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               เจริญพร ท่านอธิการบดีฯ  ชมรมกลัยาณธรรม  และพุทธบริษทัทั้งหลาย  วนัน้ี
เป็นโอกาสวนัหน่ึงท่ีอาตมาจะไดม้าแสดงธรรม  เพื่อเสริมสติปัญญาให้แก่พุทธบริษทัท่ี
สนใจ  การฟังธรรมนั้ นให้ตั้ งสติระลึกลงฟัง  ให้สมาธิตั้ งมั่นลงการฟัง  ไม่ต้องไป
บริกรรมหรือไปมุ่งต่อความสงบ  ให้มีสติสมาธิอยูท่ี่การฟัง  เน้ืออรรถธรรมท่ีแสดงไป  
แต่ละขณะแต่ละประโยค  พิจารณาอยูต่รงนั้นจะเขา้ใจในส่ิงท่ีผูแ้สดง  ในมูลปริยายสูตร
พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสไว ้ มูลเหตุแห่งการไม่บรรลุธรรม  เพราะไม่ไดค้บสัตบุรุษ
หรือพระอริยะ  ไม่ไดฟั้งธรรมของสัตบุรุษหรือพระอริยะ  ไม่ไดรั้บค าช้ีแนะธรรมของ
สัตบุรุษหรือพระอริยะ  จึงเป็นมูลเหตุหน่ึงท่ีจะไม่ไดบ้รรลุธรรม  เหตุนั้นการฟังธรรม
นั้น  เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับผูท่ี้ยงัเร่ิมประพฤติปฏิบติัใหม่  อุปมาเหมือนเด็ก  เวลาเด็ก
เกิดมานั้น  ไม่สามารถท่ีจะเล้ียงตวัเองได ้ แมแ้ต่จะกินนมกต็อ้งอาศยัพ่อแม่หรือพี่เล้ียง  
ก็ตอ้งอาศยัผูอ่ื้นก่อน  ผูป้ฏิบติัธรรมท่ียงัไม่มีหลกัฐานมัน่คงก็เหมือนเด็กอ่อน  ก็ตอ้ง
อาศัยกัลยาณมิตร  คือสัตบุรุษนั้ นเป็นทางเดินไปก่อน  พระผูมี้พระภาคเจ้าตรัสไว ้ 
กลัยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย ์ ผูท่ี้มีกลัยาณมิตรก็เท่ากบัผูน้ั้นไดเ้ดินมรรค ๘  
ท าไมถึงกล่าวเช่นนั้น  เพราะการท่ีเราไดพ้บกลัยาณมิตร  ไดพ้บสัตบุรุษ  เราจะไดรั้บฟัง
ความรู้ความเห็นท่ีถูกตอ้ง  ท่ีท่านแสดงออกมา  ความรู้ความเห็นท่ีถูกตอ้งนั้น  มนัเป็น
เหตุปัจจยั  เม่ือเราตั้งสติลงฟัง  ตั้งสมาธิลงฟัง  พินิจพิจารณาเน้ืออรรถธรรมนั้น  เห็นแจง้
ความจริงในเน้ืออรรถธรรมนั้น  มนัจะเปล่ียนความเห็นผิดไปสู่ความเห็นถูก  เรียกว่า
สัมมาทิฏฐิมนัเกิด  เม่ือสัมมาทิฏฐิมนัเกิดในเบ้ืองตน้  มนัก็จะไปสู่ค าว่าสัมมาสังกปัปะ 
คือความด าริชอบ  ไปสู่สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  คือความเพียรชอบ  ความ
ระลึกชอบ  ความตั้ งใจมั่นชอบ  บางพระสูตรกล่าวไวแ้ค่ ๕  ท าไมท่านกล่าวไว ้๕   
เพราะมโน  ใจนั้นเป็นมหาเหตุ  กายกรรมวจีกรรมมาจากมโนกรรม  เม่ือมโนกรรมเป็น
กุศล  กายกรรมวจีกรรมก็เป็นกุศล  เม่ือมโนกรรมเป็นอกุศล  กายกรรมวจีกรรมก็เป็น
อกุศล  เพราะนั้ นบางพระสูตรจึงพูดแค่ ๕   ละ ๓ ไวใ้นฐานท่ีเข้าใจ  ทีน้ีถ้าจิตนั้ น



ประกอบดว้ยสัมมาทิฏฐิ  เห็นชอบกด็ าริชอบ  ด าริชอบคือคิดชอบนัน่เอง  เม่ือด าริชอบ
แลว้กอ็อกไปพูดชอบ  เรียกวา่สัมมาวาจา  ไปกระท าทางกายชอบเรียกว่าสัมมากมัมนัตะ   
ไปเล้ียงชีพชอบคือสัมมาอาชีวะ  เหตุนั้นมหาเหตุคือใจ  เราตอ้งอบรมใจนั้นใหมี้วชิชา  มี
สัมมาทิฏฐิเกิด  ถา้สัมมาทิฏฐิเกิดแลว้  มนัจะเป็นเหตุในการท่ีเราจะต่อเน่ืองไปถึงซ่ึง
ความพน้ทุกขน์ัน่เอง  ถา้มิจฉาทิฏฐิเกิด  จิตนั้นกจ็ะเป็นอกุศล  กไ็ม่สามารถท่ีจะสัมฤทธ์ิ
ผลท่ีเราตอ้งการได ้ ทีน้ียอ้นกลบัมาท าไมเราตอ้งปฏิบติัธรรม  เราไม่ปฏิบติัธรรมไดไ้หม  
ปฏิบติัธรรมเป็นเร่ืองของนกับวช  เราเป็นฆราวาสเราไม่ตอ้งท าไดไ้หม  อนัน้ีอาตมากจ็ะ
ทัศนะให้ฟัง  เวลาเราต้องท างาน  เม่ือเราต้องท างาน น่ี  ถ้าเราไม่รู้เร่ืองงานนั้น  การ
ท างานนั้นจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดไหม  โยมว่ามนัเกิดไหม  มนัเกิด  เกิดเพราะเราไม่รู้
เร่ืองงานนั้นเลย  ทีน้ีคนฉลาดตอ้งท าอยา่งไรเม่ือตอ้งท างาน  คนฉลาดกต็อ้งไปศึกษาหา
ความรู้ในกิจการงานท่ีตัวเองต้องท า  ยิ่งรู้แจ้งเท่าไรประโยชน์ก็จะเกิดมากเท่านั้ น  
อุปสรรคก็จะน้อยลง  ปัญหาก็จะน้อยลง  ฉันใดฉันนั้น  พวกเรานั้นอยู่กบักายใจน้ีมา
ตั้งแต่เกิดจนตาย  หรือพูดง่าย ๆ สั้น ๆ หน่อย  ตั้งแต่ต่ืนนอนจนถึงลงนอน  แต่เราไม่รู้
เร่ืองของกายใจเราเลย  เราไปรู้แต่เร่ืองขา้งนอก  ไปรู้แต่วิชาการภายนอก  ไม่รู้วิชาการ
ภายในกายใจตวัเอง  เม่ือเราไม่รู้  ปัญหาจะเกิดอะไร  โยมว่ามนัจะเกิดอะไรข้ึน  มนักเ็กิด
ความทุกขใ์จเกิดข้ึนนัน่เอง  ความทุกขใ์จนั้นเป็นผลจากความไม่รู้แจง้ในกายใจเรา  เหตุ
นั้นผูท่ี้ฉลาดกต็อ้งแกปั้ญหาตรงน้ี  คือการศึกษาใหเ้ห็นแจง้ในกายใจตนเอง  ปัญหาจึงจะ
ไม่เกิด  เราเหมือนบุคคลท่ีถูกบงัคบัใหท้ างานตั้งแต่ต่ืนนอนถึงลงนอน  โยมว่าจริงไหม  
เพราะโยมไม่สามารถจะหนีจากกายใจน้ีได ้ ถา้มีความรู้สึกต่ืนข้ึนมาเม่ือไรโยมก็ตอ้งรู้
กบัมนัอยูต่ลอด  อยูก่บัมนัตลอด  ถา้เราไม่รู้แจง้ตรงน้ี  เรากจ็ะมีความทุกขน์ัน่เองเป็นผล  
เหตุนั้นผูท่ี้มีความฉลาดผูท่ี้ศึกษาในตวัเอง  เห็นเหตุอย่างน้ี  ก็จึงจ  าเป็นตอ้งมาสมมติว่า
ปฏิบติัธรรมนั่นเอง  มาศึกษาให้รู้เร่ืองกายใจตนเองให้ถ่องแท ้ เม่ือถ่องแทแ้ลว้ผลคือ
ความทุกขก์จ็ะนอ้ยลง  ถา้เราเขา้ใจอยา่งน้ี  การปฏิบติัธรรมจึงไม่ใช่เป็นเร่ืองของนกับวช  
การปฏิบติัธรรมไม่ใช่เป็นเร่ืองของผูใ้หญ่ผูเ้กษียณอาย ุ การปฏิบติัธรรมไม่ใช่เป็นเร่ือง
ของผูช้ายหรือผูห้ญิง  การปฏิบติัธรรมนั้นเป็นเร่ืองของทุกคนท่ีมีกายใจน้ี  ไม่วา่เดก็หรือ
ผูใ้หญ่  ไม่วา่ผูห้ญิงหรือผูช้าย  ไม่วา่นกับวชหรือฆราวาส  เป็นเร่ืองของทุกคนท่ีมีกายใจ
น้ี  เหตุนั้นถา้เราเขา้ใจอยา่งน้ี  มนักจ็ะหมดปัญหา  ซ่ึงสมยัก่อนเรากจ็ะไดย้นิคนรุ่นก่อน
บอกเราว่า  แก่ก่อนค่อยเขา้วดั  แก่ก่อนค่อยปฏิบติัธรรม  อนัน้ีก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิคือ



ความเห็นท่ีผิดอนัหน่ึง  เพราะอะไร  เพราะแก่น่ะไม่ควรเขา้วดั  เพราะเวลามนัจะตายมนั
เหลือน้อยแลว้  เขา้วดัแลว้ประโยชน์มนัไดน้้อย  ยกตวัอย่าง  อย่างอีกวนัหน่ึงพรุ่งน้ีจะ
ตายน่ี  เขา้วดัไปมันได้ประโยชน์น้อย  มนัได้ประโยชน์แค่วนัเดียว  แต่เด็กน่ี  ถา้เข้า
ตั้งแต่เด็กน่ี  มนัยงัอยู่อีกหลายปี  มนัไดป้ระโยชน์มากกว่า  อนัน้ีพูด  จริงๆ แลว้ทุกคน
นั่นล่ะตอ้งเขา้วดั  เขา้วดัคือวดัจิตวดัใจตนเอง  เขา้มาศึกษาในจิตใจตนเองนั่นเอง  น่ี  
เพราะฉะนั้นไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆราวาส  ทุกคนก็ตอ้งสนใจในจุดน้ี  ถา้ไม่ตอ้งการให้
ปัญหามนัเกิด  เพราะนั้นปฏิบติัธรรมนั้น  มนัเป็นสิทธิเสรีภาพเสมอกนัไม่ว่านักบวช
หรือฆราวาส  มนัเป็นสิทธิเสรีภาพไม่ว่าหญิงหรือชาย  มีความเท่าเทียมกนัหมด  ไม่ว่า
เด็กหรือผูใ้หญ่เท่าเทียมกนัหมด  แต่ผูใ้ดจะเห็นธรรมรู้ธรรมนั้น  ก็ข้ึนกบัผูน้ั้นปฏิบติั
ธรรมสมควรแก่ธรรมหรือไม่  ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม  ผูน้ั้นกจ็ะรู้เห็นเขา้ใจใน
ธรรมนั้น  ความทุกข์มนัก็จะลดลงนั่นเอง  ไม่ไดข้ึ้นกบัผูห้ญิงหรือผูช้าย  ไม่ไดข้ึ้นกบั
เด็กหรือคนแก่  ไม่ไดข้ึ้นนักบวช  มีสิทธิเสมอกนัหมด  อนัน้ีเป็นเบ้ืองตน้ว่าท าไมตอ้ง
ปฏิบติัธรรม  อาตมาสมยัเป็นนกัศึกษาแพทยไ์ม่รู้ค  าว่าปฏิบติัธรรม  รู้แต่ว่าเขาติดบอร์ด
ไวว้่าฝึกสมาธิ  ก็อยากรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างไร  เวลาเขาพูดแลว้เราจะไดรู้้  เขาโกหกเรา
ไม่ได ้ คิดแค่นั้น  กเ็ลยสมคัรไปกบัเขา  ศีล ๘ กไ็ม่รู้จกั  พอไปแลว้  ไปปฏิบติัแลว้มนัแก้
ทุกขใ์จเราได ้ ท่ีปฏิบติัมาทั้งหมดน่ีไม่ไดต้อ้งการอะไรเลยนะ  แกทุ้กขใ์จตวัเองไปวนั ๆ 
เท่านั้นกพ็อใจแลว้  น่ีมนักเ็ลยตอ้งปฏิบติัมาตั้งแต่อาย ุ๒๐ จนถึงอาย ุ๕๐ กวา่  เพราะมนั
ตอ้งแกปั้ญหาในใจเราตลอด  น่ี  น้ีเป็นมูลเหตุท่ีปฏิบติั  ไม่ไดป้ฏิบติัเพราะอยากไดอ้ะไร
เลย  แลว้ก็ไม่ไดป้ฏิบติัเพราะเหตุนั้นเหตุน้ี  แต่ท่ีปฏิบติัเพราะเห็นมนัแกทุ้กข์ใจเราได้
เป็นล าดบัไป  ทีน้ีสมยัก่อนนั้นเราไปปฏิบติัธรรม  เราไม่มีความรู้อะไร  สติยงัไม่รู้จกัเลย
นะ  จ าค  าเดียวกลบัมาจากวดัไดค้  าว่าพุทโธ  จ  าไดค้  าเดียว  ไม่รู้จกั  เม่ือไม่รู้จกั  ท าไป
แลว้ปัญหามนัเกิดก็ไม่รู้จะถามใคร  ก็เลยพึ่งครูอาจารยคื์อหนังสือ  แต่ทีน้ีหนงัสือท่ีจะ
เอามาอ่าน  เรากไ็ม่มีความรู้อีกวา่ใครเขียนผดิเขียนถูก  กอ็าศยัครูบาอาจารยท่ี์เช่ือว่าท่าน
ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ  สายปฏิบติัเอามาอ่าน  ตรงไหนมนัจะถูกตอ้งตรงกบัท่ีเราสงสัยบา้ง  
น่ีอาศยัอยา่งนั้น  มนักเ็ลยเป็นความล าบาก  กว่าจะไดเ้ขา้ใจแต่ละเร่ืองกต็อ้งหาเอง  ตอ้ง
ลองผิดลองถูกเองหมด  ท าอยา่งไร  มนักต็อ้งลองไปเร่ือย ๆ  จะท าสมาธิใหม้นัสงบ  ท า
อย่างไรก็ตอ้งลองผิดลองถูก  จะนั่งอย่างไรขาขวาทบัขาซ้าย  นัง่ท่าไหนมนัจะทรงสม
ส่วนกต็อ้งลอง  ลองเป็นเดือน  ลองผดิลองถูกมาตลอด  การปฏิบติัศีลจะปฏิบติัอยา่งไรก็



ลองอีก  จ  าไดอ้ยา่งเดียวท่านสอนว่า  ศีลคือศิลา  ศีลคือปกติ  ศีลรักษาท่ีเจตนา  น่ีหลวงปู่
เทสกท่์านเทศน์  ก็เลยเอามาลองอีก  เอาสติสัมปชญัญะมารักษาเจตนา  ตั้งเจตนาจะไม่
ผิดโทษ ๕ อยา่ง  อนัน้ีฝึก  เวลาจะพูด  ถา้พูดผิดกจ็ะเตือนตนเอง  ว่าคร้ังต่อไปท่ีพูดผิด
จะไม่ใหผ้ิด  เตือนตนเอง  เวลาลุกเดินกา้วเดิน  ถา้กา้วซา้ยหรือขวาออกก่อนไม่รู้ตวั  กจ็ะ
เตือนตวัเองอีกว่า  คร้ังต่อไปท่ีกา้วเดินจะตอ้งรู้ว่าซ้ายหรือขวาออกก่อน  น่ี  อนัน้ีเตือน
ตวัเองอยู่อย่างน้ี  ฝึกอยู่อย่างน้ี  ฝึกอยู่ในสมัยเป็นนักศึกษา  ท่ีมหาวิทยาลยัไม่มีทาง
จงกรม  มีแต่หอพกั  จงกรมก็คือเม่ือไรท่ีกา้วเดินออกไปก็ให้รู้ตวัว่าซ้ายหรือขวาออก  
จงกรมคือฝึกแบบน้ี  ไม่ไดก้ลบัไปกลบัมา  เวลามนัคิดมาก  ก็ไม่รู้จะท าอย่างไร  จะให้
มนัหยดุคิดอยา่งไร  กไ็ม่หา้มมนัคิด  เวลามนัคิดข้ึนมากไ็ม่หา้มมนัคิด  เอาความสนใจเอา
สติไปอยูใ่นอิริยาบถ  เวลาเดินก็ให้ไปสนใจท่ีเทา้  การสนใจท่ีเทา้ไม่ไดส้นใจเพื่อห้าม
ไม่ให้มนัคิด  แต่ให้สติไปอยู่ในการเคล่ือนไหว  ระลึกการเคล่ือนไหว  ฝึกอยู่อย่างน้ี  
เผลอแลว้แลว้ไประลึกไดเ้อาใหม่  เผลอแลว้แลว้ไประลึกไดเ้อาใหม่  ไม่ยนิดีไม่ยนิร้าย
กบัความเผลอ  ถา้รู้ตวัเม่ือไรกร็ะลึก  เผลอเม่ือไรกรู้็  เม่ือรู้วา่เผลอกต็ั้งใจระลึกใหม่  เวลา
ว่างกอ็าบน ้ าอาบท่าดี ๆ แลว้ ๕ โมงเยน็ก็นัง่  นัง่ก็ไม่นัง่มาก ๓๐ ถึง ๔๕ นาที ๕๐ นาที  
นัง่อยา่งน้ีทุกวนั  ถา้ตอนเชา้ไม่ไดเ้รียนก ็๙ โมงเชา้อีกรอบ  ท าอยา่งน้ี  ทีน้ีเวลาท าอยา่งน้ี
น่ีเวลาเราเดินไปน่ี  เดินไปแลว้มนัแปลก  มนัมีเหมือนอะไรน่ีอยา่งเราปวดหัวอยู่น่ี  มนั
หลุดออกไป  ก าลงักา้วเดินอยูน่ัน่มนัหลุดออกไป  มนัเห็นสภาวะท่ีปวดหวัมนัหลุด  มนั
หลุดออก  ทีน้ีปวดหวัมนัหลุดออก  วนัรุ่งข้ึนมนักส็อนอีก  มนัไปนึกถึงส่ิงท่ีเราเคยท าผิด  
มันก็คิดต าหนิตัวเอง  พอคิดต าหนิตัวเองมันก็ปวดหัว  เส้นเลือดอยู่ท่ีขมับมันก็เต้น
ตุบ้ๆๆๆๆๆๆๆ  ความปวดหวัมนักไ็ปตามท่ีเส้นเลือดมนัเตน้ไป  แต่มนัมีตวัหน่ึงนะท่ีมนั
ดูอยูต่ลอด  ตวัน้ีมนัดูอยูต่ลอด  แลว้มนักมี็ตวัหน่ึงมนัผุดข้ึนมาบอก  ขืนคิดต่อไปเป็นบา้  
ฮึมนับอกอยา่งน้ี  ไอป้วดหวัมนักเ็ลยดบัไปหมด  มนักเ็ลยไม่ปวดหวัอีกเลย  ตั้งแต่นั้นมา
จนถึงปัจจุบนั  ยกเวน้เจบ็ป่วยทางกาย  อนัน้ีฝึกทีแรกท าอยา่งน้ี  มนัสอบอารมณ์มนับอก
ดว้ยวา่มนัเกิดอะไร  ตอนนั้นยงัเรียน Pre-Clinic อยู ่ พอไปเรียนแพทยแ์ลว้จึงรู้วา่ไอป้วด
หวั  พวก Neurosis ทั้งหลายพวกโรคประสาททั้งหลายมนัเพราะคิดมาก  แต่เม่ือเราฝึกไป
แลว้มนัสอนเรา  เวลามนัคิดข้ึนมนัเลยปวดหัว  เขาเรียกว่า Psychosomatic โรคทางจิต
ออกทางกาย  ทีน้ีเร่ืองศีล ๕  กเ็อาสติไม่ใหผ้ิดโทษ ๕ อยา่ง  สติจะตามอยูเ่ร่ือย ๆ  รักษา
เจตนาอยูเ่ร่ือย ๆ   มนัก็เร่ืองแปลกอีกมนัเกิดข้ึนมาอีก  มนัมีเจตนาตวัหน่ึงเกิดข้ึน  ท่ีจะ



