
 

“ ธรรมดา” 
เทศน์ที�เมืองเพร์ิธ ออสเตรเลยี   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

พระอาจารยว์ชิยั กมัมสุทโธ สถานปฏิบติัธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น 
 
           เมื"อเชา้โทรศพัท ์แม่ชีเขาฝันเห็นเรา วา่ไปแนะนาํเขา เรื"องคาํวา่ “ธรรมดา”  คาํวา่
ธรรมดาเขาบอกวา่ คาํวา่ธรรมดาขึ/นตน้ดว้ยคาํวา่ “ ธรรมะ”  ก่อน กเ็ลยถามวา่หมายถึง
อะไร  ธรรมดาขึ/นตน้ดว้ยธรรมะก่อน นี"ธรรมะนั"นมนัเป็นสัจธรรม เป็นความจริง นี/ เรา
พดูแบบอนันั/นก่อน ธรรมะนี"เป็นสัจธรรม เป็นความจริง ความจริงของใจนี"เป็นอยา่งไร 
ความจริงของใจกคื็อความเป็นกลางนั/นเอง ใจมนัเป็นกลาง ความจริงของทุกอยา่งนี/ คือ
อะไร กเ็ป็น “ของกลาง”   ไม่ใช่ของใคร เขาเรียก “ อนตัตา”  นี"เห็นทุกอยา่งเป็นธรรมดา 
เห็นอยา่งไร กเ็ห็นความจริงของสิ"งนั/นเอง วา่มนัเกิดขึ/นแลว้กด็บัไป มนัไม่เที"ยงนั"นเอง ก็
จึงวา่ เรามีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพน้ความแก่ไปไม่ได ้ อนันี"มนัเกิดขึ/นแลว้กต็อ้ง
ดบัไป อนัที"สอง ความจริงมนัเป็นอยา่งไร  ความจริงมนัเกิดตามเหตุปัจจยั อนันี/พดูเรื"อง
สังขตธรรมนะ ธรรมที"มีปัจจยัปรุงแต่ง มนัเกิดตามเหตุปัจจยั คือธรรมทั/งหลายที"เกิดแต่
เหตุ เมื"อมีเหตุกต็อ้งมีผลน่ะ เป็นธรรมดา แลว้จึงบอก มีความเกิดขึ/นมากต็อ้งมีความแก่ 
ความเจบ็ ความตายเป็นธรรมดาน่ะ นี"เกิดตามเหตุปัจจยั เราแก่แลว้ กต็อ้งเจบ็ ตอ้งตายไป 
ทีนี/ไม่ใหแ้ก่ไม่ใหเ้จบ็ไม่ใหต้ายไดไ้หม กไ็ม่ได ้ มนัเป็นความจริงของสังขารของร่างกาย
นะ อนันี/ ล่ะความจริงอีกอยา่งหนึ"ง คือของทุกอยา่ง ขนัธ์หา้หรือแมแ้ต่ขา้งนอกนี"เป็นของ
กลาง ไม่ใช่ของใคร แต่สมมติบญัญติั ตามสิทธิของโลก ที"กนัไวอ้ยา่งที"ดินอยา่งนี/  เขา
บอกวา่ที"ดินนี"เป็นของเรา โดยโฉนด โดยเอกสารสิทธิ5 นั"นเอง แต่แทที้"จริงที"ดินนั/นน่ะมนั
เป็นธาตุล่ะ เป็นแผน่ดินน่ะ เป็นธาตุดิน ธาตุนํ/าธาตุอะไรผสมอยูต่รงนั/นล่ะ ธาตุนี/มนั
แปรปรวนไปตามมนัน่ะ มนักเ็ป็นของมนัอยูอ่ยา่งนั/น มนัจะเป็นของใครไดอ้ยา่งไร ไม่มี 
แต่กรรมสิทธิ5 มี เพื"อใหอ้ยูใ่นสังคมเฉยๆ นี"กต็อ้งใหเ้ขา้ใจ เพราะฉะนั/นของทุกอยา่งใน
โลกนี/  มนัเกิดขึ/นแลว้มนักต็อ้งดบัไป เขาเรียกวา่ “ อนิจจงั”  อยา่งมนุษยเ์รานี"เกิดขึ/น
มาแลว้นี" จะไม่ใหแ้ก่เจบ็ตายไดไ้หม ไม่ใหเ้สื"อมสลายไปไดไ้หม กไ็ม่ได ้ นั/นล่ะมนัไป
ตามเหตุปัจจยั บงัคบัมนัไม่ได ้ นั"นล่ะมนัเป็นของมนัเช่นนั/น จึงเรียกวา่มนัไม่ใช่ของใคร 
มนัเป็นของกลางนั"นเอง  ทีนี/หลวงปู่เทสกท่์านกล่าวไวว้า่ “ผูใ้ดทาํใจใหถึ้งซึ" งความเป็น
กลาง ผูน้ั/นจะพน้จากทุกขท์ั/งปวง”  นี/ทาํอยา่งไรใจจึงจะเป็นกลาง นี"มนัเป็นอยา่งนั/น มนั



 

ไม่เป็นกลางเพราะอะไรล่ะ กเ็พราะมนัมีความหลง มีอวชิชานั"นเอง รู้ไม่จริงตามสัจธรรม
ของสิ"งนั/นๆ เมื"อมนัไม่รู้ความจริง อยา่งเช่นขนัธ์หา้นี" รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ 
อยูก่บัมนับ่อยๆเขา้กเ็ลยสาํคญัผดิคิดวา่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ เป็นของเรา 
เป็นเรา เราเป็นสิ"งนั/น สิ"งนั/นเป็นเรา เพราะอยูก่บัมนั คุน้เคยกบัมนั ใชม้นับ่อยๆมนักเ็ลย
สาํคญัผดิ กเ็ลยหลงผดิ อวชิชาเลยเกิดขึ/น ตวัอวชิชามนัเลยปกปิดไม่ใหเ้ห็นสัจธรรมน่ะ 
ความหลงล่ะ มนัไปยดึเอาไวม้นัเลยปกปิด ไม่เห็นสัจธรรมความจริงของสิ"งนั/นวา่มนั
เป็นของกลาง เพราะเหตุนั/นเอง เหตุนั/นน่ะเราจะทาํอยา่งไรใหม้นัถึงซึ"งความเป็นกลาง ก็
ตอ้งเจริญสติปัญญา อาศยัสมาธิเป็นฐานเป็นบาท อาศยัความเพียรเป็นองคธ์รรม อาศยั
ศรัทธาเชื"อมั"นต่อสัจธรรมคือความจริงตรงนั/น เป็นรากฐาน เพราะฉะนั/นสตินี" เมื"อเราฝึก
สติใหอ้ยูที่"กาย เวทนา จิต ธรรม กคื็อฝึกสติใหรู้้จกัขนัธ์หา้นั"นเอง เมื"อสติระลึกรู้สิ"ง
เหล่านั/น กเ็หมือนยกงานนั/นขึ/นมาศึกษาน่ะ ปัญญากจ็ะวจิยัวา่ หาเหตุหาผลของสิ"งนั/น
เป็นอยา่งไร ปกติมนักย็ดึอยูว่า่รูปนี"เป็นของเรา มนัเคยเรียนรู้มา เคยอยูก่บัมนั มนักย็ดึวา่
รูปเป็นของเรา เป็นเรา เป็นตวัตนของเรา เวทนาสุขทุกขเ์ฉยๆกเ็ป็นของเราเป็นเราเป็น
ตวัตนของเรา สัญญาความจาํไดห้มายรู้กเ็ป็นของเราเป็นเราเป็นตวัตนของเรา มนัยดึอยู ่
สังขารคิดนึกปรุงแต่งมนักว็า่เราคิดล่ะ วญิญาณความรู้เหมือนกนั มนักคิ็ด มนักว็า่เรารู้ล่ะ 
นี"มนัหลงยดึเขา้ไป มนัเลยไม่เห็นซึ"งความเป็นกลางของขนัธ์หา้ ถา้รูปมนัเป็นของเราจริง 
กต็อ้งบอกวา่รูปนี"เกิดมาแลว้ตอ้งอยา่แก่อยา่เจบ็อยา่ตายไดไ้หม ไม่ได ้ ในเมื"อมนัไม่ได ้
บงัคบัมนัไม่ได ้ แลว้มนัจะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร นี"เอาแค่รูปก่อนนะ เอาเวทนานี" ปวด
นั"นปวดนี"มนัเกิดจากอะไร กเ็กิดจากรูปล่ะ เมื"อรูปมนัเปลี"ยนแปลง อยา่งเช่นอากาศหนาว 
กลา้มเนื/อมนัเกร็งมนักป็วดกลา้มเนื/อ จะไม่ใหม้นัไม่ปวดไดไ้หม มนักไ็ม่ได ้ เพราะมนัมี
รูป รูปนั/นมนัเกิดจากอะไร อยา่งกลา้มเนื/อมนัเกิดจากอากาศเยน็ มนัเกร็งมนักมี็ปวด มนั
เป็นเหตุเป็นปัจจยัเรื"องของธาตุทั/งนั/น ในเมื"อบงัคบัไม่ใหม้นัไม่ปวดกไ็ม่ได ้เมื"อมนัมีเหตุ 
กจ็ะสาํคญัวา่เวทนานั/นเป็นของเราไดอ้ยา่งไร เมื"อสุขสบายไม่มีอะไรมนักเ็ป็นสุขเวทนา
อยู ่ เวลามนัเจบ็ป่วยกเ็ป็นทุกขเวทนา มนัเปลี"ยนแปลงอยูอ่ยา่งนั/นในตวัเวทนา แลว้จะ
เป็นของเราไดอ้ยา่งไร หดัวจิยัดูมนั เมื"อไม่ใช่ของเรามนักคื็อของกลางนั"นเอง สัญญา
เหมือนกนั จาํไดห้มายรู้ เดี;ยวจาํไดเ้ดี;ยวจาํไม่ได ้สัญญามาจากไหน กม็าจากรูปกบัเวทนา
นั"นเอง เมื"อมีผสัสะเกิดขึ/น มีเวทนาเกิด กส็ัญญากต็อ้งจาํ ตอ้งหมายใหจิ้ตรู้อีก นั"นล่ะมนั
กไ็ปตามเหตุปัจจยั แลว้จะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร สังขารความคิดนึกปรุงแต่งกเ็หมือนกนั 



 

