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 วนันี เป็นวนัที" ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓  เป็นวนัสงกรานตโ์ดยสมมติวา่วนัปีใหม่
ไทย  อนันี เป็นสมมติขึ นมาอนัหนึ"ง  จริงๆแลว้ไม่วา่วนัไหนกมี็แค่กลางวนักบักลางคืน  
กลางวนัเกิดขึ นกลางคืนดบัไป  กลางคืนเกิดขึ นกลางวนัดบัไป  หมุนเวยีนอยูอ่ยา่งนี   ไม่
วา่วนันั นจะเป็นวนัอะไร  วนัจนัทร์วนัองัคารวนัพุธ  มนักมี็แค่กลางวนักบักลางคืน  เกิด
ดบัอยูอ่ยา่งนี   อนันี เป็นความจริงเป็นสัจจธรรมอนัหนึ"ง  วนัจนัทร์วนัองัคารวนัพุธวนั
สงกรานตว์นัอะไรกแ็ลว้แต่  อนันี เป็นสมมติขึ นมา  เมื"อมีสมมติขึ นมานั น  โดยปกติเขา
สมมติขึ นมาไวใ้ชง้าน  ไวเ้พื"อนดัหมาย  เพื"อประโยชนใ์นกิจการงาน  ทีนี ในสมมตินั น
ถา้คนไปติดไปยดึขึ นมา  กจ็ะเป็นปัญหาเกิด  สมมตินั นเป็นเหตุใหมี้เรื"องราวเกิดขึ น
มากมาย  อยา่งเช่นวนัสงกรานตนี์   วนัปีใหม่ไทยเดี6ยวกจ็ะมีเรื"องนั นเรื"องนี ตอ้งทาํ  เรื"อง
สนุกสนาน  เรื"องรดนํ าดาํหวัเรื"องอะไรแลว้แต่  ถา้ไม่มีวนัสงกรานตก์เ็ลยไม่มีเรื"องพวกนี   
มนักมี็เรื"องทาํนายทายทกั  นางสงกรานตเ์ป็นอยา่งไรอนันั นอนันี ไปหมด  เมื"อวา่ดีคนก็
ยนิดีไปตาม  พอวา่ไม่ดีฝนจะแลง้คนกเ็ดือดร้อนไปตามทาํนายทายทกั  กเ็พราะสมมติตวั
เดียวนี"ที"ไปหลงมนัอยู ่  แทจ้ริงไม่วา่วนั ๑๓ หรือวนัที" ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ มนักมี็แค่
กลางวนักบักลางคืน  นั นถา้เราไปอยูก่บัสมมติมนักเ็ลยวุน่วาย ความรู้ความเห็น  เอา
ง่ายๆอยา่งวนัที" ๑๓ เมษายนนี"  คนไทยกจ็ะเล่นนํ าดาํหวักนัแลว้สนุกสนาน  ที"ประเทศ
ฝรั"งเขากไ็ม่ไดถื้อวนันี   เขาถือคริสตม์าส ๒๕ ธนัวาฯใช่ไหม  หรือปีวนัที" ๑ สากล  มนัก็
ไม่ตรงกนั  ใครถือตรงไหนกท็าํตรงนั น  นี ล่ะตวัสมมติ  ใหเ้ขา้ใจเรื"องของสมมติ  สมมติ
นั นไวใ้ชง้านเฉยๆ  อาศยัใชง้านอยา่ไปติดไปขอ้งมนั  ถา้ติดขอ้งแลว้ปัญหาเกิด  ทีนี ใน
ตวัเราเหมือนกนั  เสียงนี"มนักเ็หมือนกลางวนักลางคืน  เกิดขึ นแลว้กด็บัไป  ทีนี มนัจะมี
สมมติ  เสียงคนนั นเสียงคนนี   เรื"องราวอนันั นเรื"องราวอนันี   คนนั นคนนี เสียงมากเสียง
นอ้ย  ที"วา่เสียงมากคนร้อยคนมนักเ็สียง  นี"อยา่งตอนนี มนักมี็เสียงสัตว ์  ทาํไมไม่ไป
โกรธ  ทาํไมไม่ไปชอบ  แลว้พอเสียงคนนั นคนนี ทาํไมถึงไปชอบไปโกรธ  แทจ้ริงมนัก็
มีแค่เสียงกระทบหู  รู้ขึ นมาเกิดแลว้กด็บัเหมือนกลางวนักลางคืน  ถา้ไปอยูเ่ห็นอยา่งนี   
ไม่ไปอยูใ่นสมมติเสียงนั"นเสียงนี"  มนักไ็ม่ทุกขไ์ม่เดือดไม่ร้อน  เหมือนเมษาฯ  ตายไป



แลว้หลายศพ  นี"ประเพณี  นี"ใหเ้ขา้ใจเรื"องของสมมติ  เมื"อเขา้ใจเรื"องของสมมติกใ็หรู้้แค่
ใชง้าน  ไม่นั นมนักน็ดัหมายกนัไม่ได ้  นดัหมายไปเจอกนัทาํกิจการงาน  มนัตอ้งอาศยั
วนัอาศยัเวลาอาศยัเดือนอาศยัปี  สมมติตวันั น  อนันี ใหรู้้ไวไ้วใ้ชง้านเฉยๆ  เรารู้เรื"อง
บุคคลนั นคนนี งานการกิจการอะไรทั งหลาย  กอ็าศยัสมมติตวันั นต่างหากไวใ้ชง้านเฉยๆ  
ไม่ใช่ไปยนิดี  ไม่ใช่เพื"อไปยนิร้าย  ถา้สมมตินั นเป็นไปเพื"อยนิดียนิร้ายกเ็พราะอะไร  
เพราะมนัจะมีอีกสมมติตวัหนึ"งความเห็นน่ะ  วา่อนันี ดีนี ไม่ดี  อนันี ชอบอนันี ไม่ชอบไป
ตั งเอาไวแ้ลว้  พอเรื"องที"ถูกกบัความเห็นถูกใจ  จริงๆกถู็กความเห็นนั"นเอง  เรื"องที"ถูก
ความเห็นถูกที"ตั งเอาไวม้นักย็นิดี  เรื"องที"ไม่ถูกความเห็นถูกที"ตั งเอาไวม้นักย็นิร้าย  นั น
ล่ะตวัสมมติมนัทาํงานอยูต่ลอด  ยนิดียนิร้ายหลงมนัอยูอ่ยา่งนั น  ไม่เห็นวา่เสียงมนักเ็กิด
ดบั  ไม่เห็นรูปมนักเ็กิดดบั  กลิ"นมนักเ็กิดดบั  รสมนักเ็กิดดบั  เยน็ร้อนอ่อนแขง็มนักเ็กิด
