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หลวงพอ่เอีย้น ชือ่ของทา่นอาจจะมคีนไมม่ากนกัทีเ่คยไดย้นิหรอื

เคยรู้จักนอกจากลูกศิษย์ใกล้ชิดหรือปฏิบัติอยู่กับท่าน หนังสือเล่มนี้

เป็นการถอดคำาบรรยายของหลวงพ่อเอ้ียนในโอกาสที่ท่านบรรยายใน

ช่วงวันสงกรานต์ปี ๒๕๕๔ ณ สำานักวิปัสสนาวังสันติบรรพต จังหวัด

พัทลุง โดยคุณวรัชญา ศรีมาจันทร์ และลูกศิษย์หลวงพ่ออีกหลายคน

ที่เห็นคุณค่าของธรรมะได้ช่วยกันถอดคำาบรรยายจนทำาให้เกิดหนังสือ

เล่มนี้ขึ้นมา ต้องขออนุโมทนา

คำาสอนของหลวงพ่อเอี้ยนซึ่งโดดเด่นมากสำาหรับทุกคนที่ไปหา

หรือได้ศึกษาปฏิบัติกับท่าน จะได้ยินคำาท่ีท่านให้ภาวนาว่า “ไม่ใช่กู”  

นั่นอาจทำาให้ผู้เข้าไปพบท่านหรือฟังบรรยายจากท่านออกอาการงง

เพราะไมเ่ขา้ใจ แลว้ทำาไมตอ้งภาวนาอยา่งนี ้หลายทา่นคงเคยไดย้นิคำาวา่  

“ตัวกู-ของกู” มาอย่างคุ้นเคยเพราะท่านอาจารย์พุทธทาสได้พูดเอาไว้

คำานำา



บ่อยมาก แต่คำาว่า “ไม่ใช่กู” นี้มาได้ยินก็จากหลวงพ่อเอี้ยน ซึ่งท่านเอง

ก็เป็นศิษย์ของท่านอาจารย์พุทธทาส

คนท่ีจะเข้าใจคำานี้ได้คงต้องปฏิบัติธรรมมาพอสมควรทีเดียว 

เพราะหากเราเคยได้ศึกษาเรื่องอริยสัจ ๔ มาบ้าง ในส่วนของทุกข

อริยสัจนั้น พระพุทธองค์ได้แจกแจงเรื่องของทุกข์เอาไว้อย่างมากมาย

ดังตัวอย่างนี้

“ความทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก สภาวะที่บีบคั้น ขัดแย้ง บกพร่อง 

ขาดแกน่สารและความเทีย่งแท ้ไมใ่หค้วามพงึพอใจจรงิ ไดแ้ก ่ชาต ิชรา 

มรณะ การประสบกบัสิง่อันไม่เปน็ทีร่กั การพลดัพรากจากสิง่ทีเ่ปน็ทีร่กั 

ความปรารถนาไม่สมหวัง ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์”

แต่สุดท้ายจะเห็นคำาว่า “ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์” 

เมื่อศึกษาและปฏิบัติไป จะพบความจริงทั้งหมดของทุกข์ที่เกิดขึ้นใน

สัตว์โลก เกิดขึ้นจากมูลเหตุเดียวที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกข์ทั้งมวลอยู่

ตรงนี้เท่านั้นเองคือ การยึดขันธ์ ๕ มาเป็นของเรา มันยึดขันธ์ ๕ มาเป็น

ของเราได้อย่างไร ก็เพราะจิตโง่ซ่ึงมีโลภะ โทสะ โมหะ เป็นเครื่องอยู่ 

เป็นอาหาร เริ่มก่อร่างสร้างความยึดถือตัวจิตเองมาเป็นตัวตนนั่นเอง

มาอย่างยาวนาน จึงเกิดการยึดขันธ์ ดังนั้น สิ่งที่ขันธ์เข้าไปเกี่ยวข้อง

ด้วย ไม่ว่า คน สัตว์ สิ่งของ จึงถูกยึดขึ้นมาด้วยความหลงผิด สิ่งต่างๆ 

ที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว ว่างอยู่แล้ว จึงเกิดมี เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา
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ในใจของคนๆ น้ัน น่ันเพราะมีมูลเหตุจากการมีจิตโง่เป็นจุดเริ่มต้น

นั่นเอง หากใครก็ตามละวางอุปาทานขันธ์ ๕ ลงได้ ทุกข์ทั้งหมดจะไม่มี

ที่ตั้ง ทุกข์นั่นจะดับลง

ดังนั้น การที่หลวงพ่อเอี้ยนให้ภาวนาว่า “ไม่ใช่กู” จึงเป็นคำาที่

มีจุดมุ่งหมายให้จิตเกิดปัญญาขึ้นมาเพื่อให้เห็นความจริง แน่นอนใน 

เบื้องต้นแม้จะยังไม่เห็นสิ่งน้ีเพราะอาจจะเข้ามาปฏิบัติใหม่ แต่คำา

บริกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคำาใด อาทิเช่น พุทโธ สัมมาอรหัง เป็นต้น 

มสีว่นทำาใหเ้กดิเปน็สมาธจิากการภาวนาทอ่งบน่ทัง้สิน้ แตห่ลวงพอ่เอีย้น

ให้แง่คิดว่า “ไม่ใช่กู” นี้สามารถเป็นได้ทั้งสมถะให้เกิดเป็นสมาธิ และ 

เป็นปัญญาช้ีช่องให้จิตเม่ือเกิดความตั้งม่ันเป็นสัมมาสมาธิขึ้น ให้จิต

ได้พบความจริงที่เป็นอนัตตา รู้แจ้งขึ้นเป็นขณะ จนถึงขั้นสุญญตา เมื่อ

เกิดการปล่อยวาง การจะภาวนาคำาว่า “ไม่ใช่กู” ให้เกิดผลอย่างแท้จริง 

ผู้ปฏิบัติต้องเห็นความเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาในสรรพสิ่งควบคู่มา

ด้วยจากการปฏิบัติด้วยตนเอง

เมื่อเกิดการปล่อยวาง ในอีกมุมมองหน่ึงนั่นก็คือ การ “ดับ”  

หรือนิโรธจะเกิดขึ้นด้วย เม่ือสภาพดับเกิดมากขึ้น ความรู้สึกที่เกิดขึ้น

กับผู้ปฏิบัติเองจะรู้สึก “ว่าง” ในความเป็นจริง “ว่าง” ในภายใน และ 

เห็นสภาพว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนในสรรพสิ่ง ซึ่งนั่น

ก็เป็นผลมาจากดับยาวขึ้น และวางความยึดถือในความเป็นตัวตนใน
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สรรพสิง่ เพราะการวางขันธ์ ๕ ได้มากข้ึนนานขึน้น่ันเอง เมือ่ขนัธท์ัง้หลาย

ถกูสลายออกไปจนไมส่ามารถเขา้มากอ่รวมกนัใหเ้กดิเปน็สภาพมอีตัตา

ตัวตนได้อีก จิตโง่จะเริ่มเห็นความจริง วางตัวตนลงได้อีก จนเกิดความ 

“สงบ” ข้ึนในจติใจเป็นเวลายาวนาน จนกระทัง่จติเกดิเปน็สมัมาญาณวา่ 

ไมม่ใีครทีไ่หนเลย ทกุอยา่งลว้นเป็นธรรมชาติ เกดิอรหตัมรรคเขา้ชำาระ

จิต ทำาลายอวิชชา เกิดเป็นวิชชาขึ้นมา จึงเกิดเป็นสัมมาวิมุตติ หลุดพ้น

จากความหลงผิดอีก เกิดความ “เย็น” ขึ้นในจิตอย่างไม่หวนกลับอีก 

เกิด จักขุง อุทะปาทิ จักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ญาณังอุทะปาทิ ญาณเกิด

ขึ้นแล้วแก่เรา ปัญญาอุทะปาทิ ปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา วิชชาอุทะปาทิ 

วิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา อาโลโกอุทะปาทิ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา  

นี้จึงเป็นการรู้แจ้งที่เป็นวิชชาอย่างแท้จริง

ดังนั้น หนังสือเล่มน้ีซึ่งเป็นคำาบรรยายจากหลวงพ่อเอี้ยน

คงจะเป็นเครื่องนำาทางให้ผู้ที่สนใจใฝ่ธรรมได้รับทั้งปริยัติ ปฏิบัติและ

ปฏิเวธจากพระอริยสงฆ์เจ้าผู้ที่สามารถปฏิบัติจนเข้าถึงพระธรรม และ

ยังนำาพระธรรมในส่วนคำาสอนที่เป็นเส้นทางเดินของมรรคมีองค์ ๘  

มาประกอบ ทำาให้เข้าใจและเดินทางอย่างมั่นใจด้วยการเจริญมรรค 

จนถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างหมดข้อลังเลสงสัย

สำาหรับผมเองก็ถือว่าได้รับเกียรติอย่างมากจากหลวงพ่อเอี้ยน 

ที่ให้โอกาสเป็นผู้เขียนคำานำา นี่จึงถือเป็นการได้ตอบแทนบุญคุณของ

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
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ครูบาอาจารย์ผู้ชี้ทางอันประเสริฐตามคำาพระบรมศาสดา และความ

ภูมิใจส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อเอี้ยนมีให้ก็คือ ทุกๆ ที่ที่มีโอกาส

ไปบรรยายกับหลวงพ่อ เมื่อหลวงพ่อกล่าวแนะนำาให้ผู้คนได้รู้จักแล้ว 

ท่านจะต่อด้วยคำาว่า “คนนี้ล่ะมือขวาของหลวงพ่อ” … ขอน้อมรับด้วย

ความเคารพยิ่ง

คำานำาโดย : ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
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 หน้า

อริยมรรคมีองค์แปด ๑

สงกรานต์วันว่าง ๒๕ 

มรรคแปดสู่การปฏิบัติ ๔๑ 

อริยมรรคในแง่มุมต่างๆ ๖๓ 

อริยสัจสี่ในปฏิจจสมุปบาท  ๘๗ 

โอวาทปิดของหลวงพ่อเอี้ยน ๑๒๕ 

บทส่งท้าย ๑๓๗

สารบัญ





เจริญพรญาติโยมที่มาจากสุราษฎร์ธานี ญาติโยมที่มาจาก

กรุงเทพ อุตส่าห์เสียค่าเครื่องเป็นราคาแพง ฉะนั้น เมื่อมาฟังแล้ว  

ต้องปฏิบัติให้หลุดค่าเครื่อง วันน้ีต้ังใจว่าจะพูดเรื่องต่างๆ ที่มันเกื่ยว

โยงกัน บางเรื่องเราก็ยังไม่เข้าใจ หรือว่าเรามองข้ามไป เช่นเรื่องของ

อริยมรรคมีองค์แปด เรามักจะมองเห็นว่าเป็นสิ่งไม่ส�าคัญ ตามที่จริง

เรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาของเรา 

มีพระรูปหน่ึงไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ต่อไปเมื่อพระองค์

ปรินิพพานไปแล้ว พระอรหันต์จะยังมีอีกหรือไม่ พระองค์เลยตรัสว่า

ในศาสนาไหนก็ตาม ถ้ายังมีอริยมรรคมีองค์แปด คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมา

สังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 

คอืยังมอีริยมรรคมอีงค์แปด และมผีูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบตามอรยิมรรค

มีองค์แปดนั้น สมณะที่หนึ่งก็จะมี สมณะที่สอง สมณะที่สาม สมณะ

อริยมรรคมีองค์ ๘



ที่ส่ีก็จะมีโดยไม่ขาดสูญไป สมณะท่ีหน่ึงก็คือพระโสดาบัน สมณะที่

สองก็คือพระสกิทาคามี สมณะที่สามก็คือพระอนาคามี สมณะที่สี่ก็คือ 

พระอรหันต์ ฉะนั้นพระองค์เลยตรัสว่าเมื่อยังมีอริมรรคมีองค์แปด  

ยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ ในศาสนานี้ก็จะไม่ขาดจากพระอรหันต์ 

ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องมีความหนักแน่นในการปฏิบัติตามอริยมรรค 

มีองค์แปด

อริยมรรคมีองค์แปดคืออะไร

อริยมรรคมอีงค์แปด ข้อหน่ึงคือ สมัมาทฏิฐ ิเป็นตวัทีส่�าคญัอย่าง

ยิ่ง สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นอันถูกต้อง 

- เหน็ประการทีห่นึง่คอื เหน็อรยิสจัสี ่อรยิสจัสีก่ค็อื ทกุข์ สมทุยั 

นิโรธ มรรค เดี๋ยวค่อยแจงกันทีหลัง 

- เห็นต่อมาคือ เห็นขันธ์ห้า รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ 

สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ขันธ์ห้าที่อยู่กลางๆ ตัวที่สี่ของ 

ปฏิจจสมุปบาท

- เห็นประการที่สามก็คือ เห็นปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมุปบาท

เราจะต้องอ่าน จะต้องปฏิบัติ แล้วก็ต้องฟังให้เข้าใจ 

ปฏิจจสมุปบาทแปลว่า เมื่อสิ่งนี้มี-สิ่งนี้จึงมี เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น- 

ส่ิงนีจ้งึเกดิขึน้ เมือ่สิง่นีไ้ม่ม-ีสิง่นีจ้งึไม่ม ีเมือ่สิง่นีด้บั-สิง่นีจึ้งดบั ทีว่่าเมือ่ 
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สิ่งนี้มี-สิ่งนี้จึงมี เมื่ออวิชชามี อวิชชาก็คือ ตัวกูนั่นแหละ เมื่อตัวกู

มี อวิชชาเกิดแล้วในตอนนั้น เมื่ออวิชชามี คือจิตโง่ อวิชชาคือจิตโง่  

เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงบอกบ่อยๆ ว่า ให้ภาวนาว่าไม่ใช่กู ไอ้ไม่ใช่กูนี่

มนัว่าง ว่างจากก ูคอืว่างจากตวัก ูทนีีเ้มือ่เราภาวนาว่าไม่ใช่ก ูเดนิไม่ใช่กู  

นอนไม่ใช่กู นั่งไม่ใช่กู อาบไม่ใช่กู ถ่ายไม่ใช่กู คิดไม่ใช่กู ท�าไม่ใช่กู  

พูดไม่ใช่กู ทุกอย่างไม่ใช่กู ถ้าไม่ใช่กู อวิชชาตัวนั้น ตัวโง่นั้นก็จะดับ  

ดับเพราะอะไร ดับเพราะว่าเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด 

เมื่อเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด คือสัมมาทิฏฐิ จนถึง

สัมมาสมาธิ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาสังกัปโป ความด�าริอัน

ถูกต้อง ด�าริในการออกจากกาม ด�าริในการไม่มุ่งร้าย ด�าริในการไม่

เบียดเบียน นี่คือปัญญา สองข้อนี้เป็นปัญญาอย่างยิ่ง ทีนี้การเห็นข้อที่

หนึ่งสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นอันถูกต้อง ความเห็นนี้เป็นญาณมากกว่า 

คือ เห็นด้วยญาณ เห็นด้วยปัญญา 

ต่อมาคอื สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ อนันัน้เป็นศลี 

แล้วก็สัมมาวายามะ ความพากเพียรอันถูกต้อง 

- หนึ่ง เพียรในการระวัง ระวังอะไร ระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 

ไม่ให้เข้าไปยินดี ไม่ให้เข้าไปยินร้าย แต่ว่ามันเผลอ พอเผลอ

มันก็เกิดยินดีขึ้นมาบ้าง เกิดยินร้ายขึ้นมาบ้าง ก็ต้องเพียร 

เพียรในการละ

ดับ ว่าง สงบ เย็น
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- สอง เพียรในการละ ละสิ่งที่เราเผลอนั่น ไล่มันออกไป 

- สาม เพียรในการสร้าง สร้างอะไร สร้างกุศล อะไรมันคือกุศล 

กุศลก็คือไม่ใช่กู น่ันน่ะมันเป็นกุศล มันเป็นปัญญา ไม่ใช่กู 

ไม่ใช่กู ไม่ใช่กู สร้างกุศล 

- สี่ เพียรในการรักษา

ในการเดินก็สร้าง ในการนั่งก็สร้าง ในการนอนก็สร้าง ท�าอะไรก็

สร้าง ไม่ใช่กูอยู่เรื่อย นั่นน่ะคือว่าง ว่างจากตัวกู หรือว่าเราจะว่า “ว่าง” 

ก็ได้ ว่าง ว่าง ว่าง ก็คือว่างจากอวิชชานั่นแหละ ว่างจากอวิชชาก็คือ 

ว่างจากตัวกู ว่างจากตัวกูก็คือว่างจากจิตโง่ นี่เราก็ว่าง ว่า ว่าง ว่าง 

ฉะนัน้ สมัมาวายามะคือ มีความเพยีรในการระวงั มคีวามเพยีรใน

การละ มคีวามเพยีรในการสร้าง มีความเพยีรในการรกัษา สิง่ทีเ่ราสร้าง

ขึ้นมา คือจิตตัวนั้น จิตที่ว่างจากตัวกู เพียรในการรักษาไว้ 

ทนีีต่้อไป สมัมาสติ มีสติเห็นกายในกาย ว่ากายนีไ้ม่ใช่สตัว์ บคุคล 

ตัวตน เรา เขา ไม่เข้าไปยินดี ไม่เข้าไปยินร้าย ไม่ให้เกิดอภิชฌาโทมนัส 

อภชิฌาคอื การเข้าไปพอใจ โทมนสัคอืความไม่พอใจ ละความพอใจและ

ความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ ก็คือละ

- ข้อที่หนึ่ง เรื่องของกาย ก็ละความพอใจและความไม่พอใจ

- ข้อที่สอง เรื่องของเวทนา ก็ละความพอใจและความไม่พอใจ

- ข้อที่สาม เรื่องของจิต ก็ละความพอใจความไม่พอใจ 

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
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- ข้อท่ีสี ่ธรรม ละความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสยี

ได้ เป็นสิ่งที่เราต้องละ 

ฉะนั้น การที่เราเห็น เราเห็นท�าไม เห็นเพื่อที่จะละ มีสติเห็นกาย 

ในกายว่ากายนีไ้ม่ใช่สตัว์ บคุคล ตวัตน เรา เขา ถ้าเราเหน็ว่าไม่ใช่ แล้วไป

เอามาเป็นของกทู�าไม ละมนัไปเสยี มสีตเิหน็เวทนาในเวทนาว่า เวทนานี้ 

ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัว ตน เรา เขา เขาต้องการให้เราละ ฉะนั้น เราต้องละ

เวทนา จิตนี้ไม่ใช่กู ที่ให้ภาวนาว่า จิตไม่ใช่กูๆๆ ก็เหลือสามตัวว่า ไม่-

ใช่-กู แต่ถ้าให้เต็มๆ ตามบรรทัดก็ จิต-ไม่-ใช่-กู จิตไม่ใช่กู ก็คือถอนจิต

ออกจากอวชิชา ให้เป็นจติทีว่่างจากตวัก ูเป็นจติทีไ่ม่ใช่ก ูข้อทีส่ี ่ธรรมทัง้

หลายทีเ่ราปฏบิตั ิไม่ใช่ปฏิบตัแิล้วกเ็อามายดึม่ันถอืมัน่ ธรรมทัง้หลายก็

เหมือนกับเรือแพนั่นแหละ เราใช้ส�าหรับข้ามฟากข้ามทะเล พอข้ามไปสู่

ฝ่ังโน้นแล้ว เรากไ็ม่ยกเรอืขึน้ไปแบกอีก ไม่เอาพายขึน้ไปแบกอกี เรากท็ิง้

เรือไว้ที่นั่น อยู่คนละฝั่งกันแล้ว ฉะนั้นธรรมะมีไว้ส�าหรับปฏิบัติ ปฏิบัติ

เพื่อข้ามฝั่ง จากฝั่งโลกียะ ไปสู่ฝั่งโลกุตตระ คือไปสู่ฝั่งโน้น โลกุตตระ 

ก็คือพระนิพพาน พระนิพพานก็คือความสงบเย็น ฝั่งโน้นสงบเย็น  

สัมมาสติก็คือสติปัฏฐานสี่ 

สุดท้ายคือสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิเป็นองค์ฌาน อย่างน้อยก ็

เป็น วิตก วิจารณ์ ถ้ามันเกิดเหนือไปเป็นปิติ เป็นสุข ก็ได้ เป็นเอกัคคตา

ก็ได้ แต่ถ้ามนัไม่เหนอืไป กอ็ยูแ่ค่วติกวจิารณ์กไ็ด้ วติกวจิารณ์นีแ่ปลว่า 

ดับ ว่าง สงบ เย็น
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ตรึกตรอง พอเรานั่งภาวนา ไม่ใช่กูๆๆๆ เป็นสมาธิแล้ว เราก็ตรึกตรอง

ไป เรามีปัญหาอะไรที่จะเอามาแก้ เราก็เอาปัญหานั้นน่ะมาตรึกตรอง 

ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดไปท�าไม

อริยมรรคมีองค์แปดมีไว้ส�าหรับให้เราปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วก็จะ

เกิดจักขุง อุทะปาทิ จักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เรา พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ 

ทีนี้ใครก็ได้ท่ีปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด จะเป็นอย่างนั้น จักขุง  

อทุะปาทิ จกัษุเกดิขึน้แล้วแก่เรา จกัษกุคื็อปัญญาภายใน ถ้าเราไม่ปฏบิตัิ 

มันก็ยังปิดอยู่ เป็นปัญญาท่ีปิดอยู่ ไม่สามารถท่ีจะลืมตาได้ จักษุนี้ 

หมายถึงดวงตาปัญญา ส่วน อุทะปาทิ แปลว่าเกิดขึ้น จักขุงอุทะปาท ิ 

จักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เรา 

ญาณังอุทะปาทิ คิดดู เม่ือก่อนเราปิดตา เราเห็นอะไรมันก็เห็น

มืดๆ อะไรก็มืดหมด คือเห็นด้วยอ�านาจของอวิชชาเพราะตามันปิด  

เห็นมืดๆ เห็นตัวเองก็เห็นมืดๆ เห็นตัวเอง ไม่เห็นความแก่ ไม่เห็น

ความเจ็บ ไม่เห็นความตาย ไม่เห็นอนิจจัง ไม่เห็นทุกขัง ไม่เห็นอนัตตา  

เห็นตัวเองว่าเป็นตัวกู เห็นจิตเองว่าเป็นตัวกู นั่นมันเห็นด้วยตาโง่ๆ 

ภายนอก แต่ถ้าจักขุงอุทะปาทิ เห็นด้วยปัญญา เห็นตัวเองว่า อ้าวนี่มัน

ไม่ใช่กู นี่มันไม่ใช่กู เพราะว่าร่างกายน้ีมันเป็นอนิจจัง เป็นทุกขัง เป็น

อนัตตา ยึดมั่นถือมั่นมันไม่ได้ นี่เรียกว่าจักขุงอุทะปาทิ 

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
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เกิดจักขุงอุทะปาทิแล้ว ก็เกิดญาณังอุทะปาทิ ขึ้นมา ญาณัง  

คือตัวรู้ ตัวรู้นี่เรียกว่าญาณ ญาณะ แปลว่า รู้ นั่นคือญาณ ญาณัง  

อุทะปาทิ ญาณเกิดข้ึนแล้วแก่เรา ก็ลองคิดดู เราปิดตาไม่เห็นอะไร  

เห็นมืดๆ ก็เหมือนกับว่าตาบอดไปคล�าช้างอย่างนั้น ตาบอดไปคล�าช้าง 

ไปกันหลายคน เสร็จแล้วก็มารายงานว่า ช้างมีลักษณะเหมือนเสาเรือน 

นั่นไปคล�าท่ีขาช้าง ช้างมีลักษณะเหมือนกระด้ง ไปคล�าโดนเอาหูช้าง 

ช้างมีลักษณะเหมือนไม้กวาด เอ้าไปโดนเอาหางช้าง นั่นน่ะคือเขาเรียก

ว่าตาบอดคล�าช้าง เราทุกคนก็ตาบอดกันมาแล้วทั้งนั้น แต่ถ้าเราปฏิบัติ

ธรรมด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด ตาเราก็ค่อยๆ ลืมขึ้น  

ลืมขึ้น พอลืมขึ้นก็คือเกิดญาณขึ้นมา คือเห็นญาณังอุทะปาทิ ญาณเกิด

ข้ึนแล้วแก่เรา ญาณน่ะคอืตวัรู ้เปิดตาแล้วมนักร็ู ้แล้วมนักเ็หน็ แล้วมนัก็

รู้ ว่าอะไรเป็นอะไร เห็นจิตก็เป็นอนิจจัง เป็นอนัตตา ว่างจากตัวตน เป็น

สญุญตา เหน็ร่างกายกเ็ป็นอนิจจงั เป็นอนัตตา เข้าไปยดึมัน่ถอืมัน่ไม่ได้ 

แล้วก็เป็นสุญญตา ว่างจากตัวตน นี้คือเห็นด้วยปัญญา 

จักขุงอุทะปาทิ ญาณังอุทะปาทิ เสร็จแล้วก็เกิดความแตกฉาน 

ข้ึนมา เกดิปัญญาอทุะปาท ิปัญญาเกดิขึน้แล้วแก่เรา ปัญญารูเ้รือ่งต่างๆ 

ตามที่เป็นจริง เห็นตามที่เป็นจริง เห็นเกิด เห็นดับ เห็นว่าง คือว่างจาก 

ตัวตน เห็นทุกอย่างว่างจากตัวตน ทีนี้ ปัญญาอุทะปาทิ มันยิ่งเข้มแข็ง

ขึ้นมาเรื่อยๆ เข้มแข็งขึ้นมาจนเป็นวิชชาอุทะปาทิ วิชชาเกิดขึ้นแล้วแก ่

ดับ ว่าง สงบ เย็น
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เรา วิชชา เริ่มที่จะเต็มรูปแบบแล้ว วิชชาอุทะปาทิ เกิดวิชชาขึ้นมา 

ทีนี้ที่เราเข้าไปยึดม่ันถือม่ันว่าจิตเป็นตัวกู แล้วเราก็พยายามจะ

สร้างวิชชา ภาวนาว่า จิตไม่ใช่กู ไอ้จิตไม่ใช่กูนี่แหละ คือเราสร้างวิชชา 

สร้างวิชชาให้มันเกิดขึ้นวันละนิดวันละหน่อยไปเรื่อยๆ สร้างให้วิชชา

มันเกิดขึ้น นั่นเขาเรียกว่า วิชชาอุทะปาทิ พอวิชชามันมีพลังขึ้นมาแล้ว  

แสงสว่างแห่งวชิชา แห่งปัญญาน้ัน กจ็ะเหน็ทกุอย่างเกดิดบั เกดิดบั เกดิ

ดับ เห็นทุกอย่างไม่มีตัวตน เราก็เรียกว่าว่างจากตัวตน 

ทีนี้ เมื่อเกิดจักขุงอุทะปาทิ ญาณังอุทะปาทิ ปัญญาอุทะปาทิ  

วิชชาอุทะปาทิ อาโลโกอุทะปาทิ เกิดแสงสว่างเห็นอะไรตามที่เป็นจริง

หมดแล้ว ปัญญาก็เป็นทั้งผู้เห็น แล้วเป็นผู้ที่ส่องแสงสว่างออกมาด้วย 

ปัญญาหรือวิชชาเป็นแสงสว่าง อวิชชามันมืดบอด เมื่อเราปฏิบัติ

ตามอริยมรรคมีองค์แปด จะเกิดสิ่งเหล่าน้ีขึ้นมา แล้วเราก็จะเห็นหรือ

เข้าใจอริยสัจส่ี เห็นไหมในข้อแรกน่ันคือ สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นอัน 

ถูกต้อง ก็คือเห็นอริยสัจสี่ 

อริยสัจสี่คืออะไร

เราทุกคนก็จ�าได้ อริยสัจสี่คือ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ คือสมุทัย 

ความดับทุกข์ หนทางให้ถึงความดับทุกข์ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 

อริยมรรค 

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
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ทุกข์ คืออะไร 

ทุกข์ก็คือ การเอาจิตมาเป็นตัวกูนั่นแหละ นั่นคืออวิชชา อวิชชา

นั่นแหละเป็นตัวทุกข์ อวิชชาเป็นตัวทุกข์เพราะเอาจิตมาเป็นตัวกู  

เหตุเกิดของอวิชชา คืออะไร ก็เพราะมันโง่น่ันแหละ อวิชชาคือตัวโง่  

โง่เพราะมันไม่รู้อะไร เพราะมันไม่รู้อริยสัจ ไม่รู้อริยสัจ ก็ไม่รู้เรื่องเกิด 

ไม่รู้เรื่องดับ ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น เขาจึงเปรียบเป็นภาพปริศนาเอาไว้ว่า 

อวิชชาเปรียบเหมือนคนตาบอด ไม่บอดแต่ตา หูก็หนวก ทั้งตาบอดทั้ง

หูหนวกอวิชชาน่ะ 

ท่ีเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดก็เพื่อที่จะเอามาดับตัว

อวิชชา เมื่อปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดแล้ว จะต้องเห็นอริยสัจสี่  

จะเห็นกับตา เห็นกับความจ�าได้ยังไง มันไม่ได้ เพราะทุกข์ก็คือการ

เอาจิตมาเป็นตัวกู เหตุให้เกิดทุกข์ เพราะจิตตัวนั้นมันไม่รู้จักอริยสัจ  

นัน่คอืเหต ุฉะนัน้ เหตใุห้เกดิทกุข์นัน่กค็อืสมทุยั ทนีีค้วามดบัทกุข์ กค็อื

นิโรธ นิโรธแปลว่าดับ ดบัทกุข ์ส่วนข้อทีส่ี่ก็คืออริยมรรคมีองค์แปดนัน่

แหละ คอื หนทางแห่งความดับทกุข์ กต้็องเดินตามอรยิมรรคมอีงค์แปด

 

สมุทัยคืออะไร 

ตอนท่ีพระสารบีตุรท่านยงัไม่ได้บวช ท่านเข้าไปเจอกบัพระอสัสชิ  

ตอนนั้นท่านก็อยู ่กับอาจารย์แล้ว แต่ว่าก็ยังมุ ่งหาอยู่ ยังไม่พอใจ  

ดับ ว่าง สงบ เย็น
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ไปถึงเห็นพระอัสสชิ เห็นว่าพระองค์นี้ดูท่าทางน่าศรัทธาเลื่อมใส  

ใครเป็นศาสดาของท่านกไ็ม่รู ้กเ็ลยตดิตามพระอัสสชไิปตอนทีท่่านเดนิ

บณิฑบาต บิณฑบาตเสรจ็แล้วท่านกค็งจะไปฉันท์รมิหนองน�า้หรอืทีต่รง

ไหนที่เหมาะสมสักแห่งหนึ่ง สารีบุตรตอนนั้นยังไม่บวช ท่านก็ตามไป 

แล้วก็ไปนั่งคุย ไปถาม ตอนแรกที่ถาม พระอัสสชิบอกว่า โยม ตอนนี้ 

ไมเ่หมาะสมในการทีจ่ะพูด เมื่อท่านฉันภัตตาหารเสรจ็แลว้กเ็ลยคุยกนั

ได้ คอื สารีบุตร ถามท่านว่า ใครเป็นครบูาอาจารย์ของท่าน ครบูาอาจารย์

ของท่านสอนเร่ืองอะไร พระอัสสชิคือองค์สุดท้ายของพระปัญจวัคคีย์

นั่นแหละ ท่านก็เลยยกสุภาษิตน้ีขึ้นมา ว่า “เย ธัมมา เหตุปปะภะวา  

เตสงั เหตุง ตะถาคะโต เตสญัจะ โย นโิรโธจะ เอวงั วาท ีมะหาสะมะโณ”  

ธรรมเหล่าใด มีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมนั้น 

และความดับแห่งธรรมนั้น ธรรมเหล่าใดนี่เราอย่าไปคิดว่าเป็นธรรมที่

เป็นกุศลทั้งนั้นนะ ที่เป็นกุศลก็ตาม ไม่เป็นกุศลก็ตาม เป็นอกุศลก็ตาม 

เรยีกว่าธรรมทัง้นัน้ “สัพเพธมัมา” สิง่ท้ังปวง ธรรมทัง้นัน้ เรยีกว่าธรรม

ทัง้นัน้ นีท่่านพดูย่อๆ อย่างน้ี แล้วท่านกอ็อกตัวว่า อาตมาเพิง่บวชมาได้

ไม่นาน เพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะพูดให้ยาวกว่านี้ แต่ว่านั้นมันก็กิน

เนื้อความทั้งหมด ตอนนั้นท่านเป็นพระอรหันต์ใหม่ๆ

“ธรรมเหล่าใด มเีหตเุป็นแดนเกดิ” กคื็อสมุทยันัน่แหละ สมทุยั

นั่นแหละคือ เหตุที่เป็นแดนเกิด เป็นแดนเกิดของอะไร เป็นแดนเกิด

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
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ของทุกข์ ก็คืออวิชชา เพราะว่าสมุทัย คือ ราคะ โทสะ โมหะ มันก็เกิด

มาจากสมทุยั มนัเกดิมาจากเหตุ แล้วกป้็อนราคะ โทสะ โมหะ ให้อวชิชา  

เป็นคนส่งอาหาร เรียกว่าส่งเสบียง น่ันน่ะคือเหตุ หรือเหมือนกับว่า

ตะเกยีงน�า้มนั อวชิชาเป็นตะเกยีง แล้วกมี็ไส้ แล้วกม็นี�า้มนั แต่ว่าสมทุยั 

ต้องเอาน�้ามันส่งให้ พอจะหมดก็เติมเข้าไปอีก คือราคะ โทสะ โมหะ  

เป็นอาหารของอวิชชา 

ทีนี้การตัดอวิชชา ก็ต้องตัดที่สมุทัย อวิชชาน่ะเป็นผล สมุทัย

เป็นเหตุ อวิชชาคือตัวทุกข์ ตัวทุกข์เป็นผล ตัวสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ 

นิโรธเป็นผล อริยมรรคมีองค์แปด เมื่อปฏิบัติแล้วเป็นหตุ เพราะฉะนั้น 

ผล-เหตุ ผล-เหตุ 

นิโรธคืออะไร

เมื่อปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด ได้จักขุงอุทะปาทิมาแล้ว  

ปัญญาอุทะปาทิ ญาณังอุทะปาทิ ปัญญาอุทะปาทิ วิชชาอุทะปาทิ  

อาโลโกอุทะปาทิ ก็เอามาดับตัวเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละ คือเราได้นิโรธ

มาครบแล้ว ได้มาหมดแล้ว ได้ปัญญามาครบแล้ว ก็มาดับตัวเหตุให้

เกิดทุกข์ คือตัวสมุทัย พอดับที่ตัวสมุทัย เป็นการตัดเสบียงของอวิชชา 

อวิชชาก็ดับ พออวิชชาดับ ก็คือความมืดความบอดมันดับ อะไรมันจะ

เกิดขึ้นทีนี้ พอความมืดมันดับไป แสงสว่างมันก็เกิดขึ้น คือนิโรธนั่น

ดับ ว่าง สงบ เย็น
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แหละ นิโรธนี่เปรียบด้วยแสงสว่าง พออวิชชาดับ แสงสว่างก็เกิดขึ้นมา

ทันที 

การเห็นอริยสัจสี่

พระพุทธเจ้ายังตรัสว่า เราจะต้องเห็นเรียกว่า ปริวัตรสาม อาการ

สิบสอง จึงจะรับรองตัวเองว่า บรรลุแล้ว ปริวัตรสามในส่วนของทุกข์ก็

คอื ทกุข์เป็นอย่างนีอ้ย่างน้ี ทุกข์เป็นสิง่ท่ีเราควรก�าหนดรู ้ทกุข์เราก�าหนด

รู้ได้แล้ว ฉะนั้น เวลาเกิดทุกข์ขึ้นมา อย่าวิ่งหนีความทุกข์ เอาความทุกข์

นัน้มาวจิยัว่ามนัมาจากไหน ความทกุข์น้ันเหตมัุนมาจากไหน วจัิยทีเ่หตุ

มนั ทกุข์เป็นอย่างนีอ้ย่างน้ี ทุกข์เป็นสิง่ท่ีเราควรก�าหนดรู ้กค็อืต้องศกึษา 

ทุกข์เราก�าหนดรู้ได้แล้ว 

ในส่วนของเหตุให้เกิดทุกข์ หรือสมุทัย ต้องเห็นปริวัตรสามคือ 

เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ เหตุให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรละ 

เหตุให้เกิดทุกข์เราละได้แล้ว นั่นข้อที่สอง 

ทีนี้ข้อที่สามนิโรธ ต้องเห็น นิโรธเป็นอย่างนี้อย่างนี้ นิโรธเป็นสิ่ง

ที่เราควรท�าให้แจ้ง ก็คือตัวปัญญานั่นแหละ นิโรธเราท�าให้แจ้งได้แล้ว 

ทีนี้พอไปตัวที่สี่ อริยมรรคมีองค์แปด สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป 

สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมา

สมาธ ิเป็นอย่างนีอ้ย่างน้ี อรยิมรรคมีองค์แปดเป็นสิง่ทีเ่ราควรปฏบิตัใิห้

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
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เกิดมี อริยมรรคมีองค์แปด เราปฏิบัติให้เกิดมีได้แล้ว 

นี่เห็นไหม อย่างละสาม ก็เรียกว่าปริวัตรสาม อาการสิบสอง  

กคื็อรวมกันแล้วได้สบิสอง พอครบแล้วพระองค์จงึปฏญิญาว่า ได้ตรสัรู้

เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว เจ้าชายสิทธัตถะ

ก็หายไป ไอ้ตัวกูน้ันมันก็หายไป พอตัวกูหายไปนั่นแหละ ก็เกิดเป็น

พระพุทธเจ้า 

ก่อนจะพบทางพ้นทุกข์

เมือ่ก่อนพระองค์ยงัไม่เป็นพระพทุธเจ้า พระองค์เทีย่วค้นคว้าอยู่ 

พระองค์เห็นว่า กามสขุลัลกิานโุยค การหมกมุน่ในเรือ่งของกาม ไม่ใช่ข้อ

ปฏบิตัทิีจ่ะท�าให้พ้นทกุข์ได้ มแีต่ทกุข์เพิม่ขึน้ พระองค์กเ็ลยปฏบิตัแิบบ

นกับวชในสมยันัน้ เรยีกว่า อตัตกลิมถานโุยค การอดอาหาร การทรมาน

ตนด้วยวธิต่ีางๆ พระองค์กเ็ลอืกเอาการอดอาหาร และกเ็หน็ว่าไม่มทีาง

ทีจ่ะส�าเร็จได้ เพราะมันเกดิปัญญาขึน้มาไม่ได้ พระองค์กเ็ลยพจิารณาว่า 

สองอย่างนี้มันไม่ใช่ทางแล้ว 

พระองค์กด็�ารถิามตวัเองขึน้มาว่า พระพทุธเจ้าองค์ก่อนๆ ท่านเดนิ 

ทางไหน ท่านกเ็ลยวจิัยไป วจิยัไป และแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเอาไว้ว่า  

เหมือนกับว่า มีทางๆ หนึ่ง เมื่อเดินไป เดินไป ก็ไปถึงเมืองใหญ่เมือง

หน่ึง แต่ว่ามันถูกปกคลุมด้วยต้นไม้บ้าง ด้วยอะไรบ้าง แต่เป็นเมือง

ดับ ว่าง สงบ เย็น
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ที่เคยเจริญมาก่อน ที่นี้คนเขาก็ไปทูลแก่พระราชาว่า ทางนี้เป็นทางไป

เมอืงๆ หนึง่ แล้วเมอืงน้ันเคยใหญ่โตมโหฬาร แต่ตอนนีเ้ป็นเมอืงร้างไป  

พระราชาองค์นั้นก็ไปปรับปรุงให้เจริญข้ึนจนมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง 

เหมือนกันกับอริยมรรคมีองค์แปดนี่แหละ 

พระองค์เห็นว่านั่นคือทางเดิน ทางเดินของพระพุทธเจ้าองค์

ก่อนๆ พระองค์ก็เลยตัดสินใจ เดินทางอริยมรรคมีองค์แปด ก็คือเอา

อริยมรรคมีองค์แปดนั้นมาปฏิบัติ แล้วก็เกิดจักขุงอุทะปาทิ ญาณัง  

อุทะปาทิ ปัญญาอุทะปาทิ วิชชาอุทะปาทิ อาโลโกอุทะปาทิ อวิชชาก็เลย

อยู่ไม่ได้ เพราะว่าถูกตัดเสบียง อวิชชาก็ดับไป 

เมื่อก่อนอวิชชามันเกิดไม่หยุด เหมือนของเรานั่นแหละ อวิชชา

เป็นปัจจยัท�าให้เกดิสงัขาร สงัขารเป็นปัจจยัท�าให้เกดิวญิญาณ วญิญาณ

เป็นปัจจัยท�าให้เกิดนามรูป เกิด เกิด เกิดจนไปเป็นทุกข์ทุกที เกิดทาง

ตาก็เป็นทุกข์ เกิดทางหูก็เป็นทุกข์ เกิดทางจมูกก็เป็นทุกข์ เกิดทางไหน

ก็ยึดมั่นถือมั่นหมด เพราะอะไร เพราะว่าจิตตัวนั้นมันโง่ คือจิตอวิชชา

นั่น มันเป็นจิตโง่ เพราะมันเป็นจิตโง่ มันก็เลยเกิดทุกที มันก็ทุกข์ทุกที 

ตามหลักสูตรของปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดนั่นแหละ 

ทีนี้พอพระองค์รู้อริยสัจ เพราะพระองค์ปฏิบัติตามอริยมรรคมี

องค์แปด เมือ่เป็นอย่างนัน้แล้ว เกดิไม่ได้ เพราะว่าวชิชานีแ้หละจะเข้าไป

ดับอวิชชา ไม่เช่นนั้น ปรกติเราก็ว่ากูอยู่เรื่อยนั่นแหละ อะไรก็กู อะไรก็

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
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ของกู มีแต่กู ของกู กู ของกู กู ของกู ขันเป็นนกเขาอย่างนั้นอยู่เรื่อยไป 

การจะถอนอวิชชาออกไป ต้องปฏิบัติตามองค์มรรค แล้วจะ

เกิดจักษุ เกิดญาณ เกิดปัญญา เกิดวิชชาขึ้นมา ไปฆ่าตัวอวิชชานั้นให้

ตาย พอตัวอวิชชาดับ ลูกน้องมันจะอยู่กับใคร หัวหน้ามันตายแล้ว คือ  

พออวิชชามันตายแล้ว ทีน้ีตัวสังขาร กายสังขาร วจีสังขาร มโนสังขาร 

ที่เมื่อก่อนมันกูคิด กูท�า กูพูด กูท้ังน้ันเลย พออวิชชามันตายแล้ว  

ไอ้หวัหน้าตวันัน้มนัตายแล้ว มีหัวหน้าใหม่ขึน้มา เป็นหวัหน้าทีป่ระกอบ

ด้วยจักษุ ด้วยญาณ ปัญญา วิชชา อาโลโก ได้หัวหน้าใหม่ขึ้นมาแล้ว  

ก็เลยไม่ใช่กู ว่างจากกูหมด

หนทางปฏิบัติ

ดงันัน้ จงึให้ภาวนาว่า “ไม่ใช่ก”ู แต่ “ไม่ใช่ก”ู เฉยๆ ไม่ได้ มนัต้อง

ปฏิบัติด้วย ทีนี้เมื่อเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด เราก็เห็นจริงๆ 

ว่ามันไม่ใช่กู พอไม่ใช่กูจริงๆ ขึ้นมา เป็นยังไงทีนี้ อวิชชาดับก็เกิดวิชชา 

เกิดวิชชาก็คือสติปัญญา เกิดญาณอะไรขึ้นมา แล้วตัวสังขาร เป็นยังไง

ทีนี้ แล้วใครจะไปควบคุมสังขารล่ะ ไม่มีกู ก็คือตัวสติปัญญานั่นแหละ

ไปคุม ไปคุม ก็ตัวสติปัญญา ไอ้ตัวไม่ใช่กูน่ันแหละ คือตัวสติปัญญา 

หรือตัวว่างจากตัวกู

อาตมาเคยบอกว่า ดับ ว่าง สงบ เย็น สี่ค�า ดับ ว่าง สงบ เย็น 

ดับ ว่าง สงบ เย็น
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ค�าว่าดับก็คืออวิชชาดับนั่นแหละ อวิชชาดับ สังขารดับ วิญญาณ

