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              ปฏิบติัธรรมน่ะ บอกอยูแ่ลว้  รู้ไม่ใช่เพื)อยนิดียนิร้ายนะ  พูดมาผิดหมดเลย  มนั
เร็ว  ความคิดความเห็นมนัเร็วมาก  พอพูดออกไปแต่ละประโยคน่ะมนัผิดหมด  เมื)อมนั
ยนิร้ายเกิดมนักพ็ดูผดิหมด  แลว้มนัจะเห็นสุญญตาตรงไหน  ไม่มีเลย   มีแต่ตวัเขาตวัเรา  
พูดผิดหมดเลย  พูดแลว้มนัเป็นวจีกรรมตลอด  พูดไปแลว้เป็นวจีกรรมตลอด  แค่นาง
ภิกษุณีนี)  โยมใชน้างภิกษุณีหยบิเครื)องประดบั  นางไม่หยิบให้กจ็ะไปนรกเพราะโกรธ  
ถา้หยบิใหก้จ็ะเป็นคนใชเ้ขาตลอดชาติ สุดทา้ยกไ็ดม้าเป็นคนใชเ้กิดมาเป็นนางขุชชุตตรา
หลงัค่อม  ทาํอะไรตั8งสติสิ  รู้ไม่ใช่เพื)อยินดียินร้าย  รู้เพื)อให้รู้เหตุปัจจยั  ตวันิพพานตวั
นั8นไม่เอา  ตวัสมาธิที)มนัไม่ตอ้งอาศยัอะไรไม่เอา  แค่มีสัญญาหมายรู้แค่นั8น  ระลึกอยูแ่ค่
นั8นไม่เอา  พูดแต่ละประโยคมนัเป็นนิสัยเป็นความเห็น  พูดแต่ละคาํแต่ละประโยคมนั
เป็นอัตตาอยู่ตลอด  เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดตลอด  ไม่พิจารณา  ไม่นั8 น
พระพุทธเจา้จะบอกโมฆราช  “เธอจงมีสติทุกเมื)อ  สติทุกเมื)อคือระลึก  ให้มองดูโลกนี8
เป็นของวา่งเปล่า  ถอนอตัตานุทิฏฐิ  ความเห็นว่าเป็นของกตูวักทุูกเมื)อเถอะ  มจัจุราชจะ
มองไม่เห็นตวัเธอ”   เขาใหไ้ปทาํอะไรกไ็ปทาํสิ  ตวันี8ตวัหนา้ที)นะ  เขาใหไ้ปทาํอะไรนี)
มนัหน้าที)แลว้นี)   ไม่ใช่มายินดียินร้าย  เพราะพูดไม่ใช้สติ  ใช้แต่ความคิดความเห็น
ความรู้สึก  ยนิดียนิร้ายแลว้   พูดอยูเ่ตือนสติทุกครั8 งเลย  เตือนอยูต่ลอด  แมแ้ต่คนไปคน
มากเ็ตือน  อยา่ไปยนิร้าย  อะไรกอ็ยา่ยนิร้ายมนั  ใชส้ติปัญญาแกปั้ญหามนัไปดว้ยเมตตา
ดว้ยอะไรไป  มนัจะตดัตวัโทสะนั8นน่ะ  แค่ความเห็นตวันี8 เราตั8งไวนี้)มนัเป็นสันโดษแลว้
นี)  ตวัสันโดษน่ะมนัละตวัตณัหานะ  ธรรมคู่ปรับตณัหานะ  ไม่นั8นหลวงตาประสิทธิ@ จะ
เขียนไวเ้หรอ  นกนอ้ยทาํรังแต่พอตวั  สันโดษไม่ดิ8นรน  เขียนไวท้าํอะไร  คาํว่าสันโดษ
ไม่ดิ8นรนก็พูดให้ฟังอยู่แลว้  เราไม่ไดย้ินดีที)จะไปกระทาํ  เราไม่ไดย้ินร้าย  อะไรจะมา
มนัมาของมนัเองเรากย็นิดีทาํตามเหตุปัจจยั  นั)นเราไม่ไดดิ้8นรน  ถา้เราดิ8นรนไปแสวงหา  
ตวันั8นมนัเป็นตณัหามนัจึงไม่ใช่สันโดษ  แต่เมื)อไม่ดิ8นรนมนัมาสภาวธรรมมนัมา  เราก็
ทาํไปตามสภาวธรรม  นั)นล่ะเรียกวา่สันโดษ  เขาจึงบญัญติัวา่ยนิดีพอใจในที)มนัไดม้าไป
มาเองไม่ได้แสวงหาดิ8นรน  มนัเป็นตณัหาถา้ดิ8นรนไป  แก้ให้ทุกอย่างหมดเลย  แก้



ความเห็นผิดให้ตั8งเขา้สู่คาํว่าสันโดษ  เพราะนั8นในกถาวตัถุ๑๐ประการ  ในนาถกรณ
ธรรม๑๐ประการ  พระพุทธเจา้ตรัสทาํไมสันโดษ  ธรรมพน้ทุกขน์ะสันโดษนี)  รู้ไหมตวั
ตณัหามนัตวัทุกขน์ะ  ถา้ละตณัหาไดเ้ด็ดขาดนั)นล่ะพน้ทุกขแ์ลว้นะเป็นสมุจเฉทแลว้นะ  
แลว้ไม่เอา  ฉนัแกใ้หทุ้กอยา่งเลย  มนัพูดออกปัDบมนัเป็นสมมติ  เป็นสัตวบุ์คคลครอบงาํ
ทนัทีเลย  แลว้มนัจะเห็นสุญญตาตรงไหน  มนัไม่มีเราไม่มีเขาเลย  มนัว่างตั8งแต่ทุกขณะ