ดบั  ธรรมารมณ์มนักเ็กิดดบั  ดีไม่ดีมนัดบัทั งคู่  ไม่เห็นน่ะ  เพราะอะไร  เพราะไปหลง
สมมติ  หลงมนัอยูอ่ยา่งนั นน่ะ  พอหลงสมมติแลว้ทีนี มนัจะโทษขา้งนอกนะ  มนัไม่ได้
เห็นหรอกวา่ตวัเองหลง  เราน่ะไปหลงสมมติ  ไปโทษขา้งนอกแลว้  อยา่งนั นอยา่งนี 
อยา่งนี อยา่งนั นไป  กเ็ลยไม่มีที"จบไม่มีที"ดบั  แลว้กไ็ม่เห็นดว้ย  วา่เสียงมนัเกิดขึ นแลว้
มนักด็บัไป  ไม่เห็นน่ะ  ทาํไมถึงไม่เห็นกเ็พราะมนัหลงอยูใ่นสมมติ  ไอต้วัหลงนั นล่ะ
มนับงั  นั นเราตอ้งเปลี"ยนความเห็น  สมมติไวใ้ชง้านเฉยๆ  กจ็ริงๆดว้ยตรงๆดว้ย  สมมติ
สร้างขึ นมาเพื"อใชง้าน  สร้างขึ นมาเพื"อทาํประโยชนใ์นสังคมของโลก  เพราะเรา
จาํเป็นตอ้งอยูใ่นสังคมของโลก  เราอยูค่นเดียวไม่ไดห้รอก  อยา่งเกิดขึ นมาแลว้จะไม่อยู่
บนโลกนี   เกิดขึ นมาจะออกไปนอกโลกมนัเป็นไปไม่ได ้  มนัตอ้งอยูใ่นโลกนั น  กม็นั
เป็นเหตุเป็นปัจจยั  นั นล่ะตอ้งอยูใ่นสังคมของโลก  นี"ใหรู้้จกัเอาไว ้ จึงอาศยัสมมติขึ นมา  
เขาสร้างสมมติเป็นอุปกรณ์ขึ นมาใชง้านต่างหาก  เพื"อทาํประโยชนต่์างหาก  แลว้ไปยนิดี
ยนิร้ายเกิดโทษขึ นมา  มนัตรงกบัจุดประสงคข์องการสร้างสมมติขึ นมาไหม  หือ  มนัไม่
ตรงแลว้นี"  ไม่ตรงแลว้นั"นล่ะคืออะไร  เราตอ้งวจิยัมนัสิ  ไม่ตรงแลว้คืออะไร  อาศยัมนั
ใชง้านเฉยๆนะ  ไม่ใช่เพื"อไปยนิดีไปยนิร้ายนะ  เพราะฉะนั นถา้เรายงัหลงในจุดใด  จุด
นั นเป็นเป้าหมายแห่งการวจิยั  เพื"อใหเ้ขา้ใจคลี"คลายมนัออก  วเิคราะห์วจิยัคลี"คลาย
แยกแยะมนัออกไป  ใหเ้ห็นความจริงของมนัอยา่งอาตมาพดูใหฟั้ง  เรื"องราวมนัมาก
ทั งหมดกเ็พราะมนัมีสมมติ  ถา้มนัมีแค่กลางวนักลางคืน  ไม่มีปีใหม่ปีเก่า  ไม่มีอนันั น
อนันี มนัจะมีเรื"องราวไหม  มีหมอดูผกูดวงไหม  มีสะเดาะเคราะห์ไหม  มีวนัดีวนัไม่ดี



ไหม  มนัมีแต่กลางคืนเกิดดบั  กลางวนัเกิดดบัหมุนเวยีนอยูอ่ยา่งนั น  มนัมีเพราะอะไร  
กเ็พราะสมมติที"มนัตั งขึ นมาต่างหาก  แลว้กค็นมนักลวัตาย  คนมนัติดตวั  มนัหลงตวั  
มนักเ็ลยดิ นรน  มีเรื"องราวเตม็ไปหมด  ถา้มนัไม่มีตวัมนัไม่มีเรื"องราวหรอกนะ  จริงไหม  
แลว้มนัไม่มีตวัมนักไ็ม่มีหลงสมมติ  พอตวัมนักส็มมติอีกนั นล่ะ  ตวัมนัไม่มีอยูจ่ริง  
เพราะฉะนั นอาหารคาวหวานกใ็หพ้ิจารณาเป็นธาตุทั ง ๔   กายเรากเ็ป็นธาตุทั ง ๔  ฉนั
เพื"อดบัความหิวลว้นแลว้แต่อนิจจงั  ไปตามเหตุตามปัจจยัเรื"องของธาตุ  พาพดูอยูทุ่กเชา้
ทาํไมไม่เห็น  กเ็พราะมนัหลงสมมติ  ไม่พิจารณาอรรถธรรมนั นใหถ่้องแทเ้ขา้ไปสู่ใจ
ตวัเอง  แลว้จะเอาอะไร  แค่ประเดน็นี"เหมือนชูทประตู  เคยเห็นไหมนกัฟุตบอล  เวลา
เตะฟุตบอลกนัน่ะ  เราตอ้งไปยงิโกลฝ่์ายตรงขา้มใช่ไหม  แต่บางคนยงิโกลเ์จา้ของ  นั น
ล่ะยงิไม่ถูกเป้า  ไม่ไดแ้ตม้ใช่ไหม  กลบัเสียแตม้ใช่ไหม  ยงิเขา้ประตูตวัเองนี"เสียแตม้นะ  
จริงไหม  นั"น ฉนัใดฉนันั น  นั"นล่ะยงิใหม้นัถูกเป้า  แค่ประเดน็ในใจเจา้ของยงัไม่ถูกเป้า
เลย  หลอกตวัเองหลงตวัเองอยูอ่ยา่งนั น  เลยขาดคาํวา่ละอายแก่ใจ  ขาดหิริโอตตปัปะใน
ใจเรา  โกหกตวัเองไดอ้ยูต่ลอด  นั นคืออะไร  นั"นล่ะเราตอ้งหาความจริง  ใหเ้ขา้ใจความ
จริงสมมติเพื"อใชง้าน  ใหรู้้จกัเพื"อใชง้านไม่ใช่เพื"อยนิดียนิร้าย  ถา้เขา้ใจตรงนี มนัจะไม่มี  
คนพดูมากเกินไปกไ็ม่มี  คนพดูนอ้ยเกินไปกไ็ม่มี  ไม่มีสักอยา่งมีแต่พดูเป็นประโยชน์  
พดูพอดี  เพราะนั นหลงสมมติทั งนั นน่ะมนัเลยวุน่วาย  ถา้ไม่หลงเรื"องสมมตินะไม่มี
วุน่วายหรอก  เพราะนั นการอยูใ่นสังคมนั นเราตอ้งพิจารณาดว้ย  ไม่ใช่อยูใ่นสังคมทาง
โลกฉนัจะแสดงอะไรกไ็ด ้  กลู่ะใหญ่ใครจะทาํไม  มนัเลยฆ่ากนัตายเพราะตรงนี ใช่ไหม  
