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 มนุษยเ์รานี!เกิดขึ%นมาเพื!ออะไร  มนุษยเ์ราน่ะเคยพิจารณาไหม  มนุษยเ์รานี!เกิด
ขึ%นมาเพื!ออะไร  แลว้ตอ้งการอะไร  แลว้ชีวตินี% เมื!อเกิดขึ%นมาแลว้นี!จะไปสู่จุดไหน  ถา้พดู
ถึงเรื!องชีวติแลว้นี!  ทุกคนเกิดมาคือรูปนั!นเองเพื!อไปสู่ความตาย  มนุษยทุ์กรูปทุกนามไม่
วา่สัตวเ์ดรัจฉาน  เกิดขึ%นมาแลว้ชีวตินี%ยอ่มเดินไปสู่ความตาย  ถา้เราไม่พิจารณาเรื!องของ
ชีวติใหลึ้กซึ% ง  เราจะไม่เขา้ใจวา่เราตอ้งการอะไร  สิ!งที!เราอยูที่!เราเป็น  เป็นไปเพื!ออะไร  
คนส่วนใหญ่เมื!อเกิดขึ%นมาแลว้นี!กจ็ะไปตามสิ!งแวดลอ้ม  ความคิดความเห็นการกระทาํ  
ส่วนใหญ่ไปตามสิ!งแวดลอ้มที!ไดเ้รียนรู้มา  สิ!งเหล่านั%นจึงครอบงาํ  ถา้ไม่มีการมา
พิจารณาเรื!องของชีวติเรา  กจ็ะขวนขวายกระทาํไปตามสิ!งแวดลอ้มที!เคยรู้เคยเห็น  เอา
ง่ายๆเมื!อเกิดขึ%นมา  พอลืมตาอา้ปากรู้ภาษาขึ%นเขากบ็อกวา่ตอ้งเรียนหนงัสือ  เมื!อเรียน
หนงัสือไปแลว้เขากบ็อกวา่ตอ้งทาํงาน  ตอ้งมีอาชีพ  เมื!อมีอาชีพไปแลว้กบ็อกวา่ตอ้งมี
คู่ครอง  ไม่มีคู่ครองไม่ได ้ โดยเฉพาะผูห้ญิงพ่อแม่จะเป็นห่วงเป็นใยมาก  กลวัลูกสาวหา
คู่ไม่ได ้ บอกวา่ยงัเป็นภาระอยู ่ ถา้มีคู่ครองกเ็ท่ากบัหมดภาระ  เขาจะไดเ้ป็นฝั!งเป็นฝาไป  
แต่จริงๆไม่รู้จริงไหมหมดภาระ  หือ  หลายครอบครัวหมดภาระจริงไหม  นี!เมื!อมี
ครอบครัวแลว้กต็อ้งคิดวา่ตอ้งมีลูก  เพราะเห็นเขามีการเลี%ยงเดก็มีอะไรต่างๆ  ถา้ไม่มีลูก
กเ็ป็นเรื!องที!แปลก  เมื!อมีลูกแลว้มีอาชีพแลว้กต็อ้งอยากมีหนา้มีตามีชื!อมีเสียง  อยากรํ!า
อยากรวย  อยากเหนือคนอื!นเขา  สุดทา้ยกล็มดบั  จบเกมละครชีวติ  ความคิดความเห็นก็
จะไปดา้นเดียวกนัหมด  เป็นอยูเ่ช่นนี%ไม่วา่เขาหรือเรา  เพราะอะไรถึงเป็นอยา่งนี%   ก็
เพราะสิ!งแวดลอ้มที!เราเรียนรู้มาสังคมเขาสอนอยา่งนั%น  ไม่วา่จะสอนโดยการพบปะ
พดูคุยกนั  หรือสอนโดยการไดรู้้ไดเ้ห็นทางตา  การอ่านหนงัสือ  นี!อนันี%พดูเฉพาะ
หยาบๆกวา้งๆนะ  ยงัไม่พดูที!มนัเปลี!ยนแปลงวฒันาการไปอีก  อยา่งเช่นสมยันี% เรื!องของ
อินเทอร์เนตเรื!องของคอมพิวเตอร์  เรื!องของเกมจะตอ้งมีอีก  เมื!อมีเกมมาเดก็กต็อ้งเล่น
เกมอยูน่ั%นน่ะ  ไม่รู้เล่นเพื!ออะไร  เขากว็า่เพื!อสนุกสนานนั!นเอง  นี!ล่ะเป็นตวัอยา่งใหรู้้วา่  
สิ!งแวดลอ้มมนัครอบงาํความคิดความเห็นความรู้อยูอ่ยา่งนั%น  เมื!อววิฒันาการของสังคม
ของอุปกรณ์วตัถุต่างๆเปลี!ยนไป  สมยัก่อนกต็อ้งขี!มา้ขี!เกวยีน  เดี>ยวนี% ขี!รถขี!เรือบิน  แต่



ก่อนตอ้งคิดลูกคิด  เดี>ยวนี% มีเครื!องคิดเลข  แต่ก่อนตอ้งส่งรายงานครู  ครูตอ้งไปเขียนตอ้ง
คดัลายมือ  เดี>ยวนี% ส่งรายงานทางอีเมล ์  ครูกส็ั!งงานทางอีเมลที์เดียว  สั!งทีเดียวไปได้
หมดน่ะ  แลว้ลูกศิษยก์ต็อ้งนั!งอยูจ่อคอมพิวเตอร์แลว้กส่็งรายงาน  อนันี% ววิฒันาการ
โรงเรียนในกรุงเทพฯ  เป็นเช่นนั%น  เดก็ตอ้งเล่นคอมพิวเตอร์จนชาํนาญไม่นั%นส่งรายงาน
ไม่ได ้  กต็อ้งคิดวา่  เมื!ออยูก่บัคอมพิวเตอร์กคิ็ดวา่  คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ!งของชีวติ  
เป็นสิ!งที!ขาดไม่ได ้ อนันี% เป็นตวัอยา่ง  เมื!อสิ!งแวดลอ้มทั%งหมดครอบงาํกต็อ้งเดินไปอยา่ง
นี%   ใครเกิดมาแลว้ในโลกนี% นี!  เมื!อเกิดขึ%นมาแลว้  กต็อ้งดาํรงชีวติตามแบบของครอบครัว
