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สารบัญ
บทเรียนของพุทธศาสนาคือกระทำ�โดยไม่ต้องมีตัวผู้กระทำ�  ๖
ไม่มีความรู้อันถูกต้อง มันก็เกิดความทุกข์
๙
พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท
๑๑
ความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไร
๑๕
พุทธศาสนาสอนให้จัดการที่ต้นเหตุแล้วจะแก้ปัญหาได้ ๒๒
ชีวิตเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท
๒๕
การเห็นปฏิจจสมุปบาทคือการเห็นพระพุทธเจ้า
๒๗
อย่าโง่เมื่อผัสสะจะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้ ๓๑
ธรรมะ ๔ เกลอ
๓๕
สติปัฏฐาน ๔ ประการ
๔๐
เบิกบานทางธรรมเป็นความเบิกบานที่ไม่รู้จักโรย
๕๖
รู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วควบคุมได้ด้วยอานาปานสติ
เอาชนะความทุกข์ทั้งปวงได้
๕๘

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย
วันนี้เราจะได้พูดกันถึงเรื่องที่ต่อจากวานนี้ เรามาพูดกัน
เวลา ๐๕.๐๐ น. แล้วยังมีการเดินจากที่อบรมมาสู่สถานที่นี้
เป็นพิเศษประมาณสักกิโลครึ่ง ก็จัดว่าเป็นบทเรียนด้วย ไม่ใช่
ว่าเดินเพราะจ�ำเป็นต้องเดิน มีความมุ่งหมายที่จะให้มันเป็น
บทเรียน หรือเป็นโรงเรียนอยู่ในการเดิน จึงต้องมีก�ำหนด
กฎเกณฑ์ว่า เดินอย่างไม่มีตัวผู้เดินนั่น มันจะเป็น Morning
walk พิเศษ เป็น Morning walk เขาหาก�ำลัง บริหารกาย แต่
Morning walk ของเรานั้นเป็นการเข้าโรงเรียนศึกษาธรรมะ
และเดินอย่างไม่มีตัวผู้เดิน มีแต่สติสัมปชัญญะควบคุมให้นาม
รูป คือร่างกายและจิตใจนี้เคลื่อนไหวไปอย่างถูกต้องโดยไม่มี
ความรู้สึกว่าตัวกูหรือของกู
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บทเรียนของพุทธศาสนาคือ
กระทำ�โดยไม่ต้องมีตัวผู้กระทำ�
ถ้าท่านรู้สึกว่ากูเดิน นั่นมันก็ไม่ใช่บทเรียนนะ กูเดินมันมี
เรื่องกู ของกู จะต้องถึง จะไม่ถึง จะล�ำบาก จะยุ่งยาก อย่างนั้น
อย่างนี้ เดี๋ยวนี้จิตใจเกลี้ยง ไม่มีอะไร ไม่มีตัวกู ไม่มีของกู มีแต่
สติสัมปชัญญะควบคุมการเดินให้เรียบร้อย ถูกต้อง ปลอดภัย
เขามักจะใช้บทบริกรรมกันว่า ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ
ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะ แต่
ไม่ต้องถึงอย่างนั้นก็ได้ มีสติสัมปชัญญะ รักษาจิต สงบ เกลี้ยง
นิ่ง ว่าง แล้วควบคุมการเดินเรียบร้อย แม้ว่าจะเดินจงกรมใน
ระยะสัน้ ๆ ในทีฝ่ กึ ธรรมมาศรมโน้นก็เหมือนกันแหละ ก็ตอ้ งเดิน
อย่างนัน้ แต่เดีย๋ วนีม้ นั ยาวหน่อย ก็เดินอย่างนัน้ แหละ เป็นการ
ฝึกบทเรียนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ อนัตตา ไม่มี
ตัวกู ไม่มีของกู
สรุปแล้วมันก็มีผู้นั่ง มีการนั่งโดยไม่มีผู้นั่ง มีการยืนโดย
ไม่มผี ยู้ นื มีการนอนโดยไม่มผี นู้ อน คือมันไม่มตี วั กูซงึ่ เป็นผูอ้ ย่าง
นั้นอย่างนี้ สรุปสั้นที่สุดก็เรียกว่ามีการกระท�ำแล้วโดยไม่ต้องมี
ตัวผู้กระท�ำ ไอ้ตัวผู้กระท�ำนั้นมันคือตัวกู ตัวอัตตา อย่าเอากับ
มัน มีจิตเกลี้ยง มีจิตว่าง แต่ว่าเต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะ ถ้ามี
ตัวกูของกู มันอัดอยู่ในตัวกูของกู มันไม่มีสติสัมปชัญญะ พอ
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ไม่มีตัวกูของกูมันก็เต็มอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะ
บทเรียนนีเ้ รียกสัน้ ๆ ว่า กระท�ำโดยไม่ตอ้ งมีตวั กูผกู้ ระท�ำ 
แต่มันมีสติสัมปชัญญะเต็มที่นะ ดังนั้นมันจึงกระท�ำถูก แล้วก็
ถูกไปในทางที่จะไม่เป็นทุกข์ ถ้ามีตัวกูของกูเป็นผู้กระท�ำ มันก็
มีกิเลสกระท�ำ มันก็ถูกอย่างกิเลส ของกิเลส เพื่อกิเลส มันก็มี
ผลอีกแบบหนึ่ง จ�ำบทเรียนสั้นๆ ว่า กระท�ำโดยไม่ต้องมีตัวผู้
กระท�ำ มันก็เลยไปถึงว่า จะยืน เดิน นั่ง นอน ก็ตาม จะกินข้าว
จะอาบน�้ำ  จะท�ำงาน จะอะไร ก็เรียกว่าอย่ามีตัวกู จะเรียกว่า
ลืมตัวกูกไ็ ด้ แต่มนั คนละความหมายไอ้ลมื ตัวอย่างโง่เขลานะมัน
ใช้ไม่ได้หรอก แต่มนั ลืมตัวด้วยสติสมั ปชัญญะ ก็มสี ติสมั ปชัญญะ
มาท�ำหน้าที่เสียอย่างที่สุด แล้วก็ไม่ค�ำนึงถึงตัวกูของกู
นีก่ จ็ ะเรียกว่ามีสติสมั ปชัญญะท�ำงานได้ดี ท�ำงานได้ดี ไม่มี
ผิดพลาด แล้วการงานทั้งหลายของท่านทั้งหลายก็จะกลาย
เป็นการปฏิบัติธรรม ไถนาอยู่ก็เป็นการปฏิบัติธรรม ท�ำสวนอยู่
ก็เป็นการปฏิบัติธรรม ค้าขายอยู่ก็เป็นการปฏิบัติธรรม ท�ำงาน
ที่บ้าน ท�ำงานที่ออฟฟิศอะไรก็เป็นการปฏิบัติธรรม จะกินข้าว
อาบน�ำ 
้ จะถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ก็เป็นการปฏิบตั ธิ รรมไปเสียนะ
ถ้าว่าไม่มีตัวกูเป็นผู้กระท�ำนะ มันมีสติสัมปชัญญะ นี่บทเรียน
ใหญ่ทั่วไป เป็นที่รวมของบทเรียนทั้งหมด
ขอให้เข้าใจ แล้วก็จดจ�ำไว้ แล้วก็ประพฤติปฏิบัติ ท�ำด้วย
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สติสัมปชัญญะ อย่าท�ำด้วยกิเลสตัณหาว่าตัวกูว่าของกู โดย
เฉพาะอย่างยิ่งจะรับประทานอาหาร ระวังนะ ถ้ารับประทาน
ด้วยตัวกูของกู มันก็มีเรื่องยินดียินร้ายมา ถ้ารับประทานด้วย
สติสัมปชัญญะ มีแต่การรับประทาน มันก็ไม่มีเรื่องยุ่งยาก ด้วย
เรื่องอร่อย ไม่อร่อย เป็นบวกเป็นลบ เป็นดีใจเป็นเสียใจ เป็น
โกรธแม่ครัวให้ไปยุ่งยากล�ำบาก นี่ไม่มีตัวกูก็ให้อวัยวะตาม
ธรรมชาติมันท�ำไป ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ท�ำไปด้วยสติ
สัมปชัญญะ อย่าให้เป็นตัวกูขึ้นมา
นี่คือใจความทั้งหมด ไม่มีความกระหายความอยากแห่ง
ตัวกู มีแต่สติสัมปชัญญะจะท�ำให้มันถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง
ถูกต้อง นี่คือบทเรียน แล้วทดลองดู Morning walk แบบ
พุทธบริษัท เดินโดยไม่ต้องมีผู้เดิน ก็เดินด้วยจิตว่าง เดินด้วย
ความว่างแห่งจิต พอว่างแล้วก็สติสมั ปชัญญะมันเข้ามาแทนนะ
พอตัวกูของกูอัดเต็มแน่นอยู่ สติสัมปชัญญะไม่มีนะ เกิดไม่ได้
เข้ามาไม่ได้ นี่ก็ขอให้ใช้เวลา ๐๕.๐๐ น. ฝึกบทเรียนบทนี้ด้วย
ไม่วา่ จะเดินมา หรือเดินไปเดินกลับ หรือจะเดินอยูท่ ธี่ รรมมาศรม
โน้นมันก็มีการเดินเหมือนกัน เพราะว่าบทเรียนของการฝึก
สมาธินั้นก็มีการเดิน การนั่ง การนอน การยืน
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ไม่มีความรู้อันถูกต้อง มันก็เกิดความทุกข์
ทีนกี้ จ็ ะได้พดู ถึงเรือ่ งติดต่อมาจากเมือ่ วานนี้ ว่าเราเกิดมา
โดยไม่รู้ว่าเกิดมาท�ำไม ไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมา ไม่ได้สัญญากับใคร
ว่าจะเกิดมา เมื่อเกิดมาแล้วตามธรรมชาติของชีวิตในโลกนี้
มีบิดามารดาเป็นแดนเกิด มันก็มีการเกิด ครั้นเกิดออกมาแล้ว
นี่ ก็มีปัญหาว่าจะท�ำอย่างไรกัน จะไม่รับผิดชอบ ก็กูไม่ได้ตั้งใจ
จะเกิด ไม่ได้สัญญาจะเกิด ไม่ต้องท�ำอะไรมันก็ได้เหมือนกัน
แหละ แต่ลองดูเถอะ ถ้าท�ำอย่างนั้นมันจะมีผลยังไง ฉะนั้นก็มี
ความจ�ำเป็นที่ว่าจะต้องท�ำอย่างไรให้ถูกต้องกับเรื่องของการที่
เกิดมา
สมมติอุปมาเหมือนอย่างว่า มันถูกจับไปปล่อยเกาะร้าง
เอาสิต่อไปนี้แกจะท�ำอย่างไรล่ะ จะสมัครตายหรือจะสมัครอยู่
ถ้าสมัครอยู่ก็ขวนขวายสิ หาให้รู้ว่าจะท�ำที่อาศัยที่ตรงไหน จะ
ได้อาหารอย่างไร จะได้ความปลอดภัยอย่างไร จะด�ำเนินชีวิต
อย่างไร ก็หา หา หา ก็ท�ำ ท�ำ ท�ำ นี่มันต้องเป็นอย่างนั้นนะ นี่
มันเกิดมาจากท้องมารดาโดยปราศจากความรู้ในเรื่องนี้ แล้วก็
ค่อยๆ มาแสวงหาความรู้ สะสมความรู้ รู้มากขึ้น มากขึ้น จน
ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเกิดมา เรื่องมันเป็นอย่างนี้
นี้การเกิดมามันก็เกิดเข้ามาในขอบเขตหรืออ�ำนาจของ
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กฎธรรมชาติ กฎของธรรมชาติน่ะมันมีอยู่ มันก็เกิดโดยกฎของ
ธรรมชาติ เกิดมาตามกฎของธรรมชาติ แล้วก็ไม่พ้นไปจากการ
ครอบง�ำของกฎของธรรมชาติ มันก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ มันจึงจะหมดปัญหา ถ้าไม่อย่าง
นั้นมันจะเต็มไปด้วยความทุกข์ และเดี๋ยวนี้มันก็ได้เป็นแล้วนะ
เพราะว่าเราได้เกิดมาโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร มันก็เข้ามาสู่
ขอบเขตของความทุกข์ ปัญหาของความทุกข์ ถ้าไม่มองเห็นเป็น
ความทุกข์มันก็ไม่มีปัญหา
เพราะฉะนัน้ จงมองเห็นปัญหาข้อแรกคือความทุกข์กนั
เสียก่อน ไม่มสี ติปญ
ั ญา ไม่มคี วามรูอ้ นั ถูกต้อง มันก็เป็นความ
ผิด ไม่รู้ หรือเป็นความผิดพลาดอยูใ่ นตัว มันก็เกิดความทุกข์
มีลักษณะที่จะศึกษาได้ง่ายๆ ว่า ชีวิตมันกัดเจ้าของ ชีวิตที่ไม่มี
ความรู้ทางธรรมะที่เราก�ำลังศึกษานั่นน่ะ ชีวิตชนิดนั้นมันกัด
เจ้าของ ดูเอาเองตามที่เป็นจริงว่ามันกัดอย่างไร คือมันมีการ
กระท�ำทีไ่ ม่ถกู ต้องตามกฎของธรรมชาติ มันก็เกิดการกัดเจ้าของ
เดีย๋ วความรักกัด เดีย๋ วความโกรธกัด เดีย๋ วความเกลียดกัด เดีย๋ ว
ความกลัวกัด เดี๋ยวความตื่นเต้นกัด เดี๋ยววิตกกังวลกัด เดี๋ยว
อาลัยอาวรณ์กัด เดี๋ยวอิจฉาริษยากัด เดี๋ยวความหวงกัด เดี๋ยว
ความหึงกัด  ๑๐ อย่างเท่านี้มันก็พอจะเป็นตัวอย่างแล้ว
ที่จริงมันก็มีมากกว่านี้มาก แต่ว่า ๑๐ อย่างนี้คิดดูเถอะ
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มันพอแล้วที่จะเห็นว่า โอ้ ปัญหา นี่เป็นชีวิตที่กัดเจ้าของ มัน
เป็นชีวิตที่จะเลวกว่าสุนัขละกระมัง เพราะว่าสุนัขมันยังไม่กัด
เจ้าของนี่ พวกฝรั่งที่เขามากันทุกเดือน มันชอบค�ำพูดค�ำนี้ จึง
ได้สนใจธรรมะ ก็ได้พบวิถีใหม่แห่งชีวิต แล้วก็ได้ชีวิตใหม่ คือ
ชีวติ ทีไ่ ม่กดั เจ้าของ ปฏิบตั ถิ กู ต้องจนไม่มกี ารกัดเจ้าของนะเป็น
อย่างนั้น
ขอให้เอาจุดนีเ้ ป็นจุดตัง้ ต้นของการศึกษาและการปฏิบตั ิ
ว่าจะพบ หรือมี หรือใช้ชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของ คือไม่เกิดความรัก
ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ความตื่นเต้น วิตกกังวล
อาลัยอาวรณ์ อิจฉาริษยา หวง หึง นี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นแหละ
มันพอแล้ว ที่จริงมันมีหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างนี่ การกัด
เจ้าของ ถ้าไม่มองเห็นความจริงข้อนี้มันก็ศึกษาไปไม่ถูกหรอก
เพราะมันไม่มตี วั ปัญหา ไอ้ตวั ปัญหานัน่ คือตัวความทุกข์ แม้แต่
ความสุขมันก็กลายเป็นความทุกข์ มันก็เป็นปัญหาเหมือนกัน

พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท
ฉะนั้นเราจะต้องรู้จักความทุกข์กันเป็นจุดแรก แล้วก็จะ
ขจัดให้มนั หมดไป รูเ้ รือ่ งความจริงของความทุกข์วา่ เป็นอย่างไร
แล้วมันเกิดมาอย่างไร แล้วมันจะดับไปได้อย่างไร ความทุกข์
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เกิ ด อย่ า งไร ความทุ ก ข์ ดั บ อย่ า งไร นี่ เขาเรี ย กว่ า เรื่ อ ง
ปฏิจจสมุปบาท มันต้องใช้ค�ำเดิมในภาษาบาลีสะดวกกว่า
ปฏิจจสมุปบาท ขอให้ช่วยจ�ำสักหน่อยแม้มันจะเป็นค�ำแปลก
ปฏิจจ แปลว่าอาศัยกัน สมุปบาท เกิดขึ้นพร้อม อาศัยกันแล้ว
