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 วนันี� วนัที� ๒ มีนาคม  การที�เรามาปฏิบติัธรรมนะ  มาบวชก็เพื�ออะไร  ก็เพื�อ
หาทางพน้จากกองทุกขท์ั�งปวง  พระพุทธเจา้ตรัสไวอ้ยูแ่ลว้  ขนัธ์ ๕ อุปาทานในขนัธ์ ๕ 
เป็นตวัทุกข ์ หลงในขนัธ์ ๕ นั�นเอง  หลงในขนัธ์ ๕ ทีนี�มนัไม่พอ  ในขนัธ์ ๕ นั�นอีกมนั
จะเอาเรื�องราวคือตวัสัญญาสังขารนั�น  มนัจะเอาเรื�องราวในสมมติโลกทั�งหมดขึ�นมา
หลอก  ขึ�นมาบงัเจา้ของให้หลงมนัเอง  เอาสมมติเรื�องราวขึ�นมาบงัให้หลง  ถา้เราคิด
ง่ายๆพิจารณาง่ายๆ  โลกที�เราเกิดมานี�มนัเป็นโลกแห่งสมมติ  เขาเรียกสังขตธรรม ธรรม
ที�มีปัจจยัปรุงแต่ง  ตั�งแต่นรกขึ�นไปจนถึงพรหมโลก  การไปเกิดไปอยู่ในภพภูมิใดก็
เพราะกรรมนั�นเองเป็นตวัแต่งขึ�น  กรรมนั�นกม็าจากความรู้ความเห็นที�ถูกหรือที�ผิด  ถา้
ผิดกไ็ปลงขา้งล่างเรียกว่าทุคติ  ถา้ถูกกขึ็�นขา้งบนเรียกว่าสุคติ  ถา้สติปัญญาไม่หลงโลก
ไม่หลงสมมติกไ็ม่ตอ้งมาเกิด  เพราะฉะนั�นแค่นี�   พิจารณาแค่นี�กเ็ป็นเครื�องเตือนสติเตือน
ปัญญา  ที�เรามาเกิดที�เห็นทั�งหมด  ไม่วา่จะรู้ทางตาหูจมูกลิ�นกายใจเรา  มนักรู้็เรื�องสมมติ
หมดน่ะ  เมื�อมนัรู้เรื�องสมมติหมด  สมมติเป็นเรื�องในโลก  ถา้เราจะไม่หลงโลกกไ็ม่หลง
สมมตินั�นเอง  แค่นี� ล่ะเตือนสติตวัเองแค่นี�   ทีนี� จะรู้ไดอ้ย่างไรว่ามนัหลง  ๑.มนัจะออก
ในการยนิดีกบัยนิร้าย  พอใจไม่พอใจ  ขดัเคืองนั�นเอง  พอยินดีแลว้กย็ินร้าย  เป็นโลภะ
โทสะมนัจะออกมา  มนัไม่ใช่ตวัฉันทะนะ  พอใจ  มนัไม่ใช่  มนัเป็นตวัยนิดีกบัยินร้าย  
มนัจะออกทางยนิดีกบัยนิร้าย  เป็นโลภะโทสะ  กแ็สดงวา่มนัหลงแลว้นี�  มนัมีโมหะแลว้  
นี�ทั�งหมดเลย  ไม่วา่คาํพดู  พูดดงัพูดค่อยพูดอะไร  อยากใหเ้ป็นอยา่งนั�นไม่อยากใหเ้ป็น
อยา่งนี�   นั�นล่ะหลงสมมติ  หลงเสียงนั�นล่ะ  หลงการปรุงแต่งของจิตตนเองนะ  ว่าอนันี�
เป็นอย่างนั�นอนันั�นเป็นอย่างนี�   หลงความรู้ความเห็นนั�นเอง  แค่นี�   ถา้คนมีสติมนัจะรู้
เลย  เหมือนชีรุ่งพดูใหฟั้ง  พดูดงัไปนะ  อนันี�พูดแบบตรงไปตรงมาเสียงดงั  อยา่งชีนอต