หรือสังคมนั%นๆดาํเนินไป  แลว้กเ็กิดการแข่งขนั  เกิดความยนิดีเกิดลาภยศสรรเสริญไป
ตามสังคมนั%น  นี!มนัจะเป็นเช่นนั%น  แลว้กคิ็ดวา่สิ!งเหล่านี% คือแก่นสารของชีวติ  คือ
จุดประสงคข์องชีวติ  คือความตอ้งการของชีวติเราที!เกิดมา  เลยไม่สามารถจะมองเห็น
อีกดา้นหนึ!ง  ดา้นที!เป็นจริงขึ%นในชีวติเราจริงๆมนัเป็นอยา่งไร  ลืม  เพราะเห็นไปตาม
สิ!งแวดลอ้ม  สิ!งแวดลอ้มนั%นหล่อเลี%ยงหล่อหลอมใหค้วามรู้ความเห็นไปเช่นนั%นหมด  
เลยลืมไป  เพราะนั%นพระพุทธเจา้จึงสอนวา่  ชะราธมัโมมหิ  ชะรัง อะนะตีโต  เรามีความ
แก่เป็นธรรมดา  จะล่วงพน้ความแก่ไปไม่ได ้  เรานี%หมายถึงชีวติร่างกายนี%   พยาธิธมัโม
มหิ  พยาธิง อะนะตีโต  เรามีความเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา  จะล่วงพน้ความเจบ็ไขไ้ปไม่ได ้ 
อนันี%กคื็อร่างกายนั!นเอง  มะระณะธมัโมมหิ  มะระณงั อะนะตีโต  เรามีความตายเป็น
ธรรมดา  จะล่วงพน้ความตายไปไม่ได ้  เรามีกรรมเป็นของๆตน  มีกรรมเป็นผูใ้หผ้ล  มี
กรรมเป็นกาํเนิด  มีกรรมเป็นผูติ้ดตาม  มีกรรมเป็นที!พึ!งอาศยั  นี!พระองคจึ์งเตือนสติให้
พิจารณาเรื!องของชีวตินี%   พอเกิดขึ%นมาแลว้กต็อ้งแก่  ตอ้งเจบ็  ตอ้งตาย  ตอ้งไปตามกรรม  
สัตวโ์ลกไปตามกรรมนี!  แลว้พระองคก์ย็งัสอนอีกวา่  เมื!อเยาวว์ยัยอ่มถูกความเมาในวยั  
คิดวา่จะไม่แก่  เมื!ออยูสุ่ขสบายกมี็ความมวัเมาในความไม่มีโรค  คิดวา่จะไม่มีโรค  เมื!อ
ยงัอยูสุ่ขสบายอยูก่ม็วัเมาในชีวติ  คิดวา่จะไม่ตาย  เพราะฉะนั%นความรู้ความเห็นทั%งหมด  
กจ็ะถูกหล่อหลอมโดยสังคมโดยสิ!งแวดลอ้มนั!นเอง  จึงเกิดความสาํคญัมั!นหมายที!วา่  นี!
คือชีวติของเรา  นี% คือวถีิชีวติของเรา  วถีิชีวติของเราตอ้งดาํเนินอยา่งนี%   จะดาํเนินอยา่ง
อื!นไปไม่ได ้  เพราะอะไร  เพราะความรู้ความเห็นทั%งหมดถูกสิ!งแวดลอ้มอบรมสั!งสอน
ขึ%นมา  ยอ่มตอ้งคิดไปอยา่งนี%   ยอ่มตอ้งเห็นไปอยา่งนี%อยูต่ลอดเวลา  อะไรเป็นเหตุให้
เห็นใหรู้้ใหคิ้ดอยา่งนี%   นั!นกคื็อการเรียนรู้  คือรูปกระทบตา เสียงกระทบหู กลิ!นกระทบ
จมูก รสกระทบลิ%น เยน็ร้อนอ่อนแขง็กระทบกาย ธรรมารมณ์กระทบใจ  ที!กระทบจาก



สิ!งแวดลอ้มเขา้มา  ไดเ้รียนรู้อยูต่ลอดเวลา  เป็นเหตุใหต้อ้งคิดแบบนี%   เพราะฉะนั%นเหตุ
นั%นความคิดความเห็นที!เป็นเช่นนี%   กเ็ป็นผลอนัหนึ!งจากเหตุแห่งการเรียนรู้ทั%งหมด  การ
คิดการเห็นของแต่ละบุคคล  ความเห็นของแต่ละบุคคลนั%น  เกิดขึ%นเพราะการไดเ้รียนรู้
จากสิ!งแวดลอ้ม  กคื็อสถาบนัครอบครัวสถาบนัสังคมนั%นๆ  ในแต่ละช่วงแต่ละวยั  นี% คือ
เหตุ นั%นความคิดความเห็นนั%นเป็นผลน่ะ  ความรู้นั%นเป็นผลจากการเรียนรู้ในอดีตจาก
สิ!งแวดลอ้ม  เมื!อเรียนรู้เช่นนี%ยอ่มสาํคญัวา่  มนัเป็นเช่นนี%จริงๆ  ตอ้งเป็นอยา่งนี% เป็นอยา่ง
อื!นไม่ได ้  จึงเกิดอุปาทานความยดึมั!นถือมั!นเกิดขึ%นในความรู้ความเห็นตรงนี%   เพราะการ
เรียนรู้การไดอ้ยูก่บัสิ!งเหล่านี%ซํ% าๆซากๆ  วนัแลว้วนั  เล่าคืนแลว้คืนเล่า  ยอ่มหล่อหลอม
ความรู้ความเห็นขึ%นมา  สาํคญัวา่ตอ้งเป็นเช่นนี%ๆๆ  เหตุนั%นการมาประพฤติปฏิบติัธรรม  
กม็าเรียนรู้เรื!องชีวติอีกแง่มุมหนึ!ง  การปฏิบติัธรรมกคื็อการมาเรียนรู้กายใจชีวติของเรา
อีกแง่มุมหนึ!ง  แง่มุมที!เกิดจากความเป็นจริง  ความจริงของกายใจนี%จริงๆเป็นเช่นไร  นี!