ถูกไหม  หือ  เพราะฉะนั นเราอยูใ่นสังคมจะพดูจะจาจะอะไรกต็าม  ใหคิ้ดใหดี้ให้
พิจารณาก่อนจึงพดู  ไม่ใช่พดูตามความคิดความเห็น  เห็นอะไรคิดอะไรกพ็ดูออกไป
อยา่งนั น  ไม่คิดวา่การพดูการจาออกไปอยา่งนั น  คนอื"นเขาชอบใจไหม  หรือเขาเจาะ
ปากใหพ้ดูกพ็ดู  อีกฝ่ายหนึ"งเมื"อเขาพดูมากใ็หฟั้งใหเ้ป็นอีก  ไม่ใช่เขาพดูมาไม่ถูก
ความเห็นฉนั  ถูกความเคยชินฉนั  ฉนักไ็ม่ชอบใจ  มนักเ็ลยหลงสมมติทั งคู่เห็นไหม  
จริงๆสองคนนี เหมือนกนันะ  เหมือนตรงหลงสมมติ  ไม่ไดต่้างกนัไม่มีใครดีกวา่ใคร  
หลงทั งคู่  โลกมนัเลยเป็นปัญหาวุน่วายเพราะตรงนี เพราะความหลง  นั นถา้ต่างคนต่าง
ยอ้นกลบัมาพิจารณากายใจเจา้ของ  พิจารณากายใจเจา้ของ  เกิดอะไรขึ นเราตอ้งถามเราสิ  
พระพุทธเจา้จึงบอก “ธรรมวนิยันี เป็นไปเพื"อละโลภโกรธหลง ไม่ใช่เพื"อโลภโกรธหลง”  
ถา้โลภโกรธหลงมนัเกิดแลว้เราจะไปอา้งตรงไหนกผ็ดิหมด  เราหลงแลว้นี"  เราโกรธ



แลว้นี"แสดงวา่อะไร  แสดงวา่ผดิแลว้  จะไปอา้งวา่คนนั นคนนี เหตุนั นเหตุนี อยา่งนั น
อยา่งนี   อา้งอยา่งไรกต็ามเขาเรียกแกต้วั  ไม่ใช่แกไ้ข  เพราะมนัหลงแลว้นี"  ถา้มนัไม่หลง
มนัไม่โกรธ  ใช่ไหม  มนัหลงมนัโกรธแลว้นี"  กแ็สดงวา่มนัผดิแลว้  ถา้มนัไม่หลงมนัไม่
โกรธมนักไ็ม่ผดิ  นั นล่ะคาํวา่ผดินั นล่ะเหมือนขี น่ะสกปรกตอ้งชาํระลา้งออก  หรือใครขี 
แลว้ไม่ลา้งกน้ไม่เช็ดกน้  หือ  นี"ของสกปรกเราตอ้งชาํระออก  ผดิแลว้เราตอ้งรู้ผดิรู้ถูกสิ  
ผดิแลว้ตอ้งชาํระออก  จะเอามนัไวน้าน(หรือ)  อยา่เลี ยงมนัไว ้  เลี ยงมนัโตแลว้เหมือน
เสือ  มนัเลี ยงโตแลว้เดี6ยวมนัขบหวัเจา้ของ  หือ  เราตอ้งแค่ประเดน็นี"  แยกแยะประเดน็
ชดัๆนี"  มนัผดิแลว้นะใหรู้้ทนัทีเลย  ถา้มนัโกรธมนัหลงแลว้มนัผดิแลว้นะ  ไอที้"มนัแก้
ขึ นมาอยา่งนั น เพราะอยา่งนั น เพราะอยา่งนี  อยา่งนั นอยา่งนี อยา่งนี  ฉนัจะเป็นอยา่งนั น 
อยา่งนั นอยา่งนี   นั นละตวัแกต้วั  ตวัหลง  ที"จะเพิ"มความหลง  ใหรู้้ตวัเองทนัที  อยา่ตาม
มนั  ถา้เราจะปฏิบติัเพื"อความพน้ทุกข ์  ตอ้งอยา่ตามมนัเดด็ขาด  ไม่นั นเราโกหกตวัเอง  
ไปอยูต่รงไหนกต็อ้งเป็นอยา่งนี   ไม่มีทางหนีตวันี ไดห้รอก  เพราะอวชิชามนัอยูใ่นใจ  
มนัไม่ไดอ้ยูข่า้งนอก  ตวัหลงมนัอยูใ่นใจเรา  ถา้เราแกต้วัหลงแลว้อยูต่รงไหนมนัก็
เหมือนเดิม  ไม่มีเรื"อง  ถา้ตวัหลงเกิดแลว้ไปอยูต่รงไหนกมี็เรื"อง  เพราะตวัหลงมนัจะ
ทาํงานอยูต่ลอด  เหมือนไวรัสมนัอยูใ่นคอมพิวเตอร์ถึงเวลามนัทาํงานเลย  จะเอาเครื"อง
คอมพิวเตอร์ไปตั งตรงไหน  เอามาตั งที"วดั เอาไปตั งที"บา้น ยา้ยไปตั งที"โรงพยาบาล 
ไวรัสกท็าํงานไหม  ไม่หายหรอกตอ้งทาํลายไวรัสออกไปซะ  ใช่จริงไหม  ทาํลายไวรัส
จะไปตั งตรงไหนมนัทาํงานไหม  ไม่ทาํงานแลว้เพราะมนัไม่มีเชื อไวรัส  ฉนัใดฉนันั น
เทียบใหฟั้งชดัๆ  แค่อยา่งนี   เราใชส้ติใชปั้ญญา  อยา่ใชอ้วชิชา  อยา่ใชค้วามเห็นแก่ตวั  
อยา่ใชทิ้ฏฐิ  ใหใ้ชส้ติปัญญา  เอาเหตุเอาผลในใจเรานั นน่ะ  นี"เขาเรียกวา่ภูมิปัญญา  หลุด
พน้ดว้ยปัญญานะ  ปัญญาวมุิตตินะ  ศีลที"อบรมดีแลว้ยงัสมาธิใหเ้กิด  สมาธิที"อบรมดี
แลว้ยงัปัญญาใหเ้กิด  สมาธิที"อบรมดีแลว้คือความตั งมั"นแห่งจิต  จิตเป็นกลางไม่ยนิดียนิ
ร้าย  เมื"อไม่ลงไปเล่นในอารมณ์มนักว็จิยัอารมณ์ได ้  ตามเห็นอารมณ์ตามความเห็นจริง  
จึงปัญญาใหเ้กิดไง  เมื"อเห็นความจริงของขนัธ์ ๕ นั นล่ะคือตวัปัญญามนัเกิด  ปัญญาคือ
เห็นความจริง  เห็นเหตุเห็นผลอยา่งที"พดูใหฟั้งนี"  แยกแยะประเดน็ออก  เขา้ใจประเดน็
ไดถู้กตอ้งตรงประเดน็  นั นล่ะตวัปัญญา  ปัญญามนัอบรมดีแลว้ยงัวมุิตติหลุดพน้นั"นเอง  
หลุดพน้ในขนัธ์ ๕ หลุดพน้ในเรื"องราวนั นล่ะหลุดพน้ในสมมติตรงนั นน่ะ  มนัเห็นแจ่ม
