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วนันี�วนัที� ๒ กนัยายน ๒๕๕๓ การปฏิบติัธรรมนี�เป็นการมาศึกษาในกายใจ
เจา้ของ  พระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์  กชี็�ลงที�กายกบัใจนั�นเอง  หรืออยูก่บัรูป
กบันามนั�นเอง  ในพระอภิธรรมท่านกล่าวเอาไว ้  จิต เจตสิก รูป นิพพาน  จิตเจตสิกนั�น
เป็นตวันาม  รูปกห็วัจดเทา้นะ  ส่วนนิพพานนั�นเป็นอีกส่วนหนึ�ง  เขาเรียกวา่อสังขต
ธรรม  ธรรมที�ไม่มีปัจจยัปรุงแต่ง  จิตเจตสิกรูปนี� เป็นธรรมที�มีปัจจยัปรุงแต่ง  เมื�อมนัมี
ปัจจยัปรุงแต่ง  พดูง่ายๆภาษาเราคือมีเหตุใหเ้กิด  เมื�อเหตุเกิดกย็อ่มมีผลเกิดตามมาตาม
เหตุนั�น  ผลเกิดจากเหตุ  เมื�อผลเกิดจากเหตุ  แค่ประโยคเดียวนี�คนที�มีสติมีปัญญามี
ความรู้ตวัเอง  จะรู้ทนัทีวา่  คาํวา่มีเหตุกบัมีผลนั�นน่ะ  มนักจ็ะแบ่งออกเป็นสองทนัที  
เหตุแห่งความเจริญหรือเหตุแห่งความเสื�อมลง  เมื�อรู้ดงันี�แลว้กจ็ะรู้มนัอีกวา่  เราควรจะ
อยู ่  ดาํรงอยูด่ว้ยเหตุแห่งความเจริญ  หรือเหตุแห่งความเสื�อม  แค่นี�หนึ�งกจ็ะรู้ทนัทีวา่  
เราจะประพฤติปฏิบติัอยา่งไร  เพราะโลกนี�มนัเป็นโลกของเหตุปัจจยั  เมื�อมีเหตุปัจจยั
เกิดยอ่มมีผลเกิด  เราหนีไม่พน้เหตุปัจจยันี�ได ้  เมื�อจิตนั�นยงัไม่ถึงพระนิพพาน  ยงัไม่
สามารถละโลภโกรธหลงออกไปไดห้มด  ยอ่มมีเหตุคือโลภโกรธหลงนั�นเอง  ที�จะหมุน
จิตดวงนั�นนี�ไปตามวฏัจกัร  วฏัสงสารนั�นเอง  เหตุนั�นทาํไมเราตอ้งฝึกสติ  กเ็พื�อใหม้า
ระลึกรู้  เมื�อระลึกรู้แลว้ใหมี้สัมปชญัญะรู้ตวั  รู้วา่ขณะนั�นน่ะ  ๑.กาํลงัทาํอะไร  กาํลงัมี
อะไรเกิดขึ�น  มีอะไรดบัไป  ๒.ใหรู้้อีกวา่  สภาวธรรมตรงนั�นน่ะมีเหตุคือโลภโกรธหลง  
พดูง่ายๆกคื็อของกตูวักเูกิดไหม  ตอ้งใหรู้้ตวั  มีตวัที�มนัเกิดนั�นเอง  ถา้รู้แลว้กจ็ะรู้วา่ควร
จะทาํอยา่งไรนี�  ทีนี� จึงตอ้งฝึกอีกตวัหนึ�งคือสมาธิ  หดัใหต้ั�งมั�น  สมาธิคือตั�งมั�นต่องานที�
ทาํ  ๑.คือความตั�งใจมั�นนั�นเอง  มั�นต่อความจริงคือสัจจธรรม  เมื�อเราตอ้งการที�จะไปสู่
เหตุแห่งความเจริญ  ไม่ตอ้งการความทุกขย์ากลาํบาก  กต็อ้งเจริญเหตุแห่งความเจริญ  
เมื�อเจริญเหตุแห่งความเจริญนั�น  กต็อ้งมีสมาธิคือความตั�งมั�น  ตอ้งฝึก  ฝึกใหต้ั�งมั�น  
ตอ้งตั�งสัจจะ  คือความจริงใจต่อตนเอง  ความจริง  พดูจริงทาํจริง  เอาจริงเอาจงัในตรง
นั�น  ที�จะไปสู่การไม่มีโลภโกรธหลง  เพื�อจะละเหตุแห่งความเสื�อมนั�นเอง  เราตอ้ง
ฝึกน่ะ  ตอ้งหดั  เมื�อสมาธิมนัเกิด  สติมนัต่อเนื�อง  สมาธิตั�งมั�น  ความสงบกจ็ะเกิดขึ�นมา  



ความสงบเกิดขึ�น  ความฟุ้งซ่านราํคาญกจ็ะลดลงนั�นเอง  เหตุนั�นท่านจึงกล่าวไวว้า่ 
นิวรณ์ ๕ เป็นคู่ปรับของสมาธิของความสงบ  เมื�อนิวรณ์ ๕ เกิด  สมาธิความสงบกไ็ม่
เกิด  นิวรณ์ ๕ เป็นเหตุหนึ�งคือเหตุแห่งความเสื�อมนั�นเอง  เหตุนั�นในโลกนี� นี�เป็นธรรมที�
คู่ปรับกนั  เหมือนมีมืดกมี็สวา่ง  มีเยน็กมี็ร้อน  มีอ่อนกมี็แขง็นะ  เราจะอยูท่างไหนจะ
เลือกตรงไหนเดิน  คนมีปัญญาตอ้งรู้จกัใคร่ครวญไปพินิจพิจารณา  ตอ้งฝึกสติใหม้าก  
และตอ้งตั�งตนเองใหช้อบ  ตั�งตนไวช้อบวา่ เราจะไปสู่ความเจริญหรือความเสื�อม  เอาแค่
นี� ง่ายๆ  จะไปสู่ความเจริญหรือความเสื�อม  ถา้ไปสู่ความเจริญ  เหตุแห่งความเสื�อมมนั
เกิดขึ�นกต็อ้งละ  อยา่ฝืนนะ  อยา่ฝืน  อยา่ลุแก่อาํนาจโทสะ  พระพุทธเจา้ตรัสไวเ้ป็นพุทธ
พจน ์  อยา่ลุแก่อาํนาจโทสะ  ผูใ้ดลุแก่อาํนาจโทสะ  ผูน้ั�นกเ็ปิดประตูนรกรอไวใ้นภาย
ภาคหนา้  แมแ้ต่ปัจจุบนักเ็ผาจิตตวัเองใหเ้ร่าร้อน  แลว้กเ็ผาผูอื้�นใหเ้ร่าร้อนดว้ย  เป็นเหตุ
แห่งการเบียดเบียนตนและผูอื้�น  จะพดูอยา่งไรกต็าม  จะถูกอยา่งไรกต็ามถา้เราขดัขอ้ง
ขดัเคืองมีโทสะเกิด  นั�นหมายความวา่  เราผดิเตม็ประตูแลว้  ใช่ไหม  พดูดว้ยความ
ขดัขอ้งขดัเคือง  การพดูนั�นผดิแลว้  เป็นวจีกรรม  คิดไปเป็นมโนกรรม  ขดัขอ้งขดัเคือง
เป็นมโนกรรม  พดูออกไปเป็นวจีกรรม  เป็นอกศุลกรรม   เมื�อเป็นอกศุลกรรมจะบอกวา่
ตวัเองถูกอยา่งไร  นรกกไ็ม่ไดปิ้ด  มีแต่เปิดรอรับอยู ่ จิตใจกมี็แต่เร่าร้อนอยู ่  เหตุนั�นคน
มีสติ  มีความรู้ตวัยอ่มตอ้งรู้ตนเอง  วา่มนัเกิดอะไรขึ�น  ทีนี�มนัน่าเห็นใจอยูท่างโลก  
เพราะมนัคิดวา่ผมนี�กผ็มก ู  หูนี�กหู็ก ู  นี�กห็นงัก ู  แมแ้ต่ขี�กขี็�ก ู  ของกหูมดทุกอยา่ง  เมื�อ
มนัหลง  หลงซะจนไม่เห็นวา่  ของกมูนัไม่มี  มนัหลงของก ู  เมื�อสิ�งใดถูกใจถูกชอบใจ  
มนักย็นิดีไปเป็นโลภะ  สิ�งใดมนัไม่ชอบใจ  มนักข็ดัขอ้งขดัเคืองใจเป็นโทสะ  เพราะ
อะไร  เพราะมนัยดึของก ู  กรูู้กเูห็น  อนันั�นกข็องก ู  แมแ้ต่ความรู้กก็รูู้  ตวัก ู  จึงมองไม่
เห็นน่ะ  ไม่เห็นสิ�งที�พระพุทธเจา้สอน  มาทาํวตัรเชา้สวดมนตน่์ะ  รูปังอนิจจงั  รูปไม่
เที�ยง  รูปังอนตัตา  รูปไม่ใช่ตวัตน  ไม่ใช่ของเรานั�นเอง  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ตวัตนของเรา 
เวทนาอนิจจา  เวทนาสุขทุกขเ์ฉยๆกไ็ม่เที�ยง  เวทนาอนตัตา  เวทนากไ็ม่ใช่ของเรา  
ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ตวัตนของเรา  สัญญาความจาํความหมาย  อนิจจงัคือไม่เที�ยง  สัญญา
อนตัตา  สัญญาไม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ตวัตนของเรา  สังขาราตวัคิดนึกน่ะ  คิดไป
อยา่งนั�น  คิดไปอยา่งนี�   คิดวา่กถููก  คิดวา่กเูก่ง  ความคิดนี�กไ็ม่เที�ยง  สังขาราอนตัตา 
ความคิดนี�กไ็ม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ตวัตนของเรา  วญิญาณงัอนิจจงั  วญิญาณ
ความรู้กไ็ม่เที�ยง  วญิญาณงัอนตัตา  วญิญาณกไ็ม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ตวัตนของ



