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คือพระพุทธเจา้ตรัสไวนีั"  “ธรรมนี$ไดโ้ดยง่าย  ธรรมนี$ มิไดโ้ดยยาก  ธรรมที"ได้
โดยยากมิใช่ธรรมของเราตถาคต”  หลวงปู่มั"นท่านอธิบายความอีกวา่  ธรรมที"ไดโ้ดยยาก
นี"เพราะอะไร  เพราะ ๑. ปฏิบติัผดิทาง  ที"มนัไดย้ากน่ะ  ขอ้ที" ๒. เพราะเกียจคร้านไม่
ปฏิบติั  มี ๒ อยา่งแค่นั$น   ทีนี$พระพุทธเจา้สอนพระอนุรุทธะในมหาปุริสวติก ๘ 
ประการ  พระอนุรุทธะนี"ยงัเป็นพระเสขะอยู ่ ยงัไม่ไดส้าํเร็จตอนนั$น  ท่านกป็ริวติกถึง ๗ 
ขอ้  ถึงธรรมนี$ เพื"อสติ  เพื"อสมาธิ  เพื"อปัญญา  พระพุทธเจา้ทรงรู้กม็าสอน  มาสอนอีกวา่ 
“ใหพ้ิจารณาอีกขอ้หนึ"ง  คือธรรมวนิยันี$ มิใช่เพื"อธรรมที"เนิ"นชา้  ธรรมวนิยันี$ เป็นไปเพื"อ
ธรรมที"ไม่เนิ"นชา้”  นี"แค่นั$นน่ะ  ธรรมที"เนิ"นชา้คืออะไร  คือตณัหา ทิฏฐิ มานะนี"  
เพราะฉะนั$นนี"ใหล้ะตวัตณัหาทิฏฐิมานะ  เท่านั$นล่ะท่านวจิยัถึงขอ้นี$ ท่านกส็าํเร็จเป็นพระ
อรหนัต ์  ทีนี$ นี"พระพุทธเจา้ตรัสอีกบทหนึ"ง  “สัมมาทิฏฐิเป็นเบื$องตน้ของกศุลธรรม
ทั$งหมด  อวชิชาเป็นเบื$องตน้ของอกศุลธรรมทั$งหมด”  นี"พระพุทธเจา้ตรัสเอาไว ้ เหตุนั$น
นี"การประพฤติปฏิบติันี"  เราตอ้งเจริญสัมมาทิฏฐิก่อน  ใหท้าํความเห็นใหถู้กตอ้ง  ใหเ้ห็น
ใหต้รง  ตั$งตนไวช้อบ  กเ็ป็นเหตุใหกุ้ศลถึงพร้อม  กสุะลสัสูปะสัมปะทา  การทาํกศุลให้
ถึงพร้อมในโอวาทปาติโมกขน่์ะ  ละชั"วน่ะ  ทาํดีคือทาํกศุลใหถึ้งพร้อม  ทาํจิตใหบ้ริสุทธิ@
ปราศจากโลภโกรธหลง  นี$แหละ  เพราะนั$นการจะทาํกศุลใหถึ้งพร้อมได ้  ๑. กต็อ้งคือ
ตอ้งมีสัมมาทิฏฐิทาํความเห็นใหต้รง  เมื"อความเห็นตรงแลว้กต็ั$งตนไวช้อบที"จะเดินน่ะ 
เหมือนเราจะเดินทางนี"  ถา้โยมอยูก่รุงเทพฯโยมจะมาขอนแก่นนี"  ถา้โยมบ่ายหนา้รถไป
ทางระยอง  โยมวิ"งเร็วเท่าไรโยมถึงขอนแก่นไหม (ลงทะเล) เออ้ ลงทะเลไม่ถึง  เหตุนั$น
นี"การบ่ายหนา้ที"ถูกตอ้งต่างหาก  เมื"อรถนั$นอยูใ่นทาง รถดี รถอยูใ่นทาง ถูกทิศทางแลว้  
วิ"งเร็วเท่าไหร่ยิ"งถึงเร็ว  นี"ทศันะใหฟั้ง  จริงไหมล่ะ  นั"นล่ะเพราะนั$นการทาํความเห็นให้
ตรงก่อน  คือสัมมาทิฏฐินั"นเอง  การตั$งตนไวช้อบมนัจะตามมา  แลว้เป็นเหตุใหก้ศุลถึง
พร้อม  เป็นเหตุใหเ้ดินองคม์รรคนั"นเอง  เพราะนั$นมรรคทั$ง ๗ ขอ้ถา้ไม่มีสัมมาทิฏฐิ
ประกอบ  สติกย็งัไม่ใช่เป็นสัมมาสติ  สมาธิกไ็ม่เป็นสัมมาสมาธิ  ถา้ไม่มีสัมมาทิฏฐิ
ประกอบ  เขา้ใจยงัตรงนี$   ทีนี$ นี"พระพุทธเจา้จึงตรัสไวว้า่  วา่ไง  (แลว้อยา่งนี$จะทราบได้



อยา่งไรวา่  ความเห็นของเราตรงแลว้หรือไม่)  ทีนี$ เดีFยวจะบอกให ้  ในกาลามสูตรน่ะ  
อนันี$จะเทียบแต่ละสูตรใหฟั้ง  ในกาลามสูตรพระพุทธเจา้พดูไว ้๑๐ ขอ้  ไม่ใหเ้ชื"อเพราะ
ทาํสืบต่อกนัมา  ไม่ใหเ้ชื"อเพราะเล่าขานสืบต่อกนัมา  ไม่ใหเ้ชื"อเพราะมงคลตื"นข่าว  
ไม่ใหเ้ชื"อเพราะการคาดคะเน  การตรึกตามอาการ  การคาดเดา  ไม่ใหเ้ชื"อเพราะสังเกต
อาการ  ไม่ใหเ้ชื"อเพราะผูพ้ดูน่าเชื"อถือ  ไม่ใหเ้ชื"อเพราะผูพ้ดูเป็นครูของเรา  อนันี$ เป็น