แจง้แก่ใจแลว้มนัไม่เอา  ไม่รู้จะเอาไปทาํไมตวัทุกข ์  ตวันี ต่างหาก  เราตอ้งสอนตวัเอง  



อตัตะนา โจทะยตัตานงั  ตนเตือนตน  ตนตอ้งสอนตน  ตนไม่สอนตนแลว้ใครจะ
สอนน่ะ  เขาสอน  แมแ้ต่เขาสอนดีกห็าวา่เขาวา่ไม่ดี  จริงไหม  เพราะเวลามนัโกรธมนั
พาล  มนัไม่ยอมรับความจริงหรอก  เพราะนั นเราอยา่เอาขา้งมนัอยา่เลือกขา้ง  ใหไ้ปสู่
ภูมิของปัญญา  ภูมิสติปัญญา  อยา่ไปเลือกขา้งภูมิอวชิชา  ใหเ้คารพในธรรมต่างหาก  
“ธรรมใดเป็นไปเพื"อละโลภโกรธหลง  ธรรมนั นเป็นธรรมของเราตถาคต”  นั นเคารพใน
ธรรม  ถา้มนัเป็นโลภโกรธหลงแลว้ไม่ใช่  ตอ้งละทนัที  ไปสู่ความไม่มีโลภโกรธหลง
นั นเป็นธรรมของพระพุทธเจา้  เป็นการเดินตามรอยเบื องยคุลบาทของพระศาสดา  เดิน
ตามรอยพุทธพจน ์  ผูใ้ดเดินตามเราผูน้ั นปลอดภยั  ผูใ้ดไม่เดินตามเราผูน้ั นอนัตราย  นี"
พระผูมี้พระภาคเจา้ท่านสอนเอาไว ้  เดินตามท่านเดินอยา่งไร  กเ็ดินตามพุทธพจน ์  นั น
ล่ะเดินตามธรรมที"ท่านตรัสไวน้ั"นเอง  แค่นั นน่ะ  ง่ายๆนะ  มนัจริงๆมนัง่ายนะมนัไม่ใช่
ยากนะ  คนเตือนสติใหข้นาดนี   หือ  มนัง่ายนะ  ที"มนัยากกเ็พราะมนัไหล  ไหลไปตาม
อารมณ์ใช่ไหม  ไหลไปตามอารมณ์  ถา้ไหลไปตามอารมณ์มนักคื็อหลงนั"นเอง  ใช่ไหม  
เขาจึงวา่หลงใหลหลบัใหลลืมตื"นฤๅพี"  สองพี"คิดเองอา้อยา่ไดถ้ามเผอื  นั"นน่ะพระลอตาม
ไก่  หลบัใหลหลงใหลลืมตื"นไง  สติไม่ตื"นเลยคิดเองเออเองไง  คิดเองเออเองคิดตาม
กิเลสหมด  กเ็ลยวุน่วาย  นี"เขาเรียกวา่  คนเรานี"นะทุกขเ์พราะความหลงนั"นเอง  ทุกข์
เพราะความคิด  ความคิดเป็นลูกนอ้งแห่งความหลงนั"นเอง  คนเราถา้ไม่หลงกไ็ม่ทุกข ์ 
ทุกขเ์พราะความหลงนะ  นี ล่ะตวัเหตุคือสมุทยั  ตวัหลงมนักแ็สดงตวัออกโดยตวัคิด  เขา
กเ็ลยบญัญติัเรียกวา่ตวัตณัหา  แค่นั นใหรู้้จกัเอาไว ้  ใหรู้้จกัตวัตณัหาที"พระพุทธเจา้บอก  
มนัแสดงหลายตวันะตวัคิดนี"  มนัแสดงในแง่ตวัตณัหากไ็ด ้  ตวัทิฏฐิกไ็ด ้  นี"มนัแสดงได้
หลายตวั  ตวัคิดนี"  นั นล่ะพระพุทธเจา้จึงตรัสไว ้ “ตณัหาทิฏฐิมานะ เป็นธรรมที"เนิ"นชา้”  
เนิ"นชา้ต่อมรรคผลนิพพานใหล้ะ  พระองคต์รัสไวช้ดัๆ  ทิฏฐิคือความเห็น  ทิฏฐิใด
ความเห็นใดเป็นไปเพื"อโลภโกรธหลง  ทิฏฐินั นความเห็นนั นเป็นสิ"งที"ควรละ  ไม่ควร
เชื"อไม่ควรตาม  นี"ฉนัใหว้ธีิใหห้ลกัในการวนิิจฉยัตวัทิฏฐิ  เห็นในเรื"องใดเป็นไปเพื"อโลภ
โกรธหลง  ความเห็นนั นเป็นเครื"องมือเป็นอุปกรณ์ของอวชิชาทนัที  ใหล้ะซะ  อยา่เชื"อ
มนั  อยา่ตามมนั  ใหแ้กไ้ขซะ  ละความเห็นนั นซะไปสู่ความเห็นใหม่  อยา่เอาความเห็น
นั นเป็นที"ตั ง  แค่นั น  ใหห้ลกัใหดู้ง่ายๆ  จะรู้เลย  จะอา้งวา่ฉนัเห็นถูกอยา่งนั นฉนัเห็น
อยา่งนี   ถูกตอ้งอยา่งนั นถูกตอ้งอยา่งนี   ทิฏฐิความเห็นตวันี นี"เป็นไปเพื"ออะไร  เพื"อตวั
โทสะเพื"อตวัมานะ  ทิฏฐิความเห็นตวันี เพื"อความเร่าร้อนแห่งจิต  จะพดูเรื"องราวนั นจะ



ถูกหรือผดิ  เรื"องราวจะถูกหรือผดิมนัจะเกียจคร้านไม่ซกัผา้ไม่พบัผา้ไม่อะไร  มนัอาจจะ
ถูก  แต่ทิฏฐิตรงนั นเมื"อแสดงออกมาในปัจจุบนันั นเป็นไปเพื"อโลภโกรธหลง  ทิฏฐิตวันี 
ไม่ควรแสดงออกควรละ  นี"แหละพระพุทธเจา้จึงตรัสไว ้ “ อะตีตงั นานวาคะเมยยะ  นปั
ปะฏิกงัเข อะนาคะตงั  ผูมี้ปัญญาไม่ควรทาํสิ"งที"ล่วงไปแลว้ใหม้าตามในจิต”   มนัล่วงไป
เมื"อกี นี"มนักไ็ม่ควรเอามาตามแลว้  เพราะเมื"อกี นี"กเ็ป็นอดีตใช่ไหม  ไม่ตอ้งเอาเมื"อวาน
หรอกนะ  อนันี ตั งแต่ปีมะโวย้งัเอาขึ นมา  มาสนบัสนุนวา่ฉนัถูกฉนัดี  ไอฉ้นัถูกฉนัดีนี"
คืออะไร  นี ล่ะตวัหลง  หลงวา่ขนัธ์ ๕ เป็นของกตูวักนูั"นเอง  นี"ไม่เห็นเห็นไหม  มนัไม่