เรา  เมื�อมนัไม่ใช่ของเราสักอยา่ง  แลว้สิ�งที�เราไปหลงละเลิงอยูก่บัมนัตลอด  อนันี�ของกู
นี�ตวัก ู  เหมือนนกเขา จุ๊กกรู๊ จุ๊กกรู๊  ตวักอูยูน่ั�นน่ะ  ไม่ไดเ้ห็นเลยวา่ขนัธ์ ๕ เป็นอนิจจงั
ขนัธ์ ๕ เป็นอนตัตา  ตายสักสิบชาติ ร้อยชาติ แสนชาติ อสงไขยกไ็ม่เห็น  เพราะอะไร  
เพราะไม่ใส่ใจในตนเอง  ไม่ดูตนเอง  ไม่มีสติอยูก่บัตนเอง  แลว้ไม่มีสัจจะ  แลว้กไ็ม่มี
สติปัญญา  พดูไปเหมือนตวัเองเก่ง  แต่จริงๆโง่เขลาเบาปัญญา  ถา้คนเก่งจริงคนมี
สติปัญญาจริงจะตอ้งรู้ทนัที  วา่สิ�งที�เราพดูออกไป  พดูดว้ยโลภโกรธหลง  หรือพดูดว้ย
สติปัญญา  แลว้คนมีสติจริงกจ็ะรู้วา่  กลางอกมนัร้อนนี�มนัขุ่นไหม  หรือมนัเบา  แค่ตรง
นี�ยงัไม่รู้ตวัเองเลยแลว้จะหาวา่กเูก่งไดอ้ยา่งไร  คุยโวโออ้วดอยูน่ั�น  ไม่รู้ตวัเอง  ไม่
เห็นน่ะ  จึงวา่น่าสังเวชเหล่าสัตว ์  เหล่าสัตวเ์ป็นไปตามกรรม  ขนาดศาสนธรรมคาํสั�ง
สอนของพระพุทธเจา้ปรากฏอยูใ่นโลกนี�ยงัมองไม่เห็น  แลว้ถา้วนัหนึ�งขา้งหนา้ไปเกิด
ในยคุที�ไม่มีพระศาสนาอยู ่  จะเป็นกลียคุขนาดไหนแลว้จะทุกขข์นาดไหน  ยงัไม่ตื�นตวั  
เมื�อไม่ตื�นตวักต็อ้งแลว้แต่สัตวโ์ลกเป็นไปตามกรรม  กมัมุนา วตัตะตี โลโก  น่าเสียดาย
ที�เกิดเป็นมนุษยไ์ดม้นุษยส์มบติั  เอาแค่รูปง่ายๆ  ถา้วา่ของกตูวักรููปมนัเที�ยง  ดูไอปิ้กฮง
(เดก็)  มนัเกิดขึ�นมาตวัมนัขนาดนี�ไหม  ตอนนี�มนัใหญ่ขนาดนี�  แต่ก่อนมนัพดูเป็นไหม  
ตอนนี�มนัพดูเป็น  มนัเที�ยงไหม  นี�ธรรมะมนัใหเ้ราเห็นอยูต่ลอด  จนหวัสองสีแลว้ยงั
มองไม่เห็นนะ  นี�ล่ะความโง่เขลาเบาปัญญาคิดวา่ตวัเองฉลาด  ฉลาดอะไร  ฉลาดแบบ
โง่ๆ  ไม่ไดฉ้ลาดแท ้  มองไม่เห็น  เมื�อมองไม่เห็นจะมีประโยชนอ์ะไรไปหลงละเลิงแต่
เรื�องภายนอก  ปัจจยั ๔ นั�นแค่อาศยันะ  ในโลกนี� นี�มนัแค่อาศยั  ถา้ไม่ฉลาดรักษาจิต
เจา้ของแลว้  กเ็กิดมาเสียชาติเกิด  เกิดมากเ็หนื�อยเปล่า  ไม่ไดอ้ะไรเป็นแก่นสาร  หือ  
ไม่ไดอ้ะไร  อยา่งนอ้ยๆนี�ร่างกายยงัเอาไม่ไดห้รอกนะ  ตอ้งไดธ้รรมะคือสัจจธรรมไป  
อนันี� ล่ะตอ้งพินิจพิจารณา  เพราะอะไรถึงไม่เห็น  เพราะ๑.ไม่มีสัจจะ  ๒.ไม่มีเจตนาที�จะ
พฒันาตวัเอง  ที�จะเอาดีเขา้ตวัเอง  ๓.ไม่มีความเพยีร  ที�จะระลึกที�จะฝึกฝนอบรมตวัเอง
มาดูตวัเอง  ๔.สิ�งแวดลอ้มภายนอกมนัพาเอาไปหมด  ไปอยูก่บัเรื�องภายนอกหมด  ๕.
นิสัยดั�งเดิม  นิสัยดั�งเดิมที�มนัเป็นของกตูวักอูยูน่ั�น  มนัมองไม่เห็น  มนัเคยชิน  ความเคย
ชิน เคยรู้ เคยเห็น เคยพดู เคยทาํ มนัเร็ว  มนัเร็วกวา่สติปัญญา  มนักเ็ลยไม่เห็น  กเ็ลยไม่มี
ทางออกจากตาข่าย  เหมือนนกที�โดนเขาจบัไวร้อเชือดอยา่งเดียว  แลว้จะวา่ตวัเองเก่งได้
อยา่งไร  น่าคิดนะ  ฉนัเห็นแลว้กน่็าสงสาร  แต่จะทาํอยา่งไร  ขนาดพดูใหฟั้งมาเป็นปีๆ  
เตือนสติแลว้เตือนสติอีกยงัไม่เห็น  หือ  แลว้จะไปอยา่งไร  มนัเลยยาก  เพราะไม่เกิด



ความสลดสังเวชในตวัเอง  เมื�อไม่เกิดความสลดสังเวชในตวัเอง  มนักเ็ลยเหิมเกริมอยู่
ตลอดอวชิชา  กเ็ลยไปยาก  กเ็ลยเหนื�อยเปล่า  นี�ทางโลกมนัครอบงาํอยู ่  ปิดหู  ปิดตา  
ปิดจมูก  ปิดปาก  ปิดทุกอยา่งใหมื้ดบอด  เพราะอะไร  เหตุนั�นการปฏิบติัธรรมตอ้งฝึก
สติใหม้าก  มาอยูว่ดัเหมือนกนั  ไม่ใช่มานั�งเฉยๆนะ  หรือวา่ไปเดินกลบัไปกลบัมาแค่
นั�นไม่ใช่  ใครที�มาอยูว่ดั  กิจวตัรใหท้าํ  กจูะนั�งสมาธิเดินจงกรมอยา่งเดียว  ใหค้นอื�นทาํ
ใหกิ้น  ใหค้นอื�นลา้งถว้ยลา้งชามให ้ ใหค้นอื�นทาํความสะอาดให ้ คนนั�นเป็นคนเห็นแก่
ตวั  พระพุทธเจา้บญัญติัวตัรไว ้ ๑๓ ประการ  ท่านสอนหมดละเอียดเลย  ตั�งแต่การ
บิณฑบาต  การลา้งบาตรจะลา้งอยา่งไร  การทาํความสะอาดท่านยงัสอนหมด  เวลาทาํ
ความสะอาดท่านใหข้นเกบ็ของอะไรออกไป  แลว้เวลาทาํท่านสอนใหท้าํจากขา้งบนลง
ขา้งลา้ง  นี�ละเอียดถึงขนาดนั�น  เวลาเปิดหนา้ต่างเหมือนกนั  หนา้หนาวควรเปิดอยา่งไร  
หนา้ร้อนควรเปิดอยา่งไร  สอนหมด  นี�ในวตัร ๑๓ ประการที�พระพุทธเจา้ในไตรปิฎก
เขียนไว ้ วตัรของผูที้�จะไป  ผูที้�จะเดินทางไปที�อื�นจะตอ้งเกบ็เสนาสนะใหเ้รียบร้อย  ตอ้ง
ทาํความสะอาดใหเ้รียบร้อย  แลว้คืนเสนาสนะท่าน  ตอ้งบอกลา  เหมือนโบราณเราบอก
ไปมาลาไหว ้ นี�ท่านสอนไวห้มดเลย  วตัร ๑๓ ประการนี�คือศีลนั�นเอง  พระพุทธเจา้สอน
หมด  แมแ้ต่เดินบิณฑบาต  ระยะห่างขนาดไหนสอนหมด  ใหส้ัตวม์นัวิ�งผา่นได ้ อยา่ชิด
มากหรือห่างกนัมาก  เพราะนั�นเขาจึงสอนบางทีเดินคนขา้งหลงัใหดู้คอคนขา้งหนา้  มนั
จึงเป็นแถวเป็นแนว  ไม่ใช่เลี�ยวซา้ยเลี�ยวขวาเหมือนงู  มนัละเอียดอ่อนขนาดนั�น  นั�นคือ
ตวัสติตวัปัญญานั�นเอง  อนันี� เป็นตวัอยา่ง  เสนาสนะวตัรทาํอยา่งไร  แมแ้ต่วตัรของ
อาจารยมี์หนา้ที�อยา่งไร  ลูกศิษยมี์หนา้ที�อยา่งไร  พระพุทธเจา้สอนหมด  วตัร ๑๓ 
ประการ ๑๓ หวัขอ้สอนละเอียดทุกอยา่ง  แลว้ท่านยงัรักษาความสงบ  เวลามาวดันี�  มีคน
เป็นพระภิกษุ ๕๐๐ รูปจะมาเฝ้าพระพุทธเจา้  มาคุยกนัหงุงหงิงๆ  อานนท ์พวกหาปลาที�
ไหนมา  พระพุทธเจา้ตรัส  พระอานนทก์ก็ราบทูล  ไม่ใช่พวกหาปลาพระเจา้ขา้  ภิกษุ 
๕๐๐ รูปจะมาเฝ้าพระผูมี้พระภาคเจา้  อานนท ์  ออกไปบอกเขา  ตถาคตไม่ยนิดีตอ้นรับ  
ตถาคตตอ้งการความวเิวก  ขบัหนีเลย  ขบัไล่เลย  เพราะอะไร  เพราะพระภิกษุ ๕๐๐ รูป
นั�นเป็นพวกชาวประมงเก่า  ยงัไม่เฝ้าพระพุทธเจา้เลย พระพุทธเจา้ยงัถามยงัพดูออกมา
เลย  พวกชาวประมงที�ไหนมาอานนท ์ พอเป็นชาวประมงเป็นอยา่งไร  มนัเสียงนํ�าทะเล
มนัแรง  เคยสังเกตพวกชายทะเลไหม  เขาจะพดูดงั  ตะโกนสู้กบัเสียง  แลว้ตอ้งหาปลา
ต่อสู้กบัภยัทะเล  พวกนี� จึงตอ้งแบบอยา่งนั�น  อบรมนิสัยขึ�นมาอยา่งนั�น  นี�พระพุทธเจา้



