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“นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพทุธสัสะ (๓จบ) 
สัพเพ ธมัมา อนตัตาติ  ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา” 

 ขอโอกาสพระเถรานุเถระ  เจริญพร  พุทธบริษทัทั้งหลาย  วนัน้ีเป็นโอกาสอีกวนั
หน่ึงท่ีอาตมาได้มาแสดงธรรมท่ีน่ีเป็นคร้ังท่ี ๒  คราวท่ีแลว้  ได้มาแสดงธรรมเร่ือง
การปฏิปัติบูชาต่อองคท่์านพระอาจารยส์นอง กตปุญโญ  การบูชาคุณของท่านเป็นส่ิงท่ี
พุทธบริษทัควรกระท า  บูชาท่ีเป็นผลเลิศ  ท่ีพระพุทธเจา้ท่านสรรเสริญคือปฏิปัติบูชา  
การประพฤติปฏิบติันั้น  ยงัพระสัทธรรมใหต้ั้งมัน่ในกายใจของเรานัน่เอง  อีกอยา่งหน่ึง
ก็เท่ากบัสนองคุณและปฏิปทาของท่าน  ท่ีท่านสมยัมีชีวิตอยู่ไดด้  าเนินมา  ไดพ้าเหล่า
พุทธบริษทัทั้งหลายประพฤติปฏิบติั  ก็เพื่อความรู้แจง้เห็นจริงในกายใจของเรานั่นเอง  
เป็นการสืบทอดอายพุระศาสนาลงในใจของเรา  หลวงปู่เทสก ์(เทสรังสี) ท่านเคยกล่าว
ไวว้่าศาสนาจะเจริญเส่ือมไม่ใช่ท่ีถาวรวตัถุ  ศาสนาจะเจริญหรือเส่ือมอยูท่ี่ใจของมนุษย์
เรานัน่เอง  ถา้เรามีการประพฤติปฏิบติัอยู ่ ท าให้ถูกตอ้ง  ให้ตรงต่อสัจธรรมค าสอนของ
พระผูมี้พระภาคเจา้  จนไดรู้้เห็นชัดแจง้ในสัทธรรมนั้น  ศาสนาก็เจริญในใจเรานั่นเอง  
เป็นการสืบอายพุระศาสนาท่ีตรงจุด  ทีน้ีบางคนกอ็าจจะสงสัยวา่  ท าไมตอ้งปฏิบติัธรรม  
เราไม่ใช่นักบวช  เราเป็นฆราวาส  เราไม่ตอ้งปฏิบติัธรรมไดไ้หม  มนัเป็นหน้าท่ีของ
นกับวช  ไม่ใช่หนา้ท่ีของฆราวาส  จะถูกหรือผิด  อนัน้ีอาตมาก็จะทศันะให้ฟัง  เหมือน
เราตอ้งท างาน  ทุกคนในท่ีน้ีเช่ือวา่คงจะเคยท างาน  ไม่ดา้นใดกด็า้นหน่ึงถา้ผูท่ี้มีอายแุลว้  
ส่วนนกัเรียนนกัศึกษากท็ างานในหนา้ท่ีการเรียนนัน่เอง  ทีน้ีเม่ือเราตอ้งท างาน  ถา้เราไม่
รู้เร่ืองงานนั้ น  แต่จ  าเป็นต้องท า  ถามว่าปัญหาจะเกิดไหม  พวกโยมลองพิจารณาดู  
ปัญหาย่อมเกิด  การท างานนั้นกจ็ะยากล าบาก  ความส าเร็จในงานนั้นกไ็ม่มี  ความทุกข์
ยากในกายในใจนั้น  ท่ีงานมนัไม่ส าเร็จตอ้งถูกให้กระท าก็จะเกิดข้ึน  ทีน้ีคนฉลาดท า
อยา่งไร  คนท่ีฉลาดเม่ือรู้ว่าตอ้งท างานในหนา้ท่ีนั้น  ก็จะตอ้งศึกษาให้รู้แจง้ในงานนั้น
จริงไหม  เม่ือเรารู้แจง้ในงานนั้นชัดแจง้แจ่มแจง้ในใจ  เม่ือตอ้งไปปฏิบติังานนั้น  การ
ท างานนั้นกไ็ม่ยาก  แลว้กไ็ม่มีปัญหาเกิด  หรือปัญหาเกิดกน็อ้ยจริงไหม  ทีน้ีในส่วนของ



เรา  ทุกคนท่ีเกิดมาในโลกน้ี  เปรียบเสมือนจะตอ้งถูกท างานตั้งแต่ต่ืนนอนถึงลงนอน  
หมายความว่าเราอยูก่บักายใจน้ีตั้งแต่ต่ืนนอนถึงลงนอน  เม่ือเราไม่รู้แจง้ความจริงของ
กายใจน้ี  มนัก็เหมือนเราตอ้งท างานแต่เราไม่รู้เร่ืองงาน  ปัญหาย่อมเกิดกบัเราจริงไหม  
ปัญหาท่ีเกิดกบัเรากคื็อความทุกขใ์จนัน่เอง  ความทุกขใ์จท่ีเกิดข้ึน  เกิดเพราะผลของการ
ท่ีเราไม่รู้แจง้ในเร่ืองกายใจ  เพราะเราถูกบงัคบัอยูต่ลอดเวลาใหต้อ้งท างาน  เพราะเราไม่
สามารถจะหนีจากกายใจน้ีได ้ เม่ือมีความรู้สึกต่ืนข้ึนมา  ตั้งแต่ต่ืนนอนถึงลงนอน  เราก็
อยู่กบัมนัตลอดจริงไหม  เม่ือเราไม่รู้แจง้  ความทุกขน์ั่นล่ะคือผล  คือปัญหานั่นเองมนั
เกิด  เหตุนั้นท าไมตอ้งปฏิบติัธรรม  กเ็พราะเราตอ้งท างาน  เราก็ตอ้งศึกษาให้รู้เร่ืองงาน
นั้นชดัแจง้  ปัญหาจึงจะไม่เกิด  ถา้เราเขา้ใจจุดน้ีประเด็นน้ี  การปฏิบติัธรรมจึงไม่ไดแ้ยก
ฆราวาสหรือนักบวช  ไม่ไดแ้ยกหญิงหรือชาย  ไม่ไดแ้ยกเด็กหรือผูใ้หญ่  ทุกคนอยู่กบั
กายใจน้ีหมด  เพราะฉะนั้ นทุกคนก็ต้องมีหน้าท่ีท่ีจะต้องศึกษาให้เข้าใจในกายใจ  
เพราะฉะนั้นการปฏิบติัธรรม  จึงไม่ไดแ้ยกนักบวชหรือฆราวาส  ไม่ไดแ้ยกหญิงหรือ
ชาย  ไม่ไดแ้ยกผูใ้หญ่หรือเด็ก  ทีน้ีการบรรลุธรรมนั้น  การจะเขา้ใจในธรรมะนั้น  ก็
ไม่ได้แยกหญิงชาย  นักบวชหรือฆราวาส  เด็กหรือผูใ้หญ่  ข้ึนกบัผูน้ั้ นปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม  ถา้ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม  ผูน้ั้นย่อมสามารถจะเขา้ใจและ
บรรลุธรรม  หรือเห็นแจง้ในธรรมนั้นเสมอเหมือนหมด  เพราะฉะนั้นธรรมะนั้นไม่ได้
เลือกหญิงเลือกชาย  เลือกนกับวช  เลือกฆราวาส  เลือกคนแก่  เลือกเด็ก  เสมอภาคหมด  
ข้ึนกบักรรมของเราท่ีปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมไหม  ถา้เราเขา้ใจดัง่น้ี  เราจะเขา้ใจอีก
อย่างว่า  การปฏิบติัธรรมไม่ใช่เร่ืองดี  แต่การปฏิบติัธรรมนั้นเป็นเร่ืองของความจ าเป็น
ของจิตใจนัน่เอง  เหมือนทางร่างกาย  สมยัอาตมาเป็นแพทย ์ ครูเขาก็สอน basic needs  
ความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน ๔ อยา่ง  คือปัจจยั ๔ นัน่เอง  ความจ าเป็นขั้นพื้นฐานคือปัจจยั ๔ 
นั้น  ท่ีอยู ่อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค  มนัจ าเป็นส าหรับกายน้ี  แต่ธรรมะนั้น  การ