นี�มนับอกว่าอาจารยดุ์  นี�มนัเป็นตวัตนตลอด  แค่คาํพูด ๒ คาํนี�มนัต่างกนัแลว้นะ  ถา้
เสียงดงัแลว้ไปหลงลกัษณะเสียง  กคื็อหลงสมมตินั�นเอง  คนมีปัญญาเขาไม่หลงลกัษณะ
ของเสียง  เสียงดงัเสียงค่อยเสียงจะอยา่งไรกต็าม  เขาฟังเอาเหตุเอาผลน่ะ  การฟังเอาเหตุ
เอาผลนั�นล่ะ  แสดงให้เห็นว่าผูน้ั�นมีปัญญา  การฟังดว้ยยินดียินร้าย  แสดงผูน้ั�นนี�ดอ้ย



ปัญญา  มนับอกในตวัของมนัไม่มีใครบอกหรอกนะ  เพราะฉะนั�นบอกว่าอาจารยดุ์  อนั
นี� ก็เป็นความเห็นเป็นทิฏฐินะ  ไม่เอาเหตุเอาผลนะ  ว่าท่านพูดเรื� องอะไรเหตุผลอยู่
ตรงไหน  เรามาทาํอยู่มนัถูกตอ้งไหม  ผิดพลาดไหม  ถา้มนัผิดพลาดเรากต็อ้งแกไ้ข  นี�
ล่ะคือเหตุปัจจะโย  มีเหตุปัจจยั  ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ  เมื�อเหตุดบัผลก็ดบันั�นเอง  
พระพุทธเจา้ตรัสธรรมนั�นและเหตุแห่งธรรมนั�น  นั�นน่ะท่านพูดถึงเหตุพูดถึงผล  อะไร
เป็นเหตุตอ้งพิจารณา  มนัถูกมนัผิด  ถา้มนัผิดเราก็แกไ้ขสิ  แลว้เราตอ้งเตือนสติตวัเอง
ดว้ยว่าเราดอ้ยนะ  คาํว่าดอ้ยนี�ตอ้งพฒันานะ  ทีนี� คนดอ้ยปัญญาน่ะมนัดอ้ยการพฒันา  
แลว้มนัก็พยายามที�จะรักษาความดอ้ยพฒันาเอาไว ้ มนัสงวนความโง่เขลาเบาปัญญา
เอาไว ้ มนัไม่ยอมจะพฒันา  เพราะอะไร  เพราะแทนที�จะพิจารณาเหตุผล  ท่านพดูถูกพูด
ผิดนะ  เจตนาที�ท่านพูดคืออะไร  อนันี�บอกว่าเราดุ  ไม่ดีไม่พอใจ  อย่างนั�นพ่อแม่ตีลูก
สอนลูกนี�กผ็ดิไม่ดี  พ่อแม่กเ็ป็นคนเลวน่ะสิ  ลูกเป็นคนดีใช่ไหม  นี�ล่ะแค่นี�นะ  แสดงถึง
อะไร  ความเป็นตวัตนมาก  มนัสอบในอารมณ์ของมนั  ไม่ตอ้งไปนั�งสอบอารมณ์หรอก  
ไม่ตอ้งให้คนนั�นมาบอก  จิตหนูเป็นอย่างไรค่ะอาจารย ์ หนูเป็นอย่างไร  อนันั�นคนโง่
เขลา  คนฉลาดแลว้นี�มนัสอบในตวัมนั  มนัความโง่เขลามนักบ็อกในตวัมนั  ความฉลาด
มนักบ็อกในตวัมนั  ความดอ้ยพฒันามนักบ็อกในตวัมนั  ความพฒันามนักบ็อกในตวัมนั  
ความมีเจตนาที�จะรักษาความดอ้ยพฒันามนัก็บอกในตวัมนั  ความมีเจตนาจะพฒันา
ตนเองมนัก็บอกในตวัมนั  นี� ล่ะคือการทาํความรู้สึกตวัทั�วพร้อม  มีสติมีสัมปชัญญะ