เรื"องภายนอกหมด  อนันี$ เป็นเรื"องภายนอกนะ  ทีนี$ ท่านบอกอีก  ไม่ใหเ้ชื"อเพราะเขา้ได้
กบัความเห็นของเรา  อาตมาใชภ้าษานี$   ถา้ไปดูภาษาบาลีเขาเรียกมนัเกี"ยวกบัทิฏฐิ คือ
ความเห็นนี"ตรง  แต่ถา้หนงัสือเขาแปลบางทีเขาแปลบอกวา่ เขา้ไดก้บัลทัธิของเรา  ถา้
ลทัธินี"มนัยงัแบบ  (แบบขา้งนอก)  อนันี$ คือความเห็นของเรา  ทิฏฐิ  คาํวา่ความเห็นของ
เรานี"  ไม่ใหเ้ชื"อตามความเห็นนี$ นี"ภายในแลว้นะ  ไม่ใหเ้ชื"อทั$งภายนอกไม่ใหเ้ชื"อทั$ง
ภายใน  เห็นยงัรู้จกัความเป็นกลาง (ไม่รู้)  ใหเ้ชื"อเพราะพิจารณาเนื$อความอรรถธรรมตรง
นั$นวา่เป็นกศุลหรือเป็นอกศุล  เป็นประโยชนห์รือเป็นโทษ   พิจารณาแลว้เห็นแลว้อะไร
ควรทาํอะไรควรละ  ถา้เป็นกศุลกห็ดัไปเจริญดู  เป็นอกุศลกห็ดัละ  แลว้ไปทาํดูถา้มนั
ถูกตอ้งมนัเบา  เชื"อตรงนั$น  เขา้ใจยงัทีนี$   ใหเ้ชื"ออรรถเนื$อธรรมลว้นๆเลย  ไม่ไดเ้ชื"อ
เพราะคนพดู  ขา้งนอก  ไม่ใหเ้ชื"อเพราะความเห็นตวัเอง  นี"ยกตวัเองออก  ยกอีกฝ่ายหนึ"ง
ออกเหมือนศาลน่ะ  นั$นล่ะตั$งตาชั"งอยูต่รงกลาง  นั$นล่ะทาํใจใหเ้ป็นกลางนั$นคือ
มชัฌิมาปฏิปทา  เขา้ใจยงั  ทีนี$ตรงนี$มนัจะเป็นอยา่งไรตอ้งหดัไง  หดั  หดัวางอยา่งนี$   หดั
พิจารณาอยา่งนี$   ทีแรกมนักเ็หมือนดูยาก  เพราะมนัไม่คุน้เคยมนัเคยไปแบบเดิม  แบบ
เหมือนววัควาย  สังเกตววัควายไหม  มนัเคยไปกินตรงไหนมนักจ็ะไปกินตรงนั$น  
สังเกตไหม (ไม่เคยดู) ไม่เคยเลี$ยงววัเลี$ยงควาย  สัตวเ์หมือนกนั  มนัเคยไปกินตรงไหน
มนัจะไปกินตรงนั$น  เหมือนนกเหมือนกนั  เราเคยมีขา้วใหม้นักินตรงนี$   นกที"อื"นน่ะ  
มนักม็ากินอยูต่รงนี$   มนัเคยมากินตรงไหนมนักจ็ะไปกินตรงนั$น  ฉนัใดเหมือนกนั  จิต
เราเหมือนกนันี"  มนัเคยไปกินตรงไหนกไ็ปกินตรงนั$นล่ะ  สังเกตมนัใหดี้  มนัเคยคิด
แบบไหนมนักคิ็ดแบบนั$นล่ะ  เขาเลยวา่คิดเก่าทาํแบบเก่า  ไม่คิดใหม่ทาํใหม่  เขา้ใจยงั  
นี"มนัเลยปกปิดไว ้  นี"ตวันี$   เพราะฉะนั$นนี"ใหส้ังเกตใหดี้  นี"ล่ะไม่ไดเ้ชื"อความเห็นตวัเอง  
ไม่ไดเ้ชื"อเพราะขา้งนอก  แต่ใหเ้ชื"อโดยอรรถเนื$อความตรงนั$น  ใหพ้ิจารณาอรรถ
เนื$อความตรงนั$น  เหตุผลตรงเนื$อความตรงนั$น  นั$นคือตวัปัญญานั"นเอง ใหมี้เหตุมีผล
นั"นเอง  การจะมีเหตุมีผลนั$นล่ะตอ้งมีสติ  ตอ้งระลึกขึ$นมา  ปัญญาใคร่ครวญเหตุผลตรง



นั$นโดยถ่องแท ้ ถา้ยงัไม่รู้วา่เหตุนั$นจะเกิดผลอยา่งไรกดู็ผลมนั  ผลมนับอกเหตุ  เหมือน
ทุกขม์นับอกสมุทยั  นิโรธมนับอกมรรค  เขา้ใจยงัล่ะ  ถา้มนัหนกัอึ$งนี"มนัเป็นสมุทยัแน่ๆ
กลางอกเรานี"  เขา้ใจยงั  ฉะนั$นถา้วจิยัเหตุไดก้ว็จิยั  ถา้ยงัไม่เขา้ใจเหตุกดู็ผลสาวหาเหตุ  
นั$นล่ะถา้เราหดัอยา่งนี$ เท่ากบัเดินปัญญาแลว้นี"  เดินสัมมาทิฏฐิแลว้นะ  นี"ล่ะพระพุทธเจา้
จึงบอก  ส่วนสุด ๒ บรรพชิตไม่ควรเสพในธมัมจกักปัปวตัตนสูตร  คือทางรักกบัทางชงั  
เราพดูง่ายๆ  ทางธรรม  กามสุขลัลิกานุโยคไปทางกาม  อตัตกิลมถานุโยคทาํตนเองให้
ลาํบาก  เรากพ็ดูง่ายๆเหมือนทางรักทางชงั  ไม่ใหแ้วะเวยีนไปซา้ยหรือขวา  ให้
มชัฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลาง  คือมรรคองค ์ ๘   มรรคองค ์ ๘ ขึ$นตน้ดว้ยสัมมาทิฏฐิ  
