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 ขอโอกาสพระเถรานุเถระ  เจริญพร เพื$อนสหธรรมิกทั&งหลาย อุบาสก อุบาสิกา  
วนันี&อาตมภาพไดรั้บความเมตตาจากท่านเจา้อาวาส  หลวงพ่อนพดล  นิมนตขึ์&นแสดง
ธรรม  เพื$อฉลองคุณของหลวงพ่อประสิทธิ5  ถาวโร  ซึ$งเป็นครูเป็นอาจารยข์องเรา  การ
มรณภาพของหลวงพ่อประสิทธิ5  ถาวโรนั&น  เมื$อครบกาํหนด  ทางวดัถํ&ายายปริกกไ็ดจ้ดั
ปฏิบติัธรรมทาํบุญกศุล  เพื$ออุทิศเป็นอาจาริยบูชาต่อองคห์ลวงพ่อประสิทธิ5  ถาวโร  การ
บูชานั&นพระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสไว ้  มีอยู ่๒ อยา่ง  อามิสบูชากบัปฏิปัตติบูชา  อามิส
บูชานั&นถา้เปรียบเสมือนตน้ไมก้เ็หมือนเปลือก  ปฏิปัตติบูชานั&นเปรียบเสมือนกระพี&กบั
แก่น  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดส้รรเสริญปฏิปัตติบูชาเหนืออามิสบูชา  แต่พระองคก์ไ็ม่ได้
ปฏิเสธอามิสบูชา  เพราะตน้ไมน้ั&นจะเจริญงอกงาม  แมแ้ต่ไมแ้ก่น  เมื$อเจริญครั& งแรกกมี็
แค่เปลือก  กระพี&กย็งัไม่ค่อยมี  แก่นกไ็ม่มี  เมื$อโตขึ&นเปลือกกระพี&กเ็จริญขึ&นแลว้กแ็ก่น
ตามมา  ของทุกอยา่งในโลกนี& มีความสัมพนัธ์กนัอยู ่  มีเหตุต่อเนื$องกนัอยูเ่ป็นสาย  ปฏิ
ปัตติบูชานั&นเป็นประโยชนจ์ริง  อามิสบูชานั&นกเ็ป็นประโยชน ์  เพราะอามิสบูชานั&นถา้
จิตนั&นไม่มีความเสียสละในวตัถุสิ$งของ  กไ็ม่สามารถที$จะเจริญทานนั&นออกมาได ้  ผูที้$
ปฏิบติัธรรมเห็นแจง้ความจริงในใจแลว้  เห็นถึงขนัธ์ ๕ เป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา  ไม่มี
แก่นสาร ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวัเรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา ถา้เห็นแจง้ถึงขั&นนั&นท่านจะมีแต่
คาํวา่เสียสละ  เหตุใดจึงพดูเช่นนั&น  เพราะผูที้$เจริญสติสมาธิปัญญาจนไปสุดสายแลว้  
เมื$อเห็นทุกอยา่งไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา ปล่อยวางได ้ ธาตุขนัธ์นั&นยงั
อยูเ่นื$องจากลมยงัอยู ่  แลว้ท่านจะทาํอะไร  สติปัญญาตวันั&นน่ะจะทาํประโยชน ์  จะ
เสียสละทุกอยา่งเพื$อประโยชน ์  ประโยชนท์ั&งตนซึ$งไดแ้ลว้  ประโยชนข์องผูอื้$น  ไม่วา่
วตัถุรูปธรรมนามธรรมจะทาํไปเพื$อประโยชน ์  จึงตรงกบัปัจฉิมโอวาทของพระผูมี้พระ
ภาคเจา้ตรัสไว ้ “สังขารทั&งหลายมีความเสื$อมสิ&นไปเป็นธรรมดา”  มนัเป็นสัจจธรรมเป็น
ความจริงแขนงหนึ$งของสังขาร  “เธอจงยงัประโยชนต์นประโยชน์ท่าน  ใหถึ้งพร้อมดว้ย
ความไม่ประมาท”  ประโยชนต์นไดป้ระโยชนท่์านได ้  ประโยชนท่์านไดป้ระโยชนต์น
ได ้  มนัแยกไม่ออก  เพราะอะไร  เพราะโลกนี& เป็นโลกของเหตุปัจจยั  เหตุปัจจะโย  มี



เหตุปัจจยัเนื$องกนัอยู ่  ไม่ใช่อยูเ่ดี$ยวๆแยกกนั  เมื$อประโยชนต์นไดป้ระโยชนผ์ูอื้$นกไ็ด ้ 
ประโยชนผ์ูอื้$นไดป้ระโยชนต์นได ้  ผูที้$ท่านไม่มีสิ$งที$จะเอาแลว้  ท่านจึงทาํเพื$อ
ประโยชน ์  จะสมมติวา่ทาํงานดว้ยจิตวา่งกไ็ด ้  จะไม่สมมติกไ็ด ้  แต่ทาํเพื$อเสียสละเพื$อ
ประโยชน ์  จะสมมติวา่เพื$อกิจพระศาสนากไ็ด ้  จะไม่สมมติกไ็ด ้  เพราะจิตดวงนั&นมี
สติปัญญารอบคอบ  มองเห็นถึงอรรถถึงธรรมของแต่ละส่วนๆ  ท่านจะทาํอะไรทุกอยา่ง  
ไม่ใช่ทาํดว้ยความตอ้งการจะทาํ  ท่านจะทาํอะไรทุกอยา่ง  ไม่ใช่ทาํดว้ยความไม่ตอ้งการ
จะทาํ  สิ$งที$ท่านจะทาํ  เหตุนั&นสมควรทาํหรือไม่  เหตุใดสมควรทาํกท็าํ  เหตุไม่สมควร
ทาํกไ็ม่ทาํ  พระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไว ้  “ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ  เมื$อเหตุดบัผลกด็บั  
พระตถาคตเจา้ตรัสธรรมนั&นและเหตุแห่งธรรมนั&น”  ท่านทาํไปตามเหตุปัจจยั  เหมาะสม
