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พระอาจารยว์ชิยั  กมัมสุทโธ   ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ (เชา้) 

 
 วนันี� เป็นวนัที� ๒๒ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๒  วนันี� ไดป้ลูกตน้โพธิ#   โพธิ# มา
จากอินเดียเขาเอามาให ้ เอาเมลด็พนัธุ์มาปลูก  อนันี�สมมติวา่วนัดบัล่ะ  อาตมาเกิดมา ๔๙ 
ปีเต็มพอดีวนันี�   ทีนี� ดูสิเขาจะให้ปลูกวนัไหน  เลยบอกชีรุ่งว่า  วนันี� ลองดูสิวนันี� พระ
อาทิตยท์รงกลดไหม  เมื�อวานเขาวา่จะปลูกเมื�อวาน  เราไม่ไดถื้อวนัหรอก  แต่โดยสมมติ
วนัเสาร์  วนัเสาร์นี� คือเสาหลกั  มนัตรงกบัวนัเสาร์พอดี  เหตุนั�นนี�ดูสภาวธรรมเขาจะให้
ปลูกวนันี�   พระอาทิตยเ์ขาทรงกลดตั�งแต่เชา้  กลบัมาบิณฑบาตก็เห็นแลว้  เหตุนั�นนี�เขา
เป็นของเขาเอง  ธรรมชาติเขาเป็น  เขาคงจะใหเ้ราปลูกตั�งแต่เชา้นี�ล่ะ  กเ็ลยเอาล่ะฤกษ ์๘ 
โมง  ทาํไมตอ้งรอ ๘ โมง เพราะอะไรรู้ไหม  พอ ๘ โมงนี�เขาเคารพธงชาติ  คาํว่าเคารพ
ธงชาตินี�คืออะไร  คือความเคารพนั�นเอง  เป็นเวลาที�สมมติคนทั�งประเทศนี�  เขาให้
เคารพธงชาติ  เคารพธงชาติใหรู้้คุณของชาติคือแผ่นดินนั�นเอง  ที�เราไดอ้าศยัไดอ้ยู ่ ให้
รู้คุณของแผ่นดิน  ตน้โพธิ# จะปลูกไดจ้ะงอกงามไดก้็ตอ้งอาศยัแผ่นดิน  แผ่นดินเป็นคุณ
เป็นเหตุเป็นปัจจยัต่อตน้โพธิ#   เหตุนั�นนี�จิตใจของมนุษยเ์หมือนกนั  ถา้มีความเคารพ  
เป็นเหตุแห่งความเจริญ เพราะจิตที�มีความเคารพรู้คุณเป็นจิตที�อ่อนโยน  เป็นจิตที�เป็น
กุศล  เป็นจิตที�พร้อมที�จะรับธรรมะ  จิตที�ไม่มีความเคารพเป็นจิตที�หยาบกระดา้ง  เป็น
จิตที�ยงัไม่พร้อม  เหมือนผา้ที�ยงัไม่ซกัไม่เรียบร้อย  กย็งัไม่พร้อมที�จะรับนํ� าฝาดยอ้มเป็น
สี  ฉนัใดกฉ็นันั�น  เหตุนั�นพระผูมี้พระภาคเจา้จึงบอก  ธรรมที�ทาํใหเ้จริญ  ธรรมที�ทาํให้
พระเสขะ  คือผูย้งัศึกษาอยูเ่จริญถึงมรรคผลนิพพานได ้ ธรรมนั�นคือ ๑.มีความเคารพใน
พระพุทธเจา้หรือไม่  ๒.มีความเคารพในพระธรรมหรือไม่  ๓.มีความเคารพในพระสงฆ์
หรือไม่  ๔.มีความเคารพในการศึกษาหรือไม่  ๕.มีความเคารพความไม่ประมาทหรือไม่  
๖.มีความเคารพในการปฏิสันถารหรือไม่  การปฏิสันถารคือการปฏิสัมพนัธ์กนันั�นเอง  
ถา้ผูใ้ดที�มีความเคารพในการปฏิสันถาร  นั�นล่ะคือลดทิฏฐิมานะหมด  ไม่ถือเขาถือเรา  
คาํว่าไม่ถือเขาถือเรานั� นคือไม่มีอัตตาแล้ว  เหตุนั� นทิฏฐิมานะ  มันต้องมีทิฏฐิคือ
ความเห็นเกิดขึ� นก่อน  เหตุนั� นความเห็นตัวนี�   มันเป็นตัวที�จะต้องพิจารณาให้ดี  
