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สถิติการพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
พิมพ์ครั้งที่ ๑๑
พิมพ์ครั้งที่ ๑๐
พิมพ์ครั้งที่ ๙
พิมพ์ครั้งที่ ๘
พิมพ์ครั้งที่ ๗
พิมพ์ครั้งที่ ๖
พิมพ์ครั้งที่ ๕
พิมพ์ครั้งที่ ๔
พิมพ์ครั้งที่ ๓
พิมพ์ครั้งที่ ๒
พิมพ์ครั้งที่ ๑

จํานวนพิมพ์ ๑๐,๐๐๐ เล่ม
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๖
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๐
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

จํานวนพิมพ๑
จํานวนพิมพ๑
จํานวนพิมพ๑
จํานวนพิมพ๑
จํานวนพิมพ๑
จํานวนพิมพ๑
จํานวนพิมพ๑
จํานวนพิมพ๑
จํานวนพิมพ๑
จํานวนพิมพ๑
จํานวนพิมพ๑

๑๐,๐๐๐ เลํม
๑๐,๐๐๐ เลํม
๑๕,๐๐๐ เลํม
๑๐,๐๐๐ เลํม
๑๐,๐๐๐ เลํม
๑๐,๐๐๐ เลํม
๑๕,๐๐๐ เลํม
๑๐,๕๐๐ เลํม
๑๐,๐๐๐ เลํม
๕๐,๐๐๐ เลํม
๓๐,๐๐๐ เลํม

รวมยอดพิมพ์ที่พิมพ์มาแล้วทั้งหมด จํานวน ๑๙๐,๕๐๐ เล่ม
พิมพ์ที่

หจก.ธรรมชาติการพิมพ๑
๑๖/๖๔ หมูํ ๗ ซ.หัวกระบือ ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงทําข๎าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทร. ๐๒ ๔๕๓ ๖๓๐๑-๓ แฟกซ๑ ๐๒ ๘๙๗ ๔๓๔๖
Email: thammachart@yahoo.com

ทํานที่ต๎องการหนังสือ หรือต๎องการรํวมพิมพ๑ กรุณาติดตํอ บริษัท โตโยต๎า เภตรา ยูสคาร๑ จํากัด
สาขาเมืองปทุม ๖๖ หมูํ ๓ ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี ต.บ๎านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๘๑ ๔๖๖๒ โทรสาร ๐๒ ๙๗๕ ๗๓๒๑ Email : dhammaconnect2015@gmail.com

ก

คํานํา
หนังสือสันติรําลึกนี้ ได๎รวมมาจากหนังสือ ๒ เลํมที่ข๎าพเจ๎าเคยพิมพ๑แจกมา
กํอนหน๎านี้ คือหนังสือการแสวงหาความสุขของมนุษย๑ ซึ่งพิมพ๑เมื่อกุมภาพันธ๑
๒๕๔๒ และหนั งสื อพลายคูํ ตัด เดี่ ย ว ซึ่ งพิ ม พ๑ เ มื่ อธั น วาคม ๒๕๔๓ โดยเพิ่ ม
เนื้อหาบางสํวนที่ข๎าพเจ๎าเขียนเพิ่มเติมระยะหลังเล็กน๎อย การตั้งชื่อวํา สันติ
รําลึก เพื่อให๎คล๎องจองกับกรรมฐานกองหนึ่งที่ชื่อวํา อุปสมานุสติ แปลวําการ
ระลึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ๑ คําวําสันติรําลึก แม๎จะตํางด๎วยพยัญชนะ แตํ
ความหมายก็คืออันเดียวกัน
คุณคําที่ธรรมะจําเป็นตํอโลกนั้น ก็เปรียบเหมือนเบรคจําเป็นตํอรถ ชาวโลกที่
มีความสามารถสูงเกํงกาจแตํขาดธรรมะนั้นมีความเดือดร๎อน เหมือนกับรถคันที่
เครื่องยนต๑ดี คันเรํงดี แตํขาดเบรค มีคนเคยมาถามข๎าพเจ๎าวํา ถ๎าหากปลํอย
วางอยํางที่หนังสือเขียนแนะนําก็เลยไมํต๎องได๎ทําอะไรกันเลยซิ ข๎าพเจ๎าตอบวํา
เวลาติ ด เบรคให๎แ กํ ร ถในร๎ า นขายเบรค ไมํ เ ห็น มี ใ ครอยากได๎ เ บรคชนิ ด ที่ พ อ
เหยี ยบแล๎ว รถวิ่งไปตํออีก ๔-๕ เมตรคํอยหยุด มี แตํคนต๎องการเบรคชนิด ที่
เหยียบแล๎วหยุดทันที แล๎วผู๎ขับรถนั่นแหละ ไปเลือกเวลาสมควรในการเหยียบ
เบรคเอาเอง ซึ่งถ๎าหากมีใครบางคนตอนกําลังจะเรํงความเร็วรถ ดันไปเหยียบ
เบรค พอรถเคลื่อนช๎าลงก็ไปโทษร๎านขายเบรคก็คงได๎ขํากันนําดู นั่นก็คือ เป็น
หน๎าที่ของคนขับรถจะต๎องเลือกเวลาอันสมควรในการเหยียบเบรค ไมํใชํหน๎าที่
ของร๎านเบรคที่จะต๎องไปลดสมรรถภาพเบรคของตน ฉะนั้น ผู๎เผยแพรํธรรมะ
ควรที่ จ ะมี ความสามารถเผยแพรํ ธ รรมะที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ไ ด๎ อ ยํ า งเต็ ม ที่ โดยไมํ ต๎อ ง
บิดเบือนธรรมะอันบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ๎าทรงปูแนวทางไว๎เพื่อไปเอาใจกิเลสของ
ชาวโลก ร๎านขายเบรคไมํมีความจําเป็นที่จะต๎องลดสมรรถภาพเบรคของตัวเอง

ข
ลงมาเพื่อไปเอาใจคนเบาปัญญาที่ใช๎เบรคไมํเป็นฉันใด ผู๎เผยแพรํธรรมะก็ไมํ
จําเป็นจะต๎องไปบิดเบือนธรรมะเพื่อเอาใจคนเบาปัญญาที่ไมํรู๎จักเห็นคุณคําของ
ธรรมะฉั น นั้ น ชายคนหนึ่ ง มี ค วามเห็ น วํ า ในเมื่ อ รถยนต๑ มี ไ ว๎ สํ า หรั บ วิ่ ง และ
ขับเคลื่อน แตํเบรคนั้นไมํได๎ชํวยให๎รถขับเคลื่อนเลย ชายคนนี้จึงถอดเบรคออก
จากรถ เพราะเห็นวําไมํมีประโยชน๑ ไมํมีความจําเป็น ทุกคนที่ฟังเรื่องนี้จะต๎อง
ลงความเห็น พ๎ องวํ า ชายคนนี้เ ป็ น คนเบาปั ญญาอยํ า งยิ่ ง ฉันใด คนที่ คิด วํ า
ธรรมะไมํได๎สร๎างผลประโยชน๑ทางวัตถุแกํ ชาวโลก แล๎วเห็นวําธรรมะไมํจําเป็น
จึงพยายามกันธรรมะให๎ออกจากชีวิตตน คนคนนี้ก็เป็นคนที่เบาปัญญาอยํางยิ่ง
ฉันนั้น คนคนแรกเบาปั ญญา เพราะไมํรู๎วํ ารถไมํมีหน๎าที่ วิ่งเทํ านั้น จะต๎องมี
หน๎ า ที่ หยุ ด ในที่ ที่ต๎ องการด๎ ว ย คนคนที่ ๒ เบาปั ญญา เพราะวํ า ไมํ รู๎ วํ า ชี วิ ต
คนเราไมํได๎มีแตํการหาการได๎อยํางเดียว จําเป็นจะต๎องมีการหยุดการพอด๎วย
เพราะวําสุขกายเกิดจากมี แตํสุขใจเกิดจากพอ รถที่ไมํมีเบรคที่ดีนั้น ท๎ายที่สุด
ทั้งเครื่องยนต๑และตัวถังรถจะพังอยํางไมํมีชิ้นดี จากสาเหตุที่ไมํสามารถหยุดรถ
ได๎ คนที่ไมํมีธรรมะก็เป็นเชํนเดียวกัน ท๎ายที่สุดชีวิตของเขาจะพังอยํางไมํมีชิ้น
ดี เพราะสาเหตุที่ไมํสามารถหยุดและพอได๎เมื่อถึงโอกาสอันควรหยุดควรพอ
รถยนต๑ที่เครื่องยนต๑ดีตัวถังดี แตํไมํมีเบรคนั้น ไมํมีใครกล๎านั่งฉันใด คนที่เกํงทุก
อยํางแตํนิสัยเสียก็ไมํมีใครคบฉันนั้น
ฉะนั้น ทํานสาธุชนพึงสําเหนียกวําธรรมะทุกข๎อเป็นของมีคําทั้งสิ้น ให๎เราพา
กันมาศึกษาเพื่อจะได๎นําไปปรับประยุกต๑ใช๎กับชีวิตของเรา อันจะทําให๎ชีวิตของ
เรารํมเย็น สงบ สันติสุข เป็นที่พึ่งแกํตนเองและผู๎อื่น เพราะวําผู๎ที่จิตใจดีเทํานั้น
ที่จะเป็นที่พึ่งแกํตนเองและผู๎อื่นได๎
สุดท๎ายนี้ ขออนุโมทนาทํานผู๎ชํวยขวนขวายให๎การพิมพ๑หนังสือเป็นผลสําเร็จ
ทั้งด๎วยการบริจาคทรัพย๑ และผู๎ที่ชํวยขวนขวายในกิจธุระให๎หนังสือเลํมนี้เสร็จทุก
ทําน
ท๎ายที่สุดขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ๎มครองรักษาพุทธบริษัทผู๎ใฝ่
ธรรมทุกทําน ให๎เจริญรุํงเรืองจงทุกประการที่ปรารถนาด๎วยเทอญ
ขออนุโมทนา
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๒๖ มกราคม ๒๕๔๙

ค

คํานํา

ขอเชิญไปเยี่ยมชมอํานธรรมะเพิ่มเติมที่
http://www.chumpolpalapanyo.com
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คํานําเมื่อครั้งพิมพ๑ในชื่อเลํมวํา
‚การแสวงหาความสุขของมนุษย๑‛
จุดประสงค๑ของการบันทึกธรรมเหลํานี้ ข๎าพเจ๎าไมํมีเจตนาต๎ องการให๎ผู๎อําน
คิ ด วํ า เป็ น บั น ทึ ก ธรรมของปรมาจารย๑ ผู๎ รู๎ แ จ๎ ง เพราะวํ า ข๎ า พเจ๎ า หาได๎ เ ป็ น
ปรมาจารย๑ผู๎รู๎แจ๎งไมํ
ข๎าพเจ๎าเป็นเพียงคนสามัญธรรมดาที่มีกิเลสหนาปัญญาทราม เพียงแตํเกิดมี
ความสนใจ ศรัทธา ชอบศึกษา ค๎นคว๎า ปฏิบัติ วิเคราะห๑ และบันทึก ในธรรมะ
ขององค๑สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าเทํานั้น
ฉะนั้นความผิดพลาดในข๎อเขียนทั้งหลายยํอมจะมีอยูํเป็นธรรมดา ข๎าพเจ๎าจึง
ไมํอยากจะให๎ถือข๎อเขียนของข๎าพเจ๎าเป็นตําราอ๎างอิงที่มีแกํนสารสาระ ขอให๎ถือ
วําเป็นหนังสืออํานคลายอารมณ๑แก๎กลุ๎มเลํน ๆ เทํานั้น
บางข๎อบางตอนจงใจเขียนให๎สั้ น ๆ ห๎วน ๆ เพื่อให๎ผู๎อํานฉงนแล๎วนําไปขบ
คิด บางข๎อบางตอนอาจเป็นการรําพึงเฉพาะตน แตํเผลอเขียนออกมาให๎คนอื่น
อําน
ฉะนั้ น ทํ า นผู๎ อํา นไมํ จํ า เป็ น ที่ จ ะต๎ องเข๎ า ใจทุ ก ข๎ อทุ ก ตอนในหนั งสื อเลํ ม นี้
ตอนใดไมํเข๎าใจก็ขอให๎อํานผํานไปอยําซีเรียสจริงจังกับมัน
และเนื่องจากผู๎เขียนมิใชํปรมาจารย๑ผู๎รู๎แจ๎งเห็นจริง เมื่อมีผู๎รู๎แจ๎งเห็นจริงมา
ได๎อํานข๎อเขียนของข๎าพเจ๎าเข๎า ก็คงได๎หัวเราะขบขันในความโงํเขลาของผู๎เขียน
อยํางมากมายเป็นแนํแท๎
ซึ่งข๎อผิดพลาดทั้งหลายที่มีอยูํในหนังสือเลํมนี้ ข๎าพเจ๎าผู๎เขียนขอน๎อมรับผิด
อยํางเต็มที่

ฉ
สํวนความดี ขอน๎อมบูชาสักการะพระคุณขององค๑สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า คุณของพระธรรม คุณของพระอริยสงฆ๑ พร๎อมทั้งครูบาอาจารย๑ ปรมาจารย๑
ผู๎รู๎แจ๎งเห็นจริง อีกทั้งผู๎มีพระคุณบุญคุณตํอข๎าพเจ๎าทุกทํานด๎วย
ธรรมะที่ข้าพเจ้าบันทึกทั้งหมดไม่สงวนลิขสิทธิ์
สุดท๎ายก็ข อขอบคุณผู๎ลงทุนลงแรงทุกทํานที่ชํวยให๎หนังสือเลํม นี้ปรากฏสูํ
บรรณโลกได๎ ขอให๎ผู๎มีสํวนในการพิมพ๑หนังสือเลํมนี้จงเจริญรุํงเรืองในทุกสิ่งที่
ปรารถนา เทอญ
กํอนเปิดอํานหนังสือเลํมนี้ ขอย้ําอีกครั้งวําผู๎เขียนเป็นคนโงํเขลาเบาปัญญา
ที่ มี ศรั ท ธาอยากศึก ษาและปฏิ บั ติ ธ รรมเทํ า นั้ น เอง ไมํ ใ ชํ ผู๎รู๎ แ จ๎ ง เห็น จริ ง แตํ
ประการใดเลย
ถ๎ารู๎อยํางนี้แล๎วยังอยากจะอํานอยูํละก็ เชิญเปิดเข๎าไปอํานได๎
ขอให๎เจริญธรรม
จาก พระชุมพล พลป๒ฺโ
๑๕ กุมภาพันธ๑ ๒๕๔๒

ช

คํานําเมื่อครั้งพิมพ๑ในชื่อเลํมวํา
‚พลายคูํ ตัดเดี่ยว‛
พระพุ ท ธศาสนาเป็ น ขบวนการแหํ ง กั ล ยาณมิ ต ร คื อ ขบวนการแหํ ง การ
ชํวยเหลือเกื้อกูล ชํวยกันไป ชํวยกันมา ต๎องพึ่งพาอาศัยกัน ดังมีคํากลําวใน
การพึ่งกันระหวํางภิกษุกับคฤหัสถ๑ไว๎วํา คฤหัสถ๑ที่ดี ต๎องให๎อามิสทาน คือปัจจัย
๔ ในการดํารงชีวิตแกํภิกษุ เนื่องจากทํานไมํสามารถหาเองได๎ สํวนภิ กษุที่ดีก็
ต๎องให๎ธรรมทานแกํคฤหัสถ๑ เนื่องจากคฤหัสถ๑ เป็นผู๎ต๎องทํามาหากิน มีกิจมาก
ธุระมาก ไมํมีเวลาวํางในการมาศึกษา ค๎นคว๎า ธรรม ให๎ละเอียดแยบคายได๎เทํา
ภิกษุ
ฉะนั้น การให๎ธรรมเป็นทาน จึงเป็นองค๑ประกอบหนึ่งที่ชํวยให๎ขบวนการแหํง
การพึ่งพาชํวยเหลือเกื้อกูลของกัลยาณมิตรดําเนินไปได๎ ซึ่งนับแตํครั้งพุทธกาล
เป็ น ต๎ น มา พระธรรมกถึกทั้ งหลาย ก็ พยายามขวนขวายในการแพรํ กระจาย
ขยายธรรม จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง จากชนกลุํมหนึ่งไปยังอีกกลุํมหนึ่ง จาก
ชนชาติ ห นึ่ ง ไปยั ง อี ก ชนชาติ ห นึ่ ง ซึ่ ง ยั ง ผลให๎ เ กิ ด การสื บ ตํ อ ตํ อ เนื่ อ ง
แพรํกระจาย ขยาย เจริญ ยั่งยืน มั่นคง แหํงพระพุทธศาสนา ตราบเทําทุกวันนี้
พระพุ ทธองค๑ทรงตรั ส วํ า ศาสนาของพระองค๑ อุปมาเปรี ย บประดุ จ สุ ริ ยั น
จันทรา ถ๎ายิ่งปกปิดก็ยิ่งเศร๎าหมอง ยิ่งเปิดเผยก็ยิ่งสวํางกระจํางแจ๎ง
ผู๎เขียนซึ่งแม๎จะสํานึกวําตนยังไมํสมบูรณ๑ด๎วยคุณวุฒิและคุณธรรมจึงมีศรัทธา
ที่จะรํวมขบวนการแหํงการเปิดเผยธรรมของพระพุทธองค๑ ซึ่งมีคุณสมบัติอัน
ประเสริฐที่นําซาบซึ้งใจอยูํข๎อหนึ่งคือ เอหิปัสสิโก ซึ่งแปลวํา ธรรมะของพระองค๑
เป็นของที่ควรเรียกผู๎อื่นมาดู

ซ
ผู๎เขียนจึงได๎พยายามขวนขวายดําเนินงาน เพื่อเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค๑ ซึ่งมีมากมายประดุจน้ําในท๎องมหาสมุทรทั้ง ๔ หนังสือ
เลํ ม นี้ ถือ เป็ น ชิ้ น งานเล็ กน๎ อย ซึ่ ง เป็ น ไปตามกํ า ลั งสติ ปั ญ ญา และบารมี ข อง
ผู๎เขียนซึ่งมีอยูํน๎อยนิดเหลือเกิน
หนังสือเลํมนี้เป็นชิ้นงานเล็กน๎อย แตํอัดแนํนไปด๎วยความเมตตา ปรารถนาดี
ความจริงใจ ปรารถนาให๎เป็นประโยชน๑แกํทํานผู๎อํานอยํางเต็มเปี่ยม
ถ๎าหนังสือเลํมนี้สามารถเป็นฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ ที่ชํวยให๎องค๑กรแหํงกัลยาณมิตรดําเนินไปสักเล็กน๎อย ข๎าพเจ๎าก็ดีใจมากแล๎ว
ชิ้นงานนี้ ถึงแม๎จะไมํสามารถชํวยให๎ใครบรรลุธรรมได๎ แตํถ๎าสามารถชํวยให๎
คนมีศรัทธาตํอพระรัตนตรัยเพิ่มขึ้นได๎สักนิด ก็ชื่อวํามีผลประโยชน๑เกินคาด
ผู๎เขียนเป็นคนมีวาสนาน๎อย ฉะนั้น ความปรารถนาให๎บังเกิดประโยชน๑แกํตน
จึงมีไมํมาก สํวนความปรารถนาที่จะตอบแทนคุณ สนองคุณ บูชาคุณ ตํอองค๑
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎านั้น มีเปี่ยมล๎นมากกวํา
ฉะนั้น คุณความดีของหนังสือเลํมนี้ ถ๎าหากยังมีอยูํเพียงสักนิด ก็ขอถวาย
บูชาแทบเบื้องยุคลบาท ของพระบรมศาสดาผู๎เสด็จออกบวชจากศากยสกุล ผู๎
ทรงพุทธสิริ ประกอบด๎วยพระมหาปุริสลักษณะอันมงคลตั้งร๎อย ทรงเป็นพระ
บรมครูของเทวดาและมนุษย๑ ทรงเป็นประดุจนัยนาของโลก พระมหาปัญญาธิคุณของพระองค๑ประดุจห๎วงมหรรณพ พุทธฉายาของพระองค๑แผํความรํมเย็น
เป็นสุขไปตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล
ความผิดพลาดที่มีอยูํ ข๎าพเจ๎าขอน๎อมรับผิดแตํเพียงผู๎เดียว
ต๎ องขอขอบคุ ณ และขออนุ โ มทนา ทํ า นผู๎มี สํ ว นในการจั ด ทํ า หนั งสื อเลํ ม นี้
ขึ้นมา ซึ่งเสียสละ ด๎วยศรัทธาอยํางชนิดปิดทองหลังพระจริง ๆ
ธรรมะที่ข๎าพเจ๎าบันทึก ตั้งใจให๎เป็นธรรมทาน ไมํคิดครอบครองเป็นของตน
ขอคืนธรรมะให๎กับธรรมชาติ จึงไมํสงวนลิขสิทธิ์ ใครอยากได๎เอาไปพิมพ๑ ให๎จุด
ธูป ๙ ดอก อธิษฐานขอตํอองค๑สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าเอาเอง
บุญกุศลจากหนังสือเลํมนี้ และบุญกุศลที่ข๎าพเจ๎าได๎บําเพ็ญมาทุกภพทุกชาติ
ข๎าพเจ๎าขออธิษฐานให๎ทํานผู๎ประเสริฐที่มีสํวนในการบํารุงรักษาพระพุทธศาสนา
ทั้งหลาย จงมีสุขภาพแข็งแรง เจริญรุํงเรือง คิดสิ่งใดขอให๎สมปรารถนา สําเร็จ
เป็นอัศจรรย๑เหนือมนุษย๑ทั้งปวง ทุกทําน

คํานําเมื่อครั้งพิมพ๑ในชื่อเลํมวํา ‚พลายคูํ ตัดเดีย่ ว‛
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ขอให๎ ภิ ก ษุ แ ละนั ก บวชทั้ ง หลาย อยํ า ได๎ ข าดแคลนซึ่ ง ปั จ จั ย ๔ ในการ
ประพฤติธรรม ดํารงชีวิต
ขอให๎พระพุทธศาสนาจงเจริญรุํงเรือง เป็นรํมเงาให๎แกํสรรพสัตว๑ทั้งปวงได๎
คลายร๎อน
ขอให๎สรรพสัตว๑ทั้งหลายทั้งปวง ไมํมีประมาณ ไมํมีขอบเขต จงมีสํวนแหํง
การดื่มธรรมรส แล๎วพ๎นจากทุกข๑ทั้งปวงเถิด
ขอให๎พระนามวํา "พุทโธ" ดังนี้ จงเป็นที่เคารพเทิดทูนแกํสรรพสัตว๑ไปชั่ว
กัลปาวสาน
ขอให๎พ ระมหาเถร ผู๎ เ ป็ น ขี ณ าสพทั้ ง หลาย ได๎ รั บ การเคารพ ศรั ทธาจาก
มหาชน แล๎วได๎โอกาสยกยํองพระพุทธศาสนาให๎เจริญถาวรมั่นคงปรากฏไปชั่ว
กาลนานเทอญ
อิมัง สัจจะ วาจัง อะธิษฐามิ
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๑ สิงหาคม ๒๕๔๓
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การแสวงหาความสุขของมนุษย๑
เขียนโดย พระชุมพล พลป๒ฺโ วิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
เขียนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒

คนทุกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ ล๎วนแล๎วแตํต๎องการแสวงหาความสุขด๎วยกัน
ทั้ ง สิ้ น คนฉลาดสามารถแสวงหาความสุ ข ด๎ ว ยวิ ธี การที่ ฉ ลาด สามารถได๎
ความสุ ข กลั บ มาเป็ น ผลตอบแทนแหํงความพยายาม แตํคนโงํเ มื่ อแสวงหา
ความสุข ด๎ วยวิธี การที่โ งํเขลา แทนที่ จะได๎ ความสุ ข กลั บมาเป็ นผลตอบแทน
กลับได๎รับแตํความทุกข๑ทรมาน ซึ่งก็นําสงสารเป็นยิ่งนัก ถ๎าเขาจะใช๎วิธีการใน
การแสวงหาความสุขที่โงํเขลาแบบเดิม ทั้งยังเผยแพรํวิธีการนั้นให๎แกํผู๎อื่นเอา
ไปใช๎ด๎วย
บัดนี้จะได๎วิเคราะห๑วิธีการแสวงหาความสุขในโลกนี้วํามีกี่วิธี วิธีใดเป็นวิธีที่ดี
วิธีใดเป็นวิธีที่ไมํดี และใครกําลังใช๎วิธีนั้นอยูํ
จะขอเริ่มต๎นวิเคราะห๑ด๎วยการแสดงสมการของปัญหาของมนุษย๑ขึ้นมาเพื่อให๎
เห็นกันได๎ชัดเจน
ปัญหาของมนุษย์ 

ความต้องการ( Demand)
สิง่ ตอบสนองความต้องการ ( Supply )

จากสมการนี้ เราจะเห็นได๎วํา ถ๎าหากความต๎องการมาก แตํสิ่งตอบสนอง
ความต๎องการน๎อย จะเกิดปัญหามาก
ถ๎าหากความต๎องการน๎อย แตํสิ่งตอบสนองความต๎องการมาก จะเกิดปัญหา
น๎อย

๒
ถ๎าหากไมํมีความต๎องการหรือความต๎องการเป็นศูนย๑ ไมํวําสิ่งตอบสนอง
ความต๎องการจะมีมากหรือน๎อย ปัญหาก็ไมํมี
ฉะนั้น วิธีการแก๎ปัญหาของมนุษย๑ หรืออีกนัยหนึ่งคือการแสวงหาความสุข
ถ๎าดูจากสมการนี้ เราจะเห็นได๎วํา วิธีการแก๎ปัญหาของมนุษย๑จะแบํ งออกไปได๎
๒ วิธีคือ
๑. การเพิ่มสิ่งตอบสนองความต๎องการให๎ได๎มากที่สุด
๒. การลดความต๎องการลงมาให๎เหลือน๎อยที่สุด
เรามาดูกันวํา แตํละวิธีนั้นสามารถแก๎ปัญหามนุษย๑ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
เพียงไร
(๑) วิธีการแก๎ปัญหาของมนุษย๑ด๎วยการเพิ่มสิ่งตอบสนองความต๎องการให๎
มากที่สุดนั้น มันชํางนําเศร๎าสําหรับวิธีการแก๎ปัญหาอยํางนี้เหลือเกินที่จะขอ
บอกวํา ความต๎องการของมนุษย๑ปุถุชนนั้น มีลักษณะที่ยิ่งถมยิ่งลึก ยิ่งกินยิ่ง
หิว ยิ่งเสพยิ่งอยาก ยิ่งตอบสนองความต๎องการให๎มาก ความต๎องการจะยิ่ง
เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ เข๎าทํานอง พอมี ๑๐ อยากได๎ ๑๐๐ พอมี ๑๐๐ อยากได๎
๑,๐๐๐ พอมี ๑,๐๐๐ อยากได๎ ๑๐,๐๐๐ ไมํรู๎จักจบสิ้น
จริงอยูํที่วํา ในขณะที่สนองความต๎องการหรือสนองความอยาก หรือในทาง
ภาษาธรรมะเรียกวําตัณหานั้น ความต๎องการดูเหมือนจะหมดไป แตํสักระยะ
หนึ่งไมํนาน ความต๎องการจะมีอีก และมีมากกวําเดิมด๎วย เปรียบเสมือนผู๎ที่กํอ
กองไฟ แล๎วต๎องการจะดับกองไฟนั้น ด๎วยการเอาไม๎ทํอนใสํลงไปในกองไฟ
จริงอยูํขณะที่ใสํไม๎ลงไปในกองไฟใหมํ ๆ ดูเหมือนกองไฟจะดับลง แตํในไมํช๎า
ไมํนาน กองไฟจะกลับลุกขึ้นมาอีก และทีนี้จะโชติชํวงลุกโพลงกวําเดิมด๎วย ผู๎
นั้นดูเห็นดังนั้นแล๎วก็ขนไม๎ใสํลงไปในกองไฟอีก ไฟกองนั้นเหมือนจะมอดลงอีก
ที แล๎วก็กลับลุกโพลงขึ้นอีก คนโงํเขลาที่ปรารถนาจะดับกองไฟด๎วยวิธีการโยน
ทํอนไม๎ลงไปฉันใด บุ คคลผู๎คิดจะดับความต๎องการด๎วยการตอบสนองความ
อยาก ก็โงํเขลาอยํางนั้นเชํนเดียวกัน เพราะเขามิสามารถที่จะแก๎ปัญหาของ
ตัวเอง หรือของมนุษย๑หน๎าไหนได๎ด๎วยวิธีการเชํนนั้นเลย
ความคิดที่วํา มนุษย๑จะสามารถแก๎ปัญหาได๎ด๎วยการแสวงหาสิ่งตอบสนอง
ความต๎องการให๎ได๎ มากที่ สุด นี้ ได๎ นํ ามาซึ่ งปั ญหานานับ ประการ ทั้งปัญหา
ระดับปัจเจกชน ปัญหาระดับสังคม ปัญหาระดับประเทศและปัญหาระดับโลก
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สําหรับปัญหาระดับปัจเจกชนก็คือ ความคิดนี้ทํา ให๎คนเห็นแกํตัว คิดจะ
กอบโกยเข๎ า ตั ว ทํ า เดี ย ว เพราะจํ า เป็ น ต๎ อ งแสวงหาสิ่ ง ตํ า ง ๆ ที่ ดี ๆ มา
ตอบสนองความต๎องการของตน ทําให๎เกิดการเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ขํมเหงผู๎ที่
ด๎อยโอกาสกวํา เกิดความรู๎สึกมือใครยาวสาวได๎สาวเอา ขอให๎กูสบายเทํานั้น
ใครจะฉิบ หายชํางมัน คนทุกคนตํางแกํงแยํงแขํงดีกัน ไมํมีใครชํวยเหลือผู๎ที่
ด๎อยโอกาส ฯลฯ
สํ า หรั บ ปั ญ หาระดั บ สั ง คมก็ คื อ ความคิ ด นี้ ทํ า ให๎ เ กิ ด ปั ญ หาการทุ จ ริ ต
คอรัปชั่น ฉ๎อราษฎร๑บังหลวง การแสวงหาอํานาจทางการเมืองเพื่อประโยชน๑
ตนและพวกพ๎อง มากกวําเพื่อประเทศชาติ ใครมีโอกาสมากหนํอย สมบัติก็ไป
กองพะเนินที่คนนั้น ผู๎ไร๎โอกาสก็ไมํมีจะกิน เกิดปัญหาการกระจายรายได๎ไมํ
ทั่วถึง เกิดปัญหาการอพยพเข๎าเมืองหลวง ชุมชนแออัด ปัญหาจราจร ปัญหา
โจรผู๎ร๎าย ปัญหายาเสพติด ฯลฯ
สํา หรับ ปั ญหาระดั บ ประเทศก็ คือ ประเทศตํา ง ๆ ก็ จ ะแกํ งแยํ งกอบโกย
ทรัพยากรเข๎าประเทศของตน ประเทศใหญํ ๆ ก็ขํมเหงประเทศเล็ก ประเทศ
เล็กก็พยายามตอบโต๎
เกิดปัญหาสงคราม ปัญหาการกํอการร๎าย ลอบวางระเบิดในที่ตําง ๆ จนผู๎
บริสุทธิ์ต๎องตาย เกิดลัทธิจักรวรรดินิยม ลําอาณานิคมด๎วยวิธีทั้ง ทางการทหาร
และวิธีทางการเศรษฐกิจ ฯลฯ
ปัญหาระดับโลกก็คือมนุษย๑ได๎ขนเอาทรัพยากรที่โลกได๎สะสมไว๎เป็นเวลานับ
ล๎าน ๆ ปี เอามาใช๎อยํางฟุ่มเฟือย ต๎นไม๎หมดป่า สัตว๑สูญพันธุ๑ ฝนแล๎ง น้ําเสีย
เกิดภาวะสิ่งแวดล๎อมเป็นพิษอยํางหนัก ชั้นคาร๑บอนไดออกไซด๑เพิ่มขึ้น ชั้นของ
โอโซนในบรรยากาศบางลง เกิ ด ภาวะเรื อนกระจก (กรี น เฮาส๑ เอฟเฟกท๑ )
อากาศร๎ อ นขึ้ น น้ํ า จะทํ ว มโลก อากาศเป็ น พิ ษ ตํ อ ไปในอนาคตอั น ใกล๎ นี้
มนุษย๑จะอยูํอาศัยในโลกนี้อีกไมํได๎แล๎ว
เพราะเหตุใดเลําที่โลกยิ่งพัฒนาไปมากเทําไร ปัญหาก็ยิ่งมากขึ้นทุกที ก็
เพราะวําโลกนี้ทั้งโลกได๎พัฒนาไปภายใต๎อุดมการณ๑ที่วํา ปัญหาของมนุษย๑จะแก๎
ได๎ด๎วยวิธีการเพิ่มสิ่งตอบสนองความต๎องการให๎ได๎มากที่สุด วิชาการสมัยใหมํ
ทั้ ง หลาย ไมํ วํ า จะเป็ น เศรษฐศาสตร๑ วิ ท ยาศาสตร๑ วิ ศ วกรรมศาสตร๑
พาณิ ช ยศาสตร๑ ฯลฯ ล๎ ว นแตํ ไ ด๎ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น มาภายใต๎ แ นวความคิ ด ที่ วํ า
ปัญหาของมนุษย๑จะแก๎ได๎ด๎วยวิธีการเพิ่มสิ่งตอบสนองความต๎องการให๎ได๎มาก

๔
ที่สุด ซึ่งมันเป็นวิธีที่ผิดถนัด ฉะนั้น วัฒนาการของสังคมมนุษย๑ในแนวทางของ
วิชาการสมัยใหมํ จึงมีปัญหาอยํางมากมายมหาศาลประมาณมิได๎
วิชาการสมัยใหมํ ได๎นําพาโลกไปในเส๎นทางแหํงความหายนะ ไปสูํเส๎นทาง
แหํงความพินาศฉิบหาย ไปสูํเส๎นทางที่จะไปตกเหวตาย ฉะนั้นนักวิทยาศาสตร๑
และนักวิชาการทั้งหลายไมํวําฉลาดเพียงใดก็นับวําฉลาดในเรื่องโงํ ๆ ปัญญาชน
ทั้งหลายที่ได๎รับการอบรมขึ้นมาให๎เกํงกล๎าในวิชาการสมัยใหมํ ก็ได๎ชื่อวําได๎รับ
การอบรมมาให๎ฉ ลาดในเรื่ องโงํ ๆ ได๎ รั บ การอบรมมาให๎ฉ ลาดในเรื่ องที่ ไ มํ
สามารถจะแก๎ปัญหาแม๎แกํตัวเองได๎ แล๎วจะไปชํวยแก๎ปัญหาแกํสังคมได๎อยํางไร
เหมือนกับได๎ถูกฝึกสอน ให๎เชี่ยวชาญฉลาดในการที่จะรีดนมจากวัวตัวผู๎ ซึ่งมัน
ไมํ ส ามารถจะให๎น มได๎ ตัว คนรี ด เองยั งต๎องหิว จะไปชํ ว ยให๎ใ ครหายหิว ได๎
อยํางไร ในเมื่อล๎วนแล๎วแตํพากันหิววําทําอยํางไรฉันจึงจะได๎เงินทองกองแก๎ว
ทําอยํางไรฉันจึงจะได๎รถยนต๑คันหรู ทําอยํางไรฉันจึงจะได๎บ๎านหลังใหญํพร๎อม
ที่ดิน ทําอยํางไรฉันจึงจะร่ํารวยล๎นฟ้า ทําอยํางไรฉันจึงจะได๎ไอ๎นั่น ทําอยํางไร
ฉันจึงจะได๎ไอ๎นี่ การศึกษาสมัยใหมํได๎ผลิตเสือหิวให๎ออกมาเดินเพํนพํานอยูํใน
สังคมทั่วทุกตารางเมตร แล๎วอยํางนี้ ปัญหาสังคมจะหมดลงได๎อยํางไร
ฉะนั้ น จึ ง ขอสรุ ป วํ า วิ ธี ก ารแก๎ ปั ญ หาของมนุ ษ ย๑ ด๎ ว ยวิ ธี ก ารเพิ่ ม สิ่ ง
ตอบสนองความต๎ องการให๎ม ากที่ สุ ด นั้ น ไมํ ส ามารถแก๎ ได๎ นํ า มาใช๎ ไมํ ได๎ ผล
เพราะยิ่งแก๎ปัญหา ปัญหายิ่งเพิ่มเป็นทวีคูณ
(๒) สํวนวิธีการแก๎ปัญหาชีวิตมนุษย๑ด๎วยวิธีการที่ ๒ ก็คือ พยายามลด
ความต๎องการลงมา
ถ๎าลดความต๎องการได๎น๎อย ปัญหาก็ลดลงได๎น๎อย ความสุขก็บังเกิดน๎อย
ถ๎าลดความต๎องการได๎มาก ปัญหาก็ลดลงได๎มาก ความสุขก็บังเกิดมาก ถ๎าลด
ความต๎องการจนเหลือศูนย๑ ปัญหาก็เป็นศูนย๑ ความสุขก็บังเกิดอยํางไพบูลย๑
นั่นก็คือชีวิตของพระอรหันต๑ ผู๎สิ้นตัณหา ผู๎สิ้นความอยาก ไมํต๎องการกอบโกย
สิ่งใดเข๎ามาสูํตน เพียงสักแตํวํา อาศัยบริโภคปัจจัย ๔ เลี้ยงชีวิตเพื่อใช๎ชีวิตทํา
ประโยชน๑แกํโลกไปวัน ๆ แตํ เมื่อใดที่ไมํสามารถจะขวนขวายแสวงหาปัจจัย ๔
มาโดยบริสุทธิ์ได๎ ทํานก็พร๎อมจะปลํอยชีวิตนี้ให๎ตายไป อยํางไมํติดข๎องสิ่งใด
เมื่อนําวิธีการแก๎ปัญหาชีวิตมนุษย๑วิธีนี้มาใช๎ ปัญหาที่กลําวมาข๎างต๎นจะหมด
ไป ทั้งปัญหาสํวนบุคคล ปัญหาระดับสังคม และปัญหาระดับชาติ
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ความจริงถ๎าไมํมีปัญหาสํวนบุคคลเสียแล๎ว ปัญหาอื่น ๆ ก็จะหมดไปในเวลา
อันรวดเร็ว เพราะคนเป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุด ถ๎าหากทุกคนพยายามลดความ
ต๎องการลงมา ทรัพยากรบางสํวนที่เหลือ ก็จะได๎นําไปเจือจานแกํผู๎ด๎อยโอกาส
ทางสังคม ผู๎อดอยากขาดแคลนจะหมดไป เพราะทุกคนจะรู๎จั กพอตามฐานะอัน
สมควรแกํตน
จริงอยูํทรัพยากรนั้นก็ยังต๎องทําการผลิตอยูํ แตํเราต๎องจับประเด็นให๎ถูกวํา
ปัญหาของมนุษย๑นั้น เกิดจากความต๎องการที่ไมํรู๎จักอิ่มนี่เอง เพราะฉะนั้นจะไป
แก๎ปัญหาที่อื่นยํอมไมํสามารถแก๎ได๎ จะต๎องมาควบคุมความต๎องการของมนุษย๑
ให๎อยูํในขอบเขต พยายามลดลงมาให๎อยูํในขอบเขตอันดี ฉะนั้นการแก๎ปัญหา
มนุษย๑โดยวิธีการที่ ๒ นี้ จึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากเหลือเกิน
ความจริงวิธีนี้ไมํใชํวิธีใหมํ เป็นวิธีการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าได๎ทรงตรัสรู๎
นั่นเอง สิ่งที่พระองค๑ทรงตรัสรู๎นั้นเรียกวําอริย สัจ ๔ ซึ่งถ๎าหากผู๎อํานต๎องการ
รายละเอียดความรู๎เกี่ยวกับเรื่องอริยสัจ ๔ มาก ๆ ขอให๎ไปศึกษาจากหนังสือ
พุทธธรรม ซึ่งเขียนโดย พระพรหมคุณาภรณ๑ (ประยุทธ๑ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน ต.บางระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๑๐ สํวนในบทความนี้จะ
ขออธิบายอริยสัจ ๔ พอเป็นสังเขป
อริยสัจ ๔ นั้นก็คือ
๑) ทุกข์ ซึ่งก็คือปัญหาของมนุษย๑นั่นเอง
๒) สมุ ทั ย แปลวํา สาเหตุข องทุ กข๑ ซึ่ งก็คือตัณหาความอยาก ความ
ต๎องการที่มี ส ภาพไมํ รู๎ จักพอ ยิ่งถมยิ่ งลึ ก ยิ่งกิ นยิ่ งหิว ยิ่ งตอบสนองความ
ต๎องการ ความต๎องการยิ่งเพิ่มมากขึ้น
๓) นิโรธ แปลวํ าการดั บทุกข๑ การดับทุกข๑ ต๎องไปดับที่ต๎นเหตุข องทุกข๑
นั่นคือมาลด มาละ ตัณหา ความอยาก ความต๎องการ
๔) มรรค แปลวําวิธีการปฏิบัติเพื่อจะดับตัณหา นั่นก็คือ การปฏิบัติตาม
มรรคทั้ง ๘ องค๑ ยํอลงมาเหลือได๎ ๓ คือ ทาน ศีล และภาวนา
ทํานที่นําเอาทาน ศีล ภาวนา ไปปฏิบัติความทุกข๑จะลดลงเรื่อย ๆ แตํต๎อง
นําออกมาปฏิบัติจริง ๆ นะ ไมํใชํเพียงแคํศึกษาวิธีการทํองจําได๎ เหมือนกับคน
เป็นโรค เพียงแตํทํองชื่อตัวยา เมื่อไหรํโรคจะหาย จะต๎องไปหาตัวยาชื่อนั้น
ชื่อนั้น เอามาใสํหม๎อ เอาไปต๎มตามกรรมวิธีของยานั้ นแล๎วเอามากิน โรคจึงจะ

๖
หายฉัน ใด ความทุ กข๑ก็ฉันนั้ น จะดั บ ได๎ ต๎องนํา เอาทาน ศีล ภาวนา มา
ปฏิบัติอยํางจริงจัง เริ่มตั้งแตํวันนี้เลย วันที่อํานบทความนี้เลย แล๎วทําตํอไป
ทุ ก วั น จนเป็ น กิ จ วั ต ร เพราะชี วิ ต ใดที่ ไ มํ มี ท าน ศี ล ภาวนา ชี วิ ต นั้ น จะ
เดือดร๎อนอยํางแสนสาหัส เพียงแตํวํามันไมํแสดงให๎เห็นทันทีทันใด ฉะนั้นคน
ไมํมีปัญญาจึงไมํเห็นคุณคําของทาน ศีล ภาวนา เหมือนกับคนโงํที่ไมํเห็นโทษ
ของบุหรี่และยาเสพติดทั้งหลาย เพราะมันไมํได๎แสดงโทษในทันทีทันใดนั่นเอง
แตํเมื่อใดที่เป็นโรคมะเร็งหรือโรคถุงลมโป่งพองแล๎วละก็จึง จะรู๎ซึ้งถึงโทษของ
บุหรี่ แตํก็สายเสีย แล๎ ว แก๎ ไมํ ทัน เสี ยแล๎ว ชํา งนํ า สงสารคนโงํทั้งหลายเสี ย
เหลือเกิน
ฉะนั้น ทํานผู๎มีปัญญาทั้งหลายจงรีบนําเอาทาน ศีล ภาวนา มาปฏิบัติเสีย
กํอนที่ทุกข๑ของทํานจะสุกงอมกลายเป็นโรคประสาท โรคจิต บ๎า วิปลาส ฆํา
ตัวตาย ฯลฯ จงรี บปฏิบัติตามธรรมะ ธรรมะเทํานั้นจะเป็นที่พึ่งของทํานได๎ใน
เวลาที่ทํานจะตาย
ผู๎ใดที่ไมํแสวงธรรมะมาเป็นที่พึ่ง เวลาป่วยเวลาตายจะเดือดร๎อนอยํางแสน
สาหัส แล๎วก็ขอถามทํานผู๎มีปัญญาวํา ทํานคิดหรือวําทํานจะพ๎นจากความตาย
และก็อยําคิดเลยวําทํานจะตายเมื่ออายุได๎ ๑๐๐ ปี เพราะความตายไมํแนํนอน
ทํานอาจจะตายในวันนี้ก็ได๎ อาจจะไมํมีโอกาสแกํก็ได๎ เพราะสาเหตุที่จะทําให๎
มนุษย๑ตายโหงในสมัยนี้มีมากเหลือเกิน ขอบอกวําความตายเหมือนเพชฌฆาต
ที่เงื้อดาบติดตามทํานไปทุกยํางก๎าวตั้งแตํเกิด พร๎อมที่จะฟันลงทุกขณะ ความ
ตายอยูํที่ปลายจมูกของทํานนี่เอง และก็อยํานึกดีใจอุํนใจวําเรามีสมบัติเงินทอง
มาก มีญาติพี่น๎องมาก อยํานึกฝันไปเลยวําสิ่งนั้นจะเป็นที่พึ่งแกํทํานได๎
เศรษฐี บ างคนมี เ งิ น หลายพั น ล๎ า น แตํ ต๎อ งป่ ว ยเป็ น โรคมะเร็ งลํ า คอ ไมํ
สามารถกินอะไรได๎ ต๎องอดอยากยิ่งกวําขอทานข๎างถนน ทรัพย๑สมบั ติทั้งหลาย
ที่ทํานมีนั้น จะสํงทํานสุดแคํโรงพยาบาล สํวนญาติพี่น๎องจะไปสํงทํานแคํเมรุ
หรื อฌาปนสถาน สิ่ งที่ จะติด ตามทํ า นไปนั้ น คื อพลังแหํงบุญและบาปเทํ า นั้ น
ฉะนั้นจงเตือนตนอยูํตลอดเวลาวํา สิ่งใดที่ตายแล๎วเอาไปไมํได๎ก็ให๎นึกถึงให๎น๎อย
ๆ ลงหนํอยเถิด
สิ่งใดที่ ตายแล๎ วเอาไปได๎ ก็ ขอให๎นึกถึงให๎ม าก ๆ ขึ้ นหนํอยเถิด สมบั ติ
ลาภ ยศ เกียรติทั้งหลาย ที่ปรากฏอยูํบนโลกนี้เป็นเหมือนของเลํนอันไร๎สาระ
ให๎เด็กเลํนขายของเทํานั้น มันเป็นเพียงเงามายาภาพที่สมมุติมาหลอกคนโงํ
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เทํานั้น ขอบอกวําเบ็ดที่เกี่ยวไส๎เดือนไว๎นั้น ตกได๎แตํปลาโงํเทํานั้น ฉะนั้น ขอ
เชิญชวนทํานผู๎โงํเขลาทั้งหลายจงพยายามแสวงหาสมบัติ ลาภ ยศ เกียรติ
ของโลกมาแบกมาหาบให๎มาก ๆ เถิด สํวนทํานผู๎มีปัญญาเฉลียวฉลาดทั้งหลาย
จงพยายามแสวงหาบุญกุศล แสวงหาธรรมะ แสวงหาปัญญาในทางพระพุทธศาสนา อันจะเป็นที่พึ่งที่แท๎จริงมาให๎ได๎ ให๎มากที่สุดเถิด
ตํอไปจะได๎แนะนําเรื่องทาน ศีล ภาวนา ให๎ทํานทั้งหลายนําไปปฏิบัติพอ
เป็นแนวทาง
๑. ทาน คือ การที่เราจะรู๎จักลดความต๎องการหรือลดตัณหา โดยวิธีที่
จะรู๎จั กสละออกไปบ๎ าง แทนที่ จะกอบโกยเข๎า ตัว ฝ่า ยเดีย ว การทํา ทานควร
จะต๎องทําให๎เป็นกิจวัตร ถ๎าหากสามารถใสํบาตรพระทุกวันได๎จะดีมาก หรือถ๎า
หากไมํสามารถใสํบาตรทุกวันได๎ก็ให๎เจียดเงินเดือนทุกเดือน เดือนละเทําไรก็ได๎
ตั้งใจเอาไว๎วําเงินจํานวนนี้เราจะไมํใช๎ เราจะนําเอาไปใช๎ในการกุศล เมื่อเก็บได๎
จํานวนพอสมควรแล๎วก็ให๎เอาไปใช๎ในกิจกรรมการกุศลใดก็ได๎ที่เราพอใจ
๒. ศีล คือการที่เราจะรู๎จักจํากัดขอบเขตของการตอบสนองความต๎องการ
ของตน โดยที่จะไมํไปเบียดเบียนผู๎อื่น และไมํเบียดเบียนสติสัมปชัญญะของ
ตัวเอง ทุกคนควรพยายามรักษาศีล ๕ ให๎ได๎ หรือถ๎ายิ่งสามารถรักษาศีล ๘ ได๎
จะยิ่งดี
ศีลทั้ง ๕ ข๎อ คือความปกติของมนุษย๑มีดังนี้
๒.๑ ไมํฆําสัตว๑
๒.๒ ไมํลักทรัพย๑ ฉ๎อโกง ยักยอก ทรัพย๑สินผู๎อื่น
๒.๓ ไมํ ลํ ว งละเมิ ด สตรี ไมํ วํ า จะเป็ น ภรรยา ลู ก สาว หรื อคนใน
ปกครอง โดยที่ผู๎ปกครองไมํอนุญาต หรือหวงห๎ามเอาไว๎ ตลอดจนของรักของ
ผู๎อื่น เราไมํควรจาบจ๎วงลํวงเกิน
๒.๔ ไมํโกหก หลอก ลวง ผู๎อื่น
๒.๕ ไมํดื่มสุรา เมรัย เครื่องดองของมึนเมา คือมัชชะ มี กระทํอม
กัญชา ฝิ่น เฮโรอีน ทินเนอร๑ ฯลฯ
๓. ภาวนา คือการฝึกจิตให๎มีคุณภาพดีขึ้นจนสามารถดับความต๎องการ
หรือตัณหา ลงได๎มากขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถดับได๎เด็ดขาด ภาวนานั้นจะแยก
ได๎เป็น ๒ สํวน คือ

๘
๓.๑ การเจริญสมาธิ ให๎จิตสงบ หรือเรียกอีกอยํางวํา การเจริญสติ
หรือการเจริญสมถกรรมฐาน วิธีที่ปฏิบัติมีหลายอยําง แตํสรุปแล๎วคือต๎องการ
ให๎จิตสงบเพื่อจะได๎เป็นปัจจัยแกํปัญญา เพราะถ๎าหากจิตไมํเป็นสมาธิ ปัญญา
จะไมํสามารถดําเนินหน๎าที่ของปัญญาได๎ วิธีการที่เป็นที่นิยมเรียกวํา อานาปานสติ แปลวําการกําหนดลมหายใจเข๎าออก ทํานผู๎ต๎องการรายละเอียดมาก ๆ
ให๎ไปศึกษาจากที่อื่นอีก ในที่นี้จะขอแนะนําการปฏิบัติพอเป็นสังเขป เพื่อให๎
ทํานนําไปปฏิบัติได๎ในวันนี้เลย วันที่อํานบทความนี้เลย
วิธีปฏิบัติในอานาปานสติให๎นั่งในที่ที่สมควร จะนั่งขัดสมาธิ หรือใหมํ ๆ จะ
นั่งที่โซฟาห๎อยขาก็ได๎ แล๎วหลับตา แตํถ๎าหลับตาแล๎วงํวงให๎ลืมตา จากนั้นตั้ง
สติไว๎ที่ปลายจมูก ให๎ทําความรู๎ตัวรู๎สึกขณะหายใจเข๎าและหายใจออก พยายาม
อยําไปคิด เรื่องอื่น ให๎คิด แตํลมหายใจอยํา งเดียว ใหมํ ๆ ให๎นั่งสั ก ๕ นาที
ตํอไปให๎เพิ่มเวลาจนนั่งได๎วันละ ๓๐ นาทีทุกวัน ยิ่งถ๎านั่งได๎วันละชั่วโมงจะเป็น
ประโยชน๑มาก
๓.๒ การเจริญปัญญา หรือเรียกวําวิปัสสนากรรมฐาน หรือการพินิจ
พิจารณาให๎เห็นความจริงของชีวิตวํา กายและใจนี้ไมํเที่ยง เป็นทุกข๑ และไมํอยูํ
ในอํานาจบังคับบัญชาของเรา เพราะมิใชํตัวเราของเรา จะขอแนะนําวิธีที่งําย
ที่สุด จะได๎นําไปปฏิบัติทุกวันคือ ขอให๎ทํองกํอนนอนทุกวัน พร๎อมทั้งตั้งจิต
ตั้งสติ ตั้งปัญญา พินิจพิจารณาให๎เห็นแจ๎งวํา
๑) เรามีความแกํเป็นธรรมดา ไมํลํวงพ๎นความแกํไปได๎
๒) เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา ไมํลํวงพ๎นความเจ็บไข๎ไปได๎
๓) เรามีความตายเป็นธรรมดา ไมํลํวงพ๎นความตายไปได๎
๔) เราจะต๎องพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจทั้งสิ้น
๕) เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน ทําดีได๎ดี ทําชั่วได๎ชั่ว
วิธีนี้เป็นการเจริญปัญญาในเบื้องต๎น สําหรับทํานที่ มีศรัทธาที่จะปฏิบัติให๎
ละเอียดยิ่งขึ้น ขอให๎ไปแสวงหาความรู๎ตํอไป
สําหรับพุทธศาสนิกชนแล๎ว ควรจะแสวงหาทาน ศีล ภาวนา เข๎ามาใสํตัว
อยําให๎ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะแตํละอยํางมีคุณคําในการดับความทุกข๑ให๎แกํ
ตัวเองทั้งนั้น

๙

การแสวงหาความสุขของมนุษย๑

เป็นเวลานานแล๎ว ที่สังคมพยายามกีดกันพระพุทธศาสนาที่เคยให๎ความสงบ
รํมเย็นแกํสังคมไทยมานับพันปี โดยเห็นวําพระพุทธศาสนาเป็นสํวนเกิน จึง
กํอให๎เกิดปัญหาแกํสังคมอยํางมากมายมหาศาล จนปัจจุบันนี้ ไมํมีใครสามารถ
ที่จะมาแก๎ไขได๎เลย เว๎นไว๎แตํวําสังคมจะดึงพระพุทธศาสนากลับเข๎ามาให๎ความ
รํ ม เย็ น แกํ สั งคมไทยอีก ครั้ ง โดยเปลี่ ย นความคิ ด ที่ วํ า พระพุ ท ธศาสนาเป็ น
สํวนเกินของสังคม เป็นวํา พระพุทธศาสนานี่เองที่สังคมยังขาดอยูํ
ฉะนั้น ถ๎าหากทํานผู๎ใดปรารถนาจะให๎เกิดความสงบรํมเย็นเกิดสันติแกํสังคม
ละก็ ขอให๎นํ า เอาทาน ศีล ภาวนา เข๎ า มาสูํ จิ ต ใจตนเองและคนรอบข๎ า ง
พยายามชํวยกันเผยแพรํพระพุทธศาสนา และสนับสนุนกิจกรรมในการเผยแพรํ
พระพุทธศาสนาทุกกรณี ทั้งด๎วยกําลังกาย กําลังความคิด และกําลังทรัพย๑
ตามความสามารถของตนที่จะทําได๎ เมื่อใดที่รํมธรรมได๎เริ่มแผํขยายกว๎างขึ้น
กว๎างขึ้น สังคมจะคํอย ๆ สงบรํมเย็นมากขึ้นมากขึ้ น สันติสุขจะแพรํหลายไป
ทุกหยํอมหญ๎า รอยยิ้มจะปรากฏอยูํบนใบหน๎าคนทุกชนชั้น การเบียดเบียนกัน
จะสาบสูญสิ้นไป เมื่อใดที่แผํนดินเต็มไปด๎วยธรรมะ ทองคําจะปรากฏอยําง
เนืองนอง สมชื่อแผํนดินทอง แผํนดินธรรม ดังนี้แล
สุดท๎ายของบทความนี้ ขออัญเชิญ อาราธนาบทร๎อยกรองของทํานอาจารย๑
พุทธทาสภิกขุ มาประดับบทความนี้ด๎วย

อุทิศนา
ลอยธรรมะมาลัย
แผ่ธรรมะรังษี
มั่นหมายจะเสริมศาสน์
ปลอดภัยพินาศ, คง
หากแล้งพระธรรมญาณ
จะครองโลกเป็นอากร
จะทุกข์ทนทั้งคืนวัน
ด้วยเหตุอหังการ
บรรษัทพระพุทธองค์

ลงสู่โลกอันเบียฬบีฑ์
ตามพระพุทธทรงประสงค์
สถาปน์โลกให้อยู่ยง
เป็นโลกศุขสถาพร
อันธพาลกลีบร
ให้เลวลูส่ ู่เดรัจฉาน
พิฆาตกันบ่มีประมาณ
เข้าครองโลกวิโยคธรรม
จึ่งประสงค์ประกอบกรรม

๑๐
ตามแนวพระธรรมนํา
เผยแพร่พระธรรมทาน
แปดหมื่นสีพ่ ันนัย

ทุติยัมปิ
ทุติยัมปิ
ทุติยัมปิ
ตติยัมปิ
ตติยัมปิ
ตติยัมปิ

พุทธัง
ธัมมัง
สังฆัง
พุทธัง
ธัมมัง
สังฆัง
พุทธัง
ธัมมัง
สังฆัง

ให้โลกผองผ่องพ้นภัย
ให้ไพศาลพิชิตชัย
อุทิศทั่วทั้งปฐพี
สรณัง
สรณัง
สรณัง
สรณัง
สรณัง
สรณัง
สรณัง
สรณัง
สรณัง

คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ

ข๎าพเจ๎า ขอถึงซึ่ งพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งอันสูงสุด ไปจนกวําชีวิตจะหาไมํ
สาธุ
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การพัฒนาจิต
เข๎าสูํความเป็นพระโสดาบัน
เขียนโดย พระชุมพล พลป๒ฺโ วิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
เขียนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓

ปัจจุบันนี้ บุคคลทุกเพศ ทุกชั้น ทุกวรรณะ ได๎หันมาสนใจการประพฤติ
ปฏิบัติธรรมกันเป็นจํานวนไมํน๎อย ผู๎เขียนจึงเกิดมีกุศลจิต คิดจะบรรยายวิธีการ
ปฏิบัติธรรม เพื่อการบรรลุธรรม พ๎นจากเขตของความเป็นปุถุชน เข๎าสูํความ
เป็นพระโสดาบัน เพื่อจะได๎ชํวยเหลือพระศาสนาให๎เจริญรุํงเรืองในภาคปฏิบัติ
ด๎วยกําลังอันน๎อยนิดเทําที่มีอยูํ
บุคคลผู๎ที่จะพัฒนาจิตของตนให๎เข๎าสูํความเป็นพระโสดาบัน จําเป็นจะต๎อง
พัฒนาคุณธรรม ๕ ประการ ให๎บังเกิดขึ้นมาในจิตของตนให๎ได๎คือ
๑. ศรัทธา จะต๎องปลูกศรัทธา ความเชื่อ ความเลื่อมใส อันมีประมาณ
ยิ่ง ใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งคําวํา พระสงฆ์ ในที่นี้ หมายถึงพระ
อริยบุคคล ๔ ประเภท คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และ
พระอรหันต์ จะเป็นคฤหัสถ๑หรือบรรพชิตก็ได๎
ให๎สาบานตนวํ า จะยึ ด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ๑ เป็น ที่ พึ่ง ที่ร ะลึก ที่
เคารพบู ช าเหนื อ สิ่ งอื่น ใด ให๎ถือ ตนวํ า เป็ น ข๎ า ทาสของ พระพุ ทธ พระธรรม
พระสงฆ๑ จะไมํ ลํ ว งละเมิ ด เด็ ด ขาด พยายามสวดมนต๑ ก ราบไหว๎ บู ช าพระ
รัตนตรัยทุกวัน ไมํได๎มากก็เอาน๎อย หรืออยํางน๎อยในแตํละวันกํอนนอนให๎ทํอง
นะโม ๓ จบ แล๎วเปลํงวาจาวํา
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ข๎าพเจ๎าขอถึงพระพุทธวําเป็นสรณะ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ข๎าพเจ๎าขอถึงพระธรรมวําเป็นสรณะ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ข๎าพเจ๎าขอถึงพระสงฆ๑วําเป็นสรณะ

๑๒
พยายามจั ด หิ้งพระให๎ส ะอาดเรี ยบร๎ อยอยูํเ สมอ ไมํ ป ลํ อยให๎ร กรุงรั งด๎ ว ย
หยากไยํ ฝุ่นผง เพราะถือวําหิ้งพระนี้เป็นที่สถิตของพระพุทธรูป อันเป็นองค๑
แทนพระพุทธเจ๎า ซึ่งถึงแม๎วําพระองค๑จะเสด็จปรินิพพานไปนานแล๎วก็ตาม แตํ
พุทธบารมีของพระองค๑ยังปกป้องคุ๎มครองให๎พุทธบริษัทมีความชุํมเย็นอยูํ ซึ่งผู๎
ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะสัมผัสพระบารมีของพระองค๑ได๎ แตํจะสัมผัสได๎มากหรือ
น๎อยนั้น แล๎วแตํความเข๎มข๎นของการปฏิบัติ ซึ่งผู๎ปฏิบัติธรรมเทํานั้นจึงจะเข๎าใจ
ได๎ ดี วํ า พุ ทธบารมี ข องพระศาสดายั งปกป้ องคุ๎ ม ครองรั กษาตนเชํ น ไร และ
พยายามหาดอกไม๎มาประดับหิ้งพระอยูํเสมอ ถ๎าไมํได๎ทุกวันก็อาทิตย๑ละครั้ง
หรือเดือนละครั้ง หรืออยํางน๎อยที่สุดปีละครั้งในวันวิสาขบูชาก็ยังดี
สําหรับพระโสดาบันนั้น จะมีความเห็นวํา “เมื่อพิจารณาโดยถี่ถ้วนด้วย
ปัญญาแล้ว เราจึงพบว่านอกจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้ว ไม่มี
สิ่งใดในโลกนี้ ที่จะมีสาระแก่นสารเลย” สําหรับทํานผู๎ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย
จงจําคํานี้ไปกํอน เมื่อใดที่ทํานได๎ปฏิบัติธรรมจนบรรลุภูมิขั้นโสดาบันแล๎ว ทําน
จะซาบซึ้งในข๎อความเหลํานี้เอง
๒. ทาน คือ การให้ คือ เราต๎องปลูกฝังนิสัยในการเสียสละประโยชน๑
ของตนแกํประโยชน๑ของผู๎อื่น ต๎องทําให๎เป็นนิสัยเป็นกิจวัตร ถ๎าเป็นไปได๎ควร
ให๎ทานทุ กวัน เชํน ใสํ บาตรพระได๎ทุกวันจะดี มาก สําหรับผู๎ที่ไมํสามารถใสํ
บาตรได๎ทุกวัน ให๎เจียดเงินเดือนทุกเดือน เดือนละเทําไหรํแล๎วแตํความพอใจ
แล๎วตั้งใจวําเงินจํานวนนี้เราจะไมํใช๎ จะเอาไว๎ทําบุญ แล๎วเก็บรวบรวมเอาไว๎
เมื่อมีจํานวนมากพอ ก็เอาไปบําเพ็ญสาธารณกุศลอันใดก็ได๎ตามที่เราพอใจ
อีกประการหนึ่งให๎เจริญ จาคานุสสติ ทุกวัน คําวํา จาคานุสสติ แปลวํา
การระลึกถึงการบริจาคของตนเป็นอารมณ๑ วิธีปฏิบัติให๎ทํองกํอนนอนทุกวันวํา
‚ในเมื่อประชาชนถูกความตระหนี่ และมลทินครอบงํา อยูํ การที่เ ราเป็ นผู๎มีใ จ
ปราศจากมลทินและความตระหนี่อยูํ เป็นผู๎มีการเสียสละอยํางเด็ดขาด เป็นผู๎มี
มืออันสะอาด เป็นผู๎ยินดีในการบริจาค เป็นผู๎ ควรในการขอ เป็นผู๎ยินดีในทาน
และการแบํงปันนั้น นับวําเป็นลาภของเราหนอ เราได๎ดีแล๎วหนอ‛
จาคานุสสติ นี้มีอานิสงส๑มาก ทํานผู๎ใดที่ให๎ทานเป็นประจําและเจริญจาคานุสสติทุกวัน จะเข๎าสูํมรรคผลได๎งํายมาก เพราะอารมณ๑การละกิเลสทุกประเภท
ก็คืออารมณ๑ของการเสี ยสละนั่นเอง ฉะนั้นทํานผู๎ปรารถนาการเข๎าสูํมรรคผล
ทั้งหลาย จงอยําทิ้งการให๎ ทาน และการเจริญจาคานุสสติ

การพัฒนาจิตเข๎าสูํความเป็นพระโสดาบัน
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และการให๎ทานทุกครั้ง เราควรจะจดบันทึกเอาไว๎ จะมีประโยชน๑มากวํา วัน
ไหนได๎ให๎อะไร ควรมีสมุดไว๎ ๑ เลํม เอาไว๎จดโดยเฉพาะ จะมีประโยชน๑มาก
เพราะเมื่อเวลาผํานไป ถ๎าเราเอาสมุดเลํมนี้มาอําน จะทําให๎เกิดความปีติ รําเริง
เป็นสํวนชํวยในการเจริญจาคานุสสติด๎วย
และวันใดที่เราเกิดมีทุกข๑กลุ๎มอกกลุ๎มใจ ให๎เอาสมุดเลํมนี้มาอําน จะเกิด
ความสุขสบายใจขึ้นมาทันที บางทียังไมํได๎อํานข๎างใน แคํเห็นหน๎าปก ก็เกิด
ความสุขใจอยํางบอกไมํถูกแล๎ว ฉะนั้นทํานทั้งหลายที่ยังไมํเคยหัดในการให๎ทาน
จงอยําดูถูกดูแคลนการให๎ทาน เพราะความสุขเวลาที่เราให๎นั้น เป็นความสุขที่
ละเมียดละไมมากกวําความสุขตอนเรารับมากนัก
ให๎สังเกตดูวําเวลาใดที่จิตเราคิดจะให๎ ความสุขจะบังเกิดเต็มหัวใจทันที แตํ
เมื่อใดเราคิดอยากจะได๎ จะเกิดความกระวนกระวายใจ สิ่งเหลํานี้สังเกตได๎จาก
ใจของตนเองก็จะรู๎ดี
ทํานจึงกลําวเอาไว๎วํา “จิตคิดจะให้สบายมากกว่าจิตคิดจะรับ ” ฉะนั้น
บางทํานที่ไมํเคยฝึกการให๎ทาน บางทีจึงรู๎สึกแปลกใจ ในคนบางคนที่วําทําไม
เขาชอบทําบุญนัก อยูํดี ๆ เงินมีไมํใช๎เอง เอาไปให๎คนอื่นเสีย ซึ่งถ๎าหากทําน
ลองฝึกหัดการให๎ทานให๎เป็นนิสัย ทํานจะไมํแปลกใจเลย เพราะวําการให๎ทาน
นําความสุขใจตอบแทนคุ๎มคํากับสิ่งของที่เสียไปอยํางเหลือเกิน
ทีนี้ถ๎าหากมีคําถามวํา การให้ทาน จําเป็นจะต๎องเป็นสิ่งของเทํานั้นหรือไมํ
ขอตอบวํ า ไมํ จํ า เป็ น เพราะจุ ด ใหญํ ใ จความของการให๎ ท านก็ คือ การ
เสียสละประโยชน๑ตน เพื่อประโยชน๑ผู๎อื่น ผู๎เขียนจะขอแบํงทานประเภทตําง ๆ
ตามความรู๎สึกของผู๎เขียนไว๎ดังนี้
๑) การให๎สิ่งของ
๒) การให๎แรงกาย คือ เอาแรงกายชํวยผู๎อื่น โดยไมํหวังสิ่งตอบแทน
๓) การให๎การต๎อนรับปฏิสันถาร คือ การให๎การทักทายคนแปลกหน๎า
ที่มาสูํสถานที่เรา ด๎วยรอยยิ้มและคําอํอนหวาน
๔) การให๎ที่แ อบแฝง คื อ การชํ ว ยกั น รั กษา ซํ อมแซมดู แ ลสิ่ งของ
สํวนรวม สาธารณสมบัติ ให๎มีอายุการใช๎งานได๎ยาวนานขึ้น เชํน สมมุติวํา
โต๏ะตัวหนึ่งที่เป็นของสํวนรวม ถ๎าหากไมํมีใครดูแลรักษาจะมีอายุแคํ ๓ ปี แตํ

๑๔
ถ๎าเราดูแลรักษาไว๎ จะมีอายุถึง ๑๐ ปี ก็ชื่อวําเราได๎สร๎างโต๏ะที่มีอายุการใช๎งาน
๗ ปีขึ้นมาตัวหนึ่งนั่นเอง
๕) การให๎ความรู๎ คือ การแนะนําในสิ่งที่ผู๎อื่นไมํรู๎ แตํเรารู๎ ให๎แกํเขา
๖) การให๎อภัย คือ การไมํถือโทษตํอความผิดที่ผู๎อื่นทําแกํเรา
๗) การให๎ ธ รรมเป็ น ทาน คื อ การชํ ว ยสอนธรรมะ หรื อ ชํ ว ยแจก
หนังสือธรรมะ ชี้ ทางสวํา งให๎แ กํผู๎อื่น ในทางธรรม และชํ วยกัน เผยแพรํ พระ
พุทธศาสนาด๎ วยวิธีการตํา ง ๆ ก็นับเป็นธรรมทานทั้งสิ้น ธรรมทานนี้ พระ
พุทธองค๑ยกยํองที่สุดวํา การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง คือ ได๎บุญ
มากที่สุดกวําทานทุกชนิดทุกประเภทนั่นเอง
สําหรับพระโสดาบันนั้น ความคิดต๎องการบริจาค จะมีอยูํตลอดเวลา ความ
ตระหนี่ ถี่เ หนี ย วไมํ มี มี แ ตํค วามคิ ด ที่ จ ะบริ จ าค คิ ด แตํจ ะสร๎ า งกุ ศ ล จิ ตใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผํอยํางไมํมีประมาณ
ซึ่งในที่นี้ถ๎าจะมีปัญหาถามวํา ถ๎าอยํางนี้พอเป็นพระโสดาบันแล๎ว มิต๎องอด
ตายกัน หรือ ก็ขอตอบวํา ในทางตรงกัน ข๎าม เมื่อได๎ บรรลุคุณธรรมชั้นพระ
โสดาบันแล๎ว กลับมีฐานะดีกวําเกํา ไมํวําจะเป็นพระหรือฆราวาส ถ๎าเป็นพระ
หลังจากได๎โสดาบันแล๎ว จะรู๎สึกวําลาภสัก การะไหลมาเทมา ผิดกับเมื่อเป็น
ปุถุชน สําหรับฆราวาสก็จะรู๎สึกวํา มีเงินทองจับจํายใช๎สอยไมํขาดมือ ทั้งที่เมื่อ
เป็นพระโสดาบันแล๎ว จะทําบุญหนักกวําตอนเป็นปุถุชนก็ตาม แตํกลับมีเงิน
เหลือเก็บยิ่งกวําตอนเป็นปุถุชน
คําเหลํานี้ ทํานผู๎อํานอยําเพิ่งเชื่อ ขอให๎ทํานจงพยายามพิสูจน๑ด๎วยการทํา
ตนเป็นพระโสดาบัน แล๎วจะรู๎ได๎เองวําจริงหรือไมํ ทํานจะซาบซึ้งกับคําที่วํา
ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม เอง โดยไมํต๎องฟังจากใคร จึงขอให๎ทํานผู๎
ใครํในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงพยายามบําเพ็ญทานและเจริญจาคานุสสติให๎ดี
เถิด ทํานจะได๎รับผลอยํางไมํนําเชื่อทีเดียว
๓. ศีล คือการสํารวมทางกายและวาจา ไมํไปเบียดเบียนผู๎อื่นและ
เบียดเบียนสติสัมปชัญญะของตนเอง ผู๎ที่จะเข๎าสูํมรรคผลตั้งแตํพระโสดาบันขึ้น
ไป จะต๎องมีศีล ๕ บริสุทธิ์ ชนิดที่วํายอมตัวตายดีกวําศีลขาด ไมํวําจะเป็นพระ
เณร เถร ชี อะไรก็ตาม กํอนที่เราจะไปภูมิใจสําคัญตนวําเรามีศีล ๘ ศีล ๑๐
ศีล ๒๒๗ นั้น ขอให๎สํารวจศีล ๕ ของตนกํอน แล๎วจึงคํอยไปดูศีลในภูมิของตน
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เพราะศี ล ๕ เป็ น ศี ล พื้ น ฐาน ถ๎ า หากศี ล ๕ ไมํ บ ริ สุ ท ธิ์ เ สี ย แล๎ ว ทํ า นจะไมํ
สามารถบรรลุคุณธรรมความดีเบื้องสูงกวํานี้ได๎เลย
ฉะนั้น นักปฏิบัติธรรมทุกทํานจะต๎องสมาทานศีล ๕ ให๎เครํงครัด ให๎บริสุทธิ์
ชนิดที่วํายอมตัวตายดีกวําศีลขาด ขอให๎พยายามฝึกไป ใหมํ ๆ อาจเผลอทํา
ให๎ขาดบ๎างก็ไมํเป็นไร คํอย ๆ พยายามรักษาไป ตํอไปจะเคยชินเป็นอัตโนมัติ
คือวํา เจตนาที่คิดจะลํวงศีลไมํมีเลย จนเป็นปกตินิสัย ทีนี้มีปัญหาที่ถามกัน
อยูํบํอย ๆ วํา สมมุติวําเราเดินไปเหยียบมดตาย โดยไมํมีเจตนานี้ศีลจะขาด
ไหม ก็ขอตอบวํา การที่ศีลจะขาดหรือไมํนั้น ขึ้นอยูํกับเจตนา ถ๎าหากเราไมํมี
เจตนาที่จะทําให๎สัตว๑ตาย บังเอิญไปทําให๎มันตายโดยไมํตั้งใจ ศีลก็ไมํขาด ใน
ที่นี้จะขอกลําวศีลทั้ง ๕ ข๎อขึ้นมาด๎วยคือ
๑) ห๎ามฆําสัตว๑
๒) ห๎ามถือเอาของที่เจ๎าของมิได๎ให๎
๓) ห๎ามลํวงประเวณี ในสตรีหรือบุรุษที่มีเจ๎าของหวง เชํนภรรยาเขา
หรือลูกหลานบริวารที่ผู๎ปกครองเขายังไมํได๎อนุญาตให๎เราไปลํวงเกินได๎
๔) ห๎ามพูดเท็จ โกหก หรือพูดไปให๎ผู๎อื่นไมํสบายใจ
๕) ห๎ามดื่มสุรา เมรัย หรือของเสพติด อันเป็นเหตุให๎ขาดสติ
สําหรับทํานที่รักษาศีลนั้น ขอแนะนําให๎เจริญ สีลานุสสติ ด๎วย คําวํา สีลานุสสติ แปลวํา การระลึกถึงศีลของตน วิธีปฏิบัติให๎เราทํองกํอนนอนทุกวันวํา
‚โอหนอ ศีลทั้งหลายของเรา เป็นศีลไมํขาด เป็ นศีลไมํทะลุ เป็นศีลไมํดําง
เป็นศีลไมํพร๎อย เป็นศีลที่เป็นไท เป็นศีลอันผู๎รู๎สรรเสริญ เป็นศีลอันตัณหา
และทิฏฐิไมํแตะต๎อง เป็นศีลที่ยังสมาธิให๎บังเกิดได๎‛
สําหรับพระโสดาบันแล๎ว การลํวงละเมิดศีล ๕ จะไมํมีเลย ศีลจะบริสุทธิ์เป็น
อัตโนมัติ โดยไมํต๎องเอาใจคอยระวัง จะบริสุทธิ์ชนิดที่วํา ยอมตัวตายดีกวําศีล
ขาด เชํน สมมุติวําถ๎ามีใครมาเงื้อดาบบังคับให๎พระโสดาบันฆํามดสักตัวหนึ่ง
มิฉะนั้นจะฟันให๎ตาย พระโสดาบันยํอมจะไมํมีจิตที่จะกล๎าฆํามดตัวนั้นเลย รัง
แตํจะยอมตายโดยแท๎

๑๖
ด๎วยเหตุที่ศีลบริสุทธิ์ถึงขนาดนี้เอง พระโสดาบันทั้งหลาย จึงจะยํอมพบสิ่ง
อั น อั ศ จรรย๑ ใ นใจขึ้ น มาวํ า “โอหนอเดี๋ ย วนี้ ไม่ ใ ช่ เ รารั ก ษาศี ล แล้ ว แต่
กลายเป็นศีลรักษาเราโดยแท้เทียว”
ฉะนั้นทํานผู๎ใครํในธรรมปฏิบัติ จงอยําประมาท จงพากันรักษาศีลให๎บริสุทธิ์
จะทําให๎ทํานเข๎าสูํมรรคผล นิพพาน ได๎อยํางคาดไมํถึงทีเดียว
๔. สมาธิ การเจริญสมาธิเรียกได๎หลายแบบ เชํน เรียกวํา เจริญสมถกรรมฐาน หรือ เจริญสติ ก็ได๎ การเจริญสมาธินั้น สําคัญมากตํอการพัฒนา
จิต ใจให๎บ รรลุม รรคผล ผู๎ที่จิ ตไมํเ ป็น สมาธิเ ลย จะไมํ สามารถบรรลุ มรรคผล
แม๎แตํเพียงขั้นต๎นได๎
การเจริญสมาธิ หรือเจริญสตินี้ มีวิธีฝึกได๎หลายแบบ เชํน อานาปานสติ
การตั้งสติในการเคลื่อนไหวของกาย หรือการเพํงกสิณ เชํนเพํงลูกแก๎ว เป็นต๎น
แตํวิธีที่แพรํหลายที่สุด คือ อานาปานสติ ฉะนั้น ในที่นี้จะขอกลําวถึงอานาปานสติพอเป็นสังเขป ทํานที่ต๎องการรายละเอียดมาก ๆ กรุณาค๎นคว๎าจากหนังสือ
ที่สอนเกี่ยวกับอานาปานสติ ซึ่งมีแพรํหลายอยูํทั่วไป
อานาปานสติ คือการกําหนดสติอยูํที่ลมหายใจเข๎าและออก ซึ่งจุดใหญํอยูํ
ที่การกําหนดลมหายใจ สํวนทํานใดจะเพิ่มคําบริกรรมใด ๆ ขึ้นมา ก็แล๎วแตํ
ความพอใจคําบริกรรม เชํน พุท โธ นั้นไมํต๎องมีก็ได๎ แตํถ๎าใครชอบก็แล๎วแตํ
ความพอใจของคนนั้น
การปฏิบัติในอานาปานสติ ให๎นั่งในทําที่สบาย จะนั่งขัดสมาธิหรือนั่งห๎อยขา
กับเก๎าอี้ก็ได๎ แล๎วตั้งสติอยูํที่ปลายจมูก กําหนดสติให๎รู๎ที่ลมหายใจกระทบ เวลา
หายใจเข๎าก็มีสติรู๎อยูํวําหายใจเข๎า เวลาหายใจออกก็มีสติรู๎อยูํวําหายใจออก ผู๎
ฝึกใหมํตอนแรกพยายามนั่งให๎ได๎สัก ๑๐ นาที แล๎วคํอย ๆ เพิ่มเวลาไปเรื่อย ๆ
จนนั่งได๎สักวันละ ๓๐ นาทีทุกวัน ใหมํ ๆ จิตจะฟุ้งซํานไปบ๎างก็ชํางมัน ฝึกไป
เรื่อย ๆ จิตจะคํอยสงบลงทุกทีเอง
และเพื่อประโยชน๑แกํความเจริญของสมาธิ ทุกเวลาที่วําง ควรจะเอาสติมา
กําหนดลมหายใจอยูํตลอดเวลา อยําปลํอยให๎จิตคิดในเรื่องเหลวไหลไร๎สาระ
เชํน เวลาคอยรถเมล๑ หรือยืนอยูํบนรถเมล๑ จงอยําปลํอยให๎เวลาเสียไปโดยการ
คิดเรื่องไร๎สาระ ให๎เอาสติมากําหนดลมหายใจ ซึ่งไมํจําเป็นต๎องหลับตาก็ได๎
เว๎นไว๎ แตํเวลาเรานั่งอยูํในห๎องของเรา เป็นกิจจะลักษณะคํอยหลับตา แตํถ๎า
หลับตาแล๎วงํวงก็ให๎ลืมตา
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การเจริญสมาธิหรือการเจริญสตินี้ มีความจําเป็นมากในการที่จะพัฒนาจิตใจ
ให๎บรรลุมรรคผล ฉะนั้นทํานผู๎ปรารถนาที่จะเข๎าสูํความเป็นพระโสดาบัน จง
อยําประมาทในการเจริญสมาธิ หรือการเจริญสตินี้เลย
๕. ปัญญา หรือจะเรียกอีกอยํางวํา วิปัสสนากรรมฐาน ก็ได๎ คือการ
พินิจพิจารณาสังขารทั้งหลาย ให๎เห็นแจ๎งไปตามความเป็นจริง ซึ่งสิ่งทั้งปวง
ล๎วนแล๎วแตํมีลักษณะสําคัญ ๓ ประการ คือ
 อนิจจัง ความไมํเที่ยง
 ทุกขัง เป็นทุกข๑ทนได๎ยาก
 อนัตตา ไมํมีเจ๎าของ ไมํมีใครบังคับบัญชาได๎
ทีนี้ทําอยํางไรลํะ จึ งจะเกิดปั ญญาขึ้นมา ในทางภาคปฏิบัติ ผู๎ปฏิบัติจ ะ
บังเกิดปัญญา เห็นแจ๎งขึ้นมาด๎วยการเจริญกรรมฐาน ๒ อยํางคือ
๕.๑ มรณานุสสติ คือการระลึกถึงความตายเป็นอารมณ๑
๕.๒ การพิจารณาร่างกาย สําหรับการพิจารณารํางกาย จะแบํงไป
ได๎อีกคือ
๑) การพิ จารณารํ างกายแยกสํว นเป็ นอาการ ๓๒ คือ ผม ขน
เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม๎าม
ปอด ไส๎ใหญํ ไส๎เล็ก อาหารใหมํ อาหารเกํา มันสมอง น้ําดี เสลด หนอง
เลือด เหงื่อ มัน น้ําตา น้ําเหลือง น้ําลาย น้ํามูก ไขข๎อ ปัสสาวะ ซึ่งล๎วน
แล๎วแตํเป็นของสกปรกโสโครกทั้งสิ้น
๒) การพิจารณารํางกายแยกให๎เห็นเป็นธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม
ธาตุไฟ ไมํมีตัวเราของเรา เป็นเพียงธาตุของโลกประกอบกันขึ้นมาเทํานั้น
๓) การพิจารณารํางกายให๎เห็นเป็นซากศพ
สําหรับกรรมฐานที่กลําวมาข๎างต๎น จะไมํขอกลําวรายละเอียดในที่นี้ ทําน
ผู๎ใ ดต๎ องการศึกษารายละเอีย ด ให๎ห าหนั งสื อมาอํา นเอาเอง ในที่ นี้ จ ะสอน
วิธีการปลงสังขารตามบทกลอน ซึ่งก็มีกรรมฐานข๎างต๎นอยูํเหมือนเดิม
บทปลงสังขารที่อยูํท๎ายเรื่องนี้ ขอให๎นักปฏิบัติได๎สวดกํอนนอนทุกวัน เวลา
สวดให๎พิจารณาให๎เห็นแจ๎งไปตามคําสวดด๎วยปัญญาด๎วย ขอให๎สวดให๎ได๎ทุกวัน

๑๘
ตํอไปปัญญาจะเกิดขึ้น แล๎วจะเห็นแจ๎งในความไมํเที่ยง เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตา
เอง
ตํอไปจะขอพูดเกร็ดเล็กเกร็ดน๎อยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
ถ๎ามีปัญหาถามวํา ความอยากเป็นพระอรหันต๑ หรืออยากเป็นพระโสดาบันนี้
เป็นกิเลสหรือไมํ
ก็จ ะขอตอบตามความรู๎ สึ กของผู๎เ ขี ย นวํ า ความอยากชนิด นี้ ไมํ เ ป็ นกิ เ ลส
ในทางตรงกันข๎ามกลับเป็นธรรมะข๎อใหญํมากทีเดียว เพราะความอยากชนิดนี้
ทําให๎ยอมสลัดทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอยําง ที่จะมาขวางทางนิพพาน ทําให๎ยอมทน
ตํออุปสรรคความลําบากตําง ๆ และทําให๎เกิดความพากเพียรที่จะปฏิบัติธรรม
มิให๎เบื่อหนํายท๎อถอย ถ๎าจะพูดไปตามภาษาธรรมะ ก็จะเรียกความอยากชนิด
นี้เป็น อธิษฐานบารมี หรือถ๎าจะจัดเป็นกรรมฐานกองหนึ่งก็ได๎คือ อุปสมานุสสติ ซึ่งหมายถึง การระลึกถึงคุณของพระนิพพานเป็นอารมณ๑
ฉะนั้น การตั้งอธิษฐานจิตนี้จึงสําคัญมากแกํผู๎ปฏิบัติธรรม จึงควรอธิษฐาน
กํอนนอนทุกวันหรือทุกครั้งที่ทําบุญวํา “ขอให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ขึ้นชื่อ
ว่าการเกิ ดอย่า ได้ มีแก่ ข้า พเจ้า อีก เลย มนุ ษย์โลก เทวโลก พรหมโลก
ปรากฏแก่ข้าพเจ้าประดุจหลุมถ่านเพลิง ตายจากชาตินี้ ขอไปนิพพาน”
ขอให๎ ทํา นผู๎ ใ ฝ่ ใ นธรรมปฏิ บั ติ ทั้ ง หลายจงอธิ ษ ฐานจิ ตดั ง นี้ จะชํ ว ยสร๎ า ง
กําลังใจให๎เข๎มแข็ง ซึ่งจะชํวยให๎ได๎มรรคผล นิพพาน อยํางที่คาดไมํถึง
ฉะนั้นขอให๎ทํานผู๎ใครํในการปฏิบัติธรรม จงสํารวจคุณธรรมทั้ง ๕ ประการที่
ได๎กลําวมาแล๎วข๎างต๎นวํา มีอยูํในตนหรือไมํ ถ๎าไมํมีก็จงสร๎างให๎มี ถ๎ามีแล๎วก็
จงบํารุงให๎เจริญไพบูลย๑ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ไมํช๎าทํานก็จะได๎บรรลุมรรคผลเอง
ซึ่งเรื่องมรรคผลนี้ยังไมํพ๎นกาลพ๎นสมัย ไมํใชํวําพระพุทธเจ๎าปรินิพพานไป
นานแล๎ว สมัยนี้จะไมํมีพระอริยบุคคล ความจริงมรรคผลนั้นไมํเ ลือกกาลเลือก
สมัย เมื่อใดที่คุณธรรมของเราเจริญถึงขีด ก็จะได๎บรรลุมรรคผลทุกเวลา ทุก
โอกาส ทุกสถานที่ ทุกเพศ ทุกวัย มิเลือกวําคฤหัสถ๑หรือบรรพชิต หญิงชาย
หนุํมแกํ จงอยําดูถูกวําตนเองเป็นผู๎ไมํมีบารมี ทุกทํานที่นับถือพระพุทธเจ๎าวํา
เป็นศาสดาเป็นผู๎มีบารมีทั้ งนั้น ขอเพียงแตํให๎ทํานจงพยายามปฏิบัติตามที่ได๎
แนะนํามาแตํเบื้องต๎น คุณธรรมของทํานก็จะเจริญงอกงามไพบูลย๑ยิ่งขึ้น จนใน
ที่สุดทํานก็จะได๎บรรลุมรรคผลเอง
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การที่ ไ ด๎ บ รรลุ ม รรคผล แม๎ แ ตํ เ พี ย งขั้ น ต๎ น คื อ พระโสดาบั น นั้ น จะมี
คุณประโยชน๑มากหลายอยํางนัก จะไมํขอกลําวโดยละเอียดในที่นี้ แตํที่จะกลําว
ก็คือทํานผู๎ที่บรรลุจะเป็นผู๎มีความสุขมาก ทํานจะอยูํอยํางสุขใจอยํางยิ่ง แม๎โลก
นี้จะวุํนวายเดือดร๎อนไปทุกหยํอมหญ๎า ทํานจะอยูํทํามกลางทุกข๑ด๎วยความสุข
สบายใจ อยูํทํามกลางกองไฟได๎อยํางเย็นชื่นบาน ซึ่งในความเป็นจริงจะเป็น
เชํนไรนั้น ทํานผู๎บรรลุจะพึงซาบซึ้งด๎วยตนเอง
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

๒๐

๒๑

ธรรมภาษิต ตอน
‚เขียนในป่าช๎าจีน‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

พ.ศ. ๒๕๓๔

 ชีวิตนี้หรือ คือบทละคร ไมํมีตัวเรา ไมํมีของเรา ยินดีทําไม ยินร๎ายทําไม
ดิน น้ํา ไฟ ลม
 กายนี้ไมํใชํของเรา ใจนี้ไมํใชํของเรา ไมํมีตัวตน ไมํมีคนสัตว๑หญิงชาย
 ไมํมีนิมิต ไมํมีเครื่องหมาย ไมํมีหญิงชาย ไมํมีคนสัตว๑ ไมํมีสําเร็จ ไมํมี
ล๎มเหลว ไมํมีความเลว ไมํมีความดี
 ทั้งกายและใจ ไมํใชํของเรา ยินดีทําไม ยินร๎ายทําไม
 โลกนี้เป็นทุกข๑ นิพพานเป็นสุข
 ไมํเที่ยง ไมํแนํ ตาย ตาย ตาย ตาย
 ไมํมีตัวตน และของของตน มีกายเป็นทุกข๑ ละกายเป็นสุข
 ถุงขี้ ถุงเยี่ยว เหม็นเปรี้ยว เหม็นบูด
 ไมํมีอะไร ที่เป็นของเรา
 กายนี้เป็นทุกข๑อยํางแสนสาหัส ใจนี้เป็นทุกข๑อยํางแสนสาหัส
 อดีตคือความฝัน ปัจจุบันคือความจริง อนาคตคือสิ่งไมํแนํนอน
 อดีตคือบทละครที่แสดงผํานไปแล๎วเอาเก็บมาคิดทําไม
 ชีวิตคือนิยาย คนทั้งหลายคือตัวละคร
 ปฏิปทาเพื่อลาภสั กการะเป็ นอยํางหนึ่ง ปฏิปทาเพื่อนิพพานเป็นอีกอยําง
หนึ่ง
 จงเรียกสิ่ งที่บังคับบัญชาได๎ วํ าตัว เราดี กวํา อยําไปเรียกสิ่งที่บังคับ บัญชา
ไมํได๎วําเป็นตัวเราเลย

๒๒
การที่เราอยากมีฤทธิ์ เพราะยังติดในโลกธรรมนั่นเอง
 จงอยํารับทั้งผิดและชอบตํอกายและใจนี้
 สุขเวทนาคือเหยื่อลํอให๎เราจมปลักอยูํในทุกข๑อยํางถอนตัวไมํขึ้น
 แม๎แตํกายนี้เราก็ผิดหวัง จะเอาอะไรในโลกนี้อีก
 กายนี้เป็นธาตุของโลก เราไปขี้ตูํเอามา
 หน๎าที่ของเราคือทนทุกข๑ ไมํใชํหนีทุกข๑
 คนเรามันผิดพลาดกันได๎ อยําเอาเรื่องความผิดพลาดมากลุ๎มอกกลุ๎มใจเลย
 จําเป็นนักหรือที่เราจะต๎องได๎ของดี ๆ
 เรื่องราวในโลกนี้ทั้งมวลเป็นนิทานโกหกที่อวิชชามันผูกขึ้น ฉะนั้นจงเพิก
ถอนสมมุติทั้งมวลเสีย
 เรามีความแกํเป็นธรรมดา ไมํลํว งพ๎นความแกํไปได๎ เรามีความเจ็บ เป็น
ธรรมดา ไมํ ลํว งพ๎น ความเจ็ บไปได๎ เรามี ความตายเป็นธรรมดา ไมํลํว งพ๎ น
ความตายไปได๎ เราจะต๎องพลัด พรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น เรามีกรรม
เป็นของตน ทําดีได๎ดี ทําชั่วได๎ชั่ว ฉะนั้น จงอยําถือตัว อวดดี อวดวิเศษ
อวดเกํงไปเลย
 เราจงอํอนน๎อมถํอมตัว สงบเสงี่ยมเจียมตน อดทนตํออารมณ๑ของผู๎อื่นไว๎ให๎
มากเถิด
 เราจะไปวาดภาพปรุงแตํงครุํนคิด วางแผนอนาคตไปทําไม ในเมื่อทุกสิ่ง
ทุกอยํางมันไมํเที่ยงและไมํแนํ
 ไมํวําจะผูกพันกันมากี่ชาติ ก็ต๎องมาตัดกันให๎ขาดในชาตินี้
 กายนี้ถ๎าเป็นของเรา คงจะไมํทุกข๑อยํางนี้หรอก
 โลกนี้เป็นทุกข๑อยํางแสนสาหัส
 ทุกข๑เทํานั้นที่เกิดขึ้น ทุกข๑เทํานั้นที่ตั้งอยูํ ทุกข๑เทํานั้นที่ดับไป นอกจาก
ทุกข๑ ไมํมีอะไรเกิด นอกจากทุกข๑ ไมํมีอะไรดับ ฉะนั้นเราจะหนีทุกข๑ไปไหน จง
อยูํกับทุกข๑นั่นแหละ แตํถอนความยึดมั่นออกเสีย
 ตัวเรามีดีอะไรหนอ ขี้ก็เหม็น เยี่ยวก็เหม็น ตดก็เหม็น ตัวก็เหม็น เหม็น
ทั้งนั้นเลย แล๎วยังจะถือตัวอวดดีอวดวิเศษไปอีก
 ความคิดที่จะแสวงหาสุข หนีทุกข๑ เป็นความคิดของคนไร๎ปัญญา
 ชีวิตคือการตํอสู๎ ศัตรูคือยากําลัง อุปสรรคคือสิ่งที่ต๎องข๎ามให๎พ๎น
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อยําติดในรูปลักษณ๑
 จงทิ้งให๎หมด อยําเก็บสิ่งใดไว๎เลย
 คนที่จากกันไปแล๎วก็คือคนที่ตายไปแล๎ว จงลืมคนที่เคยรู๎จักในสถานที่ตําง
ๆ เสียให๎หมด อยําไปคิดถึงใครเลย แม๎แตํคนเดียว
 คําวํา ‘คน’ นั้น เป็นคําสมมุติโดยสิ้นเชิง
 ถ๎าอยากจะลืมอดีตที่เจ็บช้ํา ต๎องเลิกจดจําอดีตที่หวานชื่น
 คนโงํ ยํ อ มเดื อ ดร๎ อ นวํ า บุ ต รของเรา เมี ย ของเรา ก็ ต นของตนยั ง ไมํ มี
แล๎วบุตรแตํที่ไหน เมียแตํที่ไหน
 ไมํมีอะไรที่เป็นของเรา คําวําของเราเป็นคําบ๎าอยํางสาหัสสากรรจ๑
 จงอยําหวังพึ่งพาอาศัยผู๎อื่นอยํางเด็ดขาด ไมํวํากรณีใด ๆ
 เวลานอนหลับเป็นสุขที่ไหน? สุขที่กาย! ก็กายนี้ไมํใชํของเรา!!?
 กายนี้มันจะแข็งแรง พอที่เราจะอาศัยมันสร๎างความดีไปได๎อีกนานแคํไหน
หนอ ฉะนั้น จงอยําประมาทวันเวลาที่ลํวงไปเลย จงรีบสร๎างความดีให๎เต็มกําลัง
เถิด
 ทําไมเราจะต๎องประสบความสํ าเร็จเทํานั้น แล๎วจะเอาความล๎มเหลวไปให๎
ใครลํะ
 ทุกสิ่งทุกอยํางที่เราทํา สําเร็จก็ได๎ ล๎มเหลวก็ได๎ ไมํเห็นจะเป็นอะไร
 ไร๎อดีต ยุติอนาคต สรรพสิ่งในโลกล๎วนอนิจจัง ไมํเที่ยง ไมํแนํ
 ใครถือตัวอวดดี คนนั้นไมํดี
 สังขารธรรมทั้งปวงล๎วนแตํเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย ไมํมีตัว ไมํมีตน
ไมํมีเรา ไมํมีเขา ฉะนั้น จงอยําถือตัว ถือตน ถือเรา ถือเขา และก็อันความ
อวดดี เยํอหยิ่ง ถือดี ในสังขารธรรม อันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยโดยที่ไมํมี
ใครบังคับบัญชาได๎นั้น เป็นความโงํเขลาอยํางเหลือเกิน สังขารธรรมที่วํานี้ คือ
กายและใจ ที่สมมุติวําเป็นตัวเรานั่นเอง
 รํางกายของคนทุกคนต๎อง ตาย เน่าเหม็น หนอนขึ้น น่าเกลียด อัปรีย์
จัญไร ต้องขนไปทิ้ง
 ผู๎ที่จะเข๎านิพพาน คือผู๎ที่จะมาพบกับความทุกข๑ทรมานในโลกนี้ มิได๎จะมา
เพื่อเสวยสุขในโลกนี้
 ชีวิตที่ต๎องมีคูํ เป็นชีวิตของคนไร๎ปัญญา


๒๔
พึงเป็นผู๎เดียว เที่ยวไปเหมือนนอแรด ฉะนั้น
 ทํ า ไม เราจะต๎ อ งเดื อ ดร๎ อ น เมื่ อ ถู ก เขาดู ถู ก เหยี ย ดหยาม ถ๎ า แคํ นี้ ท น
ไมํได๎ ก็นําอายสิ้นดี
 เราทําความดี เพียงเพราะอยากให๎คนมาเคารพนับถือหรือยังไง
 ทําไมเราจึงต๎องการให๎คนมาเคารพ ความประเสริฐของจิตนั้น อยูํที่มีคนมา
เคารพยกยํองหรือยังไง ทําไมจึงไมํคิดเสียบ๎าง
 เราเป็ น คนยากไร๎ ท างจิ ต มากนั ก ละซิ ถึ ง หิ ว โหยในการที่ จ ะให๎ ค นอื่ น มา
เคารพ
 คนเราจะดี จะชั่ว อยูํที่คนมาเคารพ มาสรรเสริญหรือยังไง
 จงอยํายินดีเมื่อคนมาเคารพ อยํายินร๎ายเมื่อเขาไมํเคารพ
 เราจะยอมให๎คนทั้งโลกดําเราได๎ ไมํวําเราจะผิดหรือไมํก็ตาม
 หน๎าที่ในการทําผิดเป็นของคนอื่น หน๎าที่ในการให๎อภัยและเมตตาเป็นของ
เรา
 คนที่ รู๎ จั ก แตํ จ ะเอาชนะนั้ น ยั ง ไมํ เ กํ ง จริ ง ถ๎ า เกํ ง จริ ง ต๎ อ งรู๎ จั ก ที่ จ ะยอมแพ๎
อยํางราบคาบด๎วย
 จงพยายามเอาชนะจิตตนเอง ดีกวําที่จะไปเอาชนะผู๎อื่น
 จงแพ๎ภายนอก แล๎วมาเอาชนะภายใน
 จะเอาอะไรกั บ ปากคน ดี แสนดี มันก็ดํ า ชั่ว แสนชั่วมันก็ชม จงทําใจวาง
เฉยทั้งคําดําและคําชม ให๎ถือเป็นเพียงลมผํานหูเทํานั้น
 การทําตัวเป็นผู๎รู๎นั้นยังไมํเกํงจริง ถ๎าจะเกํงจริง ต๎องรู๎จักที่จะไมํรู๎อะไรเลย
 จงอํอนน๎อมถํอมตัวตํอคนทุกชาติชั้นวรรณะ
 คนทุกชาติชั้นวรรณะสามารถดําและตะคอกเราได๎
 ขอให๎ ผู๎ ที่ จ๎ อ งจะจองล๎ า งจองผลาญ คอยคิ ด เขํ น ฆํ า ทํ า ร๎ ายทรมานเรา จง
ประสบแตํความเจริญรุํงเรืองสวัสดี พรอันเป็นมงคลทั้งหลายจงได๎แกํผู๎นั้นอยําง
ไมํมีสิ้นสุด
 ขอให๎บุญกุศลที่เราสร๎าง จงไปปกปักรักษาคุ๎มครองผู๎ที่คอยคิดจองล๎างจอง
ผลาญเรา ให๎เขาผู๎นั้นจงมีแตํความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดก็ขอให๎สมปรารถนา
ทุกประการเทอญ
 พูดมากเสียมาก พูดน๎อยเสียน๎อย ไมํพูดไมํเสีย
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ชนผู๎ปฏิพัทธ๑ในชนยํอมเดือดร๎อน
 โลกนี้ไมํใชํของเรา
 เราจะเอาแตํข องที่ควรแกํว าสนาบารมี สิ่ งใดที่เ กิน กวํา วาสนาบารมี จง
อยําไปอยากได๎อยากเป็นเลย
 ให๎ทก
ุ สิ่งเป็นดังเชํนมันจะไป อยําเอาใจไปขวางกั้น
 ที่เราเป็นทุกข๑อยูํก็เพราะตัณหา ถ๎าไมํมีตัณหา ไมํทุกข๑เลย
 สิ่งทั้งปวงในโลก ได๎เป็นไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นแล๎ว อยําไปหํวงสิ่ง
ใดเลย
 เราจะให๎อภัยในความผิดพลาดของคนและสัตว๑ทั้งหลายทั้งปวง รวมทั้งตัว
เราด๎วย
 ผู๎ที่ได๎สมบัติอยูํแล๎ว จงได๎ สมบัติยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ ขอให๎เราจงแผํมุทิตา
จิตไปให๎ทั่วจักรวาล อยําได๎มีความอิจฉาริษยาผู๎ใดเลย
 การเสื่อมลาภก็ดี การที่ถูกเขาดูถูกเหยียดหยามไมํเคารพนับ ถือก็ดี การ
ถูกดําถูกใสํร๎ายก็ดี ความทุกข๑ก็ดี ล๎ วนแตํทําให๎จิตใจเข๎มแข็งทั้ งนั้น ฉะนั้ น
ตํอไปไมํต๎องหลบหลีกมันเลย
 การเสื่อมลาภ ก็คือการให๎ทานนั่นเอง ฉะนั้น ถ๎าเมื่อใดที่เจอการเสื่อมลาภ
ก็ชื่อวําเราได๎ทําบุญให๎ทานไปหนหนึ่งแล๎ว สาธุ ดีใจจังเลย
 อยํากลัวการสูญเสีย เพราะจะทําให๎จิตใจเข๎มแข็งขึ้น
 การลงโทษผู๎ อื่ น คื อ การลงโทษตั ว เอง การให๎ อ ภั ย ผู๎ อื่ น คื อ การให๎ อ ภั ย
ตัวเอง การชํวยเหลือผู๎อื่น คือการชํวยเหลือตัวเอง การรังเกียจผู๎อื่น คือการ
รังเกียจตัวเอง
 โลกนี้ไมํใชํที่อยูํของเรา เป็นเพียงทางผํานเทํานั้น ฉะนั้นจงอยําปลํอยให๎ใจ
ไปผูกพันกับสิ่งใดในโลกนี้เลย
 ผู๎ขาดสติคือผู๎หลับใหล
 เราจงเตรียมเข๎าโลงไว๎ให๎ดีเถิด
 ใหญํแคํไหนก็เล็กกวําโลง
 อยําเดือดร๎อนกับอดีต มันเป็นเพียงละครฉากหนึ่งเทํานั้น
 ความตายจักมี ชีวิตนี้จักดับดิ้น
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กายนี้เป็นเพียงทางผํานเทํานั้น ไมํช๎าก็ต๎องละทิ้งไป ฉะนั้น จงอยําผูกพัน
มั่นหมายยึดติดกับกายนี้เลย
 เราจะต๎องสละสิ่งที่มีคําที่สุดในชีวิตออกไป
 เราจะต๎องสละความอยากมีฤทธิ์ให๎หมด
 จงเลิกอยากดีอยากเดํนเหนือคนอื่นเสียที
 ต๎องหยําขาดจากกายนี้ให๎ได๎
 ความทุกข๑ทรมานคือยากําลังของธรรมะ อยํากลัวมันเลย
 เราไมํสามารถบังคับบัญชาเวทนาได๎ ฉะนั้น จงเห็นแจ๎งลงไปวํา ไมํใชํเรา
สุข ไมํใชํเราทุกข๑ ไมํใชํเราอุเบกขา เวทนาไมํใชํเรา เราไมํใชํเวทนา
 จิตผํ องใสไมํ ใชํ เรา จิ ตเศร๎ าหมองไมํใ ชํ เรา จิ ตที่ บ รรลุ คุณ ธรรมไมํ ใชํ เรา
จิตที่ไมํบรรลุคุณธรรมไมํใชํเรา จิตไมํใชํเรา เราไมํใชํจิต ให๎ถอนความยึดมั่น
ออกเสีย
 ธรรมะคื อของจริ งที่ เ หนื อ เหตุ ผ ล ที่นํ า เอาเหตุ ผ ลมาอธิ บ ายธรรมะก็ เ พื่ อ
โฆษณาชวนเชื่อให๎คนเข๎ามาปฏิบัติธรรมะเทํานั้น ตราบใดที่ยังติดในเหตุผลยํอม
ไมํบรรลุธรรม เพราะธรรมะคือของจริงที่เหนือเหตุผล
 ความสูญเสียคือ กําไรบนเวทีธรรม
 อยํายินดีในสุข อยํายินร๎ายในทุกข๑ อยํายินดีในความสําเร็จ อยํายินร๎ายใน
ความล๎มเหลว อยํามีความต๎องการในสิ่งใด อยํามีตัณหา
 การที่เราอยากมีฤทธิ์เพราะวําอยากได๎ลาภสักการะนั่นเอง
 ลาภสักการะ เป็นสิ่งทารุณเผ็ดร๎อนตํอธรรมอันเกษมจากโยคะ พึงละความ
มุํงหมาย มุํงมั่น ยินดี ในลาภสักการะเสียให๎หมด
 ตราบใดที่ยังมีตัวตนอยูํ จะต๎องประสบกับความทุกข๑ทรมานอยํางไมํสิ้นสุด
ยุติ
 อยํามีตัวตนสําหรับอดี ต อยํามีตัว ตนสํ าหรับอนาคต อยํามีตัวตนสําหรับ
ปัจจุบัน อยํามีตัวตนสําหรับสิ่งดี อยํามีตัวตนสําหรับสิ่งชั่ว อยํามีตัวตนสําหรับ
สิ่งทั้งปวง
 อยํามีตัวตนสําหรับการบรรลุอรหันต๑
 อยํามีตัวตนสําหรับการบรรลุนิพพาน
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ไมํมีใครที่เกิดอยูํตายอยูํ มีแตํธรรมชาติล๎วน ๆ ที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย
เทํานั้น
 ไมํมีใครที่จะบรรลุนิพพาน ไมํมีนิพพานสําหรับใคร
 ไมํมีใครที่จะบรรลุอรหันต๑ ไมํมีความเป็นอรหันต๑สําหรับใคร
 ไมํมีใครที่จะบรรลุอิทธิวิธี ไมํมีอิทธิวิธีสําหรับใคร
 ความยึด มั่นถือมั่นวําตนเองเป็ นพระอริยบุคคล ก็ยังเป็นอุปาทาน ที่สร๎าง
ความเจ็บปวดเดือดร๎อนให๎แกํจิต
 อยํ า ไปหลงรั ก หลงชั ง หลงเกลี ย ด หลงกลั ว ตํ อ ธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ตั้งอยูํ ดับไป
 เบื่อตัวเอง ที่ไมํใชํตัวเอง
 ความสุขกับความทุกข๑ คือสิ่งเดียวกัน ฉะนั้น จงเลิกรักสุข เกลียดทุกข๑ เสีย
ที
 ทุกข๑อื่นยิ่งกวํากาม ไมํมี
 โลกนี้เป็นทุกข๑อยํางแสนสาหัส อยําได๎เกิดอีก
 ยิ่งอยากได๎ ค วามเจริญมากเทําไร ยิ่งต๎องหนีความเสื่อมมากเทํานั้น นั่ น
แหละคือความบ๎าของจิตแหละ
 อยํามีตัวตนสําหรับเจริญ อยํามีตัวตนสําหรับเสื่อม
 จิตที่ไร๎สติปัญญา คือ จิตที่หลับใหล ยํอมจะกระเพื่อมไปในทางสุขกับทาง
ทุกข๑ ความสุ ข และความทุ กข๑ จ ะไมํ มี อิทธิ พ ลตํอจิ ตที่ เ ห็น แจ๎ งเลย เพราะวํ า
ความสุขและความทุ กข๑ เป็นอาการที่ออกมาจากความหลั บใหลแหํงจิต เป็ น
อาการที่ออกมาจากอวิชชา
 ถ๎าไมํสละสิ่งเกําไปเสีย จะได๎สิ่งใหมํมาได๎อยํางไร ?!
 ความอยากมีฤทธิ์ อยากมีเดช อยากมีอํานาจ อยากมีวาสนา อยากมีคน
สรรเสริญ ยกยํอง บูชา คือความมืดบอดอยํา งที่สุด ของผู๎ที่บวชเข๎ามาใน
รํมกาสาวพัสตร๑
 แม๎แตํเรื่องในชาตินี้ เราก็จําเป็ นจะต๎องลืมไปให๎หมด แล๎วเรื่องชาติกํอน
เราจะรู๎ไปทําไม
 แม๎แตํเรื่องคนด๎วยกันเอง เราก็ จะต๎องทําเป็นหูหนวก ตาบอด แล๎วเรื่องผี
สางเทวดา จะไปรู๎มันทําไม


๒๘
จงรู๎เรื่องในกายและใจนี้ก็พอ วําไมํนํายึดมั่นถือมั่น
 เรื่ อ งโลกภายนอกทั้ ง หลายทั้ ง ปวง สรุ ป ลงในคํ า วํ า ทุ ก ข๑ เ ทํ า นั้ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ทุ ก ข๑ เ ทํ า นั้ น ที่ ตั้ ง อยูํ ทุ ก ข๑ เ ทํ า นั้ น ที่ ดั บ ไป นอกจากทุ ก ข๑ ไมํ มี อะไรเกิ ด
นอกจากทุกข๑ ไมํมีอะไรดับ ไมํนําสนใจอะไร
 ผู๎ที่บํารุงบําเรอปรนเปรอกายนี้ คือผู๎มืดบอด
 ที่เราเป็นโรคประสาทอยูํก็เพราะความอยากดี อยากเดํนเหนือคนอื่นนั่นเอง
 สุขและทุกข๑ คือการกระเพื่อมตัวของอวิชชา
 เหตุการณ๑ในโลกทั้งปวงเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมด ไมํมีอะไรเป็นเรื่องจริงเลย
 ดินภายนอกเป็นฉันใด ดิ นภายในก็เป็ นฉันนั้น ดินภายในเป็นฉันใด ดิน
ภายนอกก็เป็นฉันนั้น สักแตํวําดิน ไมํมีตัวเรา ไมํมีของเรา ไมํมีคนสัตว๑ ไมํมี
หญิงชาย
 อยําเห็นวํา กายนี้ตํางจากก๎อนดิน ก๎อนหิน หรือทํอนไม๎ไปเลย ในเมื่อมัน
เป็นสิ่งเดียวกัน คือ ธาตุดิน
 อยําเห็นคนวําตํางจากสัตว๑ อยําเห็นหญิงวํ าตํางจากชาย อยําเห็นตายวํา
ตํางจากเป็น อยําเห็นเกิดวําตํางจากดับ
 ความอยากมีฤทธิ์นั่นแหละ เป็นตัวขวางทางนิพพาน
 การบรรลุธรรมที่แท๎จริง ไมํมีตัวผู๎บรรลุ
 คนดีกับ คนบ๎าเหมือนกัน คนดีมันก็ป รุงแตํงอยูํ ภายในให๎หัวเราะ ร๎องไห๎
เกลี ย ดคนโน๎ น รั กคนนี้ แตํวํ า มั น เก็ บ เอาไว๎ แ คํ ภ ายใน ไมํ ได๎ แ สดงออกมา
ภายนอก เขาเลยเรียกวําคนดี สํวนคนบ๎ามันประสาทไมํสมบูรณ๑ เลยเก็บไว๎
ภายในไมํได๎ เลยนึกจะหัวเราะก็หัวเราะออกมา นึกจะร๎องไห๎ก็ร๎องไห๎ออกมา
เพราะฉะนั้น คนดีก็คือคนบ๎า คนบ๎าก็คือคนดี ไมํตํางกัน
 ความรักเป็นอารมณ๑ของคนมีปัญญาทราม
 พึงเพิ่มพูนความสละ
 อดีตไมํใชํของเรา อนาคตไมํใชํของเรา ปั จจุบันไมํใชํของเรา ไมํมีตัวเรา
ในกาลใด ๆ
 แคํต๎องยินดียินร๎ายกับปัจจุบันก็ปวดหัวจะตายอยูํแล๎ว ยังไปขุดคุ๎ยอดีตและ
วาดภาพอนาคต เอามายินดียินร๎ายอีก อยํางนี้ ไมํเป็นบ๎าจะทนไหวเหรอ
 เกิดกับตายมีความหมายอยํางเดียวกัน เพียงแตํชื่อไมํเหมือนกัน
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จงเลิกคิดเสียให๎ได๎วํา ตํอไปภายภาคหน๎าจะไปไหน จะอยูํที่ไหน
จงเลิกกังวลเสียทีวํา จะขาดแคลนปัจจัยสี่หรือไมํ
ข๎าพเจ๎าจะพยายามละชื่อเสียงและเกียรติยศอยํางไมํอาลัยใยดี
ไมํมีใครเจริญ ไมํมีใครเสื่อม ทุกสิ่งทุกอยํางเป็นอนัตตา ไมํใชํตัวเราของ

บุญไมํ เ ที่ย ง ผู๎ทํา บุญก็ ไมํ เ ที่ย ง วิ บากของบุ ญก็ไมํ เที่ ยง บาปไมํ เที่ ย ง
ผู๎ทําบาปก็ไมํเที่ยง วิบากของบาปก็ไมํเที่ยง ฉะนั้น จงอยํายึดมั่นยินดีปรีดา
เสียอกเสียใจตํอบุญและบาปเลย
 ไมํมีตัวเรา มีแตํตาเห็นรูปแล๎วดับไป หูได๎ยินเสียงแล๎วดับไป จมูกได๎กลิ่น
แล๎วดับไป ลิ้นได๎รสแล๎วดับไป กายถูกต๎องโผฏฐัพพะแล๎วดับไป ใจรู๎ธัมมารมณ๑
แล๎วดับไป
 ตัวเราคือมายาภาพ ที่จับต๎องไมํได๎ ไมํมีจริงอยูํในโลก
 จิ ต นี้ มั น ตื่ น เต๎ น หวาดกลั ว ตํ อ เงาที่ จิ ต ออกไปวาดภาพมาหลอกตนเอง
เหมือนคนที่วาดเสือแล๎วกลับมากลัวเสือที่ตัวเองวาดขึ้นมา
 ทุกสิ่งทุกอยํางทุกปรากฏการณ๑ใ นโลกเป็นเพียงมายาภาพ แตํผู๎มีอวิชชา
โมหะ กลับไปหลงเป็นจริงเป็นจัง จึงต๎องยินดียินร๎าย ตื่นเต๎น หวาดกลัวอยูํทุก
เมื่อเชื่อวัน
 ทีเ่ ราเป็นทุกข๑อยูํก็เพราะวํา ไมํมีจาคะนั่นเอง ไมํรู๎จักสละละทิ้งเลย
 ตัว เราไมํ มีอ ยูํ จ ริ ง ไมํ มีอ ะไรที่เ ป็ นตั ว เรา ตั ว เราเป็ นกลลวงที่ อวิ ช ชามั น
แสดงขึ้นมา เมื่อเป็นเชํนนี้แล๎ว จะถือเกียรติ ถือศักดิ์ศรีไปทําไม เพื่ออะไร เพื่อ
ใคร คิดดูให๎ดี
 ตั ว เขาไมํ มี ตั ว เราไมํ มี ทั้ ง หมดล๎ ว นแตํ เ ป็ น ดิ น น้ํ า ไฟ ลม รู ป ธรรม
นามธรรม ที่เหตุปัจจัย ปรุงแตํงไปตําง ๆ นา ๆ
 ละครชีวิตทั้งหมดนี้ เป็นเพียงเงามายาที่อวิชชามันผูกขึ้น ตามสัจจะความ
จริงแล๎ว ไมํมีอะไร นอกจากรูปธรรม นามธรรม ที่เกิดดับ เกิดดับ
 สัจธรรมที่แท๎จริงนั้น ไมํมีผู๎หญิงผู๎ชาย เรื่องราวที่ยังมีผู๎หญิงผู๎ชายทั้งมวล
เป็นเรื่องโกหก
 เธอถูกอวิชชาต๎มเสียเปื่อยเลย เพื่อนเอ๐ย


๓๐
อดีตคือสิ่งที่ได๎ผํานไปแล๎ว ผํานไปแล๎วชนิดที่วํา ไมํมีทางจะหวนกลับมาได๎
อีก ไมํวําจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งชั่ว สิ่งที่ดีที่สุดก็ไมํมีทางจะคืนมาได๎ สิ่งที่ร๎ายที่สุดก็
ไมํ ส ามารถจะกลั บ มาอี ก ล๎ ว นแล๎ ว แตํ ไ ด๎ ผํ า นไปอยํ า งไมํ มี ท างที่ จ ะหวน
คืนกลับมาได๎อีกเลย
 สภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไมํควรเข๎าไปยึดมั่นถือมั่น
 เราจะไปกลัวอะไรกับความทุกข๑ใจ ทุกข๑แล๎วเดี๋ยวก็กลับเป็นสุข สุขแล๎วก็
กลับเป็นทุกข๑ มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยูํอยํางนี้แหละ อยําไปวิตกกังวลกับมัน
เลย
 เรานี่เปรียบเสมือนคนที่อยู่ดี ๆ ก็ไปเอาขี้มาสุมไว้บนหัว กายและจิต
ไมํใชํของเราสักหนํอย จะไปยึดถือมันไว๎ทําไม จะไปหวัง จะไปเกณฑ๑ ให๎กาย
มันดี ให๎จิตมันดี เป็นไปตามปรารถนา จะมีมาแตํที่ไหน
 ยิ่งยึดเอาไว๎มากเทําไหรํ ก็จะยิ่งเป็นทุกข๑มากเทํานั้น วิธีที่จ ะให๎ปลอดภัย
ต๎องปลํอยมันไปตามเรื่องตามราวของมัน ยึดไว๎ไมํได๎ ถือไว๎ไมํได๎
 ความผิดหวังคือกําไรชีวิตของผู๎ปฏิบัติธรรม
 ถ๎าหากเรามีความยินดีในฤทธิ์ ยินดี ในความสามารถพิเศษ ยินดีในการที่
จะมีคนมาเคารพยกยํองบูชา ก็ชื่อวําเรายินดีในโลกนี้ ยินดีกับสมบัติของโลกนี้
และยินดีในการเกิดใหมํ
 สมบัติในโลกนี้ ไมํวําจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม เราจะไมํเอาเลย เรา
จะไมํเอาสักอยําง เราจะทิ้งให๎หมด
 หน๎าที่ของเราคือการทิ้งโลกนี้ การทิ้งสมบัติในโลกนี้ให๎หมด
 ทิ้งได๎มากเทําไหรํ ก็เบาสบายมากเทํานั้น ขันธ๑ทั้ง ๕ เป็นของหนักเน๎อ
 ลาภ ยศ เกียรติ สรรเสริญ อํานาจ วาสนา ในโลกนี้ ไมํใชํสิ่งที่เรามุํงมาด
ปรารถนาเลย สิ่งที่ เราหวั งก็คือ ความดั บสนิ ทอยํ างไมํมี เ ชื้อ ความพ๎ นจาก
สมบัติทั้งปวงในโลกใบนี้ อยํางชนิดที่ไมํเหลือซากไมํเหลือเศษเลย
 อนาคตทั้งหลายทั้งปวง สรุปลงในคําวํา “ไม่เที่ยง ไม่แน่”
 อนาคตเป็นมายาภาพที่ไมํแนํนอนวํ าจะเป็ นไปอยํางไร แล๎วเราจะไปรู๎มัน
ทําไม จะไปคิดถึงอนาคตมันทําไม
 ถึงก็ชําง ไมํถึงก็ชําง
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เบาสบาย หายหํวง หายกังวล ตํอสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ที่เกิดขึ้น ตั้งอยูํ
ดับไป ไมํมีแกํนสารสาระใด ๆ ให๎สําคัญมั่นหมายเลย
 ใครอยากโงํ อยากบ๎า ก็แบกเอาไว๎ ยึดเอาไว๎ให๎มาก ๆ เถอะ
 อดีตคือพยับแดด อนาคตคือเงามายา ปัจจุบันคือแสงฟ้าแลบ
 เราคือแมลงเมํา บินเข๎ากองไฟ ราคะ โทสะ โมหะ
 โอ๎โฮ แสงไฟ ราคะ โทสะ โมหะ มันชํางสวยสดงดงามจับตา จับใจ แมลง
เมําโงํเหลือเกิน
 เราจะอยูํอยํางเสื่อมลาภ แตํไมํเสื่อมธรรม
 อยําหวังอะไร แม๎แตํหมูในอวย
 ตัวเรานี้ มีนามวํา ‘จะดับ’ ฉายา ‘ผู๎แพ๎สิบทิศ’
 เราคือผู๎แพ๎สิบทิศ แตํจงชนะในทิศที่สิบเอ็ด คือชนะใจตนเอง
 ที่ผิดหวังเพราะไปหวังผิดนั่นเอง
 แกํนสารสาระของชีวิตเรา มีแคํเรื่องกิ น เรื่องดื่ม เรื่องขี้ เรื่องเยี่ยว หรือ
ยังไง
 สิ่งที่ยังไมํแตกนั่นแหละกําลังแตก สิ่งที่ยังไมํดับนั่นแหละกําลังดับ
 คนตายเพราะสมบัติ นกตายเพราะอาหาร ภิกษุตายเพราะลาภสัก การะ
 สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอดี ต ก็ ดั บ ไปแล๎ ว ในอดี ต สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น ก็ ดั บ ใน
ปัจจุบัน สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตก็จักดับในอนาคตนั่นเอง
 ตราบใดที่ต๎องการความเจริญ ตราบนั้นยํอมหนีไมํพ๎นความเสื่อม
 ตราบใดที่ต๎องการความสุข ตราบนั้นยํอมหนีไมํพ๎นความทุกข๑
 อากาโส อนันโต รูปธรรมเป็นของคับแคบ อากาศไมํมีสิ้นสุด
 เราไมํมีความปรารถนาในรูปธรรมทั้งหลายทั้งปวง
 ถ๎าหากไมํอ ยากมาเกิด ในโลกมนุษ ย๑อีก จะต๎องละความยินดี ในสมบัติทั้ ง
ปวงของโลกมนุษย๑ ถ๎าหากยังยินดี พอใจ รักใครํ อาวรณ๑ ตํอสมบัติในโลกมนุษย๑
แม๎แตํอยํางเดียว จะต๎องมาเกิดอีกอยํางแนํนอน
 จงอยําทําตัวเป็นลิงติดตัง
 อยําไปอยากรู๎ อยําไปอยากเห็น อยําไปอยากเป็น อยําไปอยากมี อยํา
ไปอยากเกํง อยําไปอยากวิเศษ อยําไปอยากบรรลุสิ่งใดเลย แล๎วจะพ๎นทุกข๑


๓๒
เราไม่ใช่ผู้วิเศษ เราคือผู้ธรรมดา
 จงอยําเป็น เป็ดอยากขัน ลิงอยากไขํ ไกํอยากวํายน้ําเลย
 จิตนี้มันจะบรรลุธรรมขั้นใดหรือไมํ จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข๑ ก็ชํางมันเถิด
 โลกมนุษย๑กับเรา พอกันทีเถิด
 สัพเพสัตตา สัตว๑ ทั้งหลายทั้งปวง จงอยําเดื อดร๎อนกับ อดีตสัญญาที่ทํามา
ในกาลกํอนเลย
 ฉันไมํได๎คิดจะอยูํ ฉันไมํได๎คิดจะไป
 ตราบใดที่ยังเห็นเป็นคน สัตว๑ หญิง ชาย อยูํ จะต๎องเดือดร๎อนอยํางไมํรู๎จัก
สิ้นสุดยุติ
 ให๎เห็นเป็นแตํเพียงสักวําธาตุเทํานั้น
 เขาพูดมาด๎วยอวิชชาโมหะ แตํเราจงฟังด๎วยความรู๎แจ๎ง
 มันเรื่องสมมุติทั้งนั้น กลับเห็นเป็นจริงเป็นจังไปได๎
 เรารู๎สึกผิดหวังตํอกายและใจนี้อยํางเหลือเกิน
 รูปธรรมทั้งหลาย ไมํมีความหมายในตัว การที่ไปยินดียินร๎ายในกายเรา
และกายผู๎อื่น วําสวย วําขี้เหรํนั้น เป็นความไร๎ปัญญา
 จะแสวงหาความสุขไปทําไม ในเมื่อมันไมํเที่ยง
 จงเจริญขันติโสรัจ จะให๎มาก จงอดใจไมํใ ห๎ขัด เคืองกับสิ่งรอบตัว จะชํวย
บรรเทาอาการโรคประสาทไปได๎
 จิตนี้มันชํางเป็นหํวงกายที่ไมํใชํของเรามากมายเสียเหลือเกิน
 สิ่งที่มาทําให๎ขัดเคืองนั้น เป็นเครื่องทดสอบจิตอยํางดี ซึ่งถ๎าจิตเราดีจริง ๆ
แล๎ว คงไมํเป็นทุกข๑เป็นร๎อนไป เพราะความโกรธ ความขัดเคืองเลย
 สมบัติในโลกนี้ เราจะไมํเอาสั กอยําง ไมํวํ าจะเป็นทรัพย๑สมบัติ รูป สมบั ติ
คุ ณ สมบั ติ เกี ย รติ อํ า นาจ ปั ญญา เราจะละทิ้ ง ไปให๎ หมด อยํ า งไมํ มี อาลั ย
อาวรณ๑เลย
 ตัว เราไมํมี แล๎วของเราจะมีมาแตํไหน ความดีของเราไมํมี ความชั่วของ
เราไมํมี ความถูกของเราไมํมี ความผิดของเราไมํมี
 ไมํ มี ใ ต๎ ไมํ มี เ หนื อ ไมํ มี อ อก ไมํ มี ต ก ไมํ มี ก ลาง ไมํ มี อี ส าน ไมํ มี ใ น
ประเทศ ไมํมีตํางประเทศ ไมํมีที่นี่ ไมํมีที่อื่น
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การเห็น เป็น ตัวตน บุคคล เราเขา การเห็น เป็น คนสั ตว๑ หญิงชาย คื อ
สมุทัย สาเหตุให๎เกิดทุกข๑
 เดิมทีเวลาเกิด เราไมํได๎มีอะไรติดตัวมาเลย และตํอไปเวลาตาย ก็จะไมํมี
เชํ นเดี ยวกั น สมบั ติทั้งหลายทั้ งปวงนั้น คือ สิ่งที่ ผํา นมาเพื่อจะผํา นไปทั้งสิ้ น
แล๎วจะมาคอยหวงอะไรไว๎เลํา
 อดีต คือ สิ่ ง ที่ เ ราจะต๎อ งลื ม อนาคตคือ สิ่ง ที่เ ราไมํ อยากรู๎ ปั จ จุ บัน คือ ภาพ
มายาที่ไร๎สาระ
 ไมํวําจะรู๎สึกไปถึงตรงไหน ก็ไมํใชํของเราไปถึงตรงนั้น
 ชีวิตนี้ เหมือนกับการแสดงละครที่ไร๎สาระ
 ไมํใชํดินของเรา แตํเราเป็นของดินตํางหาก
 เราจะอยูํเป็นสุขในโลกที่เป็นทุกข๑เดือดร๎อนอยํางแสนสาหัสนี้ได๎อยํางไร
 แม๎แตํกายนี้ ก็เป็นของสมมุติ
 ความผิดพลาดเป็นครู มิใชํตราบาป
 เราไมํได๎หวังวํา จะประสบความสําเร็จในชีวิต
 จงวางตนอยํางโคเขาขาด หรือเด็กจัณฑาลผู้นุ่งห่มผ้าเก่า จงละพยศ
ลดมานะ สละความถือดีเสียให๎หมด พร๎อมทั้งประพฤติตัวให๎อํอนน๎อมถํอ มตน
อดทนตํออารมณ๑ผู๎อื่นให๎ได๎
 ความถือตัวอวดดีอวดเกํงอวดความสามารถนั่นเอง เป็นสาเหตุใหญํที่ทําให๎
เกิดทุกข๑
 สมบัติของพระอรหันต๑ คือความอํอนน๎อมถํอมตัว
 เราจะยอมพํา ยแพ๎ เราจะยอมสู ญเสี ย ทุก สิ่ งทุ กอยํา ง เพื่ อ ไมํ ต๎อ งกลับ มา
เกิดในโลกนี้อีก
 จงให๎อภัยกํอน แล๎วจึงคํอยขอขมา
 ใครอยากเป็นผู๎วิเศษ คนนั้นเป็นคนโงํ
 ถ๎าภูมิใจเมื่อพูดดี จะต๎องเป็นทุกข๑ใจเมื่อพูดเสีย
 ไมํวําจะเป็นผีสาง เปรต หรืออสุรกาย ก็คือรูปนามที่เกิดดับทั้งสิ้น
 ทะเลต๎องมีคลื่น ชีวิตต๎องมีอุปสรรค การปฏิบัติธรรมต๎องมีมาร
 ความผิดหวังชํวยลดมานะ ความสมหวังพอกพูนมานะ


๓๔
ปลํอยให๎ทุกสิ่งทุกอยํางเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันซิ จะไปวางแผนมัน
ทําไม จะไปกะเกณฑ๑มันทําไม จะไปเจ๎ากี้เจ๎าการมันทําไม
 นิสัยที่จะเอาอะไรต๎องให๎ได๎อยํางใจนั้น เลิกเสียทีได๎ไหม
 เมื่อใดที่คิดวําตัวเองดี ก็เลวเมื่อนั้นเลย
 เมื่อใดที่คิดวําคนอื่นเลว เราก็เลวเมื่อนั้นเลย
 ถ๎าดีใจเมื่อคนรัก จะเสียใจเมื่อคนเกลียด
 คนมีเงินสองหมื่นล๎านเขายังไมํพอ แล๎วเราจะเอาสักกี่ล๎านจึงจะพอ
 โศกนาฏกรรมเริ่มต๎นด๎วยรอยยิ้ม
 ถึงเวลาจะเสียก็ต๎องเสีย ถึงเวลาจะหายก็ต๎องหาย
 เราดีใจมากแคํไหน จะต๎องเสียใจมากแคํนั้น
 ขอให๎เราจงพ๎นไปจากทั้งความดีใจและความเสียใจ
 จงอยํารับทั้งสิ่งดีและสิ่งชั่ว เอามาเป็นตัวเราของเรา
 ดีใจเพื่อเสียใจ ลิงโลดเพื่อเศร๎าสร๎อย ตื่นเต๎นเพื่อเหงาหงอย สมหวังเพื่อ
ผิดหวัง ยินดีเพื่อยินร๎าย เฟื่องฟูเพื่อตกดิ่ง โดํงดังเพื่ออับแสง
 ไมํมีฝรั่ง ไมํมีไทย ไมํมีเจ๏ก ไมํมีแขก ไมํมีลาว ไมํมีเขมร
 เราไมํสามารถควบคุมสถานการณ๑ทั้งปวงได๎
 จะรู๎กําลังใจตน ก็เมื่อผจญมารนั่นเอง
 สัตว๑ทั้งปวงเกิดมากับความผิดหวัง ดํารงอยูํด๎วยความผิดหวัง และจะตาย
ไปเพราะความผิดหวัง
 จะเลิกเห็นกายผู๎อื่นเป็นคนได๎ ต๎องเลิกเห็นกายตนเองเป็นคนด๎วย
 เราไมํใชํคน กายนี้ไมํใชํของเรา จงถอนความคิดอยํางคนออกเสียให๎หมด
เพราะเราไมํใชํคน
 ข๎าพเจ๎าขอลาความเป็นคนตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป
 เราเห็นแจ๎งตั้งแตํเป็นเด็กอํอนแล๎ววํากายนี้ไมํใชํของเรา
 เราไมํรักใคร และไมํต๎องการให๎ใครมารักเรา
 อยําหวังอะไรจากคน
 คิดถึงใครก็เป็นทุกข๑เพราะคนนั้นนั่นแหละ
 ความคิดที่วําตัวเรามีอยูํ และใครกระทบกระทั่งไมํได๎นั้น เลิกเสียที
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เวลาเข๎าใกล๎ผู๎หญิง อยํารู๎สึกวําตัวเป็นชาย เพราะในสัจธรรม ไมํมีชาย ไมํ
มีหญิง
 ก็ใจของเรายังบังคับบัญชามันไมํได๎ แล๎วจะไปบังคับใจคนอื่นได๎อยํางไร
 เมื่อใดที่มีความหวัง ความผิดหวังจะตามมาทันที
 สมหวังไปทําไม ในเมื่อต๎องผิดหวังภายหลัง
 ความผิดหวังนั่นแหละ แฝงตัวอยํางเงียบเชียบอยูํในความสมหวัง
 เราจะหวังอะไรลํะ ยิ่งสมหวังนั่นแหละ จะยิ่งผิดหวังหนักเป็นทวีคูณ
 อยําหวังอะไร จากสิ่งใด ๆ อยํางเด็ดขาด
 จะหนีทุกข๑ กลั วทุกข๑ไปทําไม ในเมื่อความทุกข๑คืออาจารย๑สอนธรรมองค๑
สําคัญ
 ความมักน๎อยสันโดษ คือเกราะป้องกันความทุกข๑อยํางดี
 ถ๎าปราศจากความสละละวางและความสลัดคืนในสิ่งทั้งปวงแล๎ว ชีวิตไมํมี
ทางจะพบความสวัสดีปลอดภัยได๎เลย
 ความทุกข๑ใจที่เกิดขึ้นก็คือ สัญญาณเตือนวํา ตั้งจิตไว๎ผิดนั่นเอง
 จงเลิกคิดปรุงแตํงเสียทีวํา เราจะสําเร็จเวลาใดเมื่อไร
 อนาคตคือสิ่งที่ไมํควรรู๎เป็นอยํางยิ่ง
 ที่เราอยากรู๎อนาคต เพราะมากด๎ ว ยความโลภ มากด๎วยกิเลส มากด๎วย
ตัณหานั่นเอง
 ถ๎าเราเมตตาตํอศัตรูไมํได๎ ก็ไมํชื่อวําเป็นพุทธบุตร
 ตราบใดที่ใจยังมีความรัก ก็ชื่ อวํามีเชื้อแหํงโรคประสาท เชื้อแหํงความบ๎า
อยูํอยํางพร๎อมมูลทีเดียว
 เรื่องที่ไมํมีเหตุผลที่สุดก็เกิดขึ้นได๎ สิ่งที่ไมํนําเป็นไปได๎ที่สุดก็เป็นไปได๎
 จงอยําทําความรู๎สึกวํามีตัวเราที่เป็นผู๎ชายคนหนึ่งขึ้นมาอยํางเด็ดขาด
 ผู๎ที่อยากดัง อยากเดํน อยากเจริญรุํงเรือง มีเกียรติ มียศ คือคนโงํเขลา
 ในลาภนั่นแหละมีความเสื่ อมลาภอยูํด๎วย ในยศนั่นแหละมีความเสื่อมยศ
อยูํด๎วย ในสรรเสริญนั่นแหละมีนินทาอยูํด๎วย ในสุขนั่นแหละมีทุกข๑อยูํด๎วย ใน
ความเจริญนั่นแหละมีความเสื่อมอยูํด๎วย


๓๖
การยินดี ยินร๎าย ดีใจ เสียใจ สมหวัง ผิดหวัง มีอยูํแตํผู๎มีอวิชชาเทํานั้น
สํวนผู๎รู๎แจ๎งเห็นจริงในธรรมชาติของโลก จะไมํหวั่นไหว ยินดี ยินร๎าย ไปกับ
ทุกสิ่งในโลกเลย
 จงฝากจิตไว๎กับสติปัฏฐาน อยําฝากไว๎กับใคร
 ถ๎าหากเสีย ใจ น๎ อยใจ เมื่อ ถูกเขาหลอก ถูกเขาลวง แสดงวํา จิตใจยังต่ํ า
ทราม อํอนแอ อยูํมาก
 จงทําจิตให๎มั่นคงอยํางภูผาหิน ที่ไมํหวั่นไหวด๎วยแรงลม
 ในความเสื่อมลาภนั่นแหละมีลาภอยูํด๎ว ย ในความเสื่อมยศนั่นแหละมียศ
อยูํด๎วย ในนินทานั่นแหละมีสรรเสริญอยูํด๎วย ในทุกข๑นั่นแหละมีสุขอยูํด๎วย ใน
ความเสื่อมนั่นแหละมีความเจริญอยูํด๎วย
 ผู๎ที่ขวนขวายแสวงหาความสุขทางกายคือผู๎ประมาท
 ขอเราจงอยํ า ได๎ ป ระมาท อยํ า ได๎ เ กี ย จคร๎ า นในการเจริ ญ สติ เ ลย จะได๎
สามารถทําให๎อารมณ๑ทุกอยําง จบที่จิตเรา ไมํไปทําให๎คนอื่นเดือดร๎อนได๎
 ผู๎ที่ชอบวาดวิมานในอากาศเป็นคนโงํเขลา
 การที่เราถูกขํมเหงรังแกนั้นดีแล๎ว เพราะจะเป็นการฝึกฝนให๎คุ๎น เคยตํอการ
ที่จะต๎องถูกพระยามัจจุราชขํมเหงรังแกในอนาคตอันใกล๎นี้
 จงยอมแพ๎กิเลสผู๎อื่นอยํางหมอบราบคาบแก๎ว แตํจงอยํายอมแพ๎กิเลสของ
ตัวเอง
 ผู๎ที่วาดภาพปรุงแตํงอนาคตเอามายินดียินร๎าย คือคนโงํเขลาเบาปัญญา
 อดีตคือสิ่งที่ดับสูญสิ้นไปโดยไมํเหลือแล๎ว จะไปเอามาคิดทําไม
 ตัวเราจริง ๆ ไมํมี มีแตํตรงที่ยึดมั่นเอามาแบกเป็นอุปาทานเทํานั้น
 อยําคาดเดาปรุงแตํงวําจะได๎อะไรหรือจะเสียอะไร
 อดีตก็ดับไปหมดแล๎ว อนาคตก็ไมํรู๎จะเป็นอยํางไร เพราะฉะนั้น จงมีสติอยูํ
แตํปัจจุบันเทํานั้นเถิด
 จะหวังอะไร จากสิ่งที่ไมํให๎เราหวัง
 ถ๎าจะไปนิพพาน ต๎องทิ้งให๎หมด ทั้งบุญ ทั้งฤทธิ์ ทั้งเกียรติยศ ชื่อเสียง
 เราจะเป็ น คนไร๎ ส มรรถภาพ ไร๎ ค วามสามารถ ในกิ จ การตํ า ง ๆ แตํ วํ า
สามารถละทิ้ ง โลกนี้ ไ ปได๎ หรื อ อยากจะเป็ น ผู๎ มี เ กี ย รติ มี เ ดช มี ฤ ทธิ์ มี
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ความสามารถ มีคนยกยํอง เคารพ สรรเสริญ บูชา แตํต๎องจมปลัก อยูํในโลก
ใบนี้อยํางถอนตัวไมํขึ้น
 หน๎าที่ของเราคือการไมํหวั่นไหวตํออดีตสัญญา
 ตราบใดที่ยังเห็นเป็นผู๎หญิงผู๎ชายอยูํ ตราบนั้นจะยังไมํหมดกามฉันทะไป
ได๎
 เราไมํใชํกายนี้ กายนี้ไมํใชํเรา
 หน๎าที่ของเราคือการเผชิญสิ่ งทั้งปวงโดยไมํหวั่นไหว ไมํใชํหลบหนีสิ่งทั้ง
ปวง
 แคํเห็นเป็ นคนสัตว๑หญิงชาย ก็เป็นความโงํพออยูํแล๎ว ยังไปแยกเป็นสวย
เป็นขี้เหรํ เป็นของเราเป็นของเขาอีก นั่นก็คือความบ๎านั่นเอง
 เราไปอยู่ในโลกที่ไม่มีผู้หญิงผู้ชายดีกว่า
 เราบวชมาเพื่อแสวงหาดวงจิตที่ไมํหวั่นไหวในเวลาได๎และเสีย ไมํได๎บวช
มาเพื่อแสวงหาเงินทอง
 เราเกิดมาเพื่อเห็นอุปสรรคในโลก ไมํใชํเพื่อพบความสะดวกสบายในโลก
 เราจะต๎องค๎นพบให๎ได๎ วํ าสถานที่ที่นําอยูํในโลกนี้ ไมํมีเลย แม๎เทําแมวดิ้ น
ตาย
 คนรวยหรือคนจนอยําดูกันที่เงิน ให๎ดูกันที่ใจ ถ๎าใจอิ่มก็รวย ถ๎าใจหิวก็จน
 เลิกคิดเสียทีวําเราอยูํขั้นไหนและจะไปขั้นไหน
 สําเร็จก็เทํานั้น ล๎มเหลวก็เทํานั้น ได๎ก็เทํานั้น เสียก็เทํานั้น
 วาสนาบารมีของแตํละคนมันสร๎างมาตํางกัน ฉะนั้นจงอยําไปอยากได๎ในสิ่ง
ที่คนอื่นเขาได๎
 เราจะได๎สิ่งตําง ๆ ตามแตํวาสนาเทํานั้น ถ๎าสิ่งใดไร๎วาสนาจะได๎ ก็อยําไป
หวังเลย สํวนสิ่งใดถ๎ามีวาสนาจะได๎ ถึงเวลาอันสมควรจะได๎เอง ไมํต๎องร๎องขอ
ไมํต๎องรอคอย
 เราหวั ง ที่ จ ะมาครอบครองสมบั ติ ใ นโลกนี้ จึ ง พบแตํ ค วามเดื อ ดร๎ อ น
ผิดหวัง และคราบน้ําตา
 ความเสื่อมลาภนั่นแล เป็นมิตรแท๎ของเรา
 ผู๎ที่ไมํยอมรับความพํายแพ๎ จะต๎องเดือดร๎อนอยํางแสนสาหัส
 เลิกเห็นวําตนเองเป็นคนสําคัญเสียที

๓๘
ถ๎าดีใจที่มีมิตร จะเสียใจเมื่อพบศัตรู
 แพ๎ชนะ มันเป็นเรื่องของโลกเขา สํวนธรรม ไมํมีแพ๎ ไมํมีชนะ
 ลาภ ยศ เกี ย รติ สรรเสริ ญ อํ า นาจ วาสนา มี เ พื่ อ กายนี้ ในเมื่ อ กายนี้
ไมํใชํของเราแล๎ว สิ่งเหลํานี้มีคําอะไร
 เราเป็นคนธรรมดาที่ไมํต๎องมีอะไรวิเศษเลยไมํได๎หรือไง
 ในเมื่อโลกนี้ ผู๎ที่มีมุทิตาจิต พลอยยินดีเมื่อผู๎อื่นได๎ดีมีน๎อย ฉะนั้นเราต๎อง
ฝึกตัวเองให๎ทนทานตํอการถูกอิจฉาริษยาให๎ได๎
 เราจะมาเอาสิ่งที่พระพุทธเจ๎าทิ้ง หรือสิ่งที่พระองค๑แสวงหา
 ที่ เ ราเป็ น ทุ ก ข๑ อ ยูํ เพราะวํ า “เจ็ บ แล้ ว ไม่ จํ า สละไม่ จ ริ ง ทิ้ ง ไม่ ข าด”
นั่นเอง
 ความต๎ อ งการที่ อ ยากให๎ ค นอื่ น มี ค วามคิ ด เห็ น เหมื อ นเรานั้ น เป็ น ความ
ต๎องการของคนโงํ
 ผู๎ที่โดํงดังที่สุด คือผู๎ที่ไมํมีใครรู๎จัก ผู๎ที่ยิ่งใหญํที่สุด คือผู๎ที่ไมํมีใครเกรงขาม
 อวิ ช ชามั น แตํ ง ตั้ ง ให๎ เ ราเป็ น ผู๎ ช ายคนหนึ่ ง ซึ่ ง ต๎ อ งการและต๎ อ งแสวงหา
ผู๎หญิงมาเป็นคูํ ดวงจิตที่โงํเขลาก็เชื่อตามอยํางไมํลืมหูลืมตา ชํางนําสังเวช
เหลือประมาณ
 จะมัวแบํงเป็นหญิงเป็นชายทําไมอีก
 ทุกครั้งที่มองเห็นเป็นหญิงเป็ นชาย ก็เหมือนยํางกรายเข๎าสูํขุมนรกที่แสน
เรําร๎อนเจ็บปวด
 รํางกายคนประกอบมาจากสิ่งที่เรารังเกียจทั้งสิ้ น ยังจะเก็บเอามาใฝ่ฝันอีก
หรือ
 ในเมื่ อของมัน เรํ า ร๎อ น จะเอามาจั บ มาถื อ มาแบกมากอดรั ดเอาไว๎ ทํ า ไม
ทิ้งมันไปเสียเลย ทิ้งได๎ไวเทําไหรํยิ่งดี
 ความโงํความบ๎าในอดีต จงถือเอาเป็นบทเรียนที่จะไมํทําอีก ไมํใชํเก็บเอา
มาทุกข๑ทนหมํนไหม๎
 ทุกคนมันผิดพลาดกันได๎
 ไมํมีสิ่งใดผิดเลย นอกจากเรามีความต๎องการมากเกินไป
 ทุกสิ่งทุกอยํางในโลกนี้ ล๎ว นแล๎วแตํพอดีทั้งนั้น ยกเว๎นแตํใจเราที่ไมํรู๎จัก
พอดี
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เวลาต๎องการก็จะไปเที่ยวแสวงหามาให๎ได๎ เวลาเบื่อก็จะหนีไปให๎ไกลแสน
ไกล อยํางนี้เป็นลักษณะของคนบ๎า
จบธรรมภาษิตตอน ‚เขียนในป่าช๎าจีน‛
บันทึกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ณ ป่าช๎าจีนแหํงหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ต ความดีและ
บุญกุศลของธรรมะชุดนี้ ขอถวายบูชาบุพพการีชนของข๎าพเจ๎าที่ผํานมาทุกภพ
ทุกชาติ สํวนข๎อบกพรํอง ข๎าพเจ๎าขอรับผิดแตํเพียงผู๎เดียว
ธรรมภาษิตที่ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎บันทึกทั้งหมดไมํสงวนลิขสิทธิ์
ด๎วยความนับถือ
จาก พระชุมพล พลป๒ฺโ


๔๐

๔๑

ธรรมภาษิต ตอน
‚เขียนในป่าช๎าแขก‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

พ.ศ. ๒๕๓๕

 ในเมื่ อสามารถอยูํอ ยํางไมํมี คูํ ไมํต๎อ งคิด ถึงใครได๎ อยํา งใจเป็นสุ ข จะไป
แบกบาปหาบทุกข๑จากการมีคูํไปทําไมเลํา
 หากมีดคมอยูํตลอดเวลา จะหาหินลับมีดไปทําไม ถ๎ามีความสุขได๎ด๎วยตัว
คนเดียว จะแสวงหาคูํเพื่ออะไร
 จิตที่ต๎องมีความรักเป็นจิตหิว เป็นจิตของคนเขลา
 ลักษณะของคนโงํ คือบ๎าไปกับความนํารักและนําชังของโลก
 ทําทุกสิ่งทุกอยํางตามหน๎าที่ อยําด๎วยความอยาก
 ความหลงผิดคิดวําโลกนี้เป็นสุขนั้น โยนทิ้งไปเสียให๎หมด
 หวังอะไรจากกายก็ผิดหวัง หวังอะไรจากใจก็ผิดหวัง
 ยึดสิ่งใดก็เป็นทุกข๑เพราะสิ่งนั้น แม๎แตํกายและใจที่ถูกสมมุติหลอก วําเป็น
ตนเอง
 แพ๎-ชนะ ดี-ชั่ว สูง-ต่ํา ถูก-ผิด เป็นเรื่องของโลกเขา ไมํใชํเรื่องของธรรม
 คําวํา ‘ราคา’ และ ‘มูลคํา’ เป็นเรื่องสมมุติของโลก ที่เราจะต๎องเพิกถอน
ออก เพราะทุ กสิ่ งทุกอยํ างที่ เ ราจะได๎ เป็ น ไปตามวาสนา ไมํ ใ ชํเ ป็ น ไปตาม
‘ราคา’ และ ‘มูลคํา’ อันเป็นเรื่องสมมุติของโลก
 ได๎ก็เพื่อเสีย เสียก็เพื่อได๎ อยําตื่นเต๎นไปเลย
 คนคํานวณมิสู๎ฟ้าลิขิต
 เรื่องฤทธิ์เป็นเรื่องของโลกเขา ไมํใชํเรื่องของธรรม

๔๒
อยํามีตัวเราในการเห็น ในการได๎ยิน ในการรู๎กลิ่น ในการลิ้มรส ในการ
สัมผัส และในการนึกคิด
 ถ๎าเราคิดอยํางชาวโลก จะพ๎นโลกได๎อยํางไร
 มีเหมือนไมํมี เป็นเหมือนไมํเป็น ได๎เหมือนไมํได๎ เสียเหมือนไมํเสีย
 ตราบใดที่เรายังเสวยโลกอยูํ ตราบนั้นจะต๎ องประสบทุกข๑ทรมานอยํางไมํ
รู๎จักสิ้นสุดยุติ
 ตราบใดที่ยังแยกเป็ นสวย เป็ นขี้ เหรํ เป็ นสาว เป็นแกํ เป็นหญิง เป็ น
ชาย เป็นคน เป็นสัตว๑อยูํ ตราบนั้นไปนิพพานไมํได๎
 ตราบใดที่ยังกลัวตาย กลัวผี ตราบนั้นไปนิพพานไมํได๎
 เราต๎องพร๎อมที่จะตายตลอดเวลา
 ความเป็ นหญิ ง เป็ นชาย เป็ นสมบัติ ของกามภพ ตราบใดที่ยัง รู๎สึก เป็ น
หญิง เป็นชาย ตราบนั้นพ๎นจากกามภพไมํได๎
 อวิ ช ชา โมหะ มั น ผลั ก ดั น ให๎ เ ราเสพเสวยโลก จึ ง ไมํ พ๎ น จากความ
เดือดร๎อนไปได๎
 เราเห็ น กายนี้ เ ป็ น ลู ก จ๎ า งหรื อ เจ๎ า นาย เราให๎ เ บี้ ย เลี้ ย งลู ก จ๎ า งหรื อ บํ า รุ ง
บําเรอปรนเปรอเจ๎านาย
 สิ่งที่แนํนอนเสียยิ่งกวําสิ่งใดก็คือ กายนี้ไมํใชํของเรา
 เรื่ องรัก ใครเกลี ยดใคร ไมํใ ชํเ รื่อ งของเรา เรื่อ งของเราคื อการสํา รวมจิ ต
เทํานั้น
 ถ๎าไมํละความยินดีในปมเขื่อง จะไมํสามารถละกิเลสขั้นละเอียดได๎
 เรื่องการเสวยสุขเวทนาทางลิ้น เป็นเรื่องของสัตว๑ในกามภพเทํานั้น
 การเสพเสวยโลกก็คือ หมาแทะกระดูกนั่นเอง แทะเทําไหรํก็ไมํรู๎จักอิ่ม
 พอมี ค วามรู๎ สึ ก วํ า ตั ว เราขึ้ น มาอยํ า งเดี ย ว เรื่ อ งยุํ ง ยากหั ว ใจอยํ า งอื่ น ก็
ตามมาเป็นพรวนทีเดียว
 เราไมํสามารถบังคับสิ่งใดได๎ จนกระทั่งแม๎แตํใจและกายอันนี้
 ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อยํ า งในโลก มั น ก็ มี ข องมั น อยํ า งนั้ น อยูํ แ ล๎ ว ไมํ วํ า เราจะรู๎ มั น
หรือไมํก็ตาม การรู๎โลกจึงเป็นมายา ฉะนั้น ผู๎ใดหลงในการรู๎โลกจึงเป็นคนโงํ
โดยเฉพาะผู๎ใดหลงในการเสวยโลก จะต๎องเป็นคนโงํอยํางที่สุด นั่นคือ ผู๎ใดหลง
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ในวิญญาณขันธ๑ ผู๎นั้นเป็นคนโงํ สํวนผู๎ใดหลงในเวทนาขันธ๑ ผู๎นั้ นเป็นคนโงํ
อยํางที่สุด
วิญญาณัง อนัตตา เวทนา อนัตตา
วิญญาณัง สุญญตา เวทนา สุญญตา
 โลกนี้ ไมํมีสิ่งที่นําอาลัยสําหรับเรา
 ตราบใดที่ยังยินดีในความสงบ ตราบนั้นยํอมหนีไมํพ๎นความวุํนวาย
 ถ๎าเราตั้งจิตไว๎ตรงที่มีผู๎หญิง ผู๎ชาย ก็แสดงวํา ตั้งจิตไว๎ผิดแล๎ว
 เราจะต๎องรู๎จักขอบเขตของความรับผิดชอบกับขอบเขตของอุปาทาน จงทํา
หน๎า ที่ตํ อกายและจิตให๎อยูํภ ายในขอบเขตของความรับ ผิดชอบเทํ านั้น อยํ า
ลํวงเลยไปถึงขอบเขตของความยึดมั่นถือมั่นด๎วยอุปาทาน
 ถ๎ า ทํ า ด๎ ว ยความยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ก็ ห วั ง ผลมาก ถ๎ า ทํ า ตามหน๎ า ที่ ก็ สั ก แตํ วํ า
สร๎างเหตุไปอยํางปลํอยวาง
 ในโลกนี้ คนที่เคยทํามาแตํความดีอยํางเดียวจะมีหรือ การได๎เคยทําความ
ดีบ๎างชั่วบ๎าง ผิดบ๎างถูกบ๎าง ก็คือธรรมชาติอันธรรมดาของคน แล๎วเราจะไป
ทุกข๑กับความชั่วในอดีตทําไม
 ปากกับก๎น สกปรกเทํากัน
 อยําเป็นทุกข๑เมื่องานมี อยํายินดีเมื่องานเสร็จ
 สัตว๑ทั้งหลายไมํได๎มีความต๎องการกาม แตํต๎องการสุขเวทนาโดยอาศัยกาม
เป็นเครื่องมือ ซึ่งถ๎าหากเราสามารถหาความสุขได๎โดยไมํต๎องอาศัยกามแล๎ว
กามจะมีคําอะไรแกํเรา
 เวลาหายื้อแยํงกันแทบเป็นแทบตาย เวลาได๎มาก็ไมํเห็นได๎ใช๎
 ความสุขไมํได๎ ขึ้นอยูํกับ การมีอะไร แตํขึ้นอยูํ กับ การพอใจในสิ่งที่ตนเองมี
อยูํ
 อุทธัจจะสังโยชน๑ (ความฟุ้งซําน) นั้น คือตัวการร๎ายที่สําคัญมาก สิ่งที่ดับ
ไปแล๎วมันมาหลอกวํายังมีอยูํ สิ่งที่ยังไมํเกิดมันวําเกิดแล๎ว สิ่งที่เป็นไปไมํได๎
มันวําเป็นไปได๎
 ตราบใดที่ยังยินดีในปมเขื่อง ก็จะต๎องเป็นทุกข๑กับปมด๎อยอยูํตราบนั้น
 ทําอยํางไร เราจึงจะไมํเอาความหลุดพ๎นมาเป็นปมเขื่อง
 จงหลุดพ๎นจากความหลุดพ๎นซะที

๔๔
อยํามีตัวกูในความหลุดพ๎น
 เพราะเรารู๎สึกวําตัวเองฉลาดปราดเปรื่องนั่นเอง จึงกลัวคนอื่นจะวําเราโงํ
 เวลาเข๎าสมาธิ อยําเอาตัวเราเข๎าไปด๎วย
 ทุกสิ่งทุกอยํางล๎วนเป็นไปตามวาสนา จะแขํงกันทําไม
 เรื่องบุญ เรื่องฤทธิ์ เรื่องศักดิ์สิทธิ์ ไมํใชํเรื่องนิพพาน
 เราไมํรู๎สึกวําเรารู๎ธรรมะอะไรเลย
 เราต๎องการให๎คนอื่นยอมรับเราเพื่ออะไร
 ตราบใดที่ยังรู๎สึกวําตัวเองเป็นผู๎มีบุญวาสนา ตราบนั้นไปนิพพานไมํได๎
 ยิ่งเราอํอนน๎อมถํอมตัวมากขึ้นเทําไร ความทุกข๑ยิ่งลดลงเทํานั้น
 ความอัศจรรย๑ทั้งหลายไมํใชํธรรมะ ธรรมะเป็นเรื่องธรรมดา
 ผู๎มี ปัญ ญาไปนิพ พานไมํ ได๎ มีฤ ทธิ์ ก็ ไปนิพ พานไมํไ ด๎ มัน ต๎อ งถึ งขั้ นที่ วํ า
ไมํมีใครมีปัญญา ไมํมีใครมีฤทธิ์ จึงจะไปนิพพานได๎
 อวิ ช ชาสร๎ า งตั ว ละครขึ้ น มา อุ ท ธั จ จะเข๎ า ไปเขี ย นและปรุ ง แตํ ง บทบาท
มานะให๎ตําแหนํงฐานะ ราคะโทสะคือตัวเข๎าไปกํากับการแสดงให๎สวมบทบาท
อยํางสมจริงสมจัง สักกายทิฏฐิคือสัญญาวําจ๎างที่บังคับให๎ต๎องแสดงละครเรื่อง
แล๎วเรื่องเลํา ไมํสามารถจะเลิกไปได๎ ภพทั้ง ๓๑ เป็นฉากให๎สัตว๑ผู๎โงํเขลางมงาย
ทั้งหลายวนเวียนกันมาแสดงบทบาทโศกเศร๎าเคล๎าน้ําตาอยํางไมํรู๎จักสิ้นสุดยุติ
 อยําเอาตัวเราเข๎าไปแสดงในละครชีวิตเรื่องนี้ด๎วย
 เอาสติไว๎ในกายโดยอยําไปยึดเหตุปัจจัยทั้งหลายเป็นตัวเราของเรา แคํนี้ก็
ไมํมีผู๎แสดงละครแล๎ว
 น้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ นั้นยังน๎อย น้ําตาของสัตว๑ผู๎โงํเขลาที่พากั นมาเวียน
เกิดเวียนตายยังมากมายกวํานัก
 เราอยากเกิดอีกหรือหนอ
 ยึดเอาไว๎ตั้งนาน ความจริงไมํมีอะไรเลย
1
 รโชหรณัง ทุกสิ่งทุกอยํางในโลกนี้ มีข๎อบกพรํองทั้งสิ้น


1

รโชหรณัง เป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าสอนให้พระจุลปันถกท่องขณะที่มือก็ลบู ผ้าขาวไป
(พระจุลปันถก เป็นหนึ่งในพระอสีติมหาสาวก ผู้เป็นเอตทัคคะด้านชํานาญในมโนมยิทธิ)
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สัจธรรมที่แท๎จริงคือทุกสิ่งวํางเปลํา แล๎วเราจะไปหลงกับความเป็นความมี
ทําไม
 เราจะไปนิพพานหรือมีฤทธิ์อยูํในโลก
 การเข๎าใจผิดความจริง มันเป็นทุกข๑อยูํในตัวของมันเองอยูํแล๎ว
 ความมานะเยํอ หยิ่งในยศในเกียรติตําแหนํงในปัจจุบันก็บ๎าพออยูํแล๎ว ยิ่ง
ไปปรุงแตํงยศเกียรติตําแหนํงที่ยังไมํมี ยังไมํเกิด เอามาเยํอ หยิ่งถือดี ก็เรียกวํา
ความมานะเยํอหยิ่งที่บ๎าอยํางร๎ายกาจ
 กายเราถูกสาปโดยสัจธรรมแล๎ววําไมํเที่ยง
 แม๎แตํกายนี้ยังเป็ น สมมุติ แล๎ว ยศเกียรติตําแหนํงไมํยิ่ งสมมุติเ ข๎าไปใหญํ
หรือ
 เจ๎าโงํหอบฟาง เจ๎าบ๎าหอบสมมุติ
 ความใฝ่สูง มันเป็นทุกข๑อยูํในตัวของมันเองอยูํแล๎ว
 นิพพานคือการทิ้งทุกสิ่งทุกอยํางที่มีอยูํในโลก
 เขาวัดความดีกันตรงที่ทิ้งได๎เทําไหรํ ไมํใชํมีเทําไหรํ
 ผู๎มุํงตํอสันติพึงละโลกามิสเสีย
 ที่เรารู๎สึกวําเสียหน๎า เพราะอยากได๎หน๎านั่นเอง
 ทําไมไมํปลํอยวางเสียทีหนอ
 เมื่อไร เราจะเห็นแจ๎งวํา ปีติไมํมีคําอะไรแกํเราเลย
 จิตที่ต๎องการสิ่งมาเร๎ามากระตุ๎นให๎ตื่นเต๎นลิงโลด เป็นจิตทุกข๑เดือดร๎อน
 ถ๎ายังคิดถึงอนาคต ก็จะไมํสามารถตัดกิเลสขั้นละเอียดได๎
 ถึงเวลาแล๎วที่เราจะต๎องละความยินดีในปมเขื่องทั้งปวง เพราะมันเป็นทุกข๑
มาก
 ในเมื่อกายนี้ไมํใชํของเราแล๎ว สุขทุกข๑อุเบกขาจะเป็นของใคร ศูนย๑ข๎อมูล
ความจําทั้งหลายจะเป็นของใคร การปรุงแตํง ดีชั่วบุญบาปจะเป็นของใคร การ
รับรู๎ตํอผัสสะทั้งปวงจะเป็นของใคร
 ความทุกข๑มีอยูํ แตํความทุกข๑ของเราไมํมี ความสุขมีอยูํ แตํความสุขของ
เราไมํมี อุเบกขามีอยูํ แตํอุเบกขาของเราไมํมี ความเศร๎าหมองมีอยูํ แตํความ
เศร๎าหมองของเราไมํมี ความผํองแผ๎วมีอยูํ แตํความผํองแผ๎วของเราไมํมี ความ
หลุดพ๎นมีอยูํ แตํความหลุดพ๎นของเราไมํมี