สัมมาสังกปัปะ ดาํริชอบมาจากสัมมาทิฏฐิ  สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  นี" ๘ ขอ้  ทีนี$ นี"อาตมายน่ลงน่ะ  มชัฌิมาปฏิปทา ๘ 
ขอ้นี"ยน่ลงเป็น ๔  คือไม่มีอคติ ๔ ไม่ลาํเอียงเพราะรัก เพราะชงั เพราะหลง เพราะกลวั  
ยน่ ๔ ลงเหลือ ๑ น่ะคือทาํใจใหม้นัเป็นกลาง  เขา้ใจยงัทาํใจเป็นกลางเหมือนหลวงปู่เท
สกบ์อก “ผูใ้ดทาํใจใหถึ้งซึ"งความเป็นกลาง  ผูน้ั$นจะพน้จากทุกขท์ั$งปวง”  ทีนี$ เป็นกลาง
ทาํอยา่งไร  ทีนี$ นี"ความเป็นกลางตรงนี$ นี"  มชัฌิมาตวันี$ เป็นบุพภาคแห่งการตรัสรู้  ธมัมจกั
กปัปวตัตนสูตรเป็นสูตรที"คู่กบัอนตัตลกัขณสูตร  เคยไดเ้รียนพุทธประวติัไหม  เมื"อปัญจ
วคัคียท์ั$ง ๕ นี"ฟังธมัมจกักปัปวตัตนสูตรแลว้  พระอญัญาโกณฑญัญะสาํเร็จพระโสดาฯ  
เมื"อสาํเร็จพระโสดาฯแลว้  ต่อมาท่านกส็อนพระอีก ๔ รูปจนสาํเร็จโสดาฯแลว้  ท่านก็
แสดงอนตัตลกัขณสูตร  พดูถึงเรื"องขนัธ์ ๕ เป็นอนตัตา  นี"นี$ถา้เราไปสังเกตสูตรนี$จริงๆ
ไปศึกษาจริงๆจะรู้  พระองคบ์อกวา่ขนัธ์ ๕ นี"ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา   
๓ ประโยคนี$ คืออนตัตา  จาํใหดี้นะท่านพุทธทาสจึงมาใชว้า่ไม่ใช่ตวักขูองก ู  ขนัธ์ ๕ นี$
ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรา  พระพุทธเจา้ขึ$นของเราก่อนนะ  ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่
ตวัตนของเรา  แลว้ท่านกใ็หเ้หตุผลวา่ขนัธ์ ๕ นี$ทาํไมไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตน
ของเรา  เหมือนรูปร่างกายนี"  บงัคบัไม่ใหแ้ก่เจบ็ตายไดไ้หม  เมื"อบงัคบัไม่ไดจ้ะเป็นของ
เราไดอ้ยา่งไร  ถา้ของเรากต็อ้งอยูใ่นบงัคบับญัชาเราได ้  เวทนากเ็หมือนกนั  สุขทุกข์
เฉยๆ  จะใหม้นัคงที"อยูไ่ดไ้หม  สัญญาความจาํนี"คงที"ไดไ้หม  สังขารความคิด  วญิญาณ
ความรู้  จะใหค้งที"ไดไ้หม  เมื"อใหค้งที"ไม่ได ้ กไ็ม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตวัตนของเรา  
นี"พระพุทธเจา้ตรัสนะ  นี"ใหเ้หตุผลต่อปัญจวคัคียท์ั$ง ๕   เสร็จแลว้ท่านถามคืน  รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  อาตมาพดูรวมเลยนะ  ท่านถามทีละคาํ  อนันี$พดูใหม้นั



ยน่เวลา “รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณเที"ยงไหม”   “ไม่เที"ยง”   “ทุกขไ์หมทนอยูไ่ด้
ไหม”  “เป็นทุกขท์นอยูไ่ม่ได”้  “เหตุนั$นเมื"อเป็นทุกขแ์ปรปรวนทนอยูไ่ม่ได ้  ใช่ของเรา
ไหม”   ปัญจวคัคียท์ั$ง ๕ ตอบวา่ไม่ใช่  การที"ปัญจวคัคียต์อบตรงนี$วา่ไม่ใช่ของเรานี"  นั$น
คืออะไรรู้ไหม  นั$นล่ะคือจิตมนัเป็นกลาง  เขา้ใจยงั  เหมือนคนนั$นไม่มีอคติ  คนถา้ไม่มี
อคติเวลาเราไปซื$อผา้นี"  ผา้เนื$อหยาบกจ็ะบอกวา่ผา้เนื$อหยาบ  ผา้เนื$อละเอียดกบ็อกวา่
เนื$อละเอียด  นี"นี$ คือไม่มีอคติ  เหมือนเทวทตัรู้เรื"องเทวทตัไหม  ที"ผดิก่อเวรกบั
พระพุทธเจา้ครั$ งแรกสุดเพราะอะไรรู้ไหม  เพราะวา่สมยัพระพุทธเจา้เป็นพระโพธิสัตว ์ 
พระเทวทตัเป็นเพื"อนกนักบัพระพุทธเจา้  เป็นพ่อคา้ดว้ยกนั  ขายลูกปัดขายเครื"องประดบั