เห็นเห็นยงั  มนัร้ายไหม  ไม่เห็นวา่สวดมนตท์าํวตัรเชา้  รูปังอนิจจงั  รูปังอนตัตา  เวทนา
อนิจจา  เวทนาอนตัตา  สัญญาอนิจจา  สัญญาอนตัตา  สังขาราอนิจจา  สังขาราอนตัตา  
วญิญาณงัอนิจจงั  วญิญาณงัอนตัตา  รูปไม่เที"ยง รูปไม่ใช่ตวัตนไม่ใช่ของเรา  เวทนา
สัญญาสังขารวญิญาณไม่เที"ยง ไม่ใช่ตวัตน ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา  
นั นล่ะอนตัตา  นี"ไม่เห็นน่ะ  มนัมืดบอดถึงขั นนั น  แลว้กเ็อามาพดูๆๆ ฉนัถูกฉนัดีฉนั
ถูกตอ้ง  เพื"ออะไร  เพื"อโลภโกรธหลง  หลงวา่ขนัธ์ ๕ เป็นของกตูวัก ู เห็นไหม  ร้ายไหม
อวชิชา  โอ  แลว้กเ็ลยเร่าร้อนไปทั งบา้น  แลว้กว็ุน่วายไปทั งบา้นแลว้กว็ุน่วายในวดัอีก  
ยงัไม่รู้ตวัเองอีก  ไม่รู้จกัปล่อยรู้จกัวาง  ปล่อยวางขนัธ์ ๕ สิ  ราคคัคิ  โทสัคคิ  โมหคัคิ  
ไฟคือราคะ  ไฟคือโทสะ  ไฟคือโมหะ  ไฟ ๓ กองนี เผาใจใหเ้ร่าร้อนอยูต่ลอดน่ะ  ไม่
เห็น  มนัเผาใจใหเ้ร่าร้อนอยูต่ลอด  แลว้กเ็อาไปเผาผูอื้"นดว้ย  ไม่เห็นน่ะ  มนัคืออะไร  นี"
ล่ะผูภ้าวนาตอ้งเห็นกิเลส  ถา้ใครภาวนาแลว้ไม่เห็นกิเลส  สบายๆ  บอกไดเ้ลยคนนั น
กาํลงัหลง  ยิ"งภาวนาละเอียดเท่าไหร่ยิ"งตอ้งเห็นกิเลส  ยิ"งเห็นกิเลสยิ"งละกิเลส  ไม่ตาม
กิเลสนะ  มนัซ่อนอยูต่รงไหนเห็นมนัหมด  ละมนัหมด  อนันี มนัไม่เห็น  แลว้มนักต็าม
กิเลส  แลว้กท็าํตาม  กเ็ลยเดือดร้อนทั งตวัเองและผูอื้"น  นี"ล่ะเขาเรียกวา่ขาดเมตตาตน  
ขาดเมตตาผูอื้"น  นี"มนัความโง่เขลาเบาปัญญา  ความไม่ไดศึ้กษาไม่ไดว้จิยักายใจตวัเอง  
เพราะอะไร  เพราะติด  หลงสมมติมาก  หลงความรู้ความเห็นเก่าๆมาก  มนักเ็ลยวุน่วาย  
พดูอยา่งไรกไ็ม่เห็น  เพราะอะไร  เพราะไม่มีอตัตะนา โจทะยตัตานงั  ไม่มีเจตนาจะมุ่ง
ไปสู่ความพน้ทุกข ์  คนที"มีเจตนาจะมุ่งไปสู่ความพน้ทุกขนี์"  เหมือนฉนัฝึกปีแรก  ฉนั
ไม่ไดอ้ยากรู้อะไร  ฉนัไม่รู้เรื"องธรรมะนะ  ปฏิบติัธรรมฉนัยงัไม่รู้จกัเลย  เขาติดป้ายไว้
ฝึกสมาธิ  ฉนัอยากรู้สมาธิเป็นอยา่งไรฉนัเลยสมคัรไปกบัเขา  ออกธรรมจาริก  เป็น
นกัศึกษาแพทย ์ ฉนัอยากรู้คาํวา่สมาธิเป็นอยา่งไรเท่านั นล่ะ  ฉนัเลยสมคัรไปกบัเขา  เผื"อ



เขาพดูวา่สมาธิเป็นอยา่งนั นอยา่งนี ฉนัจะไดไ้ม่โดนหลอก  มนัคิดอยา่งนั นนะ  พอไป
แลว้ฉนักมุ่็งทาํอยูส่มาธิ  ทุกวนัทุกคืน  ทุกวนัทุกคืน  ทาํแลว้ทาํเล่า  ทาํแลว้ทาํเล่า  ทาํ
แลว้ทาํเล่า  ฉนัไม่เคยทิ ง  ไปเรียนกไ็ปเรียนพอกลบัมา  แต่ฉนัไม่ทาํนานหรอก  นั"งวนั
ละ ๔๐ นาที ๔๕ นาทีแค่นั นล่ะไม่ไดน้ั"งนานหรอก  แต่เดินฉนักฝึ็กสติฉนั  ฉนัไม่รู้
แมแ้ต่คาํวา่สติ  ฉนัลองผดิลองถูกเองหมด  เพราะฉนัมุ่งอยากจะรู้วา่สมาธิเป็นอยา่งไร  
มนัมุ่งอยูต่ลอด  จิตใจที"มนัมุ่งอยูต่ลอดนั นไม่เคยห่างเลย  แต่ไม่ใช่เราไปเรียนหนงัสือ
แลว้เราจะมุ่งทาํสมาธิดูลมไม่ใช่นะ  คาํวา่มุ่งนี หมายความเวลาวา่งเรากจ็ะทาํ  เราไม่ทิ ง
ตรงนั น  ทาํมนัทุกวนั  วนัละ ๔๕ นาที  แลว้กล็องทุกวนัเลย  มนัอยา่งไรจะทาํใหม้นั
สงบ  มุ่งอยูไ่ม่เคยห่างไม่เคยทิ งเลย  มุ่งไปเลยทาํไปเป็นปี  นั"นล่ะเมื"อมีเกิดมนัอยากจะรู้
ขึ นมาแลว้มนัทาํของมนั  มนัมุ่งของมนัอยูต่ลอด  มนัหาวธีิการของมนัอยูต่ลอด  นี"จึงวา่
ไงวา่  มนัไม่เอากนัไง  ส่วนใหญ่สมคัรเล่นไม่สมคัรจริง  ไม่จริงใจต่อตนเองมีแต่เล่น  
มนักเ็ลยไดข้องเล่นไม่ไดข้องจริง  เดี6ยวนี มนัจะยาก  พระชีฆราวาสมาปฏิบติัธรรม
เดี6ยวนี จะยาก  ยากตรงไหนรู้ไหม  ยากตรงสมคัรเล่นไม่สมคัรจริง  พอสมคัรเล่นมนักจ็ะ
ไดข้องเล่นๆ  ถา้สมคัรจริงมนักไ็ดค้วามจริงคือสัจจธรรมนั"นเอง  ทาํอะไรมนักจ็ริงจงั
ของมนัเอง  มนัมุ่งจนมนัรู้เห็นของมนัมนัค่อยหยดุ  ถา้ไม่รู้ไม่เห็นไม่เขา้ใจมนัไม่หยดุ  
