




 

 

สภาวธรรมกับการยอมรับความเปนจริง... 

เร่ืองความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก  

เร่ืองอากาศรอน อากาศหนาว เร่ืองฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูหนาว เร่ืองทุกส่ิง        

ทุกอยางนั้นมันเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นตั้งอยูดับไป นี้เปนธรรมะ เปนธรรมชาต ิ          

ทุก ๆ ทานทุก ๆ คนคงไมมีใครเปล่ียนแปลงแกไขได 

ส่ิงท่ีเรามีปญหาทุกวันนี้เพราะเราอยากใหทุกส่ิงทุกอยางมันเปนไป

เหมือนท่ีใจเราตองการ อยากจะใหมันเปนไปเหมือนความยึดความถือ         

ของเรานั้นมันเปนไปไมได 

พระพุทธเจาทานถึงใหเราทุก ๆ คนยอมรับสภาพความเปนจริงวา

อันน้ีเปนธรรมะเปนสภาวธรรม ใหทุกทานทุกคนอยาพากันเครียด              

อยาพากันตอตาน 

พระพุทธเจาทานใหเราทําจิตใจใหมันสงบ ใหมันเย็น เอาศีลท้ัง ๕ 

มาชวยเรา เอาศีลท้ัง ๘ มาชวยเรา เอาศีลท้ัง ๑๐ มาชวยเรา เอาศีล           
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ท้ัง ๒๒๗ มาชวยเรา เพราะในใจของเรานี้มันจะพยายามไปยึดมั่นถือมั่น          

ในอัตตาตัวตน  

 

 

 

 

 

 

 

คนเรานี้ถามีตัวตนมันทุกขนะ คิดวาเปนหญิงเปนชายก็ทุกขแลว   

คิดวาเปนนาย ก. นาง ข. มันก็ทุกขแลว คิดวาตัวเองได ตัวเองเสีย ตัวเองมี 

ตัวเองเปนมันก็ทุกขแลว  

สักกายทิฐิ คือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในทุกคนตองมาแกไข             

ท่ีตัวเอง แกท่ีใจนี้สําคัญ แกท่ีอารมณนี้สําคัญ 
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เราทุกคนสวนใหญในชี วิตประจําวันมันอยูดวยความเครียด           

อยูดวยความทุกข ทุกขท้ังตัวเอง และท้ังทุกขแทนคนอื่น 

พระพุทธเจาทานสอนให เราปลง ให เราปลอย ให เราวาง . . .               

เพราะเร่ืองนี้มันเปนเร่ืองจิตเร่ืองใจของเรา ไมมีใครท่ีจะมาชวยเหลือเราได  

ใหเรามาแกท่ีใจแกท่ีความคิดความเห็นของเรา เพราะส่ิงตาง ๆ นั้น

เคาไมมีสุขไมมีทุกขอะไรเลย "มันมีแตเรา..." เราไปแบกสุขแบกทุกข 

ทุก ๆ ทานทุกคน... พระพุทธเจาทานใหเราปฏิบัตินะ ปฏิบัติท่ีท่ีเรา

อยูน่ันแหละ ปฏิบัติอยูท่ีบาน ปฏิบัติท่ีทํางาน หรือปฏิบัติอยูท่ีวัด ไมวาเรา

จะอยูท่ีไหนทุกคนตองมาแกท่ีจิตท่ีใจแกท่ีความหลงของเรา 

พระพุทธเจาทานใหมองมาท่ีตัวเรานะ... เรามันมีท่ีไหน รับประทาน

อาหารทุกวันมันก็แกทุกวัน ทุกทานทุกคนลวนแตตองเปนอากงอามา 

สุดทายก็ตองสลายไปในท่ีสุด  

เราจะไปคิดวามันปลอยไมไดวางไมได เพราะวามีลูกมีหลานมีภาระ

มีหนี้สินนี้ไมได 

เร่ืองภาระเร่ืองหนี้สินถือวาเปนเร่ืองธรรมดา  เร่ืองลูกเร่ืองหลาน    

ถือวาเปนเร่ืองธรรมดา คนเราเกิดมาถาไมรูจักอารมณ ไมรูจักความคิด           

มันก็ยอมทุกขอยางนี้แหละ มีบานก็ทุกขเพราะบาน มีรถก็ทุกขเพราะรถ         
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มีลูกมีหลานก็ทุกขเพราะลูกเพราะหลาน มีรางกายก็ทุกขเพราะรางกาย 

เวลานอนหลับเราก็ไดผอนคลายความทุกขลงมาหนอย แตบางคนนอนหลับ

ก็ยังฝนยังทุกขนะ 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองปลอย เร่ืองละ เร่ืองวางเปนสิ่งที่สําคัญ... 

คนเราอยากรวยมันก็ไมรวย อยากหนุมมันก็ไมหนุม อยากสาวมันก็

ไมสาว อยากไมแก ไม เจ็บไมตายมันก็ เปนไปไม ได  มันเปนธรรมะ              

เปนสภาวธรรม  
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พยายามเดินไปข า งหน า เ ร่ือย อย า ไปพันหลักอยู ข างห ลั ง                

อดีตมันผานไปแลวมันแกไขไมได ทําใจใหสบายไมใหมีทุกข พยายามแกไข

ใจของเรา คอนโทรลใจของเรา 

"พยายามเสียอวัยวะเพ่ือรักษาชีวิต พยายามรักษาธรรมะ             

แมชีวิตของเราจะหาไม..." 

