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พระอาจารยว์ชิยั  กมัมสุทโธ  สถานปฏิบติัธรรมป่าวเิวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น 
 
 อาตมาตอนอยู่กบัหลวงปู่เทสก ์ เคยอ่านหนงัสือของท่าน  ท่านจะเขียนไวช่้วง
หลงันี)  ออกมาเป็นหวัขอ้แยกๆออกมา  เป็นประเด็นสาํคญัออกมาไวห้นา้หนึ)งน่ะ  มีทุก
เล่มเลย  แลว้มีว่า  “ผูใ้ดทาํใจใหถึ้งซึ) งความเป็นกลางได ้ ผูน้ั3นจะพน้จากทุกขท์ั3งปวง” 
แต่ก่อนนี3ยงัไม่เขา้ใจหรอกนะ  เคยไปถามท่านว่า  หลวงปู่  พิจารณายงัไงเสร็จแลว้เดี5ยว
ก็ตอ้งมาอยู่ที)จิตผูรู้้  อย่างนั3นก็ไม่ตอ้งพิจารณาเลยไปอยู่ที)ผูรู้้เลย  อย่างนี3 แบบอยากเอา
สบาย  ยงัเขา้ใจผดิอยู ่ หลวงปู่กไ็ม่ว่าอะไร  พออีกสองอาทิตยขึ์3นไปหา  เสร็จแลว้พระก็
บอก  คุณหมอลงไปไดแ้ลว้หลวงปู่จะไดพ้กั  มนัก็กาํลงัจะขยบัลง  ท่านก็ถามว่า  ยงั
ภาวนายงัเป็นแบบเดิมไหม  จริงๆเราถามท่านทีแรกกไ็ม่ไดจ้ะอะไรกบัท่านหรอก  ถาม
สนทนากนัเฉยๆ  แต่ท่านใส่ใจท่านกถ็าม  เรากเ็งียบ  ท่านกเ็ลยพูดแนะนาํอยูค่รึ) งชั)วโมง  
ประมาณนั3นน่ะกะเอา  แลว้กอุ็ปมาอุปไมยใหฟั้งหลายๆลกัษณะ แต่กเ็รื)องเดียวนั)นแหละ 
หมายความว่าให้เราพิจารณาให้หมดน่ะ  มนัจะหยุดของมนัเอง  เมื)อเราพิจารณารอบ
หมดแลว้ในสมมติทั3งหมดแลว้  พิจารณาเห็นมนัชดัแจง้หมดทุกอย่างแลว้  ถึงที)สุดมนั
หยุดของมนัเอง  ไม่ใช่ให้เราไปหยุดอยู่ที)ผูรู้้  เราไปทาํอย่างนั3นมนัก็ไปหยุดแค่สมถะ 
เหมือนหินทบัหญา้  พอหินออกหญ้ามนัขึ3 น  เหตุนั3นให้เราพิจารณาขันธ์ ๕ นั)นเอง 
พิจารณาให้มนัรอบ  เขา้ใจมนัหมดแลว้  เห็นความจริงมนัหมดแลว้เดี5ยวมนัหยุดเองน่ะ 
ไม่ตอ้งไปอยากให้มนัหยุดหรอก  มนัหยุดของมนัเอง  เหมือนขุดบ่อนํ3 า  เหมือนทาง
อีสานเขาไม่มีนํ3 าใชเ้ขาขุดบ่อนํ3 า  เขาขุดๆๆขุดลงไปจนถึงตานํ3 านํ3 ามนัจะซึมขึ3นกต็กันํ3 า
ได ้เพราะฉะนั3นเหตุนั3นนี)  บางทีเราขุดไม่ถึงตานํ3 า  โอย้  ไม่มีนํ3 าก็เลิกขุดไปขุดที)ใหม่  
เพราะไม่มีนํ3 าก็ไปขุดที)ใหม่  ก็เลยไม่มีนํ3 าใช้สักที  เปลี)ยนที)ไปเรื)อย  เหตุนั3นการขุด
เพื)อใหถึ้งตานํ3 าตอ้งขุดอยู่ในกายใจเรานี)  อยา่ไปหาขา้งนอก  ธรรมะอยู่ในกายใจนี)  หา
ภายในกายใจนี)  ถา้อยู่ในกายใจนี3 เดินมรรค  ถา้ออกนอกกายใจนี3   ส่งนอกออกไปเป็น
สมุทยั  เป็นเหตุใหเ้กิดทุกข ์ ถา้หาในกายใจนี)เดินมรรค  หรือรูปนามนั)นเอง  มนัจะแยก
ออกไปอีก  เป็นกายเวทนาจิตธรรมกไ็ด ้ หรือจะแยกออกไปอีกก็เป็นรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณนั)นเอง  ก็อนัเดียวกนัหมด  หรือจะพูดเรื)องอายตนะทั3ง ๖ ตาหูจมูกลิ3น



 