ผดิโทษ ๕ อยา่ง  แต่มนัมีอีกตวัหน่ึงท่ีมนัรักษามนัไม่ยอมผดิ  มนัทนักนัอยา่งน้ี  มนัมีตวั
หน่ึงจะออกตวัหน่ึงมนัรักษาแลว้มนัทนั  พอมนัทนักนัแลว้มนัก็หลุดออกไปอีก  มนัก็
เลยค าวา่ปกติ  ออ้ ท่ีท่านเรียกว่าปกติมนัคงแบบน้ีมั้ง  ท่านเลยบอกวา่ตอนแรกเรากต็อ้งมี
เจตนารักษาศีล  ใชส้ติสัมปชญัญะ  พอปฏิบติัแลว้มนัเป็นปกติกไ็ม่ตอ้งรักษามนั  เพราะ
เจตนามนัจะออกกไ็ม่มี  เจตนาจะรักษาไม่มี  กเ็ลยไม่รู้จะตอ้งท าอยา่งไร  มนักป็กติของ
มนั  เป็นอยู่แค่นั้น  ฝึกทีแรกมนัเป็นอย่างนั้น  เพราะฉะนั้นจบัหลกัไดแ้ค่ว่าศีลคือปกติ  
ศีลคือศิลา  ศีลรักษาท่ีเจตนา  จึงเอาสติสัมปชัญญะไปรักษาเจตนาจะไม่ให้ผิดโทษ ๕ 
อยา่ง  เผลอแลว้แลว้ไป  ท ามนัอยูอ่ยา่งนั้น  แลว้มนักเ็กิดสภาวะอยา่งน้ี  กเ็ลยน ามาเล่าให้
ฟัง  มนัเกิดอยา่งน้ี  เพราะนั้นศีล ๕ ค าว่าปกติ  ปกติคือการท่ีมนัไม่มีโทษออก  มนัไม่มี
ตวัรักษา  เพราะฉะนั้นเหมือนกฎหมายบา้นเมือง  เม่ือไม่มีโจรก็ไม่จ  าเป็นตอ้งมีต ารวจ  
มนัก็ปกติของมนั  ไม่มีเร่ืองวุ่นวายจริงไหม  แต่ถา้มีโจรอยูก่็ตอ้งมีต ารวจตามเฝ้าโจรอยู ่ 
แล้วก็ต้องมีเร่ืองวุ่นวาย  มันก็เลยเรียกว่าไม่ปกติ  นั้ นศีลแปลว่าปกติ  ก็ต้องใช้
สติสัมปชัญญะรักษา  ทีน้ีการฝึกสมาธินั้ น  อาตมาก็ท าแค่น้ีไม่ท าอะไรมาก  ฝึกสติ
ประจ าวนัตั้งแต่ต่ืนนอนลงนอน  เวลาฟังก็ตั้งสติฟังเขาพูดอะไร  เวลาดูก็ตั้งสติดู  เวลา
ดมกล่ินกต็ั้งสติดู  เวลาล้ิมรสกต็ั้งสติดูมนั  เวลาสัมผสักต็ั้งสติดูมนั  เวลาคิดนึกคิดถูกคิด
ผดิกต็ั้งสติดูมนั  แต่มีอยูอ่ยา่งหน่ึง  ตอนนั้นยงัไม่รู้เร่ืองอะไรกต็ั้งไวว้า่  จะไม่ยนิดีไม่ยนิ
ร้าย  เวลาเขาเปิดเพลงให้ฟัง  เราไม่ไดอ้ยากฟังเพลงนะ  แต่เราห้ามเขาเปิดไม่ได ้ หูมนั
ตอ้งได้ยินใช่ไหม  เราก็ไม่ยินดีท่ีเขาเปิด  เราก็ไม่ยินร้ายท่ีเขาเปิด  ตั้ งจิตไวอ้ย่างนั้ น  
รักษาอยูอ่ยา่งนั้น  ไม่ยินดีไม่ยนิร้าย  เวลาเห็นอะไรก็จะตั้งอยา่งน้ี  ฝึกอยูอ่ยา่งน้ี  แต่จะ
ให้ไปเปิดเองก็ไม่เปิด  อนันั้นฝึกเบ้ืองตน้ท าแบบน้ี  ทีน้ีเวลาเราฝึกมาแลว้น่ี  เราควร
จะตอ้งมาพิจารณา  อนัน้ีพูดถึงเร่ืองการฝึกสติ  สมาธิให้นั่งทุกวนั  ทีน้ีบางคนก็บอกว่า
ตอ้งเดินจงกรมนัง่สมาธิ  ก่อสร้างไม่ได ้ แต่ท่ีวดัน่ีตอ้งก่อสร้าง  ไม่มีใครช่วยท า  ก็ตอ้ง
ท ากบัช่าง  มนัมีอยู่อย่างหน่ึงสติน้ีนะ  มนัไม่ไดอ้ยู่ท่ีตอนจงกรมหรือนั่งสมาธิหรือยืน
อยา่งเดียวนะ  สติสัมปชญัญะน่ีมนัมีทุกอิริยาบถ  ถา้เราฝึกเพื่อเดินอยา่งเดียว  เวลาขบัรถ
ไม่มีสติเขาก็เรียกว่าอะไร  ขับรถโดยประมาท  เกิดอุบัติ เหตุเกิดข้ึน  เพราะนั้ น
สติสัมปชญัญะน่ีมนัจะไปทุกอายตนะ  มนัจะไปตลอด  นั้นเราตอ้งฝึกใหม้าก  ฝึกใหม้าก
จนเป็นวสี จนช านาญ จนเป็นอตัโนมติัของมนัเอง  แลว้เราจะไดเ้ห็นผลของมนั  มีอยู่ที
หน่ึงสมยับวชพรรษาแรกไปท าเจดีย ์ บนัไดข้ึนไปกไ็ต่บนัไดข้ึน  เวลาจะลงดนัเอากน้ลง  



ไม่ได้ดู  แลว้ก็เขา้ใจผิดว่า  มนัถึงพื้นแลว้  ปล่อยเต็มท่ีเลย  เออ  พอปล่อยเต็มท่ีมนัก็
หงายหลงัลงเลย  แลว้พอดีตรงนั้นมนัเป็นช่องพอดีท่ีไวข้าบนัได  มนักล็งเลย  หงายหัว
ลงเลย  แต่มนัเกิดอะไรข้ึนมา  มนัน่ิงอยูนิ่ดหน่ึง  พอมนัหงายแลว้มนัน่ิงนิดหน่ึง  พอน่ิง
นิดหน่ึงแลว้มนัก็ออกมา  แลว้มนัก็มีตวัหน่ึงถามข้ึนมาว่า  เกิดอะไรข้ึน  แลว้มนัก็มีอีก
ตวัหน่ึงตอบข้ึนมาเอง  เราไม่ไดต้อบนะเพราะมนัเร็วมาก  ถา้มวัมานัง่คิดตอบอยา่งน้ีคอ
หักเรียบร้อย  มนัก็บอกข้ึนมาว่าตกคอหักตาย  มนัมีตวัหน่ึงถามแลว้ก็มีตวัหน่ึงตอบ  
ตอบเสร็จแล้วมันก็สั่งการโดยอัตโนมัติ  ให้มือ ๒ ข้างน่ีโหนไอ้ตรงข้างพื้นนั่นน่ะ  
เหมือนเราเล่นบาร์คู่  โหนแลว้ก็พยุงตวัข้ึนมาก็เลยไม่ตาย  เลยไดม้านั่งตรงน้ี  อนัน้ีมนั
ท างานของมนัเองเลยนะ  เราไม่ไดท้  าเลย  ทีน้ีอีก ๕ พรรษากไ็ปท าบ่อน ้ า  พอท าบ่อน ้ าก็
มีมีอาคารท่ีมนัอยูบ่นบ่อ  ทีน้ีกถื็อไมก้ระดานคู่กบัพระอีกรูปหน่ึง  ถือกนัเดินคนละคาน  
ทีน้ีท่านตวัใหญ่กว่า  ท่านแข็งแรงกว่า  ท่านกเ็ดินเร็วกระชากเรา  พอกระชากก ็๔ เมตร  
มนัก็ตกลงเลย ๔ เมตร  น่ีมนัตกลง  พอมนัตกลงตาน่ีมนัเห็นรูป  ไมค้  ้ ายนัคานอยูน่ี่ มนั
เห็นนะ  มนัสั่งการอตัโนมติัเลยใหมื้อเกาะตรงน้ี  ตรงน้ีพยงุตวัข้ึน  พยงุตวัข้ึนกข้ึ็นมาได้
พอดี  ถา้ตกลงไปก็ไม่ขาหัก แขนหัก กค็อหัก  มนัท างานโดยอตัโนมติั  โดยท่ีเราไม่ได้
สั่งการเลยนะไม่ไดคิ้ด  อนัน้ีมาเล่าให้ฟัง  คราวแรกพรรษาแรกมนัลงไปสงบน่ิงก่อน  
แลว้มนัออกมา  แลว้มนักถ็าม  แลว้มนักต็อบเอง  คราวน้ีมนัไม่เขา้สงบน่ิง  แต่มนัท างาน
อตัโนมติั  มนัเห็นรูปป๊ับมนัสั่งการตอ้งท าอย่างน้ีน้ีๆๆ หมด  ถา้มวัมาคิดไม่ทนั  เพราะ
มนัชัว่วินาทีเดียว  มนัเป็นเส้ียวของวินาที  มนัตอ้งตาย  อนัน้ีมนัสั่งการอตัโนมติั  ท าให้
เองหมดเรียบร้อย  น่ีกเ็ลยมาเล่าให้ฟัง  เพราะนั้นสติสัมปชญัญะฝึกไวใ้หม้าก  ทีน้ีใจมนั
เป็นอย่างไร  อนัน้ีเล่าเร่ืองอดีตให้ฟัง  คร้ังแรกท่ีมนัตก  ใจมนักเ็ฉย ๆ  เหมือนไม่ไดต้ก
เลย  มนัไม่มีหวัน่ไหว  ไม่มีอะไรน่ิงเฉย ๆ  ตั้ งแต่ตอนนั้นลงไปน่ิงก่อนแลว้มนัก็เฉย  
ตอนท่ี ๒ มนัไม่ลงน่ิงแต่มนัสั่งการ  เพราะมนัน่ิงไม่ทนัถา้น่ิงแลว้ตาย  มนักไ็ม่หวัน่ไหว
กเ็หมือนเราไม่ไดเ้กิดอะไรข้ึน  จิตใจมนักเ็ฉย ๆ  ไม่ตกอกตกใจ  ไม่มีอะไรไม่มีปฏิกิริยา
อะไร  เหมือนไม่ไดเ้กิดอะไรข้ึน  อนัน้ีก็เล่าให้ฟังว่า  สติสัมปชญัญะนั้นตอ้งฝึกให้มาก  
เวลาคบัขนัน่ี  มนัจะท างานของมนัเองโดยอตัโนมติั  ท าโดยอตัโนมติัถา้เราฝึกไวม้าก  
การฝึกสติไม่ใช่ว่าจะตอ้งเห็นทุกกา้ว  เห็นทุกกา้วไม่เห็นทุกกา้วไม่ส าคญั  ส าคญัท่ีเรา
ตั้งใจฝึก  เผลอแลว้แลว้ไประลึกไดเ้อาใหม่  ถา้เราจะตั้งให้เห็นทุกกา้วเด๋ียวมนัจะเครียด
นะ  เพราะมนัเอาตวัเขา้ไปท า  การฝึกสติไม่ใช่การฝึกเอาตวัเขา้ไป  ถา้ฝึกเอาตวัเขา้ไป  



