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การที่เราอยูรวมกันรี้จะตองมีระเบียบ ระเบียบเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับคนหมูมาก ไมใช
จําเปนเฉพาะบุคคลเทานั้น อยูคนเดียวก็ตองมีระเบียบอยางพระวินัย พระวินัยสมัยกอนนี้
มีนิดเดียวพระสงฆที่มาบวชในพระพุทธศาสนามีมากขึ้นตางคนตางจะทําอําร ก็มีหลาย
เรื่อง บางคนอยากจะทําอยางนั้น บางคนอยากจะทําอยางนี้ ก็มีกันมาเรื่อยๆ เปนเหตุให
พระพุทธเจาของเราตั้งขอกติกา คือพระวินัยข้ึนมา เพื่อเปนขอปฏิบัติอยูไปนานๆ ก็มีตน
บางคนก็ทําเรื่องมาอีกหลายอยาง ดังนั้นพระวินัยจึงไมมีทางจบสิ้น หลายลานสิกขาบท 
แตก็ไมจบ พระวินัยไมมีทางจบสิ้น แตถาพูดถึงเรื่องธรรม เรื่องธรรมะนี่มีทางจบ ก็คือ 
“การปลอยวาง” เรื่องพระวินัยก็คือเอาเหตุผลกัน ถาเอาเหตุผลกันแลวไมจบหรอก 
     สมัยหนึ่งอาตมาไปบริหารพระ 3-4 องคไปอยูในปา ไฟไมคอยจะมี เพราะอยูบานปา 
องคหนึ่งก็ไดหนังสือธรรมะมาอาน อานอยูที่หนาพระประธานที่ทําวัตรกัน อานอยูก็ทิ้ง
ตรงนั้นแลวก็หนีไป ไฟไมมี มันก็มดื พระองคที่มาทีหลังก็มาเหยียบหนังสือ จับหนังสือ
ขึ้นมาก็โวยวายขึ้นวา “พระองคไหนนี่ไมมีสติ ทําไมไมรูจักที่เก็บหนังสือ” สอบสวน
ถามไปถึงพระองคนั้น พระองคนั้นก็รับปากวา “ผมเอาหนังสือเลมนี้ไวที่นี่” “ทําไมทาน
ไมรูจักเก็บหนังสือ ผมเดินมา ผมเหยียบหนังสือเลนนี”้ “โอ...อันนั้นเปนเพราะทานไม
สํารวมตางหากเลา” เห็นไหมมันมีเหตุผลอยางนั้น จึงเถียงกัน องคนั้นบอกวา “เพราะ
ทานไมเอาไปไวในที่เก็บ ทานไมรูจักเก็บหนังสือ ทานจึงไวอยางนี้” องคนี้บอกวา “เปน
เพราะทานไมสํารวม ถาทานสํารวมแลว คงไมเดินเหยียบหนังสือเลมนี้” มีเหตุผลวาอยาง
นั้น มันก็เกิดเรื่องทะเลาะกัน ทะเลาะกันไมจบดวยเรื่องเหตุผล 
     เรื่องธรรมะที่แทจริงนั้น ตองทิ้งเหตุทิ้งผล คือ ธรรมะมันสงูกวานั้น ธรรมะที่พระ
พุทธองคทานตรัสรู ระงับกิเลสทั้งหลายไดนั้น มนัอยูนอกเหตุเหนือผลไมอยูในเหตุอยู
เหนือผล ทุกขมันจึงไมมีสุขมันจึงไมมี ธรรมนั้นทานเรียกวาระงับ ระงับเหตุระงับผล ถา
พวกใชเหตุผลอยูอยางนี้ เถียงกันตลอดจนตาย เหมือนพระสององคนั้น 
     ธรรมที่พระพุทธองคทานตรัสรู ตองอยูนอกเหตุเหนือผล นอกสุขเหนือทุกข นอกเกิด
เหนือตาย ธรรมนี้เปนธรรมที่ระงับ คนเราก็มาสงสัยอยูนี่แหละ ผูชายยิ่งสงสัยมาก ความ
สงสัยนี่ตัวสําคัญ มีเหตุผลอยางนั้นอยางนี้ มันจะตายอยูแลว มันไมใชธรรมของพระ
พุทธองค ธรรมนั้นเปนขอปฏิบัติ เปนทางเดิน เดินไปเทานั้น ถามัวคิดวาเมื่อไปถึงนี้ ฉัน



นี้สุขเหลือเกิน ไมได ฉันนี้ทุกขเหลือเกิน ไมได แตถาฉันไมมีสุข ไมมีทุกข นี่คือมัน
ระงับแลวสงสัยไมมี 
     ตรงโนนมันจะมีอยูที่ตรงไหน มันก็อยูตรงที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆ สุขเกิดขึ้นมา ทุกขเกิด
ขึ้นมา เรารูมันทั้งสองอยางนี้ สุขนี้ก็สักวาสุข ทุกขเกิดขึ้นมาเรารูมันทั้งสองอยางนี้ สุขนี้
ก็สักวาสุข ทุกขนี้ก็สักวาทุกขเทานั้น ไมใชสัตว ไมใชตัวตนเราเขา ธรรมนีเ้กิดขึ้นแลว
ดับไป เกิดขึ้นมาดับไปเทานั้นจะเอาอะไรกับมัน สงสัยทําไมมันเกิดอยางนั้นเมื่อเกิดอีก
ทําไมมันไปอยางนั้นละ สงสัยอยางนี้มันเปนทุกข ปฏิบัติไปจนตายก็ไมรูเรื่อง มันทําให
เกิดเหตุ ไมระงับเหตุของมัน 
 ความเปนจริง ธรรมที่พวกเราปฏิบัติอยูทุกวันนี้ ธรรมนี้นําเราไปสูความสงบ สงบจาก