พระพุทธเจาทานไมใหเราลูบ ๆ คลํา ๆ เยาะ ๆ ยอง ๆ ตองปรับใจ

เขาหาศีลหาธรรม 

ความเพลินนะมันมีกับเราทุก ๆ คน... พระพุทธเจาทานใหเราพากัน

รูจักในจิตในใจของเราวามันลุมมันหลงอะไรบาง...? 

เมื่อรูวามันมีแลวก็พยายามตัดพยายามวาง ทําจิตใจใหเขมแข็ง 

ประพฤติปฏิบัติอบรมบมอินทรียไปเร่ือย ๆ  
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คนเรากิเลสมากความตองการมาก มันไมไดตามใจแลวมันเครียด  

ถาเราตามใจเรา เราก็ เหมือนกับฑีฆนขพราหมณ ท่ีต รัสกับ

พระพุทธเจาวา "อันไหนขาพเจาชอบขาพเจาก็จะเอา อันไหนขาพเจา         

ไมชอบ ขาพเจาก็ไมเอา..."  

พระพุทธเจาจึงตรัสถามวา "ความแก  ความเจ็บ ความตาย 

พราหมณชอบไหม...?" ฑีฆนขพราหมณก็ตอบวา "ไมชอบ" พระพุทธเจาจึง

ตรัสแกพราหมณวา "สิ่งที่พราหมณไมชอบ พราหมก็ตองไดทั้งหมด..." 

เราทุก ๆ คนนี้กําลังตองอยูในสภาวะเดียวกับฑีฆนขพราหมณ          

จะมาเอาตามความชอบใจ  

เราพยายามแกจิตแกใจของเราในชีวิตประจําวัน เราจะไดรูจักวา

พระนิพพานอยูตรงนี้เอง อินทรียบารมีจะแกกลามันอยูตรงนี้เอง 

เราจะไปหลงตัวตนไมได หลงวัตถุขาวของเงินทองไมไดหรอกนะ 

ตองปรับตัวเองเขาหาธรรมะ 

คนเรานั้นนะ จะไปเอาความสุขในทรัพยสมบัติ เอาความสุขทางเนื้อ

ทางหนัง เอาความสุขจากลาภยศสรรเสริญ ถาทุกทานทุกคนคิดอยางนี ้         

ตองไปถึงทางตันแน คิดวาจะไปหาธรรมะท่ีอื่นมันก็คงไมไดพบไมไดเจอ

ธรรมะหรอก ถาเราไมไดกลับมาแกท่ีตัวเอง 
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เราอยาไปคิดวาเราอินทรียบารมีนอย ตองหลบหนา หลบตา หลบผู

หลบคน เพราะทุกคนมีหนาท่ีมีการงาน  

พระพุทธเจาทานใหเราปฏิบัติในชีวิตจริงในชีวิตประจําวันใหมันดับ

ทุกขทางจิตทางใจได 
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เราไปอยูท่ีไหนทําอะไรถาเรามีความยึดมั่นถือม่ันมีตัวมีตนเรามีทุกข

ท้ังนั้น ทุกขทางกายไมวาแตนี้มันทุกขทางใจ 

ความเครียดท่ีเราท้ังหลายประสบอยูนี้คือความทุกขทางใจ               

ทําใหเกิดทุกขเกิดภัย เกิดโรคเครียด นอนไมหลับจนเปนโรคกระเพาะ           

โรคประสาท โรคมะเร็ง สารพัดโรคนะ เพราะเราพากันเปนแตนักปรัชญา 

ไมอยากเปนนักปฏิบัติ ไมกลับมาแกไขใจของตัวเอง แกไขประพฤติปฏิบัติ

ตัวเองท่ีมันทําตามใจตามกิเลส "เราจะเอาหนาไปไหนเอาตาไปไหน            

จะเอาลาภยศสรรเสริญไปไหน จะเอาความหลอความสวยไปไหน...?" 

ทุกทานทุกคนพระพุทธเจาทานใหพิจารณาส่ิงเหลานี้วาเปน           

ภาระหนักท่ีมันเปนอัตตาตัวตน ลาภยศสรรเสริญนี้ ใหเรากระชากหนากาก

ของตัวเองออก กระชากสมมุติท่ีมันบังสัจธรรมท่ีมันครอบงําเรา ทําใหเรา

มืดมนอนธการ... 

ทุกทานทุกคนอยูในบานในสังคมมีหนาท่ีมีตําแหนงตองเพิ่มความดี

เพิ่มการเสียสละใหมากขึ้น เพราะเราไมไดมีไมไดเปน ไมใชสัตวบุคคลตัวตน

เราเขา 

ทุกทานทุกคนตองปลอยวางทางจิตทางใจท่ีมันเกิดกับเราตองแกไข

ใหได อดใหได ทนใหได  
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สมาธิตองแข็งแรง ชี วิตนี้มอบใหความดี มอบใหศีลใหธรรม          

ใหคุณธรรมนะ 

เราจะไดมีหลักมีขอ วัตรปฏิบัติ  มีความสุขในการทําความดี                

มีความสุขกับการรักษาศีลปฏิบัติธรรม... 

หวังวาทุกทานทุกคน จะไดนอมนําธรรมะของพระพุทธเจา           

ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพ่ือใหเขาถึงมรรคพระนิพพาน             

ดวยกันทุกทานทุกคนเทอญ... 

 

 

 

 

 

พระธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ท่ีองคหลวงพอกัณหา สุขกาโมเมตตาใหนํามาบรรยาย 

เชาวันศุกรท่ี ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

ณ วัดปาทรัพยทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้าํเขียว จ.นครราชสีมา 
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