ความเห็นตวันี� นี�  พระผูมี้พระภาคเจา้บอกว่า  ธรรมที�ทาํให้เนิ�นชา้ คือตณัหามานะทิฏฐิ  



ทิฏฐิคือความเห็น  ถา้เห็นโดยคาํว่าทิฏฐิตวันี� เป็นความเห็นที�ผิด  ถา้ความเห็นที�ถูกท่าน
เรียกวา่สัมมาทิฏฐิ  เพราะฉะนั�นเวลารู้สิ�งใดขึ�นมา  มนัจะมีความเห็นขึ�น  เมื�อรูปกระทบ
ตา  เสียงกระทบหู  กลิ�นกระทบจมูก  รสกระทบลิ�น  เย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกาย  
แม้แต่ธรรมารมณ์กระทบใจ  เขาเรียกผสัสะ จะต้องมีความรู้เกิดขึ� น  ความรู้นั�นจะ
ประกอบดว้ยวญิญาณขนัธ์กบัสัญญาขนัธ์ที�หมายใหจิ้ตรู้  เมื�อสัญญาขนัธ์ทาํหนา้ที�หมาย
ใหจิ้ตรู้  วญิญาณขนัธ์รู้ขึ�นมาแลว้  มนัจะมีความเห็นออกมา  ความเห็นนี�จะดาํเนินไปใน
ทิศทางใดกขึ็�นกบัสิ�งที�เขาเรียนรู้มา  ขึ�นกบัสิ�งที�เขาเรียนรู้มา  เอา้ สังเกตง่ายๆ  ไม่ตอ้งเอา
อดีตชาติหรอก  มนัยาวไกลไปมนัไม่เห็น  เอาปัจจุบนัชาตินี�  เราสังเกตตั�งแต่เด็ก  ใคร
เคยอยู่กบัเด็กเคยเลี� ยงเด็กตั�งแต่เกิด  เด็กเมื�อเกิดแรกเกิดขึ�นมาเขาจะตอ้งเรียนรู้  เวลา
ร้องไห้ไดกิ้นนมเขาก็จะรู้ว่า  เขาตอ้งร้องไหเ้วลาเขาหิว  พ่อแม่ก็จะเอานมใหกิ้น  เด็กก็
จะเรียนรู้การสัมผัสจากพ่อแม่  เรียนรู้การได้ยินจากพ่อแม่  เรียนรู้การเห็นจาก
สิ�งแวดลอ้มทั�งหมด  พ่อแม่กจ็ะบอกว่า  ทาํอยา่งนี� ถูกหรือไม่ถูก  หรือแสดงอาการอยา่ง
นี�แสดงความรัก  แสดงอาการอยา่งนี�แสดงความไม่พอใจ  เด็กกจ็ะเรียนรู้อยูต่ลอด  แลว้
ไม่พอเด็กยงัเรียนรู้สัมผสักบัสิ�งภายนอก  สังเกตง่ายๆหลานอาตมานี�ปิG กฮง  มนัจะไป
สัมผสันั�นสัมผสัในรูปนั�นสัมผสัดู  เขากาํลงัเรียนรู้ขบวนการตรงนั�นอยู ่ นั�นล่ะเมื�อรู้ทุก
อยา่งสัญญาขนัธ์จะทาํหนา้ที�ของมนัอยู ่ มนัทาํหนา้ที�เมื�อรู้ขึ�นมามนัสัญญาขนัธ์หมายรู้ยงั
ไม่พอมนัยงัหมายจาํ  เมื�อมนัจาํมนักอ็าศยัความจาํตรงนั�นยงัมาหมายใหรู้้อีก  ว่าสมมติที�
รู้นั� นเป็นอย่างไร  นี�มันเรียนรู้อย่างนี� ขึ� นมา  แต่ละอย่างแต่ละลักษณะมันจึงก่อเกิด
ความเห็นเกิดขึ�น  เพราะนั�นสังขารนี� อาศยัสัญญามาใชง้าน  เหมือนเรื�องราวยกตวัอย่าง  
อย่างเราเขียนหนังสือ  เมื�ออ่านหนังสือรู้เรื� องราวได้  เรื� องราวที�รู้ได้นั�นล่ะ  อาศยัตวั
พยญัชนะสระ  คือตวัหนงัสือนั�นเอง  ตวัภาษานั�นเอง  มาต่อเรียงกนัเป็นคาํๆไป  จึงเป็น
ภาษาขึ�นเป็นเรื�องราวขึ�นมา  เรื�องราวนั�นอาศยัตวัอกัษรพยญัชนะ  อย่างเช่น  ฉันจะไป
กรุงเทพ  มนักใ็หรู้้เรื�องราวว่า  เรามีจุดประสงคจ์ะไปกรุงเทพ  แต่เรื�องราวนั�นรู้ไดอ้าศยั 
ฉ.ฉิ�ง  ไมห้ันฯ  น.หนู  จ.จาน  สระอะ  สระไอ  ป.ปลา  ก.ไก่  สระอุ  ง.งู  สระเอ  ท.