๔๖
มายาวํามีคนและสัตว๑ มายาวํามีหญิงและชาย มายาวํามีได๎และเสีย มายา
วํามีเจริญและเสื่อม
 ตราบใดที่ เ รายั งเห็ นมาตราเงิ น ของโลก เรื่ อ งถู ก เรื่อ งแพง เรื่อ งมูล คํ า
เรื่องราคา เป็นจริงเป็นจัง ตราบนั้นไปนิพพานไมํได๎
 ลาภสักการะ ปัญญา ฤทธิ์ เป็นสิ่งที่ทําให๎เราหลงเพลินกับสนามแขํง ไมํ
ยอมเข๎าเส๎นชัย
 การเข๎าเส๎นชัยคือการถอนอุปาทาน โดยละความยึดมั่นวําเป็นตัวเราในทุก
สิ่งทุกอยําง
 ที่เราอยากชํวยคนเพราะอยากเป็นฮีโรํหรือเพราะความกรุณา
 จงทําใจให๎เป็นบุคคลผู๎เดียวเที่ยวไป เหมือนนอแรด
 เราอยากจะได๎แสดงบทบาทที่ดี ในละครชีวิตเรื่องนี้แล๎วยึดติดความดีเอาไว๎
อยํางไมํลืมหูลืมตา
 ทําทุกสิ่งทุกอยํางไปตามวาสนา โดยเอาสติเป็ นไปในกาย ให๎ใจจับความ
วํางเป็นอารมณ๑ อยํายึดมั่นถือมั่น ยินดียินร๎ายในรูปธรรม นามธรรม ทั้งสิ้นทั้ ง
ปวง
 ถ๎ า ยิ น ดี เ มื่ อ เราวางอุ เ บกขาได๎ ก็ คื อ การทํ า ลายอุ เ บกขาอยํ า ง
รู๎เทําไมํถึงการณ๑
 จงถอนความยึดมั่นในอุเบกขาเสียด๎วย จึงจะละความยินดียินร๎ายตํอโลกได๎
เด็ดขาด
 ความอยากบรรลุ ธ รรม ทํ า ให๎ ยิ น ดี ใ นอุ เ บกขา ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งขวางทาง
ก๎าวหน๎าแหํงการปฏิบัติ
 ที่เราเดือดร๎อนอยูํทุกวันนี้ เพราะเรายึดเอาไว๎วําเราเป็นผู๎รู๎ธรรม เห็นธรรม
เข๎าใจธรรม ปฏิบัติธรรม และบรรลุธรรม
 การยึดธรรมะ กํอให๎เกิดกิเลสมานะขั้นละเอียด
 สําหรับการที่จะเข๎านิพพานนั้น แม๎ฌาน ปัญญา ฤทธิ์ อภิญญา ปฏิ สัมภิทา ก็ต๎องละ
 ไมํมีใครเลยที่เป็นคนผิด นอกเสียจากเราไมํรู๎จักปลํอยวางและให๎อภัย
 ถ๎าใจร๎อนจะไมํสามารถละกิเลสได๎
 ถึงเวลาแล๎วที่เราจะต๎องทวนกระแสกิเลสทุกอยําง
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มนุษย๑ถึงจะมีฤทธิ์อยํางไร ก็สู๎ฤทธิ์ของเทวดาไมํได๎ การยินดีในฤทธิ์ ก็ชื่อ
วํายินดีในสมบัติ ที่ยังด๎อยกวํา เลวกวํา สวรรค๑สมบัตินั่นเอง
 การศึกษาธรรมะก็ศึกษาไปตามหน๎าที่ อยําติดในปัญญา อยําติดในธรรมะ
การศึ ก ษาเรื่ อ งศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ก็ ศึ ก ษาไปตามหน๎ า ที่ อยํ า ติ ด ในฤทธิ์ อยํ า ติ ด ใน
ศักดิ์สิทธิ์
 คนอื่นไมํมีประโยชน๑อะไรแกํเราเลย เอาจิตไว๎ในกายดีกวํา
 ถ๎าไมํมีจาคะอยํางแรงกล๎า จะไมํสามารถละกิเลสได๎
 ความปรารถนาสูงสุดของเราคือการหมดกิเลสมิใชํหรือ แล๎วเราจะมาติดใน
โลกามิสทําไม
 เมื่อไหรํหนอ เราจะเลิกไปอยากรู๎เรื่องคนอื่นเสียที
 ยิ่งรู๎เรื่องคนอื่นมาก ยิ่งโงํมาก
 การจะชํวยคนอื่นก็ชํวยไปตามหน๎าที่ ชํวยไปตามวาสนา ชํวยไปตามเหตุ
ปัจจัย ชํวยไปตามกรรม ชํวยไปตามเหตุการณ๑เฉพาะหน๎า การที่ไปปรุงแตํง
อยากชํวยคนโน๎น อยากชํวยคนนี้ เป็นเรื่องของการยุํงไมํเข๎าเรื่อง
 สัตว๑ทั้งหลายมีกรรมที่ต๎องเสวยอันเป็นของเฉพาะตน การที่เราจะชํวยใคร
ได๎ ก็ต๎องอยูํในขอบเขตของกรรมเทํานั้น ไมํใชํจะสามารถไปยุํงเรื่องของเขาไป
ได๎ทุกเรื่อง
 บัณฑิตคือผู๎วางอุเบกขาตํอโลกได๎
 อยําเอาความชั่วของผู๎อื่นมานึกคิดให๎จิตของเราเศร๎าหมอง
 ทําอยํางไรเราจึงจะพูดไปตามหน๎าที่ โดยไมํหวังให๎ใครมาเชื่อฟังคําพูดของ
เรา
 ผู๎จะไปนิพพาน แม๎แตํความเป็นอรหันต๑ก็ขนไปไมํได๎
 พึงสละความเป็นอรหันต๑เพื่อความสิ้นกิเลส
 ผู๎หมดกิเลสยํอมไมํกําหนดหมายตัวเองวําเป็นอรหันต๑
 บั ณ ฑิ ต ทั้ ง หลาย คื อ ผู๎ ที่ ไ ปเจอสิ่ ง ตํ า ง ๆ พบสิ่ ง ตํ า ง ๆ โดยไมํ ยึ ด สิ่ ง ใด
โดยไมํเอาสิ่งใดเลย
 ความมานะที่มีมากของเรานั้น กํอตัว มาจากความรู๎สึกที่วํา เรารู๎ดี รู๎มาก
รู๎ทุกอยํางนั่นเอง ฉะนั้น การที่เราไมํรู๎สิ่งใดก็เป็นการดีแล๎ว จะได๎ลดมานะลง
เสียบ๎าง


๔๘
ถึงคนอื่นจะทําอะไรไมํดีแกํเรา ก็ไมํเห็นจะเป็นอะไร เพราะเราไมํได๎หวัง
อะไรจากคนอื่นอยูํแล๎วมิใชํหรือ
 ชีวิตที่ประเสริฐที่สุ ด คือชีวิ ตของผู๎โดดเดี่ ยวเดี ยวดายอยูํคนเดียว ไมํหวัง
อะไรจากใคร
 ลาภสักการะ และการกราบไหว๎ บูชาของญาติโยม จะชํวยอะไรเราได๎ จะ
เป็นประโยชน๑อันใดแกํเรา
 พระศาสดาทรงสรรเสริญ บุคคลผู๎ไมํมีอาลัย ไมํใชํผู๎มากด๎วยอาลัย
 อุปสรรค คือรั้วสําหรับให๎เรากระโดดข๎าม มารคือสิ่งที่มาคอยกระตุ๎นไมํให๎
เราประมาท สิ่งที่มาทําร๎ายเราคือสิ่งที่มาสอนให๎เราละโทสะ สิ่งที่มาทําให๎เรารัก
คือสิ่งที่มาสอนให๎เราละราคะ สิ่งที่มาทําให๎เราติดยึดคือสิ่งที่มาสอนให๎เราจาคะ
สิ่งที่มาทําให๎เราทุกข๑คือสิ่งที่มาสอนให๎เราพ๎นทุกข๑ ฉะนั้น จงอยํากลัวสิ่งใดใน
โลก อยํารังเกียจสิ่งใดในโลก
 สิ่งดีนั่นแหละซํอนอยูํในสิ่งไมํดี สิ่งไมํดีนั่นแหละซํอนอยูํในสิ่งดี
 เราจะไปนิพพานหรือจะอยูํรํวมวงยื้อแยํงโลกามิสกับเขาด๎วย
 โลกามิสทั้งหลาย ใครอยากได๎ก็เอาไปเถิด
 อยําไปจริงจังกับอะไรในโลก เพราะทุกสิ่งในโลกไมํมีอะไรจริงจัง
 ถ๎าอยากจะพ๎นโลก จะต๎องละความขี้เกียจให๎หมดสิ้น
 ตราบใดที่ยังมีความขี้เกียจ ก็ถือวํายังประมาทอยูํ ยํอมจะไมํพ๎นจากอุ๎งมือ
มารไปได๎
 เราจะทําเพื่อพ๎นทุกข๑ หรือจะทําเพื่ออวดคน
 วิสัยที่ชอบทําอะไรอวดคน เป็นวิสัยของเด็ก ๓ ขวบ
 ไมํมีอะไรในโลกที่จะยึดเอาไว๎ได๎เลย
 ยึดเอาไว๎ไมํได๎ก็ทิ้งไปเสีย งํายนิดเดียว ไปฝืนมันทําไม
 คนทุกคนล๎วนแตํเป็นทุกข๑ตรงที่ฝืน ถ๎าไมํฝืนไมํทุกข๑เลย
 ไปฝืนกฎเกณฑ๑ธรรมดาของธรรมชาติ ไมํโงํก็บ๎า
 งานรีบดํวนของเราคือถอนอุปาทานจากกายนี้ให๎ได๎
 เราจะมีจรรยาบรรณตํอผู๎อื่นโดยไมํหวังให๎ผู๎อื่นมามีจรรยาบรรณตํอเรา
 ความใจร๎อนคือการแสดงตัวให๎ปรากฏของตัณหาอุปาทาน
 ที่เราอยากรู๎อนาคตเพราะใจร๎อน ถ๎าไมํใจร๎อนไมํอยากรู๎อนาคตเลย


ธรรมภาษิต ตอน ‚เขียนในป่าช๎าแขก‛


เป็น

๔๙

จะหมดกิเลสได๎ต๎องใจเย็นถึงที่สุด โดยตั้งจิตไว๎วําอะไรจะเป็นก็ปลํอยให๎มัน

ความเจริญของจิตก็อยําไปยึดเป็นจริงเป็นจัง ความเสื่อมของจิตก็อยําไป
ยึดเป็นจริงเป็นจัง ความเปลี่ยนแปลงของจิตก็อยําไปยึดเป็นจริงเป็นจัง
 เราทําความดีเพื่อเป็ นปั จจัยแกํความหลุดพ๎น ไมํใชํเพื่อเอาไปเป็นวัตถุใช๎
เปรียบเทียบวํายอดเยี่ยมกวําใคร เหนือกวําใคร ประเสริฐกวําใคร สูงสํงกวํา
ใคร
 จงอยําหิวลูกศิษย๑
 ทรัพย๑ก็ชํวยอะไรเราไมํได๎ สมาธิก็ชํวยอะไรเราไมํได๎ เครื่องรางของขลังก็
ชํวยอะไรเราไมํได๎ สิ่งเหลํานี้พึ่งได๎ก็แคํเพียงสักแตํวําอาศัยเทํานั้น ถ๎าเข๎าไปยึด
มั่นถือมั่นละก็ ถูกกัดทันที
 จงถอนตัณหา ๓ คือ อยากให๎มา อยากให๎อยูํ อยากให๎ไป
 ถึงเวลาที่จะละทุกสิ่งทุกอยํางแล๎ว
 ความโงํ ของเราคื อ เรายึ ด เอาไว๎ วํ าเราจะต๎อ งยอดเยี่ย มในทุ ก เรื่ อ ง ยอด
เยี่ยมในทุกอยําง
 ที่เรายังมีความกลัว เพราะเรายังหํวงตัวเองอยูํ
 เพราะเราอยากจะเป็นอาจารย๑คนนั่นเอง จึงเป็นทุกข๑เมื่อสอนเขาไมํเชื่อ
 ความกําหนดทุกข๑มันเป็นปัญญาในตัวของมันอยูํแล๎ว จะต๎องไปหาปัญญา
ที่ไหนอีก
 อยําเอาคําทํานายทั้งหลายมายึดไว๎ให๎เป็นอุปาทาน
 คนโงํจึงเอาคําทํานายมากําหนดชีวิตตัวเอง
 ความสนุกสนานไมํได๎มีประโยชน๑อะไรแกํการดับทุกข๑ของเราเลย
 เรามาเกิดในโลกมนุษย๑ครั้งนี้ ก็เพื่อจะไมํกลับมาเกิดในโลกมนุษย๑นี้อีกเลย
 เกียรติยศชื่อเสียง ล๎ว นแตํเป็นสมบัติของโลกมนุษย๑ ถ๎าไมํอยากมาเกิดใน
โลกนี้อีก จะต๎องละทิ้งสิ่งเหลํานี้ให๎เด็ดขาดสิ้นเชิง
 ตราบใดที่ยังรู๎สึกวําจะมีใครมาชํวยเราได๎ ตราบนั้นจะไมํสามารถพ๎นทุกข๑
 ความทุ ก ข๑ เ กิ ด ขึ้ น ตั้ ง แตํ เ ริ่ ม ยิ น ดี แ ล๎ ว ถ๎ า หากต๎ อ งการพ๎ น ทุ ก ข๑ ต๎ อ งละ
ความยินดีจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
 น้ําตา มันหยดตั้งแตํเริ่มเผยอยิ้มแล๎ว


๕๐
นิพพาน เป็นสุขอยํางยิ่งแล๎วหนอ
จบธรรมภาษิตตอน ‚เขียนในป่าช๎าแขก‛
บันทึกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ระหวํางการเฟ้นธรรมปฏิบัติ ณ ป่า ช๎าแขกแหํง
หนึ่งในเขตจังหวัดกระบี่
ความดีและบุญกุศลของธรรมะชุดนี้ ขอถวายบูชาคุณของครู บาอาจารย๑ของ
ข๎าพเจ๎าที่ผํานมาทุกภพทุกชาติ สํวนข๎อบกพรํอง ข๎าพเจ๎าขอรับผิดแตํเพียงผู๎
เดียว
ธรรมภาษิตที่ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎บันทึกทั้งหมด ไมํสงวนลิขสิทธิ์
ขอให๎สรรพสัตว๑ทั้งหลายทั้งปวง ไมํมีประมาณ ไมํมีขอบเขต จงมีสํวนแหํง
การดื่มธรรมรส แล๎วพ๎นจากทุกข๑ทั้งปวงโดยทั่วหน๎าเทอญ
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ขอพระรัตนตรัยโปรดเมตตาสถิตอยูํเหนือเศียรเกล๎าของข๎าพเจ๎าไปตลอดชั่ว
ชีวิตนิรันดร๑ด๎วยเทอญ


จาก พระชุมพล พลป๒ฺโ

๕๑

บันทึกธรรม เรื่อง
‚สิ่งที่นํากลัวที่สุด‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๓๐ ส.ค. ๒๕๓๖

บุคคลผู๎อิ่มอาหารอยํางมาก ไมํวําใครจะนําอาหารไมํวําชนิดดีชนิดแพงแคํ
ไหนมาลํอก็ไมํสนใจ สํวนบุคคลผู๎หิวอาหารอยูํนั้น แม๎แตํเห็นข๎าวคลุกน้ําปลาก็
ตาลุก น้ําลายสอ เสียแล๎ว ฉะนั้น เมื่อมาคิดดังนี้ ก็จะเข๎าใจได๎วํา บุคคลผู๎มีจิต
อิ่มแล๎ว ไมํวําใครจะเอาอะไรมาลํอลวงก็ไมํสนใจ เพราะจิตอิ่มแล๎ว จึงไมํมีสิ่งใด
มาเป็นมารได๎ สํวนบุคคลผู๎มีจิตหิวอยูํ ไมํวําสิ่งใดมาผํานหน๎า ก็เข๎าไปติดเข๎า
ไปยึดทันที ทุกสิ่งทุกอยํางที่ผํานหน๎า จึงเป็นมารแกํบุคคลผู๎มีจิตหิว
ฉะนั้น มารของเราก็คือ จิตเรา ที่ยังหิวอยูํ
สิ่งที่นํากลัวที่สุดคือใจของเราเอง
๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๖
 เวลาปัญหาเกิด ขึ้น อยําคิด วํ าโลกให๎เราน๎อยเกินไป ให๎ คิดวําเราหวังจาก
โลกมากเกินไป
 สิ่งใดก็ตาม แม๎จะเป็นสิ่ งที่ดีงามที่สุด แตํถ๎าเราไปยึดละก็ จะถูกกัดทันที
ไมํใชํสิ่งนั้นเป็นผู๎กัด แตํการที่ไปยึดนั้น เป็นการตั้งจิตไว๎ผิด การตั้งจิตไว๎ผิด
นั้นเอง จะกัดจิตเองอยํางไมํมีชิ้นดี
 ติดในความดี กับติดในความสวย ก็โงํพอกัน
 ราตรีนี้สั้นนัก ชีวิตคนมิใชํยั่งยืนยาวไกล
๑๓ กันยายน ๒๕๓๖
 หากการยอมตัวเป็นผู๎แพ๎ ชํวยให๎คนอื่นมีความสุขได๎ ก็ไมํควรปฏิเสธเลย
๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๖

๕๒

๕๓

บันทึกธรรมเกีย่ วกับ
สติปัฏฐาน ๔
บันทึกโดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๑๒ ก.ย. ๒๕๓๖

สติปัฏฐาน ๔ นั้นคือ ฐานกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมใน
ธรรม ที่ แ ยกเป็ น ๔ ฐานนั้ น แยกไปตามความละเอี ย ดลออ แยกไปตาม
ประสบการณ๑ความเชี่ยวชาญของผู๎ปฏิบัติ สํวนเราซึ่งเป็นผู๎ปฏิบัติใหมํอยําเพิ่ง
ไปดัดจริตแยกตามทําน เพราะเรายังไมํชํานาญอยํางทําน การรู๎มาตามตํารานั้น
ก็ดีอยูํ แตํให๎เราเจียมตัวอยูํตลอดเวลาวํา มันยังเป็นเพียงความรู๎ คือแคํรู๎ ยัง
ไมํเห็น ในความจริงแล๎วมันต๎อง know แล๎ว practise แล๎วจึงเกิด experience
การปฏิบัติเราอยําไปติดตํารามาก เพราะมันจะไมํเห็นของจริง ตําราเรียนรู๎พอ
เป็นแนวทาง แตํที่จะรู๎จริง ๆ ต๎องเข๎าไปเห็นเอง
สติปัฏฐานนั้นมี ๔ ฐานก็จริง แตํมันก็รวมอยูํในกายกับใจเทํานั้น คือการ
กําหนดกายกับใจของเราให๎รู๎แจ๎งแทงตลอดเทํานั้น ฉะนั้นก็ให๎กําหนดที่กายกับ
ใจนั่นแหละ ทีนี้จะกําหนดใจอยํางไร ก็ใจมันอยูํกับกาย เรากําหนดที่กายนั้น
แหละจะพบใจด๎ว ย เพราะวํา กายมั นเป็ นของหยาบกํ าหนดงําย ใจเป็น ของ
ละเอียดกําหนดยาก แตํเมื่อกําหนดที่กายไปแหละ จะพบกับใจด๎วย เพราะกาย
กับใจมันเนื่องกัน เหมือนกับผู๎ตกปลาไมํต๎องจับที่สายเบ็ดก็ได๎ จับที่คันเบ็ดนั่น
แหละ เมื่อยกคันเบ็ดมา สายเบ็ดมันจะติดมาด๎วยเอง เพราะมันเนื่องกัน ให๎
จับที่คันเบ็ดกํอน จะเข๎าใจเรื่องสายเบ็ดเอง ให๎กําหนดที่กายกํอน จะเข๎าใจเรื่อง
ใจเอง ถ๎าไปกําหนดใจกํอนมันจะมั่ว เพราะมันเป็นของละเอียด ผู๎ปฏิบัติใหมํ
ต๎องกําหนดของหยาบกํอน เมื่อชํานาญในของหยาบแล๎วจะนําไปสูํของละเอียด
เอง ถ๎าไปกําหนดของละเอียดกํอนละก็ เจ๏งทุกรายไป ไมํเลือกหน๎าอินทร๑หน๎า
พรหม ฉะนั้นขอให๎กําหนดฐานกายในกายกํอน เมื่อเรากําหนดฐานกายในกาย
ไปเรื่อย ๆ ก็จะปลํอยวางรํางกาย จะถอนความยึดมั่นไปเรื่อย ๆ แล๎วตํอไป

๕๔
เวทนากับจิต จะปรากฏขึ้นมาให๎เราเห็นชัดได๎ เหมือนบํอน้ําที่มีแหนอยูํเต็ม
เมื่อตักแหนขึ้นก็จะแลเห็นน้ําเอง แตํตอนแรกต๎องค๎นที่แหน แล๎วเปิดแหนออก
จึงจะเห็นน้ํา
ขอให๎ ป ฏิ บั ติ ใ นกายให๎ม าก ๆ แล๎ ว จะดี เ อง อานาปานสติควรจะใช๎ ม าก
เพราะเป็นกรรมฐานดับความฟุ้งซําน และการกําหนดสติในการเคลื่อนไหวกาย
ก็จําเป็นเพื่อชํวยให๎สติสมบูรณ๑ จะฝึกหัดยกมืออยํางหลวงพํอธมฺ มธโร วัดไทรงาม ต.ดอนมะสังข๑ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี หรือหลวงพํอเทียน จิตฺตสุโภ บ๎างก็
ได๎
สํวนฐานธรรมในธรรมนั้นเป็นของละเอียดขึ้นไปอีก เมื่อเราชํานาญในฐาน
เวทนาในเวทนา ฐานจิตในจิต แล๎วมันจะลามเข๎าไปเอง บางทีลามเข๎าไปโดย
ไมํรู๎ตัว คือ บางทีเราปฏิบัติอยูํโดยไมํรู๎วําเรากําลังอยูํฐานธรรมในธรรม
การปฏิบัติธรรมนั้นควรให๎ทุกข๑เป็นครู ทุกข๑นั้นแหละมันจะนําเราไปสูํฐาน
ตําง ๆ เราอยําไปเอง ให๎ทุกข๑มันนําไป คือหมายความวํา เมื่อทุกข๑เกิดเราก็
ค๎นคว๎าหาวิธีแก๎ไปเรื่อย ๆ ทีนี้ ถ๎าหากเราไปแก๎ภายนอกก็ไมํจบและแก๎ไมํได๎
แตํถ๎าหากเรามาแก๎ภายในก็ต๎องมาถอนความยึดมั่นในสิ่งที่เรายึด มันก็จะมา
รวมสูํสมรภูมิ ๔ อัน คือ เราจะต๎องมาถอนความยึดมั่นที่กายในกาย เวทนาใน
เวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม ต๎องมาเห็นแจ๎งอนัตตาด๎วยสติปัญญาที่เรา
จะต๎องฝึกให๎เป็นให๎มี เพื่อให๎เข๎าไปเห็นเข๎าไปแจ๎งแล๎วปลํอยวางไป ละไป ถอน
ความยึดมั่นไป ด๎วยญาณปัญญาที่เราปฏิบัติเจริญให๎แกํกล๎าขึ้นมาด๎วยตัวเราเอง
ฉะนั้น จึงไมํมีใครชํวยใครได๎ ไมํมีใครให๎ใครได๎ ต๎องทําเอาเอง ฝึกเอาเอง
หัด เอาเอง ถึงจะลํ า บากเทํ า ไร ทุ กข๑ เ ทํ า ไร ต๎องทวนกระแสเทํ า ไรก็ ต๎องทน
เพราะเราเหมือนสุนัขจนตรอกแล๎ว ทางข๎างหน๎าก็เห็นแตํจะมีไปตกเหวแหํง
ความเกิ ด ความแกํ ความเจ็ บ ความตาย ไมํ มี สิ้ น สุด ถ๎า หากเราไมํ หัน หลั ง
กลับมาฟัดกับกิเลส ก็ไมํรู๎วําความทุกข๑ทรมานแหํงความเกิด แกํ เจ็บ ตาย จะ
สิ้นสุดลงเมื่อใด
ฉะนั้น จงพากเพียรเข๎าไปเถิด อยําประมาทในวัย ในความไมํมีโรค ในความ
มีชีวิตยืนยาวอยูํเลย เพราะพระยามัจจุราชทํานได๎เงื้อดาบเดินตามหลังเราอยูํ
ตลอดเวลาโดยเราหามองเห็นตัวทํานไมํ ทํานจะฟันลงมาเมื่อใดได๎ทุกเมื่อ เมื่อ
ฟันลงมาแล๎วก็ไมํเหลือ เห็นทีจะต๎องสิ้นลมหายใจวายชีวาวาตม๑

๕๕

บันทึกธรรมเกีย่ วกับสติปัฏฐาน ๔

ฉะนั้น เธอจงอยําประมาท รีบสร๎างกุศลผลบุญทานแตํป่านนี้ และก็ให๎เรํงรีบ
เจริญกรรมฐานให๎เห็นแจ๎งด๎วยปัญญาญาณวําสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นของไร๎คํา เป็น
ของคูํโลกโลกา ไมํมีใครจะพาไปสูํสัมปรายภพได๎ ให๎ฝึกหัดตัดทิ้งทุกสิ่ง สิ้น
ความผู ก พั น จากใจไปเสี ย กํ อ นที่ จ ะถึ ง วั น ชี พ ม๎ ว ย จงเป็ น บุ ค คลผู๎ ร่ํ า รว ย
อริยทรัพย๑ดีกวําที่จะรวยเงินทอง เพราะวําสมบัติอันเป็นมรดกของพระอริ ยเจ๎า
ก็คือ ความบริสุทธิ์แหํงจิตนั่นเอง ความบริสุทธิ์แหํงจิตนี่เองที่จะชํวยให๎จิตหลุด
พ๎นจากทุกข๑ หาใชํสิ่งอื่นไมํ
จิตตัง ทันตัง สุขาวหัง
จิตที่ฝึกดีแล๎วนําความสุขมาให๎
พระชุมพล พลป๒ฺโ
บันทึกเมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๖

๕๖

๕๗

เธอเหงา
บันทึกโดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๒๔ ก.ย. ๒๕๓๖

ผู๎ไมํมีธรรมะ ถึงจะอยูํทํามกลาง หมูํญาติพี่น๎อง ก็ยังรู๎สึกว๎าเหวํ เพราะวํา
จิตยั งหิว ยั งหาตัวเองไมํ เจอ หาเจอแตํคนอื่น หาตัว เองไมํเ จอ ก็เ ลยต๎อง
ว๎าเหวํเงียบเหงาอยูํทํามกลางวงล๎อมของหมูํชน หรือต๎องว๎าเหวํเงียบเหงาอยูํใน
อ๎อมกอดของหมูํชน
สํวนผู๎มี ธรรมนั้ น สามารถอยูํ เป็น สุข ได๎ เพราะจิตไมํหิว จิ ตไมํ หวั ง ไมํ
ต๎องการให๎ใครมาเติมให๎เต็ม เพราะค๎นเข๎าไปหาตัวเอง ไปพบตัวเอง ฉะนั้น ผู๎
มีธรรมะจึงรู๎สึกอบอุํนอยูํทํามกลางความโดดเดี่ยวเดียวดาย
ชํางนําสงสารคนโงํ ที่รู๎จักแตํการไปหาผู๎อื่น ไมํรู๎จักเข๎ามาหาตัวเอง
เธอเหงา เพราะจิตเธอยังหิว
เธอว๎าเหวํ เพราะคิดแตํจะไปหาคนอื่น ไมํรู๎จักเข๎าหาตัวเอง
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๒๔ กันยายน ๒๕๓๖

๕๘

๕๙

อัปปมาณา ธัมมา
บันทึกโดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๒๘ ก.ย. ๒๕๓๖

วันหนึ่ง เราได๎รําพึงถึงอดีตในครั้งฆราวาส เพราะเราได๎ยินคนเขาพูดถึงเรื่อง
ที่วํา คนเราเวลามีความรักนั้น วันไหนก็ตาม ถึงไมํได๎เห็นหน๎าคนรัก ขอให๎ได๎
เห็นหลังคาบ๎านสาวก็ยังดี เราก็เลยนึกถึงตัวเราวํา ในอดีตนั้น ของเราไมํ ต๎อง
ได๎เห็นหน๎าบ๎านสาวหรอก ให๎แคํเห็นปากซอยบ๎านของผู๎หญิงที่เรารักก็พอใจ
แล๎ว พอมานึกถึงตรงนี้ มันก็เกิดปัญญาเห็นแจ๎งลุกโพลงขึ้นมา ทําให๎เข๎าใจ
สภาพของอุปาทานวําเป็นอยํางไร
หมายความวํา บุคคลผู๎โงํมาก อุปาทานมันก็ยึดมั่นขยายวงยิ่งกว๎างมากขึ้น
ยิ่งขึ้นทุกที เมื่อความโงํน๎อยลง อุปาทานมันก็จะยึดในขอบเขตที่เล็กลง ปาก
ซอยที่ ค นอื่ น เห็ น แล๎ ว ไมํ รู๎ สึ ก อะไร แตํ เ วลาเราเห็ น เกิ ด รู๎ สึ ก สดชื่ น เพราะ
อุปาทานมาสมมุติขอบเขตให๎วํานี่เป็นปากซอยของบ๎านคนที่เราชอบ นี่ถ๎าเราโงํ
น๎อยลง ขอบเขตมัน ต๎องลดลงแคํวํ า เห็น ปากซอยของบ๎ านเขายั งไมํตื่นเต๎น
ต๎องเห็นบ๎านเขาจึงตื่นเต๎น และถ๎าเราโงํน๎อยลงอีก เราต๎องมายึดแคํกายเขา
ไมํสนใจบ๎านเขา และถ๎าเราโงํน๎อยลงอีก เราต๎องมาเห็นวํากายก็ไมํใชํของเขา
เป็นเพียงดิน น้ํา ไฟ ลม ของโลก และมายึดแคํใจเขาวําเขาเป็นคนใจดี มีความ
เรียบร๎อย เป็นกุลสตรี มีคุณธรรม แตํถ๎าหากเราโงํน๎อยลงไปอีก ก็จะต๎องเห็น
วํา แม๎ใจเขาก็ไมํเที่ยง เป็นสังขารธรรมที่เกิดจากการปรุงแตํง เป็นอนัตตา ไมํ
มีตั ว ตน ก็ จ ะถึงสุ ญญตาความวํ า ง ไมํรู๎ จ ะยึ ด เอาอะไรอีกแล๎ ว คื อต๎องขาด
อุปาทานอยํางสิ้นเชิงไปในสิ่งนั้น
ฉะนั้น เมื่อคิดมาถึงข๎อนี้แล๎ว ทุกสิ่งทุกอยํางในโลกที่คนทั้งหลายหลง จึงไมํ
มีอยูํจริง เป็นเพียงขอบเขตโดยสมมุติที่อุปาทานมันใสํมาให๎เทํานั้น คนโงํมาก

๖๐
ขอบเขตก็ ใ หญํม าก ต๎องยึ ด มากทุ กข๑ ม ากเดื อดร๎ อ นมาก ซึ่ งก็ เ ป็ น เพี ย งถู ก
อวิชชา โมหะ อุปาทาน มันมาหลอกให๎หลงเข๎าไปยึดถือเทํานั้น ไมํมีอะไร
ฉะนั้น ถ๎าหากเราจะละอวิชชาจริง ๆ แล๎ว จะต๎องเพิกขอบเขต เขตแดนที่
อวิชชา โมหะ อุปาทาน มันสมมุติมาให๎ โดยทําลายให๎แตกให๎หมด โดยที่สุดแม๎
ขันธ๑ ๕ คือกาย ใจ นี้ ก็ต๎องถูกเพิกขอบเขตเขตแดนความยึดมั่น ถือมั่น เป็นตัว
กูของกูออกให๎สิ้นเชิง จึงจะพ๎นจากความเดือดร๎อนจากการถูกอุปาทานจูงจมูก
ให๎ไปเดือดร๎อนได๎อยํางสิ้นเชิงทีเดียว สภาวะธรรมทั้งหลายจึงจะเข๎าสูํโลกุตตระ
เป็น อัป ปมาณา ธั มมา ไร๎ เขต ไร๎ แดน ที่ต๎องยึดถือ ที่ต๎องแบํ งแยกอยํา ง
สิ้นเชิงเลย
สมกับกลอนของ พระราชปริยัติสุธี (สอิ้ง สิรินนฺโท) วัดดอนเจดีย๑ อ.ดอนเจดีย๑
จ.สุพรรณบุรี ที่วํา
อาณาจักรของใจไร้ขอบเขต
อุปาทานเป็นเหตุแบ่งเขตขันธ์
จึงตื่นเต้นหวาดกลัวอยู่ทั่วกัน
ไม่ยึดมั่น ทุกข์ภัย ก็ไม่มี

๖๑

บันทึกธรรม เรื่อง ‚อิง‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๒๒ ต.ค. ๒๕๓๖

จิตที่ไมํอิงอาศัยอะไรนั่นแหละ พ๎นจากความทุกข๑เดือดร๎อน
ไมํอิงอาศัยความเป็นชาย
ไมํอิงอาศัยความเป็นหญิง
ไมํอิงอาศัยตัวเรา
ไมํอิงอาศัยผู๎อื่น
ไมํอิงอาศัยกาย
ไมํอิงอาศัยจิต
ไมํอิงอาศัยรูปธรรม ไมํอิงอาศัยนามธรรม
นั่นแหละ
นั่นแหละ
นั่นแหละ
นั่นแหละ
นั่นแหละ
นั่นแหละ

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

จิตที่ไร๎อุปาทาน
จิตที่ไร๎ขอบเขต
นิโรธ
วิมุตติ
วิสุทธิ์
นิพพาน
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๖

๖๒

๖๓

บันทึกธรรม เรื่อง
‚ไมํไกลเกินฝัน‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๒๗ พ.ย. ๒๕๓๖

ผู๎ที่จะริเริ่มกําจัดกิเลสได๎นั้น ต๎องเห็นกิเลสเสียกํอน การที่เรารู๎สึกวําเรามี
กิเลสนั้นดีแล๎ว เป็นปากทางที่จะนําไปสูํความหมดกิเลส ในการซักผ๎าทุกครั้ง
เราต๎องเห็นวําผ๎าสกปรกกํอน นั่นคือปากทางที่จะได๎ซักผ๎าให๎สะอาดแล๎ว ผู๎ที่
กิเลสหนาจริง ๆ นั้น จะไมํรู๎สึกตัววําตัวเองมีกิเลสเลย จึงเป็นผู๎ที่ทําผิดโดยไมํ
ยอมรั บ ผิ ด การที่ เ รารู๎ สึ ก วํ า เรามี กิ เ ลสหนานั่ น เพราะวํ า จิ ต เราเริ่ ม มี หิ ริ โอตตัปปะ ดีแล๎ว คํอย ๆ พัฒนาจิตไปจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ไมํมีใครเป็นผู๎บริสุทธิ์มา
แตํท๎องพํอท๎องแมํ ขอให๎เราปลูกฝัง ศรัทธา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน ใน
ใจเราให๎มาก แล๎วทุกสิ่งทุกอยํางจะไมํไกลเกินฝัน การปฏิบัติธรรมให๎ก๎าวไป
เรื่อย ๆ ทีละก๎าว เดี๋ยวสําเร็จเอง ทางเดินร๎อยลี้ เริ่มจากก๎าวก๎าวเดียว กํอน
อรุณรุํงใยมิใชํมืดสนิท สิ่งแรกที่เราจะต๎องปลูกฝังให๎มากคือกําลังใจในการที่จะ
ออกจากโลก ขอให๎พิจารณาโทษของโลกให๎มาก นึกถึงความตายให๎ตลอดเวลา
ภาวนาไว๎วํา “ความตายจักมี ชีวิตินทรีย์จักขาด” คํานี้ภาวนาไว๎เสมอ นึก
ถึงความตายมาก ๆ แล๎วจะดีเอง ทํองให๎ได๎ทุกลมหายใจเข๎าออก
ศรัทธานั้น อยําให๎อยูํแคํในใจ ให๎แสดงออกมาทางกายและวาจาด๎วย แล๎ว
มันจะย๎อนเข๎าไปหนุนให๎ศรัทธาในใจเราแกํกล๎า ถ๎าเก็บกดศรัทธาเอาไว๎แตํในใจ
ศรัทธานั้นจะไมํงอกงามไพบูลย๑ เป็นศรัทธาแคระแกร็น
เรื่ องความตระหนี่ ที่จ ะเกิด ในเวลาให๎ทานนั้น ให๎เรานึกอยํ างนี้วํ า ‚เดิ ม ที
เวลาเกิด เราไมํได๎มีอะไรมาเลย แล๎วตํอไป เวลาตาย ก็ไมํได๎เอาอะไรไปด๎วย
เชํนกัน ฉะนั้น สมบัติทั้งหลายทั้งปวง คือ สิ่งที่ผํานมาเพื่อจะผํานไปทั้งสิ้น แล๎ว
เราจะมาคอยหวงอะไรไว๎เลํา‛

๖๔
“สิ่งไหนที่ตายแล้วเอาไปไม่ได้ ก็นึกถึงให้น้อย ๆ ลงหน่อยเถิด สิ่ง
ไหนที่ตายแล้วเอาไปได้ ก็นึกถึงให้มาก ๆ ขึ้นหน่อยเถิด”
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๖

๖๕

บันทึกธรรม เรื่อง
‚ความเบื่อโลก‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๓๐ พ.ย. ๒๕๓๖

อาการเบื่อโลกที่เกิดขึ้น เพราะเคยถูกสิ่งแวดล๎อมหลาย ๆ อยํางหลอกให๎
หวังจากโลกมากเกินไป สื่อตําง ๆ ทั้งทางโทรทัศน๑ วิทยุ และหนังสือ ได๎มา
กลํ อ มให๎ เ ราหลงเชื่ อ วํ า โลกนี้ ชํ า งสวยสดงดงามนั ก สื่ อ เหลํ า นี้ ได๎ ส ร๎ า ง
จินตนาการให๎เ ราสร๎างโลกแหํงความฝันให๎เรา โลกแหํงความฝันของทุ กคน
มักจะสวยหรูเสมอ แตํต๎องขอโทษด๎วยที่จะต๎องบอกวํา โลกแหํงความจริงมันผิด
กันจากหน๎ามือเป็นหลังมือ ฉะนั้น ถ๎าหากใครถูกหลอกให๎ชื่นชมยินดีหลงระเริง
กับโลกแหํงความฝันมากเทําไหรํ จะต๎องเดือดร๎อนมากขึ้นเทํานั้น เมื่อความ
เป็นจริงหรือสัจธรรมที่ไมํเคยปราณีตํอคนโงํเขลา ได๎ปรากฏตัวแสดงความเป็น
จริงของมันออกมา
ความจริงโลกมันก็เป็นธรรมดาของมันอยํางนั้นนั่นแหละ
โลกนี้มันมีทั้งด๎านเจริญ ด๎านเสื่อม ด๎านขึ้น ด๎านลง ด๎านบวก ด๎านลบ มัน
เป็นคูํของมันอยํางนั้น คูํที่ประกอบมาจาก ๒ ข๎างที่ตํางกัน
ถ๎าเราไปยินดีในข๎างเจริญ เราจะต๎องเป็นทุกข๑เดือดร๎อนกับข๎างเสื่อม
ถ๎าเราไปยินดีในข๎างขึ้น เราจะต๎องเป็นทุกข๑เดือดร๎อนกับข๎างลง
ถ๎าเราไปยินดีในข๎างบวก เราจะต๎องเป็นทุกข๑เดือดร๎อนกับข๎างลบ
บอกแล๎ ววํา ดี ใจก็เพื่ อเสียใจ ลิงโลดก็เ พื่อเศร๎ าสร๎อย ตื่นเต๎นก็ เพื่ อเหงา
หงอย สมหวังก็เพื่อผิดหวัง ยินดีก็เพื่อยินร๎าย เฟื่องฟูก็เพื่อตกดิ่ง โดํงดังก็
เพื่ออับแสง
บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีที่สุด ก็คือ บุคคลที่ไมํยินดียินร๎ายไปตามโลกนั่นเอง

๖๖
ความจริงโลกมันก็เป็นธรรมดาของมันอยํางนั้นที่ต๎องมีด๎านบวกและด๎านลบ
แตํเราไปบ๎า กับมันเอง สิ่งที่ธรรมดามันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไมํธรรมดา สิ่งที่
ธรรมดามันก็เลยมาทําให๎เราเป็นทุกข๑ ที่เราเป็นทุกข๑เพราะเราไมํเข๎าใจสภาพ
ความเป็นจริงของมัน ถ๎าหากเราเข๎าใจสภาพความเป็นจริงของมัน แล๎วปลํอย
วางเสีย มันก็หมดเรื่อง ก็โลกมันก็เป็นของมันอยํางนั้น มาแตํไหนแตํไรแล๎ว ไป
ทุกข๑กับมันทําไม มันขึ้นของมันอยํางนั้น มันลงของมันอยํางนั้น มันเจริญของ
มันอยํางนั้น แล๎วมันก็เสื่อมของมันอยํางนั้น ที่เราเป็นทุกข๑เพราะเราไปยึดมั่น
ถือมั่นมันเอง
ฉะนั้น การแก๎ความทุกข๑นั้นแก๎ที่ไหนก็ไมํสําเร็จ ต๎องมาแก๎ที่ใจเราเอง ถอน
ความยึดมั่นอะไรในโลกเสีย ถอนความหวังอะไรในโลกเสีย อยําหวังอะไรจาก
โลก อยําหวังอะไรแม๎แตํหมูในอวย
ขอให๎พยายามสร๎างกุศลบารมี สร๎างความดี ทาน ศีล ภาวนา ไปเรื่อย ๆ
เถิด แล๎วทุกสิ่งทุกอยํางจะจัดตัวของมันไปในทางที่ดีเอง จงให๎อาหารแกํจิตให๎
มาก ๆ อาหารกายเราก็ได๎หามาให๎ทุกวันอยูํแล๎ว แตํอาหารใจเรายังขาดอยูํ
อาหารใจก็คือ ทาน ศีล ภาวนา นั่นเอง เธอจะไมํสามารถพ๎นทุกข๑ได๎ถ๎าขาดมัน
… เธอจะไมํสามารถพ๎นทุกข๑ได๎ ถ๎าขาดมัน …
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๖

๖๗

บันทึกธรรม เรื่อง
‚โมหะมันให๎มา‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๓๐ พ.ย. ๒๕๓๖

โมหะมันมากําหนดให๎วาํ
รูปอยํางนี้นําดู รูปอยํางนี้ไมํนําดู
ความจริง รูปที่นําดูก็ไมํมี รูปที่ไมํนําดูก็ไมํมี
โมหะมันมากําหนดให๎วาํ
เสียงอยํางนี้นําฟัง เสียงอยํางนี้ไมํนําฟัง
ความจริง เสียงที่นําฟังก็ไมํมี เสียงที่ไมํนําฟังก็ไมํมี
โมหะมันมากําหนดให๎วาํ
กลิ่นอยํางนี้นําดม กลิน่ อยํางนี้ไมํนําดม
ความจริง กลิ่นที่นําดมก็ไมํมี กลิ่นที่ไมํนําดมก็ไมํมี
โมหะมันมากําหนดให๎วาํ
รสอยํางนี้นําลิ้ม รสอยํางนี้ไมํนําลิ้ม
ความจริง รสที่นําลิ้มก็ไมํมี รสที่ไมํนําลิ้มก็ไมํมี
โมหะมันมากําหนดให๎วาํ
โผฏฐัพพะอยํางนี้นําถูก โผฏฐัพพะอยํางนี้ไมํนําถูก
ความจริง โผฏฐัพพะที่นําถูกก็ไมํมี โผฏฐัพพะที่ไมํนําถูกก็ไมํมี
โมหะมันมากําหนดให๎วาํ
ธัมมารมณ๑อยํางนี้นํารู๎ ธัมมารมณ๑อยํางนี้ไมํนํารู๎
ความจริง ธัมมารมณ๑ที่นํารู๎ก็ไมํมี ธัมมารมณ๑ที่ไมํนํารู๎ก็ไมํมี

๖๘
ทุกสิ่งทุกอยํางทุกประการ ถูกโมหะมันหลอกให๎หัวหมุนหัวปั่นไปเอง
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๖

๖๙

บันทึกธรรม เรื่อง
‚สังขารและบัญญัติ‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๒๐ ธ.ค. ๒๕๓๖

สังขารมันเปลี่ยนไปเรื่อย สํวนบัญญัติที่วําเป็นพระชุมพล ยังคงเดิมตลอด
นั่นคือ สังขารอันได๎แกํ รูปธรรม นามธรรม ที่เป็นขอบเขตให๎บัญญัติไปกําหนด
สมมุตินั้น เปลี่ยนแปรไปตลอด ไมํเคยอยูํคงที่ ไมํมีอยูํนิ่ง ไมํมีตัวตนที่แท๎จริง
หาสิ่งใดอยูํกับที่คงเดิมไมํมี สํวนบัญญัตินั้น คงเดิมตลอดอยูํในชํวงเวลาหนึ่งได๎
เพราะบัญญัตินั้น สมมุ ติขึ้น มาสํา หรับ สื่อความหมายไปตามวิสั ยโลก ไปตาม
ภาษาโลก จึงคงเดิมตลอดอยูํในชํวงเวลาที่ยังยอมรับสมมุติบัญญัตินั้นอยูํ
ฉะนั้น จึงต๎องแยกให๎ถูกวํา สํวนไหนเป็นสังขาร สํวนไหนเป็นบัญญัติ อยํา
หลงวํ า สั ง ขารเป็ น ตั ว เป็ น ตนจริ ง จั ง ไปตามบั ญ ญั ติ ภ าษาสมมุ ติ โ ลกที่ ใ ช๎ สื่ อ
ความหมายให๎เข๎าใจกัน โดยบัญญัตินั้นใช๎สมมุติเพื่อสื่อความหมายกันในโลกไป
ฉะนั้น จงสักแตํวําอาศัยใช๎บัญญัติไปเรื่อย ๆ อยํางไมํยึดมั่น แตํอยําหลงสังขาร
มาเป็นบัญญัติเด็ดขาด อยําหลงวําสังขารเที่ยงโดยดูจากความเที่ยงของบัญญัติ
เด็ดขาด อยําหลงวํา สังขารมีตัวมีตนจริงจัง โดยประเมินจากคําสมมุติเอามาใช๎
สื่ อ ความหมายเรี ย กของบั ญ ญั ติ เ ด็ ด ขาด เพราะสั ง ขารที่ เ ที่ ย งไมํ มี ใ นโลก
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา หาอะไรจริงจังไมํได๎ หาอะไรจริงจังไมํมี หาอะไร
เป็นตัวเป็นตนไมํได๎ หาอะไรเป็นตัว เป็นตนไมํมี สํวนบัญญัตินั้นเที่ ยงอยูํใ น
ชํวงเวลาหนึ่ง ๆ ได๎ เพราะเป็นสิ่งสมมุติขึ้นเพื่อมาสื่อความหมายให๎เข๎าใจกันใน
โลก ให๎พูดกันได๎รู๎เรื่อง ให๎พูดกันได๎รู๎ความหมาย
จึงสรุป ได๎วํ า พระชุ มพลนั้น เป็น เพี ยงสมมุ ติบัญญัติที่ไมํมี อยูํจ ริ ง เพราะ
สังขาร รูปธรรม นามธรรม ที่เป็นขอบเขตสําหรับให๎บั ญญัติไปสมมุติวําเป็นพระ
ชุมพลนั้น เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ไมํมีคงที่เลย จึงหาพระชุมพลที่แท๎จริงไมํ
เจอ

๗๐
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๖

๗๑

บทวิเคราะห๑ปฏิจจสมุปบาท
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๒๖ ธ.ค. ๒๕๓๖

อวิชชา คือ สัญญาที่กําหนดหมายไว๎ผิด ๆ ทําให๎เห็นมายาเป็นจริงเป็นจัง
เลยเกิดสังขารการปรุงแตํง ไปทางมายา แล๎ววิญญาณก็คอยรับรู๎ในสิ่งปรุงแตํง
ที่เกิดขึ้น กํอตามมาคือ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา อันเป็นผลพวงมา
จาก สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่ตั้งขึ้นด๎วยความไมํรู๎เทําทันในมายา แล๎วก็มา
หลงเวทนาอันเป็นผลของความไมํรู๎ ด๎วยความไมํรู๎อีกชั้นหนึ่ง กํอให๎เกิดตัณหา
ความยินดี กํอไปถึงอุปาทาน ซึ่งก็คือตัวมานะและทิฏฐิ เข๎าไปหนุนอีก ก็เลย
ยิ่งกลายเป็นภพชาติ ชรา มรณะ เกิดขึ้นในขณะนั้นเอง
มานะ กับ สักกายทิฏฐิ คืออุปาทานเหมือนกัน มานะคือการถือตัวในความ
เป็นจริงที่ปรากฏ สํวนสักกายทิฏฐิ คือ การถือตัวกับมายาภาพ หรือวิมานใน
อากาศที่ไมํมีจริง แตํตัวเองปั้นแตํงเอามาหลอกให๎ตัวเองดีใจ สบายใจ
มานะนั้ น บ๎ า อยูํ กับ สิ่ งที่ มี จ ริ ง หรื อสิ่ งที่ มี แนวโน๎ ม วํ า จะมีจ ริ ง แตํที่เ ป็ น
ความผิดก็ตรงที่ยึดมั่นไว๎ โดยไมํเห็นความไมํเที่ยงนั่นเอง
ถ๎าจะเอาสังโยชน๑ มาเทียบกับปฏิจจสมุปบาทแล๎ว จะได๎วํา
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส คือ อุปาทาน
กามฉันทะ / ปฏิฆะ คือ เวทนา / ตัณหา
รูปราคะ / อรูปราคะ คือ เวทนา / ตัณหา
มานะ
คือ อุปาทาน
อุทธัจจะ
คือ สังขาร
อวิชชา
คือ อวิชชา

๗๒
สําหรับตัวภพ
ก็คือ กรรม
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส อุปายาส คือ วิบาก
บทวิเคราะห๑นี้ เขียนขึ้นตามความเข๎าใจของพระชุมพล พลป๒ฺโ เพื่อให๎
ทํานผู๎รู๎ได๎พิจารณา ควรมิควรแล๎วแตํจะโปรด ฯ
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๖

๗๓

ธรรมภาษิต ตอน
‚เสือลาถ้ํา‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

ส.ค. ๒๕๓๖ - ม.ค. ๒๕๓๗

ขึ้นชื่อวําภาษาทุกภาษาเป็นสมมุติทั้งสิ้น สํวนปรมัตถ๑นั้นเป็นสิ่งไร๎ภาษา
 ให๎นึกคิดไปตามหน๎าที่ ถ๎าไมํมีหน๎าที่ก็อยําไปนึกไปคิดมัน
 วิปัสสนาคือการดูของจริงโดยไมํมีจินตนาการเข๎าไปปรุงแตํง
 รู๎น๎อยลงไปเรื่องหนึ่ง ดีกวํารู๎มากเพิ่มขึ้นอีกเรื่อง
 ผู๎ชนะตอนแกํ ต๎องแพ๎ตอนหนุํม ผู๎ชนะตอนหนุํม ต๎องกลุ๎มตอนแกํ
 ทํา อยํ า งไรหนอ เราถึ ง จะได๎ อ ยูํ อ ยํ า งอํ อ นน๎ อ มถํ อ มตั ว ตํ อ ทุ ก ผู๎ ค น ทุ ก
สรรพสัตว๑ ทุกชีวิต ทุกจิตวิญญาณ
 เอางานไว๎ที่ทํางานก็พอแล๎ว เอาเข๎ามายุํงในบ๎านทําไม เอาภาษามนุษย๑ไว๎
ที่วาจาก็พอแล๎ว เอาเข๎ามายุํงในจิตทําไม
 การให๎ ท านเราไมํ ต๎ อ งการผลบุ ญ เป็ น เครื่ อ งตอบแทน เราถื อ เป็ น เพี ย ง
วิหารธรรม เครื่องอยูํเทํานั้น
 ตราบใดที่เราหนีความวุํนวาย ก็จะไปเจอความวุํนวายอยูํตราบนั้น
 ทําอยํางไร เราจึงจะอยูํกับความวุํนวายได๎ โดยไมํวุํนวายไปกับมัน
 พูดได๎ไมํใชํวําจะทําได๎ ทําได๎ไมํใชํวําจะพูดได๎
 เพราะคิดจะเอาเลยไมํได๎อะไร เพราะคิดจะให๎เลยได๎ทุกอยําง ฉะนั้น โลกนี้
จึงไมํให๎ความสมหวังแกํใคร จึงควรละทิ้งโลกนี้ไปอยํางไมํอาลัยอาวรณ๑เลย
 ทําไมเราถึงต๎องไปยินดียินร๎าย เป็นจริงเป็นจังกับความฝัน อันที่จริง โลกนี้
ก็คือความฝันเหมือนกัน ทําไมเราถึงต๎องไปยินดียินร๎ายเป็นจริงเป็นจังกับโลกใบ
นี้


๗๔
คนทั้งหลายต๎องการอยูํในโลก จะศรัทธาตํอความพ๎นโลกได๎อยํางไร
 คนทั้งหลายแสวงหาสิ่งแปลกประหลาด จึงไมํสามารถพบธรรมะ เพราะ
ธรรมะเป็นของธรรมดาที่สุด
 จิตเราเบื่อหนํายที่จะออกไปตื่นเต๎นกับโลก มากขึ้นทุกที
 ยึดความสวยไว๎ก็เป็นทุกข๑มาก พอหันมายึดความดี ความดีก็ไมํเที่ยงเข๎า
ไปอีก
 ความรักเป็นบทบาทมายาของจิตที่ยังมีอวิชชา
 ตราบใดที่ยังเห็นวําชีวิตมีสาระ ชีวิตก็จะไร๎สาระอยูํตราบนั้น
 เพราะไมํเห็นนั่นแล จึงเห็น, เพราะเห็นนั่นแล จึงไมํเห็น
 ในเมื่อกายไมํใชํของเรา ก็เลิกหํวงไปเลย ในเมื่อใจไมํใชํของเรา ก็เลิกหํวง
ไปเลย
 ที่ใดมีลาภ ที่นั้นมีทุกข๑
 ข๎าพเจ๎า ขอยกโทษ อโหสิ ก รรม และให๎อภั ย ในความบกพรํ อง ผิดพลาด
ของสรรพสัตว๑ทุกชีวิต ทุกดวงจิตวิญญาณ ข๎าพเจ๎าจะไมํขอถือโทษโกรธเคือง
ทํานทั้งหลาย ทุกสิ่งทุกประการ จวบจนข๎าพเจ๎าจะเข๎าสูํพระนิพพานในอนาคตกาลอันใกล๎นี้เทอญ
 คุณ จัน นง ลู กศิ ษ ย๑ พระเดชพระคุ ณหลวงพํ อพระราชพรหมยาน วั ดทํ าซุ ง
บอกวํา ตรงไหนเขารังเกียจเราก็ออกไปเสียจากตรงนั้น ทําใจให้สบาย ๆ
เห็นใจคนที่เขารังเกียจเรา เพราะเราเองก็รังเกียจตัวเองเต็มที แต่จนใจที่
ยังทิ้งมันไปไม่ได้ ก็ทนต่อไป ด้วยการรักษาอารมณ์สบายให้มากที่สุด
 สิ่งที่อัปรีย๑ จัญไร ที่สุดในโลก ก็คือ ความคิดที่วํา มีตัวกู ของกู มีตัวมีตน
มีคนมีสัตว๑ มีหญิงมีชาย
 ลูกศิษย๑ประเภทที่ต๎องแสดงฤทธิ์ให๎มันดู แล๎วมัน ถึงจะเลื่อมใส มันก็ติดอยูํ
แคํฤทธิ์ของอาจารย๑เทํ านั้นเอง เกาะยึดอุป าทาน มานะ ทิฏ ฐิ อยูํ ตรงนั้ นเอง
ไมํได๎ไปไหนเลย
 เมตตา คือ บทบาทอาการอันสมมุติ ที่เราต๎องอาศัยใช๎แสดงตํอโลกอันเป็น
สมมุติไปเทํานั้น แตํถ๎าวําโดยปรมัตถ๑แล๎ว ไมํมีสาระแกํนสารอันใดในเมตตาให๎
นําชื่นชมยินดี แม๎แตํเพียงน๎อยเลย ฉะนั้น ถ๎าหากผู๎ใดเห็นวํา เมตตาเป็นสาระ
แล๎ว ยึดมั่นเป็นจริงเป็นจัง ผู๎นั้นจะต๎องพบกับความเดือดร๎อน


ธรรมภาษิต ตอน ‚เสือลาถ้าํ ‛

๗๕

ญาณที่รู๎แจ๎งสภาพความจริงถึงที่สุด แล๎วญาณนั้นก็ไมํยึดถืออะไร ญาณ
นั้นก็ไมํเป็นใคร ญาณนั้นก็ไมํเป็นอะไร สักแตํวํา เป็น ญาณที่เข๎าใจสภาพความ
จริงอันไมํมีสิ่งใดมาปรุงแตํงเทํานั้น
 หาตัวเองดีกวําไปหาคนอื่น รู๎เรื่องตัวเองดีกวําไปรู๎เรื่องคนอื่น
 บัณฑิต ยํอมเห็นการตายประดุจการกลับคืนสูํมาตุภูมิ
 แม๎ จ ะวางแผนสั ก แคํ ไ หน สิ่ ง ที่ เ หนื อ ความคาดหมายก็ เ กิ ด ขึ้ น ได๎ ต ลอด
ฉะนั้น ป่วยการวางแผน ไปมันอยํางเรื่อย ๆ มาเรียง ๆ
 วิญญาณได๎มาหลงกายเนื้อวําเป็นตัวเป็นตน เป็นเราเป็นของเรา ความจริง
กายเนื้อเป็นสิ่งที่ต๎องทิ้งให๎เนําเปื่อยผุพังอยูํในโลก เมื่อวิญญาณมาหลงกายเนื้อ
ทํา ให๎ วิ ญญาณต๎องกลายเป็ น วิญญาณที่ หลับ ใหลไมํ ตื่น เป็ น วิญญาณที่ ถูก
ครอบอยูํใต๎โมหะ ถูกครอบอยูํกับอวิชชา
 ปัญหาทั้งหลาย มันไมํใชํอยูํที่เราได๎รับของดีที่สุดแล๎วหรือยัง แตํอยูํที่จิต
เราไมํรู๎จักพอตํางหาก
 เมื่อไหรํเราจะเลิกแสวงหาจิตที่สงบเสี ยที โดยให๎เห็นแจ๎งวํา จิตไมํใชํเรา
เราไมํใชํจิต
 เราต๎องยอมรับการมีอยูํของความวุํนวายแหํงโลก เราต๎องยอมรับการมีอยูํ
ของความวุํนวายแหํงจิต เพราะวําถึงหนีก็ไมํรู๎จะหนีไปที่ไหน
 ถอนตั ว เราที่ อ อกไปรั บ ผิ ด ชอบตํ อ ความเดื อ ดร๎ อ น ความผิ ด พลาด และ
บาปกรรมทั้งหลายเสียที
 อดีตที่เคยไปทําอะไรมาไว๎นั้น ถอนอุปาทานให๎หมด
 อุปาทานมีขึ้นมาเพื่อความเดือดร๎อนเทํานั้นเอง
 อดีตสัญญามันขึ้นมาให๎เราถอนอุปาทานเทํานั้น จะไปกลัวอะไรกับมันลํะ
 วางเฉยมันให๎หมด แล๎วเข๎าไปสัมผัสโลกอยํางไอ๎ทื่อ นั่นแหละ พ๎นทุกข๑
 เมื่อเพิกเอาพระชุมพลออกเสียได๎ แล๎ว จากนั้น อดีตก็ไมํมี อนาคตก็ไมํมี
มีแตํสังขารธรรม คือรูปธรรมและนามธรรม ในปัจจุบัน ที่ เกิดดับ เปลี่ยนแปลง
ยักย๎าย ถํายเท ผํานมา ผํานไป อยูํตลอดเวลา ไมํเคยหยุดนิ่งเลย
 เทํ า ที่เ ห็ นก็ คื อ สั งขารธรรมที่ เกิ ด ดั บ เปลี่ ย นแปลง อยูํ ใ นปั จ จุบั น อารมณ๑
เทํานี้แหละ เป็นชุมพลหรือไมํ ก็ไมํรู๎เหมือนกัน
 เคล็ดลับของความสําเร็จ คือ ให๎จิตอยูํกับปัจจุบัน เทํานั้น


๗๖
เราถูกอดีต อนาคต หลอกไปอยูํกับโลกแหํงความฝันนานแล๎ว พอเสียที
ขออยูํกับโลกแหํงความจริง คือปัจจุบันบ๎าง
 อดีตก็ไมํมีอยูํจริง อนาคตก็ไมํมีอยูํจริง ปัจจุบันเทํานั้น ที่มีอยูํจริง
 ระวังให๎ดี จิตจะถูกอดีต และอนาคต หลอกจูงไปให๎อวิชชาฆํา
 หลวงปู่แหวนวํา อดีต อนาคต เป็นธรรมเมา ปัจจุบันเป็นธรรมโม
 เราไมํรู๎สึกถึงความจําเป็นที่วํา เราจะต๎องอยูํในโลกนี้ตํอไปอีกเลย
 เมื่ อ ญาณเข๎ า ไปดู ภ ายใน ก็ พ บแตํ ค วามวํ า งเปลํ า เมื่ อ ญาณออกมาดู
ภายนอก ก็พบแตํภาพมายา
 ทุกวันนี้เราอยูํในโลกอยํางต๎องการสิ่งใดจากโลกหรือ ? เราคิดจะดํารงอยูํ
ในโลกนี้อยํางสมบูรณ๑พูนสุขหรือ ? เราคิดที่จะอุดมสมบูรณ๑ ไปด๎วยโลกามิสหรือ
? ความสุขนั้น จะหาได๎จากโลกามิสหรือ ?
 เราไปสนใจรู๎ไอ๎สิ่งที่ไมํจําเป็นต๎องรู๎ และสิ่งที่ไมํควรรู๎มากเกินไป
 รู๎แคํ รูปธรรม นามธรรม ที่เกิดดับเทํานี้ก็พอ ไปรู๎ให๎มากกวํานี้ทําไม
 รู๎ไปทําไม ในเมื่อยังไมํถึงเวลารู๎ พูด ไปทําไม ในเมื่อยังไมํถึงเวลาพูด ทํา
ไปทําไม ในเมื่อยังไมํถึงเวลาทํา บรรลุไปทําไม ในเมื่อยังไมํถึงเวลาบรรลุ
 ความเจริญและความเสื่อมของโลก ไมํสามารถทําให๎บัณฑิตผู๎เข๎าถึงความ
พ๎นโลกตื่นเต๎นไปได๎เลย
 เมื่อเอาจิตไปนอกกาย ก็มีตัวเราและตัว เขา เมื่อเอาจิตมาไว๎ในกาย ตัวเรา
ก็หายไป แล๎วตัวเขาจะมีได๎อยํางไรเลํา
 ตราบใดที่ยังรู๎ออกมาเป็นภาษามนุษย๑ ก็แสดงวํายังไมํรู๎เลย
 อยําดีใจตํอความสามารถในการอยูํกับโลก อยําท๎อใจตํอความเหน็ดเหนื่อย
ในการออกจากโลก
 ถึงเวลาจะเสียสมบัติอะไรก็เสียไปเถิด แตํเก็บใจที่ ดีงามเอาไว๎ให๎ได๎ก็แล๎ว
กัน แล๎วสมบัติที่เสียไป จะได๎คืนกลับมาหมด
 เมื่อโรคเกิด สิ่งที่เราจะต๎องทํานั้น ไมํใชํวําต๎องขวนขวายให๎โรคหายไปจาก
กายนี้ แตํต๎องทําให๎จิตหมดอาลัยตายอยากจากกายนี้ให๎ได๎ ตํางหาก
 จุดสุดท๎ายของการปฏิบัติธรรม คือ มีสั จจะแตํเจ๎าเลํห๑ มีสั จจะคือ ความตั้ง
มั่นไมํหวั่นไหว เจ๎าเลํห๑คือ ความไมํยึดมั่นถือมั่น ด๎วยไร๎อุปาทาน
 ความผิดที่นํากลัวที่สุด ก็คือ ความผิดที่ไมํยอมรับผิด


๗๗

ธรรมภาษิต ตอน ‚เสือลาถ้าํ ‛

จบธรรมภาษิต ตอน ‚เสือลาถ้ํา‛
ชํวงเวลาที่บันทึก สิงหาคม ๒๕๓๖ ถึง มกราคม ๒๕๓๗ สถานที่บันทึก ณ
วัดถ้ําเสือ ต.กระบี่น๎อย อ.เมือง จ.กระบี่
นับเป็นบันทึกกํอนลาจากวัดถ้ําเสือ
ความดีอันใดที่พอมีบ๎างจากบันทึกชุดนี้ ขอถวายบูชาพระคุณ พระอาจารย๑
จําเนียร สีลเสฏฺโ ผู๎เป็นพระอาจารย๑ผู๎มีคุณธรรมอันสูงสํง
ด๎วยความเคารพบูชาอยํางสูงสุด
พระชุมพล พลป๒ฺโ

๗๘

๗๙

ธรรมภาษิต ตอน
‚นิราศนคร‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๑๐-๒๘ ม.ค. ๒๕๓๗

 ความอดทนเป็นเครื่องมือชิ้นเอกในการตํอสู๎อุปสรรค ฉะนั้น จะอยูํที่ไหนก็
ต๎องอดทนทั้งนั้น
 เมื่อปัญญาบารมีเกิดก็จงอยําประมาท อยํานิ่งนอนใจ อยําทําเป็นนอนตีพุง
สบาย ให๎รีบเอาบารมีอีก ๖ คือ วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา มา
เสริมทัพหน๎า คือปัญญาบารมี ในทันที
 ความประมาท เชือนแช มัว แตํนอนตีพุงเป็นเหตุ ความเจ็บ ปวดเดือดร๎อน
ทุกข๑วิโยคเศร๎าโศกใจเป็นผล
 จงอยําเพลินใจ นอนตีพุงอยูํแคํปัญญา
 ไป ไป ไป เขาไลํแล๎ว อยูํทําไมอีกเลํา
ก็ขันธ๑ ๕ มันทุกข๑เดือดร๎อน บีบคั้น อยูํเนืองนิจอยํางนี้ ถ๎าไมํเรียกวํา ‚ไลํ‛
แล๎วจะเรียกวําอะไร
 ความประมาท กํอตัวมาจากความไมํเห็นทุกข๑
 แล๎วแตํจ ะได๎ แล๎ว แตํจ ะดี แล๎ว แตํจ ะเป็ น แล๎วแตํจ ะมี อยําไปยึดมั่น ถอน
อุปาทานเสียที
 บํารุงขันธ๑ ๕ เหมือนบํารุงลูกศัตรู โตขึ้นมันจะฆําล๎างแค๎นเรา
 ขันธ๑ ๕ นี้ จะเลิกทุกข๑กับมัน ก็ต๎องละมันให๎เด็ดขาด
 มันจะเป็นอยํางไรก็ชําง ต๎องเลิกหํวงกังวลกับมัน
 จะละมันด๎วยการสมาทาน อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา
 ขันธ๑ ๕ นี้ ถ๎าแบกเอาไว๎ แล๎วมันเป็ นของเรา ก็นําจะแบกหนํอย แตํนี่ยังไง
ยังไง มันก็ไมํใชํของเราอยูํดี จะไปแบกทําไม ทิ้งไปเสียเลย

๘๐
เห็นมัน ดูมัน กําหนดหยั่งรู๎มัน แตํไมํยึดมัน
 คิดแล๎วทําได๎อยํางที่คิดหรือเปลํา ถ๎าทําไมํได๎ก็ป่วยการคิด
 ยึดเอาไว๎ ก็ได๎แตํทุกข๑ฟรีนะ
 อยากรู๎เรื่องอวิชชา ให๎ดู รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะให๎ดี
 ทําสติให๎หยั่งดิ่งลงรากมั่นอยูํในอารมณ๑ปัจจุบัน นั้นคืองานสําคัญอันยิ่งใหญํ
ของเรา
 ความเป็น ไปของรูป ธรรม นามธรรม สั งขารธรรมทั้ ง หลาย เป็ นสํ ว นหนึ่ ง
ความปรุงแตํงแหํงอารมณ๑ของจิต เป็นอีกสํวนหนึ่ง ปลํอยให๎รูปธรรม นามธรรม
สังขารธรรมทั้งหลาย เป็นไปตามสัจธรรมความจริง เป็นไปตามกฎธรรมดาของ
โลกไป แล๎วมาแก๎ไขที่ความปรุงแตํงแหํงอารมณ๑ของจิต ไมํให๎เป็นพิษเป็นภัยแกํ
จิตเอง
 เวลาจะกลัวสิ่งที่นํากลัว ก็ไมํรู๎กลัวเพื่อใคร ในเมื่อตัวเราไมํมี
 มันก็มีอยํางเดิมนั่นแหละ ทั้งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตํถ๎ารู๎
แจ๎งมันเสียแล๎ว ทุกข๑ก็ไมํมี มีแตํขันธ๑ ๕ เฉย ๆ ที่ไมํสามารถกํอทุกข๑กํอโทษได๎
 อุเบกขาญาณจะเต็มที่ สําหรับผู๎เห็นแจ๎งและปลํอยวางได๎แล๎ว
 การแก๎ทุกข๑ ไปทําที่อื่นก็ไมํจบ ต๎องมาทําที่การถอนอุปาทานในขันธ๑ จึงจะ
จบ
 เมื่อค๎นไปจนหมดแล๎ว หาตัวเราไมํเจอ
 จงดับทุกข๑ในปัจจุบันขณะ ที่นี่และเดี๋ยวนี้
 มัวแตํนั่งกังวลเป็นหํวงวําจะอดจะอยากแล๎วไมํ ทําการทํางาน มันจะหนีพ๎น
ความอดอยากได๎ยังไง เลิกกังวลแล๎วเอาเวลาไปทํางานให๎มาก ๆ เข๎า ความอด
อยากจะไมํไปพานพบเอง
 เจริญสติให๎มาก ๆ เข๎า จะดั บ ทุกข๑ได๎ เอง มัว แตํนั่งกังวล ทุกข๑จ ะดับ ลงได๎
อยํางไร
 มันเป็นธรรมชาติธรรมดาของสิ่งที่ไมํใชํตัวเราของเรา ที่จะต๎องบังคับบั ญชา
ไมํได๎และไมํเชื่อฟัง
 มันทุกข๑จากอะไร ? ก็ทุกข๑จากการปลํอยสตินํะซิ !
 อั น ที่ จ ริ ง เราไมํ ต๎ อ งมี บุ ญ ญาวาสนาสู ง ก็ ไ ด๎ เอาแคํ บ วชอยูํ ไ ด๎ ต ลอดชี วิ ต ก็
พอแล๎ว


ธรรมภาษิต ตอน ‚นิราศนคร‛

๘๑

สังขารนี้ เหมือนกับของที่ร๎อนแสนร๎อน เข๎าไปแตะ เข๎าไปยึดแล๎ว มือพอง
ใจพอง ทันที
 จงทอดอาลัยในการยึดวํากายนี้เป็นเราเสียที
 ผู๎ที่ไมํเห็นความทุกข๑เป็นนิจ จะต๎องประมาทอยํางแนํแท๎
 สัญญา คือศูนย๑ข๎อมูลความจําทั้งหลายนั้น ไมํใชํของเราอยํางแนํแท๎ เพราะ
นําความทุกข๑ความเดือดร๎อนมาให๎อยูํเนืองนิจ ห๎ามก็ไมํฟัง บอกก็ไมํเชื่อ
 บางสิ่ งที่ อ ยากจํ า เรากลั บ ลื ม บางสิ่ ง ที่ อยากลื มเรากลับ จํา สิ่ งเหลํา นี้ คื อ
อาการปรากฏของสัญญาอนัตตา
 ขันธ๑ ๕ คือยาพิษสําหรับผู๎ที่เข๎าไปยึดมั่น
 เมตตา กรุ ณ า มุ ทิ ต า ยั ง ตกอยูํ ใ นขอบเขตของมายา สํ ว นอุ เ บกขาจึ ง
สามารถพ๎นจากแดนมายาได๎
 อัตตาที่มีบุญมีวาสนานี่มันใหญํโตมาก ละได๎ยากเหลือเกิน
 เมื่อไหรํเราสามารถลงความเห็น เป็ นมั่ น เป็นเหมาะวํ าขันธ๑ ๕ นี้ ยึ ดมันไว๎
ไมํได๎ แล๎วก็ทอดอาลัยปลํอยวางเสีย เมื่อนั้นก็หมดทุกข๑
 รํางกายนี้ เปรียบได๎แคํเพียงจีวรผืนหนึ่งที่เรานํามาใช๎ ไมํช๎าก็ต๎องทอดทิ้ง
ไป ฉะนั้น รํางกายนี้จึงไมํใชํตัวเรา ไมํใชํของเรา เพราะประกอบมาจากธาตุอัน
เป็นสมบัติสํวนกลางของโลก ซึ่งได๎ยืมมาใช๎ชั่วคราวเทํานั้น ไมํช๎าก็ต๎องคืนกลับ
ให๎ธรรมชาติไปอยํางหมดสิ้น ไมํสามารถยื้อยุดฉุดกระชากไว๎ด๎วยวิธีใด
สุขเวทนา
คือ อาการสะดวกสบาย ปลอดโปรํงของกาย
ทุกขเวทนา คือ อาการขัดข๎องของกาย
โสมนัสเวทนา คือ อาการสะดวกสบาย ปลอดโปรํงของจิต
โทมนัสเวทนา คือ อาการขัดข๎องของจิต
อุเบกขาเวทนา คือ อาการกลาง ๆ ระหวํางกึ่ง
สัญญา
คือ ศูนย๑ข๎อมูลความจําทั้งหลาย
สังขาร
คือ ตัวปรุงแตํงไปในทางดีชั่วบุญบาป
วิญญาณ
คือ ตัวรับรู๎ตํอสิ่งที่มากระทบทั้งหลาย
ทั้งหมดนี้ เป็นอนัตตาทั้งสิ้น เพราะวําเป็นของที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
บังคับให๎เป็นไปตามใจปรารถนามิได๎


๘๒
เพราะวําเราหลงผิดยึดมั่นเอาไว๎วําเราเป็นมนุษย๑ผู๎ชายนั่นเอง จึงเกิดความ
ยินดีพอใจในมนุษย๑ผู๎หญิง เหมือนหมูตัวผู๎ที่ยินดีตํอหมูตัวเมียฉะนั้น เพราะวํา
มันหลงผิดยึดมั่นเอาไว๎วํา มันเป็นหมูตัวผู๎นั่นเอง จึงเกิดความยิ นดี พอใจในหมู
ตั ว เมี ย ซึ่ ง ในสายตาของมนุ ษ ย๑ ผู๎ช ายแล๎ ว หมู ตั ว เมี ย ไมํ ใ ชํ สิ่ ง ที่ นํ า ยิ น ดี เ ลย
เพราะวํามนุษย๑ผู๎ชายไมํได๎รู๎สึกวําตัวเองเป็นหมูตัวผู๎นั่นเอง
เมื่อมาคิดดังนี้แล๎วก็พบวํา สิ่งเหลํานี้เป็นสมมุติทั้งสิ้น สมมุติเอาไว๎หลอก
คนโงํ ความจริงแล๎วนั้น มนุษย๑ก็ไมํมี หมูก็ไมํมี ผู๎ชายก็ไมํมี ผู๎หญิงก็ไมํมี ตัวผู๎ก็
ไมํมี ตัวเมียก็ไมํมี
สัตว๑ทั้งหลายที่ยังประกอบอยูํด๎วยอวิชชา พากันหลงมัวเมาเพลิดเพลินอยูํ
ในมายาธรรม ด๎วยความโงํเขลาเบาปัญญานั่นเอง
 ความตายไมํได๎อยูํหํางไกลไปที่ไหน แคํการไมํเปลี่ยนอิริยาบถก็สามารถ
กระชากชีวิตไปได๎แล๎ว ชีวิตจึงชํางเป็นสิ่งบอบบางอยํางเหลือเกิน
 สมบัติชิ้นสําคัญของชีวิตคือความตาย
 ผู๎มีชีวิตที่กลัวความตาย จึงเป็นคนโงํอยํางที่สุด
 เพลิดเพลินอะไรหนอกับชีวิตที่พร๎อมจะแตกดับทุกขณะจิต
 เพราะความมืดบอดนั่นเอง สัตว๑ทั้งหลายจึงไมํเห็นทุกข๑เห็นโทษของโลก
 ถอนความรู๎สึกวําเราเป็นผู๎ชายคนหนึ่งออกเสีย กามฉันทะจะมีไมํได๎เลย
 เราถูกตัวเองหลอกให๎รู๎สึกวําเป็นผู๎ชายกํอน แล๎วคํอยไปถูกผู๎หญิงหลอกให๎
ไปหลงรัก
 ถ๎าตัวละครไมํมีแล๎ว เรื่องราวจะมีได๎อยํางไร
ถ๎าเราถอนอัตตาตัวตนให๎สิ้นแล๎ว ไอ๎การที่จะไปเกี่ยวข๎องกับคนโน๎นคนนี้
จะมีได๎อยํางไร
 อยําคิดวํางานเจริญสติปัญญาเพื่อรักษาจิตจะเสร็จลงเมื่อไหรํ เพราะงานนี้
เป็นงานสําคัญที่ต๎องทําไปตลอดชีวิต เป็นงานสําคัญที่ต๎องทําไปจนวันตาย ไมํ
วําจะในฐานะเพื่อกําจัดกิเลส หรือเพื่อเป็นวิหารธรรม
 ชีวิตมนุษย๑ของเราทั้งหลายที่เกิดมาแล๎ว ไมํควรเลยที่จะเสียเวลาไปทําอยําง
อื่น ควรจะใช๎เวลามาฝึกสติปัญญาสําหรั บเตรีย มพร๎อมที่จะตํอสู๎กับความแกํ
ความเจ็ บ ความตาย และความทุ ก ข๑ ทั้ ง หลาย ที่ จ ะยํ า งกรายมาในอนาคต
อันใกล๎นี้


ธรรมภาษิต ตอน ‚นิราศนคร‛


ทุกข๑

๘๓

ปากทางนิพพาน คือ การเห็นทุกข๑ กําหนดทุกข๑ และหยั่งรู๎ทุกข๑ มิใชํการหนี

การกํ า หนดทุ ก ข๑ ไมํ ต๎องไปแสวงหาทุ กข๑ ใ นที่ อื่น ไกล แคํ เ พี ย งไมํ ต๎อ ง
เปลี่ยนอิริยาบถ ก็มีทุกข๑เหลือเฟือให๎กําหนดแล๎ว
 สิ่งที่เราเอามาคํานึง เอามาปรุงแตํงให๎เป็นทุกข๑เป็นร๎อน สํวนมากจะเป็น
มายาภาพกับวิมานในอากาศทั้งสิ้น ชํางนําสงสารคนโงํหอบฟาง คนบ๎าหอบ
สมมุติคนนี้เหลือเกิน
 ขันธ๑ ๕ ล๎ว นแล๎ว แตํเป็ นมหาทุกข๑อยูํ ใ นตัวเองเสร็จ เรี ยบร๎อยสมบูรณ๑แบบ
แล๎ว การดํารงอยูํของมนุษย๑แตํละวัน เป็นแตํเพียงเรื่องแก๎ทุกข๑ทั้งสิ้น
 เพียงแคํไมํเปลี่ยนอิริยาบถให๎ มันก็เจ็บปวดเดือดร๎อนแสนเข็ญจนถึงตายได๎
แล๎ว ฉะนั้น ความตายจึงอยูํในสายเลือดนี่เอง ไมํได๎อยูํไกลที่ไหน
 เมื่อเห็นทุกข๑ของขันธ๑ ก็ถอนอุปาทานออกเสียซิ ไปกังวลกับมันทําไม
 ปุถุชนทั้งหลาย เป็ นผู๎เดือดร๎อนทั้งสิ้น เพราะยังไมํรู๎จักศีลอันเป็นของพระ
อริยะ สมาธิอันเป็นของพระอริยะ ปัญญาอันเป็นของพระอริยะ และวิมุตติ อัน
เป็นของพระอริยะ
 ความคิดที่งี่เงําที่สุดก็คือความคิดที่วํา ไอ๎นั่นของกู ไอ๎นี่ของกู
 สังขารมนุษย๑นี่มันเป็นมหาทุกข๑อยํางเหลือร๎ายจริง ๆ
 เมตตาเป็นกรรมฐานที่ใช๎ปราบมานะได๎อยํางดีมากเลย
 คนโงํเขลาเบาปัญญาก็พากันหลงเพ๎อหาสังขารที่แสนทุกข๑เข็ญนี้อยูํร่ําไป
 ถ๎ า ยั ง กอดรั ด เทิ ด ทู น บู ช าสั ง ขารที่ เ ป็ น ก๎ อ นทุ ก ข๑ นี้ อ ยูํ แล๎ ว จะพ๎ น ทุ ก ข๑ ไ ด๎
เมื่อใดเลํา
 ขอให๎ข๎าพเจ๎าพ๎นจากทุกข๑เถิด ถึงแม๎จะต๎องสูญเสียทอดทิ้งสมบัติที่มีคําทุก
ชิ้นที่มีอยูํในชีวิตไปก็ตามที
 ถ๎าเห็นความทุกข๑แล๎วจิตมันสละโลกามิสได๎ดี ถ๎าไมํเห็นมันไมํยอมสละงําย
ๆ
 สังขารนี้คบไมํได๎ เราต๎องรีบทิ้งมันกํอนที่ ความแกํ ความเจ็บ ความตาย จะ
ยํางกรายเข๎ามา
 เราคิดดีแล๎ว หรือที่เป็ นหํวงกังวลในสวั สดิภาพของสังขารที่ให๎ร๎าย นําทุกข๑
มาให๎อยํางยิ่งใหญํถึงปานนี้


๘๔
หวังจะกระเดือกไส๎เดือน เลยไปเจอเบ็ดเข๎าเต็มเปา หวังจะเสวยสุข เวทนา
โดยผํานขันธ๑ ๕ ก็ไปเจอทุกข๑เข๎าเต็มเปา
 ไมํเอาแล๎ว ฉันไมํอยูํกับเธอแล๎ว ฉันจะไปแล๎ว เพราะเธอไมํได๎ให๎อะไรดีกับ
ฉันเลย ยึดตรงไหนก็ผิดหวังตรงนั้น
 จะไปหานิ พพานที่ไ หน ไปหาในดง ในถ้ํา ในป่ า ในเขา ก็ ไ มํเ จอนิพ พาน
ต๎องมาหาที่กายและจิตนี่แหละจึงจะเจอ
 ตัดขันธ๑ ๕ ให๎เหมือนกับ ที่ตัด คนรักซิ ถอนอาลัยเสียให๎สิ้น เดี๋ ยวก็ขาดไป
เอง
 ลากํอน ความเป็นหญิงเป็นชาย
 อยําถือตัว อวดดี ตายใจในความสมบูรณ๑พูนสุ ขไปเลย เราเปรียบเหมือน
โคที่เขาบํารุงบําเรอ กํอนที่จะพาเดินไปสูํที่ฆําเทํานั้นเอง ไมํได๎มีคุณคําสูงสํง
อยํางที่ตัวเองพร่ําเพ๎อไปเลยสักนิดเดียว
 สิ่ ง ที่ จํ า เป็ น ที่ เ ราจะต๎ อ งทํ า ตํ อ จากการเจริ ญ สติ ปั ญ ญา คื อ การสละละวาง
นั่นเอง
 สังขารนี่ถึงเราจะไปกังวลมัน ก็บังคับมันไมํได๎อยูํดีนั่นแหละ
 เราจะต๎องตั้งจิตวางเฉยให๎ได๎ แม๎ในสภาพกายทุกข๑แสนเข็ญ
 ฉุดมันไมํอยูํแล๎ว มันจะเดินเข๎าหาความตายทําเดียว
 ไมํเป็นไร ถ๎าหากเราชํว ยใครแล๎วเขาไมํตอบแทนเรา เพราะหน๎ าที่เราคือ
ผู๎ให๎ ไมํใชํผู๎รับ
 เมื่อปฏิบัติธรรมไปเรื่อย ๆ ก็ยิ่งเห็นโทษของการที่เอาจิตไปเกาะกับกามคุณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ และก็ยิ่งเห็นคุณคําของการ
เจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ มากขึ้นเรื่อย ๆ
 ทั้งงานประจําและงานอดิเรกของเราก็คือการเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔
 เราไมํอยากไปเกิดเป็นเทวดาเลย เพราะถ๎าไปเกิดเป็นเทวดาก็ต๎องไปหลง
เพลิ ดเพลิ นตํ อรู ป เสี ยง กลิ่น รส โผฏฐัพ พะ อันเป็น ทิพ ย๑ ทํา ให๎จิตเสื่ อมเสี ย
คุณภาพอีก
 การเจอทุกข๑ เผชิญทุกข๑ ทนทุกข๑ ชํวยให๎จิตเข๎มแข็ง เป็นการเสริมคุณภาพ
ของจิตอยํางดีมาก
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สติ จําเป็นมากที่จะมาใช๎ในการสู๎กับทุกข๑ ผู๎อํอนแอในการเจริญสติ จะต๎อง
ตกม๎าตาย
 เราเบื่ออดีตที่ไมํเป็นไปดั งใจ เราเบื่ออนาคตที่บังคับบัญชาไมํได๎ เราเบื่อ
ปัจจุบันที่มิใชํตัวเราของเรา
 ความคิดที่คิดขึ้นมาแล๎วไมํสร๎างสรรค๑ แถมยังนําความทุกข๑มาให๎นั้น เลิก
คิดมันเสีย
 เราจะมามัวนอนใจ นอนจมอยูํกับสังขารอันแสนทุกข๑เข็ญนี้ตํอไปมิได๎อยําง
เด็ดขาด ต๎องรีบละอุปาทาน ถอนความยึดมั่นจากมันเสีย ยิ่งไวเทําไหรํยิ่งดี
 เพลิ ด เพลิ น อะไรนั ก ยิ น ดี อ ะไรนั ก ในเมื่ อ โลกนี้ ลุ ก อยูํ ด๎ ว ยกองเพลิ ง คื อ
ความแกํ ความเจ็บ ความตาย ในขณะที่ทํานทั้ง หลายพากันรื่นเริงอยูํในปาก
แหํงพระยามัจจุราชอยูํนั้น ผู๎มีปัญญาจักษุตํางพากันเรํงรีบประพฤติธรรม เพื่อ
นําตนพ๎นจากทุกข๑ทั้งปวงอยํางไมํยํอท๎อตํออุปสรรคทั้งหลายเทียว
 ข๎ า พเจ๎ า ขอสํ ง บั ต รอวยพรอั น เปื้ อ นเลื อ ดมายั ง ทํ า นทั้ ง หลายที่ กํ า ลั ง
สนุกสนานรื่นเริงอยูํในปากมัจจุราชด๎วยความสลดสังเวชใจยิ่ง
 สวัสดีจ๎ะมัจจุราช เรากําลังรอทํานอยูํอยํางสงบ ในฐานะผู๎ที่เตรียมตัวอยําง
พรักพร๎อมที่จะเผชิญทํานในทุกขณะจิต
 กายนี้มันก็เป็ นสมบัติของโลกแท๎ ๆ ถึงเวลาที่มั นถูกบีบ คั้นมาก ๆ ก็คื น
มั น ให๎ก ลั บ ไปสูํ โ ลกเสี ย จะไปหวงแหนเอาไว๎ ทํ า ไมกั บ ไอ๎ข องที่ ยื ม เขามาใช๎
ชั่วคราว
 ชีวิตของเราได๎ถึงความตายมาตั้งแตํวันบวชแล๎ว ที่อยูํมาได๎ทุกวันนี้ก็เพราะ
ทํานผู๎มีเมตตาจิตทั้งหลาย ได๎ชํวยสืบตํอไว๎ด๎วยปัจจัย ๔ สืบมาได๎ทีละวันเทํา
นั้นเอง ฉะนั้น เราจึงเป็นคนตายแล๎ว ก็เมื่อใดที่เรารู๎สึกวําเรายังมีชีวิตอยูํ ก็จะ
เกิดความทุกข๑เดือดร๎อนขึ้นมาทันที เพราะวําเราตายแล๎ว
 จะถืออะไรเป็ นความแนํนอนมั่นคงจริงจังกับการสืบ ตํอของสังขาร จะตาย
วันตายพรุํงใครจะไปรู๎
 ยังไมํเข็ดก็หอบของร๎อนไว๎ตํอไป ถ๎าเข็ดแล๎วก็รีบทิ้งเสีย
 มันปวดกันเอง เดี๋ยวมันก็ตายกันเองแหละ ไมํใชํเราปวด ไมํใชํเราตาย มัน
พ๎นทุกข๑ตรงนี้เอง
 เวทนาทั้งหลายนั้น มันเสวยกันเอง แล๎วมันก็ทุกข๑กันเองนั่นแหละ ไมํใชํเรา
เสวย ไมํใชํเราทุกข๑ ไปทุกข๑ให๎มัน ไปทุกข๑แทนมันทําไมเลํา


๘๖
สําหรับจิตที่ฟุ้งนั้น มันก็ฟุ้งกันเอง เดือดร๎อนกันเอง ไมํใชํเราฟุ้ง ไมํใชํเรา
เดือดร๎อน ไปฟุ้งแทนมัน ไปฟุ้งให๎มันทําไม
 อยํามีตัวกูของกูขึ้นมารับทุกข๑แทนมันซิ
 การเจริญกิจ ของอริยมรรคนั้น เรามีหน๎าที่ทําลูกเดียว สํวนผลจะออกมา
อยํางไร เราไมํเกี่ยว
 อยําไปยึดผลแหํงการปฏิบัติธ รรมมาเป็นตัวเราของเรา ผลแหํงการปฏิบัติ
จะเป็นไปในรูปใดก็ทิ้งมันเสียอีก
 ดับทุกข๑ที่ในขณะจิตปัจจุบันก็พอ ไมํต๎องไปดับทุกข๑ในขณะอดีต และไมํต๎อง
ไปดับทุกข๑ในขณะอนาคต
 ผู๎ที่เป็นวิตกจริต กังวลมาก ต๎องเจริญปัจจุบันอารมณ๑ให๎มาก ๆ จึงจะแก๎ได๎
 เมื่อเห็นทุกข๑แล๎วก็จงอยํายินดีในความมี ในความเป็น
 นําสงสารชีวิตของผู๎ที่เจ็บแล๎วไมํจํา สละไมํจริง ทิ้งไมํขาด พูดได๎ แตํทําไมํได๎
คิดได๎แตํไมํกล๎าทํา ทําแล๎วก็ไมํกัดฟันสู๎ให๎สําเร็จ เบื่อ ๆ อยาก ๆ เขาต๎องเวียน
วนอยูํในวัฏฏสงสารอยํางไมํรู๎จุดจบ
 เดินหน๎าแล๎วอยําถอยซิเพื่อนรัก กําลังกาย กําลังใจมีเทําไร จงเบํงออกมา
พิสูจน๑กับอุปสรรคให๎รู๎ดํารู๎แดง ผลจะออกมาเกินคุ๎มคําเหนื่อยเชียวเพื่อนเอ๐ย
 กับดักของโลก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
 ในเมื่อเห็นวําโลกนี้เป็นทุกข๑ ก็อยําติดกับดักของโลกเน๎อ
 เราเบื่อโลกตั้งต๎นตั้งแตํกายและจิตออกไปเลย
 ถ๎าทําอะไรไมํมีความเด็ดขาด จะเดือดร๎อน
 เราเข็ดขยาดกับโลกเสียแล๎ว
 โลกนี้ปรากฏแกํเราประดุ จหลุมถํานเพลิ งที่ไฟลุกโชติชํวงอยูํ กลับปรากฏ
เป็นสถานที่นํารื่นรมย๑แกํหมูํสัตว๑ทั้งหลาย ประดุจฝูงแมลงเมําบินเข๎าสูํกองเพลิง
ด๎วยอาการรื่นเริงยินดี ฉะนั้น
 เราหมดอาลัยตายอยากที่จะไปแสวงหาสถานที่เป็นสุขเสียแล๎ว เพราะไป
ไหนก็ต๎องหอบเอาขันธ๑ ๕ อันแสนทุกข๑เข็ญนี้ไปด๎วย
 เราเลิ ก คิ ด ที่ จ ะอํ า นวยความสุ ข ให๎ ก ายนี้ เ กิ น ประมาณเสี ย แล๎ ว เพราะถึ ง
บํารุงอยํางไรมันก็นําความเดือดร๎อนมาให๎อยูํดี
 ความบ๎าอยํางบัดซบที่สุดก็คือ เราถูกหลอกให๎มาเป็นหํวงกังวลตํอกายนี้
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ถ๎าเราไมํตัดความอาลัยที่มีตํออารมณ๑เหยื่อลํอกับดักของโลกให๎อยํางจริงจัง
จะต๎องกลับมาเกิดอีกแนํนอน
 เรื่องการเข๎าไปยินดียินร๎ายในสิ่งทั้งหลาย ไมํใชํหน๎าที่ของเรา
 ผู๎ไมํมีขันติจะเดือดร๎อน
 อยูํที่ไหน ในฐานะใด ก็ต๎องอดทนทั้งนั้น
 การสร๎างบารมีทุกอยําง จําเป็ นต๎องใช๎ความอดทนมาตํอสู๎กับความลําบาก
เดือดร๎อนบ๎างเป็นธรรมดา แตํวําถ๎าหากพยายามทําจนสําเร็จตามที่ตั้งใจได๎แล๎ว
จะเกิดความปีติ รื่นเริง เป็นผลตอบสนองอยํางคุ๎มคําทีเดียว
 เรายังเป็นทุกข๑เดือดร๎อนอยูํ เพราะยังไมํวางเฉยทางทวารทั้ง ๖ โดยแท๎
 ถ๎าเรายังอาศัย ยังหวัง ความสุ ขจาก ตา หู จมูก ลิ้น กาย แล๎ว จิตเราก็จ ะ
อยูํในระดับที่จะเป็นทุกข๑เพราะกายนี้อยูํ
 ดูให๎เห็นวําเวทนาเป็นมายา เวทนาก็มีเกิดมีดับเหมือนกัน
 เป็นหํวงอะไร กับกายที่ทุกข๑แสนเข็ญอยํางนี้
 ไมํมี ความจํ าเป็ นใดเลย ที่เ ราจะต๎ องไปตอบสนองเมื่ อมี คนมารั กเรา หรื อ
เกลียดเรา
 อยําเอาจิตไปยึดไปเกาะไปหวังอะไรทั้งสิ้น เพราะวํา แม๎แตํหมูในอวยก็ยัง
กลายเป็นของหมาไปได๎
 ปัญญาที่แท๎จริงต๎องเรียนจากทุกข๑
 สติที่แท๎จริงต๎องฝึกจากปัจจุบันอารมณ๑
 ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อยํ า งทุ ก เหตุ ก ารณ๑ ที่ ผํ า นมา แม๎ จ ะทุ ก ข๑ ย ากลํ า บากแสนเข็ ญ
หรือวํานําอับอายขายหน๎าเพียงไร ก็ถือวําเป็นบทเรียนแหํงชีวิตที่มีประโยชน๑
และมีคุณคําทั้งสิ้น
 ถ๎าเราหลงเพลิด เพลินยินดี เป็ นสุ ขกับ สิ่ งใดละก็ ภายหลังจะต๎องชดใช๎คืน
เป็ นทุ กข๑ โทมนั สในจํ านวนที่ เทํ ากั บความสุ ขที่ ได๎ รั บอยํา งไมํข าดตกบกพรํ อง
ทีเดียว
 ธรรมชาติ ทั้ ง มวลให๎ ค วามเป็ น ธรรมแกํ ส รรพสั ต ว๑ เ สมอ หากแตํ วํ า สิ่ ง ที่
ลําเอียงก็คือใจมนุษย๑เอง
 กรรมลิขิตชีวิตมนุษย๑ก็จริงอยูํ แตํความสุขและความทุกข๑ในใจของผู๎ใด ผู๎นั้น
เป็นผู๎ลิขิตเอาเอง


๘๘
เราจะบวชเอาพ๎นทุกข๑ หรือจะบวชเอาคนศรัทธา
 คนโงํเขลาเบาปัญญาทั้งหลาย ยํอมถือตัวอวดตัวเยํอ หยิ่งถือดี ในความมั่ง คั่ง ในความอุดมสมบูรณ๑แหํงโภคสมบัติของตน เขายํอมไมํลํวงรู๎ถึงการที่ตนเอง
กําลังสนุกสนานรื่นเริงอยูํในปากแหํงพระยามัจจุราชแม๎แตํนิดเดียว
 ปุถุชนทั้งหลายยังเป็นผู๎ไมํเห็นโทษอันใหญํหลวงของกาม ยํอมจินตนาการ
ไมํออก ไมํเข๎าใจ ถึงสภาพจิตของพระอริยเจ๎า ที่ทํานไมํมีความต๎องการด๎วยกาม
สํวนพระอริยะทั้งหลายเป็นผู๎เห็นโทษอันใหญํหลวงของกามอยํางแจํมแจ๎ง
ด๎วยตนเอง ยํอมไมํ มีความสงสัยตํอดวงจิตที่ไมํมีความต๎องการด๎วยกาม ไมํ
ต๎องการสุขเวทนาจากการบริโภคกาม เพราะทํานเป็นผู๎หนํายกามด๎วยดวงจิต
ของตนเองแล๎วนั่นเอง
ฉะนั้น ปุถุชนทั้งหลายยํอมเกิดความลังเลสงสัย ตํอดวงจิตอันนําศรัทธาของ
พระอริยเจ๎าทั้งหลายเสมอไป
 สิ่งใดที่ซื้อได๎ด๎วยเงินตรา จะเป็นจุดอํอนให๎มารร๎ายทั้งหลายหยั่งลงได๎
 ผู๎มีฤทธิ์ มีเดช มีเกียรติ มีอํานาจ มีศักดิ์ศรี มักจะเหลิง และไปทํากรรมชั่ว
ได๎งํายดายนัก
 เพียงแคํรู๎เทํานั้น อยําไปเสวยมัน ถึงแม๎แตํรู๎ก็สักวํารู๎ โดยมีปัญญาเห็นโทษ
อยูํตลอด ไมํเข๎าไปยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวง
 ถูกหลอกแล๎ว ที่ไปติดกายตนเอง ติดกายผู๎อื่น
 ถ๎ า เราเข๎ า ไปยึ ด อนาคตที่ จ ะได๎ ดี มี สุ ข วํ า เป็ น ของเรา อนาคตที่ จ ะทุ ก ข๑
เดือดร๎อนก็จะติดมาด๎วย ทําให๎เราต๎องเป็นทุกข๑กังวลกับอนาคตไมํรู๎จบ
 อนาคตทุกชํวง ไมํใชํตัวเราของเรา
 ถ๎าตั้งใจจะแสวงหา ลาภสักการะ เกียรติยศชื่อเสียง และการกราบไหว๎บูชา
ของตระกูล ก็จงนั่งลงแล๎วเริ่มร๎องไห๎จนน้ําตาเป็นสายเลือดยังจะดีกวํา
 ปุถุชนทั้งหลาย สัมผัสกับอะไรก็จะเสวยทําเดียว สํวนพระอริยะนั้น สัมผัส
กับอะไรก็สักแตํวํารู๎ ไมํเสวย
 อยําปลํอยให๎สิ่งสวยงาม สะดวกสบาย นํารื่นเริงใจ ในโลกนี้ มาหลอกให๎
เรารู๎สึกวําโลกนี้เป็นสุขขึ้นมาได๎
 โลกนี้หรือใชํมีเพียงทรามวัย ธรรมะที่รู๎แจ๎งขึ้นมาที่ใจมีคํากวําเธอ
 พี่นี้ไมํมีสมบัติพัสถาน


ธรรมภาษิต ตอน ‚นิราศนคร‛

๘๙

จบธรรมภาษิต ตอน ‚นิราศนคร‛
บันทึกเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๗ ขณะที่
มากด๎วยการกําหนดสติหยั่งรู๎ทุกขเวทนานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน ในชํวงเวลาที่ไป
เข๎าบําเพ็ญกรรมฐาน หลังฝนซา พายุหาย ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ความดีของธรรมะชุดนี้ ขอบูชาพระคุณของพระรัตนตรัย ที่ให๎ความรํมเย็นแกํ
มวลมนุษยชาติมาช๎านาน
ธรรมะชุดนี้ ไมํสงวนลิขสิทธิ์
ขอให๎สัตว๑ทั้งปวงไมํมีประมาณ ไมํมีขอบเขต จงมีสํวนแหํงการดื่มธรรมรส
แล๎วพ๎นจากทุกข๑ทั้งปวง โดยทั่วหน๎ากันเถิด
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๑๐-๒๘ มกราคม ๒๕๓๗

๙๐

๙๑

ธรรมภาษิต ตอน
‚มํานไผํใบบาง‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๒๐ มี.ค. ๒๕๓๗ - ๒๙ พ.ค. ๒๕๓๗

ธรรมภาษิตเหลํานี้ผุดขึ้นมาในจิตขณะปฏิบัติธรรม ขอให๎ถือวํา ธรรมเหลํานี้
เป็นสมบัติกลางของธรรมชาติ ไมํใชํของข๎าพเจ๎า ข๎าพเจ๎าเป็นเพียงผู๎บันทึก
เทํานั้น ฉะนั้น จึงไมํสงวนลิขสิทธิ์
 จะนับวําเป็นสัมมาทิฏฐิอยํางยิ่งที่เราจะรู๎สึกวําสิ่งที่บีบคั้นเรา อยํางแสนจะ
ที่สุดนั้นก็คือกายและจิตของเรานั่นเอง
 ภูติผีปีศาจ สัตว๑ร๎าย คนดุทั้งหลาย ไมํนํากลัวเลย จิตที่ตั้งไว๎ผิดนั้น นํากลัว
มากกวํานัก
 ทุกข๑ ทั้งหลายมีอยูํ อยํ างพร๎อมมูล ชนิดครบวงจรอยูํที่ กายและจิต ของเรา
แล๎ว ไมํต๎องไปแสวงหาจากที่ไหนเลย
 สถานที่ ใ ดที่ ยั ง มี รู ป ธรรม นามธรรม สถานที่ นั้ น ยํ อ มจะประกอบไปด๎ ว ย
ทุกข๑อยํางมิอาจที่จะหลบเลี่ยงไปได๎
นิพพาน สุขัง เนื่องจากนิพพานปราศจากรูปธรรม นามธรรม จึงปราศจาก
การถูกบีบคั้นจากรูปธรรม นามธรรม เพราะฉะนั้น นิพพานจึงเป็นสุขอยํางยิ่ง
สุขอยํางแท๎จริง เพราะวําไมํอิงอาศัยรูปธรรมและนามธรรมใด ๆ ทั้งสิ้น
 ความคิดที่จะมาเอาอะไรจากโลกนี้นั้น เดือดร๎อนที่สุด
 เมื่อไหรํ เราจึงจะเลิกเกิดเสียที
 ที่เ ราพอจะเอาตั ว รอดไปได๎ เ รื่ อ ย ๆ ก็ เพราะวํา เรารู๎สึ ก วํ า เราไมํ มีดี อ ะไร
และต๎องคอยแก๎ไข ปรับปรุงสภาวะจิตไปเรื่อย ๆ นักปฏิบัติธรรมคนไหน ถ๎า
หากไปรู๎สึกวํา ตัวดี ตัวเกํง ตัววิเศษ แล๎วละก็ เจ๏งทุกรายไป

๙๒
ความคิดมุํงมั่นตั้งเป้าวําจะทําอะไรให๎สําเร็จเป็นอัศจรรย๑ เป็นมานะอยําง
หนึ่ง มานะที่วํานี้เอง เป็นรากเหง๎าทั้งราคะและโทสะ
 อวิชชาตัวสุดท๎าย คือ อุปาทานยึดมั่นในความมีอยูํ
 ไมํเห็นทุกข๑ ไมํเห็นธรรม ไมํกําหนดหยั่งรู๎ทุกข๑ ไมํบรรลุธรรม
 ต๎นเหตุแหํงความเดือดร๎อนทั้งหมด อยูํที่กายและจิตเราเทํานั้น
 ยิ่งเข๎ามาพิจารณากายและจิตอยํางใกล๎ชิดมากเทําไหรํ ยิ่งเห็นแตํความนํา
เบื่อหนําย คลายกําหนัด ยิ่งเห็นแตํความนําถอนความยึดมั่น อุปาทาน วํา
เป็นตัวเราของเรายิ่งขึ้นเทํานั้น
 จิตเอ๐ย มึงจะขึ้นลงอยํางไร กูก็ไม่เอากับมึงแล้วโว้ย (อตัมมยตา)
 จิตเอ๐ย มึงเอาการบรรลุธรรมมาลํอ ให๎กูไปหลงยึดมึงเป็นตัวกูของกูตํอไป
ก็เลยต๎องเดือดร๎อนกับมึงไปอีกไมํรู๎จักจบ กูไม่เอากับมึงแล้วโว้ย (อตัมมยตา)
 ที่มันยากก็ ตรงนี้เอง คื อ ตั้ง หน๎า ตั้งตารัก ษาจิ ตโดยไมํยึ ดวํา จิตเป็นตั วเรา
ของเรา
 สิ่งที่นํากลัวที่สุดก็คือ สิ่ งที่เรายึด มั่นที่สุ ด นั่นเอง สิ่งที่ทําให๎เราเดือดร๎อน
ที่สุดก็คือ สิ่งที่เรารักที่สุดนั่นเอง
 ของที่บังคับบัญชาไมํได๎ ไปยึดเอาไว๎ทําไม
 ตา รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัสสชาเวทนา บังคับบัญชาไมํได๎
หู เสียง โสตวิญญาณ โสตสัมผัสสชาเวทนา บังคับบัญชาไมํได๎
จมูก กลิ่น ฆานวิญญาณ ฆานสัมผัสสชาเวทนา บังคับบัญชาไมํได๎
ลิ้น รส ชิวหาวิญญาณ ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา บังคับบัญชาไมํได๎
กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ กายสัมผัสสชาเวทนา บังคับบัญชาไมํได๎
ใจ ธัมมารมณ๑ มโนวิญญาณ มโนสัมผัสสชาเวทนา บังคับบัญชาไมํได๎
สิ่งเหลํานี้ไปยึดเอาไว๎ทําไม
 กิ เ ลสทั้ ง หลาย ยํ น ลงมาเหลื อ ตั ณ หา ๓ คื อ อยากให๎ ม า อยากให๎ อ ยูํ
อยากให๎ไป
 ยิ่งปลํอยให๎จิตเตลิดเปิด เปิงไปไหน ก็ยิ่งเดือดร๎อนมากยิ่งขึ้นทุกที ดึงจิต
ให๎มาหยุดในหยุดดีกวํา วิ่งตามโลกจะไปจบลงเมื่อไหรํเลํา
 ผมชอบฉายาของพระมาก ๆ อยูํ ๓ ฉายา
๑. อนาลโย แปลวํา ผู๎ไมํมีอาลัยในสิ่งใด


ธรรมภาษิต ตอน ‚มํานไผํใบบาง‛

๙๓

๒. ทานรโต แปลวํา ผู๎ยินดีในการให๎ ยินดีในการเสียสละ
๓. จันทูปโม แปลวํา ผู๎อุปมาด๎วยพระจันทร๑ หมายถึง ผู๎ไมํข๎องติดด๎วย
ตระกูล คือ พระพุทธองค๑ทรงเปรียบภิกษุผู๎ไมํข๎องติดหมูํญาติ โยมผู๎อุปัฏฐาก
ทั้งหลาย เป็นประดุจกับพระจันทร๑ที่โคจรผํานบ๎านแล๎วบ๎านเลํา แล๎วก็จากไป
อยํางไมํอาลัยติดข๎อง ซึ่งพระองค๑ได๎ทรงยกยํองพระมหากัสสปะในเรื่องนี้เอาไว๎
มากทีเดียววําเป็นผู๎ จันทูปโม บุคคลผู๎อุปมาด๎วยพระจันทร๑
 พระมหาสาวกอีกองค๑ที่ผมเลื่อมใสในปฏิ ปทาของทํานมาก คือ พระนาลกะ
ผู๎ป ระพฤติ โ มเนยยปฏิ ป ทา เป็ น ทั้ งผู๎ไมํ มีอาลั ย และผู๎อุปมาด๎ วยพระจั น ทร๑
ประวัติของทํานชํางนําเลื่อมใสศรัทธาในความใจเด็ด และความมักน๎อยสันโดษ
เสียเหลือเกิน
 หาคนอื่ น ทํ า ไม หาตั ว เองดี ก วํ า คิ ด ถึ ง คนอื่ น ทํ า ไม คิ ด ถึ ง ตั ว เองดี ก วํ า
ระลึกถึงคนอื่นทําไม ระลึกถึงตัวเองดีกวํา
 เที่ยวหาคนอื่น ไปหาเทําไหรํก็ไมํเจอ จงหันเข๎ามาหาตัวเองเถิด เจอแนํ
 มองขันธ๑ ๕ ให๎เป็นมายาให๎หมด
 เราเหมือนหลับฝันอยูํใ นบ๎านไฟไหม๎ นั่งเพลินอยูํในถ้ํามีเสือซะแล๎ว ขันธ๑
๕ มันเจ็บปวดเดือดร๎อนทุกข๑เข็ญเป็นสาหัสอยํางนี้ ยังมานิ่งนอนใจอยูํได๎
 จิตที่คอยเดือดร๎อน กระวนกระวาย หํวงหาอาทรขันธ๑ ๕ นั้น เป็นจิตที่งี่เงํา
ที่สุด
 ที่เราเที่ยวไปเนี่ย เที่ยวไปหาใคร ? ทําไมไมํหันเข๎ามาหาตัวเอง
 เวลาเจอปัญหาอยําเพิ่งรีบท๎อแท๎ ตั้งสติให๎ดี เดี๋ยววิธีแก๎จะผุดขึ้นมาเอง
 ฟ้าไมํโหดร๎ายกับผู๎ที่ใฝ่กุศลด๎วยใจบริสุทธิ์หรอกนํา
 อยําเพิ่งรีบตีโพยตีพายไปกับสิ่ งใด ๆ ถ๎าจิตเราบริสุทธิ์ จะไมํเจอทางตัน
แนํ ๆ
 หน๎าที่ของผู๎ปฏิบัติธรรม คือ มาชนะใจตนเอง
 ถ๎าเป็นสุ ขอยูํได๎ ด๎ว ยการเพลิดเพลินอดี ต ปรุงแตํงอนาคต ก็แสดงวําก๎าว
พลาดเสียแล๎ว
 อยําปลํอยให๎จิตอยูํในระดับแหํงความคิดคํานึงอันเกี่ยวเนื่องด๎วยกาย ถอน
จิตให๎หลุดลอยออกไปจากระดับแหํงความคิดคํานึงอันเกี่ยวเนื่องด๎วยกายทั้งมวล
เสีย วางจิตให๎อยูํในระดับที่มีกายเหมือนไมํมีกาย สักแตํวําอาศัยกายนี้ประกอบ
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กิจตําง ๆ ไปเทํานั้น ไมํยินดี ยินร๎าย ตื่นเต๎น ลิงโลด ดีใจเสี ยใจ ไปกับความ
เปลี่ยนแปลงขึ้นลง เจริญเสื่อม ของกายเลยแม๎แตํน๎อย
 แม๎แตํกายเราเองก็ยังต๎องละ กายคนอื่นไมํต๎องพูดถึงแล๎ว
 เบื้องต๎นของการปลํอยวางตัวตน ให๎ถอนตรงกาย เวทนา และจิต วําไมํใชํ
ตั ว เราของเรากํ อ น แล๎ ว ตํ อ ไปให๎ ไ ปพิ จ ารณาถอนอุ ป าทานตรงธรรมะ วํ า
สภาวะธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา แล๎วปลํอยวางความยึดมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
เสียให๎สิ้นเชิง
 การหนีปัญหา คือ การเริ่มต๎นของปัญหาใหมํอีกอันหนึ่ง
 เราบังคับบัญชารูปไมํได๎ ถ๎าไปยึดมั่นเมื่อตาเห็นรูป ก็เดือดร๎อนนะซิ
เราบังคับบัญชาเสียงไมํได๎ ถ๎าไปยึดมั่นเมื่อหูได๎ยินเสียง ก็เดือดร๎อนนะซิ
เราบังคับบัญชากลิ่นไมํได๎ ถ๎าไปยึดมั่นเมื่อจมูกได๎กลิ่น ก็เดือดร๎อนนะซิ
เราบังคับบัญชารสไมํได๎ ถ๎าไปยึดมั่นเมื่อลิ้นได๎รส ก็เดือดร๎อนนะซิ
เราบั งคั บ บั ญชาโผฏฐัพ พะไมํ ได๎ ถ๎า ไปยึ ด มั่ น เมื่ อกายได๎ โ ผฏฐั พ พะ ก็
เดือดร๎อนนะซิ
เราบั ง คั บ บั ญ ชาธั ม มารมณ๑ ไ มํ ไ ด๎ ถ๎ า ไปยึ ด มั่ น เมื่ อ ใจได๎ ธั ม มารมณ๑ ก็
เดือดร๎อนนะซิ
 ถ๎ า ถอนความยึ ด มั่ น ยิ น ดี ยิ น ร๎ า ยจากคํ า พู ด ของคนไปได๎ ก็ ห มดความ
เดือดร๎อนไปเยอะเลย
 อายตนะทั้ ง ๖ คูํ ประดุ จ ก๎ อ นเหล็ ก ที่ไ ฟเผาจนโชนแดง ใครเข๎ า ไปจั บ ก็
เดือดร๎อนเอง
 ยุทธภูมิในการสู๎กิเลส จะไปรวมลงที่ใจกับธัมมารมณ๑
 สิ่งที่เห็นด๎วยตาทั้งหมดเป็นมายาทั้งสิ้น สิ่งที่ได๎ยินด๎วยหูทั้งหมดเป็นมายา
ทั้งสิ้น สิ่งที่ได๎กลิ่นด๎วยจมูกทั้งหมดเป็นมายาทั้งสิ้น สิ่งที่ลิ้มรสด๎วยลิ้นทั้งหมด
เป็นมายาทั้งสิ้น สิ่งที่รับสัมผัสด๎วยกายทั้งหมดเป็นมายาทั้งสิ้น สิ่งที่รู๎ด๎วยใจ
ทั้งหมดเป็นมายาทั้งสิ้น สภาวธรรมทั้งหมดเป็นมายาทั้งสิ้น
 มันเป็นมายาทั้งสิ้น เพราะวําเกิด แล๎ว ดับ ทั้งนั้น ไมํมียืนยงคงอยูํถาวรไป
จริงแม๎แตํนิดเดียว
 มันเป็นจริงเป็นจังเพราะถูกกิเลสหลอกนั่นเอง
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กายก็เป็นมายา เวทนาก็เป็นมายา จิตก็เป็นมายา สภาวธรรมทั้งหลาย
ทั้งปวงล๎วนแล๎วแตํเป็นมายา
 จะละกายได๎ต๎องตีให๎แตกในดํานเวทนา จะละเวทนาได๎ต๎องตีให๎แตกในดําน
จิต จะละจิตได๎ต๎องตีให๎แตกในดํานธรรม
 เรามาแสวงหาความสุขในโลกนี้ ที่ไหนจะมีให๎เลํา
 กาย เวทนา และจิ ต มั น ก็ ไมํ อ ยูํ ภ ายใต๎ อํา นาจบั ง คั บ บั ญ ชาแตํ ไ หนแตํ ไ ร
แล๎ว อุปาทานไปยึดมันไว๎เอง
 สภาวะที่ไร๎อุปาทานนั่นเอง คือสภาวะที่ไร๎ทุกข๑
 ทุกสิ่งทุกอยํางมันเป็นธรรมชาติธรรมดา อุปาทานนั่นเองที่เป็นตัวไปขวาง
กระแสของธรรมชาติธรรมดา
 ขวางไว๎ก็ได๎แตํเพียงทุกข๑เป็นผลตอบแทน
 อวิชชาคือตัวหลงมายาเป็นของจริง
 ผู๎ประมาทเพราะไมํเห็นทุกข๑
 ความจริงที่หนีไมํพ๎น คือ ทุกข๑
 ความสุขไมํมีอยูํจริงในทุกกาล ทุกสถานที่
 จิตได๎เข๎ามายึดมั่นในกายโดยหลงวําเป็นสุข
 อยากจะกูํตะโกนร๎องให๎ก๎องฟ้า วําสังขารมันทําให๎เราทุกข๑เดือดร๎อนจนแทบ
บ๎า แล๎วยังไปยึดมันเอาไว๎อีก
 เราเป็นทุกข๑เนื่องจากเวทนา เพราะไปยึดมั่นกับการเสวยมากเกินไป
 เมื่อเข๎ามาหาในตัวเอง ก็ไมํเจอตัวเอง
 สิ่งที่นํากลัวที่สุดในโลก คือ ความยึดมั่นเป็นตัวกูของกู
 อยูํให๎เห็นทุกข๑ ไมํใชํอยูํให๎เห็นสุข
 กายนี้ชํางเป็นของสาธารณะของหมูํหนอน หมูํแมลง และเชื้อโรคชนิดตําง
ๆ โดยแท๎
 ความสืบ ตํอแหํงกายเป็ นไปด๎ วยความยากลํา บาก ความแตกดับ ฉิบ หาย
ทําลายแหํงกายเป็นไปได๎ ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกกาลโดยไมํยากลําบากเลย
 ความสามารถในการควบคุมสิ่งตําง ๆ ในโลกจะมีประโยชน๑อะไรขึ้นมาเลํา
ถ๎ายังไมํสามารถควบคุมใจตนเอง
 รู๎เรื่องตัวเราดีกวําไปรู๎เรื่องคนอื่น รู๎เรื่องจิตเราดีกวําไปรู๎เรื่ องจิตคนอื่น
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สอนตัวเองดีกวําสอนผู๎อื่น ฝึกตัวเองดีกวําฝึกผู๎อื่น ควบคุมตัวเองดีกวํา
ควบคุมผู๎อื่น ปราบตัวเองดีกวําปราบผู๎อื่น ชนะตัวเองดีกวําชนะผู๎อื่น
 อยํายึดมั่นอะไรเป็นจริงเป็นจัง เพราะโลกนี้ไมํมีอะไรจริงจัง
 สักแตํวําดูมัน เกิดเกิด ดับดับ
 ความรู๎สึกที่วํามีตัวกูของกู มันฝืนธรรมชาติ
 ธรรมชาติของโลกคือการยึดถือเอาไว๎ไมํได๎
 ปลํอยได๎เมื่อไหรํก็หมดทุกข๑เมื่อนั้น
 ขอบพระคุณทุกข๑ ที่มาสอนให๎เราเจียมตัวเจียมตนและไมํประมาท
 กายและป่ า ช๎ า เป็ น เนื้ อ คูํ ข องกั น และกั น โดยไมํ มี ใ ครที่ จ ะมากี ด กั น
บุพเพสันนิวาสของทั้งสองได๎เลย
 การกําเนิดคือการจับจองป่าช๎า
 สวัสดีทํานนักจับจองป่าช๎าผู๎ไมํเห็นโทษของสังสารวัฏทั้งหลาย ทํานชอบใจ
ชนิดฝัง ชนิดเผา หรือชนิดปลํอยไว๎ให๎เป็นทานแกํหมูํหนอน สุนัข และแร๎งกา
ทั้งหลายเลํา
 หนีเทําไหรํก็ไมํพ๎นหรอก ความตายนํะ เจ๎าโงํเอ๐ย
 ไมํมีใครที่จะบริสุท ธิ์ หมดจดประดุ จ ผ๎าขาวที่ไร๎รอยดําง การมีข๎อบกพรํอง
เป็นธรรมชาติธรรมดาของคน
 ราคะเกิดเพราะสํงจิตออกนอก โทสะเกิดเพราะสํงจิตออกนอก โมหะคือตัว
ทําให๎สํงจิตออกนอก วิชชาและวิมุตติ คือ จิตเห็นจิต จิตแจ๎งจิต
 บรรยากาศแหํ ง การบรรลุ ธ รรม คื อ ไมํ วุํ น วายไปกั บ ความวุํ น วาย ไมํ
เดือดร๎อนไปกับความเดือดร๎อน และไมํทุกข๑ไปกับความทุกข๑
 อยู่ที่นี่ ไม่หนี ไม่สู้ นั่นแหละคือตัวรู๎แจ๎งเห็นจริง
 พระยามัจจุราช ได๎มาจับจองพื้นที่อยูํในทุกอณูของอัตภาพนี้ มาตั้งแตํการ
ตั้งขึ้นของความเกิดแล๎ว
 เรากํ า ลั ง ตํ อ สู๎ กั บ ความตายที่ รู๎ ผ ลลั พ ธ๑ ม าตั้ ง นาน แล๎ ว วํ า ต๎ อ งแพ๎ พั น
เปอร๑เซนต๑
 ทุกอณูของชีวิต ก็คือ ความตาย
 ทิศทางแหํงการก๎าวเดินของทุกชีวิตคือการเดินทางไปสูํป่าช๎า
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ความสะอาดคือบํอเกิดแหํงความสกปรกโสโครก ความฉลาดคือบํอเกิด
แหํงความโงํเขลางมงาย
 หํวงอะไรไมํหํวง ดันไปหํวงขันธ๑ ๕
 ตัวหิวกับตัวลุํมหลงเป็นตัวเดียวกัน ตัวอยากกับตัวยึดเป็นตัวเดียวกัน
 ตั ว รั ง เกี ย จกั บ ตั ว ต๎ อ งการเป็ น ตั ว เดี ย วกั น ตั ว วิ่ ง หนี กั บ ตั ว เข๎ า หาเป็ น ตั ว
เดียวกัน
 เพราะเราต๎องการจะหลุดพ๎นจากทุกข๑ทั้งปวง ฉะนั้น ผู๎ที่ต๎องการไปกับเรา
จึงหาได๎ยาก
 เพราะสัตว๑โลกยินดีในทุกข๑ จึงพ๎นทุกข๑ไปไมํได๎ เพราะสัตว๑ โลกเทิดทูนบูชา
ทุกข๑ จึงพ๎นทุกข๑ไปไมํได๎
 สัตว๑โลกทั้งหลาย ชํางหิวกระหายอยากในทุกข๑เสียนี่กระไร
 ทางดับทุกข๑ของผู๎ยินดีในทุกข๑ จักมีมาแตํที่ไหนเลํา ทางดับทุกข๑ของผู๎ยินดี
ในขันธ๑ ๕ จักมีมาแตํที่ไหนเลํา
 สิทธิพิเศษทําให๎เราอํอนแอ และเห็นแกํได๎
 รู๎ได๎ จึงละได๎ ละได๎ จึงรู๎ได๎ ถ๎ารู๎แล๎วยังไมํละก็แสดงวํายังไมํรู๎ ถ๎าละแล๎วยัง
ไมํรู๎ก็แสดงวํายังไมํละ
 ถ๎าเห็นโทษแล๎วแตํยังละไมํได๎ ก็แสดงวํายังไมํเห็นโทษ
 ต๎องปลํอยวางให๎หมดนั่นแหละ จึงถึงความสวัสดี ยึดเอาไว๎นิดเดียวก็ต๎อง
เดือดร๎อนเต็มที่
 สาธุ โข บรรพชา หาคนอื่น ก็ ไ มํเจอสั กที หาตนเองดีก วํา บรรพชา คื อ
การเข๎าหาตนเอง บรรพชา คือ การดับทุกข๑
 การนําจิตให๎มาหยุดในหยุด คือ การดับทุกข๑อันประเสริฐ โดยไมํต๎องเปลือง
ปัญญา โดยไมํต๎องเปลืองสมอง
 การดั บ ทุ ก ข๑ ต๎ อ งเป็ น ไปในทางสายเอก ทางเส๎ น เดี ย วของบุ ค คลผู๎ เ ดี ย ว
เป็นไปในที่แหํงเดียว กายเดียว ใจเดียว ไมํมีที่อยูํ ไมํมีที่ไป ไมํมีญาติ ไมํมีมิตร
ไมํมีเรา ไมํมีเขา ไมํมีตัว ไมํมีตน ไมํมีคน ไมํมีสัตว๑ ไมํมีหญิง ไมํมีชาย ไมํมีคูํรัก
ไมํมีคูํเกลียด นั่นแลคือการดับทุกข๑ ที่ปราศจากความอาลัยในโลกทั้งปวง เป็น
อนาลโยแหํงนิพพานธรรมโดยแท๎จริง


๙๘
ที่นําจิตเข๎ามาสูํกาย ไมํใชํเข๎ามายึดกาย แตํเพื่อมาอาศัยเป็นฐานที่ตั้งแหํง
สติและเพื่อมาเห็นความไมํเที่ยงเป็นทุกข๑เป็นอนัตตาของกายแล๎วก็ปลํอยวางไป
 มานะ ทิฏฐิ ถือเรา ถือเขา อวดดี อวดเกํง อวดกล๎า อวดดื้อ ถือดี ยกตัว ยก
ตน ยกหู ชูหาง เป็นผลพวงมาจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนทั้งสิ้น
 โทษของผู๎อื่นเทําเมล็ดงา ปองติฉินนินทาไมํวายเว๎น โทษของตนเองเทํา
ภูผา ปกปิดรักษาไมํให๎คนอื่นเห็น
 จะค๎นหาอมตะต๎องค๎นหาในความตาย
 ต๎องผํานดํานแหํงความตายไป จึงเจอความไมํตาย
 กายนี้ยึดไว๎ไมํได๎ ถือไว๎ไมํได๎เด็ดขาด
 คอยแบกความดี ความชั่ ว ความเจริ ญ ความเสื่ อ ม ของโลกเอาไว๎ มั น
หนักไม๏วะ
 พอกันทีกับการเก๏กทําเพื่อให๎ชาวโลกเคารพ ศรัทธา ยกยํอง สรรเสริญ บูชา
 อุปสรรคที่เป็นเพียงมโนภาพนึกคิดที่คาดเดาวําจะเกิดนั้น เราฝ่าฟันได๎แล๎ว
แตํกับอุปสรรคที่เป็นของจริงนํะ เราผํานได๎หรือยัง
 รู๎จากตํารา สู๎รู๎จากประสบการณ๑ในเหตุการณ๑จริงไมํได๎
 อยํามั่นใจวําตนเองไมํกลัวตาย ตราบใดที่ยังไมํได๎เผชิญหน๎ากับความตาย
 จงฆํากิเลสให๎ได๎เสียกํอน กํอนที่มันจะมาฆําเรา
 อยําทําร๎ายตัวเองโดยการประคบประหงมกิเลส
 ถ๎าเราแสวงหาสถานที่ปลอดภัย จะต๎องกลัวตํอสถานที่อันตราย
 ถ๎าเราแสวงหาสถานที่สงบ จะต๎องกลัวตํอสถานที่วุํนวาย
 ถ๎าเราแสวงหาสถานที่รื่นรมย๑ จะต๎องกลัวตํอสถานที่สยดสยอง
 เราจะเกิ ด มาทุ ก ข๑ ท รมานอี ก หลายชาติ เพราะติด และอาลั ย ในรสอาหาร
หรือไมํ
 คิดถึงคนอื่นทําไม มากําหนดสภาพความเกิดดับของใจดีกวํา
 คุยกับคนอื่นทําไม คุยกับสภาวะปัจจุบัน อารมณ๑ของกาย เวทนา จิต และ
ธรรมดีกวํา
 การหลงเพลินปรุงแตํงไปกับอดีต อนาคต เป็นยาพิษแหํงใจ ขนานร๎ายแรง
เหลือเกิน


ธรรมภาษิต ตอน ‚มํานไผํใบบาง‛

๙๙

อยูํ อ ยํ า งไร๎ คํ า เหมื อ นก๎ อ นหิน ทํ อนไม๎ ยั งดี ก วํ า ที่ จ ะต๎ อ งไปแบกความ
หมกมุํนกังวล ดีใจ เสียใจ ไปกับเรื่องของคนอื่น
 อยําเป็นหํวงกังวลหมกมุํนกับการดําเนินไปตามกฎแหํงกรรมของสัตว๑โลก
ทั้งหลายทั้งปวง
 ปัจจุบันอารมณ๑มีคํายิ่งกวําทองพันชั่ง เพชรหมื่นกะรัต
 การกราบไหว๎ เคารพบูชาของคนทั้งโลก ก็ไมํมีคําแม๎แตํเสี้ยวเดียวของการ
ตั้งจิตอยํางมั่นคงแข็งแกรํงในปัจจุบันอารมณ๑
 ปัญหาทั้งหลายทั้งปวง สามารถแก๎ได๎ ด๎วยการตั้งสติ ให๎มั่ นคง ในปัจ จุบัน อารมณ๑ในฐานทั้ง ๔ ฐานใดฐานหนึ่ง คือ กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต
ธรรมในธรรม
 จิตที่สิ้นความอาลัยอาวรณ๑ ในโลกียสมบัติทั้งปวง แล๎วมาตั้งอยํางแนํวแนํ
ในปัจจุบันอารมณ๑ คือ จิตหลุดพ๎น
 ดับทุกข๑ได๎ก็พอแล๎ว ไมํต๎องบรรลุเป็นอะไรหรอก
 ต๎องเผชิญกับทุกข๑สุดขีด ปัญญาตัวแท๎จึงจะโผลํ
 ปัญญามาพร๎อมกับความทุกข๑ ไมํใชํมาพร๎อมความสบาย
 การที่จะอยูํโดยปราศจากทุกข๑ ต๎องอยูํอยํางปราศจากตัวตนเทํานั้น
 การหลงติดกับสุขเวทนาไมํวําจากอายตนะใดก็ตาม คือการฆําตัวตาย
 มัจจุราช ยํอมตามฆําบุคคลผู๎เพลิดเพลินหลงเสวยสุข เวทนา เหมือนพราน
เบ็ดฆําปลาที่หลงเหยื่อ ฉะนั้น
 ถ๎าจะทิ้งกายให๎ได๎ ต๎องทิ้งเวทนาให๎ได๎ด๎วย และต๎องทิ้งจิตให๎ได๎ด๎วย
 ข๎าพเจ๎าขอร๎องไห๎ ให๎กับความคิดที่อยากจะให๎คนมาเคารพยกยํองบูชา จน
น้ําตาเป็นสายเลือด
 การหวั่นไหวตํอโลกธรรม คือความฉิบหายวอดวายของสัตว๑โลก
 โครงการทั้งหลายของเราสามารถผิดพลาดล๎มเหลวได๎ทั้งสิ้น
 นิสัยรําเริง รื่นเริง ของเรา เกิดมาจากการไมํเห็นทุกข๑เห็นโทษของโลกหรือ
เปลํา ?
 โลกนี้ ยํอมสวยสดงดงามสําหรับคนโงํเสมอ
 ลาภสักการะและการเคารพบูชาในตระกูลตําง ๆ ปรากฏแกํเราประดุจหลุม
ถํานเพลิง


๑๐๐
สังขารที่เที่ยง ไมํมีในโลก
 ความเข๎าใจผิดนั่นเองที่ทําให๎เราแสดงออกมาอยํางผิด ๆ เราต๎องแก๎ความ
เข๎าใจผิด เพื่อจะให๎เลิกแสดงออกมาอยํางผิด ๆ เข๎าใจผิด วํา กายเป็นของเรา
เวทนาเป็นของเรา และจิตเป็นของเรา
 ความยึดมั่นถือมั่นเป็นจุดเริ่มต๎นแหํงความเดือดร๎อนทั้งปวง
 จะเป็นกําไรชีวิตมากเหลือเกิน ถ๎าหากจะมีเหตุการณ๑ใด ๆ ก็ตาม ที่จะมา
ทําให๎เรารู๎วํา ตัวเองยังไมํเกํงจริง ตัวเองยังไมํดีจริง
 สิ่งที่นํากลัวที่สุด คือ การหลงวําสังขารที่แสนทุกข๑นั้นเป็นสุข
 อารมณ๑ รั ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น แกํ บุ ค คลผู๎ ใ ด คื อ ปริ ม าณที่ บํ ง บอกออกมา ถึ ง ความ
อํอนแอของจิต ความหิวโหยของจิต ความไมํเป็นตัวของตัวเองของจิต และ
ความพึ่งตัวเองไมํได๎ของจิต
 ขอบพระคุณมารที่มาชํวยให๎เราได๎ธรรมะ
 อยําให๎คะแนนคนจากรูปรํางหน๎าตา
 สํา หรั บ ผู๎ ที่ บ รรลุ ธ รรมที่ แ ท๎ จ ริ ง จะไมํ มี ค วามรู๎ สึ ก อยากจะบอกให๎ ใ ครรู๎ วํ า
ตัวเองบรรลุธรรมเลย
 เมื่อถอนอุปาทานได๎หมดก็อยูํอยํางไมํต๎องหํวงอะไร
 ยึดเอาไว๎แล๎วมันเป็นไปได๎อยํางที่ยึดซะเมื่อไหรํ
 ความรักตัดงําย ความเสียดายตัดยาก
 อุปาทานคือความยึดวําเป็ นตัวกูของกู ตัณหาคือความเข๎าไปเจ๎ากี้เจ๎าการ
สรรพสิ่ ง ทั้ ง หลาย ๓ ประการ คื อ อยากให๎ ม า อยากให๎ อ ยูํ และอยากให๎ ไ ป
ตัณหาและอุปาทานทั้ง ๒ นี้ ตํางก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
 อยากละอุปาทาน ต๎องละตัณหาให๎ได๎ อยากละตัณหาต๎องละอุปาทานให๎ได๎
 จะละตัณหา ต๎องทําทุกสิ่งตามหน๎าที่ ไมํทําด๎วยความอยาก
 ตัณหา ๓ สรุปลงเหลือ ความยินดีและยินร๎าย
 กายนี้ไมํใชํของเรา ความเจริญและความเสื่อมของกายนี้ เราไมํรับผิดชอบ
 ความผิ ด พลาดทั้ ง หมดอยูํ ต รงที่ การดํ า รงจิ ต อยูํ ใ นโลกอยํ า งมี อุ ป าทาน
นั่นเอง
 ความคิดที่จะเสวยโลกเกิดจากความคิดที่วํามีตัวกูของกู
 และแล๎วเราก็เข๎าใจผิดคิดวําสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอยูํจริง


ธรรมภาษิต ตอน ‚มํานไผํใบบาง‛

๑๐๑

ความเดือดร๎อนของเราเกิดมาจากชอบทําอะไรตามใจตัวเอง
 สิ่งใดร๎อน สิ่งนั้นยึดไว๎ไมํได๎ สิ่งใดทุกข๑ สิ่งนั้นยึดไว๎ไมํได๎
 สถานที่ ใ ดหรื อ เวลาใดที่ อ ยูํ อ ยํ า งไมํ ไ ด๎ สั ม ผั ส ทุ ก ข๑ จงระวั ง ให๎ ดี วํ า ความ
ประมาทจะขึ้นขี่คอโดยไมํรู๎ตัว
 จะรู๎ วํ า ใจเราแข็ ง แกรํ ง หรื อ ไมํ ต๎ อ งดู ใ นสถานการณ๑ ที่ ผ จญกับ ความทุ ก ข๑
ไมํใชํสถานการณ๑ที่เสวยความสบาย
 ขณะที่เผชิญทุกข๑ นั่นเอง ที่เราจะรู๎ได๎ วําเราประมาทในเรื่องอะไรมาบ๎างใน
กาลกํอน
 จงระวังตนเองจะเป็นคนแข็งกร๎าวโดยปราศจากความแข็งแกรํง
 เธอไมํผิดหรอก แตํวิธีที่เธอใช๎นํะมันผิด
 ความทุกข๑เป็นสัญญาณบอกลํวงหน๎า วําภาวนามยปัญญาจะเกิด
 จิตที่คิดแสวงหาลาภสั ก การะ ยศถาบรรดาศักดิ์ การยกยํองสรรเสริญจาก
ฝูงชน เป็นจิตที่นําไปสูํความฉิบหาย
 ความประเสริฐอยูํที่ความบริสุทธิ์ของใจ ไมํใชํอยูํที่การยอมรับของสังคม
 ถอนความรู๎ สึ ก วํ า เป็ น ตั ว เป็ น ตน ถอนความคิ ด อยากให๎ ม า อยากให๎ อ ยูํ
อยากให๎ไป แล๎วตั้งจิตเป็นกลางวางเฉยนิ่งอยูํ
 เมื่อถอนอุปาทานที่ยึดมั่ นถือมั่นในจิตออกเสียได๎ ก็ไมํต๎องไปสนใจแล๎ววํา
จิตจะบรรลุธรรมหรือไมํ บรรลุธรรมเมื่อไหรํ
 สันติสุขจะหาได๎จากใจที่เป็นกลางเทํานั้น
 และแล๎ว ดอกรักก็กลายเป็นดอกโศก
 ในฐานะที่ไมํมีใครโอ๐ ไมํมีใครชํวยเหลือ ไมํมีใครประคบประหงม ไมํมีใคร
ชํวยปกป้อง ไมํมีใครคอยคุ๎มภัย ไมํมีใครคอยอํานวยความสะดวกนั่นแล จึงเป็น
โอกาสที่สามารถจะสร๎างและบําเพ็ญบารมีขั้นสูงได๎
 เมื่อผํานสภาวการณ๑ที่โหดร๎าย จะได๎จิตใจที่เข๎มแข็งมา
 ชีวิตคือการเลํนขายของที่โงํเขลาที่สุด เนื่องจากวําผู๎ที่เข๎ามาเลํน กลับหลง
วําเป็นเรื่องจริงเรื่องจัง
 การปฏิบัติธรรม ไมํใชํต๎องหนีความเดือดร๎อน แตํในขณะที่ความเดือดร๎อน
บังเกิดขึ้น แล๎วเราตั้งจิตให๎มั่นคงปลํอยวางได๎ นั่นแหละเรียกวํา การบรรลุธรรม


๑๐๒
ความทุกข๑เดือดร๎อนทุกชนิดของโลก ถือวําเป็นครูที่แสนดีที่มาสอนและมา
เตือนให๎ปลํอยวาง
 เมื่อสติออกนอกฐาน ญาณก็ตก กิเลสก็เกิด
 ความสุขที่ต๎องอาศัยคนอื่น เป็นความสุขของทาสหรือขี้ข๎า
 จิตที่ไร๎อุปาทานคือความมีขอบเขตที่ไร๎ขอบเขต
 ถอนตัณหาออกเสียกระทั่งราก แล๎วอยูํอยํางไร๎ปัญหาไปตราบจนกระทั่งถึง
วันตาย
 ความไร๎ตัวไร๎ตน คือ ความที่ทั้งไมํสะอาดและไมํแปดเปื้อน
 ถ๎ า ยั ง สะอาดอยูํ ก็ ยั ง ไมํ ถึ ง ที่ สุ ด แหํ ง ทุ ก ข๑ ถ๎ า ยั ง แปดเปื้ อ นอยูํ ก็ ยั ง ไมํ ถึ ง
ที่สุดแหํงทุกข๑
 สิ่ ง ที่ ปิ ด กั้ น ขวางทางนิ พ พานของสั ต ว๑ ทั้ ง หลายอยํ า งไมํ เ ห็ น ชํ อ งวํ า ง คื อ
ความอวดดื้อ และถือทิฏฐิมานะ
 ความเข๎าใจที่วํา มีตัวเราตั้งอยูํตลอดเวลาตลอดกาล เป็นความเห็นผิด
 ในเมื่อไมํมีตัวเราตั้งอยูํตลอดเวลา แล๎วจิตจะต๎องไปแบก ไปหาบ ไปคอน
ไปหมกมุํนกังวล ในสิ่งใดทําไมเลํา
 สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งที่ตั้งอยูํชั่วขณะแหํงการผัสสะของอารมณ๑เทํานั้น
 เมื่อตัวแสดงไมํมีเสียแล๎ว ละครทั้งเรื่องก็กลายเป็นโมฆะไป เมื่อตัวเราและ
ตัวเขากลายเป็นอนัตตาไปเสียแล๎ว เรื่องราวทั้งมวลในโลกจะมีได๎อยํางไร
 ตัวเราก็ไมํมี ตัวเขาก็ไมํมี แล๎วจะรักใคร แล๎วจะโกรธใคร
 การบรรลุ ธรรมไมํใ ชํเ รื่อ งของกาย แตํเ ป็ นเรื่อ งของจิ ตที่ ไ ปยึ ดกาย การ
บรรลุธรรมไมํใชํเรื่องของจิต แตํเป็นเรื่องของจิตที่ไปยึดจิต
 ของอะไรก็ ตามที่เป็ น ไปตามเหตุ ตามปั จ จัย ต๎องไมํใชํ ของเราแนํ จิตเป็ น
ของที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งจากภายนอกบ๎าง จากภายในบ๎าง
ฉะนั้นจิตต๎องไมํใชํของเราแนํ ฉะนั้นการที่จะเข๎าไปยึดมั่นถือมั่นในจิตอันไมํใชํ
ของเรานั้น ไมํเป็นการสมควรเลย
 อะไรหนอที่จะเปลี่ยนแปลงได๎ ไวเทํากับ จิต ฉะนั้นอะไรหนอที่จ ะไมํนํายึด
มั่นถือมั่นเทํากับจิต
 จิตเป็นสิ่งที่ต๎องรักษา แตํก็ต๎องรักษาอยํางปลํอยวาง คือรักษาอยํางไมํยึด
มั่นถือมั่นวําจิตเป็นเรา เราเป็นจิต
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อยําหิวกระหายในการเลื่อนชั้นของจิต
 เพราะสิ่งทั้งหลายมันไมํแนํนอน จึงยึดเอาไว๎ไมํได๎
 อุปาทานนั่นเองที่เข๎ามาตีกรอบไว๎ ไมํให๎จิตมีอิสระ
 ถ๎าคิดจะหาความสุขจากสังขารละก็ งี่เงําสิ้นดี
 ธรรมชาติ ข องสั ง ขารทั้ ง ปวงนั้ น มั น เป็ น ของวํ า งอยูํ แ ล๎ ว แตํ วํ า อุ ป าทาน
นั่นเองที่เข๎าไปยึดไว๎ บังตาไว๎ ไมํให๎มันวําง
 ธรรมชาติเขาไมํยอมให๎ยึด ไปยึดทําไม
 ไมํเที่ยงก็เทํานั้น เดือดร๎อนก็เทํานั้น บังคับไมํได๎ก็เทํานั้น เจ๎าสังขารเอ๐ย
 เมื่อเข๎าไปค๎นในกายในใจด๎วยปัญญาญาณ ก็เจอแตํทุกข๑ทั้งสิ้น
 เวลาเบื่อโลกไมํใชํต๎องหนีโลก แตํให๎ถอนความยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นเขา
ออกจากโลกเสีย
 ทุ ก ข๑ ที่ ต รงไหน ให๎ ถ อนความยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ออกจากตรงนั้ น กํ อ น ถอนให๎
หมด ถอนให๎ไมํมีเหลือ
 ถอนสมมุติทั้งมวลออกให๎หมด แล๎วอยูํอยํางไร๎ตัวกูของกู
 ของในปัจจุบันเทํานั้นที่มีอยูํ ของในอดีตและของในอนาคตไมํมี
 รูปธรรมก็สักแตํวําเป็นรูปธรรม นามธรรมก็สักแตํวําเป็นนามธรรม ไมํมีตัว
ไมํมีตน
 อาการยึดมั่นถือมั่นของจิต เกิดจากอํานาจของโมหะ ความไมํรู๎
 เมื่ อ ญาณปั ญ ญาเข๎ า ไปเจาะลึ ก ในขั น ธ๑ ๕ รู ป ธรรมและนามธรรมก็ มี คํ า
เทํากัน คือ ไร๎คําเทํากัน
 ทอดอาลัยในกายและจิตอันนี้เสียทีได๎แล๎ว
 ถอนอุปาทานออกให๎หมด แล๎วขันธ๑ ๕ นี้มันจะเจริญหรือเสื่อม ได๎ดีหรือได๎
ชั่ว ก็ชํางมันแล๎ว
 ไปบีบเค๎นของไร๎สาระให๎เป็นสาระแกํนสาร มันจะได๎ห รือ ?
 ความทุกข๑เข็ญ คือ มิตรแท๎ของผู๎ปฏิบัติธรรม
 วางอุเบกขาเป็นไม๏ วางอุเบกขาเป็นไม๏ วางอุเบกขาตํอโลกเป็นไม๏
 เรายังให๎คุณคําความหมายความสํ าคัญตํอกายมนุษย๑อยูํตราบใด ก็ยังไมํ
พ๎นทุกข๑อยูํตราบนั้น


๑๐๔
นึกถึงความเจริญรุํงเรืองของเราแล๎วจิตมันรู๎สึกเฉย ๆ นึกถึงความเสื่อมตก
อับของเราแล๎วจิตมันรู๎สึกเฉย ๆ
 อุเบกขาที่สมบูรณ๑ด๎วยสตินั่นจึงเป็นอุเบกขาแท๎
 การถอนอุปาทาน จะถอนได๎ก็ในขณะที่สติเต็มเปี่ยมเทํานั้น
 การบรรลุธรรม ไมํต๎องให๎ใครมายอมรับและรับรู๎ด๎วย
 คิดกําไร ขาดทุน รายได๎ รายเสีย มาก ๆ ทําให๎เป็นบ๎าได๎
 รู๎มากถ๎าหากละไมํเป็น ก็ยิ่งบ๎ามากขึ้นทุกที
 จิตที่มีอุปาทานทรงอยูํในโลกเพื่อรับความเดือดร๎อนแท๎ ๆ
 ต๎องละอวิชชาให๎สิ้นนั่นแล มานะจึงจะขาดลอย
 คนเรามันพลาดกันได๎ แตํในเมื่อพลาดแล๎วก็ขอให๎ฉลาดขึ้นกวําเดิม ไมํงั้น
ก็จะไมํคุ๎มคําที่พลาด
 การเข๎าไปเสพเสวยรสของโลกคือตัวกาม
 ความทุกข๑ดัดนิสัยคนได๎ดีเหลือเกิน
 การดับทุกข๑มีวิธีเดียว คือ เลิกยึดมั่นถือมั่นในทุกข๑
 ปัญญาหมาจนตรอกนั่นแหละ คือ ปัญญาละกิเลส
 ถามตัวเองดูซิวํา บังคับได๎หรือไมํ
 กิเลสทุกตัวมีรากเหง๎าอยูํที่อวิชชา ตราบใดที่ยังไมํถอนอวิชชาจนรากขาด
สะบั้น ตราบนั้นกิเลสทุกตัวก็จะยังไมํหายสาบสูญไปได๎อยํางสิ้นเชิง
 ขอนิยามความหมายของคําวํ า กามราคสังโยชน๑ และปฏิฆสังโยชน๑ ที่พระ
อนาคามีละ วําดังนี้ คือ
กามราคสังโยชน๑ คือ ความกระตือรือร๎นในการยินดี
ปฏิฆสังโยชน๑ คือ ความกระตือรือร๎นในการยินร๎าย
บุ คคลที่ เ ป็ น พระอนาคามี ยั งมี ความยิ น ดี แ ละยิ น ร๎ า ยอยูํ แตํ ไมํ มี ความ
กระตือรือร๎นในการยินดี และไมํมีความกระตือรือร๎นในการยินร๎าย
 เราขอมีชีวิตอยูํเพื่อเทิดทูนบูชาความสละ
 ความสันโดษมักน๎อยคือมิตรแท๎ของเรา
 เกี่ยวกับ เรื่องธรรมะนั้น เราไมํส ามารถที่จะเป็ นครูของใครได๎ เป็นได๎แคํผู๎
แนะนําเทํานั้น ครูของคนทั้งหลายก็คือความทุกข๑ที่เขาเผชิญอยูํนั่นเอง
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ชีวิต คือ อะไร ? ชีวิตก็คือสิ่งที่เริ่มต๎นด๎วยความเกิด และปิดท๎ายด๎วยความ
ตายยังไงลํะ
 … และแล๎ว เขาก็กลับคืนสูํป่าตามเดิม
 การเจริ ญ สติ กั บ ปั จ จุ บั น อารมณ๑ ใ ห๎ ม าก ๆ คื อ ทั ก ษะแหํ ง การดั บ ทุ ก ข๑
โดยตรง
 จิตที่ทรงอยูํด๎ ว ยอธิ ศีล อธิ จิต อธิ ปั ญญา อยูํโดยปกติ จะถูกธรรมชาติบี บ
บังคับให๎เข๎าสูํนิพพานเป็นเที่ยงแท๎
 บุค คลที่ เข๎ ม แข็ ง คื อ บุค คลผู๎ อยูํ ค นเดี ย ว บุค คลที่ มีคูํ แ ละต๎อ งการคูํ เป็ น
บุคคลอํอนแอทั้งสิ้น
 นะโม ตัสสะ ตัสสะ ตัด ใครผูกใครมัด ตัดด๎วย นะโม ตัสสะ … ตัสสะ
 จิต คือ สภาวะธรรมที่สมบูรณ๑อยูํในตัวของตัวเองแล๎ว คือวําไมํต๎องรักใครก็
สามารถดํารงอยูํได๎ และไมํต๎องให๎ใครมารักก็สามารถดํารงอยูํได๎
 ต๎องทําตัวให๎โดดเดํนนั้น เป็นเงื่อนไขของธรรมะ หรือ ของกิเลส
 เมื่อหมดตัวหมดตนก็เหลือแตํอุเบกขา และสติ
 ศีลของเราคือ ‘จาคะ’
 การจะถอนอุปาทานในบุญนั้น สามารถสร๎างบุญได๎ แตํให๎ถอนจิตจากการ
อิงอาศัยสุขโสมนัสอันเนื่องมาจากการสร๎างบุญ
 อยําหวังอะไรจากใครอยํางเด็ดขาด ไมํวําคนนั้นจะใกล๎ชิดสนิทสนมแคํไหน
จนกระทั่งแม๎แตํตัวเองก็หวังอะไรไมํได๎
 เราหวั ง อะไรจากสิ่ ง ใด ๆ ในปริ ม าณเทํ า ใด จะต๎ อ งทุ ก ข๑ เ ดื อ ดร๎ อ นจาก
ความผิดหวังโดยประมาณเทํานั้น ยิ่งหวังในปริมาณมาก ยิ่งทุกข๑เดือดร๎อนจาก
ความผิดหวังเป็นปริมาณมากเป็นเงาตามตัว
 ผลแหํงความสําเร็จทั้งหลาย ไมํได๎เป็นไปตามใจที่หวัง ฉะนั้น ผู๎ใดหวังมาก
ยํอมเดือดร๎อนมาก
 ทําทุกสิ่งไปตามหน๎าที่แล๎วอยําหวังอะไรให๎มาก
 ตัวหวังกับตัวยึดมั่นถือมั่นก็อันเดียวกันเปี๊ยบเลย
 ระหวํ า งคนตํ อ คน ถ๎ า หากมี น้ํ า มิ ต รซึ่ ง กั น และกั น แล๎ ว อยํ า ไปดู เ พี ย ง
มารยาทที่แสดงตํอกันวําดีหรือเปลํา จงดูเข๎าไปถึงวํา มีความจริงใจตํอกันหรือ
เปลํา หวังประโยชน๑เกื้อกูลตํอฝ่ายตรงข๎ามหรือเปลํา หวังความเจริญรุํงเรือง


๑๐๖
ของฝ่ายตรงข๎ามหรือเปลํา ขวนขวายเพื่อยังประโยชน๑ให๎เกิดขึ้นแกํฝ่ายตรงข๎าม
หรือเปลํา
 อยําให๎คะแนนมารยาท มากกวําความจริงใจ
 อยําให๎คะแนนวาจาอํอนหวาน มากกวําวาจายังประโยชน๑
 ขอให๎น้ําตาแตํล ะหยดที่หลั่งไหล จงเป็ นน้ําตาแหํงความเด็ดเดี่ยวและเอา
จริงเถิด อยําเป็นน้ําตาแหํงความอํอนแอและท๎อแท๎เลย
 จิตที่ไมํต๎องรักใคร และไมํต๎องการให๎ใครมารัก เป็นสุขยิ่งกวําจิตที่สมหวังใน
รัก หลายพันเทํานัก
 ความรักกับความเจ็บปวดเดือดร๎อน ไมํได๎มีความหมายแตกตํางกันเลย
 การงานที่มีสาระที่แท๎จริงก็คือ การงานที่ทําเพื่อเป็นปัจ จัยแหํงการพ๎นโลก
เทํานั้น
 ชีวิตที่มีสาระคือชีวิตที่ไมํมีความอาลัยในชีวิต
 กายก็มีของมันอยูํอยํางนั้น จิตก็มีของมันอยูํอยํางนั้น แตํความรู๎สึกวําเรา
มันไมํมี
 ความสิ้นอุปาทาน คือ มีจิต มีกาย แตํไร๎เรา
 เมื่อจิตไมํต๎องการอะไร จึงได๎ทุกสิ่ง
 เมื่อจิตเข๎าใจสภาพความจริงอยํางถํ องแท๎ แล๎ว ก็ป ลํอยให๎กระแสทั้งหลาย
ไหลไปอยํางเดิม อยูํอยํางเดิม เป็นอยํางเดิม
 ที่เรียกวํา บรรลุธรรม นั้น ความจริงไมํบรรลุอะไรเลย
 เมื่ อ ถอนเราออกเสี ย ได๎ ปั จ จุ บั น ก็ ก ลายเป็ น คํ า ตอบ ไมํ ต๎ อ งแสวงหา
คํา ตอบจากอดี ต และไมํ ต๎องแสวงหาคํา ตอบจากอนาคต ปั จ จุ บัน กลายเป็ น
จุดหมายปลายทางอยูํในตัวมันตลอดทุกขณะจิต
 หาเทํ าไหรํ ก็ไ มํเ จอ เมื่ อเลิก หาจึง เจอ เมื่อ เจอแล๎ว ก็ไ มํ รู๎ห าทํ าไม ไมํ รู๎เ จอ
ทําไม
 เมื่ อ รู๎ ร อบจนจบกระบวนการแล๎ ว สติ แ ละปั ญ ญามั น ก็ ทํ า งานของมั น เอง
อยํางไมํมีติดขัด ขัดข๎องในประการใดเลย
 พวงหรีดเตือนจิตได๎ดีกวําพวงมาลัย

ธรรมภาษิต ตอน ‚มํานไผํใบบาง‛

๑๐๗

ปริ มาณความเข๎ม ข๎ นแหํงความต๎ องการเสพโสมนั สเวทนาก็ คือ ปริม าณ
ความเข๎มข๎นแหํงความยึดมั่นถือมั่นด๎วยอุปาทาน และก็คือปริมาณความเข๎มข๎น
แหํงความทุกข๑เดือดร๎อน
 ปริมาณความเข๎มข๎นของอุปาทานดูได๎จากปริมาณความเข๎มข๎นของตัณหา
ปริมาณความเข๎มข๎นของตัณหาดูได๎จากปริมาณความเข๎มข๎นของอุปาทาน
 ความวางเฉยตํอทุกข๑ได๎นั่นแหละ คือความดับทุกข๑
 การหนีทุกข๑ไมํใชํการดับทุกข๑ แตํเป็นการทวีคูณให๎แกํทุกข๑
 การรอคอยสิ่งใดก็ตาม เป็นการกระทําของคนโงํ จิตที่หลุดพ๎นจากทุกข๑ทั้ง
ปวงจะไมํรอคอยตํอสิ่งใดทั้งสิ้น
 จิตที่ตกเป็นทาส จะมีความเปรื่องปราชญ๑มาจากไหน
 จิตที่บ๎าอํานาจจะไมํตกเป็นทาสได๎อยํางไร
 ความเฉยชาตํอปีติ และโสมนัสเวทนา คือแงํมุมหนึ่งของความดับทุกข๑
 จะดับทุกข๑ได๎ต๎องที่ใจที่ถึงพร๎อมเต็มเปี่ยมด๎วยสติ และอุเบกขาเทํานั้น
 สติ ที่ เ ป็น ไปในกาย คือ กุ ญ แจดอกสํ า คั ญ สํา หรั บ ไขปั ญ หาที่ แ ก๎ ไ ขได๎ ย าก
นานับประการเลยทีเดียว
 ผู๎ที่บรรลุถึง วิริยะและขันตินั่นแล จึงจะบรรลุแล๎วเห็นเอง
 การปลํอยวางที่ไมํถึงพร๎อมด๎วยสติ ไมํใชํการปลํอยวาง การบรรลุธรรมที่ไมํ
ถึงพร๎อมด๎วยสติ ไมํใชํการบรรลุธรรม
 เจอคนรัก มิสู๎เจอคนไร๎รัก
 … และแล๎ว ก็ไมํรู๎จะยึดเอาไว๎ทําไม
 กายนี้ไมํใชํของเรา และกายที่เป็นของเราก็ไมํมีด๎ว ย ใจนี้ไมํใชํของเรา และ
ใจที่เป็นของเราก็ไมํมีด๎วย
 ผู๎ยิ่งใหญํต๎องยอมรับความพํายแพ๎ได๎อยํางหน๎าชื่น
 การยึดมั่นถือมั่นเป็ นการสวนทางกับ ความจริง เพราะวําสรรพสิ่งล๎วนวําง
เปลํา
 จะขัดแย๎งกับอะไรก็ขัด แย๎งไปเถอะ แตํถ๎าหากไปขัดแย๎งกับ ความจริงเข๎า
ละก็ จะมีแตํการขาดทุนฝ่ายเดียว
 โลกแหํงการปรุงแตํง นํากลัวที่สุด
 ความหลุดพ๎นเป็นสิ่งไร๎ภาษา


๑๐๘
กิจกรรมแหํงความไมํประมาท คือ การกําหนดหยั่งรู๎ทุกข๑เป็นนิจศีล
 ความทุกข๑คือยาขม สําหรับแก๎โรคประมาท
 ความเจริญรุํงเรืองในทางธรรม ก็ยังถูกกิเลสนําเอามาเป็นเหยื่อลํอหลอกให๎
ผู๎ปฏิบัติธรรมลุํมหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตน เป็นดีเป็นวิเศษเหนือมนุษย๑จน
ได๎
 ผู๎ป ฏิบั ติ ธรรมที่ ไ มํมี ค วามอํอ นน๎อ มถํอ มตัว โดยปริม าณยิ่ ง จะถู กพญามาร
หลอกให๎หลงทางได๎งํายดายเหลือเกิน
จบธรรมภาษิต ตอน ‚มํานไผํใบบาง‛
บันทึกโดย พระชุมพล พลป๒ฺโ
ชํวงเวลาที่บันทึก ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๗ ถึง ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗
สถานที่บันทึก แมํฮํองสอน - เชียงใหมํ
คุณความดีของบันทึกชุดนี้ ขอถวายบูชาพระคุณของทํานพระครูภาวนานุศาสก๑ (แป้น ธมฺมธโร) วัดไทรงาม อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ผู๎มีเมตตาตํอศิษยานุศิษย๑อยํางหาประมาณมิได๎


๑๐๙

บันทึกธรรม เรื่อง
‚แหลมมากจะหักกํอน‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๒ มิ.ย. ๒๕๓๗

ที่แหลมมากจะหักกํอน ที่คมมากจะบิ่นกํอน
สํวนที่ทูํอยูํได๎นาน
สํวนที่ทื่อไมํบิ่นทันควัน
ปทุมที่ชูชํอจะถูกเด็ดไปกํอน …………………..
…………………..อุบลใต๎ใบอยูํได๎จนบาน
ผู๎ที่โดดเดํนตั้งแตํหนุํม จะถูกเด็ดไปในเวลาอันรวดเร็ว
ผู๎ที่อยากจะอยูํทน
จงอยําแหลมให๎มาก
……อยําคมให๎มาก
อยําชูชํอให๎มาก
รู๎จักเซํอ ในกาละและเทศะอันสมควร …………………..
……………………จะสามารถอยูํได๎นานอยํางมั่นคง
ชอบอวดฉลาดจะเสียผล
แกล๎งโงํไมํเป็น
เป็นใหญํยาก
แกล๎งบ๎าไมํเป็น
ทํางานใหญํไมํได๎
มั่นใจในตัวเองมากเกินไป จะฉิบหายในเวลาอันรวดเร็ว
เรือจะออกทะเลยังต๎องดูทิศทางลม
ยังไมํถึงเวลาอันสมควร อยําแสดงความสามารถให๎ปรากฏ
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๒ มิถุนายน ๒๕๓๗