เกิดขึ้น อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น แล้วเกิดใหม่
ต่อ ต่อ ต่อ ต่อไปจนเป็นความทุกข์ จนกว่าจะเป็นความดับทุกข์
ก็ต้องอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นทั้งนั้น
ดังนั้นเราจะต้องพูดกันถึงเรื่องนี้ เรียกสั้นๆ ว่าปฏิจจสมุปบาท พระพุทธเจ้าท่านตรัสชื่อนี้เต็มที่ ยาวเต็มที่ก็ว่า อิทัป
ปัจยตาปฏิจจสมุปบาท เรียกเต็มยาวขนาดนั้น อิทัปปัจยตา
ปฏิจจสมุปบาท - ความเป็นไปตามปัจจัยแล้วอาศัยกันเกิดขึน้
ทุกอย่างเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแหละ จะในแง่ของความทุกข์ หรือ
ความไม่ทกุ ข์ หรือเป็นธรรมชาติลว้ นๆ ก็อาศัยกันเกิดขึน้ ทัง้ นัน้
สากลจักรวาลนี่มีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวทั้งหลาย
มากมาย มันก็เป็นไปตามปัจจัยอาศัยกันเกิดขึ้นทั้งนั้นนะ เป็น
เรือ่ งครอบจักรวาล แต่วา่ มันไม่เกีย่ วกับเราหรอก ทีเ่ กีย่ วกับเรา
ในตัวเรา มันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์นี่ จึงจัดการกัน
ในข้อนี้ดีกว่า
ศึกษาให้รู้เรื่องนี้ ก็เรียกว่าศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาท
แล้วควบคุมปฏิจจสมุปบาทให้ถูกต้อง คือไม่ให้เกิด หรือให้
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เกิดไปในทางที่ควรจะเกิด มันก็ไม่มีความทุกข์ แล้วสิ่งที่จะ
ควบคุมนั้นก็คือสติ สติ สติ ที่เราก�ำลังฝึกนั่นเอง เราจึงต้องฝึก
สติ ให้สามารถมีสติ และมีสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับสติ เช่น ปัญญา
สัมปชัญญะ สมาธิ เป็นต้น แล้วเอาไปใช้ควบคุมกระแสแห่ง
ปฏิจจสมุปบาท เราจึงมีการสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทและการ
ฝึกอานาปานสติ  ๒ เรือ่ งเท่านัน้ พอ ตามหลักการสอนการอบรม
ของธรรมมาศรมนี่ ก็มี ๒ เรือ่ งเท่านี  ้ รูเ้ รือ่ งปฏิจจสมุปบาท ว่า
ทุกข์เกิดดับอย่างไร แล้วก็ฝึกสติ มีสติ ควบคุมมันไว้ให้ได้
มันก็ไม่มี ไม่เกิด ในทางที่จะเป็นทุกข์ มันก็ดับทุกข์ นี่เรื่อง
เรียกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาท
ฉะนัน้ ขอให้เราสนใจค�ำนี้ แล้วก็ศกึ ษา ศึกษา ฝนตกลงมา
นี้ก็เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทของธรรมชาติของฝน มันสอนกัน
ตรงๆ อย่างนี้แหละเห็นไหม แต่มันเป็นเรื่องภายนอก นี่มันเป็น
เรือ่ งภายใน มันปรุงแต่งกันอยูใ่ นภายใน เกิดเป็นความทุกข์ หรือ
ไม่เกิดความทุกข์ เกิดความหมดทุกข์ก็แล้วแต่ มันเป็นเรื่อง
ปฏิจจสมุปบาท ทีนมี้ นั เป็นเรือ่ งลึก เป็นเรือ่ งยาก เป็นเรือ่ งเข้าใจ
ยาก ก็ไม่เอามาสอนกัน บางทีก็มีการห้ามเสียอีกว่า อย่าเอามา
สอนเลยมันยากเกินไป
แล้วมันก็ยากจริงๆ ด้วยยากจนถึงกับว่า พอพระพุทธเจ้า
ตรัสรูเ้ รือ่ งนี้ การตรัสรู้ ตรัสรูเ้ รือ่ งนีน้ ะ การตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า
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นี้ คือตรัสรูเ้ รือ่ งปฏิจจสมุปบาท เกิดทุกข์อย่างไร ดับทุกข์ยงั ไง
พอท่านตรัสรู้แล้ว ท่านก็ โอ้ จะเอาไปสอนใครที่ไหน ใคร
มันจะรู้ ท่านตรัส ตั้งปฏิเสธ ไม่สอนนะ ไม่สอน ป่วยการ
เหนื่อยเปล่า แต่แล้วท่านก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า โอ มันน่าจะมีบาง
คน ไม่กี่คน ตามใจ แต่มันมีบางคนที่จะรู้ได้ ถ้าเราไม่สอนไอ้คน
เหล่านี้คงไม่ได้รับประโยชน์ ขาดประโยชน์ ฉะนั้นสอนดีกว่า
การฉุกคิดกลับทีจ่ ะสอนอย่างนี้ เขาพูดไว้ในบุคลาธิษฐาน
ว่าพระพรหมโน่น พระพรหมมาจากพรหมโลกอาราธนาอ้อนวอน
ขอให้พระพุทธเจ้าช่วยสอนเถิด อย่างนี้ก็ตามใจ เหมือนกัน
แหละ พระพุทธเจ้าท่านตรัสรูแ้ ล้ว ท�ำไมท่านจะรูไ้ ม่ได้เรือ่ งนีว้ า่
มันควรจะสอน เพราะมันมีบางคน บางคนทีจ่ ะรูไ้ ด้ ท่านก็ตกลง
สอน ขอให้พวกเราทุกคนนีร่ วมอยูใ่ นพวกทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสว่า
บางคน บางคนจะรูไ้ ด้ เราก็ท�ำตัวเป็นบางคนทีจ่ ะรู้ได้ มาศึกษา
เรือ่ งปฏิจจสมุปบาท แต่แล้วก็ยอมรับว่าเป็นเรือ่ งยาก เป็นเรือ่ ง
ยากที่สุดในบรรดาเรื่องที่จะต้องเรียน จะต้องรู้  
พระเถระผู้เฒ่า บางท่านก็บอกท�ำนองขอร้องอาตมาว่า
อย่ า อย่ า สอนเรื่ อ งยากๆ อย่ า งนี้ เ ลย สอนเรื่ อ งศี ล ธรรม
ท�ำมาหากิน ตั้งเนื้อตั้งตัวอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขก็พอแล้ว
อย่าสอนเรือ่ งสุญญตา เรือ่ งอนัตตา เรือ่ งปฏิจจสมุปบาทเลย แต่
อาตมาก็หัวดื้อ หัวดื้อตามเดิม ยังสอนอยู่ ยังพยายามจะสอน
14

ยังพยายามจะเข็นครกขึ้นภูเขา ขึ้นภูเขาอยู่อย่างนี้ ขอให้ท่าน
ทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีเถอะ มันมีทางที่จะรู้ได้
อาตมาได้ศกึ ษา พยายามศึกษา พยายามหาวิธสี อนตลอด
เวลาตั้ง ๕๐ ปีแล้วนะ มันครึ่งศตวรรษแล้วนะ ที่ศึกษาเรื่องนี้
พยายามในเรื่องนี้ แล้วก็หาทางที่จะสอนในเรื่องนี้ มันก็พบว่า
พอจะมีทาง พอจะมีทางให้เข้าใจได้ แต่ขอให้ทุกคนตั้งใจจริง
ตั้งใจจริง ศึกษาเบื้องต้นให้รู้เรื่องความทุกข์ที่มีอยู่จริง แล้วก็
ศึกษาจากความทุกข์นั่นแหละ ให้พบสิ่งที่มันตรงกันข้าม แม้
โดยค�ำนวณว่าตรงกันข้ามเป็นอย่างไร พบแล้วก็ปฏิบตั ใิ ห้ได้เป็น
อย่างนั้น มันก็ดับทุกข์ได้ หรือพยายามที่จะให้เข้าใจได้ในการ
ศึกษาแม้ของยุวชนลูกเด็กๆ ท่านคงจะไม่เชือ่ ว่าจะสอนลูกเด็กๆ
ได้ แต่ก็ขอให้ลองฟังดูก่อน ถ้าท�ำให้เขารู้จักเรื่องความทุกข์ได้
ละก้อมีทางสอนได้แหละ

ความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไร
แล้วก็ขอพูดเรือ่ งปฏิจจสมุปบาท คือใจความก็วา่ ความ
ทุกข์เกิดขึน้ อย่างไรในชีวติ ความทุกข์เกิดขึน้ เพราะว่าเราไม่มี
ความรู้มาแต่ในท้องมารดา คลอดออกมาโดยไม่มีความรู้เรื่องนี้
แล้วก็ต้องมาเผชิญกันกับปัญหา ก็ต่อสู้เอาเอง เรื่องปฏิจจ15

สมุปบาท นั่นมันตั้งต้นที่ว่า ชีวิตนี้มันมีสิ่งส�ำคัญก็คืออายตนะ
ที่อยู่ข้างใน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อายตนะที่อยู่ข้างใน แล้วก็
อายตนะที่อยู่ข้างนอกคือ รูปที่จะกระทบตา เสียงที่จะกระทบ
หู กลิ่นที่จะกระทบจมูก รสที่จะกระทบลิ้น สัมผัสผิวหนังที่จะ
มากระทบผิวหนัง ความคิด ความรู้สึกที่จะมากระทบจิตนะ ก็
เลยได้เป็นข้างในก็ ๖ ข้างนอกก็ ๖  
ถ้าไม่รู้จักไอ้ ๖ คู่นี้แล้วป่วยการ ไม่อาจจะศึกษาปฏิจจสมุปบาท แต่มันยากเกินไปหรือไม่ เอาลูกเด็กๆ มาบอกว่าแกมี
ตาใช่ไหม แล้วก็มีสิ่งที่มากระทบตา ทางตา แกก็มีหู มีสิ่งที่มา
กระทบหู แกก็มีจมูก ลิ้น กาย ใจ ครบ ๖  เด็กๆ ก็พอจะเข้าใจ
ได้ นี่เรียกว่ารู้เบื้องต้นที่สุดแล้วว่าในร่างกาย ร่างกายอัตตภาพ
นี้มันมีไอ้นี่ อายตนะภายในกับอายตนะภายนอก นี้ก็ให้สังเกต
ต่อไปว่า พออายตนะภายใน เช่นตา เป็นต้น ได้กระทบกับ
อายตนะภายนอก เช่นรูป เป็นต้น  มันเกิดวิญญาณ วิญญาณ
คือความรู้สึกทางตา รู้จักทางตา นี่วิญญาณในพระพุทธศาสนา
หมายถึงอย่างนี้ ไม่ใช่วิญญาณจุติปฏิสนธิได้ แบบของฮินดูของ
เก่าเขาก่อนนั้นเขามีวิญญาณในลักษณะอย่างนั้น วิญญาณ
ตายตัว วิญญาณท่องเที่ยว วิญญาณคงที่ ไม่ใช่ นั่นมันวิญญาณ
ฝ่ายโน้น
วิญญาณในพุทธศาสนามีปรากฏเมื่อมีการกระทบทาง
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อายตนะ กระทบทางตาเรียกว่าเกิดจักษุวญ
ิ ญาณ กระทบทาง
หูเรียกว่าเกิดโสตวิญญาณ กระทบทางจมูกเรียกว่าฆานวิญญาณ
กระทบทางลิน้ เรียกว่าชิวหาวิญญาณ กระทบทางกายเรียกว่า
กายวิญญาณ กระทบทางจิตเรียกว่ามโนวิญญาณนั่น ก็จ�ำค�ำ
ว่าวิญญาณไว้ ๖ อีกเหมือนกัน มัน ๖ สามชุดแล้วนะ ๖ อายตนะ
ภายใน  ๖ อายตนะภายนอก ๖ คือวิญญาณ มีการกระทบทาง
อายตนะที่ไหน เมื่อไร ก็เกิดวิญญาณที่นั่นเมื่อนั้น นี่คือเกิด
วิญญาณ
มันอาจจะสอนเด็กให้รู้ได้นะ ที่เขาเรียนวิทยาศาสตร์น่ะ
ยุ่งยากล�ำบากกว่านี้มาก ท�ำไมจะบอกให้เด็กๆ รู้ไม่ได้ พอตา
กระทบกับรูปมันเกิดความรู้สึกทางตา ก็เรียกว่าจักษุวิญญาณ
ทั้ง ๖ ทางเอง วิญญาณทั้ง ๖  เอ้า รู้เรื่องวิญญาณ มันได้เป็น ๓
อย่างแล้วนะ คือว่าอายตนะภายใน เช่น ตา เป็นต้น อายตนะ
ภายนอกคือรูป และวิญญาณที่เกิดขึ้น เพราะการกระทบของ
๒ อย่างนี้ มันเป็น ๓ อย่าง มันเป็น ๓ อย่างขึ้นมาแล้ว
พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ไอ้การถึงกันเข้าระหว่างธรรมทัง้ ๓
นี้ เรียกว่า ผัสสะ ผัสสะค�ำนี้แปลว่า การกระทบ  ถ้ามีความรู้
ถูกต้องตามพระพุทธภาษิต จะต้องรู้ว่ามันกระทบกันระหว่าง
สิ่ง ๓ อย่าง เราพูดกันชุ่ยๆ หวัดๆ ตามศาลาวัดว่ากระทบ ๒
อย่าง ตากับรูป หูกับเสียง นี้มัน ๒ อย่าง คนทั่วไปก็มักจะคิด
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อย่างนั้นว่าผัสสะ ผัสสะนี้กระทบกันระหว่างของ ๒ อย่าง แต่
ตามพระบาลี ๓ อย่าง ต้อง ๓ อย่าง วิญญาณรู้จักอายตนะ
ภายนอกที่เข้ามากระทบอายตนะภายใน เลยรู้จักทั้ง ๓ อย่าง
คือ รู้จักทั้งตา รู้จักทั้งรูป รู้จักทั้งจักษุวิญญาณ ครบ ๓ ครบ ๓
ทั้ง ๖ ทั้ง ๖ อย่าง นี่เรียกว่ารู้จักผัสสะ ผัสสะ
ทีนี้เมื่อมีผัสสะอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะ มันมี
ปฏิกิริยาต่อไปคือเกิดเวทนา คือความรู้สึก ผลของผัสสะเกิด
เป็นเวทนา เรียกว่าเวทนา ถ้าถูกใจก็เรียกว่าสุขเวทนา ไม่ถูกใจ
ก็เรียกว่าทุกขเวทนา ที่ไม่แน่ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจ ยังสงสัย ยัง
ไม่แน่อยู่ก็เรียกว่า อทุกขมสุขเวทนา อทุกขมสุข อทุกขมสุข
อย่าไปเรียกว่าอุเบกขา มัน มันภาษาบาลีแท้ๆ เรียกว่า อทุกขมสุขเวทนา จะสุขจะทุกข์ แล้วก็อทุกขมสุขเวทนา นี่เวทนาเป็น
อย่างนี้   เวทนารู้สึกอย่างนี้แล้ว มันก็เกิดความอยากหรือ
ตัณหาไปตามเวทนานั้น
ถ้ามันเป็นสุขเวทนามันก็อยากได้ อยากเอา อยากมี อยาก
ยึดครอง อยากหามาให้มาก อยากสะสมไว้ให้มากนะ ถ้าสุข
เวทนามันอยากอย่างนั้น ถ้าทุกขเวทนามันเกิดตรงกันข้าม มัน
อยากจะฆ่า อยากจะท�ำลาย อยากจะประทุษร้าย มันก็เป็นทุกข์
เป็นแบบหนึ่ง เป็นลบ ทีแรกมันเป็นบวกมันจะเอา เป็นลบมัน
ก็จะฆ่าจะท�ำลาย นีถ้ า้ มันเป็นอทุกขมสุข ไม่รวู้ า่ บวกหรือลบแน่
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สุขหรือทุกข์แน่ มันก็โง่เท่าเดิม มันก็โง่ตามเดิม แต่มนั ไม่พน้ จาก
การที่จะสงสัย อยู่ว่านี่มันจะเปลี่ยนเป็นสุขก็ได้นะ หรือว่าจะ
สงสัยจะเป็นทุกข์มันก็ระวังอยู่นะ มันก็มีปัญหาไปตามแบบนั้น
สุขเวทนามันก็ต้องเกิดความอยาก แบบเอา แบบดึงเข้ามา
ทุกขเวทนาก็เกิดความรูส้ กึ ผลักออกไปคือท�ำลาย ไอ้อทุกขมสุข
เวทนามันโง่เท่าเดิม มันก็วิ่งอยู่รอบๆ วิ่งอยู่รอบๆ ไม่รู้จะผลักดี
หรือจะดูด จะดึงดีนั่น เด็กพอจะเข้าใจได้นะ อย่าไปดูถูกเด็กๆ
นีเ่ วทนา แล้วก็มคี วามอยากอย่างนีเ้ รียกว่าตัณหา ตัณหา
พวกหนึง่ อยากจะดึงดูดเข้ามา ตัณหาพวกหนึง่ อยากจะผลักออก
ไป ตัณหาพวกหนึง่ อยากจะเลิก ท�ำลายเสียให้หมดสิน้ ไม่มเี หลือ
เอ้า นี่เรียกว่าตัณหาแล้ว เวทนาให้เกิดตัณหาแล้ว มันไม่ยาก
