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	 “การให้ธรรมะเป็นทาน เป็นการสร้างบุญกุศลอันสูงสุด” 

	 อนุสารธรรม เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการสืบสานเผยแผ่
พระธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพระพทุธเจา้ใหค้งอยูส่บืเนือ่งตอ่ไป
อย่างยั่งยืน	 ให้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีโอกาสฟังพระธรรม
เทศนาจากพระสงฆท์ีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ	ทีด่ำเนนิรอยตามพระอรยิเจา้	
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ดัง่คำสอนทีห่ลวงพอ่ทา่นไดก้ลา่วไวว้า่ “วตัถสุิง่ใดตกแตกแลว้หาใหมไ่ด ้
แต่ธรรมะนี่สิยากยิ่งที่จะหาฟังได้” 

	 คณะผู้จัดทำจึงได้ขออนุญาตดำเนินการจัดพิมพ์ทำเป็นหนังสือ
ซึ่งเป็นการถอดเทปจากการเทศน์ของหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร	 วชิรมโน	
จากสำนักปฏิบัติ	 อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี	 (วัดป่ากล้วยไม้ดิน)	 จังหวัด
นครราชสีมา	 ซึ่งท่านได้เทศนาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ในการปฏิบัติ
กัมมัฏฐานให้เข้าใจถึงหลักของการภาวนาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรม	

	 คณะอนุสารธรรม	 ดำเนินงานด้วยเจตนาที่เป็นกุศลเพื่อเป็น
เสบียงบุญ	 มิได้แสวงหากำไรใดๆ	 ทั้งสิ้น	 ท่านที่ร่วมบุญในส่วนของ
ธรรมทาน	 ถือได้ว่ามีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระธรรม	 และขออภัย		
หากมีสิ่งใดผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่อง	มา	ณ	โอกาสนี้.	

			

ผู้จัดทำ 
คณะอนุสารธรรม



เราหนีทุกข์
เรากลัวทุกข.์...เราไม่กล้าเผชิญทุกข ์

แต่เราต้องการนิพพาน

นิพพานก็อยู่ในทุกข์นั้น

นิโรธก็อยู่ในทุกข์นั้น

สมุทัยก็อยู่ในทุกข์นั้น

มรรคก็อยู่ในทุกข์นั้น 

มันไม่ไปไหนเลย...มันอยู่ในที่เดียวกัน

และถ้าเราทิ้งทุกข์กับสมุทัยไปแล้ว

เราจะเอามรรคกับนิโรธมาจากไหน

.... 
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	 “นี่ทำไมเราปวด?”  
 “อะไรปวดนี่?” 
   .....  
	 	 มันย้อนกลับถามนะ		

 “จิตใช่มั๊ยที่มันปวด”  
	 	 เมื่อจิตที่มันปวด	“จิตมันเป็นอะไรนี่”  
	 	 เป็นสมุทัย	คือ	เหตุ 

	 “แล้วอะไรเป็นตัวทุกข”์		

ราคะ

โมหะ
โทสะ

เวทนา

อวิชชา

ขันธ์๕



�

	 “จิตยึดกาย”  
	 มันลงจิต...ลงจิต...ลงจิต...ลงจิต	จิตตัวเดียวเท่านั้น		

ที่เข้าไปพัวพันอยู่กับกายมากเกินไป	 พอถอนจิตออกจาก

กายเท่านั้น	 ไม่ได้ออกไปไหนเลย	 แต่ก็อยู่กับกายนี่แหละ

แต่เพียงยกขึ้นมาระดับหนึ่งพอ	เพื่อให้กำหนดรู้จักทุกข์	

		 	

ทุกข.์..ควรกำหนดให้รู้จัก 

	 “เมื่อเราเหยียบหัวทุกข์ได้เท่านั้น มันก็เหยียบ  

หัวสมุทัยได้ คือ มรรค ทันทีเลย”		

		 เหยียบหัวทุกขไ์ด้	คือ	กำหนดรู้จักทุกข์  

	 เหยยีบสมทุยัได	้คอื	รูเ้หตแุหง่ทกุข ์เรยีกวา่	“มรรค” 

	 แล้วผลของนิโรธมันจะไปไหน	

	 แต่พอทุกข.์..เราหนี	เรากระโดด	เราปวดท้อง

เราหนี	เราโดด	เราโวยวายเวทนา	ไม่กำหนดสติให้ต่อเนื่อง	

เวลาเรานัง่ปวด เราเวทนา เราปวด เราไมก่ำหนด ไมรู่จ้กั

แยกหรอืขม่จติเพือ่ใหจ้ติมอีำนาจสงูขึน้ จติเลยแพเ้วทนา 
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		 เมื่อเรานั่ง	เรากำหนดลงไป	เวทนามันเกิดขึ้น		