คือการปฏิบติัธรรม  การจะเรียนรู้ความจริงของชีวติเราแบบตรงๆตามความเป็นจริงนี%   
จะวา่ง่ายกง่็าย  จะวา่ยากกย็าก  ที!วา่ง่ายกง่็ายคืออะไร  ไม่ตอ้งไปเสียเงินเสียทอง  ไม่ตอ้ง
ไปวุน่วาย  ไม่ตอ้งไปหา  ไม่ตอ้งมีพิธีรีตอง  ไม่ตอ้งมีอะไรสักอยา่งที!จะใหเ้รียนรู้  มีแค่
กายใจกบัสติสมาธิปัญญาซึ!งเป็นของที!มีอยูใ่นกายใจนี%อยูแ่ลว้  กม็าศึกษามนัแค่นั%น  จะ
วา่ยากกย็าก  ยากตรงไหนรู้ไหม  ยากตรงความรู้ความเห็นที!เรียนมาตั%งแต่เกิดจนถึง
ปัจจุบนันี%   ที!ความรู้ความเห็นที!ถูกจากการเรียนรู้จากสิ!งแวดลอ้มที!หล่อหลอมมานี%   ถา้
สิ!งแวดลอ้มนั%นสอนเขา้สู่หลกัความเป็นจริงคือสัจจธรรม  หรือพ่อแม่หรือครูอาจารย์
หรือสังคมนั%นมีหลกัคุณธรรมอยู ่ สอนใหเ้ดก็หรือผูน้ั%นไดเ้รียนรู้  สังคมนั%นสอนอยู ่ กย็งั
ง่ายอยู ่  เพราะความรู้ความเห็นนั%นยงัต่อเนื!องได ้  แต่ถา้สังคมไหนสอนความยดึมั!นถือ
มั!นมาก  สอนความรู้ความเห็นไปตรงกนัขา้มกบัหลกัธรรมมาก  ความรู้ความเห็นตรงนี%
ล่ะจึงวา่ยาก  เพราะมนัจะขึ%นมาต่อตา้นความรู้ความเห็นใหม่  ที!เราจะเรียนตาม
พระพุทธเจา้  นี!ตวันี%มนัจะขึ%นมา  ที!วา่ยากเพราะความรู้ความเห็นเก่าๆนี!มนัขึ%นมาต่อตา้น   
เปรียบเหมือนแกว้ที!นํ%าเตม็  ไม่สามารถจะเติมนํ%าอะไรเขา้ไปได ้  เปรียบเหมือนแกว้หรือ
ถว้ยที!คว ํ!าอยู ่  ไม่รับนํ%าใหม่เขา้ไป  นี!มนัยากอยูต่รงนี%   นี!ยากอยูต่รงนี%   ยากเพราะการ
เรียนรู้มาแบบเก่าๆ  ความรู้ความเห็นที!เคยอยูเ่คยเรียนมา  เมื!อจะเปิดรับความรู้ความเห็น
ใหม่ๆที!พระพุทธเจา้สอน  จึงไม่ยอมจะรับง่ายๆ  เพราะธรรมชาตินั%น  คือความรู้
ความเห็นเก่าขึ%นมาต่อตา้น  กคื็อความเคยชิน  เดี>ยวนี%แมแ้ต่การพดูจากส่็งเสริมใหค้วาม



เป็นตวัตนอยู ่ เราจะไดย้นิบ่อยๆ  นี!คือตวัตนของฉนั  ฉนัเป็นเช่นนี%   แค่ประโยคเหล่านี%ก็
จะบอกใหเ้รารู้ถึงอุปาทานในความรู้ความเห็น  ที!ตวัเองไดเ้รียนรู้ตั%งแต่เกิดจนปัจจุบนั  ที!