เลย  แมแ้ต่พูดออกไปมนัก็ว่าง  ทีนี8 มนัมีของกูตวักูอยู่สิ  มนัมีความหลงอุปาทาน  เมื)อ
วานกย็กตวัอยา่งใหฟั้ง  มนัคิดแบบนั8น  มนัคิดดว้ยความเป็นของกตูวักูมนัจึงทุกข ์ แลว้
มนักม็าโทษเราวา่เราทาํใหม้นัทุกข ์ มนักเ็ลยไม่ตรงประเด็น  พูดอะไรทุกอยา่ง  ฉนัพูดนี)
พูดให้ฟังซะ  จะเอาธรรมะหรือเอากิเลส  ถา้เอากิเสสเอาของกูตวักูไป  ถา้เอาธรรมะก็
เห็นโลกมนัเป็นของว่างเปล่า  เคารพพระพุทธเจา้  งานทุกอยา่งมนัฝึกเราตลอดเลย  มนั
ฝึกเราใหเ้ราละวางตวัตนนั)นเอง  ทาํไมไม่รู้จกัใชโ้อกาสตรงนั8น  กลบัมาอนันั8นอนันี8   มนั
เรื) องหยุมหยิมเรื) องไร้สาระเลย  นี) เราแนะทุกอย่างเลยให้เกิดปัญญา  เอาปัญญาไป
แกปั้ญหาในใจ  แลว้ไม่สํารวมระวงัเลยมนัอะไรล่ะ   พอไม่พอใจมนัยินร้ายจึงบอก  
นิสัยยินร้ายหัดละซะ   อย่าไปตั8งเพื)อยินดียินร้าย  ถา้ตั8งยินดียินร้ายมนัมีตวัตลอด  แค่
ระลึกตรงนี8   ทาํอย่างนี8 ไดทุ้กขณะมนันิพพานแลว้ไม่เอาเหรอ  ฉนัเอาออกมาต่อตา้นให ้ 
จึงเอาขึ8นมาพดู  “รู้ไม่ใช่เพื)อยนิดียนิร้าย  รู้ใหรู้้เหตุปัจจยั  ใหป้ฏิบติัใหเ้หมาะสมตามเหตุ
ปัจจยัตรงปัจจุบนันั8นสภาวธรรมนั8น”  เอาขึ8นมาพูดเพื)ออะไร  เพื)อเตือนสติ  ถา้เราจาํแค่
ตรงนี8ไปเท่านั8นล่ะ  เตือนสติตวัเองบ่อย ๆ  เวลามนัจะยนิร้ายขึ8นมาเอานี8 ไปตา้นมนัเรื)อย 
ๆ   สติมนัก็ทนัปัจจุบนั  สมาธิมนักท็นัปัจจุบนั  ปัญญามนักท็นัปัจจุบนั  แลว้มนัจะเห็น
ความว่างทีนี8   แลว้ไม่เอา  ไปเอาอะไรมาก  พูดแต่ละคาํใหนี้)เอาไปใชแ้ลว้ไดป้ระโยชน์
ทนัที  มนัไม่เอา  มนัเอาแต่นิสัยเก่าๆตวัเอง  มุขดากเ็หมือนกนัเอานิสัยขี8 บ่นขี8 จ่มขี8นั)นขี8 นี8
เอาไปเอาเรื)องนอกมาเป็นอารมณ์หมด  ไม่ตั8งสติระลึกดู  รู้ไม่ใช่เพื)อยนิดียนิร้าย  แค่นี8ตั8ง
สติระลึกเตือนตวัเองไว ้ แค่ตั8งสัจจะว่าเรา  “รู้เพื)อไม่ใช่ยินดียินร้าย”  นี8 มนัตรงต่อสัจ
จธรรมคือความจริงนี)  ตั8งสัจจะที)ตรงต่อความจริงคือพระนิพพานไม่เอาเหรอ  มนัจะวาง
ขนัธ์ทุกอย่างออกไปหมดเลย  ทีนี8 มนัจะทาํดว้ยสติปัญญา  ไม่ไดท้าํดว้ยโลภโกรธหลง  
ไม่ไดท้าํดว้ยอคติ  ทาํตามเหตุปัจจยั  ตามสภาวธรรมตรงนั8น  มนัเลยเป็นสันโดษอยู่ใน
ตวัมนัหมดเลย  มนัเลยเป็นธรรมที)ประกอบดว้ยสติสมาธิปัญญาอยู่ทุกขณะ  แลว้ไม่เอา  
มีใครจะมาพดูแบบนี8   เอาจุดใดจุดหนึ)งไปมนักเ็ป็นประโยชน์มหาศาลแลว้  มนัเกิดอะไร



ขึ8นเราตอ้งดูจิตเราสิ  ว่ามนัหลงนะ  ไม่ใช่เราไปพูด  มีกิจกรรมอะไรเป็นปัญหาทุกเรื)อง
เลย  แทนที)จะสงบๆไม่รักความสงบเลย   หลวงพ่อประสิทธิ@ จึงตั8งขึ8นมาไง  รักความ
สะอาดกายใจใช่ไหม  ขอ้หนึ)ง  แลว้มีขอ้หนึ)งรักความสงบใช่ไหม  อีกขอ้หนึ)งอะไร  อนั
นั8นกขึ็8นมาเพื)อเตือนสติใหรู้้จกั  ถา้เรารักความสงบเมื)อไหร่นะ  มนัขึ8นมาปัDบมนัเป็นไป
เพื)อความสงบไหม  ไม่สงบเราอยา่พูดเราทาํไปเลย  ทาํใหม้นัสงบ  ไปทาํหนา้ที)เราตาม
หน้าที)มนัก็คือทาํการทาํความสงบ  ไปมีเสียงนั8นมีความเห็นอย่างนั8น  ขดันั8นฉันแยง้
อยา่งนี8   นั)นล่ะตวัทิฏฐิมานะมนัยงัไม่รู้ตวัอีก  มนัเลยทาํใหเ้กิดวุน่วาย  ไม่มีอะไรมาใส่ใจ