ปฏิบติัธรรมนั้น  มนัจ าเป็นต่อจิตใจ  ค  าว่าจ  าเป็นมนัเกินค าว่าดี  ถา้ปฏิบติัธรรมเพราะดี  
ยงัเขา้ใจไม่ตรง  มนัเกินค าว่าดี  เพราะค าว่าจ  าเป็น  เหมือนลมหายใจเขา้ออก  เม่ือไม่
หายใจเขา้ไม่หายใจออก  ชีวิตน้ีอยูไ่ดไ้หม  เพราะนั้นลมหายใจเขา้ออกก็จ  าเป็นต่อชีวิต  
ธรรมะก็เช่นกนั  การปฏิบติัธรรมก็เช่นกนั  ถา้เราไม่ปฏิบติัธรรม  ไม่ให้เขา้ใจแจ่มแจง้
ในกายใจตนเอง  ความทุกข์ใจย่อมเป็นผลนั่นเอง  คือปัญหาเกิดนั่นเอง  เหตุนั้ นผูมี้
ปัญญาเม่ือเห็นดัง่น้ี  ท่านจึงสนใจ  มีฉนัทะความพอใจท่ีจะประพฤติปฏิบติัธรรม  ไม่ได้



ปฏิบติัธรรมเพราะคนมาชวนท าเพราะมนัดี  แต่ท่านปฏิบติัธรรมเพราะเห็นว่ามนัเป็น
ความจ าเป็น  เม่ือเราไม่ท าทุกขม์นัเกิด  เม่ือทุกขใ์จมนัเกิด  เราจะท าอยา่งไรท่ีจะออกจาก
ทุกขต์รงนั้นได ้ น่ี  ทุกคนเช่ือว่าในท่ีน้ีจะตอ้งเคยทุกขใ์จไม่มากกน็อ้ย  ตั้งแต่เกิดจนถึง
ปัจจุบนัน้ี  เช่ือว่าตอ้งมีทุกขใ์จทุกคน  ไม่มากกน็อ้ย  แต่ผูมี้ปัญญานั้นเม่ือมีความทุกขใ์จ
เกิดข้ึน  ท่านกพ็ิจารณา  อะไรเป็นเหตุแห่งความทุกขใ์จ  ทุกขใ์จนั้นจ าเป็นตอ้งเกิดไหม  
จ  าเป็นตอ้งมีไหม  แลว้ขณะท่ีทุกข์ใจนั้น  ความสุขสบายของกายของใจนั้นมนัมีไหม  
เม่ือไม่มี  แลว้การประพฤติปฏิบติัท่ีออกมาจากความทุกขใ์นใจ  อย่างบางคนก็ซึมเศร้า  
ทุกข์..หาทางไม่ออก  สุดทา้ยประพฤติปฏิบติัเป็นอย่างไร  ฆ่าตวัตาย  ท่ีเราเห็นในข่าว
ทั้งหลาย  อยา่งนั้นมนัเป็นประโยชน์ไหม  ต่อชีวิตเรา  ต่อเพื่อนมนุษย ์ ต่อสังคมนัน่เอง  
ผูมี้ปัญญาตอ้งหยบิส่ิงเหล่าน้ีข้ึนมาวจิยั  มาพินิจพิจารณา  ถา้เราเห็นดัง่น้ี  มนัเป็นส่ิงท่ีไม่
มีประโยชน์  แลว้มนัจ าเป็นตอ้งเกิดไหม  ถา้มนัไม่จ าเป็นตอ้งเกิด  อะไรเป็นเหตุใหเ้กิด
ทุกขใ์จ  น่ีเขาตอ้งสาวไป  ตอ้งพินิจพิจารณา  ถา้เราพินิจพิจารณาอยา่งน้ีบ่อย ๆ  สังเกต
สังกาในใจเราบ่อย ๆ  เราก็จะเห็นเหตุแห่งความทุกข์ใจ  ที น้ีทางโลกท่ีเราอยู่กัน  
ยกตวัอยา่งบางคนปะทะสังสรรคก์นั  จะเพื่อนหรือเป็นญาติสนิทมิตรสหาย  บางคร้ังพูด
กนัออกไป  ก็มีความขดัเคืองกนั  บางคนก็บอกว่า เขาว่าเรา  เขาท าให้เราทุกข์  เราก็มี
ความขดัเคืองมีความทุกข์ใจอยู่  ถามว่าความเขา้ใจน้ีถูกไหม  ถา้คนฉลาดข้ึนมาอีกนิด
หน่ึง  ก็จะถามว่าท าไมเราตอ้งไปขดัเคือง  ท าไมเราตอ้งไปทุกข ์ ความทุกขก์บัความสุข
เราจะเอาตรงไหน  น่ี  ทีน้ีบางคนกจ็ะแกปั้ญหา  เลิกคบมนั  บางคนก็จะแกปั้ญหา  ตอ้ง
หยดุปากเขา  มนักเ็ลยวุ่นวาย  เป็นเหตุท่ีเราเห็นในข่าวทั้งหลาย  ทีน้ีพระพุทธเจา้ตรัสไว ้ 
ไม่มีใครท าใหเ้ราทุกข ์ มีพระภิกษุรูปหน่ึงไปทูลถามพระผูมี้พระภาคเจา้วา่  ใครท าใหเ้รา
ทุกข ์ พระองค์ก็ตรัสตอบว่าไม่มี  ท่านก็ถามต่อว่า เราท าให้เราทุกข์ใช่ไหมพระเจา้ขา้  
พระองคก์ต็รัสตอบวา่ไม่มี  เขาท าใหเ้ราทุกขใ์ช่ไหมพระเจา้ขา้  พระองคก์ต็รัสตอบวา่ไม่
มี  อย่างนั้นทั้งเขาทั้งเราท าให้เราทุกขใ์ช่ไหมพระเจา้ขา้  พระองคก์็ตรัสตอบว่าไม่มี  น่ี  
เขาชักจะสงสัยแลว้พระภิกษุรูปน้ี  ก็เลยทูลถามพระองค์ยอ้นกลบัไปใหม่  ทุกข์มีจริง
ไหมพระเจา้ขา้  พระองคก์ต็รัสตอบว่ามี  อยา่งนั้นเม่ือทุกขมี์จริง  เม่ือขา้พระพุทธเจา้ทูล
ถามพระองคว์่า  ใครท าใหเ้ราทุกข ์ ท าไมพระองคจึ์งตรัสตอบว่าไม่มี  พระผูมี้พระภาค
เจา้จึงวิสัชนาตอบว่า เธอตั้งค  าถามเราตถาคตผิด  เธอตอ้งตั้งค  าถามเราว่า  อะไรเป็นเหตุ
เป็นปัจจยัให้ทุกขเ์กิด  มีไหมพระเจา้ขา้  ถา้เธอตั้งค  าถามเราตถาคตเช่นน้ี  เราตถาคตจะ



ตรัสตอบเธอว่ามี  ทีน้ีอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข ์ ท่านก็ตรัสตอบมาอีกว่า อวิชชาตณัหา
นัน่เอง  อวชิชากมี็การบรรยายไวใ้นต าราเป็นอวิชชา ๔ อวชิชา ๘   อวิชชา ๔ กมี็  ๑.การ
ไม่รู้จกัทุกข ์ ๒.ไม่รู้จกัสมุทยั  ๓.ไม่รู้จกัความดบัทุกข ์ ๔.ไม่รู้จกัขอ้ปฏิบติัถึงซ่ึงความ
ดบัทุกข ์ ทีน้ีถา้เพิ่มอีกให้มนัเป็น ๘   ขอ้ ๕.ไม่รู้จกัรูปนามในอดีต  ๖.ไม่รู้จกัรูปนามใน
อนาคต  ๗.ไม่รู้จกัรูปนามในอดีตในอนาคต  ๘.ไม่รู้จกัปฏิจจสมุปบาท  น่ี  อนัน้ีต  าราพูด  
ทีน้ีอาตมาจะยน่ยอ่สั้น ๆ   ตามความรู้ความเห็นอธิบายใหฟั้ง  อาตมากบ็อกว่า อวิชชาก็
คือการท่ีเราไม่รู้แจง้ความจริงในสภาวธรรม  ในรูปนามขนัธ์ ๕  ณ ปัจจุบนัตรงนั้น  เรา
ไม่รู้แจง้ความจริงตรงนั้น  การท่ีมนัไม่รู้แจง้ความจริงตรงนั้น  มนัก็เลยเรียกว่ามนัหลง
เกิด  เม่ือความหลงมนัเกิด  มนักคิ็ดผิด  มนักพ็ูดผิด  มนักท็  าผิด  เรียกว่าอกุศลกรรมทาง
กายวาจาใจ  เม่ือวชิชาเกิด  มนักคิ็ดถูก  มนักพ็ูดถูก  มนักท็  าถูก  เรียกวา่กศุลทางกายวาจา
ใจ  ทีน้ีท่ีว่าเราไม่รู้จกัความจริงในสภาวธรรมตรงนั้น  กย็กตวัอยา่งท่ีเม่ือก้ีน่ีท่ีพูดให้ฟัง  
เขามาว่าเรา  เขาท าให้เราทุกข ์ ถา้เราใชส้ติระลึกข้ึนมา  เวลาทุกขม์นัเกิดในใจเรา  ก็ใช้
สตินั้นน่ะก ากบัก าหนดลงท่ีใจเรานั่นเอง  ความทุกข์นั้นน่ะมนัมีอาการอย่างไร  มัน