พอดิบพอดีในเหตุปัจจยันั&น  จึงเป็นมชัฌิมาปฏิปทา  คาํวา่มชัฌิมาปฏิปทานั&นจะตอ้ง
พอดีในเหตุปัจจยั ในสภาวธรรมแต่ละลกัษณะแต่ละอยา่ง  เหตุนั&นถา้เราสังเกตใหดี้  
เวลาหลวงพ่อประสิทธิ5  ถาวโรท่านมีชีวติอยู ่ ท่านพยายามจะใหเ้ราทนัปัจจุบนั  คาํวา่ทนั
ปัจจุบนันั&นจะตอ้งมีสติตั&งมั$น มีสมาธิตั&งมั$น  คาํวา่สมาธิตั&งมั$นคือความไม่หวั$นไหว ไม่
ลงไปเล่นในสิ$งที$มาสัมผสัสัมพนัธ์ที$ใจ  มีปัญญาตั&งมั$นสามารถยกสิ$งที$มาสัมผสัสัมพนัธ์
ใจนั&นขึ&นวจิยั ขึ&นพิจารณาเห็นถึงเหตุถึงผลของสิ$งนั&น  เมื$อท่านเห็นถึงเหตุถึงผลของสิ$ง
นั&นแลว้  ความเห็นนั&นจึงเป็นสัมมาทิฏฐิ  จิตที$เป็นสัมมาทิฏฐิ  เมื$อมีความเห็นถูกยอ่มมี
ความดาํริคือความคิดถูก  เมื$อมีความดาํริถูกกมี็ความพดูถูก  ทาํถูก  ท่านจึงตรัสไวใ้นองค์
มรรค ๘  สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ สัมมากมัมนัตะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  เหตุนั&นการที$เราจะเดินมรรค ๘ นั&น  ตอ้งทาํ
ความเห็นใหต้รงต่อสัจจธรรม  เมื$อเห็นถูกกคิ็ดถูกพดูถูกทาํถูก  ถูกไปตลอดสาย  เมื$อ
เห็นผดิกคิ็ดผดิพดูผดิทาํผดิ  ผดิไปตลอดสาย  แลว้อะไรมาเป็นตวัชี&วดัมาเป็นตวับอก  วา่
สิ$งที$เราทาํนั&นมนัเห็นถูกหรือเห็นผดิ  เหตุนั&นหลวงพ่อเคยพดูไว ้  ไฟอะไรรับรองมนั  
ความร้อนน่ะมนัรับรองไฟอยูใ่นตวัมนั  ท่านกบ็อกเรื$อย  ทุกขม์นัรับรองสมุทยั  นิโรธะ
คือความดบัทุกขค์วามไม่ทุกขม์นัรับรองมรรคอยู ่  ผูใ้ดมีสติมีสมาธิมีปัญญา  เห็นจิตเห็น
กาย  เห็นตั&งแต่หวัจดเทา้  เห็นถูกความทุกขย์อ่มเบาบาง  เห็นผดิความทุกขย์อ่มเกิด  เมื$อ
ทุกขเ์กิดท่านกล่าวไวใ้นไตรปิฎก  ทุกขเ์ป็นของที$ควรกาํหนด  ใหใ้ชส้ติกาํหนดดูทุกข์
นั&นน่ะ  ทุกขน์ั&นเป็นผล  ไม่ไดใ้หล้ะทุกขน์ะ  ใหก้าํหนดดูทุกข ์ การกาํหนดดูทุกขน์ั$นล่ะ
คือการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  ทุกขเ์ป็นของที$ควรกาํหนด  สมุทยัสาเหตุแห่ง



ทุกขเ์ป็นของที$ควรละ  ท่านใหล้ะสมุทยั  เมื$อละสมุทยัความทุกขก์จ็ะดบัไปนั$นเอง  
เพราะเหตุดบัผลดบั  เหตุเกิดผลเกิด  เมื$อมีสิ$งนี& เกิดยอ่มตอ้งมีสิ$งนี& เกิด  เมื$อไม่มีสิ$งนี&ยอ่ม
ไม่มีสิ$งนี&   อนันี&อยูใ่นปฏิจจสมุปบาทที$พระพุทธเจา้ไดต้รัสไว ้  เหตุนั&นเราตอ้งมอง
ยอ้นกลบัมาที$กายที$ใจ  โดยเฉพาะที$ใจเรานั$นเอง  ถา้ทุกขเ์กิดมนัรับรองในตวัมนัอยูแ่ลว้  
อนันี&หมายถึงทุกขใ์จ  ตอ้งมีเหตุคือสมุทยัแน่นอน  คน้ใหเ้จอ  เมื$อคน้เหตุเจอเมื$อไหร่นั&น
คือเดินมรรค  เมื$อเจอเหตุความทุกขน์ั&นจะดบัทนัที  นั&นคือนิโรธะเป็นตอนๆๆของเขา
จนถึงนิโรธะสมบูรณ์นั$นเอง  เหตุนั&นอริยสัจ ๔ เดินอยูใ่นจิต  ไม่ไดเ้ดินอยูใ่นภูเขาเลากา  
ไม่ไดเ้ดินอยูใ่นบา้นช่อง  ไม่ไดเ้ดินอยูใ่นรถในรา  แต่เดินอยูใ่นจิตของคนทั&งหลาย
นั$นเอง  มนุษยท์ั&งหลายนั$นเอง  การปฏิบติัธรรมหวัใจของพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจา้
ตรัสรู้เรื$องอริยสัจ ๔  ทีนี& ทุกขเ์มื$อกาํหนดดู  กาํหนดดูทุกข ์ ผูที้$ไม่ไดฝึ้กฝนอบรมตนเอง  
ไม่เจริญสติ ไม่เจริญสมาธิ ไม่เจริญปัญญาตั&งมั$น  เวลาทุกขเ์กิดกจ็ะไปตามนิสัยที$ตนเอง
เคยเป็น  นิสัยที$เคยเป็นกคื็ออนุสัยนั$นเอง  สิ$งใดชอบใจพอใจกอ็ยากไดแ้สวงหา  เป็น
ภวตณัหาเป็นกามตณัหา  สิ$งใดไม่ชอบใจเป็นทุกข ์  กอ็ยากผลกัไสไล่ส่งเป็นวภิวตณัหา  
การไม่รู้ถึงความจริงของสิ$งนั&น  หลงเขา้ไปในสิ$งนั&น  นั$นคือความหลงนั$นเอง  คือ
อวชิชานั$นเอง  เหตุนั&นผูป้ฏิบติัธรรมตอ้งเตือนตนเอง  อตัตะนา โจทะยตัตานงั  ตนเตือน
ตน  ตนเตือนตน  ตนสอนตน  ตนฝึกตน  ไม่มีใครจะเตือนเราได ้ เพราะเตือนเราแลว้ถา้
จิตนั&นยงัประกอบดว้ยอวิชชา  ประกอบดว้ยกิเลสมาก  เมื$อใครเตือนกย็อ่มขดัขอ้งขดั