เลย  ไม่เอาธรรมมาใส่ใจเลย  แลว้มนัจะไปฟังทาํไมธรรมะครูบาอาจารยท์ั8งหลาย  ฟังไป
เพื)ออะไร  ฟังแลว้ไม่เอามาทาํมนัจะฟังไปทาํไม  ฟังธรรมมนัคือเอามาปฏิบติั ณ ปัจจุบนั   
ณ เมื)อเสียงกระทบหู  รูปกระทบตา  กลิ)นกระทบจมูก  รสกระทบลิ8น  เยน็ร้อนอ่อนแขง็
กระทบกาย  แมแ้ต่ธรรมารมณ์คิดนึกปรุงแต่งกระทบใจ  เอาธรรมะนั)นน่ะมาใช้ตรง
ขณะนั8น  ที)มนัจะเห็นผิดหรือเห็นถูกออกมา  มนัมีวิชชาหรือมนัมีอวิชชา  นั)นล่ะบ่อ
มนัน่ะ  มหาเหตุคือใจ  เอาความรู้ที)ท่านให้ความรู้ของครูบาอาจารยทุ์กอย่าง  มาใส่ที)
ปัจจุบันตรงนั8น  ท่านพุทธทาสจึงพูดไว ้ ปัญญาคือการรู้จักเอาความรู้มาใช้ให้ทัน
ปัจจุบนัตรงผสัสะตรงนั8น  พดูออกไปทุกอยา่งพดูเพื)ออะไร  พดูเพื)อใหม้นัรู้จกัว่าไอที้)ถูก
มนัเป็นอยา่งไร  สัมมาทิฏฐิมนัเป็นอย่างไร  เมื)อรู้แลว้กต็ั8งจิตตั8งเจตนาตวัเองสิ  ที)จะละ
ถอนอุปาทานในใจ  คือเอาความรู้ที)ท่านให้นั)นน่ะไปต่อยอด  ไปให้มนัทนัตรงผสัสะที)
มนัขึ8นมาต่างหาก  ทนับ่อยเขา้บ่อยเขา้มนัตามเหมือนหมาไล่เนื8อ  พอมนัทนัปัDบมนังบั
ทนัทีมนัก็หลุดออกไปตรงนั8น  การไปทาํอย่างนั8นนั)นล่ะคือเดินมรรค  จนมนังบักนัทนั
ปัจจุบนัมนังบันั)นล่ะผลมนัออกมา  ไม่เดินแลว้มนัจะไปไดอ้ยา่งไร  คิดผิดเห็นผิดหมด
เลย  พดูเตือนอยู ่ เตือนทุกครั8 งพดูทุกครั8 งพดูเพื)ออะไร  เพื)อเตือนใหส้ติมนัมาทนัปัจจุบนั  
เตือนให้มนัทนัความคิดความเห็นทนัคาํพูดตวัเอง  แลว้เราไม่มีเจตนาที)จะระมดัระวงั
สํารวมให้มนัทนัปัจจุบนั  แลว้มนัจะไดอ้ะไรปฏิบติัธรรม  มนัก็ไดรู้ปแบบล่ะมาเดิน
จงกรมนั)งสมาธิ  มาโชวเ์ขาอยู่อย่างนั8นนั)นล่ะ  มาโกนหัวมาห่มผา้เหลืองผา้ขาวกูเป็น
นกับวช  กเูป็นผูมี้คุณธรรมสูง  แต่ขา้งในกลวงไม่มีอะไรสักอยา่งมีแต่เน่าเฟะ  คนมนัจะ
เอานะ  เดินมนัก็ปฏิบติัธรรม  นั)งมนัก็ปฏิบติัธรรม  กินมนัก็ปฏิบติัธรรม  ทาํอะไรก็
ปฏิบติัธรรมหมด  มนักเ็อาความรู้ความเห็นที)ถูกตอ้งไปใส่มนัตลอด  ตวัหลอกมนัขึ8นมา
มนัก็ซัดกนัอยู่ในใจเรานั)นล่ะ  นี)มหาเหตุเวทีมนั  เวทีมนัอยู่ในใจ  เจา้วฏัจกัรก็อยู่ในใจ  



ผูจ้ะพิชิตมนักอ็ยูใ่นใจ  ซดักนัอยูใ่นเวทีอยูใ่นใจเรานี)ล่ะ  ไม่ไดอ้ยูข่า้งนอกหรอก  เตือน
ทุกครั8 งเลย  เตือนเรื)อยอย่ายินร้าย อยา่ยนิร้าย  ตั8งสติใหดี้สิ  แลว้เราก็บอกความจริงดว้ย
ว่า  รู้ไม่ใช่เพื)อยินดียินร้ายนะ  ถ้าคนนั)นไม่มีโมหะอวิชชา  ความรู้นั)นเลยเป็นธาตุ
ธรรมชาติเฉยๆ  ไม่มียนิดียินร้ายนะ  มนัซักฟอกจนถึงแมแ้ต่ความรู้ความเห็นตรงนั)นก็
ไม่มียนิดียนิร้ายเขา้ไปในนั)นเลย  เราตอ้งเดินไปถึงจุดนั)น  ที)พูดใหฟั้งเมื)อรู้แลว้เห็นแลว้
ปัDบ  ก็ตอ้งดาํเนินต่อจนมนัลา้งออกหมดเลย  ลา้งฆราวาสนิสัยไปสู่นิสัยของนักบวช  
นิสัยของนกับวชคือนิสัยที)ไม่มีอตัตา  ไม่มีความยนิดียนิร้าย  มนัจึงเห็นเป็นความว่างไป
หมดสุญญตา  สุญญโต โลเก  เห็นโลกนี8 เป็นของว่างเปล่า  ของสูญจากสมมติสัตวบุ์คคล
ตวัตนเราเขา  มนัตอ้งถึงขั8นที)ซกัฟอกจนถึงตรงนั8นหมด  มนัถึงตอ้งซกัฟอกจิตไปตลอด  