คิดไปอยา่งนั/นคิดไปอยา่งนี/  คิดไปกเ็กิดดบั คิดเพราะอะไร เพราะมนัรู้ล่ะ มนัเรียนรู้มา 
มนัมีสัญญาจาํมา มนักคิ็ดไปตามสิ"งที"มนัรู้มนัจาํ ทีนี/มนัจะคิดไปในแง่ไหนล่ะ มนัก็
แลว้แต่จิตตอนนั/นมนัไปอยา่งไร มนัมีเหตุ ถา้มีเหตุอวชิชา มนัเป็นของกตูวัก ู มนักคิ็ด
แบบของกตูวักเูท่านั/นล่ะ ถา้มนัไม่มีอวชิชามนักคิ็ดดว้ยสติปัญญาเท่านั/นน่ะ ความคิดนั/น
เลยเปลี"ยนเป็นตวัปัญญา มีเหตุมีผลนั"นเอง เพราะฉะนั/นความคิดกไ็ม่ใช่ของเรา มนัคิด
ไปกด็บัไป คิดไปดบัไป คิดไปดบัไป ทีนี/ความรู้เหมือนกนั เมื"อตากระทบรูป หูกระทบ
เสียง กลิ"นกระทบจมูก รสกระทบลิ/น กายสัมผสัเยน็ร้อนอ่อนแขง็ แมแ้ต่สัญญา เวทนา 
สังขาร กระทบใจ คือธรรมารมณ์นั"นเองกระทบใจ มนักจ็ะเกิดความรู้ทางตาหูจมูกลิ/น
กายใจ เขาเรียกวญิญาณ มนักมี็เหตุเป็นแดนเกิด สิ"งที"มีเหตุเป็นแดนเกิด เมื"อตากระทบรูป 
ตากดี็ รูปกดี็อยู ่ เมื"อตาไม่พิการกต็อ้งรู้รูปทางตา จะไม่ใหม้นัไม่รู้ไดไ้หม กไ็ม่ไดอี้ก นั"น
แหละมนับงัคบัมนัไม่ได ้ แลว้มนักไ็ปตามเหตุปัจจยัตรงนั/น แลว้จะวา่มนัวิญญาณนี/ เป็น
ของเราไดอ้ยา่งไร เป็นตวัเราไดอ้ยา่งไร เป็นตวัตนของเราไดอ้ยา่งไร ใหพ้ิจารณามนัให้
ถ่องแท ้ เมื"อมนัไม่ใช่ของเรา มนัเป็นของอะไร มนัเป็นของกลาง แลว้มนัดาํเนินไป
อยา่งไรล่ะ รูปมนักด็าํเนินไปตามเหตุปัจจยัของเขา เมื"อมนัมีรูปเกิดขึ/นมนักต็อ้งการ
อาหาร มนัตอ้งมีการหลบันอน ตอ้งมีการหายใจ ตอ้งมีอะไร มนักจ็ะดาํเนินไปตามเรื"อง
ของรูปนั/น คือเรื"องของธาตุที"มนัดาํเนินไป  มนัที"มีชีวติมนัยงัคงอยู ่มนักด็าํเนินไปไง จะ
ไม่ใหม้นัไปอยา่งนั/นไดไ้หม ไม่ใหม้นัไม่หายใจไดไ้หม กไ็ม่ได ้มนักต็อ้งหายใจเมื"อชีวติ
ยงัอยู ่ มนัไม่หายใจมนักต็อ้งสลายคือตายนั"นเอง นี"ใหพ้ิจารณามนัใหถ่้องแท ้ เท่านั/นน่ะ 
แลว้จะวา่รูปนั/นเป็นของเราไดอ้ยา่งไร แลว้บงัคบัมนัไม่ได ้ จะใหม้นัไปดั"งใจเราไม่ได ้
เมื"อมนัเป็นดั"งใจเราไม่ได ้กใ็หม้นัเป็นไปตามเรื"องของมนัน่ะ ถา้เราอยากใหม้นัเป็นอยา่ง
นั/น ไม่อยากใหม้นัเป็นอยา่งนี/ ล่ะ มนัทุกขขึ์/นมนัเจบ็ป่วยขึ/นมากไ็ม่อยากใหม้นัเจบ็ มนัก็
เป็นทุกขน่์ะ ทุกขก์ายยงัไม่พอมนัยงัทุกขใ์จอีก เพราะความปรารถนาไม่อยากใหม้นั
เป็นน่ะ มนักเ็ลยเรียกวา่ไม่อยากใหม้นัเป็นกเ็ลยเป็นวภิวตณัหานั"นเอง ทาํไมวภิวตณัหา
ตวันี/มนัเกิดไดอ้ยา่งไร เกิดไดก้เ็พราะความหลงล่ะไม่รู้จริงน่ะ ไม่เห็นสัจธรรมของรูปวา่
รูปนั/นมนัเป็นธาตุ มนัเกิดขึ/นตามเหตุปัจจยัของเขา แลว้มนักต็อ้งสลายไป มนัหนีไม่
พน้น่ะ มนัตอ้งแก่ตอ้งเจบ็เป็นธรรมดา นี/คาํวา่เป็นธรรมดา คาํวา่ “ ธรรมดา”นั"นล่ะคือ
เป็นไปตามเหตุปัจจยัของมนั คือความจริงคือสัจธรรมนั"นเอง เหตุนั"นน่ะ ถา้เราเห็นสัจ
ธรรมเห็นความจริงของรูป ของเวทนา ของสัญญา ของสังขาร ของวญิญาณ การเห็น



 

ความจริงของสิ"งเหล่านั/นนั"นแหละ แลว้กย็อมรับความจริงของสิ"งเหล่านั/น นั"นล่ะจิตจะ
เป็นกลาง ไม่มีความลาํเอียง ไม่ใช่อยากใหม้นัเป็นอยา่งนั/น ไม่อยากใหม้นัเป็นอยา่งนี/  จิต
มนักเ็ลยมุ่งอยู ่ มุ่งที"อยากใหม้นัเป็นอยา่งนั/น ไม่อยากใหม้นัเป็นอยา่งนี/  มนัจะคอยมุ่งอยู ่
เพราะตวัมุ่งอยูน่ั/นล่ะ อยากใหเ้ป็นอยา่งนั/นมนักเ็ลยเป็นภาระ เป็นตวัทุกขล่์ะ เพราะมนั
ตวัตณัหามนัทาํงานตลอด ถา้วจิยัจริงๆแลว้ สิ"งเหล่านั/นมนักไ็ม่ไดเ้ป็นไปตามความอยาก
ของเรา มนักเ็ป็นไปตามเรื"องของมนัน่ะ อนันี/ภายใน ภายนอกกเ็หมือนกนั บางคนกทุ็กข์
อยูนี่" อยา่งอยูอ่อสเตรเลีย บางคนกทุ็กขอ์ยากไดพ้ีอาร์ (หมายเหตุ: พีอาร์ คือ PR = 
Permanent Resident  คือ ผูไ้ดรั้บสิทธิ5 ใหอ้ยูใ่นประเทศออสเตรเลียอยา่งถาวร 
มีสิทธิไดรั้บสวสัดิการและการดูแลจากรัฐเสมอกนักบัพลเมืองออสเตรเลีย) คิดไปๆ
ฟุ้งซ่าน ปวดหวักมี็ เอา้ มนัไม่ไดเ้ป็นตามใจเรานะพีอาร์ มนักไ็ปตามกฎเกณฑก์ฎหมาย
ของเขา คิดไปกเ็ป็นทุกขเ์ฉยๆ  เรามีหนา้ที"อยา่งเดียว ทาํใหถู้กตอ้งตามกฎเกณฑเ์ขาแค่
นั/นนะ เท่านั/นล่ะ เมื"อมนัไม่ถูกกฎเกณฑเ์ขาจะใหม้นัเป็นอยา่งไร ทุกขไ์ปอยา่งไร 
เดือดร้อนไปอยา่งไร กฎหมายเขากไ็ม่ไดแ้ก ้ ไม่ไดเ้ปลี"ยนไปตามที"เราทุกขที์"เราคิดล่ะ 
เขากต็อ้งดาํเนินไปตามของเขา ตามเหตุปัจจยัของเขานั"นเอง นั/นล่ะในเมื"อเราบงัคบัขา้ง
นอกมนัไม่ได ้ แลว้จะตอ้งไปทุกขก์บัมนัทาํไม นี"มนัตอ้งเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนั/นอยูแ่ลว้ 
แลว้จึงไปตั/งความปรารถนาอยากใหม้นัเป็นอยา่งนั/นไม่อยากใหม้นัเป็นอยา่งนี/ไปทาํไม 
ไปเพื"อใหต้วัเองทุกขท์าํไม  นั/นล่ะความไม่รู้เท่าทนัความจริงวา่ ขา้งนอกมนักเ็ป็นของ
มนัอยูอ่ยา่งนั/น มนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนั/น เหมือนร่างกายมนัตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย  
เมื"อมนัแก่มนัเจบ็มนัตายจะไปเดือดร้อนทาํไม ไม่อยากใหม้นัแก่ไม่อยากใหม้นัเจบ็ไม่
อยากใหม้นัตายกเ็ลยเป็นวภิวตณัหานั"นเอง เวลามนัแก่มนัเจบ็ตาย เพราะความยดึถือ
อุปาทานนั"นเอง วา่มนัเป็นของเรา ไม่อยากใหม้นัเป็นอยา่งนั/น อยากใหม้นัเป็นอยา่งนี/  
นั"นล่ะเป็นความหลงนั"นเอง มนัจึงปกปิด “ ความจริง”  เมื"อจิตมนัหลงไปตามอยา่งนั/น 
มุ่งไปอยา่งนั/น จิตนั/นเลยไม่เป็นกลางนั"นเอง จิตจะเป็นกลางไดก้คื็อมนัตอ้งยอมรับความ
จริงตรงนั/น เห็นความจริงของสิ"งนั/น วา่สิ"งนั/นน่ะมนัไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตน
ของเรานั"นเอง มนัไปตามเหตุปัจจยัของเขา เราบงัคบัมนัไม่ได ้ เราจะมุ่งอยากใหม้นัเป็น
อยา่งนั/น ไม่อยากใหม้นัเป็นอยา่งนี/  มนักไ็ม่ไดเ้ป็นไปตามความอยากของเรา เหมือน
ร่างกาย เราอยากไม่ใหม้นัเจบ็มนักต็อ้งเจบ็ ถา้มนัมีเหตุมีปัจจยั เกิดเป็นโรคขึ/นมา ติด
หวดัมนักต็อ้งเป็นน่ะ ถา้ติดเชื/อหวดัมามนักเ็ป็นหวดั จะไม่อยากใหม้นัเป็นหวดัล่ะ มนัก็



 