	 “นี่แหละ...โอกาสที่เราจะเหยียบหัวมันแล้ว” 

	 โอกาสที่เราจะรู้จักมัน	“นี่..คือตัวมันนี่ อยู่ตรงไหน”	

	 หามนัเขา้ไปภายในใจของเราทกุคนนัน่แหละ	มนัมอียู่

ทกุคนเลย	ไมไ่ปไหนหรอก	อทุะปาทญิาณงั	ญาณเกดิขึน้แลว้	

มันรู้ทันทีเลยที่จิตที่ใจของตัวเรานี่แหละ	 รู้ลงไปเองเลย

โดยอัตโนมัติ	ธรรมชาติของสติที่บ่มดีแล้ว	มันจะเกิดขึ้นมา

ในจิตทันที	มันเป็นของมันเอง	มันจะรู้ทันทีเลย		

	 “อ๋อ!...นี่เองทุกข์ที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นแต่กาย  

 แต่แท้ที่จริงแล้วมันเกิดจากจิตที่เข้าไปยึดกาย”		

	 คราวนีจ้ติมนัมอีำนาจเหนอืเวทนาทนัท	ี แตเ่วทนานัน้		

ยังอยู่	 ไม่ไปไหน	 แต่จิตนั้นระคนอยู่กับเวทนา	 แต่จิตนั้น

พิสดารยิ่งนัก	 กลับสามารถเพาะบ่มเวทนานั้นให้กลายเป็น

ปัญญาได้	 ทำให้เข้าไปล่วงรู้เหตุของทุกข์นั้นว่ามาจากที่ใด	

มันบ่มกันเอง	 มันเพาะกันเอง	 มันฟักกันเอง	 เหมือนแม่ไก่

ฟักไข่	สมุทัยมันไปฟักทุกข์	และปัญญามันก็เกิดในที่สมุทัย

อีกนั่นแหละ	 คือ	 เหตุแห่งทุกข์ ปัญญามันก็เกิดตรงนั้น		
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เป็นมรรคทันที	 ศีล สมาธิ ปัญญา	 มันก็ลงไปสู่ทุกข์กับ

สมุทัยนี่แหละ	 เพราะเราเหยียบหัวทุกข์	 สมุทัยลงไปได้		

มันไม่กระโดดขึ้นมาแทงหัวใจ	และเป็นเสี้ยนหนามทิ่มแทง

หวัใจเรา	 ไมต่อ้งไปยุง่กบัมนัแลว้	 เพราะเหยยีบขึน้มาไดแ้ลว้	

ผลนิโรธมันจะเกิดขึ้นตามเอง		

	

รู้จักทุกข.์..ดับทุกข์

	 แต่เราหนีทุกข์	 เรากลัวทุกข์	 เราไม่กล้าเผชิญทุกข์	

แต่เราต้องการนิพพาน	 นิพพานก็อยู่ในทุกข์นั้น	 นิโรธก็อยู่

ในทุกข์นั้น	 สมุทัยก็อยู่ในทุกข์นั้น	 มรรคก็อยู่ในทุกข์นั้น		

มันไม่ไปไหนเลย	มันอยู่ในที่เดียวกัน	และถ้าเราทิ้งทุกข์กับ

สมุทัยไปแล้ว	เราจะเอามรรคกับนิโรธมาจากไหน		

	

	 เรานัง่ปวด	“ดซูอิะไรมนัปวด”		

	 “ผเีนา่ตายมนัปวดมัย๊”	 มนัถกูมดัไวน้อนนิง่ไมก่ระดกิ	

ไม่หวั่นไหว	หนอนกินมันยังไม่ปัดเลย		



“...แต่เราหนีทุกข์ เรากลัวทุกข์  
 เราไม่กล้าเผชิญทุกข์  
 แต่เราต้องการนิพพาน” 



“ถ้าทุกข์เกิดเมื่อไหร่  
ทุกข์เกิดขึ้น  ทุกข์ก็ดับไปเมื่อนั้น  
มันไม่มี ราคะ โทสะ โมหะ  
มันรวมอยู่ในทุกข์ตัวเดียวแล้ว  
ก็กำหนดลงตัวนั้นตัวเดียว  
ไม่ต้องไปที่อื่นหรอก ตัวเดียวพอ  
ตัวทุกข์ตัวนี้แหละ”  
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	 เรายุงกัดตัวเดียว	ตบเผ็ง!	ตบเผ็ง!	เลยนี่		