เคืองไม่ยอมรับ  ถา้จิตนั&นมีธรรมมากเขา้ไป  ใครพดูใครเตือนกจ็ะฟังเป็นอรรถเป็นธรรม  
สิ$งใดถูกตอ้งเป็นธรรมเอาไปใช ้  สิ$งใดไม่ถูกตอ้งเป็นธรรมกว็างทิ&ง  ไม่ขดัขอ้งขดัเคือง  
เพราะฟังเอาประโยชน ์  ฟังเอาอรรถฟังเอาธรรม  เหตุนั&นในพุทธพจนพ์ระพุทธเจา้จึง
ตรัสไว ้  สุสสูสัง ละภะเต ปัญญงั  การฟังดว้ยสติพินิจพิจารณาดว้ยดี  ยอ่มเกิดปัญญา
นั$นเอง  เหตุนั&นไม่วา่การจะฟัง  การจะทาํอะไรทุกอยา่ง  ถา้มีสติตามรู้ตามเห็นอยู ่ ฟังกรู้็
วา่พดูเรื$องอะไร  อรรถธรรมอยูต่รงไหน  สติจะระลึกตาม  ปัญญาจะวจิยัตาม  เมื$อวจิยั
ตามกจ็ะเห็นถึงอรรถถึงธรรมในสิ$งนั&น  เมื$อเห็นถึงอรรถถึงธรรมในสิ$งนั&น  นั$นล่ะ
ปัญญาจึงจะเกิด  การฝึกสติฝึกสัมปชญัญะคือความรู้ตวั  ฝึกสมาธิเพื$ออะไร  เราไดพ้ินิจ
พิจารณาถามตนเองไหม  หรือเขาพาทาํกท็าํตาม  มนัมีอยูบ่ทหนึ$งในสังโยชน ์ ๓  
สีลพัพตปรามาส  ลูบคลาํศีลพรต  การทาํโดยไม่พินิจพิจารณาใชส้ติใชปั้ญญา  ผลแห่ง
การกระทาํนั&นกไ็ม่ไดเ้ตม็ร้อย  เพราะทาํดว้ยเขาพาทาํ  ไม่ไดท้าํเพราะเหตุผลวา่ควรทาํ  



การทาํอะไรทุกอยา่งทาํเพราะควรทาํ  ไม่ทาํเพราะไม่ควรทาํ  ทาํเพราะไม่ใช่อยากทาํ  ไม่
ทาํเพราะไม่ใช่ไม่อยากทาํ  เหตุปัจจยัตรงนั&นต่างหากเป็นตวักาํหนด  เป็นตวัชี& เป็นตวั
บอก  เหมือนไฟมนัรับรองในตวัมนัคือความร้อนนั$นเอง  ผูมี้สติมีปัญญาทนัปัจจุบนั  จะ
พินิจพิจารณาเหตุปัจจยัตรงนั&น  ปัจจุบนัธรรมนั$นเอง  จะไม่ทาํดว้ยตณัหา  ไม่ทาํ
ดว้ยทิฏฐิคือความเห็น  เห็นวา่อยา่งนี& ดีอยา่งนั&นดีอยา่งนั&นดี  ควรอยา่งนั&นควรอยา่งนี&   
เพราะทิฏฐิของผูป้ฏิบติัใหม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นส่วนใหญ่  เพราะทิฏฐินั&นยงักอบดว้ย
ความเห็นวา่เป็นของก ู เป็นตวัก ู เป็นตวัตนของกอูยูต่ลอด  สติปัญญาไม่แทงตลอด
ในทิฏฐินั&น  พระจุนทะจึงไปถามพระผูมี้พระภาคเจา้  การละทิฏฐินั&นละอยา่งใดพระเจา้
ขา้  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดว้สิัชนา  “เธอจงพิจารณาทิฏฐินั&น  นั$นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา 
ไม่ใช่ตวัตนของเรา”  แมแ้ต่ความเห็นนั&นน่ะ  กไ็ม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของ
เรา  พระผูมี้พระภาคเจา้ยงัตรัสไวอี้ก  “ตณัหาทิฏฐิมานะ เป็นธรรมที$เนิ$นชา้  เราตถาคต
ไม่มี  เธอทั&งหลายจงละตณัหาทิฏฐิมานะ”  ทิฏฐินั&นล่ะคือความเห็น  เมื$อเห็นสิ$งใดดีก็
อยากไดแ้สวงหาเป็นภวตณัหา  เห็นสิ$งใดไม่ดีกอ็ยากผลกัไสเป็นวภิวตณัหา  เป็นโลภะ
โทสะตลอด  ไม่รู้ความจริงในความเห็นตรงนั&น  จึงเป็นความหลงนั$นเอง  เหตุนั&นศาสน
ธรรมของพระผูมี้พระภาคเจา้  เป็นศาสนธรรมของผูมี้ปัญญา  เราบวชเขา้มาเป็นศากย
บุตร  ผูมุ่้งหวงัเพื$อความพน้จากกองทุกข ์ ตอ้งพินิจพิจารณาใชส้ติปัญญา  ทีนี&มนัมีอยูบ่ท
หนึ$งท่านพุทธทาสเคยกล่าวไว ้  ส่วนใหญ่เราฝึกสติสมาธิเกบ็  ฝึกซอ้มแต่ไม่มาใช ้ 
ฝึกซอ้มแต่ไม่มาใช ้  นี$ท่านเคยพดูเอาไวโ้ดยสรุป  การนาํมาใชน้ั&นเราจะตอ้งมีความ
เจตนาก่อน  ตอ้งมุ่งก่อน  มุ่งวา่เรานี$บวชมานั&นเพื$ออะไร  นี&ขอ้แรกก่อน  หลวงพ่อ
ประสิทธิ5 ท่านจึงใหเ้ขียนน่ะ  มาบวชเพื$ออะไร  ตอ้งถามตวัเราก่อน  ไม่ตอ้งไปถามผูอื้$น  
ใหถ้ามตนก่อน  เราบวชมาเพื$ออะไร  เพราะการบวชนั&น  การเดินทางในวฏัสงสารนั&น  
เหมือนเรืออยูใ่นมหาสมุทร  ชีวติของสัตวโ์ลกทุกดวง  จิตทุกดวงในสามไตรโลกธาตุนี&    
เหมือนเรือเดินทางอยูใ่นมหาสมุทร  มหาสมุทรคือวฏัสงสารนั$นเอง  การเดินทางใน
มหาสมุทร  ถา้ไม่มีเสบียง ไม่มีเชื&อเพลิง ไม่มีอาหาร ไม่มีเขม็ทิศ ไม่มีจุดหมายปลายทาง 
ไม่มีความรู้ในการเดินเรือ  เรือนั&นเมื$อเจอพายกุอ็าจจะอบัปาง  หรือไม่กจ็ะเนิ$นชา้จาก