ถา้เราไม่มีจิตไม่มีเจตนาตรงนี8 แลว้ไม่มีทางหรอกขบวนการซักฟอก  ไม่มีขบวนการ
ซกัฟอกจิตหรอก  เลยเหมือนโยมยงัแล่นไปหาอยู ่ หานั)นหานี)อาจารยน์ั8นอาจารยนี์8 ดีกว็ิ)ง
ไปหา  เป็นตณัหาอยูต่ลอด  แต่ยงัไม่ไดห้ยดุเพื)อซกัฟอกจิตไปสู่ความไม่มีโลภโกรธหลง  
ฉันจึงบอกชีมนัตันแล้วนี)   ทาํไมฉันจึงว่ามันตัน  เพราะมันยึดขันธ์๕เป็นของกูตัวกู
เหนียวแน่น  สติสมาธิปัญญามนัไม่เอาเลย  มนัเอาแต่ขนัธ์๕เป็นของกูตวักู  มนัไม่มี
ความเอะใจเลย  ไม่มีความเห็นที)จะออกจากขนัธ์๕เลย  แค่มีความเห็นจะออกจากขนัธ์๕
ยงัแทบเป็นแทบตายนะ  ปฏิบติัน่ะ  เอาเป็นเอาตายกบัมนันะ  อนันี8 ความเห็นที)จะออก
จากขนัธ์๕ยงัไม่มีเลย  แลว้มนัห่างไกลมากไหม  จึงว่ามนัตนัไง  นี)มนัเลยลืมตวั  ที)นี)เรา
ไม่ไดบ้งัคบัแต่ให้มนัเกิดจากภายใน  เมื)อจิตมนัเห็นความจริงมนัไม่มีตวัใหม้นัออกจาก
ความไม่มีตวัตน  แต่เขาเอาศีลมาบงัคบัมาประพฤติปฏิบติั  เพื)อบงัคบัให้มนัเขา้อยู่ใน
กรอบ  ใหม้นัไปเห็นถึงความไม่มีตวัตน  อนันั8นเขาเอาศีลมาเป็นทางเดินขึ8นไป  ของเรา
ศีลนั8นเราไม่ไดเ้อาเป็นหลกั  แต่เราเอาปัญญามาให้มนัออกมา  ทีนี8 ปัญญามนัเดินไม่ได้
หรอก  มนัไม่มีสติสมาธิมนัเดินไม่ได ้ ทีนี8 มนัจะเดินไดอ้ยู่ตรงไหน  อยู่ที)สัจจะ  พอได้
ยนิไดฟั้งแลว้ตั8งสัจจะให้มั)นคงจะทาํ  ตวันี8 ตวัชดเชย  ไม่นั8นมนัก็ตอ้งไปเดินอย่างที)เขา
เดิน  อีกกี)ภพกี)ชาติก็ตอ้งเดินแบบนั8น  จะเอาปัญญามนัไม่เอามนัไม่ยอม  เพราะนั8นการ
จะเอาปัญญาเขา้ไปมนัตอ้งคู่กบัสัจจะ  คู่กบัความคิดที)จะแกไ้ขตวัเองพฒันาตวัเอง  อนันี8
มนัเลยเป็นหลกัแห่งการพฒันา  เขาเรียกว่าพฒันาองคก์รพฒันาบุคคลไปสู่ภูมิความรู้ที)
ถูกตอ้ง  ถา้ไม่มีพื8นฐานตวันี8 ไม่มีทางพฒันา  ใช่ไหม  โยมผ่านงานราชการมาถึงขั8นถึง
เป็นรองผอ.งบประมาณ  ถูกไหมเราพูดถูกไหม  ถา้คนไม่มีความคิดที)จะพฒันาตวัเอง



แกไ้ขตวัเอง  ไม่มีทางหรอกหน่วยงานนั8นใช่ไหม  นั)นเหมือนกนัถา้เราไม่คิดที)จะถอย
ออกจากขนัธ์๕เมื)อไหร่   ไม่คิดที)จะวิจยัขนัธ์๕   เราไม่มีช่องหรอก  หมดช่องไปแลว้
แลว้นะถูกไหม  แลว้จะเห็นขนัธ์๕เป็นอนิจจงัขนัธ์๕เป็นอนตัตาที)พูดให้ฟังเมื)อวานนี)  
จะเห็นไหม  ไม่มีทางเห็นเลย  เพราะเราไม่มีความคิดที)จะออกจากมนัน่ะ  เมื)อมีความคิด
ที)จะออกจากมนัทีนี8จะออกอยา่งไร  กต็อ้งฟังเขาแนะนาํแลว้  พอฟังเขาแนะนาํแลว้กต็อ้ง
ตั8งสัจจะไปสังเกตไปประพฤติปฏิบติัแลว้  นี)มนัจึงช่องจะออก  ไม่ใช่ไปตามนิสัยฉนัพูด
เรื)องใหฟั้ง  พดูถึงนิสัย  พดูถึงกิเลสของคนที)มนัเป็นช่องออกอยา่งไร   พอมนัเจอปัDบมนั
กอ็อกแบบนี8ตลอด  เพราะมนัไม่เคยคิดวา่  สิ)งที)มนัคิดมนัพดูมนัเห็นมนัทาํอยูน่ั8นน่ะ  มนั
ถูกหรือมนัผิด  มนัมีแต่ว่าขา้งนอกผิดตวักูถูกใช่ไหม  ไม่เคยยอ้นมาวิจยัตวัเองใช่ไหม  
ไม่มาสู่ตน้ตอคือจิต  จิตที)ประกอบดว้ยอวิชชาหรือวิชชาต่างหากเป็นมหาเหตุใช่ไหม  
ไม่ยอ้นมาสู่มหาเหตุ  ตวันี8 ต่างหากพาเวยีนตายเวยีนเกิด  มนัจึงพฒันาไม่ไดไ้ง  เมื)อเราไม่