	 “อะไรมันตบ ถามเจ้าของผู้ตบนะ”		

	 มันบอกว่า	“กายตบ”	มันไม่ใช่กายตบ	“จิตมันตบ” 

		 จิตมันสั่งกายตบ	ทีนี้รู้ละ...อะไรมันทุกข์	“จิตใช่มั๊ย”		

	 ชัดเจนเลยคราวนี้	จึงได้รู้คำว่า		

	 “ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้น กับ ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป” 

	

	 เมื่อเรากำหนดลงทุกข์เท่านั้น	ทุกข์เกิดขึ้นปั๊บ		

	 ดซู.ิ..“ราคะมมีัย๊” “โทสะมมีัย๊”	แตถ่า้เรากำหนด		

ลงทุกข์แล้วโมหะก็มี	ถ้าเราไม่ลงทุกข์แล้วกำหนดรู้อยู่กับที่

ทุกข์อยู่	 โมหะก็ไม่มี	 ถามว่ามันหายไปไหน	 มันรวมลงอยู่

ในทุกข์ตัวเดียวไง	 ราคะ	 โทสะ	 โมหะ	 มันรวมอยู่ในทุกข์		

ตัวเดียว	 พอทุกข์เกิดขึ้นไอ้ตัวอื่นไม่เกิดนะ	 “นี่เห็นมั๊ย”			

ถึงเรียกว่า	 ถ้าทุกข์เกิดเมื่อไหร่	 ทุกข์เกิดขึ้น	 ทุกข์ก็ดับไป

เมื่อนั้น	 มันไม่มี	 ราคะ	 โทสะ	 โมหะ	 ก็มันรวมอยู่ในทุกข์		

ตัวเดียวแล้ว	 “มนัจะไปไหนละ่”	กก็ำหนดลงตวันัน้ตวัเดยีว	

ไม่ต้องไปที่อื่นหรอก	ตัวเดียวพอ	ตัวทุกข์ตัวนี้แหละ		
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	 เรานั่งปวด	นั่งเมื่อย	นั่งเวทนา	นั่งทรมาน	ส่วนมาก

เราก็จะอมทุกข์ทรมาน	 พอกำหนดลงเวทนาก็เอาใหญ่เลย

กำหนดผดิ	 มนัตอ้งยกจติขึน้มากอ่น	 ดทูกุขน์ีม่นัทกุขท์ีไ่หน	

กายมันปวดจริงอยู่	แล้วอะไรมันเป็นทุกข์		

	 “กายทุกข์จริงมั๊ย”		

 “จับผีมานั่งขัดขาทุกข์ไหม มันร้องไหม”

	 “มันไม่ร้องนี่ อ้าว...มันไม่ร้อง แล้วอะไรมันร้อง”		

	 “ไอ้เจ้าของจิตนี่ ไอ้ตัวจิตเอง” 

	 ผู้หลงมันร้องออกมา	“ไอ้ตัวนี้...ไอ้ตัวนี้แหละ”		

ฝึกสต.ิ..ให้จิตมตีัวรู้

		 พิจารณากันให้หนักเรื่องนี้	 ถึงได้ว่าทำไมต้องมานั่ง

ฝกึสตดิลูมหายใจเขา้ออก	ภาวนา	“พทุโธ”	หรอืพจิารณากาย		

เพื่อฝึกสติให้จิตมีสติ เมื่อจิตมีสติ จิตมีตัวรู้ ตัวรู้ก็ไป

กำหนดสิ่งที่กำหนดอยู่ว่าเป็นอะไร เมื่อกำหนดรู้ปั๊บ  

นั่นก็คือปัญญา	อุทะปาทิ วิชชา	 วิชาเกิดขึ้นแล้ว	ความรู้
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ได้เกิดขึ้นแล้ว	 ได้เห็นชัดแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างนั้น	

สิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้	 อุทะปาทิ ปัญญา	 ปัญญาเกิดขึ้น	

อุทะปาทิ วิชชา	 เกิดขึ้นพร้อมกัน	 อุทะปาทิ อาโลโก 

สวา่งโลง่	เปดิเผยหมด	ไมม่อีะไรปดิบงั	สาสวะกเิลสทัง้หลาย

เปิดโล่งหมด	เห็นทุกจุดของกิเลสเลย		

	

