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เทศน์ที่ สถำนปฏิบตัธิรรมป่ำวเิวกสิกขำรำม  อ.พล  จ.ขอนแก่น 

พระอาจารยว์ชิยั  กมัมสุทโธ   ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘  
 

               คนท่ีมาบวชหรือชาวพุทธท่ีมาปฏิบติัธรรมนั้นน่ะ  เขาหวงัอะไร  แลว้ท าไม
ตอ้งมาปฏิบติัธรรม  อนัน้ีเคยพูดอยูท่ี่เวิลดลี์สเม่ือหลายปีท่ีแลว้  มนัข้ึนมา  ทศันะเหมือน
เราตอ้งท างาน  เม่ือเราตอ้งท างาน  แต่เราไม่รู้เร่ืองงานนั้นเลย  ปัญหาจะเกิดไหม  พวก
ท่านว่าเกิดไหม  ทีน้ีคนมีปัญญาเม่ือตอ้งท างาน  ไม่รู้เร่ืองงานจะท าอย่างไร  หือ ใหญ่  
(ตอ้งศึกษา)  นัน่ล่ะกต็อ้งศึกษาใหรู้้เร่ืองงานนั้น  จึงจะปฏิบติังานนั้นไดถู้กตอ้ง  จริงไหม  
เม่ือเราศึกษาละเอียดเท่าไร  ความรู้ความเห็นในงานนั้นถูกตอ้งมากเท่าไร  การประพฤติ
ปฏิบติัต่องานนั้นกถู็กตอ้งมากเท่านั้น  ผลเป็นอยา่งไร  ถา้เราไม่รู้งาน  ไม่มีความรู้ในงาน
นั้น  จ  าเป็นตอ้งปฏิบติังาน  ผลเป็นอย่างไร  งานนั้นก็เป็นปัญหา  ท าต่อไม่ได้ใช่ไหม  
หรือท ากผ็ิด ๆ พลาด ๆ  ปัญหาเกิด  เดือดร้อนกนัไปหมดในคณะในกลุ่มนั้น  ทีน้ีถา้เรา
ศึกษารู้เร่ืองงานนั้นถ่องแท ้ เราปฏิบติัไดถู้กตอ้งตรงเหตุปัจจยัตรงนั้น  ผลเป็นอย่างไร  

ผลกคื็องานนั้นเรียบร้อยดี  ความเดือดร้อนหรือปัญหาท่ีจะตามมากไ็ม่มี  จริงไหม  ฉนัใด
ฉนันั้น  ผูท่ี้มาปฏิบติัธรรมนั้นเหมือนผูท่ี้ถูกใหท้ างานอยูโ่ดยหนีไม่ไดด้ว้ย  แต่ไม่รู้เร่ือง
งาน  ปัญหาเกิดไหม  ปัญหาเกิดคืออะไร  กคื็อความทุกขใ์จนัน่เอง  เม่ือเราอยูก่บักายใจน้ี  
ตอ้งสัมผสักบัมนัอยูต่ลอดตั้งแต่ต่ืนนอนถึงลงนอน  เราไม่รู้ไม่เห็นไม่เขา้ใจในเร่ืองกาย
ใจตนเอง  โดยสมมติว่าตนเอง  เราไม่เขา้ใจในเร่ืองของกายใจน้ีตรงตามความเป็นจริง  
เราจะประพฤติปฏิบติัไดถู้กตอ้งไหม  เม่ือประพฤติปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง  ผลคืออะไร  ผลก็
คือความทุกขใ์จนัน่เอง  ท่ีทุกขใ์จมนัเกิดเพราะอะไร  กเ็พราะความหลงนัน่เอง  คือความ
ไม่รู้แจง้  ไม่เห็นความจริงของกายใจน้ีนัน่เอง  เม่ือไม่เห็นความจริงของกายใจน้ี  ความ
ทุกข์ก็เกิดข้ึน  น่ีคือเหตุไง  การท่ีไม่เห็นความจริงของกายใจน้ีเขาก็เรียกว่าอะไร  เขา