มีจิตสาํนึกตรงนี8มนัจะพฒันาไปไดอ้ยา่งไร  แค่พื8นฐานแห่งการเรียนรู้ยงัไม่มีเลย  คนที)
จะเปิดปัญญาตัวเองต้องเปิดหูในการรับฟัง  รับฟังเขาพูดมาผิดถูกอย่างไรให้ใช้
สติปัญญาพิจารณาอรรถธรรม  เหตุผลที)เขาพูดมาต่างหาก  อนันี8 ฝึกที)จะหดัใหปั้ญญามนั
เกิด  คนที)เอาแต่ทิฏฐิมานะจะเอาแต่ความเห็นตวัเอง  ไม่ยอมรับฟังคนอื)นเขา  ถา้พูดมา
ตรงขา้มกบัความเห็นเมื)อไหร่  คนไม่นั8นไม่ดี  ถา้ตรงความเห็นตวัเองคนนั8นดี  แลว้
พระพุทธเจา้สอนอะไร  อย่าเพิ)งเชื)อในกาลามสูตร  แมเ้ขา้ไดก้บัความเห็นของเรา  ให้
พิจารณาอรรถธรรมนั8 นเป็นหลัก  ไม่ให้เชื)อเพราะเข้าได้ความเห็นเรานะ  เพราะ
ความเห็นเราอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิ  นี)พระพุทธเจา้ใหห้ลกัทุกอยา่งเลย  แต่เราไม่ยอมเอา
มาใช ้ และฉันก็พูดให้ฟังแต่ก็ไม่เอามาใช ้ ฉันพูดเล่นมั8งพูดสนุกสนาน  พอมีกิจกรรม
อะไรขึ8นมาสักอย่างนี)เป็นปัญหาทุกครั8 งเลย  เหมียวจึงบอกช่วงหลงัมาฟัง  กลบัไปจาก
วดัครั8 งสุดทา้ยนี)  พึ)งมาฟัง  เดีKยวนี8อะไรกง่็ายๆไปหมด  อะไรมนักง่็ายหมด   กง่็ายสิมนั
ไม่ไปยินดียินร้ายไปตา้นมนัมนัก็ง่ายหมด  ทาํอะไรก็ง่ายไม่ใช่อุปสรรค  แต่อะไรก็มี
ปัญหาหมดเหมือนมุขดา  มีปัญหาหมดขี8 จ่ม  ไม่รู้ตวัปัญหามนัอยู่ในใจเรามนัไม่ไดอ้ยู่
ขา้งนอก  ขนาดเอาออกมาพูดให้ฟังนะ  รู้ไม่ใช่เพื)อยินดียินร้าย  แค่ใครยึดประโยคนี8
ประโยคเดียวเท่านั8นล่ะ  เอาไปเตือนตวัเองไปแนะนาํตวัเองอยู่เรื)อยๆ  มนักไ็ปแน่วเลย  
พออะไรมนัขึ8นมาไม่ยนิดียนิร้ายเท่ากบัมนัวางแลว้  มนัวางปัDบจิตมนัจะตั8งมั)นเป็นสมาธิ
ทนัทีเลย  ไปสู่ความวา่งทนัทีเลย  บ่อยเขา้ๆมนักมี็ความว่างเป็นอารมณ์ทุกขณะไป  แลว้



ไม่เอา  มนัมาหลอกทั8งนั8นล่ะเรื)องกิจกรรมทั8งหลายในโลกนี8   เรื)องรูปกระทบตา  เสียง
กระทบหู  กลิ)นกระทบจมูก  รสกระทบลิ8น  เย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกาย  แม้แต่
ธรรมารมณ์คิดนึกกระทบใจ  มนัมาหลอกทั8งนั8นเลย  หลอกใหเ้ราไปยุง่กบัมนัไปหลงกบั
มนัไม่ทนัมนัน่ะ  จริงไหม  นี)ล่ะฝึกสติสมาธิเพื)อตรงนี8   เพื)อให้ทนัที)มนัหลอก  ให้เห็น
ควรทาํไม่ควรทาํ  ควรทาํก็ทาํไป  ไม่ควรทาํก็ไม่ทาํ  แลว้ก็เห็นด้วยมนัไม่ใช่ของเรา  
ไม่ใช่ตวัเรา  ทาํเพราะอะไรก็รู้เหตุผลนี)  เลยทาํดว้ยสติปัญญาเต็มเปี) ยมตลอด  ทาํดว้ย
เมตตา  ทาํดว้ยเสียสละตลอด  ไม่มีของกตูวัก ู แลว้จะไปเอาอะไร  แค่นี8 จิตมนักไ็ม่ทุกข์
แลว้  ถึงไม่ถึงนิพพานไม่ตอ้งไปพูดถึงหรอก  มนัไม่ทุกขก์พ็อแลว้ในปัจจุบนั  จริงไหม 
หือ  พูดใหฟั้ง  เอาออกมาพูดใหฟั้งมาเตือนสติ  แมแ้ต่เมื)อวาน  มาพูดใหฟั้งเอาแง่มุมให้
ฟัง  ว่าคนสองคนมนัคิดต่างกนั  มนัคิดต่างกนัแลว้มนัทุกขอี์กคนหนึ)งไม่ทุกข ์ แลว้มนั
จะมาโทษเขาว่าเขาทาํให้มนัทุกข์ถูกไหม  ถา้เขาทาํให้มนัทุกข์คนอื)นก็ตอ้งทุกข์ด้วย  
ทาํไมอีกคนหนึ)งไม่ทุกขแ์ลว้ตวัเองทุกข ์ นี8มนักน่็าจะไดแ้ง่คิดแลว้ อ๊อ เรามีความหลงอยู่
ในตรงนั8น  เราตอ้งแกไ้ขตวัเราแลว้  แค่ระลึกแค่นี8มนักเ็ป็นสัมมาทิฏฐิแลว้  กลบัมาบอก