ดับ นามรูปดับ อายตนะดับ ผัสสะดับ เวทนาดับ ตัณหาดับ อุปาทาน

ดับ ภพดับ ชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส

ดับ นั่นคือดับ 

ค�าที่สองก็คือว่าง อะไรว่าง ก็คือจิตที่ว่างจากตัวโง่ ที่เมื่อก่อนไป

เอาจิตมาเป็นตัวกู มีแต่โง่ คิดโง่ พูดโง่ ท�าโง่ แต่ว่าไอ้ตัวโง่นั้น มันว่าง

จากตวัโง่ เพราะตวัโง่น้ันมันดับไป พอตัวโง่ดับไป มันกว่็างจากตวัโง่ คอื

ว่างจากราคะ โทสะ โมหะ มันว่าง ดับแล้วก็ว่าง ว่างจากอวิชชา ว่างจาก

สังขาร ว่างจากวิญญาณ ว่างจากนามรูป ว่างจากอายตนะ ผัสสะ ไม่เอา

มาเป็นตัวกูหมด แต่เมื่อก่อนเอามาเป็นตัวกูหมด 

เราจึงต้องวิ่งเข้าหาการปฏิบัติธรรม เพราะมันไม่ไหวแล้ว ไอ้ 

“ตัวกู” นี่ ขี่หัว ขี่คอเราทุกวันเลย อย่าไปอวดดีไปเลย ต่อให้เป็นนายก

รัฐมนตรี มันก็ขี่หัวขี่คอทั้งนั้น มีเงินสักพันล้านสักหมื่นล้าน มันก็ขี่หัว 

ขี่คอ ไม่หยุดไม่หย่อน นี่ตัวอวิชชามันไม่เลือกหรอก มันไม่เลือกใครทั้ง

นั้นแหละ 

แต่ถ้าคนที่มีปัญญา ที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด จนเกิด

เห็นอริยสัจสี่ข้ึนมา แล้วก็ท�าให้อวิชชาดับ อวิชชามันกลัวทีนี้ อย่างเรา

บางคนที่ปฏิบัติ บางทีอวิชชามันเกิดขึ้น พอเรารู้ทันมัน มันไปแล้ว แต่

ถ้าเราไม่รู้ทัน มันก็ขี่คอเราทันทีเลย เช่น เราคิด มีตัวกูขึ้นมาแล้ว มันก็

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
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เอาแล้ว อวิชชาเกิดแล้วอย่างนั้น ฉะนั้น เมื่ออวิชชาดับ สังขารดับ วิชชา

คือสติปัญญานั่นแหละมาควบคุมสังขารเอาไว้ 

ทีนี้ตัววิญญาณ ตัววิญญาณคือตัวรู้ ตัวรู้สึกไม่ใช่เป็นวิชชา แล้ว

ก็ไม่ใช่เป็นอวิชชา ตัวรู้สึกนี่คือตัวจิต ตัวจิตที่ยังเป็นประภัสสรอยู่ คือ

จติทีส่ะอาดอยู ่เหมือนกบัผ้าขาว ยงัไม่ถกูสมีาย้อม ทนีีจ้ติตวันัน้ ถ้าเอา 

สีด�ามาย้อม มันก็กลายเป็นอวิชชา เป็นจิตอวิชชา ถ้าเราต้องการให้ถึง

จิตเดิมแท้ จิตเดิมแท้คือจิตวิชชา แต่ว่าจิตประภัสสรน่ะ มันยังอ่อน

อยู่ จิตท่ีเรืองแสง แสงยังไม่จ้า เรียกว่ายังไม่มีอาโลโกอุทะปาทิ วิชชา  

อุทะปาทิ อาโลโกอุทะปาทิ คือ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา อาโลโก  

อุทะปาทิ รวมแสงรวมพลังเป็นหัวหน้าขบวน 

ทีนี้เมื่อวิชชาเข้มแข็งขึ้น ก็ค่อยๆ ไปลบสีอวิชชา คือสีด�าแหละ 

ลบออกไป ลบออกไปก็เลยท�าให้ จิตเดิมแท้ตัวนั้น เป็นจิตที่ประกอบ

ด้วยปัญญา เป็นจติวิชชาขึน้มา แล้วกเ็ป็นพระพทุธเจ้า เป็นพระโสดาบนั  

สกิทาคามี อนาคามี สูงสุดก็เป็นพระอรหันต์ 

เพราะฉะนั้นค�าว่า ความรู ้สึก มันยังเป็นกลางอยู ่ ถ้าเป็น 

ความรู้สึกว่า “กู” นั่นอวิชชาแล้ว ความรู้สึกนั่นเป็นตัวกูแล้ว จิตนั้นเป็น

กูแล้ว ถ้าความรู้สึกว่า ไม่ใช่กู ไม่ใช่กู เป็นวิชชา ที่เราปฏิบัติว่า ไม่ใช่กู  

ไม่ใช่กูนี้ ถ้าเราว่าอยู่เฉยๆ มันไม่เห็น ถ้าไม่เห็น มันก็ไม่เกิดปัญญาขึ้น

มา มันต้องเห็น คือภายในมันต้องเห็น เห็นด้วยอะไร ก็เห็นด้วยญาณ

ดับ ว่าง สงบ เย็น
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นัน่แหละ จกัขงุอทุะปาท ิญาณงัอุทะปาท ิเหน็ด้วยญาณ เหน็ด้วยปัญญา 

เห็นด้วยวิชชา เพราะว่าแสงสว่างของวิชชานั้นขยายออกไป แล้วก็ท�าให้

เห็น นั่นแหละจิตตัวนั้น ก็เลยเป็นจิตที่เข้มแข็งด้วยสติปัญญา เมื่อเป็น

จิตที่เข้มแข็งด้วยปัญญาที่สามารถขับไล่ความมืดคืออวิชชาออกไป 

สังขารนั้นก็ไร้อวิชชา มีแต่วิชชาควบคุม พูดก็ถูกต้อง ท�าก็ถูกต้อง คิด

ก็ถูกต้อง แต่เมื่อก่อนไม่ถูกต้องหมดเลย คิดก็กู ท�าก็กู พูดก็กู กูหมด 

นั่นคือสังขาร 

ทีนี้พอไปถึงตัววิญญาณ ตัววิญญาณคือตัวรู ้ วิญญาณหก  

ความรู้สึก หรือว่าความรู้ที่เกิดขึ้นทางตา ทางหู ทางจมูก ลิ้น กาย ใจ  

นั่นคือประกอบด้วยวิญญาณ น้ีถ้าวิญญาณน้ันรู้ว่าเป็นกู ไอ้ตัวรู้นี่เป็น

กู ไปแล้วนั่นน่ะ ถ้าวิญญาณกูก็อวิชชาเข้าไปกินแล้ว แต่ถ้าวิญญาณนั้น

ไม่ใช่กู วิญญาณไม่ใช่กู การเห็นทางตาก็ไม่ใช่กู การได้ยินทางหู ทาง

จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ไม่ใช่กู นี่มันไม่ใช่กู นั่น อย่างนั้นน่ะก็เรียกว่า มันถูก

ควบคุมด้วยวิชชา 

ฉะนั้น จ�าให้ดีว่า ถ้าเป็นทาสของอวิชชา หรือว่ามันก�าลังต่อสู้

กันอยู่ในตอนนี้ เราปฏิบัติเดี๋ยวแพ้ เดี๋ยวชนะ เดี๋ยวชนะ เดี๋ยวแพ้ แพ้

กลับชนะ ชนะกลับแพ้ ถ้าขาดสติเมื่อไหร่ เป็นปัญหา ฉะนั้นจะต้องฝึก  

ฝึกสมัมาสติ มสีติเห็นกายในกาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมนัน่แหละ 

ฝึกสัมมาสติ แต่ถ้าหากว่ามันอ่อนความเพียร ก็ฝึกสัมมาวายามะเข้าไป 

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
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เพิ่มสัมมาวายามะเข้าไป ถ้ามันขาดสมาธิ ก็เพิ่มสัมมาสมาธิเข้าไป ไม่

ต้องกลัว นั่นคือแรงหนุน ส่วนสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 

นั่นเรื่องทางกาย ทางวาจา มันก็ไม่ยากเท่าไหร่ เพราะเราเข้าใจกันแล้ว

โดยส่วนมาก 

ตัวยาก ก็คือสัมมาทิฏฐิ กว่าจะเห็นอริยสัจ มันต้องใช้ตาภายใน

เหน็ กว่าจะรู้อริยสจั ต้องใช้ญาณ ต้องใช้ปัญญา ต้องใช้วชิชา แล้ววชิชาที่

มแีสงสว่างด้วย ถ้าแสงสว่างไม่พอ มันกเ็หน็ลางๆ เหมอืนกบัคนตาบอด 

แต่ว่าบอดไม่หมด ยงัพอเหน็อยูบ้่าง ฉะนัน้ ต้องเข้มแขง็เอาไว้ การปฏบิตัิ

อรยิมรรคให้เข้มแขง็เอาไว้ ถ้าอรยิมรรคเข้มแขง็ กจ็ะเกดิจักขงุอทุะปาทิ  

ญาณังอุทะปาทิ ปัญญาอุทะปาทิ วิชชาอุทะปาทิ อาโลโกอุทะปาทิ  

อาโลโกอุทะปาทินี่ จะไปเป็นพระเอก คือ นิโรธ ตัวดับทุกข์

สามอย่างทีเ่ราควรจะรู ้หนึง่ อรยิมรรคมอีงค์แปด รูใ้นการปฏบิตัิ 

เข้าใจ พยายามท�าความเข้าใจ หรือว่าสวดบ่อยๆ อ่านบ่อยๆ ไม่จ�าไม่

เป็นไร แต่ให้เข้าใจ พอเข้าใจแล้ว ก็เอามาปฏิบัติ ทีนี้ มาวิจัยดูว่าตอนนี้

มันอ่อนข้อไหน มันอ่อนข้อไหนอยู่ตอนนี้ ก็เอาบริวารนั่นแหละไปเสริม 

ทีนี้สัมมาสังกัปโป มีความด�าริในการออกจากกาม มีความด�าริ

ในการไม่มุ่งร้าย มีความด�าริในการไม่เบียดเบียน ก็ดูสิทุกอย่างมันมา

จากกามท้ังนั้นแหละ ไอ้ที่เบียดเบียนกันมุ่งร้ายกันอะไรกัน มันมาจาก

กามทัง้นัน้ แม้แต่เรือ่งท่ีภูเขาพงั ท�าให้น�า้ท่วมน่ี มนักม็าจากกามเหมอืน

ดับ ว่าง สงบ เย็น
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กันแหละ ถ้าไม่อยากได้เงิน แล้วจะไปตัดไม้ท�าไม รู้ไหมว่าไม้มันมีราก

ที่ยาวออกไป เขาบอกว่ากิ่งก้านสาขามันแผ่ออกไปแค่ไหน รากมันก็ไป

แค่นั้นแหละ ต้นไม้ในป่า รากมันจะประสานกัน ท�าให้เมื่อฝนตก มันก็

สามารถกักกันเอาไว้ได้ มันซึมมันดูดเข้าไปในรากของมัน ในล�าต้นของ

มัน ไอ้ท่ีเหลือมันก็ค่อยๆ ย้อยลงมาในป่าใหญ่บนภูเขา เสร็จแล้วเป็น

ยังไง มันมารวมตัวกัน เราลองไปฟังดูซิ ถ้าขึ้นไปบนน�้าตกแล้วก็ตาม

ขึ้นไปดู ไม่มีน�้าแล้ว แต่ว่าพอเราเอาหูไปแนบกับพื้นดินหรือกับก้อนหิน 

เราจะได้ยินเลย เสียงน�้าไหลใต้ดิน ทีนี้พอเราไปท�าลายท�านบ เป็นยังไง

ทีนี้ ต้นไม้นั่นคือท�านบของน�้า ก็ท�าให้ทั้งก้อนหิน ต้นไม้ ดิน ไหลทะลัก

ลงมา เราไปโทษใครล่ะ ไปโทษดินฟา้อากาศวา่มนัตกไมห่ยุด แล้วท�าไม

มนัท่วมถึงขนาดนี ้ก็เพราะเราไปท�าลายธรรมชาต ินีไ่ปโทษธรรมชาต ิไม่

เคยเห็นความผิดของตัวเอง 

ทีนี้ลองดูต่อไปอีกที่ว่า ประเทศน้ีก็โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ประเทศ

โน้นกโ็รงไฟฟ้านวิเคลยีร์ พอเกดิแผ่นดนิไหวขึน้มา โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ก็

รัว่ ทกุประเทศในโลกน้ี มีโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์กนั ก�าลงัเห่อกนั เสรจ็แล้ว

พอมันเกิดแอ๊กซิเดนขึ้นมา มันก็เลยลามไปทั้งโลกนั่นแหละ พอลามไป

ทั้งโลก อยู่กันยังไงทีนี้ ตายหมดไม่มีใครเหลือ มีอยู่บ้างก็ตามเขาตาม

ถ�้าที่นิวเคลียร์ไปไม่ถึงนั่นแหละ ทีนี้จะท�ามาหากินยังไง ในดินก็มีแต่

นิวเคลียร์ ปลูกอะไรก็ไม่ได้ นี่ใครเป็นคนท�าลายโลก โลกภายนอกก็ถูก

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
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ท�าลายด้วยอ�านาจของอวิชชาเหมือนกัน อวิชชาตัวนั้นน่ะ 

สัมมาสังกัปโป มีความด�าริในการออกจากกาม กามนี่ไม่ใช่กาม

ระหว่างเพศอย่างเดียว กามก็คือวัตถุกาม อยากได้ อยากรวย อยาก

สวย อยากมี อย่างเด่น อยากดัง อยากอะไร กามทั้งนั้นแหละ เรื่องลาภ 

ยศ สรรเสรญิ สขุ น่ีกามทัง้น้ันเลย เรือ่งกามระหว่างเพศนี ่ถกูลงโทษกนั 

เท่าไหร่แล้ว ลองคดิดูส ิทน้ีียงักามวตัถอีุก อยากรวยยิง่ๆ ขึน้ไป อยากสวย 

ยิง่ๆ ข้ึนไป นกัร้องผูห้ญงิคนนัน้ชือ่อะไรนะ หน้ากผ่็าตดัแล้ว คอกผ่็าตดั

แล้ว ตาจมูกก็ผ่าตัดหมดแล้ว เป็นร้อยครั้งแล้ว แหม เวลาร้องเพลง  

เอามือไปกอดพวกหนุ ่มๆ โอ้ย มือมันเหี่ยว ก็มันแก่ ท�ายังไงล่ะ  

ไปผ่าตัดมืออีก ไม่ต้องตาย เป็นสาวอยู่น่ันแหละ นี่คือไม่เห็นอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตาเลย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันเกิดกับจิต เกิดกับจิตแล้ว

ก็ยังไม่พอ มันก็เกิดกับร่างกายน้ีแหละ ไม่อยากเห็นมัน ไปผ่าตัดมัน 

เห็นไหม ฝืนธรรมชาติ แล้วเป็นอะไรทีนี้ มันก็เป็นทุกข์สิ อันนี้ก็เรียกว่า

กามเหมือนกัน 

กาม วัตถุกาม แล้วก็กิเลสกาม วัตถุกามก็คือเรื่องของวัตถุต่างๆ 

ฉะนั้นข้อท่ีสอง สัมมาสังกัปโป มีความด�าริในการออกจากกาม มันก็

ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ถ้าไม่มีปัญญาแล้วก็ออกไม่ได้ หลีกออกไม่ได้ เมื่อ

หลีกออกไม่ได้ก็เลยจมอยู่นั่น จมทั้งกิเลสกาม จมทั้งวัตถุกาม จมอยู่

นั้นแหละ พวกเทวดาก็จมอยู่ในกิเลสกาม เทวดาที่เป็นสมมุติเทพก็ดี 

ดับ ว่าง สงบ เย็น
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เทวดาในชั้นต่างๆ เรามองไม่เห็นเพราะเราอยู่คนละมิติกัน เทวดานี่จะ

เนรมติอะไร เอาเรอืนยอดสกัหลงัหนึง่ อะไรสกัหลงัหนึง่ เนรมติได้ทัง้นัน้

เลย แต่ว่าพอหมดบญุแล้ว เป็นยงัไง ถ้าท�าชัว่ไว้กต้็องลงนรก เราไม่ต้อง

ไปเอา เป็นเทวดากไ็ม่ต้องไปเอา เมืองนรกกไ็ม่เอา เราเกดิมาเป็นมนษุย์

แล้ว เอาพระนิพพานดีกว่า ถ้าเราจะเอาพระนิพพาน เราก็ต้องปฏิบัติ  

ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดนี่แหละ นั่นคือทางที่ตรงที่สุด เข้มแข็ง

ที่สุด นี่ทางนี้ ไม่มีทางอื่นที่จะดับทุกข์ได้อีกแล้ว

ดับ ว่าง สงบ เย็น

ที่พูดค้างเอาไว้ว่า ดับ ว่าง สงบ เย็น จิตที่ประกอบด้วยอวิชชานั้น 

พอมีวิชชาขึ้นมา จิตโง่นั้นก็ดับ พอจิตโง่นั้นดับ มันก็ดับตามกันไปหมด 

อวิชชาดับ สังขารดับ วิญญาณดับ นามรูปดับ อายตนะ ผัสสะ เวทนา 

ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส  

อุปายาส ดับ ดับหมด ดับไม่เหลือ ทีนี้เราก็จะต้องศึกษาให้ลึกเข้าไปอีก 

ถ้าเราไม่ได้สอนคนอืน่ เรากเ็อาเฉพาะดบัตวัเราเองกพ็อ ดบัแล้วมนักว่็าง 

ว่างจากกิเลส ว่างจากตัณหา ว่างจากอวิชชา ตัณหา อุปาทาน นั่นแหละ

ว่าง ว่างคือ หยุดยึดมั่นถือมั่น

มีอาจารย์เซ็นอยู่รูปหนึ่ง ปลูกกระต๊อบริมภูเขา แล้วก็จะต้อง

ไปปลูกผักไกลหน่อย ทีนี้วันนั้นมีแขกที่เป็นพระเซ็นด้วยกันมาขอพัก 

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก

22



พระที่เป็นเจ้าของชื่อว่าพระนันเซ็น พระนันเซ็นก็เลยพูดว่า “ผมจะไป

ท�าสวนผักแล้ว คุณก็พักอยู่นี่แหละ แล้วจัดการหุงอาหารฉันเองก็แล้ว

กัน แต่อย่าลืมเว้นไว้ให้ผมหน่อย พอผมกลับมาจะได้มาฉันอาหารนั้น 

แล้วก็คุณไม่ต้องเกรงใจ ให้คิดว่าเหมือนกับบ้านของคุณนั่นแหละนะ”

ทนีี ้พระองค์น้ันกไ็ม่ได้พดูอะไร อาจารย์นันเซน็กอ็อกไปตัง้แต่เช้า 

เอาเครื่องไม้เครื่องมือไปในการท�าสวนผัก เพราะว่าพระญี่ปุ่นส่วนมาก

เขาจะต้องกินเจ ทีนี้อาจารย์คนนั้นที่ไม่ได้เอ่ยรูปไม่ได้เอ่ยนามก็ท�าตาม

หน้าที ่เข้าครวัหงุอาหาร ท�าอะไรเสรจ็เรยีบร้อย ฉนัเสรจ็เรยีบร้อยแล้วก็

ขนไอ้สมบตัพิสัถาน อะไรทกุสิง่ทกุอย่าง ขนออกไปทิง้ข้างนอกหมดเลย 

ขนออกไปทิ้งหมด เอาไปกองไว้ข้างนอกหมด เหลือแต่กระต๊อบว่างๆ  

ทีนี้พระนันเซ็นมาถึงตอนค�่าแล้ว มาถึงดู อ้าว หม้อข้าวก็ไม่มีข้าว แล้วก็

ไม่มีหม้อ ไม่มีอะไรทั้งนั้นเลย พระองค์นี้ขนไปทิ้งหมดแล้ว พระนันเซ็น

ก็เลยเข้านอนเลย แอบเข้านอน ใกล้ๆ กับพระองค์นั้นน่ะ พระองค์นั้นก็

คงจะท�าหลับมั้ง พอนอนเสร็จแล้ว พระองค์น้ันเห็นว่าอาจารย์นันเซ็น 

หลับแล้ว หนีเลยทีนี้ ลุกขึ้นแล้วก็ไปเลย ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวอะไร

กันทั้งนั้น พอพระอาจารย์นันเซ็นลุกขึ้นมา พระองค์นี้หายไปไหนแล้ว  

พระนนัเซ็นก็เลยคดิ คดิด ูเออ นี ่ว่างมนัเป็นอย่างนีเ้อง ว่างมนัเป็นอย่าง

นี้เอง (ว่างไม่ใช่ว่างไม่มีอะไร แต่ว่างจากตัวกูของกู เพราะไม่มีอุปาทาน)

ดับ ว่าง สงบ เย็น
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เหมือนกับว่า เราสร้างสุญญตาวิหารนี่ ถ้าเราไม่ท�าให้กลวง เราก็

มานั่งไม่ได้ เราก็มาใช้สถานที่น้ีไม่ได้ น่ีคือมันต้องว่าง หม้อข้าวก็ต้อง

ท�าให้ว่าง หม้อแกงก็ต้องท�าให้ว่าง โอ่งน�้าก็ต้องท�าให้ว่าง จานข้าวก็ต้อง

ท�าให้ว่าง มันต้องว่างทั้งนั้นเลย ทุกอย่าง ถ้าไม่ว่างมันก็ไม่ได้ประโยชน์ 

ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ท�าให้ว่างไปทั้งนั้น 

ทีนี้ว่างนี้เป็นว่างวัตถุ แต่ว่าว่างวัตถุเป็นสื่อในการที่จะท�าให้เห็น

ว่างในจิต ในจิตของเรานั่นแหละ เราจะเห็นจิตว่า จิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่น

อะไรนี่ คือจิตว่าง ก็คือจิตที่ไม่มีกิเลส คือจิตว่าง ว่างจากกิเลส ตัณหา 

อุปาทาน

ดับ ว่าง สงบ เย็น ตอนแรกก็คือดับ ตอนที่สองก็คือว่าง ตอนที่

สามก็สงบ ตอนที่สี่ก็เย็น สงบแล้วมันก็เย็น ดับ ว่าง สงบ เย็น เรื่องสงบ 

เดีย๋วค่อยพดูกนัอกีครัง้หนึง่ เพราะเป็นเรือ่งทีจ่�าเป็นทีเ่ราจะต้องพดู ใน

โอกาสนี้ ก็ให้โยมทุกท่านนั่งสมาธิสักสามสิบนาที แล้วเดี๋ยวค่อยเดิน

จงกรมทีหลัง เอ้า ลงมือได้...

(เดินจงกรมนี้ เดินรอบวิหารภายนอก เดินอย่างน้อย ๓ รอบ 

ท�าเอาเองให้เป็นจังหวะ เช่น ภาวนาว่า ดับ ว่าง สงบ เย็น การภาวนาคือ

การร้องเพลงอยู่ในใจ การยกขึ้น การเหวี่ยงเท้าไป การจิกปลายเท้าลง 

จนถึงการเหยียดเต็มฝ่าเท้า กี่จังหวะก็ได้ ให้เราจัดเอาเองให้มันลงตัว 

ดับ-ว่าง-สงบ-เย็น ดับ-ว่าง-สงบ-เย็น ดับ-ว่าง-สงบ-เย็น)

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
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เจริญพรญาติโยมทุกท่าน วันนี้ก็เป็นวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๕๔ เป็นคร้ังที่สองแห่งการบรรยาย เกี่ยวกับวันสงกรานต์นี้ ทาง 

ภาคใต้เมือ่สมยัก่อน เขากไ็ม่ได้พดูค�าว่าสงกรานต์ แต่ทกุคนจะรูจ้กักนั

ว่า “วันว่าง” วันนี้เป็นวันว่าง วันว่างมันดีอยู่แล้วในภาคใต้นี่ บรรพบุรุษ

ของเราก็ได้ฝากไว้ แต่เราก็ไม่รู้ พระท่านก็ไม่ได้พูดให้ละเอียด

เมื่อก่อนพอวันว่างน่ี ทุกอย่างเตรียมพร้อม เตรียมพร้อมไปวัด 

เด็กๆ ไปวัด ผู้ใหญ่ก็ไปวัด หนุ่มสาวก็ไปวัด เต็มหมด ในวัดมีคนเต็ม 

นี่ก็เรียกว่า “วันว่าง” พอมาสมัยใหม่เรียกว่า “วันสงกรานต์” ตามที่จริง 

วันว่างนี่มันดีอยู่แล้ว วันว่าง วันสุญญตา เราถูกอิทธิพลทางบ้านเมืองที่

เจริญ มาครอบง�าไปเสียจนหมดรูป 

สงกรานต์ วันว่าง



อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สุญญตา

วันว่างของเรา นักปฏิบัติต้องเห็นสุญญตา สุญญตาคือความว่าง 

เราจะเห็นทีเดียวไม่ได้ เราต้องเดินมาจากอนิจจัง เห็นความไม่เที่ยง  

ทุกขัง ยึดมั่นถือมั่นอะไรก็เป็นทุกข์ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ในตัวของ

มันเอง ตัวมันเองก็เป็นทุกข์ ผู้ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์ อนิจจังคือความ

ไม่เทีย่ง ทกุขงั เป็นทกุข์ เปลีย่นไป เปลีย่นไปเป็นทุกขงั แล้วกเ็ปลีย่นไป

เป็นอนัตตา ไม่ใช่เป็นอัตตา ไม่ใช่ตัวเรา

คนท่ีไม่เห็น อนจิจงั ทกุขงั อนัตตา คนพวกน้ันเหน็อะไร เขากเ็หน็

นจิจงั เหน็ทกุอย่างเท่ียงไปหมด เห็นทุกอย่างยัง่ยนืไปหมด เป็นเหมอืน

เดมิไปหมด คอืเหน็นิจจงั แล้วเขากส็นุกสนาน สขุขงั เหน็สขุขงั หาความ

สนุกสนานทางตา หาความสนุกสนานทางหู จมูก ลิ้น กาย ใจ หาสุขขัง 

เข้าหาสุขขัง ก็เหมือนในสมัยนี้แหละ วันสงกรานต์นี้ต้องเที่ยว ไม่พิเศษ

เหมอืนพวกเราทีม่าจากกรงุเทพบ้าง มาจากสรุาษฎร์บ้าง พเิศษด้วยการ

มาปฏบิตัธิรรม เพือ่ทีจ่ะขดัเกลาตวัเอง เมือ่ยามทีท่างโรงงานหรอืว่าการ

ท�างานของเราพัก เราก็มาพักผ่อน ด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง  

นี่เรียกว่าท�าเวลาให้เป็นประโยชน์ การเดินไปสู่ความว่าง ต้องเดินทาง 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

ส่วนทางเดนิท่ีเราเคยเดนิคอื นจิจงั เหน็ว่าสิง่ทัง้ปวงเป็นของเทีย่ง 

ทัง้ร่างกาย และจติใจเทีย่งหมด อันน้ันสลดัทิง้ไปเลย พจิารณาให้เหน็ว่า 

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
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อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วค�าว่า “นิจจัง” มันก็จะสลายตัวไปเอง 

ค�าว่าทกุขงั แปลว่าน่าเกลยีด ร่างกายนีก้เ็ป็นของน่าเกลยีด ไม่ได้

สวยงามอะไรที่ไหนเลย มันน่าเกลียด ตอนหนุ่มๆ สาวๆ ก็พอดูหน่อย 

พอแก่ความน่าเกลยีดกป็รากฏทกุวนั ทกุนาท ีทกุวนิาท ีมองเหน็ชดัเจน

เลย ทีนี้เห็นว่าน่าเกลียดก็อย่าไปเกลียดตัวเอง เห็นว่าสวยงามก็อย่า

ไปชอบตัวเอง เพราะพอเสร็จแล้ว มันก็ไม่ใช่ตัวเอง มันไม่ใช่ตัวเอง ถ้า

เราคิดว่าตัวเอง มันมีความสุข น่ันคือสุขขัง แต่ว่าสุขขังนั่นแหละก็คือ 

สขุเวทนา กค็อืทกุข์น่ันแหละ ท่ีบอกให้ฟังเม่ือตอนค�า่ว่า นกัร้องนัน่แหละ 

ผ่าตดัตรงนัน้ ตรงนี ้ตรงนูน้ ผ่าตดัหมด อ้าวทีแ่ขน มนัยงัแก่ เนือ้มนัย่น  

เวลาร้องเพลง ก็ท�าท่าท�าทางไปกอดหนุ่มๆ ดูมือที่เหี่ยวๆ เป็นมือที่ 

น่าเกลยีด กต้็องไปหาสขุขงัให้มืออีก ตามทีจ่รงิมันกไ็ม่ใช่สขุ มนัคอืทกุข์

นั่นแหละ มันปรากฏให้เราเห็น อนิจจัง ความไม่เที่ยง ทุกขัง น่าเกลียด 

อนัตตา เพราะมันไม่ใช่ตัวตน 

ที่เราเห็นกันเป็นประจ�า ที่มันชินจนเป็นนิสัย นิจจัง ความเที่ยง  

สุขขัง เที่ยวกันเลยวันนี้หาความสุข หาความสุขทางตา ทางหู ทางจมูก 

ลิน้ กาย ใจ หาความสขุกนัวนันี ้ตัง้เป้าเอาไว้ไปเทีย่วทีน่ัน่ทีน่ี ้เพราะเรามี

รถราสะดวกตอนนี ้คนทีม่ฐีานะหน่อยกไ็ปเมอืงนอกเมอืงนา ไปเทีย่วกนั  

ก็คือไปหาความสขุ หาความสขุทางตา หาความสขุทางห ูในกรงุเทพเองนี่

กไ็ปกนิตรงนัน้ ไปดืม่ตรงนี ้กค็อืไปหาความสขุทางลิน้ แต่มนัไม่มเีฉพาะ
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ลิ้น มันก็มีการเต้นร�า มีอะไรต่ออะไรโชว์ นั่นคือความสุขทางตา และใน

นัน้แหละ ในบรเิวณนัน้ มนักม็เีพลง มอีะไร ความสขุทางห ูความสขุทาง

จมูก ความสุขทางลิ้น ความสุขทางกาย ความสุขทางใจ ไปพิจารณาดู 

ทุกข์ทั้งนั้นเลย นั่นคือความทุกข์ทั้งนั้นเลย

ถา้เขาพาหลวงพ่อไปร้านอาหารใหญ่ๆ ทีเ่ขามอีะไรครบทกุสิ่งทกุ

อย่าง หลวงพ่อคงไม่รู้จะท�ายังไง สงสัยต้องนั่งปิดตา นั่งสมาธิปิดตา

ภาวนา ไม่เอาอะไรทั้งนั้น มันแสนที่จะทรมาน เพราะเราไม่ต้องการแล้ว

สิ่งอย่างนั้น ความสุขของเขา มันเป็นความทุกข์ของเรา ที่เรียกว่าสุขขัง

นั่นแหละ มันก็คือทุกขัง แต่เขาเห็นเป็นตัวกูไปหมด ทุกอย่างเป็นตัวกู 

สนกุสนานกนัให้ตวัก ูสนุกสนาน ร่าเรงิจนลมืตัว พอมเีหตรุ้ายอะไรเกดิ

ขึ้นจนเสียชีวิตกันไม่รู้เท่าไหร่ น่าเสียดายชีวิต นี่คืออัตตาที่เราเข้าใจผิด 

นิจจัง สุขขัง อัตตา ไม่ใช่ทางเดินของพวกเรา พวกเราต้อง

เดินทาง อนิจจัง เห็นความไม่เที่ยงของรูป ของเสียง ของกลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เหน็ความไม่เทีย่ง เหน็ความทกุข์ เหน็ว่าทกุอย่าง

เปลี่ยนแปลง เพราะว่าทุกอย่างว่างจากตัวตน ไม่มีตัวตนจริงๆ 

วนัหนึง่ตอนทีอ่ยูส่วนโมกข์ เพราะว่าอายตุอนนัน้ กเ็ข้าเบญจเพส 

มีคนงานยี่สิบกว่าคน มีเด็กๆ ด้วย มันก็มีดนตรีในตัวอ�าเภอ เพื่อนที่

ท�างานอยูก่ช็วนไปด ูหลวงพ่อกไ็ปกบัเขาด้วย เพือ่นกอ็ายไุล่เลีย่กนั ทนีี้

ไปดูลิเก ก็ไปดูหลังฉากมัน ไม่เห็นมันมีอะไรเลย ดูเขา ดูดนตรี แล้วก็

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
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รู้สึกว่า โอ๊ย ไม่ไหวแล้ว ฉันทนไม่ไหวแล้ว ท�ายังไงล่ะ เพราะว่าจาก 

สวนโมกข์ไปทีไ่ชยา มันสีก่โิลครึง่ กบ็อกเพือ่นว่า นีฉ่นัจะกลบัแล้ว กไ็ม่

ได้บอกหรอกว่าเป็นยงัไง บอกแต่ว่าจะกลบัแล้ว เพือ่นบอกว่า ไปยงัไงล่ะ 

ไปคนเดยีว กว่็า ไม่เป็นไร ฉันไม่กลวัหรอก ฉันกลับคนเดยีวได้ นีค่อืดไูม่

ได้แล้ว เพราะว่าดแูล้วมันเห็นแต่พวกกระดูก เห็นมนัร้องเพลง เหน็กราม

มนั เห็นฟันมนั เหน็มันท�าอะไร ดูไม่ได้เลย มันเหน็ความเบือ่หน่ายขึน้มา

ชอบกล มันเบื่อ มันเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมา นั่นแหละเห็นทุกขังแล้ว 

ทีนี้เราต้องปฏิบัติให้เห็นอนิจจัง ให้เห็นทุกขัง ให้เห็นอนัตตา เอา

อนิจจังไปปรับกับนิจจัง เอาทุกขังไปปรับกับสุขขัง หรือสุขจอมปลอม  

สขุจรงิๆ มนัไม่ม ีเอาอนตัตาไปปรบักบัอตัตา คอื ตวัตน พอปรบัได้กเ็หน็

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วสิ่งที่เราจะเห็นต่อมาก็คือ สุญญตา หลวงพ่อ

พูดไว้หลายปีแล้ว สุญญตานี่ ให้เห็นสุญญตา เราก็ต้องภาวนาสุญญตา 

ภาวนาค�าว่า ว่าง ว่าง ว่างเอาไว้ ที่เห็นก็ว่าง ที่ได้ยินก็ว่าง ที่ได้กลิ่นก็ว่าง 

ที่ลิ้มรสก็ว่าง ที่สัมผัสทางผิวกายก็ว่าง ที่รู้ทางใจก็ว่าง 

ถ้ารู้ให้ละเอยีดกว่านัน้ไปอกี เรากต้็องท�าให้ละเอยีด เช่น การทีเ่รา

ทานอาหารเข้าไปนี ่มันกจ็ะไม่ว่าง ลิน้มันกจ็ะไม่ว่าง อาหารมนักจ็ะไม่ว่าง 

รสของอาหารก็จะไม่ว่าง ความรู้สึกมันก็จะไม่ว่าง เพราะความเคยชิน ที่

เราอยู่กับความไม่ว่าง ทีนี้หลวงพ่อก็ปฏิบัติมาในเรื่องนี้ ปฏิบัติมาโดย

ไม่ใช่ว่าพระเดชพระคุณท่านอาจารย์จะสอนว่าอย่างนี้ คือมันท�าเอง  
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ก็เลยต้องนับค�าอาหาร ค�าที่หนึ่งสักแต่ว่าธาตุว่างๆๆ เคี้ยว เคี้ยวแล้วก็

ธาตวุ่างๆๆ เข้าไป จนกลนืกธ็าตวุ่าง นีท่�าให้ชนิอย่างนัน้ เราท�าให้ชนิ เดนิ

ก็ยก ย่าง ก้าวไป ไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่เดินจงกรมอย่างเดียว วันหนึ่งเราจะ

ต้องเดนิ เดนิเรากต้็องเดนิว่าง นัง่เรากต้็องนัง่ว่าง ท�างาน เรากต้็องท�างาน

ว่าง กินก็ต้องกินอาหารว่าง คนกินก็ต้องว่าง นุ่งห่มก็จะต้องพิจารณา 

เสือ้ผ้าเป็นของว่าง ผูท้ีส่วมใส่เสือ้ผ้ากเ็ป็นของว่าง น่ีแหละเป็นการเจรญิ

ค�าว่า ว่าง ว่าง ให้มาก เจริญค�าว่าว่างนี้ให้มาก ให้ว่างเอาไว้เรื่อยๆ ว่าง

นี้ให้เข้าใจว่า ว่างจากตัวตน อย่าว่างไม่มี อันนั้นผิด บางคนไปแปล

ว่า ว่างเปล่า บาปมาก ถ้าแปลผิดเป็นการท�าลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัว

 “ไม่ใช่กู” นั่นคือว่าง ที่ภาวนาว่า “ไม่ใช่กู” นั่นแหละคือว่าง ว่าง

จากอะไร ก็คือว่างจากกูนั่นแหละ ทีน้ีให้มันว่างไปเรื่อยๆ จนเข้าเนื้อ

เข้าตัวเลย แต่นั่นแหละก็ต้องเดินทาง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ให้เห็น

อนัตตา แล้วก็จะเห็นสุญญตา เห็นความว่าง ไม่ใช่เห็นความว่างเฉพาะ

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แม้แต่ รูป เสียง กลิ่น รส ที่เราเห็น เห็นนี่มันเห็น

ไปทั่วหมด แต่ว่ามันไม่ได้ไปปักใจให้อะไร ถ้าไปปักใจ เช่น ไปปักใจว่า

ดอกไม้นี้สวย อ้าว ดูเลย เพ่งดูเลยทีนี้ มันสวยยังไง แต่พอล่วงเวลาไป 

มันไม่สวยไม่งามแล้ว 

พระท่ีเขาไปเจริญอสุภะกรรมฐาน ไปดูซากศพ สมัยก่อนถ้าคน

ตายมากๆ เผาไม่ทัน เขาก็ค้างเติ่งเอาไว้อย่างนั้น มีพระที่ท่านปฏิบัติ
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ธรรม ท่านก็ไปเจริญอสุภะ คือความไม่สวยไม่งาม หรืออย่างประเทศ

ญี่ปุ่นท่ีตายกันเป็นหมื่น เขาก็ต้องเก็บเอามากองกันไว้ก่อน เอามากอง

ไว้ แล้วก็ขุดหลุม เอารถแทรคเตอร์มาขุดหลุม แล้วก็ฝังลงไป ผู้ปฏิบัติ

ธรรมก็ต้องดู ดูตอนที่เขาเอามากองไว้นั่นแหละ มันก็มีแต่อนิจจัง มีแต่

ทุกขัง นอนปีนป่าย น�้าเหลือง น�้าเน่าไหล ดูไม่ได้ ผมเผ้าก็ดูไม่ได้ อะไร

ก็ดูไม่ได้ อย่างที่ในญี่ปุ่นนี้ บางคนก็แขนขาด บางคนก็ขาขาด บางคนก็

คอขาด บางคนกเ็ท้าขาด บางคนกก็ลางตวัขาด บางคนกไ็ส้ทะลกัออกมา  

บางคนกม็แีต่ศรีษะ อะไรอย่างนี ้นีแ่หละลาภอนัวเิศษเลย นีเ่รยีกว่าการ

พิจารณาให้เห็นอสุภะ ความไม่สวยไม่งาม ที่เราหลงว่าสวย ว่างาม  

นั่นมันจะเกิดทุกขัง พอเกิด เราถ่ายติดเอาไว้ในจิตของเราเลย 

มันมีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งที่บ้านหลวงพ่อ เขาไม่ให้เด็กๆ  

ดูศพ เพราะกลัวเด็กจะกลัว แม้แต่ใครหามหีบศพไป หรือว่าเอาหีบศพ

นี้ใส่เรือไปเผา ถ้าเด็กเห็น เขาจะเอาเขม่าที่ติดที่ก้นหม้อด�าๆ นั่นแหละ  

เอามาเช็ดที่หน้าผากเด็ก อย่าให้เด็กกลัว เขาท�าอย่างนั้น ทีนี้หลวงพ่อนี่

ชอบดศูพ ตอนทีเ่ป็นนักเรยีนตัวเลก็ๆ พอใครตาย โรงเรยีนพกั เรากไ็ป

ดูแล้ว เวลาเขาเผาก็จะไปดู เวลาเขาเปิดก็จะไปดู อะไรก็จะไปดู คือมัน

ชอบอยู่ นี่คือนิสัยที่มันมาแล้วอย่างนั้น เราก็เลยเพิ่มนิสัยอย่างนั้นให้

มันเพิ่มขึ้น จนให้เห็นอนิจจัง ให้เห็นทุกขัง ให้เห็นอนัตตา ถ้าเราไม่เห็น

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาที่คนอื่น ที่สิ่งอื่น เราก็ดูอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาที่
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ตวัเรา ดท่ีูตัวเราว่ามนัเปลีย่นแปลง มันมีอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาอยูต่ลอด

เวลาที่ตัวเรานี้อย่างไร ในอดีต ในปัจจุบัน และต่อไปในอนาคตมันเป็น

อย่างไร นี่ต้องใช้ปัญญาดูจึงจะเห็นหรือเข้าใจ 

บางคนนานๆ เห็นกนัครัง้หน่ึง โอ้ เขากแ็ก่ เรากแ็ก่ มนักแ็ก่เหมอืน

กัน บางทีแก่จนจ�าไม่ได้ เม่ือวานซืนมีลูกศิษย์เขามาเยี่ยม เอาลูก เอา

หลาน เอาเขย เอาสะใภ้มาเยีย่ม เอ้อ มันแก่กว่าเราอีก เราขนาดนี ้มนัแก่

กว่าอกี ท�าไมมนัจงึแก่ เพราะว่ามันด่ืมเหล้าบ้าง มันสบูบหุรีบ้่าง มนักเ็ลย

แก่เร็ว เราอยู่ในวัดนี่ เราไม่มีอะไรมาก เราเป็นพระปฏิบัติธรรม มันก็ไม่

แก่ถงึขนาดนัน้ นีเ่ราจะเหน็ชดัเจนเลย เหน็ความแก่ แล้วกน้็อมเข้ามาหา

ตวั เรากแ็ก่ เขากแ็ก่ ทนีีถ้้าเราไปเหน็เดก็มนัหนุม่มนัสาว แต่เรานัน่แหละ

แก่แล้ว ต้องอย่าลืมมองเข้ามาหาตัวเอง พอมองเข้ามาหาตัวเอง เราก็จะ

เหน็อนจิจงัมนัเป็นอย่างนัน้ ทกุขงัมนัเป็นอย่างนัน้ อนัตตามนัเป็นอย่าง

นั้น ถ้าเดินทางนั้นแล้วปลอดภัย ต่อไปก็จะเห็นสุญญตา

เกิด-ดับ-ว่าง

ทีนี้ถ้าเห็นสุญญตาแล้ว จิตนั้นอยู่กับเรือนว่างๆ มีเรือนหลังใหม่ 

ไม่ยึดมั่นถือมั่น ว่าง ว่าง ว่าง นั่นคือ ว่างจากกิเลส ตัณหา ว่างจากตัว

กู ว่างจากของกู ได้อยู่เรือนว่างแล้วทีนี้สบาย อยู่เรือนว่างแล้วสบาย 

พออยู่เรือนว่าง เราก็สร้างไปเรื่อยๆ เรือนหลังน้ีเราก็สร้างไปเรื่อยๆ  

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
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ตาเกิด-ตาดับ-ตาว่าง ที่เคยพูดเรื่องสามสิบนั่นแหละ ก็ตานี่ต้องใช้งาน