เกิดข้ึนแลว้มนัดบัไหม  แต่ก่อนมนัมีไหม  ปัจจุบนัมนัท าไมมีอยู่  ท าไมตั้งอยู่  อนาคต
มนัจะอยู่ไดไ้หม  น่ีพิจารณามนัก่อน  แลว้ความทุกขน้ี์  ท่ีเกิดในใจเราน้ี  มนัเป็นตวัเรา
มนัเป็นของเราจริงไหม  มนัเกิดจากอะไร  พินิจพิจารณาลงไป  ทีน้ีท่ีว่าเขาว่าเรา  เขาท า
ใหเ้ราทุกข ์ ถามว่าเสียงนั้นน่ะมีตวัเขาไหม  น่ีเราตอ้งพิจารณาตรงน้ีก่อน  เสียงนั้นมีตวั
เราไหม  ถา้เราเรียนหลกัวิทยาศาสตร์เขากบ็อกอยูแ่ลว้  คล่ืนเสียงมนัอาศยัอากาศ  อากาศ
นั้นล่ะมนัเป็นตวัเราเป็นตวัเขาไหม  ถา้คิดแบบง่าย ๆ  ตวัเขาขนาดน้ี  ใหญ่อยา่งน้ี  หูเรา
เล็กนิดเดียว  มนัจะพุ่งเขา้มาในหูเราไดไ้หม  ถา้เขา้มาในหูเรา  ศีรษะเราเล็กกว่าตวัเขา  
มนัจะรับไดไ้หม  น่ีคิดแบบง่าย ๆ  พิจารณาแบบง่าย ๆ  ถา้มนัรับไม่ได ้ มนัก็ตอ้งเกิด
อะไรข้ึน  หัวมนัก็ตอ้งแตกเป็นเส่ียง ๆ ออก  ทีน้ีมนัแตกไหม  ไม่แตก  เม่ือมนัไม่แตก  
มนัก็ไม่มีเราไม่มีเขาในเสียงน่ี  จริงไหม  น่ีแค่น้ีจริงไหม  น่ีคือความจริงของเสียงนะ  
เสียงเป็นคล่ืนลม  เป็นธาตุลม  ไม่ใช่สัตวบุ์คคลตวัตนเราเขาเห็นยงั  ไม่มีเราไม่มีเขาใน
นั้น  เม่ือมากระทบหู  หูน่ีเราก็ยงัส าคญัว่าหูเราใช่ไหม  เด๋ียวจะพูดให้ฟังเร่ืองหูเรา  เม่ือ
เสียงนั้นมนัไม่มีเขาไม่มีเรา  กระทบหูมนัก็รู้ทางหูเกิดข้ึน  มนัก็เขา้สู่ในใจ  แลว้มนัจะ
เป็นตวัเราเป็นตวัเขาไดไ้หม  ถา้มนัไม่ได ้ แลว้จะบอกวา่  เขาท าใหเ้ราทุกขน่ี์มนัถูกไหม  
ถูกไหม  ท่ีเราเห็นเสียงนั้นเป็นเขาเป็นเราน่ะ  เรียกว่าเห็นผิดหรือเห็นถูก  ค  าว่าเห็นผิด  



เห็นผิดไม่ตรงตามความเป็นจริงท่ีมนัเป็นคล่ืนลม  มนัไม่ใช่เขาไม่ใช่เรา  ค  าว่าเห็นผิด
นั้นล่ะอวิชชามนัเกิดแลว้  มนัเกิดข้ึนมาแลว้  เม่ืออวิชชามนัเกิด  สติปัญญานั้นไม่แยบ
คาย  ไม่เห็นแจง้ในเสียงนั้นน่ะ  เม่ือไม่เห็นแจง้ในเสียงนั้น  กส็ าคญัว่าเป็นเขาเป็นเราถูก
ไหม  แล้วก็เลยทุกข์ข้ึนใช่ไหม  แล้วก็จะแก้ปัญหาต้องปิดปากมัน  จริงไหม  แล้ว
แกปั้ญหาถูกช่องถูกทางไหม  ไม่ถูกเห็นยงั  น่ี  ท่ีทุกขเ์พราะอะไร  ทุกขเ์พราะความหลง
เห็นยงั  หลงวา่เสียงนั้นมีเขามีเรา  ไม่เห็นความจริง  เหตุนั้นพระพุทธเจา้จึงตรัสไว ้  ไม่มี
ใครท าใหเ้ราทุกข ์ อวชิชานั้นเอง  ไล่ไปจนถึงนู่นน่ะ  อวชิชาท าใหเ้กิดสังขาร  สังขารท า
ให้เกิดวิญญาณจนถึงทุกขะโสกะปริเทวะนั้นน่ะ  ตวัความหลงไม่รู้จริงตรงนั้นน่ะ  ใน
สภาวธรรมขณะนั้ น  มันส าคญัผิดแลว้  ว่าเขาว่าเรามีใช่ไหม  มันเลยท าให้เกิดทุกข ์ 
ไม่ใช่เขาไม่ใช่เรา  ทีน้ีถา้เรามีสติปัญญาสาวไปอีก  ท าไมคนน้ีจึงพูดเช่นน้ี  น่ีสาวเขา้ไป
อีก  พินิจพิจารณาเขา้ไปอีก  ท าไมคนน้ีจึงพูดเช่นน้ี  เรากม็าพิจารณาอีกว่า ทุกคนท่ีเกิด
มานั้น  เอาตวัเราเป็นพยาน  เราเกิดมาอยูใ่นสังคมหน่ึงในครอบครัวหน่ึง  กมี็การเรียนรู้มี
การศึกษา  จากครอบครัวนั้นถูกไหม  จากโรงเรียนนั้น  เช่ือว่าในโลกน้ีไม่มีใครเรียน
โรงเรียนเดียวกนัหมด  จริงไหม  แมแ้ต่เรียนโรงเรียนเดียวกนัในคนละช่วงเวลา  ครูท่ี
สอนก็ไม่ไดเ้หมือนกนัหมด  จริงไหม  เพราะฉะนั้นความรู้ความเห็นของแต่ละคน  มนั
ย่อมแตกต่างกันจริงไหม  คนใดมีความรู้ความเห็นอย่างไร  เรียนรู้มาอย่างไร  ก็
แสดงออกซ่ึงความรู้ความเห็นท่ีตวัเองเรียนมา  หรือติดยดึมาจริงไหม  เพราะนั้นถา้เรา
สาวเขา้ไป  เม่ือเขามีความรู้ความเห็นอย่างน้ี  จะให้เขาเป็นมีความรู้ความเห็นอย่างอ่ืน  
จะให้พูดแบบอ่ืน  มนัเป็นไปไดไ้หม  เป็นไปไดไ้หมโยมว่า  ก็เป็นไปไม่ได ้ เพราะเขา
เรียนมาอยา่งน้ีเขารู้อยา่งน้ี  เหมือนแพทย ์ เม่ือเรียนแพทยม์าแลว้กรู้็เร่ืองการแพทย ์ กไ็ม่
รู้เร่ืองวิศวะ  วิศวะเรียนมาแลว้ก็รู้เร่ืองวิศวะ  แต่ไม่รู้การแพทย ์ จะรู้ก็งู ๆ ปลา ๆ จริง
ไหม  เพราะฉะนั้นถา้จะให้วิศวะไปรู้การแพทยห์มด  มนัก็เลยเป็นอฐานะ  เป็นส่ิงท่ี
เป็นไปไม่ไดย้กเวน้เขาไปเรียน  จริงไหม  ถา้เรารู้แจง้อย่างน้ี  เราก็เลยป่วยการท่ีจะไป
บงัคบัขา้งนอกใหเ้ป็นดัง่ใจเรา  เป็นดัง่ความรู้ความเห็นท่ีเราตอ้งการ  จริงไหม  ขา้งนอก
ยอ่มเป็นไปตามเหตุปัจจยัของเขา  ไม่ไดเ้ป็นไปตามเหตุปัจจยัความเห็นของเรา  จริงไหม  
เม่ือเรารู้อยา่งน้ี  เรากไ็ม่จ  าเป็นตอ้งไปบงัคบัขา้งนอกใหเ้ป็นดัง่ใจเรา  เขาจะเป็นอยา่งไร  
ก็ปล่อยให้เขาเป็นไปอย่างนั้นซะ  เราก็ไม่ทุกขจ์ริงไหม  ถา้เราจะไปบงัคบัขา้งนอกให้
เป็นดั่งใจตนเอง  ความทุกข์มนัก็เกิด  เพราะมนัเป็นไปไม่ได้  เม่ือไม่เป็นไปดั่งใจเรา  



ความไม่พอใจมนัก็เกิด  จริงไหม  มนัก็เลยเป็นทุกขใ์จ  ถา้เรารู้อยา่งน้ีเห็นอยา่งน้ี  กเ็ลย
ปล่อยซะ  ขา้งนอกจะเป็นอย่างไรกเ็ป็นเร่ืองของเขา  ขา้งในเรากรู้็แจง้  มนัไม่มีเขาไม่มี
เราในเสียง  เรากพ็ิจารณาความรู้ท่ีเกิดข้ึน  มนักรู้็จากเสียงกระทบหู  เกิดแลว้กด็บั  อยา่ง
อาตมาพูดอยู่น้ี  เสียงท่ีกระทบหูโยมก็เกิดดบัไปทุกค าพูดจริงไหม  เม่ือมนัดบัไปแลว้  