รู้สึกตวัทั�วพร้อมอยู ่ จะรู้ในตวัของมนัทั�งหมด  เมื�อรู้แลว้เห็นแลว้จะปฏิบติัอยา่งไร  เมื�อ
รู้แลว้เห็นแลว้จะปฏิบติัอย่างไร  แค่นี� คนนั�นก็มีทางเดินแลว้นะ  เหตุนั�นสติสัปชัญญะ
เป็นธรรมที�มีอุปการะมากท่านกล่าวเอาไว ้ เมื�อมีสติระลึกมีสัมปชญัญะรู้ตวัตรงนี� ขึ�นมา  
มนัจะรู้เลยว่าเราจะเดินทางไหน  เราจะปฏิบัติอย่างไร  แล้วมันไม่มีเสียงหรอกนะ  
อาจารยดุ์ในตรงนั�นไม่มีเลย  เพราะมนัคิดผิด  คาํว่าดุนี�มนัเหมือนหาเรื�องหาราว  อนันี�
คิดผดิ  ภาษานี�ผดิหมด  เหมือนหมาดุ  ไปกดัคนนั�นคนนี�ไม่มีเหตุไม่มีผลน่ะ  เท่ากบัเป็น
คนอกตญั>ูแลว้  มาพึ�งท่านมาอยูก่บัท่าน  แลว้กม็าใส่ร้ายท่าน  แค่นี� นี�มนัเป็นกรรมแลว้
นะ  เพราะนั�นเราตอ้งพิจารณา  เหตุผลมนัอยูต่รงไหน  ฟังอะไรใหฟั้งเอาเหตุเอาผล  ฟัง
แลว้กต็อ้งจ่อลงไปดว้ยว่า  สิ�งที�ท่านพูดอะไรเป็นเหตุ  อะไรเป็นเหตุ  เจตนาท่านพูดมนั
คืออะไร  ถา้เราฟังอยา่งนี�มนัไม่สนใจเรื�องราวท่วงทีทาํนองการพูดจาแลว้  มนัมุ่งต่อเหตุ
ต่อผล  คนนั�นเท่ากบัฝึกหดัใชส้ติปัญญาตลอด  แลว้คนนั�นจะอ่านเหตุผลในตนเองออก  



แลว้จะอ่านออกดว้ยไอที้�มนัคิดนึกปรุงแต่งขึ�นมามนัคิดเพื�ออะไร  อะไรเป็นเหตุ  วิชชา
หรืออวิชชาเป็นเหตุ  มนัจะรู้ทนัที  เมื�อรู้แลว้มนัจะเดินทางไหน  มนัจะตามอวิชชาหรือ
มนัจะตามวชิชา  มนัจะตดัสินใจตนเองได ้ แค่นี�มนักเ็ป็นมรรคแลว้  เป็นสัมมาทิฏฐิเห็น
ยงั  ท่านจึงกล่าวไว ้ “สัมมาทิฏฐิเป็นเบื�องตน้ของกุศลธรรมทั�งหมด”   สัมมาทิฏฐิเป็น
เบื�องต้นของพรหมจรรย์นั�นเอง  ถ้าพูดอีกนัยหนึ� ง  เพราะมรรคองค์ ๘ ขึ� นต้นด้วย
สัมมาทิฏฐิ  นี�ถา้เห็นถูกตรงนี�   เท่ากบัเดินมรรคองค ์๘  กคื็อเดินพรหมจรรยน์ั�นเอง  ให้
พิจารณา  หดัพิจารณาใชเ้หตุใชผ้ล  ทีนี� มนัเร็วนิสัยมนัเร็ว  ความเห็นผิดมนัเร็ว  มนัเคย
เห็นเคยสมมติ  ลกัษณะอย่างนี�สมมติว่าอย่างนั�น  ลกัษณะอย่างนั�นสมมติว่าอยา่งนี�   ไอ้
สมมติตรงต่อเหตุผลไหม  ตรงต่ออรรถธรรมตรงนั�นไหม  ไม่ไดพ้ิจารณา  นี�มนัจึงเร็ว  
หลงไปตามความเร็วของสมมติ  ความเป็นตวัตนมนัจึงแอบแฝงออกมาไดต้ลอด  ถา้เรา
