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โพธิญาณธรรม 
 

พระโพธิญาณเถร  (หลวงพอชา   สุภัทโท) 
 

บทนําเรื่อง 
 ทานเจาคุณพระอาจารยชา    สุภัทโท   ถือกําเนนิในครอบครัวใหญ    ในหมูบานทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย    เมื่อยางเขาวยัรุน    ทานไดบรรพชาเปนสามเณร   และเมื่ออายุไดยี่สิบป     
ก็ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุในบวรพระพุทธสาสนา 
 ในระยะเริ่มแรกของการเปนพระภกิษุนัน้   ทานอาจารยชาสนใจและใฝใจในการศกึษาหาความรูดาน
ปริยัตอิยูมาก   ทานศึกษาทั้งปริยัติธรรม  และภาษาบาล ี
 ตอมา   ทนไดหันมาสนใจในธรรมปฎิบัติ  ทานไดฝกปฏิบัติกรรมฐาน     กับพระอาจารยทางดานนี้
หลายองคซ่ึงอยูทางภาคนี ้    ทานไดธุดงคไปตามที่ตางๆ   ตามแบบของพระปาผูสันโดษ   เปนเวลาหลายป   
นอนในปาบาง  ในถ้ําบาง   หรือตามปาชาบาง   และครั้งหนึ่งไดมีโอกาสกราบนมสัการ   ทานพระอาจารยมั่น  
ภูริทัตโต   ผูเปนพระอาจารยที่มีชื่อเสียงทางดานวิปสสนาธุระ   และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดในยุคนี้   
ซ่ึงแมจะเปนระยะเวลาอันสัน้    แตทานก็ไดรับความสวางทางปญญาอยางยิ่ง   ในการฟงธรรมะจากทานพระ
อาจารยมั่นในครั้งนั้น 
 หลังจากที่ไดธุดงคไปตามทีต่างๆ    และปฏิบัติกรรมฐานมาเปนเวลาหลายป    ก็ไดมีผูกราบเรียน
นิมนตทานใหพักที่ดงปาพงใกลหมูบาน    อันเปนถ่ินกาํเนิดของทาน   ในสมัยนั้นที่ปาแหงนีย้ังไมมีผูคนอาศัย
อยู   เปนที่ขึ้นชื่อวาเปนที่อยูอาศัยของงูพษิราย   เสือ  และปศาจ  ซ่ึงทานพระอาจารยเห็นวา   สถานที่เชนนี้
แหละ   เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับพระปา   ทานจึงไดรับนิมนตพักอยู  ณ  ที่ปาพงนั้น 
 ตอมามีพระสงฆ    ชี  และชาวบาน   พากันมาฟงธรรมเทศนาของทานพระอาจารยมากขึ้นๆ  ทุกที  จึง
ไมชา  ณ  ปาพงแหงนี้เอง   ก็ไดกลายเปนวัดใหญขึ้น 
 ปจจุบันนี ้   มีสานุศิษยของทานสั่งสอนอบรมธรรมแกผูสนใจปฏิบัติอยูตามวดัสาขาตางๆ    กวาเกาสิบ
แหงวัดสาขาเหลานั้น  อยูตามภูเขาบาง    ตามปาบาง   ทั่วประเทศไทย    และขยายไปถึงประเทศอังกฤษ 
 บรรดาผูที่แวะไปเยีย่มวดัหนองปาพง     ยอมจะประทบัใจในความสงบสงัดซึ่งมีอยูทั่วบริเวณวดันั้น  
และเหน็ปายตดิไวที่ทางเขาวา   “โปรดสงบ   เรากําลังปฏิบัติกรรมฐาน”    การปฏิบัติกรรมฐานรวมกันมวีันละ
สองครั้งและบางครั้ง     ทานพระอาจารยก็แสดงธรรมเทสนาดวยการปฏิบัติกรรมฐานนั้นเปนชีวิตประจําวัน
ทีเดียว 
 พระสงฆตางทํางานดวยตนเอง    เย็บและยอมสบงจีวรเอง   และทํางานที่เกีย่วเฉพาะตนอยางอื่นๆ  
ตลอดจนการรกัษากุฏิเสนาสนะของวดั   และปดกวาดลานวัดใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ 
 พระสงฆที่วัดนี้มีความเปนอยูอยางเรยีบงายแบบพระปา   ฉันอาหารมื้อเดียวและฉนัในบาตร    สบง
จีวรและเครื่องใชมีอยูอยางจาํกัด    กุฏิสงฆตั้งอยูหางๆ  กันในราวปาเพื่อใหปฏิบัตภิาวนาไดอยางสงบ    มี
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ทางเดินตามใตตนไมสําหรบัเดินจงกรมที่นี่ตองรักษาระเบียบวนิัยเครงครัดมาก  เพือ่ใหสามารถดํารงชีวิตของ
พระกรรมฐานที่สันโดษ    เรียบงายอันเปนการสงเสริมการปฏิบัติภาวนาใหเปนไปดวยดียิ่งขึน้ 
 วิธีการแสดงธรรมของทานพระอาจารยนัน้งายๆ    แตลึกซึ้ง    จึงเปนที่ประทับใจของชาวตะวันตกมาก  
มีชาวตางประเทศมาศึกษาและปฏิบัติธรรมกับทานเปนจํานวนไมนอยมาเปนเวลาหลายปแลว    จนกระทั่งทาน
ไดสรางวัดปานานาชาติขึ้น   เมื่อ  พ.ศ. 2518   ใกลๆกับวัดหนองปาพง   เพื่อเปนที่ฝกปฏิบัติของพระ
ตางประเทศและชาวตางประเทศ    ที่สนใจในการมีชีวิตอยูอยาง   “พระ”  และนับจากนั้น  ศิษยชาวตางประเทศ
รุนแรกๆ  ก็เร่ิมเผยแผธรรมะไปยังประเทศตะวนัตก   ทานพระอาจารยชาเองกไดเดินทางไปเผยแพรธรรมที่
ยุโรป   สหรัฐอเมริกาและคานาดาสองครั้ง   และไดจัดตั้งวัดสาขาขึ้นทีชิ่ดเฮอรสซัสเซกส   ประเทศอังกฤษ   ซ่ึง
เปนวัดสาขาทีเ่จริญรุงเรือง   มากสาขาหนึ่ง 
 ทานพระอาจารยชาไดพยายามอยางยิ่งที่จะรักษาสภาพการดํารงชีวิตอยางเรียบงายของพระปาไว  
เพื่อที่จะใหประชาชนในยุคปจจุบันไดมีโอกาสศึกษา    และปฏิบัติธรรม     อันจะเปนทางใหเกดิความฉลาด
และเกดิปญญาในการดํารงชวีิตตอไป 
  “…..ถาเราเอาชนะตวัเอง    มันก็จะชนะทัง้ตัวเองชนะทัง้คนอื่น    ชนะทั้งอารมณ ื  ชนะทั้งรูป  
ทั้งเสียง  ทั้งกลิ่น   ทั้งรส  ทั้งโผฏฐัพพะ  เปนอันวานะทัง้หมด” 
 

สารบัญ 
 
การทําจิตใหสงบ 
อานใจธรรมชาติ 
สองหนาของสัจจธรรม 
ทางสายกลาง 
ธรรมะกับธรรมชาติ 
บานที่แทจริง 
นอกเหตเุหนือผล 
อยูกับงูเหา 
 

การทําจิตใหสงบ 
การทําจิตใหสงบ 
 การทําจิตใหสงบ  คือการวางใหพอด ี  ตั้งใจเกินไปมากมนัก็เลยไป    ปลอยเกินไปมนัก็ไมถึง   เพราะ
ขาดความพอด ี  ธรรมดาจิตเปนของไมอยูนิ่ง   เปนของมีกิริยาไหวตวัอยูเร่ือย    ฉะนั้นจิตใจของเราจึงไมมีกําลัง 
 การทําจิตใจของเราใหมีกําลัง    กับการทาํกายของเราใหมีกําลังมันตางกัน   การทํากายใหมีกําลังก็คือ  
การออกกําลังกาย   ทํากายบริหาร   มีการกระโดด   การวิง่   นี่คือการทํากายใหมีกําลัง    การทําจิตใจใหมีกําลังก็
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คือทําจิตใหสงบ   ไมใชทําจติใหคิดนั่นคิดนี่ไปตางๆ    ใหอยูในขอบเขตของมัน    เพราะวาจิตของเรานั้นไมเคย
ไดสงบ   ไมเคยมีกําลัง    ฉันจึงไมมีกําลังทางดนสมาธิภายใน 
การทําสมาธิ 
 บัดนี้เราจะทําสมาธิ   ก็ตั้งใจ  ใหเอาความรูสึกกําหนดอยูกับลมหายใจ   ถาหากวาเราหายใจสั้นเกินไป
หรือยาวเกินไป  ก็ไมพอด ี   ไมไดสัดสวนกัน   ไมเกิดความสงบเหมือนกันกับเราเยบ็จักร   ผูเย็บจักรมีมือมีเทา
เราตองถีบจักรเปลาดูกอน   ใหรูจักใหคลองกับเทาของเรา    เสียกอนจึงเอาผามาเย็บ 
 การกําหนดลมหายใจก็เหมอืนกัน   หายใจเฉยๆ  กําหนดรูไว    จะพอดีขนาดไหน   ยาวขนาดไหน  ส้ัน
ขนาดไหน   จะใหคอยขนาดไหน    แรงขนาดไหน   จะยาวก็ไมเอากับมัน  จะสั้นก็ไมเอากับมัน   จะคอยก็ไม
เอากับมัน  เอาตามความพอด ี เอายาวพอด ี  เอาสั้นพอด ี  เอาคอยพอด ี เอาแรงพอด ี   นั่นชื่อวาพอด ี  เราไมได
ขัดไมไดของแลวก็ปลอย  หายใจดูกอนไมตองทําอะไร 
 ถาหากวาจิตสบายแลว   จิตพอดีแลว   ก็ยกลมหายใจเขาออกเปนอารมณ   หายใจเขาตนลมอยูหลาย
จมูก   กลางลมอยูหทยัคือหวัใจ   ปลายลมอยูสะดือ  อันนี้เปนแหลงการเดินลม   เมื่อหายใจออกตนลมจะอยู
สะดือกลางลมจะอยูหทัย    ปลายลมจะอยูจมูก   นี่มันสลับกันอยางนี้   กําหนดรูเมื่อลมผานจมูก  ผานหทัย   
ผานสะดือ    พอสุดแลวกจ็ะเวยีนกลับมาอีกเปนสามจุดนี้  พยายามตดิตามลมหายใจเชนนี้เร่ือยไป    เพื่อรักษา
ความรูนั่นแหละทําสติสัมปชัญญะของเราใหกลาขึ้น 
 เมื่อหากวาเรากําหนดจิตของเรา   ใหรูจักตนลมกลางลม     ปลายลมดีแลวพอสมควร   เราก็วาง  เราจะ
หายใจเขาออกเฉยๆ   เอาความรูสึกของเราไวปลายจมกูหรือริมฝปากบนที่ลมผานออกผานเขา    เอาแต
ความรูสึกเทานั้นไวที่นั่น    ไมตองตามลมออกไป   ไมตองตามลมเขามา    เอาความรูสึกหรือผูรูนั่นแหละไว
เฉพาะหนาเราที่ปลายจมูก  ใหรูจักลมผานออก  ผานเขา   ไมตองคิดะไรมากมาย    เพียงแตใหมีความรูสึก
เทานั้นแหละ   ใหมีความรูสึกติดตอกัน    ลมออกก็ใหรูลมเขาก็ใหรู   ใหรูอยูแตทีน่ั่นแหละ    รูแลวมันจะเปน
อะไรก็ไมตองคิด    เอาเพียงเทานั้นเสียกอนในเวลานี ้   หนาที่การงานของเรามีแคนัน้ไมไดมีมาก    กําหนดลม
เขาออกอยูอยางนั้นแหละ    ตอไปจิตก็สงบลมก็จะละเอยีดเขาไป     นอยเขาไปกายกจ็ะเบาเขาไป   จิตก็จะสงบ
ไป    ความเบากายเบาใจนัน้    ก็จะเกิดขึน้มา  จะเปนกายควรแกการงาน  และจะเปนจิตควรแกการงานตอไป     
นี่คือการทําสมาธิ   ไมตองทําอะไรมาก  ใหกําหนดเทานั้น   ตอไปนี้ใหตั้งใจทํากําหนดไป…… 
 จิตเราละเอียดเขาไป    การทําสมาธินั้นจะไปไหนกช็างมนั    ใหเรารูทันเอาไว   ใหเรารูจักมัน   มันก็มี
ทั้งอารมณ   มีทั้งความสงบคลุกคลีกันไป  มันมีวิตก  วิตกคือการจะยกจิตของตนนึกถึงอันใดอันหนึ่งขึ้นมา  ถา
สติของเรานอยก็จะวติกนอย   แลวก็มวีิจารณคือ  การตรวจดูตามเรื่องที่เราวิตกนัน้  แตขอสําคัญนั้นตองพยายาม
รูใหทันอยูเสมอ   แลวก็พจิารณาใหลึกลงไปอีก   ใหเห็นวา   มีทั้งสมาธิและมีทั้งความรูรวมอยูในนั้น 
องคประกอบของความสงบ 
 คําวา  “จิตสงบ”  นั้นไมใชวาไมมีอะไรมันตองมี   มีความสงบครอบอยู    ทานกลาวถึงองคของความ
สงบชั้นแรกวา    หนึ่งมีวิตก   ยกเรื่องใดเรือ่งหนึ่งขึ้นมา   แลวก็มวีิจารณ   คือพิจารณาตามอารมณที่เกดิขึ้นมา   
ตอไปก็จะมีปติคือ    ความยินดใีนสิ่งที่เราวิตกไปนั้น     ในสิ่งที่เราวิจารณไปนั้น  จะเกดิปต ิ    คือความยินดี
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ซาบซึ้งอยูโดยเฉพาะของมันแลวก็มีสุข    สุขอยูไหน   สุขอยูที่การวิตก   สุขอยูในการวิจารณ   สุขอยูกับความ
อ่ิมใจ    สุขอยูกับอารมณ   เหลานั้นแหละ    แตวามันสุขอยูในความสงบ    วิตกกว็ิตกอยูในความสงบ   วิจารณก็
วิจารณอยูในความสงบ   ความอิ่มใจก็อยูในความสงบ   สุขก็อยูในความสงบ  ทั้งส่ีอยางนี้เปนอารมณอันเดยีว   
อยางที่หา  คือ  เอกัคคตา  หาอยางแตเปนอันเดียวกนั  คือทั้งหาอยางนีเ้ปนอารมณ   แตมีลักษณะอยูในขอบเขต
อันเดียวกนั   คือเมื่อจิตสงบ   วิตกก็ม ี   วิจารณก็ม ี  ปติก็มีสุข  สุขก็มี   เอกัคคตาก็มี  ทั้งหมดนี้เปนอารมณื
เดียวกัน 
 คําวาอารมณเดียวกันนั้น   ทําไมจึงมีหลายอยางหมายความวา   มันจะมีหลายอาการก็ชางมัน  เพราะ
อาการทั้งหลายเหลานัน้   จะมารวมอยูในความสงบอันเดียวกัน   ไมฟุงซาน  ไมรําคาญ  เหมือนกับวามีคน  5  
คน   แตลักษณะของคนทั้ง 5 คนนั้นมีอาการเดียวกนั  คือจะมีอารมณทั้ง  5  อารมณ  เมื่ออารมณอันนัน้อยูใน
ลักษณะนี ้ ทานเรียกวา  “องค”   องคของความสงบ   ทานไมไดเรียกวาอารมณ   ทานเรียกวา  วิตก  วิจารณ  ปติ  
สุข  เอกัคคตารมณ   ส่ิงทั้งหลายเหลานี ้ ไมเปนอารมณตามธรรมดาทานจึงจัดวาเปนองคของความสงบมีอาการ
อยู 5 อยาง  คือวิตก  วิจารณ  ปติ   สุข   เอกัคคตา   ไมมีความรําคาญ   วิตกอยูก็ไมรําคาญ   วิจารณอยูก็ไมรําคาญ   
มีปติก็ไมรําคาญ    มีความสขุก็ไมรําคาญ    จิตจึงเปนอารมณเดียวกอยูในสิ่งทั้ง 5 นี้จับรวมกนัอยู  เร่ืองจิตสงบ
ขั้นแรกจึงเปนอยางนั้น 
ปญหาของการทําสมาธิ 
 ทีนี้บางอยางอาจถอยออกมา   ถากําลังใจไมกลาสติหยอนไปแลว   มันจะมีอารมณมาแทรกเขาไปเปน
บางครั้ง   คลลายๆกับวาเคลิ้มไป    แลวมีอาการอะไรบางอยางเขามาแทรกตอนทีม่ันเคลิ้มไป   แตไมใชความ
งวงตามธรรมดา   ทานวามคีวามเคลิ้มในความสงบ  บางทีก็มีอะไรบางอยางแทรกเขามา  เชนวา   บางทีมีเสียง
ปรากฏบาง   บางทีเหมือนเห็นสุนัขวิ่งผานไปขางหนาบาง   แตวาไมชัดเจนและกไ็มใชฝน   อันนี้จัดเปนฝน
ไมได   ที่เปนเชนนี้เพราะกําลังทั้ง 5  ดังกลาวแลวไมสม่าํเสมอกัน   มันออนลง   ออนเคลิ้มลง    จงึเกิดอารมณ
เขาแทรก   อันนี้เปนอาการของจิต 
 ถาหากวาเรามคีวามสงบมันก็มีส่ิง  5  ส่ิงนี้เปนบริวารอยู  แตเปนบริวารในความสงบ    อันนี้เปน
เบื้องแรกของมัน   ขณะทีจ่ติเราสงบอยูในขั้นนี ้  ชอบมีนิมิตทางตา   ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น   ทางกายและทาง
จิต  มันชอบเปนแตผูทําสมาธิจับไมคอยถูกวา  “มันหลับไหม?  ก็ไมใช”   “มันฝนไปหรือ?   ก็ไมใช”    ไมใช
อะไรทั้งนั้น  มันเปนอาการเกิดมาจากความสงบครึ่งๆ  กลางก็ได  บางทีก็แจมใสเปนธรรมดา   บางทีก็คลุกคลี
ไปกับความสงบบาง  กับอารมณทั้งหลายบาง     แตอยูในขอบเขตของมัน 
 อยางไรก็ตามบางคนทําสมาธิยาก    เพราะอะไร   เพราะจริตแปลกเขา   แตก็เปนสมาธิ     แตก็ไมหนัก
แนนไมไดรับความสบายเพราะสมาธิ      แตจะไดรับความสบายเพราะปญญา   เพราะปญญาความคิด    เห็น
ความจริงของมันแลวก็แกปญหาถูกตอง    เปนประเภทปญญาวิมุตไมใชเจโตวิมตุ    มันจะมีความสบายทุกอยาง
ที่จะไดเกิดขึน้เปนหนทางของเรา   เพราะปญญาสมาธิมันนอย   คลายๆกับวาไมตองนั่งสมาธิ  พิจารณา  “อัน
นั้นเปนอะไรหนอ”   แลวแกปญหาอันนัน้ไดทันท ี เลยสบายไป   เลยสงบลักษณะผูมีปญญาตองเปนอยางนัน้ 
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 ทําสมาธินี้ไมคอยไดงายและไมคอยดีดวย   มีสมาธิแตเพียงเฉพาะเลี้ยงปญญาใหเกิดขึ้นมาได   โดยมาก
อาศัยปญญา   เชนสมมติวา  ทํานากับทําสวน  เราอาศัยนามากกวาสวน  หรือทํานากับทําไร  เราจะไดอาศยันา
มากกวาไร     ในเรื่องของเรา   อาชีพของเรา  และการภาวนาของเราก็เหมือนกัน  มันจะไดอาศัยปญญา
แกปญหา  แลวอยางนัน้    ธรรมดาก็เปนไปอยางนั้น   มันตางกัน 
หลุดพนดวยปญญาสมาธิ 
 บางคน   แรงในทางปญญา   สมาธิพอเปนฐานไมมาก   คลายๆกับวานั่งสมาธิ  ไมคอยสงบ   ชอบมี
ความปรุงแตง   มีความคิดและมีปญญาชักเรื่องนั้นมาพิจารณากเรื่องนีม้าพิจารณา    แลวพิจารณาลงสูความสงบ
ก็เห็นความถูกตอง    อันนั้นจะไดมกีําลังกวาสมาธิ    อันนี้จริงของบางคนเปนอยางนั้น   แมจะ  ยืน  เดิน  นั่ง  
นอนก็ตามความตรัสรูธรรมะนั้นไมแนนอน   จะเปนอิริยาบถใดกไ็ด  ยืนกไ็ด  เดินกไ็ด  นั่งก็ได  นอนก็ได   อัน
นี้แหละผูแรงดวยปญญา    เปนผูมีปญญา  สามารถที่จะไมเกี่ยวของกับสมาธิมากก็ได 
 ถาพูดกันงายๆ   ปญญาเห็นเลย  เห็นไปเลยก็ละไปเลย  สงบไปเลย  ไดความสบายเพราะอนันั้นมัน
เห็นชัด   มันเห็นจริง    เชื่อมั่นยืนยันเปนพยานตนเองได     นี่จริตของบางคนเปนไปอยางนี ้  แตจะอยางไรก็ชาง
มันก็ตองทําลาย  ความเห็นผิดออก   เหลือแตความเห็นถูก    ทําลายความฟุงซานออก   เหลือแตความสงบ   มัน
ก็จะลงไปสูจดุอันเดียวกนั 
 บางคนปญญานอย   นั่งสมาธิไดงาย   สงบ   สงบเร็วที่สุด  ไวแตไมคอยมีปญญา   ไมทันกิเลสทั้งหลาย   
ไมรูเร่ืองกิเลสทั้งหลาย   แกปญหาไมคอยได   พระโยคาวจรเจาผูปฏิบัติมีสองหนาอยางนี ้    ก็คูกันเรื่อยไปแต
ปญญาหรือวิปสสนากับสมถะมันก็ทิ้งกันไมได    คาบเกี่ยวกันไปเรื่อยๆ   อยางนี ้
 ทีนี้ถามันชัดแจงในความสงบ    เมื่อมีอารมณมาผาน   มีนิมิตขึ้นมาผาน   ก็ไมไดสงสัยวา   “เคล้ิมไป
หรือเปลาหนอเมื่อกี้นี?้”    “หลงไปหรือเปลาหนอเมื่อกีน้ี้?”   “ลืมไปหรือเปลาหนอเมื่อกี้นี?้”    “หลับไปหรือ
เปลาเมื่อกี้นี?้”    จิตขณะนี้สงสัย  “หลับก็ไมใช   ตื่นก็ไมใช”   นี่มันคลุมเครือ   เรียกวา   มันมั่วสุมอยูกับอารมณ   
ไมแจมใสเหมอืนกันกับพระจันทรเขากอนเมฆ   มองเห็นอยูแลว   แตไมแจมแจงมัวๆ    ไมเหมือนกับ
พระจันทรออกจากกอนเมฆนั้นแจมใสสะอาด   จิตเราสงบมีสติสัมปชัญญะรอบคอบสมบูรณแลว     จึงไม
สงสัยในอาการทั้งหลายที่เกดิขึ้นจะหมดจากนิวรณจริงๆ   รูวาอันใดเกิดขึ้นมาเปนอันใดหมดทุกอยาง   รูแจงรู
เรื่องตามเปนจริงไมไดสงสัย   อันนั้นเปนดวงจิตที่ใสสะอาด  สมาธิถึงขีดแลวเปนเชนนั้น 
 ระยะหลังๆ   มาก็เปนไปในรูปอยางนี้ทํานองนี้   เปนเรือ่งธรรมดาของมัน   ถาจิตแจมแจงผองใสแลว   
ไมตองไปถามวางวงหรือไมงวง   ใชหรือไมใช   ทั้งหลายเหลานี้มนักไ็มมีอะไรถามนัชัดเจน    ก็เหมือนเรานั่ง
ธรรมดาอยางนี้เอง  นั่งเห็นธรรมดา   หลับตาก็เหมือนลืมตา   เห็นในขณะหลับตากเ็หมือนลืมตามาเห็นทุกอยาง
สารพัด  ไมมีความสงสัย  เพียงแตเกิดอัศจรรยขึ้นในดวงจิตของเราวา  “เอะ!   ส่ิงเหลานี้มันก็เปนของมันไปได  
มันไมนาจะเปนไปได  มันกเ็ปนของมันได”  อันนี้จะวิพากษวจิารณมนัเองไปเรื่อยๆ  ทั้งมีปติ  ทั้งมีความสุขใจ  
มีความอิ่มใจ  มีความสงบเปนเชนนัน้   ตอนั้นไปจิตมันจะละเอียดไปยิ่งกวานัน้มนัก็จะทิ้งอารมณของมันไป
ดวย  วิตกยกเรื่องขึ้นมาก็จะไมมี  และเรื่องวิจารณมนัก็จะหมด   จะเหลือแตความอิ่มใจ  อ่ิมไมรูวาอ่ิมอะไร  แต
มันอิ่ม  เกิดความสุขกับอารมณเดยีว   นี่มันทิ้งไป   วิตกวจิารณมันทิ้งไป  ทิ้งไปไหน?  ไมเร่ืองทิ้ง  จิตเราหดตวั
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เขามาคือมันสงบ    เร่ืองวิตกวิจารณมันเปนของหยาบไปแลว  มันเขามาอยูในทีน่ี้ไมไดก็เรียกวา  ทิ้งวิตก  ทิ้ง
วิจารณ  ทีนี้จะไมมีความวิตก   ความยกขึ้นวิจารณ   ความพิจารณาไมมี    มีแตความอิ่ม   มีความสุขและมี
อารมณเดียวเสวยอยูอยางนัน้ 
 ที่เขาเรียกวา  ปฐมฌาน  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน  เราไมไดวาอยางนั้น   เราพูดถึงแตความสงบ  
วิตก  วิจารณ  ปติ  สุข  เอกัคคตา  ตอไปนี้ก็ทิ้งวิตกวิจารณ  เกิดขึน้มาแลวก็ทิ้งไป   เหลือแตปติกับสุข  เอกัคคตา    
ตอไปก็ทิ้งปติเหลือแตสุขกับเอกัคคตา   ตอไปก็มีเอกัคคตากับอุเบกขา    มันไมมีอะไรแลวมนัทิ้งไป  เรียกวา   
จิตมันสงบๆๆๆ   จนไปถึงอารมณมันนอยที่สุด   ยังเหลืออยูแตโนน….ถึงปลายมัน   เหลือแตเอกัคคตากับ
อุเบกขา   เฉยอยางนี ้  อันนีม้ันสงบแลวมนัจึงเปน  นี่เรียกวากําลังของจิต  อาการของจิตที่ไดรับความสงบแลว   
ถาเปนอยางนีม้ันไมงวง    ความงวงเหงาหาวนอนมันเขาไมไดนวิรณทั้งหา  มันหนีหมด  วิจิกจิฉา  ความสงสัย
ลังเลอิจฉาพยาบาท  ฟุงซาน  รําคาญหนี   เหลานี้ไมมีแลว   นี่มันคอยเลื่อนไปเปนระยะอยางนั้น   นี่อาศัยการ
กระทําใหมากเจริญใหมาก 
 
สติ  :  ส่ิงที่ชวยรักษาสมาธ ิ
 ส่ิงที่รักษาสมาธินี้ไวได  คือสติ  สตินี้เปนธรรมเปนสภาวธรรมอันหนึง่   ซ่ึงใหธรรมอันอื่นๆ  ทั้งหลาย
เกิดขึ้นโดยพรอมเพรียง    สตินี้ก็คือชีวิต   ถาขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตาย    ถาขาดสติเมื่อใดก็เปนคนประเภท   