กายใจ  กอ็นัเดียวกนัอีกล่ะ  หรือจะพดูเรื)องธาตุทั3ง ๔ แลว้กอ็ากาสธาตุคือช่องว่าง  แลว้ก็
ธาตุรู้  กอ็นัเดียวกนันั)นแหละ  แลว้แต่ใครถนดัชอบอนัไหน  เพื)ออะไร  เพื)อใหเ้ห็นความ
จริงของสิ)งเหล่านี3   เมื)อเห็นความจริงของสิ)งเหล่านี3   มนัจะวางความสําคญัผิดเรียกว่า
อุปาทาน  สาํคญัว่า  สิ)งเหล่านี3 เป็นของเราเป็นเราเป็นตวัตนของเรานั3นเอง  เหตุนั3นการ
พิจารณาจึงตอ้งพิจารณากาย  เพื)อให้เห็นความจริงของกายมนัเป็นอยา่งไร  จะพิจารณา
ลงเป็นธาตุกไ็ด ้  ธาตุ ๔ ดินนํ3าไฟลม  ของแขง็กเ็ป็นธาตุดิน  ของเหลวกเ็ป็นธาตุนํ3 า  เอิบ
อาบไปเป็นธาตุนํ3า  ความร้อนความเยน็กเ็ป็นธาตุไฟ  เคลื)อนไหวไปมาเป็นธาตุลม  กไ็ด ้ 
ถา้เป็นธาตุแลว้  คาํว่าธาตุ  ธาตุภายในธาตุภายนอก  ตวัเราเป็นธาตุภายใน  นอกตวัเรา
ออกไปเป็นธาตุภายนอก  แม้จะมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองก็เป็นธาตุ
เหมือนกนั  ตึกรามบา้นช่องกเ็ป็นธาตุเหมือนกนั  เมื)อเห็นความจริงของสิ)งเหล่านี3มนัเป็น
ธาตุ  มนักล็ะอุปาทานที)สาํคญัวา่  เป็นสัตวเ์ป็นบุคคลเป็นตวัตนเป็นเราเป็นเขาออกไปได ้ 
การที)มนัรู้มนัเห็นตรงนี3ตามความเป็นจริงตรงนี3 นี)  เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ  เห็นชอบเห็น
ถูกตอ้งตามความเป็นจริง  วิญญาณที)จะเป็นมิจฉาทิฏฐิที)จะรู้ตามความหลงก็ไม่มี  อนันี3
เป็นเรื)องของรูป  เรื)องของเวทนาก็เหมือนกนั สุขทุกข์เฉยๆ  เวลาเราเจ็บป่วยเหมือน
ร่างกาย  เพราะร่างกายนี3 เป็นเหตุ  เมื)อมนัไม่สมดุลกนั  มนัจะเป็นโรคที)มีเชื3อโรคหรือ
โรคที)ไม่มีเชื3อโรคก็แลว้แต่  อยา่งเช่นความดนัโลหิตสูง  เบาหวาน  พวกนี3 ไม่มีเชื3อโรค  
แต่เป็นโรคแห่งความเสื)อมในร่างกายของมนัเอง  มนักต็อ้งมีทุกขเวทนาเกิด  ทุกขเวทนา
เกิดนี3กไ็ปตามเหตุปัจจยัคือรูปนั)นเอง  คือร่างกายนั)นเอง  เกิดแลว้มนัเที)ยงไหม  มนักไ็ม่
เที)ยง  ก่อนหนา้มนัมีไหม  มนักไ็ม่มี  แลว้เมื)อมนัเกิดติดเชื3อขึ3นมามนักมี็อาการ   มีเวทนา
เกิดนั)นแหละ เหตุนั3นนี)ใหพ้ิจารณามนั  เวทนามนัก็มีเหตุมีปัจจยัเหมือนรูปล่ะ  นี)ล่ะมนั
จึงเป็นลกัษณะของมนัอยา่งหนึ)ง  เมื)อเราเขา้ใจวา่  เวทนากมี็เหตุมีปัจจยั  เปลี)ยนแปลงไป
ตามสภาพของรูปนั)นน่ะ  ที)มนัสมดุลหรือไม่สมดุล  มนัสมดุลสบายกเ็ป็นสุขเวทนา  พอ
มนัไม่สมดุลอย่างไปอยู่ในบา้น  อากาศปรับปรุงอุณหภูมิดีมนัก็สบาย  พอออกนอกมนั
ร้อนหรือหนาวจดัมนัก็เป็นทุกขเวทนา  นี)มนัตามเหตุปัจจยั  นั3นเวทนานี3จะเป็นของเรา
ไดอ้ยา่งไร  เป็นเราเป็นตวัตนของเราไดอ้ยา่งไร  มนัไปตามเรื)องของเขา  มนัเกิดตามเหตุ
ปัจจยัของเขา  ถา้มีเหตุอย่างนี3 ก็ตอ้งมีผลอย่างนี3   มีเหตุอย่างนี3 ก็ตอ้งมีผลอย่างนี3   มีเหตุ
อยา่งนั3นกต็อ้งมีผลอยา่งนั3น  ถา้มีเหตุอยา่งนี3แลว้จะไม่ใหม้นัมีผลอยา่งนี3กไ็ม่ไดอี้ก  การ
ที)บงัคบัมนัไม่ไดน้ั)นล่ะมนัไม่ใช่ของเรา  หดัวิจยัมนั  หดัพิจารณามนั  เมื)อเห็นความจริง



 