เป็นไปไม่ได ้ เหตุนั/นมนักไ็ปตามเรื"องของมนัน่ะ ของธาตุของเหตุปัจจยัของเขา ไม่ใช่
เรื"องของเรา เหตุนั/นใหว้างซะ วางตวัอยากใหเ้ขาเป็นอยา่งนั/น ไม่อยากใหเ้ขาเป็นอยา่งนี/  
ไปบงัคบัเขาตลอด มนักเ็ลยเป็นตวัทุกข ์ ตวัเองเลยเป็นตวัทุกข ์ เป็นอตัตาอยูอ่ยา่งนั/นน่ะ 
เพราะไม่เห็นความจริงของสิ"งเหล่านี/  นี"มนัเป็นอยา่งนั/นน่ะ นี/ถา้ละเอียดเขา้ไป นี/จาก
ภายนอกเหมือนกนั ที"ทุกขจ์ากภายนอกทั/งหลายกเ็พราะอะไร กลวัจะเป็นอยา่งนั/น ไม่
อยากจะเป็นอยา่งนี/  อยากใหม้นัเป็นอยา่งนั/น ไม่อยากใหเ้ป็นอยา่งนี/  อยากไดอ้ยา่งนั/น 
ไม่อยากไดอ้ยา่งนี/  เราจะอยากอยา่งไรกต็ามล่ะ ถา้เหตุปัจจยัภายนอกมนัจะเป็นอยา่งไร 
อยา่งฝนตก ยกตวัอยา่ง ไม่อยากใหฝ้นตกล่ะ ฝนมนักต็อ้งตกตามเหตุปัจจยัของมนัน่ะ 
มนัมีพายมีุลมมีอะไรเขา้มามนักมี็เอาเมฆหมอกมา มนักม็าตก นี"เหตุปัจจยัของมนั จะ
อยากใหม้นัตกมนักไ็ม่ได ้ อยากไม่ใหม้นัตก มนักต็อ้งตกตามเหตุปัจจยัน่ะ ทีนี/มนั
แลง้น่ะ อยากใหมี้ฝนตก มนักไ็ม่มีเพราะมนัเหตุปัจจยัของมนัเป็นอยา่งนั/นน่ะ นั/นเราให้
รู้เขา้ใจความจริงของธรรมชาติ ไม่วา่ขา้งนอกมนักต็อ้งเป็นไปตามเหตุปัจจยัของเขา ใน
เมื"อมนัเป็นไปตามเหตุปัจจยัของเขาเราบงัคบัมนัไม่ได ้ แลว้เราจะไปตั/งความปรารถนา
อยากใหม้นัเป็นอยา่งนั/นไม่อยากใหม้นัเป็นอยา่งนี/ไปทาํไมเพื"อทุกขล่์ะ กป็ล่อยมนัไป
ตามสภาพความจริงของเขาสิ ฝนจะตกกใ็หม้นัตกซะ ฝนมนัจะไม่ตกกใ็หม้นัไม่ตกซะ 
มนัไปตามเหตุปัจจยัของเขา ปล่อยมนัไปตามธรรมชาติของมนันั"นแหละ เท่านั/นล่ะ เราก็
มีหนา้ที"ปรับปรุงเท่านั/นน่ะ  ตวัเอง และภายนอกถา้ตอ้งการนํ/าฝน ฝนตกกห็าของรองไว้
ซะ ฝนไม่ตกก.็.. ไปอีกอยา่งหนึ"ง  กป็รับตวัไปตามธรรมชาติของเขา มนักไ็ม่ทุกข ์ เหตุ
นั/นส่วนใหญ่เราจะอยากใหข้า้งนอกเป็นอยา่งนั/น ไม่อยากใหข้า้งนอกเป็นอยา่งนี/  ไป
บงัคบัไปกฎเกณฑเ์ขาไวต้ลอด โดยไม่ยอมรับวา่ เขาไปตามเหตุปัจจยัของเขา ไม่ไดไ้ป
ตามความอยากไม่อยากของเรา แน่ะ เพราะนั/นถา้เราเขา้ใจตรงนี/กว็างซะ วางความอยาก
ไปบงัคบัใหม้นัเป็นอยา่งนั/นไม่อยากใหม้นัเป็นอยา่งนี/  วางคือตวัตณัหานั"นเอง ตวั
ภวตณัหา อยากใหม้นัเป็นอยา่งนั/น ไม่อยากใหม้นัเป็นอยา่งนี/  คือตวัวภิวตณัหานั"นเอง 
เพราะอะไร เพราะเรารู้ความจริงวา่ขา้งนอกมนักเ็กิดไปตามเหตุปัจจยัของเขา นั"นล่ะคือ
อนตัตา ไม่ใช่ของใคร เป็นของกลางนั"นเอง เขากท็าํหนา้ที"ของเขาอยา่งนั/น ใจเมื"อรู้ความ
จริงของสิ"งเหล่านี/  มนักเ็ลยปล่อยวาง มนักเ็ลยเป็นกลาง ไม่ไปยนิดี ไม่ไปยนิร้าย  ทีนี/มา
ยอ้นเขา้มาภายในเหมือนกนั รูปเหมือนกนั มนักอ็ยากใหเ้ป็นอยา่งนั/น ไม่อยากใหเ้ป็น
อยา่งนี/  เวลาเจบ็ป่วยกไ็ม่อยากใหเ้จบ็ป่วย อยากใหม้นัสบาย กเ็พราะอะไร มนัไม่รู้ความ



 

จริงของสิ"งนั/น มนักเ็ลยเป็นวภิวตณัหา เวทนาเหมือนกนั อยากสุขไม่อยากทุกข ์มนักต็อ้ง
สุขทุกขต์ามเหตุปัจจยัของมนัน่ะ ตามรูปนั"นเอง นี"กเ็ป็นปัญหาเกิด กเ็ลยเป็นตวัทุกขอี์ก
ล่ะ หารู้ไม่วา่เวทนากเ็ป็นขนัธ์อนัหนึ"ง เขากท็าํหนา้ที"ของเขา สัญญาสังขารวิญญาณเขาก็
ทาํหนา้ที"ของเขา เราอยากใหม้นัไม่คิดอยา่งนี/  เหมือนคนเป็นโรคประสาทล่ะ คิด...อยู ่ไม่
อยากคิดน่ะเพราะมนัทุกข ์ มนัยงัหยดุคิดไม่ได ้ กเ็พราะอะไร เพราะมนัไม่ไดเ้ป็นไปตาม
อาํนาจบงัคบับญัชาของเรา นั"นน่ะใหเ้ขา้ใจ วา่สังขารมนัคิดแลว้กต็อ้งดบั เรื"องบางอยา่ง
มนัติดขอ้งอยู ่ มนัมีเหตุมีปัจจยั คืออุปาทานนั"นเอง มนักคิ็ดจนตวัเองทุกข ์ มนักย็งัหยดุ
ไม่ได ้ เพราะอะไร  เพราะมนัไม่ใช่ของเรานั"นเอง เพราะฉะนั/น ถา้เราเขา้ใจตรงนี/  กอ็ยา่
ไปตั/งความปรารถนา อยากใหม้นัเป็นนั/น ไม่อยากใหม้นัเป็นอยา่งนี/  ทีนี/ ลึกเขา้ไปอีกล่ะ 
ทาํไมอยากใหม้นัไดอ้ยา่งนั/น ไม่อยากใหม้นัไดอ้ยา่งนี/  ตณัหาตวันี/แน่ะเพื"ออะไร กเ็พื"อ
จิตตวัรู้นั"นเอง มนัคิดวา่อะไรดีกอ็ยากใหม้นัรู้ดีไง อะไรไม่ดีกผ็ลกัไสไม่อยากใหม้นัรู้ไง 
กเ็พราะมนัยดึจิตตวัรู้นั"นล่ะเป็นของเรา เป็นเรา เป็นตวัตนของเรานั"นเอง คิดใหดี้นะ
พิจารณาใหดี้ กเ็พราะอะไร  มนัจึงอยากใหเ้รื"องไม่ดีกไ็ม่อยากใหม้นัรู้ เรื"องดีกอ็ยากให้
มนัรู้ กเ็พราะอะไร กเ็พราะมนัยดึตวัรู้นั"นล่ะเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตวัตนของเรานั"นเอง 
นั"นล่ะคือมนั “ ยดึ” ตวัรู้นั"นเอง ถา้มนัไม่ยดึตวัรู้ล่ะ เรื"องดีกใ็หม้นัรู้ซะ เรื"องไม่ดีกใ็หม้นั
รู้ซะ รู้มนักท็าํหนา้ที"รู้ ดีไม่ดีมนักรู้็หมด นั"นล่ะมนัเป็นกลางล่ะ จิตมนัเป็นกลางของมนั
อยูแ่ลว้ เพราะเรื"องที"เราไม่อยากใหรู้้ เมื"อตากระทบรูปมนักต็อ้งรู้ เสียงกระทบหูมนักรู้็ 
เหมือนเราไม่อยากใหใ้ครนินทาเรา เมื"อมีหูมีเสียงกระทบมนักรู้็ นั"นล่ะ ใช่ไหม มนัเป็น
กลาง เมื"อใครมาสรรเสริญ มนัอยากใหเ้ขาสรรเสริญ เสียงกระทบหู มนักต็อ้งรู้ของมนั
อยูอ่ยา่งนั/น นั"นล่ะมนัรู้มนัไปตามเหตุปัจจยั แลว้มนักรู้็ตามหนา้ที"ของมนั มนัไม่ไดย้นิดี
ยนิร้ายเลยวา่ เสียงนี/ไม่ชอบใจไม่อยากรู้ เสียงนี/ชอบใจอยากรู้ บงัคบัมนัไดไ้หม มนัก็
บงัคบัมนัไม่ได ้ เมื"อมีหูมีเสียงมนักรู้็ทั/งคู่น่ะ นั"นล่ะตวัรู้มนัไม่ลาํเอียง มนัเป็นกลางของ
มนัอยู ่ นี/ เราไม่เห็นนี" เพราะเราไปยดึมนัน่ะ พอเป็นของเราปัCบ เรื"องที"ดีกอ็ยากใหรู้้ เรื"อง
ไม่ดีกไ็ม่อยากใหรู้้ เรื"องที"ชอบใจกอ็ยากใหรู้้ เรื"องไม่ชอบใจกอ็ยากผลกัไสไม่อยากใหรู้้ 
เพราะมนัยดึอะไร กเ็พราะมนัยดึวา่ตวัรู้ความรู้นั"นน่ะเป็นของเรา เป็นเรา เป็นตวัตนของ
เรานั"นเอง มนัหลงน่ะ (ผูฟั้งถาม: การที"เราไม่ยดึนี" ไม่ใช่ไม่คิดใช่ไหมครับ คิดแต่เราไม่
ยดึใช่ไหมครับ)  เออ คิดสิ  แต่ไม่ลงไปเล่นในความคิด กคื็อไม่ยดึวา่ความคิดเป็นของเรา 
เป็นเรา เป็นตวัตนของเรา มนัจึงไม่ลงไปเล่น มนัเลยปล่อยความคิดไปตามธรรมชาติ 



 