๑๑๐

๑๑๑

ธรรมภาษิต ตอน
‚กระทํอมดําในถ้ําเขียว‛
๒๙ พ.ค. ๒๕๓๗ - ๒๖ มิ.ย. ๒๕๓๗

ธรรมภาษิตเหลํานี้ ผุดขึ้นมาในจิตขณะปฏิบัติธรรม ขอให๎ถือวําธรรมเหลํานี้
เป็นสมบัติกลางของธรรมชาติ ไมํใชํของข๎าพเจ๎า ข๎าพเจ๎าเป็นเพียงผู๎บันทึก
เทํานั้น ฉะนั้นจึงไมํสงวนลิขสิทธิ์
ผู๎แพ๎ที่โกหกตัวเอง และไมํยอมรับความจริง คือผู๎แพ๎ที่นํารังเกียจ
 ความทุกข๑มันบีบมันเค๎นตํอใจดวงที่ยึดมั่นเทํานั้น
 ของปลอมแม๎จะพบเจอสักร๎อยหนพันหน มันก็ยังเป็นของปลอมที่ไร๎คําอยูํดี
ของแท๎แม๎เจอเพียงหนเดียวก็ยังเป็นของแท๎วันยังค่ํา
 วิถีชีวิตที่อยูํติดดินนั้นดีที่สุดแล๎ว ไปอยูํสูงให๎ตกเจ็บทําไมเลํา
 วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ รี ย บ ๆ อยูํ อ ยํ า งไร๎ ค วามสามารถพิ เ ศษ เป็ น ที่ ยิ น ดี ข องผู๎ ไ มํ
อาลัยโลก
 มนุษย๑สมบัติมาพร๎อมกับความวิตกกังวล หวาดหวั่นพรั่นพรึง เป็นหํวงเป็น
ใย ไมํเป็นอันกินอันนอน
 อยูํอยํางไร๎ สบายกวําอยูํอยํางมั่งคั่งพรั่งพร๎อม
 หอมเอยหอมกลิ่น ความสลัดคืน
 จิตที่คิดสละ จึงจะพบธรรมะของแท๎
 ผู๎ที่ติดในความยิ่งใหญํทั้งหลาย เวลาตายดวงจิตทุรนทุรายที่สุด
 ไมํชอบของงํายหรือ เที่ยวไปตามหาของยาก ของยากก็คืออดีตและอนาคต
ของงํายคือปัจจุบัน


๑๑๒
จงทํองไปเที่ยวไปอยํางไร๎กาว
 ของที่ติดแนํน เวลาแกะจะฉีกขาด
 เรํงรีบรุํมร๎อนพลุํงพลํานทะยานใจไปก็ไมํได๎ประโยชน๑อะไรใชํไม๏เลํา ชักช๎า
อยํางรอคอยโอกาสยังจะดีเสียกวํา
 เป็ น หํ ว งกั ง วลอะไรกั บ ไอ๎ ข องเกิ ด ดั บ วิ ต กกลั ด กลุ๎ ม อะไรกั บ ไอ๎ ข องไมํ มี
ตัวตน
 การถอนอุ ป าทาน คื อ กํ า หนดหยั่ ง รู๎ ไ ปเรื่ อ ย ๆ แล๎ ว เลิ ก หวั ง อะไรจาก
สังขารเสียที แล๎วแตํมันจะเป็นไป มีปัญหาก็พยายามแก๎ไขมันไปเรื่อย ๆ
 คํ า ชมและคํ า ดํ า ของชาวโลก ไมํ ส ามารถนํ า มาเป็ น กฎเกณฑ๑ ใ นการวั ด
ความดีความชั่วของคนได๎
 ที่ยึดไว๎ ผูกไว๎ เพราะใจมันหิว
 กายและจิตซึ่งก็คือขันธ๑ ๕ อันนี้ เปรียบประดุจของเลํนชิ้นใหญํ ซึ่งเด็กผู๎โงํ
เขลาเบาปัญญาด๎วยถูกอวิชชาหุ๎มหํอไว๎ มาหลงเพลิดเพลินเลํนระเริงอยูํอยํางไมํ
รู๎จักเวล่ําเวลา ไมํรู๎จักทุกข๑ ไมํรู๎จักโทษ
 อุปาทานในขันธ๑ ๕ ก็เหมือนติดยาเสพติดให๎โทษ ถ๎าหากไมํรีบเลิก ไมํรีบ
ถอน ก็ต๎องรอคอยเวลาฉิบหายเทํานั้นเอง
 เราแพ๎แ ล๎วที่เกิ ดมา ขันธ๑ ๕ คือเครื่องหมายแหํงความพํา ยแพ๎ ผู๎ใดยัง มี
ความยึดมั่นในขันธ๑ ๕ ผู๎นั้นไมํสามารถเป็นผู๎ชนะขึ้นมาได๎เลย
 จงเข๎าใจตัวเองก็พอแล๎ว อยําต๎องการให๎ใครมาเข๎าใจในตัวเราอีก
 คําวํา ดีชั่ว ถูกผิด ของโลก ไมํสามารถนํามาเป็นมาตราสําหรับประเมินคํา
ของผู๎หลุดพ๎นได๎
 จิตที่อิงอาศัยขันธ๑ ๕ เป็นจิตที่ชํางคับแคบเหลือประมาณ
 กายยํอมนํามาซึ่งอาพาธ จิตยํอมนํามาซึ่งอาพาธ เราหมดอาลัยตายอยาก
ตํอกาย เราหมดอาลัยตายอยากตํอจิต
 กายก็เป็นสมมุติ จิตก็เป็ นสมมุติ เมื่อบุคคลมาติดสมมุติ จะพบวิมุตติไ ด๎
อยํางไร
 จิตที่รู๎สึกวําตัวเองสูง เป็นจิตต่ําช๎า
 สังขารการปรุงแตํงของจิตจะกลับกลายเป็นอุท ธัจจะความฟุ้งซํานก็ตํอเมื่อ
จิ ต หลงใหลในภาพมายาของการปรุ งแตํง สั งขารก็ จ ะสั กวํ า เป็ น สั งขาร จะ


ธรรมภาษิต ตอน ‚กระทํอมดําในถ้ําเขียว‛

๑๑๓

กลายเป็นความฟุ้งซํานไมํได๎ ถ๎าหากจิตไมํหลงใหลในภาพมายาของการปรุงแตํง
โดยเข๎าใจแจํมแจ๎งในสภาวะของความไมํเที่ยง และในสภาวะของความกลวง
เปลํา ไมํมีแกํนสารของการปรุงแตํงนั้น ๆ
 การลําเอียงเข๎าข๎างตัวเองเป็นเบรคห๎ามความเจริญของมนุษย๑
 การตัดสิ นใจที่ผิด พลาดขนานใหญํจํานวนนับ ครั้งไมํถ๎วนของมนุษย๑แตํล ะ
คนนั้น กํอกําเนิดมาจากความลําเอียงเข๎าข๎างตัวเองทั้งสิ้น
 ที่แหลมมากจะหักกํอน ที่คมมากจะบิ่นกํอน สํวนที่ทูํอยูํได๎นาน สํวนที่ทื่อ
ไมํบิ่นทันควัน ปทุมที่ชูชํอจะถูกเด็ดไปกํอน อุบลใต๎ใบอยูํไ ด๎จนบาน ผู๎ที่โดด
เดํนตั้งแตํหนุํมจะถูกเด็ดไปในเวลาอันรวดเร็ว ผู๎ที่อยากจะอยูํทน จงอยําแหลม
ให๎มาก อยําคมให๎มาก อยําชูชํอให๎มาก รู๎จักเซํอในกาละและเทศะอันสมควร
จะสามารถอยูํได๎นานอยํางมั่นคง ชอบอวดฉลาดจะเสียผล แกล๎งโงํไมํเป็น เป็น
ใหญํยาก แกล๎งบ๎าไมํเป็น ทํางานใหญํไมํได๎ มั่นใจในตัวเองมากเกินไป จะฉิบ หายในเวลาอันรวดเร็ว เรือจะออกทะเลยังต๎องดูทิศทางลม ยังไมํถึงเวลาอัน
สมควรอยําแสดงความสามารถให๎ปรากฏ
 การยึดมั่นถือมั่นในอัตตาที่แม๎จะเป็นอัตตาที่ดีงามเพียงใด แม๎จะเป็นอัตตา
ที่ประเสริฐเพียงใด ก็ต๎องทุกข๑เดือดร๎อนอยูํวันยังค่ํา
 ความขาวสะอาดเป็ น ที่ ตั้ ง แหํ ง ความแปดเปื้ อ น ความผุ ด ผํ อ งหมดจด
บริสุทธิ์เป็นที่หยั่งลงแหํงมลทินราคี
 ของบริสุทธิ์ ๑๐๐% หาไมํได๎ในโลก
 กามวิตก ความคิดคํานึงอันเนื่องด๎วยกามก็ดี พยาบาทวิตก ความคิดคํานึง
อั น เนื่ อ งด๎ ว ยพยาบาทก็ ดี วิ หิ ง สาวิ ต ก ความคิ ด คํ า นึ ง อั น เนื่ อ งด๎ ว ยความ
เบียดเบียนก็ดี ทั้ง ๓ นี้คือ เส๎นทางในการขยายใหญํของอัตตา อุปาทานขันธ๑ ผู๎
ที่จะละอุปาทานในขันธ๑ จะต๎องตัดเส๎นทางสํงกําลังบํารุงทั้ง ๓ นี้ ให๎เด็ดขาด
 การแก๎เงื่อนใจในปัจจุบันงํายดายนิดเดียว ที่ยากก็เพราะปลํอยสายใจให๎ไป
เกาะเกี่ยวกับปมอดีตอนาคต จนพันกันยุํงนุงนังไปหมด
 บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ๎าเป็นต๎น ยํอมเป็นผู๎อาภัพใน ๓ ทาง คือ
เป็นผู๎อาภัพในอันที่จะเสวยเวทนาอันเนื่องด๎วยกาม
เป็นผู๎อาภัพในอันที่จะผูกพยาบาทอาฆาตเคียดแค๎นตอบโต๎
เป็นผู๎อาภัพในอันที่จะเบียดเบียนผู๎อื่น บัณฑิตทั้งหลายยํอมอาภัพดังนี้

๑๑๔
อยําหิวโหยในความปลํอยวาง อยํากระหายในการบรรลุ
 เราเพียงมีหน๎าที่ในการปฏิบัติธรรม สํวนการบรรลุธรรมไมํใชํหน๎าที่ของเรา
จงอยําก๎าวกํายหน๎าที่อยํางเด็ดขาด
 จงอยํามีตัณหา แม๎แตํฐานันดรทางธรรม
 ความไมํ ต๎ องการไมํ อ ยากได๎ คื อความเอิ บ อิ่ม พรั่ งพร๎ อ ม ความอยากได๎
อยากเป็นอยากถึง คือความหิวโหยขาดแคลน
 ปลํอยให๎จิตเปลี่ยนสถานะไปตามเหตุปัจจัยของมันเอง ไมํต๎องคอยไปชํวย
ลุ๎นด๎วยความกระหาย
 ความไมํยึดมั่นถือมั่นนั้น ต๎องให๎ทุกข๑เป็นผู๎สอน เพราะฉะนั้นบุคคลผู๎หลบ
หลีกหนีทุกข๑ จะไมํสามารถถอดถอน กิเลส ตัณหา อุปาทานได๎
 จิ ต ที่ ข วนขวายพยายามสร๎ า งเหตุ โ ดยไมํ ห มกมุํ น หํ ว งกั ง วลผลลั พ ธ๑ ที่ จ ะ
ออกมา เป็นจิตที่สงบบริสุทธิ์อยํางยิ่ง
 ถ๎าสามารถลืมตัวในขณะมีสติได๎ ก็เรียกวําเข๎าสูํปัญญาญาณขั้นสูง
 จงระวัง การปลํอยวางอยํางไร๎ส ติ จะทําให๎จิตหลงทางหาทางกลับ ไมํเจอ
วิธีแก๎ เวลาจิตหลงทางให๎ ดึงจิตมากําหนดสติในอารมณ๑กรรมฐานที่หยาบที่เรา
เคยชํานาญมากํอน อยําไปกําหนดอารมณ๑ที่ละเอียด จะทําให๎จิตหลงทางหนัก
เข๎าไปอีก
 ในสภาวการณ๑ที่ทุกข๑เข็ญ จะชํวยดัดนิสัยของคนได๎ดี
 เมื่อสังขารไมํวํารูปธรรมหรือนามธรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางดี หรือทาง
เจริญ เรามักจะเผลอเข๎ าไปยึดมั่นถือมั่นวําเป็นตัวเราของเรา ด๎วยความโลภ
เป็นนายหน๎าชักนําเสมอ ฉะนั้นมนุษย๑จึงมักประมาทเวลาได๎ดี เผลอเรอเวลา
พบสุข ถือตัวถือตนเวลาเจริญรุํงเรืองทุกคราวไป
 จงเอาจิ ต เข๎ า มากํ า หนดหยั่ ง รู๎ ที่ ก ายและจิ ต ให๎ ม าก ๆ จากนั้ น ก็ จ ะเข๎ า ใจ
สภาพธรรมชาติความเป็นไปของกายและจิตมากขึ้นเรื่อย ๆ จากนั้นก็ให๎ถอน
ความยึดมั่นที่สวนทางกับธรรมชาติความเป็นจริงของกายและจิตออกไปเรื่อย ๆ
เมื่อไหรํที่รู๎ชัดแจ๎งในสภาพธรรมดาของความเป็นไปของกายและจิตแล๎ว เลิกยึด
มั่นในทิศทางที่สวนกับความเป็นจริงได๎ ก็หมดทุกข๑
 ผู๎ที่หลงรูปตนเอง จะหลงรูปผู๎อื่นด๎วย
 สิ่งที่จําเป็นต๎องรู๎ให๎ชัดแจ๎งชัดเจนที่สุด ก็คือ กายและจิตของตนนั่นเอง
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งานชิ้นสุดท๎าย คือ การถอนความรู๎สึกวํามีตัวเราออกให๎หมดให๎ได๎
 จงขับเน๎นให๎ความรู๎สึกที่วําไมํมีตัวเราของเราซึมลึกไปจนถึงกระดูกดํา ซึม
ลึกไปจนถึงก๎นบึ้งของหัวใจ ซึมลึกไปจนถึงรากเหง๎าแหํงขันธสันดาน
 จงเสพคุ๎น กับ ความรู๎สึ กที่วํ าไมํมีตัว เราของเราให๎มากที่ สุดเทําที่ จ ะมากได๎
แล๎วรากเหง๎าของอวิชชาจะถูกริดรอนจนขาดสะบั้นลงไปในที่สุด
 แม๎ แ ตํ ผู๎ ป ลํ อ ยวางก็ ไ มํ มี ตั ว ไมํ มี ต น ผู๎ ห ลุ ด พ๎ น ก็ ไ มํ มี ตั ว ไมํ มี ต น ผู๎ บ รรลุ
นิพพานก็ไมํมีตัวไมํมีตน
 ตราบใดที่ยังมีผู๎บรรลุนิพพาน ตราบนั้นจะยังไมํถึงนิพพาน
 เวทนามี แตํหาผู๎เสวยเวทนาไมํเจอ ทุกข๑มี แตํหาผู๎รับทุกข๑ไมํได๎
 ละขันธ๑ ๕ ได๎ ก็หายเดือดร๎อน
 ความยึดถือ คือความหนักอึ้ง ความปลํอยวาง คือความเบาสบาย
 ต๎อ งทนทุ กข๑ ทรมานมากี่ กั ป กี่ กัล ป์ แ ล๎ว เพราะไปยึด มั่น ในสัง ขารอั นแสน
ทุกข๑
 โลกไมํมีความผิด ผิดที่เข๎าไปเสวยและยึดมั่นมันเอง
 บุคคลผู๎มีธรรมจักษุจึงจะมองเห็นวําสิ่งที่ยึดเอาไว๎นั้น ไมํมีสิ่งที่ทําให๎สุขเลย
มีแตํสิ่งที่ทําให๎ทุกข๑เดือดร๎อนทั้งสิ้น
 การแผํเมตตาเป็นการให๎อภัยทาน เป็นจาคะการสละชนิดหนึ่ง เป็นการให๎
ชนิดหนึ่ง เป็นทานชนิดหนึ่ง เป็นทานที่สามารถให๎ได๎ตลอดเวลาทั้งกลางวัน
และกลางคืน
 ข๎าพเจ๎ายอมแพ๎แล๎ว ข๎าพเจ๎ายอมอยูํอยํางไมํได๎อะไร ไมํมีอะไร ไมํเป็น
อะไร ไมํครอบครองอะไร และไมํบรรลุอะไร
 จิตที่ต๎องยึดมั่นหอบแบกความมีตัวมีตนเป็นจิตหิว เป็นจิตอํอนแอ เป็นจิ ต
ไร๎สมรรถภาพในการพึ่งตนเอง
 การรอคอยกับการหิวโหยเป็นสิ่งเดียวกัน
 ผู๎บรรลุธรรมจะทํางานและทําหน๎าที่โดยไมํหวังผล
 คิด จะทํ า งานใหญํ ต๎อ งทํ างานเล็ กให๎ สํ าเร็ จ เสี ย กํอ น คิ ดจะสอนผู๎ อื่น ต๎ อ ง
สอนตัวเองให๎ดีเสียกํอน คิดจะควบคุมผู๎อื่นต๎องควบคุมตัวเองให๎ได๎เสียกํอน
 ในสังโยชน๑ เบื้องสู งนั้น อวิชชากับ อุท ธั จจะเนื่องกันอยูํดังนี้ คือ อวิชชาคือ
ความไมํ เ ข๎ า ใจแจํ ม แจ๎ งในสภาพธรรมชาติอัน ถํองแท๎ อัน เป็ น จริ งของอารมณ๑


๑๑๖
กํอให๎เกิดสภาวะของอุทธัจจะก็คือ การอาลัยในอารมณ๑ การไมํเห็นโทษในการ
กอดรัดอารมณ๑ การสละอารมณ๑ไมํจริง การทิ้งอารมณ๑ไมํ ขาด อาการเหลํานี้
รวมเรียกสั้น ๆ วําความฟุ้งซําน ซึ่งก็เป็นอาการของอุทธัจจะนั่นเอง
 ความไมํยึดมั่นถือมั่น และความปลํอยวาง เป็ นยาแก๎อาการของอุท ธัจจะ
เป็นอยํางดี
 ความสละอยํางไมํอาลัยเป็นทหารเอกในการฟาดฟันกับข๎าศึกคือ กิเลสทุก
ขั้นตอน ทุกลําดับชั้น
 ยิ่งปฏิบัติธรรมสูํสภาพธรรมที่ละเอียดมากขึ้นเทําไหรํ ก็ยิ่งหาคนที่จะเข๎าใจ
เรายากขึ้นทุกที
 จะขนรูปธรรมและนามธรรมไปนิพพานด๎วยไมํได๎
 ไมํใชํวําไมํมีทุกข๑ เพียงแตํวําไมํไปยึดมันเทํานั้น
 ธรรมจักษุ จะมองเห็นมนุษย๑สมบัติและสวรรค๑สมบัติเป็นภาพมายาทั้งสิ้น
 ตัวไร๎อุปาทาน คือ แกํนของธรรม
 ทุกข๑มันบีบให๎เราไปนิพพานนั่นเอง
 ถ๎ายึดแล๎วมันได๎อยํางใจยึด ก็อยากจะยึดหรอก
 จงปลํอยวางให๎ได๎ แม๎แตํความปลํอยวาง
 การหลงมายาวําเป็นจริง เป็นสิ่งที่นําสงสารที่สุด
 หลอกใครไมํ ห ลอก ดั น ไปหลอกตั ว เอง โกหกใครไมํ โ กหก ดั น ไปโกหก
ตัวเอง
 ไมํ ต๎ อ งไปตามรั ก ษาจิ ต ในอดี ต และไมํ ต๎ อ งไปคอยรั ก ษาจิ ต ในอนาคต
รักษาจิตขณะเดียวในปัจจุบันขณะก็พอ เป็นอันวํารักษาได๎ทุกกาลแล๎ว
 ตราบใดที่จิตยังมีอุปาทานอยูํ ก็เปรียบประดุจวําหัวใจยังมีหนามทิ่มแทงปัก
คาอยูํ จะเป็นสุขไปได๎อยํางไร
 ถ๎ายังถอนอุปาทานในขันธ๑ ออกไปให๎หมดไมํได๎ ล ะก็ ตราบนั้นก็ยังนอนใจ
วางใจไมํได๎เด็ดขาด
 วิ ถี ชี วิ ต ที่ ร าบเรี ย บสะดวกสบายไร๎ อุ ป สรรค ก็ ป ระดุ จ หอยที่ อ ยูํ ใ นเปลื อ ก
อํอนแอนุํมนิ่ม ไมํทนทานตํอการกระทบ
 อุปสรรคที่มาทําให๎คนโงํท๎อถอยนั้น เป็นยาชูกําลังอยํางวิเศษของคนฉลาด
ทีเดียว
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ความมืดบอดแหํงจิตเป็นสาเหตุแหํงความกระหายแหํงจิต ความกระหาย
แหํงจิตเป็นสาเหตุแหํงความมืดบอดแหํงจิต อวิชชาและตัณหาเป็นเหตุปัจจัย
ให๎แกํกันและกัน
 ถ๎าหากยังมีกายเรา ถ๎าหากยังมีจิตเรา ก็จะต๎องมีภพมีชาติสืบตํอเวียนวําย
ตายเกิดไปไมํรู๎จักสิ้นสุด
 จิตที่ไมํกล๎าเผชิญทุกข๑จะนําความเสื่อมอยํางใหญํหลวงมาสูํผู๎ปฏิบัติธรรม
 ถ๎า อยากประสบความฉิ บ หาย ก็ ข อให๎ บํ า รุ ง รั ก ษาความตระหนี่ แ ละความ
ริษยาในใจเอาไว๎ให๎ดี
 การแสดงออกซึ่งความอํอนน๎อมถํอมตัว เป็นจริยาวัตรอันยิ่งใหญํของมหาบุรุษทั้งหลายทั้งปวง
 ขอให๎เธอจงเลิกยึดมั่นถือดีในความมีตัวตน
 มีแตํขันธ๑ ๕ เปลํา ๆ โดยไร๎อุปาทานไมํได๎หรือไง
 เมื่ อ ละความรู๎ สึ ก วํ า เป็ น ตั ว เราของเราในกายและในจิ ต ไปเสี ย แล๎ ว จะ
แสวงหาการบรรลุธรรมเพื่อใครอีกลํะ จะแสวงหาการสิ้นกิเลสเพื่อใครอีกลํะ จะ
แสวงหาอรหัตผลเพื่อใครอีกลํะ
 การบรรลุอรหันต๑นั้นก็ไมํมีอะไรแปลกประหลาดพิสดารเลย เพียงแคํเข๎าใจ
ธรรมชาติความจริงถึงที่สุดเทํานั้นเอง
 ความจริ ง แล๎ ว พระอรหั น ต๑ ก็ ไ มํ มี ค วามสามารถพิ เ ศษอะไรเลย เป็ น คน
ธรรมดาธรรมดานี่เอง เพียงแตํวําคนนอกนั้นมันโงํกันหมดทุกคน นั่นคือยังมี
อวิชชานั่นเอง
 วาสนาของเราคือ ‘การสละ’
 จะไปห๎ามคนอื่นไมํให๎ดื้อยังไง ใจเราเองยังดื้อเลย
 พูดได๎ไมํยากหรอก นิ่งได๎ซิยากกวํา
 เมื่อเห็นวําทุกสิ่งทุกอยํางเป็นธรรมชาติธรรมดา ความปีติและศรัทธาจะดับ
หายไป สิ่งทั้งหลายก็จะกลายเป็น ‘เชํนนั้นเอง’ หรือ ‘ตถตา’ คือ ไมํสูง ไมํต่ํา ไมํ
ดี ไมํชั่ว ไมํบริสุทธิ์ ไมํเศร๎าหมอง ไมํบุญ ไมํบาป ไมํสะอาด ไมํสกปรก ไมํนํารัก
ไมํนําเกลียด เพราะวํามันเป็น ‘ตถตา’ คือ ‘เชํนนั้นเอง’ โดยประการทั้งปวง


๑๑๘
เมื่อจิตเข๎าถึงความเป็น ‘ตถตา’ ‘ปัจจุบัน ขณะ’ ก็กลายเป็นจุดหมาย
ปลายทางและเส๎นชัยของจิต และแล๎วจิตก็ไมํรู๎จักคําวํา ‘คะนึงหา’ และ ‘รอคอย’
อีกตํอไป
 นัตถิ ขันธะ สะมา ทุกขา ทุกข๑เสมอด๎วยขันธ๑ไมํมี
 ชํวงเวลาที่เ ป็นกํ าไรชีวิ ต ก็คือ ชํว งเวลาที่มาทราบความจริงวํ า โลกนี้ เป็ น
ทุกข๑
 จงถอนความยึดมั่นถือมั่นในภาษามนุษย๑ออกเสียให๎สิ้น
 การถอนความยึ ด มั่น ถื อ มั่น ในภาษามนุ ษ ย๑ ก็คื อ การกํ า หนดหยั่ง รู๎ ใ น ‘วจี สังขาร’ ซึ่งก็คือ ‘วิตกและวิจาร’ และอยูํอยํางไมํยึดมั่นถือมั่น ใน ‘วจีสังขาร’
สามารถปลํอยจิตให๎อยูํในสมาธิที่มี ‘วิตกและวิจาร’ หรือในสมาธิที่ไร๎ ‘วิตกและ
วิจาร’ ได๎อยํางเสรี ในกาลทุกเมื่อ
 เราอยากจะเจอของจริงหรืออยากจะเจอของปลอม ? โลกนี้ ทุกข๑เทํานั้นที่
เกิดขึ้น ทุกข๑เทํานั้นที่ตั้งอยูํ ทุกข๑เทํานั้นที่ดับไป นอกจากทุกข๑ไมํมีอะไรเกิด
นอกจากทุกข๑ไมํมีอะไรดับ เพราะฉะนั้น การที่เจอความทุกข๑ก็คือการเจอของ
จริง สํวนการเจอความสุขเป็นของปลอมทั้งสิ้น
 ผู๎ที่ยอมรับวํากายไมํเที่ยง จึงจะสามารถอยูํกับ กายได๎อยํางไร๎ปัญหา ผู๎ที่
ยอมรั บ วํ า เวทนาไมํ เ ที่ ย ง จึ ง จะสามารถอยูํ กับ เวทนาได๎ อ ยํ า งไร๎ ปั ญหา ผู๎ ที่
ยอมรับวําจิตไมํเที่ยง จึงจะสามารถอยูํกับจิตได๎อยํางไร๎ปัญหา
 มายาคือของที่ไมํมีอยูํจริง แตํอวิชชาคือความหลงและบ๎าเข๎าไปเห็นมายา
วํามีอยูํจริง จึงยึดมั่นถือมั่นในความมีอยูํแหํงมายา คือยึดมั่นในความมีอยูํของ
กาย ยึดมั่นในความมีอยูํของเวทนา และยึดมั่นในความมีอยูํของจิต สิ่งเหลํานี้
เป็นมายาทั้งสิ้น
 ในเวลาจะละกิเลส ความใจเด็ ด ต๎องถูกเรียกมาใช๎ทุกครั้ง ตั้งแตํกิเลสขั้น
หยาบ ขั้นกลาง ขั้นละเอียด จนไปถึงขั้นละเอียดสุดคืออวิชชา ถ๎าไมํมีความใจ
เด็ด ละกิเลสไมํขาดเลย
 ถ๎า จะนํา สัง โยชน๑ เบื้ องสู ง ๕ ประการ มาเที ยบกับ อุป าทานขัน ธ๑ทั้ ง ๕ ก็
พอที่จะเทียบกันได๎ครําว ๆ ดังตํอไปนี้
รูปราคะสังโยชน๑ เทียบได๎กับอุปาทานความยึดมั่นในรูปขันธ๑
อรูปราคะสังโยชน๑ เทียบได๎กับอุปาทานความยึดมั่นในเวทนาขันธ๑
มานะสังโยชน๑ เทียบได๎กับอุปาทานความยึดมั่นในสัญญาขันธ๑
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อุทธัจจะสังโยชน๑ เทียบได๎กับอุปาทานความยึดมั่นในสังขารขันธ๑
อวิชชาสังโยชน๑ เทียบได๎กับอุปาทานความยึดมั่นในวิญญาณขันธ๑
 บุคคลผู๎จะปฏิบัติเข๎าสูํอรหัตมรรค อรหัต ผล จะต๎องละสังโยชน๑เบื้องสูง ๕
ประการ และอุปาทานในขันธ๑ทั้ง ๕ ประการเหลํานี้ อยํางถอนรากถอนโคนกัน
เลยทีเดียว
 ขั้นตอนสุดท๎ายก็คือมาถอนอุปาทานจากสิ่งที่เราไว๎วางใจมากที่สุด มาถอน
อุปาทานจากสิ่งที่เราไว๎เนื้อเชื่อใจมากที่สุด นั่นคือ อยําหวังอะไรแม๎แตํหมูใน
อวย
 ถึงเวลาแล๎วที่ ‘ตัวละ’ จะเข๎าไปแทนที่ ‘ตัวยึด’
 จิตที่ยึดมั่นอุปาทานในขันธ๑ ๕ คือ เป้านิ่งให๎ทุกข๑ทั้งหลายระดมยิง
 ตราบใดที่ยังต๎องทรงกายที่ทุกข๑เดือดร๎อนปานนี้ ถึงจะสมหวังเรื่องใดก็ไมํมี
ประโยชน๑หรอก เพราะวําความผิดหวังที่ยิ่งใหญํก็คือ การต๎องทรงกายที่ทุกข๑
เดือดร๎อนอยํางแสนสาหัสนี่เอง
 อวิชชาตัวสุดท๎าย คือ ตัวยึดมั่นในความมีอยูํแหํงตัวตน ยึดมั่นในความทรง
อยูํแหํงตัวตน ยึดมั่นในความตั้งอยูํแหํงตัวตน วิธีการถอนคือ ให๎เห็นมายาของ
ความมีอยูํ มายาของความทรงอยูํ มายาของความตั้งอยูํ ให๎เห็นวํา มีอยูํก็ได๎
ไมํมีอยูํก็ได๎ ทรงอยูํก็ได๎ ไมํทรงอยูํก็ได๎ ตั้งอยูํก็ได๎ ไมํตั้งอยูํก็ได๎ เมื่อเห็นดังนี้
แล๎วก็จะสามารถถอนความยึดมั่น ในความมีอยูํ ในความทรงอยูํ ในความตั้งอยูํ
ก็จะสามารถถอนความยึดมั่นในอัตตาอุปาทานทุกชนิดได๎ ในขณะนั้น อวิชชาจะ
ถูกถอนรากถอนโคนขึ้นมาในขณะนั้นเอง
 กายเป็นสิ่งที่เหตุปัจจัยปรุงแตํงขึ้นมาให๎อยูํในโลกเพียงชั่วขณะ จิตเป็นสิ่ง
ที่เหตุปัจจัยปรุงแตํงขึ้นมาให๎อยูํในโลกเพียงชั่วขณะ ความเข๎าใจผิดวํามีกายมี
จิตมีตัวมีตนตั้งอยูํเป็นจริงเป็นจังเป็นเหตุแหํงความเดือดร๎อนทั้งมวล
 จิตที่ไร๎อวิชชา ก็สักแตํวําเป็นจิตธรรมดา ไมํมีอะไรวิเศษวิโสวิจิตรพิสดาร
 ไมํต๎องไปเข๎าอกเข๎าใจอะไรให๎มันมากเลย มาเข๎า ใจกายและจิตให๎ถํองแท๎ก็
พอแล๎วสําหรับการที่จะพ๎นจากทุกข๑
 การปฏิ บั ติ ธ รรมคื อ การเรี ย นรู๎ แ ละการลองผิ ด ลองถู ก ต๎ อ งผิ ด พลาดใน
บางครั้ง หลงในบางคราว เข๎าใจผิดในบางเวลา ล๎มลุกคลุกคลานในบางโอกาส
ผิดแล๎วผิดอีกในบางขณะ แตํถ๎าหากพยายามประคองความเพียร ความอดทน

๑๒๐
บากบั่นอยํางตั้งมั่นแนํวแนํ ก็จะต๎องพบความสําเร็จสมดังใจปรารถนาสักวันหนึ่ง
อยํางแนํนอน
 ถ๎าหากไมํเคยผิดพลาด จะฉลาดขึ้นมาไมํได๎
 จิต ที่ ไ ร๎ อ วิ ช ชามองเห็ น สิ่ ง ที่ ช าวโลกหลงเป็ นจริ ง เป็ น จั ง วํ าเป็ น ของสมมุ ติ
ทั้งสิ้น
 บุ ค คลที่ มี ม านะมาก ๆ สื บ เนื่ อ งมาจากความรู๎ สึ ก วํ า ตั ว เองสามารถ
แสวงหาความสุขเวทนามาเสวยได๎ตามต๎องการ ตัวเองสามารถธํารงสุข เวทนา
ให๎ยั่งยืนได๎ตามปรารถนา และตัวเองสามารถกําจัดทุกขเวทนาให๎หายไปได๎ตาม
อารมณ๑ ซึ่งความจริงแล๎วเวทนาทั้งหลายเป็นมายาทั้งสิ้น
 ตัวหลุดพ๎นที่แท๎จริง คือ ตัวหมดอาลัยตายอยากและตัวยอมพํายแพ๎ที่จะไป
ควบคุมบงการธรรมชาติของรูปธรรมนามธรรม ไมํใชํตัวบรรลุผลสมปรารถนา
ไมํใชํตัวสําเร็จได๎ดั่งใจนึก
 งานของเรานี่ชํางงํายเหลือเกิน คือวําไมํต๎องไปตามรักษาของในอดีตที่ไกล
แสนไกล และไมํต๎องไปคอยรักษาของในอนาคตที่ยาวสุดลูกหูลูกตา เพียงแตํ
คอยรักษาของ คือจิตในปัจจุบันขณะขณะเดียวก็พอแล๎ว ไมํใชํเรื่องยากเย็นแสน
เข็ญเพียงใดเลย
 การบรรลุธรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัว ห๎ามไปบอกใครเด็ดขาดวําเราบรรลุขั้น
ไหน เพราะวําถ๎าหากไปบอกผู๎อื่น จิตจะเสื่อมทันที
 พระอรหันต๑ทั้งหลาย จะบังเกิดความไมํกล๎าเผยอตัวอวดอ๎างถือตัววําตัวเอง
เป็นพระอรหันต๑เลย เนื่องเพราะความถํอมตัวและความไมํประมาท
 สิ่งใดเป็นทุกข๑ ก็จงอยํายึดสิ่งนั้น
 หนักนัก วางเสีย ทุกข๑นัก วางเสีย ร๎อนนัก วางเสีย
 จิตที่ไร๎อุปาทานนั้นแล จึงเป็นจิตที่พ๎นทุกข๑ ไมํใชํจิตดีจิตนิ่งหรือจิตสงบเลย
 จงเลิกประกาศความเป็นเจ๎าของในรูปธรรม นามธรรมเสี ยที
 จงสละขันธ๑ ๕ ให๎อยํางเด็ดขาดเถอะ จะได๎ดีแนํ
 จงละให๎เกลี้ยง จงทิ้งให๎หมด จงสลัดคืนอยํางถอนรากถอนโคน
 มีเหมือนไมํมี เพราะไมํยึดมั่นในความมี เป็นเหมือนไมํเป็น เพราะไมํยึด
มั่นในความเป็น
 การสละอยํางไมํอาลัย คือหัวใจของมรรคผลทุกขั้น
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อยํารอจนถึงเวลาที่ทุกข๑บีบเค๎น จึงเห็นคุณคําของการปลํอยวาง
ความมีตัวมีตนเป็นมายาอยํางหาที่เปรียบไมํได๎

จบธรรมภาษิต ตอน ‚กระทํอมดําในถ้ําเขียว‛
บันทึกโดย พระชุมพล พลป๒ฺโ
ชํวงเวลาที่บันทึก ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ถึง ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๗
สถานที่บันทึก เชียงใหมํ
ความดีของบันทึกชุดนี้ ขอถวายบูชาพระคุณของทํานพระมหาศิริ กนฺตสิริ
สํานักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ําชี) ต.ไรํส๎ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี (๗๖๐๐๐) พระ
อาจารย๑ผู๎เป็นอนาลโยตํอคน สัตว๑ และสังขารทั้งปวง ด๎วยความเคารพอยํางสูง
ยิ่ง
พระชุมพล พลป๒ฺโ

๑๒๒

๑๒๓

บันทึกธรรม เรื่อง
‚ทุกขเวทนาและทุกขสัจ‛
๒๘ มิ.ย. ๒๕๓๗

ทุกข๑ของผู๎มีกิเลสเป็นทุกขเวทนา สํวนทุกข๑ของผู๎ไร๎กิเลสเป็นเพียงทุกขสัจไมํ
เป็นทุกขเวทนา เพราะทํานไมํเข๎าไปเสวยทุกข๑นั้น เนื่องจากทํานสามารถละ
ตัณหา โดยเห็นแจ๎งในสมุทัยวําตัณหาเป็นเหตุให๎ทุกข๑เกิด เมื่อไมํเข๎าไปเสวย
ทุกข๑ เนื่องจากสามารถละตัณหาเสียได๎ ก็จะพบนิโรธสัจ คือ ความดับทุกข๑ ซึ่ง
ทํานสามารถดับ ได๎ ด๎ว ยมรรคสั จ ซึ่งก็คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา ที่ทํานเชี่ ยวชาญ
ชํานาญในการเสพคุ๎นและการเจริญมรรคของทํานอยูํแล๎วเป็นปกติ อริยสัจทั้ง ๔
จึงครบพร๎อมบริบูรณ๑ ในขณะจิตที่ทุกข๑เกิด และสามารถดับทุกข๑ได๎ในทันที ถือ
วําปฏิจจสมุปบาททั้งสายเกิดทุกข๑และสายดับทุกข๑ได๎สําเร็จกระบวนการของมัน
ในขณะจิตนั้นนั่นเอง
สําหรับผู๎มีกิเลส ทุกข๑ที่เกิดขึ้นเป็นทั้งทุกขสัจ และทุกขเวทนา เนื่องจากยัง
มีตัณหา เมื่อทุกข๑เกิดขึ้นจึงเข๎าไปเสวยทุกข๑ เมื่อเข๎าไปเสวยทุกข๑ นิโรธสัจและ
มรรคสัจจึงไมํเกิด เกิดเพียงทุกขสัจกับสมุทัยสัจ ฉะนั้นในขณะจิตที่บังเกิดทุกข๑
ของผู๎ ยั ง มี กิ เ ลส จึ ง บั ง เกิ ด เพี ย งปฏิ จ จสมุ ป บาทสายเกิ ด ทุ ก ข๑ เ ทํ า นั้ น ไมํ
บังเกิด ปฏิ จจสมุป บาทสายดั บทุ กข๑ เพราะมีเ พีย งทุกขสั จกั บสมุทัย สัจ ไมํ มี
นิ โ รธสั จ และมรรคสั จ เนื่ อ งจากมี อ วิ ช ชาคอยบงการอยูํ เ บื้ อ งหลั ง แหํ ง
กระบวนการทั้งมวลนั่นเอง
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๗

๑๒๔

๑๒๕

บันทึกธรรม เรื่อง
‚ทางโลกและทางธรรม‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

พ.ศ. ๒๕๓๗

ทางโลก คือ การแสวงหาสุขแล๎วไปเจอทุกข๑ เหมือนกับปลาที่ ฮุบไส๎เดือนแล๎ว
ไปเจอเงี่ยงเบ็ด
ทางธรรม คือ การกําหนดหยั่งรู๎ทุกข๑ แล๎วปลํอยวางความสุข เหมือนกับการ
สละไส๎เดือนเพราะเห็นโทษแหํงการติดเบ็ด
ทางโลก คือ เส๎นทางที่จะไปตกเหวตาย ที่สรรพสัตว๑ทั้งหลายชักนํากันไป สิ่งที่
จะไปเจอคื อความผิ ด หวั ง เพราะสิ่ งที่ ร ออยูํ ข๎ า งหน๎ า คื อ ความแกํ
ความเจ็บ ความตายและความพลั ด พราก น้ําตาคือรางวัลแกํผู๎เข๎ า
เส๎นชัยที่ดําเนินไปในทิศทางของโลกโดยไมํคิดหันหัวรถ
ทางธรรม คือ เส๎นทางหวนกลับของสุนัขจนตรอก เพราะเมื่อมนุษย๑ทั้งหลาย ถ๎า
หากถูกกิเลสไลํแล๎วก็ทําไปตามกิเลสความอยากของตน จะต๎องไป
เจอทางตันอยํางแนํนอน เพราะเราไมํสามารถจะหาสิ่งมาตอบสนอง
ความอยากของเราได๎ตลอด ฉะนั้น จําเป็นอยํางยิ่งที่เราจะต๎องหัน
กลับมาฟัดกับกิเลสของเรา เหมือนกับสุนัขที่ถูกไลํไปจนตรอก จําเป็น
อยํ า งยิ่งที่ จ ะต๎องหันกลั บ มาตํอสู๎ เส๎ น ทางธรรมคื อเส๎ น ทางเดี ย วที่
ชาวโลกมีความจําเป็น อยํางยิ่งที่จะต๎องหันหัวกลับมาเดิน เพราะวํา
ทิศทางของทางโลกจะไปเจอทางตัน รางวัลแกํผู๎เข๎าเส๎นชัยที่ดําเนิน
ไปในทิศทางของธรรม คือ ความพ๎นทุกข๑ทั้งปวง
ทางโลก คือ การทําตามใจกิเลส อันเป็นเหตุแหํงความเดือดร๎อน
ทางธรรม คือ การดับกิเลส อันเป็นเหตุแหํงความสงบเย็น
ทางโลก คือ การกินของหวานที่ทําให๎เกิดร๎อนใน

๑๒๖
ทางธรรม คือ การกินของขมที่ทําให๎หายร๎อนใน
ทางโลก คือ ตัวยึด
ทางธรรม คือ ตัววาง

๑๒๗

บันทึกธรรม เรื่อง
‚อยําทําบาปเพราะเงิน‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

พ.ศ. ๒๕๓๗

ถึงเราจะเป็นผู๎ครองเรือน มีโอกาสน๎อยที่จะมาปฏิบั ติธรรมอยํางเอาจริงเอา
จัง ก็ขอให๎พยายามทําบุญอยําได๎ขาด ไมํเคยมีใครที่จนเพราะการทําบุญ มีแตํ
วําผลบุญจะสํงให๎ผู๎นั้นเจริญรุํงเรืองมั่งคั่งยิ่งขึ้นไปทุกที
ในการทํ า ธุ ร กิ จ กํ อ นที่ เ ราจะได๎ เ งิ น จากใครนั้ น ให๎ ได๎ หั ว ใจเขามากํ อ น
หมายถึงวํา ทําให๎เขาไว๎วางใจเราวําเราไมํหักหลังทรยศคดโกงเขา เขาเชื่อถือวํา
ถ๎าทําการค๎ากับเราแล๎ว เราจะซื่อสัตย๑ตํอเขา นั่นแหละเราจะสามารถทําการค๎า
กับเขาได๎ตลอดชีวิต บุคคลผู๎มากไปด๎วยเลํห๑เหลี่ยมนั้น มันค๎าขายกันได๎เพียง
หนสองหนเทํานั้น
ขอให๎พยายามสร๎างความภาคภูมิใจในความซื่อสัตย๑ของเราให๎มาก ๆ เราจะ
ยอมให๎ผู๎อื่นทรยศเราสักร๎อยครั้ง ก็จะไมํยอมทรยศผู๎อื่นแม๎สักครั้งเดียว ผู๎ที่ก๎าว
ขึ้นสูํฐานันดรอันสูงอยํางมั่นคงนั้น เขาก๎าวขึ้นไปด๎วยความดีทั้งนั้น ผู๎ที่ก๎าวขึ้น
ไปด๎วยความชั่วร๎ายนั้น อยูํได๎เพียงชั่วครูํชั่วยามเทํานั้นเอง
ความชั่วร๎ายในโลกนี้มีมาก แตํไมํใชํวําเราจะต๎องตอบโต๎ความชั่วร๎ายอันนั้น
ด๎วยการทําตัวเราให๎เลวทรามเพื่อแก๎แค๎นมัน พึงชนะความชั่วด๎วยการทําดี พึง
ชนะคนตระหนี่ด๎วยการให๎ หมากัดอยํากัดตอบ เวรยํอมระงับด๎วยการไมํจองเวร
สมบัติทั้งหลายเป็นของคูํโลก เรามาแกํงแยํงชิงดีชิงเดํน กันชั่วคราวเทํานั้น
ไมํช๎าทุกคนก็ตายโดยไมํขนสมบัติใดไปเลย เอาไปได๎เพียงบุญและบาปที่เราได๎
สร๎างไว๎เทํานั้น ฉะนั้น เราต๎องรู๎จักปลํอยวางบ๎าง อยําทําบาปเพราะเรื่องเงิน
ทอง มันไมํคุ๎มกัน ถ๎าได๎เงินมาแล๎วจิตเราเลวลง ยอมเสียเงินแล๎วจิตเราดีขึ้นยัง

๑๒๘
จะดีกวํา เพราะจิตอยูํกับเราตลอด เราจะเป็นสุขเป็นทุกข์มิใช่เพราะเงินทอง
แต่เพราะจิตเราดีหรือเลวต่างหาก

๑๒๙

บทวิเคราะห๑ เรื่อง
‚สัมมาสมาธิ‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๒๔ ม.ค. ๒๕๓๘

จะขออ๎างบาลี ซึ่งอธิบายความหมายของสัมมาสมาธิ ใน มัคควิภังค๑ วํา (จาก
มนต๑พิธีของพระครูสมุห๑เอี่ยม หน๎า ๑๑๖)
กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสะมาธิ อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ วิวิจเจวะ กาเมหิ วิวิจจะ
อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ สะวิตักกัง สะวิจารัง วิเวกะชัมปีติสุขัง ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ , วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา อัชฌัตตัง สัมปะสาทะนัง เจตะโส เอโกทิภาวัง อะวิตักกัง อะวิจารัง สมาธิชัมปีติสุขัง ทุติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ
วิหะระติ , ปีติยา จะ วิราคา อุเปกขะโก จะ วิหะระติ สะโต จะ สัมปะชาโน สุขัญจะ
กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติ ยันตัง อะริยา อาจิกขันติ อุเปกขะโก สะติมา สุขะวิหารีติ
ตะติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ , สุขัสสะ จะ ปะหานา ทุกขัสสะ จะ ปะหานา ปุพเพ วะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมา อะทุกขะมะสุขัง อุเปกขาสะติปาริสุทธิง จะตุตถัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสะมาธีติ
ซึ่งแปลวํา (คําแปล จาก สวดมนต๑แปลของมหามกุฏฯ )
ดูกํอนภิกษุทั้งหลาย สั มมาสมาธิ (ความตั้งจิตมั่นชอบ) เป็น อยํางไร ?
ดูกํอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดแล๎วจากกามารมณ๑ สงัดแล๎วจาก
ธรรมที่เป็นอกุศล เข๎าถึงปฐมฌาน ประกอบด๎วย วิตกและวิจาร มีปีติและสุขอัน
เกิดจากวิเวก,
เพราะความที่วิตกและวิจารทั้งสองระงับลงเข๎าถึงทุติย ฌานเป็นเครื่องผํองใส
ใจ ณ ภายใน ให๎สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไมํมีวิตก ไมํมีวิจาร มีแตํปีติ
และสุขที่เกิดจากสมาธิ,

๑๓๐
อนึ่ ง เพราะความที่ ปี ติ วิ ร าศปราศไป ยํ อ มเป็ น ผู๎ เ พิ ก เฉยอยูํ และมี
สติสัมปชัญญะ และเสวยสุขอันใดเลําเป็นเหตุ พระอริยเจ๎าทั้งหลาย ยํอมกลําว
สรรเสริญผู๎นั้นวําเป็นผู๎อุเบกขา มีสติอยูํเป็นสุข เข๎าถึง ตติยฌาน,
เพราะละสุขเสียได๎ เพราะละทุกข๑เสียได๎ เพราะความที่โสมนัสและโทมนัส
ทั้ง ๒ ในกาลกํอนอัสดงดับไป เข๎าถึง จตุตถฌาน ไมํมีทุกข๑ ไมํมีสุข มีแตํ
ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา,
ดูกํอนภิกษุทั้งหลาย อันนี้ที่กลําววํา สัมมาสมาธิ
บทวิเคราะห์ สําหรับพระโยคาวจรผู๎มีอัธยาศัย ทางปัญญาวิมุตติ คือผู๎มาก
มาทางด๎านการเจริญปัญญา เมื่อบรรลุเต็มภูมิของอนาคามีแล๎วไซร๎ ตั้งแตํนั้น
จิตจะไมํเสื่อมจากปฐมฌาน เนื่องจากสามารถละจาก กามวิตก และอกุศลวิตก
ไปได๎
สมดังคําพระบาลีที่กลําวเกี่ยวกับปฐมฌานไว๎วํา
“ … วิวิจเจวะ กาเมหิ วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ สะวิตักกัง สะวิจารัง วิเวกะชัม
ปีติสุขัง ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ … ”
นั่นคือ จิตของทํานจะปลอดโปรํงจากกามวิตก และอกุศลวิตก แตํยังมีกุศลวิตก กุศลวิจาร ซึ่งสามารถทําให๎เกิดปีติและสุขอันเกิดจากการปราศจากอกุศลวิตกได๎ตามควร แตํเนื่องจากจิตยังมีวิตกวิจาร จึงพาให๎เกิดความฟุ้งซํานได๎
งํายดายมาก
ฉะนั้นเมื่อทํานเกิดปัญญาเห็นโทษของวิตก วิจาร ก็จะทําความเพียรเพื่อดับ
วิ ต กวิ จ าร ด๎ ว ยการกํ า หนดปั จ จุ บั น อารมณ๑ ใ ห๎ ม ากขึ้ น ละความวิ ต กวิ จ าร
เกี่ยวกับกุศลให๎ขาด เมื่อทํานสามารถละอุปาทานในวิตกวิจาร หรืออุปาทานใน
วจีสังขาร หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ อุปาทานในภาษามนุษย๑ทั้งหลายเสียได๎ จิตของ
ทํานก็จะเข๎าถึงความสงบที่ลึกซึ้งอีกขั้นนึง คือ จิตของทํานจะไมํเสื่อมจากทุติย ฌาน ดังบาลีเกี่ยวกับทุติยฌานวํา
“ … วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา อัชฌัตตัง สัมปะสาทะนัง เจตะโส เอโกทิภาวัง
อะวิตักกัง อะวิจารัง สมาธิชัมปีติสุขัง ทุติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ … ”
จิตระดับนี้จะปราศจากวิตกวิจาร จิตจะสามารถกําหนดปัจจุบัน อารมณ๑ได๎
มากยิ่งขึ้น แตํเนื่องจากยังประกอบไปด๎วยปีติอันเป็นธรรมขั้นหยาบ จิตจึงจะ
เกิดความเดือดร๎อนตํอไปอีก เนื่องจากปีตินี่เองเป็นต๎นเหตุ เพราะวํา ปีติจะทํา
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๑๓๑

ให๎จิตเกิดความพลุํงพลํานขึ้นโดยไมํจําเป็น ซึ่งก็เป็นสาเหตุสําคัญอีกประการที่
จะทําให๎จิตฟุ้งซํานได๎งําย และก็การที่จิตเสพเสวยรสของปีติมาก ๆ จะสามารถ
ทําให๎กามวิตกอยํางหยาบสามารถกําเริบขึ้นมาในจิตได๎ เมื่อกามวิตกกําเริบแล๎ว
ก็ไมํต๎องหํวงเลยวํา อกุศลวิตกตําง ๆ จะกําเริบเป็นเงาตามตัว ฉะนั้นเมื่อพระ
โยคาวจรได๎เกิดปัญญาเห็นโทษของปีติ ก็จะทําความเพียรเพื่อดับปีติ โดยการ
ถอนอุปาทานในปีติ ถอนความยินดียินร๎ายในการเกิดขึ้น ตั้งอยูํ ดับไปของปีติ
จิตของทํานก็จะเลื่อนเข๎าถึงความสงบที่ลึกซึ้งขึ้นอีกขั้นนึงคือ จิตของทํานจะไมํ
เสื่อมจาก ตติยฌาน
ดังบาลีเกี่ยวกับตติยฌานกลําววํา
“ … ปีติยา จะ วิราคา อุเปกขะโก จะ วิหะระติ สะโต จะ สัมปะชาโน สุขัญจะ กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติ ยันตัง อะริยา อาจิกขันติ อุเปกขะโก สะติมา สุขะวิหารีติ ตะติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ … ”
นั่นคือ จิตระดับตติยฌานจะปราศจากอาการตื่นเต๎นพลุํงพลํานอันเป็นอาการ
ของจิ ต ในระดั บ ที่ ยั งเสวยรสของปี ติ จิ ตจะเข๎ า สูํ ร ะดั บ แหํงการเสวยสุ ข ชนิ ด
ละเอียด แตํจนแล๎วจนรอด สุขอันละเอียดนี้ ก็ยังเป็นธรรมขั้นหยาบ จิตก็ยังจะ
เกิดความเดือดร๎อนจากการเสวยรสของสุขอันละเอียดนี้อยูํนั่นเอง เพราะตราบ
ใดที่ยังมีการเสวยอยูํ ก็จะไมํสามารถถอนรากเหง๎าของตัณหาได๎ และตราบใดที่
ยังมีสุข จิตก็ยํอมจะไมํพ๎นทุกข๑ไปได๎ และก็การที่จิตยังเสวยรสของสุขอยําง
ละเอียดนี้อยูํ ก็จะสามารถทําให๎กามวิตกอยํางละเอียดสามารถกําเริบขึ้นมาใน
จิตได๎ เมื่อกามวิตกกําเริบแล๎ว ก็ไมํต๎องหํวงเลยวํา อกุศลวิตกตําง ๆ จะกําเริบ
ขึ้นเป็นเงาตามตัว
ฉะนั้น เมื่อพระโยคาวจรได๎เกิดปัญญาเห็นโทษของสุข ก็จะทําความเพียร
เพื่อดับสุข โดยการถอนอุปาทานในสุข ถอนความยินดียินร๎ายในการเกิดขึ้น
ตั้งอยูํดับไปของสุข จิตของทํานก็จะเลื่อนเข๎าถึงความสงบที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกขั้นนึง
คือจิตของทํานจะไมํเสื่อมจาก จตุตถฌาน
ดังบาลีเกี่ยวกับ จตุตถฌาน กลําววํา
“ … สุขัสสะ จะ ปะหานา ทุกขัสสะ จะ ปะหานา ปุพเพ วะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมา อะทุกขะมะสุขัง อุเปกขาสะติปาริสุทธิง จะตุตถัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ … ”

๑๓๒
นั่นคือ จิตระดับจตุตถฌาน จะเป็นจิตที่ปราศจากสุขและทุกข๑ เพราะที่ใดมี
สุ ข ที่ นั้ น ยํ อมมี ทุก ข๑ จะเป็ น จิ ต ที่ ป ราศจากโสมนั ส และโทมนั ส เพราะที่ ใ ดมี
โสมนัส ที่นั้นยํอมต๎องมีโทมนัส ฉะนั้นจิตระดับ นี้จะบริสุทธิ์ผํองใสด๎วยสติและ
อุเบกขา
จิ ต ที่ ทรงอยูํ ด๎ ว ยจตุ ต ถฌานยํ อ มมี ค วามพรั่ งพร๎ อมที่ จ ะบรรลุ ภู มิ ธ รรมขั้ น
อรหัตผลในกาลทุกเมื่อ
อนึ่ง จิตในขณะที่จะละวิตกวิจารนั้น ถ๎าจะเรียกไปก็จะได๎วําเป็นจิตระดับที่จะ
ละดีหรือละบุญ ซึ่งจะเป็นการงานระดับหนึ่งของบุคคลผู๎ บรรลุธรรมขั้นอนาคามี
ไปแล๎ว ซึ่งพระอริยะเบื้องต่ํากวํานี้หรือผู๎ที่เป็นปุถุชนจะไมํต๎องมายุํงเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการละดีหรือละบุญเป็นอันขาด เพราะวําจิตของระดับที่ต่ําลงไปจะต๎อง
อาศัยความดีและบุญมาชํวยในการละความชั่วหรือบาป ตํอเมื่อทํานได๎บรรลุ
ธรรมขั้นอนาคามีแล๎ว ความชั่วและบาปก็ได๎ถูกละไปแล๎ว ทํานก็จะดําเนินการละ
ความดี ห รื อละบุ ญ เพื่ อ ที่ จ ะให๎ จิ ตทํ า นบริ สุ ทธิ์ ขึ้ น ถึงระดั บ อรหัตภู มิ เปรี ย บ
ประดุจในการซักผ๎า ถ๎าผ๎ายังไมํสะอาดเพียงใด ก็อยําเพิ่งล๎างผงซักฟอกออก
เสีย แตํเมื่อใดที่ได๎ซักผ๎าจนสะอาดแล๎ว ก็จําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องล๎างผงซักฟอก
ออกไปให๎หมด บุ ญ และความดี ก็เ ปรี ย บดั ง ผงซั กฟอก บาปและความชั่ ว ก็
เปรียบดังความสกปรกในผ๎า จิตก็เปรียบประดุจผ๎า
นั่นคือ เมื่อจิตยังไมํหมดไปจากความชั่วอยูํเพียงใด ก็จําเป็นที่จะต๎องเกาะยึด
ความดีอยูํ แตํเมื่อใดที่ความชั่วได๎ถูกกําจัดออกไปแล๎ว เมื่อนั้นแล ที่จะต๎องละ
ความดีออกไปด๎วย
แตํอยํางไรก็ตาม การละดีของพระอริยะขั้นสูงนั้น ไมํใชํหมายความวําทําน
จะเลิกทําความดี ความจริงทํานก็จะยังกระทําความดีหรือกระทําบุญไปจนวัน
ตาย แตํที่ทํานจะตัดคือ ตัว วิตก และวิจารในบุญออกไปให๎หมด ฉะนั้นการ
กระทําความดีของทํานจึงจะกลายเป็นเพียงกุศลกิริยาเทํานั้น จะไมํเป็นกุศลกรรมขึ้นมา
ในทางภาคปฏิบัติแล๎ว เราอาจสังเคราะห๑องค๑ธรรมในสัมมาสมาธิลงในหมวด
ของขันธ๑ ๕ ได๎เครํา ๆ ดังตํอไปนี้ วิตก  สัญญาขันธ๑, วิจาร  สังขารขันธ๑, ปีติและสุข  เวทนาขันธ๑ ฉะนั้นการละวิตกและวิจารยํอมหมายถึงการ
ละอุปาทานในสั ญญาขั นธ๑ และสั งขารขันธ๑ ตามลํ าดั บ การละปีติและสุ ข ยํอม
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๑๓๓

หมายถึงการละอุป าทานในเวทนาขั น ธ๑ ซึ่ งก็ หมายถึงการละตัณหาไปในตัว
นั่นเอง เพราะตัณหาและเวทนาเนื่องกันอยูํ
เมื่อพระโยคาวจรได๎พัฒนาสัมมาสมาธิไปจนถึงขั้นจตุ ตถฌาน ซึ่งมีองค๑ธรรม
คือสติและอุเบกขา สิ่งที่จะต๎องทําตํอไปก็คือการที่จะรักษาสติและอุเบกขาให๎อยูํ
อยํ า งถาวรมั่ น คงไมํ เ สื่ อ มถอย วิ ธี ก ารนั้ น ก็ จ ะต๎ อ งมากํ า หนดหยั่ ง รู๎ ส ติ แ ละ
อุเบกขาวํามีธรรมชาติเป็นเชํนใด เกิดขึ้นด๎วยสาเหตุใด และดับไปด๎วยสาเหตุ
ใด แล๎วถอนความยึดมั่นอุปาทานและความเข๎าใจผิดในธรรมชาติของสติและ
อุเบกขาออกเสีย นั่นก็คือการละซึ่งอวิชชา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการถอนอุปาทาน
ในวิญญาณขันธ๑นั่นเอง ด๎วยวิธีปฏิบัติเชํนนี้ ก็จะทําให๎สติและอุเบกขาในจิตของ
พระโยคาวจรมีความถาวรมั่นคง ซึ่งก็คืออาการที่พระโยคาวจรได๎บรรลุสูํภูมิ
ธรรมขั้นอรหัตผล โดยมีดวงจิตที่บริสุทธิ์ไว๎ด๎วยสติและอุเบกขา เป็นปัจจัยให๎
การถอนรากถอนโคนอวิชชาบรรลุความสําเร็จนั่นเอง ฉะนั้น สัมมาสมาธิระดับ
จตุตถฌานที่ผํองแผ๎วไปด๎วยสติและอุเบกขาเทํานั้น ที่จะเกื้อกูลแกํพระโยคาวจร
ในการที่จะบรรลุอรหัตผลเป็นอยํางยิ่ง
จบบทวิเคราะห๑ เรื่อง ‚สัมมาสมาธิ‛
บันทึกเมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๘ ที่อยุธยา
ความดีของบันทึกชุดนี้ขอถวายบูชาพระคุณ พระอาจารย๑จําเนียร สีล เสฏฺโ
วัดถ้ําเสือ จ.กระบี่ พระอาจารย๑ผู๎มีคุณธรรมอันประเสริฐยิ่ง

๑๓๔

๑๓๕

ธรรมภาษิต ตอน
‚ตัณหาอยูํหนใด‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

พ.ศ. ๒๕๓๙

 ความกตั ญ ๒ู คื อ ใบเบิ ก ทางที่ จ ะชํ ว ยให๎ คนขึ้ นสูํ ที่ สู ง บุค คลที่ไ มํ มีค วาม
กตัญ๒ู จะไมํสามารถขึ้นสูํที่สูงได๎
 ในฐานะของคนมีลูกทั้งหลาย เมื่อคํานึงถึงวํา ในที่สุดตัวเองจะต๎องตายจาก
โลกนี้ไป ยํอมจะพยายามอุปถัมภ๑ค้ําจุนลูกตัวเอง เพื่อจะให๎สามารถยืนยงคงอยูํ
เป็นตัวแทนของตนตํอไปในกาลข๎างหน๎า
 ในฐานะที่ข๎าพเจ๎าไมํมีลูก เมื่อคํานึงถึงวํา ในที่สุดตัวเองจะต๎องตายจากโลก
นี้ไป ข๎าพเจ๎าจึงคิดที่จะพยายามอุปถัมภ๑ ค้ําจุน แกํสรรพสัตว๑ทั้งหลายทั้งปวง
ไมํมีปริมาณ ไมํมีขอบเขต ขอให๎พอที่จะสามารถดํารงตนอยูํในโลกนี้ได๎อยํางไร๎
ความทุกข๑เข็ญทรมาน
 ความรู๎ เ ป็ น ของชาวโลก ความละเป็ น ของชาวธรรม ผู๎ ที่ ถึ ง พร๎ อ มด๎ ว ย
ความรู๎และความละ คือมหาบุรุษ
 อภิญญาคือตัวรู๎ ปฏิสัมภิทาคือตัวเข๎าใจ วิมุตติคือตัวละ
 ผู๎ที่จ ะสําเร็จ อรหันต๑ได๎ ต๎องเห็นวํ ากาลเวลาเป็นเรื่องสมมุติ และสามารถ
เพิกถอนความกําหนดหมายเรื่องกาลเวลา เรื่องเร็ว เรื่องช๎า ออกเสียได๎ มีแตํ
ความพอดีโดยประการทั้งปวง
 ผู๎หนักแนํนคือผู๎ที่ถือหน๎าที่สําคัญกวําอารมณ๑
 จงพร๎อมที่จะเข๎าไปชํวยเหลือผู๎ที่ตกทุกข๑ได๎ยากทุกเมื่อ แตํจงอยําไปบังคับ
ให๎ใครยอมรับการชํวยเหลือของเรา
 ผู๎ที่ถูกดํามิจําเป็นจะต๎องเป็นผู๎ผิดเสมอไป
 ถ๎าหวังมากก็เบื่อมาก ถ๎าไมํหวังมากก็ไมํเบื่อมาก

๑๓๖
ชีวิตคือการเรียนรู๎ และการลองผิดลองถูก … กวําจะรอบรู๎ก็ใกล๎ตายเสียแล๎ว
 ทําไมจิตเราจะต๎องเข๎าไปเสวยสิ่งที่ยังมาไมํถึงด๎วย
 คนหนุํมยํอมพยายามที่จะให๎ผลงานสร๎างโอกาส แตํผู๎มีอายุ มีประสบการณ๑
ยํอมรอคอยโอกาสที่จะสร๎างผลงาน
 ตราบใดที่เรายังวางอุเบกขาตํอตัวเองไมํได๎ ก็ชื่อวํายังไมํเกํงอยูํตราบนั้น
 ปัญญาขันธ๑ในความหมายของพระพุทธเจ๎าคือ ปัญญาการรู๎ละ ไมํใชํปัญญา
ในการรู๎จํา ไมํใชํปัญญาในการรู๎พูด
 บุคคลผู๎เต็มอิ่มในตัวเอง ยํอมจะไมํต๎องการเรียกร๎องความสนใจ ความเห็น
ใจจากใคร
 ความสมหวัง - ความผิดหวัง, ความสําเร็จ - ความล๎มเหลว, ทุกสิ่งคือการ
เรียนรู๎และชํวยพอกพูนประสบการณ๑ชีวิต เพิ่มพูนสติปัญญาในธรรม
 บุค คลผู๎ ไ มํ ป ระมาทยํ อ มดํ า เนิ น การฝึก ฝนอธิ ศี ล อธิ จิ ต อธิ ปั ญ ญาอยูํ เ ป็ น
เนืองนิจ
 ปลํอยให๎เมตตาพอกพูน ในใจให๎ถึงขีด สุด สํวนอุเบกขาให๎อยูํกับความเป็น
จริง ภายในใจเราให๎แผํออกไปอยํางเต็มแรงวํา “สัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุข” สํวน
ในความเป็นจริงนั้น “สัตว์ทั้งปวงย่อมเป็นไปตามกรรม” เมตตานั้นอยูํที่ใจ
สํวนอุเบกขานั้นคือความเป็นจริง
 ผู๎ที่โชคดีที่สุดในโลกก็คือผู๎ที่รู๎จักความพอดี
 การละอุ ท ธั จ จะได๎ ก็ คื อ การละความหลงในมายาแหํ ง การปรุ ง แตํ ง ของ
สังขารขันธ๑ได๎ คือการไมํติดในอดีตและอนาคตและสามารถเห็นแจ๎งในปัจจุบัน
อยูํ
 การละอวิ ช ชาได๎ คื อ การละอุ ป าทานในความมี อ ยูํ ใ นปั จ จุ บั น ที่ ป รากฏใน
ความเห็นแจ๎งของสติได๎
 การละมานะ คือการละรูปลั กษณ๑หรือการละเปลือก หรือการละกระดาษหํอ
ของแหํงความมีอยูํ เป็นอยูํ ตั้งอยูํ ทรงอยูํ ที่ปรากฏแกํสติของพระโยคาวจรผู๎
เพียรเพํงอยูํในปัจจุบันอารมณ๑นั้น
 โลกนี้ไมํนําอยูํ เป็นเพียงที่สร๎างบารมีเทํานั้น
 ความสามารถในการชํวยเหลือผู๎อื่นจะมีความนําภาคภูมิใจอันใด ในเมื่อยัง
เอาตัวเองไมํรอด
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เมื่อแผํเมตตาไปจนกระทั่งเกิดความรู๎แจ๎งวํา สัตว๑ทั้งปวงมีกรรมเป็นของตน
ก็จะเจอตัวอุเบกขา
 ความพยายามที่จะไปรู๎เรื่องสิ่งอื่น คนอื่น คือความพยายามที่จะหนีตนเอง
 วิ่งมาก็ชํางเหนื่อยนัก หยุด พักเสียที ตัณหานี้วิ่งตามเทําไรก็ไมํรู๎จักจบเลย
ถ๎าหากละตัณหาเสียได๎ก็สบายอุรา ไมํต๎องวิ่งไปมาไลํคว๎าเงา วิ่งไลํแตํเช๎าจรด
เย็นก็เห็นจะหมดแรงเสียเปลํา วิ่งตามสนองตัณหากับการไลํคว๎าเงา ก็ไมํเห็น
จะแตกตํางอะไรกันเลย
 เราเจ็ บ ปวดเดื อ ดร๎ อ นก็ เ พราะวํ า มี อ วิ ช ชา หลงใหลในความมี อ ยูํ เป็ น อยูํ
ตั้งอยูํ หลงใหลในความมีคน มีสัตว๑ มีหญิง มีชาย พอมานะมาเสริมก็ชํวยเพิ่ม
เปลือกเพิ่มเรื่องให๎มากขึ้นไปอีกด๎วยความยึดความติด พออุทธัจจะมาผสมโรงก็
ยิ่งตีกวนให๎เรื่องวุํนวาย แสํไปเอาอดีต อนาคต มารํวมวงไพบูลย๑
 สรุปแล๎ว อุท ธั จ จะ มานะ อวิ ชชา ก็พาให๎เราบ๎า พาให๎เราประสาท พาให๎
เราเจ็บปวดเดือดร๎อนอยูํทุกเมื่อเชื่อวันนั่นเอง
 ความรู๎ ถ๎าหากวํ ามีมากมายแตํชํว ยเหลือตัวเองไมํได๎ จะมีประโยชน๑อะไร
กับไอ๎ความรู๎ทํวมหัวเอาตัวไมํรอด
 ชีวิตของเราจมปลักอยูํกับความโงํบอด มืดมน อนธการ มาตลอด จนกระทั่ง
ได๎มาเจอกับพุทธธรรม
 ปีติ ไมํสามารถชํวยเราดับทุกข๑หรอก ต๎องอุเบกขาจึงจะชํวยได๎
 ความจริงสั ญลักษณ๑ของเพศชาย เพศหญิง ก็เป็นของธรรมชาติธรรมดาที่
ไมํหยาบคาย แตํเพราะมีตัณหาอุปาทานอันแรงกล๎าเข๎าไปผสมโรง เลยทําให๎สิ่ง
เหลํานี้พลอยหยาบคายไป
 สิ่งชั่วร๎ายในโลกนี้ ก็มีอยูํตรงที่ตัณหา อุปาทาน เทํานั้น นอกจากนี้ ออกไป
ก็ไมํมีแล๎ว
 นิพพานไมํอาศัยเหตุปัจจัย แตํวําการบรรลุนิพพานต๎องอาศัยเหตุปัจจัย มี
การบรรลุโดยลําดับ เจริญขึ้นโดยลําดับ ผู๎ใดพยายามเจริญมงคลทั้ง ๓๘ ข๎อ
นั่นยํอมเป็นเหตุปัจจัยให๎ไปสูํการบรรลุนิพพานโดยแท๎
 การได๎สิ่งมีคําใด ๆ ในโลก ก็ไมํทรงคุณคําเทํากับการได๎รู๎แจ๎งอริยสัจ
 สภาวเหตุการณ๑ทั้งหลายเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมดา เมื่อไมํมีตัณหา เรื่องก็
จบ


๑๓๘
การละตัณหา ก็คือ การอยูํที่นี่ ไมํหนี ไมํสู๎
 การได๎พบตัณหา ได๎เห็นตัณหา ได๎ ทราบอาการปรากฏและอาการดับ ของ
ตัณหา ก็ชื่อวําได๎เดินมาครึ่งทางแล๎ว เมื่อใดที่ญาณปัญญาแหลมคมจนสามารถ
ละตัณหาได๎ ก็ถึงสุดทาง
 วิธีแก๎ไขที่ดีที่สุดคือการป้องกัน
 ผู๎ที่จะประสบความยั่งยืนในชีวิตพรหมจรรย๑ คือผู๎มีอัธยาศัยน๎อมไปในความ
ยินดีในวิถีชีวิตที่เรียบงําย
 อยําไปหวังอะไรจากสิ่งใด ทุกสิ่งผํานมาผํานไป เกิดดับ เกิดดับ
 สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งรู ป ธรรม นามธรรม ยํอมเป็นไปตามเหตุปัจ จัย มิได๎
เป็นไปตามความทะยานอยากของใคร
ฉะนั้น บุคคลผู๎ฉลาด ผู๎มีปัญญา เมื่อต๎องการประสบความเจริญรุํงเรืองใน
กรณีใดก็ตาม ยํอมจะพากเพียรพยายามที่จะสร๎างเหตุปัจจัยให๎ดีที่สุด โดยไมํ
ต๎องให๎ความทะยานอยากมามีสํวน เรียกวํา สักแตํสร๎างเหตุปัจจัยโดยไร๎ตัณหา
ฉะนั้น พระอรหันต๑ทั้งหลาย แม๎จะสิ้นตัณหาก็ยังสามารถสร๎างเหตุปัจจัย
แหํงความเจริญรุํงเรืองขึ้นมาได๎
 ผู๎ที่มีความสามารถที่แท๎จริงต๎องสามารถควบคุมอารมณ๑ของตนให๎ปราศจาก
ความเครียดและความวิตกกังวล
ผู๎ใดที่ไมํสามารถควบคุมอารมณ๑ของตนให๎ปราศจากความเครียดและความ
วิตกกังวล ตํอให๎เขาสามารถควบคุมบัญชาคนอื่นได๎ นับพัน นับหมื่นคน ก็ชื่อ
วําเป็นผู๎อํอนแอไร๎ความสามารถอยูํตราบนั้น
 พระอรหันต๑ทํานยํอมไมํกําหนัด ขัดเคือง ลุํมหลง มัวเมา ในอารมณ๑อันเป็น
ที่ตั้งแหํงความกําหนัด ขัดเคือง ลุํมหลง มัวเมา เนื่องจากทํานปราศจากตัณหา
 อยูํให๎เขาชมเชยมาก ๆ ก็ฮึกเหิมเปลํา ๆ โดนเขาดูถูกเหยียดหยามนั่นดี
แล๎ว มันเจียมตัวดี
 การกระทํากิจ การตําง ๆ อยํางไมํ มีความหวั งผล ชํวยให๎ชีวิตปลอดโปรํ ง
โลํงเบาเป็นที่ยิ่ง
 จะกลับคืนสูํที่ใดก็ไมํสู๎กลับคืนสูํตัวเอง
 การไร๎อุปาทานคือรู๎สึกวําสิ่งทั้งปวงเป็นมายา
 ของดีจริง ไมํต๎องอวด ไมํต๎องโม๎ ไมํต๎องโฆษณา
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ระดับของความสิ้นไปแหํงตัณหาคือระดับความสูงขึ้นของจิต
 สิ่งดีสิ่งชั่ว ของโลก ก็เป็ นเพียงธรรมชาติธรรมดาอันสักแตํเพียงวํารู๎ สักแตํ
เพียงวําสัมผัส ของผู๎ไร๎ตัณหา
 อาการเข๎าไปกอดรัดในสิ่งทั้งหลายไมํ วําจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ด๎วย
จิตที่รํานทะยานอยาก ด๎วยตัณหาอุปาทานคือการกํอกองไฟเผาตัวเอง
 พระอรหันต๑ทํานก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปในทุกกรณี ยกเว๎นแตํวําทํานไร๎
ตัณหา
 สรรพทุกข๑ทั้งหลาย ยํอมรุมกินโต๏ะอยูํบนหัวของผู๎ประมาทในธรรมเป็นนิจ
 ผู๎ไมํประมาทในธรรมคือผู๎เห็นโทษอันยิ่งในบาป แม๎มีปริมาณน๎อย และเห็น
คุณอันยิ่งในบุญ แม๎มีปริมาณน๎อย
 ผู๎ประมาทในธรรมคือผู๎ไร๎คํา ในอันที่จะยังประโยชน๑ตนให๎ถึงพร๎อม
 อยากให๎ มั น จบเทํ า ไหรํ มั น ก็ ไ มํ จ บ พอเลิ ก อยากให๎ มั น จบ มั น ก็ จ บตรง
นั้นเอง เพราะเรื่องราวทั้งมวลมันจบลงตรงที่หมดความอยาก
 ถ๎าไมํโงํเสียกํอน จะฉลาดได๎อยํางไร ถ๎าไมํหลงติดมากํอน จะหลุดพ๎นได๎ที่
ไหน
 นิยายเรื่องนี้เริ่มต๎นตอนไหนก็ไมํรู๎เหมือนกัน รู๎แตํเพียงวําจะจบอวสานใน
ตอนที่ถอนตัณหาอวิชชาได๎กระทั่งรากนั่นแหละ
 สิ่งทั้งหลายทั้งปวงล๎วนแล๎วแตํเป็นมายาตรงที่วํามันไมํเที่ยง
 เบื่อความมีตัวตนเหลือเกิน
 จิตที่ราบเรียบเป็นสุขกวําจิตที่รื่นเริง
 อยําไปติดโลกตรงที่เปลือกของโลก เปลือกของโลกคือความมีความเป็น
 เรามาสัมผัสโลกเพื่อจะรู๎โลก เมื่อรู๎แล๎วก็ทิ้งไป อยําแบกเอาไว๎
 แคํความยึด ไว๎ เป็ นตัว เป็ นตนก็ทุกข๑พออยูํแล๎ว ยิ่งไปยึดมั่นผูกพันไว๎ด๎ว ย
อํานาจของกามอีก ก็ยิ่งทุกข๑หนักทวีคูณเข๎าไปใหญํ
 หลังจากเสียเวลาขวนขวายหาของมาตบแตํง ในที่สุดเราก็ค๎นพบวําความ
เรียบงํายสวยงามที่สุด
 จิตที่มากด๎ วยความยึด มั่นถือมั่นก็ไมํรู๎จักที่ที่จ ะสงบลงได๎ จิตที่ไร๎ความยึด
มั่นถือมั่นก็ไมํรู๎จักที่ที่จะฟุ้งซํานขึ้นได๎


๑๔๐
สัตว๑ที่ลงมาเกิดในเมืองมนุษย๑ยํอมมีวิบากเป็นผู๎กํากับให๎เป็นไปตามกรรมที่
ตัวเองได๎เคยสร๎า งไว๎ สัตว๑ บางพวกวิบากสํงอิตถินทรีย๑ให๎มากํา กับดูแ ล ก็จ ะ
สมมุติเรียกกันวําผู๎หญิง สัตว๑บางพวกวิบากสํงปุริสินทรีย๑ให๎มากํากับดูแล ก็จะ
สมมุติเรียกกันวําผู๎ชาย ผู๎หญิงที่ไปรักผู๎ชายเพราะถูกอิตถินทรีย๑ของตนหลอกวํา
เราเป็นผู๎หญิงคนหนึ่งต๎องหาผู๎ชายคนหนึ่งมาเป็นคูํ ผู๎ชายที่ไปรักผู๎หญิงเพราะ
ถูกปุริสินทรีย๑ของตนหลอก วําเราเป็นผู๎ชายคนหนึ่งต๎องหาผู๎หญิงคนหนึ่งมาเป็น
คูํ ซึ่งโดยปรมัตถ๑แล๎ว อิตถินทรีย๑ก็เป็นสมมุติ ปุริสินทรีย๑ก็เป็นสมมุติ เพศหญิง
ก็เป็นสมมุติ เพศชายก็เป็นสมมุติ รํางกายของทั้งชายและหญิงก็สักแตํวําเป็น
ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม มาผสมกัน ไมํมีตัว ไมํมีตน ไมํมีคน ไมํมีสัตว๑
ไมํมีหญิง ไมํมีชาย สภาวธรรมทั้งหลาย ทั้งรูปธรรม นามธรรม ก็สักแตํวําเป็น
ธรรมชาติธรรมดา ไมํมีความวุํนวาย แตํเนื่องจากสรรพสัตว๑ทั้งหลายประกอบติด
อยูํด๎วยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ฉะนั้น โลกนี้จึงถูกปั้นแตํงให๎วุํนวาย แตํทํานที่
ไร๎อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ทํานยํอมไมํมีความวุํนวาย อยูํในบ๎านก็ไมํวุํนวาย
อยูํในป่าก็ไมํวุํนวาย อยูํในหมูํชนก็ไมํวุํนวาย อยูํในที่สงัดก็ไมํวุํนวาย อวิชชา
ตัณหา อุปาทานนั่นแหละคือตัววุํนวาย หาใชํรูปธรรม นามธรรมไมํ
 เมื่อเทียบกิเลสกับการลํอเป้ าแล๎ว อวิชชาคือการตั้งเป้าไว๎ให๎ทุกข๑ระดมยิง
มานะคือการทําให๎เป้ามันใหญํขึ้นเพื่อให๎ทุกข๑ยิงถูกงําย อุท ธัจจะคือการเพิ่มเป้า
ให๎มากขึ้นทําให๎การพลาดเป้ามีน๎อยลงไปอีก รูปราคะและอรูปราคะคือการเลื่อน
เป้าเข๎ามาใกล๎ทุกข๑ให๎มันยิงงํายขึ้นไปอีก ถ๎ากิเลสมีมากก็ทุกข๑มาก กิเลสน๎อย
ทุกข๑น๎อย ไร๎กิเลสไร๎ทุกข๑
จบธรรมภาษิต ตอน ‚ตัณหาอยูํหนใด‛ บันทึกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙
คุณความดีของธรรมะชุดนี้ขอถวายบูชาพระคุณของพระอาจารย๑จําเนียร สีลเสฏฺโ วัดถ้ําเสือ อ.เมือง จ.กระบี่ พระอาจารย๑ผู๎มากไปด๎วยเมตตาและจาคะ
ด๎วยความเคารพอยํางสูง
ธรรมภาษิตที่ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎บันทึกทั้งหมด ไมํสงวนลิขสิทธิ์
ขอให๎สรรพสัตว๑จงมีสํวนในการดื่มด่ําธรรมรสเถิด
พระชุมพล พลป๒ฺโ


๑๔๑

ธรรมภาษิต ตอน
‚ลมเหมันต๑กรรโชก‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

พ.ศ. ๒๕๔๐

 ตั้งจิตไว๎กับปัจจุบันอารมณ๑เฉพาะหน๎าให๎ได๎ก็พอแล๎ว ไมํต๎องรู๎อะไรเลย นั่น
แหละคือแกํนแท๎ของพุทธะ ตัวผู๎รู๎ ผู๎ตื่น ผู๎เบิกบานอยํางแท๎จริง
 หลังจากรู๎จนหมดแล๎ว ก็หยํอนก๎นลงพักให๎เต็มที่สักที หลังจากพิจารณาจน
รู๎รอบหมดแล๎ว ก็หยํอนจิตลงสูํปัจจุบันอารมณ๑ในฐานอันเป็นที่ตั้งแหํงสติสักที
 ชั่วชีวิตของคนคนหนึ่งก็เพียงไมํกี่ปีเอง จะแกํงแยํงชิงดีกันไปถึงไหน
 พระอรหันต๑ ทํานสักแตํวําทํา ไมํมีตัวเราของเราเข๎าไปเกี่ยว ไมํเยํอหยิ่ง ไมํ
อํอนน๎อม สักแตํวําทํา ไปตามวาสนา ไร๎กิเลสตัณหามาบงการ ทุกสิ่งทุกอยําง
จัดการไปตามเหตุปัจจัย เมื่อไร๎อวิชชาเรื่องก็จบ หาตัวตนของตนไมํพบ มีแตํ
ธรรมชาติ ธ รรมดาที่ เ กิ ด ขึ้ น ตั้งอยูํ ดั บ ไป ตามแตํเ หตุปั จ จั ย จะเข๎ า มาปรุ งแตํ ง
เป็นไปตามแรงกรรมและวิบากชักนํา ไปจนกวําวันที่ทํานจะดับขันธ๑เข๎า สูํพระ
นิพพาน ไมํต๎องกลับมาเวียนวํายตายเกิดในวัฏฏสงสารตํอไปอีกเลย
 ความลําบากยากเข็ญ ไมํเคยทําให๎ใครลืมตัว
 ถ๎ า ไมํ ต กข๎ า งทางสั ก หน ก็ จ ะไมํ รู๎ โ ทษของความนอกรี ต นอกรอยได๎ อ ยํ า ง
ลึกซึ้ง
 ความแจํ ม ชั ด แหํ ง สติ จ ะบั ง เกิ ด ได๎ ต๎ อ งฝ่ า ดํ า นของอุ ท ธั จ จะความฟุ้ ง ซํ า น
ออกมาสูํปัจจุบันอารมณ๑
 ท๎ายที่สุด คนจริงเทํานั้นที่จะเป็นที่ยอมรับของสังคม
 การเข๎าไปกําหนดหมาย ขั้นสู ง ขั้นต่ํา เราดีกวําเขา เลวกวําเขา เสมอเขา
ล๎วนแตํเป็นไปเพื่อการพิพาททางจิตโดยแท๎
 กํอนที่จะละกิเลสได๎ จะต๎องแจํมแจ๎งในธรรมชาติของกิเลสตัวนั้นกํอน

๑๔๒
บุคคลผู๎มิได๎เจริญอริยมรรคมีองค๑แปด ถึงจะยิ้มอยูํก็ไมํมีความสุข บุคคลที่
เจริญอริยมรรคมีองค๑แปด ถึงจะหน๎าบึ้งอยูํก็ไมํมีความทุกข๑
 หน๎ า ตาที่ ส วยงามมิ ไ ด๎ บํ ง บอกถึ ง จิ ต ใจที่ ดี ง าม ฉะนั้ น จงอยํ า มองคนที่
รูปลักษณ๑ภายนอก
 ความเห็นแกํตัวทําให๎โลกเอียง
 เพชรแท๎ ไมํวําอยูํบนเรือนแหวนหรืออยูํในโคลนตม ก็ยังเป็นเพชรแท๎วันยัง
ค่ํา พระอริยบุคคลไมํวําอยูํที่ใด จะมีคนเคารพยกยํองหรือสาปแชํงดูถูก ก็ยังเป็น
พระอริยบุคคลวันยังค่ํา
 หน๎าที่ของจิตที่มีกิเลสก็คือการทุกข๑เดือดร๎อนไปกับโลก หน๎าที่ของจิตที่ไร๎
กิเลสก็คือการไมํทุกข๑เดือดร๎อนไปกับโลก
 ตัณหาทั้ง ๓ นั้น เป็ นประดุ จ กองเพลิงที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให๎จิตเรําร๎อนกระวน
กระวายด๎วยอํานาจแหํงความทะยานอยาก จิตที่ถูกตัณหาแผดเผาแล๎ว ยํอมมิ
อาจที่จะสงบรํางับลงไปได๎
 เมื่อละตัณหาเสียได๎ ‚ความเป็นเชํนนั้นเอง‛ ก็จะปรากฏเดํนชัด เพราะวํา
ตัณหานั่นเองที่ชักนําให๎จิตออกจาก ‚ความเป็นเชํนนั้นเอง‛ ไปสูํ ‚ความเป็น
อยํางอื่น‛ ด๎วยอิทธิพลชักนําของความรํานทะยานอยาก
 เมื่อญาณปัญญารู๎รอบ ยํอมจะไมํปลํอยให๎ดวงจิตเข๎าไปเสวยรสแหํงความมี
ความเป็นทั้งปวง แม๎แตํความเป็นพระอรหันต๑ ญาณปัญญาที่รู๎รอบแล๎วก็จะไมํ
ยอมปลํอยให๎ดวงจิตเข๎าไปเสวยรสแหํงความเป็นอยํางเด็ดขาด
 บุคคลผู๎มิได๎เจริญสติ ปั ฏ ฐาน ๔ ถึงยิ้มอยูํก็มีความทุกข๑ บุคคลผู๎เจริญสติ ปัฏฐาน ๔ ถึงหน๎าบึ้งอยูํก็มีความสุข
 จงตั้งจิตให๎อยูํในความเป็นกลาง แล๎วถอนความมีตัวตนเสียให๎สิ้น
 เมื่อ สังขารทั้ งปวงแสดงทุ กข๑โ ทษให๎ญาณปั ญ ญาเห็น ความยึด มั่นกอดรั ด
แหํงจิตก็จางคลายลงไป
 ความเบื่อหนํายกับความกอดรัดเป็นอันเดียวกัน ถ๎าไมํมีความกอดรัดก็จ ะ
ไมํมีความเบื่อหนําย ถ๎าไมํมีความเบื่อหนํายก็จะไมํมีความกอดรัด
 การรู๎อะไรมากมายทํวมหัว ก็สู๎การสร๎างกุศลกรรมเป็นอาจิณไมํได๎
 รู๎เรื่องคนอื่นสักพันคน ก็สู๎รู๎เรื่องตัวเองสักครึ่งคนไมํได๎
 ต๎นเหตุแหํงความอยากคือความไมํสมอยาก


ธรรมภาษิต ตอน ‚ลมเหมันต๑กรรโชก‛

๑๔๓

ความเยํ อหยิ่งถือดี ทําให๎ความทุกข๑ใจของผู๎นั้นหยาบอ๎วนหนาหนักเป็ น
ทวีคูณขึ้นไป
 ความเสื่อมที่ยิ่งใหญํของมนุษย๑คือความเสื่อมจากสัมมาทิฏฐิ ไมํใชํเสื่อมจาก
ลาภยศ
 ปัจ จุบั น อารมณ๑ เป็ น ของมี คํา แตํ ร าคาถู ก มีค่ า หมายถึ งสามารถชํ วยดั บ
ทุกข๑ให๎ได๎อยํางทรงประสิทธิภาพ ราคาถูกหมายถึงหาได๎งําย ไมํต๎องมีฤทธา
ศักดานุภาพ ไมํต๎องมีความรู๎ทํวมหัว ไมํต๎องมีบุญบารมี ก็สามารถหาได๎
 ความเห็ น แกํ ตั ว ในใจมนุ ษ ย๑ คื อ กํ า แพงที่ ป้ อ งกั น ไว๎ มิ ใ ห๎ เ ราเข๎ า ไปแก๎
ความเห็นผิดในใจเขาได๎
 คนดีมิจําเป็นจะต๎องเป็นผู๎ที่ฝูงชนต๎องการ พระอริยะก็ยํอมเป็นที่ปรารถนา
ของผู๎มีศรัทธาเทํานั้น
 จาคะ (ความสละ)
นําไปสูํ ความเรียบงําย
ความเรียบงําย
นําไปสูํ ความมักน๎อยสันโดษ
ความมักน๎อยสันโดษ นําไปสูํ ความไมํมีเครื่องร๎อยรัด
ความไมํมีเครื่องร๎อยรัด นําไปสูํ ความไมํมีเครื่องผูกพัน
ความไมํมีเครื่องผูกพัน นําไปสูํ ความอิสระเสรีทางจิต
ความอิสระเสรีทางจิต นําไปสูํ ความหลุดพ๎น
ความหลุดพ๎น
นําไปสูํ นิพพาน
 บรรพชาสุขนี่ สุขหนอ สุขหนอ
 ความเห็นผิดนี่เป็นอันตรายร๎ายแรงกวําระเบิดปรมาณู
 การที่เ ราได๎ มี โอกาสมาเคารพบู ชานับ ถื อศรัท ธาเทิด ทูน ตํอ พระสัม มาสัม พุทธเจ๎านั้น นับเป็นโชคดีของเราอยํางมหาศาล
 โชคดีเหลือเกินที่ได๎เห็นกิเลสตัวเอง
 ผู๎รู๎จักประมาณตนคือคนประเสริฐ
 ผู๎ ที่ ไ มํ รู๎ จั ก สติ ปั ฏ ฐาน ยํ อ มรู๎ จั ก แคํ ก ารคิ ด ถึ ง เมี ย และลู ก ยํ อ มเป็ น ไปเพื่ อ
ความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานอันหนาแนํน
 ในจุด สุด ท๎า ยแหํง การสิ้ นสุ ด ทุ กข๑นั้น ไมํใ ชํจ ะมี ใครบรรลุ แตํต๎ องไมํ มีใคร
บรรลุ คือวําผู๎ที่จะถึงขั้นนั้นจะต๎องบรรลุถึงความไมํมีตัวตนนั่นเอง


๑๔๔
เวลาจะคิดการอะไรอยําใช๎อารมณ๑ ต๎องใช๎เหตุผลให๎มาก ความรุนแรงและ
ความแตกหักไมํใชํวิธีแก๎ปัญหาของชนชั้นปัญญาชน จงมีความหนักแนํน มี
เรื่องอะไรอยํากังวลลํวงหน๎า คํอย ๆ แก๎ไขด๎วยความเยือกเย็น ปัญหาทุกอยําง
จะลุ ลํวงไปได๎ ต๎องอาศัยความเยื อกเย็นและวิจารณญาณที่รอบตัว อยํา มอง
ปัญหาแคํเฉพาะหน๎า อยํากลบเศษแก๎วไว๎ด๎วยขี้เถ๎า มิฉะนั้น วันไหนเราเผลอ
ไปเหยียบโดนมันจะบาดเอาได๎ ปัญหาเล็ก ๆ อยําปลํอยเอาไว๎ให๎ใหญํกํอนคํอย
แก๎ บางทีวันนี้แก๎งําย ถ๎าปลํอยให๎ลุกลามแล๎วแก๎ลําบาก จงรักษาความดีอยําง
เกลือรักษาความเค็ม ความชั่วช๎าทรยศคดโกง ไมํเคยชํวยให๎ใครได๎ดี เมื่อเราได๎
ดีแล๎วก็พยายามชํวยคนลําบากด๎วย ใครเดือดร๎อนมาหาให๎พยายามชํวยเหลือ
ชํวยได๎ก็ชํวยไป ชํวยไมํได๎ก็วางเฉยเสีย ที่สําคัญอีกอยํางต๎องมีความรู๎คุณคน
ให๎มาก ใครมีบุญคุณตํอเราจงจําให๎แมํน สํวนเรามีบุญ คุณตํอใครให๎ลืมไปเสีย
อยําเนรคุณผู๎มีคุณตํอเรา อยําทรยศตํอมิตร ถ๎ามิตรทรยศตํอเราให๎แผํเมตตาให๎
อภัย จงดีใจวําเราได๎เห็นธาตุแท๎ของมันแตํเนิ่น ๆ อยําอาฆาตพยาบาทจองเวร
ใคร คนเราจะยิ่งใหญํขึ้นมาได๎มันต๎องด๎วยใจเราสูงกวําคนอื่น ฉะนั้นจะต๎องมี
เมตตาและการให๎อภัยให๎ยิ่งกวําคนอื่น คนอื่นไมํมีแตํเราต๎องมี บุญกุศลจงทํา
อยําได๎ขาด เพราะผู๎ที่ไร๎บุญกุศลมันรวยไมํทน ใครชวนทําบุญห๎ามปฏิเสธ ให๎
ยิ้มรับแล๎วทําทันทีอยํารีรอ เงินที่ทําบุญไปอยําเสียดาย เพราะเราจะกลับได๎
มากกวํานั้นด๎วยบุญอันนี้
 ปั ญ ญาเป็ น ตั ว บอกทิ ศ วิ ริ ย ะคื อ ตั ว ก๎ า ว ขั น ติ คื อ ตั ว มั่ น คง สั จ จะคื อ ตั ว
จริงจัง อธิษฐานคือตัวไมํเปลี่ยนแปลง ท๎ายที่สุดแล๎วไมํใชํผู๎มีปัญญาเทํานั้นที่จะ
ประสบผลสําเร็จ แตํต๎องเป็นคนจริงที่มีปัญญา เพราะโครงการใหญํในฝัน ไมํมี
คําเทํากับโครงการเล็ก ๆ ที่นําออกมาปฏิบัติ
 เงิ น ที่ อ ยูํ ใ นมื อ ของผู๎ เ ห็ น ผิ ด ยํ อ มจะใช๎ ไ ปในทางที่ จ ะทํ า ให๎ โ ลกเกิ ด กลี ยุ ค
สํวนเงินที่อยูํในอุ๎งมือของผู๎เห็นชอบยํอมจะถูกใช๎ไปในทางที่จะทําให๎โลกเกิดสันติ
สุข นั่ น แสดงถึงวํ า สิ่ งตํา ง ๆ ในอุ๎งมื อของพระธรรมเทํ า นั้ น ที่ จ ะมี คุณคํ า ตํอ
ชาวโลก จึงสรุปวําโลกนี้ นอกจากพระธรรมแล๎ว ไมํมีอะไรมีคําเลย
 เมื่อเราเข๎าไปทํางานในสํานักงานใหมํนั้น เจอใครก็กลายเป็นคนแปลกหน๎า
ไปหมด พอทํางานไปนาน ๆ คนแปลกหน๎านั่นแหละเป็นเพื่อนเราไปหมด เมื่อ
ปฏิ บั ติ ธ รรมใหมํ ๆ อะไรที่ ป รากฏแกํ จิ ตก็ เ ป็ น กิ เ ลสไปหมด แตํเ มื่ อปฏิ บั ติ
ชํานาญ กิเลสนั่นแหละมันจะมาสอนธรรมะให๎เราทุกตัวเลย
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ความหลุดพ๎นนั้นต๎องการเพียงแคํโลกุตตรธรรมมารับรอง โดยไมํต๎องการ
ให๎ชาวโลกมารับรองและรับรู๎
 การปฏิ บัติ ธ รรมนั้น เมื่ อเดิ น ทางถู กแล๎ว จะไมํมี การได๎อ ะไรเลย จะมีแ ตํ
การสูญเสียเทํานั้น จนท๎ายที่สุดแม๎แตํความมีตัวมีตนก็ต๎องสูญเสียไป
 พระอรหันต๑ทํานมีข๎อได๎เปรียบจากคนทั่วไปตรงที่ทํานใจเย็น ในขณะที่คน
อื่นใจร๎อน ซึ่งเมื่อทํานเอาข๎อได๎เปรียบของทํานอันนี้มาใช๎ จึงทําให๎ทํานทําอะไร
ก็ตาม ประสบผลสําเร็จเป็นอัศจรรย๑เหนือมนุษย๑ทั้งปวง
 ตราบใดที่ยังมีหน๎าบาน ก็ยังมีหน๎าแตกอยูํตราบนั้น
 ต๎องเข๎าใจไว๎นะ วําหวังอะไรจากกายนี้ ไมํได๎
 มานะ ก็คือ รู๎สึกภูมิใจ เยํอหยิ่ง ถือดี ที่มีกายนี้เหลือเกิน
 ความเจียมตัวเจียมตนเป็นลักษณะของพระอรหันต๑
 พระอรหันต๑ทํานเจียมตัวเจียมตนวํายังต๎องรับภาระในการแบก ในการธํารง
ขันธ๑ ๕ ที่ทุกข๑เดือดร๎อนเป็นชนักปักหลังของทํานอยูํ ทํานเจียมตัวเจียมตนมาก
เพราะทํานมีญาณปัญญาเห็นโทษของขันธ๑ ๕ อยํางแรงกล๎า ผู๎เจียมตัวเจียมตน
จึงได๎ชื่อวําเป็นผู๎ไมํประมาท
 ความรู๎สึกของพระอรหันต๑ ขณะที่ทํานปรนนิบัติขันธ๑ ๕ ก็เหมือนบุรุ ษผู๎หนึ่ง
ซึ่งมีหน๎าที่จําเป็นที่ต๎องปรนนิบัติขัดสีฉวีวรรณให๎แกํอสรพิษที่มีพิษร๎ายแรงอยําง
ที่สุด ฉะนั้นความรู๎สึกในขณะปรนนิบัติขันธ๑ ๕ ของพระอรหันต๑ก็คือ จําใจ จําเป็น
จํายอม ต๎องทําอยํางเสียไมํได๎
 อุทธัจจะสังโยชน๑ คือ ความปรุงแตํงแหํงความใครํ ที่จะอาศัยความมี ตัวมีตน
ออกไปเสวยรสแหํงเวทนา
 เมื่ อ เห็ น ทุ ก ข๑ เ ห็ น โทษในเบญจขั น ธ๑ ก็ จ งอยํ า มี ตั ว เราออกมาเสวยรสของ
โลกามิส
 เราสละเทวสมบัติเพื่อมาเสวยมนุษ ย๑ ส มบั ตินั้นไมํคุ๎มเลย ถ๎าเพื่อโลกุตตรสมบัติละก็ นับวําคุ๎มคําหนํอย


๑๔๖
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ฆราวาสวิสัย เป็นที่มาแหํงธุลี
 ไมํได๎ปฏิบัติเพื่อไมํให๎คนดํา แตํปฏิบัติให๎ไมํโกรธเวลาถูกดํา
 ถ๎าจะถือวําสําเร็จ ผลก็ต๎องผํานการทดสอบจากอารมณ๑ที่มากระทบโดยไมํ
รู๎ตัว โดยที่ยังไมํทันตั้งตัวได๎ มิใชํจากอารมณ๑ที่สรรหาจัดแจงมา
 เลิ ก สรรหากระดาษมาสอบอารมณ๑ เ สี ย ที ตํ อ ไปนี้ ข อให๎ พ ยายามทํ า ใจใน
ขณะที่เจอของจริง จงวางอุเบกขาให๎ได๎ ทั้งของดีของเลวที่เข๎ามาหา
 จงอยําแสวงหา แตํให๎คอยทําใจกับสิ่งที่มาหา
 ความเดือดร๎อนอะไร จะเทํากับความทุศีล
 เมื่อญาณปัญญาเห็นแจ๎งในทุกข๑อริยสัจ ก็จะชํวยให๎ละตัณหาได๎
 ความที่ไมํมีญาณปัญญาเห็นทุกข๑ จึงทําให๎อยากมีตัวมีตนอยูํในโลก
 ต๎องหาจิตดวงที่ไร๎อุปาทานให๎พบจึงสามารถอยูํกับทุกข๑อยํางไมํทุกข๑
 เมื่อญาณปัญ ญาหยั่งรู๎เ ห็นทุ กข๑ เห็นโทษ ของโลก และของสัง ขารมาก ๆ
แม๎แตํตัวเองคนเดียวยังไมํอยากมีเลย แล๎วจะอยากมีคูํได๎อยํางไร
 เมื่ อ มี ส มบั ติ ม าก ก็ อ ยากจะมี ตั ว ตนอยูํ เ สวยสมบั ติ อั น นั้ น มนุ ษ ย๑ ส มบั ติ
สวรรค๑สมบัติ มีตัวตนผู๎เสวย สํวนนิพพานสมบัติไมํมี
 รูปราคะนําไปสูํทุก ข๑กาย อรูป ราคะนําไปสูํ ทุกข๑ใ จ มานะนํา ไปสูํทุ กข๑ใหญํ
อุทธัจจะนําไปสูํทุกข๑แล๎วทุกข๑อีก อวิชชานําไปสูํทุกข๑ทั้งปวง
 ชี วิ ต คื อ การผํ า น ผํ า นสุ ข ผํ า นเศร๎ า ผํ า นหวาน ผํ า นขม ผํ า นดี ผํ า นชั่ ว
ผํานผิด ผํานถูก ผํานร๎อน ผํานหนาว ผํานฝน ผํานแล๎ง ไปจนกวําจะตาย
 เมื่อเห็นทุกข๑จึงเห็นโทษ เมื่อเห็นโทษจึงคิดสละ
 ทุกข๑จะเป็นตัวบอกเราวํา อุปาทานมีโทษแคํไหน
 การให๎ธรรมเป็นทานยํอมจะมีอานิสงส๑ คือ ชํวยให๎จิตวิญญาณของเราบรรลุ
นิติภาวะ การบรรลุนิติภาวะทางจิตวิญญาณคือไมํติดตัวเสวย
 เราห๎ามคนอื่นไมํให๎กระวนกระวายไมํได๎ แตํห๎ามตัวเองได๎
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๑๔๗

เมตตานั้นสักแตํวําเป็นอาการของจิต สํวนอุเบกขานั่นแลจึงเป็นธรรมะแท๎
 ความไมํอยากจะลํวงรู๎อนาคตเป็นความประเสริฐของดวงจิตอยํางยิ่ง
 ไมํ ต๎ อ งให๎ ใ ครมาเข๎ า ใจเรา เพี ย งแคํ เ ราเข๎ า ใจในตั ว เอง อยํ า งถํ อ งแท๎ ก็
พอแล๎ว
 ความดี ข องพระไมํ ใ ชํ อ ยูํ ที่ มี ว าจาแหลมคมสามารถดํ า คนอื่ น ได๎ อ ยํ า งเจ็ บ
แสบ แตํความดีของพระอยูํที่สามารถทนได๎กับการถูกวาจาแหลมคมดําอยําง
เจ็บแสบ
 ที่หมดความสงสัย ก็เพราะเลิกสอดรู๎ไงเลํา
 ผู๎ปฏิบัติธรรมถ๎าหากดําเนินไปถูกทางและได๎พบธรรมะที่แท๎ จะต๎องประสบ
กับความอํอนน๎อมถํอมตัวเป็นอยํางยิ่ง
สํวนผู๎ใดปฏิบัติแล๎วเยํอหยิ่งถือดี แสดงวําปฏิบัติผิดทางแล๎ว กําลังหลงเอา
พญามารมาเทิดทูน เชิดชู อยูํบนหัว
 การปลํ อ ยวางมี ค วามจํ า เป็ น มากสํ า หรั บ ผู๎ ที่ อ ยูํ กั บ ธรรมชาติ เพราะ
ธรรมชาติเขาไมํยอมให๎ใครยึดถือ ไมํวําเราจะกอดรัดคนที่เรารักไว๎สักเพียงใด
ในที่สุดก็ต๎องตายจากกัน ไมํวําเรารักลูกเมียเพียงใด เมื่อเราตายเขาจะไมํยอม
ให๎เราอยูํบ๎านเดียวกับเขาตํอไปแนํ ความตายยํอมมาเยือนบุคคลแนํไมํเกินร๎อย
ปี บุคคลผู๎ไมํประมาทจึงนึกถึงความตายเป็นนิจ และฝึกที่จะปลํอยวางให๎ได๎
กํอนที่ธรรมชาติจะมาบีบเค๎นให๎ปลํอยวาง
 ปุถุชนวัดความยิ่งใหญํตรงที่ตัวมี พระอริยะวัดความยิ่งใหญํตรงที่ตัวทิ้ง
 เราไมํสามารถทําให๎คนทุกคนศรัทธาเลื่อมใส รักใครํ ชอบพอเราได๎
 ความคิดที่จะเสวยกามเกิด มาจากความรู๎สึกที่วํา สิ่งทั้งหลายทั้ง ปวง เที่ยง
เป็นสุขและเป็นของเรา
 ผู๎ที่มีจิตอยูํในระดับของการหวั่นไหวตํอโลกธรรมก็คือ ผู๎มีจิตอยูํในระดับของ
มนุษย๑ ยํอมไมํพ๎นจากความเป็นมนุษย๑ไปได๎
 ความเห็นแจ๎งในความเสื่ อมลาภ ความเสื่อมยศ นินทา ทุกข๑ ชํวยให๎จิตเรา
ไขวํคว๎าเข๎าหาธรรม
 โลกธรรมก็คือธรรมของโลก ไมํใชํธรรมของเรา
 สติอยํางเดียวไมํได๎ เวลามีสติต๎องแสวงหาตัวอุเบกขา อุเบกขาอยํางเดียว
ไมํได๎ เวลามีอุเบกขาต๎องแสวงหาตัวสติ


๑๔๘
เมื่อใดที่เราปลํอยจิตงําย รักษาจิตยาก เมื่อนั้นจงอยําออกสูํสังคม เมื่อใดที่
เราปลํอยจิตยาก รักษาจิตงําย เมื่อนั้นจึงจะสามารถออกสูํสังคมได๎
 ไมํมีใครให๎เราได๎ดีกวําสิ่งที่เราทําขึ้นด๎วยความสามารถของตัวเอง
 พรสวรรค๑ที่ประเสริฐที่สุ ด คือ การชํานาญในการจัดการเรื่องตนเอง ไมํใชํ
การชํานาญในการจัดการเรื่องผู๎อื่น
 มองขันธ๑ ๕ ให๎เห็นเป็นมายา สมมุติ อนัตตาได๎ ก็หมดเรื่องแล๎ว
 สุดยอดวิชาธรรมคือการละตัณหา ๓
 วินัยจะดีทุกข๎อถ๎าเอามาจับผิดตัวเอง วินัยจะไมํดีทุกข๎อถ๎าเอาไปจับผิดคน
อื่น
 สึกเป็นสุข ไมํสู๎บวชอยูํลําบาก
 คนเราจะเกํงจริง ต๎องกล๎ายอมแพ๎
 อยําถืออดีตและอนาคตเป็นใหญํ เพราะวําจะทําให๎ปลํอยวางอารมณ๑ได๎ยาก
จงถือปัจจุบันเป็นใหญํ แล๎วจะทําให๎ปลํอยวางอารมณ๑ได๎งําย
 ที่ใดมีตัวติด ที่นั้นจะไมํมีตัวหลุด
 ความผิดพลาดทําให๎เราฉลาด ฉะนั้นผู๎ใดที่ไมํอยากเจอความผิดพลาดชื่อวํา
ไมํอยากเจอครูบาอาจารย๑ตนเอง
 ทั้ง ความสมหวั งและความผิ ด หวั ง คือ สิ่ งที่ ม าให๎ ศึ กษาและเรีย นรู๎ อยํ า ถื อ
เป็นจริงเป็นจัง
 ธรรมะไมํจํ าเป็น ต๎ องไปเจอในวั ด เทํ านั้ น เมื่อ เห็ นโลก เห็ นทุ กข๑ โทษของ
โลก มันก็เป็นธรรมะไปในตัวนั้นเอง ธรรมะไมํจําเป็นต๎องนุํงเหลือง หํมขาว
ธรรมะอยูํที่จิตไมํเห็นแกํตัว ไมํเบียดเบียนผู๎อื่นและตัวเอง พร๎อมทั้งอาศัยใน
โลกอยํางคิดสลัดออกทุกเมื่อ ไมํหลงติด ไมํหลงผิด เห็นแจ๎งในความเสื่อมของ
โลกอยูตํ ลอด อีกทั้งพร๎อมที่จะชํวยจูงเพื่อนรํวมโลกที่ยังมืดบอดออกสูํทางธรรม
ทุกเมื่อ
 ขอให๎มีจิตเป็นสิ่งที่ปัญญากลํอมเกลาดีแล๎ว จงมองโลกด๎วยความฉลาด ไมํ
หลงผิดไปกับสิ่งฉาบฉวยที่โลกหลอกลํอแมลงเมําทั้งหลายให๎บินเข๎าไปในกองไฟ
โลกนี้เป็นทุกข๑ ไมํช๎าความแกํ ความเจ็บ ความตาย และความพลัดพรากจากของ
รัก คนรัก ยํอมต๎องมาเยือนคนทุกคนไมํเว๎น สมบัติทั้งหลายเป็นเพียงของกอง
ทํวมโลก ยศ เกียรติ สรรเสริญ เป็นเพียงดอกไม๎ที่บานไมํนานก็เหี่ยวเฉา แก๎ว


ธรรมภาษิต ตอน ‚ลมเหมันต๑กรรโชก‛

๑๔๙

แหวนเงินทอง ตายแล๎วไมํมีใครขนติดตัวไปได๎ มีเพียงบุญและบาปเทํานั้นที่จะ
ติดตามไปแนํ นอน ความตายเป็นสิ่งที่โลกมอบให๎เสมอกันตั้งแตํราชา เศรษฐี
คนจน คนขอทาน ชนิดที่ไมํมีความลําเอียง ฉะนั้นผู๎มีดวงตาเห็นธรรม เมื่อเห็น
ซึ้งในความไมํเที่ยงของโลก พึงรีบสร๎างบุญบารมี ความดี เพื่อเป็นปัจจัยแกํพระ
นิพพานพลันทีเดียว
 เมื่ อบุ คคลปฏิ บัติ ธ รรมมากขึ้ นไป จิ ต ก็ จ ะยิ่ งเกาะเกี่ ยวกั บ คนน๎ อ ยลงทุ ก ที
อากัปกิริยาทั้งหลายเป็นเพียงมายาภาพที่จําเป็นจะต๎องแสดงไปตามมารยาท
ของโลก แตํภายในจิตของเขาผู๎นั้นยํอมจะแจํมแจ๎งอยูํวํา เราไมํเป็นอะไรกับใคร
ใครไมํเป็ นอะไรกับ เราทั้งสิ้น โลกนี้คือละคร ไมํช๎าความตายยํอมมาทําลาย
สรรพสิ่งที่หวงแหนยึดถือไปหมดสิ้น ไมํมีสิ่งที่เราจะยึดเอาไว๎ได๎แม๎เพียงปลาย
เข็ม สัตว๑ทั้งหลายตํางพากันเต๎นแสดงบทบาทไปตามกรรมที่กําหนดไปจนกวํา
วันที่ละครปิดฉาก ฝาโลงปิดหน๎า สรรพสิ่งทั้งปวงไมํเที่ยง ฉะนั้นไมํควรเข๎าไป
ยึดมั่นถือมั่นเลย
 เวลาเกิดความฟุ้งซํานอยําเครียด เพราะวําความฟุ้งซํานก็ไมํเที่ยง ไมํช๎าก็
จะดับไป ถ๎าเราโหยหิวในความสงบก็จะเดือดร๎อนมากเวลาฟุ้งซําน การฟุ้งซําน
ก็สักแตํวําเป็นอารมณ๑จรอันหนึ่ง จงอยํายึดมั่นถือมั่น
 คุณคําอันสุดยอดของธรรมอยูํที่การได๎สอนตนเอง ไมํใชํอยูํที่การได๎สอนคน
อื่น
 จงอยําหนีปัญหา การหนีปัญหาก็ต๎องไปเจอปัญหาอีก เพราะเราพกพาจิต
ที่อํอนแอไปด๎วย จงอดทนตํอสู๎กับปัญหา ไมํช๎ามันจะดับไปเอง ปัญหาทั้งหลาย
ไมํใชํปัญหา เพราะวําปัญหาทั้งหลายคือความเกิดดับ
 จะต๎องไปลงโทษคนชั่วทําไม ในเมื่อกฎแหํงกรรมเขาทําหน๎าที่อยูํแล๎ว เรา
ตัดสินยังมีผิดพลาดได๎ แตํกฎแหํงกรรมตัดสินไมํมีผิดพลาดเลย
 ความสัตย๑ซื่อจริงใจคือสุดยอดกลยุทธ๑
 ประสบการณ๑จะบอกให๎เรารู๎วําโลกนี้ไมํมีอะไรเที่ยงแท๎แนํนอน
 ความลํวงรู๎สิ่งตําง ๆ มากมาย ไมํมีคําเทํากระผีกเดียวของความไมํอยากรู๎
อะไร
 ข๎าพเจ๎ามีศรัทธาในปัจจุบันอารมณ๑
 ดูตัวเองดีกวําไปดูคนอื่น หาตัวเองดีกวําไปหาคนอื่น

๑๕๐
จิต ของเรามี เ ครื่ องอยูํ คือความไมํ อิงอาศัย อะไรนั้ นดี ที่สุด สํ า หรั บ จิตแล๎ ว
สมาธิทั้งหลายก็สักแตํวําเป็นวิหารธรรมชั่วคราวที่จิตเข๎าไปเสพอยํางไมํยึดมั่นถือ
มั่น
 เราพยายามที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อไปเป็นคนธรรมดาที่เจียมตัวเจียมตน
 เรื่องใดที่เรารู๎คนเดียว ต๎องทําเหมือนกับวําไมํรู๎ อันใดที่เรามีคนเดียวต๎อง
ทําเหมือนกับวําไมํมี
 จงบริสุทธิ์ โดยที่ไมํมีใครมารับผลของความบริสุทธิ์นั้นด๎วย
จบธรรมภาษิต ตอน ‚ลมเหมันต๑กรรโชก‛
บันทึกเมื่อ ต๎นปี ๒๕๔๐ ทํามกลางความหนาวเหน็บแหํงลมเหมันต๑ ณ เขา
แหํงหนึ่ง ที่จังหวัดเชียงใหมํ ความดีและบุญกุศลของธรรมะชุดนี้ ขอถวายบูชา
พระคุณและคุ ณแหํงบรรพชนทั้ งปวงที่ มีสํว นในการรักษาพระพุ ทธศาสนามา
จนถึงทุกวันนี้ สํวนข๎อบกพรํอง ข๎าพเจ๎าขอรับผิดแตํเพียงผู๎เดียว
ธรรมภาษิตที่ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎บันทึกทั้งหมด ไมํสงวนลิขสิทธิ์ ขอให๎สรรพสัตว๑
ทั้งหลายทั้งปวง ไมํมีประมาณ ไมํมีขอบเขต จงมีสํวนแหํงการดื่มธรรมรสเถิด
ด๎วยความนับถือ
จาก พระชุมพล พลป๒ฺโ


๑๕๑

ธรรมภาษิต ตอน
‚อุทยานธรรม บําเพ็ญจิต‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

ก.ค. ๒๕๔๑

โลกนี้มิได๎เป็นสุข เราจะมาประมาทหลงเพลินอยูํในโลกนี้ทําไม
 แม๎แตํอณูเดียวในโลกนี้ ก็ยึดไว๎เป็นของเรามิได๎
 ตําราเลํมสําคัญที่สุดคือการบรรลุแล๎วเห็นเอง
 เราไมํสามารถบงการบังคับบัญชาเรื่องราวในโลกนี้ได๎ทุกเรื่อง
 ทุ ก ข๑ ทั้ ง หลาย ไมํ วํ า ทุ ก ข๑ ก ายก็ ดี ทุ ก ข๑ ใ จก็ ดี เป็ น เพี ย งความเกิ ด ดั บ ใน
ปัจจุบันขณะ เมื่อใดเราเห็นวําทุกข๑ทั้ง ปวง ก็สักวําเป็นเพียงความเกิดดับใน
ปัจจุบันขณะ แล๎วละตัวเสวยในทุกข๑ได๎ เมื่อนั้นก็หมดทุกข๑ แตํทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะ
ทําดังนี้ได๎ ก็ต๎องเจริญสติให๎ถึงความไพบูลย๑พร๎อมทั้งญาณปัญญา ก็เห็นแจ๎งวํา
สิ่งทั้งปวงมันก็เป็นของมันอยํางนั้นเอง ไมํควรเข๎าไปยึดมั่นถือมั่น ไมํควรเข๎าไป
แบกเข๎าไปหาบ พร๎อมทั้งปลํอยวางลงได๎ ก็หมดทุกข๑
 ทําไมต๎องให๎ความสําคัญกับตัวเราให๎มากมายนัก
 สิ่งใดมีคุณ สิ่งนั้นก็มีโทษในตัวทั้งสิ้น
 จงเลิกเสวยรสของภาษามนุษย๑จากตัวเรา จากตัวผู๎อื่นเสียที จงเลิกเสวยรส
แหํงความสุขกาย ทุกข๑กายจากตัวเรา จากตัวผู๎ อื่นเสียที จงเลิกเสวยรสแหํง
ความสุขใจทุกข๑ใจจากตัวเรา จากตัวผู๎อื่นเสียที
 อารมณ๑ เบื่อ โกรธ ขี้โมโห ใจร๎อน กลัว ทั้งหมดเป็นอารมณ๑เชํนเดียวกัน
ชนิดเดียวกัน อยํางเดียวกัน วิธีที่จะทําให๎อารมณ๑เหลํานี้เบาบางคือ ต๎องฝึก
กรรมฐานที่เกี่ยวกับการกําหนดทุกข๑เป็นอารมณ๑แล๎วปลํอยวางในทุกข๑ให๎ได๎ ทุก
อารมณ๑ที่กลําวข๎างต๎นจะเบาบางเป็นอัตโนมัติ แตํก็ยังไมํสามารถหายขาดสูญได๎
ตราบใดที่ยังไมํเป็นพระอรหันต๑ เพราะรากเหง๎าของอารมณ๑เหลํานี้คือความยึด


๑๕๒
มั่นในขันธ๑ ๕ วําเป็น ตัวกู ของกู ต๎องฝึกฝนการกําหนดทุกข๑เป็นอารมณ๑ เชํน
หัดนั่งกรรมฐานในทําที่ปวดงําย เชํน ขัดสมาธิเพชร หรือนั่งยอง ๆ เมื่อเกิด
ความปวดก็ อ ยํ า เพิ่ ง เปลี่ ย นทํ า ฝึ ก กํ า หนดทุ ก ข๑ แ ล๎ ว พยายามปลํ อ ยวางวํ า
ทุกขเวทนานี้ ไมํใชํตัวเราของเรา ไมํควรยึดมั่นถือมั่น ฝึกอยํางนี้บํอย ๆ ทุก
วัน ตํอไปจิตจะไมํคํอยมีอารมณ๑เบื่อ โกรธ ขี้โมโห ใจร๎อน กลัว คือมันจะเบา
บางลง จงกําหนดทุกข๑แล๎วหัดปลํอยวางในทุกข๑ ปัญหาในอารมณ๑เหลํานี้จะ
คลี่คลายไปเองโดยลําดับ
 ตัวปรุงแตํงมักจะพาเราเข๎าไปสูํโลกแหํงความฝันซึ่งไมํมีอยูํจริง
 กายก็ทํากิจ ของกาย เวทนาก็ทํากิจของเวทนา สัญญาก็ทํากิจของสัญญา
สังขารก็ทํากิจของสังขาร วิญญาณก็ทํากิจของวิญญาณ ขันธ๑ ๕ ทั้งหมดก็ทํากิจ
ของมันไป อายตนะก็ ทํา กิจของอายตนะไป ไมํควรเข๎า ไปยึดมั่ นถือมั่น ด๎ว ย
อุปาทานอันใดเลย
 สําหรับผู๎ที่ไมํได๎เจริญสตินั้น มรรคผลเป็นเรื่องสุดเอื้อมเหลือเกิน สําหรับผู๎
ที่เจริญสตินั้น มรรคผลเป็นเรื่องงํายดายเหลือเกิน
 ปัญญาสูงสุดลึกซึ้งคือการเห็นความเกิด ดั บ ธรรมะขั้นสูงสุดลึกซึ้งคือการ
กลับคืนสูํตนเอง
 การละอวิชชาคือการละความยินดีที่มีตัวตน การละความยินดีที่มีกาย การ
ละความยินดีที่มีเวทนา การละความยินดีที่มีจิต การละความยินดีที่มีธรรม
 อริยสัจบรรพ ในฐานธรรมในธรรม ตอนท๎ายของการเจริญสติ ปัฏฐานตาม
นัยของสติปัฏฐานสูตรนั้น ผู๎เจริญอริยสัจบรรพนั้น ไมํใชํทํองจําเรื่องอริยสัจมาได๎
แตํต๎องมาเห็นความเป็นอริยสัจในปัจจุบัน ขณะ ตามทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ โดยมีเวทนาตามทวารทั้ง ๖ เป็นตัวเชื่อมตํอไปสูํการเกิดตัณหา อัน
เป็นสมุทัยสัจ หรือการดับตัณหาอันเป็นนิโรธสัจ สําหรับการเกิดสมุทัยสัจ และ
ทุกขสัจ เป็นธรรมดาในขณะกระทบอารมณ๑ของสัตว๑โลกโดยทั่วไปอยูํแล๎ว แตํ
การเกิดมรรคสัจและนิโรธสัจ จะมีได๎ก็ตํอเมื่อทํานผู๎นั้นได๎ฝึกฝนอบรมให๎มาก
ทําให๎มาก ทําให๎เกิดมีซึ่งมหาสติปัฏฐานเทํานั้น เพราะวําบุคคลผู๎มิได๎เจริญสติ ปัฏฐานยํอมไมํสามารถดับทุกข๑ได๎เลย
 เมื่อ จิตวางเฉยเป็ นกลางอยํา งมั่ นคงพร๎อ มด๎ ว ยสติ ไมํ ยิน ดี ไมํยิ นร๎า ยตํ อ
โลก อวิชชาจึงจะขาดสะบั้นลง ทุกอาการที่มาปรากฏแกํอายตนะ ก็สักแตํเพียง
การกระทบรับรู๎ เมื่อรับรู๎แล๎วก็วางไป ไมํเอามาแบกมาหาบ

ธรรมภาษิต ตอน ‚อุทยานธรรม บําเพ็ญจิต‛

๑๕๓

ขันธ๑ ๕ คือรูปนาม - กายใจ มันไมํใชํของเรามาแตํไหนแตํไรแล๎ว เปรียบ
เหมือนของที่ยืมเขามาใช๎เนิ่นนาน… นานจนลืมไปวําเป็นของที่ยืมเขามา นาน
จนนึกไปวํ าเป็ นของของเรา เมื่อถึงเวลาที่ เจ๎า ของเขามาทวงคืน เราจึ งเกิ ด
ความหวงแหน วิโยค เศร๎าโศกใจ ทั้งที่ก็ไมํใชํของเราเลย เพียงแตํวํายืมมาใช๎
นานหนํอย นานจนกระทั่งวําหลงผิดคิดวําเป็นของเรา จงอยําประมาทในการ
เจริญสติ จงฟั่นเฝืออบรมบํมกรรมฐานของตนเองทุกวันทุกคืนทั้งตื่นและหลับ
เพื่ อเตรี ย มตั ว เตรี ยมใจในการอพยพออกจากเรื อนไฟไหม๎ คื อขั น ธ๑ ๕ อั น นี้
พร๎ อ มทั้ ง ถอนอาลั ย ในโลกทั้ ง ปวง ถอนอาลั ย ในมนุ ษ ย๑ ส มบั ติ เทวสมบั ติ
พรหมสมบัติ ตั้งจิตให๎แนํวแนํมั่นคงวํา ขึ้นชื่อวําการเกิดอีกอยํามีแกํเราเด็ดขาด
เพราะขันธ๑ทั้งหลาย ไมํวําหยาบ ละเอียด เลว ประณีต ก็เป็นของไมํเที่ยง เป็น
ทุกข๑ เป็นอนัตตาทั้งสิ้น ที่ที่หมดทุกข๑ จะต๎องเป็นที่ที่หมดความอาลัยในสังขาร
ทั้งปวง คื อพระนิ พพาน ขอขอบคุณความแกํช ราและความเจ็ บ ไข๎ ได๎ ป่ว ยที่
อุตสําห๑มีเมตตามาตักเตือนให๎เรารีบเรํงย๎ายอุปาทานในกายใจ กํอนที่มรณภัยจะ
มาเผาผลาญให๎รูปกายสังขารนี้แตกทําลายไมํมีชิ้นดี ดังคําของพระบรมศาสดา
ได๎ตรัสเอาไว๎วํา “ความเพียรเป็นกิจที่จะต้องทําวันนี้ ใครเล่าจะล่วงรู้ความ
ตายว่าจะกรายมาในวันพรุ่ง ”
จงคิดไว๎เสมอวํา ความตายเป็นประดุ จ
เพชฌฆาตเงื้อดาบเดินตามหลังเราอยูํทุกขณะจิต ไมํรู๎จะฟันลงมา ณ วินาทีใด
จงภาวนาทุกลมหายใจเข๎าออกวํา “ความตายจักมี ชีวิตนี้จักดับดิ้น” ให๎
มองเห็นโทษในสังขารที่กําลังบํายหน๎าไปสูํความแตกทําลายคือความตายอยูํทุก
ขณะจิต มันจะทําให๎เราเห็นคุณคําของพระรัตนตรัย คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ๎า
พระโลกุตตรธรรม และพระอริยสงฆ๑ เทํานั้นที่จะเป็นที่พึ่ง พาเราให๎พ๎นจาก
เรื อนไฟไหม๎ พ๎ น จากความเกิ ด แกํ เจ็ บ ตายไปเสี ย ที ที่ พึ่ งอยํ า งอื่ น ของ
ข๎าพเจ๎าไมํมี พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าเป็นที่พึ่งของข๎าพเจ๎าอันแสนประเสริฐ ที่พึ่ง
อยํ า งอื่ น ของข๎ า พเจ๎ า ไมํ มี พระโลกุ ต ตรธรรมเป็ น ที่ พึ่ ง ของข๎ า พเจ๎ า อัน แสน
ประเสริฐ ที่พึ่งอยํางอื่นของข๎าพเจ๎าไมํ มี เหลําพระอริยสงฆ๑ผู๎ดําเนินตามรอย
ยุคลบาทของพระศาสดาเป็ นที่ พึ่ งของข๎า พเจ๎า อันแสนประเสริ ฐ จงมีศรัทธา
ความเพียร ในการเจริญสติ เจริญสมาธิ พร๎อมทั้งมีปัญญาในการเห็นทุกข๑โทษ
เวรภัยของสังขารและของโลกอยูํทุกเมื่อเชื่อวัน จนกวํามรณภัยจะกรายมา เรา
จะสามารถยิ้ ม ต๎ อนรั บ พระยามั จ จุ ร าชได๎ อยํ า งทรนงวํ า เราได๎ เ ตรี ย มพร๎ อ ม
สําหรับความตายมานานแล๎ว ขอความตายจงมาทําลายสังขารตามสบายเถิด


๑๕๔
เพราะจิตของเราได๎หลุดพ๎น หมดอุปาทานจากสังขารทั้งปวงตามรอยบาทพระบรมศาสดามานานแล๎ว
 เมื่อจิตเราเลิกเกาะเกี่ยวกับ โลกมากขึ้น ก็จ ะเข๎ามาสูํ ตั วเองมากขึ้น และ
แล๎วก็จะแจํมแจ๎งในตนเองมากขึ้น
 ปลํอยให๎เขาดําไป คนดํ านั่นแหละแพ๎ คนถูกดําแล๎วไมํโต๎ตอบ ไมํโกรธ
ไมํผูกพยาบาท แผํเมตตาให๎ผู๎ดํานั่นแหละชนะ
 การละบาปก็ด๎ วยการเลิก ทํา บาป แตํก ารละบุ ญนั้ นต๎อ งให๎ความเต็ม รอบ
ของสติเป็นตัวละ ไมํใชํละบุญด๎วยการเลิกทําบุญ
 คนที่จะละกิเลสได๎ ต๎องฉลาดในกิเลสของตัวเองกํอน ต๎องรู๎ตัว มีสติรู๎ขณะ
กิเลสเกิด กิเลสดับ เมื่อเราหยั่งรู๎ดูกิเลสไปเรื่อย ๆ ตํอไปเราจะชาญฉลาดใน
ธรรมชาติของกิเลสเหลํานั้น แล๎วเราจะควบคุมมันได๎ จนกระทั่งถอนรากถอน
โคนมันได๎ในที่สุด ผู๎ปฏิบัติธรรมเมื่อแกํกล๎าชํานาญเข๎า จะต๎องเอากิเลสของ
ตัวเองมาเป็นครู กิเลสของเราเองนั่นแหละ จะมาสอนเราวํามันมีโทษเพียงใด
แคํไหน อยํางไร มันมีต๎นเหตุเกิดจากอะไร และจะละมันด๎วยวิธีใด ฉลาดใน
เรื่องอะไรก็ไมํดีเทําฉลาดในเรื่องกิเลสตัวเอง
 ความแตกฉานในปฏิ สั ม ภิท าก็คื อ ความแตกฉานในกิ เ ลสของตนเองนั่ น
แหละ
 การบรรลุความหลุด พ๎น ไมํใชํบ รรลุที่ไหน แตํบ รรลุที่กายตน จิตตน เป็น
กายเดียว จิตเดียว กลับคืนสูํตัวเองนั่นเอง
 คนเราไมํสามารถยิ่งใหญํได๎ด๎วยตนเอง แตํยิ่งใหญํได๎เพราะมีประโยชน๑ตํอ
ผู๎อื่น
 การศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาอยํ า งปรั ช ญาสั ก ๑๐๐ ปี ๑,๐๐๐ ปี ก็ ไ มํ มี
ประโยชน๑อะไร สู๎การฝึกฝนปฏิบัติใน อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา สักขณะจิตเดียว
ก็ไมํได๎ การจะฝึกอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ต๎องมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มี
สติ เห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตในจิต เห็นธรรมในธรรม ละ
ความยินดียินร๎ายในโลกออกเสีย โดยการธํารงจิตอยูํด๎วยสติและอุเบกขา ในทุก
สถาน ในกาลทุกเมื่อ ทุกขณะจิต ทั้งกลางวันและกลางคืน
 เมื่อบรรลุกายเดียวจิตเดียว กิเลสทั้งหลายก็หมดไป เหลือเพียงสังขารขันธ๑
คือการปรุงแตํง การกําหนดหยั่งรู๎ พึงดูวํา สังขารขันธ๑ที่เกิดขึ้น เป็นสังขารขันธ๑
ที่มีอุปาทาน หรือสังขารขันธ๑ (การปรุงแตํง) ที่ไร๎อุปาทาน ซึ่งถ๎าเป็นสังขารขันธ๑
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ที่ไร๎อุปาทาน ก็จะสักแตํวําปรุงแตํง ไมํเป็นกิเลส การสิ้นสุดแหํงการมีกิเลสคือ
สิ้นสุดอุปาทาน ไมํใชํสิ้นสุดการปรุงแตํง การปรุงแตํงของพระอรหันต๑ก็ยังคงมี
อยูํ แตํปรุงแตํงอยํางไร๎อุปาทาน
 เมื่อบรรลุกายเดียวจิตเดียวนั้น มีทุกข๑ก็เหมือนไมํมีทุกข๑ มีกิเลสก็เหมือน
ไมํมีกิเลส
 ผู๎ที่จะทํางานใหญํได๎ ต๎องมีใจใหญํกวําคนธรรมดา ต๎องหนักแนํนมากกวํา
คนธรรมดา ต๎องเสียสละมากกวําคนธรรมดา ต๎องให๎อภัยมากกวําคนธรรมดา
ต๎องเห็นอกเห็นใจผู๎อื่นมากกวําคนธรรมดา และต๎องควบคุมตนเองมากกวําคน
ธรรมดา
 ภาษามนุ ษ ย๑นี้ ต๎ อ งรู๎ จั กจั บ ต๎ อ งรู๎ จั ก วาง ให๎ จั บ มาใช๎ เ ฉพาะเทํ า ที่ จํ า เป็ น
เมื่อใช๎เสร็จต๎องรีบวางทันที เพราะมีโทษมากที่จะเข๎าไปยึดมั่นยินดียินร๎ายใน
ภาษามนุษย๑
 การละอุปาทานในขันธ๑ ๕ นั้นก็คือวํา เมื่ อมีการกระทบอารมณ๑เกิดขึ้น สติ
จะเป็นตัวมาจัดการให๎วางแทนที่จะยึด แคํนี้เทํานั้นไมํมีอะไรพิสดาร แคํวํา “สติ
มาจัดการให้วางแทนที่จะยึด”
 เมื่อทิ้งได๎แล๎วเสียดายทําไม
 สิ่งที่มายั่ว มากวนจิตใจให๎ขุํน ก็จําเป็นจะต๎องมีอยูํนั่นแหละ แตํเราจะต๎อง
ทําจิตใจให๎เข๎มแข็งข๎ามพ๎นให๎ได๎
 ผู๎ที่จะทํางานใหญํได๎ จะต๎องเป็นผู๎มีวินัยในตัวเองอยํางสูง
 ความผิดพลาดก็ยังคงชํวยให๎เราฉลาดขึ้นเสมอ
 โอกาสที่นําภาคภูมิใจมาก ๆ ก็คือโอกาสที่ได๎กลับมาประเมินตนเพื่อความ
เจียมเนื้อเจียมตัว
 ความผิดพลาดคือการเรียนรู๎ เรียนรู๎เพื่อจะไมํพลาดอีกในอนาคต
 การลํวงรู๎เหตุการณ๑เฉพาะหน๎า โดยไมํต๎องปรุงแตํงเพื่อความยึดมั่นนั้น คือ
การบรรลุธรรม
 จิตในขณะจิตเดียวในขณะจิตหนึ่ง นั่นคือธรรมะ
 ถ๎าไมํสามารถวางอุเบกขาตํอสรรพสัตว๑ได๎ ก็ไมํสามารถทํางานใหญํได๎
 ถ๎าวางอุเบกขาตํอเวทนาของผู๎อื่นไมํได๎ จะสามารถวางอุเบกขาตํอ เวทนา
ของตนเองได๎อยํางไร

๑๕๖
ได๎รู๎ วําตั วเองกิ เลสยังหนา มั นก็นํ าปลื้มใจพอ ๆ กั บได๎ รู๎วํ าตัว เองหมด
กิเลสนั่นแหละ
 ถ๎าเราแบกเรื่องดี ๆ ไว๎ ก็ต๎องมีเรื่องเลวมาหนักหัวจนได๎ ถ๎าเราแบกเรื่อง
สูงสํงไว๎ ก็ต๎องมีเรื่องต่ําต๎อยมาหนักหัวเชํนกัน
 จะต๎องทําความเข๎าใจอยํางถํองแท๎วํา เรานี้พลาดได๎
 การเข๎าครอบครองอะไรถ๎าหากไมํเข๎าครอบครองด๎วยธรรม ก็จะสูญเสียไป
ภายหลังที่สุด
 จงเป็นหัวอนุรักษ๑นิยมที่ไมํงมงาย และจงเป็นหัวก๎าวหน๎าที่ไมํอวดดี
 ความบริสุทธิ์หาไมํได๎ในมนุษย๑หรอก เพราะความบริสุทธิ์อยูํที่การพ๎นจาก
ความเป็นมนุษย๑
 อารมณ๑ ทั้งหลาย ไมํวํ าเราจะให๎คุณคํามันมากมายเพียงใด หรือให๎คุณคํา
มันน๎อยเพียงใด มันก็มีอายุแคํขณะจิตเดียวเทํากัน
 จงจัดแจงหน๎าที่ของตนเองให๎ดี เถิด แล๎ว ผู๎อื่ นก็จ ะจัดแจงหน๎าที่ ของเขาที่
ควรมีตํอเราอยํางดีไปเอง หน๎าที่ของเราคือการตั้งจิตอยูํในปัจจุบัน อารมณ๑อยําง
แนํนหนาแข็งแรง
 จิต, การปรุงแตํงของเรานั้นเป็ นมายา ฉะนั้น กายกรรม วจี กรรม พร๎อม
วิบากอันเป็นผล จึงเป็นมายาทั้งหมด
 ถ๎าเราหนักในการถนอมกายนัก จะไมํพ๎นทุกข๑ไปได๎
 ถ๎าอยากเป็นเจ๎าอาวาสเพื่อจะเป็นเจ๎านายพระ ก็อยําไปเป็นเลย ถ๎าอยาก
เป็นเจ๎าอาวาสเพื่อจะรับใช๎พระละก็ คํอยเป็น
 หน๎าที่ของเรา คือหน๎าที่ในการวางอุเบกขาในทุกขณะจิต
 ความดีคงทน
 ถ๎าเราจะยิ่งใหญํได๎ จะต๎องเป็นผู๎ยอมรับความหลากหลายในทางความคิด
ของผู๎อื่น
 อยําไปเสวยให๎มากนัก (เวทนูปาทาน) อยําไปกําหนดหมายให๎มันมากนัก
(สัญ๒ูปาทาน) อยําไปปรุงแตํงให๎มันมากนัก (สังขารูปาทาน) อยําไปรับรู๎ให๎มัน
มากนัก (วิญญาณูปาทาน)
 จะไปแบกบุญบารมีเอาไว๎ทําไม ไมํหนักแยํหรือ
 ได๎อะไรก็ไมํสู๎ได๎ปลํอยวาง


ธรรมภาษิต ตอน ‚อุทยานธรรม บําเพ็ญจิต‛

๑๕๗

ถ๎าเราอยากจะเป็นคนปกติธรรมดาในโลก ก็ต๎องทําจิตยอมรับให๎ได๎ วํา
ชีวิตคนเราต๎องมีขึ้นมีลง มีได๎ดีตกอับสลับกันไป ซึ่งถ๎าเราคอยสร๎างบุญ บารมี
ไป บุญบารมีจะประคองให๎เราดีขึ้นเรื่อย ๆ เอง แตํถ๎าเมื่อไรเราคิดวําชีวิตของ
เราต๎องชะตาขึ้นอยํางเดียว ไมํมีตก ต๎องรุํงเรืองอยํางเดียวไมํมีตก นั่นแสดงวํา
เราใกล๎จะย๎ายเข๎าศรีธัญญาแล๎ว (ศรีธัญญาคือโรงพยาบาลโรคจิต อยู่จังหวัด
นนทบุรี)
จงมองความจริงให๎เห็นวําสิ่งทั้งปวงไมํเที่ยง โลกนี้คือละคร เกิดเพื่อดับ
พบเพื่อจาก มีรักเพื่อทุกข๑ มีเพื่อหมด ตื่นเต๎นเพื่อเศร๎าสร๎อย ลิงโลดเพื่อเหงา
หงอย สมหวังเพื่อผิดหวัง เฟื่องฟูเพื่อตกดิ่ง โดํงดังเพื่ออับแสง
อยําไปจริงจังกับ โลกให๎มาก ทํ ามาหากิน ไป สร๎างบารมีไ ปเถิด ไมํช๎ า
ความตายก็จะมาคิดบัญชีกับทุกคนในโลก ไมํเว๎นแม๎แตํคนรวยที่สุดในโลก สิ่ง
ทั้งหลายเป็นเพียงมายาภาพ อยําหลงเป็นจริงเป็นจัง
 สัตว๑ทั้งปวงยํอมเป็นไปตามกรรม จงอยําฝืนกรรมของสัตว๑ รวมทั้งตนเอง
ด๎วย
 ทุกสิ่ง ทุกอยําง ทั้งรูป ธรรม นามธรรม เป็นเพียงมายาภาพ เพราะมันไมํ
เที่ยง เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตา
เราจะเข๎าไปจัดการอะไรตามเกม ตามเหตุปัจจัย ก็ต๎องสอนตัวเองเอาไว๎
ให๎รู๎กํอน วําสิ่งทั้งปวงเป็นมายา อยําไปยึดมั่นเป็นจริงเป็นจัง
คนทุกคนในโลกเจอความผิดหวังกันทั้งนั้น มากบ๎างน๎อยบ๎าง คนโงํร อ
วันที่ตัวเองจะสมหวังทุกอยําง ซึ่งเป็นไปไมํได๎ สํวนคนฉลาดพยายามทําตนให๎
เลิกหวัง ทําทุกสิ่งไปตามหน๎าที่ แตํไมํหวัง
เพราะหวังจึงผิดหวัง รูปธรรมนามธรรมทั้งปวง หวังไมํได๎ เพราะมันเป็น
อนัตตา ไมํเที่ยง ไมํแนํ จงหมั่นฝึกจิตแล๎วชีวิตจะเป็นสุข พ๎นทุกข๑ทั้งปวง อยํา
หวังอะไรแม๎แตํหมูในอวย
 ความมีวินัยในตัวเอง และความซื่อสัตย๑สุจริต จะเป็นที่พึ่งแกํคนในยามตก
อับได๎อยํางวิเศษที่สุด
 ชีวิตต๎องก๎าวตํอไป
ต๎องก๎าวไมํหยุด เพื่อความเจริญรุํงเรือง


๑๕๘
จงจําเอาไว๎วํา ต๎องไมํประมาททุกเสี้ยววินาที เพราะวําความพลาดพลั้ง
และความผิดหวัง อาจมาเยือนได๎เสมอ แตํเราต๎องพยายามฝึกตัวเองให๎เข๎มแข็ง
ตํอการพลาดพลั้ง
พลาดพลั้งในวันนี้ ก็เพื่อจะเก็บบทเรียนและประสบการณ๑
ผู๎ฉลาดนั้นมิใชํรอคอยวันที่ไมํพลาดพลั้ง แตํฝึกฝนตัวเองให๎ลุกขึ้นก๎าวใหมํ
ได๎ หลังจากพลาดพลั้ง โดยไมํต๎องเสียเวลาเลียแผล
ต๎องเชื่อวําเราทําได๎ แตํอยําเชื่อวําชัยชนะอยูํในกํามือเรา
จบธรรมภาษิต ตอน ‚อุทยานธรรม บําเพ็ญจิต‛
บันทึกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ชัยภูมิแหํงหนึ่ง ทํามกลางการโอบล๎อมของ
ขุนเขา อันเป็นจุดกําเนิดเริ่มต๎น แหํงความเป็นปึกแผํนมั่นคงของชนชาติไทย
ณ จังหวัดพิษณุโลก
ความดีและบุญกุศลของธรรมะชุดนี้ ขอถวายบูชาพระคุณแกํจิตวิญญาณทุก
ดวงที่มีสํวนในการรักษาพระพุทธศาสนาไว๎คูํชาติไทย และที่มีสํวนในการรักษา
ชาติไทยไว๎คูํพระพุทธศาสนา
สํวนข๎อบกพรํอง ข๎าพเจ๎าขอรับผิดแตํเพียงผู๎เดียว
ธรรมภาษิตที่ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎บันทึกทั้งหมด ไมํสงวนลิขสิทธิ์
ขอให๎สรรพสัตว๑ทั้งหลายทั้งปวง ไมํมีประมาณ ไมํมีขอบเขต จงมีสํวนแหํง
การดื่มธรรมรส แล๎วพ๎นทุกข๑ทั้งปวงโดยทั่วหน๎าเทอญ
ขอให๎พระพุทธศาสนาจงอยูํคูํชาติไทย และขอให๎ชาติไทยจงอยูํคูํพระพุทธศาสนา ขอให๎พระบรมกษัตริย๑ผู๎เป็นธรรมิกราช จงทรงมีพระชนมายุยืนยาว
ขอพระรัตนตรัยจงโปรดเมตตาสถิตอยูํเหนือเศียรเกล๎าของข๎าพเจ๎าไปตลอดกาล
นาน ขอให๎ข๎าพเจ๎าแจํมแจ๎งในธรรมที่องค๑สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ๎าทรงตรัสไว๎ดีแล๎ว แล๎วพ๎นจากทุกข๑ทั้งปวงด๎วยเทอญ
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๑

๑๕๙

บันทึกธรรม เรื่อง
‚สักกายทิฏฐิ‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๕ มี.ค. ๒๕๔๒

การละสักกายทิฏฐิสังโยชน๑ในภาคปฏิบัตินั้น ผู๎ที่ละได๎ ยํอมจะมองทุกสิ่งทุก
อย่างตามอาการที่มันเป็นจริง ไมํใชํมองอยํางที่เราอยากให๎มันเป็น เมื่อมอง
สิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง ยํอมจะเห็นสภาพความเป็นจริงของสังขารได๎อยําง
ชัด เจนคือ สั งขารทั้ งปวงไมํ เ ที่ย ง สั งขารทั้ งปวงเป็ นทุ กข๑ สั งขารทั้ งปวงเป็ น
อนัตตา ยํอมจะเห็นความเป็นจริงวํา สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นล๎วน
แล๎ ว ยํ อ มดั บ ไปเป็ น ธรรมดา ฉะนั้ น ความแตกตํ า งระหวํ า งปุ ถุ ช นผู๎ ยั ง ละ
สักกายทิฏฐิไมํได๎ กับพระอริยบุคคลผู๎ละสักกายทิฏฐิได๎แล๎วก็คือ
ปุถุชนทั้งหลายยํอมมองสังขารทั้งปวงอยํางที่ตัวเองอยากให๎เป็น จึงยังยึดอยูํ
ในสํวนลึกของจิตวํา สังขารทั้งปวง เที่ยง เป็นสุข และเป็นตัวตนของเรา
สํวนพระอริยะทั้งหลาย ยํอมมองสิ่งทั้งปวงตามที่มันเป็นจริง จึงเห็นสังขาร
ทั้งปวง ไมํเที่ยง เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตา ตามที่มันเป็นจริง
สําหรับความแตกตํางของพระอริยบุคคลขั้นตําง ๆ ก็คือ พระโสดาบันละ
สักกายทิฏฐิได๎ แตํยังละราคะและโทสะไมํได๎ พระสกิทาคามีละสักกายทิฏฐิได๎
และสามารถทําราคะและโทสะให๎เบาบางลงบ๎าง พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิได๎
ละราคะและโทสะได๎ แตํยังละอวิชชาไมํได๎ สํวนพระอรหันต๑คือผู๎ละอวิชชาและ
กิเลสทั้งหลายทั้งปวงได๎
พระโสดาบันนั้นเริ่มมองเห็นอยํางชัดแจ๎งแล๎ววํา ขันธ๑ ๕ เป็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา แตํยังไมํสามารถถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ๑ ๕ วําเป็นตัว
เราของเราได๎ เมื่อพระโสดาบันมีความพากเพียรในการเจริญอธิ ศีล อธิจิต อธิปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไป ยํอมจะสามารถถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ๑ ๕ วํา

๑๖๐
เป็นตัวเราของเราให๎เบาบางลงเรื่อย ๆ แตํจะสามารถละได๎อยํางเด็ดขาดถอน
รากถอนโคนก็ตํอเมื่อละอวิชชาได๎เทํานั้น คือเป็นพระอรหันต๑นั่นเอง

๑๖๑

ธรรมภาษิต ตอน
‚มืด..เงียบ..และอิสระ‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๑๖ มิ.ย. ๒๕๔๒

 ศาสนาไมํใ ชํข องคนมีบ ารมีสู งเสมอไป แตํ เป็ นของคนทุก ประเภท ฉะนั้ น
บางครั้งก็ต๎องใช๎กิเลสมาลํอให๎คนสร๎างความดีในทางศาสนา
บางทีเราไมํสามารถทําให๎คนหมดจดบริสุทธิ์ทีเดียวได๎ แตํถ๎าทําให๎เขาชั่ว
น๎อยลงได๎ ก็นับวําใช๎ได๎แล๎ว
หรือสามารถเปลี่ยนให๎เขามาทําชั่วน๎อย แทนที่จะไปทําชั่วมากได๎ ก็ถือวํา
ใช๎ได๎แล๎ว
 ปัญหาทั้งปวงอยูํที่ใ จไมํว าง ไมํใ ชํอยูํที่เพศ ไมํใชํอยูํที่ฐานะ ตําแหนํง หรือ
อาชีพ
ปัญหาทั้งมวลมี ปัจจุบันอารมณ๑ เป็นตัวแก๎
 สัตว๑ ทั้ง ปวงทั้ งตั ว เรา ทั้ง ตัว ผู๎อื่ น ยํ อมเป็น ไปตามกรรม, วางอุ เบกขาตํ อ
ตนเอง ตํอผู๎อื่นได๎ ก็พ๎นทุกข๑
 อยํารอเวลา จงดั บ ทุกข๑ ที่นี่เดี๋ ยวนี้ ดั บ ไฟที่นี่ เดี๋ย วนี้ อาจใช๎น้ําแคํถัง เดีย ว
มัวนั่งรอรถดับเพลิงอาจทําให๎ไฟลุกลามจนดับไมํได๎
 อยากรู๎ จึงสงสัย
สงสัยเพราะอยากรู๎
ไมํอยากรู๎ ไมํสงสัย หมดสงสัย เพราะไมํอยากรู๎
 อารมณ๑ ยํ อ มสงบบ๎ า ง วุํ น วายบ๎ า ง ดี บ๎ า ง ชั่ ว บ๎ า ง สุ ข บ๎ า ง ทุ ก ข๑ บ๎ า ง การ
ปฏิบัติธรรมไมํได๎ปฏิบัติเพื่อแสวงหาอารมณ๑ แตํแสวงหาความไมํติดในอารมณ๑
ทั้งปวง
 มรณสติ (การระลึกถึงความตายเป็นอารมณ๑ ) ชํวยยกระดับจิตปุถุชนให๎เป็น
พระโสดาบัน ชํวยยกระดับจิตพระโสดาบั นให๎เป็นพระสกิทาคามี ชํวยยกระดับ

๑๖๒
จิตพระสกิทาคามีให๎เป็นพระอนาคามี ตราบใดที่ยังไมํเป็นพระอนาคามี ก็ยังต๎อง
เจริญมรณสติอยํางหนักหนํวงไปตลอด
 การประเมินผลตัวเอง เป็นวุฒิภาวะของจิต
 การเจริญสติให๎มากจะชํวยให๎จิตอยูํกับปัจจุบัน อารมณ๑สามารถแก๎ปัญหาทั้ง
ปวง โดยไมํต๎องอาศัยเหตุผล
 การปฏิบัติธรรมเพื่อกลับคืนสูํตัวเอง ไมํต๎องก๎าวหน๎าไปไหน สติ ปัฏฐานทั้ง
๔ คือกลวิธีที่จะนําจิตกลับคืนสูํตัวเอง
 สิ่งที่พูดออกมาได๎ เขียนออกมาได๎ ไมํใชํธรรมะของแท๎ ธรรมะของแท๎ ต๎อง
บรรลุแล๎วเห็นเอง ต๎องปฏิบัติจนสามารถละวางได๎เองคือธรรมะของแท๎ เพราะวํา
ธรรมะแท๎คือตัวละ ไมํใชํตัวรู๎ ตัวพูด หรือตัวเขียน
 คลื่นลูกใหมํทยอยไลํคลื่นลูกเกําฉันใด คนรุํนใหมํก็ทยอยไลํคนรุํนเกําฉันนั้น
ด๎วยกําลังกายของเรานั้นเสื่อมถอยลงไปทุกวัน ฉะนั้นเราไมํมีทางจะชนะคนรุํน
ใหมํได๎ด๎วยกําลังกายเลย เราจะสามารถชนะคนรุํนใหมํได๎ก็ด๎วยกําลังคุณธรรม
กําลังปัญญา และกําลังบารมีที่สร๎างสมอบรมมาเทํานั้น
 ทฤษฎีเศรษฐกิจที่วํา ในชํวงเวลาเศรษฐกิจขาขึ้น ต๎องเอาประโยชน๑ให๎มาก
ที่สุด สํวนชํวงเวลาเศรษฐกิจขาลง ให๎เจ็บตัวน๎อยที่สุด เป็น SOFT LANDING
ในชี วิต คนนั้ นเวลาดวงขึ้น ต๎องตักตวงเอาผลประโยชน๑ทางการสร๎า งบุ ญ
บารมีให๎มากที่สุด สํวนเวลาดวงตกต๎องเจ็บตัวเจ็บใจน๎อยที่สุด โดยถือเป็นโอกาส
ดีในการพิจารณาไตรลักษณ๑ไปในตัว
 จงเอาปั จ จุ บั น อารมณ๑ เ ป็ น ใหญํ อยํ า ตกไปสูํ อ ารมณ๑ แ หํ ง อดี ต อนาคต
กําหนดสติในการเคลื่อนไหวของกายให๎แยบคาย จะชํวยนําจิตออกมาจากโลก
แหํงมายาของอดีต อนาคตได๎
 กาลเวลา คือ อาวุธทรงประสิทธิภาพที่มีอานุภาพการใช๎งาน และอานุภาพ
การทําลายที่หลากหลาย และรุนแรงที่สุด
บุคคลผู๎มีจิตใจเยือกเย็น มีความอดทนหนักแนํนสูงเทํานั้นที่จะได๎อาวุธชนิด
นี้ไว๎ในครอบครองและใช๎งานมันได๎ผล
 คนเรามันศักดิ์สิทธิ์อยูํที่การกระทํา ไมํใชํศักดิ์สิทธิ์ที่คําพูด
 อุปสรรคคือสิ่งที่จะชํว ยให๎เราแข็งแกรํงและมีคําขึ้น ชีวิตไมํได๎โรยด๎วยกลีบ
กุหลาบ

ธรรมภาษิต ตอน ‚มืด เงียบ และอิสระ‛

๑๖๓

จงระวังวํากิเลสมันจะเอาตัวรู๎มาหลอกลํอเรา เราก็เลยหลงไปตามตัวรู๎ จน
ลืมตัวละ อันเป็นแกํนของพระศาสนาที่จะพาเราไปสูํความพ๎นทุกข๑ทั้งปวง
 ปัญ ญาอยํา งเดี ย วไมํ ส ามารถชํว ยให๎ เ ราตั ดกิ เ ลสเป็น สมุท เฉทประหารได๎
ต๎องอาศัยบารมีทั้ง ๑๐ ประกอบกันทุกตัว คือทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ
ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา ฉะนั้นเราควรสํารวจตนอยูํเสมอวํา ยังขาด
บารมีข๎อไหนบ๎า ง แล๎วพยายามเติมให๎เต็ม ฝึกให๎บังเกิดครบทั้ ง ๑๐ ให๎ได๎อยูํ
เสมอ
 จงสร๎าง จงวางระบบไว๎ บุคคลยํอมพราก ยํอมจาก ยํอมตายไป แตํระบบจะ
อยูํได๎
 เราไมํกลัว จิตตกหรอก กลัว แตํวํ าจะหมดความเพียร เราไมํกลัวการพลาด
พลั้งหรอก กลัวแตํการขาดกําลังใจที่จะฮึดสู๎
 ชีวิตเราผิดพลาดมาตลอด เพียงแตํโชคดีอยูํหนํอยตรงที่วําเมื่อผิดพลาดใน
สิ่งใดแล๎ว เราจะพยายามไมํให๎ผิดพลาดในสิ่งนั้นเป็นหนที่สอง
 ความเป็นสุภาพบุรุษลูกผู๎ชาย การทําผิดยอมรับผิด เปิดเผยความผิดตัวเอง
ไมํปกปิด นั่นแหละ จะชํวยตนเองยามคับขันเป็นตายได๎
 ขอให๎ ข๎ าพเจ๎า ไมํเ ห็ นความผิ ด ของคนอื่น ขอให๎ข๎ า พเจ๎ าเห็ นความผิ ดของ
ตนเอง ขอให๎ข๎าพเจ๎าเห็นความดีความชอบของคนอื่น ขอให๎ข๎าพเจ๎าไมํเห็นความ
ดีความชอบของตนเอง ขอให๎ข๎าพเจ๎าเห็นวําตนเองเป็นผู๎ต๎องแก๎ไขและพัฒนาอยูํ
เสมอ ขอให๎ข๎าพเจ๎าไมํหยุดยินดีในความดีเล็กน๎อย ขอให๎ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎ใฝ่สร๎าง
ความดี ใ ห๎ ยิ่ ง ขึ้ น เสมอ ขอให๎ ข๎ า พเจ๎ า ไมํ เ ป็ น สํ ว นหนึ่ ง ในกลุํ ม ของผู๎ เ ยํ อ หยิ่ ง
จองหองพองขน
 เราไมํคิด วํ าอะไรจะทําให๎เราร่ํารวยได๎ ยิ่งกวําความมักน๎อยสันโดษ เพราะ
มันจะสร๎างตัวพอขึ้นให๎ในจิตใจ พอเมื่อไหรํก็รวยเมื่อนั้น ถ๎าไมํพอตํอให๎มีเงิน
หมื่นล๎านก็ยังจนอยูํ
 ไมํมีอะไรพอดี หรอกในโลกนี้นํะ มีแตํ มากไปน๎อยไปทั้งนั้ น จงทําใจเราให๎
รู๎จักความพอดีกํอนแล๎วโลกนี้จะพอดีไปเอง
 คนเราถ๎าพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยูํก็จะเป็นสุข ถ๎าเอาตัวไปเปรียบเทียบกับ
คนที่เหนือกวํามาก ๆ จะเป็นทุกข๑
 เราจะหวังให๎ใครมาซื่อสัตย๑ จงรัก ภักดีตํอเรา ก็แม๎แตํกายที่เราประคบประ
หงมทุกวัน ตํอไปมันก็จะทรยศหักหลังเราจนได๎