	 ตำแหน่งของกิเลสอยู่ตรงที่ใด	 มันอยู่ปล่องไหน		

ร่องไหน	จุดไหน	รู้แล้วจุดนี้	ตรงนี้	จี้จุดนี้จุดเดียวพอ	ไม่ไป

จดุใด	นีแ่หละ...สะมทุะยะธมัมงั สพัพนัตงั นโิรธะธมัมนัต ิ

ลงจบทันที	 ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรไม่ไปไหน	 ลงแค่นี้

เทา่นัน้เอง	สิง่ใดสิง่หนึง่เกดิขึน้เปน็ธรรมดา สิง่นัน้ทัง้หมด  

ย่อมดับไปเป็นธรรมดา	อะไรเกิด	อะไรดับ	ก็ทุกข์ตัวเดียว	

ทุกข์นี้ทำให้มันเกิดราคะ โทสะ โมหะ ถ้าเราไม่เห็นทุกข์ 

ราคะ โทสะ โมหะ มนัถงึไดเ้กดิไง	เชน่	เราปวดทอ้งทรมาน

มากๆ	เลย	ในขณะนั้นมันไม่มีราคะ	โทสะ	โมหะ	มันมีทุกข์

เท่านั้นที่เกิดขึ้น	 แล้วก็คิดอยากจะให้ทุกข์เท่านั้นดับไป	

พอทุกข์ดับไปเท่านั้น	ราคะ	โทสะ	โมหะ	มาเหมือนเดิม		
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ละเหตุแห่งทุกข์

	 ทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่า		

	 “ให้กำหนดรู้จักทุกข์ ไม่ใช่ละ ทุกข์ไม่ใช่เป็นของ

ควรละ แต่เหตุที่ทำให้ทุกข์เกิด ควรจะละ”  

	 หลวงพ่อนั่งขัดเพชร	เวทนามันปวดนะ	นั่ง	๒	ชั่วโมง	

ทุกข์เริ่มแล้วนะ	๓	ชั่วโมง	๔	ชั่วโมง	เริ่มแล้วนะ	ปวดทันที

นั่งทั้งๆ	 ที่ปวดแต่ไม่ขยับ	 “กำหนดอะไรมันทุกข์”	 เวลา

ปัญญามันเกิด	 มันจะเกิดอย่างนี้นะ	 แต่ไม่ใช่นั่งทนเวทนา			

แต่อยากจะรู้จักมันจริงๆ		

	 “มงึเปน็ใครแน ่แลว้มงึอยูท่ีไ่หน”  

 พดูกบัตวัเจา้ของนี	่มันพุ่งพรวดทันทีเลย		

	 “คนตายมันเป็นมั๊ย มันนอนตั้ง ๗ วันในโลง ไม่เห็น

บ่นสักคำ แต่เราแค่ ๔ ชั่วโมง บ่นโวยวายแล้ว”  

	 จติมนัพรบึพรบั!!	พรบึพรบั!!	มนัดิน้	มนัอยากจะออก

จากนั่ง	 มันจะนึกอย่างเดียวว่าเอาขาออกเท่านั้น	 มันไม่มี

อย่างอื่น	 มันจะดับทุกข์ด้วยวิธีเอาออก	 มันดับผิดทาง			

ให้กำหนดลงไปต่อเลย	 ถ้าผีเน่าตายนี่มันไม่ร้องไม่อะไร			
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แต่เรายังไม่ทันเป็นผี	 นั่งมันร้องเพราะมีจิต	 จิตตัวนี้นี่เอง
มันเป็นตัวร้าย	 เพราะจิตตัวนี้ยังเป็นอวิชชาอยู่	 ต้องทำจิต
ที่เป็นอวิชชาให้เป็นวิชชาให้ได้		
	