ตามเหตุตามผลของมนัไป ตามเหตุปัจจยัของมนั เหตุนั"นล่ะ เพราะฉะนั/นมนัเพราะอะไร 
เพราะมนัยดึตวัรู้นั"นเอง พิจารณาดูใหดี้นะ มนัรู้ต่างหาก พอมนัรู้ปัCบ มนักอ็ยากรู้ พอรู้ดี
มนักอ็ยากเอา เป็นภวตณัหาอยากได ้  พอมนัรู้ไม่ดีมนักไ็ม่อยากใหม้นัรู้ อยากผลกัไส 
เป็นวภิวตณัหา เหมือนอยา่งเดียวกนัน่ะ เหมือนเสียงน่ะ พอเสียงสรรเสริญมนัรู้เสียง
ขึ/นมา สรรเสริญมนัพอใจมนักอ็ยากไดฟั้งเสียงสรรเสริญ พอเสียงนินทามนัไม่พอใจมนั
กไ็ม่อยากได ้ อยากผลกัไส ไม่อยากไดย้นิ กเ็ป็นวิภวตณัหา เพราะอะไร เพราะมนัหลง
อะไรล่ะ กเ็พราะมนัหลงตวัรู้นั"นล่ะ ที"มนัรู้เสียงดีเสียงไม่ดี มนัยดึตวัรู้ดีไม่ดีนั"นล่ะ เป็น
ของเราเป็นเราเป็นตวัตนของเรา เมื"อเป็นของเรา สิ"งที"ดีกอ็ยากได ้ สิ"งที"คิดวา่ไม่ดีกอ็ยาก
ผลกัไสนั"นเอง นั"นน่ะ เพราะมนัหลงมนัยดึ จริงๆแลว้ ตวัรู้นั/น ความรู้นั/นกไ็ม่ใช่ของใคร
อีก เขาทาํหนา้ที"ความเป็นกลางอยู ่ เพราะเสียงที"รู้ดี ยนิสรรเสริญ มนักรู้็ล่ะ มนัไม่ไดว้า่ 
เสียงดีฉนัไม่รู้นะ พอเสียงไม่ดีมนักระทบ มนัมีเหตุปัจจยั มนักรู้็อีกล่ะ มนัจึง “ รับ”   ทั/ง
ดีไม่ดีนั"นเอง มนัจึงรู้ทั/งดีไม่ดี ความที"มนัไม่มีความลาํเอียงต่างหาก มนัรู้มนัไม่ไดเ้ลือกรู้ 
มนัรู้ทั/งดีไม่ดีนั"นเอง มนัเป็นกลาง นี"ล่ะความเป็นกลางของมนัน่ะ แต่ความหลงที"เคยอยู่
กบัเขานานๆ กเ็ลยสาํคญัผดิคิดวา่เป็นของเรา เป็นเรา เป็นตวัตนของเรา มนักเ็ลยไม่เป็น
กลาง ตวันี/ ล่ะคืออวชิชามนัปกปิดไว ้ ความหลงมนัปกปิดเอาไว ้ จึงไม่เห็นสัจธรรมความ
จริงของวญิญาณงัอนิจจงั วญิญาณงัอนตัตา มนัไม่เที"ยง มนัไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่
ตวัตนของเรานั"นเอง  นี/มนัอยูข่องมนัอยา่งนั/น เพราะฉะนั/นใหส้ังเกต  อยา่งนั/นอยา่ไปตั/ง
ความปรารถนาเลย อยากใหข้า้งนอกเป็นอยา่งนั/น อยา่อยากใหข้า้งนอกไม่เป็นอยา่งนั/น 
ให ้ “ วางซะ” ความปรารถนาน่ะ แลว้กข็นัธ์หา้เหมือนกนั กใ็หว้างขนัธ์หา้ซะ อยา่อยาก
ใหข้นัธ์หา้เป็นอยา่งนั/น ไม่อยากใหข้นัธ์หา้เป็นอยา่งนี/  กว็างมนัซะ มนัจะเป็นอยา่งไรก็
ใหม้นัเป็นไป ใหรู้้ตามปัจจุบนันั/น ถา้มนัเจบ็ป่วยกใ็หรู้้วา่มนัเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยเพราะ
อะไร เพราะเป็นโรคอะไรกใ็หรู้้ แลว้กแ็กไ้ขมนั อาศยัมนัเฉยๆ แกไ้ขไปตามความจริง
ของมนั ตวันั/นจึงจะไม่ทุกขล่์ะ มนัทุกขเ์พราะมนัหลง นี"ล่ะมนัหลง มนัหลงยดึวา่เป็น
ของเรา เป็นเรา เป็นตวัตนของเรานั"นเอง ทาํไมมนัหลงล่ะ อนุสัยมนัเกิดเพราะอะไร ก็
เพราะมนัเคยอยูก่บัมนั เคยชินเคยเรียนรู้กบัมนัมาอยา่งนั/น มนัเลยสาํคญัผดิ เคยอยูก่บัมนั 
เหมือนคิดนี" เราเคยคิดอยากคิดอะไรกคิ็ดๆ อยากคิด  ดีไม่ดีกอ็ยากจะคิดได ้  กเ็ลยคิดวา่
ความคิดน่ะเป็นของเรา สั"งมนัได ้ ถา้มุมกลบัล่ะ คิดถา้เราสั"งมนัไดอ้ยากคิดดีปัCบ กใ็หคิ้ด
ดีมนัอยูติ่ดตลอดสิ มนัทาํไมคิดดีปัCบมนัดบัล่ะ มนัดบัเป็นแต่ละความคิดล่ะ บงัคบัไม่ให้



 

มนัไม่ดบัไดไ้หม กไ็ม่ได ้ แลว้นั"นล่ะความคิดนั/นจึงไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เราไม่ใช่ตวัตน
ของเรา นี"มนัหลงแค่นั/นน่ะ ดูสิมนัหลงน่ะ เพราะอยูก่บัมนัใชม้นั เวลาเราจะคิดอะไรกไ็ด ้
เอาง่ายๆนี"เราจะคิดอะไรกไ็ด ้ พอเห็นวา่จะคิดอะไรกไ็ด ้ คิดทั/งเรื"องดีไม่ดีกคิ็ดได ้ มนัก็
เลยคิดวา่ความคิดเป็นของเรา แต่จริงๆมนัไม่ใช่ เป็นแค่ขนัธ์อนัหนึ"งอาศยัใชเ้ฉยๆ 
เหมือนเสื/อผา้อาศยันุ่งห่มเฉยๆ เพราะอะไรที"วา่ไม่ใช่ ถา้มนัใช่ความคิดเป็นของเรา เรา
อยากคิดดีกใ็หค้วามคิดดีมนัติดอยูต่ลอด ทาํไมคิดดีปัCบมนักด็บัล่ะ พอคิดไม่ดีมนักด็บั 
มนัเกิดดบั บงัคบัไม่ใหม้นัดบัไดไ้หม กไ็ม่ได ้ นั/นล่ะความคิดไม่ใช่ของเรา แค่อาศยัมนั
อยูเ่ฉยๆ คิดไปตามเหตุตามผลเฉยๆ ใหม้นัเห็นเหตุเห็นผลเฉยๆ แลว้กใ็ชม้นัไปตาม
เหตุผลนั"นเอง  กอ็าศยัมนัอยูเ่ฉยๆ เรื"องของโลกเรื"องของอะไรต่างๆ แลว้กล็ะมนัไปวาง
มนัไป ไม่ละวางมนักว็างอยูแ่ลว้ พอคิดไปมนักด็บัไปอยูแ่ลว้ นี/ อุปาทานมนัไม่ยอม มนัก็
เลยเป็นตวัทุกขล่์ะ นั/นหนา้ที"เรามีแต่ตอ้งทาํความจริงใหป้รากฏ ทาํความจริงใหป้รากฏ 
การจะทาํความจริงใหป้รากฏกต็อ้งมีสติ มีสมาธิเป็นบาท คือตั/งมั"นที"จะดูมนั ดูกายใจนี/  มี
สติคือความระลึก ปัญญากค่็อยสอดส่อง ค่อยวนิิจฉยัหาเหตุหาผลมนัน่ะ อยา่งที"วา่นี" พอ
เห็นเหตุเห็นผลมนักจ็ะรู้ว่า อ๋อ ความจริงมนัเป็นอยา่งนี/อยา่งนี/ เอง ที"เราหลงคิดวา่มนัเป็น
ของเรานี"มนัไม่ใช่ความจริง มนัเป็นความหลง ทาํไมมนัไม่ใช่ของเรา มนักจ็ะมีจุดที"จะ
บอกอยู ่สัจธรรมตรงนั/นน่ะ ปัญญามนักค็ลี"คลายไป มนัเห็นกจ็ะวาง มนัเห็นตรงไหนมนั
กว็างตรงนั/นน่ะ ความทุกขก์เ็ลยเบาบางลง นี"ล่ะ นี"พดูเรื"องขนัธ์หา้ใหฟั้ง พดูเรื"องความ
เป็นกลาง ถา้ทาํใจใหถึ้งความเป็นกลางกคื็ออะไร กว็างใจไม่ใช่ของเราอีกล่ะ ทาํไมมนั
ไม่ใช่ของเราล่ะ มนักต็อ้งหดัดูหดัวจิยัมนัดู เวลามนักระทบขึ/นมา มนัเกิดอะไรขึ/นในกาย
ในใจ เพราะฉะนั/นการเดินมรรคจึงใหมี้สติอยูที่"กายใจ คนส่วนใหญ่จะไปบงัคบัขา้งนอก
ใหเ้ป็นดั"งใจตวัเอง อยา่งความตอ้งการของตวัเอง  พอไม่ไดก้จ็ะคิด  หรือไม่คิดกไ็ม่แน่ใจ
วา่มนัจะเป็นไหม มนักเ็ลยเกิดวติกกงัวลฟุ้งซ่านราํคาญขึ/น เป็นทุกขขึ์/นมา เครียดขึ/นมา 
มนัเพราะอะไร นั"นล่ะคือผลน่ะ ความเครียดความทุกขน์ั"นเป็นผล เหตุเพราะอะไร เพราะ
ไม่รู้ความจริง ขา้งนอกมนักเ็ป็นไปตามเหตุปัจจยัของเขาล่ะ ใช่ไหมล่ะ เราจะไปเปลี"ยน
อยา่งนั/นมนัไม่ได ้ เหมือนฝนมนัจะตก มนักต็กตามเหตุปัจจยัของเขา  แดดจะออกมนัก็
ออกตามแดดเหตุปัจจยัของเขา มนัมีเหตุมีปัจจยัเขาอยู ่ ร่องความกดอากาศมนั
เปลี"ยนแปลง ลมมนัพดัเอาความชื/นมา มนักต็อ้งมีเมฆมีฝนขึ/นมา กต็ามเหตุปัจจยัเขา เรา
ไปเปลี"ยนแปลงบงัคบัสิ"งเหล่านั/นไม่ได ้ เมื"อเราเปลี"ยนแปลงมนัไม่ได ้ นั/นเราจะไปทุกข์



 

