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 วนันี� เป็นวนัพระที� ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓  วนัพระหนึ�งเรากม็าประชุมกนั  เพื�อทาํ
วตัรสวดมนต ์  เพื�อฟังธรรม  การฟังธรรมนั�นกเ็พื�อปรับปรุงความรู้ความเห็นใหไ้ปตรง
ไปตามแนวเดียวกนั  เป็นตามสัจจธรรมคาํสั�งสอนของพระผูมี้พระภาคเจา้  การฟังธรรม
นั�นมีอานิสงส์  ใหสิ้�งที�เราไม่เขา้ใจไดเ้ขา้ใจ  สิ�งที�เขา้ใจแลว้เขา้ใจยิ�งขึ�น  ทีนี� นี�ทาํไม
คนเราส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยปฏิบติัธรรมกนั  เพราะอะไร  คนส่วนใหญ่นั�น  ถา้พดูโดย
สมมติกว็า่รักตวัเองล่ะนะ  แต่รักตวัเองแลว้ทาํไมไม่ใส่ใจในตวัเอง  เพราะอะไร  ทาํไม
ถึงไม่ใส่ใจตวัเอง  ยิ�งยคุปัจจุบนันี� สิ�งแวดลอ้มใหรู้้ใหเ้ห็นมากมาย  มีทั�งอินเทอร์เนต มี
ทั�งดาวเทียม มีทั�งโทรทศันว์ทิย ุ สารพดัความรู้ความเห็น  การไดเ้รียนรู้ไดเ้ห็นทุกอยา่ง
ในโลกนี�   บา้นเมืองที�เราไม่เคยรู้เคยเห็นเราไม่ตอ้งไปเรานั�งอยูนี่� เรากเ็ห็น  จากโทรทศัน์
จากสารคดีจากอะไรเยอะแยะไปหมด  สิ�งเหล่านี� นี�  วตัถุเมื�อเจริญมากความรู้มากกจ็ริง  
แต่ความรู้เหล่านั�นนี�เป็นเรื�องของวตัถุภายนอก  การแสดงความรู้ตรงนั�น  การสื�อความรู้
ไม่วา่โทรทศันห์นงัอะไรทุกอยา่ง  อะไรเป็นเหตุใหสื้�อความรู้นั�นออกมา  อยา่งเอาง่ายๆ  
ผูจ้ดัการ ผูก้าํกบั โปรดิวเซอร์ เมื�อหนงันั�นออกมาเรื�องราวออกมา  เรากไ็ดรู้้สารคดี  รู้
เรื�องราวรู้อะไรตามนั�นหมด  แต่ความรู้เหล่านั�นน่ะทาํใหเ้ราพน้จากกองทุกขจ์ริงไหม  
เมื�อรู้เหล่านั�นแลว้  ความรู้เหล่านั�นเมื�อรู้แลว้มนัมีผลอะไรล่ะ  ทีนี� เรื�องของธรรมะ
เหมือนกนั  สื�อธรรมะเยอะแยะไปหมด  ใหรู้้เรื�องของธรรมะเยอะแยะไปหมด  แลว้รู้
มากเลย  รู้ง่ายกวา่สมยัพุทธกาลอีก  คาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้บนัทึกมารู้มากเลย  บาง
คนสอบไดเ้ป็นเปรียญอ่านไตรปิฎกจบหมด  แลว้เป็นไปเพื�อพน้ทุกขไ์หม  มนัน่าคิดนะ  
เหตุนั�นการปฏิบติัธรรมนั�นเราตอ้งกลบัมาหา  พระพุทธเจา้ถามภทัทวคัคีย ์  ภทัทวคัคีย ์
๓๐ คนเป็นลูกกษตัริย ์  ไปชวนภรรยาไปเล่นนํ�า  แลว้กมี็คนหนึ�งไม่มีภรรยากห็านาง
แพศยาหญิงแพศยาให ้  แลว้พอเล่นนํ�าอยูห่ญิงแพศยานั�นกเ็อาเครื�องประดบั  เวลาเล่นนํ�า
เขาตอ้งถอดเครื�องประดบัออก  กเ็อาเครื�องประดบัออก  เขากเ็อาลกัเครื�องประดบันั�นไป  
ภทัทวคัคียท์ั�ง ๓๐ นั�นกต็ามหาหญิงแพศยา  เมื�อตามมาเจอพระพุทธเจา้  กถ็ามวา่เห็น
หญิงแพศยามาทางนี�ไหม  พระพุทธเจา้กถ็าม  ถามทาํไม  ท่านกเ็ล่าเรื�องราวใหฟั้ง  



พระพุทธเจา้กต็รัสขึ�นวา่ “ เธอจะหาหญิงแพศยาดีหรือหาตนดี”   แค่นี�ภทัทวคัคียไ์ดส้ติ
ขึ�นมาเลยกราบทูลพระผูมี้พระภาคเจา้วา่ หาตนดีกวา่  เมื�อหาตนดีกวา่พระองคก์เ็ลย
แสดงธรรมใหฟั้ง  เมื�อแสดงธรรมเรื�องของอริยสัจ ๔  ภทัทวคัคียน์ั�นเขา้ใจในธรรม