เรียกวา่อวชิชา   เรียกวา่โมหะนัน่เอง  เหตุนั้นพระพุทธเจา้ตรัสไว ้ ใครท าใหเ้ราทุกข ์ ไม่
มี  ท่านรับสั่งว่าไม่มี  มีพระภิกษุไปทูลถามพระองค์  ใครท าให้เราทุกข์พระเจ้าข้า  
พระองคก์รั็บสั่งว่าไม่มี  เราท าใหเ้ราทุกขใ์ช่ไหมพระเจา้ขา้  พระองคก์ต็รัสรับสั่งว่าไม่มี  
เขาท าใหเ้ราทุกขใ์ช่ไหมพระเจา้ขา้  พระองคก์็ตรัสว่าไม่มี  ทุกขมี์จริงไหมพระเจา้ขา้  มี  
ในเม่ือทุกข์มีจริงท าไมพระองค์ตรัสว่าไม่มีใครท าให้เราทุกข์  ท่านก็รับสั่งว่า เธอตั้ง



ค าถามเราตถาคตผิด  เธอตอ้งตั้งค  าถามว่าทุกขน์ั้นมีเหตุปัจจยัใหเ้กิดไหมพระเจา้ขา้  เรา
ตถาคตจะตรัสว่ามี  อวิชชา ความหลงไม่รู้จริงในเร่ืองกายใจตนเองนัน่เอง  เป็นเหตุให้
ทุกขเ์กิด  เพราะฉะนั้นจะไปโทษนัน่โทษน่ี  ไปพูดคนนั้นท าให้เราทุกข ์ คนน้ีท าให้เรา
ทุกข ์ คนนั้นพูดอยา่งน้ี  คนน้ีพูดอยา่งนั้น  คนนั้นท าอยา่งน้ี  คนน้ีท าอยา่งนั้น  คนน้ีเป็น
อย่างน้ี  ไม่ถูกใจไม่ถูกความเห็นเรา  ทุกอย่างท่ีพูดมาทั้งหมดคืออะไร  คนนั้นไม่ไดท้  า
ให้เราทุกขเ์ลยนะ  ไอค้วามหลงน่ะ  ความหลงต่างหาก  ไม่รู้แจง้รูปนามขนัธ์ ๕ นั้นมนั
เป็นธาตุ  มนัไม่มีเราไม่มีเขา  เราเขามนัสมมติ  เราไม่รู้แจง้ความจริงของรูปนามขนัธ์ ๕ 
ต่างหาก  จึงส าคญัผิดไปตามสมมตินั้น  คิดถึงเขา  กว็่าเขามีในใจเรา  คิดถึงเร่ืองของเรา  
คิดถึงความรู้  คิดถึงสัญญา  คิดถึงสังขาร  คิดถึงรูปน้ีก็ว่ารูปเรา  มนัรูปเราท่ีไหนมนัมา
จากกอ้นธาตุชัด ๆ  อาหารคาวหวาน  เพราะความไม่พิจารณาแยบคายนั่นเอง  เม่ือไม่
พิจารณาแยบคายจึงไม่เห็นไง  กส็ าคญัวา่หวัจดเทา้เป็นของเราเป็นตวัเรา  แลว้กไ็ปเรียนรู้
มา  สร้างกฎเกณฑ์เป็นทิฏฐิในใจตนเอง  ทิฏฐิแปลว่าความเห็น  ความเห็นเกิดจากการ
เรียนรู้ทั้งหมด  ถา้ไม่เรียนรู้ในส่ิงใดจะมีความเห็นในส่ิงนั้นไหม  มีไหม หลี  ความเห็น
เกิดจากการเรียนรู้ทั้งหมดนะ  ความเห็นมนัเป็นส่ิงสมมติภายนอกหมด  ในความรู้นั้นไม่
มีนะ  อย่างคิดเร่ืองอาหาร  คิดถึงการท าอาหาร  คิดถึงการปรุงอาหาร  ในความคิดมี
อาหารมีการปรุงอาหารไหม  มีไหม  มนัก็มีแต่ความคิด  มีแต่กระแสความรู้ตรงนั้น
ต่างหาก  เกิดแลว้ก็ดบัอีกใช่ไหม  น่ีเราไม่แจง้ในจุดน้ีต่างหาก  ความไม่มีสติแยบคาย  