ทกุวนั ตาเกดิ- ตาดับ-ตาว่าง รปูเกดิ-รปูดับ-รปูว่าง รปูทีต่าเหน็ รปูอะไร

กต็ามท่ีเราเข้าไปเพ่ง ทีเ่ราเข้าไปพอใจหรอืไม่พอใจ ตาเกดิ-ตาดบั-ตาว่าง 

รูปเกิด-รูปดับ-รูปว่าง จักขุวิญญาณคือความรู้สึกทางตา จักขุวิญญาณ

เกิด-จักขุวิญญาณดับ-จักขุวิญญาณว่าง คือความรู้สึกทางตาว่ารูปนั้น 

รูปนี้ ท่ีนี้ก็ผัสสะ คือ การกระทบ พอสามอย่างนี้มันกระทบกัน ตา  

รูป จักขุวิญญาณ พอมันท�างานร่วมกันแล้ว ก็เกิดผัสสะ คือการกระทบ

เต็มรูปแบบ ผัสสะเกิด-ผัสสะดับ-ผัสสะว่าง ทีนี้มันก็ตามมาอีก ความ

พอใจไมพ่อใจมนักต็ามมาอกี เวทนาเกดิ-เวทนาดบั-เวทนาว่าง แล้วมนั

ว่างตั้งเท่าไหร่ลองคิดดู 

ตาเกิด-ตาดับ-ตาว่าง รูปเกิด-รูปดับ-รูปว่าง จักขุวิญญาณเกิด-

จักขุวิญญาณดับ-จักขุวิญญาณว่าง ผัสสะเกิด-ผัสสะดับ-ผัสสะว่าง 

เวทนาเกิด-เวทนาดับ-เวทนาว่าง

แล้วกท็างหอีูก ทางหมัูนกว่็างอย่างน้ัน ทางจมกูมนักว่็างอย่างนัน้ 

ทางลิ้นมันก็ว่างอย่างนั้น ทางกายมันก็ว่างอย่างนั้น 

ทีนีท้างมโน มโนคอืใจ ใจเกดิ-ใจดบั-ใจว่าง นีต่วัส�าคญั ตวัส�าคญั

ว่าทีเ่กดิทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย จบไปแล้ว แต่ว่ามานอน

ไม่หลับอยู่ มาคิดถึงมันอีก ชอบใจก็มาคิดถึงอยู่ ไม่ชอบใจเกลียดก็มา

คิดถึงอยู่ อารมณ์ตั้งแต่เม่ือไหร่ก็ไม่รู้เอามาคิด เพราะไม่เห็นว่าง ถ้า

ดับ ว่าง สงบ เย็น
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เห็นว่าง ก็จะเห็นว่า ใจเกิด-ใจดับ-ใจว่าง ธรรมารมณ์เกิด-ธรรมารมณ์

ดับ-ธรรมารมณ์ว่าง เพราะว่าธรรมารมณ์นั่นแหละ มันผ่านมาจากตา 

หู จมูก ลิ้น กายก่อน แล้วเก็บเอาไว้ๆ สัญญาตัวนั้นแหละมันเก็บเอาไว้ 

พอเก็บเอาไว้ มาเกิดใหม่อีกที มาเกิดใหม่ไม่เกิดทางตา ทางหูแล้ว เกิด

ทางใจ ที่เกิดทางใจนี่เรียกว่าธรรมารมณ์ ทีนี้ใจก็เกิด ตอนที่ใจคิดเรียก

ว่าใจเกิด ดับมันเสีย ใจดับ เพราะมันว่างจากตัวตน สิ่งไหนที่เกิด สิ่งนั้น

มันว่างจากตัวตนทั้งนั้น 

ใจเกดิ-ใจดบั-ใจว่าง ธรรมารมณ์เกดิ-ธรรมารมณ์ดบั-ธรรมารมณ์

ว่าง มโนวิญญาณเกิด-มโนวิญญาณดับ-มโนวิญญาณว่าง ผัสสะเกิด-

ผัสสะดับ-ผัสสะว่าง เวทนาเกิด-เวทนาดับ-เวทนาว่าง

เห็นอย่างนี้ มันไม่เอาอะไรแล้ว มันว่างทั้งนั้นเลย ไปโง่มันท�าไม 

นอนไม่หลับ ไม่ต้องไปกินยานอนหลับ อย่าไปกินมัน ช่างหัวมัน กูนอน

มาตัง้แต่อยู่ในท้องแม่โน่น คนืนีน้อนไม่หลบัมนัจะเป็นอะไรไป นัน่ บอก

มันอย่างนั้น นอนว่างทีนี้ นอนกับใครล่ะ นอนกับว่าง ตาก็อยู่บ้านใหม่

เสีย อย่าอยู่บ้านโง่ๆ อยู่บ้านใหม่ บ้านว่าง หูก็อยู่บ้านว่าง จัดให้อยู่บ้าน

ว่าง จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้อยู่กับบ้านว่าง 

บ้านที่เราอยู่ทุกวันนี้ สร้างกันเป็นแสนเป็นล้าน เป็นหลายล้าน 

เป็นร้อยล้านกม็ ีมนัไม่ว่าง เพราะมันบ้านก ูบ้านน้ันมีไว้ท�าไม มไีว้ส�าหรบั

ร่างกายเท่านั้น แต่ว่าบ้านของจิตยังไม่ได้สร้าง ฉะนั้น เรามาที่นี้ เรามา 

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
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สร้างบ้าน มาสร้างบ้านให้จิตของเรา ให้จิตของเราได้อยู่กับบ้านว่างๆ 

สร้างให้จิต ตาก็ได้อยู่ หูก็ได้อยู่ จมูกก็ได้อยู่ ลิ้นก็ได้อยู่ กายก็ได้อยู่ 

ใจก็ได้อยู่ ได้อยู่บ้านว่างๆ ว่างนี่อย่าคิดว่าบ้านไม่มี คือ มันว่างจากตัวกู  

มันว่างจากของกู 

พดูมาต้ังหลายปีแล้วเรือ่งว่างนี ้ท่านอาจารย์พทุธทาสท่านบอกว่า

ใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ ใช้เวลาสิบปีท่านว่าอย่างนั้น ต้องใช้เวลาสิบปี

ในการพูดเรื่องความว่าง แต่ถ้าคนปฏิบัติจริงไม่ถึงสิบปีหรอก มันก็จะรู้ 

ไปภาวนา ภาวนาว่า ตาว่าง หวู่าง จมกูว่าง ลิน้ว่าง กายว่าง ใจว่าง คอืเราเอา

เพยีงแต่ว่าง ตาเกดิ-ตาดบั-ตาว่าง หเูกดิ-หดูบั-หวู่าง ว่าไปให้เป็นลอ็กเลย  

ตาเกิด-ตาดับ-ตาว่าง รูปเกิด-รูปดับ-รูปว่าง จักขุวิญญาณเกิด- 

จักขุวิญญาณดับ-จักขุวิญญาณว่าง ผัสสะเกิด-ผัสสะดับ-ผัสสะว่าง 

เวทนาเกิด-เวทนาดับ-เวทนาว่าง ให้มันไปเป็นล็อกของมันเอง ทีนี้หู

ก็เหมือนกัน จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เหมือนกัน พอเราเข้าใจอย่างนั้นแล้ว 

เราก็ว่า ตาว่าง หูว่าง จมูกว่าง ลิ้นว่าง กายว่าง ใจว่าง เราก็ว่า “ว่าง” ไป 

เตรียมพร้อมอยู่อย่างน้ันไปตลอดเวลาเลย อย่าได้พลาด ขาดสติเวลา

ไหน ได้เรื่องทุกที

ทีนี้เวลาตายล่ะ ท�ายังไง เราก็ตายว่าง ตายว่าง ก็จะมีแต่ความ

ว่างควบคุมเราเอาไว้ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ถ้ายึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่ว่าง 

ไม่เหมือนกับภาษาคน ว่างภาษาคนคือว่างไม่มีอะไร ไม่มีคนนั่งอยู่ในนี้ 

ดับ ว่าง สงบ เย็น
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ไม่มตีวัอาคารนี ้ไม่มวีดันี ้มนัว่าง แต่ในภาษาธรรม เรยีกว่าภาษาโลกตุระ 

นี่คือว่าง ฉะนั้นเราจะต้องยกฐานะของจิตให้มันสูงขึ้นไป 

ที่วางสโลแกนเอาไว้ว่า ดับ แล้วก็ว่าง ว่างแล้วต่อไปอะไรอีก ว่าง

นี่ก็ต้องท�าให้จนชินนะ ไม่ใช่ท�านิดๆ หน่อยๆ หลวงพ่อท�ามากี่ปีแล้วก็

ไม่รู้ จ�าไม่ได้แล้ว 

สงบ-เย็น

ทีนีบ้้านของเรา เรากจ็ะต้องปรบัปรงุอีก ไม่ใช่แค่นัน้ บ้านว่างเสรจ็

แล้ว บ้านว่างต้องสงบสิ ฉะนั้น คนเวลาใกล้จะตายเขาก็ต้องบอกทาง 

บอกว่าสงบเอาไว้ สงบเอาไว้ ให้จิตมันสงบ 

เราไม่เข้าใจค�าว่าสงบ เราเข้าใจเพียงว่าพอน่ังสมาธิก็จิตสงบ  

เป็นสมาธิ แล้วก็พิจารณาสิ่งต่างๆ ให้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั่น

คือเรายังไม่ช�านาญอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พอจิตสงบแล้ว ก็พิจารณา

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จิตสงบ ทีนี้ สงบ ตามธรรมดามันไม่กลัว ถ้าเรา

กลัวนั่นมันไม่สงบแล้ว เช่น เราขึ้นมาบนนี้ เราเดินมาคนเดียว ไปเที่ยว

ในตลาด ไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนา พอเราขึ้นมาบนนี้ รู้สึกว่ามันโล่งไป

ที เพราะว่ามันสงบ พอขึ้นมาบนนี้ จิตมาสัมผัสกับความสงบ แล้วเป็น

ยังไง สบาย โล่งไปที สบาย 

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
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ทีนี้มันไม่เท่านั้นสิ ความสงบนั่นมันนิพพานแล้ว อุปะสะมายะ 

เพือ่ความสงบ อะภญิญายะ เพือ่ความรูย้ิง่ สมัโพธายะ เพือ่ความรูพ้ร้อม 

นิพพานายะ สังวัตตะติ เป็นไปเพื่อนิพพาน ไปดูในธรรมจักรกัปวัตน-

สูตร เป็นไปเพื่อนิพพาน เพราะฉะนั้น บ้านของเรานี้ก็จะต้องปรับปรุง

ไปเรื่อย จากบ้านที่ว่าง ต่อไปบ้านสงบ หาบ้านสงบให้ได้ บ้านสงบก็อยู่

ในหลังเดียวกันนั่นแหละ แต่มันพัฒนาไปๆ จนถึงความสงบ 

นี่คือเกี่ยวกับว่าง ยกระดับจากตัวว่าง พัฒนาขึ้นไปเป็นสงบ  

บ้านนี่ถูกพัฒนาแล้ว ต้องพัฒนาไปถึงพระนิพพานโน่นแหละ 

สงบก็คือพระนิพพาน ว ่างก็คือพระนิพพาน อนิจจังก็คือ 

พระนพิพาน ทกุขงักคื็อพระนิพพาน อนัตตากคื็อพระนพิพาน สญุญตา 

ก็คือพระนิพพาน สงบก็คือพระนิพพาน เย็นก็คือพระนิพพาน พระ

นพิพานทัง้นัน้ นีก่ารเดนิสายของพระนพิพาน ต้องเดนิสายอย่างนี ้นีค่อื

บ้านที่เราจะต้องสร้าง พระนิพพานนี่ แปลว่า ความสงบเย็น 

ความว่างนี่เป็นชีวิตจิตใจของผู้ปฏิบัติ แล้วก็ยังเขยิบขึ้นไปอีก 

เป็นความสงบ จากว่างแล้วเดินไปหาความสงบ เปรียบก็เหมือนกับว่า 

ลูกของญาติโยมบางคนท่ีเล็กๆ เขาก็ให้เล่นเกมที่ในมือถือ นี่เขาเลี้ยง

ลูกอย่างนี้ เอาให้เกมเลี้ยงลูก ลูกติดเกม กินข้าวก็ต้องเล่นเกม ท�าอะไร

ก็ต้องเล่นเกม เป็นเด็กเกมไป ทีน้ีเราก็ติดเหมือนกัน แต่ไม่ใช่ติดเกม 

คือเราติดอยู่กับความว่าง แล้วเราก็ยกระดับขึ้นเป็นความสงบ เราได้

ดับ ว่าง สงบ เย็น
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สร้างบ้านอีกหลังหนึ่งแล้ว บ้านเดิมนั่นแหละ แต่ว่าปรับปรุงให้มันดี

ขึ้น เป็นบ้านที่สงบ หายใจเข้า-สงบ หายใจออก-สงบ เดิน-สงบ นั่ง-สงบ 

นอน-สงบ กิน-สงบ ดื่ม-สงบ ท�าอะไรก็-สงบ สงบ สงบ สงบเหมือนเด็ก

ติดเกมอย่างนั้น 

อยู่กับความสงบ สงบแล้วมันไม่ฟุ้งซ่าน มันไม่มีอารมณ์ ไม่มี

อารมณ์ทางตา ทางหู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อมันไม่มีอารมณ์ มันก็อยู่กับ

ความสงบ นีค่อืบ้าน บ้านของเราทกุคน ทีเ่ราจะต้องสร้าง สร้างเพือ่ให้จติ

อยู ่แต่บ้านในปัจจบุนัของเราน่ีสร้างให้กายอยู ่บ้านทีส่งบสร้างให้จติอยู่ 

แล้วจิตมันก็จะได้อยู่กับความสงบตัวนั้น 

พออยู่กับความสงบ มันก็เย็น มันก็ไม่ฟุ้งซ่านอะไรเลย แล้วมัน

เผลอไม่ได้ พอเผลอแล้วกม็าอยูก่บัความสงบ จะอยูก่บัความสงบ จะไม่

ไปไหน ไม่ยอมไปไหน อยู่กับความสงบ จะไปนั่งที่กลางชุมนุมชนอะไร

ก็ตาม ใจกอ็ยูก่บัความสงบอยูอ่ย่างนัน้ นีเ่รยีกว่าจติทีส่งบ เพราะฉะนัน้

เราไม่ต้องกลัวตาย เรามีบ้านอยู่แล้ว ตายก็ตายสงบ อยู่ก็อยู่สงบ ตาย

ก็ช่างมัน กูไม่ได้ตาย ร่างกายมันตาย แต่ว่าจิตมันอยู่สบายแล้ว อยู่กับ

ตัวสงบ คือความว่างที่สงบ ฉะนั้น เราจะต้องพัฒนา พัฒนาความว่างนี้ 

จนไปถึงตัวความสงบ

หลวงพ่อปฏบัิตมัินกถ็ลููถ่กูงัอยูอ่ย่างน้ัน กว่าจะรูจ้รงิ หนงัสอืกไ็ม่

อ่าน ถ้าปฏบิตัริูแ้ล้วจงึอ่าน ถ้าไม่รูย้งัไม่อ่าน ทนีีอ่้านมนักเ็พิม่ความรูข้ึน้

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
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มาอีก เห็นว่าที่เราปฏิบัตินี่มันเป็นอย่างนี้ๆ มันถูกต้องแล้ว ที่เราปฏิบัติ

มานี ่มนัถกูต้องทุกประการแล้ว ในพระไตรปิฎกทีพ่ระเดชพระคณุท่าน

อาจารย์พุทธทาสท่านลอกมาแปล มันก็เหมือนทุกประการ เราอ่านแล้ว 

เราก็ เออ…ใช่ๆ เราก็เข้าใจ นี่ เราก็ยิ่งเข้าใจเพิ่มขึ้น ยิ่งรู้เพิ่มขึ้น มันก็มี

ความหนักแน่นเพิ่มขึ้น เราก็จะได้อยู่กับบ้านที่สงบ ความสงบตัวนี้มัน

จะสงบยังไง เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง นี่มันก็สว่างแล้ว ขอให้ทุกท่าน

เอาซีดีม้วนนี้ไปฟังให้หลายๆ เที่ยว ฟังแล้วก็ปฏิบัติไป ปฏิบัติไป ต่อไป

ก็จะเห็นตามที่หลวงพ่อพูด 

นี่หลวงพ่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อมี หลวงพ่อไม่ได้กักตุน

เอาไว้ หลวงพ่อไม่ได้กลัวว่า เดี๋ยวพระอื่นไปพูดแล้วเราก็จะไม่ดัง  

ดังก็ช่างหัวมัน ไม่ดังก็ช่างหัวมัน เราอย่าไปดังเลย ให้ธรรมะนี่แหละดัง 

เม่ือเขาปฏบัิติแล้ว เขาเหน็จรงิแล้ว เขามจีติว่างแล้ว เขามจีติสงบแล้ว ให้

ธรรมะดังในดวงจิตดวงใจของเขานั่นแหละ แล้วเขาก็จะได้พูดต่อๆ ไป 

สอนต่อๆ ไป แนะน�าต่อๆ ไป แก่เพื่อนที่เราควรที่จะแนะน�าได้ นี่เรียก

ว่า ดัง ดังอย่างนั้นมันไม่เสียหาย ถ้าดังว่า โอ้… หลวงพ่อเอี้ยนดังแล้ว

ตอนนี ้มนัดงับ้าๆ อย่างน้ันอย่าเอาเลย ไอ้ดังจบัไมค์น่ะมนัดงัทกุทแีหละ 

เอาไมค์มาถึงพูดมันก็ดังแล้ว ไม่ได้ดังถึงภายในของจิตใจของญาติโยม  

ดังบ้าๆ บอๆ อย่าไปเอา ดังอย่างนั้นมันดับ ไม่กี่วันมันก็ดับแล้ว 
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อาตมาเองก็เหมือนกัน ระมัดระวังตัว ไม่ให้ตัวเองดัง ให้เสียง

มันดัง ให้เสียงนี้เข้าไปอยู่ในจิตใจของญาติโยม จิตใจของญาติโยมจะ

ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วเกิดธรรมะขึ้นมาในจิตใจของญาติโยม เกิดเห็น

ความว่างขึ้นมา เห็นความสงบขึ้นมา จิตใจก็ได้อยู่กับความสงบ กิเลสก็

ดับไปๆๆ อย่างนั้นชื่อว่าดัง พระพุทธเจ้า ๒๕๕๔ แล้วปีนี้ พระองค์ก็ดัง

มา พระอรหนัต์ทัง้หลายท่านกด็งัมา ดงัทีไ่หน ดงัในจติใจของผูป้ฏบิตัทิัง้

นั้นเลย เพราะฉะนั้น เราอย่าไปอยากดัง อยากดังเพื่อลาภ เพื่อยศ เพื่อ

สรรเสริญ เพื่อความสุข อย่าไปดังอย่างนั้นมันกิเลส ตัณหา ทั้งนั้นเลย 

จบกนัทตีอนน้ี ค่อยว่ากนัใหม่ตอนค�า่ ขอความสขุความเจรญิใน

ธรรมจงเกิดมีในจิตในใจของญาติโยมทุกๆ ทิพาราตรีกาลเทอญ
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เจริญพรญาติโยมทุกๆ ท่าน ผู้ที่มาปฏิบัติธรรม 
อาตมาคิดว่าทุกท่านก�าลังจะมาสมัครเป็นญาติกับอาตมา เป็น

ญาติกบัหลวงพ่อ และต่อไปเม่ือเราปฏิบตัจินมีธรรมะเกดิขึน้มาในจติใจ 
เราก็ได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าด้วย 

ญาติมี ๒ ประเภท ญาติที่เป็นสายโลหิต ก็แค่นั้นเอง ญาติทาง
สายธรรมนั่นแหละเป็นญาติที่ไว้ใจได้ ผู้ใดปฏิบัติธรรม ผู้นั้นก็เป็น
ญาติกับหลวงพ่อ ผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติธรรม ก็ไม่ชื่อว่าเป็นญาติกัน ญาติใน
ทางธรรม หลวงพ่อพยายามที่จะเลี้ยง ป้อนธรรมะให้เขาทางโทรศัพท์  
คนโน้นบ้าง คนนี้บ้าง พยายามที่จะป้อน เพราะหลวงพ่อรู้ว่า เป็นญาติ
กนั เราเป็นญาตกินัในทางธรรม ฉะน้ัน ในกลุม่ของเราทกุคนทีม่าปฏบิตัิ 
ก็ชือ่ว่าเป็นญาตซิึง่กนัและกนั มอีะไรกช่็วยเหลอืซึง่กนัและกนั น่าภมูใิจ 
ถ้าเรามีกลุ่มในการปฏิบัติธรรม ก็เป็นญาติยิ่งกว่าญาติเสียอีก มันจะมี
ความอุ่นใจ นี่คือเรื่องญาติในทางธรรม

มรรค ๘
สู่การปฏิบัติ



เราดวู่าพระพทุธเจ้า เม่ือพระองค์ไปโปรดพระญาต ิทีพ่ระองค์เป็น

ห่วงกค็อื เสดจ็พ่อของพระองค์ พระเจ้าสทุโธทนะ แล้วกเ็ป็นห่วงลกูชาย

ของพระองค์ พระองค์ต้องการท่ีจะให้เป็นญาติกับพระองค์ ก็โปรด 

พระเจ้าสทุโธทนะเป็นพระโสดาบัน ส่วนราหุลกมุาร เมือ่พระองค์ไปโปรด

ไปบณิฑบาทในพระราชวงั มเหสขีองพระองค์ กค็อืภรรยาเก่า กเ็ลยใช้ให้

ราหุลกุมารนั่นแหละ ไปขอราชสมบัติกับพระองค์ว่า นั่น ..พระพุทธเจ้า 

น่ะ เป็นพ่อของเจ้านะ เจ้าจงไปขอสมบัติเถอะ พระพุทธเจ้าได้โอกาส  

ก็เลยพาราหุลกุมารกลับไปวัดเลย พากลับไปวัดแล้วก็ให้พระสารีบุตร

บวชให้ พระเจ้าสทุโธทนะเสยีใจมาก เพราะคดิว่าเจ้าชายสทิธถะไม่อยูแ่ล้ว  

ราชสมบตัคิวามเป็นพระเจ้าแผ่นดนิกค็งจะตกอยูท่ีร่าหลุกมุาร แต่เสรจ็

แล้วก็มาเอาพระราหุลกุมารไปเสียอีก พระเจ้าสุทโธทนะพูดไม่ออก 

แค้นใจ เรียกว่า แค้นใจเป็นอย่างยิ่ง เลยทูลขอพระพุทธเจ้าว่า ต่อไปนี้ 

พระองค์จะบวชให้ใครต้องขออนุญาตพ่อแม่ของเขาก่อน ถ้าพ่อแม่เขา

ไม่อนุญาตบวชให้ไม่ได้ พระพุทธเจ้าก็เลยรับค�าอันนั้น และเราที่บวช

ทุกคนแหละ ก็ต้องขออนุญาตจากพ่อแม่ 

ทนีี ้ราหลุเมือ่บวชเป็นสามเณร ถ้าเราไม่อ่านประวตัใิห้ละเอยีด ก็

ไม่รูห้รอก ราหุลนีรั้กพระพทุธเจ้ามาก ตอนทีอ่ยูท่ีเ่ชตวนั แต่ละคนืราหลุ

จะไม่ได้นอนเลย เอาคบเพลิงเดินรอบๆ กุฏิของพระพุทธเจ้า ชั่วโมงละ

ครัง้ เดนิ..เดนิป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิกบัพระพทุธเจ้า พอถงึเวลานอน  
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ราหุลจะนอนที่ไหน เข้าไปนอนในห้องส้วมของพระพุทธเจ้า ราหุลนอน
ในห้องส้วมตั้งแต่เป็นสามเณร จนกระทั่งอายุครบเป็นพระแล้ว ก็นอน
ในห้องส้วม 

อย่างท่ีพระพุทธเจ้าไปโปรดญาติ ก็คือต้องการเปลี่ยนญาติสาย
โลหติให้เป็นญาตสิายธรรม อย่างเช่นพระราหลุอย่างนี ้ทหีลงักเ็ป็นญาติ
สายธรรม เพราะพระราหุลกเ็ป็นพระอรหันต์รปูหนึง่ แต่ท่านได้ท�ากาละ 
คือได้มรณภาพก่อนพระพุทธเจ้า ท่านอายุสั้น 

เมือ่เราตัง้ใจในการปฏิบตัธิรรม จดุหมายปลายทางของเรากอ็ยูท่ี่
ดบัทกุข์ คอืให้ดบัทกุข์ได้ ทีพ่ดูมา ๒ ครัง้แล้วในหวัข้อทีว่่า ดบั ว่าง สงบ 
เย็น หัวข้อของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสก็ว่า สะอาด สว่าง 
สงบ แต่ของลกูศษิย์น่ีเป็น ดับ ว่าง สงบ เยน็ ไม่ได้คดิเอาเอง มนัเกดิขึน้
มา พอเกดิขึน้มากเ็ลยเอาเป็นสโลแกน มนัเป็นอย่างนัน้ ดบั ว่าง สงบ เยน็ 
ดับ ด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด

ถ้าจะให้ดับ เราต้องปฏิบัติตาม อริยมรรคมีองค์ ๘ ถ้าไม่ปฏิบัติ 
เราก็ไม่สามารถที่จะหาตัวดับได้ อย่างอ่ืนเอามาดับไม่ได้ นอกจาก
อริยมรรคมีองค์ ๘ เท่าน้ัน เม่ือเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ มัน
ก็เกิดท้ังญาณ ท้ังปัญญา ทั้งวิชชา ทั้งแสงสว่าง แล้วก็เกิดดวงตาขึ้น
มาในครั้งแรก คือดวงตาปัญญา ดังน้ันให้เราลืมตาขึ้น ก็คือ ลืมตา
ปัญญา ไม่ใช่ลมืตาทีห่น้าผากทีต่รงนี ้ปฏบิตัใิห้ลมืตาปัญญาขึน้ เรยีกว่า  
จักขุงอุทะปาทิ จักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เรา น่ันแหละก็คือตาปัญญาเกิดขึ้น
มาแล้ว 
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ทีนี้ พอลืมตาขึ้นมาแล้ว ก็คือ จักขุงอุทะปาทิ ลืมตาขึ้นมาแล้ว ก็

รู้ พูดไปแล้วว่า รู้ ก็คือ ตัวญาณ ไม่ใช่ รู้จากการอ่าน ไม่ไช่รู้จากการฟัง 

แต่เป็นรู้ท่ีเกิดข้ึนภายในจากการปฏบิตัติามอรยิมรรคมอีงค์ ๘ กค็อืเกดิ

ญาณ เกดิตัวรู้ขึน้มา เกดิจกัขงุ อุทะปาท ิเกดิญาณงัอุทะปาท ิเกดิปัญญา 

อุทะปาทิ เกิดวิชชาอุทะปาทิ แล้วก็เกิดแสงสว่างขึ้นมา ส่องเข้าไปในทุก

สิ่งทุกอย่าง ต้องการจะรู้อะไร ก็เอาปัญญานั่นแหละ ส่องเข้าไป แล้วมัน

จึงจะรู้ ครั้งแรกก็ส่องเข้าไปในเรื่องของเหตุผล ก็คือเรื่องของอริยสัจ

นั่นแหละ พอได้อาวุธขึ้นมาแล้ว ก็ส่องเข้าไปในเรื่องของทุกข์ เรื่องของ

เหตุให้เกิดทุกข์ เรื่องของความดับทุกข์ เรื่องของหนทางของความดับ

ทุกข์ ส่องเข้าไป 

ทีนี้มันต้องส่องที่เหตุของอวิชชา ไม่ใช่ไปส่องที่ตัวอวิชชา ส่อง

ที่เหตุเกิดอวิชชา ก็คือตัวสมุทัย ส่องที่ตัวสมุทัยจนเห็นชัดเจนแล้ว ก็

ละสมุทัย พอละสมุทัย อวิชชาก็ดับ นั่นคือค�าว่าดับ ฉะนั้น เมื่ออวิชชา

ดับ สังขาร วิญญาณ นามรูป อายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน 

ทุกข์ ทั้งหมด ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความเจ็บเป็นทุกข์  

ความตายเป็นทุกข์ ดับหมดไม่มีอะไรเหลือ ดับหมด 

เมื่อเราปฏิบัติอย่างนั้น มันก็ไม่กลัวตายสิ มันไม่กลัวตาย มันไม่

กลัวแก่ มันไม่กลัวเจ็บ มันกลัวอะไร กลัวเกิด กลัวเกิดจากอะไร ไม่ใช่

กลัวเกิดจากท้องแม่ กลัวเกิดจากความรู้สึกว่าเป็นตัวกู กลัวเกิดเพราะ
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ว่า พอเกิดความรู้สึกว่าตัวกูทุกครั้ง เกิดชาติ เลยไปถึง ชรา มรณะ  

โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส พอเกิดชาติขึ้นมาทุกที มันก็ถึง 

ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสทุกที มันก็เป็นทุกข์

ทุกที พอเกิดความรู้สึกว่าตัวกูขึ้นมา มันก็เป็นทุกข์ทุกที เขาก็เลยระวัง

ไม่ให้เกิดตัวกู ฉะนั้น ท�าอย่างไร ก็ต้องท�าให้ตัวกูนั่นแหละ ดับไปเสีย 

ตัวกูคืออวิชชา ให้อวิชชามันดับไปเสีย 

หลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกน่ันแหละว่า ไม่ใช่กู ไม่ใช่กู นั่นแหละ 

ไม่ใช่กู ก็คือพยายามท�าให้มันดับ ให้ตัวกูนั้นมันดับไป แล้วก็ว่า ไม่ใช่กู 

นี่แหละวิธีท่ีจะดับกู ให้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ เมื่อปฏิบัติตาม

อริยมรรคมอีงค์ ๘ กเ็หมอืนกบัว่าเราขดุบ่อน�า้ เหมอืนกบัว่าเราจะดบัไฟ 

คือความทุกข์ ไม่รู้จะเอาน�้าที่ไหน ก็เลยต้องขุดบ่อน�้า พอได้น�้ามาแล้วก็

ค่อยๆ ดบั ไม่ใช่ดบัตรงกลาง แล้วค่อยดบัไปรอบๆ  ให้ดบัไปทางข้างก่อน  

แล้วตรงกลางดับทีหลัง ไม่อย่างนั้น มันก็ลุกโพลงขึ้นมาอีก 

ค่อยๆ ดับไป ดับไป ดับที่สมุทัย ตัวน�้าก็คือ ตัวนิโรธ คือ ตัวดับ 

ทีนี้พอเอาน�้าไปดับ น�้าปัญญา น�้าวิชชานั่นแหละ เอาไปดับ ดับที่สมุทัย 

พอสมทัุยดบั ความทกุข์ คอื อวชิชา มนักล็กุโพลงขึน้มาไม่ได้ ค่อยๆ ดบั

ไป มันก็ลุกโพลงขึ้นมาไม่ได้ ตอนที่มันดับใหม่ๆ ยังไปจับต้องมันไม่ได้ 

มันยังร้อนอยู่ แล้วมันค่อยๆ ให้ไออุ่น เบาลงทีละนิด ทีละนิด ไออุ่นนั้น

มนัเบาลงไป พอต่อไป มนักเ็ยน็ถงึทีส่ดุ เยน็ถงึทีส่ดุนัน้เรยีกว่า นพิพาน 

ดับ ว่าง สงบ เย็น
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ทีนี้เมื่ออวิชชาดับ ลูกน้องทั้งหลาย ทั้ง ๑๐ ตัว สังขาร วิญญาณ 

นามรปู อายตนะ ผสัสะ... กดั็บ เราจะต้องศึกษาทุกตวั ให้รูจ้กัทกุตวั ถ้า

เราไม่รู้จัก มันไม่ดับอีก ต้องรู้จัก 

ทีนี้การดับ ไปดับตรงกลางก็ได้ อันนี้ก็พูดมามากแล้ว ดับที่นาม

รูป ท�ายังไงทีนี้ ดับที่นามรูป เพราะว่าปัญญามันยังไม่พอ เมื่อปัญญายัง

ไม่พอ ก็ดับที่ตรงกลางสิ ดับที่นามรูป นามรูปก็มี 

• รูป ก็ประกอบด้วยธาตุ ๔ ธาตุ ๖ ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ  

ธาตุลม อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ 

• เวทนา ความพอใจ ไม่พอใจ 

• สัญญา ความจ�าความมั่นหมาย 

• สังขาร การคิดการปรุงแต่ง 

• วิญญาณก็คือตัวรู้ 

ประกอบด้วยอวิชชาทั้งนั้น ทั้งรูป ทั้งเวทนา ทั้งสัญญา ทั้งสังขาร 

วิญญาณ เมื่ออวิชชายังไม่ดับ อวิชชาอมเอาไว้ทั้งนั้นเลย 

ทีนี้เราอยากจะไปดับที่ตรงกลาง เพราะว่าน�้าของเรายังไม่พอ เรา

ก็ไปดับที่กลางนั่นแหละ ที่นามรูป ดับที่นามรูป เราจะดับอย่างไร บอก

แล้วว่า ไม่ใช่กู ตัวแรกที่อวิชชาน่ะ ภาวนาว่า ไม่ใช่กู ไม่ใช่กู ทีนี้เราไป

ดบัตรงกลาง ดบัตรงกลางกไ็ม่ใช่กอูกีนัน่แหละ รปูไม่ใช่ก ูเวทนาไม่ใช่กู 

สัญญาไม่ใช่กู สังขารไม่ใช่กู วิญญาณไม่ใช่กู มันก็ไม่ใช่กูทั้งนั้น ไม่ใช่กู

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
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ลองไปใช้ดูสิ รูปไม่ใช่กู รูปก็เป็นอนิจจัง เป็นทุกขัง เป็นอนัตตา 

ไม่ใช่เป็นนิจจัง ไม่ใช่เป็นสุขขัง ไม่ใช่เป็นอัตตา รูปก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง 

อนตัตา ดเูวทนาอกี เวทนามันกเ็กดิ-ดับ สญัญาความจ�าความมัน่หมาย

อกี มนักเ็กดิ-ดบั สงัขารการคดิการปรงุแต่งมนักเ็กดิ-ดบั วญิญาณความ

รู ้ความรูต้วันัน้มนักเ็กดิ-ดับ มีแต่เกดิ-ดับ เกดิ-ดบั ทนีีเ้รากภ็าวนา เดนิ

ภาวนาเล่นๆ เหมือนกับร้องเพลงอย่างนั้น หรือว่าเราท�าจริงๆ อย่างนั้น

ว่า รูปไม่ใช่กู เวทนาไม่ใช่กู สัญญาไม่ใช่กู สังขารไม่ใช่กู วิญญาณไม่ใช่

ก ูเอาไม่ใช่กนูัน่แหละมาฆ่ามัน มาฆ่ามันท่ีตรงน้ัน เพราะมนัเป็นลกูน้อง

ของอวิชชา 

เมือ่เราท�ารูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ไมใ่ช่ก ูลกูน้องหรอื

ว่าสายที่เป็นล�าดับต่อไป จากนามรูป ก็เป็น สฬายตนะ ก็คือ อายตนะ ๖ 

คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ท�าอย่างนั้นอีก เราว่ารูปไม่ใช่กู เวทนาไม่ใช่

กู สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่ใช่กู เบื่อๆ ก็ว่า ตาไม่ใช่กู หูไม่ใช่กู จมูก

ไม่ใช่ก ูลิน้ไม่ใช่ก ูกายไม่ใช่ก ูใจไม่ใช่ก ูน่ี เล่นมันอย่างนัน้เลย ไม่ใช่กทูัง้

นั้น เมื่อตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจไม่ใช่กู สิ่งที่ตาเห็น ก็คือรูป สิ่งที่หูได้ยินก็

คอืเสยีง สิง่ทีเ่กดิทางจมกูกค็อืกลิน่ สิง่ทีเ่กดิทางลิน้กค็อืรส สิง่ทีเ่กดิทาง

ผิวกายก็คือสัมผัส เรียกว่าโผฏฐัพพะ สิ่งที่เกิดทางใจก็คือธรรมารมณ์ 

มันล้วนไม่ใช่กูทั้งนั้นเลย 

ขบวนการไม่ใช่กู ตาไม่ใช่กู รูปที่ตาเห็นก็ไม่ใช่กูเห็น กูนี่เอาออก

ดับ ว่าง สงบ เย็น
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เสยี สิง่ทีต่าเหน็ไม่ใช่กเูหน็ ทีก่เูหน็กเ็พราะไปเอาตามาเป็นก ูไปเอาตามา

เป็นของก ูตานัน้มนักเ็กดิดบั ตานัน้มนักว่็างจากตวัตน มนัเกดิ-ดบั เหน็

ไหม รูปที่ตาเห็นมันก็เกิด-ดับอีกน่ันแหละ ทีน้ีความรู้สึกที่เกิดขึ้นทาง

ตาเรียกจักขุวิญญาณ มันก็เกิด-ดับอีก ทีนี้มันก็เกิดเป็น ผัสสะ คือการ 

กระทบ การกระทบนั้นก็เกิด-ดับ-ว่างจากตัวตน แล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมา 

เหน็ว่าเวทนานัน้กเ็กดิ-ดับ มันว่างจากตวัตน พอเหน็เวทนาเกดิ-ดบั-ว่าง

จากตัวตน เห็นตัณหา ตัณหามันก็ดับ ตัณหามันก็เกิดไม่ได้ ตัณหาดับ 

หรือว่าถ้ามันเลยเถิดไป เลยเถิดไปถึงตัณหา เราก็ดูว่า ตัณหาเองมันก็

เกิด-ดับ แล้วมันก็ดับไปเลย อย่างนี้เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท ครึ่งท่อน 

แต่เราต้องท�าให้ครบวงจรเหมือนท่ีพูดเม่ือคืน ต้องท�าให้ครบ

วงจร กค็อื ตา-รปู-จกัขวิุญญาณ-ผสัสะ-เวทนา ..ห-ูเสยีง-โสตวญิญาณ-

ผัสสะ-เวทนา ..จมูก-กลิ่น-ฆาณะวิญญาณ-ผัสสะ-เวทนา.. ลิ้น-รส- 

ชวิหะวญิญาณ-ผสัสะ-เวทนา.. กาย-สิง่ทีม่ากระทบกาย-กายะวญิญาณ-

ผัสสะ-เวทนา .. ใจ-ธรรมารมณ์-มโนวิญญาณ-ผัสสะ-เวทนา.. ล้วนแต่

เกิด-ดับ พอเกิด เห็นมันเกิด เห็นมันดับ เห็นตัวเวทนา เห็นตัวเวทนาที่

เป็นสุขก็เกิด-ดับ เห็นตัวเวทนาที่เป็นทุกข์มันก็เกิด-ดับ เห็นตัวเวทนา 

ที่เป็นอวิชชามันก็เกิด-ดับ  มันเกิด-ดับ เกิด-ดับทั้งนั้นเลย 

พอเห็นเกิด-ดับ เราก็ไม่ต้องรอให้เกิดตัณหา ก็ดับมันเสียที่ตรง

นั้น นี่เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาทครึ่งท่อน ต่อไปก็ตัณหาดับ อุปาทานดับ 
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ภพดับ ชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส ดับ  

นั่นแหละดับครึ่งท่อน เราดับครึ่งท่อนจนกระทั่งช�านาญ 

ทีนี้เราก็ไต่เต้าขึ้นข้างบน จากนามรูป ก็เป็น วิญญาณ วิญญาณก็

คือตัวความรู้ แต่ความรู้ที่ยังประกอบด้วยอวิชชาอยู่ เมื่อความรู้นั้นยัง

ประกอบ ด้วยอวิชชาอยู่ เราต้องไปเร่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มันเข้มขึ้น

มาอีก ปฏิบัติให้เข้มขึ้นในเรื่องของสัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 

เร่งให้หนักขึ้นมาอีก พอหนักขึ้นมาอีก ก็จักขุงอุทะปาทิ ญาณังอุทะปาทิ 

ปัญญาอทุะปาท ิวชิชาอุทะปาทิ อาโลโกอุทะปาทิ มนักเ็ข้มขึน้ พอเข้มขึน้

เรากเ็หน็ว่า ตวัวญิญาณ ถ้าประกอบด้วยอวิชชา มันกม็าควบคมุอายตนะ 

ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน มันเป็นทุกข์ แต่ถ้าวิญญาณตัวนั้นถูกตัว

ปัญญามาควบคมุ กจ็ะท�าให้วิญญาณน้ัน ถกูปลดปล่อยจากอวชิชา เป็น

วิญญาณท่ีถูกปลดปล่อยแล้ว คือ ความรู้ที่ไม่ใช่กู ความรู้ไม่ใช่กู รู้ใน

ขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ไม่ใช่กู 

กระเถบิขึน้ไปอีก เป็นสงัขาร สังขารถ้ายงัอยูใ่ต้อ�านาจอวชิชากเ็ป็น

กูหมด กายสังขารก็คือ กูกระท�า วจีสังขาร ก็คือ กูพูด มโนสังขาร ก็คือ 

กูคิด กูหมด วันน้ีเราทาสีตัวอาคารปรับปรุงใหม่ ก็ภาวนาไปสิ แต่

เมื่อเราไม่ภาวนา เป็นยังไง เราก็ไม่ได้คิดว่ามันมีกูหรือไม่มีกู ท�าให้ดี

ที่สุด เรียบร้อยที่สุด ไม่มีกูในตอนนั้น นี่แหละสติปัญญา ท�าแล้วมัน

เพลดิเพลนิด ีนัน่คอืมนัมสีตปัิญญาในตอนนัน้ ถ้าท�าแล้วมกี ูรูส้กึเหนือ่ย

ดับ ว่าง สงบ เย็น
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รู้สึกเพลีย มันไม่ค่อยสู้ เหมือนว่าคนอื่นมันไม่ท�า แต่ว่ากูท�า มันก็เลย 

อวิชชาเข้าไปครอบ ฉะนั้น ท่านอาจารย์ ท่านเลยว่า ให้ท�างานทุกชนิด

ด้วยจิตว่าง ก็คือจิตที่ว่างจากกูนั่นแหละ 

ว่าง – ไม่ใช่กู

เราทุกคนท�างานทั้งน้ันที่มาจากกรุงเทพ ท�างานทุกอย่างให้มันมี

กูขึ้นมาไม่ได้ อย่างกัปตันที่ขับเครื่องบิน มีกูไม่ได้ตอนนั้น เผลอไม่ได้  

ต้องมีแต่สติปัญญาที่เราศึกษาเล่าเรียนมา ต้องมีทั้งสติ มีทั้งปัญญา  

นั่นคือขับเครื่องบินด้วยจิตว่าง ถ้าจิตไม่ว ่าง ตายกันหมดทั้งล�า  

ขับเครื่องบินก็ต้องจิตว่าง ขับเรือก็ต้องจิตว่าง ขับรถก็ต้องจิตว่าง แต่

เสร็จแล้วเราไม่รู้จิตว่างนั้นคือ ใช้สติ ใช้ปัญญา ใช้สมาธิ รอบไปหมดใน

ตอนน้ัน นัน่แหละคอืท�างานทกุชนดิด้วยจติว่าง แม้แต่กวาดขยะ กก็วาด

ขยะด้วยจิตว่าง ท�าอะไรก็ไม่ใช่กู ไม่ใช่กู ไม่ใช่กู ซ้ายที ขวาที ซ้ายที ขวา

ที แกว่งไป แกว่งมา ไม่ใช่กู ไม่ใช่กู ไม่ใช่กู นี่คือท�างานด้วยจิตว่าง แล้ว

ปัญญามันก็เกิดเอง ต่อไปมันก็รู้เองว่าจิตว่างนี่มันยังไง 

ฉะนั้นกายสังขาร ก็คือการกระท�าทางกาย วจีสังขาร ที่หลวงพ่อ

ก�าลังพูดอยู่นี่ เรียกว่า ทางวาจา สังขารคือการกระท�า การกระท�าทาง

วาจา ถ้าหลวงพ่อพดูน่ีมันกพูดู อย่างน้ันไม่ใช่แล้ว เราต้องศกึษา ปฏบิตัิ 

อย่าให้มันมีกูอยู่ในนั้น

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
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ครัง้หนึง่ หลวงพ่อไปเทศน์ หลายปีแล้ว มีโยมทีน่ีเ่ขาเสยีชวีติ เขา
ก็นิมนต์ไปพูดที่แหลมตะโหนด ไปเทศน์งานศพ นั่งพูดบนธรรมาสน์ 
จะเห็นเลย ที่ท้ายทอยน่ี เห็นด้วยญาณ ไม่ใช่เห็นกับตา ตามันจะเห็น
ได้อย่างไร ท้ายทอยของตัวเอง จะเห็นเป็นน�้าใสๆ ไหลลงไปที่ท้ายทอย 
ทีน้ีเราก็ตัดค�าพูดเป็นท่อน เป็นท่อน สร้างจังหวะในการพูด เราบังคับ
จังหวะของมันตามธรรมชาติ นี่คือธรรมะเข้าไปจัดสรรเอง ถ้าเราปฏิบัติ
มากๆ เข้า ธรรมะก็เข้าไปจัดสรรเอง 

