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นี�จะพดูใหฟั้งน่ะ  การปฏิบติัธรรมนี�  ตอ้งวางใจใหเ้ป็นกลางก่อน  การปฏิบติั
ธรรมตอ้งหดัวางใจใหเ้ป็นกลางนะ  ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร  ท่านพดูเรื�องส่วนสุด ๒ ที�
บรรพชิตไม่ควรเสพ  แต่ฉนัพดูง่ายๆทางรักทางชงัน่ะ  ถา้วิ�งไปทางรักวิ�งไปทางชงักไ็ม่
เป็นกลาง  นี�ตอ้งละความยนิดียนิร้ายตรงนั1นน่ะการวิ�งไปทางรักทางชงัน่ะ  ใหเ้ป็นกลาง    
ใจมนัเป็นกลางน่ะ  คาํวา่ใจเป็นกลางน่ะ  ของที�เป็นกลางกคื็อความไม่มีอคตินั�นเอง  
เหมือนศาลน่ะ  ศาลเป็นคนกลางตดัสินนี�  เห็นเขาทาํตาชั�งไวที้�หนา้บลัลงักเ์ห็นไหม  
ตาชั�งมนัจะตรงเที�ยงตรงเห็นไหม  แกนมนัน่ะ  แกนมนัอยูต่รงกลางเห็นไหม  ตาชั�ง ๒ 
ขา้งเห็นไหม นั�นล่ะแกนมนัจะไม่เขา้ขา้งใคร  แลว้แกนมนัไปเอียงซา้ยเอียงขวา  นํ1าหนกั
ของสิ�งที�ไปชั�ง ๒ ขา้งมนักว็ดักนัไม่ได ้  เพราะมนัลาํเอียง  เหตุนั1นน่ะการปฏิบติัจะตอ้ง
วางใจใหม้นัเป็นกลางไม่มีอคติ  ไม่ใช่ลาํเอียงเพราะรักนะ  ลาํเอียงเพราะชงันะ  ลาํเอียง
เพราะหลงวา่เป็นของกตูวัก ู ลาํเอียงเพราะกลวั  มนัมีความลาํเอียงอยา่งนี1มนัไม่เป็นกลาง  
เหมือนผา้เนื1อหยาบกต็อ้งพดูไปตามเนื1อหยาบ  ผา้เนื1อละเอียดกต็อ้งพูดไปตามเนื1อ
ละเอียด  ไม่ใช่บิดเบือน  นี�คาํพดูมนัยงับิดเบือนเลย  ง่ายๆเลย  อยา่งฉนัพดูใหฟั้งน่ะ  ฉนั
พดูเรื�องโมหะใหฟั้ง  เรื�องลกัษณะของอวชิชา  เรื�องของสมุทยันั1นเอง  กห็าวา่เขา
ประจานก ู เขาวา่ก ู เขาเหยยีดหยามก ู นี�ล่ะความไม่เป็นกลางแห่งจิต เพราะอะไร  เพราะ
ของกตูวักมูนัเยอะ  โมหาคติมนัเยอะ  โทสาคติมนัเยอะ  ฉนัทาคติมนัเยอะ  เหตุนั1นนี�
แทนที�จะยอ้นกลบัมาดู  วา่อะไรคืออะไร  ยอมรับไหมวา่เรามีโทสาคติเยอะ  เรามีภยาคติ
เยอะ  เรามีโมหาคติเยอะ  เรามีฉนัทาคติเยอะ  จิตเราไม่เป็นกลางมีแต่ยนิดียนิร้าย   
ยอมรับไหมล่ะ  ถา้ยงัไม่ยอมรับความจริง  นั1นคืออคติ  เขา้ขา้งตวัเองตลอด เหตุนั1น
พระพุทธเจา้จึงบอก  อยา่เพิ�งเชื�อเพราะเขา้ไดก้บัความเห็นของเรา  ท่านไม่ใหเ้ชื�อตวั
ความเห็นตวัคิดนึกนะ  เพราะความเห็นตวัคิดนึกนี�มนัไม่ใช่ของเรามนัเป็นสังขารขนัธ ์  