บรรลุเป็นพระอริยเจา้เบื�องตน้  ไดข้อเอหิภิกขอุุปสัมปทา  แลว้พระองคก์ส่็งไปประกาศ
ศาสนาในแควน้ของภทัทวคัคียน์ั�น  นี�แค่ประโยคเดียวหาหญิงแพศยาดีหรือหาตนดี   อนั
นี� เป็นคตินะ   เป็นสิ�งที�เราน่าคิดพิจารณา   อ่านหนงัสือกอ่็านมาเยอะใช่ไหม   เคยไดย้นิ
ไหมโยม  บทนี� เคยไดย้นิไหม (ไม่เคยไดย้นิ)  โอย้ เขาไม่เอามาสอน  เรียนแต่อภิธรรม   
จิตกี�ดวงกี�ดวงรู้หมด  ตายตรงหญา้ปากคอก  หาตนดีหรือหาแพศยาดี  แค่ประโยคเดียว
ของพระผูมี้พระภาคเจา้นี�  เป็นคติเตือนสติเราแลว้นะ  เป็นขอ้วตัรปฏิบติัในนั�น  ถา้หา
แพศยานี�หาไปขา้งนอกใช่ไหม  จริงไหม  ถา้หานางแพศยานี�วิ�งไปหาขา้งนอกใช่ไหม  
เขาไปทางไหนเอาเพชรเอาพลอยไปซ่อนตรงไหน  ใช่ไหม  หาตนนี�ยอ้นมาหาภายในนะ  
มาดูกายใจรูปนามขนัธ์ ๕ นี�  มาศึกษารูปนามขนัธ์ ๕ นี�  หาความจริงของกายเวทนาจิต
ธรรมนั�นเอง  แค่บทเดียวนี�บอกขอ้วตัรปฏิบติั  บอกการประพฤติปฏิบติัธรรม  คนส่วน
ใหญ่ชอบหาหญิงแพศยา  ไม่หาตนลืมตน  เขาเรียกวา่ลืมตน  เมื�อลืมตนกเ็ลยไม่ไดรั้กตน
ไม่ไดเ้มตตาตน  มีอยูแ่ค่นี�   นี�บทเดียวนี�  คนส่วนใหญ่หาหญิงแพศยาไม่หาตน  เมื�อหา
หญิงแพศยา  หาขา้งนอกกเ็ลยไม่มีที�สิ�นสุด  เลยวุน่วายตายเกิดไปไม่รู้ที�สิ�นสุดอยู่
ตรงไหน  หาสิ�งที�ถูกกดี็ไป  หาสิ�งที�ไม่ถูกกก็ระทบกระเทือนใจ  กเ็ลยเป็นทุกขเ์ป็นไฟ
เผาอยู ่  เผาไปไม่รู้จกัจบจกัสิ�น  เหตุแห่งการส่งออกไปหาขา้งนอก  ผลกคื็อกองทุกข์
นั�นเอง  ไฟนี� จึงไหมม้นุษยอ์ยูไ่ม่เคยดบั  เพราะมีเหตุมีเชื�อแห่งไฟอยู ่  ถา้ยอ้นมาหาตน
เมื�อไหร่ไฟนี�จะดบั  เมื�อรู้แจง้ในตนแลว้ไฟนั�นดบั  เหตุนั�นโลกปัจจุบนันี�วตัถุธรรมเจริญ
มาก  แต่การเจริญของวตัถุธรรมนั�น  ผูที้�สรรคส์ร้างขึ�นมาผูที้�ทาํขึ�นมานั�น  ทาํเพื�อธรรมะ  
ทาํเพื�อความสงบเพื�อสันติ  หรือทาํไปเพื�อโลภโกรธหลง  ถา้ทาํไปดว้ยโลภโกรธหลง  
วตัถุธรรมเหล่านั�นผูด้อ้ยปัญญาไม่ใชส้ติปัญญาวจิยั  กจ็ะหลงอยูใ่นสิ�งนั�น  ไดรั้บ
เรื�องราวสารคดีที�เขาแสดงขอ้ที� ๑  ขอ้ที� ๒ ไดรั้บตวัทิฏฐิ  คือความเห็นของผูที้�เขาแสดง  
เขาทาํสารคดี ทาํหนงัทาํเรื�องราว  นี�ไม่ใช่แค่รับเรื�องราวนะ  ยงัรับความเห็น  ถา้
ความเห็นนั�นเป็นไปเพื�อประโยชน ์  เป็นไปเพื�อละโลภโกรธหลง  กย็งัเป็นเรื�องดี  ถา้
ความเห็นนั�นแอบแฝงดว้ยโลภโกรธหลงดว้ยอวชิชา  สิ�งที�เราไดเ้รียนรู้กเ็ลยมียาพิษแอบ
แฝง  เหตุนั�นผูมี้ปัญญาจึงตอ้งพิจารณา  เมื�อรู้เห็นทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ�น ทางกาย 



ทางใจ  ตอ้งใชส้ติใชปั้ญญาพินิจพิจารณาใหถ่้องแท ้  ใหรู้้จกัเลือกเหมือนเวลาเรากิน
ทุเรียน  ใครจะกินทุเรียนทั�งลูก  กต็อ้งปอกเอาเปลือกออก  เอาเนื�อใช่ไหม  เมลด็กทิ็�งไป
ดว้ย  ไม่นั�นปากนี�บวมเป่งถา้กินทั�งลูก  ฉนัใดฉนันั�น  การที�เราจะอยูใ่นกระแสแห่งโลก