๑๖๔
เราเป็นพระจะต๎องเป็นตัวของตัวเอง ไมํใชํปลํอยให๎ญาติโยมฉุดรั้งไปตาม
อําเภอใจ
 จงอยูํเฉย ๆ แล๎วเป็นไปตามธรรมชาติของตัวเอง
 เพราะความอยากเดํน จึงอายตัวเอง
 ผู๎ไร๎อวิชชาพวกเดียวเทํานั้น จึงจะอยูํเป็นสุข
 ตรงไหนเป็ น ทุ ก ข๑ ใ ห๎ กํ า หนดหยั่ ง รู๎ ดู ต รงนั้ น แหละ จะมี ทั้ ง ปั ญ หา และวิ ธี
แก๎ปัญหาอยูํในที่เดียวกัน เพราะวําปัญหาทั้งหลายยํอมบอกวิธีแก๎ตัวมันเอง แกํผู๎
มีความเพียรเพํงพินิจด๎วยปัญญาและความเยือกเย็นแยบคายเสมอมา
 คนเราเริ่มต๎น หัด โกหกคนอื่น กํอน ตํ อมาวิ บ ากกรรมก็จ ะย๎ อนมาบั งคับ คน
ชอบโกหกนั้นไมํให๎เห็นสัจจะความจริงทั้งหลาย เขาผู๎นั้ นจึงถูกจิตตัวเองโกหก
ทําให๎ต๎องคิดอะไรผิดพลาดจนตัดสินใจทําอะไรที่เป็นโทษแกํตัวเองอยํางมากมาย
โดยไมํมีปัญญาเข๎าใจได๎เลยวําสิ่งที่กําลังทํานั้นจะนําความฉิบ หายเสื่อมเสียมาสูํ
ตนเองภายหลัง
ฉะนั้ นผู๎หวังความสวัสดี แกํตนเอง จงอยํา ฝึกฝนตัวเองให๎ชํา นาญในการ
โกหก เพราะจะนําความฉิบหายใหญํหลวงมาให๎ในภายภาคหน๎า
 ความซื่อตรง มีสั จ จะ จะชํว ยให๎ปั ญญาของคนผู๎นั้นมองเห็นเหตุผลตําง ๆ
อยํางชัดแจ๎งตรงไปตรงมา เป็นประโยชน๑แกํการเจริญก๎าวหน๎าของการหยั่งรู๎สัจ
ธรรมทั้งปวงที่ เ ป็ น ประโยชน๑ แ กํ ชีวิ ต ซึ่งคนที่ไร๎ ความซื่ อตรงไร๎ สัจ จะ ไมํ อาจ
มองเห็นได๎เลย
 ความยึ ด มั่ นอุ ป าทานของจิ ต ตํ อ สิ่ ง ใดก็ ต าม จะชั ก พาให๎ จิ ต เข๎ าสูํ ท างแคบ
ทางตัน จนทําให๎ จิตถูกบีบคั้น แล๎วเกิดความทุกข๑ใจลําเค็ญขึ้นมา
 ไมํ เ ป็ น ไรที่ บ างชํ ว งในชี วิ ต เราต๎ อ งเจอความผิ ด หวั ง บ๎ า ง เพราะวํ า ความ
ผิดหวังทุกครั้ง สร๎างกําไรในทางปัญญาให๎แกํตนเสมอ
 จิตที่ถึงพร๎อมไปด๎วยจาคะคือความสละนั้น ยํอมจะก๎าวขึ้นไปสูํความเจริญที่
ไมํมีโอกาสเสื่อมเลย
 ตัวละนี่เองที่นําพาจิตไปสูํนิพพาน
 การบรรลุ นิ พ พานคื อ การสิ้ น อวิ ช ชา ตั ณ หา อุ ป าทาน และกรรม จง
สําเหนียกให๎ดีวํา ต๎องสิ้นกรรมด๎วย
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ผู๎ที่ยังมีอุปาทาน ยึดมั่นในตัวกู-ของกู คือผู๎ที่พร๎อมที่จะพลาดทําได๎เสมอ ใน
ประโยชน๑ตน-ประโยชน๑ทําน
 ตราบใดที่ยั งมี อุ ป าทานในขั นธ๑ ๕ ก็ชื่ อวํ ารากเหง๎ า และสาเหตุแ หํง ความ
เดือดร๎อนก็ยังมีอยูํพร๎อมมูล
 จงอยูํอยํางธรรมดา และยินดีในความเป็นธรรมดาของตน
 ผู๎มีอํานาจ มีเกียรติ มีเดช ยํอมสามารถทํางานใหญํได๎ แตํวํา ผู๎มีอํา นาจ มี
เกียรติ มีเดช ไมํใชํวําจะต๎องถูกเสมอไป
ฉะนั้นผู๎ถูกต๎องเป็นธรรม ไมํจําเป็นวําจะต๎องทํางานใหญํได๎
 เรื่องราวในโลกไมํใชํวําจะต๎องสําเร็จสมบูรณ๑เพื่อเราไปเสียทุกเรื่องนี่นา
 ผู๎ที่ปรารถนาความพ๎นโลก จะต๎องวางแผนการตําง ๆ โดยที่ไมํมีความคิดที่
เป็นหํวง หวงแหนในผลประโยชน๑ของตนในทุกกรณี
 ความเห็นแกํตัวทําให๎โลกเอียง
 เราขอยอมแพ๎ตํอภาษามนุษย๑ วําเราไมํสามารถเรียนรู๎รอบอยํางถี่ถ๎วน จน
สามารถใช๎มันอยํางพิสดารถูกต๎องสมบูรณ๑ได๎
 ความใจร๎อน แสดงออกให๎เห็นซึ่งความอํอนหัดของตัวเรา
 ผู๎ที่จะบรรลุธรรม ต๎องเป็นคนจริงเทํานั้น
 อั ส มิ ม านะ คื อ ความยึ ด มั่ น ในตน ยํ อ มนํ า มาสูํ ค วามหลง ความหลงยํ อ ม
นํามาสูํความโลภ และความโกรธ ซึ่งจะนําไปสูํความทุกข๑ใจทั้งหลาย
 เพราะมี ค วามหิ ว โหยกระหายทางจิ ต จึ ง เกิ ด ความถื อ ครองขึ้ น มา เพราะ
ความถือครองจึงเกิดความหวงแหน เพราะความหวงแหนจึงเกิดความยึดมั่นถือ
มั่นอุปาทาน เพราะฉะนั้นอุปาทานจึงเกิดตํอเนื่องมาจากความยินดียินร๎ายขณะ
กระทบอารมณ๑ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั่นเอง ดังตํอไปนี้
ความยินดียินร๎ายขณะกระทบอารมณ๑ นํามาสูํ ความหิวโหยกระหายทางจิต
นํ า มาสูํ ความถื อ ครอง นํ า มาสูํ ความหวงแหน นํ า มาสูํ ความยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น
อุปาทาน นํามาสูํ อัสมิมานะ (ความถือตัวถือตนยึดมั่นในตัวกูของกู ) นํามาสูํ
ความหลง นํามาสูํ ความโลภ ความโกรธ นํามาสูํ ความทุกข๑ใจทั้งหลาย
 ผู๎ ที่ ไ มํ ยิ น ดี ใ นความเรี ย บงํ า ยก็ คื อ ผู๎ ที่ ยิ น ดี ใ นการบํ า รุ ง บํ า เรอปรนเปรอ
ตอบสนองกิเลสตัณหาตัวเอง


๑๖๖
บุ ค คลที่ มี จิ ต ยิ น ดี ในความเรี ย บงํ า ย ไมํ ฟุ้ ง เฟ้ อ เหํ อ เหิ ม คื อ ผู๎ มี ส มบั ติ
มหาศาลอยูํประจําตัว
 เหตุการณ๑ไมํคาดฝันยํอมเกิด ขึ้นได๎เสมอ แตํจงอยําได๎ยํอท๎อตํอปัญหาและ
อุปสรรค
 เราห๎ามอุปสรรคไมํใ ห๎เกิดไมํได๎ แตํเมื่อเจออุป สรรคแล๎วเราพยายามแก๎ไข
ไปในทางที่ดีที่สุด ก็ถือวําเป็นกําไรชีวิตแล๎วละ
 เรื่องหน๎า แตกใด ๆ เราก็ ต๎องฝึ กทนให๎ไ ด๎ เพราะวําในอนาคตเราก็ ต๎องมี
โอกาสพานพบเรื่องหน๎าแตกอีกมากมายนัก
 จงอยําทําลายสมรรถภาพทางจิตของตนเอง โดยการนําเรื่องราวในอดีตมา
ทุกข๑ตรม ขมขื่น น๎อยเนื้อ ต่ําใจ โศกเศร๎า เคล๎าน้ําตา
 อดี ต คื อ สิ่ ง ที่ เ ราต๎ อ งลื ม และอนาคตก็ คื อ สิ่ ง ที่ เ ราต๎ อ งไมํ อ ยากรู๎ ผู๎ ที่ ทํ า
ปัจจุบันให๎ดีที่สุดนั่นเอง คือสุดยอดของพรแหํงสวรรค๑แล๎ว
 สิ่งทั้งปวงไมํเที่ยง เกิดขึ้นแล๎ว ดับ ไป มีแล๎ว หายไป โลกนี้ คือละครอยํายึด
มั่นเป็นจริงเป็นจัง สิ่งทั้งปวงทั้งรูปธรรม นามธรรม บังคับบัญชาไมํได๎ ไมํควรยึด
มั่น ควรปลํอยวางเสีย หนักนัก วางเสีย ทุกข๑นัก วางเสีย ร๎อนนัก วางเสีย
 โลกนี้ ทุ ก ข๑ เ ทํ า นั้ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก ข๑ เ ทํ า นั้ น ที่ ตั้ ง อยูํ ทุ ก ข๑ เ ทํ า นั้ น ที่ ดั บ ไป
นอกจากทุกข๑ ไมํมีอะไรเกิด นอกจากทุกข๑ ไมํมีอะไรดับ นําสังเวชมาก ฉะนั้นสิ่ง
ทั้งปวงในโลก จึงไมํนําเอา ไมํนําเป็น ควรเบื่อหนําย ควรคลายกําหนัด ควรละ
วางความยึดมั่นตํอสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ ทั้งรูปธรรม นามธรรม
 จงดูสัตว๑โลก ผู๎ถูกความหลงครอบงํา ไมํมีหัว คิดนําพาชีวิตตัวเองไปสูํทาง
เจริญ จงเห็นโทษในความหลงมัวเมาโลกของสรรพสัตว๑ ความตายยํางกรายใกล๎
ตัวเองเข๎ามาทุกวัน แตํยังประมาทมัวเมาอยูํ หลงเพลิดเพลินอยูํในปากมัจจุราช
สนุกสนานยินดีในบํวงมาร เมื่อเราเข๎าใจวําชีวิตไมํเที่ยงไมํยั่งยืน ก็ควรแสวงหา
สัจธรรมแหํงชีวิตกันได๎แล๎ว อยําปลํอยให๎กาลเวลาผํานไปเปลํา ๆ เลย
 บุ ค คลที่ จ ะประกอบกิ จ การใหญํ ใ ห๎ สํ า เร็ จ ลุ ลํ ว งไปได๎ ไมํ ส ามารถจะใช๎ แ คํ
ปั ญ ญาอยํ า งเดี ย ว จํ า เป็ น จะต๎ อ งมี บ ารมี ท างเดชด๎ ว ย คํ า วํ า บารมี ท างเดช
หมายถึง เรามีบารมีเพียงพอที่จะเป็นพลังผลักดันให๎สามารถตํอสู๎อุปสรรค เรามี
พลั ง ที่ จ ะเป็ น ที่ เ กรงขามแกํ ค นรอบข๎ า ง เรามี พ ลั ง ที่ จ ะทํ า ให๎ ค นรอบข๎ า งมี
ความเห็นพ๎องต๎องกับเราไมํคอยขัดขวางขัดแย๎งจนเราไมํสามารถดําเนินกิจการ
ตามอุดมคติของเราได๎ เรามีพลังที่จะทําให๎ศัตรูยอมศิโรราบไมํกล๎ามาตํอกร เรามี
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พลังเพียงพอที่จะชักจูงบริวารของเราให๎ซื่อสัตย๑จงรักภักดี ไมํคิดคดทรยศและ
ยินดีในการชํวยเหลือเราจนสุดกําลัง ฉะนั้นบารมีทางเดชก็คือสิ่งที่จะชํวยให๎สิ่งที่
เราคิดขึ้นมาด๎วยปัญญาอันเฉียบแหลมนั้นสําเร็จลุลํวงไปเป็นจริงเป็นรูปธรรม
ออกมาได๎ ไมํเป็นเพียงแคํโครงการในอากาศธาตุ ฉะนั้นเราจึงควรสั่งสมบารมี
ทางเดชติดตัวไว๎บ๎างอยํางไมํนํามองข๎าม วิธีการสร๎างบารมีทางเดชมีได๎หลาย
ประการ เชํนพยายามแสดงออกซึ่งการเคารพบูชาตํอบุคคลหรือสิ่งที่สูงด๎วยคุณ
ความดีอยูํเสมอ การพยายามป้องกันขัดขวางไมํให๎สิ่ งที่สูงด๎วยคุณความดีถูก
เหยี ย ดหยาม ดู ถูกทํ า ลาย การพยายามชํ ว ยเหลื อให๎ สิ่ งที่ สู งด๎ ว ยคุ ณความดี
ได๎รับการยกยํองเทิดทูนบูชายิ่ง ๆ ขึ้นไป ทําได๎ดังนี้ให๎เป็นนิสัยทุกเมื่อเชื่อวัน
ยํอมจะเกิดบารมีทางเดชขึ้นอยํางแนํนอน
 ความรักก็คือความโงํนั่นเอง ถ๎าหากเราไปเทิดทูนความโงํเห็นเป็นของนํา
ภาคภูมิใจ เมื่อไหรํจะหลุดพ๎นไปได๎
 เราจะไปบังคับให๎คนที่มีจิตใจไมํส ะอาด พูดเรื่องสะอาดออกมาจากปากจะ
ได๎อยํางไรลํะ
 ข๎าพเจ๎าให๎ของขวัญแกํตนเองทุกทุกวันด๎วยการไมํทําความชั่ว
 ความโลภยํ อ มขุ ด หลุ ม พรางไว๎ แล๎ ว นํ า พาชี วิ ต ให๎ ต กไปสูํ ค วามฉิ บ หาย
ความโลภยํอมไมํทําให๎ใครบรรลุสุขที่แท๎จริง เพราะวําความโลภยํอมสร๎างความ
หิวกระหายให๎แกํจิตของบุคคลผู๎นั้น เมื่อจิตหิวกระหาย ก็เหมือนกับต๎องไปวิ่ง
แขํงในสนามที่ไมํมีจุดสิ้นสุด เหน็ดเหนื่อยเพียงใด ก็ไมํมีที่ให๎พักได๎ เพราะความ
กระหายแหํงจิตทําร๎ายเอา
 เดิ ม ที จิ ต เรามี พ ร๎ อ มซึ่ ง อุ ป าทาน ความยึ ด มั่ น วํ า ตั ว กู ข องกู เราจะต๎ อ ง
แสวงหาจิตที่ไร๎อุปาทาน แล๎วดํารงความไร๎อุปาทานนั้นไว๎จนวันตาย
 มีปัญหาให๎ใจเย็น ๆ คํอย ๆ แก๎ทีละเปลาะ ปัญหาจะคลี่คลายไปเอง อยํา
เพิ่งร๎อนรนใจ มิฉะนั้นจะแก๎ไมํได๎
 คนเราจะรวยจะจนก็อยูํที่วาสนา คนมีวาสนาจนไมํนาน คนไร๎วาสนารวยไมํ
ยืด ฉะนั้นพยายามสร๎างวาสนาไว๎ คือ การสร๎างบุญกุศล การบูชาพระรัตนตรัย
ด๎วยความศรัทธา การชํวยเหลือเกื้อกูลผู๎ประพฤติธรรม การยินดีเมื่อผู๎อื่นสร๎าง
ความดีหรือได๎ดี และการไมํขัดขวางการสร๎างความดีของผู๎อื่น กระทําสิ่งทั้งปวงที่
กลําวไว๎ข๎างต๎นให๎เป็นนิสัย ก็จะพอกพูนวาสนาของตนไปเอง

๑๖๘
จงแสดงละครไปตามบทบาทเพื่อกระทําหน๎าที่ให๎สําเร็จ แตํอยําไปยึดมั่น
อะไรเป็นจริงเป็นจังสักอยําง
 จงมีชีวิตและจิตใจที่พร๎อมจะยอมรับสภาพความเปลี่ยนแปลงทุกเมื่อ
 กระแสธารแหํงเหตุปัจจัยกําลังดําเนินไปไมํมีตัวเรา ไมํมีของเรา อยูํในสิ่งใด
เพราะวําสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา
 บอกความไมํมีตัวกูของกูให๎โลกรู๎
 เอาแคํ ห มดอุ ป าทานในขั น ธ๑ ๕ ก็ พ อแล๎ ว ไมํ ต๎ อ งเป็ น อะไรก็ ไ ด๎ ไมํ ต๎ อ งมี
อะไรก็ได๎ ไมํต๎องสําเร็จอะไรก็ได๎ สูญเสียทุกสิ่งทุกอยํางไปหมดก็ได๎
 ภาพความจริ งก็ คื อ ชี วิ ต จะต๎อ งมี อุ ป สรรค ต๎ อ งมี บ ททดสอบ ต๎ อ งมี ข วาก
หนาม สํวนภาพวิมานในฝันก็คือ ชีวิตราบเรียบ ราบรื่น ไร๎อุปสรรค
ผู๎ที่ปลํอยให๎จิตไปฝันใฝ่ฝันเฟื่อง กับภาพวิมานในฝันมาก ๆ จะต๎องประสบ
ความเจ็บปวดเดือดร๎อน เป็นร๎อยเทําพันทวี เมื่อภาพความจริงปรากฏให๎เห็น
ตามธรรมดา ธรรมดาของมัน เหมือนภาพฝนตกแดดออก
ฉะนั้น อยําจงใจทําร๎ายทําลายให๎จิตใจตนเองพิการ โดยการปลํอยจิตให๎อยูํ
แตํกับภาพวิมานในฝัน ซึ่งเป็นจริงไปไมํได๎
 จงภูมิใจในคุณคําของการปฏิบัติหน๎าที่อยํางดีที่สุด มากกวําภูมิใจในผลงาน
ที่ออกมาดีที่สุด
 เราสนุกสนานกับการได๎ปลํอยวางมากกวําการได๎ยึดมั่นถือมั่น
 อยําคิดวําจะไปไหน อยําคิดวําจะไปทําอะไร
 จงสร๎ า งบุ ญบารมี ทํ า หน๎ า ที่ใ นปั จ จุบั นให๎ เต็ มที่ ใ ห๎ดี ที่ สุด แล๎ วอนาคตจะมี
ทางออกที่ดีไปเอง
 ขอให๎ เ ราพึ ง รั ก ษาความบริ สุ ท ธิ์ ส ะอาดแหํ ง จิ ต ไว๎ แม๎ วํ า จะต๎ อ งเป็ น ผู๎
เสียเปรียบทุกกรณีก็ตาม จงอยํายอมรับความได๎เปรียบถ๎าต๎องได๎มาด๎วยความ
สกปรก ไร๎ศีลธรรม และไมํซื่อตรง
 ความสละชํวยให๎โ อกาสและทางเลือ กของชีวิ ตเราเปิด กว๎างมากเหลือเกิ น
เปิดกว๎างเหมือนกับนกที่มีอิสระเสรี ในท๎องฟ้ากว๎างไกลสุดลูกหูลูกตา
 ถึงเราไมํมีสมบัติอะไรเลย แตํถ๎ามีแคํความซื่อตรงก็นําพอใจ
 ไมํได๎ผิดตรงที่ความเกิดหรือความตาย แตํผิดตรงที่มีอุปาทาน
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ในสายตาบัณฑิตมีพระพุทธเจ๎าเป็นต๎นนั้น การได๎และการเสีย เป็นมายา
ซึ่งมีคําเทํากัน
 ชีวิตที่มีโอกาสได๎ตอบแทนบุญคุณตํอผู๎มีพระคุณก็ถือวําเป็นชีวิตที่มีคํายิ่ง
 อยูํ ๆ จะได๎ บ รรลุความสิ้ นกิเลสอยํางโชคชํวยเหมือนลาภลอยนั้นเป็นไป
ไมํได๎ ต๎องปลงปัญญา เห็นขันธ๑ ๕ ไปในทางไตรลักษณ๑อยํางแจํมแจ๎งจนหมด
อุปาทานจริง ๆ จึงจะบรรลุได๎
 คนทั้งหลายในโลกนี้ อาจเดิ นทางไปในทิศทางตํางกัน เชํนไปทางใต๎ ทาง
เหนือ ทางตะวันออก ทางตะวันตก แตํทุกคนล๎วนมีจุดหมายปลายทางเดียวกัน
คือ ไปป่าช๎าเหมือนกันทุกคน
 ทุก ครั้ ง ที่ จิ ต จะเข๎ า สูํ ส มรภู มิ ร บพุํ ง กั บ กิเ ลส บารมี ทั้ ง ๑๐ ทั ศ จะคอยเป็ น
กองหนุน กองเสบียงเสริมกําลังแกํดวงจิตตลอดเวลา เพราะฉะนั้นผู๎มุํงความหลุด
พ๎นไมํควรละเลยที่จะสร๎างสมอบรมบารมีทั้ง ๑๐ ทัศเลย
 เมื่ อ เจริ ญ สติ จ นไพบู ล ย๑ ยํอ มจะเกิ ด ความแนํ นหนามั่น คงของจิต ที่ จ ะรั บ รู๎
เฉพาะปัจจุบันอารมณ๑ขณะหนึ่งขณะหนึ่งเทํานั้น ขณะนั้นภาวนามยปัญญาก็จะ
เห็นแจ๎งซึ่งความเกิดดับขณะหนึ่งขณะหนึ่งของขันธ๑ ๕ หรือรูปธรรม นามธรรม ที่
ปรากฏในทวารใดทวารหนึ่ง จากทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ
ขณะนั้นให๎น๎อมจิตไปในการที่จะเข๎าใจลึกซึ้งในความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ของรู ป ธรรม นามธรรม ซึ่ ง ก็ คื อ ขั น ธ๑ ๕ ที่ ม าปรากฏเฉพาะหน๎ า ขณะหนึ่ ง
ขณะหนึ่ง ขณะนั้นให๎ทําความรู๎แจ๎ง เห็นแจ๎ง ให๎ลึกซึ้งวํา สภาวะธรรมทั้งปวงเป็น
สิ่งควรถอน ควรวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นลงเสีย ให๎เสพคุ๎นอารมณ๑ชนิดนี้
ให๎มากให๎บํอย เพื่อจะแสวงหาดวงจิตที่ไร๎อุปาทาน อันจะนําไปสูํความดับทุกข๑
สิ้นทุกข๑ พ๎นทุกข๑ทั้งปวง ตัดขาดสิ้นกงกรรม กงเกวียน ความเวียนวําย ตายเกิด
ให๎ดับสูญสิ้นไมํเป็นภพชาติ ขาดเชื้อเกิดอีกตํอไป ด๎วยอานิสงส๑แหํงการปลํอย
วางอุปาทานนั่นเอง
 จงอยําไปเสพเสวยด๎วยความกอดรัดตํออารมณ๑ทุกชนิด
 ในสายตาของผู๎ มี ปั ญ ญาแล๎ ว รู ป ธรรม นามธรรม และ เหตุ ก ารณ๑
สภาวะการณ๑ทั้งปวง ล๎วนแตํเป็นมายา ไมํควรเข๎าไปยึดมั่นทั้งสิ้น
 สิ่ ง ใดในโลก เอาความเพี ย ร ความดี และความจริ ง ใจไปแลก ก็ ค งจะได๎
ทั้งสิ้น


๑๗๐
สถานการณ๑ใด ปรากฏการณ๑ใด บุคคลใดที่ไมํมีแนวโน๎ม ที่ไมํมีทิศทาง ที่จะ
เข๎าไปสูํจุดสมดุล หรือจุดพอดี สถานการณ๑นั้น ปรากฏการณ๑นั้น บุคคลนั้นจะไมํ
สามารถธํารงอยูํรอดได๎
ศีลและวินัย สร๎างจุดสมดุล สร๎างจุดพอดีให๎แกํบุคคล กลุํมชน หมูํชน และ
สังคมแหํงมนุษยชาติ ให๎สามารถธํารงอยูํรอดได๎อยํางเป็นสุข
 การจะแจํมแจ๎งแตกฉานในพุทธพจน๑นั้น ต๎องเข๎าสูํภาคปฏิบั ติให๎รู๎แจ๎งเห็น
จริงด๎วยตัวเอง ผู๎ที่ทํองจําพุทธพจน๑ได๎แตํไมํนํามาปฏิบัติให๎เข๎าถึง ก็เป็นได๎แคํตา
บอดคลําช๎างเทํานั้น
 ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ผิดพลาด บกพรํองและแปดเปื้อนมาตลอด แตํโชคดี
อยูํหนํอยก็ตรงที่ เมื่อรู๎ตัววําผิดพลาดแล๎วพยายามแก๎ไข เมื่อรู๎ตัววําบกพรํองแล๎ว
พยายามพัฒนา เมื่อรู๎ตัววําแปดเปื้อนแล๎วพยายามชําระล๎าง เนื่องจากเรามีความ
เชื่อมั่นวํา วันเวลาแตํละวันที่ผํานมา คือโอกาสทองอันประเสริฐที่ธรรมชาติมอบ
ให๎ เพื่อจะเป็ นโอกาสที่เ ราจะพยายามพัฒ นาตนเองให๎เ จริ ญและดีขึ้ นได๎ด๎ ว ย
ความพากเพียร และความอดทน ไมํให๎เสียที ที่ได๎เกิดมาเป็นมนุษย๑ และพบพระ
พุทธศาสนา
 โอกาสที่ได๎แ ก๎ไขชีวิ ตที่ผิ ด พลาดบกพรํอง คือโอกาสอันแสนประเสริฐของ
ชีวิตมนุษย๑
 การที่ เ ราจะพั ฒ นาคุ ณ ภาพจิ ต ของตนเองนั้ น ไมํ จํ า เป็ น จะต๎ อ งไป
เปรียบเทียบกับคนอื่น ให๎เปรียบเทียบกับตนเองวํา เรามีข๎อบกพรํองเรื่องอะไร
พยายามแก๎ไขเสีย เรายังขาดบารมีข๎อใด พยายามเพิ่มเติมให๎ได๎ สิ่งกีดขวาง
ความก๎ า วหน๎ า ทางจิ ต มี อ ะไรพยายามขจั ด ออก กั ล ยาณมิ ต รที่ ชํ ว ยตั ก เตื อ น
แนะนํ า เราได๎ พ ยายามเข๎ า ใกล๎ เพราะวํ า มนุ ษ ย๑ คือ ผู๎ที่มี ศั กยภาพที่ จ ะพั ฒ นา
ตนเองไปสูํความเจริญได๎
 จุดมุํงหมายสูงสุด ในชีวิ ตของทํานผู๎ มีปั ญญาควรเป็นความสิ้นทุกข๑ทั้งปวง
ความดับสนิทซึ่งการเกิด แกํ เจ็บ ตาย ผู๎มีปัญญาทั้งหลาย ควรยอมสละสิ่งที่มีคํา
ทุกสิ่งในชีวิตถ๎าเพื่อจะได๎แลกกลับคืนมาซึ่งความสิ้นทุกข๑ ความพ๎นทุกข๑ทั้งปวงนี้
 การเผชิญทุกข๑ของจิตที่ถึงพร๎อมด๎วยสัมมาทิฏฐิ จะนําให๎กํอเกิดปัญญา ซึ่ง
จะพาจิตดวงนั้นไปสูํนิพพาน
 อวิชชา ใช๎อายตนะ เป็นเครื่องมือในการหลอกลวง ลํอลวงจิตให๎มีตัณหา


ธรรมภาษิต ตอน ‚มืด เงียบ และอิสระ‛

๑๗๑

เราทํ า ทุ กสิ่ งทุ กอยํ า งเพื่อหวั งประโยชน๑ แ กํ การสลั ด คื น ขั น ธ๑ ๕ เพื่ อหวั ง
ประโยชน๑แกํการสลัดคืนสังขารทั้งปวง
 ความไมํ มี หํ ว ง ความไมํ มี พั น ธะผู ก พั น ความไมํ มี อ าลั ย ในคน สั ต ว๑ และ
สังขาร ทั้งหลายทั้งปวง เป็นสุขหนอ
 ข๎าพเจ๎าขอสํงจิตไปกราบแทบเท๎าแสดงความนอบน๎อมตํอทุกทําน ที่มีชีวิต
อยูํเพื่อการชํวยเหลือ และเสียสละประโยชน๑ของตนเพื่อประโยชน๑สุขของผู๎อื่น
 ข๎าพเจ๎าขอร๎องไห๎ ให๎กับความฟุ้งเฟ้อเหํอเหิมไมํรู๎จักขอบเขตความต๎องการ
ที่แท๎จริงของชีวิต
 ข๎าพเจ๎าขอกราบกรานลงจรดพื้น แสดงความเคารพตํอทุกสัญลักษณ๑ ที่ชํวย
ชักจูงจิตของข๎าพเจ๎า ให๎ออกจากวัตถุนิยมไปสูํธรรมนิยมด๎วยความเคารพบูชา
อยํางสูงสุด
 มืด...เงียบ....และไมํอาลัย...สลัดคืน...สิ้นกังวล


จบธรรมภาษิตตอน ‚มืด..เงียบ...และอิสระ‛
บัน ทึ กในความมื ด ขอขอบคุ ณแสงไฟฉายที่ ชํ ว ยให๎บั น ทึ กได๎ ขอขอบคุ ณ
ความเงียบที่ชํวยให๎ปลอดโปรํง ขอขอบคุณความอิสระที่ชํวยให๎ไร๎กังวล บันทึก
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ชํวงสงครามคาบสมุทรบอลขําน
สถานที่ บั น ทึ ก ภาคเหนื อตอนลํ า ง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวั น ตกตอน
ตะวันออก ภาคตะวันออกตอนตะวันตก
ความดีของบันทึกชุดนี้ขอถวายบูชาพระคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าทุกพระองค๑
สํวนข๎อบกพรํองข๎าพเจ๎าขอรับผิดเอง
บันทึกนี้ ไมํสงวนลิขสิทธิ์
ขอให๎สรรพสัตว๑ทั้งหลายทั้งปวงไมํมีประมาณ ไมํมีขอบเขต จงมีสํวนแหํงการ
ดื่มธรรมรส แล๎วพ๎นจากทุกข๑ทั้งปวงโดยทั่วหน๎าเทอญ
ขอให๎บารมีของทํานผู๎รู๎ ผู๎ตื่น ผู๎เบิกบานทั้งปวง โปรดเมตตา สถิตอยูํเหนือ
เศียรเกล๎าของข๎าพเจ๎าไปตลอดกาลนิรันดร
ขอให๎ข๎าพเจ๎าแจํมแจ๎งในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าทรงตรัสไว๎ดีแล๎ว แล๎ว
พ๎นจากทุกข๑ทั้งปวงด๎วยเทอญ

๑๗๒
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๒

๑๗๓

ธรรมภาษิต ตอน
‚พลายคูํ ตัดเดี่ยว‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

พ.ศ. ๒๕๔๒

 คํา พูด ที่ไ ร๎ส าระ ไร๎ สั จ ธรรม ตํ อให๎เ อาออกประกาศวิท ยุก ระจายเสีย งก็ ไ มํ
ทรงอยูํ ไมํตั้งอยูํ
สํวนคําพูดที่มีสาระ มีสัจธรรม ตํอให๎ไปแอบพูดในถ้ํา ในหลืบเขา ก็จะทรง
อยูํ ตั้งอยูํ อยํางน๎อยผีสาง เทวดาแถวนั้น ก็จะถือเอาด๎วยความเคารพ
 เพราะเยํอหยิ่ง ถือดี จึงตกอับ
 สมรรถภาพในการจั ด การโลกจะลดน๎ อ ยถอยลงก็ ไ มํ เ ป็ น ไร ขอให๎
สมรรถภาพในการจัดการตนเองดีขึ้นก็ใช๎ได๎
 เป็นตัวของตัวเองเล็ก ๆ ดีกวําดัดจริตเป็นไปตามคนอื่นใหญํ ๆ
 ความเงียบไพเราะที่สุด ความสงบสันติตื่นเต๎นที่สุด
 ผู๎ป ฏิ บั ติธ รรมไมํ มี หน๎ า ที่ ไปจั ด ระเบี ยบความคิ ด คนอื่ น แตํ มีห น๎ า ที่ม าจั ด
ระเบียบความคิดตนเอง
 การไมํเอาเปรียบผู๎อื่น เป็นสุ ขหนอ การไมํหลอกลวงผู๎อื่น เป็นเจริญหนอ
การไมํปองร๎ายผู๎อื่น เป็นประเสริฐหนอ
 คนที่ชอบใช๎ความดื้ อรั้นถือทิฏ ฐิความเห็นของตัวเองเป็นใหญํนั้ น ยํอมจะ
เป็นการฝึกขัน ธสันดานสํวนลึกไมํให๎ยอมรับเหตุผลใด ๆ ของใคร แม๎จะเป็น
เรื่องดีดีก็ตาม
ฉะนั้น ในกาลบางคราว แม๎เขาผู๎นั้นจะต๎องการฟังและรับคําแนะนําของ
ผู๎อื่นเป็นอยํางยิ่ง แตํด๎วยความเคยชินที่ชอบสร๎างตัวเองให๎เป็นคนดื้อรั้นถือทิฏฐิ
ในขณะที่เขาเงี่ยโสตลงตั้งใจฟังอยํางยิ่ง แตํใจเขาจะไมํสามารถรับเอา ถือเอา

๑๗๔
ความคิดดี ๆ ของผู๎อื่นไปใช๎งานได๎ ด๎วยเพราะวิบากกรรมที่ชอบทําตัวเป็นคน
ดื้อรั้นถือทิฏฐิความเห็นของตัวเองเป็นใหญํ มาบังคับบันดาลให๎เป็นดังนั้น
ฉะนั้ น บุ คคลผู๎ห วั ง ความเจริ ญ รุํ งเรื อ ง ต๎อ งพยายามฝึ กตนเองให๎ เ ห็ น
เหตุผลเป็นใหญํกวําความดื้อรั้นเสมอ
 ผู๎มีอุปาทาน คือผู๎ที่ติ ด คุก ที่ถูก กักขังอยูํใ นขันธ๑ ๕ อันเป็นของจอมปลอม
ของมายา และของกลวงเปลํา
ผู๎เห็นแจ๎งในความเป็นอนัตตาของขันธ๑ ๕ พร๎อมทั้งถอนอุปาทานออกเสียได๎
คือผู๎พ๎นคุก พระโลกุตตรธรรมคือตัวการสําคัญที่จะมาประทานอภัยโทษแกํจิต
วิญญาณทั้งหลายที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ไมํให๎ต๎องถูกกักขัง ให๎รับโทษของความเกิด
ความแกํ ความเจ็ บ ความตาย และทุ กข๑ โทษในสั งสารวั ฏ นานั บ ประการอีก
ทั้งหลายทั้งปวง
 สั ง ขารรํ า งกายนี้ กํ า ลั ง สิ้ น ไป เสื่ อ มไป แตกดั บ ทํ า ลายไป ขั ด ขวางไมํ อ ยูํ
ห๎ามปรามมิได๎
 ความไมํคลุกคลี อยูํเป็นสุขหนอ ความโดดเดี่ยวเดียวดาย เป็นสบายหนอ
ความไมํมีหํวงผูกพัน เป็นเจริญหนอ ความไมํต๎องอิงอาศัยใคร เป็นประเสริฐ
หนอ
 ชีวิตคือการแก๎ปัญหา ทั้งปัญหากาย ปัญหาจิต ใครไมํยอมแก๎ จะกลายเป็น
ผีตายซากทั้งที่ยังหายใจ
 การมาหยั่งรู๎ เฝ้าดูตัวเองที่มีกิเลส ดีกวําการไปอํานเรื่องการหมดกิเลสของ
คนอื่น
 ความเป็นหญิง เป็นชาย คือสมรภูมิที่ข๎าศึกคือความทุกข๑เดือดร๎อนจะโจมตี
ได๎ ผู๎มีความยึดมั่นอุปาทานในความเป็นหญิงเป็นชาย ก็เหมือนการตั้งทัพอยูํใน
ที่งํายตํอการโจมตีของข๎าศึก คือทุกข๑ทั้งปวง
 ผู๎ที่กล๎ายอมแพ๎ผู๎อื่น จึงจะสามารถชนะใจตนเองได๎
 บุญบารมีที่เราสร๎างสมอบรมมาเองนั้น ซื่อสั ตย๑ จงรักภักดี และใช๎งานได๎
ยิ่งกวําข๎าทาสบริวารทุกประเภทที่มีอยูํในโลก
 เมื่ อ สิ่ ง ทั้ ง หลายทั้ ง ปวง ทั้ ง รู ป ธรรม นามธรรม ไมํ ใ ชํ ข องเราทั้ ง หมดเลย
ฉะนั้น สิ่งที่จิตจะต๎องทําก็คือ การถอนอุ ปาทานความยึดมั่น ถือมั่นทั้งปวงออก
จากรูปธรรม นามธรรมทั้งหมด ทั้งภายใน ภายนอก หยาบ ละเอียด เลว และ
ประณีต

ธรรมภาษิต ตอน ‚พลายคูํ ตัดเดีย่ ว‛

๑๗๕

ผู๎เอาเปรียบผู๎อื่นเป็นทุกข๑ ผู๎เสียเปรียบผู๎อื่นเป็นสุข
 พระอริย ะทั้ งหลาย ยํ อ มไมํ มี ค วามยิ น ดีพ อใจตํ อ ความสมบูร ณ๑ พู นสุ ข อั น
อาจจะมี ขึ้ น บ๎ าง อัน อาจจะเกิ ด ขึ้ น บ๎า ง เป็ น บางครั้ งบางคราวในโลกมนุ ษ ย๑ นี้
เพราะทํานมีความเห็นวําโลกมนุษย๑ มีคุณคําเพียงแคํเป็นทางผํานเพื่อมาสร๎าง
บารมีและความดี เพื่อเป็นปัจจัยแกํความดับไมํมีเชื้อ คือพระนิพพานเทํานั้น
 เหลํามั จ ฉาหลงเหยื่ อจึงติ ด เบ็ด นายพรานฉันใด บุ คคลผู๎ไ มํมีปัญ ญาก็ติ ด
ความสุขในโลกนี้ เพื่อที่จะต๎องประสบความทุกข๑เดือดร๎อนอยํางแสนสาหัสของ
สังสารวัฏ ต๎องเวียนเกิด แกํ เจ็บ ตาย อยํางไมํรู๎จักสิ้นสุดยุติ ต๎องทุกข๑ลําเค็ญ
ร๎องไห๎เสียใจ จนน้ําตาเป็นสายเลือด ก็ไมํมีใครจะมาชํวยได๎ เนื่องจากเป็นเพราะ
ความมืดบอด ความโงํเขลาเบาปัญญา ความประมาท หลงเพลินกินเหยื่อ โดยไมํ
เฉลียวใจวํามีเบ็ดอันแหลมคมพร๎อมด๎วยเงี่ยง ซํอนไว๎ภายในเหยื่ออันโอชะนั้น
ฉะนั้น ปัญหาที่ตนเองสร๎างขึ้นเองด๎วยความมืดบอด หลงผิด ไปติดเหยื่อโลก
ตนเองต๎องแก๎ไขด๎วยตนเองเทํานั้น ไมํมีใครมาชํวยได๎
 เราจะไปชํว ยใครได๎ ในเมื่อสัตว๑ โลกยํอมเป็นไปตามกรรม ฉะนั้น จงอยํา
คิดวําต๎องชํวยใคร ให๎คิดวําทํางานไปตามหน๎าที่อยํางปลํอยวาง อยําไปยึดมั่น
วํา ต๎องมีใครบ๎างที่จะได๎ประโยชน๑จากงานของเรา
 ภาษามนุ ษ ย๑ แม๎ แ ตํ จ ะเป็ น ชนิ ด ที่ ป ระเสริ ฐ ที่ สุ ด คื อ ชนิ ด ที่ ชํ ว ยให๎ ผู๎ ส ดั บ
ตรับฟังเกิดความเบื่อหนํายจากกองทุ กข๑ ถอนอุปาทานจากรูปธรรม นามธรรม
และสังขารทั้งปวงก็ตามที แตํถึงกระนั้น บัณฑิตทั้งหลายก็จะสักแตํวําอาศัย
ภาษาชนิดนั้นมาเป็นสื่อให๎จิตปลํอยวางอุปาทานในขันธ๑ ๕ เทํานั้น ซึ่งเมื่ออาศัย
ใช๎เสร็จแล๎ว ก็ต๎องรีบถอนปลํอยวางภาษาเหลํานั้นเสียให๎สิ้น อยําให๎ติดค๎า งอยูํ
ในใจ เพราะขึ้นชื่อวําภาษาทุกชนิด เป็นสมมุติทั้งสิ้น สํวนวิมุตติ พ๎นจากภาษา
ทั้งปวงที่จะมากําหนดกฎเกณฑ๑ กํากับตีความบอกกลําวได๎ จะมีก็เพียงปัจจุบัน อารมณ๑ ที่ป ราศจากอุป าทานทั้ งปวงเทํ านั้ น ที่ เ ป็ นสื่ อให๎วิ มุ ตติ แสดงอาการ
ปรากฏของมันออกมาอยํางไร๎ภาษา
 เพราะไมํละโมบ จึงซื่อสัตย๑
 การคิดอะไรเข๎าข๎างตัวเอง จะเป็นการปิดทางเดินของปัญญา
 ความใจแคบจะบีบหนทางตนเองไปสูํทางอับ
 อยํานั่งรอคนที่ไมํไป


๑๗๖
จะไปชํวยอะไรให๎ใครเป็นสุขได๎ ในเมื่อเขาเหลํานั้นยังไมํรู๎จักพอ จงสั่ง
สอนและแนะนําเส๎นทางที่รู๎จักพอให๎แกํเขา เขาก็จะพบกับ ความสุขเอง โดยที่
เราไมํต๎องไปชํวยอะไรอยํางอื่น
 เรายอมโงํ ถ๎าหากแลกมาได๎กับความไมํทุกข๑
 ขณะทํางานเราจะต๎องเจ็บปวดไปบ๎างก็ไมํเป็นไร แตํถ๎าผลงานของเราเป็น
ประโยชน๑สุขแกํหมูํชน นั่นแหละมันเป็นคุณคําอยูํในตัว
 คุณภาพจิ ตของเรากั บ การให๎ คะแนนของคนอื่นนั้ น แยกตํา งหากจากกั น
อยํางสิ้นเชิงทีเดียว ถ๎าจิตเราดีงาม แตํคนอื่นให๎คะแนนวําเราเป็นคนชั่ว จิตเราก็
ยังคงดีงามอยูํนั่นเอง แตํถ๎าจิตของเราชั่วช๎าเลวทราม ตํอให๎คนทั้งโลกมากลําว
สรรเสริญเยินยอวําเราประเสริฐ ก็ไมํสามารถชํวยให๎จิตของเราดีขึ้นได๎
 บุคคลผู๎โกหกพกลม ยํอมทําลายตัวเองโดยการทําลายความนําเชื่อถือของ
ตัวเองลงไปกํอน
 ผู๎ที่ถูกคนอื่นใสํร๎ายป้ายสี มีวาสนาสูงยิ่งกวําผู๎ที่ใสํร๎ายป้ายสีคนอื่น
 ผู๎ที่พยายามทําตนเองให๎เป็ นผู๎ไมํถือเหตุผลเป็ นใหญํ ยํอมจะประสบความ
ฉิบหายวอดวายใหญํหลวงในอนาคตอันใกล๎
 ความเหลื่อมล้ํา ต่ําสู ง ทางฐานะ ศั กดิ์ ศรี ความเป็นอยูํของมนุษย๑ในสังคม
นั้น มีอยูํทุกยุคทุกสมัย และจะมีไปตลอดกาลจนกวําโลกนี้จะแตกสลาย
การจะแก๎ปัญหาด๎วยการให๎บุคคลได๎ทุกสิ่งทุกอยํางเทําเทียมเสมอกันนั้น
ไมํสามารถทําได๎ และปัญหาทั้งหลายก็จะไมํจบ เนื่องจากคนทั้งหลายมีความ
อยากที่ไมํรู๎จักพอ
ฉะนั้น การสามารถสั่งสอนให๎คนรู๎จักควบคุมความอยาก ชํวยแนะนําให๎คน
รู๎จักพอ สันโดษยินดีในสิ่งที่ตัวเองมีอยูํนั้น จึงสามารถแก๎ปัญหาแกํสังคมมนุษย๑
ได๎อยํางชะงัด พระพุทธศาสนาจึงจําเป็นอยํางยิ่ง เพื่อความสงบสุขของสังคม
ด๎วยประการฉะนี้
 ในสายตาของผู๎มีปัญญา ยํอมมองเห็นแตํความไมํเที่ยง และก็ไมํไว๎วางใจใน
อะไรสักอยําง ทั้งรูปธรรม นามธรรม
 ผู๎ที่ไมํรับ ผิดชอบเอาคําพูดของตัว เองที่กลําวไปปฏิบัติ ยํอมสามารถกลําว
ถ๎อยคําที่หวานหูอยํางสุด ๆ ให๎ผู๎อื่นฟังเสมอ
 ความผิดหวังและความผิดคาดหมาย ชํวยสร๎างเบรคห๎ามล๎อให๎แกํใจของเรา
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ตราบใดที่จิตยังตั้งอยูํในภูมิที่มีคนสัตว๑ หญิงชาย จะต๎องประสบความทุกข๑
ทรมานใจ อยํางไมํสิ้นสุดยุติ
 ความหลงระเริง จะเป็นพิษร๎ายในภายหลัง
 ความยึดมั่นที่ใหญํขึ้น กํอให๎เกิดความต๎องการที่ใหญํขึ้น
ความต๎องการที่ใหญํขึ้น กํอให๎เกิดอัตตาที่ใหญํขึ้น
อัตตาที่ใหญํขึ้น กํอให๎เกิดความทุกข๑เดือดร๎อนแสนสาหัสที่ใหญํขึ้น
 ความรักคือความทุกข๑ เงาแหํงความรักก็คือเงาแหํงความทุกข๑ แม๎แตํเศษ
เสี้ยวแหํงความรักก็คือเศษเสี้ยวแหํงความทุกข๑
 เทคนิคเพื่อความดับทุกข๑ คือ ลด ละ เลิก
 เรื่องราวทั้งหลายทั้งปวง เริ่มต๎นด๎วยศูนย๑ และจะจบลงด๎วยศูนย๑
 จะพ๎นด๎วยการหนีนั้นไมํพ๎นหรอก จะพ๎นได๎ก็ด๎วยการปลํอยวางเทํานั้น
 เรื่องราวตําง ๆ ทั้งหลายในโลกนั้น เมื่อรู๎มากยํอมยึ ดมาก ยึดมากยํอ ม
ทุกข๑มาก
 เมื่อฉลาดขึ้น เราจึงเรียนรู๎ที่จะพูดน๎อยลง
 ความพลาดพลั้งมาเตือนไมํให๎ประมาท
 แบกหนัก วางเบา ไมํยึดมั่นสบาย
 คนขี้ลืม เป็นโรคประสาทน๎อยกวําคนจําแมํน
 ความสวยงาม ไมํชํวยแก๎ปัญหาชีวิตให๎ได๎
 จงพยายามทํ า ความคุ๎ น เคยกั บ ความสู ญ เสี ย ชนิ ด สิ้ น เนื้ อ ประดาตั ว ให๎ ไ ด๎
เพราะมันจะเป็นประโยชน๑แกํสุขภาพจิตในภายภาคหน๎าอยํางยิ่ง
 ผู๎มีปัญญาทั้งหลายปรารถนาอยํางยิ่ง ที่จะแสวงหานิพพาน อันเป็นที่สุข เย็น
และระงับดับทุกข๑ทั้งปวง
 ผู๎มีจักษุ คือดวงตาเห็นธรรมทั้งหลาย ยํอมแสวงหาเหลือเกินซึ่งภูมิจิต อัน
จะพ๎นความอาลัยในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
 ภาคปริ ยั ติ ปฏิ บั ติ ปฏิ เวธ ยํอ มอิ งอาศั ยกั น เหมื อ น ๓ เส๎า ถ๎า ขาดอั น ใด
อันหนึ่งไป พระพุทธศาสนาจะขาดสภาพคลํองไปในทันที
 ท๎ายที่ สุดไมํใชํคนพูด เกํง ไมํใ ชํคนพูดสวยหรู ที่ชนะ แตํเป็นคนพูดจริงทํา
จริงชนะ


๑๗๘
ผู๎มีวาสนา คือผู๎ที่ได๎สิ่งอันประเสริฐ แล๎วคนทั้งหลายเห็นวําสมควร สํวนผู๎
ไร๎วาสนา คือผู๎ที่ได๎สิ่งอันประเสริฐ แล๎วคนทั้งหลายเห็นวําไมํสมควร
 ลาภยศ และฐานั น ดรอั น ประเสริ ฐ ที่ เ ราได๎ รั บ นั้ น ยั ง ไมํ ใ ชํ ข องเราจริ ง
ตํอเมื่อเราอาศัย ลาภ ยศ และฐานันดรอันประเสริฐเหลํานั้น ออกไปทําประโยชน๑
แกํชาวโลกนั่นแหละ จึงจะเป็นของเราจริง
 ลาภยศ และฐานันดรอันประเสริฐ เปรียบประดุจดอกไม๎บาน ไมํนานก็เหี่ยว
เฉา คนโงํเขลาเบาปัญญา จึงเห็นวําเที่ยงและยั่งยืน สํวนผู๎มี ปัญญาจะไมํไว๎ใจ
ในมันเลย
 เราเป็นได๎อยํางที่ตัวเองเป็นเทํานั้น ไมํสามารถเป็นได๎อยํางที่คนอื่นเป็น
 แกํ น สารที่ ม นุ ษ ย๑ ทั้ ง หลายพยายามดิ้ น รนแสวงหากั น แทบเป็ น แทบตาย
กลับกลายเป็นของไร๎คําในสายตาของผู๎แสวงหาความหลุดพ๎น
 ผู๎หวังความเจริญในธรรมปฏิบัติ ควรเข๎มงวดตัวเอง แตํให๎อภัยผู๎อื่น ผู๎ใด
ปลํอยปละละเลยตัวเอง กลับไปเข๎มงวดผู๎อื่น คือผู๎ถอยหลังเข๎าคลอง
 คําสัจจริงคือคําที่เที่ยงแท๎ ยั่งยืน มั่นคงอยํางนําทึ่ง แม๎วําขณะกลําว มนุษย๑
ทั้ งโลกจะไมํ ย อมรั บ แตํความจริ งแท๎ ก็ ไมํ ได๎ ถูกทํ า ลายลง เพราะอาการไมํ
ยอมรับของปวงชน ดังนั้นบัณฑิตทั้งหลาย จึงยินดีในการกลําวสัจจวาจา ยิ่งกวํา
คําเท็จเสมอ เพราะวํากาลเวลาที่ผํานไปยํอมจะเสริมคุณคําของผู๎กลําวสัจจวาจา
ให๎โดดเดํนเหมือนกับลมที่พัดพาเมฆหมอกให๎ออกไป เพื่อให๎ดวงอาทิตย๑ได๎ฉาย
แสง ฉะนั้น ผู๎ยินดีในการกลําวเท็จจึงเป็นพวกโงํเขลาเบาปัญญาที่ไมํรู๎ จักมอง
กาลไกลทั้งสิ้น
 มหาบุรุษทั้งหลาย ยํอมขวนขวายพยายามที่จ ะมอบสิ่งที่ตนเองเจอ ให๎แกํ
บุคคลทั้งหลาย เนื่องเพราะความกรุณาชักจูงให๎กระทํา
 คนฉลาดเสี ย เวลาไปในการจั ด ระเบี ย บตนเอง ในขณะที่ ค นโงํ เ ขลาเบา
ปัญญาหมดเวลาไปในการจัดระเบียบคนอื่น
 เราอยากจะเป็น ผู๎ที่ส นใจขวนขวายขัด เกลาปรับ ปรุ งตนเองเสมอ โดยไมํ
ต๎องรบกวนให๎ครูบาอาจารย๑ผู๎ประเสริฐทั้งหลายมานั่งเคี่ยวเข็ญจ้ําจี้จ้ําไชให๎ทําน
ลําบาก
 ยอมตัวเอง แพ๎คนอื่น ยอมผู๎อื่น ชนะตนเอง
 ยิ่งโลภมาก ก็ยิ่งใจแคบ ยิ่งใจแคบ ก็ยิ่งมองแคบ ยิ่งมองแคบก็ยิ่งทําอะไร
ผิดพลาด ทําอะไรก็ไมํสําเร็จ เพราะโลภมาก
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บางทีการที่เราติดคนอื่นมาก ๆ เพราะวําเขาสามารถตอบสนอง ความมีตัว
กูของกู ของเรา ให๎เต็มได๎ ฉะนั้น ผู๎มีอุปาทานสูงจึงติดคนอื่นมาก
 ความอํ อ นแอไร๎ ส มรรถภาพในการที่ จ ะไปควบคุ ม บงการ บุ ค คลและสิ่ ง
ทั้งหลาย มีประโยชน๑แกํจิตใจเรามาก เพราะชํวยสร๎างความเจียมตัวเจียมตน
ให๎แกํเรา
 การเห็นมายาเป็นของจริงคือความเดือดร๎อนเจ็บปวด โลกนี้คือละคร ไมํใชํ
ของจริง เพราะวําสรรพสิ่งล๎วนวํางเปลํา ไมํมีความจีรังยั่งยืน ไร๎แกํนสารสาระ
 ความซื่อตรงเพียงเล็กน๎อย ยํอมจะเกิด ผลเจริญรุํงเรืองไพศาลในภายภาค
หน๎า ความทรยศคดโกงเพียงเล็กน๎อย ก็ยํอมจะเกิดผลคือความฉิบ หายในภาย
ภาคหน๎าเชํนเดียวกัน เหตุเพียงเล็กน๎อยที่ตั้งขึ้นที่ใจ ยํอมจะเป็นผลอันใหญํ ใน
ภายภาคหน๎า เพราะวําใจเป็นของมีคําและสําคัญเป็นอันดับเอก จึงควรสงวน
รักษาใจ ให๎สะอาด แจํมใส ไร๎สิ่งมัวหมองไว๎เสมอ
 ถ๎าเราอยูํอยํางไมํได๎ให๎ทาน ก็ชื่อวําก๎าวพลาดเสียแล๎ว
 ถ๎าไปหลงอะไรมาก ๆ ติดอะไรมาก ๆ ก็ควรที่จะเบื่อตัวเองได๎
 เสียชีวิตได๎ แตํอยําตายจากความดี
 ท๎ า ยที่ สุ ด คนที่ มี ค วามสามารถในการสร๎ า งความดี จะชนะคนที่ มี
ความสามารถในด๎านอื่นทุกประเภท
 วันเวลาที่ธรรมชาติให๎มา เป็นเครื่องมือพิสูจน๑คน วําดีจริงหรือเปลํา
 ของดีจริงคือ ของดีที่ไมํต๎องอวด
 ประสบการณ๑ แ หํ ง ปั ญ ญา พาให๎ บั ณ ฑิ ต ทั้ ง หลาย มี พ ระพุ ท ธเจ๎ า เป็ น ต๎ น
ยินดีอยํางยิ่งในการสํารวมอินทรีย๑
 ผู๎ที่รู๎แจ๎งสัจธรรมแล๎ว ยิ่งถูกบีบ ก็ยิ่งพอง ยิ่งถูกกด ก็ยิ่งลอย
 คุณธรรม ยังครองโลกอยูํหนึ่งเดียว จนกระทั่งทุกวันนี้
 ถ๎ อ ยคํ า ที่ รุ น แรงเผ็ ด ร๎ อ น แตํ สั จ จริ ง จะเป็ น ที่ รั ก ในภายหลั ง อยํ า งยั่ ง ยื น
มั่นคง
 จงอยํ า พั ฒ นาตั ว เองไปเป็ น คนที่ เ ข๎ า ใจทุ ก สิ่ ง ทุ ก อยํ า งในโลก ยกเว๎ น ชี วิ ต
ตนเอง
 เราได๎อะไรก็ได๎มามากแล๎ว ยังรออยูํวําเมื่อไหรํจะได๎ ความรู๎จักพอ
 เมื่อพลาดก็รู๎ให๎ชัดวํามันพลาดยังไง แล๎วแก๎ไขเสีย


๑๘๐
ที่ยืนหยัดและทางรอดของคนซื่อสัตย๑สุจริต จะมีอยูํเสมอ แม๎ในทํามกลาง
วิกฤตการณ๑
 เราแพ๎บ๎างบางครั้งบางคราว แตํก็ลุกขึ้นสู๎ใหมํทุกที
 ผู๎จะทํางานใหญํ จะต๎องรู๎จักความหลากหลายของอุปนิสัยใจคอคน แล๎วใช๎
งานคนตํางอุปนิสัย ให๎เหมาะเจาะกับความตํางของงาน ก็จะสามารถยังงานใหญํ
ให๎สําเร็จลุลํวงไปได๎
 รู๎มากก็จริง แตํถ๎ารู๎เรื่องโงํ ๆ ก็ไมํทําให๎ฉลาดขึ้นได๎
 อยําขัดเคืองกับการเปลี่ยนแปลงที่ไมํคาดหมาย
 บุคคลที่มีอายุกาลผํานเวลามานาน ยํอมได๎ พบเจอสิ่งตําง ๆ มามาก ทั้ง
เรื่ อ งดี แ ละเรื่ อ งเลว ความใฝ่ ดี นั้ น สํ า คั ญ มาก เพราะจะชํ ว ยให๎ บุ ค คลผู๎ นั้ น
พยายามหํางเรื่องเลว เข๎าใกล๎เรื่องดี
 คอยกันทําไม …… เวลาเจอกันก็ไมํเห็นทําสิ่งที่ดีตํอกัน
 สมบัติทั้งหลายที่ชาวโลกต๎องการ เป็นของร๎อน ความสละชํวยให๎ชีวิตของ
ข๎าพเจ๎ารํมเย็นเป็นสุข
 ถ๎าจิตของผู๎ใดอุดมไปด๎วยความโลภ ความมักมาก คิด จะครอบครองยิ่ง ๆ
ขึ้นไป ไมํมีขอบเขต ยํอมจะนําไปสูํความฉิบ หาย วอดวายแกํบุคคลผู๎นั้นอยําง
แนํนอน
 เมื่อเห็นโทษในตัณหาที่ไมํรู๎จักอิ่ม ไมํรู๎จักพอ พึงพอกพูนความสละเอาไว๎
เถิด
 สละเสียกํอนที่ใครจะมาแยํง จะดีกวํา
 เพราะความไมํสละ จึงมีแตํปัญหา
 การปฏิบัติธรรมคือการให๎สิ่งที่ดีที่สุดแกํชีวิต การเผยแพรํธรรมคือการให๎สิ่ง
ที่ดีที่สุดแกํมวลชน
 ในโลกแหํงความเป็นจริง ไมํต๎องการแคํรูปแบบสวย แตํต๎องการสิ่งที่ใช๎งาน
ได๎จริง
 ในชีวิตที่ผํานไป เราลื มคนไปมากมายหลายคน ลืมคนไปมากมายหลาย
ประเภทได๎ แตํจงอยําลืมผู๎มีพระคุณ


ธรรมภาษิต ตอน ‚พลายคูํ ตัดเดีย่ ว‛

๑๘๑

สมรรถภาพของเราลดน๎อยถอยลงก็ไมํเป็นไร แตํขอให๎สมรรถภาพนั้นเป็น
ประโยชน๑แกํสังคมมากขึ้น เป็นสมรรถภาพที่เห็นแกํตัวน๎อยลง เป็นสมรรถภาพ
ที่เห็นแกํประโยชน๑สุขสํวนรวมทุกเมื่อ
 คนไร๎วาสนายํอมยินดี ใ นสมบัติอันน๎อย แล๎วทอดทิ้งสมบัติอันใหญํ คนไร๎
วาสนาทางธรรม ก็ยํอมยินดีเพียงแคํ ปริยัติ ไมํสนใจเรื่องปฏิบัติ อันจะนํามาซึ่ง
สมบัติใหญํ คือ ปฏิเวธธรรม
 สถานที่ใดก็ตาม ถ๎าคนเสีย อยํางอื่นก็จะพลอยเสียไปหมด ถ๎าคนดี อยําง
อื่นจะพลอยดีไปด๎วย
 เราไมํมีใคร เรามีคนเดียว คนเดียวที่ไมํได๎รอให๎ใครมาเติมให๎เต็ม
 ชีวิตที่ขาดธรรม ไมํมีศีล ก็มีแตํความวอดวาย จงไปหาศีล หาธรรมมาหํม
กาย จะได๎เป็นสุข
 ความทุศีลคือยาพิษ ที่บุคคลผู๎ทุศีลจับกรอกใสํปากตัวเอง
 พระอรหั น ต๑ ทั้ง หลาย เมื่ อ ยั ง ไมํ สิ้ น ลมหายใจตราบใด ทํ านยํ อ มบํ า เพ็ ญ
ประโยชน๑ตนและประโยชน๑ผู๎อื่นอยูํ ประโยชน๑ตนคืออุเบกขา ประโยชน๑ผู๎อื่นคือ
เมตตา
 ของจริงพิสูจน๑ด๎วยกาลเวลา ไมํใชํพิสูจน๑ด๎วยสายตา โวหาร หรือวาทศิลป์
 ความโลภยํอมสร๎างความหิวให๎เกิดขึ้นที่ใจ ฉะนั้น เมื่อได๎มาเทําไหรํ จึงไมํ
รู๎จักพอ
 ถ๎าคุณยืนหยัด ในหลักการของคุณ เขาก็จะมาง๎อถึงที่ ถ๎าคุณโอนอํอนผํอน
ตามเขาไปอยํางไร๎หลักการ เขาจะพาคุณไปรับการดูแคลนเหยีย ดหยามอยํางไร๎
คํา
 แคํการรู๎จักเคารพนับถืออํอนน๎อมถํอมตนให๎เกียรติแกํคนดีเทํานี้ ก็สามารถ
เป็นจุดเริ่มต๎นในการเดินทางไปสูํความประเสริฐแหํงชีวิตได๎แล๎ว
 จิตใจที่ลุํมหลงมัวเมาในอบายมุข เป็นจิตใจที่อัตคัดขัดสนที่สุด
 จิตใจเริ่มอัตคัดขัดสนกํอน จึงนํามาซึ่งฐานะที่อัตคัดขัดสนในกาลตํอมา
 บุคคลทั้งหลายมี ตัว มี ตนยึด มั่นถื อดี อยูํ ในปมเขื่อ งมานาน จึง ทําใจรับ ปม
ด๎อยไมํได๎ ความเดือดร๎อนขณะกระทบปมด๎อย แสดงให๎เห็นถึงวํา บุคคลผู๎นั้น
ยังมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ยังไมํหลุดพ๎นไปได๎


๑๘๒
จัด การจัด แจงทํา เรื่องซื่อสัตย๑ เล็ ก ๆ ดี กวํ า ไปจัด การจั ดแจงทํ าเรื่ องไมํ
ซื่อสัตย๑ แม๎จะยิ่งใหญํก็ตาม
 คนชั่วเกรงกลัวสายตาผู๎อื่น คนดีเกรงกลัวมโนธรรมตนเอง
 ผู๎มีปัญญาจักษุทั้งหลายยํอมเบื่อที่จะต๎องกระโดดโลดเต๎นเป็นสุขเป็นทุกข๑
เป็นจริงเป็นจัง ไปกับละครชีวิต
 ความสํ า รวมอิ น ทรีย๑ เ ป็ น ไปเพื่ อ ความสงบรํ า งั บ ความไมํ สํ า รวมอิ น ทรี ย๑
เป็นไปเพื่อความเจ็บปวดเดือดร๎อน
 ถ๎าคุณไมํยอมอยูํในอาณัติของใคร ก็จงอยําโกรธ เวลาใครไมํอยูํในอาณัติ
ของคุณ
 ความเข๎าใจวํากูใหญํ กูแนํนั้น ผิดความจริงมาก เพราะวํารํางกายของทุก
คน ตํางใกล๎จะเป็นเหยื่อมัจจุราชอยูํรอมรํอ
 ความมี จิต เคารพนั บ ถือ บู ชาศรัท ธาในพระสั ม มาสั มพุ ท ธเจ๎ า เป็น ลาภอั น
ใหญํหลวงของบุคคลผู๎นั้น
 พระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ทรงเป็นประดุ จแสงสวํางสํองนําทางให๎แกํชาวโลกที่
มะงุมมะงาหราทนทุกข๑ทรมานเวียนวํายตายเกิดอยูํในสังสารวัฏอันนี้
 การพยายามที่ จ ะอยูํ ใ นโลกอยํ า งหมดจดบริ สุ ท ธิ์ ไมํ แ ปดเปื้ อ นเลยนั้ น
เป็นไปไมํได๎ จงพยายามอยูํกับความแปดเปื้อนนั่นแหละ แตํอยําถลําลึกจมปลัก
ไปกับมัน
 ความเยํอหยิ่ง ถือดี ภูมิใจ ในความหมดจดบริสุทธิ์ เป็นภัยอยํางร๎ายแรงแกํ
ความพ๎นทุกข๑
 สมบัติในโลกนี้ ไมํใชํของคุณไปซะคนเดียว
 ตราบใดที่ ตั้ ง จิ ต เพลิ ด เพลิ น ภู มิ ใ จในปมเขื่ อ ง ก็ จ ะต๎ อ งเศร๎ า โศกเสี ย ใจ
น๎อยใจในปมด๎อยไปตลอด
 ความยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น มี ตั ว มี ต นในความดี ในสิ่ ง ดี นั้ น เป็ น ที่ อ ยูํ อ าศั ย ของ
อวิชชา
 ถ๎าไมํเคยหลุดไปในทางหลง ก็จะไมํรู๎ประโยชน๑และคุณคําของทางตรง
 ใครวํ าความทุ ศี ล ดี ความทุ ศีล นั่ น เองเป็ นพิ ษ เป็น ภั ย เป็ น อัน ตรายอยํ า ง
ใหญํหลวง


ธรรมภาษิต ตอน ‚พลายคูํ ตัดเดีย่ ว‛

๑๘๓

ข๎าพเจ๎าอยากจะอยูํอยํางสํารวม และควบคุมตนเองให๎อยูํในกรอบของความ
มีวินัย
 สมรรถภาพในการจัด การเรื่องอื่นของเราจะลดลงเรื่อย ๆ ก็ไมํเป็นไร ขอ
เพียงวําสมรรถภาพในการควบคุมจิตตนเองไมํให๎เป็นทุกข๑เพิ่มขึ้นก็เป็นอันใช๎ได๎
 เนกขัมมบารมีเป็นเครื่องชํวยเกื้อหนุนอยํางใหญํ ในการก๎าวออกสูํเส๎นทาง
สายบุญบารมี และเส๎นทางสายโลกุตตระ
 ไมํวําจะเยํอหยิ่ง ถือดี อวดตัว ยกตน ขํมทํานเพียงไร มวลชนก็ไมํยอมรับ
หรอก เพราะวํามวลชนไมํได๎ยอมรับซึ่งกันและกันในสิ่งเหลํานี้
 ดูให๎เห็นวํา กําลังใจนั้นสูงคํามีราคากวํากําลังเงินบ๎าง จะชํวยแก๎ไขต๎นเหตุ
ของความทุกข๑ลงไปได๎มาก
 การอยูํอยํางสํารวมในความเรียบงําย นําพาจิตใจไปสูํความสงบสันติ ที่จะ
นําสุขมาให๎
 ในชํวงเวลามีชีวิ ต แม๎วําอาการสลัดออก จะทําให๎บุคคลต๎องสูญเสียทุกสิ่ง
ทุกอยํางไปหมดก็ตามที แตํเมื่อเขาผู๎นั้นตายไป ภพชาติของเขาจะไมํตกต่ําแนํ
 ความดีงามที่เราได๎ ส ร๎างได๎ บําเพ็ญขึ้นมานั่นเอง เป็นมิตรแท๎ที่ยิ่งกวํามิตร
แท๎ เป็นญาติสนิทที่ยิ่งกวําญาติสนิท
 ความผิดหวัง ความวิปโยค โศกนาฏกรรมทั้งหลายทั้งปวง มีต๎นเหตุมาจาก
ความทุศีลทั้งสิ้น
 ปฏิ ป ทาการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ๎ า ทรงประทานเอาไว๎ เป็ น
แบบอยําง เป็นปฏิปทาที่ประเสริฐที่สุดเทําที่มีอยูํในโลก เพราะวําเป็นปฏิปทา
สมบูรณ๑แบบในการเป็นเกราะป้องกันความทุกข๑ให๎แกํบุคคลผู๎ดําเนินตามด๎วยใจ
ศรัทธา เนื่องจากวําปฏิปทานี้ เป็นปฏิปทาที่บัญญัติโดยพระมหาบุรุษผู๎รู๎แจ๎งโลก
ทั้งปวง
 สมบั ติ ใ นโลกนี้ มี ม าก แตํ ค วามหวงแหนกลั ว จะหายนั้ น จะทํ า ให๎ บุ ค คล
ทั้งหลาย ถึงแม๎จะได๎ครอบครองสมบัติอันมีคํามากมาย ก็ไมํมีความสุข
 โลกนี้มีเงื่อนไข ประดุจดังแมํกุญแจและลูกกุญแจ
 ความหวงแหนเป็นทุกข๑ที่สุด
 เราเป็นคนไปลํวงเกินธรรมชาติ ธรรมชาติเขาไมํยอมให๎ยึด ไปยึดทําไม
 ชีวิตเราจะต๎องพัฒนาไปในเส๎นทางที่จะปลํอยวางโลก


๑๘๔
การได๎อะไรไมํมีคําเทํากับการสละ
 การครอบครองอะไร ไมํมีคําเทํากับการสละ
 ชีวิตของเราอยูํเพื่อคนอื่น ไมํได๎อยูํเพื่อตัวเอง
 เมื่อใดที่เรารู๎สึกวําอะไรเป็นของเราขึ้นมาก็ตาม เมื่อนั้นธรรมชาติเขาจะมา
บีบให๎ต๎องปลํอยวาง
 การที่เราจะรอคอยให๎ใครมาชํวยนั้น ก็จะทําให๎เราอํอนแอลงทุกวัน
 ชีวิตเราต๎องการสิ่งใด ?
ในเมื่อไมํมีสิ่งใดทําให๎เรามีความสุขได๎เลย นอก
เสียจากความพอ
 บรรพชาสมบั ติ เ ป็ น สมบั ติ ที่ ยิ่ ง ใหญํ เป็ น สมบั ติ ที่ มี คํ า สู ง สุ ด ในสายตา
บัณฑิตทั้งหลาย มีพระพุทธเจ๎าเป็นต๎น ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าจะ
ทรงคัดเลือกสมบัติที่มีคําที่สุด เพื่อประทานให๎แกํพระราหุล บุตรอันเกิดแตํพระ
อุระของพระองค๑นั้น พระองค๑ก็ทรงประทานบรรพชาสมบัตินี้เอง ให๎แกํพระราหุล
พุทธชิโนรส
 ขอให๎ข๎าพเจ๎ามีที่นั่งที่นอนที่วํา เมื่อนั่งนอนตรงนั้นแล๎ว ไมํต๎องไปแกํงแยํง
ชิงดีกับใคร ข๎าพเจ๎าก็พอใจแล๎ว
 โชคดีที่อายุมากขึ้น ประสบการณ๑เพิ่มขึ้น หนักแนํนมากขึ้น โชคร๎ายที่อายุ
มากขึ้น ประสบการณ๑เพิ่มขึ้น หุนหันพลันแลํนมากขึ้น
 อยําเป็นคนที่รอคอยเรียกร๎องอยํางเดียว ไมํรู๎จักทํา
 เรื่องเพ๎อฝันกับความเป็นจริงมันคนละอันกัน นั่นก็คือไมํวําเราจะเพ๎อฝันยึด
มั่นถือมั่นเพียงไร สิ่งที่ไมํใชํของเราก็ยังไมํใชํของเราอยูํนั่นเอง


อุดมการณ์ของพลายคู่ ตัดเดี่ยว
เทิดทูนตรัยรัตน๑
อารีผู๎เสมอ
อนุโมทนาผู๎บําเพ็ญบุญ
ซื่อตรงมิตร
ป้องกันผู๎ประมาท
อภัยผู๎อื่น

กตัญ๒ูผู๎มีคุณ
อนุเคราะห๑ผู๎ต่ําต๎อย
เกื้อกูลเหลําศิษย๑
แผํเมตตาสรรพสัตว๑
บอกทางผู๎หลงผิด
รักษาจิตตน

เคารพผู๎สูงสํง
กรุณาผู๎กํอบาป
อดกลั้นศัตรู
ให๎สติผู๎มัวเมา
อวยสันติประชุมชน
ไมํอาลัยสังขารทั้งปวง

ธรรมภาษิต ตอน ‚พลายคูํ ตัดเดีย่ ว‛

๑๘๕

จบธรรมภาษิต ตอน ‚พลายคูํ ตัดเดี่ยว‛
บันทึกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่พิษณุโลกและสุพรรณบุรี
ความดีของบันทึกชุดนี้ ขอถวายบูชาพระคุณพระธรรมกถึ กทุกรูป ทั้งในอดีต
ปัจจุบัน และอนาคต ที่ขวนขวายนําธรรมะออกสูํประชุมชน
ธรรมะที่ข๎าพเจ๎าบันทึก ไมํสงวนลิขสิทธิ์
โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระณัง คะโต
จัตตาริ อะริยะสัจจานิ
สัมมัปปัญญายะ ปัสสะติ
ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง
ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง
อะริยัญจัฏฐังคิกัง มัคคัง
ทุกขูปะสะมะคามินัง
เอตัง โข สะระณัง เขมัง
เอตัง สะระณะมุตตะมัง
เอตัง สะระณะมาคัมมะ
สัพพะทุกขา ปะมุจจะตีติ
*** ชีวิตที่ไม่มีความอาลัยอาวรณ์ต่อผู้ใด คือ ชีวิตของพลายคู่ ตัดเดี่ยว ***

๑๘๖

๑๘๗

ธรรมภาษิต ตอน
‚ชายจีวรบางดับร๎อน‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔

หาคนอื่น ไมํเจอตัวเอง , หาตัวเอง ไมํอิงอาศัยคนอื่น
 ถ๎าเราคิด วํ าจะได๎ ที่พึ่งจากสั งขาร จะได๎ที่พึ่งจากโลกนี้ล ะก็ เป็นการคิดผิด
ที่พึ่งที่แท๎จริงต๎องพ๎นจากสังขาร ต๎องพ๎นจากโลก
 จิตเรามักจะตั้งเงื่อนไขวํา เราต๎องการสิ่ง ๆ นี้ หลังจากนั้นก็ต๎องขวนขวาย
หาสิ่ งนั้ น มาตอบสนอง การที่จิ ตตั้งเงื่อนไขขึ้ น มานี้ เป็ น การสร๎ า งกั บ ดั กให๎
ตัวเองติด อยํางยอมจํานน
 พระโยคาวจรพึงอยูํกับการสละจริง ๆ ซึ่งแม๎วําการสละจะทําให๎ต๎องสูญเสีย
ทุกสิ่งทุกอยํางไป แตํก็จะเป็นประโยชน๑แกํจิตใจตนเองมาก
 อะไรเสียคุณภาพไป ก็ไมํร๎ายแรงเทําจิตเสียคุณภาพ เพราะวําจิตมีคุณคํา
สําคัญมาก จึงควรรักษาไว๎ให๎ดี ให๎ยิ่งกวําไขํในหิน
 ศรั ท ธาอาจชํ ว ยทํ า ให๎ ก ารปฏิ บั ติ ธ รรมเร็ ว ขึ้ น ก็ ไ ด๎ เนื่ อ งจากเป็ น การลั ด
ขั้นตอนของการลองผิดลองถูกได๎ แตํก็อาจทําให๎ชักช๎าดักดานก็ได๎ เนื่องจาก
การหลงทาง ฉะนั้น จึงควรมีปัญญากํากับศรัทธาเอาไว๎เสมอ ศรัทธาจึงจะนํามา
ซึ่งประโยชน๑ให๎สําเร็จผลเป็นอัศจรรย๑ได๎
 คําวํา 'ชีวิต' คือสิ่งที่เฉียดฉิวกับความตายเทําปลายก๎อย
 เมื่ออยูํในโลก ก็จงอยําอยูํอยํางปลํอยให๎มายาปิดบังสายตาไมํให๎เห็นความ
จริงของชีวิต
 ความจริงของชีวิต คือความไมํ เที่ยง ไมํยั่งยืน ไมํถาวร ไมํมั่นคง และไมํนํา
ไว๎วางใจ
 ความตายมาหาแนํ ไมํต๎องสงสัย


๑๘๘
ไมํมี อะไรที่จ ะทํา ให๎เ ราเป็นสุ ขได๎ เทํา กับปั จจุบั น อารมณ๑ที่เราสร๎ างให๎แ กํ
ตัวเอง
 จะได๎อะไรก็ขอให๎บ ริสุ ทธิ์ ทั้งตํอหน๎าและลับ หลัง ถ๎าไมํบริสุทธิ์ก็จ งอยําเอา
อะไรสักอยําง
 เพราะความหํางไกลจึงมีคํา เพราะหาไมํเจอจึงมีราคา
 คนที่ไมํเข๎าใจเรา และคนที่เข๎าใจเราผิด จะต๎องมีอยูํไปตลอดสิ้นกาลนาน
 คนเกํงจริงจะสํานึกวําตัวเองยังไมํเกํงจริง
 เมื่ อ บุ ค คลมี ค วามสามารถพิ เ ศษอยํ า งใดอยํ า งหนึ่ ง ที่ เ หนื อ คนอื่ น และอด
ไมํได๎ที่จะอวดจะโชว๑ความสามารถพิเศษนั้น พร๎อมทั้งกระวนกระวายใจอยํางยิ่ง
ที่จะไมํได๎แสดงความสามารถพิเศษนั้นให๎คนอื่นดู บุคคลผู๎นี้ชื่อวําติดกับตัวเอง
 มารที่ ร๎ า ยกาจมากยํ อ มจะปรากฏตั ว ในรู ป ความสวย ความงาม ความ
ระเบียบเรียบร๎อย ความนําสงสาร ความดี และความบริสุทธิ์ไร๎เดียงสา
 คนโงํเขลาเบาปัญญาจะมีข๎ออ๎างที่ สวยหรูให๎แกํตัวเองนับร๎อยข๎อ เพื่อแสดง
ความสมเหตุสมผลในการยอมจํานนให๎แกํมาร
 ข๎ออ๎างยิ่งสมเหตุสมผลมากเทําไหรํ ก็ยิ่งแสดงให๎เห็นถึงปริมาณของความโงํ
เขลาเบาปัญญามากขึ้นเทํานั้น
 ทําความดีอะไรได๎ ใกล๎มือให๎ทํากํอน
 เก็บสมบัติไว๎ในรูปของมีคํา สู๎เก็บสมบัติไว๎ในรูปบารมีไมํได๎
 เราจะต๎องสูญเสียทุกสิ่งทุกอยํางไปเพราะสาเหตุแหํงความไมํเที่ยง ไมํยั่งยืน
 ถึ ง วํ า จะไมํ มี ส มบั ติ พั ส ถานอั น ใดเลย แตํ ก ารได๎ ทํ า หน๎ า ที่ ข องตั ว เองให๎
สมบูรณ๑ นั่นคือสมบัติที่ยิ่งกวําสมบัติ
 คุ ณ ทํ า ความดี แ ตํ ไ มํ มี ใ ครรู๎ ดี ก วํ า ที่ วํ า ใคร ๆ ก็ คิ ด วํ า คุ ณ เป็ น คนดี แตํ
กลับไปทําชั่ว
 การประเมินและประมวลเพื่อการวางแผนชีวิตนั้น จะต๎องเอาความตายและ
ความพลัดพรากจากของรักมาประเมินและประมวลด๎วยทุกครั้ง แผนนั้นจึงจะ
รอบคอบและรัดกุม
 เป็นฝ่ายทิ้งโลก ดีกวําเป็นฝ่ายให๎โลกทิ้ง
 ข๎าพเจ๎าสบายและเป็นสุขมากเลย กับการไมํต๎องไปแสํเรื่องคนอื่น
 ความเห็นของคน ไมํสามารถไปปิดกลบลบเลือนความเป็นจริงไปได๎


ธรรมภาษิต ตอน ‚ชายจีวรบางดับร๎อน‛

๑๘๙

ข๎า พเจ๎ า เป็ น คนวาสนาน๎ อย จึงไมํ คํอยคุ๎น เคยกั บ ชีวิ ตที่ถูกคนยกยํองให๎
เกียรติ
 ถ๎ามีใครมาชอบ มาติดคุณในรูปรํางกายของมนุษย๑นั้น ไมํใชํเป็นเรื่องที่นํา
ภาคภูมิใจเลย
 ขณะที่จิตใจเพลิดเพลินยินดีสมบัติของโลก นับเป็นชํวงโอกาสสําคัญที่โมหะ
อวิชชาจะดําเนินงานครอบหัวบุคคลผู๎นั้น
 ความรู๎จักพอเป็นสุดยอดทรัพย๑
 ชีวิตของคนเราแตํล ะคนนั้น มีหลายเจ๎าของ คือ เป็นของตัวเองบ๎าง พํอแมํ
บ๎าง พี่น๎องบ๎าง ลูกเมียบ๎าง ญาติมิตรสหายบ๎าง ลูกน๎องเจ๎านายบ๎าง สังคมบ๎าง
ความเข๎าใจผิดคิดวําชีวิตของเรามีเจ๎าของเดียวก็ตาม ความเข๎าใจผิดคิดวํา
เราเป็นเจ๎าของชีวิตใครทั้งหมดก็ตาม เป็นความเข๎าใจผิดธรรมชาติ ทําให๎เกิด
ความทุกข๑เดือดร๎อนนานับประการ
 ขอให๎ข๎าพเจ๎าได๎ใจดวงเดิมที่ไมํต๎องรักใคร ที่ไมํต๎องเกลียดใคร
 ความไร๎อุปาทาน คือบ๎านที่ถาวรที่สุด
 ความเป็นผู๎นําทางสติปัญญา ประเสริฐกวําผู๎นําชนิดอื่น
 การประเมินสถานการณ๑ทั้งหลาย ต๎องประเมินด๎วยความเจียมตัวเจียมตน
จึงจะเห็นองค๑ประกอบตําง ๆ ตลอดสายอยํางชัดเจนแจํมแจ๎ง
ผู๎ที่ประเมินสถานการณ๑ด๎วยความฮึกเหิมลําพองนั้น เอาความโลภและความ
ลําเอียงเข๎าข๎างตัวใสํไปแล๎วเกินครึ่ง แล๎วจะสามารถมององค๑ประกอบตําง ๆ ได๎
ชัดเจนแจํมแจ๎งได๎อยํางไร
 ความโงํเขลาเบาปัญญามักจะมาแนะนําและสั่งสอนข๎าพเจ๎าอยูํเสมอวํา ‚ตัว
เรานี้ฉลาดและจําเป็นต๎องเก็บเรื่องทุกเรื่องที่มีอยูํในโลกมาคิด‛
 สักวันเวลาหนึ่ง เราจะต๎องสูญเสียทุกสิ่งทุกอยํางไป
 แม๎ จ ะมี อํ า นาจวาสนาสามารถควบคุ ม บงการได๎ ทั้ ง โลก ก็ ไ มํ มี คํ า เทํ า กั บ
กระผีกเดียวของความสํารวมในศีล
 ไปด๎วยบุญบารมีดีกวํา ถึงแม๎จะเนิบนาบ ช๎า ๆ แตํมั่นคง แข็งแรง และไมํ
เสียหายในภายหลัง
 ความปลํอยวางคือแกํนแท๎ของพระศาสนา
 ในสายตาบัณฑิต การได๎ปลํอยวางมีคําเทํากับการได๎ของมีคําที่สุด


๑๙๐
เมื่อบุคคลครองเพศพรหมจรรย๑ ก็พึงห๎ามใจไมํให๎โหยหาอาวรณ๑อาลัยในสิ่ง
ที่ไมํใชํพรหมจรรย๑
 พึงนําจิตวิญญาณกลับคืนสูํตัวเองด๎วยสติปัฏฐาน
 เราเป็นเจ๎าของตัวเองแล๎วจัดการตัวเองให๎ดีก็พอแล๎ว ไมํต๎องไปเป็นเจ๎าของ
ใครอีก
 เพราะวางนั่นแล จึงเย็น
 ข๎ า พเจ๎ า เป็ น คนธรรมดาที่ ไ มํ มี อ ะไรพิ เ ศษเลย และก็ พ ยายามจะแก๎ ไ ข
ข๎อบกพรํองของตนเอง ไมํให๎ข๎อบกพรํองนั้นนําชีวิตของข๎าพเจ๎าไปสูํทางเสื่อม
 ถ๎าจิตใจสดชื่นรื่นเริงเพราะปีติในธรรมละก็ อยําเพิ่งวางใจ ต๎องสดชื่นรื่นเริง
เพราะสติและอุเบกขาจึงจะใช๎ได๎
 ความคิดหวังอะไรจากโลกนี้สักนิดเดียวก็เจ็บปวดเดือดร๎อน
 การได๎ตามใจอยากทุกอยํางไมํใชํดี กลับจะเป็นพิษร๎ายในภายหลัง
 ใจไมํมีหน๎าที่ที่จะค๎างคาเรื่องราวทั้งปวง อยําให๎เรื่องราวทั้งปวง ไมํวําจะ
ยิ่งใหญํเพียงใดค๎างคาอยูํที่ใจ เรื่องราวใด ๆ ถ๎าหากจะค๎างคา ก็ให๎ค๎างคาได๎ที่
นอกใจเทํานั้น เพราะวําใจมีหน๎าที่เดียวคือหลุดรํอนจากเรื่องราวทั้งปวง
 ความไมํ เที่ ยง เป็ นทุ กข๑ เป็ นอนัต ตาของโลก บีบ ให๎ บัณ ฑิ ตทั้ งหลายหลุ ด
ลอยออกจากสมมุติ
 เราไมํจําเป็นต๎องไปหํวงใครเลยสักคน เพราะวํา ความดีและความชั่วที่แตํ
ละคนได๎สั่งสมมานั้น ยํอมเลี้ยงดูปูเสื่อหรือทําร๎ายทําลายเขาเหลํานั้นเอง โดยที่
เราไมํอาจไปแทรกแซงล้ําหน๎ากฎแหํงกรรมได๎
 การระลึกถึงความตายเป็นอารมณ๑ (มรณานุสติ) เป็นประดุจตาน้ํา ที่ธรรมะ
คือวิปัสสนาปัญญาจะผุดจากนั่น อยํางชนิดที่วําตักไปใช๎ไมํหมดทีเดียว
 กระดูกกองนี้ จะเรี่ยรายลงตรงที่แหํงใด
 จะเรี่ยรายลงอยํางทุเรศอุจาด หรือเรี่ยรายลงอยํางมีเกียรติยศชื่อเสียง ก็ตําง
เป็นการจบฉากละครชีวิตมายา ซึ่งมีคําเทํากัน
 คําสาปแชํงดูถูกของคนทั้งโลก ไมํสามารถทําให๎เราไปนรกได๎
คํายกยํองเทิดทูนของคนทั้งโลก ก็ไมํสามารถพาเราไปสวรรค๑นิพพานได๎
เชํนเดียวกัน


ธรรมภาษิต ตอน ‚ชายจีวรบางดับร๎อน‛

๑๙๑

ผู๎มีเดชและอํานาจพึงอาศัยโอกาสแหํงการมีเดชและอํานาจนั้น ประดิษฐาน
เหตุผลแหํงธรรมะเอาไว๎ให๎คงทนถาวรในโลก
 ไมํรู๎จะยึดอะไรไว๎ได๎ ยึดไว๎ด๎วยมือก็มือจะขาด ยึดไว๎ด๎วยใจก็ใจจะขาด
 ทําไมํได๎ก็ไมํต๎องทํา มีไมํได๎ก็ไมํต๎องมี ครอบครองไมํได๎ก็ไมํต๎องครอบครอง
 สิ่งที่มองเห็นสัมผัสกันได๎ด๎วยตานี่เป็นมายาทั้งสิ้น
 ถึงตัวจะเล็ก แตํถ๎าอยูํต๎นแสง เงาจะใหญํไปเอง
 บุ ค คลผู๎ มี ปั ญ ญาน๎ อ ย ไมํ ส ามารถหยั่ ง รู๎ ถึ ง ความไมํ เ ที่ ย ง เป็ น ทุ ก ข๑ เป็ น
อนัตตาของโลกและสังขารทั้งปวง เพราะถูกความโงํเขลาเบาปัญญาบังตาเอาไว๎
เมื่อได๎ประสบเสี้ยวแหํงความเป็นสุขของโลก ก็อยากจะ มีตัวมีตนอยูํเสวยรสของ
เสี้ยวแหํงความสุข นั้น ๆ เปรียบประดุจดังคนปัญญาอํอน เกิดความปรารถนา
อยํางแรงกล๎าที่จะเข๎าไปนั่งนอนเอกเขนกบนชุดรับแขกที่นุํมนิ่มแสนสบาย ซึ่ง
ตั้งอยูํภายในเรือนที่กําลังถูกไฟไหม๎
 ความสุขในโลก มีเพื่อเป็นเหยื่อเกี่ยวเบ็ด
 ความคิดที่วําเราสามารถบงการสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได๎ เป็นความคิดผิดชนิด
ที่ประสานงากับความเป็นจริงของธรรมชาติ
 ทํานผู๎มีวาสนามากยํอมคุ๎นเคยกับการสละ
 ทํานผู๎มีบารมีทั้งหลาย ยํอมจะมาเกิดเพื่อจะสลัดตนให๎หลุดรํอนจากโลกธาตุ
 อาการไข๎ที่จะทําให๎ตายจากความดี คืออาการเยํอหยิ่งถือดีอยํางแรงกล๎า
 ถ๎าทําอะไรแล๎วคิด วําจะอยูํยั้งยืน ยง ก็ชื่อวําคิดผิด เพราะสิ่งทั้งปวงทําแล๎ว
ต๎องพัง
 ยุ ค นี้ เ ป็ น กลี ยุ ค ลั ก ษณะของกลี ยุ ค คื อ ผู๎ ที่ ส ร๎ า งความดี จะถู ก ทั ด ทาน
ขัดขวาง แตํก็วําการถูกทัดทานขัดขวางนี้ ไมํสามารถทําให๎ทํานผู๎เป็นมหาบุรุษ
ท๎อแท๎ท๎อถอยในการสร๎างความดีลงไปได๎เลย
 อวิชชาคือการทําเพื่อขันธ๑ ๕ ด๎วยอุปาทาน
 ธรรมชาติ ม อบสมบั ติ ม ากมายหลายประการให๎ ม นุ ษ ย๑ ม า แตํ ลื ม ให๎ ค วาม
คงทนถาวรมาด๎วย
 ความโลภสามารถชักนําเงินทองข๎าวของมาให๎บุคคลได๎ แตํไมํสามารถชัก
นํา ‘ความรู๎จักพอ’ มาให๎ได๎


๑๙๒
ไมํมีอะไรที่เราจะอิงอาศัยได๎เลย ไมํมีอะไรที่เราจะพึ่งพิงได๎เลย ไมํมีอะไรที่
เป็นของเราเลย อนัตตา
 เมื่อได๎ครอบครองอะไรแล๎ว ความตระหนี่ก็จะตามมา
 ยิ้มเยาะ! ให๎กับความไมํมีอะไรพอดีของโลก
 ผู๎ที่ปฏิบัติธรรมอยูํบนผ๎าขี้ริ้ว ได๎บรรลุผลไวกวําผู๎ที่ปฏิบัติธรรมอยูํบนหิ้ง
 เจอคนที่เราไมํติดเขานั่นแหละดีแล๎ว นําเจอ
 มีอะไรมากมายที่เราเรียกกลับคืนมาไมํได๎
 พึงฝึกฝน ความนิ่ง รอ คอย อดทน สงบเสงี่ยม เหมือนพญาราชสีห๑คอยจับ
เหยื่อ อยําใจร๎อนวูํวาม
 ก๎ อ นหิ น ในโลกนี้ มี ม าก แตํ มั น จะหนั ก บํ า เฉพาะก๎ อ นที่ เ ราเอามาแบกเทํ า
นั้นเอง
 คิดจะทําการใหญํ ต๎องสร๎างความหนักแนํนให๎สูง
 การเครํงเกร็งอะไรมาก ๆ อาจเป็นเพราะยังมีจุดอํอนที่ ยังไมํสามารถแก๎ไข
ได๎อยูํ
 เมื่ อ บั ณ ฑิ ต สร๎ า งบารมี ม าหลายภพหลายชาติ จนได๎ จิ ต ดวงที่ ไ มํ อ ยาก
เบียดเบียนใครมาดวงหนึ่ง ฉะนั้น จึงครองตนเป็นฆราวาสได๎ยาก
 จะอยูํที่ใดก็ตาม ถ๎าขาดจากสติปัฏฐานก็เป็นทุกข๑ทั้งนั้น
 ชีวิต นี้ ถ๎า ตั้ง กฎเกณฑ๑ใ ห๎เ จอแตํ คนชม ไมํ เจอคนดํ า จะต๎ องประสบความ
ผิดหวังอยํางแรง
 เมื่อมองโลกด๎วยสไตล๑เดิ ม แตํด๎วยดวงจิตที่ไร๎อุปาทาน จะไมํเกาะเกี่ยวตํอ
สิ่งใด
 สร๎างความดีและคุณคําของตนให๎ทนตํอการพิสูจน๑ดีกวําที่จะนั่งรอนอนคอย
ให๎ใครมายอมรับ
 ความเที่ ย งธรรมไมํ ลํ า เอี ย ง และความเมตตาที่ แ ผํ ไ ป ทํ า ให๎ บุ ค คลมี
วิจารณญาณกว๎างขวาง
 ถ๎ า หากยึ ด มั่ น ในปมเขื่ อ งไว๎ แ นํ น หนามาก จะไมํ ส ามารถตั ด ขาดจาก
องค๑ประกอบที่จะมาประกอบเป็นปมเขื่องได๎
 ความสัตย๑ซื่อจริงใจ คือความเกํงกาจสามารถอยํางสูง
 คนเราเมื่อนั่งอยูํมุมใด ก็จะมองเห็นอยูํในขอบเขตของมุมนั้นนั่นแหละ


ธรรมภาษิต ตอน ‚ชายจีวรบางดับร๎อน‛

๑๙๓

อยูํกับคุณธรรมสบายใจกวํา
 คนเราจะได๎ดีต๎องมีทั้งเกํงทั้งเฮง เกํงด๎วยการศึกษาเรียนรู๎ เฮงด๎วยบุญญา
บารมีวาสนาที่สร๎างสมอบรมมา
 การสมาคมกับผู๎ทุศีล ทําให๎บัณฑิตแปดเปื้อน
 ไมํวําเรื่องราวใด ขณะที่ก๎าวยํางสูํเป้าหมายที่วาดหวังไว๎ ก็ยังพอจะรักษา
ความเจียมตัวเจียมตนอํอนน๎อมถํอมตนเอาไว๎ได๎
แตํ ภ ายหลั งประสบความสํ า เร็ จ เพื่ อรั กษาฐานอํา นาจและผลประโยชน๑
เอาไว๎ ความตระหนี่ ความถือดี ยกตนขํมผู๎อื่น มักจะก๎าวขึ้นมานั่งอยูํเต็มหัวใจ
 สิ่งที่เรารอคอยมาเนิ่นนาน อาจไมํได๎เรื่องได๎ราวสมกับที่รอคอยก็ได๎
 ครอบครองแล๎วตระหนี่คือคนพาล ครอบครองแล๎วสละคือมหาบุรุษ
 ของทุกอยํางในโลก ได๎อยํางก็จะเสียอยําง
 บัณฑิตยํอมแสวงหาเส๎ นทางคลี่คลายสถานการณ๑ไปในทิศทางที่ไมํละอาย
แกํมโนธรรมตัวเอง
 ไมํมีอะไรที่สมบูรณ๑แบบรอคอยเราในเมืองมนุษย๑
 อยํางน๎อยกํอนจะตาย จําเป็นจะต๎องดัดจิตที่เคยคดเคยงอ ให๎กลายเป็นจิตที่
ซื่อตรงสุจริตให๎ได๎
 ความซื่อตรงสุ จ ริ ต เพี ยงแคํ เอาสายตาผีสางเทวดาเป็น พยาน ไมํต๎ องเอา
สายตาของมนุษย๑เป็นพยาน
 การให๎คะแนนของมนุษย๑ ไมํส ามารถวัดคุณคําความดีของบัณฑิตทั้งหลาย
ได๎
 ความดีของคน ไมํได๎ขึ้นอยูํกับการที่มีใครรักมาก หรือใครเกลียดมาก
 ดื่มด่ํากับอิสรภาพจากการพึ่งตนเอง
 เรามีความยึด มั่นในตัว กูของกู แคํไหนให๎ดูจ ากเวลาอยากได๎อะไรแล๎วต๎อ ง
เอาให๎ได๎อยํางใจแคํไหน
 เวลาทําความดี ให๎ชักชวนคนรํวมทําให๎มาก ๆ สํวนเวลาทําความชั่วให๎ทํา
คนเดียวอยําชวนใคร ยิ่งไมํทําความชั่วเลยนั่นแลเป็นดี
 ถอนความยึดมั่นถือมั่นอยํางที่คนเขามีกันเสียเถอะ


๑๙๔
กุศลเล็กน๎อยที่เราสร๎าง อาจชักจูง กุศลใหญํที่เราเคยทํา ให๎มาบังเกิดผลได๎
เชื อ กเส๎ น เล็ ก ๆ เมื่ อสาวมา อาจดึ งวั ว ตัว ใหญํม าได๎ ฉะนั้ น จงอยํ า ดู หมิ่ น
ประมาทในกุศลเล็กน๎อย แล๎วไมํทําให๎สําเร็จลุลํวง
 เธอจะเกิดมาเพื่อครอบครองโลก หรือจะเกิดมาเพื่อสละโลก
 ผู๎ที่ยอมแพ๎ไมํเป็น จะอยูํเป็นคนได๎ยาก
 ความสํารวมในศีล เป็นสุขหนอ
 การเสวนากับ จิต วิ ญญาณที่มี ศรั ทธาในการประพฤติพ รหมจรรย๑ ชํ วยปิ ด
ชํองทางที่เทวปุตมารจะนําความเสื่อมมาให๎ได๎
 ความยินดีในการประพฤติขัดเกลา นําความเจริญมาให๎
 คนเราได๎อยํางก็จะเสียอยําง เสียอยํางก็จะได๎ อยําง ได๎ทุกอยํางหรือเสียทุก
อยําง ไมํมีในโลก
 ครอบครองแล๎วตระหนี่คือชนชั้นสามัญ ครอบครองแล๎วเผื่อแผํคือมหาบุรุษ
 ด๎วยจิตที่เมตตากว๎างใหญํมหาศาลไมํมีประมาณ ทําให๎คนบางคนกลายเป็น
คนเหนือคน
 ผู๎ที่มีเมตตาโดยไมํมีอุเบกขาจะต๎องอกหัก เนื่องจากสัตว๑ทั้งหลายทั้งปวง
เป็นไปตามกรรม
 เลิกตีโพยตีพายโทษคนอื่น แล๎วหันมาแก๎ไขตัวเองเสียสิ
 จะดูวําปฏิบัติธรรมได๎คุณธรรมสูงแคํไหน ก็ให๎ดูวําจิตนั้นสํานึกบุญคุณครูบา
อาจารย๑แคํไหน ยิ่งพระโยคาวจรปฏิบัติได๎คุณธรรมสูงเทําไร ยิ่งจะเกิดความ
สํานึกในบุญคุณครูบาอาจารย๑เป็นทวีคูณ
 พึ ง เอาเวลาไปคิ ด ถึ ง คุ ณ ครู บ าอาจารย๑ ดี ก วํ า คิ ด ถึ ง เพศตรงข๎ า ม ครู บ า
อาจารย๑เป็นผู๎อุ๎มชูมา สํวนเพศตรงข๎ามมีแตํนําความเสื่อมมาให๎
 ข๎าพเจ๎าไมํมีความสามารถอันใดเลย มีเพียงความตั้งใจจริงที่จะสร๎างบารมี
เทํานั้น
 จิตที่ไมํเกาะเกี่ยวกับใคร เป็นสุขที่สุด
 เราคิดที่จะมามีอะไร มาครอบครองอะไรในโลกหรือ
 สิ่งที่เราต๎องการอยากจะได๎มา ควรจะให๎ได๎มาจากวิธีการพิเศษ นั่นคือ ทํา
เหมือนไมํทํา
 ไปเร็วก็ไมํได๎ ไปช๎าก็ไมํได๎ ต๎องไปพอดีพอดี
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๑๙๕

ผู๎เจริญสติปัฏฐาน ดีขึ้นทุกวัน
 อานิส งส๑ ของการบํ าเพ็ญ เนกขั มมบารมี คือ การออกบวชนั้น มี มาก ซึ่ ง ก็
มากพอ ๆ กับโทษของกามเลยทีเดียว
 คนเราแตํละคนยํอมมีเอกลักษณ๑นิสั ยประจําตัวตําง ๆ กัน ซึ่งเปลี่ยนแปลง
ได๎ ย าก แตํ พึ ง ชั ก จู ง ขั ด เกลาให๎ ใ ช๎ นิ สั ย ประจํ า ตั ว นั้ น เป็ น ไปเพื่ อ การไมํ
เบียดเบียนผู๎อื่น ไมํเอาเปรียบสังคม สัตย๑ซื่อจริงใจ ปรารถนาดีตํอผู๎อื่น ไมํทรยศ
คดโกง สร๎างประโยชน๑แกํสํวนรวม บุคคลผู๎นั้นไมํวําจะมีเอกลักษณ๑ ลักษณะ
นิสัยเป็นเชํนใด ก็ยํอมเป็นที่ยินดีรักใครํปรารถนาใกล๎ชิดของทุกคนที่ได๎รู๎จักมัก
คุ๎นโดยแท๎
 นิ่งเงียบดีกวําดํา ถูกดําดีกวําดําถูก
 องค๑ประกอบแหํงประสบการณ๑ชีวิ ตที่ส ร๎างให๎มหาบุรุษทั้งหลายกลายเป็ น
คนเหนือคน คือการอดทน อดกลั้น ตํอสู๎เพื่อให๎ผํานอุปสรรคและความทุ กข๑ยาก
ทั้งหลาย นั่นคือ มหาบุรุษทั้งหลาย สร๎างตัวมาจากหยาดเหงื่อ หยาดเลือด และ
หยาดน้ําตานั่นเอง
 อยํากลายเป็นผู๎รอคอย มันเป็นทุกข๑
 บุ ค คลผู๎ อํ อ นไหวงํ า ย ควรเจริ ญ อนุ ส สติ เ หลํ า นี้ คื อ ระลึ ก ถึ ง พระพุ ท ธเจ๎ า
ระลึกถึงพระธรรม ระลึกถึงพระสงฆ๑ ระลึกถึงศีล ระลึกถึงทาน ระลึกถึงเทวดา
 ตั ว รู๎ แ ละตั ว ละ ต๎ อ งอยูํ คูํ กั น เสมอทุ ก ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ธ รรม มิ ฉ ะนั้ น
จะต๎องพลาดทําเสียที
 ลาภสักการะและการบูชาในตระกูล เมื่อปรากฏในสายตาบัณฑิตมีพระพุทธเจ๎าเป็นต๎น ยํอมแลเห็นเป็นประดุจอาจม
 สิ่งใดไมํเที่ยง สิ่งนั้นเป็นของชั้นต่ํา
 สมบัติในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ล๎วนแล๎วแตํเป็นของชั้นต่ํา
 สมบั ติ ใ นโลกนี้ มี ม าก เพี ย งแตํ วํ า ผู๎ มี ปั ญ ญาเห็ น มั น ปะหน๎ า ด๎ ว ยความไมํ
เที่ยง จึงไมํต๎องการ
 ความตายได๎เริ่มยํางกรายเข๎ามาเพื่อแทรกซึมจับจองพื้นที่ทุกอณูในรํางกาย
นี้อยูํทุกเมื่อเชื่อวัน


๑๙๖
พึงเตือนตนอยูํทุกเมื่อเชื่อวันวํ า เราจะอาศัยสติใด ปัญญาใด ที่จะเอาไป
ตํอสู๎กับความแกํ ความเจ็บ ความตาย ซึ่งกําลังยํางกรายเข๎ามา อยําประมาทนิ่ง
นอนใจ โดยการอยูํอยํางมิได๎ฝึกฝนจิตอยูํเลย
 หน๎าที่ของมารก็ยํอมต๎องขัดขวางการสร๎างบารมีเป็นธรรมดา แตํหน๎าที่ของ
พระโยคาวจรก็คือการเดินหน๎าสร๎างบารมี ตํอไป ถึงแม๎จะถูกทําร๎ายทําลายโดย
มาร
 ถึงแม๎จ ะไมํมีอะไรเลย แตํถ๎ายังมีความสั ตย๑ซื่อจริงใจเป็นต๎นทุน ตํอไปก็
อาจจะมีทุกสิ่งทุกอยํางได๎
 ที่เราเข๎าใจวําสิ่งนั้นเที่ยง สิ่งนี้เที่ยงนั้นนํะ เข๎าใจผิดหมดเลย
 ชีวิตของคนเราจะเอาอะไรกันนักหนา หยุดให๎เป็นเสียบ๎างสิ
 การได๎ทุกสิ่งทุกอยํางตามปรารถนาอยํางไมํมีขอบเขตนั้น จะทําให๎นิสัยเสีย
เมื่อนิสัยเสียแล๎ว ทุกสิ่งทุกอยํางจะสูญเสียไปในที่สุด
 สําหรับเรื่องคนอื่นแล๎ว พยายามหาข๎ออ๎างมากมายที่จะมาดําเนินการเอาผิด
สําหรับเรื่องตัวเองแล๎ว พยายามหาข๎ออ๎างมากมายที่จะมาดําเนินการให๎อภัย
 ปลดปลํอยมันไปเสียเถิด
 อยูํที่ไหนก็ได๎ ขอเพียงให๎ได๎มีโอกาสสร๎างบารมีก็แล๎วกัน
 รู๎มากแตํโงํ คือ รู๎มาก แตํเอามาปรุงจนฟุ้ง ไมํรู๎จักคุมความคิด
 ทํานผู๎เห็นภัยในสังสารวัฏ พึงขวนขวายประพฤติธรรมให๎สุจริต แม๎จะทุกข๑
ยากลําบากปานใดก็ตาม
 ถ๎าทําเพื่อยึดครองก็จะไมํได๎บารมี
 สิ่งที่ชีวิตต๎องการอยํางแท๎จริง ก็คือความเรียบงําย
 สังขารแปลวําทุกข๑ไมํหยุด ทุกข๑ไมํจบ ทุกข๑ไมํสิ้น
 สําหรับเพื่อนแล๎ว ความโงํไมํผิดเลย ความไมํจริงใจจึงจะผิด
 จงพยายามขวนขวายสร๎างบารมีทุกชนิดให๎มากที่สุดเทําที่จะสร๎างได๎ เพื่อ
รอคอยวันที่สลดสังเวชใหญํ วันนั้นแหละจะบรรลุธรรม อยําเชือนแชรอคอย
ชนิดมือเปลําจะเอาฟรีไมํทําอะไร วันเชํนนั้นก็จะสลายหายไปกลายเป็นอากาศ
ธาตุ จะกลายเป็น กระเรี ย นเฒํา ที่ จับ เจํ า อยูํ ในบํ อแห๎งขอดไร๎ ป ลา เพราะไมํ
เตรียมขวนขวายบินหาบึงใหญํที่อุดมสมบูรณ๑ไว๎ตั้งแตํกําลังปีกยังดี เมื่อเป็ น
เชํนนี้จะโทษใคร
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๑๙๗

มหาบุรุษทั้งหลาย เมื่อมาถือกําเนิดในโลกมนุษย๑ ยํอมไมํสนใจวําวันเวลาที่
ผํานไปจะได๎อะไรบ๎าง แตํจะสนใจวําวันเวลาที่ผํานไป จะสละอะไรบ๎าง
 สมดุลแหํงชีวิตก็คือ การที่ไมํได๎อะไรสมดังใจหวังไปทั้ง ๑๐๐% ชีวิตจะต๎อง
สมหวังและผิดหวังเป็นของคูํกัน ถ๎าบุคคลใดพยายามกะเกณฑ๑ให๎ชีวิตของเขา
พบแตํความสมใจหวังทั้ง ๑๐๐% ผู๎นั้นกําลังทําลายสมดุลแหํงชีวิตของตนให๎เสีย
ไป อันจะนํามาซึ่งหายนะอันใหญํหลวงในภายหลัง
 บุญวาสนาอันประเสริฐของคนทั้งหลาย เริ่มต๎นที่จิตเป็นกุศล
 จิตใจที่เอื้อเฟื้อ เผื่อแผํกว๎างขวางอยํางไมํมีประมาณ บี บบังคับให๎บุคคลผู๎
นั้นอยูํอยํางต่ําต๎อยด๎อยคําไมํได๎
 มหาบุรุษยํอมยินดีในการประพฤติพรหมจรรย๑ ในขณะที่ชาวโลกไมํยินดี
มหาบุรุษยํอมยินดีในการประพฤติธรรม ในขณะที่ชาวโลกไมํยินดี
มหาบุรุษยํอมยินดีในการสละ ในขณะที่ชาวโลกไมํยินดี
มหาบุรุษยํอมยินดีในการไมํเกาะเกี่ยว ในขณะที่ชาวโลกไมํยินดี
 การสํ า รวมอิ น ทรี ย๑ เป็ น กํ า ลั ง เสริ ม หนุ น อั น ยิ่ ง ใหญํ ข องพระโยคาวจร
ทั้งหลาย
 การสํ ารวมสั งวรเป็ น หน๎า ที่ของนักบวชอยูํ แล๎ว ฉะนั้น บรรพชิตทั้ง หลาย
สามารถสมาทานการสํารวมสังวรได๎อยํางเต็มที่ โดยที่ไมํมีใครจะสามารถมา
ตําหนิตเิ ตียนห๎ามปรามการสํารวมสังวรนั้นได๎
 … ความใหมํที่ต๎องเกํา ….
… ความสาวที่ต๎องแกํ ….
 สร๎างบ๎านให๎ใหญํโตกว๎ างขวาง ไมํมีคําเทํากับสร๎างใจให๎ใหญํโตกว๎างขวาง
ด๎วยความโอบอ๎อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ
 เธอมี สิ ท ธิ อ ะไรที่ จ ะไปรั ก ใครหรื อ เกลี ย ดใคร ในเมื่ อ ความเป็ น อนั ต ตา
ครอบคลุมเธออยูํทุกอณู
 พึงยินดีอยูํอยํางสุจริต แม๎จะต๎องยากจน
 ความสามารถพิ เศษ สิ ทธิ พิเ ศษ และทรัพ ย๑ส มบั ติข องผู๎ไร๎ วินั ย นํ าความ
ฉิบหายมาให๎แกํตัวเองและสังคม
 ไมํมีทางเลยที่มายาภาพจะสามารถปิดบังสัจธรรมได๎ เพราะวําธรรมชาติจะ
ยืนกรานความเป็นจริงแท๎ของมันอยํางโทนโทํชนิดเย๎ยฟ้าท๎าดิน ไมํ เกรงกลัว


๑๙๘
ครั่ น คร๎ า มตํ อ อาการลํ า เอี ย งที่ ช าวโลกผู๎ มี โ มหะอวิ ช ชา พยายามขวนขวาย
บิดเบือนมัน ด๎วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม
 เมื่อจิตบังเกิดตัณหาในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ขึ้นมา ยํอมเป็นการ
สร๎างบํวงกับดักให๎ตัวเอง
 ทํานผู๎ประเสริฐทํานหนึ่ง ได๎เล็งเห็นภัยอันใหญํหลวงที่ห มูํสัตว๑กําลังเผชิญ
แล๎วขวนขวายบอกกลําวประกาศชักนําให๎ผู๎อื่นเห็นตาม แล๎วจะได๎รีบเรํงป้องกัน
แก๎ไขภัยนั้น
ภั ย นั้ น คื อ ความเกิ ด ความแกํ ความเจ็ บ ความตาย และทุ ก ข๑ โ ทษใน
สังสารวัฏนานับประการ
ทํานผู๎ประเสริฐนั้นคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ๎า
ผู๎ที่มีจิตศรัทธาเชื่อถือในคําสอนของพระองค๑จะสามารถพ๎นจากภัย คือทุกข๑
ทั้งปวงได๎
 เพราะเหตุ ที่ เธอไมํสํ า คัญ นั่น เอง จึ งมี ความเห็น วํา พระพุ ทธเจ๎า ไมํ สํา คั ญ
พระธรรมไมํสําคัญ พระสงฆ๑ไมํสําคัญ
 ขณะที่ดวงตก ยังตั้งตนไว๎ชอบได๎ นั่นคือคุณคําแหํงชีวิตอยํางแท๎จริง
 สถานที่บ างแหํง แม๎จะสงบสุขรํมเย็น ก็ส ามารถถูกดวงจิตที่กระหายอยาก
ไมํรู๎จักพอ เปลี่ยนให๎กลับกลายเป็นดินแดนมิคสัญญีไปได๎
 ความซื่อสัตย๑สุจริตมีคุณประโยชน๑มากมายมหาศาลจนยากที่จะบรรยายได๎
 เธออยากจะเป็ น มนุ ษ ย๑ หุํ น ยนต๑ ที่ ใ นหั ว คิ ด มี แ ตํ เ รื่ อ งรายได๎ รายเสี ย และ
กําไร ขาดทุน เทํานั้นหรือ
 จงอยําภาคภูมิใจในนิสัยเสียของตนเอง
 เหตุ ก ารณ๑ ที่ วิ ก ฤติ คั บ ขั น อาจจะมาพิ สู จ น๑ ใ ห๎ โ ลกรู๎ วํ า คุ ณ ไมํ มี ค วามเป็ น
ลูกผู๎ชายเทํากับที่คุณพยายามแสดงออกให๎โลกเห็น
 วันเดือนปีที่ผํานไป ชํวยทําให๎คุณฉลาดขึ้น หรือโงํขึ้นเลํา ฉลาดขึ้นก็คือ รู๎
เรื่องตัวเองมากขึ้นและแก๎ปัญหาตัวเองได๎มากขึ้น
โงํขึ้นก็คือ รู๎เรื่องตัวเองน๎อยลงและแก๎ปัญหาให๎ตัวเองได๎น๎อยลง แม๎คุณจะ
เกํงกาจสามารถจนเจนจบรู๎เรื่องทั้งโลกก็ตามทีเถอะ
 เสียงเพลงแหํงศีลธรรมจึงเป็นเสียงเพลงเพื่อชีวิต
 ความไมํรู๎จักพอ คือหนี้ก๎อนใหญํ
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ฝูงชนมากมายต๎องการได๎สิทธิพิเศษ แตํไมํอยากทําหน๎าที่พิเศษ
 โลกนี้ที่ทรงอยูํได๎ ไมํฉิบหาย เพราะมีคนดี และความดีแทรกอยูํ
 คําวํา 'หยุด' คําวํา 'พอ' นี่นําอัศจรรย๑
 สถานที่ทํ างานของปั ญ ญาชํ าแรกกิเ ลสก็ ที่ขั นธ๑ ๕ เทํ านั้ น ถึ ง แม๎ วํา จะให๎
เวลาทํางานนานสักร๎อยปี พันปี ก็ตาม
 ทุกครั้งที่สัมผัสกับสายลมและแสงแดด ขออยําให๎ข๎าพเจ๎าคิดถึงใครสักคน
 แคํการเคารพบูชาพระวินัย ก็มีอานิส งส๑มากแล๎ว ไมํต๎องกลําวถึงการนําไป
ปฏิบัติ
 ลูกที่พํอโอ๐ โตไมํเป็น
 กราบแทบเบื้องยุคลบาทพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ๎า ที่ทรงประทาน
วิถีการดําเนินชีวิตอันประเสริฐแกํมวลมนุษยชาติ
 การบริจาคทานเป็นการฝึกฝนเพื่อความเปิดกว๎างทางจิตวิญญาณ
 ความกระหายอยาก ไมํใชํคําตอบที่แท๎จริงของชีวิต
 การทําประโยชน๑แกํผู๎อื่นโดยไมํต๎องการสิ่งใดตอบแทน ชํวยเกื้อหนุนแกํการ
เลื่อนชั้นทางจิตวิญญาณ
 บุค คลผู๎ ซื่อ ตรง ยํอ มละอายในความไมํ สุจ ริ ต แม๎แ ตํ ความไมํสุ จ ริต นั้ น จะ
เพียงปริมาณเล็กน๎อยก็ตาม เพราะวําตระหนักอยํางแจํมแจ๎งวํา แคํนั้นก็สามารถ
ทําให๎จิตเสียคุณภาพได๎
 พึงเปลื้องจิตจากขันธ๑ ๕ โดยการดับอุปาทาน จนกลายเป็นจิตหลุดพ๎น
 เมื่อสิ้นอุปาทาน ยํอมจะสามารถพลิกแพลงปัญญาเพื่อแก๎ปัญหาแกํตัวเอง
ได๎ทุกกรณี
 สังขารขันธ๑ ที่ป รุงแตํงจิต ทั้งฝ่ายดี คือโพชฌงค๑ ทั้งฝ่ายเลวคื อนิวรณ๑ ล๎วน
แล๎วแตํมีอายุเพียงแคํขณะจิตเดียวทั้งสิ้น
 คุณจะไมํมีทางซาบซึ้งในคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าได๎เลย ถ๎าหาก
คุณมิได๎นําทาน ศีล ภาวนา ไปปฏิบัติ
 กลับคืนสูํโลกแหํงความจริงเสียเถิด แม๎จะต๎องมีสภาพอยํางยาจก ดีกวําไป
รวยล๎นฟ้าอยูํในโลกแหํงความฝัน ต๎องอยูํไปวันวันด๎วยการโกหกตนเอง
 การบรรพชาเป็นสุขในโลก


๒๐๐
อบายมุข คือ ดื่มน้ําเมา เที่ยวกลางคืน ดูการละเลํน เลํนการพนัน คบคนชั่ว
เป็นมิตร เกียจคร๎านการทํางาน เป็นทุกข๑ในโลก
 การดําเนินชีวิตด๎วยปัญญา คือการดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ
 อุเบกขาที่ไมํประกอบด๎วยสตินั่นเป็นที่ตั้งแหํงโมหะ เป็นที่ตั้งแหํงอวิชชา
 มหาบุ รุ ษ ทั้ ง หลาย มั ก จะไมํ ใ ชํ ผู๎ ส มบู ร ณ๑ แ บบ และจะมี ข๎ อ บกพรํ อ งอยูํ
มากมาย เพียงแตํวําทํานจะใช๎เวลาที่ผํานมาแตํละวันอยํางมีคํา เพื่อเป็นโอกาส
ในการแก๎ไขข๎อบกพรํองของตนเอง
 ถ๎าเราสละสิ่งใดไมํได๎ ก็จะเดือดร๎อนเพราะสิ่งนั้น
 เมื่อข๎าพเจ๎านึกถึงชีวิตที่บริสุทธิ์ ซึ่งก็คือชีวิตที่ไร๎ความโลภ ไร๎ความโกรธ ไร๎
ความหลง และไร๎กิเลสทั้งปวง แล๎วจิตใจของข๎าพเจ๎าจะเริ่มผํอนคลาย
 แม๎จะต๎องเสียของไปบ๎าง แตํการได๎ฝึกความใจเย็น มีคุณคํามากกวําราคา
ของที่เสียไป
 เมื่อยอมรับการมีอยูํของสิ่งรบกวน จิตก็จะสงบรํางับลง
 เมื่อใดที่เ กิดความคิ ด ที่จ ะทําให๎สั ง คมเดื อดร๎ อน ให๎พ ยายามทํา ลายให๎ไ ด๎
ถ๎าทําลายไมํได๎ ก็ต๎องเก็บเอาไว๎ในใจคนเดียว อยําแพรํให๎คนอื่น
เมื่อใดที่เกิดความคิดที่จะทําให๎สังคมรํมเย็นเป็นสุข ให๎รักษาเอาไว๎ ถ๎าแพรํ
ขยายความคิดนั้นออกไปได๎ยิ่งมากก็ยิ่งดี
 ความโศกเศร๎า ท๎อแท๎ ท๎อถอยทั้งหลาย ให๎หยุดด๎วยใจตนเอง อยํารอให๎
ใครมาปลอบ
 เมื่อน้ําตาไหล ให๎เช็ดเอง แล๎วลุกขึ้นสู๎ใหมํด๎วยลําแข๎งตน อยํานั่งรอคอยให๎
ใครมาเห็นใจ
 คนฉลาดให๎กําลังใจแกํตนเอง คนโงํเขลาเบาปัญญานั่งรอคอยให๎คนอื่นมา
ให๎กําลังใจ
 จงเอาลําแข๎งตนเองเป็นที่พึ่ง
 อกหักและผิดหวังหลายหลายครั้งก็ได๎ จะได๎เพิ่มประสบการณ๑ชีวิต แตํอยํา
ทําชั่วในทุกกรณี
 จงภูมิใจในตนเองที่เย๎ยฟ้าท๎าดินยืนยงคงมั่นในการไมํทําชั่ว
 ถึงจะสูญเสียสมบัติ สูญเสี ยหน๎าตา สู ญเสียโอกาสเจริญก๎าวหน๎า ก็จงอยํา
สูญเสียความเสมอต๎นเสมอปลายในการไมํทําชั่ว
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เรื่องมันยังไมํเกิดขึ้น ก็อยําเพิ่งคิดไปไกล
 ถ๎าหากต๎องชนะด๎ วยวิธี การเบียดเบียนและเอาเปรียบผู๎อื่น ข๎าพเจ๎าขออยูํ
อยํางผู๎แพ๎ดีกวํา
 สิ่ ง ที่ นํ า กลั ว ทั้ ง หลายในโลก ก็ ไ มํ มี สิ่ ง ใดนํ า กลั ว เทํ า กั บ ราคะ โทสะ โมหะ
ที่ตั้งขึ้น มาที่ใ จเราเลย เพราะวํา ราคะ โทสะ โมหะ นั้น นํา มาซึ่งความเกิ ด
ความแกํ ความตาย ความโศกเศร๎าพิรี้พิไรรําพัน ความทุกข๑กาย ความทุกข๑ใจ
ความคับแค๎นใจ และทุกข๑อื่นอีกทั้งหลายทั้งปวง
 บุคคลที่เห็นวํา คนอื่นนอกจากตัวเองเป็นคนเลวไปหมดนั่นแหละ คือคนเลว
 การพัฒนาปั ญญาในทางพระพุทธศาสนา แคํวนเวียนอยูํในวงของ อนิจ จัง
ทุกขัง อนัตตา เทํานี้ ก็เหลือกิน
 บัณฑิตไมํรอคอยให๎ใครมาเห็นใจ
 อยํา ตํา หนิ วํ าเขีย นเรื่อ งเดิ มซ้ํ าแล๎ว ซ้ําอี ก จงไปตําหนิวํ า อํา นเรื่ องเดิ มตั้ ง
หลายเที่ยว แตํยังทําไมํได๎
 พระโยคาวจรพึงแยกแยะวิปัสสนาภูมิให๎แจํมแจ๎งดังนี้คือ
ตาไมํรู๎จักหูเลย, หูไมํรู๎จักจมูกเลย, จมูกไมํรู๎จักลิ้นเลย, ลิ้นไมํรู๎จักกายเลย,
กายไมํรู๎จักใจเลย ทวารทั้ง ๖ นี้ ไมํรู๎จักซึ่งกันและกันเลย การเชื่อมตํอซึ่งกัน
และกันก็ไมํมี ฉะนั้นจึงไมํมีตัว ไมํมีตน ไมํมีสัตว๑ ไมํมีบุคคล ไมํมีเรา ไมํมีเขา
รูปไมํรู๎จักเสียงเลย, เสียงไมํรู๎จักกลิ่นเลย, กลิ่นไมํรู๎จักรสเลย, รสไมํรู๎จัก
โผฏฐัพพะเลย, โผฏฐัพพะไมํรู๎จักธัม มารมณ๑เลย อารมณ๑ที่เข๎าทางทวารทั้ง ๖
เหลํานี้ ไมํรู๎จักซึ่งกันและกันเลย การเชื่อมตํอซึ่งกันและกันก็ไมํมี ฉะนั้น จึงไมํ
มีตัว ไมํมีตน ไมํมีสัตว๑ ไมํมีบุคคล ไมํมีเรา ไมํมีเขา
การแยกแยะเชํนนี้เรียกวํา การทําลายฆนสัญญา ซึ่งก็คือการกําหนดหมาย
เป็นกลุํมก๎อนวําเป็นตัวตน สัตว๑ บุคคล เรา เขา เพื่อให๎เห็นความเป็นอนัตตา
คือความไมํมีตัวตน สัตว๑ บุคคล เรา เขา
 ตารู๎จักรูปเทํานั้น , หูรู๎จักเสี ยงเทํานั้น , จมูกรู๎จักกลิ่นเทํานั้น , ลิ้นรู๎จักรส
เทํานั้น, กายรู๎จักโผฏฐัพพะเทํานั้น, ใจรู๎จักธัมมารมณ๑เทํานั้น
สิ่งทั้งปวงมีเหตุปัจจัย เป็นไปตามเหตุปัจจัย ขึ้นอยูํกับเหตุปัจจัย จึงไมํมีตัว
ไมํมีตน ไมํมีสัตว๑ ไมํมีบุคคล ไมํมีเรา ไมํมีเขา


๒๐๒
การรู๎แจ๎งในวิปัสสนา จะต๎องรู๎แจ๎งในอายตนะทั้ง ๑๒ คือ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ๑
 รู๎อะไรก็ไมํ มีคําเทํารู๎ วํ า ไมํมีตัว ไมํ มีตน ไมํมีค น ไมํ มีสัต ว๑ ไมํ มีหญิง ไมํ มี
ชาย ไมํมีเรา ไมํมีเขา ไมํมีของเรา ไมํมีของเขา มีแตํสังขารที่เป็นไป เกิดดับ
เปลี่ยนแปลงไปตามสายธารแหํงเหตุปัจจัยเทํานั้น
 เพราะวําเอาแตํความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญํ จึงกลายเป็นคนไมํใหญํ
 เวลาพูดอะไรอยําเพียงแคํพูดด๎วยศรัทธา ต๎องเอาปัญญากํากับไปด๎วยวําทํา
ได๎หรือเปลํา มิเชํนนั้นจะเสียหายในภายหลัง
 การสละของรักของหวง สละโอกาสทางโลกออกบรรพชา มิใชํเพื่อให๎ฝูงชน
ยอมรับ แตํเพื่อความหลุดพ๎นจากทุกข๑ทั้งปวงเทํานั้น
 คําวํา ‘ตัวกู’ และ ‘ของกู’ นั่นเล็กนัก เพราะวําพระยามัจจุราชทํานเป็นใหญํ
อยูํ
 มีเรื่องมากมายที่พระอริยเจ๎าทั้งหลายทํานปฏิเสธที่จะทํา เนื่องจากเป็นเรื่อง
ที่ไมํรู๎จักจบสิ้น
 ไมํหํวงใคร ไมํรอคอยใคร และพึ่งตนเอง
 ได๎ประกอบกิจ กระทําสิ่งที่ไมํละอายแกํใจ ก็ถือวําคุ๎มคํากับเวลาที่เสียไป
 การไมํเบียดเบียนใคร เป็นสุขในโลก
 โอกาสแหํงการเปิดโลํงและเบาสบายทางจิต คือโอกาสที่ไมํต๎องรักใคร และ
ไมํต๎องเกลียดใคร
 ของในโลกจะเป็นอยํางไรก็คือมายาทั้งหมด ฉะนั้นจงอยําเข๎าไปจัดการ เจ๎า
กี้เ จ๎ าการ ด๎ ว ยความยึด มั่ นถือมั่ น จงเอาจิตน๎ อมไปในพระนิ พ พาน อัน เป็ น
สถานที่พ๎นจากสังขารทั้งปวง
 ถ๎ อ ยคํ า พรรณนาเรื่ อ งกามนั้ น มี ม ากเหลื อ เกิ น แตํ ถ๎ อ ยคํ า พรรณนาเรื่ อ ง
ความพ๎นโลกนั้นมีน๎อย
 ผู๎มากไปด๎วยความยึดมั่นในทิฏฐิถือตัวถือตน ยํอมจะไมํลงรอยให๎ซึ่งกันและ
กันโดยธรรมชาติ
 ถึ ง แม๎ วํ า เราจะมี ค วามทะยานอยากเพี ย งใด ก็ ไ มํ ส ามารถเรี ย กร๎ อ งให๎
รูปธรรม นามธรรม ไมํแตกดับฉิบหายทําลายไปตามสภาพของมันได๎
 จะหาอะไรมาให๎แกํคนไมํรู๎จักพอหนอ จึงจะทําให๎เต็มอิ่มได๎
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การได๎ดําเนินตามรอยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าทรงวางเอาไว๎ คือการได๎สิ่ง
ที่สุดยอดในชีวิต ซึ่งได๎ด๎วยตัวเอง ไมํต๎องรอคอยให๎ใครมาให๎ ไมํต๎องรอคอยให๎
ใครมาเปิดโอกาสอนุญาต
 การได๎คิดตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าทรงคิด มีคํายิ่งกวําสมบัติหมดทั้งโลก
รวมกัน
 บัณฑิตผู๎ป ระพฤติธ รรมยากจนแตํเพียงภายนอก สํวนภายในร่ํารวยด๎วย
อริยทรัพย๑อยํางเนืองนอง
 เวลาสําเร็จก็ไมํนํายินดี เวลาล๎มเหลวก็ไมํนําเสียใจ
 ความไมํเกาะเกี่ยว คือสมบัติอันประเสริฐ
 สิ่งที่คิดวําตัวเราของเราอยูํนั่นแหละ ไมํใชํตัวเราของเรา
 ของที่หวงที่แหนทั้งหลายก็หลุดมือไปเมื่อความตายมาถึง
 ปลํอยวางให๎หมดทั้งนอกกายในกาย สิ่งทั้งหลายทั้งปวงให๎เป็นไปตามเหตุ
ปัจจัยของมันเทํานั้น
 การดําเนินการปลํอยวางคือการตั้งสติและอุเบกขาให๎ถึงพร๎อมพอดีกัน ขาด
อันใดอันหนึ่งไมํได๎
 จงตั้ ง ใจขวนขวายในการพึ่ ง ตนเองให๎ ม าก แล๎ ว คนทั้ ง หลายจึ ง จะยอม
ชํวยเหลือคุณอยํางเต็มใจ
 จงตั้งอยูํในธรรมและเป็นตัวของตัวเอง
 คนที่ไมํยอมรับความจริง นําสงสารที่สุด
 ความคิดเห็นแตํประโยชน๑ตน คือ ยาพิษมีฤทธิ์ทําร๎ายทําลายตนเอง
 พึ่งตนเองให๎ได๎ แล๎วโลกทั้งโลกจะให๎คุณพึ่ง
 อยํามัวเที่ยวไปหาคนอื่นเลย ให๎กลับมาหาตัวเอง กลับคืนสูํตัวเองนั่นคือสิ่ง
ที่ดีที่สุดในจํานวนสิ่งที่ดีที่สุดทั้งหลายแล๎ว
 ความเห็นผิดนําโทษทัณฑ๑ใหญํมาให๎ชีวิต
 จิตถูกอวิชชาหลอกให๎มามีเงื่อนไขในการยินดียินร๎ายตามทวารทั้ง ๖
 เมื่อจิตสัมผัสอารมณ๑ตามชํองทางที่อวิชชาสร๎างให๎ จึงกลายเป็นจิตที่ไมํเป็น
ธรรมชาติและเรียบงําย
 การกระทําอันใด กิจ การอันใด กิจ กรรมอันใด ถ๎าไมํตั้งอยูํบนรากฐานของ
ปัญญา ก็ล๎วนแล๎วแตํไว๎ใจไมํได๎ทั้งสิ้น


๒๐๔
เส๎นทางธรรมก็คือเส๎นทางที่จะพ๎นจากความฉิบหาย
 มีอะไรก็สู๎ความวํางจากอุปาทานไมํได๎
 ปุ ถุ ช นขวนขวายจะหาเส๎ น ทางที่ จ ะไปแบกหาบสมบั ติ ทั้ ง โลก พระอริ ย ะ
ขวนขวายจะหาเส๎นทางที่จะปลดปลํอยวางความยึดมั่นถือมั่นจากสิ่งทั้งปวงใน
โลก
 ถ๎าหากถือตัวเองเป็นใหญํ ก็จะเล็กลงทุกที
 อยําตามหาความรัก
 ไมํวําจะอยูํในฐานะใด จะต๎องรักษาจรรยาบรรณอันเหมาะสมของฐานะนั้น
ให๎ดี
 คนเรามี ส ภาพเป็ น อยํ า งไรก็ เ ป็ น อยํ า งนั้ น คํ า ชมคํ า ดํ า ที่ ม ากระทบไมํ
สามารถเปลี่ยนสภาพนั้นได๎
 ใคร ๆ ก็อยากเป็นคนสําคัญกันทั้งนั้น แตํเพราะวําไมํยอมสั่งสมบุญบารมี
จึงมิได๎สมดังใจหมาย
 ยิ่งรู๎มากยิ่งต๎องพูดให๎น๎อย
 คนทีไ
่ มํยอมให๎คนอื่นเป็นใหญํ คือคนเล็กที่สุด
 จงมองโลกในแงํ ดี มองโลกอยํ า งฉลาด มองโลกอยํ า งกล๎ า หาญ มองโลก
อยํางกรุณา มองโลกอยํางอภัย
 เปิดทางรอดให๎คนอื่นบ๎าง ถึงเวลาเราจะได๎ไมํเจอทางตัน
 ผู๎ที่พร๎อมและยอมลําบากเพื่อจะพัฒนาจิตตัวเองนั้น มีน๎อย
 เมื่อบรรลุนิติภาวะทางใจ เติบโตเป็นผู๎ใหญํทางจิตแล๎ว จึงไมํต๎องอวดโม๎คุณ
ความดีของตัวเองให๎ใครฟัง และก็ไมํต๎องกระวนกระวายมาคอยนั่งแก๎ไขความ
เข๎าใจผิดของคนอื่นที่มีตํอข๎าพเจ๎า
 ถ๎ า หากความผิ ด ที่ เ รากํ อ ขึ้ น แล๎ ว ยั ง ไมํ ส ามารถยอมรั บ ผิ ด ยอมรั บ การ
ประณามได๎อยํางหน๎าชื่นตาบาน ตํอไปจะสามารถอดทนตํอการถูกผู๎อื่นใสํร๎าย
ป้ายสีในความผิดที่เราไมํได๎กํอได๎อยํางไรเลํา
 จะมาเอาอะไรในโลกลํะ สละเสียเถิด
 การสละคือวิธีการที่เยาะเย๎ยและลูบคมความเป็นมายาของโลก ทําให๎ความ
เป็นมายาของโลกไมํสามารถขึ้นมาขี่หัวเราได๎
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รอยแผลใจ รอยแผลรัก ทุกชนิด ทุกประเภท มียาขนานเดีย วที่รักษาได๎
หายสนิทชนิดที่ไมํเหลือรอยแผลเป็น นั่นคือ โลกุตตรธรรม
 จะเข๎าไปยึด มั่นอะไรลํะ จะเข๎าไปบงการอะไรลํะ ในเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
เป็นอนัตตา
 มีน๎อยคนนักในโลกที่ดําเนินชีวิตด๎วยปัญญา
 อยูํอยํางไมํทุกข๑ก็พอแล๎ว ไมํต๎องดีเลิศประเสริฐกวําใครโดยประการทั้งปวง
 ขอให๎ข๎าพเจ๎ามีปัญญาเป็นเครื่องนําทางชีวิต ปัญญาเห็นเชํนไร ขอให๎ชีวิต
ดําเนินไปตามนั้น
 ไมํ มี อ ะไรที่ เ ป็ น ตั ว เราของเราสั ก อยํ า ง ในรู ป ธรรมและนามธรรม แล๎ ว
อุปาทานความยึดเป็นเราเป็นเขาที่มีขึ้นมาในใจดวงนี้ จะมีเพื่อสิ่งอันใด
 เราจะต๎องแสํไปรู๎ทุกเรื่องทุกราวที่มีอยูํในโลกเชียวหรือ
 คิดเอาเปรียบผู๎อื่นจนกระทั่งความคิดนั้นกลับมาทําลายตัวเอง
 จะอยูํอยํางตื่นเต๎นลิงโลดอะไรกันนัก อยูํอยํางธรรมดาเรียบ ๆ มิได๎หรือ
 ขอให๎ข๎าพเจ๎าได๎ ธ รรมะที่บ ริสุ ทธิ์ เถิด ถึงแม๎จ ะหํางไกลจากสมบัติและวัตถุ
ทั้งหลาย
 เธอจะสนุกกับ ชีวิ ตไปก็ได๎ แตํ ก็ต๎องรู๎ความจริงของมันด๎วยวํา มันไมํเที่ย ง
และก็ต๎องเตรียมตัวให๎พร๎อมที่จะเผชิญหน๎ามัน
 ผู๎ที่ดําเนินไปในเส๎นทางโลกที่ไร๎ธรรมะประคองใจ จะเจอกับความเศร๎าโศก
ผิดหวัง อกหัก โรคประสาท พกเพ๎อ บ๎าคลั่ง เป็นอยํางแนํนอน
 การบรรพชาชํวยให๎ข๎าพเจ๎ารักษาจริยธรรมตํอมวลชนได๎อยํางไมํละอายแกํ
ใจ
 พระโยคาวจรทั้งหลายเป็นผู๎ใฝ่สูง จึงพยายามประกอบความเพียรเพื่อเป็น
ปัจจัยแกํพระนิพพาน
 คนโงํมาหาครู บาอาจารย๑เพื่อต๎องการคําชม คนฉลาดมาหาครู บาอาจารย๑
เพื่อต๎องการคําติ
 คนขาดธรรมะก็เหมือนเรือที่ขาดหางเสือ ยากนักที่จะเดินไปถูกทาง
 อยําไปนึกวําอะไรอะไรจะเที่ยง แม๎สักน๎อย
 อยําเอาเรื่องของคนไมํเข๎าเรื่องมาใสํหัวเรา
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มาตรฐานข๎อบังคับทางคุณธรรมนั้น เราเอาไว๎ใช๎กับตัวเองก็พอแล๎ว อยํา
เอาไปใช๎กับคนอื่น
 ที่ไหนที่เขาไมํยอมให๎เราใหญํ เราก็อยําไปใหญํที่นั่นซิ ไปใหญํที่อื่น
 พอได๎สิ่งดี ๆ ขึ้นมา ก็ติด ก็หวง
 จะได๎อะไรมาก็ไมํพอเลย ถ๎าเธอไมํรู๎จักพอ
 เมื่อจิตของข๎าพเจ๎าต่ําช๎า ก็ไมํคํอยยอมรับใคร เมื่อพัฒนาจิตขึ้นมา จึงรู๎จัก
ยอมรับและให๎อภัยแกํคนอื่นได๎
 อยําเสียใจวําทําดีแล๎วไมํมีใครเห็น อยําดีใจวําทําชั่วแล๎วไมํมีใครเห็น
 เธอหาฉันไมํได๎ในกายนี้
 โลกทะเลาะกับเรา แตํเราไมํทะเลาะกับโลก
 เพราะความไมํยืดหยุํน จึงกลายเป็นอํอนแอ
 ขอสละเป็นผู๎แพ๎ ตลอดชาติ ตลอดกาล
 ในโลกนี้ ไมํมีอะไรสมบูรณ๑เพื่อเรา
 เพราะคิดจะครองโลก จึงถูกโลกครอบครอง
 ทําเหตุให๎ดีแล๎วผลจะมา ไมํสร๎างเหตุแล๎วจะรอคอยผลจากที่ใด
 มนุษย๑สมบัติ ไมํใชํสมบัติเบ็ดเสร็จสมบูรณ๑ชนิดไร๎ปัญหา
 คนเราคิดวําจะมามีอะไรในโลก ท๎ายที่สุดไมํเหลืออะไรเลย
 สิ่งที่ได๎มาโดยไมํต๎องพยายาม จะให๎ร๎ายในภายหลัง
 ไมํเอาก็ได๎ แตํจะให๎ตํอไป
 เกิดมาชาติหนึ่ง ถ๎าไมํรู๎อริยสัจละก็ ชีวิตเป็นโมฆะทั้งชีวิตเลย
 ความจริงใจแม๎แตํจะออกมาจากใจของสามัญชนก็ประเมินคํามิได๎
 ทุกคนและทุกสถานที่ จะต๎อนรับคุณเสมอ ถ๎าคุณไมํเอาเปรียบใคร ไมํแยํง
ของรักใคร และไมํหักหลังทรยศใคร
 คนจํ า นวนมากมายในโลก เพี ย งต๎ อ งการที่ จ ะพู ด ให๎ ฟั ง ดู ส วยหรู เ ทํ า นั้ น
ไมํได๎ต๎องการปฏิบัติจริง ๆ
 ขอให๎ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎ที่ไมํต๎องปรับทุกข๑ให๎ใครฟัง
ขอให๎ข๎าพเจ๎าไมํต๎องการคําปลอบใจจากใคร
ขอให๎ข๎าพเจ๎าไมํต๎องการคําปลอบโยนจากใคร
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ขอให๎ข๎าพเจ๎าไมํต๎องการคําให๎กําลังใจจากใคร
ขอให๎ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎เจียมตัวเจียมตน อํอนน๎อมถํอมตน แตํไมํต๎องการอิง
อาศัยใคร
ขอให๎ข๎าพเจ๎าไมํเป็นผู๎เยํอ หยิ่งถือดี จองหองพองขน แตํไมํต๎องการพึ่ งพิง
ใคร
ขอให๎ข๎าพเจ๎ามีจิตเมตตาคิดชํวยเหลือผู๎อื่น แตํไมํเป็นทุกข๑เดือดร๎อนเมื่อ
การชํวยเหลือนั้นไมํเป็นผล
ขอให๎ข๎าพเจ๎าอยูํในโลกอยํางสวมบทบาทแสดงละครในฐานะของผู๎ให๎ แตํไมํ
มีความอาลัยในคน สัตว๑และสังขารทั้งปวง
ขอให๎ข๎าพเจ๎าอยูํในโลกเพียงแคํกาย สํวนจิตใจขอให๎ยินดีอยํางยิ่งในความ
พ๎นโลก
ขอให๎ข๎าพเจ๎ายินดีอยํางยิ่งในการสร๎างบารมีเพื่อเป็นปัจจัยแกํพระนิพพาน
แม๎จะต๎องสูญเสียของรักทุกสิ่งไปก็ตามที
ขอให๎ข๎าพเจ๎าเป็นอนาลโย อนาลโย และอนาลโย ในทุกกาลทุกสถานที่
 ขอกราบขอบพระคุณทุกทํานที่มีสํ ว นรํวมในการสถาปนาสังคมของผู๎ มีศี ล
สังคมของผู๎ยินดีในธรรม ให๎ข๎าพเจ๎าซึ่งเกิดมาภายหลัง เข๎ามาอาศัยได๎อิงรํมเงา
บรรเทาร๎อน
ชายจีวรบางดับร้อน ร่มกาสาวพัสตร์ดับเข็ญ
เย็นเงาพฤกษ์มิ่งไม้
เย็นญาติผ่อนร้อนคลาย
เย็นครูยิ่งพลันฉาย
เย็นร่มพระพุทธเจ้าให้

สุขสบาย
กว่าไม้
กษัตริย์ยิ่ง ครูนา
ร่มฟ้า ดินบน
โลกนิติ

จบธรรมภาษิตตอน ‚ชายจีวรบางดับร๎อน‛

๒๐๘
บันทึกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔ ที่อําวลูกธนู ภายใต๎อิทธิพลลมมรสุมจาก
ทะเลอั น ดามั น พาดผํ า นให๎ ฝ นตกตลอดทั้ ง ปี ตั้ ง แตํ เ ดื อ นมกราคมยั น เดื อ น
ธันวาคม
ความดีของบันทึกชุดนี้ ขอถวายบูชาพระคุณทํานผู๎ประเสริฐทั้งหลาย ผู๎ สละ
กองโภคะ มากบ๎าง น๎อยบ๎าง ออกบรรพชา เพื่อสืบสานรักษามรดกแหํงศาสนธรรม เพื่อดับร๎อนดับเข็ญให๎แกํสังคมมนุษยชาติ นับตั้งแตํพระอัญญาโกณฑัญญะลงมา ตราบจนกระทั่งถึงยุคของภิกษุหนุํมสามเณรน๎อยในปัจจุบัน
ธรรมะที่ข๎าพเจ๎าบันทึก ไมํสงวนลิขสิทธิ์
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๒๙ เมษายน ๒๕๔๔

๒๐๙

ธรรมภาษิต ตอน
‚ปากทะเล‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

พ.ศ. ๒๕๔๔

 ความตั้ ง ใจที่ จ ะสร๎ า งความดี สร๎ า งบุ ญ บารมี แล๎ ว ได๎ ทํ า ตามที่ ตั้ ง ใจไว๎ นั้ น
อยํางดีที่สุดเทําที่จะทําได๎ นั่นคือสุดยอดรสชาติของชีวิตแล๎ว
 ข๎าพเจ๎า อยากจะรํ ว มขบวนการป่ าวประกาศความไมํเที่ ยง เป็ นทุ กข๑ เป็ น
อนัตตาของสังขารทั้งปวง ตามรอยบาทของพระศาสดา
 เรียนรู๎โลก เข๎าใจโลก แตํอยําไปเสพเสวยโลก
 เห็นของปลอมมาบํอย ๆ เจอของจริงก็ไมํเชื่อแล๎ว
 จงพัฒนาจิตให๎สูง พัฒนาจิตให๎มีวินัย พัฒนาจิตให๎กว๎างขวางโอบอ๎อมอารี
อยํางไมํมีประมาณกํอน จึงคํอยมีความสามารถและสิทธิพิเศษ
 บางเรื่องบางราว เราอาจรับ บทบาทหน๎าที่เป็นผู๎สร๎าง สํวนคนรอบข๎างรับ
บทบาทเป็นผู๎ทําลาย ก็ต๎องพยายามทําใจยอมรับ อยําให๎จิตเศร๎าหมอง
 ทํานผู๎เสียสละประโยชน๑ของตน เพื่อให๎ผู๎อื่นอยูํรอดนั้น ทําให๎ข๎าพเจ๎ารําลึก
ถึงไมํลืมเลือน
 สันโดษอยูํกลางเมือง ดีกวํามักมากอยูํในป่า
 ข๎าพเจ๎าจะอยูํอยํางถูกคนดูถูกเหยียดหยามดูแคลนดูหมิ่นวําไร๎คําก็ไมํเป็น
อะไรเลย ขอเพี ย งให๎ ไ ด๎ มี โ อกาสสร๎ า งความดี สร๎ า งบารมี สร๎ า งประโยชน๑
ชํวยเหลือชาวโลกได๎อยํางแท๎จริง
 พึงคิด พูด ทํา เพื่อประโยชน๑สุขแกํมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว๑ทั้งหลาย
ทั้งปวงไมํมีประมาณ ไมํมีขอบเขต แล๎วจิตของทํานจะสงบรํางับรํมเย็นเป็นสุขใน
ที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ

๒๑๐
เมื่อจิตชุํมเย็นอยูํด๎วยเมตตาตํอสรรพสัตว๑ทั้งหลายทั้งปวง แผํกว๎างไปอยําง
ไมํมีประมาณ ไมํมีขอบเขต ไมํจําเพาะเจาะจงบุคคล ไมํเลือกที่รักผลักที่ชัง จะ
ชํวยให๎จิตดวงนั้นไมํเสื่อมจากสมาธิ แม๎จะถูกรบกวนอยูํทํามกลางฝูงชน
 ได๎หรือเสีย ก็เป็นมายา มีหรือหมด ก็เป็นมายา
 ความซื่อสัตย๑สุจริต คือความมั่นคง ความก๎าวหน๎า ความถาวร ของชีวิต
 เมื่อความโลภเกิดขึ้น ก็พลาดทําเสียทีแกํมาร
 ไมํมีคําอะไรเลย ที่จะได๎สมบัติอันใดมา ถ๎าหากจะต๎อ งสูญเสียความซื่อสัตย๑
สุจริตไป
 การให๎ อ ภั ย คื อ การมอบความรํ ม เย็ น เป็ น สุ ข ให๎ แ กํ ต นเองอยํ า งเต็ ม เปี่ ย ม
กํอนที่จะแผํซํานออกไปให๎ความรํมเย็นเป็นสุขแกํโลก
 ผู๎อาฆาตพยาบาททําร๎ายทําลายตนเองอยํางไมํมีชิ้นดี แล๎วจึงคํอยออกไป
ทําร๎ายทําลายผู๎อื่น
 ความหยุด ความพอ คือเบรกห๎ามล๎อไมํให๎โลกเข๎าสูํกลียุค
 เจตนารมณ๑ที่จ ะธํ ารงรักษาไว๎ ซึ่งความซื่อ สั ตย๑สุจ ริตนั้น กลั่นออกมาจาก
ความคิดที่ชาญฉลาดที่สุดในสมองของคุณ
 เมตตามีราคะเป็นข๎าศึกอันใกล๎ นั่นคือ จิตที่ประกอบด๎วยเมตตาจะสามารถ
ตกไปสูํราคะได๎งําย ฉะนั้น ผู๎เจริญเมตตา จําเป็นจะต๎องมีตัวอุเบกขาและปัญญา
ที่เห็นโทษในการเกาะเกี่ยวกํากับไว๎เสมอ และพึงแผํเมตตาไปในอาณาบริเวณที่
ไมํมีประมาณ ไมํมีขอบเขต อยําเลือกที่รักผลักที่ชัง อยําเจาะจงบุคคล
 เมตตาสุดขั้ว ต๎องประกอบด๎วยอุเบกขาสุดขีด
 ตํอให๎ประกอบไปด๎วยความรู๎และความสามารถสูงล้ํา ฐานะร่ํารวย มีอํานาจ
วาสนามหาศาล แตํถ๎าไมํสามารถควบคุมความกระหายอยากของตัวเองให๎อยูํใน
ขอบเขตได๎ บุคคลผู๎นั้นก็จะเป็นผู๎หาความสุขในชีวิตแม๎แตํกระผีกเดียวก็ไมํได๎
 สิ่ ง ใดยั ง ไมํ ถึ ง ยั ง ไมํ มี ก็ ไ มํ ค วรอวดอ๎ า งอํ า พรางแสดงให๎ โ ลกดู คํ า โหม
ประโคมเปรียบประดุจฟองสบูํ เมื่อแตกไปจึงรู๎วําข๎างในกลวงเปลํา
 ความหลุดพ๎นมีคําและยิ่งใหญํกวําอันใดทั้งสิ้น
 ไมํมีทั้งรัก ไมํมีทั้งแค๎น จึงเรียกวําแดนสุขาวดี
 ศีลและธรรมมีคํากวําความมีอิทธิพลทั้งปวง
 คนตายนั่นแล มีมากกวําคนอยูํ


ธรรมภาษิต ตอน ‚ปากทะเล‛

๒๑๑

คนอยูํนั่นแล กําลังจะกลายเป็นคนตาย
 ความไมํเกาะเกี่ยว มีคํามหาศาล
 จะทําอะไรไมํวํางานใหญํงานน๎อย จงอยําปิดทางถอยของตัวเอง
 เพราะมีปัญญากํากับ จึงเยํอหยิ่งถือดีไมํได๎
 พระโลกุตตรธรรม คือจุดมุํงหมายสูงสุดในชีวิตของบัณฑิต
 ด๎ว ยจิ ต ที่ เ มตตา มี ค วามปรารถนาดี ตํอ สรรพสั ต ว๑ ความคิ ด ดี ๆ ยํ อ มจะ
กลั่นออกมาจากจิตดวงนั้น เหมือนน้ําที่ไหลซึมบํอทราย ตักไปใช๎ไมํหมด
 บัณฑิตไมํเป็นขี้ข๎าทางใจของใคร เพราะไมํมีความต๎องการรอคอยให๎ใครมา
รัก และไมํรักใคร
 มาเข๎าใจความจริงของชีวิต ไมํใชํมาเข๎าใจวํากูใหญํ
 อยําคิดวําเธอเกํง พระยามัจจุราชเกํงกวําเธอ
 ภาษาทั้งปวงล๎วนแล๎วแตํเป็นมายา การแสดงธรรมเทศนา คือการอาศัยใช๎
มายาเพื่อชักนําให๎คนหลุดพ๎นจากมายา
 ถู ก สยบสั ก เล็ ก น๎ อ ย พอจะได๎ บ รรเทาความโอหั ง ลงบ๎ า ง ไมํ มี โ ทษ มี แ ตํ
ประโยชน๑
 การกําหนดหยั่งรู๎ทุกข๑ เป็นเหตุปัจจัยแหํงการพ๎นทุกข๑
 เมื่อความกระหายอยากเข๎ามาแทรก ที่นั้นก็ปราศจากความสงบสุข
 ถ๎าหากไมํสร๎างความเห็นชอบ ความเห็นตรง ตามทํานองคลองธรรมขึ้นมา
ในใจ ถึงตอนนี้จะมีความดีอะไรอยํางอื่นอยูํ แตํตํอไปก็จะถูกความเห็นไมํชอบ
ความเห็นไมํตรง ทําร๎ายทําลายความดีเหลํานั้นลงไปได๎หมดเกลี้ยงเลย
 ทุกสถานที่ที่มีผู๎สร๎างบารมี จะต๎องมีมารมาคอยขัดขวางทําร๎ายทําลาย ขาด
มารไปไมํได๎ มิฉะนั้นบารมีจะไมํเบํงบานสุดขีด
 พอเริ่มมีความรังเกียจ ก็พลาดทําเสียแล๎ว
 การประชดประชัน เป็นเรื่องที่เด็ก ๆ เขาทํากัน
 ในจํานวนข๎อดีที่มีอยูํเล็กน๎อยของข๎าพเจ๎านั้น เป็นการได๎รับประทานมาจาก
พระพุทธศาสนาทั้งนั้น
 ถ๎าฝึกจิตด๎วยความอยากใหญํ ก็ผิดทาง


๒๑๒
จิตคนเราเหมือนกับลิง เดี๋ยวก็คิดดีบ๎าง เดี๋ยวก็คิดชั่ว บ๎าง เวลาคิดดี จง
พยายามผลักดันให๎ออกมาเป็นรูปธรรมทางกายและวาจา สํวนเวลาคิดชั่ว จง
พยายามหักห๎ามใจไว๎ให๎ดี อยําให๎ออกมาเป็นรูปธรรมทางกายและวาจาเด็ดขาด
 เพราะเหตุ ที่ทํ าอะไรไปตามอารมณ๑ ตามแตํใ จอยาก จึงต๎ องทุกข๑ ทรมาน
เดือดร๎อนมานับภพนับชาติไมํถ๎วน
 ตัณหานั้นเปลือกนอกเป็นของดี แตํเมื่อมองด๎วยตาปัญญา ก็คือปีศาจร๎ายที่
พาสรรพสัตว๑ต๎องเวียนวํายตายเกิดทุกข๑ทรมานมานับภพนับชาติไมํถ๎วน
 อยํ า ติ ด บุ ค คล อยํ า เอาบุ ค คลเป็ น ใหญํ ก วํ า หลั ก การ มิ ฉ ะนั้ น จะประสบ
เภทภัย
 บุคคลผู๎เป็นใหญํในสายตาชาวโลก แตํเป็นขี้ข๎าของกิเลสตัณหานั้น ไมํมีคํา
ในสายตาของชาวธรรม
 โอนอํอนผํอนตามตนเองจักสะดุ ด คล๎อยตามมวลชนจักราบรื่น เพราะวํา
พลังอันมหาศาลจะบังเกิดมาจากการเกื้อกูลประชุมชน
 แรงบันดาลใจจากพระธรรมกถึกรูปหนึ่ง แพรํขยายไปไกล
 ผู๎ยินดีในโลกุตตรธรรม ไมํจําเป็นจะต๎องเป็นที่ต๎องการของชาวโลก
 มีชีวิตที่ชํวยตัวเอง ไมํต๎องพึ่งใคร มีคํากวําการได๎บริวารสักร๎อยคนพันคน
 คนอื่นคิดทําร๎ายทําลายเรายังเป็นเรื่องเล็ก แตํถ๎าสงวนรักษาประคบประหงมความชั่วในใจไว๎นั่นนํะเรื่องใหญํ คือการทําร๎ายทําลายตนเองอยํางไมํมีชิ้นดี
 ยิ่งมีญาณปัญญาลึกซึ้ง ยิ่งจะต๎องเห็นวําใจมีคําที่สุด เพราะวําต๎นเหตุแหํง
ความเจริญ ความเสื่อม ความสุข ความทุกข๑ นรก สวรรค๑ นิพพาน ล๎วนแล๎วแตํ
อยูํที่ใจนั่นเอง
 ทํานผู๎หวังความเจริญพึงสงวนรักษาบํารุงคุณภาพของใจเอาไว๎ให๎ดี
 สิ่งใดก็ตาม ถ๎าตั้งต๎นด๎วยโมหะอวิชชา จะเป็นที่พึ่งที่แท๎จริงให๎ไมํได๎
 ความหยุด ความนิ่ง ความพอ ก็ มีความจําเป็นมากตํอองค๑ประกอบในการ
ก๎าวไปข๎างหน๎า
 บุ ค คลผู๎ โ งํ เ ขลาเบาปั ญ ญา ละทิ้ ง ความหยุ ด ความนิ่ ง ความพอในวาระ
โอกาสอันสมควรเสียแล๎ว จึงทําให๎การก๎าวไปข๎างหน๎าไมํเป็นผลสําเร็จ
 ในดินแดนมิคสัญญีนั้น มีทุกสิ่งทุกอยําง ยกเว๎นความรู๎จักพอ
 จงระวังอยําให๎ดินแดนมิคสัญญีกํอตั้งขึ้นมาที่ใจคุณ


ธรรมภาษิต ตอน ‚ปากทะเล‛
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พระธรรมจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐให๎แกํคุณได๎ ก็ตํอเมื่อคุณถือ ‚หลักการ‛
มากกวํา ‚หลักกู‛
 ผู๎ที่ถือตัวเองเป็นใหญํ จะมีจิตที่ลําเอียงเป็นปกติ ซึ่งจะปิดบังสายตาของเขา
มิให๎เห็นสัจจะแหํงธรรม
 ดวงตาปัญญาเห็นธรรม มีคําเหมือนกับความสามารถในการมองถนนของผู๎
ขับขี่
 จงอยําปิดตาตัวเองในขณะขับขี่ยานชีวิต
 โลกนี้ถูกความกระหายอยากและความไมํรู๎จักพอ ทําร๎ายทําลายอยูํ
 กํอ นจะเติบ โตจนเป็ น วี ร บุ รุษ ได๎ จ ะต๎อ งประสบกั บ ความผิ ด หวั งและความ
เคี่ยวกรํานับครั้งไมํถ๎วนกํอนแตํทุกครั้งจะต๎องรักษาจรรยาบรรณอันสมควรแกํ
ฐานะเอาไว๎มิให๎เสื่อมคลาย
 เพราะความอยากใหญํจึงมีข๎ออ๎างมากมายเพื่อแสดงวําการเอารัดเอาเปรียบ
และการเบียดเบียนผู๎อื่นคือความชอบธรรม
 วีรบุรุษยํอมเห็นแกํประโยชน๑มวลชนมากกวําประโยชน๑ของตนเอง
 ปัญญาที่เอาไปใช๎ในการเบียดเบียนผู๎อื่นคือจุดเริ่มแหํงความโงํเขลาโดยแท๎
เพราะวําอาวุธใดที่นําไปใช๎ทําร๎ายมวลชนจะถูกริบโดยกฎเกณฑ๑แหํงธรรมชาติ
สาเหตุนี้ผู๎ใดเอาปัญญาไปใช๎ในการทําร๎ายมวลชนก็จะถูกริบโดยกฎเกณฑ๑แหํง
ธรรมชาติเชํนเดียวกัน นั่นคือครั้งตํอไปความแคลํวคลํองในการใช๎ปัญญาของเขา
ผู๎นั้นจะถูกลดทอนลงเรื่อย ๆ ในทุกครั้งที่เขาผู๎นั้นนําปัญญาไปใช๎ในการทําร๎าย
มวลชน
 ฉะนั้นความซื่อตรง ซื่อสัตย๑สุจริต คือ ปุ๋ยที่จะบํารุงความคมกล๎าของปัญญา
โดยแท๎ ผู๎ที่คิดจะสร๎างปัญญาบารมี จึงจําเป็นจะต๎องรักษาความซื่อตรงซื่อสัตย๑
สุจริตเอาไว๎ยิ่งกวํารักษาไขํในหิน
 ความสุขใจไมํได๎ขึ้นอยูํกับความสมบูรณ๑พูนสุขทางกาย
 ความรักและความเกลียดชักนําให๎ดวงจิตของสรรพสัตว๑ติดอยูํในสมมุติแกะ
ไมํออก
 การให๎อภัยคือองค๑ประกอบที่เฉลียวฉลาดของบัณฑิต
 เรื่องราวอันใด ตํอให๎ยิ่งใหญํเทียมฟ้าก็ถูกกาลเวลาลบเลือนไป