เป็นของกูตวักเูม่ือไรมนัเครียด  ตอ้งมีอุบายฝึกมนั  เอาเบา ๆ น่ี  อนัน้ีจึงพูดใหฟั้ง  ฝึกสติ  
ฝึกตั้งแต่ต่ืนนอนถึงลงนอน  เผลอแลว้แลว้ไประลึกไดเ้อาใหม่  การนัง่สมาธิ  เวลาว่างก็
ใหน้ัง่  นัง่ทุกวนัล่ะดี  แต่ไม่จ าเป็นตอ้งตลอดเวลา  เอาช่วงวา่ง  เวลาท างานในหนา้ท่ีต่าง 
ๆ อย่าไปนั่งสมาธินะ  เอาสติอยู่ตรงงานตรงนั้น  ให้มนัตั้งมัน่ในงาน  แลว้มนัจะพินิจ
พิจารณาเหตุปัจจยัในงานนั้น  มนักไ็ดป้ระโยชนท์ั้งภายนอก  ไดป้ระโยชนท์ั้งภายใน  ถา้
เราฝึกไวม้าก ๆ  เวลามนัมีปัญหาอะไรเกิดข้ึน  กย็อ้นกลบัมาดูกลางอกเรา  ถา้มนัมีทุกขมี์
อะไรเกิดข้ึน  มนัมีปัญหาอะไรกย็อ้นกลบัมาดูกลางอกเรา  เหตุมนัคืออะไร  อนัน้ีทีแรก
ฝึกแบบน้ี  กเ็ลยมาเล่าเร่ืองท่ีตวัเองท าใหฟั้ง  ยอ้นมาดูมนั  เวลาเวทนาเกิด  ตอนนั้นกไ็ม่รู้
จะท าอยา่งไร  ท าอยา่งเดียวเอาดูอยา่งเดียว  ประคองจิตไม่ใหย้นิดียนิร้าย  อยา่งถอนฟัน
นัง่ดูมนัตั้งแต่ ๓ โมงเชา้ถึงบ่าย ๓ โมงเยน็  เห็นเวทนามนัดบัไปคาตาเลย  นัง่ดูมนัเฉย ๆ  
ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมัน  นั่งดูมันน่ะ  มันจะเกิดไปนานเท่าไร  มันจะดับนานเท่าไร  
ประคองมนัอยู่อย่างนั้น  ฝึกอยู่อย่างนั้น  อนัน้ีฝึกเบ้ืองแรกฝึกอย่างน้ี  ทีน้ีพอปฏิบติัไป
เร่ือย ๆ  เราก็ตอ้งยกกายข้ึนมาวิจยั  หาความรู้จากกายแลว้นะ  เหตุนั้นพระพุทธเจา้ตรัส
ไวน่ี้  อาหาเรปฏิกูลสัญญาธาตุกรรมฐาน  อนัน้ีเป็นเบ้ืองตน้ท่ีควรจะฝึก  ส าหรับผูท่ี้
สนใจปฏิบติัธรรม  ท าไมถึงพูดเช่นนั้น  พระพุทธเจา้ตรัสไว ้ สัมมาทิฏฐิเป็นเบ้ืองตน้
ของกุศลธรรมทั้งหมด  อวิชชาเป็นเบ้ืองตน้ของอกุศลกรรมทั้งหมด  ทีน้ีสัมมาทิฏฐินั้น  
คือความเห็นชอบ  เห็นชอบอย่างไร  คือความเห็นตรงต่อสัจธรรมคือความจริง  นั้น
เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ  ถา้เห็นไม่ตรงต่อความเป็นจริงนั้นไม่ใช่สัมมาทิฏฐิ  เพราะฉะนั้น
ความเห็นตรงน้ี  ไม่ใช่วา่เพราะครูอาจารยอ์งคน์ั้นบอก  เพราะคนท่ีมีช่ือเสียงบอก  เพราะ
ฉนัเคยเขา้ใจอยา่งน้ี  ฉนัเช่ืออยา่งน้ี  อนัน้ีเป็นสัมมาทิฏฐิ  ไม่ใช่  สัมมาทิฏฐิมีตวัวดัคือตวั
สัจธรรมคือความจริงในส่ิงนั้นเป็นตวัวดั  ไม่ไดข้ึ้นกบัเรา  ไม่ไดข้ึ้นกบัเขา  ข้ึนกบัวา่มนั
ตรงความจริงไหม  ถ้าตรงความจริงก็เป็นสัมมาทิฏฐิ  ถ้าไม่ตรงความจริงก็ไม่ใช่
สัมมาทิฏฐิ  กแ็ค่นั้น  ทีน้ีค  าวา่เราจะเห็นชอบตรงตามความเป็นจริงเรากต็อ้งหา  หาความ
จริงมนัคืออะไร  เพราะเราเกิดข้ึนมาน้ีน่ี  เช่ือว่าทุกคนเกิดข้ึนน่ีดว้ยอวิชชาหมด  ถา้ใคร
ไม่มีอวิชชาคงไม่ไดเ้กิดคงเขา้นิพพานหมดแลว้  ท่ีเกิดมาทั้งหมดท่ีมานัง่อยูใ่นน้ี  แมแ้ต่
อาตมาเหมือนกนั  กเ็กิดดว้ยอวชิชาทั้งนั้นเป็นแดนเกิด  เพราะฉะนั้นเวลาเกิดดว้ยอวชิชา  
พอเกิดข้ึนมาแลว้จะมีวิชชาจรณสัมปันโนคงจะไม่ใช่  ใช่ไหม  จริงไหม  มนัจะตอ้งมี
อะไรท่ีปกปิดอยู่  ท่ีให้เราไม่เห็นแจ้งในเร่ืองกายใจ  ในความจริงในกายใจของเรา  



เพราะฉะนั้นเวลามนัมีอะไรปกปิด  เหมือนภาชนะน่ะมนัปกปิดอยูเ่รากท็  าอยา่งไร  เราก็
เปิดมันออกถูกไหม  มันมีเชือกรัดเราก็แก้เชือกออก  มันมีฝาปิดก็เปิดฝาออก  มันมี
กระดาษหุ้มก็ฉีกกระดาษมนัออก  มนัก็จะไปเห็นเน้ือในว่ามนัมีอะไรจริงไหม  น่ี  พอ
ยอ้นกลบัมาในเร่ืองกายใจเรา  เรารู้ความจริงเห็นความจริงในกายใจเราไหม  ถา้เรายงัไม่
รู้แจง้เห็นแจง้ความจริงในกายใจเรา  กเ็รียกว่ามิจฉาทิฎฐิอวิชชามนัยงัครอบง าเราอยู่นะ  
ทีน้ีเราจะท าอย่างไร  อาตมาก็จึงบอกว่า  ทุกคนน่ีมีพ่อแม่เป็นแดนเกิด  มีเหตุเกิด  จริง
ไหม  พูดโดยสมมตินะ  อวิชชาน่ีมนัก็ตอ้งมีเหตุเกิด  แต่ท่านบญัญติัอวิชชาเป็นตน้สาย  
จริงไหม  อวิชชาท าให้เกิดสังขาร  สังขารท าให้เกิดวิญญาณ  วิญญาณท าให้เกิดนามรูป  
ไล่ไปจนถึงทุกขะโสกะปริเทวะ  จริงไหม  ทีน้ีท่านบญัญติัอวชิชาเป็นตน้สาย  ทีน้ีพ่อแม่
อวิชชามนัอยู่ตรงไหน  อะไรมนัเป็นเหตุของอวิชชา  น่ี  เราตอ้งมาจบัหลกัมนัก่อน  ถา้
เราจบัหลกัมนัไดเ้ราจะรู้แนวปฏิบติั  การท่ีเรารู้แนวปฏิบติัมนัก็เป็นสัมมาทิฏฐิอนัหน่ึง  
อะไรเป็นเหตุให้มันเกิด  ความไม่เห็นแจง้ความไม่รู้แจง้ตรงนั้ นน่ะใช่ไหม  เรียกว่า
อวิชชา  ไม่รู้จริงหรือไม่เห็นจริงกแ็ลว้แต่จะเรียกส านวนแลว้แต่  แต่ความไม่เห็นแจง้ใน
ตรงจุดนั้นน่ะ  นัน่ล่ะอวชิชามนัแอบแฝงได ้ ท าอยา่งไรกท็ าใหม้นัเปิดเผยข้ึน  ใหม้นัเห็น
แจง้ตรงนั้น  เพราะฉะนั้นมูลเหตุแห่งอวิชชากคื็ออโยนิโสมนสิการนัน่เอง  การท าในใจ
ไม่แยบคาย  การไม่พินิจพิจารณา ไม่ศึกษานั่นเองในกายใจเรา  มนัเป็นจุดท่ีอวิชชามนั
ซ่อนได ้ ถา้เราคล่ีคลายมนัออก  วเิคราะห์วจิยัเห็นแจง้ส่ิงเหล่าน้ีหมด  มนักซ่็อนอยูไ่ม่ได ้ 
น่ีใช่ไหม  ทีน้ีการท่ีเราไม่เห็นแจง้ในกายใจตรงน้ี  เราเกิดข้ึนมาน่ี  เราไม่ใช่พุทธะ  เรา
ไม่ไดต้รัสรู้เองโดยชอบ  เพราะบารมีเราสร้างมาไม่ถึงตรงนั้น  เราก็ตอ้งอาศยัอะไร  ก็
ตอ้งอาศยักลัยาณมิตรนัน่เอง  หรือสัตบุรุษ  สัตบุรุษครูอาจารยท์ั้งหลายท่ีท่านประพฤติ
ปฏิบติัมาจนรู้แจง้เห็นจริง  ท่านอาศยัใคร  กย็อ้นข้ึนไปกคื็อสุดทา้ยคืออาศยัพระพุทธเจา้
ถูกไหม  เพราะนั้นพระพุทธเจา้นัน่ล่ะคือกลัยาณมิตรของเรา  คือสัตบุรุษ  แต่อาศยัปาก 
ของครูอาจารยถ่์ายทอดลงมาจริงไหม  เพราะฉะนั้นเราไม่มีเร่ืองท่ีจะตอ้งไปเสียเวลา  กบั
ท่ีจะตอ้งไปทะเลาะเบาะแวง้กบัความเห็นว่า  ค  าสอนน้ีเป็นของใคร  เวลาเราพิจารณา
อรรถธรรมนั้น  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสไวก้บัพระนางมหาปชาบดีโคตมี  ธรรมใด
เป็นไปเพื่อละโลภโกรธหลงไม่สะสมกิเลส  ธรรมนั้ นน่ะเป็นธรรมของเราตถาคต  
เพราะนั้ นถ้ามันเข้าสู่หลักธรรม  ตรงสัจธรรม  ตรงความจริง  มันเป็นธรรมของ
พระพุทธเจา้หมด  จริง ๆ ธรรมของพระพุทธเจา้นั้นเรากส็มมติ  เรียกวา่ของพระพุทธเจา้  



เพราะท่านมาตรัสรู้  จริง ๆ สัจธรรมนั้ นมันเป็นของกลาง  พระนิพพานมันมีตั้ งแต่
พระพุทธเจา้องค์ปัจจุบันจะมาตรัสรู้  มนัมีก่อนแลว้  ตั้ งแต่สมเด็จองค์ปฐมองค์แรก  
เร่ือยลงมาจนถึง  แลว้ในอนาคตกย็งัมีอยู ่ ท่านมาคน้พบ  จึงบญัญติัออกมาเผยแผ่ให้เรา
ไดป้ระพฤติปฏิบติั  ท่านไม่ไดส้ร้างนะ  ธรรมะพระพุทธเจา้เราไม่ไดส้ร้างข้ึนมา  มนัเป็น
ของท่ีมีอยู่แลว้  มีอยู่แลว้  ท่านมาคน้พบจึงน ามาเผยแผ่นัน่เอง  เพราะฉะนั้นธรรมะมนั
เป็นของกลาง  ค  าว่าของกลางทุกคนจึงมีสิทธ์ิ  ท่ีจะประพฤติปฏิบติัเขา้ถึงจุดเดียวกนัได้
หมดคือพระนิพพาน  ถา้เป็นของบุคคลนั้นบุคคลน้ี  มนัเป็นลิขสิทธ์ิส่วนตวั  คนอ่ืนกไ็ม่
มีสิทธ์ิท่ีจะเขา้ถึงไดจ้ริงไหม  ถูกไหม  เพราะฉะนั้นถา้เราเขา้ใจหลกัธรรมนะมนัจะจบ  
ไม่ตอ้งมาเถียงกนั  การทะเลาะเบาะแวง้เถียงกนัว่าน้ีธรรมของใคร  มนัก็เลยไปหลงอยู่
ในสมมติสัตวบุ์คคลอยูต่ลอด  เขา้ไม่ถึงแก่นธรรม  แก่นธรรมสัจธรรมนั้นมนัคงท่ีคงวา  
มนัไม่ไดข้ึ้นกบับุคคล  มนัมีตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจา้ตรัสรู้  พระพุทธเจา้ตรัสรู้ก็มี  หลงั
พระพุทธเจา้ตรัสรู้กมี็  มีมาตลอด  แลว้อนาคตกาลกย็งัมีอยู ่ แต่ผูใ้ดจะรู้ธรรมเห็นธรรม  
ข้ึนกบัผูน้ั้นปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมไหม  ปฏิบติัตรงไหม  เป็นสัมมาทิฏฐิไหม  ถา้
ไม่ไดแ้ลว้จะไปกล่าวตู่วา่  ธรรมท่านเป็นโมฆะกผ็ดิอีก  ไอเ้รามนัโมฆะไม่ใช่ท่านโมฆะ  
จริงไหม  น่ีเราต้องศึกษาให้เขา้ใจถึงหลักธรรมถึงแก่นธรรม  ถา้เราเขา้ใจตรงน้ีแล้ว  
ปัญหาทั้งหลายมนักจ็บ  เพราะมนัเป็นสัมมาทิฏฐิแลว้  มนัไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ  ท่ีเถียงกนั
อยู่น่ะมนัเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่  ยงัหลงอยูใ่นสมมติหมด  ไม่รู้แจง้สมมติปรมตัถ ์ จริงไหม  
น่ี  เพราะฉะนั้นถา้เราเขา้ใจตรงน้ีจะหมดปัญหาเลย  ต าราทั้งหลายเวลาเปิดข้ึนอ่านเราจะ
เขา้ใจเลย  เขาเขียนผิดหรือเขียนถูก  ท่ีเขียนผิดเขียนถูกเขา้ใจ  ไม่ใช่เพราะเราเป็นคน
ตดัสินนะ  เพราะสัจธรรมคือความจริงมนัเป็นเคร่ืองตดัสิน  ถา้มนัเกยสัจธรรมมนัไม่ตรง
สัจธรรมเม่ือไร  มนักไ็ม่ใช่ใช่ไหม  ยกตวัอยา่งง่าย ๆ  อยา่งอาคารหลงัน้ี  มีคนมาบอกว่า 
ท่านอธิการ  อาคารหลงัน้ีเสานะใชเ้หลก็ ๒ หุนสร้างนะ  มนัอยูไ่ดเ้ป็นพนัปี  แลว้มนัตรง
ไหม   ถา้ลองใชเ้หลก็ ๒ หุนสร้าง  ใส่ซะ ๔ เส้นใช่ไหม  แลว้ก็สร้างไปสัก ๑๐ ชั้น  ร้ือ
ไมแ้บบยงัไม่หมดน่ะมนัทบัหัวเราก่อน  จริงไหม  มนัพงัเพราะอะไร  เพราะมนัไม่ตรง
กบัความจริงแนวแรงของมนั  ถูกไหม  ถา้เราค านวณตรงความจริงตรงแนวแรงของมนั  
มนักม็ัน่คง  มนัไม่ไดอ้ยู่ท่ีใครบอก  มนัอยู่ท่ีความจริงตรงนั้น  เหตุปัจจยัตรงนั้นเป็นตวั
บอก  จริงไหม  เพราะฉะนั้นถา้เราเขา้ใจตรงน้ีน่ี  มนัจะตดัไปหลายเร่ือง  อยา่งเช่นสมยั
หลวงปู่มัน่  คนกเ็ช่ือว่านิพพานไม่มีแลว้  พระอรหนัตไ์ม่มี  มนัไปตามยคุสมยัพุทธกาล  



