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 การทาํอะไรทุกอยา่งนี"เขาเรียกปฏิบติัธรรม  ทาํไมถึงเรียกวา่ปฏิบติัธรรม  เพราะ
ทาํอะไรทุกขณะนั+นน่ะมนัคือรูปนาม  มนัมีรูปกบัมีความรู้คือนาม  เมื"อมีรูปนาม
สติปัญญาจะตอ้งวจิยัเหตุปัจจยัขณะนั+น  ตรงนั+นล่ะมนัจะอยูอ่ยู ่๒  ขอ้ที"อาตมาเคยพดูให้
ฟัง  ทีนี+ เขาไม่เคยใส่ใจ  นิสัยมนัติดมา ๑๐ กวา่ปีมนัมองขา้มมาตลอด  พอเราจะขึ+น
แนะนาํปั8บนั+นมนับอกเราทนัทีเลย  เราพดูออกไปจะมีผูที้"ไดบ้รรลุธรรมทนัที  นี"มนั
มองขา้ม  แลว้เขากม็าบอกผลใหฟั้งเป็นจริงขึ+นมา  คาํวา่โพชฌงค ์๗ นี"  สติสัมโพชฌงค ์
สติคือความระลึก  ธมัมวจิยสัมโพชฌงค ์  โพชฌงคคื์อองคแ์ห่งการตรัสรู้  ธมัม
วจิยสัมโพชฌงค ์วจิยัธรรม  เมื"อระลึกแลว้กต็อ้งวิจยัธรรมหาเหตุหาผลในธรรมนั+น  เมื"อ
เขา้ใจเหตุผลตรงนั+น  ขณะที"วจิยัเดินดว้ยมีสติมีการวจิยัอยูข่ณะนั+น  เขาเรียกวิ
ริยสัมโพชฌงค ์  เมื"องานนั+นลุล่วงไปดว้ยเหตุดว้ยผล  พินิจพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลใน
ตรงนั+น  เขา้ใจเหตุผลในธรรมนั+นจะเกิดคาํวา่ปีติสัมโพชฌงคขึ์+น  เมื"อปีติสัมโพชฌงค์
เกิดขึ+น  มนัจะหล่อเลี+ยงจิตทนัทีใหเ้กิดปัสสัทธิสัมโพชฌงค ์  คือความสงบกายสงบจิต  
เพราะนั+นทาํงานถา้ทาํดว้ยโพชฌงค ์ ๗  มนัจะตอ้งมีความสงบไม่ใช่ความฟุ้งซ่าน  
ปัสสัทธิสัมโพชฌงคต์วันั+นน่ะ เมื"อจิตมนัสงบกายสงบจิตขึ+นมาแลว้นี"มนัเป็นวเิวกทนัที  
นี"ล่ะกายวเิวกจิตตวเิวก  เมื"อปัสสัทธิสัมโพชฌงคม์นัเกิดขึ+นแลว้  จะหล่อเลี+ยงจิตนั+นให้
เกิดสมาธิสัมโพชฌงค ์  สมาธิคือความตั+งมั"น  ตั+งมั"นไม่หวั"นไหวต่ออารมณ์ที"มาสัมผสั  
ตวันั+นเลยเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค ์  วจิยัเหตุปัจจยันั+นเห็นแจง้  นี"ล่ะโพชฌงค ์ ๗  วจิยั
เหตุผลเหตุปัจจยัตรงนั+น  ไม่ใช่จะทาํอะไรกต็ามมนัจะมีอยู ่ ๒ ขอ้คือ  ๑.การปฏิบติั
ธรรมน่ะเพื"ออะไร  นี"คือจุดมุ่งหมาย  เพื"อความพน้ทุกข ์  เพื"อละโลภโกรธหลงนั"นเอง  
ขอ้ที" ๒.การคิดการพดูการกระทาํนั+นน่ะเป็นไปเพื"อความพน้ทุกขไ์หม  การคิดการพดู
การกระทาํนั+นเป็นไปเพื"อความพน้ทุกขไ์หม  มนัเป็นเรื"องวนิิจฉยัอยูต่ลอด  อนันี+
เหมือนกนั  เหมือนการผกูเหลก็  แค่ผกูตวัหนึ"งปั8บนี"จะผกูตรงจุดหนึ"งปั8บนี"  มนัจะตอ้ง
มุ่งแลว้เป้าหมายเราตอ้งการจะผกูเหลก็นี"  คาํวา่ผกูเหลก็นี"ตอ้งผกูใหม้นัเรียบร้อยรวดเร็ว  
ทางโลกเขาจึงเรียกวา่ประสิทธิภาพกบัประสิทธิผล  นี+ เป้าหมายแลว้นะ สติกบัธมัม