อะไร จากสิ่งที่ชอบใจ จากสิ่งที่ไมขอบใจ ถาเราชอบสิ่งที่เราชอบใจ ไมชอบสิ่งที่เราไม
ชอบใจ มันไมหมด ธรรมนี้ไมใชธรรมระงับ ธรรมนี้เปนธรรมกอทุกขขึ้นมา ใหเขาใจ
อยางนั้น 
     ฉะนั้น เราจึงสงสัยตลอดเวลา แหม วันนี้ฉันไดมาแลว พรุงนี้ทําไมหายไปแลว มัน
หายไปไหน ฉันนั่งเมื่อวานนี้ มันสงบดีเหลือเกิน วันนี้ทําไมมันวุนวาย มันไมสงล เพราะ
อะไร อยางนี้ก็เพราะเราไมรูเหตุของมัน ครั้นปลอยวางวา มันเปนของมันอยูอยางนี้ เห็น
ไหม มันเปนอยูของมันอยางนี้ วันนี้มันสงบแลว เออไมแนนอนหนอ เราตองเห็นโทษ
มันอยางนี้ สงบแลวมันก็ไมแนนอน ฉันไมยึดมั่นไว สงบก็สงบเถอะ ความไมสงบก็ไม
แนนอนเหมือนกัน ฉันไมวา ฉันเปนผูดูเทานั้น ที่สงบฉันก็รูวาเรื่องมันสงบที่ไมสงบฉัน
ก็รูวาเรื่องไมสงบ เห็นไหมเรื่องมันเปนอยูของมันอยางนั้น อยางนี้มันก็ระงับ มันก็ไม
วุนวาย มันจะสงบ ฉันก็รูวามันเรื่องของมัน ฉันจะดูอยูแคนี้แหละ ดูเรื่องที่มันสงบ มันก็
ไมแนนอน ดูเรื่องที่มันวุนวาย มันก็ไมแนนอน มันแนนอนอยูแตวามันจะเปนของมันอยู
อยางนั้นเราอยาไปเปนกับมันเลย 
     ถาอยางนี้ มันก็สบายและสงบ เพราะเรารูเรื่องมัน ไมใชวาเราอยากจะใหเรื่องนั้นเปน
อยางนั้น อยากใหเรื่องนี้เปนอยางนี้ มันสงบ เพราะเรารูเรื่องวาเปนอยางนั้น แลก็มีการ
ปลอยวาง เราคิดดูซิวา ถาคนทุกคนตองพูดใหถูกใจฉัน คนทุกคนตองทําใหถูกใจฉัน ฉัน
จึงจะสงบ ฉันจึงจะสบาย คนทั้งโลกจะใหเขามาพูดถูกใจเรามีไหม จะทําถูกใจเราทุกคน
มีไหม ไมมีเมื่อไมมี เราก็เปนทุกขอยูตลอดเวลา ถาเราไมมีการปลอยวาง เราเกิดมาใน
ชีวิตหนึ่ง เราจะหาความสงบวา คุณตองพูดใหถูกใจฉัน คุณตองทําใหถูกใจฉัน ฉันจึงจะ



สบาย ในชีวิตหนึ่งจะไดสบายไหมคนเรา คุณตองพูดใหถูกใจฉัน คุณตองทําใหถูกใจฉัน 
ฉันจึงจะสงบ ถาไมอยางนั้นฉันก็ไมสงบ คนคนนี้เกิดมาไมรูกี่ชวิีตก็ไมมีความสงบ
เพราะคนหลายคน ใครจะมาพูดใหถูกใจเราทุกคนใครจะมาทําใหดีทุกหน มันไมมีหรอก
อยางนี้ นี่มันเปนธรรมะ เราจะตองศึกษาอยางนี้ 
     ฉะนั้น เราจะตองอดทน อดทนตออารมณที่มันเกิดขึ้นมา อยาไปหมายมั่น อยาไปยึด
มั่นจับมาดูแลวรูเรื่อง เราก็ปลอยมันไปเสีย อยางนางเตยนี้ เห็นไหม มันทําอยางนั้น มัน
ถูกใจเราไหม บางทีก็ไปในวัดและก็เขาหองน้ําเสีย ฉันจะปลงสังขารเดี๋ยวนี้ ฉันไมหนี
หรอก จะไปรื้อสวมเอามันออกมา ตอมามันก็ทําอีก เพราะคนมันเปนบาเสียแลว จําเปน
มันก็ตองปลอยไป นางเตยมันเปนบาเสียแลว เราตองรูเรื่องกันวามันเปนบามันสติไมดี 
มันเสียสติ อยาไปถือมันเลย เขาจะพูดอยางไรก็รับฟงมันไปเถอะ มันจะทําอยางไรก็
ระวังไว มันเปนอยางนั้นของมัน เราตองถอยกลับมาอยูตรงนี้ เราก็มีความสบาย 
     อารมณก็เหมือนกันฉันนั้น ที่มันมากระทบเราอยูทุกวันนี้ บางทีก็ราย บางทีก็ดี บางที
ก็ชอบใจ บางทีก็ไมชอบใจ คนทุกๆคนนั่งอยูในนี้ก็เหมือนกันจะทําใหถูกใจเราทุกคนมี
ไหม มันไมได นอกจากเราปฏิบัติธรรมะใหรูวาคนคนนี้มันเปนอยางนี้นานาจิตตังไม
เหมือนกัน 
เราจําเปนตองอบรมใจของเราทุกๆคนเมื่อมันโกรธขึ้นก็ดูความโกรธ ความโกรธนี้มันมา
จากไหน เราใหมันโกรธหรือเปลา ดูวามันดีไหม ทําไมเราถึงชอบมัน ทําไมเราถึงไมทิ้ง
มัน เมื่อโกรธขึ้นมาแลวไมดี ไมดีเราเก็บมันไวทําไม ก็เปนบาเทานั้น ทิ้งมันเสียถาเห็นวา
มันไมดี มันก็จะไปในทาํนองนี้ 
     เมื่ออยูดวยกันกับคนมากๆ มันก็ยิ่งใหการศึกษาเรามากที่สุด ใหมันวุนวายเสียกอน ให