ขบั  นี�ล่ะคือนิสัย  นิสัยเก่า  พอมาอยูว่ดักเ็อานิสัยนี�มาใช ้ กเ็ลยไม่รู้มาวดัเพื�ออะไร  มาทาํ
อะไรมาวดั  คาํวา่วดันี�มนัมีหนา้ที�อยูใ่นตวัมนั  มาวดัจิตวดัใจเจา้ของน่ะ  วา่จิตใจเจา้ของ
น่ะมนันิ�มนวลไหม  มนัมีกิเลสหรือไม่มีกิเลส  มนัมีสติหรือมนัขาดสติ  ตวันี� ต่างหาก  
ตอ้งวดัจิตใจเจา้ของ  นี�คาํวา่เขา้วดั  เหตุนั�นชาวบา้นไปวดัไปหาหลวงปู่ฝั�น  มาอะไร  มา
วดั  อนันี�ไม่ใช่มนัศาลา  อนันี�กฏิุ  พวกเจา้ไดเ้ขา้วดัฟังธรรมบอ  เขา้อยูแ่ลว้หลวงปู่นี�มา
อยูนี่�  ไม่ใช่  วดัจิตวดัใจเจา้ของสิ  นิสัยนี�เราตอ้งรู้จกัตนเอง  นิสัยเป็นอยา่งไร  นิสัยมนั
เป็นอยา่งไร  พระเหมือนกนั  ท่านสอนหมดในเสขิยวตัรเวลากินไม่ใหพ้ดู  อาหารอยูใ่น
ปากพดูออกไปปรับอาบติัทุกกฏ  ตอ้งกลืนเคี�ยวใหเ้รียบร้อย  ไม่นั�นเดีKยวสาํลกั  มีอยูใ่น
ข่าว  คนหนึ�งกินผกับุง้อยู ่  สาํลกัเขา้ไปในหลอดลมตายเลย  ผกับุง้น่ะตายได ้ อีกยายคน
หนึ�ง  เกือบเขา้หลอดลม  หมูมนักอ้นใหญ่ๆมูมมามกินเขา้ไป  นี�เราจึงใชคี้มเขา้ไปดึง
ออกมาตอนเป็นแพทย ์  กอ้นเบอ้เร่อเลย  คาอยูต่รงนั�น  เกือบตาย  อนันี�กไ็ม่พิจารณา  
เวลากินกอ็ยา่พดู  นิสัยชอบพดูกนัเพราะอะไร  ทางโลกนั�นเวลากินจะไดคุ้ยกนัดว้ย  
ปรึกษางานกนัดว้ย  คุยกนัสนุกสนานดว้ย  เพราอะไร  เพราะ๑.มนัทาํงาน  ๒.มนัเอา
สนุกสนาน  ใช่ไหม  ฉนัถามจริงๆงานมนัไดไ้หม  มนักไ็ม่ไดเ้ลยงาน  เพราะอะไร  มนั
ไม่ไดห้รอกตรงนั�น  สนุกสนานมนักห็ลงอารมณ์  หลงสมมติแค่นั�น  กเ็ลยขาดการฝึกสติ  
เวลากินกไ็ม่ใชส้ติเคี�ยวรสมนัเป็นอยา่งไร  มนัเกิดแลว้มนัดบัไหม  เอาสติดูมนั  จะได้
ศึกษานี�ล่ะปฏิบติัธรรม  ไม่เอาเอาแต่พดู  มนัเลยไปอยูที่�ตรงไหนรู้ไหม  เหมือนเขาสอน
ยบุหนอพองหนอ  ยกหนอ  ยา่งหนอ  เหยยีบหนอ  มนัอยูที่�หนอ  หนอนั�นเมื�อนึกวา่
หนอ  หนอนั�นเป็นมโนทวารแลว้นะนั�น  ความคิดเป็นธรรมารมณ์  มโนคือใจ  เมื�อรู้ขึ�น
เป็นมโนวญิญาณ  มนัอยูม่โนทวารไม่ใช่อยูก่ายทวาร  ใหย้กยา่งเหยยีบ  เวลายกยา่ง
เหยยีบ  สติตามยกยา่งเหยยีบเห็นการเคลื�อนไหว  อนันี�อยูก่ายทวาร  เขามองไม่เห็น
หรอกนะ  เมื�ออยูก่ายทวารมนัจึงรู้ไง  วา่การเคลื�อนไหวเป็นอยา่งไร  ไม่นั�นจะไปตก
ทอ้งร่องหรือ  มนัตอ้งมีสติอยูที่�เทา้  มีตาที�เทา้  เวลามนัจะตกทอ้งร่องปัLบ  ตาที�เทา้มนัจะ
บอกทนัที  อนันี�ตาเทา้ไม่มี  แลว้ยงันึกวา่ตวัเองเก่งอีก  พออะไรสัมผสัปัLบมนัจะรู้ทนัที  
มนัมีตาอยูที่�เทา้  เขาตอ้งฝึกตาอยูที่�เทา้อยูที่�มือ  เหมือนฉนัเดินบิณฑบาต  ฉนัเหยยีบแกว้
ปัLบนี�มนัจะรู้ทนัที  มนัจะไม่ลงต่อถา้ลงอีก  รีบถอนมนัออกก่อน  สติมนัจะรู้หมด  มนัมี
ตาที�เทา้  เขาตอ้งฝึกใหม้นัมีตาที�เทา้เกิดใหไ้ด ้  การที�ตาที�เทา้จะเกิดไดม้นัตอ้งอยูที่�
เคลื�อนไหว  สติตอ้งตามอยูต่รงนั�น  พอทีนี�มนัไปพดูๆๆๆ  พอพดูออกไปมนัไปอยู่



ตรงไหนรู้ไหม  มนัไปหลงคาํพดูหลงความคิดอยูใ่นนั�น  อยากพดูอยูใ่นนั�น  สติยงัไม่ได้
อยูที่�มโนทวารนะ  สติลอยแลว้นะ  เวลาพดูออกไปแต่ละประโยคสติลอยแลว้นะ  ไม่มี
สติ  เพราะอะไร  มนัไม่ไดอ้ยูม่นัหลงอยูใ่นอารมณ์นั�น  ถา้สติอยูม่โนทวารมนัจะรู้เลยวา่  
พอคิดจะพดูปัLบ  จะพดูเรื�องอะไรพดูเพื�ออะไร  พดูเพื�อตวัตนหรือมิใช่ตวัตน  มนัจะรู้
ทนัทีเลย  พอมนัรู้มนัจะเบรกอตัโนมติัฉนัจึงบอก  เพราะนั�นอชิตมาณพจึงไปถาม
พระพุทธเจา้  อะไรเป็นตวัปิดกั�นกระแส  กระแสแห่งโลภโกรธหลงนั�นเอง  กระแส
แห่งทิฏฐิคือความเห็นนั�นเอง  กระแสแห่งอวชิชานั�นเอง  กระแสแห่งตณัหานั�นเอง  
อะไรเป็นตวัละกระแส  พระผูมี้พระภาคเจา้จึงวสิัชนาตอบ  สติเป็นธรรมเครื�องปิดกั�น
กระแส  ปัญญาเป็นธรรมเครื�องละกระแสนั�น  เมื�อสติระลึกรู้อยูม่นัเห็นปัLบ  ปัญญามนัจะ
วจิยั  ถูกผดิอยา่งไร  เจตนามนัตอ้งการอะไรเท่านั�นน่ะ  แลว้มนัจะละภายในจิตขณะที�มนั
คิดนั�นเอง  สติมนัเบรกเอาไว ้  ปัญญามนัเห็นแจง้กล็ะไป  เหตุนั�นท่านจึงบอก  บริสุทธิN
ไดด้ว้ยปัญญา  หลุดพน้ไดด้ว้ยปัญญา  สมาธิกแ็ค่กดเอาไว ้  ใหม้นัไปสงบนิ�งเฉยๆ  มนั
ไม่เห็น  นี�ไม่เห็นหรอก  ไม่เห็นเพราะอะไร  เพราะไม่มีสติอยูที่�มโนทวาร  มนัคิดอะไร
ยงัไม่รู้ตวัเองคิดดว้ยนะ  น่าสังเวชไหม  แลว้ยงัมาอวดเก่งวา่กเูก่ง  โอ๋ เก่งจริงมนัตอ้ง
รู้ทนัมนัสิ  อนันี�หลงมนัยงัไม่รู้จกัวา่หลงเลย  แลว้มนัจะเก่งไดอ้ยา่งไร  โกหกตวัเอง
โกหกผูอื้�นอยูอ่ยา่งนั�น  หลอกตวัเองหลอกผูอื้�น  ไม่นั�นเขาจะใหส้มาทานศีล ๕ มุสาวา
ทาเวรมณีเหรอ  อนันี� ล่ะพดูใหฟั้ง  นี�ขบวนการแห่งจิตมนัทาํงานอยา่งไร  มนัคิดปัLบสติ
มนัตอ้งรู้ทนัความคิด  เพราะนั�นสติมนัตอ้งอยูที่�ตา ที�หู ที�จมูก ที�ลิ�น ที�กาย ที�ใจแมแ้ต่คิด
นึก  เวลาสภาวธรรมขณะนั�น  เวลาเดินมนัตอ้งมาอยูที่�เทา้ทนัทีเลย  มนัตอ้งมีตาที�เทา้
ทนัทีเลย  เวลาทาํอะไรมาอยูที่�มือ  มือปัLบตากต็อ้งดู  เหมือนโยมเต่า  ไปตดัตน้
ตะเคียนทองยงัไม่รู้ตวัอีก  ฉนับอกแลว้ยงัไปอา้งเฮียแชอีก  อนันี�บรมโง่  โง่ครั� งแรกแลว้
ยงัไม่พอ  โง่ตวัที�สองมาอา้งเฮียแชวา่เขาบอกวา่ตดัได ้  โง่  ฉนัจึงวนัหนา้ฉนัจะเอาขี�ให้
กิน  กอ็า้งฉนัอีก  ฉนัเอาขี�ใหกิ้นกกิ็นเลย  ถา้ไม่กินสองมาตรฐาน  หือ  หรือไม่กเ็อานํ�า
โคลนในนี�มาตกัใหกิ้นเลย  ถา้ไม่กินสองมาตรฐานน่ะ  คนสองมาตรฐานกค็นแยแ่ลว้นะ  
คบยากแลว้นะ  ตวัเองยงัคบตวัเองไม่ไดเ้ลย  ไม่จริงใจต่อตวัเอง  เวลาตดัตน้ไมส้ติมนั
ตอ้งอยูที่�มือ  ตามนัรู้อยูที่�ตา  ตน้ตะเคียนกบัตน้อื�นนี�มนัต่างกนัเยอะนะ  แลว้ตน้มนัเริ�ม
เท่านิ�วกอ้ยแลว้  โอ ้ กวา่จะไปไดต้ะเคียนมาเขาพาเราไปเป็นครึ� งวนันะ  กลบัอีกครึ� งวนั  
นั�งอดักนัอยูใ่นรถนี�ถามพระลบได ้  มาปลูก  แลว้ไมก้วา่มนัจะขนาดนี�สองปีกวา่เกือบ