วจิยสัมโพชฌงคต์วันี+มนัจะตอ้งทาํงานทนัทีจะตอ้งวิจยั  จะผกูตรงไหน  จะทาํตรงไหน  
ตรงไหนมนัจะเร็ว  ตรงนี+ ที"แคบจะเอามือเขา้ไปสอดอยูที่"แคบอยูต่ลอดไม่ได ้  มนักต็อ้ง
ใชล้วดที"มนัเลก็เขา้ทางที"แคบออกทางที"กวา้ง  ตรงนี+มนัมีปัญหาอะไร  จะตอ้งทาํอะไร  
ฉนัพาทาํงานนี"ฉนัทาํเพื"ออะไรรู้ไหม  เวลามนัเร่งทาํเพื"ออะไร  ถา้ปล่อยไปงานครึ" งวนัก็
ไม่ไดท้าํ  คนงานไม่รู้จะทาํอะไร  จะผกูกไ็ม่รู้จะผกูอยา่งไร  จะขดัเราไหม  เขากต็อ้งทิ+ง  
ไปทาํสักแต่อนันั+นอนันี+   ฉนัจึงพาไปทาํ  ทาํจดัใหม้นัเรียบร้อยซะแลว้กทิ็+งใหเ้ขาไปเกบ็  
มนักไ็ม่ผดิพลาดดว้ย  เรียบร้อยดว้ย  ทาํงานฉนัพาทาํอยูไ่ม่ตามฉนัเลย  สติปัญญามนัไม่
ยอมตาม  แลว้มนัจะไดป้ฏิบติัธรรมตรงไหน  ไดแ้ต่ความนอ้ยเนื+อตํ"าใจ  ไดแ้ต่ความขดั
เคืองใจ  นี"เหมือนกนัเห็นไหม  พอพดูเรื"องขนดินเรื"องตีผงัเท่าทนัล่ะมนัขดัเคืองแลว้เห็น
ไหม  แลว้กฉ็นัขยนั  แต่งานตรงนั+นน่ะมนัขวางเขาอยูไ่ม่รู้ตวั  ผงัมนัสูงจะยกดินขึ+นไป
ทาํไม  ขดุดินมนัเสียเวลาเหนื"อย  แลว้เดีAยวดินกท็ลายลงหมด  เคยเห็นมนัทลายไหมดิน
ทรายนี"นํ+ามามนัทลายหมดเลยนะ  ทีนี+ภาควชิาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  ถา้ฉลาด
แลว้เกียจคร้านกไ็ม่วา่อะไร  อนันี+ความเห็นเขานะ  ถา้โง่แลว้เฉยๆกไ็ม่วา่อะไร  ถา้โง่
แลว้ขยนัฆ่าทิ+งเลย  เขาฆ่าทิ+งนะ  คติเขา  เพราะอะไรรู้ไหม  พอโง่แลว้ขยนัไปทาํผา่ตดั
คนไข ้  ผา่แลว้ปัญหาเกิดตลอด  คนไขต้ายบา้ง  แลว้กเ็ป็นปัญหาใหค้นอื"นไปแกบ้า้ง  นี"
ลกัษณะเหมือนกนั  ทาํงานถา้ขยนัแลว้ไปขวางเขาตลอด ขวางเขาตลอด  แทนที"เขาจะเร็ว
กลบัชา้  เพราะอะไร  เพราะไม่ใชส้ติปัญญา  ทาํอะไรตอ้งวจิยัดูตรงไหน  เรามาปฏิบติั
ธรรมนะ  เราตอ้งศึกษาเหตุปัจจยั  นี"ล่ะตวัเหตุปัจจยั  ฝึกอะไรรู้ไหม  ไม่ไดฝึ้กเอาเทปูน
ฝึกเอาผกูเหลก็นะ  อนันั+นวชิาความรู้ เขาเรียกเทคนิคเฉยๆ  แต่สิ"งที"เราตอ้งการคืออะไรรู้
ไหม คือสติสัมโพชฌงค ์ ธมัมวจิยสัมโพชฌงค ์  คือสติสัมปชญัญะนั"นเอง  ตวั
สติสัมปชญัญะนะ  ไม่ใช่สิ"งที"ถูกสติระลึกรู้  สิ"งที"ถูกสติวจิยันะ  เราตอ้งการตวั
สติสัมปชญัญะ  ตวัสติสัมปชญัญะตวันี+ เท่ากบัเราฝึกตวัสติสัมปชญัญะอยูใ่นงานนั+น
ตลอด  วนัหนึ"งนี"สติสัมปชญัญะนี+ ก่อตวัมนัหมุนเขา้มาวจิยักายใจ  กายใจเลยเป็นสิ"งที"ถูก
วจิยั  นั"นล่ะมนัจะเห็นวา่มีอะไรเป็นเหตุปัจจยั  ลวดผกูลวดเทปูนนั+นเป็นสิ"งที"ถูก
สติสัมปชญัญะวจิยั  แต่เราไม่ไดต้อ้งการสิ"งนั+น  เราตอ้งการตวัสติสัมปชญัญะ  พอมา
วจิยักายใจกไ็ม่ไดต้อ้งการกายใจ  ตอ้งการที"จะปล่อยวางกายใจ  แต่เครื"องมืออะไรที"จะ