ในระหวางขาดสตินั้น   พูดไมมีความหมาย    การกระทําไมมีความหมาย   ธรรมคือสตินี้คือความระลึกไดใน
ลักษณะใดก็ตาม   สติเปนเหตุใหสัมปชัญญะเกิดขึน้มาได   เปนเหตุใหปญญาเกิดขึ้นมาได   ทุกสิ่งสารพัด 
 ธรรมทั้งหลายถาหากวาขาดสติ   ธรรมทั้งหลายนั้นไมสมบูรณ   อันนีค้ือการควบคุม  การยนื  การเดิน  
การนั่ง  การนอน   ไมใชเพยีงขณะนั่งสมาธิเทานั้น  แมเมื่อเราออกจากสมาธิไปแลว   สติก็ยังเปนสิ่งประจําใจ
อยูเสมอ    มีความรูอยูเสมอ  เปนของที่มีอยูเสมอ    ทําอะไรก็ตองระมดัระวัง   เมื่อระมัดระวังทางจิตใจ   ความ
อายมันก็เกิดขึน้มา  การพูด  การกระทําอันใดที่ไมถูกตอง   เราก็อายขึ้น  อายขึ้น   เมื่อความอายกําลังกลาขึ้นมา  
ความสังวรก็มากขึ้นดวย  เมื่อความสังวรมากขึ้น   ความประมาทก็ไมมี 
 นี่ถึงแมวาเราจะไมไดนั่งสมาธิอยูตรงนี้  เราจะไปไหนกต็าม  อันนี้มันอยูในจิตของตัวเอง   มันไมได
หนีไปไหน   นี่ทานวาเจริญสติ  ทําใหมาก   เจริญใหมาก  อันนี้เปนธรรมะคุมครองรักษากิจการที่เราทําอยู  หรือ
ทํามาแลว  หรือกําลังจะกระทําอยู   ในปจจุบันนีเ้ปนธรรมะที่มีคุณประโยชนมาก    ใหเรารูตัวอยูทกุเมื่อ   
ความเหน็ผิดชอบมันก็มีทุกเมื่อ   เมื่อความเห็นผิดชอบมีอยู  เกิดขึ้นอยูทุกเมื่อ   ความละอายก็เกดิขึ้น  จะไมทํา
ส่ิงที่ผิดหรือส่ิงที่ไมด ี เรียกวาปญญาเกิดขึน้แลว 
 เมื่อรวบยอดเขามา  มันจะมศีีล  มีสมาธิ  มีปญญา  คือการสังวรสํารวมที่มีอยูในกจิการของตนนัน้  ก็
เรียกวาศีล  ศีลสังวร  ความตั้งใจมั่น  อยูในความสังวรสํารวมในขอวัตรของเรานัน้  ก็เรียกวามันเปนสมาธิ   
ความรอบรูทั้งหลายในกิจการที่เรามมีอยูนัน้   ก็เรียกวาปญญาพูดงายๆก็คือ  จะมีศลี   จะมีสมาธิ  จะมีปญญา  
ศีลก็ดี  สมาธิก็ดี  ปญญาก็ด ี เมื่อมันกลาขึ้นมามันก็คือมรรค   นี่แหละหนทาง   ทางอื่นไมม ี
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อานใจธรรมชาต ิ
เหตุของการปฏิบัต ิ
 การภาวนา    หมายความวา ใหคิดดใูหชัดๆ   พยายามอยารีบรอนเกินไป   อยาชาเกินไป  คอยทําคอยไป   
แตใหมวีิธีการและจุดหมายในการปฏิบัติภาวนานัน้ 
 ทุกคนที่ออกมาปฏิบัตินั้น  ก็ออกมาดวย  “ความอยาก”   กันทั้งนั้น   มันมีความอยาก   แตความอยากนี้  
บางทีมันก็ปนกับความหลง   ถาอยากแลวไมหลง   มันกอ็ยากดวยปญญา   ความอยากอยางนี้ทานเรียกวา   เปน
บารมีของตน  แตไมใชทกุคนนะที่มีปญญา 
 บางคนไมอยากจะใหมนัอยาก  เพราะเขาใจวาการมาปฏิบัติก็เพื่อระงบัความอยาก  ความจริงนะ  ถา
หากวาไมมีความอยาก   ก็ไมมีขอปฏิบัติ  ไมรูวาจะทําอะไร  ลองพิจารณาดูกไ็ด 
 ทุกคน  แมองคพระพุทธเจาของเราก็ตาม  ที่ทานออกมาปฏิบัติ  ก็เพื่อจะใหบรรเทากิเลสทั้งหลายนั้น 
 แตวามนัตองอยากทํา   อยากปฏิบัติ  อยากใหมันสงบ  และก็ไมอยากใหมันวุนวาย   ทั้งสองอยางนี้  มัน
เปนอุปสรรคทั้งนั้น   ถาเราไมมีปญญา  ไมมีความฉลาดในการกระทําอยางนั้น  เพราะวามนัปนกนัอยู  อยากทั้ง
สองอยางนี้  มันมีราคาเทาๆกัน 
 อยากจะพนทกุข  มันเปนกิเลส  สําหรับคนไมมีปญญา  อยากดวยความโง  ไมอยากมันก็เปนกิเลส
เพราะไมอยากอันนั้น   มันประกอบดวยความโงเหมือนกนัคือ  ทั้งอยาก  ไมอยาก   ปญญาก็ไมมี  ทั้งสองอยางนี้  
มันเปนกามสขุัลลิกานุโยโค  กับอัตตกิลมถานุโยค  ซ่ึงพระพุทธองคของเรา   ขณะทีพ่ระองคกําลังทรงปฏิบัติอยู
นั้น   ทานก็หลงในอยางนี ้  ไมรูวาจะทําอยางไร   ทานหาอุบายหลายประการ   กวาจะพบของสองสิ่งนี้ 
 ทุกวันนี ้ เราทั้งหลายก็เหมือนกัน   ทุกสิ่งทั้งสองอยางนี้  มันกวนอยู   เราจึงเขาสูทางไมไดก็เพราะอันนี้  
ความเปนจริงนี้    ทุกคนทีม่าปฏิบัติ   ก็เปนปุถุชนมาทั้งนั้นปุถุชนก็เต็มไปดวยความอยาก    ความอยากที่ไมมี
ปญญาอยากดวยความหลง   ไมอยากมันก็มีโทษเหมือนกัน   “ไมอยาก”  มันก็เปนตัณหา  “อยาก”  มันก็เปน
ตัณหาอกีเหมอืนกัน 
 ทีนี้   นักปฏิบัติยังไมรูเร่ืองวา  จะเอายังไงกัน  เดินไปขางหนากไ็มถูก  เดินกลับไปขางหลังก็ไมถูก  จะ
หยุดก็ไมหยุดไมได  เพราะมันยังอยากอยู  มันยังหลงอยู  มีแตความอยาก   แตปญญาไมมีมันอยากดวยความ
หลง  มันก็เปนตัณหา  ถึงแมไมอยาก   มันก็เปนความหลง  มันก็เปนตัณหาเหมือนกัน   เพราะอะไร?  เพราะมัน
ขาดปญญา 
 ความเปนจริงนั้น  ธรรมะนัน้อยูตรงนั้นแหละตรงความอยากกับความไมอยากนั่นแหละ    แตเราไมมี
ปญญา   ก็พยายามไมใหอยากบาง    เดี๋ยวก็อยากบาง    อยากใหเปนอยางนั้น    ไมอยากใหเปนอยางนี ้   ความ
จริงทั้งสองอยางนี้  หรือทั้งคูนี้   มันตัวเดียวกันทั้งนั้น  ไมใชคนละตวั    แตเราไมรูเร่ืองของมัน 
 พระพุทธเจาของเรา  และสาวกทั้งหลายของพระองคนั้น    ทานก็อยากเหมือนกนั  แต  “อยาก”  ของ
ทานนั้นเปนเพยีงอาการของจติเฉยๆ  หรือ  “ไมอยาก”  ของทานก็เปนเพียงอาการของจิตเฉยๆ  อีกเหมือนกนั  
มันวูบเดยีวเทานั้น  ก็หายไปแลว 
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 ดังนั้นความอยากหรือไมอยากนี ้ มันมีอยูตลอดเวลา  แตสําหรับผูมีปญญานั้น  “อยาก”  ก็ไมมีอุปาทาน  
“ไมอยาก”  กไ็มมีอุปาทาน  เปน  “สักแตวา”  อยากหรอืไมอยากนัน้   ถาพูดตามความจริงแลว    มันก็เปนแต
อาการของจิต   อาการของจิตมันเปนของมันอยางนัน้เอง   ถาเรามาตะครุบมันอยูที่ใกลๆ  นี่     มันก็เห็นชดั 
 ดังนั้น   จึงวาการพิจารณานัน้  ไมใชรูไปที่อ่ืนมันรูตรงนี้แหละ   เหมือนชาวประมงที่ออกไปทอดแห
นั่นแหละทอดแหออกไปถูกปลาตัวใหญ    เจาของผูทอดแหจะคิดอยางไร?  ก็กลัว   กลัวปลาจะออกจากแหไป
เสีย    เมื่อเปนเชนนัน้  ใจมันก็ดิ้นรนขึ้น  ระวังมาก   บังคับมาก  ตะครุบไปตะครุบมาอยูนั่นแหละ   ประเดีย๋ว
ปลามันก็ออกจากแหไปเสีย   เพราะไปตะครุบมันแรงเกินไปอยางนั้นโบราณทานพูดถึงเรื่องอนันี ้   ทานวา
คอยๆทํามัน     แตอยาไปหางจากมัน    นี่คือปฏิปทาของเรา  คอยๆ  คลํามันไปเรื่อยๆ  อยางนั้นแหละ 
 อยาปลอยมัน    หรือไมอยากรูมัน   ตองรู  ตองรู  เรื่องของมัน   พยายามทํามันไปเรื่อยๆ   ใหเปน
ปฏิปทาขี้เกียจเราก็ทํา   ไมขี้เกียจเราก็ทํา    เรียกวา  การทําการปฏิบัติ   ตองทําไปเรื่อยๆ  อยางนี ้
 ถาหากวาเราขยัน    ขยันเพราะความเชื่อ   มันมีศรัทธา  แตปญญาไมมี  ถาเปนอยางนี้  ขยันไปๆ  แลว
มันก็ไมเกิดผลอะไรขึ้นมากมาย  ขยันไปนานๆเขา    แตมนัไมถูกทาง  มันก็ไมสงบระงับ   ทีนี้ก็จะเกิดความคดิ
วา   เรานี้บุญนอยหรือวาสนานอย    หรือคิดไปวา   มนุษยในโลกนีค้งทําไมไดหรอก  แลวก็เลยหยุด   เลิกทํา  
เลิกปฏิบัติ 
 ถาเกิดความคดิอยางนี้เมื่อใด   ขอใหระวงัใหมากใหมีขนัติ   ความอดทน   ใหทําเรื่อยๆ   เหมือนกับเรา
จับปลาตัวใหญก็ใหคอยๆคลํามันไปเรื่อยๆ    ปลามันกจ็ะไมดิน้แรง   คอยๆทําไปเรือ่ยๆ  ไมหยุด    ไมชาปลาก็
จะหมดกําลัง  มันก็จับงาย  จับใหถนัดมือเลย    ถาเรารีบจนเกนิไปปลามันก็จะหนดีิ้นออกจากแหเทานั้น 
 ดังนั้นการปฏบิัตินี้  ถาเราพิจารณาตามพืน้เหตุของเรา  เชนวาเราไมมีความรูในปรยิัต ิ  ไมมีความรูใน
อะไรอื่น  ที่จะใหการปฏิบตัิมันเกิดผลนัน้   ก็ดูความรูที่เปนพื้นเพเดิมของเรานัน่แหละ     อันนั้นก็คอื   
“ธรรมชาติของจิต”  นี่เอง  มันมีของมันอยูแลว   เราจะไปเรียนรูมัน  มันก็มีอยู  หรือเราจะไมไปเรยีนรูมัน    มัน
ก็มีอยู 
 อยางที่ทานพดูวา    พระพุทธเจาจะบังเกิดขึ้นกต็ามหรือไมบังเกิดขึน้ก็ตาม  ธรรมะก็คงมีอยูอยางนั้น  
มันเปนของมนัอยูอยางนั้น    ไมพลิกแพลงไปไหน   มันเปนสัจจธรรม   เราไมเขาใจสัจจธรรมก็ไมรูวาสัจ
จธรรมเปนอยางไร    นี้เรียกวาการพิจารณาในความรูของผูปฏิบัติที่ไมมีพื้นปริบัต ิ
 ขอใหดูจิต   พยายามอานจิตของเจาของ   พยายามพูดกบัจิตของเจาของ   มันจึงจะรูเร่ืองของจิต   คอยๆ
ทําไป   ถายังไมถึงที่ของมัน   มันก็ไปอยูอยางนั้น 
 ครูบาอาจารยบางทานบอกวา    ทําไปเรื่อยๆ   อยาหยดุ  บางทีเรามาคิด   “เออ  ทําไปเรื่อยๆ  ถาไมรู
เร่ืองของมัน   ถาทําไมถูกที่มัน   มันจะรูอะไร”   อยางนี้เปนตนก็ตองไปเรื่อยๆกอน    แลวมันก็จะเกิดความรูสึก
นึกคิดขึ้นในสิง่ที่เราพากเพยีรทํานั้น  
 มันเหมือนกันกับบุรุษที่ไปสไีฟ    ไดฟงทานบอกวา   เอาไมไผสองอันมาสีกันเขาไปเถอะ  แลวจะมไีฟ
เกิดขึ้นบุรุษนัน้ก็จับไมไผเขาสองอัน    สีกันเขา    แตใจรอน   สีไปไดหนอย   ก็อยากใหมนัเปนไฟ   ใจก็เรงอยู
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เร่ือย   ใหเปนไฟเร็วๆ   แตไฟก็ไมเกิดสักที  บุรุษนั้นก็เกิดความขี้เกียจแลวกห็ยุดพกั    แลวจึงลองสีอีกนิด   แลว
ก็หยดุพัก  ความรอนที่พอมีอยูบาง   ก็หายไปละซิ   เพราะความรอนมันไมติดตอกัน 
 ถาทําไปเรื่อยๆ   อยางนี้เหนือ่ยก็หยุด   มีแตเหนื่อยอยางเดียว    ก็พอได  แตมีขี้เกยีจปนเขาดวย    เลยไป
กนัใหญ    แลวบุรุษนัน้ก็หาวาไฟไมม ี   ไมเอาไฟ  ก็ทิ้ง   เลิกไมสีอีก     แลวกไ็ปเทีย่วประกาศวา  ไฟไมม ี ทํา
อยางนี้ไมได    ไมมีไฟหรอก  เขาไดลองทําแลว 
 ก็จริงเหมือนกนัที่ไดทําแลว    แตทํายังไมถึงจุดของมัน    คือความรอนยังไมสมดลุกัน     ไฟมันก็
เกิดขึ้นไมได    ทั้งที่ความจริงไฟมันก็มอียู   อยางนีก้็เกิดความทอแทขึ้นในใจของผูปฏิบัตินั้นก็ละอันนีไ้ปทาํ
อันโนเร่ือยไป   อันนี้ฉันใดกฉ็ันนั้น 
 การปฏิบัตินั้น   ปฏิบัติทางกายทางใจทั้งสองอยางมันตองพรอมกัน   เพราะอะไร?  เพราะพื้นเพมนัเปน
คนมีกิเลสทั้งนั้น   พระพุทธเจากอนที่จะเปนพระพุทธเจา   ทานก็มีกเิลส     แตทานมีปญญามากหลาย    พระ
อรหันตก็เหมอืนกัน    เมื่อยงัเปนปุถุชนอยูก็เหมือนกับเรา 
 เมื่อความอยากเกิดขึน้มา  เราก็ไมรูจัก   เมื่อความไมอยากเกิดขึน้มา  เราก็ไมรูจัก  บางทีก็รอนใจ   บาง
ทีก็ดีใจ  ถาใจเราไมอยาก  กด็ีใจแบบหนึ่ง   และวุนวายอกีแบบหนึ่ง  ถาใจเราอยาก  มันก็วุนวายอยางหนึ่ง  และ
ดีใจอยางหนึ่ง  มันประสมประเสกันอยูอยางนี้ 
 อันนี้คือปฏิปทาของผูปฏิบัติเรา  เหมือนอยางพระวินยัที่เราฟงๆ  กันไปนี ้   ดูแลวมันก็เปนของยาก  
จะตองรักษาสิกขาบททุกอยาง   ใหไปทองทุกอยาง   เมื่อจะตรวจดูศีลของเจาของ   ก็ตองไปตรวจดูทุกสิกขาบท  
ก็คิดหนกัใจวา  “โอ  อยางนี้ไมไหวแลว”    ความจริง  เมื่อพระพุทธเจาทานสอนใหพิจารณากาย  อยางเกศา  
โลมา  นขา ทันตา  ตะโจ  มันก็มีแตกายทัง้นั้น    อยางทีท่านใหกรรมฐานครั้งแรก   ก็มีแตเรื่องกายทั้งนั้น  ทาน
ใหพิจารณาอยูตรงนี้ใหดตูรงนี้  ถาเราพิจารณาแลวเห็นไมชัด   มันก็จะเห็นคนไมชัดสักคน   คนอื่นก็ไมชัด   ตัว
เราเองก็ไมชัด  เห็นตัวเราก็สงสัย  เห็นคนอื่นก็สงสัย   มันสงสัยอยูตลอดไป   แตถาเราสามารถเห็นตัวเราไดชัด
เทานั้น    มันกห็มดสงสัย 
 เพราะอะไร?    เพราะนามรูปมันเหมือนกนัทั้งนั้น     ถาหากเราเห็นชดัในตวัเราคนเดียว   ก็เหมือนเห็น
คนทั้งโลก    ไมตองตามไปดูทุกคน   ก็รูวาคนอื่นก็เหมอืนกับเรา  เราก็เหมือนกับเขา  ถาเราคิดไดเชนนี ้  ภาระ
ของเขาก็นอยลง   ถาเราไมคิดเชนนั้น   ภาระของเราก็มากเพราะจะตองตามไปดูทุกคนในจกัรวาลนี้    จึงจะรูจกั
คนทุกคน   ภาระมันก็มากนะซิ   ถาคิดอยางนี้   มันก็ทําใหทอแท 
 อยางพระวินยัของเรานี้ก็เหมอืนกัน   มีสิกขาบทอยูมากมายเหลือเกนิ  ไมรูจักเทาไหร  ถาเพียงนึกวา  
จะตองอานใหครบทุกสิกขาบท  ก็แยแลว  ไมไหวแลว  เห็นวาเหลือวิสัยเสียแลว    เหน็จะไมมีทางไปตรวจดูศีล
ใหสมบูรณบริบูรณได    นี่…ความเขาใจของเรามันเปนอยางนัน้    เหมือนอยางวา  ทานใหรูแจงซ่ึงมนุษย
ทั้งหลายก็คิดวาจะตองไปดูคนใหทกุคน    มันถึงจะรูทุกคน  อยางนี้มนัก็มากเทานั้นแหละ 
 นี่ก็เพราะวาเรามันตรงเกินไป  ตรงตามตําราตรงตามคําของครูบาอาจารยเกนิไป   เพราะถาเราเรียน
ปริยัติขนาดนัน้  มันก็ไปไมไหวเหมือนกนั   มันทําใหหมดศรัทธาเหมือนกัน    เรียกวาเรายังไมเกิดปญญา  ถา
ปญญามันเกิดแลว   ก็จะเหน็วาคนทั้งหมดก็คือคนคนเดียว   ถามันคือคนคนเดียว    เราก็พิจารณาแตเราคนเดยีว    
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ก็เพียงพอ  เพราะเราก็มีรูป  มีนาม  ลักษณะของรูปนามมันก็เปนอยางนี้    คนอื่นก็เปนอยูอยางนี้เหมือนกัน
ปญญาจะทําใหเห็นไดเชนนัน้    ทีนี้ภาระที่จะตองคิดกน็อยลง    เพราะเหน็เสียแลววา    มันของอยางเดยีวกัน 
 ดังนั้น   พระพทุธเจาทานจึงวา  “อัตตะนา  โจทะยัตตานงั”  จงเตือนตนดวยตนเอง   ใหเตือนตัวเจาของ
เองนี้  ไมมทีี่อ่ืน   ถาเราเห็นตัวเราเองแลว   มันก็เหมือนกันหมดทุกคน   เพราะอันเดียวกัน  บริษทัเดียวกัน  ยี่หอ
เดียวกัน   เพียงแตตางสีสัณฐานกันเทานั้น    เหมอืนอยางยาทัมใจกับยาบวดหาย   มันก็ยารักษาโรคปวด
เหมือนกนัเพยีงแตวามนัเปลี่ยนชื่อ   เปลี่ยนรูปหอเสียหนอยเทานัน้    แทจริงมันก็รักษาโรคเดียวกัน 
 ถาเราเห็นไดเชนนี ้   มันก็จะงายขึ้น  คอยๆ ทํามันไปเรื่อยๆ  อยางนั้นแหละ   แลวมันก็จะเกิดความ
ฉลาดขึ้นในการกระทํา    ทําไปเรื่อยๆ   จนกวามันจะเกิดความเหน็แลวจะเห็นความจริงของมันจริงๆ 
 ถาจะพูดเรื่องปริยัติแลว   ทุกอยางมันก็เปนปริยัติไดทั้งนั้น   ตาก็เปนปริยัติ   หูก็เปนปริยัต ิ  จมูกก็เปน
ปริยัติปากก็เปนปริยัต ิ ล้ินก็เปนปริยัต ิ  กายก็เปนปรยิัต ิ  เปนปริยัตหิมดทุกอยาง    รูปเปนอยางนัน้    ก็รูวารูป
เปนอยางนัน้   แตวาเรามนัมวัไปติดอยูในรูป     ไมรูจักหาทางออก 
 เสียงเปนอยางนั้น   ก็รูวาเสยีงเปนอยางนัน้    แตก็ไปตดิอยูในเสียง    ไมรูจักหาทางออก    ดังนั้น  รูป  
เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ   ธรรมารมณนี้   มันจึงเปนหวงที่เกาะเกี่ยวใหมนุษย   สัตว  ทั้งหลาย   ติดอยูในตัว
ของมัน    ฉะนั้นก็ใหเราปฏบิัติไป   คลําไปอยางนั้นแหละ    แลววันหนึ่งกจ็ะตองไดความรู   เกิดความรูสึกอีก
อยางหนึ่งขึน้มา 
 ที่จะไดความรู  เกิดความรูสึกอีกอยางหนึ่งขึ้นมาไดนี ้   มันจะเกิดไดจากการปฏิบัติที่ไมหยดุ    ไม
ทอถอยปฏิบัติไป   ทําไป   นานเขาๆ    พอสมควรกับนสัิยปจจัยของตน     มันก็จะเกิดความรูสึกอยางหนึ่ง   ที่
เรียกวา  “ธรรมวิจยะ”  มันจะเกิดโพชฌงคของมันเอง   โพชฌงคทั้งหมด   มันจะเกิดอยูอยางนี ้  สอดสองธรรม
ไป 
 โพชฌังโค   สติสังขาโต    ธัมมานัง  วิจโย  ตถา 
 วิริยัมปต ิ ปสสัทธิง   โพชฌังคา  จะตถา   ปะเร 
 สมาธุเปกขโพชฌังคา   สัตเต เต  สัพพทัสสินา 
 เบื้องแรกมันเกิดอยางนี ้  อาการนี้มันจะเกดิขึ้นมา     มันก็เปนโพชฌงค  เปนองคทีต่รัสรูธรรมะทั้งนั้น  
ถาเราไดเรียนรูมัน    ก็รูตามปริยัติเหมือนกัน    แตไมมองเห็น   ที่มันเกิดทีใ่นใจของเรา   ไมเห็นวามันเปน
โพชฌงค  ความเปนจริงนั้น   โพชฌงคนั้นเกิดมาในลักษณะอยางนีพ้ระพุทธเจาทานจึงบัญญัติ  ผูรูทั้งหลายก็
บัญญัติ    เปนขอความออกมาเปนปริยัต ิ   ปริยัตินี้ก็เกิดจากที่ไดมาจากการปฏิบัติ      แตมันถอนตัวออกมาเปน
ปริยัติ     เปนตัวหนงัสือแลวก็ไปเปนคําพดู    แลวโพชฌงคก็เลยหายไปหายไปโดยที่เราไมรู    แตความจริงนั้น   
มันก็ไมไดหายไปไหน  มันมีอยูในนี้ทั้งหมด 
 มันจะเกิดธรรมะวิจยะ     การพินิจพิจารณาตามไปเกิดความเพยีร  เกิดปติ   และอ่ืนๆขึ้นทั้งหมด   ไป
ตามลําดับของโพชฌงค   ถามันเกิดการกระทําขึ้นทั้งหมดดังนี ้    มันก็เปนองคทีต่รัสรูธรรมะ   ถาทําถูกทาง   
ปฏิบัติถูกทางมันตองเกิดอาการอยางนี ้ ธรรมะมันก็ตองมีอยูในนี ้
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 ดังนั้น   ทานจึงวา   คอยๆ คลําไป    คอยพิจารณาไปอยานึกวามันอยูขางโนน   อยานึกวามนัอยูขางนี้   
เหมือนอยางพระภิกษุทานหนึ่งของเรา     ทานไปเรียนบาลีแปลธรรมบทกับเขา    เรียนไมได   เพราะไปนกึแต
วา   ปฏิบัติกรรมฐานนั้นมันแจง   มันรู   มันสะอาด   มันเห็น  ทานก็ออกมาปฏิบัติอยูที่วัดหนองปาพง    ทานวา
จะมานั่งปฏิบตัิแลวไปแปลบาลี   ทานนึกวาจะไปรูอยางนั้น  ไปเห็นอยางนั้น    ก็เลยอธิบายใหทานฟงวา   เห็น
อันเกิดจากการปฏิบัติธรรมนั้นอยางหนึ่ง  เห็นจากการเรียนปริยัติธรรมนั้นก็อีกอยางหนึ่ง   มันก็เห็นเหมือนกนั   
แตวามนัลึกซึ้งกวากนั 
 ถาเห็นจากการปฏิบัติแลวมันละ    มันละไปเลยหรือถายงัละไมหมด   ก็พยายามตอไปเพื่อละใหได    มี
ความโกรธเกดิขึ้นมา  มีความโลภเกิดขึ้นมา   ทานไมวางมัน    พิจารณาดูที่มันเกิด    แลวก็พิจารณาโทษ    ให
มันเห็นดวย    แลวก็เห็นโทษในการกระทาํนั้น   เห็นประโยชนในการละสิ่งทั้งหลายเหลานั้น  ความเห็นอันนี้
ไมใชอยูที่โนนที่นี ่  มันอยูในจิตของตนเอง   จิตที่มันผองใส  ไมใชอ่ืนไกล 
 อันนี ้   นักปริยัติและนักปฏบิัติพูดกันไมคอยจะรูเร่ือง    โดยมากมกัจะโทษกนัวา    นักปฏิบัติพูดไมมี
รากฐาน     พูดไปตามความเห็นของตน   ความเปนจรงิมันก็อยางเดยีวกันแหละ    เหมือนหนามือกับหลังมือ   
เมื่อเราคว่ํามือลง   หนามือมนัก็หายไป    แตมันไมไดหายไปไหน    มันหายไปอยูขางลางนั่นแหละ    แตมองไม
เห็น   เพราะหลังมือมันบังอยู     แลวเมื่อเราหงายฝามือข้ึน    หลังมือมันก็หายไป     แตมันก็ไมไดหายไปไหน    
มันก็หายไปอยูที่ขางลางเหมือนกัน   นั่นแหละ 
 ดังนั้น    ใหเรารูไวอยางนี ้   เมื่อเกีย่วกับการปฏิบัติ   อยาไปคิดวามนัหายไปไหน   ถึงจะเรยีนรูขนาด
ไหน   หาเทาไหรก็ไมเห็น   ก็ไมรูจัก    คือไมรูตามที่เปนจริง    ถารูตามความเปนจริงเมื่อไหรก็จะ  “ละ”  ไดเมื่อ
นั้น   ถอนอุปทานได  ไมมีความยึด   หรือถามีความยึดอยูบาง   มันก็จะบรรเทาลง 