กบัมนัทาํไม ทาํไมไม่ยอมรับมนัซะ เออ มนัเป็นของมนัอยา่งนั/นล่ะ มนัเป็นมนัเช่นนั/น
ล่ะ ความทุกขจึ์งจะเบาบาง คนส่วนใหญ่จะไปเปลี"ยนแปลงใหม้นัไดอ้ยา่งนั/น ไม่ใหม้นั
ไดอ้ยา่งนี/  (ผูฟั้งถาม: แต่สมมติวา่เราในหนา้ที"การงานเรา แลว้สังคมที"มนัเร่งรัดนี" เราก็
ตอ้งเล่นไปตามกระแสใช่ไหมครับ เพียงแต่เราไม่ยดึ)  เออ  ทาํไปตามเหตุปัจจยัของขา้ง
นอกมนั ตามงานตามหนา้ที" ทาํใหท้นัเหตุปัจจยัตรงนั/น แต่ไม่ไดท้าํดว้ยตณัหาดว้ยความ
ยดึ วา่เป็นของเรา วา่เป็นเรา เป็นตวัตนของเรา (ผูฟั้งถาม: อยา่งเวลาอยา่งงานก่อสร้างนี" 
เวลางานเร่ง เรากต็อ้งเร่งใช่ไหมครับ) เร่งหน่อย นี"มนัเหตุปัจจยัมนัน่ะ เหตุปัจจยัมนับอก
วา่ใหเ้ร่งกเ็ร่งไปตามมนั เหมือนทอ้งนี" เวลากินเขา้ไปปัCบ มนัเตม็แลว้มนับอกวา่อิ"มกต็อ้ง
หยดุล่ะ มนัจะบอกของมนั นั"นล่ะเหตุปัจจยั เรื"องของธาตุ งานก่อสร้างงานอะไร
เหมือนกนั บางครั/ งลมฝนมนัจะมากต็อ้งรีบ ไม่รีบมนักเ็สียหาย นั"นล่ะเหตุปัจจยับอก 
(ผูฟั้งถาม:  แต่ถา้มนัไม่ได ้ ลม้เหลวเรากต็อ้งยอมรับวา่มนัลม้เหลว) เออ้ มนักย็อมรับ 
เพราะเหตุปัจจยัอีกล่ะ เพราะวา่เหตุปัจจยัองคป์ระกอบ อยา่งมีคนอยูห่า้คนน่ะ งานมนั
ตอ้งใชค้นสิบคน เมื"อมนัมีหา้คนมนักไ็ดง้านแค่นี/  จะใหม้นัไดสิ้บคนกไ็ม่ได ้ กย็อมรับ
ตามเหตุปัจจยันั"นเอง นั/นถา้เรายอมรับตามเหตุปัจจยั มนักว็างทนัที นี"เรายอมรับความ
จริงไหม ทีนี/มนัอยาก “ใหม้นัดี”  สิ (ผูฟั้งถาม: อยากใหม้นัดีใช่ครับ) อา้ว พออยากให้
มนัดี กคื็อ “ อยากได”้  แลว้นั"นเป็นภวตณัหาแลว้ ฐานะเหตุปัจจยัมนัไม่ให ้ นั/นคือความ
จริง เหตุปัจจยันั"นกคื็อความจริง คือปัจจุบนันั"นเอง เหมือนคนเผลอล่ะ พอเผลอขึ/นมาปัCบ
จะเจริญสติ พอเผลอขึ/นมาปัCบกไ็ม่พอใจตนเองขึ/นมา เอา้ กเ็หตุปัจจยัมนัยงัเผลอ อวชิชา
มนัเยอะสติมนันอ้ยน่ะ มนักต็อ้งเผลอ จะไม่ใหม้นัไม่เผลอไม่ไดห้รอก นั/นล่ะคือความ
จริง เราจึงยอมใหม้นัเผลอซะ เผลอแลว้กแ็ลว้ไป ไปทาํใหม่ นั"นล่ะยอมรับสัจธรรมความ
จริงตวันั/น นั"นล่ะเขานึกวา่เขาไม่ได ้ จริงๆตวันั/นล่ะมนัแฝงทั/งสติปัญญาอยูใ่นนั/นหมด 
มนัจึงค่อยๆเตม็ขึ/น คนพอตวัเองเผลอปัCบ หรือวา่ตวัเองทาํอะไรผดิพลาดไม่ดีปัCบจะไม่
ยอมเลย จะพยายามไปแกไ้ข จะแกอ้ยา่งไรมนัดบัไปหมดแลว้ล่ะ ไอต้วัพยายามไปแกไ้ป
ไขไปอะไร นั"นล่ะมนัไปยดึแลว้นะนั"น มนัเผลออีกรอบแลว้นั/นน่ะ มนัหลงเป็นของกตูวั
กอีูกแลว้ (ผูฟั้ง: หงุดหงิดกบัตวัเองเหรอครับ) อา้ว กน็ั"นล่ะมนัหลงแลว้นั"นน่ะ ถา้มนั
ยอมรับความจริง สติปัญญามนัอยูที่"ปัจจุบนั มนัยอมรับความจริง ไอน้ั/นมนัดบัหมดแลว้ 
ขอ้ที"หนึ"ง ขอ้ที"สอง ตวัสติมนันอ้ยล่ะ ตวัโมหะมนัมากกวา่ มนักต็อ้งเผลอล่ะ นี/ คือเหตุ
ปัจจยั เหตุคือสตินอ้ยโมหะมนัมาก ผลกคื็อเผลอ เรายอมรับความจริงขอ้นี/ไหม ถา้



 

ยอมรับความจริงตวันี/  เผลอแลว้กแ็ลว้ไปกต็ั/งใหม่ นั"นล่ะคนนั/นล่ะเท่ากบัยอมรับสัจ
ธรรม  นั"นล่ะใจมนัจึงเป็นกลางในขณะนั/นน่ะ  นี"มนัหลอกจนถึงขนาดนี/  เผลอมนัไม่
ยอมใหเ้ผลอ มนัหลอกถึงขั/นนั/น  เห็นยงัมนัหลอกล่ะ เผลอรอบแรกแลว้มนัยงัเผลอรอบ
สองน่ะ มนักเ็ลยไม่รู้จะออกจากมนัอยา่งไร มนัซ่อนเหลี"ยมกนัอยูเ่ห็นยงัล่ะ นั/นล่ะให้
ยอมรับความจริง ใหย้อมรับธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ ธรรมทั/งหลายในสังขตธรรม
ทั/งหมดเกิดแต่เหตุ ยกเวน้พระนิพพาน เมื"อเหตุดบัผลกด็บั แค่นั/นน่ะ นั/นมนัมีเหตุมีผล
ของมนัอยู ่ เรื"องที"เป็นไปตามเหตุผลนั/นล่ะเป็นอนตัตา ไม่ใช่ของเรา มนัมีเหตุมนักต็อ้ง
เกิด จะไม่อยากใหม้นัเกิดกไ็ม่ได ้ เมื"อสติมนันอ้ยโมหะมนัมากกต็อ้งเผลอ จะไม่ใหม้นั
เกิดเผลอกไ็ม่ไดอี้กล่ะ เพราะมนัมีเหตุเป็นแดนเกิด ทาํใหม้นัตอ้งเผลอ นั/นล่ะใหเ้รารู้
เขา้ใจ เมื"อเราเขา้ใจแลว้ ยอมรับความจริงของมนัว่า เออ มนัเผลอเพราะมนัมีเหตุ เมื"อ
ยอมรับความจริงแลว้ ถา้จะไม่ใหเ้ผลอทาํอยา่งไรทีนี/  กฝึ็กเหตุใหม่สิ คือฝึกสติใหม้นั
ต่อเนื"องสิ เขา้ใจยงัล่ะ ฝึกเหตุใหม่เท่านั/นกจ็บ กฝึ็กไปเรื"อยๆ จึงวา่ถึงกช่็างไม่ถึงกช่็าง 
ฝึกไปเรื"อย เผลอแลว้กแ็ลว้ไป นึกไดก้เ็อาใหม่ (ผูฟั้งถาม: มนัไม่มีทางเร่งรัดใช่ไหม
ครับ) เอา้ มนัไปตามเหตุปัจจยั คาํวา่เร่งรัดกคื็อเรายอมละโลภโกรธหลงสิ ยิ"งเราละโลภ
โกรธหลงเท่าไร นั"นล่ะคือทางลดัล่ะ การที"เราเห็นเหตุปัจจยัยอมรับเหตุปัจจยั นั"นล่ะคือ
เราละตวัหลงแลว้นะ นั"นล่ะตวัลดัล่ะเขา้ใจยงั แต่มนัไม่ยอม มนัเอาตวัเขา้ไป กหูลงแลว้ 
กเูผลอแลว้กไูม่ยอมล่ะ กอูยากดีล่ะ นั"นล่ะมนัเป็นตวัเขา้ไป นั"นล่ะตวัหลงอีกรอบ มนัก็
เลยนึกวา่ตวัเองลดัหรือ มนัเลยกลบัชา้ไง เพราะไปทาํเหตุใหม้นัชา้ไง คือตวัหลง นั/นถา้
เราเท่าทนัมนัตลอด เขา้ใจเหตุปัจจยัมนั ละความหลง กต็ดัอวชิชามนัไม่ไดอ้าหารไง เมื"อ
อวชิชาไม่ไดอ้าหาร วนัหนึ"งมนักต็อ้งผอมตาย เขา้ใจยงัล่ะ นั/นยงัมีพระอรหนัตใ์นสมยั
พุทธกาล พระพุทธเจา้แสดงเรื"องอาหารสี" กวฬิงการาหาร อาหารคือคาํขา้ว มโน
สัญเจตนาหาร อาหารคือมโนสัญเจตนา ทาํใหเ้กิดกรรม คาํขา้วนั/นทาํใหร่้างกายอยู ่ ใช่
ไหมล่ะ ผสัสาหาร อาหารคือผสัสะ ทาํใหเ้กิดอะไร กเ็วทนา วญิญาณาหารอาหารคือ
วญิญาณ ทาํใหเ้กิดอะไร นามรูปไง เมื"อเราเห็นถูกแลว้ เขา้ใจถูกแลว้ วญิญาณที"มนัเห็น
ผดิที"มนัรู้ผดิมนักด็บัล่ะ เมื"อมนัดบัไปเรื"อยๆมนัไม่มีอาหารกิน อวชิชาสุดทา้ยกห็มดน่ะ 
นั/นล่ะเราทาํความจริงคือใชเ้หตุหดัยอมรับสัจธรรม ทาํใจใหเ้ป็นกลาง เหมือนผา้หยาบ ก็
วา่ไปตามหยาบ ผา้ละเอียดกว็า่ไปตามละเอียด ถา้ผา้หยาบบอกวา่ผา้นี/ เป็นละเอียด ถา้ผา้
ละเอียดบอกผา้นี/หยาบ นั/นคืออคติมิใช่หรือ คาํวา่อคตินั/นล่ะไม่เป็นกลาง เหตุนั/นเราพดู



 