เขา้ใจตรงนี�   หัดฟังดว้ยสติฟังดว้ยปัญญา  เอาเหตุเอาผล  หัดพิจารณา  เจตนาท่านพูด
ตรงไหน  ใครพูดอะไรแต่ละอย่างเจตนาเขาอยู่ตรงไหน  เขาพูดเพื�ออะไร  หัดอ่านก็
เท่ากบัหัดสติปัญญา  แลว้ก็หัดการละของกูตวักูโดยในตวัของมนันั�นเอง  หัดละความ
หลง  จะไม่ติดลกัษณะใดของท่วงทาํนองคาํพดู  ไม่ติดลกัษณะใดของรูป  ไม่ติดลกัษณะ
ใดของเสียง  ไม่ติดลกัษณะใดของกลิ�น  ไม่ติดลกัษณะใดของรส  ไม่ติดลกัษณะใดของ
เยน็ร้อนอ่อนแข็งที�มาสัมผสั  ไม่ติดลกัษณะใดของสัญญาสังขารที�มนัปรุงเป็นสมมติ
ขึ�นมา  นั�นล่ะจึงไม่หลงสมมติไม่หลงโลกนั�นเอง  นั�นล่ะคือที�สุดแห่งความไม่หลง
นั�นเอง  ยงัติดอยู่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ� งก็ยงัหลงนั�นเอง  คาํว่าติดยึดพูดโดยสมมติ  
ถา้พูดให้ตรงก็คือยงัหลงขอ้งอยูใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง  นั�นคือหลงสมมติหลงโลก
นั�นเอง  เหตุนั�นน่ะให้พินิจพิจารณาให้มาก  หัดใชส้ติให้มาก  คาํว่าใชส้ติใชปั้ญญาให้
มาก  ตอ้งรู้ตวัรู้เหตุรู้ผลนั�นเอง  รู้ถึงเจตนาผูพู้ดเป็นอย่างไร  ใครมาพูดใครมาอะไรเรา
ตอ้งรู้เหตุรู้ผล  เมื�อรู้แลว้กท็าํไปตามเหตุแห่งความเจริญ  ทาํไปเพื�อประโยชน์  นี�จึงตรง
กบัว่า  พุทธพจน์ปัจฉิมโอวาทที�พระพุทธเจ้าตรัส  “สังขารมีความเสื�อมสิ�นไปเป็น
ธรรมดา  จงยงัความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม”   นั�นคือประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน
นั�นเองใหถึ้งพร้อม  มีแต่ทาํแต่ประโยชนน์ั�นเอง  ประโยชนก์มี็ ๓   ประโยชน์ในปัจจุบนั  
ที�เราทาํอยูนี่�ประโยชนปั์จจุบนัไดอ้าศยั  ประโยชน์เบื�องหนา้คือสัมปรายภพ  คือบุญกุศล
ที�ไปรอขา้งบนนั�นเอง  ประโยชน์อยา่งยิ�งคือพระนิพพาน  เมื�อเราไม่ติดไม่ขอ้งในสมมติ
ในโลก  นั�นคือประโยชน์อย่างยิ�งนั�นเอง  เหตุนั�นการทาํก็เพื�อขดัเกลากิเลสนั�นเอง  มนั



มีอ ะไรขึ�นมา  สติปัญญาเรายงัดอ้ยอยู ่ เราก็ตอ้งรู้ว่าเราดอ้ย  เราก็ตอ้งศึกษาตอ้งพฒันา  
นั�นล่ะคือการรู้สึกตวั  รู้สึกตวัทั�วพร้อมนั�นเอง  นี�ไม่สงวนตวั  มุ่งไปสู่การละความหลง