สงบ เย็น
ที่โรงมหรสพทางวิญญาณ มีอยู่รูปหนึ่ง รูปของท่านมิลาเรปะนั่ง

ป้องหูอย่างนี้ ป้องหูฟังอะไร ไม่ใช่ฟังเสียงลม ไม่ใช่ฟังเสียงฝน ฟังเสียง
แห่งความสงบ 

มลิาเรปะเป็นชาวทเิบต มปีระวตัว่ิา มลิาเรปะถกูอจิฉารษิยา เพราะ
ว่าครอบครัวของพ่อท่านเป็นคนที่มีทรัพย์สินมรดก ญาติพี่น้องก็อิจฉา 
เลยท�าคุณไสใส่ สามารถที่จะเรียกฝนได้ สามารถที่จะเรียกลมได้ ก็เลย
เกิดความเสียหายขึ้นมา คนตาย อะไรต่ออะไร ท่านก็เลยแค้นใจ ออก
ไปจากบ้าน ไปเรียนคุณไสบ้าง จบอาจารย์นี้ก็ไปเรียนอาจารย์โน้นอีก  
มลิาเรปะไปอยูก่บัอาจารย์ท่านหนึง่ เขาสัง่ให้สร้างบ้าน ไปหาก้อนหนิ ไป
แบกก้อนหินมา ก็เอามาวางบนนอกชาน ขนาดวางบนนอกชานนี่ เรือน
ทั้งหลังกระเทือนหมดเลย นั่นแหละเขาเล่นคุณไส 
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พอเรยีนเสรจ็แล้ว มิลาเรปะกไ็ปท�าอย่างคนทีท่�าให้ครอบครวัเขา 

ให้พ่อเขาฉบิหาย เขาไปท�าให้หมู่บ้านน้ันฉิบหายหมด แต่พอฉบิหายหมด 

มิลาเรปะก็คิดได้ว่า ที่เราท�าไปมันไม่ดี มิลาเรปะก็เลยไปบวช เป็นพระ

ทิเบต ศึกษาเล่าเรียน ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่เอา 

ท่านไปปฏิบัติที่ภูเขา ในถ�้าแห่งหนึ่ง แล้วท่านก็กินแต่ผักกูด ต้มผักกูด

อย่างเดียว ไม่มีอย่างอื่น กินจนเนื้อตัวเขียวเหมือนกับผักกูด ท่านไม่มี

ผ้านุ่งเลย น้องสาวของท่านพอรู้ข่าวก็ไปเยี่ยม ก็บอกว่าเอาผ้านุ่งมาให้ 

ท่านบอกว่าไม่เอา ผ้านุ่งไม่เอา ท�าเป็นปลอกสักนิดหนึ่งก็พอแล้ว พอที

หลังเป็นยังไง ท่านปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์ แล้วท่านก็ได้ฤทธิ์ ใครๆ 

ก็กลัว ท่านรู้หมดทุกอย่างเลย 

นี่คือเรื่องของมิลาเรปะ หนังสือเมื่อวานที่โยมซื้อมาถวายเรื่อง

ของทิเบต ก็จะมีเร่ืองพระที่ป้องหูอยู่อย่างนี้ นั่นคือท่านป้องหูฟังเสียง 

ฟังเสียงแห่งความสงบ ก็คือความสงบเย็นนั่นแหละ ดับ ว่าง สงบ เสียง

แห่งความสงบนี่มันดังกว่าเสียงอะไรทั้งหมด ถ้าฟังกับหูนี่มันไม่ได้ยิน

หรอก ต้องฟังกับสติปัญญา ฟังกับสติปัญญาเหมือนกับว่าหูทิพย์อย่าง

นัน้ ทกุสิง่วิง่เข้าไปหาความสงบท้ังน้ัน ต้นไม้ต้นไร่กว่ิ็งเข้าไปหาความสงบ 

สตัว์ทกุประเภทวิง่เข้าไปหาความสงบ เราทีม่าปฏิบตั ิมาฝึก มาศกึษา เรา

ก็ก�าลังวิ่งไปหาความสงบ เหมือนกับว่า มีบ่อน�้า ใครไปดื่มน�้าที่นั่นก็จะ

ท�าให้เปลี่ยนหมด อะไรก็เปลี่ยนหมด เรียกว่าบ่อน�้าอ�ามฤต ดื่มแล้วไม่
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ตาย เพราะถ้าถึงความสงบแล้วก็จะไม่ตาย คือค�าที่หลวงพ่อบอกว่า ดับ 

ว่าง สงบ เย็น.. ดับ ว่าง สงบ เย็น ..ดับ ว่าง สงบ เย็น 

ทีนี้สงบนั้น ก็ไม่ได้สงบไปถึงทีเดียว มันค่อยๆ สงบลง สงบลง 

สงบลง เหมือนกับเมื่อสมัยก่อน เราหุงข้าวกับถ่าน พอหุงข้าวเสร็จแล้ว 

ต้มแกงเสร็จแล้ว เราก็เอาน�้าไปดับถ่านนั้นเพื่อจะใช้อีก แต่ตอนแรก

เรายังจับไม่ได้ เพราะว่ายังร้อน ยังอุ่นอยู่ เขาก็มีเหล็กส�าหรับคีบถ่าน 

เพราะถ้าเอามือไปจับ มือก็จะพอง ถ้าเราไม่เอาเหล็กไปคีบ เราก็รอให้

มันเย็นเอง ให้มันเย็นลง ก็คือรอให้ความร้อนมันสงบลง สงบลง นี่มัน

ก็เป็นธรรมชาติที่สุด 

หรือเหมือนอย่างวัวเถื่อนควายเถื่อน เราเอามาฝึกให้มันสงบ 

ไม่ใช่ฝึกสมาธิให้มัน แต่ว่าฝึกให้พยศต่างๆ ของมัน ให้หายไป พอพยศ

มันหายไป มันก็สงบ พอมันสงบ เราให้มันไปทางซ้าย มันก็ไปทางซ้าย 

ให้มาทางขวา มันก็มาทางขวา มันจะรู้เรื่อง พอเราฝึก มันจะรู้เรื่องหมด

แหละแม้แต่สัตว์ 

เราทุกคนมีสัตว์ตัวหนึ่งที่จะต้องฝึก ก็คือ จิต ตัวนี้แหละ จิตตัว

นีม้นัเถือ่น พอมนัเถือ่นแล้ว เราต้องจบัมันฝึก ฝึกสตมินัมัง่ ฝึกสมาธมินั

มัง่ ฝึกให้มปัีญญามัง่ ฝึกอย่าให้มนัโกรธมัง่ ฝึกอย่าให้มนัโลภมัง่ ฝึกอย่า

ให้มันโง่มั่ง นี่เราฝึกสัตว์ตัวนี้แหละ ตัวที่อยู่ที่เรานี่ ฝึกมัน 

พอฝึก มันเป็นยังไงทีนี้ กายสังขารก็ออกมาดี วจีสังขารก็ออกมา
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เรยีบร้อย เพราะว่าเราฝึกมนั ใช้ปัญญาฝึกมนั มโนสงัขารกจ็ะคดิแต่เรือ่ง
ดีๆ  เรือ่งอจิฉารษิยา เร่ืองเอารดัเอาเปรยีบ อาฆาตพยาบาท จองเวร เราไม่
คดิแล้ว นัน่เรยีกว่าคดิด ีเหมอืนทีส่โลแกนของหลวงพ่อปัญญาว่า คดิดี 
พูดดี ท�าดี แต่ดีนั้น ก็ยังไม่พอ ต้องไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่น มันถึงจะดี 

สู่ ดับ ว่าง สงบ เย็น
การจะไม่เข้าไปยึดม่ันถือม่ันใช้อะไร ก็ที่พูดมาแล้ว ก็ใช้ปัญญา

นั่นแหละ ใช้ปัญญาในการที่จะให้เกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่น เมื่อ 
วจีสังขาร มโนสังขาร กายสังขาร ไม่ถูกควบคุมด้วยอวิชชา มันก็จะดี  
ทีนี้ท�ายังไง เราท�าอวิชชาให้มันดับ ก็ปฏิบัติตามอริยมรรคนั่นแหละ 
ปฏิบัติตามอริยมรรคแล้วมันได้สติ ได้ปัญญามา ได้จักขุงอุทะปาทิ  
ญาณังอุทะปาทิ ปัญญาอุทะปาทิ วิชชาอุทะปาทิ อาโลโกอุทะปาทิ เอา
มาดับ พอดับสมุทัย คือเหตุมัน ตัวทุกข์มันก็ดับ พอดับ ตัวสังขาร ตัว
วิญญาณมันก็ดับ นี่มันดับ ทีนี้ดับแล้วก็ว่าง ถ่านไฟ มันก็ว่างจากไฟ 
ว่างจากความร้อน ทีน้ีจิตมันก็ว่างจากตัวกู ว่างจากความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ความโง่ ความเกลียด ความกลัว มันก็ว่างจากกิเลส
ต่างๆ ดับแล้วมันก็ว่าง พอว่างแล้วต่อไป ยังมีไออุ่นอยู่ แต่ว่าเริ่มที่จะ
สงบแล้ว ต่อไปมันก็ค่อยๆ สงบลง สงบลง สงบลง จากว่างก็สงบ สงบ 
สงบ สงบลง เหมือนพระพุทธรูปปางไสยยาสน์รูปนี้แหละ นั่นคือปาง
สงบที่พระองค์นอน 
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ทีนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่ปางนี้ที่เราปฏิบัติ เมื่อเราท�าจิตว่าง ท�ากายว่าง 

ท�าวาจาว่าง เดิน นั่ง นอน กิน ว่าง เคี้ยวว่าง กินว่าง จนว่างนั้นอิ่มตัว พอ

ว่างนั้นอิ่มตัว ต่อไปจะขึ้นตัวสงบ พอขึ้นตัวสงบแล้ว เราก็เอามาปฏิบัติ

อกี เรยีกว่าขึน้หน้าใหม่แล้ว พอเปิดหน้าใหม่ เราก็เดนิสงบ นัง่สงบ นอน

สงบ เราก็อยู่กับความสงบ เป็นการอยู่กับความสงบไป 

เมือ่ก่อนเราอยูก่บัความดับ ก่อนน้ัน เรากอ็ยูก่บัตวัก ูตวักนูีแ่หละ

ตวัร้าย เราพยายามทีจ่ะเลกิตวัก ูเลกิตวักกูต้็องปฏบิตัติามองค์มรรค ให้

เกดิวชิชา เกดิปัญญาแล้วมาดับตัวก ูเพราะดับตัวกแูล้ว อวชิชาดบั แล้ว

กด็บั ดบั ดบั ดบั อยูก่บัความดับ อยูก่บัความดับกค็อื ตาไม่ใช่ก ูหไูม่ใช่

กู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ใช่กู อย่างนั้นเรียกว่าอยู่กับความดับ อะไรก็ไม่ใช่

กูหมด ไม่ใช่กูหมด ไม่ว่าทั้ง โลภะ โทสะ โมหะ อวิชชา สังขาร วิญญาณ 

นามรูป อายตนะ ผัสสะ ไม่ใช่กู พอไม่ใช่กูถึงที่สุดแล้ว ไอ้ตัวไม่ใช่กูนั้น

คือ ตัวกูมันดับ 

ที่เราท่อง ท่องอยู่ ไม่ใช่กู ไม่ใช่กูมันเกิด พอไม่ใช่กูมันเกิด มัน

ก็เกิดว่างจากกู มันว่างขึ้นมา เราก็อยู่กับตัวว่าง จะท�าอะไร จะกินอะไร 

จะพูดอะไร อยู่กับตัวว่างตัวนั้น พออยู่กับตัวว่างจนอิ่มตัว พออิ่มตัว

อีกแล้วก็รู้สึกเองแหละว่ามันอิ่มตัว พอมันอิ่มตัวก็อยู่กับสงบ ทีนี้ ว่างก็

คอือย่างเดยีวกนันัน่แหละ พอว่างแล้วมันสงบ แต่ถ้าไม่สงบกค็อืไม่ว่าง 

เหมือนกับว่าเรามีน�้าอยู่ แล้วเราก็กรองขี้ฝุ่นออกไปทิ้งให้หมด แล้วเรา
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ก็จะเห็นว่าในน�้านั้นมีอะไรบ้าง ในพระไตรปิฎกท่านบอกว่า เมื่อจิตมัน
ใสสะอาด เหมือนกับน�้าที่มันใสนั่นแหละ เราจะเห็นสัตว์น�้า เห็นปู เห็น
หอย เห็นปลาที่ล่องไปล่องมาอยู่อย่างนั้น เหมือนกันแหละ เหมือนกัน 
เพราะฉะนั้น เราจะเห็นว่า มันเกิดโลภะ มันก็รู้ มันเกิดโทสะ มันก็รู้ มัน
จะเกิดโง่ขึ้นมา มันก็รู้หมด เพราะว่าน�้ามันใส ดูภายใน เรียกว่ารู้ภายใน 

ฉะนั้น ดับมันก็ว่าง ว่างก็ท�าว่างไปเรื่อยๆ เขามาให้เราเห็น พอ
เรานั่งก็รู้สึกว่ามันว่าง มันโล่ง หรือว่าเราลืมตาอยู่นั่นแหละ มันว่างบอก
ไม่ถูก มันเย็นยังไงบอกไม่ถูก มันว่างไปหมด เจริญ เจริญเข้าไป เจริญ
เข้าไปอย่างนั้นบ่อยๆ อยู่กับว่าง ยกเท้าขึ้นมาว่าง เหยียบลงไปว่าง ทีนี้
ก็ว่าง ว่าง เดินว่าง 

ทีนี้ พอว่างได้ที่ เหมือนกับพระสังฆนายกองค์ที่ ๖ นั่น คือ พระ
หัวหน้าไปเขียนว่า ร่างกายเหมือนต้นโพธิ์ จิตเหมือนกระจกเงา เรา
ต้องเช็ดมันทุกเวลา ขี้ฝุ่นมันเลยจับไม่ได้ ทีนี้พอท่านรู้เข้า ไปเข้าหูของ 
พระสังฆนายกองค์ที่ ๖ ตอนนั้นท่านต�าข้าวอยู่ เป็นคนงานต�าข้าว จาก
ข้าวเปลอืกเป็นข้าวสาร พอได้ยนิศิษย์คนหน่ึงไปท่องอย่างนัน้ ว่าร่างกาย
เปรียบเหมือนต้นโพธิ์ จิตเปรียบเหมือนกระจกเงา ต้องเช็ดมันทุกเวลา 
มันถึงใสสะอาด พระสังฆนายกองค์ที่๖ ท่านก็ว่ามันไม่ใช่ ท่านไม่ได้พูด
กับใครว่ามันไม่ใช่ ท่านก็เลยไปดูแล้วก็ให้เขาเขียนใหม่ เมื่อมันไม่มี 
ต้นโพธิ์ ไม่มีกระจกเงา ขี้ฝุ่นมันจะลงจับที่ตรงไหน เพราะมันว่างทั้งนั้น

แหละ มันว่าง มันว่างหมด 
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พอเสร็จแล้ว พระสังฆนายกองค์ที่ ๕ ที่จะมอบบาตร มอบจีวร
ให้ ท่านก็รู้แล้ว ท่านก็ไปเยี่ยมตอนดึกๆ ท่านไปเยี่ยมแล้วก็ถามว่า เป็น
ยังไง ข้าวสารนั่นได้ที่หรือยัง “ได้ที่” นั้น ก็หมายถึงว่า จากข้าวเปลือก
กลายเป็นข้าวสาร จากข้าวสารเป็นข้าวสุก จากข้าวสุกเป็นข้าวที่กินได้ 
ท่านก็ถามว่า เป็นยังไง ข้าวได้ที่หรือยัง นี่ไม่ใช่ถามภาษาคนนะ ถาม
ภาษาธรรมะ ทีนี้พระสังฆนายกองค์ที่ ๖ ที่โง่นั้นแหละ ก็เลยตอบท่านว่า 
ข้าวได้ที่ตั้งนานแล้วขอรับ ข้าวได้ที่ตั้งนานแล้ว หมายความว่า มันเข้าที่
แล้ว อวิชชาก็ดับแล้ว สังขารก็ดับแล้ว วิญญาณก็ดับแล้ว มันก็ดับ ดับ 
ดับกันไปแล้ว เพราะฉะนั้น ของเซน เราก็อ่านได้ แต่ว่าต้องตีให้แตก ถ้า
ตีไม่แตก ปัญญาจะไม่เกิด เราต้องตีให้แตก พอตีแตกแล้วก็คือ ว่างนั่น
แหละ พอว่างแล้วเป็นยังไง ก็สงบ 

พระบางรูปท่านไม่อยากยุ่งยาก จะอยู่กับความสงบ อย่างพระ
อัญญาโกณฑัญญะ ท่านเป็นพระท่ีพรรษาแก่ท่ีสุดในพระพุทธศาสนา 
ทีนี้เมื่อท่านนั่ง นั่งข้างหลังพระพุทธเจ้า ท่านก็รองจากพระพุทธเจ้าเป็น
รูปที่สอง ทีนี้พระสารีบุตรมั่ง พระโมคคัลลามั่ง สาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวา
ใครมาก็ต้องมากราบท่านก่อน ท่านก็ชอบอยู่สงบๆ ดีกว่า ไม่อยากอยู่
ให้เขาไหว้อย่างนี้ เพระว่าเขาเกรงใจที่ท่านมีพรรษามาก ท่านก็เลยลา
พระพุทธเจ้าไปอยู่ที่สระบัวในป่าหิมพานต์โน่น ฉันลูกบัว ดอกบัว อะไร
อย่างนัน้ ท่านคงจะอยูอ่ย่างนัน้ นัน่คอือะไร คอืท่านอยากจะอยูก่บัความ

สงบ อยู่กับสงบ 
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ทนีีอ้ย่างพระเซน คอืพระโพธธิรรม ทีท่่านไปอยูใ่นถ�า้ตัง้ ๗ ปี หนั
หน้าเข้าถ�้าตั้ง ๗ ปี ท่านก็อยู่กับความสงบนั่นแหละ พอมีพระองค์หนึ่ง
ไปหาท่าน ท่านก็นั่งสมาธิ หันหน้าเข้าหาผนังถ�้า พระองค์นั้นไปถึงก็ว่า 
กระผมมาเพือ่ทีจ่ะให้ท่านช่วยที ท่านกหั็นหน้ามาดู ถามว่าจะให้ช่วยอะไร 
พระองค์นี้ก็บอกว่า อยากให้ท่านท�าจิตของผมให้สงบที พระโพธิธรรม  
ก็บอกว่า ถ้าอย่างนั้นคุณก็เอาจิตมาให้ผมสิ พระองค์นั้น ก็บอกว่า มัน
ไม่มี ท่านก็บอกว่า ท�าแล้ว ท�าแล้ว ก็คือ มันสงบนั่นแหละ 

เห็นไหม เราไปศึกษาทีว่า เรื่องดับ เรื่องว่าง เรื่องสงบ นี่แหละ
ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้ว เป็นเรื่องที่เราทุกคนปรารถนา ที่เรามาปฏิบัตินี้ 
เราปรารถนาในจุดนั้น คือจุดแห่งความสงบ เพราะฉะนั้น ใครอยู่ในขั้น
ไหน ในตอนไหน ก็ท�าไป คิดแล้วเราก็ไปให้ถึงจุด คือความสงบ อยู่กับ
ความสงบ กนิกบัความสงบ อาบกบัความสงบ ถ่ายกบัความสงบ คดิกบั
ความสงบ ท�ากับความสงบ พูดกับความสงบ สงบทั้งนั้น มันครอบคลุม
ไปทั้งนั้น 

เราดูสิว่าในโลกน้ี ท่ีว่าเสียงอึกทึกคึกโครม กับที่ไม่อึกทึกคึก
โครม เสียงที่ไม่อึกทึกคึกโครมนั่นมันมากกว่า คือ เสียงแห่งความสงบ
มันมากกว่า เด็กร้องไห้ สักพักมันก็หยุด มันก็สงบ คนหัวเราะอย่างนี้ 
ดีใจหัวเราะ ก็หัวเราะสัก ๓ ชั่วโมงสิ เดี๋ยวก็ตาย มันก็ต้องหยุด หยุดไป
อยูก่บัความสงบอกี ดีใจ ดีใจจนกนิข้าวไม่ลงอย่างน้ี ถ้าดใีจอยูอ่ย่างนัน้

มันก็ตาย มันต้องวิ่งเข้าไปหาความสงบวันยังค�่า 
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ทีนี้เราปฏิบัติธรรม ก็เพื่อจะให้ถึงจุดคือความสงบ เตสัง วูปสโม 

สโุข การเข้าไปสงบ ระงับสงัขารเหล่าน้ัน เป็นสขุ สงัขารเหล่านัน้คอือะไร 

กายสังขาร การกระท�าทางกาย วจีสังขาร การพูดทางวาจา มโนสังขาร 

ความคิดทางใจ การเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้น ไม่ใช่ไม่พูด ไม่ใช่

ไม่ท�า ไม่ใช่ไม่คิด แต่ว่าพูดไป ท�าไป คิดไปไม่ใช่กู ตัวปัญญามันจัดการ

เองแหละ ตวัปัญญาตัวญาณน่ัน จดัการเองหมด ไม่มกี ูมนักเ็ลยพดู ท�า 

คิด ด้วยความสงบ เห็นไหม ความสงบนี่ควบคุมโลก ควบคุมสัตว์โลก 

ควบคมุมนษุย์ ควบคมุจกัรวาล ควบคมุดวงดาวต่างๆ ในทกุๆ จักรวาล 

อยู่ในความสงบหมด มีแต่ เกิด-ดับ-สงบ เกิด-ดับก็สงบ สงบทั้งนั้น 

ไปดูสิ ลองไปคิดดู คิดเล่นๆ ดูก่อนก็ได้ ตอนนี้ก็ท�าไปตามล�าดับ 

คอืให้ดบั ดบัแล้วกใ็ห้ว่าง ว่างแล้วกส็งบ สงบแล้วมนัถงึจะเยน็ มนัค่อยๆ 

เย็นลง เย็นลง เย็นลง เย็นจนถึงที่สุด สงบแล้วก็เย็น มันเย็นเอง ไม่ต้อง

ไปท�าอะไรมัน 

นี่คือเรื่องของความสงบ กาย วาจาสงบ จิตสงบ อย่างที่ ๓ ก็คือ 

กิเลสสงบ กิเลสสงบก็เพราะวิชชาไปปราบ ไปปราบอวิชชานั่นแหละ 

อวชิชาเป็นหวัหน้ามัน พอไปปราบหวัหน้าของความโง่ อวชิชาดบั อวชิชา

ดับคือ กิเลสสงบ 

• กาย วาจาสงบ อาศัยศีล 

• จิตสงบ อาศัยสมาธิ 

ดับ ว่าง สงบ เย็น
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• กิเลสสงบ อาศัยปัญญา อันที่สามเขาเรียก อุปธิสงบ 

สงบนี้ เขาเรียกว่า วิเวก กายวิเวก จิตตวิเวก อุปธิวิเวก กาย วาจา

สงบ อาศยัศลี จติสงบอาศัยสมาธ ิกเิลสสงบอาศัยปัญญา กปั็ญญาทีเ่รา

ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ นั่นแหละ มันไปดับอวิชชาก็ท�าให้กิเลส

สงบ ไม่อย่างนั้นมันไม่สงบ มันจะได้อภิญญา ไปดูเทวดา ไปดูเมืองโน้น 

เมืองนี้ แยกจิตไปดู มันก็ยังไม่สงบ มันต้องท�าอาสวักขยญาณให้สิ้นไป 

อาสวักขยญาณ ก็คือท�าอาสวะ ก็คือ อวิชชาให้สิ้นไป 

อาสวะอย่างแรกเรียกว่า กามาสวะ คือ อาสวะในกาม ข้อที่ ๒  

ภวาสวะ ก็คือภพต่างๆ ภพมนุษย์ ภพเทวดา ภพโลก ภพเปรต ภพ 

อสูรกาย ตัวท่ี ๓ เขาเรียกว่า อวิชชาสวะ อาสวะทั้งสามนี่ให้มันดับ  

พอมันดับ ต่อไปมันก็ว่าง ดับแล้วก็ว่าง ว่างแล้วก็สงบ สงบแล้วก็เย็น 

ดับ ว่าง สงบ เย็น  ดับ ว่าง สงบ เย็น  ดับ ว่าง สงบ เย็น 

คนท่ีได้อภิญญาก็ยังเป็นข้าวเล่นน�้าอยู่ โยมรู้ไหมว่า ข้าวเล่นน�้า

เป็นยังไง เวลาเราท�านา ถ้ามันมีน�้ามาก ข้าวมันก็ไม่ยอมออกรวงสักที 

มันเล่นน�้าอยู่อย่างนั้น ต้องเปิดน�้าออกไป พอเปิดมันก็ตกใจ รีบตั้งท้อง  

รีบออกรวงขึ้นมาเลย นี่ต้องท�าให้มันตกใจ ต้องเล่นอย่างนั้น ทีนี้ผู้ที่ได้

อภิญญาก็มัวเล่นอยู่ ไปรู้จิตของคนนั้น ไปรู้จิตของคนนี้ ไปรู้จิตของตัว

เองว่าเป็นตัวกู ไปรู้นรก ไปรู้สวรรค์ ไปรู้อะไร มัวเล่นน�้าอยู่ ไม่สามารถ

ที่จะท�าอวิชชาสวะให้ส้ินไป เพราะการท�าอาสวะให้สิ้นไปต้องอาศัย
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อริยมรรคมีองค์ ๘ อย่างเข้มแข็ง นี่ใครจะเอาอภิญญาก็ได้ แต่ว่าเป็น

ข้าวเล่นน�้าอยู่อย่างนั้น ไม่รู้อีกกี่ชาติ แต่ว่าได้ก็ช่าง ไม่ได้ก็ช่าง ให้มัน

หมดทุกข์ชาตินี้ก็แล้วกัน ให้มันจบไป อย่างนี้ก็จะสบาย 

นี่คือสโลแกน อย่างที่บอกให้ฟัง ดับ ว่าง สงบ เย็น ของท่าน

อาจารย์พุทธทาสก็ สะอาด สว่าง สงบ ก็ไปอยู่ที่สงบ อันนี้ไปที่ทั้งสงบ

ทั้งเย็น เอาสงบเย็นเป็นตัวเดียวกันก็ได้ ค่อยๆ เย็นเองแหละ ถ้าสงบ

แล้วมันก็เย็นมันเองแหละ 

เป็นอันว่า ปฏิบัติกันไม่หมด ที่ฟังกันเยอะแยะไปหมดน้ี ต้อง

ไปปฏิบัติ อย่างไรก็ต้องปฏิบัติ ใครอยู่ในขั้นไหนก็ปฏิบัติขั้นนั้นแหละ 

ปฏิบัติกันไป ไปดูกิเลส ไปดูจิตกัน ว่ายังไงๆ ก็รู้มัน ทีนี้ก็ต้องเพิ่มความ

รู้ด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ตามระดับ 

เวลาในการบรรยายก็พอที่จะสมควรแล้ว ขอยุติการบรรยายใน

ภาคค�่าของวันที่ ๑๓ เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ 
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61





เจริญพรญาติโยมทุกท่าน

ตืน่เช้าขึน้มา ไม่ว่าจะอยูท่ี่บ้าน หรอืมาปฏิบตัทิีว่ดั พอตืน่ กใ็ห้นัง่

สมาธิทันที ก�าหนดสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ ไม่ต้องเข้าห้องน�้า ถ้าไม่ปวดจริงๆ 

นั่งเลย เพราะว่าเราได้พักผ่อนเต็มที่แล้ว สมองมันก็คลายเครียด เราก็

ให้สมองท�างานเลย จับองค์ภาวนาทันที 

เรือ่งทัง้หมด กค็อื เรือ่งของอรยิมรรคมอีงค์แปด เรือ่งของอรยิสจั ๔  

เรื่องของขันธ์ ๕ เรื่องของปฏิจจสมุปบาท เราจะต้องจ�า อริยมรรคมี

องค์แปด ต้องจ�า สวดบ่อยๆ เรื่องอริยสัจ ๔ จ�าไม่ยาก คือ ทุกข์ สมุทัย 

นิโรธ มรรค ส่วนขันธ์ ๕ ก็คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  

ตัวที่ ๔ ของปฏิจจสมุปบาท คือ เรื่องของขันธ์ ๕ เรื่องปฏิจจสมุปบาท 

ก็คือเรื่องทั้งหมดของตัวเรื่องทั้งหมดนี้ มันจะเก่ียวข้องกัน เราจะขาด 

เรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่ได้ ให้จ�าว่าอริยมรรคมีองค์แปด 

มรรคในแง่มุมต่างๆ



• ข้อ ๑ และข้อ ๒ เป็นข้อของปัญญา สัมมาทิฏฐิ ความเห็นอัน

ถูกต้อง สัมมาสังกัปโป คือ ความด�าริอันถูกต้อง 

• สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต การท�าการงานชอบ สัมมาอาชีโว 

การเลี้ยงชีพชอบ ชอบก็คือถูกต้อง ๓ ข้อนี้เป็นศีล จ�าให้แม่น 

และ

• สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ความเพียรถูกต้อง มีสติ

ถูกต้อง มีสมาธิถูกต้อง อันนี้เป็นสมาธิ

ในเมื่อส่วนที่ ๑ คือ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปโป ความเห็น

อันถูกต้อง และความด�าริอันถูกต้องยังไม่สมบูรณ์ เราก็ต้องเพิ่ม ศีล

ไม่สมบูรณ์ ก็ต้องดูแลศีล สมาธิไม่สมบูรณ์ ก็ต้องสัมมาวายามะ  

ความเพียรในการระวัง ความเพียรในการละ ความเพียรในการสร้าง 

ความเพียรในการรักษา ต้องให้ครบ แต่เมื่อมันยังไม่ครบ 

• ให้เราระวัง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี่ส่วนที่หนึ่ง คือ ระวัง

• ระวังแล้วยังเกิดขึ้น ก็ข้อที่สอง พยายามที่จะละมันให้ได้ คือ 

ละสิ่งที่มันไม่ดี ที่เป็นอกุศลออกไปเสีย ละในทางตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ใจ แต่ละต้องละที่ใจ ใจเข้าไปยินดียินร้าย ก็ต้องละ

มัน รู้แล้วต้องละ 

• ข้อที่สาม ต้องตั้งใจในการท�ากุศล หรือตั้งใจปฏิบัติให้ดีขึ้น 
• ข้อที่สี่ คือ รักษาสิ่งนั้นเอาไว้ 

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก

64



มีอยู่ ๔ เพียร เพียรระวัง เพียรละ เพียรสร้าง เพียรรักษา นี่คือ

สัมมาวายาโม 

ทีนี้มันต้องเสริมด้วยสติ ท่ีเราเผลอก็เพราะเราขาดสติ ระวังตา  

ไม่ยนิด ีไม่ยนิร้าย แต่มนักย็งัเผลอเข้าไปยนิดยีนิร้ายจนได้ เรากเ็พยีรใน

การละ ต้องเอาสัมมาสติ สัมมาวายามะ สัมมาสมาธิมาเสริมกัน เหมือน

กันทุกๆ ตัว ข้อที่เป็นศีล ข้อที่เป็นสมาธิ ข้อไหนขาด ข้อไหนเกินก็ต้องรู้ 

เพือ่ทีจ่ะได้เอาไปเสรมิตัวท่ีหน่ึงและสอง คือเสรมิตวัปัญญา เพราะข้อที่

หนึง่ ความเหน็อนัถกูต้อง เหน็อรยิสจัสี ่เหน็ขนัธ์ห้า เหน็ปฏจิจสมปุบาท 

ข้อทีส่อง ความด�ารอัินถกูต้อง ด�ารใินการออกจากกาม ด�ารใินการไม่มุง่

ร้าย นีต้่องใช้ปัญญา ถ้ามุง่ร้ายในทางกาย วาจา ความคดิ แสดงว่าเราขาด

สติแล้ว เมื่อขาดสติแล้ว ก็เอาสติมาเสริม ถ้ามันขาดศีล เช่น ไปมุ่งร้าย

ทางกาม เพราะมันไปยึดในกาม มันก็ไปมุ่งร้ายกัน ฆ่ากัน เบียดเบียน

กัน ส่วนมากทางวาจา ต้องเอาศีลมาเสริม เอาสมาธิมาเสริม ให้มันเกิด

ปัญญาขึ้นมา ต้องมีตัวเสริมทั้งนั้น เพราะสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะมัน

ยังพร่องอยู่ ถ้ายังพร่อง มันก็ยังไม่เต็มไม่บริบูรณ์

ข้อทีห่นึง่ สัมมาทิฏฐ ิเห็นให้ถกูต้อง คือเห็นอรยิสจัสี ่ซึง่เป็นเรือ่ง

ซับซ้อน ถ้าไม่เห็นอริยสัจสี่ก็ดับทุกข์ไม่ได้ ต้องเห็นก่อน จึงต้องขึ้นต้น

ด้วยความเห็นที่ถูกต้องก่อน คือเห็นอริยสัจสี่ คือ เห็นทุกข์ เห็นเหตุใน
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การเกิดทุกข์ เห็นการดับทุกข์ และเห็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์ มัน

เกีย่วกบัเรือ่งของความทกุข์ทัง้น้ัน พระพทุธเจ้าพระองค์ตรสัรูแ้ล้ว เวลา

ที่เหลือของพระองค์ ๔๕ ปี พระองค์ก็ใช้ในการสอน การอบรม ชี้แนะ

สรรพสัตว์ทั้งหลาย เรื่องที่พระองค์ชี้แนะก็ไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่อง

ของความทุกข์ และความดับทุกข์ มีสองเรื่องเท่านี้

พอเราดูอริยสัจสี่ คู่แรก ก็ทุกข์ กับสมุทัย คู่ที่สองคือ นิโรธ กับ

อริยมรรค 

• ทุกข์ ก็ไม่รู้จะแปลว่ายังไงแล้ว ทุกข์มันก็คือ ทุกข์ ทีนี้ตัว

อวชิชาในปฏจิจสมปุบาท ตวัขึน้ต้นนัน้ คอืตวัเจ้าทกุข์ เจ้าเกาะ

ของความทุกข์ ทุกข์ทุกอย่าง อวิชชาน�าหน้าทั้งนั้น

• เหตุให้เกดิทกุข์ สมทุยั คอื ตวัเหต ุเรามาดอูะไรเป็นเหต ุอะไร

เป็นผล เหตใุห้เกดิทุกข์น่ันแหละ คือ ตัวเหตทุีท่�าให้เกดิอวชิชา

ขึ้นมา เหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหมดเป็นตัวเหตุ อวิชชาเป็นตัวผล  

ฉะนั้น เราจะเห็นว่า หน่ึง ผล คือ ทุกข์เป็นตัวผล สมุทัย 

เป็นเหตุ นั่นเป็นฝ่ายทุกข์

• ส่วนฝ่ายดับทุกข์ คือ นิโรธ ความดับทุกข์ และ

• อริยมรรค มี สัมมาทิฏฐิ ความเห็นอันถูกต้อง สัมมาสังกัปโป  

ความด�าริอันถูกต้อง สัมมาวาจา วาจาอันถูกต้อง สัมมา 

กมัมนัโต การท�าการงานอนัถกูต้อง สมัมาอาชโีว การเลีย้งชพีอนั 
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ถูกต้อง สัมมาวายาโม ความเพียรอันถูกต้อง สัมมาสติ มีสติ

อันถูกต้อง สัมมาสมาธิ มีสมาธิอันถูกต้อง 

ในเรื่องสัมมาวายาโม ความเพียรอันถูกต้อง แปลว่า ความเพียร

ที่ไม่ถูกต้องก็ต้องมี จึงต้องมีข้อบังคับเอาไว้ข้างหน้า คือค�าว่าสัมมานั่น

แหละ บงัคบัไว้ทกุๆ ข้อ โจรกม็คีวามเพยีร คนทีค่อร์รปัชัน่กม็คีวามเพยีร 

แต่เป็นความเพียรที่ไม่ถูกต้อง ทีนี้ความเพียรที่ไม่ถูกต้อง เช่น การท�า

สมาธอิย่างเดยีว ท�าให้เกดินัน้ นี ้โน้น ขึน้มา หรอืความเพยีรทรมานกาย 

นี้ก็เป็นความเพียรท่ีไม่ถูกต้อง ไม่ใช่สัมมาวายาโม เป็นมิจฉาวายาโม  

โจรก็มีความเพียรขโมยสิ่งต่างๆ แต่เป็นมิจฉา ทุกอย่างจึงต้องมีสอง

เสมอ แล้วจึงมีสัมมาบังคับไว้

ทิฏฐิ แปลว่าความเห็น สัมมา แปลว่าถูกต้อง ถ้าเป็นมิจฉา เป็น

ความเห็นอันไม่ถูกต้อง ต้องให้เป็นสัมมาทิฏฐิ ความเห็นอันถูกต้อง 

ทีนี้สัมมาสังกัปโป ความด�าริอันถูกต้อง ที่เราด�าริไม่ถูกต้อง ก็

เป็นมิจฉา เช่น ที่เราลุ่มหลงอยู่ในกามวัตถุ ในกามตัณหา ด�าริในการ

เบียดเบียน มุ่งร้ายในกันและกัน ตอนนี้รัฐบาลก�าลังจะยุบสภา ยุบแล้ว

คือให้ธงเขียวเลย ก็กรูออกมาหาเสียง คือ ใส่สีกัน คนนี้ก็ส�าทับ ด่าว่า

กัน นี่คือความไม่ถูกต้อง ส่วนคนที่ถูกต้องมันก็มี ไหนๆ เราก็ก�าลังจะ

เลอืกตัง้กนัอยูแ่ล้ว คนทีซ่ือ้สยีงอนันัน้ไม่ถกูต้องอยูแ่ล้ว ซือ้เพราะอะไร 

ซื้อเพราะความอยาก มันก็เป็นด�าริที่ไม่ถูกต้องแล้ว คิดว่าจะเอาเงินไป
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หว่านที่ไหนบ้าง ตอนนี้ก็หว่านไปพลางๆ ก่อน ท�ามาช่วยน�้าท่วม มันมี

อยู่แล้ว ท่ีมีแนวโน้มว่าไม่ได้ท�าด้วยความบริสุทธิ์ใจ นั่นเป็นความไม ่

ถูกต้อง เรียกว่า มิจฉาสังกัปปะ หรือ ด�าริไม่ถูกต้อง

ทีนี้สาดน�้าใส่กัน คือ สาดวาจาใส่ความกัน นี่เป็นมิจฉาวาจา  

คนนี้ด่าคนนั้น คนนั้นด่าคนโน้น มันต้องยกเรื่องนักการเมืองจะได้เห็น

กนัชดัๆ ว่า นีค่อืขาดธรรมมะ ถ้ามีสมัมา กจ็ะพดูจาเรยีบร้อย ไม่ซือ้เสยีง 

แต่นีถ้่าไม่ซือ้กไ็ม่ได้ ทุกคนกต่็างซ้ือกนัท้ังน้ัน พอซ้ือแล้วมนัเป็นการท�า

มาค้าขาย เป็นการประกอบธุรกิจอย่างหนึ่ง ต้องเอาทุนคืน จะเอาที่ไหน 

ก็ต้องเอาของพวกเราอีกนั่นแหละ นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ 

มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ ท�าอะไรที่ไม่ถูกต้อง มิจฉาอาชีโว เลี้ยงชีพ

ไม่ถูกต้อง มิจฉาวายาโม ความเพียรที่ไม่ถูกต้อง มันก็ต้องเพียรกันทั้ง

นั้น การจะเอาตัวเองเข้าเป็นผู้แทนได้ มันต้องเพียร เพียร เพียร ฉะนั้น 

ถ้าเป็นความเพียรที่ถูกต้อง ก็เป็นสัมมาวายามะ ถ้าเป็นความเพียรที่ไม่

ถูกต้อง ก็เป็นมิจฉาวายามะ

ทีนี้สติ สัมมาสติ คือ สติที่ถูกต้อง มีสติทั้งสี่ คือ 

• มีสติเห็นกายในกาย คือ เห็นถูกต้อง เห็นว่ากายนี้ มัน

เปื่อย มันเน่า มันสกปรก ไม่น่าเข้าไปยึดถือ เพราะมันมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ก็เลยไม่ยึดถือ นี้เรียกว่า มีสติ

เห็นกายในกาย ถ้ามีสติ เขาก็ปล่อยออก เพราะเห็นกายนี้มัน

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก

68



เน่าเปื่อย สกปรก ที่ส�าคัญคือมันไม่เที่ยง 

• มสีตเิหน็เวทนาในเวทนา เวทนามนักเ็กดิกบักาย กายเจบ็ กาย

ป่วย หรอืความสขุต่างๆ เวทนามันเกดิทัง้ทางกาย และทางใจ 

เวทนาที่เกิดทางใจ คือ เวทนามันเกิดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ก่อน พอเกดิแล้ว ทหีลงัมนักเ็กดิทางใจ สขุเวทนา ทกุขเวทนา 

อทุกขมสุขเวทนา เป็นอวิชชา ก็เรียกเวทนาทั้งนั้น 

• มีสติเห็นจิตในจิต และ

• มีสติเห็นธรรมในธรรม

ในเร่ืองเวทนา เวทนาเกิดได้อย่างย่อๆ ๒ ทาง แต่โดยละเอียด

เกิดได้ ๖ ทาง มันเกิดทางตา มันเกิดทางหู มันเกิดทางจมูก มันเกิดทาง

ลิ้น มันเกิดทางกาย มันเกิดทางใจ สติต้องทัน เห็นเวทนาในเวทนาว่า 

มนัไม่ใช่สตัว์ บคุคล ตัวตน เรา เขา เกดิสขุขึน้มา สตกิร็ูท้นัว่าเป็นเวทนา

เหมือนกัน ทีนี้มันจะทันหรือไม่ ความพอใจทางตา หู จมูก ลิ้น กาย นี่

แหละ เรียกสุขเวทนา ไปดูว่าเราหลงมันมากี่ปีแล้ว ไปหลงว่าอันนี้แหละ

เป็นของดี แต่ตามที่จริง นี่แหละคือตัวดี ท�าให้เราหลง เพราะสุขเวทนา

มนัก็เกิดดบั มนัหามตีวัตนไม่ ถ้ามนัมตีวัตนมนักไ็ม่ต้องดบัส ิแล้วท�าไม

มนัต้องดบัล่ะ ท�าไมต้องเกดิต้องดบั นีใ่ห้รูว่้าเป็นสขุเวทนา ทีเ่ราลุม่หลง

มันเพราะขาดสติ 

อีกอย่างคือ ทุกขเวทนา เห็นแล้วมันไม่ชอบใจ ไม่พอใจ เห็นแล้ว
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มันไม่พอใจ ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัสแล้วมันก็ไม่พอใจ ไม่พอใจอยู่

ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย พรากมาแล้ว ผ่านมาแล้ว แต่

ความพอใจนั้นมันยังเกิดอีก ก็เกิดทุกขเวทนาทางใจขึ้นมา สุขเวทนาก็

เหมือนกัน ผ่านมาแล้วมันก็มาเกิดทางใจอีก เวทนาเกิดได้ ๒ ทาง สุข

เวทนาตัวหนึ่ง ทุกขเวทนาตัวหนึ่ง สุขเวทนาจ�าง่ายๆ ว่ามันดึงเข้ามาหา

ตวั มนัชอบมนักเ็ลยดงึเข้ามา ปีใหม่ทีเ่ราไปเทีย่วสนกุกนั มนักด็งึเข้ามา

หาตัวทั้งนั้น ส่วนทุกขเวทนา มันไม่ต้องการ มันผลักออกไป ให้ไปไกล

ตัว เกิดทุกขเวทนา ส่วนอทุกขมสุขเวทนา มันยังอ่านไม่ออก ยังแยกไม่

ออก มันเป็นอวิชชา ยังปนเปกันอยู่ เป็นทุกขเวทนา 

ทีนี้เราปฏิบัติปฏิจจสมุปบาท 

• หนึ่ง ตัวอวิชชา คือตัวโง่ 

• สองคือตัวสังขาร เมื่อเกิดตัวโง่ขึ้นแล้ว สังขารมันก็โง่ คิดมัน

ก็โง่ ท�ามันก็โง่ พูดมันก็โง่ เพราะเป็นกูน�าหน้าหมด 

• ตัวที่สาม วิญญาณ คือ ตัวรู้ ถ้าตัวรู้มันโง่ คือ จิตมันโง่ มัน

ก็คิดโง่ ท�าโง่ พอมาถึงตัวรู้ มันก็รู้โง่อีกนั่นแหละ คือ รู้ในรูป 

เสียง ฯลฯ ก็เป็นกูรู้หมด

• พอมาตัวที่สี่ นามรูป คือ ตัวกาย กับจิต พอแยกออกไปเป็น 

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็เป็นของกูหมด คือ 

มนักบ็รรจดุ้วยความโง่หมด รปูร่างกายกเ็ป็นก ูเวทนากเ็ป็นกู 
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สญัญา สงัขาร วิญญาณ กเ็ป็นกหูมด มนัจะมแีต่ความยดึมัน่

ถือมั่น กูออกนอกหน้า

• พอถึงตัวที่ห้า สฬายตนะ สฬ แปลว่า หก คือ อายตนะทั้งหก 

สฬายตนะกแ็ยกออกมาจากนามรปู มาจากกาย คอื ตา ห ูจมกู 

ลิ้น กาย ใจ มันก็เป็นกูไปหมดอีกนั่นแหละ คือ ตัวทุกข์ เป็น

ของกูอีก เพราะมันก�าชับมาแล้วตั้งแต่ตัวอวิชชาตัวต้น 

• เมื่อสฬายตนะเป็นกู ตัวท่ีหก ผัสสะ คือ การกระทบ การ 

กระทบทางตา เรยีกว่าผสัสะทางตา การกระทบทางห ูกผั็สสะ

ทางห ูผสัสะทางจมูก ผสัสะทางลิน้ ผสัสะทางกาย ผัสสะทางใจ  

คือ การกระทบทางใจ ผัสสะการกระทบก็เป็นกู

• พอเกิดผัสสะ ตัวที่เจด็ ก็มีเวทนา ก็คือตัวที่สองของสัมมาสติ

นั่นแหละ 

ทีนี้สัมมาสติหมายถึง มีสติเห็นถูกต้อง ถ้าเราเห็นไม่ถูกต้องใน

เวทนาก็คือ พอเห็นสุขเวทนา เราก็เข้าไปชอบ ดึงเข้ามาหาตัว พอเห็น

ทุกขเวทนา เราก็ผลักออกไป พอเห็นอทุกขมสุขเวทนา เราก็ยังงงอยู่ 

ไม่รู้คือตัวด�าๆ อะไร มันคือตัวอวิชชานั่นแหละ 

เวทนามีสามอย่าง แต่มันก็เป็นหนึ่ง คือ เวทนาทั้งสามนั้น  

มันเกิดแล้วก็ดับ และก็ว่างจากตัวตน เราต้องปฏิบัติจนเห็นสายดับได้ 

ไม่เช่นนั้น มันไม่ดับหรอก ถ้าเราไม่ดับที่อวิชชา หรือไม่ดับที่ตัวผัสสะ  
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เราก็ดับที่ตัวเวทนานี้ แต่ถ้าสติมาไม่ทัน มันจะไปดับได้อย่างไร สติ

ต้องมาทัน พอสติทัน ปัญญาทัน ก็มาดับที่ตัวเวทนานั้น สุขเวทนาก็ไม่

เข้าไปลุ่มหลง ทุกขเวทนาก็ไม่เข้าไปลุ่มหลง เข้าไปเกลียดมัน อทุกขม

สุขเวทนาก็เหมือนกัน เวทนาทั้ง ๓ นี้ เราไม่ต้องการทั้งนั้น เพียงแต่รู้

แล้วปล่อยว่างไป

เมือ่เราไม่ต้องการเวทนา ความอยากกเ็กดิขึน้ไม่ได้ ตวัตณัหา คอื 

ความอยากนัน้ มนัเกดิข้ึนมาจากการท่ีเราไม่รูจ้กัตัวเวทนา กามตณัหา

มันก็ทรมาน มันอยาก เพราะเราไม่รู้จักเท่าทันมัน อย่างเรื่องของกาม 

ท�าไมธรรมชาติจึงสร้างให้สัตว์ทั้งหลายมีการเสพกาม คือ ถ้าสัตว์

ทั้งหมดไม่มีการเสพกาม เผ่าพันธุ์ทั้งหมดมันก็มีขึ้นมาไม่ได้ ธรรมชาติ

เพียงแต่ท�าหน้าท่ีให้นิดเดียว แล้วเราก็มาต่อเอาเอง เราจึงต้องไม่ไป 

ลุ่มหลงมันมากเกินไปในเรื่องของกาม คือ ข้อที่สองของอริยมรรค 

มีองค์แปด สัมมาสังกัปปะ มีความด�าริในการออกจากกาม เห็นไหม  

เรื่องมันเกี่ยวโยงกันทั้งนั้น 

ฉะนั้น การปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า กามะสุขัลลิกานุ-

โยค คือ การประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายไม่ใช่

หนทาง นีไ่ม่ใช่ทาง เพราะในสมยันัน้ในอนิเดยีเขากแ็สวงหากนัทัง้นัน้เลย 

หาอะไร หาความสงบเย็น คือ พระนิพพาน มันก็เกิดลัทธิขึ้นมา ลัทธิใน

การเสพกามอย่างหนึ่ง หลวงพ่อไม่เคยไปดู แต่เขาจะมีโบสถ์ใหญ่ และ
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กม็วีธิเีสพกามต่างๆ เหมือนกบัสตัว์เดรจัฉาน เพราะเขาเข้าใจว่า พอเสพ

กามแล้วมนักด็บั แล้วกเ็ยน็สนิท เขากว่็านิพพานอยูต่รงนัน้ นีค่อืนพิพาน

ของคนสมัยโน้น แต่พอเสร็จแล้ว ความอยากในกามมันก็เกิดขึ้นมาอีก 

พอเกิดข้ึนมาอีกอย่างน้ี มันก็ไม่ใช่นิพพานแล้ว มันก็เลยกระเถิบขึ้น

ต่อไปจนถึงเรื่องขององค์ฌาน ฌานที่หนึ่ง วิตก วิจาร เขาก็ว่า นี่แหละ

นิพพานแล้ว พออยู่ไปก็รู้ว่าไม่ใช่อีกแล้ว ฌานที่หนึ่ง ฌานที่สอง ฌานที่

สาม ฌานทีส่ี ่มนักเ็ลยท�าต่อยือ้กนัไปเรือ่ย น่ันคือเรือ่งของเวทนาทัง้นัน้

ทีนี้เวทนาที่เป็นสุข ก็ดึงเข้ามาหาตัว เวทนาที่เป็นทุกข์ก็ผลักออก

ไป เวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เลยยังงงอยู่ นี่คือเวทนาทั้งในสติปัฏฐาน

สี่ และเวทนาในปฏิจจสมุปบาท ฉะน้ัน ในปฏิจจสมุปบาท ให้เราดับที่

เวทนา ถ้าดับที่เวทนา ตัณหาคือความอยากก็เกิดไม่ได้ คือ กามตัณหา 

ความอยากในเรื่องของกาม ภวตัณหา ความอยากในความมีความเป็น 

อยากเป็นนั้นเป็นนี้ เป็นรัฐมนตรีต่างๆ วิภวตัณหา เมื่อมันไม่สามารถที่

จะก้าวต่อไปได้แล้ว ขอตายดีกว่า อย่างนี้ เรียกว่าวิภวตัณหา เราจะไป

ดับที่ตัณหาก็ได้ ถ้าเรารู้ตัวทันที่นี่ จะดับที่นี่ก็ได้ นี่ปฏิจจสมุปบาทครึ่ง

ท่อน เริ่มจากนามรูป 

ในเรื่องของอริยมรรคมีองค์แปด เรื่องสัมมาสติที่พูดยืดยาวมา

ตัง้แต่ต้น สมัมาสต ิมีสตเิหน็อันถกูต้อง มีสตเิหน็กายในกาย กโ็ยงใยกนั 

เอาสัมมาสตมิาขยายเป็นสตปัิฏฐานสี ่แลว้ก็มสีตคิวบคุมตา ห ูจมกู ลิน้ 
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กาย ใจ มนักใ็ช้สตหิมด เป็นว่าทุกอย่างต้องใช้สติ เหมอืนเราท�าขนม ท�า

แกง ถ้าไม่ใส่เกลือก็ไม่ได้ ถ้าเทียบแล้ว สติเหมือนเกลือ ต้องเข้าไปผสม

ทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องมีสติ

พอมีสติเห็นเวทนา ถ้าเห็นสุขเวทนา ก็อย่าไปหลงมัน เห็นมัน

ดับอีกแล้ว พอเห็นเกิด เดี๋ยวมันก็ดับ เดี๋ยวมันก็เกิด เดี๋ยวมันก็ดับ  

สขุเวทนากเ็กดิดบั ทกุขเวทนากเ็กดิดับ อทุกขมสขุเวทนากเ็กดิดบั สาม

อย่างนี้มันเป็นอย่างเดียวกัน เพราะกริยาอาการมันก็เหมือนกัน นี่คือมี

สัมมาสติ เห็นเวทนาในเวทนาว่า เวทนานี้ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา 

เขา มีสติ ดึงปัญญามา แล้วก็สลัดมันออกไปเสีย 

พูดออกไปอีก ถ้าเราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ไม่ใช่เราไป

นอนครางอยู ่ท�าตาปรบิๆ ไม่ใช่อย่างน้ัน ต้องภาวนาเข้าไป ภาวนาให้สดุ

แรงเกิดเลย ภาวนาเข้าไป ไม่ใช่กู ไม่ใช่กู ความเจ็บความปวดนี้ไม่ใช่กู 

มนัทกุขเวทนา เกดิทุกขเวทนากไ็ม่ใช่ก ูเหน็มันเกดิ-ดบั มนัไม่ใช่กเูพราะ

มนัก็ไม่มตีวัตน ร่างกายนีก้ไ็ม่ใช่เรา เมือ่ร่างกายไม่ใช่ของเรา เวทนาเกดิ

ที่ไหนล่ะ มันเกิดที่กาย กับเกิดที่จิต เวทนานี้มันก็ไม่ใช่เรา ดูคนที่นอน

เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เต็มโรงพยาบาล จะมีซักกี่คนที่นอนภาวนาว่า เวทนา

ไม่ใช่กู ไม่ใช่กู มีแต่ภาวนาว่า เวทนาของกู ความเจ็บของกู คือ ภาวนา

ว่า กูเจ็บ กูเจ็บ เห็นไหมมันนอนกูเจ็บกันทั้งนั้น เป็นมะเร็งหมอบอกขั้น

ทีส่ามแล้ว กเ็ป็นกตูาย กตูาย ไม่ใช่กเูจบ็แล้ว น่ีคือไม่รูจ้กัเวทนา ถ้ารูจ้กั
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ก็ภาวนาไม่ใช่กู ไม่ใช่กู แข่งกับมันเลย ต้องภาวนาอย่างนั้น เรียกว่าเป็น
สมัมาสตใินข้อทีว่่า เหน็เวทนาในเวทนา เอาไปใช้ได้นะ หลวงพ่อกใ็ช้ เรา
กินอาหารก็ต้องใช้แล้ว เวทนาที่เกิดทางกาย ทางจิต ทางตา หู ฯลฯ ต้อง
ใช้ทั้งนั้น ถ้ามันพลาดสติแล้วก็จะเสียท่าอวิชชามัน

ตอนนี้เราต้องสะสม สะสมทั้งปัญญา ทั้งความคม ความไว คือ
ให้มีสติทันในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีสัมมาสติ มีสติเห็นกายในกาย เห็น
เวทนาในเวทนา 

สัมมาสติข้อสามก็ เห็นจิตในจิต สติคือระลึกได้ ส่วนจิตมันก็
ไม่มีตัว ไม่รู้จะไปท�ามันยังไง เราไปสมมติว่าจิตมันมีตัว ไปดูว่าตัวมัน
หน้าตาเป็นยังไง เราก็สมมติเอาเอง สมมติว่าจิตที่ประกอบด้วยอวิชชา 
คือ จิตที่ยังไม่รู้อริยสัจ จิตตัวนั้นด�าเมื่อมเลย ไม่มีหู ไม่มีตา นั่นคือจิต
ที่โง่ ที่มันด�า ถ้าจิตที่ฝึกแล้ว จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง จิตที่ฝึกแล้วน�าสุข
มาให้ สุขนี้ก็เป็นสุขเย็น ไม่ใช่สุกไหม้ ไม่ใช่สุกเกรียม จิตที่ฝึกแล้วขาว 
อันนี้เราก็สมมติอีกแหละ เพราะจิตเองมันไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ สีก็
ไม่มี ไม่มีเครื่องหมายอะไร การมีสติเห็นจิตในจิต คือ เห็นว่าจิตนั้นมัน
เข้าไปยินดี เข้าไปยินร้ายไหม ถ้ายินดีก็เรียก เกิดอภิชฌา ถ้ายินร้ายก็
เรยีกโทมนสั เอาออกท้ังสองอย่าง ถอนความพอใจ และไม่พอใจในโลก
ออกเสียได้ ความพอใจ-ไม่พอใจที่เกิดในกายก็ถอนมันออกเสีย ความ
พอใจไม่พอใจที่เกิดในเวทนาก็ถอนออกไปเสีย ความพอใจไม่พอใจที่
เกิดทางจิตก็ถอนออกไปเสีย ต้องถอนทั้งนั้น
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การถอนจิตต้องอาศัยการภาวนา เมื่อเราภาวนาแล้ว มันก็ค่อยๆ 

ถอนออก คือ ถอนจิตโง่นั่นแหละออกไป พอตัวจิตโง่มันออกไป เช่น 

เราเจ็บไข้ได้ป่วย ทนไม่ไหวแล้ว เราก็ภาวนา พอภาวนาถึง จิตมันจะ

ถอนออกจากกาย แล้วไปยืนดูร่างกายนี้ มันถอนออกไปจากกาย จาก

เวทนา อันนี้ยังพอเห็น แต่พอถอนจิตออกจากจิตคืออะไร คือ ถอนจิต

ที่ฉลาดออกจากจิตโง่ ออกจากจิตท่ียึดม่ันถือม่ัน พอมันว่างจากตัวกู

ขึ้นมา มันก็ไม่ต้องเจ็บต้องปวด แล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ นั่นคือถอนจิต  

ถอนจิตฉลาดให้ออกจากจิตโง่

ทนีีจ้ติฉลาดกเ็ข้าไปยดึถอืไม่ได้ ถงึบอกว่าเราสมมตทิัง้นัน้ในเรือ่ง

ของจิต สมมติว่าจิตโง่เป็นสีด�า จิตฉลาดเป็นสีขาว จิตฉลาดก็ไม่ใช่กูอีก

นัน่แหละ คอืเมือ่เราท�าถกูต้องตามกฎของธรรมชาติ เรากไ็ม่เป็นทกุข์ มนั

กพ็อแล้วเท่านัน้ เราท�าถกูต้อง ปฏบิตัถิกูต้องมนักไ็ม่เป็นทกุข์ นัน่คอืการ

ถอนจติออกจากจติอกีทีหน่ึง นอกจากถอนกายออกจากกาย ถอนเวทนา

ออกจากเวทนา ถอนธรรมออกจากธรรม คือเม่ือเราปฏบิตัแิล้วได้ผลจาก

การปฏิบัติ เราก็ไม่ต้องไปยึดถือในธรรมนั้นอีก มันก็มีแต่ท�าไป ท�าไป 

มีคนถามหลวงพ่อว่า สมมติว่าพอปฏิบัติถึงขั้นเป็นพระอรหันต์

แล้ว (สมมตินะ เดี๋ยวจะหาว่าอาตมาอวดอ้างว่าเป็นพระอรหันต์) ไม่

ต้องปฏบิตัใิช่ไหม กเ็ลยตอบเขาว่า ไม่ใช่ อันน้ันคุณเข้าใจผิด การปฏบิตัิ

ที่มันเป็นทั้งเนื้อทั้งตัวของเขานั้น มันเป็นการปฏิบัติหมดแล้ว ทั้งกาย 
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ทั้งจิตเป็นการปฏิบัติจนชินเป็นนิสัยของเขาแล้ว ฉะนั้น ปฏิบัติก็เหมือน

ไม่ปฏิบัติ ภาวนาก็เหมือนไม่ภาวนา เพราะมันชินจนเป็นนิสัย เป็นอย่าง

นัน้แล้ว พอยกย่างจะก้าวเดินกภ็าวนาแล้ว พอก้นจะถงึพืน้กภ็าวนาแล้ว 

ไม่ใช่กนูัง่ ไม่ใช่กนูัง่ พอไปก�าหนดลมหายใจ กไ็ม่ใช่กหูายใจ จะหายใจเข้า  

ไม่ใช่กู หายใจออก ไม่ใช่กู มันชินอย่างน้ันแล้ว พระอรหันต์ท่านชิน

แล้ว แต่ไม่ใช่ความเคยชินที่เป็นอวิชชา เป็นความเคยชินที่เป็นวิชชา  

นี่เรียกว่าถอนจิตออกจากจิต ถอนธรรมออกจากธรรม ทุกอย่างมัน

เป็นธรรมหมดแล้ว กาย เวทนา จิต ธรรม ทุกสิ่งที่เห็น ที่ได้ยิน ได้กลิ่น  

ลิม้รส ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ในโลกในจกัรวาลนี ้ทกุอย่างเป็นธรรมหมด 

ทกุอย่างทีม่กีารเกดิขึน้ มีการตัง้อยูช่ัว่ครัง้ชัว่คราว แล้วกม็กีารดบัสลาย

ไป นั่นเป็นธรรมทั้งนั้น สิ่งไหนที่เกิดดับ สิ่งนั้นเป็นธรรม 

นกัวทิยาศาสตร์ท่ีเป็นนักดาราศาสตร์เขากด็แูต่ดาว ดาวนีเ้กดิเมือ่

ไหร่ ประกอบด้วยอะไรบ้าง ไกลจากโลกเท่าไหร่ มีสารอะไรบ้าง นั่นมัน

ดับทุกข์ได้ไหม ถ้ามองเข้ามาหาที่ตัวเองนี่ แล้วว่ากูนี่มันบ้าดาวแล้ว แต่

กลับไม่รู้จักโลก ไม่รู้จักจิต โลกก็อยู่ตรงนี้แหละ โลกภายใน ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ใจ โลกภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ 

นี่ ให้รู้จักโลกภายใน โลกภายนอก ให้เรารู้จักโลกว่า โลกนี้มันเกิดดับ ที่

เรารู้จักโลกภายนอกก็เพราะตามันเห็นรูป ตาเป็นโลกภายใน ส่วนวัตถุ

ต่างๆ ที่เราเห็นเป็นโลกภายนอก โลกภายในมันก็เกิดดับ ว่างจากตัว
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ตน โลกภายนอกก็เกิดดับ ว่างจากตัวตน ทีนี้เราไปพิสูจน์ดวงดาวก็ดี 

ดวงอาทิตย์ก็ดี โลกก็ดี ดาวต่างๆ ก็ดี ในท้องฟ้ามันเต็มไปด้วยดวงดาว 

ดาวที่มันเกิดๆ ดับๆ อยู่อย่างนี้แหละ ดวงนี้ดับไป ดวงโน้นเกิดขึ้น มัน

อยู่อย่างนั้น มาดูดีกว่าว่าชีวิตของเราไม่ถึงร้อยปี ถ้าเราศึกษาดาวดวงนี้

หนึ่งปี ไม่ถึงร้อยปี ชีวิตนี้ตายแล้ว แล้วมันก็ไม่จบ เกิดใหม่มาดูดาวอีก 

มันก็เป็นอย่างนั้นอีก

ทีนีก้ารดดูาวมนัได้ ไม่ใช่จะไปปฏวิตักิารดดูาว ดกูไ็ด้แต่ควรไปดู

การเกดิดบัของดวงดาว ท่ีจรงิเรากคื็อดาวดวงหน่ึงเหมอืนกนั ดาวมนัมี

ภายนอกภายใน ดวงดาวคือจติท่ีอยูภ่ายใน คือ ความรูส้กึ ตวัรูจ้รงิ รูไ้ม่

จรงินัน่แหละ ดาวดวงน้ีมันกเ็กดิดับ มันกเ็หมือนๆ กนักบัดาวภายนอก

นั่นแหละ แต่ดาวภายนอกมันมีแต่รูป ดาวดวงนี้มันมีอะไรพิสดารกว่า

ดาวดวงอื่นๆ เสียอีก ถ้าเราศึกษาอย่างนี้มันก็ได้ผล อย่างนักวิทยา-

ศาสตร์ไอน์สไตน์ที่คิดเรื่องระเบิดปรมาณู เขาเป็นชาวพุทธ แต่เขาไม่

สามารถพูดได้ว่าเขาเป็นชาวพุทธ เขาศึกษาเรื่องศาสนาพุทธ เรื่องของ

พระพุทธเจ้า เร่ืองธรรมะ เขาพิสูจน์ เขาก็เลยหันกลับเข้ามาทางนี้ เขา

บอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของจักรวาล ทีน้ีเราคนคนหนึ่งก็เท่ากับ

จกัรวาลหนึง่ ทนีีถ้้าเขาขาดสตไิปพดูว่าเขานบัถอืศาสนาพทุธ ศาสนาพทุธ

เป็นเลิศในจักรวาลนี้ พวกศาสนาอื่นคงมาจับเขาแขวนคอเลย เขาก็เลย

เลี่ยง เลี่ยงเป็นศาสนาของจักรวาล และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ เราคน

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก

78



หนึ่งเท่ากับจักรวาลหนึ่ง หรือเม็ดกรวดเม็ดทรายหนึ่ง ก็เท่ากับจักรวาล

หนึ่ง ทุกอย่างเป็นจักรวาลหนึ่งทั้งหมด มันโยงใยกันทั้งนั้น ทุกจักรวาล

มันจะโยงใยกันหมด 

เราต้องศกึษาจกัรวาลนีแ้หละ มนัมทีัง้กาย มทีัง้จติ มอีะไรหลายๆ 

อย่าง ศกึษาให้รูต้ามความเป็นจรงิ วิทยาศาสตร์รบัรอง เป็นพืน้ฐานของ

การรบัพระพทุธศาสนา วิทยาศาสตร์ยิง่เจรญิก้าวหน้าไปเท่าไหร่ ไม่ต้อง

กลวัว่าพทุธศาสนาจะล้มละลาย เพราะพทุธศาสนาอยูเ่หนอืวทิยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานรองรับพุทธศาสนาเอาไว้ ยิ่งพิสูจน์เท่าไหร่  

ก็เป็นความจริงขึ้นมาเท่านั้น 

ส�าหรับพวกเราทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมนี้ สนใจในการปฏิบัติ  

ก็เท่ากับเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองอยู่ที่ไหน ทดลองอะไร เรา

ควรทดลองว่า กายที่มันไม่เที่ยงเป็นยังไง พอทดลองเอาอะไรมาพิสูจน์ 

เราก็มีเคร่ืองมือ คือ อริยมรรคมีองค์แปดนั่นแหละเป็นเครื่องมือหนึ่ง 

การที่จะพิสูจน์ในเรื่อง กาย วาจา จิต ห้องแล็บมันก็อยู่ตรงนี้ เครื่องมือ

ของเรากอ็ยูต่รงนี ้สิง่ท่ีจะพสิจูน์กอ็ยูต่รงน้ี มันกอ็ยูต่รงนีห้มดแล้ว ฉะนัน้ 

อย่าลืมว่าเราท่ีเป็นนักปฏิบัติก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ แขนงไหนเหรอ  

แขนงที่จะดับทุกข์ ถ้าจะดับทุกข์ เราก็ต้องรู้สิว่าทุกข์มันอยู่ตรงไหน  

มาพิสูจน์ว่าความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความเจ็บเป็นทุกข์ 

ความตายเป็นทุกข์ 
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เกิด อะไรเกิด เกิดจากท้องแม่ ไม่ใช่หรอก มันนานเกินไป มัน

เกิดครั้งเดียว แต่นี่ท�าไมมันทุกข์มาราธอนล่ะ มันไม่ใช่แล้ว คิดค้น

กันมาเรื่อยๆ ก็เกิดนักวิทยาศาสตร์อย่างพระพุทธเจ้าขึ้นมา ก็เลยรู้ว่า 

ความทุกข์คือสิ่งท่ีเกิดขึ้นมา ไม่ใช่เกิดจากท้องแม่ เกิดจากท้องแม่นั้น

เป็นการเกดิภาษาคน แต่เกดิทีว่่านี ้คอืเกดิจากความรู้สกึเป็นตวักขูึน้มา  

เห็นไหมนี่นักวิทยาศาสตร์ พระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์ออกมาแล้วว่า  

ชาตปิิทกุขา ความเกดิเป็นทกุข์ พอเกดิตวักทูหีน่ึง มันกท็กุข์ทหีนึง่ โกรธ

ทีหนึ่ง ก็ทุกข์ทีหนึ่ง มันโลภทีหน่ึง ก็ทุกข์ทีหน่ึง ยึดมั่นถือมั่นทีหนึ่ง  

มันก็เป็นทุกข์ทีหนึ่ง นี่ความเกิดก็เป็นทุกข์ คือ ชาติปิทุกขา ท่านพิสูจน์

แล้วอย่างนี้ 

ทุกคนมีห้องแล็บส่วนตัวกันทั้งนั้น แต่ท�าไมเอาเครื่องมือไปใช้

ในเรื่องดูดาว ดูจักรวาลอื่นมีไหม จักรวาลนี้มีขอบเขตเท่าไหร่ จักรวาล

นี้มันก�าลังขยายอยู่ไหม ดวงอาทิตย์มีกี่ดวง ฯลฯ ไปศึกษาให้มันรกหัว

ท�าไม มันไร้ผล มันดับทุกข์ไม่ได้ ถ้ามันดับทุกข์ไม่ได้ สลัดทิ้งมันไป มา

ดูที่ตรงนี้ก่อน เพราะทุกคนมันตั้งต้นที่ตรงนี้ เหมือนเวลาขึ้นต้นไม้ ไป

ขึ้นที่ปลายมันจะได้อย่างไร มันต้องขึ้นไปจากโคน 

ถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องศึกษา ต้นไม้ก็คือคนคนหนึ่ง 

ต้นไม้นี้รากมันเป็นยังไง ใบ ดอก ผล มันเป็นยังไง การสืบทอดมันเป็น

ยังไง กายมันเป็นยังไง ความรู้สึกมันเป็นยังไง ความสุขมันเป็นยังไง 
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อยู่เหนือทุกข์เหนือสุขมันเป็นยังไง ฯลฯ ก็ศึกษาไปสิ ศึกษาอย่างนี้ไม่

เกินเลยไป เราต้องรู้ วันหนึ่งเราต้องเหยียบกายนี้ เหยียบจิตนี้ อยู่เหนือ

กาย เหนือจิต เหนือเวทนา อยู่เหนือธรรมชาติ ที่จริงก็เป็นธรรมชาตินั่น

แหละ ภาษาธรรมะเรียก โลกุตรธรรม อยู่เหนือโลก เหนือจักรวาล ทุกๆ 

จักรวาล เห็นไหมจิตมันขนาดไหน 

ที่เราศึกษากันนี้ มันต้องพิสูจน์ว่าที่เราภาวนาอยู่นี้ มันดับได้ไหม 

ทีว่่าไม่ใช่ก ูอะไรไม่ใช่ก ูกายมนัไม่ใช่ก ูท�าไมไม่ใช่ก ูกท็ีน่ัง่อยูน่ีม้นักอูยูน่ี่ 

แล้วกมูนัเปลีย่นไหมล่ะ ดูไป พสิจูน์ไปส ิกเูปลีย่นหรอืไม่เปลีย่น พสิจูน์

อย่างไร ไปดคูนตายเป็นยงัไง ดูคนแก่เป็นยงัไง เนือ้เหีย่ว หนงัย่น ดคูน

เจบ็เป็นยงัไง ดไูป เอามาพสิจูน์มาทาบเข้ากบัตวั ทีอ่ยูใ่นห้องแลบ็นีแ้หละ 

ร่างกายนี้มันก็เปลี่ยน นี่เรียกว่าเราพิสูจน์เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

ถ้าเราไม่พิสูจน์ มันก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนั้นแหละ เกิดมาก็

กู เป็นหนุ่มสาวก็กู แก่ก็กู เจ็บก็กู ตายก็กู ทุกข์ก็กู สุขก็กู กูทั้งนั้นเลย  

ไม่เคยพิสูจน์เลย ทีนี้ถ้าเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว พุทธศาสนา

ชีท้างให้เราปฏบัิตแิล้วเกดิสตปัิญญาขึน้มา เรากพ็สิจูน์เอา แก่มนัอย่างนี้ 

หนุม่สาวมนัอย่างนี ้ความแก่กม็าจากความหนุม่สาว ความหนุม่สาวกม็า

จากความเป็นเด็ก ทุกอย่างมันอยู่ที่ความรู้สึกว่ากูทั้งนั้น พอมันเกิดขึ้น

มา ก็ชาติปิทุกขาแล้ว ละเอียดถึงขนาดนั้น ไม่ใช่เกิดมาครั้งหนึ่ง ๗๐ ปี 

๑๐๐ ปีอย่างนั้น ขอให้สลัดทิ้งไปเลย พอกูทีหนึ่ง มันทุกข์ทีหนึ่ง เห็นใน
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ปัจจุบันเลย ไม่ต้องไปเห็นในชาติหน้า หรือถ้าเห็นในชาติหน้า ก็ให้ชาติ

หน้ามันใกล้ๆ หน่อย นี่คือชาติปิทุกขา

พอไปชะราปิทุกขาก็ไม่ไหวแล้ว กูมันแก่ เดินขึ้นมาบนเขานี้ก็ไม่

ไหวแล้ว เวลาเราเดินขึ้นมาก็ทดสอบว่าเราแก่รึยัง ถ้ากูยังหนุ่มก็วิ่งขึ้น

มาเลยสิ บางคนเห็นแล้วก็รู้สึกขึ้นไม่ไหว เพราะรู้สึกว่ากูแก่ ไปยึดถือ

ในความแก่ ถ้าเป็นคนที่ใจถึง เป็นนักปฏิบัติธรรม ก็ว่ากูไม่แก่ พยายาม

ขึ้นจนถึงเพราะจะมาคุย มาฟังธรรมะ เขาสลัดทิ้งกูไว้ที่เชิงเขาแล้ว เขา

ไม่ได้ห้ามว่าถ้าเหนื่อยแล้วพักไม่ได้ ถ้าเดินมาแล้วเหนื่อยก็พักซะ หรือ

คุณจะหายใจในปี่ เดินพลาง พักพลาง ไม่นั่งก็ได้ เดินมาช้าๆ สบายๆ 

อย่าเดินมากับกู ถ้าเดินมากับกูมันเหน่ือย ถ้าเดินมากับไม่ใช่กู มันไม่

เหนื่อย พักมาในตัวได้ 

“กู” นี่แหละส�าคัญจริงๆ เพราะเป็นตัวอวิชชา ชาติปิทุกขา กูเกิด

แล้ว พอกเูกดิแล้ว กท็กุข์แล้ว ชะราปิทกุขา กแูก่แล้ว กผูมหงอกขึน้แล้ว 

กูแย่แล้ว พูดแล้วว่านักร้องที่เขาไปท�าหน้า ท�าตา ท�าจมูก ท�าคอ ทุกสิ่ง

ทุกอย่างเป็นร้อยครั้ง พอร้องเพลงแล้วไปกอดหนุ่มๆ เห็นแขนตัวเองก็

ว่ามันเห่ียวย่น ทนไม่ได้ ก็เลยไปผ่าตัดแขนอีก เพราะมันแขนกู มันกู

ทั้งนั้นเลย พอเข้าไปยึดถือ มันก็เป็นทุกข์ เข้าไปยึดถือตา มันก็เป็นทุกข์  

ไปยึดถือนิ้ว มันก็เป็นทุกข์ ฯลฯ ชาติปิทุกขาทั้งนั้นแหละ 

พอเกิดชราขึ้นมา ก็ชะราปิทุกขาอีก กูอีก เราก็ดูสิ หมาแมวมันก็
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แก่เหมือนกัน ท�าไมมันไม่เป็นทุกข์เล่า หมามีสามขา ขาหนึ่งง่อยเดินไม่

ได้ มันก็ลากขาไป มันไม่เห็นชาติปิทุกขาเลย แต่เราท�าไมชาติปิทุกขาทั้ง

ที่มีแขนมีขาดีๆ หมา ๓ ขามันไม่ชาติปิทุกขาเลย มัน ๓ ขาก็ลากไปๆ ไม่

ได้ภาวนาว่ากู ว่าไม่ใช่กเูลย เพราะมนัเป็นสญัชาตญาณของสตัว์ มนัเป็น

อย่างนัน้ แต่เราดแูล้วกว่็า น่าอายมนัเหลอืเกนิ ฉะนัน้ สลดัทิง้ชาตปิิทกุขา 

ออกไปเสีย แล้วชะราปิทุกขาก็ไม่ใช่กูสิ ความแก่มันเป็นเพราะอวัยวะ 

ทุกอย่างมันเสื่อมไป พอเห็นมันเสื่อมไปก็ไม่ใช่กู ไม่ใช่กูไปเรื่อยๆ แล้ว 

มนัจะมาเก่งกว่าเราได้ยงัไง เพราะเราพสิจูน์แล้วว่ามนัไม่ใช่ก ูชะราปิทกุขา 

มันดับว่าง มันก็ไม่ใช่กู

มะระณัมปิทุกขัง โน่น กูท�าไว้ให้มึงแล้ว หีบศพ ท�าไว้เรียบร้อย

แล้ว ถ้ามึงจะตายก็ไปนอนตายที่ตรงนั้น ทีนี้เรายังไม่ตาย ยังเป็นอยู่  

พอคิดถึงความตาย มันเป็นทุกข์ขึ้นมาทุกที ไปทุกข์มันท�าไม ตายก็ตาย 

มันก็ต้องตายสักวันอยู่แล้ว แต่ว่าชีวิตน้ีต้องให้คุ้ม เกิดมาแล้วเป็นคน 

ต้องยกระดับจิตให้เป็นมนุษย์แล้วมาปฏิบัติธรรม ต้องใช้ให้คุ้ม ตัวเอง 

ใช้คุ ้มแล้ว ก็ต้องช่วยเหลือผู้อ่ืนอีกให้มันคุ้มกัน มะระณัมปิทุกขัง  

ไม่ตายเปล่าแล้วคนนั้น 

ถ้าคิดถึงความตายแล้วเป็นทุกข์ วันหนึ่งถ้าคิด ๑๐๐ ครั้ง ก็ทุกข์

ทั้ง ๑๐๐ ครั้งเหรอ คิดถึงความตายแบบตายก็คือตาย ไม่เป็นไร ไม่ใช่

ตายของกู คือในตาย ในแก่ ในเจ็บนั่นแหละมันมีเกิด มันซ่อนเอาไว้ 
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คือ เกิดความรู้สึก เป็นชาติปิทุกขา ความรู้สึกว่ากูเกิดขึ้น พอความรู้สึก

ว่ากูเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ พอความรู้สึกว่าแก่ ว่าหนุ่ม ว่าสาว ก็ความรู้สึก

ตัวเดียวกันนั่นแหละ พอไปรู้สึกในความแก่ ก็เป็นกูแก่ รู้สึกในเจ็บ ก็

เป็นกูเจ็บ มันซ่อนอยู่ท้ังน้ัน ต้องตีความรู้สึกน้ีให้แตกสลายไปเลยว่า  

ความรูส้กึนีไ้ม่ใช่ก ูความรูส้กึนีไ้ม่ใช่ก ูหนุม่สาวกด็ ีเดก็กด็ ีเจ็บกด็ ีเสือ่ม

ไปก็ดี ไม่ใช่กู พอไม่ใช่กู ชาติปิทุกขามันก็เกิดไม่ได้ ชาติปิทุกขามันไป

ซ่อนตัวอยู่ทั้งนั้นเลย พอซ่อนตัวแล้ว ก็ค่อยๆ ไปเกิดความยึดถือ ไปมี

อุปาทานในนั้น คือ ความยึดมั่นถือมั่น 

นี่คือทั้งหมด ถ้าเราปฏิบัติได้ที่ตรงนี้ มันก็ได้ทั้งหมด ไม่ต้องเป็น

ทกุข์ มนัขึน้อยูก่บัเราว่าจะจบัเข้าท่ีตรงไหน มันขึน้อยูก่บัเรา ตรงไหนกไ็ด้ 

ที่พูดมาในอริยมรรคมีองค์แปด นี่แค่สัมมาสติ 

ต่อไปสมัมาสมาธิ กคื็อสมาธน่ัินแหละ เรือ่งอรยิมรรคมอีงค์แปด

ยังไม่จบ ต้องเคลียร์กันอยู่อย่างนี้ เรื่องนี้ส�าคัญ เรื่องอริยสัจสี่ก็ส�าคัญ 

เรื่องปฏิจจสมุปบาทคือวงจรแห่งความทุกข์และความดับทุกข์ก็ส�าคัญ 

ส�าคัญทั้งนั้น แต่ละเรื่องมันโยงใยกัน เราจะแยกมันออกจากกันไม่ได้ 

เราปฏิบัติเรื่องหนึ่ง ก็เท่ากับเรื่องทั้งหมด เราปฏิบัติสัมมาทิฏฐิ คือ เห็น

อริยสัจสี่ เห็นขันธ์ห้า เห็นปฏิจจสมุปบาท ก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่น ก็

เท่ากับเห็นทั้งหมดในทุกเรื่อง ถ้าเราปฏิบัติไม่เห็นสัมมาทิฏฐิ มันก็ไม่

เห็นทั้งหมด ก็เลยต้องจาระไนกันอย่างนี้ 
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ตอนนีเ้วลากส็ว่างพอสมควรแล้ว ขอความสขุความเจรญิในธรรม 

จงมีแก่ญาติโยมทั้งหลายทุกๆ ท่าน เทอญ
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อริยสัจ-กับ 
ปฏิจจสมุปบาท

เจริญพรญาติโยมทุกท่าน

การฟังธรรมในคืนนี้ จะกล่าวในเรื่องอริยสัจสี่ พร้อมกับปฏิจจ- 

สมุปบาทที่เราสวดกันเม่ือครู่ เม่ือก่อนตอนท่ีหลวงพ่ออยู่สวนโมกข์  

พระเดชพระคณุท่านพทุธทาสจะบรรยายในวนัเสาร์เรือ่งปฏจิจสมปุบาท 

นี่แหละ มีพระ ๕ รูปรวมทั้งอาตมาจะต้องมาน่ังที่หน้าธรรมาสน์ และ

สวดปฏิจจสมุปบาทก่อนที่ท่านจะบรรยายธรรม แต่ถึงสวด ถ้าเราไม่จ�า 

ไม่เข้าใจ หรือไม่ปฏิบัติ เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ 

เรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีลึกซ้ึง อาตมารู้สึกจะใช้เวลามา ๓ ปีแล้วใน

การบรรยายเรื่องน้ี และฝักใฝ่สนใจทบทวนจนท�าให้เกิดนิมิตขึ้นมา

ว่า อาตมาขึ้นมานั่งบนเตียง ข้างหลังมีไม้ขึ้นเป็นเสา ๒ เสา มีไม้พาด

ตรงกลางเหมือนราวตากผ้า แต่ไม่มีการตากผ้า มีเนื้อช้าง ๑๒ ริ้วยาว

ประมาณ ๑ วาพาดบนไม้นั้น คงท�าสุกแล้ว ทีนี้อาตมาก็เดินมาคุกเข่า



ที่เตียง เตียงนี้หันไปทางทิศตะวันออก แต่เสานั่นอยู่ทางทิศตะวันตก 

ที่มีเน้ือช้างอยู่ ๑๒ ริ้วน่ันแหละ อาตมาก็ขึ้นมาที่เตียง แล้วก็คลาน  

ในใจคดิว่าเราก�าลงัเข้าหาพระพทุธเจ้า แล้วเนือ้ช้างนีไ้ม่ใช่ช้างในป่า เป็น

เนื้อของพระพุทธเจ้า เพราะมีในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพญาช้าง

ตัวประเสริฐ เมื่ออาตมาขึ้นมาที่เตียง แล้วก็คลานมา ทางซ้ายมือก็มี

เด็กคนหนึ่งประมาณ ๕-๖ ขวบ เขาก็จับเนื้อช้างที่ยังแขวนนั้นประเคน

อาตมา หลวงพ่อก็เข้ามาจนเกือบชิด แล้วก็ฉันเน้ือช้างนั้น ฉันไม่กี่ค�า 

ไม่ได้รู้สึกว่าอร่อยหรือไม่อร่อย แต่มีความรู้สึกว่าเนื้อช้างนี้เป็นเนื้อของ

พระพทุธเจ้า พอเสรจ็แล้ว ถอยหลงัลงจากเตยีง ยงัหนัไปทางทศิตะวนัตก  

ทีนี้ทางซ้ายมือเป็นมหาสมุทร คือมหาสมุทรอินเดีย น�้าสีคราม อาตมา

ก็ลงไปในมหาสมุทร น�้าก็แค่ครึ่งแข้ง ลงไป ลงไป น�้าแค่ครึ่งแข้งเอง 

แล้วที่พื้นก็เป็นทรายนิ่มๆ เดินไปมีแหลมยื่นเป็นทราย เดินลงไปๆ มัน

ก็ลึกเท่ากัน ก็เดินอ้อมไป แล้วไปขึ้นที่แหลม พอขึ้นไปแล้วก็เดินเข้ามา

หาฝั่ง ที่ฝั่งนั้นก็มีบ้าน เป็นหมู่บ้าน แต่บ้านนั่นว่างหมดเลย ไม่มีใครอยู่

เลย เอ๊ะ! ชอบกล บ้านทกุหลงัไม่ว่าประต ูหน้าต่าง ฝาผนงั ทาสขีาวหมด 

ทีนี้ฝันเอง นิมิตเอง ก็ต้องแก้เอง การที่ไปฉันเนื้อช้างก็คือเรื่อง

ปฏิจจสมุปบาท เร่ืองปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้ง เหมือนที่พระพุทธโฆษา- 

จารย์ในประเทศลงักาท่านกล่าวไว้ว่า เรือ่งปฏิจจสมุปบาทเป็นเรือ่งทีล่กึ

ซ้ึงเหมือนกับมหาสมุทร ไม่สามารถจะหยั่งลงไปได้ แต่ถึงอย่างไร จะ
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ถึงพื้นหรือไม่ถึงพื้น ท่านก็จะหย่อนเท้าลงไปในน�้า แล้วก็แกว่งดู ท่าน
พูดอย่างนั้น อาตมาคิดอยู่อย่างนั้นแหละตอนที่ลงไปในมหาสมุทร 
ทีนี้พอลงไปในมหาสมุทร ก็ อ้าว! นี่หรือ ที่พระพุทธโฆษาจารย์ 
บอกว่าลกึนกั ท�าไมพอเราลงไป มันแค่ครึง่แข้งเอง แค่นัน้เอง และกเ็ป็น
ทรายนิม่ๆ ส่วนบ้านสขีาวคอื บ้านไม่มคีน เป็นบ้านทีว่่างจากคน กค็อืว่าง
จากตัว จากตน จากเรา จากเขานั่นแหละ