จุดหมายปลายทาง  ฉนัใดฉนันั&น  ศาสนธรรมคาํสอนของพระผูมี้พระภาคเจา้  เป็น
เหมือนแผนที$ใหเ้ราเดินทางใหส้ั&นลงใหต้รง  เหตุนั&นถา้เราเขา้ใจจุดนี& เราตอ้งถามก่อน  
อนันี&สาํหรับนกับวช พระภิกษุ สามเณร ชีทั&งหลาย  ที$บวชมามุ่งหวงัเพื$อความพน้จาก



กองทุกข ์  ตอ้งถามตนเองก่อนเราบวชมาเพื$ออะไร  เราตอ้งตอบตนเองใหไ้ดก่้อน  ถา้
ประโยคนี&ยงัตอบไม่ได ้  การบวชนั&นโอกาสเป็นหมนัจะมาก  เราตอ้งตอบตวัเองก่อน  
เราบวชมาเพื$ออะไร  ถา้เราบวชมาเพื$อพน้จากกองทุกข ์  เรากต็อ้งถามประโยคที$สอง  
ถามตวัเราเอง  ที$เราทาํอยูนี่&   เราประพฤติปฏิบติัอยูนี่&   วธีิการทั&งหมดทาํไปเพื$อพน้จาก
กองทุกขจ์ริงไหม  ตอ้งถามตนเอง  ทาํไมจึงกล่าวเช่นนั&นกเ็พราะเราเดินทางใน
มหาสมุทรมนัมีภยั  พายเุอยอะไรเอยมนัเป็นภยัอนัหนึ$งในวฏัสงสาร  ในชีวติมนุษยก์็
เช่นกนัมนัมีภยั  การบวชนั&นมนัมีภยัมนัมีกบัดกัมีตาข่าย  หลวงพ่อประสิทธิ5 จึงบอกตา
ข่ายมาร  มนัมีกบัดกัมาก  กบัดกัตวันี& ล่ะมนัจะแอบแฝงออกมาในตวัทิฏฐินั$นเอง  
ความเห็นนั$นเอง  ความเห็นของมนุษยจ์ะไปตามอะไร  กไ็ปตามจากที$เคยเรียนรู้มาตั&งแต่
เกิดจนถึงปัจจุบนั  ยงัไม่ตอ้งพดูถึงอดีตชาติที$สั$งสมมาอยา่งไร  ทิฏฐิตวันี& ล่ะมนัจะชกัใย
อยู ่ มนักอบดว้ยความหลงจึงชกัใยอยู ่ สิ$งใดชอบใจกอ็ยากได ้ สิ$งใดไม่ชอบใจเขา้ไม่ได้
กบัทิฏฐิกอ็ยากผลกัไส  ตวันี&จะเป็นกบัดกั  จึงพิจารณาอรรถธรรมสภาวธรรมตรง
ปัจจุบนันั&นไม่ได ้  ไม่เห็นแจง้ในความจริงของสภาวธรรมตรงนั&น  เพราะความหลง
นั$นเอง  ทิฏฐินั$นเองมนัปกปิดเอาไว ้  มนัไม่เห็นแจง้มนัลาํเอียงแลว้  สิ$งใดถูกตอ้งกบั
ตวัเองนิสัยใจคอความเห็นกโ็อเค  สิ$งใดไม่ถูกตอ้งกบัความเห็นตวัเองกไ็ม่โอเค  แต่
ไม่ไดพ้ิจารณาอรรถธรรมนั&นวา่มนัถูกหรือมนัผดิ  มนัตรงหรือไม่ตรง  พระผูมี้พระภาค
เจา้จึงตรัสไวใ้นกาลามสูตร  “อยา่พึ$งเชื$อเพราะทาํตามกนัมา  อยา่พึ$งเชื$อเพราะเล่าขาน
สืบต่อกนัมา  อยา่พึ$งเชื$อเพราะมงคลตื$นข่าว  อยา่พึ$งเชื$อเพราะคาดคะเน  อยา่พึ$งเชื$อ
เพราะดน้เดา  อยา่พึ$งเชื$อเพราะผูพ้ดูน่าเชื$อถือ  อยา่พึ$งเชื$อเพราะผูพ้ดูเป็นครูของเรา  อยา่
พึ$งเชื$อเพราะเขา้ไดก้บัความเห็นของเรา”  นี$พระองคไ์ดเ้ตือนไว ้  บอกทางเดินทุกอยา่ง  
บอกถึงกบัดกัที$มนัจะปรากฎใหเ้ราเห็น  ที$มนัจะดกัเราไว ้  ทีนี& เรามีสติปัญญาที$จะเห็น
หรือไม่  เหตุนั&นอาตมาตอนจะไปสร้างวดัป่าวเิวกสิกขาราม  ที$พกัสงฆ ์  เขาบอกไวแ้ลว้  
เป็นวดัเก่า  วดันี&ไม่ใช่วดัในพุทธศาสนาของพระสมณโคดม   เป็นวดัในพระพุทธเจา้
กสัสปะ  ทีนี& เขากบ็อกอีก  ก่อนจะไปทาํทางเขา้นี$เขาทาํลูกศรชี& ใหดู้  สวนกนัอยา่งนี&   
เห็นพระพุทธเจา้สิขียนือยูต่รงวหิารที$กาํลงัทาํอยูปั่จจุบนันี&   กไ็ดถ้ามท่านวา่  ออ้มไปทาง
นี&ใช่ไหม  แลว้กเ็ลยมาพิจารณาดู  ทาํไมท่านถึงทาํลูกศรสวนกนัอยา่งนี&   จึงไดค้าํตอบวา่  
กระแสธรรมทวนกระแสโลก  กระแสธรรมทวนกระแสโลก  กระแสโลก กระแสทิฏฐิ 
กระแสตณัหา กระแสมานะ ปกปิดสัตวโ์ลกใหมื้ดบอดตลอด  กระแสธรรมน่ะทวน



กระแสโลกออกไป  ถา้เราเขา้ใจจุดนี&อยา่ประมาท  ใหต้ามวจิยักายใจตนเองใหม้าก  ให้
ตามวจิยักายใจตนเองใหม้าก  งานของเราไม่ใช่งานขา้งนอก  ศตัรูของเราไม่ใช่ศตัรู
ภายนอก  ศตัรูของเราพดูโดยสมมติวา่ศตัรู  กคื็อความหลงความรู้ไม่จริงนั$นเอง  งานเรา
กาํลงัต่อสู้กบัความหลงในตนเอง  ไม่ไดต่้อสู้กบัขา้งนอก  อนันั&นเป็นปลายเหตุ  ความ
หลงในตนเองนั$นเอง  เหตุนั&นทิฏฐิคือความเห็น  เป็นช่องเป็นตาข่ายทาํใหเ้นิ$นชา้  เรา
ตอ้งพินิจพิจารณาใหม้าก  ใหใ้ชส้ติหยบิขึ&นมาวจิยั  ทีนี& สิ$งใดที$เรายงัไม่เห็นแจง้ยงัไม่รู้