กเ็ขา้ใจอยา่งนั้น  อนัน้ีมนักไ็ม่ตรงอีกเพราะอะไร  เพราะธรรมะมนัมี  สัจธรรมมนัมี  มนั
ไม่ได้เลือกกาลเวลา  ถ้าเลือกกาลเวลามันก็ไม่ใช่สัจธรรม  ไม่ใช่ความจริงถูกไหม  
เพราะฉะนั้นถา้เราเขา้ใจตรงน้ีน่ี  มนัก็หมดความลงัเลสงสัย  ท่ีเช่ือว่ามนัหมดยุคหมด
สมยัแลว้  ถา้มนัยงัเช่ือว่าหมดยุคหมดสมยั  เวลาปฏิบติัมนัก็ห่อเห่ียวแลว้ไม่รู้จะท าไป
ท าไมมนัไม่ไดผ้ลน่ะ  โง่ไปท าท าไม  ฉันก็ไม่โง่ถูกไหม  จริงไหม  ทีน้ีถา้เราเขา้ใจสัจ
ธรรมความจริงตรงน้ี  มนัมีของมนัอยู ่ เพียงแต่เราปฏิบติัตรงไหม  สมควรแก่ธรรมไหม  
พอเรารู้อย่างน้ีก็มีก  าลงัใจปฏิบติัไหม  ปลูกตน้มะม่วงรู้อยู่ว่ามะม่วงตน้น้ีไม่เป็นหมนั  
อย่างไรก็ตอ้งไดกิ้นผล  มนัก็มีก  าลงัใจไหม  ถา้ปลูกตน้มะม่วงแลว้รู้ว่ามนัเป็นหมนัน่ะ  
จะปลูกไปท าไมมนักห่็อเห่ียวใช่ไหม  จริงไหม  ตวัสัจธรรมคือความจริงนัน่เองมนัเป็น
ตวัตดัสิน  ตดัสินทุกเร่ือง  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่เขา  ไม่ใช่ครูอาจารยอ์งคน์ั้น  ไม่ใช่หนงัสือ
เล่มน้ี  ตวัธรรมะตวัสัจธรรมคือความจริง  มนัทรงความจริงของเขามนัเป็นตวัตดัสิน  
ใครพูดตรงสัจธรรมเราก็ยอมเช่ือ  ใครพูดไม่ตรงสัจธรรมเราก็ไม่เช่ือ  เราคิดไม่ตรงสัจ
ธรรมเรากไ็ม่เช่ือ  เราคิดตรงสัจธรรมเรากเ็ช่ือ  เราเช่ือไม่ใช่เพราะเช่ือความเห็นเรา  เช่ือ
ความเห็นเขา  เราเช่ือเพราะมันตรงสัจธรรม  ถ้าส่ิงใดตรงสัจธรรมเราก็เช่ือตรงนั้ น  
เพราะฉะนั้นความเห็นเราความเห็นเขาก็เลยหมดปัญหาใช่ไหม  ไม่มี  ความเห็นเราก็
เปล่ียนไดถ้า้มนัไม่ตรงสัจธรรม  ถูกไหม  ความเห็นเขาเรากเ็ช่ือไดไ้ม่เช่ือไดถ้า้มนัไม่ตรง
สัจธรรม  จริงไหม  ถา้มนัไม่ตรงสัจธรรมเรากไ็ม่เช่ือ  ตรงเราก็เช่ือ  ก็เท่านั้น  แลว้เราก็
เอาไปประพฤติปฏิบัติดู  ถ้าเป็นจริงก็เช่ือซะก็จบ  เพราะฉะนั้ นความรู้ความเห็นทั้ ง
ภายนอก  ความรู้ความเห็นทั้งภายใน  จะถูกตวัสติปัญญานั้นน่ะกลัน่กรองวจิยัตลอด  มนั
จึงไม่มีค  าว่าล าเอียงอคติไง  จริงไหม  แต่ในโลกน้ีจะเอาความเห็นตวัเองเป็นใหญ่  ถือ
ความเห็นตวัเองเป็นใหญ่  ความเห็นใดท่ีมนัไม่ตรงสัจธรรมมนัเป็นความเห็นกู  กูก็ไม่
ยอม  เถือเขา้ไปใช่ไหม  อนัน้ีกเ็ลยเรียกวา่  ไม่เคารพธรรม  คือความจริงนัน่เอง  เขา้ใจยงั  
อนัน้ีเป็นหลกัตดัสิน  เพราะนั้นโยมเขา้ใจหลกัตรงน้ีมนักห็มดปัญหา  ไม่ตอ้งไปทะเลาะ
กนัใน Facebook ในอะไรต่าง ๆ  วุ่นวายไปหมด  เพราะเสียเวลา  เพราะการทะเลาะกนัก็
คือการหลงสมมติ  หลงทั้งคู่  เสียเวลา  เสียเวลา  เราไม่ควรจะไปท าเหตุแห่งความทุกข ์ 
ถา้เราคิดจะปฏิบติัเราตอ้งสร้างเหตุแห่งความพน้ทุกขต่์างหาก  จริงไหม  เหตุนั้นพระจุน
ทะไปทูลถามพระผูมี้พระภาคเจา้  จะละทิฏฐิคือความเห็น  ทิฏฐิคือความเห็นนะ  ภาษา
บาลีเรียกวา่ทิฏฐิ  ภาษาไทยเรียกวา่ความเห็น  จะละความเห็นไดอ้ยา่งไรพระเจา้ขา้  พระ



ผูมี้พระภาคเจา้ก็ตรัสไวว้่า  ให้เธอพิจารณาว่า  นั้นไม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ตวัตน
ของเรา  เขา้ใจยงั  มนัไม่ใช่ของเรา  เราก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเช่ือมนั  ถูกไหม  ถา้มนัเห็นถูกก็
เช่ือมนั  มนัเห็นไม่ถูกก็ไม่เช่ือมนั  เพราะมนัไม่ใช่ของเรา  เราอาศยัความเห็นนั้นท า
ประโยชน์  ถา้เห็นถูกก็อาศยัมนัท าประโยชน์  เห็นผิดก็ละมนัท้ิงไม่อาศยัมนัท าโทษ  
จริงไหม  น่ีคนมีปัญญาตอ้งอยา่งนั้น  ลองไปคิดดูวา่จริงไหม  เพราะฉะนั้นกลัยาณธรรม
กลัยาณมิตร  น่ีเป็นจุดเร่ิมตน้  เพราะเราเกิดดว้ยอวิชชา  เพราะเราเกิดดว้ยอวิชชาเราไม่
สามารถรู้เองได ้ ก็เหมือนพูดเม่ือตน้ชัว่โมง  ว่าเหมือนเด็กเล็กก็ตอ้งอาศยัพ่อแม่หรือพี่
เล้ียงเล้ียงใช่ไหม  เด็กแบเบาะมนัจะร้องแลว้จะคลานมากินนมไดไ้หม  ก็ตอ้งอุม้มนัมา
เอานมใส่ใหกิ้นใช่ไหม  จริงไหม  ฉนัใดฉนันั้นผูป้ฏิบติัธรรมเบ้ืองตน้กเ็หมือนเด็กอ่อน  
เราตอ้งรู้เม่ือเด็กอ่อนเราตอ้งแสวงหากลัยาณมิตร  แสวงหาสัตบุรุษนัน่เอง  ถูกไหม  เป็น
ตน้ก่อน  กลัยาณมิตรหรือสัตบุรุษก็สรุปก็คือพระพุทธเจา้นั่นเอง  เพราะธรรมท่ีเรามา
แสดงทั้งหมดกเ็กิดจากท่าน  เพราะเราไม่ไดต้รัสรู้ไดเ้อง  จริงไหม  ถ่ายทอดมาจากท่าน
นัน่เอง  กไ็ล่ไปตน้สายกคื็อพระพุทธเจา้นัน่เอง  เอามาขบคิดพิจารณาจบัหลกัใหถู้ก  เม่ือ
จบัหลกัถูกแลว้กไ็ปน าประพฤติปฏิบติั  จนเรามีสติตั้งมัน่  มีสมาธิตั้งมัน่  มีปัญญาตั้งมัน่  
รู้หลกัสัจธรรมรู้หลกัความจริงแลว้  เห็นหลกัสัจธรรมเห็นความจริงแลว้  กอ็าศยัหลกัท่ี
ท่านให้  มาวิเคราะห์วิจยัในกายใจเรา  หาความจริงในกายใจเราต่อไปอีก  ทีน้ีเราก็จะ
พึ่งตนเองได้  ท่านจึงบอก อตัตะนา โจทะยตัตานัง  ตนเตือนตน ใช่ไหม  อตัตะนา โจ
ทะยตัตานงั  ตนเตือนตน  แลว้กอ็ตัตาหิ อตัตะโน นาโถ  ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน  จะเป็นท่ี
พึ่งแห่งตนพึ่งอะไร  ไม่ใช่พึ่งตวัตนนะ  พึ่งสติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม  วเิคราะห์
วจิยัอยูอ่ยา่งน้ี  องคธ์รรมมนักเ็ลยเรียกว่า  ความเพียรนัน่เอง  ศรัทธาความเพียรกอ็ยูใ่นน้ี
หมด  น่ี  ถา้เราเขา้ใจตรงน้ีกว็ิเคราะห์วิจยัหาเหตุหาผล  เบ้ืองตน้กต็อ้งอาศยักลัยาณมิตร  
กลัยาณธรรมนัน่เอง  ประพฤติปฏิบติั  แลว้เม่ือเราไดห้ลกัฐานมัน่คง  ก็อาศยัตวัเองนั้น
ล่ะประพฤติปฏิบติัวิเคราะห์วจิยั  ส่ิงใดท่ีมนัตรงสัจธรรมกย็อมรับ  ส่ิงใดท่ีมนัไม่ตรงสัจ
ธรรมก็ไม่เอากับมัน   ไม่ว่าความเห็นนั้ นจะเป็นความเห็นเราหรือความเห็นเขา  
เพราะฉะนั้นมนัก็เลยตั้งจิตไวด้ว้ยความเป็นกลาง  จริงไหม  ไม่ข้ึนกบัความเห็นเราหรือ
ความเห็นเขา  ข้ึนสัจธรรมคือความจริง  ถ้าส่ิงใดเขาพูดมาตรงสัจธรรมแต่ไม่ตรง
ความเห็นเราเรากเ็ช่ือ  ส่ิงใดเราคิดข้ึนมา  มนัไม่ตรงสัจธรรมเรากไ็ม่เช่ือความคิดเรา  ถูก
ไหม  เพราะความคิดมนัก็ไม่ใช่ของเราอีกนะ  จริงไหม  มนัเป็นขนัธ์อนัหน่ึงเรียกว่า