ทีนี้เรามาดูเรื่องของปฏิจจสมุปบาท เรื่องนี้เราจะรู้ได้ ต้องปฏิบัติ 
ต้องศึกษาตามอริยมรรคมีองค์แปดก่อน สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมา
สมาธิ มีค�าแปลอยู่ด้วย ฉะนั้น ท่านควรที่จะสวดบ่อยๆ เรื่องอริยมรรค
มอีงค์แปด พอสวดไปกป็ฏบิตัไิปทกุวนั สวดไปปฏิบตัไิป สวดไปปฏบิตัิ
ไป แล้วก็ค่อยๆ เข้าใจ

เมือ่คนืพดูแล้วในเรือ่งอรยิมรรคมอีงค์แปด ในข้อหนึง่คอื สมัมา
ทิฏฐิ มีความเห็นอันถูกต้อง คือ เห็นอริยสัจสี่ เห็นขันธ์ห้า เห็นปฏิจจ- 
สมุปบาท การเห็นนี้ต้องปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่เห็น ทีนี้การที่จะเห็น 
ไม่ใช่เหน็ด้วยตาเนือ้ ต้องเหน็ด้วยตาปัญญา เมือ่เราปฏบิตัแิล้วกจ็ะเกดิ
ตาปัญญาขึ้นมา เกิดดวงตา เกิดปัญญา เกิดญาณ เกิดวิชชา เกิดแสง
สว่าง ทีนี้เมื่อใครปฏิบัติก็จะเห็นข้อแรกคือเห็นอริยสัจสี่ก่อน จะไปเห็น
ปฏิจสมุปบาททีเดียวไม่ได้หรอก เพราะปฏิจจสมุปบาททั้งหมดก็คือ

อริยสัจสี่ ต้องเห็นอริยสัจสี่ก่อน
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อริยสัจสี่

เรื่องอริยสัจสี่ก็พูดไปแล้ว มันก็มีอยู่ ๒ ตอน ตอนหนึ่งก็คือฝ่าย

เกิดทุกข์ อีกตอนหนึ่งก็คือฝ่ายดับทุกข์ ท้ังหมดก็คือเรื่องของเหตุผล

นั่นแหละ ฝ่ายเกิดก็คือเกิดทุกข์ ฝ่ายดับก็คือดับทุกข์ ปฏิจจสมุปบาท 

ก็คือการขยายอริยสัจสี่ให้กว้างออกไป กว้างออกไป อริยสัจสี่ก็มีผล 

แล้วก็มีเหตุ มีผล แล้วก็มีเหตุ ทุกข์เป็นผล สมุทัยเป็นเหตุ นิโรธเป็นผล 

อริยมรรคมีองค์แปดเป็นเหตุ นั่นคือ ผล-เหตุ ผล-เหตุ 

ทีนี้มันยังย่อเกินไป ที่เราปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปด ที่หลวงพ่อ

บอกว่าข้อที ่๑ กบัข้อที ่๒ สมัมาทฏิฐ ิความเหน็อนัถกูต้อง สมัมาสงักปัโป  

ความด�าริหรือความคิดอันถูกต้อง ๒ ข้อน้ีเป็นตัวปัญญา เมื่อเป็นตัว

ปัญญา การที่จะเห็นก็บอกแล้วว่าไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อ ต้องเห็นด้วยตา

ปัญญา เมือ่เราปฏบัิตติามอรยิมรรคมอีงค์แปด กจ็ะท�าให้เกดิจกัขงุอทุะ

ปาท ิพระพทุธเจ้าท่านตรสั จกัษเุกดิขึน้แล้วแก่เรา นีค่อืในธมัมจักกปัป- 

วัตตนสูตร ให้ท่านไปสวด แล้วท่านจะรู้จะเห็น

จกัขงุอทุะปาทิ ดวงตาเกดิขึน้แล้วแก่เรา ญาณงัอทุะปาท ิญาณงั คอื  

ตัวรู้ ญาณังอุทะปาทิ ญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ปัญญาอุทะปาทิ ปัญญา

เกิดขึ้นแล้วแก่เรา วิชชาอุทะปาทิ วิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา วิชชาก็คือ  

ตัวปราบอวิชชาให้สิ้นไป อาโลโกอุทะปาทิ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา 

ไม่ใช่แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ หรือไฟฟ้า แต่เป็นแสงสว่างแห่งปัญญา 
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แห่งวิชชา ท่ีส่องออกไปข้างหน้า พอส่องออกไปแล้วก็เห็น นั่นแหละ

เกิดจักขุงอุทะปาทิ ญาณังอุทะปาทิ ปัญญาอุทะปาทิ วิชชาอุทะปาทิ  

อาโลโกอุทะปาทิ พอเกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องใช้ น่ีเป็นปัญญาแล้ว ปัญญาที่

ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด พอเกิดปัญญาขึ้นมาแล้ว สัมมาทิฏฐิ 

มีความเห็นอันถูกต้อง เห็นอะไร เห็นอริยสัจสี่ 

พอเกิดปัญญาขึ้นมาแล้ว ก็เท่ากับว่าเกิดจากตัวอริยมรรค เกิด

ปัญญาขึ้นมาแล้ว ปัญญานั้นก็สรุปว่าเป็นนิโรธ ปัญญานั้นเป็นนิโรธ คือ

ไว้ส�าหรับท�าอะไร นิโรธมีไว้ส�าหรับดับ นิโรธคือดับ ดับอะไร ก็คือดับ

อวิชชานั่นแหละ อวิชชาเป็นตัวทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัย นิโรธที่

เราได้ผลมาจากการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด เมื่อเกิดนิโรธขึ้น

มาแล้ว นิโรธนั้นก็เอาไปดับที่สมุทัย คือ เหตุให้เกิดทุกข์ ไปดับที่เหตุ

ให้เกิดทุกข์ ไอ้ตัวเหตุที่ให้เกิดทุกข์นี่แหละ มันป้อนอาหารคือ ราคะ 

โทสะ โมหะ ป้อนให้อวิชชา อวิชชามันเลยไม่ตาย อยู่ได้มาจนทุกวันนี้

แหละ อวิชชาตัวนี้มันครอบง�ามนุษย์ทั่วโลกเลย นอกจากพระอริยเจ้า  

หรอืผูป้ฏบิตัธิรรมทีย่งัไม่ได้บวช แต่จติใจภายในเขาสามารถดบัได้ ดงันัน้  

เมื่อเราได้นิโรธมาแล้ว ก็ต้องดับที่เหตุให้เกิดทุกข์ เมื่อดับเหตุให้เกิด

ทุกข์แล้ว ทุกข์มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ตัวทุกข์ในที่นี้ก็คือตัวอวิชชา อวิชชา

คอืตวัทกุข์ ราคะ โทสะ โมหะ คือตัวเหตุให้เกดิทุกข์ นโิรธคอืตวัดบัทกุข์ 

อริยมรรคคือตัวที่เราจะต้องปฏิบัติให้จริงจัง
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ทนีีห้ลวงพ่อพดูแล้วพดูอกี มนัจ�าเป็นทีจ่ะต้องพดู ทีบ่อกว่าไม่ใช่

ก ูไม่ใช่กูนัน่แหละ ให้ภาวนากนัว่าไม่ใช่ก ูปกตเิราไม่ได้ภาวนาค�าว่ากกูนั

หรอก แต่มันเป็นอยู่แล้ว ตาก็กู หูก็กู จมูกก็กู ลิ้น กาย ใจ กูหมด แล้ว

ก็มีของกูหมด มันก็เลยมีแต่กู กับของกู พอกูทีหนึ่ง อวิชชาเกิดทีหนึ่ง 

กูทีหนึ่ง อวิชชาเกิดทีหนึ่ง มันก็เลยใหญ่มโหฬารเท่ากับภูเขา อวิชชามัน

ใหญ่โตจริงๆ พอใหญ่โตแล้ว มันครอบง�า มีลูกน้องอยู่เป็นแถว สังขาร 

วิญญาณ นามรูป อายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา 

มรณะ โสกะ ปะริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส เป็นลูกน้องอยู่ใต้อ�านาจ

ของอวชิชาหมด เรากเ็ลยมคีวามทกุข์กนั แต่ละวนัแต่ละคนืกอ็ยูก่นัอย่าง

นั้น มันก็เลยมีความทุกข์ตลอดไป ทุกข์โดยรู้สึกตัวบ้าง ไม่รู้สึกตัวบ้าง

เราไม่รู้สกึว่ามคีวามทกุข์ เพราะชนิกบัความทกุข์ เว้นแต่จะมทีกุข์

ทีม่นัแรงขึน้มา เช่น ทกุข์จากเกดิแผ่นดินไหวจนเอาชวีติไม่รอด นัน่เป็น

ทุกข์หนัก หรือทุกข์คนที่รักตายไป นั่นก็ทุกข์ หรือทุกข์ตัวเองจะตายขึ้น

มา มะเร็งข้ันท่ีสามแล้ว หมอบอกอยูไ่ด้สามเดอืน ยิง่ทกุข์เข้าไปใหญ่เลย

ทนีี ้เพราะมนักลวัตาย ทกุข์กลวัตายนี ่มกีนัทกุคน ถ้าไม่ปฏบิตัธิรรมให้

ถึงขั้น จะมีทุกข์กลัวตาย ทุกข์กลัวตายก็ยังไม่พอ มันยังมีทุกข์กลัวเจ็บ 

ทกุข์กลวัแก่ ไม่ใช่มนัสูค้วามแก่ แต่มนัไปกลวัความแก่ มนัโง่หรอืว่ามนั

ฉลาดนี่ ไปทุกข์กลัวแก่ ทีนี้ทุกข์กลัวหนุ่มกลัวสาวมันก็ทุกข์เหมือนกัน 

แต่เขาไม่เรียกว่าทุกข์ เขาเรยีกว่าสขุเวทนา คนหนุม่คนสาวถ้าใครทีห่ล่อ
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ทีส่วย เกดิสขุเวทนาหลงตวัเอง นัน่กท็กุข์เหมอืนกนั สขุเวทนากเ็ป็นทกุข์

เหมือนที่ว่ามาโดยละเอียดแล้วเมื่อคืน 

สุขเวทนาก็คือทุกข์ ทุกขเวทนาก็คือทุกข์ อทุกขมสุขเวทนาก็คือ

ทกุข์ คอื ตวัอวชิชา ตัวเจ้าของทุกข์ อวิชชาเป็นเจ้าของทกุข์ทกุตวั ทกุข์ที่

เกดิเพราะอยูใ่ต้อ�านาจของอวิชชา ทน้ีีเรากเ็ลยต้องอาศยัการปฏบิตัติาม

อริยมรรคมีองค์แปด ท�าให้เกิดจักขุงอุทะปาทิ ญาณังอุทะปาทิ ปัญญา  

อุทะปาทิ วิชชาอุทะปาทิ อาโลโกอุทะปาทิ แล้วเราก็ได้พลังปัญญามา 

เรียกว่านิโรธ คือ ผลของการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด

ปัจจัยให้เกิดทุกข์ – อธิบายจากปฏิจจสมุปบาท

เมื่อก่อน ตอนยังไม่มีนิโรธ ทุกข์มันเกิดอย่างไร เหตุให้เกิดทุกข์

นั่นแหละ เหตุให้เกิดความโกรธ เหตุให้เกิดความโลภ เหตุให้เกิดความ

หลง เหตุมันเกิดยังไง มันเกิดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มันเกิดอยู่

ทุกวันๆ แล้วอวิชชามันก็ได้อาหาร อวิชชาเป็นปัจจัยท�าให้เกิดสังขาร 

สังขารเป็นปัจจยัท�าให้เกดิวญิญาณ วญิญาณเป็นปัจจัยท�าให้เกดินามรปู  

นามรูปเป็นปัจจัยท�าให้เกิดสฬายตนะ สฬายตนะเป็นปัจจัยท�าให้เกิด

ผัสสะ ผสัสะเป็นปัจจยัท�าให้เกดิเวทนา เวทนาเป็นปัจจยัท�าให้เกดิตณัหา 

ตัณหาเป็นปัจจัยท�าให้เกิดให้เกิดอุปาทาน อุปาทานเป็นปัจจัยท�าให้เกิด

ภพ ภพเป็นปัจจัยท�าให้เกิดชาติ ชาติเป็นปัจจัยท�าให้เกิดชรา มรณะ  
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โสกะ ปะริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส น่าเบื่อ ฟังแล้วน่าเบื่อ เพราะฟัง

ไม่ถูก มันเป็นภาษาของชาวอินเดีย แต่เราก็จะต้องเอาภาษาต้นฉบับเอา

ไว้ นัน่คอืปัจจยัท�าให้เกดิทกุข์ เกดิทกุข์ เกดิทยอยกนัไปอย่างนัน้ คอืตวั

อวิชชาเป็นต้นเหตุ

ทีนี้ถ้าเราปฏิบัติตามทางที่พระพุทธองค์ปฏิบัติมาแล้ว แล้วก็เป็น

พระพุทธเจ้า ที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ก็จะต้องรู้เรื่องนี้ และ

รูโ้ดยละเอยีดด้วย แต่เราไม่ต้องรูล้ะเอยีดเกนิไป เพยีงแต่สกดักัน้ความ

ทุกข์ให้มันผอมลง ผอมลงก็ใช้ได้ ความทุกข์เกิด ก็เพราะเหตุให้เกิด

ทกุข์ จะให้ทกุข์ดบั กต้็องดบัทีเ่หตมุนัก่อน คอืตวัสมทุยั พอดบัตวัเหตุ

ให้เกิดทุกข์ อวิชชามันก็ดับ ตัวอวิชชานั้นคือ การที่เราเอาความรู้สึก

มาเป็นตัวกู เอาจิตมาเป็นตัวกู พอเอาจิตมาเป็นตัวกู จิตนั้นก็เลยถูก

ครอบคลุมด้วยอวิชชาทันที คือ ด้วยอ�านาจของความโง่ทันที 

อริยสัจ – ปฏิจจสมุปบาท

เหตุให้เกิดอวิชชานั้น คืออะไร ก็เพราะมันไม่รู้อริยสัจสี่ คือ 

ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค น่ันแหละ เพราะมันไม่รู้อริยสัจสี่จึงเรียกว่า  

จิตอวิชชา จิตอวิชชาแปลว่า ทั้งมืด และบอด เท่ากับทั้งหูหนวก ทั้ง

ตาบอด มันมาจากเหตุคือ จิตตัวน้ันไม่รู้อริยสัจสี่ เมื่อเราปฏิบัติตาม

อริยมรรคมีองค์แปด เราก็ได้ผลเป็นนิโรธ นิโรธคือตัวปัญญาสูงสุด 
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แล้วเราก็เอาไปปราบ เอาไปแก้ตัวสมุทัย ให้ตัวที่เป็นเหตุมันรู้ขึ้นมา

ว่าอรยิสจัเป็นอย่างนี ้อย่างนี ้เม่ือก่อนมันโง่ พอท�าตวัเหตใุห้มนัฉลาด

ขึ้นมา ความโง่มันก็หายไป เมื่อก่อนตัวนั้นมันน�าความมืดมา ท�าให้จิต

ที่ประกอบด้วยอวิชชามันมืด เมื่อเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด 

เราก็ได้ไม้ขีดมาแล้ว หรือรู้แล้วว่ามีสวิตช์อยู่ตรงนี้ เหมือนเราเข้าไปใน

ห้องมืดๆ เราก็รู้แล้วสวิตช์มันอยู่ตรงนี้ พอเปิดมัน ความมืดก็หาย มืด

จะอยู่ได้อย่างไร หนีหมด แต่เราจะต้องเรียนรู้มาก่อนว่ามีสวิตช์ไฟอยู่ 

ไฟฟ้าเขาท�ามาแล้วอย่างน้ันๆ ทีน้ีเราก็เรียนรู้ เหมือนปฏิบัติอริยมรรค

มีองค์แปดอย่างนั้น พอเรียนรู้แล้ว พอเราเข้าไปในห้อง เราก็เปิดสวิตช์ 

พอเปิด ความมืดมันก็หายไป นั่นคือตัวอวิชชาหายไป แต่เขาไม่เรียก

อวิชชาหาย เขาเรียกอวิชชาดับ 

เมื่อกี้ฝ่ายเกิด แล้วก็มีฝ่ายดับ คือ พออวิชชาดับ สังขารดับ พอ

สังขารดบั วญิญาณดับ วิญญาณดับ นามรปูดับ นามรปูดบั สฬายตนะดบั  

สฬายตนะดับ ผัสสะดับ ผัสสะดับ เวทนาดับ เวทนาดับ ตัณหาดับ 

ตัณหาดับ อุปาทานดับ อุปาทานดับ ภพดับ ภพดับ ชาติดับ ชาติดับ 

ชรา มรณะ โสกะ ปะริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสดับ ดับเพราะ

อะไร ดับเพราะเรามีของดีน่ันแหละ คือ เราผลิตอริยมรรคมีองค์แปด

ให้เข้มแข็งขึ้นมา อริยมรรคมีองค์แปดมีหน้าที่ผลิตปัญญาออกมา ถ้า

ใครปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดก็จะผลิตปัญญาออกมา เมื่อผลิต
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ปัญญาออกมาแล้ว คือ ผลิตดวงตาขึ้นมา ผลิตญาณขึ้นมา ผลิตวิชชา

ขึ้นมา ก็ในเรื่อง จักขุงอุทะปาทิ ญาณังอุทะปาทิ ปัญญาอุทะปาทิ วิชชา  

อทุะปาท ิทนีีก้เ็อามาใส่ในคูป่รบั คอื ตวัมดืนัน้แหละ พอเอามาใส่ในตวัมดื  

อันนี้มันไม่มืด มันมีตัวสว่าง ปัญญามันสว่าง เรียกว่า อาโลโกอุทะปาทิ 

คือความสว่างแห่งปัญญาพร้อมพลัง 

เหมือนท่ีหลวงพ่อพูดเม่ือคืนว่า นักวิทยาศาสตร์เห็นกับกล้องดู

ดาว แต่ผูป้ฏบัิติเห็นกบักล้องคอืปัญญา เหน็ว่าดาวทกุดวงเกดิ-ดบั เกดิ-

ดบั แต่นกัวทิยาศาสตร์ต้องส่องกล้องถงึจะเหน็ได้ คนหนึง่เหน็จากวตัถุ

คือกล้อง คนหนึ่งเห็นจากญาณ คือ เห็นจากปัญญาภายใน

ทุกอย่างมีแต่เรื่องเกิด-ดับ ไม่มีอะไร เกิดในที่นี้ หมายถึง เกิด

ทุกข์ เพราะว่ามันเกิด คือ เกิดตัวกู อวิชชาคือเกิดตัวกู เมื่อมันเกิดตัวกู

ขึ้นมา อวิชชาเป็นจิตกู และเมื่อเป็นจิตกูขึ้นมา การกระท�าทางกาย ทาง

วาจา ทางใจ เป็นกหูมด อะไรกเ็ป็นกหูมด เป็นกทูกุครัง้ เป็นทกุข์ทกุครัง้

ตวัทกุข์ต้องดบัมนั ไม่ดบัไม่ได้ ไม่อย่างนัน้กท็นทรมานมนัจนตาย  

มนัมแีต่ความทกุข์ ได้มากเ็ป็นทกุข์ ดงู่ายๆว่า เรานี ่เป็นอยูข่นาดนี ้เงนิเดอืน 

๔-๕ หมื่น แสนสองแสนอย่างนี้ เป็นยังไง เมื่อก่อนที่เรามีเงินเพียงหมื่น

กว่าบาทตอนเริม่งาน หรอืมีเงิน ๒ หม่ืน ๓ หม่ืน กอ็ยูไ่ด้ ทนีีพ้อมากขึน้มา  

ความทุกข์ก็เพิ่ม เพิ่มตามตัวเงินอีกแล้ว เพราะเข้าไปยึดถือ ทุกข์ก็เลย
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เพิ่มขึ้นตามตัวเงิน ทุกข์ก็เลยเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ฉะนั้น คนที่มีเงิน ทอง 

ทรัพย์สมบัติมาก ก็ยิ่งเข้าไปยึดถือ ก็ยิ่งทุกข์มาก เพราะฉะนั้นพวกที่

เป็นมหาเศรษฐีก็เลยปฏิบัติธรรมไม่ได้ เพราะมันเป็นห่วง นั่งอยู่อย่างนี้

ไม่ได้หรอก พวกมหาเศรษฐีเวลาเขาเป็นเงินเป็นทองหมด หาลูกเดียว 

คดิเร่ืองได้ลูกเดยีว เรือ่งเสยีไม่ม ีสรปุว่ากท็กุข์ทัง้นัน้ ทกุข์มนัเกดิเพราะ

จิตมันโง่นั่นแหละ พอจิตโง่จึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ และแล้วก็เกิดเป็น

ทุกข์ขึ้นมาทันที

พอถึงสายดับ อวิชชายะ เตววะ อะเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระ 

นิโรโธ สังขาระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ วิญญาณะนิโรธา .... มันก็ดับไป 

ดับไป ดับไป ดับไป แต่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเป็นขั้นตอน เพราะ

จะดบัทีเดยีว ปัญญาของเรายงัไม่พอ แต่ถงึยงัไงเราจะต้องเหน็อรยิสจัสี่

เสียก่อน ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เห็นแล้วก็เข้าใจ เข้าใจแล้วก็เห็นแจ้ง 

เหน็แจ้งแล้วเอามาจบั จบัตัวไหน กจ็บัมาจากตัวข้างล่าง ชรา มรณะ โสกะ 

ปะริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส ความแก่เป็นทุกข์ ความเจ็บเป็นทุกข์  

ความตายเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ 

มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ จนถึง ..ว่าโดยย่อ 

อุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์ คือ การเข้าไปยึดมั่นในรูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ ว่าเป็นตัวกู เป็นทุกข์หมด 
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ทุกข์ – เหตุให้เกิดทุกข์คือ ชาติ

เราต้ังโจทย์ขึ้นมา คือ ชรา มรณะ โสกะปะริเทวะทุกขะโทมนัส 

อุปายาสเป็นตัวทุกข์ ทีนี้เราต้องการหาอริยสัจสี่ ตัวทุกข์คือ ชรา มรณะ 

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส แล้วเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไร เหตุ

ให้เกิดทุกข์ก็คือชาติ เปิดดูสิต�ารานั่น 

เหตุให้เกดิทุกข์คอืชาต ิชา-ต ิคอื ความเกดิ แต่อย่าไปเข้าใจว่าเกดิ

จากท้องแม่ ชาตคิอืความรูส้กึว่าเกดิตวักขูึน้มา เกดิตวักทูหีนึง่ เกดิชาตทิี

หนึง่ ตวักทูหีนึง่ เกดิชาตทิหีนึง่ แล้วเมือ่คนืหลวงพ่อกบ็อกว่าชาตนิีแ่หละ 

ความรูส้กึว่าตวักนูีแ่หละ มนัจะฝังตวัเข้าไปในชรา พอเกดิชาต ิเกดิความ

รู้สึกว่าเป็นตัวกูขึ้นมาแล้ว ชราก็เป็นตัวกู คือ ความแก่ก็เป็นกู ความ

เจ็บก็เป็นกู ความตายก็เป็นกู เป็นกูหมด มันเข้าไปฝังตัวอยู่ในนั้นหมด 

ฉะนั้นหนึ่ง คือ ความทุกข์ สอง เหตุให้เกิดทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์

คือชาติ การดับทุกข์ดับที่ตรงไหน จะดับทุกข์ก็คือต้องดับชาติ คือ  

ดับความรู้สึกว่าตัวกูท่ีอยู่ข้างหน้าน่ันแหละ ทีน้ีหนทางการปฏิบัติที่จะ

ดับชาตินั้น ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมา

สังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมา

สติ สัมมาสมาธิ นี่เราจะได้แล้ว จะได้อริยสัจสี่แล้ว 
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ชาติเป็นตัวทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์คือภพ

ต่อไป เราก็ตัง้โจทย์ขึ้นมาอีกว่า ชาตเิปน็ตัวทุกข์ ชาติเป็นตัวทกุข์ 

เหตุให้เกิดชาติ คือ ภพ ภพก็มีกามภพ รูปภพ อรูปภพ ภพนี่ไม่ค่อยมี

รายละเอียด แต่ถ้าคนที่ได้อภิญญาจะเห็นรูปภพ อรูปภพ มันจะเป็น

พวกเทพ ถ้าเป็นในเมืองมนุษย์กเ็รยีกพวกหลงในรปู นีร่ปูภพ อรปูภพก็

ไม่ได้หลงในรูป หลงในสิ่งเหล่าอื่น เช่น เลี้ยงนกเขาอย่างนี้ มันก็หลงทั้ง
นัน้ พวกหลงท้ังนัน้ หลงในเสยีง ในเพชรนลิจนิดา หลงในความสวยงาม 
นัน่คอืภพของมนุษย์ แต่ภพท่ีเป็นเทพแต่ละชัน้ แต่ละชัน้ นัน่เป็นแต่ละ
มิติ มิติ ที่มันซ้อนกัน ไม่ใช่มันอยู่บนกลางอวกาศ มันอยู่นี่แหละ อยู่ใน
โลกที่ใกล้ๆ  เราทีต่รงนี้แหละ ถ้าเราจติละเอียดกจ็ะเหน็ นั่นคอืเรือ่งของ
ภพ กามภพ รูปภพ อรูปภพ 

ทีก่ล่าวว่าชาตคิอืตวัทกุข์ เหตใุห้เกดิทกุข์คือภพ เพราะเราไปหลง
ภพ เช่น พอท�าบุญก็ขอให้เกิดเป็นเทพ เป็นเทวดา เป็นคนสวย คนรวย 
ไปก่อมันท�าไมเล่า ก็ขยันเข้าสิ ขยันในการหาลู่ทางท�ามาหากิน ขยันใน
การประหยัด มันก็รวยสิถ้าอย่างนั้น แต่ไม่ขยัน มัวไปไหว้พระ ๗ วัด ๙ 
วัด ต่อให้ไปไหว้ซัก ๑๐๐ วัด ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอก มีแต่เสียเงินค่า
รถกันไม่ไหว ๙ วัดมันน้อยไป เอาซัก ๑๐๐ วัด ๑๐๐๐ วัด สิถ้าอย่างนั้น 
นีค่อืมนัไปถอืในสิง่ทีไ่ม่มปีระโยชน์ แล้วมนักไ็ปบญัญตักินัเอาเองทัง้นัน้ 
ไม่ตามพระพุทธเจ้าที่ท่านชี้แนะ
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ชาติ เหตุให้เกิดชาติคือภพ การดับชาติ ต้องดับที่ภพ ดับที่ภพ
ก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดอีก พอปฏิบัติก็ท�าให้เกิดปัญญา
ขึ้นมา เกิดจักขุงอุทะปาทิ ญาณังอุทะปาทิ ปัญญาอุทะปาทิ วิชชา  
อทุะปาท ิอาโลโกอทุะปาทิ มันกเ็ลยดับภพได้ เพราะภพมนัเป็นเหตแุล้ว
ตอนนี้ พอดับภพได้ ชาติมันก็เลยดับ ไอ้ตัวกูมันก็เลยดับ ชาติมันเป็น
ตัวกู เป็นตัวทุกข์

อุปาทานเป็นตัวทุกข์

ต่อขึ้นไปข้างบนอีก เราตั้งเป็นโจทย์ขึ้นมาใหม่ จากภพก็เป็น

อุปาทาน อุปาทานก็คือ กามุปาทาน ทิฏฐุปาทาน สีลัพพัตตุปาทาน  

อัตตวาทุปาทาน ภาษาบาลีทั้งนั้นเลย 

กามุปาทานคือ การยึดม่ันถือม่ันในกาม ในวัตถุต่างๆ เป็นบ้าน

ช่อง รถยนต์ อะไรกท็ัง้น้ัน เรยีกว่า วัตถกุาม ทน้ีีเรือ่งระหว่างเพศ กเ็รยีก

ว่ากิเลสกาม กามุปาทานคือ ความยึดมั่นถือมั่นในกาม 

ทิฏฐุปาทาน ยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นของตัวเอง นั่ง

เถยีงกนัจนหน้าเขยีวหน้าแดงกนั มันทฏิฐปุาทานทัง้นัน้ ไอ้คนนัน้กบ็อก

ของกูถูก คนนี้ก็ว่าของกูถูก นั่นคือทิฏฐุปาทาน ที่มีเหตุผลกันไปคนละ

อย่างสองอย่าง 

สลีพัพตัตปุาทาน ยดึม่ันถอืม่ันในศีลพรต พวกนีส้วดมนต์ท�าวตัร
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แปลไม่ได้ แปลแล้วจะไม่ได้บุญ ไม่ขลัง น่ันพวกสีลัพพัตตุปาทาน  

เราสวดกันสมัยก่อน ตั้งแต่หลวงพ่อเป็นเณร ก่อนจะห่มจีวรนะ ต้อง

ยะถาปัจจะยังฯ ก่อน ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง  

ยะทิทังจีวะรัง ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต  

นิชชีโว สุญโญ ฯ อะไรไม่รู้ แปลไม่ออกสักตัวเดียว ก็ว่ากันอยู่อย่างนั้น 

เพราะพระที่อยู่ก่อนท่านบอกให้ว่า เราก็ว่าตาม ไม่รู้อะไรสักตัวหนึ่ง 

ทนีีป้ฏจิจสมุปบาทน่ีเขามีไว้ท�าไม อวิชชาปัจจะยา สงัขารา สงัขาระ 

ปัจจะยา วญิญานงัฯ เมือ่ก่อนเขาไว้สวดศพ ได้มาทลีะ ๑๐ บาท ไว้ขาย ไว้

ท�าธรุกจิ ไม่ได้ไว้ปฏิบัติ อาตมากเ็ลยจ�ามาต้ังแต่เป็นสามเณรอาย ุ๑๕-๑๖ 

ปีโน่น ไม่รูเ้รือ่งเลย ถ้าหากว่าพระเดชพระคณุท่านพทุธทาสไม่แปลออก

มา เราก็ยังดกัดานอยูอ่ย่างนัน้แหละ ทนีีค้นทีย่งัดกัดานในสมยันี ้มนัยงั

มีเยอะเหลือเกิน พอท�าวตัรแปลของสวนโมกข์ขยายออกไป บางวัดก็ว่า

อย่าสวดเลย ไม่ต้องแปล แปลแล้วมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ มันจะเอาศักดิ์สิทธิ์

โน่น ไม่ได้ไปเกิดบนสวรรค์หรอกพวกนั้น มันจะเอาศักดิ์สิทธิ์ โน่น ให้

มันดักดานอยู่อย่างนั้นล่ะพวกนั้น

ทีนี้ เราได้รู ้ขึ้นมา มีพระรูปไหนบ้างล่ะที่ให้แปล มีพระรูป

ไหนบ้างที่ไปคัดพระไตรปิฎกออกมาตั้ง ๔๕ เล่ม ท่านอาจารย์ท่าน

พุทธทาสท่านท�าได้ เล่าความก่อนเกิด ตอนท่ีท่านอาจารย์พุทธทาส

จะคลอดออกมา คือท่านอยู่ที่พุมเรียง มีพระสูงอายุท่านหนึ่งแถว
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พุมเรียงนั่นแหละ ในคืนนั้น ท่านก็นิมิตว่า มีช้างตัวหนึ่ง เอางามาแทง

ตู้พระไตรปิฎกท่ีต้ังอยู่บนหัวนอนท่านพังหมดเลย พอตอนเช้าท่าน

ก็ไปบิณฑบาต ท่านถามว่าลูกใครเกิดบ้างเม่ือคืน เขาว่าเกิด ๒ คน  

คนหนึ่งก็เรียนได้เป็นทนายความ อีกคนหนึ่งก็คือพระเดชพระคุณท่าน

อาจารย์พุทธทาส คือ เด็กชายเงื้อม เขาก็เลยพุ่งไปที่โน้น เหมือนกับว่า

ธรรมชาติเขาปิดไว้ ไม่ให้เห็น 

ทีนี้คนโน้น เอ่ยชื่อเขาคงไม่เป็นไร เขาก็ตายแล้ว ชื่อนายปิ๋ว  

นายป๋ิวเขากเ็รียนไปๆ ได้เป็นทนายความ ส่วนท่านอาจารย์พทุธทาสท่าน

ก็เป็นเด็กวัด พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย บรรพบุรุษก็หนักแน่นในพระพุทธ

ศาสนา เพราะฉะนั้น เด็กชายเงื้อมนั่นแหละ ก็คือท่านอาจารย์ท่าน 

พุทธทาส แล้วท่านก็เป็นช้างท่ีมาแทงตู้พระไตรปิฎกพังหมดเลย เห็น

ไหม ชีวิตของท่านที่ได้รางวัล UNESCO นั่น ก็สมควรแล้ว นี่ไม่ใช่จะ

เชียร์อาจารย์เอง ก็คนอื่นไม่เห็นถึงขนาดนั้นเลย แล้วก็ท�าให้ท่านแปลๆ

ออกมาจนเราอ่านไม่ทัน เราอ่านกันไม่หมด สงสัยถ้าใครตายไป เกิดมา

มาอ่านต่ออีก เพราะมันเยอะแยะไปหมด แต่ตอนที่หลวงพ่อไปอยู่ที ่

สวนโมกข์ หลวงพ่อกผ่็าน ผ่านด้วยการฟังแล้วเอามาปฏบิตั ิแล้วกท็บทวน 

ไปว่าท่ีปฏิบัตินี้ถูกหรือไม่ เป็นไปตามท�านองที่ท่านแปลมาไหม นี่คือ

ไม่ใช่สวดแล้วให้มนัศักด์ิสทิธ์ิ สวดแล้วต้องให้รูเ้รือ่ง แล้วเอามาปฏบิตัไิด้

ที่ตั้งหัวข้อไว้ว่าอุปาทาน กามุปาทาน ทิฏฐุปาทาน คือยึดถือทิฏฐิ
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ตัวเอง สีลัพพัตตุปาทาน คือยึดมั่นถือมั่นในเรื่องศีลพรต มารับศีลเพื่อ
ไปสวรรค์กัน ไม่ใช่เพื่อขัดเกลากายวาจา นั่นเรียกว่า สีลัพพัตตุปาทาน 

ตวัทีส่ี ่อตัตวาทปุาทาน กค็อื อตัตา แล้วกอ็ปุาทาน เอามาเชือ่มกนั 
คือเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตน ว่าตัวกู และของกูก็ตามมา 

เราก็ต้ังโจทย์ขึน้มาว่าอปุาทานสีน่ัน้ เป็นตวัทกุข์ เหตเุกดิอปุาทาน 
เหตุเกิดทุกข์นัน้กค็อืตวัตณัหา เหตเุกดิของอปุาทานคอืตณัหา ความดบั
ของอปุาทานต้องดบัทีต่ณัหา การดบัตณัหาต้องดบัด้วยอรยิมรรคมอีงค์
แปดตามเคย เมื่อปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด ตัณหาก็จะดับ พอ
ตัณหาดับ อุปาทานมันจะอยู่กับใครล่ะ อุปาทานมันก็ดับ เพราะเหตุมัน
ดับ ผลมันก็ดับ

ตัณหาเป็นตัวทุกข์
ต่อไปเราก็ตั้งโจทย์ขึ้นมาอีก มันต้องเข้าใจเข้าสักครั้งแหละ ๑๑ 

ครั้ง ๑๒ ครั้งนี้ ถ้าใครเข้าใจซักครั้งก็จะเข้าใจหมด เราตั้งโจทย์ ตัวทุกข์
ก็คือตัวตัณหา ตัณหาแปลว่าความอยาก 

• กามตัณหา ตัณหาในกาม ความอยากมี 
• ภวตณัหา ความอยากเป็น กอูยากจะเป็นผูแ้ทน เป็นรฐัมนตรี 

เป็นนายก คือความอยากทั้งนั้น ถ้าอยากก็เป็นตัณหา แต่ถ้า
ท�าไปด้วยอ�านาจของสติปัญญา ไม่ใช่อ�านาจของความอยาก 
ไม่ชื่อว่าตัณหา มันก็ไม่ต้องทุกข์ 
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• วิภวตัณหา มันอยากมีก็ไม่มี อยากเป็นก็ไม่ได้เป็น มันก็มา

อยากตัวที่สาม อยากตาย มันก็เลยได้ตายกันทุกวันเห็นไหม 

เดี๋ยวก็ยิงตัวตาย กระโดดสะพานตาย มีวิธีต่างๆ นี่พวกหา

เรื่องตายทั้งนั้น มันขาดอะไร ก็ขาดปัญญานั่นแหละ แหม 

ท�านาเพลี้ยลง ไปผูกคอตาย เฮ้อ หมดปัญญาเลย เห็นไหม 

ไม่มีปัญญาเลย ก็มันมีวิธีก�าจัดเพลี้ย แต่ท�าไมไปผูกคอตาย  

เมื่อวานเอง ที่สุพรรณบุรี ไปดูข้าวเพลี้ยลงหมด มันหมดก็ท�า

ใหม่สิ แล้วมันเรื่องอะไรไปตายท�าไม 

มคีนหนึง่มาหาหลวงพ่อ ตอนทีพ่ายลุงหนัก อยูแ่ถวปากพยนู ผม

หมดท่าแล้ว สวนยาง ๒๐ ไร่ล้มหมด อ้าว ก็ให้มันล้มไปสิ มันโดนพายุ 

แล้วจิตคุณยังมีไหม คุณท�าจิตอย่าให้มันล้มสิ จิตยังมีอยู่ แล้วก็หาวิธี 

ต้นไหนยังไม่ล้มถึงดิน ก็จัดการดึงมันขึ้นไป แล้วขุดหลุมให้มัน ปลูก

มันใหม่ ท�าให้ได้ เราท�ามัน อย่าให้มันท�าเรา 

ฉะนั้น เสียอะไรก็แล้วแต่ อย่าให้เสียใจ ถ้าใจเสียไปแล้ว หมด 

ไม่มีอะไรเหลือ ฉะนั้น จิตใจอย่าเสีย สติปัญญาอย่าเสีย ไม่ต้องกลัว 

ทุกอย่างมีทางออกทั้งนั้น อย่าไปผูกคอตายเพราะเพลี้ยลงในนา มันล้ม

ละลายก็ให้มันเสียไป เขาเสียเงินกันเป็นล้านๆ เป็นสิบล้าน ก็เมื่อก่อนที่

ไม่มอีะไร ท�าไมมนัอยูไ่ด้ พอมีอะไรขึน้มาแล้ว ท�าไมอยากตายขึน้มาพอ

ล้มละลาย ไม่ต้องกลวั ไม่เป็นไร ท�าจติให้เข้มแขง็ไว้ การทีจิ่ตจะเข้มแขง็
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ได้ ต้องอาศัยปัญญา มีปัญญาหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้ ถ้าใจไม่เสียแล้วไม่

เป็นอะไร ไม่มีปัญหาทั้งนั้น แก้ไปตามความสามารถที่ท�าได้

ทีห่ลวงพ่อมาอยูท่ี่น่ี เรือ่งต่างๆ นานา มันเยอะแยะไปหมด ไม่กลวั 

อะไรก็ไม่กลัว พูดค�าเดียวว่าไม่กลัว เราจะต้องท�าได้ มันยากล�าบากเท่า

ไหร่ เราจะต้องท�าได้ อุปสรรคต่างๆ เรือ่งคน เรือ่งมาตัง้วดัอยูก่ลางเมอืง 

ศาลากลางอยู่ตรงน้ัน ที่ว่าการอ�าเภออะไรก็อยู่ตรงนั้น หลวงพ่อมาอยู่

ตรงนี้ ลองคิดดูสิท�าไมถึงท�าได้ ต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณธรรม 

มีเหตุมีผลทั้งนั้นเลย มันหลายเรื่องอุปสรรคมากมาย กว่าจะเป็นอย่าง

นี้ได้มันยากมาก 

เมื่อก่อนนี้มีพระเยอะ ตอนที่ก่อสร้างมีพระ ๑๐ รูป ๑๕ รูป ตอน

ที่ก่อสร้างมันสนุก พอเข้าปฏิบัติเท่าน้ันแหละ พระค่อยหดลงไปทีละ

นิดๆ หดจนเหลือองค์เดียวแล้วตอนน้ี เห็นไหม องค์เดียวหลวงพ่อ

ก็ไม่กลัว ให้หลวงพ่อมีโอกาสบรรยายธรรมให้ญาติโยม ให้โยมได้มา

ที่ตรงนี้ ได้มาปฏิบัติธรรม และมีโอกาสที่จะไปต่างจังหวัดที่ไหนๆ ไม่

เป็นไร เพราะฉะนั้น ไม่กลัว เรื่องนี้ไม่กลัวเลย เพราะชีวิตของหลวงพ่อ

ก็รู้แล้วว่าแค่ ๘๐ หรือมากกว่า ๘๐ ก็คงไม่เท่าไหร่ แต่ชีวิตที่เหลือนั้น

หลวงพ่อมอบให้ญาติโยมทุกคนแหละ ชีวิตที่นั่งอยู่ตรงนี้ มันไม่ใช่ของ

หลวงพ่อแล้ว เป็นของญาติโยมแล้ว ฉะนั้น หลวงพ่อต้องท�าประโยชน์ 

ท�าประโยชน์อย่างเดียว 
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ต้องท�าเรือ่งนี ้อยูน่ิ่งเฉยไม่ได้ หลวงพ่อกคิ็ดว่าท�าไมพระพทุธเจ้า
ท่านไม่หยดุเลย ต้องเดินไปโปรดคนน้ันท่ีตรงน้ี ต้องเดนิไปโปรดเขาอยู่
เรื่อยๆ ไม่ได้หยุด ก็เพราะพลังมันเหลือ พลังที่เราภาวนาเกิดสติปัญญา
ขึ้นมานี่ พลังเหลือนั้นแหละที่ต้องให้คนอื่นเขา 

พลังที่เหลือนี้ก็เคยพูดที่สวนโมกข์กรุงเทพว่า พระอรหันต์หรือ
พระพุทธเจ้าท่านมีพลังเหลือ ร่างกายของท่านดับแล้ว แต่พลังที่เหลือ
อยู่คือพลังแห่งสติปัญญา พลังแห่งธรรมะยังเหลืออยู่ ได้ช่วยพวกเรา
ให้มีพลังข้ึนมา ถ้าเราก่อนหลับก่อนนอนก็สวดมนต์ แล้วก็ขอพลังต่อ
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระธรรม พระอรหันต์น่ันแหละ ให้พลังนั้นมา
เข้าที่จิตใจของเรา ให้เรามีพลังที่เข้มแข็งขึ้น ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า 
momentum คือพลังที่เหลือ เหมือนกับรถ วิ่งเสร็จแล้วเราไม่เบรก มัน
ก็ยังวิ่งได้ นั่นแหละคือพลังเหลือ ฉะนั้น คือพลังตัวนี้ พระพุทธเจ้าเลย
ไม่ได้หยุดเลย 