รูเรื่องของความวุนวายเสียกอน มันจึงจะถึงความสงบ อยาหนีไปที่ไหน พระอานนทกับ
พระพุทธเจาของเราในสมัยกอน ไปบิณฑบาตบานมิจฉาทิฏฐิ พอไปถึงหนาบาน พระ
พุทธองคก็สะพายบาตรยืนเฉย ทานก็สบายเพราะวาทานเขาใจวาเรายืนอยูเฉยๆ มันไม
บาปหรอก เขาจะใหก็ไมเปนไร เขาจะไมใหก็ไมเปนไร ทานยืนอยูเฉยๆ พระอานนทเดิน
ย่ําเทาไปมา อายเขา คิดวาพระพุทธองคนี้อยูทําไม ถาเขาไลก็นาจะหนีไป เขาไมใหก็ยัง
ทนอยู ไมกอประโยชนอะไรเลย พระพุทธองคก็เฉย จนกวาสุดวิสัยแลวก็ไป บางทีเขาก็
ใหใหในฐานที่ไมเคารพ พระพุทธเจาก็เอา เขาใหพระพุทธเจาก็เอา ทานไมหนีไปไหน 
ไมเหมือนพระอานนท 



     พอกลับมาถึงอาราม พระอานนทก็กราบพระพุทธองค ถามวา 
      “ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ตรงไหนที่เขาไมใสบาตรใหเรา เราจะไปยืนอยูทําไม มัน
เปนทุกขอายเขา เขาไมใหก็รีบไปที่อ่ืนเสียดีกวา”  
     พระพุทธองคตรัส “อานนท ตรงนี้ถาเรายังไมชนะมัน ไปที่อ่ืนก็ไมชนะ ถาเราชนะอยู
ที่นี่ ไปที่อ่ืนเราก็ชนะ”  
     พระอานนทวา “ชนะไมชนะไมรูเรื่องแหละ อายเขา”  
      “อายทําไมอานนท อยางนี้มันผิดหรือเปลา เปนบาปไหม เรายืนอยู เขาไมใหก็ไม
เปนไร”  
     พระอานนทบอกวา “อาย”  
      “อายทําไม เรายืนอยูเฉยๆ มันเปนบาปที่ไหน อานนทเราจะตองทําอยูอยางนี้ ถาเรา
ชนะมันตรงนี้ ไปที่ไหนมันก็ชนะ แตถาเขาไมให เราก็ไปที่โนน ถาไปที่โนนแลว เขา
ไมให เราจะไปไหน อานนท”  
      “ไปอีก ไปบานโนนอีก”  
      “ถาหากบานโนนเขาก็ไมให เราจะไปตรงไหน”  
      “ไปตรงโนนอีก”  
      “เลยไมมีที่หยุดเลย อานนท ถาเราไมชนะตรงนี้ ไปขางหนามันไมชนะ ถาเราชนะอยู
ที่นี่แหงเดียว ไปที่อ่ืนมันก็ชนะทั้งนั้น อานนทเขาใจผิดแลวไมตองอายซิ” 
 
พระองคตรัสวา อะไรเปนบาป อันนั้นทานใหอาย อะไรที่ไมเปนบาปจะอายทําไม ใคร
อายก็โงเทานั้น ภาวนายังไมเปนเลย ถาอายอยางนั้น เราจะไปอยูตรงไหนถึงจะมีปญญา 
ถาไปอยูคนเดียว ไมมีใครพูดดีพูดชั่วให มันก็สบายแตเราจะไมรูเรื่อง สบายอยางนี้ มัน
ไมมีปญญา ถาถูกอารมณแลว ปญญามันไมมี ก็เปนทุกขอยางนั้น 
     ฉะนั้น เราอยูในโลก ก็ตองมีความสัมพันธกับมนุษยเรื่อยไปเปนธรรมดา ไมอยากเปน
มันก็เปนไมอยากจะอยูมันก็อยู เปนไปอยูอยางนั้น ใหเรามาพิจารณาอยางนั้น เราตอง
กลับมายอนพิจารณาอารมณที่ทานตรัสวา นินทาสรรเสริญมันเปนคูกันมา เรื่องนินทา
เรื่องสรรเสริญเปนธรรมดาของโลก ถาไมดีเขาก็นินทา ถาดีเขาก็สรรเสริญพระพุทธองค
ทานไมเห็นแกนินทา ไมเห็นแกสรรเสริญ จงเรียนสรรเสริญใหมันรูจัก จงมาเรียนนินทา
ใหมันรูจัก ใหรูจักสรรเสริญกับนินทา สรรเสรญินนิทามันก็มีผลมีเหตุเทากัน นินทาเราก็



ไมชอบ นี่เปนเรื่องธรรมดาของโลก ถาสรรเสริญเราชอบ 
     สิ่งที่เราชอบมันพาใหเราทุกขมีไหม เชนวาเรามีเพชรสักกอนหนึ่ง เราชอบมาก ชอบ
กวากอนหินธรรมดา เอาวางไว ถามีขโมยมา หยิบเอากอนเพชรไป เราจะเปนอยางไร นั่น
ของดีมันหาย ทําใหเราเปนทุกขไดเหมือนกัน 
     ดังนั้น เราตองอดทนตอสู ใหเรามีสติคุมครองจิตของเรา สติคือความระลึกได 
สัมปชัญญะ คือ ความรูตัว อันนี้ชวยประคับประคองดวงใจของเราใหอยูกับธรรมะ สติ
ระลึกไดวา บัดนี้เราจะจับไมเทา เมื่อเราจับไมเทาอยูก็รูวาเราจับไมเทานี่เปนสัมปชัญญะ 
ถาเรารูอยูในขณะนี้ ขณะเมื่อเราจะทํา หรือเมื่อเราทําอยู ก็รูตามความจริงของมันอยูอยาง
นั้น อันนี้แหละที่จะชวยประคับประคอบใจของเราใหรูธรรมะที่แทจริง 