สามปีตดัเหี� ยนเลย  ตดัเหมือนตดัแต่งกิ�งเฟื� องฟ้า  ฉนัจึงไม่อยากพดูมากหรอก  ตน้ไมนี้�
มนัมีอยา่งหนึ�งนะ  ทาํอะไรกต็ามเราตอ้งมีจิตสาํนึกก่อน  ทาํเพื�อประโยชน์  อยา่ทาํเพื�อ
โทษ  ถา้เก่งจริงนี�ตอ้งรู้เลยวา่ทาํเพื�อประโยชน ์  ถา้คนไหนทาํเพื�อโทษอยา่มาโออ้วดให้
ฉนัฟังเลย  พดูใหฉ้นัฟังฉนักไ็ม่เชื�อหรอก  เพราะอะไรรู้ไหม  ง่ายๆตน้มะยมไปปลูกขา้ง
กฏิุชีรุ่ง  ชีรุ่งฟันทิ�งแลว้  สูงเกินหวัเขาฟันทิ�ง  เพราะอะไร  มนัเขา้รางนํ�าฟันทิ�งหมด  บาง
คนกไ็ปปลูก  มีตน้หนึ�งอยูแ่ลว้  เหลืองปรีดียาธรอยูแ่ลว้  กเ็อาตน้อีกตน้หนึ�ง  ตน้คูนไป
ปลูกอีกขา้งกนั  ปลูกไวท้าํไมใหม้นัแยง่อาหารกนั  มาปลูกไวท้าํไมใหม้นัแยงขึ�นไปสู่
สายไฟ  ไม่เห็นหรือสายไฟมนั  แลว้กต็อ้งมานั�งตดัมนั  ดีมนัตดัใหเ้ลย   วนันั�นลมโค่น
ลงไปถูกสายไฟดว้ย  ดีสายไฟไม่ขาด  เพราะนั�นทาํอะไรทุกอยา่งเราตอ้งพิจารณา  ทาํ
อยา่ใหเ้กิดปัญหา  ขา้งกฏิุนี�ไม่ใช่เอาไมอ่้อนมาปลูกนะ  แมแ้ต่ตน้สะเดาเปราะนะ  ลม
แรงๆหกัเลยนะ  มนัจะลงสู่หลงัคา  มะค่าโมงเหมือนกนั  รู้ไหมฝักมนัอยา่งนี� (ใหญ่แขง็)  
ตกใส่หลงัคาถา้เป็นกระเบื�องแตก  เขาไม่ปลูกขา้งใกลก้ฏิุหรอกนะ  เราตอ้งรู้ลกัษณะ ๑.
พนัธุ์ไมเ้ป็นอยา่งไร  ๒.จะปลูกห่างถี�ขนาดไหนมนัจึงจะไม่เกิดปัญหา  อนันี�สติปัญญา
ทั�งนั�นเลยตอ้งวิจยัมนั  ไม่ใช่ปลูกสักแต่วา่ปลูก  ปลูกแลว้เป็นปัญหาตอ้งมาตดั  นี�ก็
เหมือนกนั  ปลูกตามท่อทางเดินนํ�าประปา  ฉนัตอ้งไปยา้ยอีก  ฉนัตามแกปั้ญหาใหต้ลอด  
ทาํน่ะมนัดีอยู ่  แต่ตอ้งทาํใหเ้กิดประโยชนต์อ้งพิจารณา  ไม่ใช่ทาํโดยไม่พิจารณานั�นทาํ
ดว้ยโมหะ  ตอ้งพิจารณาเหตุปัจจยัใหถ่้องแท ้  ไม่นั�นปลูกขึ�นไปเขากไ็ปตดัทิ�ง  เสียเวลา
คนไปตดัอีก  ตอ้งรู้ดว้ยว่าตน้ไมพ้นัธุ์ไหนมนัเป็นอยา่งไร  มนัแขง็แรงมนัเหนียวหรือไม่
เหนียว  มนัเปราะง่ายมนัถูกลมมามนักจ็ะหกัเลย  เลยเป็นภาระเทวดาตลอด  ตอ้งดูแล
รักษาให ้ ถา้เกิดปัญหาขึ�นเดีKยวเขากลวัฉนัตาํหนิ  ใช่ไหม  เพราะฉะนั�นตอ้งดูมนัจะปลูก
ตรงไหนอยา่งไร  อนันี�กใ็ชส้ติปัญญา  งานทุกอยา่งตอ้งใชส้ติปัญญา  อยา่คิดแต่วา่ได ้ 
มนัเลยเป็นภาระใหค้นอื�นเขาไปแก ้ คนไทยเขาจึงบอกชอบขี�ขา้งทาง  ไม่รับผิดชอบ  มนั
เลยเป็นหนา้ที�ของเทศบาลเขาไปกวาด  ไม่นั�นแขกบา้นแขกเมืองมา  มนักดู็สกปรกไม่
น่าดู  เอาง่ายไวก่้อน  อนันี�กเ็หมือนกนัตอ้งวจิยัจนหมด  ฉนัจึงบอก  เหมือนโยมเต่าพดู
ใหเ้ป็นตวัอยา่ง  เมื�อเราตดัสินใจทาํตามที�เขาแนะนาํ  ความรับผดิชอบอยูที่�เรา  จะไปอา้ง
เขาไม่ได ้  เพราะเขาไม่ไดบ้งัคบัเราจบัมือเราทาํ  นั�นล่ะคือกรรม  มนัอยูต่รงวา่  เราใช้
สติปัญญาหรือใชโ้มหะ  เพราะเมื�อเราถูกโมหะมนัจูงไปแลว้จะไปโทษใคร  เราไม่ยอม
ใชส้ติปัญญา  มนัมี ๒ อยา่งเท่านั�น  สติปัญญาหรือโมหะหรืออวิชชาไปทาํงาน  



เพราะฉะนั�นเราถามเขาไดข้อ้มูลจากเขาได ้ แต่เราจะเชื�อหรือไม่เชื�อเราตอ้งวิจยัอีกที  เอา
เหตุผลเป็นหลกัต่างหาก  เพราะเขาไม่ใช่วา่ถูกทุกเรื�อง  ในโลกนี�แมแ้ต่ฉนักไ็ม่ใช่ถูกทุก
เรื�อง  ไม่มีใครรู้ทุกเรื�อง  เขาจึงใหป้รึกษาหารือกนัแลว้เอาเหตุผลเป็นหลกั  เมื�อเรา
ตดัสินใจแลว้เราตอ้งรับผดิชอบการตดัสินใจ  ผดิพลาดมาเรากต็อ้งยอมรับมนัผดิพลาด  
เราจึงจะไดพ้ฒันาแกไ้ขนั�นเอง  แต่เราไปอา้งคนอื�นปัLบอนันี� คืออวชิชาทนัที  ตวัแกต้วัรู้
ไหม  นี�เพราะฉะนั�นเราปฏิบติัธรรมตอ้งตรง  ผดิกย็อมรับวา่ผดิ  ผดิถูกน่ะมนัสมมตินะ  
เมื�อเรายอมรับวา่ผดิเมื�อไหร่  นั�นล่ะจิตตอนนั�นล่ะบริสุทธิN แลว้  คนไม่ยอมรับ  ไปอา้ง
นั�นอา้งนี�นั�นมีตวัทนัทีเลย  จิตตอนนั�นมืด  ฉนัจึงบอกดบัเบิ�ลไง  เมื�อเราตดัสินใจเชื�อเขา
ทาํตามเขาแลว้  ไอที้�เราตดัสินใจเราตอ้งยอมรับวา่โง่ตรงนี�   เราไม่ทนัตรงนี�   เรายอมรับ
ตรงนี�ไม่ใช่ไปโทษเขา  แลว้เราจะไดแ้กต่้อไป  เราทาํอะไรเราตอ้งใชส้ติปัญญาให้
รอบคอบ  ปฏิบติัธรรมมนัอยูต่รงนี� ต่างหาก  โลกนี�มนัอา้งคนอื�นโทษคนอื�นตลอดเห็น
ไหม  มนัจึงทะเลาะกนัเห็นไหม  บางทีมนักก็ลวัมนักเ็ลยไปทาํลายเขาก่อน  ฉนัจึงไม่
อยากพดูมาก  มนัรู้หมดน่ะแต่ขี� เกียจพดู  พดูแลว้มนัจะยอมรับไหมมนักระเทือน  นี�
คนเราถา้อ่านจิตเจา้ของ  คนเรามนัตอ้งอ่านไปจนถึงกน้บึ�งของมนั  มนัแสดงออกแง่มุม
ไหน  เหตุนั�นเขาภาวนาเขาใหรู้้สึกตวั  คาํวา่รู้สึกตวัตอ้งรู้สึกขณะนั�นน่ะมีตวัอยูไ่หม  มนั
พดูดว้ยอะไร  มนัแสดงดว้ยอะไร  ดว้ยวชิชาหรือดว้ยอวชิชา  มีของกตูวักหูรือไม่มีของกู
ตวัก ู นั�นล่ะคาํวา่ทาํความรู้สึกตวั  ใหรู้้มีตวัหรือไม่มีตวั  สตินั�นล่ะมนัระลึกอยู ่ มนัจึงจะ
รู้  ไม่รู้แลว้มนัจะไปเห็นอยา่งไร  แมแ้ต่เดินมนัยงัมีตาสติ  ตาสติมนัตอ้งอยูที่�เทา้  เห็น
ไหมคนตาบอดมนัทาํไมเดินได ้  ขา้มถนนกไ็ดม้นัมีตามนั  ไมเ้ทา้นั�นล่ะสติมนัตามรู้  
เหตุนั�นเราฝึกเราตอ้งยอมรับความจริง  ผดิวา่ผดิ  ถูกวา่ถูก  ตรงไปตรงมาแลว้กแ็กไ้ข  ผดิ
ถูกมนัเรื�องสมมติ  ที�พดูกนักใ็หรู้้เหตุรู้ผล  เพราะไม่นั�นถา้ไม่พดูวนัหนา้ไปตดัอีก  แลว้ก็
ไม่รู้หรอกน่ะวา่  ยงัภูมิใจวา่ฉนัทาํดี  ไม่ตรงนี�นะ  ตอ้งบอกใหรู้้วา่  อยา่งนี�ไม่ถูกตอ้งแก ้ 
ตอ้งสังเกตสิ  ไมม้นัพนัธุ์มนัต่างกนั  เราตอ้งวจิยั  แลว้ไมต้รงนั�นเป็นไมที้�ปลูก  คนมี
ปัญญาตอ้งอ่านออก  ไมล้กัษณะไมอ้ยา่งนี� เป็นไมเ้ขาปลูกไวน้ะ  ไม่ใช่วชัพืชเกิดเอง  
ตรงนี�ตอ้งเอะใจแลว้นะ  ถา้ไมเ้ขาปลูกแลว้นี�เราจะไปตดันี�ตอ้งเอะใจแลว้  นี�ดอ้ยปัญญา
ไหม  อ่านลกัษณะของสิ�งนั�นไม่ออก  ตวัเองอ่านไม่ออกนั�นล่ะ  แลว้ยงัไม่ยอมรับวา่เรา
โง่ตรงนั�น   เราอ่านไม่ออก  แลว้จะถือวา่เราเก่งไดอ้ยา่งไร  มนัตอ้งอ่านออกหมด
ลกัษณะนั�นลกัษณะนี�   เมื�ออ่านออกแลว้ตรงนั�นน่ะมนัจึงจะตรง  ทาํตรง  นี�จึงพดูใหฟั้ง  