เกินกว่าทีเ่ ด็กๆ เขาเรียนวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์นยี่ งุ่ ยาก
กว่านี้ เกิดตัณหา ความอยาก ความอยาก อยาก อยากที่รุนแรง
หนัก อยาก อยาก อยาก ก็เกิดโง่ขนึ้ มาว่า มีตวั กูผอู้ ยาก มันต้อง
อยากก่อน มีการกระท�ำที่เป็นความอยากก่อน จึงจะเกิดผู้
กระท�ำคือตัวกู นี่ระวังให้ดี มันต้องมีการกระท�ำก่อน มันจึงจะ
รู้สึกว่ามีผู้กระท�ำ หรือว่าเสวยผลของการกระท�ำอยู่ จึงจะเกิด
ความรู้สึกว่ามีตัวกูผู้เสวย
อย่างนี้เรียกว่าตัณหาให้เกิดอุปาทาน อุปาทานว่าตัวกู
แล้วก็มนั จะต้องมีสงิ่ ทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องทีเ่ รียกว่าของกู มันจึงเกิด
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ทั้งตัวกู เกิดทั้งของกู นี่เรียกว่าอุปาทาน อุปาทาน เป็นเรื่อง
ทางจิตในภายใน ถ้ามีอุปาทาน อุปาทานอย่างนี้ ว่าตัวกูอย่างนี้
แล้วก็เป็นจุดตั้งต้นแห่งความมี มีภพ มีชาติ มันตั้งต้นที่จุดนี้
แหละ ก็คือมันมีตัวกู เพราะมีอุปาทานจึงมีภพ ภว ภพ แปลว่า
ความมีอยู่หรือความเป็นอยู่แห่งตัวกู ก็เรียกว่าภพ อุปาทานให้
เกิดภพ เป็นจุดตัง้ ต้นเพียงก่อหวอดนัน่ ภพ แล้วมันก็เจริญ เจริญ
เจริญมาก เหมือนกะว่าตัง้ ครรภ์แล้วครรภ์มนั ก็แก่ แก่จนมันจะ
คลอด
พอภพนี่มันรุนแรงถึงที่สุดแล้วมันก็เกิดชาติ ชา-ติ - เกิด
เกิดออกมาเป็นตัวกู เป็นของกูสมบูรณ์ มันก็แสดงบทบาทแห่ง
ตัวกู คอยเอาอะไรๆ มาเป็นของกู แล้วมันก็เอาความเกิด ความ
แก่ ความเจ็บ ความตายเป็นของกู หรือถ้ามีชาติมคี วามเกิดแล้ว
ก็เป็นที่ตั้งแห่งความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็น
ของกูนี่ แล้วก็เอาความทุกข์ ทุกข์ชนิดเป็นของกู ความโศก
ความพิไรร�ำพัน ความแห้งใจ ความปรารถนาแล้วไม่ได้ตามที่
ปรารถนา มีสงิ่ ทีร่ กั มีสงิ่ ทีไ่ ม่รกั เป็นของกู นีค่ วามทุกข์กส็ มบูรณ์
กันที่ตรงนี้
แล้วจะให้อธิบายกันอย่างวัตถุกไ็ ด้ แต่ให้มนั เป็นเรือ่ งทาง
จิต เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิต พ่อน่ะอุตส่าห์พยายามให้ลกู เข้าใจ
เรื่องปฏิจจสมุปบาท ไม่เท่าไหร่พ่อเองน่ะมันจะรู้ จะรู้มากขึ้น
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จะรู้ดีขึ้น อาตมาเชื่อว่าแม้ลูกเด็กๆ มันก็พอจะเข้าใจได้ ถ้าว่า
พ่อแม่พยายามอธิบายอย่างนั้น แต่ถ้าพ่อแม่เองก็ไม่รู้จะท�ำ
อย่างไร มันก็เป็นไปไม่ได้ พ่อแม่เองก็ยงั ไม่รเู้ รือ่ งปฏิจจสมุปบาท
พอรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท ก็รู้ โอ้ ไอ้สิ่งที่เรียกว่าความทุกข์น่ะ
มันเกิดอย่างนี้นะ มันมีอวิชชาที่ผัสสะ ผัสสะมันโง่ ตากระทบ
รูปเกิดวิญญาณ ๓ ประการเรียกว่า ผัสสะ ตรงผัสสะมันโง่
มันไม่รู้ มันไม่รู้อะไรเลย มันก็เกิดเวทนาที่หลอกให้เป็นบวก
เป็นลบ หลงรัก หลงเกลียด เกิดตัณหา เกิดอุปาทาน เกิดภพ
เกิดชาติ มันตั้งจุดตั้งต้นที่มันโง่เมื่อผัสสะ
ถ้าเรามีสติเพียงพอไม่โง่เมือ่ ผัสสะ ปฏิจจสมุปบาทฝ่าย
เกิดทุกข์นเี่ กิดไม่ได้ มันเกิดฝ่ายทีไ่ ม่เป็นทุกข์ มันมีผสั สะฉลาด
ผัสสะฉลาด มันไม่หลงเวทนา มันไม่หลงเวทนามันไม่เกิด
ตัณหา ไม่เกิดตัณหา ไม่มีอุปาทาน ไม่มีภพ ไม่มีชาติ มันดับ
ทุกข์ ปฏิจจสมุปบาทอย่างนีม้ นั ดับทุกข์ เพราะอ�ำนาจของสติ
ปัญญา สัมปชัญญะ ด้วยแยกกันเป็น ๒ ทาง ปฏิจจสมุปบาท
ให้เกิดความทุกข์ ปฏิจจสมุปบาทให้เกิดความไม่มีทุกข์
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พุทธศาสนาสอนให้จัดการที่ต้นเหตุ
แล้วจะแก้ปัญหาได้
เอาละเป็นอันว่าเรารู้ต้นเหตุ รู้จักต้นเหตุดีที่สุดว่า ความ
ทุกข์เกิดอย่างไร แล้วก็ควบคุมต้นเหตุหรือตัดต้นเหตุนั้นเสีย
ความทุกข์ก็เกิดไม่ได้ นี่คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผล
ก็ตอ่ สูก้ บั วิทยาศาสตร์ได้ แต่ทตี่ อ่ สูก้ นั ไม่ได้กเ็ พราะวิทยาศาสตร์
เขาพูดกันแต่เรือ่ งทางวัตถุ วัตถุ วัตถุ ไม่พดู ทางเรือ่ งจิตใจ พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาตร์ทางจิตใจ ท�ำไมเราพูดกันทางจิตใจ เรา
ก็จะบอกว่านี่ วิทยาศาสตร์ที่ดีกว่าที่เหนือกว่า ที่ดับทุกข์ได้
วิทยาศาสตร์ทางวัตถุจะมีแต่สร้างปัญหาให้ความทุกข์มัน
มากขึ้น ถ้ามีวิทยาศาสตร์ทางจิตใจก็ป้องกันความทุกข์ได้
เพราะรูจ้ กั ต้นเหตุ ต้นเหตุวา่ ความทุกข์มนั เกิดขึน้ อย่างไร จึงถือ
ได้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผล
เมือ่ มีคนถามพระอรหันต์องค์หนึง่ ว่า พระศาสดาของท่าน
สอนอย่างไร พระอรหันต์องค์นั้นก็ตอบว่า พระพุทธเจ้าท่าน
ตรัสว่าธรรมทั้งปวงมีเหตุ เป็นไปตามเหตุ ก็ทรงแสดงเหตุ
แห่งธรรมทั้งปวง แล้วก็ทรงแสดงความดับแห่งธรรมทั้งปวง
พระศาสดาของข้าพเจ้าสอนอย่างนี้ ที่เราเรียกกันว่าคาถา
พระอัสสชิ หรือหัวใจของพุทธศาสนา  
สรุปความให้เห็นว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุ คือ
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มีเหตุ เป็นไปตามเหตุ ความทีม่ นั เป็นไปตามเหตุ นัน่ นะเรียกว่า
อิทัปปัจจยตา เมื่อเป็นไปตามเหตุ มันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็น
เหตุ นี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท เรียกกันเสียทั้งหมดก็ว่า
อิทปั ปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ความรู้เรื่องเหตุ แล้วก็จัดการที่
ต้นเหตุ แล้วก็ได้รับผลสุดท้ายคือไม่มีความทุกข์ ฉะนั้นขอให้
จัดการที่เหตุ จัดการที่เหตุ ที่ต้นเหตุ ก็จะแก้ปัญหาได้ ถ้า
ไปมัวจัดการที่ปลายเหตุหรือผล มันก็ไม่ดับทุกข์ได้
ค�ำพูดโบราณในอินเดียหรือแม้แต่ในยุโรปก็คงจะมีนะ ว่า
จัดการที่ต้นเหตุถูกต้อง จัดการที่ปลายเหตุไม่ถูกต้อง แล้วยัง
แถมก�ำชับไว้ดว้ ยว่า ไปมัวจัดการทีป่ ลายเหตุเป็นลูกหมา ต่อไป
นะใช้ค�ำตรงๆ มันสั้นดี มันง่ายดี   ถ้าจัดการที่ต้นเหตุมันเป็น
ลูกเสือหรือลูกราชสีห์ คงจะมองภาพพจน์ออกกระมัง ถ้าคุณ
เอาไม้ไปแหย่ แหย่สุนัขนี่ มันก็มัวกัดแต่ที่ปลายไม้นี่ มันกัดแต่
ที่ปลายไม้ ถ้าคุณไปแหย่เสือสิ มันจะกัดคนถือไม้โน่น ไม่มัวกัด
อยูท่ ปี่ ลายไม้ นัน่ แหละลูกเสือลูกราชสีห์ จึงพูดว่ามัวแก้ทปี่ ลาย
เหตุนี้เป็นลูกหมาคือโง่ ถ้าไปจัดการที่ต้นเหตุมันเป็นลูกเสือลูก
ราชสีห์ที่มันฉลาด
พุทธศาสนามีหลักการจัดการที่ต้นเหตุ โดยเฉพาะเรื่อง
อริยสัจ เรื่องอริยสัจจ์ก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยย่อ ย่อให้
มันเหลือเพียง ๔ ทุกข์ แล้วก็เหตุให้เกิดทุกข์ แล้วความดับทุกข์
แล้วก็ทางที่ถึงความดับทุกข์ นั่นล้วนแต่จัดการที่เหตุทั้งนั้น
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จัดการที่เหตุของความทุกข์ ความทุกข์ก็ดับ ถ้าจะจัดการที่เหตุ
ให้ถูกต้องก็ต้องรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างที่กล่าวแล้ว แล้วก็
ควบคุมมาเสียตั้งแต่ผัสสะและเวทนา ความทุกข์ก็ไม่เกิด นี่
เป็นการจัดการทีต่ น้ เหตุ เรือ่ งอริยสัจนัน่ เป็นเรือ่ งย่อเหลือเพียง
๔ อย่าง เรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องเต็มที่สมบูรณ์แบบขยาย
ออกไปเป็น ๑๑ อย่าง หรือ ๑๒ อย่าง แต่ที่แท้มันเรื่องเดียวกัน
เรื่องเดียวกัน ครูไปสอนผิดๆ แยกไป ๒ เรื่อง ๓ เรื่องโน่น
นักเรียนก็ยุ่งหัวไปหมด
เรือ่ งปฏิจจสมุปบาทกับเรือ่ งอริยสัจจ์นะ่ มันเรือ่ งเดียวกัน
ความทุกข์เป็นอย่างนีค้ อื ไม่นา่ ปรารถนา อริยสัจจ์กบ็ อกสัน้ ๆ
ว่ามันเกิดมาจากตัณหา แต่ถา้ จะต่อให้ถกู ต้อง มันเกิดมาจาก
กระแสปฏิจจสมุปบาทฝ่ายผิดฝ่ายโง่ มันมีตัณหารวมอยู่ใน
กระแสนัน้ ด้วย เมือ่ ตะกีก้ พ็ ดู แล้ว มีอายตนะ มีวญิ ญาณ มีผสั สะ
มีเวทนา มีตณ
ั หา แล้วจึงมีอปุ าทาน มีภพ มีชาติ มันมีตณ
ั หาอยู่
เป็นแกนกลางของปฏิจจสมุปบาท
ฉะนัน้ อริยสัจจ์ในส่วนทุกข์กบั สมุทยั ก็คอื ปฏิจจสมุปบาท
ฝ่ายสมุทยวาร เต็ม เต็มที่ อริยสัจจ์ฝ่ายดับทุกข์ ทุกข์กับนิโรธ
ก็คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวารเต็มที่ มีสติคุมอายตนะ มี
วิญญาณฉลาด มีผัสสะฉลาด มีเวทนาฉลาด ไม่ ไม่ แล้วก็ไม่
ไม่เกิดตัณหา ไม่เกิดทุกข์ ฝ่ายนี้เรียกฝ่ายดับทุกข์
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ชีวิตเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท
ทีนที้ จี่ ะท�ำให้เป็นอย่างนัน้ ได้นะท�ำอย่างไร ก็ตอบสัน้ ๆ นี้
ก็ด้วยสติสัมปชัญญะ ถ้าตอบให้ยาวก็ตอบว่ามีอริยมรรคมีองค์
๘ มีมรรคมีองค์ ๘ รวมของสติสัมปชัญญะ ปัญญา สมาธิอยู่ที่
นั่น ก็เรื่องเดียวกันแท้ แต่ว่าพูดกันคนละแง่ พูดกันคนละฝ่าย
เพื่อให้มันเข้าใจง่ายไปตามกรณีที่จะต้องพูด ฉะนั้นการรู้เรื่อง
ปฏิจจสมุปบาท ก็คือการรู้เรื่องอริยสัจ ฉะนั้นขอให้มองเห็น
ความส�ำคัญของเรื่องปฏิจจสมุปบาท เรื่องเต็ม เรียกเต็มที่ว่า
อิทัปปัจยตาปฏิจจสมุปบาท
ไม่เคยมีใครสอนเรื่องนี้แม้ในอินเดีย เขาสอนกันอย่างอื่น
ความทุกข์เกิดอย่างอืน่ เกิดจากพระเป็นเจ้า เกิดจากอะไรก็ไม่รู้
ตามใจเขา แต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอน เรื่องความทุกข์มันเกิด
มาจากอวิชชาในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท ก�ำจัดอวิชชา
เสีย กระแสปฏิจจสมุปบาทฝ่ายทีจ่ ะเกิดทุกข์ มันเป็นไปไม่ได้
มันกลับเกิดฝ่ายที่เป็นวิชชา เป็นความถูกต้อง แล้วมันก็ดับ
ทุกข์ขึ้นมาแทนนี่
นี้เราจงมองให้เห็นว่า เป็นเรื่องของชีวิตโดยตรง พวกคุณ
ลองคิดดูสิว่า คนคนไหน คนคนไหนบ้างที่มันไม่ตกอยู่ภายใต้
กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนะ ก็ทกุ คนมันมี ตา หู จมูก ลิน้ กาย
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ใจ รับอารมณ์คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ มัน
ก็เกิดวิญญาณ เกิดผัสสะ เกิดเวทนา กันทั้งนั้น แล้ววันหนึ่งเกิด
ได้ไม่รู้กี่ร้อยครั้ง เพราะมันมีตั้ง ๖ ทางที่จะเกิด แล้วทางเดียว
มันก็เกิดได้หลายอย่างหลายรูปแบบ ฉะนั้นชีวิตนี้มันก็คือการ
เป็นอยู่ด้วยปฏิจจสมุปบาท
เมือ่ ไม่รหู้ รือไม่ได้ฟงั ใครบอก ไม่ได้ฟงั ไม่ได้ฟงั ค�ำตรัสของ
พระพุทธเจ้ามันก็ไม่รู้ ไม่รวู้ า่ ชีวติ ทัง้ หมดนีค้ อื กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท คุณก็ไปดูเอาเองสิ ไม่ต้องเชื่อใคร ไม่ต้องเชื่ออาตมา
แล้วก็ไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าด้วย ตามค�ำตรัสของพระพุทธเจ้า
เชื่อการที่เห็นเอง เห็นเอง เห็นเอง มันเห็นอยู่อย่างนี้ ว่ามี
อายตนะนอกในถึงกันเข้าเกิดวิญญาณ ๓ ประการเรียกว่า
ผัสสะ ผัสสะให้เกิดเวทนา เวทนาให้เกิดตัณหา ตัณหาให้เกิด
อุปาทาน อุปาทานให้เกิดภพ ภพให้เกิดชาติ พอมีชาติแล้วเกิด
ทุกข์ทั้งปวง
สิบเอ็ด สิบสองค�ำนี้ ศึกษาให้เข้าใจ เข้าใจให้ดี เข้าใจให้ดี
เพราะมันอยู่ในตัวชีวิตในตัวอัตภาพ มันรู้จักกันแต่เรื่องในบ้าน
ในเรือน ในห้องนำ 
�้ ห้องนอน รูจ้ กั ดีทสี่ ดุ เรือ่ งนอกบ้านนอกเรือน