นี� นี�ซึ� งเป็นกระแสแห่งไฟ  ถา้เราเห็นวา่ โลกนี� เป็นโลกแห่งศิวไิลซ์โลกที�น่าอยูเ่มื�อไหร่  
ไฟนี�ยอ่มเผาเราอยูเ่มื�อนั�น  เพราะเราจะอยูด่ว้ยความประมาท  เหตุนั�นพระผูมี้พระภาคเจา้
ไดต้รัสต่อพระอานนท ์  เมื�อพระอานนทเ์ขา้ไปในเมืองเห็นเขาแห่รถสวยงามมาก  ก็
ไดม้าเล่าใหพ้ระผูมี้พระภาคเจา้ฟัง  พระพุทธเจา้จึงตรัสสอนพระอานนทว์า่ “ สูทั�งหลาย
จงมาดูโลกนี�อนัตระการตาดุจราชรถ  ที�พวกคนเขลาขอ้งอยู ่  แต่ผูรู้้ผูมี้ปัญญาหาติดขอ้ง
ไม่”  เขามองกนัคนละมุม  ผูมี้ปัญญาปราชญน์ั�นท่านมองอีกมุมหนึ�ง  ผูเ้ขลาดอ้ยปัญญา
มองติดอยู ่  เหตุนั�นเราจะติดในโลกได ้  มนักต็อ้งวิจิตรพิสดารตอ้งสร้างใหว้ิจิตรพิสดาร  
เมื�อสร้างวจิิตรพิสดารเท่าไหร่  ความหลงละเลิงกเ็ท่านั�น  เหตุนั�นทาํไมเราจึงตอ้ง
พิจารณากาย  เคยเห็นไหมเวลาเขาประกวดนางงาม  เคยดูโทรทศันไ์หมเขาประกวด
นางงาม  เวลานางงามขึ�นเวทีเขาเอาขี�ละเลงหวัละเลงเทา้ละเลงอะไรไหม  เคยเห็นไหม  
เขากมี็แต่แต่งใช่ไหม  แตม้ตรงนั�นแต่งอะไรผา้อะไรอาบนํ�าใหดี้  แต่ผวิกลิ�นมีกไ็ดเ้อา
นํ�าหอมใส่  กต็อ้งแต่งใหว้จิิตรพิสดาร  แลว้เรากเ็ลยไปหลงวา่มนัสวยมนังามมนัดี  กเ็ลย
หลงแบบผวิๆ  ถา้ดูเขา้ไปอีก  ที�วา่สวยงามลองสิลอกหนงัออกไปดูซิ  นางงามขนาดไหน
กต็ามลอกหนงัออกไปทั�งหมด  เหมือนเราเวลาเราเรียนแพทย ์  อาจารยใ์หญ่ขึ�นไปบน
เตียงแลว้  กใ็ชมี้ดลอกหนงัออกมาเป็นแผน่เหมือนหนงัหมูนี�  ลอกออกแลว้กเ็หลือชั�น
ขา้งล่างเป็นไขมนักใ็ช ้ เขาเรียกprobeขดูๆๆๆๆไขมนัออก  กจ็ะเห็นเส้นเลือด เส้นเอน็ 
กลา้มเนื�อ เห็นเส้นประสาท  แลว้กค่็อยตดัแยกแยะเนื�อเขา้ไปอีกจะเห็นกระดูก  ผา่
กระดูกเขา้ไปอีกกเ็ห็นเหมือนฟองนํ�าอยูข่า้งใน เขาเรียกtrabecula  แลว้กลิ�นศพ
ออกมาอีก  แลว้สวยงามตรงไหน  แลว้สวยงามตรงไหน  หือ   ลองพิจารณาดูสิ  นี�เขาจึง
ใหพ้ิจารณาใหแ้ยกแยะกายนี�ออกไป  จะไดรู้้ความจริงของกายนี�มนัเป็นอะไร  ถา้เห็น
ความจริงของกายนี� เมื�อไหร่  ไอที้�สวยงามที�ประดบัประดานั�นกเ็ลยเป็นเรื�องฉาบฉวย
เรื�องผวิๆ  เมื�อเรื�องของผวิๆเหล่านี�   ความยดึมั�นถือมั�นในสิ�งเหล่านี�กจ็ะจางคลายลง  
เพราะเห็นความจริงวา่มนัไม่สวยงาม  ที�สวยงามเพราะหลงอยู ่  หลงแค่หนงัหุม้กระดูก
อยู ่  ใช่ไหม  ถา้ไม่อาบนํ�าได ้๔-๕วนัใครกไ็ม่อยากเขา้ใกล ้  นางงามนั�นกไ็ม่มีใครอยาก
เขา้ใกล ้ นี� เขาเรียกวา่อสุภกรรมฐาน กายคตาสติ  ทาํไมตอ้งพิจารณาเช่นนั�น  เพื�อใหรู้้



ความจริงของกายนี�   เมื�อเห็นความจริงของกายนี�แลว้  ความหลงที�วจิิตรพิสดารสวยงาม
ของกายนี�กจ็ะไม่มี  เมื�อเขา้ใจกายนี�   รูปทั�วโลกกเ็ป็นสภาพเช่นเดียวกนั  รถที�วา่จะแต่ง
งามขนาดไหน  เบาะนิ�มขนาดไหนลอกหนงัออกไปกเ็ป็นฟองนํ�าอยูข่า้งใน  ลอกฟองนํ�า
ออกไปเผาเป็นไฟกเ็ป็นเถา้ถ่านหมด  แลว้มีอะไรที�จะสวยงามดี  เครื�องประดบัประดาก็