สิ!งแวดลอ้มอบรมมา  เพราะฉะนั%นความเห็นที!เป็นมิจฉาทิฏฐิจึงเกิดขึ%น  นี% คือตวัตนของ
ฉนั  ฉนัเป็นเช่นนี% เอง  จึงไม่ยอมรับสิ!งทั%งหลาย  จริงๆแลว้ถา้เราพิจารณาตั%งแต่เกิดมานี!   
เดก็เกิดมาทีแรก  ใครที!เคยมีลูกล่ะ  สงสัยจะมีอยูค่นเดียวมั%ง  (พี!โยมสุภางค)์  เออ้ 
ไดเ้ปรียบเขา  ไดเ้ปรียบตรงไหนรู้ไหม  เวลาคลอดลูกออกมานี!  ถา้เราสังเกตใหดี้  พอ
เดก็ขึ%นมานี!  เดก็จะเริ!มไดรั้บการเรียนรู้นะ  พอคลอดออกมาปัDบหมอจะตอ้งยกขาขึ%น  
เพื!ออะไร  เพื!อใหน้ํ%าครํ!าไม่เขา้ปอด  ดูดเสมหะออกดูดอะไรออกทุกอยา่ง  แลว้กระตุน้
ใหเ้ดก็ร้อง  คือกระตุน้ใหเ้ดก็หายใจนั!นเอง  การหายใจจะเกิดขึ%นครั% งแรกตอนนั%น  อยูใ่น
ทอ้งเดก็ไม่ตอ้งหายใจ  เพราะอาศยัออกซิเจนจากการส่งผา่นทางเลือดแม่มาหาเลือดลูก  
กระตุน้ใหห้ายใจ  จะกระตุน้โดยตีกน้กแ็ลว้แต่  พอตีกน้เดก็มนัจะเจบ็  เดก็จะเรียนรู้แลว้
นะจากสัมผสัตรงนั%น  นี!กร้็องอะแว้ๆ   เดก็จะเรียนรู้เมื!อหิว  กจ็ะเกิดการเรียนรู้เมื!อมี
เวทนากจ็ะร้อง  เมื!อแม่ใหน้มกินเดก็กจ็ะเรียนรู้แลว้วา่  ถา้เขาทาํเช่นนี% เขากจ็ะไดกิ้นอยา่ง
นี%   นี!จะเรียนรู้ไปตั%งแต่จากแม่  เรียนรู้แมแ้ต่การกินอาหาร  ถา้สอนเดก็ไม่รู้จกัผสม
อาหารใหเ้ดก็  เป็นอยา่งอยา่งใหผ้สมผสานกนัไปเป็นผกัเป็นอะไร  ใหเ้ดก็เรียนรู้การกิน  
รสเมื!อรู้จกัรส  ใหแ้ยกรสแต่ละรสไป เดก็จะเรียนรู้การกินและจะติดนิสัยการเลือกกิน  
นิสัยรส  ผกัเผกิมนัจะกินไม่ได ้ เพราะไม่คุน้เคย  เพราะไปมีการเรียนรู้และการตั%งเอาไว้
แลว้  วา่ตอ้งรสอยา่งนี%   ตอ้งเป็นเช่นนี%   ผกักกิ็นไม่ได ้  เพราะนั%นการจะใหเ้ดก็รู้จกักิน
อะไรทุกอยา่ง  เมื!อเดก็เริ!มจะรู้รสเป็น  กต็อ้งบดทุกอยา่งผสมเขา้ไปใหกิ้น  เหมือนเราฉนั
ในบาตร  คนมนัทุกอยา่งกจ็ะฉนัง่าย  การฉนัในบาตรถา้คนมนัทุกอยา่ง  ผสมไปทุก
อยา่งไม่วา่หวานคาวผสมเป็นขา้วผดั  เท่ากบัเรามาเริ!มเรียนรู้ใหม่ในการกิน  
เพราะฉะนั%นนี!เหตุนั%นนี!  เดก็จะไดรั้บการสอนจนเป็นผูใ้หญ่  จะไดส้อนอยูต่ลอดเวลา  
ถา้เราพิจารณาจุดนี%จะรู้ทนัทีวา่  ไอค้วามรู้ความเห็นที!เรารู้เราเห็นอยูเ่ดี>ยวนี% นี!  มนัเกิดจาก
สิ!งแวดลอ้มภายนอกสอนมาตลอด  สิ!งแวดลอ้มภายนอกสอนตลอด  เมื!อยคุสมยั
เปลี!ยนไป  หรือพ่อแม่หรือใครกต็าม  นิสัยใจคอสติปัญญาต่างกนั  การสอนลูกความรู้
ความเห็นกต่็างกนั  ความรู้ความเห็นนี%มาจากการเรียนรู้สิ!งภายนอก  คนสองคนอาจจะ
ไม่เหมือนกนั  เพราะการเรียนรู้ต่างกนั  พดูถึงความรู้ความเห็นที!ต่างกนั  ถา้เราเขา้ใจตรง
นี%จะรู้วา่  เหตุแห่งความรู้ความเห็นตวันี%มาจากการเรียนรู้ภายนอก  จริงๆแลว้เราเกิดมา



มนัไม่มีสิ!งเหล่านี%   เขา้ใจยงั  มนัไม่มีสิ!งเหล่านี%นะ  ความรู้ความเห็นแต่ละอยา่งที!เรา
เป็นอยูเ่ดี>ยวนี%   ตอนเกิดมาใหม่ๆเราไม่มีความรู้ความเห็นเหล่านี%นะ  เมื!อมนัไม่มีความรู้
ความเห็นในสิ!งเหล่านี%   เมื!อรู้ขึ%นมาแลว้  จะสาํคญัวา่ความรู้ความเห็นเหล่านี% เป็นของเรา 
เป็นเรา เป็นตวัตนของเราไดอ้ยา่งไร  จะสาํคญัวา่นี% คือตวัตนของฉนั  จริงๆแลว้ไม่ใช่  
เพราะถา้เป็นตวัตนเป็นของฉนัเป็นของฉนัมา  มนัตอ้งรู้ตั%งแต่ก่อนเรียนใช่ไหม  เกิดมา
มนัตอ้งรู้แลว้ใช่ไหม  ทาํไมความรู้ความเห็นตวันี%มาเกิดทีหลงั  เอาแค่นิสัยการกิน  กม็า
เรียนรู้ทีหลงัตอนเริ!มกินอาหารหยาบ  แค่นี%ถา้เราพิจารณาตั%งแต่เหตุมนัตั%งแต่เกิดมา  
ความรู้ความเห็นเหล่านี% เป็นของภายนอกทั%งนั%นเลยมาสอนเรา  แลว้จะสาํคญัวา่ความรู้
ความเห็นเหล่านี% เป็นของเรา เป็นเรา เป็นตวัตนของเราไดอ้ยา่งไร  พิจารณาใหดี้นะน่าคิด
ไหม  พดูไปอาจจะสับสน  คนพดูอาจจะพดูไม่ชดัแจง้  คนฟังอาจจะสับสน  แต่จะทศันะ
ใหฟั้งง่ายๆเลย  เหมือนนอ้งแพรวนี!  ชื!ออะไรนะ (แพรวพรรณเจา้ค่ะ)  แพรวพรรณนี!