อาจารยอ์ย่างนั8นอาจารยเ์ป็นอย่างนี8   นี)สมมติหมดเลย  แลว้ก็เท่ากบัไปกล่าวร้ายเขานะ  
เป็นวจีกรรมออกไป  วจีกรรมมาจากมโนกรรมขา้งในที)มนัเห็นผดิใช่ไหม  นี)จึงพูดใหฟั้ง
ไม่รู้จะเอาไม่เอาก็ช่างมนัเถอะ  ก็แลว้แต่ตวัใครตวัมนั  พูดแลว้ไม่เอาก็ช่างมนัเถอะตวั
ใครตวัมนั  รับผิดชอบตวัเอง  พูดทุกอย่างมนัผิดเรากแ็กใ้หห้มด  เราแกทุ้กคาํพูดที)ที)มนั
ผดิทุกความเห็นที)มนัผดิ  แลว้มนัไม่ยากหรอกนะ  พอรู้ว่าไอนี้8มนัผิดนะ  กอ็ยา่ทาํแค่นั8น
กไ็ปเดินสิ)งที)ถูกทนัที  ทีนี8มนัไม่ยอมนี)ความดื8อดา้นมนัไม่ยอม  แลว้ไม่ยอมมนัยงัไม่รู้ตวั
อีกว่า  มนัดื8อดา้นมนัอบรมไอต้วัดื8อดา้นในตวัมนัน่ะ  แลว้มนัก็ไปอา้งอีกมนัลูกคนจีน  
จะลูกคนจีนลูกคนอะไรมนัไม่เกี)ยวหรอก  มนัเกี)ยวกบัสันดานมนัจะดีหรือเลว  ถา้คน
สันดานจะดีมนักฝึ็กตวัเองทั8งนั8นล่ะ  คนสันดานมนัจะเลวมนัไปเกิดในฐานะผูดี้มนักย็งั
ไปจี8ปลน้เห็นยงั  มีไหมในข่าว  นี)คือกรรมไม่ใช่ชาติตระกลู  มนัอยูที่)กรรมคนนั8น  นี)เหตุ
มนัอยูต่รงนี8 ถูกไหม  เราจะอบรมไปตรงไหนต่างหาก  พูดมนัชดัๆขนาดนี8 ล่ะมนัจะเห็น
ไหม  มนัจะเขา้ไปกระเทือนกระดองใจมนัไหม  เขาพูดอะไรเราตอ้งฟังสิ  ไม่ใช่แค่ฉัน
พูดฟังนะ  ชีดว้ยกนัพูดกนัก็ตอ้งฟัง  หมาพูดก็ยงัตอ้งฟัง  ตน้ไมพู้ดก็ยงัตอ้งฟัง ไม่นั8น
ท่านพุทธทาสบอกหรือตน้ไมพู้ดได ้ มนัพูดไดท้ั8งนั8นล่ะแต่เราอ่านมนัออกไหม  เรารู้
ไหมมันพูดอะไร  คนไม่มีปัญญามันอ่านไม่ออกหรอก  มันไม่รู้หรอกต้นไม้มนัพูด



อยา่งไร  หือ  นี)ตอ้งพินิจพิจารณาสิ  หดัสิ มนัน่าจะมีจิตสาํนึกละอายแก่ใจตวัเองบา้ง  มี
หิริโอตตปัปะบา้ง  ตั8งสัจจะตวัเองสิ  ตั8งใหม้ั)นคงสิ  แค่ตั8งแค่ว่ารู้ไม่ใช่เพื)อยนิดียนิร้ายแค่
นี8มนักไ็ดพ้ระมาอุม้แลว้  ไม่เอา  สมาธิมนักจ็ะไดแ้ลว้ไม่รู้ตวั  สมาธิตวันี8มนัเป็นสมาธิที)
ไม่เกี)ยวขอ้งกบัอะไรเลย  เพราะอะไร  พอมนัไม่ยนิดียนิร้ายปัDบ  จิตมนัไม่เอาแลว้มนัเลย
ตั8งมั)นของมนั  ไปตั8งสู่ความไม่มีอะไรนั)นเอง  ตั8งสู่พระนิพพานนั)นเอง  สมาธิตวันั8นมนั
เกิดโดยอตัโนมติั  อานุภาพพระพุทธเจา้ก็จะสื)อเขา้สู่จิตทนัทีเลย  ไม่เอา   มนัจึงเป็นน่า
คิดนะ  น่าคิดนะ  เรื)องที)น่าคิดจริงๆ  เพราะอะไร  เพราะนิสัย เก่าๆ  แลว้ฉนักบ็อกอีก  ถา้
เราไม่มีอวชิชาไม่ไดม้าเกิดหรอก  จริงไหม  เหตุนั8นนิสัยเก่าๆทั8งหมดที)มนัเกิดขึ8น  มนัก็
ตอ้งมีส่วนของอวิชชาอบรม  ถา้เรารู้แค่นี8 มนัเตือนเราแลว้นะ  เพราะนั8นอย่าวางใจมนั  
จริงไหม  เมื)อเราไม่วางใจนิสัยตวัเอง  มนัจึงจะวิจยันิสัยตวันี8 ไง  มนัจึงจะวิจยัอะไรที)
กิเลสมนัจะแอบแฝงออกมาได ้ เมื)อมนัรู้มนัเห็นกิเลสที)แอบแฝง  กิเลสกอ็ยูไ่ม่ไดใ้นตรง
นั8น  นั)นน่ะ  นี)ฉนัพดูเหตุผลใหฟั้งนะนี)  จะเอาหรือไม่เอา  อยา่หดัยนิดียนิร้าย  อยา่หดัให้
มีโทสะ โทสะไม่จาํเป็นตอ้งมีในจิต  โลภะไม่จาํเป็นตอ้งมีในจิต  โมหะไม่จาํเป็นตอ้งมี
ในจิต  สิ)งเหล่านี8 เรียกว่าส่วนเกิน  มนัเป็นส่วนเกินนะ  มนัไม่ใช่ส่วนในชีวิตเรานะ  มนั