เหมือนกนั  มนัเป็นสภาพอนัเดียวกนัแยกลงไป  ทีนี�ถา้แยกเป็นธาตุ ๔ อีกล่ะ  ทุกอยา่งก็
คือ สิ�งที�แขง็กเ็ป็นธาตุดิน  สิ�งที�เหลวกเ็ป็นธาตุนํ�า  สิ�งพดัไหวไปมาธาตุลม  สิ�งร้อนเยน็ก็
เป็นธาตุไฟ  ไม่วา่วตัถุนั�นจะมีวญิญาณครองหรือไม่มีวญิญาณครอง  กป็ระกอบดว้ยธาตุ
ทั�ง ๔ นี�  แลว้กมี็สภาพอนัเดียวกนัอีก  เมื�อเกิดขึ�นแลว้กย็อ่ม  ถา้เป็นมนุษยก์แ็ก่เจบ็ตาย  
ถา้เป็นวตัถุที�ไม่มีวญิญาณครองเมื�อเกิดขึ�นมาแลว้กต็อ้งเก่า  ตอ้งเสื�อมตอ้งสึกหรอ  แลว้ก็
สลายไปในที�สุด  มีสภาพอนัเดียวกนัหมด  นี�เขาเรียกวา่ความไม่เที�ยง  เมื�อเราพิจารณา
อยา่งนี� บ่อยๆเขา้  จิตมนัจะเห็นความจริงของวตัถุธรรมเหล่านี�   เมื�อเห็นความจริงตรงนี�   
ความที�จะไปอาลยัอาวรณ์ฟุ้งซ่านราํคาญในสิ�งเหล่านี�กจ็ะหมดไป  เพราะรู้ความจริงของ
มนัแลว้  เห็นความจริงของมนัแลว้  มนัมีสภาพอยา่งนี�   เกิดขึ�นแลว้กด็บัไป  ไม่มีใคร
เหนือใคร  ใครจะเก่งแค่ไหน  ใครจะดีแค่ไหน  ใครจะวเิศษแค่ไหน  สุดทา้ยไปเจอกนัที�
หลุมฝังศพทุกราย  ไม่มีใครรอดจากความตายนั�นเอง  เมื�อเห็นเช่นนี�แลว้  กเ็ลยความจะ
ทะเยอทะยานความอยากไดอ้ยากดีอยากเด่นมนักเ็ลยไม่มี  นี�จึงพิจารณามนัใหถ่้องแท ้ 
จึงเห็น  โลกนี�วจิิตรพิสดารแลว้อะไรจะแค่ไหน  ไปดูตรงไหน  มนักแ็ค่รูปกระทบตา  ดู
ที�ไหนกแ็ค่รูปกระทบตา  เสียงกระทบหูแค่นั�น  รูปนั�นถา้เอาเขา้ไปในๆลึกเขา้ไปแลว้รูป
ขา้งนอกกไ็ม่มีอีก  มีแค่สญัญารู้เฉยๆ  หมายใหจิ้ตรู้เฉยๆ  มีแค่ความรู้เฉยๆ  เกิดแลว้กด็บั
อีก  เอาอะไรไปได ้  เมื�อเห็นอยา่งนี� นี�  โลกที�วจิิตรพิสดารกเ็ลยจะหดตวัลง  ทีนี�ไม่หา
แลว้นะขา้งนอก  หาแพศยาไม่หาแลว้  เห็นตรงนี�แลว้จะยอ้นกลบัมาหาตนแลว้  ยอ้นเขา้
มาพิจารณากาย  พิจารณาเวทนา  พิจารณาสัญญา  พจิารณาสังขาร  พิจารณาวญิญาณ  รูป
กพ็ิจารณาใหเ้ห็นแลว้วา่มนัเป็นความไม่เที�ยง  มนัเป็นธาตุทั�ง ๔ ประชุมเขา้เฉยๆ  มนั
ไม่ใช่ตวัตนที�แทจ้ริง  เวทนาเหมือนกนั  เกิดขึ�นแลว้กด็บัไป  ไปตามเหตุตามปัจจยั  เมื�อ
มีโรคเจบ็นั�นเจบ็นี�มนักต็อ้งเป็นอยา่งนั�น  จะใหม้นัเป็นอยา่งอื�นไม่ไดห้รอก  สัญญา
เหมือนกนั  เมื�อรู้ขึ�นมากไ็ปความจาํ  จาํทั�งดีทั�งไม่ดี  ทีนี� เราจาํดีเราอยากไดอี้ก  จาํไม่ดีไม่
อยากได ้ ไม่รู้วา่ความจาํนั�นน่ะมนัเกิดจากตากระทบรูป หูกระทบเสียง กลิ�นกระทบจมูก 
รสกระทบลิ�น เยน็ร้อนอ่อนแขง็กระทบกาย แมแ้ต่ธรรมารมณ์กระทบใจคิดนึก  มนัจาํ



หมด  มนัไม่ไดเ้ลือกจาํนะ  นั�นล่ะมนัไม่ใช่ของเรา  มนัไม่เลือกที�รักมกัที�ชงั  สังขาร
เหมือนกนั  คิดไปดบัไป  คิดไปดบัไป  คิดดีกด็บั  คิดไม่ดีกด็บั  แลว้มนัจะเป็นของเราได้
อยา่งไร  มนัดบัแลว้มนักไ็ม่มี  เวลามนัยงัไม่ดบัมนักว็า่มนัมีใช่ไหม  บางคนกก็ลุม้ใจ
เรื�องนี�   คิดไป คิดไป คิดไป  เวลาคิดถึงเรื�องนี�กทุ็กขอ์ยูอ่ยา่งนั�นน่ะ  เวลานอนหลบัไม่มี
เลยความทุกขต์รงนั�น  เพราะมนัไม่มีความคิดตรงนั�นแลว้  มนัไม่รู้ความคิดตรงนั�น  หรือ