ทหาร  พ.พาน  เหตุนั�นเรื� องราวนั�นรู้ขึ� นได้อาศยัพยญัชนะสระตัวนี�   สังขารขันธ์ก็
เหมือนกนั  อาศยัสัญญาซึ� งเป็นตวับนัทึกขอ้มูลต่างๆไวม้าทาํงาน  เหตุนั�นความเห็นทุก
อย่างเกิดขึ�นแลว้ก็ดบัไป  มีเหตุเป็นแดนเกิด  มีการเรียนรู้นั�นเอง  การสะสมความรู้นั�น  
ไม่ว่าจะสะสมความรู้นั�นเป็นความรู้ที�ถูกตอ้งหรือเป็นความรู้ไม่ถูกตอ้งก็ตาม  ก็จะเกิด



การสะสมเรียนรู้มาตลอด  จึงออกมาเป็นความเห็น  นี�จึงออกมาเป็นความเห็น  ความเห็น
เหล่านี� เกิดขึ�นแลว้กด็บัไป  เหตุนั�นเราให้รู้ว่า  ความเห็นเหล่านี� เกิดขึ�นไดอ้ย่างไร  นี�เรา
สาวตั�งแต่แรกเลย  ตั�งแต่เกิดขึ�นมา  อะแว้ๆ  ขึ�นมา  ก็เกิดการเรียนรู้ขึ�น  เกิดการจาํขึ�น  
เกิดเป็นความเห็นขึ�นมาแต่ละอย่างๆ  ยาวไปออกจากความเห็นนั�นก็จะเป็นวฒันธรรม  
เป็นประเพณีของสังคมนั�นๆ  ของหน่วยงานนั�นๆ  เอาเรื�องของครอบครัวก่อน  เป็น
วฒันธรรมประเพณีของครอบครัว  ออกมาเป็นวฒันธรรมประเพณีของหน่วยงานนั�นๆ  
ออกมาเป็นวฒันธรรมประเพณีของสังคมนั�นๆ  ออกมาเป็นวฒันธรรมประเพณีของ
ประเทศชาตินั�น  นี�ความรู้ความเห็นเหล่านี�มนัเกิดจากการเรียนรู้ทั�งหมด  เมื�อเรารู้แลว้ว่า
มันมีเหตุเป็นแดนเกิด  เหตุคือรูปกระทบตา  เสียงกระทบหู  กลิ�นกระทบจมูก  รส
กระทบลิ�น  เยน็ร้อนอ่อนแขง็กระทบกาย  แมแ้ต่ธรรมารมณ์กระทบใจ  มนักจ็ะเกิดการรู้  
เกิดการหมายรู้เกิดการจาํ  เกิดการบนัทึกเกิดการเรียนรู้ไว ้ เป็นเหตุทบัถมกนัไม่รู้กี�รอบ
ต่อกี�รอบ  นบัไม่ถว้นตั�งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบนันี�   เหตุนั�นนี�ความรู้ความเห็นทั�งหมดที�
ออกมา  จึงเป็นสิ�งที�เกิดจากการเรียนรู้ในอดีต  เป็นเหตุต่อเนื�องมา  ทีนี� นี�ความรู้เหล่านั�น
ถูกหรือผดิกย็งัไม่รู้อีก  แต่ใหรู้้ความจริงวา่  ความรู้ความเห็นที�จะเกิดขึ�นแลว้กต็อ้งดบัไป  
มีเหตุเป็นแดนเกิด  เหตุนั�นความเห็นนั�นจะเป็นของเรา เป็นเรา เป็นตวัตนของเราได้
อยา่งไร  ความรู้นั�นจะเป็นของเรา เป็นเรา เป็นตวัตนของเราไดอ้ยา่งไร  เพราะมนัมีเหตุ
เป็นแดนเกิด  เมื�อเรารู้เช่นนี� แลว้ไม่ว่ามีความเห็นอะไรออกมา  รูปกระทบตา  เสียง
กระทบหู  กลิ�นกระทบจมูก  รสกระทบลิ�น  เย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกาย  แม้แต่
ธรรมารมณ์กระทบใจ  เมื�อรู้ขึ�นมามีความเห็นขึ�นมา  เราตอ้งใชส้ติปัญญาให้เท่าทนัใน