ของมนัอย่างนี3  เราจะไปตั3งความปรารถนาอยากให้มนัเป็นอย่างนี3   ไม่อยากให้มนัเป็น
อย่างนั3นไปทาํไม เพราะตั3งความปรารถนาแลว้กไ็ม่ไดด้ั)งใจ  ไม่ไดด้ั)งที)ปรารถนา  การ
ไม่ไดด้ั)งที)ปรารถนาก็เลยเป็นทุกข์  ความไปตั3งไวว้่าอยากได้อย่างนั3นอย่างนี3 ก็เพราะ
อะไร  ก็เพราะอุปาทานความหลงไปยดึมั)นถือมั)นว่า  เวทนาเป็นของเรา  เราเป็นเวทนา
นั)นเอง  จึงอยากใหเ้วทนานี3 เป็นอย่างนั3นไม่อยากให้เป็นอยา่งนี3   มนัก็เนื)องจากตวัจิตอีก
ล่ะ  ตวัวิญญาณนั)นเอง  มนัอยากให้รู้เวทนาที)มนัสุขสบาย  มนัไม่อยากใหรู้้เวทนาที)ไม่
สุขสบายนั)นเอง  มนัสัมพนัธ์กนั  มนัไปยึดมั)นเวทนาแลว้ยงัไม่พอ  มนัยึดมั)นแลว้มนั
ตอ้งการใหเ้ป็นอยา่งนี3ไม่ใหเ้ป็นอยา่งนั3นเพื)ออะไร  กเ็พื)อตวัวิญญาณนั)นเอง  ตวัรู้ดีรู้ไม่ดี  
รู้ที)มนัเขา้ใจวา่มนัสุขสบายกอ็ยากใหม้นัรู้สุขสบาย  รู้ที)มนัทุกขไ์ม่สุขสบายกไ็ม่อยากให้
มนัรู้นั)นเอง  แต่ฐานะไม่ว่ามนัสุขหรือมนัทุกขม์นัก็ตอ้งรู้  เพราะวิญญาณมนักท็าํหนา้ที)
ของมนัโดยความเป็นกลางนั)นเอง  มนัไม่เลือกที)รักมกัที)ชงั  แลว้ถา้ลึกเขา้ไปวิญญาณนั)น
ความรู้นั3นกไ็ม่ใช่เวทนา ไม่ใช่สุขดว้ยกไ็ม่ใช่ทุกขด์ว้ย  แลว้กไ็ม่ใช่รูปดว้ย  รูปกไ็ม่มีใน
วิญญาณ  วิญญาณก็ไม่มีในรูป  ไม่ใช่สิ)งเดียวกนั  เป็นต่างอนัต่างทาํหนา้ที)ต่อเนื)องกนั
เฉยๆ  เหมือนจุดไฟขึ3นมากบัฟืนนี)  เมื)อไฟติดฟืนมนักจ็ะมีเปลวออกมา  เปลวกไ็ม่ใช่ฟืน
นะ  ฟืนก็ไม่ใช่เปลว แต่มันเนื)องกัน  เหมือนกันรูปก็ไม่ใช่วิญญาณ  เวทนาก็ไม่ใช่
วิญญาณ  วิญญาณก็ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่รูป  แต่มนัเนื)องกนั  เป็นเหตุปัจจยัต่อเนื)องกนั  
(ผูฟั้ง:  วิญญาณกบัจิตนี3 สิ)งเดียวกนัไหม)  เออ  วิญญาณก็มาจากจิตนั)นล่ะ  บางทีเขาก็
เรียกวิญญาณอนัไหนจิตกอ็ยูต่รงนั)นล่ะ  (ผูฟั้ง:  แลว้อยา่งคนที)ไม่เกิดนี)  จะไม่ตอ้งการ
เกิดนี)จิตจะสลายวญิญาณจะสลายไปเลยหรือยงัอยู)่  เอา้  เขาไม่หลงน่ะ  วิญญาณตวันี3มนั
เป็นอนตัตา  มนัไม่ใช่ของใคร  มนัเป็นอนิจจงั  เขาปล่อยวางอุปาทานหมด  ความรู้ที)จะ
เป็นอุปาทานมนัไม่มี  มนัก็ไม่มีที)ไปเกิด  จิตที)ไม่มีสมมติตรงนั3นต่างหากมนัจึงไม่เกิด  
ถา้ยงัมีสมมติอยู่มนัก็ไปเกิดตามที)มนัสมมติ  เหมือนโยมอยากไดบ้า้น  โยมก็ตอ้งใฝ่หา
ไปซื3อบา้นแน่นอนเลย  ถา้โยมไม่อยากไดบ้า้นมนัก็ไม่ไปซื3อบา้น  จริงไหมล่ะ  อนันี3
เทียบภายนอกกบัภายใน  เทียบนามธรรมกบัรูปธรรม  เช่นนั3นเหมือนกนั  เมื)อวิญญาณที)
มนัไม่มีสมมติมนัไม่อยากไดอ้ะไรในสมมตินั3นแลว้  มนัไม่มีแลว้นี)  มนัก็จะไปเกิดใน
สมมติไดอ้ย่างไร  เหมือนโยมอยากไดบ้า้น  มนัก็ตอ้งไปหาซื3อบา้น  ถา้โยมไม่อยากได้
บา้นมนักไ็ม่ไปซื3อบา้น  จริงไหมล่ะ  ถา้อยากไดรุ้นแรงกดิ็3นรนแสวงหา  ไม่ไดก้ต็อ้งไป
กูย้มื  ไม่มีกก็ูย้ืม  กเ็ลยเป็นทุกข ์ สัญญาก็เหมือนกนั  ทาํหนา้ที)จาํทาํหนา้ที)หมายใหจิ้ตรู้  



 