๒๑๔
เมตตาและอภัย คือ อํานาจและอิทธิพลอันสูงยิ่งที่จะนํามาซึ่งความชุํมเย็น
ของโลก
 ความสุขสมหวังของผู๎ไร๎ปัญญาสร๎างกรงกับดักอันใหญํให๎แกํใจตัวเอง
 ขณะที่อิ่มเอิบภาคภูมิใจในความสมหวังรัก ก็สูญเสียอิสระเสรีทางจิตไป
 ฝูงชนผู๎มีปัญญาน๎อยพยายามอยํางแรงกล๎า ที่จะจองจําตนเองด๎วยขื่อคารัก
 ทํา นผู๎ ห ลุ ดพ๎ น ไมํ มีค วามอาลั ย อาวรณ๑ตํ อ ผู๎ ใ ด เป็ น ผู๎ ไ มํเ กาะเกี่ย วทางใจ
เห็นแจ๎งในมายาและสมมุติ หลุดพ๎นจากความมัวเมาหลงใหลเป็นจริงเป็นจังไป
กับละครชีวิต ยํอมทําหน๎าที่อันเป็นประโยชน๑แกํมวลชน โดยที่จิตไมํเกาะเกี่ยว
ถึงอยูํกับสมมุติ อาศัยใช๎สมมุติ แตํก็ไมํติดข๎องกับสมมุติ ถึงกายจะอยูํในโลก แตํ
จิตอยูํในความพ๎นโลก เป็นผู๎หลุดรํอนจากโลกธาตุทั้งปวง ด๎วยความไมํเกาะเกี่ยว
ติดข๎อง มีปัญญาเห็นแจ๎งในความไมํเที่ยง เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตาของโลก ฉะนั้น
จิตของทํานยํอมยินดีอยํางยิ่งในพระนิพพาน
 เพราะเข๎าใจในสิ่งไมํเที่ยงวําเที่ยงความคิดจึงวิปริต
 บางครั้งการนิ่งยังดีกวําคําพูดตั้งร๎อยจบ, บางครั้งการไมํได๎ พบยังมีคํากวํา
เจอตั้งร๎อยหน, บางครั้งการอยูํเดียวดายยังประเสริฐกวําอยูํรํวมตั้งร๎อยคน,
บางครั้งการอยูํอยํางทุกข๑ทนยังดีกวําเป็นสุขจากการหลงระเริง
 ดอกบัวไมํถูกตําหนิ วําเกิดจากโคลนตมที่สกปรก คนเราก็เชํนกันยํอมต๎อง
เคยแปดเปื้อนสิ่งสกปรกมาบ๎างก็อยําเศร๎าเสียใจ จงพยายามยกระดับดีดตัวเอง
ให๎พ๎นจากความชั่วทั้งปวงในอดีต แล๎วรักษาไว๎ให๎มั่นคง ไมํกลับไปสูํความแปด
เปื้อนแม๎นั้นอีก
 ในขณะที่สูญเสียสมบัติทางโลกนั่นแหละอยําเพิ่งท๎อใจ มองรอบ ๆ ข๎างให๎ดี
โอกาสทางธรรมกําลังเปิดโลํงวํางรอการก๎าวไปของคุณอยูํ
 ให๎ ข องขวัญ อั น มี คํ าแกํ ต นเอง โดยการพั ฒ นาจิต ตั ว เองให๎ เ ป็ น จิต ไมํ เ กาะ
เกี่ยว
 ข๎ า พเจ๎ า เชื่ อ วํ า การเฝ้ า ตอบสนองตั ณ หานั้ น ไมํ ไ ด๎ นํ า มาซึ่ ง จุ ด หมาย
ปลายทางที่เป็นสุข
 ชํว งเวลาที่ แ สดงอาการคารวะตํ อ พระรั ต นตรัย ด๎ ว ยดวงจิ ต ที่ เ ลื่อ มใส คื อ
ชํวงเวลาที่เปิดประตูสูํนิพพาน
 ยิ่งสูงยิ่งหนาวเพราะนําพาจิตที่กระหายอยากไปด๎วย สูงเทําไหรํก็ไมํหนาว
เพราะไมํเฝ้าคอย ไมํรอคอย และไมํหวังอะไรจากใคร
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บุคคลทั้งหลายพยายามขวนขวายที่จะทําเรื่องธรรมดาให๎กลายเป็นเรื่องวุํน
ด๎วยความวิตกกังวล และคิดฟุ้งซํานไปเอง
 ในสํวนลึกแล๎วไมํมีผู๎ใหญํทํานใดยินดีนับญาติ กับผู๎ที่ดื้อด๎านไมํฟังคําสอน
 รู๎จักตนเองดี กวํ ารู๎จักคนอื่น เพราะวํ าการรู๎จั กตนเอง คือเคล็ดลับ ในความ
เจริญก๎าวหน๎าสูํการดับทุกข๑ของบัณฑิต นั่นคือทํานยํอมพากเพียรขวนขวายใน
การเจริญสติปัฏฐานภายในกายยาววาหนาคืบ อยํางมั่นคงแข็งแรง
 ตนเองคือคนสําคัญที่นํารู๎จักรู๎แจ๎งมากที่สุดในโลก
 คนเรานั้ นอกหั กเพราะการคิ ด ถึ งคนอื่น จงหั นมาคิ ดถึ งตั วเองก็จ ะสมหวั ง
ขึ้นมาในทันทีทันใด ฉะนั้นสติ ปัฏฐาน คือเครื่องมือแหํงความสมหวังของมวล
มนุษยชาติ
 บุคคลใดก็ตาม มีความรู๎เพียงใดก็ตาม อยูํในสถานะใดก็ตาม ถ๎าไมํรู๎อริยสัจ
ก็ไร๎คํา
 ระเบียบและวินัย มีคํากวําแฟชั่น
 ขอให๎จิตของข๎าพเจ๎าอยูํเหนือความขัดแย๎งทั้งปวง
 จะเข๎าเส๎นชัยเมื่อไหรํ จะเข๎าเส๎นชัยทําไหนไมํสําคัญหรอก สําคัญก็แตํวํา
ขณะนี้คุณกําลังวิ่งหรือคุณกําลังนอนหลับทับลูํวิ่งอยูํ
 บัณฑิตผู๎มีใจสูงไมํอยากได๎ในสิ่งที่ตนไมํได๎ลงทุนลงแรง
 คุณคําของวีรบุรุษ คือการได๎ทุํมเทความซื่อสัตย๑จริงใจ ตํอผู๎มีพระคุณ
 มายาที่ปรากฏตํอผู๎ที่หลงติด มายาปรากฏตํอสายตาวําเป็นของจริง เพราะ
บุคคลผู๎นั้นถูกจิตของตัวเองหลอกหลอนอยูํกํอนด๎วยโมหะอวิชชา
 ถึงได๎มาน๎อยแตํได๎มาโดยบริสุทธิ์ จะดีตํอตนเองมากกวํา
 บางทีคนที่เลวที่สุดอาจจะมาสอนธรรมะขั้นสูงสุดให๎แกํเราก็ได๎
 สัง คมจะมี ความสมดุ ล ก็ ตํอ เมื่ อ ผู๎เ ป็ น ใหญํ ในสัง คมนั้ นตั้ งอยูํใ นความเที่ ย ง
ธรรม
 อยําดีใจนอนใจในสิทธิพิเศษทั้งปวง
 อยําปลํอยให๎จิตเศร๎าหมองไปกับความไมํมีระเบียบของโลก
 เธอมี เธอเป็น เพื่อจะติดในความมีความเป็นหรือเปลํา
 พึงตายกับการละวาง อยําตายกับการยึดมั่น
 บรรพบุรุษหลายชั่วโคตร รอคอยคุณอยูํที่เชิงตะกอน


๒๑๖
พระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าได๎ทําให๎จิตใจดวงหนึ่งกลายเป็นจิตที่
เลิกคิดเพียงแคํผลประโยชน๑ของตนเองเทํานั้นแล๎ว
 บัณฑิตยังยืนยงคงมั่นในการเคารพบูชาพระสั มมาสัมพุทธเจ๎าแม๎จ ะอยูํใ น
ทํามกลางสภาวการณ๑ที่บีบคั้น
 ถ๎อยคําที่เปิดเผยสัจ จะความจริงของโลกธาตุนั้นคนโงํเขลาเบาปัญญามิได๎
ต๎องการรับฟัง
 บุคคลมากมายในโลกไมํฉลาดพอที่จะเห็นคุณคําของโลกุตตรธรรม
 ชะตาชีวิตของสัตว๑ทั้งหลายมิได๎เป็นไปตามปรารถนาของเราแตํเป็นไปตาม
กรรมที่สัตว๑เหลํานั้นสร๎างมา
 ขังจิตตัวเองไว๎ด๎วยกรงความรัก กรงความเกลียดทําไม
 การที่ นํ า จิ ต ไปรั ก ไปหวงบุ ค คลอื่ น ก็ คื อ การไปตั้ ง ความเป็ น ตั ว กู ข องกู ไ ว๎
ภายนอกซึ่งควบคุมได๎ยากกวําภายใน จึงเป็นการสร๎างความเดือดร๎อนให๎แกํจิต
อยํางมากมาย
 ผู๎ที่นําเอาความดีมาแอบอ๎างบังหน๎าเพื่อจะทําความชั่วนั้น จะทําเลวได๎อยําง
ใหญํหลวง
 มหาบุรุษทั้งหลายเดิมทีเป็นผู๎อนาถาที่ไมํมีอะไรเลยแตํสร๎างตัวมาด๎วยความ
ดีที่ทนตํอการพิสูจน๑แล๎ววํามั่นคงไมํเปลี่ยนแปลง แม๎ในสภาวการณ๑ที่ไมํเป็นใจ
 ราตรีนี้สั้นนัก….. ชีวิตคนมิใชํยั่งยืนยาวไกล
 บุคคลผู๎เห็นวํา ทั้งเรื่องเลํนเรื่องจริงล๎ว นแล๎ว แตํเป็นมายา, ทั้งเรื่องเทียม
เรื่องแท๎ล๎วนแล๎วแตํเป็นมายา, ทั้งเรื่องผิดเรื่องถูกล๎วนแล๎วแตํเป็นมายา, ทั้งเรื่อง
ผิดหวัง เรื่องสมหวังล๎วนแล๎วแตํเป็นมายา บุคคลนี้ยํอมไมํเสื่อมจากสมาธิในกาล
ใดใด
 บุคคลผู๎สั่งสมแตํความหํวง ความหวง แตํผลประโยชน๑ของตัวเอง ไมํเคยคิด
เผื่อแผํไปถึงประโยชน๑ผู๎อื่น คือผู๎ที่เ ตรี ยมตัวจะเป็ นโรคประสาท บ๎ า คลั่ง จิ ต
วิปริต ฯลฯ
 แม๎ วํ าโลกนี้ จ ะมี ผู๎ ทํา ลายอยูํม ากมาย, บั ณฑิ ต พึง สมาทานหน๎า ที่ ผู๎ส ร๎ า ง
เอาไว๎อยํางมั่นคง


ธรรมภาษิต ตอน ‚ปากทะเล‛

๒๑๗

ชํวงเวลาอยูํในโลกจะมีอะไรหรือไมํมีอะไรก็ชํางเถอะขอเพียงเวลาตายให๎
ข๎าพเจ๎าสามารถสลัดคืนทุกสิ่งออกจากใจไมํติดข๎องสิ่งใด นั่นคือความปรารถนา
สูงสุด
 ถึงแม๎วําสละแล๎วจะเสียดายจนใจแทบขาด ก็จงดําเนินการสละตํอไป
 มองให๎เห็นวําชีวิตทั้งชีวิตคือภาพมายาทั้งสิ้นแล๎วคํอยตาย
 ตายไปทั้งที่ยังติดโลกจะต๎องมาเกิดใหมํอีก !
 โลกนี้มันทําร๎ ายทําลายบี บ เค๎นสรรพสั ตว๑ทั้งหลายด๎วยความไมํเที่ยง เป็ น
ทุกข๑ เป็นอนัตตา ไฉนยังจะควรติดพันยึดมั่นในที่ใดอีก
 เจอคนที่เราไมํติด ไมํผูกพันทางใจด๎วยนั่นนํะดีแล๎วนําเจอ
 ของบางอยํางครอบครองได๎ด๎วยการสละ
 ไมํต๎องซาบซึ้งในใครและไมํต๎องทําให๎ใครมาซาบซึ้งในเรา
 ความเพียรพยายามขวนขวายในการละความชั่วประพฤติดีทําประโยชน๑แกํ
มวลชน ไมํเอาเปรียบสังคม จะมีประโยชน๑แกํการขัดเกลาพัฒนาจิตตน นําไปสูํ
การเลื่ อนชั้ น ทางจิ ตวิ ญญาณ ซึ่ งมี คุณคํ า ความหมายมาก และคุ๎ ม คํ า มากแม๎
จะต๎องสูญเสียของรักของหวงทั้งหมดในชีวิตไปก็ตามที
 ยิ่งเรียนรู๎เรื่องราวข๎างนอกมาก ยิ่งกลับเข๎าหาตัวเองยากขึ้น
 จงทําหน๎าที่อันยิ่งใหญํแตํไมํเรียกร๎องอภิสิทธิ์
 เธอคิ ด จะมาครอบครองอะไรในอาณาเขตของอนั ต ตานี้ บ๎ า งลํ ะ พํ อ คนมั ก
ใหญํ
 อะไรที่ไมํใชํของเราก็ปลํอยมันไปเสียเถิด
 เป็นตัวของตัวเองดีกวําเป็นคนอื่น ยิ่งถ๎าไมํมีไมํเป็นได๎แม๎แตํตัวเองโดยการ
ทําไปตามหน๎าที่อยํางไมํยึดมั่นเลยก็ยิ่งดี
 เจอใครก็ตามพึงจัดการเรื่องที่สมควรกระทําตํอกันให๎สมบูรณ๑ ให๎เรียบร๎อย
โดยไมํละอายตํอมโนธรรม
 กายอยูํในโลก แตํจิตนึกถึงความพ๎นโลกอยูํตลอด
 คําโกหกพกลมเป็นของชั่วครูํชั่วยาม คําสัจจริงแท๎เป็นของยืนยงคงมั่นอยูํคูํ
กับโลก
 ของมีคําสูงเอามาวางในที่ต่ําก็ยังเป็นของมี คําสูงอยูํดีของไร๎คําเอาไปวางใน
ที่สูงก็ยังเป็นของไร๎คําอยูํดี


๒๑๘
จงเอาของมีคําคือคุณธรรมมาใสํใจ จงเอาของไร๎คําคือตัณหาอุปาทานออก
จากใจ แล๎วไมํวําทํานจะอยูํในสถานที่ใดก็จะอยูํอยํางสูงคํา
 เข๎าใจกับทําได๎มันตํางกันนะ
 การปฏิบัติธรรมเพื่อละความกําหนัด เพื่อความหนํายคลายเพื่อสลัดคืนจาก
สังขารทั้งปวง
 มีโอกาสสร๎างบารมีเรื่องอะไรก็ให๎รีบเรํงขวนขวายสร๎างไปอยํามัวมานั่งคอย
ถกเหตุผลหาความยุติธรรมกับโลกอยูํเลยจะเสียเวลาในการสร๎างบารมีไปเปลํา ๆ
เนื่องเพราะวําโอกาสและเวลาที่ความไมํยุติธรรมและความไมํเทําเทียมกันตั้งขึ้น
ในโลกนั่นแล จึงเป็นชํองทางให๎บัณฑิตทั้งหลายได๎สร๎างบารมีที่ยิ่งใหญํ
 คุณคําในชีวิตของบัณฑิตคือการได๎เสียสละสร๎างบารมีไมํใชํอยูํที่ไมํมีคนดํา
 คําชมของคนไมํอุ๎มชูเธอเทํากับบุญบารมีที่เธอบําเพ็ญ คําดําของคนไมํทํา
ร๎ายทําลายเธอเทํากับความชั่วที่เธอสร๎าง
 ความไมํเบียดเบียนเป็นสุขในโลก
 สมบัติในโลกนี้ล๎วนแล๎วแตํเป็นมายา อาการที่สมบัติในโลกนี้จะไปกองทํวม
หัวตรงหน๎าใคร อาการนั้นก็เป็นมายา
 กิจกรรมแหํงพุทธบูชาควรอนุรักษ๑ เอาไว๎ใ นโลกเพื่อประโยชน๑แกํสรรพสัตว๑
ทั้งหลายทั้งปวง
 จงอยูํในที่เดิมนั่นแหละไมํต๎องหนีไปไหนเพียงแตํเข๎าใจในสัจ จะความจริ ง
ของโลกให๎ถูกต๎องก็ใช๎ได๎ ปัญหาทั้งปวงจะคลี่คลายไปเอง
 คุณจะออกแรงจ้ําพายสักเทําใดก็ตาม แตํถ๎าหากคุณยังไมํได๎ปลดโซํที่ลําม
เรือคุณไว๎กับตลิ่งออก คุณจะไมํมีทางพาเรือของคุณออกนอกฝั่งได๎เลย เรื่องนี้
เป็นฉันใดการที่คุณจะนําจิตของคุณให๎ออกจากฝั่งสังสารวัฏ ไปนิพพานก็ฉันนั้น
ไมํวําคุณจะทําความเพียรอยํางเหน็ดเหนื่อยเพียงใดแตํถ๎าคุณยังไมํปลดโซํที่ลําม
ใจคุณไว๎กับคนรักของรัก สมบัติลาภยศสรรเสริญสุขในโลกคุณจะไมํมีทางออก
จากฝั่งคือสังสารวัฏไปสูํนิพพานได๎เลย
 จงอยําปฏิบัติธรรมเพื่อจะเอาเป็นข๎ออ๎างที่จะไปขํมขี่ผู๎อื่นวํา ‚กูดีกวํามึง‛
 ความสํารวมในพรหมจรรย๑ชํวยให๎บุคคลผู๎นั้นหลับเป็นสุข
 จงมองให๎กว๎าง ๆ มองหลาย ๆ มุม แล๎วจะเห็นวําทุกสิ่งทุกอยํางมีแงํมุมที่
เป็นโยชน๑แกํคุณทั้งสิ้น แม๎แตํสิ่งที่กําลังทําร๎ายทําลายคุณอยูํในขณะนี้


ธรรมภาษิต ตอน ‚ปากทะเล‛

๒๑๙

คําพูดที่วํา ‚ใครเกํงกวําใคร‛ นี้สร๎างความแตกแยกในโลก
 บางครั้งคําพูดที่วํา ‚ฉันมีครูบาอาจารย๑องค๑เดียว‛ ก็ไมํได๎เอํยขึ้นมาเพราะ
ความจงรักภักดีครูบาอาจารย๑ แตํเอํยขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นข๎ออ๎างที่จะเยํอ หยิ่งถือดี
ไมํอํอนน๎อมค๎อมหัวให๎ใคร
 ชีวิตของข๎าพเจ๎าไมํมีคุณคําอะไร เพราะอีกไมํนานความแกํ เจ็บ ตาย ก็จ ะ
มาทําร๎ายทําลายแล๎ว เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่สร๎างประโยชน๑แกํมวลชนได๎นั่นจึงเป็น
ความประเสริฐ
 ไมํวําจะโดนการดูถูกเหยียดหยามดํ าวํ าเพียงใด ก็ไมํควรท๎อแท๎ท๎อถอยใน
การทําความเพียรเพื่อพัฒนาจิตและในการขวนขวายสร๎างสมอบรมบารมีเลย
 บัณฑิตเปลี่ยนความทุกข๑ยากลําบาก และความท๎อแท๎ท๎อถอยมาเป็ นบันได
สําหรับเหยียบเพื่อก๎าวขึ้นสูํความเจริญ
 ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของตนอยูํที่ความยินดี ยินร๎าย กล๎ารัก กล๎าแค๎น
นั่นเอง
 พระอรหันต๑ ทํานไมํกล๎ารักใคร และ ไมํกล๎าแค๎นใคร
 คนเราถ๎าคิดจะมานั่งจับผิดกันละก๎อ มีเรื่องให๎จับผิดกันจนได๎ เพียงแตํวําผู๎
มีปัญญาไมํเสียเวลามาทําเรื่องไร๎สาระเชํนนี้
 บางทีเ อาชนะคนแล๎ ว ไมํ ได๎ หัว ใจเขา บางที การยอมโอนอํอ นผํอ นแพ๎ เขา
อาจจะยอมมอบหัวใจให๎เรา
 อยากให๎คนอื่นยอมรับจนสูญสิ้นความเป็นตัวของตัวเอง
 อยํารอให๎คนอื่นมาชํวยจนกระทั่งสูญเสียสมรรถภาพในการพึ่งตนเอง
 พึ ง ละความรั ก ด๎ ว ยการบรรเทาความเกลี ย ด พึ ง ละความเกลี ย ดด๎ ว ยการ
บรรเทาความรัก
 เธอจะให๎โลกนี้หมดคนชั่วหรือ เธอทําได๎แคํเพียงไมํเอาเรื่องของคนชั่วมาใสํ
หัวเทํานั้น นั่นแหละดีที่สุดสําหรับเธอแล๎ว
 การให๎อภัยคือการปลดปลํอยอุปาทานในใจของเรา
 เพราะไมํรู๎ทั้งหมดจึงดูดีอยูํได๎ เพราะไมํเห็นทั้งหมดจึงดูสวยอยูํได๎
 ขณะสร๎างความดีแม๎ยังไมํมีอํานาจ…..
…..ขณะสร๎างความชั่วแม๎ยังไมํหมดอํานาจ…..
…..แตํก็ไมํช๎าหรอก


๒๒๐
ผู๎เจริญสติปัฏฐานยํอมสนุกและเพลิดเพลินกับการเข๎าใจและรู๎จักกับตัวเอง
มากกวําผู๎อื่น
 ไมํมีสายที่จะเริ่มต๎นละความชั่วประพฤติดีสร๎างบารมี
 ทํานผู๎ฉลาดทั้งหลายพยายามหลีกเลี่ยงการทําตัวเป็นคนพิเศษ
 ไมํ มี รู ป ธรรมใดนามธรรมใดที่ จ ะอยูํ ต อบสนองตั ณ หาของเราได๎ อ ยํ า ง
ตํ อ เนื่ องไปตลอด การจะพ๎ น ทุ ก ข๑ พ บสุ ข ที่ แ ท๎ จ ริ ง ต๎ องเกิ ด จากการดั บ ตัณ หา
เทํานั้น เพราะวําการตอบสนองตัณหาไมํได๎นํามาซึ่งสุขที่แท๎จริง
 ข๎าพเจ๎าเบื่อความไมํรู๎จักพอของตัวเอง
 เป็นเวลาอันสมควรเสมอที่จะเริ่มต๎น ลด ละ เลิก ความชั่ว
 ความไร๎ปัญหาคือทายาทของความรู๎จักพอ
 ท๎ายที่สุดความดีจะแสดงผลของมันออกมาอยํางไพบูลย๑
 การปฏิบัติธรรมไมํใชํเพื่อดีเหนือใคร แตํปฏิบัติเพื่อดีเหนือกิเลสตนเอง
 สายตาของบัณฑิตทั้งหลายมองเห็นวําโลกนี้เป็นมายาเกินกวําที่จะปลํอยให๎
จิตยินดียินร๎ายไปกับมัน
 สิ่งที่หาความแนํนอนมิได๎เลยก็คือโลก
 ผู๎ที่จมปลักจมตมอยูํในโลกมิได๎เพลิด เพลินยินดีตํอการแสวงหาปัญญาเพื่อ
ความแจํมแจ๎งในสัจธรรม
 กํอนจะสวํางได๎…..เคยมืดมากํอน
 ผู๎มิได๎ติดข๎องตํอสิ่งใด จึงสามารถมองสิ่งนั้นได๎อยํางละเอียดละออ
 ความดีใดก็ตามถ๎าเราไมํทําเองก็อยําไปขวางคนอื่น ถ๎ามีสํวนสนับสนุนได๎ก็
ยิ่งดี
 เราเป็นฝ่ายฆํากิเลสดีกวําที่จะประคบประหงมมันเอาไว๎จนกระทั่งสักวันมัน
หันมาฆําเรา
 เธอต๎ อ งการให๎ ใ ครบางคนทํ า ร๎ า ยทํ า ลายศั ก ดิ์ ศ รี แ ละความชอบธรรมของ
ตัวเองเพื่อมาลําเอียงเข๎าข๎างเธออยูํหรือ เด็กน๎อย
 ชีวิ ต จะเป็ น จะตาย จะได๎ ดี ตกอั บ ก็ ชํ า งมั น เถิ ด ขอให๎ ไ ด๎ ทํ าหน๎ า ที่ ใ ห๎ ดี ที่ สุ ด
อยํางเต็มที่ก็พอ
 ‚ผู๎ให๎‛ และ ‚ผู๎เสียสละ‛ ประดับโลกอยูํจึงยังดูงดงาม
 ไมํเป็นไร…..ข๎าพเจ๎ารับได๎…..กับการไมํสมหวังในชีวิตในกาลทุกเมื่อ


ธรรมภาษิต ตอน ‚ปากทะเล‛

๒๒๑

จิตชุํมเย็นเป็นสุข นํามาซึ่งสุขทั้งหลาย
 ใช๎ภาษาเดียวกัน ถ๎อยคําเดียวกัน คนพูดตํางกัน ให๎ความหมายและน้ําหนัก
ที่ตํางกัน
 ความผิดพลาดไมํใชํความชั่วร๎าย ความผิดพลาดที่ไมํยอมแก๎ไขปรับปรุงนั่น
แล จึงชั่วร๎าย
 จงอยําเอาคําพูดดีดีและเป็นธรรมมาเอํยอ๎างบังหน๎าเพื่อจะทําชั่ว
 คนโงํ ยัง พอจะเยีย วยาได๎ สํ ว นคนโงํที่ สํา คัญ วํา ตั วฉลาดนั้ นสุ ด จะเยี ยวยา
เพราะวําพวกนี้ทั้งโงํ ทั้งดื้อ
 สิ่งที่ร๎ายกาจมากในชีวิตก็คือความหลงเพลินทําชั่วไมํกลัวบาป
 ผู๎ที่ไ มํยอมรับ การขัด เกลา จะกลายเป็ นรถที่ไร๎ เบรก อันตรายอยูํ ข๎างหน๎ า
นั่นเอง
 ถึงจะต๎องพํายแพ๎ตํอคนทั้งโลกก็ไมํเป็นไรแตํขอให๎ได๎รักษาธรรมะในใจอยําง
มั่นคง
 ข๎าพเจ๎าไมํอยากจะมาเกิดเป็นคนอีก จึงพยายามจะไมํคิดอยํางที่คนเขาคิด
กัน
 จงฝึกจิตให๎ดีเอาไว๎เตรียมรับทุกข๑ใหญํที่จะเกิดในกาลข๎างหน๎า
 ความสัมพันธ๑ ร ะหวํ างคนตํอคนนั้นไมํแนํนอนเปลี่ยนแปรไปตลอดอยํายึ ด
มั่นกับใครให๎จริงจัง สร๎างบุญบารมีติดตัวไว๎ สบายใจและแนํนอนกวํา เพราะวํา
บุญบารมีมันจะซื่อสัตย๑และเลี้ยงดูเราอยํางดีไปเอง
 สมาธิจะเจริญงอกงามขึ้น ต๎องปฏิบัติให๎มาก ทําให๎มาก มิใชํรู๎มาก
 เราไมํสามารถทําให๎คนเลวหมดไปจากโลกได๎เพราะวําถ๎าทําได๎พระพุทธเจ๎า
และพระอรหันต๑ทั้งหลายคงทําให๎หมดไปนานแล๎ว เราทําได๎เพียงวําทํา อยํางไร
ความเลวจะหมดไปจากใจเราให๎ได๎เทํานั้น
 ชะตาชีวิตของคุณจะเป็ นเชํนใดก็ตามที ศีลสมาธิปัญญาที่คุณตั้งใจบําเพ็ญ
จะทําให๎คุณมีคําขึ้นทุกวัน
 โลกนี้คือฉากละครที่ซับซ๎อนพลิกผันสิ่งที่รอคอยคาดหวังมานานวันอาจไมํ
แนํนอนก็ได๎
 ราคาคุ ย ตอนแรกดู เ หมื อ นมี คํ า แตํ เ มื่ อ ถู ก แสงแหํ ง กาลเวลาแผดเผาก็ จ ะ
เหี่ยวเฉาไปเอง
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ทุกครั้งที่ทําจิตให๎สะอาดบริสุทธิ์ผํองใสก็เหมือนอยูํใกล๎ครูบาอาจารย๑
 บางครั้งอุปสรรคและมารก็เข๎ามาเพื่อแสดงให๎เราดูวําความดีที่เราสร๎างนั้นมี
คุณคํามาก และควรสร๎างสมบารมีตํอไปให๎ยิ่งขึ้นอีกธรรมะยํอมรักษาผู๎ประพฤติ
ธรรมเสมอ เมื่อเราสร๎างสมอบรมบารมีมิได๎ขาด คลื่นที่สาดซัดเข๎ามาก็เพียงทําให๎
เราคัดท๎ายเรือได๎เกํงขึ้น มิสามารถลํมเรือเราได๎ ความดีและบุญบารมีจะรักษาเรา
เอง
 รํา งกายของเรามั น เรื่ อ งมากอยูํแ ล๎ ว แก๎ ไ ขไมํ ไ ด๎ แ ตํ จิ ตเราอยํ า ให๎ เ รื่ อ งมาก
ตามไปด๎วย
 ความสมหวังในรักนํามาซึ่งพันธนาการอันแนํนหนา
 จะทํ าอะไรไมํสํ าเร็ จ สั ก อยํา งเลยก็ ไมํเ ป็ นไร ขอเพียงให๎ไ ด๎มี ความซื่อ สัต ย๑
จริงใจตํอคนทุกคน
 เมื่อข๎าพเจ๎ามิได๎ส ร๎างประโยชน๑แกํมวลชน ทําให๎พลังของข๎าพเจ๎าลดน๎อย
ถอยลง
 เคยได๎อะไร เคยดีอยํางไร เคยรุํงเรืองเชํนไร เมื่อผํานไปแล๎วจงอยําอาลัย
อาวรณ๑
 สิ่งใดที่ดึงให๎เราจมปลักอยูํกับอดีตสิ่งนั้นมิใชํของดี
 หลังจากรู๎จนรอบ……นั่งลงแล๎วทําทําให๎เซื่องที่สุด
 เธอเสียดายเหยื่อลํอเล็ก ๆ น๎อย ๆ แล๎วไมํยอมสละละทิ้งมายาที่ทําให๎เธอ
เดือดร๎อนเจ็บปวด
 ตําแหนํงงานที่สูงเกียรติและมีคํา คือเกิดมาสืบสานงานของพระศาสนา เป็น
ข๎าทาสรองบาทาของพระพุทธองค๑
 บุคคลผู๎ศรัทธาในคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าคือ บุคคลผู๎เริ่มต๎นยก
ตนให๎พ๎นจากหายนะ
 การรังแกผู๎ด๎อยโอกาส คือการสร๎างความอํอนแอให๎แกํตนเอง
 กายป่วยไข๎ แตํใจรื่นเริงในธรรม
 สิ่งที่เราสร๎างขึ้นมาด๎ วยตนเอง ๑ ชิ้นมีคํามากกวําสิ่งที่เรารอคอยให๎ คนอื่น
มาให๎ ๑,๐๐๐ ชิ้น
 ทํานผู๎เข๎าถึงวิมุตติหลุด พ๎น ทํานอยูํกับสั งขาร อาศัยสังขารแตํไมํแทรกซึม
เข๎าไปถือครองในสังขาร เพราะความไมํยึดมั่น
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บุ คคลผู๎ กลํ า วคํ า พู ด ที่ ไ มํ คิ ด จะทํ า จริ ง คื อผู๎ ที่ป่ า วประกาศตั ด ทอนราคา
ตนเอง เพราะวําคุณคําของบุคคลอยูํที่ความนําเชื่อถือซึ่งตนเองได๎แสดงออกให๎
โลกเห็นเพื่อเก็บคะแนนให๎ตนเองทุกวัน
 ในขณะที่สังขารกําลังสิ้นไปเสื่อมไปขอให๎สั่งสมดวงใจที่ไมํเกาะเกี่ยว
 ทําดีให๎ถึงที่สุดแล๎วจะได๎ดีเอง
 ชํวงเวลาที่ได๎ตอบแทนบุญคุณผู๎มีพระคุณ บัณฑิตมีความรู๎สึกวําไมํเสียชาติ
เกิด
 ความดีและความจริงใจ ลนจิตใจที่แข็งกระด๎างให๎อํอนลงได๎
 ข๎าพเจ๎าไมํมีธรรมะชั้นสูง มีเพียงสติที่หยั่งรู๎ในกายเปื่อยเนํา และสติที่หยั่งรู๎
ในจิตที่ซนเหมือนลิงเทํานั้น
 จงพิสูจน๑ตัวเองให๎ตัวเองเห็นวําคุณมีความตั้งใจทําความดีมากกวําทําความ
ชั่ว
 ความใจกว๎างสร๎างอํานาจและอิทธิพลขึ้นมา
 ขอให๎ข๎าพเจ๎าอยูํเบื้องหลังและมีสํวนเป็นต๎นเหตุในความรํมเย็นเป็นสุขของ
มวลชนทั้งหลาย
 เธอยังไมํรู๎จักตนเองเลย แล๎วเธอจะรู๎จักคนอื่นได๎สักเทําไร
 การประเมิ น ตั ว เองผิ ด พลาด ร๎ า ยกาจยิ่ ง กวํ า การประเมิ น โลกทั้ ง โลก
ผิดพลาด
 ถึงข๎าพเจ๎าอยูํอยํางไมํมีอะไรแตํได๎ชํวยสังคมก็พอใจ
 ชีวิตคนมีเรื่องราวอีกมากมายนักที่นอกเหนือจากความรัก
 หน๎าที่ของพระธรรมกถึกคือการฉุดคนให๎พ๎นจากนรก
 จงมีความซื่อสัตย๑ตํอหน๎าที่ตนเอง แม๎จะต๎องถูกดํา ประณามสาปแชํง
 ขวนขวายหาเหตุผลมาพลิกแพลงแสดงให๎เห็นวําการกระทําของตัวเองชอบ
ธรรมนั่นนํะหรือคือความเที่ยงธรรม
 ถ๎ า คุ ณ ไมํ มี กุ ศ ลบารมี แม๎ แ ตํ จ ะหาคนมาจงรั ก ภั ก ดี ซื่ อ สั ต ย๑ ตํ อ คุ ณ สั ก คน
เดียวก็ไมํได๎
 บารมีที่จะทําให๎เป็นผู๎นําที่กว๎างขวางแผํไกลนั้นสอนกันได๎แตํให๎กันไมํได๎
 พอรู๎วําเป็นตํอก็ทําร๎ายเขาอยํางไมํยั้งมือนั่นหรือคือวีรบุรุษ
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ความเที่ย งธรรมและความชอบธรรมคื อเงื่อนไขของความเจริญที่ ยั่ งยื น
มั่นคง
 การสละสมบัติในโลกเพื่อแลกนิพพานสมบัติก็เหมือนสละกองขี้หมู ขี้หมา ขี้
วัว ขี้ควาย เพื่อแลกกับทองคํา
 ตํางคนก็ตํางคิดวําตนเองถูกต๎องที่สุดแล๎วเรื่องราวมันจะจบลงได๎อยํางไร
 จงให๎เกียรติตัวเองด๎วยความละอายตํอการทําชั่ว
 ไมํเขียนตามใจผู๎อําน ไมํเขียนตามใจผู๎ เขียน แตํเขียนตามใจธรรมวิถีตาม
ครรลองแหํงสัจธรรม
 อาการที่แสดงออกในขณะที่เป็นตํอนั่นแหละจะแสดงธาตุแท๎ของคุณออกมา
 ขอมอบดวงใจให๎ไว๎ที่ตนเอง
 คุ ณ จะพลาดสิ่ ง ที่ มี คํ า ที่ สุ ด ในโลกมนุ ษ ย๑ ไ ปเลย ถ๎ า หากคุ ณ ให๎ ค ะแนนคน
เพียงแคํที่รูปรําง หน๎าตา
 โลกนี้ไมํลุกเป็นไฟ เพราะวํามีคําวํา ‚อโหสิ‛ และ ‚อภัย‛ แทรกอยูํ
 ถ๎าอยากกินไมํหมดก็จงอยํากินคนเดียว
 ความจริงใจของวีรบุรุษ ต๎องพิสูจน๑ด๎วยกาลเวลา
 การแก๎ไขนิสัยเสียของตัวเองได๎คือ สุดยอดปาฏิหาริย๑
 ขณะที่คุณได๎ลาภนั้น คุณได๎ความไมํรู๎จักพอมาด๎วยหรือเปลํา
 เมื่อเราได๎โอกาสแล๎วก็จงเปิดทางให๎โอกาสแกํผู๎อื่นบ๎าง
 โลกทําร๎ายคุณอยํางไมํมีชิ้นดี จนกระทั่งวันที่คุณได๎สัมมาทิฏฐิ
 ถ๎ า คุ ณ ยื น ยั น มั่ น คงเดิ น ตรงไปในตรอกแหํ ง คุ ณ ธรรมคุ ณ จะไมํ พ บการจน
ตรอกอยํางแนํนอน เพราะคุณธรรมจะเปิดทางรอดให๎แกํคุณเสมอ
 หวังแตํผลประโยชน๑ตัวเองจะพลาดทํา เกื้อกูลผู๎อื่นจะปลอดภัย
 จงฝึกฝนตนเองให๎ทนทานตํอแรงกดดัน
 ความรู๎จักพอนี่นําอัศจรรย๑
 คุณมีความกตัญ๒ูพอที่จะเป็นวีรบุรุษหรือไมํ
 เมื่อใดที่บุคคลผู๎มั่นคงในอหิงสาธรรมเป็นใหญํเมื่อนั้นโลกจึงสงบรํมเย็น
 สิ่งใดที่เราต๎องการจนตัดใจไมํได๎นั่นแหละคือจุดอํอนของเรา
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กํอนจะตายจงขวนขวายผลักดันให๎กลไกแหํงความไมํเบียดเบียนขับเคลื่อน
อยูํในโลกนี้ให๎ได๎ แม๎จะเป็นกลไกเล็ก ๆ ก็ตามทีเถิด
 ความยึดมั่นถือมั่นในความมีตัวมีตนเป็นสิ่งที่นํากลัวที่สุด
 จิตของมหาบุรุษชุํมฉ่ําเนืองนองด๎วยความกรุณาตํอสรรพสัตว๑
 ถ๎อยคําที่สํงเสริมให๎ทําร๎ายทําลายกันไมํวํากรณีใด ๆ ไมํควรหลุ ดออกจาก
ปากทํานผู๎หวังความเจริญ
 ผู๎มีความอดทนสูงกวําจะเป็นผู๎ชนะ
 ความมุทะลุที่จะออกไปเบียดเบียนผู๎อื่นไมํใชํความกล๎าหาญ
 อาการปรุงของจิตที่ไมํมีอุปาทานรองรับไมํกํอให๎เกิดกิเลส
 รู๎แล๎ววางไปอยํารู๎แล๎วติด
 ไมํวําจะรักกันปานใดก็ฉุดกระชากกันจากความตายไมํได๎หรอก
 ชาวโลกจะมองคุณไปในมุมใดนั้นไมํสํ าคัญเลย สําคัญวําคุณตั้งตนไว๎ชอบ
แคํไหน
 การสํารวมในความไมํเบียดเบียนคือมหาสมบัติ
 คุณละเลยการทําแบบฝึกหัดวิชากตัญ๒ูกตเวทีบ๎างหรือเปลํา
 เธอจงยืนกรานในการไมํหักหลังทรยศผู๎มีพระคุณ
 ทํานผู๎มีปัญญามากจะถํอมตนเป็นนิจ
 พระอริ ย ะทั้ ง หลายยิ น ยอมให๎ ค นทั้ ง โลกสลั ด ทอดทิ้ ง ก็ ไ มํ ยิ น ยอม
เปลี่ยนแปลงจุดยืนในธรรม
 ด๎วยเดชบารมีความดีของคนคนหนึ่งที่ได๎สร๎างสมอบรมมา อาจจะพลิกโลก
ได๎อยํางอัศจรรย๑
 พระพุทธศาสนาคือคําตอบที่โลกยุคโลกาภิวัฒน๑ต๎องการ
 บัณฑิตยินดีอยูํอยํางผู๎แพ๎ และต๎องสูญเสียสมบัติที่ชาวโลกหวงแหนทั้ง ปวง
ถ๎าหากสามารถชํวยให๎ธํารงรักษาความสงบสันติความรํมเย็นเป็นสุข ของมวลชน
 ของที่เธอรักมากที่สุดนั่นแหละฉุดรั้งเธอไว๎อยํางแนํนหนาให๎มีตัวตนที่จะรับ
ทุกข๑เข็ญอยูํในโลก
 ปัญญาที่พัฒนามาพร๎อมกับดวงจิตที่ประกอบด๎วยเมตตาไมํกล๎าแม๎แตํจะคิด
ริเริ่มโครงการเพื่อเบียดเบียนใครเสียแล๎ว
 ทํานผู๎ละอายตํอบาปล๎อมกรอบตัวเองอยูํในอาณาเขตแหํงการไมํเบียดเบียน


๒๒๖
บั ณ ฑิ ต พิ จ ารณาเห็ น วํ า รํ า งกายนี้ ไมํ เ ป็ น แกํ น สารจึ ง ปรารถนาจะ
ประดิ ษฐานเหตุ ผลแหํงธรรมอัน เป็ นแกํ นสารให๎คงทนถาวรอยูํใ นโลก กํอนที่
รํางกายจะแตกดับ
 บัณฑิตทั้งหลายไมํได๎ เกิดมาเป็นทํอนไม๎ที่ ไมํรู๎จักหนาวร๎อนยํอมเป็นผู๎รู๎จัก
รัก รู๎จักเกลียด แตํด๎วยญาณปัญญาที่พยายามพัฒนามานั่นเอง จึงพยายามตัดใจ
ออกจากการยินดียินร๎ายในสิ่งเร๎าของโลก เพื่อจุดมุํงหมายของความหลุดพ๎นจาก
ทุกข๑ทั้งปวง
 การธํ า รงรัก ษาพระพุ ทธศาสนาให๎ ถ าวรยั่ ง ยืน มั่น คงคื อ การแผํ เ มตตาแกํ
สรรพสัตว๑ เพราะวําพระพุทธศาสนาคือต๎นเหตุแหํงความรํมเย็นเป็นสุขของโลกธาตุ
 คุณเป็นศิษย๑ใครไมํสําคัญหรอก สําคัญวําคุณดําเนินชีวิตตามเยี่ยงอยํางของ
ใคร
 บุคคลผู๎ไร๎ปัญญาโงํเขลางมงายมีอยูํในโลก แตํบุคคลบางคนมีปัญญากลับ
ต๎องการอํานาจและผลประโยชน๑จากการควบคุมผู๎โงํเขลางมงายทั้งหลายจึงไมํ
ประสงค๑ที่จะเปิดปัญญาให๎แกํผู๎โงํเขลา มิหนําซ้ําพยายามเชิดชูเรื่องโงํเขลาวํามี
คํามีความสําคัญเพื่อจุดประสงค๑ที่จะสามารถบงการผู๎โงํเขลาทั้งหลายได๎อยําง
มั่นคง ผู๎มีปัญญาชนิดนี้กําลังตัดทอนปัญญาตัวเองจนกระทั่งเขาก็จะกลายเป็น
สํ ว นหนึ่ งของกลุํ ม โงํเ ขลางมงายอยํ า งถาวรไปด๎ ว ยในกาลตํอ ไป ฉะนั้ น ทํ า น
ทั้งหลายจงหลีกเลี่ยงการปิดปัญญาแหํงฝูงชนเพื่อประโยชน๑ตน เพราะมันจะนํา
โทษมาให๎แกํผู๎ปิดปัญญาของฝูงชนนั้นเองอยํางสาหัส
 ปรัชญาบางประเภทเป็นเรื่องโงํเขลางมงาย แตํได๎รับการอนุรักษ๑ไว๎จากผู๎มี
ปัญญา เพราะต๎องการรักษาผลประโยชน๑และฐานอํานาจของตนนั่นเอง ฉะนั้นแม๎
โลกจะพัฒนาไปแคํไหน เรื่องราวที่โงํเขลาเบาปัญญาก็จะไมํถูกกําจัดไปให๎หมด
สิ้นได๎ตลอดกาล ฉะนั้นทํานผู๎มีเดชจงพยายามประดิษฐานเหตุผลแหํงพุทธธรรม
อันเป็นจุดสุดยอดของแสงสวํางทางปัญญาของมวลมนุษยชาติ เพื่อประโยชน๑
แหํงความสวํางกระจํางแจ๎งในพัฒนาการทางปัญญาของมวลมนุษย๑
 บัณฑิตทั้งหลายฉลาดมากจึงซื่อสัตย๑
 สิ่งที่คุณรักมากที่สุดนั่นแหละที่จะทําให๎คุณเจ็บปวดได๎มากที่สุด
 ใต๎รํมเงาแหํงพุทธฉายานั้นชํางสงบรํมเย็นและสันติเหลือเกิน
 บัณฑิตถํอมตนลงสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยูํอยํางผู๎แพ๎ได๎อยํางสบายอารมณ๑


ธรรมภาษิต ตอน ‚ปากทะเล‛

๒๒๗

ความยึด มั่ นในตัวตนของเธออยูํใ นของที่ เธอรั กและของที่เ ธอเกลี ยดนั่ น
แหละ
 คุณจงพยายามสร๎างความดีให๎เสมอต๎นเสมอปลายซึ่งถ๎าคุณตั้งใจสร๎างความ
ดีจริง ๆ แล๎ว ไมํเพียงมนุษย๑เทํานั้นหรอกที่จะรู๎วําคุณเป็นคนดี
 เมื่อบุคคลตั้งใจจะทําความชั่ว เครื่องมือสื่อสารที่ทั นสมัยก็จ ะชํวยให๎ทําชั่ว
ได๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น เมื่อบุคคลตั้งใจจะทําความดีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยก็จะ
ชํวยให๎ทําความดีได๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น เทคโนโลยีนั้นเป็นของกลาง ๆ ที่ชั่วหรือดี
นั้นอยูํที่มนุษย๑
 สํ า หรั บ วี ร ชนทั้ ง หลายขณะที่ ลุ ย ออกไปก็ ไ มํ รู๎ วํ า จะไปตายในเบื้ อ งหน๎ า
หรือไมํ ฉะนั้นสิ่งที่ควรทําก็คือ พยายามทําหน๎าที่ของตัวเองให๎ดีที่สุด และรักษา
ความซื่อสัตย๑สุจริตไว๎ทุกเมื่อนั่นแหละคือการเตรียมพร๎อมที่ประเสริฐสุดในการ
ตํอกรอุปสรรคและปัญหาทั้งปวง
 บัณฑิตทั้งหลายพึงพอใจกับการให๎อภัยมากกวําการอาฆาตพยาบาท
 ลําบากกํอน สบายทีหลัง มันปลอดโปรํง
สบายกํอน ลําบากทีหลัง มันเดือดร๎อน
 พระพุทธศาสนาคืออารยธรรมอันมีคําแหํงสติปัญญาอันลึกล้ํา
 สถานที่ใดที่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนเป็นใหญํที่นั่นจะสงบรํมเย็น
เป็นสุขด๎วยสันติภาพที่เจริญรุํงเรือง
 แรงบันดาลใจจากพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ทําให๎ชาวพุทธทั้งหลายขวนขวายที่
จะอยูํอยํางเมตตาตํอสังคมมนุษยชาติ
 ผู๎เสียสละยินดีในการเป็นอยูํอยํางมักน๎อยและเจียมตน
 บัณฑิตรับ ได๎ ตํอการถูกบี บ คั้นของสภาวการณ๑รอบตนแตํไมํทนตํอการถู ก
บีบคั้นของมโนธรรมในใจตัวเอง
 ความสุขจากการเห็นรอยยิ้มของคนอื่น ยั่งยืนกวําความสุขจากการยิ้มชื่ น
เฉพาะตัวเอง
 ความซื่อสัตย๑จริงใจในดวงจิตของพระอริยเจ๎าไมํตีกรอบมอบให๎แกํคนใดคน
หนึ่งเพียงคนเดียว
 ถ๎อยคําที่ออกจากปากผู๎ที่ซื่อสัตย๑จริงใจเทํานั้นที่จะสร๎างความซาบซึ้งให๎แกํ
มวลชน


๒๒๘
คนทั้ ง หลายประทั บ ใจและอยากพบเจอบุ ค คลผู๎ ไ มํ หิ ว โหยกระหายใน
ผลประโยชน๑
 การที่คุณไมํเคยเอาเปรียบและหักหลังทรยศใครคนหนึ่งทําให๎ใครคนหนึ่ง
คนนั้นคํานึงถึงคุณไมํรู๎วายจนข๎ามภพข๎ามชาติ
 การมีสํว นรํวมในการประดิ ษ ฐานเหตุผลแหํงศีล ธรรมคือ การมีสํว นรํวมใน
การให๎ความรํมเย็นเป็นสุขแกํชาวโลก
 แรงบันดาลใจทางศีลธรรมทําให๎คนบางคนยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอยํางเพื่อ
ออกมาทําประโยชน๑สุขแกํชาวโลกโดยไมํหวังสิ่งใดตอบแทน
 มีเพียงความสมบูรณ๑ทางวั ตถุอยํางเดี ยวไมํได๎ เพราะวําชาวโลกจะนําวัตถุ
เหลํานั้นออกมาใช๎ทําร๎ายทําลายซึ่งกันและกันเอง หลักเหตุผลแหํงศีลธรรมชํวย
ดับไฟและระงับกลียุคเชํนนั้นได๎
 ความอาฆาตพยาบาทให๎คําตอบอยํางสยดสยองออกมาในทุกยุคทุกสมัยทุก
กาลเวลา
 การให๎อภัยและเมตตานั่นแลที่แผํความรํมเย็นเป็นสุขให๎โลก
 เมื่อพยายามเสียสละผลประโยชน๑ตําง ๆ นา ๆ เพื่อออกไปทําความสันติ
ให๎แกํตนเอง และทําความสันติให๎แกํชาวโลกแล๎วก็จงอยําเดินย๎อนสวนทางหวน
คืนกลับ
 ถ๎อยคําที่ชี้แจงให๎คนเห็นความไมํเที่ยงของโลกคือคําที่เป็นอมตะ นิรันดร๑ กาล ไมํมีใครจะมาบิดเบือนได๎
 ข๎ า พเจ๎ า จะอยูํ อ ยํ า งซอมซํ อ ในที่ โ กโรโกโสแหํ ง ใดแหํ ง หนึ่ ง ก็ ไ ด๎ แตํ ข อให๎
ผลงานของข๎าพเจ๎าแผํขยายออกไปสร๎างประโยชน๑สุขแกํประชุมชนทุกหมูํเหลํา
 อยํ า ไปถื อ วํ า เรื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วกั บ ตั ว เราเป็ น เรื่ อ งใหญํ ก็ คื อ วิ ธี ก ารถอน
อุปาทานอีกแบบหนึ่ง
 การทําร๎ายผู๎อื่นคือการทําร๎ายตนเอง
 ถ๎อยคํา ตามมารยาทที่ ขาดความจริง ใจข๎าพเจ๎าพยายามที่ จ ะกลํา วให๎น๎อ ย
ที่สุด
 ละครชีวิตนี้ไมํวําจะดูแล๎วนําทุเรศหรือดูแล๎วนําชื่นชมก็ต๎องจบลงจนได๎
 ฝูงชนต๎องการจะมีตัวตน ต๎องการจะมีของรักของหวงอยูํในโลกเนื่ องเพราะ
ไมํเห็นความไมํเที่ยง


ธรรมภาษิต ตอน ‚ปากทะเล‛

๒๒๙

บัณฑิตทั้งหลายคิดจะสร๎างประโยชน๑อันถาวรให๎แกํชาวโลกแล๎วคํอยตายไป
 เธอไปให๎ความสําคัญและคุณคําในของไมํมีราคาทําไม
กายมนุษย๑เป็นของไมํมีราคา, คนตระหนี่เป็นของไมํมีราคา, คนไร๎ศีลเป็น
ของไมํมีราคา, คนไร๎สมาธิเป็นของไมํมีราคา, คนไร๎ปัญญาเป็นของไมํมีราคา,
คนไร๎ธรรมเป็นของไมํมีราคา, กิเลสทั้งปวงเป็นของไมํมีราคา
 ความสงบเสงี่ยมเพื่อจะรอคอยโอกาสในการทําร๎ายทําลายคนอื่นไมํใชํความ
เรียบร๎อย
 บัณฑิตทั้งหลายฉลาดมากจึงทําให๎กลายเป็นคนอํอนน๎อมถํอมตัว
 เธอจะเกิดมามัวเมากับสมบัติของโลกโดยที่ไมํได๎ชํวยเหลื อผู๎ที่เดือดร๎อนให๎
พ๎นภัยเลยหรือ
 อยําตีกรอบอาณาเขตความคิดตนเองเอาไว๎ด๎วยความเห็นแกํตัว
 กิจกรรมใดที่น๎อมไปในทางอหิงสาธรรมคือกิจกรรมที่ควรยกยํองให๎เกียรติ
 บัณฑิตทั้งหลายได๎ประกอบกิจอันจะนํามาซึ่งประโยชน๑สุขแกํมวลชนโดยมิ
คิดที่จะนํามาอ๎างความดีความชอบไว๎มากแล๎วกํอนที่จะตายไป
 ความสามารถพิ เ ศษและสิ ท ธิ พิ เ ศษทั้ ง มวลของบั ณ ฑิ ต ล๎ ว นแตํ เ จาะจงนํ า
ออกมาเพื่อการยังให๎เกิดประโยชน๑สุขแกํมวลชน
 ความสํารวมในศีลคือความสุขที่ยั่งยืน มั่นคง แท๎จริง
 ข๎าพเจ๎าเบื่อหนํายความเยํอหยิ่งถือดีหลังจากการครอบครอง
 บัณฑิตยินยอมสูญเสียของรักทุกอยําง ขอให๎ได๎รักษาความซื่อสัตย๑ซื่อตรง
 บัณฑิตไร๎สมรรถภาพที่จะทําร๎ายทําลายใคร
 เมตตาจิตคืออาวุธคูํใจของบัณฑิต
 ข๎า พเจ๎ า มี ค วามภาคภู มิ ใ จในฐานะเป็ น ตั ว แทนของคนธรรมดาที่ ไ มํ ใ ชํ ผู๎ มี
บารมีสูงสํง ข๎าพเจ๎าเป็นคนที่มีกิเลสหนาไมํใชํผู๎ที่มีกิเลสเบาบาง และข๎าพเจ๎ามี
ความเคารพศรัทธาในพระธรรมของพระบรมศาสดาที่ข๎าพเจ๎าได๎นํามาใช๎ในการ
เป็นเครื่องมือควบคุมกิเลสของข๎าพเจ๎ามิให๎ไปทําให๎ตนเองและผู๎อื่นเดือดร๎อน
 กาลเวลาคือของได๎ฟรีแตํมีคํา
 ถ๎าได๎เงินมาแล๎วเสียธรรมะก็อยําไปเอาเลย
 บัณฑิตทั้งหลายมีความปรารถนาให๎ชาวโลกได๎รับฟังแตํถ๎อยคําหวานหู แตํ
ตนเองรับได๎กับคํานินทาให๎ร๎าย


๒๓๐
กลับตัวกลับใจเถิดลูก ยังไมํสายเกินไปที่จะละชั่วประพฤติดี
 สมบัติที่มีอยูํมากมายไมํได๎ชํวยให๎ผู๎มัวเมาเป็นสุขเลย
 บัณฑิตเกิดมาทําเรื่องที่ไมํละอายตํอมโนธรรมแล๎วก็ตายไป
 โลกในอนาคตสมควรจะเป็ น โลกแหํ งเหตุผลและความชอบธรรมของมวล
มนุ ษ ยชาติ ไมํ ค วรเป็ น โลกแหํ ง อารมณ๑ แ ละความเอารั ด เอาเปรี ย บ เห็ น แกํ
ประโยชน๑ตนและพวกพ๎อง
 บัณฑิตทั้งหลายมีการงานที่สําคัญกวําเรื่องสํวนตัว
 บัณฑิตไมํลงความเห็นวําความฟุ้งเฟ้อจะนําความสุขมาให๎แกํชีวิต
 รูปลักษณ๑ไมํใชํทั้งหมดที่แสดงให๎เห็นถึงคุณคําของวัตถุและบุคคล
 จงทํางานที่ยิ่งใหญํ แตํใช๎ชีวิตอยํางเรียบงําย
 เรื่องของตัวเองสําคัญที่สุดสําหรับผู๎มีอุปาทาน
 ใครบางคนเกิดมาเพื่อคนทุกคนไมํใชํเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง
 จุดมุํงหมายในชีวิตของบัณฑิตมิใชํเพื่อผลประโยชน๑ของตัวเอง
 เครื่องมือมีคําก็จริงอยูํ แตํสําคัญน๎อยกวําจุดมุํงหมายอยําละทิ้ง จุดมุํงหมาย
เพื่อแลกเอาเครื่องมือ
 อาศัยเทคโนโลยีของโลก เพื่อเกื้อหนุนการสร๎างบารมีให๎แผํขยายกว๎างไกล
 บัณฑิตมีค วามฉลาดมากจนทําให๎ มีความศรัทธาในพระพุ ทธศาสนาอยํา ง
มั่นคงแข็งแรง
 ข๎าพเจ๎าเขียนบรรยายเรื่องกิเลสได๎มาก เพราะวําข๎าพเจ๎าเป็นคนกิเลสหนา
เพียงเขียนความจริงออกมาจากกิเลสตัวเอง
 ข๎าพเจ๎ายินดีในการสมบุกสมบันสร๎างเหตุมากกวําการนั่งรอนอนคอยรับผล
 ข๎าพเจ๎าอยากจะเลียนแบบวิธีคิดตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าทรงคิด
 ข๎าพเจ๎าอยากจะเขียนเรื่ องจริงที่ใ ครใครก็ป ฏิ เสธไมํได๎ถึงแม๎ วํามหาชนจะ
พยายามลงความเห็นวําข๎าพเจ๎าไมํมีความดี ที่ควรจะศรัทธาและเคารพ แตํก็ต๎อง
ยอมรับวําเรื่องที่ข๎าพเจ๎าเขียนนั้นเป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไมํได๎ ไมํวําจะถูกเขียน
โดยคนประเภทใดก็ตาม
 ของที่ เ อาลงมาเหยี ย บย่ํ า ทํ า ลายในยุ ค หนึ่ ง อาจจะถู ก นํ า ไปขึ้ น หิ้ ง สงวน
รักษาในอีกยุคหนึ่ง
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การออกรบครั้งนี้คุณจะสามารถรบชนะอยํางสวยงามหรือจะนําพาทหารไป
ตายหมูํก็ไมํรู๎เลย แตํจงภูมิใจที่ได๎ทําหน๎าที่อยํางซื่อสัตย๑และจงรักภักดี
 ถ๎าเธอทําหน๎าที่เพื่อชื่อเสียงจะผิดหวัง
ถ๎าเธอทําหน๎าที่เพื่อเสียสละจะสมหวัง
 กํอนที่เธอจะลงมือทําอะไรนั้น จงหาตัวเองให๎เจอกํอน
 ผู๎เหยียบย่ําของแท๎จะเจ็บเท๎า
 พระพุทธเจ๎าทรงสรรเสริญเรื่องสละสันโดษมักน๎อยไมํใชํเรื่องมักมากอยาก
ใหญํอยากดัง
 ธรรมะบรรณาการที่ข๎าพเจ๎าแผํไปให๎ดว
๎ ยความเมตตาจริงใจตํอสรรพสัตว๑ขอ
จงอยําได๎เป็นโมฆะ
 ข๎าพเจ๎ามีความยินดีที่จะรับทราบวําข๎าพเจ๎ายังมีความชั่ว ช๎าเลวทรามที่ต๎อง
คอยแก๎ไขอยูํจนทุกวันนี้
 ธรรมะที่พ ระสั มมาสั ม พุทธเจ๎ าทรงแสดงเป็ นของที่ ไมํขีดคั่ นด๎วยกาลเวลา
บุคคลยํอมเข๎าถึงได๎ในทุกยุคทุกสมัย
 บัณ ฑิ ต ทั้ ง หลายเกิ ด มาก็ มี หั ว ใจและความปรารถนาเชํ น คนทั่ ว ไปแตํ เ พื่ อ
จุดมุํงหมายแหํงความหลุดพ๎นจึงไมํยอมปลํอยให๎ใจเป็นไปตามความอยากของ
สัญชาตญาณ
 เธอจะเกิดมาเสพสุขหรือ เธอเกิดมาเพื่อสร๎างประโยชน๑แกํมวลชนดีกวํา
 ตํอให๎ได๎ทุกสิ่งทุกอยํางในโลกถ๎าหากขาดสัมมาทิฏฐิก็เสียทํา
 ข๎าพเจ๎าเกิดมาเพื่อทําพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แล๎วก็ตายไป
 บัณฑิตไมํอวดอ๎างคุณความดีของตัวเอง และไมํพูดแก๎ตัวให๎ตัวเอง
 เมื่อ เธอขึ้นมาที่สู งแล๎ ว ก็จ งทบทวนให๎ ดี วําขึ้ นมาด๎วยวิธีไ หนและเธอกํ าลั ง
เหยียบอยูํบนอะไรจากนั้นก็จงรักษาสิ่งเหลํานั้นให๎คงทนถาวรเข๎าไว๎ตราบใดที่
เธอยังไมํอยากตก
 จงหลี ก เลี่ ย งการทํ า ๒ เรื่ อ งคื อ เลื่ อ ยตี น บั น ไดที่ ต นเองกํ า ลั ง ปี น อยูํ และ
เลื่อยขาเก๎าอี้ที่ตนเองกําลังนั่งอยูํ
 คนที่ทุจริตและคนที่กะลํอนปลิ้นปล๎อนตลบตะแลงกําลังทํา ๒ เรื่อง ที่วํานั้น
 ข๎าพเจ๎ามีความเพ๎อฝันวําจะเลิกเพ๎อฝัน
 สถานที่ที่คนซื่อสัตย๑ประคองตัวอยูํรอดได๎จะมีเสมอ


๒๓๒
ชนะด๎วยความดีจึงถาวรมั่นคง
 คารมของบัณฑิตไมํมีเพื่อเอาชนะใคร
 พระพุทธรูปที่หักชํารุดองค๑หนึ่งก็สามารถกู๎วิกฤติของมวลชนได๎
 ถ๎าทําความดีแล๎วมีคนดําจะได๎บารมีมาก
ถ๎าทําความดีแล๎วรอคนชมจะได๎บารมีน๎อย
 สิ่งที่สวยงามนําดูประทับใจคุณอยํางที่สุดนั้นได๎พิสูจน๑วําใช๎การได๎หรือยัง
 คนดีบางคนไมํมีความสามารถในการสร๎างภาพ
 ขอให๎ถึงพร๎อมทั้งความรู๎และความประพฤติ
 แคํเกิดผิดที่ก็เป็นความผิดร๎ายแรงหรือ
 จะดู ธ าตุ แ ท๎ ข องคนต๎ อ งดู ข ณะได๎ ผ ลประโยชน๑ ห รื อ เสี ย ผลประโยชน๑ วํ า
แสดงออกผิดปกติธรรมดาทั่วไปอยํางไร
 ไมํวํายุคใด สมัยใด มายา ก็แพ๎สัจจะ วันยังค่ํา
 บัณฑิตใช๎ลิ้นที่ยาว ๓ นิ้ว สร๎างประโยชน๑และสันติสุขแกํประชุมชน
 คนทุกประเภทที่ผํานเข๎ามาในชีวิตเราไมํวําคนดี คนชั่ว คนฉลาด คนโงํ ให๎
เราถือวําเขาเป็นครูที่จะมาสอนวิชาประสบการณ๑ชีวิตให๎เรา แตํไมํวําจะเจอคน
ประเภทใดต๎องให๎เขามาทําให๎เราฉลาดขึ้น หนักแนํนมากขึ้น นิ่งมากขึ้น อยําให๎
เขามาทําให๎เราโงํขึ้น มุทะลุมากขึ้น วุํนวายมากขึ้นก็ใช๎ได๎
 คนโงํแสวงหาชีวิตที่โรยด๎วยกลีบกุหลาบแตํคนฉลาดกลับแสวงหาโอกาสใน
การเผชิญอุปสรรค เพราะวําผู๎ที่อดทนตํอความทุกข๑ได๎ จึงกลายเป็นคนเหนือคน
 จุดเดํนที่คุณมีอยูํนั้นถ๎าหากคุณนําออกมาทําประโยชน๑ให๎แกํมวลชน คุณก็
จะไมํมีทางตกอับ
 ขอให๎ ข๎ า พเจ๎ า รู๎ ข๎ อ บกพรํ อ งของตั ว เองพร๎ อ มทั้ ง วิ ธี แ ก๎ แ ละมี ค วามเพี ย ร
พยายามอดทนที่จะแก๎ตามนั้นด๎วย
 การสละโอบอุ๎มบัณฑิตไว๎มิให๎เสื่อมจากธรรม
 ถ๎อยคําสัจ จริงจากผู๎ไร๎เดชวาสนา รอคอยวันเวลาให๎ทํานผู๎มีเดชวาสนานํา
ออกมาประดิษฐานไว๎ในใจคนทั้งปวง
 การสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ทํ า ให๎ โ ลกแคบลง เพราะฉะนั้ น เหตุ ผ ลใดที่ จ ะนํ า มา
กลําวแสดงให๎แกํคนปัจจุบันฟัง จะต๎องเป็นเหตุผลที่ ยอมรับได๎โดยปัญญาชนทั้ง
โลกทุ ก ชาติ ทุ ก ภาษา จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น อยํ า งยิ่ ง ที่ บุ ค คลผู๎ ที่ ต๎ อ งการพั ฒ นา
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ความก๎ า วหน๎ า ทางปั ญ ญาในยุ ค ปั จ จุ บั น จะต๎ อ งกํ า จั ด ตั ด ทิ้ ง ความคิ ด และ
แนวความคิ ด ที่ ลํ า เอี ย งเข๎ า ข๎ า งตั ว เอง ที่ ลํ า เอีย งเข๎ า ข๎ า งพวกพ๎ อง ที่ ลํ า เอีย ง
เข๎าข๎างชาติพันธุ๑ ที่ลําเอียงเข๎ าข๎างเผําพันธุ๑ของตัวเอง มิเชํนนั้นจะไมํสามารถ
พัฒนาความก๎าวหน๎าทางปัญญาอันจะเป็นที่ยอมรับโดยปัญญาชนในยุคปัจจุบัน
ทั้งหลายได๎
 นั ก ปราชญ๑ ที่ ฉ ลาดที่ สุ ด ในยุ ค ปั จ จุ บั น มากมายหลายกลุํ ม กํ า ลั ง พั ฒ นา
ความก๎ า วหน๎ า ทางปั ญ ญา กํ า ลั ง พั ฒ นาความก๎ า วหน๎ า ทางความคิ ด ไปสูํ
ความก๎าวหน๎าสุดยอดทางญาณปัญญา ซึ่งก็จะพบวํายิ่งมีความก๎าวหน๎าแหํงการ
พัฒนาการทางปัญญาความคิดมากยิ่งขึ้นเทําไหรํ ปัญญาที่ก๎าวหน๎าสุดยอดนั้นก็
จะยิ่ งพั ฒ นาไปในเส๎ น ทางเดี ยวกั น กั บ ญาณปั ญญาที่ เ จ๎ า ชายสิทธั ตถะได๎ ทรง
ค๎นพบมาแล๎วเมื่อสองพันห๎าร๎อยกวําปีกํอน เพราะฉะนั้นความเบํงบานทางญาณปัญญาที่นักปราชญ๑ในยุคปัจจุบันกําลังพัฒนาไปทีละเล็กทีละน๎อยนั้น มีอยูํแล๎ว
อยํ า งสมบู ร ณ๑ครบถ๎ว นกระบวนการในพระพุ ทธศาสนาซึ่ งเป็ น สิ่ งที่ ช าวพุ ท ธ
ทั้งหลายได๎เรียนรู๎ ได๎สัมผัส ได๎ลึกซึ้ง มาอยํางตํอเนื่องตลอดสองพันห๎าร๎อยกวําปี
ฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายจึงเป็นผู๎ได๎รับมรดกอันล้ําคําทางปัญญาญาณซึ่งเป็นแสง
สวํางอันเอกอุดมที่สํองสวํางมาจากพระมหาปัญญาธิคุณ และพระหฤทัยอันตรัสรู๎
แจ๎งของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ๎า ผู๎เป็นองค๑เอกอุดมบุรุษ ผู๎เป็นนัยนา
ของโลก ผู๎ตรัสรู๎ชอบด๎วยพระองค๑เอง ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว๑โลกผู๎มืดบอดทั้งมวล
ไมํเลือกชาติพันธุ๑และภาษาวัฒนธรรม ข๎าพเจ๎าขอกราบกรานลงแทบเบื้องยุคลบาทของพระองค๑ ด๎ ว ยความเคารพบู ช าอั น สู งสุ ด ขอให๎ ธุ ลี จ ากพระบาทของ
พระองค๑โปรยปรายลงสูํกระหมํอมของข๎าพระองค๑ไปตลอดชั่วกาลนิรันดร
 ข๎าพเจ๎าไมํใชํผู๎มีบารมีสูง, ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎มีบารมีน๎อย แตํอยากสร๎างบารมี
ข๎าพเจ๎าไมํใชํผู๎บริสุทธิ์, ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎มีกิเลสหนา แตํอยากหมดกิเลส
ข๎าพเจ๎าไมํใชํผู๎มีปัญญามาก, ข๎าพเจ๎าเป็นคนโงํเขลาแตํอยากศึกษาธรรม
ข๎าพเจ๎าไมํใชํคนดี, ข๎าพเจ๎าเป็นคนเลว แตํอยากจะปฏิบัติธรรม
ข๎าพเจ๎าไมํใชํผู๎มีจิตผํองใส, ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎มีกิเลสกลุ๎มรุม แตํอยากขัดเกลา
จิต
ข๎าพเจ๎าไมํใชํผู๎วิเศษ, ข๎าพเจ๎าเป็นคนสามัญ แตํอยากพัฒนาตน
ข๎าพเจ๎าไมํใชํผู๎สมบูรณ๑แบบ, ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎บกพรํองแตํอยากแก๎ไข
ข๎าพเจ๎าไมํใชํนักบุญ, ข๎าพเจ๎าทําบาปมามาก แตํอยากเปลี่ยนมาทําบุญ

๒๓๔
ข๎าพเจ๎าไมํใชํโพธิสัตว๑ , ข๎าพเจ๎าทําร๎ายคนอื่นมามากแตํอยากเปลี่ยนมา
ชํวยเหลือ
ข๎าพเจ๎าไมํใชํคนใจกว๎าง, ข๎าพเจ๎าหวงแหนผลประโยชน๑ของตนเองแตํอยาก
ฝึกการให๎ทานและเสียสละ
ข๎าพเจ๎าไมํใชํคนวาจางาม, ข๎าพเจ๎าดําคนอื่นมามากแตํอยากจะเลิกและ
เปลี่ยนมาพูดจาให๎คนอื่นเป็นสุข
ข๎าพเจ๎าไมํใชํคนหนักแนํน, ข๎าพเจ๎าชอบโวยวายตีโพยตีพายแตํอยากจะฝึก
อดทน
ข๎าพเจ๎าไมํใชํคนใจสูง, ข๎าพเจ๎าชอบมีโทสะ แตํพยายามแผํเมตตาให๎อภัย
ข๎าพเจ๎าไมํใชํคนอํอนน๎อม, ข๎าพเจ๎าเยํอหยิ่งถือดีแตํอยากจะลดมานะละทิฏฐิ
ข๎าพเจ๎าไมํใชํคนดีมาตั้งแตํท๎องพํอท๎องแมํ , ข๎าพเจ๎าเคยทําความชั่วทํา
ความผิดมามากมายหลายอยําง แตํข๎าพเจ๎ายินดีที่จะสํานึกผิดและมีความเชื่อมั่น
ศรัทธาวําการปฏิบัติตามพระธรรมที่พ ระสัมมาสัมพุ ทธเจ๎าทรงประทานไว๎คือ
ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา จะชํวยแก๎ไขขัดเกลาข๎าพเจ๎า จากบาปให๎เป็นบุญ จากชั่ว
ให๎เป็นดี จากแปดเปื้อนให๎เป็นบริสุทธิ์ได๎สักวัน
 พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าคือแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญํในการกลับตัวกลับใจของ
ข๎าพเจ๎า
 ไมํมีอะไรที่ได๎อยํางใจ ไมํมีอะไรที่เราควบคุมได๎
 ถ๎าเธอวางแผนจะให๎ร๎ายผู๎อื่นท๎ายที่สุดจะเดือดร๎อนเอง
 มรดกความโงํเขลาของคนในอดีต คนปัญญาอํอนในปัจจุบันยังสงวนรักษา
ไว๎อยํางมั่นคง
 เมื่อรํางกายเสื่อมไป ความดีเทํานั้นจึงจะเป็นตัวแทนที่คงทน
 ความไมํพอดี คือความพอดีของโลก
 จงใช๎ลิ้นที่ยาว ๓ นิ้วนั้นทําให๎โลกสงบสุขสันติ อยําทําให๎ยุํงเหยิงวุํนวาย
 รอได๎ คอยได๎ ทนได๎ อดได๎ คือหัวใจ ของการดับทุกข๑
 ทํานผู๎มีวินัยในตัวเองอยํางสูงจึงสมควรแกํฐานันดรอันใหญํ
 เมื่อกํอนข๎าพเจ๎าแสวงหา ‚ตัว กูที่ไมํคิดวํ ามีตัวกู ‛ เดี๋ยวนี้ข๎าพเจ๎าแสวงหา
‚ความไมํคิดวํามีตัวกู‛
 การนอนที่สบายที่สุดคือการนอนหลังจากทําภาระเสร็จ

ธรรมภาษิต ตอน ‚ปากทะเล‛

๒๓๕

ขอให๎ทํานผู๎ประเสริฐทั้งหลาย…
เมื่อใดที่คิดจะให๎ทานขออยําได๎ขาดแคลนซึ่งไทยธรรม
ขอให๎มีลาภเพื่อจะตอบแทนคุณพระศาสนา
ขอให๎มีลาภเพื่อจะตอบแทนคุณครูบาอาจารย๑
ขอให๎มีลาภเพื่อจะตอบแทนคุณผู๎มีพระคุณ
ขอให๎มีลาภเพื่อจะอุ๎มชูบริวาร
ขอให๎มีลาภเพื่อจะประดิษฐานเหตุผลแหํงพุทธธรรมให๎ยืนยงคงมั่นถาวรอยูํ
ในโลก
 ทะเลทุกข๑ไร๎ขอบเขต กลับใจคือฟากฝั่ง
แมํน้ําตัณหาพัดพาจิตใจให๎ไหลไปสูํทะเลระทม
จะทําอะไรตามใจอยากตํอไปก็ไมํมีที่จบสิ้น
เหมือนทะเลที่ไร๎ขอบเขตวํายตํอไปก็ไมํเจอที่พักพิง
ทําอะไรตามใจอยากไมํมีที่สิ้นสุด
กลับตัวกลับใจเปลี่ยนวิธีคิดจึงจะเจอฟากฝั่ง
ลดละกิเลสตัณหาจึงพบสุข
ฝืนใจจึงเจอตัวพอ ขัดเกลาจิตจึงอิ่มเอิบ
เมื่อแมํน้ําคือตัณหาพัดพาจิตเธอมาสูํปากทะเล
เธอจะวํายตํอไป หรือหวนคืนกลับตัวกลับใจ มาลดละขัดเกลาจิต ก็ขึ้นอยูํ
กับตัวเธอเอง
ความสุขที่แท๎จริงไมํมีใครให๎กันได๎
ปลงตกจึงสิ้นทุกข๑ ทะยานอยากสร๎างปัญหา
เมื่อเจอทุกข๑อยําโทษฟ้าดิน ต๎องโทษใจตัวเอง
ทะเลทุกข๑ไร๎ขอบเขต กลับใจคือฟากฝั่ง
ตอนนี้เธอกําลังอยูํปากทะเล
เธอจะไปไหนตํออีก ?


จบ ธรรมภาษิต ตอน ปากทะเล
บันทึกที่ปากทะเลอันดามัน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔

๒๓๖
ความดีของบันทึกชุดนี้ ขออุทิศให๎แกํ จิตวิญญาณทุกดวงทั้งหมื่นโลกธาตุ
แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล
ธรรมะที่ข๎าพเจ๎าบันทึก ไมํสงวนลิขสิทธิ์
ขอให๎ข๎าพเจ๎ามีความเคารพบูชาเป็นที่ยิ่ง ตํอ พระสัมมาสัมพุทธเจ๎า พระโลกุตตรธรรม และพระอริยสงฆ๑สาวกทั้งหลายไปตลอดชั่วกาลนิรันดร
ขอให๎ข๎าพเจ๎าได๎อยูํภายใต๎รํมเงาของพระยุคลบาทขององค๑สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ๎าไปตลอดชั่วกาลนิรันดร
ขอให๎ ข๎ า พเจ๎ า ได๎ มี โ อกาสในการรู๎ ธ รรมเห็ น ธรรมตามรอยพระขี ณ าสพ
ทั้งหลาย ด๎วยเทอญ
พระ ชุมพล พลป๒ฺโ

๒๓๗

ธรรมภาษิต ตอน
‚โคนสมอ‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ



หนึ่ง

พ.ศ. ๒๕๔๘

บัณฑิตไมํมีความยินดีที่จะทําให๎ใครเดือดร๎อน
ผู๎ที่ไมํธรรมดา(พิเศษ)ในที่แหํงหนึ่ง จะต๎องเป็นธรรมดา(ไมํพิเศษ)ในที่แหํง

ทํานผู๎มีจิตแหํงโพธิสัตว๑ทั้งหลาย ลงมาเกิดในโลกมนุษย๑เพื่อจะนําเอาจิตที่
สั่งสมไว๎ด๎วยเมตตาออกมากระทําเพื่อให๎เกิดเป็นผลในทางปฏิบัติ เพื่อประโยชน๑
แกํสรรพสัตว๑ทั้งปวง
 รอนานแคํไหน วันนั้นก็มาจนได๎
 ความทุศีล ทําให๎บุคคลกลายเป็นคนไร๎วาสนา
 มหาบุรุษผู๎มีเจตจํานงที่จะมาสร๎างบารมีที่ยิ่งใหญํ ยํอมจะเกิดมาในโลกเพื่อ
จะสร๎างความดีให๎บังเกิดประโยชน๑สุขแกํมวลชนอยํางปิดทองหลังพระ พร๎อมกัน
นั้นก็ฝึกฝนตนเองให๎อดทนตํอคําติเตียนไปด๎วย
 ผู๎ที่ ทํา ความดี อ ยํา งปิ ด ทองหลั งพระที่แ ท๎จ ริง จะไมํป่ าวประกาศวํา ตนเอง
เป็นผู๎ปิดทองหลังพระ
 เมื่อ ทํา งานใหญํสํ า เร็ จ แล๎ ว ไมํเ ยํอ หยิ่ง ถือ ดีวํา ตัว เองเกํ ง รั กษาความอํอ น
น๎อมถํอมตนอยูํได๎ นั่นคือยอดคน
 ผลประโยชน๑อันยิ่งใหญํของการบรรพชา ก็คือการได๎มีชีวิตที่เรียบงําย
 ในยุคปัจจุบัน สิ่งที่มาเร๎ามากระตุ๎นให๎หลงใหลเพลิดเพลินมัวเมาในโลกียารมณ๑ ทั้งหลายมีม าก แตํเ มื่อผู๎มี ปัญญาเข๎ าไปสั มผัสสัม พัน ธ๑ จะพบเห็นอยํา ง
งํายดายเลยวํา สิ่งเหลํานี้กลวงเปลํา แล๎วก็จะถอนตัวออกมาอยํางไมํติดข๎อง


๒๓๘
จะเป็นอะไร จะมีศักดานุภาพแคํไหน ก็ไมํมีความสุขหรอก ถ๎าไมํรวมใจลง
มาที่ ‚หยุดในหยุด‛
 งานของเราเสร็จตรงที่ได๎บอก ไมํใชํเสร็จตรงที่คนฟังเอาไปทํา
 ความดั บ ทุ ก ข๑ นั้ น ไมํ ต๎ อ งมี ค วามรู๎ อั น ใด ไมํ ต๎ อ งมี ค วามเกํ ง กล๎ า สามารถ
เพียงไหน ไมํต๎องมีฤทธาศักดานุภาพเพียงใด ขอเพียงให๎มาเรียนรู๎ที่จะหยุดจะ
พอ
 เมื่อเริ่มต๎นได๎ ก็จบสิ้นลงได๎อยํางแนํนอน
 บัณฑิตลํวงรู๎สาเหตุแหํงความเจริญ หลังจากนั้นก็กระทําอยํางไมํรั้งรอ แล๎ว
ก็จากไปอยํางไมํอาลัยอาวรณ๑
 งานการให๎สัมมาทิฏฐิแกํมวลชน เป็นงานที่สูงสํง ควรคํานําภาคภูมิใจ
 โครงกระดูกโครงหนึ่ง ไมํมีอาการรู๎จักตัวเอง ไมํมีทีทํารู๎จักผู๎อื่น ไมํมีอาณาเขตครอบครองเป็นของตัวเอง ไมํมีอาณาเขตถูกกี ดกันเป็นของผู๎อื่น พ๎นจาก
สมมุติและมายาทั้งปวง รอคอยทํ านผู๎ใฝ่ความหลุดพ๎นเข๎าไปหยั่งรู๎ลึกซึ้งด๎ว ย
พุทธิปัญญาสัมมาทิฏฐิ แล๎วปลํอยวางอุปาทาน ดับสิ้นเชิงจากทุกข๑ทั้งปวง หมด
ภพสิ้นชาติขาดสูญไมํเกิดอีกตํอไป
 บัณฑิตระลึกถึงทํานผู๎ถึงพร๎อมด๎วยศีลสมาธิและปัญญาเทํานั้น จึงเกิดความ
ซาบซึ้ง
 อยําเสียดายวําคนจริงใจตํอคุณมีน๎อย จงเสียดายวําจนป่านนี้คุณยังนั่งหวัง
รอคอยวําต๎องให๎มีคนมาจริงใจตํอคุณอยูํอีก
 บัณฑิตมอบความจริงใจให๎แกํทุกผู๎คน แตํไมํมุํงหวังรอคอยให๎ใครมาจริงใจ
ตํอตนเอง
 ขอกราบเท๎าทํานผู๎ไมํเหลือรํองรอยอุปาทานทิ้งไว๎ในโลก
 ครั้งแล๎วครั้งเลําที่สัจธรรมความจริงเปิดเผยให๎เห็นวํา สิ่งทั้งปวงล๎วนแล๎วแตํ
เป็นมายา
 บัณฑิตมีเดชมากเพียงพอที่จะเมตตาและอภัย แตํไมํมีเดชมากเพียงพอที่จะ
อาฆาตคั่งแค๎น
 ชีวิตก็มีอุปสรรคเชํนนี้เสมอนั่นแหละ แตํทํานผู๎หวังความเจริญไมํยํอท๎อและ
อดทนฝ่าฟันตํอไปไมํหวั่นแม๎อุปสรรคที่ใหญํขึ้น


ธรรมภาษิต ตอน ‚โคนสมอ‛

๒๓๙

ยังไมํมี โอกาสสร๎ างประโยชน๑ใ หญํให๎แ กํม วลชน ก็จ งสร๎ างประโยชน๑ เล็ ก
ให๎แกํมวลชนไปกํอน
 บัณฑิตละความชั่วเพราะความละอายและเกรงกลัวตํอบาป ไมํใชํเพราะกลัว
คนเห็น
 พูํกันเปื่อยวาดลายแทง ถึงแม๎พูํกันจะไร๎คํา แตํลายแทงนั้นมีคํา
 ให๎แล๎วเสียดาย ดีกวําไมํให๎เพราะเสียดาย
 กิเลสทั้งหลายที่พระบรมศาสดาได๎ทรงแยกแยะเอาไว๎นั้น ข๎าพเจ๎าได๎เห็นมัน
ตั้งอยูํในใจของข๎าพเจ๎าเอง และข๎าพเจ๎าพยายามจะมองให๎เห็นวํากิเลสเหลํานั้น
เป็นโทษ ตามที่พระบรมศาสดาทรงตรัสสอน พร๎อมทั้งพยายามอยํางยิ่งที่จะปลูก
สร๎างกําลังใจให๎เข๎มแข็ง เพื่อดําเนินการสละละทิ้งมันอยํางไมํอาลัยใยดีในกาล
ตํอไป
 เมื่อความจริงใจของคุณแผํซํานออกมา เสียงของคุณฟัง ดูไพเราะกวําเดิ ม
หลายเทําตัว
 จงบอกเลําความจริงใจตํอโลก ความจริงใจตํอสรรพสัตว๑ ให๎แกํก๎นบึ้งของ
ขันธสันดานได๎ดูดดื่มซึมซับ
 สัจจะความจริงแท๎ เป็นต๎นเหตุแหํงอมตะทุกกรณี ทุกรูปแบบ
 คิดตามที่เป็นจริงดีกวํา อยําคิดตามที่ฝันไว๎
 ถ๎าเธออยากจะเจริญในธรรม ต๎องแสวงหาอาจารย๑ที่คอยเพํงโทษและตําหนิ
ติเตียนเธอ จึงจะเกิดประโยชน๑
 คนหลายคนที่มีความสามารถ แตํไมํมีโอกาสประกอบกิจการงาน เพราะเสีย
นิสัยไปกํอน
 ธรรมะไมํได๎มีเพื่อครอบครอง แตํมีเพื่อสละ ธรรมะไมํได๎มีเพื่อแบกหาบ แตํ
มีเพื่อปลํอยวาง
 คุณรักถูกแล๎ว ที่เปลี่ยนจิตมารักพระรัตนตรัย
 คนโงํเห็นเรื่องชั่วคราวเป็นเรื่องนิรันดร๑ คนฉลาดเห็นเรื่องนิรันดร๑เป็นเรื่อง
ชั่วคราว
 เรื่องราวในโลกที่ไมํได๎เป็นอยํางใจหวังนั้น มีมากมายนัก
 แรงอธิ ษ ฐานที่สั่ งสมมาแตํ อดี ต ชาติ ทํ าให๎จิ ตใต๎ สํา นึก ชัก จูง บุค คลผู๎นั้ น มี
แนวทางชีวิตที่แปลกประหลาดได๎อยํางชนิดที่ตัวเองยังแปลกใจ


๒๔๐
ผูกพันกันด๎วยกิเลสไมํยั่งยืนหรอก ผูกพันกันด๎วยธรรมจึงยั่งยืนมั่นคง
 ข๎าพเจ๎าอยากจะเกิดมาเพื่อทํางานที่จะยังประโยชน๑แกํพระพุทธศาสนาแล๎ว
ก็ตายไปในฐานะของข๎าทาสผู๎เคารพบูชาพระพุ ทธเจ๎าที่ใต๎รํมเงารอยพระบาท
ของพระองค๑
 คนเราอยําคิดวําตายเพราะโรคอะไรทําให๎ตาย แตํที่ตายก็เพราะความเกิด
นั่นเอง ความเกิดมันแชํงให๎เราตาย
 ทํ า ประโยชน๑ เ พื่ อ ผู๎ อื่ น ก็ จ ริ ง อยูํ แตํ ก ารเสี ย สละครั้ ง นั้ น จะสร๎ า งความ
เจริญรุํงเรืองแกํเราเองในอนาคตอยํางที่นึกไมํถึง
 บุคคลผู๎มีปัญญาน๎อย ยํอมเกิดความรักได๎งําย ยํอมเกิดความเกลียดได๎งําย
เมื่อเกิดความรักก็ตั้งอยูํนาน เมื่อเกิดความเกลียดก็ตั้งอยูํนาน
บุคคลผู๎มีปัญญามาก ยํอมเกิดความรักได๎ยาก ยํอมเกิดความเกลียดได๎ยาก
เมื่อเกิดความรักก็ตั้งอยูํไมํนาน เมื่อเกิดความเกลียดก็ตั้งอยูํไมํนาน
 อยํารังเกียจหรืออับอายที่จะถูกครูบาอาจารย๑ตําหนิเราวําโงํ เพราะวําครู บา
อาจารย๑มีหน๎าที่ที่จะค๎นหาวําศิษย๑โงํในเรื่องอะไร เพื่อจะได๎แก๎ไขได๎ถูกจุด ซึ่งจะ
เป็นไปเพื่อการสร๎างสาเหตุที่ศิษย๑จะฉลาดในเรื่องนั้น ๆ ในกาลตํอไป
 ชีวิต เป็ นของชั่ วคราว เพราะฉะนั้ นไมํ จํา เป็ นต๎อ งคาดหวัง ให๎ ชีวิต สมบูร ณ๑
แบบ
 สิ่งใด ๆ ในโลก ถ๎ามันมีอยูํจริง มันก็จะมีอยูํจริงตามธรรมชาติธรรมดาของ
มัน ไมํขึ้นอยูํวําใครจะเชื่อหรือไมํเชื่อ ไมํขึ้นอยูํวําใครจะเห็นหรือไมํเห็น ไมํ
ขึ้นอยูํวําใครจะค๎นพบหรือไมํค๎นพบ
นั่นก็คือโลกก็เป็นสํวนหนึ่ง การที่เราเข๎าไปให๎คะแนนโลก ก็เป็นอีกสํวนหนึ่ง
ฉะนั้น วิปั ส สนาก็คือการเข๎ าไปตามระลึกหยั่งรู๎ โลกด๎ว ยสติ โดยไมํ ต๎องไปให๎
คะแนน คําวําโลกของผู๎ปฏิบัติก็คือ กายยาววาหนาคืบนั่นเอง
 ที่ วํ า ตามระลึ ก หยั่ ง รู๎ ด๎ ว ยสติ โ ดยไมํ ต๎ อ งไปให๎ ค ะแนนนั้ น เนื่ อ งจากความ
ลํ า เอีย งเข๎ า ข๎ า งตั ว เองที่ กิเ ลสมั น ใสํ ม าไว๎ ใ ห๎ใ นจิ ตของผู๎ยั งมี กิ เ ลสนั้ น จะเป็ น
อุปสรรคขัดขวางความเจริญก๎าวหน๎าทางธรรมของผู๎ปฏิบัติ
 จงอยํากลัวชีวิตที่โดดเดี่ยวเดียวดาย เพราะคนเรานั้นเกิดคนเดียว ตายคน
เดี ย ว ไมํ ได๎ พ ากั น มา ไมํ ได๎ พ ากั น ไป ดั ง นั้ น จะไปโหยหาอาลั ย ตํ อ ผู๎อื่ น เพื่ อ
ประโยชน๑อันใด


ธรรมภาษิต ตอน ‚โคนสมอ‛

๒๔๑

การฝึกฝนตนเองนั้น ไมํมีอดีต ไมํมีอนาคต มีแตํปัจจุบัน เพราะวําอดีตและ
อนาคตเป็นที่สําหรับวาดวิมานในอากาศและเพ๎อฝัน ไมํใชํที่สําหรับฝึกฝนอบรม
ฉะนั้นการฝึกฝนอบรมต๎องในปัจจุบันขณะที่นี่เดี๋ยวนี้เทํานั้น
 ความสงบนิ่ ง ที่ ดี จึ ง จะเกื้ อ หนุ น การเคลื่ อ นไหวที่ สุ ด ยอด สมาธิ ที่ ส งบ
ตัวอยํางดี จึงจะเกื้อหนุนปัญญาที่แคลํวคลํองวํองไวรอบตัว
 จงอยําฝืนความจริง เพราะการฝืนความจริงคือการไปขวางโลกทั้งโลก
 ผู๎ที่ขวนขวายฝึกฝนตนนั้นยํอมจะเป็นที่เคารพนับถือเกรงอกเกรงใจของผู๎มี
ปัญญา แม๎จะเป็นชํวงเริ่มต๎นที่ล๎มลุกคลุกคลานแหํงการฝึกฝนก็ตาม
 จงอยํากระทําเรื่องที่ฝ่าฝืนคุณธรรมความดีงาม แม๎จะถูกหัวเราะเยาะดําวํา
ประณามขูํเข็ญก็ตามที
 หลวงปู่ แ หวน สุ จิ ณฺโ ณ เลํ าวํ า ทํ า นเจ๎ า คุ ณ อุ บ าลี ฯ วั ดบรมนิ ว าส ซึ่ ง เป็ น
อุปัชฌาย๑ของทํานได๎สอนทํานไว๎วํา ‚กามนี้อยําไปอัศจรรย๑ สัตว๑ทั้งหลายเขาเสพ
กามอยูํเต็มโลกก็ไมํเห็นวิเศษไปไหน มีแตํความทุกข๑ จะมีก็แตํศีล สมาธิ ปัญญา
เทํานั้นที่นําอัศจรรย๑‛
 คําวํา ‚ครอบครอง‛ นี้ เป็นมายาอยํางหาที่เปรียบมิได๎
 เรื่องราวที่ดีงามในชีวิ ตมากมายหลายอยําง ที่เกิดตํอเนื่องมาจากการรู๎จัก
อดกลั้นขํมใจ
 ถ๎าหากรู๎วําตัวเองชั่วเรื่องอะไร ก็จะสามารถพัฒนาตนให๎ดีขึ้นได๎
 อยําคํานึงถึงอนาคตให๎มาก ทําหน๎าที่ในปัจจุบันให๎ดีที่สุดก็พอแล๎ว
 ถ๎าอยากจะให๎ตัวเองอยูํรอด ก็จงชํว ยเหลือขวนขวายให๎ผู๎อื่นอยูํรอดเสียแตํ
วันนี้
 ถ๎าหากคุณเป็ นคนที่อยากจะสอนคนอื่นโดยที่ไมํอยากจะให๎ใครมาสอนคุณ
ละก็ ขณะนั้นคุณจะไมํสามารถเป็นอาจารย๑สอนกรรมฐานให๎ใครได๎
ถ๎าหากเมื่อไหรํคุณไมํอยากจะสอนใคร แตํยินดีในการรับฟังรับคําสั่งคําสอน
ตําหนิติติงชี้โทษจากผู๎อื่น คุณก็สามารถเป็นอาจารย๑สอนกรรมฐานที่ดีแกํลูกศิษย๑
ได๎แล๎ว
 ข๎าพเจ๎าไมํมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งใด ไมํมีสิทธิในการครอบครองในสิ่งใด
 การเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ รู ป ธรรมนามธรรมด๎ ว ยความคิ ด ยึ ด ถื อ ครอง นั่ น คื อ
อุปาทาน


๒๔๒
การเกี่ยวเนื่องกับรูปธรรมนามธรรมโดยไมํมีความคิดยึดถือครอง นั่นคือ
ความไร๎อุปาทาน
 อารมณ๑ทั้งหลายที่ผํานมา เพื่อให๎จิตเรียนรู๎ มิใชํเพื่อติดข๎อง
 ตราบใดที่ เ รายั ง รั ก ษาความเป็ น ผู๎ ใ ห๎ อ ยูํ ไ ด๎ ตราบนั้ น เราจะพ๎ น จากความ
เสื่อมได๎
 บัณฑิตอาศัยรํางกายอันเป็นปฏิกูล เพื่อกํอสร๎างประโยชน๑อันไมํเป็นปฏิกูล
แกํมวลมนุษยชาติ
 อยํารอให๎โลกสงบแล๎วจึงคํอยเป็นสุข จงทําจิตให๎เป็นสุขกํอนโลกสงบ
 จงเอาอุจจาระมาทําให๎เป็นปุ๋ย อยําเอาอุจจาระมาทําให๎เกิดโรค
 เมื่อบุคคลโตเป็นหนุํม ยํอมจะรู๎จักรัก คนสวยงาม แตํทําใจให๎รักคนขี้เหรํนํา
เกลียดได๎ยาก นั่นนับเป็นข๎อบกพรํองของจิต
เมื่อบุคคลโตเป็นผู๎ใหญํ ยํอมจะรู๎จักรักคนนิสัยดี แตํทําใจให๎รักคนนิสัยเสีย
ได๎ยาก นั่นนับเป็นข๎อบกพรํองของจิต
พึงพัฒนาจิตของตนให๎สามารถวางจิตเสมอกันในคนสวยและคนขี้เหรํ และ
สามารถวางจิตเสมอกันในคนดีและคนชั่ว
 เมื่อมีดวงตาปัญญาเห็นธรรม จึงเห็นทุกข๑เห็นโทษในสังขาร และเห็นทุกข๑
เห็นโทษตํอการเวียนวํายตายเกิดที่ไมํรู๎จักจบสิ้นอยํางแรงกล๎า
ผู๎เห็นธรรมยํอมพร๎อมที่จะทนทุกข๑ยากลําบากเข็ญ และยอมสละทุกสิ่งทุก
อยํางที่มีอยูํ เพื่อการออกบําเพ็ญบารมี
สิ่งใดที่เคยประมาทพลาดพลั้งลํวงเกินผู๎อื่นมาในอดีตชาติปัจจุบันชาติ ทําน
ผู๎เห็นธรรมยํอมจะเอาความเจียมตัวเจียมตนทั้งหมดที่มีอยูํของตนออกมาตั้งแล๎ว
สํ งจิ ต ไปขอขมาลาโทษทั่ ว ทิ ศานุ ทิศ ตั้งคํ า อธิ ษ ฐานเพื่ ออุทิศชี วิ ตที่ เ หลื ออยูํ
เป็นไปเพื่อการแก๎ไขสิ่งผิดพลาดบกพรํองทั้งหลาย แก๎ไขกิเลสและความชั่วทั้ง
มวลที่หมักดองสิงสูํอยูํในใจมานับภพนับชาติไมํถ๎วน จุดมุํงหมายสูงสุดคือพระ
นิพพานอันเป็นบรมสันติสุข
 จงทํ า งานเพื่ อ อาศั ย งานเป็ น เครื่ อ งพั ฒ นาตน อยํ า ทํ า งานเพี ย งเพื่ อ มุํ ง ผล
ความสํ าเร็ จ ผู๎อาศัย งานเป็ น เครื่ องพัฒ นาตน ยํ อมไมํ กลั วตํออุป สรรคขวาก
หนามและภัยอันตราย

ธรรมภาษิต ตอน ‚โคนสมอ‛

๒๔๓

สิ่ ง ที่ เ ป็ น ที่ ต๎ อ งการในระยะเวลาหนึ่ ง อาจจะเป็ น สิ่ ง ที่ ไ มํ ต๎ อ งการในอี ก
ระยะเวลาหนึ่ง
 กํอนจะฝึกฝนการวํากลําวตักเตือนผู๎อื่น ให๎ฝึกฝนการอดกลั้นกํอน
กํ อนจะฝึกฝนการวํ า กลํ า วตัก เตือนผู๎อื่น ให๎ฝึกฝนการวํ า กลํ า วตัก เตือ น
ตนเองให๎เชี่ยวชาญชํานาญกํอน
 คนเราเมื่อเกิดมาก็จะต๎องถึงความตายแนํนอนอยูํแล๎ว ไมํวําจะต๎องไปอยูํใน
สถานะใด เจอเหตุการณ๑เชํนไร อยูํในสภาพแวดล๎อมชนิดไหน ก็ต๎องตายแนํนอน
๑ หน ไมํมีใครตาย ๒ หน หรือไมํมีใครไมํตาย ฉะนั้น หน๎าที่ของบัณฑิตคือการ
ได๎ทําหน๎าที่ให๎ดีที่สุดเพื่อยังประโยชน๑ตนและประโยชน๑ทํานให๎ถึงพร๎อม มิใชํมา
นั่งคอยกลัวตาย แล๎วมิได๎ประกอบกิจตามอุดมการณ๑อันสูงสุด เพื่อความพัฒนา
เจริญก๎าวหน๎าของจิตวิญญาณ
 แม๎วําจิตใจจะไมํมีความต๎องการที่จ ะตาย แตํวําทุกอณูของรํางกายของทุก
คนกําลังแสวงหาความตายเป็นจุดหมายอยูํตลอดเวลาทุกวินาที
 สัต ว๑ โลกทั้ง หลายทั้ง ปวง ยํ อมจะเป็ นไปตามกรรมที่ต นเองสร๎ า งไว๎ ไมํ ไ ด๎
เป็นไปตามความรักหรือความโกรธเกลียดของผู๎ใด นั่นคือวํา ถ๎าหากวําเขาจะได๎
ดีก็เพราะบุญกรรมความดีที่เขาเคยสร๎างมา มิใชํเพราะวําเราไปรักใครํปรารถนา
ดีให๎เขาได๎ดี และก็ถ๎าหากเขาจะตกต่ํา ก็เพราะบาปกรรมความชั่วที่เขาเคยสร๎าง
มา มิใชํเพราะวําเราไปโกรธเกลียดปรารถนาร๎ายให๎เขาตกต่ํา จึงแสดงให๎เห็นวํา
ความรักและความโกรธเกลียดที่เรามีให๎ใครก็ตาม เป็นของที่เหนื่อยเปลําไมํมี
ประโยชน๑ ไมํมีคุณคําตามที่บุคคลผู๎มีกิเลสหวังต๎องการให๎เป็น ฉะนั้น บัณฑิตผู๎รู๎
แจ๎งผู๎ถึงพร๎อมด๎วยญาณปัญญา จึงวางจิตเป็นกลาง คือ ไมํรักใคร ไมํโกรธเกลียด
ใคร ตั้งอยูํในสติและอุเบกขาอันบริสุทธิ์
 โดยสมมุตินั้นวําเป็นสัตว๑ โดยปรมัตถ๑นั้นไมํมีจริง
 เมื่อเราบวชแล๎วจะไปห๎ามโลกไมํให๎มีกิจกรรมที่ดําเนินตํอเนื่องมายาวนาน
ของโลกนั้นไมํได๎ หน๎าที่ของผู๎บวชจะต๎องมาฝึ กจิตให๎สามารถอดทนอดกลั้นตํอ
อารมณ๑โลกตํางหาก ไมํใชํจะไปห๎ามโลกมิให๎วุํนวายหรือดําเนินไปตามวิถีทาง
ของมันตามกระแสกิเลส
ฉะนั้น เมื่อเราจะฝึกความสงบรํางับ ก็ต๎องฝึกฝนให๎จิตอดทนตํออารมณ๑ที่มา
รบกวน ไมํใชํจะต๎องไปนั่งบังคับให๎สิ่งทั้งหลายรอบข๎างสงบไปตามเรา


๒๔๔
กาลกิณีของคนนั้นอยูํที่ความชั่วและกิเลสในใจ ไมํได๎อยูํที่ ก.ไกํ ถึง ฮ.นก
ฮูก ที่เอามาตั้งเป็นชื่อเรียก
 เวลาเกิ ด มาเรามิ ไ ด๎ มี อ ะไรมาเลย เวลาตายไปเราก็ มิ ไ ด๎ เ อาอะไรไปเลย
ในชํวงชีวิตหนึ่ง การได๎มาตอบแทนบุญ คุณพระพุทธศาสนา เป็นคุณคําที่สูงสุด
ของชีวิตเรา
 ข๎าพเจ๎าเกิดมาเพื่อทําพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แล๎วก็ตายไป
 ถ๎าเราได๎รู๎แจ๎งธรรมะจากใคร เราจะไมํมีทางจะลืมเลือนทํานผู๎ให๎ธรรมะแกํ
เราผู๎นั้นได๎เลย ยกเว๎นเสียแตํวําธรรมะที่เราได๎ข๎อนั้นจะเสื่อมไปจากใจเรากํอน
เราจึงจะลืมเลือนทํานได๎ ฉะนั้น จึงแสดงวําบุคคลผู๎ใดที่จะลบหลูํบุญคุณครูบา
อาจารย๑ของตนเองได๎ บุคคลผู๎นั้นจะต๎องเสื่อมจากธรรมกํอน
 สิ่งที่จะชํวยเราได๎คือสิ่งที่เราให๎ออกไป ไมํใชํสิ่งที่เราเก็บเอาไว๎
 ซื่อสัตย๑ให๎ถึงที่สุด แล๎วจะมีทางรอดเสมอในทุกสภาวการณ๑ ในทุกสถานที่
 แล๎วจะเสียใจภายหลัง ถ๎าทําตัวไมํอยูํกะรํองกะรอย
 คนเรานั้นเวลามีชีวิ ตจะทําบุญอะไรก็เสี ยดายเงิน แตํเมื่อตายไปแล๎ว เมื่อ
มาหวนนึกถึงเหตุการณ๑เดิมก็กลับจะเสียดายวําไมํได๎เอาเงินที่ไร๎คํานั้นไปทําบุญ
 เธอจงออกไปทํากิจกรรมของคนที่คิดวําตายแล๎วเอาอะไรไปไมํได๎ นอกจาก
บุญและบาป
 จงแสวงหากิจกรรมที่เป็นไปเพื่อความหนํายคลายตํอสังขาร อยําแสวงหา
กิจกรรมที่เป็นไปเพื่อความกอดรัดยึดมั่นตํอสังขาร
 การที่ข๎าพเจ๎านําชีวิตไปผูกติดกับผู๎อื่น สิ่งนั้นเป็นการทําผิดพลาดอยํางใหญํ
หลวง
การที่ข๎าพเจ๎านําชีวิตมาผูกติดกับพระพุทธเจ๎า ผู๎ทรงพระคุณอันประเสริฐ
นั้นเป็นการมาดีแล๎ว
 กามราคะเมื่อปักเข๎าไปที่จิตของใคร ยํอมทําให๎ผู๎นั้นเรําร๎อนทุกข๑เข็ญกระวน
กระวาย
แตํวําเมื่อพระพุทธคุณปักเข๎าไปที่จิต ยํอมทําให๎ชีวิตของผู๎นั้นรํมเย็นเป็นสุข
 เราจะไมํ เ สี ย ใจวํ า ใกล๎ ต าย เราจะเสี ย ใจวํ า ชี วิ ต นี้ มิ ไ ด๎ ข วนขวายละชั่ ว
ประพฤติดีทุกวี่วัน
 มัจจุราชนายเราเขาเอาแนํ เว๎นเสียแตํเร็วช๎าอยําสงสัย


ธรรมภาษิต ตอน ‚โคนสมอ‛

๒๔๕

แม๎เธอจะเกํง เธอจะวิเศษ เธอจะดีมาจากไหน แตํเธอจะไมํมีคําอะไร ถ๎าเธอ
เป็นคนขี้โกง
 การงานนั้นถ๎าได๎ทําให๎สําเร็จลุลํวงแล๎วจะเป็นสุขสบายใจ ถ๎าปลํอยให๎ค๎างคา
ไว๎จะเป็นเหมือนหนามปักคาอก
 ตราบใดที่เธอยังมีตัณหาขี่หัวเป็นเจ๎านายใหญํ อยําทําเป็นนิ่งนอนใจวําเสร็จ
งาน
 ถ๎ายังไมํได๎ใช๎หนี้ เงินที่ได๎มาจะถือวําเป็นกําไรไมํได๎
ถ๎ายั งไมํได๎ ตอบแทนบุ ญ คุ ณผู๎มีพระคุ ณ ความเจริ ญที่ได๎ม าจะถือวํา เป็ น
ความก๎าวหน๎าไมํได๎
 โลกนี้ ถึ งมั น จะสงบสั นติ ห รือ เดื อ ดร๎อ นวุํ น วาย มั น ก็ต ายกั น หมดอยูํ ดี ทํ า
หน๎าที่ของตัวเองให๎ดีที่สุดก็ใช๎ได๎
 ธรรมะคือรู๎ภายใน ไมํใชํรู๎ภายนอก
 ถึงจะมีคนมากมายที่เที่ยวไปสร๎างความเดือดร๎อนให๎เกิดขึ้นในโลกก็ตามที
ตัวข๎าพเจ๎านี้จะสร๎างบุญกุศลให๎โลกรํมเย็น
 เมื่อเราสมาทานการเป็นผู๎สร๎าง ก็ต๎องเจอกับผู๎ทําลาย แตํอยําไปเป็นทุกข๑
กับการเจอผู๎ทําลาย เพราะผู๎ที่จะสร๎างบารมีใหญํได๎นั้นต๎องเจอมารกันทุกคน
 โครงการที่ เ ราตั้ ง ใจไว๎ วํ า จะทํ า อาจจะเปลี่ ย นแปลงไปได๎ แตํ ข อให๎
เปลี่ยนแปลงเพราะสาเหตุวําสภาวการณ๑หรือองค๑ประกอบตําง ๆ เปลี่ยนไป
อยําเป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะเราโลเล
 เพราะยอมบางอยํางไมํได๎ จึงกลายเป็นคนเรื่องมาก
 เราไมํเห็น วํ าสถานที่ ไหน ที่จ ะเป็ น ที่ป ลอดภัยพ๎ นจากความแกํ ความเจ็ บ
ความตายได๎ ตราบใดที่ยังมีอุปาทานยึดมั่นในขันธ๑ ๕ อยูํ
 ทุกข๑ทั้งหลายเริ่มต๎นตั้งแตํจิตเข๎าไปยึดสิ่งที่บังคับบัญชาไมํได๎ วําเป็นตัวเรา
ของเรา
 จิตดวงที่คิดครอบครองตํอสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ๑ด๎วยนั่นแหละ คือจิตดวงที่มี
อวิชชา
 รํางกายนี้เราเอามาหรือ รํางกายนี้เราเอาไปหรือ
 รํางกายนี้ไมํใชํของเรา และรํางกายของเราก็ไมํมีด๎วย


๒๔๖
ไมํจําเป็นที่จะต๎องขออนุญาตใครเพื่อจะรู๎แจ๎งเห็นจริง เมื่อใดญาณปัญญา
ถึงพร๎อมก็รู๎แจ๎งได๎ทันที
 อาการที่จิตเข๎าไปยึด ถือครองโดยความเป็ นตัวเราของเราในสิ่งตําง ๆ ทั้ง
รูปธรรมนามธรรมที่มาสัมผัสสัมพันธ๑ด๎วยกับจิต นั่นแหละคือตัวอวิชชา
 พระพุทธเจ๎าทํานบอกเอาไว๎หมดแล๎ว ทุกครั้งที่บุคคลใดก็ตามฝ่าฝืนในสิ่งที่
ทํานสั่งสอนไว๎ จะเดือดร๎อนทุกครั้งไป
 ข๎าพเจ๎าปรารถนาจะทํากิจในการแผํเมตตาตํอสรรพสัตว๑ ด๎วยการเผยแพรํ
พระพุทธพจน๑อันเป็นสิ่งที่มีคําอยํางสูงสุดให๎แกํมวลมนุษยชาติ
 อยํารอคอยให๎โลกนี้สงบสันติกํอนแล๎วคํอยเป็นสุข อยํารอคอยให๎ได๎อะไรดัง
ใจหวังกํอนแล๎วคํอยเป็นสุข ตัวหยุดตัวพอเกิดที่ใดเมื่อใด เมื่อนั้นความสุขจะ
เกิดในใจได๎ทุกสภาวการณ๑
 ข๎าพเจ๎าคิดวําการที่คนทั้งหลายสงสัยข๎าพเจ๎าแล๎วไมํนับถือนั้น ดีกวําที่จะให๎
คนทั้งหลายมานับถือแล๎วคํอยสงสัย
 คนบางคนเป็นคนใจอํอน แตํแสร๎งทําเป็นแข็งกระด๎างก็เพื่อป้องกันจุดอํอน
ของตัวเอง
 เมื่อข๎าพเจ๎านึกถึงชีวิ ตที่สั นโดษมักน๎อยแล๎ว จิตใจจะรู๎สึกผํอนคลายและมี
ความสุข
 ไมํ วํ า จะเป็ น ความคิ ด วํ า ตั ว เองสู ง สํ ง หรื อ ความคิ ด วํ า ตั ว เองต่ํ า ต๎ อ ย ก็ สู๎
ความคิดที่ไมํมีตัวตนไมํได๎
 อยําให๎ทั้งความดีและความชั่วฉุดดึงให๎เรามีตัวกูของกูอยูํในโลก
 บัณ ฑิต ไมํ ยิน ดีใ นการสร๎ า งภาพให๎ คนยกยํอ งชมเชย แตํ ยิน ดีใ นการสร๎ า ง
ผลงานเพื่อประโยชน๑ที่แผํกว๎างแกํสรรพสัตว๑ ไมํมีประมาณ ไมํมีขอบเขต
 สุริยาฉายแสง แรงกล๎า ก็ต๎องถึงคราวมืด
ศศิธรเรืองอรําม ยามราตรี ยังมีกาลแรมลับ
ลาภยศสรรเสริญ ดังดอกไม๎บาน ไมํนานก็แห๎ง
ชีวิตตั้งแตํวัน เกิดขึ้น ก็บํายหน๎าสูํตาย
กายที่เปลํงปลั่ง ดังทองทา ยํอมอืดพองเนําเหม็น
ตาเคยงามงด บุรุษเหลียว ถลนออกนอกเบ๎า
ลิ้นชํางจํานรรจา ไพเราะ แลบพองจุกคับปาก


๒๔๗

ธรรมภาษิต ตอน ‚โคนสมอ‛

กายไมํเคยขาด จากน้ําหอม กลับสํงกลิ่นเหม็นคลุ๎ง
คนที่เคยกกกอด บอกรัก รังเกียจไมํยอมเข๎าใกล๎
มนุษย๑เอ๐ย ! อะไรเลํา ในโลกนี้ ที่มีคํากวําพระธรรม
จบธรรมภาษิต ตอน โคนสมอ
บันทึกที่โคนต๎นสมอพิเภก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข๎าพเจ๎าปรารถนาจะยังประโยชน๑ให๎เกิดขึ้นสักเล็กน๎อย เพื่อการรู๎ธรรมเห็น
ธรรมของปวงชน
ข๎ า พเจ๎ า หวั ง ความเจริ ญ จะพึ ง บั ง เกิ ด ขึ้ น แกํ พ ระพุ ท ธศาสนา อั น จะเป็ น
ประโยชน๑แกํสัตว๑ทั้งปวง ในการที่จะปิดภพภูมิอันเป็นอบายฝ่ายต่ํา และจะนํา
สัตว๑ทั้งหลายไปสูํทางสุคติสวรรค๑นิพพาน
ข๎าพเจ๎าประสงค๑ที่จะประกอบกิจสักเล็กน๎อย เพื่อถวายกุศลความดีในการให๎
ธรรมเป็นทานนี้ บูชาคุณความดีแหํงพระพุทธเจ๎าอันเป็นดวงประทีปแก๎วสํองโลก
ข๎าพเจ๎าปรารถนาจะเติมเต็มในดวงจิตของข๎าพเจ๎าที่มีความเคารพบูชาตํอ
พระรัตนตรัยอันเป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุด
ธรรมะที่ข๎าพเจ๎าบันทึกนั้น ไมํสงวนลิขสิทธิ์
ขอให๎สรรพสัตว๑ทั้งหลายทั้งปวงได๎ดื่มธรรมรสแล๎วพ๎นจากทุกข๑ทั้งปวงเถิด
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘

๒๔๘

๒๔๙

ธรรมเทศนา เรือ่ ง
‚ทุกข๑อริยสัจ‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๓ ม.ค. ๒๕๔๑

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ขอนอบน๎ อมแดํ พ ระผู๎มี พ ระภาคเจ๎ า ผู๎ เ ป็ น พระอรหัน ต๑ ตรั ส รู๎ ช อบ ได๎ โ ดย
พระองค๑เอง ขอนมัสการพระธรรม ขอนอบน๎อมแดํพระสงฆ๑ ขอกราบแทบเท๎า
พระเดชพระคุ ณผู๎เ ป็ น อาจารย๑ ขอแสดงความเคารพตํอพระเถรานุ เ ถระ ผู๎ มี
พรรษายุกาล เจริญพรสามเณรและญาติโยมอุบาสก อุบาสิกา
วันนี้ก็จะพูดเรื่องอริยสัจ อริยสัจเป็นการตรัสรู๎ของพระพุทธเจ๎าทุกพระองค๑
ทํานจะตรัสรู๎อริยสัจ คือความจริงอันประเสริฐ ความจริงที่บุคคลรู๎แล๎วทําให๎ไกล
จากกิเลส ความจริงที่เมื่อบุคคลรู๎แล๎วยํอมพ๎นจากทุกข๑ทั้งปวงได๎ ความจริงอัน
ประเสริฐข๎อแรกก็คือ ทุกข๑ ความทนยาก ทนลําบาก ทนไมํได๎ ทนเหนื่อยทน
เหน็ดลําบากยากเข็ญที่จะทน ความเกิดเป็นทุกข๑ ความแกํเป็นทุกข๑ ความตาย
เป็นทุกข๑ ความโศกเศร๎าพิรี้พิไร รําพัน ความทุกข๑กายทุกข๑ใจ ความคับแค๎นใจก็
เป็นทุกข๑ ความพลัด พรากจากของรัก การประสบกับสิ่งไมํเป็นที่รักก็เป็นทุกข๑
การปรารถนาสิ่งใดไมํได๎สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข๑ วําโดยยํอ อุปาทานขันธ๑ทั้ง ๕ เป็น
ตัวทุกข๑
สรุปแล๎ว ที่พระผูม๎ ีพระภาคเจ๎าทํานแยกแยะทุกข๑ให๎ละเอียดละออ ให๎บุคคลผู๎
จะปฏิบัติธรรมได๎รับรู๎เป็นสิ่งแรกนั้น ก็เพราะ ทุกข๑เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู๎ เพราะ
ถ๎าไมํกําหนดรู๎ทุกข๑ ยํอมไมํเข๎าใจความเป็นจริง ยํอมไมํปรารถนาความหลุดพ๎น
จากทุ ก ข๑ ไ ด๎ เหมื อ นบุ ค คลที่ น อนอยูํ ใ นถ้ํ า ที่ มี เ สื อ นั่ งอยูํ ใ นบ๎ า นที่ ถู ก ไฟไหม๎

๒๕๐
บุคคลเหลํานั้นถ๎าหากยังไมํรู๎วําในถ้ําที่ตัวเองนั่งอยูํมีเสือแล๎ว ก็จะไมํเกิดความ
เพียรขวนขวาย ที่จะออกจากถ้ํานั้นไป ถ๎าหากยังไมํรู๎วําบ๎านที่เรานอนเอกเขนก
อยูํนี้กําลังถูกไฟไหม๎ ก็คงไมํมีใครคิดจะขยับขยายรีบขวนขวายออกไป
เพราะฉะนั้นทุกข๑เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู๎ การแยกแยะทุกข๑ ให๎ฟังมาก ๆ เพื่อ
บุคคลที่มีปัญญายังหยาบอยูํจะได๎รู๎จักขวนขวายมามีความเพียรในการปฏิบัติ
ธรรม แตํท๎ายที่สุดแล๎ว ทุกข๑ที่จะเจอกับนักปฏิบัติธรรมในเวทีที่จะตํอสู๎กับกิเลส
ทุกข๑นั้นก็คือ ความยึดมั่นในขันธ๑ ๕ คือความมีอุปาทานในขันธ๑ ๕ ยึดถือวํา ขันธ๑
๕ นี้ เป็น ตัวเราเป็นของเรา เราเป็น ขัน ธ๑ ๕ ขั นธ๑ ๕ เป็นเรา เรามีใ นขัน ธ๑ ๕
ขันธ๑ ๕ มีในเรา อันนี้การที่เราจะไปถอนอุปาทานในขันธ๑ ๕ ก็ต๎องเห็นขันธ๑ ๕
ขันธ๑ ๕ นี่มันอยูํที่ไหน ขันธ๑ ๕ อยูํในป่าสงวน อยูํในซุปเปอร๑มาร๑เก็ต หรืออยูํใน
เจดีย๑ อยูํที่ไหน เราต๎องทําความเข๎าใจกํอน ความจริงขันธ๑ ๕ ก็คือกายและใจเรา
นี่เอง เกิดขึ้นตั้งอยูํดับไป ในขณะที่อายตนะกระทบอารมณ๑ เมื่อตากระทบรูป
หูกระทบเสียง จมูกกระทบกลิ่น ลิ้นกระทบรส กายถูกต๎องโผฏฐัพพะ ใจรับ
ธรรมารมณ๑ ขันธ๑ ๕ เกิดดับตรงนั้น ขันธ๑ ๕ มันไมํได๎ตั้งอยูํทน เมื่อมีเหตุปัจจัย
ให๎ขันธ๑ ๕ เกิดขึ้น ขันธ๑ ๕ ก็เกิดขึ้น เหตุปัจจัยพร๎อมให๎ขันธ๑ ๕ ตั้งอยูํ ขันธ๑ ๕ ก็
ตั้งอยูํ เหตุปัจจัยหมด ขันธ๑ ๕ ก็ดับลง อันนี้ขันธ๑ ๕ เกิดขึ้นตั้งอยูํดับไปที่ไหน
มันก็เกิดขึ้นตั้งอยูํดับไปตามทวารทั้ง ๖ นั่นเอง ในภาคปฏิบัติที่เราจะมาหยั่งรู๎
ขันธ๑ ๕ การเกิดขึ้น การตั้งอยูํ และการดั บไปของขันธ๑ ๕ เราก็ต๎องมีเครื่องมือ มี
เครื่องมือก็คือเราต๎องมีสติ มาหยั่งรู๎ในปัจจุบันขณะ ขณะกระทบอารมณ๑ เมื่อสติ
เป็นสิ่งจําเป็นที่เราต๎องอาศัยในการกําหนดขันธ๑ ๕ เพราะฉะนั้นสติจึงเป็นสิ่งที่
จะต๎องฝึก
พระเดชพระคุณทํานจะเน๎นเสมอให๎ลูกศิษย๑ขวนขวายอบรมเฟ้ นธรรมในการ
เจริญสติ ทํานจะบอกลูกศิษย๑วําถ๎าเราเป็นวิปัสสนาต๎องเป็นวิปัสสนาไกํชน ต๎อง
ไมํ ใ ชํ เ ป็ น วิ ปั ส สนาไกํ แ จ๎ คํ า คํ า นี้ นี่ ตั้ ง แตํ ผ มมาวั ด ไทรงามใหมํ ๆ ผมรู๎ สึ ก
ประทับใจกับคํานี้มาก หลวงพํอทํานอธิบายให๎ฟังวํา ไกํแจ๎มันป้อไปป้อมาทําสวย
แตํวําเวลาชนกันจริง ๆ แล๎วไมํนานมันก็เลิก มันได๎แตํป้อไปป้อมา ไกํชนมันจิก
จนเลือดแดงทั้งตัวมันก็ยังจิกกันตํอ หลวงพํอทํานในอดีตทํานเคยเลี้ยงไกํไว๎มาก
ทํานเข๎าใจเอามาเปรียบเทียบให๎เราฟังทํานมักจะพูดให๎ลูกศิษย๑ฟังเสมอวําเป็น
วิปัสสนาให๎เป็นวิปัสสนาไกํชน อยําเป็นวิปัสสนาไกํแจ๎ คือต๎องทําตัวในให๎เกิดให๎
มี ตัวในที่เราจะสร๎างอันดับแรก แรกเริ่มเลยก็ อาตาปี สัมปชาโน สติมา พึงมี
ความเพียรมีสัมปชัญญะความรู๎ตัวทั่วพร๎อมและมีสติพิจารณาเห็นกายในกาย

ธรรมเทศนา เรื่อง ‚ทุกข๑อริยสัจ‛

๒๕๑

เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรมเนือง ๆ อยูํ คือเริ่มต๎นที่เราจะเรียก
ตัวเองได๎วําเป็นนักวิปัสสนา สิ่งแรกที่ต๎องอาศัยมาก ๆ ก็คือความเพียร มีใน
พระสูตรทํานกลําวไว๎แคํความเพียร แตํในความเพียรในความหมายอันลึกซึ้งมัน
ก็จะมีความอดทนอยูํด๎วย เพราะบุคคลใดไมํมีความอดทน ความเพียรก็จะเกิด
ไมํได๎ เริ่มต๎นนี่ปฏิบัติไมํได๎อะไรหรอก ปีติมันไมํเกิด ตัวหลํอเลี้ ยงใจ ความชุํม
ชื่นมันไมํมี ปฏิบัติไปก็แห๎งแล๎ง มันไมํมีปีติหลํอเลี้ยงใจเป็นรางวัลแกํนักปฏิบัติ
ใหมํ ๆ
ฉะนั้นความเพียรต๎องคูํกับขันติ มีความอดทน ต๎องประกอบด๎วยศรัทธาวําถ๎า
เราไมํเห็นภายใน ดูภายนอกไว๎กํอน ดูภายนอกดูงําย ๆ วําถ๎าหลวงพํอใหญํ
ทํานไมํดีจริงลูกศิษย๑ลูกหาคงไมํเต็มประเทศไทย หรือเราจะคิดไปวําถ๎าหลวงพํอ
ใหญํทํานโกหกเขา ก็คงไมํมีคนมาอยูํด๎วยนาน ๆ เยอะแยะ หรือเราจะคิดวําถ๎า
หลวงพํอใหญํไมํดีจริงคงสร๎างโบสถ๑ สร๎างศาลา สร๎างวัดใหญํ ๆ อยํางนี้ไมํได๎
เราก็คาดเดาไว๎กํอนวําของที่ทนตํอการพิสูจน๑ในระยะเวลานานแสดงวําเป็นของ
แท๎ เราคิ ด อยํ างนี้ เราก็เ กิด ศรัทธา เดี๋ ยวนี้ ก็พ ระเดชพระคุ ณไมํคํอยได๎ มาให๎
อารมณ๑…ก็แตํวํามีโอกาสได๎เห็นลูกศิษย๑รุํนพี่หลายองค๑หลายทําน ทํานมากลําว
ธรรมะชักจูง เราก็เกิดศรัทธาขึ้นมาบ๎าง อันนี้ศรัทธาเป็นน้ําหลํอเลี้ยงหัวใจ มัน
ทํา ให๎ชุํ ม ชื่ น อยูํ ได๎ ปฏิ บั ติใ หมํ ๆ มั น ยั งไมํ มี ปีติ เราก็ เ อาศรัทธาไว๎ กํอน มี
ศรัทธาอยํางเดียวไมํพอ ศรัทธามาก ๆ ไมํมีปัญญาเลยก็ไมํดี
อันนี้ปัญญาเราจะเห็นอะไร ปัญญานี่ถ๎าเราจะพูดสั้น ๆ ก็คือ ปัญญาเห็น
ความเกิดดับเป็นเบื้องต๎น การเกิดดับมีหลายระดับ เมื่อเรายังปฏิบัติใหมํ ๆ สติ
เรายังหยาบ ปัญญาเรายังหยาบ เราจะไปเห็นความเกิดดับลึกซึ้งของการเกิด
ขันธ๑ ๕ ในขณะกระทบอารมณ๑ตามทวารตําง ๆ เรายังไมํเห็นถึงขั้นนั้น เราก็
ต๎องคิดไปถึงเรื่องความเกิดดับที่เห็นด๎วยตาเปลํากํอน ความเกิดดับที่เห็นด๎วย
ตาเปลําก็คือความตาย คนเราเกิดมาเอาความตายมาด๎วย เกิดร๎อยก็ตายร๎อย
เกิดพันก็ตายพัน ความเกิดกับความตายก็คืออันเดียวกัน ความเกิดเป็นเจ๎าของ
ความตาย ความตายเป็นเจ๎าของความเกิด เห็ดที่ขึ้นพ๎นดินมายํอมพาดินติดมา
ด๎วยฉันใด บุคคลผู๎เกิดมาในโลกนี้ยํอมพาความตายติดตัวมาด๎วยฉันนั้น น้ําที่
ไหลจากที่สูงยํอมไหลลงต่ําถํายเดียวไมํย๎อนกลับ ก็เหมือนชีวิตของเรา นับวัน
บํายหน๎าเข๎าสูํความตายทุกวัน ไมํเคยเบรคไมํเคยย๎อนกลับ มีแตํจะบํายหน๎าเข๎า
หาความตาย

๒๕๒
เวลาเราตายเราจะเอาอะไรไป ทรัพย๑สมบัติเงินทองกองทํวมหัวไมํได๎ไปเลย
สักบาทเดียว ไรํนาสาโทร๎อยไรํพันไรํไมํได๎ขนไปเลยแม๎แตํตารางวาเดียว ถ๎าเรา
เอาโฉนดเกํ า ๆ มาดูเ ราจะรู๎ สึ กสั งเวช โฉนดเกํา ๆ เขาจะจารึ กชื่อของผู๎
ครอบครองที่ดินมาหลายชั่วอายุคน บางชื่อสมัยยังเรียกวําอําแดงนั่นเลย ไมํรู๎กี่
คนที่ครอบครองแผํนดินอันนี้มา เวลาตายไปที่ดินก็เหลือเทําเกํา แสดงวําบุคคล
ก็ไมํสามารถเอาที่ดินไปเมืองผีได๎ แม๎แตํเงินใสํปากที่อยากให๎พํอให๎แมํติดไป
เมืองผี เงินใสํปากสํวนใหญํจะบํารุงลงขวดเหล๎าซะมาก สัปเหรํอเอาไปซื้อเหล๎า
กิน ผมเคยเจอสัปเหรํอบางคนเขาเลําให๎ฟังวํา เวลาเขาจะเผาผี บางทีลูกหลาน
เอาแบงก๑ร๎อยใสํปากมา เวลาเขาจะเผา ใจจริงสัปเหรํออยากให๎อยูํในปากตํอไป
แตํทีนี้มันก็เห็นแนํ ๆ วําไหม๎ไฟทําเดียวอยูํแล๎ว มันก็จําเป็นต๎องดึงเอาออกจาก
ปากเอาไปซื้อเหล๎ากิน เขาก็ทําด๎วยจําใจ ความจริงแล๎วบุคคลทั้งหลายตายไป
ไมํได๎เอาสมบัติไป อันนี้สิ่งไหนที่ตายแล๎วเอาไปได๎ สิ่งที่ตายแล๎วเอาไปได๎ก็ คือ
บุญและบาปบุคคลที่เกิดมาในโลก บุคคลผู๎ประมาทในวันเวลากับบุคคลที่ไมํ
ประมาทในวันเวลามันคิดตํางกัน บุคคลผู๎ประมาทก็คือบุคคลไมํรู๎จักคิดกําไร
ขาดทุน
คําวํากําไรขาดทุนหมายถึงวําวันนี้เราทําชั่วไปเทําไหรํ ทําดีไปเทําไหรํ เรา
เกิดมาเราทําดีมากน๎อยแคํไหน ทําชั่วมากน๎อยแคํไหน ตายไปเราจะเดือดร๎อน
ในปรโลกหรือเราจะไปสบาย บุคคลผู๎ประมาทยํอมไมํคิดเรื่องนี้ คิดแตํสนุกไป
วัน ๆ เต๎นแร๎งเต๎นกาในปากมัจจุราช สนุกสนานในบํวงมาร บุคคลทั้งหลายที่
เดินไปไหนมาไหน ถึงเขาจะบํายหน๎ าไปทางทิศเหนื อก็ตาม ทิศใต๎ก็ตามทิ ศ
ตะวันออก ทิศตะวันตกก็ตาม แตํทุกคนไปที่เดียวกันคือไปป่า ช๎า เส๎นทางการ
เดิ น ทางของทุ ก คนอาจบํ า ยหน๎ า ไปทางเหนื อ บ๎ า ง ใต๎ บ๎ า ง ตะวั น ออกบ๎ า ง
ตะวันตกบ๎าง แตํจุดหมายของทุกคนไปที่เดียวคือไปป่าช๎ากันหมดไมํมีใครเหลือ
สักคน เวลาเราไปไหนให๎นึกถึงวําความตายตามเราไปทุกยํางก๎าว เหมือนกับ มี
เพชฌฆาตถือดาบเงื้อตามหลังเราอยูํ พร๎อมที่จะฟันทุกเมื่อ เพราะสาเหตุแหํง
ความตายมีมากมายเหลือเกิน ชีวิตเป็นอยูํด๎วยความยากลําบาก อยูํได๎แตํละวัน
ต๎องมีเหตุปัจจัยมากมายเหลือเกิน ต๎องมีปัจจัย ๔ อาหาร เครื่องนุํงหํม ที่อยูํ
อาศั ย ยารั ก ษาโรค และจิ ป าถะ ยิ่ ง ยุ คนี้ ยิ่ ง มากต๎ อ งมี พั ด ลม ตู๎ เ ย็ น
โทรศั พ ท๑ มื อ ถือ มี อ ะไรอี กเยอะแยะ เหตุ ปั จ จั ย แหํ ง การดํ า รงชี วิ ตมั น มี ม าก
เหลือเกิน เพราะฉะนั้นแสดงวําการดํารงชีวิตมันเป็นไปได๎ยาก แตํความตายมัน
งําย หายใจเข๎าไมํหายใจออกก็ตายแล๎ว
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รํางกายของเราเป็นสาธารณะแกํหมูํหนอนและเชื้อโรคและแมลงตําง ๆ อยูํ
เสมอ ให๎เราสลดใจเถอะวํารํางกายไมํใชํของเราจริง เป็นที่อยูํเป็นที่อาศัย เป็นที่
สาธารณะแหํงหมูํหนอนและเชื้อโรคทั้งหลาย เราไมํสามารถจะปิดประตูกันมัน
ได๎เลย เขาถึงบอกวําโรคอยูํในกายใช๎ประโยชน๑ไมํ ได๎ ยาอยูํในป่า ตั้งไกลใช๎
ประโยชน๑ได๎ คือรํางกายเป็นสาธารณะ พยาธิในตัวเรามันก็วํารํางกายเราเป็น
ของมันด๎วย เป็นที่กิน ที่ขี้ ที่เยี่ยว ที่ผสมพันธุ๑ ที่ตาย เป็นป่า ช๎าเป็นอะไรของ
มันเสร็จ เป็นที่ออกลูกออกหลานเผําพันธุ๑ ไมํมีอะไรเป็นของเราจริง เมื่อเรา
เห็นวําไมํมีอะไรเป็นของเราจริง เราต๎องมาคิดคํานวณกําไรขาดทุน อะไรที่ตาย
แล๎วเอาไปไมํได๎ต๎องนึกถึงให๎น๎อย ๆ ลงหนํอย อะไรที่ตายแล๎วเอาไปได๎ให๎นึก
ถึงให๎มาก ๆ ขึ้นมาหนํอย อะไรที่ตายแล๎วเอาไปไมํได๎ ผัว ลูก บ๎านชํอง ทรัพย๑
สมบัติ เงินทอง แก๎วแหวน ที่นา รถ พวกนี้ตายแล๎วเอาไปไมํได๎หมดเลย อะไรที่
ตายแล๎วเอาไปได๎ มรรค ผล นิพพาน บุญกุศล อันนี้เมื่อเราเห็นวําชีวิตที่เกิดมา
มันมีแตํทุกข๑ แตํโทษ เขาไมํได๎ให๎ความโสภามาอยํางเดียว เขาให๎มาลํอเหยื่อ
เทํานั้นเอง เหมือนกับให๎ไส๎เดือนมาเพื่อให๎ปลามาติดเบ็ด เขาให๎ความสาวแกํ
พวกเรามาเพื่อมาแกํภายหลัง ต๎องมาอกหักเพราะความสาว ให๎ความหนุํมมาก็
มาแกํภายหลังต๎องมาอกหักเพราะความหนุํม ให๎ความแข็งแรงมาต๎องมาแกํชรา
ภายหลัง ต๎องมาอกหักเพราะความแข็งแรง
สิ่งทั้ งปวงไมํเ ที่ย ง เมื่ อบุ คคลใดเห็นสิ่งที่ไมํเที่ ยงวํา เที่ย ง บุ คคลนั้น ยํอม
อกหัก เพราะไปหวังจากสิ่งที่เขาไมํให๎เราหวัง เราจะไปหวังอะไรจากสิ่งที่ไมํให๎
เราหวั ง เราจะไปหวังอะไรจากสิ่งที่ไมํเป็นไปตามปรารถนา สั งขารธรรมคื อ
รํางกายและจิตใจมันเป็นสังขาร สังขารมันแปลวําความปรุงแตํง มันปรุงแตํงจาก
ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม มาผสมกัน มันไมํมีของเราจริง ความสุขของ
โลกก็ให๎มาเป็นเหยื่อลํ อทั้งนั้น ปลาทั้งหลายเวลาจะกินเบ็ดไมํมีปลาตัวไหนที่
ตั้ ง ใจจะกิ น เบ็ ด ปลามั น ตั้ ง ใจกิ น ไส๎ เ ดื อ น แตํ พ อกิ น ไส๎ เ ดื อ นแล๎ ว ติ ด เบ็ ด
เพราะฉะนั้น ถ๎าเราจะละเบ็ดเราต๎องตัดใจจากไส๎เดือนด๎วย เมื่อเราเห็นทุกข๑เห็น
โทษวํ า โลกนี้เ ป็ นทุ กข๑ เ ป็น โทษเป็น ภั ย แตํทํา ไมเรายั งติด อยูํ ลํ ะ ที่ยั งติด อยูํ
เพราะมันมีเหยื่อลํอเอาไว๎ สุข เวทนาคือเหยื่อลํอให๎เราจมปลักอยูํในทุก ข๑อยําง
ถอนตัวไมํขึ้น ความสุขนี่แหละเป็นเหยื่อลํอให๎บุคคลต๎องไปทนทุกข๑ ไส๎เดือนนี่
แหละเป็นเหยื่อลํอให๎ปลาถูกเบ็ดเกี่ยว
เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นทุกข๑เห็นโทษในโลกนี้ เราต๎องสร๎างกําลังใจ สร๎าง
กําลังใจที่จะละเหยื่อของโลก เหยื่อของโลกก็คือ สิ่งใดที่ทําให๎เกิดสุข เวทนานั้น
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เป็นเหยื่อของโลก เมื่อเรากําหนดหยั่งรู๎ทุกข๑เวทนา เวทนาคือทุกข๑ เราจะเห็น
โทษ เมื่อเห็นโทษในทุกข๑ ต๎องมาละตรงสุข วางอุเบกขา อยําไปเสวยความสุข
ต๎องสร๎างจิตใจให๎เข็มแข็งขึ้น จิตใจที่จะละความสุขได๎ต๎องมีสติ ปัฏฐาน จิตของ
คนทั่วไปถ๎าไมํได๎รับการพัฒนา กําลังใจจะเข๎มแข็งไมํพอที่จะละความสุข เมื่อเรา
เห็นโทษของโลก อันนี้ก็เกิดความเบื่อหนําย ความเบื่อหนํายเป็นพลังให๎เราเกิด
ความเพียร แตํความเบื่อหนํายนี่ไมํใชํธรรมะนะ ตราบใดที่ยังมีความเบื่อหนําย
แสดงวําเรายังมีความอยากอยูํ คือเรายังตัดความอยากไมํได๎ เรารู๎สึกวํามันเป็น
โทษแตํเราตัดไมํได๎ เราจึงท๎อแท๎อาลัยเบื่อหนําย ธรรมะตัวแท๎คือตัวอุเบกขา
ไมํใชํตัวเบื่อหนําย แตํตัวเบื่อหนํายเป็นเบื้องต๎นให๎บุคคลอดทนทําความเพียร
เพื่อพ๎นทุกข๑ แตํจะพ๎นทุกข๑จริง ๆ ต๎องด๎วยตัวอุเบกขา อุเบกขาไมํเข๎าไปเสวย
สุ ข แล๎ ว ต๎ อ งถอนความมี ตั ว มี ต นในอุ เ บกขาเสี ย ด๎ ว ย ไมํ มี ตั ว เราของเรา
อุปาทานขันธ๑ คือความยึดมั่นในตัวตน เมื่อมีตัวตนเป็นผู๎รับ มันก็ต๎องยินดียิน
ร๎ายอยูํวันยังค่ํา จะละความยินดียินร๎ายให๎ฝึกละอุปาทาน
ทางสายเอกนี้คือ สติ ปัฏฐาน ๔ เอกายนมรรค ทางเส๎นเดียว ไปในที่แหํง
เดี ย วคื อ พระนิ พ พาน เป็ น ไปเพื่ อ ความเบื่ อ หนํ า ย คลายกํ า หนั ด จากทุ ก ข๑
เป็นไปเพื่อคลายความเดือดร๎อน เป็นไปเพื่อความสิ้นสุดความเวียนวํายตายเกิด
ในขั้น ต๎นเรายังไมํมีปั ญญาเห็นทุ กข๑ที่ละเอียด เราก็ดูทุกข๑หยาบ ๆ ไปกํอน
อยํางที่บรรยายมาให๎ฟัง เห็นความตายบ๎าง เห็นความแกํบ๎าง เห็นคนอื่นแกํ
ไมํสู๎เห็นตัวเองแกํ ถ๎ารู๎สึกวําตัวเองแกํ อะไร ๆ ก็คงไมํอยากได๎เหมือนเมื่อกํอน
ละมั๊ง เพราะฉะนั้น บุคคลที่ฉลาด เวลาเห็นทุกข๑เห็นโทษต๎องน๎อมเข๎ามาสูํตนให๎
มาก น๎อมเข๎ามาสูํตนวําบุคคลที่เป็นทุกข๑มาให๎เราเห็น ไมํใชํแตํเป็นแตํเขาหนา
เมื่อถึงคราว เราก็จะเป็นทุกข๑อยํางนั้นเหมือนกัน ความแกํและโรคภัยสารพัด
อยําง เราก็รับสมบัติเขาไว๎เหมือนกัน
ตอนผมเด็ก ๆ เวลาดูโทรทัศน๑ได๎เห็นเขาโฆษณา โฆษณาขายยาลดกรดใน
กระเพาะ ผมก็ยังนึกขําอยูํตอนเด็ก ๆ ยาลดกรดในกระเพาะจะทํามาขายใคร
ใครจะไปกิน ยาลดกรดในกระเพาะ จะไปขายใครได้ ใครจะไปกิน ? ตอนเด็ก ๆ
ผมคิดอยํางนั้น ปรากฏวําพอเราอายุ ๒๐ กวํา ๆ เป็นโรคกระเพาะ ต๎องมานั่ง
กินยาลดกรดอยูํหลายปี อ้อ เขาทํามาขายเรานั่นเอง ผู๎ใหญํรุํนกํอนเขาเป็นโรค
กระเพาะ เขาผํานกาลเวลาไป เขาก็ไมํเอาไปไหนเขาก็ฝากให๎รุํนตํอ ๆ มา
ตอนเด็ก ๆ อีกเหมือนกัน เวลาผมได๎ดูโฆษณายาขมน้ําเต๎าทอง เราเห็นเขา
โฆษณาขายยาขมน้ําเต๎าทองเราก็หัวเราะในใจ ว่าของขม ๆ จะทํามาขายใคร
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ใครจะไปซื้อกิน มั นขม ๆ คนจะขายยามันโง่นะ แทนที่มันจะโกหกว่ายาหวาน
มันไม่โกหก มันไปบอกเขาว่ายาขม ใครจะไปซื้อกิน ตอนเด็ก ๆ เราก็คิดอยําง
นี้ พอเราโตขึ้นมา แหมมีอยูํชํวงหนึ่งมันไมํรู๎เป็นอะไรเป็นโรคร๎อนในอยูํเป็นปี ๆ
ต๎องไปซื้อยาขมน้ําเต๎าทองมาต๎ม ซื้อมาที เป็นโหล ๆ ต๎มฉันทุกวัน ตอนนั้น
เป็นพระแล๎ว อ๎อเราก็เพิ่งมารู๎ เขาทํามาขายเราเอง เรานี่เองโงํซื้อ ของขม ๆ
เราก็ต๎องโงํซื้อมากิน
เรานี่เองที่โงํ ที่โงํก็คือเรายังเกิดอยูํ ที่โงํ พอเกิดมาแล๎วเนี่ย มรดกความเจ็บ
ไข๎ความป่วยโรคร๎อยแปดพันเก๎าที่รุํนพํอรุํนปู่ผํานไปแล๎วเขาไมํได๎เอาไปด๎วย เขา
มอบไว๎ ใ ห๎ เ ราหมด เราก็ โ งํ ม าเกิ ด โงํ ม าเกิ ด แล๎ ว ก็ ยั ง ยิ น ดี ใ นโลกนี้ อี ก ยั ง
เพลิดเพลินกับเหยื่อของโลกอีก เห็นอะไรสวยก็อยากอยูํสักร๎อยปีพันปี เพราะ
มันโงํ เราเห็นโทษแล๎วเราก็ต๎องรู๎จักฉลาดมาบ๎าง เมื่อเราเกิดปัญญาเห็นความ
ไมํเที่ยงความเกิดดับขึ้นมา เราก็ต๎องมีศรัทธามีความเพียรในการเจริญกรรมฐาน
ผมเข๎ามาวัด ไทรงามนี่เ ป็นหมาขี้เรื้อนตัวหนึ่ง เหมือนหมาขี้ เรื้อนตัวหนึ่ ง
เลว สุด ๆ แล๎ว ไปไหนไมํรอดแล๎ว หมาขี้เรื้อนตัวหนึ่ง มันไมํมีขนเลย เข๎า
มาถึงก็พระเดชพระคุณทํานสอนเช๎าสอนเย็น เหมือนกั บทํานจับหมาขี้เรื้อนไป
ขัดสีฉวีวรรณโดยไมํเห็นแกํเหน็ดแกํเหนื่อย อยูํที่นี่ ๕ ปี ออกจากที่นี่ไป ลูบข๎าง
ตัว พอมีขนขึ้นมาบ๎าง ไปไหนก็ไมํเคยลืมบุญ คุณของพระอาจารย๑ แตํเดี๋ยวนี้
ทํานก็ไมํมีโอกาสมาแนะนํา อายุมากสังขารเสื่อม เทปทํานก็พูดไว๎มาก พระ
อาจารย๑นํะ ทํานจะไมํคํอยบรรยายอะไรให๎ฟังมาก ทํานจะเน๎นให๎เราสร๎างเหตุ
สร๎างตัวใน ตัวในคือตัวสติ เมื่อบุคคลมีสติ ทุกสิ่งทุกอยํางที่มากระทบจะเป็น
ปัญญาแกํผู๎นั้นทั้งหมด เป็นจริง ๆ ขอให๎มีสติถึงพร๎อมเถิด ความผิดพลาดทั้ง
ปวงก็เกิดปัญญา ความผิดพลาดก็เป็นครู ไมํรู๎สึกวําความผิดพลาดเป็นตราบาป
เจอความผิดพลาดก็รู๎สึกหน๎าชื่นตาบานแจํมใส ไมํเครียด ไมํเดือดร๎อน สติตัว
เดียวเป็นได๎ เป็นเหมือนกับทํอไอเสียรถยนต๑ เป็นที่ระบายความเดือดร๎อนที่เรา
มาเผชิญอารมณ๑ของโลกได๎หมด ธรรมะเทํานั้นที่เป็นที่พึ่งแกํบุคคลที่เกิดมาใน
โลก และความตายจะกรายเข๎ามา เวลาตายมีธรรมะเทํานั้น ธรรมะสุดยอดต๎อง
กรรมฐาน กําหนดหยั่งรู๎สติพร๎อม จึงไปกําหนดหยั่งรู๎ทุกข๑เวทนา เวลาจะตาย
นั้นเราก็ไมํรู๎เวลาตายมันจะทุกข๑แคํไหนเราก็เตรียมเอาไว๎
พระเดชพระคุณทํานจะเน๎นเหตุซะมาก คือต๎องการให๎ลูกศิษย๑มีตัวใน มีตัว
ในและสามารถแก๎อารมณ๑ให๎แกํตัวเอง เมื่อเราฝึกสติใหมํ ๆ สติยังไมํทันอารมณ๑
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เวลาเจอปัญหาติดขัดอารมณ๑ มันก็จําเป็นเหมือนกันที่ต๎องเที่ยวหาคนโน๎นมาแก๎
อารมณ๑ คนนั้ น มาแก๎อารมณ๑ ใหมํ ๆ มั น ก็ เ ป็ นอยํ า งนั้ น ถ๎า ไมํ มีใ ครมาแก๎
อารมณ๑ ก็รู๎สึกเดือดร๎อน แตํเมื่อเราปฏิ บัติเกําเข๎า ชํานาญเข๎า สติเรามั่นคงเข๎า
เราก็ ไมํต๎ องหาใครมาแก๎ อารมณ๑ให๎ เพราะวํา อารมณ๑ทั้งปวงคื อความเกิด ดั บ
อารมณ๑ทั้งปวงมันเป็นแคํขณะจิตเดียว การหยั่งรู๎อารมณ๑ก็หยั่งรู๎ขณะจิตเดียว
การตํอสู๎อารมณ๑ก็ตํอสู๎ขณะจิตเดียว การได๎ผลสู๎สําเร็จก็ขณะจิตเดียว อยําไป
แบกความสําเร็จเอาไว๎ ถ๎าแบกความสําเร็จแล๎วมันจะเกิดความมานะ เยํอ หยิ่ง
ถือดี ตัว มานะเยํ อ หยิ่ งถือดี เป็ น เบรกห๎ามล๎ อความเจริ ญของนักปฏิบั ติธรรม
บุคคลใดผู๎มีความเยํอหยิ่งถือดีมาก ๆ ปฏิบัติได๎ช๎ามาก ปฏิบัติให๎ได๎ดี ต๎องอํอน
น๎อมถํอมตัวให๎มาก ปฏิบัติที่ผ๎าขี้ริ้วได๎ผลเร็วกวําปฏิบัติบนหิ้ง
เวลาเราซักผ๎า ถ๎าคนซักผ๎าที่ฉลาดซักไปดูแตํตรงไหนสกปรกเทํานั้นพอแล๎ว
ตรงไหนสะอาดแล๎วไมํต๎องไปดูก็ได๎ ถ๎าเราไปดูตรงโน๎นสะอาดแล๎วตรงนี้สะอาด
แล๎วเดี๋ยวมันเลิกซักกัน ตรงสะอาดแล๎วเราไมํต๎องไปดูหรอก เราดูแตํตรงไหน
สกปรกบ๎าง เราดูแล๎วเราก็เห็นตรงไหนสกปรกเราก็ขยี้แตํตรงนั้น ขยี้ไปแล๎ว
เดี๋ยวมันก็สะอาดเองไมํต๎องไปแบกความสะอาด ไมํต๎องไปแบกความวําง อยํา
เข๎าไปในความวํางเดี๋ยวมันจะเป็นความไมํวําง ถ๎าเราเข๎าไปในความวํางก็คือ
การทําลายความวําง ถ๎าเราเอาตัวตนไปเสวยในความวํางก็คือเราไปทําลาย
ความวําง เหมือนกับห๎องห๎องหนึ่งมันวําง เราเดินเข๎าไปในห๎องที่มันวําง เราก็ไป
ชื่นชมยินดี ห๎องนี้มันวํางจริง ๆ อะไร ๆ ก็ไมํมี โต๏ะก็ไมํมี เตียงก็ไมํมี มันวําง
จริง ๆ แตํเราลืมไปถนัดเลยวําเราเข๎าไปในห๎องทําให๎ห๎องไมํวําง เราจะให๎ห๎อง
มันวํางเราต๎องออกมาใสํกุญแจปิดมันเสีย อยําเข๎าไปดูความวําง อยําเข๎าไปเห็น
ความวําง อยําเข๎าไปครอบครองความวําง เมื่อเราวางอุเบกขาได๎ อยําไปยินดี
วําเราวางอุเบกขาได๎ เพราะมันจะทําลายตัวอุเบกขา เมื่อเราวางความยึดมั่นถือ
มั่นในตัวตนได๎ อยําไปยึดถือในความยินดีวําเราวางได๎แล๎ว มันจะกลายเป็น
ตัวตนซ๎อนอีก
ผู๎ปฏิบัติถ๎าฉลาดจะเจียมตัวเสมอเพราะมันเป็นเครื่องกันพลาด การปฏิบัติ
มันต๎องมีเครื่องกันพลาดเยอะ ๆ อยําถือวําตัวเองเกํงแล๎ว ดีแล๎ว ทุกปีที่ผํานไป
คือการเรียนรู๎ ความผิดพลาดทั้งปวงมันชํวยให๎เราฉลาดขึ้น มารก็มาชํวยให๎
บารมีเราสูงขึ้น อุปสรรคก็มาสอนให๎เรากระโดดข๎าม ถ๎าเรามีปัญญาแล๎วอะไรก็
ดีหมดในสายตาของเรา แตํเราต๎องฝึกสติไปกํอน ปัญญาที่ขาดสติมันฟุ้ง มีสติ
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แตํขาดปัญญา ยังดีกวํามีปัญญาที่ขาดสติ เพราะมีสติมันจะฉลาดในตัวเอง มี
ปัญญาที่ขาดสติมันไปรู๎เรื่องคนอื่นซะมาก
สติปัฏ ฐานเป็นเรื่ องในกายเราในใจเราหมดเลย บางทีตํอให๎เราโงํแ สนโงํ
ขอให๎เรามีสติเถอะ ก็พอแล๎ว เราโงํในเรื่องข๎างนอกแตํเราฉลาดภายใน ความ
ฉลาดภายในไมํ ต๎ อ งให๎ ใ ครมาตั้ ง ดี ก รี ไมํ ต๎ อ งให๎ ใ ครมาให๎ ป ระกาศนี ย บั ต ร
นักธรรมตรีโทเอกไมํต๎องมี เรื่องความบริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัว ไมํจําเป็นต๎อง
คนอื่นมายอมรับและรับรู๎ด๎วยกับเรา ความบริสุทธิ์ความหมดกิเลส ความหมด
ทุกข๑ของเรา ต๎องให๎ความทุกข๑มารับรอง การเผชิญทุกข๑มารับรอง คือเราเจอ
ทุกข๑แตํเราวางได๎ อยําไปให๎คนอื่นมารับรอง เห็นคนอื่นมาพินอบพิเทามาก ๆ
สําคัญวําเราเป็นเทวดาแล๎ว เป็นการไมํฉลาดสําหรับนักปฏิบัติ เวลามีลาภ มียศ
มีสรรเสริญ สุข บางทีเราดูตัวเองยังไมํออก ต๎องเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข๑
จึงจะรู๎วําเราปลํอยวางได๎จริงหรือเปลํา การบรรลุธรรมจะดูวําบรรลุในมุ๎งไมํได๎
เรานั่งอยูํในมุ๎งคนเดียวเนี่ย จะเข๎าใจวําเราบรรลุขั้นนั้นขั้นนี้ยังไมํได๎ เราจะดูวํา
เราบรรลุธรรมต๎องขณะกระทบอารมณ๑ ขณะกระทบอารมณ๑ตามอายตนะทั้ง ๖
เพราะฉะนั้ น นั กปฏิ บั ติ เ มื่ อปฏิ บั ติ เ ข๎ า ไปจริ ง ๆ จะไมํ ห นี อ ารมณ๑ เพราะ
อายตนะมันเป็นวิปัสสนาภูมิ เป็นที่ตั้งแหํงวิปัสสนา ตากระทบรูป หูกระทบเสียง
จมูกกระทบกลิ่น ลิ้นกระทบรส กายกระทบโผฏฐัพ พะ ใจกระทบธรรมารมณ๑
การงานของผู๎เจริญสติก็คือไปวางอุเบกขาให๎ได๎ขณะกระทบอารมณ๑ อันนี้การ
วางได๎ก็เป็นขั้นเป็นตอนไป
เมื่อวันกํอนพูดถึงพระสูตร ที่ตอนท๎ายสติปัฏฐานสูตร ที่ทํานกลําววําบุคคลผู๎
เจริ ญสติ ปั ฏ ฐานหวั งได๎ วํ า จะเป็ น พระอนาคามี คื อวั น นั้ น ก็ ไมํ พู ด เรื่ องโสดา
สกิทาคา มีบางคนสงสัยวําทําไมถึงข๎ามไป ทําไมพระพุทธเจ๎าถึงข๎ามไป ผม
คิดวํา เมื่อบุคคลมาเจริญสติ ปัฏฐานแล๎วมันเป็นของสูง เหมือนกับเข๎าโรงเรียน
นายร๎อย เลยไมํได๎มาลําดับยศ พลทหาร สิบตรี สิบโท แสดงวําพระพุทธเจ๎า
ทํานให๎คุณคําของสติปัฏฐานสูตรไว๎มาก บุคคลใดมาเจริญสติ ปัฏฐาน ทํานนับ
ให๎เป็นนักเรียนนายร๎อย พอเข๎ารับราชการปุ๊บได๎ร๎อยตรีเลย ทํานเลยไมํได๎กลําว
โสดา สกิทาคาไว๎ตอนท๎ายสูตร นั่นก็คือพระพุทธเจ๎าทํานเห็นคุณคําของสติปัฏฐาน เห็นมาก วําบุคคลที่เจริญสติ ปัฏฐานมันเข๎าใกล๎นิพพานจริง ๆ ทํานจะ
สรรเสริญมาก เมื่อเรารู๎อานิสงส๑ของสติปัฏฐานแล๎ว ฉะนั้นเราก็ควรมีความเพียร
มีความอดทน มีความบากบั่น มั่นคงในสติปัฏฐานให๎มาก อยําทอดธุระ
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เป็นวิปัสสนาต๎องเป็นวิปัสสนาไกํชน คําคํานี้ติดตัวผมไปตลอด ไมํวําผมไป
ไหน ไปไหน เดินทางออกจากวัดไทรงาม ผมไปไหน คํานี้ที่พระเดชพระคุณพูด
ไว๎ติดอยูํในหัวผมไปตลอด คอยเตือนใจวํา เป็นวิปัสสนาอยําเป็นวิปัสสนาไกํแจ๎
นะ ต๎องเป็นวิปัสสนาไกํชน คืออยําเป็นพวกทําสวยแตํไมํเอาถําน อันนี้นี่จะติด
หัว ผมไปมากมากเลย ไปไหนคํ านี้ ก็คอยมาเตือนสติ วํ า เราต๎องเอาให๎จ ริ ง
หนํอย เหมือนกับครูบาอาจารย๑ตามเราไปด๎วย คําสั่งสอนหรือคําดําของครู บาอาจารย๑ไพเราะมาก สําหรับลูกศิษย๑แล๎วคําดําของครู บาอาจารย๑ไมํวําจะดําแรง
แคํไหน ใช๎คําแรงแคํไหน เราต๎องถือวําไพเราะมาก เพราะวําเราฟังแล๎วเราได๎ดี
เมื่อตอนที่ผมจะไปกราบลาหลวงพํอออกจากวัดเมื่อปี ๓๔ ผมคิดวําผมจะไป
แถวสกลนคร อุดรธานี ผมก็ไมํได๎บอกทําน ปกติผมก็ไมํคํอยได๎เข๎าใกล๎ทําน วัน
นั้น ก็ ไปกราบลา ไปกราบลาวํา หลวงพํ อครั บ ผมลาจะออกจากวั ด ไปครั บ
หลวงพํอทํานเงยหน๎ามา ทํานก็ถามวําจะไปอีสานเหนือหรือ เรายังไมํได๎บอก
ทํานเลย ทํานรู๎มาได๎ เราก็ตกใจวําเอ๏ะเรายังไมํได๎บอกจะไปไหน แตํรู๎วําเราจะ
ไปอีสานเหนือ เราก็รับวําครับ พอรับวําครับเสร็จ หลวงพํอทํานแทนที่จะให๎พร
โอ๎ ทํานดําเราเป็นชุดเลย เราเลวเรื่องไหน ทํานรู๎ไปทุกอยําง แล๎วทํานก็ดําตั้ง
นาน ตอนนั้นเราก็ไมํพอใจ ทําไมเราจะไปหลวงพํอถึงดํา แทนที่จะให๎พร แหม
เมื่อเราออกจากวัดไปแล๎วคําดําของทํานมาคอยเตือนสติเราตลอด มันรู๎สึกวําคํา
ดําของครูบาอาจารย๑ไพเราะที่สุด เป็นคําที่ไพเราะมาก ไพเราะ ๆ ยิ่งกวําพรใด
ๆ เพราะวําเป็นคําที่กระหนาบเราให๎เราได๎ดี เป็นคําที่ไพเราะเพราะพริ้งมาก
เราพ๎นนรกมาได๎ก็เพราะคําดําของทํานนั่นเอง
เพราะฉะนั้น ศิษย๑ที่ดีนี่ เราต๎องเอาคําดําของครู บาอาจารย๑ไว๎บนหัว รู๎สึกวํา
ได๎ผลมาก เพราะพระเดชพระคุณ ผมรู๎สึกวําทํานมีญาณวิเศษมาก แตํวําไมํคํอย
แสดง ทํานจะรู๎อัธยาศัยของคน ทํานดําผมไว๎ รู๎หมดวําเราเลวเรื่องใด ทํานรู๎
หมดเลย ทํานดําเป็นชุดเลย เราก็ได๎รับคําดําจากทํานไปขัดเกลาตัวเอง ไป
ปรับปรุงตัวเอง ก็รู๎สึกภาคภูมิใจมาก ที่ได๎มาเป็นศิษย๑วัดไทรงาม แตํวําตอนนี้
ผู๎พู ดผมนี้ก็ยั งไมํ เกํ งเทํ า ไหรํ กํา ลั งศึกษาอยูํ เวลาแตํล ะปี ที่ผํา นไปคื อการ
เรียนรู๎ อุปสรรคที่เข๎ามาคือสิ่งที่สอนให๎ฉลาดขึ้น ความผิดพลาดเป็นครู ตอนนี้
ก็ ยั ง ไมํ เ กํ ง แตํ มี ศ รั ท ธาที่ จ ะเรี ย นรู๎ เรี ย นรู๎ ใ นสายกรรมฐาน สายปฏิ บั ติ ใ น
พรหมจรรย๑นี้ไป

๒๕๙

ธรรมเทศนา เรื่อง ‚ทุกข๑อริยสัจ‛

ณ เวลานี้ก็สมควรแล๎ว ก็รู๎สึกวําเป็นเกียรติเป็นอยํางยิ่งในวันนี้ ปุบปับก็
ได๎มาพูด ไมํได๎ตั้งใจไว๎ เลยพูดอะไรก็สํงเดชไปอยํางนั้นเอง ก็ท๎ายที่สุดแหํง
การบรรยาย ขออาราธนาคุ ณพระศรี รั ตนตรัย จงคุ๎ ม ครองผู๎ป ฏิ บัติธ รรม ให๎
เข๎าถึงธรรม ได๎บรรลุธรรมเข๎าถึงมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อันจะถึงด๎วยกันทุก
ทํานทุกคนเทอญ สาธุ
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๓ มกราคม ๒๕๔๑

๒๖๐

๒๖๑

ธรรมเทศนา เรือ่ ง
‚ธรรมในธรรม‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๑๗ ก.พ. ๒๕๔๒

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ขอนอบน๎ อมแดํพ ระผู๎มี พ ระภาคเจ๎า ขอนอบน๎ อมพระธรรม พระอริย สงฆ๑
และพระเดชพระคุณผู๎เป็นอาจารย๑ ขอนมัสการพระเถรานุเถระ ผู๎มีพรรษายุกาล
และปัจฉิมายุกาล เจริญพรสามเณรและญาติโยมอุบาสก อุบาสิกา วันนี้ถือเป็น
โอกาสดีที่มีโอกาสได๎มาปรารภธรรม
ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา สัพเพธัมมาอนัตตา สัพเพธัมมานาลัง อภินิเวสายะ
ธรรมทั้งปวงไมํควรยึดมั่นถือมั่น ควรเป็น อนาลโย ไมํมีความอาลัยในธรรมทั้ง
ปวง ธรรมทั้งปวงหมายถึง รูปธรรมและนามธรรม สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นใน
เบื้องต๎น ตั้งอยูํในทํามกลางและก็ดับไปในที่สุด บุคคลผู๎จะเป็นอนาลโยตํอธรรม
ทั้งปวงคือไมํมีความอาลัย ไมํมีความอาลัยหมายถึงสามารถอยูํกับธรรมทั้งปวง
อยํางไมํถูกกัด ที่ไมํถูกกัดเพราะวํารู๎ธรรมชาติของมัน เข๎าใจมันถูก ปฏิบัติตํอมัน
ได๎ถูกตามธรรมชาติของธรรมนั้น รู๎ธรรมชาติวํามันไมํเที่ยง มันเป็นทุกข๑ มันเป็น
อนัตตา การที่เราจะรู๎จะต๎องมีสติหยั่งรู๎ การรู๎ใดที่ไมํประกอบด๎วยสติ ไมํใชํความรู๎
ที่แท๎จริง เป็นความรู๎ที่แทรกด๎วยโมหะ เพราะวําความไร๎สติเป็นตัวโมหะ มันมี
โมหะแทรกอยูํ รู๎ ทํ ว มหั ว เอาตั ว ไมํ ร อด ฉะนั้ น พระผู๎ มี พ ระภาคเจ๎ า จึ ง ทรง
สรรเสริญการเจริญสติ ให๎ภิกษุผู๎บวชในธรรมวินัยนี้ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ พึงเห็นธรรมในธรรมอยูํ เห็นธรรมในธรรมเพื่อจะลํวงรู๎ความเป็นจริงของ
ธรรม