มนัไม่มี  มนักว็่างเปล่า  เม่ือมนัว่างเปล่า  สมควรไหมท่ีจะตามไปยนิดีตามไปยนิร้าย  ถา้
เรายงัตามไปยินดียินร้ายจะโทษใคร  ก็โทษตวัโง่ตวัหลงนั่นเอง  จริงไหม  ไม่ใช่เราอีก
นะ  ตวัโง่ตวัหลงกไ็ม่ใช่เรา  อยา่เอาเราเขา้ไปใส่มนัอีก  ตวัโง่ตวัหลงมนักมี็เหตุปัจจยัอีก  
เหตุปัจจยัคืออโยนิโสมนสิการ  น้ีพูดภาษาพระ  การไม่ไดพ้ินิจพิจารณา  ไม่ไดไ้ตร่ตรอง  
ไม่ใช้ธัมมวิจยะนั่นเอง  คือการวิจยัสภาวธรรมอรรถธรรมตรงนั้นให้แจ่มแจง้  ให้เห็น
จริงตามความเป็นจริงของส่ิงนั้น  มนักเ็ลยเป็นเหตุของความโง่ความหลงเกิด  เพราะนั้น
ตวัโง่ตวัหลงมนัก็เกิดจากเหตุปัจจยั  ส่ิงใดเกิดตามเหตุปัจจยั  ส่ิงนั้นเป็นอนัตตาหมด  
ไม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ตวัตนของเรา  ไม่ควรไปยนิดี  ไม่ควรไปยนิร้าย  เหตุนั้น
ในพระอภิธรรมท่านจึงกล่าวไว ้ เวลาอวิชชาเกิดท่านเรียกว่าอวิชชาธาตุ  เวลาวิชชาเกิด
ท่านเรียกวา่วชิชาธาตุ  เวลากามเกิดท่านเรียกกามธาตุ  เวลากามไม่เกิดท่านเรียกเนกขมัม
ธาตุ  เวลาโทสะเกิดท่านเรียกพยาบาทธาตุ  เวลาโทสะไม่เกิดท่านเรียกอพยาบาทธาตุ  
สังเกตไหมทุกค ามนัมีอะไรท่ีเหมือนกนั  โยมสังเกตไหม  ถา้ยงัสังเกตไม่ออกก็มีอยู่ ๒ 
ประเด็น  ๑.โยมนอนหลบัไม่ไดฟั้ง  ๒.มนัขาดสติ  ไม่ไดฟั้งแต่ละค าแต่ละประโยค  พอ
ขาดสติ  ความรู้ความเห็นตรงนั้นกไ็ม่ต่อเน่ือง  น้ีคืออุปการคุณ  สติเป็นธรรมท่ีมีอุปการะ
ไง  น่ี  เพราะฉะนั้นถา้เราพิจารณาอยา่งน้ี  ท่ีท่านกล่าวมนัมีอะไรท่ีเหมือนกนั  ค  าว่าธาตุ
เห็นยงั  ค  าว่าธาตุในความหมายในพระไตรปิฎก  ท่านกล่าวไวค้  าว่าธาตุคือสูญจากสัตว์
บุคคลตวัตนเราเขา  เป็นส่ิงหน่ึงส่ิงหน่ึงท่ีไม่ใช่อะไร  เขาเรียกบัญญัติว่าธาตุ  ทีน้ีจะ
ทศันะใหฟั้งอีกนิดหน่ึง  เหมือนกอ้นดินเหนียว  เวลากอ้นดินเหนียวนั้นไปป้ันเป็นงูเป็น
เสือ  พอเราเห็นงูเห็นเสือเราก็กลัวข้ึนใช่ไหม  พอเห็นเป็นเทวดาก็ชอบใจ  เห็นเป็น
มนุษยส์วยงามกช็อบใจใช่ไหม  เหมือนตุ๊กตาท่ีเขาขายกนัน่ะ  จริงไหม  น่ี  แต่เราไม่ได้
พิจารณา  ไม่ว่าเสือ  ไม่ว่างู  ไม่ว่าเทวดา  ไม่ว่ามนุษย ์ มนัคือกอ้นดินเหนียวเหมือนกนั
หมด  จริงไหม  น่ี  เพราะฉะนั้นถา้เราไปอยูต่รงกอ้นดินเหนียว  ค  าวา่มนุษย ์ ค  าวา่เทวดา  
ค  าว่าเสือ  ค  าว่างู  ก็เลยหมดความหมาย  แต่ถา้ไปอยู่ตรงเสือ  ตรงงู  ตรงมนุษย ์ ตรง
เทวดา  มนักเ็ลยมีค าวา่ยนิดีกบัยนิร้ายเกิด  จริงไหม  เลยไม่เห็นแจง้ว่า  ทั้งหมดน่ะมนัคือ



กอ้นดินเหนียว  ความรู้ความเห็นในใจเหมือนกนั  เขาเรียกว่าขนัธ์ ๕ มนัเกิด  ขนัธ์ ๕ 
นั้นมนัเป็นของกลาง  ท่านกล่าวไว ้ รูปังอนิจจงั  รูปังอนัตตา  เวทนาอนิจจา  เวทนา
อนัตตา  สัญญาอนิจจา  สัญญาอนัตตา  สังขาราอนิจจา  สังขาราอนัตตา  วิญญาณัง
อนิจจงั  วิญญาณังอนัตตา  พูดง่าย ๆ ก็คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  คงจะรู้
ความหมาย  เพราะท่ีวดัท่ีสังฆทานน้ีท่านแปลความหมายอยู ่ เป็นประโยชน์  เพราะการ
สวดมนต์ไม่รู้ความหมาย  ก็เลยประโยชน์ไม่เกิด  เราสวดมนต์เพื่อเจริญถึงพุทธคุณ
ธรรมคุณ  เพื่อใหรู้้ความหมาย  จะไดน้ าไปประพฤติปฏิบติัไดถู้กตอ้ง  น้ีเป็นคุณของการ
เจริญสวดมนตน์ัน่เอง  ถา้สวดโดยไม่รู้ความหมายไม่เขา้ใจ  สวดไปอยา่งนั้นเอง  เขาวา่ดี
กส็วดไป  มนักเ็ลยเป็นความหลงโดยไม่รู้ตวัไง  แต่ไม่ไดป้ระโยชน ์ เพราะการสวดมนต์
ใหรู้้พุทธพจน ์ แลว้น าไปประพฤติปฏิบติัใหถู้ก  ประโยชนม์นัจึงเกิดไง  เพราะฉะนั้นรูป  
เวทนา ความสุขทุกข์เฉย ๆ  สัญญาคือความจ า  สังขารคือความคิด  วิญญาณคือความรู้  
มนัไม่เท่ียง  มนัไม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ตวัตนของเรา  มนัไม่ใช่ของเราแลว้เป็น
ของใครล่ะ  มนัก็ของกลางนั่นเอง  ไม่มีของใครเป็นเจา้ของ  เม่ือไม่มีใครเป็นเจา้ของ  
กิเลสมนัก็ใช้ได้  อวิชชามนัใช้ได ้ สติปัญญาก็ใช้ได ้ เวลากิเลสมนัใช้  ท่านก็เรียกว่า
อะไร  กามธาตุ  พยาบาทธาตุ  อวิชชาธาตุ  เวลาสติปัญญามนัใชม้นัไม่มีความหลง  ท่าน
กเ็รียกวิชชาธาตุ  เนกขมัมธาตุ  อพยาบาทธาตุ  เพราะนั้นขนัธ์ ๕ มนัเป็นของกลาง  มนั
เกิดข้ึนแลว้ดบัไป  ไม่มีใครเป็นเจา้ของ  เพราะฉะนั้นเม่ือโลภโกรธหลงมนัเกิดในใจ  มนั
เผลอไปแลว้  มนัเกิดข้ึนในใจ  ก็ใชส้ตินั้นล่ะหยบิมนัข้ึนวิจยั  มนัก็เป็นของกลางไม่ใช่
ของเรา  ไม่ตอ้งเอาเราไปใส่ในมนั  ไม่ตอ้งเอามนัมาใส่ในเรา  ถา้สติปัญญาตรงนั้นผ่อง
แผว้  หยิบข้ึนวิจยัอย่างน้ี  มนัก็ไม่นอ้มเขา้ไปสู่โลภโกรธหลงนั้น  เม่ือมนัไม่น้อมไปสู่
โลภโกรธหลงนั้น  มนักห็มดความหมายนัน่เอง  เด๋ียวมนักด็บัไปตามหนา้ท่ีมนัน่ะ  มนัก็
เลยเป็นอิสระ  น่ี  เพราะฉะนั้นเวลาโลภโกรธหลงไม่เกิด  ก็เจริญท าสติสมาธิ  หัดวิจยั  
หดัพินิจพิจารณาสภาวธรรม  ท่ีมาสัมผสัทางตาหูจมูกล้ินกายใจ  อยา่งท่ีพูดใหฟั้งน่ี  ท่ียก
เสียงเป็นตวัอย่าง  พินิจพิจารณา  ทีน้ีบางคนความเพียรมนัอาจจะยงัไม่แน่วแน่  ยงัไม่