มนัตอ้งศึกษาหมด  ชีสุยเหมือนกนัฉนัจึงบอก  เห็นวา่ป่วยฉนักเ็ลยไม่พดูอะไร  ปล่อยทาํ
ตรงนั�น  จึงบอกงานก่อสร้างงานอะไรมนัไปทาํอยูเ่รื�อยๆ  ใชส้ติปัญญานั�นเอง  เหมือน
พระนํ�าเตา้  ผดิพลาดเยอะเลยเห็นไหม  สติมนัไม่ทนัน่ะ  ฉนักบ็อก  นํ�าไปเทตรงนี�ทาํไม
มนักขึ็�นลงอยูต่รงนี�   เราตอ้งการทดนํ�านี�ออก  ไปเทตรงนี�มนักไ็หลลงตรงนี�อยูต่ลอด  
เหนื�อยเปล่าไหม  นี�ล่ะปฏิบติัธรรมมนัเหนื�อยเปล่า  เพราะมนัทาํแบบโง่ๆ  มนักเ็ลยได้
โง่ๆ  หือ  นี�มนักรรมมนัสอนน่ะ  ถา้เราทาํปฏิบติัธรรมแบบนี�   ผลกเ็ป็นแบบนี� ล่ะ  จึง
บอกใหต้กัมนัออกไปไกลๆสิ  สิ�งเหล่านี�กคื็อการถ่ายทอดสติปัญญา  ใหรู้้จกัวนิิจฉยัวจิยั  
ทีนี�คนมนัอ่อนนอ้มถ่อมตนมนัเรียนไหม  หรือเอาแต่กเูก่ง  พดูออกไปกช็อบไปโออ้วด
ไปแกต้วั  ไม่ใช่อยา่งนั�นหรอก  ไม่ใช่อยา่งนี�หรอก  อนันั�นอนันี�ไม่ใช่  ไม่ใช่แลว้มนัจะ
เจบ็ไดอ้ยา่งไร  หือ  เหมือนมุขดา  ปิดนํ�าแลว้ปิดมนัปิดอยา่งไร  ใครหรือเทวดามาเปิด
เหรอ  นํ�ามนัท่วมกฏิุอยา่งนั�นเลย  ตอ้งไปกวาด  บิLกเขาไปกวาดฉนักไ็ปดูกบัตา  มนัท่วม
จริงๆ  ท่วมจากหอ้งนํ�าเขา้มาในหอ้งนอน  ขนาดไหนนํ�า  ท่อมนัสองนิ�วมนัไหลไม่ทนั  
มนัท่วมไปเท่าไหร่  ถา้มนัปิดแลว้มนัจะไหลไดอ้ยา่งไร  แสดงวา่อะไร  แสดงวา่มนัหรือ
เทวดามาเปิด  หือ  นี�มนัเพราะอยา่งนั�น  มนัความจริงมนัปรากฏอยูแ่ลว้แสดงวา่ตอ้งเปิด  
ไม่คนใดคนหนึ�งใน ๔ คนที�นอนดว้ยกนันั�นล่ะ  ถูกไหม  เพราะฉะนั�น  ตรงนี� ต่างหาก
สติมนัตอ้งทาํงานนี�ล่ะปฏิบติัธรรม  ไม่มีสติแลว้มนัจะเห็นไดอ้ยา่งไร  มนัไม่เห็นแลว้ก็
โออ้วดอยูน่ั�นล่ะ  แลว้กคิ็ดอยูน่ั�นล่ะวา่กเูก่ง  กถููก  ถูกแลว้นํ�ามนัจะท่วมไดอ้ยา่งไร  
ขนาดหลกัฐานยนืยนันะ  นํ�าเจิ�งไปหมดเลย  เขากวาดแลว้กวาดอีก  บิLกไปกวาดให ้  ยงั
บอกวา่ปิดแลว้นํ�า โยมมนัปิดก๊อกแลว้  ถา้ปิดแลว้นํ� ามนัเจิ�งไดอ้ยา่งไร  หลกัฐานโทนโท่
อยูอ่ยา่งนี� ยงับอกวา่มนัปิด  นี�ขนาดหลกัฐานน่ะมนัมืดบอดมนับงัตาใช่ไหม  นี�ล่ะตวั
อวชิชามนับงั  ฉนัจึงบอก  ทาํงานทั�งหมดถา้ฉนัไม่ไปดูไม่ไปบอกไม่เร็วหรอก  ฉนัตอ้ง
ไปบอกทาํอยา่งนั�นทาํอยา่งนี�   หือ  เพราะฉะนั�นสติปัญญามนัฝึกทุกขณะนะ  ฝึกทุกขณะ
จิตนะ  นี�ล่ะปฏิบติัธรรม  หือ  ตอ้งรู้จกัตั�งตนเองใหม้ั�นคง  ตอ้งมีการสาํรวมระวงั  เรา
ตอ้งรู้นิสัยเจา้ของ  เหมือนแม่เหมือนกนั  แกจะเป็นอยา่งไรกค็นแก่แลว้ ๘๐ แลว้  
หลงลืมธรรมดาและสมองไม่ดี  จะไปถือเอาซะจนเอาเป็นเอาตาย  จิตตวัเองกเ็ศร้าหมอง  
จิตเขากเ็ศร้าหมอง  อนันี� อ่านงานไม่ขาด  เห็นขี� เป็นทองคาํ  นึกวา่กเูก่งเหรอ  เก่งเห็นขี�
เป็นทองคาํ  คนเห็นขี� เป็นทองคาํนี�เก่งเหรอ  อ่านมนับอกวา่  สุดทา้ยจะไปตรงไหน  
สังขารน่ะมนัเอาไปไม่ไดห้รอกมนัเสื�อมสลายที�สุด  สิ�งที�เอาไปไดคื้อบุญกศุลต่างหาก  



ทาํอยา่งไรใหจิ้ตเขาเยน็น่ะ  เมื�อเขาเปลี�ยนภพภูมิความเยน็นั�นล่ะเขาจะไปสู่สุคติ  ไปสู่
สมบติัอนัใหญ่ขา้งหนา้  แลว้เขากจ็ะมาสร้างต่อของเขา  อนันี�พาไปลงนรกน่ะ  แลว้นึก
วา่ตวัเองเก่งอยูฉ่นัจึงบอก  เห็นขี� เป็นทองคาํไปแลว้  ไม่ใชส้ติปัญญา  คิดวา่เก่ง  อ่านแค่
นี�ยงัอ่านไม่ขาด  อ่านไม่ขาดแลว้ยงันึกตวัเองเก่ง  ไม่วจิยั  เราตอ้งรู้วา่จิตเราเป็นอยา่งไร  
มนัจะเอาแต่ดีตลอดไม่ไดห้รอก  อนันี� ดีอนันั�นดี  พอสุดทา้ยมนัเลยไม่ดี  แลว้มนัดีจริง
ไหมที�มนัขดัขอ้งขดัเคือง  มนัเป็นตวัตนอยูข่ณะนั�นมนัดีจริงไหม  ตวัเองยงัไม่ดีแลว้ไป
คิดวา่เขาไม่ดีมนักแ็ป๊ะเอี�ยนะ  เอา้ ไม่ต่างกนัหรอก  พดูออกไปกไ็ม่ต่างกนั  นี�มนัร้ายนะ  
สติสัมปชญัญะนั�นเองตอ้งเท่าทนัจิตเจา้ของ  งานการทุกอยา่งเราตอ้งรู้จกั  ไม่ใช่วา่เราเก่ง
ทุกเรื�อง  ฉนัจึงถามเขาตลอด  ฉนักเ็รียนจากเขา  ฉนักถ็ามเขา  คาํนวณตึกอาคาร
เหมือนกนั  นี�วศิวะคาํนวณทั�งนั�น  ดอกเตอร์ทั�ง ๒ คนนะคาํนวณ  เขายงัวา่ดอกเตอร์ทาํ
ผดิ  ไม่ถูกหรอก  เราเก่งกวา่ดอกเตอร์เขา  มนักจึ็งลาํบากเหมือนกนั  ของทุกอยา่งตอ้ง
พิจารณาใชส้ติปัญญา  เก่งอยา่งไรมนักอ็ยูใ่นโลกหมดนะ  มนัเรื�องเหตุปัจจยัหมด  ไอที้�
เหนือโลกไปนิพพานไม่เห็นหรอก  เพราะอะไร  เพราะสิ�งเหล่านี�มนัปกปิดไวห้มด  มนั
ไปสาละวนอยูใ่นนี�   เหมือนทางโลกมนัสาละวนอยูท่าํมาหากิน  มนัเลยไม่ไดดู้ตวัเอง  
เพราะมนัตอ้งไปหากิน  ทีนี�พอมาทางธรรมมนักส็าละวนอยูก่เูก่ง  เก่งอยา่งไรกอ็ยูใ่น
สมมติตวันี�อยู ่  ออกจากสมมติไม่ไดไ้ปถึงนิพพานไดไ้ง  มนักส็าละวนอยูนี่� ในเรื�อง
สมมติเรื�องของกตูวักอูยูต่ลอดอยูใ่นตวันี� ล่ะ  ใหไ้ปยุง่กบัมนัตลอด  ยุง่กบัมนัแลว้มนักดี็
ใจมนักใ็หอ้าหารใหร้างวลั  เอ๊อ เธอเก่งมากเลย  เอ๊อ ตรงนี� เก่ง ตรงนี� เก่ง  นี�รางวลัมนั  
มนักภู็มิใจเจา้ของ เจา้ของเก่ง  ยิ�มแป้นจึงแลว้กรี็บทาํออกไปเป็นมนั  ขี�ขา้อวชิชา  โดย
ไม่รู้ตวัวา่เก่งจริงหรือเก่งไม่จริง  ถา้เก่งจริงตอ้งเห็นตวัอวชิชา  ตอ้งทาํลายอวิชชาออกได ้ 
แลว้จิตขดัขอ้งขดัเคืองมนัคืออะไร  จิตมนัยงัเป็นตวัตนคืออะไร  หือ  มนัเก่งจริงไหมน่ะ  
อนันี�แค่นี�โยมเต่ายงัมองไม่เห็น  มองไม่เห็นแลว้นะ  ประโยคเดียวนั�นล่ะมนัเป็นตวัตน
อยูน่ั�น  คนตอ้งยอมรับความจริง  ปฏิบติัธรรมตอ้งยอมรับความจริง  เราตดัตอ้งยอมรับวา่
เราตดั  ไม่ไปโทษคนอื�นเขา  มนัผดิพลาดแลว้นี�  เรายอมรับตรงไหน  ตรงสติปัญญาเรา
วจิยัไม่ทนั  เสียโง่  ตรงนี� ต่างหากเรายอมรับตรงนี�   เมื�อเรายอมรับตรงนี� ล่ะมนัจะ
พฒันาขึ�น  แลว้จิตขณะที�ยอมรับมนัไม่มีตวัตน  อนันี�มนัอา้งแลว้  พออา้งปัLบน่ะตวัเกิด  
แลว้คนนี�จะไม่มีทางพฒันา  แค่นี�มองไม่เห็นนะ  มองไม่เห็นเหตุผลน่ะ  ทางโลกเขาเรียก
แยกแยะเหตุผล  ที�ปรึกษาเป็นผูแ้นะนาํ  เมื�อเรารับคาํแนะเขาแลว้เราไปทาํ  เมื�อเกิดผล