เวลาความคิดตรงนั�นมนัดบัไปมนัไม่มีมนักเ็ลยไม่ทุกข ์  นี�ความรู้กเ็หมือนกนั  รู้เรื�องนั�น  
เดีFยวรู้ตรงนี� เดีFยวหนัไปรู้ตรงนั�น  มนัเกิดมนัดบัไปหมด  แต่ทีนี� เราทาํไมไม่เห็น  เพราะ
เราไม่มีสตินั�นเอง  ไม่ไดห้าตน  จิตมนัส่งนอกพุ่งนอกไปหาแพศยาตลอด  เมื�อไปหา
เรื�องภายนอกตลอด  กเ็ลยถูกขา้งนอกมอมเมา  ใหห้ลงนั�นเอง  เมื�อหลงขึ�นมากเ็ลย
ทะเยอทะยานอยาก  อยากรู้อยากเห็นเรื�องภายนอกตลอด  เมื�ออยากรู้อยากเห็นเรื�อง
ภายนอก  กเ็ลยลืมเรื�องภายในลืมเรื�องตนเอง  กเ็ลยขาดความรักในตน  ไม่ไดเ้มตตาตน
แลว้  ถา้เมตตาตนกต็อ้งมาศึกษาในกายใจนี�   เพราะการศึกษาในกายใจนี�ทาํใหเ้ห็น  เห็น
ความจริง  เมื�อเห็นความจริง  อุปาทานนั�นล่ะจะลดลง  เมื�ออุปาทานลดลงมากเท่าไหร่  
ความทุกขใ์จกจ็ะนอ้ยตามไป  ยิ�งลดมากเท่าไหร่  ความทุกขใ์จจะนอ้ยลงตามกนั  
อุปาทานจะลดไดด้ว้ยความเห็นที�ถูกตอ้ง  ดว้ยสัจจธรรมนั�นเอง  เมื�อเราเขา้ใจความจริง
ของเรื�องใด  ความจริงคือสัจจธรรมตรงนั�นมนัจะลา้งความเห็นผดิหมด  ความหลงดบัไป  
เมื�อความหลงมนัลดลง  อุปาทานกล็ดลงนั�นเอง  ความทุกขจึ์งไม่เกิด  จึงลดลง  เหตุนั�น
การที�เราไดม้าวจิยัเขา้มาหาตนนั�นเป็นคุณ  ไปหาขา้งนอกกรู้็กเ็ห็นแค่นั�น  เอาไวคุ้ยเฉยๆ  
เอาไวจ้าํเฉยๆ  ไวพ้ดูจาเฉยๆวา่ฉนัเคยเห็น  จริงๆฉนักไ็ม่มีนะ  ไปเห็นอะไรกไ็ม่มีฉนั
เห็นหรอก  ไม่มีฉนัเห็น  มีแต่ตากระทบรูป  ตามนัรู้รูป มนัเห็นรูป มนัเห็นแสงนั�นเอง  
แลว้มนักมี็ความรู้เกิดขึ�น  วา่รูปอะไรกนันั�นน่ะ  สัญญามนักห็มายใหรู้้วา่มนัคืออะไร  
วญิญาณมนัจะรู้ขึ�นมาแค่นั�น  มนัไม่ใช่เราเห็น  ไม่ใช่ฉนัเห็น  ไม่มี  เหตุนั�นถา้เราไม่วจิยั
ในกายใจใหลึ้กซึ� งใหล้ะเอียดอ่อน  กย็อ่มไม่เห็น  กเ็ลยไปตามพุทธพจนว์า่  “ สูทั�งหลาย
จงมาดูโลกนี�อนัตระการตาดุจราชรถ  ที�พวกคนเขลาขอ้งติดอยู ่  แต่ผูรู้้หาขอ้งติดไม่”  นี�
เป็นพุทธพจน ์  เหตุนั�นการประพฤติปฏิบติัธรรม  สิ�งภายนอกนั�นเอง  เรื�องราวทั�งหลาย
แมแ้ต่เราคา้ขาย  เอาง่ายๆอยา่งโยมสุภางคนี์�  พอขายของดีๆนี�ไม่ไดม้าวดัแลว้นะ  จริง
ไหม  เอา้ ง่ายๆเลย  จริงไหมวา่มนัวุน่อยูก่บัตรงนั�น  ไม่ขายกไ็ม่ไดล่้ะมนัตอ้งกินน่ะ  เรา
กเ็ห็นใจนะไม่ไดว้า่อะไร  แต่หมายความวา่ยกตวัอยา่ง  เมื�อมนัมีสิ�งที�ใหเ้ราสนใจ  มนัก็



เลยลืมเรื�องตวัเอง  พอมนัสนใจแต่เรื�องคา้ขายเรื�องนั�นเรื�องนี�มนัเลยลืมเรื�องตวัเอง  ไม่ได้
ดูตวัเอง  มนัไปขา้งนอกนั�นเอง  มนัมาดึงใหเ้ราหลงไปตามมนั  เหตุนั�นเราจะทาํอยา่งไร
ที�จะต่อตา้นกระแสแห่งโลกเหล่านี�ได ้ กต็อ้งพิจารณามนัลง  รูปทั�งหลายกเ็ป็นแค่ธาตุทั�ง 
๔  เกิดขึ�นแลว้กด็บัไป  กายเรากเ็ป็นธาตุทั�ง ๔ เกิดขึ�นแลว้กด็บัไป  วจิยัแยกแยะมนั
ออกไป  ใหเ้ห็นความจริงของสิ�งเหล่านี�   เมื�อเห็นความจริงสิ�งเหล่านี�กเ็ลยไม่สนใจ  อยู่
