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 แนะนาํไปกไ็ม่เขา้ไม่ใส่ใจ  ไม่รู้จกัเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความเสื-อม  จึงว่า
ยากสอนยาก  เมื-อเชา้นี-พดูเรื-องทิฏฐิ  พดูเรื-องธรรมที-เนิ-นชา้  ธรรมที-เนิ-นชา้คือทิฏฐิมานะ
ตณัหา  นี-เป็นธรรมที-เนิ-นชา้  เนิ-นชา้ต่อการบรรลุธรรม  นี-เมื-อเชา้ยงัพูดใหฟั้ง  คาํว่าทิฏฐิ
คือความเห็น  เห็นไปอยา่งนั7นเห็นไปอยา่งนี7   เห็นไปเรื-องนั7นเห็นไปเรื-องนี7   สารพดัจะ
เห็น  ความเห็นนี7มนัมาจากความรู้  พอรู้ไปมนักเ็ห็นอยา่งนั7นเห็นอย่างนี7   เห็นแลว้มนัก็
เลยไปติดยดึโดยไม่รู้ตวั  วา่เป็นกเูห็น  ยดึความเห็นว่าเป็นของกตูวักนูั-นเอง  เป็นของเรา
เป็นเรานั-นเอง  ความเห็นตวันี7มนัเลยบงั  จึงเหมือนกบัแกว้นํ7 านี-ที-นํ7 าเตม็แกว้  ใส่นํ7 าใหม่
เขา้ไปไม่สามารถใส่ได้ลน้ทิ7งหมด  เพราะอะไร  เพราะความเห็นนี-มนัยึดเอาไว ้ ยึด
ความเห็นเก่าๆไวห้มด  เหมือนของที-คว ํ-าอยูไ่ม่หงาย  ไม่สามารถจะรับนํ7 าได ้ มนัจึงเนิ-น
ชา้  เพราะอะไร  เพราะไม่มีการพฒันาตวัเอง  อยูที่-การหยดุนิ-งอยูต่ลอดเวลา  ใครทาํให้
ตวัเองหยุดนิ-ง  ตวัอวิชชานั-นเอง  นี-ล่ะให้หยุดนิ-งต่อการเจริญขึ7นนะ  แต่ไม่หยุดนิ-งต่อ
การเสื-อมลง  เพราะอวิชชาเป็นเหตุย่อมพาไปสู่ความเสื-อมลงในที-สุด  นี7 ล่ะตวัทิฏฐิคือ
เห็นน่ะ  เรื-องนี7 เห็นว่าอยา่งนี7   เรื-องนี7 เห็นว่าอยา่งนี7   เรื-องนี7 ว่าเห็นอยา่งนี7 เห็นอยู ่ แลว้ไป
ยดึความรู้ความเห็นอยูต่ลอด  จึงไม่รู้วา่  ความรู้ความเห็นตรงนี7มาจากไหน  กเ็คยแนะนาํ
พระชีที-นี-เหมือนกนั  คนเราเกิดมาตั7งแต่เกิดน่ะ  ใครเคยเป็นแม่คนนะ  ใครที-เคยเป็นพ่อ
คน  เด็กเกิดมาใหม่ๆนี-มีความรู้ความเห็นไหม  มีแต่อะแว้ๆ ออกมา  พอหิวร้องอะแว้ๆ   
แม่เอานมใหกิ้น  เดก็จะเกิดการเรียนรู้แลว้นะ  วา่ถา้ร้องแบบนี7แม่เอานมใหกิ้น  นี7ความรู้
ความเห็นเกิดแลว้นะ  เพราะฉะนั7นพฤติกรรมที-เด็กจะออกมา  ก็จะเกิดจากการเรียนรู้
ทั7งหมด  เพราะนั7นเด็กจะเรียนรู้ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ7น ทางสัมผสัอยูต่ลอดเวลา  
สิ-งที-เป็นขอ้มูลในการเรียนรู้นี7 มีทั7งบวกทั7งลบ  โดยสมมติว่าดีกบัไม่ดีตลอดเวลา  เด็กจะ
ไดรั้บการฝึกฝนความรู้ความเห็นตวันี7อยูต่ลอด  จนมาเป็นผูใ้หญ่จนถึงแก่จนถึงลงโลง  ก็
ไดรั้บการเรียนรู้ฝึกฝนความรู้ความเห็นนี7มาตลอด  เมื-ออยู่กบัมนัมาตลอดทุกวนัทุกคืน  
ก็สําคญัว่าความรู้ความเห็นนี7 เป็นตวัเรา เป็นของเรา เป็นตวัตนของเราโดยอตัโนมติั  
เพราะสิ-งที-คุน้เคย คุน้เคย คุน้เคยบ่อยๆย่อมเกิดความเห็นความสาํคญัขึ7นมาว่า  ตอ้งเป็น



อย่างนั7น อย่างนั7น  จะเป็นอย่างอื-นไม่ได ้ ความที-สําคญัว่าตอ้งเป็นอย่างนั7น อย่างนั7น 
อย่างนั7น จะเป็นอย่างอื-นไม่ได ้ จึงเกิดอุปาทานเกิดขึ7นโดยไม่รู้ตวั  นี-เป็นมูลเหตุของ
อนุสัยจะเกิดขึ7นได ้ อนุสัยจะเกิดขึ7นได้  ที-จะนอนเนื-องในขนัธสันดานไดคื้อขนัธ์ ๕ 
นั-นเอง  จะนอนเนื-องไดก้เ็พราะความเคยชิน  เคยทาํเคยรู้อยา่งนั7นมาบ่อยๆ  จึงสําคญัว่า
ตอ้งเป็นเช่นนั7นๆๆ  นี-ความเห็นผิดจึงเกิดขึ7น  อุปาทานจึงเกิดขึ7น  นี7 ล่ะตน้ตอของสมมติ  
แทจ้ริงความรู้ความเห็นในเรื-องหนึ-งๆนั7น  ถา้เด็กเกิดตั7งแต่ทีแรก  เรายอ้นไปดูการเกิดที
แรก  เขาไม่มีความรู้ความเห็นเหล่านี7 เลย  อุปาทานในสิ-งเหล่านี7 เขาไม่มีเลยนะ  พอมา
เรียนรู้ขึ7นมาจึงมีอุปาทานเกิดขึ7น  เพราะนั7นความรู้ความเห็นนี7มนัไม่มีตั7งแต่ตน้  มาเรียน
ในโลกก็เป็นของโลกทั7งหมด  แลว้จะสาํคญัว่าความรู้ความเห็นเหล่านี7 เป็นของเรา เป็น
เรา เป็นตวัตนของเราไดอ้ยา่งไร  นี-ลองพิจารณาดูสิ  กที็แรกมนัไม่มี  มนัมาเรียนรู้ทางตา
หูจมูกลิ7นกาย  แลว้เลยสําคญัขึ7นมา  เหมือนหูมนัได้เรียนรู้การแข่งขนัฟุตบอล  อย่าง
ยกตวัอย่างแมนเชสเตอร์กบัลิเวอร์พูล  เมื-อหูไดรู้้ว่ามีการแข่งขนักนัมนัจะเรียนรู้เขา้ไป  
ทีมนี7ฉนัชอบไม่ชอบมนัจะตั7งเอาไว ้ เมื-อทีมที-ฉนัชอบมนักจ็ะยนิดีเมื-อชนะ  เมื-อแพก้จ็ะ
เสียใจ  แทจ้ริงทีมนั7นมนักแ็ข่งขนักนัอยูต่ลอดชั-วนาตาปีของเขาตั7งแต่เขาตั7งทีมมา  เขาก็
เป็นของเขาอย่างนั7นเพื-อรายไดข้องเขา  ไม่เห็นเกี-ยวขอ้งอะไรกบัเราเลย  แต่ทาํไมไป
ยนิดียนิร้าย  กเ็พราะความไปสาํคญัไปตั7งเอาไวน้ั-นเอง  ความรู้ความเห็นเหมือนกนั  เมื-อ
ไดเ้รียนรู้ว่าอยา่งนี7นะจะไดกิ้นนมนะ  เขาก็จะแสดงพฤติกรรมอยา่งนี7   เขาตั7งเอาไวแ้ลว้  
เขาเรียนรู้แลว้  กจ็ะเป็นอยา่งนั7นขึ7นมา  เหตุนั7นความรู้ความเห็นทั7งหมดนี-  มนัจึงเป็นสิ-ง
สมมติหมดเลย  เป็นสิ-งที-มาภายหลงัทั7งหมด  ท่านจึงให้ปล่อยวาง  เพราะมนัไม่มีจริง
ตั7งแต่ทีแรกแลว้  แลว้จะไปเอาอะไรกบัมนั  ของมนัไม่มีตั7งแต่ทีแรกแลว้  มนัเป็นของ
โลก  เมื-อเป็นของโลกกต็อ้งคืนใหโ้ลก  จะไปกล่าวตู่ไปลกัขโมยเขาว่า  ความรู้ความเห็น
อย่างนี7 เป็นของเราได้อย่างไร เป็นเราเป็นตัวตนของเราได้อย่างไร  เหตุนั7นความรู้
ความเห็นเหล่านี7 เขาแค่อาศยัระลึกรู้  ว่าเมื-อ ณ เหตุการณ์  ณ เวลานั7น  ไดเ้กิดเหตุการณ์
ไดเ้กิดสภาวธรรมเกิดขึ7นอยา่งนี7ๆ  สมมติเรียกว่าเป็นอยา่งนี7ๆ  แค่นั7น  ปัจจุบนัอาจจะไม่
เกิดก็ได ้ ถา้เหตุปัจจยัมนัเปลี-ยนแปลง  เหตุนั7นเราจึงตอ้งเฝ้าดูปัจจุบนัธรรม  เฝ้าดูตวั
ปัจจุบนั  ว่าวิถีสภาวธรรมมนัจะผลกัดันไปทางไหน  มนัจะแสดงตวัออกมาอย่างไร  
เหมือนเราคิดว่า  หลงัคาศาลานี7 เอาสัก ๔ เมตรก็พอ  จะไดไ้ม่สูงมากไม่สิ7นเปลืองเยอะ  
พอเอาจริงพระพุทธชินราชมาสูง ๓ เมตรเกา้สิบกวา่  ถา้ไปใส่กติ็ด  แลว้จะไปวางพระอยู่