ความรู้ความเห็นเหล่านี�   เท่าทนัวา่สิ�งเหล่านี� คืออะไร  เที�ยงหรือไม่เที�ยง  เป็นของเราไหม  
เมื�อเราไม่ติดไม่ขอ้งในความรู้เหล่านี�   ไม่ว่าจะทาํกิจการอะไร  มนัเลยเป็นไปตามหนา้ที�  
หน้าที�ผูน้าํเขาให้ทาํอะไรก็ทาํไปตาม  จะไม่มีความขดัแยง้  ถา้ใครยงัมีความขดัแยง้มี
ความเห็น  มนัจะผิดหนา้ที�ทนัที  นั�นคืออะไร  นั�นล่ะคือติดความเห็น  ทิฏฐิ  มนัจึงไม่
ยอมขึ�นมา  ตวันั�นล่ะคือตวัมานะ  หรือเมื�อมนัเห็นขึ�นมา  มนัชอบใจมนักอ็ยากไดม้นัเลย
เป็นโลภะ  มนัไม่ชอบใจมนัอยากผลกัไสมนัก็เลยเป็นโทสะ  ความไม่รู้เท่าทนัไม่รู้ซึ� ง
เหตุแห่งความเกิดแห่งความรู้และกบัความเห็นเหล่านี�   ความไม่รู้ความจริงว่า  ความรู้
ความเห็นเหล่านี� มีเหตุเป็นแดนเกิด  เกิดขึ�นแลว้กด็บัไป  เมื�อมีเหตุเกิดกเ็กิด  เมื�อเหตุดบัก็
ดบัไป  ไม่มีอะไรเป็นของเรา เป็นเรา เป็นตวัตนของเรา  เมื�อไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตวัตน



ของเราแลว้  จะไปตามมนัไปทาํไม  มนัเห็นอะไรขึ�นมาจะไปทาํตามความเห็นเหล่านั�น  
โดยไม่ไดใ้ชส้ติปัญญาพิจารณา  มนักเ็ลยเป็นสมมติสัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา  เป็นของเรา 
เป็นเรา เป็นตวัตนของเรา ครอบงาํอยู่ในความรู้ความเห็นเหล่านี� ตลอด  นั�นเรียกว่า
อวิชชาเกิด  อวิชชาจะก่อเกิดอยู่ตรงนี� ตลอดเวลา  เมื�อสติปัญญาไม่เท่าทนัในปัจจุบนั
ธรรมขณะนั�น  ถา้สติปัญญา  สมาธิคือความตั�งมั�น  เมื�อสติสมาธิปัญญา  เชือก ๓ เส้น
รวมเป็นเส้นเดียวเท่าทนัในแต่ละขณะจิต  บุคคลนั�นจะไม่มีเลย  ขดัเคืองก็ไม่มี  เพราะ
มนัไม่มีเรื�องให้ขดัเคือง  เพราะอะไร  เพราะความรู้ความเห็นรู้แลว้ว่ามนัเกิดจากอะไร  
แลว้มนัมีอะไรเป็นเหตุเกิด  แลว้ดบัไปอย่างไร  ในเมื�อมนัไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่
ตวัตนของเราจะไปขดัเคืองเพื�ออะไร  ความรู้ความเห็นเหล่านั�นกไ็ม่ใช่ของเรา  มนักเ็ห็น
ไปอยา่งนั�น  เห็นถูกเห็นผดิ  สติปัญญารู้เท่ามนัแลว้  มนัเห็นผิดกว็างมนั  กไ็ม่ตามมนั  ก็
เลยไปทาํแต่หนา้ที�  เพราะฉะนั�นจะมีความโลภก็ไม่มี  จะมีความหลงก็ไม่มี  เมื�อไม่มี
ความโลภความโกรธความหลงคนนั�นจึงเป็นผูว้่าง่ายสอนง่าย  คือไม่มีทิฏฐิ  ไม่มีมานะ
นั�นเอง  จะทาํอะไรก็คอยดูเหตุปัจจยัว่าเขาจะให้ทาํอะไร  เหตุปัจจยันั�นเขาจะให้ทาํ