แค่อาศยัเฉยๆ  อะไรควรทาํกท็าํ  อะไรไม่ควรทาํกทิ็�ง  ไม่ไดท้าํเพราะอยากแลว้นะ  ดว้ย
ความเห็นวา่มนัดีมนัวเิศษ  ดว้ยความทะยานอยากแลว้  ไม่ไดท้าํดว้ยสิ�งเหล่านี�   ทาํแค่
เหตุปัจจยัเมื�อรูปนี�ยงัอยู ่  ยงัตอ้งเกี�ยวขอ้งยงัอะไรกเ็ลยทาํเพื�อประโยชนเ์ฉยๆ  เพื�อความ
เหมาะสมเฉยๆ  เอาง่ายๆ  ทางโลกพอเจอกนักินขา้วคุยๆๆๆๆ  ขา้วในปากกคุ็ย  ไม่รู้คุย
กนัเรื�องอะไร  เดีFยวสาํลกัขึ�นมาติดหลอดลมทาํไง  เอาแค่นี� น่ะไม่เห็นแลว้  ไม่เห็นอะไรรู้
ไหม  เวลากินขา้วอยูนี่�ถา้ปฏิบติัธรรมนี�  เวลากินขา้วเคี�ยวนี�เขาจะตอ้งเอาสติดู  ดูการ
เคี�ยว  ดูรสที�สัมผสั  กลืนไปกดู็มนัไป  กลืนไปแต่ละคาํมนักจ็ะเห็น  ขา้วในปากมนัหาย
แลว้ดบัสูญไปแลว้  ใช่ไหม  การเห็นที�มนัหายมนัดบัสูญนั�นล่ะมนัวา่งจากขา้วนั�นแลว้  
แมแ้ต่รส  มนัเคี�ยวไปรสนี� เกิดกลืนเขา้ไปแลว้ลา้งปากแลว้รสนั�นกด็บั  มนัเห็นความดบั
ของรสนั�น  แลว้มนัจะไปเห่อเหิมไปยนิดีในรสนั�นไหม  เมื�อเห็นความไม่มีมนัดบัไป
แลว้  ความยนิดีตรงนั�นเลยไม่มี  ทีนี�มนัไม่เห็น  มนัเห็นแต่มี  แลว้มนัจะเห็นไดอ้ยา่งไร  
ทีนี�กต็อ้งเอาสติดู  เวลากินเวลาเคี�ยวกต็อ้งสติดู  ไม่เอาสติดูจะเห็นสิ�งเหล่านี� เหรอ  แลว้ก็
ตอ้งใชปั้ญญาวจิยั  ไม่ใช่กินไปพดูไป  มนัไปอยูต่รงไหนรู้ไหม  มนัไปอยูที่�ความคิด
อยากจะพดู  พอไดย้นิเสียงเขาพดูอะไร  อยากจะพดูอยากจะแสดงความคิดความเห็น  
อยากจะเมาธ์กบัเขา  กเูก่งไง  เรื�องนี�กรูู้  หารู้ไม่วา่นั�นล่ะตวัทิฏฐิมานะ  แลว้ไม่รู้เรื�อง
อะไร  เรื�องตวัเองกินขา้วเคี�ยวอยูย่งัไม่รู้เลย  แต่ไปรู้เรื�องขา้งนอกเห็นไหม  เห็นไหมน่ะ  
นี�ล่ะหานางแพศยาไม่หาตน  แลว้มนัจะกา้วหนา้ไดอ้ยา่งไรปฏิบติัธรรม  เหมือนววัควาย
ไม่เคยสอนมนัเลย  ปล่อยมนัไปกินหญา้กินอะไรไปหมด  ทีนี�มนักนิ็สัยมนักติ็ดอยูไ่ม่เคย
สอนมนั  จะจบัมนัไปเขา้คราดเขา้ไถอยา่งนี�   มนัไถไม่เป็นหรอก  เพราะไม่เคยสอนมนั
เลย  เหมือนกนั  เมื�อไม่ดูไม่ศึกษาไม่สอนตวัเอง  มนักเ็ลยฟุ้งซ่านราํคาญขึ�นไง  กเ็ลยวา่
ปฏิบติัธรรมยาก  กม็นัไม่ไดป้ฏิบติัมนัจึงยาก  ไอป้ฏิบติัน่ะมนัไม่ยาก  แต่ผลมนัจะได้
หรือไม่ไดม้นัสมควรแก่การปฏิบติัไหมเท่านั�นน่ะ  ส่วนใหญ่มนัไม่ยอมปฏิบติั  เพราะ
นั�นพระเขาเลยบอกเวลาฉนัขา้วอยูเ่คี�ยวๆอยูพ่ดูปัGบปรับอาบติัทุกกฏ  เสขิยวตัรปรับ



อาบติัเลยนะ  หา้มพดูหา้มคุยเพราะอะไร  เพราะนั�นสังเกตดีๆนะ  เหมือนพี�สาวฉนั  
นอ้งสาวฉนัเหมือนกนั  เก่งที�สุดเลย  เก่งเวลาแสดงความรู้  โอย้ กปูรุงอาหารเก่ง  โอย้ กรูู้
เรื�องนี� เก่ง  หารู้ไม่วา่ความรู้เหล่านี�   เวลาลมดบันี� เอาไปไม่ไดเ้ลย  เวลานอนหลบักไ็ม่มี  
นี�ไม่ไดเ้ห็น  ไม่เห็นเลย  ไม่เห็นเลย  ไปผกูอยูก่บัสัญญาอารมณ์เหล่านั�น  มนักเ็ลยน่า
สงสารโลกนี�   ไปตามวฏัจกัร  ตายเกิดๆอยูอ่ยา่งนี�   ขึ�นสูงลงตํ�าเหมือนเรือ  เคยเห็นเรือใน