หลวงพ่อเวลาพดูธรรมะไม่เคยเหน่ือยเลย สบาย แล้วกส็นกุด้วย 
โยมเขาฟัง แล้วได้เอาไปปฏิบัติ เหมือนเราได้จติวิญญาณเขา แล้วเขาไป
จดัการกนัเอง หลวงพ่อตายไปกไ็มม่ปัีญหาแลว้ ไดฝ้ากได้ฝังกนัไว้แลว้ 
แล้วเราก็ปฏิบัติกันต่อไปๆ มันก็ไม่สูญหายสิ ธรรมะนี้ก็ไม่หายไปไหน 
มันก็ยังอยู่ในเมืองมนุษย์นี้ พอเราปฏิบัติแล้วรู้แล้ว ต่อไปเราก็ฝากให้
คนอื่นอีก ให้ลูกให้หลาน ให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่ พลังนั้นก็ไม่ได้หาย
ไปไหน ก็ยังอยู่ต่อ ต่อ ต่อ กันไป นี่มันเป็นอย่างนี้
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กลับมา พออุปาทานดับไป ตัวตัณหามันก็เป็นตัวทุกข์อีก ทุกข์
ไหมลองคิดดูสิ พอมันเกิดอยากขึ้นมาแล้วมันทุกข์ไหม แหม...รถมัน
มีอยู่แล้ว ไม่ใช่ไม่มี แต่มัน ๓ ปีแล้ว ๓ ปีล้อมันก็ยังหมุนอยู่ไม่ใช่เหรอ 
ไปเห็นที่มันออกมาใหม่โน่น รถมันออกทุกวัน มันเปลี่ยนแปลงกระจก
บ้าง อันนั้นบ้าง อันนี้บ้าง มันก็ครือกันนั่นแหละ แต่เสร็จแล้วอยาก โอ๊ย  
คันนี้ไม่ดีแล้ว เอาไปเทิร์นเถอะ แล้วก็เอาเงินเดือนเงินดาวน์นั่นแหละ 
โปะลงไปอีก นี่ใคร ก็ตัวตัณหานั่นแหละ ตัวตัณหาเป็นตัวอยาก อย่าง
คนที่มีเมียหลายคน มันก็เหมือนกันแหละคนไหน คนไหน เหมือนกัน
ทั้งนั้น แต่ว่ามันอยาก เห็นไหม เรียกกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 
คือ ความอยาก ตัณหานี้ ตั้งเป็นตัวทุกข์ จะได้เข้าใจง่ายๆ 

ตัณหาเป็นตัวทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ก็คือเวทนา สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ตัวเวทนาคือตัวเหตุให้เกิดตัณหา ฉะนั้น 
การที่จะดับตัณหา ต้องไปดับท่ีเหตุมัน คือ ดับที่เวทนา จะดับเวทนา
ก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด พอปฏิบัติแล้ว ได้ปัญญาคือ  
จักขุงอุทะปาทิ ญาณังอุทะปาทิ ปัญญาอุทะปาทิ วิชชาอุทะปาทิ อาโลโก  
อุทะปาทิ ได้ปัญญามาแล้วก็เห็น อ้อ ไอ้ตัวเวทนา สุขเวทนามันก็คือ
ทุกข์ ทุกขเวทนามันก็คือทุกข์ อทุกขมสุขเวทนามันก็คือไอ้ตัวโง่ ทีนี้ ทั้ง 
สขุเวทนา ทกุขเวทนา อทกุขมสขุเวทนานัน้ เหมอืนกนั เหมอืนทีห่ลวงพ่อ 
พูดเมื่อคืน เหมือนกันเพราะเกิด-ดับเหมือนกัน สุขเวทนาก็เกิด-ดับ 

ทุกขเวทนาก็เกิด-ดับ อทุกขมสุขเวทนาก็เกิด-ดับ มันก็เลยเหมือนกัน 
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การจะดับตัณหา ต้องดับที่เหตุ เหตุก็คือเวทนา จะดับตัณหาจึง

ต้องดบัทีเ่วทนา การจะดบัเวทนากต้็องปฏบิตัติามอริยมรรคมอีงค์แปด 

แล้วก็เอามาดับท่ีตัวเวทนา พอตัวเวทนามันดับ ตัณหามันก็ดับ นี่หนึ่ง

ตัณหา สองเหตุเกิดของตัณหา สามความดับของตัณหา สี่หนทางให้ถึง

ความดับของตัณหา 

ถ้าเราให้แจ่มแจ้งเข้าไปอีก หน่ึง ตัณหาเป็นตัวทุกข์ สองเหตุให้

เกิดทุกข์ คือ เวทนา สาม การดับทุกข์มันคือการดับที่ตัวเหตุคือ เวทนา 

สี่หนทางแห่งความดับทุกข์ก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด แล้ว

ก็ได้ปัญญามาตามที่ต้องการ แล้วตัณหามันก็ดับ ไปสังเกตดูสิ ตัวนี้

แหละชดัเจนท่ีสดุ เพราะตณัหานัน่มทีกุคนเลย ไม่เรือ่งลกู กเ็รือ่งเมยี ไม่

เรื่องเมียก็เรื่องบ้าน ไม่เรื่องบ้านก็เรื่องรถ เรื่องเครื่องซักผ้า เรื่องตู้เย็น 

ทั้งนั้นแหละ เครื่องเสียง อะไรต่างๆ ทั้งนั้นเลย กล้องถ่ายรูป เหมือนกัน

ทัง้นัน้ เดีย๋วรุ่นใหม่มนักอ็อกมา ออกมา หลวงพ่อเลกิเล่นเลย พอ ไม่เอา

แล้ว ไม่ตามใจมันแล้ว ดีแค่ไหนก็ไม่ตามใจมันเสียอย่าง พอ ไม่เป็นไร 

ถือคาถาว่า พอ พอ

นี่ตัณหาต่างๆ มันมีทั้งนั้นเลย มันขึ้นอยู่กับว่าอยากกับอะไร ถ้า

อยากกบัสตปัิญญา ไม่เรยีกว่าตณัหา แต่ถ้าอยากด้วยความอยากเพยีวๆ 

นั่นแหละ มันตัณหา ถ้าอยากแล้วมันเป็นทุกข์ ไม่ต้องอย่างอื่นหรอก 

เข้าไปในร้านเสื้อผ้านี่ ลืมหมดเสื้อผ้าที่อยู่ที่บ้าน ลืมหมดเลย นับไม่ถูก

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
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แล้ว พอไปเหน็ แหม อันน้ีมันดอกสวย น่าจะเอาไปใส่ตอนสงกรานต์ มา

แล้ว มาแล้ว ตัณหาทัง้น้ัน มันไม่จบ ตณัหาน่ีมันไม่จบ มนัไม่อิม่ ตณัหานี่ 

โยมรู้ไหว่ามันเป็นยังไง มันไม่มีหรููด พอเข้าก็ออกโพล่งไป ไม่มีหูรูด แต่

ถ้ามหูีรดู คอื สติปัญญา มนัรูท้ีรู่ท้างว่าจะไปถ่ายทีไ่หน ฉีท่ีไ่หน เพราะมนั

มีหูรูด แต่ตัณหามันไม่มีหูรูด นี่จ�าง่ายๆ ตัณหานี่ล�าไส้มันตรง 

ทีนี้ตัณหาเป็นตัวทุกข์ เหตุเกิดของตัณหาก็คือเวทนา ความดับ

ของตัณหาก็คือต้องดับเวทนา หนทางให้ถึงความดับตัณหาก็คือ การ

ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดเหมือนเดิม 

เวทนาเป็นตัวทุกข์ - เหตุให้เกิดเวทนาคือผัสสะ

ทนีีเ้รากต็ัง้โจทย์อกี ตวัเวทนานี ้เป็นตวัทกุข์ สขุเวทนา ทกุขเวทนา 

อทุกขมสขุเวทนาเป็นตวัทกุข์ เหตใุห้เกดิทกุข์กคื็อตวัผสัสะ ตวัผสัสะคอื

อะไร คอืตัวกระทบ ตากระทบรปู หกูระทบกบัเสยีง จมกูกระทบกบักลิน่ 

ลิ้นกระทบกับรส ผัสสะทั้งนั้น จนใจถึงกับธรรมารมณ์ เขาเรียกผัสสะ 

ทนีี ้หนึง่เวทนา สองเหตเุกดิของเวทนาคอืผสัสะ สามความดบัของเวทนา

ต้องดบัท่ีผสัสะ ส่ีวธิปีฏบิตัเิพือ่ให้เวทนาดบั ต้องปฏบิตัติามอรยิมรรคมี

องค์แปด เมือ่ปฏบิตัติาม มนักเ็กดิตวันัน้ขึน้มาอกี จักขงุอทุะปาท ิญาณงั 

อุทะปาทิฯ นั่นแหละ พอเกิดตัวนั้นขึ้นมา ก็เอามาดับที่ตัวผัสสะ 

ที่ตัวผัสสะนี้ พอตาเห็น ก็สักแต่ว่าเห็น ไม่ต้องไปรักไปเกลียด
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มัน หูได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน ไอ้ “สักแต่ว่า” นั่นแหละ มันคือตัวปัญญา 

เหน็ดอกไม้สวย ก็สักแต่ว่าสวย แต่พอมนัพ้นเวลานีไ้ปแล้ว มนักไ็ม่สวย

แล้ว นั่นเราใช้ปัญญาแล้ว คือ ใช้หลักอนิจจัง อนัตตามาคุมทุกๆ เรื่อง 

ถ้าเราดวู่ามนัสวย ดูว่ามันหล่อ ดูในปัจจบุนัน่ีส ิเลง็ลงไปเลย สวย

ที่ตรงไหน ผู้หญิงสวยที่ตรงไหน ผู้ชายหล่อที่ตรงไหน หล่อที่จมูก ก็ใช้

มีด ใช้ปัญญา เฉือนเอาจมูกมันออกมา เอามาวางไว้บนกระดาษขาวๆ 

เอ้า คิ้วมันสวย ลอกค้ิวมันออกมาวางไว้ ลูกตาของผู้หญิงคนนั้นสวย 

ทีจ่รงิมนัใส่ตาปลอมทัง้นัน้ ควกัลกูตาออกมาวางไว้ เปลอืกปากมนัสวย 

เอามีดไปเฉือนเปลือกปากมาเลย สวยที่ตรงไหน ใช้ปัญญาในปัจจุบัน

นี่แหละ ให้เราหาจุดให้พบว่าสวยที่ตรงไหน หล่อที่ตรงไหน หาจุดพบ

แล้ว เฉือนออกมาเลยด้วยจิตที่ประกอบด้วยปัญญา นั่นแหละจักขุง 

อุทะปาทิ ญาณังอุทะปาทิฯ ที่เหยียดออกไปอีก ใช้ในปัจจุบันเลย อย่าง

นั้นแน่นอนที่สุด แต่ข้อส�าคัญคือต้องเอาสัมมาสติ บอกแล้วที่ส�าคัญใน

อริยมรรคคือต้องสติ ถ้าขาดสติขาดหมด แกงไม่ถึงเกลือ ไม่มีน�้าปลา

ก็เลยจืดชืด ฉะนั้น ต้องมีสติดึงปัญญามา พอจะเกิดผัสสะขึ้นมา มีสติ 

แล้วก็มีปัญญามาผ่าตัดเลย พอผ่าตัดเสร็จจบ ไม่ติดอกติดใจแล้วทีนี้ 

หมดความติดอกติดใจ 

นี ่ตัง้โจทย์ขึน้มาว่า เวทนาคือตัวทุกข์ เหตุให้เกดิเวทนาคอืผสัสะ  

ผัสสะทางตา ผัสสะทางหู ผัสสะทาจมูก ผัสสะทางลิ้น ผัสสะทางกาย 

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
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ผัสสะทางใจ สักแต่ว่า ค�าว่าสักแต่ว่า คือ ปัญญา ส�าเร็จรูปมาจากการ

ปฏบัิติตามอริยมรรคมอีงค์แปด พอเหน็ กเ็ลยสกัแต่ว่าเหน็ มนักเ็ลยจบ 

เออ ถ้ามันตายแล้วมันเป็นยังไง ถ้าไปโดนสึนามิที่ญี่ปุ่น แล้วมันไม่กอง

กันเหรอทีนี้ มันก็หมดสวย หมดงาม หมดหล่อกันทั้งนั้น หลวงพ่อนะ

อยากเหน็คนทีต่ายมากๆ เป็นกองอย่างนัน้ อยากเหน็ไอ้นีแ่ขนขาด ไอ้นี่

ขาขาด ไอ้นีค่อขาด ไอ้นีไ่ส้ทะลกัออกมา ชอบ ชอบเลยอย่างนัน้ เราจะได้

ปลง เราไปเหน็คนสวยเข้า เอาภาพน้ันมาทาบป๊ับเข้าไป ได้ทีเ่ลยทนีี ้เหน็

คนหล่อ ก็เอาภาพนั้นมาทาบ จบเลยไม่ต้องใช้เวลานาน ชั่วเสี้ยววินาที

เดียว จบ หนังนั้นม้วนไม่ยาว สั้นนิดเดียว ตัองใช้ปัญญา 

เพราะฉะนั้น ผัสสะคือการกระทบ พอกระทบก็ “สักแต่ว่า”  

พอสวยก็ “สักแต่ว่า” หล่อก็ “สักแต่ว่า” พอ “สักแต่ว่า” มันก็จะดับทันที 

นั่นคือเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด พอปฏิบัติแล้วก็ท�าให้ผัสสะ

ดับ พอผัสสะดับ เวทนาก็อยู่ไม่ได้ สุขเวทนาที่เราเข้าไปพอใจมัน ก็เลย

เลกิความพอใจมนั พอทาบแล้วมันหมดสทิธิแ์ล้ว หมดท่าแล้ว สขุเวทนา

กต็ัง้อยูไ่ม่ได้ ทกุขเวทนากต็ัง้อยูไ่ม่ได้ อทกุขมสขุเวทนากต็ัง้อยูไ่ม่ได้ เขา

เรยีกว่าไม่มนีนัท ินันทแิปลว่าความพอใจ พอนันทไิม่เกดิ มนักจ็บ ถงึว่า

เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ

ดับ ว่าง สงบ เย็น
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ผัสสะเป็นตัวทุกข์ - เหตุให้เกิดทุกข์คือสฬายตนะ

ทนีีเ้รากม็าตัง้โจทย์อกี ตัง้โจทย์ทีผ่สัสะ ผสัสะเป็นตวัทกุข์ ผัสสะ

ทั้งหกนั่นแหละ ผัสสะทางตา ทางหู จมูก ลิ้น กาย ใจ ผัสสะเป็นตัวทุกข์ 

เหตุให้เกิดทุกข์คือสฬายตนะ สฬายตนะก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  

หกทาง นั่นคือประตูหน้าต่าง ๖ บาน พอตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ท�าหน้าที่ 

ตามีหน้าที่ดู หูมีหน้าที่ฟัง มันท�าหน้าที่ตามธรรมชาติของมัน 

ผัสสะเป็นตัวทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์คือสฬายตนะ คือ ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ใจ ฉะนั้น การจะดับผัสสะ ต้องดับที่สฬายตนะ คือ ดับที่ ตา หู 

จมกู ลิน้ กาย ใจ วธิดัีบ ตา ห ูจมูก ลิน้ กาย ใจ ต้องปฏบิตัติามอรยิมรรค

มีองค์แปด พอปฏิบัติแล้ว สฬายตนะคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจดับ เมื่อ

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจดับ ผัสสะมันก็ดับ เลิกยึดมั่นถือมั่นมัน 

แต่หลวงพ่อใช้วิธอีย่างน้ี ตาไม่ใช่ก ูหไูม่ใช่ก ูจมกูไม่ใช่ก ูลิน้ไม่ใช่

กู กายไม่ใช่กู ใจไม่ใช่กู เรียนลัดกันอย่างนั้นเลย แต่ถ้าตากู หูกู อวิชชา

มันเกิดแล้วที่ตา หูฯ นั่นแหละ หลวงพ่อก็เลยท่องๆๆ เดินท่องอยู่อย่าง

นั้นแหละ ตาไม่ใช่กู หูไม่ใช่กู มันก็ดับ ถ้าตาไม่ใช่กู หูไม่ใช่กู ผัสสะมัน

ก็ดับ 

สฬายตนะเป็นตัวทุกข์ – เหตุให้เกิดทุกข์คือนามรูป

เมือ่ผสัสะดบั เพราะสฬายตนะดบั เรากต็ัง้สฬายตนะเป็นตวัทกุข์

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
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ขึ้นมาอีก สฬายตนะคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจเป็นตัวทุกข์ เหตุให้เกิด

ทุกข์คือ นามรูป นามรูปก็คือ กาย กับ ใจ นั่นแหละ การดับทุกข์ต้อง

ดับนามรูป ถ้าไม่ดับนามรูป สฬายตนะก็จะไม่ดับ สฬายตนะมันเป็น

ประตหูน้าต่าง มนัตดิอยูก่บักายน่ีแหละ ตากต็ดิอยูก่บักาย ห ูจมกู ลิน้ฯ  

ทั้งนั้นแหละ 

เมื่อสฬายตนะเป็นตัวทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์คือนามรูป การจะดับ

สฬายตนะ ก็ต้องดบัทีน่ามรปู ไม่ใช่มาดบัทีต่วัสฬายตนะ การจะดบันาม

รปูกต้็องปฏบิตัติามอรยิมรรคมีองค์แปดเหมือนเดมิ แล้วกไ็ด้ส�าเรจ็รปู

มาด้วยปัญญา จกัขงุอุทะปาทิ ญาณงัอุทะปาทิฯ นัน่แหละ พอได้ปัญญา

มาแล้ว ก็เอามาดับที่นามรูป คือ กาย กับใจ หลวงพ่อก็ท�าอย่างนั้นอีก 

กายไม่ใช่กู ใจไม่ใช่กู เรียนลัด แต่ก่อนก็ปฏิบัติอยู่อย่างนั้น เดินเวียน

รอบหอระฆัง ไปโน่น บางทีเดิน ๓ รอบเลย กายไม่ใช่กู ใจไม่ใช่กู กาย

ไม่ใช่ก ูใจไม่ใช่ก ูเดนิเวียนอยูอ่ย่างน้ัน ต่อไปมันกแ็ตกฉานเอง มนักร็ูเ้อง 

เสร็จแล้วสฬายตนะมันกดั็บ เราท�าให้มันซ�า้ ซ�า้ ดับให้มนัซ�า้ ซ�า้ ต่อไปมนั

ก็ดับเอง มันก็รู้ทันเอง เพราะเราใช้สติในอริยมรรคมีองค์แปดนั่นแหละ

นามรูปเป็นตัวทุกข์ – เหตุให้เกิดทุกข์คือวิญญาณ

พอเสร็จแล้ว เราจะดับนามรูป เราก็ตั้งอีก นามรูปเป็นตัวทุกข์ 

เหตุให้เกิดทุกข์ก็วิญญาณ วิญญาณคือตัวรู้ แต่เมื่อก่อนมันรู้โง่ๆ ไอ้รู้
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นี่คือกูรู้ ที่สอนรู้ๆ กันนั่นแหละ พอกูรู้ กายใจก็เป็นของกู สฬายตนะก็

เป็นของกู ผัสสะก็เป็นของกู เวทนาก็เป็นกู รู้นั้นก็เลยเป็นกูหมด เพราะ

อะไร เพราะวญิญาณตวันัน้มนัถกูควบคมุโดยอวชิชา มนักเ็ลยกลายเป็น

กูรู้ขึ้นมา ไปไหนมันก็แบกรู้ไปด้วย ไม่เบื่อ ไม่รู้ว่าหนัก

เมือ่นามรปูเป็นตัวทุกข์ เหตุเกดิทุกข์กคื็อวิญญาณ การดบันามรปู  

ต้องดบัทีต่วัวญิญาณ ดับวิญญาณต้องปฏิบตัติามอรยิมรรคมอีงค์แปด  

เมื่อปฏิบัติ เราก็ได้ปัญญาส�าเร็จรูปมา คือ จักขุงอุทะปาทิ ญาณัง 

อุทะปาทิฯ นั่นแหละ แล้วก็ดับวิญญาณ พอดับวิญญาณ นามรูปก็ดับ 

คือดับเหตุมัน ต้องดับที่เหตุมันเสมอ 

พระอัสสชิท่านบอกกับสารีบุตรว่า ธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดน

เกดิ พระตถาคตตรสัเหตุแห่งธรรมน้ัน และความดับแห่งธรรมนัน้ เพราะ

ฉะนั้น ทุกตัวนั่นแหละ มันมีทั้งทุกข์ มีทั้งเหตุ ในนั้นมีทั้งตัวทุกข์ มีเหตุ

ให้เกิดทุกข์ มันเป็นอย่างนั้นตลอดไปนั่นแหละ ทีนี้พอเราเอาอริยมรรค

มีองค์แปดมาปฏิบัติ แล้วก็ดับตัววิญญาณ ตัวนามรูปมันก็ดับ 

วิญญาณเป็นตัวทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ คือสังขาร 

ต่อไปเราก็ตั้งโจทย์อีก วิญญาณเป็นตัวทุกข์ วิญญาณนี้ไม่ใช่

วิญญาณผีนะ วิญญาณที่รู้นั่น วิญญาณที่รู้ทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง

ลิ้น ทางกาย ทางใจ ตัวรู้นั่นเขาเรียกวิญญาณ วิญญาณที่เป็นผีที่ตายไป
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แล้วโน้นอย่าไปยุง่กบัมัน ตดัตวัวญิญาณน้ีแหละ ถ้าดบัตวัวญิญาณนีไ้ด้

แล้ว ก็ไม่ต้องไปเป็นวญิญาณโน้นแล้ว ทนีีถ้้าสมมตผิมีาหลอกเรา เรากร็ู้

จากวญิญาณนีแ้หละว่าตาเห็น กร็ูก้บัวิญญาณท่ีเกดิทางตานัน่แหละ ถ้า

ได้ยินเสียง ก็ด้วยวิญญาณทางหู เรียกโสตวิญญาณ วิญญาณนี้หมาย

ถึงวิญญาณหก คือ วิญญาณทางตา วิญญาณทางหู วิญญาณทางจมูก 

วิญญาณทางลิ้น วิญญาณทางกาย วิญญาณทางใจ 

วิญญาณเป็นตัวทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ก็คือสังขาร ความดับทุกข์

ก็ต้องดับที่สังขาร ที่เหตุมัน ไม่ใช่มาดับที่ตัววิญญาณ ต้องดับที่ตัว

สังขาร กายสงัขาร วจสีงัขาร มโนสงัขาร ดบัทีต่วัสงัขารกต้็องปฏบิตัติาม

อริยมรรคมีองค์แปด ให้มีพลัง พอมีพลังพอได้ปัญญามา ก็ดับสังขาร 

แล้ววิญญาณมันก็อยู่ไม่ได้ วิญญาณมันก็ดับ นั่นคือดับที่ตัวเหตุ ตัว

เหตุมนัท้ังนัน้ ธรรมเหล่าใดมีเหตเุป็นแดนเกดิ พระตถาคตตรสัเหตแุห่ง

ธรรมนั้น และความดับแห่งธรรมนั้น พระองค์มีปกติตรัสอย่างนั้นเป็น

ธรรมดา นี่เป็นเรื่องธรรมดา พระองค์ต้องตรัสอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ 

สังขารเป็นตัวทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์คืออวิชชา

ทีนี้ยังเหลืออีก ๒ ตัว สังขาร กายสังขาร สังขารทางกาย สังขาร

แปลว่ากระท�า กายสังขาร การกระท�าทางกาย วจีสังขารก็คือการพูด  

มโนสังขารก็คือตัวคิด เรียกว่าใจ ใจคิด สังขารเป็นตัวทุกข์ เหตุให้เกิด
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ทกุข์กค็อือวชิชานัน่แหละ การทีจ่ะดับสงัขาร ต้องดับทีต่วัอวชิชา อวชิชา

จะดับอย่างไร ก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด เห็นไหม ขึ้นไปถึง

ตวัต้นมนัแล้ว ดบัอวชิชาต้องปฏบิตัติามอรยิมรรคมอีงค์แปด พอปฏบิตัิ

ก็เกิดจักขุงอุทะปาทิ ญาณังอุทะปาทิ ปัญญาอุทะปาทิ วิชชาอุทะปาทิ  

อาโลโกอทุะปาท ิเกดินิโรธขึน้มา เรยีกว่าเกดิปัญญาขึน้มา พอเกดิปัญญา

ขึ้นมาแล้ว ก็มาดับที่ตัวอวิชชา พอดับอวิชชา สังขารมันก็ดับ 

อวิชชาเป็นตัวทุกข์

อวชิชาเป็นตวัทกุข์ ตวัน้ีมันส�าคัญ ตวัต้นมันส�าคญั หลวงพ่อต้อง

คิด คิด คิด คิด วิจัย วิจัย เขาไม่ได้ว่าไว้อย่างละเอียด เราก็เลยต้องใช้

สมองกันนานเหมือนกัน 

อวชิชาคอืตวัทกุข์ ทีเ่อาจติโง่มาเป็นตวัก ูของกน่ัูนแหละเป็นตวั

ทกุข์ เหตุให้เกดิทุกข์เพราะมันโง่ เพราะอวชิชาตวัน้ันมนัโง่ เพราะมนัไม่รู้

อรยิสจัสีน่ัน่แหละ นัน่กคื็อเหตขุองอวิชชา หน่ึง อวิชชา สองเหตเุกดิของ

อวชิชา กค็อืสมทุยั สามความดับอวิชชา สีจ่ะดับอวิชชาต้องดบัทีเ่หต ุเรา

ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด พอปฏิบัติ เราได้นิโรธมาแล้ว คือ

เห็นแจ่มแจ้งมาแล้ว ได้ตัวปัญญา ตัววิชชามาแล้ว เราก็เอามาดับที่ตัว

สมุทัย คือ ตัวเหตุให้เกิดทุกข์ พอดับที่ตัวสมุทัย อวิชชาก็ดับ เห็นไหม 

ตัวนี้แหละที่ยาก 
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อวชิชา เหตเุกดิของอวชิชา ความดบัอวชิชา หนทางให้ถงึความดบั

ของอวิชชา ต้องท�าอย่างนั้นถึงจะได้ แล้วเป็นไงทีนี้ อวิชชาดับสังขารดับ 

สงัขารดบัวญิญาณดบั วญิญาณดบันามรปูดบั นามรปูดบัสฬายตนะดบั 

สฬายตนะดบัผสัสะดับ ผสัสะดับเวทนาดับ เวทนาดบัตณัหาดบั ตณัหา

ดับอุปาทานดับ อุปาทานดับภพดับ ภพดับชาติดับ ชาติดับ ชรา มรณะ 

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสอุปายาสดับ 

เอามาจากข้างล่างบ้าง ชรา มรณะ โสกะปะรเิทวะทกุขะโทมะนสัอุ

ปายาสดบั กเ็พราะชาตดิบั ชาตดิบักเ็พราะภพดบั ภพดบักเ็พราะอปุาทาน

ดบั อปุาทานดบักเ็พราะตณัหาดบั ตณัหาดบักเ็พราะเวทนาดบั เวทนาดบั

กเ็พราะผสัสะดบั ผสัสะดับกเ็พราะสฬายตนะดับ สฬายตนะดบักเ็พราะ

นามรูปดับ นามรูปดับก็เพราะวิญญาณดับ วิญญาณดับก็เพราะสังขาร

ดบั สงัขารดบักเ็พราะอวชิชาดบั อวชิชาดบักเ็พราะเหตใุห้เกดิอวชิชามนั

ดบั เหน็ไหม พออวชิชาดบั สงัขารดบัฯ เวยีนขึน้เวยีนลงอย่างนัน้ เอาขึน้

ลง ขึ้นลง เราจะเข้าใจ แล้วจะเห็นแจ้ง

ก่อนอืน่เราต้องจ�า และปฏิบัติอรยิมรรคมอีงค์แปด ต่อไปอรยิสจัสี่  

จ�าไม่ยาก แต่ต้องเข้าใจ ต้องรู้ ทีน้ีปฏิจจสมุปบาท ตัวละครแต่ละตัว

ต้องจ�าให้ได้ สามอย่างนี้มันเกี่ยวโยงกัน อริยสัจสี่ก็ ทุกข์ เหตุให้เกิด

ทุกข์ ความดับทุกข์ หนทางให้ถึงความดับทุกข์ พระพุทธเจ้าพระองค์รู้

อริยสัจสี่ พระองค์ก็เลยท�าอย่างนี้ ไม่ใช่ดีดน�้ามนต์ 
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• หนึ่ง ทุกข์เป็นอย่างน้ีๆ ทุกข์เป็นสิ่งท่ีเราควรก�าหนดรู้ เรา

ก�าหนดรู้ได้แล้ว 

• สอง เหตใุห้เกดิทุกข์เป็นอย่างน้ีๆ เหตุให้เกดิทกุข์เป็นสิง่ทีเ่รา

ควรละ เหตุให้เกิดทุกข์เราละได้แล้ว 

• สาม นิโรธ นิโรธคือความดับทุกข์ ความดับทุกข์เป็นอย่างนี้ๆ 

ความดับทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรท�าให้แจ้ง ความดับทุกข์เป็นสิ่ง

ที่เราท�าให้แจ้งได้แล้ว 

• สี ่หนทางให้ถงึความดบัทกุข์ กค็อือรยิมรรคมอีงคแ์ปด กค็อื 

สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปโปฯ เป็นอย่างนี้ๆ อริยมรรคมีองค์

แปดเป็นสิง่ท่ีเราควรปฏิบัติให้เกดิมี อรยิมรรคมอีงค์แปดเรา

ท�าให้เกิดมีได้แล้ว 

นี่อย่างละสาม เรียกว่าปริวัฏฏ์สาม ทีน้ีปริวัฏฏ์สามมันเวียนไป

เวียนมา เรียกว่าอาการสิบสอง อาการสิบสองไม่ใช่ทวัตติงสาในโน้นนะ 

ทวัตติงสานั่น เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจฯ อันน้ันมันอาการสามสิบ

สอง อันนี้มันอาการสิบสอง สาม.สี่ สิบสอง ในอริยสัจทั้งสี่นั่นแหละ 

ถ้าพระองค์ยังไม่ช�านาญในเรื่องนี้ พระองค์ก็ยังไม่ปฏิญญาว่าเป็น

พระพทุธเจ้า แต่เมือ่พระองค์ช�านาญเรือ่งการเกดิ การเหน็อรยิสจัสี ่เรือ่ง

การเหน็ขนัธ์ห้า เรือ่งการเหน็ปฏจิจสมปุบาท หรอือรยิสจัสีท่ีอ่ยูใ่นปฏจิจ- 

สมุปบาททุกๆ ตัว ตัวละสี่ๆ นั่นคือให้เห็นอริยสัจสี่ 
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ท่านอาจารย์พระเดชพระคณุท่านพทุธทาสท่านจงึบอกว่า อรยิสจัสี ่

คอื ทุกข์ สมทัุย นโิรธ มรรค เป็นอรยิสจัเลก็ ส่วนอรยิสจัใหญ่คอื ปฏจิจ- 

สมุปบาท เพราะแต่ละตัวมันมีสี่ทั้งนั้นเลย เหมือนเราท�าสร้อยคอ หรือ

สร้อยข้อมือ ท�าเป็นห่วงๆ แล้วเอามาคล้องกันเป็นสิบเอ็ดหรือสิบสอง

ห่วง จึงเรียก ปฏิจจสมุปบาท แปลว่า อาศัยกัน แล้วเกิดขึ้นๆ ถ้าเราเอา

ตัวเดียว เช่น เอาชรา มรณะ โสกะปะริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสเป็น

ทุกข์ ตัวเหตุให้เกิดทุกข์ ตัวความดับทุกข์ ตัวหนทางให้ความดับทุกข์ 

เอาไปทีละตัวๆ อย่างนัน้กไ็ด้ แต่ถ้าท�าอย่างทีห่ลวงพ่อว่านี ่เรากจ็ะเข้าใจ

ได้ง่ายกว่า ปฏิจจสมุปบาทมีหลายแง่หลายมุม เราไม่ต้องเอาทุกมุม แค่

ให้เราปฏิบัติแล้วความทุกข์มันดับ ก็ใช้ได้แล้ว 

การปฏิบัติ

ความทุกข์ดับมาจากอวิชชา นี่เห็นยากหน่อย ถ้าปัญญาเราไม่ถึง  

เอาดับท่ีเวทนาก่อน ให้ตั้งต้นที่ผัสสะ แล้วให้ตั้งที่เหตุคือสฬายตนะ  

ก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตาไม่ใช่กู หูไม่ใช่กู จมูกไม่ใช่กู ลิ้น กาย ใจ 

ไม่ใช่ก ูตาเหน็กไ็ม่ใช่กเูห็น กคื็อ รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์  

ตามันก็ท�าหน้าที่อย่างนั้น แต่อย่าให้กูมันไปท�าหน้าที่ ให้ตามันท�าหน้าที่

ไปตามธรรมชาต ิพอมันเกดิผสัสะขึน้มา เกดิเวทนาขึน้มา สตกิด็งึปัญญา

มา พอดึงปัญญามาแล้ว ก็เห็นเวทนาตัวไหนๆ เราก็เข้าใจแล้วว่า อย่าง
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นี้เรียกว่าสุขเวทนา อย่างนี้เรียกว่าทุกขเวทนา อย่างนี้เรียกอทุกขมสุข

เวทนา พอเกิดเวทนาขึ้นมา เราก็เตรียมพร้อม ดึงปัญญามา เหมือนที่

ที่เราปฏิบัตินั่นแหละ ปัญญาเอามาจากไหนล่ะ ก็เอามาจากอริยมรรคมี

องค์แปดนัน่แหละ พอได้ปัญญาน้ัน กเ็อามาดับ ดับทีเ่วทนาไม่ทนั กด็บั

ที่ตัณหาก็ได้ รู้ว่าตัณหาเป็นยังไง ดับที่ตัณหาเสียก็ยังทันอยู่ แค่ถ้าเลย

ตัณหาไป ดับไม่ทันแล้ว มันเลยไปเป็นอุปาทาน เป็นภพ เป็นชาติ เป็น

ชรา มรณะฯ ไปถึงโน่นแล้ว มันก็ทุกข์เต็มเปี่ยมแล้ว

ท้ังอริยมรรคมีองค์แปด อริยสัจสี่ แล้วก็ปฏิจจสมุปบาท ต้อง

เข้าใจเรื่องนี้ ถ้าไม่เข้าใจ มันก็ยังเว้าๆ แหว่งๆ มันก็ยังไม่อะไร ฉะนั้น 

ขอให้ทุกคนช่วยกันขยันหน่อย อย่างน้อยตอนแรกก็เข้าใจที่สวด สวด

แล้วก็ค่อยๆ เข้าใจ ซึมไปทีละนิดๆ แล้วพอปฏิบัติ มันก็จะซึมลึกทีนี้  

ซมึลกึเข้าไปอกี รูเ้องทนีี ้รูเ้อง รูอ้ย่างทีห่ลวงพ่อสอนมนัเป็นสตุมยปัญญา  

พอเอาไปคิดเองก็เป็นจินตามยปัญญา ถ้าเรารู้ด้วยการปฏิบัติ ด้วยการ

ภาวนา ตาไม่ใช่กู หูไม่ใช่กู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ใช่กู พอภาวนาไป มันรู้

ขึ้นมาจริง นั่นแหละ เรียกภาวนามยปัญญา เกิดปัญญาขึ้นมา 

ปัญญาที่เกิดจากการภาวนา จากการปฏิบัติตามอริยมรรคม ี

องค์แปด คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโปฯ นั่นแหละ มันจะไปรวมตัวกัน  

ก็จะเห็นอริยสัจสี่ พอเห็นอริยสัจสี่ก็สบาย สบายมากทีนี้ มันก็ดับ  

เรยีกว่าดบั ดบั ดบั มนักว่็างทนีี ้ใครทีเ่จรญิว่าง มนักว่็างจากตวักนูัน่แหละ  
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ดับ พอกิเลสมันดับ พอจิตมันดับ จิตที่มันเป็นๆ ไม่ใช่ดับที่ห้องดับจิต 

ดับตอนที่เรายังเป็นๆ ยังลืมตา ยังหายใจนี่แหละ ดับว่ามันไม่ใช่กู จิต

มันไม่ใช่กู พอจิตไม่ใช่กูดับ จิตมันก็ว่าง ก็คือว่างจากกู ถ้าจิตว่างจากกู  

การกระท�าก็ดี ความคิดก็ดี ค�าพูดก็ว่างจากกู วิญญาณตัวรู้ก็ไม่ใช่กูรู้ 

นามรูป กาย-ใจก็ไม่ใช่กู ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ไม่ใช่กู ผัสสะ การ 

กระทบกไ็ม่ใช่ก ูเวทนากไ็ม่ใช่ก ูแล้วตณัหามนัจะเกดิยงัไงทนีี ้นี ่มนัหมด

กู เพราะกูคือกิเลสมันตาย

ฉะนั้น การปฏิบัติ หน่ึงกู สองเหตุให้เกิดตัวกู สาม ความดับ 

ตวัก ูสีห่นทางให้ถงึตวัก ูมนักอ็รยิสจัสีอ่กีนัน่แหละ ไม่พ้นไปจากนีห้รอก 

ฉะนั้น ให้เราปฏิบัติให้เกิดปัญญาขึ้นมา ให้แจ่มแจ้ง พอแจ่มแจ้งขึ้นมา 

มันก็สามารถที่จะเปลื้องความทุกข์ ลอกออกไป ลอกออกไป ถูออกไป 

ถูออกไป มันก็หมดเอง การฟังนี้เพื่อให้เข้าใจ เข้าใจแล้วก็ให้เอาไป

ปฏบิตั ิปฏบิตัแิล้ว ผลของการปฏิบัติกคื็อไม่มีความทกุข์ หมดความทกุข์ 

ฉะนั้น หนึ่ง ดับ สอง ว่างจากตัวกู สาม สงบ ก็จิตมันไม่เอาอะไร

แล้ว มนักอ็ยูก่บัความสงบสทีิน้ี มันไม่เอาอะไร มันจะอยูก่บัอะไร ร่างกาย

นี้ก็ไม่ใช่ของกูแล้ว จิตก็ไม่ใช่ของกูแล้ว ตา หู ฯ ก็ไม่ใช่ของกู ไม่ใช่ตัวกู

แล้ว อยู่กับความสงบดีกว่า คือมันไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้ว มัน

ก็สงบ จิตมันก็เลยได้สร้างบ้านใหม่ขึ้นมา บ้านที่เราอยู่กัน คือ บ้านของ

ร่างกาย แต่นี่เป็นบ้านของจิต เป็นบ้านของปัญญา บ้านโน้นมันเป็นบ้าน
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ของกาย ทีนี้ บ้านของกายที่ยังยึดมั่นถือมั่นกันนั้น มันเป็นบ้านของใคร 

ของอวิชชาแหละ จิตเป็นของอวิชชาหมด แต่บ้านใหม่นี้ เป็นบ้านของ

วิชชา เป็นบ้านของปัญญา 

ฉะนัน้ ดบั ว่าง แล้วกส็งบ บ้านทีส่งบเพราะมีปัญญา มวีชิชา พอมี

วชิชา มปัีญญาไม่เข้าไปยดึมัน่ถอืมัน่อะไร เพราะอะไร เพราะกเิลสมนัดบั 

พอกิเลสมันดับหมด เพราะอวิชชามันดับ ไอ้ตัวต้นมันดับ ไอ้ตัวปลายๆ 

มันก็ดับหมดแหละ ไม่มีอะไรเหลือ ให้เราท�าไปอย่างนั้น 

ฉะนั้น ให้เราไปอยู่บ้านใหม่กันเถอะ สร้างบ้านใหม่ มาที่นี้เพื่อจะ

หาลู่ทางในการสร้างบ้านใหม่ ให้อยู่กับความสงบ อยู่กับความสงบทั้ง

กายท้ังจิตนั่นแหละ เพราะกิเลสมันดับ พอกิเลสมันดับ ก็อยู่กับความ

สงบ หายใจเข้าสงบ หายใจออกสงบ อยู่กับความสงบ มันจะตายก็คิด

ขึ้นมา สงบ สงบ สงบ อยู่กับความสงบ แต่ต้องฝึกให้ชิน ความสงบ

มันควบคุมตา หู ฯลฯ ควบคุมโลก ควบคุมจักรวาล ความสงบไม่ตาย 

ร่างกายกับกิเลสมันตาย

ทีนีไ้อ้ความสงบมันจะเกดิขึน้ได้ ต้องท�าให้ว่างก่อน ท�าให้ดบัก่อน 

แล้วที่สองก็คือว่าง ที่สามคือสงบ พอสงบแล้ว อีกหน่อยมันก็เย็นเอง  

พอเราสงบ สงบ สงบ ไฟทีม่นัลกุโพลงๆ มนัไม่สงบ ไฟโลภะ โทสะ มนัลกุ 

โพลงๆ พอเราดับเสร็จแล้ว เป็นยังไง มันก็ว่างจากที่ลุกโพลงๆ นั่น

แหละ พอว่างจากที่ลุกโพลงแล้ว มันก็สงบ ไฟนั้นมันสงบแล้ว มันไม่มี
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ออกซเิจน ไม่มอีากาศมาหล่อเลีย้งมนัแล้ว ทนีี ้มนักย็งัอุน่ๆ อยู ่พอเราใช้

เวลาไป เราภาวนาอยูก่บัความสงบ สงบ ต่อไปมนักค่็อยเยน็ลง เยน็จนถงึ

ที่สุดทีนี้ ดับ ว่าง สงบ เย็น นี่คือสโลแกนที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ข้างต้นโน้น 

เอาละ ขอให้ทุกคน มีการปฏิบัติที่ก้าวหน้า แล้วก็ให้เจริญยิ่งๆ 

ขึน้ไปในชีวติของตวัเอง เราเข้าใจอะไรทีล่กึซึง้ ทีเ่ราจะสามารถช่วยเหลอื

เพื่อนได้ เราก็ช่วยเหลือเพื่อนในตอนที่เรายังมีชีวิตนี่แหละ ไม่ใช่ปฏิบัติ

จนถึงที่สุด แล้วค่อยช่วยเพื่อน ปฏิบัติไป ได้เท่าไหร่ก็ช่วยเพื่อนเท่านั้น 

ยิ่งช่วยยิ่งได้ ไม่หมดหรอก ยิ่งเราช่วย เรายิ่งได้ หลวงพ่อช่วยเท่าไหร่ๆ 

มันไม่หมดซักที ฉะนั้น ตอนนี้เราท�าเพื่อตัวเอง ต่อไปก็ท�าทั้งเพื่อตัว

เอง เพื่อผู้อื่น พองานของตัวเองเสร็จแล้ว ก็เหลืออย่างเดียว เหมือนที่

พระพุทธเจ้าท่านจบกิจของพระองค์แล้วตอนพระชนมายุ ๓๕ หลังจาก

นั้นอีก ๔๕ ปี เป็นงานของคนอื่นหมดเห็นไหม ฉะนั้น เราต้องเดินตาม 

พระพทุธเจ้า เรากจ็ะไม่เสยีททีีเ่ราเกดิมาเป็นคน ยกระดบัจติให้ถงึความ

เป็นมนุษย์ แล้วเราก็จะได้ธรรมะที่เราปฏิบัติ

ขอให้ความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่ท่านทุกๆ คนเทอญ
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โอวาทปิดของ
หลวงพ่อเอี้ยน

ที่เราท�ามาตั้งแต่วันที่ ๑๒ ถึงวันนี้คือ วันที่ ๑๕ นี่คือ ความ

ปรารถนาของหลวงพ่อที่ตั้งไว้ในชีวิต เพราะว่าก่อนที่จะเกิดมาในโลกนี้ 

โยมแม่ได้นิมิตเรื่องของดอกบัว ๒ ดอก คือ นิมิตว่าได้ดอกบัว ๒ ดอก 

ก่อนที่ท่านจะมีครรภ์ของหลวงพ่อ แต่หลวงพ่อรู้แล้วก็แก้ไม่ได้ ตอนนี้

แก้ได้แล้ว คือ ดอกบัวดอกที่หนึ่ง ก็คือตัวหลวงพ่อเอง ดอกบัวดอกที่

สอง กค็อืญาติโยมทกุๆ ท่านทีไ่ด้มารบัฟัง แล้วเอาไปปฏบิตั ิท�าให้ธรรมะ

เบิกบานขึ้นมาในดวงใจของทุกๆ ท่าน ฉะน้ัน ขอให้ท่านเอาไปปฏิบัติ

ตามท่ีหลวงพ่อชี้แนะ น่ีคือความปรารถนาในชีวิตหลวงพ่อ ให้ดอกบัว

คือปัญญามันบานถึงที่สุด ความทุกข์มันก็จะตายไปโดยไม่เหลือ และ

ต่อไป ความสงบเย็นก็จะเข้ามาแทนที่

หลวงพ่อเกดิมาเพือ่ท่ีจะท�าอย่างน้ี หลวงพ่อไม่มภีรรยาแต่หลวง

พ่อก็มีลูกได้เยอะแยะไปหมด ความปรารถนานี้จะสมปรารถนา ก็อยู่



ที่พวกเราทุกคนศึกษาจริง ปฏิบัติจริง สุดท้ายก็คือได้ผลจริง อย่างนั้น  

ชีวิตหลวงพ่อก็ไม่เป็นหมันแล้ว ชีวิตที่เป็นหมัน ก็คือชีวิตที่ไม่มีลูก

สืบทอดในวงศ์ตระกูล แต่นี้ หลวงพ่อได้สืบทอดแล้ว วงศ์ตระกูลก็คือ

ตระกูลของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ตระกูลในทางโลกแบบภาษาคน