อยา่งไรเรากท็าํไปอยา่งนั�น  ทาํไปตามเหตุปัจจยัที�ธรรมะขณะปัจจุบนันั�นจะใหท้าํอะไร  
มีเหตุอะไรใหท้าํก็ทาํไปตามเหตุตรงนั�น  เมื�อไม่มีเหตุให้ทาํกไ็ม่ตอ้งทาํ  อนันี� เรื�องของ
สมมติที�ตอ้งอาศยัเขาอยู่  เมื�อตอ้งอาศยัอยู่ในสังคม  นี�ธาตุขนัธ์ยงัอยู่ก็ตอ้งกระทาํ  แต่
กระทาํไปด้วยความไม่มีของกูตวักู  ทาํไปตามเหตุปัจจยัลว้นๆ  คนนั�นจึงรู้จกัหน้าที�  
ธรรมะจึงเป็นหนา้ที�  รู้จกัหนา้ที�  จึงเป็นความอ่อนนอ้มอ่อนโยนถ่อมตนโดยอตัโนมติั  
ไม่ใช่เสแสร้งถ่อมตน  จึงเป็นผูว้า่ง่ายสอนง่ายโดยอตัโนมติั  อุปกิเลสทั�ง ๑๖ จึงเกิดไม่ได ้ 
เพราะเขารู้ความจริงเห็นความจริงแลว้  ทาํไปตามเหตุปัจจยัตามสภาวธรรม  เหมือน
อาตมาพูดให้ฟังเคยเล่าใหฟั้งอยูน่ะ  จะไปซื�อหนงัสือ  รักพงศก์บ็อกว่าวดัไม่มีที�จอดรถ  
ที�เราจอดอยูจ่อดที�เสาชิงชา้เขาเกบ็เงินเรียบร้อยแลว้  ยงัมีเวลาจอดทิ�งไดอี้กหลายชั�วโมง  
ทีนี� จะไปวดัมหาธาตุฯซื�อหนังสือ  ถ้าไปซื�อแลว้นี�ก็ต้องยอ้นกลบั  เสียเวลาเท่าไหร่  
กรุงเทพนี�ไม่ใช่ง่ายๆรถมนัติด  นั�งแทก็ซี�กจ็ริง  เหตุนั�นจึงพิจารณาดูว่า  ใหไ้ปเลยไปซื�อ  
เขาก็บอกไม่มีที�จอดรถ  ก็ให้ไปจอดวดัมหาธาตุฯนั�นล่ะ  วดัมหาธาตุฯก็ไม่มีที�จอดอีก  
เขาแยง้ฉัน  ไม่มีก็ไป  เรานึกอยูใ่นใจพิจารณาลึกๆอยู่ในใจว่า  ถา้ไม่มีที�จอดรถฉนักไ็ม่
ซื�อ  กแ็ค่นั�นจบ  กลบั  พอไปแลว้กไ็ม่มีที�จอดรถจริงๆ  จนเลี�ยวจะกลบัมามนักมี็คนัหนึ�ง
ที�เลี�ยวออก  ถอยออกมาแลว้กม็าขวางหนา้ใหเ้ราไปจอดแทนเขาดว้ย  เขายอ้นศรดว้ยนะ  



ถา้เขาไม่ยอ้นศรเราออกแลว้  เขายอ้นมาขวางใหเ้ราไปจอดแทนเขา  ดูซิสภาวธรรม  เขา
จดัที�จอดรถให้หมด  เราจึงได้ไปซื�อหนังสือ  เหตุนั�นนี� เราไปโดยธรรมลว้นๆมนัจึง
อศัจรรย ์ ธรรมะมนัอศัจรรย ์ เราไปดว้ยความไม่เอา  ไปตามเหตุปัจจยัลว้นๆ  ไม่ไดท้าํ
ดว้ยตณัหา  มนัจึงอศัจรรย ์ คนที�ไปดว้ยจึงอศัจรรย ์ เพราะอะไร  มนัเป็นสภาวะที�แปลก
มาก  เหตุนั�นทาํอะไรให้พิจารณา  ยิ�งละของกูตวักูยิ�งไม่เอาเท่าไหร่  ยิ�งรู้เท่าทนัความรู้
ความเห็นเท่าไหร่  สติปัญญายิ�งแตกฉาน  ส่วนใหญ่เราไปเอาความเห็น  เพราะเรายดึว่า
ความเห็นนี� เป็นของเรา  เมื�อมันรู้ขึ� นมันจะเห็น  มีความเห็นออกมาตลอด  เมื�อมี
ความเห็นขึ�นมาตลอด  มนัยึดว่าความเห็นเป็นของเรา  ดีก็ดีไป  ไม่ดีกไ็ม่ดีไป  ตามมนั