	 แต่ก่อนจะเป็นวิชชาก็ต้องให้มันเป็นผู้รู้ให้ได้	 คือ	
อทุะปาท ิญาณงั คอื ญาณไดเ้กดิขึน้แลว้, อทุะปาท ิปญัญา 
คอื ปญัญาไดเ้กดิขึน้แลว้, อทุะปาท ิอาโลโก คอื แสงสวา่ง  
เกิดขึ้นแล้ว	 โล่งแจ้ง	 โปร่งใส	 สว่างไปหมด	 คราวนี้พอจิต
มันลงสู่ความนึกคิดใหม่อีกครั้ง	 หลังจากที่เข้าไปสงบ		
ปราศจากเจตนาทางจติแลว้	 มนัขึน้ของมนัเอง	 แลว้มนักล็ง
ของมนัเองโดยไมม่เีจตนาเลย	มนักเ็กดิคำนงึขึน้มาในจติเอง
โดยที่ไม่มีเจตนาคำนึงหรอก	 ทุกข์ไปไหน	 ทำไมตอนนี้		
ไม่ปรากฏทุกข์	 เจอสุขอย่างเดียว	 พอเจอสุขอย่างเดียว
คราวนี้สุขเป็นอะไรอีกล่ะ	 อะไรมันสุขอีก	 มันต่ออีกเลย	
มันต่อเนื่องนะ	 มันสุขสบาย	 มันอยากจะนั่งจนเช้าเลย	
แล้วสุขมาจากไหน	ใครเป็นผู้สุขนี่	กายสุข	หรือ	จิตสุข	
		 “คนตายมันสุขมั๊ยนี่  ผีเน่ามันสุขมั๊ย”  

 “มันก็ไม่สุข”	มันก็นิ่งเฉยๆ	
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สุข..ทุกข.์.มีน้ำหนักเท่ากัน 

	 เราก็ดูความสุขนี่	 ความสุขนี้ก็เช่นเดียวกัน	 มันเป็น

บอ่เกดิแหง่รงัรา้ย	 ถา้เรายงัเอาสขุอยู	่ ทกุขก์ต็อ้งปรากฏอยู่	

เพราะมันคนละหน้ากันเท่านั้นเอง	 ตะกี้มันทุกข์แทบตาย

พอมันพลิกแผล็บเดียวเท่านั้นมันสุข	 สุขแทบจะประกาศ

ลั่นโลกว่าสุขจริงหนอ	กำหนดดูความสุขในจิตอีกว่า		

	 “สุขนี้เป็นอะไรแน่”		

	 หาเหตุของมันอีก	 ลงไปที่ใจของมันเอง	 พบสภาพ		

ของมันอีกเหมือนกันว่าอันเดียวกันกับตัวทุกข์นั่นแหละ	

คือความไม่เที่ยงอีกเหมือนกัน	 มันสลับปรับเปลี่ยนกันอยู่

อย่างนี้	 เหมือนฝ่ามือมันพลิกไปพลิกมา	 เหมือนคนพูด

เหลาะแหละ	 พูดคำนี้แล้วกลับคำไปมา	 แสดงว่าเวทนา		

กห็ลอกลวงอยู	่พอรูเ้ทา่นัน้จติมนักว็างพรบึทนัท	ีอทุะปาท ิ

อาโลโก	 สว่างวาบขึ้นอีก	 แล้วคราวนี้ปราศจากเจตนา

เครื่องอาศัยทั้งสิ้น	มีแต่ตัวสติ	ตัวรู้ตื่นเบิกบานอยู่อย่างนั้น

ไม่ไปไหนเลย		

	



“...หาเหตุของมันอีก 
ลงไปที่ใจของมันเอง 

พบสภาพของมันอีกเหมือนกัน  
ว่าอันเดียวกันกับตัวทุกข์นั่นแหละ 

คือความไม่เที่ยงอีกเหมือนกัน 
มันสลับปรับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้” 
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ปัญญาพาจิตสว่าง 

	 จนหมดความเปน็อารมณข์องมนัแลว้	มนักล็ืน่ของมนั

ตามธรรมชาติ	 ลงมาสู่ความสบาย...สบายแบบเฉยๆ			

มันเหมือนจะนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้	 แล้วจิตไม่มีกระเพื่อมนะ	

ออกจากสมาธิลองลืมตาดูมาจิตก็ไม่กระเพื่อม	 ไม่หวั่นไหว	

เหมือนหัวหลักหัวตอเฉย	 ไม่อะไรกับใครทั้งนั้น	 จิตมันเริ่ม

เขา้ไปสูส่ตเิดมิแทท้ีม่นัมปีญัญาอยูเ่ดมิแลว้	อทุะปาท ิญาณงั	

มันสวมเข้ามาว่า		

 “อนันีม้นัคอือะไร มนักเ็ปน็เวทนาอกีเหมอืนกนันะนี ่

ขาที่มันพลิกมา มันสามมุมสามเหลี่ยมนะ”  

	 “ออ๋! อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา กอ็ยูใ่นเวทนาตวัเดยีว