มนัมุ่งอยูอ่ยา่งนั นล่ะ  แต่ไม่ใช่มุ่งจะทาํทั งวนัทั งคืนนะ  ไม่ตอ้งกินขา้ว  อยา่งนั นไม่ใช่
อนันั นมนัหลง  นี"ล่ะจิตใจไม่เคยห่าง  วจิยัมนัเรื"อยดูมนัเรื"อย  ฉนัจึงมาดูมนัไม่เหมือนกนั  
ต่างกนัเยอะ  ต่างกนัเยอะ  คาํวา่สติยงัไม่รู้จกัเลยนะ  เจริญสติอยา่งไรยงัไม่รู้เลยนะ  รู้แต่
พุทโธคาํเดียวกลบัมาจากวดั  เห็นแต่วา่ทางวดัเขามีทางจงกรม  หอพกัไม่มีจงกรมทาํ
ไงวะ่  มนัรู้แค่นั นน่ะ  เวลาเดินซา้ยเดินขวาใหรู้้ซา้ยรู้ขวานั"นล่ะจงกรมฉนั  ฉนัไม่มีทาง
จงกรมไปกลบัๆ  เพราะอยูห่อพกัมนัไม่มีทาํให ้  แลว้เขากไ็ม่ทาํใหน้กัศึกษาหรอก  
หอพกัรวมเขามีแต่ระเบียง  ต่อเมื"อเราจะเดินเขา้หอ้งนํ ากจ็งกรม  นี"เวลาเดินไปกินขา้วก็
จงกรมนั"นเอง  มนัใส่ใจตวัเองอยูต่ลอด  แลว้มนัคิดมากทาํอยา่งไร  พอหา้มไม่ใหม้นัคิด  
บงัคบัไม่ใหม้นัคิด โอย้ ปวดหวัเลย  ทาํอยา่งไร  กไ็ปใส่ใจเทา้เวลาเดินใหส้นใจที"เทา้
แทน  สังเกตดูความคิดมนัลดลง  นี"มนัฝึกมนัลองเองหมด  มนัจะหาทางของมนั  อนันี 
อะไร  บอกทุกอยา่งเลย  แต่ไม่เอามนัเลยยาก  นั นพระพุทธเจา้จึงทอ้พระหฤทยัไง  ตรัสรู้
ขึ นมาแลว้ทอ้พระหฤทยัไม่อยากสอน  ธรรมนี เป็นของละเอียดลึกซึ งไม่อยากสอน  
ขวนขวายนอ้ยแลว้  ไม่อยากสอน  ทา้วสหมับดีพรหมจึงบอก  โอ โลกจะวนิาศแลว้  



พระผูมี้พระภาคเจา้ขวนขวายนอ้ยแลว้  ไม่อยากสอน  กจึ็งมาอาราธนา  อาราธนาท่านจึง
พิจารณา อ๋อ กเ็ลยออกมาสอน  นั"นล่ะเพราะมนัเอาจริงนอ้ย  มนัเอาแต่เล่น  เอาแต่โกหก
ตวัเองไปวนัๆเฉยๆ  ฉนันี"ฝึกปีแรกมนัเห็น เอ๊ ทาํไม  มนัฟังเขาบรีฟแลบ็  อาจารยบ์รีฟ
แลบ็มนัไม่อยากฟัง  แค่คาํวา่ไม่อยากฟังนะ  ไม่ใช่หงุดหงิดราํคาญโกรธรุนแรงอะไรนะ  
แค่ไม่อยากฟัง เอ๊ ทาํไมมนัถึงไม่อยากฟัง  มนัจบัขึ นมาเลย  มนัเห็นจิตที"มนัยงัขุ่นอยู ่ แค่
คาํวา่ไม่อยากฟังนี"จิตขุ่นแลว้นะ  ฉนัเห็นถึงขนาดนั นมนักดู็มนั  ดูจิตที"มนัขุ่นอยูน่ั น  
ทาํไมมนัเป็นอยา่งนั น  ดูมนัๆ  พอเขาบรีฟแลบ็เสร็จ ๑๕ นาทีขึ นไปทาํแลบ็ไบโอเคม็  
เดินขึ นไปชั น ๒  แต่ก่อนคณะแพทยอ์ยูค่ณะสาธารณสุขเก่า  อาคารคณะแพทยเ์ก่าขึ นไป
ชั น ๒  เดินขึ นไปทาํแลบ็  พอหยบิเครื"องแลบ็เขา้มามนัดูของมนัอยู ่ ทีนี ฉนัมีหลกัอยา่งนี 
นะ  เวลามนัทุกขม์นัโกรธหายกไ็ม่เอาไม่หายกไ็ม่เอา  เป็นผูดู้เฉยๆ  ไม่อยากหายแลว้ก็
ไม่อยากไม่หาย  วางใจใหม้นักลางๆไว ้  แลว้กดู็มนัขึ นไป  ขึ นไป  ขึ นไป  ขึ นไป  งาน
การกย็งัทาํอยูแ่ต่มนักดู็  พอขึ นไปไปหยบิเครื"องมือจะมาทาํแลบ็  มนัเห็นไอต้วัขุ่นตวันั น
ดบัวบัไปกบัตา  ปีติมนัเกิดขึ นมาแทน  มนัเลย อ๋อ กรูู้แลว้ต่อไปจะทาํอะไรมึง  เวลามนั
ขดัเคืองขึ นมาสติจะดูมนัเฉยๆ  ไม่อยากหายไม่อยากไม่หายดูเฉยๆ  ไม่ลงไปเล่นกบัมนั  
มนัเห็นแมแ้ต่วา่ความโกรธนี"  ใหม่ๆนี"มนัเป็นวนัๆเลยนะ  มนัขุ่นอยูเ่ป็นวนัๆนะ  แลว้ดู
บ่อยๆเขา้มนัสั นเขา้ๆ  มนัเห็นถึงช่วงเวลาที"มนัสั นเขา้ๆๆ  จากวนัเป็นชั"วโมง  จากชั"วโมง
เป็นนาที  เห็นมนัเร็วเขา้ๆสั นเขา้ๆ  มนัเอาของมนัอยูอ่ยา่งนั น  ถา้โกรธปัOบไม่ใหโ้กรธ  
นั นทาํงานต่อได ้  อยา่งนั นแต่ก่อนยงัไม่รู้นะมนัมาจากตรงไหน  เดี6ยวนี รู้ถึงวา่กระแส
โอฆะมนัมาจากภายนอกไดด้ว้ย  รู้ถึงแมแ้ต่ขั นนั น  นี"แลว้มนัเอาของมนัอยูอ่ยา่งนั น  ไม่
มีคนสอนฉนัน่ะ  ฉนัดูจิตเป็นตั งแต่อาย ุ๒๐ ปี  มนัเป็นของมนัเอง  นี"มนัจึงเห็นไง  ลอง
ผดิลองถูกหมด  ไม่มางอแงๆๆๆอยา่งนั นหรอก  อนันั นอนันี อยูอ่ยา่งนั นแลว้เมื"อไหร่มนั
จะไป  สร้างใหล้าํบากมนักล็าํบาก  คือกรรมนั"นเอง  เราตอ้งถามเราเองสิ  เราจะทาํให้
ตวัเองง่ายหรือทาํใหต้วัเองยาก  ถา้ทาํใหต้วัเองยากกเ็ดินอีกแบบหนึ"ง  ทาํใหต้วัเองง่ายก็