เป็นส่วนเกินนะ  อย่าเขา้ใจผิดว่ามนัเป็นส่วนที)มีในชีวิตเรานะ  เพราะเราอยู่ดว้ยความ
โลภโกรธหลงมา  อยู่อวิชชามนัพาใหเ้กิด  มนัอบรมดว้ยอวิชชามาตลอด  มนัเลยสาํคญั
ผดิวา่  สิ)งเหล่านี8โลภโกรธหลงเป็นชีวติจิตใจของเราถูกไหม  จึงไม่มีใครเห็นหรอกนะว่า
โลภโกรธหลงมนัส่วนเกินของจิตนะ  ธรรมชาติจิตแท้ๆ มนัไม่มีโลภโกรธหลงนะ  ถา้
มนัมีโลภโกรธหลงเป็นเนื8อเดียวของโลภโกรธหลง  พระอรหันต์พระพุทธเจา้ก็อุบติั
เกิดขึ8นในโลกไม่ได ้ เหมือนนํ8 า  นํ8 าเมื)อมนับริสุทธิ@ แลว้จะไปกลั)นใหม้นัเป็นนํ8 าบริสุทธิ@
อย่างไรมนัก็ไม่ได ้ มนัก็อยู่เท่าเดิม  แต่นํ8 าที)มีตะกอนมีสีต่างหากที)เราไปกลั)นแยกนํ8 า
ออกจากสีออกจากตะกอนได ้ ฉันใดฉันนั8นถูกไหม  นี)เหมือนกนั  โลภโกรธหลงมนั
เหมือนตะกอนอยูใ่นนํ8าเราจึงกลั)นมนัออก  นั)นล่ะมนัเป็นส่วนเกินของนํ8 า  ถา้เรารู้แค่นี8 นี)  
มนัเป็นส่วนเกินนะ  ไม่ใช่ส่วนชีวิตเรานะ  ทีนี8สติเราทนัไหม  ตวัจะทาํให้สติมนัทนัคือ
เจตนา  แต่เจตนาเราตอ้งตั8งใหต้รง  ตรงต่อสัจจธรรม  ถา้เราตั8งเจตนาตั8งสัจจะที)ตรงต่อ
สัจจธรรมเมื)อไหร่  ตวันั8นเป็นขบวนการที)จะบงัคบัใหส้ติสมาธิปัญญาเกิดขึ8นโดยไม่รู้ตวั  
นี)เป็นยทุธวิธีเขาเรียกว่า technical point  เขา้ใจไหม  นี)ล่ะเป็นยทุธวิธี  ใหม้าหมดเลยแต่
ไม่เอา  ไม่เอาก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร  จึงบอกเตือนอยูเ่รื)อย  เตือนสติอยู่เรื)อย  ใหต้ั8งสติให้



มั)น  ตั8งสัจจะ  บทใดบทหนึ)งกไ็ด ้ แค่ตั8งสัจจะว่ารู้ไม่ใช่เพื)อยนิดียนิร้าย  เราจะอยูต่รงนี8   
ตั8งสัจจะแค่นี8   พอมนัขึ8นมาสติมนัจะเร็วมนัจะเห็น  เมื)อเห็นมนัจะเบรกที)ปากแลว้ไม่ออก
ปากแล้ว  มนัก็อยู่ในใจ  พอมนัขึ8นมามันก็เบรกที)ในใจ เบรกเข้า เบรกเขา้ เบรกเข้า
สุดทา้ยมนักห็ลุดออกไปหมด  นั)นล่ะที)มนัเบรกอยูต่ลอดมนัเดินมรรคไง  ท่านจึงบอกสติ
เป็นตวัเบรกไหม  ปัญญาเป็นตวัละไง  เมื)อมนัเบรกเขา้มนัทนัปัจจุบนัมนัจึงเห็นว่าสิ)ง
เหล่านี8 นี)  เพราะมนัเบรกแต่ละครั8 ง  มนัจะเห็นถึงความไม่เที)ยงของสิ)งนั8น  มนับ่อยเขา้  
บ่อยเขา้มนัจึงเห็นถึงความไร้สาระ  ความไม่ใช่ตวัตนจริงๆ  เมื)อมนัทนัปัDบมนัก็หลุด
ทันที  อันนี8 เราไม่ตั8 ง ไม่เอา ไม่สํารวม  คาํว่าสํารวมไม่ใช่จ๊ะจ๋าอย่างนั8นอย่างนี8 นะ  
สาํรวมคือตั8งสติตั8งเจตนาตั8งสัจจะที)จะละโลภโกรธหลงนั)นเอง  นั)นล่ะเขาเรียกว่าสาํรวม  
มนัจะทาํทุกอย่างตามมนัหมดเลย  คนมนัไม่เอามนัก็ยาก  มนัไม่ระมดัระวงัตวัเอง  มนั
ตอ้งตั8งให้ไดต้อ้งแกใ้ห้ไดสิ้  เราตอ้งรู้ตวัเรา  ว่าเรายงับกพร่องตรงไหน  แลว้เราก็ตอ้ง
แกไ้ขตวัเราให้ได ้ แกใ้ห้มนัได ้ ทีนี8 จะแกไ้ปทางไหนเรากต็อ้งมีหลกั  แค่พูดอย่างนี8  “รู้
ไม่ใช่เพื)อยินดียินร้าย”  พอมนัพุ่งออกไปยนิดียนิร้ายแสดงไม่ใช่แลว้  ถูกไหม  แค่นี8สติ
มนัจะเร็วเขา้มา  เร็วเขา้มาแลว้  อนันี8 มีหลกัแกไ้ม่ใช่แกแ้บบสะเปะสะปะ  แนะนาํให้
หมดเลย  แต่ไม่เอาไม่รู้จะพูดอย่างไร  ไม่รู้จะพูดอย่างไร  มนัจึงหนักมนัจึงเครียดไง  