๒๖๒
คําวํ าฐานธรรมในธรรมมั นตั้งอยูํที่ไหน ฐานที่ ตั้งแหํงสติของฐานธรรมใน
ธรรมอยูํที่ไหน ก็อยูํที่ฐานกายในกาย ฐานเวทนาในเวทนา และฐานจิตในจิต
ฐานธรรมในธรรมจะแทรกอยูํในกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต เมื่อพระ
โยคาวจร ผู๎ป ระพฤติใ นมหาสติ ปั ฏ ฐาน เจริ ญ ฟั่ น เฝือ อบรมจนมี ส ติแ กํ ก ล๎ า
ปัญญาแกํกล๎า อุปาทานที่ยึดมั่นอยํางรุนแรงที่กายในกาย เวทนาในเวทนา และ
จิ ต ในจิ ต จะเบาบางลง ยํ อมจะเห็น วํ า สิ่ งทั้ งหลายทั้ งปวงคื อธรรมะ มี ส ภาพ
เกิด ขึ้น ตั้งอยูํ ดับ ไป ธรรมะตัวนี้ ที่เ ราจะต๎องเฟ้น ก็ คือ ธรรมะใด ๆ ก็ตามที่
เกิดขึ้นที่กายยาววาหนาคืบ กว๎างศอกกํามา พร๎อมด๎วยสัญญาและใจ
ธรรมหมวดแรกที่เราจะหยั่งรู๎ ก็คือกิเลส กิเลสก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นในจิต และทํา
ให๎จิตเศร๎าหมอง นี่คือกิเลส พระโยคาวจรผู๎ปฏิบัติจะต๎องเจริญสติให๎มีความรู๎วํา
กิเลสเกิดขึ้นเมื่อไร แล๎วเราจะจัดการกับกิเลสอยํางไร เบื้องต๎นกิเลสที่ปรากฏแกํ
สติ ยํ อ มจะเป็ น ปั ญ หา กิ เ ลสที่ เ กิ ด ขึ้ น ยํ อ มจะเป็ น ปั ญ หาแกํ พ ระโยคาวจร
ยํอมจะเกิดโทมนัส เกิดความทุกข๑เมื่อกิเลสเกิด อยากให๎จิตตัวเองปราศจาก
กิเลส แตํกิเลสก็ไมํอยูํภายใต๎อํานาจบังคับบัญชาของเรา เมื่อมีเหตุปัจจัยให๎เกิด
กิเลสก็เกิด เมื่อเหตุปัจจัยนั้นดับ กิเลสก็ดับ กิเลสก็คือสิ่งเกิดดับ รวมลงใน
ความที่ ยิ น ดี ยิ น ร๎ า ยขณะตาเห็น รู ป หูได๎ ยิ น เสี ย ง จมู กได๎ กลิ่ น ลิ้ น ได๎ ร ส กาย
ถูกต๎องโผฏฐัพพะ ใจกระทบธรรมารมณ๑ เมื่อเกิดความยินดียินร๎ายขึ้นนั่นก็คือ
กิเลส ความยินดีก็คือราคะ ความยินร๎ายก็คือโทสะ ความไมํลํวงรู๎เทําทันความ
จริงจนปลํอยให๎ราคะและโทสะเกิด นั่นคือโมหะ ความหลง ความไมํแจํมแจ๎ง ไมํ
สามารถควบคุมอาการแสดงออกในจิตของเรา ตํอสิ่งเร๎าที่มากระทบตามทวารทั้ง
๖
ความจริ ง สิ่ ง ทั้ ง ปวงไมํ เ ที่ ย ง ตาก็ ไ มํ เ ที่ ย ง รู ป ที่ ม ากระทบตาก็ ไ มํ เ ที่ ย ง
วิญญาณที่มารับทางตาก็ไมํเที่ยง ความยินดียินร๎ายที่เกิดขณะรูปกระทบตาก็ไมํ
เที่ยงเชํนเดียวกัน เมื่อบุคคลเจริญสติตั้งมั่นอยูํในอารมณ๑ปัจจุบันและซาบซึ้ง
แจํมแจ๎งถึงความไมํเที่ยง สิ่งทั้งปวงก็จะสักแตํวําเกิด สักแตํวําดับ สักแตํวํายินดี
สักแตํวํายินร๎าย
อันนี้คือบรรลุผลที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าต๎องการ นั่นคือ เมื่อเรามีสติเห็นธรรม
ในธรรมอยูํ มีปัญญาแจํมแจ๎งเห็นความไมํเที่ยง เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตา ยํอมเกิด
ญาณ ที่จะละ ญาณที่จะละ คือมีสติเห็นวําธรรมมีอยูํก็สักแตํวํา ธรรมที่เกิดขึ้นก็
สักแตํวําเกิดขึ้น ธรรมที่ดับไปก็สักแตํวําดับไป หรือสติวําธรรมมีอยูํเข๎าไปตั้ง

ธรรมเทศนา เรื่อง ‚ธรรมในธรรม‛

๒๖๓

เฉพาะหน๎าแกํเธอนั้น สักแตํเพียงวําอาศัยรู๎ อาศัยระลึก เธอยํอมไมํติดอยูํด๎วย
ยํอมไมํ ยึ ดถืออะไร ๆ ในโลกด๎ว ย สติและปัญญาจะให๎เ ราเข๎ าถึงในสิ่ งที่ เ รา
ต๎องการในภาคปฏิบัติก็คือ ความดับทุกข๑
ความทุกข๑มันมีกิเลสเป็นต๎นเหตุ กิเลสก็คือความยินดียินร๎าย เราจึงจําเป็น
จะต๎องฟั่นเฝืออบรมสติของเราให๎มีความมั่นคง เมื่อสติมั่นคง ปัญญายํอมเกิดได๎
ปัญญาที่เกิดจะต๎องเป็นปัญญาในปัจจุบัน ขณะ จึงจะละอารมณ๑ได๎ ปัญญาใน
ปัจจุบัน ขณะหมายความวําต๎องถึงพร๎อมด๎วยสติ สติต๎องคม ต๎ องมีฐานรองรับ
สติจะคมได๎ต๎องมีฐานที่ตั้งแหํงสติ คือฐานอันเป็นที่ตั้งแหํงสติฐานใดก็ตามที่เรามี
ความชํานาญที่ชํวยให๎สติเรามั่นคงแข็งแรง เข๎มแข็ง คม ฐานนั้นเป็นสิ่งที่เรา
จําเป็นจะต๎องฝึกฝนอยูํเรื่อย อยํางที่พระเดชพระคุณทํานสอนให๎ยกมือหรือเดิน
จงกรม เป็นการลับสติให๎คม
สติจําเป็นในที่ทั้งปวง ที่จะละอารมณ๑อยูํในโลกอยํางอนาลโย ไมํอาลัย ไมํติด
ข๎อง อยูํอยํางไมํติดข๎องก็คือการไมํยินดียินร๎ายตํอโลก สักวํา ทุกอาการที่มา
กระทบ สักวํากระทบ ตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกได๎กลิ่น ลิ้นได๎รส กายถูกต๎อง
โผฏฐัพพะ ใจกระทบธรรมารมณ๑
อยํ า ปลํ อยให๎จิตปรุงแตํงไปในทางที่วํ า จะมี ตัว เราของเรา มี การยึ ดครอง
ของอัสมิมานะ ขณะที่กระทบอารมณ๑ถ๎าเรามีตัวยินดียินร๎ายขึ้นมา ความหิวก็
เกิด จิตหิว เมื่อจิตหิวขึ้นมาก็จะเกิดอุปาทานยึดมั่น วําสิ่งนี้เราชอบ สิ่งนี้เราไมํ
ชอบ เราจะต๎องขวนขวายแสวงหาสิ่ งที่เราชอบด๎วยวิธีการใด หรือเราจะต๎อง
ขวนขวายหนีสิ่งที่เราไมํชอบด๎วยวิธีการใด อุปาทานยํอมเกิด
ฉะนั้ น พึ ง เจริ ญ สติ ใ ห๎ มั่ น คง ให๎ เ ต็ ม รอบ เพื่ อ ความไมํ ป ระมาท บุ ค คลผู๎
ประมาทก็คือผู๎ที่ตายแล๎ว ตายจากโลกุตตรธรรม ธรรมที่พ๎นโลก ความพ๎นโลก
ไมํใชํพ๎นที่ไหน พ๎นที่อายตนะ ขณะกระทบอารมณ๑ เราจะสํงจิตไปที่ไหนก็ไมํได๎
เราจะต๎องกํา หนดสติเราไว๎ใ นกายยาววาหนาคืบ ของเรา เพื่ อจะให๎สติเราคม
พร๎อมที่จะรับอารมณ๑ตามทวารทั้ง ๖ ถ๎าปลํอยสติไปที่อื่น ปลํอยไปไหนก็ตาม
คิดวําจะออกนอกโลกด๎วยการสํงจิตไป ผิดแล๎ว เราจะพ๎นโลกต๎องพ๎นที่กายยาว
วาหนาคืบของเรานี่ สติกําหนดที่กายยาววาหนาคืบของเราให๎ดี
อุปาทานขันธ๑เป็นเหตุแหํงความทุกข๑ ความยึดมั่น จิตที่มายึดมั่นในกาย ใน
รูปขันธ๑ ในกายวําเป็นเราเป็นของเรา เป็นความเดือดร๎อน เป็นความทุกข๑เข็ญ
จิตที่มายึดมั่นในเวทนา ความสุข ทุกข๑ อุเบกขา วําเป็นเราเป็นของเรา ขณะเสวย

๒๖๔
ความสุขก็ตาม ความทุกข๑ก็ตาม ความไมํสุขไมํทุกข๑ก็ตาม ถ๎าเรามีความยึดมั่น
ถือมั่นวําเราเป็นผู๎เสวย มันไมํหยุดอยูํแคํเวทนา หลังจากเวทนาก็จะเป็นตัณหา
ตัณหา ๓ ก็คือ อยากให๎มา อยากให๎อยูํ อยากให๎ไป ขณะเราเสวยสุข เวทนา เรา
อยากได๎สุขเวทนานั้นก็ตาม สิ่งที่ทําให๎เกิดสุขเวทนาก็ตาม ตัวเราที่รู๎สึกมีตัวเรา
เป็นผู๎เสวยสุขเวทนานั้นก็ตาม เราจะมีความคิดวําอยากให๎สิ่งเหลํานี้อยูํยงคงทน
เป็นหมื่นปี แสนปี ความคิดอันนี้เป็นความคิดที่ผิดธรรมชาติ เพราะวําสิ่งทั้งปวง
ไมํเที่ยง
ความคิดที่สวนทางกับคําวําสิ่งทั้งปวงไมํเที่ยง เป็นความเจ็บปวด เดือดร๎อน
แสนสาหัสของผู๎คิดนั่นเอง เป็นความคิดผิด หวังผิด เมื่อหวังผิดก็ผิดหวัง ขณะที่
เสวยทุ กขเวทนา เรามี อุป าทานในทุ กขเวทนา เราไมํ ส ามารถมี ส ติหยั่ งรู๎ ใ น
ทุกขเวทนา วําในทุกขเวทนานี้สักแตํวําเกิดขึ้นตั้งอยูํดับไป ไมํมีตัวเราไมํมีของ
เรา ไมํมีตัวเราเป็นผู๎เสวยทุกข๑
ถ๎าสติเราไมํทันก็จะเกิดวิภวตัณหาอยากให๎ไป พออยากให๎ไป ความรุํมร๎อน
กระวนกระวายของจิตก็เกิดขึ้น เพราะไมํเข๎าใจสภาพความจริงวําทุกขเวทนาก็
ตาม สิ่งที่ทําให๎เกิดทุกขเวทนาก็ตาม ตัวของบุคคลผู๎เสวยทุกขเวทนาก็ตาม ไมํ
เที่ยง เกิดขึ้นตั้งอยูํดับไปขณะที่กระทบอารมณ๑ตามทวารทั้ง ๖ เกิดขึ้นตั้งอยูํดับ
ไปตลอด อันนี้สติไมํทันไมํสามารถหยั่งรู๎ ไมํสามารถแยกอุปาทานออกมาจาก
เวทนาได๎ ฉะนั้ นจึ งเกิ ดทุ กข๑ ทุกข๑ซ้ํ าสองเข๎า ไปอีก พระผู๎มีพ ระภาคเจ๎ าทรง
เปรียบบุคคลผู๎มีอุปาทานในทุกขเวทนาวํา คือบุคคลที่ถูกศรยิงดอกแรก และก็ถูก
ศรดอกที่สองยิงซ้ําเข๎าไปอีก เพราะไมํเข๎าใจความจริงวําสิ่งทั้งปวงไมํเที่ยงไมํควร
ยึดมั่นถือมั่น
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไมํวํารูปธรรมนามธรรม เป็นสิ่งที่ผํานมาเพื่อจะผํานไป
ทั้งสิ้น ไมํวํารูปธรรมนามธรรม อารมณ๑ขณะหนึ่ง เวทนาขณะหนึ่ง ตัวเสวย
ขณะที่เรารู๎ถึงความสุขความทุกข๑ อันนี้จะต๎องมีสติหยั่งรู๎ให๎ดี เมื่อมีสติหยั่งรู๎ใน
เวทนา เห็นแจ๎งซึ่งความทุกข๑ เห็นโทษในตัวเสวย เห็นโทษที่จะเข๎าไปกอดรัด
จะเกิดความเบื่อหนํายที่จะเสวยสุข เวทนา เกิดปัญญาเห็นทุกข๑เห็นโทษ จะเกิด
ความเบื่ อ หนํ า ยที่ จ ะไปเสวยสุ ข เวทนา เกิ ด ความเบื่ อ หนํ า ยระดั บ หนึ่ ง ก็ จ ะ
สามารถปลํอยวางได๎ขณะหนึ่ง เกิดอุเบกขาไมํยินดีที่จะเข๎าไปเสวย
ผู๎ปฏิบัติธรรมเมื่อสติละเอียดขึ้นจะเห็นอุเบกขาเวทนา อุเบกขาเวทนาก็คือ
เวทนาขณะที่เราปลํอยวางได๎ อันนี้เราก็จะต๎องระวังให๎ดี แม๎แตํอุเบกขาเวทนาก็
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สามารถขุดหลุมลํอเราได๎ ต๎องระวังให๎ดี ถ๎าเราไมํมีสติตํอเนื่องตั้งอยูํในฐาน สติก็
จะตกฐาน ตกฐานอยํางไร ตกฐานเข๎าไปจับอุเบกขาเวทนาเป็นตัวกูของกูขึ้นมา
อีก รู๎สึกดีใจภูมิใจ วํา โอ้โฮ ! น่าดีใจเหลือเกินน่าภูมิใจเหลือเกิน เราสามารถ
ปฏิบัติธรรมจนปล่อยละวางเวทนาได้ ละวางสุขละวางทุกข์ได้ เมื่อเราเอาจิตเข๎า
ไปยึดมั่นในอุเบกขาเวทนา มันจะเกิดความดีใจ ภูมิใจ เยํอหยิ่ง ถือดี ปีติ รู๎สึกยก
ตนขํมผู๎อื่น คนอื่นไมํได๎ดีเหมือนอยํางเรา นี่คือหลุมพราง หลุมพรางเหลํานี้ก็คือ
การแสดงปริมาณความโงํเขลาของผู๎ปฏิบัติธรรมที่ยังเหลืออยูํ เราต๎ องหยั่งรู๎ให๎ดี
เพราะวําเมื่อเราเกิดความยึดมั่น ยินดี เพลิดเพลิน ภูมิใจ เยํอ หยิ่ง ถือดี ยกตน
ขํมผู๎อื่น วําเราปลํอยวางได๎ ขณะนั้นปลํอยวางไมํได๎เสียแล๎ว แตํวําถ๎าสติเราไมํ
ทัน เราไมํมีปัจจุบันอารมณ๑เป็นที่ตั้ง เราก็จะเอาอารมณ๑อดีตมาเป็นที่ตั้ง อารมณ๑
อดีตคืออารมณ๑ที่เราปลํอยวางได๎ซึ่งเป็นอดีตไปแล๎ว มันไมํมีอยูํแล๎ว อดีตก็ดับไป
แล๎ว ขณะนี้จิตปลํอยวางไมํได๎เสียแล๎ว
อันนี้ถ๎าบุคคลผู๎นั้นมีความอํอนน๎อมถํอมตัวอยูํบ๎าง ก็จะเห็นโทษของตัวเอง
ได๎เร็ว จะรู๎สึกวําขณะนั้นจิตเราเริ่มฟุ้งซํานขึ้นมาแล๎ว จิตเราไมํมีตัวอุเบกขาซะ
แล๎ ว จิ ต เราไมํ ส งบซะแล๎ ว ต๎องกลั บ มาคร่ํ า เครํ งฝึ กฝนปฏิ บั ติ เพื่ อคื น เอาตั ว
อุเบกขานั้นกลับมา แตํถ๎าหากบุคคลผู๎ปฏิบัติไมํมีความอํอนน๎อมถํอมตัวอยูํใน
จิตบ๎างเลย จิตจะคุ๎นเคยที่จะฮึกเหิมลําพองยกตนขํมผู๎อื่นด๎วยสิ่งที่มันดับไปแล๎ว
อันนี้เป็นเรื่องนําเศร๎าที่สุดของผู๎ปฏิบัติธรรม เพราะขณะนั้นบุคคลผู๎นั้นปลํอยวาง
ไมํได๎เสียแล๎ว เพราะความที่สติไมํคม ไมํสามารถหยั่งรู๎ในปัจจุบัน อารมณ๑ ไมํ
สามารถหยั่งทราบสภาวะจิตตัวเองในปัจจุบัน ขณะ วําตอนนี้จิตเราฟุ้งซําน จิต
เราปลํอยวางไมํได๎ จิตเราประกอบด๎วยความลําพองอยํางแรง บุคคลพวกนั้นจะ
เดือดร๎อนมาก เมื่อความจริงไมํยอมเป็นไปตามความปรุงแตํงความหลงผิดของ
ตัวเอง ความจริงขณะนั้นก็คือจิตฟุ้งซํานอยูํ เพราะฉะนั้น ฐานที่ตั้งแหํงสติจึง
สําคัญมาก
อยําให๎ลืมทําครู การยกมือก็ตาม การเดินจงกรมก็ตาม ชํวยให๎สติเราคม สติ
เราคมคื อสามารถรั บ รู๎ รั บ ทราบหยั่ ง รู๎ ปั จ จุ บั น อารมณ๑ ได๎ ขณะที่ ส ติ หยั่ งรู๎ ใ น
ปัจ จุบั น อารมณ๑ โมหะจะแทรกไมํ ได๎ เพราะเป็ น ปัญญา ที่ ใดมีปั ญญาที่นั่ น มี
ความหลงไมํได๎
คําวําปัญญา ปัญญาที่จะละกิเลสได๎ ปัญญาที่จะพอกพูนถึงขนาดมาตัดกิเลส
ได๎ จะต๎องเป็นปัญญาในปัจจุบัน ขณะ ที่ได๎เห็น ได๎รับรู๎ ในขณะที่สติตั้งมั่น อันนี้

๒๖๖
จะเป็นตัวปัญญาที่แท๎จริงของผู๎ปฏิบัติ ปัญญาอยํางอื่นที่จําได๎ คิดได๎ ฟังมาได๎
อันนั้น เอามาอาศัยเพื่อมีประโยชน๑ในการตัดกิเลสไมํได๎ ปัญญาที่จะนํามาตัด
กิเลสได๎ เราต๎องพอกพูนมาจากภาวนามยปัญญาขณะหนึ่ง ขณะหนึ่ง ขณะหนึ่ง
ที่หยั่งรู๎ตามฐานตําง ๆ
อยําลืมฐานครู ฐานกายในกาย ที่กายในกายมันมีจิตอยูํด๎วยขณะนั้นขันธ๑ ๕
ก็ครบบริบูรณ๑หมด คําวําฐานธรรมในธรรมเราไมํต๎องไปหาฐานธรรมในธรรมที่
ไหน มันอยูํที่ฐานกายในกาย ฐานเวทนาในเวทนา ฐานจิตในจิต อันนี้เมื่อสติเรา
คมมากขึ้น ปัญญาเราแกํกล๎ามากขึ้น อุปาทานจะน๎อยลง ความยึดมั่นถือมั่นมัน
น๎อยลง ความยินดียินร๎ายตําง ๆ น๎อยลง มันจะชํวยกันเป็นกระบวนการ เมื่อ
ความยึดมั่นถือมั่นมันน๎อยลง ความยินดียินร๎ายก็น๎อยลง เมื่อความยินดียินร๎าย
น๎อยลง ความยึดมั่นถือมั่นก็น๎อยลง มันขัดเกลาซึ่งกันและกัน
การละตัณหาและการละอุปาทานขัดเกลาซึ่งกันและกัน ชํวยหนุนซึ่งกันและ
กัน เมื่อเราปฏิบัติสติปัฏฐานชํานาญขึ้น อุปาทานจะน๎อยลง ปัญญาจะแจํมแจ๎ง
มากขึ้น ความลุกโพลง ความสวํางของญาณปัญญาจะมีสูง ความยึดมั่นถือมั่นใน
กาย ที่กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิตจะลดลง ญาณปัญญาจะเห็นวําสิ่ง
ทั้งปวงสักแตํวําธรรมะ ธรรมะเหลํานี้เกิดตามทวารทั้ง ๖ ขณะตาเห็นรูป หูฟัง
เสียง จมูกได๎กลิ่น ลิ้นได๎รส กายถูกต๎องโผฏฐัพพะ ใจกระทบธรรมารมณ๑
ขณะกระทบตามทวารใดทวารหนึ่ง ขันธ๑ ๕ อยูํตรงนั้น รูปขันธ๑คือที่ตั้งที่ทรง
ของนามธรรม เวทนาขันธ๑ก็คือตัวเสวยอารมณ๑ในทวารนั้น ๆ ขณะนั้น ขณะหนึ่ง
ของสติที่เราไปหยั่งรู๎ตามทวารนั้น ๆ สัญญาขันธ๑ก็คือการกําหนดหมาย การ
กําหนดหมายอารมณ๑ นี่เป็นอยํางนั้น นั่นเป็นอยํางนี้ นี่เป็นพระ นั่นเป็นชี นี่เป็น
สีเขียว นั่นเป็นสีแดง ตัวกําหนดหมายเป็นสัญญาขันธ๑ สังขารขันธ๑ก็คือความ
ปรุงแตํง ความคิดได๎ ความแทรกอารมณ๑เข๎าไปได๎ในขณะกระทบอารมณ๑ นี่คือ
สั ง ขารขั น ธ๑ วิ ญ ญาณขั น ธ๑ ก็ คื อ ตั ว รั บ รู๎ ตั ว รั บ รู๎ เสี ย อยํ า งเดี ย วที่ ตั ว รั บ รู๎ มี
อุปาทาน มันจึงไมํใชํวิญญาณที่บริสุทธิ์ ไมํสักแตํวํารับรู๎ รับรู๎แล๎วก็วางลงไป
วิญญาณประกอบด๎วยอุปาทานรับรู๎ มันเกิดความหมายมั่นยึดมั่น ปรุงแตํง เพื่อ
ความยินดียินร๎าย กําหนดหมายสิ่งนี้เป็นอยํางนั้น สิ่งนั้นเป็นอยํางนี้ เสวย
อารมณ๑สิ่งที่ชอบก็เข๎าไปเสวยยินดีพอใจเกิดความกระหายเป็นสุขเวทนา สิ่งที่ไมํ
ชอบ รังเกียจ ไมํพอใจ ดิ้นรน ขวนขวายจะหนีด๎วยทุกขเวทนา
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อุเ บกขาเวทนา ของผู๎ มี อุ ป าทาน เป็ น อุ เ บกขาที่ โ ดนแทรกไปด๎ ว ยอั ต ตา
อุปาทานทั้งปวง ยึดมั่น ถือมั่น เยํอหยิ่งถือดี ยกตนขํมทําน ถึงเรียกวําขันธ๑ ๕ ที่
มีอุปาทาน เป็นปัจจัยแหํงทุกข๑
ธรรมในธรรมปรากฏตามทวารทั้ง ๖ เมื่อญาณปัญญาแยกออกไปเนี่ย แยก
เป็นขันธ๑ รูปขันธ๑ เวทนาขันธ๑ สัญญาขันธ๑ สังขารขันธ๑ วิญญาณขันธ๑ เมื่อญาณปัญญาสติเราคมขึ้นไปอีก มันจะรู๎วําอันนี้คือขันธ๑ อันนี้คืออุปาทานที่ไปยึดมั่น
ขันธ๑ ขันธ๑ต๎องทรงไว๎ เป็นสิ่งมีอยูํ แตํอุปาทานต๎องทําลาย อุปาทานคือสังโยชน๑
คือตัวเชื่อม ตัวเชื่อมระหวํางอารมณ๑ ไมํรับรู๎เฉย ๆ สักแตํวํารู๎ เมื่อญาณปัญญา
แยบคายยิ่งขึ้น การแยบคายต๎องแยบคายเอง ไมํมีใครมาทําให๎แยบคายให๎ ต๎อง
แยบคายจากการฟั่นเฝือ อบรมบํมสติ จนสติมันคม มันเห็นปัจจุบัน ขณะ ชัดเจน
มันจะเห็นอาการของกิเลสตัวเอง เห็นอะไรก็ไมํมีคําเทํากับเห็นกิเลสตัวเอง นั่น
คือเราจะเห็น เราจะรู๎ วําสิ่งนี้คือขันธ๑ สิ่งนี้คืออุปาทาน
ธรรมะที่เกิดกับจิต ขันธ๑ ๕ ปรากฏทางทวารทั้ง ๖ ก็จริงอยูํ แตํธรรมะที่มี
อิ ท ธิ พ ลอยูํ ม าก ๆ ก็ คื อ สั ง ขารขั น ธ๑ ตั ว ปรุ ง แตํ ง ให๎ ดี ให๎ ชั่ ว ให๎ บุ ญ ให๎ บ าป
สังขารขันธ๑ พระผู๎มีพระภาคแยกออกให๎เห็นเป็นนิวรณ๑พวกหนึ่ง เป็นโพชฌงค๑
พวกหนึ่ง
นิ ว รณ์ คื อ ฝ่ า ยที่ จ ะขวางกั้ น ไมํ ใ ห๎ ผู๎ ป ฏิ บั ติ เ จริ ญ รุํ ง เรื อ งในธรรม ฝ่ า ย
โพชฌงค๑เป็นฝ่ายที่เสริมเกื้อหนุน ชํวยเหลือให๎ผู๎ปฏิบัติเจริญในธรรม อันนี้เรา
จะต๎องมาหยั่งรู๎อีก ต๎องสามารถควบคุมได๎ ต๎องรู๎ขณะมันเกิด ขณะมันดับ ขณะ
นิวรณ๑เกิดมันก็ทําร๎ายจิตเราพอสมควร แตํถ๎าเราไปยึดมัน มันจะทําร๎ายเรามาก
ยิ่งขึ้นเพราะธรรมชาติของนิวรณ๑เป็นสิ่งที่เ กิดดับ ตั้งอยูํขณะหนึ่งและก็ดับไป
บุคคลผู๎หยั่งรู๎เห็นวํานิวรณ๑เกิดในจิตตน เริ่มต๎นจะรู๎สึกวําเป็นปัญหา เป็นปัญหา
มากเลยเครียด รู๎สึกเป็นทุกข๑ที่นิวรณ๑เกิด นี่ความจริงนิวรณ๑มันเกิดดับ
ปัญหาที่เราวําเป็นปัญหา ถ๎าเราหยั่งรู๎ด๎วยสติด๎วยปัญญาจะรู๎สึกวําปัญหาไมํ
ใหญํซะแล๎ว เพราะวําปัญหาเหลํานี้คือความเกิดดับ มันมีและไมํมี มันผํานมา
และผํานไป ฉะนั้นเราก็ตั้งสติและปัญญาญาณหยั่งรู๎และมีอุเบกขา ไมํติด ไมํเป็น
ทุกข๑กับมันขณะนิวรณ๑เกิด อันนี้คือ ธรรมในธรรมหมวดหนึ่งที่พระผู๎มีพระภาค
ต๎องการให๎ผู๎ปฏิบัติแยบคาย แจํมแจ๎ง อยูํกับมันแตํไมํเดือดร๎อนกับมัน

๒๖๘
กิเลสทั้งปวงคือความเกิดดับ เพราะฉะนั้นเมื่อเรามารู๎เรื่องนี้ กิเลสทั้งหลายก็
ไมํนํากลัวเสียแล๎ว แตํเราต๎องสร๎างสติของเราให๎คม ไปหยั่งรู๎มันในปัจจุบันขณะ
ขณะที่มันเกิด อันนั้นแหละจะเป็นประโยชน๑แกํผู๎ปฏิบัติ
ธรรมอีกหมวดหนึ่ง ที่พระผูม๎ ีพระภาคทรงแยกมาให๎ก็คือโพชฌงค์ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา โพชฌงค๑ทั้ง ๗ องค๑ เป็นสิ่งที่ผู๎ปฏิบัติ
สมควรสร๎างให๎เกิด ในจิต เพราะเป็นองค๑ธรรมแหํงการตรัสรู๎ เป็นองค๑ธรรมที่
เกื้ อ กู ล การรู๎ แ จ๎ ง เห็ น จริ ง เป็ น องค๑ ธ รรมที่ เ ป็ น คุ ณ เกื้ อ หนุ น แหํ ง การบรรลุ
อริยมรรค อริยผล
ของทั้ ง หลายไมํ วํ า ดี ป านใด ถ๎ า เราใช๎ ไ มํ ถู ก จั บ ไมํ ถู ก ที่ เป็ น โทษอี ก
เหมือนกัน สติก็เป็นที่ปรารถนาในที่ทั้งปวง ขณะเราสร๎างโพชฌงค๑ องค๑แหํง
ตรัสรู๎ขึ้น ต๎องมีสติหยั่งรู๎เข๎าใจธรรมชาติ ของโพชฌงค๑วํามันไมํเที่ยง ธรรมฝ่าย
กุศลทั้งหลายที่เกิดในจิตของเรา มันไมํเที่ยง อยําไปฮึกเหิม อยําไปลําพอง อยํา
ไปเยํอหยิ่ง อยําไปถือดี อยําไปปลาบปลื้มเพราะอาศัยมัน
บุคคลผู๎ไมํฝึกสติหยั่งรู๎ในปัจจุบันอารมณ๑ จะหลงเพลิดเพลิน เพลิดเพลินด๎วย
ความปลื้ม ด๎วยความยึดมั่น ถือดี วําเราเยี่ยมแล๎ว เพราะไมํเห็นความเกิดดับ
สิ่งทั้งปวงเป็ น ความเกิด ดั บ ไมํ มี อะไรให๎นํ าเยํ อ หยิ่ งให๎นํ า ถือดี ให๎นํ าเอาเป็ น
ข๎ออ๎างที่จะยกตัวเองวําตัวเยี่ยมกวําใคร เพราะวําสิ่ง ทั้งปวงไมํเที่ยง มันเกิดดับ
เราหยั่งสติให๎มั่นคง เราจะเห็นวําสิ่งทั้งปวงไมํเที่ยง เมื่อสิ่งทั้งปวงไมํเที่ยง เป็น
ทุกข๑หรือเป็นสุข (ตอบวํา)เป็นทุกข๑ เมื่อสิ่งไมํเที่ยงเป็นทุกข๑ มีความแปรปรวน
ไปเป็นธรรมดา ควรหรือบุคคลผู๎มีปัญญาจะเข๎าไปยึดวําเป็นตัวเรา วําเป็ นของ
เรา วําเป็นตัวตนของเรา (ตอบวํา)ไมํควร ยกเว๎นแตํเรายังไมํมีปัญญา
สัพเพ ธัมมา อนัตตา สิ่งทั้งปวงไมํใชํตัวเรา เพราะขึ้นอยูํกับเหตุปัจจัย บังคับ
บัญชากันไมํได๎ ฝืนปรารถนา วําไมํฟัง บอกไมํได๎ บอกไมํเชื่อ เมื่อสิ่งทั้งปวงเป็น
อนัตตา แตํจิตมีอุปาทานไปยึด ไปแบก ไปหาบสิ่งเหลํานั้นด๎วยความยึดมั่นถือ
มั่ น นั่ น แหละคื อ ความพิ น าศฉิ บ หายใหญํ ห ลวงของทุ ก จิ ต วิ ญ ญาณ ทุ ก จิ ต
วิญญาณที่มีอุปาทานไปยึดในสิ่งที่เป็นอนัตตา วําเป็นของเรานั่นแหละคือความ
พินาศฉิบหายใหญํหลวง ของทุกจิตวิญญาณที่ยึดมั่น
หนักนักต๎องวางเสีย ร๎อนนักต๎องวางเสีย ทุกข๑นักต๎องวางเสีย เมื่อมีญาณปัญญาเห็นโทษต๎องคิดสละ ต๎องเอาจาคะเข๎ามาใสํจิต ตัวดับทุกข๑ ทุกขนิโรธ
เป็นนิพพาน ตัวนิพพานก็คือ จาโค ตัวสละ ตัวละ ปฏินิสสัคโค สลัดคืน สลัดคืน

ธรรมเทศนา เรื่อง ‚ธรรมในธรรม‛

๒๖๙

ธรรมชาติไป อยําเอามาแบก มาหาบ วําเป็นตัวกูของกู มุตติ หลุดพ๎น หลุดพ๎น
จากตัณหาความทะยานอยากในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัย อนาลโย ไมํอาลัย ไมํ
อาลัยตํอสังขารทั้งปวง เห็นวําสังขารทั้งปวงควรละ ควรวาง เพราะวํามันเป็น
อนัตตา บังคับบัญชากันไมํได๎ วํากลําวไมํฟัง ฝืนความปรารถนา วําไมํเชื่อ ทั้ง
รูปธรรมนามธรรมเป็นเชํนเดียวกัน
รูปธรรม กายยาววาหนาคืบ ประกอบด๎วย ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น
กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม๎าม ปอด ไส๎ใหญํ ไส๎น๎อย อาหาร
ใหมํ อาหารเกํ า มั น สมอง ดี สเลด หนอง เลื อ ด เหงื่อ มั น น้ํ า ตา น้ํ า เหลื อ ง
น้ําลาย น้ํามูก ไขข๎อ เยี่ยว ประกอบด๎วยเอ็นใหญํ ๙๐๐ เอ็นน๎อย ๙๐๐๐ มันมา
ทําเข็ญใจ ให๎ร๎อน ให๎เย็น เมื่อยขบทั้งตัว ขนคิ้วก็ขาว นัยน๑ตาก็มัว เส๎นผมบนหัว
ดําแล๎ วกลั บหงอก หน๎า ตาเว๎ าวอก ดู นําบั ดสี จะลุ กก็โอย จะนั่งก็โอย เหมือน
ดอกไม๎โรย ไมํมีเกสร จะเข๎าที่นอน พึงสอนภาวนา พระอนิจจัง พระอนัตตา เรา
ทํานเกิดมา รังแตํจะตาย ผู๎ดีเข็ญใจ ก็ตายเหมือ นกัน เงินทองทั้งนั้น มิติดตัวไป
ตายไปเป็นผี ลูกเมียผัวรัก เขาชักหน๎าหนี เขาเหม็นซากผี เปื่อยเนําพุพอง หมูํ
ญาติพี่น๎อง เขาหามเอาไป เขาวางลงไว๎ เขานั่งร๎องไห๎ แล๎วกลับคืนมา
เมื่อตอนหนุํมตอนสาวอะไรก็ดีไปหมด แตํความไมํเที่ยงก็เกิดขึ้น เห็นกันเอง
ความเป็นจริงปรากฏบอกกลําวให๎รู๎วํามันไมํใชํของเรา ควรเบื่อหนําย ควรคลาย
กําหนัด ควรหลุดพ๎น ควรเจริญสติปัฏฐาน เพื่อจะเป็นเครื่องมือในการละ ในการ
วาง นอกเสียจากสติปัฏฐาน ไมํมีเครื่องมืออะไรแล๎วที่จะมาชํวยให๎เราละวางขันธ๑
๕ รูปธรรมนามธรรมที่ทุกข๑เดือดร๎อนแสนเข็ญอยํางสาหัสสากรรจ๑
ในสายตาผู๎มีธรรมจักษุ จะเห็นขันธ๑ ๕ เป็นทุกข๑ เป็นโทษ เป็นภัย เป็นหัวฝี
เป็นลูกศร เป็นความทุกข๑ยาก เป็นความลําบาก เป็นความเดือดร๎อน เป็นความ
เจ็บปวด เป็นความที่ไมํมีที่ต๎านทาน เป็นความที่ไมํมีที่พึ่ง เป็นความอิงอาศัย
ไมํได๎ ยึดไมํได๎ ยึดไว๎ก็ร๎อน ยึดไว๎ก็ทุกข๑เข็ญ
เมื่ อญาณปั ญญาเห็น โทษมั น ก็ ยึ ด ไมํ ได๎ น าน แตํ ส ติที่เ ราฝึก มี คํา อยํ า งยิ่ ง
เพราะเป็นสิ่งที่จะนําญาณปัญญาที่จะชําแรกกิเลสมาให๎แกํเรา ขัน ธสันดานของ
เราแรกเริ่มเดิมทีเป็นผู๎มีกิเลสหนา เป็นผู๎ปัญญาทราม แตํเมื่อเราฟั่นเฝืออบรม
เจริญสติปัฏฐาน อันเป็นเอกายนมรรค ทางสายเอก เป็นไปเพื่อบุคคลผู๎เดียว
ไปสูํที่แหํงเดียวคือพระนิพพาน จิตวิญญาณที่เคยมากด๎วยกิเลส ก็จะเบาบางลง
ไป เพระญาณปัญญาแกํกล๎าขึ้นเรื่อย ๆ

๒๗๐
ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องดีอยํางยิ่ง เป็นความโชคดีอยํางยิ่งของพวกเราทั้งหลาย
ได๎มาอยูํในสํานักที่ชักจูงชักชวนกันให๎ฟั่นเฝืออบรมบํมอินทรีย๑ในสติปัฏฐาน เป็น
คุณคํามาก สรุปวําสติปัฏฐานจะมีประโยชน๑อยํางยิ่งแกํจิตวิญญาณ ขัน ธสันดาน
ของเรา มี คํา มาก เพราะฉะนั้ น ควรอยํ า งยิ่ งที่ เราจะมี ความพากเพีย ร แม๎ จ ะ
ลําบากยากเข็ญปานใด ไมํควรทอดธุระอันเป็นการพัฒนาจิตตัวเอง และเพื่อเป็น
การบูชาพระคุณครูบาอาจารย๑
โอกาสนี้ก็ ได๎มีโอกาสมา ให๎คติธรรมเล็ก ๆ น๎อย แกํทํานผู๎ปฏิบัติ ถือวําเป็น
เกีย รติ อยํ างยิ่ง ท๎ ายที่สุ ดแหํงการเทศนา ขออาราธนาคุณพระศรีรั ตนตรั ยจง
คุ๎มครองให๎ผู๎ปฏิบัติธรรมเข๎าถึงมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ทุกทํานทุกคนเทอญ
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๑๗ กุมภาพันธ๑ ๒๕๔๒

๒๗๑

ธรรมเทศนา เรือ่ ง
‚วันเกิดหลวงพํอ‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๖ มี.ค. ๒๕๔๒

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ขอนอบน๎อม แดํพระผูม๎ ีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ๎า ขอ
นมัส การพระโลกุต ตรธรรม ขอนอบน๎ อมแดํพระอริยสงฆ๑ และสมมุ ติส งฆ๑ ขอ
กราบเท๎านมัสการพระเดชพระคุณผู๎เป็นพระอาจารย๑ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎
ในมหาสติปัฏฐานสูตรในทางภาคปฏิบัติ นมัสการทํานพระเถรานุเถระ เพื่อน
สหธรรมิกทุกรูป เจริญพรสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาทุกทําน
วันนี้เป็นวันมงคล ข๎าพเจ๎าก็ถือวํารู๎สึกเป็นเกียรติอยํางยิ่งที่ได๎มีโอกาสมา
แสดงข๎อคิดเห็นตํอหน๎าหมูํนักประพฤติปฏิบัติในสายสติ ปัฏฐานทุกทําน วันนี้
เป็นวันคล๎ายวันเกิดของพระเดชพระคุณผู๎มีเมตตาตํอสานุศิษย๑เป็นที่ยิ่ง ทําน
เป็นผู๎มีความพากเพียรเจริญเดินตามรอยยุคลบาทของพระบรมศาสดา ใฝ่ใจ
ศึกษา ฝึกฝน เฟ้น ธรรม โดยแยบคาย จนรู๎ แจ๎ งเห็น จริ งด๎ วยตัว ของทํ านเอง
และเมื่อได๎รู๎แจ๎งเห็นจริงด๎วยตัวทํานเองแล๎ว ด๎วยความเมตตากรุณาที่แผํซํานอยูํ
ในจิตใจของทําน ทํานจึงเริ่มออกเผยแพรํ สั่งสอนศิษ ยานุศิษย๑ ตั้งแตํปี ๒๕๐๕
ที่ เ กิ ด วาตภั ย แหลมตะลุ ม พุ ก อุกาฟ้ า เหลื อง ปี นั้ น นครศรี ธ รรมราชประสบ
วิปโยค เจอภัยธรรมชาติเสียหายยับเยิน แตํก็มีผู๎มีบารมีทํานหนึ่งได๎เดินทาง
ไปสูํนครศรีธรรมราชในชํวงนั้น ถือวําปีนั้นนครศรี ธรรมราชมีทั้งโชคร๎ายใหญํ
หลวงและโชคดีอยํางใหญํหลวงเชํนเดียวกัน

๒๗๒
พระเดชพระคุณทํานเป็นผู๎ที่ลึกซึ้งในแกํนแท๎ของสัจธรรมภาคปฏิบัติ ทําน
เน๎นอยูํเสมอ ภิกษุทั้งหลาย ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลาย พึงสอนตัวเองให้ดีก่อน
ค่อยย้อนไปสอนผู้อื่นในภายหลัง จึงไม่มัวหมอง พระเดชพระคุณทํานได๎
เฟ้นธรรมอยูํที่อําเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเวลาประมาณ ๓ ปีกวํา ทําน
ได๎รู๎แจ๎งเห็นจริง ได๎ฝึกฝนอบรมถึงขั้นรู๎แจ๎ง ด๎วยขัน ธสันดานของทําน ด๎วยคงจะ
เป็นบุญวาสนาเกําแกํ ที่ทํานสร๎างสมอบรมมา
เมืองนครศรีธรรมราช กํอนนั้นก็เป็นเมืองเกํา เป็นแหลํงอารยธรรมทางพระ
พุทธศาสนา พระเดชพระคุณทํานคงจะเคยสร๎างบุญบารมีเนื่องมากับจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทํานได๎ลงไปเผยแพรํสัจธรรมที่ทํานได๎ค๎นพบ ที่ทํานได๎เฟ้น
โดยเอาชีวิตของทํานเข๎าแลก ตั้งแตํปี ๒๕๐๕ เป็นต๎นมา ทํานก็ได๎สั่งสอนศิษ ยานุศิษย๑มาเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นงานลําบากมาก มาเป็นครูบาอาจารย๑ที่ต๎องรับผิดชอบ
ภิกษุ อุบาสก และอุบาสิกา นับร๎อยขึ้นไป ด๎วยความที่ทํานเป็นผู๎มีบริวารสมบัติ
มาก ลูกศิษย๑รุํนพี่ ๆ รุํนใหญํ ๆ จะกลําวถึงพระเดชพระคุณให๎ฟังเสมอวําพระ
เดชพระคุณทํานเป็นผู๎มีบริวารมาก ไมํวําทํานไปอยูํที่ไหนพระและแมํชีจะไปอยูํ
ศึกษาและปฏิบัติกับทํานมาก
ทํ า นเป็ น ผู๎ มี บุ ญ วาสนาทางนี้ คื อ วํ า เป็ น ผู๎ บ ริ สุ ท ธิ์ ด๎ ว ยตนเองและยั ง มี
ความสามารถที่แกํกล๎ายิ่งใหญํ ที่จะสามารถบริหารงานหมูํคณะ และชักจูง ชัก
พาหมูํคณะให๎ใฝ่ธรรม เรียนรู๎ธรรม ฝึกฝนธรรมตามทํานได๎ ซึ่งไมํเป็นการงําย
บุคคลเชํนนี้จะต๎องมีความหนักแนํนสูง มีความอดทนสูง ต๎องผํานมารทุกรูปแบบ
เมื่อทํานเผยแผํธรรมอยูํที่วัดท๎าวโคตร (เดี๋ยวนี้แยกเป็นวัดชายนาแล๎ว ) ทําน
โดนมาร โดนการไมํยอมรับของคนทั้งหลาย ขัดขวางทุกวิถีทาง ด๎วยความเป็น
คนจริงของพระเดชพระคุณ ทํานสามารถผํานอุปสรรคมาได๎ เขาเอาหินเขวี้ยง
จนสามารถเอามาสร๎างพระได๎องค๑หนึ่ง ที่หน๎าวัดชายนา ที่จังหวัดนครศรี ธรรม
ราช เรียกวําพระศิลาลอย ตั้งชื่อให๎เก๐ตามที่มาของก๎อนหิน คือก๎อนหินที่สร๎าง
พระ สามารถลอยมาได๎ แตํพระเดชพระคุณทํานชนะอุปสรรค ชนะมาร ชนะสิ่ง
ชั่วร๎ายทั้งหลายด๎วยความดีมาตลอด ทํานสามารถนําพาหมูํคณะให๎ฝ่าอุปสรรค
จนเป็นที่ยอมรับของชาวนครศรีธรรมราช
เมื่อเป็นที่ยอมรับอยํางเต็มที่ คนเคารพมากขึ้น ลูกศิษย๑ลูกหา เริ่มเป็นพระ
ผู๎ใหญํมากขึ้น ด๎วยความเป็นชาตินักสู๎ของพระเดชพระคุณ ทํานก็ไมํได๎ติดใน
ลาภสักการะ ในการสรรเสริญเยินยอ ทํานทิ้งลาภสักการะ ความเคารพบูชาของ

ธรรมเทศนา เรื่อง ‚วันเกิดหลวงพํอ‛

๒๗๓

ชาวนครศรี ธ รรมราชเหมื อ นกั บ บ๎ ว นก๎ อ นเขฬะ ด๎ ว ยความเป็ น ผู๎ มี ใ จสู ง ไมํ
หวั่นไหวตํอโลกธรรม ขณะที่เผชิญอุปสรรคทํานก็ตํอสู๎อยํางแข็งแกรํงด๎วยจิตใจ
หนักแนํน อดทน ตํอสู๎ด๎วยความดี เมื่อ มีคนเคารพมากขึ้น ทํานก็ไมํได๎ติดใน
ลาภ ในยศ ในสุข ในสรรเสริญ ทํานทิ้งมาอยํางไมํใยดี จนทํานได๎มาสร๎างวัด
หลายวัด ยกตัวอยําง วัดเขากิ่ว จังหวัดเพชรบุรี วัดกระโจมทอง จังหวัดนนทบุรี
จนมาที่วัดไทรงาม มาเป็นปึกแผํนเข๎มแข็ง แข็งแรงมากก็ที่สุพรรณบุรีนี่แหละ
ด๎วยบุญบารมีของทํานจากเดิมที่เป็นทุํงนา ได๎ข๎าวไมํกี่เกวียนตํอปี พระเดชพระคุณทํานได๎มาเปลี่ยนทุํงนา ให๎กลายมาเป็นเนื้อนาบุญของเทวดาและมนุษย๑
ทํานได๎มาชักจูงชักชวนชาวสุพรรณบุรี และคนในเขตใกล๎เคียง ให๎ออกมาฝึกฝน
ในสติปัฏฐานที่ทํานรู๎แจ๎งเห็นจริง ด๎วยญาณของทําน ไมํได๎จํามาพูด ไมํได๎จําเขา
มาเลํา ทํานสามารถดับทุกข๑ได๎ด๎วยตัวของทํานเอง
ความศักดิ์สิทธิ์ของทํานอยูํตรงนี้ ทํานสามารถปฏิบัติจนทํานดับทุกข๑ได๎ด๎วย
ตัวทํานเอง และสามารถชักจูงลูกศิษย๑ลูกหา ผู๎ไมํประมาท ผู๎เชื่อฟัง ผู๎ไมํดื้อรั้น
ประพฤติตามทําน แล๎วดับทุกข๑ ตามทํานได๎ เป็นอัศจรรย๑ ผู๎ใดปฏิบัติผู๎นั้นยํอม
เห็นเอง ธรรมะที่ทํานสอนประดุจน้ําที่ดับไฟในดวงใจของมนุษย๑ทุกทําน ผู๎ใดมี
ศรัทธายินดีให๎ทํานสั่งสอน นําเอาคําสั่งสอนของทํานไปประพฤติ ไปปฏิบัติ ยํอม
ดับทุกข๑ได๎เป็นอัศจรรย๑
พระเดชพระคุณทํานเน๎นตลอดวําทางนี้เป็นทางสายเอก เป็นทางที่จะนําให๎
สัตว๑พ๎นจากทุกข๑ทั้งปวง ทางนี้คือสติ ปัฏฐาน ๔ คือ พิจารณาเห็นกายในกาย
เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม พึงมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
ความเพียรเป็นสิ่งจําเป็นมากที่จะดับไฟกิเลส อันเป็นเหตุแหํงความทุกข๑ในใจ
ของทุกคน กิเลสความไมํพอ ความทะยานอยาก ความไมํรู๎จักอิ่ม เกิดเพราะเรา
เอาจิตสํงไปที่ข๎างนอก
นตฺถิ ตณฺหา สมา นที แมํน้ําเสมอด๎วยตัณหายํอมไมํมี ไมํมีสิ่งใดที่จะมาเติมใจ
ของบุคคลที่เต็มไปด๎วยตัณหาให๎เต็มอิ่มได๎ นอกจากผู๎นั้นยินดีมาประพฤติปฏิบัติ
เพื่อดับตัณหา การดับตัณหา ต๎องไปดับที่ ใจตัวเอง ต๎องมาเจริญสติ มีความ
เพียร บุคคลนั้นต๎องมีศรัทธา ใฝ่ดี คิดจะแก๎ไขตัวเอง
คนเราเกิดมาไมํใชํบริสุทธิ์มาตั้งแตํท๎องพํอท๎องแมํ คนเรามีกิเลสมาทั้งนั้น ถ๎า
เรามีศรัทธาจะแก๎ไข มันก็เกิดความเพียรขึ้นได๎ ศรัทธาความเชื่อ เชื่อด๎วยความ
เคารพในพระเดชพระคุณ ถ๎าจะนับทํานเป็นหนึ่งในปรมาจารย๑ผู๎รู๎แจ๎งเห็นจริงก็

๒๗๔
คงได๎ เมื่อเรามีศรัทธาเชื่อฟังทําน ก็เกิดความเพียรได๎ ทํานเน๎นเสมอ สอนลูก
ศิษย๑วําอยําทิ้งฐาน ฐานที่สําคัญ ฐานแรกของทุกคน คือฐานกายในกาย
พระเดชพระคุณทํานพยายามสอนให๎มีความเพียรในการเจริญสัม ปชัญญบรรพ มีการคู๎แขนเข๎า เหยียดแขนออก เป็นอาทิ ขณะที่คู๎แขนเข๎าและเหยียด
แขนออก ทํานก็ให๎กําหนดขยับนิ้วมือไปด๎วย เมื่อเราเอาสติมาตั้งที่กาย มันจะ
เป็ น ขั้ น แรกที่ เ ราจะเริ่ ม สร๎ า งสติข องเราขึ้ น มา โดยเอาจิ ตของเรา มาผูกกั บ
สัมปชัญญะความรู๎สึกตัวทั่วพร๎อม ขณะที่เราคู๎ แขนเข๎า เหยียดแขนออก พร๎อม
ทั้งกระดิกนิ้วมือไปด๎วย ขณะกระดิกนิ้วมือ จิต จะมาอยูํตรงระหวํางนิ้วกระทบ
กัน ให๎เอาสติตั้งไว๎ตรงนั้น จะเป็นที่พึ่งขั้นแรกของผู๎ปฏิบัติธรรม ให๎เราอยําทิ้ง
ฐาน กําหนดไว๎เสมอ ตั้งจิตเอาไว๎ที่กาย
ทํานเน๎นอยูํเสมอถ๎าจิตตกฐาน ญาณจะตก กิเลสจะเกิด กิเลสคืออะไร กิเลส
ก็คือ ความยินดี ความยินร๎าย ขณะตากระทบรูป หูได๎ยินเสียง จมูกได๎กลิ่น ลิ้น
ได๎รส กายถูกต๎องโผฏฐัพพะ ใจรับรู๎ธรรมารมณ๑ เมื่อจิตเราไมํมีปัจจุบัน ขณะ ตั้ง
สติอยูํในฐาน จิตเราจะออกไปเสวยอารมณ๑ เมื่อสติเราตั้งอยูํที่ฐานเนี่ย มันจะ
เป็นปัจจุบันอารมณ๑ ตั้งอยูํในฐาน เราจะวางอุเบกขาตํออารมณ๑ ไมํยินดี ไมํยิน
ร๎ายตํออารมณ๑ที่มากระทบ
อารมณ๑ที่ร๎ายกาจ ก็คืออารมณ๑ทางใจ ร๎ายกาจมาก เพราะอารมณ๑ที่มากระทบ
ตา หู จมูก ลิ้น และกาย มันเป็นปัจจุบัน อารมณ๑เทํานั้น มันกระทบแล๎วก็ดับไป
แตํความปรุงแตํง ความรับรู๎ธรรมารมณ๑ของใจ สามารถที่จะเอาอดีตที่ผํานไปแล๎ว
ตั้งนาน ดับไปแล๎ว บางทีคนที่อยูํในเหตุการณ๑ทั้งหมดเขาลืมไปหมดแล๎ว แตํตัว
เราเองยังจําเอาไว๎
เพราะความไมํ มีส ติ สติตกฐาน ปัจ จุบัน อารมณ๑ก็ดับ จิ ตก็ ไปเอาอดีตบ๎า ง
อนาคตบ๎ า งมาปรุ งแตํ ง แคํ ป รุ งแตํงในปั จ จุ บั น มายิ น ดี ยิ น ร๎ า ยกั บ อารมณ๑ ที่
กระทบในปัจจุบันก็จะปวดหัวตายแล๎ว ยังจะขุดคุ๎ยอารมณ๑อดีต แล๎วไปปรุง
แตํงเอาอนาคตเข๎ามายินดียินร๎ายอีก อยํางนี้ไมํบ๎าแล๎วจะทนไหวเหรอ คนที่บ๎า
ทุกคนไมํมีใครเลยที่จะเป็นบ๎าเป็นโรคประสาท เป็นโรคจิต เป็นโรคเครียด เพราะ
อารมณ๑ ปั จ จุ บั น ไมํ มี ท๎ า ได๎ เพราะอารมณ๑ปั จ จุ บั น มั น เกิ ด ดั บ ขณะหนึ่ ง รั บ รู๎
ขณะหนึ่งแล๎วก็ผํานไป แตํด๎วยความที่จิตของบุคคลผู๎นั้น เป็นจิตหลง ไมํได๎ฝึก
สติ จึงเห็นวําอดีตที่ดับไปแล๎ว ยังมีอยูํ เพราะถูกความหลง โมหะ อวิชชาหลอก
ก็เลยต๎องทุกข๑เดือดร๎อน เจ็บปวด กับเรื่องที่ผํานไปแล๎ว
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การที่เราต๎องทุกข๑ เดือดร๎อน เจ็บปวด กับอารมณ๑อดีต ถ๎าเราจะมองให๎เห็น
งําย ๆ อุปมา ยกตัวอยําง คําไฟฟ้า เมื่อสองเดือนกํอนเขามาเก็บคําไฟฟ้า เมื่อ
เดือนนั้น เราก็จํายไปแล๎ว จํายเสร็จไปแล๎วขณะเมื่อสองเดือนกํอน ขณะนี้เขา
เอาบิลเดิมมาเรียกเก็บกับเราอีก เราก็โงํ โงํถึงขนาดยอมจํายอีก อยํางนี้เรียกวํา
เราฉลาดหรือโงํ ทุกคน คนทุกคน คําไฟฟ้าที่เก็บเมื่อสองปีกํอน สิบปีกํอน เขา
เอาบิลที่เราจํายแล๎วเอามาเก็บเราอีก เราก็ยังโงํ โงํที่จะจํายเงินมันอีก ถ๎าเรา
ฉลาดพอ เราต๎องบอกมันวํา นี่จํายไปแล๎ว อารมณ๑อดีต ที่จิตขุดคุ๎ยขึ้นมาเนี่ย เรา
สุขเราทุกข๑ชดใช๎มันไปแล๎ว อยําเอามาเก็บอีก เราต๎องบอกมันอยํางนี้เราต๎องใช๎
แส๎ฟาดมัน
จิตเนี่ยมันจะมาหลอกจิตเอง คือการเอาอารมณ๑อดีตซึ่งผํานไปแล๎ว เราใช๎หนี้
มันไปแล๎ว เราทุกข๑หรือสุขผํานไปแล๎ว มันยังเอามาหลอกเราให๎เราทุกข๑ซ้ํ า
วันนี้ทุกข๑ พรุํงนี้ทุกข๑อีก ไมํเลิกไมํวาง เหมือนคําไฟ เมื่อสองปีกํอนเราจํายไป
แล๎ว วันนี้มันมาเก็บ เราก็ยังโงํจํายมันไปอีก โงํจํายก็คือเรายังทุกข๑ไปกับมันอีก
เป็นทุกข๑กับเรื่องที่ผํานไปแล๎ว มันดับไปแล๎ว เหมือนกับคําไฟฟ้าที่เราจํายไป
แล๎ว มันมาเก็บเราวันนี้ เราก็ยังโงํ ถึงขนาดที่ยอมจํายมันไปอีก เดี๋ยวพรุํงนี้มัน
ก็มาเก็บเราอีก เราก็ยังโงํ โงํถึงขนาดจํายมันในวันพรุํงนี้อีก เนี่ยลองถามตัวเอง
วําเราโงํ หรือ เราฉลาด
เราต๎องเตือนตนวําอดีตที่ผํานไปแล๎วมันดับไปแล๎ว เตือนตนก็เตือนอยํางหนึ่ง
แตํจิตที่ตกฐานมัน ไมํรับฟังคําเตือน ในภาคปฏิบัติเราไมํต๎องพิจารณาอะไรมาก
ให๎มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ตั้งสติ อยูํในฐาน อยําให๎จิตตกฐาน คํานี้
ของพระเดชพระคุณผมยกไว๎ใสํหัวตลอด คอยเตือนตนอยูํตลอด ถ้าจิตตกฐาน
ญาณก็ตก กิเลสก็เกิด เมื่อกิเลสเกิดทุกข๑ก็เกิด
ตอนผมมาวัดไทรงามใหมํ ๆ พระเดชพระคุณทํานจะเปิดเทปที่ทํานเทศน๑
ออกเครื่องกระจายเสียงให๎ฟังอยูํเสมอ ซึ่งคําสอนของทํานแตํละคํา เป็นสิ่งที่มี
คุณคํามาก แตํเราก็ไมํรู๎ ไมํเข๎าใจ เหมือนกับฝนตก เหมือนกับในไทรงาม ฝน
ตกมาเป็นทองคํา เดินไปไหน เดินมาไหน เห็นแตํทองคําเกลื่อนไปหมด เช๎า
เย็นเราเดินเตะทองคําเลํนตลอด ไมํรู๎คํา เมื่อออกจากวัดนี้ไปแล๎ว เราถึงรู๎วํา
ไมํใชํทุกพื้นที่ที่ฝนตกเป็นทองคํา เราคํอยรู๎วําตัวเรานี่โงํมาก คําพูด คําสอน คํา
ดํา ของพระเดชพระคุณทุกคํา ล้ําคําดั่งทอง ล้ําคําดั่งทองยังไง ที่วําบุคคลใดไมํ
ดื้อรั้นตํอทําน เชื่อฟังทําน นําคําสอน นําคําเตือน นําคําดําของทํานไปประพฤติ

๒๗๖
ไปปฏิ บั ติ บุ คคลนั้ นยํ อมดั บทุ กข๑ได๎ ดับ ได๎จ ริง ๆ ผู๎บ รรลุ แล๎ ว ยํอมเห็นเอง
ธรรมนี้ควรเรียกผู๎อื่นมาดู
เราอยําเป็นคนที่วําใกล๎เกลือกินดําง เราเห็นฝนตกเป็นทองคําจริง ๆ เลยเดิน
เตะทองคําเลํน คําสอน คําเทศน๑ คําเตือน ของพระเดชพระคุณล้ําคําดั่งทอง จะ
หายากมากที่ บุ ค คลผู๎ แ จํ ม แจ๎ ง ในสติ ปั ฏ ฐาน จะสามารถนํ า มาสอนได๎ อ ยํ า ง
ละเอี ย ดละออ ไมํ ใ ชํ ทุ ก คนที่ ป ระพฤติ ปฏิ บั ติ รู๎ เ ฉพาะตั ว และจะสามารถ
บรรยายขั้นตอนในการปฏิบัติได๎ทุกคน ไมํใชํ
พระเดชพระคุ ณ พระอาจารย๑ ทํ า นเป็ น อภิ ม นุ ษ ย๑ เป็ น ซุ ป เปอร๑ แ มน มี
ความสามารถ เมื่ อ ทํ า นรู๎ แ จ๎ ง ธรรมข๎ อ ใด ทํ า นมี ทั ก ษะ ที่ ส ามารถบรรยาย
แยกแยะขั้นตอนออกมาให๎ลูกศิษย๑ประพฤติตาม เราอยําเห็นวําธรรมที่ครู บา
อาจารย๑สั่งสอนเป็นของเกลื่อนถนนที่คนเตะไปมาเทํานั้น
ฐานกายในกายเป็นฐานที่ตั้งแหํงสติ ผู๎ปฏิบัติธรรมทุกทํานจะได๎เริ่มต๎นตั้งตัว
ทางจิตขึ้นมาได๎เพราะฐานกายในกาย คือการคู๎อวัยวะ คือแขนเข๎าเหยียดแขน
ออก หรื อ การเดิ น จงกรม ศาลาหลั ง เกํ า เดิ น จงกรมจนกระดานสึ ก ไปหมด
ทางเดินจงกรมรอบศาลาฉัน และทางเดิ นจงกรมรอบถ้ําสร๎า งคนมาหลายคน
เจอพระรุํนพี่ นาน ๆ เจอกันที ทํานยังชวนให๎ยกมือ ไหว๎ทางเดินจงกรมรอบถ้ํา
ยกมือไหว๎ กัน ยกมื อไหว๎วํา ยังไง เรานี่นะจากคนงี่เ งํา คนเลว คนชั่ ว เปรอะ
เปื้อนกิเลสมาทั้งตัว เมื่อมาพึ่งรํมเงาแหํงธรรมของพระเดชพระคุณ ฝึกฝนตาม
ทํานสอนสามารถตั้งตัวทางธรรมขึ้นมาได๎ ทางเดินจงกรมรอบถ้ํา เป็นที่ที่หนึ่ง ที่
มีพระคุณแกํเ รามาก เราเคยเดินตั้งแตํเรากิเลสหนามาก ๆ จนมาถึงเดี๋ยวนี้
กิเลสหนาน๎อยลงหนํอย ยังไมํหมดกิเลส กิเลสหนาน๎อยลงหนํอย พอจะตั้งตัว
ได๎ทางธรรม พึ่งตัวเองได๎ ก็ชวนกันยกมือไหว๎ทางเดินรอบถ้ํา รู๎สึกวํามีพระคุณ
แกํเรามาก
วัดไทรงามทั้งวัดเป็น ที่รํมเย็น ด๎วยใบบุญบารมีธรรมของพระเดชพระคุ ณ
หลวงพํอพระครูภาวนานุศาสก๑ทํานรํมเย็นด๎วยตนเอง และได๎แผํความรํมเย็นสูํ
อาณาบริเวณใกล๎เคียง เราได๎มาอาศัยทําน พึ่งรํมธรรม ฝึกฝนตามทํานสอน คํา
ดําของครูบาอาจารย๑ ความเพํงโทษ ความชี้โทษของครู บาอาจารย๑ ไพเราะมาก
ไพเราะ เพราะยิ่งทํานดํามากเรายิ่งได๎ดี
นําเสียดายที่เดี๋ยวนี้ทํานดําเราไมํคํอยได๎ ทองคําหรือเพชรที่รํวงจากปากทําน
เดี๋ยวนี้รํวงไมํได๎เสียแล๎ว แตํโชคยังดี ยังอัดเทปธรรมะเอาไว๎เยอะ คําดํา คําวํา
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กลําวตักเตือนของทํานไพเราะมาก บุคคลใดที่มายอมให๎ทํานขํมขี่ จะได๎ดีทาง
ธรรม ตั้งตัวได๎ทางธรรม มาพึ่งรํมธรรมของทําน มาอาศัย คําสอนคําตัก เตือน
ของทําน มาฝึกฝน อยูํในวัดไทรงาม ฝึกฝนไมํใชํฝึกฝนที่วัด ฝึกฝนที่ใจเรา ได๎
อาศัยทํานเป็นกัลยาณมิตร บุคคลผู๎มีชาติความเกิดเป็นธรรมดา เมื่อมาอาศัย
กัลยาณมิตร ยํอมพ๎นจากความเกิดได๎ บุคคลผู๎มีความแกํ เป็นธรรมดา มีความ
เจ็บเป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดา มีความโศกเศร๎า พิรี้พิไรรําพัน ทุกข๑
กาย ทุกข๑ใจ คับแค๎นใจเป็นธรรมดา เมื่อมาอาศัยกัลยาณมิตร ยํอมพ๎นจากสิ่ง
ทั้งหลายเหลํานั้นได๎
พระผู๎มีพระภาคทรงสอนให๎เอาพระองค๑เป็นกัลยาณมิตร เอาพระองค๑เป็น
กัลยาณมิตรคืออะไร คือประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของทําน อันนี้เราเป็นรุํน
สุดท๎ายภายหลัง เกิดไมํทัน พระบรมศาสดา แตํก็ไมํเป็นไรเรายังโชคดีนัก ได๎
พบบัณ ฑิต ผู๎รู๎แ จ๎งเห็น จริ งในพระธรรมคํา สอนของพระศาสดา ที่จ ะมากลํ า ว
ชี้แนะแยกแยะโดยละเอียดละออ และมีความเพียร อดทน ด๎ วยความรักเอ็นดู ตํอ
ลูกศิษย๑ทั้งหลาย ทั้งชายหญิง ทั้งภิกษุ และอุบาสก อุบาสิกา
เพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณทํานยังเป็นหลักชัย ซึ่งทํานก็งํอนแงํนเต็มทีใน
ด๎านสุขภาพ เราควรมีความกตัญ๒ูใ นทําน ตอบแทนถวายทํานในสิ่งที่ทํา น
ต๎องการ เทําที่ผมรู๎จักทํานมา สิ่งที่ทํานต๎ องการที่สุดก็คือ อยากให๎ลูกศิษย๑ ได๎
แจํ ม แจ๎ ง ในสติ ปั ฏ ฐานในภาคปฏิ บั ติ ทํ า นต๎ อ งการจริ ง ๆ ทํ า นเน๎ น จริ ง ๆ
เพราะอะไร เพราะทํานปฏิบัติตามสติ ปัฏฐาน และทํานสามารถดับทุกข๑ได๎จริง
อันนี้ด๎วยความที่ทํานมีความเป็นมหาบุรุษ ความกรุณาของทํานแผํกว๎างไพศาล
ยิ่งนัก ทํานจึงต๎องการให๎ลูกศิษย๑ลูกหาสามารถดับทุกข๑ เจริญรอยตามทํานไปได๎
ฉะนั้นพระเดชพระคุณทํานต๎องการมาก ให๎เราปฏิบัติตามคําสอนของทําน
และดั บ ทุ กข๑ได๎ ที่ ทํานสร๎ า งวั ด ไทรงามใหญํโ ต โดยมีกํา ลั งของลู กศิษ ย๑ รุํ น พี่
ทั้งหลาย ที่เสียสละชํวยกันสร๎างมาไมํรู๎กี่รุํนตํอกี่รุํน โดยจุดประสงค๑จะให๎เรามา
ปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ ในวัดนี้ ลูกศิษย๑รุํนพี่และรุํนครู บาอาจารย๑ ทํานก็เสียสละ
เป็นมือเป็นขาแทนพระเดชพระคุณ ชํวยกํอสร๎างวัด ดูแลวัดรักษาวัด เป็นมือ
เป็ น เท๎ า แทนพระเดชพระคุ ณ หลายรู ป ที่ ทํ า นเสี ย สละ ก็ เ พื่ อ ต๎ อ งการให๎
จุ ด ประสงค๑ ข องพระเดชพระคุ ณ สมหวั ง วํ า สติ ปั ฏ ฐานจะหยั่ ง รากลึ ก ลงใน
เมืองไทย

๒๗๘
อันนี้สติปัฏฐานมันจะหยั่งรากลึกมันจะไปหยั่งที่ไหน ธรรมจะต๎องมีใจคนเป็น
ที่หยั่ง มันจะไปหยั่งที่ต๎นไม๎ ที่แผํนดินไมํได๎ เมื่อเรามีโอกาสแวะเวียนมาพึ่งอาศัย
เสนาสนะในวั ด ไทรงาม ที่ ลู กศิษ ย๑ รุํ น พี่ ทุก ทํ า นเสี ย สละชํ ว ยพระเดชพระคุ ณ
กํอสร๎าง สร๎างบ๎านแปงวัด สร๎างไว๎ให๎
ขอให๎เราอยําประมาท อยําคิดวําทุกที่อยูํในโลกฝนตกเป็นทองคําหมด อยํา
นึกอยํางนั้น มาเจอทองคําแล๎วให๎เก็บ เก็บใสํใจเราไปซะ ได๎เปลี่ยนใจเราเป็น
ทอง ไมํงั้นจะเสียดายภายหลัง เสียดายเมื่อสายเสียแล๎ว ทุกข๑เดือดร๎อนเสียแล๎ว
แก๎ไมํได๎เสียแล๎ว อดอยากแทบล๎มประดาตาย เพราะคิดวําในโลกนี้ทุกสถานที่
ฝนตกเป็ น ทองคํ า อยํ า ต๎องมาน้ํ า ตาตกภายหลั ง วั น เวลาไมํ คอยทํ า พญา
มัจจุราชได๎ติดตามตัวเราไปทุกหนทุกแหํงไมํรู๎วําจะกระชากวิญญาณเราไปเมื่อไร
สาเหตุแหํงความตายมีมากมายเหลือเกิน
ชีวิตนี้เป็นของไมํยั่งยืน ความตายเป็ นของยั่งยืน อันเราจะพึ งตายเป็นแท๎
ชีวิตของเรานี่ไมํเที่ยง ความตายเป็นของเที่ยง ควรที่จะสังเวชวําวันเวลานี้ พญา
มัจจุราชยังเปิดโอกาสให๎เราสร๎างความดี อยําประมาท อยําประมาทในวันเวลา
เพราะบุคคลผู๎ประมาททั้งหลายยํอ มไปยัดเยียดอยูํในนรก เศร๎าโศกร๎องไห๎จน
น้ําตาเป็นสายเลือด เพราะเมื่อมีโอกาสสร๎างความดี แตํไมํทํา แตํไมํทําเพราะ
อะไร เพราะไมํมีปัญญา เพราะโงํ ไมํคิดวําทองคําที่เราเจอมีคํา เวลาอยําให๎สูญ
อยําให๎เสียไป อยํามาร๎องไห๎ จนน้ําตาเป็นสายเลือด หลังจากที่ต๎องไปยัดเยียดอยูํ
ในนรกแล๎ว สติปัฏฐานจะชํวยให๎เราพ๎นจากนรกได๎
ผมมาวัดไทรงามใหมํ ๆ พระอาจารย๑ทํานเลําเรื่องโยมคนหนึ่ง อยูํที่นครศรี ธรรมราช ทํานเลําวําปฏิบัติอยูํ ๙ ปี ได๎บรรลุโสดาบัน แกมานั่ง แกนั่งตรงแหนว
แกจะมาเลําอารมณ๑ให๎หลวงพํอฟัง แกดีใจมาก แกคร่ําเครํงปฏิบั ติฝึกฝนมา ๙
ปี แกสามารถปิดขุมอบายได๎ ผมได๎ยินได๎ฟังเมื่อตอนผมเข๎ามาวัดไทรงามใหมํ
ๆ ก็รู๎สึกดีใจมาก ที่ได๎มาเจอครูบาอาจารย๑ ที่สามารถสอนให๎คนปิดอบายภูมิได๎
เพราะสาเหตุแหํงมรรคผลก็คือสติปัฏฐาน พระผูม๎ ีพระภาคได๎ตรัสไว๎ในพระไตรปิ ฎ ก ยื น ยั น อยํ า งมั่ น คงแข็ ง แรงวํ า ตราบใดยั งมี บุ คคล ผู๎ฟั่ น เฝือ อบรม บํ ม
อินทรีย๑ตัวเอง ในสติปัฏฐาน ไมํทอดธุระ พระอริยะจะไมํวํางจากโลก
เราจะสามารถปิดอบายภูมิได๎ ให๎เรามีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ เห็น
กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม เมื่อเราปฏิบัติที่ฐานกายใน
กาย ธรรมดาแล๎วในกายจะมีเวทนาเกี่ยวเนื่องอยูํด๎วย เมื่อปฏิบัติไปเราจะเห็น

ธรรมเทศนา เรื่อง ‚วันเกิดหลวงพํอ‛

๒๗๙

เอง เวทนาในเวทนา ความสุข ความทุกข๑ อุเบกขา มันอยูํในนี้ เริ่มต๎นเราจะ
เห็นทุกข๑กํอน ทุกข๑เวทนา ให๎เอาจิตหยั่งรู๎ เอาสติหยั่งรู๎ในทุกข๑ หยั่งรู๎เพื่ออะไร
หยั่ ง รู๎ เ พื่ อ เป็ น ฐานที่ ตั้ ง แหํ ง สติ เพื่ อ ให๎ ญ าณปั ญ ญาเกิ ด วํ า สุ ข เวทนาและ
ทุกขเวทนาไมํเที่ยง ไมํควรยึดมั่นถือมั่น ไมํควรเข๎าไปมีอุปาทานยึดเป็นตัวเรา
ของเรา
เมื่อบุคคลมีความเพียรเจริญสติอยูํในฐาน ทุกสิ่งทุกอยํางจะปิดไมํอยูํ เราจะ
เห็นขันธ๑ ๕ ในฐานที่ตั้งแหํงสติ ขันธ๑ ๕ มันจะแจํมแจ๎งในญาณปัญญาที่เราหยั่งรู๎
เราจะเข๎าใจสภาพของมัน รู๎แจ๎งในความเป็นจริง ในความไมํเที่ยง เป็นทุกข๑เป็น
อนัตตา ไมํควรยึดมั่นถือมั่น ควรปลํอยวาง ควรเบื่อหนําย ควรคลายกําหนัด
ควรหลุดพ๎น อยําไปยึดสิ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย เป็นไปตามธรรมชาติ เป็น
อนัตตา เพราะวําบังคับบัญชาไมํได๎ ฝืนปรารถนา วําไมํฟัง ถ๎าไปยึดสิ่งเหลํานี้
เป็นตัวกูของกู ด๎วยอุปาทาน ความโงํ จะทุกข๑เดือดร๎อนไมํจบสิ้น
ทุกข๑นี้ไมํมีใครแก๎ให๎ใครได๎ต๎องทําเอาเอง พระเดชพระคุณทํานสามารถดับ
ทุกข๑ด๎วยตัวทํานได๎ และพยายามสอนพยายามวางรูปแบบ สร๎างสํานักด๎ว ยจิต
กรุณาล๎วน ๆ ด๎วยความกรุณาของทําน ถ๎าเรามีจิตคิดกตัญ๒ูตํอทํานให๎รีบเรํง
ปฏิบัติซะ อยําท๎อถอย อยําเชือนแช อยําปลํอยเวลาให๎ผํานไป อยําพากันไปยัด
เยียดอยูํในนรก เศร๎าโศก ร๎องไห๎จนน้ําตาเป็นสายเลือด
วันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของพระเดชพระคุณ เป็นโอกาสดีอยํางยิ่ง ที่เรา
จะหวนมานึกถึงบุญคุณ ถึงพระคุณของพระเดชพระคุณผู๎มีเมตตาอยํางแรงกล๎า
มีเมตตาตํอศิษยานุศิษย๑อยํางหาประมาณไมํได๎ ฉะนั้นถ๎าเราจะตอบแทนบุญ คุณทํานให๎รีบเรํงตอบแทนซะอยํารอให๎ทํานตายเสียกํอน
วันนี้ถือวําเป็นโอกาส รู๎สึกวําขอบคุณ และก็รู๎สึกเป็นเกียรติอยํางยิ่งที่หมูํสงฆ๑
ได๎มีเมตตาอนุญาตให๎มากลําวอะไรเล็ก ๆ น๎อย ๆ เป็นอนุสสติเตือนใจ บูชา
พระคุณของครูบาอาจารย๑ที่เป็นที่เคารพยิ่ง ควรเคารพอยํางสูง รู๎สึกเป็นเกียรติ
อยํางยิ่งขอขอบคุณมาก
ท๎ายที่สุดก็ขออาราธนาบารมีของพระรัตนตรัย และพระเดชพระคุณผู๎เป็นผู๎
บริสุทธิ์ ทั้งกายและจิต ได๎โปรดเมตตาคุ๎มครองป้องกันภัยของเหลําผู๎ปฏิบัติธรรม
ให๎พ๎นจากมิจฉาทิฏฐิ ให๎พ๎นจากความดื้อด๎าน อวดดี ยกตนขํมทําน ไมํรู๎คุณครู บาอาจารย๑ ขอให๎เ ราพ๎ น จากนี้ ไป ขอให๎ จิ ตเรามี แ ตํค วามกตั ญ๒ู มี แ ตํความ
ศรัทธา มีความเพียร มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา เห็นแจ๎งในกองสังขาร และบรรลุ

๒๘๐
ความพ๎นทุกข๑ สิ้นทุกข๑ ท๎ายที่สุดขอให๎ทํานนักปฏิบัติได๎บรรลุถึงพระนิพพาน อัน
เป็นที่สุดทุกข๑ จงทุกทํานทุกประการเทอญ สาธุ
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๖ มีนาคม ๒๕๔๒

๒๘๑

ธรรมเทศนา เรือ่ ง
‚สาเหตุที่ต๎องปฏิบัติธรรม‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๑๒ เม.ย. ๒๕๔๒

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ขอนอบน๎อมแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎
ชอบได๎โดยพระองค๑เอง ขอนมัสการพระธรรม ขอนอบน๎อมแดํพระสงฆ๑ กราบ
นมัสการพระเถรานุเถระ ที่มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาล เจริญพรญาติโยม
อุบาสก อุบาสิกา
วันนี้ ก็ได๎มีโ อกาสมารั บใช๎ในการให๎ธรรมะ แทนพระเดชพระคุณอันเป็น ที่
เคารพรักยิ่ง เนื่องจากเดี๋ยวนี้พระเดชพระคุณผู๎เป็นพระอาจารย๑ ทํานสุขภาพไมํ
คํอยดี เหลําลูกศิษย๑ก็ขึ้นมารับใช๎แทนพระเดชพระคุณ วันนี้เป็นโอกาสดีที่ญาติ
โยมทั้งหลายมาจากหลายทิศหลายทาง มีศรัทธา มีความเพียร ปรารถนา จะมา
ปฏิบัติ มุํงมาสูํวัดไทรงามธรรมธราราม การปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่ออะไร เพราะเหตุ
ใดทําไมเราจึงต๎องปฏิบัติธรรม ทําไมเราจึงต๎องมาลดละ ต๎องมาสละกิเลส วันนี้จะ
ได๎กลําวพอสังเขป
ที่เราต๎องมาปฏิบัติก็เพราะขันธ๑ ๕ เป็นทุกข๑ คนเราเกิดมามีขันธ๑ ๕ คือกาย
และใจ เบื้ องต๎นขั น ธ๑ ๕ มั นแสดงอาการประดุ จ วํา สุข มัน จะเที่ย ง ยั่ งยื น ไมํ
เดือดร๎อน ไมํเจ็บปวด เหมือนกับเป็นที่ ควรหยั่งจิตลง ควรยึดมั่น เพราะวํามัน
เป็นแหลํงที่จะสามารถเสวยสุขเวทนาได๎ สุขเวทนา แปลวําความเสวยความสุข
แตํวําสุขเวทนาเป็นเหยื่อลํอ ให๎เราจมปลักอยูํในทุกข๑อยํางถอนตัวไมํขึ้น บุคคล
ผู๎ไมํมีปัญญายํอมหลงใหลในสุขเวทนา และก็ต๎องจมปลักอยูํในทุกข๑อยํางถอนตัว

๒๘๒
ไมํขึ้น เหมือนปลาโงํ ที่ชื่นชอบไส๎เดือนจึงติดเบ็ด สุข เวทนาที่โลกใสํมาให๎ เพื่อ
หลอกลํอสรรพสัตว๑ให๎จมปลักอยูํในห๎วงกาม ก็เปรียบประดุจไส๎เดือนที่เกี่ยวเบ็ด
ไว๎ พอหลงกินไส๎เดือนจึงติดเบ็ด
อันนี้บุคคลที่เกิดมาในโลกจะมาเสวยสุข ในเบื้องต๎นของชีวิต รํางกายที่อาศัย
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเสวยสุ ข เวทนา ยั ง ดู ก ระปรี้ ก ระเปรํ า กระชุํ ม กระชวย
กระฉับกระเฉง จึงสามารถหลอกลํอผู๎ไร๎ปัญญาให๎หลงติดกับ ไมํสามารถจะ
ดิ้นรนหนี พ๎น ออกได๎ แตํบุ คคลผู๎มี ปัญญาเที ยบเคีย งมองเห็น รู๎ซึ้งถึงความไมํ
เที่ยง ของรํางกายสังขาร รํางกายสังขารที่ เราจะอาศัยเป็นแดนที่จะเสพเสวยรส
ของโลก รสของโลกที่ ธรรมชาติเอามาเป็น เหยื่ อลํ อก็ คือรูป สวย เสีย งเพราะ
กลิ่นหอม รสอรํอย แล๎วก็สัมผัสนุํมนิ่ม ชื่นชอบใจ อันนี้เป็นเหยื่อลํอ เรียกวํา
กามคุณ เป็นคุณของกาม
คําวํากามคุณ หมายความวํากามมีทั้งคุณทั้งโทษ เมื่อธรรมชาติจะหลอกลํอ
สรรพสัตว๑ให๎ติดอยูํในกาม จะต๎องเอาสํวนคุณมาลํอ เหมือนกับการโชว๑ไส๎เดือน
เอาไว๎ข๎างนอก เพราะวําถ๎าเอาเบ็ดไว๎ข๎างนอกปลาไมํกิน เพราะอยากจะกิน
เหยื่อจึงตกเป็นเหยื่อ ปลาทั้งหลายเนื่องจากอยากจะกินเหยื่อไส๎เดือน จึงตก
เป็นเหยื่ออันโอชะของพรานเบ็ดฉั นใดก็ฉันนั้น สรรพสัตว๑ทั้งหลายที่ไร๎ปัญญา
ไมํมีปัญญาจักษุ ไมํได๎ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ยํอมหลงติดอยูํในคุณ
ของกาม และก็ทุกข๑เดือดร๎อน เจ็บปวด แสนสาหัส จากโทษของกามในภายหลัง
โทษของกามที่เห็นงําย ๆ ก็คือ พบเพื่อจาก พบเพื่อจากทั้งนั้น พบหนึ่งครั้ ง
จากหนึ่งครั้ง พบสองครั้งจากสองครั้ง พบร๎อยครั้งจากร๎อยครั้ง สิ่งทั้งปวงที่เรา
ชื่นชอบไมํสามารถอยูํกับเราไปได๎ตลอดร๎อยปีพันปี เกิดก็เพื่อดับ พบก็เพื่อจาก
มีรักก็เพื่อทุกข๑ รักร๎อยทุกข๑ร๎อย รักห๎าสิบทุกข๑ห๎าสิบ ไมํรักไมํทุกข๑ ยึดเอาไว๎
ร๎ อยก็ ทุกข๑ ร๎ อย เพราะวํ า ธรรมชาติเ ขาไมํ ย อมให๎เ รายึ ด สิ่ งทั้ งปวงไมํ เ ที่ ย ง
กระทบขณะหนึ่งและก็จากไป เกิดดับตลอดตามทวารทั้ง ๕ ตาเห็นรูป หูได๎ยิน
เสียง จมูกได๎กลิ่น ลิ้นสัมผัสรส กายถูกต๎องโผฏฐัพพะ ดับตลอด แม๎แตํกายสังขาร รํางกายยาววาหนาคืบ กว๎างกํามา ที่เราอาศัยเป็นเครื่องมือ ที่จะมารับรู๎
โลก มันก็ไมํเที่ยง เรามาอาศัยตาที่จะดูรูป มาอาศัยหูเพื่อจะฟังเสียง มาอาศัย
จมูกเพื่อจะดมกลิ่น อาศัยลิ้นเพื่อจะลิ้มรส อาศัยกายเพื่อจะถูกต๎องโผฏฐัพพะ คือ
สิ่งที่มากระทบกาย กายมันไมํ เที่ยง เราประคบประหงมเทิด ทูนบูชารํางกาย
อยํางดี ในที่สุดรํางกายนี้มันจะหักหลังเราอยํางไมํมีชิ้นดี ถึงเวลามันเจ็บมันก็จะ
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เจ็บ ถึงเวลามันปวดมันก็จะปวด ถึงเวลามันจะเป็นโรคมันก็เป็นโรค ถึงเวลามัน
จะตายก็ไมํมีใครห๎ามได๎
ฉะนั้นบุคคลผู๎มีปัญญาเมื่อมาเห็นความไมํเที่ยงของรํางกาย จึงรู๎สึกวําเรานั่ง
อยูํในถ้ําที่มีเสือ นอนเอกเขนกอยูํในเรือนที่กําลังถูกไฟไหม๎ เมื่อนั้นบุคคลผู๎มี
ปัญญาจึงแสวงหาทางที่จะออกจากกาย คือวํา คุณของกามได๎มาดึงจิตของเราให๎
เข๎ามายึดมั่นในรํางกายสังขารอยํางรุนแรง เพราะวํา เราคิดวํา เราเชื่อวํา เรา
รู๎สึกวํา รํางกายนี้จะเป็นดินแดน เป็นที่ตั้งให๎เรามาเสพเสวยรสของสุขเวทนาจาก
กามคุณทั้ง ๕ ได๎ ฉะนั้น บุคคลผู๎หลงเพลิดเพลินอยูํในกาม จะถูกดึงดูดจิตของ
เขาผู๎นั้นให๎ยึดมั่นในรํางกายอยํางแรงกล๎า ฉะนั้นเมื่อทุกข๑เกิดเพราะอาศัยกาย
เป็นปัจจัย จิตดวงที่ยึดมั่นอยํางแรงกล๎า จะทุกข๑เดือดร๎อนแสนเข็ญอยํางแรงกล๎า
เป็นปริมาณเทํากัน
ฉะนั้นบุคคลผู๎มีปัญญาจึงขวนขวายแสวงหาทางออกจากกาย ก็คือ พยายาม
จะถอนความยึดมั่นจากกายเพราะเห็นโทษ วํากายนี้ไมํเที่ยง เกิดเพื่อดับ เกิดใน
เบื้องต๎น แปรปรวนในทํามกลาง ดับในที่สุด เป็นทุกข๑ นั่งนานก็ปวด ยืนนานก็
ปวด นอนนานก็ปวด เดินนานก็ปวด อิริยาบถทั้ง ๔ บังทุกข๑เอาไว๎ ผู๎ไร๎ปัญญา
จึงไมํเห็นทุกข๑ ความจริงรํางกายมันทุกข๑แสนเข็ญ พร๎อมที่จะตายได๎โดยไมํต๎อง
มีปัจจัยภายนอก แคํนั่งไมํเปลี่ยนอิริยาบถ นั่งอยํางเดียว ตาย ใครไมํเชื่อลอง
นั่งดู นั่งอยําเปลี่ยนทํา ตาย
สาเหตุแหํงความตายมีพร๎อมมูลอยูํในกายนี้ ไมํต๎ องมีรถมาชน ไมํต๎องมีเรือ
มาชน ไมํต๎องมีมีดมาทิ่ม ไมํต๎องมีลูกปืนมาทะลุ สาเหตุแหํงความตายมีพร๎อม
มูลในกายนี้แล๎ว สาเหตุแหํงความตายก็คือความเกิดนั่นเอง การเกิดก็คือการ
จับจองป่าช๎า เกิดร๎อยตายร๎อย เกิดพันตายพัน เกิดหมื่นตายหมื่น
ฉะนั้นรํางกายนี้ทุกข๑แสนเข็ญ ผู๎มีปัญญาจักษุ มีธรรมจักษุ จะเห็นแตํความ
ทุกข๑ในรํางกายนี้ คนโงํเขลาเบาปัญญาเข๎าใจวําสุข สูทั้งหลายจงมาดูโลกอัน
ตระการตาประดุจราชรถที่พวกคนโงํเขลาพากันหมกอยูํ แตํผู๎รู๎หาข๎องอยูํไมํ
รํางกายมันเป็นทุกข๑ นอกจากเป็นทุกข๑ยังเป็นอนัตตา ไมํใชํของเรา ฝืนความ
ปรารถนา วําไมํฟัง บอกไมํเชื่อ ห๎ามไมํได๎ ห๎ามไมํให๎เจ็บก็ไมํได๎ ห๎ามไมํให๎แกํก็
ไมํได๎ ห๎ามไมํให๎ตายก็ไมํได๎ เมื่อบุคคลผู๎มีปัญญาได๎มองเห็นโทษดังที่พรรณนา
มานี้ จึงมีศรัทธาคิดออกปฏิบัติ อันนี้การปฏิบัติธรรม ธรรมอะไรที่จะชํวยให๎เรา
ถอนความยึดมั่นในขันธ๑ ๕ ได๎

๒๘๔
พระผู๎มีพระภาคทรงแสดงทางสายเอก เอกายโน อยํ ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานํ วิ สุทฺธิยา ทางนี้คือทางสายเอก มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ เห็นกายในกาย
เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม เพื่อจะหลุดพ๎น พ๎นออก พ๎นไป หลุด
ลอย จากอุปาทาน ความยึดมั่นในขันธ๑ ๕ ในฐานกายในกาย เราก็กําหนดที่
กายนี้ เมื่อสติแยบคาย จึงเรียกวําเห็นกายในกาย เมื่อสติยังไมํแยบคายก็ถือวํา
เราเห็นกาย เรามีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ไมํทอดธุระ เราจะเห็นกายใน
กาย
สติ จําเป็นต๎องฝึก มีคําอยํางยิ่งที่จะทําให๎เราพ๎นทุกข๑ ทุกข๑จากกาย ความ
เกิดเป็นทุกข๑ ความแกํเป็นทุกข๑ ความเจ็บเป็นทุกข๑ ความตายเป็นทุกข๑ ความ
โศกเศร๎ า พิ รี้ พิ ไ ร รํ า พั น ทุ กข๑ ก ายทุ ก ข๑ ใ จ คั บ แค๎ น ใจ พลั ด พรากจากของรั ก
ประสบกับสิ่งที่ไมํรัก ปรารถนาสิ่งใดและไมํได๎สิ่งนั้นเป็นความทุกข๑ การเจริญสติ
ให๎มากให๎มีที่ฐานกายในกาย บุคคลจะวางอุเบกขาในการกระทบอารมณ๑ตาม
ทวารทั้ง ๖
ความยินดีก็เป็นทุกข๑ ความยินร๎ายก็เป็นทุกข๑ ความยินดีความยินร๎าย เป็น
อันเดียวกัน ตรงที่วําเราอยากจะได๎อยํางใจ ถ๎าได๎สมใจก็ยินดี เพลิดเพลิน ยึด มั่น กอดรัด ก็ต๎องเตรียมตัวเดือดร๎อน เมื่อไมํได๎ดังใจก็ทุกข๑ โทมนัส เศร๎าโศก
กระวนกระวาย รวมความแล๎วทั้งความยินดี ยินร๎าย ก็คือ การจะเอาให๎ได๎อยําง
ใจ จะเอาให๎ได๎อยํางใจ เพราะวําเข๎าใจผิดความจริง ผิดธรรมชาติ ไมํรู๎ซึ้งถึง
อนั ต ตา ขัน ธ๑ ๕ เป็ นอนั ตตา ญาณปั ญญาที่เ ราจะแจํม แจ๎ ง แจํ มชั ด ละวาง
อารมณ๑ได๎ จะต๎องเป็นญาณปัญญาที่ถึงพร๎อมด๎วยสติ วางอุเบกขาขณะกระทบ
อารมณ๑
การที่พูด วําจะวางอุเบกขา พูด มันงําย จะทํา อยํา งไรจะทํ าได๎ บุคคลนั้ น
จะต๎องสมบูรณ๑ด๎วยสติ เมื่อหยั่งสติลงในฐาน ฐานอันเป็นที่ตั้งแหํงสติ อันนี้เรา
ทั้งหลายถือวําโชคดีเหลือเกิน ที่ได๎มาฝากตัวเป็นลูกศิษย๑ของครู บาอาจารย๑ที่
เชี่ยวชาญการสอนภาคปฏิบัติในการเจริญสติปัฏฐาน ๔ เราโชคดีมาก
ให๎เรามีความเพียร ฟั่นเฝือ อบรม บํมสติ ตามฐานตําง ๆ เริ่มต๎น ฐานกายใน
กาย เราต๎องชํานาญในฐานกายในกายกํอน เราต๎องฝึกสติสัมปชัญญะในการคู๎
เข๎าเหยียดออก จนมันสามารถปลํอยวางความยึดมั่นในกายได๎บางสํวน จากนั้น
เราจะแจํมแจ๎งในเรื่องเวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม ในเบื้องต๎น
เราจะต๎องฝึกฐานกายในกายให๎มาก
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อั น นี้ ถ๎ า จะถามวํ า วิ ธี ที่ งํ า ยที่ สุ ด ที่ จ ะบรรลุ ผ ลคื อ ยั ง ไง ก็ ต๎ อ งบอกวํ า ใน
ภาคปฏิบัติที่เราจะดับทุกข๑ วิธีที่งํายที่สุดก็คือวิธีที่ยากที่สุด วิธีที่ยากที่สุ ดก็คือ
วิธีที่งํายที่สุด นี่พูดกํากวม ก็หมายความวํา บุคคลที่ต๎องการแสวงหาวิธีที่งําย
ที่สุดแสดงวําจิตท๎อถอยจากความเพียรซะแล๎ว ฉะนั้น เมื่อท๎อถอยจากความเพียร
นั่นแหละคือความยากที่สุด บุคคลที่มีความเพียรไมํท๎อถอย มีความเพียรในการ
เจริญสติสัมปชัญญะอยูํเสมอ นั่ นแหละจึงจะเจอวิธีที่งํายที่สุด ตอบอยํางกําปั้น
ทุบดินก็คือวํา วิธีที่งํายที่สุดก็คือวิธีที่ยากที่สุด วิธีที่ยากที่สุดก็คือวิธีที่งํายที่สุด
นั่นก็คือวํา ถ๎าอยากพ๎นทุกข๑อยําละความเพียร ถ๎าละความเพียรไมํพ๎น
ตัวที่จะดับกิเลส คือ ตัวความเพียร ที่จะเอาสติเอาปัญญามาสู๎ เมื่อรู๎สึกวํ า
กิเลสเกิด กิเลสก็คือความยินดียินร๎ายในขณะกระทบอารมณ๑ ถ๎ายินดีมาก ๆ ก็
เรียกวํากามฉันทะ ยินร๎ายมาก ๆ ก็คือโทสะ สําหรับโมหะ ความหลง ก็คือ ตัว
ที่ปลํอยให๎ความยินดียินร๎ายเกิด คือโมหะ เพราะสติไมํสมบูรณ๑ ความเพียรยํอ
หยํอน ขี้เกียจยกมือ ขี้เกียจเดินจงกรม อันนี้แหละโมหะ ความหลงมันนั่งอยูํบน
หัวทํานผู๎ปฏิบัติเหลํานั้นซะแล๎ว
จะให๎ได๎ดีทางภาคปฏิบัติ ต๎องมีความเจียมตัวให๎สูง เหมือนกับเราเจียมตัววํา
พํอแมํไมํทิ้งสมบัติให๎เรา เราจึงขวนขวายทํามาหากิน เมื่อขวนขวายทํามาหากิน
ก็รวย มีเงิน ไมํอดอยาก ตรงกันข๎ามบางคนเยํอหยิ่งถือดีวําพํอแมํมีสมบัติมาก
ก็งอมืองอเท๎า ใช๎สมบัติไปวัน ๆ ไอ๎นี่ไมํช๎าอดตาย
เราเป็นนักวิปัสสนาต๎องเจียมตัว วํากิเลสสามารถขี่หัวเราได๎เสมอ เพราะ
กิเลสมันเข๎าทางทวารทั้ง ๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อเรารู๎ดังนี้ต๎องพยายามสั่ง
สมสติ สั มปชั ญญะ มีความเพียร ไมํ ทอดธุร ะ ถ๎าจะถามวํ าผู๎หมดทุ กข๑ หรื อ
ผู๎สํ า เร็ จ ผู๎บ รรลุ จุ ด สู งสุ ด ของวิ ปั ส สนาคื อใคร คื อคนประเภทไหน (ตอบวํ า )
สูงสุดคืนสูํสามัญ ผู๎บรรลุสูงสุดของวิปัสสนาคือผู๎มีความเพียร เจริญสติ เจริญ
สัมปชัญญะเพื่อจะวางอุเบกขาให๎ได๎ขณะกระทบอารมณ๑ ไมํประมาท แคํนี้เอง
เหมือนกับบอกวําเศรษฐีคือคนประเภทไหน คือคนที่วําทํางานตั้งแตํเช๎าจรดค่ํา
ไมํมีเวลาพัก เศรษฐียังทํางานอยูํ พวกทํา ๆ หยุด เป็นพวกจน ๆ ทั้งนั้น
นี่แหละสูงสุดต๎องคืนสูํสามัญ และยิ่งปฏิบัตินาน ความเจียมตัว ความถํอมตัว
ต๎องมีมากกวําคนใหมํ ๆ ไมํงั้นเรียกวําใช๎ไมํได๎ ผิดทาง ยิ่งปฏิบัติ ยิ่งเยํอ หยิ่ง
ถือดี เนี่ยแหละผิดทางแล๎ว ปฏิบัติผิดแล๎ว ปฏิบัติถูกทางมันต๎องลดละ มานะ
ทิฏฐิ ประนีประนอม ถํอมตน ไมํถือดี ไมํเยํอหยิ่ง มันจะถือดีไมํได๎ เยํอหยิ่งไมํได๎
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เพราะญาณปัญญามันลึกซึ้ง ก๎องอยูํในหัววํา สิ่งทั้งปวงไมํเที่ยง สิ่งทั้งปวงไมํ
เที่ยงแล๎วจะเอาอะไรไปเป็นที่ตั้งแหํงความเยํอหยิ่ง
เจียมตัวเสมอวําสังขาร ขันธ๑ ๕ มันไมํเที่ยง เป็นทุกข๑ เดือดร๎อน เป็นอนัตตา
ไมํอยูํในอํานาจของเรา เราแพ๎แล๎วที่เกิดมา ขันธ๑ ๕ คือเครื่องหมายแหํงความ
พํายแพ๎ เราเกิดมีขันธ๑ ๕ นั่นแหละเครื่องหมายแหํงความพํายแพ๎ ทุกคนที่มา
เกิดในโลกนี้โงํทั้งนั้นแหละ คนฉลาดเขาไมํเกิดแล๎ว คือวําคําวําโงํก็คือ มีอวิชชา
พระอรหันต๑ทํานละอวิชชาได๎ ทํานไมํต๎องมาเกิด อันนี้คนที่ต๎องมาเกิด คนโงํ
ทั้งนั้น เพราะโงํมาจึงต๎องมาทรงขันธ๑ ๕ ที่เป็นทุกข๑ เดือดร๎อนอยํางแสนสาหัส
รูปขันธ๑ รํางกายก็ไมํเที่ยง เวทนาขันธ๑ สุข ทุกข๑ โสมนัส โทมนัส อุเบกขาก็ไมํ
เที่ยง สัญญาขันธ๑ ความกําหนดหมายวําไอ๎นี่เป็นไอ๎นั่น ไอ๎นั่นเป็นไอ๎นี่ สัญญาขันธ๑คือตัวรู๎ข๎อมูลก็ไมํเที่ยง เดี๋ยวเราก็รู๎เดี๋ยวเราก็ไมํรู๎ สังขารขันธ๑ การปรุง
แตํงจิตไปทางดี ทางชั่ว ก็ไมํเที่ยง เดี๋ยวก็ปรุงแตํงเรื่องดีบ๎าง เรื่องไมํดีบ๎าง คิดดี
บ๎าง คิดไมํดีบ๎าง วิญญาณขันธ๑ การรับรู๎ทางทวารทั้ง ๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ยิ่งไมํเที่ยงไปใหญํ รับปุ๊บก็ดับลง รับปุ๊บก็ดับลง
เมื่อญาณปัญญาซาบซึ้งถึงความไมํเที่ยง จึงเจียมตัวสุด ๆ ความเยํอหยิ่งถือ
ดีเกิดขึ้นมาไมํได๎เลย ในจิตดวงที่มีปัญญาเห็นความเกิดดับ เกิดเพื่อดับ พบเพื่อ
จาก มีรักเพื่อทุกข๑ ยึดมั่นเพื่อร๎อน ยึดเอาไว๎ทั้งรูปธรรมนามธรรม ยึดวําเป็นตัวกู
ของกู ความจริงมันเป็นมายาทั้งนั้น มายาไว๎ หลอกคนโงํ บุคคลที่ไมํสมบูรณ๑
ด๎วยสติปัฏฐานจึงเพิกมายาไมํได๎ หลงวําเป็นจริงเป็นจัง รํางกายสังขารเป็นดิน
น้ํา ไฟ ลม ของโลกมาประกอบกัน สมมุติวําหญิง สมมุติวําชาย ผู๎หลงมายา
หลงเป็นจริงเป็นจัง ยึดมั่นจนหัวแตก มายามันหลอก วําเราเป็นผู๎ชายคนหนึ่ง จึง
ต๎องการหาผู๎หญิงหนึ่ งคนหรื อมากกวํ านั้ น มาเป็ น คูํ ผู๎หญิงก็เ หมือนกั น โดน
มายาหลอก โดนอวิชชาหลอก วําเราเป็นผู๎หญิงคนหนึ่ง เราต๎องมีจริตจะก๎านยัง
งั้น เราต๎องหาผู๎ชายคนหนึ่งมาเป็นคูํ แล๎วเราต๎องมีผู๎ชายคนหนึ่งมาเห็นคุณคํา
และซื่อสัตย๑จงรักภักดีตํอเรา มันไปถึงไหนถึ งไหน ไมํยอมมองผู๎หญิงอื่น เกิด
มาชาติ นี้มั นมองเราคนเดี ยว อัน นี้โ ดนมายาหลอกซะแล๎ ว ความจริ งรํ า งกาย
สังขารเอาไปเผาไฟเหลือแตํขี้เถ๎า หาผู๎ชายก็ไมํเจอ หาผู๎หญิงก็ไมํเจอ เพราะ
ความโงํถูกอวิชชาหลอก
อยูํในโลกนี้ ต๎องอยูํอยํางเลํนละคร มีหน๎าที่อะไรก็ทําไป เราต๎องเข๎าใจถึง
ความไมํเที่ยงให๎สูง นึกถึงความตายให๎มาก ๆ ไมํช๎าตายแนํ ใกล๎ตายแล๎วหนอ
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ความตายจักมี ชีวิตนี้จักดับดิ้น เมื่อความตายมาถึง ตํอให๎รักกันปานจะกลืน เขา
ไมํยอมให๎เราเข๎าบ๎านซะแล๎ว ไมํยอมให๎เรานอนมุ๎งเดียวกับเขาซะแล๎ว เขาก็ไมํ
ยอมมานอนโลงเดียวกับเราเสีย แล๎ว โลกนี้คือละคร อยําไปยึดมั่นเยํอ หยิ่งถือดี
เป็นจริงเป็นจัง สมบัติในกายนอกกาย เป็นของกองทํวมโลกทั้งนั้น แม๎แตํเงินใสํ
ปาก สัปเหรํอก็เอาไปซื้อเหล๎ากิน อยําถือดีวําเรามีสมบัติมาก มีเงินทองมาก
อยําถือดีวําเราเกิดมาสวย ผู๎หญิงที่สวยมากยิ่งเดือดร๎อนหนัก ความสวยไมํมีคํา
อะไรมาก ผู๎หญิงดี ๆ ความสวยมีคําหนเดียวเอง คือเอาไว๎หาสามี นอกนั้นก็
เอาไปใช๎ไมํได๎เสียแล๎ว โดนคนดําอีก อ๎าวนี่มีสามีแล๎วยังไปกระดี้กระด๎ากับคน
โน๎นอีก อันนี้ความที่เราเป็นคนสวยยํอมมีหนุํมมาติดพัน หนุํมมาติดพันมาก ๆ
ก็เดือดร๎อนอีก นี่แหละ อยําเยํอหยิ่ง รูปโฉมเหมือนดอกไม๎บาน ไมํนานก็อับเฉา
อยําเห็นเป็นจริงเป็นจัง อยําเห็นเป็นของมีคํา
ให๎แสวงหาธรรมะเป็นอาภรณ๑ ศีลเป็นของมีคํา เป็นอาภรณ๑ที่มีคํา เป็นที่พึ่ง
แกํเรา แม๎ในคราวที่จะตาย ศีลจะเป็นที่พึ่ง ธรรมะที่เราจะฝึก ฝึกฝน เฟ้นด๎วย
ความเพียร อันนั้นจะเป็นของมีคํา ที่จะติดตัวติดสันดาน ติดจิต ติดไปหลังจาก
ตาย รํางกายสังขารตํอให๎สวยเป็นนางงามจักรวาลก็ตามที พอตายแล๎วก็ไร๎คํา
โสโครก มีแมลงวันพวกเดียวจะเห็นวํามีคํา อ๎อ แร๎งอีกพวก
โลกนี้คือละคร ไมํช๎าก็จะปิดฉาก ฝาโลงปิดหน๎า สมบัติทั้งหลายก็กองทํว ม
หัวเอาไว๎ ให๎คนรุํนหลังได๎แยํงชิงตํอไป ที่จะพาไปได๎เนี่ยก็คือบุญและบาป ฉะนั้น
คนโงํ จึ ง แสวงหาของที่ ต ายแล๎ ว เอาไปไมํ ไ ด๎ เ อาไว๎ เ ยอะ ๆ สํ ว นผู๎ มี ปั ญ ญา
แสวงหาของที่ตายแล๎วเอาไปได๎ คือธรรมะ ศีลธรรม ภาคปฏิบัติ กรรมฐาน
การปฏิบัติกรรมฐาน เป็นที่พึ่งแกํเราจริง ๆ แม๎ ขณะที่จะตายจากโลกนี้ไป
สติที่เราฝึกจะเป็นที่พึ่ง มาปลํอยวางทุกข๑เวทนาที่แสนสาหัส เจ็บปวด เดือดร๎อน
ในคราวจะตาย ลูกเต๎า ผัวเมีย รักกันจนปานจะกลืนแบํงความเจ็บปวดจากเรา
ไมํได๎ สติที่เราฝึกจะเป็นที่พึ่งที่แท๎จริง มีคํา ฉะนั้น เราต๎องมาพิจารณาแล๎ววํา
อะไรที่เป็นสิ่งที่มีคําแกํเรา ต๎องหาให๎มาก ๆ ยิ่งเราได๎เข๎าวัดได๎มาเจอธรรมตั้งแตํ
อายุไมํมากเนี่ย ต๎องถือวํากําไรชีวิต ให๎รีบเรํง ขวนขวาย มรรคผล ไมํใชํของสุด
เอื้อม เป็ น ของในกระเป๋ า ของผู๎มี ความเพี ย ร มรรคผล นิ พ พาน เป็ น ของใน
กระเป๋า ในกระเป๋าของเราเอง มือล๎วงเอาออกมาได๎ เป็นของในกระเป๋าของผู๎มี
ความเพียร ที่เจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔
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บุ ค คลที่ ไ มํ เ จริ ญ สติ ปั ฏ ฐานทั้ ง ๔ มรรคผล นิ พ พาน เป็ น เรื่ อ งสุ ด เอื้ อ ม
เหลือเกิน สํวนบุคคลที่เจริญสติ ปัฏฐาน ๔ มรรคผล นิพพาน เป็นของงํายดาย
เหลือเกิน เป็นของมรดกของพํอ ไมํเอาก็ไมํได๎ เจริ ญสติปัฏฐานทั้ง ๔ ไป ไมํ
เอาก็ไมํได๎ ไมํเอามรรคผลนิพพานก็ไมํได๎ เขาก็จะให๎ เขาจะให๎อยูํแล๎ว พระผู๎มีพระภาคทรงรับประกันไว๎เลยในสติปัฏฐานสูตร อยํางน๎อย ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน
ถ๎ามีความเพียรจริง ๆ ทํานรับรองวําจะบรรลุ อนาคามี แตํเรื่องพระอรหันต๑
ทํานยังไมํรับรอง ขึ้นอยูํกับอินทรีย๑ บารมีของแตํละคน แตํพระอนาคามีเป็นของ
ในกระเป๋าของผู๎ปฏิบัติในสติ ปัฏฐาน เพราะวําพระอนาคามีก็คือผู๎เชี่ยวชาญใน
การดับความยินดีและยินร๎ายนั่นเอง และผู๎เจริญสติ ปัฏฐานก็คือ ผู๎ที่วํา มาฝึก
วางความยินดี ยินร๎าย ด๎วยสติและอุเบกขาในฐานทั้ง ๔ มีฐานทั้ง ๔ เป็นที่ตั้ง
แหํงสติ ฉะนั้น ทํานจึงรับรองวํามรรคผลเป็นของที่เตรียมไว๎ให๎แล๎ว สําหรับผู๎
เจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ ฉะนั้นให๎เรามีศรัทธา
นาน ๆ เรามาวัดที ถือวําเราได๎มาชาร๑จไฟ กลับบ๎านก็อยําทิ้ง เพราะวําชีวิต
นี้ไมํยั่งยืนเลย สาเหตุแ หํงความตายมีพร๎อมในรํางกายสังขารเดินไปไหนเราก็
เอาไปด๎วย แตํละคนพกความตายอยูํบนหัว เวลาเราเดินไปไหน เดินไปทิศ
เหนือก็ตาม ทิศใต๎ก็ตาม ทิศตะวันออกก็ตาม ทิศตะวันตกก็ตาม แม๎ตํางคนจะ
เดิ น ไปตํ า งทิ ศกั น แตํ จุ ด หมายปลายทางของทุ กคนคื อ ป่ า ช๎ า เหมื อนกั น หมด
ฉะนั้น อยําลําพองในความแข็งแรงของรํางกาย เรารู๎สึกวํารํางกายยังแข็งแรงอยูํ
ต๎องเอารํางกายนั้นมาปฏิบัติ มาเจริญสติ เจริญสมาธิ ปลํอยวาง วางอุปาทาน
ถอนความยึ ด มั่ น ในโลกนี้ อยํ า เชื อ นแช เพราะพญามั จ จุ ร าช ยํ อ มพาเอาผู๎
ประมาทไปยัดเยียดอยูํในนรก ผู๎ประมาทนํะ ให๎ชีวิตมาแตํไมํรู๎ จักใช๎ชีวิตในการ
สร๎างความดี
วัน นี้ ถือวํ า เป็ น เกี ย รติอยํ า งยิ่ ง ที่ ได๎ มี โ อกาสมาตอบแทนพระคุ ณของพระ
อาจารย๑ที่เป็นที่เคารพยิ่ง ที่ได๎สั่งสอน อบรมศิษย๑ทั้งปวงให๎พ๎นจากขุมนรก พ๎น
จากความชั่ว ด๎วยสติปัฏฐานที่พระเดชพระคุณพระอาจารย๑เน๎นเสมอ ย้ําเสมอ
รู๎สึกเป็นเกียรติอยํางยิ่ง ที่ได๎มาตอบแทนพระคุณทําน สุดท๎ายแหํงการบรรยาย
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีอันเปี่ยมล๎นของพระเดชพระคุณผู๎เป็น
อาจารย๑ ขออัญเชิญฝ่าเท๎าของพระเดชพระคุณพระอาจารย๑ มาสถิตอยูํเหนือหัว
ของข๎าพเจ๎าและผู๎ปฏิบัติธรรมทุกทําน ให๎สนับสนุนผู๎ปฏิบั ติธรรมทุกทํานเจริญ
ในธรรม ท๎ายที่สุด ให๎ถึงมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อันจะพึงถึงด๎วยกันทุกทําน
ทุกคนเทอญ

๒๘๙

ธรรมเทศนา เรื่อง ‚สาเหตุที่ต๎องปฏิบัติธรรม‛

พระชุมพล พลป๒ฺโ
๑๒ เมษายน ๒๕๔๒

๒๙๐

๒๙๑

ธรรมเทศนา เรือ่ ง
‚วิปัสสนาภูมิและไตรลักษณ๑‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๔๒

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ขอนอบน๎อมแดํ องค๑ส มเด็จพระผู๎มี พระภาคเจ๎า ขอนมั สการพระธรรม ขอ
แสดงความเคารพแดํพระอริยสงฆ๑และพระสมมุติสงฆ๑ ขอกราบแทบเท๎ามายัง
พระเดชพระคุ ณ ผู๎ เ ป็ น พระอาจารย๑ ผู๎ ป ระสิ ท ธิ์ ป ระสาทให๎ วิ ช าความรู๎ ขอ
นมัสการพระเถรานุเถระ ผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาลทุกทําน เจริญพร
ญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา
วันนี้ก็เป็นโอกาสดี ที่มาให๎ธรรมะ ชํวงนี้อากาศหนาวเหน็บผิดปกติ อากาศ
หนาวเหน็บ เสียดแทงกาย เป็นโผฏฐัพพะ เป็นอนิฏฐารมณ๑ อนิฏฐารมณ๑คือ
อารมณ๑ที่ไมํเป็นที่นําพอใจ หนาวเกินไป ร๎อนเกินไป ที่วําเป็นโผฏฐัพพารมณ๑
อารมณ๑ที่มากระทบกาย เป็นสํวนแหํงความไมํนําชอบใจ ก็เป็นที่ตั้งแหํงการ
ปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมของเรา ฐานที่ตั้งแหํงการปฏิบัติธรรม ที่ห ยั่งลง
คือภูมิแหํงวิปัสสนา คือโรงงานที่จะดําเนินการแหํงกิจการวิปัสสนา ก็ไมํได๎อยูํ
ไกลที่ไหน อยูํที่กาย ยาววาหนาคืบ กว๎างศอกกํามา พร๎อมด๎วยสัญญาและใจ
ครอง ที่อายตนะ ๑๒ ขณะตาเห็นรูป หูได๎ยินเสียง จมูกได๎กลิ่น ลิ้นลิ้มรส กาย
ถูกต๎องโผฏฐัพพะ และใจกระทบธรรมารมณ๑ อันนี้เป็นฐานที่ตั้งแหํงวิปัสสนา
วิปัสสนานี้ไมํต๎องไปทําในที่ไกล เพราะวําคนเรานี้เป็นทุกข๑อยูํที่ของใกล๎ตัวนี้
เอง ฉะนั้น เราก็ต๎องมาจัดการ มาหยั่งรู๎ สร๎างความรู๎แจ๎งให๎เกิดในที่ใกล๎ตัว อัน
เป็นภูมิแหํงวิปัสสนา มีอายตนะ เมื่อกระทบอารมณ๑ทางอายตนะ เมื่อตาเห็นรูป

๒๙๒
เกิดจักขุวิญญาณ เกิดจักขุสัมผัส เกิดจักขุสัมผัสสชาเวทนา เป็นสุข เป็นทุกข๑
หรือไมํสุขไมํทุกข๑ ขณะเกิดเวทนา ถ๎าไมํถึงพร๎อมด๎วยสติ ก็จะเกิดกิเลส เกิด
ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ยึดมั่นถือมั่น เพื่อกํอเกิดความเป็นทุกข๑ เมื่อการรับรู๎
เฉย ๆ ยังไมํเป็ นปัจจัยแหํงความเป็นทุกข๑ แตํความเข๎าไปยึดมั่นหลังจากที่
เสวยเวทนานั่นแหละ เป็นปัจจัยให๎กํอเกิดความทุกข๑ เวทนาก็คือตัวเสวยรส เมื่อ
อารมณ๑กระทบ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ บุคคลผู๎มีจิตที่มิได๎อบรม ยํอม
เป็นทุกข๑เดือดร๎อน เพราะเหตุแหํงการกระทบอารมณ๑ บุคคลไมํได๎อบรมอะไรลํะ
ไมํได๎อบรมสติ ไมํได๎อบรมปัญญา ฉะนั้น จึงเป็นความจําเป็นอยํางยิ่ง ที่บุคคลผู๎
ปรารถนาความพ๎นทุกข๑ จะต๎องมาอบรมสติ และปัญญาให๎แกํกล๎า ในฐานที่ตั้ง
แหํงวิปัสสนา ฐานแหํงวิปัสสนาอันควรเข๎าไปรู๎แจ๎ง วํา ความรู๎แจ๎งนั้นตรงกัน
ข๎ามกับความมัวเมา มืดหลง ฉะนั้น ที่ใดที่เราต๎องทําความรู๎แจ๎งไปสูํ ก็คือที่ที่เรา
มัวเมา มืดหลง คนเราก็มัวเมาอยูํที่อายตนะ ตาเห็นรูป หูได๎ยินเสียง จมูกได๎
กลิ่น ลิ้นได๎รส กายถูกต๎องโผฏฐัพพะ ใจกระทบธรรมารมณ๑ นี่ ความเป็นคนอยูํ
ตรงนี้ พ๎นจากนี้ไปแล๎วไมํมีอะไร ฉะนั้น เราจะมาเจริญสติที่จะหยั่งรู๎ มีความ
พร๎อมที่จะรู๎แจ๎ง ขณะกระทบอารมณ๑ ตามทวารทั้ง ๖
วิปัสสนานี้ไมํต๎องไปเจริญไกลตัว เจริญอยูํในตัวเรานี่แหละ เราจะมาหยั่งรู๎
เพิ่มความรู๎แจ๎งให๎เกิดในที่ใกล๎ตัว ฉะนั้น เมื่อเรารู๎ดังนี้แล๎ว ก็คือวํา ทําอยํางไร
เราจะตัดเรื่องภายนอกออกให๎ได๎มากที่สุด พยายามมากําหนดในกายในจิต มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ หยั่งรู๎ที่กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต
และธรรมในธรรม เพื่อจะเกิดความรู๎แจ๎ง ความรู๎แจ๎งนี้จะต๎องเกิดขณะปัจจุบัน อารมณ๑ ปัจจุบันขณะ ด๎วยสติที่เราฝึก สติต๎องถึงพร๎อม พร๎อมจะใช๎ งาน ผู๎ที่ไมํ
เจริญสตินี่ เป็นผู๎อาภัพที่จะดับทุกข๑ เพราะไมํมีเครื่องมือ ไมํมีเครื่องมือที่ใช๎ใน
การดับทุกข๑ เหมือนเราจะดับเพลิง เราจะเอามือเปลําไปดับไมํได๎ เราต๎องใช๎
เครื่องดับเพลิง ฉะนั้น สติจึงจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องฝึก
ฐานอันเป็นที่ตั้งแหํงสติ มี ๔ ฐาน ตามที่โบราณาจารย๑ มีพระพุทธเจ๎าเป็น
องค๑เอก ได๎วางรากฐานเอาไว๎ ฐานอันเป็นที่ตั้งที่จะหยั่งลงแหํงสติ มี ๔ ฐาน คือ
กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม เพื่อจะเข๎าไปรู๎แจ๎ง
อารมณ๑ที่กระทบในปัจจุบันขณะ ตามทวารทั้ง ๖ และเป็นที่ตั้งแหํงความยินดียิน
ร๎าย ตัวที่จะเริ่มเกิดกิเลสของเรา ก็คือความยินดียินร๎าย จิตที่ไมํทุกข๑ จะต๎อง
เป็ น จิ ต ที่ มี อุ เ บกขาวางเฉย ตํ อ ทุ ก อารมณ๑ ที่ ม ากระทบ ฉะนั้ น สิ่ ง ที่ เ ราต๎ อ ง
แสวงหา ก็คือ ทําอยํางไรจึงจะวางเฉยได๎ ขณะกระทบอารมณ๑ทั้งปวง อันนี้ การ

ธรรมเทศนา เรื่อง ‚วิปสั สนาภูมิและไตรลักษณ๑‛

๒๙๓

ที่จะฝึกฝนจิตให๎เรามีคุณภาพที่จะวางเฉยได๎ขณะกระทบอารมณ๑ ก็คือ อารมณ๑
ทั้งปวงนี้มันเกิดดับอยูํในปัจจุบันขณะ ขณะเดียวเทํานั้น
ฉะนั้น การดําเนินงานของผู๎ที่จะมาปฏิบัติธรรม เป็นงานที่งํายมาก งํายจริง ๆ
เพราะวําจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะจิตเดียวเทํานั้นเอง ในปัจจุบันเทํานั้น เรื่อง
อดีตที่ยาวไกล สุดลูกหูลูกตานํะ ไมํต๎องไปจัดการเลย ไมํต๎องยุํงเลย สิ่งใดที่ผําน
ไปแล๎วก็ผํานไปเลย ไมํต๎องสนใจ ไมํวําเรื่องใหญํมโหฬารปานใด ผํานไปแล๎ว
เป็นอดีตแล๎ว คือดับไปแล๎ว ไมํเหลือแล๎ว โดยความเป็นจริง อดีตทั้งปวง ยาว
ไกลแคํไหน สุดลูกหูลูกตา ดับไปหมดแล๎ว อดีตคื อสิ่งที่ดับไปแล๎ว แตํโมหะที่
เกิดในใจเรา ความไมํรู๎ ความหลง ความไมํแยบคาย ไมํเจริ ญสติให๎แยบคาย
เมื่ อจิ ต เอาธรรมารมณ๑อั น เป็ น อดี ต ขึ้ น มาปรุ ง แตํ ง จิ ต ที่ ไ มํ แ ยบคาย จิ ตที่ ถู ก
ครอบงําด๎วยโมหะ จึงหลงยึดมั่นไปวําสิ่งนี้ยังมีอยูํ ต๎องทุกข๑เจ็บปวดเดือดร๎อน
กั บ สิ่ งที่ ดั บ ไปแล๎ ว เพราะถูกอวิ ช ชาโมหะในหัว เรา หลอกวํ า ยั งมี อยูํ ต๎องมา
เจ็บปวด เสียอกเสียใจ คร่ําครวญ เดือดเนื้อร๎อนใจ เจ็บปวดเหมือนกับศรปักอก
ดังเพลงที่เขาบอกวํา อดีตที่ผ่านไปไม่กลับมา ช่างเจ็บปวดอุรา เรากลับจํา จริง
ๆ มันดับไปแล๎ว อดีตมันคือสิ่งดับไปแล๎ว ในความเป็ นจริง อดีตมันดับไปแล๎ว
ฉะนั้น ทุกครั้งที่เราเป็นทุกข๑ จากเรื่องอดีต มันตั้งขึ้นจากความหลงงมงาย ความ
โงํเขลาเบาปัญญาทั้งนั้น ไมํได๎ตั้งขึ้นจากความเป็นจริงวําอดีตนั้นยังอยูํ เพราะ
ในความจริงนํะอดีตมันดับไปแล๎ว
ฉะนั้น เรามีปัญญาอยํางนี้ ให๎เหมือนกับเราเอาปฏักไว๎ปักโค หรือมีแส๎ไว๎ตีม๎า
ที่จะออกนอกลูํนอกทาง เมื่อใดที่จิตเรามีความทุกข๑เพราะอดีต ให๎เอาความคิดนี้
ใสํเข๎าไป วําอดีตมันดับไปแล๎ว ไมํมีจริงแล๎ว เราโดนมันหลอก อนาคตก็เป็นสิ่งที่
ยังไมํมี คําจํากัดความของอนาคต ก็คือ สิ่งที่ไมํแนํนอนวําจะเป็นอยํางไร ไมํรู๎
วําจะเป็นอยํางไร เป็นอยํางไรก็ไมํรู๎ ถ๎ารู๎วําจะเป็นอยํางไรก็ไมํใชํอนาคต พลิก
ผันได๎ตลอด ไมํแนํนอน องค๑ประกอบทั้งหลายเปลี่ยนแปลงได๎ตลอด ไมํรู๎จะเป็น
อยํางไร นี่คืออนาคต อนาคตเหมือนกลุํมหมอกควัน ไมํมีอะไรจริง ความที่ไป
วิตกกังวลกับอนาคต ก็เกิดจากความโงํเขลาเบาปัญญา ความไมํเข๎าใจความ
เป็นจริงของธรรมชาติ
สัจจะเป็นอยํางนี้ อนาคตเป็นของกลวงเปลํา แตํของที่กลวงเปลํามาทําให๎เรา
เป็นทุกข๑ได๎นั้น เพราะเราตั้งจิตไว๎ผิด ฉะนั้น ไมํเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่เราเป็น
ทุกข๑เพราะของกลวงเปลํา เหมือนกับลม ลมที่ผํานไปผํานมา จะแทงให๎เราเลือด

๒๙๔
ไหลนํะ มันยาก เป็นไปไมํได๎ ฉะนั้น การที่เราจะเป็นทุกข๑กับอนาคตจริง ๆ จัง
ๆ นั้น เป็นไปไมํได๎ แตํที่เราเป็นทุกข๑ขึ้นมานํะ เพราะเราตั้งจิตไว๎ผิด ฉะนั้น ไมํ
ต๎องไปแก๎ไขที่อดีต ไมํต๎องไปแก๎ไขที่อนาคต ให๎เรากลับมา กลับมา แก๎ไขที่ใจ
ตัวเองในปัจจุบัน ฝึกสติไห๎ดี เจริญหยั่งสติให๎คม ลงในปัจจุบัน อยํางน๎อยนี่จะ
แก๎เงื่อนไป ๒ ปมแล๎ว เหมือนกับวํา เรามีศัตรูอยูํ ๓ ศัตรู ๓ คนนี่ เคยมาทําให๎
เราทุกข๑ เดือดร๎อน เจ็บปวด แคํหยั่งจิตลงในปัจจุบันได๎นี่ ฆําศัตรูตายไป ๒ คน
แล๎ว
ฉะนั้น จึงเป็นความอัศจรรย๑ของสติปัฏฐาน วําเป็นของประเสริฐแคํไหน ของมี
คํามีราคา ควรแกํการที่เราจะขวนขวายมาเจริญ มาฝึก ทําให๎มาก ทําให๎เกิดมี
ทําให๎แคลํวคลํอง เชี่ยวชาญ เพราะวําขนาดยังไมํไปถึงไหนเลย สามารถฆําศัตรู
ได๎ ๒ แล๎ว ใชํไหม มีคํามาก ขนาดยังไมํต๎องใช๎ปัญญาพิจารณามากมาย แคํเรา
กําหนดสติให๎แยบคาย หยั่งลงในปัจจุบันอารมณ๑ ในฐานอันเป็นที่ตั้งแหํงสติ ตัด
ความทุกข๑จากอดีตกับอนาคตไปได๎แล๎ว ทีนี้ ผู๎ฝึกปฏิบัติใหมํ ๆ ฐานที่จะชํวย
ให๎เราเกิดปัจจุบันอารมณ๑ได๎ดี คือ กําหนดที่ฐานกายในกาย การเคลื่อนไหวของ
กาย จะชํวยให๎จิตเราหยั่งลงปัจจุบันอารมณ๑ได๎ดีมาก ได๎คม ได๎ชัด
ฉะนั้น ฐานกายในกายนั้นมีคํามาก ไมํวําเราจะปฏิบัติไปถึงไหน อยําลืมฐาน
ครู ฐานครูคือฐานกายในกาย เพราะวําการเจริญสติที่การเคลื่อนไหวของกายก็
ดี หรือขณะนิ่งอยูํมีความรู๎สึกที่กาย จะชํวยให๎จิตเราคมในปัจจุบัน อารมณ๑ สติ
มันคม สามารถดับทุกข๑ได๎ ความกลัดกลุ๎ม วิตกจริต ในอดีตอนาคตนํะ คนเรา
มาพิจารณาดูแล๎ว เป็นทุกข๑เพราะอดีตอนาคตเสีย ๙๙ เปอร๑เซ็นต๑ ลองพิจารณา
จากตัวเอง จะเห็นชัด ความทุกข๑ทั้งหลายจะเกิดจากตัวคิดเสียมาก คือเอาเรื่อง
อดีตอนาคตมาปรุงแตํงแล๎วก็เป็นทุกข๑ ไอ๎ตัวรู๎ขณะหนึ่งขณะหนึ่งตามทวารทั้ง ๖
นํะ ไมํได๎นําทุกข๑มาให๎หรอก ไอ๎ความคิดปรุงแตํงมันสามารถแผํขยายเรื่องเล็ก
ๆ ให๎เป็นเรื่องใหญํได๎ เป็นปัจจัยแหํงความวิตก กลัดกลุ๎ม ประสาทกิน อยําง
ใหญํหลวงได๎
ฉะนั้น การเจริญสติ แม๎เราจะไมํได๎เข๎าใจอะไรเลย ไมํรู๎เรื่องเลย ไมํเข๎าใจเลย
วําอะไรมันเป็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม ปัญญายัง
ไมํเกิดอะไรมากมายเลย ก็ดับทุกข๑ไปได๎มากแล๎ว เป็นความฉลาดที่วําไมํต๎องรู๎
มาก แตํทํางานได๎ผล ไมํต๎องไปฟุ้งซํานกับปัญญา คนเราเวลาพิจารณาปัญญา
มาก ๆ มันจะตกไปในความฟุ้งซํานได๎ พอเกิดความฟุ้งซํานแล๎ว จิ ตมันจะไมํ
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คม ไมํควรคําแกํการกําจัดทุกข๑ เมื่อเรามีสติหยั่งลงในปัจจุบัน ขณะอยํางแยบ
คายทุกเมื่อ จนชํานาญ อันนี้เป็นความฉลาดโดยไมํต๎องไปเสียหัวสมองขบคิด
อะไรเลย อันนี้คือการเห็นกายในกายที่แท๎จริง
คําวําเห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตในจิต เห็นธรรมในธรรม ก็
คือเห็นความเป็นจริงจากการที่เราเจริญสติหยั่งรู๎ในฐาน การเคลื่อนไหวของกาย
เมื่อเราเจริญสติขึ้นไป เกิดความหยั่งรู๎อะไร อันนั้นแหละใชํ คือกายในกาย แตํ
การหยั่งรู๎ต๎องหยั่งรู๎กับตัวเอง สันทิฏฐิโก บรรลุแล๎วเห็นเอง พ๎นจากภาษามนุษย๑
ไป ต๎องเข๎าใจคํานี้ไว๎ คือวําพ๎นจากขอบเขตของภาษามนุษย๑ อันนี้จะลึกซึ้งเข๎า
ไป ถึงเรียกวําเห็นกายในกาย คือ เห็นลึกซึ้งไปยิ่งกวําคนทั่วไปจะรู๎ได๎จากภาษา
สื่อความหมายกัน ภาษามนุษย๑ที่เอามาสื่อความหมายนํะ ไอ๎คําเทศน๑ทั้งชั่วโมง
ก็ยังสื่อไมํได๎หรอก กายในกายเป็นยังไง เพราะมันยังเป็นภาษามนุษย๑ ไอ๎การที่
เราไปหยั่ งรู๎ด๎ วยสติที่กายของเราเองนั่น แหละ อันนั้นแหละ มัน จะเข๎าไปเห็น
ความจริง ความจริ งอะไรก็ได๎ เห็นอะไรก็นั่ นแหละ ดู มันตรงนั้นแหละ รู๎สึ ก
อยํางไรก็ ดูมันตรงนั้นแหละ อันนั้นแหละคือความสุดยอดแล๎ว คือพ๎นไปจาก
ภาษามนุษย๑
คนเรา บางที ปัญญาทางโลกที่เรียนมา มันต๎องอาศัยภาษามนุษย๑อธิบาย
ทั้งหมด แตํปัญญาทางธรรมนํะ ต๎องพ๎นไปจากภาษามนุษย๑ ต๎องไปรู๎เอง อันนี้
คนที่คุ๎นเคยกับปัญญาทางโลก พอมาเรียนธรรมะ ก็จะเอาแตํธรรมะที่บรรยายได๎
ด๎วยภาษามนุษย๑ อันนั้นแหละ บุคคลผู๎นั้นแหละจึงไมํเจอธรรมะแท๎ ตราบใดที่
ยังต๎องการธรรมะที่อธิบายได๎ด๎วยภาษามนุษย๑ คนผู๎นั้นจะไมํเจอธรรมะแท๎จริง
เจอแตํ ค วามรู๎ ทํ ว มหัว เอาตั ว ไมํ ร อด รู๎ ม ากก็ ยิ่ งโงํ ม าก เพราะดั บ ทุ ก ข๑ ไ มํ ไ ด๎
ภาษามนุษย๑มันไมํใชํของจริง แตํเป็นของสมมุติ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเจริญสติ
มาหยั่งรู๎ของจริง ตัดภาษามนุษย๑ได๎แล๎ว ตัดภาษามนุษย๑นี่ก็คือตัดอดีตอนาคต
แหละ ที่จะไปกลัดกลุ๎มเพราะเรื่องอดีตอนาคต อดีตอนาคตจะเป็นปัจจัยที่ทําให๎
เราทุกข๑มากมายนํะ ก็เพราะมีภาษามนุษย๑เป็นสื่อทั้งนั้น ภาษามนุษย๑เหมือนกับ
มาให๎ชูรส เป็นผงชูรส เป็นเหมือนเครื่องปรุง ให๎ตื่นเต๎น ให๎ยินดี ให๎จิตออกไป
จากความเป็นกลาง อันนี้ธรรมชาตินํะ ตื่นเต๎นก็เพื่อเศร๎าสร๎อย ลิงโลดก็เพื่อ
เหงาหงอย สมหวังก็เพื่อผิดหวัง เฟื่องฟูก็เพื่อตกดิ่ง โดํงดังก็เพื่ออับแสง การตั้ง
จิ ต เป็ น กลาง ๆ นํ ะ ไมํ ดี ไมํ ชั่ ว ไมํ รั ก ไมํ ชั ง ไมํ สุ ข ไมํ ทุ ก ข๑ นํ ะ เป็ น ความ
ประเสริฐที่สุด

๒๙๖
อันนี้ พูดมาตั้งเยอะ ก็เพื่อแสดงให๎ฟังวํา สติปัฏฐานนํะมีคํานัก ชํวยดึงจิตของ
เราให๎ออกจากภาษามนุษย๑ ชํวยดึงจิตให๎ออกจากความวุํนวาย พยายามจะตีแผํ
ให๎ฟังวําการเจริญสติเนี่ยมีคํามาก เพราะวํา การเจริญสติสามารถดึงจิตเราออก
จากอดีตอนาคตได๎ ดึงจิตเราออกจากภาษามนุษย๑ได๎ เห็น กายในกายนํะ พ๎น
จากภาษามนุษย๑ ดังนั้นพระเดชพระคุณพระอาจารย๑จึงพยายามนัก ไมํต๎องให๎มี
องค๑บริกรรมภาวนา อันเป็นภาษามนุษย๑ มันจะไปบังกายในกายเสีย คือรู๎ยังไงก็
ให๎มันรู๎อยํางนั้นแหละ นั่นแหละอันนั้นแหละความจริง ความจริงที่ไมํต๎องไปปรุง
แตํงด๎วยภาษามนุษย๑ทั้ง ปวง อันนี้จะดึงจิตของเราให๎เข๎าปัจจุบัน อารมณ๑ได๎ดี
ชํวยดับทุกข๑ไปได๎เยอะแล๎ว ผู๎ปฏิบัติตามยํอมรู๎เองเห็นเอง ดับทุกข๑ได๎เอง ลึกซึ้ง
ด๎วยตัวเอง แล๎วจะมีศรัทธาในการเจริญสติอยํางมั่นคงแข็งแรง ใครจะบังคับให๎
เลิ กทํ า ก็ ไมํ ได๎ เพราะรู๎ ซึ้ งแล๎ ว อัน นี้ เ ขาเรี ย กวํ า อจลศรัท ธา เป็ น ศรั ทธาที่
แท๎จริงของพระอริยะ ศรัทธาของพระอริยะคือไมํหวั่นไหว มีแตํความมั่นคง ไมํ
ต๎องฟังจากผู๎อื่น เพราะรู๎เองเห็นเอง สัมผัสผลด๎วยตัวเอง จากการปฏิบัติและดับ
ทุกข๑ได๎ด๎วยตัวเอง เป็นขั้นเป็นตอนไป จึงเกิดความมั่นคงอยํางยิ่ง ไมํมีใคร
สามารถจะมาเป่าหูให๎หมดศรัทธาตํอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ๑ได๎ บุคคลผู๎
นั้นก็เริ่มต๎นที่จะเปลี่ยนตัวเองเข๎าไปอยูํในหมูํแหํงพระสงฆ๑ด๎วยตัวเองแล๎ว คือเริ่ม
ดับทุกข๑ได๎เป็นขั้นตอนไป อันนี้เป็นความจริง อันจะเกิดศรัทธายิ่งกวําเรามานั่ง
อํานหนังสือธรรมะมากมายมหาศาล เพราะยังไมํเห็นตัวในเลย ยังดับทุกข๑ด๎วย
ตัวเองยังไมํได๎
อัน นี้ เ มื่อสติ เราเจริ ญมากขึ้ น มากขึ้ น ดึ งจิ ตเรามาสูํ ปั จจุ บั น อารมณ๑ ก็ เ พื่ อ
จะมาแจํมแจ๎งในวิปัสสนาภูมิที่กลําวไว๎แตํแรก ฐานที่ตั้งแหํงวิปัสสนาตัวแท๎คือ
ปัจจุบันขณะ ขณะที่ตาเห็นรูป หูได๎ยินเสียง จมูกได๎กลิ่น ลิ้ นได๎รส กายถูกต๎อง
โผฏฐัพพะ โผฏฐัพพะคือความเย็น ความร๎อน ความอํอน ความแข็ง ความตึง
ความหยํ อ น ที่ ม ากระทบกาย อัน นี้ ร วมเรี ย กวํ า โผฏฐัพ พะ แล๎ ว ก็ ใ จกระทบ
ธรรมารมณ๑ เราเจริญสติก็เพื่อที่จะออกจากอดีตอนาคต ออกจากภาษามนุษย๑
มาหยั่งลงในวิปัสสนาภูมิ ในปัจจุบันอารมณ๑นั้น ๆ ให๎มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ หยั่งรู๎ตามฐานอันเป็นที่ตั้งแหํงสติ คือฐานกายในกาย เวทนาในเวทนา จิต
ในจิต และธรรมในธรรม เพื่อสติมันจะได๎เห็นอยํางลึกซึ้งในความเป็นจริง ใน
ความเป็นจริงของอะไรลํะ ในความเป็นจริงที่วําขณะกระทบอารมณ๑นํะ รูปธรรม
และนามธรรมที่มารวมกัน มาประกอบกัน ตามทวารทั้ง ๖ ทวารใดทวารหนึ่ง มัน
ไมํเที่ยงทั้งนั้น ไมํมีอะไรเที่ยงเลย หาความเที่ยงไมํได๎ หาความเที่ยงไมํมี ไมํมี
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แล๎วไมํมีอีก ไมํมีอยูํอยํางนั้นแหละ ไมํมีความเที่ยง ยิ่งเราเจริญสติให๎คมมาก
เทําไร ยิ่งจะเห็นแตํความไมํเที่ยง เห็นแตํความเกิดดับ คําวําความเกิดดับจะเป็น
คําที่ซึ้งอยูํในกระดูก อยูํในเยื่อในกระดูกของผู๎ปฏิบัติ เพราะมันจะเห็นอยูํอยํางนี้
ทั้งวันทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับ ด๎วยความที่จิตไมํไปหมกมุํนอยูํในอดีต ด๎วยความที่
จิตไมํถูกชักจูงให๎ไปปรุงแตํงเรื่องอนาคต จิตที่อยูํในปัจจุบันอารมณ๑ เจริญสติอยูํ
จะเห็นแตํความไมํเที่ยง ไมํมีอะไรเลย ไมํมีอะไรที่จะยึดได๎ ไมํมีอะไรที่จะตั้งอยูํ
นานเลย มีแคํรู๎ขณะหนึ่งแล๎วก็ดับไป รู๎ขณะหนึ่งแล๎วก็ดับไป เมื่อเราเห็นความ
ไมํเที่ย งมาก ๆ เข๎า อันนี้โ ลกมัน จะวํา ง เพราะไมํรู๎จ ะไปยึ ดอะไร จะมาบี บ
บังคับให๎จิตที่เห็นความไมํเที่ยง ยึดโนํนยึดนี่ ก็ยึดไมํลง มันไมํรู๎จะยึดไปทําไม
เหมือนมีอะไรมาบอกอยูํตลอดเวลา ทั้งวันทั้งคืน ถึงความไมํมีแกํนสารสาระของ
รูปธรรมนามธรรม แล๎วจิตดวงนั้น มันจะไปยึดอะไรได๎
เพราะฉะนั้น การที่เราจะปฏิบัติให๎พ๎นทุกข๑ จะต๎องพัฒนาจิ ตดวงนี้ให๎เป็นจิต
ดวงที่ปลํอย จิตดวงที่ไมํยึด ไอ๎ที่บอกวําไมํยึดนี่ไมํใชํไปฟังใครเขามา เราต๎องรู๎
เองเห็นเอง จากการปฏิบัติ จนมันสวํางแจ๎งโพลงขึ้นมาเองวํา ไมํรู๎จะไปยึดทําไม
มันไมํรู๎จะไปยึดทําไม อันนี้มันต๎องเกิดขึ้นมาเองในจิตของผู๎ปฏิบัติ มันจะเป็นที่
พึ่งได๎ เป็นที่พึ่งแกํเรายังไง เหมือนกับเราเดินผํานไป ผํานกองขยะก็ตาม ผําน
หลุมส๎วม หลุมขี้ หลุมเยี่ยวก็ตาม มองด๎วยตาแล๎ว ไมํเห็นจะมีอะไรได๎เรื่องได๎ราว
สักอยําง เดินผํานมา ผํานกองขยะตั้งกองใหญํเบ๎อเริ่มเลย แตํไมํรู๎จะหยิบอะไร
ติดไม๎ติดมือกลับมา มันไมํมีอะไรมีคํา มีแตํของไร๎สาระทั้งนั้น ไร๎แกํนสาร เพราะ
ความที่วําเป็นของที่ตั้งอยูํขณะเดียว เป็นของที่ถูกกําหนดเอาไว๎ด๎วยความเกิด
และความดับ เป็นของที่สั่นไหว เป็นของที่ไมํจีรังยั่งยืนไมํเที่ยงแท๎ ค๎านตํอความ
เที่ ย งแท๎ มั น แสดงให๎เ ห็น ในความรู๎ สึ กทางมโนทวารของผู๎ป ฏิ บั ติอยูํ ทุกเมื่ อ
เชื่อวัน เห็นอยํางนี้ตลอด เห็นตลอด เห็นแล๎วเห็นอีก ยิ่งปฏิบัติก็เห็นแตํอยํางนี้
ฉะนั้น ผู๎ปฏิบัติควรพยายามเจริญสติ เพื่อจะมาเห็นความไมํเที่ยง อันเป็น
ไตรลักษณ๑ ลักษณะ ๓ สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมํเที่ยง ไมํมีอะไรเที่ยงสักอยําง
ทั้งรูปธรรมนามธรรม สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข๑ ทุกข๑แกํผู๎ยึด เป็นของ
ร๎อน เป็นของร๎อนตํอผู๎ยึด ผู๎จับ ผู๎แบก ผู๎หาบ เป็ นของที่นําความฉิบ หายมา
ให๎แกํผู๎ที่ยึดมั่นถือมั่น เป็นของที่ไมํมีตัวไมํมีตน เป็นอนัตตา ค๎านตํอคําวําเป็น
ของกู เป็ น ตั ว กู ไมํ ใ ชํ ทั้งนั้ น ในความเป็ น จริ ง เราเพิ กหมอกควั น แหํงโมหะ
อวิชชาเข๎าไปกําหนด กําหนดความจริงของสังขารนํะ จะบอกแตํเรื่องนี้ทั้งนั้น
บอกแตํความไมํนําเอาไมํนําเป็น สิ่งทั้งปวงไมํนําเอาไมํนําเป็น ไมํมีอะไรนํายึด

๒๙๘
มั่นถือมั่น ไมํมีอะไรนําเข๎าไปเสพเข๎าไปเสวย เป็นของนําเบื่อหนําย นําคลาย
กําหนัด นําหลุดพ๎น
อันนี้ เรากําลังจะฆําศัตรูที่ยังเหลืออยูํอีกคน อยํางที่วํา มันมีศัตรูอยูํ ๓ คน
เราเจริญสติอยูํปัจจุบัน ฆําไป ๒ แล๎ว เมื่อแยบคายเข๎าไป แยบคายในรูปธรรม
นามธรรมในกายในจิตของตัว เองนํะ สติ ปั ฏ ฐานทั้ ง ๔ ฐาน พู ด ไปตามหลั ก
วิชาการก็คือ ฐานกายในกาย ฐานเวทนาในเวทนา ฐานจิตในจิต ฐานธรรมใน
ธรรม แตํรวมมาแล๎วก็คือมากําหนดหยั่งรู๎ที่กายที่ใจเรานี่แหละ เห็นอะไรก็นั่น
แหละ อั น นั้ น แหละคื อรู ป ธรรมนามธรรมในกายเรานี่ แ หละ นั่ น ก็ คือขั น ธ๑ ๕
ขันธ๑ ๕ ที่จะเป็นปัจจัยแหํงความทุกข๑ก็คือ ขันธ๑ ๕ ที่ยังมีอุปาทาน คือความยึด
มั่นถือมั่น ผิดความจริง เพราะวําความจริงคือสิ่งทั้งปวงมันวํางเปลํา ไมํมีแกํน
สารสาระ เมื่อเราเจริญสติเข๎ามา มันจะเห็นขันธ๑ ๕
อันนี้เห็นขันธ๑ ๕ ในภาคปฏิบัติมันต๎องเห็นในปัจจุบันที่กายเรานี่แหละ จะมี
กายเป็นรูปขันธ๑ เวทนาคือความเสวยอารมณ๑ สุข ทุกข๑ และอุเบกขา สัญญาคื อ
ตัวกําหนดหมาย คนที่มีสัญญาคือกําหนดหมายได๎ กําหนดหมายรู๎ จําได๎หมายรู๎
เป็นศูนย๑ข๎อมูลคือสัญญาขันธ๑ สังขารคือตัวปรุงแตํงของจิต ปรุงแตํงดีชั่วบุญ
บาป ปรุงแตํงทั้งหลายแหละคือสังขารขันธ๑ วิญญาณขันธ๑ก็คือการรับรู๎ตามทวาร
ทั้ง ๖ รู๎ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันนี้รวมลงมาก็คือ วิปัสสนาภูมิ ดังที่กลําว
มาแตํต๎น มันจะตํอถึงกันหมด เมื่อเรามาเจริญสติ เมื่อเราเข๎ามาเห็นตัวใน มัน
จะตํอถึงกันหมด มันจะเข๎ามาเห็นตามอายตนะในปัจจุบัน ขณะ ขณะรู๎อารมณ๑
ขันธ๑ ๕ มันก็เกิดตรงนั้นแหละ อันนี้เราไมํต๎องไปแยกเป็นขันธ๑เป็นขันธ๑ก็ได๎ ไอ๎ที่
เราจะไปกําหนดดูมันตามที่พระพุทธเจ๎าทํานสอนให๎กําหนดดู เมื่อเราเจริญสติ
ไป กําหนดหยั่งรู้ที่ใดที่หนึ่งก็ตามที ขณะนั้นจิตเราเกิดความยินดีหรือไม่
ยินร้ายหรือไม่ เราไมํต๎องแยกวําอันนี้เป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร
เป็นวิญญาณก็ได๎ แตํให๎มาดู วําขณะกระทบอารมณ์ในปัจจุบัน เรามีความ
ยินดีหรือไม่ ยินร้ายหรือไม่ ให้เราพยายามควบคุมจิตให้เป็นกลางไม่ยินดี
ไม่ยินร้าย อันนี้คือใจความสําคัญของการเจริญสติ เพื่อตัวนี้แหละ เพื่อจะดับ
ความยินดียินร๎าย ถ๎าดับไมํได๎ แสดงวําสติเรายังไมํพอ ปัญญาเรายังไมํเกิด ก็ให๎
ฝึกตํอไป อยําถอยความเพียร สติปัฏฐานคือตัวการที่จะมาแก๎ทุกข๑ที่ต๎นเหตุเลย
เมื่อไรที่แก๎ทุกข๑อันนี้ได๎ ก็หมดทุกข๑ เป็นความดับเย็นที่แท๎จริง อนุปาทานิพพาน
เป็นความดับเย็นไมํเหลือเชื้อที่จะเผาไหม๎อีก เพราะความสุขอันนี้เป็นความสุขที่
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แท๎ จ ริ ง จากการดั บ ต๎น เหตุ แ หํง ทุ ก ข๑ คือ ตัณ หา อัน เป็ น สมุ ทั ย ที่ เ กิ ด แหํง ทุ ก ข๑
ตัณหาก็คือความยินดียินร๎ายนั่นแหละ
เรามาเจริญสติ เพื่อจะหยั่งจิตลงปัจจุบันอารมณ๑ เพื่อจะคุมจิตไมํให๎เกิดความ
ยินดียินร๎าย เพื่อจะดับตัณหาอันเป็นต๎นเหตุแหํงทุกข๑ ถึงกันหมดเลย การที่เรา
มาเจริญสติเพื่อจะมากําหนดปัจจุบันขณะ ขณะหนึ่งนํะ เราได๎แทงตลอดแล๎วซึ่ง
ธรรมะทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ๑ ถึงกันหมด เพราะฉะนั้นจึงเป็นของมีคํา
อยํางยิ่ง ให๎ขวนขวายในภาคปฏิบัติให๎ดี เราจะได๎แทงตลอดเลย ธรรมะทั้งแปด
หมื่นสี่พันพระธรรมขันธ๑จะมีคําก็ตํอเมื่อเรามาดับทุกข๑ได๎ ถ๎ าไมํอยํางนั้นไมํมีคํา
เลย จุดประสงค๑ที่พระผู๎มีพ ระภาคบัญญัติพระไตรปิ ฎกขึ้น มานํะ ก็เพื่ อจะให๎
สาวกลูกหลานของพระองค๑นําไปดับทุกข๑ได๎ ถ๎าเราเข๎ามาเกี่ยวข๎องกับธรรมะ
แล๎วดับทุกข๑ไมํได๎ แสดงวําผิดทางแล๎ว เรามาเกี่ยวข๎องเพื่อจะดับทุกข๑ อันนี้เป็น
สุดยอด เป็นหัวใจของพระศาสนา มาเจริญสติเพื่อจะคุมจิต ไมํให๎เกิดความยินดี
ยินร๎าย ในขณะกระทบอารมณ๑ ตามทวารทั้ง ๖
การที่เราจะไมํยินดียินร๎าย ก็โดยการที่วําเรามาฟั่นเฝือ อบรมสติให๎คม เห็น
ปั จ จุ บั น ขณะ จนเกิ ด ปั ญ ญาเห็ น แจ๎ ง ด๎ ว ยตั ว เองขึ้ น มาถึ ง ความไมํ เ ที่ ย งของ
อารมณ๑ อารมณ๑ทั้งปวงไมํเที่ยงทั้งนั้น ไมํควรคําแกํการที่เราจะมายินดียินร๎าย
เลย สําหรับผู๎มีปัญญาเมื่อมาเห็นธรรมะตัวนี้แล๎ว จะมีความรู๎สึกวํา อารมณ๑
ทั้งหมด ไมํวําหยาบ ละเอียด เลว ประณีต ดี ชั่ว แคํไหน ไมํมีคํา ไมํควรคําที่จะ
เป็นที่ตั้งแหํงความยินดียินร๎ายของจิตเราเลย
เพราะฉะนั้น บุคคลผู๎เห็นไตรลักษณ๑จะมีคําตรงนี้ เจริญสติ ปัฏฐานจนมาได๎
เห็นไตรลักษณ๑ เห็นแล๎วเห็นอีก เห็นแล๎วเห็นอีก เห็นแล๎วเห็นอีก จนจิตที่เคย
เป็นจิตที่กอดรัด จิตที่ผูกพันกับอารมณ๑ หมกมุํนด๎วยความหลงมัวเมาในอารมณ๑
ทั้งปวง กลายเป็นจิตที่เบื่อหนํายคลายกําหนั ด อยากจะหลุดพ๎น อยากจะปลํอย
อยากจะละ อยากจะวาง จากเหตุแหํงทุกข๑ ความผูกพันยึดมั่น มั่นหมาย ใน
อารมณ๑ ทั้งปวง เมื่ อบุคคลมี ปัญญาขึ้ นมา มั นจะลดน๎อยถอยลงทุ กที ความ
ผูกพันในอารมณ๑ตําง ๆ จะสักแตํวํากระทบ อยูํในโลกนี้เหมือนกับแสดงละคร
ไป อยูํเหมือนซังกะตาย ตราบใดที่ยังไมํตายก็อยูํในโลกไปอยํางนั้นแหละ แตํจิต
เรามันเปลี่ยนไปแล๎ว จิตที่เคยเป็นทุกข๑กับสิ่งที่มากระทบ กลายเป็นจิตที่ไมํเป็น
ทุกข๑กับสิ่งที่มากระทบ อันนี้เป็นอานิสงส๑ เป็นผลประโยชน๑แกํผู๎ที่มีความเพียร
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ในการเจริญสติปัฏฐาน เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเจอผลอันประเสริฐ มีคุณคําอยําง
นี้ ความกตัญ๒ูในครูบาอาจารย๑จะมีอยํางเต็มที่
พระเดชพระคุณที่มีเมตตาขวนขวายออกเผยแผํสั่งสอนอบรมลูกศิษย๑ ให๎พา
กันเจริญสติปัฏฐาน พยายามสร๎างที่อยูํที่กินที่อาศัยที่นอน เพื่อให๎สัปปายะแกํ
การเจริญสติปัฏฐาน ทํานจึงมีบุญ คุณแกํเรามาก ควรแกํการเคารพกราบไหว๎
บูชา ตอบแทนพระคุณทําน อันนี้ การตอบแทนพระคุณทําน พระเดชพระคุณ
พระอาจารย๑ ทํา นจะเน๎ น อยูํ เ สมอวํ า อามิ ส บู ช านั้ น ดี จ ริ ง อยูํ แตํ ไมํ ดี ยิ่ ง ต๎อ ง
ปฏิบัติบูชา คือ ทํานสอนอยํางไรให๎พยายามปฏิบัติตาม ตํอไปจะได๎เป็นตัวแทน
ออกป่าวประกาศ ความนํา อัศจรรย๑ของพระธรรม ความนําอัศจรรย๑ของมหาสติปัฏฐานสูตร เป็นตัวตายตัวแทนของทําน พระเดชพระคุณพระอาจารย๑ จิตสํวน
ลึกแล๎ว ทํานต๎องการอยํางนี้มาก ต๎องการให๎มีบุคคลผู๎ป่าวประกาศแทนทําน
หลังจากทํานลํวงไป จะได๎มีลูกศิษย๑ลูกหา ที่รู๎ธรรมเห็นธรรมได๎ป่าวประกาศ
ธรรมะตํอ เราเป็นลูกศิษย๑ เราจะจําจากทํานมาพูดตํอนํะ มันไมํขลัง ไมํศักดิ์สิทธิ์
หรอก เราต๎องปฏิบัติให๎รู๎เองเห็นเอง ดับทุกข๑ได๎ด๎วยตัวเองด๎วย หลังจากที่เรา
ดับทุกข๑ได๎ด๎วยตัวเอง เรานําไปพูดด๎วยภาษาของเราเอง ภาษาอะไรก็ได๎ จะเป็น
ภาษาที่เหนํอแสนเหนํอ ภาษาที่มันขัดหูแสนขัดหู แตํถ๎ามันออกมาจากจิตดวงที่
ดับทุกข๑ได๎จริง ๆ แล๎ว มันนําฟัง ไมํเหมือนกับที่จํามาพูด
เพราะฉะนั้น เราเป็นลูกศิษย๑นํะ ให๎ขวนขวายปฏิบัติตามทํานให๎ดับทุกข๑ได๎
ตามที่ทํานได๎ดับทุกข๑ได๎ตามสมควรแกํทําน เราเป็นลูกศิษย๑ อยําให๎เสียทีที่มี
อาจารย๑ ซึ่งเป็นอาจารย๑ที่พ๎นโลกองค๑หนึ่ง เพราะฉะนั้นเราต๎องมาขวนขวายเพื่อ
ความพ๎นโลก เป็นไปเพื่อความสุขอันไพบูลย๑ ความสุขอันเที่ยงแท๎ ความพ๎นทุกข๑
ที่ไมํกลับคืน อันนี้ เป็นคุณคําผลแหํงการปฏิบัติธรรม ธรรมะนํะจะมีคุณคําก็
ตรงที่วํา ชํวยให๎บุคคลผู๎มีความเกิด แกํ เจ็บ ตาย โศกเศร๎า พิรี้พิไรรําพัน ทุกข๑
กายทุกข๑ใจ คับแค๎นใจ พ๎นจากความเกิด แกํ เจ็บ ตาย โศกเศร๎า พิรี้พิไรรําพัน
ทุกข๑กายทุกข๑ ใจ คั บแค๎น ใจได๎ เป็ นคุณคํา อยํางยิ่ง จะทําให๎เรามีอจลศรัทธา
ศรัทธาอันไมํหวั่นไหว ไมํคลอนแคลน ในพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า อันเป็นต๎นกําเนิด
แหํงพระศาสนา และพระธรรมที่พระองค๑ได๎บัญญัติไว๎ พระอริ ยสงฆ๑ สาวกผู๎
ดําเนินรอยแบบตามกันมา จนถึงพระเดชพระคุณผู๎เป็นพระอาจารย๑ จิตเราจะไมํ
หวั่นไหว ไมํคลอนแคลน มีศรัทธาอันมั่นคง ไมํมีใครมาเป่าหูให๎เราเปลี่ยนแปลง
ศรัทธาได๎ เป็นศรัทธาที่ถวายชีวิต อันนี้ควรคําแกํ คําวําพุทธบุตร บุตรของทําน
ผู๎รู๎ ผู๎ตื่น ผู๎เบิกบาน พุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็อยูํในฐานะพุทธบุตร ฉะนั้น เรา
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ต๎องทําตัวของเราให๎รู๎ ตื่น เบิก บานตามทําน พุทธศาสนาเป็นศาสนาแหํงผู๎รู๎ ผู๎
ตื่น ผู๎เบิกบาน ไมํหลงในกองสังขาร หยั่งรู๎ความจริง และดับทุกข๑ได๎
เพราะฉะนั้น เราอยําทอดธุระ ให๎มีศรัทธา ให๎มีความเพียร ความเพียรในการ
เจริญกุศลกรรม ละอกุศลกรรม ให๎มีสติ ฝึกฝนสติ ให๎มีสมาธิ ฝึกฝนสมาธิความ
ตั้งใจมั่นขึ้นมา ให๎เจริญให๎เกิดปัญญา ความรู๎แจ๎งในกองสังขาร อันนี้จะเป็นกําลัง
กําลังของพระศาสนา มี ๕ ศรัทธาพละ กําลังคือศรัทธา วิริยพละ กําลังคือความ
เพียร สติพละ กําลังคือสติ สมาธิพละ กําลังคือสมาธิ และก็ ปัญญาพละ กําลัง
คือปัญญา กําลังเหลํานี้จะชํวยให๎เราพ๎นทุกข๑ได๎
ในโอกาสที่ ได๎ มี โ อกาสมาแสดงธรรมแทนพระเดชพระคุ ณพระอาจารย๑ ก็
พยายามตั้งจิตเป็นกุศลแสดงธรรมด๎วยความเมตตา เพื่อเป็นประโยชน๑แกํผู๎ฟัง
แตํจะเทศน๑ดีหรือไมํดีก็แล๎วแตํเหตุปัจจัย แตํจิตใจก็ตั้งไว๎ด๎วยความเมตตา ที่จะ
ให๎เกิด เป็นประโยชน๑ แกํผู๎ฟัง สิ่งใดเป็นประโยชน๑ก็ขอบู ชาแทบเท๎าพระเดชพระคุณพระอาจารย๑ที่ปลุกปั้นจากคนที่ไมํได๎เรื่องได๎ราว ให๎พอมาทํางานรับใช๎
พระศาสนาได๎บ๎าง
ท๎ายที่สุดแหํงการบรรยาย ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ๎มครองรักษา
ทํานผู๎ปฏิบัติธรรม ให๎บรรลุมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุก
ทํานทุกคนเทอญ
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒
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โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๒๓ ม.ค. ๒๕๔๓