 ผูปฏิบัติก็ชอบอยางนี ้   หลงอยางนี ้  พอปฏิบัติก็อยากไดงายๆ   อยากใหไดตามใจของตน    ก็ขอใหดู
อยางนี ้    ดูรางกายของเรานีแ่หละ    มันไดอยางใจของเราไหมจิตกเ็หมือนกัน    มันก็เปนของมนัอยูอยางนั้น    
จะใหเปนอยางที่เราอยากไมได   แลวคนกช็อบมองขามมันเสียอะไรไมถูกใจ  ก็ทิ้ง    อะไรไมชอบใจ  ก็ทิ้ง   แต
ก็หารูไมวา  ส่ิงที่ชอบใจหรอืไมชอบใจนัน้    อันใดผิด    อันใดถูก   รูแตเพยีงวา   อันนั้นไมชอบ   อันนั้นแหละ
ผิด   ไมถูก   เพราะเราไมชอบ  อันใดที่เราชอบ   อันนั้นแหละถูก   อยางนี้มันใชไมได 
 ส่ิงทั้งหลายเหลานี้  มันก็ลวนแตเปนธรรมะ   อยางเราเรยีนปริยัติมา   เมื่อเกิดความรูสึกอยางใด   มันก็
วิ่งไปตามปรยิตัิ   เวลาเราภาวนา   ขอนั้นเปนอยางนัน้   ขอนี้เปนอยางนี้   อะไรตออะไรมันก็ตองวิ่งไปตามนี ้  
ถาเราไมมีปริยัติ    หรือไมไดเรียนปริยตัิมา    เราก็มีธรรมชาติจิตของเรา   เมื่อมีความรูสึกนึกคิดไปตาม
ธรรมชาติจิตอันนี ้    ถาหากวามีปญญาพิจารณา     มันก็เปนปริยัตดิวยกันทั้งนั้น   ธรรมชาติจิตของเรานี่ก็เปน
ปริยัติ 
 ที่วาธรรมชาติของเราเปนปรยิัตินั้น  คือ  เมื่อมีความรูสึกนึกคิดขึ้นมาอยางไร   พระพุทธเจาทานให
พิจารณาอารมณอันนัน้   อาศัยอารมณอันนั้นเปนปริยตัิสําหรับผูภาวนาที่ไมมีความรูในปริยัต ิ    จําตองอาศัย
ความจริงอันนี ้  ทุกอยางมันก็เปนมาอยางนี้เหมือนกัน 
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 ฉะนั้น   คนเรยีนปริยัตกิ็ด ี    คนไมเรียนปริยัติก็ด ี    ถาหากวามีศรัทธา   มีความเชื่ออยางที่วามาแลว     
มาฝกปฏิบัติ    ใหมีความเพยีร    มีขันติ  ความอดทนใหสม่ําเสมอ   มีสติเปนหลัก   คือความระลึกไดวา   เรานั่ง
อยู  เรายืนอยู   เรานอนอยู   เราเดินอยู   ใหรูตัวทุกอิริยาบถ 
 สติสัมปชัญญะสองอยางนี ้    สติความระลึกไดสัมปชัญญะความรูตัว   มันไมหางกนัเลย    มันเกดิขึ้น
พรอมกันเร็วทีสุ่ด     เราจะไมรูวาอะไรเปนอะไร   ความระลึกไดเกิดขึ้น    ความรูตวัมันกเ็กิดขึน้มาดวย 
 เมื่อจิตเราตั้งมัน่อยูอยางนี ้    มันก็รูสึกงายๆ     คือระลึกไดวา   เราอยูอยางไร   เปนอะไร  ทําอะไร   มี
สติเมื่อใด   ก็มีความรูตวัอยูเมื่อนั้น 
 ทีนี้ก็มีปญญา  แตบางทีปญญามันนอย   มันมาไมคอยทัน   มีสติอยูก็จริง   มีความรูสึกอยูก็จริง    แตวา
มันก็ผิดของมนัไดเหมือนกนั   แตแลวตวัปญญามันจะวิ่งเขามาชวย   สติความระลึกได  และสัมปชัญญะความ
รูตัวนั้นมีเปนพื้นฐานอยูแลว    ก็ควรอบรมปญญา   ดวยอารมณืของวปิสสนากรรมฐาน   เชนวามนัจะรูอยูระลึก
ได   ก็ใหระลึกไดมันอยู   อารมณเกิดขึน้มาอยางไร   ก็ใหระลึกอารมณนั้นไดอยู   แตใหเห็นไปพรอมๆกันวา     
มันมีอนิจจังเปนรากฐาน   มีทั้งทุกขัง    มันเปนทุกข   ทนยาก  มีทั้งอนัตตา    อันไมใชตัวตนทั้งนั้นแหละ   มัน  
“สักแตวา”   เกิดความรูสึกขึน้มาแลว  ไมมีตัวตน   แลวมันก็หายไปเทานั้น    เอง    คนที่  “หลง”   ก็ไปเอาโทษ
กับมัน    จึงไมรูจักใชส่ิงทั้งหลายนี้ใหเกิดประโยชน 
 ถาหากวามีปญญาอยูพรอมแลว    ความระลึกไดและความรูตัวมันจะตดิตอกันเปนลําดับ   แตถาปญญา
นั้นยังไมผองใส   สติสัมปชัญญะมันก็อาจจะมีผิดบาง   ถูกบางถาเปนอยางนั้นตองมปีญญามาชวย    
พระพุทธเจาทานทรงใชอารมณของวิปสสนากรรมฐานมาตานทาน    มันเลยวาสตินีม้ันก็ไมแนนอน    มันลืม
ไดเหมือนกัน    สัมปชัญญะความรูตัวนีก้็ไมแนนอน   มันลวนแตเปนของไมเที่ยง 
 อะไรที่มันไมเที่ยง    แลวเราไมรูทันมัน  อยากจะใหมันเที่ยง   มันก็เปนทุกขเทานัน้    เปนทุกขเพราะ
ไมไดตามปรารถนา    ไมไดตามความอยาก   ที่จะใหมันเปนอยูอยางนัน้   ซ่ึงเปนความอยากที่เกิดจากอํานาจจิต
ที่สกปรก    สกปรกดวยความไมรูจักอันนี ้   มันก็เกดิกิเลสตัณหาตรงนีแ้หละ 
 พอมีความรูสึกเกิดขึน้   เชนวา   เราไดกระทบรูป   เสียง  กล่ิน   รส  โผฏฐัพพะ   ก็มีความชอบใจบาง    
ไมชอบใจบาง    คือมีความยึดมั่นถือมั่น   เต็มอยูในใจของเรา   ดังนั้นพระพุทธเจาทานจึงใหคล่ีคลายออก    
เร่ืองที่มันเกิดขึ้นมานี ่  ใหยกเอาความไมเที่ยงเปนหลักวนิิจฉัยอะไรทีม่ันเกิดขึน้มาใหเห็นวา    ถึงเราจะชอบมัน   
หรือไมชอบมันอันนี้ไมแนนอน   อันนี้ไมเที่ยง   ถาเราไปยึกมั่นมนั   มันก็พาใหเราเปนทุกข   ทําไมเปนทุกข   
เพราะเราไมมอํีานาจที่จะบังคับใหเปนไปตามใจของเราไดทุกอยาง 
 เมื่อไดรับอารมณมาแลว  จิตที่หลง  ที่ไมมีความรูมันกไ็ปอยางหนึ่ง    จิตที่รูมันก็ไปอีกอยางหนึ่ง   พอ
มีความรูสึกเกดิขึ้น   จิตที่รูมันก็เหน็วา   ไมควรยึดมัน่ในสิ่งเหลานั้น     ถาไมมีปญญามันหลงตามไปดวยความ
โงไมเห็นเปนอนิจจัง    ทุกขัง  อนัตตา   เห็นแตพอวา  เราชอบใจอันนี้   มันถูกแลว  มันดีแลว    อันไหนเราไม
ชอบใจ   อันนั้นมันไมด ี   อยางนั้นจึงไมเขาถึงธรรมะ 
 ธรรมทั้งหลายเหลานี ้   ไมใชตัว    ไมใชตน   ไมใชเรา   ไมใชเขา    พระพุทธเจาทานใหเปน  “สักแต
วา”   ใหยนือยูตรงนี้เสมอ   ดังนั้นเราจะไปเลือกอารมณไมได   ถาอารมณมันวิ่งมาหาเราทั้งทางดี   ทางชั่ว   ทาง
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ผิด   ทางถูก  แลวเราไมรู  เพราะไมมีปญญา   เราก็จะวิง่ตามมันไป   ตามไปดวยตณัหา    ดวยความอยาก  แลว
เดี๋ยวก็ดใีจ   เดี๋ยวก็เสียใจ    เพราะอะไร?   เพราะเอาใจของเราเปนหลัก    อะไรที่เราชอบใจ   ก็เขาใจวาอันนั้นดี    
อยางนี้เรียกวายังหางไกลธรรมะ   ยังไมรูจกัธรรมะ   มันก็เดือดรอน    เพราะความหลงมันเต็มอยู 
 ถาพูดเรื่องจิต  ก็ตองพูดอยางนี้    ไมตองออกไปหางตวั   ใหเหน็วาอันนี้มันไมแน    อันนี้เปนทกุข   อัน
นี้เปนอนัตตา   ไมใชอัตตา    ถาเห็นอยางนี้ไปเรื่อยๆ    นี้ก็เปนอารมณของวิปสสนา   เราควรรูจกัอารมณอันนี ้   
ตามอารมณอยางนี้    มันจะทาํใหเกดิปญญา    ทานจึงเรียกวา  อารมณของวิปสสนา 
อารมณกรรมฐานทําใหจิตสงบ 
 อารมณของสมถกรรมฐานนั้น    ทานใหกําหนดอานาปานสติ   คือลมหายใจเขาออกนี้เปนรากฐาน
ควบคุมจิตของเราใหอยูในกระแสของลมนี้    ใหมนัแนวแน   นิ่งนอนอยู   เมื่อเราพยายามทําตามดังนั้น    จิต
ของเราก็จะสงบ    นี่ทานเรียกวา   อารมณของกรรมฐาน 
 อารมณกรรมฐานนี้จะทําจิตใหสงบ   เพราะจิตมันวุนวายมาไมรูกี่ปกีช่าติแลว    ลองนั่งดูเดี๋ยวนี้ก็ได
อาการวุนวายจะเกดิขึ้นทันที   มันจะไมยอมใหเราสงบ    ฉะนั้นทานจึงใหหาอารมณกรรมฐาน    อารมณอันใด
ถูกใจถูกจรติของเรา    ทานใหพิจารณาอนันั้น   เชนเกศา   โลมา  นขา  ทันตา   ตโจ  ทานใหพจิารณากลับไป
กลับมา   เมื่อทําอยางนี ้  บางคนพิจารณาตโจ   หนัง   รูสึกพิจารณาไดสบายเพราะถูกจริต    ถาอันใดถูกจริตของ
เรา  อันนั้นกจ็ะเปนอารมณกรรมฐานของเรา  สําหรับปราบกิเลสทั้งหลายใหมนัเบาบางลง 
 บางคนมีความโลภ   โกรธ  หลง  อยางแรงกลา    ก็ไมมีอะไรจะปราบเจากิเลสนี้ได      พอพิจารณา
มรณสติ   คือ  การระลึกถึงความตายอยูบอยๆ    ก็เกดิความสลดสังเวชเพราะวา   จนมันก็ตาย   รวยมันก็ตาย  ดี
มันก็ตาย   ช่ัวมันก็ตาย   อะไรๆ  มันก็ตายหมดทั้งนั้น   ยิ่งพิจารณาไป  จิตใจก็ยิ่งเกิดความสลดสังเวช   พอนั่ง
สมาธิก็สงบไดงายๆ   เพราะมันถูกจริตของเรา  
 อารมณของสมถกรรมฐานนี้    ถาไมถูกจริตของเรา   มันก็ไมสลด    ไมสังเวช   อันใดที่ถูกกับจริต    
อันนั้นกจ็ะประสบบอยๆ    มีความรูสึกนกึคิดในอาการนั้นบอยๆ    แตเราไมคอยจะไดสังเกต     จึงควรสังเกต
เพื่อใหไดประโยชน    เปรียบเหมือนกับอาหารที่เขาจัดมาใหสํารับหนึ่ง    มันก็มีหลายอยาง   เราก็ชิมไปทุกถวย
ทุกอยางนัน่แหละ     แลวกจ็ะรูเองวา   อาหารอยางไหนที่เราชอบอยางไหนที่เราไมชอบ   อยางไหนชอบกว็ามี
รสชาติอรอยกวาอยางอื่น  นีพู่ดถึงอาหาร 
 นี่ก็เทียบใหเหน็กับจริตของคนเรา    กรรมฐานที่ถูกจรติมันก็สบาย    อยางอานาปานสติ   กําหนดลม
หายใจเขาออก   ถาถูกจริตแลวก็สบาย     ไมตองไปเอาอยางอื่น  พอนั่งลงก็กําหนดลมหายใจเขาออก     ก็
เห็นชัด  ฉะนัน้ก็เอาของใกลๆ  นี่ดีกวา   กําหนดลมหายใจใหมนัเขา    มันออกอยูนั้นแหละ     ดูมันอยูตรงนัน้
แหละ   ดูไปนานๆ    ทําไปเรื่อยๆ    จิตมันจะคอยวาง   สัญญาอื่นๆ    มันกจ็ะหางกัน ออกไปเรื่อยๆ   เหมือน
คนเราที่อยูหางไกลกัน    การติดตอก็นอย 
 เมื่อเราสนใจอานาปานสติ   มันก็จะงายขึ้น   เราทําบอยๆ  ก็จะชํานาญการดูลมขึ้นตามลําดับ  ลมยาว
เปนอยางไร   เราก็รู    ลมสั้นเปนอยางไร   เราก็รู    แลวกจ็ะเห็นวา    ลมที่เขาออกนี ้   มันเปนอาหารอยางวิเศษ  
มันจะคอยติดตามไปเองของมันทีละขั้น    จะเปนวามันเปนอาหารยิ่งกวาอาหารทางกายอยางอืน่ 
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 จะนั่งอยูกห็ายใจ  จะนอนอยูก็หายใจ   จะเดินไปกห็ายใจ  จะนอนหลับก็หายใจ    ลืมตาขึ้นก็หายใจ   
ถาขาดลมหายใจนี้กต็าย   แมแตนอนหลับอยู    ก็ยังตองกินลมหายใจนี้   พิจารณาไปแลวเลยเกิดศรัทธา   เห็นวา
ที่เราอยูทุกวันนี้    ก็เพราะอนันี้เอง   ขาวปลาอาหารตางๆ    ก็เปนอาหารเหมือนกนั   แตเราไมไดกนิมันทุกเวลา
นาที   เหมือนลมหายใจ   ซ่ึงจะขาดระยะไมได    ถาขาดก็ตาย   ลองดูก็ได   ถาขาดระยะสัก 5 – 10 นาที  มัน
จวนจะตายไปแลว 
 นี่พูดถึงความรูสึกนึกคิดของผูปฏิบัติ    มันจะรูขึ้นมาอยางนี้แปลกไหม?    แปลกซิ    ซ่ึงถาหากไมได
พิจารณาตามลมหายใจอยางนี้    ก็จะไมรูสึกวามันเปนอาหารเหมือนกนั    จะเห็นก็แตคําขาวเทานัน้ที่เปนอาหาร   
ความจริงมันกเ็ปน    แตมันไมอ่ิมเทากับอาหารลมหายใจ 
 อันนี ้  ถาเราทําไปเรื่อย   ใหเปนปฏิปทาอยางสม่ําเสมอ   ความคิดมันจะเกิดอยางนี ้  จะเห็นตอไปอกีวา   
ที่รางกายเราเคลื่อนไหวไปได   ก็เพราะลมอันนี ้  ยิ่งพิจารณาก็ยิ่งเห็นประโยชนของลมหายใจยิ่งขึน้    แมลมจะ
ขาดจากจมกู    เราก็ยังหายใจอยู     แลวลมนี้ยังสามารถออกตามสรรพางคกายกไ็ด    เราสงบนิ่งอยูเฉยๆ   
ปรากฏวาลมมันไมออก    ลมมันไมเขา   แตวาลมละเอียดมันเกดิขึ้นแลว 
 ฉะนั้น   เมื่อจิตของเราละเอียดถึงที่สุดของมันแลว   ลมหายใจกจ็ะขาด  ลมหายใจไมมี    เมื่อถึงตรงนี้
ทานบอกวา   อยาตกใจ   แลวจะทําอะไรตอไป?  ก็ใหกําหนดรูอยูตรงนั้นแหละ   รูวาลมไมมีนัน่แหละ   เปน
อารมณอยูตอไป 
 พูดถึงเรื่องสมถกรรมฐาน   มันก็คือความสงบอยางนี ้   ถากรรมฐานถูกจริตแลว  มันเห็นอยางนี ้   มัน
เห็นอยางนี้แหละ    ถาเราพิจารณาอยูบอยๆ   มันก็จะเพิม่กําลังของเราอยูเร่ือยๆ   เหมือนกับน้ําในโอง   พอจะ
แหงกห็าน้ําเตมิลงไปอยูเร่ือย 
 ถาทําสม่ําเสมออยูอยางนี้มนัจะกลายเปนปฏิปทาของเรา  ทีนี้ก็จะไดรับความสบาย   เรียกวาสงบ   สงบ
จากอารมณทั้งหลาย    คือมีอารมณเดียว   คําวามีอารมณเดยีวนั้นพดูยากเหมือนกนั    ความเปนจริง   อาจมี
อารมณอ่ืนแทรกอยูเหมือนกนั  แตไมมีความสําคัญกับเรา   มันเปนอารมณืเดยีวอยูอยางนี้ 
 แตใหระวัง   เมื่อความสงบเกิดขึ้นมา  แลวมีความสบายเกิดขึ้นมาก  ระวัง  มันจะติดสุข  ติดสบายแลว
เลยยึดมัน่ถือมั่น    ฉะนั้นถาหากเกดิความคิดขึ้นมา   ใหพิจารณาวา  ความสุขนี้ก็ไมเที่ยง  ความสบายนี้กไ็มเที่ยง
หรือความทุกขก็ไมเที่ยง    ความที่เปนยังงั้นๆ   มันก็ไมเที่ยง   จึงอยาไปยึกมั่นถือมั่นมันเลย 
 ความรูสึกอยางนั้นมันเกิดขึน้มา   เพราะปญญาเกิดขึ้นมาแลว    เหน็สภาวะของทั้งหลายเปนอยางนั้น  
เมื่อมีความรูสึกอยางนี ้   ก็เหมือนคลายเกลียวนอตใหหลวมออก   ไมใหมันตึง    เมื่อกอนมันตึงมันแนน   
ความรูสึกของเราที่มองก็เชนกัน  สมัยกอนมองเห็นอันนัน้ก็แนนอน   อันนี้ก็แนนอน   มันเลยตึง  มันก็เปนทกุข  
พอไมยึดมัน่ถือมั่น   เห็นสิ่งทั้งหลายเปนของไมแนนอน  มันก็คลายเกลยีวออกมา 
 เร่ืองความเห็นนี้เปนเรื่องของทิฐิ    เร่ืองความยึดมั่นถือมัน่   เรียกอีกอยางหนึ่งวามานะ    ทานจึงสอนวา
ใหลดทิฐิมานะลงเสีย    จะลดไดอยางไร?    จะลดไดก็เพราะเห็นธรรม   เห็นความไมเที่ยง    สุขก็ไมเที่ยง   ทุกข
ก็ไมเที่ยง    อะไร?ก็ไมเทีย่งทั้งนั้น    เมื่อเราเห็นอยางนัน้   อารมณทั้งหลายที่เรากระทบอยู  มันก็จะคอยๆหมด
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ราคา  หมดราคาไปมากเทาไร  ก็บรรเทาความเหน็ผิดไปไดเทานัน้    นี้เรียกวา  มันคลายนอตใหหลวมออกมา  
มันก็ไมตึง 
 อุปาทานก็จะถอนออกมาเรื่อยๆ   เพราะเห็นชัดในเรื่องอนิจจัง   ทุกขัง  อนัตตา   ในสกลรางกายนี้  
หรือในรูปนามนี้  ในโลกนีม้ันเปนอยางนี ้   แลวกจ็ะเกดิความเบื่อ  คําวา  “เบื่อ”  ไมใชเบื่ออยางที่คนเขาเบื่อกนั  
คือเบื่ออยางที่ไมอยากรู  ไมอยากเห็น   ไมอยากพดูดวย    เพราะไมชอบมัน   ถามันเปนอะไรไป   ก็ยิ่งนกึ
สมน้ําหนา   ไมใชเบื่ออยางนี้    เบื่ออยางนี้เปนอุปาทาน   เพราะความรูไมทั่วถึง   แลวเกดิความอิจฉาพยาบาท   
เกิดความยึดมัน่ถือมั่นในสิ่งที่เรียกวา  “เบือ่”  นั่นเอง 
 “เบื่อ”   ในทีน่ี้    ตองเบื่อตามคําสอนของพระพุทธเจา    คิดเบื่อโดยไมมีความเกลียด    ไมมีความรัก   
หากมีอารมณชอบใจหรือไมชอบใจอันใดเกิดขึ้นมา  ก็เห็นทนัทีวามันไมเที่ยง  “เบื่อ”   อยางนี้  จึงเรียกวา  
“นิพพิทา”  คือ  ความเบื่อหนายคลายจากความกําหนัดรกัใคร   ในอารมณอันนั้น     ไมไปสําคัญมั่นหมายใน
อารมณเหลานัน้ทั้งที่ชอบใจและไมชอบใจ   ไมไปยึดมั่นถือมั่นและไมไปสําคญัมั่นหมายในสิ่งทั้งหลาย
เหลานั้น  จนเปนเหตุใหทุกขเกิด 
 พระพุทธเจาทานสอนตอไปอีกวา   ใหรูจักทุกขใหรูจกัเหตุเกิดทุกข   ใหรูความดับทกุข   ใหรูขอปฏิบัติ
ใหถึงความดับทุกข   ทานใหรูของสี่อยางนี้เทานั้น   ทุกขเกิดขึ้นมากใ็หรูวา   นี่ตัวทกุข   แลวทุกขนีม้าจากไหน   
มันมีพอแมเหมือนที่เราเกิดมาเหมือนกนั  ไมใชวามนัเกดิขึ้นมาลอยๆ   เมื่ออยากจะใหทุกขดับ   ก็ไปตัดเหตุของ
มันเสียที่ทุกขมันเกิด    ก็เพราะไปยดึมั่นถือมั่นนั่นเอง   ฉะนั้นจึงใหตดัเหตุของมันเสีย 
 การรูจักดับความทุกข   ก็ใหคลายเกลียวทีแ่นนนัน้ออกเสีย    ใหเห็นโทษของอุปาทาน   ความยึดมั่นถือ
มั่นแลวก็ถอนตัวออกมาเสีย     รูจักขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข  ก็คือมรรค   ใหปฏิบัติใหตลอด   ตั้งแต
สัมมาทิฐิ   ไปจนถึงสัมมาสมาธิ  ใหมีความเห็นใหถูกตองในมรรคทั้งแปดขอนี ้ ถามีความรู    ความเขาใจ  และ
ความเหน็ชอบ  ในสิ่งทั้งหลายนี้แลว  ก็จะเปนขอปฏิบตัิใหถึงความดบัทุกข   เรากจ็ะพนจากความทุกข   ขอ
ปฏิบัตินั้นคือสมาธิปญญา 
 เร่ืองของจิตใจหรือธรรมชาติของจิต  จะตองเปนอยางนี ้ จะตองรูและเห็นสิ่งทั้งส่ีประการ  (อริยสัจจ 4)  
นี้ใหชัดเจน  ตามความเปนจริงของมัน   เพราะมันเปนสัจจธรรม   จะมองไปขางหลัง  ขางหนา   ขางขวา  ขาง
ซาย  มันก็เปนสัจจธรรมทั้งนั้น    ดังนั้น   ผูบรรลุธรรม  จะไปนั่งที่ไหนหรือไปอยูทีใ่ด   ก็จะมองเห็นธรรมอยู
ตลอดเวลา 

สองหนาของสัจธรรม 
 ในชีวิตของเรามีทางเลือกอยูสองทาง    คือคลอยตามไปกับโลก   หรือพยายามปฏบิัติใหอยูเหนอืโลก  
พระพุทธเจานัน้  ทานทรงปฏิบัติจนพระองคทรงพนโลกดวยการตรสัรูสัมมาสัมโพธิญาณ  ในทํานองเดียวกนั   
ปญญาก็มีสอง  คือ  ปญญาโลกียกับปญญาโลกุตตระ  หากเราไมภาวนาฝกปฏิบัติอบรมตนเอง    ถึงจะมีปญญา
ปานใด   ก็เปนเพียงปญญาโลกีย  เปนโลกียวิสัย  จะหลุดพนโลกไปไมได    เพราะโลกียวิสัยนัน้  มันเวียนไป
ตามโลกไปไมได  เพราะโลกียวิสัยนั้น   มันเวยีนไปตามโลก   เมื่อเวียนคลอยไปตามโลก   จิตก็เปนโลก  คิดอยู
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แตจะหามาใสตัวอยูไมเปนสขุ   หาไมรูจักพอ    วิชาโลกยีเลยกลายเปนอวิชชา   หาใชวิชชาความรูแจงไม   มัน
จึงเรียนไมจบสักที  เพราะมวัไปตามลาภ   ตามยศ  ตามสรรเสริญ  ตามสุข  พาใจใหติดของ   เปนกิเลสกองใหญ 
 เมื่อไดมากห็ึงก็หวง   เห็นแกตัว  สูดวยกําปนไมไดก็คิดสรางเครื่องจักรเครื่องยนต   เครื่องกลเครื่องไก
สรางศาสตราอาวุธ  สรางลูกระเบิดขวางใสกัน  นี่คือโลกียมันไมหยุดสักที   เรียนไปก็เพื่อจะเอาโลก   จะครอง
โลกไดอะไรกห็วงอยูนั่นแลว  นี่คือโลกียวสัิย   เรียนไปแลวก็จบไมได 
 มาฝกทางโลกุตตระ  โลกุตตระนี้อยูไดยาก   ผูใดหวังมรรค  หวังผล  หวังนพิพาน  จึงจะทนอยูได  จง
ทําตนใหเปนคนมักนอย   สันโดษ  กินนอย  นอนนอย  พูดนอย   ทําใหมันหมดโลกยี 
 ถาเชื้อโลกียไมหมด  มันก็ยาก   มันยุง  ไมหยุดสักท ี  แมมาบวชแลวก็ยังคอยดึงใหออกไป  มันมาคอย
ใหความรูความเห็น   มันมาคอยปรุงคอยแตงความรูอยูนัน่แลวทําใหใจติดของอยูในกามคุณทั้งหา  คือ รูป เสียง 
กล่ิน รส โผฏฐัพพะ   ธรรมารมณ   อารมณของใจเปนกามคือความใครในความสุข  ความทุกข  ความด ี  ความ
ช่ัว  สารพัดอยาง  มีแตกามทัง้นั้น 
 คนไมรูจักกว็า  จะทําส่ิงในโลกนี้ใหมนัเสร็จ   ใหมันแลว   เหมือนคนที่มาเปนรัฐมนตรีใหม   ก็คิดวา
ตนตองทําได  บริหารได   แลวก็เอาอะไรๆ  ที่คนเกาทําไวออกไปเสีย  เอาวิธีบริหารของตนเขามาใชแทน  ก็เลย
ตองไดหามกนัออก   หามกันเขาอยูอยางนั้น   ไมไดเร่ืองสักที    ที่วาจะทําใหเสร็จ   มันก็ไมเสรจ็  เพราะจําทํา
ใหถูกใจคนทกุคนนั้น    มันทําไมไดหรอก 
 คนหนึ่งชอบนอย   คนหนึ่งชอบมาก  คนหนึ่งชอบสั้น  คนหนึ่งชอบยาว  คนหนึ่งชอบเค็ม  คนหนึ่ง
ชอบเผ็ด  จะใหเหมือนกันนัน้ไมมีในโลก 
 คนอยูครองโลก    ครองบาน  ครองเมือง  ทําทุกอยางก็อยากใหมนัสําเร็จ  แตไมมีทางสําเร็จหรอก    
เร่ืองของโลกมันจบไมเปน   ถาทําตามโลกแลวจบไดพระพุทธเจาทานก็คงทรงทําแลว  เพราะทานครองโลกอยู