     ทีนี้ถาหากวา เราเผลอไปนาทีหนึ่ง ก็เปนบานาทีหนึ่ง เราไมมีสติสองนาที เราก็เปนบา
สองนาที ถาไมมีสติครึ่งวัน เราก็เปนบาอยูครึ่งวันเปนอยางนี้ 
     สตินี้คือความระลึกได เมื่อเราจะพูดอะไร ทําอะไร ตองรูตัว เราทําอยู เราก็รูตัวอยู 
ระลึกไดอยูอยางนี้ คลายๆกับเราขายของอยูในบานเรา เราก็ดูของของเราอยู คนจะเขามา
ซื้อของหรือขโมยของของเรา ถาเราสะกดรอยมันอยูเสมอ เราก็รูเรื่องวา คนคนนี้มันมา
ทําไม เราจับอาวุธของเราไวอยูอยางนี้ คือเรามองเห็น พอขโมยมันเห็นเรา มันก็ไมกลา
จะทําเรา 
     อารมณก็เหมือนกัน ถามีสติรูอยู มันจะทําอะไรเราไมได อารมณมันจะทําใหเราดีใจ
อยูอยางนี้ตลอดไปไมได มันไมแนนอนหรอก เดี๋ยวมันก็หายไป จะไปยึดมั่นถือมั่นทําไม 
อันนี้ฉันไมชอบ อันนี้ก็ไมแนนอนหรอก ถาอยางนี้ อารมณนั้นก็เปนโมฆะเทานั้น เรา
สอนตัวของเราอยู เรามีสติอยางนี้ เราก็รักษาอยางนี้เรื่อยๆ ไป ตอนกลางวัน ตอน
กลางคืน ตอนไหนๆ ก็ตาม 
เมื่อเรายังมีสติอยู เมื่อนั้นแหละเราไดภาวนาอยู การภาวนาไมใชวาเราจะนั่งสมาธิอยาง
เดียว ยืนเดินนั่งอยูเราก็รูจัก นอนอยูเราก็รูจัก เรารูจักตัวของเราอยูเสมอ จิตเรามีความ
ประมาทเราก็รูจัก ไมมีความประมาท เราก็รูจักของเราอยู ความรูอันนี้แหละที่เรียกวา 
“พุทโธ” เรารูเห็นนานๆ พิจารณาดีๆ มันก็รูจักเหตุผลของมัน มันก็รูเรื่อง 
     ยกตัวอยางเชน ชาวตะวันตกมาอยูในประเทศไทย อยูไปเฉยๆอยางนั้น ความที่อยู
ติดตอใกลชดิกันไป ถึงแมพูดภาษาไมรูเรื่องก็ตาม แตมันรูเรื่องเขาใจได เห็นไหม มองดู
หนากันรูเรื่องกัน ถึงพูดภาษาไมรูเรื่อง แตก็อยูกันไปได มันรูกนัดวยวิธีนี้ ไมตองพูดกัน 



ทํางานก็ตางคนตางทํา ทําอยูใกลๆกันนั่นแหละ ไมรูจักพูดกัน มันก็ยังรูเรื่องกัน อยู
ดวยกันได รูไดโดยอากัปกิริยาที่วารักกันหรือชอบกัน อะไรมันก็รูของมันอยูอยางนี้ เปน
อยางนั้น เหมือนกันกับแมวกับสุนัข มันไมรูภาษา แตวามันก็รูจักรักเจาของเหมือนกัน 
แมวหรือสุนัขอยูบานเรา ถาเรามาถึงบาน สุนัขมันก็ว่ิงไปทําความขอบคุณดวย เห็นไหม 
ถาเรามาจากตลาดหรือมาจากที่อ่ืนมาถึงบานแมวอยูที่บานเรา มันก็มาทําความขอบคุณ 
มันจะรองวา เหมียวๆ มันมาเสียดมาสีเรา แตภาษามันไมรู แตจิตมันรูอยางนั้น 
     อันนี้เราก็อยูไปไดอยางนั้น เราตองใหเขาใจกันอยางนั้น เราปฏิบัติธรรมะบอยๆ จิต
มันก็คุนเคยกับธรรมะ เชนวา ความโกรธเกิดขึ้นมามันเปนทุกข พระทานวามันเปนทุกข
มาแลวชอบทุกขไหม ไมชอบ แลวเอาไวทําไมถาไมชอบจะยึดเอาไวทําไม ทิ้งมันไปสิ 
ถาทุกขมันเกิดละ คุณชอบทุกขหรือเปลา ไมชอบ เมื่อไมชอบทุกขแลวยึดไวทําไม ก็ทิ้ง
มันเสียซิ ทานก็สอนทุกวันๆ กร็ูเขาไปๆ ทุกขมันเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่ง เราก็รูคําสอนครั้ง
หนึ่ง ทุกขเราก็ไมชอบ ไมชอบทุกขแตเราไปยึดไวทําไม สอนอยูเรื่อยๆ บางทีก็เห็นชัด 
เห็นชัดก็คอยๆวาง วางไปก็เปนเรื่องธรรมดา อยางเกา ทีหนึ่งก็ดี สองทีก็ดี สามทีก็ดี มนั
ก็เกิดประโยชนแลว เกิดรูเรื่องขึ้นแลว 
     เมื่อมันเกิดมาความรูเฉพาะตัวของเรา เราจะนั่งอยูก็ดี เดินอยูก็ดี นอนอยูก็ดี พูดภาษา
ไมเปนแตจิตเรารูภาษาธรรมะ เราปดปากตรงนี้ไว ปดปากกาย แตเปดปากใจนี้ไว ใจมัน
พูด นั่งอยูเงียบๆ ยิ่งพูดี พูดกับอารมณ รูอารมณเสมอ นี่เรียกวา “ปากใน” นั่งอยูเฉยๆ เรา
ก็รูจัก พูดอยูขางในรูอยูขางใน ไมใชคนโง คนรูอยูขางใน รูจักอารมณสั่งสอนตัวเองก็
เพราะอันนี้... 