สังขารขนัธ์  ถา้เราเห็นอยา่งน้ี  ตั้งหลกัไวอ้ยา่งน้ี  เราจะวเิคราะห์วจิยั  กลัน่น ้าใสออกจาก     
น ้ าขุ่นน่ะ  เขา้ใจยงั  แลว้เราจะมีหลกัท่ีจะพินิจพิจารณาตวัเอง   แลว้ก็จะมีหลกัท่ีจะฟัง
ขา้งนอกดว้ย  ถา้ไม่ถูกเราก็ไม่ไป  เราก็จะเลือกไดว้่าใครเป็นบณัฑิต  ใครเป็นคนพาล  
ถา้เป็นบณัฑิตเรากเ็ขา้หาเขา้คบ  ถา้เป็นคนพาลเรากห็ลีกล้ี  จึงตรงกบัพระผูมี้พระภาคเจา้
ตรัสไวใ้นมงคลสูตร  อะเสวะนา จะ พาลานงั  ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา  เอตมัมงัคะละ
มุตตะมงั  จริง ๆ มงคลสูตร ๓๘ ประการกคื็อมรรค ๘ นัน่เอง  แต่พูดในเร่ืองของมงคล  
เพราะฉะนั้นมรรค ๘ จะเร่ิมตน้ตวัไหน  ก็เร่ิมตน้ดว้ย อะเสวะนา จะ พาลานัง  ปัณฑิ
ตานัญจะ เสวะนา  ไม่ให้คบคนพาล  ให้คบบัณฑิตนั่นเอง  เป็นเบ้ืองต้นไง  เม่ือคบ
สัตบุรุษหรือบณัฑิตแลว้  มนัจะเป็นเหตุใหไ้ดฟั้งธรรม  เม่ือไดฟั้งแลว้  ค  าว่าบณัฑิตท่าน
จะแสดงส่ิงท่ีเป็นสัจธรรมตลอด  ส่ิงใดไม่ใช่สัจธรรมท่านจะไม่พูดไม่แสดง  แต่คนพาล
ไม่ใช่  แลว้ท่านจะตรง  ไม่ล าเอียงนัน่เอง  ไปตามเน้ือผา้  น่ีเม่ือเราไดค้บบณัฑิต  เราจะ
ไดส่ิ้งท่ีมนัตรง  ไดส้ัจธรรมท่ีไปขบคิดพิจารณาไดไ้ปวิจยัตวัเอง  น่ี  มนัจึงเป็น เอตมัมงั
คะละมุตตะมงั  เม่ือเราไดอ้ยา่งน้ี  ส่ิงใดท่ีมนัเป็นมิจฉาทิฏฐิ  เม่ือท่านแสดงสัมมาทิฏฐิให ้ 
เราไดเ้อาไปขบคิดแลว้เป็นจริง  มนักจ็ะเปล่ียนความเห็นผิดในใจเรา  ไปสู่ความเห็นถูก
จริงไหม  เม่ือเราเห็นถูกในใจเราแล้ว  เรากจ็ะมีอะไรต่อ  เวลามนัคิดมนัก็คิดถูกใช่ไหม  
เวลาคิดถูกมนักพ็ูดถูกท าถูก  ถูกไหม  มนัถูกมนักย็อ้นกลบัมาใหม้นัเห็นถูกอีก  หมุนไป
อยูก่ี่รอบ  เขาจึงท าธรรมจกัรไง  มรรค ๘ กเ็ลยเป็นรูปธรรมจกัรไง  เพราะมนัหมุนเป็น
กงลอ้หมุนอย่างน้ี  มนัจะหมุนไปก่ีรอบ  มนัอาศยัสัมมาทิฏฐิ  อาศยักลัยาณมิตรก่อน  
แลว้กเ็ขา้ไปสู่สัมมาทิฏฐิ  แลว้มนักจ็ะหมุนออกไป  แลว้กก็ลบัมาสัมมาทิฏฐิอีก  หลาย
รอบเขา้  หลายรอบเขา้  น่ี  เพราะฉะนั้นถา้เราเขา้ใจตรงน้ี  มนักจ็ะค่อยๆ ละเอียดข้ึน  ค  า
ว่าละเอียดหมายความว่า  จิตนั้นสติกจ็ะมากข้ึนตั้งมัน่ข้ึน  สมาธิกจ็ะตั้งมัน่ข้ึน  ปัญญาก็
จะสวา่งเห็นแจง้ในเร่ืองกายใจตวัเองนะ  ไม่ใช่ไปเห็นคนอ่ืนนะ  น่ีมนัจะตั้งมัน่ข้ึนสว่าง
ข้ึนไปเร่ือย ๆ   แลว้มนัจะเขา้มาวิจยั  ทีน้ีจะยอ้นกลบัมาเร่ืองของกาย  กายน้ีมนัเกิดมา
จากอะไร  โยมเคยพิจารณาไหม  โยมเคยพิจารณาไหมกายน้ีมนัเกิดมาจากอะไร  กดู็ง่าย 
ๆ  มีพ่อกบัมีแม่  มีไข่กบัอสุจิ  ถา้คนบอกวา่ฉนัไม่มีสามี  แต่ฉนัท าเด็กหลอดแกว้  กต็อ้ง
มีไข่กบัอสุจิจริงไหม  ผสมกนัจาก ๒ เซลลเ์ป็น ๑ เซลล ์ จาก ๑ เซลลแ์ตกข้ึนเป็น ๒ เป็น 
๔ เป็น ๘ ไปเร่ือย  จนเป็นรูปเดก็  จริงไหม  ทีน้ีถามวา่เซลล ์๑ เซลลน่ี์  อสุจิกบัไข่น่ี  มนั
ประกอบดว้ยอะไร  ถา้หลกัวิทยาศาสตร์เขาก็บอก  มีผนงัเซลลมี์ Mitochondria มี DNA 



มีอะไร  พูดง่าย ๆ กส็รุปง่าย ๆ พวกโปรตีนไขมนั ถูกไหม  เกลือแร่คาร์โบไฮเดรต  พวก
น้ีมนัเป็นองคป์ระกอบถูกไหม  ก็คืออาหาร ๕ หมู่ท่ีเรากินอยู่จริงไหม  ถูกไหม  พออยู่
ในท้องก็อาศยัอาหารผ่านทางเลือดแม่ไปสู่รก  ใช่ไหม  ไปเล้ียงเด็กอ่อน  พอคลอด
ออกมาก็อาศยันมแม่นมววัหรือนมแพะแล้วแต่จะเล้ียงใช่ไหม  พอโตข้ึนมาก็อาศยั
อาหารคาวหวาน  ท่ียอ้นกลบัมาอาหารคาวหวานท่ีเรากินทั้งหมด  มนัมาจากไหน  มนั
เป็นของใคร  น่ีท่ีเราเรียนอยูเ่ด๋ียวน้ี  เราจะมีว่าเราปลูกผกัน่ีผกัของกูใช่ไหม  อนันั้นมนั
ถูกโดยสมมติกรรมสิทธ์ิ  เพื่อไม่แยง่ชิงกนั  แต่ถา้พูดตามหลกัอยา่งตน้ไมต้น้หน่ึง  มนัมี
การสังเคราะห์แสง  แสงแดดมนัของใคร  คาร์บอนไดออกไซด์มนัของใคร น ้ ามนัของ
ใคร  เกลือแร่ในดินมนัของใคร  มนัของประจ าโลกหมดจริงไหม  มาเป็นผกั  สัตวไ์ปกิน
ผกัเป็นเน้ือสัตว ์ คนไปกินผกักินสัตวเ์ป็นเน้ือคน  แลว้เน้ือคนน่ีจะเป็นเน้ือเราไดอ้ยา่งไร  
มนัก็เป็นเน้ือของโลกชัด ๆ เลยใช่ไหม  เป็นของ ๆ โลก  น้ีเรียกว่าธาตุกรรมฐาน  จริง
ไหม  หือ  โยมลองพิจารณาดูจริงไหม  อา้  เม่ือมนัเป็นของโลก  กายน้ีมนัจะเป็นของเรา
ไหม  ไม่  แต่สมมติกรรมสิทธ์ิเฉย ๆ นะว่าเป็นของเรา  แต่โดยสัจธรรมโดยคือความจริง
แล้วกายน้ีเป็นของโลก  ถา้เรียกให้ชัด ๆ หน่อยบางคนก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติ  ของ
ธรรมชาติ  แต่จริง ๆ คือของ ๆ โลก  เป็นธาตุนัน่เอง  จริงไหม  ค  าว่าธาตุมนักเ็ลยสูญจาก
ค าว่า  สัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา  มนัไม่ใช่ของใคร  อาศยักายน้ีอยู่ท  าประโยชน์  ถา้โยม
พิจารณาอยา่งน้ีบ่อย ๆ โยมจะเขา้ใจ  พอโยมเขา้ใจจนมนัเขา้ไปถอนสมมติบญัญติัในใจ
เรา  ท่ีมนัส าคญัว่ากายน้ีเป็นของเรา  ถา้มนัถอนออกไดน้ะโยมสบายแลว้นะ  แต่ตอ้ง
อาศยับ่อย ๆ เนือง ๆ  โยนิโสมนสิการท าในใจให้แยบคาย  ถา้โยมเขา้ใจตรงน้ีชัดแจง้  
อวชิชาจะแอบแฝงในกายน้ีไม่ได ้ กเ็รียกว่าอวิชชาดบั  เขา้ใจยงั  ดบัในกายนะ  ทีน้ีกเ็ขา้
ไปสู่นามธรรมอีก  เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  เวทนาเกิดจากอะไร  เกิดจากการ
กระทบ  รูปกระทบตา  เสียงกระทบหู  กล่ินกระทบจมูก  รสกระทบล้ิน  เยน็ร้อนอ่อน
แข็งกระทบกาย  แมแ้ต่ธรรมารมณ์คิดนึกกระทบใจ  พอกระทบมนัจะเกิดอะไร  เกิด
ความรู้  วญิญาณ  เกิดเวทนาตรงนั้นใช่ไหม  เพราะนั้นกายน้ี  รูปรสกล่ินเสียงสัมผสัน่ีมนั
เป็นของใคร  น่ีอย่างอาคารน้ีของใคร  ก็สมมติว่าของมหาวิทยาลยั  ถูกไหม  แต่ถา้พูด
โดยธรรมมนัก็ของโลกอีก  จริงไหม  เพราะนั้นถา้เราเขา้ใจตรงน้ี  ขา้งนอกมนัก็ของ ๆ 
โลก  ขา้งในตาหูจมูกล้ินกายมนัก็ของ ๆ โลก  มนักระทบแลว้มนัรู้ข้ึนมา  ไอค้วามรู้นั้น
จะเป็นของเราได้อย่างไร  เขาก็เลยเรียกว่าธาตุรู้ไง  ใช่ไหม  ท่ีท่านสอนเร่ืองธาตุ