เหมือนกัน” 	
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ขันธ์๕ พิจารณาถึงกันหมด 

	 พอพจิารณาเวทนาตวัเดยีว	สญัญา สงัขาร วญิญาณ	

รูป	ก็ลงไปที่เวทนาหมด	อันเดียวกันหมด	พิจารณาเหมือน

กันหมด	เพราะมันลงปล่องเดียวกันหมดเลย		 	

	 สัญญาในอดีต	สัญญาในอนาคต	สัญญาในปัจจุบัน	

	 สังขารในอดีต	สังขารในอนาคต	สังขารในปัจจุบัน		

	 วิญญาณในอดีต	 วิญญาณในอนาคต	 วิญญาณใน

ปจัจบุนั	มนัลงไปทีร่ปูในอดตี	รปูในอนาคต	รปูในปจัจบุนั		

	 “จิตในอดีต จิตในอนาคต จิตในปัจจุบัน”	ลงฟุบ

ทเีดยีว	ความรูค้วามเหน็ความสวา่งมนัเกดิโพลงขึน้ทนัที

พรอ้มกนัหมดเลย	ทัง้	อทุะปาท ิญาณงั, อทุะปาทปิญัญา, 

อุทะปาทิ วิชชา, อุทะปาทิ อาโลโก	คราวนี้โอ้โห	มันเป็น

อะไรที่ละเอียดสุดๆ	 เลย	 ของเก่าแก่ที่สุดก็คือดวงจิต		

นี่แหละ	 ไม่มีอายุขัย	 สังขารจะแก่อย่างไร	 จิตนั้นก็ไม่ได้		

แก่เลย	 เดี๋ยวพอตายไปมันก็กลายเป็นเด็กอีกละ	 เป็นหนุ่ม	

เป็นสาว	เป็นคนแก่	เวียนอยู่อย่างนั้น	เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย		
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	 จิตเป็นอมตะ	 แต่เลื่อนลอยไปตามวิบากกรรมที่ได้

กระทำด้วย	 กายกรรม ๓	 ได้แก่	 วจีกรรม มโนกรรม 

กายกรรม	จงึตอ้งหยดุกายกรรมทัง้	๓	นัน้	ตอ้งทำใหบ้รสิทุธิ์		

จนกายกรรมทั้ง	 ๓	 นั้นไม่ติดอยู่ในอะไร	 ไม่ว่าจะในฝ่าย

ของคุณธรรมทางด้านกุศล	 หรือฝ่ายอกุศลกรรม	 นี่แหละ

จึงจะเรียกว่า	ธรรมะอันบริสุทธิ์		
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ทุกสิ่งล้วนลงที่ใจ 

	 สพัเพ ธมัมา อนตัตาต ิธรรมทัง้หลายไมค่วรเขา้ไป

ยึดติด ไม่ควรเข้าไปเป็นเจ้าของ	 เพราะธรรมทั้งหลาย		

เปน็ธรรมชาต	ิ ธรรมชาตแิหง่ความเปน็จรงิทีม่อียูใ่นสตัวโ์ลก		

ทั้งหลาย	 ไม่มีอยู่ในที่อื่น	 มีอยู่ในตัวตนเราเขาทุกคนหมด

จะแยกออกไปอย่างไรก็ตาม	 เมื่อประกอบรวมกันแล้วก็มี

อยู่ในตัวเราเช่นกัน	 เหมือนกันกับพระไตรปิฎกก็รวมอยู่ใน

ตัวเราเช่นกัน อภิธรรมก็คือจิตเรานี่แหละ วินัยก็คือเรื่อง

ของงานทางด้านกายของเรา พระสุตตันก็คือเรื่องของ

วาจาของเรา	 พระวินัยกับพระสุตตันก็รวมเป็นองค์ของ

อธิศีลโดยตรงเลย	 ส่วนทางด้านจิตใจที่เป็นอภิธรรมมันเริ่ม

จากความสขุมุ	คมัภรีย์ิง่ลกึมนัเปน็นามธรรมลว้นๆ	แยกกนั

สองฝ่ายก็คือรูปธรรมกับนามธรรมเท่านั้นเอง	 ไม่ไปไหน

มันลงกล่องที่เดียว	คือ	ที่ใจที่เดียว	





“ถ้าเราหนีทุกข์กันอยู่  
เจอสภาวะทุกข์ก็หนีทุกข์  
แล้วแก้ทุกข์ในทางที่ผิด  
มันก็จะผิดไปตลอด...  
เป็นมิจฉาทิฏฐิไป”  
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	 ถ้าเราได้มีโอกาสได้ลิ้มรสความทุกข์เวทนาที่เกิดจาก