     ชีวิตของเรานี้ มันแกทกุวัน เกิดมามีการยกเวน ไมแกบางไหม วันคืนของเรานี้ ตอน
เชา ตอนเที่ยง ตอนเย็น ตอนค่ํา มันยกเวนอายุเราไหม วันนี้มันก็ใหแก พรุงนี้มันก็ใหแก 
นอนหลับอยูมันก็ใหแก นอนหลับอยูมันก็ใหแก ตืน่อยูก็ใหโตขึ้นตามเรื่องของมัน 
เรียกวา ปฏิปทาของมันสม่ําเสมอเหลือเกิน เราจะนอนอยู มันก็ทํางานของมันอยู เราจะ
เดิน มันก็ทํางานคือ ความโตของเรานี่แหละ กลางวันมันก็โต กลางคืนมันก็โต จะนั่งจะ
นอนมันมีความโตของมันอยู เพราะชีวิตประจําวันมันเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ รางกายของ
เรามันไดอาหาร มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ นี่เรียกวาปฏิปทาของมัน มันจึงทําใหเราโต จนไม
รูสึก ดูเหมือนกับไมไดทําอะไรเลย มันก็โตของมันเอง แตสิ่งที่เราทําคือ เรากินอาหาร 
กินขาว ดื่มน้ํา นั่นเปนเรื่องของเรา เรื่องรางกายมันจะโตจะอวน มันก็เปนของมัน เราก็



ทํางานของเรา สังขารก็ทํางานของสังขาร มันไมพลกิแพลงอะไร นี่ปฏิปทามนัติดตอกัน
อยูเสมอ 
การทําความเพียรของเราก็เหมือนกัน ตองพยายามอยูอยางนั้น เราจะตองมีสติติดตอกัน
อยูอยางนั้นเสมอ มีความรูติดตอกันอยูเสมอเปนวงกลม จะไปถอนหญาก็ได จะนั่งอยูก็
ได จะทานอาหารก็ได จะกวาดบานอยูก็ได ตองไมลืมมีความรูติดตออยูเสมอตัวนี้มันรู
ธรรมะมันจะพูดอยูเรื่อยๆ ใจขางในมันจะพูดอยูเรื่อยๆ เปนอยูอยางนั้น มีความรูอยู มี
ความตื่นอยู มีความเบิกบานอยูสม่ําเสมออยางนั้น นั้นเรียกวา เปนประโยชนมาก ไมตอง
สงสัยอะไรเลย อะไรมันเกิดขึ้นมา เราก็เห็นวาอันนี้มันไมแนนอน มันไมเที่ยงอันนั้นก็ดี 
แตวามันไมแนนอน มันไมเที่ยง เทานี้ละเราก็รูของเราไปเรื่อยๆ เทานั้นแหละการปฏบิัติ
ของเรา 
     มีคนถามวา การทําภาวนานี้ตองอธิษฐานหรือไมวา จะทําเวลานานเทาไร หา หรือ สิบ
นาที อาตมาเลยบอกวา ไมแนนอน บางทีอธิษฐานวา ฉันจะนั่งสามชั่วโมง นั่งไปไดสิบ
นาทีก็เดือดรอนแลว ไมถงึชั่วโมงก็หนีไปแลว เมื่อหนีไปแลวก็มานั่งคิดวา แหม เรานี้พูด
โกหกตัวเราเองเอาแตโทษตัวเองอยู ไมสบายใจ บางทีก็เอาธูปสักดอกหนึ่งมาจุด 
อธิษฐานจิตใจวา ไฟจุดธูปดอกนี้ไมหมด ฉันจะไมลุกหนี ฉันจะพยายามอยูอยางนี้ พอ
ทานพูดอยางนี้ พญามารก็มาแลวนั่งเขาไปสักนิด นั่นทุกขหลายเหลือเกิน เดี๋ยวมดกัด 
เดี๋ยวยุงกัด มันวุนไปหมด จะลุกหนีไปก็อธิษฐานแลว นี่มันตกนรก นึกวานานเต็มทีแลว 
ลืมตามองดูธูปก็ยังไมถึงครึ่งเลย หลับตาอธิษฐานใหมตอไปอีก สามทีสี่ทีธูปก็ยังไมหมด
เลยก็มาคิดเรานี่มันไมดีเหลือเกิน โกหกตัวของตัวอยู เลยวุนยิ่งกวาเกาอีก เรานี้เปนคนไม
ดี เปนคนอัปรียจัญไร เปนคนโกหกพระพุทธเจา โกหกตัวเราเอง เกิดบาปขึ้นมาอีก 
อาตมาเห็นวา ตองพยายามทําไปเรื่อยๆ พอสมควรที่จะเลิกก็เลิก เหมือนกันกับเราทาน
ขาว เราอธิษฐานมันเมื่อไร ทานไ มันจวนจะอิ่มจะพอ เราก็เลิกเมื่อนั้น กินมากไปก็
อาเจียนออกเทานั้นแหละ ใหมันพอดีอยางนั้นเราเหมือนพอคาเกวียน ตองรูจักกําลังโค
ของเรา ตองรูจักกําลังเกวียนของเรา โคของเรามีกําลังเทาไร เกวียนของเรารับน้ําหนักได
เทาไร ตองรูจัก ตองเอากําลังเกวียนของเรา อยาเอาตามความอยากของเราสิ เรามีเกวียน
เลนเดียว อยากจะบรรทุกหนักใหขนาดรถสิบลอ มันก็พังเทานั้น ก็ตายนะสิ มันตอง