เวลาเกิดมาอะแว้ๆ ๆ  แพรวพรรณเกิดแลว้มนับอกไหม (ไม่เจา้ค่ะ)  ลองไปถามแม่ดูนะ  
แพรวพรรณชื!อนี%ไดม้าไฉน (แม่ตั%งใหเ้จา้ค่ะ)  แม่ตั%งให ้  เมื!อแม่ตั%งใหแ้ลว้เรียกวา่แพรว
พรรณๆ  แพรวพรรณกจ็ะรู้วา่  คาํวา่แพรวพรรณหมายถึงตวัฉนันะ  นี% เกิดการเรียนรู้แลว้
นะ  เป็นสมมติขึ%นมา  ทีนี% เขาวา่แพรวพรรณไม่ดี  หรือด่าแพรวพรรณหน่อย  แพรว
พรรณกห็นา้หงิกเลยใช่ไหม  ถา้วา่แพรวพรรณดีกจ็ะยิ%มใช่ไหม  ความรู้ที!รู้วา่  นี% คือ
แพรวพรรณคือตวัฉนันี!มนัคืออะไร  ก่อนเกิดมนัมีไหม  หรือเกิดมาแลว้ใหม่ๆมีไหม  
(ไม่มี)  ไม่มี  เกิดจากแม่ตั%งใหแ้ลว้แม่กส็อน  วา่เธอชื!อแพรวพรรณนะ  แลว้กไ็ปหลง
ความรู้ความเห็นใช่ไหม  เขา้ใจยงั  ฐานะแพรวพรรณนี%ไม่มีตั%งแต่เกิดนะ  ใคร่ครวญดูซิ
วา่จริงไหม  นี!แหละเขาเรียกวา่สมมติเกิดขึ%น  ความรู้ความเห็นทั%งหมดเป็นสิ!งที!ไม่ตอ้ง
พดูถึงอดีตชาตินะ  พดูแต่ชาติปัจจุบนันี!  เป็นสิ!งที!เราไดเ้รียนรู้ไดรั้บการสั!งสอนจาก
สิ!งแวดลอ้มทั%งหมด  มนัเป็นจากภายนอกทั%งหมด  แลว้จะสาํคญัวา่ความรู้ความเห็น
เหล่านี% เป็นของเรา เป็นเรา เป็นตวัตนของเราไดอ้ยา่งไร  นี!ของน่าคิดนะ  เมื!อเราเขา้ใจ
อยา่งนี%แลว้สาวไปหาเหตุ  นี!ฉนัพดูตั%งแต่เหตุนะ  เหตุที!เรามีความรู้ความเห็นความคิด
ลกัษณะอยา่งไร  เกิดจากการเรียนน่ะ  นี% เป็นเหตุมนั  จากสิ!งแวดลอ้ม  เหตุนั%นน่ะเมื!อเรา
รู้แลว้วา่ความรู้ความเห็นเหล่านี%   มนัไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราจริงๆ  มนัเป็นการเรียนรู้
อนัหนึ!งเฉยๆ  เมื!อยคุสมยัเปลี!ยนไปสิ!งแวดลอ้มเปลี!ยนไป  ความเห็นของคนยคุหนึ!งกบั
อีกยคุหนึ!งกจ็ะต่างกนั  เหตุนั%นนี!ผูมี้ปัญญาเมื!อรู้ตรงนี%แลว้  วา่มนัความรู้ความเห็นเหล่านี%



ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา  เพราะมนัไม่มีตั%งแต่ตน้  มนัเกิดจากการ
เรียนรู้เท่านั%น  เมื!อเขา้ใจอยา่งนี%แลว้  เราจะไปถือมั!นในความเห็นไดอ้ยา่งไร  สมควร
หรือที!จะไปถือมั!นในความรู้ความเห็น  นี!คิดใหดี้นะ  การถือมั!นความรู้ความเห็นจะทาํ
ใหเ้กิดผลอะไรทีนี%   นี%พดูถึงเหตุแลว้นะ  เหตุเกิด  แลว้กจ็ะพดูถึงผลแห่งมนัต่อไป  การ
ถือมั!นในมนุษยโ์ลกนี% นี!  แมแ้ต่สัตว ์ อยา่งมอมอยา่งนี%   ชีไปตั%งชื!อใหม้นัวา่ชื!อมอม  หมา
สุนขั  ทีแรกมนักไ็ม่รู้จกั  พอเรียกมนับ่อยๆ  เอาอาหารใหม้นักินมนักเ็ลยรู้  พอเรียกมอม
ปัDบมนัมาเลย  นั%นกเ็กิดจากการเรียนรู้  ความรู้ความเห็นตวันี%   เกิดจากการเรียนรู้จากสิ!ง
ภายนอก  เหตุนั%นการที!เราสาํคญัมั!นหมายในความรู้ความเห็นจะเกิดผลอะไร  เพราะ
ธรรมชาติของโลกนี% ทุกคนนี!  ไม่มีใครเรียนรู้ความรู้ความเห็นอยา่งเดียวกนัทุกเรื!องทุก