สตรี  ทีนี$ เทวทตัไปในเมืองหนึ"ง  เศรษฐีนี"ตกยาก ยากจน  เหลือยายนี"ภรรยาเศรษฐีกบั
หลาน  ตระกลูนี"ตระกลูเศรษฐี  พอเทวทตัมา  หลานสาวนี"กอ็ยากไดเ้ครื"องประดบั  
ลูกปัด  กร็บเร้ายายใหซื้$อ  ยายกไ็ม่มีเงินน่ะเพราะตกยาก  กเ็ลยเอาถาดทองคาํให ้ แต่มนั
ถาดเก่า  พอเทวทตัจบัปัPบ  แปลกใจมาขดูดู  ทองคาํ  ราคาทองคาํนี"เป็นแสนกหาปณะ  
ราคาสูงมากถาดนั$นน่ะ  นี"บอกอยา่งไร  โอ๊ย ถาดนี$ไม่มีราคาหรอก  สู้ราคาเครื"องประดบั
ลูกปัดของเรากไ็ม่ได ้  เราไม่เอาหรอก  ไป  กดราคาไว ้  แต่จะยอ้นมาเอานะ  นี"ล่ะคือ
อะไร  นี"คืออคติ  ลาํเอียงเพราะอะไร  เพราะโลภเพราะฉนัทาฯ  ใช่ไหม  ลาํเอียงเพราะ
รักแลว้นี"  เพราะอยากไดโ้ลภน่ะ  พระพุทธเจา้เป็นพระโพธิสัตวม์าทีหลงั  มาเห็นปัPบ  ก็
ขายของเดียวกนันี"จะเอาอะไร  เขาบอกวา่  นี"เขาไม่มีเงิน  จะเอาถาดนี$แลกเปลี"ยนไดไ้หม  
ท่านจบัปุ๊บนํ$าหนกัมนัผดิปกติ  ท่านกข็ดูดูเหมือนกนั  เป็นทองคาํ  ท่านบอกวา่ราคาถาด
นี$นะ  มากกวา่สินคา้ทั$งหมดที"เราขนมา  ถามวา่ยายจะแลกอยูห่รือ  แลก  บอกวา่แลกนะ  
แลกเพราะวา่หลานสาวอยากได ้  เอา้ ตกลงถา้จะแลก  สินคา้ใหห้มดแถมเงินใหด้ว้ย  
แลว้กเ็อาถาดทองคาํนั$นไป  เพราะท่านซื$อโดยราคายติุธรรม  พอไปปัPบเทวทตัยอ้นกลบั
มาจะมาเอาถาด  บอกวา่ถาดนั$นขายไปแลว้  เป็นลมเลย  พอฟื$ นขึ$นมาปัPบรีบตามไปเลย  
ตามทีนี$พระพุทธเจา้ขึ$นเรือแลว้  ขา้มฝั"งก่อน  ขา้มแลว้  พอมาไม่ทนัเรือออกจากท่าแลว้  
มาแลว้กเ็ลยผกูพยาบาทจะจองเวรทุกภพทุกชาติ  เพราะอะไร  เพราะอคติไม่ใช่หรือ  
ความโลภกฉ็นัทาคติไง  ลาํเอียงเพราะรัก  เพราะอยากได ้ ตวัโลภนั$นน่ะลาํเอียงเพราะรัก  
นี$ ล่ะคือไม่เป็นกลาง  นี$พระพุทธเจา้ท่านเป็นกลาง  ราคาสูงกว็า่ตามราคาสูงแถมเงินให้
เขาอีก  ฐานะแลกสินคา้ทั$งหมดเขากโ็อเค (OK) แลว้  แต่ท่านกไ็ม่เอาเปรียบเขา  แถมเงิน
ใหเ้ขาอีก  นี"ผลของอคตินี$ไปนรก  แต่เนื"องจากระลึกถึงคุณพระพุทธเจา้ระลึกถึงโทษได ้ 



จึงเอาศีรษะเป็นพุทธบูชา  ตวันี$ จึงต่อบุญ  เมื"อพน้จากนรกวา่งเวน้จากศาสนาของ
พระพุทธเจา้  กจ็ะไดเ้ป็นพระปัจเจกฯ  เพราะกศุลที"ทาํไวก้บักุศลตวันี$มนัต่อกนั  นี$
ลกัษณะเป็นกลางเขา้ใจยงั  นั$นผา้เนื$อหยาบกว็า่ไปตามหยาบ  ผา้เนื$อละเอียดกว็า่ไปตาม
ละเอียด  วา่ไปตามความจริงของสิ"งนั$นๆโดยสมมตินั$นล่ะ  ไม่ไปบิดเบือนความจริงเขา  
พดูไปตามสภาวะความเป็นจริงของสิ"งนั$นน่ะ  นั$นล่ะคือความเป็นกลางเขา้ใจยงั  ให้
สังเกตถา้มนับิดเบือนอยา่งนี$   อยา่งเรื"องเทวทตัไม่ใช่แลว้  นั$นล่ะเมื"อใจเป็นกลาง  เมื"อ
ถามวา่มนัไม่เที"ยงจริงไหม  มนัไม่เป็นของเราจริง  จะวา่เป็นของเราไหม  ท่านกต็อบ
ไม่ใช่  ท่านตอบตรงหมด  นั"นคืออะไร  ท่านตอบตรงตามความเป็นจริงของขนัธ์ ๕ นั$น
ล่ะคือจิตเป็นกลาง  นั$นล่ะตรง  ตรงนั$นน่ะ  ตรงธมัมจกัฯนั$นล่ะมาประสานกนัตรงนี$   
เมื"อเห็นอยา่งนี$แลว้  พระพุทธเจา้จึงตรัสต่อมาทีนี$   เมื"อตอบตรงนี$หมดแลว้  เมื"อท่าน