คอยๆไป คอยๆทํา อยางนี้ใหรูจักของเราปฏิปทาเราทําไปเรื่อยๆก็สบาย มันวุนวายก็ตั้ง
ใหม ถามันวุนวายนักก็ลุกเดินจงกรมเสียซิ เดินมันจนเหนื่อย พอเหนื่อยก็มานั่ง นั่ง



กําหนด มันเหนื่อยมันจะสงบ ระงับ ถาเดินก็พอแรง นั่งก็สมควรแลว อยากจะพักผอนก็
พักผอนเสีย แตวาจิตใจอยาลืม มีสติอยู ทั้งเดินทั้งนั่ง ทั้งนอน อยูใหสม่ําเสมออยางนั้น 
ใหเราเขาใจอยางนั้น 
     การประพฤติปฏิบัติธรรมตองไมยอหยอนจะตองทําความพยายามอยางนั้น ความ
อยากจะเร็วของเรา อันนี้ไมใชธรรมะ มันเปนความอยากของเรา ใจอยากจะเร็วที่สุด แต
มันทําไมไดธรรมชาติเปนอยูอยางนั้น เราก็กําหนดจิตปฏิบัติตามธรรมชาติของมันอยาง
นั้น อยากจะใหมันเร็วที่สุดนั้น ไมใชธรรม มันคือความอยากของเรา เราจะทําตามความ
อยากของเรานั้นไมจบ 
 ใหรูจักดูประวัติของพระอานนท พระอานนทนั้นมีศรัทธามากที่สุด พรุงนี้เขากําหนดให
พระอรหันตทําปฐมสังคายนาแลว คณะสงฆก็กําหนดพระอานนทองคหนึ่งวาจะเอาไป
รวมทําสังคายนา แตจะเอาเฉพาะพระอรหันตทั้งนั้น พระอานนทเหลือเพียงองคเดียว
เทานั้นที่ยังไมเปนพระอรหันต ไมรูจะทําอยางไร พระอานนทก็อาศัยความอยาก นึกวา
เราจะตองทําอะไรหนอ จึงจะสําเร็จเปนพระอรหันต พรุงนี้เขาจะนับเขาอันดับแลว จะ
ประชุมสงฆทําสังคายนา ตอนกลางคืนก็ตั้งใจนั่ง ไมไดนอนทั้งคืน นั่งทําอยูงอยางนั้น 
อยากจะเปนพระอรหันต กลัวจะไมทันเพื่อนเขาทําไปทุกอยาง คิดไปทางนี้ก็มีแตปญญา
หยาบคิดไปทางโนนก็มีแตปญญาหยาบ คิดไปทางไหนก็มีแตปญญาหยาบทั้งนั้น วุนวาย
ไปหมด คิดไปก็จวนจะสวาง เรานี่แย เราจะทําอยางไรหนอเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายจะ
ทําสังคายนาแลว เรายังเปนปุถุชนจะทําอยางไรหนอ ธรรมที่พระพุทธเจาทางแสดงไว 
เราพิจารณาทุกอยางไมขัดของแตเรายังตัดกิเลสไมได ยังไมเปนพระอริยเจา ทําอยางไร
หนอ เลยคิดวาเราก็ทําความเพียรมาตั้งแตย่ําค่ําจนถึงบัดนี้ หรือมันจะเหนื่อยไปมาก
กระมัง คิดวาควรจะพักผอน ก็ปลอยวางทอดธุระหมดเทานั้น ศีรษะยังไมทันถึงหมอน
เลย พอเทาพนพื้นเทานั้น ตอนนั้นขณะจิตเดียว พอดีจิตรวมได ที่ตั้งใจวาจะพักผอน มัน
ปลอยวางทอดธุระตอนนั้นเองพระอานนทไดตรัสรูธรรม ตอนที่วาอยากจะใหมันเปน
อยางนั้น อยากจะใหมันเปนอยางนี้ ไมมีเวลาจะพักผอน ไมปลอยวาง ก็เลยไมมีโอกาสที่
จะตรัสรูธรรม 
     ใหเขาใจวา การที่ตรัสรูธรรมนั้น มันพรอมกับการปลอยวางดวยสติปญญา ไมใชวา
เราจะเรงใหมันเปนอยางนั้น แตดวยเห็นวามันไมใชอยางนั้น พอพักผอน พอวางเขาปุบ 
ตรงนั้นไมมีอะไรเขามายุง ไมมีความอยากเขามายุง เลยสงบตรงนั้นเลย พอจิตตอนนั้น



รวมดีเปนโอกาสพบตรงนั้น พระอานนทเกือบจะไมรูตัว รูตัววามันเปนอยางนั้นเทานั้น 
ที่พระอานนทอยากจะตรัสรูใหมันเปนอยางนี้ไมได นี่คือความอยากแตพอรูจักวาง ตรง
นั้นแหละคือการตรัสรูธรรมะ  
     คนไมรูจักมันก็ทํายาก เชนวา ตรงนั้นไมใชที่อยูของคน ความวิตกของปุถุชนจะไป
วิตกตรงนั้นก็ไมไดเชน นี่พ้ืน นั่นหลงัคา ตรงนี้(ระหวางหลังคากับพื้น) ไมมีอะไร เห็น
ไหม ตางนี้ไมมีภพ ภพคือหลังคากับพื้น ระยะกลางนี้เรียกวาไมมีภพ ถาคนจะอยูก็ตอง
อยูขางลางหรือขางบน ตรงนี้ไมมีคนที่จะอยู เพราะวามันไมมีภพ ตรงนี้คนไมสนใจ การ
ปลอยวางอยางนี้ คนไมสนใจวาการปลอยวางมันเกิดอะไรไหม เมื่อข้ึนไปถึงโนนเปน