ก็รู้จักดีที่สุด แต่ว่าเรื่องในตัวแท้ๆ กลับไม่รู้จัก คือกระแสแห่ง
ปฏิจจสมุปบาท เกี่ยวข้องเกิดขึ้น เป็นไป ตลอดเวลาที่ยังมีชีวิต
อยู่ ที่ทั้งตื่นและทั้งหลับ เพราะว่าหลับมันก็ยังฝันร้าย ถ้าไม่ฝัน
26

มันก็ไม่มีปฏิจจสมุปบาท มันก็หลับสนิท มันก็พักผ่อนได้นะ
แต่ว่าหลับมันก็ยังมีความฝัน
ฉะนัน้ ปฏิจจสมุปบาทนัน่ แหละคือเรือ่ งตัวชีวติ ตัวเรา แล้ว
ก็ถูกให้ความหมายผิดๆ ว่าตัวกู ตัวกู แต่ที่ถูกนั้นไม่ใช่ตัวกู เป็น
เพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท เกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติ
โดยอาศัยธาตุทั้ง ๖   คือ ดิน น�้ำ  ลม ไฟ อากาศ วิญญาณ
ดิน น�้ำ  ลม ไฟ อากาศ วิญญาณ คือธาตุทั้ง ๖ มันท�ำให้เกิด
อัตตภาพร่างกายนี้ขึ้นมา แล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งกระแสของ
ปฏิจจสมุปบาทตามกฎของธรรมชาติ ถ้ารู้จักตัวเองหรือ
อัตภาพของตัวเองเพียงเท่านี้ก็จะดับทุกข์ได้ เป็นความจริง
ที่ลึกซึ้ง เพราะว่าเมื่อเห็นความจริงข้อนี้แล้วมันดับทุกข์ได้นี่

การเห็นปฏิจจสมุปบาท
คือการเห็นพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า การเห็นปฏิจจสมุปบาท นั่นคือ
การเห็นธรรม ธรรมะ การเห็นธรรมะคือการเห็นเราตถาคต เห็น
เราตถาคตคือเห็นธรรม เห็นธรรมคือเห็นเราตถาคต ต้องการ
เห็นปฏิจจสมุปบาทคือการเห็นธรรม เพราะฉะนั้นการเห็น
ปฏิจจสมุปบาทคือการเห็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าอยู่หลัง
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ม่านแห่งความโง่ของคุณ    จ�ำประโยคนี้ไว้มีประโยชน์มาก
พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในโบสถ์ ไม่ได้อยู่ที่อินเดีย ไม่ได้อยู่ที่เมือง
อื่น ลังกา พม่า ไม่มี ท่านอยู่ที่หลังม่านแห่งความโง่ของคุณเอง
ทุกคน ทุกคน เอาความโง่ออกเสีย ไม่มมี า่ นแล้ว โอ้ พระพุทธเจ้า
นั่งอยู่ตรงนี้นี่
เข้าไปในโบสถ์กพ็ บแต่พระพุทธรูป ซึง่ เป็นสัญลักษณ์ของ
พระพุทธเจ้า แม้แต่พระธาตุมันก็เป็นกากเศษที่เหลืออยู่แห่ง
อัตตภาพของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้า องค์พระพุทธเจ้า
คือความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท อย่างที่ท่านตรัสว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรม เห็นธรรมคือเห็นตถาคตนะ ฉะนัน้ จงเห็น
ปฏิจจสมุปบาท ท่านจะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริง ทีป่ ระทับ
นั่งอยู่หลังม่านแห่งความโง่ของคุณ พอเห็นปฏิจจสมุปบาท
ม่านแห่งความโง่ ม่านแห่งอวิชชามันสลายไป มันสลายไป
ไม่มีอะไรบังพระพุทธเจ้า นี่จึงพูดให้จ�ำง่ายและค่อนข้างจะ
หยาบคายหน่อยนะว่า พระพุทธเจ้าอยู่ที่หลังม่านแห่งความโง่
ของคุณทุกคนเลย พอเอาม่านนีอ้ อกเสียได้มนั ก็เป็นพระอรหันต์
หมด มีพระพุทธเจ้า เห็นพระพุทธเจ้า กระทัง่ ว่าเป็นพระพุทธเจ้า
องค์น้อยๆ เสียเอง
ความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทมันเป็นอย่างนี้ นี่จะหาเรื่อง
อะไรที่ส�ำคัญกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ไม่มี มันเรื่องอริยสัจจ์
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โดยพิสดาร หรือจะหาเรือ่ งอะไรทีล่ กึ ซึง้ เท่าเรือ่ งปฏิจจสมุปบาท
มันก็ไม่มีเหมือนกัน ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง แต่อย่า
เอาความลึกซึ้งมาเป็นข้อแก้ตัว ว่ามันลึกซึ้ง ฉันไม่รู้ ฉันไม่อาจ
จะรู้ ฉันไม่สนใจ ถ้าอย่างนี้มันสูญ สูญเสียประโยชน์ที่ควรจะได้
รับ มันจะลึกซึ้งเท่าไหร่ฉันจะขุดค้นเอามาให้ได้ ให้รู้เรื่อง
ปฏิจจสมุปบาท แล้วมันก็นา่ หัว น่าหัวทีม่ นั ตัง้ ต้นด้วยเรือ่ งง่ายๆ
เรื่องที่อัตตภาพนี้มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีสิ่งมากระทบ ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เกิดวิญญาณ แล้วเกิดผัสสะ แล้วเกิดเวทนา
เกิดตัณหา เกิดอุปาทาน เกิดภพ เกิดชาติ และเป็นทุกข์
ถ้าเข้าใจค�ำทั้ง ๑๑ ค�ำนี้ หรือ ๑๒ ค�ำทั้งค�ำสุดท้ายแล้วก็
พอ อายตนะ อายตนะนี่ ภายในและภายนอกนี่ แล้วก็วิญญาณ
แล้วก็ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ นับเรียงตัวเป็น
เรียงสิ่งก็จะได้ ๑๒; ๑๒ ค�ำ เรียกว่า ปฏิจจสมุปปันนธรรม ถ้า
นับแต่อาการที่มันเป็นคู่ คู่ คู่ คู่ มันจะได้ ๑๑ คู่ นั่นอาการแห่ง
ปฏิจจสมุปบาท ไอ้ตัวที่เป็นที่ตั้งแห่งอาการนั้น เรียกว่าปฏิจจสมุปปันนธรรม จ�ำได้กด็ ี ถ้าจ�ำไม่ได้กจ็ �ำแต่ค�ำว่าปฏิจจสมุปบาท
ก็พอ
ปฏิจจสมุปปันนธรรม คือสิ่งที่จะเป็นปฏิจจสมุปบาท
ถ้าดับ ถ้าเกิดทุกข์ขนึ้ มารียกว่าปฏิจจสมุปบาท ถ้าดับทุกข์ลงไป
เรียกว่าปฏิจจนิโรธ ปฏิจจนิโรธะ แต่ค�ำนี้ไม่ค่อยเอามาพูดกัน
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หรอก เพราะว่ามันพูดแต่ปฏิจจสมุปบาทมันก็พอเสียแล้ว มัน
หยุดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้ มันก็เป็นนิโรธ เป็นดับทุกข์
ถามดูซวิ า่ เรือ่ งของใคร เรือ่ งของใคร เรือ่ งของทุกคนจริงหรือไม่
แล้วมันจะลงไปถึงเรือ่ งของแม้แต่สตั ว์เดรัจฉาน มันไม่เต็มเปีย่ ม
เท่าเรื่องของคนน่ะ แต่มันก็แนวเดียวกันแหละ มันเป็นอย่าง
เดียวกันแหละ
นี่ถ้าว่าต้นไม้มันมีความรู้สึกอยู่บ้าง มันก็มีความทุกข์ได้
ตามทีเ่ ขาเชือ่ กันว่าต้นไม้มนั ก็รสู้ กึ เป็นทุกข์ได้ มันก็แนวเดียวกัน
อีกแหละ คือความโง่ เป็นเหตุให้สัมผัสโง่ ให้เวทนาโง่ ให้
ตัณหาโง่ ให้อุปาทานโง่ บทบาทโง่ตลอดกาล เพราะฉะนั้นรู้
ปฏิจจสมุปบาทก็คือรู้ที่เป็นความฉลาดอย่างยิ่ง จนถึงกับเรียก
ว่าเป็นการตรัสรู้ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง เราสมัคร
ตรัสรู้ตาม คือรู้ตามพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้เอง เราไม่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เราจะเป็นพุทธเจ้าองค์นอ้ ยๆ รูต้ ามพระพุทธเจ้า
พระองค์ใหญ่ที่เรานับถือ
มันพอหรือยังละทีจ่ ะมองเห็นว่า เรือ่ งปฏิจจสมุปบาทเป็น
เรื่องส�ำคัญที่สุด เป็นเรื่องเกิดทุกข์และดับทุกข์โดยตรง ท�ำไม
จึงห้ามไม่ให้เอามาสอน ด้วยเหตุผลเพียงว่ามันยาก มันยาก ถ้า
อย่างนี้มันก็โง่ดึกด�ำบรรพ์ โง่ดึกด�ำบรรพ์ นี่อาตมาอธิบายตาม
ข้อความในพระพุทธภาษิต ในพระบาลี พระไตรปิฎก ถ้าอธิบาย
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ตามหนังสือชั้นหลัง เช่นหนังสือวิสุทธิมรรค เป็นต้น อธิบาย
อย่างอืน่ นะ ไม่อธิบายอย่างทีก่ �ำลังพูดนี้ อธิบายอย่างอืน่ อาตมา
ไม่เห็นด้วย ไม่จ�ำ ไม่เอามาพูด ไม่เอามาสอน อยากจะอธิบาย
ตามนัน้ ก็ไปหาหนังสือวิสทุ ธิมรรคอ่านดู จะไม่เหมือนกับทีก่ �ำลัง
พูดนี้ เขาอธิบายอ้อมค้อม จนไม่รู้ว่าอะไรกันแล้ว นี่เป็นเรื่อง
ง่ายๆ เป็นเรื่องที่เด็กเข้าใจได้ตามวิถีทางแห่งวิทยาศาสตร์   ใช้
การศึกษาอย่างคณิตศาสตร์อย่างวิทยาศาสตร์ได้เต็มที่ นี่จะรู้
เรื่องปฏิจจสมุปบาท

อย่าโง่เมื่อผัสสะจะควบคุมกระแส
แห่งปฏิจจสมุปบาทได้
ทีนมี้ นั ก็มปี ญ
ั หาอยูท่ วี่ า่ จะควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท
ได้อย่างไร ก็คือว่าอย่าให้โง่เมื่อผัสสะ จะควบคุมกระแสแห่ง
ปฏิจจสมุปบาทไม่ให้เกิดความทุกข์ก็คืออย่าโง่เมื่อผัสสะ
อายตนะภายใน อายตนะภายนอก วิญญาณ และผัสสะ และจะ
มีเวทนานัน่ นะ ตรงทีผ่ สั สะนะควบคุมไว้ได้อย่าให้มนั โง่ ให้มนั เป็น
ผัสสะฉลาด ผัสสะฉลาดเรียกว่า วิชชาสัมผัส คือสัมผัสด้วย
วิชชา ถ้าไม่อย่างนั้นมันโง่เป็นอวิชชา ก็เรียกว่าอวิชชาสัมผัส
เดี๋ยวนี้พวกเราไม่รู้เรื่องนี้ก็สัมผัสทุกสิ่งด้วยอวิชชาสัมผัส
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เมื่อเกิดเวทนาโง่ ก็เกิดตัณหาโง่ จนได้เกิดทุกข์ จะโทษใครก็
ไม่ได้ เกิดมาจากท้องมารดามันก็ไม่มีความรู้ พอเกิดมาแล้วมัน
ก็ยังไม่มีโอกาสศึกษา มันจึงเป็นไปตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทฝ่ายโง่นะ ฝ่ายเป็นทุกข์นะ จนกว่าจะได้มโี อกาสศึกษา
ธรรมะและปฏิ บั ติ มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะควบคุ ม กระแสปฏิ จ จสมุปบาท จึงจะรอดตัว
การที่ท่านทั้งหลายมาที่นี่ ก็ขอให้มีความมุ่งหมายว่า
ศึกษาให้รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท ว่าความทุกข์เกิดอย่างไร ความ
ทุกข์ดับอย่างไร ทีนี้มันควบคุมไม่ได้ มันควบคุมไม่ได้ก็ศึกษา
อานาปานสติภาวนา อานาปานสติภาวนา ฝึกฝน ฝึกฝน
ฝึกฝนอานาปานสติภาวนา ก็มสี ติ สติ สติสมบูรณ์ทสี่ ดุ เอามา
ใช้ควบคุมผัสสะ ในสายแห่งปฏิจจสมุปบาท เอามาควบคุม
ผัสสะ นี้ผัสสะก็ไม่โง่ ผัสสะมันฉลาด มันรู้ว่า โอ้ ไอ้นี่ธาตุตาม
ธรรมชาติปรุงแต่งกัน ไม่โง่ไปตั้งแต่ผัสสะ แล้วเวทนาก็ไม่โง่
มันไม่หลงสุข ไม่เกลียดทุกข์ ไม่โง่ในเรื่องสุขเรื่องทุกข์ เรื่อง
อทุกขมสุข มันจัดการถูกต้องตามที่ควรจะเป็น
แล้วมันก็ไม่เกิดตัณหา เพราะมันรู้ถูกต้องเสียแล้ว มันไม่
โง่ไปเกิดตัณหา ในสุขเวทนาเป็นกิเลสประเภทราคะ โลภะ แล้ว
ก็ไม่หลงในกิเลส ไม่หลงในความทุกข์ ทุกขเวทนาแล้วเกิดกิเลส
ประเภทโทสะ โกรธะ แล้วก็ไม่หลงในอทุกขมสุขเวทนา มันก็
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ไม่เกิดกิเลสประเภทโมหะนี่เป็นหลักตายตัวในบาลี ถ้าโง่ใน
ความสุขมันก็เกิดกิเลสประเภทโลภ โลภะ ลาภะ เป็นต้น
ถ้ามันโง่ในเวทนาประเภททุกข์ เป็นทุกข์ มันก็เกิดกิเลส
ประเภทโทสะ โกธะ ประทุษร้ายไป ถ้ามันไปหลงในเรื่อง
อทุกขมสุข มันก็โง่เท่าเดิม อวิชชาโมหะ เกิดกิเลสประเภทโมหะ
โลภะ ราคะมีฐานที่ตั้งคือสุขเวทนา โทสะ โกธะ มีฐานที่ตั้งคือ
ทุกขเวทนา โมหะ ความสงสัย ความโง่ ความนี่ มีฐานที่ตั้งคือ
อทุกขมสุขเวทนา คือไม่รู้อะไรแล้วมันก็โง่เท่าเดิม จะโทษใครก็
ไม่ได้ เกิดมาจากท้องมารดามันก็ไม่มีความรู้ พอเกิดมาแล้วมัน
ก็ยงั ไม่มโี อกาสศึกษา มันจึงเป็นไปตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท
ฝ่ายโง่นะ ฝ่ายเป็นทุกข์นะ จนกว่าจะได้มีโอกาสศึกษาธรรมะ
แล้วปฏิบัติ มีสติสัมปชัญญะควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท จึง
จะรอดตัว  
เรื่องของใครล่ะ เรื่องของใคร มันเรื่องของคนเราทุก
กระเบียดนิว้ เรียกว่าทุกปรมาณู มันเรือ่ งของคนเราทุกปรมาณู
แต่เราก็ไม่รู้ เราไปเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์ รู้เรื่องต่างประเทศ
รู้เรื่องโลกพระจันทร์โน้น แล้วมันช่วยอะไรได้ มันช่วยอะไรได้
แม้รู้เรื่องโลกพระจันทร์แล้ว มันก็ยังมีความทุกข์เท่าเดิมหรือ
มากกว่าเดิม มันช่วยไม่ได้นี่ เพราะมันไม่ใช่เรือ่ งดับทุกข์ มาเรียน
วิทยาศาสตร์ทางจิตใจ จะรู้เรื่องความทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้
33

แต่ให้ศึกษาอย่างละเอียดแยบคายลึกซึ้งเหมือนกะอย่าง
วิทยาศาสตร์ ใช้วิธีการของวิทยาศาสตร์แห่งยุคปัจจุบันนั่น
แหละ แต่ว่าเอามาศึกษาเรื่องทางฝ่ายจิต ก็มีความรู้ทางธรรม