พระพุทธเจ้าเป็นพ่อของเราทุกคน พระธรรมเป็นแม่ คือ ท่าน

คลอดสรรพสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงในโลก ในจกัรวาล ทกุๆ จักรวาล สรรพสิง่ 

ทั้งหลายคลอดออกมาจากพระธรรม พระพุทธเจ้าเป็นพ่อ พระธรรม

เป็นแม่ ส่วนพระอริยสงฆ์สาวกที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลาย ท่านเป็นพี่

ของพวกเรา ฉะนั้น เราจะต้องเดินตามพ่อ เราต้องเชื่อฟังแม่ แล้วเราก็

เอาพระธรรม คือ ต้นฉบับของความว่างที่สงบเย็นมาปฏิบัติ แล้วเราก็

อยู่ในครอบครัวเดียวกัน 

ในทีน่ี ้ให้ถอืว่าเป็นโรงเรยีนสองภาษา ไม่ใช่ภาษาจนี ภาษาองักฤษ 

ภาษาเยอรมนั ไม่ใช่ สองภาษาของพวกเรากคื็อ ภาษาโลกยีะ จะเป็นภาษา

ไหนก็ได้ในโลกนี้ เรียกว่าโลกียะ อีกภาษาหนึ่งก็คือ ภาษาโลกุตระที่เรา

บางคนฟังไม่ถูก เพราะไม่ได้ศึกษาพื้นฐานมา

โลกุตระก็คือเหนือโลก ไม่ใช่ขึ้นไปอยู่ในอวกาศ แต่เหนือโลกใน

ภาษาทีเ่ราเรยีนเราศกึษากนัอยูน้ี่ ท่ีเรยีกว่าเหนือโลก กค็อื เหนอืตา เหนอื

หู เหนือจมูก เหนือลิ้น เหนือกาย เหนือใจ เหนือสิ่งสมมติต่างๆ ไม่ยึด

ติดในอะไรทั้งนั้น นี้เรียกว่าเราเรียนภาษาโลกุตระ ภาษาที่อยู่เหนือโลก 

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก

126



เมื่อเราเรียนภาษาเหนือโลกนั้นแล้ว เราก็เอามาปฏิบัติด้วยองค์ปฏิบัติที่

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าของเราท่านได้ปทูางไว้ให้พวกเราแล้ว กค็อื 

อริยมรรคมีองค์แปด นั่นคือทางเดินที่ท่านชี้แนะไว้ให้พวกเรา อริยสัจสี่ 

คือ ผลแห่งการปฏิบัติ 

ต่อไปกค็อื ปฏจิจสมปุบาท ทัง้ฝ่ายเกดิ ทัง้ฝ่ายดบัทีม่นัอยูท่ีจิ่ตใจ

ของพวกเรานี่ ไม่ใช่สิ่งภายนอก เรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง 

เป็นเร่ืองท่ีอยู่ภายใน เป็นเรื่องทุกข์ และเรื่องดับทุกข์โดยเฉพาะของ

แต่ละคน ฉะนั้น เราอย่าให้เสียเวลาที่เราเกิดมานี้ อย่าให้เสียเวลาของ

ตวัเอง อย่าให้เสียเวลาของคนอื่น ของคนอื่นก็ต้องช่วย ตัวเองเราก็ตอ้ง

ช่วย เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  

นี่คือหน้าที่ หน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องปฏิบัติ 

ฉะนัน้ หลวงพ่อกท็�าหน้าที ่ท่านทกุคนกท็�าหน้าที ่เราอย่าท�าหน้าที่

เฉพาะแต่ประกอบวิชาชีพ ที่ได้เงินมาแล้วเอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง 

เลี้ยงครอบครัวเท่าน้ัน แต่อาชีพของเราน้ี คืออาชีพภายใน ถ้าเราไม่มี

อาชีพภายใน ไม่มีทางเดินที่ถูกต้องแล้ว เราท�าอาชีพภายนอก ก็ท�าให้

เรามีความทุกข์ทุกกระเบียดนิ้ว ได้มาเราก็เป็นทุกข์ ไม่ได้สมปรารถนา

เราก็เป็นทุกข์ มันจะมีแต่ความทุกข์เท่าน้ัน มันจะรุมมาท�าร้ายเรา แต่

ละวันๆ ฉะนั้น วิชาป้องกันไม่ให้มีความทุกข์ ก็คือวิชานี้ คือวิชาในการ

ปฏิบัติ ในเรื่องกาย วาจา ในเรื่องของจิต ในเรื่องของการท�าให้กิเลสมัน
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ระงับลงไป แล้วเราก็จะเป็นอิสระ เราจะไม่ติดคุก เราจะไม่ติดตะราง

แห่งอวิชชาอีกต่อไป 

ส่วนพวกเราที่ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่รู ้อะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่อง

โลกุตรธรรมนี้ เหมือนกับว่าเขาเอาเชือกมามัดเท้าของเรา เขาไม่ได้มัด

แน่นๆ เขามัดหลวมๆ มัดทั้งสองข้าง ไม่ได้มัดให้ติดกัน มัดให้เราเดิน

ได้ เรากเ็ดนิได้ ท�าอะไรได้ทกุสิง่ทกุอย่าง แต่เราไม่รูว่้าเรามนัโดนมดั เมือ่

ไม่รู้ท�ายังไง ก็ท�าให้มันรู้ขึ้นมา คือ เชือกนั้นเป็นเชือกของอวิชชา อวิชชา

มันมามัดพวกเราไว้ มัดเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ แต่ว่าเราจะรู้ทุกครั้งว่าถูกมัด 

ถ้ามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราถูกมัด 

ทีนี้เราก็จะต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด ให้เกิดจักษุ  

ให้เกิดญาณ ให้เกิดปัญญา ให้เกิดวิชชา ให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญา  

พอเกิดแสงสว่างแห่งปัญญาขึ้นมา เราก็ดูเน้ือตัวของเรา ดูเท้าของเรา 

อ้าว เรานี่มันถูกมัดนี่ เชือกมันมัดอยู่หลวมๆ เราก็เลยหาวิธีในการแก้

เชือก คือเชือกแห่งอวิชชาน้ัน คือเชือกที่เขามัดไว้ที่เท้านั่นแหละ นี่เรา

ต้องแก้ทุกคน ของใครใครก็แก้เอง แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเห็นได้ถ้า

เราไม่ปฏบิตัติามอรยิมรรคมีองค์แปด แล้วไม่เกดิจกัขงุอทุะปาท ิญานงั

อุทะปาทิ ปัญญาอุทะปาทิ วิชชาอุทะปาทิ อาโลโกอุทะปาทิ เพราะถ้าไม่

เกิด เห็นอริยสัจสี่ เราก็แก้มัดไม่ได้ 

ฉะนั้น เราเกิดมาเพื่ออะไร เราเกิดมาไม่ใช่เพื่อท�ามาหากินให้
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ร�่ารวยอย่างเดียว เรายังมีงานที่จะต้องท�า งานส่วนตัวก็คือเพื่อที่จะแก้

มัด แก้ที่เขาผูกเชือกมัดเท้าของเราเอาไว้ นี่เราจะเห็นเมื่อเราปฏิบัติตาม

อริยมรรคมีองค์แปด แล้วก็เกิด จักขุงอุทะปาทิ ญานังอุทะปาทิ เป็นต้น 

ขึ้นเท่านั้น เมื่อเราเห็นแล้ว เราก็แก้มัดที่เท้าของเรา เอาเชือกนั้นทิ้งออก

ไป ก็คือ กิเลสตัณหาตาย แต่ร่างกายคือเปลือกนอกยังอยู่

ทีนี้เราก็ดูไปยังผู้อื่น เมื่อสอดส่องไปยังผู้อื่น คือ เพื่อนฝูง ญาติ

พี่น้องของเรา ก็ให้ถือว่าทุกคนเป็นญาติพี่น้องของเราทั้งนั้นในโลกนี้  

แต่ว่าญาติพี่น้องที่เป็นสายโลหิตก็เหมือนกับญาติพี่น้องที่อยู่ห่างๆ กัน 

ทีน้ีท่านทุกคนท่ีมานั่งปฏิบัติกันอยู่ที่ตรงนี้ อาตมาถือว่านี่เป็นญาติทาง

ธรรม ญาติทางจิตที่ใกล้ชิดกันโดยเฉพาะ น่ีทุกคนเป็นญาติกันยิ่งกว่า

ญาติสายโลหิตเสียอีก แต่ถ้าหากญาติสายโลหิตมาปฏิบัติธรรม คนนั้น

ก็เป็นญาติเช่นเดียวกัน เรียกว่าเป็นญาติธรรมเช่นเดียวกัน 

ฉะนั้น เราจะเห็นว่า พระพุทธเจ้าพระองค์จะดึงเสด็จพ่อของ

พระองค์ให้เป็นญาติกัน พระองค์จะดึงราหุลให้เป็นญาติกัน ดึงใครๆ ที่

อยู่ในพระราชวังของพระองค์ให้มาเป็นญาติกัน เพราะว่าญาติภายนอก

มันห่างกันเหลือเกิน พอเป็นญาติกันแล้วก็ต้องท�าหน้าที่ร่วมกัน คือท�า

หน้าที่ที่จะแก้เชือกของตัวเองแต่ละคนๆ แก้เชือกออก แล้วก็ช่วยผู้อื่น 

คือ ช่วยชี้แนะผู้อื่นว่า นี่มันมีเชือกอยู่นะ ที่เขาเอามามัดไว้ที่เท้าทั้งสอง

ข้าง มันมีเชือกอยู่ ถึงเขามัดไว้หลวมๆ ให้เราเดินได้ แต่แล้วเราก็ไม่รู้ถ้า
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เราไม่ปฏบิตัติามองค์แห่งมรรคทีพ่ระพทุธเจ้าชีแ้นะเอาไว้ ฉะนัน้ เราทกุ

คนจงอย่าได้ประมาท ในการที่จะเรียนรู้ ในการปฏิบัติให้เกิดสติปัญญา

ขึ้นมา เมื่อเกิดสติปัญญาขึ้นมาแล้ว เราก็จะได้แก้เชือกที่มัดอันนั้น เมื่อ

แก้เชือกของตัวเองแล้ว ก็ช่วยผู้อื่นเหมือนที่บอกให้ฟังนี้แหละ

ฉะนั้น ทั้งหมดนี้คือ ความสบายใจของหลวงพ่อ หลวงพ่อก็เลย

ต้องท�าหนา้ที่อย่างนี้ตลอดไป จะกี่เดือนกี่ป ีอันนั้นสุดแล้วแต่ธรรมชาติ

ทีม่อบให้ ฉะนัน้ หน้าทีอั่นน้ีเป็นทัง้หน้าทีข่องหลวงพ่อ แล้วเป็นทัง้หน้าที่

ของท่านทุกๆ คนที่จะต้องท�ากันอย่างนี้ 

หน้าที่ภายนอก คือ การประกอบอาชีพเพื่อปากเพื่อท้อง อันนั้น

เราก็ท�ากันไป แต่หน้าที่ภายใน คือ ภาษาโลกุตระ เราก็ต้องศึกษา เราก็

ต้องเรียนรู้ เอามาปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องอริยมรรคมีองค์แปด 

ในเรื่องอริยสัจสี่ ในเรื่องปฏิจจสมุปบาท โดยละเอียด ถ้าเราศึกษาโดย

ละเอียดโดยตัวเองแล้ว เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้ว เราก็ช�านาญในการแก้

เชือกอันนั้น แล้วเราก็แก้เชือกของตัวเองขว้างทิ้งไปเสียได้ เราก็เลย

บอกคนอื่น 

เชอืกนัน้เราจะเหน็ได้อย่างไร ถ้าเราปฏบิตัแิล้วเกดิ จกัขงุอทุะปาทิ 

คอื ดวงตาภายใน เกิดญาณขึน้มา เกดิปัญญาขึน้มา เกดิวชิชาขึน้มา เกดิ

แสงสว่างแห่งปัญญาขึน้มา เรากเ็หน็ภายใน เหน็แล้ว เรากแ็ก้เชอืกนัน้ทิง้

ไปเสีย ภาระของเราก็จะหมดไปในเรื่องของตัวเอง
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ทีนี้ยังเหลือภาระในการช่วยเหลือผู้อื่น เรื่องนี้ทั้งหมด หลวงพ่อ

ปรารถนามาตั้งแต่เด็ก เรียกว่าเราทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้ เรามีอุปนิสัย

แห่งการปฏบิตัธิรรม ในการแสวงหาธรรม เพราะฉะนัน้ ทีท่่านเข้ามาทาง

นีก้ถู็กต้องแล้ว ไม่ใช่ว่าอาตมาจะโฆษณาตวัเอง ท่านจะไปทีอ่าจารย์ไหน

ก็ได้ มาที่นี้ก็ได้ แต่ท่านจะต้องปฏิบัติเพื่อจะให้ได้วิชชา คือการแก้เชือก

อันนั้น แต่ที่ไหนๆ ก็ไม่เท่ากับที่ตัวเอง คือ ที่ตัวเองนี่แหละ พอรับฟังมา

แล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเอง ปฏิบัติด้วยตัวเอง เห็นได้ด้วยตัวเอง นี่เรียกว่า 

สวากขาโต ภควตา ธัมโม พระธรรมนั้นใด เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ

พงึเหน็ได้ด้วยตนเอง น่ีมันต้องเหน็ได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่มคีวามรูร้อบตวั

เอาหวัไม่รอด มนักย็งัเป็นทกุข์อยู ่ถ้ายงัเป็นทกุข์อยูก่ย็งัใช้ไม่ได้ ต้องให้

ทุกข์มันน้อยลง น้อยลง จนหมดสิ้น 

ทีนี้เราก็มีอาจารย์หลายองค์หลายท่าน เมื่อเรารับฟังมาแล้ว เรา

ก็เอามาปฏิบัติ ด้วยการเอามาใส่ดูในห้องแล็บของเรานี่แหละ ถ้าปฏิบัติ

แล้ว มันดับทุกข์ไม่ได้ ก็ไม่ต้องเอา เอาที่ปฏิบัติแล้วมันดับทุกข์ได้  

นี่ต้องเป็นอย่างนี้

เพราะฉะนัน้ เม่ือเรากนิเข้าไปแล้ว ด่ืมเข้าไปแล้ว ถ้ามนัหายหวิ ก็

เรียกว่าใช้ได้ ทีนี้เราดื่มน�้า คือ พระธรรมนี้ พอดื่มเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่า

ชุ่มฉ�่า เย็น แล้วก็ไม่หิวอีกต่อไป คือพอดื่มเข้าไปแล้ว มันอิ่ม คิดทีไหน 

ก็อิ่มทีนั้น แล้วมันก็อิ่มอยู่ตลอดเวลา ถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าถูกต้องแล้ว
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อาจารย์ในประเทศไทยนี้ มีเยอะแยะเต็มไปหมด นี่เป็นบุญของ

ประเทศไทย ถ้าหลวงพ่อท�าคนเดียวก็ท�าไม่ได้ มีอาจารย์ท่านอื่นๆ  

พระองค์อื่นๆ วัดอื่นๆ เยอะแยะเต็มไปหมด มีให้ท่านเลือก เหมือนกับ

เราไปในตลาดสดที่เขาขายของนั่นแหละ ทีนี้เราต้องมีตา ถ้าไม่มีตาก็ไป

ได้มะม่วงเน่ามา ได้ของปลอมมา เราต้องมีตาทั้งภายนอกภายใน 

นี่คือภาคแห่งการปฏิบัติ ฉะนั้น ขอให้ทุกๆ ท่าน จงอย่าได้

ประมาท จงอย่าได้ประมาท จงอย่าได้ประมาทกับชีวิตของเราเลย ท�า

ชีวิตของเราอย่าให้มันเป็นหมัน เมื่อไม่เป็นหมันแล้ว เราก็จะมีลูกมีเต้า

มากกว่าลกูทีเ่รามทีางโลกย์ี ๒ คน ๓ คน ๕ ห้าคนน่ี เราจะมลีกูเยอะแยะ 

เต็มไปหมด อย่างนี้ศาสนาน้ีจะไม่หายไปจากโลกนี้ เพราะฉะนั้น ให้

มันคุ้มค่าที่เราเกิดมาในโลกน้ีแล้ว มาพบพระพุทธศาสนาแล้ว ทีนี้พบ 

พระพุทธศาสนาแล้ว ยังไม่พบพระพุทธเจ้า ฉะนั้น เราจะต้องปฏิบัติให้

พบกับพระพุทธเจ้า คือภายในที่สงบเย็น 

พระพทุธเจ้าตรสัว่า ดกู่อนวกักล ิผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ัน้ชือ่ว่าเหน็เรา  

ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม ทีน้ีผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็น 

ปฏิจจสมุปบาท ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา ฉะนั้น 

พระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมนั่นแหละ พระธรรมที่สูงสุด พระธรรมที่

เราศึกษาเพื่อท่ีจะเห็น ก็คือ ปฏิจจสมุปบาท การเห็นปฏิจจสมุปบาท 

เราต้องปฏิบัติตามองค์อริยมรรค เม่ือปฏิบัติแล้วก็เกิด เกิดอะไร เกิด
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เห็นอริยสัจ พอเห็นอริยสัจน่ันก็คือเห็นปฏิจจสมุปบาท อย่าไปแยกว่า

อรยิสจักบัปฏจิจสมปุบาทเป็นคนละเรือ่ง ทกุข์ สมุทยั นโิรธ มรรค กค็อื 

ปฏิจจสมุปบาทวงเล็ก คือ ตัวอย่าง พอเห็นตัวอย่างอย่างนั้นแล้วก็ไป

ท�าการบ้าน ไปท�าการบ้านปฏิจจสมุปบาทวงใหญ่ ที่ตั้งต้นด้วย อวิชชา 

สังขาร วิญญาณ นามรูป อายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ 

ชาติ ชรา มรณะ โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสอุปายาส 

ทีนี้พอเราเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้ว เราก็ต้องดูว่าช่วงไหนเป็น  

ยังไง เห็นแล้วก็ปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วก็สลัดความทุกข์ทิ้งไป เช่นว่า เมื่อเรา

เห็นทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค คือเห็น อวิชชา เหตุเกิดของอวิชชา ความ

ดับของอวิชชา หนทางให้ถึงความดับของอวิชชา เสร็จแล้วก็เอาอริยสัจ

นั้นแหละไปทาบ แล้วก็เอาไปดับอวิชชาตัวน้ัน เมื่อดับอวิชชา สังขาร 

วญิญาณฯ มนักด็บัตามกนัไปหมด พอดับตามกนัไปหมดแล้ว เรากเ็ริม่

จะเห็นพระพุทธเจ้าลางๆ แล้ว พอเราเห็นพระพุทธเจ้าแล้ว เราก็น้อมน�า

พระพุทธเจ้า คือ ความสงบเย็นนั้น น�ามาไว้ที่กาย ที่วาจา ที่จิตของเรา 

แล้วเราก็อยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดชีวิตนี้ อยู่กับความดับ ความว่าง  

ความสงบ แล้วมันก็เย็น นั่น พระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงนั้น 

ถ้าเราดูภาพปฏิจจสมุปบาท พระพุทธเจ้าจะชี้ไปที่วงว่าง คือ  

สุญญตา คือความไม่ยึดม่ันถือม่ันสิ่งท้ังปวง เป็นอนิจจัง เป็นทุกขัง  

เป็นอนัตตา เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ 
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เมื่อภิกษุรูปหน่ึงไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ถ้าเอาอย่างย่อๆ  

ได้ไหมในธรรมะในพระพุทธศาสนาของเรานี้ พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ได้ 

เอาย่อๆ ก็ได้ ให้เธอจ�าไว้ให้ดี สัพเพ ธัมมานาลัง อะภินิเวสายะ สิ่งทั้ง

ปวง (สิ่งทั้งปวงนี้ก็คือ ทั้งหมด ที่พระองค์สอนทั้งหมดในพระไตรปิฎก 

๔๕ เล่มนัน่แหละ แต่สมยัก่อน ๘๐ เล่ม ทนีีม้นัมากไปกว่านัน้ สิง่ทัง้ปวง

ก็คือ ทั้งโลก ทั้งจักรวาลนั่นแหละ ที่ตาเห็น หูได้ยิน จมูกได้กลิ่น ลิ้นลิ้ม

รส กายสัมผัส จิตรู้ธรรมารมณ์ น่ันแหละคือสิ่งทั้งปวง) สิ่งทั้งปวงอัน

ใครๆ (ก็คือพวกเรานี่แหละ) ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น ดีก็ไม่เข้าไปยึด

มั่นถือมั่น ชั่วก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่น สวยก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่น รวย

ก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่น สามีภรรยา ทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่เข้าไปยึดมั่น 

ถือมั่น นี่สิ่งทั้งปวงอันใครๆ ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น ว่าเป็นตัวกู  

ว่าเป็นของกู เพราะไอ้ตัวกูมันไม่มี พอปฏิบัติตามปฏิจจสมุปบาทแล้ว 

ตัวกูมันไม่มี ตัวกูมันหายไป เมื่อตัวกูหายไป ก็ไม่ต้องเข้ายึดมั่นถือมั่น

แล้ว เมื่อเรายังมีตัวกูอยู่ มันก็เข้าไปยึดถือในตัวกู พอไปแยกตัวกูออก

หมด อ้าว ตวักมูนัไม่มนีี ่เมือ่ตวักมูนัไม่ม ีจะเข้าไปยดึมัน่ถอืมัน่อะไรล่ะ 

ตัวกูไม่มี ของกูก็ไม่มี ฉะนั้น อย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่น 

ให้จ�าไว้แม่นๆ ทุกคนต้องจ�าคาถานี้ สัพเพ ธัมมานาลัง อะภินิ

เวสายะ สิ่งทั้งปวงอันใครๆ ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตน ว่า

เป็นของตน อวิชชาเกิดก็เพราะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจิต สังขาร คือ กาย
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สังขาร วจีสังขาร มโนสังขาร เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เพราะเข้าไปยึดมั่นถือ

มัน่ วญิญาณ ตวัรู้กถ็กูเข้าไปยดึม่ันถอืม่ัน นามรปู อายตนะ ผสัสะ เวทนา 

ตัณหา อุปาทาน เป็นต้น เกิดขึ้นมาได้คือความทุกข์ในวงจรนั้น ก็เพราะ

เหตุแห่งความยึดมั่นถือมั่น 

ทีนี้ถ้าเราท�าความยึดมั่นถือมั่นให้มันดับไปเสีย อวิชชามันก็ดับ 

สังขารมันก็ดับ วิญญาณมันก็ดับ ก็ดับหมด ความทุกข์มันก็ดับหมด 

ทนีีเ้ราจะอยูก่บัอะไร กอ็ยูก่บัความสงบเยน็ อยูก่บัความดบัทกุข์ อยูก่บั

ความว่าง อยูก่บัความสงบ อยูก่บัความเยน็ น่ันคือชวีติจรงิเป็นอย่างนัน้

ฉะนั้น ขอให้ทุกคนจงปฏิบัติเพื่อจะได้รู้ว่าชีวิตจริงที่ถูกปลด

ออกจากโซ่ตรวน ปลดออกจากเชือกเป็นยังไง มันสงบยังไง มันอิสระ

ยังไง เราก็รู้ด้วยตัวของเราเอง ฉะน้ัน ในวันสุดท้ายนี้ ก็ขอให้ทุกท่าน

จงอย่าได้ประมาท อย่าได้ประมาท อย่าได้ประมาท ให้มีธรรมะเกิด

ขึ้นในดวงจิตของท่าน ให้มีแสงสว่างคือปัญญาเกิดขึ้นในจิตของท่าน  

จงทุกๆ ท่าน เทอญ
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บทส่งท้าย

นีเ่ป็นช่วงสดุท้ายทีเ่รามาเข้าคอร์ส ในการปฏบิตั ิซึง่ทางภายนอก 

เขาสนกุสนานกนั เขาสาดน�า้กนั อะไรกนั เขาด่ืมกนั เทีย่วกนั แต่เรากไ็ด้

ท�าอย่างนัน้เหมอืนกนั เรามาท่ีน้ี เรากไ็ด้รบัน�า้ ท�าให้จติใจของเราได้รบัน�า้ 

คือพระธรรมของพระพุทธเจ้าหรือของโลก เราก็ได้มีความเย็นขึ้นมาใน

จิตใจได้ เราก็เอาไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ด้วย อันนี้คือ การสงกรานต์ 

อีกค�าหนึ่งที่หลวงพ่อพูด คือ ว่าง ว่าง ก็อยากให้ทุกคนที่แต่งงาน

แล้ว มีครอบครัวแล้ว แล้วคนที่ยังไม่ได้แต่งงานในทางโลก ก็ให้ทุก

คนท้ังสองพวกนี้แหละ ไม่ใช่เลิกกันกับสามีหรือภรรยา แต่ให้แต่งงาน

กันใหม่ แต่งงานกับนางสาวสุญญตา นางสาวสุญญาตาคือความว่าง  

ความว่างไม่ใช่ผู้หญิง ความว่างไม่ใช่ผู้ชาย ความว่างไม่ใช่กระเทย แต่

เราไม่มีค�าที่จะเรียก ก็เลยอยากให้ทุกท่านแต่งงานกับนางสาวสุญญตา 

คือความว่างจากตัวกู 



เพราะอวิชชาดับ คือจิตโง่ดับ พอจิตโง่ดับแล้ว ตัวที่สองก็คือว่าง 

ฉะนั้น เราต้องแต่งงานกับนางสาวสุญญตาคือความว่าง ไม่ว่าเด็ก ไม่ว่า

ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ไปแต่งงานกับความว่างเสีย ว่างจาก ราคะ โลภะ โทสะ 

โมหะ แล้วเราก็จะมีจิตที่สงบเย็นต่อไป 

ครอบครัวของเรา คนหน่ึงก็ครอบครัวหนึ่ง ครอบครัวหนึ่ง

ครอบครัวของเราคือชีวิตของตัวเราเอง จะได้พบกับความสงบ ลองคิด

ดู ถ้ามันว่างหมด มันจะเป็นยังไง มันก็สงบ เมื่อกิเลสว่างหมด กิเลสที่

เกิดขึ้นทางกาย ทางวาจา เราก็ก�าชับมันได้ กิเลสที่เกิดขึ้นทางจิต เราก็

บังคับมันได้ กิเลสที่เกิดขึ้นจากทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เราก็บังคับ

มันได้ เมื่อเราบังคับมันได้ก็จะท�าให้อวิชชาดับ เพราะเราปฏิบัติตาม 

องค์มรรค แล้วก็ได้ปัญญาที่วิเศษมา แล้วอวิชชามันก็ดับไป ท�าให้เกิด

ความเย็นเข้ามาแทนที่ 

เมือ่อวชิชาดบั ตวัความโง่ดบั เรากเ็ริม่ทีจ่ะหมัน้แล้ว หมัน้กบันาง

สาวสุญญตา หมัน้เสรจ็แล้วกแ็ต่ง แต่งงานกบันางสาวสญุญตา เรากเ็ลย

ได้อยูก่บัความว่าง ได้อยูก่บันางสาวสญุญตาตลอดไป ถ้าเราอยูก่บัสามี

ภรรยา เรากไ็ม่ได้คดิถงึกนัตลอดเวลา แต่ว่าเราอยูก่บัความว่าง แต่งงาน

กับความว่างนี่ เราอยู่ตลอดเวลา เราเดินก็ไม่ได้คิดถึงภรรยาเรา ไม่ได้

คิดถึงสามีเรา ไม่ได้คิดถึงลูกของเรา แต่ว่าเราเดินกับภรรยาใหม่ เดิน

กับนางสาวสุญญตา เดินกับความว่าง นั่งหายใจก็หายใจกับความว่าง 
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นอนกภ็าวนาอยูก่บัความว่าง กนิอาหารกก็นิกบัความว่าง สวมใส่เสือ้ผ้า 

กส็วมใส่เสือ้ผ้ากบัความว่าง ทุกอย่างอยูก่บัความว่าง เพราะว่าเราอยูใ่น

โลกว่าง ว่างจากตัวตนทั้งหมด

ดูก่อนโมคคราช ท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่าง เมื่อ

จิตว่าง สิ่งทั้งปวงก็ว่างหมด เมื่อจิตไม่ว่าง ร่างกายก็ไม่ว่าง ตา หู ฯลฯ 

ก็ไม่ว่าง สิ่งภายนอกก็ไม่ว่าง โลกภายนอกก็ไม่ว่าง โลกภายในก็ไม่ว่าง 

แต่งงานกับความว่างกันเถอะ ไปแต่งงานกับความว่าง พอแต่งงานอยู่

ตัวแล้ว เว้นทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้ว ต่อไปก็สงบทีนี้ อยู่กับความสงบ 

ครอบครัวสงบเย็น ครอบครวัของแต่ละคน แต่ละคน คอืครอบครวัของ

จิตของใจตวัเอง จะสงบทน้ีี แล้วเรากย้็ายจากอยูก่บัความว่างเป็นอยูก่บั

ความสงบ ต่อไปก็ไม่ต้องแต่งแล้ว เพราะมันดีขึ้นแล้ว มันสงบแล้ว เตส� 

วูปสโม สุโข การเข้าไปสงบร�างับสังขารทั้งปวงเป็นสุข คือ สุขเย็น 

ทีนีพ้อแต่งแล้ว ไม่ใช่เราไม่มลีกู ไม่มหีลาน พอแต่งแล้วเรากม็ลีกู

หลานเยอะแยะ เพราะเราได้ช่วยเหลือคนอื่น ช่วยเหลือคนอื่นนั่นแหละ 

นัน่คอืเราได้สบืพนัธุแ์ล้ว ได้สบืพนัธ์ุ คือพนัธ์ุแห่งความเป็นมนษุย์ คอืมี

จิตใจสูงสุด สืบพันธุ์แล้วก็ท�าให้คนนั้นไปปฏิบัติกันต่อไป ปฏิบัติต่อไป

แล้วก็สืบพันธุ์กันต่อไป ต่อไป ก็สืบพันธุ์กันต่อไป 

ฉะนั้น ท่ีมีพระไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่า พระพุทธศาสนาจะ

ตั้งอยู่ได้นานเท่าไหร่ พระอรหันต์จะสิ้นไปไหม พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า  
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ตราบใดที่ยังมีอริยมรรคมีองค์แปด ยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ โลกนี้

จะไม่สิ้นจากพระสมณะที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ที่สี่ สมณะที่หนึ่ง คือพระ

โสดาบัน สมณะที่สอง คือพระสกิทาคามี สมณะที่สาม คือพระอนาคามี 

สมณะที่สี่ คือพระอรหันต์ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ในศาสนาใดก็ตามไม่มี

อริยมรรคมีองค์แปด ไม่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในศาสนานั้นก็จะไม่มี

สมณะที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ที่สี่ 

จ�าเอาไว้ พวกเราโชคดีมากที่มาเกิดในพระพุทธศาสนา แล้วก็มี

อริยมรรคมีองค์แปด หน้าที่ของเราก็คือ ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตาม

อริยมรรคมีองค์แปด แล้วก็ผลิตปัญญา วิชชาออกมา ปัญญาวิชชานั้น

เป็นเครื่องมือในการที่จะประหารกิเลส เมื่อเราประหารกิเลสหมดแล้วก็

จะสงบเย็น จิตที่ว่างจากกิเลส เป็นจิตที่สงบเย็น จิตที่ยังมีกิเลสเป็นจิต

ที่ยังไม่ว่าง ยังมีตัวกู มันก็ร้อนบ้าง สงบเย็นบ้าง ไม่สงบเย็นบ้าง ในบาง

ครั้งสงบเย็นแล้วก็ยังไม่รู้สึก ยังไม่รู้ตัว 

เมื่อเราภาวนา หรือเราอยู่กับนางสาวสุญญตามากๆ จนกิเลสเข้า

ไม่ได้ อะไรเข้ามาก็ประหารหมด อะไรเข้ามาก็ประหารหมด กิเลสก็มัน

ตายหมด เหี้ยนเตียนไปหมด มันก็เกิดเป็นความสงบเย็น นี่คือชีวิตที่

คุ้มค่าที่เราทุกคนเกิดมา ถ้าเราเกิดมาแล้ว เอาแต่เรื่องเที่ยว เอาแต่เรื่อง

กิน เอาแต่เรื่องสนุกสนาน ถามตัวเองซิว่า เท่านี้เหรอ ที่เกิดมามันเท่านี้

เองเหรอ เท่านี้สัตว์มันก็ท�าได้ เพราะว่าสัตว์กับคนมันไม่ต่างกัน สัตว์ก็

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก

140



มกีารเสพกาม มคีวามกลวัขึน้มากม็กีารหนภียั มกีารหลบันอน มกีารกนิ 

เหมือนกันทั้งนั้น แต่ว่าเราจะเห็นว่า นี่มันต่างกันที่ตรงนี้ต่างหาก 

ทีนี้ไม่ใช่ว่าเราแต่งงานกับนางสาวสุญญตาแล้ว ต้องเลิกกับสามี

ภรรยา ไม่ใช่จุดที่ตรงน้ัน ผู้ที่ปฏิบัติตามล�าดับขั้นตอน โสดาบันยัง

แต่งงานได้ ยังอยู่กับครอบครัวได้ สกิทาคามีก็ยังอยู่กับครอบครัวได้ 

ยังอยูก่บัสามภีรรยาได้ แต่พอไปถงึพระอนาคามจึีงจะแยกกนั แยกกนัที่

ตรงนัน้ เพราะพระอนาคามท่ีานละความพอใจและความไม่พอใจลงเสยี

ได้ ความพอใจและความไม่พอใจคือ กามราคะ กับ ปฏิคะ กามราคะก็

คือ ความพอใจที่ดึงเข้ามาหาตัว ทีนี้นอกนั้นมันก็เกี่ยวโยงกับกามราคะ 

ทั้งนั้น ปฏิคะ คือความไม่พอใจ เม่ือไม่พอใจก็คือความโกรธนั่นเอง  

พระอนาคามีท่านละ ๒ ตัวนี้ได้

พระโสดาบัน ละสักกายะทิฐิ วิจิกิจฉา ศีลพตปรามาต พระสกิ

ทาคามีเพียงท�า โลภะ โทสะ โมหะ ให้เบาบาง พระอนาคามีท่านละ  

กามราคะ กับปฏิคะ นี่คือทั้งสาม ทั้งพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี  

ละได้ ๕ ตัว แต่พระอรหนัต์ท่านต้องมีงานหนัก ต้องละอกี ๕ ตวั รปูราคะ  

อรูปราคะ รูปราคะก็คือ รูปฌาน อรูปราคะก็คือ อรูปฌาน รูปราคะ 

อรูปราคะ มานะ มานะนี่ทุกคนมีมานะทั้งนั้น แต่เสร็จแล้วเราอย่าคิดว่า

มันจะเหมือนกัน มานะในค�าพูดของภาษาตลาดนี่ ให้มีมานะให้มากๆ ก็

หมายถึงความอดทน อดกลั้น แต่ว่ามานะในโลกุตรไม่ใช่อย่างนั้น 
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มานะคือความถือตัว ความถือตัวกูนั่นแหละ ตัวนี้แหละคือตัวกู 

ตัวกูดีกว่าเขา ตัวกูเก่งกว่าเขา ตัวกูสูงกว่าเขานั่นก็มานะ ตัวกูเสมอเขา

นั่นก็คือมานะ ตัวกูด้อยกว่าเขา ตัวกูเลวกว่าเขา เป็นคนชั้นต�่า นั่นก็คือ

มานะ ต้องตัดมานะตัวนี้ พระอรหันต์ท่านต้องตัดมานะตัวนี้ จึงจะเป็น

พระอรหันต์ได้ 

รูปราคะ อรูปราคะ มานะ ๓ ตัวนี้ ตัวที่๔ คืออุทธัจจะ ถ้ามีค�าเต็ม

ว่า อุทธัจจกุกกุจจะ นั่นคือความลังเลใจ แต่ค�าว่าอุทธัจจะคือ ความทึ่ง 

หรือว่าตกใจ พอฟ้าแลบ แล้วก็ผ่าเปรี้ยงลงมา ตกใจ ไม่มี พระอรหันต์

จะไม่มี เพราะมีสติที่ไวมาก เมื่อแลบก็ต้องผ่า เมื่อผ่ามันก็เป็นอย่างนั้น 

เราเด๋ียวกจ็ะขึน้เคร่ืองไป บางคนกก็ลวั บางคนกไ็ม่กลวั เฉยๆ ไม่ใช่ตาย

แต่เราคนเดียว ในโลกก็ต้องตายทั้งน้ัน จะตายบนอากาศ หรือจะตาย

ในทะเล ตายบนภูเขา จะตายเพราะภูเขามาทับ ตายทั้งนั้น แต่ว่าเราขึ้น

เครื่อง ไม่ต้องกลัวตาย ไม่ต้องกลัวตาย มันไม่มีกู ถ้ามันเกิดกลัวขึ้นมา 

ภาวนาไป มันไม่ใช่กู มันไม่ใช่กู มันไม่ใช่กู ก็หายไปแหละ หายไป แล้ว

ใครมันจะตายล่ะ มันว่างจากกูแล้วนั่นแหละ เราได้แต่งงานกับนางสาว 

สุญญตาแล้ว นางสาวสญุญตานัน้กเ็ลยมาช่วยเรา พอไม่มกีแูล้ว นางสาว 

สุญญตามาทันทีเลย คือความว่างมาทันทีเลย มันไม่มีกู ไม่มีกู ไม่มีกู 

ไม่ใช่กู ไม่ใช่กู เอาให้มันตรงตัวไปเลย ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่างเข้า

ไว้ นี่เห็นไหม นางสาวสุญญตาจะเป็นสามี จะเป็นภรรยา จะเป็นคนรัก
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ของเรา เราอยู่กับนางสาวสุญญตาให้ตลอดเวลา อย่างนี้ความกลัวมันก็

หายไป อะไรมันก็หายไป นี่คือ อุทธัจจะ คือ ตกใจ หรือว่าทึ่ง

อุทธัจจะคือความกลัว มันเกิดขึ้นมาเพราะมันมีกู ถ้าไม่มีกูแล้ว 

อทุธัจจะ ความกลวั หรอืตกใจจะเกดิไม่ได้ มนัจะเกดิไม่ได้ พอตกใจมนั

จะท�าอะไรไม่ถูก พอตกใจแล้วมนัขาดหมด ธรรมทีเ่ราปฏบิตันิีข่าดหมด 

พอขาด สติมันก็ขาดหมดแหละ สติเปรียบเหมือนมือ ปัญญาก็เปรียบ

เหมือนกับไมโครโฟนตัวนี้ ถ้าหากเราไม่มีมือ แล้วเราจะจับไมโครโฟน

นั่งพูดได้อย่างไร

ทีนี้สติคือมือ ปัญญาคือสิ่งต่างๆ ที่เรามาศึกษา เรามาปฏิบัติแล้ว 

เตรียมพร้อมเอาไว้ พอเกิดกลัวขึ้นมา ไม่ใช่กู ไม่ใช่กู ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง 

ว่าง นัน่คอืเราดงึปัญญามา สตนิัน่แหละดงึปัญญามา แล้วกเ็อามาใช้งาน

เลย ทีนี้ถา้มนัขาดสตแิล้ว หมด ทุกสิ่งทุกอย่างหมด ไม่มีอะไรเหลือเลย 

เอามาใช้ไม่ได้เลย ที่ไปศึกษามาไปเรียนมา ไปปฏิบัติมา ไปนั่งสมาธิมา  

ไปอะไรมา เอามาใช้ไม่ได้เลย เพราะมันขาดสติ ฉะนัน้ เมือ่เรามสีต ิเราก็

ดงึปัญญามา ดงึตวัไหนมา เอานางสาวสญุญตามา พอได้นางสาวสญุญตา 

มาแล้วก็สบาย นั่งสบาย อะไรสบาย สบายหมด 

ต่อมามนัจะยิง่สบายขึน้ พอไปถงึตวัสงบ มนักย็ิง่สบายยิง่ขึน้ คอื

มีความสุข สุขเย็น สุขนั้นคือสุขเย็น สุขเพราะว่าไม่มีกิเลสเข้ามารบกวน 

นีเ่รยีกว่าอทุธจัจะ อทุธจัจะ คนทีก่ลวัไส้เดอืน กลวัแมลงสาบ กลวัตุก๊แก 
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กลัวไอ้ตัวปาดตัวอะไรอย่างนี้ นั่นคือยังมีอุทธัจจะอยู่มาก โวยวายมาก 

อะไรมาก นี่คือคนท่ีมีความกลัว นี่พระอรหันต์ท่านละอุทธัจจะ คือละ

อุทธัจจะ 

แล้วตัวสุดท้าย ก็คือละอวิชชาน่ันแหละ อวิชชา อวิชชาคือตัว

หัวหน้าของตัวกู ก็คือตัวกูน่ันแหละ น่ันแหละตัวที่ส�าคัญที่สุด ฉะนั้น

พระอรหันต์ท่านละ ๕ อย่าง รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา 

เมื่อท่านละแล้ว ท่านอยู่กับอะไร ท่านอยู่กับความสงบเย็น ว่างแล้วก็

สงบเย็น ทีนี้ ดับ ว่าง สงบเย็น ทุกคนจะต้องจ�าเอาไว้ แล้วก็ปฏิบัติไป

ตามสโลแกนนั้น 

ถ้ามปัีญหาอะไรขึน้มา ดงึมาใช้เลยทนีี ้สต ิเป็นสมัมาสต ิแล้วกใ็น

สติปัฏฐานสี่ ต้องท�าให้มากๆ จะได้มีสติดึงปัญญามา ถ้าขาดสติ ปัญญา

ก็ขาดหมด ไม่มีอะไรเหลือ นี่คือค�าสั่ง ค�าสั่งสุดท้ายที่ท่านมาเข้าคอร์ส 

ปฎิบัติ ก็คือ ให้มีสติ แล้วก็แต่งงานกับนางสาวสุญญตา ไปอยู่กับ 

นางสาวสุญญตา กินกับนางสาวสุญญตา นอนกับนางสาวสุญญตา 

คลุกคลีอยู่กับนางสาวสุญญตา แล้วนางสาวสุญญตาก็จะช่วยท่าน  

ก็ขอให้ความสุขความเจริญ ในธรรมะทุกๆ ข้อ จงมีในจิตใจของท่าน

เพ่ือจะดับทุกข์ ระงับเหตุต่างๆ แล้วก็อยู่ด้วยความสงบเย็น ทุกทิพา

ราตรีกาลเทอญ
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ก่อนนอนทุกวัน ไปไหว้พระ ท�าวัตรยาวก็ได้ สั้นก็ได้ ต้องรับศีล 

๕ ทุกครั้ง ศีล ๕ เรียกว่านิจศีล ตั้งนะโม แล้วรับพระรัตนตรัย พอรับ 

พระรัตนตรัยเสร็จแล้วก็รับศีล ทุกวันอย่าได้ขาด ให้ท�าอย่างนั้น ทีนี้ถ้า

มันขี้เกียจ วันนี้งานหนัก เครียด เหนื่อย บอกตัวเองว่า ถ้ามึงนอนแล้ว

หลับตายไปล่ะ มึงก็ไม่ได้รับศีล ตายโดยไม่มีศีลก็ตกนรกล่ะซิ บอก

มันอย่างนั้น ไม่อย่างนั้นมันฎีกาอยู่เรื่อย อุทธรณ์อยู่เรื่อยเลย กิเลส

นี่มันช�านาญในการอุทธรณ์ และการฎีกา เพราะฉะนั้น ต้องท�าให้ได้  

เข้มแข็งเอาไว้
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