พระองคบ์อกชดัๆมนัเป็นอนตัตาเป็นของกลาง  แลว้มนัพดูมาถูกมนัเห็นถูกกท็าํตามมนั   
มนัเห็นผดิกล็ะมนัไม่ตามมนัเท่านั1นน่ะ  เห็นผดิเห็นเป็นอยา่งไร  เห็นเป็นของกตูวักู
นั�นเองล่ะผดิแลว้  แค่นั1นน่ะความเป็นกลาง  ถา้ไม่ยอมทาํใจใหเ้ป็นกลางไม่มีทางเห็น



 

หรอก   แลว้กจ็ะไปโทษคนอื�นเขา  ผูพ้ดูกลางไหม  ผูพ้ดูมีกิเลสไหม  จา้งใหม้นัมาดูมนั
กไ็ม่มีทางเห็นหรอก  มนัจะเห็นไดอ้ยา่งไร  แวน่ตาธรรมมนัไม่มี  จิตมนัหยาบล่ะ  ของ
มนัหยาบแลว้จะไปวดัของละเอียดเขาไดอ้ยา่งไร แต่ของละเอียดเขาวดัของหยาบได ้
ความละเอียดความโง่เง่าเต่าตุ่นของตวัเองน่ะมนัไม่เห็นนะ  มนัจะไปวดัเขาไดอ้ยา่งไร  
เขาจึงบอกไว ้ ที�ต ํ�าไม่มีทางเห็นที�สูงหรอก  เพราะมนับงัเหลี�ยม  แต่ที�สูงเขาเห็นที�ต ํ�า  ไม่
มีทางหรอก  พดูออกไปกมี็แต่สร้างกรรม  คิดออกไปกมี็แต่สร้างกรรม  เพราะอะไร  
เพราะไม่ดูไม่ทาํใจใหเ้ป็นกลาง  ไม่ละความยนิดียนิร้าย  เหตุนั1นการประพฤติ
พรหมจรรยนี์�ใหล้ะโลภโกรธหลงนะ  พระพุทธเจา้บอก  แทจ้ริงบุคคลประพฤติ
พรหมจรรยเ์พื�อละโลภโกรธหลง  เพื�อทาํที�สุดแห่งกองทุกขใ์หแ้จง้  นี�พระองคต์รัสไว้
นะ  นี1 คือหนา้ที�ของนกับวชนะ  แทจ้ริงบุคคลประพฤติพรหมจรรยเ์พื�อละโลภโกรธหลง  
เพื�อละมลทินในใจ  ละการลบหลู่คุณท่าน  ลดการตีเสมอท่าน  ลดการโออ้วด  ลด
มานะทิฏฐิถือตวัถือตน  ลดโทสะ ลดโลภะ แน่ะลดแลว้กล็ะมนัไป  นั�นล่ะพดูโดยยอ่ 
แทจ้ริงการประพฤติพรหมจรรยเ์พื�อละโลภโกรธหลง  เพื�อทาํที�สุดแห่งทุกขใ์หแ้จง้  นี1
คือหนา้ที�ล่ะ  แลว้เราจะคิดนึกปรุงแต่ง  ตามความคิดนึกปรุงแต่งไปรักไปชงัไปโกรธไป
อะไรวุน่วายซะเตม็ไปหมด  อยูใ่นวดักว็ดัแตก  อยูบ่า้นกบ็า้นแตก  อยูไ่หนกแ็ตกหมด  
เพราะอะไร  อนันี�พดูโดยสมมติวา่แตก   จริงๆมนัไม่แตกหรอก  ถา้พดูใหต้รงๆอยูที่�
ไหนกก่็อแต่ความวุน่วายใหแ้ก่ตวัเองและผูอื้�นเขา  มนัคืออะไร  เหตุมนัอยูต่รงไหน  เหตุ
มนัอยูที่�บา้นเขาเหรอ  เหตุมนัอยูที่�วดัเหรอ  เขาอยูข่องเขาเขากสุ็ขสบายดี  พอเราเขา้ไป
ปั=บวุน่วายไปทุกแห่งทุกที�เลยคืออะไร  แลว้จะหนีไปไหน  หนีไปกไ็ม่พน้น่ะ  เพราะมนั
อยูใ่นใจ  อวชิชามนัอยูใ่นใจ  ใจมนัไม่เป็นกลางไม่ฝึกความเป็นกลาง  กต็อ้งหดัละมนัอยู่