ต่อเน่ือง  ก็ตอ้งสอนมนัอีก  ตอ้งเตือนตวัเองอีก  เราปรารถนาความทุกข์หรือความสุข  
ความสุขตวัน้ีไม่ใช่สุขเวทนา  ความสุขตวัน้ีหมายถึงความไม่ทุกข ์ เราปรารถนาความ
ทุกขห์รือความไม่ทุกขเ์อา้ง่าย ๆ  ถา้เราปรารถนาความทุกข ์ กไ็ม่ตอ้งท าอะไร  ปล่อยมนั
ไปตามท่ีมนัเป็น  ถูกไหม  ถา้เราปรารถนาความไม่ทุกข ์ กต็อ้งหัดพินิจพิจารณา  ฝึกสติ  



ฝึกสมาธิ  ให้ตั้งมัน่อยู่ท่ีกายใจ  ฝึกสติให้ตั้งมัน่อยู่ท่ีกายใจ  แลว้ก็หัดสังเกตสังกา  หัด
พินิจพิจารณา  ส่ิงท่ีมนัมาสัมผสัทางตาหูจมูกล้ินกายใจ  โดยเฉพาะเม่ือมนัสัมผสัแลว้มนั
มีความทุกขเ์กิด  ถา้มีความทุกขเ์กิด  แสดงว่าตอ้งมีความหลงเกิด  คล่ีคลายมนั  หามนัให้
เจอ  เม่ือเจอแลว้  ความทุกขม์นัก็ดบัไปดว้ยกนันัน่เอง  ถา้บ่อยคร้ังเขา้จนช านาญ  มนัก็
ละเอียดไปเอง  ท าใหส้ม ่าเสมอ  ถา้มนัเกียจคร้านข้ึน กพ็ิจารณาอีก   ยกความเกียจคร้าน
ข้ึนวิจยั  เกียจคร้านนัน่น่ะมนัมีเรามีเขาไหม  จริงไหม  แต่ก่อนมนัอยู่ไหม  ปัจจุบนัมนั
ตั้งอยู ่ แลว้อนาคตมนัอยูไ่หม  เรากอ็าศยัอดีตนั้นเป็นพยานยอ้นพิจารณาดู  มนัเคยเกียจ
คร้านข้ึนมา  แลว้มนัอยูต่ลอดเวลาไหม  เม่ือมนัไม่อยูต่ลอดเวลา  มนัเกิดมนัดบัได ้ แลว้
มนัจะเป็นตวัเราเป็นของเราไดอ้ยา่งไร  น่ี  ถา้เห็นอยา่งน้ีสติสัมปชญัญะสมาธิจะตั้งมัน่  
เม่ือตั้ งมัน่มนัก็ไม่น้อมลงไปเกียจคร้าน  เม่ือไม่น้อมไปเกียจคร้าน  มนัก็เลยประพฤติ
ปฏิบติัขยนัอยู่ในตวันั่นเอง  สมมติว่าขยนั  น่ีวิธีแกเ้กียจคร้าน  ท่านจึงกล่าวไว ้ อย่าง
นิวรณ์  ท่ีพระโมคคลัลานะเคยทูลถามพระพุทธเจา้  เม่ือความง่วงมนัเกิด  ท าอยา่งไรพระ
เจา้ขา้  พระองค์ก็ให้ตรึกถึงตรงนั้นให้มาก  ค  าว่าตรึกถึงตรงนั้นก็ตอ้งแยกมนันั่นเอง  
ความง่วงมนักเ็ป็นความรู้เป็นสภาวธรรมอนัหน่ึง  ไม่ตอ้งเอาเราเขา้ไปในมนั  ไม่ตอ้งเอา
มนัมาใส่เรา  ถา้สติสัมปชัญญะแยกกนัออกเม่ือไร  ตามนัสว่างเอง  ลองไปท าดูนะอย่า
เพิ่งเช่ือ  อย่าเพิ่งเช่ือลองไปท าดู  เพราะฉะนั้นโลภโกรธหลงเป็นส่วนเกิน  ไม่จ  าเป็นท่ี
จะตอ้งตามมนั  ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งน้อมไปตามมนั  ใชส้ติปัญญาหยิบมนัข้ึนวิจยัตลอด  
ดงัตวัอย่างท่ีพูดให้ฟัง  ทีน้ียอ้นเขา้มาหน่อย  การประพฤติปฏิบติัในสติปัฏฐาน ๔ นั้น  
ท่านเร่ิมตน้ดว้ยกายก่อน  ท าไมถึงเร่ิมตน้ดว้ยกายก่อน  เพราะกายเป็นของหยาบ  เป็น
ของท่ีเป็นฐานของทุกอยา่งท่ีมนัจะเกิด  มนุษยเ์กิดเพราะกาม  กามมนัอาศยักาย  น่ี  นั้น
ถา้จะไม่เกิดก็ตอ้งพิจารณากายมนัให้มาก  หาความจริงมนัก่อน  ถา้ไดฐ้านกายเม่ือไร  
มนัจะเป็นก าลงัท่ีจะต่อเน่ืองข้ึนไปสู่ชั้นสูง  เอากายน้ีมาพิจารณา  ถา้สติสมาธิมนัว่าง ๆ  
ไม่ตอ้งไปเจริญสมาธิท าอะไร  ตั้งยกมนัข้ึนวิจยัเลย  ไม่ตอ้งไปสนใจความสงบ  ยกมนั
ข้ึนวิจยั  หาความจริงมนัคืออะไร  แต่ถา้จะท าความสงบ  ก็ไม่ตอ้งไปวิจยั  มุ่งลงให้สติ
มนัต่อเน่ืองในกรรมฐานนั้น  ถา้จะวิจยักไ็ม่ตอ้งไปลงัเลไปสนใจเร่ืองความสงบ  เอาสติ
สมาธิตรงนั้นทุ่มลงตรงนั้นเลย  ทีน้ีกายมนัมาจากไหนล่ะ  อาตมาพูดใหญ้าติโยมฟังเร่ือย  
เวลากายมนัเกิดน่ีมนัเกิดไดอ้ย่างไร  เราทุกคนน่าจะเขา้ใจ   ทุกคนคงเกิดจากมารดาทุก
คนจริงไหม  ทีน้ีมนุษยจ์ะเกิดได ้ เกิดไดอ้ย่างไร  กต็อ้งอาศยัอสุจิกบัไข่ของพ่อของแม่



จริงไหม  เม่ือมนัผสมกนัข้ึนมา  จากเซลล ์๒ เซลลเ์ป็น ๑ เซลล ์ แลว้เขา้ไปอยูใ่นมดลูก
แม่  แตกตวัข้ึนไปจนเป็นตวัอ่อน  อาศยัอาหารคาวหวานไปเล้ียงเด็กอ่อนทางรกใช่ไหม  
ผ่านเลือดแม่ไป  ไปสู่รก  น่ี  เม่ือคลอดออกมาก็อาศยันมแม่ นมววั นมแพะแลว้แต่จะ
เล้ียง  เม่ือโตข้ึนกอ็าศยัอาหารคาวหวานจริงไหม  ทีน้ีเซลล ์๑ เซลลน่ี์มนัเป็นอะไร  พวก
เราเกิดในยุคน้ีวิทยาศาสตร์มนัเจริญ  เซลล์แต่ละเซลล์ก็รู้อยู่แลว้  ผนังเซลล์มนัก็เป็น
ไขมนัเป็นส่วนประกอบ  ดีเอน็เอมนักเ็ป็นกรดอะมิโนคือโปรตีนเป็นส่วนประกอบ  ใช่
ไหม  มนัประกอบถา้พูดโดยสรุปกคื็ออาหาร ๕ หมู่นัน่เอง  อยูใ่นเซลลน์ั้น  เพราะนั้นถา้
พูดแบบภาษาพระ  เซลลน์ั้นกคื็อธาตุนัน่เอง  กคื็ออาหาร ๕ หมู่นัน่เอง  ทีน้ีอาหาร ๕ หมู่
น่ี  ยกตวัอยา่งใหฟั้งง่าย ๆ  อยา่งขา้วเมด็หน่ึงน่ีมนัเกิดจากอะไร  เวลาตน้ขา้วมนัเกิดมนั
อาศัยน ้ าไหม   มันอาศัย ปุ๋ ยไหม   ปุ๋ ยนั่น ล่ะธาตุ ดิน   น ้ ามันธาตุน ้ า   มันอาศัย
คาร์บอนไดออกไซดไ์ปสังเคราะห์แสงไหม  นัน่ล่ะธาตุลม  มนัอาศยัแสงแดดไหม  นัน่
ล่ะธาตุไฟ  เพราะนั้นอาหารน่ะมนัคือธาตุทั้ง ๔ นัน่เอง  จริงไหม  แลว้ธาตุทั้ง ๔ น้ีมนั
เป็นของใคร  แสงแดดมนัเป็นของใคร  มนักข็องโลกของจกัรวาลอยูน่ี่ถูกไหม  แต่ท่ีเรา
ไม่แจง้เพราะสมมติกรรมสิทธ์ิตวัน้ีมนับงั  ตอ้งไปพิจารณาอีกทีนะตรงน้ี  ทีน้ีเม่ือเรา
พิจารณาอยา่งน้ีอาหารน่ะ  มนัมาจากธาตุทั้ง ๔ มนัเป็นของประจ าโลก  เม่ือมาเป็นเซลล์
เน้ือเซลล์หนังเรา  มนัจะเป็นของเราจริงไหม  มนัจริงโดยสมมติกรรมสิทธ์ิ  แต่โดย