ราวไดห้รอก  ความรู้ความเห็นตวันี%จะตอ้งมีผดิแผกแตกต่างกนับา้ง  ตามสมมติ  ตาม
สภาพแวดลอ้ม  ตามสิ!งแวดลอ้มที!สอนเรา  จริงไหมอนันี%   เป็นความจริงไหม  มนัจะ
หล่อหลอมนิสัยคนต่างกนัดว้ยใช่ไหมจริงไหม  แมแ้ต่ลูกพ่อเดียวกนัแม่เดียวกนั  ความรู้
ความเห็นความคิดกย็งัต่างกนั  เพราะสองคนนี%จะไดรั้บการสอนต่างคนละช่วง  พี!กบั
นอ้งกไ็ดรั้บการสอนคนละช่วงเวลา  แลว้เมื!อไปเรียนหนงัสืออาจจะเรียนต่างที!กนั  
แมแ้ต่เรียนที!เดียวกนัการสอนจากครูกต่็างกนัอีก  เหตุนั%นนี!ถา้เรารู้ความจริงตรงนี%แลว้นี!  
ความรู้ความเห็นของคนสองคนนี!  ยอ่มไม่มีทางที!จะตรงกนัไดทุ้กเรื!องทุกราวหรอกนะ  
จะไปโดยตรงกนัไดเ้ฉพาะบางส่วนเป็นส่วนใหญ่เฉยๆ  แต่ไม่ทุกเรื!อง  การที!ความรู้
ความเห็นไม่ตรงกนัในสมมติแต่ละอยา่งนั%นนี!จะเกิดอะไรขึ%น  จะเกิดการโตเ้ถียงขดัแยง้
กนัขึ%นโดยไม่รู้ตวั  ใช่ไหม  ยิ!งถา้เราเห็นสาํคญัวา่ความรู้ความเห็นนี%   นี% คือตวัตนของ
ฉนัน่ะ  ตรงนี%คนสองคนนี%   เมื!อยดึมั!นถือมั!นในความรู้ความเห็นตรงนี%   สองคนตอ้ง
ทะเลาะกนัแน่นอน  เหมือนเหตุการณ์บา้นเมืองเราอยูเ่ดี>ยวนี%   จึงแตกแยกเป็นสองกลุ่ม  
เพราะเราไม่เขา้ใจวา่  ไอค้วามรู้ความเห็นที!เกิดมาที!เรารู้เราเห็นอยู ่  ที!เราคิดแบบนี%ทาํ
แบบนี%อยูเ่ดี>ยวนี%   มนัคือผลิตผลจากสิ!งแวดลอ้มที!เราเรียนรู้มา  ทีแรกตั%งแต่เกิดมามนักไ็ม่
มีอยา่งนี%   เพราะฉะนั%นมนัไม่ใช่สิ!งที!เป็นสิ!งที!เป็นของจีรังย ั!งยนื  เป็นของที!มีมาตั%งแต่เกิด  
มนัเป็นแค่ธรรมชาติอนัหนึ!ง  สถานการณ์อนัหนึ!ง  ที!เกิดมาผา่นมาแลว้กผ็า่นไปเรียนรู้
แลว้กผ็า่นไป  เหตุนั%นเราไปสาํคญัมั!นหมายในความเห็น  ไปยดึมั!นถือมั!นในความรู้
ความเห็น  สองเรากต็อ้งมีสิทธิF ที!จะทะเลาะกบัผูอื้!น  การทะเลาะเบาะแวง้การขดัแยง้กนั
เกิดขึ%น  นาํไปสู่การแตกความสามคัคีในงานในการต่างๆ  การแตกความสามคัคีทาํให้



งานนั%นอ่อนกาํลงัลง  ผลแห่งงานตอ้งชา้ลง  จริงไหม  แลว้ยงัไม่เท่านั%น  เมื!อเราสาํคญั
ความรู้ความเห็นวา่นี!ของเรา  ความขดัแยง้เกิดขึ%นยอ่มเกิดความขดัเคืองเกิดขึ%น  เมื!อเกิด
ความขดัเคืองเกิดขึ%น  กเ็กิดการทะเลาะเบาะแวง้ก่อววิาทก่อเวรก่ออาฆาตพยาบาทกนั  
หรือถา้ไม่นั%นกเ็กิดความแตกแยกแยกยา้ยหนีกนัไป  เลยมองไม่เห็นวา่ชีวตินี% เราเกิดมา
เพื!ออะไร  จุดมุ่งหมายเรามาเพื!ออะไร  ในชีวติหนึ!งที!เกิดมานี!เราเกิดมาเพื!ออะไร  อะไร
คือสารคุณแห่งชีวตินี%   เราจะเขา้ใจ  เพราะฉะนั%นถา้เราไม่พิจารณาใหร้อบคอบ  การ
ดาํเนินชีวติกจ็ะดาํเนินไปตามสิ!งแวดลอ้มที!พดูมาตั%งแต่ตน้  ไม่ไดม้าพิจารณากายใจวา่  
เราเกิดมาแลว้กเ็ดินไปสู่ความแก่ความเจบ็ความตาย  ชีวติที!เกิดมาควรจะอยูด่ว้ยความ