ที�ใจเราต่างหาก  ถา้ไม่ละมนัอยูที่�ใจเราไม่มีทาง  โทษมนัตอ้งเกิด  อยูที่�ไหนกเ็ป็นบุคคล
ที�เขาน่ารังเกียจ  ไม่มีใครอยากคบคา้สมาคมดว้ย  เพราะอะไร  เพราะไม่ยอมแกไ้ขตวัเอง
ไม่รู้จกัหนา้ที�ของนกับวช ไม่เคารพพระพุทธเจา้ ไม่เคารพพระธรรม ไม่เคารพพระสงฆ ์
ไม่เคารพการศึกษา ไม่เคารพในความไม่ประมาทวา่เราจะตายวนัตายรุ่งอยูแ่ลว้  พระผูมี้
พระภาคเจา้จึงตรัสไวว้า่   “คุณธรรมเธอมีอยูไ่หม  ถา้เธอไม่มีรีบปฏิบติัใหมี้ซะ  ไม่นั1น
เธอจะเดือดร้อนภายหลงั”   เมื�อมรณภยัมนัมาหาแลว้น่ะ  อะไรกไ็ปไม่ไดเ้อาไม่ไดก้ไ็ป
นรกแทน  นี�เพราะอะไร   เพราะไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่เมตตาตวัเอง  ขาดความเมตตาตน  
มีแต่เบียดเบียนตนเอง  ไม่มีตนเป็นที�พึ�ง  ไม่มีตนเป็นที�เกาะ  คนที�มีตนเป็นที�พึ�ง  คนที�มี



 

ตนเป็นที�เกาะ  คือคนที�ฝึกสติสัมปชญัญะในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม  เห็นกายสัก
แต่วา่กายไม่ใช่สัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา  เห็นเวทนาสักแต่วา่เวทนาไม่ใช่สัตวบุ์คคลตวัตน
เราเขา  เห็นจิตสักแต่วา่จิตไม่ใช่สัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา  เห็นธรรมสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่
สัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา  นั�นล่ะคือความเป็นกลาง   ไม่กล่าวตู่ไม่ไปลกัขโมยในขนัธ์ ๕     
มีหิริโอตตปัปะในสติปัฏฐาน ๔ กายเวทนาจิตธรรม นั�นล่ะคือความเป็นกลาง  เมื�อเห็น
สักแต่วา่  จึงละความยนิดียนิร้ายในกายเวทนาจิตธรรมนั1นเอง นั�นล่ะละความยนิดียนิร้าย  
ความทุกขจ์ะเกิดไดอ้ยา่งไรเมื�อไม่มีอุปาทานในกายเวทนาจิตธรรม  อนันี1 ไม่เห็นน่ะ
เพราะอะไร  เพราะความไม่ใส่ใจ  ไม่สาํเหนียก  ไม่ดูตวัเอง  เอาแต่ความรู้สึกคิดนึก  เอา
แต่ความเป็นของกตูวักเูขา้มา  จึงเป็นบุคคลที�น่ารังเกียจในสังคมนั1น  สังคมโลกยงัไม่
เท่าไหร่  เพราะมนัยงัมีพรรคพวก  แต่สังคมนกัปฏิบติัแลว้เป็นบุคคลที�น่ารังเกียจที�สุด  
เหตุนั1นน่ะผูป้ฏิบติัจะตอ้งรู้หนา้ที�ตวัเอง  หนา้ที�เราเพื�ออะไร  แทจ้ริงการประพฤติ
พรหมจรรยก์ารบวชมาเพื�ออะไร  เพื�อละโลภโกรธหลง  เพื�อทาํที�สุดแห่งกองทุกขใ์ห้