และทางฝ่ายพระพุทธศาสนา แล้วก็ดบั ทุกข์ได้ วิทยาศาสตร์ฝา่ ย
วัตถุให้มันไปก้าวหน้า ยิ่งก้าวหน้า ยิ่งไปไกล ยิ่งยุ่งยาก ยิ่ง
หลงใหล ยิ่งหลงใหลใน ในวัตถุนะ หลงใหลในความสุข ความ
ทุกข์ ก็โง่เท่าเดิมเหมือนกัน ก็เรียกว่าโง่เท่าเดิมเหมือนกัน เมื่อ
มันเห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัว มันท�ำลายกันหมด วินาศ
กันทั้งโลกนะ
ถ้ามันศึกษาวิทยาศาสตร์ฝ่ายจิตใจ มันไม่เห็นแก่ตัว
เพราะว่ามันไม่มีตัว มันมีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท ชีวิต
จิตใจมันมีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท มันไม่มีอัตตา ตัวตน
มันไม่มีอหังการ มมังการ ตัวกูของกู แล้วมันจะเห็นแก่ตัวได้ที่
ไหนล่ะ มันไม่เห็นแก่ตวั มันก็ไม่มกี เิ ลสเกิด มันก็ไม่มปี ญ
ั หา มัน
ก็ดบั ทุกข์สนิ้ เชิง นีส่ รุปใจความสัน้ ๆ ของปฏิจจสมุปบาทมันเป็น
อย่างนี้
ปัญหามันก็เหลืออยู่แต่ว่า ท�ำอย่างไรจะควบคุมมันได้ ก็
บอกแล้วบอกอีกว่า มีสติในขณะแห่งผัสสะ จงไปศึกษาให้ดี
ขณะที่เป็นอายตนะ แล้วก็เป็นขณะแห่งวิญญาณ แล้วเป็น
ขณะแห่งผัสสะ ตรงนีใ้ ห้ควบคุมให้ได้ ให้เป็นผัสสะฉลาด เป็น
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ผัสสะของวิชชาฉลาด ต่อไปก็จะไม่เกิดเวทนาโง่ ตัณหาโง่
ก็หมด หมดปัญหา ชีวติ นีจ้ ะไม่กดั เจ้าของอีกต่อไป มีแต่ความ
สงบเย็น สงบเย็น ในความหมายแห่งพระนิพพาน แล้วก็เป็น
ประโยชน์ เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ทุกฝ่ายนะ
ผลของการรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทมันเป็นอย่างนี้ ใจความย่อๆ
มันก็เป็นอย่างนี้ โดยหัวใจมันก็เป็นอย่างนี้ รายละเอียดก็จง
ศึกษาเพิ่มเติม ครูบาอาจารย์จะสอนให้ต่อไปอีกในที่อบรมนั่น

ธรรมะ ๔ เกลอ
เอ้า ทีนี้ก็มาถึงเรื่อง สิ่งที่จะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทคือสติ สติตามธรรมดามันมีไม่พอ สิ่งที่มีชีวิตมันมีสติ
ด้วยกันทัง้ นัน้ แหละ แต่มนั มีนอ้ ย ไม่พอทีจ่ ะควบคุมกระแสแห่ง
ปฏิจจสมุปบาท เราจึงต้องศึกษาอบรมเพิม่ เติม ทีจ่ ริงสติมนั เป็น
สิ่งที่ต้องมีกับสิ่งที่มีชีวิต ถ้าไม่มี มันตายหมด มันไม่รู้จะท�ำ
อย่างไร มันไม่รู้จะเดินอย่างไร จะนั่ง จะนอนอย่างไร จะกิน
อย่างไร ถ้ามันมีสติตามสมควรแก่อัตตภาพ มันจึงพอที่จะว่าไป
ปฏิบัติได้ถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้องในการกินอาหาร ในการท�ำ
กิจการงาน แล้วก็ยืน เดิน นั่ง นอน มีสติ ไม่เดินชนเสา
แต่ว่าสติเพียงเท่านั้น ไม่พอที่จะมาควบคุมกระแสแห่ง
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ปฏิจจสมุปบาท ต้องมีสติมากกว่านัน้ ก็คอื รูเ้ รือ่ งปัญหาต่างๆ ที่
เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท แล้วเรามีความรู้เหนือ เหนือมัน ก็
ควบคุมมันได้ เราก็ศกึ ษาเรือ่ งอานาปานสติกนั ต่อไป อานาปานะ
แปลว่า หายใจเข้าออก หรือออกเข้าแล้วแต่คุณจะชอบ ในบาลี
มีทั้ง ๒ อย่าง หายใจเข้าออกก็มี หายใจออกเข้าก็มี
ถ้าสติอยูท่ กุ ครัง้ ทีห่ ายใจเข้าออก ก็หมายความว่าผิดไม่ได้
ผิดไม่ได้ เพราะมีสติควบคุมให้มนั ผิดไม่ได้ นีส้ ตินนั้ ต้องมีปญ
ั ญา
เอามา เอามาใช้ ก็ต้องอบรมส่วนที่เป็นปัญญา แล้วก็เป็น
สัมปชัญญะเฉพาะหน้าที่ แล้วก็ต้องมีสมาธิคือเพิ่มก�ำลังให้แก่
ปัญญา เพิม่ ก�ำลังให้แก่สติ ถ้าจะกล่าวเฉพาะส่วนทีส่ �ำคัญๆ เรา
อบรมอานาปานสติหรือบ�ำเพ็ญกรรมฐานนั่น มันท�ำให้ได้รับ
สิ่งส�ำคัญ ๔ สิ่ง คือ สติ แล้วปัญญา แล้วสัมปชัญญะ แล้วก็
สมาธิ พูดถึงผลของมันก่อนจะเข้าใจได้ง่ายนะ เราต้องการสติ
ปัญญา สัมปชัญญะ และสมาธิ
เมือ่ มีอะไรเกิดขึน้ เป็นปัญหาในชีวติ ประจ�ำวันนี่ ต้องมีสติ
ระลึกได้ทนั ทีวา่ นีม่ นั อะไรนะ แล้วสติมนั ก็ไปเอาปัญญาทีจ่ ะแก้
แก้ปญ
ั หาหรือข้อขัดข้องนี้ ไปเอาปัญญามา ฉะนัน้ ต้องมีปญ
ั ญา
ทีส่ ะสมไว้เพียงพอ นีไ้ ม่ใช่เอามาทัง้ หมด ปัญญามันมากเรือ่ งนัก
เอามาแต่เรื่องที่จะแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องนี้ ทางตา ทางหู ทาง
อะไรก็ตาม เฉพาะเรือ่ งนีจ้ ะเอาปัญญาไหนมา นัน่ ก็เรียกว่าเลือก
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คัดเอามาให้มันตรงกับเรื่อง เรียกว่าสัมปชัญญะ สัมปชัญญะ
ก็คือปัญญานั่นแหละ ถ้าเก็บไว้ทั้งหมดทั้งกลุ่มเรียกว่าปัญญา
แต่ถ้าหยิบออกมาเฉพาะกรณีเรียกว่าสัมปชัญญะ
เช่นเดียวกับเรามีอาวุธทุกอย่างทุกชนิดประจ�ำบ้านเรือน
อาวุธทุกอย่างมี แต่พอจะใช้จริงๆ มันใช้อย่างเดียวเท่านัน้ แหละ
แต่ควรใช้ปืน หรือใช้ดาบ หรือใช้มีด หรือใช้ระเบิด หรือใช้มัน
ใช้อย่างเดียวเท่านั้นแหละ ก็มีอาวุธหลายอย่าง อาวุธทั้งหมด
คือปัญญา อาวุธอย่างเดียวทีเ่ ลือกเอามาคือสัมปชัญญะ หรือว่า
เรามียาแก้โรคทุกอย่าง ทุกอย่างอยู่ในตู้ยา พอจะใช้ยา จะกิน
ยา มันกินอย่างเดียวเท่านัน้ แหละ มันไม่ได้กนิ ทัง้ หมดหรอก ยา
ทั้งหมดนั้นคือปัญญาที่สะสมไว้เป็นคลังของปัญญา และหยิบ
เอามาท�ำให้เฉพาะกรณีเฉพาะโรคนี่ นี่เป็นสัมปชัญญะ ให้มัน
ถูกให้มันตรงกับเรื่องเรียกว่าสัมปชัญญะ
นีป้ ญ
ั ญากับสัมปชัญญะนีบ้ างทีหรือโดยมากมันก็ออ่ นแอ
ก�ำลังไม่พอ มันไม่สามารถจะท�ำหน้าที่ให้สมบูรณ์ได้ จึงต้องมี
สมาธิ สมาธิ สมาธิคือก�ำลังหรือน�้ำหนัก เราจะเห็นได้ง่ายๆ
เช่นว่าเรามีมีด มีดหรืออะไรก็ตามที่มันคมเหลือประมาณ คม
เหลือประมาณ แต่ถ้าไม่มีน�้ำหนักที่จะกดลงไป มันจะตัดได้
อย่างไร ความคมก็เป็นหมันเท่านั้นเอง มีปัญญาอย่างปัญญา
หรืออย่างสัมปชัญญะก็ตาม ถ้าไม่มีก�ำลังของสมาธิมากดลงไป
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มากดลงไป มันก็ไม่ตัดสิ ฉะนั้นมันจึงต้องมีไอ้สิ่งที่เป็นน�้ำหนัก
ที่จะช่วยให้ตัด
ถ้าในกรณีนสี้ มาธิตามธรรมชาติไม่พอใช้ไม่ได้ ก็เอาสมาธิ
ทีเ่ ราฝึกฝนอบรมมาใช้ มันก็มนี ำ�้ หนักมากพอ ดูเอาเถอะ ดูให้เห็น
ในข้อทีว่ า่ จะคมยังไง จะคมอย่างไรถ้าไม่มนี ำ�้ หนักทีจ่ ะกดลงไป
ความคมก็ไม่ตัดอะไร มันเป็นหมันเปล่านะ เป็นปัญญาท่วมหัว
เอาตัวไม่รอด อวดดีไปว่ามีปญ
ั ญา ต้องมีสมาธิดว้ ย ครบชุดแหละ
สติระลึกได้ทนั ทีไปเอาปัญญามา เฉพาะทีต่ รงกับเหตุการณ์เรียก
ว่าสัมปชัญญะ แล้วก็ให้เพิ่มก�ำลังให้แก่ปัญญาและสัมปชัญญะ
โดยสมาธิ  
ฉะนั้ น การฝึ ก อานาปานสติ ที่ จ ะฝึ ก กั น นี้ ถ้ า ถู ก ต้ อ ง
สมบูรณ์แบบโดยแท้จริงแล้ว มันจะได้ผลอย่างน้อย ๔ อย่างนี้
ธรรมะ ๔ อย่างนี้ เป็นเบื้องหน้า เป็นเบื้องต้นหรือเป็นประธาน
แต่วา่ ยังมีอย่างอืน่ อีกเยอะแยะ อย่างอืน่ อีกเยอะแยะ ทีจ่ ะเรียก
ชื่อได้อีกมากมาย แต่ว่าเอาที่มันเป็นตัวล�่ำสันใช้เป็นประโยชน์
ได้ก็คือ สติ ปัญญา สัมปชัญญะ สมาธิ  
ปัญญานั้นมันขยายออกไปเป็นญาณ ญาณสารพัดอย่าง
หลายสิบชือ่ หลายร้อยชือ่ กระทัง่ ช่วยให้ตดั กิเลส ตัดปัญหาหมด
เป็นพระนิพพานไปโน่น มันก็ดว้ ยวิธกี ารอย่างเดียวกันแหละ สติ
ไปเอาปัญญามา ตัดกิเลสตัณหา ด้วยอ�ำนาจก�ำลังของปัญญา
และสมาธิ สัมปชัญญะนั่นคือจัดให้มันเหมาะสมที่จะท�ำหน้าที่
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ปัญญาทัง้ หมดมันจะท�ำงานอะไรกันไหวล่ะมันแย่งกันท�ำนะ เอา
มาเฉพาะเรือ่ ง เฉพาะอย่าง แล้วจัดให้มนั ตรงกับเรือ่ ง สัมปชัญญะ
แปลว่ารูต้ วั ทัว่ พร้อม รูต้ วั ทัว่ พร้อม คือรูค้ รบหมด แล้วก็รเู้ ฉพาะ
ที่มันควรจะท�ำอย่างไร ก็เรียกว่าพร้อม พร้อม
ธรรมะ ๔ อย่างนี้ต้องมี โดยเฉพาะในขณะแห่งผัสสะ
ผัสสะ มันก็จะควบคุมได้ตลอดสายของปฏิจจสมุปบาท อาตมา
มาตั้งชื่อให้เป็นที่น่าสนใจว่าธรรมะ ๔ เกลอคู่ชีวิต ธรรมะ ๔
เกลอคู่ชีวิต นี้ถ้าจะให้ดีก็ท�ำให้มันเป็นชีวิตเสียเองสิ ธรรมะ ๔
เกลอ  สติ ปัญญา สัมปชัญญะ สมาธิ นี่ธรรมะ ๔ เกลอนี้
จะมาเป็นคู่ชีวิต ก็จะช่วยชีวิตไม่มีความทุกข์ คือมันมีความ
ถูกต้องในเรือ่ งของปฏิจจสมุปบาท เดีย๋ วนีเ้ ราไม่มี หรือมีไม่พอ
มันก็ มันก็ตอ้ งมีความทุกข์ แต่ถา้ มีธรรมะ ๔ เกลอนีพ้ อ คุม้ ครอง
ได้ มันไม่มีความทุกข์
ฉะนั้นขอให้สนใจฝึกฝนอานาปานสติภาวนา จนให้ได้รับ
ผลอย่างน้อยเป็นธรรมะ ๔ เกลอ ธรรมะ ๔ เกลอ ปัญญาเพิ่ม
ไว้เท่าใดก็ได้เก็บไว้เป็นคลัง พอเกิดเรื่องสติไปเอามาใช้เฉพาะ
เรื่อง เป็นสัมปชัญญะ สมาธิก็เพิ่มก�ำลังหรือเพิ่มน�้ำหนักให้
เพิ่มน�้ำหนักให้ สิ่งเหล่านี้ก็ท�ำหน้าที่ถูกต้องสมบูรณ์จนถึงที่สุด
นี่อานาปานสติเมื่ออบรมถึงที่สุดแล้วมันได้ผลอย่างนี้ เรียกว่า
ได้ผลเป็นสติปัฏฐานครบทั้ง ๔ ประการ ดังนั้นในรูปของ
39

อานาปานสติมนั จึงมีสติปฏั ฐาน ๔ ประการนัน้ เป็นตัวแกน เป็น
ตัวหลัก เป็นตัวแกน

สติปัฏฐาน ๔ ประการ
๔ อย่างคืออะไร คงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้ว แต่ก็
คงจะมีผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็มากเหมือนกัน ๔ อย่างคืออะไร
๔ อย่างคือเรื่องของกาย เรื่องของเวทนา เรื่องของจิต เรื่อง
ของธรรม ทีเ่ ป็นทีต่ งั้ แห่งความยึดถือเรียกว่าธรรมเฉยๆ ทุกสิง่
ทุกอย่างในสากลจักรวาลนี่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ทั้งนั้น
แหละ แต่ถ้าจะมองเอาใจความส�ำคัญก็ว่า สิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่ง
ความยึดถือนี้ เรียกว่าธรรม
เรารู้เรื่องกายดี เรื่องกายดีจนมีกายที่ดี ที่เหมาะสม ที่
พร้อมที่จะท�ำหน้าที่ของกาย แล้วก็มีความรู้เรื่องเวทนาจน
ควบคุมได้ ไม่ตกเป็นทาสของเวทนา ซึง่ เป็นตัวการร้ายเวทนานี่
แล้วก็มเี รือ่ ง เรือ่ งจิต ความรูเ้ รือ่ งจิตจนบังคับจิตได้ แล้วก็มคี วาม
รู้เรื่องธรรมะคือสิ่งที่จะมาหลอกให้เรายึดถือ จนไม่ยึดถือ นี่
๔ เรื่องนี้ เรียกว่าสติปัฏฐาน สติปัฏฐาน สิ่งเป็นที่ตั้งหรือเป็นที่
ก�ำหนดแห่งสติ สติมีที่ตั้งที่ก�ำหนดเป็น ๔ อย่างนี้ ไอ้ ๔ อย่างนี้
ก็เลยเรียกว่าสติปัฏฐาน ถ้ามีเวลาพูดเท่านี้ก็พูดกันแต่ใจความ
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ใจความนั่นแหละส�ำคัญ ท่านจับใจความให้ได้ แล้วก็ไปขยาย
เอาเป็นเรื่องปลีกย่อยได้โดยง่าย ถ้าจับใจความไม่ถูกแล้วก็
ฟุ้งซ่านหมดน่ะ
จะพูดกันก็ตงั้ แต่ค�ำว่าอานาปานสติ สติก�ำหนดลมหายใจ
เข้าออก ความรูน้ โี้ บราณทีส่ ดุ เก่าแก่ทสี่ ดุ ดึกด�ำบรรพ์ทสี่ ดุ ไม่รู้
ว่ามีมาตั้งแต่ครั้งไหน พอมนุษย์เริ่มพ้นจากความเป็นคนป่า มี
ปัญญาบ้างแล้ว ก็เริ่มรู้จักความส�ำคัญของลมหายใจ ของลม
หายใจ เขารู้จักจัดการเรื่องลมหายใจเรียกว่ากาย กาย คือกาย
เนื้อหนังนี่มันหล่อเลี้ยงอยู่ได้ด้วยลมหายใจ ไม่แยกกัน เรียกว่า
กายลม คือลมหายใจ แล้วกายเนื้อ ผิวหนังร่างกายแฝดติดกัน
อยู่ เรียกว่ากาย กาย คนโบราณครัง้ กระโน้นเขาก็รจู้ กั ว่าจัดการ
ลมหายใจถูกต้อง แล้วก็หมดความทุกข์ หมดความทุกข์
ลมหายใจนีบ่ างทีกเ็ รียกว่า ปราณ ในภาษาสันสกฤต เป็น
ภาษาไทยเรียกว่าปราณ เป็นภาษาบาลีเรียกว่าปาณะ ปาณะ