กอนแตนี่มันทาํไมได 
 ในเรื่องของกาม  คือ  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณนั้น   รูปอะไรก็ไมจับใจ  เทารูป
ผูหญิง   ผูหญิงรูปรางบาดตา  ก็ชวนมองอยูแลว  ยิ่งเดนิซอกแซกๆ ก็ยิง่มองเพลิน 
 เสียงอะไรจะมาจับใจเทาเสียงผูหญิงเปนไมมี   มันบาดถึงหัวใจ  กล่ินก็เหมือนกนั   กล่ินอะไรก็ไม
เหมือนกล่ินผูหญิง  ติดกล่ินอื่นก็ไมเทาตดิกลิ่นผูหญิง  มันเปนอยางนั้น 
 รสอะไรก็ไมเหมือน  รสขาว  รสแกง  รสสารพัดก็ไมเทยีบเทารสผูหญิง  หลงติดเขาไปแลวถอนไดยาก   
เพราะมันเปนกาม  โผฏฐัพพะก็เชนกนั  จับตองอะไรกไ็มทําใหมนึเมาปนปวย  จนหัวชนกันเหมอืนกับจับตอง
ผูหญิง 
 ฉะนั้น   เมื่อลูกทายพญาที่ไปเรียนวชิา  กบัอาจารยตักสลิาจนจบแลว   จะลาอาจารยกลับบาน    อาจารย
จึงสอนวา   เวทยมนตกลมายาอะไรๆ  ก็สอนใหบอกใหจนหมดแลว   เมื่อกลับไปครองบานครองเมือง แลวมี
อะไรมาก็ไมตองกลัว  จะสูไดหมดทั้งนั้น   จะมีสัตวประเภทใดมาก็ไมตองกลัว    ไมวาจะเปนสตัวมีฟนอยูใน
ปาก   หรือมีเขาอยูบนหวั  มีงวง  มีงา  ก็คุมกันไดทั้งส้ินแตไมรับรองอยูแตเฉพาะสัตวจําพวกหนึ่ง   ที่เขาไมได
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อยูบนหวั   แตหากไปอยูทีห่นาอก  สัตวชนิดนี้ไมมีมนตชนิดใดจะคุมกันได   มีแตจะตองคุมกนัตัวเอง  รูจัก
ไหม   สัตวที่มีเขาอยูหนาอกนั่นแหละ    ทานจึงใหรักษาตัวเอาเอง 
 ธรรมารมณที่เกิดขึ้นกับใจแลว  ทําใหอยากไดเงนิอยากไดทอง  อยากไดส่ิง  อยากไดของ   ธรรมารมณ
อยางนั้น  ไมพอใหลมตาย   แตถาเปนธรรมารมณที่ชุมดวยน้ํากามเกดิขึ้นแลว    มันทําใหลืมพอลืมแม    แมพอ
แมเล้ียงมา  ก็หนีจากไปไดโดยไมคํานึงถึง    พอเกิดขึ้นแลวร้ังไมอยู  สอนก็ไมฟง 
 รูปหนึ่ง  เสียงหนึ่ง  กล่ินหนึง่  รสหนึ่ง  โผฏฐัพพะหนึ่ง  ธรรมารมณหนึ่ง  เปนบวง  เปนบวงของพญา
มารพญามารแปลวาผูใหรายตอเรา   บวงแปลวาเครื่องผูกพันบวงของพญามารเปรียบไดกับแรวของนายพราน  
นายพรานทีเ่ปนเจาของแรว  นั่นแหละ คือ พญามาร  เชือกเปนบวงเครื่องผูกของนายพราน 
 สัตวทั้งหลายเมื่อไปติดบวงเขาแลวลําบาก   มันผูกไว  ดงึไวจนเจาของแรวมา  เหมือนกับนกไปติดแรว
เขาแรวมันรัดถูกคอดิ้นไปไหนก็ไมหลุด   ดิ้นปดไปปดมาอยางนัน้แหละ   มันผูกไวคอยนายพรานเจาของมัน   
คร้ันเจาของมันเห็นก็จบเรื่อง    นั้นแหละพญามาร   นกกลัวมาก  สัตวทั้งหลายกลัวมาก    เพราะหนีไปไหนไม
พน 
 บวงก็เชนกัน   รูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ    ธรรมารมณ  เปนบวงผูกเอาไว  เมื่อเราติดในรูป  เสียง  
กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ  ก็เหมอืนกันกับปลากินเบ็ด  รอใหเจาของเบ็ดมา  ดิ้นไปไหนก็ไมหลุด  อันที่
จริงแลว   มันยิ่งกวาปลากินเบ็ด   ตองเปรียบไดกับกบกนิเบ็ด   เพราะกบกนิเบ็ดนัน้  มันกินลงไปถึงไสถึงพุง  
แตปลากินเบด็  ก็กินอยูแคปาก 
 คนติดในรูป  ในเสียง  ในกลิ่น  ในรสก็เหมือนกัน  แบบคนติดเหลา   ถาตับยังไมแขง็  ไมเลิก  ติดตอน
แรกๆ    ก็ยังไมรูจักเรื่อง    ก็หลงเพลิดเพลนิไปเรื่อยๆ    จนเกดิโรครายขึ้นนั่นแหละ  เปนทุกข 
 เหมือนบุรุษผูหนึ่งหวิน้ําจัด  เพราะเดนิทางมาไกลมาขอกินน้ํา    เจาของน้ําก็บอกวา  น้ํานี้จะกินกไ็ด  สี
มันก็ดีกล่ินมันก็ด ี รสมันก็ดี   แตวากินเขาไปแลวมันเมานะบอกใหรูเสียกอน   เมาจนตาย  หรือเจ็บเจียนตายนั่น
แหละ   แตบุรุษผูหิวน้ําก็ไมฟง  เพราะหิวมากเหมือนคนไขหลังผาตัดที่ถูกหมอบังคับใหอดน้ํา   ก็รองขอน้ํากนิ 
 คนหิวในกามก็เหมือนกัน   หิวในรูป  ในเสียง  ในกลิ่น  ในรส  ลวนเปนของพิษ  พระพุทธเจาไดบอก
ไววา  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ   ธรรมารมณนั้น  มันเปนพษิ   เปนบวง   ก็ไมฟงกัน  เหมือนกับบุรุษหวิ
น้ําผูนั้น  ที่ไมยอมฟงคําเตือน   เพราะความหิวกระหายมันมีมาก   ถึงจะตองทุกขยากลําบากเพยีงใด   ก็ขอใหได
กินน้ําเถอะเมือ่ไดกินไดดื่มแลว    มันจะเมาจนตายหรือเจียนตายก็ชางมัน    จับจอกน้ําไดกด็ื่มเอาๆ  เหมือนกับ
คนหิวในกาม ก็กินรูป   กินเสียง  กินกลิ่น   กินรส  กินโผฏฐัพพะ  กนิธรรมารมณ  รูสึกอรอยมาก  ก็กินเอาๆ   
หยุดไมได  กนิจนตาย  ตายคากาม 
 อยางนี้ทานเรยีกวาติดโลกียวิสัย   ปญญาโลกียก็แสวงหา  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ   
ถึงปญญาจะดสัีกปานใดก็ยังเปนปญญาโลกียอยูนั่นเอง   สุขปานใดกแ็คสุขโลกีย  มันไมสุขเหมอืนโลกุตตระ  
คือ  มันไมพนโลก 
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 การฝกทางโลกุตตระ   คือทําใหมันหมดอุปาทานปฏิบัติใหหมดอุปาทาน  ใหพจิารณารางกายนีแ่หละ
พิจารณาซ้ําแลวซํ้าอีก    ใหมนัเบื่อ    ใหมนัหนาย   จนเกิดนิพพิทา   ซ่ึงเกิดไดยาก   มันจึงเปนของยาก   ถาเรายัง
ไมเห็นก็ยิ่งดูมนัยาก 
 เราทั้งหลายพากันมาบวช  เรียน  เขียน  อาน  มาปฏิบัติภาวนา   ก็พยายามตั้งใจของตัวเอง   แตกท็ําได
ยากกําหนดขอประพฤติปฏิบัติไวอยางนี้อยางนั้นแลว   ก็ทําไดเพยีงวนัหนึ่ง  สองวัน  หรือแคสองชั่วโมง  สาม
ช่ัวโมงก็ลืมเสียแลว    พอระลึกขึ้นได  ก็จบัมันตั้งไวอีก   ก็ไดเพียงชัว่คราว  พอรูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  
ธรรมารมณ ผานมา   ก็พังไปเสียอีกแลว  พอนึกได    กจ็บัตั้งอีก   ปฏิบัติอีก   นี่เรามักเปนเสียอยางนี ้  เพราะ
สรางทํานบไวไมดีปฏิบัติไมทันเปน   ไมทันเห็น   มันก็เปนอยูอยางนัน้   มันจึงเปนโลกุตตระไมได   ถาเปนโล
กุตตระได   มันพันไปจากสิง่ทั้งหลายนีแ้ลว  มันก็สงบเทานั้นเอง 
 ที่ไมสงบทุกวนันี ้   ก็เพราะของเกามันมากวนอยูไมหยดุ  มันตามมาพัวพัน  เพราะมันติดตัวเคยชนิเสีย
แลว   จะแสวงหาทางออกทางไหน  มันก็คอยมาผูกไวดึงไวมากนิกันอยูอยางนัน้ 
 ผูหญิงก็มีผูชายเปนอุปสรรค   ผูชายก็มีผูหญิงเปนอุปสรรค   มันพอปานกัน  ถาผูชายอยูกับผูชาย
ดวยกันมนัก็ไมมีอะไร    หรือผูหญิงอยูกบัผูหญิงดวยกนั  มันก็อยางนั้นแหละ    แตพอผูชายไปเห็นผูหญิงเขา  
หัวใจมนัเตนติก๊ตั๊กๆ   ผูหญิงเห็นผูชายเขากเ็หมือนกนัหวัใจก็เตนติ๊กตัก๊ๆ   เพราะมันดงึดูดซึ่งกันและกัน 
 นี่ก็เพราะไมเห็นโทษของมนั    หากไมเห็นโทษแลวก็ละไมได   ตองเห็นโทษในกามและเห็น
ประโยชนในการละกามแลว   จึงจะทําได    หากปฏิบัตยิังไมพน  แตพยายามอดทนปฏิบัติตอไป  ก็เรียกวาทําได
ในเพยีงระดับของศีลธรรม   แตถาปฏิบตัิไดเห็นชดัแลว   จะไมตองอดทนเลย   ที่มันยากมันลําบาก  ก็เพราะยัง
ไมเห็น  
 ในทางโลกนัน้  ส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่เราทําไว  ถาจวนเสร็จเรียบรอยเราก็สบาย   ถายังไมเสร็จก็เปนหวง
ผูกพัน  นี่คือโลกีย   มันผูกพันตามไปอยูเรื่อย   วาจะทําใหหมดนั้น  มันหมดไมเปนหรอก  เหมือนกันกับพอคา  
พบใครก็วา  ถาหมดหนี้หมดสินแลวจะบวช  เมื่อไรมันจะหมดเปนเพราะพอหมดหนีเ้กา  ก็กูมาใหมอีก   พอคา
ก็ไมมีวนัหมดหนี้หมดสิน   เมื่อกูไมหยุด   แลวจะหมดไดอยางไร   นี่แหละปญญาโลกีย 
 การปฏิบัติของเรานี่ก็ใหเฝาดูจิตใจไว    ขอวัตรขอใดมนัหยอน   พอเห็น  พอรูสึก   ก็ใหตั้งขึ้นใหม   ถา
มันหยอนอีก  ผูมีสติก็ตองจบัมันตั้งขึ้นอก ี  สวนผูไมมีสติก็จะปลอยไปเลย   ผูมีสติก็ดึงขึ้นมา  ทําอยูอยางนัน้
แหละ   เรียกวาทําไมรูจักแลว  เพราะวามันเปนโลกีย   มันจึงดึงไปดึงมาอยูนั่นแหละ 
 การมาบวชนัน้เปนของยาก    จะตองตั้งอกตั้งใจเปนผูมศีรัทธาปฏิบัติไปจนมันรู  มันเห็นตามความเปน
จริงมันจึงจะเบื่อ  เบื่อนั้นไมใชชัง ตองเบื่อท้ังรักทั้งชัง  เบื่อทั้งสุขทั้งทุกข   คือเห็นทุกอยางไมเปนแกนสาร
นั่นเอง 
 ธรรมะของพระพุทธเจานัน้ซับซอน    ไมเห็นไดโดยงาย   ถาไมมีปญญาแลว  เห็นไมได  เหมือนเราได
ไมมาทอนหนึง่  เปนไมทอนใหญ   แตความเปนจริง   ไมทอนนอยกแ็ทรกอยูในไมทอนใหญนัน้แหละ    หรือ
ไดไมทอนนอยมา  ไมทอนใหญมันกแ็ทรกอยูในนั้นดวย 
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 โดยมากคนเราเห็นไมทอนใหญ  ก็เห็นแตวามันใหญ   เพราะคิดวานอยจะไมม ี    ไดไมทอนนอยก็เห็น
แตมันนอย  เพราะคิดวาใหญไมมี   มันไมมองไปขางหนาไมมองไปขางหลัง   เมื่อสุขก็นึกวาจะมีแตสุข   เมื่อ
ทุกขก็นึกวาจะมีแตทกุข    ไมเห็นวาทุกขอยูที่ไหน   สุขก็อยูที่นัน่สุขอยูที่ไหน   ทุกขก็อยูที่นัน่    ไมเห็นวาใหญ
อยูที่ไหน   นอยก็อยูทีน่ั่น  นอยอยูที่ไหนใหญก็อยูทีน่ั่น   ใหคิดเห็นอยางนั้น 
 คนเราไมรูจักคิดยอนหนายอนหลัง   เห็นแตหนาเดยีวไปเลย  จึงไมจบสักที  ทุกอยางมันตองเหน็สอง
หนา  มีความสุขเกิดขึ้นมากอ็ยาลืมทุกข  ทุกขเกิดขึ้นมา  ก็อยาลืมสุข  มันเกี่ยวเนือ่งซึ่งกันและกัน  เชนวา  
อาหารนั้นเปนคุณแกมนุษยแกสัตวทั้งหลาย  เปนประโยชนแกรางกายอยางนี ้  เปนตน  แตความเปนจริงอาหาร
เปนโทษก็มีเหมือนกัน  มิใชมันจะใหคณุแตอยางเดยีว  มันใหโทษดวยก็ม ี  เมื่อใดเราเห็นคุณ  กต็องเห็นโทษ
ของมันดวย   เห็นโทษกต็องเห็นคุณดวย   เมื่อใดมีความชงั    ก็ใหนกึถึงความรัก   คิดไดอยางนี ้  จะทําใหจิตใจ
ของเราไมซวนเซไปมา 
 ไดอานหนังสือของเซ็นที่พวกเซ็นเขาแตง   พวกเซ็นเปนพวกมุงปฏิบัติ   เขาไมใครสอนกันเปนคําพูด
นักเปนตนวา   พระเซ็นรูปหนึ่งนั่งหาวนอนขณะภาวนา  อาจารยก็ถือไมมาฟาดเขาทีก่ลางหลัง   ลูกศิษยที่ถูกตีก็
พูดวา  "ขอบคุณครับ"   เซ็นเขาสอนกันอยางนั้น    สอนใหเรียนรูดวยการกระทํา 
 วันหนึ่งพระเซ็นนั่งประชุมกนั    ธงที่ปกอยูขางนอกก็โบกปลิวอยูไปมา  พระเซ็นสององคก็เกิดปญหา
ขึ้นวาทําไมธงจึงโบกปลิวไปมา  องคหนึง่วาเพราะมีลม  อีกองคกว็า  เพราะมีธงตางหาก  ตางก็โตเถียงโดยยึด
ความคิดเหน็ของตน   อาจารยก็เลยตดัสินวา  มีความเหน็ผิดดวยกนัทัง้คู  เพราะความจริงแลว  ธงก็ไมม ี  ลมก็
ไมมีม 
 นี่ตองปฏิบัติใหไดอยางนี ้   อยาใหมีลม  อยาใหมีธง  ถามีธงคก็ตองมีลม   ถามีลมก็ตองมีธง   มันก็เลย
จบกันไมไดสักที  นาเอาเรื่องนี้มาพิจารณา   วางใหมนัวางจากลม  วางจากธง   ความเกิดไมม ี  ความแกไมมี  
ความเจ็บตายไมมี  มันวาง  ที่เราเขาใจวาธง  เขาใจวาลมนั้น  มันเปนแตความรูสึกที่สมมติขึ้นมาเทานั้น   ความ
จริงมันไมม ี  นาจะเอาไปฝกใจของเรา 
 ในความวางนัน้   มัจจุราชตามไมทัน   ความเกิด  ความแก  ความเจ็บ  ความตาย  ตามไมทัน  มันหมด
เร่ือง 
 ถาไปเห็นวา  มีธงอยู  ก็ตองมีลมมาพัด  ถามีลมอยู   ก็ตองไปพัดธง  มันไมจบสักท ี   เพราะความเห็น
ผิด   แตถาเปนสัมมาทิฐิความเห็นชอบแลว  ลมก็ไมมี  ธงก็ไมมี  ก็เลยหมด  หมดเรา  หมดเขา   หมดความเกิด   
ความแก  ความเจ็บ  ความตาย  หมดทุกอยาง 
 ถาเปนโลกียวสัิย  ก็สอนกันไมจบ  ไมแลวสักทีเราฟงกว็ามันยาก  เพราะมันเปนปญญาโลกีย   หากเรา
พิจารณาได  เราก็มีปญญามาก   พระพุทธเจาของเราก็เหมือนกัน   เมื่อตอนที่ทานครองโลกอยู   ทานก็มีปญญา
โลกีย  ตอเมื่อทานมีปญญามากเขา   ทานจึงดับโลกียไดเปนโลกุตตระ  เปนผูเลิศในโลกไมมีใครเหมือนทาน 
 ถาเราทําความคิดไวในใจใหไดดังนี ้    เห็นรูปก็วารูปไมมี  ไดยินเสยีงก็วาเสียงไมม ี   ไดกล่ินกว็ากลิ่น
ไมมี    ล้ิมรสก็วารสไมม ี  มันก็หมด  ที่เปนรูปนั้นก็เพยีงความรูสึกไดยินเสยีงก็สักแตวาความรูสึก    ที่มีกลิ่นก็
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สักแตวามกีล่ิน   เปนเพียงความรูสึก  ที่มีกลิ่นก็สักแตวามีกล่ิน   เปนเพยีงความรูสึก   รสก็เปนแตเพยีง
ความรูสึกแลวก็หายไป   ตามความเปนจรงิก็ไมม ี
 รูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ   ธรรมารมณ  นี้เปนโลกีย   ถาเปนโลกุตตระแลว   รูปไมมี  เสียงไมมี  
กล่ินไมม ี  รสไมมี  โผฏฐัพพะไมม ี   ธรรมารมณไมม ี   เปนแตความรูสึกเกิดขึ้นเทานั้น   แลวกห็ายไป   ไมมี
อะไร   เมื่อไมมีอะไร  ตัวเราก็ไมม ี ตัวเขาก็ไมม ี
 เมื่อตัวเราไมม ี  ของเราก็ไมมี  ตัวเขาไมม ี ของเขาก็ไมม ี ความดับทุกขนั้นเปนไปในทํานองนี ้ คือไมมี
ใครจะไปรับเอาทุกข  แลวใครจะเปนทกุข   ไมมีใครไปรับเอาสุข   แลวใครจะเปนสขุ 
 นี่พอทุกขเขา    ก็เรียกวาเราทุกข   เพราะเราไปเปนเจาของ  มันก็ทุกข  สุขเกิดขึ้นมาเราก็ไปเปนเจาของ
สุขมันก็สุข   ก็เลยยดึมั่นถือมั่น  อันนั้นแหละเปนตวัเปนตนเปนเราเปนเขา  ขึ้นมาเดี๋ยวนั้น    มันก็เลยเปนเรื่อง
เปนราวไปอกี  ไมจบ 
 การที่พวกเราทั้งหลายออกจากบานมาสูปา   ก็คือมาสงบอารมณ    หนีออกมาเพือ่สู  ไมใชหนมีาเพื่อ
หนีไมใชเพราะแพเราจึงมา  คนที่อยูในปาแลวก็ไปติดปา  คนอยูในเมอืง    แลวก็ไปติดเมืองนั้น  เรียกวา  คน
หลงปา   คนหลงเมือง 
 พระพุทธเจาทานวา   ออกมาอยูปาเพื่อกายวิเวก  จิตวิเวก  อุปธิวิเวกตางหาก  ไมใชใหมาติดปา   มาเพื่อ
ฝกเพื่อเพาะปญญามาเพราะใหเชื้อปญญามันมีขึ้น    อยูในที่วุนวาย  เชื้อปญญามันเกิดขึ้นยาก   จงึมาเพราะอยูใน
ปาเทานั้นเอง   เพาะเพื่อจะกลับไปตอสูในเมือง 
 เราหนีรูป  หนเีสียง  หนีกล่ิน  หนีรส  หนีโผฏฐัพพะ   หนีธรรมารมณมาอยางนี้ไมใชหนีเพื่อจะแพ  ส่ิง
ทั้งหลายเหลานี้หนีเพื่อมาฝกหรือมาเพาะใหปญญาเกิด   แลวจะกลับไปรบกับมัน  จะกลับไปตอสูกับมัน  ดวย
ปญญา 
 ไมใชเขาไปอยูในปาแลว  ไมมีรูป  เสียง  กล่ิน  รส  แลวก็สบาย    ไมใชอยางนัน้   แตตองการจะมาฝก  
เพราะเชื้อปญญาใหเกดิขึ้นในปา  ในที่สงบ  เมื่อสงบแลวปญญาจะเกิด 
 เมื่อใครครวญพิจารณาแลว    ก็จะเหน็วา  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณนั้นเปนปฏปิกษ
ตอเรา  ก็เพราะเราโง  เรายังไมมีปญญา  แตความเปนจรงิแลว   ส่ิงเหลานี้คือ  ครูสอนเราอยางด ี
 เมื่ออยูในปาแลว   อยาไปยดึปา   อยามีอุปาทานในปา   เรามานี้เพื่อมาทําใหปญญาเกิด   ถายงัไมมี
ปญญาก็จะเหน็วา  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ  นั้นเปนปฏิปกษกบัเรา   เปนขาศึกของเรา 
 ถาปญญาเกิดขึ้นแลว  รูป  เสียง  กล่ิน  รส โผฏฐัพพะ   ธรรมารมณนั้น  ไมใชขาศึก   แตเปนสภาวะที่
ใหความรูความเห็นแกเราอยางแจงชัด    เมื่อสามารถกลับความเหน็เปนอยางนี ้ แสดงวาปญญาไดเกดิขึ้นแลว 
 ยกตวัอยางงายๆ อยางไกปา   เราก็รูกันทุกคนวาไกปานัน้เปนอยางไร   สัตวในโลกนี้ที่จะกลัวมนษุยยิ่ง
ไปกวาไกปานัน้ไมมีแลว  เมื่อมาอยูในปานี้คร้ังแรก  ก็เคยสอนไกปา  เคยเฝาดูมัน  แลวกไ็ดความรูจากไกปา
หลายอยาง 
 คร้ังแรกมันมาเพียงตวัเดยีว  เดินผานมา  เราก็เดินจงกรมอยูในปา  มันจะเขามาใกล   ก็ไมมองมัน  มัน
จะทําอะไรก็ไมมองมัน  ไมทํากิริยาอันใดกระทบกระทัง่มันเลย   ตอไปก็ลองหยุดมองดูมัน  พอสายตาเราไปถูก
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มันเขา  มันวิ่งหนีเลย   แตพอเราไมมองมันก็คุยเขยีอาหารกินตามเรือ่งของมัน  แตพอมองเมื่อไร  ก็วิ่งหนีเมือ่
นั้น 
 นานเขาสักหนอย  มันคงเหน็ความสงบของเราจิตใจของมันก็เลยวาง   แตพอหวานขาวใหเทานั้น  ไก
มันก็หนีเลย  ก็ชางมัน   ก็หวานทิ้งไวอยางนั้นแหละ  เดีย๋วมันก็กลับมาที่ตรงนั้นอีก  แตยังไมกลากินขาวทีห่วาน
ไวใหมันไมรูจกั    นึกวาเราจะไปฆาไปแกงมัน  เราก็ไมวาอะไรกินก็ชาง   ไมกินก็ชาง   ไมสนใจกับมัน 
 ไมชา  มันก็ไปคุยเขี่ยหากินตรงนั้น  มันคงเริ่มมีความรูสึกของมันแลว   วันตอมามันก็มาตรงนัน้อีก   
มันก็ไดกินขาวอีก   พอขาวหมด  ก็หวานไวใหอีก  มันก็วิ่งหนีอีก   แตเมื่อทําซํ้าอยูอยางนี้เร่ือยๆ   ตอนหลังมันก็
เพียงแตเดินหนีไปไมไกล  แลวกก็ลับมากินขาวทีห่วานใหนั้น  นี่ก็ไดเร่ืองแลว 
 ตอนแรก  ไกมันเห็นขาวสารเปนขาศึก   เพราะมันไมรูจัก  เพราะมนัดูไมชัด  มันจึงวิ่งหนีเร่ือยไป    
ตอมามันเชื่องเขา   จึงกลับมาดูตามความเปนจริง   ก็เหน็วา  นี่ขาวสารนี่  ไมใชขาศึก  ไมมอัีนตราย  มันก็มากนิ
จนตลอดทุกวนันี ้  นี่เรียกวา  เราก็ไดรับความรูจากมัน 
 เราออกมาอยูในปา  ก็นึกวา  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณในบาน   เปนขาศึกตอเรา   
จริงอยูเมื่อเรายังไมรู   มันกเ็ปนขาศึกจริงๆ   แตถาเรารูตามความเปนจริงของมันแลว   ก็เหมือนไกรูจักขาวสาร
วาเปน  ขาวสาร  ไมใชขาศึก  ขาศึกก็หายไป 
 เรากับ  รูป  เสียง   กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณก็เหมือนกนั   ฉันนั้น   มันไมใชขาศึกของเรา
หรอก   แตเพราะเราคิดผิด  เห็นผิด  พิจารณาผิด  จึงวามนัเปนขาศึก   ถาพิจารณาถูกแลว  ก็ไมใชขาศึก   แตกลับ
เปนสิ่งที่ใหความรู  ใหวิชา  ใหความฉลาดแกเราตางหาก 
 แตถาไมรู   ก็คิดวาเปนขาศกึ   เหมือนกบัไก   ที่เห็นขาวสารเปนขาศึกมันนั่นแหละ   ถาเห็นขาวสาร
เปนขาวสารแลว  ขาศึกมันก็หายไป   พอเปนอยางนี ้  ก็เรียกวาไกมนัเกิดวิปสสนาแลว  เพราะมันรูตามเปนจริง  
มันจึงเชื่อง  ไมกลัว  ไมตื่นเตน 
 เรานี้ก็เหมือนกันฉันนัน้  รูป  เสียง กล่ิน  รส โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณนี้   เปนเครื่องใหเราตรัสรูธรรมะ
เปนที่ใหขอคิดแกผูปฏิบัติทัง้หลาย   ถาเราเห็นชัดตามเปนจริงแลว   ก็จะเปนอยางนั้น  ถาไมเหน็ชัด   ก็จะเปน
ขาศึกตอเราตลอดไป  แลวเราก็จะหนีไปอยูปาเรื่อยๆ 
 อยานึกวา  เรามาอยูปาแลว  ก็สบายแลว  อยาคิดอยางนั้น  อยาเอาอยางนั้น  อยาเอาความสงบแคนัน้  วา
เราไมคอยไดเห็นรูป   ไมไดยินเสยีง   ไมไดกล่ิน  ไมไดรส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณแลว  เราก็อยูสบายแลว  
อยาคิดเพยีงแคนั้น    ใหคดิวา  เรามาเพื่อเพาะเชื้อปญญาใหเกดิขึ้น   เมื่อมีปญญารูตามเปนจริงแลว  ก็ไมลุมๆ  