แจง้  สิ$งนั&นเป็นเป้าหมายแห่งการพินิจพิจารณานั$นเอง  สิ$งใดเรายงัไม่เห็น  เรายงัหลงใน
รูปกต็อ้งพิจารณารูป  เรายงัหลงในเวทนากต็อ้งพิจารณาเวทนา  เรายงัหลงในจิตกต็อ้ง
พิจารณาจิต  เรายงัหลงในธรรมกต็อ้งพิจารณาธรรม  การจะพิจารณากายเวทนาจิตธรรม
ไดน้ั&น  จะตอ้งมีสติตั&งมั$นมีสมาธิตั&งมั$น  เหตุนั&นครูบาอาจารยท์ั&งหลายจึงมีอุบายมีแยบ
คายมีวธีิการต่างๆ  ที$จะใหลู้กศิษยฝึ์กสติฝึกสมาธิเพื$อความตั&งมั$นแห่งจิต  แลว้จะไดน้าํ
สตินาํสมาธินั&นเป็นฐานเป็นบาทเขา้มาวจิยันั$นเอง  วจิยัตวัไหน  ถา้หลงในกายกต็อ้ง
พิจารณากาย  หลงในเวทนาตอ้งพิจารณาเวทนา  หลงในจิตตอ้งพิจารณาจิต  หลงใน
ธรรมตอ้งพิจารณาธรรม  ยกสิ$งเหล่านี& ขึ&นวจิยันั$นเอง  ยกขึ&นสู่ไตรลกัษณ์นั$นเอง  ตั&งแต่
หวัจดเทา้  ผมขนเลบ็ฟันหนงัที$อุปัชฌายใ์หก้รรมฐานเดิมนั$นเอง  ยกขึ&นมาวจิยั  สิ$ง
เหล่านี&มาจากไหน  วจิยัตั&งแต่เกิดในทอ้งแม่  เกิดไดอ้ยา่งไร  กต็อ้งวจิยัการเกิดก่อน  
ตั&งแต่เซลลพ์่อเซลลแ์ม่  เขาเรียกวา่ไข่กบัอสุจิ   ๑ เซลลผ์สมกนัเป็น ๑ เซลล ์ แลว้แบ่งตวั
ไปอีกหลายๆเซลลขึ์&นมา  การแบ่งตวันั&นอยูใ่นทอ้งแม่  อะไรทาํใหเ้จริญเติบโตขึ&น
แบ่งตวัขึ&น  กอ็าหารนั$นเอง  ผา่นทางรกแม่ไปสู่ลูก  เราตอ้งวิจยัก่อน  ทีนี&พอคลอด
ออกมา  เดก็เติบโตดว้ยอะไร  กน็มแม่นมววั  โตขึ&นมากอ็าหารคาวหวาน  นี$เราวจิยั  เหตุ
นั&นอาหารคาวหวานมนัมาจากไหน  เซลลห์นึ$งเซลลม์นัมาจากไหน  มนักม็าจากอาหาร
คาวหวาน  คือธาตุทั&ง ๔ นั$นเอง  ธาตุทั&ง ๔ นั&นมนัของใคร  ใหว้จิยัลงไปซิ  เวลาเงียบๆ 
ยกขึ&นวจิยั  ธาตุทั&ง ๔ มนัของใคร  อาหารคาวหวานเป็นของใคร  มนัมีตั&งแต่ก่อนเราเกิด
นะ  เราเกิดกมี็  เราตายไปแลว้กย็งัมีอยู ่  มนัเป็นของประจาํโลกอยู ่  เมื$ออาหารเป็นของ
ประจาํโลก  แลว้มนัจะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร  เมื$อมนัไม่ใช่ของเรา  มนัมาเป็นเซลลเ์นื&อ
เซลลห์นงัของเราแลว้  มนัเซลลเ์นื&อเซลลห์นงัจะเป็นตวัเราไดอ้ยา่งไร  เป็นของเราได้
อยา่งไร  นี$ยกมนัขึ&นสู่วจิยั  ถา้วจิยัแลว้เห็นแจง้แลว้  มนัจะเห็นถึงความเป็นอนิจจงัทุกขงั
อนตัตาของรูปนั$นเอง  เราไม่ไดต้อ้งการอนิจจงัทุกขงัอนตัตาของรูป  เราตอ้งการความ



จริงของรูป  กคื็ออนิจจงัทุกขงัอนตัตาเพื$อความปล่อยวางนั$นเองในรูป  อนิจจงัทุกขงั
อนตัตาเป็นอุปกรณ์อนัหนึ$งเพื$อปล่อยวางอุปาทานในรูป  พระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไว ้ 
อุปาทานในขนัธ์ ๕ เป็นตวัทุกข ์  รูปูปาทานกัขนัโธรูปเป็นอุปาทานขนัธ์  เพราะมนัยดึ
หวัจดเทา้น่ะเป็นของเราเป็นตวัเราตลอด  แมแ้ต่ไปบริจาคเลือดกเ็ลือดเรา  มนัยดึไปหมด  
มนัยดึกเ็พราะอะไร  กเ็พราะมนัหลงนั$นเอง  หลงเพราะอะไร  กเ็พราะไม่ไดว้จิยัไม่เห็น   
ไม่เห็นกต็อ้งหยบิขึ&นมาวจิยั  เมื$อวจิยัแลว้กจ็ะเห็นความจริง  เมื$อเห็นความจริงความ
ปล่อยวางมนัมาเองไม่ตอ้งไปหา  พยายามไปบงัคบัปล่อยวางมนัยงัเป็นอตัตาอยู ่  ให้
พิจารณาใหเ้ห็นความจริงคือสัจจธรรมของสิ$งนั&น  ความปล่อยวางเป็นผลเอง  ไม่ตอ้งไป
อยากใหม้นัปล่อยวาง  วิจยัความจริงของรูปนั&นใหเ้ห็นแจง้  เมื$อมนัทะลุรูปเขา้ไปมนัจะ
เขา้สู่ตวันามเอง  สติสัมปชญัญะที$ฝึกไวม้ากแลว้  การวจิยันี& เป็นทั&งการฝึกตวั
สติสัมปชญัญะ  เป็นทั&งการฝึกตวัปัญญาอยูใ่นตวั  เป็นทั&งการเปรียบเสมือนนกัมวย  การ
ขึ&นชกมวยเท่ากบัการฝึกซอ้มอยูใ่นตวั  การชกกระสอบทรายอยา่งเดียว  แม่ไมย้งัสู้การ
ขึ&นชกจริงไม่ได ้ เหตุนั&นทางโลกถา้เราเห็นการขึ&นชกมวยไต่ลาํดบั  เขากต็อ้งเรียกมวยมา
ซอ้มมาชกแข่งขนัไล่ลาํดบัขึ&น  การชกจริงนั$นล่ะกคื็อการฝึกทั&งตวัสติ ฝึกทั&งตวัสมาธิ ฝึก
ทั&งตวัปัญญา  เหตุนั&นเราตอ้งยกขึ&นมาวจิยั  มนัยงัหลงในตรงไหน  หลงไม่หลงรู้ได้