ความไม่ศึกษา  ความไม่ใส่ใจในตนเอง  เป็นเหตุไง  เป็นเหตุให้ความหลงอวิชชามนั
ครอบง าจิต  เม่ือมนัครอบง าจิต  มนัไม่รู้เร่ืองกายใจตนเองแลว้  มนัก็เกิดทุกข์นั่นเอง  
ตรงไปตรงมา  ท่านเรียกทุกขสัจ  สมุทยสัจ  มนัเป็นความจริง  อยู่กบัใครก็เป็นอย่างน้ี
หมด  แลว้ไปโทษขา้งนอกน่ี  น่าละอายแก่ใจไหม  ท่ีไปกล่าวตู่ขา้งนอกเขา  ถา้คนมี
ความยุติธรรมตรงน้ีนะ  หิริโอตตปัปะจะเกิด  หิริคือความละอายแก่ใจ  โอตตปัปะคือ
การเกรงกลวัต่อบาปกรรม  ต่อความผิดนัน่เอง  เขาจะไม่ท า  ไม่กลา้แมแ้ต่จะคิดไปโทษ
คนอ่ืนน่ะ  น่ีล่ะคือคนตรง  คนตรงนั้ นคือตรงต่อสัจธรรม  ไม่ใช่ตรงต่อความคิด
ความเห็นตวัเอง  กูคิดอยา่งน้ี  คนอ่ืนไม่ตรงตามความคิดกู  คนนั้นไม่ตรง  กูตรง  แต่รู้
ไหมว่าความคิดความเห็นมนัเกิดดบั  มนัว่างเปล่าหมด  เห็นไหม  เราตรงตรงนั้นไหม  
เราไม่ตรงเลยเพราะเราไม่เห็น   เรามีแต่มีเขามีเรา  มีเขามีเราอยู ่ ไอเ้ขาเรามนัมีในใจเรา
จริงไหม  ไอม้นัไม่จริงนั้นล่ะโกหกหลอกลวงตวัเอง  คนท่ีโกหกหลอกลวงตวัเองจะเป็น



คนตรงจริงไหม  แมแ้ต่ตวัเองยงัหลอกลวงตวัเองโกหกตวัเองได ้ แลว้จะบอกตวัเองตรง  
กย็ิง่โกหกตวัเองไปมาก  จริงไหม  น่ีธรรมมนัมีความละเอียดนะ  ท าไมตอ้งปฏิบติัธรรม  
ก็เพราะอยู่กบักายใจน้ีตั้งแต่ต่ืนนอนถึงลงนอน  จึงตอ้งศึกษาให้รู้แจง้ในความจริงของ
กายใจน้ี  จึงจะปฏิบติักบักายใจน้ีไดถู้กตอ้ง  การปฏิบติัไดถู้กตอ้ง  ผลคือความไม่ทุกข์
นั่นเอง  การปฏิบติัไม่ถูกตอ้งดว้ยความรู้ความเห็นท่ีผิด  เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิหรือโมหะ
อวิชชา  ผลกคื็อทุกขน์ัน่เอง  เขาเรียกทุกขสัจ  สมุทยสัจ  การศึกษาหาความจริง  ในมุม
หน่ึงท่านเรียกว่าสิกขาไง  สิกขาแปลว่าการศึกษา  ศึกษาหาความจริง  ท่านก็บัญญัติ
ออกไปเป็นสีลสิกขา  จิตตสิกขา  ปัญญาสิกขานั่นเอง  ศึกษาหาความจริงในกายใจใน
สมมติตรงน้ี  หรือจะพูดอีกมุมหน่ึงก็คือมรรค ๘ นั่นเอง  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกปัปะ  
เห็นชอบ  ด าริชอบ  สัมมาวายามะ  เพียรชอบ  สัมมาสติ  ระลึกชอบ  สัมมาสมาธิ  ตั้งมัน่
ชอบต่อสัจธรรมคือความจริง  ตั้ งมั่นต่อความพ้นทุกข์  ตั้ งมั่นท่ีจะหาความจริง  จึง