สังขารก็ทาํหน้าที)คิด คิดไปก็ดบัไป  ทีนี3 มนัมีกิริยาอย่างหนึ) ง  วิญญาณคือความรู้  สิ) ง
เหล่านี3อยู่กบัมนัตลอด เมื)ออยู่กบัมนั  มนักเ็ลยสาํคญัผิด  คือเป็นอุปาทานเกิด  สาํคญัผิด
ตั3งไวผ้ิด  ว่าสิ)งเหล่านี3 เป็นของเราเป็นเราเป็นตวัตนของเรา  เมื)อสําคญัผิดเห็นผิดตวันี3   
มนัก็เลยคิดผิดพูดผิดทาํผิด  มนัก็เลยรู้ผิดๆตลอด  มนัเลยสืบเนื)องตวัวิญญาณที)เป็น
อวชิชาตลอด  เกิดความรู้ที)เป็นอวชิชาตลอด  มนักเ็ลยใหอ้าหารมนัตลอด  เมื)อเราเห็นถูก
ในเรื)องของรูป  ทั3งรูปนอกรูปใน  ทั3งรูปที)มีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครอง  อย่างเช่น
บา้นไม่มีวิญญาณครอง  รถก็ไม่มีวิญญาณครอง  แต่มนัมีลกัษณะเหมือนกนั  รถมนัก็
เสื)อมสลาย  รถก็เกิดตามเหตุปัจจยั  บา้นกเ็กิดตามเหตุปัจจยั  บา้นกเ็สื)อมสลาย  ร่างกาย
เรากเ็กิดตามเหตุปัจจยั  มีพ่อกบัแม่สมสู่กนั  มีไข่กบัอสุจิออกมาผสมกนั  มีอาหารเขา้ไป
ผ่านทางรก  พอคลอดออกมาก็ตอ้งมีอาหารให้กินมนัก็โตขึ3นๆ  นี)ตามเหตุปัจจยัหมด  
เหมือนกนัหมดเลยทุกอยา่ง  ทั3งรูปนอกรูปใน  เป็นไปตามเหตุปัจจยัหมด  แลว้จะสาํคญั
ว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตวัตนของเราไดอ้ย่างไร  นี)วิจยัมนัลงไป  วิจยัมนัลงไป  มนั
เหมือนกนัหมดเลย  คือเห็นแลว้มนัก็เหมือนกนัหมดทั3งโลกนี)  ทั3งขา้งนอกทั3งขา้งใน  
เหมือนกนัเป็นสภาพเดียวกนัหมด  เขาจึงเรียกว่าสามญัลกัษณะ  เป็นอนิจจงั  เป็นทุกขงั
คือทนอยูไ่ม่ไดต้อ้งเสื)อมสลาย  เป็นอนตัตาไม่ใช่ของใคร  เป็นของกลางนั)นเอง  เมื)อเห็น
ความจริงอยา่งนี3   มนัจึงไม่มีความไปตั3งอะไรไว ้ แลว้กไ็ม่มีความปรารถนาอะไร  เพราะ
มนัรู้ว่าทุกอยา่งที)ไปตั3งเอาไวไ้ปปรารถนาอะไร  มนักต็อ้งไปตามเหตุปัจจยัของเขา  มนั
ไม่ไดเ้ป็นไปตามเหตุปัจจยัของความตั3งเอาไวค้วามปรารถนาของเรา  เพราะสัจธรรมคือ
ความจริงนั)นเอง  มนัไปตามเหตุปัจจยัของเขาหมด  ถา้ตั3งไวถู้กเหตุปัจจยัก็โอเค  ตั3งไม่
ถูกเหตุปัจจยักเ็ป็นทุกข ์ เท่านั3นน่ะ เมื)อรู้ความจริงตรงนี3กเ็ลยไม่ไปตั3งความปรารถนา  ก็
ปล่อยมนัไปตามสภาพความจริงของมนั  ก็เลยเป็นแต่ผูดู้  ดูมนัอย่างเดียว  มนัก็แสดง
ธรรมะใหเ้ห็น  แสดงความเป็นอนิจจงัใหเ้ห็น  แสดงความเป็นทุกขงัใหเ้ห็น  แสดงความ
เป็นอนัตตาให้เห็นอยู่ตลอด มนัแสดงธรรมให้เรารู้เราเห็นอยู่ทุกวนัทุกคืนทุกเวลาทุก
นาที  กเ็ลยฟังธรรมทุกเมื)ออยา่งหลวงปู่มั)นบอก  มนัแสดงใหเ้ห็นทางตา ทางหู ทางจมูก 
ทางลิ3น ทางกาย ทางใจ  มนัแสดงให้เห็นอยู่ตลอด  ในเรื)องของธรรมะแสดงให้เห็น
ตลอดคือสัจธรรมนั)นเอง  ความจริงที)มนัแสดงใหเ้ห็น  มนัมีเหตุเป็นแดนเกิด  มนัก็ดบั
ไปตามเหตุ  นี)มนัเหมือนลิเวอร์พูลกบัแมนเชสเตอร์มนัแข่งกนัน่ะ  เราไปเชียร์ทีมหนึ)ง
ปัBบ  พอทีมที)เราเชียร์มนัชนะกดี็ใจ  พอมนัแพก้เ็สียใจ  เพราะอะไร  กเ็พราะเราไปตั3งมนั



 