กรรมฐาน  ธาตุทั้ง ๔  ใช่ไหมดินน ้ าไฟลม  อากาศธาตุคือช่องว่าง  วิญญาณธาตุคือธาตุรู้
ใช่ไหม  มนัก็เป็นธาตุเห็นยงั  เป็นของท่ีมนัเกิดจากรูปกระทบตา  เสียงกระทบหู  กล่ิน
กระทบจมูก  รสกระทบล้ิน  เยน็ร้อนอ่อนแข็งกระทบกาย  แม้แต่คิดนึกธรรมารมณ์
กระทบใจ  มนัเลยเป็นธาตุรู้ข้ึนนัน่เอง  เพราะนั้นตรงน้ีมนัจะเป็นของเราไดอ้ย่างไร  ก็
กายมนัไม่ใช่  ตน้ทางมนัไม่ใช่  อายตนะภายนอกคือรูปรสกล่ินเสียงสัมผสัเป็นของโลก  
ตาหูจมูกล้ินกายใจมนัเป็นธาตุเป็นของโลก  รู้ข้ึนมาจะเป็นของเราไดไ้หม  กข็องโลกอีก
เห็นยงั  น้ีน่ะจึงตรงว่าวญิญาณังอนตัตาเห็นไหม  เขา้ใจยงัวิญญาณังอนตัตา  พอมนัรู้มนั
กมี็เวทนาสุขทุกขเ์ฉย ๆ เกิดข้ึนท่ีกาย  สุขทุกขเ์ฉย ๆ นั้นมนักเ็กิดจากรูป  เพราะนั้นเวลา
มันปวดนั่นปวดน่ี  หมอวางยาชายาสลบ  มันไม่รู้จกัปวดเลยเห็นยงั  ถูกไหม  มันก็
เก่ียวเน่ืองกบัรูป  แลว้จะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร  เวทนากไ็ม่ใช่  วิญญาณกไ็ม่ใช่  สัญญา
คือความจ า  จ  าก็ต่อเน่ืองจากความรู้  เม่ือรู้ไม่ใช่  ความจ าก็เป็นขบวนการ  เป็น process 
ท่ีต่อเน่ืองกนัเฉย ๆ จริงไหม  เพราะนั้น process น้ีก็ตอ้งไม่ใช่ของเราอีก  สัญญากไ็ม่ใช่  
สัญญาไม่ใช่แลว้สังขารมาคิด  คิดตามอะไร  คิดตามกฎเกณฑ์นะ  โยมเรียนวิศวะโยมก็
คิดแบบวศิวะ  อยา่งคนหน่ึงเป็นวศิวะมาคิดเร่ืองอาคารน้ี  ยกตวัอยา่ง  อาตมาเรียนแพทย ์ 
อาตมาไม่รู้เร่ืองหรอกไม่คิดแบบน้ีหรอก  มีแต่ฟังเขาอยา่งเดียวจริงไหม  เพราะเราไม่ได้
เรียนรู้มา  แต่พอเร่ืองโรคมาเราก็คิดแบบแพทย ์ แต่วิศวะไม่รู้แบบเรา  เพราะเขาไม่ได้
เรียน  จริงไหม  เพราะนั้นความคิดเหล่าน้ีมนัเกิดจากอะไร  เกิดจากการเรียนรู้  เกิดจาก
วญิญาณ  พอมนัรู้มนักจ็  า  ถูกไหม  พอมนัจ ามนักจ็  าทั้งกฎเกณฑก์ารคิดใช่ไหม  สรุปพูด
ง่ายๆ จ าทั้ ง structure(โครงสร้าง) กับ process(กฎเกณฑ์ปฏิบัติการ)  แลว้มันก็เอามา
ประมวลมาเป็นขบวนการคิดไง  เพราะนั้นความคิดจะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร  กไ็ม่ใช่อีก  
เขาเรียกสังขารขนัธ์  สัญญาขนัธ์  เวทนาขนัธ์  วญิญาณขนัธ์  รูปขนัธ์  ใช่ไหม  เพราะนั้น
ถา้เราพิจารณาอย่างน้ีบ่อย ๆ  ว่างๆ หยิบมนัข้ึนวิจยัเร่ือย ๆ   ฝึกสติสมาธิไป  ฝึกวิจยัมนั
เร่ือย ๆ  มนักจ็ะเกิดสัมมาทิฏฐิ  เห็นชอบในเร่ืองรูปนามตามความเป็นจริง  ท่ีเราเห็นว่า
เป็นของเราน่ีมันไม่เห็นจริงนะ  มันเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมันเกิด  แต่ถ้าเราเห็นอย่างน้ี  
สัมมาทิฏฐิมนัเกิดแลว้เห็นไหม  พอสัมมาทิฏฐิเกิดโยมไม่ตอ้งละกิเลส  เพราะอะไรถึงว่า
ไม่ละกิเลสจะทศันะใหฟั้ง  แลว้กไ็ม่ตอ้งละอุปาทาน  เพราะอุปาทานเป็นผลจากอวิชชา  
เป็นตวัหน่ึงอยู่ในสายปฏิจจสมุปบาท  ใช่ไหม  เวลาห้องมนัมืดน่ีโยมจะท าอย่างไรให้
มนัหายมืด  โยมเอาสวิงเอาตะกร้าเอากระสอบมาบรรจุความมืดไหม  แลว้มนัท าไดจ้ริง



ไหม  โยมก็ตอ้งท าไง  อย่างห้องน้ีเห็นไหมเปิดไฟ  พอแสงสว่างเกิดความมืดหายไป
ไหม  หายไหม  เหตุนั้นพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไว ้ ปัญญา โลกสัมิ ปัชโชโต  ปัญญาเป็น
แสงสว่างในโลก  อวิชชาเป็นความมืด  เพราะฉะนั้นเขาเทียบให้ฟัง  ถา้เราจะท าแสง
สว่างเกิดในดวงจิตคือวิชชาเกิด  ตอ้งอะไร  เจริญตวัปัญญา  ปัญญาเกิดเม่ือไร  ความมืด
ในใจคืออวิชชามนัก็หายไปเอง  ไม่ไดฆ่้าไม่ไดล้ะ  เม่ือไม่มีอวิชชามนักไ็ม่มีโลภโกรธ
หลง  ไม่มีโลภโกรธหลงมนัไม่มีอุปาทาน  เพราะอุปาทาน  ส าคญัเป็นของเราน่ีมนัเพราะ
เราไม่เห็นแจง้ว่า รูปทั้งหลายมนัเป็นธาตุทั้ง ๔ เป็นของประจ าโลกจริงไหม  ถา้เห็นแจง้
แลว้ใครจะโง่ไปเอามนัมาเป็นของกู  จริงไหม  เพราะความรู้แจง้เห็นจริงคือวิชชาในจิต
ขณะนั้น  ในใจขณะนั้นมนัเหนือ  มนัเหนือความหลงท่ีจะไปส าคญัว่ามนัเป็นของเราได ้ 
เม่ือมนัไม่ส าคญั  มนักเ็ลยวา่เห็นสักแต่วา่เห็น  รู้สักแต่วา่รู้  สัมผสัสักแต่วา่สัมผสั  เขา้ใจ
ไหม  มนัไม่ส าคญัหมายสักอย่าง  เพราะมนัเห็นแจง้ในใจตวัเองแลว้  ว่าส่ิงทั้งหมดมนั
ไม่ใช่  น่ีถา้สัมมาทิฏฐิมนัเกิดข้ึนมา  เพราะฉะนั้นปัญญาคืออะไร  คือสัมมาทิฏฐิ  คือ
ความเห็นชอบตรงตามความเป็นจริง  ถา้เราเห็นหัวจดเทา้เป็นธาตุไม่ใช่ของเราเม่ือไร  
มนักจ็ะไปยดึวา่เป็นของเราไดไ้หม  มนักไ็ม่ได ้ เพราะมนัเกิดค าวา่หิริกบัโอตตปัปะ  มนั
ละอายแก่ใจท่ีจะไปกล่าวตู่ของโลกเป็นของก ู จริงไหม  น่ีตอ้งพิจารณารูปนามตรงน้ีให้
ชดัแจง้  ถา้พิจารณาชดัแจง้น่ีเรียกว่าโยนิโสมนสิการ  ท าในใจให้แยบคาย  เป็นอาหาร
ของวิชชา  อโยนิโสมนสิการ ท าในใจไม่แยบคาย  เป็นอาหารเป็นเหตุของอวิชชา  
เพราะฉะนั้นการปฏิบติัธรรม  มีหนา้ท่ีอยา่งเดียวหาสัจธรรมใหเ้จอ  ฝึกสติฝึกสมาธิใหต้ั้ง
มัน่ท่ีกายท่ีใจ  ท าไมให้ตั้ งมัน่ท่ีกายท่ีใจ  เพราะมนัจะไดส้ัมผสัเห็นตวัสัมผสั  มนัเกิด
อะไรข้ึนมนัจะเห็น  มนัเพื่อใหปั้ญญาเกิด  ปัญญาเม่ือมนัมาคล่ีคลายขบวนการเหล่าน้ีให้
เห็นแจง้แลว้  มนัจะให้ค  าว่าวิมุตติหลุดพน้เกิดนั่นเอง  มนัไม่ไดไ้ปฆ่าอะไรไม่ท าลาย
อะไร  ไม่ไดไ้ปละอะไรหรอก  ท าความจริงให้ปรากฏในกายใจเรา  คือสัมมาทิฏฐิ  เหตุ
นั้นท่านจึงบอกมรรค ๘ เร่ิมตน้ด้วยสัมมาทิฏฐิจริงไหม  ใช่ไหม  ในอริยสัจ ๔ ทุกข ์
สมุทยั นิโรธ มรรค  มรรคท่านบญัญติัเป็นมรรค ๘ ใช่ไหม  ถูกไหม  เพราะฉะนั้นมรรค 
๘ คืออะไร  กร็วมลงคือตวัสัมมาทิฏฐิ  สัมมาทิฏฐิ  ๘ ขอ้ยน่ลงขอ้เดียว คือเห็นแจง้ตาม
ความเป็นจริงในสภาวธรรม ณ ขณะนั้น  ถา้เราเห็นแจง้เหตุปัจจยัตรงนั้นเม่ือไร  ไม่ตอ้ง
พูด ๘ ขอ้มันรวมเป็นหน่ึง  คืออยู่ตรงน้ี  แลว้เราจะปฏิบัติได้ถูกตอ้ง  แลว้มนัจะเป็น
อตัโนมติัของมนั  ถา้ฝึกจนมนัชดัแจง้เขา้ใจยงั  เพราะนั้นเราตอ้งประพฤติปฏิบติัอย่างน้ี  