บนพื7นกไ็ม่ได ้ กต็อ้งวางใหสู้งหน่อย  สูงมากกต็อ้งทาํมากเรากเ็ลยแค่ ๖๐ เซนฯ  รวมไป
หมดแลว้พระนี-กป็ระมาณ ๔ เมตรเศษๆนิดหนึ-ง  เหตุนั7นเรากจึ็งตอ้งไปทาํหลงัคายกขึ7น
ไปอีก ๔๐ เซนฯ  แลว้ตีฝ้าลดลงมา ๑๐ เซนฯ  ใหม้นัตีไดก้เ็ป็น ๔ เมตร ๓๐   เพราะตรง
ขอบซุม้พระนี-จะตอ้งมีเดือยที-ตอ้งยกขึ7น  นี-พระเป็นกาํหนดศาลาความสูงของศาลา  เรา
คิดได้เราเห็นได้ว่าอย่างนี7 ๆ  แต่ปัจจุบันธรรมมันไม่ใช่  เขาเปลี-ยนแปลงเราก็ต้อง
เปลี-ยนแปลงตามเขา  เพราะอะไร  เพราะความเห็นทั7งหลายที-เราคิดขึ7นมา  กคิ็ด ณ เวลา
นั7 นด้วยเหตุปัจจัยอันหนึ- ง  แต่เมื-อเหตุปัจจัยมันเปลี-ยนแปลงเราก็ต้องพร้อมที-จะ
เปลี-ยนแปลง  นั7นล่ะไม่ยึดมั-นถือมั-นในความเห็นความรู้  ไปตามปัจจุบนัธรรมตรงนั7น  
ไม่มีความขดัเคืองในใจ  ไม่นั7นกจ็ะตอ้งขดัเคืองใจวา่เขาเอาพระมาใหฉ้นัลาํบาก  เรามอง
แง่สภาวธรรมว่าธรรมะเขาจดัสรรให ้ ธรรมะเขาจดัสรรใหศ้าลาสูงขนาดนี7กท็าํไปตาม
เขา  พระเขากาํหนด  ไม่ใช่เรากาํหนด  นั7นคือเหตุปัจจยั  ความเห็นเก่าๆเรากส็ามารถจะ
ปล่อยวางได ้ ความโทสะกไ็ม่มี  ถา้ไปยดึความเห็นเก่ากจ็ะคิดว่า  มาทาํใหฉ้นัลาํบาก  ก็
จะขัดเคืองยินร้ายเกิด  เหตุนั7 นอาตมาจึงเคยบอกไว้ว่า  รู้รูปเสียงกลิ-นรสสัมผัส
ธรรมารมณ์สัมผสัตาหูจมูกลิ7นกายใจ  รู้ขึ7นมา  รู้ไม่ใช่เพื-อยนิดียนิร้าย  รู้นั7นเพื-อใหรู้้เหตุ
ปัจจยัของปัจจุบนัธรรมนั7น  เพื-อเราจะไดป้ฏิบติัให้เหมาะสมต่อเหตุปัจจยันั7น  ไม่ใช่
บริหารจดัการดว้ยนะ  คาํว่าบริหารจดัการยงัอาจจะติดภาพของอตัตาอยู ่ อาตมาใชค้าํว่า  
จะได้ปฏิบติัให้เหมาะสมต่อเหตุปัจจยันั7น  คาํว่าเหมาะสมต่อเหตุปัจจยันั7นล่ะคือตัว
มชัฌิมาปฏิปทานั-นเอง  ความเป็นกลางนั-นเอง  ไม่ใช่ของใคร  เพราะฉะนั7นรู้ไม่ใช่เพื-อ
ยนิดียินร้าย  รู้นั7นเพื-อให้รู้ว่า  เหตุปัจจยัปัจจุบนันั7นเราจะปฏิบติัอยา่งไรใหเ้หมาะสมต่อ
เหตุปัจจยันั7นต่างหาก  เหตุนั7นถา้เรารู้จกัสําเหนียกระวงัหรือตั7งเจตนาใหต้รง  ตั7งแค่นี7 ก็
ได ้ ว่ารู้ไม่ใช่เพื-อยินดียินร้าย  รู้เพื-อใหรู้้เหตุปัจจยัไดป้ฏิบติัใหเ้หมาะสมต่อสภาวธรรม
ตอนนั7น  แค่เราตั7งจิตไวอ้ยา่งนี7 นี-  มนักจ็ะละตวัยนิดียนิร้าย  ละอุปาทานในตวัทนัที  แค่
นี-เป็นสัจจธรรมขึ7นมา  นี-ล่ะเหตุนั7นความเห็นทั7งหลายนี-  ถา้เราไปติดยึดความเห็นเก่าๆ
ความรู้เก่าๆ  นั7นกคื็อการไปติดยดึสัญญานั-นเอง  พระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไวว้่า “อะตี
ตงั นานวาคะเมยยะ  นปัปะฏิกงัเข อะนาคะตงั  ผูมี้ปัญญาไม่ควรทาํสิ-งที-ล่วงแลว้ให้มา
ตามในจิต”   เพราะสิ-งใดล่วงไปแลว้พน้ไปแลว้  ไม่มีแลว้  ว่างเปล่า  “ ไม่ควรทาํสิ-งที-ยงั
ไม่มาถึงให้มาตามในจิต”   เพราะสิ- งที-ยงัไม่ถึงก็ยงัไม่ได้ประสบ  ยงัไม่มีว่างเปล่า
เหมือนกนั  นี-หน้าว่างหลงัว่าง  มนัว่างของมนัอยู่แลว้ไม่มีตั7 งแต่ตน้  แต่สัญญาความ