สภาวธรรมตรงนั้น  มนัเป็นของโลกชัด ๆ  ไม่ใช่ของเรา  เรายงัไม่เกิดมนัก็มีไหม  เรา
เกิดมนัก็มีไหม  เราตายไปแลว้มนัก็ยงัมีไหม  แลว้ท าไมเอาไปดว้ยไม่ได ้ ก็เพราะมนั
ไม่ใช่ของเรานั่นเอง  น่ีพิจารณา  แลว้ในรูปนั้น  ตั้งแต่เกิดจนโตข้ึนมา  มนัก็เปล่ียนรูป
เปล่ียนร่าง  ถูกไหม  พอแก่เฒ่าไปมนักเ็ปล่ียนไปอีก  แลว้กล็งโลงมนักเ็ปล่ียนอีกใช่ไหม  
เผาเป็นเถา้ถ่านอีก  กคื็นสู่โลกหมด  แลว้จะเป็นของเราไดไ้หม  น่ีโยมว่าของเราไดไ้หม  
น่ีพินิจพิจารณาบ่อย ๆ  ว่าง ๆ หยิบมนัข้ึนวิจยั  เราไม่ไดส้ร้างส่ิงเหล่าน้ี  ส่ิงเหล่าน้ีมนัมี
อยู่แลว้ในโลก  มนัเป็นความจริงท่ีมีอยู่ในแขนงของรูป  จริงไหม  แต่เม่ือเราไม่หยิบ
ข้ึนมาวจิยัมาพินิจพิจารณา  มนัจึงไม่เห็นไง  เม่ือไม่เห็นอวชิชามนักค็รอบง าในรูปได ้ ถา้
เห็นแจง้ชดัแจง้พิจารณาจนมนัเขา้ไปสู่ในใจ  มนัถอนสมมติบญัญติัในใจตรงนั้นออกไป
ได ้ มนัก็ไม่หลงในรูปนั้น  ตอ้งอาศยัการพินิจพิจารณาบ่อย ๆ เนือง ๆ  อาศยัแยบคาย
ของแต่ละคน แต่ละรูป แต่ละนาม  ท่ีจะไปประพฤติปฏิบติั  น่ี  ถา้เราพิจารณาอย่างน้ี
บ่อย ๆ  เราก็จะเห็นแลว้รูปมนัไม่ใช่ของเรา  เม่ือมนัไม่ใช่ของเรา  เวลาเจ็บนั่นปวดน่ี  



อนัน้ีพูดถึงเวทนาทางกายนะ  เวทนาทางกายเหล่าน้ีจะเป็นของเราไหม  ใช่ตวัเราจริง
ไหม  มนัของโลกชดั ๆ เลย  ของรูปนัน่เอง  จริงไหม  เพราะฉะนั้นเวลามีอุบติัเหตุท่ีเทา้
อย่างน้ี  หมอเขาจะเยบ็แผลอย่างน้ี  เขาฉีดยาชาแลว้เยบ็แลว้มนัไม่เจ็บเห็นไหม  น่ีมนั
เป็นเร่ืองของรูป  รูปก็ไม่ใช่ของเรา  เวทนาน้ีจะเป็นของเราจริงไหม  ก็ไม่จริง  มนัเป็น
ของรูปชัด ๆ  เพราะฉะนั้นเราไม่แยบคาย  เวลาปวดก็เลยว่ากูปวด  พอกูปวดมนัก็เลย
หงุดหงิดไม่พอใจ  ท่านเลยกล่าวไว ้ เม่ือทุกขเวทนาเกิด  ปฏิฆานุสัยตามนอนเน่ือง  
อนุสัยตวัน้ีมนัเกิด  เกิดเพราะมนัเคยชิน  มนัอยู่กบัเวทนาไม่รู้ก่ีภพก่ีชาติ  ถา้ระลึกชาติ
ไม่ไดก้็ไม่ตอ้งพูด  เอาแค่ปัจจุบนัชาติ  เวลามนัอยู่กบัเวทนา  มนัปวดมนัก็ว่ากูปวดจริง
ไหม  มนัวา่เราปวดจริงไหม  น่ี   แลว้มนักจ็ะหงุดหงิด  ไม่สบายใจตามมาจริงไหม  น่ีมนั
เร็วมาก  เพราะมนัเคยชิน  เคยชินบ่อย ๆ  เพราะมนัไม่ไดพ้ิจารณาหาความจริงของตรงน้ี  
มนัก็เลยเป็นอนุสัยครอบง าได ้ ทีน้ีเราจะลา้งมนัอย่างไร  ก็ยอ้นศรมนัยอ้นเกล็ดมนั  ก็
หยบิเวทนาน้ีมาวิจยับ่อย ๆ  มนัมาจากไหน  มนัเกิดจากอะไร  มนัมาจากอะไร  แลว้มนั
อยู่ไหม  แลว้มนัดบัไหม  น่ีพินิจพิจารณาแยบคายมนัตามความเป็นจริง  ไม่ใช่ไปปรุง
แต่งข้ึนนะ  พิจารณาตามเหตุผลความจริงของมันน่ะ  น่ีเราพิจารณาไป  ก็จะเห็นว่า
เวทนาน้ีมนัเกิดแลว้ก็ดบั  มนัไม่เท่ียง  มนัเป็นอนัตตา  อย่างท่ีเราสวดมนต์ท าวตัรเช้า  
จริงไหม  ไม่ใช่ของเราอีก  มันของกายของโลกนั่นเอง  น่ี  ทีน้ีตวัสัญญาคือความจ า  
สังขารคือความคิด  ตวัวิญญาณคือความรู้  วิญญาณนั้นเกิดได้อย่างไร  มนัก็อาศยัรูป
กระทบตา  แสงนั่นเองกระทบตา  จริงไหม  รู้ทางตาเกิด  เสียงกระทบหู  รู้ทางหูเกิด  
กล่ินกระทบจมูก  รู้ทางจมูกเกิด  รสกระทบล้ิน  รู้ทางล้ินเกิด  เยน็ร้อนอ่อนแข็งกระทบ
กาย  รู้ทางกายเกิด  แมแ้ต่คิดนึกธรรมารมณ์กระทบใจ  กรู้็ทางใจเกิด  เม่ือมนัรู้แลว้  มนั
เขา้ไปสู่ใจหมด  เม่ือมนัเขา้สู่ใจ  มนักเ็กิดขบวนการอะไรเกิดข้ึน  มนักจ็  า  มนัจ าแลว้มนั
กม็าคิด  คิดตามกฎเกณฑท่ี์มนัเรียนรู้มา  โยมลองสังเกตตวัเองดู  เวลาเราคิดอะไรข้ึนมา
น่ี  มนัตอ้งเคยรู้มาก่อน  หรือมนัตอ้งมีกฎเกณฑ์ท่ีมนัรู้มาก่อน  เหมือนเราบวกลบคูณ
หารเลข  ถา้เราไม่เคยเรียนสูตรบวกลบคูณหารเลข  มนัจะบวกลบคูณหารเลขตามสูตร
นั้นไหม  ไม่เป็นเห็นยงั  น่ี  เพราะฉะนั้นสังเกตให้ดี  เพราะนั้นความรู้มนัเกิดจากรูป
กระทบตา  เสียงกระทบกับหู  กล่ินกระทบจมูก  รสกระทบล้ิน  เย็นร้อนอ่อนแข็ง
กระทบกาย  แมแ้ต่คิดนึกธรรมารมณ์น่ีมนักระทบใจ  เพราะนั้นการกระทบตรงน้ีมนัรู้
ข้ึนมนัก็จ  า  จ  ามนัก็ไปคิด  คิดไปตามกฎเกณฑ์ทั้งหมดท่ีมนัเรียนรู้มา  เพราะนั้นถา้มนั



เรียนรู้มาผิด  มนักคิ็ดผิด  มนัเรียนรู้มาถูก  มนักคิ็ดถูก  จริงไหม  น่ี  เพราะฉะนั้นความรู้
น้ีมนัมาจากไหน  กม็าจากรูปกระทบตา  รูปเรากพ็ูดใหฟั้งแลว้  มนัเป็นธาตุทั้ง ๔  เสียงก็
เป็นธาตุลม  ตาหูจมูกล้ินกายเป็นธาตุทั้ง ๔  เป็นของโลก  ไม่ใช่ของเรา  จริงไหม  ท่ีไล่
ใหฟั้งตั้งแต่เกิดไง  น่ี  เม่ือมนัไม่ใช่ของเรา  รูปรสกล่ินเสียงสัมผสั  มนัมาสัมผสั  มนัเป็น
ธาตุ  มนักไ็ม่ใช่ของเรา  เม่ือไม่ใช่ของเรา  ความรู้ท่ีเกิดนั้นจะเป็นของเราไหม  เป็นตวัเรา
จริงไหม  กไ็ม่จริงนัน่เอง  เม่ือไม่จริง  กป่็วยการท่ีจะไปหลอกตวัเอง  ว่าความรู้ทางตาหู
จมูกล้ินกายเป็นของเรา  เม่ือความรู้ไม่ใช่ของเรา  ความจ าท่ีเกิดตามขบวนการแห่งการรู้
ข้ึนมา  มนัจะเป็นของเราไหม  มนักไ็ม่ใช่อีก  เม่ือไม่ใช่  ความคิดท่ีตามกฎเกณฑ์นั้นจะ