เรียกว่าสัมมาสมาธิ   จึงมีสัมมาวาจา  พูดชอบ  สัมมากัมมันตะ  การงานชอบ  
สัมมาอาชีวะ  คือเล้ียงชีพชอบ  เพราะฉะนั้นสิกขา ๓ มรรค ๘  มนัก็เร่ืองเดียวกนัคือ
มรรคสัจ  คือการศึกษาในกายใจเพื่อพน้ทุกขน์ัน่เอง  ผลคือนิโรธสัจ  คือความพน้ทุกข์
ในใจเรานัน่เอง  น่ีท าไมตอ้งปฏิบติัธรรม  เพราะเราอยูก่บักายใจน้ี  เราไม่รู้แจง้ในกายใจ
น้ี  เม่ือไม่รู้แจง้ในกายใจน้ี  ก็ตอ้งศึกษา  นั้นล่ะคือเหตุผล  เพราะฉะนั้นใครบอกว่าโลก
กบัธรรมมนัแยกกนั  เอาทางโลกให้ท่ีสุด  เอาทางธรรมให้ท่ีสุด  คนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิ  
เพราะโลกกบัธรรมมนัอยู่ในกายใจไหม  แลว้มนัมีความทุกขไ์หม  ธรรมะคือวิชาท่ีพน้
จากกองทุกขต่์างหาก  วิชาท่ีจะน าไปสู่ความพน้จากกองทุกข ์ เม่ือคุณมีทุกข ์ คุณก็ตอ้ง
ศึกษาหาความรู้ทางธรรมะนั่นเอง  เพื่อน าไปสู่ความพ้นทุกข์  เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีพูด
ออกไปทั้งหมด  เป็นมิจฉาทิฏฐิหมด  ความหลงไม่รู้แจง้ในกายใจตนเอง  ไม่รู้ในสมมติ  
เหตุนั้นเวลาความรู้มนัเกิดข้ึนในใจนะ  เวลามนักิน  มนัก็ส าคญัว่าเรากิน  มนัรัก  มนัก็
ส าคญัว่าเรารัก  มนัชงั  มนัก็ส าคญัว่าเราชงั  ใช่ไหม   มนัโกรธ  มนัก็ส าคญัว่าเราโกรธ  
ใช่ไหมล่ะ  ดูใหดี้  มนัรู้ถึงภายนอก  มนักส็ าคญัวา่ภายนอกนั้นมีอยูจ่ริง  มนัไม่เห็นว่าใน
ใจมนัไม่มีภายนอกเลย  ฉนัจึงทศันะให้ฟัง  เหมือนลิเวอร์พูล  ถา้ลิเวอร์พูลมีอยูใ่นใจเรา
จริง  สนามลิเวอร์พูลมนัใหญ่กว่าตวัเรา  มนับรรจุในใจเรา  ใจเรากายเราตอ้งระเบิดไหม  
เพราะสนามมนัใหญ่กว่ากายเรา  หนังอนัน้ีจะหุ้มมนัอยู่ไหม  นั้นล่ะเป็นขอ้เทียบเคียง  
เป็นขอ้สังเกต  เป็นจุดจบัเท็จความหลงนั่นเอง  ว่ามนัไม่มีอยู่จริง  มนัก็คือสมมติในใจ



นั่นเอง  ลิเวอร์พูลเป็นสมมติ  เป็นสัญญาสังขารอนัหน่ึง  เป็นความรู้อนัหน่ึง  ในใจ
นั่นเอง  เราไปส าคญัผิดหลงอยู่ในความรู้ตรงน้ี คือสมมติ  น่ีท่านจึงเรียกว่าส าคญัมัน่
หมายไง  ไม่รู้แจง้ในสมมติปรมตัถใ์นใจตนเอง  พอกินกว็่าเรากิน  มนัส าคญัว่าเรากินใช่
ไหม  พอรู้เร่ืองนั้นมนักส็ าคญัวา่เรารู้เร่ืองนั้น  พอเวทนาทุกขก์ส็ าคญัวา่เราทุกข ์ พอสุขก็