ไปตลอด  เลยไม่ทิ�งทั�งคู่  เขาแค่อาศยัความเห็น  ความเห็นนั�นถา้ถูกตอ้งตรงต่อเหตุปัจจยั
ปัจจุบนันั�นกท็าํไป  ถา้ไม่ถูกตอ้งไม่ตรงต่อเหตุปัจจยันั�นความเห็นนั�นจะดีแค่ไหน  เขาก็
ไม่เอา  เพราะมนัเป็นโมหะ  มนัเป็นของกตูวักอูยูต่ลอด  มนัยดึความเห็นเป็นกเูห็น  มนั
จึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์  ไม่ตรงตามสัจจธรรมความจริง  เหตุนั�นการปฏิบติัธรรมไม่ใช่
ยากนะ  อยู่ที�เราใส่ใจตวัเราหรือไม่  อยู่ที�เราใส่ใจตวัเราไหม  เราตอ้งการอะไร  ถา้เรา
ตอ้งการความพน้ทุกขจ์ริงๆ  ท่านก็ให้วิจยัความรู้ความเห็นนี�  ให้รู้ว่ามนัไม่ใช่ของเรา 
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา  มนัจะเห็นอะไรขึ�นมาสติตอ้งนะ  และตอ้งหดัเป็นผูว้่าง่าย
สอนง่ายเป็นผูที้�ยอม  ถา้ใครไม่ยอม  คนนั�นน่ะยากที�จะรู้เห็นธรรมะ  เพราะความไม่ยอม
นั�นล่ะคือตวัดื�อด้าน  คือตวัมานะนั�นเอง  ตวัมานะนั�นเอง  ตวัมานะนั�นล่ะตวัมนั  ตวั
อวชิชานั�นเอง  เราปฏิบติัเพื�อพน้จากกองทุกข ์ อวิชชาเป็นเหตุใหเ้กิดสังขาร  สังขารเป็น
เหตุใหเ้กิดวญิญาณ  จนสุดทา้ยเป็นเหตุใหถึ้งทุกขน่์ะ  นั�นล่ะอวิชชานั�นล่ะทาํใหเ้กิดทุกข ์ 
ถา้เราจะพน้จากกองทุกขล่์ะ  ก็ตอ้งยอมละอวิชชา  ยอมละอวิชชา  ถา้ไม่ยอมละอวิชชา
แลว้จะพน้ทุกขไ์ดอ้ยา่งไร  มนักเ็ลยขดัแยง้กนัอยูใ่นตวัเอง  อยากจะพน้ทุกขด์ว้ยอวิชชา  
มนักเ็ลยเป็นไปไม่ได ้ มนัขดัแยง้กนัอยูใ่นตวัของมนั  มนัไม่เป็นสายเดียวกนั  เหตุนั�นก็
ตอ้งยอม  เพราะธรรมชาตินั�นนี�มนัเกิดแลว้ตอ้งแก่เจ็บตาย  ร่างกายนี� เกิดมาแลว้ตอ้งแก่
เจ็บตาย  บงัคบัไม่ให้มนัไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไหม  เมื�อบงัคบัไม่ไดน้ั�นล่ะตอ้งยอม  
ยอมรับความจริงว่ามนัตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายกใ็ห้มนัซะ  มนัจึงไม่มีความทุกขน์ั�นเอง  
ถา้ไม่ยอมรับมนั  อนันี� เป็นเรื�องมหพัภาค  แต่เรื�องจุลภาคคือขณะทุกความรู้ความเห็นที�
เกิดขึ�นมา  ทางตาหูจมูกลิ�นกายใจ  ทุกขณะที�เกิดขึ�นมา  มนัจะมีความเห็นขึ�นมา  ก็ตอ้ง
ยอมอีก  ยอมเพื�อจะละความเห็นเหล่านั�น  เหตุนั�นใครยงัว่ายากสอนยาก  ใครยงัมีปัญหา



เกิดมาก  แสดงคนนั�นมีโมหะมาก  เท่านั�นล่ะ  จะไปโทษคนอื�นไม่ถูกหรอก  ยิ�งโทษคน
อื�นยิ�งโมหะมาก  เพราะไม่รู้เหตุคืออวิชชาทาํใหเ้กิดสังขาร  ใหคิ้ดผิดใหพู้ดผิดใหท้าํผิด