เป็นตวัเราเป็นของเราไหม  ก็ไม่ใช่อีก  เม่ือไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตวัเรา  กป่็วยการท่ีจะตาม
มนัไป  ป่วยการท่ีจะไปยินดี  ป่วยการท่ีจะไปยินร้าย  ป่วยการท่ีจะไปทุกขก์บัมนั  น่ีถา้
เราเห็นแจง้อย่างน้ีในตาหูจมูกล้ินกายใจ  ชัดแจง้ในใจเราตลอดเวลา  ความหลงมนัก็
ตั้งอยูไ่ม่ได ้ ความหลงตั้งอยู่ไม่ได ้ ความทุกขก์เ็กิดไม่ไดน้ัน่เอง  น่ี  เพราะฉะนั้นใครท่ี
ปรารถนาไม่ทุกข ์ ก็ตอ้งหัดมาพินิจพิจารณาฝึกสติให้มาก  สติไม่ใช่ฝึกแค่เดินจงกรม  
นัง่สมาธิ  สตินั้นฝึกตั้งแต่ต่ืนนอนถึงลงนอน  ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๔  ท่านกล่าว
ไวห้ลายหัวขอ้  อย่างเช่นอานาปานสติ  ก าหนดสติระลึกรู้ลมหายใจเขา้ออก  อนัน้ีเป็น
อย่างหน่ึง  อิริยาบถปัพพะ  ก าหนดยืนเดินนั่งนอน  สัมปชัญญปัพพะ  ท่านกล่าวไว ้ 
ภิกษุทั้งหลาย  เธอจงท าความรู้สึกตวัทัว่พร้อม  จะเดินหนา้ถอยหลงั  คูเ้หยียด  นุ่งสบง
ทรงจีวร  กินด่ืมท าพูดคิด  อุจจาระปัสสาวะ  ใหมี้สตินัน่เอง  โดยสรุปกคื็อมีสติตั้งแต่ต่ืน
นอนถึงลงนอน  ทุกอิริยาบถ  แต่มนัมีเคล็ดลบัตรงน้ีนะ  เวลาประพฤติปฏิบติักิเลสมนัก็
จะหลอกอีก  มนัจะเอาเราเขา้ไปประพฤติปฏิบติั  เวลามนัเอาเราเขา้ไปประพฤติปฏิบติั  
มนักจ็ะเครียด  ปวดหวัข้ึน  เคยเป็นไหม  เหตุนั้นการเจริญสตินั้น  เราตอ้งสอนตนเอง  ท่ี
เราปฏิบติัธรรมทั้งหมด  เราไม่ไดป้ฏิบติัธรรมเพื่อยึดถือ  เราปฏิบติัธรรมเพื่อให้รู้แจง้
ความจริงของสภาวธรรมตรงนั้น  ผลคือความปล่อยวางมนัตามมา  เหตุนั้นเวลาระลึกได้
กท็  าไป  เผลอแลว้แลว้ไประลึกไดท้ าใหม่  ท ามนัไปอยา่งน้ีเด๋ียวมนัก็เติมเตม็เอง  ไม่ใช่
จะตอ้งท าให้ทุกกา้ว  พอทุกกา้วมนัเลยเอาเราเขา้ไปท า  พอเอาเราเขา้ไปท ามนักเ็ลยหลง
เกิด   เพราะสภาวธรรมมนัไม่ใช่เราไม่ใช่เขา  น่ี  เพราะฉะนั้นท าอะไรท าเบา ๆ  สังเกต
มนั  เผลอแลว้แลว้ไประลึกไดท้ าใหม่  ท าใหส้ม ่าเสมอ  ไม่ตอ้งท าอุกฤษฏ ์ ค  าว่าอุกฤษฏ ์ 
ถา้เกินพอดีมนักไ็ม่ไดผ้ล  เหมือนพระโสณะ  เดินจงกรมจนเทา้แตก  ท่านกพ็ิจารณาว่า



ความเพียรท่านน้ีอุกฤษฏ์  ไม่มีใครจะเสมอเหมือนแลว้  ท่านท าแลว้ก็ไม่บรรลุธรรม  
แสดงว่ามรรคผลนิพพานไร้แก่นสาร  ไม่มี  ท่านคงหมดวาสนา  ท่านไปสึก  ลาสิกขา
ดีกว่า  พระพุทธเจา้ท่านรู้วารจิต  ท่านก็ไปโปรด  ท่านก็จึงถามว่าโสณะ  สมยัฆราวาส
เธอเคยเล่นพิณไหม  เคยพระเจา้ขา้  กลู็กคนพวกมีเงิน  เขากเ็ล่นพวกน้ีอยู ่ กจึ็งถามข้ึนมา
ว่า  เวลาพิณมนัตึงมาก  เธอเล่นแลว้เป็นไง  มนัก็ขาดพระเจา้ขา้  มนัหย่อนมาก  มนัก็
เสียงไม่ไพเราะพระเจา้ขา้  แลว้ถา้มนัพอดี  มนัก็เสียงไพเราะดีพระเจา้ขา้  พระผูมี้พระ
ภาคเจา้จึงตรัสไว ้ โสณะเธอจงปฏิบติัธรรมเหมือนเธอเล่นพิณเถิด  ท่านกเ็ขา้ใจ  เหตุนั้น
ในการแสดงธรรมคร้ังแรก  ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร  พระพุทธเจา้ไดแ้สดงส่วนสุด ๒ ท่ี
บรรพชิตไม่ควรเสพ  น่ี  ถา้พูดแบบง่าย ๆ  กท็างตึงกบัทางมนัหยอ่น  ทางกามกบัทางท า
ใหต้วัเองล าบาก  ท่านแสดงถึงมชัฌิมาปฏิปทา  ทางสายกลาง  ทางสายกลางท่านบญัญติั
อีก  ค  าว่าสายกลางบญัญติัออกคืออะไร  คือมรรคองค์ ๘  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกปัปะ  
สัมมาวาจา  สัมมากมัมนัตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  น่ีท่าน
แสดงออก  ทีน้ีบางพระสูตรในพระไตรปิฎกท่านกล่าวแค่มรรค ๕  คือ สัมมาทิฏฐิ  
สัมมาสังกปัปะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  ท่านท าไมถึงกล่าวแค่ ๕  ท่าน
กล่าว ๕ ก็คือ ๘ นัน่เอง  เพราะกายกรรม วจีกรรม มาจากมโนกรรม  เม่ือมโนกรรมคุม
ได้เป็นกุศล  ด้วยสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  
กายกรรมวจีกรรมก็เป็นกุศลน่ะ  เพราะฉะนั้ นพูด ๕ เท่ากับพูด ๘  สัมมาวาจา  
สัมมากมัมนัตะ  สัมมาอาชีวะ  น้ีคือกายกรรมวจีกรรมนัน่เอง  เพราะฉะนั้นการอบรมจิต  
ฝึกฝนอบรมจิตเม่ือไดแ้ลว้  กรรมทั้ง ๓ คือกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมมนัก็ถูกตอ้ง
นัน่เอง  เหตุนั้นใหเ้ราเขา้ใจใหถู้ก  ท่านแสดงธรรมคร้ังแรกสุดคือมชัฌิมาปฏิปทา  ทีน้ีถา้
พูด ๘  มนักอ็าจจะจ าล าบากหน่อย  อาตมากบ็อกพูดง่าย ๆ  พูดขอ้เดียว  มชัฌิมาปฏิปทา
หมายความว่า  เราประพฤติปฏิบติัให้ตรงต่อเหตุปัจจยัสภาวธรรม ณ ขณะนั้นนั่นเอง  
นัน่ล่ะคือตวัมชัฌิมาปฏิปทา  ถา้อธิบายอีกนิดหน่ึง  การท่ีจะประพฤติปฏิบติัให้ตรงต่อ
เหตุปัจจยัพอดีต่อเหตุปัจจยันั้น  มนัตอ้งอาศยัสัมมาทิฏฐิจริงไหม  คือความเห็นชอบคือ
ตวัปัญญานัน่เอง  เม่ือตวัปัญญามนัเกิดมนัอ่านเหตุปัจจยันั้นออก  มนัจึงด าริท่ีจะกระท า
ออกมาตรงใช่ไหม  มนัจึงพูด จึงกระท าไดต้รง  เพราะฉะนั้นเม่ือเราท าตรงตามเหตุปัจจยั
นัน่เอง  ตามสภาวธรรมนัน่เอง  นัน่ล่ะคือมชัฌิมาปฏิปทานัน่เอง  น่ีอนัน้ียน่ง่าย ๆ   ๘ ขอ้ 