สงบ  อยูด่ว้ยความสุขคือสันโดษ  อยูด่ว้ยคุณค่าแห่งชีวติ  คือการอยูที่!อยูด่ว้ยประโยชน์
ตนและประโยชนท่์าน  อยูด่ว้ยการเกื%อกลู  อยูด่ว้ยประโยชนน์ั!นเอง  นี!ถา้คนไม่ได้
พิจารณากจึ็งไปตามกระแสโลกหมุนไป  ชีวตินั%นเลยขาดทุน  เพราะอยูด่ว้ยความ
เบียดเบียนกนั  พดูไม่ถูกความเห็นกนักข็ดัแยง้กนัทะเลาะกนั  ฆ่าฟันรันแทงกนั  เลยติด
ลบตลอด  อยูด่ว้ยความโทษ  เพราะไม่รู้วา่ความรู้ความเห็นไม่ใช่ของเรา  เป็นจาก
ผลิตผลจากสิ!งแวดลอ้มสอน  เพราะฉะนั%นนี!เหตุนั%นนี!  แลว้การไปถือมั!นในความรู้
ความเห็นมีผลต่อการดาํรงชีวติ  สังคมนั%นกไ็ม่มีความสงบความสุข  ผูน้ั%นกไ็ม่มีความ
สงบความสุขในภายใน  เพราะหลงไปตามความรู้ความเห็น  หลงไปตามกระแสโลก  คือ
สิ!งแวดลอ้มนั!นเอง  ท่านจึงกล่าวไวว้า่ รูปรสกลิ!นเสียงสัมผสัคือบ่วงแห่งมาร  บ่วงแห่ง
มารที!ชกันาํใหเ้ราติดในบ่วง  เหตุนั%นผูที้!พิจารณาเห็นเหตุตั%งแต่ตน้  เห็นผลที!ดาํเนินไป
แลว้จะเกิดอะไรขึ%น  กต็อ้งมาพิจารณาวา่เราชีวตินี%ตอ้งการอะไร  แลว้จะอยูไ่ปดว้ยอะไร  
นี!ตอ้งพิจารณาใหช้ดัแจง้  เมื!อรู้แลว้วา่ชีวตินี%ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย  ในชีวติประจาํวนั
เรานี!เราควรหรือที!จะอยูด่ว้ยความทุกข ์  เราควรหรือจะอยูด่ว้ยความเบียดเบียนตนและ
ผูอื้!น  เราควรหรือจะอยูด่ว้ยโทษภยั  นี!ตอ้งพิจารณา  เพราะการอยูด่ว้ยความรู้ความเห็นที!
ยดึมั!นถือมั!น  มนักไ็ม่ใช่ของเรา  ความรู้ความเห็นนี%ไม่ใช่ของเรานะ  เพราะเกิดจาก
สิ!งแวดลอ้มหล่อหลอมขึ%นตั%งแต่ตน้  ความรู้ความเห็นนี%ไม่มีตั%งแต่เกิด  เหตุนั%นเราจะไป
หลงกบัสิ!งที!มนัไม่มีอยูจ่ริง  เกิดจากสิ!งแวดลอ้มอบรมขึ%นมา  มนัคุม้ค่ากนัหรือ  คุม้ค่า
กนัหรือกบัความทุกขก์บัโทษภยัที!ตอ้งไดรั้บ  หือ  พจิารณาใหช้ดัแจง้  เมื!อเขา้ใจอยา่งนี%ผู ้
มีปัญญาจึงวางความรู้ความเห็นทั%งหลาย  หดัปล่อยวางความรู้ความเห็นทั%งหลาย  หดั
ปล่อยวางความรู้ความเห็นทั%งหลาย  รู้แลว้วา่ความรู้ความเห็นเกิดจากการเรียนรู้จาก



สิ!งแวดลอ้ม  ความรู้ความเห็นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตวัตนของเรา  อาศยัความรู้
ความเห็นนั%นดาํรงชีวติอยูแ่ค่นั%น  สิ!งที!เป็นประโยชนค์วามรู้ความเห็นไหนถูกตอ้ง  เราก็
ใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์  ความรู้ความเห็นไหนไม่ถูกตอ้ง  เป็นไปเพื!อโทษเพื!อภยั  กใ็หล้ะ
ซะ  ความรู้ความเห็นไหนที!ไม่ตรงกบัที!เรารู้เราเห็น  กไ็ม่มีความขดัแยง้  มีแต่พิจารณา
เหตุผลวา่  ในเรื!องงานยกตวัอยา่งงาน  ความรู้ความเห็นนั%น  อะไรที!ถูกตอ้งตามเหตุ
ปัจจยัของงานนั%น  ถา้ใครมีความรู้ความเห็นที!ถูกตอ้งกเ็อาตรงนั%นไป  บุคคลนั%นจึงมีแต่