ภพเคยอยู ลงมาทางนี้ก็เปนภพเคยอยู ขึ้นไปขางบนหนอยก็สุขสบายหลนลงมาก็เจ็บ 
แลวเปนทุกข มีแตทุกขกับสุขแตที่มันจะวางใหเปนปกติไมมี เพราะวาที่ไมมีภพนั้นคน
ไมสนใจ แมจิตจะวิตกก็ใหวิตกไปในปกติไมมีภพ 
     ที่พระพุทธองคตรัสวา ไมมีภพ ไมมีชาติ คือ ไมมีอุปทานนั่นเอง อุปาทานเปนเหตุให
ทุกขเกิด ถาอุปาทานนั้นเราปลอยไมได เราอยากจะสงบมันก็ไมสงบ คนเราอยูกับภพ ถา
ไมมีภพ คิดไมได เพราะนิสัยของคนมันเปนอยางนั้น กิเลสของคนเปนอยางนั้น พระ
นิพพานที่พระพุทธองคทานวาพนจากภพชาติ ฟงไมได ไมเขาใจ มันเขาใจแตวาตองมี
ภพชาติ ถาไมมีภพชาติ ถาไมมีที่อยู ฉันจะอยูอยางไร ยิ่งคนธรรมดาๆ อยางเราแลว ฉัน
จะอยูอยางนี้ไมดีกวาหรือ อยากจะเกิดอีก แตก็ไมอยากตาย มันขัดกันเสียอยางนี้ ฉัน
อยากเกิด แตฉันไมอยากตาย มันพูดเอาคนเดียวตามภาษาคนแตการเกิดแลวไมตายนั้นมี
ไหมในโลก เมื่อคนอยากเกิดก็คือคนนั้นอยากตายนั่นเอง แตเขาพูดวาฉันอยากเกิด แต
ฉันไมอยากตาย มันคิดสิ่งที่เปนไปไมได เขาก็ไปคิดใหมันทุกข 
ทําไมเขาจึงคิดอยางนั้น เพราะเขาไมรูจักทุกข เขาจึงคิดอยางนั้น พระพุทธองคทานวา 
ตายนี้มาจากความเกิด ถาไมอยากตาย อยาเกิดซิ แตนี่อยากเกิดอีก แตวาไมอยากตาย พูด
กับกิเลสตัณหานี้มันก็ยาก มันก็ลําบาก มันถึงมีการปลอยวางไดยาก มีการปลอยวาง
ไมไดอยางนี้ กิเลสตัณหามันเปนอยางนั้น 
     ฉะนั้น ที่พระพุทธองคทานตรัสวา ไมมียางตนเสาอันนี้ อะไรไปเกาะ ไมมีที่เกาะ ก็จึง
ไมมีภพ ไมมีชาติ ถาพูดถงึวาเราไมมีภพมีชาติ เราฟงไมได จนกระทั่งทานย้ําเขาไปถึง
ตัวตนนี้วา ไมมีตัวมีตน ตัวตนนั้นเปนเรื่องสมมุติทั้งนั้น มันจริงอยู มันก็จริงโดยสมมตุิ 
ถาพูดถึงวิมุตติ ตัวตนก็ไมมี เปนธรรมธาตุอันหนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะเหตุเพราะปจจัยเกิด



ขึ้นมาเทานั้น เราก็ไปสมมุติวามันเปนตัวเปนตนขึ้นมา เมื่อเปนสมมุติเปนตัวเปนตนก็ยึด
ตัวยึดตนนั้นอีก เลยเปนคนมีตน ถามี “ตน” ก็ม ี“ของตน” ถาไมมี “ตน” “ของตน” ก็ไมมี 
ถามี“ตน”มันก็มีสุขมีทุกข ถามี“ตน” มันก็มี “ของตน” พรอมกนัขึ้นมาเลย เราไมรูเรื่อง
อยางนั้น ฉะนั้นคนเราจึงไปคิดวา อยากเกิดแตไมอยากตาย 
     พูดถึงเรื่องกระแสพระนิพพานแลว ถาไมรูปจจัตตังแลว ก็ไมมีใครที่จะปรารถนา
อะไรถึงพระนิพพานนี้ก็ไมใชเปนเรื่องปรารถนาอีกดวย พระนิพพานปรารถนาไมได
เหมือนกัน อยางนี้มันเปนลักษณะที่เขาใจยาก ถึงเราจะเขาใจในเรื่องพระนิพพาน แตจะ
พูดใหคนอื่นฟง ก็ไมเขาใจเหมือนกัน มันไมเขาใจ เพราะธรรมอันนี้ ถาแบงใหกันไดมัน
ก็สบายละซิ แตธรรมนี้มนัเปนปจจัตตัง มันรูเฉพาะตัวของเราเอง บอกคนอื่นได แตมี
ปญหาอยูวาคนอื่นจะรูไหม 
     ฉะนั้น พระพุทธองคจึงตรัสวา “อักขาตาโรตถาคตา” แปลวาพระตถาคตเปนแตผูบอก 
นั่นก็เหมือนกับเราทุกวันนี้แหละ เปนผูบอก ไมใชผูทําให บอกแลวใหเอาไปทํา จึงจะ
เกิดความมหัศจรรยขึ้น เกิดความเปนจริงขึ้นเฉพาะตน เปน “ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญู
หิ” วิญูชนรูเฉพาะตัวเองทั้งนั้น อยางพูดวันนี้ จะมาเชื่ออาตมานั้นก็ยังไมใชของดี มัน
ยังไมใชของแท คนที่เชื่อคนอื่นอยู พระพุทธองคทานวายังโงอยู พระพุทธองคทานให
รับรูไว แลวไปพิจารณาใหมันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะตัวเราเอง ธรรมนี้มันจึงเปนปจจัตตัง
อยางนั้น 