แจง้  นี�คือหนา้ที�ต่างหาก   ทีนี1ถา้เรารู้หนา้ที�ตรงนี1   เหตุนั1นนี�ตอ้งทาํใจใหเ้ป็นกลาง  
ไม่ใช่ยนิดียนิร้าย  ตอ้งดูตวัเองถามตวัเองนี�มนัยนิดียนิร้ายเกิดยงั  มนัรักชงัเกิดไหม  มนั
หลงเกิดไหม  ถา้มนัเกิดแลว้แสดงเราไม่เป็นกลางแลว้นั�นน่ะ ผดิแลว้นะ  จะไปโทษขา้ง
นอกไปพดูขา้งนอกผดิหมด  อวชิชาในตวัเองมนัสร้างเหตุทั1งนั1นเลย  ความหลงไม่รู้จริง
วา่ขนัธ์ ๕ เป็นของกลาง  เป็นอนตัตานั�นเอง   ยงัยดึถือวา่ขนัธ์ ๕ เป็นของกตูวักอูยู ่  เขา
วา่ก ู  เขาทาํก ู เขาอนันั1นก ู เขาอนันี1ก ู  เขาไม่ไดด้งัใจก ู กจูะตอ้งอยา่งนั1น  หือ  คนนี1โง่
ที�สุดเลย  โง่ตรงไหนรู้ไหม  ถา้วา่ของกจูริงทาํไมไม่บงัคบัใหม้นั  ไม่ใหเ้จบ็ ไม่ใหแ้ก่ 
ไม่ใหต้าย  อนันี1ยงัไม่เห็นนะ  ตอนเดก็น่ะทาํไมไม่ใหม้นัอยูค่งที�เป็นเดก็  หือ  ทาํไม
ไม่ใหม้นัตวัเลก็ๆเหมือนเดก็  บงัคบัใหม้นัอยูไ่ดไ้หม  อยูไ่ม่ไดแ้ลว้จะไปกล่าวตู่วา่รูปนี1
เป็นของเราไดอ้ยา่งไร  นี1 เป็นเพราะอะไร  เพราะไม่เห็นไม่พิจารณา  แลว้กไ็ม่พิจารณา
การกินดว้ย  วา่รูปนี1มนัเติบโตแก่ไปเพราะอะไร  เพราะอาหารคาวหวานนั�นเอง  อาหาร
คาวหวานน่ะของใคร  มนัของโลกชดัๆเลยเกิดในแผน่ดินเห็นๆชดัๆน่ะ  ยงัไปกล่าวตู่วา่
ของกตูวักอีูกล่ะ  นี�ล่ะคนเราไม่มีความเป็นกลาง ไม่มีความยติุธรรมใหแ้ก่ตวัเอง  ไม่มี
ความยติุธรรมใหแ้ก่ใจตวัเอง  แลว้จะโทษใคร   อวชิชาเป็นเหตุต่างหาก  ไม่รู้จกัหนา้ตา
อวชิชา  เหตุนั1นนี�การละโลภโกรธหลงละตรงไหนรู้ไหม  ละตรงทาํใจใหเ้ป็นกลาง  ให้
เท่าทนักาย  มนัเคลื�อนไหวกใ็หรู้้การเคลื�อนไหวใหเ้ท่าทนัการเคลื�อนไหว  ใหเ้ท่าทนัใจ  



 

ความรู้สึกความคิดนึกความจาํใหรู้้เท่าทนัมนั  มนัคิดอยา่งไรกใ็หรู้้เท่าทนัมนั  เป็นบุคคล
ที�ตอ้งสังเกตดูมนัอยูต่ลอด  สังเกตดูมนันะ  ไม่ใช่ไปบงัคบัมนัใหเ้ป็นอยา่งนั1นไม่ใหเ้ป็น
อยา่งนี1  อยากอยา่งนั1นไม่อยากอยา่งนี1   อนันั1นลงไปเล่นกบัมนัตลอด  จึงเป็นการรู้คิดแต่
ไม่เห็นความคิด  ผูป้ฏิบติัตอ้งรู้คิด เห็นคิด  คนส่วนใหญ่นึกวา่ฉนัรู้ตวัเองฉนัฝึกฉนัอะไร  
รู้คิดแต่ไม่เห็นคิด  นึกวา่ตวัเองเห็นหรือ  ไม่ใช่  กไ็อค้วามเห็นนั1นน่ะมนัถอยออกมาจาก