เป็นตวัตน  นี�แค่นี�หนึ�ง  ยงัติดในลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง  กย็งัหลงสมมติหลงโลกนั�นเอง   
นี�หดัพิจารณาลึกๆ  นี�ระลึกอยู ่ มนัอยู่ในกายใจเรา  เหตุนั�นเหมือนวิดีโอบา้นตาด  ท่าน
บอก  เขาพยายามเจริญสติในการงานในการภาวนาในทุกอิริยาบถ  ไม่ให้สตินั�นออก
นอกกาย  ให้อยู่ในกาย  เวลาแขกไปใครมาเขาให้มารับที�ศาลามีพระไปตาม  ของเรา
ไม่ใช่นะ  โทรศพัทนี์�พระชีฉนัไม่ไดห้า้มเพราะอะไร  เอาไวใ้ชป้ระโยชน ์ แต่ใชไ้ม่เป็นก็
เป็นเทวทตั  กลางคํ�ากลางคืนโทรคุย  นิสัยคุยไป  อยากอยา่งนั�นอยากอยา่งนี� คุยไป  แลว้
กบ็อกว่าจะไดไ้ปบอกบุญเขา  นั�นตวัตณัหานั�นเอง  กลางคํ�ากลางคืนนี�เขาเดินจงกรมนั�ง
สมาธิ  วจิยักายใจ  วจิยัตวัคิดนึกที�มนัคิดไปเรื�องคนนั�นคิดไปเรื�องคนนี�   นั�นล่ะตวัหลอก  
มนัเอาสมมติภายนอกนี�มาปกปิดเจา้ของยงัไม่เห็นน่ะ  แลว้ก็อยากไดธ้รรมะ  มนัออก
นอกกายตลอดแลว้เห็นยงั  แลว้มนัจะไปไดอ้ยา่งไร  มนัมีตวัหลง  ความเพียรดอ้ย  ความ
ไปสู่โลภโกรธหลงมาก  ความเพียรเพื�อละโลภโกรธหลงน้อยดอ้ย  ความมุ่งไปสู่โลภ
โกรธหลงมาก  สองสภาวะมนัพนักนัแลว้  บวกลบใครชนะ  หือ  บวกลบใครชนะ  ชีสุ่ย  
แลว้ไม่ตอ้งมาพดูถึงหรอกอยากไดโ้สดาฯ  โสเดานี�มนัไดอ้ยู ่ โสอยากมนัไดอ้ยูแ่ลว้  แต่
โสดาฯไม่มีทางได ้ เพราะไม่มีความเพียรเพื�อธรรมตรงนั�น  นี�พูดใหฟั้งนะ  เหตุนั�นการ
ฉนัอาหารการอะไรเขาจึงฉนัของรวมเพราะอะไร  เขาฉนัรวมหมดเพื�ออะไร  เพื�อไม่ให้
ยนิดียนิร้ายในรูปนั�นๆ  ถา้ไม่มียนิดียนิร้ายในรูปรสกลิ�นเสียงสัมผสันั�นล่ะคือตวัรูปนาม  
คือตวันามนั�นล่ะตวัเอารูปนามเป็นอารมณ์  ยงัยินดียินร้ายในรูปรสกลิ�นเสียงสัมผสั  ก็
ยนิดีอยูใ่นรูป  นั�นคือไม่เห็นรูปนามเป็นอารมณ์มนัหลงสมมติแลว้  หลงสมมติกไ็ม่เห็น
นาม  กไ็ม่ไดเ้อารูปนามเป็นอารมณ์นั�นเอง  ถา้ยนิดียนิร้ายเมื�อไหร่มนักไ็ม่ใช่รูปนามเป็น
อารมณ์  มนัมีสมมติเราเขาอยู่ในนั�น  มนัมีสมมติเราเขามนัมีสมมติขา้งนอกที�หลงอยู ่ 
นั�นเห็นไหม  จึงไม่ไดเ้อารูปนามเป็นอารมณ์นั�นเอง  แค่นี� ล่ะ เอา้ มา. 