มหาสมุทรที�ไม่มีหางเสือไหม  มนัวิ�งไปอยา่งไรแลว้แต่ลมจะพดั  บางทีกพ็ดัไปชนเกาะ
แก่งแตกกลางทะเล  มนุษยเ์ราเหมือนเรือในมหาสมุทร  เมื�อไม่เดินตามศาสนธรรมคาํสั�ง
สอนของพระผูมี้พระภาคเจา้  กเ็หมือนเรือไม่มีหางเสือ  วิ�งไปวิ�งมา  กเ็ลยน่าสงสารเหล่า
สัตวต์ายเกิด  บางทีกเ็กิดเป็นสัตว ์ เป็นสัตวบ์างทีกไ็ปสัตวน์รก  สัตวน์รกขึ�นมากม็าเป็น
เปรต  เป็นเปรตมาเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน  สัตวเ์ดรัจฉานมาเป็นมนุษย ์ พอเป็นมนุษยก์ล็งเป็น
สัตวเ์ดรัจฉานเป็นเปรตอีก  หมุนเวยีนอยูเ่พราะอะไร  เพราะเรือไม่มีหางเสือ  หมุนอยู่
อยา่งนี�   เพราะอะไร  เพราะเวลาเกิดในโลกนี�  เหมือนเขาดูเชียร์ฟุตบอลเห็นไหม  เล่นกนั
ใหญ่เลยอยากดูกนัใหญ่  แลว้กพ็งัสนามกมี็เห็นไหม  มนัมีไปหมดเพราะอะไร  แลว้มนัก็
เป็นนิสัยเป็นแฟชั�นไปหมด  คนเกิดในโลกนี� เมื�อไม่พิจารณาสิ�งใดถูกสิ�งใดผดิ  สิ�งใด
เป็นไปเพื�ออะไร  กไ็ม่รู้ไม่เห็น  เมื�อไม่เห็นกท็าํไปอยา่งนั�น  สังคมเขาพาทาํกท็าํ  เมื�อ
เป็นอยา่งนั�นกรรมตวันั�นนั�นล่ะ  จึงทาํใหเ้ราตายเกิดๆอยูใ่นวฏัจกัร  ขึ�นสูงลงตํ�ากแ็ลว้แต่  
ถา้มีคนดีพาทาํบุญกศุลกจ็ะขึ�นสูงไดบ้า้งเป็นเทพบา้ง  ถา้ไม่มีไปเจอคนไม่ดีพาทาํลงตํ�า  
กจ็ะไปเกิดในอบาย  หมุนอยูอ่ยา่งนั�น  เลยเรือนั�นไม่มีหางเสือ  ไม่รู้จะไปอยา่งไร  ไปไม่
ถูกเพราะอะไร  เพราะหาแพศยาไม่หาตน  ไปหาภายนอกหมด  ไม่หาตนเอง  นี�เพราะ
นั�นนกัปฏิบติันี�ฉนัยงัคิดอยูน่ะ  จะเลิกฉนัเพลดีไหม  เพราะวดันี� นี�มนัเริ�มจะชกัจะแยแ่ลว้  
เพราะเขา้มาในวดันี�ไม่มีความสาํรวมระวงั  ไม่มีความพินิจพิจารณาวา่เรามาวดั  เพื�อมา
ประพฤติปฏิบติันะ  เพื�อมาเอาบุญกศุลนะ  เพราะนั�นมาแลว้กจ็ะมาพดูๆ  มาทาํนิสัย
ฆราวาสนิสัย  เอาวดันั�นล่ะเป็นบา้น  นี�แยก่วา่เอาบา้นเป็นวดันะ  ถา้ใครเอาบา้นเป็นวดั
คนนั�นเจริญ  วดัจิตวดัใจเจา้ของ   เวลานี� เราทาํอะไรเราพิจารณาอะไร  เราเป็นอยา่งไร  
ตอ้งวดัจิตวดัใจเจา้ของตลอด  อนันี� เอาวดัเป็นบา้น  มนักเ็ลยเป็นเรื�องที�  แทนที�วดัจะเป็น
ที�ขดัเกลากิเลส  วดักเ็ลยเป็นสถานที�เผยแพร่กิเลส  ฉนัยงัคิดอยูน่ะ  เอาเมตตาต่อญาติโยม
กเ็ลยฉนัใหเ้ขา  แต่คิดแลว้มนักมี็ทั�งบวกทั�งลบ  เหตุนั�นเราเขา้มาวดั  เราตอ้งคาํวา่วดัเขา
ทาํไมชื�อวา่วดั  คาํวา่วดันั�นล่ะเขาเตือนสติเรา  เวลาเขา้วดัน่ะตอ้งวดัจิตวดัใจเจา้ของ  



ตอนนี�มนัเป็นอยา่งไร  มนัมีโลภโกรธหลงไหม  มนัมีกล็ะซะ  ตอนนี� จิตมนัเป็นบุญเป็น
กศุลไหม  มนัไม่มีโลภโกรธหลงไหม  ไม่มีกเ็จริญซะ  ใหรู้้จกัตนเอง  กเ็ลยไม่รู้กเ็ลย
เหมือนเรือไม่มีหางเสือ  ไปล่องลอยไป  ล่องลอยไป   ถึงวนัหนึ�งมนัจะเป็นอยา่งไร  เวลา
ลมจะดบัช่วยไม่ได ้  มีโยมเวลาไปเกิดเป็นเปรตกใ็หม้าชกับงัสุกลุช่วยหน่อย  บางคนก็
ช่วยไดบ้างคนกช่็วยไม่ได ้  เลยลาํบากเลยเวลาอุทิศใหเ้ปรต  ใหเ้ปรตเขา้มาในศาลานี� เขา