ค�ำว่าปาณะนัน่ แหละคือค�ำว่าปราณ ค�ำนีห้ มายถึงลมหายใจก็ได้
หมายถึงสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตก็ได้ คนป่ารู้จักเสกเป่าคาถาให้ เรียก
ปราณ เอาปราณมาท�ำให้เข้มแข็งขึ้นมา ในนิทานเรื่องจักรๆ
วงศ์ๆ พอเขาเจ็บป่วยขึ้นมา เขาก็ส�ำรวมสติใหม่เรียกปราณเข้า
มา แข็งแรง ลุกขึ้นท�ำงาน ลุกขึ้นต่อสู้ได้ต่อไปอีกนะ นี่เขารู้จัก
ใช้ก�ำลังของปราณ ของปาณะ ของลมหายใจ
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แต่ว่าในระยะเบื้องต้น เบื้องต้น เขาเหมาะสมกับคนที่ยัง
ไม่รู้ถึงที่สุด แต่ว่าความรู้นี้มันไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้น มันขยาย
ตัวเรื่อยมา ขยายตัวเรื่อยมา จนรู้จักวิธีท�ำให้ลมหายใจนี้มี
ประโยชน์ถงึ ทีส่ ดุ มีการเสกเป่าลมหายใจให้เด็กๆ หายเจ็บ หาย
ป่วย หายความทุกข์รอ้ นได้ตามสมควร นีก่ เ็ รียกว่าเพิม่ ปราณให้
หรือว่าแก้ไขในเรื่องของปราณ มันยังไม่มาถึงเรื่องดับกิเลสนะ
แต่มันก็มีประโยชน์ที่จะดับความทุกข์เบื้องต้นได้ มีการเสกเป่า
ด้วยคาถาอาคม มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปราณนี้ทั้งนั้นแหละ
แต่มันค่อยๆ เจริญขึ้น เจริญขึ้น เจริญขึ้น จนเราใช้แก้ไข
ความร้อนของกิเลสหรือดับกิเลส แม้เพียงระยะสั้น คือว่าเมื่อมี
ร่างกายถูกต้อง มีลมหายใจถูกต้องนะ ความทุกข์มันลดไปได้
มาก เรามีลมหายใจถูกต้อง มันระงับความเจ็บปวด ระงับอะไร
ได้มาก ระงับความดันโลหิตสูงก็ได้ ถ้ามีปราณ มีลมหายใจ
ถูกต้อง ถ้ารู้ขึ้นมา รู้ขึ้นมา รู้ขึ้นมา จนมีความรู้ที่ทุกคนรู้ตาม
มากน้อย เรียกว่ารู้เรื่องอานาปานสติ
คงจะแพร่หลายมากนะในครัง้ พุทธกาลนัน้ แม้พระพุทธเจ้า
ยังไม่เกิด ยังไม่สอน มันก็รู้แล้ว เพราะว่าเด็กชายสิทธัตถะ สี่
ห้าขวบนัน่ ก็ไปท�ำอานาปานสติในพิธแี รกนาขวัญ มีค�ำว่าอานาปานสติใช้แล้ว เด็กชายอานาปานสติเล็กๆ รูจ้ กั ท�ำอานาปานสติ
ดังนั้นเป็นที่เชื่อได้ว่ามันแพร่หลายในหมู่ประชาชน แต่ยังไม่ถึง
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ขนาดที่จะตัดกิเลส พอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วตรัสรู้ ท่านพบ
ความรู้นี้ถึงที่สุด จนเอามาใช้ตัดกิเลสเลย เป็นอานาปานสติชั้น
สูงสุด ไว้จดั การข้อแรกเกีย่ วกับกาย คือกายเนือ้ หรือกายลมคือ
ปราณก็ได้ เราจึงฝึกบทเรียน
หมวดที่ ๑ เรียกว่า หมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
หรือกายานุปัสสนาสติ จงฝึกลมหายใจตามวิธีที่จะมีให้ฝึก เมื่อ
ฝึกได้ตามนั้นก็มีลมหายใจที่ดีที่ถูกต้อง แล้วร่างกายนี้ก็พลอย
ถูกต้อง พลอยมีก�ำลังอะไรขึ้นตามขึ้นมา เลยเป็นว่าชีวิตในด้าน
ร่างกายนีห้ มดปัญหา เรามีรา่ งกายทีถ่ กู ต้อง มีรา่ งกายทีอ่ ยูใ่ น
อ�ำนาจของเรา บังคับให้เป็นอย่างไรก็ได้ แล้วก็จัดหรือท�ำให้
ร่างกายนี้มีสมรรถนะสูงสุด เป็นที่ตั้งแห่งจิตต่อไป ต่อไป ให้
ร่างกายมันถูกต้องเสียทีหนึ่งก่อน ก็ต้องฝึกวิธีอานาปานสติ
ขั้นที่ ๑ เรื่องลมหายใจยาว ขั้นที่ ๒ เรื่องลมหายใจสั้น เรื่องกาย
ทั้งปวง เรื่องท�ำกายสังขารให้สงบระงับ เป็น ๔ บทเรียน
เสร็จเรื่องกาย เสร็จเรื่องกาย แล้วก็จับเอาเวทนาเข้ามา
เป็นบทเรียนส�ำหรับฝึก ค�ำว่าเวทนานี้มันกว้างทั่วโลกครอบ
จักรวาล สัตว์มชี วี ติ ทัง้ หลายตกอยูภ่ ายใต้อ�ำนาจของเวทนา ตก
เป็นทาสของเวทนาเพราะว่าชีวิตทั้งหลายทั้งคนและสัตว์ มัน
ต้องการสุขเวทนา ฉะนั้นเวทนามันจึงเป็นนายเหนือหัวใจของ
สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย ถ้าควบคุมไม่ได้ มันเตลิดเปิดเปิงไปใน
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ทางผิด ควบคุมให้อยู่ในความถูก จึงต้องควบคุมเวทนา อย่าให้
สุขเวทนาโดยเฉพาะกามารมณ์น่ะดึงพาไปได้ตามต้องการ
ฉะนั้นควรควบคุมไว้ให้ได้ ให้เป็นเวทนาที่ถูกต้อง
ขอให้รู้ไว้เถอะว่า เวทนานี่คือสิ่งสูงสุดที่ลากคอลากหัว
มนุษย์ไปตามความประสงค์ของเวทนา ต้องการเวทนาสูงสุด
ด้วยความโง่ก็เป็นเรื่องทางกาม ด้วยความฉลาดก็เรื่องระงับ
กิเลส ระงับกาม ระงับกิเลส เราเอาเวทนามาพิจารณา ปีติ เอ้อ
มันยังฟุง้ ซ่าน ความพอใจ ทีย่ งั ฟุง้ ซ่านเป็นปีติ ก็ยงั ดีกว่าไม่มปี ตี ิ
แต่วา่ ถ้าปล่อยไปตามนัน้ มันฟุง้ ซ่าน นีถ่ า้ มันเป็นความสุขคือสงบ
ระงับลงไป เราก็รู้ว่าทั้งปีติและทั้งสุขนี้มันปรุงแต่งจิต ปรุงแต่ง
ความนึกความคิด
ฉะนั้นควบคุมไว้ให้ได้ ควบคุมไว้ให้ดี ควบคุมจิตสังขาร
คือ ปีติและความสุข ผู้ปฏิบัติต้องสร้างเวทนาขึ้นมาให้ได้ จะ
ค�ำนึงค�ำนวณเอาเวทนาซึ่งอยู่ภายนอกเข้ามาให้เกิดความรู้สึก
ก็ได้ แต่มนั ไม่ดเี ท่ากับทีเ่ อาเวทนาในภายในทีม่ อี ยูจ่ ริงในภายใน
เมื่อเราปฏิบัติหมวดที่ ๑ คือกายานุปัสสนาส�ำเร็จ มันจะเกิด
ความพอใจ พอใจเป็นปีติ ฟุ้งซ่าน ถ้าท�ำให้สงบระงับก็เป็นสุข
เวทนานั้นแหละเอามาพิจารณาว่าเป็นจิตสังขาร ปรุงแต่งจิต
ปรุงแต่งจิตแล้วควบคุมให้ได้ ให้ปรุงแต่งแต่ในทางทีค่ วรปรุงแต่ง
หรือว่าไม่ให้ปรุงแต่งเสียเลยก็ได้
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หมวดที่ ๒ ก็ยังมี ๔ บทเรียนอีกนะ คือ ๑ รู้จักปีติ ขั้นที่
๒ รูจ้ กั สุข ขัน้ ที่ ๓ รูว้ า่ ไอ้หมอนีป่ รุงแต่งความคิด ขัน้ ที่ ๔ ควบคุม
มันให้ได้ ให้มันปรุงแต่งแต่ที่ควรจะปรุงแต่ง หรือไม่ให้ปรุงแต่ง
เสียเลยก็ท�ำได้ นีอ่ านาปานสติ หมวดที่ ๒ คือจัดการกับเวทนา
จนเรามีอำ� นาจเหนือเวทนา เราเป็นนายเหนือเวทนา เช่นเดียว
กับที่เราเป็นนายเหนือกาย เป็นนายเหนือกายในหมวดที่ ๑
ในหมวดที่ ๒ นี้ เราก็เป็นนายเหนือเวทนา เวทนาจะมาหลอก
ไม่ได้อีกต่อไป สุขเวทนาก็หลอกไม่ได้ ทุกขเวทนาก็หลอกไม่ได้
อทุกขมสุขเวทนาก็หลอกไม่ได้ ถ้าเราไม่หลงไอ้คณ
ุ ค่าของเวทนา
ใจความมันมีอย่างนี้ แต่การฝึกจริงนะมันยากหรือล�ำบาก หรือ
กินแรงงาน กินเวลามากกว่านี้ หมวดที่ ๒ จัดการกับเวทนาให้
ชนะ
นีห้ มวดที่ ๓ จิตโดยตรง จิตโดยเฉพาะ จะจัดการประพฤติ
ปฏิบัติจนให้เป็นนายเหนือจิตให้จนได้ อย่าให้จิตเป็นนาย
เหนือ เหนือ เหนืออัตตภาพร่างกาย หรือว่าเหนือความรู้สึก
ของๆ เรานี่ เราจะให้สติปัญญามีอ�ำนาจเหนือจิต อย่าให้จิตพา
ไปตามไอ้ความต้องการของจิต หมายความว่าตามธรรมดาจิต
นี่เป็นจิตที่ไม่ถูกต้อง ยังเป็นอวิชชา ฉะนั้นท�ำจิตให้เป็นวิชชา
เสียมันก็จะหมดปัญหา แต่เทคนิคมันมีละเอียดมากไปกว่านั้น
จึงแบ่งออกเป็น ๔ บทเรียนอีกแหละ หมวด ๓ เรื่องจิต ก็แบ่ง
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เป็น ๔ บทเรียน ๔ ข้อ
ข้อที่ ๑ มานั่งก�ำหนดดูจิตทุกชนิด ให้รู้จักจิตทุกชนิดว่า
มันจะเป็นได้อย่างไรกี่มากน้อย ตั้งแต่ว่าจิตมีกิเลสหรือจิตไม่มี
กิเลส จิตสงบระงับหรือไม่สงบระงับ จิตถูกปรุงแต่งหรือไม่ถูก
ปรุงแต่ง กระทั่งว่าจิตราคะ โทสะ โมหะ ให้รู้มันไปหมด เมื่อรู้
จิตหลุดพ้น เดี๋ยวนี้เรายังไม่หลุดพ้น แต่เรารู้จักความหลุดพ้น
ของจิตโดยการค�ำนวณ คือค�ำนวณว่าจิตมีราคะ ร้อนอย่างไร
ร้อนอย่างไร ค�ำนวณถ้ามันไม่มีร้อนเหล่านี้มันจะเป็นอย่างไร
นั่นแหละสามารถจะรู้จักความหลุดพ้นได้โดยที่ยังไม่หลุดพ้น
จิตมีโทสะเป็นอย่างไร เป็นอย่างไร เป็นอย่างไร ถ้ามันไม่มี
โทสะเหล่านี้ มันจะเป็นอย่างไร นี่ก็รู้ รู้เรื่องของความหลุดพ้น
นี่จึงรู้จักทั้งฝ่ายที่เป็นทุกข์ยุ่งยากและฝ่ายที่ไม่เป็นทุกข์ยุ่งยาก
รูจ้ กั จิตทุกชนิด ในทีส่ ดุ ก็พอใจเลือกเอาจิตหลุดพ้น จึงพยายาม
ทีจ่ ะท�ำจิตให้หลุดพ้น รูจ้ กั จิตทัง้ ปวงแล้วก็เลือกเอาจิตทีค่ วรจะ
พอใจ คือจิตหลุดพ้น ก็มาท�ำพิธีบังคับจิต ฝึกฝนการบังคับจิต
ซึ่งบทเรียนขั้นที่ ๒ ก็ท�ำจิตให้ปราโมทย์ แล้วก็ท�ำจิตให้
เป็นสมาธิ แล้วก็ท�ำจิตให้ปล่อยวาง ต้องเอาความปราโมทย์เข้า
มาเป็นเป็นข้อแรก คือปราโมทย์นั่นมันเป็นก�ำลัง การจะบรรลุ
ธรรมะในพระพุทธศาสนาหมวดไหนก่อนก็ตาม จะต้องเอาปีติ
หรือสุขหรือปราโมทย์มาน�ำหน้าสมาธิ หล่อเลี้ยงสมาธิ แล้ว
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สมาธิก็หล่อเลี้ยงปัญญา เราต้องรู้จักท�ำให้ปราโมทย์ ให้ปีติ ให้
เป็นสุขโดยทางจิตนี้ก่อน จึงฝึกจิตปราโมทย์ ปราโมทย์โดยวิธี
ใดก็ฝึกไป ฝึกไปให้มันหล่อเลี้ยงจิต นี้มันก็มีประโยชน์ถมเถไป
สามารถท�ำจิตปราโมทย์ เท่านี้มันก็น่าจะพอ แต่ยังไม่พอหรอก
เอาอันนีไ้ ปหลงใหลในความปราโมทย์ แต่เอาเถอะท�ำให้ปราโมทย์
ให้ได้ก่อน
ถ้าหมดขัน้ ที่ ๒ ของหมวดนีไ้ ด้แล้ว ก็ท�ำขัน้ ที่ ๓ เป็นสมาธิ
ดีกว่า หยุด หยุด หรือรวมก�ำลังจิต ไม่ปราโมทย์ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่
ฟุ้งซ่าน ไม่ ไม่ ไม่ซ่าน ไม่ซ่านไปรอบตัว จิตนี้มีลักษณะเหมือน
กับแสง มันซ่านออกไปรอบตัว จุดเทียนเข้าไว้แสงสว่างมันก็ซา่ น
ไปรอบตัว เราไม่ให้ซา่ นไปรอบตัวให้มนั รวมเข้ามาอยูท่ ตี่ รงกลาง
กระแสจิตถูกรวมเข้ามาอยู่ตรงกลางก็เป็นสมาธิ เป็นสมาหิโต
เป็นสมาธิ เหมือนกับแก้วนูนรวมแสงแดดลุกเป็นไฟ เดี๋ยวนี้ก็
รวมกระแสจิตทีฟ่ งุ้ ซ่านรอบตัวมาเป็นกระแสจิตทีม่ เี ป็นจุดเดียว
ศูนย์กลาง ก็เลยเป็นจิตทีส่ งู ทีแ่ รง ทีม่ อี �ำนาจสูงสุด เท่าทีจ่ ติ มัน
จะเป็นได้
ฉะนั้ น จิ ต ที่ ตั้ ง มั่ น เป็ น สมาหิ โ ต เป็ น สมาธิ นี่ มั น ก็ มี
ประโยชน์เหลือหลาย ที่อธิบายความหมายของค�ำว่าตั้งมั่น ตั้ง
มั่นเป็นสมาธินี่ คือว่ามันสะอาด เวลานั้นไม่มีกิเลส ไม่มีนิวรณ์
นี่มันสะอาด แล้วก็มันรวมก�ำลังเป็นจุดเดียวเป็นจุดศูนย์กลาง
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เรียกว่า สมาหิโต จิตสะอาดเรียกว่า ปริสุทโธ จิตรวมก�ำลังหมด
เรียกว่า สมาหิโต ตั้งมั่นรวมเป็นจุดเดียว แล้วก็มีผลเกิดขึ้นเป็น
กัมมนีโย คือจิตนี้เดี๋ยวนี้ได้ที่ ได้ที่ ได้ที่ พร้อมที่จะท�ำหน้าที่
ภาษาสากลเรียกว่า Activeness, Activeness เรา
ต้องการกันนักใช่ไหม ในการกระท�ำใดๆ ก็เราต้องการ Active
คือว่องไวในหน้าที่ เดี๋ยวนี้จิตมี กัมมนีโย คือเหมาะสมแก่การ
งานเป็น Activeness ที่สุด ความหมายของค�ำว่าสมาธิ จิตเป็น
สมาธินี่ ก็คือสะอาดมาก่อน แล้วก็รวมก�ำลังเป็นจุดเดียว แล้วก็
พร้อมที่จะท�ำการงาน กัมมนีโย เหมาะสมที่จะท�ำการงานทาง
จิตอย่างไรก็ได้ ความเป็นสมาธิของจิตมันมีองค์ ๓ สะอาด แล้ว
รวมก�ำลังเป็นจุดเดียว แล้วพร้อมที่จะท�ำหน้าที่ อย่างแรก
เรียกว่า ปริสทุ โธ อย่างที่ ๒ เรียกว่า สมาหิโต อย่างที่ ๓ เรียกว่า
กัมมนีโย นี่องค์ทั้ง ๓ นี้เป็นองค์ประกอบของจิตที่เป็นสมาธิ
นี่เราก็ฝึกจิตให้เป็นสมาธิอย่างนี้ จนกว่าจะได้ นี่ข้อที่ ๓ ของ
บทเรียนในหมวดนี้
นี้ข้อที่ ๔ ฝึกให้มันปล่อย มันยึดถืออะไรเอาไว้ มากน้อย
เท่าไหร่ก็ตาม ให้มันปล่อย ให้มันปล่อย ฝึกให้มันปล่อย คือมี
สติรู้ทันว่าไปยึดเข้ามันจะกัดเอา ไม่ไปยึดอะไรนะ ให้มันปล่อย
ฝึกให้มันปล่อย ปล่อยทุกอย่าง ปล่อยตั้งแต่ของเล็กน้อยจนถึง
ของใหญ่หลวง กระทั่งปล่อยตัวเอง ไม่มีตัวเอง ไม่ยึดถือตัวเอง