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ขอนอบน๎อมแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎
ชอบได๎โดยพระองค๑เอง ขอนมัสการพระธรรม ขอนอบน๎อมพระอริยสงฆ๑และ
สมมุ ติ ส งฆ๑ ขอกราบแทบเท๎ า มายั ง พระเดชพระคุ ณ ผู๎เ ป็ น พระอาจารย๑ ขอ
นมัสการพระเถรานุเถระผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาล เจริญพร สามเณร
ญาติโยมอุบาสก อุบาสิกา ทุกทําน
เป็นธรรมดา ในสํานักนี้เป็นสํานักวิปัสสนา ฉะนั้นก็มีการมาปรารภธรรม ให๎รู๎
แจ๎ง เห็นแจ๎ง รู๎ยิ่ง เห็นยิ่ง ในวิปัสสนายิ่ง ๆ ขึ้นไป คําวําวิปัสสนาหมายความ
วํา รู๎แจ๎ง รู๎ยิ่ง เห็นยิ่ง รู๎ในสิ่งที่เราเกี่ยวข๎องด๎วย เข๎าใจไปถึงธรรมชาติของมัน
วําธรรมชาติมันเป็นอยํางไร อยําให๎ความโงํ ความหลง มาปกปิดเอาไว๎ เข๎าใจ
ไปถึงความจริง มองให๎ลึกอยํามองแคํผิวเผิน มองให๎ลึกต๎องมองด๎วยสติและ
ปัญญา มีบารมีเป็นเครื่องหนุน ถ๎าไมํเอาบารมีเป็นเครื่องหนุน ก็เอาอาสวะเป็น
เครื่องหนุน ตรงกันข๎าม บารมีเป็นเครื่องทําให๎เต็ม เมื่อบารมีเต็มยํอมเห็นแจ๎งใน
วิปัสสนา อาสวะนี่มันแปลวําความหมักหมม นอนเนื่องอยูํในสันดาน ความชั่ว
ร๎ายตําง ๆ ที่เคยสั่งสมมาทุกภพทุกชาติ เมื่ออาสวะเป็นเครื่องหนุน ก็มองโลก
ด๎วยโมหะ ด๎วยอวิชชา เป็นที่ตั้งแหํงกิเลส ตัณหา อุปาทานทั้งปวง
เพราะฉะนั้น ที่เรามาปฏิบัติวิปัสสนานี่ ก็ต๎องถือวํามีบารมีหนุน คือทานบารมี บารมีคือทาน ศีล บารมี บารมีคือศีล เนกขัมมบารมี บารมีคือการออก

๓๐๔
บวช ปัญญาบารมี บารมีคือความเห็นแจ๎ง รู๎แจ๎ง วิริยะบารมี บารมีคือความ
เพี ย ร ขั น ติ บ ารมี บารมี คื อ ความอดทน สั จ จบารมี บารมี คื อ ความจริ ง
อธิษฐานบารมี บารมีคือความไมํหวั่นไหว ไมํเปลี่ยนแปลง เมตตาบารมี บารมี
คือความมีจิตไมํผูกโกรธ ปรารถนาดีตํอสรรพสัตว๑ อุเบกขาบารมี บารมีคือวาง
เฉยตํอสังขารทั้งปวง เมื่อบารมีทั้ง ๑๐ หนุนมา ก็ชํวยให๎เราได๎มาเจริญวิปัสสนา
มาเจริญวิปัสสนา ก็เพื่อจะมองโลกด๎วยความรู๎แจ๎งเห็นจริง ก็ต๎องมองโลกด๎วยสติ
และปัญญา เพราะฉะนั้นจึงควรที่มาเจริญสติปัฏฐาน การตั้งสติไว๎ตามฐาน อัน
จะเป็นบํอเกิดเพิ่มพูน ไพบูลย๑แหํงสติและปัญญา อันจะเป็นกําลังที่จะฆํากิเลส
ให๎เกิดความรู๎แจ๎งในกองสังขารทั้งปวง
เพราะฉะนั้น สมรภูมิที่รบ ที่ เราจะสู๎ กับกิ เลส ก็ไมํใ ชํวํ าจะไปที่ไหน ถ๎าจะ
เปรียบเป็นโค กระบือ ก็ให๎หันมากินหญ๎าปากคอกเสีย คนเราตั้งแตํเกิดมานี่ มัว
แตํไปชํานาญเรื่องอื่น เป็นผู๎ฝึกตัวเองให๎ฉลาดในทุกเรื่อง ยกเว๎นเรื่องตัวเอง
เมื่อเราไมํรู๎เรื่องตัวเองจึงจัดการมันผิดพลาด วิปัสสนาจึงมารู๎เรื่องตัวเอง ฉะนั้น
ต๎องถือวําวิปัสสนานี่ทํางํายมาก ที่ทํา งํายเพราะอะไร เพราะมารู๎เรื่องตัวเอง คือ
มาดูบ๎านเราวํามีของอะไรบ๎าง ไมํต๎องไปดูบ๎านคนอื่น เราจะไปดูบ๎านคนอื่นนี่
ต๎องถือวําเป็นงานยาก เพราะเราต๎องไปงัดบ๎านเขา ต๎องไปเปิดประตูบ๎านเขา
เจ๎าของเขาจะอนุญาตหรือเปลําก็ไมํรู๎ อันนี้วิปัสสนาคือดูบ๎านตัวเอง ให๎รู๎แจ๎งเห็น
จริงในบ๎านของเรา
คนเราก็มีกายและจิต พูดยํอ ๆ ก็คือมีกายและจิต ซึ่งก็คือขันธ๑ ๕ กายและ
จิต ที่ เป็ น ที่ ตั้งแหํงอุป าทาน เป็ นปั จ จั ยแหํงความทุ กข๑ เป็น ปั จ จัย แหํงความ
โศกเศร๎าพิรี้พิไรรําพัน ความคับแค๎นใจ ความทุกข๑ทนหมํนไหม๎ทั้งปวง เกิดจาก
ความยึดมั่นอุปาทานในกายและจิต คือมีความยึดมั่นอุปาทานในขันธ๑ ๕ ก็คือ
กายและจิตของเรานี่แหละ ฉะนั้น ผู๎จะบําเพ็ญวิปัสสนานี่ อันดับแรกให๎เลิกสนใจ
เรื่องคนอื่น คนอื่นเขาจะเป็นยังไงก็ชํางเขาเถอะ กิเลสเขาจะมากจะน๎อย เขาจะ
ดี เขาจะชั่วนี่ก็ให๎ปลํอยเขา ให๎หันมาสนใจตัวเรา คือเราจะกวาดบ๎านของเรา
แล๎วนี่ จะต๎องเลิกสนใจบ๎านคนอื่นกํอน อยําไปเพํงโทษคนอื่น ให๎หันกลับมาเพํง
โทษตัวเอง ไมํอยํางนั้นเราจะไมํมีความก๎าวหน๎าในการปฏิบัติธรรมเลย ตํอให๎
ปฏิบัติกี่ปี ๒๐ ปี ๓๐ ปีนี่ ถ๎าเราไมํเลิกเพํงโทษผู๎อื่น เราจะไมํมีความก๎าวหน๎าใน
การปฏิบัติวิปัสสนาเลย ถ๎าหากวําเรามุํงมั่น เจาะจงที่จะไปกวาดบ๎านคนอื่นแล๎ว
บ๎านของเราไมํมีทางที่จะสะอาดขึ้นมาได๎ ฉันใดก็ฉันนั้น
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ถ๎าเราอยากจะฝึกตน ขั้นแรกจะต๎องเลิกสนใจเรื่องคนอื่น เขาจะดีเขาจะเลว
ให๎เลิกสนใจ มาเพํงโทษตัวเอง พึงเตือนตนด๎วยตนเอง พึงเพํงโทษตน เพื่อจะ
แก๎ไขตน มาหยั่งรู๎หยั่งดูที่ตัวเรา ตัวเราก็คือที่กายและจิต ตัวเราจะเป็นสมรภูมิ
ที่เราจะสู๎กับกิเลส เราจะต๎องมาเจริญสติ มาเจริญปัญญา เพื่อถอนความยึดมั่น
ถอนอุปาทานที่กายและจิต เบื้องต๎นก็คือกาย พูดตามหลักปริยัติก็คือ สมรภูมิ
ดํานแรกที่จะเป็นที่ตั้งแหํงสติและปัญญาที่จะสู๎รบกับกิเลส ดํานแรกก็คือฐานกาย
ในกาย พึงมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นกายในกาย อันเป็น
ภายในบ๎าง ภายนอกบ๎าง ทั้งภายในและภายนอกบ๎าง พึงเห็นกายในกาย เพื่อ
จะได๎เห็นความเป็นธรรมดาของกาย คือความเกิดขึ้นในกายบ๎าง ความเสื่อมไป
ในกายบ๎าง ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ๎าง เพื่ออะไรลํะ เพื่อจะปลํอย
วางรํางกายนี้ เพื่อจะให๎จิตวิญญาณสติปัญญาพัฒนาแกํกล๎าขึ้น เพื่อจะได๎เกิด
ญาณปัญญาที่จะวางอุเบกขาตํอกายได๎ จนถึงขนาดที่วํา หรือสติวํากายมีอยูํ เข๎า
ไปตั้งเฉพาะหน๎าแกํเธอนั้น แตํเพียงสักวํา อาศัยรู๎อาศัยระลึก แตํเธอยํอมไมํติด
ยํอมไมํยึดถืออะไร ๆ ในโลกด๎วย คําวําโลกก็คือที่กายและจิตเรานี่แหละ โลก
คือขั นธ๑ ๕ เราปฏิ บัติที่โ ลก ก็คือปฏิบั ติที่ขั นธ๑ ๕ นี่ แหละ ที่ตัวเรานี่ เพื่ อจะ
ปลํอยวาง
อันนี้ดํานแรกก็คือ เพื่อมาปลํอยวางกาย เพราะกายมันเป็นของหยาบ เป็น
ที่ตั้งแหํงความยึดมั่นอุปาทานอยํางร๎ายแรง คนที่จะฆํากัน จะฟันกัน จะแทงกัน
จะทําความชั่วอยํางใหญํ ก็เหตุจากความยึดมั่นถือมั่นในกายทั้งนั้น ยึดมั่นวํากูมี
กายหนึ่ง กายนี้เป็นชายหรือเป็นหญิง มีชื่อนี้ กูชื่อนี้ รํางกายนี้กูต๎องหวง ใครจะ
มากระทบกระทั่งไมํได๎ ด๎วยความยึดมั่นถือมั่น และต๎องการที่จะบํารุงบําเรอ
กายนี้ ผํานทางอายตนะทั้ง ๖ ตาหูจมูกลิ้นกายใจ ที่จะบํารุงบําเรอ เพราะเป็นตัว
กูของกู การมีความยึดมั่นอุปาทานอยํางแรงเพื่อจะบํารุงบําเรอรํางกายนี้ ก็เป็น
ปัจจัยแหํงโลภะ ถ๎ามีใครมาขวางไมํให๎เราได๎บํารุงบําเรอกายนี้ ก็จะเกิดโทสะ
รวมแล๎ วก็ เกิ ด มาจากความยึ ดมั่ นอุป าทานคื อความหลง ไมํ รู๎จ ริ ง สติไมํ พ อ
ปั ญ ญาไมํ พ อ ไมํ รู๎ แ จ๎ ง เห็น จริ ง วํ า กายนี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ค วรเบื่ อ หนํ า ย ควรคลาย
กําหนัด ควรหลุดพ๎น ไมํควรเข๎าไปยึดมั่นถือมั่น เป็นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลาย มี
พระพุทธเจ๎าเป็นต๎น ตําหนิติเตียน
กายนี้เป็นที่ตั้งแหํงสติและปัญญาเบื้องต๎น เป็นสมรภูมิเบื้องต๎นเบื้องแรกที่
เราจะรบกับกิเลส ฉะนั้น เมื่อเริ่มต๎น ใน ๓ บรรพแรก ทํานจะให๎ฝึกสติ อานาปานบรรพ การตั้งสติที่ลมหายใจเข๎าออกก็ดี อิริยาบถบรรพ ตั้งสติที่อิริยาบถก็ดี

๓๐๖
สัมปชัญญบรรพ ตั้งสติในอิริยาบถยํอยก็ดี ต๎องฝึกสติ พึงมีความเพียร มีความ
รู๎ตัวทั่วพร๎อมที่จะเจริญสติให๎ไพบูลย๑ ทําให๎มากให๎เกิดมี เพื่อความเจริญยิ่งแหํง
สติ เพื่อให๎สติเจริญขึ้นเพื่อจะเป็นกําลังที่จะนําจิตวิญญาณออกจากอุปาทานใน
กองสังขารอันนี้ เมื่อมีสติมากําหนด ก็จ ะหยั่งรู๎ความจริง ตัวที่จะชักนําปัญญา
เข๎าไปชําแหละก็คือสติ เข๎าไปชําแหละกองสังขารให๎รู๎แจ๎งเห็นจริงในสิ่งที่ไมํเคยรู๎
เคยเห็น แตํก็ไมํใชํสิ่งที่อยูํไกล ก็คือกายของเรานี่เองแหละ ไมํได๎อยูํไกลที่ไหน
เลย แตํเราไมํเคยรู๎แจ๎งเห็นจริงมันเลย เพราะเราไมํเคยมากําหนดหยั่งรู๎มัน คือ
รู๎ทุกเรื่องยกเว๎นเรื่องตัวเอง อันนี้เป็นธรรมดาของมนุษย๑ทั่วไป
สติปัฏฐานก็คือมาตั้งสติในฐาน อันจะเป็นบํอเกิดแหํงปัญญาญาณ คือมาตั้งที่
กาย กายในกาย การเห็นกายในกายก็คือ เรามาเจาะลึกหยั่งรู๎ หยั่งดูด๎วยสติ ก็
จะเห็นความลึกลับซับซ๎อนที่ถูกปิ ดไว๎ด๎วยโมหะอวิชชา ก็เรียกเห็นกายในกาย
ซึ่งต๎องเห็นด๎วยสติ ความคมของสติต๎องฝึก จะได๎เห็นทุกอยํางเป็นปัจจุบัน ขณะ
เพราะเราจะละกิ เ ลส ละตั ณ หา ละอุ ป าทานนี่ มั น ต๎ อ งละด๎ ว ยปั จ จุ บั น ขณะ
ขณะหนึ่ง ต๎องถึงพร๎อมด๎วยสติ การปลํอยวางที่ไมํถึงพร๎อมด๎วยสตินี่ ไมํใชํการ
ปลํอยวาง เพราะวํามันยังกําเริบได๎ การปลํอยวางต๎องถึงพร๎อมด๎วยสติ ไมํใชํวํา
เราจะนึกจะคิดให๎มันปลํอยวาง ไมํได๎ มันต๎องขณะหนึ่ง ๆ ที่เราเจริญสติ และมี
ปัญญาชําแรกไปในสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นอยูํ คือในกายนี้
บรรพตํ อไป ทํ านก็ พ ยายามจะชั กจู งให๎เ ราเกิ ด ปั ญญา เพื่ อ ชํ า แรกให๎เ ห็น
ความไร๎สาระในรํางกายนี้ ให๎เห็นวํารํางกายนี้เป็นของไร๎คํา ไร๎สาระทั้งนั้น ไมํมี
อะไร ดังภาษิตทํานวํา ฆนสัญญาบังอนัตตา คือความสัญญาหมายเป็นกลุํมเป็น
ก๎อน ฆนสัญญาคือความกําหนดหมายเป็นกลุํมเป็นก๎อน ยํอมบังจิตไมํให๎เห็น
อนัตตา ไมํให๎เห็นความไมํมีตั วตน ความไมํมีแกํนสาร ความเป็นของวําง ความ
เป็นของเปลํา ความเป็นของสูญ เมื่อจะเจริญปัญญาขั้นแรก ทํานจะแนะนําให๎
แยกเป็นอาการ ๓๒ คือแยกรํางกายออกเป็นอาการ เพํงพิจารณาด๎วยญาณปัญญา ผมกองหนึ่ง ขนกองหนึ่ง เล็บกองหนึ่ง ฟันกองหนึ่ง หนังกองหนึ่ง เนื้อ
เอ็น กระดู ก เยื่ อในกระดู ก ไต หัว ใจ ตับ พั งผื ด ม๎ า ม ปอด ไส๎ ใ หญํ ไส๎ น๎ อ ย
อาหารใหมํ อาหารเกํา มันสมอง ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มัน น้ําตา น้ําเหลือง
น้ําลาย น้ํามูก ไขข๎อ เยี่ยว
พอมองอยํางนี้ ความเห็นวําเป็นคน เป็นสัตว๑ เป็นหญิง เป็นชาย จะลดลงไป
ให๎แยกออกมา แยกออกมาเป็นอาการ ๆ แล๎วก็รวมเข๎าไปใหมํ รวมเข๎าไปมันก็

ธรรมเทศนา เรื่อง ‚การพิจารณากายในกาย‛

๓๐๗

เหมือนกับเป็นคน เป็นสัตว๑ เป็นหญิง เป็นชาย พอแยกออกมาแตํละอาการ หา
คน หาสัตว๑ หาหญิง หาชาย ไมํมี ไมํรู๎วําตรงไหนเป็นตัวเรา ตรงไหนเป็นตัวเขา
ตรงไหนเป็นของเรา ตรงไหนเป็นของเขา ไมํรู๎วําตรงไหนเป็นคน ตรงไหนเป็น
สัตว๑ ตรงไหนเป็นหญิง ตรงไหนเป็นชาย เมื่อเราแยกออกมาแล๎ว เกิดปัญญาญาณ มั น จะสวํ า งโพลงขึ้ น มาวํ า มั น ไมํ มี แล๎ ว มองด๎ ว ยตาเนื้ อ ไมํ มี ปั ญ ญา
ประกอบ มันก็เข๎าใจวํานี่เป็นหญิงเป็นชาย นอกจากจะเห็นเป็นหญิงเป็นชาย
แล๎ว ยังให๎คุณคําความหมายวําอันนี้สวย อันนี้ขี้เหรํ ถ๎า สวยถูกใจ ก็เป็นที่ตั้ง
แหํงความต๎ องการ เกิ ดราคะ เกิ ดตัณหา ต๎องการอยากจะได๎ เข๎า มาเพื่อเสพ
อยํางใดอยํางหนึ่ง ถ๎าเป็นของขี้เหรํ คือดูวําเป็นของขี้เหรํ ก็อยากจะหนีให๎ไกล
อยากจะหนีให๎พ๎น อยากจะถีบสํง นี่ก็เป็นที่ตั้งแหํงโทสะ
ถ๎าแยกออกมาด๎วยปัญญาแล๎ว จะเห็นความไร๎แกํนสาร ไร๎สาระ ไมํควรเลยที่
จิตของผู๎มีปัญญาจะเกิดราคะและโทสะเพราะสิ่งนี้ขึ้นมา ขณะที่เกิดราคะและ
โทสะขึ้นมา มันฟ้องเราขึ้นมาวํา ขณะนั้นเราไมํมีปัญญา เราโงํ ความโงํชักจูง
ความโงํชักนํา มองด๎วยตาเนื้อ ไมํได๎มองด๎วยตาปัญญา ตาปัญญาที่พระอริยะ
ทั้งหลายทํานมอง ทํานมองอยํางชําแรกไป เปิดฆนสัญญา สัญญาที่เป็นกลุํม
ก๎อน เปิดออกด๎วยปัญญา เพราะวําของเหลํานี้ ถ๎าแยกเป็นอาการแล๎ว หาความ
สวยไมํได๎ ในแตํละอาการ อันนี้มันมารวมกัน มารวมกันแล๎วก็ต๎องตั้งในที่ที่ถูก
ด๎วย ตํอให๎ดูลักษณะวํามันสวยทุกอยํางแตํถ๎ามันตั้ง ผิดที่ ก็ไมํสวยเสียแล๎ว ถ๎า
เอาปากไปตั้งที่หน๎าผากก็ไมํสวยเสียแล๎ว
ฉะนั้น มายาที่มันปิดบังนี่ มันเป็นของเปราะบางมาก มายาภาพที่บังจิตเรานี่
เป็ น ของเปราะบางมาก แตํด๎ ว ยความอํ อนแอทุ พ พลภาพของจิ ตที่ ไร๎ ส ติ ไร๎
ปัญญา ไมํสามารถเพิกมายาที่เปราะบางนั้นออกมาได๎ ทั้ งที่ความจริงแล๎ว เมื่อ
เราแยกออกเป็นอาการ ๓๒ แล๎ว สิ่งเหลํานี้จะไมํเป็นที่ตั้งแหํงความรักและความ
เกลี ย ดได๎ เ ลย แตํ ด๎ ว ยจิ ตที่ ไ ร๎ ส ติ ไร๎ ปั ญญา เสพอยูํ ด๎ ว ยอาสวะนอนเนื่ อ งใน
สันดาน จึงมองไมํเห็น จึงมองเห็นเป็นสวยบ๎าง นําเกลียดบ๎าง มันเป็นมายา
ทั้งนั้น มันเป็นความโงํความหลงครอบงํา ไมํตั้งอยูํบนความจริง โดนหลอก ใน
ความจริงแล๎ว หาหญิง หาชาย หาคน หาสัตว๑ไมํได๎ รํางกายนี้เป็นมายาที่ไร๎
สาระ ผู๎มีปัญญาจะไมํหลงยึด หลงหวง หลงแหนอยูํเลย บัณฑิตทั้งหลาย มีพระ
พุทธเจ๎าเป็นต๎น ยํอมเบื่อหนําย ยํอมคลายกําหนัด ยํอมคิดจะหลุดพ๎นจากสิ่งนี้ไป
อยํางไมํอาลัย เป็นอนาลโย คือไมํอาลัย ไมํเสียดาย ถ๎าจะทิ้งก็เหมือนกับบ๎วน

๓๐๘
เสลดจากปาก ถํมลงไป ไมํเสียดายที่จะเก็บมากลืนใหมํ ดวงจิตที่มีปัญญาของ
พระอริยะทั้งหลาย ยํอมเบื่อหนําย คลายกําหนัดในรํางกาย ดังเชํนที่วํามานี้
ถ๎า เราแยกแยะเป็ น อาการ ๓๒ นี่ แล๎ ว ปั ญญายั งไมํ ลุ กโพลงเต็ม ที่ ทํ า นก็
แนะนําตํอไป ให๎แยกแยะเป็นธาตุ เป็นธาตุ ๔ รํางกายนี้ ความจริงแล๎วเราไมํได๎
เอามา มันเป็นธาตุของโลก จิตวิญญาณประกอบด๎วยกรรม มาอาศัยชั่วคราว
เมื่อเรามาเกิด เราไมํได๎เอารํางกายนี้มาด๎วย พอแมํเราท๎อง เขาก็กินอาหารมาก
ขึ้นกวําปกติ มันก็ไปพอก ๆ อยูํในท๎องเขา ก็เกิดเป็นทารก รํางกายของทารก
ขึ้นมา เมื่อจิตวิญญาณมาอาศัยรํางกายของทารกในครรภ๑ อันสร๎างขึ้นมาจาก
ข๎าวสุก ขนมสด ขนมแห๎ง ปลา เนื้อ ที่ม ารดากิน เข๎ าไป มาพอกเป็ นรํ างกาย
ทารก สิ่งเหลํานี้เป็นธาตุของโลกทั้งนั้น ไมํใชํของใคร เป็นข๎าวบ๎าง หมูบ๎าง
ปลาบ๎าง กล๎วยบ๎าง ผักบ๎าง เข๎าไปพอกเป็นกายทารก จิตวิญญาณที่มีกรรมสํง
มาก็มาอาศัยในกายทารกนั้น เมื่อคลอดออกจากครรภ๑มารดา เขาก็เอาข๎าว เอา
กล๎วย เอานมยัดปากเรา รํางกายทารกนั้นก็เติบใหญํ โตขึ้น ๆ ความจริงไมํได๎
เอามาจากไหน เป็นธาตุของโลกทั้งนั้น อาศัยธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม
ของโลก เป็นเครื่องประกอบ มาตั้งเป็นตัวเป็นตน โดยสมมุติวําเป็นคน เป็นสัตว๑
สมมุติวําเป็นหญิง เป็นชาย ความจริงมันเป็นธาตุของโลกทั้งนั้น ไมํมีอะไรที่เป็น
ตัวเรา ของเรา เป็นตัว เป็นตน เป็นคน เป็นสัตว๑ เป็นหญิง เป็น ชาย แม๎แตํนิด
เดียวเลย
อาหารในวงสํารับกับข๎าว ที่มาพอกเป็นตัวเราของเรา สําคัญมั่นหมายวําเป็น
คน เป็นสัตว๑ เป็นหญิง เป็นชาย เหมือนกับวงกับข๎าวอยํางในวัดเรานี่ พระฉัน
กํอน แล๎วแมํชีคํอยรับประทาน อาหารวงเดียวกัน เมื่อตักใสํปากพระ จะเข๎าไป
พอกเป็นกายผู๎ชาย แตํถ๎าตักใสํปากชี ก็จะไปพอกเป็นกายผู๎หญิง ทําไมอาหาร
วงเดียวกัน จึงเปลี่ยนไปเป็นได๎ทั้งผู๎ชาย ทั้งผู๎หญิง นั่นก็คือวํา ความเป็นชาย
เป็นหญิงมันเป็นมายา มันไมํมีจริง ความเป็นจริงก็คือ สังขารรํางกายนี้ อาศัย
ธาตุของโลกมาประกอบกันขึ้น ธาตุใดมีลักษณะแข๎นแข็ง คือธาตุดิน ธาตุใดมี
ลักษณะเอิบอาบ ธาตุนั้นคือธาตุน้ํา ธาตุใดมีลักษณะพัดไหวไปมา ธาตุนั้นคือ
ธาตุลม ธาตุใดมีลักษณะร๎อน อบอุํน ธาตุนั้นคือธาตุไฟ แตํวําธาตุทั้ง ๔ นั้น
ไมํใชํของใคร เป็นของโลก ไมํใชํของใครทั้งนั้น เป็นของโลก จิตวิญญาณที่มี
กรรมได๎มาตั้งอาศัยชั่ วคราว กรรมก็ปรุงแตํงให๎ธาตุนั้น ประกอบเป็นรูปรํางที่
สมมุติวําชายบ๎าง สมมุติวําหญิงบ๎าง สมมุติวําสวยบ๎าง สมมุติวําขี้เหรํบ๎าง สมมุติ
วําขาวบ๎าง สมมุติวําดําบ๎าง ความจริงไมํมี เป็นมายาทั้งนั้น
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ข๎าวสํารับเดียวกัน เราลองคิดดูด๎วยปัญญา วํามันเปลี่ยนไปเป็นผู๎ชายบ๎ าง
เปลี่ยนไปเป็นผู๎หญิงบ๎าง แล๎วแตํวําจะตักใสํปากใคร แล๎วบุคคลผู๎นั้นมีกรรมอัน
จําแนกออกมาให๎เป็นชาย ธาตุของโลกอันนั้น จึงไปประกอบให๎เกิดลักษณะของ
ผู๎ชายขึ้นมา หรือบุคคลผู๎ใดมีกรรมที่มาจําแนกให๎เป็นผู๎หญิง ข๎าวปลาอาหารนั้น
ก็จะไปพอก ไปเปลี่ยนแปลงรูป ให๎เป็น ลักษณะตามที่สมมุติวําเป็นผู๎หญิง เมื่อ
มาจากต๎นตอแล๎วก็คือ เป็นธาตุ เมื่อมองด๎วยตาปัญญาแล๎ว ความเป็นหญิง เป็น
ชาย เป็นคน เป็นสัตว๑ หรือสถานที่อันจะเป็นที่ตั้งแหํงความยึดมั่นแหํงตัวกูของกู
ต๎องหวงต๎องแหน ไมํมีอยูํจริง เป็นของโลกทั้งนั้น เรายืมมาอาศัยชั่วคราว ไมํ
ช๎าเลย ไมํนานเลย เขาจะเรียกกลับคืนหมด เพราะเราไมํได๎เอามาจริง มันเป็น
ของโลก ขณะที่อาศัยอยูํ มันก็จะแสดงความเปลี่ยนแปลงให๎เห็นอยูํตลอดเวลา
เปลี่ยนแปลงอยูํตลอด เพราะมันไมํ เที่ยง มันไมํเ ที่ยง มันยํอมเสื่อม สิ่งใดมี
ความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นล๎วนยํอมดับเป็นธรรมดาทั้งสิ้น เพราะความเกิด
กับความดับคืออันเดียวกัน ถ๎าเรามีความเพลิดเพลินยินดีในความเกิด ก็เตรียม
ตั ว เป็ น ทุ กข๑ เ ดื อ ดร๎ อนเพราะความตายได๎ เพราะความดั บ คื อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด
เกิดขึ้นเป็นธรรมดา ล๎วนแตํยํอมดับเป็นธรรมดา
ฉะนั้น จิตที่จะไมํเป็นทุกข๑ ในเมื่อสังขารอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดา จะดับไปเป็น
ธรรมดา ต๎องเป็นจิตที่ไร๎อุปาทาน จึงจะไมํเป็นทุกข๑ อยูํกับสังขาร อาศัยสังขาร
แตํไมํเป็นทุกข๑กับมัน จิตเราต๎องไร๎อุปาทาน ความยึดมั่นเป็นตัวกูของกูต๎อง
น๎อยลง น๎อยลงอยํางไร น๎อยลงก็ด๎วยวํามีสติและมีปัญญาเห็นแจ๎ ง รู๎แจ๎ง เห็น
จริง ในความจริง ในสัจจะอันเป็นความจริง วําสิ่งเหลํานี้ไมํใชํตัวเรา ไมํใชํของ
เรา ไมํใ ชํคน ไมํ ใชํ สัตว๑ ไมํใ ชํหญิง ไมํใ ชํชาย เป็ นธาตุของโลก มีความ
เกิดขึ้นเป็นเบื้องต๎น มีความแปรปรวนไปในทํามกลาง และมีความแตกดับ ฉิบ หาย ทําลายไปในที่สุด ห๎ามไมํอยูํ ห๎ามไมํได๎ ขัดขวางไมํอยูํ ขัดขวางไมํได๎ จะ
ไปขัดขวางสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดา ไมํให๎ดับเป็นธรรมดา ไมํใชํฐานะที่เป็นไปได๎
จิตที่มัวเมาด๎วยโมหะและอวิชชา คิดจะไปขัดขวางความจริง ขวางความจริงก็ได๎
แตํ ทุกข๑เ ป็ น ผลตอบแทน ไมํเ กิ ด ประโยชน๑ อะไร พระพุ ทธเจ๎า ทํ า นมาตรั ส รู๎
อนุตตรสั มมาสัม โพธิญาณ ไมํใ ชํวําทํา นจะมาทําให๎สังขารที่ไมํเที่ยง ให๎กลั บ
กลายเป็นของเที่ยง แตํวําทํานจะมาเปิดตัวปัญญาให๎แกํพุทธบริษัท ให๎รู๎แจ๎งเห็น
จริง แล๎วปลํอยวางอุปาทานเสีย อยําไปยึดมั่นถือมั่น ด๎วยมีสติปัญญาเห็นความ
จริง วําสิ่งเหลํานี้เป็นมายาภาพ ไมํควรยึดมั่น ไมํควรถือมั่น ยึดไว๎ก็ทุกข๑เปลํา
แบกไว๎ก็หนักเปลํา จับไว๎ก็ร๎อนเปลํา คืออะไร ก็คือการยึดไว๎ด๎วยอุปาทาน แบก
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ไว๎ด๎วยอุปาทาน จับไว๎ด๎วยอุปาทาน อุปาทานคือการไปขวางกระแสความจริง
เรียกวําอุปาทาน ความยึดมั่นที่ผิดความจริง วําความจริง สรรพสิ่งล๎วนวํางเปลํา
มีความเกิดขึ้นในเบื้องต๎น มีความแปรปรวนไปในทํามกลาง มีความแตกดับฉิบ หายทําลายไปในที่สุด
อันนี้แหละ เพื่อมาปลํอยวางโลก ปลํอยวางโลกก็คือปลํอยวางรํางกายสังขาร
นี่ แ หละ เป็ น ที่ ตั้ งแหํงสติ แ ละปั ญญา เพราะวํ า ไอ๎ ที่เ รายึ ด มั่ น หนั ก ๆ ก็ คื อ
รํา งกายเรานี่ แ หละ ยึ ด มั่ นหนั ก ๆ เราก็ ต๎องมาปลํอยวางไอ๎นี่ แ หละ เรามา
พิจารณาเป็นธาตุเพื่ออะไร เพื่อจะถอนความรู๎สึกที่วําเป็นตัวเราของเรา เพราะ
ความจริงมันไมํมี คือดินภายนอกเป็นฉันใด ดินภายในกายเราก็เป็นฉันนั้น เป็น
ธาตุดินเหมือนกัน ดินภายในกายของเราเป็นฉั นใด ดินภายนอกกาย หมายถึง
ก๎ อนดิ น ที่ เ ราเดิ น เตะไปเตะมา เหมื อ นกั น มี คํา เทํ า กั น เป็ น ธาตุดิ น ของโลก
เหมือนกัน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ก็เชํนเดียวกัน ข๎างนอกเป็นฉันใด ข๎างในก็
เป็นฉันนั้น ข๎างในเป็นฉันใด ข๎างนอกก็เป็นฉันนั้น มันไมํมีขอบเขตที่วําจะเป็น
ตัวเราของเราตรงไหน เพราะมันเป็นอันเดียวกัน เป็นธาตุของโลกเหมือนกัน
เมื่อเราพิจารณาถอนอุปาทานอยํางนี้แล๎วเรายังถอนไมํออก ทํานก็สอนอีก
บรรพหนึ่งคือ นวสีวถิกาบรรพ คือป่าช๎า ๙ มองให๎เห็นวํา รํางกายนี้ อีกไมํช๎าไมํ
นานหนอ มันจะต๎องตาย มันจะขึ้นอืด เขียวพอง เป็นเหยื่อแร๎งกาจิกกิน เป็นของ
สาธารณะแกํหมูํหนอนและแร๎งกา ถึงจะไมํตายก็เป็นสาธารณะแกํหมูํหนอนและ
เชื้อโรค เหยื่อแมลง เหยื่อยุง เป็นอยูํแล๎ว ถ๎าตายแล๎วยิ่งหนัก ทั้งหมาทั้งแร๎ง
กามารุมจิกกิน ตํอให๎ใสํโลงซํอนเอาไว๎ แร๎งเข๎าไปจิกไมํได๎ หมาเข๎าไปทึ้งไมํได๎
เชื้อโรคมันก็กินอยูํดี ต๎องเนําเปื่อยผุพัง รํางกายนี้มันเป็นของที่ต๎องตาย เรามี
ความตายเป็นของในพกในหํอมาทุกคน เพราะความตายนี่ธรรมชาติเขาให๎มา
พร๎อมกับความเกิด ถึงวันนั้นต๎องมีแนํ เมื่อรํางกายสังขารที่เราหวงแสนหวง มัน
จะชํารุดทรุดโทรมลงไป จนกลายเป็นเหยื่อของหมูํหนอนและแร๎งกาดังเชํนนั้น
มีน้ําเหลืองน้ําหนองไหล เนําเปื่อยผุพังไปจนเหลือแตํกระดูก มันต๎องคืนไปสูํ
ธาตุของโลก
ความเป็นจริงแล๎วก็เป็นอยํางนี้ ไมํมีตัวเรา ไมํมีของเราที่ใดทั้งนั้น เอาไป
เผาแล๎วก็เหลือขี้เถ๎ากองเดียว ผู๎หญิงก็ไมํมี ผู๎ชายก็ไมํมี เอากระดูกผู๎หญิงกับ
กระดู กผู๎ ช ายมาวางคูํ กั น ก็ ไมํ จี บ กั น แล๎ ว ไมํ มี แ ล๎ ว เอากระดู กรั ฐ มนตรี กั บ
กระดูกกรรมกรมาวางข๎างกัน ก็ไมํพินอบพิเทากันแล๎ว เอากระดูกนายพลมาวาง
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คูํกับกระดูกนายสิบ ก็ไมํตะเบ๏ะกันเสียแล๎ว หมดแล๎ว ละครปิดฉาก ชีวิตนี้ทําน
วําเป็นละครโรงใหญํเทํานั้นเอง เมื่อฝาโลงปิ ดหน๎าก็ละครปิดฉาก เหมือนลิเก
ละครมันเลิก อยูํบนโรงลิเก มันฟันกันแทบจะเป็นจะตาย พอลงจากโรงลิเก มัน
กินข๎าววงเดียวกัน บางทีตอนกลางคืน เป็นเจ๎าฟ้ามหากษัตริย๑ แตํพอตอนเช๎า
ไปดํานาไปเกี่ยวข๎าวกลางทุํง หมดแล๎ว มายาภาพสลายไปแล๎ว
ชีวิตเราเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกัน เรากําลังแสดงละคร มีกรรมเป็นตัวกําหนด ให๎
แสดงเป็นทํานั้น แสดงเป็นทํานี้ อยูํในตําแหนํงนั้น อยูํในตําแหนํงนี้ สวมบทบาท
เป็นชายบ๎าง เป็นหญิงบ๎าง เป็นคนสวยบ๎าง เป็นคนขี้เหรํบ๎าง เป็นคนชั้นสูงบ๎าง
เป็นคนชั้นต่ําบ๎าง ความจริงเป็นมายาภาพ เมื่อละครเลิก ฝาโลงปิดหน๎าก็หมด
เรื่อง ไมํเหลือ ตํอให๎เป็นนางสาวจักรวาลก็ไร๎คํา ไร๎ราคาเสียแล๎ว รํางกายสังขาร
นี่ มีแตํจะเดินทางไปสูํความเนําเปื่อยผุพัง สลายเป็นธาตุดิน คนทั้งหลายลง
ความเห็นวําควรเอาไปเผาทิ้ง เป็นของปฏิกูล โสโครก จะมีหนอนขึ้น นําเกลียด
นําขยะแขยง เป็นของอัปรี ย๑จัญไร ไมํใชํของมงคล รํางกายคนตายแล๎วนี่เป็น
ของอัปรีย๑จัญไร เพราะวําถ๎าหมาตาย เขายังกล๎าเอาฝังหน๎าบ๎าน แตํถ๎าเป็นคน
ตายนี่ ไมํ มี ใ ครเอาฝังหน๎ า บ๎า น รั งเกี ย จ เห็น เป็ น ของอัป รี ย๑ จั ญไร ตํอให๎เ ป็ น
ซากศพของนางสาวจักรวาล เขาก็ไมํเอา ไมํยอมให๎ฝังหน๎าบ๎านเด็ดขาด ปกติ
แล๎ว รํางกายมนุษย๑นี่มันเป็นของอัปรีย๑จัญไรที่สุด คืออัปรีย๑จัญไรยิ่งกวําหมา
ตาย เป็นของควรสังเวช เป็นของควรตั้งแกํการสลดจิต ไมํควรเยํอ หยิ่งถือดีใน
กายนี้ ไมํควรมีตัณหาราคะในกายเรากายผู๎อื่นทั้ งนั้น เพราะเป็น ของอัปรี ย๑
จัญไร เป็นของที่ควรแกํการเอาไปทิ้ง เอาไปเผา เป็นของโสโครก เป็นของไมํมี
ราคา
สมมุติวําผู๎ชายคนหนึ่งมันไปแตํงเมียมา เสียสินสอดไปหนึ่งแสน พอแตํงไป
อยูํกันสักห๎าวันสิบวันนํะ เกิดเมียตาย ไอ๎หนุํมคนนั้น ไมํมีทางที่มันจะเสียดาย
เงินหนึ่งแสน แล๎วยอมเก็บซากศพไว๎ในบ๎าน เพราะคิดวําเอ๎ เราเสียเงิ นไปตั้ง
แสน กวําจะแตํงเมียคนนี้มาได๎ ถึงเมียตายเราก็จะเก็บไว๎เพราะเสียดายเงินหนึ่ง
แสน ไมํมีทาง รํางกายมนุษย๑นี่ เป็นของอัปรีย๑จัญไร เป็นของควรแกํการเอาไป
ทิ้ง เอาไปเผาไฟ เป็นของโสโครก ไมํเป็นที่ตั้งแหํงความยึดมั่น หลงใหล ของผู๎
มีปัญญา มองด๎วยตาปัญญาแล๎วมั นหลงใหลไมํขึ้ น เพราะความจริงมั นเป็ น
อยํางนี้ มันจะต๎องผุพังแตกสลายฉิบหายไป หลังจากความตายเข๎ามาหา
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ความตายนี้ ก็ไมํ แ นํ นอน ดั งทํ า นวํา สั พ เพ สั ตตา มะรันติ จะ มะริ งสุ จะ
มะริสสะเร ตะเถวาหัง มะริสสามิ นัตถิ เม เอตถะ สังสะโย แปลวําสัตว๑ทั้งหลายที่
ตายแล๎ ว ด๎ ว ย กํ า ลั ง ตายอยูํ ด๎ ว ย จั ก ตายด๎ ว ย แม๎ น ตั ว เราก็ จั ก ตายฉั น นั้ น
เชํนเดียวกัน ความสงสัยเรื่องตาย ไมํมีแกํเรา ก็คือวํา จะสงสัยเรื่องวําเราจะตาย
หรือไมํนี่ ไมํต๎องไปสงสัย เพราะความตายเป็นของที่เขาให๎มาพร๎อมความเกิด
เป็นของในพกในหํอ เมื่อความตายมาถึงแล๎ว ทรัพ ย๑สมบัติกองทํวมหัวก็ไมํมี
ประโยชน๑แกํผู๎นั้นแล๎ว จะเอาไปได๎แตํบุญและบาปเทํานั้น เหมือนกับบ๎านไฟ
ไหม๎ ใครขนของออกได๎เทํ าไรก็เ ป็นประโยชน๑เทํ านั้น ใครมัวเมาเก็บทรัพ ย๑
สมบัติในบ๎านมาก ๆ ก็ฉิบหายเป็นเถ๎าธุลีไป นี่เป็นอุปมาให๎เห็นงําย ๆ
เราเกิดมาในโลก ที่ตั้ งต๎นด๎วยความเกิดและลงท๎ายด๎วยความตายนั้น ไมํมี
อะไรเลยที่จะมีคําเทํากับการมาสละ การมาละอุปาทาน การมาพัฒนาจิต เจริญ
สติปัฏฐานให๎มีสติให๎มีปัญญา ให๎จิตควรแกํการงานที่จะละกิเลส ที่จะสละความ
ยึดมั่นถือมั่น เป็นตัวกูของกู เป็นคนเป็นสัตว๑ เป็นหญิงเป็นชาย นอกจากงานนี้
แล๎ว งานอื่นไมํมีสาระ เพราะเป็นสิ่งที่ตายแล๎วเอาไปไมํได๎ทั้งนั้น ตํอให๎เราเกิด
มามีความสามารถที่จะสร๎างตัวสร๎างฐานะจนมีเงินร๎อยล๎าน พันล๎าน หมื่นล๎าน
สิ่งเหลํานี้เป็นของที่ตายแล๎วเอาไปไมํได๎เลย กลับจะทําร๎าย ทําลายจิต ให๎ยึดมั่น
ถือมั่น ด๎วยความมัว เมา หลงใหล ในสิ่งอันไมํใชํเป็นของเรา เป็นธาตุของโลก
เป็นสมบัติของโลก จิตที่ไมํมีปัญญา มีแตํโมหะอวิชชา หลงเข๎าไปยึด ไปแบก
ไปหาบ แบกไว๎เทําไรก็เดือดร๎อนมากเทํานั้น
ในสายตาผู๎มีปัญญาแล๎ว สังขารทั้งหลาย สมบัติทั้งหลายทั้งปวง เป็นประดุจ
ขยะ เพราะมันมีโทษ เห็นความเป็นโทษของมัน เห็นไตรลักษณ๑ ลักษณะของ
มันปิดบังสายตาของผู๎มีปัญญาไมํให๎เบื่อหนํายคลายกําหนัดไมํได๎ เพราะมันมี
โทษ มันเป็นของไมํเที่ยง เป็นของเป็นทุกข๑ เป็นของเป็นอนัตตา ไมํเที่ยงเพราะ
อะไร มันถูกกําหนดไว๎ด๎วยความเกิดและความดับ มันเป็นสิ่งไหว เป็นสิ่ งไมํ
คงทน เป็นสิ่งไมํถาวร เป็นสิ่งที่แย๎งตํอความเที่ยงอยํางรุนแรงที่สุด ที่วําเป็น
ทุกข๑เพราะมันเป็นเหมือนหัวฝี เป็นลูก ศร เป็นที่ตั้งแหํงความคร่ําครวญ ความ
พิรี้ พิไรรํ าพั น เป็ นต๎ นเหตุแหํงความร๎องโอดร๎ องโอยคร่ํา ครวญสารพัด ทุ กข๑
เดือดร๎อนสารพัด ตั้งขึ้นด๎วยกายนี้ เป็นอนัตตาเพราะบังคับบัญชาไมํได๎ ฝืน
ความปรารถนา วําไมํฟัง บอกไมํเชื่อ สั่งไมํเชื่อ ห๎ามไมํได๎
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ทํานอุปมาวํา เหมือนกับบุคคลผู๎หนึ่งไปสุํมปลา พอจับปลาได๎ตัวนึง หยิ บ
ขึ้นมาก็นึกวําโอ๎นี่ได๎ปลาไหล เราจะได๎อาหารแล๎ว ทีนี้พอเหลือบมองไปเห็น
ลักษณะของงูเหําขึ้น มา ก็ตกใจ ก็นึกวํานี่ไมํใชํปลาไหลเสียแล๎ว แตํเป็นงูเหําที่
เป็นโทษ บุคคลผู๎นั้น ขณะนั้น คิดแตํวําทําอยํางไรจะหลีก จะหนี จะพ๎นไปจากงู
นั้นได๎ เพราะเห็นแล๎ววํางูนั้นมันเป็นที่ตั้งแหํงมรณภัย จะทําให๎ถึงแกํความตาย
ได๎ บุคคลผู๎นั้นจึงเกรงกลัว เห็นทุกข๑ เห็นโทษ พยายามจะสลัดออก เมื่อจิตของ
เราเจริญซึ่งสติและปัญญา มีสติพร๎อม มีปัญญาพร๎อม เห็นไตรลักษณ๑ในสังขาร
ทั้งหลาย ยํอมจะมีแตํความเบื่อหนําย มีความคลายกําหนัด อยากจะหลุดพ๎น คิด
จะสละละวาง ไอ๎ ตั ว สละนี่ คื อ ตั ว พ๎ น ทุ ก ข๑ คื อ สละทางใจ ถอนความยึ ด มั่ น
อุปาทานเสี ย นิ โรธ ความดับทุ กข๑ ในบาลี ในธั ม มจั กกัปปวัตตนสูตรทํ านวํ า
ทุกขะ นิโรโธ อะริยะสัจจัง อริยสัจคือนิโรธคืออะไร จาโค ปฏินิสสัคโค มุตติ
อนาลโย คือความสละ จาโคแปลวําความสละ ปฏินิสสัคโค ความสลัดคืน มุตติ
หลุดพ๎น อนาลโย ไมํอาลัย
เมื่อเรามีญาณปัญญา เห็นทุกข๑เห็นโทษในกองสังขาร ให๎สละเสีย สละความ
ยึดมั่นเป็นตัวกูของกู สละที่วําจิตเราจะไปแบกไปหาบมัน สลัดคืน ปฏินิสสัคโค
แปลวําสลัดคืน คือคืนให๎ธรรมชาติเสีย มันมาจากธาตุดิน เราก็ปลํอยวางคืนไป
ให๎ธาตุดินเสีย มาจากธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ก็คืนให๎ธรรมชาติของโลกเสีย เรา
จะมายึดมั่นถือมั่นมาเป็นตัวกูของกูก็ไมํเอาแล๎ว คืนให๎โลกเสีย เมื่อคืนให๎โลก
แล๎ว เราก็จะถึงมุตติ หลุดพ๎น หลุดพ๎นจากความโลภ จากความโกรธ จากความ
หลง เมื่อจิตถึงพร๎อมด๎วยความสละ เบื่อหนํายคลายกําหนัด คิดจะสลัดคืน ถอน
อุปาทาน จิตดวงนั้นแหละ จึงจะเป็นดวงที่พ๎นจากราคะ พ๎นจากโทสะ พ๎นจาก
โมหะ แล๎วก็อนาลโย อนาลโยแปลวําไมํอาลัย ไมํหํวง ไมํหวง ไมํแหน เพราะ
เห็นโทษเสียแล๎ว เห็นความไมํเที่ยงเสียแล๎ว เห็นความเป็นทุกข๑ เห็นความเป็น
อนัตตา
ฐานกายในกายนี้เป็นดํานแรก เป็นสมรภูมิดํานแรกที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรง
แนะนําให๎พระโยคาวจร ผู๎ปรารถนาจะหลุดพ๎นจากทุกข๑ มาสู๎กับกิเลสในฐานกาย
ในกายนี้ มาเจริญสติ มาเจริญปัญญา จากการเพํงพินิจ จากการเจริญสติตั้งมั่น
ไว๎ในปัจจุบันอารมณ๑ที่ฐานกายในกาย ญาณปัญญาจะหยั่งลึกลงไปทุกที สิ่งที่
เราเคยเห็นด๎วยโมหะอวิชชา เห็นด๎วยความไมํรู๎ เห็นด๎วยความหลง มันจะโดน
สติและปัญญาเปิดออก เห็นความจริงขึ้นเรื่อย ๆ อันนี้มายามันเป็นที่ตั้งแหํง
ราคะและโทสะ เป็นที่ตั้งแหํงความยินดียินร๎าย แตํสติและปัญญาจะสามารถเพิก
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ถอนมายาได๎ ชํวยให๎จิตของพระโยคาวจรผู๎ปฏิบัติธรรม พ๎นจากกิเลส อันเป็น
สาเหตุแหํงทุกข๑ได๎ นี่คือคุณประโยชน๑ของการเจริญสติปัฏฐาน
ท๎ายที่สุดแหํงการบรรยาย ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ๎มครองให๎ผู๎
ปฏิบัติธรรมได๎บรรลุมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุกทํานทุก
คนเทอญ สาธุ
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๒๓ มกราคม ๒๕๔๓
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นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ขอนอบน๎อมแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎
ชอบได๎โดยพระองค๑เอง ขอนมัสการพระธรรม ขอนอบน๎อมพระอริยสงฆ๑และ
สมมุ ติ ส งฆ๑ ขอกราบแทบเท๎ า มายั ง พระเดชพระคุ ณ ผู๎เ ป็ น พระอาจารย๑ ขอ
นมัสการพระเถรานุเถระ เจริญพร สามเณรญาติโยมอุบาสก อุบาสิกา ทุกทําน
วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ได๎มาปรารภธรรม คําวําธรรมแปลวําสิ่งที่ทรงไว๎ ทรงไว๎
ซึ่งจิตไมํให๎ต๎องตกไปสูํความทุกข๑ ความทุกข๑คืออะไรลํะ ความทุกข๑ก็คือ วําโดย
ยํออุป าทานขันธ๑ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข๑ ที่ เรายั งเป็น ทุกข๑อยูํก็เป็ นเพราะวํา ยังมี
อุปาทาน ความยึดมั่นในขันธ๑ ๕ วําเป็นตัวเราของเรา รวบยอดเลยก็คือความยึด
มั่นในขันธ๑ ๕ วําเป็นตัวเราของเรา การปฏิบัติสติ ปัฏฐานก็เพื่อที่จะไปหยั่งรู๎เข๎า
ใจความจริง เจริญสติปัญญาให๎แกํกล๎าเพื่อจะปลํอยวางอุปาทานในขันธ๑ ๕ ทําน
ก็แบํงเป็นฐาน ๔ ฐาน ฐานกายในกาย ฐานเวทนาในเวทนา ฐานจิตในจิต ฐาน
ธรรมในธรรม
ฐานกายในกายก็ เ ป็ น ดํ า นแรก ที่ ผู๎ ป ฏิ บั ติ ต๎อ งมาฝึ ก สติ เ พื่ อ จะปลํ อ ยวาง
อุปาทานในกาย ที่ถือวําเป็นของหยาบ บุคคลผู๎มีจิตหยาบ ยังมีความยึดมั่นถือ
มั่นสูงในกาย ไมํเห็นความจริง ถึงความสกปรก ความไมํเที่ยง ความเป็นทุกข๑
ความเป็นอนัตตาของกาย เมื่อคราวกํอนก็ได๎ปรารภธรรม ได๎พูดถึงวิธีการที่จะ
ถอนอุปาทานในกาย โดยการเจริญสติ แยกแยะด๎วยปัญญาให๎เห็นวํารํางกายนี้ไมํ

๓๑๖
มีแกํนสาร ควรเบื่อหนําย ควรคลายกําหนัด ควรหลุดพ๎น อันนี้จะเป็นชํองทาง
ทางออกของจิต ที่จะพ๎นทุกข๑ ดํานแรกก็คือปลํอยวางอุปาทานในกาย ปลํอยวาง
อุปาทานในรูปขันธ๑ เมื่อบุคคลมีญาณปัญญาหยั่งรู๎ แจํมแจ๎ง เห็นความจริงใน
ฐานกายในกาย อุปาทานที่ยึดมั่นในรูปขันธ๑ยํอมน๎อยลง นั่นจะเป็นเหตุปัจจัยให๎
สติและญาณปัญญาละเอียดขึ้น นั่นจะเห็นนามธรรมได๎ บุคคลที่จิตหยาบด๎วย
กิเลสตัณหาอุปาทานอยํางรุนแรง จะเป็นผู๎มากด๎วยนิวรณ๑ นิวรณ๑มันกลุ๎มรุมจิต
สูง กามฉันทะ พยาบาท วิจิกิจฉา ถีนมิทธะ อุท ธัจจะกุกกุจจะ การจะหยั่งรู๎
นามธรรมซึ่งเป็นของละเอียดนํะยาก เมื่อเราเจริญสติพิจารณากายในกายไป มี
ฐานที่ตั้งแหํงสติที่ฐานกายในกาย ญาณปัญญาก็ชําแรกลึกแยกแยะลงไปที่ฐาน
กายในกาย เมื่อผู๎ปฏิบัติ ปฏิบัติได๎ถูกต๎อง ถูกวิธี การปลํอยวางจะต๎องสูงขึ้น
ถ๎ายิ่งปฏิบัติแล๎วยิ่งยึดมั่นถือมั่น แสดงวําปฏิบัติผิดทางแล๎ว คือ สติและปัญญาที่
เราฝึกฝน จะต๎องเป็นปัจจัยแกํจิตดวงที่จะสละและละอุปาทาน
เมื่อเราเจริญสติในฐานกายในกาย สิ่งที่ควรจะได๎กลับมาก็คือ เป็นผู๎มีสติและ
ปัญญาสมบูรณ๑ ที่จะหยั่งรู๎ความจริงที่กาย เห็นความไร๎สาระแกํนสาร เห็นกายสัก
แตํวําเป็นธาตุ ไมํมีตัวตนบุคคล ไมํมีตัวเรา ไมํมีตัวเขา ไมํมีคนสัตว๑หญิงชาย ใน
กายนี้ สักแตํวําเป็นธาตุของโลก เมื่อบุคคลปฏิบัติเห็นดังนี้ นิวรณธรรมทั้ง ๕
ดั ง ที่ กลํ า วข๎ า งต๎ น จะเบาบางลงไปโดยอัต โนมั ติ เมื่ อกิ เ ลสเบาบางลง จาก
ความเห็นแจ๎งในญาณปัญญา ก็เหมือนกับวําเมื่อแสงสวํางเกิดขึ้น ความมืดยํอม
หายไป แสงสวํางแหํงสติปัญญาเป็นแสงที่พิเศษ เป็นแสงแหํงอริยมรรค ที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงประทานให๎แกํบุคคลสัตว๑ทั้งหลายทั้งปวงที่มีความทุกข๑ตํอ
ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ๑ ๕ มืดมนอนธการด๎วยอวิชชาโมหะ ไมํรู๎ความจริง
เมื่อนิวรณธรรมเบาบางลง จากความเชี่ยวชาญช่ําชองที่เจริญสติในฐานกายใน
กาย จิตจะน๎อมไปที่จะเห็นแจ๎งในนามธรรมในตัวเรา คือพร๎อมที่จะเห็นเวทนาใน
เวทนา เหมือนกับวําเมื่อเราปลํอยวางของหยาบแล๎วก็เริ่มที่จะเห็นของละเอียด
เปิดแหนก็เห็นน้ํา อยํางวํา เมื่อเราปลํอยวางอุปาทานในกายได๎ มันจะเริ่มเห็น
ของละเอียดขึ้นมา เพราะจิตมันถึงพร๎อม นิวรณธรรมที่จะกลุ๎มรุมจิตมันน๎อยลง
สมาธิก็จะเข๎าที่งําย สมาธิเป็นอัตโนมัติ
บุคคลผู๎เริ่มปลํอยวางอุปาทานในกาย มีความเห็นแจ๎งเห็นชัดรู๎ความจริงใน
กาย จิตจะเป็นสมาธิมากกวําเป็นนิวรณ๑ จะให๎จิตอยูํกับนิวรณ๑นี่ยากกวําอยูํกับ
สมาธิ เหมือนกับบุคคลที่ถูกขัดสีฉวี วรรณรํางกายให๎สะอาด ประพรมรํางกาย
ด๎วยของหอมแล๎วนั้น จะให๎ไปนั่งเลํนนอนเลํนในเล๎าหมูนี่ มันยาก แตํวํา สุกร

ธรรมเทศนา เรื่อง ‚เวทนาในเวทนาและจิตในจิต‛
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ทั้งหลายก็ยังยินดีในของโสโครกอยูํ เมื่อจิตของผู๎ปฏิบัติเจริญสติแกํกล๎าเข๎า จะ
มีญาณปัญญาถอนอุปาทานที่กาย กายยาววาหนาคืบกว๎างกํามา เริ่มจะเห็น
ความไร๎ ส าระแกํ น สาร ความไมํ ค วรยึ ด มั่ น ถื อมั่ น ควรเบื่ อ หนํ า ย ควรคลาย
กําหนัด ควรหลุดพ๎น ควรปลํอยวาง ควรละ ควรสละ จิตจะเป็นจิตที่พัฒนาดี
ขึ้นมา คือจะมีสมาธิมากกวํามีนิวรณ๑
สมาธิขั้นหยาบก็ยํอมเกื้อกูลแกํปัญญาขั้นหยาบฉันใด สมาธิขั้นละเอียดก็ยํอม
เกื้อกูลแกํปัญญาขั้นละเอียดฉันนั้น ในทํานองเดียวกันปัญญาขั้นหยาบก็ยํอม
เกื้ อกู ล แกํ ส มาธิ ขั้ น หยาบฉัน ใด ปั ญ ญาขั้ น ละเอีย ดก็ ยํ อมเกื้ อกู ล แกํ ส มาธิ ขั้ น
ละเอียดให๎เกิดขึ้น สมาธิและปัญญายํอ มชําระซึ่งกันและกัน ประดุจวําเวลาเรา
ล๎างเท๎า เท๎ าทั้งสองข๎างยํอมชําระซึ่งกันและกันฉัน ใด สมาธิและปัญญาก็ยํอม
ชําระซึ่งกันและกัน เมื่อบุคคลมีญาณปัญญาแกํกล๎าปลํอยวางอุปาทานในกายได๎
เป็นตามขั้นตอนไปจากการฟั่นเฝืออบรมบํมอินทรีย๑ในมหาสติปัฏฐาน ซึ่งเป็น
อาวุธอันวิเศษที่พระบรมศาสดาจารย๑ ทรงประทานไว๎ให๎แกํกุลบุตรรุํนหลัง ไปใช๎
ฟาดฟัน กิเ ลส เมื่อบุคคลใดผู๎เจริญสติ ปั ฏฐาน ตราบใดที่ยั งมี บุคคลทั้ งหลาย
ฝักใฝ่ในการเจริญสติ ปัฏฐาน พระอรหันต๑จะไมํวํางจากโลก อันนี้เป็นคํายืนยัน
ของพระบรมศาสดา
เมื่ อปฏิ บั ติ ไปได๎ อุป าทานก็ จ ะน๎ อยลง สติก็ ดี สมาธิ ก็ ดี ปั ญ ญาญาณก็ ดี
พร๎อมที่จ ะเห็นของละเอียดขึ้นไป ของละเอีย ดที่ตํอมาให๎เห็น ก็คือ เวทนาใน
เวทนา เพราะวําเวทนาในเวทนามันเชื่อมตํอกับตัณหา ตัณหาเป็นสาเหตุแหํง
ทุกข๑ เวทนากับตัณหานี่มันเชื่อมกัน ใกล๎กันมาก เวทนาแปลวําตัวเสวยอารมณ๑
ตามทวารทั้ง ๖ ตากระทบรูป หูกระทบเสียง จมูกกระทบกลิ่น ลิ้นกระทบรส กาย
กระทบโผฏฐัพพะ ใจกระทบธรรมารมณ๑ ก็ยํอมเกิดเวทนา ตัวเสวยอารมณ๑ ถ๎า
อารมณ๑เป็นที่ชอบใจก็จะเกิดสุขเวทนา ไมํชอบใจก็จะเกิดทุกขเวทนา ถ๎าอารมณ๑
เป็นกลาง ๆ ก็จะเกิดอุเบกขาเวทนา อทุกขมสุขเวทนา อุเบกขาเวทนากับอทุกขมสุขเวทนาก็คืออันเดียวกัน
ที่นี้ตํอเนื่องจากเวทนา ถ๎าหากวําบุคคลผู๎นั้นไมํเชี่ยวชาญในการหยั่งสติลง
ในขณะที่เวทนาเกิดและเวทนาดับ ตัณหาต๎องเกิดแนํนอน ตัณหาถ๎าจะพูดไป
แล๎วหรือถ๎าจะแปลตามภาษาปริยัติ ตัณหาทํานแปลวําความอยาก แตํถ๎าจะแปล
ตามภาษาปฏิบัติ สําหรับนักปฏิบัติ ตัณหาก็แปลวําการเข๎าไปเสวยอารมณ๑อยําง
มัวเมา ไมํ รู๎แจ๎งเห็นจริงวํา อารมณ๑ทั้งปวงไมํ เที่ยง เป็น ทุกข๑ เป็นอนัตตา ทั้ ง
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อารมณ๑ภายนอกและอารมณ๑ภายในไมํเที่ยงทั้งนั้น การกระทบกันก็ไมํเที่ยง การ
เข๎าไปเสวยอารมณ๑ก็ไมํเที่ยง เมื่อบุคคลไมํมีสติและปัญญาที่ถึงพร๎อม ขณะ
กระทบอารมณ๑ตามทวารทั้ง ๖ กระบวนการทั้งปวงจะต๎องเข๎าไปสูํตัณหาแนํนอน
ไปถึงตัณหาแนํนอน และเมื่อถึงตัณหาแล๎วก็จะไปถึงทุกข๑แนํนอน เพราะตัณหา
เป็นสาเหตุแหํงทุกข๑ คือเมื่อตากระทบรูป เกิดจักษุวิญญาณรับรู๎รูป เวทนาก็เข๎า
ไปเสวย สุข ทุกข๑ อุเบกขา ผู๎ที่ไมํมีสติหยั่งรู๎ ความมัวเมาจะแทรกตรงนี้ ตรง
เวทนานี่ เป็ น จุ ด ใหญํที่พ ระผู๎มี พ ระภาคสั่ งให๎ร ะวั ง นั กระวั งหนา ถึงขนาดที่
พระองค๑ ตรั สเป็ นพุ ทธภาษิ ตบทหนึ่ งที่วํ า สัพเพธั มมา เวทะนา สะโมสะระณา
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ประชุมลงในเวทนา หมายความวําจะเกิดทุกข๑ก็ตรงนี้ หรือ
จะรู๎แจ๎งดับทุกข๑ก็ตรงนี้ หรือถ๎าจะพูดเป็นภาษาธรรมชาติก็คือ จะฉิบหายก็ตรงนี้
จะเจริญก็ตรงนี้ จะกําไรก็ตรงนี้ จะขาดทุนก็ตรงนี้ อันนี้เป็นจุดศูนย๑รวมเลย
เป็นชุมทาง ถ๎าเรามากําหนดหยั่งรู๎ให๎ดีในเวทนา จะเป็นประโยชน๑มาก จะมีคํา
มาก จะเข๎าไปเห็นแจ๎งในตัณหา ความอยาก
ตั ณ หานี่ คื อ ความอยาก ถ๎ า จะแบํ ง ออกเป็ น ๓ ตามภาษาปริ ยั ติ ก็ วํ า
กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ก็อยากจะแปลในภาษาผู๎ปฏิบัติเลย ฟัง
งําย ๆ ตัณหา ๓ ก็คือ อยากให๎มา อยากให๎อยูํ อยากให๎ไป กามตัณหาคืออยาก
ให๎มา ภวตัณหาคืออยากให๎อยูํ วิภวตัณหาคืออยากให๎ไป คือเข๎าไปมัวเมาแล๎ว
จะเข๎าไปเจ๎ากี้เจ๎าการอารมณ๑ เพราะเป็นผู๎มัวเมาแล๎วในการเสวยอารมณ๑ เสวย
รสของการกระทบอารมณ๑ตรงเวทนา ไมํมีสติหยั่งรู๎ ไมํแจํมแจ๎ง ไมํเข๎าใจถึงไตรลักษณ๑ขณะกระทบอารมณ๑ จึงมัวเมาคิดจะเข๎าไปเจ๎ากี้เจ๎าการอารมณ๑ ซึ่งเป็น
อนั ต ตา อารมณ๑ ทั้ ง ปวงเป็ น อนั ต ตา ไมํ อ ยูํ ใ นการบั ง คั บ บั ญ ชาของใคร ฝื น
ปรารถนา วํ าไมํ ฟัง ห๎ามไมํได๎ บอกไมํเ ชื่อ เป็น ไปตามเหตุปั จจัย เมื่อมี เหตุ
ปัจจัยให๎เกิดขึ้นก็ยํอมเกิดขึ้น เมื่อมีเหตุปัจจัยให๎ดับก็ดับไป ทั้งอารมณ๑ภายนอก
อารมณ๑ภายใน ทั้งอารมณ๑หยาบและอารมณ๑ละเอี ยด อารมณ๑ภายนอกก็คือ รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ๑ อารมณ๑ภายในคืออายตนะภายในอันจะ
เป็น ที่ตั้ งที่จ ะรั บอารมณ๑ก็คือตา หู จมูก ลิ้ น กาย ใจ ทั้ง ๖ คูํ ๑๒ อัน นี่ เป็ น
อนัตตา เป็นอนัตตา บังคับบัญชาไมํได๎ เป็นสิ่งที่อาศัยการปรุงแตํงของรูปธรรม
นามธรรมเกิดขึ้น
ความทุกข๑จะเกิดก็ในขณะผัสสะกระทบอารมณ๑ เพราะวําบุคคลไมํมีสติพร๎อม
หยั่งรู๎ที่จะดับ ดับตัณหาขณะเกิดเวทนา คือสักแตํวําเสวยอารมณ๑ เมื่อมีสติถึง
พร๎ อม จิ ต ของพระโยคาวจร ก็ จ ะกลายเป็ น วํ า สั กแตํวํ า เสวยอารมณ๑ เสวย
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อารมณ๑สุขบ๎าง ทุกข๑บ๎าง อุเบกขาบ๎าง แตํมี สติและปัญญาเข๎าไปกํากับ เข๎าไป
หยั่ งรู๎ เห็น แจ๎ งถึงความไมํ เ ที่ ย ง เป็ น ทุ กข๑ เป็ น อนัตตา ในฐานฐานหนึ่ งขณะ
กระทบ ตรงไหนก็ได๎ คือสติเข๎าไปควบคุมการเสวยอารมณ๑ อันนี้คือฐานเวทนา
ในเวทนา เราอยําคิดวําฐานเวทนาในเวทนาจะกินความแคํ ไอ๎เจ็บ ๆ ปวด ๆ
ร๎อน ๆ อันนั้นเป็นเบื้องต๎น เริ่มต๎นก็กําหนดจากนั่นไปกํอน แตํการที่เราจะเข๎า
ไปหยั่งรู๎ ไปละตัณหาอุปาทาน คือเวทนามันรวมลงที่จิต ตัวเสวยอารมณ๑ เป็น
เจ๎าใหญํที่จิต จิตจะเสวยอารมณ๑เป็นสุข ทุกข๑ อุเบกขา สติที่เราฝึกจะเข๎าไป
ควบคุมจิตไมํให๎เสวยอารมณ๑อยํางมัวเมา แม๎แตํวําจะเสวยอารมณ๑ ก็มีสติและ
ญาณปัญญาหยั่งรู๎ เข๎าใจความไมํเที่ยงของสิ่งทั้งปวง เราเกี่ยวข๎องกับสิ่งใดก็
ตาม ไมํเที่ยงทั้งนั้น
จิตที่เราจะต๎องฝึกฝนให๎เข๎าถึงก็คือจิตดวงนี้ เป็นปากทางที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงแสดงแนะนํา จิตดวงที่จะเห็นธรรม หรือผู๎จะมีดวงตาเห็นธรรม จะต๎องมี
จิตดวงนี้ จิตดวงนี้คืออะไร จิตดวงนี้คือวํา มีความรู๎ซึ้งวํา สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้น
เป็นธรรมดา สิ่งเหลํานั้นล๎วนแล๎วแตํจะต๎องดับไปเป็นธรรมดา จิตดวงนี้จะเป็น
ตัวเบื้องต๎นที่จะเข๎าไปเห็นธรรม เมื่อเรากําหนดหยั่งรู๎ความเกิดดับให๎มาก ๆ
จนจิตเราซึมซาบ ไมํไว๎ใจในสังขารทั้งปวง เพราะมันซึ้งถึงวําสังขารทั้งปวงไมํ
เที่ยง จิตดวงนี้จะเป็นจิตที่จะเห็นธรรม
สติที่เราเจริญขึ้นมา ไปหยั่งรู๎ในปัจจุบันอารมณ๑ ขณะเราเสวยอารมณ๑ แล๎วมี
ดวงตาปัญญาในการเห็นธรรมเข๎าไปแทรก ไอ๎ตัวเสวยอารมณ๑อยํางมัวเมา มันก็
จะลดลงไป ตัณหามั นก็จะน๎อยลงไป คือมีญาณปัญญา ดวงตาเห็นธรรม เห็น
ความไมํเที่ยงแทรกอยูํตรงนั้น แทรกอยูํตรงนั้นแล๎ว ตัณหามันเกิดได๎ยากขึ้น
เพราะฉะนั้น ผู๎ปฏิบัติ ให๎แสวงหาจิตดวงนี้เอาไว๎ให๎มาก คือจิตที่จะนําไปสูํ
การเห็นธรรม คือเห็นความไมํเที่ยง เข๎าใจ รับทราบ รับรู๎ วําสิ่ งทั้งหลายทั้งปวง
เกิดขึ้นเป็นธรรมดา ยํอมดับเป็นธรรมดา เกิดเพื่อดับ พบเพื่อจาก มีรักเพื่อทุกข๑
รักร๎อยทุกข๑ร๎อย รักห๎าสิบทุกข๑ห๎าสิบ รักหนึ่งทุกข๑หนึ่ง ไมํรักไมํทุกข๑ ความรักก็
คือความมัวเมาในการเสวยอารมณ๑ คือตัณหา ความรักกับความเกลียดเป็นอัน
เดียวกัน ความอยากให๎มา อยากให๎อยูํ อยากให๎ไป ตัณหาทั้ง ๓ รวมแล๎วก็คือ
อันเดียวกัน ตัณหาทั้ง ๓ ก็คือความมัวเมาในการเสวยอารมณ๑นั่นเอง ไมํรู๎แจ๎ง
ถึงความไมํเที่ยงในอารมณ๑

๓๒๐
เพราะฉะนั้น ผู๎ปฏิบัติ ที่จะเข๎าสูํฐานเวทนาในเวทนาแล๎วได๎ผล ที่จะดับทุกข๑
ให๎แกํตัวเรา ให๎สําเหนียกตรงนี้ ตรงตัวเสวยอารมณ๑อยํางมัวเมา เพราะไมํเห็น
ความไมํเที่ยง ไมํซาบซึ้งถึงความไมํเที่ยง ที่นี้เราจะไปเห็นความซาบซึ้งในความ
ไมํเที่ยงจากไหน จากหญ๎าปากคอกนี่เอง ไมํต๎องไปหาที่ไหน เจริญสติไปนํะ
เมื่อสติเราคม หยั่งรู๎แตํปัจจุบันอารมณ๑ จะเห็นวําสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ผํานมาผําน
ไป เกิดดับเกิดดับตลอดเวลา ความคมของสติที่เราฝึกฝน พากเพียรปฏิบัติ มัน
จะให๎ ม าเอง ให๎ ค วามซาบซึ้ ง ในความไมํ เ ที่ ย ง เห็ น แตํ ค วามไมํ เ ที่ ย ง สิ่ ง
ทั้งหลายทั้ งปวง ผํา นมาเพื่อผํานไป เกิ ดดั บเกิด ดั บตลอด ไมํมี อะไรจี รัง ตา
กระทบรูปแล๎วก็ดับไป หูได๎ยินเสียงแล๎วก็ดับไป จมูกกระทบกลิ่นแล๎วก็ดับไป ลิ้น
กระทบรสแล๎วก็ดับไป กายถูกต๎องโผฏฐัพพะแล๎วก็ดับไป ใจกระทบธรรมารมณ๑
แล๎วก็ดับไป ดับทั้งนั้น ไมํมีอะไรจี รังยั่งยืน ไอ๎นามธรรมนี่เราหยั่งรู๎แล๎วจะเห็น
การเกิดดับงํายยิ่งกวํารูปธรรมนัก รูปธรรมนี่เราต๎องไปน๎อมนึ กวํา เออ ต่อไป
อายุเจ็ดสิบแปดสิบ มันเหี่ยวมันย่น มันต้องตาย มันต้องสลายผุพัง หนอนขึ้น เน่า
เหม็น น่าเกลียด น้ําเหลืองไหล มันต๎องน๎อมจิตไป ถึงจะเกิดปัญญาหยั่งรู๎ถึง
ความไมํเที่ยงของรํางกาย แตํนามธรรมนี่ เกิดดับอยูํตลอดเวลา เห็นชัดมาก
เห็นชัดมาก ขอให๎เจริญสติให๎ดี ญาณปัญญาตัวนี้จะเกิด แล๎วเราจะเข๎าไปสูํ
ความดับทุกข๑ได๎
อันนี้เข๎าไปถึงหัวใจอริยสัจเลยนะ คือเข๎าไปเห็นเวทนา เข๎าไปเห็นตัณหา และ
เราพยายามเจริญสติเพื่อจะคุมเวทนา ไมํให๎เกิดตัณหา นี่แหละทําไม พระผู๎มีพระภาคเจ๎าจึงตรัสวํา ตราบใดที่ยังมีผู๎เจริญสติ ปัฏฐานอยูํ พระอรหันต๑จะไมํวําง
จากโลก เพราะนี่มันเข๎าไปสูํตัวใหญํ ตัวปัญหา แล๎วก็จะแก๎ตัวปัญหาโดยตรง ผู๎
หมดตั ณ หาก็ จ ะเป็ น พระอรหั น ต๑ เ ทํ า นั้ น เอง มั น ก็ ไ มํ ไ ปไหน คื อ วํ า เรามา
แก๎ปัญหาในจิตของเราเอง คือขณะกระทบอารมณ๑ ให๎มีสติ ให๎มีปัญญามากขึ้น
กิเลสตัณหามันก็จ ะเบาบางลง ตามขั้นตามตอนที่เราฝึกฝน อันนี้เป็นจุดหัวใจ
อริยสัจ ที่เราจะปฏิบัติ เข๎าไปหยั่งรู๎เวทนา ตัวเสวยอารมณ๑
เมื่อบุคคลเห็นแจํมแจ๎งในฐานเวทนาในเวทนา อุปาทานมันก็จะลดลง ปัญหา
ก็จะลดลง จิตก็จะละเอียดขึ้น กิเลสที่จะดึงไปหนัก ๆ มันก็จะลดลง สมาธิก็ยิ่ง
มากขึ้น เวทนานํะ ในพระสูตรจะแบํงเวทนาเป็นเวทนาอิงอามิส กับเวทนาไมํอิง
อามิส เมื่อบุคคลหมั่นฝึกฝน อบรม บํมสติ ในฐานเวทนาในเวทนา กําหนดหยั่ง
รู๎เข๎าไป ตัณหาลดลง อุปาทานลดลง นิวรณ๑ก็จะลดลง เมื่อนิวรณ๑ลดลง สมาธิก็
จะดีขึ้น สมาธิดีขึ้นมันจะเกิดปีติสุขที่ไมํอิงอามิ ส ปีติสุขที่ไมํอิงอามิสนี่จะเกิด
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เฉพาะผู๎ปฏิบัติเทํานั้น ผู๎ดีแตํโม๎นี่ไมํเกิด ผู๎ฟั่นเฝืออบรมปฏิบัติจริงนี่มันจึงจะเกิด
ผู๎ดีแตํโม๎ ดีแตํพูด ดีแตํสอนผู๎อื่นนี่ไมํเกิด ต๎องผู๎สอนตัวเอง เพราะฉะนั้นขั้น
ตํอไปก็คือ เวทนาไมํอิงอามิสนี่ ผู๎ป ฏิบั ติจึงจะรู๎ และจะเข๎ าไปสัม ผัส และต๎อง
จัดการมันให๎ถูกด๎วย มันจะเดือดร๎อนเหมือนกันถ๎าไปจัดการไมํถูกกับเวทนาที่
ไมํอิงอามิส การไปเสพเสวยรสความสุขจากสมาธิที่เกิดจากจิตที่เบาบางจาก
กิ เ ลสเป็ น ขั้ น เป็ น ตอนไป ถ๎า เสวยด๎ ว ยความมั ว เมาก็ จ ะเดื อดร๎ อนเหมื อนกั น
ยกตัวอยํางให๎ฟังวํา เมื่อจิตเราเบาบางจากกิเลส สมาธิก็จะดีขึ้น เมื่อสมาธิเราดี
ขึ้น แล๎วเราไมํดูตาม๎าตาเรือ ก็จะเข๎าไปเสพเสวยสมาธิด๎วยตัณหาอีกนั่นแหละ
ตัณหามันเข๎ามาแทรก เมื่อสมาธิเกิดแตํไมํระวังในการเข๎าไปเสวยรสแหํงสมาธิ
ตัณหาก็ จะเกิ ดตรงนั้น เพราะเกิ ดความมัว เมาในการเข๎ าไปเสวยอารมณ๑สุข เวทนาที่ไมํอิงอามิส อันนี้เมื่อเกิดความมัวเมาขึ้นมา ตัณหาก็เกิด เมื่อตัณหาเกิด
กิ เ ลสตํ า ง ๆ ก็ เ กิ ด เมื่ อ กิ เ ลสตํา ง ๆ เกิ ด ขึ้ น มา สมาธิ ก็เ สื่ อ ม สมาธิ เ สื่ อ ม
ขณะนั้นก็จะเป็นทุกขเวทนาไมํอิงอามิส บุคคลผู๎ปฏิบัติไปเจอปีติและสมาธิใหมํ
ๆ จะวนอยูํสองด๎าน พอปีติเกิด สมาธิเกิด ก็เข๎าไปเสวย พอปีติดับ สมาธิดับ ก็
ฟุ้ง ต๎องจนกวําญาณปัญญาเข๎าใจความไมํเที่ยงของสมาธิได๎ จึงจะรู๎แจ๎ง จึงจะ
วางอุเ บกขา เกิ ด อุเ บกขาไมํ อิงอามิ ส ขึ้ น อุเ บกขาไมํ อิงอามิ ส นี่ จ ะทนหนํ อ ย
คงทนหนํอย คือเป็นสุขอันละเอียดวางเฉย พอวางเฉยได๎ สมาธิมันก็จะดี เพราะ
มันไมํไปสูํสุขเวทนาไมํอิงอามิส และทุกขเวทนาไมํอิงอามิสอยํางที่วําเมื่อกี้นี้
เมื่อเกิดอุเบกขาเวทนาไมํอิงอามิส เพราะวํารู๎แจ๎งเห็นแจ๎ง เข๎าใจวํา ปีติมันก็
ไมํเที่ยง ไมํควรเข๎าไปเสพ ไมํควรเข๎าไปเสวย บุคคลนั้นปัญญาญาณจะแกํกล๎า
ขึ้นมา เริ่มจะเห็นความไมํเที่ยง ก็รู๎จักเบรคแล๎ว เวลาสมาธิเกิดก็ไมํเข๎าไปเสวย
รสอยํางเต็มที่ วางอุเบกขา ที่นี้เมื่อวางอุเบกขาได๎ ให๎ระวังให๎ดี อยําไปยินดีวํา
เราวางได๎แล๎ว เมื่อเกิดความยินดีที่วางอุเบกขาได๎ ก็ย๎อนกลับไปทําลายอุเบกขา
เข๎ า ไปอีก คื อวํ า เมื่ อเกิ ด ความยิ น ดี วํ า แหมเราวางได้ แ ล้ ว เราไม่ ไปเสพปี ติ
เหมือนแต่ก่อน เราวางได้แล้ว เราจะไม่ฟุ้งเหมือนแต่ก่อน โอ้โฮดีจังเลย เรานี่เจ๋ ง
มาก เรานี่เยี่ยมมากแล้ว เมื่อเกิดความยินดีวําเราวางอุเบกขาได๎ ก็คือทําลาย
อุเบกขาไปอีก นี่แหละให๎ระวังให๎ดีนะ พระที่ปฏิบัติแล๎วเกิดความเยํอ หยิ่งถือดี
ขึ้นมา อยากจะอวดภูมิ อวดรู๎ ยกตนขํมผู๎อื่นนํะ เพราะเรื่องนี้ทั้งนั้น ไมํมีญาณปัญญาเห็นความไมํเที่ยง เข๎าไปยินดีในอุเบกขาเวทนาไมํอิงอามิส เมื่อเข๎าไป
ยินดี อุเบกขาก็ดับแล๎ว วางไมํได๎แล๎ว เมื่อวางไมํได๎ก็ยังไมํรู๎ตัว ก็จะฟุ้ง แล๎วยัง
อยากจะสอนคนอื่น ยังอยากจะโอ๎อวดตํอ อันนี้จะโอ๎อวดด๎วยการโกหกแล๎ว ตัว
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ในไมํมีแล๎ว เพราะดับไปแล๎ว ดับไปจากความไปยินดีที่เราวางได๎ แตํถ๎าหากวํา
คนนั้ น ไหวตั ว ทั น เมื่ อ จิ ต เสื่ อ มจากการที่ เ ราไปยิ น ดี ที่ เ ราปลํ อ ยวางได๎ ก็ ใ ห๎
ย๎อนกลับมาปลํอยวางเสีย
การปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่อลดมานะ ละทิฏฐิ ละความถือตัว ละความถือดี ไมํใชํ
ปฏิบัติเพื่อเยํอหยิ่ง ถือดี อวดเกํง อวดรู๎ อันนั้นผิดทาง การปฏิบัติควรจะเป็นวํา
ยิ่งปฏิบัติยิ่งลดมานะ ละทิฏฐิ ปลํอยวางความยึดมั่น ประนีประนอม ถํอมตน ไมํ
ถือดี ไมํยกตนขํมผู๎อื่น อันนี้จะเป็นปัจจัยประกอบให๎บุคคลผู๎นั้น มีอุเบกขาคงทน
หมายถึงวําปลํอยวางอารมณ๑ของโลกได๎คงทน ปลํอยวางตัณหาได๎คงทน จะเป็น
จิตที่พัฒนาขึ้น เราปฏิบัติเพื่อละ อยําปฏิบัติเพื่อยึด ถ๎าปฏิบัติเพื่อยึดมันผิดทาง
จากที่แบํงเป็นสุขเวทนาอิงอามิสและไมํอิงอามิส ก็ตามที่แยกแยะให๎ฟัง เราจะ
เห็นในภาคปฏิบัติ ผู๎ปฏิบัติจะเห็นตามที่กลําวมา เมื่อเราเชี่ยวชาญในฐานเวทนา
คือ สามารถควบคุมหยั่งรู๎การเสวยอารมณ๑ จนกิเลสเราเบาบางลงไปอีกขั้นหนึ่ง
จิ ต จะบริ สุ ท ธิ์ ขึ้ น เมื่ อ จิ ต บริ สุ ท ธิ์ ขึ้ น จะสามารถหยั่ ง รู๎ ค วามเป็ น ไป ความ
เปลี่ยนแปลงในจิตได๎ละเอียดขึ้น อารมณ๑ที่ผํานมาในจิต อารมณ๑ดี อารมณ๑ไมํดี
อารมณ๑ใหญํ อารมณ๑เล็กนี่ จะเห็นชัด อันนี้ผู๎ปฏิบัติธรรมนี่ มีหน๎าที่รักษาจิต
แตํให๎ระวังไว๎อยํางหนึ่งวํา การรักษาจิตนี่ ต๎องรักษาอยํางขมีขมันก็จริงอยูํ แตํให๎
รักษาอยํางปลํอยวาง อยํายึดมั่นวําจิตเป็นเรา เราเป็นจิต จิตเป็นของเรา เราเป็น
ของจิ ต คื อ เมื่ อ จิ ต ดี ห รื อ จิ ต เสื่ อ ม อยํ า ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น สั ก แตํ วํ า รั ก ษา ให๎
ดําเนินการรักษาจิตในการเจริญสติ ปัฏฐาน แตํให๎มีสติญาณปัญญารู๎แจ๎งหยั่งรู๎
ควบคุมเอาไว๎ อยําให๎เกิดอุปาทานวํา จิตเป็นเรา เราเป็นจิต สิ่งนี้จะเกิดได๎เมื่อ
บุคคลผู๎ปฏิบัติ ปฏิบัติไปจนจิตดีขึ้น ดีขึ้น มันจะเป็นเครื่องลํอ เครื่องลํอให๎ติด ให๎
อุปาทานเกิดได๎อีก คือเอาของดีมาลํอ เอาว่าจิตนี่ดีเน้อ เออจิตเดี๋ยวนี้ดีเน้อ ไม่
ค่อยมีปัญหาเหมือนแต่ก่อน แต่ก่อนมีปัญหามาก เดี๋ยวนี้จิตชักจะดี จิตชักจะดี
ขึ้น กิเลสก็ไม่ค่อยกวนจิต จิตสามารถคุมกิเลสได้มากขึ้น อันนี้แหละ ไอ๎ตัวกิเลส
ก็มาแฝงอีกแล๎ว กิเลสมาแฝงวํา ให๎เข๎าไปเสพเสวยรสของความที่จิตดี นี่แหละ
อันนี้แหละ ให๎ระวังให๎ดี ให๎เข๎าไปยึดมั่นถือมั่นวํา กูเยี่ยม กูเก่ง กูดี กูบริสุทธิ์ กู
เป็นอริยะ กูเจ๋งกว่าใคร อันนี้แหละ ผู๎นั้นไมํเห็นจิตในจิตแล๎ว ผู๎นั้นไมํเห็นวําจิต
มันไมํเที่ยง จิตเกิดขึ้น ตั้งอยูํ ดับไป อารมณ๑ที่มาประกอบกับจิต มันทําให๎จิตดี
บ๎าง จิตไมํดีบ๎าง จิตมีราคะบ๎าง จิตไมํมีราคะบ๎าง จิตมีโทสะบ๎าง จิตไมํมีโทสะ
บ๎าง จิตมีโมหะบ๎าง จิตไมํมีโมหะบ๎าง จิตบริสุทธิ์บ๎าง จิตไมํบริสุทธิ์บ๎าง ไมํเที่ยง
ทั้งนั้น เกิดดับขณะเดียวขณะหนึ่ง ขณะหนึ่ง เกิดดับตลอด ไมํมีที่จะหยั่งลงให๎
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ยึดมั่นถือมั่น เยํอหยิ่ง ถือดี เพื่อจะอวดโม๎โฆษณาให๎ใครฟังวํากูเกํง กูเจ๐ง กูเยี่ยม
กูบรรลุแล๎ว ไมํมี เพราะมันไมํเที่ยง มันเกิดดับ ไมํรู๎จะเอาอะไรเป็นที่ตั้งวําเป็น
ตัวกูตรงไหน เพราะเมื่อสติญาณปัญญาหยั่งรู๎เข๎าไปในจิตนํะ มันเห็นแตํการเกิด
ดับ ไมํเห็นจะเป็นตัวกูของกูตรงไหน เพราะฉะนั้นบุคคลผู๎ปฏิบัติแล๎วเกิดความ
มานะ เยํอหยิ่ง ถือดี ยกตนขํมผู๎อื่น อยากจะอวดให๎เขารู๎วํากูบริสุทธิ์นี่ อันนี้แสดง
ให๎เห็นวําไมํเห็นจิตในจิต เพราะความบริสุทธิ์ห รือไมํบริสุทธิ์นี่ไมํเที่ยง เกิดดับ
ขณะหนึ่งเทํานั้น
ที่นี้การที่จะธํารงอยูํอยํางผู๎ไร๎ทุกข๑นั้น ที่พระผูม๎ พี ระภาคเจ๎าทรงชี้แนะเส๎นทาง
นี้ เราจะธํารงอยูํอยํางไร ก็คือวําเจริญสติ ให๎ถึงพร๎อมด๎วยสติ หยั่งรู๎ขณะหนึ่ง ๆ
ในรูปธรรมนามธรรม ให๎เห็นความไมํเที่ยงทุกอยําง เห็นความเป็นทุกข๑ ความนํา
เบื่อหนํายคลายกําหนัด ความไมํใชํตัวตนในทุกอยําง สักแตํวําทรงสติไว๎ เจริญ
สติหยั่งรู๎อารมณ๑ทั้งปวงที่มากระทบ จะเห็นความไมํเที่ยงแล๎ วก็ปลํอยวางไป
เห็นความไมํเที่ยงแล๎วก็ปลํอยวางไป อยําปลํอยให๎อารมณ๑ทั้งหลายมาถูกแบก
ถูกหาบอยูํในจิตดวงนี้ จิตดวงนี้จะเป็นจิตของใครก็ชําง มันจะเป็นจิตดวงที่ไร๎
ทุกข๑ ไมํต๎องเป็นจิตของกูจิตของมึง มันถึงจะเป็นจิตที่ไร๎ทุกข๑ ถ๎ายังเป็นจิตของ
กูจิตของมึงนี่ ไมํมีทางจะพ๎นทุกข๑ได๎
เพราะฉะนั้นการที่จะปฏิบัติได๎บรรลุผลของโลกุตตรธรรมจริง ๆ เมื่อปฏิบัติ
เข๎าไปแล๎ว ไมํรู๎จะไปเยํอ หยิ่งถือดีที่ตรงไหน เพราะในโลกุตตรธรรมนี่ มันไมํมี
ตัวกูของกู ไมํมีตัวตน ไมํมีตัวผู๎บริสุทธิ์ ไมํมีตัวผู๎หลุดพ๎น ไมํมีตัวผู๎มีกิเลส ไมํมี
ตัวผู๎มีธรรมะ ไมํมีตัวผู๎มีอธรรมะ สิ่งทั้งปวงสักแตํเป็นการเกิดดับขณะหนึ่ง ๆ
ขณะกระทบอารมณ๑ บุคคลผู๎เจริญสติจนสติถึงพร๎อมแล๎ว ยํอมจะเห็นดังนี้ แล๎ว
ก็ไมํยึดถืออะไรทั้งนั้น สักแตํวําอยูํในโลก แสดงบทบาท หน๎าที่ แสดงละครไป
กับโลก รอเวลาตาย เรียกวําอยูํอยํางไมํติดข๎องอารมณ๑ แตํอยูํเหมือนเดิม อยูํ
เหมือนเดิม ทําตัวเหมือนเดิม แตํอยําไปติดข๎องอารมณ๑ อยําไปยึดมั่นถือมั่นวํา
อะไรเป็นตัวกูของกูทั้งนั้น
ฐานกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิตนี่ ถ๎าผู๎ปฏิบัติเข๎าถึง ๓ ฐานนะ
เรียกวําครบสูตรแล๎ว ครบสูตรที่วําจะหมดอุปาทาน สํวนฐานธรรมในธรรมก็
เพื่อจะมาเก็บเศษเล็กเศษน๎อย ถ๎าจะยกตัวอยํางวําสติ ปัฏฐาน ๔ ฐานนี่ ก็คือ
สมมุติในโรงเรียนหนึ่ง จะมาจัดระเบียบโรงเรียนให๎เรียบร๎อยนี่ ก็รับหน๎าที่กันไป
ครูอนุบาลก็ตรวจดูชั้นอนุบาลวําเรียบร๎อยหรือยัง ทําให๎เรียบร๎อย ครูอนุบาลจะ
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จัด การชั้ นอนุบ าลให๎เ รีย บร๎ อย ครู ประถมก็ จัด การชั้น ประถมให๎เรี ยบร๎อย ครู
มัธยมก็จัดการมัธยมให๎เรียบร๎อย ครูใหญํก็ไมํมีหน๎าที่จะไปจัดการอะไร แตํวําไป
ตรวจทุ ก ชั้ น เลย ชั้ น อนุ บ าลด๎ ว ย ชั้ น ประถมด๎ ว ย ชั้ น มั ธ ยมด๎ ว ย วํ า อะไรยั ง
บกพรํองบ๎าง แตํครูใหญํนี่ไมํมีหน๎าที่อะไรโดดเดํน ถ๎าเปรียบเหมือนฐานกายใน
กาย ฐานเวทนาในเวทนา ฐานจิตในจิตก็เชํนกัน ฐานกายในกายก็หมายความวํา
บุคคลมาปฏิ บั ติใ นฐานกายในกายเพื่ อจะปลํอยวางอุป าทานในกายให๎ได๎ ให๎
เรียบร๎อย มาปฏิบัติในฐานเวทนาในเวทนาเพื่อจะปลํอยวางอุปาทานในเวทนา
ให๎ได๎ ให๎เรียบร๎อย มาปฏิบัติในฐานจิตในจิตเพื่อจะปลํอยวางอุปาทานในจิตให๎
ได๎ ให๎เรียบร๎อย ทีนี้เมื่อปฏิบัติทั้ง ๓ ฐานนี่ ถอนอุปาทานได๎ครบแล๎ว หมดเรื่อง
แล๎ว แตํต๎องมีครูใหญํมาตรวจตราความเรียบร๎อยอีกคนหนึ่ง ตรวจทุกชั้น นั่นก็
คือฐานธรรมในธรรม เพราะฉะนั้น ฐานธรรมในธรรมนี่จะรวมทุกฐานมารวมลง
ในฐานธรรมในธรรม เป็นสํวนละเอียดที่จะเก็บเศษเล็กเศษน๎อย
เมื่ อบุ คคลปฏิ บั ติ ฐานกายในกาย เวทนาในเวทนา จิ ตในจิ ต จนอุป าทาน
น๎อยลง ๆ เรื่อย ๆ อุปาทานความยึดมั่นในตัวกูของกูก็จะน๎อยลง ๆ บางทีมัน
ก็เหมือนไมํมีกิเลส แตํบางทีมันก็เหมือนยังมีอยูํ ตราบใดที่เรายังไมํเป็นพระ
อรหันต๑ ก็ยังมีกิเลสอยูํ แตํวําอุปาทานมันน๎อยลงแล๎ว เพราะเข๎าไปเห็น ไปแจํม
แจ๎งแล๎ว วํากายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิตนี่มันไร๎สาระ ไมํมีแกํนสาร ไมํมี
อะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได๎ เพราะฉะนั้น เมื่อปฏิบัติได๎ ๓ ฐานนี่ มันก็เหมือนกับ
ไมํ มี กิ เ ลส แตํ บ างที มั น ก็ มี บางที ก็ เ หมื อ นไมํ มี ตราบใดที่ เ รายั งไมํ เ ป็ น พระ
อรหันต๑ ก็ยังมีกิเลสอยูํ แตํวําบุคคลนั้นยึดมั่นถือมั่นน๎อยลงแล๎ว ไมํรู๎สึกวําอันนี้
เป็นกาย อันนี้เป็นเวทนา อันนี้เป็นจิต สักแตํวําเป็นธรรมะ ธรรมะเกิด ธรรมะ
ดับ รูปธรรมบ๎าง นามธรรมบ๎าง ธรรมะภายนอกบ๎าง ธรรมะภายในบ๎าง อันนี้
ต๎องให๎ครูใหญํมาตรวจความเรียบร๎อย ตรวจความเรียบร๎อยจนถึงเมื่อไหรํ สงสัย
จะต๎องตรวจไปจนกวําจะเป็นพระอรหันต๑ หรือตรวจจนตาย
จะต๎องฟั่นเฝืออบรมสติของเรา เพื่อจะตรวจความเรียบร๎อยในจิตของเราวํา
ไปยึดอะไรมั้ย มีนิวรณ๑บ๎างมั้ย นิวรณ๑อะไรเกิดขึ้นบ๎างมั้ย นี่แหละฐานธรรมใน
ธรรมที่ทํานยกมาเป็นนิวรณบรรพ นิวรณบรรพ คือสติต๎องเข๎าไปตรวจตราวํา
นิวรณ๑อะไรเกิดขึ้นไหม ต๎องไปหยั่งรู๎ เห็นความไมํเที่ยง ไมํนํายึดมั่นถือมั่นของ
นิวรณ๑ นิวรณ๑เป็นธรรมะฝ่ายไมํดีก็สักแตํวําเกิด ๆ ดับ ๆ ไมํมีอะไรจีรัง ไมํควร
เข๎าไปยึดมั่นถือมั่น แล๎วก็ขันธบรรพ ก็คือขันธ๑ ๕ ไปแยกแยะขันธ๑ ๕ เป็นรูป
เวทนา สั ญญา สังขาร วิญญาณ เข๎า ไปพิ จ ารณาหยั่งรู๎ สติหยั่ งรู๎ วํ าเรายั งมี
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อุปาทานในขันธ๑ไหนบ๎าง รูปขันธ๑ เวทนาขันธ๑ สัญญาขันธ๑ สังขารขันธ๑ วิญญาณขัน ธ๑ เรายั งมี อุปาทานในขั น ธ๑ อัน ไหนบ๎ า ง ถ๎า เจอก็ ถอน ถ๎า ไมํ เ จอก็ แ ล๎ ว ไป
เรียกวําขันธบรรพ อายตนบรรพก็คือไปตรวจในทวารทั้ง ๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ กระทบอารมณ๑กับ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ๑ วําขณะกระทบ
นี่ เราเกิดกิเลสบ๎างมั้ย เกิดสังโยชน๑บ๎างมั้ย เกิดกิเลสอยํางหนาบ๎างมั้ย เกิดกิเลส
อยํางกลางบ๎างมั้ย เกิดกิเลสอยํางละเอียดบ๎างมั้ย สําหรับโพชฌงคบรรพก็คือ
โพชฌงค๑คือธรรมะฝ่ายดี เราต๎องไปเจริญสติไปสํารวจตรวจตราวํา เมื่อธรรมะ
ฝ่ายดีเกิดขึ้นนี่ เราเข๎าไปยึดไปถือมั้ย เราไปจริงจังกับมันมั้ย คือธรรมะฝ่ายดีที่
เกิดในจิตของเรานี่ เราต๎องมีสติปัญญาหยั่งรู๎ รู๎วํามันสักแตํวําเกิด ๆ ดับ ๆ ไมํมี
อะไรที่เราควรไปยึดมั่นถือมั่น เยํอหยิ่งถือดี ในสติก็ตาม ในธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ
ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา ที่เกิดในจิตเรานี่ แม๎จะเป็นธรรมะฝ่ายดี เป็นฝ่ายที่วํามา
ทําให๎จิตเราดี ให๎จิตเรางาม ก็สักแตํวําเป็นธรรมะที่เกิดดับ ไมํเที่ยง ไมํควรเข๎า
ไปยึดมั่นถือมั่น รวมแล๎วจะต๎องรวมมาลงอริยสัจบรรพ คือรอบรู๎หมดในอริยสัจ
คือธรรมะกํามือเดียวที่พระพุทธองค๑ทรงต๎องการให๎เราเห็นแจ๎ง อันใดคือทุกข๑
อันใดคือเหตุให๎เกิดทุกข๑ อันใดคือความดับทุกข๑ อันใดคือข๎อปฏิบัติให๎ถึงความดับ
ทุกข๑ ต๎องรู๎แจ๎ง แจํมแจ๎ง แล๎วก็ทําให๎ถูก ทุกข๑ควรกําหนดรู๎ ให๎กําหนดรู๎อยูํเป็น
นิจ คือกิจที่จะทําในอริยสัจ บรรพ ทุกข๑คือสิ่งที่ควรกําหนดรู๎ ควรกําหนดรู๎อยูํ
เนือง ๆ ตัณหาเป็นสิ่งควรละ ต๎องพยายามละอยูํเนือง ๆ นิโรธควรทําให๎แจ๎ง
ควรทํ า ให๎ แ จ๎ ง อยูํ เ นื อง ๆ มรรคควรเจริ ญ ควรเจริ ญ อยูํ เ นื อง ๆ อัน นี้ เ ป็ น
อริยสัจบรรพ คือเหมือนกับวําครูใหญํมาตรวจตราความเรียบร๎อยหมด ตรวจทั้ง
กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต รวมลงมาเป็นฐานธรรมในธรรม เป็ น
ครูใหญํตรวจตรา งานไมํมาก แตํเป็นงานรายละเอียดปลีกยํอย คือฐานธรรมใน
ธรรมนี่มันไมํใชํงานหลัก แตํเป็นงานสํารวจรายละเอียดปลีกยํอย เหมือนกับวํา
ครูอนุบาลเขาก็จัดระเบียบเรียบร๎อยในชั้นอนุบาลแล๎ว ครูชั้นประถมก็จัดระเบียบ
ในชั้นประถมแล๎ว ครูชั้นมัธยมก็จัดระเบียบเรียบร๎อยในชั้นมัธยมแล๎ว ครูใหญํก็
ไมํ มี ห น๎ า ที่ จ ะจั ด การอะไร แตํ ม าตรวจดู ร ายละเอี ย ดปลี ก ยํ อ ย อั น ไหนไมํ
เรียบร๎อยจัดการหมด จัดการทุกชั้น ทั้งอนุบาล ประถม มัธยม ฐานธรรมใน
ธรรมนี่ จ ะเข๎ า ไปจั ด การทุ ก ฐาน ฐานกายในกาย เวทนาในเวทนา จิ ต ในจิ ต
จัดการจนกวํากิเลสจะหมด หรือจนกวําจะตาย
ฉะนั้น ผู๎ปฏิบัตินี่จะปฏิบัติไปถึงไหน ก็คือปฏิบัติไปจนตายแหละ จะคิดวําจะ
เลิกปฏิบัติเมื่อไหรํ ก็จนตายนั่นแหละ เพราะการปฏิบัติธรรมนี่ จะวําไปแล๎ว ก็

๓๒๖
คือการเตรียมตัวตาย จะต๎องฝึกฝนอบรมจิตให๎ถึงพร๎อม วํา พร๎อมที่จะตายทุก
เมื่อ พร๎อมที่จะตาย เตรียมตัวตาย ต๎องปฏิบัติไปจนตาย ตายแล๎วจะไปปฏิบัติที่
ไหนอีกก็ไมํรู๎แล๎ว อยํางน๎อยให๎ปฏิบัติไปจนตายไว๎กํอน ตายแล๎วจะไปปฏิบัติที่
ไหนตํอก็อีกเรื่องหนึ่ง หรือจะหมดกิเลสไปนิพพานเลยก็อีกเรื่องหนึ่ง
ฉะนั้น สติปัฏฐานนี่มีคํามาก เป็นทางออกสูํนิพพานโดยตรง เมื่อบุคคลมา
ฟั่นเฝืออบรมในสติปัฏฐาน จะรู๎สึกตัววํา ตัวเองเข๎าใกล๎นิพพานยิ่งขึ้น ๆ ทุกที
มันเป็นอยํางนี้ อยํางที่พูดให๎ฟัง เรามาแยกแยะดูแล๎วนี่ มันเป็นทางออกนิพพาน
จริง ๆ ทางสูํ ประตูนิพพาน พระผู๎มีพระภาคเจ๎าก็มาตรัสรู๎อริยสัจ ๔ นี่แหละ
มาหยั่งรู๎อริยสัจ ๔ ที่กายยาววา หนาคืบ กว๎างกํามา พร๎อมด๎วยสัญญาและใจ
ครอง มาหยั่งรู๎ จนเกิดญาณ เกิดปัญญา รู๎แจ๎งเห็นจริง และปลํอยวาง และทําให๎
แจ๎งซึ่งนิโรธ คือความดับทุกข๑ นิโรธก็คือ จาโค ปฏินิสสัคโค มุตติ อนาลโย จาโคก็คือตัวละ ตัวสละ ปฏินิสสัคโค สลัดคืน มุตติ หลุดพ๎น อนาลโย ไมํอาลัย
ทําให๎แจ๎งซึ่งนิโรธก็คือทําให๎จิตของเราเข๎าสูํความเป็นจิตที่ปลํอย อยูํกับสังขาร
แตํเหมือนกับไมํอยูํ มีเหมือนไมํมี เป็นเหมือนไมํเป็น และเห็นวําสิ่งทั้งหลายทั้ง
ปวงสักแตํวําเป็นละคร ที่กรรมมันเขียนบทบาทให๎เราแสดงบทนั้นบ๎าง บทนี้บ๎าง
ก็แสดงไปตามกรรมมันเขียนให๎ จนกวําจะตาย ตายก็ปิดฉาก ไมํเหลืออะไร
เหลือขี้เถ๎ากองเดียว ไมํมีคน ไมํมีสัตว๑ ไมํมีหญิง ไมํมีชาย ไมํมีสาระแกํนสาร
ในสายตาของบุคคลผู๎มีญาณปัญญาแล๎ว สิ่งเหลํานี้เป็นของไร๎สาระแกํนสาร ทั้ง
รูปธรรม นามธรรมทั้งปวง คือมันไมํเที่ยง
ไอ๎ตัวไมํเที่ยง เห็นความไมํเที่ยงตัวเดียวนี่ มันแทงตลอดไปทั้งแปดหมื่นสี่พัน
พระธรรมขันธ๑ ไมํอยํางนั้นพระผู๎มีพระภาคเจ๎าไมํมายกขึ้นมาวํา การมีดวงตา
เห็น ธรรมก็ คือเห็น วํ า สิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดเกิ ด ขึ้ น เป็ น ธรรมดา สิ่ งนั้ น ยํ อ มดั บ ไปเป็ น
ธรรมดา อันนี้คือดวงตาเห็นธรรม ฉะนั้นการที่เราเห็นความเกิดดับ เห็นความ
ไมํเที่ยงนั้น อยําคิดวําเป็นเรื่องเล็ก แตํเป็นที่กํอเกิดแหํงปฏิ สัมภิทาญาณเลย
ทีเดียว ทําให๎ญาณปัญญาเราแทงตลอดซึ่งธรรมะทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ๑ หยั่งรู๎รอบหมด คือรู๎แล๎วมันดับทุกข๑ได๎ นั่นแหละคือหยั่งรู๎รอบ ถ๎าหยั่งรู๎ไมํ
รอบก็หมายถึงวํารู๎มากเทําไหรํก็ดับทุกข๑ไมํได๎ รู๎ทํวมหัวเอาตัวไมํรอด รู๎มากเทํา
ไหรํก็ไร๎คํา ไร๎สาระ รู๎แล๎วโงํเทําเดิม ถ๎าเรารู๎แล๎วดับทุกข๑ได๎ แสดงวําเราใช๎ได๎ รู๎
แจ๎งแทงตลอดซึ่งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ๑ เพราะอะไร เพราะวําทั้งแปด
หมื่นสี่พันพระธรรมขันธ๑ที่พระผูม๎ ีพระภาคเจ๎าทรงแสดงนี่ แสดงเพื่อให๎เราผู๎ฟังนี่
ดับทุกข๑ได๎เทํานั้น ฉะนั้นถ๎าดับทุกข๑ไมํได๎นี่ แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ๑นี่ไร๎
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สาระ ไร๎คํา ไมํมีคําเลย ตํอให๎ทํองพระไตรปิฎกได๎จบก็ไมํมีคําอะไร ไร๎สาระ
เพราะพระผูม๎ ีพระภาคเจ๎าทรงตรัสรู๎และแสดงธรรมเพื่อให๎บุคคลผู๎ฟังนี่ดับทุกข๑ได๎
ฉะนั้นถ๎าเราปฏิบัติแล๎วดับทุกข๑ได๎ ถือวําเราได๎ชํวยให๎การตรัสรู๎ของพระองค๑ไมํ
เป็นโมฆะ ถือวําได๎ตอบแทนพระผูม๎ ีพระภาคเจ๎าด๎วยการปฏิบัติบูชา ซึ่งพระองค๑
ทรงยอมรับยิ่งกวําอามิสบูชา ฉะนั้นก็ถือวําเรานี่เป็นพุทธบุตร พุทธธิดาแท๎จริง
ขอให๎ภูมิใจเถิด
เวลาก็สมควรแล๎ว ก็ได๎ปรารภธรรมตามสมควร ในท๎ายที่สุดแหํงการบรรยาย
ธรรมก็ขอสมมุติยุติลง และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ๎มครองรักษาผู๎
ปฏิบัติธรรม ให๎รู๎ธรรม เห็นธรรม แจ๎งธรรม เข๎าถึงวิมุตติหลุดพ๎น ให๎ได๎มรรค ๔
ผล ๔ นิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุกทํานเทอญ สาธุ
เอ๎า กราบพระนะ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะวะตาธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ (กราบ)
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๑ มีนาคม ๒๕๔๓

๓๒๘

๓๒๙

ธรรมเทศนา เรือ่ ง
‚จิตที่ไมํขอ๎ งในอารมณ๑‛
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๒๗ ก.พ. ๒๕๔๔

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ขอนอบน๎อมแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎
ชอบได๎โดยพระองค๑เอง ขอนมัสการพระธรรมขอนอบน๎อมแดํพระอริยสงฆ๑และ
สมมุ ติ ส งฆ๑ กราบแทบเท๎ า นมั ส การพระเดชพระคุ ณ ผู๎ เ ป็ น พระอาจารย๑ ขอ
นมัสการพระเถรานุเถระผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาล และขอเจริญพรมายัง
ผู๎ปฏิบัติธรรมทุกทําน
วันนี้มีโอกาสให๎ธรรมะแดํหมูํทํานผู๎มีศรัทธาเป็นอริยทรัพย๑เบื้องต๎น คนเรา
ต๎องตั้ งต๎น ด๎ วยศรั ทธาเมื่อมีศรั ทธาแล๎ วจึ งออกปฏิ บัติเ พื่อเข๎า สูํความพ๎ นทุ กข๑
เพราะชีวิตของคนเราที่เกิดมาในโลกมีทุกข๑ ความเกิด แกํ เจ็บ ตาย เป็นทุกข๑
ความโศกเศร๎าพิรี้พิไรรําพัน ความทุกข๑กาย ทุกข๑ใจ ความคับแค๎นใจเป็นทุกข๑
ความประสบกับสิ่งที่ไมํเป็นที่รักก็เป็นทุกข๑ ความพลัด พรากจากของรักก็เป็น
ทุกข๑ ความปรารถนาสิ่งใดแล๎วไมํได๎สิ่งนั้นก็เป็นทุกข๑ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นวํา
ชีวิตนี้เป็นทุกข๑ บุคคลที่มีศรัทธาก็ขวนขวายกันมาเจริญสติปัฏฐาน
สติเป็นองค๑แหํงโพชฌงค๑องค๑แรก องค๑ธรรมแหํงการตรัสรู๎ โพชฌงค๑คือธรรมะ
ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย แหํ ง การตรั ส รู๎ สติ เ ป็ น องค๑ ธ รรมองค๑ แ รกที่ จ ะขั บดั น เป็ น พลั ง
ขับเคลื่อนให๎องค๑ธรรมแหํงการตรัสรู๎เดินหน๎า มีสติในเบื้องต๎น สติก็ตั้งอยูํตาม
ฐานทั้งสี่ คือ ฐานกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม สติ
เป็นตัวเรียกจิตให๎กลับมาสูํตัวเอง คนเรานี้สํวนใหญํแล๎วจะรู๎ทุกเรื่อง ยกเว๎น

๓๓๐
เรื่ อ งตั ว เอง คื อ เป็ น ผู๎ ช าญฉลาดในทุ ก สิ่ ง ทุ ก อยํ า งในโลก ยกเว๎ น ตั ว เอง
เพราะฉะนั้น สติจึงสําคัญมากที่จะเรียกจิตกลับสูํบ๎าน เพื่อวําจะได๎ไปทํางานทํา
การในบ๎าน เมื่อสติกลับสูํบ๎านจึงสามารถประกอบกิจการได๎ กลับสูํกายในกาย
เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม
สติเป็นตัวรู๎ รู๎ขณะหนึ่ง ๆ ตามฐาน คนเราที่เป็นทุกข๑จะเป็นทุกข๑เพราะตัว
คิดซะมาก เพราะจิตเราแบํงเป็นทําหน๎าที่สองอยําง คือ คิดกับรู๎ ในชีวิตเราที่
เป็นทุกข๑เพราะตัวคิดซะมาก ตัวรู๎ไมํทําให๎เป็นทุกข๑ อันนี้เป็นความบกพรํอง
ของมนุษย๑ธรรมดาทั่วไปอยํางหนึ่งคือวํา ไมํสามารถแบํงสรรปันสํวนให๎ จิตไปทํา
หน๎าที่คิดหรือหน๎าที่รู๎ได๎ จึงเป็นผู๎คิดมาก คิดอยูํนั่นแล๎ว เรื่องที่คิดแล๎วเจ็บปวด
ใจก็เอามาคิด คิดแล๎วคิดอีกทุกข๑แล๎วทุกข๑อีก ไมํเลิกไปได๎ ไมํสามารถคุมจิตได๎
เป็นผู๎ไมํสามารถคุมจิตใจตัวเองได๎ เหมือนนายสารถีที่ไมํสามารถควบคุมม๎าที่
ตั ว เองขั บ ขี่ ในขณะนั้ น ม๎ า ตั ว นั้ น พยศ นายสารถีผู๎ นั้ น จะต๎ องประสบความ
เดือดร๎อนอยํางแรงกล๎าจากการที่วําไมํสามารถคุมม๎าพยศนั้นได๎ เพราะฉะนั้น
การเจริญสติจึงมีประโยชน๑คือสามารถแบํงจิตที่เคยคิดมากให๎กลายมาเป็นตัวรู๎ รู๎
อะไรลํะ รู๎ในปัจจุบัน ขณะนั้น รู๎อะไรก็ได๎ในปัจจุบัน ขณะนั้น สติที่บุคคลฝึกจะ
ชํวยให๎จิตผู๎นั้นคม คมอยูํในปัจจุบันขณะ เมื่อจิตคมอยูํในปัจจุบันขณะ จะเพิ่มตัว
รู๎แทนที่ตัวคิด เป็นผู๎ฝึกฝนจิตของตนเองให๎รู๎มากกวําคิด
สติจึงเป็นคุณธรรมเบื้องต๎น เป็นคุณธรรมข๎อแรกของการที่จะพ๎นทุกข๑ ถ๎าจะ
เปรียบเทียบก็เหมือนกับ ชํางกลึง ไปอยูํที่ไหน ๆ ก็ทํางานไมํได๎ต๎องมาโรงกลึง
ชํางปั้นก็เชํนเดียวกันจะเดินไปร๎อยเอ็ดเจ็ดยํานน้ําทํางานไมํได๎จะต๎องกลับมาโรง
ปั้น จิตคนเราก็เหมือนกัน ปลํอยไปถึงแคํไหน ๆ ทั้งอดีต อนาคต พัวพันกันไมํ
สามารถประกอบกิจของอริยมรรคได๎ ต๎องกลับมาสูํปัจจุบัน อารมณ๑ ปัจจุบัน ขณะเป็นตัวเริ่มต๎น เป็นตัวตั้งต๎นกิจการงานแหํงความหลุดพ๎น
ในสายตาของผู๎มีปัญญาที่มองเห็นวําชีวิตนี้เป็นทุกข๑ด๎วยความไมํเที่ยง เป็น
ทุ ก ข๑ เป็ น อนั ต ตา คุ ณ คํ า สาระแหํง การเกิ ด มาตั้ งแตํ ร๎ อ งอุแ ว๎ แ รกจนกระทั่ ง
หลับตาตายไปมีคุณคําแคํตอนที่วํามาทํากิจแหํง การหลุดพ๎นเทํานั้นนอกนั้นไมํมี
คําอะไรเลย เพราะฉะนั้น สติจึงเป็นเครื่องมือที่มีคุณคําอยํางยิ่งในสายตาของผู๎มี
ปัญญาทั้งหลาย ที่จะมาดําเนินการกิจการงานของความหลุดพ๎น คือดึงจิตมาสูํ
ปัจ จุ บัน อารมณ๑ ตามฐานทั้ งสี่ คื อ ฐานกายในกาย เวทนาในเวทนา จิ ตในจิ ต
ธรรมในธรรม ปัจจุบันอารมณ๑จะเป็นสถานที่ดําเนินงาน อารมณ๑อดีต อารมณ๑

ธรรมเทศนา เรื่อง ‚จิตที่ไมํข๎องในอารมณ๑‛

๓๓๑

อนาคต จะยาวไกลแคํไหน ไมํเป็นที่ดําเนินการแหํงกิจการงานแหํงความหลุดพ๎น
ได๎เลย แม๎อดีตนั้นเราจะได๎ไปเจอพระดี เจอพระอาจารย๑ที่เกํงกล๎าสามารถปานใด
ก็ไมํสามารถทําอะไรได๎ เป็นอดีตไปแล๎ว อนาคตก็เป็นเรื่องที่ยั งมาไมํถึง เป็น
มายาทั้งคูํ อดีตคือสิ่งที่ผํานไปแล๎ว ดับไปแล๎ว หมดไปแล๎ว ไมํมีแล๎ว อนาคตคือ
สิ่งที่ยังไมํรู๎วําจะเป็นอยํางไร เป็นมายาภาพที่จับต๎องไมํได๎ทั้งคูํ เพราะฉะนั้นสอง
จุดนี้ไมํวําจะยาวไกลแคํไหนไมํมีประโยชน๑แกํความดับทุกข๑ของเราเลย รังแตํจะ
เพิ่มทุกข๑ให๎เทํานั้น
เพราะฉะนั้ น จิ ต เราที่ มี ตั ว คิ ด มาก จะเป็ น จิ ต ที่ ไ มํ ส ามารถพ๎ น ทุ ก ข๑ ไ ด๎
เพราะวําตัวคิดมันจะพัวพันเกี่ยวเนื่องไปด๎วยอดีตและอนาคตทั้งคูํ ตัวรู๎ถึงจะเป็น
ปัจจุบันอารมณ๑ เพราะฉะนั้นการเจริญสัมปชัญญะเพื่อเป็นฐานที่ตั้งแหํงสติ จึงมี
คําเหมือนกับวํา เราเปิด ประตูหรือแง๎มประตูเ ข๎าสูํพระนิพพาน เพื่อจะพ๎นจาก
ความเกิด แกํ เจ็บ ตาย และทุกข๑ทั้งปวง
การเจริญสัมปชัญญะเพื่อเป็นฐานที่ตั้งแหํงการเจริญสติ ฐานแรกคือฐานกาย
ในกาย เมื่อเราฟั่นเฝืออบรมบํมสติ มีความเพียร ในการเจริญสติที่ฐานกายใน
กาย ในความเคลื่อนไหวของกาย กําหนดหยั่งรู๎ความรู๎สึกในการเคลื่อนไหวของ
กาย จะชํวยให๎จิตเราคมในปัจจุบัน อารมณ๑ เป็นเบื้องต๎นที่เราจะแยกจิตออกมา
จากตัวคิดให๎มาสูํตัวรู๎ เมื่อทําได๎เป็นขั้นเป็นตอนไป ก็จะดับทุกข๑ไปได๎เยอะ ผู๎
ปฏิบัติจะเจอปีติสุข สุขอันไมํอิงอามิส เป็นความพิเศษของจิตอยํางยิ่ง จากที่เคย
เกลือกกลั้วกับความทุกข๑ทรมานจากตัวคิด คิดเรื่องอดีตอนาคตไมํจบไมํสิ้น เมื่อ
ตัดออกมาสูํปัจจุบันอารมณ๑ จะสามารถดับทุกข๑ให๎แกํผู๎ปฏิบัติไปได๎มาก แล๎วผู๎
ปฏิบัติจะเจอสุขเวทนาที่ไมํอิงอามิส อันนี้จะเริ่มเข๎ามาแจ๎งชัดในฐานเวทนาใน
เวทนา
ที่ตั้งของฐานเวทนาในเวทนาคือเวทนาทั้ง ๓ สุข ทุกข๑ อุเบกขา ซึ่งก็แบํงเป็น
เวทนาที่อิงอามิสคือเนื่องด๎วยกามคุณ กับเวทนาที่ไมํอิงอามิสคือไมํเนื่องด๎วย
กามคุณ เป็นเวทนาที่เกิดจากการปฏิบัติ เกิดจากการถอนตนออกจากกาม เมื่อ
จิตเราเข๎าสูํฐานเวทนาในเวทนา เข๎ามาหยั่งรู๎ความไมํเที่ยงของมัน และก็การ
ปฏิบัติใด ๆ ก็ตาม ถ๎าไมํให๎ผลออกมาซึ่งการตั้งจิตอยูํในปัจจุบัน อารมณ๑ และไมํ
ยังให๎ปัญญาเห็นความเกิดดับ คือความไมํเที่ยงแล๎ว การปฏิบัตินั้นเป็นโมฆะ ดับ
ทุกข๑ไมํได๎
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เพราะฉะนั้นทุกที่ทุกทางทุกเวลาทุกฐานในการปฏิบัติ เราต๎องสํารวจตนของ
เราเสมอวํา ขณะนี้เราเห็นความเกิดดับ ความไมํเที่ยง หรือวําเราไปเพลินกับ
อารมณ๑ เข๎ าใจวํ า อารมณ๑เ ป็ น ของเที่ ยง ยั่ งยื น ควรยึ ด มั่ น ถือมั่ น ความจริ ง
อารมณ๑ทั้งปวง ทั้งรูปธรรม ทั้งนามธรรม ทั้งหยาบ ทั้งละเอียด ทั้งดีทั้งชั่ว ทั้งอยูํ
ที่ไกล ทั้งอยูํที่ใกล๎ เป็นสิ่งที่ผํานมาเพื่ อผํานไปทั้งสิ้น ไมํมีอะไรจีรังยั่งยืน เป็น
ของไมํเที่ยงโดยสภาพความจริงของมัน มีแตํความไมํเที่ยงทั้งนั้น เมื่อใดจิตของ
เราเข๎า สูํ การปฏิ บั ติเ ข๎ า มาเห็นความไมํ เ ที่ ยงด๎ ว ยปั ญญาอัน แยบคายจากการ
ปฏิบัติของเราที่วําได๎เห็นความจริง เห็นสิ่งที่ถูกปกปิดไว๎ด๎วยโมหะความหลง ถูก
ปกปิดไว๎ด๎วยอวิชชา ความไมํรู๎ ถูกปกปิดมานานทําให๎สัตว๑ทั้งหลายต๎องเวียน
วํ า ยตายเกิ ด ทุ กข๑ แ ล๎ ว ทุ ก ข๑ อีก ทุ กข๑ แ สนเข็ ญ ร๎ องไห๎จ นน้ํ า ตาเป็ น สายเลื อ ด
ร๎องไห๎จนพระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงเปรียบเทียบวํา สัตว๑ทั้งหลายที่เวียนวํายตาย
เกิดในสังสารวัฏ เกิดแล๎วเกิดอี ก สัตว๑แตํละตัวแตํละตน เวลาเป็นทุกข๑จะร๎องไห๎
จนน้ําตาไหล ถ๎าเก็บน้ําตานั้นไว๎ ไมํหายไปไหน น้ําตานั้นจะมีปริมาณรวมกัน
เทํากับน้ําในท๎องมหาสมุทรทั้งสี่ มากมายมหาศาล โมหะ อวิชชา ที่ปกปิดจิต
ไมํให๎เห็นความไมํเที่ยง ไมํให๎เห็นความเกิดดับ พาสรรพสัตว๑ทั้งหลายให๎ทุก ข๑
แสนเข็ญอยํ างสาหัส สากรรจ๑ มหาศาลประมาณมิได๎ ไมํ ส ามารถบรรยายเป็ น
ภาษามนุษย๑ได๎วําทุกข๑แคํไหน ทุกข๑เทําไร ทุกข๑แสนเข็ญ ชั่งตวงวัดไมํได๎ เรา
เป็นทุกข๑มากมายเทําไรจะร๎องไห๎ให๎ได๎น้ําตาไหลเทํากับ ๑ ลิตร เราจะต๎องทุกข๑
แคํไหนหรือวําไมํต๎องถึง ๑ ลิตร เราเป็นทุกข๑แคํไหนจะร๎องไห๎ให๎ได๎น้ําตาเทําถ๎วย
ตะไล ๑ ถ๎วยตะไล จะทุกข๑แสนเข็ญเทําไหน โมหะ อวิชชา ที่ปกปิดเราให๎พา
เวียนวํายตายเกิด มันมีเครื่องมืออาศัยคือตัวคิด ตัวคิดติดพันอยูํในอารมณ๑อดีต
และอนาคต ไมํให๎เห็นความจริง อารมณ๑ทั้งปวงเป็นความเกิดดับ ไมํเที่ยง ไมํ
ยั่งยืน ควรเบื่อหนําย ควรคลายกําหนัด ควรหลุดพ๎น ควรสละ ควรสลัดคืน ควร
ไมํอาลัย ในอารมณ๑ทั้งปวงที่มากระทบอารมณ๑ทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ในเมื่ออารมณ๑มากระทบแล๎วมีตัวเสวยอารมณ๑ ความสุข ทุกข๑ อุเบกขา ตัวเสวย
อารมณ๑นี้เป็นของไมํเที่ยง ถ๎าเราไปเห็นวํามันเที่ยง ก็จะเป็นปัจจัยตํอแหํงตัณหา
ความทะยานอยาก ตัณหาคือต๎นเหตุแหํงทุกข๑ ความทะยานอยาก อยากให๎มา
อยากให๎อยูํ อยากให๎ไป
เพราะฉะนั้นไมํวําเราปฏิบัติไปจนสภาพจิตเราละเอียดแคํไหนก็ตามที อยํา
เผลอให๎กิเลสมาขี่หัวด๎วยความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกู วํากูเกํง กูดี กูเจ๐ ง อยํา
ให๎กิเลสมาขี่หัวได๎ เพราะสิ่งทั้งปวงไมํเที่ยง เป็นความเกิดดับ สุข เวทนาทั้งที่
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อาศัยกามก็ตาม ทั้งที่เกิดจากการพากเพียรปฏิบัติของเราก็ตาม เป็นของไมํเที่ยง
ทั้งนั้น เวทนาเป็นของไมํเที่ยง เวทนาอนิจจา เมื่อเราปฏิบัติจิตเข๎ามาสูํฐาน
เวทนาในเวทนา สิ่งที่เราต๎องซึมซับและนําไปให๎ได๎ คืออยําให๎เวทนาของเราที่
เกิดขึ้นเป็นปัจจัยที่ตั้งแหํงตัณหาความทะยานอยาก ต๎องรู๎ถึงความไมํเที่ยงของ
มันให๎แจํมแจ๎งให๎ชัดเจน
อยําปลํอยให๎กิเลสมาขี่หัวได๎ กิเลสจะเวียนหน๎ามาหลอกลวงนักปฏิบัติธรรม
ทุกระยะทุกขั้นตอน ตราบใดที่เรายังไมํเ ป็นพระอรหันต๑ก็จะเวียนหน๎ามาตลอด
มาหลอกด๎วยอารมณ๑หยาบไมํได๎ก็จะเปลี่ยนหน๎าเป็นอารมณ๑ละเอียด หลอกด๎วย
อกุศลไมํได๎ก็เปลี่ยนมาหลอกด๎วยกุศล หลอกด๎วยความสวยไมํได๎ก็มาหลอกให๎
เราติดในความดี ความจริงติดในความสวยกับติดในความดีก็โงํเทํากัน เพราะ
เป็นตัวติดเหมือนกัน เหมือนคนติดฝิ่น ติดโคเคน ติดยาอี มันเป็นของถูกของ
แพงก็เป็นตัวติดเหมือนกัน อันนี้มันผิดที่ตัวติด
ธรรมะนั้ น พระพุ ท ธเจ๎ า บั ญ ญั ติ ม าเพื่ อ ให๎ ส รรพสั ต ว๑ เ ข๎ า สูํ ตั ว หลุ ด พ๎ น
เพราะฉะนั้นตัวติดจึงเป็นความโงํทุกกรณี แม๎วําเราจะอ๎างกับตัวเองวําเราไมํได๎
ติดตรงความสวย แตํเราไปติดเขาตรงความดี อันนี้โงํเทํากัน ผิดทางของความ
หลุดพ๎น เพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบตั ิมาถึงฐานเวทนาในเวทนา ต๎องซึมซับให๎จิตมี
ตัวรํอนออก เหมือนเงาะโรงเรียนพันธุ๑ที่ดีระหวํางเนื้อกับเม็ดต๎องรํอนออกจาก
กัน จิตเรากับอารมณ๑ของโลกต๎องให๎มันรํอนออกจากกัน มันจะติดพันกันก็ด๎วย
สังโยชน์ ตัวผูกมัดจิตกับอารมณ๑ เหมือนพระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงเปรียบเทียบวํา
โคขาวที่อยูํติดกับหลักกับโคดําที่อยูํติดกับหลักก็ดี โคดํางที่ติดกับหลักก็ดี ไมํใชํ
โคกับหลักติดกันแตํมีเชือกผูกไว๎ จิตเรากับอารมณ๑ก็เชํนเดียวกัน จิตก็ยํอมมีอยูํ
ตํอไป อารมณ๑ก็ยํอมมีอยูํตํอไป แตํมาระวังไว๎ อยําให๎จิตติดกับอารมณ๑
พระเดชพระคุณหลวงพํอทํานมักจะเปรียบเทียบให๎ลูกศิษย๑ฟังวํา การปฏิบัติ
ธรรมของทํานเหมือนวําเรากับทํานไปนั่งกินขนมเขํงด๎วยกัน แตํกํอนที่ทํานจะมา
กินขนมเขํงกับเรา ทํานเอาน้ํามันทามือมากํอน พอกินเสร็ จแล๎วขนมเขํงไมํติด
มื อ ทํ า น แตํ เ รากิ น ขนมเขํ ง ติ ด มื อ เรา เพราะวํ า เราไมํ ไ ด๎ เ อาน้ํ า มั น ทามื อ ไว๎
เพราะฉะนั้นธรรมะที่แท๎จริงคือตัวน้ํามันทามือเทํานั้น น้ํามันที่มาทามือเราทาใจ
เราไมํ ให๎ติด กับอารมณ๑ ผู๎ปฏิบัติธรรมไมํใชํวํ าจะต๎องหนีโ ลก อยูํกับโลก รั บ
อารมณ๑ของโลก แตํมีน้ํามันทาใจไว๎ น้ํามันทาใจคือตัวละ ตัวสละอารมณ๑ ไมํติด

๓๓๔
ข๎องกับอารมณ๑ เพราะเห็นความไมํเที่ยง ความเกิดดับ ความไมํจี รังของอารมณ๑
ทั้งปวง ทั้งหยาบและละเอียด ไมํเที่ยงทั้งนั้น ไมํเที่ยงสักอยําง
เมื่อจิตปฏิบัติเข๎ามาสูํฐานเวทนาในเวทนา จิตจะเข๎าใจถึงสภาพจิตที่วํามีกิเลส
ลดลง กิเลสน๎อยลง อันนี้ จะดึงเราเข๎าไปสูํฐานจิตในจิต ฐานจิตในจิตก็คือจิ ต
คุณภาพดีก็รู๎ จิตคุณภาพไมํดีก็รู๎ แยกเป็น ๒ ประเภทพอแล๎ว ในคัมภีร๑พระบาลี
ทํานแยกเป็นหลายประเภท แตํในการปฏิบัติของเราแยกเป็น ๒ ประเภท คือ
จิ ต ที่ ดี กับ จิ ต ที่ ไมํ ดี จิ ต ที่ ดี หมายความวํ า กิ เ ลสเริ่ ม ลดน๎ อยถอยลง คุ ณ ธรรม
เพิ่มขึ้น สติปัญญาสมาธิ องค๑คุณทั้งหลายที่เป็นฝ่ายดีมีมากขึ้น เรียกวําจิตดี จิต
ไมํดีก็คือ ชํวงไหนจิตตก คุณธรรมถอยไป กิเลสเข๎ามาแทรกมากขึ้น
การปฏิบัติทุกชํวง เราจะต๎องพยายามรักษาจิตของเราไว๎ให๎เป็นจิตที่ดี จิตที่
ประกอบด๎วยคุณธรรม ให๎หํางให๎ไกลจากจิตที่เลว จิตที่ประกอบด๎วยอกุศลธรรม
แตํข๎อสําคัญคือต๎องรักษาอยํางปลํอยวาง คือรักษาอยํางวําอยํายึดมั่นวําจิตเป็น
เรา เราเป็นจิต จิตสักแตํวําเป็นสภาพธรรมที่เกิดดับ เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแตํง
ไมํเที่ยง ไมํยั่งยืน อารมณ๑ที่จะเป็นเหตุปั จจัย อาจจะเป็นอารมณ๑ที่ชักจูง ให๎จิต
คุณภาพดีก็มี หรืออาจจะเป็นอารมณ๑ที่ชักจูงให๎จิตเสื่อมคุณธรรมไปก็มี อารมณ๑
ที่ดีก็ยกตัวอยํางเชํนเสียงธรรมะ เสียงสวดมนต๑ หรือวําการได๎เห็นพระพุทธรูป
ได๎เห็นอาวาสวิหารลานพระเจดีย๑เป็นต๎น อารมณ๑ที่ไมํดีคืออารมณ๑ที่เรามองเห็น
แล๎วชักจูงจิตเราไปสูํนิวรณ๑ทั้ง ๕ นิวรณ๑ทั้ง ๕ คือ กามฉันทะความยินดีพอใจ
ในกาม พยาบาทความคิดเบียดเบียน อาฆาตมาดร๎ายผู๎อื่น วิจิกิจฉาความสงสัย
ในการปฏิบัติ ถีนมิทธะความงํวงเหงาหาวนอน อุทธัจจะ กุกกุจจะ ก็คือความ
ฟุ้งซํานรําคาญใจ
อารมณ๑ ภ ายนอกสามารถมาชั กจู งจิ ตให๎กลายเป็น จิ ตดี บ๎ า งจิ ตไมํ ดี บ๎า งได๎
เหตุปัจจัยภายในก็คือการปฏิบัติของเราก็ตาม การยํอหยํอนของเราก็ตาม เป็น
เหตุปัจจัยให๎จิตเปลี่ยนคุณภาพได๎ เมื่อเราเครํงในการปฏิบัติ มีสติมีปัญญาคุม
จิตก็กลายเป็นจิตที่ดี เมื่อยํอหยํอนความเพียร สติน๎อย ปัญญาน๎อย โมหะเข๎ามา
เมื่อนั้นจิตก็เสื่อมคุณภาพลง
เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูแล๎ว จะเห็นวําจิตเป็นของที่เปลี่ยนไปได๎ตามเหตุ
ปัจจัยภายนอกบ๎างภายในบ๎าง ไมํอยูํในอํานาจบังคับบัญชาของเรา คือเราไมํ
สามารถสั่งมันได๎ เพราะฉะนั้นในการรักษาจิต เราต๎องพยายามรักษาจิตของเรา
ให๎ดี ให๎ไปอยูํในฝ่ายจิตที่ดี แตํให๎รักษาอยํางปลํอยวาง อยํายึดมั่นวําจิตเป็นเรา
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เราเป็นจิต ไมํงั้นมันจะเป็นทางพลาดของนักปฏิบัติอีก เวลาจิตไมํดีก็จะทําให๎เรา
ฟุ้งซํานได๎ ฟุ้งซํานจนวัดแทบจะแตกหาที่เดินไมํได๎ เดินจนทั่ววัดก็ยังไมํสงบ พอ
จิ ต ดี ขึ้ น มาก็ จ ะฮึ กเหิม เยํ อ หยิ่ งทะนงตน ยกตนขํ ม ทํ า น ไมํ เ ห็น ศีร ษะครู บ าอาจารย๑อันนี้เป็นต๎น ถ๎าเราพลาดทํา เมื่อจิตเราดีขึ้นเป็นปัจจัยให๎จิตเราเลวลง
เพราะความเยํอหยิ่งถือดีของเรา เหมือนกับวําเขาให๎มีดดาบอันคมมา ซึ่งควรจะ
เป็นประโยชน๑แกํเราเราไปจับผิดที่ ไปจับตรงคมเข๎า มีดนั้นจึงบาดตัวเอง และ
เมื่อจิตเราดีขึ้นมาให๎ระวัง อยําเยํอ หยิ่งถือดี เพราะสิ่งนั้นไมํควรเป็นที่ตั้งแหํง
ความเยํอหยิ่งถือดีได๎เลย เพราะมันไมํเที่ยง ในสายตาของผู๎มีปัญญาแล๎ว แม๎จิต
นั้นก็ไมํเที่ยง เกิดดับ เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย ไมํยั่งยืน ไมํมั่นคง ไมํอยูํใน
อํานาจบังคับบัญชาของใคร เป็นอนัตตา ไมํใชํตัวเราของเรา เพราะวําฝืนความ
ปรารถนา วําไมํฟัง บอกไมํเชื่อ
ถ๎าจิตเป็นของเราจริง ทํานคงไมํเปรียบวําจิตคนเราเหมือนลิง คือจับอารมณ๑
นั้นบ๎างอารมณ๑นี้บ๎าง คุมยาก เว๎นแตํเราฟั่นเฝือ ด๎วยความเพียรจึงจะพอคุมได๎
บ๎าง ซึ่งก็ต๎องอาศัยเหตุปั จจัย ที่มันจะยอมอยูํในอํานาจของเรา ต๎องอาศัยเหตุ
ปัจจัยคือความเพียร ต๎องอาศัยสติเป็นเหตุปัจจัย คือมันต๎องมีเงื่อนไข สิ่งใดที่
เรียกร๎องเงื่อนไขกํอนแล๎วคํอยเป็นไปตามที่เราสั่งการ สิ่งนั้นไมํใชํของเราจริง
เราบังคับมันไมํได๎ ต๎องหาอะไรไปแลกมัน เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อถึงฐานจิต
ในจิต เมื่อเรามาเจอกับจิตที่กิเลสน๎อยลง จิตดีขึ้น อยําพลาดทําเสียทีตรงนี้ จะ
เสียทีที่ปฏิบัติมานาน
พระผูม๎ ีพระภาคเจ๎าทํานบัญญัติสติปัฏฐาน ทํานบัญญัติไว๎ละเอียดละออ เพื่อ
ป้องกันการล๎มลุกคลุกคลาน ป้องกันความหลงผิด ป้องกันที่เราจะเข๎ารกเข๎าพง
ทํานป้องกันไว๎หมดเลย เพียงแตํวําเราเอามาใช๎เทํานั้นเอง ทํานบัญญัติสติ ปัฏฐานเอาไว๎ให๎เราปฏิบัติ ทํานบัญญัติไว๎ตลอด แตํละฐานคือเครื่องป้องกันความ
เสื่อม
การปฏิบัติของนักปฏิบัติธรรม เราอยําตั้งเป้าวําเราจะต๎องเกํงอยํางนั้นจะต๎อง
ดีอยํางนั้น อยําไปตั้งเป้าอยํางนั้นเลยให๎ตั้งเป้าวํา เราจะมีเครื่องกันเสื่อมเยอะ ๆ
ดีกวํา คือวําเรามีเครื่องกันเสื่อมเยอะ ไมํวําในสถานการณ๑ใด ไมํวําเหตุการณ๑ใด
ที่เราเผชิญ เมื่อจิตเราจะเสื่อม แตํเรามีเครื่องกันเสื่อมที่เก็บเอาไว๎ มาอุ๎มชูจิตเรา
ให๎ อันนี้เป็นจุดประสงค๑ที่ดี ที่นักปฏิบัติธรรมควรตั้งเป้าไว๎

๓๓๖
การปฏิบัติของเราต๎องหาเครื่องกันเสื่อมไว๎เยอะ ๆ อยําเยํอหยิ่งถือดีในความ
เกํงกล๎าสามารถ เพราะวําความประมาทเป็นหนทางแหํงความตาย คนที่เกํง
จริง ต๎องสํานึกตัววํายังไมํเกํงจริง มันจะได๎ไมํประมาท เพราะเมื่อเราสํานึกตัววํา
ยังไมํเกํงจริง เราจะหาเครื่องกันเสื่อมไว๎เยอะ ๆ เครื่องกันเสื่อมก็คือคุณธรรม
ทั้ ง หลาย เชํ น สติ ธรรมวิ จ ยะ วิ ริ ย ะ ปี ติ ปั ส สั ท ธิ สมาธิ อุ เ บกขา นั่ น ก็ คื อ
โพชฌงค๑ ๗ แล๎วก็มรรค ๘ ก็ควรหาไว๎ บารมี ๑๐ ทัศ อริยทรัพย๑ ๗ หาเอาไว๎
เป็นเครื่องกันเสื่อมให๎จิต หาไว๎เยอะ ๆ ผู๎ปฏิบัติธรรมที่จะเกํงกล๎าสามารถควร
จะเป็นผู๎ปฏิบัติธรรมที่มีเครื่องกันเสื่อมเยอะ
อันนี้แหละให๎เราสําเหนียกไว๎ให๎ดี พระพุทธเจ๎าทํานก็วางไว๎ให๎แล๎ว คุณธรรม
ทั้งหลาย ให๎เรามาขวนขวายดู จิตเรามีคุณธรรมอันนั้นหรือยัง เมื่อมีแล๎ว เคยมี
แล๎ว มันเสื่อมไปหรือยัง แตํ ละปีที่เราออกปฏิบัติ ถึงวําเรายังไมํบรรลุขั้นใดขั้น
หนึ่ง ก็อยําให๎เลวลงเลย แตํละปี ถ๎าจิตเราปีนี้เลวกวําปีที่แล๎วแสดงวําใช๎ไมํได๎
แล๎ว แสดงวําเราใช๎ไมํได๎แล๎ว แตํละปีควรจะดีขึ้น
ต๎องเห็นอนัตตามากขึ้น เห็นความไมํมีตัวเราของเรา ไมํเยํอ หยิ่งถือดี ไมํรู๎จะ
ไปเยํอหยิ่งถือดีตรงไหน เพราะมันไมํมีตัวตน มีแตํความไมํเที่ยงความเกิดดับ
ความทุ ก ข๑ แ สนเข็ ญ เป็ น อนั ต ตา บั ง คั บ บั ญ ชาไมํ ไ ด๎ ยื ม เขามาใช๎ ชั่ ว คราว
รูปธรรมทั้งหลายก็ยืมโลกมาใช๎ชั่วคราว ดิน น้ํา ไฟ ลม ของโลกทั้งนั้น แม๎จิตก็
เปลี่ ย นแปรไปตามเหตุปั จ จั ย ไมํ ใ ชํ ตัว ของเรา เปลี่ ย นได๎ ไวกวํ า รํ า งกายอี ก
รํางกายยังเปลี่ยนช๎า จิตนี่เปลี่ยนไวมาก ไมํใชํของเราจริง ๆ เพราะฉะนั้นเมื่อ
เราปฏิบัติไปถึงฐานจิตในจิต สิ่งที่เราต๎องได๎มาคือต๎องเห็นอนัตตาให๎มาก ๆ ขึ้น
แล๎วความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานจะลดลง ความยึดความเห็นเป็นตัวของเรา ตัวกู
ของกูมันน๎อยลง แล๎วจะเริ่มเห็นธรรมะเกิดดับ จิตเข๎าสูํวิปัสสนาภูมิมากขึ้น เห็น
เป็นธาตุ เห็นเป็นขันธ๑ เห็นเป็นอายตนะมากขึ้น
เมื่อเห็นเป็นธาตุ เห็นเป็นขันธ๑ เห็นเป็นอายตนะ คือวําเราเริ่มเข๎าสูํฐานธรรม
ในธรรมแล๎ว เมื่อเราเข๎าสูํฐานธรรมในธรรม ก็อยําเพิ่งนิ่งนอนใจวําเราเกํงแล๎วดี
แล๎ว เราต๎องทําตํอ ก็คือมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ฟั่นเฝืออบรมจิตของ
เราให๎เห็นความไมํเที่ยง เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตา กับทุกสภาพอารมณ๑ที่มากระทบ
ไมํเที่ ยงไมํ ยั่งยืน ทั้งนั้น ทั้งรู ปธรรมนามธรรม ทั้งหยาบทั้งละเอียด ทั้งเลวทั้ ง
ประณีต ทั้งอยูํในที่ไกลทั้งอยูํในที่ใกล๎ ทั้งอดีต ทั้งอนาคต ทั้งปัจจุบัน อารมณ๑
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เหลํานั้นเป็นของไมํเที่ยงทั้งสิ้น ธรรมะทั้งปวงเป็นของไมํเที่ยง ไมํยั่งยืน เป็นของ
ชั่วขณะ
เราต๎องเจริญสติของเราให๎มาก ให๎จิตเราคม เพื่อไปเห็นความจริงข๎อนี้ เมื่อไป
เห็นความจริงเข๎า จิตจะเป็นจิตที่เกาะเกี่ยวกับอารมณ๑น๎อยลง อารมณ๑ทั้งหลายที่
ผํานมาถึงเรา ให๎เป็นเหมือนกับวําน้ําผํานสายยาง ให๎เราเอาสายยางเป็นครู
การที่เราจะปฏิบัติธรรม อารมณ๑ทั้งปวง ไมํวําดี ไมํวําเลวปานใดผํานมาก็ให๎มัน
ผํานไป อยําแบกอยําหาบ อยําไปแบกอารมณ๑อยําไปหาบอารมณ๑ ทั้งอารมณ๑ดี
อารมณ๑ชั่ว อยําไปแบก ก๎อนหินในโลกนี้มีมาก แตํมันจะหนักเราเฉพาะไอ๎ก๎อน
ที่มาวางบนหัวเรา อารมณ๑ทั้งปวงก็เหมือนกัน เราจะให๎มันหมดอารมณ๑ไมํได๎
หรอก ปฏิบัติธรรมวําเมื่อไหรํจะหมดอารมณ๑ เมื่อไหรํจะหมดปัญหา ไมํมีทาง
หรอก เราต๎องเห็นความไมํเที่ยงของมัน ความเกิดดับ ปัญหาทั้งปวงไมํใชํปัญหา
เพราะมันเป็นความเกิดดับ มันไมํเที่ยงไมํยั่งยืน ผํานมาแล๎วก็ผํานไป เหมือนน้ํา
ผํานสายยาง
การที่เราปฏิ บัติ มาคร่ํา เคร่ง ปฏิ บัติกันน่ะ เพื่อมาหาตัว นี้เท่า นั้น คื อ
เตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะจิต ที่จะรับอารมณ์ แล้วก็ไม่ให้อารมณ์นั้นติดข้อง
อั น นี้ เ ท่ า นั้ น ไม่ มี ที่ ว่ า จะต้ อ งไปบรรลุ อ ะไรพิ เ ศษวิ เ ศษ ไม่ มี ทั้ ง นั้ น
จุ ด ประสงค์ ข องโลกุ ต ตรธรรม มี ตั ว นี้ เ ท่ า นั้ น
วํ า เป็ น ผู๎ ไ มํ ป ระมาท
เตรี ย มพร๎ อ มในการรั บ อารมณ๑ สร๎ า งองค๑ ป ระกอบแหํ ง จิ ต ที่ ดี เ อาไว๎ แ ละ
เตรียมพร๎อมที่จะรับอารมณ๑ เตรียมพร๎อมที่จะสู๎อารมณ๑ที่จะมากระทบ ไมํให๎ติด
ข๎อง คือให๎มีตัวน้ํามันทามือเอาไว๎กํอนที่จะไปกินขนมเขํง
ไอ๎ตัวนี้มีคําที่สุด เพราะวํามันดับทุกข๑ได๎ ไอ๎ตัวมีตัวเป็นนํะ เป็นทุกข๑ทั้งนั้น
เลย ไมํวําจะเป็นอะไร แม๎แตํจะไปเป็นพระอรหันต๑ก็เป็นทุกข๑ ตราบใดที่ยังไปยึด
มั่นถือมั่นในความมีความเป็น เป็นทุกข๑ทั้งนั้น เราปฏิบัติต๎องปฏิบัติขวนขวาย
ขัดเกลาจิตพัฒนาจิต เพื่อให๎มาสูํตัวนี้ ตัวนี้คืออะไร ตัวนี้คือความไมํประมาท
รักษาจิตไว๎ เตรียมพร๎อมที่จะเผชิญอารมณ๑ และไมํติดข๎องในอารมณ๑ทั้ งปวง อัน
นี้คือหัวใจของโลกุตตรธรรม เป็นน้ําที่จะมาดับไฟ คือความทุกข๑ ทุกข๑ทั้งปวง
ทุกข๑ทั้งหลายแหลํ ต๎องดับด๎วยตัวนี้เทํานั้น ไมํใชํดับด๎วยการมีอะไรหรือเป็นอะไร
ต๎องดับด๎วยตัวนี้ เป็นผู๎มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ตั้งมั่นอยูํตามฐาน เมื่อ
อารมณ๑ทั้งปวงผํานมา ก็ยํอมเห็นความไมํเที่ยง เห็นความเกิดขึ้น เห็นความดับ
ไป เห็นทั้งความเกิดขึ้นและความดับไป เห็นความไมํข๎องในอารมณ๑ ที่เราสร๎าง

๓๓๘
ขึ้นมาด๎วยความเพียรของบุรุษไมํใชํรอฟ้าประทาน เราสร๎างขึ้นมาด๎วยความ
เพียรเจริญสติ ตามฐานตําง ๆ ที่เราสร๎างทุกวัน ๆ มีคุณคําเพียงนี้เทํานั้น
ดังในพระบาลีกลําวไว๎วํา ”ก็หรือสติเข้าไปตั้งเฉพาะหน้าแก่เธอนั้น สักแต่
เพียงว่ารู้ สักแต่เพียงว่าอาศัยระลึก เธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วย ย่อมไม่ข้องอยู่
ด้วย ในอารมณ์ทั้งปวง” ที่เราจะสัมผัสอารมณ๑ในฐานใดก็ตาม ฐานกายในกาย
ฐานเวทนาในเวทนา ฐานจิตในจิต ฐานธรรมในธรรม รวมแล๎วก็คือทํายังไง จิตจะ
ไมํข๎องกับอารมณ๑ อารมณ๑ก็คืออารมณ๑ที่มาตามทวารทั้ง ๖ ชํองเข๎าของอารมณ๑
ก็ มี ๖ ชํ อง เข๎ า ทางตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ อารมณ๑ที่เ ข๎ า มาตามทวารทั้ ง ๖
สามารถมาทําให๎จิตของบุคคลผู๎ที่ไมํได๎ฝึก ยินดีและยินร๎าย แตํสําหรับจิตของ
บุคคลที่ฝึกดีแล๎ว อารมณ๑ไมํสามารถทําให๎จิตดวงนั้นยินดีหรือยินร๎ายขึ้นมาได๎
อานิสงส๑แหํงการฝึกจิตก็คือไมํยินดีและยินร๎ายไปตามอารมณ๑ที่มากระทบ
เพราะฉะนั้นกิเลสจึงไมํเกิด เป็นตทังควิมุตติ หลุดพ๎นจากกิเลสเป็นขณะ ๆ หนึ่ง
การที่เราจะหลุดพ๎น มันต๎องหลุดพ๎นชั่วขณะให๎ได๎เสียกํอน ถ๎าเราไมํฝึกการหลุด
พ๎นขณะหนึ่ง ๆ ให๎ได๎ ไมํมีทางที่เราจะไปบรรลุมรรคผลขั้นใด สําหรับการบรรลุ
มรรคผลหลุดพ๎นจากกิเลส เป็นสมุทเฉทปหาน คือไมํกลับมาเกิดอีกแล๎ว กิเลสไมํ
เกิดอีกแล๎ว อันนี้เรียกวําการบรรลุมรรคผล
การที่บรรลุอยํางถาวร การที่จะดับกิเลสอยํางถาวรเราต๎องเริ่มต๎นฝึกฝนจนจิต
เราสามารถดับกิเลสได๎ชั่วคราวชั่ วขณะไว๎กํอน ตํอไปจะสามารถมีความชํานาญ
เชี่ยวชาญ มีประสบการณ๑สูง ตํอไปเราก็จะสามารถดับได๎ถาวรเองในขั้นตํอไป
แตํอารมณ๑ทั้งนี้ทั้งนั้นต๎องเป็นเชํนเดียวกัน ทั้งดับโดยถาวร ดับโดยชั่วคราวต๎อง
เป็นเชํนเดียวกัน คือความไมํข๎องกับอารมณ๑ เพราะวําจิตนั้นได๎ฝึกให๎จิตเอง มีสติ
มีสัมปชัญญะ มีความเพียรในการประกอบกิจการทางใจ ดึงจิตที่เคยเพํนพําน
ไปสูํตัวคิด ไปตามอดีตอนาคต ดึงกลับมาสูํตัวรู๎ ในปัจจุบัน อารมณ๑ ด๎วยสติที่
กล๎าแข็งขึ้น สติจะกล๎าแข็งก็จากการฝึก ไมํมีอะไรที่วําฟ้าประทาน
เพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกสติ เจริญสติปัฏฐานมันมีคําอยํางนี้คือ ดับทุกข๑ได๎
ดับที่ต๎นเหตุไมํดับที่ปลายเหตุ ถ๎าดับที่ปลายเหตุมันไมํเลิก เรามาถอนรากถอน
โคนเลย เป็นปัจจัยแหํงความพ๎นทุกข๑ แหํงความหลุดพ๎น ตัวหลุดพ๎นก็คือตัว
นิโรธ ทุกขนิโรธความดับทุกข๑ ทุกขนิโรธก็คือ จาโค ปฏินิสสัคโค มุตติ อนาลโย
จาโคคือจาคะ ความสละ ปฏินิสสัคโคคือสลัดคืน มุตติหลุดพ๎น อนาลโยไมํ
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อาลัย ตัวนี้คือหลักฐานยืนยันที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงวางรูปแบบเอาไว๎ ใน
ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อจะไมํให๎ลูกหลานที่เกิดมาภายหลังหลงทาง
เพราะฉะนั้นที่เราต๎องการแสวงหาคือ ความไมํข๎องด๎วยอารมณ๑เป็นประโยชน๑
คือความดับทุกข๑อยํางแท๎จริง อยํางถาวรมั่นคง เป็นประโยชน๑ ไมํเสียทีที่เราได๎
เกิดมาเป็นมนุษย๑และพบพระพุทธศาสนา
ได๎มีโอกาสมาให๎ธรรมะในวันนี้ ก็ถือวําเป็นโอกาสดี เห็นวําสมควรแกํเวลา ก็
ขอสมมุติยุติลงแตํเพียงเทํานี้ สุขังเสติ ขอให๎ทํานผู๎เจริญทั้ง หลาย ผู๎สดับรับฟัง
พระธรรมเทศนา จงเจริญด๎วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ให๎บรรลุถึงมรรค
๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุกทํานทุกคนเทอญ สาธุ
เอ๎ากราบพระนะ
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๒๗ กุมภาพันธ๑ ๒๕๔๔

๓๔๐

๓๔๑

ผู๎เบิกบานในการให๎
โดยหลวงพํอชุมพล พลป๒ฺโ

๓๐ ส.ค. ๒๕๔๗

ชีวิตนี้ไมํเที่ยงแท๎แนํนอนไมํยั่งยืนกําลังบํายหน๎าไปสูํความตายทุกวันทุกเวลา
ทุกนาที อยําได๎ประมาทมัวเมาในวัยในวันและเวลา วําเรายังหนุํมสาว อีกนาน
นักหนาจึงจะแกํเจ็บตาย เพราะวํารํางกายสังขารนี้ไมํเที่ยงแท๎ อาจมีโอกาสแกํ
หรือไมํมีโอกาสแกํก็ได๎ จงอยําประมาทวันเวลาและชีวิต จงรีบสร๎างความดีสร๎าง
กุศลบารมีเป็นที่พึ่งแกํชีวิต อยําทอดธุระ อยําเชือนแช เพราะทุกคนต๎องแกํแนํ
เจ็บแนํ ตายแนํ ไมํมีละเว๎นวํายากดีมีจนคนชั้นต่ําชั้นสูงขอทานยันเศรษฐีล๎วน
แล๎วแตํตกอยูํในอํานาจของพระยามัจจุราชด๎วยกันทั้งสิ้น ฉะนั้นทํานสาธุชนคนดี
จงหมั่นเจริญ ทาน ศีล ภาวนาอยําละเลย อยําผัดวันประกันพรุํง เพราะวําเราผัด
เพี้ ย นผัด ผํอนกั บ พระยามั จจุ ร าชทํ า นไมํได๎ ทํ า นสํ งเสี ย งเรี ย กชื่ อเราเมื่ อใดก็
จําเป็นต๎องจรลีจากลูกเมียผัวรักในทันใด ไมํได๎โอกาสจะเชือนแช รู๎แตํวําต๎อง
ตายแนํชีวิตนี้ไมํเที่ยงแท๎ต๎องเข๎าโลง
ฉะนั้นจงหมั่นทําบุญกุศลด๎วยตนเอง และชักชวนผู๎อื่นให๎ได๎รํวมในบุญทาน
การกุศลของเราด๎วย เพราะวําบุคคลที่ทําบุญคนเดียวนั้นก็ได๎บุญอยูํ แตํจะขาด
พวกพ๎องบริวาร ยํอมเดียวดายไร๎ญาติขาดมิตร ทําบุญนั้นจงอยําทําคนเดียว
จงชักชวนคนทําให๎มาก ๆ บุคคลนั้นยํอมได๎พวกพ๎องบริวาร ยํอมมีญาติ มีมิตร
มีผู๎รู๎ใจ มีผู๎ชํวยเหลือเกื้อกูล
เวลาเห็นใครทําบุญ จงอยําไปขัดขวาง ถ๎าไมํได๎ชํวยเหลือก็ควรเฉยเสีย อยํา
พูดให๎เขาเสียกําลังใจ อยําตําหนิติเตียนพูดให๎เขาล๎มเลิก อยําดูถูกเหยียดหยาม
ให๎เขาน๎อยใจ ถ๎าเขาเสียกําลังใจหมดศรัทธาเพราะคําพูดของเรา เราจะบาปมาก
จงพูดให๎กําลังใจแกํเขา ให๎เขามีความอดทนตํอความลําบากในการทําบุญ ไมํ
ท๎ อ แท๎ ท๎อ ถอยทอดธุ ร ะเบื่ อหนํ า ย จงพู ด ให๎ เ ขาเกิ ด ศรั ท ธาอาจหาญรํ า เริ ง มี