ดอนๆ  ไมต่ําๆ  สูงๆ   
 พอถูกอารมณดี  ก็เปนอยางหนึ่ง  ถูกอารมณราย  ก็เปนอยางหนึ่ง   ถูกอารมณที่ชอบใจก็เปนอยางหนึ่ง
ถูกอารมณที่ไมชอบใจก็เปนอยางหนึ่ง   ถาเปนอยางนี ้  ก็แสดงวามันยังเปนขาศึกอยู   ถาหมดขาศึกแลว   มันจะ
เสมอกัน  ไมลุมๆ  ดอนๆ  ไมต่ําๆ  สูงๆ  รูเร่ืองของโลกวามันอยางนั้นเอง   เปนโลกธรรม   โลกธรรมเลย
เปลี่ยนเปนมรรค  โลกธรรมมีแปดอยาง   มรรคก็มีแปดอยาง   โลกธรรมอยูที่ไหน  มรรคก็อยูที่นัน่   ถารูแจง
เมื่อใดโลกธรรมเลยกลายเปนมรรคแปด   ถายังไมรู  มันก็ยังเปนโลกธรรม 
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 เมื่อสัมมาทิฐิเกิดขึ้น   ก็เปนดังนี ้   มันพนทุกขอยูที่ตรงนี้  ไมใชพนทุกขโดยวิ่งไปที่ตรงไหน  ฉะนั้น
อยาพรวดพราด   การภาวนาตองคอยๆทํา   การทําความสงบ ตองคอยๆทํา  มันจะสงบไปบางก็เอา  มันจะไม
สงบไปบางก็เอา  เร่ืองจิตมันเปนอยางนั้น   เราก็อยูของเราไปเรื่อยๆ 
 บางครั้งปญญามันก็ไมเกิด    ก็เคยเปนเหมอืนกัน  เมื่อไมมีปญญา   จะไปคิดใหปญญามันเกิด  มันก็ไม
เกิด   มันเฉยๆ  อยูอยางนั้น  ก็เลยมาคิดใหม  เราจะพิจารณาสิ่งที่ไมม ี  มันก็ไมได    เมื่อไมมีเรื่องอะไรก็ไมตอง
ไปแกมัน   ไมมีปญหาก็ไมตองไปแกมัน  ไมตองไปคนมัน    อยูไปเฉยๆ  ธรรมดาๆ อยางนั้นแหละ  แตตองอยู
ดวยความมีสตสัิมปชัญญะ    อยูดวยปญญา   ไมใชอยูเพลินไปตามอารมณ  อยูดวยความระมัดระวัง  ปฏิบัติของ
เราไปเรื่อยๆ   ถามีเร่ืองอะไรมา   ก็พิจารณา  ถาไมมี  ก็แลวไป 
 ไดไปเห็นแมงมุมเปนตัวอยาง   แมงมุมทํารังของมันเหมือนขาย  มันสานขายไปขึงไวตามชองตางๆ   
เราไปนั่งพิจารณาดูมันทําขายขึงไวเหมือนจอหนัง  เสร็จแลวมันก็เก็บตวัมันเองเงยีบอยูตรงกลางขาย   ไมวิ่งไป
ไหน  พอมีแมลงวันหรือแมลงอื่นๆ  บินผานขายของมัน   พอถูกขายเทานั้น    ขายก็สะเทือน  พอขายสะเทือน
ปุบ  มันกว็ิ่งออกจากรังทันที  ไปจับตวัแมลงไวเปนอาหาร  เสร็จแลวมันกเ็ก็บตวัมนัไวทีก่ลางขายตามเดิม   ไม
วาจะมีผ้ึงหรือแมลงอื่นใดมาถูกขายของมัน   พอขายสะเทือนมันกว็ิ่งออกมาจับแมลงนั้น   แลวกก็ลับไปเกาะนิ่ง
อยูที่ตรงกลางขายไมใหใครเห็นทุกทไีป 
 พอไดเหน็แมงมุมทําอยางนั้น   เราก็มีปญญาแลว  อายตนะทั้งหก  คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน กาย  ใจนี ้ ใจอยู
ตรงกลาง   ตา  ห ูจมูก  ล้ิน  กาย   แผพังพานออกไป  อารมณนั้นเหมือนแมลงตางๆ    พอรูปมาก็มาถึงตา   เสียง
มาก็มาถึงห ู  กล่ินมาก็มาถึงจมูก   รสมาก็มาถึงล้ินโผฏฐัพพะมาก็มาถึงกาย  ใจเปนผูรูจัก   มันก็สะเทือนถึงใจ  
เทานี้ก็เกิดปญญาแลว 
 เราจะอยูดวยการเก็บตัวไว  เหมือนแมงมุม  ที่เก็บตัวไวในขายของมัน  ไมตองไปไหน  พอแมลงตางๆ  
มันผานขาย  ก็ทําใหสะเทือนถึงตัว  รูสึกได   ก็ออกไปจับแมลงไว   แลวก็กลับไปอยูที่เดิม 
 ไมแตกตางอะไรกับใจของเราเลย  อยูตรงนี้  ใหอยูดวยสตสัิมปชัญญะ  อยูดวยความระมัดระวัง  อยูดวย
ปญญา  อยูดวยความคิดถูกตอง  เราอยูตรงนี้  เมื่อไมมีอะไร  เราก็อยูเฉยๆ  แตไมใชอยูดวยความประมาท  ถึงเรา
จะไมเดินจงกรม  ไมนั่งสมาธิ  ไมอะไรกช็างเถิด    แ ตเราอยูดวยสติสัมปชัญญะ  อยูดวยความระมัดระวังอยู
ดวยปญญา  ไมใชอยูดวยความประมาท  นี่เปนสิ่งสําคัญ  ไมใชเราจะนั่งตลอดวันตลอดคืน  เอาแตพอกําลังของ
เรา  ตามสมควรแกรางกายของเรา 
 แตเร่ืองจิตนี้เปนของสําคัญมาก   ใหรูอายตนะวามันสงสายเขามาเปนอยางไร  ใหรูจักส่ิงทั้งหลาย
เหลานี ้ เหมือนแมงมุมที่พอขายสะเทือน  มันก็วิ่งไปจับเอาตัวแมลงไดทันที 
 ฉะนั้น  เมื่ออารมณมากระทบอายตนะ  มันก็มาถึงจิตทนัที   เมื่อไปจบัผานทุกข  ก็ใหเห็นมันโดยรวม
เปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  แลวจะเอามันไปไวที่ไหนละ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เหลานี ้  ก็เอาไปไวเปน
อาหารของจิตของเรา  ถาทําไดอยางนี ้ มันก็หมดเทานั้นแหละ 
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 จิตที่มีอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เปนอาหาร  เปนจิตที่กําหนดรู  เมื่อรูวาอันนั้นเปนอนจิจัง   มันก็ไมเที่ยง
ทุกขัง  เปนทุกข  อนัตตา  ก็ไมใชเราแลว  ดูมันใหชัดมนัไมเที่ยง  มันเปนทุกข   มันไมเปนแกนสาร  จะเอามนั
ไปทําไม  มันไมใชตัว  ไมใชตน  ไมใชของเรา  จะไปเอาอะไรกับมนั  มันกห็มดตรงนี้ 
 ดูแมงมุมแลว  ก็นอมเขามาหาจิตของเรา  มันก็เหมือนกันเทานั้น  ถาจิตเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  มัน
ก็วาง   ไมเปนเจาของสุข  ไมเปนเจาของทุกขอีกแลว  ถาเห็นชัดไดอยางนี ้  มันก็ไดความเทานัน้แหละ   จะทํา
อะไรๆ อยูก็สบาย  ไมตองการอะไรอีกแลว  มีแตการภาวนาจะเจริญยิง่ขึ้นเทานั้น 
 ถาทําอยางนี้อยูดวยความระมัดระวัง  ก็เปนการที่เราจะพนจาก วัฎสงสารได   ที่เรายังไมพนจากวัฎ
สงสาร   ก็เพราะยังปรารถนาอะไรๆอยูทั้งนั้น  การไมทําผิด  ไมทําบาปนั้น    มันอยูในระดับศีลธรรม  เวลาสวด
มนตก็วาขออยาใหพลัดพรากจากของที่รักของที่ชอบใจ  อยางนี ้  มันเปนธรรมของเด็กนอย    เปนธรรมของคน
ที่ยังปลอยอะไรไมได   นี่คือความปรารถนาของคน  ปรารถนาใหอายุยืนปรารถนาไมอยากตาย  ปรารถนาไม
อยากเปนโรค    ปรารถนาไมอยากเปนอยางนี้  นี่แหละความปรารถนาของคน 
 "ยัมปจฉัง   นะ  ละภะต ิ ตัมป   ทุกขัง"  ความปรารถนาสิ่งใดไมไดส่ิงนั้น   นั่นกเ็ปนทุกข  นี่แหละมัน
สับหัวเขาไปอกี  มันเปนเรือ่งปรารถนาทั้งนั้น  ไมวาใครก็ปรารถนาอยางนั้นทกุคน  ไมเห็นมีใครอยากหมด  
อยากจนจริงๆสักคน 
 การปฏิบัติธรรมเปนสิ่งละเอยีด  ผูมีกิริยานุมนวลสํารวมปฏิบัติไมเปลี่ยนแปลง  สม่ําเสมออยูเร่ือย   นั่น
แหละจงึจะรูจกั   มันจะเกดิอะไรก็ชางมันเถิด  ขอแตใหมั่นคงแนวแนเอาไว  อยาซวนเซหวัน่ไหว 

ทางสายกลาง 
จุดมุงหมายของธรรม 
 พระพุทธโอวาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นทานทรงเตือนใหเราละความชั่ว   ประพฤติความดี    
เมื่อละความชัว่ประพฤติความดีแลว    ที่สุดก็ทรงสอนใหละส่ิงทั้งสองนี้ไปเสียดวย  ฉะนั้น  วันนีจ้ึงขอใหคติใน
เร่ืองทางสายกลางคือใหละใหได  หรือหลีกใหพนจากสิ่งทั้งสองนั้น   ทั้งดี  ทั้งชั่ว   ทั้งบุญ  ทั้งบาปที่เปนสุข  
เปนทุกข  ทั้งหลายเหลานีแ้หละ 
 จุดมุงหมายปลายทางของการอธิบายธรรมะ    ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของเรานั้น    ที่จริงก็คือ
ใหพนจากทกุขนั่นเอง   แตกอนที่จะพนจากทุกขไดนั้น   เราตองมาทําความเขาใจกันใหมันตรง  ใหมันแนนอน 
ถาเขาใจไมตรงไมแนนอนแลว   ก็จะลงสูความสงบไมได 
 ฉะนั้น  เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาทานตรัสรูแลว  ทานประกาศศาสนานั้น   เบื้องแรก   ทานยกทางทั้ง
สองขึ้นมาวาเลย  คือกามสขุัลลิกานุโยโคและอัตตกิลมถานุโยโค    ทางทั้งสองอยางนี้   เปนทางที่ลุมหลง  เปน
ทางที่พวกเสพกามหลงติดอยู   ซ่ึงยอมไมไดรับความสงบระงับ  เปนหนทางที่วนเวยีนอยูในวัฏฏสงสาร 
 สมเด็จพระบรมศาสดา   ทานทรงเห็นสัตวทั้งหลายตดิอยูในทางทั้งสอง   ไมเหน็ทางสายกลางของ
ธรรมะ    ทานจึงทรงยกทางทั้งสองขึ้นมาแสดงใหเห็นโทษในทางทั้งสองนั้น   ถึงเชนนั้นพวกเราทั้งหลายกย็ัง
พากันติดพากนัปรารถอยูรํ่าไป    ฉะนั้นพระพุทธองคจึงตรัสวา  ทางทั้งสองอยางนั้นเปนทางทีลุ่มหลง  ไมใช
ทางของสมณะ   คือไมใชทางที่สงบระงับ 
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 อัตตกิลมถานุโยโคและกามสุขัลลิกานุโยโค  ก็คือ  ทางตึงและทางหยอนนั่นเอง    ถาเรานอมเขามา
พิจารณาใหเหน็ในปจจุบัน   ทางตึงก็คือความโกรธ  อันเปนทางเศราหมอง   ทานเรียกอัตตกิลมถานุโยโค  เดิน
ไปแลวกเ็ปนทุกขลําบาก 
 กามสุขัลลิกานุโยโค ก็คือ  ความดีใจ  พอใจ  ความดีใจนี้ก็เปนทางไมสงบ    ทางทุกขก็เปนทางไมสงบ   
เราจะเห็นไดวาสมเด็จพระบรมศาสดาทานวา   เมื่อไดเหน็ความสุขแลวใหพิจารณาความสุขนั้น   ทานไมใหติด
อยูในความสุข  คือ   ทานใหวางทั้งสุขและทุกข    การวางทั้งสองไดนี้เปนสัมมาปฏิปทา   ทานเรียกวาเปนทาง
สายกลาง 
ทางสายกลาง 
 คําวา “ทางสายกลาง”  ไมไดหมายถึงในดานกายและวาจาของเรา    แตหมายถึงในดานจิตใจ  เมือ่ถูก
อารมณมากระทบ   ถาอารมณที่ไมถูกใจมากระทบกระทัง่  ก็ทําใหวุนวาย  ถาจิตวุนวายหวั่นไหวเชนนี้  ก็ไมใช
หนทางเมื่ออารมณที่ชอบใจดีใจเกิดขึ้นมาแลวก็ดีอกดใีจ  ติดแนนอยูในกามสุขัลลิกานุโยโค   อันนี้ก็ไมใช
หนทาง 
 มนุษยเราทั้งหลายไมตองการทุกข   ตองการแตสุข  ความจริงสุขนั้น   ก็คือทุกขอยางละเอียดนัน่เอง   
สวนทุกขก็คือทุกขอยางหยาบ   พูดอยางงายๆ  สุขและทุกขนีก้็เปรียบเสมือนงูตัวหนึ่ง    ทางหัวมันเปนทุกข  
ทางหางมันเปนสุข  เพราะถาลูบทางหัวมนัมีพิษ    ทางปากมันมีพิษไปใกลทางหวัมนั  มันก็กดัเอา  ไปจับหาง
มันก็เหมือนเปนสุข  แตถาจับไมวาง   มันก็หันกลับมากดัไดเหมือนกนั   เพราะทั้งหัวงแูละหางงมูันก็อยูในงูตวั
เดียวกัน 
 ความดีใจ  ความเสียใจ  มันก็เกิดจากพอแมเดียวกัน  คือ  ตัณหา  ความลุมหลงนั่นเอง  ฉะนั้นบางทีเมื่อ
มีสุขแลวใจกย็งัไมสบาย ไมสงบ   ทั้งที่ไดส่ิงที่พอใจแลว  เชน  ไดลาภยศสรรเสริญ  ไดมาแลวกด็ใีจก็จริง  แต
มันก็ยังไมสงบจริงๆ    เพราะยังมีความเคลือบแคลงใจวามนัจะสูญเสียไป  กลัวมันจะหายไป   ความกลัวนี่
แหละเปนตนเหตุใหมนัไมสงบ     บางทีมันเกิดสูญเสียไปจริงๆ  ก็ยิ่งเปนทุกขมาก  นี่หมายความวา   ถึงจะสุขก็
จริง  แตก็มีทุกขดองอยูในนัน้ดวย    แตเราก็ไมรูจัก   เหมือนกันกับวาเราจับงู   ถึงแมวาเราจับหางมนัก็จริง   ถา
จับไมวาง  มนัก็หันกลับมากดัได 
 ฉะนั้น   หวังกู็ดี  หางงูก็ด ี  บาปก็ดี  บุญกด็ี  อันนีใ้นวงวัฏฏะ  หมนุเวยีนเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นความสุข  
ความทุกข ความดี   ความชั่ว  ก็ไมใชหนทาง 
หนทางสูความสงบระงับ 
 ศีล  สมาธิ  ปญญา  ถาหากพูดกนัตามลกัษณะตามความเปนจริงแลว   กย็ังไมใชแกนศาสนาหรือตัว
ศาสนา  แตเปนหนทางนําไปสูตัวศาสนา  ฉะนั้นทานจึงเรียก  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ทั้งสามอยางนี้วา  “มรรค”  
อันแปลวา  “หนทาง”  ตัวศาสนาคือ  “ความสงบระงับอันเกิดจากความรูเทาในความเปนจริง…ในธรรมชาติของ
ความเปนจริงที่เกิดอยูเปนอยู      ซ่ึงถาไดนํามาพิจารณาดูอยางละเอยีดแลว    กจ็ะเห็นวาความสงบนั้น   ไมใช
ทั้งความสุขและความทุกข  ฉะนั้น   สุขและทุกขจึงไมใชเปนของจริง 
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 พระพุทธองคทรงสอนใหรูตัวเอง   ใหเหน็ตนเองใหพิจารณาตัวเอง    เพื่อใหเห็นจิตของตนเอง    ความ
จริง  “จิตเดิม”   ของมนุษยนัน้  เปนธรรมชาติที่ไมหวัน่ไหว   เปนธรรมชาติที่ทรงอยูแนนอนอยูอยางนั้น  แตที่มี
ความดีใจเสียใจ  หรือความทุกขความสุขเกิดขึ้นนัน้  เพราะขณะนั้นมันไปหลงอยูในอารมณ   จึงเปนเหตุให
เคล่ือนไหวไปมาแลวก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นในสิ่งทัง้หลายเหลานัน้ 
 สมเด็จพระบรมศาสดา    ทานตรัสสอนไวแลวทุกอยาง   ในเรื่องการประพฤติปฏิบัติ    แตพวกเรา
ทั้งหลายยังไมไดปฏิบัติกัน  หรือไมก็ปฏิบัติแตปากเทานั้น   หลักของพระพุทธศาสนานั้น  ไมใชการจะมาพูด
กันเฉยๆ   หรือดวยการเดา  หรือการคิดเอาเอง  หลักของพระพุทธศาสนาที่แทจริงคือ   ความรูเทาความจริง   
ตามความเปนจริงนั่นเอง   ถารูเทาตามความเปนจริงนีแ้ลว   การสอนกไ็มจําเปน  แตถาไมรูถึงความเปนจริงอัน
นี้    แมจะฟงคาํสอนเทาใดกเ็หมือนกับไมไดฟง 
 พระพุทธองคตรัสวา    พระองคเปนเพียงผูบอกทางเทานั้น    แตไมสามารถจะทําแทนหรือปฏิบัติแทน
ได    เพราะธรรมชาติทั้งหลาย   หรือความจริงอันนี้เปนสิ่งที่จะตองพจิารณาเอง  ปฏิบัติเอง   ปฏิบัติเอง   คําสอน
ตางๆ  เปนเพยีงแนวทาง  หรืออุปมา   อุปไมย   เพื่อนําใหเขาถึงความรูตามความเปนจริง    ถาไมรูเทาตามความ
เปนจริงเราก็จะเปนทุกข   เหมือนดังตวัอยางวา  เรามักใชคําวา “สังขาร”  เมื่อเราพูดถึงรางกาย   แตความจริงนัน้
เราหารูจัก  “ความเปนจริง”  ของสังขารนี้ไม    แลวเราก็ยึดมัน่ถือมั่นอยูกับ  “สังขาร”  นี้   ทั้งนี้เพราะเราไมรู
ความจริงเกีย่วกับสังขารหรือรางกายของเรานี้    เราจึงเปนทุกข  หรือความทุกขจึงเกดิขึ้น 
 จะยกตวัอยางใหเห็นสักอยางหนึ่ง  สมมติวาเราเดนิไปทาํงาน   ระหวางทางก็มีบุรุษผูหนึ่งคอยตอวาเรา
อยูเปนประจํา    ตอนเชากด็า  ตอนเย็นก็ดา  เมื่อไดยนิคําดาเชนนี ้ จิตใจก็หวั่นไหว  ไมสบายใจ  โกรธ  นอยใจ  
เศราหมอง  บรุุษผูนั้นก็เพียรดาเชาดาเย็นอยูเชนนัน้ทุกวนั   ไดยนิคําดาเมื่อใด   ก็โกรธเมื่อนั้น   กลับถึงบานแลว
ก็ยังโกรธอยู   ที่โกรธที่หวั่นไหว เชนนีก้็เพราะความไมรูจักนั่นเอง 
 วันหนึ่ง   เพื่อนบานก็มาบอกวา “ลุงคนที่มาดาลุงทุกเชา   ทุกเย็นนั้นนะ   เปนคนบา  เปนบามาหลายป
แลว    มันดาคนทุกคนแหละ   ชาวบานเขาไมถือมันหรอก  เพราะมันเปนบา”   พอรูอยางนี้แลว   ใจของเราก็
คลายความโกรธทันที   ความโกรธความขุนมัวที่เก็บไวหลายวนัแลวนั้น  ก็คลายหายไป  เพราะอะไร?   ก็เพราะ
ไดรูความจริงแลว  แตกอนนั้นไมรู    เขาใจวาเปนคนดี  คนปกติ  ฉะนั้นพอไดยินวาเปนคนบา   จิตก็เปลี่ยนเปน
สบาย  ทีนี้มันอยากจะดากใ็หดาไป  ไมโกรธ  ไมเปนทุกข   เพราะรูเสียแลววาเปนคนบานี…่ที่จิตใจสบายก็
เพราะรูเทาทันความจริงนั่นเอง  เมื่อมันรูเอง   มันกว็างของมันเอง    ถายังไมรูมันกย็ึดมั่นถือมั่นอยูนั่นเอง   อีก
เหมือนกนั   แตพอรูความเปนจริงจิตใจก็สบาย   นีแ่หละคือความรูเทาตามความเปนจริง  คือรูวาคนนั้นเปนคน
บา 
 คนผูรูธรรมก็เหมือนกนัพอรูความจริงความโลภ  ความโกรธ  ความหลงก็หายไป  เพราะรูเทาทันความ
เปนจริง 
ทางสายกลาง 
 พระพุทธองคทรงสอนวา   สังขารรางกายของเรานี้ไมใชเรา   ไมใชสัตว   ไมใชบุคคล   มันเปนเพยีง
สังขารทรงบอกอยางชัดๆเชนนี้   เราก็ยังไมยอมมัน  ยังขืนไปแยงยื้ออยูนั่นแหละ   ถาหากวามนัพดูได  มันก็คง
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จะบอกวา  “เจาอยามาเปนเจาของฉันนะ”  ความจริงมนัก็บอกอยูแลวทุกขณะ   แตเราเองไมรู   เพราะมันเปน
ภาษาธรรม 
 อยางสกลรางกายนี้  ตาก็ด ี  จมูกก็ดี  หกู็ดี  ล้ินก็ดี  กายกด็ีทั้งหลายเหลานีแ้หละ   ก็แลวแตมนัจะ
เปลี่ยนไป   แปรไป  ไมเห็นมันขออนุญาตเราสักที  เชนเมื่อปวดหวั  ปวดทอง  หรืออยางใดอยางหนึ่งเปนตน   
มันไมเคยขออนุญาตจากเราเลย   เวลามันจะเปน มนัก็เปนของมันเลยเปนไปตามสภาวะของมัน   อันนี้ก็แสดง
วามันไมยอมใหเราเปนเจาของมัน 
 สมเด็จพระบรมศาสดา  จึงทรงสอนวา  “สุญโญสัพโพ…  มันเปนของวาง  มันไมไดเปนของผูใด”  เรา
ทั้งหลายไมเขาใจธรรมะในสภาวะอนันี้   ไมเขาใจในสงัขารอันนี้   จงึคิดวา  “ของเรา  ของเขา”   เกิดอุปทาน
ขึ้นมา   เมื่อเกดิอุปทานก็เขาไปยึดภพ  เกิดภพ  เกิดชาติ  ชรา  พยาธิ   มรณะตอไป  มันเปนทุกขเชนนี้   ที่ทาน
เรียก “อิทัปปจจยตา”   นั่นแหละ  อวิชชาเกิดสังขาร  สังขารเกิดวิญญาณ  วิญญาณเกดินามรูป…เปนเชนนีน้ัน่
แหละ 
 อันนี้มันลวนแตเปนในขณะของจิต   ถาเกดิอารมณไมถูกใจขึ้นมา  กไ็มรูจักหรือไมรูเทาทัน   เพราอยู
ในอวิชชามนัก็เปนทุกขขึ้นมาเลย  ความเปนจริงขณะของจิตอันนี้มันติดกันอยูทีเดยีว   มันเร็วมาก   แตเราเองรู
ไมเทาทัน   เปรียบเหมือนวาเรากําลังอยูบนยอดไม  แลวตก  “ปุบ”   ลงมาที่พื้นดิน   จึงรูสึกตัววาตกตนไม  แต
ความจริงนั้น  กอนที่จะตกถงึพื้นดินเราก็ตกผานทุกกานทุกกิ่งของตนไมนั่นแหละ   แตไมสามารถนับไดวานาที
ใดถึงกิ่งไหน  วินาทีใดถึงกิง่ไหน  เพราะมันเร็วมาก  แตพอตูมเดียวกถึ็งพื้นดินเลยแลวก็เปนทกุขเลย        อิ
ทัปปจจยตา  มันเปนเชนนัน้ 
 ถาเราแยกเปนปริยัติ   อวิชชาเกิดสังขาร   สังขารเกิดวิญญาณ  วิญญาณเกดินามรูป  วากันไปเปนตอนๆ  
ตามความจริงนั้น   พออารมณเกดิความไมพอใจ  ความทกุขก็เกดิขึ้นมาเลย  อาการที่มนัเกิดทกุขขึ้นนั้น  มนัผาน
ไปจากอวิชชา  สังขาร..ผานไปพริบเดียว  ถึงโนน..โศกะปริเทวะ  คือทกุขเลย 
 ฉะนั้น  สมเดจ็พระบรมศาสดาจึงใหตามดูจิตของเราทั้งหลายใหรูตามความเปนจริงของมัน   และใน
ความเปนจริงเหลานี้  ทาใหเขาใจวามนัเปนแตเพยีงสังขารเทานั้น   และสังขารนี้แหละ  มันเกิดมาจากเหตจุาก
ปจจัยทั้งหลายที่มันเปนมา   ที่เรามาเรียกหรือสมมติเอาอีกทีหนึ่ง  ที่เรียกวา  มนุษย  สัตว  เชนเดียวกับชื่อของ
เรามันก็สมมตเิหมือนกนั   เราไมไดมีช่ือมาแตกําเนิด  ตอเมื่อเกิดขึ้นแลว  จึงเอาชื่อไปใส  คือตั้งชื่อวาอยางนั้น   
อยางนี้  อันนี้เรียกวาสมมติ   ตั้งชื่อกันเพื่ออะไร  ก็เพื่อใหมันเรียกกนังาย  สะดวกแกการใชภาษาเรยีกขานพดูจา
กัน   การปริยตัิก็เหมือนกัน   ที่แยกออกก็เพื่อสะดวกแกการศึกษาเลาเรียน 
 ส่ิงเหลานี้แหละเรียกวา  สังขาร  มันเปนสังขารเกี่ยวกบัสภาวะอนันีท้ี่เกิดมาจากเหตุจากปจจัย  สมเด็จ
พระบรมศาสดาจึงตรัสวา   สังขารทั้งหลายเหลานี้เปนของไมแนนอน   มันเปนอนจิจัง  ทกุขัง  อนตัตา  พวกเรา
ทั้งหลาย  เขาใจสิ่งเหลานี้ไมชัดเจน  จึงทําความเหน็ในเรื่องนี้ไมตรง  ไมแน   อันเปนความเห็นผิดที่เรียกวา  
มิจฉาทิฐิ   ความเหน็ผิดอันนี้ก็คือการยดึเอาสังขารเปนเรายึดเอาเราเปนสังขาร   เอาเราเปนสุข   เอาสุขเปนเรา   
เอาเราเปนทุกข   เอาทุกขเปนเรา   ที่เปนเชนนี้ก็เพราะเราไมรู  เทาตามความเปนจรงินั่นเอง 