ขึ�นมา  เราตอ้งรับผลกรรมตรงนั�นไม่ใช่ไปอา้งเขา  เมื�อเราเชื�อเขาตรงนั�นน่ะ  ไอค้วาม
เชื�อนั�นล่ะคือกรรมเรา  เรายอมรับตรงนี� ต่างหาก  เราสติปัญญาเราไม่ทนั  นี�มองไม่
เห็นน่ะ  ฉนัไม่พดูอยา่งนี�จะเห็นไหม  อีกกี�ปีจะเห็น  หือ  ฉนัพดูตรงๆ  เขาจึงวา่ฉนัสอน
คนดุไง  มนับอกฉนัล่วงหนา้แลว้เพราะอะไร  เพราะฉนัพดูตรงเลย  อยา่งไม่ไวเ้ลยนะ  นี�
ตรงไปตรงมาเลย  ผดิตรงไหนกบ็อกเลย  เอาไดก้เ็อา  เมื�อเอาไม่ไดก้ข็ดัเคืองกเ็รื�องของ
ขดัเคือง  กเ็ท่านั�นกจ็บนะ  แต่คนฟังตรงๆตรงแลว้ไม่ดุ  คนฟังไม่ตรงวา่ดุ  เพราะตวัมนั
กลวั  มนัไม่อยากใหก้ระทบตวัมนั  มนัสงวนตวัมนัไว ้  ไอส้งวนตวัมนันั�นล่ะคือ
อุปาทาน  อวชิชามนัอยูต่รงนั�น  นั�นล่ะนี�ตวันี� ต่างหาก  นี�แค่ประเดน็นี�แยกไม่ออกล่ะ  
จริงไหม  เหมือนหมอนิ�มมาเมื�อวานมาหา  เขาบอกวา่เขาเชื�อ  หมอนิ�มเขาเชื�อ  พวกนั�น
ยงัไม่เท่า  ความรู้ไม่เท่ากนั  เขายงัตอ้งอีกนาน  แลว้เขาถามฉนัมาประโยคหนึ�ง  รู้ได้
อยา่งไร  อะไรเป็นหลกัฐาน  กรู็ปนี�เป็นหลกัฐาน  ฉนัเลยยอ้นถามไปอีก  ตาํรวจอยัการ
ศาลน่ะ  คดีความแต่ละคดี  อยา่งโจรมนัยงิกนันั�นน่ะ  มนัเห็นทุกขั�นเลยไหม  มนัเห็น
ตอนเขายงิกนัไหม  แลว้มนัทาํไมตดัสินได ้  แลว้ตดัสินถูกนะ  ไม่ไดพ้ดูถึงพวกที�มนั
เบี�ยวนะ  แลว้ทาํไมเขาตดัสินได ้ เหมือนเขาเห็นเลย  เพราะอะไร  กลอ้งวงจรปิดบา้ง  ใช่
ไหม  ดีเอน็เอบา้ง  ตรงนี�พยานหลกัฐานไม่ใช่เหรอ  ถูกไหม  นั�นล่ะพยานหลกัฐานให้
วนิิจฉยั  อนันี�กเ็หมือนกนัฉนัมีรูปถ่าย  ดูแนวแรงสิ  ดูมนัออกมาอยา่งไร  นี�ล่ะ
พยานหลกัฐาน  เอาตรงนี� ล่ะพดูกนั  ขนาดพระโมคคลัลานะกบัพระอรหนัตอี์กรูปหนึ�ง  
พระโมคคลัลานะเห็นเปรตอีกองคห์นึ�งไม่เห็นน่ะ  องคน์ั�นยงัไม่เชื�อเลย  ตอ้งให้
พระพุทธเจา้ยนืยนั  แลว้ถา้เราบอกวา่เราเห็นอยา่งนั�นเห็นอยา่งนี�มนัจะเชื�อเราไหม  ไม่มี
ทางหรอก  ใช่ไหม  มนัอยา่งนั�นล่ะเพราะอะไร  อนันี�พดูเป็นตวัอยา่งใหฟั้ง  ไม่เชื�อหรอก  
นั�นตอ้งอาศยัพยานหลกัฐานพดู  นี�ล่ะพยานหลกัฐานมนัเป็นตวับอก  นั�นใหเ้ขา้ใจ  มนัจึง
ขึ�นมาแกใ้หฟั้ง  แมแ้ต่เขาวา่เขาเอาภูมิปัญญา  ฉนักมี็เรื�องแก ้  พระสารีบุตรน่ะกบั
พระอสัสชิ  เพราะฉะนั�นฉนัพดูแต่ละอยา่งนํ�าหนกัมนัมหาศาล  พดูไปกอึ็กทุกราย  ดิ�น
ไม่หลุด  ใช่ไหม  ฉนัมีหลกัฐาน  มีตวัอยา่งยกใหดู้  ใช่ไหม  เอาเรื�องพระสารีบุตรกพ็ดู
ไม่ออก  พระพุทธเจา้พยากรณ์เองนะ  เลิศทางปัญญา  เรื�องแต่ละเรื�องมนัมีประเดน็  และ
ตรงไปตรงมาเหมือนศาลน่ะ  ตาชั�งตอ้งอยูต่รงกลางไม่เอียงซา้ยเอียงขวา  นี�แกนมนัน่ะ  
เมื�อมนัอยูต่รงกลางไม่มีความลาํเอียง  ไม่ลาํเอียงเพราะรัก  ไม่ลาํเอียงเพราะชงั  ไม่
ลาํเอียงเพราะหลงวา่เป็นของกตูวักนูั�นเอง  ไม่ลาํเอียงเพราะกลวั  เราจึงอ่านเหตุนั�น



ตรงไปตรงมา  อนันี�มนัเป็นของกตูวัก ู  มนัจึงเอียงน่ะ  เมื�อมนัเอียงมนักเ็ลยโทษนั�นโทษ
นี�  แลว้กพ็ยายามพดู  พอเขาพดูออกไปถูกกระทบตวัมนัทีไรมนักช็อบไปแกต้วัขา้งนอก  
พดูนั�นพดูนี�  กเ็ลยไม่สง่าผา่เผย  มาเพื�อละตวั  ยงัไปแกต้วัอีก  กลวัมนัตายเหรอ  ใหม้นั
ตายมนัจะไดส้บาย  หือ  รู้ไหมอ่านออกไหม  มนัแกต้วันี�เพราะอะไร  เพราะ
สติสัมปชญัญะไม่มี  ถา้สติสัมปชญัญะมีมนัจะบอก  นั�นหลวงพ่อประสิทธิN จึงบอก  จริงก็
หุบปาก  ไม่จริงกหุ็บปาก  เพราะยอมรับความจริง  กม็นัจริงกหุ็บปาก  ไม่รู้จะไปพดู
ทาํไมกเ็รื�องจริง  มนัไม่จริงกหุ็บปาก  ไม่รู้พดูทาํไมเพราะมนัไม่จริงน่ะ  กย็อมรับความ
จริงวา่มนัไม่จริง  มนัเลยไม่มีตวั  ไปวุน่วายอะไร  อนันี�มนั  อยา่งนั�นอยา่งนี�อนันั�นอนันี�
ไม่ใช่เพราะอยา่งนั�นไม่ใช่เพราะอยา่งนี�   ไอน้ั�นล่ะมนัผดิอยูเ่พราะมนัมีตวั  ที�มนัผดิน่ะ
มนัมีตวั  มนัไม่ไดผ้ดิขา้งนอกหรอกผดิตรงมีตวั  นี�มนัละเอียดอ่อน  เพราะนั�นโบราณจึง
บอก  พดูมากเสียมาก  พดูนอ้ยเสียนอ้ย  ไม่พดูไม่เสีย  แต่เสียภายในตวัคิดนึก  คิดมาก  
บางคนไม่พดูแต่คิดมากกไ็ม่เห็น  เพราะฉะนั�นตอ้งหดัอ่านวจิยัมนัอ่านมนัสิ  ใชส้ติอ่าน
มนั  รู้สึกตวัน่ะมนัมีตวัออกมา  มีตวัออกมาอยา่ตามมนั  อยา่เชื�อมนั  เมื�อไม่เชื�อมนั  มนัก็
จะค่อยเห็นตวัเองวา่อะไร  วา่หวัจดเทา้มนัคืออะไร  คือธาตุทั�ง ๔  ไม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่
ตวัเรา  ความคิดกไ็ม่ใช่ของเรา  ความรู้กไ็ม่ใช่ของเรา  สุขทุกขเ์ฉยๆกไ็ม่ใช่ตวัเรา  ไม่ใช่
ของเรา  ความจาํกไ็ม่ใช่ของเรา  เมื�อเห็นขนัธ์ ๕ เป็นอนิจจงัอนตัตา  คนนั�นล่ะวปัิสสนา
ญาณเกิด  แลว้จะเอาตรงไหนกนั  มนัมีแต่สงวนตวัมนักบ็งัไวต้ลอด  แลว้มนัจะเกิดได้
อยา่งไร  หือ  พดูแบบใหพ้ินิจพิจารณา  เหตุนั�นน่ะมาวดัเราตอ้งมาศึกษา  มาประพฤติ
ปฏิบติั  แลว้ไม่อายพระพุทธเจา้เหรอท่านนั�งอยูดู่อยู ่ เมื�อไหร่จะหุบปากซะที  ขนาดท่าน
มีพระชนมายอุยูท่่านยงัวา่เอาเลย  พวกชาวประมง  อานนทข์บัออกไปตถาคตไม่ยนิดี
ตอ้นรับ  เหตุนั�นน่ะทุกอยา่งเราตอ้งวจิยั  การพดูการจามนักค็วรพดู  พดูเท่าที�จาํเป็น  เกิน
จาํเป็นอยา่พดู  เพราะไม่มีประโยชนเ์สียพลงังานเฉยๆ  นั�นล่ะเกินจาํเป็นอยา่พดู  พดู
เท่าที�จาํเป็น  พดูเพื�อตวัตนมนัเกินแลว้นั�น  พดูเพื�อเหตุปัจจยัมนักพ็อดี  ใหรู้้จกัหดั  การ
พดูตอ้งหดั  หดัพดูใหพ้อดีอยา่เกินพอดี  เกินพอดีแลว้มนัเป็นปัญหา  แลว้ถา้มีกรรม
ขึ�นมา  มีกรรมเคยฆ่าสัตวไ์ว ้ ชีวติมนัจะดบั  เร็วๆนี� เห็นไหม  กินไปปุ๊บกส็าํลกัเขา้  ตาย
ทนัที  ตายเพราะอะไร  เพราะ๑.กรรม  ๒.เพราะอะไร  เพราะมีเหตุปัจจยั  เพราะชอบพดู
ตอนกินขา้ว  สองจุดนี�ทาํใหก้รรมอนันั�นไดช่้องใหผ้ล  ถา้ไม่พดู  พอถึงเวลาตรงนี�มนัก็
ไม่มีสาํลกักไ็ม่ตอ้งตาย  นี�ต่างหาก  พอมนัผา่นพน้ระยะนี�ไปกรรมมนักเ็ลยเป็น