การเรียนรู้ทุกอยา่งไม่วา่ภายในหรือภายนอก  มีแต่การพฒันาทั%งความรู้ภายนอกความรู้
ภายใน  จึงเป็นไปเพื!อความเจริญ  นี!ล่ะเรียกวา่ภาวนา  ภาวนาคือการทาํใหมี้ขึ%นใหเ้จริญ
ขึ%น  นั%นเมื!อเราเขา้ใจเช่นนี%   ตอ้งวางความเห็นความรู้ทั%งหลาย  อาศยัเขาอยูเ่ฉยๆ  อาศยั
เขาอยูเ่ฉยๆ  โทษภยัจึงจะไม่มี  แลว้คุม้ค่าหรือที!จะไปถือมั!นเขา  ที!จะถือมั!นเขาแลว้ทาํ
ใหเ้กิดโทษภยัเกิดขึ%น  วนันี%กไ็ดพ้ดูใหฟั้งเรื!องเหตุแห่งการเกิดความรู้ความเห็น  ทิฏฐิ
เกิดขึ%น  พดูถึงกระแสโลก  คือสิ!งแวดลอ้มที!อบรมจิตนี%ใหรู้้เห็นเป็นเช่นนี%   เป็นสิ!งที!ทุก
คนหลีกเลี!ยงไม่ได ้  ตั%งแต่เกิดมากต็อ้งประสบเช่นนี%   พระพุทธเจา้มาตรัสรู้อริยสัจ ๔  
ท่านไดม้าเห็นทั%งโลกโดยรอบหมดแลว้จึงมาสอนเรา  ใหรู้้วา่ยงัมีความรู้ความเห็นอีก
อนัหนึ!ง  ซึ!งเป็นความรู้ความเห็นในเรื!องของกายใจของเรา  และเป็นความรู้ความเห็นที!
ปล่อยวางความรู้ความเห็นดว้ยนี!  เป็นไปเพื!อออกจากขนัธ์ ๕  เป็นไปเพื!อพน้จากกอง
ทุกข ์ เป็นสิ!งที!โลกไม่รู้จกันี!  เพราะฉะนั%นขอใหไ้ปขบคิดพิจารณาดูสิวา่จริงไหม  ถา้มนั
เป็นจริง  ความรู้ความเห็นเรากไ็ม่ไดรู้้อยา่งนี%   เหมือนอาหารรสนี% เรากไ็ม่ไดช้อบตั%งแต่
เกิดนะ  แต่เพราะลิ%นมนัลิ%มรสมา  เรียนรู้มาจากใครกแ็ลว้แต่  พ่อแม่หรือเพื!อนฝงูพาไป
กินไปอะไรกแ็ลว้แต่นี%ยกตวัอยา่ง  เพราะนั%นมนัไม่มีอยูต่ ั%งแต่ทีแรก  ความชอบในรส
เหล่านี%มนัไม่มีตั%งแต่ทีแรก  ความเห็นในรสนี%กไ็ม่มีตั%งแต่ทีแรก  แลว้เราสมควรหรือที!จะ
ไปถือมั!นมนัไว ้ ไม่วางความเห็นแลว้หดัเรียนรู้สิ!งใหม่ๆ  ที!เป็นสัจจธรรมเขา้ไป  แลว้เรา
จะเดินไปสู่สันติและความสุขที!แทจ้ริง  เหตุนั%นท่านจึงบอก  เราเห็นแก่สุขอนัมีประมาณ
นอ้ยละความสุขอนัไพบูลย ์  เห็นต่อประโยชนอ์นัมีประมาณนอ้ยละประโยชนอ์นั
ไพบูลย ์ คือสัจจธรรมนั!นเอง  เพราะนั%นกข็อใหไ้ปขบคิดใหดู้  ในเมื!อเราคิดเรื!องนั%นเรื!อง
นี% เกิดจากสิ!งแวดลอ้มสอนทั%งนั%น  มนัไม่มีตั%งแต่ทีแรก  แลว้ทาํไมตอ้งไปสาํคญัมั!นหมาย
มนัไว ้  นี!ล่ะสมมติมนัเกิด  เลยหลงอยูใ่นสมมติ  ถูกสมมติครอบงาํโดยไม่รู้ตวั  เพราะ
อวชิชานั!นเองไปหลงมนั  ความรู้ไม่จริงในเหตุที!มนัเกิด  ในผลที!มนัจะเกิดขึ%นตามมา  จึง



หลงสาํคญัมั!นหมายวา่เป็นของเรา เป็นเรา เป็นตวัตนของเรา  จึงเกิดเรื!องราวมากมาย  หา
ที!สิ%นสุดไม่มี  หาที!เกิดไม่มี  ไม่มีหวัไม่มีหางเป็นวฏัจกัร  การแสดงธรรมกส็มควรแก่
เวลา  ขอยติุเพียงเท่านี%   ขอใหรู้้จกัไปขบคิดพิจารณา  เพื!อการปล่อยวางความรู้ความเห็น
ทั%งหลายที!ไม่ถูกตอ้ง  จงเจริญความรู้ความเห็นที!ถูกตอ้งเป็นสัมมาทิฏฐิ  นั%นคือมรรคา
นั!นเอง  ยะถา วาริวะหาฯ. 