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 ถาเรารูเทาตามความเปนจริง  เราก็จะรูวาเราไมสามารถควบคุมสังขารเหลานี้   ใหเปนไปตามอํานาจ
ของเรา   เพราะธรรมชาติเหลานี้   มันจะตองเปนไปตามเรื่องของมัน   เพราะธรรมชาติเหลานี ้   มันจะตอง
เปนไปตามเรือ่งของมัน   เราจะบังคับใหตรงนี้เปนอยางนั้น  ตรงนัน้เปนอยางนี้ตามอํานาจของเรา  ยอมจะ
เปนไปไมไดเปรียบงายๆ  ก็อยางวา  เราไปนั่งอยูทีก่ลางถนนซึ่งมีรถวิ่งไปมาขวกัไขว  แลวเราจะไปโกรธรถที่
วิ่ง  หรือจะไปหามรถที่กําลังวิ่งอยูวา “อยาขับรถมาทางนี้”   เราก็หามไมได  เพราะถนนนี้เปนถนนหลวง  ดังนี้   
เราควรทําอยางไรทางที่ดีก็คอื   เราตองออกไปใหพนถนน  ไปใหพนทางที่รถวิ่ง   แตที่จะหามรถไมใหวิ่งนั้น  
ทําไมไดเพราะมันเปนหนทางของเรา 
 เร่ืองของสังขาร  ก็เปนเชนนัน้เหมือนกัน   มันไมมีอะไรแนนอน  เดีย๋วสุข  เดี๋ยวทุกข  เดี๋ยวดใีจ  เดีย๋ว
เสียใจ   เดีย๋วกเ็กิดอารมณที่ชอบบาง   ไมชอบบาง   มากระทบกระทั่ง   ส่ิงทั้งหลายเหลานี้เราเรียกวามันมากวน
เวลานั่งภาวนาอยูก็วาเสียงมากวนเรา   อันที่จริงนั้น  เราไมเขาใจวา  เสียงมากวนเราหรือเราไปกวนเสียงกนัแน   
ถาเรายึดวาเสยีงมากวนเรา   มันก็เกดิความทุกขขึ้นมา 
 ถาพิจารณาดูใหดีกจ็ะรูไดวา   เราไปกวนเสียงตางหาก   เสียงมันก็ดังอยูแตของมัน  มันไมไดมี
ความรูสึกรําคาญอะไรเลย   เราตางหากที่รําคาญ  พวกเราไปกวนมัน    ความจริงนั้นเสียงก็เปนเสยีง   เราก็เปน
เรา  ถาเขาใจเสียไดเชนนี้   มันก็ไมมีอะไร  เราก็สบาย  มีเสียงขึ้นมาก็รูวาเสียงมนัดังแตของมัน   เราไมไดยึด
หมายมันเขา  เราก็ไมเกดิทุกข  นี่เรียกวาเรารูเทาตามความเปนจริงแลว   เราเห็นทั้งสองอยาง   เมื่อเห็นทั้งสอง
อยาง  คือทั้งสุขและทุกขตามความเปนจรงิใจก็สงบสบาย 
 การที่จะเห็นไดทั้งสองอยางนี้   เราจะตองยืนอยูตรงกลางหรืออยูระหวางกลาง   นี่เปนสัมมาปฏิปทา
ของจิต   นี้คือการทําความเห็นใหตรง   ใหถูกตอง 
 สังขารของเรานี้   เมื่อมันเกดิขึ้นมาแลว  มันก็ตองมีแก  มีเจ็บ  มีตาย   ทั้งหลายเหลานี้มันเปนไปตาม
ทางของมัน   ถาเราจะไปกัน้ทาง   ไปหามทาง  หรือไปเอาจริงเอาจังกบัสิ่งที่ไมจริง    ไมจังอยางนั้นอยูเร่ือยไป   
โดยเขาใจวา   มันเปนตวัตนของเรา  เราก็จะมีแตความทกุข   ฉะนัน้สมเด็จพระบรมศาสดาทานจึงทรงสอนให
พิจารณา  ไปวาจะเปนพระหรือเณรหรือฆราวาส ใหพิจารณาแลวทําความเหน็ใหถูกตอง   เมื่อมีความเหน็
ถูกตองแลวกส็งบสบาย 
 การปฏิบัติธรรมนั้นไมวานักพรต  นักบวช  หรือ  ฆราวาส  ก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรม   พิจารณาธรรม
ไดเทากนั   และธรรมที่พิจารณานั้น  ก็เปนธรรมอันเดียวกันนั่นเอง   พิจารณาใหไปสูความสงบระงับอัน
เดียวกัน    ดวยวิถีของมรรคอันเดียวกนั   ฉะนั้นทานจึงวา   จะเปนฆราวาสก็ตาม   พรรพชิตก็ตาม   มีสิทธิที่จะ
ประพฤติปฏิบัติธรรมจนไดรูไดเหน็ตามความเปนจริงเหมือนกัน 
 เมื่อเรารูสภาวะสังขารตามความเปนจริงอยางนี้แลว  เราก็วางเสีย  และเมื่อรูเทาอยางนี้แลว  ภพก็เกิด
ไมได   เพราะอะไรจึงเกิดไมได?   เพราะมนัไมมีทางจะเกิด  เพราะเรารูเทาตามความเปนจริงเสียแลว 
 ฉะนั้นใหเขาใจวา  ทุกสิ่งทกุอยางนี้เรามีอยู   เปนอยูนั้น  มันเปนสักแตวา  “อาศัย”  เทานั้น   ถารูได
เชนนี้ทานวารูเทาตามสังขาร   ทีนี้แมจะมีอะไรอยู  กเ็หมอืนไมมี  ไดกเ็หมือนเสีย   เสียก็เหมือนได   สมเด็จพระ
บรมศาสดาทานทรงสอนใหรูอยางนี้   เพราะนี่คือความสงบ   สงบจากความสุข   สงบจากความทกุข   สงบจาก
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ความดีใจ  เสยีใจ  ไดมาก็ไมดีใจ  เสียไปก็ไมเสียใจ   มนัเปนเรื่องที่ทัง้ไมเกิดและไมตาย   เร่ืองเกดิ   เร่ืองตายนี้
ไมไดหมายถึงอวัยวะ รางกายอันนี้  แตหมายถึง  อารมณ  ความรูสึกที่มันไมมีแลว  หมดแลว 
 ฉะนั้น  สมเดจ็พระบรมศาสดาทานจึงทรงบอกวา  ภพส้ินแลว  พรหมจรรยจบแลว  ไมมีภพอ่ืนชาติอ่ืน
อีกแลว   ทานรูอยางนั้นแลว  ทานก็รูส่ิงที่มันไมเกดิ  ไมตาย  ที่มีอยูในปจจุบันนี้เอง  นี่คือโอวาทที่สมเด็จพระ
บรมศาสดาทานทรงกําชับสาวกมากที่สุดวา   ใหพยายามเขาใหถึงอันนี้  ที่เปนสัมมาปฏิปทา   ถาไมปฏิบัติใหถึง
ทางสายกลาง   ไมตรงเขาไปถึงทางสายกลางใหไดแลว  ก็จะไมมีวนัพนทุกข 

ธรรมะกับธรรมชาต ิ
 บางครั้ง  ตนผลไม  อยางตนมะมวงเปนดอกออกมาแลว  บางทีถูกลมพัด  มันก็หลนลง   แตยังเปนดอก
อยางนั้นก็มี  บางชอเปนลูกเล็กๆ  ลมก็มาพัดไป   หลนทิ้งไปก็มี  บางชอยังไมไดเปนลูก    เปนดอกเทานั้น   ก็
หักไปก็ม ี
 คนเราก็เหมือนกัน   บางคนตายตั้งแตอยูในทอง   บางคนคลอดจากทองอยูไดสองวนั  ตายไปก็ม ี หรือ
อายุเพยีงเดือนสองเดือน  สามเดือน   ยังไมทันโต  ตายไปก็มี  บางคนพอเปนหนุมเปนสาวตายไปก็มี   บางคนก็
แกเฒาแลว  จงึตายก็ม ี
 เมื่อนึกถึงคนแลว   ก็นึกถึงผลไม  ก็เห็นความไมแนนอน  แมนักบวชเราก็เหมือนกนั   บางทียังไมทัน
ไดบวชเลย   ยังเปนเพียงผาขาวอยู    กพ็าผาขาววิ่งหนไีปก็มีกอนแลวก็ม ี   บางคนก็อยูไดสามสี่เดือนก็หนีไป   
บางคนกอนแลวก็มี   บางคนก็อยูไดสามสี่เดอืนก็หนไีป   บางคนอยูถึงบวชเปนเณรเปนพระ  ไดพรรษาสอง
พรรษาก็สึกไปก็มี   หรือส่ีหาพรรษาแลวก็สึกไปก็ม ี เหมือนกับผลไมเอาแนนอนไมได   ดอกไมผลไมถูกลมพัด
ตกลงไปเลยไมไดสุก  จิตใจคนเราก็เหมือนกัน   พอถูกอารมณมาพัดไป  ดึงไป   กต็กไปเหมือนกับผลไม 
 พระพุทธเจาทานก็ทรงเหน็เหมือนกนั   เหน็สภาพธรรมชาติของผลไม   ใบไม   แลวก็นึกถึงสภาวะของ
พระเณรซึ่งเปนบริษัท  บริวารของทานกเ็หมือนกนั   มันเปนของมนัอยูอยางนั้น   ยอมจะเปลีย่นเปนอยางอืน่
ไมได  ฉะนั้นผูปฏิบัติถามีปญญา   พิจารณาดูอยูกไ็มจําเปนที่จะตองมคีรูอาจารยแนะนําพร่ําสอนมากมาย 
 พระพุทธเจาของเรา  ที่จะทรงผนวชในพระชาติที่เปนพระชนกกุมารนนั้น  ทานก็ไมไดศึกษาอะไร
มากมายทานไปทรงเห็นตนมะมวงในสวนอุทยานเทานัน้  คือ  วันหนึ่ง  พระชนกกุมารไดเสด็จไปชมสวน
อุทยานกับพวกอํามาตยทั้งหลาย    ไดทรงเห็นตนมะมวงตนหนึ่งกําลังออกผลงามๆมากมาย  ก็ตั้งพระทัยไววา  
ตอนกลับจะแวะเสวยมะมวงนั้น 
 แตเมื่อพระชนกกุมารเสด็จผานไปแลว   พวกอํามาตยก็พากันเก็บผลมะมวงตามใจชอบ  ฟาดดวย
กระบองบาง  แสบาง  เพื่อใหกิ่งหกั  ใบขาด  จะไดเก็บผลมะมวงมากนิ 
 พอตอนเยน็   พระชนกกุมารเสด็จกลับ  ก็จะทรงเก็บมะมวง  เพื่อจะลองเสวยวาจะมีรสอรอยเพียงใด  
แตก็ไมมีมะมวงเหลือเลยสักผล  มีแตตนมะมวงทีก่ิ่นกานหักหอนเกะกะ  ใบก็ขาดวิน่  เมื่อไตถาม  ก็ทรงทราบ
วา   พวกอํามาตยเหลานัน้ไดใชกระบอง   ใชแสฟาดตนมะมวงนั้นอยางไมปราน ี  เพื่อที่จะเอาผลของมันมา
บริโภค  ฉะนัน้ใบของมันจงึขาดกระจดักระจาย    กิ่งของมันก็หกั   หอยระเกะระกะ 
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 เมื่อพระองคทรงมองมะมวงอีกตนหนึ่งที่อยูใกลๆ  กัน  ก็ทรงเห็นมะมวงตนนั้นยังมีกิ่งกานแขง็แรง  
ใบดกสมบูรณ  มองดูนารมเย็น  จึงทรงดําริวา  เหตุใดจึงเปนเชนนัน้?  ก็ทรงไดคําตอบวา  เพราะมะมวงตนนั้น
มันไมมมีผล  คนก็ไมตองการมัน  ไมขวางปามัน  ใบของมันก็ไมหลนรวง  กิ่งของมันก็ไมหกั 
 พอพระองคทรงเขาพระทยัในเหตุเทานั้น  ก็พิจารณามาตลอดทางที่เสด็จกลับ  ทรงรําพึงวา  ที่ทรงมี
ความทุกขยากลําบากก็เพราะเปนพระมหากษัตริย  ตองทรงหวงใยราษฎร  ตองคอยปองกันแผนดินจากขาศึก
ศัตรู  ที่คอยจะมาโจมตีตรงนั้นตรงนี้อยูวุนวาย   แมจะนอนก็ไมเปนสุข  บรรทมแลวก็ยังทรงฝนถึงอีก  แลวก็
ทรงนึกถึงตนมะมวงที่ไมมผีลตนนั้น     ที่มีใบสดดูรมเย็นแลวทรงดําริวา  จะทําอยางมะมวงตนนัน้จะไมดีกวา
หรือ? 
 พอถึงพระราชวัง  ก็ทรงพิจารณาอยูแตในเรื่องนี้ในที่สุดก็ตัดสินพระทยัออกทรงผนวช  โดยอาศัยตน
มะมวงนั้นแหละ   เปนบทเรียนสอนพระทัย  ทรงเปรียบเทียบพระองคเองกับมะมวงตนนั้น   แลวเหน็วาถาไม
พัวพันอยูในเพศฆราวาส  กจ็ะไดเปนผูไปคนเดียวไมตองกังวลทุกขรอน  เปนผูมีอิสระ  จึงออกผนวช 
 หลังจากผนวชแลว  ถามีผูใดทูลถามวา  ใครเปนอาจารยของทาน?  พระองคก็จะทรงตอบวา  "ตน
มะมวง"  ใครเปนอุปชฌายของทาน?  พระองคก็ทรงตอบวา  "ตนมะมวง "  พระองคไมตองการคําพร่ําสอน
อะไรมากมาย    เพียงแตทรงเห็นตนมะมวงนั้นเทานัน้  กท็รนอมเขาไปในพระทยั  เปนโปนยิกธรรม   สละราช
สมบัติทรงเปนผูที่มักนอย  สันโดษ  อยูในความสงบผองใส 
 นี้คือในสมัยทีพ่ระองค (พระพุทธเจา)  ทรงเปนพระโพธิสัตว   ก็ไดทรงบําเพ็ญธรรมเชนนี้มาโดย
ตลอด  อันที่จริง  ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนีม้ันเตรียมพรอมที่จะสอนเราอยูเสมอ   ถาเราทําปญญาใหเกิดนิดเดียว
เทานั้นกจ็ะรูแจงแทงตลอดในโลก 
 ตนไมเครือเขาเถาวัลยเหลานัน้  มันแสดงลักษณะอาการตามความจริงตามธรรมชาติอยูอยางนัน้อยูแลว  
ถามีปญญาเทานั้นก็ไมตองไปถามใคร   ไมตองไปศึกษาทีไหน  ดูเอาทีม่ันเปนอยูตามธรรมชาติเทานั้น   ก็ตรัสรู
ธรรมไดแลว    เหมือนอยางพระชนกกุมาร 
 ถาเรามีปญญา  ถาเราสังวร  สํารวม  ดูอยู   รูอยู   เหน็อยูตามธรรมชาติอันนั้น  มันกป็ลงอนิจจัง  ทุกขงั  
อนัตตาไดเทานั้น   เชนวา  ตนไมทุกตนทีเ่ราเห็นอยูบนพื้นปฐพีนี้  มันก็เปนไปในแนวเดียวกัน    เปนไปในแนว
อนิจจัง ทุกขัง   อนัตตา  ไมเปนของแนนอนถาวรสักอยาง  มันเหมือนกันหมด   มีเกิดขึ้นแลวในเบือ้งตน  แปร
ไปในทามกลาง   ผลที่สุดก็ดับไปอยางนี ้
 เมื่อเราเห็นตนไมเปนอยางนัน้แลว   ก็นอมเขามาถึงตัวสัตว  ตัวบุคคล   ตัวเราหรือบุคคลอื่นก็
เหมือนกนัมีความเกดิขึ้นเปนเบื้องตนในทามกลางก็แปรไป   เปลี่ยนไป  ผลที่สุดก็สลายไป  นี่คือธรรมะ   
 ตนไมทุกตนกเ็ปนตนไมตนเดียวกัน   เพราะวามันเหมอืนกันโดยอาการที่มันเกดิขึ้นมาแลว    มันก็
ตั้งอยู  ตั้งอยูแลวก็แปรไป    แลวมันก็เปลี่ยนไป  หายไป  เสื่อมไป  ดับส้ินไปเปนธรรมดา    
 มนุษยเราทั้งหลายก็เหมือนกนั    ถาเปนผูมีสติอยูรูอยู   ศึกษาดวยปญญา  ดวยสติสัมปชัญญะ  ก็จะเห็น
ธรรมอันแทจริง   คือเหน็มนุษยเรานี้     เกิดขึ้นมาเปนเบื้องตน  เกิดขึน้มาแลวก็ตั้งอยู  เมื่องตัง้อยูแลวกแ็ปรไป
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แลวก็เปลีย่นไป  สลายไป  ถึงที่สุดแลวกจ็บ  ทุกคนเปนอยูอยางนี้   ฉะนั้น  คนทุกคนในสากลโลกนี้  ก็เปนอัน
เดียวกัน   ถาเราเห็นคนคนเดยีวชัดเจนแลว    ก็เหมือนกับเห็นคนทั้งโลก  มันก็เปนของมันอยูอยางนัน้ 
 ทุกสิ่งสารพัดนี้เปนธรรมะ   ส่ิงที่เรามองไมเห็นดวยตา   คือใจของเรานี้  เมื่อความคิดเกดิขึคนมา   
ความคิดนั้นกต็ั้งอยู  เมื่อตั้งอยูแลวก็แปรไป   เมื่อแปรไปแลวกด็ับสูญไปเทานั้น   นีเ่รียกวา  "นามธรรม"  สักแต
วาความรูสึกเกดิขึ้นมา     แลวมันกด็ับไป    นี่คือความจริงที่มันเปนอยูอยางนั้น   ลวนเปนอริยสัจจธรรมทั้งนั้น   
ถาเราไมมองดูตรงนี้   เราไมเห็น 
 ฉะนั้น  ถาเรามีปญญา  เราก็จะไดฟงธรรมของพระพุทธเจา 
 พระพุทธเจาอยูที่ตรงไหน? 
  พระพุทธเจาอยูที่พระธรรม 
 พระธรรมอยูที่ตรงไหน? 
  พระธรรมอยูที่พระพุทธเจา   อยูตรงนี้แหละ 
 พระสงฆอยูทีไ่หน? 
  พระสงฆอยูทีพ่ระธรรม 
 พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ก็อยูในใจของเราแตเราตองมองใหชัดเจน  บางคนเกบ็เอาความไปโดย
ผิวเผิน   แลวอุทานวา  "โอ!   พระพุทธ   พระธรรม  พระสงฆ  อยูในใจของฉัน"   แตปฏิปทานัน้ไมเหมาะไม
สมควร  มันกไ็มเขากันกับการที่จะอุทานเชนนั้น  เพราะใจของผูที่อุทานเชนนัน้   จะตองเปนใจที่รูธรรมะ 
 ถาเราตรงไปที่จุดเดยีวกันอยางนี้   ก็จะเหน็วาความจริงในโลกนี้มีอยู  นามธรรม คือ  ความรูสึกนึกคิด
เปนของไมแนนอน   มีความโกรธเกิดขึ้นมาแลว  ความโกรธตั้งอยูแลว   ความโกรธก็แปรไป  เมือ่ความโกรธ
แปรไปแลว   ความโกรธก็สลายไป 
 เมื่อความสุขเกิดขึ้นมาแลว   ความสุขนั้นก็ตั้งอยูเมื่อความสุขตั้งอยูแลว  ความสุขก็แปรไป   เมื่อ
ความสุขแปรไปแลว   ความสุขมันก็สลายไปหมด    ก็ไมมีอะไร  มันเปนของมันอยูอยางนี้ทุกกาลเวลา   ทั้งของ
ภายในคือนามรูปนี้ก็เปนอยูอยางนี้   ทั้งของภายนอก  คอืตนไมภูเขา  เถาวัลยเหลานี้    มันก็เปนของมันอยูอยาง
นี้  นี่เรียกวาสัจจธรรม 
 ถาใครเห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมะ   ถาใครเห็นธรรมะกเ็ห็นธรรมชาติ   ถาผูใดเห็นธรรมชาติ    เห็น
ธรรมะผูนั้นก็เปนผูรูจักธรรมะนั่นเอง   ไมใชอยูไกล 
 ฉะนั้น  ถาเรามีสติ   ความระลึกได   มัมปชัญญะ   ความรูตัวอยูทุกอิริยาบถ  การยืน  เดิน  นั่ง  นอน  ผูรู   
ทั้งหลายก็พรอมที่จะเกดิขึ้นมา   ใหรู   ใหเห็นธรรมะตามเปนจริงทุกกาลเวลา 
 พระพุทธเจาของเรานั้นทานยังไมตาย   แตคนมักเขาใจวาทานตายไปแลว  นิพพานไปแลว   ความเปน
จริงแลว   พระพุทธเจาทีแ่ทจริงนั้นทานไมนิพพาน   ทานไมตาย   ทานยังอยู  ทานยังชวยมนษุย   ผูปฏิบัติดี  
ปฏิบัติชอบอยูทุกเวลา    พระพุทธเจานัน้กค็ือธรรมะนั่นเอง  ใครทําดีตองไดดีอยูวันหนึ่ง  ใครทําชั่วมันกไ็ดช่ัว   
นี่เรียกวาพระธรรมพระธรรมนั้นแหละเรียกวา  พระพุทธเจา  และก็ธรรมะนี่แหละที่ทําใหพระพทุธเจาของเรา  
เปนพระพุทธเจา 
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 ฉะนั้น  พระองคจึงตรัสวา  "ผูใดเห็นธรรม    ผูนัน้เห็นเรา"    แสดงวาพระพุทธเจากค็ือพระธรรม   และ
พระธรรมก็คือพระพุทธเจา   ธรรมะที่พระพุทธเจาตรัสรูนั้นเปนธรรมะที่มีอยูประจําโลก   ไมสูญหาย  
เหมือนกับน้ําที่มีอยูในพื้นแผนดิน   ผูขุดบอลงไปใหถึงน้ํากจ็ะเห็นน้ําไมใชวาผูนั้นไปแตงไปทําใหน้ํามีขึน้    
บุรุษนั้นลงกําลังขุดบอเทานั้น    ใหลึกลงไปใหถึงน้ํา    น้าํก็มีอยูแลว 
 อันนี้  ฉนัใดกฉ็ันนั้น   พระพุทธเจาของเราก็เหมือนกัน   ทานไมไดไปแตงธรรมะ  ทานไมไดบญัญัติ
ธรรมะ  บัญญัติก็บัญญัติส่ิงที่มันมีอยูแลว   ธรรมะคือความจริงที่มีอยูแลว   ทานพิจารณาเห็นธรรมะ   ทานเขา
ไปรูธรรม   คือรูความจริงอันนั้น   ฉะนั้นจึงเรียกวาพระพุทธเจาของเราทานตรัสรูธรรม    และการตรัสรูธรรมนี้
เองจึงทําใหทานไดรับพระนามวา  พระพุทธเจา 
 เมื่อพระองคทรงอุบัติขึ้นในโลก   พระองคก็ทรงเปนเพยีง  "เจาชายสทิธัตถะ"  ตอเมื่อตรัสรูธรรมแลว  
จึงไดทรงเปน "พระพุทธเจา"  บุคคลทั้งหลายก็เหมือนกนั  ผูใดสามารถตรัสรูธรรมได   ผูนั้นก็เปนพทุธะ 
 ดังนั้น    พระพุทธเจาจึงยังมีอยู   ยังเมตตากรุณาสัตวทั้งหลาย   ยังชวยมนุษยสัตวทั้งหลายอยู   ถามนุษย
ผูใดมมีความประพฤติปฏิบัติดี  จงรักภกัด ี  พระพุทธเจาตอพระธรรม  ผูนั้นก็จะมีคุณงามความดีอยูตลอดทุกวนั   
ฉะนั้น   ถาเรามีปญญา  ก็จะเห็นไดวา  เราไมไดอยูหางพระพทุธเจาเลย   เดี๋ยวนี้เรากย็งันั่งอยูตอหนา
พระพุทธเจาเราเขาใจธรรมะเมื่อใด  เรากเ็ห็นพระพุทธเจาเมื่อนั้น  ผูใดที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอยูอยาง
สม่ําเสมอแลว  ไมวา จะนั่ง  ยืน  เดนิ   อยู  ณ  ที่ใด  ผูนัน้ยอมไดฟงธรรมของพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา 
 ในการปฏิบัตธิรรมนั้น  พระพุทธเจาทรงสอนใหอยูในที่สงบ  สํารวมอินทรีย  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  
จิต  นี่เปนหลักไว  เพราะสิ่งทั้งหลายเกดิขึ้นที่ตรงนี้  ไมเกิดที่อ่ืนความดีทั้งหลายเกดิขึ้นที่นี่     ความชั่วทั้งหลาย
เกิดขึ้นทีน่ี่   พระพุทธเจาจึงใหสังวรสํารวมใหรูจักเหตุที่มนัเกิดขึ้น 
 ความจริง   พระพุทธเจาทาานทรงบอกทรงสอนไว  หมดทุกอยางแลว   เร่ืองศีลก็ดี  สมาธิก็ดี  ปญญาก็
ดี  ตลอดจนขอประพฤติปฏิบัติทุกประการก็ทรงพร่ําสอนไวหมดทุกอยาง  เราไมตองไปคิด  ไปบญัญัติอะไรอีก
แลว    เพียงใหทําตามในสิ่งที่ทานทรงสอนไวเทานั้น   นับวพวกเราเปนผูมีบุญ   มีโชคอยางยิ่ง   ที่ไดมาพบ
หนทางที่ทานทรงแนะทรงบอกไวแลว   คลายกับวาพระพุทธเจาทานทรงสรางสวนผลไมที่อุดมสมบูรณพรอม
ไวใหเรา  แลวก็เชิญใหพวกเราทั้งหลายไปกินผลไมในสวนนั้น  โดยท่ีเราไมตองออกแรงทําอะไรในสวนนั้น
เลย  เชนเดยีวกับคําสอนในทางธรรม  ที่พระองคทรงสอนหมดแลว  ยังขาดแตบุคคลที่จะมีศรัทธาเขาไป
ประพฤติปฏิบัติเทานั้น 
 ฉะนั้น  พวกเราทั้งหลายจึงเปนผูที่โชคมีบุญมาก    เพราะเมื่อมองไปที่สัตวทั้งหลายแลว  จะเหน็วาสัตว
ทั้งหลายเหลานั้น  เชน  ววั ควาย  หมู  หมา  เปนตน  เปนสัตวที่อาภัพมาก เพราะไมมีโอกาสที่จะเรียนธรรม   
ไมมีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรม  ไมมีโอกาสที่จะรูธรรม    ฉะนั้นก็หมดโอกาสที่จะพนทุกข   จึงเรียกวาเปนสัตวที่
อาภัพ  เปนสัตวที่ตองเสวยกรรมอยู 
 ดวยเหตนุี้  มนุษยทั้งหลายจึงไมควรทําตวัใหเปนมนษุยที่อาภัพ  คือไมมีขอประพฤติ  ไมมีขอปฏิบัติ
อยาใหเปนคนอาภัพ   คือคนหมดหวังจากมรรค  ผลนิพพาน  หมดหวงัจากคุณงามความดี   อยาไปคิดวาเราหมด
หวังเสยีแลว   ถาคิดอยางนั้น  จะเปนคนอาภัพเหมือนสัตวเดรัจฉานทั้งหลาย  คือไมอยูในขายของพระพุทธเจา 



 32 

 ฉะนั้น  เมื่อมนุษยเปนผูมบีุญวาสานาบารมีเชนนี้แลว  จึงควรที่จะปรับปรุงความรู   ความเขาใจ  
ความเหน็ของตนใหอยูในธรรม  จะไดรูธรรม  เห็นธรรม  ในชาติกําเนิดที่เปนมนุษยนี้   ใหสมกบัที่เกิดมาเปน
สัตวที่ควรตรสัรูธรรมได 
 ถาหากเราคิดไมถูก   ไมไดประพฤติปฏิบัติ  มันก็จะกลบัไปเปนสัตวเดรัจฉาน   เปนสัตวนรก   เปน
เปรต  เปนอสุรกาย   เปนยักษ     เปนผี    เปนสารพัดอยาง   มันจะเปนไปไดอยางไร?  ก็ขอใหมองดูในจติของ
เราเอง  เมื่อความโกรธเกิดขึน้  มันเปนอยางไร?  นั่นแหละ 
 เมื่อความหลงเกิดขึ้นแลว   มนัเปนอยางไร? 