     ทีนี้ในเรื่องการฟงธรรม ก็ใหทําความเขาใจวาตองไมปฏิเสธ รับฟง ไมเชือ่ก็พิจารณา
ดู ไมเชื่อก็วาไมวา เชื่อก็ไมวา วางไวกอน เราจะรูโดยใหเกิดปญญา อะไรทุกอยางถาไมมี
เหตุผลเพียงพอในใจของเราเอง ก็ยังไมปลอยวาง คือวา มีสองขาง นี่ขางหนึ่ง นี่ก็ขาง
หนึ่ง คนเรานั้นจะแอบเดินมาขางนี้ หรือแอบเดินไปขางนั้น ที่เดินไปกลางๆ ไมคอยเดิน
หรอก มันเปนทางเปลี่ยวเดี๋ยวรักก็ไปทางรัก พอชังก็ไปทางชัง จะปลอยการรักการชังนี้
ไป มันเปนทางเปลี่ยว มันไมยอมไป 
เมื่อพระพุทธองคตรัสรูธรรมะ ทรงเทศนเปนปฐมเทศนาเลย ตรงนี้ ทางหนึ่งเปนสุขทาง
กาม ทางหนึ่งเปนทางทุกขทรมานตนเอง สองทางนี้ไมใชทางสงบ ทานพูดวาไมใชทาง
ของสมณะ สมณะนี้คือ ความสงบ สงบจากสุขทุกข ไมใชมีความสุขแลวมันสงบ ไมใชมี
ความทุกขแลวมันสงบ ตองปราศจากสุขหรือทุกข มันจึงเปนเรื่องความสงบ ถาเราทํา
อยางนั้นแลวมีความสุขใจเหลือเกิน อันนี้ก็ไมใชธรรมะที่ดีนะ แตเราตองวางสุขหรือ



ทุกขไวสองขาง ความรูสึกตองไปกลางๆ เดินผานมันไปกลางๆ เราก็มองดู สุขก็เห็น 
ทุกขก็เห็น แตเราไมปรารถนาอะไร เดินมันเรื่อยไป เราไมตองการสุข เราไมตองการ
ทุกข เราตองการ ความสงบ จิตใจของเราไมตองแวะไปหาความสุข ไมตองแวะไปหา
ความทุกข กเ็กินมันไปเรื่อยเปนสัมมาปฏิปทา เปนมรรคมีองคแปด มีสัมมาทิฏฐิ ความ
เห็นชอบเกิดขึ้นแลว สัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริวิตกวิจาร มันก็ชอบทั้งนั้น อันนี้เปน
สัมมามรรคเปนมรรคปฏปิทา ถาจะทําอยางนี้ใหเกิดอยางนั้น 
     ทีนี้เราไดฟงเราก็ไปคิดดู ธรรมะทั้งหมดนี้ ทานตองการใหปลอยวาง ปลอยวางจะเกิด
ขึ้นมานั้น ตองรูความเปนจริง ถึงจะปลอยวางได ถาความรูไมเกิด ก็ตองมีการอดทน มี
การพยายาม มีการปฏิบัติธรรมอยู มันตองใชทุนอยูเสมอทีเดียว เรียกวาตองปฏิบัติธรรม 
     แตเมื่อมันรูเห็นหมดแลว ธรรมะก็ไมไดแบกเอาไปดวย อยางเลื่อยคันนี้ เขาจะเอาไป
ตัดไม เมื่อเขาตัดไมหมดแลว อะไรกห็มด เลื่อยก็เอาวางไวเลย ไมตองไปใชอีก เลื่อยคือ
ธรรมะ ธรรมะตองเอาไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุมรรคผล ถาหากวามันเสร็จแลว ธรรมะที่
อยูก็วางไว เหมือนเลื่อยที่เขาตัดไม ทอนนี้ก็ตัด ทอนนี้ก็ตัด ตัดเสร็จแลวก็วางไวที่นี่ 
อยางนั้นเลื่อยก็ตองเปนเลื่อยไมก็ตองเปนไม นี่เรียกวาถึงหยุดแลว ถึงจุดของมันที่สําคัญ
แลว สิ้นการตัดไม ไมตองตัดไม ตัดพอแลว เอาเลื่อยวางไว 
     การประพฤติปฏิบัติตองอาศัยธรรมะ ถาหากวาพอแลว ไมตองเพิ่มมัน ไมตองถอน
มัน ไมตองทําอะไร ปลอยวางอยูอยางนั้น เปนไปตามธรรมชาติอันนั้น ถาไปยึดมั่นหมาย
มั่น สงสัยอันนี้เปนอยางนั้น มันอยูไกลเหลือเกิน อยูไกลมากทีเดียว ยังเปนเด็กอยู ยังเปน
เด็กอมมืออยูนั่นแหละ ทําอะไรไมถูกอยูนั่น ไมเอาแลวอยางนั้น มันเปนทุกขตองดู ตอง
ดูออกจากจิตใจของเรา ดูมันปลอยมัน ดูวาอะไรมันเกิดขึ้น ก็รูวาอันนี้ไมแน อันนี้เกิดไม
จริง อันนี้มันปลอม ความจริงมันก็อยูอยางนั้น ที่เราอยากใหอันนั้นเปนอันนี้ อันนี้เปน
อันนั้น นั่นไมใชทาง มันเปนอยูอยางนั้น ก็วางมันเสีย ความสงบเกิดขึ้นได เราขามไป
ขามมา มันไมรูเรื่อง ก็เปนทุกขตลอดเวลา หายสงสัยเสีย อยาไปสงสัยมัน เลิกมันเถอะ 
อยางไปเปนทุกขหลายพอแลว ปลอยวางมันเสีย (หัวเราะ) 
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