ย่นลงเหลือ ๑  ตอ้งใช้สติปัญญาวิจยัอยู่ตรงนั้น  พินิจพิจารณาอยู่ตรงนั้น  การปฏิบัติ



ธรรมเราฝึกสติเพื่อให้สตินั้นมาตั้งมัน่ท่ีกายท่ีใจ  หรือท่ีตาหูจมูกล้ินกายใจ  ฝึกสมาธิ
เพื่อใหม้นัมาตั้งมัน่ท่ีกายท่ีใจ  หรือท่ีตาหูจมูกล้ินกายใจนัน่เอง  เม่ือสติสมาธิตั้งมัน่ท่ีตาหู
จมูกล้ินกายใจแลว้  ส่ิงใดมากระทบ  มีผสัสะเกิดข้ึนเม่ือไร  เม่ือมนัยงัมีความหลง  มนั
ยอ่มแสดงความทุกขอ์อกมา  จริงไหม  เม่ือมนัแสดงความทุกขอ์อกมา  สติสมาธิท่ีฝึกไว้
แลว้  สังเกตสังกาอยู่  มนัย่อมเห็นตวัทุกข์  ย่อมสาวไปหาอะไรเป็นเหตุให้ทุกข์  มนัก็
ยอ้นไปพินิจพิจารณา  ยอ้นพิจารณาอะไรเป็นเหตุ  เม่ือมนัยอ้นพิจารณาหาเหตุหาผล  มนั
เห็นเหตุแลว้ความทุกขม์นักด็บั  นั้นล่ะเรียกว่าปัญญามนัเกิด  ปัญญาไม่ไดเ้กิดจากการนัง่
สมาธิ ท าสมาธิแลว้ให้มันเกิดเอง  ปัญญาตอ้งพาออกกา้วเดิน  ตอ้งสอน  ตอ้งสังเกต
สังกาพินิจพิจารณาสภาวธรรมในกายใจเราน้ีเร่ือย ๆ  ไม่ใช่นัง่แลว้มนัจะเกิด  ถา้นัง่มุ่งต่อ
ความสงบ  ความมุ่งต่อความสงบ  มนัก็สงบหน้าเดียว  แต่มนัไม่รู้ตวัมนั ไม่รู้จกัตวัมนั  
มนัสงบไม่มีกิเลสกจ็ริง  แต่ความรู้แจง้ในสภาวธรรมนั้นยงัไม่เกิด  เม่ือไรท่ีมีส่ิงกระทบ
ข้ึนมา  มันคุมไม่ได้  มันก็เกิดข้ึนมาให้เห็นนั่นเอง  น่ี  เพราะฉะนั้ นท่านจึงกล่าวไว ้ 
บริสุทธ์ิด้วยปัญญา  หลุดพน้ดว้ยปัญญา  สมาธิสติเป็นแค่บาท  เป็นแค่ฐานให้ปัญญา
ออกกา้วเดินนัน่เอง  เม่ือปัญญาออกกา้วเดิน  คล่ีคลายพินิจพิจารณาสภาวธรรมทางตาหู
จมูกล้ินกายใจ  เห็นแจ่มแจง้ชดัแจง้แลว้ตามความเป็นจริงเม่ือไร  ความหลงย่อมตั้งอยู่
ไม่ได ้ ความหลงตั้งอยู่ไม่ได ้ ความทุกขก์็เกิดไม่ไดน้ัน่เอง  ความทุกขเ์กิดไม่ได ้ ความ
ไม่ทุกขก์็ตามมาเป็นผลนั่นเอง  เหตุนั้นการท่ีจะไม่ทุกข ์ ก็ตอ้งอาศยัการเจริญสติสมาธิ
ปัญญาตั้งแต่ฝึกเบ้ืองตน้  จนมนัละเอียดเขา้ไปตามดูทางตาหูจมูกล้ินกายใจ  ถา้ฝึกมนัมี
ก าลงั  มนัเป็นอินทรียม์นัเป็นพละเม่ือไร  มนัตามเองไม่ตอ้งบอกมนั  มนัตามทางตาหู
จมูกล้ินกายใจ  มนัตามของมนัอตัโนมติั  ท่านจึงกล่าวว่ามนัเป็นอตัโนมติั  สติปัญญา
อตัโนมติั  มนัจะคล่ีคลายมนัจะตามของมนัเอง  มนัเห็นตรงไหน  เขา้ใจตรงไหน  ความ
หลงความยงัไม่เขา้ใจจุดนั้นกด็บัไป  ไม่ตอ้งไปตามฆ่ากิเลส  คล่ีคลายหาความจริงในจุด
นั้นใหเ้จอ  ถา้เจอเม่ือไร  กิเลสมนัหายเอง  ไม่ตอ้งไปละ  ไม่ตอ้งไปฆ่า  เหมือนวนัน้ีมนั
มืดอยู ่ ท่ีเราไม่ตอ้งไปท าลายความมืด  เราจะเอาสวิงเอาถุงเอาอะไรมาใส่ความมืดไหม  
ท่ีเห็นกนัอยู่น้ีเพราะอะไร  เพราะไฟเปิดใช่ไหม  จริงไหม  เหตุนั้นท่านตรัสไว ้ ปัญญา 
โลกสัมิ ปัชโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก  เม่ือแสงสว่างเกิดข้ึนในกายใจ  เห็น
ความจริงในกายใจแลว้  ความมืดคืออวิชชามนักเ็กิดไม่ได ้ มนัหายเองไม่ตอ้งไปฆ่ามนั  
ไม่ตอ้งไปท าลายมนัไม่ตอ้งไปละมนั  เรามีหนา้ท่ีอยา่งเดียว  เม่ือรู้เหตุรู้ผลว่าท าไมตอ้ง



ปฏิบติัธรรม  ดูเหตุผลว่ามนัทุกขห์รือมนัสุข  เม่ือมนัทุกขม์นัสุข  เราปรารถนามนัไหม  
ถา้ไม่ปรารถนาจะประพฤติปฏิบติัอยา่งไรไม่ทุกข ์ สังเกตสังกา  พินิจพิจารณา  แยกแยะ
วเิคราะห์วิจยัมนัไปเร่ือย ๆ  ประพฤติปฏิบติัไปเร่ือยๆ ใหเ้ห็นความจริงของมนั  เม่ือเห็น
ตรงไหน  ความมืดตรงนั้นก็อยู่ไม่ได ้ เม่ือเห็นจุดไหน  จุดท่ีมืดมนัก็อยู่ไม่ได ้ มนัหาย
ของมนัเอง  เม่ือหายแลว้  ความไม่ทุกขน์ั้นเป็นผลตามมาตรงนั้นเอง  เหตุนั้นศาสนธรรม
ค าสอนของพระผูมี้พระภาคเจา้เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า  ถา้พูดโดยสมมติว่าคุณค่า  เป็นส่ิงท่ีมี
คุณค่า  คุณค่าไม่ใช่ต่อวตัถุ  แต่คุณค่านั้นต่อจิตใจของมนุษยแ์ละเหล่าสัตว ์ เงินทองร้อย
แสนลา้นไม่สามารถซ้ือความทุกขใ์จให้หายได ้ จริงไหม  แต่การประพฤติปฏิบติัรู้แจง้
ในกายใจเรา  เป็นส่ิงท่ีท าใหทุ้กขน์ั้นดบัได ้ เราไม่ไดท้  า  แต่ความรู้แจง้ในความจริงนั้น  
ความหลงมนัตั้งอยูไ่ม่ได ้ ความหลงตั้งอยูไ่ม่ได ้ ความทุกขม์นักต็ั้งอยูไ่ม่ไดน้ัน่เอง  มนั
เป็นผลตามกนัมา  วนัน้ีกแ็นะน า  เขาจะเรียกวา่ธรรมะกไ็ด ้ เรียกว่าความรู้กไ็ด ้ ท่ีพระผู ้
มีพระภาคเจา้ท่านสั่งสมบารมีมา  ๒๐ อสงไขยแสนกปั  เพื่อมารู้แจง้ในใจท่านนั่นเอง  
เม่ือท่านรู้แจง้ในใจท่านแลว้  ท่านจึงน าศาสนธรรมค าสอนของท่าน  บญัญติัออกมาเป็น
ภาษา  มาสอนใหพ้วกเราไดรู้้จกัพินิจพิจารณา  เดินตามรอยท่ีท่านวางไว ้ เขา้ไปใหรู้้แจง้
ในกายใจของเรานัน่เอง  เม่ือเรารู้แจง้ในกายใจเราแลว้  ความพน้ทุกขก์อ็ยูต่รงนั้นนัน่เอง  
การแสดงธรรมวนัน้ีก็พอสมควรแก่เวลา  ขอให้ญาติโยมทั้งหลายน าไปขบคิดพิจารณา  
ถา้เห็นประโยชน์กเ็อาไปท า  ถา้ไม่เป็นประโยชน์  มนัก็ดบัไปทุกค าพูดอยูแ่ลว้  ไม่ตอ้ง
เดือดร้อนใจ  การปฏิบติัธรรมไม่ใช่การท าให้เดือดร้อนใจนะ  ก็ขอยติุแต่เพียงเท่าน้ี  ขอ
เจริญในธรรมทุกตนทุกคนเทอญ.   