ไปตามเนื/อผา้ เผลอกย็อมรับวา่มนัเผลอ เพราะมนัมีเหตุใหเ้ผลอ กต็ามเนื/อผา้ เขา้ใจยงัล่ะ 
นั/นล่ะผูใ้ดทาํใจถึงความเป็นกลาง พน้จากทุกขท์ั/งปวง คือคนที"ละโลภโกรธหลง ละของ
กตูวักหูมดนั"นเอง ละอวิชชาหมดนั"นเอง มนักเ็ลยเป็นกลาง มนัไม่สาํคญัอะไรเป็นของ
เรา มนักเ็ป็นของกลางหมด ใจกเ็ป็นของกลาง เขา้ใจไหมล่ะ นี"โยมเขา้ใจไหมที"พดูวนันี/  
เห็นทางไปยงัทีนี/   

กอ็ยูก่บัมนัทุกวนัน่ะแต่ไม่เห็น เพราะอะไร พอเวลาจะคิดอะไรมนัก ็ จะคิดเรื"อง
รถมนักคิ็ดได ้จะคิดเรื"องเงินมนักคิ็ดได ้เมื"อกี/ คิดเรื"องลอตเตอรี"มนักคิ็ดไดพ้ดูได ้มนักเ็ลย
สาํคญัวา่ ความคิดนั/นเป็นของเราเป็นเรา แต่มนัไม่เห็นอีกมุมหนึ"ง พอคิดเรื"องลอตเตอรี"  
คิดปัCบมนักด็บัปัCบ บงัคบัไม่ใหม้นัไม่ดบัไดไ้หม ไม่ได ้ แลว้ความคิดจะเป็นของเราได้
อยา่งไร ถา้ของเรากต็อ้งบงัคบัมนัได ้นี"มนัมีจุดใหเ้ราสังเกตอยู ่ถา้สติมนัแหลมคมปัญญา
มนัแหลมคม เมื"อไม่ใช่ของเราแลว้เราจะไปสาํคญัอยากใหม้นัเป็นอยา่งนั/น อยากคิดดี
อยากคิดไม่ดีทาํไม มนัจะเป็นอยา่งไรกรู้็มนัแลว้กล็ะมนัซะเท่านั/นล่ะ เห็นความจริงของ
มนัแลว้กล็ะซะ (ผูฟั้งถาม: แลว้เราจะระลึกสติเวลาที"จะยกขึ/นมาคิดนี" เราจะคิดตอนไหน
ครับ เพราะวา่เรานั"งทาํงานอยูเ่ป็นชั"วโมง) เอา้ ถา้ทาํงานมนัมีงานทาํกคิ็ดไปตามงานนั"น
ล่ะ มนักคิ็ดไปตามเหตุปัจจยั เหตุปัจจยัคืองาน มนักเ็ลยคิดไปตามงาน สติกร็ะลึกไปตาม
เหตุผลของเรื"องงานนั/น (ผูฟั้งถาม: จนกวา่จะมีอารมณ์มากระทบใช่ไหมครับ ถึงจะเริ"ม
สติถึงจะมาทาํงานวา่...) ไม่ กต็อนคิดงานนั"นแหละสติมนัอยูใ่นความคิดในงานนั"นล่ะ 
(ผูฟั้ง: อ๋อ มนัมีอยูแ่ลว้ใช่ไหมครับ) เออ มีเหตุมีผลไหมล่ะ สติกก็าํกบัความคิดนั/นล่ะ 
มนัรู้วา่มนัคิดเรื"องอะไรไปอะไรเหตุผลอะไรเท่านั/นล่ะ ถา้คิดมนัไม่ถูกตอ้งกไ็ม่เอากบั
มนัน่ะ มนัคิดขึ/นมาวา่จะไปฆ่าคนน่ะ อยา่งนี/ยกตวัอยา่ง สติมนัระลึกอยูม่นักรู้็ทนัทีวา่ 
พอมนัระลึกมนักรู้็ทนัทีว่ามนัจะไปฆ่าคน  ปัญญากว็จิยัมนัถูกตอ้งไม่ถูกตอ้งน่ะ ไม่
ถูกตอ้งจะไปทาํไมล่ะ ไปแลว้กติ็ดคุกไดทุ้กขอี์ก นั/นปัญญามนัวจิยัทั/งเหตุผลภายนอก 
วจิยัทั/งตวัคิดดว้ยทั/งตวัมนัดว้ย (ผูฟั้งพดู: ไอว้จิยัตวัคิดนี"แหละซบัซอ้นเพราะวา่...) เอา้ ก็
อยา่งวา่นี" กอ็ยูก่บัมนัน่ะจะคิดเรื"องไหนมนักคิ็ดได ้  มนักเ็ลยคิดวา่ความคิดเป็นของเรา 
เราคิดล่ะ แต่ถา้เป็นเราคิดจริงๆแลว้ทาํไมคิดไปปัCบ เรื"องดีๆเราอยากคิดดีๆ พอคิดไปดีๆ
แลว้ทาํไมมนัดบัไปทุกความคิดล่ะ บงัคบัมนัไม่ไดแ้ลว้จะเป็นเราเป็นของเราไดอ้ยา่งไร  
มนัมีตวัใหส้ังเกตอยู ่ จริงไหมล่ะ เหมือนร่างกายล่ะ มนักต็อ้งแก่เจบ็ตาย  ไปบงัคบัมนั
ไม่ใหม้นัแก่เจบ็ตายไดไ้หม ไม่ได ้ มนักเ็รื"องของร่างกายนั"นเอง ไม่ใช่เรื"องของเรานะ



 

เรื"องของร่างกาย เพียงแต่มนัเกิดอะไรขึ/นมากแ็กไ้ขมนัตามเหตุมนัน่ะ มนัป่วยกแ็กไ้ขให้
ยาตามโรคมนัเท่านั/นน่ะ มนัเยน็อากาศเยน็กห็าเสื/อผา้ใหม้นัเฉยๆล่ะ เหมือนบา้น
เหมือนกนั กรรมสิทธิ5 สมมติวา่เป็นของเรามนับงัน่ะ ใช่ไหม แต่บา้นนั/นน่ะมนักไ็ปตาม
สภาพมนั พอปลูกขึ/นมาจะไม่ใหม้นัเก่าไดไ้หมล่ะ เพราะตน้ไมม้นัหล่นมามนัโค่นลงมา
ทบับา้นพงั จะไม่ใหม้นัไม่พงัไดไ้หม กไ็ม่ได ้ เพราะมนัมีเหตุ แลว้จะวา่บา้นเป็นของเรา
ไดอ้ยา่งไร นี"คือโดยสัจธรรมมนัไม่ใช่ของใคร มนัของกลาง แต่โดยสมมติกรรมสิทธิ5
ต่างหาก และความที"ไปอยูก่บัมนัโดยสมมติตรงกรรมสิทธิ5 ตรงนี/กเ็ลยหลงล่ะ สาํคญัผดิ
เป็นอุปาทานขึ/นเห็นไหม  วา่เป็นของเรา ถา้มนัของเราจริงมนัตอ้งไปตาม เหมือนเหตุผล
น่ะเหมือนทางโรค เหมือนโรคล่ะรักษาโรค วา่เป็นโรคนี/  อาการและอาการแสดงจะตอ้ง
ไปแนวเดียวกนัน่ะ อาการของโรค ทาํไมมนัมีขอ้แยง้นั/นแยง้นี/  กแ็สดงวา่มนัตอ้งมีอะไร
อยู ่มนักไ็ม่ใช่เป็นโรคนี/จริง บางทีหาไป อนันี/กเ็หมือนกนั มนัยงัมีขอ้แยง้ล่ะ ถา้เป็นของ
เรา แมแ้ต่ความคิด ง่ายๆนะจริงไหม ใครกอ็ยากคิดอยา่งนั/นเรื"องนั/นเรื"องนี/  พอเราคิด
เรื"องนั/นได ้ อยา่งเมื"อกี/ คุยเรื"องลอตโตไ้ดคิ้ดเรื"องลอตโตไ้ด ้ พอมนัคิดไดทุ้กอยา่งมนัอยู่
กบัมนัอยา่งนี/  มนักเ็ลยสาํคญัผดิวา่ความคิดเป็นเรา ถูกไหม แต่ เมื"อเราชอบใจเรื"องนี/ คิด
เรื"องนี/ได ้ ทาํไมความคิดที"เราชอบใจเรื"องนี/จะใหม้นัอยูต่ลอดเวลาไดไ้หม ไม่ได ้ เพราะ
คิดไปดบัไป นั"นล่ะความคิดไม่ใช่ของเรา เหมือนบา้นน่ะไม่ใช่ของเรา “อาศยั” เขาอยู่
เฉยๆ อนันี/กเ็หมือนกนั “ อาศยั”ความคิดคิดงานเฉยๆ จึงไม่ใช่ของเรา เมื"อเห็นตรงนี/มนั
กไ็ม่ทุกขแ์ลว้ เพราะฉะนั/นพอรู้ตรงนี/วา่ไม่ใช่ของเรา จะไปตั/งความปรารถนาใหม้นัเป็น
อยา่งนั/นใหม้นัเป็นอยา่งนี/ทาํไม มนัจะเป็นอยา่งไรกเ็รื"องของมนัน่ะ ไม่ใช่เรื"องของเรา 
เหมือนร่างกายมนัจะแก่กใ็หม้นัแก่ซะ มนัจะเจบ็ใหม้นัเจบ็ซะ มนัจะตายกใ็หม้นัตายซะ 
กแ็กไ้ขไปตามเหตุปัจจยั มนัไม่ใช่เรื"องของเรา มนักเ็บาแลว้นั"น อาศยัมนัอยูเ่ฉยๆ ทาํไม
ตอ้งรักษาตอ้งแกไ้ขมนั เพราะยงัอาศยักายนี/ทาํประโยชนอ์ยูล่่ะ ลมยงัอยูล่่ะ ถา้ลมดบัก็
ทิ/งมนัเลย กเ็ท่านั/นน่ะ เหตุนั/นคนไปทาํเรื"องไร้สาระเยอะนะ เพราะโดนมนัหลอก โดน
อวชิชามนัหลอก (ผูฟั้งถาม: อยา่งนี/ถา้เวลาเราเขา้ไปหลงหรือเพลิน มนัอยูที่"สติตวัเดียว) 
ใช่ สติระลึกรู้ความจริงมนัไหม ระลึกทนัมนัไหม เห็นแลว้ทีนี/ ปัญญากว็จิยัมนั มนัจะเห็น
แง่มุมตรงนี/  แยบคายเกิดขึ/น นั/นจึงฝึกสติใหม้าก นี/ เหมือนกนัพอฝึกสมาธิ แมแ้ต่สมาธิ
มนัยงัเอาไปใช ้กิเลสยงัเอาไปใช ้พอมนัสงบมนักจ็ะมุ่งแต่จะทาํความสงบใช่ไหม พอมนั
ไม่สงบมนักไ็ม่พอใจอีกล่ะ นั"นน่ะเห็นไหม มนัเอาไปใชเ้ห็นยงัล่ะ (ผูฟั้งถาม: ความจริง