ท าความเห็นใหม้นัตรง  ท าความเห็นใหม้นัถูกตอ้ง  ถูกตอ้งตามใคร  ไม่ใช่ตามใคร  ตาม
สัจธรรมคือความจริง  สัจธรรมของรูปเป็นอยา่งไร  สัจธรรมของนามเป็นอยา่งไร  กไ็ล่
ใหฟั้งหมดแลว้  ถา้โยมเห็นแจง้อยา่งน้ี  ความทุกขใ์จมนัเกิดไม่ได ้ เพราะโยมไม่หลงมนั  
ไม่ส าคญัเป็นของเราเม่ือไร  ไม่เอามนัเม่ือไร  มนักมี็เหมือนไม่มี  มนัมีอยูทุ่กขก์ายมนัมี  
แต่ใจมนัไม่ทุกขม์นัเฉย ๆ  แลว้กไ็ม่ใช่ตั้งไปเฉย ๆ นะ  ท าสมาธิใหม้นัเฉย ๆ ไม่ใช่   มนั
สัมผสัรู้อยู่  แต่ว่ามนัไม่  มนัเฉยของมนัเอง  เพราะว่ามนัเห็นแลว้มนัไม่ใช่ของเรา  มนั
ไม่ส าคัญหมายเป็นของเรา  เพราะฉะนั้ นการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้ นต้องเจริญ
สัมมาทิฏฐิใหเ้กิด  ถา้ผูใ้ดเจริญสัมมาทิฏฐิเกิดกเ็ท่ากบัเราไดเ้ดินองคม์รรคแลว้  ความพน้
ทุกขก์จ็ะรออยูข่า้งหนา้  สัมมาทิฏฐิเกิดคืออะไร  ก็คือมาวิจยักายใจเรา  ทีน้ีจะพูดอีกนิด
หน่ึงนะ  จะพูดเร่ืองสมมติปรมตัถใ์ห้ฟังอีกนิดหน่ึง  เวลาเราเห็นรูปน่ีพระพุทธเจา้ตรัส
ไว ้ รูปท่ีเธอเห็นเธอก็ไม่ไดเ้ห็น  เธอก็ไม่เคยเห็น  แมแ้ต่รูปท่ีสัมผสัตาเธอขณะน้ีเธอก็
ไม่ไดเ้ห็น  อนัน้ีพระพุทธเจา้พูดแบบละเอียดมาก  เขา้ใจไหม  อยา่งโยมน่ีโยมไม่เคยเห็น
อาตมา  อาตมาก็ไม่เคยเห็นโยม  ท่ีอาตมาเห็นโยมอยู่น้ีน่ีมนัคือภาพเสมือน  ก็เหมือน
กลอ้งวงจรปิดอยู่เด๋ียวน้ีท่ีเห็นรูปน่ี  มนัไม่ใช่รูปอาตมานั่นน่ะ  มนัเป็นแสงเขา้ตาโยม  
เขา้ใจตรงน้ีไหม  แสงท่ีสะทอ้นจากตวัโยมเขา้ตาอาตมา  เม่ือตกสู่จอประสาทตา  มนัจะ
เกิดปฏิกิริยาเคมีใน Rod and Cone(เซลลป์ระสาทตา)  พูดแบบภาษาวิทยาศาสตร์หน่อย
นะ  แลว้มนัก็จะเกิดกระแสพลงังานข้ึน  กระแสประสาทตามเส้นประสาทไปสู่สมอง  
แลว้มนักจ็ะฟอร์มภาพข้ึนมา  ภาพข้ึนมาเป็นภาพเสมือนใหเ้ราเห็นว่า  น่ีคือตวัโยมอยา่ง
น้ีล่ะ  กเ็หมือนเอกซเรยค์อมพิวเตอร์น่ะ  เขา้ใจยงั  เพราะนั้นส่ิงท่ีเราเห็นน่ี  เราไม่ไดเ้ห็น
โยมเลย  มนัเป็นภาพเสมือนท่ีมนัเห็นในใจเฉย ๆ  เพราะนั้นพระพุทธเจา้ตรัสไว ้ รูปท่ี
เธอเห็นน่ะ  เธอก็ไม่ไดเ้ห็นไม่เคยเห็นดว้ย  ทีน้ีท่ีเราไปเดือดร้อนไปยินดียินร้ายกบัรูป
ขา้งนอกทั้งหมด  เพราะเราไม่เห็นแจง้ตรงน้ีใช่ไหม  เรายงัส าคญัว่า มนัมีรูปน้ีสวยรูปน้ี
ไม่สวย  น้ีเป็นอยา่งนั้นน้ีเป็นอยา่งน้ีถูกไหม  แต่เราไม่เห็นถึงขบวนการภายในวา่มนัไม่มี
รูปพวกน้ีเลย  จริงไหม  มนัเป็นภาพเสมือน  มนัเป็นรูปสัญญาในใจ  เพราะนั้นเราไม่เห็น
รูปขา้งนอก  เพราะนั้นในรูปฌาน  เม่ือจะข้ึนอรูปฌานตอ้งเพิกรูปไง  เพิกรูปคือเพิกรูป
สัญญา  รูปสัญญาเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปนะ  น่ี  เพราะฉะนั้นน่ีมนักไ็ม่ไดเ้ห็น  ท่ีเห็นมนั
เป็นกระแสประสาท  ทุกอยา่งมนัเป็นภาพเสมือนหมด  เพราะฉะนั้นความรู้ในใจ  ถา้เรา
เห็นแจง้  อยา่งเราคิดถึงคนน้ี  เรากเ็ป็นทุกขใ์จ  เขาท้ิงเราเรากเ็สียใจ  เพราะเราหลงอะไร  



หลงว่าคนน้ีมีอยูใ่นใจเราใช่ไหม  จริงไหม  ถูกไหม  แต่ถา้เราใชส้ติแยบคายเขา้ไปจริง ๆ  
ถามว่าตวัคนน้ีมีอยูใ่นใจเราจริงไหม  สมมติว่าผูห้ญิงคนหน่ึงรักผูช้ายมาก  ทุกขใ์จ  แต่
ตวัผูห้ญิงนั้นเลก็กว่าตวัผูช้าย  ถา้ตวัผูช้ายนั้นมีอยูใ่นใจผูห้ญิง  หนงัท่ีหุม้ตวัผูห้ญิงไวจ้ะ
หุ้มตวัผูช้ายไดห้มดไหม  เพราะตวัผูช้ายมนัใหญ่กว่า  อนัน้ีอาตมาให้ขอ้คิด  จริงไหม  
เพราะฉะนั้นท่ีเรารู้คือ ๑.เป็นภาพเสมือนในใจเราหมดน่ะ  น้ีเขาเรียกว่าอะไร  เขาเรียกว่า
สมมติมนัเกิดในใจ  ปรมตัถ์มนัเป็นแค่นามธรรมความรู้อนัหน่ึงเฉย ๆ  มนัไม่มีอยู่จริง  
เม่ือไม่มีอยูจ่ริงมนัจะมีความไปรักไปยนิดีไปยนิร้ายอะไรไหม  ถา้เราเห็นแจง้อยา่งน้ีชดั
แจง้จนประจกัษแ์ก่ใจเรา  มนัจะมีราคะโทสะไหม  เพราะอะไร  เพราะมนัไม่มีโมหะ  
เพราะเราไม่หลงรูปเสมือนภาพในใจ  เราไม่หลงภาพในใจเราเราก็ไม่หลงขา้งนอก  
เพราะเรารู้แลว้ว่าในใจเรามนัไม่มีภาพขา้งนอก  มนัไม่มีขา้งนอก  มนัเป็นภาพเสมือน  
เหตุนั้นจะทศันะใหฟั้งอีกนิดหน่ึง  เวลาโยมไปดูหนงั  โยมเห็นไหมเวลาแสงมนักระทบ
จอหนัง  โยมเคยเห็นไหม  แสงกระทบจอหนังแลว้มนัมีล าแสงถ่ายออกมา  มนัมีหนัง
สงครามอย่างน้ี  เวลามันรบกนั  ไฟมันไหม้จอหนังมันไหม้ไหม  รถถงัมันยิงตู้ม ๆ 
ระเบิดมนัมาลงหวัเราไหม  ไม่  อนันั้นคืออะไร  คือแสงกบัจอหนงัใช่ไหม  แต่ภาพท่ีเกิด
ทั้งหมดนั้นคืออะไร  นัน่ล่ะตวัสมมติ  ในใจเราเหมือนกนัอยา่งนั้นล่ะ  ตวัจริงมนัคือแค่
จอหนงักบัแสง  เพราะถา้เราเห็น ๒ ส่วนน้ี  วา่ภาพท่ีปรากฏเป็นแค่ภาพเสมือนภายนอก  
เพื่อส่ือภายนอก  แต่ตวัจริงมนัแค่อะไร  ความรู้อนัหน่ึงกบัใจท่ีมนัรู้อยูแ่ค่นั้น  ถา้เราเห็น
ตรงน้ีมนักแ็ยกสมมติปรมตัถ ์ เม่ือมนัไม่มี  เรากไ็ม่จ  าเป็นตอ้งไปหลง  ไปยนิดียนิร้ายกบั
สมมติตรงนั้น  เม่ือไม่ยนิดียนิร้ายสมมติตรงนั้น  เม่ือไม่หลงกเ็ลยไม่ยนิดียนิร้าย  ไม่ยนิดี
ยนิร้ายกไ็ม่มีอุปาทาน  ถูกไหม  มนัไม่หลงมนักไ็ม่มีอุปาทาน  มนักล็ะอุปาทานตั้งแต่ตน้  
ไม่ไดไ้ปตั้งใจละนะ  เหตุนั้นในพระอภิธรรมท่านจึงบอกมรรคมนัพน้เจตนา  พน้อยา่งน้ี
ต่างหาก  เราไม่ได้ไปละอะไรสักอย่าง  เราท าความเห็นให้มนัตรง  ให้มนัชอบต่อสัจ
ธรรม  เห็นสัจธรรมตรงนั้น  เม่ือเห็นตรงนั้น ความมืด  เม่ือแสงสว่างเกิดความมืดมนัก็
ไม่มี  เราไม่ได้ไปลบความมืด  แต่แสงสว่างมันไปแทนถูกไหม  นั้นเม่ือสัมมาทิฏฐิ  
ปัญญามนัเห็นแจง้ในใจเห็นสมมติปรมตัถต์รงน้ี  เม่ือมนัเห็นแลว้มนัไม่มีเป็นแค่สมมติ  
แลว้ยนิดียนิร้ายมนัจะมีไหม  เพราะมนัไม่มีความหลงไง  เม่ือไม่มีความหลงโลภะโทสะ
กไ็ม่มี  ความเป็นตวัตนในนั้นก็ไม่มี  ความพน้ทุกขก์็อยูต่รงนั้นน่ะ  วนัน้ีกแ็นะน าคร่าว 
ๆ  ให้ไปขบคิดพิจารณาดูว่าจริงไหม  ถา้จริงก็เอาไปประพฤติปฏิบติั  ท าสติสมาธิ  ท า



ตั้งแต่ต่ืนนอนถึงลงนอน  เผลอแลว้แลว้ไประลึกไดเ้อาใหม่  วา่งๆ กรู้็จกัหดัยกข้ึนมาวจิยั  
ถา้มีความทุกข์เกิด  ก็ยอ้นเขา้ไปดูในใจเรา  มนัทุกข์เพราะอะไร  เหตุมนัคืออะไร  เรา
หลงตรงไหน  ถา้เราเขา้ใจอยา่งน้ี  อริยสัจ ๔ กเ็ดินในจิตเราตลอด  วนัขา้งหนา้เราจะเห็น
คุณของพระศาสนา  เม่ือความพน้ทุกขม์นัมาเยอืน  กข็อยติุแต่เพียงเท่าน้ี.   