ทวนความเห็นของปัญจวคัคียท์ั$ง ๕ นี"  ปัญจวคัคียท์ั$ง ๕ ตอบตามความเป็นจริงแลว้นี"  จึง
บอกวา่ รูปกส็ักแต่วา่รูป เวทนาสักแต่วา่เวทนา สัญญาสักแต่วา่สัญญา สังขารสักแต่วา่
สังขาร วญิญาณสักแต่วา่  เธอเห็นสักแต่วา่ เมื"อเธอเห็นสักแต่วา่ นั$นกไ็ม่ใช่ของเรา ไม่ใช่
เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา  เมื"อเห็นวา่มนัไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา  จิตก็
หลุดพน้  แค่นั$นน่ะ  นี"ความเป็นกลาง  เพราะฉะนั$นการประพฤติปฏิบติัหลกัมนัอยูต่รงนี$
นะ  ทาํใจใหม้นัเป็นกลาง  อาจารยป์ราโมชจะสอนกต็าม  ไม่ใหก้ด  ไม่ใหเ้พ่ง  กคื็อไม่
เอาเราเขา้ไป  ใหม้นัเป็นกลางนั"นเอง  หลกัมนัอยูแ่ค่นั$นน่ะ  ใครจะพดูอะไรมนักอ็ยูห่ลกั
ตรงนี$   คือมชัฌิมาตรงนั$นน่ะ  พระพุทธเจา้ตรัสไวห้มดแลว้  จะพดูแบบไหนมนัอนั
เดียวกนันั$นล่ะ  เขา้ใจไหมล่ะ  เพราะฉะนั$นทีนี$จะมีปัญหา  บางคนนั"งสมาธิ  บางวนัก็
สงบ  บางวนักไ็ม่สงบ  อนันี$ไม่สงบไม่ดีเลยหลวงพ่อ  ทาํอยา่งไรใหม้นัสงบ  เวลานั"ง
สมาธินี"  เวลามนัสงบ  เรานั"งสมาธินี"ไม่ใช่ปรารถนาความสงบนะ  เรานั"งสมาธินี"
ปรารถนาอะไร  เพื"อฝึกสติความระลึกในองคก์รรมฐานนั$นขอ้ที" ๑ นะ  ฝึกการระลึก  ๒. 
ฝึกใหใ้จมนัตั$งมั"นต่อองคภ์าวนาตรงนั$น  ๓. ฝึกถา้มนัรวมลงไปฝึกหาตวัใจนั$นมนัอยู่
ตรงไหน  ตวัจิตตวัใจมนัอยูต่รงไหนใหรู้้จกัมโนทวารมนัน่ะ  ตาหูจมูกลิ$นกายนี"เรารู้แลว้
นะ  โยมรู้จกัไหม  มนัเป็นของหยาบเห็นได ้  แต่มโนตวันี$มนัอยูต่รงไหน  เมื"อสิ"งไหน
เป็นสิ"งที"ถูกรู้  มนัมีตวัรู้อยูต่รงนั$นใจกอ็ยูต่รงนั$น  หดัหาตวัมนัน่ะ  เมื"อเรารู้วา่อนันี$ คือ
อะไรนี$ คืออะไร  เรากจ็ะเขา้ใจต่อไปอีก  ท่านบอกวา่ทุกขเ์ป็นสิ"งที"ควรกาํหนดรู้  เป็นสิ"ง
ที"ควรรู้  คือใหส้ติดูมนัน่ะ  ใหส้ติระลึกรู้มนั  สมุทยัคือสิ"งที"ควรละ คือละตณัหา ละ



อวชิชานั"นเอง  อวชิชาตณัหาเป็นสมุทยั  การละอวชิชาตณัหากคื็ออะไร  ไม่เอาเราเขา้ไป
ในนั$นน่ะเป็นกลางนั"นเอง  ถา้เอาเราเขา้ไปในขนัธ ์ ๕ ไปยดึขนัธ์ ๕ เมื"อไรนั$นล่ะเป็น
อวชิชา  เขา้ใจยงัล่ะ  ทีนี$มรรคเป็นของที"ควรทาํใหม้าก  นิโรธเป็นของทาํใหแ้จง้  ทาํให้
มากคือเจริญสติสมาธิปัญญาตวันี$   เหตุนั$นเวลานั"งมนัสงบ  กใ็หรู้้วา่มนัสงบ  เวลานั"งมนั
ไม่สงบกใ็หรู้้มนัไม่สงบ  ไม่เอาสงบไม่สงบเอาแต่รู้กพ็อ  เขา้ใจยงัล่ะ  เวลามนัสติมนั
ต่อเนื"องมนัระลึกรู้ต่อเนื"อง  กใ็หรู้้วา่มนัระลึกรู้ต่อเนื"อง  มนัระลึกรู้ไม่ต่อเนื"องใหรู้้มนั
ระลึกรู้ไม่ต่อเนื"อง  เอาแค่รู้กพ็อ  ไม่ตอ้งเอาอะไร  เวลาเดินกใ็หรู้้วา่มนัเดิน  เวลานั"งใหรู้้
มนันั"ง  ไม่นั$นพระพุทธเจา้จะบอกหรือ  เวลาหายใจเขา้สั$นกใ็หรู้้วา่หายใจเขา้สั$น  หายใจ
เขา้ยาวกรู้็หายใจเขา้ยาว  หายใจออกสั$นกใ็หรู้้ออกสั$น   หายใจออกยาว  ท่านไม่ใหไ้ป
บงัคบัอะไร  ท่านใหรู้้ตามความเป็นจริงของมนั  เอาแค่รู้  เขา้ใจไหมล่ะ  รู้ตามความเป็น
จริงของตรงนั$นน่ะ  รู้มนั  แลว้จะเห็นความจริงของมนั  ขนัธ์ ๕ มนัเป็นอนิจจงั มนัเป็น