อุปาทานในสัญญาจึงเห็นว่ามนัมี  นี7 คือความเห็นที-ผิด  เป็นอุปาทานอนัหนึ-งเกิดขึ7นใน
ความเห็นอนันี7   เป็นมิจฉาทิฏฐิ  เหตุนั7นจึงไม่ทนัปัจจุบนัไม่รู้สภาวะปัจจุบนั  เพราะ
อะไร  เพราะติดนิสัยขี7 คุยก็มีชี  ไม่รู้เหตุปัจจัยว่าจะต้องทาํอะไร  นั7 นล่ะติดความรู้
ความเห็นเก่าๆ  ความรู้ความเห็นทั7งหมดมนัไม่มีตั7งแต่ตน้นะ  ตอนเกิดมาใหม่ๆไม่มีนะ  
เรามาเรียนรู้ทั7งนั7นนะ  เรียนรู้ทั7งผิดทั7งถูกไวน้ะ  เมื-อเรียนรู้ผิดเรียนรู้ถูกไว ้ จึงเป็นกรรม
ของเราเอง  เพราะเราสร้างกรรมไวแ้ลว้  ที-เรียนทั7งผิดทั7งถูกนั7นล่ะคือสร้างกรรมไวแ้ลว้  
สร้างความเห็นอนันั7นไวแ้ลว้  เมื-อมาปัจจุบนัธรรมเรามาปฏิบติัธรรม  เราจึงตอ้งมาใช้
กรรมตวันี7   คือตอ้งมาใช้สติปัญญาที-ปัจจุบนันั-นเอง  เพื-อจะให้วินิจฉัยปัจจุบนันั-นเอง  
เพื-อให้เท่าทนัไม่เห็นไปสู่ความเห็นผิด  ความไปยึดมั-นในความเห็นทั7งหลาย  ในอดีต
นั-นเอง  นี7 จึงเป็นปัญหาที-เราตอ้งมาแก ้ เพราะเราสร้างกรรมไวแ้ลว้จะโทษใคร  เมื-อ
กรรมมนัเกิดแลว้ก็ตอ้งมาแก ้ แกไ้ขที-ปัจจุบนัธรรมนั-นเอง  ไม่ให้หลงเขา้ไปสู่ความรู้
ความเห็น  คนที-ไม่ยึดมั-นถือมั-นในความรู้ความเห็น  คนนั7นจึงเหมือนแกว้ที-ว่าง  หงาย
พร้อมรับนํ7 าใหม่เขา้ไปตลอด  คนที-ยึดถือความรู้ความเห็นไวม้าก  ก็เหมือนแกว้ที-เต็ม  
ไม่สามารถรับนํ7 าใหม่ได้  หรือเหมือนถว้ยที-คว ํ-าไม่สามารถรับนํ7 าได ้ นั7นล่ะตวัทิฏฐิ  
แลว้กมี็ตวัมานะตามมา  จึงเป็นธรรมที-เนิ-นชา้  เพราะไม่สามารถจะเขา้สู่ปัจจุบนัธรรมได้
โดยฉับพลนั  การเข้าสู่สภาวธรรมโดยฉับพลัน  การรู้ธรรมะเขา้ใจอรรถธรรมโดย
ฉับพลนันั7น  ตอ้งเป็นการเรียนที-รู้ที-เห็นด้วยสติปัญญาเต็มเปี- ยม  ด้วยสมาธิเต็มเปี- ยม  
ดว้ยศรัทธาความเพียรเตม็เปี- ยม  ขณะจิตเดียวนั-นเอง  จึงจะสามารถรู้ไดโ้ดยฉบัพลนั  แต่
คนส่วนใหญ่ไม่สามารถจะเข้าถึงตรงนั7 นได้เพราะเหตุใด  เพราะทิฏฐิเป็นตัวกั7น  
ความเห็นเก่า  เมื-อมีความเห็นเก่ามนัขดัขวางไวม้นัต่อตา้นไว ้ จึงไม่เปิดรับความรู้ใหม่
เขา้ไป  ศรัทธาจึงไม่เกิด  วิริยะคือความเพียรที-จะฟังตั7งสติฟังกไ็ม่เกิด  สติที-จะนอ้มลงสู่
ธรรมกไ็ม่เกิด  สมาธิตั7งมั-นกไ็ม่เกิด  ปัญญาที-จะวิจยัวินิจฉยัธรรมะที-ไดรู้้ไดเ้ห็นที-สัมผสั
ขณะนั7นก็ไม่เกิด  เขาเรียกพละ ๕ ไม่เกิด  พละ ๕ คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั7น  
เป็นพลงัของจิตนั-นเอง  พลงัจิตคือพละ ๕ นั-นเอง  เมื-อไม่เกิดยอ่มไม่สามารถที-จะรู้เห็น
ธรรมะโดยฉับพลันได้  เปรียบเสมือนคนที-ไม่มีกาํลัง  เหมือนเด็กเล็กๆจะไปแบก
ขา้วสารร้อยกิโลฯ  ไม่สามารถจะแบกไดเ้พราะกาํลงัไม่ถึง  ฉนัใดฉนันั7น  การจะรู้เห็น
ธรรมะโดยฉับพลนัขณะที-ฟังนั7น  ไม่สามารถเกิดไดเ้พราะพลงัไม่ถึง  อะไรเป็นเหตุให้
พลงัไม่ถึง  ก็เพราะทิฏฐิคือความเห็นเก่าๆที-ยึดเอาไว ้ ไม่ยอมหงายถว้ยขึ7นรับนํ7 าใหม่  



เหตุนั7นผูที้-ไดฟั้งธรรมบรรลุธรรมในพุทธกาล  เขาจะกล่าวกบัพระผูมี้พระภาคเจา้ว่า  
พระองคแ์สดงธรรมใหเ้ขาเห็นแจ่มแจง้  เหมือนบุคคลชี7ทางแก่คนมืดบอด  เหมือนของ
คว ํ-ามาหงาย  เขาทสัสนะถวายพระผูมี้พระภาคเจา้  เหมือนของคว ํ-ามาหงาย  เหมือนชี7
ทางใหแ้ก่คนหลง  เวลาที-ท่านบรรลุพระโสดาบนั  ท่านจะกราบทูลพระผูมี้พระภาคเจา้
เช่นนี7   เพราะสามารถรู้ธรรมะโดยฉับพลนัต่อพระพกัตร์  เพราะศรัทธาวิริยะสติสมาธิ
ปัญญาไดท้าํหน้าที-เต็มพละกาํลงัของเขา  รวมอยู่ในจิตดวงเดียวเป็นหนึ-งลงไป  จึงจะ
สามารถทะลุทะลวงทุกสิ-งทุกอยา่งได ้ เหตุนั7นพระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไวว้่า  ทิฏฐิเป็น
ธรรมที-เนิ-นชา้  มานะเป็นธรรมที-เนิ-นชา้  ตณัหาเป็นธรรมที-เนิ-นชา้  เพราะธรรมชาติสาม
ตวันี7   เป็นธรรมชาติที-ขดัขวางไม่ใหรู้้ธรรมเห็นธรรม  ทาํใหจิ้ตนั7นไม่มีศรัทธาในการฟัง  
เพราะความเห็นเก่าๆมาคา้น  เอ๊ะ ท่านพดูมนัไม่เคยไดย้นิไดฟั้งมา  ไม่เหมือนที-เราเคยได้
ยนิไดฟั้งมา  หรือท่านพูด เอ๊ะ ไม่เหมือนหรือคา้นกบัครูอาจารยเ์รา  นี-จะพูดขึ7นมา  หรือ
ท่านพูดไม่เหมือนกบัองคน์ั7นพูด  ท่านพูดเพราะไม่เหมือนกบัองคนี์7พูด  ท่านพูดไม่ถูก
หรอกท่านยงัไม่บรรลุธรรมเลย  องคน์ั7นบรรลุธรรมแลว้ไม่ไดพู้ดแบบนี7   องค์นี7 ยงัไม่
บรรลุธรรมไม่ใช่แลว้  นี7 คืออะไร  นี7 ล่ะคือความเห็นทั7งหมดเลย  พอรู้มาองค์นี7 บรรลุ
ธรรม  ยงัไม่รู้วา่ท่านบรรลุธรรมจริงหรือไม่จริงไม่รู้หรอก  เพราะเราไม่มีคุณธรรมเหนือ
ท่านจะไปรู้ท่านไดอ้ย่างไร  รู้โดยการเชื-อเขาจึงเรียกว่าสีลพัพตปรามาส  เชื-องมงายตื-น
ข่าว  นี-ตวันี7   หรือรู้โดยที-เราเรียนรู้มา  ครูบาอาจารยเ์ราว่าอยา่งนี7 ท่านไม่ไดว้่าอยา่งนี7 ไม่
ถูกหรอก  นี7 คือทิฏฐิความเห็นทั7งหมดเลย  รู้เพราะว่าองคนี์7 ยงัไม่สาํเร็จ  ตอ้งพระอรหนัต์
ค่อยสอนเราได ้ องค์นี7 ไม่ใช่พระอรหันต์  อนันี7 ก็ทิฏฐิความเห็นมนักั7นเอาไวห้มด  นี7
ความเห็นทั7งนั7นนะ  นี-ทาํใหเ้นิ-นชา้  แต่หารู้ไม่ว่าโปฐิละใบลานเปล่า  พระพุทธเจา้ตรัส
ว่าโมฆะบุรุษ  แต่สอนลูกศิษยไ์ดส้ําเร็จพระอรหันต์ทุกรูป  แมแ้ต่เณรก็ยงัสําเร็จพระ
อรหนัต ์ ทาํไมท่านสาํเร็จได ้ โปฐิละยงัไม่เป็นอรหนัตเ์ลย  มนัแยง้กบัความเห็นเราไหม  
นี-ล่ะธรรมที-เนิ-นชา้  มนัมาขวาง  เมื-อคิดอยา่งนี7ศรัทธาต่อการฟังกไ็ม่มี  วิริยะจะใส่ใจฟัง
กไ็ม่มี  เพียรฟังไม่มี  สติที-จะฟังกไ็ม่มี  สมาธิความตั7งมั-นแห่งจิตกไ็ม่มี  เพราะมนัมีอคติ
เกิดแลว้ในใจ  ปัญญาที-จะรู้แจง้เห็นเหตุเห็นผลก็ไม่มี  เพราะไม่ไดฟั้ง  มีแต่นั-งไปอย่าง
นั7นเอง  นั-งไปอย่างนั7นเองบางทีก็นั-งหลบั  แลว้จะบรรลุธรรมโดยฉับพลนัไดอ้ย่างไร  
น่าแปลกนะพระผูมี้พระภาคเจา้แสดงธรรมออกไป  ผูฟั้งบรรลุพระโสดาฯ  สกิทาฯ  อนา
คาฯ มากมายมหาศาล  ทั7งเทพเทวดามานั-งฟังทาํไมท่านบรรลุธรรมเฉพาะพระพกัตร์  