การนั่ง	 หรือเกิดจากใจที่มันฟุ้งซ่านรำคาญออกไป	 คิดไป

เรือ่งนูน้เรือ่งนีจ้นจติใจมนักลดักลุม้	ถามดซูกิายมนักลดักลุม้		

หรอืจติมนักลดักลุม้	แลว้เรากำลงัหาเหตแุหง่ความกลดักลุม้

ต้องหาตรงจุดไหน	ทุกข์มันเกิดจากจุดไหน	ถ้าเรารู้จักทุกข์

เรารูเ้หตแุหง่ทกุขก์เ็รยีกวา่	เหยยีบยำ่ทกุข	์เหยยีบยำ่สมทุยั	

เรียกว่า	 มรรค	 แล้วผลของมันก็ต้องเป็นนิโรธ	 มันจะเป็น

อย่างอื่นไปไม่ได้เด็ดขาด	 เพราะมันลงกันแล้ว	 สมกันแล้ว	

เป็นคู่สร้างคู่สมกันเลย	 เหมาะสมกันจริงๆ	 ไม่ให้ขาดตก

บกพร่องไปเลย	

	 อรรถธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงออกมา		

	 “ถ้าเราหนีทุกข์กันอยู่ เจอสภาวะทุกข์ก็หนีทุกข์ 

แล้วแก้ทุกข์ในทางที่ผิด มันก็จะผิดไปตลอด เป็นมิจฉา-

ทิฏฐิไป”		

	 เมื่อเป็นมิจฉาทิฏฐิปั๊บ	 มรรคมันก็ไม่เป็นมรรคแล้ว	

มันก็ไปเป็นอย่างอื่น	 เป็นทางเดินที่ผิดไปหมดเลยเนี่ย			
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ต้องรวมลงไป	 เวลาทุกข์เกิดจากทางใจ	 คือเกิดจากความ

ฟุ้งซ่าน	 เกิดจากความคิด	 ความกลัดกลุ้ม	 หรือทุกข์เกิด
จากทางกายทีม่อีายตนะเปน็เครือ่งตอ่ตดิกต็าม	ทกุคนจะรู้		
วา่ใครเปน็ผูท้กุข	์ใหเ้ปรยีบเทยีบกบัคนทีต่ายกบัคนทีไ่มต่าย	
ทำไมมันต่างกันนัก	 ทั้งๆ	 ที่สังขารก็ยังเหมือนเดิม	 คนตาย
ใหม่ๆ	 นอนแน่นิ่งเหมือนคนหลับใหล	 แต่ทำไมคนเป็นอยู่
มันถึงมีอาการดิ้นทุรนทุรายอย่างนั้น	 มีความต้องการ
ความปรารถนาขนาดนั้น	 แต่คนตายทำไมไม่ต้องการ	
แม้แต่คนหลับมันก็ไม่ต้องการอะไรแล้ว	 เพราะมันหลับ		
ไปแล้ว	 มันไม่ต้องการอะไรแล้ว	 แม้แต่ที่นอนใหม่มันก็		
ไม่เอาแล้ว	 มันหลับไปแล้ว	 มันพอใจของมันแค่ตรงนั้น	
ตรงที่มันนอนเท่านั้นแหละ	
	
	 ถ้าเรามีความพอใจในตรงที่ของเรามันก็พอ	 มันก็จบ
การปฏิบัติธรรมให้ลงไปในจุดๆ	 เดียว	 จุดที่มันถูกกับจริต
ของเรา	 อย่าโยกย้ายถ่ายเทเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติ	 เปลี่ยน
สำนกัปฏบิตั	ิเปลีย่นวธิปีฏบิตั	ิเปลีย่นแนวทางปฏบิตับิอ่ยครัง้	
เพราะมันจะกลายเป็นการเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆ	 เท่ากับว่า
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เรานี่ไม่ไปไหนเลย	ย่ำอยู่ตรงจุดเก่านั้นแหละ	แต่ถ้าเรามั่น
ลงไปแล้ว	 ฟังธรรมแล้วเรามั่นลงไปแล้วในอรรถในธรรม	

อันนี้มั่นคงแล้วล่ะก็ลงเลย	 ลงอย่างเต็มหัวใจด้วยความ
ศรัทธาของเราที่มีอยู่ ปสาทะ	 คือ	 ความเลื่อมใสลงไป  
ในการปฏิบัต	ิและจงเชื่อมั่นในตนเองว่าเราทำได้  
	