ไวว้า่ทีมนี3ฉนัชอบ  นั)นไปตั3งไวผ้ดิล่ะ  เลยเป็นอุปาทานยดึมั)นถือมั)น  จริงๆแมนเชสเตอร์
ลิเวอร์พูลกไ็ม่ใช่ทีมของเรา ไม่ใช่ทีมของเรา  นี)มนัเห็นผิดแลว้นี)ทีมฉนัชอบ  เอาเราเขา้
ไปเกี)ยวขอ้ง  เขากไ็ม่ไดเ้ชิญเราเขา้ไปเกี)ยวขอ้ง  เขากเ็ล่นกนัแพช้นะกเ็ลิกของเขา  เขาก็
ไดเ้งินเขา้กระเป๋า  เรากลบัไปดีใจเสียใจกบัสิ)งเหล่านั3น  แลว้ถา้ละเอียดเขา้ไป  ลิเวอร์พูล
แมนเชสเตอร์กไ็ม่มีอยูใ่นความคิดล่ะ  ความคิดกไ็ม่ใช่ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์  ถา้ลิเวอร์
พูลแมนเชสเตอร์มีอยูใ่นความคิด  ร่างกายนี3ตอ้งระเบิดแลว้  ไปดูสโมสรสิมนัใหญ่กว่า
เราอีก  เขา้มาอยูใ่นความคิดมนัตอ้งระเบิดออกแลว้  จริงไหมล่ะ  หือ  จริงไหมล่ะสโมสร
มนัใหญ่กว่าเรานะ ถา้มนัเขา้มาอยูใ่นตวัเราตวัเราตอ้งระเบิดแลว้นะ  มนัไม่มี  ความคิด
มนัเป็นนามธรรมอนัหนึ)งไม่ใช่รูปธรรม  ไม่ใช่ลิเวอร์พูลไม่ใช่แมนเชสเตอร์  พอมนัคิด
ปัBบมนัเลยหลงเขา้ไปว่า   มนัมีลิเวอร์พูลมีแมนเชสเตอร์ในความคิดความรู้จริงๆ  นั)นล่ะ
มนัเห็นผิดแลว้นั)น ถา้มนัมีจริงๆกายนี3สมองนี3ตอ้งระเบิดออกแลว้  เพราะมนัใหญ่กว่า
กนัน่ะ  มนัรับไวไ้ม่ได ้ ใช่ไหม  นี)ความเห็นผิดล่ะ  เมื)อมนัไม่มีอยู ่ ลิเวอร์พูลไม่มีอยูใ่น
ความคิด  เมื)อลิเวอร์พูลไม่มีอยูใ่นความคิด  ความรู้คิดวิญญาณนั3นกไ็ม่มีอีก  ไม่มีลิเวอร์
พูลอีก  เมื)อไม่มีลิเวอร์พูลจะไปยินดียินร้ายไดอ้ย่างไร  ที)ยินดียินร้ายอยู่เพราะอะไร  ก็
หลงว่ามนัมี  ก็คือความหลง  คือความไม่เห็นความจริงของมนั  นึกว่ามนัมีอยู่ใช่ไหม  
สําคญัว่ามนัมีอยู่  ก็เลยว่าทาํสิ)งที)ไร้สาระให้เป็นสาระ  มนัไม่มีสาระเลย  ก็มนัไม่มีอยู่
จริงล่ะ  ลิเวอร์พูลไม่มีอยู่ในความคิด  ลิเวอร์พูลไม่มีอยู่ในวิญญาณความรู้  มนัเป็นแค่
สมมติอนัหนึ)งอยู่ในความนั)นเฉยๆ  เหมือนเราเขียนหนงัสือ  ฉันจะไปเมืองเพิร์ธ  หรือ
เขียนหนังสือว่าเมืองเพิร์ธนี) เมืองเพิร์ธก็ไม่อยู่ในตวัหนังสือ  ตวัหนังสือก็ไม่ใช่เมือง
เพิร์ธ  ตวัหนงัสือเป็นพยญัชนะอนัหนึ)งเฉยๆ  นี)แหละสมมติล่ะ  ตวัหนงัสือนี3ตวัสมมติ  
เพื)อสื)อให้รู้ว่านี) เมื)อเพิร์ธ ความคิดก็เหมือนกนั  ก็เหมือนตัวหนังสือนั)นล่ะ  สื)อให้รู้
ภายนอกเฉยๆ  แต่ไม่ใช่ภายนอก  แต่เราไปสําคญัผิดว่ามนัมีอยู่ภายนอก  เมื)อสําคญัผิด
เป็นความเห็นผดิ   เมื)อเห็นผิดกคิ็ดผิดพูดผิดทาํผิด   กเ็ลยตอ้งไปเกิด   หือ   มนัมีไหมล่ะ
ลิเวอร์พูลอยู่ในความคิด ถา้มีกายนี3ตอ้งแตกสลายออกไปแลว้  เพราะสโมสรมนัใหญ่นี)  
มนัรับไม่ไดห้นงัอนันี3มนัรับไม่ได ้ มนัยืดอยา่งไรมนักไ็ม่สามารถรับสโมสรลิเวอร์พูล
ไดพ้ร้อมทั3งสนามล่ะ  ใช่ไหม   เอาง่ายๆเหมือนยางนี)(ยางรัดของ)  ยางเส้นหนึ)งนี)  ของ
ใหญ่ๆใหม้นัรัดดูสิ  ยดืยางยดืยางรัดใหม้นัน่ะ  ยดืมากๆยางขาดเลยไหม  นี)เป็นความจริง  
นี)ล่ะใหเ้ห็นน่ะวา่มนัไม่มี เมื)อมนัไม่มี  ไม่มีแลว้ที)เราไปยนิดียนิร้ายมนักคื็ออะไร  นั)นล่ะ



 