 

มนัคือความจริงอยูแ่ลว้ แต่ทีนี/ เราไม่ทนัมนั) ใช่ เราไม่ยอมรับความจริง แลว้สติไม่อยูที่"
ปัจจุบนัน่ะ ไม่เอาปัจจุบนัเป็นอารมณ์ ปัจจุบนัมนัไม่สงบกคื็อไม่สงบ มนัสงบกคื็อมนั
สงบ และมนักไ็ม่ใช่ของเราดว้ย มนับอกอยูใ่นตวัอยูแ่ลว้ ถา้ของเราเรากบ็งัคบัมนัไดสิ้ 
บอกมนัวนันี/ ใหส้งบนะ มนัทาํไมบอกมนัไม่ได ้ มนัไม่สงบกใ็หรู้้ สงบกเ็พราะมีเหตุ
ปัจจยั เราทาํสมาธิมีอารมณ์เป็นหนึ"งอยูใ่นจุดใดจุดหนึ"งมนักเ็ลยสงบ มนัมีเหตุทาํใหส้งบ 
ไม่สงบมนักมี็เหตุอีก มนักงัวลนั"นเรื"องนั/นเรื"องนี/ เป็นเหตุล่ะ กคิ็ดมากมนักเ็ลยไม่สงบ 
เพราะฉะนั/นเมื"อมนัของทุกอยา่งมนัไปตามเหตุปัจจยั เมื"อมนัมีเหตุมนักต็อ้งมีผลอยา่งนี/
ล่ะ เมื"อมีเหตุกต็อ้งมีผล เมื"อมีเหตุมีผลบงัคบัมนัไม่ได ้ นั"นเราจะวา่มนัเป็นของเราได้
อยา่งไร ความสงบจะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร มนัเกิดเพราะเหตุปัจจยัล่ะ ถูกไหมมนัมีเหตุ 
เหตุนั/นความไม่สงบจะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร มนักเ็กิดจากมีเหตุเหมือนกนัอีก เมื"อมนัมี
เหตุ เพราะนั/นถา้เราเขา้ใจทั/งความสงบความไม่สงบเลยเสมอกนัน่ะ เสมอตรงเกิดตาม
เหตุตามปัจจยัของมนั เสมอกนัตอนที"มนัมีเหตุ มนัเกิดจากเหตุเหมือนกนั ใจมนัเลยเป็น
กลางไม่ยนิดียนิร้าย เพราะเห็นความจริงมนัน่ะ วา่มนัไม่ใช่ของเรามนัไปตามเหตุปัจจยั
เรื"องของมนั ตวับงัน่ะสิ มนัอยากใหม้นัเป็นอยา่งนั/น ไม่อยากใหม้นัเป็นอยา่งนี/  เหมือน
พระพุทธเจา้ตรัสไว ้ “ มีความปรารถนาสิ"งใด ไม่ไดด้งัปรารถนากเ็ป็นทุกข”์  ใช่ไหม 
“ พลดัพรากจากสิ"งรักสิ"งชอบใจกเ็ป็นทุกข”์ ใช่ไหม ปรารถนาสิ"งใดไม่ไดด้งัปรารถนา
กเ็ป็นทุกข ์ ประสบกบัสิ"งที"ไม่รักไม่ชอบใจกเ็ป็นทุกข ์ เพราะอะไร กเ็พราะเราไปตั/งมนั
ไวว้า่ เราอยากใหม้นัเป็นอยา่งนั/นไม่อยากใหม้นัเป็นอยา่งนี/  เราไปตั/งมนัไว ้ แต่มนักไ็ป
ตามเรื"องของมนัน่ะ ใช่ไหม เราตั/งอยากใหม้นัเป็นอยา่งนั/น อยา่งเช่นไม่อยากใหม้นัแก่
อยา่งนี/  มนักไ็ปตามเรื"องของมนั ธาตุเมื"อมนัเกิดขึ/นมาแลว้กต็อ้งแก่  เราไปตั/งไม่ใหม้นั
แก่ เมื"อมนัไม่ประสบตามที"หวงัไวก้เ็ป็นทุกข ์เพราะฉะนั/นกอ็ยา่ไปตั/งมนัสิ ยอมรับความ
จริงมนั วา่มนัตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย ยอมรับความจริงของสิ"งนั/น มนักไ็ม่ทุกขล่์ะ 
เหมือนง่ายๆลิเวอร์พลูกบัแมนเชสเตอร์มนัแข่งกนัอยู ่ ฝ่ายหนึ"งเชียร์ลิเวอร์พูลน่ะ พอลิ
เวอร์พลูชนะมนัดีใจ พอลิเวอร์พลูแพม้นัเสียใจ ใช่ไหมล่ะ ทาํไมมนัถึงดีใจเสียใจ ลิเวอร์
พลูมนักแ็ข่งกนัมนัไม่เห็นเกี"ยวกบัเราเลยล่ะ กเ็พราะเราไปตั/งไวว้า่ ทีมนี/ฉนัเชียร์ทีมนี/ฉนั
ชอบล่ะ พอทีมนี/ชนะไดอ้ยา่งที"มนัตั/งไว ้ มนักเ็ป็นสุข พอทีมนี/แพไ้ม่ไดอ้ยา่งที"มนัตั/งไว ้
มนักเ็ป็นทุกข ์ ฐานะมนักอ็ยูข่องมนัอยา่งนั/น มนัแพช้นะกต็ามเรื"องของมนัน่ะ มนัเตะดี
มนักช็นะ มนัเตะไม่ดีมนักแ็พแ้ค่นั/นน่ะ ตามเหตุตามปัจจยัของมนัน่ะ แต่เราสิไปตั/งไว้



 

เพื"อความทุกขล่์ะ (ผูฟั้ง:  บางคนทะเลาะกนัดว้ยตีกนัดว้ย) เออ กน็ั"นแหละใครโง่ใคร
ฉลาด นี/ ล่ะอวชิชา ไปตั/งเอาไวใ้หต้วัเองทุกขล่์ะ ทาํเรื"องไร้สาระ คนเตะมนัไดเ้งินน่ะ 
สโมสรมนัไดเ้งิน แต่เราเป็นทุกข ์บา้ไปตามมนัน่ะ เพราะอะไร เพราะไปตั/งเอาไว ้นั"นล่ะ
อุปาทานเกิด วา่ทีมนี/ของก ู ไปตั/งเอาไวท้ั/งนั/น จริงๆมนักไ็ม่ใช่ของเรา ถา้เป็นของเราได้
เรากต็อ้งบอกมนัไดสิ้วา่ ทีมนี/ตอ้งชนะนะอยา่แพเ้ดด็ขาด บอกไดไ้หมล่ะ กบ็อกไม่ได ้
มนักแ็พช้นะตามฝีมือ ตามโอกาสตามเหตุปัจจยั บางทีนกัฟุตบอลไม่พร้อม เก่งจริงแต่ไม่
พร้อม มาลงสนามตอนนั/น ความไม่พร้อมเจบ็ป่วยบา้งอะไรกนับา้งกเ็ตะไม่ไดเ้ตม็ที" ก็
แพเ้ขากมี็ กต็ามเหตุปัจจยัเขาล่ะ มนัไม่ไดเ้ป็นตามที"เราพดูไดเ้ลยล่ะ นั/นจะเป็นของเรา
ไดอ้ยา่งไร แค่นี/มนักบ็อกอยูแ่ลว้ มนัมีอะไรที"ใหเ้ราสังเกตอยู ่ เหตุนั/นเราใหว้จิยัหาสัจ
ธรรมใหเ้จอแลว้ยอมรับสัจธรรมตรงนั/น วา่มนัเป็นอนิจจงัอยา่งไร มนัเป็นอนตัตาไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่เราไม่ใช่ตวัตนของเรา เห็นมนัแลว้มนักค่็อยๆจางคลายหมด เมื"อมนัจาง
คลายอุปาทานมนัจางคลายไปเรื"อย  อวชิชามนัไม่ไดก้าํลงัแลว้ ไม่ไดอ้าหารเดี;ยวมนัก็
ตายล่ะ  นั"นล่ะเขาเรียกขงัเสือเอาไว ้  อยา่ใหอ้าหารมนั แลว้มนัจะอาละวาดนะ พอมนัจะ
ตาย แต่มนัอาละวาดกไ็ม่ใหอ้าหารมนั มนักห็มดกาํลงั พอมนัหมดกาํลงัแลว้มนัจะเพียบ
แลว้ทีนี/  หมดฤทธิ5 ที"จะอาละวาด แลว้เดี;ยวมนักต็าย ฉนัใดฉนันั/นปฏิบติัธรรมก็
เหมือนกนั อยา่ใหอ้าหารมนัเท่านั/นน่ะ แลว้ทีนี/พอไม่ใหอ้าหารมนัจะดิ/นรนนะ  มนัจะ
อาละวาดใหท้นัเกมมนั ใหรู้้สภาวะของมนันั"นเอง รู้ความจริงของมนั นั"นล่ะพิจารณาสัจ
ธรรมเรื"อยๆ เขา้ใจยงัล่ะ? หือ  (ผูฟั้งถาม: เอ๊ะ อยา่งผม ผมกอ็าจจะไม่ไดก้ล่าวโทษครูบา
อาจารยน์ะครับ แต่วา่อยา่งกรณีหลวงตาบวั ผมเห็นเวลาท่านโกรธบ่อยๆอยา่งนี/  หรือวา่ 
ท่านไม่ไดว้างใจไหมครับหลวงพี"? ผมเคยเห็นกบัตา ผมกรู้็สึกไม่ค่อย... ใจผมอาจจะไป
ผกูกบัท่านดว้ยวา่ ทาํไมท่านเป็นอยา่งนั/น คือคาดหวงัมากไป) คือกิริยาอาการภายนอก
บางครั/ งนี" เราตอ้งดูใหดี้ บางทีมนักเ็รียกวา่กิริยาอยา่งเดียว บางทีภายในท่านไม่มี มนัเป็น
กิริยา พระอรหนัตมี์แค่กิริยา (ผูฟั้ง: แต่ท่านด่าเลยนะ) เออ กพ็ดูเป็นกิริยา แต่ใจมนัไม่มี 
นั/นตอ้งระวงัใหดี้ เหมือนพระสารีบุตรน่ะ กระโดดขา้มคลอง ครั/ งแรก ครั/ งสองก็
กระโดดขา้มคลอง พระกไ็ปทูลพระพุทธเจา้ อคัรสาวกทาํไมกระโดดขา้มคลอง กเ็ป็น
กิริยาของท่านเฉยๆท่านเคยติดมา แต่จิตท่านไม่มีอะไร เหมือนบางองคเ์จอพระดว้ยกนั 
พระดว้ยกนั “ ไอถ่้อยๆ”  ไอถ่้อยเลยนะ อยา่งเจอเราอยา่งนี/ เบิร์ดนี" เขาไม่เรียกชื"อเบิร์ดนะ 
เขาบอกไอถ่้อย ไอถ่้อยๆ เขาไปฟ้องพระพุทธเจา้ วา่พระองคนี์/วา่คนอื"นเขาไอถ่้อยๆ 