อนตัตาอยูแ่ลว้  เราไม่ไดไ้ปสร้างมนัเกิดดบันะ  มนัมีเกิดแลว้มนักต็อ้งดบัของมนัเอง  เรา
มีแต่เฝ้าดูมนัอยา่งเดียว  สังเกตมนัหดัดูมนัอยา่งเดียว  หดัเป็นผูดู้มนั  หดัดูโดยไม่ลงไป
เล่นอะไรกบัมนัเลย  เขา้ใจยงั  ไม่ยาก  เผลอกใ็หม้นัเผลออีก  เวลามนัเผลอมนัลืมหรือ
มนัหลงเขา้ไป  กเ็มื"อรู้วา่มนัเผลอมนัหลง  กใ็หม้นัรู้วา่มนัเผลอมนัหลงเอาอีก (เขา้ใจแลว้
เจา้ค่ะ  เพราะวา่ที"เห็นวา่ยาก  โยมยงัมี) เออ้  นั"นล่ะไปเอามนัอยา่งเดียว (เพราะวา่ยงั
อยากจะยนิดี) เออ้ นั"นล่ะรู้ตามความเป็นจริงมนั  มนัไม่ดีกใ็หม้นัไม่ดี (เจา้ค่ะ) มนัดีกใ็ห้
มนัดี   นี"เป็นกลางเขา้ใจยงั (เขา้ใจแลว้ค่ะ)  นี$จะไปอยากใหม้นัเป็นอยา่งนั$น ไม่อยากให้
มนัเป็นอยา่งนี$   อยากใหม้นัเป็นอยา่งนั$นไม่อยากใหม้นัเป็นอยา่งนี$   มนัเลยไปบิดเบือน
มนัตลอด  ตวัตณัหาน่ะไปบิดเบือน  พอดีกอ็ยากไดเ้ป็นภวตณัหาเป็นกามตณัหา  พอไม่ดี
เป็นทุกขขึ์$นมากอ็ยากผลกัไสเป็นวภิวตณัหา  วภิวตณัหา กามตณัหา ภวตณัหาเกิดจาก
อะไร  เกิดจากอวชิชาคือความหลงไม่รู้จริงของสภาวธรรมตรงนั$นวา่ มนัไม่ใช่ของเรา 
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา  จึงไม่ยอมวางมนั  ยดึมนัเป็นของกตูวักโูดยไม่รู้ตวั  ถา้พดู
โดยลึกเขา้ไปกย็ดึตวัจิตนั$นล่ะเป็นของกตูวักนูั"นเอง  เพราะมนัสงวนความรู้ทั$งหมด  ก็
มนัสงวนตวัรู้นั"นเอง  เหตุนั$นน่ะเดินตรงนี$ไปเรื"อยๆ  ฝึก  จะเดินอยา่งไรกรู้็มนัเดิน  จะ
นั"งใหรู้้วา่นั"ง  เพราะนั$นปฏิบติัธรรมอาตมาจึงบอก  นี"ใหเ้ขียนรูปไวห้นา้ศาลา  ตอ้งเดิน
ไปไกลๆหน่อยดูขึ$นไป (กบัภาพไหน) ภาพพระโพธิสัตวอ์ธิษฐานลอยถาดทวน
กระแสนํ$า  กระแสธรรมทวนกระแสโลก  ใหเ้ขาเขียนไว ้  กระแสธรรม  ทาํคือกรรมนะ  



ไม่เอา  ละของกลูะตวัก ู สะอาด  สวา่ง  สงบ  วชิชา  กระแสโลก  ทาํคือกรรม  เอา  ของกู
ตวัก ู ยดึมั"นถือมั"น  มืดบอด  เหนื"อยเปล่า  อวชิชา  นี"มนัทวนกนักระแสธรรมกระแสโลก  
ที"นี"ไม่ใชค้าํวา่ทางโลกทางธรรมนะ  ไม่ใชว้า่ทางโลกทางธรรม  เพราะอะไร  เพราะเดีFยว
จะเขา้ใจผดิ  อยา่งโยมนุ่งผา้อยา่งนี$ เรียกวา่ทางโลก  อยา่งนี$ (อาตมา)เรียกวา่ทางธรรม  
กระแสธรรมกระแสโลกเกิดที"ไหนล่ะ  นี"หวัใจสตัวน์ะ  ไม่ไดเ้กิดที"วหิารลานเจดียน์ะ  
เพราะฉะนั$นนี"กระแสธรรมกระแสโลกเกิดที"ใจนะ  ตน้นํ$าตน้ลาํธารกมี็  ตน้กระแสโลก
กระแสธรรมคืออะไร  กคื็ออวชิชาหรือวชิชานั"นเอง  เหตุนั$นนี"ถา้เขา้ใจตรงนี$   กระแส
ธรรมไม่ไดเ้ลือกหญิงเลือกชาย  เลือกผูใ้หญ่เลือกคนแก่เลือกเดก็  ไม่ไดเ้ลือกฆราวาส
นกับวช  ทุกคนมีสิทธิ@ เสมอกนัหมด  ถา้ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม  นี"มนัละสมมติ
หมด  เขา้ใจยงั  ไม่ใช่ทางโลกทางธรรมนะ  กระแสธรรม  ถา้ตราบใดเมื"อไรโยมมี
สติสัมปชญัญะ  ละวางขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรา  ระลึกไดเ้มื"อไรวางมนัเมื"อนั$น  นั$น
เป็นกระแสธรรม  ถา้เอาเมื"อไรเป็นกระแสโลก  เหตุนั$นถา้โยมเขา้ใจตรงนี$   จะไม่นอ้ย
เนื$อตํ"าใจวา่เกิดเป็นหญิง  เพราะมนัมีสิทธิ@ เสมอกนัหมด  แลว้จะไม่แยกดว้ยวา่วดัหรือ