ความคิดแลว้นะ  เราตอ้งฝึกตอ้งเป็นผูส้ังเกต  ไม่ใช่บงัคบัไม่ใช่เอาแต่ใจตวัเอง  จะตอ้ง
อยา่งนั1นตอ้งอยา่งนี1   ไม่มีนะ  ตอ้งเปลี�ยนความคิดความเห็นหมด  เหมือนในวดันี�งาน
การหนา้ที�ต่างๆจะเอาตามความเห็นตวัเองไม่ได ้  ตอ้งเอาตามความเห็นของงานของ
หนา้ที�มนัควรจะทาํอะไร   ธรรมะมนัจะบอกในตวัของมนั  ช่วงนี1ควรทาํอะไรมนับอก
ในตวัของมนั  ใชส้ติปัญญาอ่านใหอ้อก  แลว้กต็อ้งฟังผูน้าํเขาเขาจะแนะนาํอยา่งไร  
ไม่ใช่ฉนัจะทาํอยา่งไรฉนัจะเอาอยา่งไร  อาํเภอใจฉนันั1นคืออตัตา  มนัตอ้งรู้จกัหดัให ้ 
ฟังผูน้าํเขา  กคื็อการใหอ้ยา่งหนึ�ง   ฝึกตวัใหน้ั�นเอง  โดยไม่ไปบงัคบัโดยไม่เอาแต่ใจ
ตวัเอง  มนัเท่ากบัฝึกลดความเป็นของกตูวักลูง  ฝึกลดตวัตนลงต่างหาก  คอยดูเขาหรือ
เขาจะใหท้าํอยา่งไร  เขาจะทาํอยา่งไร  จะเขา้ช่วยเขาจะช่วยอยา่งไรไม่ใหเ้กิดเรื�องเกิด
ราว  จะช่วยอยา่งไร  ไม่ใช่ไปเป็นผูก้าํกบั  ไปกาํกบัทั1งพระ  กาํกบัทั1งชี  กาํกบัทั1ง
ฆราวาส  กาํกบัทุกคนใหไ้ดด้งัใจก ู  มนักเ็ลยผดิ   ไม่เป็นผูที้�เฝ้าสังเกต  เฝ้าสังเกตกาย  
ใหรู้้ทนักาย  เฝ้าสังเกตใจ  เฝ้าสังเกตเวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ  ใหรู้้เท่าทนัมนั  เมื�อ
รู้เท่าทนัมนัจะเห็นซึ�งความเป็นอนิจจงัของมนั  เห็นความเป็นอนตัตาของมนั  เมื�อเห็น
ความเป็นอนิจจงัของมนัความเป็นอนตัตาไม่ลงไปเล่นกบัมนันั�นเอง  ธรรมะจึงจะเกิด  
สัจจธรรมจึงจะเกิดในใจนั�นเอง  ถา้มวัแต่มุ่งบงัคบัตอ้งเป็นอยา่งนั1น  ฉนัไม่พอใจอยา่งนี1   
ฉนัจะอยา่งนี1   จึงบอกบุคคลนี1 เป็นบุคคลที�น่ารังเกียจที�สุดในสังคม  เพราะเป็นบุคคลที�มี
แต่อคติ  เป็นบุคคลที�ไม่เอาธรรมเขา้ไปชาํระใจตวัเอง เอาธรรมคือเอาสัจจธรรม  คือ
ความจริงวา่ขนัธ์ ๕ มนัไม่เที�ยง มนัเป็นทุกขท์นไดย้าก มนัเป็นอนตัตาไม่ใช่ของเรา 
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา  แมแ้ต่ความคิดความเห็นอยูข่ณะนี1   ขดัเคืองอยูข่ณะนี1   ก็
ไม่ใช่ของเรา  ยงัจะเอาเราเขา้ไปใส่มนัอยูเ่หรอ  นั1นล่ะคือสมุทยัเป็นเหตุที�ควรละ  ควร
ละออกไป  เฝ้าติดตามดูความคิดความเห็นต่างหาก  สังเกตสังกามนัต่างหาก  ใหรู้้จกัตน้
ตอมนัเกิดตรงไหนมนัดบัตรงไหน  มนัเกิดอยา่งไร  มนัมีอะไรเป็นเหตุแห่งความเกิด  