มาใหป้ล่อยวางกายใจได ้ หือ กต็วัสติสัมปชญัญะนั"นเอง  ตวัปัญญานั"นเอง  ธมัมวจิยะ
นั"นเอง  นี"ล่ะคือเรียกวา่ปฏิบติัธรรม  ปฏิบติัเพื"ออะไร  ไปเดินจงกรม  นั"งสมาธิเพื"ออะไร  



ไปพิจารณากายเพื"ออะไร  เพื"อฝึกตวัสติสมาธิตวัปัญญานั"นเอง  เราตอ้งการ ๓ ตวันี+นะ  
เขา้ใจยงั  นี"การที"เราไปทาํแต่ละขณะนั"นล่ะฝึกตวัสติตวัสมาธิตวัปัญญาอยู ่  ฝึกโพชฌงค ์
๗ อยูโ่ดยไม่รู้ตวันะ  นี"ฉนัอธิบายใหฟั้ง  สิ"งที"ฉนัพดูแต่ละคาํบอกจี+ไปทาํอนันั+นไปทาํอนั
นี+   นั"นคือการถ่ายทอดสติปัญญาโดยไม่รู้ตวันะ  สอนการวจิยัสอนการอ่านเหตุปัจจยัอยู่
ตลอด  แต่ไม่เอาหรอก  ขดัเคืองนอ้ยเนื+อตํ"าใจ ดุฉนั วา่ฉนั  ถา้คิดแบบนี+มนัคิดแบบถ่วง
ความเจริญตวัเอง  จะอยูไ่ปทาํไมเพื"อถ่วงความเจริญตวัเอง  ทาํอะไรจึงเตือนเรื"อย  
เหมือนคนหนึ"งน่ะทาํไม่เป็นพึ"งมาจบั  นี"มนัเรื"องธรรมดานะ  แต่คนจบังานตรงนี+มา ๑๐ 
ปีแลว้ยงัไม่กระเตื+องขึ+นนี"  แสดงวา่แยม่าก  ถา้ไม่คุย้เคยกบัสิ"งนี+ น่ะพึ"งมาจบัใหม่มนัก็
เคอะๆเขินๆ  นี"เป็นเรื"องธรรมดา  แต่คุน้เคยมา ๑๐ กวา่ปีแลว้กลบัไม่พฒันาขึ+นนี"แยม่าก  
มนัตอ้งตามเลย  เราจะทาํอะไร  ผูน้าํเขาทาํอะไร  มนัตอ้งตามความคิดความเห็นเขาดว้ย  
เขาจะทาํอยา่งไร  เราจะช่วยเขาอยา่งไร  นั"นล่ะคือผูมี้เชาวปั์ญญา  เขาจะเดินไปตรงไหน  
เราจะเดินอยา่งไร  เราจะช่วยเขาเดินอยา่งไรใหม้นัเร็วที"สุด  มนัเลยจิตรวมเป็นหนึ"งเป็น
สามคัคีธรรมตลอด  มนัพุ่งไปตลอด  หือ นี"ฉนัจึงพดูใหฟั้ง  มนัตวัถ่วงนะจิตมนัถ่ายกนั
ไดน้ะ  รู้ไหมจิตมนัถ่ายกนัได ้  คนเรานี"เหมือนเครื"องโทรศพัทฉ์นัพดูใหฟั้งตลอด  มนั
เป็นทั+งเครื"องรับเครื"องส่ง  เสาโทรศพัทนี์"  กระแสจิตเหมือนกนั  คนเรานี"มนัรับทั+ง
กระแสจิตบวกกบัลบ  เรานี"เป็นทั+งเครื"องส่งบวกกบัลบ  ฉนัจึงบอกมนัมีตวัถ่วงอยูใ่นวดั
อยู ่  พอมนัขดัเคืองปั8บกระแสลบมนัจะถ่ายออกไปคนรอบขา้งทนัที  นี"เป็นตวัอยา่งให้
ศึกษา  เพราะนั+นเราจะควบคุมสิ"งเหล่านี+ตอ้งควบคุมจิตเรา  อยา่ใหมี้กระแสลบ  กคื็อตอ้ง
ใชส้ติสมาธิปัญญา  กคื็อละโลภโกรธหลงนั"นเอง  นี"ล่ะปฏิบติัธรรม  นี"ล่ะพดูถึงเรื"อง
กระแสจิต  เพราะฉะนั+นใหรู้้จกัเอาไว ้  นี"เป็นค่อนขา้งเรื"องละเอียดอ่อนนะ  เรื"องของวฏั
จกัร  ฉนัจึงพดูใหฟั้ง  ตอ้งเปลี"ยนความเห็นหมดเลย  ถา้ไม่เปลี"ยนนะไม่มีทางหรอก  
วนันี+ จึงแนะนาํใหฟั้งไว ้  มนัสายแลว้วา่จะไม่พดูแต่ตอ้งพดูใหเ้ขา้ใจ  มนัถ่ายกนัตลอด
ความคิดความเห็นตวันี+   ฉนัจึงพดูใหฟั้ง  เอา้. 