ไม่ให ้  เทวดาเขาไม่อยากใหเ้ขา้มา  มนักเ็ลยลาํบากใจของเทวดา  หือ  เพราะตรงนี�มนั
เป็นเทวสภา  วดันี� เปรตเขา้ไม่ได ้ มีแต่เทพอยู ่ เขากเ็ลยลาํบากใจ  เพราะเราตอ้งขอใหเ้ขา
ปล่อยใหเ้ขา้มา  เพื�อมารับส่วนบุญกศุล  มนักเ็ลยลาํบาก  เหตุนั�นเราตอ้งเชื�อกรรม  ทาํ
กรรมไวเ้มื�อจิตไม่เศร้าหมอง  สุคติเป็นที�หวงัได ้ เมื�อจิตเศร้าหมอง  ทุคติเป็นที�หวงัได ้ นี�
เป็นพุทธพจน ์  เหตุนั�นนี�ปัจจุบนั  อนาคตมาจากปัจจุบนั  อดีตมาจากปัจจุบนั  เราจงทาํ
ปัจจุบนัใหถึ้งพร้อม  ทาํกรรมดว้ยสติดว้ยปัญญานั�นเอง  การทาํปัจจุบนัดว้ยสติดว้ย
ปัญญา  จิตเมื�อดีแลว้ไม่เศร้าหมองแลว้  เรากส็ามารถจะพยากรณ์ตวัเองไดว้า่  สุคติเป็นที�
หวงัได ้  ถา้จิตเราเศร้าหมอง  อนาคตกทุ็คตินั�นเองเป็นที�หวงัได ้  เหตุนั�นเราอยา่ประมาท  
ใหห้ดัวดัจิตวดัใจเจา้ของเรื�อยๆ  ใหรั้กตน ใหเ้มตตาตน ใหพ้ิจารณาตน หาตนใหเ้จอ  
อยา่ไปหาขา้งนอก  ใครไปหาขา้งนอก  คนนั�นไม่ไดธ้รรมะ  ไม่ไดห้าธรรมะนั�นเอง  เหตุ
นั�นพระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไว ้ “ เธอจงมีตนเป็นที�พึ�งเถิด  เธอจงมีตนเป็นที�เกาะ  เธอ
จงมีธรรมเป็นที�พึ�ง  เธอจงมีธรรมเป็นที�เกาะเถิด  อยา่มีสิ�งอื�นเป็นที�พึ�งเลย  แลว้เธอจะไม่
เดือดร้อนใจในภายหลงั”  เมื�อมรณสติมาหาไม่รู้จะจบัอะไรขึ�นมา  เพราะไม่มีที�พึ�ง  เมื�อ
เรามีตนเป็นที�พึ�งตนเป็นที�เกาะ  มีธรรมเป็นที�พึ�งธรรมเป็นที�เกาะ  เมื�อมรณสติมากไ็ม่
กลวั  มีที�พึ�งมีที�ไป  ใหเ้ขา้ใจใหถู้กตอ้ง  ทาํความเห็นใหต้รง  เราเขา้มาในวดั  ตอ้งคาํวา่
วดันั�นน่ะเตือนสติเรา  จะอยูที่�ไหนกต็ามใหว้ดัจิตวดัใจเจา้ของเรื�อยๆ  สิ�งใดไม่มีคุณค่า  
ไดอ้ะไรกไ็ม่เท่าไดต้น  เห็นตนนั�นเองดีที�สุด  คุณค่าอยูต่รงนี� ต่างหาก  เพราะตนนั�นล่ะ
เมื�อฝึกดีแลว้ยอ่มนาํสุขมาใหน้ั�นเอง  สุขภายนอกเป็นแค่สุขอนัประมาณนอ้ย  สุขเวทนา
เฉยๆ  แต่สุขภายในที�พน้จากกองทุกขไ์ม่ใช่สุขเวทนา  มนัเหนือสุขเหล่านี�หมด  เหตุนั�น
สุขเวทนามนัไม่เที�ยง  เมื�อไม่เที�ยงเราไปอยูก่บัมนักต็อ้งเจอความทุกข ์  เมื�อทุกขเวทนา
มนัเกิด  เมื�อรู้ความจริงตรงนี�   จึงใหว้จิยัรูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ กาย เวทนา 
จิต ธรรมใหม้าก  เมื�อวจิยัมากใหเ้ห็นความจริงของสิ�งเหล่านี�   เมื�อเห็นความจริงของสิ�ง
เหล่านี�   วนัหนึ�งเราจะเขา้ใจธรรมะของพระพุทธเจา้  เราจะเห็นคุณค่าของธรรมะนั�น  เรา



กจ็ะมีธรรมเป็นที�พึ�ง  มีธมัมงั สะระณงั คจัฉามินั�นเอง  วนันี�แสดงธรรมกส็มควรแก่เวลา  
เป็นเครื�องเตือนสติเตือนปัญญาใหรู้้จกัพิจารณายอ้นมาดูตนเอง  เพื�อไดส้ั�งสมวาสนา
บารมีของเราใหสู้งขึ�นละเอียดขึ�น  ไม่มีสิ�งใดจะเหนือธรรมะ  ธรรมะนั�นเองจาํแนกให้
สัตวห์ยาบหรือประณีต  กคื็อกรรมนั�นเอง  กข็อยติุแต่เพียงเท่านี�   ยะถา วาริวะหาฯ. 