ส าคญัว่าเราสุขใช่ไหม  จริงไหม  แต่มนัไม่เห็นว่ามนัไม่มีเรามีเขาในสุขในทุกข ์ มนัแค่
เวทนาขนัธ์  แค่สัญญาขนัธ์  แค่วิญญาณขนัธ์  แค่เวทนาขนัธ์  เพราะอะไร  เพราะสติไม่
แยบคายในกายใจตนเอง  น่ีมนัส าคญัหมด  เวลามนัรู้อะไรข้ึนมามนัก็ส าคญัในความรู้
เป็นอย่างนั้นเป็นจริงเป็นจงั  แต่ถา้พูดตามธรรมแลว้ควา้ลมควา้แลง้  เพราะมนัไม่มีอยู่
จริง  มนัเป็นสมมติเฉย ๆ  เหตุนั้นผูม้าปฏิบติัธรรม  พุทธบริษทัทั้ง ๔  ผูใ้ส่ใจหาความ
พน้ทุกข์ในกายใจ  ตอ้งตั้งสติดูให้ดี  ท าไมตอ้งฝึกสติ  ท าไมตอ้งฝึกสมาธิ  ก็เพื่อเป็น
อุปกรณ์ให้ตวัปัญญามนัออกมากา้วเดิน  ท าไมตอ้งฝึกตวัปัญญา  เพื่อความรู้แจง้ในกาย
ใจน้ี  ท าไมตอ้งรู้แจง้ในกายใจน้ี  กเ็พื่อความพน้ทุกขคื์อความไม่หลงในกายใจน้ี  ผลคือ
ความพน้ทุกขน์ัน่เอง  เหตุนั้นน่ะท่ีเราโวยวายกนัทั้งหมด  มนัสุขหรือมนัทุกข ์ ทุกขแ์ลว้
ใครท าให้ทุกข์ล่ะ  อวิชชาท าให้ทุกข์ท าไมไม่โทษให้ถูกตวั  ไปโทษคนนั้นคนน้ีมัน
สมมติหมด  คนนั้นคนน้ีไม่มีอยูใ่นใจนะ  เราหลงภาพในใจเราหมด  เหตุนั้นในรูปฌาน 
๔  ท่านเอารูปเป็นอารมณ์  จริงไหม  รูปนั้นล่ะเขาเรียกรูปสัญญา  ไม่ใช่รูปภายนอกนะ  
แมแ้ต่รูปภายนอก  แต่ความรู้ตรงนั้นมนัเป็นรูปสัญญา  เป็นสัญญารูป  เป็นนามธรรม  
เม่ือเอารูปเป็นอารมณ์  เม่ือจะกา้วสู่อรูปฌานตอ้งเพิกรูปไง  เม่ือเพิกรูปจึงเห็นว่ารูปมนั
ไม่มีอยู่จริง  รูปขา้งนอกมันไม่มีอยู่จริง  จึงเขา้สู่อรูปฌาน  เม่ือเข้าสู่อรูปฌานจึงรู้ว่า  
ความรู้ทั้งหมด เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณทั้งหมด  มนัเป็นนามธรรมอนัหน่ึง  มนั
เกิดตามเหตุปัจจยั  มนัไม่ใช่ของเรา  มนัจึงไม่มีตวัเราอีก  จึงตอ้งเพิกทั้งรูปทั้งนามหมด  
เขาเรียกวา่ละรูปฌานอรูปฌาน  หรือเรียกวา่รูปราคะอรูปราคะ  พระอรหนัตต์อ้งละทั้ง ๒ 
ส่วนน้ี  ละมานะละอุทธจัจะ  ละอวิชชานัน่เอง  น่ีเป็นสังโยชน์เบ้ืองสูงของพระอนาคาฯ 
ท่ียงัละไม่ได ้ พระอรหนัตล์ะไดห้มด  ตอ้งรู้แจง้ในรูป  รู้แจง้ในอรูปไง   เม่ือมีรูปคนนั้น
คนน้ีในใจ  กส็ าคญัว่ามีอยูจ่ริงใช่ไหม  มีเร่ืองราวคนนั้นคนน้ี  พอถูกกบัความเห็นตวัเอง
เขา้ไดก้บัความเห็นตวัเอง  ก็ยินดีใช่ไหม  ไม่เขา้ไดก้บัความเห็นตวัเองก็ยินร้ายใช่ไหม  