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ปล่อย ปล่อย หมวดนี้จึงมีว่า รู้จักจิตทุกชนิด แล้วก็ท�ำจิตให้
ปราโมทย์ตามต้องการ แล้วท�ำจิตให้เป็นสมาธิได้ แล้วก็ท�ำจิต
ให้ปล่อยสิ่งที่มันยึดถืออยู่ มีคุณค่าเท่าไรคุณลองค�ำนวณเอาดู
ว่า บทเรียนหมวดนี้เกี่ยวกับจิต เดี๋ยวนี้เราเป็นนายเหนือจิต
เดี๋ยวนี้เราจะใช้จิตให้ท�ำอะไรก็ได้ มันวิเศษอย่างนั้น นี่หมวดที่
๓ ของอานาปานสติคือจัดการกับจิต จนเราชนะจิต มีอ�ำนาจ
เหนือจิต บังคับ บังคับได้ตามต้องการ แล้วท�ำจนหลุดพ้นไป
เลยนะ
ทีนี้ก็หมวดที่ ๔ มาหยิบเอาเรื่องธรรมะทั้งหมดขึ้นมา
พิจารณา ธรรมะทั้งหมดเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทั้งนั้นแหละ
ดีก็ยึดถืออย่างดี ชั่วก็ยึดถืออย่างชั่ว เล็กนิดเดียวก็ยึดถืออย่าง
เล็กนิดเดียว มันเป็นที่ตั้งของความยึดถือ จนจะพูดได้ว่าตั้งแต่
ขีฝ้ นุ่ เม็ดเดียวไปถึงพระนิพพานเป็นทีต่ งั้ แห่งความยึดถือทัง้ นัน้
แหละ คนโง่ก็จะไปยึดถือนิพพานเป็นตัวตน นี่จะไม่ยึดถือสิ่งใด
โดยความเป็นตัวตน เงินทอง ข้าวของ ยศศักดิ์ อ�ำนาจวาสนา
ก็มีใช้อยู่อย่างไม่ต้องยึดถือว่าเป็นตัวตน ก็จะไม่มีปัญหา
ถ้าไปยึดถือ มันก็จะไปรักนั่น แล้วจะเกลียดนี่ แล้วจะ
กลัวนัน่ อย่างทีว่ า่ มาแล้ว รักบ้าง โกรธบ้าง เกลียดบ้าง กลัวบ้าง
ตื่นเต้นบ้าง วิตกกังวลบ้าง อาลัยอาวรณ์บ้าง นั่นมันจะเกิดขึ้น
มาถ้าไปยึดถือเข้า ทุกสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ สิ่งดีก็เป็น
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ที่ตั้งแห่งความยึดถือ สิ่งชั่วก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ สิ่งที่
กล่าวไม่ได้วา่ ดีหรือชัว่ ก็เป็นทีต่ งั้ แห่งความยึดถือ จึงใช้คำ� ว่า
ธรรมทั้งปวงไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ นี้ก็เอาธรรมทั้งปวง
มาพิจารณาให้เห็นว่าไม่ควรจะยึดถือ
เอาธรรมทั้งปวงมาพิจารณาในขั้นที่ ๑ ว่า อนิจจานุปัสสี
สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับเรานี้มันไม่เที่ยง มัน
เปลี่ยนแปลงเรื่อย เปลี่ยนแปลงเรื่อย เห็นความไม่เที่ยง เห็น
ความไม่เทีย่ งของสิง่ ทัง้ ปวง แม้จะยึดถืออย่างไรมันก็ยงั ไม่เทีย่ ง
มันยังเปลี่ยนแปลงอยู่นั่นแหละ ยึดถือในมือมันก็เปลี่ยนแปลง
อยู่ในมือ นี่เห็นความไม่เที่ยง เห็นความไม่เที่ยง ดูให้มาก ดูให้
มากเห็นความไม่เที่ยง ความดีก็ไม่เที่ยง ความชั่วก็ไม่เที่ยง ไม่ดี
ไม่ชั่วก็ไม่เที่ยง ความสุขก็ไม่เที่ยง ความทุกข์ก็ไม่เที่ยง ไม่ทุกข์
ไม่สขุ ก็ไม่เทีย่ ง แม้แต่สงิ่ ทีเ่ รียกว่าบุญก็ไม่เทีย่ ง สวรรค์กไ็ ม่เทีย่ ง
นรกก็ไม่เที่ยง ให้มันเห็นไปตลอดทั้งข้างบนและข้างล่างว่า
ไม่เที่ยง ไม่เที่ยง ไม่เที่ยง ไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงเรื่อย ไหลเรื่อย
ไหลเรื่อยนี่ เมื่อเห็นความไม่เที่ยงเป็นข้อแรกขั้นที่ ๑ อยู่แล้ว
มันก็มาถึงขั้นที่ ๒ มันก็คลายความยึดถือสิ เห็นความ
ไม่เทีย่ งเท่าไรก็คลายความยึดถือเท่านัน้ แต่วา่ เห็นความไม่เทีย่ ง
นี้มันเห็นอะไรอีกหลายอย่าง ซึ่งไม่ได้เอามากล่าวไว้ในค�ำพูด
ค�ำนี้ ค�ำพูดค�ำนีก้ ล่าวแต่ไม่เทีย่ งอย่างเดียวนะ แต่ถา้ เห็นไม่เทีย่ ง
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มันจะต้องเห็นเป็นทุกข์ เห็นความเป็นทุกข์ เห็นไม่เที่ยงเห็น
ความเป็นทุกข์ มันจะต้องเห็นอนัตตา เห็นไม่เทีย่ งเป็นทุกข์ เห็น
อนัตตาแล้ว มันก็จะต้องเห็นความเป็นธรรมดาของสิ่งเหล่านั้น
เรียกว่าเห็น ธัมมัฏฐิตตา
เห็นธัมมัฏฐิตตามันก็เห็น ธัมมนิยามตา ว่ากฎของธรรมชาติ
มันบังคับอยูอ่ ย่างนี้ มันจึงไม่เทีย่ ง แล้วมันก็จะเห็นอิทปั ปัจจยตา
อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละ มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย มันมี
เหตุมีปัจจัย แล้วมันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย แล้วมันจะ
เทีย่ งได้อย่างไรเล่า นีม้ นั ต้องเปลีย่ นแปลงไปตามเหตุตามปัจจัย  
ฉะนั้นขอให้เห็นความไม่เที่ยงเถอะ เป็นจุดแรก เห็นความ
ทุกขตา-ความเป็นทุกข์ อนัตตา-ความไม่ใช่ตน ธัมมัฏฐิตตา-มัน
เป็นตามธรรมชาติอยูอ่ ย่างนัน้ ธัมมนิยามตา-มีกฎของธรรมชาติ
บังคับอยู่ อิทัปปัจจยตา-เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
พอเห็นอย่างนี้แล้ว อ้อ มันมีตัวตนที่ไหนละโว้ย มันมีแต่
ไหลเรื่อยอย่างนี้ ก็เรียกว่าเห็นสุญญตา-ว่างจากตัวตน ไม่มี
ตัวตนนัน่ นะเป็นเช่นนัน้ เอง เห็นตถาตา-เป็นเช่นนัน้ เอง พอเห็น
ตถาตาแล้วมันก็หยุดการปรุงแต่ง เห็นอตัมมยตา อตัมมยตาปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป เห็นความไม่เที่ยงนะมันมีปฏิกิริยามีผล
สืบต่อจนถึงอตัมมยตา แต่ว่าในกรณีนี้เราไม่ได้หมายถึงนั่น
เราหมายถึงแต่เห็นไม่เที่ยง จนพอ เพียงพอที่จะคลาย
51

ความยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยง เรียกว่า วิราคานุปัสสี เป็นบทเรียน
ข้อที่ ๒ แห่งบทที่ ๔ วิราคา แปลว่า จางออก จางออก ที่มันเคย
ยึดมัน่ ถือมัน่ มันจางออก จางออก ทีม่ นั เคยย้อมติดแน่นนะ มัน
เริ่ม เริ่มละลายจางออก จางออก เห็นความไม่เที่ยงเท่าไร
มันก็จะคลายออกเท่านัน้ เห็นความไม่เทีย่ งถึงทีส่ ดุ มันก็คลาย
ออกถึงทีส่ ดุ นะ เมือ่ มันคลายออก คลายออก เดีย๋ วมันก็หมดนะ
นี่จึงเห็นนิโรธานุปัสสี ดับไปแล้วแห่งความยึดมั่นถือมั่น
เมือ่ ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ในสิง่ ใด ก็ถอื ว่าสิง่ ทัง้ ปวงมันก็ดบั ไปแล้ว ดับ
ไปแล้วเพราะเราไม่ไปยึดมัน่ ถือมัน่ มัน มันไม่มคี วามหมายแก่เรา
มันจึงมีคา่ เท่ากับดับไปแล้ว โลกนีท้ งั้ โลกก็ดบั ไปได้ ถ้าเราไม่ยดึ
มั่นถือมั่นมัน เรียกว่านิโรธานุปัสสี นิโรธานุปัสสี เห็นความดับ
แห่งความยึดมั่นถือมั่น พร้อมกันนั้นก็เห็นความดับแห่งความ
ทุกข์ นี่บทเรียนที่ ๓ ข้อที่ ๓ ของหมวดที่ ๔ ยังเหลืออีกข้อ
ข้อสุดท้ายเป็นบทเรียนขั้นที่ ๔ ของหมวดที่ ๔ ก็ว่า โอ้ ดู
ดู ดู สุดท้ายดูสิ เอ้า หมดปัญหาแล้วโว้ย หมดปัญหาแล้วโว้ย
เรียกว่า ปฏินิสสัคคานุปัสสี คือสลัดคืน สลัดคืน สลัดคืน ทิ้ง
ปล่อยหมด เคยโกง คดโกงเอาของธรรมชาติมาเป็นตัวกู มาเป็น
ของกู เดีย๋ วนีเ้ ลิก เลิก เลิก เป็นของธรรมชาติไปตามเดิม นีค้ วาม
ทุกข์เคยเอามายึดถือไว้เป็นของกู คืน คืน คืน ไม่มีความทุกข์
ก็คอื ดูผลส�ำเร็จสุดท้ายของการปฏิบตั ิ ว่าเดีย๋ วนีค้ นื หมด ไม่มี
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สิ่งใดเหลืออยู่เป็นปัญหา
ความทุกข์ก็ดับไปโดยสิ้นเชิง เช่นว่าเราเคยหลงใหลใน
ทรัพย์สมบัติ อ�ำนาจ วาสนา บารมี เราก็มาพิจารณาดู โอ้ มัน
มันไม่เที่ยง เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย โยกโคลง หลอกลวง ก็
เริ่มคลายความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติ อ�ำนาจ วาสนา
บารมี คลาย คลาย คลาย เดี๋ยวมันก็หมด ก็หมดความยึดมั่นถือ
มั่น ในทรัพย์สมบัติ อ�ำนาจวาสนา บารมี ก็ดูสิ โอ้ หมดแล้ว
หมดแล้ว ทิ้งไปหมดแล้ว ทิ้งไปหมดแล้ว นี่อานาปานสติขอ้ ที่ ๔
ของหมวดที่ ๔ คือหมวดสุดท้าย
หมวดที่ ๑ เรื่องกาย ก็มี ๔ หัวข้อ มี ๔ บทเรียน หมวด
ที่ ๒ เรื่องเวทนา ก็มี ๔ บทเรียน หมวดที่ ๓ เรื่องจิต ก็มี ๔ บท
เรียน หมวดที่ ๔ เรื่องธรรมทั้งปวงที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ ก็
มี ๔ บทเรียน ถ้าจ�ำหัวข้อทั้ง ๔ นี้ ไว้ให้ดีไม่เสียหลาย ไม่เสีย
หลายหรอก ไม่ครึคระงมงาย จะฉลาดในทางธรรมะโดยเร็ว
หมวดที่ ๑ คือหมวดกาย มีลมหายใจยาว ลมหายใจสั้น
มีกายทั้งปวง และก็มีดับกายสังขาร หมวดที่ ๒ เวทนา มีปีติ มี
สุข มีจิตสังขารคือไอ้ ๒ อันนั้นนะเป็นจิตสังขาร แล้วระงับ
อ�ำนาจ ระงับก�ำลังของมันเสีย เรียกว่า ดับจิตสังขาร ท�ำให้จิต
สังขารระงับอยู่ มันก็มี ๔ ข้อ
หมวดที่ ๓ จิต รู้จักจิตทั้งปวง เป็นขั้นที่ ๑ แล้วบังคับ
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ฝึกให้มนั ปราโมทย์ ก็เป็นก�ำลังแห่งการปฏิบตั ิ แล้วบังคับให้หยุด
ให้เป็นสมาธิ แล้วบังคับให้คล่องแคล่วในการท�ำหน้าที่ ให้
เหมาะสมทีจ่ ะท�ำหน้าที่ เป็นกัมมนียะ มันก็มี ๔ ข้อ รูจ้ กั จิต รูจ้ กั
บังคับให้ปราโมทย์ รู้จักบังคับให้รวมก�ำลัง รู้จักบังคับให้ปล่อย
ให้เหมาะสมทีจ่ ะท�ำการงาน หรือว่าจะเอากันอีกอย่างหนึง่ ก็วา่
รู้จักจิต ก็ว่ารู้จักบังคับให้ปราโมทย์ บังคับให้มีเป็นสมาธิ แล้ว
บังคับให้ปล่อย นี่เอาเพียง ๔ อย่าง อย่างนี้ก็ง่ายดี
ทีนี้หมวดที่ ๔ ธรรมะ ธรรมทั้งปวงไม่ว่าอะไร ล้วนแต่
อาจจะนะ เป็นทีต่ งั้ แห่งความยึดมัน่ ถือมัน่ คนโง่จะยึดมัน่ ถือมัน่
ได้ทุกอย่าง ไม่ว่าอะไรให้เป็นตัวกูของกู ทีนี้ก็มาดูว่าทั้งหมดนั้น
นะมันไม่เที่ยง เพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่ง มันก็ต้องเป็น
ไปตามเหตุตามปัจจัยทีป่ รุงแต่ง นัน่ คือมันไม่เทีย่ ง พอเห็นความ
ไม่เที่ยง เห็นความไม่เที่ยง มันหลอกลวง มันก็คลายความรัก
คลายความยึดมั่นถือมั่น
ไอ้สงิ่ ทีเ่ ราเคยหลงรักไม่วา่ อะไรก็ตาม มันจะคลายความ
หลงรัก เรียกว่าวิราคะ เห็นอนิจจังแล้วก็เกิดวิราคะ เมือ่ มีวริ าคะ
เป็นไป เป็นไป เป็นไปถึงทีส่ ดุ มันก็เกิดนิโรธะ ดับหมดแห่งความ
ยึดมั่นถือมั่น แล้วมารู้ส่งท้ายเรื่องอีกทีว่า โอ้ อย่างนี้จบเรื่อง
จบเรื่อง จบพรหมจรรย์ จบพรหมจรรย์ หมดปัญหา เพราะว่า
โยนทิ้งไปหมดแล้วไอ้สิ่งที่เป็นปัญหา
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ท่านพยายามทบทวนไอ้ ๔ หมวด หมวดละ ๔ ข้อนี้ให้
เข้าใจแจ่มแจ้งอยู่เสมอ แล้วมันจะเป็นอัตโนมัตินะ ต่อไปนี้จะ
ค่อยๆ เป็นไปเอง ค่อยๆ เป็นไปเองตามความจริง หรือตาม
ระบบของความจริงที่ธรรมชาติมันก�ำหนดไว้ มันจะค่อยๆ เป็น
ไปเอง เพราะมันมีหนทางนะ จึงขอร้องว่า จงก�ำหนดธรรมะ ๑๖
อย่างนี้ หรือบทเรียน ๑๖ ขัน้ นี้ ให้คล่องแคล่ว คล่องแคล่ว แต่ละ
วันเอามานึกถึงครั้งหนึ่ง รอบหนึ่งก็ยังดี แทนที่จะสวดมนต์
ภาวนาว่าออกมา ก็ให้มันนึก ให้มันนึก ให้มันครบทั้ง ๑๖ ข้อ
ถ้าเอามาสวดเป็นสวดมนต์ได้ก็ยิ่งดี สวดอานาปานสติ
ภาวนาได้ก็ยิ่งดี แต่ถ้าท�ำไม่ได้ก็ขอให้จ�ำแม่นย�ำ  ๔ หมวด
หมวดละ ๔ ข้อ มีอยู่อย่างนี้ ทีนี้ก็เริ่มการฝึกให้เป็นไปตามนั้น
ทัง้ ทัง้ ทัง้ ๔ หมวด ทีเ่ รามาฝึกกันทีน่ ี่ ๔ – ๕ วันนี้ มันไม่ทนั หรอก
ไม่พอหรอก แต่วา่ พอทีจ่ ะรูว้ ธิ วี า่ จะฝึกอย่างไร ดังนัน้ ขอให้ทา่ น
พยายามรู้วิธีที่จะฝึก อย่างไรเสียภายในเวลา ๔ – ๕ วัน ก็เก็บ
ไปฝึกที่บ้านหรือที่ไหนก็ตาม ไปต่อ ต่อ ต่อไปถึงที่สุด เพราะ
เวลาเท่านี้มันท�ำได้เท่านี้ ฝรั่งมันมา ๑๐ วันมันก็ท�ำได้เท่านี้
รู้วิธีที่จะไปท�ำต่อไปอย่างไร
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เบิกบานทางธรรม
เป็นความเบิกบานที่ไม่รู้จักโรย
เรามีความรูเ้ รือ่ งทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ๒ เรือ่ งแล้ว คือเรือ่ งปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นตัวชีวิต แล้วก็เรื่องที่จะควบคุมปฏิจจสมุปบาท