ความหลง  หลงไม่รู้จริง  ไม่เห็นความจริงวา่มนัไม่มี  มนัไม่มีมนักว็่างแลว้น่ะ  ว่างจากลิ
เวอร์พูลแลว้  ว่างจากแมนเชสเตอร์แลว้  นี)มนัเห็นผิด  นั)นล่ะพอเห็นผิดวิญญาณคือกบั
อุปาทานที)มนัเห็นผิดมนัก็ก่อเนื)องเป็นภพเป็นสายขึ3นไป  ไม่มีจกัจบไม่มีจกัสิ3น  นี)ทสั
สนะใหฟั้ง  พอฟังรู้เรื)องไหม  นี)เพราะฉะนั3นน่ะใหว้จิยัมนัใหดี้  จริงไหม  เอา้  ลิเวอร์พูล
ไม่มีอยู่ในความคิดนะ  ไม่มีอยู่ในความรู้นะ  แต่พอรู้พอคิดขึ3นมามนัสําคญัเลยมีลิเวอร์
พลูมีแมนเชสเตอร์  มนักเ็ลยพดู ถา้ชอบกพ็ดูๆไปดีใจกบัมนั  พอมนัแพก้เ็สียใจพูดไปกบั
มนัเรื)องความเสียใจอยู่นั)น  จิตก็เลยไม่เป็นกลาง  เกิดอคติลาํเอียงอยูต่ลอด  เพราะอะไร  
เพราะเห็นผดิไม่รู้ความจริงของมนั  ถา้พดูถึงลิเวอร์พลูแมนเชสเตอร์มนัแข่งกนั  มนักแ็พ้
ชนะตามเกมมนัน่ะ  ทีมไหนพร้อมกวา่กนักช็นะ  ใช่ไหม  แมแ้ต่ทีมหนึ)ง  ยกตวัอยา่ง  ถา้
แมนเชสเตอร์ตวัผูเ้ล่นนี)เหนือกวา่ลิเวอร์พูลหมด  แต่วนันั3นลงสนามเกิดป่วยกนัน่ะ  เป็น
หวดัเป็นอะไรลงไม่เตม็ร้อยกอ็าจจะแพลิ้เวอร์พูล  อนันี3 คือเหตุปัจจยั  ถูกไหม  เรื)องของ
เหตุปัจจยั  มนัแพช้นะกนักต็ามเหตุปัจจยัมนัน่ะ  มนัไม่ไดไ้ปตามที)เราปรารถนานะ  มนั
กาํหนดไวต้ั3งแต่ตน้แลว้ว่า  ทีมไหนจะแพที้มไหนจะชนะ  ตวัเหตุปัจจยัเป็นตวักาํหนด  
เขา้ใจยงัล่ะ  เหตุนั3นป่วยการเราจะไปยินดียินร้ายกบัมนั  แลว้มนัก็ไม่มีอยู่ในความรู้
ความเห็นอีกล่ะ  เมื)อไม่มีมนักว็่างเปล่าแลว้  ว่างเปล่าจากลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์แลว้จะ
ไปเอาอะไรกบัมนั  เหตุนั3นพระพุทธเจา้พดูถึง  “แมแ้ต่รูปที)ขณะที)กาํลงัเห็นกไ็ม่มี”   นี)ๆ
รูปที)ขณะกาํลงัเห็นอยู่ก็ไม่มี  นี)พระพุทธเจา้ตรัสไว ้ “ รูปอดีตก็ไม่มี  รูปอนาคตก็ไม่มี  
รูปที)กาํลงัเห็นอยูข่ณะนี3กไ็ม่มี”  เพราะอะไร  กเ็พราะมนัไม่มี  มนัคิดถึงมนัเห็นรูปอยู่
มนัรู้อยู่  มันก็ไม่มีรูปอยู่ในความรู้นั)นน่ะ  ที) รู้รูปอยู่มนัรู้ตวัสัญญารูปต่างหาก  รู้ตัว
สังขารมนัตวัคิดต่างหาก  แลว้ก็ตวัวิญญาณมนัรู้ต่างหาก  มนัไม่มีรูปในนั3นน่ะ  แต่คน
อ่านไม่ออกล่ะ  คนกเ็ห็นแต่ภายนอก ทาํไมเราจะวา่ไม่มีกเ็ห็นดว้ยตาอยูต่รงนี)  อนันี3 ท่าน
พูดภายใน  ขา้งนอกมนัเรื)องของภายนอก แมแ้ต่เห็นโยม  โยมเห็นอาตมานี)  โยมไม่ได้
เห็นอาตมาหรอกนะ  เชื)อไหมล่ะ  ที)โยมไม่เห็นน่ะ  โยมไม่เคยเห็นอาตมาหรอก  ที)โยม
เห็นอยู่เดี5ยวนี3 มันเป็นreflection(แสงสะท้อน)ของแสง  ลองปิดไฟให้มืดสิจะ
มองเห็นกนัไหม  แสงมนัสะทอ้นมานี)  แสงสีนี3มนักส็ะทอ้นออกสีอื)นมนัดูดซึม  เพราะสี
ขาวมนั ๗ สี  มนัเป็นwave length(ความยาวคลื)น)  ใช่ไหมล่ะ  มนัเป็นคลื)น  นี)มนั
จะดูดสีอื)นมนัสะทอ้นสีนี3 เขา้ตาโยม  แลว้สะทอ้นเขา้กระจกตาโยมมนัจะเป็นอยา่งนี3   มนั
กจ็ะสะทอ้นแต่ละจุดแต่ละจุดของรูปนี) เหมือนคอมพิวเตอร์เอกซเรยค์อมพิวเตอร์  เมื)อ



 

มนัเขา้ไปแลว้มนักไ็ปประมวลในสมอง พอมนักระทบretina จอประสาทตาแลว้  มนั
จะเปลี)ยนปฏิกิริยาแสงเป็นปฏิกิริยาเคมี เปลี)ยนปฏิกิริยาเคมีเป็นกระแสไฟฟ้า  เปลี)ยน
จากกระแสไฟฟ้าเขา้ไปประมวลอยูใ่นนั3นในสมอง  แลว้มนักจ็ะสร้างภาพขึ3นขึ3นมา  นั)น
ล่ะสัญญามนัสร้าง  เมื)อสร้างภาพขึ3นโยมจึงไม่ไดเ้ห็นอาตมาเลย  แมแ้ต่ภาพที)มนัสร้างก็
เป็นกระแสไฟฟ้า  ตามnerve impulse(กระแสประสาท)ประสาทตาน่ะ  แมแ้ต่
แสงก็ย ังไม่เห็นเลย  ตามันเห็นแสงมันรับแสงเฉยๆ  แต่พอเข้าไปข้างในตาม
เส้นประสาทมันเป็นเรื) องของกระแสไฟฟ้าบวกลบบวกลบล่ะ  นอก(เซลประสาท)
กระแสไฟฟ้าเป็นบวกเป็นลบ  มนัก็เปลี)ยนความต่างศกัยเ์ขา้ไป  มิฉะนั3นโทรศพัท์เอ๋ย
โทรทศัน์เอ๋ย  มนัก็เปลี)ยนกระแสอย่างนี3 หมดล่ะ  เหตุนั3นโยมไม่ไดเ้ห็นอาตมาเลยนะ  
เพราะฉะนั3นพระพุทธศาสนาพูดมนัหลกัความจริงนะ  เป็นวิทยาศาสตร์อยู ่ แต่เขามอง
ไม่เห็นน่ะ  เพราะเขาไม่ไดข้บคิดให้ละเอียด  (ผูฟั้ง:  อย่างที)มีหนังสือเขียนว่า  พุทธ
ศาสนานี)ใกลเ้คียงกบัวิทยาศาสตร์)  ไม่ใช่ใกลเ้คียงกบัวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เป็น
subset(บางส่วน)ของพุทธศาสนา  (ผูฟั้ง:  หรือเจา้ค่ะ  แต่เขาเขียนว่าใกลเ้คียงกบั
วทิยาศาสตร์)  มิใช่  วทิยาศาสตร์มนัดอ้ยกวา่พุทธศาสตร์  เพราะมนัเป็น subset  พุทธ
ศาสตร์มนัพูดรอบหมดทั3งรูปทั3งนามเหนือจกัรวาลหมด  อนันี)มนัพึ)งมาศึกษาวตัถุอย่าง
หนึ)งเฉยๆ  พยายามหาความจริงคือขบวนการของวตัถุที)มนัทาํงานน่ะ  เท่านั3นน่ะ  เพราะ
ธรรมะมนัคือสัจธรรมคือความจริง  ความจริงแขนงไหนกต็าม  มนัจึงเป็นsubset  คน
พูดน่ะมนัพูดเพราะว่าอะไร  เพราะมนัพยายามจะให้คนเชื)อ  ก็เอาเป็นว่าใกลเ้คียงกบั
วิทยาศาสตร์  เพราะพวกเชื)อวิทยาศาสตร์ก็จะไดเ้ชื)อ  จริงๆธรรมะไม่ตอ้งการใครเชื)อ
หรือไม่เชื)อ  เพราะธรรมะเขาไม่ไดย้นิดียนิร้าย  ความจริงเขาแสดงความจริงเขาอยูต่ลอด  
ธรรมะไม่จาํเป็นต้องให้ใครเชื)อ  เพราะความจริงเขาก็ยืนยนัความจริงเขาอยู่แล้ว  
พระพุทธเจา้จึงทา้พิสูจน์ไง  เอหิปัสสิโกเชิญมาพิสูจน์เถิด  เพราะอะไร เพราะท่านพูด
เรื)องสัจธรรมที)มนัมีอยู่แลว้  ท่านไม่ไดส้ร้างธรรมะขึ3นมา  ท่านไม่ได้สร้างมนัขึ3นมา  
เมื)อท่านไม่ไดส้ร้างขึ3นมา  มนัเป็นความจริงพิสูจน์อย่างไรมนัก็หนีความจริงไม่พน้  จึง
กล้าท้าพิสูจน์ไง  แค่ตรงนี3 ท่านพูดประโยคเดียวนี)   เขาจะรู้ไหมล่ะนักวิทยาศาสตร์  
แมแ้ต่รูปที)เห็นอยู่ก็ไม่มี  ก็ไม่ไดเ้ห็นรูปที)เห็นน่ะ  แมแ้ต่เรารู้ก็ไม่ไดเ้ห็นรูปนะ  แสง
กระทบตาเสร็จปัBบนี)กเ็ห็นแสง  ตาเห็นแสงล่ะ  กระทบแสงล่ะ  พอกระทบแสงปัBบมนัก็
เปลี)ยนปฏิกิริยาที)retina(จอประสาทตา)อีก  ปฏิกิริยาเคมีrodกับ cone น่ะ(เซล



 