แลว้กม็าพดูเครียด  มนัเครียดเพราะอะไร  เครียดเพราะอตัตามนัไม่ใช่เหรอ  ถูกไหม   ถา้
มนัยอมรับความจริง มนัยอมฟัง มนัยอมความจริง มนัจะเครียดไหม  มนัไม่มีตวัมนัจะ
เครียดไหม  แลว้ทาํไมไม่หดั ทาํไมไม่ละเหตุแห่งความเครียด แลว้ก็มาโทษไม่อยากฟัง
ไม่อยาก....ไม่ฟังแลว้ปัญญามนัจะเกิดเหรอ  คิดแบบเดิมๆมนักม็าอย่างนี8 กี)ปีแลว้  สิบปี  
บวชมาสิบกวา่ปีมนักแ็บบเดิมอยูอ่ยา่งนี8อยูต่ลอด  แลว้ยงัจะเดินแบบเดิมอีกเหรอ  จนลม
ดบัเหรอ  แลว้กไ็ปอยูน่รกแลว้กไ็ปใชใ้นนรก  แลว้กม็าเดินแบบเดิมลงนรกอีกเหรอ  คน
มนัฉลาดมนัตอ้งเอะใจแลว้  เราทาํแบบนี8 มนัไม่เห็นมนักา้วหน้าขึ8น  ก็แสดงตอ้งลอง
แบบใหม่บา้งแลว้  จริงไหม  ทีนี8 จริงๆนี)ไม่ไดล้องนะพระพุทธเจา้บอกอยู่แลว้  ทุกขม์า
จากสมุทยั  สมุทยัคือความหลง   อวิชชานั)นน่ะหลงขนัธ์ ๕ เป็นของกูตวักูนั)นน่ะ  พูด
ชดัๆง่ายๆ  ทีนี8มนัเครียดมนัทุกขเ์พราะอะไร  กเ็พราะมนัความหลงมนัอยูใ่นใจ  ตอ้งหา
ตวัหลงใหเ้จอละตวัหลงใหไ้ด ้ จะละอยา่งไรกพ็ิจารณาหวัจดเทา้ไม่ใช่ของเรา  เป็นธาตุ
ไง  จริงไหมเอ่า  แลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายอยู่อยา่งนี8มนับงัคบัไดไ้หม  ไม่ไดแ้ลว้มนั
จะเป็นตวัเราไหม  นี)สาวมนัไปสอนมนัสิ  พอสอนมนัมนัเห็นเขา้ไปว่ามนัไม่ใช่ตวัเรา  



ไม่ใช่ตวัเรามนักย็อมเอง  อนันี8มนัไม่เอาแลว้มนัจะพูดอะไร  แลว้ก็มาบ่นเครียด  แลว้ก็
มาอา้งเครียด เหตุผลเพราะเครียด  มนัไม่ใช่เหตุผลนะ  อนันี8มนัขอ้อา้ง  มนัจึงบอกมนั
ตนัไง  มนัไม่มีทางไป  โลกนี8ไม่มีทางไปหรอก  ไม่มีทางเลย  ตนั  เพราะอุปาทานขนัธ์
มนัมาก  มนัไม่ยอมแกไ้ขตวัเอง  คนไหนถา้มนัยงัมีจิตสาํนึกที)จะแกไ้ขตวัเองคนนั8นยงัมี
ทางไป  คนที)ไม่มีจิตสํานึกที)จะแกไ้ขตวัเอง  คนนั8นพยากรณ์ไดคื้อบวัเหล่า๔   รอบุญ
กศุลที)มนัหมดแลว้มนัจะไปนรก  เมื)อมนักินบุญเก่าหมดเมื)อไหร่มนักจ็ะไปนรก  เหมือน
เทวดาพอไปเกิดปัDบหมดบุญกล็งสู่นรก  เท่านั8นน่ะมนัมีช่องเดินมนัอยู ่ เพราะนั8นเราตอ้ง
มีจิตสํานึกที)จะแกไ้ขตวัเราสิ  พฒันาตวัเราสิ  เราไม่พฒันามนัก็ไปของมนัเรื)อยอยู่แลว้  
แลว้เราจะเอาอะไรเราตอ้งถามตวัเรา  ไม่ตอ้งไปคิดมากคิดปัจจุบนั  แค่เราคิดอยา่งนี8มนั
ทุกขแ์ลว้เราคิดอีกแบบหนึ)งมนัไม่ทุกขเ์ราจะเอาแบบไหน  ถูกไหม  แค่นี8มนักไ็ดค้าํตอบ
แลว้  ไม่ตอ้งเอาไกลๆหรอก  นี)มนัไม่เอาสิ  มนัไม่เอา  มนัไม่เอากมี็แต่ตกตํ)า  แลว้ก็ทาํ
สิ)งที)ผดิๆ  พอทาํสิ)งที)ผดิๆเขากต็าํหนิติเตียน  พอเขาตาํหนิติเตียนจิตกย็ิ)งตกไป ตกไป ตก
ไปเอาไม่ขึ8น  ตกเพราะอะไร  เพราะเราไม่ยอมออกจากวฏัจกัรตรงนั8นไม่ยอมแกไ้ข  ถา้
เราแกไ้ขเรื)อยๆกรรมเก่าก็ยอมใช้มนั  กรรมใหม่เราก็แกไ้ขไม่สร้างกรรมที)เป็นอกุศล  
เดีKยวมนักห็มด  พอใชก้รรมเก่าหมดมนักห็มด  เรื)องทั8งหลายมนักห็มดเอง  แลว้เรากไ็ปสู่
ความเจริญขึ8นไปเรื)อย  เพราะเรามีนิสัยที)จะแกไ้ขที)จะพฒันาตวัเอง  มนัมีเหตุแห่งความ
เจริญอยู่  นี)เราไม่เอามนัก็ไม่มีเหตุแห่งความเจริญ  หือ  มนัน่าคิดไหม  เอา้มา  พอแลว้
ล่ะ. 