ท่านไม่ได้ไปเดินจงกรมนั-งสมาธิไม่ได้ทาํอะไรสักอย่าง  แค่นั-งฟังเฉพาะพระพกัตร์
ทาํไมท่านจึงบรรลุธรรม  กเ็พราะท่านเหล่านั7นไม่มีทิฏฐิคือความเห็นมาตา้น  นี-ไม่มีทิฏฐิ
คือความเห็นมาตา้น  ท่านมีศรัทธาในการฟังเต็มเปี- ยม  เพราะผูแ้สดงคือพระศาสดา
นั-นเอง  ท่านจึงมีความเพียรมีสมาธิมีปัญญานอ้มจิตเขา้สู่วิจยัตามธรรมที-ท่านแสดงทุก
บาททุกตอน  จึงเขา้ใจในธรรมนั7นจึงหลุดพน้เฉพาะพระพกัตร์  แต่เราไม่ปฏิบติัตามท่าน
ที-ผ่านทางมาแลว้  เรากบ็อกว่าเป็นไปไม่ได ้ กจ็ริงกเ็ป็นไปไม่ไดเ้พราะเหตุปัจจยัเรามนั
ไม่มี  พละ ๕ ของเรามนัไม่มี  ความไม่มีอคติของเราไม่มี  เรามีแต่อคติ  มีแต่ความง่อย
เปลี7ยเสียขาไม่มีพละ ๕   มนักเ็ลยเป็นเหตุปัจจยัที-ไม่บรรลุธรรม  กเ็ป็นจริง  เราพูดกถู็ก
ว่าไม่มี  เพราะว่าเรามนัไม่มีเหตุปัจจยั  แต่ผูที้-มีเหตุปัจจยัเหล่านี7 ท่านก็สามารถบรรลุ
ธรรมโดยฉับพลนัเช่นกนั  ผูที้-ทาํใจได้เช่นนี7   ย่อมลดความเป็นอคติทั7 งหมดออกไป  
เพราะไม่เชื-อโดยเขา้ไดก้บัความเห็นของตวัเอง  ในกาลามสูตรพระพุทธเจา้จึงสอนหลกั
ความเชื-อ  อย่าเพิ-งเชื-อเพราะเข้าได้กบัความเห็นของเรา  ทาํไมถึงไม่ให้เชื-อ  เพราะ
ความเห็นอย่างที-พูดให้ฟังเมื-อกี7 นี-   มนัเรียนมาตั7งแต่เกิดมา  มนัเป็นเรื-องของโลกของ
สมมติหมด  แลว้จะไปเชื-อมนัไดอ้ยา่งไร  ถา้เชื-อมนัโดยทนัทีก็ผิดพลาดได ้ เพราะการ
เรียนรู้นั7นเรียนทั7งผิดทั7งถูกมา  ตอ้งวินิจฉัยด้วยสติปัญญาเต็มเปี- ยมก่อนค่อยเชื-อ  นั7น
ต่างหากจึงจะเป็นประโยชน ์ วนันี7 จึงพดูซํ7 าใหฟั้ง  เมื-อเชา้ไม่ไดย้นิไดฟั้งบางคนน่ะ  ทิฏฐิ
เป็นธรรมที-เนิ-นชา้  ทาํไมถึงเป็นธรรมที-เนิ-นชา้  กด็ว้ยเหตุผลที-พูดใหฟั้งที-ผ่านมาทั7งหมด  
เหตุนั7นเราตอ้งทาํตนใหเ้ป็นแกว้ที-ว่าง  หรือถว้ยที-หงายขึ7นพร้อมจะรับนํ7 า  การทาํแกว้ที-
หงายพร้อมรับนํ7าแกว้ที-ว่างนั7น  คือการละความเห็นเก่าๆทั7งหมดออกไป  วางทิ7งไวก่้อน  
ให้เปิดใจฟังวินิจฉยัความรู้ความเห็นใหม่ๆเขา้ไป  ไม่ใช่แค่อาตมาพูดนะ  ไม่ว่ารูปทาง
ตากระทบตา  จะมีความรู้ความเห็นเก่าๆขึ7นมาวินิจฉัย  ให้วางไวก่้อน  ให้พิจารณารูป
กระทบตาความรู้ความเห็นที-ปัจจุบนัตรงนั7นน่ะลว้นๆเลยนะ  เสียงกระทบหูเหมือนกนั  
ให้วางความรู้ความเห็นเก่าๆออกไปหมด  ใหพ้ิจารณาเหตุปัจจยัที-เสียงกระทบหูความรู้
ทางหูที-ปัจจุบนัตรงนั7น  ว่ามนัคืออะไร  โดยไม่มีความรู้ความเห็นอะไรเขา้มาแทรกแซง  
กลิ-นกระทบจมูก รสกระทบลิ7น กายสัมผสัเยน็ร้อนอ่อนแขง็ แมแ้ต่ธรรมารมณ์ตวัคิดนึก  
มนัคิดอย่างนี7ก็ตอ้งวางทุกอย่างออกไปหมดความรู้ความเห็นเก่าๆ  แลว้หยบิมนัขึ7นวิจยั
ตรงๆ  โดยปัจจุบนัธรรมตรงนั7นนั-นเอง  นี7 ล่ะที-พูดนี-คือตวัปัจจุบนัธรรม  ตวัปัจจุบนั
ธรรมซึ- งไม่มีแมแ้ต่ตวัอะไรต่างๆที-จะเขา้มาชักใบให้เรือเสีย  เป็นเรื-องของสติปัญญา



ลว้นๆ  ที-วินิจฉัยเหตุปัจจยัสภาวธรรมที-ปัจจุบนั ณ ขณะจิตนั7นๆโดยเฉพาะลว้นๆ  จึง
เห็นทุกอยา่งตามความเป็นจริง  ไม่มีสิ-งที-จะมาเคลือบแฝง  จึงสามารถจะรู้เห็นตามความ
เป็นจริงไดต้รงๆและอยา่งรวดเร็ว  สิ-งที-เนิ-นชา้เพราะความเห็นเก่าๆมนัมาตา้นไวส้ังเกต
ไหม  ถา้ใครดูตวัเองจะสังเกตไหม  มนัจะเป็นมีความรู้ความเห็นทุกเรื-องน่ะ  เก่าๆขึ7นมา
เทียบเคียงมา  ถา้ถูกตอ้งก็แลว้ไป  ถา้ไม่ถูกตอ้งไปเชื-อมนัก็เลยผิดพลาดใช่ไหม  ไม่ว่า
เรื-องกิจการงานเรื-องอะไรก็แลว้แต่  แมแ้ต่เรื-องกายเรื-องใจเรากเ็หมือนกนั  นี7 ล่ะพระผูมี้
พระภาคเจา้จึงบอกให้ละธรรมที-เนิ-นชา้คือตณัหาทิฏฐิมานะ  ให้เจริญธรรมที-ไม่เนิ-นชา้  
เขา้ใจยงัทีนี7   นี-ล่ะความรู้ความเห็นทั7งหมด  ที-เรารู้ทั7งหมดกเ็รียนจากที-มาเรียนตั7งแต่เกิด
มา  ตอนเกิดไม่มีเห็นไหม  เมื-อไม่มีก็ไม่จาํเป็นตอ้งไปยดึมั-นถือมั-นกบัมนั  เลยแค่อาศยั
มนั  อะไรเป็นประโยชนอ์ะไรถูกตอ้งกใ็ชไ้ปอาศยัไป  อะไรไม่ถูกตอ้งไม่เป็นประโยชน์
กล็ะไปซะ  อยา่ตามมนัไป  กเ็ลยมีแต่การพฒันาจิตใจตลอด  เลยเรียกว่าวิปัสสนา  การรู้
เห็นแจง้ชดัแจง้ต่อเหตุผลทุกอยา่งในตรงนั7นจึงเป็นวปัิสสนา  นี-พดูเรื-องธรรมที-เนิ-นชา้ให้
ฟัง  นี-ล่ะเมื-อความเห็นผิดแลว้มานะมนัจะไม่ยอม  เห็นขนัธ์ ๕ ว่าเป็นของกตูวัก ู ว่าเป็น
ตวัตนของก ู หรือเห็นขนัธ์ ๕ วา่เที-ยง  การเห็นขนัธ์ ๕ ว่าเที-ยงว่าเป็นของกตูวัก ู กเ็พราะ
การเรียนรู้น่ะ  ตั7งแต่เกิดมาก็เรียนรู้ของกูตวักูอยู่  คุน้เคยกบัมนัจนคิดว่าเป็นอย่างนั7นๆ
เลยอุปาทานเกิด  เป็นของกูเกิด  ตัวกูเกิด  อันนี7 ก็เป็นความเห็นอันหนึ- ง  มันเป็น
ความเห็นผิดดว้ยก็ตอ้งละอีก  ถา้เรารู้ว่าความเห็นทั7งพวกเหล่านี7   มนัไม่ไดติ้ดตวัติดใจ
เรามาตั7งแต่ตน้นะ  มนัเกิดจากการเรียนรู้ผิดๆต่างหาก  ความไม่เท่าทนั  ความไม่มี
สติปัญญาเท่าทันต่อสภาวธรรมแต่ละขณะทางตาหูจมูกลิ7นกายใจ  เมื-อไม่เท่าทัน
สภาวธรรมเหล่านั7น  จึงเรียนรู้ไปโดยความเขา้ใจผิด  เมื-อความเขา้ใจผิดก็เลยสําคญัว่า
เป็นเช่นนั7น  จาํไปเรื-อยๆ  สะสมเป็นขอ้มูลไปเรื-อยๆ  สุดทา้ยเลยหนาเลยลึกเขา้ไปเรื-อยๆ  
นี-ตน้ตอมนันี-พูดตน้ตอให้ฟัง  ตน้ตอของความเห็นของสมมติน่ะ  เกิดเพราะการเรียนรู้
ตรงนี7ความเคยชินกบัมนั  ถา้เราเขา้ใจตรงนี7   ก็ไม่จาํเป็นตอ้งไปยึดมั-นถือมั-นกบัความรู้
ความเห็นอะไร  หัดปล่อยหัดวางซะแลว้อยู่บนปัจจุบนัธรรม  หัดทาํอะไรทุกอย่างที-
ปัจจุบนัธรรม  หดัวินิจฉยัเหตุปัจจยัที-ปัจจุบนัธรรม  โดยไม่มีสิ-งใดที-จะเขา้มาแทรกแซง
หรือเคลือบแฝง  วินิจฉัยตามเหตุตามปัจจยัลว้นๆ  นี-เรื-องของมนัคืออย่างนั7น  อยู่ดว้ย
ความสติปัญญาลว้นๆ  นี-ตวันี7 ต่างหาก  จึงเป็นเหตุแห่งความเจริญ  เหตุนั7นในธรรม ๒  
พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไวเ้รื-องธรรม ๒   พูดไวใ้นเรื-องของธรรมะมีแค่ ๒ ส่วนเท่านั7น  



คือสังขตธรรม  ธรรมที-มีปัจจยัปรุงแต่ง  ทั-วโลกนี7 เป็นสิ-งที-มีปัจจยัปรุงแต่ง  แลว้กก็ายใจ
เราคือรูปนามขนัธ์ ๕ นี7กเ็ป็นสิ-งที-มีเหตุปัจจยัปรุงแต่ง  ขอ้ที- ๒ คืออสังขตธรรม  ธรรมที-
ไม่มีปัจจยัปรุงแต่ง คือพระนิพพานนั-นเอง  ในธรรมที-มีปัจจยัปรุงแต่งก็แยกออกไปอีก
โดยคร่าวๆ  เป็นธรรมที-เป็นกศุลกบัธรรมที-เป็นอกุศลนั-นเอง  ธรรมที-เป็นกุศลคือธรรมที-
ให้เกิดความเจริญขึ7น  ธรรมที-เป็นอกุศลคือธรรมทาํให้เสื-อมลง  เหตุนั7นเราจึงตอ้งมี
หนา้ที-ศึกษาอยู ่๒ ส่วน  ส่วนหนึ-งคือสังขตธรรม คือธรรมที-มีปัจจยัปรุงแต่ง  ตอ้งศึกษา
ให้รู้จกัธรรมที-เจริญขึ7นกบัธรรมที-เสื-อมลง  เพื-ออะไรทาํไมตอ้งศึกษา  ก็เพราะเราตอ้ง
อาศยัอยูใ่นโลกนี7 จึงตอ้งศึกษา  ไดอ้าศยัธรรมที-เป็นกุศลอาศยัเขาอยู่  ให้ละธรรมอกุศล  
เพราะเรายงัตอ้งอาศยักรรมตวันั7นอยู่  เหตุที- ๒ คือจะตอ้งศึกษาธรรมที-ไม่มีปัจจยัปรุง
แต่ง คือพระนิพพานคือความว่างนั-นเอง  นั7นเรามีหน้าที-ศึกษาแค่ ๒ ส่วน  ส่วนของ
สังขตฯกบัส่วนของอสังขตธรรมนั-นเอง  ส่วนของสังขตธรรมตอ้งศึกษาใหรู้้เหตุปัจจยัที-
เจริญขึ7นและเสื-อมลง  เมื-อเรารู้แลว้เราจะไดรู้้ว่า  สิ-งไหนควรทาํสิ-งไหนควรละ  เพราะ
ทาํไมตอ้งทาํตอ้งละ  เพราะเราตอ้งอาศยักรรมตวันั7นอยู ่ แค่นั7นล่ะ  นี-พูดโดยยอ่พูดโดย
ภาพรวมทั7งหมดนะ  สรุปโดยภาพรวม  ส่วนการเดินจงกรมนั-งสมาธิทาํอย่างไรอนันั7น
เป็นวิธีการ  เพื-อจะหาตวัสติปัญญาเขา้มาถึงจุดนี7 ต่างหาก  นั7นเป็นวิธีการ  อนันี7พูดโดย
ภาพรวมทั7งหมด  เมื-อเขา้ใจภาพรวมแลว้ก็หดัปล่อยวางความรู้ความเห็น  พยายามเจาะ
เขา้ไปวนิิจฉยักายใจ  ฝึกสติสมาธิปัญญาที-ปัจจุบนัตลอด  ใหฝึ้กสติสมาธิที-ปัจจุบนัตลอด  
ใหรู้้เหตุปัจจยัของสิ-งต่างๆ  ควรเจริญควรละอะไร  ใหท้าํที-ปัจจุบนัตรงนั7น  เฝ้าสังเกตดู  
เหตุนั7นอาตมาเหมือนกนั  ไม่ว่าเรื-องอะไรแมแ้ต่คนจะมาจะไปก็เฝ้าสังเกตดู  ว่าจะเป็น
เช่นไร  สภาวธรรมมนัจะเดินไปอย่างไร  เฝ้าสังเกตดู  ดูว่าเขาจะเดินอย่างไรเขาจะไป
อย่างไร  เราพร้อมที-จะแกไ้ขปัญหาไป  แค่นั7น  เราไม่เขา้ไปกาํหนดว่าตอ้งเป็นเช่นนั7น 
ตอ้งเป็นเช่นนี7   แต่เราเป็นผูดู้เฝ้าดู  เฝ้าดูว่าเขาจะไปอย่างไร  เขาจะเป็นอย่างไร  เราก็
ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ตรงนั7นแค่นั7น  อนันี7 พูดให้ฟังเรื-องธรรมที-เนิ-นช้า  
พอเขา้ใจไหมล่ะ  ใครจะถามอะไร  มีโอกาสสนทนากนั  เพราะฉะนั7นนี-หัดวางความรู้
ความเห็น  เราอยูเ่ราบวชไม่ใช่เพื-อยดึ  สิ-งใดถูกก็ถูกโดยสมมติ  ผิดก็ผิดโดยสมมติ  หัด
วางความรู้ความเห็น  แกไ้ขไปตามปัจจุบนัธรรม  ไม่นั7นอคติมนัจะแอบแฝงตลอด  อคติ
มนัจะแอบแฝงตลอด  เมื-ออคติแอบแฝงพระพุทธเจา้จึงตรัสไว ้ ผูโ้กรธยอ่มไม่เห็นอรรถ  
คือเหตุผลนั-นเอง  ผูโ้กรธยอ่มไม่เห็นธรรมนั-นเอง  ยอ่มไม่รู้อรรถยอ่มไม่เห็นธรรม  นั7น



พุทธพจนต์รัสไวช้ดัแจง้  เพราะฉะนั7นการมีอคติเขา้ไป  โกรธนี7 เป็นโทสาคติ  การมีอคติ
เขา้ไปยอ่มบงั  ก็เท่ากบัยดึความเห็นนั-นเอง  ของกตูวักนูั-นเอง  มนัจึงบงัเหลี-ยมทุกอยา่ง  
นี-เพราะฉะนั7นตอ้งวางใจ  วางทุกอย่าง  หัดวางความรู้ความเห็น  ความรู้ก็ไม่ใช่ของเรา  
ความเห็นกไ็ม่ใช่ของเราหดัวาง  แค่อาศยัเขาอยูไ่ปวนัๆ  อาศยัเขาทาํเป็นวนัๆไป  อาตมา
จึงบอกท็อป  เขาเขียนแปลนศาลานี7 ให้  เขาก็ถามเรา  เราไปที-บา้นเขาที-จงัหวดัตาก  ที-
มหาวิทยาลยั  เขานิมนตไ์ปฉันเพลที-นั-นแลว้เขาก็เล่าให้ฟัง  นี-นํ7 าคือหมายถึงภรรยาเขา  
เขาไดเ้สนอ  ตวัทอ็ปนี-ไดเ้สนอกรมทางหลวง  ให้วิจยัการออกแบบสร้างถนนแบบใหม่  
เพราะแบบที-เราใชอ้ยู่นี-ใชม้านานแลว้  แลว้ก็เป็นใชต้ามอเมริกนั  ตอนนี7สภาคองเกรส
อเมริกาไดทุ่้มทุนวิจยัเรื-องการสร้างถนนใหม่  ไดว้ิจยัถึงเหตุปัจจยัต่างๆแลว้จึงเสนอให ้ 
เขาไดเ้ปลี-ยนการสร้างถนนแบบใหม่หมดแลว้  ออสเตรเลียก็ไดน้าํมาใช ้ ก็เริ-มเปลี-ยน
เหมือนกนั  แบบเก่าเลิกใชแ้ลว้  เขาจึงมาเสนอกรมทางหลวงใหท้าํวิจยัดูสิว่า  มนัจะเขา้
ไดก้บัของเราไหม  ควรไปใชไ้หม  เพราะถา้ใชขึ้7นมานี-  ถา้ถนนนั7นคงทนไดน้าน  กจ็ะ
ทาํใหอ้ายถุนนนั7นนาน  การซ่อมแซมชา้ลง  งบประมาณที-จะเสียไปจะลดลง  ทีนี7ภรรยา
เขากถ็ามขึ7นมา  เดีJยวเขาไม่ขโมยความคิดไอเดียตวันี7 ไปเหรอ  แลว้กเ็ล่าให้เราฟัง  เราก็
เลยหวัเราะ  กเ็ลยบอกดีสิใหข้โมยไป  ดีนะใหข้โมย  กลวัแต่เขาไม่ขโมย  เลยขยายความ
ขึ7นอีก  ขอ้แรกการที-เราเสนอกรมทางหลวงให้สร้างทางแบบใหม่นี-เพื-ออะไร  กเ็พื-อให้
เกิดประโยชนเ์กิดขึ7นต่อส่วนรวมใช่ไหม  เขาขโมยไปแลว้เขาไปทาํล่ะ  กดี็สิประโยชน์ก็
เกิดส่วนรวมตรงวตัถุประสงคเ์รา  เพียงแต่เราไม่ไดชื้-อไดห้นา้  แต่คนอื-นได ้ อนันั7นไม่
สําคญั  สําคญัที-จุดประสงค์  เหมือนผูบ้ริหารมีกลวิธีอย่างไรทาํให้ลูกน้องทาํงาน  ใช่
ไหม  เมื-อลูกน้องทาํงานก็ถือว่าสัมฤทธิK ผลใช่ไหม  อนันี7 เราก็มองมุมนี7 ก็ได้  เหมือน
ผูบ้ริหารน่ะใหเ้ขาไปทาํประโยชน ์ คือเขาสร้างทางขึ7นมาไดก้ส็ัมฤทธิK ผล  อนันี7 ดูแบบไม่
เอาดูแบบได้ประโยชน์  นี- เขาก็เลยหัวเราะ  ภรรยาเขาก็ฟังอยู่ห่างๆนั-นล่ะ  นี-  เอ้า ก็
จุดประสงคเ์ราตอ้งการใหเ้ขาสร้างอยูแ่ลว้  เขาจะสร้างโดยเราไม่ไดชื้-อกดี็สิ  ทีนี7 เรากย็งั
ย ํ7าเขา้ไปอีกนะทีนี7   นี-ย ํ7าอีกนะ  ถามว่าท็อปตอนเกิดมาเรียนรู้วิชาวิศวะฯไหม  ไม่รู้  มา
เรียนรู้วิชาวิศวะฯในโลกนี7 ใช่ไหม  ใช่  ตอนเกิดมาไม่มีความรู้วิชาวิศวะฯ   ความรู้วิชา
วิศวะฯนี7 เป็นของของโลกมีอยู่ในโลกเรามาเรียนเอาไม่ใช่เหรอ  ใช่  เมื-อเป็นของโลกก็
คืนโลกเขาไปสิ  มนัไม่ใช่ของเรา  จะไปตระหนี-ไปอะไรไว ้ จะไปอยากไดห้นา้หรือเป็น
ของกตูวักเูหรอ  เขาหวัเราะก๊ากเลย  เออใช่  เอา้กม็นัไม่ใช่ของเราเรามาเรียนในโลกมนัก็



ของโลก  ของโลกก็คืนเขาไปนั-นล่ะเรียกว่ากตญัLูกตเวทิตารู้คุณ  รู้คุณแผ่นดินแลว้คืน
ต่อแผน่ดิน  นั7นล่ะผูน้ั7นมีจิตใจสูงไม่เอา  นี-เราบอก ๒ เรื-องนะ  เรื-องแรก คือจุดประสงค์
เราตอ้งการใหม้นัเกิดขึ7นไม่ใช่หรอ  เรื-องที-สอง มนัไม่ใช่ของเราตั7งแต่ตน้แลว้  ของโลก
กคื็นโลกเขาไปทาํประโยชน ์ นี7 ล่ะคือความกตญัLูกตเวทิตา  จึงเรียกนํ7 าทิพยม์าทีหลงัอีก  
เรียกนํ7 าทิพยม์าพูดอีก  ภรรยาเขา  แนะนาํเองเขากเ็ขา้ใจ  กเ็ลยหายขอ้งใจ  ให้เขาขโมย
ไปเลยกลวัแต่ไม่ขโมย  หือ  เหมือนกนัวดัเราทาํ  ถา้เขาจะมาเอาใหเ้ขามาเอาไปเลยขโมย
ไปเลย  ถา้เกิดประโยชน์ต่อเขาให้ไปเลย  เราไม่ตระหนี-หรอก  ให้ประโยชน์มนัเกิด  
ของๆโลกไม่ใช่ของนะ  อาตมาคิดทุกที  เงินทองของทุกอยา่งไม่ใช่ของเราเป็นของโลก  
เอามาทาํประโยชน์ใหโ้ลกเฉยๆ  ของโลกแลว้เราจะไปตระหนี-ทาํไม  ใครจะไดชื้-อกใ็ห้
เขาไปเถอะเขายงัอยากไดชื้-อ  ก็ให้เขามีความสุขก็ดีแลว้  เราให้ไปอย่างเดียวก็จบ  นี-
เรียกว่าแกทุ้กขใ์นใจ  ถา้ตระหนี-ขึ7นมาถา้ขดัเคืองขึ7นมากมี็ทุกขใ์นใจ  เรากใ็ชส้ติปัญญา
แกทุ้กขใ์จเรากพ็อแลว้  ใช่ไหมล่ะ  แกทุ้กขใ์จอยา่งเดียวพอแลว้  ใครจะดีจะเลวอยา่งไรก็
ให้เขาดีเขาเลวไปเถอะ  เราไม่ทุกข์ก็พอแลว้  ใครจะว่าอย่างไรก็ให้เขาว่าเถอะ  ก็เรื-อง
ของปากเขา  หือ เรื-องของสมมติน่ะ  เรื-องของความรู้ที-เขาเรียนมาอย่างนั7น  เขาหลงใน
ความรู้เขากต็อ้งพดูแบบนั7น  มนักเ็รื-องของเขาไม่ใช่เรื-องของเรา  กใ็หเ้ขาพูดไปเท่านั7นก็
จบ  เราไม่มีสิทธิK จะไปห้ามปากเขา  แต่เรามีสิทธิK ที-จะไม่เอา  เขาจะพูดอย่างไรมนักเ็กิด
แลว้ก็ดบัไปไหลไปทั7งนั7นน่ะ  เรารักษาใจเราอย่างเดียว  รักษาใจของเราอย่างเดียว  รู้
ไม่ใช่เพื-อยินดียนิร้าย  รู้เพื-อรู้เหตุปัจจยัเฉยๆ  เรารู้แลว้เหตุปัจจยัเขาหลงอยา่งไรกใ็หเ้ขา
หลงไปเท่านั7นจบ  เราไม่จาํเป็นตอ้งไปขดัเคือง  เกิดแลว้กด็บัไปแต่ละอยา่ง  พูดดว้ยเหตุ
ดว้ยผลแลว้กจ็บ  เขา้ใจเหตุผลเรื-องนั7นเรื-องนั7นแลว้กจ็บ  เอง็ตอ้งเฝ้าดูสภาวธรรมมนัจะ
มาอยา่งไรมนัจะไปอยา่งไรเขา้ใจยงัล่ะบิMก  หือ วนันี7พูดเรื-องนี7 เขา้ใจไหม  นี7 ล่ะทาํไมคน
จึงบรรลุธรรมเฉพาะพระพกัตร์  เพราะเขาเป็นแกว้ที-ว่าง  แลว้เขามีศรัทธาเต็มเปี- ยมใน
การฟัง  เขามีวิริยะเตม็เปี- ยมในการฟัง  เขามีสติเต็มเปี- ยมในการฟัง  เขามีสมาธิเตม็เปี- ยม
ในการฟัง  เขามีปัญญาเตม็เปี- ยมในการฟัง  พลงัเขามีเตม็ที-มนัจึงบรรลุธรรม  แต่ของเรา
มีแต่ทาํลายศรัทธาตวัเองใหด้อ้ยลง  มีสิบตอ้งขอลบออกสักแปดใหม้นัเหลือสอง  มีสอง
ขอลบอีกสักสามให้มนัติดลบ  นี-หรือมนุษยผ์ูป้ระเสริฐจริงไหมล่ะ  ส่วนใหญ่จะเป็น
แบบนั7นนะ  อาตมาจึงพดูใหฟั้งถึงชีที-นี-  พดูใหม้นัฟังเลยนะ  ทาํไมจะตอ้งลงัเลสงสัยเมื-อ
อยูก่บัเราแลว้  ถามง่ายๆความลงัเลสงสัยนี7 นี-  ใครไดป้ระโยชน์ใครเสียประโยชน์  อนันี7



จะวินิจฉัยให้ฟังกนั  หือ  เวลาลงัเลสงสัยนี-จิตเป็นหนึ- งหรือเป็นสอง  (เป็นสอง)  เป็น
สอง  มีพลงัหรือไม่มีพลงั  (ไม่มีพลงั)  ไม่มีพลงัแลว้ทาํไมทาํใหต้วัเองไม่มีพลงั  นั7นคือ
กรรมไหม  แลว้จะมาโทษฉันนั7นผิดแลว้นะ  ตวัเองทาํตวัเองนะ  แค่นี7 ล่ะคนไม่ได้ดู
ตวัเอง  คือเขาเรียกว่าฉลาดนอ้ยหน่อย  ลืมคิดถึงเหตุถึงผล  การลงัเลสงสัยนี-ทาํใหจิ้ตเรา
ไม่มีพลงั  ศรัทธาไม่มีแลว้นี-  พลงัคือศรัทธา  วิริยะกไ็ม่มี  สติกไ็ม่มี  สมาธิปัญญากไ็ม่มี
แลว้นี-  มนัเป็นสองแลว้  มนัไม่มีพลงั  ทาํไมไม่ทาํใหม้นัเป็นหนึ-ง  หนา้ที-เราตอ้งทาํให้
มนัเป็นหนึ-งไม่ใช่ทาํใหเ้ป็นสองนะ  แต่หนา้ที-ตวัที-ทาํให้เป็นสองคืออะไร  กคื็ออวิชชา
นั-นเอง  หน้าที-สติปัญญาตอ้งทาํให้เป็นหนึ-งต่างหาก  แค่นี7 ล่ะฟังออกไหม  หือ หนูฟัง
ออกไหม  ทาํไมตอ้งลงัเลสงสัย  จะถูกจะผิดยงัไม่รู้หรอก  แต่สงสัยลงัเลแลว้หมดกาํลงั
แลว้  นี-อนันี7 ง่ายๆนะ  นี7 ง่ายๆเลยนี-  เราดูแค่ผลตรงนี7 ปัจจุบนัตรงนี7 ไม่ตอ้งไปดูเรื-องอื-น
เลย  เหมือนจะซกัผา้อยูแ่ลว้ทาํไมตอ้งซกัดว้ยความทุกข ์ นี-จึงแนะนาํโยมเมื-อวานมา  โอ๊
เราจะไปสรงนํ7 าก็ไม่ไดร้้องห่มร้องไห้มา  นั-งร้องไห้อยู่ตรงนี7 ก็เป็นเกือบชั-วโมงแลว้  ก็
เลยไปตรงโรงครัวนั7นอีกแลว้เราพึ-งพอดีทาํปูนเสร็จ  ก็มานั-งกราบ  เห็นเขาร้องไห้เช็ด
นํ7 าตาอยูเ่รื-อย  ไม่ใช่อายนุอ้ยแลว้นะ ๔๐ กว่าแลว้นะจะ ๕๐ แลว้นะ  นี-ร้องไหป้ะทะกบั
แม่มาก็จึงแนะนาํไป  แนะนาํไป  ทาํไมชีวิตนี7 เกิดมาแลว้ทาํไมไม่ดาํเนินชีวิตดว้ยความ
ไม่ทุกขล่์ะ  ทาํไมตอ้งเดินชีวิตดว้ยความทุกข ์ นี-ตั7งปัญหาถาม  พูดนานเหมือนกนันะไม่
คิดวา่จะพดูไดน้ะ  ไม่คิดวา่จะพดูไดเ้มื-อวานนี7   เพราะไม่รู้จะพดูอะไร  กเ็ลยพดูไปๆๆๆๆ  
เขากฟั็งไปเกือบครึ- งชั-วโมง  พอเราหยดุพูดเขาบอก  เอา้ พูดต่อสิอะไรว่าอยา่งไรนะตรง
นี7   เขาตั7งใจฟังจากร้องไหเ้ลยหนา้ตาแช่มชื-นขึ7นหยดุร้องไหเ้ลย  แลว้ยงัปวารณาอีกจะพา
ไปทาํพาสปอร์ต  เราจึงตั7งปัญหาถามเขา  ทาํไมตอ้งอยูด่ว้ยความทุกข ์ ชีวิตโยมนี7 ทุกขม์า
มากนะ  เขายอมรับว่าชีวิตเขาทุกข์มามาก  แลว้ทาํไมเราตอ้งอยู่ดว้ยความทุกข์  อนันี7
ไม่ใช่บอกใหเ้กียจคร้านการงาน  การงานตอ้งทาํ  แต่ทาํอยา่งไรทาํไม่ทุกข ์ นี7 คือปัญหาที-
เราตอ้งถามตวัเอง  แลว้เราจะไดค้าํตอบ  เราจะตอ้งหาวิธีการที-จะทาํอยา่งไรไม่ทุกข ์ ทาํ
ปกตินั-นล่ะแต่ทาํไม่ทุกข ์ ไอค้นทาํปกตินั-นล่ะแต่ทุกข ์ มนัมี ๒ แบบ  ทาํอย่างไรจะทาํ
ไม่ทุกข ์ อาตมาชอบไม่รู้ช่วงนี7มนัชอบตั7งปัญหาถาม  หือ อยา่งที-ถ ํ7ายายปริก  พอขึ7นนั-ง
ไม่รู้จะพดูอยา่งไรจะเตือนสติ  ปัMบ  จิตมนัพลิกเลย  มนัมีปีติขึ7นมา  รู้ทนัทีถา้แสดงธรรม
ออกไปตอนนั7นนี-   จะมีคนบรรลุธรรมทนัที  มนับอกเลยทนัทีเลย  แลว้ก็มีคนเขา้ใจ
ธรรมะจริงๆ  มนัเป็นของเขาเองนะ  จึงตั7งปัญหาใหส้อนว่า  ปฏิบติัธรรมเพื-ออะไร  แลว้



การคิดการพูดการกระทาํนั7นตรงกบัขอ้หนึ-งไหม  นี-ไปหลายอย่าง  นี-อนันี7 ให้ไปขอ้ไป
ขบคิด  ไปพิจารณามนัจะได้คติ  เตือนสติตวัเองนั-นเอง  ทาํไมตอ้งอยู่ด้วยความทุกข ์ 
เพราะโลกมนัทุกข์อยู่แลว้  ขนัธ์ ๕ มนัทุกข์อยู่แลว้  กายมนัทุกข์อยู่นะตอ้งแก่เจ็บตาย  
แต่ใจมนัไม่ทุกขไ์ดน้ะ  แลว้จะทาํอยา่งไรไม่อยูด่ว้ยความทุกข ์ อยูบ่นความทุกขแ์ต่ใจไม่
ทุกข ์ ทาํอยา่งไรล่ะ  นี-ล่ะจะเป็นปัญหาที-เราจะตอ้งไปวินิจฉัยวิจยัอยู่เรื-อยๆ  แลว้เราจะ
ไดค้าํตอบ  เพราะเมื-อเรามีคาํถามตวัเองแลว้  สติปัญญามนัจะหมุนออกมาทนัที  หมุน
ออกมาสู่วงงาน  คนที-เจริญสมถะส่วนใหญ่ปัญญาไม่เกิดเพราะอะไร  เพราะไปฝึกบงัคบั
จิตให้หยุดนิ-ง  หัดไม่ยอมให้คิด  ไอพ้วกไม่มีสมาธิก็หัดคิดมาก  คิดในเรื-องที-ไร้สาระ  
คิดแต่เรื- องของกูตัวกู  เพราะอะไร  เพราะไม่มีคาํถาม  นี-พวกสมถะพวกวิปัสสนา
เหมือนกนั  เราเลยป้อนคาํถามอยูอ่ยา่งไรทาํอยา่งไรจะทาํไม่ทุกข ์ อนันี7 เป็นคาํถามแลว้ที-
จะตอ้งไปหา  พอไปหามนักเ็ลยมีงานทาํ  ถา้คนทาํนะ  พอมีงานทาํปัญญากจ็ะเกิด  แลว้ก็
จะหาวิธีการอยู่ดว้ยความไม่ทุกข์  ไม่หนีนะ  คนไหนหนีคนนั7นแสดงว่ายงัหลงอะไร
บางอย่างอยู่  อยูอ่ยา่งไรจะอยูด่ว้ยความไม่ทุกข ์ หือ  ตั7งคาํถามแกบอกแกจะเอา  เอาไป
พิจารณาไปใส่ใจจะระวงัจิตไม่ใหทุ้กขแ์ลว้  แกจะระวงัจิตแลว้นะ  อยา่งโยมเหมียวนี-เขา
เริ-มระวงัจิตแลว้นะ  คนที-มาระวงัจิตแลว้ไม่ใช่เล่นนะ  คนนั7นมีความคิดที-จะระวงัจิต
รักษาจิตแลว้  คนนั7นจะมีความกา้วหนา้ความเจริญในอนาคต  มีเจตนาเกิดแลว้นี-  ชีเรา
บางคนบวชมาสิบปียงัไม่มีเจตนาจะระวงัจิตเลยนะ  เชื-อไหม  แต่โยมฟังฉันอยู่ครึ- ง
ชั-วโมงเท่านั7น  เขามีเจตนาจะระวงัจิตแลว้  เขาบอกออกมาเองเลย  เพราะฉันไม่ไดพู้ด
อะไรนี-  พูดความจริง  แลว้ก็ให้แง่คิดให้คติที-เขาไม่เคยคิดเคยเห็น  ไปขบคิดพิจารณา
แง่มุมที-เขาไม่เคยคิดเคยเห็น  เหตุนั7นพระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไวว้่า  “การเกิดเป็น
มนุษยเ์ป็นของหาได้ยาก”   ยากจริงๆ  ดูง่ายๆสัตว์โลกนี-มีเท่าไหร่  แลว้เกิดเป็นคน
เท่าไหร่  นอ้ยกวา่สัตวเ์ยอะ  ยงัไม่พดูถึงพวกจิตวิญญาณที-เราไม่เห็นอีกนะที-รอเกิด  ไม่รู้
จะได้เกิด  เพราะการเกิดมนุษยต์้องมีคุณธรรมอันหนึ- ง  นี-ข้อที-หนึ- ง  “การเกิดของ
พระพุทธเจา้กเ็ป็นของหาไดย้าก”   เพราะอะไร  เพราะพระพุทธเจา้จะเกิดแต่ละพระองค์
ตอ้งสร้างบารมีอย่างตํ-าๆ ๒๐ อสงไขยแสนมหากปั  “การไดฟั้งสัทธรรมของพระผูมี้
พระภาคเจ้าก็เ ป็นของหาได้ยาก”  เพราะอะไร  เพราะธรรมะนั7 นจะออกมาได้
พระพุทธเจา้ตอ้งสร้างบารมี ๒๐ อสงไขยแสนมหากปั  จึงมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ  ธรรมะนั7นจึงออกมาได ้ เรายงัไดย้นิไดฟั้งจากท่าน  เป็นสาวกตรงนี7 จึงเป็นบุญลาภ



อนัหนึ- ง  ซึ- งเป็นหาได้ยากน่ะ  แต่ทีนี7 เรามองข้ามสิ-งเหล่านี7 ก็คือประมาทนั-นเอง  นี-
พระพุทธเจา้ตรัสไวน้ะ  พุทธพจน์นะที-ฉันพูดอยู่นี-  ท่านเตือนสติ  แต่คนจะขบคิดไหม  
ฉนัเพิ-งไดค้าํตอบว่าทาํไมมนัยาก  ยากเพราะพระองคต์ั7ง ๒๐ อสงไขยแสนมหากปัค่อย
เกิดไดธ้รรมะ  แต่เราไม่เห็นเราไม่ไดล้งทุนเหมือนลูก  สังเกตไหมลูกคนรวยบางคนเสีย
นะ  เพราะพ่อแม่หาเงินไวใ้ห้เยอะก็เลยใชอ้ย่างฟุ่มเฟือยเลยเสีย  ไม่รู้คุณค่าของเงินไง  
ธรรมะเหมือนกนัก็เหมือนลูกคนรวย  ไดม้าง่ายๆแต่ไม่ใส่ใจก็เลยเสีย  ฉันใดก็ฉันนั7น  
เลยไม่ไดป้ระโยชน ์ นี-พดูใหฟั้ง  มีใครมีอะไรจะถาม  มาพบกนั  ไม่มีแลว้กจ็ะไดห้ยดุ  นี-
จะไดห้ยุดไดพ้กัผ่อน  พรุ่งนี7 ก็เตรียมซะ  พรุ่งนี7 ใครจะไปจดัอาสนะอะไรก็แลว้แต่  ดู
สถานการณ์นี-ฉนักไ็ม่รู้วา่มนัจะออกหวัออกกอ้ย  กต็อ้งดูปัจจุบนั  ใชส้ติปัญญาที-ปัจจุบนั
ธรรม  สิ-งที-เราพูดเราอะไรนี-ก็คือการระมดัระวงัการเตรียมการไว ้ ก็ถูกนะไม่ใช่ไม่ถูก  
แต่จะ ๑๐๐ เปอร์เซ็นตนี์7  ณ เวลานั-นเอง  มนัจะออกไปทางไหน  แลว้พูดใหฟั้ง  ฉนัแก้
หมด  อาหารบิณฑบาตฉันก็แกห้มดเหมือนกนั  ฉันเพิ-มเติม  ตดัส่วนบางส่วนเพิ-มเติม  
เพื-ออะไร  เพื-อเอาสัจจธรรมออกมาพดู  แลว้ใหไ้ปขบคิดดูสิ  สักวนัหนึ-งคาํพูดเหล่านี7 เขา
อาจจะไดฉุ้กคิด  ไม่วา่พระชีหรือฆราวาสที-ไดย้นิไดฟั้ง  ถา้เขาไดฉุ้กคิด  วนัหนึ-งเขาจะรู้
ถึงคุณค่ามหาศาลของอาหารบิณฑบาตที-ฉันพาพูด  จะรู้ถึงคุณค่ามหาศาลสิ-งที-ฉันเอา
ออกมา  เพราะมนัเป็นหญา้ปากคอก  มนัเป็นส่วนที-ดาํเนินเขา้ไปสู่ความเป็นอนัตตา
นั-นเอง  เอา้ กข็อยติุแต่เพียงเท่านี7    ยะถา  วาริวะหาฯ. 

บทพจิารณาอาหาร 
อาหารบิณฑบาต  ที-ได้มาในวนันี7   ได้มาด้วยอานุภาพ  คุณแห่งพระพุทธเจ้า  

ไดม้าดว้ยอานุภาพ  คุณแห่งพระธรรมคาํสั-งสอนของพระพุทธเจา้  ไดม้าดว้ยอานุภาพ  
คุณแห่งพระอริยสงฆเจา้  ผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบมาก่อน   

อาหารนี7ประกอบดว้ยธาตุ๔  ดินนํ7 าไฟลม  เป็นของปฏิกลู  ไม่เที-ยง  เกิดตามเหตุ
ปัจจยั  ไม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ตวัตนที-แทจ้ริง   

กายนี7ประกอบดว้ยธาตุ๔  ดินนํ7 าไฟลม  เป็นของไม่สวยงาม  เกิดตามเหตุปัจจยั  
ตอ้งแก่เจบ็ตายไป  ไม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ตวัตนของเรา    

การฉันอาหารนี7    เพียงแค่อาศยั  เพื-อดบัความหิว  ลว้นแลว้แต่เรื-องเหตุปัจจยั  
เรื-องของธาตุ.    