อยา่งไร  กดู็กลางอกเราสิ  ดูกลางอกนี$มนัจะบอกของมนัเองถา้คนนั&นยติุธรรม  คนนั&น
ไม่มีอคติ  ถา้คนมีอคติมนัจะไม่เห็น  เพราะมนัเป็นของกตูวักหูมด  ของกตูวักหูมดมนัก็
ไม่เห็น  ถา้มนัไม่ใช่ของกมูนัแยกกนัออกมนัจะเห็น  ของถา้มนัไปดว้ยกนัอยา่งนี&มนัไม่มี
ทางเห็น  ถา้มนัแยกอยู ่  ตวัหนึ$งเป็นตวัดูตวัหนึ$งเป็นตวัถูกดูมนัจะเห็น  เหตุนั&นตอ้งยก
มนัขึ&นวจิยั  ทีนี&ถา้มนัผา่นรูปตวันี&ไปไดม้นัจะเขา้สู่ตวันามโดยอตัโนมติั  ตวันามนั$นล่ะ
มนัจะเขา้สู่ตวัสัญญา  รู้จกัตวัสัญญาทีนี&มนัจะเรียนรู้ตวัสัญญาตวัสังขาร  แลว้กจ็ะสาวเขา้
ไปสู่ตวัวญิญาณนั$นเอง  สาวเขา้ไปอยูใ่นจิตนั$นเอง  มนัจึงจะรู้วา่กิเลสมนัเกิดที$ไหนมนั
ดบัตรงไหน  นี$เมื$อสาวละเอียดเขา้ไปมนัจึงจะรู้วา่  แมแ้ต่รูปมนักไ็ม่มีอยูใ่นนาม  เหตุ
นั&นพระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสสอนมาลุงกยบุตร  “รูปที$เธอเคยเห็นเธอกไ็ม่เคยเห็น  
แมแ้ต่รูปที$เธอกาํลงัเห็นอยูนี่& เธอกไ็ม่ไดเ้ห็น”  ไม่มี  เพราะอะไร  หลวงพ่อประสิทธิ5 เคย
พดู  ที$เราเห็นอยูเ่พราะแสงสวา่ง  หลงแสงสวา่ง  แสงสวา่งนั&นเมื$อไปกระทบรูปสะทอ้น
เขา้มากระทบตา  เมื$อกระทบตาเขา้สู่จอประสาทตา  แสงสวา่งนั&นน่ะ  พลงังานแสงจะ
เปลี$ยนเป็นพลงังานเคมีที$เซลลR์OD and CONE  พลงังานเคมีจะเปลี$ยนเป็นพลงังาน



ไฟฟ้า  ตามกระแสประสาทตาเขา้ไปสู่สมองนั$นเอง  แลว้มนัจึงจะไปสร้างความรู้เกิดขึ&น  
แลว้กจ็ะไปตวัสัญญาเกิดขึ&นหมายเป็นภาพเกิดขึ&น  เหตุนั&นพระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไว ้ 
“เธอไม่เคยเห็นรูป  แมแ้ต่รูปที$เธอเห็นอยูปั่จจุบนัเธอกไ็ม่ไดเ้ห็น”  เพราะอะไร  เพราะ
สิ$งที$เราเห็นมนั  เรารู้มานี& เราไม่ไดเ้ห็นน่ะรูป  มนัเป็นขบวนการสุดทา้ยแลว้  มนัเป็นตวั
สัญญาตวัวญิญาณตวัสังขารเท่านั&นที$มนัทาํใหจิ้ตมนัรู้  มนัลึกถึงขั&นนั&น  เพราะนั&นผูถ้า้
วจิยัละเอียด  ผา่นตั&งแต่รูปเขา้ไป เวทนาเขา้ไป สญัญาสังขารวญิญาณเขา้ไปจะรู้จะเห็น
ตรงนี&   มนัจึงเห็นถึงความไม่มีตวัตนในนั&นนั$นเอง  เหตุนั&นวนันี& มีโอกาสที$มาถํ&ายายปริก  
กจึ็งมาแนะนาํบางอยา่ง  เพื$อเป็นขอ้คิด  ขอ้เตือนสติแก่เหล่าสหธรรมิกทั&งหลาย  ซึ$งเป็น
ลูกพ่อเดียวกนั  ใหมี้สติพนิิจพิจารณา  สิ$งใดมีอยูแ่ลว้  พิจารณาแลว้กอ็นุโมทนา  สิ$งใดที$
ยงัลืมพิจารณา  กข็อใหน้าํไปขบคิด  ไปพิจารณาไปสังเกตแยบคายในจิตตนเอง  ทีนี&ญาติ
โยมทั&งหลาย  การที$เรามาบวชชีพราหมณ์นั&นกเ็พื$อทาํความดีนั$นเอง  ความดีกมี็อยู ่ ๓   
ทานกเ็ป็นความดีอนัหนึ$ง  ศีลกเ็ป็นความดีอนัหนึ$ง  ภาวนากเ็ป็นความดีอนัหนึ$ง  หลวง
พ่อประสิทธิ5 กล่าวไวเ้รื$อยคือการเพาะชาํไว ้  การที$เราเสียสละงานการภายนอกออกไป  
มาบวชชีพราหมณ์ประพฤติปฏิบติักเ็พื$ออะไร  เพื$อมาทาํความดีใหเ้กิด  มาภาวนาหา
ความดีเขา้สู่ใจ  ทานศีลภาวนานั$นล่ะคืออริยทรัพย ์  ทรัพยภ์ายใน  พระผูมี้พระภาคเจา้
ตรัสไว ้ “การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นของหาไดย้าก”  การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นของหาไดย้าก  
ทาํไมท่านจึงตรัสเช่นนั&น  เพราะมนุษยภู์มิมนุษยนี์&จะเกิดมาตอ้งมีคุณสมบติัคือบุญกุศล
อนัหนึ$ง  จิตทุกดวงในสามไตรโลกธาตุนี&ไม่ไดเ้กิดเป็นมนุษยท์ั&งหมด  บางคนบางดวง
อยากเกิดเป็นมนุษยก์เ็กิดไม่ไดอ้ยูข่า้งล่าง  เกิดไม่ไดเ้พราะไม่มีบุญกศุล  เหตุนั&นพระผูมี้
พระภาคเจา้จึงตรัสไว ้  “การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นของหาไดย้าก”  อาการ ๓๒ เขาเรียกวา่
มนุษยส์มบติั  มนุษยส์มบติัเป็นสมบติัอนัเลิศ  เป็นสมบติัอนัเลิศที$เราไดม้าเป็นสมบติั