อโหสิกรรม นี�ล่ะเขาเรียก ธมัโม หะเว รักขะติ ธมัมะจาริง  ธรรมยอ่มรักษาผูป้ระพฤติ
ธรรม  เพราะสติปัญญานั�นเองรักษา  มนัไม่มีเหตุปัจจยัที�จะใหไ้ปใชก้รรมตรงนั�น  อนันี�
มนัเผลอสติ  พอเวลาเผลอปัLบ  เวลามนัจะใชก้รรมจิตมนัจะมืด  ไออ้ว้นมนัจึงวา่ หลวงลุง
ทาํไมเวลาคนนั�นจะใชก้รรมเท่านั�น  หลวงลุงทาํไมจิตเขาตกมากเลย  แมแ้ต่พ่อมนัมนัก็
บอก พ่อมนัรถไปชนกนัตึ�ง  มนักห็ายเลย  เขาเรียกกรรมจริงๆ  กน็ั�นล่ะอกุศลจิตมนัไป
ครอบงาํ  เมื�อมนัครอบงาํแลว้นี�มนัจะเผลอ  พอมนัเผลอแลว้ทีนี�มนัจะไปตกหลุมตกบ่อ  
มนัไปใชก้รรมนั�น  เพราะอะไร  เพราะไม่ฝึก ธมัโม หะเว รักขะติ ธมัมะจาริง   ไม่ฝึก  
พอไม่ฝึกตวันี�มนัครอบงาํสติปัญญามนัจะเผลอ  เพราะตวันี�มนัแรงกวา่สติปัญญา  เพราะ
ไม่ยอมฝึกสติปัญญาใหม้นัเหนือจุดนี�   เวลามนัครอบงาํมนัจะเผลอ  พอเผลอแลว้มนัจะ
พลาด  นิดเดียวเท่านั�นล่ะ  มาระลึกแลว้ไม่ได ้ เหมือนโหลเอารถไปชน  ไอปิ้กฮงมนัเล่น
กระจกมองหลงั  มนัไม่ไดร้ะลึกดว้ยไม่ทนัเห็น  มนัแวบ้เดียวเท่านั�นล่ะมนับงั  นิดเดียว
นั�นล่ะปังเลย  อนันั�นมนัเรื�องรถ  แต่ถา้เรื�องถึงชีวติล่ะ  มนับงันิดเดียวเท่านั�นน่ะตาย   
เพราะฉะนั�นเราตอ้งฝึก  ฝึกสติสัมปชญัญะใหม้าก  ไม่นั�นฉนัตายแลว้ ๒ รอบแลว้  มนั
ขึ�นมาช่วยฉนั  พรรษาแรกพรรษาหา้ที�ถ ํ�ายายปริก  ถา้มนัไม่ขึ�นมา  ธรรมะมนัไม่ขึ�นมา  
ฉนัตายตั�งแต่ปี ๓๘  ถา้ฉนัเป็นโยมเต่าน่ะตายร้อยครั� งแลว้  นั�นล่ะไม่มีจริงน่ะ  เหตุผล
มนัไม่มี  แกต้วั  แกต้วัตวันี�มนับงัแลว้นี�  สติปัญญาจะขึ�นมาแกไ้ขตวัเองไม่ได ้  ตกเจดีย์
มนัขึ�นมาแกไ้ขตวัเอง  เพราะฉะนั�นมนัจะวจิยัเหตุผลตรงปัจจุบนั  สติมนัจะคล่องตวั
ปัญญามนัจะคล่องตวั  เหตุผลตรงไหน  มนัแยกแยะประเดน็ออก  ไม่ใช่ไปอา้งนั�นอา้งนี�  
มนับงัแลว้เห็นไหม  มนัมั�วใส่กนัแลว้นี�  มนัไม่รู้ประเดน็  ประเดน็ที�เราตดัสินใจเชื�อเขา
นั�นล่ะ  นั�นล่ะเราโง่แลว้ตรงประเดน็นั�นน่ะ  เราไม่มีสติปัญญาแลว้ไปโทษใคร  เขา
ยอมรับตวัเองโง่ตรงนี� ต่างหาก  แลว้วนัหนา้มนัจะเตือนสติเราทนัทีวา่  ต่อไปเราตอ้ง
สติปัญญาใหม้นัเร็วกวา่นี�   นี�ต่างหากมนัจึงจะพฒันา  ถา้ไปอา้งอีกวนัหนา้มนักจ็ะอา้งคน
อื�นตลอด  จะไม่มีการแกไ้ข  นั�นหลวงพ่อประสิทธิN เอาไปติดไวที้�สวนผกั  คนดีชอบ
แกไ้ข  คนจญัไรชอบแกต้วั  มนัจะแกต้วัแบบนี�ตลอด  แลว้สติปัญญาไม่มีทางขึ�น  มีแต่
จมดิ�งลงๆๆ   เพราะอะไร  เพราะมนัไม่ไดแ้กส้าเหตุ  ไม่รู้เหตุวา่ตวัเองพลาดแลว้  เพราะ
นั�นฉนัจึงบอก  ไม่นั�นเอาขี�มาใหกิ้นน่ะ  กต็อ้งกินสิ  เอายาพิษใหกิ้นกต็อ้งกินสิเราเชื�อ  
ถา้เราไม่กินกส็องมาตรฐาน  นี�พดูแบบหยาบๆใหฟั้ง  นี�เทียบใหดู้  เพราะนั�นทุกอยา่ง  
เมื�อเราตดัสินใจทาํไปแลว้เราตอ้งรับผดิชอบ  ผดิพลาดอะไรมาเรากแ็กไ้ขมนัไป  ผดิแลว้



กแ็ลว้ไปแกไ้ขมนั  กเ็ท่านั�น  ใหรู้้วา่เราบกพร่องตรงไหนอยา่งไร  สติปัญญาเรามีช่อง
โหวต่รงไหน  ใหรู้้ช่องโหวเ่รา  ตาข่ายเรายงัห่างเกินไปร่อนทรายละเอียดไม่ได ้  มนัมี
กรวดออกมา  เรากต็อ้งเอาตาข่ายใหม้นัถี�เขา้ไปอีก  มนัจึงไดท้รายละเอียดแลว้ไปฉาบ
มนัเลยสวยเรียบมนั  นี�ต่างหาก  นั�นล่ะคนไหนแกไ้ขตวัเองอยูน่ั�นเรื�อยๆมนัจะถี�เขา้ๆ  
คนไหนชอบอา้งนั�นอา้งนี�อนันั�นอนันี�   คนนั�นตาข่ายยิ�งห่างออกๆ  แลว้กจ็ะพดูนั�นพดูนี�  
เวลาพดูถึงเรื�องเก่าเรื�องนั�นเรื�องนี�เพราะอะไร  เพราะมนัไม่พอใจ  มนัมีอยู ่ ๒ เรื�อง
เท่านั�น  ๑.มนัไม่พอใจ ๒.มนักเูก่ง  มนัพดูออกมา  ทีนี�มนัไม่พอใจมนักเูก่งคืออะไร  มนั
กคื็อความคิดกบัความจาํและความรู้  เขามองไม่เห็นหรอกนะวา่  ในความคิดความจาํ
ความรู้กไ็ม่มีสมมติหรอกนะ  ไม่มีกมีูเขามีเราอยูใ่นนั�น  มนัมองไม่เห็นหรอก  นี�ฉนัพดู
ลึกเขา้ไปอีกแลว้นะ  มองไม่เห็นหรอก  มนัละเอียดขนาดนั�น  มนัจะเขา้สู่สุญญตา  ไม่มี
ทางเห็นหรอก  เพราะอะไรปัญญามนัไม่เห็น  แลว้จะไดเ้ห็นไดอ้ยา่งไร  ประเดน็ยงัไม่
เห็นเลย  หือ  เพราะนั�นเมื�อไม่เอามนัเท่าไหร่  เมื�อไม่เอาเท่าไหร่มนัจะสาวเขา้ไปสาวเขา้
ไป  เลยเห็นแมแ้ต่สัญญากไ็ม่มีเราในนั�น  สังขารกไ็ม่มีเราในนั�น  วญิญาณกไ็ม่มีเราใน
นั�น  ไม่มีสมมติ  เป็นแค่สภาพธรรมอนัหนึ�ง  เกิดขึ�นแลว้กด็บัไปตามเหตุตามปัจจยัเฉยๆ  
มนัจึงวา่งจากของกตูวักใูนนั�น  มนัจึงเป็นธรรมชาติเขาเรียกวา่ขนัธ์หนึ�งเฉยๆ  นี�มนั
ละเอียดขนาดนั�น  มองไม่เห็นหรอก  อีกกี�ภพกี�ชาติกอ็าจจะไม่เห็น  ถา้ไม่เริ�มตน้ตั�งแต่
วนันี�   เริ�มตน้ที�จะฝึกสติสัมปชญัญะ  เริ�มตน้ที�จะแกไ้ขตวัเอง  วนัหนึ�งขา้งหนา้มนัจึงจะ
เห็น  เพราะมนัมีเหตุ  ถา้ไม่ฝึกตั�งแต่วนันี�มนัไม่มีเหตุ  มนักไ็ม่เห็น  มนัมีแต่จะมืดลงๆ  
คุมไวห้มด  นี�จึงพดูใหฟั้ง  มนัมองไม่เห็นหรอกหลงสมมติทั�งนั�น  หือ  มนัทะเลาะกนัก็
ต่างคนต่างหลงสมมติ  หือ  ถา้ไม่หลงสมมติมนัไม่ทะเลาะกนัหรอก  มนัเห็นมนัวา่งเปล่า
แลว้  มนัไม่มีอะไรแลว้มนัจะมีกบัเรื�องเขาไหม  เหมือนหุน้น่ะเอาง่ายๆ  เอา้ มนัมีหุน้เรา
ไปดูหุน้  เรากไ็ปพดูเรื�องหุน้ถูกไหม  ถา้มนัไม่มีหุน้ไม่ไดดู้หุน้  ถูกไหมเอา้  มนักไ็ม่มี
เรื�องพดู  นี�ฉนัแยกใหฟั้ง  ฉนัไม่ไดพ้ดูใส่นะ  ฉนัยกตวัอยา่งใหฟั้ง  ถูกไหม  พอมนัมี
เรื�องหุน้  มนัขึ�นกดี็ใจใช่ไหม  มนัลงกเ็สียใจ  มนักมี็แค่นั�นเพราะมนัมีหุน้  ถา้มนัไม่มี
หุน้ล่ะ  มนัมีขึ�นมีลงไหม  มีดีใจเสียใจไหม  นั�นล่ะในสิ�งนั�นเหมือนกนั  ถา้เรามารู้ในตวั
สมมติไม่มีแลว้วา่งเปล่าหมดแลว้  มนัจะมียนิดียนิร้ายที�ไหน  จะมีดีใจเสียใจไหม  นี�ฉนั
เทียบใหฟั้ง  เทียบแบบขา้งนอกใหฟั้ง  เรามองไม่เห็นต่างหาก  หือ  ยกตวัอยา่งง่ายๆ  ถูก
ไหม  ถา้มนัไม่มี  มนัจะมีดีใจเสียใจไหม  นี�มนัมี  พอมนัขึ�นมนักดี็ใจ  พอมนัลงมนัก็