บา้น  เพราะปฏิบติัธรรมไดทุ้กขณะทุกเวลา  เขา้ใจตวันี$ไหม  ทุกขณะทุกเวลา  ตราบใดที"
โยมยงัตื"นขึ$นมารู้สึกตวัขึ$นมา  นั$นเป็นเวลาปฏิบติัธรรมได ้  เมื"อโยมมีสติระลึกรู้อยูใ่น
ชีวติประจาํวนั จะเดิน จะนั"ง จะยนื จะเหิน จะคู ้ จะเหยยีด  โยมมีสติระลึกรู้ไปตาม
อิริยาบถเหล่านั$น  จะคิดกร็ะลึกรู้ไปเรื"องคิด  มนัคิดไปอะไรแลว้มนัดบัอยา่งไร  ใหรู้้ตาม
มนัตามความเป็นจริงของขณะนั$นปัจจุบนัตรงนั$นๆ  นั"นล่ะโยมปฏิบติัธรรมอยูต่ลอด  
เขา้ใจยงั (ผมนั"งฟังพระอาจารยอ์ยู ่  ผมกส็ังเกตตวัเองแลว้กดู็มนัคิดอะไร)  เออ้ กส็ังเกต
ตวัเองนั$นล่ะเรื"อยๆน่ะ  คิดมนักคิ็ดกต็ามดูตามรู้มนัไปเรื"อยๆ  แลว้โยมจะเขา้ใจมนั  จะ
เขา้ใจความจริงของมนัมนัคืออะไร  มนัแสดงมนัอยูแ่ลว้เราไม่ตอ้งไปทาํอนิจจงั  ไม่ตอ้ง
ไปทาํอนตัตา  เพราะตวัมนัเป็นอนิจจงัอนตัตาอยูแ่ลว้  เพียงแต่อวชิชามนัปกปิด  มนัมา
หลงวา่เป็นของเรา  ถา้โยมเขา้ใจตรงนี$แลว้ไม่ใช่ของเรา  ทีนี$ เฝ้าสังเกต  บางทีกเ็ผลอยดึ
เป็นของเราอยู ่  โยมกจ็ะไดเ้ห็นวา่มนัยดึอยา่งไร  เรียนรู้กบัมนัไปตลอด  เมื"อเห็นมนั
เมื"อไรกเ็ท่ากบัละมนัน่ะ  นี$มนัไม่เห็นมนัจึงไม่ละ  ทีนี$สติจึงตอ้งเจริญใหม้าก  เปรียบ
เหมือนบุรุษเฝ้าบา้น  ถา้บุรุษนั$นไม่อยูบ่า้นหรือนอนหลบั  โจรเขา้บา้นรู้ไหม (ไม่รู้) จะรู้
อีกทีตอนไหน (กลบัมาบา้น) ของมนัหาย  ทีนี$ถา้บุรุษนั$นน่ะตื"นอยูเ่ฝ้าบา้นอยู ่  โจรเขา้
บา้นรู้ไหม (รู้) รู้วา่มนัเขา้ทางไหนดว้ย  นั$นคือปัญหาที"เราจะจดัการโจรอยา่งไร  เขา้ใจยงั



ทีนี$   นั$นจึงตอ้งฝึกสติสัมปชญัญะใหม้าก  เมื"อมนัมาปัญญา  สัมปชญัญะคือตวัปัญญา  
เมื"อโจรเขา้บา้นมนัรู้แลว้มนัจะจดัการโจรอยา่งไร  นั$นล่ะปัญญาจะเกิดตามเรื"อง  เหตุนั$น
ถา้ไม่ฝึกสติ  ปัญญาไม่เกิด  ถา้มุ่งแต่ความสงบสมาธิอยา่งเดียวไม่เกิด  สติตอ้งฝึกใหม้าก  
เหตุนั$นจะเดินจะคูจ้ะเหยยีดจะทาํอะไรทุกอิริยาบถนั$นน่ะใหมี้สติอยู ่  ตามรู้  เผลอแลว้
แลว้ไปนะ  ระลึกไดเ้อาใหม่  เผลอแลว้แลว้ไป  ไม่ตอ้งไปใส่ใจ  ถา้ไปใส่ใจในเผลอ  ไป
ตาํหนิตวัเองอีกกเ็ผลออีกรอบ  เพราะวา่มนัดบัไปหมดแลว้  ดบัไปแลว้ยงัไปเอาสัญญา
ขึ$นมากเ็ผลออีกรอบ  แลว้อีกอยา่งหนึ"งใหรู้้จกัวา่ขนัธ์ ๕ นี"พระพุทธเจา้วา่ไม่ใช่ของเรา  
คาํวา่ไม่ใช่ของเราคือของอะไร (ของกลาง) ของกลางนั"นเอง  คาํวา่ของกลางนี"กิเลสใชไ้ด้
ไหม (ใชไ้ด)้ ไดไ้หม (ไดค้รับ) สติปัญญาใชไ้ดไ้หม  ได ้  เหตุนั$นนี"เมื"อกิเลสใชห้รือ
สติปัญญาใช ้ ความเป็นกลางของขนัธ์ ๕ หายไปไหนไหม  เอ๊อ ยงัเดิมคือเป็นเหมือนเดิม  
เหมือนเงินน่ะ  เงินเป็นของกลาง  โยมเอาไปซื$อของเขากรั็บ  ขายไหม (ขาย)  อาตมาไป
ซื$อเขาขายไหม (ขาย)  เงินกย็งัทาํหนา้ที"ความเป็นกลางแลกเปลี"ยนได ้ เขา้ใจยงั  ขนัธ์ ๕ 
เหมือนกนัมนักเ็ป็นกลาง  แมแ้ต่เราหลงอยูข่ณะนั$นน่ะ   ความเป็นกลางของขนัธ์ ๕ กย็งั
เป็นกลางอยู ่  แต่ความหลงตรงนั$นน่ะเราไปเชื"อมนัต่างหาก  ไปเชื"อมนัเลยหลงวา่เป็น
ตวัตนของกตูวักอูยูต่รงนั$น  เลยทาํตามมนัน่ะ  เขา้ใจยงัทีนี$   เหตุนั$นเมื"อมนัเผลอแลว้แลว้