 

พระพุทธเจา้บอก จิตท่านไม่มีอะไร ไอถ่้อยของท่านคือคุณน่ะ เพราะอะไร เพราะเป็นคน
บริหาร เป็นหวัหนา้มาหลายภพหลายชาติ เขาควบคุมบริษทับริวารมนัติดมา ท่านจึงบอก
นิสัย-วาสนาตวันี/ละไม่ไดพ้ระอรหนัต ์ ละไดแ้ต่พระพุทธเจา้ แต่กิเลสละได ้ นั/นจะไปดู
พระบางทีดูเรียบร้อยมนัจึงไม่ใช่ไง  แลว้แต่นิสัยที"ท่านอบรมมาในอดีตเป็นอยา่งไร ไปดู
ท่านเรียบร้อยไม่ได ้ ถา้เอาตรงนี/ไปวดัพระปัCบเสร็จเลย ถา้ไปเจอของจริงนี/ เสร็จเลย 
(ผูฟั้ง: เพราะบางทีที"ไปกคื็อ ยงัไม่ทนัฟังท่านเทศน ์ ท่านกส็ะบดั จะโกรธอะไรกไ็ม่รู้
แลว้กฟั็ดเฟียดวา่คนเยอะวุน่วาย ร้อนอะไรแลว้ท่านกเ็ดินไปเลย ผมกโ็อ๋อะไรของท่าน 
สมยัผา้ป่าช่วยชาติ) คนแก่ จะเห็นเวทนาขึ/นมา แลว้ท่านอาจจะไปของท่านอยา่งนั/น ไป
พกั  

เหตุนั/นใหพ้ิจารณาสังเกตมนัเรื"อยๆขนัธ์หา้ เหมือนความคิดนี" จริงไหมล่ะ เราอยู่
กบัมนัเราคิดเรื"องนั/นเรื"องนี/ไดต้ลอด มนักเ็ลยสาํคญัความคิดเป็นเราคิดใช่ไหม ทีนี/ถา้มุม
กลบั ทาํไมคิดแลว้มนัถึงดบัไปเลย ไอเ้รื"องชอบทาํไมมนัอยูไ่ม่ได ้ บางครั/ งบางเรื"องไม่
อยากจะคิดทาํไมมนัคิดล่ะ บงัคบัมนัไม่ไดเ้พราะอะไรล่ะ เพราะความคิดมนัไม่ใช่ของ
เราล่ะ มนัไม่ใช่ของเราก ็ “ วาง”มนัซะ มนัจะคิดดีคิดไม่ดีกเ็รื"องของมนัซะ อยา่ตามมนั
อยา่งเดียว  ไม่เอาเราเขา้ไปในมนัเท่านั/นล่ะ เดี;ยวมนักค่็อยๆไป เขาจึงบอก จะคิดกใ็หรู้้
มนัคิด ไม่ตอ้งหา้มมนั แลว้กไ็ม่ลงไปเล่นกบัมนันั"นเอง ไม่ไปยดึวา่เป็นของเรานั"นเอง ก็
เลยเรื"องของความคิด เขาเรียกวา่สังขารสักแต่วา่สังขาร วญิญาณสักวา่วญิญาณ เวทนาสัก
วา่เวทนา  สัญญาสักสัญญา  รูปสักแต่วา่รูป เห็นสักแต่วา่หมด ไม่ใช่ของใคร เขา้ใจยงัล่ะ
วนันี/  วนันี/พอไดอ้ะไรไหมวนันี/   
          ลองไปฟังดูไปพิจารณาเรื"อยๆ (ผูฟั้ง: เวลานึกถึงคาํพดูของท่านอาจารย ์ มนัก็
ขึ/นมาเรื"อยๆ ธรรมชาติมนักอ็ยูอ่ยา่งนี/  แต่วา่เรากไ็ปสุดโต่งทางโนน้ไปสุดโต่งทางนี/  มนั
กเ็ลยไม่เป็นกลาง พอเสร็จพอเขา้ใจจุดนี/  กเ็ริ"มจะแก้ๆ จุดต่อไปต่อไป กเ็ลยบอกคุณวนั 
อยากฟังต่อจงัเลย วนันี/กส็มใจเจา้ค่ะ นึกอยากฟังจุดนี/กไ็ดฟั้ง บอกคุณวนัวา่ เราทาํไมนั"ง
อยูต่ ั/งนานทาํไมไม่มองเห็นจุดนี/ เลย ที"จริงมนักไ็ปๆมาๆกเ็ห็นธรรมชาติอยู ่ แต่วา่ไม่อยู่
ตรงกลาง เพราะจบัจุดไม่ได ้ พอท่านอาจารยพ์ดูก ็ อ๋อ พอรู้จุดหนึ"งแลว้มนักค็ลาย กเ็ลย 
อ๋อ พอเห็นจุดหนึ"งมนักค่็อยๆไป วนันี/โยมนึก เอ๊ อยากจะฟังท่านอาจารยพ์ดูเรื"องรูปนาม 
แยกรูปนามกบัวญิญาณ อนันี/กส็มใจ อยากฟัง เพราะโยมคิดวา่ เอ๊ ถา้ไม่อยากเกิดนี"มนั
จะตอ้งไม่มีวญิญาณไปนั/นเพื"อจะใหม้นัมีเชื/อมีภพขึ/นมาได ้ เมื"อกี/ใกล้ๆ จะจบนะที"กล่าว



 

จุดตอบใหโ้ยมเขา้ใจ ที"บอกวา่ไม่ใหอ้าหารมนั มนักจ็ะไม่มีกาํลงัสืบต่อ กเ็ลย โอ๋ ตรงจุด
พอดี) นั"นล่ะเหมือนยอมรับสัจธรรม พอยอมรับสัจธรรมมนักท็าํงานไม่ได ้ โมหะมนั
ทาํงานไม่ได ้ โมหะทาํงานไม่ไดก้เ็ท่ากบัไม่ใหอ้าหารมนั (ผูฟั้ง:  อยา่งนี/กไ็ดฟั้งแต่วา่
มองขา้มจุดที"วา่เป็นกลางไป เขา้ใจแต่วา่ท่านอาจารยย์ิ"งพดูเลยเขา้ใจ เลยถูกจุดพอดีค่ะ 
เออ ตั/งใจมาจุดนั/นกไ็ดฟั้ง ตอนแรกไม่ทราบวา่ เอ ้ จะปล่อยวางจิตจะดบัวิญญาณไม่ให้
มนัเกิดภพ  ไม่รู้จะไปทาํจุดไหนเพื"อไม่ใหม้นัไปนั"นต่อใช่ไหม มนัไปไปสร้างภพไดต้รง
มนักไ็ดส้ัมผสั ทีนี/ ที"ท่านอาจารยพ์ดูไม่ใหอ้าหารมนั แลว้มนักจ็ะไม่เกิดวญิญาณ แต่นั/นก็
ตอ้งอ่านดูสติ อยูเ่ราเขา้ไปหลงเขา้ไปเพลินในสมาธิ ทั/งตาทั/งหูใช่ไหม) ใหมี้สติเขา้ไป
นั/นล่ะ ใหรู้้เห็นความจริงของมนั ความจริงของขนัธ์หา้มนัเป็นอยา่งไร ไม่ใช่ของเรา เห็น
มนับ่อยๆเขา้ ไม่ใช่ของเรามนัจะวางของมนัไปเรื"อยๆ (ผูฟั้ง: จุดนี/ ใช่ไหมเจา้ค่ะที"จะเป็น
อาหารใหก้บัวญิญาณ) มนัยดึร่างกายเป็นของเรา ความรู้มนักรู้็วา่ร่างกายเป็นของเรา ก็
คือวญิญาณนั"นเองรู้ นั"นล่ะกเ็ท่ากบัโมหะทนัที นั"นล่ะวญิญาณมนัเกิด มนักเ็ลยเป็น
อาหารของรูปนามที"จะไปเกิดต่อ เมื"อความรู้วา่ร่างกายไม่ใช่ของเรา  วญิญาณที"จะเกิด
เป็นโมหะที"รู้วา่ร่างกายเป็นของเรากไ็ม่มี เมื"อรู้วา่เวทนาไม่ใช่ของเรา วญิญาณที"จะรู้วา่
เวทนาเป็นของเรากไ็ม่มี เพราะเห็นความจริงวา่เวทนาไม่ใช่ สัญญาสังขารวญิญาณก็
เหมือนกนั แมแ้ต่ตวัวญิญาณความรู้ที"วา่เป็นของเรากไ็ม่ใช่อีก ทาํไมถึงไม่ใช่กพ็ดูใหฟั้ง
เมื"อกี/  เมื"อเห็นรู้มนัหมด มนักเ็ลยไม่มี มนักเ็กิดไม่ได ้ เมื"อมนัเกิดไม่ไดบ่้อยเขา้ถี"เขา้
ต่อเนื"องไปเรื"อยๆ สุดทา้ยอวชิชามนักด็บั ดบัหมด รูปนามกไ็ม่มีแลว้ที"จะเกิด (ผูฟั้ง: จุด
นี/โยมพยายาม เอ ้ หาจุดนี/  แลว้เราจะทาํอยา่งไรเพื"อจะไม่ใหว้ญิญาณมนัไปต่อ ตวัไหนที"
เราจะตอ้งรู้จะตอ้งเขา้ใจ หาดว้ยตวัเองไม่เจอ พอท่านอาจารยม์าพดูที"บา้นและกว็นันี/  
ตรงนี/ เอง เมื"อก่อนนี/โยมไม่เคยไดถ้ามตวัเอง   ถามตวัเองวา่ทุกข ์ เราจะวางวญิญาณจะทาํ
อยา่งไร  โอย้  ต่างกนั  กม็นัไม่เจอ  ปัญญามนันอ้ยเจา้ค่ะ  ปัญญามนันอ้ยและสติมนันอ้ย
เจา้ค่ะ) 

--------------------------------------------- 
 “ เวลาทาํสมาธิ  ใหร้ะลึกลมหายใจเขา้ออก  ใหรู้้ลมหายใจเขา้ออก  หายใจเขา้

สั/นกรู้็  หายใจออกสั/นกรู้็  หายใจเขา้ยาวกรู้็  หายใจออกยาวกรู้็  ไม่ตอ้งบงัคบัลมหายใจ  
ตามรู้ลมหายใจเขา้ออก  สงบกรู้็  ไม่สงบกรู้็  สงบกไ็ม่ยนิดี  ไม่สงบกไ็ม่ยนิร้าย  ไม่เอา
ทั/งสงบและไม่สงบ  เอาแค่รู้ตามความเป็นจริงของสภาวธรรมปัจจุบนันั/น.” 