มนัดบัไปเพราะมีเหตุอะไรเป็นเหตุแห่งความดบั  ใหรู้้เหตุรู้ผลอยูอ่ยา่งนั1น  สังเกตสังกา



 

อยา่งนั1น  จึงจะเขา้ใจธรรมะเขา้ใจสัจจธรรม  ไม่นั1นไม่มีทางหรอก  มนัผดิทางมาแลว้นี�  
เอาแต่ของกตูวักเูขา้ไป  เอาแต่ทิฏฐิความเห็นกเูขา้ไป  มนักเ็ลยไปไม่รอด แลว้จะโทษ
ใครล่ะ  ผดิหมดเลยอวชิชาทาํหนา้ที�  ไม่รู้จกัหนา้ตาอวชิชา  ไม่รู้จกัละอวชิชา  สัตวโ์ลก
ยอ่มเป็นไปตามกรรม  กมัมุนา วตัตตี โลโก  เมื�อเราเดินดว้ยอวชิชา ผลกต็อ้งเป็นทุกข ์
นั1นคือกรรม ถา้เราเดินดว้ยวชิชาล่ะ ดว้ยมรรค  ผลกคื็อนิโรธะ  นั1นกคื็อกรรมเรียกวา่
กศุลกรรม  ถา้เดินดว้ยอวิชชา  นั1นคือเจริญอกศุลกรรม  ผลกคื็อทุกข ์  กรรมจึงยติุธรรม  
ถา้เรายงัฝืนกรรมไม่เชื�อกรรมไม่เคารพกรรม  ความทุกขย์อ่มตามมา  นั1นกเ็พราะเราไม่
สามารถจะไปบงัคบักฎธรรมชาติ  กฎแห่งกรรม  มนัเป็นกฎธรรมชาติ  ใหเ้ป็นดั�งใจเรา
ได ้ กฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติมนัยติุธรรม  ยติุธรรมไม่เขา้ขา้งใคร  ใครทาํดีกไ็ดรั้บผลดี  
ใครคิดดีกไ็ดค้วามสบายในใจ  ใครคิดไม่ดีกทุ็กขใ์จ   กรรมมนัใหเ้ห็นขณะจิตเลยเห็น
ไหม  คิดไม่ดีกป็วดหวัเลย  เห็นไหม  กรรมมนัยติุธรรมไหม  คิดไม่ดีเป็นอกศุลกรรม
ไหม  หือ  ดาํริชอบเห็นชอบเป็นกุศลกรรมไหม  นี�ผลมนักเ็บา  มนัอยูแ่ค่นี1 นี�  เราไม่
เคารพกรรมไม่เชื�อกฎแห่งกรรม  กต็อ้งเสวยกรรม  เขาไม่ไดบ้อกวา่เราเชื�อหรือไม่เชื�อ  
กรรมนั1นตอ้งเป็นตามความเห็นของเรา  ไม่ใช่  เราเชื�อกต็ามเราไม่เชื�อกต็าม  เราทาํกรรม
ดีเรากไ็ดรั้บผลดี  เราคิดผดิเรากต็อ้งทุกขใ์จ  เราคิดถูกเรากเ็บาใจเท่านั1นน่ะ  คิดถูกคือ
สัมมาสังกปัปะ  เหตุคือสัมมาทิฏฐินั�นเองเป็นฐาน  มีอยูแ่ค่นั1นน่ะ  เราเชื�อกรรมไหม  
เคารพกรรมไหมตรงนี�  ถา้รู้ตรงนี1แลว้หดัปล่อยหดัวาง  วางของกตูวักลูงซะ  วางความ
ดื1อดา้นลงซะ  วางความที�จะเอาแต่ใจตวัเองลงซะ  หดัเรียนรู้ใหม่  หดัศึกษาใหม่  หดั
เฝ้าดูกายฝึกสติใหม้าก  สติใหม้ากเป็นองคม์รรค  ใหรู้้ทนักายเคลื�อนไหว  ใหรู้้ทนั
ความคิดที�มนัเคลื�อนไหว  มนัคิดปั=บกต็อ้งรู้ทนัมนัปั=บ  ถา้รู้ทนัมนักด็บั  ถา้รู้ไม่ทนักเ็ขา้
ไปในมนั  กเ็ป็นรู้ธรรมไม่เห็นธรรม  เลยเขา้ไปปรุงแต่งตามมนัไป  กเ็ลยทุกขขึ์1นมา  