เดินอีกแบบหนึ"งแค่นั น  นั นล่ะคือกรรม  แค่นั น  ฉนัจึงพดูอยู ่  พระมนัวา่ฉนัอยูเ่ลย  ไม่
ไปเดินจงกรมฉนับวชใหม่ๆ  แต่ฉนัคิดในใจวา่อะไร  ไอที้"มนับวชมามนัฝึกมาสิบกวา่
ปีน่ะมนัสู้ฉนัตั งแต่ทาํฆราวาสไม่ไดห้รอก  ฉนัไม่ไดโ้ออ้วดหรอกนะ  ไม่นั นจะไปเล่า
สภาวธรรมใหห้ลวงปู่เทสกฟั์ง  ท่านจึงบอก หมออ่านหนงัสือของอาตมาไดเ้รื"อง  คน
ส่วนใหญ่อ่านไม่ไดเ้รื"อง  ท่านพดูประโยคนี เลยนะ  ฉนัจึงพดูใหฟั้ง  คนเรียน



มหาวทิยาลยัแลว้จะใหไ้ปเรียน กอ อา กา ขอ อา ขา ก.เอ๋ยกอไก่  ข.ไข่ในเลา้ ฃ.ขวดของ
เรา  ค.ควายเขา้นาไหม  หือ  หมอออ้ เวลาสอนนกัศึกษาแพทย ์เอา้ เขา้มาเรียนดมยา  เธอ
ไปท่องก.ไก่ถึงฮ.นกฮูก  หมอออ้สอนเขาอยา่งนั นไหม  หือ  ถา้สอนแบบนั นเขาจะวา่
อยา่งไร  นั"นล่ะมนัไม่ตรงสภาวธรรม  นี"การไปดูขา้งนอกไปเพ่งแต่ขา้งนอกเอาตวัเอง
เป็นหลกั  วา่ตอ้งอยา่งนั นดี  ตอ้งไปเดินอยา่งนี ดีตอ้งไปเดินอยา่งนั นดี  หารู้ไหมวา่ตวัเอง
ยงัไม่ไดแ้ต่เขาผา่นไปหมดแลว้  แลว้จะใหเ้ขาไปทาํแบบตวัเองหรือ  เหมือนปิO กฮง(เดก็
เลก็ๆ)  จะใหไ้ปทาํแบบปิO กฮงอยา่งนั นน่ะมนัถูกไหม  ถา้ใครไปทาํแบบปิO กฮง  ผูใ้หญ่ไป
ทาํแบบปิO กฮงเขาเรียกวา่คนนั นปัญญาอ่อน  นี"การไปดูขา้งนอกมนัผดิเห็นไหม  มนัไม่รู้
เขาหรอก  มนัผดิไง  เพราะสภาวธรรมตวัเองยงัไม่รู้จกัยงัไม่ผา่น  แต่เขาผา่นไปหมดแลว้  
ตวัเองยงัไม่เห็น  แลว้จะใหเ้ขาไปทาํแบบตวัเอง  เหมือนเดก็จะใหผู้ใ้หญ่ไปทาํแบบเด็ก  
มนักเ็ลยผดิ  จะใหเ้ดก็ไปทาํแบบผูใ้หญ่มนักผ็ดิอีก  มนัทาํไม่ไดห้รอก  นี"เขาเรียกวา่
ฐานะ อฐานะ  สิ"งที"เป็นไดสิ้"งที"เป็นไม่ได ้ นี"ใหเ้ขา้ใจเอาไว ้ พินิจพิจารณา  ไม่นั นมนัจะ
ไปไดห้รือ  ถา้ตวัเองไม่วิจยัตวัเอง  อยา่ลุแก่อาํนาจโทสะ  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสเอาไว ้ 
นี เป็นพุทธพจน ์  อยา่ลุแก่อาํนาจโทสะ  ผูใ้ดลุแก่อาํนาจโทสะ  อนัตราย  เขา้ใจยงั  มนั
หลงไดม้นัเผลอได ้ แต่มนัเผลอรอบแรกรอบสองอยา่ตามมนั  แต่การลุแก่อาํนาจโทสะนี"
ตามแลว้  ใช่ไหม  นี"ใหเ้ท่าทนัมนัต่างหาก  คาํวา่เท่าทนัมนัไม่ตามมนั  ฉนัจึงทศันะให้
ฟังวา่เท่าทนัคือไม่ตามมนั  มนัขึ นมากท็นัมนั  ทนัมนัมนักด็บัไม่ตาม  กิเลสมนัมีทั งกิเลส
นอกกิเลสใน  ไม่นั นเราจะเสียโง่มนั  โง่ต่ออวชิชา  คาํวา่โง่ต่ออวชิชาคือไม่รู้จกัอวชิชา
นั"นเอง  ถา้รู้จกัมนั  มนักเ็ล่นงานไม่ได ้  ถา้ไม่รู้จกัมนัมนักเ็ล่นงาน  เล่นงานแลว้จะไป
โทษใคร  กต็อ้งโทษความโง่เขลาอวชิชาในตวัเรานั"นเอง  เป็นเหตุปกปิดไม่ใหเ้ห็น
นั"นเอง  เพราะนั นใหเ้ขา้ใจใหถู้กตอ้ง  วนิิจฉยัใหถู้กตอ้ง  การประพฤติปฏิบติัธรรมนั น
คือการมาดูกายใจมาวจิยักายใจ  ไม่ใช่ดูเฉยๆนะมาวจิยัมนัดว้ย  รูปมนัไม่เที"ยง  เวทนา
สัญญาสังขารวญิญาณมนัไม่เที"ยงมนัไม่ใช่ตวัตนเป็นอยา่งไร  ความจริงของมนัเป็น
อยา่งไร  ความจริงในลกัษณะของสิ"งนี   อยา่งเลี ยงปิO กฮงนี"  ความจริงมนัเป็นอยา่งนี ล่ะ  
เดก็มนัเป็นอยา่งนี   เรามาเรียนมนันะ  ไม่ใช่ไออ้ยา่งนี ฉนัไม่ชอบอยา่งนี ฉนัชอบ  อนันั น
ไปตามปรารถนาสิ"งใดไม่ไดด้ั"งปรารถนากเ็ป็นทุกข ์  เพราะไปตั งเอาไว ้  จริงๆความจริง
มนัคืออะไร  อ๋อ เดก็มนัมีลกัษณะอยา่งนี   มนัตอ้งแสดงอยา่งนี   มนักต็อ้งเป็นของมนั
อยา่งนี   อ๋อ มนัเป็นของมนัเช่นนั"นเอง  คาํวา่เป็นเช่นนั"นเองปัOบมนัวางเลย  ไม่ทุกขไ์ม่



ร้อนแลว้  นี"เราตอ้งจบัตวันี ใหไ้ด ้ ท่านพุทธทาสจึงบอกตถตาไง  มนัเป็นเช่นนั"นเอง  ให้
รู้จกัเอาไว ้  ไอค้นหลงมากมนักต็อ้งพดูมาก  กธ็รรมดา  มนัเป็นเช่นนั"นเอง  มนัมีเหตุมี