นั�นเอง  เขาเรียก กายสังขาร วจีสังขาร มโนสังขารนั�นเอง  นั�นล่ะอวิชชานั�นล่ะทาํใหเ้กิด
สังขาร ๓  คือการคิดผิด  การพูดผิด  การกระทาํที�ผิดนั�นเอง  ความคิดที�ผิดมนัจะออกมา
ในความเห็น  นี�มนัจะคิดอยา่งนั�นเห็นอยา่งนี�   เหตุนั�นนี�ถา้ไม่ใชส้ติปัญญาตามดูมนั  ตาม
ดูมนั  ตามวจิยัมนั  ที�มนัคิดขึ�นมา  มนัจะพูดขึ�นมา  มนักระทาํขึ�นมา  มนัมีอะไรเป็นเหตุ
เป็นปัจจยั  การคิดมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยั  ความเห็นนี� มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยั  การ
พดูนี� มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยั  การกระทาํนี� มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยั  แลว้ทาํไปแลว้คิด
ไปแลว้พูดไปแลว้ผลมนัคืออะไร  ตอ้งให้รู้เหตุรู้ผล  ถา้รู้เหตุรู้ผลตรงนี� แลว้มนักจ็ะรู้ว่า  
มนัคืออะไร  แลว้จะปฏิบติักบัสิ�งเหล่านี� อย่างไร  นี�ตวันี� ต่างหาก  ตอ้งพิจารณาให้มาก  
พิจารณาใหม้ากใชส้ติใหม้าก  หดัระลึกหดัพิจารณา  แลว้ตอ้งมีสมาธิคือความตั�งมั�น  ตั�ง
มั�นต่อสัจจธรรมคือความจริง  ตั�งมั�นต่อเจตนาที�เราจะไปเพื�อความพน้ทุกข ์ เมื�อมนัผิด
เจตนา  ผดิไปเราตอ้งยอมละ  ถา้ไม่ยอมละนั�นล่ะตวัตั�งมั�นตวัสมาธิไม่มี  มนัลงไปเล่นใน
สิ�งที�ถูกรู้หมด  ในอารมณ์นั�นเอง  เมื�อมนัลงไปเล่นในอารมณ์  จิตนั�นไม่เป็นกลาง  ผู ้
พิพากษาเขา้ขา้งแลว้  แลว้การตดัสินกไ็ม่ยติุธรรมนั�นเอง  เหตุนั�นตอ้งใชส้ติใชปั้ญญาให้
มาก  แลว้ก็ตอ้งใช้สมาธิคือความตั�งมั�นแห่งจิตนั�นเอง  ถา้ ๓ ส่วนนี� ไม่รวมเป็นกลม
เกลียวเป็นเนื�อเดียวกนั  กย็ากที�จะเห็นธรรมะ  ยากที�จะเขา้ใจธรรมะ   ๓ ส่วนนี� เกิดขึ�นได้
อยา่งไร  กต็อ้งเกิดขึ�นจากการฝึกการหดั  เราตั�งความเห็นไวถู้กตอ้งว่าเราจะไปเพื�ออะไร  
ปฏิบัติเพื�ออะไร  แล้วเราก็ตั� งความเพียรไวถู้กต้อง  เพียรระลึก  เพียรสังเกต  เพียร
สาํเหนียก วา่มนัเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องเราไหม  ไม่วา่คิดไม่วา่พดูไม่วา่กระทาํ  มนั
จึงจะเห็นสิ�งที�มนัซ่อนเร้นอยูน่ั�น  ตะแกรงนั�นจึงจะละเอียด  ที�จะร่อนทรายละเอียดออก
ได ้ ถา้ตะแกรงเนื�อมนัห่างมาก  มนัก็ร่อนทรายละเอียดออกไม่ได ้ เหตุนั�นตอ้งวิจยัมนั
ตลอด  สังเกตมนัตลอด  สําเหนียกมนัตลอด  เราตอ้งตั�งไวต้รงนั�น  ความตั�งมั�นอยู่ตรง