แลว้จะบอกวา่คนอื�นทาํใหก้ทุูกข ์ ใครทาํใหเ้ราทุกขไ์ดอ้ยา่งไร  กเ็ราคิดเองน่ะ  ไม่มีใคร
มาคิดใหเ้ราเลยล่ะ  แค่นี1กย็งัไม่เห็นนี�เห็นไหม  ความคิดน่ะเราคิดเองนะ  ตวัเองคิดเอง
ทั1งนั1นเลยตวัเองกต็อ้งทุกขเ์องน่ะ  หรือใครไปทาํใหต้วัเองทุกขล่์ะ  ผดิหมดเลย 
ความเห็นนี1ผดินะ  ไม่มีใครทาํใหเ้ราทุกขห์รอก  ความคิดนั�นล่ะทาํใหทุ้กขเ์กิด   ความคิด
นั1นทาํใหทุ้กขเ์กิดเพราะอะไร  เพราะสังขารขนัธ์มาจากอวชิชาเป็นเหตุ  อวชิชาทาํใหเ้กิด
สังขารไง  ความเห็นผดิความมืดบอดแห่งจิตไง  ยดึมั�นขนัธ์ ๕ เป็นของกตูวักจึูงคิดผดิไง  
เขา้ใจยงัล่ะ  ความคิดนั�นล่ะทาํใหทุ้กข ์  ความคิดที�ทาํใหทุ้กขเ์กิดจากอะไร   เกิดจาก



 

อวชิชาความมืดบอดแห่งจิต  ความรู้ไม่จริงนั�นเอง  หลงวา่เป็นของกตูวัก ู นั�นล่ะกรรม
มนัยติุธรรม  พวกท่านไปสังเกตดูตวัเองน่ะจริงไหม  กรรมมนัยติุธรรมไหม  คิดผดิมนั
ทุกขเ์ลยไหม  คิดเป็นของกตูวักทุูกขไ์หม  ถา้คิดไม่มีของกตูวักเูบาไหม  ความคิดนั�นล่ะ
เรียกมโนกรรม  ความเห็นนั�นล่ะมโนกรรม  เห็นถูกกบัเห็นผดิน่ะ  ถา้เห็นผดิกม็โนกรรม
เป็นอกุศล  อวชิชาเป็นเหตุ  เห็นถูกกเ็ป็นกศุล  วชิชาเป็นเหตุ  มีแค่นั1นน่ะ  ผลกคื็อทุกข์
กบัเบา  มีอยูแ่ค่นั1นน่ะ นี�ล่ะคือกรรมยติุธรรม  เหตุนั1นพระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไวว้า่ 
สัตวโ์ลกยอ่มเป็นไปตามกรรม  กมัมุนา วตัตตี โลโก  ใครไม่เคารพกรรมไม่เชื�อแห่ง
กรรม  ไม่เคารพกฎธรรมชาตินั�นเอง  ไม่ยอมรับธรรมะนั�นเอง  คนนั1นกต็อ้งทุกข ์ จะเชื�อ
หรือไม่เชื�อกต็ามเมื�อคิดผดิกต็อ้งทุกข ์  จะเห็นหรือไม่เห็นกต็าม  เมื�อคิดผดิกต็อ้งทุกข ์ 
เมื�อคิดถูกกไ็ม่ทุกขแ์ค่นั1นน่ะ  อนันี1 เพราะฉะนั1นใหฝึ้กเป็นคนเฝ้าดูกาย  ใหรู้้ทนักาย  ให้
ฝึกเฝ้าดูจิต  ใหรู้้ทนัจิตความคิดนึกความรู้สึก ความจาํ ความเวทนา  ใหรู้้ทนัมนั  เฝ้าดูมนั
ไม่ใช่ไปเปลี�ยนแปลงมนั  อยากใหม้นัเป็นอยา่งนั1น  ไม่อยากใหม้นัเป็นอยา่งนี1   อนันั1น
ผดิหมดนั1นคือตวัตณัหา  ใหร้ะวงัจิตตวันี1 ใหดี้  ใหเ้ฝ้าดูมนั  ไม่ใช่ไปอยากใหม้นัเป็น
อยา่งนั1นไม่อยากใหม้นัเป็นอยา่งนี1   มนักทุ็กขน์ั�นเอง เท่านั1นล่ะ  พดูใหฟั้งแค่นี1 ล่ะ. 