เสียใจ  เพราะไปยุง่กบัมนั  ถา้ไม่ยุง่กบัมนั  แลว้ไม่มีจะทาํไง  มนักไ็ม่มีขึ�นไม่มีลง  เราก็
ไม่ยุง่กบัมนั  มนักเ็ลยไม่มีดีใจเสียใจ  กเ็ลยเป็นอิสระสบาย  จริงไหมเอา้  นี�ฉนัเทียบขา้ง
ในนะ  ใหฟั้งนะ   ถา้มองเขา้ไปทะลุขา้งในเขา้ไปตรงนั�นเขาจึงใหแ้ยกกาย  จนกายนี�ไม่มี
เป็นธาตุ ๔  แมแ้ต่รูปอยูใ่นความรู้กไ็ม่มี  มนัมีแต่สญัญารูป  นี�มนัเคยบอก  ฉนัแยกกาย
ไป  มนับอกหลงสัญญา  มนัไม่ไดบ้อกหลงรูปเลยนะ  มนับอกฉนัหลงสัญญา  เพราะเอา
รูปมนัไม่มีมีแต่สัญญารูป  มนัลึกขา้งในไม่อยากพดู มนัเป็นของละเอียด  เพราะนั�นน่ะจึง
แยกเขา้ไปมนัไม่มี  เมื�อมนัไม่มีมนัไปมีตรงไหนเป็นตวัยนิดียนิร้าย  นี�ล่ะมนั
ละเอียดอ่อนรู้กระบวนการมนั  นี�จึงพดูนี�ฉนัเทียบใหฟั้งง่ายๆ  เหมือนกนั  อนันี�ก็
เหมือนกนั  มนัมีเขามีเราใช่ไหม  หือ เต่า มนัมีเขามีเราอยูใ่นนั�นน่ะ  มนัมีกอูยูใ่นความรู้
นั�นนะ  นั�นกจึูงหลงสมมติอยูใ่นความรู้แลว้นะ  เมื�อหลงสมมติปัLบ  มนักไูม่ดีกไูม่ถูกมนั
ไม่พอใจ  มนัตอ้งแกใ้หก้ดีู  กเ็ลยบอกเพราะคนนี�แนะนาํ  นี�มนัไม่เห็นมนัหลงสมมติ
หลงก ู กไูม่มีในนั�น  มนัมีแต่วญิญาณขนัธ์เกิดแลว้กด็บั  มีแต่สัญญาขนัธ์หมายใหจิ้ตรู้  ที
นี�พอความเห็นสังขารขนัธ์มนัขึ�นมา  กแ็ค่สังขารขนัธ์  มนัละเอียดถึงขั�นนั�นน่ะมองไม่
เห็น  เพราะนั�นฉนัอ่านออกหมด  ฉนัมีเครื�องมาวดั  มีไมบ้รรทดัวดัเลย  มนับอกวา่ ๕ 
เซน  ฉนักม็าวดัเลยมนัตรง ๕ เซนไหม  มนับอก ๕ กิโล  ฉนักมี็ตาชั�งมาวดัดูวา่นี� ๕ กิโล
จริงไหม  ไม่จริงฉนักบ็อกทนัทีวา่ไม่จริง  จริงฉนักบ็อกวา่จริง  เพราะนั�นฉนัอ่านออก  
เหตุนั�นจึงบอก  เวลาตกันํ�าเราตอ้งดูเราตกัเพื�อเอามนัออก  ตกัแลว้มนัไหลลงคืนเราก็
เหนื�อยเปล่า  ใช่ไหม  ตรงนี� เราทาํเพื�ออะไรเรากต็อ้งอ่านมนั  เมื�อเราอ่านแลว้  สติเราก็
ตอ้งประคบัประคองงานนั�นใหไ้ปตรงวตัถุประสงคข์องเรา  เมื�องานตรงวตัถุประสงค ์ 
มนัทาํไปแลว้มนัตรงวตัถุประสงคไ์หม  มนักต็อ้งอ่านอีก  เมื�ออ่านแลว้พอไม่ตรงเราก็
แกไ้ข  เหตุนั�นในงานนั�นอาจจะมีการแกไ้ขในตวัเอง  หลายต่อหลายครั� งหลายขณะจิต  
นั�นล่ะมนัพฒันาอยูต่ลอด จริงไหม  ตามเหตุ  ทาํอยา่งนี�มนัแกข้ณะนั�นมนัแกไ้ข  มนัเฝ้าดู
ตลอด  มนัแกไ้ขอยู ่  มนัเห็นประโยชน ์  นี�ล่ะปฏิบติัธรรม  ไม่นั�นฉนัจะพดูเหรอ  สติ
สัมโพชฌงค ์  ธมัมวจิยสัมโพชฌงค ์  สติสัมโพชฌงคอ์งคแ์ห่งการตรัสรู้  สติเมื�อ
ระลึกธมัมวจิยคือวิจยัในเหตุผลนั�นๆ  วจิยัธรรมจึงเกิดวิริยสัมโพชฌงค ์  เมื�อวริิยสัม 
โพชฌงคเ์ดิน  เมื�อเห็นเหตุเห็นผลตรงนั�นมนัจึงเกิดปีติสัมโพชฌงค ์ มีความอิ�มเอิบใจใน
งานนั�นที�สาํเร็จ  ปีติสัมโพชฌงคม์นัจึงทาํใหจิ้ตนั�นน่ะสงบ  เขาเรียกปัสสัทธิ
สัมโพชฌงค ์ ตวัปีตินั�นล่ะมนัหล่อเลี�ยงใหจิ้ตใหเ้กิดเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค ์ เมื�อจิตมนั



สงบมนัจึงไม่ดิ�นรน  มนัจึงตั�งมั�นอยูใ่นงานนั�นได ้  เขาเรียกวา่สมาธิสัมโพชฌงค ์  เมื�อ
สมาธิสัมโพชฌงคม์นัตั�งมั�นอยูใ่นงานนั�น  มนัไม่ไขวเ้ขวไปตรงไหน  มนัไม่ลงไปเล่น
ในสิ�งเหล่านั�น  มนัจึงเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค ์  นี�องคแ์ห่งการตรัสรู้  มนัเดินของมนัอยู่
อยา่งนี�   เหตุนั�นสงบได ้ ทาํมนัปกติกส็งบได ้ ไม่ตอ้งนอ้มจิตสงบกส็งบได ้ ยงัไม่ตอ้งพดู
ถึงสมาธิอีกระดบัหนึ�ง  ที�พระพุทธเจา้ตรัสต่อพระอานนท ์  ไม่ตอ้งอาศยัอะไรกส็งบได ้ 
แต่ใหมี้สัญญาหมายวา่ธรรมชาตินั�นสงบ  ธรรมชาตินั�นประณีต  ธรรมชาตินั�นเป็น
ธรรมชาติสลดัคืนอุปธิทั�งหลาย  เป็นธรรมชาติที�ไม่มีตณัหา  วริาคะ  เป็นนิโรธะ  คือ
ธรรมชาตินั�น  เมื�อระลึกไปถึงตรงนั�นหมายถึงตรงนั�นจิตกส็งบไดเ้หมือนกนั  ไม่ตอ้ง
อาศยักสิณ  ไม่ตอ้งอาศยัอะไรสักอยา่ง  อนันั�นไม่ตอ้งพดูถึง  มนัเป็นสิ�งที�ยงัไม่ตอ้งพดู
ถึง  มนัละเอียดอ่อนมาก  เพราะฉะนั�นพดูเรื�องหยาบๆใหฟั้ง  นี�ล่ะมนัฝึกฝนอบรมตวัเอง  
มนัจึงอ่านออก  เหตุนั�นเมื�อเราเฝ้าดูจิตเรา  มนัขดัขอ้งขดัเคืองมนัเป็นตวัขึ�นมา  แลว้จะ
สงวนตวัเพื�ออะไร  ถามดูซิ  ลูบหวันี�เขาเรียกวา่ผมไม่ใช่ตวั  อนันี�กข็น  เผาไฟเป็นเถา้
ถ่านดูซิ  มนักเ็รียกวา่เถา้ถ่านกคื็อแกลบ  เหมือนแกลบมนัเผาเห็นไหม  แลว้มนัเป็นตวั
เราตรงไหนมนักธ็าตุ๔  แลว้เราจะไปสงวนเพื�อมนัทาํไม  กม็นัไม่มีแลว้จะไปสงวนเพื�อ
มนัทาํไม  เหมือนไปเล่นหุน้เหมือนกนั  เหมือนกนัเลย  มนัไม่มี  มนักเ็ลยไม่ตอ้งไปยนิดี
ยนิร้ายกบัมนั  วจิยัมนัใหเ้ห็น  ไม่เห็นแลว้มนักเ็ลยไปยนิดียนิร้าย  ไปหลงสมมติอยู่
ตลอด  หลงสมมติกเ็ลยทุกขไ์ปไม่มีที�สิ�นสุดนั�นเอง  เลยทาํสิ�งที�ไร้สาระเป็นสาระ  ทาํสิ�ง
ที�เป็นสาระเหมือนเป็นไร้สาระไปหมด  เลยไม่ตรงต่ออรรถธรรมตรงนั�น  นี�กพ็อแค่นี�  
เอา้ เลิก. 