 นั่นแหละ! 
 เมื่อความโลภเกิดขึ้นแลว  มนัเปนอยางไร? 
 นั่นแหละ! 
 สภาวะทั้งหลายเหลานีแ้หละ  มันเปนภพ  แลวก็เปนชาต ิ เปนความเกดิที่เปนไปตามสภาวะแหงจิตของ
ตน 

บานที่แทจริง 
 บัดนี้ขอใหโยมจงตั้งใจฟงธรรมะ    ซ่ึงเปนโอวาทขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยเคารพ
ตอไป 
 ใหโยมตั้งใจวา  ในเวลานี ้  ปจจุบันนี ้  ซ่ึงอาตมาจะไดใหธรรมะใหโยมตั้งใจเสมือนวา   พระพุทธเจา
ของเรานั้นตั้งอยูในที่เฉพาะหนาของโยม   จงตั้งใจใหด ี  กําหนดจิตใหเปนหนึ่ง  หลับตาใหสบาย   นอมเอา  
พระพุทธ  พระธรรม   พระสงฆ  มาไวที่ใจ   เพื่อเปนการแสดงความเคารพตอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
 บัดนี้   อาตมาไมมีอะไรฝากโยมดวยส่ิงของที่จะเปนแกน  เปนสาร  นอกจากธรรมะคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจาเทานั้น   และเปนของฝากที่เปนชิ้นสุดทาย   ขอใหโยมจงตั้งใจรับ  ใหโยมทาํความเขาใจวา    
พระพุทธเจาของเรานั้น    ถึงแมจะเปนผูมบีุญวาสนาบารมีมาก   ก็จะหลีกหนีความทุพพลภาพไปไมได   อายุถึง
วัยนีแ้ลวพระผูมีพระภาคเจาของเราทานกป็ลง   ปลงอายุสังขาร  คําวาปลงนี้คือวาใหปลอยวาง  อยาไปหอบไว   
อยาไปหิว้ไว   อยาไปแบกไว    ใหโยมยอมรับเสียวา  สังขารรางกายนี ้  ถึงแมวามันจะเปนอยางไรๆ  ก็ตามมัน
เถอะ   เราก็ไดอาศัยสกลรางกายนี้มาตั้งแตกําเนิดขึน้มา   จนถึงวยัเฒาแกปานนี้  ก็พอแลว 
 ก็เปรียบประหนึ่งวา   เครื่องใชไมสอยของเราตางๆ   ที่อยูในบานซึ่งเราเก็บกําไวนานแลว   เชนถวยโถ
โอจานบานชองของเรานี้   เบื้องแรกมันกส็ดใสใหมสะอาดดี    เมื่อเราใชมันมาจนบัดนี้  มันกท็รุดโทรมไป   
บางวัตถุก็แตกไปบาง   หายไปบาง  ช้ินที่มันเหลืออยูนีก้แ็ปรไปเปลี่ยนไป   ไมคงที่    มันก็เปนอยางนั้น 
 ถึงแมวา   อวัยวะรางกายของเรานี้ก็เหมือนกัน    ตั้งแตเร่ิมเกิดมาเปนเดก็เปนหนุมมันก็แปรมา   เปลี่ยน
มา  เร่ือยๆ มาจนถึงบัดนีแ้ลวก็เรียกวา  "แก"   นี้คือใหเรายอมรับเสีย   พระพุทธองคทานตรัสวา  สังขารนี้ไมใช
ตัวของเรา  ทัง้ในตัวเรานี้กด็ี   กายเรานีก้ด็ี  นอกายนีก้ด็ี  มันเปลีย่นไปอยูอยางนั้น   ใหโยมพนิจิพิจารณาดูให
มันชัดเจน 
สัจธรรมของชีวิต 
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 อันนี้แหละ  ทั้งกอนที่เรานั่งอยูนี้    ที่เรานอนอยูนี้ที่มันกาํลังทรุดโทรมอยูนี้    นี้แหละมันคือสัจจธรรม     
สัจจธรรมคือความจริง   ความจริงอันนี้เปนสัจจธรรม   เปนคําสอนของพระพุทธเจาที่แนนอน  เพราะฉะนัน้
ทานจึงใหมองมัน   ใหพจิารณามัน   ใหยอมรับมันเสีย    มันก็เปนสิ่งที่ควรจะยอมรับ   ถึงแมวามันจะเปน
อยางไร  อะไร  ก็ตามทีเถอะ   พระพุทธองคทานก็สอนวา  เมื่อเราถูกคุมขังในตะรางก็ดี   ก็ใหถูกคุมขังเฉพาะ
กายอันนี้เทานัน้  แตใจอยาใหถูกขัง    อันนี้ก็เหมือนกนัฉันนั้น  เมือ่รางกายมันทรุดโทรมไปตามวัย   โยมก็
ยอมรับเสียใหมันทรุดไป    ใหมันโทรมไปเฉพาะรางกายเทานั้น  เร่ืองจิตใจนั้นเปนคนละอยางกนัก็ทําจิตใหมี
กําลัง   ใหมพีลัง    เพราะเราเขาไปเหน็ธรรมวาส่ิงทั้งหลายเหลานัน้มันก็เปนอยางนั้น  มนัตองเปนอยางนัน้   
พระพุทธองคทานก็สอนวา  รางกายจิตใจนี้มันกเ็ปนอยูอยางนัน้   มันจะเปนของมันอยูอยางนัน้   มันจะไม
เปนไปอยางอืน่   คือ  เร่ิมเกดิขึ้นมาแลวกแ็ก   แกมาแลวก็เจ็บ   เจ็บมาแลวก็ตาย   อันนี้เปนความจริงเหลือเกนิ   
ซ่ึงคุณยายก็พบอยูในปจจุบนันี้   มนักเ็ปนสัจจธรรมอยูแลวก็มองดูมันดวยปญญา   ใหเห็นมนัเสียเทานั้น 
 ถึงแมวาไฟมนัจะมาไหมบานของเราก็ตาม    ถึงแมวาน้าํมันจะทวมบานของเราก็ตาม  ถึงแมวาภยัอะไร
ตางๆ   มันจะมาเปนอันตรายตอบานตอเรือนของเราก็ตาม  ก็ใหมันเปนเฉพาะบานเฉพาะเรือน    ถาไฟมันไหม
ก็อยาใหมันไหมหวัใจเรา    ถาน้ํามันทวมก็อยาใหมันทวมหวัใจเรา   ใหมันทวมแตบาน    ใหมนัไหมแตบาน    
ซ่ึงเปนสิ่งที่อยูนอกกายของเรา   สวนจิตใจของเรานั้น    ใหมันมีการปลอยวางเพราะในเวลานี้มันก็สมควรแลว  
มันสมควรที่จะปลอยแลว 
 ที่โยมเกิดมานีก้็นานแลวใชไหม   ตาก็ไดดูรูปสีแสงตางๆ    ตลอดหมดแลวทิ้งอวัยวะทกุชิ้นทุกสวน   
หูก็ไดฟงเสียงอะไรทุกๆอยางหมดแลว   อะไรทุกอยางกไ็ดรับมามากๆทั้งนั้นแหละ    และมันกเ็ทานั้นแหละจะ
รับประทานอาหารที่อรอย   อรอยมันก็เทานั้น  รับประทานสิ่งที่ไมอรอยมันก็เทานั้น   ตาจะดูรูปสวย   สวยมันก็
เทานั้น    หรือดูรูปที่ไมสวยมันก็เทานัน้  หูไดฟงเสียงทีไ่พเรา    ไพเราะจับอกจับใจมันก็เทานัน้   จะไดฟงเสียง
ที่ไมไพเราะ   มันก็เทานัน้แหละ 
 เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงบอกวา   ทั้งคนร่ํารวยทั้งคนยากจน   ทั้งผูใหญทัง้เด็ก   ตลอดทั้ง
เดียรัจฉานทั้งหมดดวย  ซ่ึงเกิดขึ้นมาในสกลโลกอันนี้  มันไมมีอะไรจะยั่งยืน   จะตองผลัดไป   เปลี่ยนไปตาม
สภาวะของมนั 
 อันนี้เปนสภาวะความจริงที่เราจะแกไขอยางไรๆ  เพื่อจะใหมนัไมเปนอยางนัน้ไมได   แตก็มีทางแกไข
อยูวา   พระพทุธองคทานใหพิจารณาสังขาร   รางกายนี้ที่เดียวเทานัน้   ใหพิจารณาจิตใจนี้ดวย   วาทั้งสองอยาง
นี้มันไมใชของเรา  ไมใชเรา  มันเปนของสมมติ  เชนวา  บานของคุณยายนี้กเ็ปนของสมมติวาเปนของคุณยาย
เทานั้น  จะเอาติดตามไปที่ไหนก็ไมได  สมบัติพัสถาน  มันสมมติวาเปนของคุณยายเทานั้น    มันกต็ั้งอยูเทานัน้  
จะเอาไปทีไ่หนก็ไมได  ลูกหลานบุตรธิดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นเขา     สมมติวาเปนลูกเปนหลานของคุณยาย    
มันก็เร่ืองสมมติทั้งนั้น   มนัก็เปนอยูอยางนั้นแหละ    ไมใชวาเปนเราคนเดียว   มันเปนกันทั้งโลก   ถึงแมองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทานก็เปนอยางนี้   พระอรหันตสาวกทั้งปวงทานกเ็ปนอยางนี้   แตทานแปลกกวา
พวกเราทั้งหลายแปลกอยางไร    คือทานยอมรับ   ยอมรับวา   สกลรางกายนี้มนัเปนของมันอยูอยางนี้   จะเปน
อยางอื่นไมได   มันจะตองเปนอยางนี ้
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รูจักปลอยแลวก็วาง 
 ดังนั้น  พระพทุธเจาทานจึงใหพิจารณาดูสกลรางกายตั้งแตปลายเทาขึน้มาบนศีรษะ   ตั้งแตศีรษะลงไป
หาปลายเทา   ดูซิวามันมีอะไรบาง  อะไรเปนของสะอาดไหม   เปนของเปนแกนสารไหม  นับวาแตมันจะทรุด
เร่ือยมาอยางนี ้   ฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงสอนใหเห็นสังขารวาของไมใชของเรา   มันก็เปนอยางนี้  ของที่
ไมใชของเรามนัก็เปนอยางนี ้   จะใหมันเปนอยางไรละ   อันนี้มันถูกแลว   ถาโยมมีความทุกข   โยมก็คิดผิด
เทานั้นแหละ  ไปเห็นสิ่งที่มนัถูกอยูโดยความเห็นผิดมันก็ขวางใจเทานัน้ 
 เหมือนน้ําในแมน้ําที่มันไหลลงไปในทางทีลุ่ม  มันก็ไหลไปตามสภาพอยางนั้น    อยางแมน้ําอยุธยา  
แมน้ํามูล  แมน้ําอะไรๆก็ตามเถอะ   มันกต็องการไหลวนไปทางใต   ทั้งนั้นแหละ   มันไมไหลขึน้ไปทางเหนือ
หรอก     ธรรมดามันเปนอยางนั้น   สมมติวาบุรุษคนหนึ่งไปยืนอยูริมฝงแมน้ําแลวก็มองดกูระแสของแมน้ําที่
ไหลเชี่ยวไปทางใต   แตบุรุษนั้นมีความคิดผิด    อยากจะใหน้ํานั้นมันไหลขึ้นไปทางเหนือ    อยางนีเ้ปนตนเขาก็
เปนทุกข  เขาคนนั้นจะไมมคีวามสงบเลย   ถึงแมจะยนื   จะเดนิ  จะนัง่   จะนอน  เขาก็ไมมีความสงบ  เพราะ
อะไรละ   เพราะบุรุษนั้นคดิผิด   คิดทวนกระแสน้ํา   คิดอยากจะไปใหน้ําไหลขึ้นไปทางเหนือ   ความจริงนั้น
น้ํามันจะไหลขึ้นไปทางเหนอืนั้นไมได    มันจะตองไหลไปตามกระแสของมัน    เปนธรรมดาอยูอยางนั้น   เมื่อ
มันเปนอยางนี ้ บุรุษนั้นก็ไมสบายใจ   ทาํไมถึงไมสบายใจ   ก็เพราะบุรุษนั้นคิดไมถูก    พิจารณาไมถูก   ดําริไม
ถูก   เพราะเขามีความเหน็ผิดเปนมิจฉาทฏิฐิ   ถาเปนสัมมาทิฏฐิแลวก็ตองเห็นวา  น้ําก็ตองไหลไปตามกระแส
ของมัน   คือไหลไปทางใต  ที่จะใหไหลไปทางเหนอืนั้นมันเปนความเหน็ผิด   มันก็มีความกระทบกระทัง่
ตะขิดตะขวงใจอยูอยางนั้น   จนกวาบุรุษคนนั้นจะมาพจิารณาคิดกลบัเห็นวา  น้ําธรรมดามันก็ตองไหลไปทาง
ใตอยางนี้  เปนเรื่องของมันอยูอยางนี ้
 อันนี้เปนสัจจธรรมอยางหนึง่   ซ่ึงเราจะเอามาพิจารณาวา  เออ….อันนี้มันกเ็ปนความจริงอยางนั้น   
แมน้ําที่มันไหลไปทิศใตมันก็เหมือนชวีิตรางกายของยายอยุเดีย๋วนี้แหละ  เมื่อมันหนุมแลวมันก็แก  เมื่อมันแก
แลวกว็นไปตามเรื่องของมัน   อันนี้เปนสจัจธรรม  อยาไปคิดวาไมอยากใหมนัเปนอยางนั้น    อยาไปคิดอยาง
นั้น   เร่ืองอนันี้ไมใชวาเราจะมีอํานาจไปแกไขมัน  พระพุทธเจาทานใหมองตามรูปมัน  มองตามเรื่องของมัน   
เห็นตามสภาพของมันเสียวามันเปนอยางนัน้เทานั้น    เราก็ปลอยมันเสียเราก็วางมันเสีย   เอาความรูสึกนี้เองเปน
ที่พึ่ง   ใหภาวนาวา พุทโธ  พุทโธ  ถึงแมวาจะเหน็ดเหนือ่ยก็ตามเถอะ 
 ใหโยมทําจิตใหอยูกับลมหายใจ  หายใจออกยาวๆ    สูดลมเขามายาวๆ   หายใจออกไปยาวๆ  แลวก็ตั้ง
จิตขึ้นใหม  แลวก็กําหนดลมวา  พุทโธ  พุทโธ  โดยปกติถึงแมวามนัจะเหนื่อยมากเทาไร   ก็ยิ่งกําหนดลมเขาให
ละเอียด   ละเอียดเขาไปมากเทานั้นทกุครั้ง   เพื่อะไรเพื่อจะตอสูกับเวทนาเมื่อมนักําลังเหน็ดเหนื่อยกใ็หโยม
หยุดความคิดทั้งหลาย    ใหโยมหยุดคิดอะไรๆทั้งปวงเสียใหเอาจิตมารวมอยูที่จิต   แลวเอาจิตใหรูจักลมภาวนา 
พุทโธ  พุทโธ   ปลอยวางขางนอกใหหมด   อยาไปเกาะกับลูก  อยาไปเกาะกับหลาน   อยาไปเกาะกับสิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงทั้งนั้นใหปลอย    ใหเปนอนัเดียว    รวมจิตลงที่อันเดียว    ดูลม  ใหกําหนดลมเอาจิตนั่นแหละ
ไปรวมอยูที่ลม  คือใหรูที่ลมในเวลานั้น   ไมตองไปรูอะไรมากมาย    กําหนดใหจิตมันนอยไปๆ    ละเอียดไปๆ   
เร่ือยๆ  ไปจนกวาจะมีความรูสึกนอยๆ    มันจะมีความตื่นอยูในใจมากที่สุด 
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 อันนี้เวทนาทีม่ันเกิดขึน้    มนัจะคอยๆระงบัไปๆ  ผลที่สุดเราก็ดูลมเหมือนกับญาติมาเยี่ยมเรา    เราก็จะ
ตามไปสงญาติขึ้นรถลงเรือ   เราก็ตามไปถึงทาเรือ  ไปถึงรถเราก็สงญาติเราขึ้นรถ    เราก็สงญาติเราลงเรือ    เขา
ก็ติดเครื่องเรือเครื่องรถไปลิ่วเทานัน้แหละ    เราก็มองไปเถอะ   เมื่อญาติเราไปแลว  เราก็กลับบานเรา   เราดูลม
ก็เหมือนกันฉนันั้น  เมื่อลมมันหยาบเรากรู็จัก   เมื่อลมมันละเอียดเรากรู็จัก   เมื่อมันละเอียดไปเรื่อยๆ   เราก็มอง
ไปๆตามไปนอมไปๆ  ทําจิตใหมนัตื่นขึน้  ทําลมใหมันละเอียดเขาไปเรื่อยๆ   ผลที่สุดแลวลมหายใจมัน
นอยลงๆ   จนกวาลมหายใจไมมี   มันกจ็ะมีแตความรูสึกเทานั้นตื่นอยู   นั้นก็เรียกวาเราพบพระพุทธเจาแลว   
เรามีความรูตื่นอยูที่เรียกวา  พุทโธ  ผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน  ถาเปนเชนนั้นเราไดอยูกับพระพุทธเจาแลว   เราไดพบ
พระพุทธเจาแลว  เราพบความรูแลว   เราพบความสวางแลว    มนัไมสงจิตใจไปทางอื่นแลว    มนัจะรวมอยูที่
นั่น 
 นั้นเรียกวา  เขาถึงพระพุทธเจาของเรา  ถึงแมวาทานปรนิิพพานไปแลว   นั่นเรียกวาพระพุทธรูป   เปน
รูปกาย  มีรูปแตพระพุทธเจาอยางแทจริงนัน้ก็คือ   ความรูอันสวางไสว เบิกบานอยางนี้  เมื่อพบเชนนี้เราก็มีอัน
เดียวเทานัน้   ใหมารวมทีน่ี้   ฉะนั้นใหวาง  วางทั้งหมดเหลือแตความรูอันเดียว    แตอยาไปหลงนะ   อยาใหลืม  
ถาเกิดนิมิตเปนรูปเปนเสียงอะไรมา     กใ็หปลอยวางทัง้หมด   ไมตองเอาอะไรทั้งนัน้แหละ   ไมตองเอาอะไร  
เอาแตความรูสึกอันเดียวเทานั้นแหละ   ไมหวงเขาหนา    ไมหวงขางหลัง    หยุดอยูกับที่   จนกวาวาเดนิไปก็
ไมใช  ถอยกลับก็ไมใช  หยดุอยูก็ไมใช   ไมมียึดไมมีทีห่มาย   เพราะอะไรเพราะวาไมมีตัว    ไมมีตน   ไมมีเรา
และไมมีของของเรา….หมด 
 นี้คือคําสอนของพระพุทธเจา   สอนใหเราหมดอยางนี้  ไมใหเราควาเอาอะไรไป   ใหเรารูอยางนี ้   รู
แลวก็ปลอย   ก็วาง 
 บัดนี้มันเปนภาระของเราคนเดียวเทานัน้   ใหเขาถึงธรรมะอยางนี้   อันนี้เปนทางที่จะทําใหเราพน
จากววัฏฏสงสาร  พยายามปลอยวางใหเขาใจ   ใหตั้งอกตั้งใจพินจิพิจารณา   อยาไปหวงคนโนน   อยาไปหวง
คนนี้  ลูกก็ดี  หลานก็ดี   อะไรทั้งปวงเหลานั้นอยาไปหวงเลย   ที่เขายงัเปนอยู  เขากเ็ปนอยู   อนาคตตอไปเขาก็
จะเปนอยางนี้เปนอยางคุณยายที่เปนอยูนี้   ไมมีใครที่จะเหลืออยูในโลกได   จะตองเปนอยางนี้ทั้งนั้น     อันนี้
คือสภาวะความเปนจริงที่พระพุทธเจาทานสอน   เพราะฉะนัน้ของที่ไมมีสาระแกนสารจริงๆ   ทานจึงใหวาง   
ถาวางแลวกเ็หน็ความจริง   ถาไมวางมันกไ็มเห็นความจริง  มันเปนอยูอยางนี้   ใครทั้งหมดในสากลโลกนี้มันก็
เปนอยางนี้   ดงันั้น  ยาย โยม ไมควรหวงใย  ไมควรเกาะเกี่ยว 
 ถึงแมมันจะคดิก็ใหมันคิด   แตวาคิดใหอยูกับปญญา  ใหคิดดวยปญญา  อยาคิดดวยความโงนกึถึงลูกก็
นึกถึงความปญญา  อยานึกถึงดวยความโง  นึกถึงหลานก็ใหนึกถึงดวยปญญา  อยาใหนกึถึงดวยความโงอะไร
อะไรทั้งหมดนั่นแหละเรากค็ิดได  เรารูมนัก็ได แตเราคดิดดวยปญญา  เรารูดวยปญญา   ถารูดวยปญญาเราก็ตอง
ปลอย   รูดวยปญญาก็ตองวาง   ถารูดวยปญญา  คิดดวยปญญา   มันจะไมมีทกุข   มันจะมีความเบิกบาน   มี
ความสําราญ มีความสงบ   มีความระงับเปนอันเดยีวจติใจเรามารวมอยูอยางนี้  อะไรที่เราจะตองอาศัยอยูใน   
ปจจุบันในคราวนี้ก็คือลม  ลมหายใจนีแ่หละ 
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 บัดนี้เปนภาระของคุณยายคนเดียว   ไมเปนภาระของคนอื่น  ภาระของคนอื่นก็ใหเปนของคนอื่นเขา  
ธุระหนาที่ของเราก็เปนธุระหนาที่ของเรา   อยาไปเอาธุระของลูกหลานมาทํา   อยาไปเอาธุระของคนอื่นมาทํา   
อยาไปเอาธุระอะไรๆทั้งปวงนั้นแหละมาทาํ    ไมใชหนาที่ของเราในเวลานี้เราควรปลอยแลว   เราควรจะวาง
แลว   อาการที่จะปลอยวางนี้   จะทําความสงบนี้   เปนธุระของเรา  เปนหนาที่ของเราที่จะตองทาํในปจจุบนั   
ใหรวมจิตเขามาเปนหนึ่ง  นีค้ือธุระหนาทีข่องเรา  เรื่องอะไรก็ปลอยใหเขาเสีย   เร่ืองรูปก็ปลอยใหเขาเสีย   เร่ือง
เสียงก็ปลอยใหเขาเสีย  เร่ืองกลิ่นเรื่องรสก็ปลอยใหเขาเสีย  เร่ืองอะไรๆ  ก็ปลอยใหเขาแลว  เราจะทําธุระหนาที่
ของเรา 
 มันจะมีอะไรเกิดเปนอารมณขึ้นมา  ก็ใหนึกอยูในใจวา   อยามากวนฉนั  ไมใชธุระหนาทีข่องฉัน   
ความวิพากษวจิารณอะไรก็ตาม  เชนวาเราจะกลวั  กลัวในชีวิตของเราเพราะเราจะตายอยางนีเ้ปนตน  คิดถึงคน
โนนแลวก็คิดถึงคนนี้   เมื่อมันเกิดขึน้ในจติอยางนั้น   เราก็บอกในใจเราวา  อยามากวนฉัน   ไมใชธุระของฉัน  
บอกอยางนี้ไวในใจของเรา   เพราะวาเราเหน็ธรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมา 
 ธรรมคืออะไร  ธรรมก็คือทุกสิ่งทุกอยาง    อะไรที่ไมเปนธรรมก็ไมมีแลว   โลกก็คอือะไร   โลกก็คือ
อารมณที่มันมายุแหยกวนยายอยูเดี๋ยวนีแ้หละ   เดี๋ยวคนนั้นจะเปนอยางไร   เดี๋ยวคนนี้จะเปนอยางไร   เมื่อเรา
ตายไปนีใ่ครจะดูแลเขา   ใครจะเปนอะไรอยางไรไหม   อยางนี้นะเปนโลกทั้งนั้นแหละ   ถึงแมวาเราคิดขึ้น
เฉยๆ   เราก็กลัวจะตาย  กลัวจะแก  กลัวจะเจ็บ  อะไรทั้งหลายเหลานี้   มันเปนโลกทั้งนั้น   ทั้งโลกเสีย   โลกนี้
มันเปนอยางนัน้  ถามันมีขึ้นมาในใจก็เรียกวา  โลกนี้คืออารมณ   อารมณนี้มันมาบังจิต   ไมใหเหน็จิตของตน    
อะไรๆทุกอยางนั่น   ถามันเกิดขึ้นมาใหโยมคิดวา   อันนีไ้มใชธุระของฉันน  เปนเรื่องอนิจจัง   เปนเรื่องทุกขัง   
เปนเรื่องอนัตตา 
 เราจะคิดวาอยากอยูไปนานๆ  อยางนี้ก็ใหเกิดทกุข   เราอยากจะตายเสียเดี๋ยวนี ้   เร็วๆนี้   อันนีก้็ไมถูก