นั�นล่ะมนัจะทาํใหส้ัมมาสมาธิเกิด  ความเห็นที�ถูกตอ้งนั�นมนัเป็นสัมมาทิฏฐิ  มนัจะตอ้ง
ใหเ้กิดสัมมาสติใหเ้กิดหมด  ทุกอยา่งมนัจะกลมเกลียวรวมกนัอยูต่ลอด  ช่วยเหลือซึ�งกนั
และกนัในธรรมตรงนั�น  มนัไม่ไดแ้ยกกนักระทาํงาน  ถา้เราตั�งไม่ถูกตั�งแต่ทีแรก วาง
ความเห็นไม่ถูกแลว้  ก็ไปไม่ถูกตั�งแต่ตน้  ก็เลยหลอกตวัเองอยู่ตลอด  ว่าฉันตอ้งการ
ความพน้ทุกข ์ แต่ฉันสามารถทาํเหตุให้เกิดทุกขไ์ด ้ มนัก็เลยเป็นแบบนั�น  มนัเลยเป็น



อหงัการมมงัการตลอด  จึงไม่ตรงกบัเจตนา  จึงหลอกตวัเอง  ปัญหาจึงเกิดขึ�นกบัตวัเอง  
เกิดขึ�นต่อสังคม  ต่อผูอื้�นนั�นเอง  เหตุนั�นวนันี�พูดให้ฟังใหไ้ปขบคิดพิจารณาดูสิ  ใหล้ะ
ความรู้ความเห็นนั�นเอง  ที�เป็นของกูตวักูออกไป  ถา้ละหมด  ทาํไมจึงตอ้งว่าง่ายสอน
ง่าย  ทาํไมตอ้งไม่มีทิฏฐิมานะ  ทาํไมตอ้งไม่โกรธ  ทาํไมตอ้งไม่โลภ  ทาํไมตอ้งไม่หลง  
ก็พูดให้ฟังหมดแลว้  เมื�อมนัเห็นความจริงของสิ�งเหล่านี�หมด  มนัก็เลยไม่มีสิ�งเหล่านี�   
เพราะสิ�งเหล่านี�มนัไม่มีจริง  มนัเป็นความหลงการเรียนรู้ที�ผิด  การจาํมาที�ผิด  ความเคย
ชินที�ผิด  มนัไม่ใช่สิ�งที�ถูกตอ้ง  เพราะสิ�งเหล่านั�นยงัไม่ถูกการกลั�นกรองดว้ยสติปัญญา  
เหมือนนํ� า  เอานํ� ามายงัไม่เกิดการกลั�นเอานํ� าบริสุทธิ# ออกมา  นํ� านั�นจึงเป็นนํ� าที�ขุ่นเป็น
นํ�าโคลน  ความรู้ทั�งหมดที�เราเรียนรู้มากเ็หมือนนํ� าขุ่นนํ� าโคลน  จึงตอ้งมากลั�นเอานํ� าใส
บริสุทธิ# ออก  การจะกลั�นนํ� าใสบริสุทธิ# ออกตอ้งอาศยัเครื�องกลั�น  เครื�องมือที�จะมากลั�น
นํ� าให้ใสบริสุทธิ# ออกได้  ตอ้งอาศยัสติสมาธิปัญญานั�นเอง  อาศยัความเห็นที�ถูกตอ้ง  
พระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัส  “สัมมาทิฏฐิเป็นเบื�องตน้ของกุศลธรรมทั�งหมด  อวิชชาเป็น
เบื�องตน้ของอกุศลธรรมทั�งหมด”   เหตุนั�นการวางความเห็นให้ถูกตอ้ง  จึงเป็นเริ�มตน้
ของสัมมาทิฏฐิ  จึงเป็นเริ�มตน้ของการใชส้ติปัญญานั�นเอง  นั�นใหเ้ขา้ใจใหถู้ก  ใครยงัมี
สิ�งใดที�คา้งคาอยู่ในจิตในใจ  ให้รีบขนมนัออกซะ  ใครยงัมีสิ�งใดคา้งคาในจิตใจ  ใหรี้บ
ขนมนัออกซะ  ถา้ไม่รีบขนมนัออก  สิ�งเหล่านั�นจะเผาเราทีหลงั  นั�นคือกรรมแลว้จะ
โทษใคร  กรรมนั�นเกิดจากอะไร  ก็เกิดจากมิจฉาทิฏฐิ  ความเห็นที�ผิดคืออวิชชานั�นเอง  
ผลกคื็อทุกขน์ั�นเอง  กข็อยติุแต่เพียงเท่านี�   มาฉนั. 