คืออานาปานสติภาวนา มี ๒ เรื่องเท่านั้นน่ะ รู้ปฏิจจสมุปบาท
เห็นชัดว่าทุกข์เกิดอย่างนี้ ทุกข์ดับอย่างนี้ ก็ท�ำให้มันได้ แต่นี้
มันท�ำไม่ได้นี่ มันต้องฝึกสิ่งที่จะช่วยท�ำให้ได้ก็คืออานาปานสติ
พอฝึกอานาปานสติแล้วมันได้ผลมหาศาล แต่ทสี่ �ำคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะ
แยกเอามาใช้ประโยชน์ก็คือ สติอย่างหนึ่ง ปัญญาอย่างหนึ่ง
สัมปชัญญะอย่างหนึ่ง สมาธิอย่างหนึ่ง นี่เรียงล�ำดับใหม่ตามที่
จะใช้ในการท�ำหน้าที่
ถ้าเรียงล�ำดับไปใช้ในห้องเรียน ส�ำหรับเรียนในห้องเรียน
มันเรียงล�ำดับอย่างอื่นตามใจก็แล้วกัน แต่นี่เป็นนักปฏิบัติที่จะ
ใช้ปฏิบัติกันโดยตรง เราจะเรียงล�ำดับตามเหตุการณ์ที่มันมีอยู่
จริง ที่จะต้องปฏิบัติอยู่จริง เราต้องมีสมาธิมากแล้วก็เร็ว เร็ว
เหมือนกับสายฟ้าแลบ แต่ว่าสมัยโบราณเขาใช้ค�ำเปรียบด้วย
ลูกศร สติ สตินี่ค�ำเดียวกับ สร แปลว่าลูกศร ความเร็วแห่ง
ลูกศรเป็นอย่างไร เอามาใช้เป็นความเร็วแห่งความระลึก ระลึก
เร็วทันควัน ไม่ปล่อยให้โอกาสล่วงไป
มีสติ มีสติ มีสติก็สามารถที่จะไประลึกถึงปัญญา ถ้าเรา
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ฝึกอานาปานสติอยู่ มันมีปัญญา ปัญญา ปัญญา ปัญญาเพิ่มขึ้น
เก็บไว้เป็นคลังอย่างหนึ่ง พอเกิดเรื่องร้ายขึ้นมา สติเร็วอย่าง
ลูกศรหรือสายฟ้าแลบไปเอาปัญญามา ไปเอามาอย่างหนึ่งที่
เหมาะ สติเป็นผู้เลือกเอามาให้เหมาะ ไม่เอามาทั้งหมด ถ้า
ทั้งหมดเรียกว่าปัญญา เอามาเฉพาะที่จะใช้แก้ปัญหาเรียกว่า
สัมปชัญญะ คัดเลือกดูให้ดี ให้ถูก ให้ตรง ให้ครบ ให้ ให้ครบ
ให้พร้อม เรียกว่าสัมปชัญญะ ปัญญาที่เก็บไว้ในคลังนั้นเรียกว่า
ปัญญา ปัญญาทีเ่ อามาท�ำหน้าทีเ่ ฉพาะเรือ่ งนีเ้ รียกว่าสัมปชัญญะ
เรียกว่าปัญญาในหน้าที่ ปัญญาเก็บไว้เรียกว่าปัญญา ปัญญา
ในหน้าที่เรียกว่าสัมปชัญญะ
เมื่อปัญญาในคลังมีพอก็เลือกเอามาได้ตามต้องการ มา
เป็นสัมปชัญญะ มาเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ เมื่อเกิดความยาก
ล�ำบาก จะต่อสู้กับเหตุการณ์คือกิเลส เป็นต้น แล้วมันก็มักจะ
ท้อแท้เพราะว่าก�ำลังไม่พอ ก็เป็นสมาธิ ท�ำให้เป็นสมาธิขึ้นมา
เพราะว่าเมือ่ ฝึกอานาปานสตินนั้ มันมีสมาธิ ได้สมาธิ เป็นความ
เป็นผลได้อย่างหนึ่งเหมือนกัน สมาธิ สมาธินี้เป็นก�ำลังมาหนุน
สัมปชัญญะให้เข้มแข็ง ให้คมกล้า จะตัดข้าศึกคือปัญหาออกไป
เรียกว่าธรรมะ ๔ เกลอ
ถ้าท่านมาฝึกอานาปานสติจนได้ธรรมะ ๔ เกลอแล้วก็
คุม้ ค่า เกินค่า เกินค่า ขอให้ได้ธรรมะ ๔ เกลอนีก่ ลับไป แม้นอ้ ยๆ
ก่อนแล้วก็ค่อยมากขึ้น มากขึ้น มากขึ้น สูง สูง สูงขึ้นไป จนเต็ม
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อัตราของมัน มีธรรมะ ๔ เกลอเป็นคู่ชีวิต ก็จะเป็นพุทธบริษัท
สมชื่อ เป็นพุทธบริษัทที่ไม่มีความทุกข์ รวมเรียกกันสั้นๆ ว่า
เป็นผู้รู้ เป็นผู้ตื่น เป็นผู้เบิกบาน ก่อนนี้เป็นผู้ไม่รู้ โง่เขลาและ
หลับอยู่ด้วยอ�ำนาจของกิเลส แล้วก็ไม่เบิกบาน เบิกบานไม่ไหว
เดีย๋ วนีร้ ทู้ คี่ วรจะรู้ โดยเฉพาะรูป้ ฏิจจสมุปบาทนี่ เรียกว่าตืน่ จาก
หลับ คือกิเลส คือความไม่รู้ ไม่มีกิเลสครอบง�ำ  มันก็เบิกบาน
เบิกบาน
เบิกบานทางธรรมะนีพ่ เิ ศษนะ คือเบิกบานทีไ่ ม่รจู้ กั โรย
ดอกไม้บานเดีย๋ วก็โรย จะเบิกบานโดยธรรมะของพระพุทธเจ้า
นั้นมันเบิกบานนิรันดร เบิกบานไม่รู้จักโรยคือพระนิพพาน
เบิกบานที่ไม่รู้จักโรยนั่นคือพระนิพพาน มีลักษณะแล้วแต่จะ
มอง มองในความสวยก็สวยที่สุด มองในความเย็นก็เย็นที่สุด
มองในแง่ของความไม่มีทุกข์ก็ถึงที่สุด มองในแง่ของเสรีภาพ
หลุด หลุดพ้น ก็หลุดพ้นที่สุด มันที่สุดอยู่ที่ความเบิกบาน เป็น
พระนิพพานของพระนิพพาน เรื่องมันก็จบ

รู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วควบคุมได้ด้วย
อานาปานสติ เอาชนะความทุกข์ทั้งปวงได้
จึงขอสรุปความสั้นๆ เตือนว่า ท่านจงมีความรู้เรื่อง
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ปฏิจจสมุปบาทให้พอสมควร เดี๋ยวนี้เรียน เรียนรู้ในเบื้องต้น
ส�ำหรับไปศึกษาต่อไปให้สม ให้เต็มที่ มีความรู้ให้เต็มที่ แล้วก็
ฝึกสิ่งที่จะช่วยให้ปฏิบัติได้ตามนั้นให้เต็มที่ คืออานาปานสติ
ฝึกอานาปานสติอย่างน้อยก็ขอให้ได้ธรรมะ ๔ เกลอ ธรรมะ ๔
เกลอ สติ ปัญญา สัมปชัญญะ สมาธิ มองเห็นชัดเจนไม่ใช่ว่า
ท่องจ�ำอย่างเดียว สติไปเอาปัญญามาเป็นสัมปชัญญะ เผชิญ
หน้ากับเหตุการณ์เอาสมาธิเพิ่มก�ำลังให้ ชนะ ชนะ ชนะ พุทธ
ศาสนาต้องเรียกว่าศาสนาแห่งชัยชนะ ไม่พ่ายแพ้แก่กิเลสและ
ความทุกข์ มันจะไม่คุ้มค่าอย่างไร เสียเวลามาบ้าง เสียเงินบ้าง
เหนื่อยบ้าง อะไรบ้าง มันก็ได้ผลเกินค่า
ขอให้ทา่ นท�ำให้ส�ำเร็จประโยชน์ตามความมุง่ หมายนี้ แล้ว
ก็มันจะถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ทุกคนจะซ้องสาธุการ
ถ้าผีสางเทวดามีจริงมันก็จะพลอยแซ่ซอ้ งสาธุการ ว่ามันถูกต้อง
ถูกต้อง ถูกต้อง ดีแล้ว ดีแล้ว อนุโมทนา อนุโมทนา ถ้าไม่มอี ะไร
มาช่วย เราก็ท�ำของเราเอง เราถูกต้องของเราเอง เราอนุโมทนา
ของเราเอง เราชื่นชมโสมนัสของเราเอง เพราะว่าสามารถจะ
ด�ำเนินชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของ ค�ำพูดนี้น่าหัวเราะ แต่จริงที่สุด
มีประโยชน์ทสี่ ดุ เคยมีชวี ติ ทีก่ ดั เจ้าของ เอ้า เลิก เลิก กลายเป็น
ชีวิตที่ไม่อาจจะกัดเจ้าของ เพราะมี ๔ เกลอ  ๔ เกลอควบคุม
อยู่ ชีวิตไม่อาจจะกัดเจ้าของ
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จงท�ำให้ส�ำเร็จทันแก่เวลาด้วยความไม่ประมาท เดี๋ยวมัน
จะเข้าโลงเสียก่อนจะพบกับสิ่งนี้ ขอให้ได้พบสิ่งนี้เสียก่อนแต่ที่
จะเข้าโลง นั่นแหละคือความไม่ประมาท ไม่ประมาท ซึ่งเป็น
พระพุทธประสงค์ว่าท่านทั้งหลายจงท�ำความไม่ประมาทให้
ถึงพร้อม จะเรียกว่าสมบูรณ์อยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด สิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท่านรีบ
ท�ำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ก็สนองพระพุทธประสงค์
เป็นลูกของพระพุทธเจ้าที่ดี รับมรดกธรรมของพระพุทธเจ้า
อย่างเต็มที่ เพราะว่าสามารถเอาชนะความทุกข์ทงั้ ปวงได้เพราะ
ความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท แล้วควบคุมได้ด้วยอานาปานสติ
อาตมาใคร่ครวญอย่างยิ่งแล้วเห็นว่า ๒ เรื่องนี้พอ ๒
หัวข้อนี้พอ รู้ปฏิจจสมุปบาท ปฏิบัติอานาปานสติให้ควบคุม
ปฏิจจสมุปบาทได้ ๒ เรื่องนี้พอ เรื่องอื่นๆ อีกมากมายมหาศาล
มันเป็นบริวารของ ๒ เรื่องนี้ มันไม่รวมอยู่ใน ๒ เรื่องนี้ จงสนใจ
ในความหมายของ ๒ เรื่องนี้ รู้ปฏิจจสมุปบาท แล้วปฏิบัติ
อานาปานสติ แล้วก็เตรียมพร้อมส�ำหรับทีจ่ ะเป็นบิดามารดา
ที่เป็นบูรพาจารย์ของลูก เพราะว่าลูกเกิดมาจากท้องมารดา
ไม่มีความรู้อะไรเลย จงจัดอะไรให้มันถูกต้องในบ้านในเรือน
ให้มันมีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องทางศีลธรรม วัฒนธรรม
อย่าให้เป็นเด็ก อย่าให้เด็กๆ ของเราหลงใหลไปในเรื่อง
ต่างๆ ที่มันหลงใหลกัน หลงสวย หลงงาม หลงเอร็ดอร่อย หลง
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จนพ่อแม่นำ�้ ตาตก เรือ่ งจะจบหรือไม่จบก็คดิ ดูเอง มันไม่มปี ญ
ั หา
เหลือ เรื่องบวกก็ไม่เป็นปัญหา เรื่องลบก็ไม่เป็นปัญหา เรื่องสุข
ก็ไม่เป็นปัญหา เรือ่ งทุกข์กไ็ ม่เป็นปัญหา อยูเ่ หนือปัญหา เดีย๋ วนี้
ไม่มี ไม่มีปัญหา ไม่หัวเราะ ไม่ร้องไห้ ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ อยู่เหนือ
นั่น จิตว่าง จิตปกติ จิตคงที่ ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ นั่นแหละคือความ
หลุดพ้น  
ถ้ายังต้องดีใจ เสียใจ ร้องไห้ หัวเราะอยู่นั่นน่ะ ยังติด
คุกของชีวิต ติดคุกของอัตตา ยังติดตะรางติดคุกของอัตตา
ยังไม่ได้หลุดพ้น ถ้าหลุดพ้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะท�ำให้ต้อง
หัวเราะ ต้องร้องไห้ ต้องดีใจ ต้องเสียใจ เรียกว่าอยู่เหนือโดย
ประการทัง้ ปวง เรียกว่าวิมตุ ติ หลุดพ้น แล้วก็ไปสูพ่ ระนิพพาน
ภาวะของความดับเย็นแห่งความร้อนคือความทุกข์ นิพพานไม่ได้
แปลว่าตายนะ มันสอนกันผิดๆ ลัทธิอื่นที่ไม่ใช่พุทธศาสนา
อาจจะสอนว่านิพพานคือความตายที่ไม่เกิดอีก ตามใจเขา ช่าง
หัวมัน
ในพุทธศาสนา นิพพานคือเย็นแห่งความร้อน ความร้อน
คือกิเลสและความทุกข์ ไม่ต้องตาย ที่นี่เดี๋ยวนี้มีนิพพานได้
ถ้าไม่มีกิเลสและไม่มีทุกข์ก็เรียกว่ามีนิพพานได้ อย่าไปฝาก
ไว้กับตายแล้ว มันจะได้ประโยชน์อะไรมันตายแล้ว เย็นกันที่นี่
เย็นกันเดี๋ยวนี้ เพราะว่ามีความรู้มีการปฏิบัติเพียงพอ ก็มี
พระนิพพาน พอกพูนหนทางแห่งพระนิพพานด้วยการศึกษา
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อานาปานสติและการปฏิบัติ ศึกษาและปฏิบัติปฏิจจสมุปบาท
และอานาปานสติทั้ง ๒ เรื่องพร้อมกันไป เคียงคู่กันไป รู้และ
ปฏิบัติให้ได้
ขอบพระคุณท่านทั้งหลาย ๒ ชั่วโมงแล้ว อดทนฟังด้วย
ความอดกลั้นอดทน ขอบคุณที่เป็นผู้ฟังที่ดี และช่วยท�ำให้
อาตมาเป็นคนมีประโยชน์ ไม่เป็นหมัน ขอบคุณ ขอบคุณ ท่าน
ทั้งหลายไม่ต้องขอบคุณอาตมานะ อาตมาเสียอีกขอบคุณท่าน
ทั้ ง หลายที่ ช ่ ว ยท�ำให้ อ าตมาเป็ น คนมี ป ระโยชน์ เป็ น คนมี
ประโยชน์ ขอบคุณ ขอบคุณ เป็นผู้ฟังที่ดีตลอดเวลา ๒ ชั่วโมง
แล้ว  
ขอให้ทุกท่าน ทุกท่าน ประสบความส�ำเร็จตามที่หวังมา
ว่าจะได้รู้อะไร จะได้ปฏิบัติอะไร จงให้ได้รับผลอันนี้ไปตาม
สมควร อย่างน้อยก็เป็นเค้าเงื่อนเบื้องต้น แล้วไปศึกษาปฏิบัติ
ต่อไป ต่อไป ต่อไป เพื่อจะช่วยลูกช่วยหลานให้มีความรู้ถูกต้อง
ไว้เสียตั้งแต่ต้นด้วย จะเป็นผู้น�ำครอบครัวที่ดี จะพากันไปสู่
พระนิพพานทั้งหมดนะ ขอให้สมประสงค์และมีความถูกต้อง
สะดวกดายอยู่ในการท�ำปฏิบัติธรรมะ ท�ำหน้าที่ให้เป็นปฏิบัติ
ธรรม ท�ำการงานให้เป็นการปฏิบตั ธิ รรม ทุกอย่างเป็นการปฏิบตั ิ
ธรรมไปหมดเลย สนุกไปหมด แล้วก็สขุ สวัสดีในลักษณะนีต้ ลอด
ทุกทิพาราตรีกาลเทอญ
ขอยุติการบรรยาย.
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พอท่านตรัสรู้ ท่านก็ โอ้ จะเอาไปสอนใครที่ไหน
แต่แล้วท่านก็ฉุกคิดว่า มีบางคนที่จะรู้ได้ ถ้าไม่สอน
คนเหล่านี้คงไม่ได้รับประโยชน์ ฉะนั้นสอนดีกว่า
...
ขอให้พวกเราทุกคนนี่รวมอยู่ในพวก
ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ‘บางคน บางคนจะรู้ได้’
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ความทุกข์เกิดอย่างไร ความทุกข์ดับอย่างไร
นี่เขาเรียกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาท...
การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือตรัสรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท...
จะหาเรื่องอะไรที่สำคัญกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ไม่มี