ปัจจยั  พอเรารู้ทนัมนัเท่านั นล่ะมนัวาง  แต่ก่อนฉนักห็ลงเหมือนกนั  หลงตรงไหน  หมอ
ทาํไมมนัเป็นคนอยา่งนี   พวกหมอดว้ยกนั  อ๋อ อนันี เราโง่  ตอนหลงัเราจึงเขา้ใจ ออ้ มนั
เป็นเช่นนั"นเอง  ไม่วา่หมอไม่วา่อะไรมนัมีกิเลสมนักต็อ้งแสดงลกัษณะกิเลส  มนัเป็น
เช่นนั"นเองของกิเลส  ไม่ใช่คนที"วเิศษกวา่เขา  การวิเศษมนัวเิศษอยูที่"ธรรมะต่างหาก  ถา้
มีโลภโกรธหลงมนักเ็หมือนกนัทุกคน เขาเรียกวา่สมุทยสัจ   ไม่ขึ นกบัหมอ  ไม่ขึ นกบั
วศิวะ  ไม่ขึ นกบัอาชีพอะไรกต็ามถา้มีกิเลสตวันี กเ็ป็นอยา่งนี   มนัเป็นเช่นนั"นเอง  นี"ให้
เขา้ใจไว ้ พอเขา้ใจมนักว็าง  อ๋อ มนัลกัษณะมนัอยา่งนี เอง  เราจะไปขอ้งอะไรกบัมนั  ที
นี เรากอ็ยูด่ว้ยเมตตา  อยูด่ว้ยทาํประโยชนต่์างหาก  มีอะไรเขา้มากแ็กไ้ข  แกท้ั งภายในแก้
ทั งภายนอก  จนกวา่สติปัญญาเราจะแก่รอบต่างหาก  คนนั นเลยอยูด่ว้ยความเป็นผูใ้หญ่
นั"นเอง  ถา้เดก็จะงอแง  เพราะฉะนั นตอ้งศึกษาใหม้าก  ไม่ใช่อายมุากแลว้เป็นผูใ้หญ่นะ  
เดก็นะไม่ใช่ผูใ้หญ่  ไม่นั นเขาเรียกวา่บรรลุนิติภาวะทางจิตใจใช่ไหม   ใช่ไหม  บรรลุนิติ
ภาวะมนั ๒๐ ปีนั นทางกฎหมายใช่ไหม  ถา้บรรลุนิติภาวะทางจิตใจมนัอยูที่"ธรรมะ  คน
จะเป็นผูใ้หญ่หรือเป็นเดก็อยูที่"ธรรมะ  คนอาย ุ ๑๐๐ ปีไม่รู้สัจจธรรมไม่เห็นสัจจธรรมก็
เป็นเดก็  คนอายเุกิดมา ๑ วนัรู้เห็นธรรมะเห็นสัจจธรรมนั"นล่ะเป็นผูใ้หญ่  นี"พระพุทธเจา้
ตรัสเอาไว ้  เพราะนั นผูใ้หญ่เดก็ไม่ไดอ้ยูที่"อาย ุ  ในทางธรรมแลว้อยูที่"ธรรมะต่างหาก  
นั นใหเ้ขา้ใจใหถู้กตอ้ง  ใหเ้ห็นใหถู้กตอ้ง  เมื"อเราเห็นใหถู้กตอ้งแลว้เรากไ็ม่ขดัไม่ขอ้ง  รู้
ลกัษณะของแต่ละอยา่งแลว้  เรากอ็ยูก่บัมนัไดด้ว้ยความไม่ขดัไม่ขอ้งไม่ติดไม่ยดึ  มนัก็
เลยอยูเ่พื"อทาํประโยชนอ์ยูด่ว้ยเมตตา  ฉนัจึงเทียบใหฟั้ง  พระพุทธเจา้นี"ไปสอนพระ
อรหนัตไ์หม  เวลาท่านตรัสรู้แลว้ท่านไปสอนพระอรหนัตไ์หม  หรือท่านไปสอนปุถุชน  
หือ  โยมวา่อยา่งไรแค่นี ตอบไม่ไดห้รือ  หรือฟังคาํถามยงัไม่ชดั  (ปุถุชนครับ)  เออ 
เพราะวา่ท่านตรัสรู้แลว้ประชาชนกเ็ป็นปุถุชนทั งนั นน่ะ  ท่านกไ็ปสอนปุถุชนแลว้กอ็ยู่
กบัปุถุชนนั"นล่ะ  ปุถุชนมนักต็อ้งมีเรื"องโลภโกรธหลงไหม  (มี)  นั"นล่ะท่านกต็อ้งอยูใ่น
เรื"องของโลภโกรธหลง  แต่ท่านแกไ้ขใหส้อนให ้  แนะนาํใหด้ว้ยเมตตาใช่ไหม  เพื"อละ
โลภโกรธหลงไปสู่อริยชนต่างหาก  จริงไหม  แค่นี ถา้เรารู้แค่นี เราไม่ขดัไม่ขอ้งเลย  โลก
มนัเป็นอยา่งนั นล่ะ  เราเกิดมาในโลกอวชิชามนักต็อ้งเจออวชิชา  แต่ทาํอยา่งไรใหเ้ราจะ
เปลี"ยนอวชิชาในใจเราออกไปไดเ้ขา้ไปสู่วชิชา  เหมือนพระพุทธเจา้ไปสอน  โลภโกรธ



หลงทั งนั นล่ะ  เพื"อละโลภโกรธหลง  ถา้เราเขา้ใจอยา่งนี กเ็ห็นเลย  นี"เขาเรียกวา่เดินตาม
รอยบรมครู  ความขดัความขอ้งความอะไรไม่มี  เพราะนั นใหเ้ขา้ใจเรื"องของสังคม  เรื"อง
ของกิเลส  เรื"องของลกัษณะแต่ละลกัษณะใหเ้ขา้ใจตามความเป็นจริง  เมื"อเขา้ใจตาม
ความเป็นจริงมนักว็างไดง่้าย  นั"นล่ะตวัสัจจธรรมเปรียบเหมือนแสงสวา่ง  เมื"อแสงสวา่ง
เกิดขึ นในที"มืด  ความมืดนั นดบัไปโดยอตัโนมติั  เราไม่ไดล้บความมืด  แต่แสงสวา่งนั น
มนัลบกนัเอง  ฉนัใดฉนันั นเราไม่ไดล้บโลภโกรธหลง  แต่เราทาํสัจจธรรมนั น  
สติปัญญาหาสัจจธรรมนั นใหเ้กิดขึ นในจิตใหเ้ห็น  เมื"อเห็นแลว้ความมืดบอดมนัจะดบั
ไปเองนั"นเอง  เพราะนั นอยูที่"ตนตอ้งเตือนตน  ตนตอ้งพฒันาตน  ตนตอ้งดูตนเอง  ตอ้งมี
ตนเป็นที"พึ"งมีตนเป็นที"เกาะ  มีธรรมเป็นที"พึ"งมีธรรมเป็นที"เกาะ  อยา่เอาสิ"งอื"นเป็นที"พึ"ง
เลย  แลว้เธอจะไม่เดือดร้อนในภายหลงั  อนันี เป็นพุทธพจนข์องพระพุทธเจา้  นั นกข็อ
ยติุแต่เพียงเท่านี   ยะถา  วาริวะหาฯ. 