ประสาทตา)  ปฏิกิริยาเคมีเสร็จก็เปลี)ยนเป็นกระแสประสาทกระแสไฟฟ้า  ถา้ลองตดั
เส้นประสาทออกสิมนัจะเห็นไหม  ไม่เห็น  เห็นไหม  หรือถา้อย่างนั3นหลบัตาดูสิมนัก็
ไม่เห็น  เพราะมนัแสงไม่เขา้ตา  ตายงัอยู่  หรือไม่ตายงัอยู่ลืมตาแต่มืดสนิทล่ะเห็นไหม  
เพราะมนัเห็นแสงกระทบตาต่างหาก  แลว้แสงที)มนัเห็นมนัยงัไม่พอนะ มนัจะเขา้ไปรู้
ภายในมันต้องอาศยัเปลี)ยนจากแสงนั3 นปฏิกิริยาเคมีเป็นพลังงานเคมี พลังงานเคมี
เปลี)ยนเป็นพลงังานไฟฟ้า  พลงังานไฟฟ้าเขา้ไปกเ็หมือนโทรทศัน์เห็นไหม มนักเ็ปลี)ยน
กนักี)รอบล่ะ  ที)เห็นอยูน่ั)นมนัไม่ไดเ้ห็นอะไรเลย  มนัเป็นขบวนการสุดทา้ยของพลงังาน
ไฟฟ้าที)มนัไปนั3นแลว้  แลว้เปลี)ยนจากพลงังานไฟฟ้ากลบัมาคืนอีก  นี)เพราะฉะนั3นจึงว่า  
อธิบายหูทิพย ์ตาทิพย ์เรื)องรู้วารจิตคนอธิบายเรื)องอะไรต่างๆ  สมยันี3 อธิบายง่ายนะ  ก็
เพราะไอโ้ทรศพัทมื์อถือโทรทศัน์เอ๋ยยิงขา้มทวีปเอ๋ยอะไรเอ๋ย  นั)นล่ะมนัสื)อความจริง
ของตรงนั3นหมด  มนัเลียนแบบกนัหมด  เขา้ใจยงัล่ะ  มนัเลียนแบบกนัหมดน่ะ  มนั
ไม่ไดเ้ป็นเรื)องที)มนัต่างกนันะ  มนัเลียนแบบกนัหมดเลย  แต่เรามีเครื)องมือฝึกมนัไหม  
จึงเลียนแบบหมดน่ะ  ทาํไมโทรศพัทไ์ร้สายมนัทาํไมติดต่อกนัได ้ นั3นล่ะเขา้ใจยงัมนัมี
คลื)น  มนักเ็รื)องกระแสทั3งนั3นน่ะ  เหตุนั3นนี)เรื)องเหล่านี3 ไม่ใช่เรื)องที)น่าแปลกใจ  แต่เรื)อง
ที)น่าจะแปลกใจที)สุด  ทาํอยา่งไรใหพ้น้จากกองทุกข ์ นี)ใหพ้ิจารณาดูสิมนัจริงไหม  เมื)อ
เห็นมันไม่มี  นี) ใครจะเห็นล่ะ  มีใครจะมาพูดล่ะ  เพราะที)พูดออกไปนี)มันลึก  
พระไตรปิฎกเขียนไวเ้ลย  แม้ขณะรูปที)กาํลังเห็นอยู่นี3 ก็ไม่มี  คนปัญญาไม่ถึงไม่รู้
ขบวนการพวกนี3   งงเลยล่ะ  เราจะคา้นทาํไมไม่มีกเ็ห็นกนัอยู่ในนี3   นั)งสลอนกนัอยูนี่)  ก็
ไม่มีในความรู้นั3 นน่ะ  ที) เรารู้อยู่มันเป็นรู้กระแสประสาท  เหมือนเราเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์  เหมือนเราไปผ่านสนามบินมนัมีเอกซเรย ์ มนักจ็ะเห็นภาพอยูน่ั)นน่ะ  แต่
ภาพนั3นไม่ใช่ของที)ผ่านเครื)องเอกซเรยน์ะ  จริงไหมล่ะ  ภาพนั3นเป็นเงาในจอโทรทศัน์
เขา  เหมือนกนัที)เราเห็นอยูน่่ะมนัเป็นเงาอยูใ่นขบวนการภายในรูปนี3 ต่างหาก  ไม่ไดเ้ห็น
ภายนอก  แต่ภาพนั3นเสมือนภายนอกใช่ไหม  เขาจึงรู้ไง  เขาเอกซเรยเ์ขารู้ไหมมีของ
อะไรๆอยู่ใน  อย่างไปผ่านสนามบินน่ะ  นั)นล่ะเหมือนกนั  มนัเลียนแบบกนัหมดน่ะ  
นั)นล่ะเมื)อรู้แลว้เขา้ใจความจริงเหล่านี3 แลว้  มนัก็ปล่อยวางอุปาทาน  จะไปเอาอะไรกบั
มนันะ  เพราะมนัไม่มี  กแ็ค่อาศยัเอกซเรยท์าํประโยชน์เฉยๆ  นี3มนัละเอียดอ่อน  ใครไม่
ไปขบคิดไม่พิจารณาบ่อยๆไม่เห็นหรอกนะ  เมื)อเห็นแลว้ว่ามนัไม่มีจะไปเอาอะไรกบั



 

มนั  ทีนี3มนัหลอกทางหูทางตาหมดตลอดล่ะ  ยิ)งวิทยาการกา้วหนา้มนัหลอกหมด  แต่ใน
ความหลอกมนักมี็ตวัใหจ้บัเทจ็อยู ่ นี)พดูใหฟั้งเขา้ใจยงั. 