แรก  มนุษยส์มบติัสามารถไปสร้างสวรรคส์มบติันิพพานสมบติัได ้  สร้างทรัพยส์มบติั
ภายนอกได ้  เหตุนั&นเราไดภู้มิที$เลิศที$หาไดย้ากแลว้นี&ขอ้ที$ ๑    ขอ้ที$ ๒ พระผูมี้พระภาค
เจา้ตรัสไว ้  “การเจอพระสัทธรรมคาํสั$งสอนของพระผูมี้พระภาคเจา้เป็นของหาไดย้าก”   
เพราะพระพุทธเจา้จะตรัสรู้แต่ละพระองคน์ั&น  ปัญญาธิกะปัญญานาํ  ตอ้งสั$งสมบารมี 
๒๐ อสงไขยแสนมหากปั  จึงจะไดต้รัสรู้เป็นพระพุทธเจา้หนึ$งพระองค ์  สัทธาธิกะ
ศรัทธานาํ  ตอ้งสร้างบารมี ๔๐ อสงไขยแสนมหากปั  จึงจะไดเ้ป็นพระพุทธเจา้  พวก
ขนัตินาํ(วริิยาธิกะ)ตอ้งใช ้ ๘๐ อสงไขยแสนมหากปัจึงจะไดส้าํเร็จ  ธรรมะที$มาเจอที$เรา



มาพบเราดูเหมือนวา่เราไดม้าเจอง่ายๆ  ถา้ในสมยัที$พระศาสนาไม่เกิดขึ&น  พระผูมี้พระ
ภาคเจา้ไม่ไดม้าตรัสรู้  เราจะไม่รู้จกัหลกัธรรมที$เราไดเ้รียน  ไม่วา่นกัธรรมตรีโทเอก  
ธรรมศึกษาตรีโทเอกจะไม่รู้  แมแ้ต่ตวัสติอยา่งไรกไ็ม่รู้  สติปัฏฐาน ๔ กไ็ม่เคยไดย้นิ  
เหตุนั&นพระสัทธรรมคาํสั$งสอนของพระพุทธเจา้เกิดไดย้าก  เมื$อเกิดมาแลว้เราไดม้าพบ
เป็นบุญลาภอนัหนึ$ง  เป็นบุญลาภอนัหนึ$งเป็นของหาไดย้าก  แมแ้ต่ในยคุปัจจุบนัเรา
อาจจะวา่ไม่ใช่  อาตมามีลูกศิษยค์นหนึ$งเป็นพยาบาล  แต่งงานกบัทหารจีไอ  อเมริกาคน
แก่  เขาไม่มีศาสนา  เขามาเล่าใหฟั้ง  แมแ้ต่นั$งสมาธิทาํทานยทูาํไปทาํไม  มนัมีถึงขั&นนั&น
นะ  แต่เราเกิดในประเทศไทยในพุทธศาสนาอาจจะไม่เคยไดย้นิ  กเ็ลยคิดวา่มนัไม่มี  
แมแ้ต่ในโลกใบนี&ยงัมีอยู ่  เหตุนั&นทาํไมพระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสเช่นนั&น  กเ็พราะวา่
เตือนเราอยา่ประมาท  เราไดส้มบติัคือมนุษยส์มบติัอนัหาไดย้ากแลว้  เราไดม้าเจอพระ
สัทธรรมคาํสั$งสอนของพระผูมี้พระภาคเจา้  อนัหาไดย้ากแลว้อยา่ประมาท  ใหน้าํมนุษย์
สมบติันั&นมาเปลี$ยนเป็นอริยทรัพย ์  คือทานศีลภาวนานั$นเอง  อนันี& ใหเ้ขา้ใจ  อยา่ปล่อย
โอกาสอยา่ทิ&งโอกาส  ที$เราไดส้มบติัอนัเลิศแลว้  ไดสิ้$งที$หาไดย้ากแลว้  ทีนี&พระองคย์งั
ตรัสไวอี้ก  “ไฟจะไหมบ้า้นใหรี้บขนสมบติัออกจากบา้น”  คาํวา่ไฟไหมบ้า้นหมายความ
วา่ลมดบั  เมื$อลมดบัมนุษยส์มบติักเ็ป็นเถา้ถ่าน  ทรัพยส์มบติักใ็หค้นอื$นหมด  จะตั&งใจ
ใหห้รือไม่ตั&งใจใหก้เ็อาไปไม่ได ้ เขาเอาหมด  นี$  อนันี& เอาไปไม่ไดส้ักอยา่ง  เมื$อเราเห็น
ตรงนี&   ตอ้งเอามนุษยส์มบติันั&นมาทาน มาศีล มาภาวนาเป็นอริยทรัพย ์  เพื$อเดินทางใน
วฏัสงสาร  ในทะเลมหาสมุทรวฏัสงสารนั$นเอง  อาศยับุญนั$นเองเป็นตวันาํพา  เป็น
เสบียงกรังในการเดินทาง  เหมือนพระบางรูปที$อยูที่$นี$  อาจจะเคยขึ&นเรือเดินสมุทร  มีอยู่
ครั& งหนึ$งที$เขาเคยนิมนตพ์วกเราขึ&นไปเจริญพุทธมนต ์  เขามีทุกอยา่งอยูใ่นนั&นหมด  เรา
คงจะเคยเห็น  บางรูปที$เคยไดไ้ป  เหตุนั&นเสบียงกรังนั$นคือบุญกุศลนั$นเอง  เราตอ้งสั$งสม
ไวจ้นกวา่เราจะเขา้สู่พระนิพพาน  คือฝั$งนั$นเอง  ถา้เรายงัไม่เขา้สู่พระนิพพาน  บุญกศุล
นั$นเอง  การประพฤติปฏิบติัการฝึกฝนอบรมตวัเอง  จะเป็นอุปนิสัยใหเ้ราเขา้มาเจอพุทธ
ศาสนาอีก  ใหเ้ราไดม้าประพฤติปฏิบติัจนกวา่เราจะเขา้ถึงฝั$งนั$นเอง  คือพระนิพพาน
นั$นเอง  เหตุนั&นเมื$อเราไดย้นิไดฟั้ง  ชีวติเรานอ้ยนิดสั&นไม่ยาว  ร้อยปีไม่ใช่ยาวนาน  ให้
รีบขวนขวายเปลี$ยนมนุษยส์มบติัทรัพยส์มบติัเป็นอริยทรัพย ์  เตรียมตวัที$จะเดินทาง
จนถึงเป้าหมาย  เมื$อถึงเป้าหมายกไ็ม่ตอ้งเดิน  ถา้ยงัไม่ถึงเป้าหมายกอ็าศยับุญกศุลนั&นน่ะ
ต่อไปจนถึงฝั$งโดยสวสัดิภาพนั$นเอง  การมากเ็พื$อจะมาพดูของเก่าๆนั$นเอง  เพื$อจะมาให้



เราไดย้นิไดฟั้งของเก่าๆ  เพื$อเป็นขอ้คิดขอ้เตือนสติของเราเหล่าพุทธบริษทัทั&งหลาย  ถา้