๓๔๒
แรงกายมีแรงใจในการประกอบกิจการอันเป็นกุศล ถ๎าเขาเกิดท๎อแท๎จะล๎มเลิก
แตํเราพูดให๎เขาเกิดศรัทธากระทําบุญกุศลจนสําเร็จลุลํวง เราจะได๎กุศลมาก ชื่อ
วํา เราได๎ ชํ ว ยเหลื อในกิ จ การบุ ญของเขาด๎ ว ยวาจา ยิ่ งถ๎าเราเอากายไปชํ ว ย
ขวนขวายในกิจการกุศลของเขาให๎เบาแรงสําเร็จงํายก็ยิ่งได๎บุญมาก ถ๎าหากเรา
ชํวยวางแผนให๎กิจการกุศลของเขาสําเร็จลุลํวงชื่อวําเราชํวยเหลือเขาด๎วยกําลัง
สมอง อานิสงส๑จะชํวยให๎เรามีปัญญามากเฉลียวฉลาดรอบรู๎ในกิจการทั้งหลายทั้ง
ปวง เวลาเห็นใครทําบุญเราควรมีสํวนรํวมกั บเขาเสมอ อยําเชือนแชทอดธุระ
เพราะวําบุญจะเป็นที่พึ่งแกํหมูํสัตว๑ที่จะละโลกนี้ไปเพราะความตายมาพราก ถ๎า
ไมํได๎ชํวยด๎วยทรัพย๑จงชํวยด๎วยกาย ไมํได๎ชํวยด๎วยกายจงชํวยด๎วยวาจา ไมํได๎
ชํวยด๎วยวาจาจงชํวยด๎วยสมอง ไมํได๎ชํวยด๎วยกําลังสมองให๎อนุโมทนาพลอย
ยินดีสาธุในใจเอาไว๎ อยําดูหมิ่นบุญเล็กน๎อยแล๎วละเลยไมํกระทํา อยําดูหมิ่น
บาปเล็กน๎อยแล๎วฝืนกระทํา น้ําหยดทีละหยดยังเต็มตุํม กรรมที่สร๎างทีละเล็กที
ละน๎อยจะพลอยมากขึ้นได๎ ของมากมาจากของน๎อย ร๎อยมาจากสิบ
เมื่อเรือนกําลังไฟไหม๎สิ่งใดที่บุคคลขนออกนอกบ๎านได๎นั่นแหละจึงจะเป็นของ
เรา สํวนของใดที่เก็บเอาไว๎ในเรือนนั่นแหละไมํใชํของเรา รํางกายสังขารของ
เรานี้ก็กําลังถูกไฟคือความแกํ ความเจ็บ ความตายเผาอยูํ ฉะนั้นสิ่งของใดที่เรา
เก็บเอาไว๎นั่นแหละไมํใชํของเรา แตํสิ่งของใดที่เราขนออกไปทําบุญให๎ทานนั่น
แหละจึงเป็นของเราแท๎จริง เพราะวําเมื่ อกลายเป็นบุญแล๎ว โจรไมํสามารถลัก
เอาบุญเราไปได๎ ไฟไมํสามารถไหม๎บุญเราได๎ น้ําไมํสามารถชะเอาบุญเราไปได๎
ลมไมํสามารถพัดเอาบุญเราไปได๎ เจ๎าหน๎าที่บ๎านเมืองจะเอากฎหมายฉบับใดมา
อ๎างเพื่อยึดบุญเราไปเข๎าคลังหลวงก็ไมํได๎ บุญเป็นของที่ใครทําใครได๎จะอยูํกับ
ผู๎ทําบุญตลอดไปไมํมีใครยื้อแยํงไปได๎ ไปไหนไปด๎วย ตายไหนตายด๎วย
ฉะนั้นการให๎ทุกอยํางก็คือการได๎ทุกอยําง สํวนการหวงแหนทุกอยํางก็คือการ
สูญเสียทุกอยําง คนเราเวลาเกิดมาก็ไมํได๎เอาสมบัติอะไรมาเลย เวลาตายไปก็
ไมํได๎เอาสมบัติอะไรไปเลย ฉะนั้นสมบัติเงินทองข๎าวของทั้งหลายที่ผํานมาใน
ชีวิตนั้นก็ผํานมาเพื่อจะผํานไปทั้งสิ้น ฉะนั้นความหวงแหนที่มีในใจคนจึงเป็น
ความหวงแหนเปลํ า นั่ น ก็ คื อ หวงแหนในสมบั ติ ที่ ไ มํ ใ ชํ ข องตน ผู๎ มี ปั ญ ญา
ทั้งหลายจึงขวนขวายสละทรัพย๑อันไมํจี รัง เพื่อเปลี่ยนเป็นบุญเปลี่ยนเป็นกุศล
อันมีคํา การนําสมบัติในเมืองมนุษ ย๑ออกไปบําเพ็ญบุญกุศลอันจะเป็นปัจจัยให๎
ถึงสวรรค๑สมบัติ นิพพานสมบัตินั้น เปรียบประดุจกับการเอาก๎อนถํานไปแลก
ทองคํ า ชํ า งคุ๎ ม คํ า เหลื อเกิ น พระพุ ทธเจ๎ า ทํ า นตรั ส ไว๎ ใ นคั ม ภี ร๑ ขุ ท ทกนิ กาย

ผู๎เบิกบานในการให๎

๓๔๓

อุทาน ดังนี้วํา “ถ้าบุคคลทั้งหลายจะพึงรู้ถึงอานิสงส์ของการให้ทานดังที่
พระพุทธองค์ทรงแจ้งด้วยพระญาณของพระองค์แล้วไซร้ ถ้ายังไม่ได้ให้
ทานก่อนจะไม่ยอมกินเองใช้เองเลย” นั่นแสดงวําพระพุทธองค๑ทรงเล็งเห็น
อยํางชัดแจ๎งด๎วยพระสัพ พัญ๒ุตญาณวํา อานิสงส๑แหํงการให๎ทานนั้นมีมากมาย
มหาศาลเหลือเกิน ฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายผู๎มีศรัทธาในพระรัตนตรั ย ทั้งในอดีตกาล ปัจจุบัน กาล และอนาคตกาล จึงสมาทานการให๎ทานด๎วยความเคารพไว๎
เหนือเศียรเกล๎า
คนชั้ น ต่ํ า นั้ น ยํ อ มตั้ ง ความปรารถนาที่ จ ะมาเกิ ด ในโลกมนุ ษ ย๑ เ พื่ อ จะมา
ครอบครองสมบัติในเมืองมนุษย๑ สํวนคนชั้นสูงนั้นยํอมตั้งความปรารถนาที่จะมา
เกิดในโลกมนุษย๑เพื่อจะมาอาศัยสมบัติในโลกมนุษย๑เพื่อบําเพ็ญทานการกุศล
สร๎างทานบารมีของตนเองให๎เต็ม เหมือนดังประวัติของพระเวสสันดรตั้งแตํวันที่
ทํานประสูติจากครรภ๑พระมารดา ทํานขอทรัพย๑จากพระมารดาคือพระนางผุสดี
เพื่อจะบริจาคแกํยาจก และทํานก็ได๎บริจาคทานตลอดจนชั่วชีวิต ไมํวําจะเป็น
ชํวงที่ทํานมั่งคั่งร่ํารวยอยูํในฐานะกษัตริย๑ หรือเวลาที่ทํานต๎องระหกระเหินซัดเซ
พเนจร ทํา นจะสมาทานการให๎ทานโดยเคารพตามความต๎องการของผู๎ขออยูํ
ตลอดชีวิต ฉะนั้นจึงกลําวได๎วําคนชั้นต่ํานั้นเกิดขึ้นมาในโลกมนุษย๑เพื่อสะสม
สํวนคนชั้นสูงเกิดขึ้นมาในโลกมนุษย๑เพื่อสละเพื่อจําแนกทาน เพื่อบริจาค เพื่อ
เกื้อกูลแกํประชุมชน แม๎จะต๎องเสียสละผลประโยชน๑ชื่อเสียง ลาภยศหรือแม๎แตํ
สละเลือดเนื้อและชีวิตก็ยินยอมทุกเมื่อ
การให๎ ท านของบั ณ ฑิ ต นั้ น ทํ า นให๎ ท านเพื่ อ สละจริ ง ๆ มิ ใ ชํ ใ ห๎ ท านเพื่ อ
ครอบครอง การให๎ทานเพื่อครอบครองนั้นเป็นอยํางไรเลํา การให๎ทานเพื่ออ๎าง
บุญคุณเพื่อทวงบุญคุณชื่อวําครอบครองผู๎รับทาน การให๎แล๎วตามไปดู ตามไป
หวง ตามไปหํวงสิ่งของที่ให๎ไปแล๎ววําผู๎รับเขาเอาของเราไปทําอะไร เอาไปใช๎
หรือเอาไปทิ้ง อยํ างนี้ชื่อวํา ครอบครองสิ่งของ คือหมายความวํ ามือนั้นให๎
สิ่งของไปแล๎ วแตํใจยั งไมํได๎ให๎เพราะยังตามไปดู ตามไปหวง ตามไปหํว งอยูํ
การให๎เ พื่ อ ได๎ หน๎ า ให๎ เ พื่ อเอาหน๎ า ให๎เ พื่ อ อวดคน ชื่ อวํ า ครอบครองตนเอง
ฉะนั้นทํานสาธุชนทั้งหลายจงสําเหนียกให๎ดีวํา เราจะให๎ทานเพื่อสละ เราจะไมํให๎
ทานเพื่อครอบครอง เพราะวําการให๎ทานเพื่อให๎ได๎ “หัวใจดวงที่คิดสละ” คือ
การให๎ที่สูงสุด เป็นการให๎ทานที่พระอริยเจ๎าทั้งปวงสรรเสริญ การให๎นั้นมีหลาย
อยํางคือ การให๎สิ่งของ ให๎การชํวยเหลือ ให๎การชี้แนะ ให๎โอกาส ให๎การยอมรับ
ให๎การต๎อนรับ ให๎สํวนบุญกุศล ให๎ความเป็นใหญํ ให๎อํานาจ ให๎อิสระ ให๎อภัย

๓๔๔
และให๎ธรรมะ แตํจะให๎สิ่งใดก็ตามที จงให๎เพื่อสละ อยําให๎เพื่อครอบครอง จึงจะ
เกิดอานิสงส๑ไพศาลของการให๎ทานอยํางแท๎จริง เพราะวําการให๎ทานเพื่อสละ
ยํอมนําเกื้อหนุนผู๎บริจาคทานให๎เข๎ าถึงนิพพานได๎อยํ างงํายดาย เนื่องจากวํ า
ความหมายของความวิมุตติหลุดพ๎นนั้นคือการสละ การละ การวาง การหยุด
และการพอ นั่นเอง

๓๔๕
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ธรรมอันทําให้งาม ๒
๑. ขันติ ความอดทน
๒. โสรัจจะ ความเสงี่ยม คือเก็บอารมณ๑ไว๎ภายใน ไมํแสดงอาการหุนหันพลัน
แลํนมุทะลุออกมา

ฌานหรือสมาธิ
มี ๓ ระดับ
๑. ขณิกสมาธิ สมาธิเล็กน๎อย
๒. อุปจารสมาธิ สมาธิใกล๎ถึงฌาน มีองค๑ ๔ คือ วิตก วิจาร ปีติ และสุข
๓. อัปปนาสมาธิ สมาธิถึงฌาน มี ๔ ระดับ
๓.๑ ปฐมฌาน มีองค๑ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข และ เอกัคคตารมณ๑
๓.๒ ทุติยฌาน มีองค๑ ๓ คือ ปีติ สุข และเอกัคคตารมณ๑
๓.๓ ตติยฌาน มีองค๑ ๒ คือ สุขและเอกัคคตารมณ๑
๓.๔ จตุตถฌาน มีองค๑ ๒ คือ เอกัคคตารมณ๑และอุเบกขา

๓๔๖
อารมณ์หรือองค์ของฌาน
๑. วิตก การตรึก นึกถึงสิ่งที่กําลังภาวนา
๒. วิจาร การตรองสิ่งที่กําลังทําวําถูกต๎องหรือไมํ
๓. ปีติ ความอิ่มเอิบใจ มีอาการคือ ขนพองสยองเกล๎า , น้ําตาไหล, รํางกาย
โยกโคลง, ตัวลอยขึ้นจากพื้น, รํางกายซาบซํานใหญํโต
๔. สุข เป็นความสุขละเอียด
๕. เอกัคคตารมณ์ อารมณ๑เป็นหนึ่งเดียวไมํคลาดเคลื่อน
๖. อุเบกขา ความวางเฉย

ไตรวัฏ
การวน ๓ คือ
กิเลส
วิบาก

กรรม

กิเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะ เป็นเหตุให๎เกิดกรรม คือการกระทําอันถึงพร๎อม
ด๎วยเจตนา กํอให๎เกิดวิบาก คือผลของกรรม เมื่อรับวิ บากแล๎วก็เกิดกิเลส แล๎ว
สร๎างกรรม เกิดวิบาก เกิดกิเลส วนกันไปไมํรู๎จักจบจักสิ้น เรียกวํา ไตรวัฏ

ภพ ๓
ที่อยูํของหมูํสัตว๑ ๓ ชั้น
๑. กามภพ คือภพของผู๎ยังเสพกาม ได๎แกํ อบายภูมิ ๔ มนุษย๑ ๑ สวรรค๑ ๖
๒. รูปภพ คือภพของผู๎ที่พ๎นจากกาม แตํอยูํในขอบเขตของ รูป ฌาน (ฌานที่มี
รูปเป็นอารมณ๑) ได๎แกํ รูปพรหม ๑๖ ชั้น
๓. อรูปภพ คือภพของผู๎ที่พ๎นจากกามและรูป ฌาน แตํอยูํในขอบเขตของ อรูป ฌาน (ฌานที่ไมํมีรูปเป็นอารมณ๑) ได๎แกํ อรูปพรหม ๔ ชั้น
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๓๔๗

ภพ ๓๑ หมายถึง อบายภูมิ ๔ มนุษย๑ ๑ สวรรค๑ ๖ พรหม ๒๐
พรหม ๒๐ หมายถึง รูปพรหม ๑๖ อรูปพรหม ๔
อบายภูมิ ๔ หมายถึง ภูมิอันเป็นที่อยูํของผู๎ไมํเจริญ ผู๎ลําบากเดือดร๎อน ได๎แกํ
นรก เปรต อสุรกาย และสัตว๑เดรัจฉาน
สวรรค์ ๖ หมายถึ ง ภู มิ ข องผู๎ มี บุ ญ คื อเทวดาซึ่ งยั ง เกี่ ย วข๎ อ งกั บ กามชนิ ด ที่
ละเอียดกวํากามของมนุษย๑ ได๎แกํ
๑. จาตุมหาราชิกา
๒. ดาวดึงส๑
๓. ยามา
๔. ดุสิต
๕. นิมมานรดี
๖. ปรนิมมิตวสวัตตี
รูปพรหม ๑๖ หมายถึ ง ภู มิ ข องพรหม ซึ่ ง ไมํ เ กี่ ย วข๎ อ งด๎ ว ยกาม แตํ อ ยูํ ใ น
ขอบเขตของรูปฌาน
เขตของปฐมฌาน มีภูมิ ๓ ชั้น
๑. พรหมปาริสัชชา ๒. พรหมปุโรหิตา ๓. มหาพรหมา
เขตของทุติยฌาน มีภูมิ ๓ ชั้น
๔. ปริตตาภา ๕. อัปปมาณาภา ๖. อาภัสสรา
เขตของตติยฌาน มีภูมิ ๓ ชั้น
๗. ปริตตสุภา ๘. อัปปมาณสุภา ๙. สุภกิณหา
เขตของจตุตถฌาน มีภูมิ ๒ ชั้น
๑๐. เวหัปผลา ๑๑. อสัญญสัตตา
เขตของพรหมอนาคามี (สุทธาวาสภูมิ) มี ๕ ชั้น
๑๒. อวิหา ๑๓. อตัปปา ๑๔. สุทัสสา ๑๕. สุทัสสี ๑๖. อกนิฏฐา
อรูปพรหม ๔ หมายถึง ภูมิของพรหมที่อยูํในเขตของอรูปฌาน ได๎แกํ
๑. อากาสานัญจายตนะ คือเขตของผู๎ที่ได๎บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน

๓๔๘
๒. วิญญาณัญจายตนะ คือเขตของผู๎ที่ได๎บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน
๓. อากิญจัญญายตนะ คือเขตของผู๎ที่ได๎บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน
๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ คือเขตของผู๎ที่ได๎บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน

รูป ๓
คําวํารูป ในภาษาธรรมะมีความหมายได๎ ๓ นัย
๑. รูปารมณ์ อารมณ๑คือรูป ก็คือสิ่งที่มองได๎ด๎วยตา นั่นคือ รูปารมณ๑ อารมณ๑
คือรูปอันจะรับสัมผัสได๎ด๎วยตา
๒. รูปขันธ์ หมายถึงขันธ๑ คือ รํางกาย
๓. รูปธรรม คือ สิ่งที่สัมผัสได๎ด๎วยอายตนะทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย สํวน
นามธรรมคือสิ่งที่ต๎องสัมผัสได๎ด๎วยใจเทํานั้น
ฉะนั้น เมื่อเห็นคําวํารูปในหนังสือธรรมะ พึงเทียบเคียงวําเป็นความหมายอั น
ใดแนํ

เวทนา ๓
๑. สุขเวทนา เวทนาคือความสุข
๒. ทุกขเวทนา เวทนาคือความทุกข๑
๓. อุเบกขาเวทนา เวทนาคือความไมํสุขไมํทุกข๑ คือเฉย ๆ
เวทนา ๓ เมื่อแจงให๎ละเอียดซอยลงไปอีก ได๎เป็น เวทนา ๕ คือ
๑. สุขเวทนา คือ ความสุขกาย
๒. โสมนัสเวทนา คือ ความสุขใจ
๓. ทุกขเวทนา คือ ความทุกข๑กาย
๔. โทมนัสเวทนา คือ ความทุกข๑ใจ
๕. อุเบกขาเวทนา คือ ความไมํสุขไมํทุกข๑ คือเฉย ๆ

๓๔๙
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เวทนา ๖
เวทนา สุข ทุกข๑ อุเบกขา ที่แยกเกิดตามทวารทั้ง ๖ คือ
๑. เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางตาเห็นรูป เรียกวํา จักษุสัมผัสสชาเวทนา
๒. เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางหูได๎ยินเสียง เรียกวํา โสตสัมผัสสชาเวทนา
๓. เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางจมูกได๎กลิ่น เรียกวํา ฆานสัมผัสสชาเวทนา
๔. เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางลิ้นรับรส เรียกวํา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา
๕. เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางกายถูกโผฏฐัพพะ เรียกวํา กายสัมผัสสชาเวทนา
๖. เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางใจรับธัม มารมณ๑ เรียกวํา มโนสัมผัสสชาเวทนา

สังขาร
คําวําสังขารในภาษาธรรมะ มีความหมายได๎หลายนัย
โดยรากศัพท๑เดิมแปลวํา การประกอบปรุงแตํง ซึ่งสามารถนํามาใช๎เรียกได๎
หลายนัย เชํน
๑. หมายถึ ง ร่ า งกายก็ ไ ด๎ คื อ เป็ น การปรุ ง แตํ ง ของรู ป ธรรม ดิ น น้ํ า ไฟ ลม
ออกมาเป็นรํางกายสังขาร
๒. หมายถึ ง การปรุ ง แต่ ง ของจิ ต ก็ ไ ด๎ เชํ น สั ง ขารขั น ธ๑ หนึ่ ง ในขั น ธ๑ ๕
หมายถึงการปรุงแตํงของจิต สังขารในปฏิจจสมุปบาท ก็หมายถึงการปรุง
แตํงของจิต
๓. หมายถึงสิ่งปรุงแต่งทั้งปวง ทั้งรูปธรรม นามธรรม ก็ได๎ เชํนคําวํา สังขาร
ทั้งหลายทั้งปวงไมํเที่ยง หมายถึงทั้งรูปธรรม นามธรรม ทั้งหมดทั้งสิ้น ไมํ
เที่ยง ซึ่งยกเว๎นนิพพาน เพราะนิพพานไมํใชํเป็นสังขาร
เนื่องจากคําวําสังขารมีความหมายได๎หลายนัยข๎างต๎น ฉะนั้น เมื่อเราเห็นคํา
วําสังขารในหนังสือธรรมะ พึงเทียบเคียงวําเป็นความหมายอันใดแนํ

๓๕๐
กิเลส ๓
๑. ราคะ ความรัก หรือ โลภะ ความโลภ (ในภาษาธรรมะ ความรักกับความโลภ
คือตัวเดียวกัน)
๒. โทสะ ความโกรธ
๓. โมหะ ความหลง ไมํรู๎จริง

ตัณหา
ความอยาก มี ๓ อยําง
๑. กามตัณหา ความอยากให๎มา
๒. ภวตัณหา ความอยากให๎อยูํ
๓. วิภวตัณหา ความอยากให๎ไป

ไตรลักษณ์
ลักษณะ ๓ ของสรรพสิ่ง คือ สิ่งทั้งหลายยํอมมี ๓ ลักษณะคือ
๑. อนิจจัง ไมํเที่ยง ไมํยั่งยืน
๒. ทุกขัง ทนได๎ยาก ทนได๎ลําบาก เดือดร๎อน
๓. อนัตตา ไมํอยูํในอํานาจของใคร ฝืนความปรารถนา วําไมํฟัง

สติปัฏฐาน ๔
ทางเอกที่จะนําไปสูํมรรคผล มี ๔ ฐาน

๓๕๑
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๑. กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน พิจารณากายในกาย ดูร่างกาย คือ ดูลมหายใจ
, ดูอิริยาบถ, ดูการเคลื่อนไหวของรํางกาย, ดูรํางกายเป็นปฏิกูล, ดูรํางกาย
เป็นธาตุ ๔, ดูรํางกายเป็นซากศพ
๒. เวทนานุปัสสนา สติ ปัฏฐาน
พิจารณาเวทนาในเวทนา ดู การเสวย
อารมณ์ คือ ให๎รู๎วํากําลังมีสุข, ทุกข๑, ไมํสุขไมํทุกข๑, ดูวําอารมณ๑อิงอามิสอยูํ
หรือไมํ
๓. จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน พิจารณาจิตในจิต ดูจิต คือ รู๎วําจิตมีราคะ, ไมํมี
ราคะ, รู๎วําจิตมีโทสะ, ไมํมีโทสะ, รู๎วําจิตมีโมหะ(หลง), ไมํมีโมหะ, รู๎วําจิต
หดหูํ, รู๎วําจิตฟุ้งซําน, รู๎วําจิตมีอารมณ๑ใหญํ, ไมํมีอารมณ๑ใหญํ, รู๎วําจิตมี
อารมณ๑เยี่ยมกวํา(ในทางธรรม), ไมํมีอารมณ๑เยี่ยมกวํา, รู๎วําจิตตั้งมั่น, จิต
ไมํตั้งมั่น, รู๎วําจิตหลุดพ๎น, ไมํหลุดพ๎น
๔. ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน พิจารณาธรรมในธรรม ดู สภาวธรรมคือ ดู
นิวรณ๑ ๕, ดูขันธ๑ ๕, ดูการกระทบกันของอายตนะภายใน (ตา,หู,จมูก,ลิ้น,
กาย,ใจ) และอายตนะภายนอก (รูป,เสียง,กลิ่น,รส,สัมผัส ,ธัมมารมณ๑),
ระลึกถึงโพชฌงค๑ ๗ (สติ-ความระลึกได๎ , ธัมมวิจยะ-การวินิจฉัยธรรม,
วิริยะ-ความเพียร, ปีติ-ความอิ่มใจ, ปัสสัทธิ-ความสงบ, สมาธิ-จิตตั้งมั่น,
อุเบกขา-ความวางเฉย), พิจารณาอริยสัจ ๔ (ทุกขสัจ, สมุทัยสัจ=ตัณหา,
นิโรธสัจ, มรรคสัจ=ศีล สมาธิ ปัญญา)

สัมมัปปธาน ๔
องค๑แหํงความเพียร ๔ อยําง เพื่อความเจริญแหํงมรรคผล
๑. สังวรปธาน เพียรระวังบาปที่ยังไมํเกิด ไมํให๎เกิด
๒. ปหานปธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล๎ว ให๎สิ้นไป
๓. ภาวนาปธาน เพียรเจริญกุศลที่ยังไมํเกิด ให๎เกิดขึ้น
๔. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล๎ว ไมํให๎เสื่อมไป

๓๕๒
อิทธิบาท ๔
ปัจจัยแหํงความสําเร็จในกิจการทั้งปวง ทั้งทางโลกและทางธรรม
๑. ฉันทะ มีความพอใจรักใครํในสิ่งนั้น
๒. วิริยะ มีความเพียร ไมํยํอท๎อตํออุปสรรค
๓. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่จดจํอไมํทอดธุระ
๔. วิมังสา พิจารณาตริตรองหาข๎อดีข๎อเสียเพื่อแก๎ไขให๎ดีขึ้นอยูํเสมอ

อรูปฌาน ๔
การเพํงสิ่งไมํมีรูปเป็นอารมณ๑ มี ๔ คือ
๑. อากาสานัญจายตนะ การเพํงวําอากาศไมํมีสิ้นสุด คือละทิ้งการกําหนด
หมายในรู ป ธรรมทั้ งปวง กํ า หนดวํ า ทุ กสิ่ งทุ กอยํ า งวํ า งเปลํ า กลายเป็ น
อากาศธาตุ ไมํมีประมาณ ไมํมีขอบเขต แล๎วเพํงจนจิตตั้งมั่นอยูํในอารมณ๑
นี้
๒. วิญญาณัญจายตนะ การเลิกสนใจอากาสานัญจายตนะ หันมาสนใจเพํงตัว
วิญญาณที่ไปรับรู๎อารมณ๑วํางเปลําของอากาสานัญจายตนะแทน
๓. อากิญจัญญายตนะ การเลิกสนใจวิญญาณตัวรับรู๎ในอากาศ หันมากําหนด
วําไมํมีอะไรสักอยําง แล๎วเพํงจนจิตตั้งมั่นอยูํในอารมณ๑นี้
๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ การเลิกสนใจที่จะเพํงวําไมํมีอะไรของอากิญจัญญายตนะ ซึ่งถือวําเป็นการปลํอยวางสัญญา (คือตัวกําหนดหมาย) วํา
ไมํมีอะไรเสีย แตํวําเนื่องจากยังพอใจพึงใจในการเสพเสวยรส (เวทนา)
ของการวางสั ญ ญา ทํ า ให๎ สั ญ ญายั ง ไมํ ข าดหายไปเสี ย เลยที เ ดี ย ว จึ ง
กลายเป็นสมาธิที่จะมีสัญญาก็ไมํใชํ จะไมํมีสัญญาก็ไมํใชํ

พระอริยเจ้า ๔
ผู๎บรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา มี ๔ ขั้น

๓๕๓
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๑. พระโสดาบัน มี ๓ ขั้น
๑.๑ สัตตักขัตตุง เป็นมนุษย๑อีกไมํเกิน ๗ ชาติ
๑.๒ โกลังโกละ เป็นมนุษย๑อีก ๒ ถึง ๖ ชาติ
๑.๓ เอกพีชี เป็นมนุษย๑อีกไมํเกิน ๑ ชาติ
๒. พระสกิทาคามี เป็นมนุษย๑อีกไมํเกิน ๑ ชาติ
๓. พระอนาคามี ไมํลงมาเกิดเป็นมนุษย๑อีกแล๎ว
๔. พระอรหันต์ นิพพานเลย

พรหมวิหาร ๔
ธรรมอันเป็นที่อยูํของพรหม มี ๔ ข๎อ
๑. เมตตา คือความรักด๎วยความปรารถนาดี
๒. กรุณา คือความสงสารปราณีตํอผู๎ตกทุกข๑ได๎ยาก
๓. มุทิตา คือความมีจิตชื่นบาน,พลอยยินดีเมื่อผู๎อื่นได๎ดี
๔. อุเบกขา คือ อารมณ๑เป็นกลาง วางเฉย

อินทรีย์ ๕
๑. สัทธินทรีย์ อินทรีย๑ คือ ศรัทธา
๒. วิริยินทรีย์ อินทรีย๑ คือ วิริยะ ความเพียร
๓. สตินทรีย์ อินทรีย๑ คือ สติ ความระลึกได๎
๔. สมาธินทรีย์ อินทรีย๑ คือ สมาธิ ความตั้งใจมั่น
๕. ปัญญินทรีย์ อินทรีย๑ คือ ปัญญา

๓๕๔
พละ ๕
กําลังในทางพระพุทธศาสนา มี ๕ ประการ ซึ่งจะชํวยให๎จิตของพระโยคาวจร
สําเร็จสมความมุํงมาดปรารถนาในการปฏิบัติธรรม
๑. ศรัทธาพละ กําลังคือ ศรัทธา
๒. วิริยะพละ กําลังคือ ความเพียร
๓. สติพละ กําลังคือ สติ
๔. สมาธิพละ กําลังคือ สมาธิ
๕. ปัญญาพละ กําลังคือ ปัญญา

นิวรณ์ ๕
เครื่องกั้นความดี เครื่องกั้นฌานหรือสมาธิ มี ๕ อยําง
๑. กามฉันทะ ความพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
๒. พยาบาท ความผูกโกรธ
๓. ถีนมิทธะ ความงํวงเหงาหาวนอน
๔. อุทธัจจะ กุกกุจจะ ความฟุ้งซํานและความรําคาญใจ
๕. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในผลการปฏิบัติ

ขันธ์ ๕
องค๑ประกอบของมนุษย๑ ประกอบไปด๎วย
๑. รูป รํางกายตัวเนื้อ
๒. เวทนา ความรู๎สึกสุข ทุกข๑ ไมํสุขไมํทุกข๑
๓. สัญญา ความจํา
๔. สังขาร ความคิดดี คิดชั่ว คิดไมํดีไมํชั่ว
๕. วิญญาณ ความรู๎สึกของรํางกาย (ระบบประสาท)

๓๕๕
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อุปาทานขันธ์ ๕
๑. รูปูปาทาน แปลวํา อุปาทานในรูป คือความยึดมั่นในรูปขันธ๑
๒. เวทนูปาทาน แปลวํา อุปาทานในเวทนาขันธ๑
๓. สัญญูปาทาน แปลวํา อุปาทานในสัญญาขันธ๑
๔. สังขารูปาทาน แปลวํา อุปาทานในสังขารขันธ๑
๕. วิญญาณูปาทาน แปลวํา อุปาทานในวิญญาณขันธ๑

วิญญาณ ๖
๑. การรับรู๎อารมณ๑ทางตา เรียกวํา จักษุวิญญาณ
๒. การรับรู๎อารมณ๑ทางหู เรียกวํา โสตวิญญาณ
๓. การรับรู๎อารมณ๑ทางจมูก เรียกวํา ฆานวิญญาณ
๔. การรับรู๎อารมณ๑ทางลิ้น เรียกวํา ชิวหาวิญญาณ
๕. การรับรู๎อารมณ๑ทางกาย เรียกวํา กายวิญญาณ
๖. การรับรู๎อารมณ๑ทางใจ เรียกวํา มโนวิญญาณ

อายตนะ
ตัวกระทบซึ่งอารมณ๑ มี ๖ คูํ คือ
อายตนะภายใน ๖
อายตนะภายนอก ๖
ตา
รูป
หู
เสียง
จมูก
กลิ่น
ลิ้น
รส
กาย
โผฏฐัพพะ (สิ่งที่รับรู๎ด๎วยกาย)
ใจ
ธัมมารมณ๑ (สิ่งที่รับรู๎ด๎วยใจ)

๓๕๖
โพชฌงค์ ๗
องค๑ประกอบในการตรัสรู๎ธรรม ๗ อยําง
๑. สติ ความระลึกได๎
๒. ธัมมวิจยะ การวิจัยธรรม
๓. วิริยะ ความเพียร
๔. ปีติ ความอิ่มเอิบใจ
๕. ปัสสัทธิ ความสงบรํางับ
๖. สมาธิ ความตั้งใจมั่น
๗. อุเบกขา ความวางเฉย

อริยทรัพย์ ๗
คือทรัพย๑ภายใน ทรัพย๑อันประเสริฐ ทรัพย๑ของพระอริยเจ๎า มี ๗ ข๎อคือ
๑. ศรัทธา ทรัพย๑คือศรัทธา ความเชื่อ ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย
๒. ศีล ทรัพย๑คือศีล การสํารวมกายและวาจาให๎เรียบร๎อยไมํไปเบียดเบียนผู๎อื่น
พร๎อมทั้งตัวเอง
๓. หิริ ทรัพย๑คือความละอายตํอบาป
๔. โอตตัปปะ ทรัพย๑คือความเกรงกลัวตํอบาป
๕. พาหุสัจจะ ทรัพย๑คือการได๎ยินได๎ฟังได๎ศึกษาธรรมมามาก
๖. จาคะ ทรัพย๑คือการสละ การให๎
๗. ปัญญา ทรัพย๑คือการมีปัญญารู๎เทําทันความจริงของสังขารทั้งปวง

มรรค
ทางไปสูํความพ๎นทุกข๑ มีองค๑ ๘ คือ

๓๕๗
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๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ คือเห็นในอริยสัจ ๔ ได๎แกํเห็นทุกข๑ เห็นสมุทัย
เห็นนิโรธ เห็นมรรค
๒. สัมมาสังกับโป ความดําริชอบ คือดําริในการออกจากกาม ดําริในการไมํ
พยาบาท ดําริในการไมํเบียดเบียน
๓. สัมมาวาจา วาจาชอบ คือไมํพูดเท็จ ไมํพูดสํอเสียดยุยงให๎คนแตกกัน ไมํพูด
คําหยาบ ไมํพูดเพ๎อเจ๎อ
๔. สัมมากัมมันโต การงานชอบ คือการงานที่ไมํฆําสัตว๑ การงานที่ไมํลักขโมย
การงานที่ไมํประพฤติผิดในกาม
๕. สัมมาอาชีโว เลี้ยงชีพชอบ คือการเลี้ยงชีพโดยสุจริต ไมํหลอกลวงเขาเลี้ ยง
ชีวิต
๖. สัมมาวายาโม ความเพียรชอบ คือเพียรในการละบาปที่เกิดขึ้นแล๎ว , เพียร
ในการระวังไมํให๎บาปที่ยังไมํเกิด เกิดขึ้น , เพียรในการยังกุศลที่ยังไมํเกิด
ให๎เกิดขี้น, เพียรในการรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล๎ว ไมํให๎ดับไป
๗. สัมมาสติ คือการเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔
๘. สัมมาสมาธิ คือการเจริญสมาธิในฌานทั้ง ๔
สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว ยํอลงมาเป็นศีล
สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ยํอลงมาเป็นสมาธิ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ยํอลงมาเป็นปัญญา
ดังนั้น มรรคทั้ง ๘ องค๑ ยํอลงมาได๎คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
บางทีทํานยํอมรรคทั้ง ๘ องค๑ เป็น ทาน ศีล ภาวนา โดยภาวนาก็คือ สมาธิ+
ปัญญา สํวนทานเป็นองค๑ประกอบที่จะชํวยให๎ศีลและภาวนาผํองใส

สังโยชน์ ๑๐
กิเลสเครื่องร๎อยรัดจิตใจให๎จมในวัฏฏะ มี ๑๐ อยําง
๑. สักกายทิฏฐิ มีความเห็นวํารํางกายนี้เป็นของเรา
๒. วิจิกิจฉา สงสัยในคุณของพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ๑

๓๕๘
๓. สีลัพพตปรามาส การถือศีลไมํจริงจัง หรือนําศีลและพรตไปใช๎เพื่อเหตุผล
อื่น ไมํใชํเพื่อเป็นปัจจัยแกํการสิ้นกิเลส เชํนการถือศีลเพื่อเอาไว๎ขํมไว๎ดํา
คนอื่น การถือศีลเพราะอยากได๎ลาภสักการะเป็นต๎น
๔. กามราคะ ความยินดีในกามคุณ
๕. ปฏิฆะ ความขุํนใจ
๖. รูปราคะ ความพอใจในวัตถุหรือรูปฌาน
๗. อรูปราคะ ความพอใจในอรูปฌานหรือความพอใจในนามธรรมทั้งหลาย
๘. อุทธัจจะ ความฟุ้งซําน
๙. มานะ ความถือตัวถือตน
๑๐. อวิชชา ความโงํ ความไมํรู๎
ถ๎า ละได๎ ๓ ข๎ อ (๑.-๓.) เป็ น พระโสดาบั นหรือ พระสกิ ทาคามีตามความ
ละเอียดของจิตที่ละได๎ ถ๎าละได๎ ๕ ข๎อ เป็นพระอนาคามี ถ๎าละได๎หมดทุกข๎อ
เป็นพระอรหันต๑
การละสักกายทิฏฐิสังโยชน๑ในภาคปฏิบัตินั้น ผู๎ที่ละได๎ ยํอมจะมองทุกสิ่งทุก
อย่างตามอาการที่มันเป็นจริง ไมํใชํมองอยํางที่เราอยากให๎มันเป็น เมื่อมอง
สิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง ยํอมจะเห็นสภาพความเป็นจริงของสังขารได๎อยําง
ชัด เจนคือ สั งขารทั้ งปวงไมํ เ ที่ย ง สั งขารทั้ งปวงเป็ นทุ กข๑ สั งขารทั้ งปวงเป็ น
อนัตตา ยํอมจะเห็นความเป็นจริงวํา สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นล๎วน
แล๎ ว ยํ อ มดั บ ไปเป็ น ธรรมดา ฉะนั้ น ความแตกตํ า งระหวํ า งปุ ถุ ช นผู๎ ยั ง ละ
สักกายทิฏฐิไมํได๎ กับพระอริยบุคคลผู๎ละสักกายทิฏฐิได๎แล๎วก็คือ
ปุถุชนทั้งหลายยํอมมองสังขารทั้งปวงอยํางที่ตัวเองอยากให๎เป็น จึงยังยึดอยูํ
ในสํวนลึกของจิตวํา สังขารทั้งปวง เที่ยง เป็นสุข และเป็นตัวตนของเรา
สํวนพระอริยะทั้งหลาย ยํ อมมองสิ่งทั้งปวงตามที่มันเป็นจริง จึงเห็นสังขาร
ทั้งปวง ไมํเที่ยง เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตา ตามที่มันเป็นจริง
สําหรับความแตกตํางของพระอริยบุคคลขั้นตําง ๆ ก็คือ พระโสดาบันละ
สักกายทิฏฐิได๎ แตํยังละราคะและโทสะไมํได๎ พระสกิทาคามีละสักกายทิฏฐิได๎
และสามารถทําราคะและโทสะให๎เบาบางลงบ๎าง พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิได๎
ละราคะและโทสะได๎ แตํยังละอวิชชาไมํได๎ สํวนพระอรหันต๑คือผู๎ละอวิชชาและ
กิเลสทั้งหลายทั้งปวงได๎

๓๕๙
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พระโสดาบันนั้นเริ่มมองเห็นอยํางชัดแจ๎งแล๎ววํา ขันธ๑ ๕ เป็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา แตํยังไมํสามารถถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ๑ ๕ วําเป็นตัว
เราของเราได๎ เมื่อพระโสดาบันมีความพากเพียรในการเจริญอธิ ศีล อธิจิต อธิปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไป ยํอมจะสามารถถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ๑ ๕ วํา
เป็นตัวเราของเราให๎เบาบางลงเรื่อย ๆ แตํจะสามารถละได๎อยํางเด็ดขาดถอน
รากถอนโคนก็ตํอเมื่อละอวิชชาได๎เทํานั้น คือเป็นพระอรหันต๑นั่นเอง

บารมี ๑๐
กําลังใจที่ต๎องทําให๎เต็ม ไมํพรํอง มี ๑๐ อยําง
๑. ทาน การให๎โดยไมํหวังผล
๒. ศีล การรักษาศีลให๎เป็นปกติ
๓. เนกขัมมะ การถือบวช
๔. ปัญญา ความรู๎
๕. วิริยะ ความเพียร
๖. ขันติ ความอดทนอดกลั้น
๗. สัจจะ ความตั้งใจจริง เอาจริง จริงใจ
๘. อธิษฐาน ความตั้งใจมั่น ไมํเปลี่ยนแปลง
๙. เมตตา ความรักด๎วยความปราณี
๑๐. อุเบกขา ความวางเฉย

อนุสสติ ๑๐
การระลึกถึงสิ่งที่เป็นคุณ มี ๑๐ อยําง
๑. พุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ๎าเป็นอารมณ๑
๒. ธัมมานุสสติ ระลึกถึงคุณพระธรรมเป็นอารมณ๑
๓. สังฆานุสสติ ระลึกถึงคุณพระสงฆ๑เป็นอารมณ๑
๔. สีลานุสสติ ระลึกถึงคุณของศีลเป็นอารมณ๑

๓๖๐
๕. จาคานุสสติ ระลึกถึงคุณหรือผลของทานเป็นอารมณ๑
๖. เทวตานุสสติ ระลึกถึงความดีของเทวดาเป็นอารมณ๑
๗. มรณสติ ระลึกถึงความตายเป็นอารมณ๑
๘. กายคตาสติ ระลึกถึงความสกปรกของรํางกายเป็นอารมณ๑
๙. อานาปานสติ ระลึกถึงลมหายใจเข๎าออก
๑๐. อุปสมานุสสติ ระลึกถึงคุณหรือความสุขในพระนิพพานเป็นอารมณ๑

ปฏิจจสมุปบาท
ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น
สายเกิดคือ
อวิชชา ความไมํรู๎ เป็นปัจจัยแกํ สังขาร คือการปรุงแตํงของจิต
สังขาร เป็นปัจจัยแกํ วิญญาณ คือการรับรู๎รับทราบอารมณ๑
วิญญาณ เป็นปัจจัยแกํ นามรูป คือ การรวมตัวเข๎ากันเป็นขันธ๑ทั้ง ๕ นั่นคือ รูปขันธ๑ ๑ นามขันธ๑ ๔ ได๎แกํ เวทนาขันธ๑ สัญญาขันธ๑ สังขารขันธ๑ วิญญาณขันธ๑
นามรูป เป็นปัจจัยแกํ สฬายตนะ คือ อายตนะทั้ง ๑๒ เป็นที่รับรู๎อารมณ๑ได๎ คือ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ๑
สฬายตนะ เป็นปัจจัยแกํ ผัสสะ คือ การกระทบของอารมณ๑ คือ ตาเห็นรูป หู
ได๎ยินเสียง จมูกได๎กลิ่น ลิ้นรับรส กายถูก ต๎องโผฏฐัพพะ ใจรับรู๎ธัม มารมณ๑
ผัสสะ เป็นปัจจัยแกํ เวทนา คือ การเสวยอารมณ๑ตามทวารทั้ง ๖ ข๎างต๎น คือ
ความรู๎สึกสุข ทุกข๑ อุเบกขา(วางเฉย) ตามทวารทั้ง ๖ ข๎างต๎น เมื่อได๎
กระทบอารมณ๑
เวทนา เป็นปัจจัยให๎เกิด ตัณหา คือ ความสุข ทุกข๑ อุเบกขา ทําให๎เกิดความ
อยากให๎มา อยากให๎อยูํ อยากให๎ไป
ตัณหา เป็นปัจจัยให๎เกิด อุปาทาน คือ ความยึดมั่น

๓๖๑
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อุปาทาน เป็นปัจจัยให๎เกิด ภพ คือ ภาวะความเป็นอยูํของสัตว๑ที่ต๎องมาเสวย
กรรมที่ตนสร๎างมา
ภพ เป็นปัจจัยให๎เกิด ชาติ คือ ความเกิด
ชาติ เป็ น ปั จ จั ย ให๎เ กิ ด ความแกํ ความเจ็ บ ความตาย และทุ กข๑ อื่ น ๆ อี ก
ทั้งหลาย
ปฏิจจสมุปบาทสายดับคือ
เมื่อดับอวิชชาได๎  สังขารก็ดับ  วิญญาณดับ  นามรูปดับ 
สฬายตนะดับ  ผัสสะดับ  เวทนาดับ  ตัณหาดับ  อุปาทานดับ 
ภพดับ  ชาติดับ  ทุกข๑ทั้งหลายดับ

โพธิปักขิยธรรม ๓๗
องค๑ธรรมอันเป็นฝักฝ่ายในการตรัสรู๎ มี ๓๗ ข๎อ ซึ่งรวมจากธรรมหลายหมวด
คื อ สติ ปั ฏ ฐาน ๔ สั ม มั ป ปธาน ๔ อิ ท ธิ บ าท ๔ พละ ๕ อิ น ทรี ย๑ ๕
โพชฌงค๑ ๗ มรรค ๘
รวม ๔+๔+๔+๕+๕+๗+๘ = ๓๗

มงคล ๓๘
คือสิ่งที่นํามงคลความเจริญรุํงเรืองมาสูํผู๎ปฏิบัติมี ๓๘ ข๎อดังนี้
๑. ไมํคบคนชั่ว
๒. คบคนดี
๓. บูชาสิ่งหรือคนที่ควรบูชา
๔. อยูํในสถานที่อันสมควร
๕. การได๎ทําบุญไว๎แตํปางกํอน
๖. การตั้งตนไว๎ชอบ
๗. การได๎สดับตรับฟังมาก

๓๖๒
๘. การมีศิลปะ
๙. การศึกษาวินัยและกฎระเบียบแล๎วนํามาปฏิบัติ
๑๐. การกลําววาจาสุภาษิต
๑๑. การอุปัฏฐากมารดาบิดา
๑๒. การสงเคราะห๑บุตร
๑๓. การสงเคราะห๑ภรรยา
๑๔. การกระทําการงานไมํคั่งค๎าง
๑๕. การให๎ทาน
๑๖. การประพฤติธรรม
๑๗. การสงเคราะห๑ญาติ
๑๘. การกระทําการงานไมํมีโทษ
๑๙. การเว๎นจากการทําบาป
๒๐. การไมํดื่มสุราเมรัย
๒๑. การไมํประมาทในธรรม
๒๒. การมีสัมมาคารวะ
๒๓. การไมํเยํอหยิ่งจองหอง
๒๔. ความสันโดษยินดีในสิ่งที่มีอยูํ
๒๕. ความมีกตัญ๒ู
๒๖. การได๎ฟังธรรมตามกาล
๒๗. ความอดทน
๒๘. การวํางํายสอนงําย
๒๙. การได๎เห็นสมณะ
๓๐. การได๎สนทนาธรรมตามกาล
๓๑. การแผดเผากิเลส
๓๒. การประพฤติพรหมจรรย๑
๓๓. การได๎เห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ
๓๔. การทําให๎แจ๎งซึ่งพระนิพพาน
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๓๖๓

๓๕. จิตไมํหวั่นไหวในโลกธรรม ๘ คือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ สรรเสริญ
นินทา สุข ทุกข๑
๓๖. จิตไมํเศร๎าโศก
๓๗. จิตปราศจากธุลี คือกิเลส
๓๘. จิตเกษม

๓๖๔

๓๖๕

ภาคผนวก ข. ศัพท๑อื่น
ศัพท์ต่างความหมาย
มัธยัสถ์ ในภาษาธรรมแปลวํา การผูกจิตเอาไว๎ ไมํปลํอยจิตให๎หวั่นไหวไปตาม
อําเภอใจ ปัจจุบันแปลวําประหยัด
สันโดษ ในภาษาธรรมแปลวํ า การยิ นดี ตามมี ตามได๎ ไมํ ฟุ้ งเฟ้ อเหํอเหิม เกิ น
ฐานะ แตํในปัจจุบันมักนําไปแปลความหมายวํา ความโดดเดี่ยวเดียวดาย
ทิฏฐิ แปลวํ า ความเห็ น สั ม มาทิ ฏ ฐิ แปลวํ า ความเห็ น ถู ก ความเห็ น ชอบ
มิจ ฉาทิ ฏ ฐิ แปลวํ า ความเห็นผิด แตํบางทีคํา วํ าทิ ฏ ฐิอาจนํา ไปแปลง
ความหมายวํา ความยึดมั่นความเห็นไปในทางไมํดี จนออกจะดื้อรั้น ไมํ
ฟั ง ความคิ ด ความเห็ น ของคนอื่ น ไมํ ส นใจในเหตุ ผลที่ ค นอื่ น นํ า เสนอ
ยกตัวอยํางประโยค เชํน ‚ผู๎ชายคนนี้เป็นคนทิฏฐิแรง‛ เป็นต๎น ดังนี้ เมื่อ
เจอคํ า วํ า ‘ทิ ฏ ฐิ ’ ในหนั งสื อ ธรรมะ โดยไมํ มี คํ า ขยายนํ า หน๎ า ก็ พึ ง
เทียบเคียงดูวํา ‘ทิฏฐิ’ คํานี้ มีความหมายวํา ความเห็นเฉย ๆ ธรรมดา
หรือมีความหมายไปในทางวําดื้อรั้นไมํฟังความคิดเห็นของคนอื่น
มานะ ในภาษาโลกหมายถึงมีความเพียร (วิริยะ) แตํในภาษาธรรมหมายถึง
ความถือตัว เยํอหยิ่ง ถือดี ฉะนั้นเมื่อเจอศัพท๑คําวํามานะในหนังสือธรรมะ
มักจะมีความหมายถึงกิเลสตัวหนึ่ง ซึ่งมีอยูํในจิตของบุคคลที่ยังมีกิเลส
ทั้งหลาย คือความถือตัว เยํอหยิ่ง ถือดี
โลกียะ ภาษาธรรมะหมายถึง สิ่งที่เกี่ยวเนื่ องด๎วยโลก ยังไมํพ๎นโลก ยังไมํถึง
นิพพาน เชํน โลกียสมบัติแปลวําสมบัติของโลก โลกียธรรมแปลวําธรรมที่

๓๖๖
เนื่องด๎วยโลก ธรรมที่ยังไมํพ๎นโลก ซึ่งหมายรวมถึง กาม รูป ฌาน อรูปฌาน แตํบัดนี้ภาษาไทยได๎นํามาใช๎ในความหมายทางกามอยํางเดียว
ซึ่งเป็นการนํามาจํากัดความหมายให๎แคบลงกวําความหมายเดิม ฉะนั้น
เมื่อเจอคําวําโลกีย๑ ในภาษาธรรมะ จงเข๎าใจวําไมํใชํหมายถึงเรื่องกาม
อยํางเดียว

ศัพท์อื่น ๆ
experience แปลวํา เชี่ยวชาญ ชํานาญ มีประสบการณ๑ รู๎ซึ้ง
know แปลวํา รู๎
practice แปลวํา ฝึกฝน
กรรมฐาน คือ ที่ตั้งแหํงการงานทางใจ
ธรรมะกํามือเดียว หมายถึงธรรมะที่เราเอามาใช๎ประโยชน๑ได๎จริง เป็นอุปมา
ซึ่งพระพุทธเจ๎าทํานตรัสกับภิกษุวํา ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมะที่เรารู้
นั้น ประดุจใบไม้ในราวป่า แต่ที่เรานามาสอนเธอ ประดุจใบไม้กา
มือเดียว คือ อันใดคือทุกข์ อันใดคือเหตุให้เกิดทุกข์ อันใดคือความ
ดับทุกข์ อันใดคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้
จึงมีประโยชน์จริง เหมือนกับเจ๎าของโรงสีมีข๎าวมากมาย แตํข๎าวที่จะ
กินได๎ คือข๎าวในหม๎อที่เอามาหุงเทํานั้น นั่นคืออุปมาของธรรมะกํามือ
เดียว
นิพพาน หมายถึง สภาวะจิต หรือสถานที่ ที่ไร๎ทุกข๑ หมดทุกข๑ สิ้นทุกข๑ทั้งหลาย
ทั้งปวง
ปฏิปทา แปลวําการประพฤติตน
ปฏิสัมภิทา คือความแตกฉานในธรรมะ แตกฉานในการอธิบายความหมาย
ธรรมะ แตกฉานในการใช๎ภาษาอธิบายความ แตกฉานในการมีปฏิภาณ
ไหวพริบรวดเร็วทันเหตุการณ๑เฉพาะหน๎า
พระโยคาวจร แปลวําผู๎ใฝ่ในการปฏิบัติธรรมฝึกฝนจิต

ภาคผนวก ข. ศัพท๑อื่น

๓๖๗

ภาวนามยปัญญา แปลวํา ปัญญาในภาคปฏิบัติที่เกิดจากการอบรมฝึกฝนจิต
ภาวนามยปั ญ ญานี่ เ องที่ เ ป็ น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ในการฟาดฟั น กั บ กิ เ ลสใน
ภาคปฏิบัติ
มายา แปลวํา ความไมํมีจริง ความหลอกลวง ความเพ๎อฝัน ความไมํทนทานตํอ
การพิสูจน๑ ความไมํทนทานตํอการพินิจพิเคราะห๑
โลกามิส แปลวําสมบัติที่ชาวโลกสมมุติวํามีคํา มีราคา นําได๎ นํามี นําเอา
โลกุตตระ แปลวําความพ๎นโลก
วิปัสสนาภูมิ คือฐานอันเป็นที่ตั้งแหํงวิปัสสนา ในทางปริยัติแล๎ว ทํานแยกแยะ
เอาไว๎หลายหมวด คือ ขันธ๑ ๕, อายตนะ ๑๒, ธาตุ ๑๘, อินทรีย๑ ๒๒,
อริยสัจ ๔, ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ นั่นเป็นการแยกทางปริยัติ สํวนใน
ภาคปฏิบัติ เรารู๎จักแคํขันธ๑ ๕, อายตนะ ๑๒, อริยสัจ ๔ ก็พอ
ขันธ์ ๕ ก็คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
อายตนะ ๑๒ ก็คือ ๒x๖ คือ ตา-รูป, หู-เสียง, จมูก-กลิ่น, ลิ้น-รส, กายโผฏฐัพพะ, ใจ-ธัมมารมณ๑
อริยสัจ ๔ คือ ทุกข๑ สมุทัย นิโรธ มรรค
สํวน ธาตุ ๑๘ และอินทรีย์ ๒๒ ก็แยกยํอยไปจาก ขันธ๑ ๕ อายตนะ
๑๒ นัน่ เอง ไมํจําเป็นต๎องไปสนใจก็ได๎
วิมุตติ แปลวําความหลุดพ๎น
วิหารธรรม แปลวํา ธรรมอันเป็นเครื่องอยูํ ธรรมอัน เป็นเครื่องอาศัย ของจิ ต
ธรรมอันเป็นที่พักพิงของจิต
ศีลข้ออพรัหมจริยา หมายถึงศีลข๎อ ๓ ในศีล ๘ ที่จะต๎องงดเว๎นการเสพกาม
โดยการประพฤติอยํางพรหมคือ ไมํมีคูํ อยูํผู๎เดียว
สติ แปลวําความระลึกได๎
สัมปชัญญะ แปลวําความรู๎ตัวทั่วพร๎อม
อธิ แปลวํายิ่ง อธิ ศีลแปลวําศีลอันยิ่ง อธิ จิตคือฝึกจิตให๎ยิ่ง อธิ ปัญญาคือ
ฝึกฝนปัญญาให๎ยิ่ง

๓๖๘
อภัยทาน แปลวําการให๎ความไมํมีภัยแกํผู๎อื่น นั่นคือการไมํเบียดเบียนผู๎อื่น
นั่นเอง การถือศีลจัดเป็นอภัยทานอยํางหนึ่ง
อภิญญา คือการรู๎ที่รู๎ยิ่งกวําสามัญชน หรือการที่ทําอะไรได๎ยิ่งกวําสามัญชน
สามารถทําได๎ เป็นอัศจรรย๑
อัปปมาณา ธัมมา แปลวํา สิ่งที่ไมํมีประมาณ ไร๎เขต ไร๎ แดน เป็นคําที่มีความ
หมายถึงโลกุตตรธรรม หรือหมายถึงนิพพาน

๓๖๙

วาทะของ
พระอาจารย๑แก๎ว ปุ๒ฺ ภาโค
วัดพระธาตุชัยมณีศรีฆะโลก (เขาปูน) ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

อยูํได๎แคํวันนี้ก็ดีถมไปแล๎ว คิดอะไรถึงพรุํงนี้
 ผมอาบน้ําปีละหนสองหนเทํานั้น เพราะอธิษฐานให๎กายเป็นแผํนดินไปแล๎ว
 ผู๎ที่ชํวยเหลือเราที่ตามองไมํเห็นมีมากกวํามนุษย๑อีก ถ๎าหากจิตของเราดีพอ
 กลัวตายมันก็ต๎องตายอยูํดี กลัวร๎อนมันก็ต๎องร๎อนอยูํดี ไปกลัวมันทําไม
 เขานิมนต๑ผมให๎อยูํอีกวันจะถวายเงิน ๒ แสน ผมยังไมํอยูํเลย เพราะผมถือ
วําเงินกับผมนั้นเป็นคนละอันกัน แตํธรรมะกับผมนั้นเป็นอันเดียวกัน
 ทุกสิ่งทุกอยํางผมถือวําเป็นมายาทั้งนั้น
 สิ่งที่ผมทําอยํางเอาเป็นเอาตายก็คือธรรมะเทํานั้น
 ใจของคนมันเที่ยงที่ไหน วันนี้มันมาหาเราใจหนึ่ง วันหน๎ามันมาหาเราอีกใจ
หนึ่ง เปลี่ยนไปเรื่อย เราจะไปหวังอะไรจากคนได๎ยังไง
 ความลับไมํมีในโลกหรอกครับ เราทําอะไรพวกกายละเอียดเขารู๎หมด
 ความทุกข๑ทั้งหลายมันรวมอยูํที่ตัวปรุงแตํงของเราเทํานั้น ไมํใชํอยูํที่ไหน
 ค๎นความสุขในกองทุกข๑ให๎ได๎ซิ แล๎วจะอยูํสบาย
 ทํ า ปั จ จุ บั น ให๎ ดี ซิ แล๎ ว อนาคตจะจั ด เรี ย งตั ว อยํ า งดี เ อง มั ว แตํ ไ ปคิ ด ถึ ง
อนาคตที่ยังทําไมํได๎อยูํทําไม ปัจจุบันลงมือทําได๎ ทําไมไมํคิดถึง
 ให๎เรามอบกายถวายชีวิตแกํพระพุทธเจ๎าเสียซิ แล๎วความตายก็ไมํต๎องกลัว
ทําให๎จิตก๎าวเดินออกจากโลกสูํทางธรรมอยํางเต็มตัว
 ระวังให๎ดีกํอนจะได๎ธรรมะขั้นสูงจะถูกเทวดาลองใจ
 ทําจิตของตัวเองให๎ดี แล๎วทุกอยํางเทวดาเขาจะชํวย


๓๗๐
ผมไมํกลัวตายหรอก ผมกลัวเป็นมากกวํา เพราะเป็นอยูํนี่ มันต๎องทนหนาว
ทนร๎อน ทนหิว ทนสารพัด ตายคือหมดทุกข๑นั่นเอง
 ปัญหาทั้งหลาย ผมไมํถือวําเป็นปัญหา ผมถือวําเป็นเรื่องเกิดดับ
 อธิ ษ ฐานตัว เองให๎ต าบอดหูห นวกเสี ย เห็น ก็ แกล๎ งทํ า เป็ น ไมํ เ ห็น ได๎ ยิ น ก็
แกล๎งทําเป็นไมํได๎ยิน
 อาตมาขอโยมสัก ๓ อยํางได๎มั้ย
๑. อยําคิดวําทําดีไมํได๎ดี
๒. อยําคิดวําตายแล๎วไมํเกิด
๓. อยําคิดวําความลับมีในโลก
 เขารักเราก็ดี เขาเกลียดเราก็ดี เขาวําเราดีก็ดี เขาวําเราไมํดีก็ดี
 เจ๎านายที่สําคัญของเราก็คือคําพูด เราจะต๎องทําตามที่เราพูดไว๎
 คําพูดที่เราพูดไปแล๎ว ก็ถือวํ าเป็ นนายของเรา สํ วนไอ๎สิ่งที่ยังไมํได๎พูดก็ยัง
ถือวํายังเป็นลูกน๎องเราอยูํ
 ให๎เราตั้งความจริงใจอยํางจริง ๆ วํ า ชาตินี้เราจะสร๎างแตํความดีแล๎วไมํมี
อะไรขัดขวางได๎
 ปัญหาทั้งหลายถ๎าหากแก๎ได๎หมด รุํนปู่ยําตาทวดเขาคงแก๎กั นหมดไปแล๎ว
คงไมํมีปัญหาตกมาถึงรุํนเรา ความจริงปัญหามันอยูํกับคน คนอยูํที่ไหนปัญหา
มันก็อยูํที่นั่นนั่นแหละ ก็ต๎องแก๎กันไปเรื่อย ๆ ปัญหาทั้งหลาย ผมไมํถือวําเป็น
ปัญหา ผมถือวําเป็นความเกิดดับ
 อยูํก็ดี ตายก็ดี อิ่มก็ดี หิวก็ดี
 คนทั้งหลาย คิดแตํจะแก๎อดีต ฝันเฟื่องเรื่องอนาคต ละเลยการควบคุมจิตใน
ปัจจุบัน ชื่อวํา มองเลยโต๏ะทํางานไป
 ยิ่งจิตทํานแกํกล๎าขึ้น ก็ยิ่งจะไมํอยากจะออกสูํสังคม
พระชุมพล พลป๒ฺโ บัน ทึกเมื่อ มกราคม ๒๕๓๗ ชํวงเวลาที่ ไปกราบ
นมัสการ พระอาจารย๑แก๎ว ปุ๒ฺ ภาโค ที่วัดพระธาตุชัยมณีศรีฆะโลก (เขาปูน)
ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
พระชุมพล พลป๒ฺโ
มกราคม ๒๕๓๗


๓๗๑

ของฝากท๎ายเลํม
ทํานสาธุชนทั้งหลายชายหญิง เวลามีปัญหาชีวิตประเดประดังขึ้นมา หรือ
เวลาประสบความผิดหวังอยํางแรง เวลาถึงคราวอับจนหนทางแก๎ปัญหาไมํตก
ไมํรู๎ จะตัด สิน ใจเลื อกทางชีวิ ตไปทางใดดี จะเลี้ ยวซ๎า ยหรื อจะหันไปทางขวา
ในขณะที่ เ หตุการณ๑ตําง ๆ มาทํ า ให๎วุํ น วายใจนั้น อยํา เพิ่ งรีบ ดํ ว นตัด สิ น ใจ
แก๎ปัญหาอยํางมุทะลุ จะไมํเกิดประโยชน๑อะไร มีแตํเสียกับเสีย หรือบางทีก็
คิ ด ร๎ า ยทํ า ลายตนเองและผู๎ อื่ น ประชดประชั น ชี วิ ต ตํา ง ๆ นา ๆ แล๎ ว เมื่ อ
เหตุการณ๑ผํานไป จะมานั่งเสียใจวําไมํนําทํา
ขอแนะนําทํานสาธุชนทั้งหลายวํา เวลามีเรื่องคับขันทั้งหลายดังที่บรรยายมา
ข๎างต๎นเกิดขึ้น ให๎หันหลังกลับมานั่งสํารวมจิตสวดมนต๑ไหว๎พระดีกวํา แล๎วจะ
บังเกิดปัญญาสามารถรู๎วิธีแก๎ปัญหาได๎อยํางอัศจรรย๑ใจ เพราะวํา บารมีของพระ
พุ ท ธเจ๎ า พระธรรมเจ๎ า พระสงฆเจ๎ า และเทวดาทั้ ง หลาย ทํ า นจะดลใจให๎ รู๎
วิธีแก๎ไขให๎เจอวิธีที่ดีที่สุด สูญเสียน๎อยที่สุด หรือไมํทํานก็จะไปชักจูงคนที่เคยมี
บุญบารมีเนื่องกับเรามาชํวยเหลือเกื้อหนุน
ถึงแม๎วําชํวงเวลาที่เรามีปัญหาจะทําให๎จิตใจเราฟุ้งซํานจําบทสวดมนต๑ไมํไ ด๎
ก็ให๎เอาหนังสือสวดมนต๑มาอํานออกเสียงไป อํานผิดบ๎างถูกบ๎างเพราะใจไมํสงบ
ก็ยังดีกวํานั่งคิดให๎กลุ๎มประสาทเสียเปลํา ๆ หรือถ๎ามันวุํนวายจริง ๆ ก็ให๎ถือ
โอกาสออกไปทําบุญไหว๎พระไหว๎เจดีย๑ไหว๎พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ไมํหํางไกล
บ๎านเรามากนัก อธิษฐานขอพรขอบารมีทํานให๎รู๎วิธีแก๎ไขที่ดีที่สุด และก็อยําตั้ง
หน๎ า ตั้งตาไปขอทํ านอยํา งเดี ย ว เอาอะไรไปถวายทํา นด๎ว ย เชํ น ดอกไม๎ ธู ป
เทียน เตรียมเงินไปหยอดตู๎อนุโมทนาที่นั่นด๎วย มีกี่ตู๎จงหยอดให๎ครบทุกตู๎ ไมํ
มีเงินมากก็แลกเหรียญบาทไปหยอดก็ยังดี แตํจงตั้งจิตทําทานด๎วยความเคารพ

๓๗๒
อยําแสดงอาการเหมือนเอาของไปทิ้ง เพราะวําการทําบุญโดยเคารพจะชํวยให๎
เรามีเดชบารมีที่จะแก๎ปัญหาชีวิตได๎ แตํถ๎าทําบุญโดยไมํเคารพ เราจะไร๎เดชบารมีที่จะนํามาแก๎ปัญหาตัวเองและคนรอบข๎างได๎
จงจําไว๎ให๎มั่น สําเหนียกไว๎ในใจวํา เมื่อเจอปัญหาชีวิต จงชนะปัญหาทั้งหลาย
ด๎วยความดี อยําคิดวําจะไปเอาชนะได๎ด๎วยความชั่วความเลว ถ๎าเอาความเลว
ไปสู๎ จะมีแตํแพ๎กับแพ๎ เริ่มต๎นก็แพ๎ใจตัวเอง พํายแพ๎กิเลสตัวเอง คือกิเลสความ
โลภ ความโกรธ ความหลงไปแล๎ว ตํอไปก็จะไปแพ๎คนอื่น พํายแพ๎ในเกมชีวิต
รวมความวํ า ถ๎ า ตั้ ง ต๎ น ด๎ ว ยความชั่ ว ความเลวแล๎ ว แพ๎ ห มด จนกระทั่ ง ต๎ อ ง
สูญเสียทุกสิ่งทุกอยํางในชีวิตไป
เมื่อเจอปัญหาชีวิตอับจนหนทางขึ้นมา ขั้นแรกต๎องตั้งตนไว๎ให๎ชอบ ตั้งตนไว๎
ในความดี ตั้งตนไว๎ในทาน ศีล สวดมนต๑ภาวนา ไหว๎พระ แผํเมตตา อโหสิ ขอ
ขมา ให๎อภัย อุทิศสํวนกุศล กตัญ๒ูรู๎คุณคน ตั้งตนไว๎ให๎ชอบอยํา งนี้ให๎มั่นคงอยูํ
เถิด ปัญหาทั้งหลายไมํวําใหญํเพียงใด เราจะสามารถชนะได๎ จะสามารถแก๎ไข
คลี่คลายสลายปัญหาไปได๎หมด
ฉะนั้ น ท๎ า ยหนั ง สื อ เลํ ม นี้ จึ ง รวบรวมคํ า อธิ ษ ฐานดี ๆ มาให๎ ทํ า นสาธุ ช น
นําไปใช๎ เอาไปอธิษฐานบํอย ๆ บทไหนชอบและถูกจริต จงเอาไปอธิษฐานทุก
วัน ทํองไมํได๎ก็ไมํเป็นไร อํานไปตามหนังสือ ทําใจให๎สบาย แล๎วชีวิตของทําน
จะดีขึ้นเรื่อย ๆ มีปัญหาอะไรก็จะแก๎ไขได๎งําย ความทุกข๑กังวลใจก็จะน๎อยลง
ปฏิบัติธรรมก็จะบรรลุผลได๎เร็ว
ขอให๎ทํานสาธุชนจงได๎ประโยชน๑จากหนังสือทั้งเลํม และโดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ขอให๎ได๎ประโยชน๑จากของฝากท๎ายเลํมเถิด
ขออนุโมทนา
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๗

๓๗๓

บทปลงสังขาร
มนุษย์เราเอ๋ย
นิพพานมีสุข
ตัณหาหน่วงหนัก
ฉันไปมิได้
ห่วงนั้นพันผูก
ห่วงทรัพย์สินศฤงคาร
จะได้ไปนิพพาน
ยามหนุ่มสาวน้อย
งามแล้วทุกประการ
แต่ล้วนเครื่องเหม็น
เอ็นน้อยเก้าพัน
ให้ร้อนให้เย็น
ขนคิ้วก็ขาว
เส้นผมบนหัว
หน้าตาเว้าวอก
จะลุกก็โอย
เหมือนดอกไม้โรย
จะเข้าที่นอน
พระอนิจจัง
เราท่านเกิดมา

เกิดมาทําไม
อยู่ใยมิไป
หน่วงชักหน่วงไว้
ตัณหาผูกพัน
ห่วงลูกห่วงหลาน
จงสละเสียเถิด
ข้ามพ้นภพสาม
หน้าตาแช่มช้อย
แก่เฒ่าหนังยาน
เอ็นใหญ่เก้าร้อย
มันมาทําเข็ญ
เมื่อยขบทั้งตัว
นัยน์ตาก็มัว
ดําแล้วกลับหงอก
ดูน่าบัดสี
จะนั่งก็โอย
ไม่มีเกสร
พึงสอนภาวนา
พระอนัตตา
รังแต่จะตาย

๓๗๔
ผู้ดีเข็ญใจ
ก็ตายเหมือนกัน
เงินทองทั้งนั้น
มิติดตัวไป
ตายไปเป็นผี
ลูกเมียผัวรัก
เขาชักหน้าหนี
เขาเหม็นซากผี
เปื่อยเน่าพุพอง
หมู่ญาติพี่น้อง
เขาหามเอาไป
เขาวางลงไว้
เขานั่งร้องไห้
แล้วกลับคืนมา
อยู่แต่ผู้เดียว
ป่าไม้ชายเขียว
เหลียวไม่เห็นใคร
เห็นแต่ฝูงแร้ง
เห็นแต่ฝูงกา
เห็นแต่ฝูงหมา
ยื้อแย่งกันกิน
ดูน่าสมเพช
กระดูกกูเอ๋ย
เรี่ยรายแผ่นดิน
แร้งกาหมากิน
เอาเป็นอาหาร
เที่ยงคืนสงัด
ตื่นขึ้นมินาน
ไม่เห็นลูกหลาน
พี่น้องเผ่าพันธุ์
เห็นแต่นกเค้า
จับเจ่าเรียงกัน
เห็นแต่นกแสก
ร้องแรกแหกขวัญ
เห็นแต่ฝูงผี
ร้องไห้หากัน
มนุษย์เราเอ๋ย
อย่าหลงนักเลย
ไม่มีแก่นสาร
อุตส่าห์ทําบุญ
ค้ําจุนเอาไว้
จะได้ไปสวรรค์
จะได้ทันพระพุทธเจ้า
จะได้เข้านิพพาน
อหํ วนฺทามิ สพฺพโส
อหํ วนฺทามิ นิพฺพานปจฺจโย โหตุ

๓๗๕

คาถาเงินล๎าน
ของพระเดชพระคุณหลวงพํอพระราชพรหมยาน (ฤๅษีลิงดํา)
วัดจันทาราม (ทําซุง) ต.น้ําซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ศิษย๑หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

(นะโม ๓ จบ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ก่อนสวดคาถา)
 สัมปะจิตฉามิ ( คาถาสนองกลับ หรือ คาถาอภิญญา )
 นาสังสิโม ( คาถาพญาเตําเรือน หรือ คาถาพระพุทธกัสสป )
 พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ ( คาถาตัดอุปสรรค
ลาภที่จะมา )
 พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม ( คาถาเงินแสน )
 มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม ( คาถาลาภมาไมํขาดสาย )
 มิเตพาหุหะติ ( คาถาเงินล๎าน )





พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานี มามะ พุทธัสสะ
สวาโหม ( คาถาพระปัจเจกพุทธเจ๎า )
สัมปะติจฉามิ ( คาถาเรํงรัดลาภให๎ได๎เร็วขึน้ )
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤๅ ๆ ( คาถามหาลาภของโบราณ )
( บูชา ๙ จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด )

๓๗๖
คาถานี้เป็นคาถามหาลาภ จะชํวยให๎ผู๎ที่ทํองด๎วยความเคารพมีลาภไมํขาด
แคลนตามสมควรแกํวาสนาบารมี กํอนจะวําคาถาให๎นึกถึงพระพุทธเจ๎าและทําน
เจ๎าของคาถาด๎วยความเคารพกํอน การทํองคาถาจะทํองในอิริยาบถใดหรือเวลา
ใดก็ได๎ ขอเพียงให๎ทํองด๎วยใจเคารพ ถ๎าผู๎ทํองมีการให๎ทานด๎วย จะทําให๎คาถา
ให๎ผลดียิ่งขึ้น ถ๎าทํองคาถากํอนให๎ทาน ขณะให๎ทาน และหลังให๎ทานด๎วย คาถา
ยิ่งมีพลัง ยิ่งถ๎าทําจิตให๎เป็นสมาธิขณะทํองด๎วยก็ยิ่งดี วันหนึ่งอยํางน๎อยให๎ทํอง
คาถา ๙ จบ ถ๎ายิ่งทํองมากจบเทําไหรํได๎ยิ่งดี จะไมํอัตคัด ขาดแคลนในสิ่งทั้ง
ปวง รักษาศีล ๕ ด๎วยยิ่งดีมากขึ้น

๓๗๗

จริยธรรมของพระโพธิสัตว๑
๑๐ ประการ
๑. พระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาเลยว่าร่างกายจะไม่มีโรคภัยไข้
เจ็บ
( มีโรคภัยไข๎เจ็บเป็นธรรมดา )

๒. พระโพธิสัตว์ครองชีพโดยไม่ปรารถนาว่าจะไม่มภี ยันตราย
( มีภัยอันตรายเป็นธรรมดา )

๓. พระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาเลยว่าจะไม่มีอปุ สรรคในการ
ชําระจิตให้บริสุทธิ์
( ยํอมมีอุปสรรคเป็นธรรมดา )

๔. พระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาเลยว่าจะไม่มีมารขัดขวางการ
ปฏิบัติภารกิจ
( จะต๎องมีมารมาขัดขวางการปฏิบัติโพธิจิตเป็นธรรมดา )

๕. พระโพธิสัตว์คดิ ว่าจะทํางานให้นานที่สดุ โดยไม่ปรารถนา
จะให้สําเร็จผลเร็ว
( ปลํอยวางเรื่องกาลเวลา ทํางานเพื่องาน )

๖. พระโพธิสัตว์คบเพื่อนโดยไม่ปรารถนาว่าจะได้
ผลประโยชน์จากเพื่อน
( รักผู๎อื่นด๎วยความบริสุทธิใ์ จ )

๓๗๘
๗. พระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาเลยว่าจะให้คนอืน่ ตามใจตนเอง
เสมอไปทุกอย่าง
( ไมํมีความเห็นแกํตัว )

๘. พระโพธิสัตว์ทาํ ความดีกับคนอื่น ไม่ปรารถนาสิง่ ตอบแทน
( ต๎องการให๎คนอื่นพ๎นทุกข๑ )

๙. พระโพธิสัตว์เห็นลาภแล้ว ไม่ปรารถนาจะมีหุ้นส่วนด้วย
(ไมํปรารถนาในลาภและสรรเสริญ)

๑๐. พระโพธิสัตว์ เมื่อถูกใส่รา้ ยป้ายสี ติเตียน นินทาแล้ว ไม่
ปรารถนาจะได้โต้ตอบหรือฟ้องร้อง
( การใสํร๎ายป้ายสี ติเตียน นินทา เป็นธรรมดาของโลก )
จริยธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้ เป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงของพระโพธิสัตว๑ทุก
พระองค๑ เรียกวํา ‚มหาอุปสรรค‛ ซึ่งถ๎าทํานผู๎ปฏิบัติธรรม นํามาทํองทุกวัน จะ
ชํวยขัดเกลาจิตใจให๎ดีงาม ชํวยให๎งํายตํอการบรรลุมรรคผลนิพพาน

๓๗๙

คําอุทิศสํวนกุศล
เวลาบําเพ็ญทาน
อิทัง เม ปุญญัง ผลบุญอันนี้ ทีข่ ๎าพเจ๎าได๎น๎อมถวาย
ขอให๎เป็นปัจจัย แกํมรรคผลนิพพาน ในอนาคตกาลอันใกล๎นี้
ด๎วยเทอญ
อิทัง เม ทานัง ผลทานอันนี้ ที่ข๎าพเจ๎าได๎น๎อมถวาย
ขอให๎ถึง แกํบิดามารดา วงศาคณาญาติ และมิตรสหาย
เปรตอสุรกาย เทวดาทั้งหลาย สรรพสัตว๑ทั้งหลาย เจ๎ากรรม
นายเวร พระภูมิเจ๎าที่ และบริวารของพระภูมิเจ๎าที่ ที่บ๎าน
ของข๎าพเจ๎า ที่ทํางานของข๎าพเจ๎า ขอให๎ได๎รับ เอากุศลอันนี้
ที่ข๎าพเจ๎าได๎น๎อมถวาย สิ้นกาลนานเทอญ

๓๘๐

๓๘๑

คําขอขมาลาโทษทั้ง ๓๑ ภูมิ
ของพระอาจารย๑จําเนียร สีลเสฏฺโ วัดถ้ําเสือ อ.เมือง จ.กระบี่

กายกรรม ๓ วจีก รรม ๔ มโนกรรม ๓ กรรมดีอันใด เป็นบุญ
กุ ศ ล ที่ ข๎ า พเจ๎ า ได๎ ก ระทํ า แล๎ ว ด๎ ว ยกาย วาจา ใจ ในอดี ต ชาติ ก็ ดี
ปัจจุบันชาติก็ดี ขอให๎ถึง แกํทํานทั้งหลาย ที่มีภพมีภูมิ มีชาติเป็นแดน
เกิด มีชรามรณะ มีจิต มีชีวิต มีวิญญาณ มีขัน ธสันดาน มีวิบากแหํง
กรรม มีการกระทํา เจ๎า กรรมนายเวร เจ๎าการบัญชี จตุ โลกบาลทั้ง ๔
ยมบาล มนุษย๑ ๑ สวรรค๑ ๖ พรหม ๒๐ อบายภูมิทั้ง ๔ บัดนี้ข๎าพเจ๎า
ได๎สร๎างกองการกุศล มีผลทานผลศีล ผลภาวนา ผลแผํเมตตา ขอให๎
ถึง แกํ ทํานทั้งหลาย ที่ข๎าพเจ๎า ได๎ลํวงเกิน ทํากรรมไว๎ ด๎วยกายก็ดี
ด๎วยวาจาก็ดี ด๎วยใจก็ดี เจตนาก็ดี ไมํเจตนาก็ดี รู๎ก็ดี ไมํรู๎ก็ดี ตํอหน๎า
กันก็ดี ลับหลังกันก็ดี ขอให๎ทํานทั้งหลาย จงอโหสิกรรม ให๎แกํข๎าพเจ๎า
ตั้งแตํบัดนี้ เป็นต๎นไป อยํามีเวรภัย เกิดชาติหนึ่งภพใด ขอให๎ได๎สร๎าง
แตํกรรมดี สร๎างบารมีของตน ให๎พ๎นภัยพาล ลุลํวงบํวงมาร ในอนาคตกาล อันใกล๎นี้ ด๎วยเทอญ
ข๎าพเจ๎า คิดจะประกอบกิ จ การอัน ใด ที่ไมํ ผิดทํ า นองคลองธรรม
ขอให๎สําเร็จสมปรารถนา เป็นอัศจรรย๑ เหนือมนุษย๑ทั้งปวง

๓๘๒

๓๘๓

คําถอนอธิษฐาน
ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๔ ตุลาคม ๒๕๔๓

อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ตะติยัมปิ อิมงั มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ข๎าพเจ๎าขอถอนคําอธิษฐาน ถอนคําสาป ถอนคําแชํง ที่ข๎าพเจ๎าได๎
ตั้งขึ้น ถึงพร๎อมแล๎ว ด๎วยกิ เลส ด๎วยตัณหา ด๎วยอุปาทาน ด๎วยราคะ
ด๎วยโทสะ ด๎ว ยโมหะ ด๎ว ยมานะ ด๎ วยมิ จฉาทิฏ ฐิ เป็ นไปเพื่ อความ
พยาบาทเบียดเบี ยน สร๎างเวรสร๎ างกรรม ไมํ ประกอบด๎วยธรรม ไมํ
ประกอบด๎วยวินัย ไมํประกอบด๎ว ยกุ ศล ไมํประกอบด๎วยปัญญา ไมํ
ประกอบด๎วยบารมี ที่ข๎าพเจ๎าได๎อธิษฐานไว๎ สาปไว๎ แชํงไว๎ ในอดีต ชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ระลึกได๎ก็ดี ระลึกไมํได๎ก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
ข๎าพเจ๎าขออ๎างเอาพระพุทธเจ๎า พระธรรมเจ๎า พระสงฆเจ๎า แมํพระ
ธรณี แมํพระคงคา แมํพระเพลิง แมํพระพาย และเทวดาทั้งหลายทั้ง
ปวง มาเป็นพยาน วําข๎าพเจ๎าขอถอนคําอธิษฐานเหลํานั้น ถอนคําสาป
เหลํานั้น ถอนคําแชํงเหลํานั้น ร๎อยหน พันหน หมื่นหน แสนหน ล๎าน
หน โกฏิหน ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด๎วยเทอญ
นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน
นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน
ถอนด้วย นะ โม พุท ธา ยะ

๓๘๔
ข๎า พเจ๎ า ขอยกโทษ อโหสิ ก รรม และให๎ อ ภั ย ในความบกพรํ อ ง
ผิดพลาด ของสรรพสัตว๑ทั้งหลายทั้งปวง ทุกชีวิต ทุกจิตวิญญาณ ในที่
ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญ
พระชุมพล พลป๒ฺโ เขียนเมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๓
คําอธิษฐานข๎างบนนี้ ถ๎าใครใช๎อธิษฐานทุกวัน จะชํวยลดวิบากกรรมเวรกรรม
ทางใจลงได๎อยํางมาก
พระชุมพล พลป๒ฺโ
๔ ตุลาคม ๒๕๔๓

๓๘๕

คําแผํบารมีกศุ ลมหาอธิษฐาน
โดย พระชุมพล พลป๒ฺโ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔

ข๎าพเจ๎าขออาราธนาบารมีของพระพุทธเจ๎าทุกพระองค๑ พระปัจ เจกพุทธเจ๎า
ทุกพระองค๑ พระสาวกทุกองค๑ พระโพธิสัตว๑ทุกองค๑ พรหมทุกองค๑ เทวดาทุกองค๑
พํอแมํครูบาอาจารย๑และผู๎มีพระคุณทุกทําน จงมาสถิตอยูํเหนือเศียรเกล๎าของ
ข๎าพเจ๎า ขอให๎คําอธิษฐานของข๎าพเจ๎าศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์จงทุกประการเทอญ
บุ ญกุ ศ ลที่ ข๎ า พเจ๎ า บํ า เพ็ ญมาในอดี ต ชาติก็ ดี ในปั จ จุ บั น ชาติก็ดี และที่ จ ะ
บํ า เพ็ ญ ไปจนกวํ า ที่ จ ะถึง ซึ่ งพระนิ พ พานก็ ดี ที่ จ ะให๎ ผลแกํ ข๎ า พเจ๎ า เพี ย งใด
ข๎าพเจ๎าขออุทิศสํวนกุศลนั้น ให๎แกํจิตวิญญาณทุกดวง ทั้งหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิ
จักรวาล อนันตจักรวาล ขอให๎ทํานทั้งหลายจงได๎อนุโมทนาในกุศลนั้น และจง
พลันบังเกิดเป็นเครื่องสักการะบรรณาการอันเป็นทิพย๑ ที่ทํานยินดีพอใจเป็นร๎อย
เทํ า พั น ทวี ที่ ทํ า นต๎ อ งการ ขอให๎ ทํ า นจงเจริ ญ ด๎ ว ยอายุ วรรณะ สุ ข ะ พละ
ปฏิ ภ าณ ธรรมสาร สมบั ติ พิ พั ฒ นมงคล สมบู ร ณ๑ พู น ผล ด๎ ว ยลาภ ยศ สุ ข
สรรเสริญ และอธิบดีอันเป็นทิพย๑ยิ่งยิ่งขึ้นไป ทํานคิด ปรารถนาสิ่งใด ขอจงได๎
สําเร็จสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการตลอดเวลา ขอให๎ทํานจงสถิตอยูํใน
ฐานะบิดา มารดา ชํวยบํารุงรักษาข๎าพเจ๎าซึ่งอยูํในฐานะลูกสาว-ลูกชาย ให๎
ปราศจากภัยอันตรายจะมาแผ๎วพาน ขอให๎เจริญรุํงเรืองในทุกสิ่งทุกประการ
จนกวําจะเข๎าถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตกาลอันใกล๎นี้ด๎วยเทอญ
อนึ่ง บุญใดที่ทํานทั้งหลายได๎บําเพ็ญมาทุกภพทุกชาติ ข๎าพเจ๎าขออนุโมทนา
ขอให๎ข๎าพเจ๎าจงมีสํวนแหํงบุญนั้นจงทุกประการ ขออุทิศบุญจากการอนุโมทนา
นี้ ให๎แกํเจ๎า กรรมนายเวรและเทวดาที่รักษาข๎าพเจ๎า ขอป่าวประกาศคุณงาม
ความดีของทําน ไปตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนั นตจักรวาล จิ ต

๓๘๖
วิญญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา จงรับรู๎รับทราบ คุณงามความดี ที่
ทํานได๎ทําแล๎ว จงทุกประการเทอญ
สิ่งใดที่ข๎าพเจ๎าได๎เคยลํวงเกินทํานทั้งหลายด๎วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ในอดี ต ชาติ ก็ดี ปั จ จุ บั น ชาติ ก็ ดี ข๎ า พเจ๎ า ขอกราบแทบเท๎ า ขอขมา ขอทํ า น
ทั้งหลายจงโปรดเมตตายกโทษอโหสิกรรมให๎แกํข๎าพเจ๎าด๎วยเทอญ
สิ่งใดที่ทํานทั้งหลายได๎เคยลํวงเกินข๎าพเจ๎ามาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี
ข๎าพเจ๎าขอยกโทษอโหสิกรรมให๎ทั้งหมดทั้งสิ้น
ขออุ ทิ ศ กุ ศ ล ไปกั บ กระแสเมตตาจิ ต ของทํ า น ลู ก หลานบริ ว ารและผู๎ ที่
เกี่ ย วข๎ องกั บ ทํ า น จะอยูํ ภพใดภู มิ ใ ด ขอจงได๎ รั บ บุญกุ ศลจากข๎ า พเจ๎ า จงทุ ก
ประการเทอญ
ขอทํ า นทั้ ง หลายจงชํ ว ยเสริ ม พลั ง บารมี แ กํ ข๎ า พเจ๎ า เมื่ อ ข๎ า พเจ๎ า คิ ด จะ
ประกอบกิจการอันใด ที่ไมํผิดทํานองคลองธรรม ขอให๎พลันสําเร็จเป็นอัศจรรย๑
เหนือมนุษย๑ทั้งปวงด๎วยเทอญ
ขออัญเชิญพระศรีอาริย๑ เจ๎าแมํกวนอิม พระกษิตคิ รรภ๑โพธิสัตว๑ พระอรหันต๑จี้
กง เซียนทั้งแปด พระอิศวรนารายณ๑ พระอินทร๑ พระพรหม พระยม พระกาล
ท๎าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ แมํพระธรณี แมํพระคงคา แมํพระเพลิง แมํพระพาย พระ
โพธิสัตว๑ทั้งหลาย เทวดาทั้งหลาย นายนิริยบาลทั้งหลาย ทํานผู๎มีตาทิพย๑ หูทิพย๑
ใจทิพย๑ทั้งหลาย ทํานผู๎มีวิชชา อภิญญา ปฏิ สัมภิทาทั้งหลาย จงมารับเอาสํวน
กุ ศล และเป็ น พยานในการสร๎ า งกุ ศลและอุ ทิศสํ ว นกุ ศล พร๎ อมทั้ งนํ า ขํ า วคํ า
อธิษฐานของข๎า พเจ๎ า ไปบอกกลํา วแกํส รรพสัตว๑ ให๎รู๎ทั่วหน๎ ากันทุ กภูมิ ทุกชั้ น
และชํวยทําคําอธิษฐานนั้นให๎เป็นจริงด๎วยเทอญ
คําแผ่บารมีกุศลมหาอธิษฐานนี้ ถ้าใครใช้อธิษฐานทุกวันจะช่วยเสริมบารมีให้
สําเร็จผลดังใจปรารถนาทุกประการ
( ไม่สงวนลิขสิทธิ์ เอาไปพิมพ์เผยแพร่ได้ )

๓๘๗

คําอธิษฐานเพื่อพ๎นทุกข๑โทษเวรภัย
หลวงพํอชุมพล พลป๒ฺโ

๑๕ มกราคม ๒๕๔๗

สิ่งใดที่ข๎าพเจ๎าได๎เคยกระทําไปโดยไมํสมควรแกํศักดิ์ศรีและฐานะ
กระทําไปโดยไมํละอายตํอบาป ไมํเกรงกลัวตํอบาป
ได๎เคยหักหลังทรยศ คดโกง ตํอทํานผู๎มีพระคุณ ผู๎มีบุญคุณ ตํอ
ทํานผู๎มีความซื่อสัตย๑ จงรักภักดี จริงใจ ตํอข๎าพเจ๎า
ได๎เคยลบหลูํลํวงเกิน ตํอทํ านผู๎มีคุณธรรมอันสูงสํง เพราะความ
รู๎เทําไมํถึงการณ๑ก็ดี หรือเพราะความเยํอ หยิ่งถือดี ยกตนขํมทําน
มาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี
บัดนี้ข๎าพเจ๎าสํานึกผิดแล๎ว ข๎าพเจ๎ายอมรับผิดแล๎ว ข๎าพเจ๎าขอสํง
จิตไปกราบแทบเท๎า ขอขมาขอลาโทษ ตํอทุกทําน ที่ข๎าพเจ๎ าได๎เคย
ลํวงเกิน มาแล๎วทั้งหลาย
ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าทุก ๆ พระองค๑ ได๎โปรดเมตตามาเป็น
พยาน ในการขอขมาขอลาโทษ ณ กาลครั้งนี้ด๎วยเทอญ
ขอให๎ข๎าพเจ๎า พ๎นจากทุกข๑โทษเวรภัยทั้งปวง พ๎นจากเคราะห๑
กรรมทั้งปวง พ๎นจากคําสาปแชํงทั้งปวง พ๎นจากโรคประสาททั้งปวง
พ๎นจากความเดือดร๎อนกระวนกระวายใจทั้งปวง ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้
ด๎วยเทอญ

๓๘๘

๓๘๙

คําประกาศโทษตน
หลวงพํอชุมพล พลป๒ฺโ

ปวง

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ข๎าพเจ๎าขอป่าวประกาศโทษตนตํอเทวดาผู๎ทรงเกียรติทั้งหลายทั้ง

อันตัวข๎าพเจ๎านี้ ได๎มีความเคารพตํอพระพุทธเจ๎า พระธรรมเจ๎า
พระสงฆเจ๎า วําเป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุดมานานแล๎ว แตํมีความชั่วที่ยัง
แก๎ไขไมํหมดอยูํหลายข๎อ และมีความดีที่ยังทําไมํลุลํวงอยูํหลายประการ
ถือวําเป็นข๎อบกพรํองของข๎าพเจ๎าอยํางยิ่ง
ข๎าพเจ๎าขอกราบขอขมาขอลาโทษตํอพระพุทธเจ๎า พระธรรมเจ๎า
พระสงฆเจ๎า และเทวดาผู๎ทรงเกียรติทั้งหลายทั้งปวง มา ณ โอกาสนี้
ขอให๎เทวดาผู๎ทรงเกียรติทั้งหลายทั้งปวง จงโปรดเมตตา ยกโทษ
อโหสิกรรม ให๎อภัย และชํวยเหลือข๎าพเจ๎า ในที่ทุกสถาน ในกาลทุก
เมื่อเทอญ
(คํ า ประกาศโทษตนนี้ ใครใช้ อ ธิ ษ ฐานทุ ก วั น จะทํ า ให้ จิ ต ใจผ่ อ งใส
เจริญก้าวหน้าในทางธรรมเป็นที่รักแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง)

๓๙๐

๓๙๑

คําอธิษฐานเพื่อเจริญธรรม
หลวงพํอชุมพล พลป๒ฺโ

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗

ความผิดพลาดใด ๆ ที่ข๎าพเจ๎าได๎กํอไว๎ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ ดี แล๎วดื้อด๎านไมํยอมรับ หรือปั้นโยนบาปไปให๎ผู๎อื่น ต๎องรับ
โทษเดือดร๎อนแทน ที่ข๎าพเจ๎าระลึกได๎ก็ดี ระลึกไมํได๎ก็ดี
บัดนี้ ข๎าพเจ๎าได๎บังเกิดความละอายตํอบาป ความเกรงกลัวตํอ
บาปเป็นอยํางยิ่ง ข๎าพเจ๎าขอยอมรับสํานึกผิด ตั้งจิตขอขมา ตํอหน๎า
พระพุทธ ตํอหน๎าพระธรรม ตํอหน๎าพระสงฆ๑ ตํอหน๎าพระโพธิสัตว๑ทุก
องค๑ ตํอหน๎าเทวดาทั้งหลาย ตํอหน๎าจิตวิญญาณทุกดวง
ขอแสดงอาการ
ละพยศ ลดมานะ ละทิฏฐิ ขอสํานึกผิดใน
บาปกรรมที่ทํามา ตํอไปนี้จะตั้งตา ละชั่ว ประพฤติดี ทําจิตให๎ขาว
รอบ เชื่อฟังพระพุทธเจ๎า เคารพพระธรรม เดินตามพระอริยสงฆ๑
ขอให๎ ข๎ า พเจ๎ า พ๎ น จากทุ ก ข๑ โ ทษเวรภั ย พ๎ น จากเสนี ย ดจั ญ ไร
ข๎าพเจ๎าจะสร๎างกุศลอันใด ขอให๎สําเร็จสมปรารถนา เจริญก๎าวหน๎าใน
เส๎นทางนิพพาน คุณธรรมทุกประการจงบังเกิดขึ้นในใจข๎าพเจ๎า ณ
กาลบัดเดี๋ยวนี้ด๎วย เทอญ
คําอธิษฐานเพื่อเจริญธรรมนี้ ใครใช้อธิษฐานทุกวัน จะช่วยให้จิตใจเบิก บาน
ไม่เศร้าหมอง เจริญก้าวหน้าในทางธรรม

๓๙๒

๓๙๓

คาถาเชื่อมจิต
กับพระโพธิสัตว๑ทุกองค๑
หลวงพํอชุมพล พลป๒ฺโ

๑๓ กันยายน ๒๕๔๘

ตั้งเครื่องสักการะขึ้นมา (คําว่าเครื่องสักการะนั้นอาจเป็นธูปเทียนหรือดอกไม้
หรือพวงมาลัยหรือน้ําหนึ่งแก้วก็ได้ ถ้าไม่มีอะไรเลยให้เอาดวงจิตที่อ่อนน้อมเป็น
เครื่องสักการะ ขอเพียงให้ทําด้วยความเคารพ เอาใจเป็นใหญ่) จากนั้นอธิษฐาน
ดังนี้

เครื่องสัก การะนี้ ข๎าพเจ๎าขอประดิษฐาน เพื่อถวายเป็นเกียรติแกํ
พระโพธิสัตว๑ทุกองค๑และบริวารทั้งปวง โดยเฉพาะอยํางยิ่ง พระศรี อาริยเมตไตรยโพธิสัตว๑และบริวาร พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว๑และบริวาร
พระกษิติครรภ๑โพธิสัตว๑และบริวาร (อาจเพิ่มพระโพธิสัตว์ที่เราเคารพเป็น
พิเศษไปอีกได้ตามสะดวกและตามศรัทธา เช่นหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้และบริวาร
หลวงพ่อปานวัดบางนมโคและบริวาร ครูบาศรีวิชัยและบริวารเป็นต้น ก็ได้ )

บุญกุศลที่ข๎าพเจ๎าได๎บําเพ็ญมาในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดี ที่จะ
ให๎ผลแกํข๎าพเจ๎าเพียงไร ข๎าพเจ๎าขออุทิศกุศลนั้น ให๎แกํพระโพธิสัตว๑
ทุกองค๑และบริวารทั้งปวง จงทุกประการเทอญ
อนึ่งบุญใดที่พระโพธิสัตว๑ทุกองค๑และบริวารทั้งปวง ได๎บําเพ็ญมา
ทุกภพทุกชาติ ข๎าพเจ๎าขอกราบอนุโมทนา ขอให๎ข๎าพเจ๎า จงมีสํวนแหํง
บุญนั้น จงทุกประการ ขออุทิศบุญจากการอนุโมทนานี้ ให๎แกํเจ๎า กรรม
นายเวรและเทวดาที่รักษาข๎าพเจ๎า ขอป่าวประกาศคุณงามความดีของ
ทํ า น ไปตลอดหมื่ น โลกธาตุ แสนโกฏิ จั ก รวาล อนั น ตจั ก รวาล จิ ต

๓๙๔
วิญญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา จงรับรู๎รับทราบ คุณงาม
ความดี ที่ทํานได๎ทําแล๎ว จงทุกประการเทอญ
สิ่งใดข๎าพเจ๎า ได๎เคยลํวงเกินทํานทั้งหลาย ด๎วยกายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม ข๎าพเจ๎าขอกราบแทบเท๎าขอขมา ขอทํานจงโปรดเมตตายก
โทษอโหสิกรรม ให๎แกํข๎าพเจ๎าด๎วยเทอญ
สิ่งใดที่ทํานได๎เคยลํวงเกินข๎าพเจ๎า มาในอดีต ชาติก็ดี ปัจจุบันชาติ
ก็ดี ข๎าพเจ๎าขอปวารณาให๎เป็นอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น
ข๎าพเจ๎าขออุทิศกุศล ไปกับกระแสเมตตาจิต ของพระโพธิสัตว๑ทุก
องค๑และบริวารทั้งปวง สัตว๑ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิ
จักรวาลอนันตจักรวาล จงมีสํวนแหํงกุศล ที่ข๎าพเจ๎าได๎บําเพ็ญมาจงทุก
ประการเทอญ
ข๎ า พเจ๎ า ขอพรวํ า เมื่ อ ใดที่ ข๎ า พเจ๎ า อุ ทิ ศ กุ ศ ล แผํ เ มตตา และ
อธิษฐานจิต ขอให๎ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ คล๎ายประหนึ่งวํา ทํานทั้งหลายได๎
โปรดเมตตาบันดาลให๎เป็นไปด๎วยเทอญ
( การเชื่อมจิตกับพระโพธิสัตว์ทุกองค์และบริวารทั้งปวงหมายถึงเราได้ทําการ
ผูกมิตรกับท่านผู้ที่อยู่ในสายการสร้างบารมีทั้งหมดทั้งสิ้นเลย ฉะนั้นคาถาเชื่อม
จิ ต กั บ พระโพธิ สั ต ว์ ทุกองค์ นี้ ถ้ า ใครใช้ ทุ กวั น จะทํ า ให้ผู้นั้ น มี จิ ตพิ เ ศษกว่ า คน
ธรรมดาทั่วไป เวลาอธิษฐานอะไร ถ้าไม่ผิดทํานองคลองธรรม จะสัมฤทธิ์ผลง่าย
กว่าคนทั้งหลาย เวลาประกอบกิจการอันเป็นกุศลที่อยู่ในขอบข่ายการสร้างบารมี
ก็จะสําเร็จง่าย เพราะพระโพธิสัตว์ทุกองค์และบริวารทั้งปวงจะมาช่วย )

๓๙๕

คําแผํเมตตา ๖ ทิศ
หลวงพํอชุมพล พลป๒ฺโ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

สัตว๑ทั้งหลายทั้งปวง ในทิศเบื้องหน้า จงเป็นสุขเถิด จงพ๎นทุกข๑
เถิด จงมีสํวนแหํงกุศล ที่ข๎าพเจ๎าได๎บําเพ็ญมาแล๎วด๎วยดี ในกาลทุกเมื่อ
เถิด
(เปลี่ยน ทิศเบื้องหน้า เป็น ทิศเบื้องขวา, ทิศเบื้องหลัง, ทิศเบื้องซ้าย, ทิศ
เบื้องล่าง และ ทิศเบื้องบน ตามลําดับ เพื่อให้ครบ ๖ ทิศ)

ขอกระแสแหํงความอํอนน๎อมถํอมตน และกระแสเมตตาจิตของ
ข๎าพเจ๎า จงแผํไปตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล
จิตวิ ญญาณดวงใดสัม ผั สกระแสนี้ ขอให๎มี สํวนแหํ งบุญ ที่ข๎า พเจ๎ าได๎
บํ า เพ็ ญ มาแล๎ ว จงทุ ก ประการ จิ ต วิ ญ ญาณดวงใดที่ รู๎ แ ล๎ ว ขอจง
อนุโมทนาเองเถิด จิตวิญญาณดวงใดที่ยังไมํรู๎ ขอให๎เทวดาผู๎ทรงเกียรติ
ทั้งหลายจงบอกจิตวิญญาณเหลํานั้นให๎รู๎ เพราะเหตุที่ได๎อนุโมทนาใน
กุศลที่ข๎าพเจ๎าได๎บําเพ็ญ จิตวิญญาณเหลํานั้นจงเป็นสุขพ๎นทุกข๑ทั้งปวง
ความปรารถนาที่ดีงามของจิตวิญญาณเหลํานั้นจงเต็มรอบบริบูรณ๑ทุก
ประการด๎วยเถิด
เทวดาผู๎ทรงเกียรติองค๑ใดที่นํากระแสจิตของข๎าพเจ๎าไปปรากฏใน
ที่ตําง ๆ ขอให๎มีสํวนในบุญของข๎าพเจ๎าจงทุกประการ

๓๙๖

๓๙๗

คําอธิษฐานที่พุทธคยา
หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโ

ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้แจ้งแทงตลอดบรรลุเข้าถึงตามในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แจ้งที่โพธิมณฑล
ขอให้ ข้ า พเจ้ า มี บ ารมี ยิ่ ง ใหญ่ ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยทรั พ ย์ สุ ข ภาพ ปั ญ ญา
อภิญญา คุณธรรมและบริวาร เพื่อที่จะสืบพระศาสนาของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อใดที่ข้าพเจ้าคิดประกอบในกิจอันเป็นกุศล ขอให้เทวดาและมนุษย์
ทั้งปวงช่วยเกื้อหนุนและโอนอ่อนผ่อนตามอุปถัมภ์ค้ําชูให้กิจการนั้นสําเร็จ
เป็นอัศจรรย์
ขอให้จิตของข้าพเจ้าใกล้ชิดกับพระพุทธคุณเป็นที่ยิ่งจนสามารถเข้าถึง
คุ ณ ธรรมอั นพิ เ ศษทั้ ง ปวงอั น เป็ นส่ว น วิ ชชา อภิ ญญา ปฏิ สัมภิ ท า และ
โลกุตตร ด้วยวิธีการเพียงแค่ระลึกถึงพระพุทธคุณด้วยความเคารพ
ขอให้เทวดาที่เป็นฝ่ายสัมมาทิฏฐิและฝ่ายอริยะทั้งหลายจงรับรู้จิตที่มี
ความศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นที่ยิ่งของข้าพเจ้าและมาให้ความเมตตา
เอ็นดูคุ้มครองรักษาช่วยเหลือเกื้อหนุนให้ข้าพเจ้าปราศจากภัยอันตราย
และมีความเจริญรุ่งเรืองในทิศทางที่บัณฑิตปรารถนาในกาลทุกเมื่อ
ขอให้ข้าพเจ้าได้ตาทิพย์หูทิพย์และเจโตปริยญาณ สามารถระลึกชาติ
แต่หนหลัง มีญาณรอบรู้เหตุการณ์ทั้งปวง ได้มโนมยิทธิ สามารถหยั่งรู้
ความคิดคน ขอให้รู้อดีตอนาคตปัจจุบัน รู้กรรมของสัตว์ รู้ภพภูมิทั้งปวง
ขอให้หมดอวิชชาตัณ หาอุปาทานและอกุ ศลกรรม สําเร็จอรหันต์พร้อม

๓๙๘
ด้วยปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ วิโมกข์ ๘ พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้น
เคราะห์เสนียดจัญไรปราศจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง
เมื่อใดที่ข้าพเจ้าคิดจะให้ทานขออย่าได้ขาดแคลนซึ่งไทยธรรม
ผู้ใดอธิษฐานจิตถึงข้าพเจ้า ขอให้ได้รับการช่วยเหลือตามสมควรแก่
กรณี
ผู้ ใ ดคิ ด ถึ ง ข้ า พเจ้ า หรื อ เข้ า ใกล้ ข้า พเจ้ า ขอให้ ห มดความทุ ก ข์ ค วาม
กระวน-กระวายใจ ขอให้เป็นสุขสงบใจ
เมื่อใดที่ข้าพเจ้าอุทิศกุศล แผ่เมตตา และอธิษฐานจิต ขอให้ศักดิ์สิทธิ์มี
ฤทธิ์และถึงทุกคนที่ข้าพเจ้าตั้งใจประสงค์
เมื่ อใดที่ ข้า พเจ้ าตั้ง จิ ตอธิษ ฐานอั นประกอบด้ ว ยธรรม ขอให้เทวดา
ทั้งหลายไม่สามารถเพิกเฉยต่อคําอธิษฐานอันเป็นธรรมนั้นได้
ขอให้ข้าพเจ้าชนะมารชนะอุปสรรคทั้งปวงในกาลทุกเมื่อ
ขอให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ขึ้นชื่อว่าการเกิดอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าอีก
เลย ตายจากชาตินี้ขอให้เข้าถึงพระนิพพานตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไป
ขอให้ข้าพเจ้าเจริญในพรหมจรรย์ เจริญในพระพุทธศาสนา แตกฉาน
ก้าวหน้าในทางธรรม ขอให้ดับทุกข์ทั้งปวงสิ้นลงในอนาคตอันใกล้นี้
ขอให้มีโอกาสพบบัณฑิต ครูบาอาจารย์ และสหธรรมิก ที่เป็นอริยะหรือ
ที่เป็นพระขีณาสพ พร้อมทั้งได้รับการเกื้อหนุนในเส้นทางไปสู่นิพพาน
เมื่อใดที่ข้าพเจ้าคิดประกอบกิจการอันเป็นกุศลเป็นธรรม ขออย่าได้มี
ใครมาขัดขวาง
ขอให้ข้าพเจ้าได้บริวารที่ซื่อสัตย์จงรักภักดี ไม่หักหลังทรยศคดโกงและ
ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม
ที่ใดที่ข้าพเจ้าแผ่กระแสเมตตาจิตไป ขอให้ ที่นั้นสงบร่มเย็นเป็นสันติ
สุข
ขอให้ข้าพเจ้ามีลาภ มีความสามารถ มีอํานาจ มีเดช ที่จะตอบแทนบุญ คุณพระศาสนา บุพการีชน ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ และญาติมิตรบริวาร
ที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อข้าพเจ้า

ของฝากท๎ายเลํม

๓๙๙

ผู้ใดที่ระลึกถึงข้าพเจ้าด้วยความเคารพขอให้ผู้นั้นจงเข้าสู่อริยมรรค
อริยผลได้อย่างง่ายดาย
ข้าพเจ้าอยู่ที่ใดขอให้ที่นั้นเป็นมงคลสถานสําหรับการบําเพ็ญทาน การ
รักษาศีล การเจริญภาวนา และเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายดาย หรือแม้แต่ว่า
ผม ขน เล็บ ฟัน กระดูก ของข้าพเจ้าประดิษฐานในที่ใด ขอให้สถานที่นั้น
เป็นมงคลสถานของผู้ใฝ่ธรรมด้วย
เมื่อใดที่ข้าพเจ้าแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล ขอให้กระแสเมตตาและ
คําอธิษฐานจิตอุ ทิศกุ ศลของข้า พเจ้ า จงแผ่ไ ปตลอดอนั นตจัก รวาล ถ้ า
หากไม่ มีก รรมมาขวางกั้ นแล้ ว ขอให้จิ ต วิ ญ ญาณทั้ ง หลายสามารถรั บ
กระแสเมตตาและส่วนบุญของข้าพเจ้าได้ไม่ว่าจะอยู่ในจักรวาลอาณาเขต
ใดก็ตาม
เมื่อใดที่ข้าพเจ้าอธิษฐานจิตในเรื่องที่เป็นกุศลแล้ว ขอให้เทวดาที่เป็น
สัมมาทิฏฐิทั้งหลายมาเกื้อหนุนให้คําอธิษฐานนั้นสําเร็จเป็นอัศจรรย์ใน
กาลทุกเมื่อเทอญ
บุคคลใดที่ช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้าขอให้เขาผู้นั้นได้รับความช่วยเหลือ
เกื้อกูลจากเทวดาทั้งหลาย
ขอให้ข้า พเจ้ าปราศจากภัยอันตรายต่อการปฏิ บัติธรรม ทั้ง ภัยที่ เกิ ด
จากภายนอกและภัยที่เกิดจากภายใน
บุคคลใดระลึกนึกถึงข้าพเจ้า ขอให้ผู้นั้นเกิดศรัทธาคิดบริจาคทานใน
พระพุทธศาสนา คิดรักษาศีล คิดประพฤติธรรม
บุคคลผู้ใดที่ไม่เป็นอาภัพพบุคคล ที่มีความเคารพศรัทธาและประพฤติ
ตามโอวาทของข้าพเจ้าอย่างจริงจังไม่ลังเล ขอให้เขาเหล่านั้นได้ดวงตา
เห็นธรรมอย่างง่ายดาย
ขอให้กระแสจิตและวาจาสุภาษิตของข้าพเจ้าสามารถช่วยให้คนเข้าถึง
ธรรมได้ง่ายดายยิ่งขึ้น
วันใดที่ข้าพเจ้าดับขันธ์ ขอให้บังเกิดธรรมสังเวชแก่สรรพสัตว์จํานวน
มากมาย และจงเป็นเหตุให้สัตว์เหล่านั้ นเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา
อย่างมั่นคงและได้เข้าสู่ธรรมขั้นสูงในกาลต่อไป

๔๐๐
ธรรมะใดที่ข้าพเจ้า เขียน บันทึก แสดงไว้ ขอให้ธรรมะเหล่านั้นได้รับ
การเผยแพร่สืบทอดต่อไปอีกอย่างน้อย ๕๐๐ปี นับจากวันที่ข้าพเจ้าดับ
ขันธ์ ขอให้เรื่องราวของข้าพเจ้าและธรรมะที่ข้าพเจ้าแสดงไว้จงเป็นปัจจัย
ให้สัตว์จํานวนมากเข้าถึงพระไตรสรณาคมน์และโลกุตตรธรรม
สถานที่ใดที่ ผม ขน เล็บ ฟัน กระดูกของข้าพเจ้าประดิษฐานอยู่ ขอให้ที่
นั้นไม่มีผู้อดอยากขาดแคลน บุคคลใดที่เคารพบูชา จงเจริญด้วย ลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข และ คุณธรรมทั้งปวง
เทวดาองค์ใดที่ช่วยทําให้คําอธิษฐานของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีส่วน
กุศ ลทั้ ง ปวงของข้า พเจ้ า ขอให้เจริญด้ วยทิ พ ยสมบัติ ได้ เข้าสู่สุ ค ติ ภูมิที่
ละเอียดยิ่ง ๆ ขึ้นไปจนถึงนิพพาน
(พระชุมพล พลปํฺโ เขียนคําอธิษฐานนี้เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ตามคําขอ
ของลูกศิษย์ที่อยากมีตัวอย่างคําอธิษฐานที่จะได้นําไปปรับปรุงเนื้อหาและถ้อยคํา
เพื่อนําไปใช้ตามความต้องการและศรัทธาของแต่ละคน จึงได้จินตนาการเขียน
ตัวอย่างมาให้ดู ส่วนใครอยากจะอธิษฐานเรื่องอะไรแบบไหนอย่างไร ก็เป็นสิทธิที่
แต่ละบุคคลจะทําได้ทั้งนั้น ถ้าไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน)

๔๐๑

คําอธิษฐานย๎ายบัญชีทองคํา
หลวงพํอชุมพล พลป๒ฺโ

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒

(ตั้งเครื่องสัก การะต่อหน้าพระพุทธรูป เครื่องสักการะนี้อาจจะเป็นบายศรี
หรือดอกไม้ธูปเทียนเท่าที่พอจะจัดหาได้ ถ้าไม่มีอะไรเลยก็ตั้งน้ําบริสุทธิ์ขึ้นมาสัก
แก้ว ให้ตั้งใจเอาเจตนากุศลเป็นสําคัญ)

(คําบูชาครู)
ข๎าพเจ๎าทั้งหลายขอน๎อมสักการะครูบาอาจารย๑เจ๎าทั้งหลาย อันมีสมเด็จพระ
พุทธเจ๎าทุกพระองค๑เป็นอาทิ ในฐานะพระบรมครูของโลกธาตุ โดยเฉพาะอยําง
ยิ่ง สมเด็จพระพุทธเจ๎าองค๑ปฐมบรมครู ขอกราบอาราธนาอัญเชิญพระผู๎มีพระภาคเจ๎าทั้งหลาย มาประสิทธิเหนือเกล๎าเหนือเกศของข๎าพเจ๎า ที่จะดําเนินมงคล
พิธีให๎ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ และข๎าพเจ๎าขอสัก การะครูบาอาจารย๑ของข๎าพเจ๎าทุกภพ
ทุกชาติ ครูบาอาจารย๑ที่ชํวยให๎ข๎าพเจ๎าแตกฉานในสรรพวิชาการ ครูบาอาจารย๑ที่
สอนวิชาการที่ไมํเป็นโทษ ขอจงโปรดเมตตาถํอมองค๑ลงมารับการสัก การะบูชา
ครูบาอาจารย๑ของข๎าพเจ๎า ด๎วยเดชแหํงความอํอนน๎อมถํอมตนและความกตัญ๒ู
ตํอครูบาอาจารย๑นี้ ขอให๎ข๎าพเจ๎าทั้งหลายประกอบมงคลพิธี ได๎ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์
เพื่ อ ความเจริ ญ รุํ ง เรื อ งของข๎ า พเจ๎ า ทั้ ง หลาย ด๎ ว ยเดชแหํ ง บารมี ข องครู บ าอาจารย๑เจ๎าทั้งหลาย เมตตาบันดาลให๎เป็นไปในกาลทุกเมื่อเทอญ
เครื่องสักการะทั้งหลายเหลํานี้ ข๎าพเจ๎าขอตั้งเพื่อเป็นเกียรติแกํ พระพุทธเจ๎า
ทุกพระองค๑ พระปัจเจกพุทธเจ๎าทุกพระองค๑ พระอริยสาวกทุกองค๑ พระโพธิสัตว๑
ทุกองค๑ พรหมทุกองค๑ เทวดาทุกองค๑ พํอแมํครู บาอาจารย๑ ทํานผู๎มีพระคุณทุก
ทํ า น ขอทํ า นจงโปรดเมตตาถํอ มองค๑ ล งมารั บ การบู ช าสั ก การะเหลํ า นี้ เพื่ อ

๔๐๒
ประโยชน๑และความสุข เพื่อมงคลชีวิต เพื่อความเจริญก๎าวหน๎า ในการปฏิบัติ
ธรรมของข๎าพเจ๎า ตลอดสิ้นกาลนาน จนกวําจะถึงพระนิพพาน ในอนาคตกาล
อันใกล๎นี้ด๎วยเทอญ

(บทบวงสรวงท้าวมหาราชทั้ง ๔)
ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา
คันธัพพานัง อาธิปะติ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อัฏฐังสุ
ทักขินัญจะ ทิสัง ราชา
กุมภัณฑานัง อาธิปะติ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อัฏฐังสุ
ปัจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา
นาคานัง อาธิปะติ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อัฏฐังสุ
อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา
ยักขานัง อาธิปะติ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อัฏฐังสุ
ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ
ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข
จัตตาโร เต มะหาราชา
ทัททัลละมานา อัฏฐังสุ

ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
วิรูปักโข ปะสาสะติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
กุเวโร ตัปปะสาสะติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก
กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง
สะมันตา จะตุโร ทิสา

๔๐๓

ของฝากท๎ายเลํม

(บทชุมนุมเทวดา)
สัคเค กาเม จะ รูเป คิรสิ ิคะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ฯ ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ฯ
ข๎าพเจ๎าขอตั้ง คารวจิตและกัลยาณจิต แกํเทวดาผู๎ทรงคุณและบริวารผู๎ทรง
เกียรติทั้งหลายทั้งปวง บุญกุศลที่ข๎าพเจ๎าได๎บําเพ็ญมาในอดีต ชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี และที่บําเพ็ญไปจนกวําที่จะถึงซึ่งพระนิพพานก็ดี ที่จะให๎ผลแกํข๎าพเจ๎า
เพียงไร ขอถวายแกํทํานทั้งหลายที่มาในมงคลพิธีนี้ อยํางเต็มที่จงทุกประการ
ขอให๎ ทํา นจงได๎ อนุ โ มทนาในกุ ศลนั้ น และจงพลั น บั งเกิ ด เป็ น เครื่ อ งสั ก การะ
บรรณาการอันเป็นทิพย๑ ที่ทํานยินดีพอใจเป็นร๎อยเทําพันทวีที่ทํานต๎องการ ขอ
ทํานจงเจริญในภูมิทิพย๑ภูมิธรรมของทํานยิ่ง ๆ ขึ้นไปด๎วยเทอญ
อนึ่ง บุญใดที่ทํานทั้งหลายได๎บําเพ็ญมาทุกภพทุกชาติ ข๎าพเจ๎าขออนุโมทนา
ขอให๎ข๎าพเจ๎าจงมีสํวนแหํงบุญนั้นจงทุกประการ ขออุทิศบุญจากการอนุโมทนานี้
ให๎แกํเจ๎ากรรมนายเวรและเทวดาที่รักษาข๎าพเจ๎า ขอป่าวประกาศคุณงามความดี
ของทําน ไปตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล จิตวิญญาณทุก
ดวง ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา จงรับรู๎รับทราบคุณงามความดีที่ทํานบําเพ็ญ
มาแล๎วด๎วยดีในกาลทุกเมื่อด๎วยเทอญ ข๎าพเจ๎าขอฝากฝังทํานไว๎ตํอเทวสมาคม
และเทวสภาที่ทํานเกี่ยวข๎อง เมื่อใดที่ทํานเข๎าไปสูํเทวสมาคมและเทวสภานั้น ๆ
ขอให๎ทํานจงได๎รับที่ นั่งอันมีเ กียรติ การต๎อนรับอันมีเกียรติ การเชื้ อเชิญอัน มี
เกียรติ ในเทวสมาคมและเทวสภานั้น ๆ ทุกครั้งไป เทวดาองค๑ใดที่เมตตาทําตาม
คําขอร๎องของข๎าพเจ๎า ขอให๎มีสํวนบุญจากข๎าพเจ๎าตลอดกาลเป็นนิตย๑ในกาลทุก
เมื่อเทอญ
สิ่งใดที่ข๎าพเจ๎าเคยลํวงเกินทํานทั้งหลายด๎วยกายกรรม วจี กรรม มโนกรรม
ข๎าพเจ๎าขอกราบแทบเท๎าขอขมา ขอทํานจงโปรดเมตตายกโทษอโหสิกรรมให๎แกํ
ข๎าพเจ๎าด๎วยเทอญ

๔๐๔
สิ่งใดในการเวียนวํายตายเกิด ทํานทั้งหลายเคยลํวงเกินข๎าพเจ๎ามาในภพใด
ชาติใ ด ข๎ าพเจ๎ า ขอปวารณาให๎เป็ นอโหสิ กรรมทั้ งหมดทั้ งสิ้ น ขอกรรมอัน นั้ น
อยําได๎ไปเบียดเบียนบีฑาทําน ในกรณีใด ๆ ตํอไปอีกเลย
ขออุทิศกุศลไปกับกระแสเมตตาจิตของทําน ลูกหลานบริวารและผู๎เกี่ยวข๎อง
ของทํานจะอยูํภพใดภูมิใด ข๎าพเจ๎าขออุทิศบุญ ไปกับกระแสเมตตาจิตของทําน
ไปถึงเขาเหลํานั้น ขอลูกหลานบริวารและผู๎เกี่ยวข๎องของทํานจงได๎รับสํวนบุญ
จากข๎าพเจ๎าอยํางเต็มที่ ขอทํานทั้งหลายจงอยูํดีมีสุขพร๎อมด๎วยลูกหลานบริวาร
และผู๎เกี่ยวข๎องพร๎อมหน๎าพร๎อมตา อยูํดีมีสุขเจริญทั่วหน๎าในภูมิทิพย๑ภูมิธรรม
ของทํานยิ่ง ๆ ขึ้นไปในกาลทุกเมื่อเทอญ
ข๎าพเจ๎าขอตั้งเครื่องสัก การะนี้เพื่อเป็นเกียรติแกํทํานผู๎บําเพ็ญทานทุกทําน
ทํานผู๎บําเพ็ญศีลทุกทําน ทํา นผู๎บําเพ็ญภาวนาทุกทําน ทํานผู๎บําเพ็ญบารมีทุก
ทําน ทํานผู๎บําเพ็ญความดีทุกทําน ทํานผู๎บําเพ็ญกุศลจิตทุกทําน ขออนุโมทนา
ในบุญกุศลของทํานผู๎บําเพ็ญทาน ผู๎บําเพ็ญศีล ผู๎บําเพ็ญภาวนา ผู๎บําเพ็ญบารมี
ทํา นผู๎บํ าเพ็ ญความดี ทํ า นผู๎บํ าเพ็ ญกุ ศลจิ ตทุกทํ าน ขอป่ าวประกาศคุ ณงาม
ความดี ข องทํ านไปตลอดหมื่ นโลกธาตุ แสนโกฏิจั กรวาล อนั นตจั กรวาล จิ ต
วิญญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา จงมาชื่นชมยินดีอนุโมทนาตํอจิต
วิญญาณผู๎สร๎างบารมีสร๎างความดีในโลกธาตุทั้งปวงในกาลทุกเมื่อเทอญ
สิ่งใดที่ข๎าพเจ๎าได๎เคยผิดพลาดบกพรํองตํอทานทั้งปวง ตํอศีลทั้ งปวง ตํอการ
บําเพ็ญภาวนาทั้งปวง ตํอการสร๎างบารมีทั้งปวง ตํอการสร๎างความดีทั้งปวง ตํอ
การสร๎างกุศลจิตทั้งปวง ข๎าพเจ๎าขอตั้งจิตด๎วยความเจียมตัวเจียมตน แสดงการ
กราบขอขมาขอลาโทษ ตํอความบกพรํองของข๎าพเจ๎าตํอทานทั้งปวง ตํอศีลทั้ง
ปวง ตํอภาวนาทั้งปวง ตํอบารมีทั้งปวง ตํอความดีทั้งปวง ตํอกุศลจิตทั้งปวง
ตํอไปข๎าพเจ๎าจะตั้งจิตวิญญาณของข๎าพเจ๎าให๎เป็นผู๎เกรงอกเกรงใจ ยําเกรง ตํอ
ทานทั้งปวง ตํอศีลทั้งปวง ตํอภาวนาทั้งปวง ตํอบารมีทั้งปวง ตํอความดีทั้งปวง
ตํอกุศลจิตทั้งปวง และข๎าพเจ๎าจะตั้งจิตเคารพยําเกรงตํอทํานผู๎บําเพ็ญทานทั้ง
ปวง ตํ อ ทํ า นผู๎บํ า เพ็ ญ ศีล ทั้ งปวง ตํ อ ทํ า นผู๎ บํ า เพ็ ญ ภาวนาทั้ งปวง ตํอ ทํ า นผู๎
บําเพ็ญบารมีทั้งปวง ตํอทํานผู๎บําเพ็ญความดีทั้งปวง ตํอทํานผู๎บําเพ็ญกุศลจิตทั้ง
ปวง
พระศาสดาตรั ส วํา บุ คคลใดบํ า เพ็ ญทานและสร๎ างบารมี โดยเคารพ จะได๎
อานิสงส๑ยิ่งใหญํกวําผู๎ที่สร๎างโดยไมํเคารพ วัน นี้ข๎าพเจ๎าได๎มาตั้งเครื่องสัก การะ
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แสดงสามีจิกรรม ตํอการบําเพ็ญทานทั้งปวง ตํอการบําเพ็ญศีลทั้งปวง ตํอการ
บําเพ็ญภาวนาทั้งปวง ตํอการบําเพ็ญบารมีทั้งปวง ตํอการบําเพ็ญความดีทั้งปวง
ตํอการบําเพ็ญกุศลจิตทั้งปวง
ขอให๎เทวดาทั้งหลาย จงจําข๎าพเจ๎าไว๎วํา ตํอไปนี้ ข๎าพเจ๎า จะเป็นผู๎บําเพ็ญ
ทานด๎วยจิตเคารพ เป็นผู๎บําเพ็ญศีลด๎วยจิตเคารพ เป็นผู๎บําเพ็ญภาวนาด๎วยจิต
เคารพ เป็นผู๎บําเพ็ญบารมีด๎วยจิตเคารพ เป็นผู๎บําเพ็ญความดีด๎วยจิตเคารพ
เป็นผู๎บําเพ็ญกุศลจิตด๎วยจิตเคารพ ข๎าพเจ๎าจะน๎อมจิตยําเกรงตํอความดีทั้งปวง
สิ่งใดที่ข๎าพเจ๎าเคยลํวงเกินตํอความดี ตํอคนดีทั้งปวง มาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี หรือข๎าพเจ๎าเคยลํวงเกินบุคคลใด ๆ ผู๎มีเจตนาในการสร๎างบารมีในภพ
ชาติใด ๆ
ข๎าพเจ๎าขอตั้งความอํอนน๎อมถํอมตัว ขอยอมรับสํานึกผิด ตั้งจิตขอขมา ตํอ
หน๎าพระพุทธ ตํอหน๎าพระธรรม ตํอหน๎าพระสงฆ๑ ตํอหน๎าพระโพธิสัตว๑ทุกองค๑
ตํอหน๎าเทวดาทั้งหลาย ตํอหน๎าจิตวิญญาณทุกดวง ขอแสดงอาการละพยศ ลด
มานะ ละทิฏฐิ สํานึกผิดในบาปกรรมที่ทํามา ตํอไปนี้จะตั้งตา ละชั่ว ประพฤติดี
ทําจิตให๎ขาวรอบ เชื่อฟังพระพุทธเจ๎า เคารพพระธรรม เดินตามพระอริยสงฆ๑
ขอให๎ข๎าพเจ๎าพ๎นจากทุกข๑โทษเวรภัย พ๎นจากเสนียดจัญไร ข๎าพเจ๎าจะสร๎างกุศล
อันใด ขอให๎สําเร็จสมปรารถนา เจริญก๎าวหน๎าในเส๎นทางนิพพาน คุณธรรมทุก
ประการ จงบังเกิดขึ้นในใจของข๎าพเจ๎า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด๎วยเทอญ
บัดนี้ ข๎าพเจ๎าได๎ตั้งจิตเคารพตํอทานทั้งปวง ตํอศีลทั้งปวง ตํอการบําเพ็ญ
ภาวนาทั้งปวง ตํอการสร๎างบารมีทั้งปวง ตํอการสร๎างความดีทั้งปวง ตํอการสร๎าง
กุศลจิตทั้งปวง และได๎ขอขมาลาโทษตํอความบกพรํองที่ข๎าพเจ๎าเคยมีตํอการ
บําเพ็ญทานทั้งปวง ตํอการบําเพ็ญศีลทั้งปวง ตํอการบําเพ็ญภาวนาทั้งปวง ตํอ
การบําเพ็ญบารมีทั้งปวง ตํอการบําเพ็ญความดีทั้งปวง ตํอการบําเพ็ญกุศลจิตทั้ง
ปวงแล๎ว ข๎าพเจ๎าขอประกาศตํอเทวดาทั้งหลาย ขอให๎ทํานจงนําขําวสาร ไปบอก
นายบัญชีที่จดจารึกคุณความดีของข๎าพเจ๎าในอดีต กาล ถ๎าในอดีตกาล ข๎าพเจ๎า
เคยให๎ทานโดยไมํเคารพ รักษาศีลโดยไมํเคารพ บําเพ็ญภาวนาโดยไมํเคารพ
สร๎างบารมีโดยไมํเคารพ สร๎างความดีโดยไมํเคารพ สร๎างกุศลจิตโดยไมํเคารพ
บัด นี้ข๎ าพเจ๎ าได๎สํ านึ กผิดและตั้งจิตกราบขอขมาขอลาโทษแล๎ ว ขอนายบั ญชี
ทั้งหลายจงเปลี่ยนการจารึกบุญของข๎าพเจ๎าในอดีตที่ทําโดยไมํเคารพ ที่จารึก
เอาไว๎ในบัญชีชั้นรอง ขอนายบัญชีทั้งหลายจงเปลี่ยนการจารึกบุญนั้นไปสูํบัญชี

๔๐๖
ทองคํา บัญชีทองคําฝังเพชร บุญ บารมีใดที่ข๎าพเจ๎าเคยสร๎างโดยไมํเคารพใน
อดีตกาล แล๎วเป็ นเหตุให๎บุญกุศลนั้ นมาสํงผลให๎ข๎า พเจ๎าในปัจจุบันนี้ อยํางไมํ
เต็มที่ อยํางเหลือบํากวําแรง อยํางหมดแรง อยํางไมํมีแรง อยํางฝืด เคือง อยําง
ยากลําบาก
ตั้งแตํนี้ตํอไป ขอนายบัญชีจงป่าวประกาศการจารึกบุญของข๎าพเจ๎ าที่เปลี่ยน
มาจารึกใหมํในบัญชีทองคํา บัญชีทองคําฝังเพชร อันเป็ นที่จารึกของบุคคลผู๎
ทําบุญโดยความเคารพ ให๎ทานโดยเคารพ รักษาศีลโดยเคารพ เจริญภาวนาโดย
เคารพ สร๎างบารมีโดยเคารพ สร๎างความดีโดยเคารพ สร๎างกุศลจิตโดยเคารพ
ขอเทวดาทั้งหลายจงป่าวประกาศตํอโลกธาตุวําเดี๋ยวนี้ข๎าพเจ๎าได๎เป็นคนใหมํ
แล๎ว ได๎เปลี่ยนตัวเองมาเป็นผู๎ที่มีความเจียมตัว มีความเคารพยําเกรงอยํางแรง
กล๎า ตํอความดีและคนดีทั้งปวง ขอให๎เทวดาซึ่งเป็นหมูํญาติทั้งหลายและเทวดา
ทั้งหลายที่เคยรํวมบุญกุศลกับข๎าพเจ๎ามาในอดีต กาล จงมาชํวยเหลือข๎าพเจ๎า
อยํางแข็งขัน ให๎ข๎ าพเจ๎าเจริญรุํงเรืองในกาลตํอไป เพราะข๎าพเจ๎าในตอนนี้ได๎
เปลี่ยนจิตของข๎าพเจ๎าให๎มาสร๎างกุศลบารมีโดยความเคารพแล๎ว
ด๎วยเดชบารมีแหํงบุญกุศลที่ข๎าพเจ๎าบําเพ็ญโดยเคารพและบารมีของเทวดา
หมูํญาติที่รับรู๎คําอธิษฐานที่ข๎าพเจ๎าตั้งขึ้นนี้ ตั้งแตํนี้ตํอไปขอให๎ข๎าพเจ๎าพ๎ นทุกข๑
พ๎น โศก พ๎น โรค พ๎ นภั ย พ๎น เคราะห๑เ สนี ยดจัญไร พ๎ นวิ บ ากกรรมทั้งปวง พ๎ น
หนี้สินทั้งปวง พ๎นปัญหาทั้งปวง พ๎นอุปสรรคทั้งปวง พ๎นคนเลวทั้งปวง พ๎นคนชั่ว
ทั้งปวง พ๎นคนใสํร๎ายป้ายสีทั้งปวง พ๎นคนหักหลังทรยศทั้งปวง ข๎าพเจ๎าประกอบ
กิจการอันใด ขอให๎สําเร็จสมปรารถนา เจริญก๎าวหน๎าทุกประการ บุญกุศลทั้งปวง
ของข๎าพเจ๎าที่ได๎เปลี่ยนมาจารึกในบัญชีทองคํา บัญชีทองคําฝังเพชรนี้แล๎ว จงมา
เกื้ อหนุน ให๎ข๎า พเจ๎ าเข๎า ถึงพระนิพ พานอยํา งงํา ยดาย ตราบใดที่ยั งไมํถึงพระ
นิพพาน ขึ้นชื่อคําวําไมํมีและไมํรู๎ อยําได๎ประสบพบเจอ ข๎าพเจ๎าประกอบกิจการ
อันใด ขอให๎คลํองตัวทุกอยําง ราบรื่นทุกอยําง รุํงเรืองทุกอยําง สําเร็จทุกอยําง
สมปรารถนาทุกอยํางทุกประการในกาลทุกเมื่อเทอญ ข๎าพเจ๎าประกอบกิจการอัน
ใดที่ไมํผิดทํานองคลองธรรม ขอให๎สําเร็จสมปรารถนา เป็นอัศจรรย๑เหนือมนุษย๑
ทั้งปวง ด๎วยบารมีเทวานุภาพบันดาลให๎เป็นไป เทวดาองค๑ใดชํวยทําคําอธิษฐาน
ของข๎าพเจ๎าให๎ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ ขอให๎มีสํวนบุญจากข๎าพเจ๎าตลอดกาลเป็นนิตย๑ใน
กาลทุกเมื่อเทอญ
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ด๎ ว ยอํ า นาจบุ ญ กุ ศ ลของข๎ า พเจ๎ า ที่ ไ ด๎ ย๎ า ยมาจารึ ก บนบั ญ ชี ท องคํ า บั ญ ชี
ทองคําฝังเพชร ณ กาลบัดนี้แล๎ว กุศลบารมีนั้นอันเป็นบารมีสีทอง บารมีแสงทอง
บารมีสีธรรม บารมีแสงธรรม ขอบารมีเหลํานั้น จงมารวมตัวกัน ให๎ข๎าพเจ๎าเจริญ
ในพระพุทธศาสนา เจริญในธรรมะทั้งปวง แตกฉานในธรรม แกํกล๎าในธรรม ได๎
บรรลุธรรม ได๎บรรลุมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อยํางงํายดาย ได๎บรรลุปฏิสัมภิทา
๔ อภิ ญ ญา ๖ วิ โ มกข๑ ๘ และคุ ณ ธรรมทั้ ง หลายที่ บั ณ ฑิ ต ทางพุ ท ธศาสนา
สรรเสริญได๎อยํางงํายดาย ด๎วยเดชบารมี บุญกุศลของข๎าพเจ๎าที่ย๎ายมาจารึกใน
บัญชีทองคํา บัญชีทองคําฝังเพชร ตั้งแตํบัดนี้ตํอไป จนกวําข๎าพเจ๎าจะถึงพระ
นิพพานในอนาคตกาลอันใกล๎นี้ด๎วยเทอญ
สิ่งใดที่ข๎าพเจ๎าได๎หาญกล๎ามาอธิษฐานนี้ ถ๎าหากวําลํวงเกินสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ใน
กรณีใด ๆ ข๎าพเจ๎าขอกราบแทบเท๎าขอขมาขอลาโทษ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจง
โปรดเมตตายกโทษอโหสิกรรมให๎อภัยและชํวยเหลือข๎าพเจ๎าในที่ทุกสถานในกาล
ทุกเมื่อเทอญ
พุทธัง ปสิทธิ ธัมมัง ปสิทธิ สังฆัง ปสิทธิ
ขอให๎คําอธิษ ฐานของข๎า พเจ๎ าในวั น นี้ จงศักดิ์ สิทธิ์ มีฤ ทธิ์ อยํา งเต็มที่ ด๎ ว ย
บารมีพระพุทธเจ๎าทุกพระองค๑ พระปัจเจกพุทธเจ๎าทุกพระองค๑ พระอริยสาวกทุก
องค๑ พระโพธิสัตว๑ทุกองค๑ พรหมทุกองค๑ เทวดาทุกองค๑ พํอแมํครู บาอาจารย๑ทุก
ทําน ทํานผู๎มีพระคุณผู๎มีบุญคุณทุกทําน และบารมีบุญกุศลของข๎าพเจ๎าที่ย๎ายมา
จารึกในบัญชี สีทอง บัญชีทองคํา บัญชีทองคําฝังเพชร และเทวดาที่เคยสร๎าง
บารมีกับข๎าพเจ๎าทั้งหลาย เมตตาบันดาลให๎เป็นไป ให๎สัมฤทธิผล ศักดิ์สิทธิ์ ทุก
ข๎อทุกประการในกาลทุกเมื่อเทอญ
สัตว๑ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องหน๎า จงเป็นสุขเถิดจงพ๎นทุกข๑เถิดจงมีสํวน
แหํงบุญของข๎าพเจ๎าเถิด สัต ว๑ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องขวา จงเป็นสุขเถิดจง
พ๎ น ทุ ก ข๑ เ ถิ ด จงมี สํ ว นแหํ ง บุ ญ ของข๎ า พเจ๎ า เถิ ด สั ต ว๑ ทั้ ง หลายทั้ ง ปวงในทิ ศ
เบื้องหลัง จงเป็นสุขเถิดจงพ๎นทุกข๑เถิดจงมีสํวนแหํงบุญของข๎าพเจ๎าเถิด สัตว๑
ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องซ๎าย จงเป็นสุขเถิดจงพ๎นทุกข๑เถิดจงมีสํวนแหํงบุญ
ของข๎าพเจ๎าเถิด สัตว๑ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องลําง จงเป็นสุขเถิดจงพ๎นทุกข๑
เถิดจงมีสํวนแหํงบุญของข๎าพเจ๎าเถิด สัตว๑ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงเป็น
สุขเถิดจงพ๎นทุกข๑เถิดจงมีสํวนแหํงบุญของข๎าพเจ๎าเถิด

๔๐๘
สัตว๑ทั้งหลายทั้งปวงทุกทิศทุกทาง จงเป็นสุขเถิดจงพ๎นทุกข๑เถิดจงมีสํวนแหํง
บุญของข๎าพเจ๎าเถิด
ขอกระแสความอํอนน๎อมถํอมตน และกระแสเมตตาจิตของข๎าพเจ๎า จงแผํไป
ตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล จิตวิญญาณดวงใดสัมผัส
กระแสนี้ ขอให๎มีสํวนแหํงบุญจากข๎าพเจ๎าจงทุกประการ จิตวิญญาณดวงใดที่รู๎
แล๎ว ขอให๎อนุโมทนาเองเถิด จิตวิญญาณดวงใดที่ยังไมํรู๎ ขอให๎เทวดาทั้งหลายจง
บอกจิ ต วิ ญญาณเหลํ า นั้ น ให๎รู๎ เพราะเหตุที่ไ ด๎ อนุ โ มทนาในกุ ศลที่ ข๎ า พเจ๎ า ได๎
บําเพ็ญ จิตวิญญาณเหลํานั้นจงเป็นสุข พ๎นทุกข๑ทั้งปวง ความปรารถนาที่ดีงาม
ของทํ า นจงเต็ มรอบบริบู ร ณ๑ทุกประการในกาลทุ กเมื่ อเทอญ เทวดาองค๑ ใ ดที่
นํ า กระแสเมตตาจิ ต ของข๎ า พเจ๎ า ไปปรากฏในที่ ตํา ง ๆ ขอให๎มี สํ ว นบุ ญจาก
ข๎าพเจ๎าตลอดกาลเป็นนิตย๑ในกาลทุกเมื่อเทอญ
ขอเชิญเทวดาทั้งหลายที่เมตตามาสูํสมาคมนี้ มาสูํมงคลพิธีนี้ หรือวํารับรู๎ใน
มงคลพิธีนี้ ขอน๎อมอัญเชิญทํานทั้งหลาย จงโปรดเมตตามาเป็นกัลยาณมิตรฝ่าย
ภูมิทิพย๑ภูมิธรรมของข๎าพเจ๎า บุญกุศลที่ข๎าพเจ๎าบําเพ็ญทั้งปวง ขอจงได๎แกํทําน
เทวดาทั้งหลายที่เมตตาถํอมองค๑ลงมาเป็นกัลยาณมิตรในฝ่ายภูมิทิพย๑ภูมิธรรม
ของข๎ า พเจ๎ า ในกาลทุ กเมื่ อ ข๎ า พเจ๎ า ขออนุ โ มทนาในบุ ญกุ ศลของทํ า นเทวดา
ทั้งหลายทั้งปวง ขอให๎ข๎าพเจ๎าจงมีสํวนบุญจากทํานทั้งหลายจงทุกประการ ขอ
ป่าวประกาศคุณงามความดีของทํานทั้งหลายไปตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิ
จักรวาล อนันตจักรวาล จิตวิญญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา จงรับรู๎
รับทราบ คุณงามความดีที่ทํานบําเพ็ญมาแล๎วด๎วยดีในกาลทุกเมื่อเทอญ ขออุทิศ
กุศลไปถึงเจ๎ากรรมนายเวรของทํานที่ทํานเคยลํวงเกินเขามาในอดีต กาล เจ๎า กรรมนายเวรเหลํานั้นจงได๎รับบุญกุศลจากข๎าพเจ๎าและจงยกโทษอโหสิกรรม
ให๎แกํทํานเทวดาทั้งหลายที่เมตตามาเป็นกัลยาณมิตรในฝ่ายภูมิทิพย๑ภูมิธรรม
ของข๎ า พเจ๎ า เมื่ อใดที่ ข๎ า พเจ๎ า บํ า เพ็ญบุ ญกุ ศล ขออุทิศบุ ญถวายแกํ ทํา นเป็ น
อัตโนมัติทุกครั้ง ทํานจงอนุโมทนาเอาเองทุกครั้งทุกครั้งเถิด ขอเราจงมามีสํวน
เจริญรุํงเรืองในพระพุทธศาสนารํวมกัน ขอให๎ทํานจงเจริญในภูมิทิพย๑ภูมิธรรม
ของทําน ขอให๎ข๎าพเจ๎าที่สร๎างบารมีในเมืองมนุษย๑นี้จงเจริญรุํงเรืองในพระพุทธศาสนา เจริญในบุญบารมีธรรม ประกอบกิจ การอันใดที่ไมํผิดทํานองคลองธรรม
ขอให๎สําเร็จสมปรารถนาเป็นอัศจรรย๑เหนือมนุษย๑ทั้งปวง ด๎วยบารมีเทวานุภาพ
บันดาลให๎เป็นไป เทวดาองค๑ใดเมตตาทําคําอธิษฐานของข๎าพเจ๎าให๎ศักดิ์สิทธิ์มี
ฤทธิ์ ขอให๎มีสํวนบุญจากข๎าพเจ๎าตลอดกาลเป็นนิตย๑ในกาลทุกเมื่อเทอญ

ของฝากท๎ายเลํม

๔๐๙

๔๑๐

๔๑๑

คําอธิษฐานเมือ่ ออกรถ
และเดินทางไกล
สาธุ พุทธัง อาราธนานัง ธัมมัง อาราธนานัง สังฆัง อาราธนานัง
ข๎ า พเจ๎ า ขออาราธนาบารมี พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ๑
ขอให๎คําอธิษฐานของข๎าพเจ๎าศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์จงทุกประการเทอญ
ข๎าพเจ๎าขออาราธนาบารมีของพระพุทธเจ๎าทุกพระองค๑ พระปัจเจกพุทธเจ๎าทุกพระองค๑ พระสาวกทุกองค๑ พระโพธิสัตว๑ทุกองค๑ พรหม
ทุกองค๑ เทวดาทุกองค๑ พํอแมํครูบาอาจารย๑และผู๎มีพระคุณทุกทําน จง
โปรดเมตตามาคุ๎มครองรักษารถคันนี้ ให๎สะดวกปลอดภัยปราศจาก
อันตรายทั้งหลายทั้งปวงด๎วยเทอญ
ข๎าพเจ๎าขออาราธนาบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ๑ ขอให๎
บุญกุศลที่ข๎าพเจ๎าได๎บําเพ็ญมาทุกภพทุกชาติจงรวมตัว ขออุทิศให๎แกํ
พระศรีอาริย๑ เจ๎าแมํกวนอิม ท๎าวสัก กะเทวราช ท๎าวจตุ โลกบาลทั้งสี่
และเทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให๎ทํานจงอนุโมทนาและจงโปรดเมตตา
สํงเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิมาคุ๎มครองรักษารถคันนี้ด๎วยเทอญ
เทวดาองค๑ใดที่โปรดเมตตามาคุ๎มครองรักษารถคันนี้ ในตอนนี้ก็
ดี หรื อ ที่ จ ะมี เ มตตามาคุ๎ ม ครองรั ก ษารถคั น นี้ ใ นโอกาสกาลตํ อ ไป
ข๎างหน๎าก็ดี ข๎าพเจ๎าขอตั้งคําอธิษฐานจิตไว๎วําขอให๎ทํานได๎มีสํวนใน
บุญกุศลทั้งปวงที่ข๎าพเจ๎าได๎เคยบําเพ็ญมา ทั้ งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติจงทุกประการด๎วยเทอญ และขอให๎ทํานจงโปรดเมตตาคุ๎มครอง

๔๑๒
รักษารถคันนี้และผู๎โดยสารให๎ปราศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง คิด
ประกอบกิจการอันใด ขอให๎สําเร็จเป็นอัศจรรย๑ด๎วยเหตุแหํงบุญบารมี
ของทํานทั้งหลายได๎โปรดเมตตาบันดาลให๎เป็นไปในกาลทุกเมื่อด๎วย
เทอญ
ข๎าพเจ๎าขออาราธนาบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ๑ ขอให๎
บุญกุศลที่ข๎าพเจ๎าได๎บําเพ็ญมาทุกภพทุกชาติจงรวมตัว ขออุทิศให๎แกํ
จิตวิญญาณตลอดรายทางที่ข๎าพเจ๎าขับรถคันนี้ผํานไป ขอให๎ทํานจงมี
สํวนแหํงบุญที่ข๎าพเจ๎าได๎บําเพ็ญมาแล๎วจงทุกประการ และขอให๎ทําน
จงคุ๎มครองรักษาปกป้องคุ๎มกันภัยให๎แกํรถคันนี้ให๎ปราศจากอุปสรรค
เภทภัยที่จะมาเบียดเบียนบีฑาในตลอดทุกเส๎นทางที่ขับผํานไปในกาล
ทุกเมื่อด๎วยเทอญ
พุทธัง ปสิทธิ ธัมมัง ปสิทธิ สังฆัง ปสิทธิ
ขอบารมี พระพุทธเจ๎า พระธรรมเจ๎า พระสงฆเจ๎า ประสิทธิให๎
คําอธิษฐานของข๎าพเจ๎านี้สําเร็จสมความมุํงมาดปรารถนาจงทุกประการ
เทอญ สาธุ
พระชุมพล พลป๒ฺโ

เขียนเมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙

๔๑๓

บทขอขมากรรมสํานึกผิด
หลวงพํอชุมพล พลป๒ฺโ

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ด๎วยเดชะ พุทธบารมี ธัมมบารมี สังฆบารมี ข๎าพเจ๎าจะขอน๎อมอัญเชิญสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ และเทวดาทั้งหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล มาเป็น
พยานในการขอขมาลาโทษ ขออโหสิกรรม สํานึกผิด ตั้งจิตใหมํ ของข๎าพเจ๎า ใน
กาลบัดนี้ด๎วยเทอญ
ข๎าพเจ๎าจะขอตั้งความใฝ่ดี ความละอายตํอบาป และความเกรงกลัวตํอบาป
ไว๎เป็นเบื้องหน๎า จะกราบแทบเท๎าขอขมา ขอลาโทษ กระทําคืนความผิดของตน
ตํอหน๎าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้
๑. สิ่งใดที่ข๎าพเจ๎าได๎เคยลํวงเกิน ตํอพระพุทธเจ๎าทุกทุกพระองค๑ พระธรรมเจ๎าทุกทุกพระธรรมขันธ๑ พระปัจเจกพุทธเจ๎าทุกทุกพระองค๑ พระอริยสงฆ๑สาวก
ทุกทุกองค๑ และปูชนียวัตถุสถานอันเกี่ยวเนื่องกับพระรัตนตรัยและสิ่งมีคุณทุกทุก
สิ่งสถาน มาในอดีต ชาติก็ดี ปัจจุบั น ชาติก็ดี เจตนาก็ ดี ไมํเจตนาก็ ดี ทั้ งหมด
ทั้งสิ้น
๒. สิ่งใดที่ข๎าพเจ๎าได๎เคยลํวงเกิน ตํอพระโพธิสัตว๑ทุกทุกองค๑ และทํานผู๎ทรง
คุณ ซึ่งกําลังขวนขวายสร๎างบารมี อยูํในเส๎นทางเครือขํายแหํงพุทธะทั้งปวง มา
ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไมํเจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
๓. สิ่งใดที่ข๎าพเจ๎าได๎เคยลํวงเกิน ตํอบิดามารดาผู๎มีพระคุณชุบเลี้ยงข๎าพเจ๎า
มาตั้งแตํเท๎าเทําฝาหอย มีการไมํรู๎จักสํานึกบุญ คุณที่ทํานชุบเลี้ยงมา ดื้อด๎านไมํ
ฟังคําสั่งสอน ตํอล๎อตํอเถียงทําให๎ทํานเสียใจ ไมํกระทําตามโอวาทที่ทํานสอนสั่ง
ไมํขวนขวายตอบแทนบุญคุณทําน มาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี เจตนาก็ดี
ไมํเจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น

๔๑๔
๔. สิ่งใดที่ข๎าพเจ๎าได๎เคยลํวงเกิน ตํอครู บาอาจารย๑ผู๎สอนสั่งด๎วยหวังดี โอบ
อ๎อมอารีมีพระคุณเกื้อหนุนด๎ว ยเมตตา โดยทําให๎ทํานต๎องระอา เพราะความดื้อ
ด๎านถือตัวหัวแข็ง บ๎างก็แขํงดีเข๎าใจวําตัวเองนี้เกํงกล๎า ทั้งที่สงวนรักษาความโงํ
เขลาเบาปัญญาไว๎อยํางประคบประหงม ไมํน๎อมรับโอวาทที่ทํานเมตตาสอนสั่ง
ด๎วยหํวงใย ทําให๎ทํานผู๎หวังดีต๎องคับแค๎นแนํนใจ มาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติ
ก็ดี เจตนาก็ดี ไมํเจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
๕. สิ่งใดที่ข๎าพเจ๎าได๎เคยหักหลัง ทรยศ คดโกง ตํอทํานผู๎มีพระคุณ ผู๎มีบุญคุณ ตํอทํานผู๎มีความซื่อสัตย๑ จงรักภักดี จริงใจตํอข๎าพเจ๎า มาในอดีต ชาติก็ดี
ปัจจุบันชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไมํเจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
๖. สิ่ ง ใดที่ ข๎ า พเจ๎ า ได๎ เ คยลบหลูํ ลํ ว งเกิ น ตํ อ ทํ า นผู๎ มี คุ ณ ธรรมอั น สู ง สํ ง
เพราะความรู๎เทําไมํถึงการณ๑ก็ดี หรือเพราะความเยํอ หยิ่งถือดี ยกตนขํมทําน
มาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไมํเจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
๗. สิ่งใดที่ข๎าพเจ๎า ได๎เคยแสดงความไมํยําเกรง ตํอจิตวิญญาณ ทั้งในภูมิ
ชั้นสูง ภูมิชั้นกลาง ภูมิชั้นต่ํา ได๎เคยลํวงเกินทําร๎ายทําลายให๎ทํานเดือดร๎อน ด๎วย
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม มาในอดีต ชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไมํ
เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
๘. สิ่งใดที่ข๎าพเจ๎า ได๎เคยทําให๎ทํานผู๎ใกล๎ชิดสนิทแนํน ทั้งเป็นญาติมิตรสามี
ภรรยาลูกหลานเหลนสืบสายโลหิต ต๎องคับแค๎น ขัดข๎อง ผิดหมองใจ โดยการ
แสดงนิสัยอันธพาลมารโหดร๎ายตํอคนใกล๎ชิด มองข๎ามคนสนิทไปสนใจแตํคน
นอก ทํา ให๎ทํา นต๎ องน๎อยใจ เสี ยใจ น้ํ าตาตก เพราะวํ าข๎ าพเจ๎ าถือทิ ฏฐิหยาบ
กระด๎ า ง เอาแตํ ใ จและความต๎ องการของตัว เองเป็ น ใหญํ มาในอดี ต ชาติ ก็ ดี
ปัจจุบันชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไมํเจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
๙. สิ่ ง ใดที่ ข๎ า พเจ๎ า ได๎ เ คยกระทํ า ไปโดยไมํ ส มควรแกํ ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละฐานะ
กระทําไปโดยไมํละอายตํอบาป ไมํเกรงกลัวตํอบาป ผิดสัจจะ ผิดศีล ผิดธรรม
ไมํยําเกรงตํอโอวาทของพระศาสดา โดยละเมิดข๎อห๎าม หรือไมํเอื้อเฟื้อกระทํา
ตามที่พระองค๑สั่งสอน มาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไมํเจตนาก็ดี
ทั้งหมดทั้งสิ้น
๑๐. สิ่ งใดที่ ข๎ า พเจ๎ า ได๎ เ คยกระทํ า การกั กขฬะ เหี้ย มโหด เลวร๎ า ย อาฆาต
พยาบาท สาปแชํง จองเวร อิจฉา ริษยา ไมํอยากให๎คนอื่นได๎ดี ทั้งดําวํา ใสํร๎าย
ป้ายสี นินทา กลําววาจาสํอเสียดยุยงให๎แตกสามัคคีกัน ปั้นโยนความผิดให๎ผู๎อื่น

ของฝากท๎ายเลํม

๔๑๕

โดยไมํเป็นความจริง หรือพูดจาพลํอย ๆ โดยไมํยั้งคิดไมํรับผิดชอบ อันเป็นเหตุ
ให๎ผู๎อื่นต๎องลําบากเดือดร๎อน มาในอดีต ชาติก็ดี ปัจจุบัน ชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไมํ
เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
ด๎วยความอํอนน๎อมถํอมตน ข๎าพเจ๎าขอตีแผํความจริงใจ ในการยอมรับสํานึก
ผิดของข๎าพเจ๎า ไปตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล
ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าทุกทุกพระองค๑ ได๎โปรดเมตตามาเป็นพระประธาน
ในการขอขมาลาโทษของข๎าพเจ๎าในกาลครั้งนี้ด๎วยเทอญ
ขอแสดงอาการ ละพยศ ลดมานะ ละทิฏฐิ ขอสํานึกผิดในบาปกรรมที่ทํา
มา ตํอไปนี้จะตั้งตา ละชั่ว ประพฤติดี ทําจิตให๎ขาวรอบ เชื่อฟังพระพุทธเจ๎า
เคารพพระธรรม เดินตามพระอริยสงฆ๑
ด๎วยอํานาจเดชพระเมตตาของพระบรมศาสดาจารย๑ เจ๎า ในวาระโอกาสที่
ข๎าพเจ๎าได๎กราบขอขมาลาโทษ ยอมรับสํานึกผิดในกาลครั้งนี้ ขอให๎ญาณบารมี
ของข๎าพเจ๎าได๎ผุดเกิดใหมํ ภายใต๎รํมธรรมรอยพระพุทธบาท ปกเกล๎า ปกเกศ ให๎
ข๎าพเจ๎าได๎เจริญรุํงเรือง รํมเย็นเป็นสุข ในเส๎นทางธรรมยาตราของพระพุทธองค๑
ตลอดไป
ในวาระมงคลโอกาส ที่ข๎าพเจ๎าได๎เกิดใหมํ ภายใต๎รํมพระบารมีธรรมญาณของ
พระองค๑เจ๎ านี้ ข๎ าพเจ๎ าจะพึ งแสดงออก ซึ่งกายกรรม วจี กรรม มโนกรรม อัน
ประกอบด๎วยกุศลและเมตตา ตํอสรรพสัตว๑ทั้งหลายทั้งปวง ข๎าพเจ๎าจะตั้งจิตยํา
เกรงอยํางแรงกล๎า ตํอพระพุทธเจ๎า ตํอพระธรรมเจ๎า ตํอพระสงฆเจ๎า มีความ
ละอายและเกรงกลัวตํอบาป มีความยินดีในการบริจาคทาน ในการรักษาศีล ใน
การเจริญภาวนา ในการสร๎างบารมี ในการสร๎างความดี ในการสร๎างกุศลจิต ในที่
ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ
เพราะวําข๎าพเจ๎าได๎มีศรัทธาความเชื่ออยํางแรงกล๎า ในเรื่องกฎแหํงกรรม วํา
บุคคลกระทําการสิ่งใด ไมํวําดีหรือชั่วก็ ตาม ตนเองนั่นแล ที่จะเป็นผู๎รับทั้งผลดี
และผลชั่ว ไมํใชํผู๎อื่นจะมาเป็นผู๎รับผล ตนเองนั่นแลที่จะเป็นผู๎รับผลอยํางเต็มที่
อยํางถี่ถ๎วนทุกคดี ไมํวําชั่วหรือดี เป็นกฎตายตัว ตลอดกาลนาน จนสิ้นโลก
ข๎าพเจ๎าขอตีแผํความจริงใจไปตลอดโลกธาตุ ประกาศโทษตน ด๎วยความ
ละอายตํอบาป และความเกรงกลัวตํอบาป ข๎าพเจ๎าจะขวนขวายปรับปรุงตนเป็น
คนใหมํ จะเห็นโทษในความชั่วแม๎เล็กน๎อย แล๎วไมํฝืนกระทํา จะเห็นคุณในความ

๔๑๖
ดีแม๎เล็กน๎อย แล๎วขวนขวายกระทําโดยเคารพเอื้อเฟื้อ จะไมํประมาท ไมํทอดธุระ
ไมํเชือนแช ตํอความดีและคนดีทั้งปวง จะไมํทําตัวให๎คุ๎นเคยเป็นสหายใกล๎ชิด
ตํอความชั่วและคนชั่วทั้งปวง จะขวนขวายคบหากัลยาณมิตรผู๎เป็นบัณฑิต เพื่อ
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ในเส๎นทางแหํงการปฏิบัติ บูชา ด๎วยความยําเกรงอยําง
แรงกล๎าตํอพระธรรม ไปจนกวําที่จะถึงซึ่งพระนิพพาน ในอนาคตกาลอันใกล๎นี้
ด๎วยเทอญ
พระชุ ม พล พลป๒ฺ โ เขี ย นเพื่ อ เป็ น พุ ท ธบู ช า ในวั น วิ ส าขบู ช า ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๕๓
(บทขอขมากรรมสํานึกผิดนี้ ถ้าใครใช้ทุกวันจะช่วยแก้ไขวิบากเวรกรรมให้
เบาบางลง และช่วยให้เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง)
(ไม่สงวนลิขสิทธิ์)
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อธิบายภาพ
ภาพปกหน้า
เป็นรูป ‘พระพุทธเมตตา’ พระพุทธรูปปาง
มารวิชัยซึ่งประดิษฐานที่วิหารชั้นลําง ของมหาเจดี ย๑ พุ ท ธคยา องค๑ พ ระสู ง ประมาณ ๑.๖๖
เมตร หน๎าตักกว๎าง ๑.๔๗ เมตร เป็นศิลปสมัย
ปาละ มี อายุ ป ระมาณ ๑,๔๐๐ ปี สร๎ า งด๎ ว ย
หิ น แกรนิ ต สี ดํ า แล๎ ว ทาทองทั บ ทั้ ง องค๑ ดู
สวยงามมาก เป็นฝีมือของตระกูลชํางพุทธคยา
ซึ่ ง มี ชื่ อ เสี ย งในการสร๎ า งพระพุ ท ธ รู ป ด๎ ว ย
หิ น แ ก ร นิ ต สี ดํ า พ ร ะ พุ ท ธ รู ป อ ง ค๑ นี้ เ ป็ น
สั ญ ลั ก ษณ๑ เ สมื อ นหนึ่ ง พระองค๑ แ ทนของพระ
สั ม มาสั ม พุ ท ธเจ๎ า ขณะประทั บ ตรั ส รู๎ เพราะ
ด๎ า นหลั ง ของพระพุ ท ธรู ป คื อ ตํ า แหนํ ง ของต๎ น พระศรี ม หาโพธิ์ ซึ่ ง เป็ น ทิ ศ
ตะวันตก นั่นคือ พระพุทธรูปองค๑นี้หันหลังให๎ต๎นพระศรีมหาโพธิ์ และหันหน๎า
ไปทางทิศตะวันออก มองไปทางแมํน้ําเนรัญชรา เชํนเดียวกับพระพุทธองค๑ใน
คืนตรัสรู๎พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

๔๑๘
ภาพปกหลัง
รูป สุ เ มธดาบสนอนทอดกายให๎
พระที ปั ง กรสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ๎ า และ
เหลํ า พระอร หั น ตสาวกเหยี ย บ
ดําเนิน ข๎ ามเลนตม สุเมธดาบสตั้ง
ความปรารถนาวํ า ขอให๎ได๎ ส ร๎ า ง
บารมี จ นตรั ส รู๎ เ ป็ น พระพุ ท ธเจ๎ า
พระองค๑หนึ่งในอนาคตกาลภายภาค
หน๎า พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ๎า
ได๎ทรงพยากรณ๑วํา ตํอไปในภายภาคหน๎า กาลเวลาอีก ๔ อสงไขยกําไรแสน
มหากัปป์ สุเมธดาบสที่นอนทอดกายให๎เราเหยียบนี้ จักได๎ตรัสรู๎เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าพระองค๑หนึ่ง ทรงพระนามวําพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ๎า ซึ่งก็คือ
พระพุทธเจ๎าองค๑ปัจจุบันนี้นั่นเอง สํวนสตรีชุดเขียวในรูปที่นั่งอยูํด๎านข๎างคือ
นางสุมิตตากุมารี เมื่อได๎สดับฟังพุทธพยากรณ๑ดังนั้นแล๎ว ก็ได๎นํา ดอกบัว ๘
ดอกมาบูชาพระพุทธเจ๎า ตั้งปรารถนาให๎ได๎เป็นผู๎รํวมสร๎างบารมีกับสุเมธดาบส
ที่อธิษฐานปรารถนาสร๎างบารมีเพื่อไปสูํพุทธภูมิทํานนี้ ภายหลังนางสุมิตตากุมารีได๎มาบังเกิดเป็นพระนางพิมพายโสธรา อัค รมเหสีของเจ๎าชายสิทธัตถะ
เชิ ญอํานรายละเอีย ดการสร๎า งบารมี ของพระนางพิ มพายโสธราเพิ่ ม เติมได๎ ที่
http://www.chumpolpalapanyo.com
สํ า หรั บ รู ป ภายในเลํ ม สํ ว นใหญํ ป ระมาณเกิ น กวํ า ร๎ อ ยละ ๙๐ จะเป็ น
บรรยากาศโดยรอบของพุทธคยา ซึ่งเป็นสังเวชนียสถานที่ตรัสรู๎ของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า
หากพบหนังสือเสียหายจากการพิมพ๑ กรุณาสํงคืน
หจก.ธรรมชาติการพิมพ๑
ตามที่อยูํด๎านหน๎า
ทางโรงพิมพ๑จะจัดสํงหนังสือเลํมใหมํไปให๎ โดยไมํคิดมูลคํา