ไป  ระลึกไดเ้อาใหม่มนัไม่ใช่ของเราสักอยา่ง  อาศยัมนัเฉยๆ  อาศยัมนัทาํงานทาํหนา้ที"  
เหมือนอาศยัร่างกายเฉยๆ  มนัเปลี"ยนมุมกลบัแลว้  ไม่ใช่ของกแูลว้นะแต่อาศยัมนัทาํ  
เพราะมนัยงัมีเหตุอยู ่  ลมมนัยงัอยู ่  เพราะฉะนั$นหลวงปู่ดูลยจึ์งบอก  แมแ้ต่หลงอยู ่  สัจ
จธรรมนั$นกไ็ม่ไดห้ายไปไหน  มนัยงัอยูข่องมนัอยา่งนั$น  ความเป็นกลางของขนัธ์ ๕ ยงั
เป็น  แต่เราไปหลงตามที"มนัอุปาทานขึ$นมา  ใช่ไหม  เวลามนัหลงเป็นกขึู$นมามนักข็ดั
เคือง  มนักจ็ะออกตามมนัเลยใช่ไหม  เพราะอะไร  เพราะเราไม่รู้ความจริงวา่  ความ
โกรธความอะไรไม่ใช่ของเราเป็นของกลางน่ะ  เราอยา่ไปหลงตามมนั  มนัเผลอไปโกรธ
แลว้นี"จงัหวะหนึ"ง  แต่จงัหวะที" ๒ เรามีสิทธิ@ ไม่เอาตามมนั  จนกวา่มนัจะไม่เผลอมนัทนั
มนั  เมื"อทนัมนั  เห็นแลว้วา่ความโกรธไม่มีประโยชน ์  ไร้สาระไร้แก่นสาร  มนักไ็ม่
โกรธแลว้  ไม่รู้จะโกรธไปทาํไม  แลว้มนัเป็นเรื"องของกลางไม่ใช่ของเราจะโกรธเพื"อ
อะไร  เพื"อเราหรือ  เรามนัไม่มีน่ะ  เหตุนั$นนี"วางใจอยา่งนี$แลว้โยมจะรู้วา่วางทิฏฐิไดย้งั  
หือ  นี"ล่ะแมแ้ต่ความเห็น  อยา่เชื"อเพราะเขา้ไดก้บัความเห็นตวัเอง  ถา้โยมวางอยูอ่ยา่งนี$   
มนัจะวางทิฏฐิความเห็นตวันี$ไหม  เขา้ใจยงั  กลางใหม้นัเป็นกลางนี"  พดูตามเนื$อผา้  หดั



ดูความจริงของมนั  สัจจธรรมของมนั  พดูไปตามความจริงของมนั  ทาํไปตามความจริง
ของมนั  มนัเลยวางความเห็น  แมแ้ต่ความเห็นกไ็ม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่ของเรากไ็ม่
จาํเป็นตอ้งตามมนั ถา้มนัเป็นประโยชนก์ท็าํมนัไป  มนัเป็นโทษกล็ะมนัไป  เพราะมนั
ไม่ใช่ของเรา  แค่อาศยัเหตุปัจจยัอาศยักรรมอยูเ่ฉยๆ  เขา้ใจยงัทีนี$   หือ  ทีนี$ แต่อยา่วา่ยาก  
ถา้ยากเพราะยงัเห็นวา่มนัยาก  ความเห็นนั$นมนับงัอยูเ่ห็นยงั  ตราบใดที"เราฝึกสติ  เรา
ระลึกรู้มนั  ใหม้นัไปเรื"อยๆ  ดูมนัไปเรื"อย  แมแ้ต่ความเห็นวา่ยากเกิดแลว้กด็บั  แลว้มนั
จะอยูต่รงไหน  จะวา่ยากอยูต่รงไหน  ตวัมนัยงัเกิดดบั  นั$นล่ะถา้โยมเห็นมนัอยา่งนั$นมนั
เลยไม่ยาก  โยมกเ็ลยเดินอยูใ่นสายธรรมตลอด  อยูใ่นสายไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทุกขงั 
อนตัตา แลว้กสุ็ญญตา  แลว้โยมจะยากไหม  เหมือนโยมรถน่ะ  เขา้ที"แลว้นี"มาขอนแก่น  
หนัหนา้รถถูกตอ้งอยูใ่นถนนแลว้  ขบัเร็วเท่าไหร่  ทีนี$ ปัญหาอยูว่า่  ใครจะเร็วหรือชา้  ก็
จึงวา่มีปัญหาวา่ ตน้มะม่วงกบัตน้มะเขืออะไรใหผ้ลเร็วกวา่กนั (มะเขือค่ะ)  นั$นคืออะไร  
นั$นคือพนัธุ์มิใช่หรือ  นั$นคือกรรมเป็นเผา่พนัธุ์  กคื็อกรรมในอดีตกรรมปัจจุบนัของเราที"
สั"งสมมา  อนักรรมอดีตเราแกไ้ขไม่ได ้  กรรมปัจจุบนัเราทาํได ้  แต่กรรมปัจจุบนัทาํได้
เตม็ที"อยา่งไร  กไ็ดบ้วกกบักรรมอดีตเท่านั$น  เหมือนตน้ทุนคนไม่เท่ากนั  กไ็ดผ้ลไม่
เท่ากนัเร็วชา้ต่างกนั  อนันั$นเรื"องของกรรม  กย็กใหเ้ป็นเรื"องของกรรมซะ  ไม่ตอ้งไป
เดือดร้อน  เรากมี็หนา้ที"ทาํไปเรื"อยๆ  เขา้ใจยงัทีนี$   หือ  ตื$นขึ$นยงั   หือ  (ตื$นขึ$นแลว้ค่ะ). 