เรามีขอ้คิดขอ้เตือนสติตนเรื$อยๆ  ธรรมะไม่ยากไม่ห่างไกล  เหมือนในสมยัพุทธกาล  มี
พระรูปหนึ$งเป็นชาวนา  เขาเป็นชาวนานะไม่ไดจ้บปริญญามากมายอยา่งเรา  เป็นแค่
ชาวนา  เวลาบวชกห็ามไถไปไวข้า้งวดั  หามไถไปไวข้า้งวดัเวลาฟุ้งซ่านกไ็ปหาไถ  พระ
กไ็ปดูอาการของพระรูปนี&   ทาํไมออกไปตรงนี& บ่อย  กส็ังเกตจบัอาการ  จนวนัหนึ$งจึง
ถามไม่ไปแลว้หรือ   ไม่ไปแลว้ไม่ตอ้งใช ้ จึงไปทูลพระผูมี้พระภาคเจา้  พระผูมี้พระภาค
เจา้จึงตรัสเรียกหาแลว้ถาม  เธอทาํเช่นนั&นเพื$ออะไร  ท่านจึงบอก  ผมฟุ้งซ่านกิเลสมนั
มาก  ผมกเ็อาไถเป็นครู  เอาไถเป็นครูเวลาผมฟุ้งซ่านผมกไ็ปหาไถ  หาไถผมกส็อน
มนัน่ะ  มึงจะเอาหลงัสู้ฟ้าหนา้สู้ดินทุกขย์ากลาํบากอยูอ่ยา่งนี& อีกหรือ  ยงัไม่เขด็หรือ  
ตายเกิดยงัไม่พอหรือ  แลว้มนักห็ายฟุ้งซ่านกลบัมา  ผมฝึกฝนอบรมตนเองอยูอ่ยา่งนี&   จน
เดีTยวนี& จิตผมไม่มีอาสวะกิเลสครอบงาํแลว้  ผมไม่ตอ้งอาศยัไถแลว้  พระผูมี้พระภาคเจา้
ถึงเปล่งอุทานขึ&นวา่  “อตัตะนา โจทะยตัตานงั  ดีล่ะ ดีล่ะภิกษุเธอชอบแลว้”  ฉนัใดฉนั
นั&น  อนันี& เป็นปฏิปทาของพระอรหนัตใ์นอดีต  เขาสอนตนเองเขาเตือนตนเอง  เมื$อเขา
สอนตนเองเขาสาํเร็จได ้  เรากส็อนตนเองเตือนตนเองกส็าํเร็จได ้  เพราะเราเดินใน
ปฏิปทาที$เขาเดินมาแลว้  เขาทาํไดแ้ลว้  ไม่ใช่สิ$งที$เขาทาํไม่ได ้ ฉนัใดฉนันั&น  การรู้จกัดู
ตนเอง เตือนตนเอง พิจารณาตนเอง ฝึกตนเอง  นั&นเป็นการฝึกสติสัมปชญัญะอยูใ่นตวั
นั$นเอง  การแนะนาํวนันี&กส็มควรแก่เวลาเป็นขอ้เตือนสติไม่ใหป้ระมาท  เพราะความ
ตายงานศพทุกครั& ง  งานที$เราทาํบุญครบรอบการมรณภาพของครูอาจารย ์  มนัเป็น
หลกัธรรมอนัหนึ$ง  คือมรณานุสสติ  คือความตายนั$นเอง  ความตายเราพิจารณาเพื$ออะไร  
กเ็พื$อความไม่ประมาทนั$นเอง  เหตุนั&นเราจะไม่ประมาทไดเ้ราตอ้งตนเตือนตน  ตนสอน
ตนเอง  ตนพิจารณาตน  ตนแกไ้ขตนเอง  อะไรเป็นฟืนเป็นไฟอยูใ่นใจใหข้นออก  อะไร
เป็นฟืนเป็นไฟในใจใหข้นออก  เหมือนเมื$อวานนี&   แนะนาํโยมที$มาถาม  ขี& น่ะมนัถ่ายทิ&ง
แลว้มนัไม่ดีแลว้จะเอามากินอีกไหม  เขาบอกไม่กินค่ะ  เออจริง  แลว้ไอค้วามคิดที$มนั
เป็นอกุศล  สิ$งที$มนัอกุศลครอบงาํจิตอยูนี่$มนัดีหรือไม่ดี  มนัไม่ดีแลว้ยงัเสพมนัอยูต่ลอด  
มนักเ็ป็น ๒ มาตรฐานในใจนะ  เออจริงอาจารยห์ายฟุ้ง  แลว้แต่เราจะหยบิอะไรขึ&นมา
สอนเรา  ขี& เรายงัไม่กินน่ะ  เพราะมนัสกปรกมนัไม่ดี  แลว้ธรรมารมณ์ที$มนัเป็นอกุศลน่ะ  
จะตามมนัไปทาํไม  นี$ล่ะคือคาํวา่สติตั&งมั$น  คาํวา่สมาธิตั&งมั$นอยูต่รงนี&   คาํวา่ปัญญาตั&ง
มั$นอยูต่รงนี&   เมื$อตั&งมั$นไม่ตามมนั  จึงเห็นธรรมสักแต่วา่ธรรม  ไม่ใช่สัตวบุ์คคลตวัตน



เราเขา  อนัตณัหาทิฏฐิอาศยัเกิดไม่ไดน้ั&นน่ะ  เหตุนั&นใหแ้ยบคาย  เราเป็นมนุษยฉ์ลาดนะ  
ววัควายเขาฝึกได ้  เรากฝึ็กได ้  เพราะเราประเสริฐกวา่ววัควาย  แต่เรามีแยบคายไหม  ที$
จะสอนเราเตือนเรา  อนันี&กข็อยติุแต่เพียงเท่านี&   การแสดงธรรมไม่มีเจตนาที$จะไปดูหมิ$น
ใคร  การแสดงธรรมวนันี& มีเจตนาเดียวเพื$อหวงัประโยชน ์  จริงๆงานผมยุง่มาก  ท่านเจา้
อาวาสนิมนต ์  ผมเห็นแก่ประโยชนเ์ห็นแก่ครูอาจารย ์  ผมกเ็ลยมาพดูแบบตรงๆ  ผมมา
เพื$ออยากใหม้นัเป็นประโยชนบ์า้ง  จึงมาพดูใหฟั้ง  เจตนาตรงนี&ไม่มีอยา่งอื$น  ถา้สิ$งใด
กระทบจิตกระทบใจของเพื$อนสหธรรมิก ญาติโยมทั&งหลาย  ใหเ้กิดขดัขอ้งขดัเคืองกข็อ
อภยั  อยา่ถือโทษโกรธ  ถือวา่เรามาเพื$อปฏิปัตติบูชา  การปฏิปัตติบูชาเพื$อละโลภโกรธ
หลงนะ  ถา้เรายงัไม่ยอมละโลภโกรธหลง  เรามางานวนันี&ไม่มีประโยชน ์  เรากาํลงั
หลอกตวัเองดว้ย  เพราะปฏิปัตติบูชา  เรามาบูชาคุณครูบาอาจารย ์  กเ็พื$อละโลภโกรธ
หลงนั$นเอง  กข็อยติุแต่เพียงเท่านี&   ขอเจริญในธรรมทุกๆท่านทุกๆตนเทอญ. 