แลว้ก็โทษขา้งนอกเป็นอย่างนั้นอย่างน้ี  ไม่รู้ว่ามนัเป็นสมมติอนัหน่ึงในใจเฉย ๆ  น่ีรูป
ตอ้งเพิก  เม่ือเพิกรูปก็เหลืออรูป  คือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  แต่สัญญาน้ีเป็น



สัญญานาม  สัญญานามกไ็ม่มีเราอีก  ทุกขสุ์ขไปตามเหตุปัจจยัอีก  ความจ าในทุกขใ์นสุข
ก็ไปตามเหตุปัจจยัอีก  ความรู้ก็ไปตามเหตุปัจจยัอีก  ไม่มีเราอยู่ในนั้น  ไม่มีเราก็ไม่
ส าคญัในอรูปนัน่เอง  ความไม่ส าคญัในอรูปในรูปกคื็ออวิชชามนัดบันัน่เอง  น่ีวนัน้ีพูด
ใหฟั้ง  เหตุนั้นเร็วท่ีสุดเลย  เวลาอะไรเกิดข้ึนในใจ  ใหต้ั้งสติใหม้ัน่คง  ตั้งสมาธิใหม้ัน่คง
ท่ีจะหาความจริง  วิจยัเขา้ไป  ถ้ามนัหลงส าคญัความรู้เป็นอย่างนั้นอย่างน้ี  เป็นเราเป็น
เขา  ให้รู้เท่าทนัมนัว่ามนัหลง  อยา่ตามมนั  วิจยัซิมนัเป็นจริงไหมมนัมีจริงไหม  ถา้ไม่
ส าคญัหมายมนับ่อยเขา้ ๆ  เท่าทนัมนัเร่ือยเขา้  มนัจะไปเจอะแห่งความวา่งหมด  วา่งจาก
ของกูว่างจากตวักู  น่ีจึงเป็นคนท่ีตรง  เป็นคนตรงคนจริง  ไอท่ี้พูดมาทั้งหมดน่ะมนัไม่
ตรงมนัไม่จริง  ในโลกน้ีพูดโกหกกนัทุกคนนะ  โลกน้ีน่ะพูดโกหกหลอกลวงกนัตลอด
นะ  ไม่เคยพูดความจริง  ความจริงโดยปรมตัถ์  มนัไม่มีส่ิงท่ีเราพูดทั้งหมด  มนัเป็น
สมมติหมด  เพราะฉะนั้นถา้เอาความจริงโดยปรมตัถ์มาพูดแลว้  โลกน้ีหลอกลวงกนั
ตลอด  วนัน้ีก็แนะน าสั้น ๆ  เอาไปขบคิดดูซิ  น่ีพระพุทธเจา้จึงตรัสไว ้ ไม่ส าคญัหมาย
เป็นธรรมของพระอรหนัต ์ ไม่ควรส าคญัหมายเป็นธรรมของพระเสขะท่ียงัศึกษาอยู ่ คือ
พระโสดาฯ  สกิทาคาฯ  อนาคาฯ  ส าคญัหมายเป็นธรรมของปุถุชน  คืออวชิชานัน่เอง  ก็
แนะน าให้ฟัง  ไปอ่านไดใ้นมูลปริยายสูตร  เอา้ พอแลว้พูดให้ฟังแค่น้ี  เขา้ใจยงัหลวงพี่  
หือ มนตรี  จะไปเอาอะไร  อยากพน้ทุกขอ์ยากนิพพานจะเอาอะไร  ไปหาขา้งนอกมนัจะ
เจอเหรอ  หาภายในสิ  ขา้งนอกท่ีท าทั้งหมดน่ะ  มนัท ากิจสงฆ์ต่างหาก  คนใจสูงก็ท า
เพื่อเสียสละหมด  จะทุกขจ์ะยากเขากเ็สียสละหมด  เขาท าใหเ้ขาไม่เอา  ไม่เอาเม่ือไหร่ก็
คือไม่เอาเราเขา้ไปในนั้น  กห็ัดละสมมติในใจเขา้ใจยงัล่ะ  หือ ละเราละเขาในใจนัน่เอง  

ละความส าคญัหมายนัน่เอง  พูดใหต้รง ๆ  เอา้ พอแลว้.   