	 ธรรมะนั้นไม่ใช่ เป็นของยากสำหรับมนุษย์ เลย			
แตม่นัเปน็ของยากสำหรบัสตัวท์ัง้หลายทีเ่ปน็สตัวเ์ดรจัฉาน			
มันรู้ไม่ได้	 แต่มนุษย์นี้สามารถรู้ได้	 ถ้ามนุษย์รู้ไม่ได้นี่		
ไม่มีใครตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าหรอก	 พระพุทธเจ้าก็เป็น
มนุษย์อีกเหมือนกัน	 พระพุทธเจ้ายังตรัสรู้	 ครูบาอาจารย์
ทัง้หลายทา่นกไ็ดต้รสัรูเ้หมอืนกนั	ไมว่า่เชือ้ชาตใิด	ภาษาใด	
ก็ยังได้อรรถได้ธรรมอันบริสุทธิ์ขึ้นมาได้	 เพราะอาศัยความ	
ศรัทธากับปสาทะนี้แหละ	 คือ	 มีความเชื่อมั่นในตนเอง	
เลื่อมใสในสิ่งที่ได้ฟังมา	 การปฏิบัติของตนเองก็ดำเนินไป
ตามแนวทางที่ตนเองได้รับฟังมาแล้วปฏิบัติตาม	 มันก็จะ
เกดิเปน็ประโยชน	์เกดิเปน็ผลขึน้	สมบรูณข์ึน้	จากการปฏบิตัิ
ของตนเอง	รู้ได้ด้วยตนเอง	๏	



ทุกข์
เป็นของควรกำหนดให้รู้จัก ไม่ใช่ละ

การภาวนา “พุทโธ” หรือ “พิจารณากาย”  

เพื่อฝึกสติ...ให้จิตมีสติ  

เมื่อจิตมีสติ...จิตมีตัวรู้  

ตัวรู้ก็ไปกำหนดสิ่งที่กำหนดอยู่ว่าเป็นอะไร  

เมื่อกำหนดรู้ปั๊บ นั่นก็คือปัญญา 

รู้จักทุกข์...ดับทุกข์



๏	 ทุกวันอาทิตย์ที่ ๑ ของเดือน		เวลา	๐๙.๐๐	-	๑๒.๐๐	น.		

	 ณ	บา้นธรรมยอดไกรศร	ี๑๒๘/๖๘	หมูบ่า้นคาซา่วลิล	์พระราม	๒-๒			

	 ถนนพระรามที	่๒	ซอย	๕๐	(ซอยวดักำแพง)	เขตบางขนุเทยีน	กรงุเทพฯ		

๏		ทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือน		เวลา	๑๓.๐๐	-	๑๕.๐๐	น.			

	 ณ	ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย	อาคารศูนย์พลอยเอเชีย		

	 ๒๔๒	-	๒๕๐	ถนนมเหสักข์	ซอย	๒	สีลม	กรุงเทพฯ		

๏	 ทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ ของเดือน		เวลา	๑๓.๐๐	-	๑๕.๓๐	น.		

	 ณ	บ้านคุณหมอศรุตา	ฟักนวม	จังหวัดนครปฐม	

๏	 ทุกศุกร์ถึงอาทิตย์ที่ ๓ ของเดือน		มีการเก็บกัมมัฏฐานภาคปฏิบัติ	

	 ณ	สำนักปฏิบัติ	อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี	(วัดป่ากล้วยไม้ดิน)		

	 บ้านหนองฟักทอง	ตำบลปากช่อง	อำเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา	

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่   

คุณสายพิณ โทร. ๐๘-๙๙๐๐-๗๓๙๙ หรือ www.kubajaophet.com 
หมายเหตุ	:	ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม





งานเทศนาธรรม 
และการสอนปฏิบัติ 
กัมมัฏฐาน  
หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร  วชิรมโน 



ขุมธรรม...นำปัญญา  

ผูท้ีส่นใจจะพมิพแ์จกเปน็ธรรมทาน หรอืตอ้งการขอรบัหนงัสอืและซดีธีรรมะ  
ตดิตอ่ได้ที่ คุณพิชญา เหมกระศรี  โทร. ๐๘-๑๘๓๔-๓๘๑๕ 

อา่น	eBooks	ไดท้ี	่

สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน) 
บ้านหนองฟักทอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา






