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 เมื อวานนี# น่ะเมื อวานนี#วนัพระ  เมื อวานนี# เทศนเ์รื องการสาํรวมกาย สาํรวมวาจา 
สาํรวมใจ  ทีนี#คาํวา่สาํรวมกบัคาํวา่บงัคบั  สองคาํนี#มนัต่างกนัไหม  (ต่างกนั)  นั นเองการ
สาํรวมนี จริงๆแลว้เราจะเขา้ใจไปวา่ การระวงั  ระมดัระวงัเป็นการสาํรวม  อนันั#นอยา่ง
หนึ ง จริงๆการสาํรวมนั#นน่ะมนัตอ้งใชห้ลายอยา่ง  พระพุทธเจา้พดูถึงปาฏิโมกขส์าํรวม  
คือสาํรวมในศีลนั นเอง  คือขอ้บญัญติั  อนันี#สาํหรับคนที ปัญญาอ่อนสุดไม่รู้อะไร  เขาก็
บญัญติัไวก่้อน  ยงัไม่รู้ผดิรู้ถูก  กท็าํไปตามที ท่านบญัญติักป็ลอดภยัหน่อย แต่ถา้ยดึถือ
เป็นของกตูวักขึู#นมากเ็ป็นโทษ  แต่ยงัดีกวา่ที จะปล่อยเปะปะ  ทีนี#การสาํรวมตวัที สอง  
เขาเรียกสติสาํรวม คือสังวรนั นเองภาษาบาลีนี   การสาํรวมตวันี#สาํรวมดว้ยสติ  สติระลึก
ตามดูตามรู้นั นเอง  ระลึกรู้นั นเองตามทวารทั#ง ๖ ตาหูจมูกลิ#นกายใจ  เวลาจะเดินจะเหิน
จะคูจ้ะเหยยีดจะอะไรทุกอยา่งนี ตวัสติ  ทีนี# เมื อสติตามระลึกรู้อยูต่วัสัมปชญัญะมนัจะมา  
ความที มนัตั#งมั นอยูใ่นงานตรงนั#นนั นล่ะตวัสมาธิ  สติที ต่อเนื องตามระลึกรู้อยูต่ลอดนั#น
คือความตั#งมั นแห่งจิต  คือตวัสมาธินั นเอง  เพราะเจตนาที เป็นฝ่ายกศุล  สัจจะที เป็นฝ่าย
ความจริงนั#นน่ะมนัตั#งมั น  ความตั#งมั นแห่งจิตเหมือนจิตตะในอิทธิบาท ๔  ความตั#งมั น
ไม่ทิ#งงานใส่ใจอยูใ่นงานตลอด  นั#นตวัสมาธิ  เมื อมนัตั#งมั นมนัมีสติระลึกรู้อยู ่ มนัไม่ไป
ทาํเรื องที มนัก่อกวนจิตใจตวัเองที เป็นอกศุลน่ะ  มนักจ็ะค่อยสงบตวัลง  นี เหตุนั#นนี ตวั
ปัญญาตวัสัมปชญัญะกจ็ะตามมาเมื อจิตมนัตั#งมั น  เมื อจิตตั#งมั นไม่ลงไปเล่นในอารมณ์  
พระพุทธเจา้จึงตรัสไวว้า่  ภิกษุทั#งหลาย  เธอจงฝึกสมาธิใหเ้กิด  เมื อสมาธิเกิดเธอยอ่มรู้
เห็นตามความเป็นจริง  คาํวา่รู้เห็นตามความเป็นจริงตวันี# นี หมายความวา่ ตวัสมาธินั#นน่ะ
เป็นตวับาทเป็นความตั#งมั น  ความสมาธิตรงนี# ท่านจึงพดูมิจฉาสมาธิกบัสัมมาสมาธิ  
ความตั#งมั นนี มนัตั#งถูกหรือตั#งผดิ  ถา้ความตั#งมั นแห่งจิตที มนัถูกตอ้ง  ตวันี#มนัจะตอ้ง
อาศยัสัมมาสติกบัสัมมาทิฏฐิความเห็นที ถูกตอ้ง  ความเห็นที ถูกตอ้ง  เมื อมีความเห็นที 
ถูกตอ้ง มีความดาํริที ถูกตอ้ง มีความระลึกที ถูกตอ้ง  สัมมาสมาธินี จะเป็นตวัที เกิดตั#งมั นที 
ถูกตอ้ง  เรียกวา่สัมมาสมาธิคือชอบ  เมื อตั#งมั นที ถูกตอ้ง  สมาธิตวันี# นี มนัทาํกิจที ไม่ลง
ไปเล่นในอารมณ์แลว้ยงัไม่พอ  มนัยงัมุ่งมั นที จะทาํงานใหเ้สร็จสิ#น  ไม่ทอ้ไม่ถอย  มนั



เป็นความตั#งมั นเป็นจิตตะตวันั#นในอิทธิบาท ๔  จึงทาํใหค้วามสาํเร็จเกิดขึ#น เหตุนั#นนี 
เมื อมนัตั#งมั นสติตั#งมั นสมาธิตั#งมั น  ตวัปัญญาอีกรอบหนึ งจะกลบัมาเป็นสัมมาทิฏฐิอีก
รอบหนึ ง  แต่เป็นสัมมาทิฏฐิที ละเอียดขึ#นไปอีก  สัมมาทิฏฐิตรงนี#จะเป็นสัมมาทิฏฐิที 
จะปหานะ  คือละวางกิเลสทั#งหมด  ละวางขนัธ์ ๕ ทั#งหมด  เหตุนั#นนี สัมมาทิฏฐิตวัแรกที 
ก่อเกิดนี ใหส้มาธิใหส้ติตั#งมั นตรงนี#   เป็นสัมมาทิฏฐิที เป็นยงัเป็นโลกียอ์ยู ่  แมแ้ต่เรารู้สิ ง
ที ครูบาอาจารยแ์นะนาํไป  ความรู้เหล่านี#ยงัเป็นโลกียอ์ยู ่ เพราะอะไร  เพราะมรรคจิตผล
ญาณยงัไม่เกิดในใจเรา  แต่อาศยัความรู้ที ถูกตอ้งตรงนี#   เขา้ไปฝึกฝนอบรมเขาเรียกวา่
ปฏิบติั  เมื อปฏิบติัความรู้ที ถูกตอ้งที เราไดเ้รียนรู้ไดฟั้งไดย้นิไดฟั้งมาเขาเรียกวา่ปริยติั  
จึงเขา้ไปสู่การปฏิบติั  เอาไปสาํเหนียกไปปฏิบติั  จึงเขา้ไปสู่ปฏิเวธคือมรรคผลนิพพาน
นั นเอง  เหตุนั#นนี เมื อสัมมาสมาธิเกิด  จิตนั#นไม่ลงไปเล่นในอารมณ์ที ถูกรู้  มนัยอ่ม
สามารถจะวจิยัแยกผูรู้้กบัสิ งที ถูกรู้ออกมาจากกนัได ้  อนันี# เป็นบุพภาคเบื#องตน้เขา
เรียกวา่แยกรูปแยกนาม  เป็นบุพภาคที จะเดินเขา้ไปสู่การซกัฟอก  เหมือนคดีความใน
โลกนี#   คดีความในโลกนี# นี ตอ้งมีศาลเป็นผูต้ดัสิน  ศาลเขากท็าํตราชั งไวห้ลงับลัลงักใ์ช่
ไหม  เคยเห็นไหม  ทาํไมเขาทาํตราชั งไวห้ลงับลัลงัก ์ นั#นวา่ศาลสถิตยติุธรรม  ศาลสถิต
ยติุธรรม  คือคาํวา่ศาลสถิตยติุธรรม  คือศาลคือผูพ้ิพากษาจะไม่เขา้ขา้งโจทกห์รือจาํเลย  
จะตดัสินคดีความไปตามเหตุผลขอ้มูล  คือพยานทั#งของโจทกแ์ละจาํเลยมาชั งนํ#าหนกัจึง
เป็นตราชั ง  นี แลว้จะตดัสินวา่ฝ่ายใดผดิฝ่ายใดถูก  ฉนัใดฉนันั#น  จิตตวันี#จะตอ้งเป็น
สัมมาสมาธิ  ผูรู้้กบัสิ งที ถูกรู้มนัรวมลงไปแยกรูปแยกนามออก  เมื อมนัแยกรูปแยกนาม
ออก  มนัจึงไม่ลงไปเล่นในสิ งที ถูกรู้  มนัรู้ความจริงอนัหนึ งขึ#นมาวา่ ผูรู้้กบัสิ งที ถูกรู้มนั
เป็นคนละส่วนกนั  มนัไม่ใช่สิ งเดียวกนั  เมื อมนัรู้ความจริงขึ#นมา  ตวันี#มนัจะแยก  เมื อ
แยกออกมนัจึงไปศึกษาวิจยักายใจขนัธ์ ๕  หรือสติปัฏฐาน ๔ กายเวทนาจิตธรรม ตาม
ความเป็นจริงนั นเอง  เพราะจิตปฐมจิตตวันี# เป็นปฐมจิตที เขา้สู่ความเป็นกลาง  เมื อจิตนี#
เขา้ไปสู่ความเป็นกลางเหมือนผูพ้ิพากษา  ที ไม่ลาํเอียงเขา้โจทกก์บัจาํเลย  ยอ่มจะ
สามารถตดัสินคดีความตรงตามความเป็นจริงตรงนั#น  ตามเหตุผลตามพยานตรงนั#น  เหตุ
นั#นนี ตรงนี# จึงตอ้งอาศยัความรู้ที ถูกตอ้ง  ไดย้นิไดฟั้งเป็นสัมมาทิฏฐิเขา้ไป  แลว้เอาไป
ประพฤติปฏิบติัไปเจริญ  เมื อเจริญขึ#นมาปฏิบติัขึ#นมาเขาเรียกภาวนา  จนความรู้ที ตรงนี#
ก่อเนื องเป็นความรู้เป็นความเห็นที ถูกตอ้งอีกครั# งหนึ ง  มนัจะไปละกิเลสออกไป  
ความเห็นผดินั นเอง  ความหลงอวชิชานั นเอง  ที หลงสาํคญัวา่ขนัธ์ ๕ นี# เป็นของเรา เป็น



เรา เป็นตวัตนของเรา  ความลาํเอียงมนัจึงเกิดอยูต่ลอด  เพราะมนัหลงขนัธ์ ๕ เป็นของ
เรา เป็นเรา เป็นตวัตนของเรา  เมื อมนัหลงเช่นนี#มนัจึงไม่มีทางที จะออกจากมนัได ้ สัตว์
โลกทุกหมู่เหล่าไม่สามารถจะออกจากขนัธ์ ๕ นี#ได ้  เพราะมนัหลงมนัสาํคญัผดิวา่ขนัธ ์
๕ นี# เป็นของเรา เป็นเรา เป็นตวัตนของเรา  เมื อมนัหลงสาํคญัผดิตรงนั#นแลว้จะออกจาก
มนัไดอ้ยา่งไร  เพราะมนัเป็นตวัมนั  มนัจึงเป็นความยากอยูต่รงนี#   นี มนัจึงเป็นความยาก
อยูต่รงนี#   ที บ่นกนัวา่ยากมนัยากอยูต่รงนี#   แต่ความยากตรงนี#กลบัเป็นความง่าย  เพราะศา
สนธรรมของพระผูมี้พระภาคเจา้  พระองคบ์ญัญติัธรรมออกมา  ทาํสิ งที ยากใหเ้ป็นสิ งที 
ง่าย  ทาํสิ งที ลึกใหเ้ป็นสิ งที ตื#น  จึงไม่เหลือวสิัยที เราจะรู้เราเห็นได ้ อาศยัวา่จะมีผูใ้ดที จะ
แนะนาํใหเ้ห็นใหเ้ขา้ใจง่ายๆต่างหาก  ท่านจึงบอกวา่ ภิกษุทั#งหลาย บุคคลในโลกนี# นี   
ไม่ไดค้บสัตบุรุษ  ไม่ไดฟั้งธรรมของสัตบุรุษ  ไม่ไดรั้บคาํแนะนาํธรรมของสัตบุรุษ  จึง
ไม่เห็น  นี ตวันี# ต่างหาก  แต่ถา้ไดย้นิไดฟั้งธรรมของสัตบุรุษ  ไดรั้บคาํแนะนาํธรรมของ
สัตบุรุษ  เรื องยากเลยเป็นเรื องง่าย  ไม่ใช่เรื องเหลือวสิัย  ถา้เรารู้เหตุรู้ผลรู้ช่องทาง  
เหมือนเราจะมาจากกรุงเทพฯมาเมืองพล  ถา้เรารู้ทางดีแลว้เคยไปคล่องแคล่วแลว้  มา
ลาํบากไหม  แลว้ตอ้งถามเขาไหมไปหาตรงไหน  ขบัมาเลยปืD ดเลย  ทางใกลท้างไกลรู้
หมดใช่ไหม  ทางโคง้ทางตรงกรู้็หมด  ฉนัใดฉนันั#น  ถา้เรารู้ตวันี#แลว้เป็นเรื องง่ายไม่ใช่
เรื องยาก  ความเห็นวา่ยากจึงเป็นความเห็นที ปิดกั#นตวัเองอีก  เพราะแมแ้ต่ความเห็นวา่
ยาก  กเ็ป็นสิ งที เกิดขึ#นแลว้ดบัไป  เป็นสังขารขนัธ์อนัหนึ ง ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่
ตวัตนของเรา  เมื อมนัไม่ใช่ของเรากไ็ม่จาํเป็นตอ้งเชื อมนัตอ้งตามมนั  เมื อการที ไม่เชื อ
มนัไม่ตามมนั  ความวา่ยากมนักเ็ลยไม่มีอยูใ่นใจ  ความวา่ยากไม่มีอยูใ่นใจ  ผลที จะ
ตามมาจากคาํวา่ยากกไ็ม่มี  เขา้ใจยงั  ถา้คาํวา่ยากมีอยูใ่นใจ  ผลที ตามออกมาจากคาํวา่
ยากกจ็ะมีมหาศาล  แลว้การปฏิบติันั#นกย็ากจริงๆ  เพราะไอค้าํวา่ยากในใจตวันั#น  มนั
เป็นทิฏฐิที กั#นใหเ้ราไม่สามารถบรรลุธรรมได ้  เขาเรียกวา่ธรรมที เนิ นชา้  พระผูมี้พระ
ภาคเจา้ตรัสไว ้ ธรรมที เนิ นชา้คือตณัหา ทิฏฐิ มานะ  ตวัทิฏฐิความเห็นตวันี#มนักั#นเอาไว ้ 
เหตุนั#นสติปัญญาถา้แทงไม่ทะลุมนั  มนักเ็ลยเห็นว่ายากใช่ไหม  ทีนี#ถา้มีผูแ้นะนาํอยา่งนี#
แทงตวัมนัเลย  จบเลย  แทงตวัมนัแลว้จบเลยนะ  แลว้ตวันี# ล่ะจะเขา้สู่โสดาปัตติมรรค
โสดาปัตติผล  การบรรลุพระโสดาบนัไม่ใช่เรื องยาก  แลว้กไ็ม่ใช่เรื องลาํบาก  แลว้ก็
ไม่ใช่เรื องที เนิ นชา้  เป็นการบรรลุชั วขณะจิตเดียวนี   ขณะจิตเดียวนะในพระไตรปิฎก
เขียนไวใ้นพระอภิธรรม  ไม่ไดบ้รรลุเนิ นชา้นะการพดูอยูอ่ยา่งนี#ยงัชา้กวา่  อยูว่า่ผูน้ั#นนี มี



ความเห็นที ถูกตอ้งไหม  ประพฤติปฏิบติัที ถูกตอ้งไหม  เมื อมีเหตุยอ่มมีผล  เมื อไม่มีเหตุ
กไ็ม่มีผล  เมื อมีเหตุนี# เกิดสิ งนี# จึงมี  เมื อเหตุนี#ดบัสิ งนี# จึงดบั  เมื อไม่มีเหตุนั#นสิ งนั#นจึงไม่
มี  อนันี# เป็นเรื องของเหตุปัจจยั  เหตุนั#นพระอสัสชิแสดงธรรมต่อพระสารีบุตร  ธรรม
เหล่าใดเกิดแต่เหตุ  พระตถาคตเจา้ตรัสเหตุแห่งธรรมนั#น และความดบัแห่งธรรมนั#น  
เหตุนั#นธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ  เมื อเหตุดบัผลกด็บั  นี แค่นั#นน่ะพระสารีบุตรสาํเร็จพระ
โสดาฯ  ท่านแทงทะลุเขา้ไปถึงขา้งในหมด  แค่ประโยคเดียวนั#นน่ะสาํเร็จเป็นพระโสดา
ฯ  เพราะมนัไม่ยากใหเ้ขา้ใจวา่มีเหตุ  เหตุถูกผลถูก  เหตุผดิผลผดิ  ทาํดีไดดี้  ทาํไม่ดีได้
ไม่ดี  นี คือกฎแห่งกรรม  เขาเรียกวา่กฎธรรมชาติ  ถา้พดูภาษาพระเขาเรียกวา่ธมัมฏัฐิตะ
ตา(ความตั#งอยูแ่ห่งธรรมดา) ธมัมะนิยามะตา(ความเป็นกฎตายตวัแห่งธรรมดา)  เป็นกฎ
แห่งธรรมชาติ  เป็นกฎแห่งการตั#งอยูข่องเหตุปัจจยั  แลว้กด็บัไปตามเหตุปัจจยัที มนัดบั  
อนันี#พดูภาษาพระมนัจะวุน่วาย  เอาภาษาง่ายๆเรานี   เหตุนั#นนี ไม่ใช่เรื องยาก  การที ไป
คิดวา่ยากเป็นการก่อเรื องก่อราวใหต้วัเอง  เป็นการสร้างกรรมใหต้วัเองนั นเอง  แมแ้ต่
การปฏิบติั  ความรู้สึกเหล่านี#มนักรู้็สึกเป็นของกตูวักมูาตลอด  เป็นตวัตนตลอดเรื อยๆ
เวลามนัขึ#น  แมแ้ต่ความรู้สึกเหล่านี#กไ็ม่ใช่ตวัเรา ไม่ใช่ของเรา  การไปตามมนัไปตลอด  
แลว้ไปทาํตามมนัตลอด  มนักเ็ลยเป็นความเห็นผิด  เหมือนคาํวา่ยากนี มนัฝังอยูใ่นใจ  
พอรู้สิ งใดขึ#นมามนักว็า่กรูู้  มนักเ็ป็นคาํหนึ งที ฝังในใจเหมือนคาํวา่ยาก  กคิูด กจูาํ กกิูน กู
ดื ม กนูอน กนูั ง กยูนื กพูดู  มนัเอาเขา้ไปอยูใ่นนั#นตลอด  เหมือนคาํวา่ยาก  พออะไรกจ็ะ
ยากขึ#นมาก่อนแลว้  นั#นมนัเป็นความเห็นที ผดิ  จริงๆมนัไม่มี กกิูน กนูั ง กนูอน กคิูด กู
พดู กชูอบ กอูะไรมนัไม่มีสักอยา่ง  มนัมีแต่ธรรมชาติหนึ งมีเหตุเป็นแดนเกิด  ตั#งอยู่
เพราะเหตุตั#งอยู ่ เมื อเหตุดบัมนักด็บัไปตามเหตุ  เหมือนรูปนี#   มนัเป็นธรรมชาติหนึ งเมื อ
มีพ่อแม่สมสู่กนั  มีไข่อสุจิผสมกนั  มีตวัอ่อนเกิดขึ#น  มีอาหารเลี#ยงตวัอ่อนทางรก  คลอด
ออกมากอ็าศยัอาหารคาวหวาน  อาศยัการเลี#ยงดูของพ่อแม่และญาติพี นอ้งจนเติบโตขึ#น  
เมื อเติบโตกต็อ้งอาศยัการกินการอะไรหากิน  หาขา้วหาอะไรเขา้ปากเขา้ทอ้งตวัเองเป็น
เหตุใช่ไหม  ใช่ไหม  มนัจึงเจริญเติบโตขึ#นมาจึงตั#งอยู ่  ถา้เราไม่กินขา้วกินนํ#าไม่หายใจ  
ดูสิ  มนัจะตั#งอยูไ่หม  นั นล่ะคือเหตุ  เมื อเหตุยงัอยู ่  ความตั#งอยูแ่ห่งธรรมนั#นคือรูปนั#น
ยอ่มยงัคงอยู ่ จริงไหม  นั#นฉนัใดฉนันั#น  เวทนาเหมือนกนั  เอาเวทนาง่ายๆสุขทุกขเ์ฉยๆ  
เวลาเจบ็นั#นป่วยนี# ขึ#นมามนัเจบ็ไหม  ใช่ไหม  หรือมีบาดแผลมนัเจบ็ไหม  นั#นล่ะมนัมี
เหตุ  เหตุคือการไม่สมดุลของธาตุเขา  ของรูปนั นเอง  เขาเรียกวา่เป็นโรค  เมื ออาการ



สมดุลมนัอากาศสบายอะไร  ถา้ธาตุมนัสมดุลกนั  มนักไ็ม่ร้อนไม่หนาวมนักส็บายเป็น
สุขเวทนาใช่ไหม  ถา้แดดร้อนๆไปอยูก่ลางแดงเปรี# ยงๆๆๆ  เสียเหงื อมากอะไรมากแดด
ร้อนมนักเ็ป็นทุกขเวทนา  นั#นมนัมีเหตุมีปัจจยั  สิ งที มีเหตุมีปัจจยัเหล่านี#จะเป็นของเรา
ไดอ้ยา่งไร เป็นเราไดอ้ยา่งไร เป็นตวัตนของเราไดอ้ยา่งไร  บงัคบัไม่ใหม้นัเหนื อยได้
ไหมไปอยูก่ลางแดดเปรี# ยงๆ  ไม่ใหม้นัร้อนไดไ้หม  กไ็ม่ได ้  เมื อบงัคบัมนัไม่ไดม้นัจะ
เป็นของเราไดอ้ยา่งไร  เวทนานั#นกเ็ป็นเรื องเหตุปัจจยั  รูปมนักไ็ปตามเหตุปัจจยั  สัญญา
ความจาํเหมือนกนั  เมื อรู้สิ งใดกต็อ้งจาํสิ งนั#น  เมื อไม่รู้จะใหจ้าํไดไ้หม  สัญญาจึงมีเหตุ
เป็นแดนเกิด  ใช่ไหม  บางครั# งอยากจาํได ้  เรื องนั#นอยากจาํไดท้าํไมจาํไม่ได ้  เพราะมนั
เป็นอนิจจงั  มนัไปตามเหตุปัจจยัของมนัของธาตุของขนัธ์  ถา้คิดถึงมนับ่อยๆจาํมนั
บ่อยๆ  เหมือนมนตน่์ะ  มาสาธยายมนับ่อยๆมนักจ็าํไดดี้ใช่ไหม  ถา้ทิ#งไวเ้ป็นปีๆจะมา
ระลึกจาํมนับางทีจาํไม่ไดใ้ช่ไหม  นั#นล่ะสัญญามีเหตุมีปัจจยัไหม  บงัคบัใหม้นัจาํได้
ไหม  กไ็ม่ได ้  ถา้สาธยายจนคล่องแคล่วทุกวนัทุกคืนจะบงัคบัใหม้นัไม่จาํไดไ้หม  ก็
ไม่ได ้  นั#นล่ะมนัมีเหตุมีปัจจยั  แลว้จะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร  ความคิดเหมือนกนั  คิด
เรื องอะไรกขึ็#นกบัความจาํ  เหตุนั#นนี มนัมีเหตุของมนัอยู ่  คิดเหมือนกนั  ถา้ไม่มีขอ้มูล
ไม่มีความจาํไม่มีความรู้จะไปคิดไดไ้หม  หือ  อยา่งโยมไม่รู้จกัเมืองพล  โยมจะไปคิด
เรื องเมืองพลไดไ้หม  โยมกต็อ้งรู้จกัเมืองพล  จะรู้ทางตาหรือรู้ทางหู  มนักคื็อความรู้
อนัหนึ ง  ความรู้เหมือนกนั  ถา้ไม่มีรูปกระทบตาจะรู้ทางตาไดไ้หม  ไม่มีเสียงกระทบหู
จะรู้ทางหูไดไ้หม  แมแ้ต่มีรูปรสกลิ นเสียงสัมผสั  แต่ถา้ไม่มีตาหูจมูกลิ#นกายจะรู้ไหม  
นั#นล่ะความรู้มนัมีเหตุปัจจยัคือตาหูจมูกลิ#นกายใจ  และกรู็ปรสกลิ นเสียงสัมผสั
ธรรมารมณ์เป็นเหตุนั นเอง  มนัจึงรู้  เมื อรู้แลว้ความรู้นี#จะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร  รู้เรื อง
ใดจะเป็นเรารู้ไดอ้ยา่งไร  นั#นล่ะมนัหลง  มนัหลงตั#งแต่เกิด  มนัสอนผดิตั#งแต่เกิดนะ  
ตั#งแต่เดก็เลก็ๆสังเกตดูไดเ้ลย  พ่อแม่พี นอ้งทุกคนแมแ้ต่ตวัมนัเองกเ็รียนรู้ของมนั  สัมผสั
บา้งอะไรบา้งฟังทุกอยา่ง  เมื อสอนมาผดิๆมนักส็าํคญัวา่เป็นของกตูวัก ู  เป็นความหลง  
แทจ้ริงมนัไม่มี  แลว้ความสาํคญัวา่ของกตูวักนีู#กฝั็งในไหน  ฝังอยูใ่นสัญญาเหมือน
ฮาร์ดดิสกน่์ะ  เกบ็เมมโมรี ไวใ้นฮาร์ดดิสก ์ ทีนี#ถา้ลบฮาร์ดดิสกทิ์#งหมดฟอร์แมตทิ#งหมด
ล่ะ  ขอ้มูลไม่มีแลว้จะมีของกตูวักไูหม  เขา้ใจยงัวธีิฟอร์แมตมนั  วธีิฟอร์แมตใหพ้ิจารณา
ตรงนี#   รูปมนัเกิดตามเหตุปัจจยั  เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณมนัมีเหตุเป็นแดนเกิด  
มนัดบัไปตามเหตุ  แลว้จะเป็นของเราไหม  เป็นเราเป็นตวัตนของเราอยา่งไร  เมื อ



พิจารณามนับ่อยๆเห็นมนับ่อยๆ  พิจารณามนับ่อยๆมนัจึงเกิดการอะไร  เปลี ยน
ความเห็นใหม่เขา้ไป  เป็นความเห็นที ตรงตามความเป็นจริงเขาเรียกสัจจธรรม  เป็น
สัมมาทิฏฐินั นเอง  ความเห็นที เปลี ยนเขา้ไปตรงนี# นี   มนัเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วญิญาณไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา  แลว้มนัจะไปมีอุปาทานไดอ้ยา่งไร  
เพราะขอ้มูลในฮาร์ดดิสกถู์กลบทิ#งหมดแลว้  มนักท็าํงานดว้ยฐานขอ้มูลนั#นไม่ไดแ้ลว้  
มนัเป็นขอ้มูลใหม่ที เป็นสัจจธรรมที เป็นความจริงดว้ยนะ  ไม่ใช่เราไปสร้างนะ  มนั
ไม่ใช่ของเรา  เพราะเรากไ็ม่ไดไ้ปสร้างวา่มนัไม่ใช่ของเรา  แต่ความจริงมนัคือมนัไม่ใช่
ของเราอยูแ่ลว้  เราไม่ไดส้ร้างความจริงเหล่านี#   มนัมีอยูแ่ลว้เพียงแต่เราถูกปกปิดดว้ย
ความหลง  เมื อเราเปิดความหลงออกซะความจริงกจ็ะขึ#นมา  เหตุนั#นถา้เราฟอร์แมต
ขอ้มูลเก่าทิ#งทั#งหมด  เอาขอ้มูลใหม่ไปมนัเลยเป็นเรื องง่ายไหม  แต่ใชเ้วลาเท่านั#น  เขา้ใจ
ยงัทีนี#   สิ งนี# เป็นเรื องที ง่ายๆ  เหตุนั#นการที อาตมาพดูใหฟั้งอยา่งนี#   ใหเ้ขา้ใจความจริง
ของสิ งเหล่านี#   อนันี คือการสาํรวมใจนะ  ใจตวันี#ตอ้งสาํรวมดว้ยความรู้ความเห็นที 
ถูกตอ้ง  นี ล่ะคือการสาํรวมใจ  เมื อสาํรวมใจแลว้เมื อจะพดู  ความรู้ความถูกตอ้งสติตวั
นั#นน่ะ สมาธิตวันั#น ปัญญาตวันั#นมนักจ็ะออกมาตามมาสาํรวมวาจานั นเอง  เมื อมนัจะ
กระทาํอะไร  ความรู้ที ถูกตอ้งสติสมาธิตวันั#นมนักจ็ะมาสาํรวมกายนั นเอง  เพราะ
กายกรรมวจีกรรมมนัออกจากมโนกรรม  ออกจากความรู้ความเห็นนั#นถูกหรือผดิ  ตวันี#
ต่างหาก  เหตุนั#นการสาํรวมกายวาจาใจ  จึงเป็นการไม่ใหช่้องทางของอวชิชาดาํเนินไป
ได ้  การที อวชิชาไม่สามารถดาํเนินไปไดเ้ปรียบเสมือนวา่ ไม่ไดใ้หอ้าหารอวชิชา  เมื อ
อวชิชาไม่ไดอ้าหารเหมือนเสือนี   ขงัมนัไวใ้นกรงขงัเหลก็  ออ็กประตูไวห้มด  ไม่ให้
อาหาร  มนัจะมีพลงัขนาดไหนกรงนั#นแน่นหนามาก  มนัจะอาละวาดขนาดไหน  มนัจะ
ดิ#นรนขนาดไหน  กรงกไ็ม่สามารถเปิดออกได ้  มนักก็ระทบกระทั งจะกดักรงกดัอะไรก็
แลว้แต่  จะชนจะอะไรกแ็ลว้แต่  มนักเ็จบ็ตวั  เมื อมนัเจบ็ตวัมนัไม่ไดอ้าหารมนัยิ งดิ#นรน  
เมื อมนัดิ#นรนไปอาหารไม่ไดสุ้ดทา้ยมนักห็มดกาํลงั  เมื อมนัหมดกาํลงัมนักค่็อยๆโรยริน  
แต่สุดทา้ยมนักต็าย  เหตุนั#นนี การสาํรวมกายวาจาใจ  จึงเป็นการไม่ใหอ้าหารแก่อวชิชา
นั นเอง  การสาํรวมตวันี#ตอ้งสาํรวมดว้ยสติ  ตอ้งสาํรวมดว้ยปัญญาคือความรู้ที ถูกตอ้ง  
เหตุนั#นนี#พดูมา ๓ อยา่ง  ใหรู้้ขอ้บญัญติั  อนันั#นเป็นเบื#องแรกคือศีล  แลว้ท่านยงัมีการ
สาํรวมท่านยงัพดูไวอี้ก ๒ ขอ้  คือวริิยสาํรวม  วริิยสังวร  ขนัติสังวร  กคื็อการที เมื อเรา
เขา้ใจทุกอยา่งแลว้  มีสติมีปัญญาตรงนั#นแลว้นี   มนักต็อ้งมีความเพียรในนั#น  ถา้เราทาํ



มุ่งมั นอยูต่รงนั#นกคื็อ  คาํวา่วริิยะนั นล่ะคือตวัสมาธิ  ความมุ่งมั นไม่ทิ#งงานนั นเอง  มนัจึง
เป็นวริิยสังวร  แต่การสาํรวมสังวรตรงนี# นี   สภาวธรรมมนัตอ้งทั#งหนกัทั#งเบามนัตอ้งเกิด  
เมื อมนัเกิดมามนัตอ้งใชอ้ะไร  ขนัติคือความอดทนนั นเอง  คือขนัติคือความสังวรนั นเอง  
เหตุนั#นสังวร ๕ ท่านจึงกล่าวไว ้ มนัมี ๕ ขอ้  เหตุนั#นสังวร๕ นี#พดูเป็นนามธรรม  แต่พดู
ถึงภาคปฏิบติักคื็อการสาํรวมกาย สาํรวมวาจา สาํรวมใจ  จะพดู  จะพดูไปเพื อประโยชน์
หรือเพื อโทษ  เพื อความเป็นของกหูรือตวัก ู  หรือเพื อการละของกตูวัก ู  จะทาํ  ทาํเพื อ
ประโยชนห์รือเพื อโทษ  ทาํเพื อละของกตูวักหูรือทาํเพื อเพิ มของกตูวัก ู จะคิดจะนึก  คิด  
คิดไปเพื อประโยชนห์รือเพื อโทษ  คิดไปเพื อของกตูวักอูหงัการมมงัการ ตณัหา ทิฏฐิ 
มานะ  หรือความโลภ ความโกรธ ความถือตวัถือตน ความลบลู่คุณท่าน ความมกัโกรธ  
จะคิดไปเพื อนั#นหรือวา่จะคิดดว้ยความไม่มีของกตูวัก ู  ละโลภโกรธหลง  ตวันี# ต่างหาก  
เมื ออะไรขึ#นมาสติสัมปชญัญะมนัจะตอ้งตามวจิยั ตามดู ตามรู้ ตามพิจารณามนั  เมื อตาม
รู้ตามพิจารณามนัยอ่มเห็นวา่ อนันี# เป็นไปเพื ออะไร  อนันี# เป็นไปเพื ออะไร  เพื อโลภ
โกรธหลง  หรือเพื อละโลภโกรธหลง  เมื อรู้วา่สิ งนี# เป็นไปเพื อโลภโกรธหลงกถ็ามดูวา่
เจตนาเรา  ปฏิบติัธรรมเพื อความทุกขห์รือเพื อความดบัแห่งทุกข ์  แลว้เราตอ้งการความ
ดบัแห่งทุกข ์  เราไปทาํเหตุคือโลภโกรธหลงคืออวชิชาเกิดขึ#น  ความทุกขจ์ะดบัไหม  
เมื อมีเหตุนี#อยูก่ต็อ้งมีผล  เมื อมีโลภโกรธหลงเป็นเหตุ  ความทุกขก์ต็อ้งเป็นผลตามมา  
เมื อโลภโกรธหลงดบั  ความทุกขก์ด็บั  เมื อมีสิ งนี#ยอ่มมีสิ งนี#   เมื อไม่มีสิ งนี#กย็อ่มไม่มีสิ ง
นี#   ใช่ไหม  เหตุนั#นน่ะแลว้กต็ามวจิยั  มนัมีสิทธิH ที จะโกรธ  มีสิทธิH ที จะหลง  เพราะมนัยงั
โลภโกรธหลงมนัยงัครอบงาํขนัธ์นี#อยู ่  อวชิชายงัครอบงาํขนัธ์นี#อยู ่  แต่ผูมี้ปัญญาให้
รู้เท่าทนัแลว้ละมนั  แมแ้ต่โลภโกรธหลงมนักไ็ม่ใช่ของเรา  พระองคเ์รียกว่าอวชิชาธาตุ  
มนัเป็นธาตุ  คาํวา่ธาตุกไ็ม่ใช่ของเรา  เป็นแค่สภาวธรรมอนัหนึ ง  ถา้เราเขา้ใจตรงนี# เป็น
เรื องง่าย  แมแ้ต่โลภโกรธหลง แมแ้ต่ขนัธ ์ ๕ ที กอบดว้ยอวชิชา  ขนัธ์ ๕ กย็งัเป็นกลาง  
แมแ้ต่ขนัธ์ ๕ นั#นสติปัญญาใช ้  ขนัธ์๕ กย็งัเป็นกลาง  เพราะมนัไม่เลือกที รักมกัที ชงั  
ไม่ไดว้า่ฉนัจะใหแ้ต่สติปัญญาใช ้  ฉนัไม่ใหอ้วชิชาใช ้  หรือมนัไม่เลือกวา่ฉนัใหแ้ต่
อวชิชาใช ้ ไม่ใหส้ติปัญญาใช ้ เมื อมนัใหท้ั#งสองฝ่าย  นั#นล่ะมนัไม่เลือกที รักมกัที ชงั  มนั
คือมนัความเป็นกลาง  คาํวา่เป็นกลางกไ็ม่ใช่ของใคร  แลว้เราจะไปกล่าวตู่วา่ขนัธ์ ๕  
เป็นของเราไดอ้ยา่งไร  เมื ออวชิชาใชอ้ยูค่วามเป็นกลางของขนัธ์ ๕ นั#นกย็งัไม่ไดห้ายไป
ไหน  เมื อไม่หายไปไหนเราจะกล่าวตู่จะไปเชื อว่าขนัธ์ ๕ นั#นเป็นของเราไดอ้ยา่งไร  



ตามที อวชิชามนัแสดงตวัอยูข่ณะนั#น  แค่นั#นล่ะมนัละความหลงที จะทาํตามมนัแลว้เห็น
ไหม  เมื อตดัเหตุมนัตรงนั#นแลว้  เมื อเท่าทนัมนัตรงนั#นแลว้  เหตุต่อกไ็ม่มี  สุดทา้ยจน
เมื อไหร่ที เราลบฟอร์แมตขอ้มูลในฮาร์ดดิสกห์มด  มนักไ็ม่มีเรื องที จะตอ้งเกิดแลว้  
ตราบใดที มนัยงัมีเรื องที เกิดอยู ่  กใ็หรู้้เท่าทนัวา่มนัแค่ขอ้มูลอนัหนึ งในฮาร์ดดิสก ์  เขา้ใจ
ยงั  มนักคื็อขนัธ์ ๕ อนัหนึ งไม่ใช่ของเรา  แมแ้ต่ความรู้สึกที เป็นตวัตน  ความรู้สึกที เป็น
ทุกขขึ์#นกไ็ม่ใช่เราทุกข ์  ตวัตนความรู้สึกที เป็นตวัตนกไ็ม่ใช่เรา  เป็นเรื องของขนัธ ์ 
เขา้ใจยงัเป็นเรื องของขนัธ์  คือรูปขนัธ์ เวทนาขนัธ์ สัญญาขนัธ์ สังขารขนัธ์ วญิญาณขนัธ ์ 
คาํวา่ขนัธ์นั#นเป็นอนตัตา เป็นของกลาง ไม่ใช่ของเรา  นี แลว้มนัจะออกช่องไหน  อาตมา
ใหปิ้ดมนัทุกช่องเลยเห็นไหม  มนัจึงเป็นเรื องง่ายนะ  ง่ายมากนะ  เพราะมนัออกช่อง
ไหนกใ็หเ้ครื องมือไปปิดช่องมนัไวห้มด  เมื อมนัไม่มีที ออกไม่มีช่องออก  เดีIยวมนักผ็อม
แหง้ตาย  ไม่มีอาหารกิน  เขา้ใจยงั  หือ  นี ทศันะใหฟั้งง่ายๆ  ทีนี#คนฟังไม่ง่ายเพราะอะไร  
เพราะคนนั#นไม่เอาธรรม  ไม่ใส่ใจในตวัเอง  ไม่รักตวัเอง  ไม่เคารพตวัเอง  ดูหมิ นเหยยีด
หยามตวัเอง  เพราะอะไร  เพราะไม่เคารพตวัเอง  ดูหมิ นเหยยีดหยามตวัเอง  ทาํไมถึงพดู
ประโยคนั#นโยมรู้ไหม  เพราะมนุษยส์มบติัเป็นสมบติัอนัเลิศอนัประเสริฐ  เป็นของที หา
ไดย้าก  นี# เป็นพุทธพจนน์ะ  ไม่ใช่อาตมาพดูเองนะ  มนุษยส์มบติัเป็นภูมิที จะเขา้สู่
สวรรคส์มบติั  พรหมสมบติั  นิพพานสมบติั  ภูมิอื นยากที จะเขา้ถึงได ้ แลว้เราเหยยีบย ํ า
ภูมินี# เพื อไปสู่อบายภูมิล่ะ  ดูหมิ นตวัเองไหม  เหยยีดหยามตวัเองไหม  หือ  เพราะเขาให้
มาแลว้วา่ ตน้ทุนตวันี#จะใหไ้ปสู่สวรรค ์ พรหมโลกหรือนิพพานแลว้แต่เจตนาเรา  แต่เรา
ไม่ไป  เอาไปนรก เอาไปสัตวเ์ดรัจฉาน เอาไปเปรตอสุรกาย  กเ็ลยเหยยีบย ํ าของที มีค่า
เหมือนไก่ไดพ้ลอย  กคื็อเหยยีดหยามตวัเองดูหมิ นตวัเอง  คนที ดูหมิ นตวัเองเหยยีดหยาม
ตวัเองไดแ้ลว้จะหาใครเคารพคนนั#น  มนุษยก์ไ็ม่เคารพเทวดากไ็ม่เคารพ  เพราะเขาไม่มี
สติปัญญา  ไม่เห็นคุณค่าของมนุษยส์มบติั  พดูโดยสมมติวา่ตวัเอง  จริงๆไม่ใช่ตวัเอง  
แต่พดูโดยสมมติ  คือสมบติัอนัหนึ ง  ขนัธ์ ๕ ตวันี# เกิดขึ#นมาดว้ยสมบติัอนัหนึ ง  ดว้ยบุญ
กศุลอนัหนึ งเฉยๆ  มีเหตุเป็นแดนเกิดอีก  เขา้ใจยงัทีนี#   เหตุนั#นถา้เราเขา้ใจอยา่งนี#จง
พยายามฝึกสติใหม้าก  จะเดินจะเหินจะคูจ้ะเหยยีดใหต้ามระลึกรู้หมด  แลว้เอาความเห็น
ที ถูกตอ้งเขา้ไป  เท่านั#นน่ะ  รู้สิ งใดไม่ใช่ของเรา  รู้ไม่ใช่เพื อยนิดียนิร้าย  รู้ทุกอยา่ง
เพื อใหรู้้แค่เหตุปัจจยัของสภาวธรรมนั#น  ใหป้ฏิบติัใหเ้หมาะสมต่อสภาวธรรมนั#นหรือ
สถานการณ์นั#น  ไม่ใช่เพื อยนิดียนิร้าย  นั#นล่ะรู้นั นล่ะเป็นกลาง  ไม่มีของใคร  เขา้ใจ



ไหม  เหตุนั#นใหร้ะลึกแค่นี#   แค่ระลึกแค่นี# เท่านั#นแลว้มนัจะปะทะปะทงัทุกอยา่งไปหมด  
แลว้ใหรู้้วา่ขนัธ์ ๕ เป็นของกลาง  แมแ้ต่มนัโลภโกรธหลงขึ#นมากไ็ม่ใช่ของเรา  อยา่ตาม
มนั  เป็นผูดู้อยา่งเดียว  คือตวัสตินั นเอง  สติจะทาํหนา้ที ระลึกรู้ทั#งกุศลและอกศุล  แลว้ก็
ไม่ลงไปเล่นทั#งกศุลและอกศุลนั#นเป็นสัมมาสมาธิ  แลว้จะเห็นความจริงของกศุลและ
อกศุลทั#งหลาย  มีความเกิดขึ#นเป็นธรรมดา  มีความดบัไปเป็นธรรมดา  เกิดขึ#นตามเหตุ
ปัจจยั  ดบัไปไปตามเหตุปัจจยัที มนัดบั  จึงเป็นอนตัตา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่
ตวัตนของเรา  เมื อเห็นเช่นนี#   จิตจะปล่อยวางของกตูวักไูปเรื อยๆ  เห็นตรงไหนมนักว็าง
ตรงนั#น  เห็นตรงไหนมนักว็าง  ยิ งวางเท่าไหร่ยิ งเบาเท่านั#น  สติปัญญายิ งเบิกบาน ยิ ง
แจ่มใส ยิ งละเอียด ยิ งสว่างขึ#นมากเท่านั#น  เขา้ใจยงั  วนันี#พดูแลว้พอแลว้นะ  จะไดฉ้นั
ขา้ว. 