ทาง   นะยายนะ   เปนทกุข   เพราะวาสังขารนี้ไมใชของเรา   เราจะไปตกแตงอะไร   มันก็ไมไดหรอก   มนัเปน
ของมันอยูอยางนั้น    ตกแตงมันไดกน็ิดๆนอยๆ   เปนตน  วาตกแตงรายกายของเราใหสะสวย   ใหมันสะอาด    
ดูเด็กๆ เขาสิ ทาปาก  ทําเล็บใหมันยาว   ทําอะไรใหมนัสะสวยเสีย   มันก็แคนัน้แหละโยม    เมื่อแกมาแลวก็
รวมในกระปองเดียวกัน  ไมมีอะไร    ตกแตงไดแคนั้นแหละ    ตกแตงจริงๆ ไมไดหรอก     มันก็เปนอยางนัน้
เร่ืองของสังขาร  ที่จะตกแตงไดก็เร่ืองจิตใจของเรา 
บานที่แทจริง 
 ตึกรามบานชองทั้งหลายก็สรางขึ้นมาได   อยางบานคุณหมออุทยันี่อาตมากเ็คยไปขึ้นบานใหมให   
สรางขึ้นจะสวยใหญโตก็ได   สรางนั้นมันสรางบานขางนอกใครๆก็สรางกันไดทั้งนัน้   แตวาพระพุทธองคทาน
เรียกวา  บานขางนอก   ไมใชบานที่แทจริง   มันเปนบานโดยสมมติ  บานอยูในโลก    มันก็เปนไปตามโลก    
บางคนก็ลืมนะ  ไดบานใหญโตสนุกสุขสําราญ     ลืมบานจริงๆของเขา    บานที่จริงของเราคือที่วามีความรูสึกที่
มันสงบ   คือความสงบนั่นแหละเปนบานจริงๆ  ของเรา   บานที่เราอยูนี้   หรือบานที่ไหนก็ตามทีเถอะ  บานก็
สวยหรอก  แตอยูกันไมคอยสงบ  เดี๋ยวกเ็พราะอันโนน  เดี๋ยวก็เพราะอันนี้   เดีย๋วกห็วงอันนั้น  เดี๋ยวก็หวงอันนี้  
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อยูอยางนีแ้หละ   เรียกวาไมใชบานเรา   ไมใชบานขางใน  มันเปนบานขางนอก   อีกประเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเราก็
เลิกมันเทานัน้แหละ  บานนี้เราอยูไมไดหรอก  มันเปนบานของโลก   ไมใชบานของเรา 
 สกลรางกายของเรานี้  กย็ังเห็นวาเปนตวั  เปนตนเปนเรา  เปนเขาอีก   อันนี้กเ็ปนบานหลังหนึ่งซ่ึงติด
อยูกับตวัของเราที่เราเขาใจวาตัวเราหรือของเรานี้   อันนีก้็ไมใชอีก    อันนี้ก็เปนบานของโลก    ไมใชบานของ
เราอยางแทจรงิ   แตคนก็ชอบแตจะสรางบานขางนอก    ไมชอบสรางบานขางใน   บานที่มันสําหรับอยูจริงๆ    
ที่มันสงบจริงๆ   ไมคอยจะสรางกัน   ไปสรางแตขางนอกก็เพราะมันเปนอยางนีแ้หละ 
 อยางคุณยายนี ่   ก็ลองคิดดูซิ    เวลานี้มนัเปนอยางไรนะ   คิดดูตั้งแตวนัที่เราเกิดมาเรื่อยๆ    มาจนถึง
บัดนี้    คือเราเดินหนีจากความจริงเดนิไปเรื่อย  และเดินมาจนแก   จนเจ็บขนาดนี้  ไมอยากจะใหเปนอยางนี้  
หามมันกไ็มได   มันก็เปนของมันอยูอยางนี้   จะใหเปนอยางอื่นมันก็เปนไปไมได    เหมมือนกนักับเปดจะให
มันเหมือนไก    มันก็ไมเหมอืนเพราะวามนัเปนเปด   ไกอยากใหเหมอืนกับเปด    มันก็เปนไมไดเพราะวามัน
เปนไก  ถาใครไปคิดอยูวาอยากใหเปดเหมือนไก   อยากใหไกเปนเหมือนเปดมันกท็ุกขเทานั้นละ    ก็เพราะมัน
เปนไปไมได    ถาโยนมาคิดเสียวา  เออ  เปดมันก็ตองเปนของมันอยางนั้น  ไกมันก็ตองเปนของมันอยางนัน้   
จะใหเปดเหมอืนไก  จะใหไกเหมือนเปดมนัก็เปนไปไมได   เพราะมนัเปนอยูอยางนัน้ 
 ถาเราคิดเชนนีแ้ลว   เราจะมพีละ   เราจะมกีําลังเพราะวาสกลรางกายนี ้     อยากจะใหมันยนืนานถาวร
ไปเทาๆไรมันก็ไมได   มันก็เปนอยางนี้     นี้ทานเรียกสังขาร  อนิจจา   วตสงขารา  อุปปาทวยธมมิโน  
อุปชฌิตวา  นรุิชฌนติ  เตสวูปสโม  สุโข  สังขาร  คือ  รางกายจิตใจนี้แหละมันเปนของไมเที่ยง    เปนของไม
แนนอน   มแีลวก็หาไม    เกิดแลวก็ดับไป     แตมนุษยเราทั้งหลายอยากใหสังขารนี้มันเที่ยง  อันนี้คือความคดิ
ของคนโง  ดูซิวาลมหายใจของคนเรานี้มันเขามาแลวมันก็ออกไป    เปนธรรมดาของลม   มันก็ตองเปนอยูอยาง
นั้น   ตองกลับไปกลับมา   มีความเปลี่ยนแปลง    เร่ืองสังขารมันก็อยูดวยความเปลี่ยนแปลงอยางนี ้    จะใหมัน
ไมเปลี่ยนแปลงไมไดลองคิดดูซิวา    หายใจออกอยางเดยีว   ไมใหมนัเขามาไดไหม  สบายไหม  สูดลมเขา
มาแลวไมใหมนัออกดีไหมนี ่     อยากจะใหมันเทีย่งอยางนี้    มันเทีย่งไมได   มันเปนไปไมได   ออกไปแลวก็
เขามา    เขามาแลวก็ออกไป  เปนเรื่องธรรมดาเหลือเกนิ    เกดิแลวก็แก   แกแลวเจ็บและก็ตายเปนเรือ่งธรรมดา
เขาๆ    เหมือนกับลมเขาแลวไมใหออกไมไดออกแลวไมใหเขาไมได    ถามีการเขาแลวออก    ออกแลวเขา   ก็
ทําใหชีวติเชนมนุษยทั้งหลายเปนอยูไดเทาทุกวันนี้เพราะสังขารมันทําตามหนาที่ของมันอยางนีแ้หละมันจริงอยู
แลวไมใชเปนของไมจริง   มันจริงของมันอยูอยางนัน้แหละ 
ท่ีพักชั่วคราวของมนุษย 
 เมื่อเราเกิดมาแลว    โยม   ก็คือเราตายแลวนั่นเอง  แหละ  ไอความแกกบัความตาย  มนัก็คืออันเดยีวกัน
นั่นแหละ    เหมือนกับตนไมอันหนึ่งตน    อันหนึ่งปลายเมื่อมีโคนมนัก็มีปลาย    เมือ่มีปลายมันกม็ีโคน   ไมมี
โคนปลายก็ไมมี    มีปลายก็ตองมีโคน    มีแตปลายโคนไมมีก็ไมได    มนัเปนอยางนั้น 
 เพราะฉะนั้นกน็ึกขําเหมือนกันนะ   มนุษยเราทั้งหลายเมื่อจะตายแลวก็โศกเศรา   วุนวาย   นั่งรองไห   
เสียใจ   สารพัดอยาง   หลงไปสิ   โยม  มันหลงนะ  พอคนตายก็รองไหพิไรรําพัน    แตไหนแตไรมาไมคอยได
พิจารณาใหชัดแจงนะ   ความเปนจริงแลว    อาตมาขอโทษดวยนะ  อาตมาเห็นวา     ถาจะรองไหกับคนตายนะ   
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รองไหกับคนที่เกิดมาดกีวา    แตมันกลับกันเสีย   ถาคนเกิดมาแลวโยมทั้งหลายกห็ัวเราะดีอกดใีจกันชืน่บาน     
ความเปนจริงเกิดนั่นละคือตาย  ตายนัน่ละก็คือเกิด   ตันก็คือปลาย   ปลายก็คือตน   เราไมรูจัก   ถึงเวลาจวนจะ
ตาย  หรือตายแลวก็รองไหกนั   นี่คือคนโง   ถาจะรองไหอยางนั้นมาแตตนก็ยังจะดีนะ    เมื่อเกิดมาก็รองไหกนั
เสียทีเถอะ  ดใูหดีซิ  ถาไมเกดิมันก็ไมตายเขาใจไหม 
 เพราะฉะนั้นโยม   อยานกึอะไรมากมาย   ใหนกึวามนัเปนอยางนัน้   นีค้ือธุระหนาทีข่องเราแลว    บัดนี้
ใครชวยไมได    ลูกก็ชวยไมได    หลานกช็วยไมได    ทรัพยสินเงินทองก็ชวยไมได    ชวยไดแตความรูสึกของ
โยมที่คิดใหถูกตองเดีย๋วนีน้ะ    ไมใหหวั่นไหวไปมา  ปลอยมันทิ้งเสีย  เราปลอยมัน   ทิ้งมัน 
 ถาเราไมปลอยมันไมทิ้งมัน  มันก็จะหนีอยูแลวเหน็ไหม  อวัยวะรางกายของเรานะ   มันพยายามจะหนี
อยูแลวนะ   เห็นไหม  ดูงายๆวา  เมื่อเกิดมาเปนหนุมเปนสาว    ผมมันก็ดําเห็นไหม  บัดนี้มันหมอก    นี่เรียกวา
มันหนแีลวนะ     ตาเราเคยสวางไสวดีตอนเปนหนุมเปนสาว   บัดนี้มันฝาฟางเห็นไหม   นี่เรียกวามันหนีแลว   
เขาทนไมไหวเขาตองหนี    ที่นี่ไมใชที่อยูของเขา   อะไรทุกชิ้นทุกสวนเขาก็จะหนีแลว   ฟนของเราตอนเปน
เด็กมมันแนนหนาถาวรไหมบัดนี้มันมันโยกมันคลอน   แลวจะใสฟนใหมเสียกไ็ด    นี่มันก็ของใหมไมใชของ
เกา   ส่ิงทั้งหลายในอวัยวะรางกายของคุณยายนี้นะ    เขาพยายามจะหนไีปแลว    ตา   หู   จมูก    ล้ินกาย  
ทั้งหมด  เขาพยายามจะหนี   ทําไมถึงจะหนีเพราะตรงนีไ้มใขชที่อยูของเขา   เปนสังขารอยูไมได    อยูช่ัวคราว
เทานั้นกไ็ปไมวาแตตวัของเรา   ทั้งหมดอวยัวะนี่   ผมก็ด ี  ขนก็ดี    เล็บก็ดี   ทั้งหมดนั่น   เดี๋ยวนีเ้ขาเตรียมหนี   
เขาหนีไปบางแลว     แตยังไมหมด    ยังเหลือแตคนเฝาบานเล็กๆนอยๆ   เฝาบานอยูแตไมคอยดหีรอก    ตากไ็ม
คอยจะดีก็เพราะเขาหนไีปบางแลว 
 นี้ใหยายเขาใจวาที่นี่ไมใชทีอ่ยูของมนุษยโดยตรงเปนทีพ่ักชั่วคราวเทานั้นแหละ    เพราะฉะนั้นยายไม
ควรหวงใยอะไรมากมาย   มาอยูในโลกกใ็หพิจารณาโลกนี้วา    มันเปนอยางนัน้  ไมวาแตอะไรทั้งหลายเลย  
เขาเตรียมจะหนีกันแลว    ดูซิ  ดูตามสภาพรางกายซิวามันมีอะไรเหมอืนเดิมไหม    รางกายเหมอืนเดิมไหม    
หนังเหมือนเดมิไหม    ผมเหมือนเดิมไหม   ไมเหมือน  เขาไปที่ไหนกนัหมดแลวนี ่   ธรรมชาติเขาเปนอยางนัน้    
เมื่ออยูครบตามวาระของเขาแลวเขาก็ตองไป    เพราะธุระเขาเปนอยางนั้น   ความเปนจริงมันเปนอยางนัน้     
เพราะที่นี่ไมใชที่อยูที่แนนหนาถาวรอะไร   อยูแลวก็วุนๆ วายๆ  สุขๆ ทุกขๆ  ไมสงบ  ระงับ 
 ถาเปนคนก็เปนคนที่เดินไปยังไมถึงบาน  ยังอยูระหวางทา   เดี๋ยวก็จะกลับ   เดี๋ยวกจ็ะไป   เดี๋ยวกจ็ะอยู   
นี่คือคนไมมีทีอ่ยู   เปรียบเหมือนวาเราเดนิออกจากบานไปกรุงเทพฯ   หรือวาไปที่ไหนก็ตามเถอะ   เราก็เดนิไป
เมื่อเดินไปยังไมถึงบานเมื่อไร   มนักย็ังไมนาอยู  นั่งก็ไมสบาย   นอนกไ็มสบาย   เดนิก็ไมสบาย    นัง่รถไปก็ยัง
ไมสบาย   เพราะอะไร   เพราะวายังไมถึงบานเรา   พอเรามาถึงบานเราแลวก็สบาย   เพราะเราเขาใจวานี่เปนบาน
เรา    อันนี้ก็ฉนันั้นเหมือนกนั 
 ในโลกนี้มันเรื่องไมสงบทั้งนั้น  ถึงแมมนัจะร่ําจะรวยมันก็ไมสงบ   มันจนกไ็มสงบ  มันโตก็ไมสงบ   
เปนเด็กก็ไมสงบ   มีความรูนอยมันก็ไมสงบ    มีความรูมากมันก็ไมสงบ  เรื่องมันไมสงบมมันเปนอยูอยางนี้   
เพราะฉะนั้นคนที่มีนอยก็มีทกุข    คนที่มีมากก็มีทุกข   เปนเด็กมนัก็เปนทกุข  ผูใหญก็เปนทุกข    แกแลวมันก็
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ทุกข  ทุกขอยางคนแก  ทกุขอยางเด็ก  ทกุขอยางคนรวย  ทุกขอยางคนจน  มนัเปนทุกขทั้งนั้นละ     ดังนั้น
อวัยวะทกุสวนเขาจึงทยอยกันไปเรื่อย 
 เมื่อคุณยายพิจารณาอยางนีแ้ลว    ก็จะเหน็วา  อนิจจัง  มันเปนของไมเที่ยง  ทุกขัง   มันเปนทุกข   
เพราะวาอะไร  เพราะวาอนตัตา   ไมใชตัวไมใชตน   รางที่ยายอาศยัอยูเดี๋ยวนี้นะ  รางกายที่นั่ง   นอนเจ็บปวยอยู
นี้   และทั้งจิตใจที่รูวามนัเปนสุขเปนทุกข    มันเจ็บปวยอยูเดีย๋วนี้  ทั้งสองอยางนี้ทานเรียกวา  ธรรม 
 ส่ิงที่ไมมีรูป  ที่มันเปนเพยีงความรูสึกนึกคิด  เทานัน้   เรียกวามนัเปนนาม   มนัก็เปน  "นามธรรม"  ส่ิง
ที่มันเจ็บปวดขยายไปมาอยูนี้อันนี้มันก็เปน  "รูปธรรม"  ส่ิงที่มันเจบ็ปวดขยายไปมาอยูนี้อันนี้มนัก็เปนธรรม   
ฉะนั้นเราถึงอยูกันดวยธรรมะ   คือ  อยูในธรรม  มันเปนธรรมนั่นแหละ   ตัวของเราจริงๆ  ที่ไหนมันไมมี   มัน
เปนธรรมะสภาพธรรมมันเกดิขึ้นแลวมนักด็ับไปๆ   สภาวะธรรมมันเปนอยูอยางนัน้   มีความเกดิแลวกม็ีความ
ดับ  เราก็มีความเกิดดับอยูทุกขณะเดี๋ยวนี้นะมันเปนอยูอยางนี้ 
 ฉะนั้น   เมื่อเราคิดถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวก็นาไหว  นาเคารพ  นานับถือ  ทานพูดจริง   
ทานพูดตามความจริง   มันก็เห็นจริงอยางนั้น  ถาเราเกดิมาพบอยูที่นี ่  เราก็เห็นธรรมะ   แตไมไดปฏิบัติธรรมะ    
บางคนปฏิบัติธรรมะแตไมเห็นธรรมะ   บางคนรูธรรมะเรียนธรรมะ  ปฏิบัติธรรมะ   ก็ยังไมเห็นธรรมะ  ก็ยังไม
มีที่อยู 
 ดังนั้น  ใหเขาใจเสียวา  ทีน่ีทุ่กคน   แมปลวกหรือมด   หรือสัตวตัวนดิๆ  ก็ตามทีเถอะ   เขาก็พยายามจะ
หนีกนัทั้งนั้น   ส่ิงที่มีชีวิตเขาอยูกันพอควรแลว    เขากไ็ปกันทั้งนั้นละ  ทั้งคนจน   ทั้งคนร่ํารวย   ทั้งเด็ก   ทั้ง
คนแก   ทั้งสัตวเดยีรัจฉาาน  ส่ิงที่มีชีวิตในโลกนี้    มันกย็อมแปรไปเปลี่ยนไปอยางนี ้
 เพราะฉะนั้น    เมื่อคุณยายรูวาโลกนี้มันเปนอยางนีแ้ลว    ก็นาเบื่อหนาย    นาเบื่อมัน   อะไรมนัไมเปน
ตัวของตัวทั้งนั้น   เบื่อหนาย   นิพพิทา  คําวา  เบื่อหนายไมใชวารังเกียจนะ  เบื่อหนายคือ   ใจมันสวาง   ใจมัน
เห็นความเปนจริง  ไมมีทางจะแกไขอะไรแลว   มันเปนอยางนี้   รูอยางนี้ก็เลยปลอยวางมัน   ปลอยโดยความไม
ดีใจ   ปลอยโดยความไมเสยีใจ    ปลอยไปตามเรื่องของสังขาร   วาสังขารมันเปนอยางนั้น    ดวยปญญาของเรา   
นี่เรียกวา  อนจิจา   วต  สังขารา   สังขารทั้งหลายไมเทีย่ง   ที่ไมเที่ยง  คือ    มนัเปลี่ยนไป  เปลี่ยนมา    อยางนัน้
แหละเรยีกวา ไมเที่ยง  คืออนิจจัง 
 พูดงายๆ วา  ตัวอนจิจังนัน่แหละ    คือตัวพระพุทธเจาละ   ถาเราเขาไปเห็นอยางจริงๆ  จังๆ  วา   
อนิจจังคือของไมเที่ยงนัน่แหละคือตัวพระพุทธเจา   ของที่ไมเที่ยงถาเราเห็นชัดเขาไปมันก็เที่ยง     เที่ยงอยางไร    
ก็เที่ยงที่มนัเปนอยูอยางนั้นแหละ    มนุษยสัตวเกิดมาก็เปนอยางนัน้   มันเที่ยงอยางนั้น       แตวามันไมเที่ยง     
คือวามันแปรไปแปรมา     คอืมันเปลี่ยนเปนเด็ก   เปนหนุม   เปนเฒา   แกชรา    เรยีกวามันไมเที่ยง   ไอความที่
มันเปนอยางนัน้ก็ เรียกวา   มันเที่ยง    ไมแปรเปนอยางอื่น     ถาคุณยายเหน็อยางนีใ้จก็จะสบาย    ไมวาเราคน
เดียวหรอก  ทกุๆคนเปนอยางนี้ 
 ดังนั้นเมื่อคิดไดเชนนี้    กน็าเบื่อ  เกิดนิพพทิาความเบื่อหนายหายความกําหนดัรักใครในโลก    ในกาม
ในโลกามิสทั้งหลายเหลานี ้  มีมากก็ทิ้งไวมาก    มนีอยกท็ิ้งไวนอย     ทุกคนดูทีซิ   ที่คุณยายเกดิึ้นมานี้เห็นไหม   
เห็นคนรวยไหม   เห็นคนอายุส้ันไหม   เหน็คนอายยุืนไหม   มันก็มีเทานั้นละ 
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 เพราะฉะนั้นทีสํ่าคัญคือ    พระพุทธเจาทานใหสรางบานเรือนตัวเอง    สรางโดยวธีิที่อาตมาบรรยาย
ธรรมะใหฟงเดี๋ยวนี้นะ    สรางบานใหได  ปลอยวางใหได    ปลอยวางมันใหมนัถึงความสงบ    ไมหยุดอยู    นี่
เรียกวาสงบ   สงบจากการเดินไป   สงบจากการถอยกลับ    สงบจากการหยุดอยู    นี่ไอความสุขก็ไมใชที่อยู     
ไอความทุกขกไ็มใชที่อยูของเราทุกขมันก็เสื่อม   สุขมันก็เสื่อมทั้งนั้น 
 พระบรมครูของเรา  ทานเหน็วาสังขารทั้งหลาย  ทั้งปวงเปนของไมเทีย่ง   เพราะฉะนั้นทานจึงสอนให
พวกเราทั้งหลายปลอยวาง    เมื่อถึงเวลาสุดทายของทุกคนเพราะวามันเอาไปไมได    จําเปนมันก็ตองวางอยู
นั่นเองละ    แตเราก็วางมันไวกอนเสยีจะไมดีกวาหรือ    เราแบกก็รูสึกวามันหนัก    เมื่อมันหนกัแลวเราก็ทิ้งมัน
เสียกอนจะไมตีหรือ   จะไปกวนแบกมนัทาํไม   เราปลอยวาง   ก็ใหลูกหลานพยาบาลเราสบายๆ 
 ผูที่พยาบาลคนที่ปวยก็มีคุณธรรม   คนที่ปวยก็ใหโอกาสแกผูพยาบาล    อยาทําใหลําบากแกคนที่รักษา   
เจ็บตรงไหน    เปนอะไรก็ใหไดรูจกั    ทําจิตใหมนััตี   คนที่รักษา   พอแมก็ใหมีคุณธรรม     มีความอดทน   อยา
รังเกียจ   อันนีท้ี่จะเปนการสนองคุณพอมแมของเราก็เวลานี้เทานั้นละ   เบื้องตนเกดิมา   เราเปนเด็ก   พอแมเปน
ผูใหญ    เราอาศัยพอแมจึงเติบโตจนถึงบัดนี้   ไดมาอยูบัดนี้    นั่งรวมกันอยู    ทีน่ีก่็เพราะคณุพอคุณแมเล้ียงเรา
มาสารพัดอยางไรแลว    มีบญุคุณมากที่สุดเหลือเกนินะ 
 บัดนี้ใหลูกหลานทุกๆคนนี้จงเขาใจวา   เดี่ยวนี้พอแมกลายเปนลูกเราเสียแลว   แตกอนเราเปนลูกของ
พอแมบัดนีพ้อแมเปนลูกเราเสียแลว     เพราะอะไน    เพราะแกไปๆจนกลายเปนเดก็  จําก็ไมได    ตาก็มองไม
เห็น     หูไมไดยินสารพดัอยาง   บางทีพูดถูกๆผิดๆ   เหมือนเด็กนั่นเอง   ดังนั้นใหลูกหลานทั้งหลายปลอย     
คนที่รักษาคนปวยก็ใหปลอย     อยาไปถือเลย  ปลอยเสียใหตามใจทกุอยาง   เหมือนเด็กๆที่เกิดมา    อะไรที่ไม
เชื่อฟงพอแมกป็ลอยทุกอยางนั่นละ   ปลอยใหเด็กมนัสบาย   ไมใหเด็กมันรองไห    อยาใหเดก็ขัดใจอะไร
เหลานี้   พอแมของเราบัดนีก้็เหมือนมนั   สัญญามันวิปลาส     บางทีเรียกลูกคนหนึง่ไปถูกคนหนึง่   บางทีเรียก
หลานคนหนึ่งไปถูกหลานอกีคนหนึ่ง    จะเรียกเอาขันมาก็ไดจานมา   มันเปนเรื่องของธรรมดาอยางนั้น   อันนี้
ก็ใหพิจารณา   คนที่ปวยก็ใหนึกถึง   คนพบายาล  มีคุณธรรม  ใหอดใหทนตอทุกขเวลทนา   เวทนาสารพัดอยาง
ที่มันเกิดขึน้มาใหอดกล้ัน   ใหทําความเพยีรในใจของเรา    อยาใหมนัวุนวาย   อยาใหมีความลําบากยากเกินไป
แกผูปฏิบัติ    ผูอุปฏฐากก็ใหมีคุณธรรม   อยารังเกียจน้าํมูก   น้ําลาย   อุจจาระ  ปสสาวะ อะไรก็ตองพยายาม
เทาที่เราจะทําได    ลูกๆเราทุกคนใหชวยกันด ู
 บัดนี้เรามีพอแมเทานี้แหละ    เราอาศยัมาไดเกดิมาไดเปนครู   เปนอาจารย   เปนพยาบาล  เปนหมอ  
เปนอะไรมาทกุอยางเหลานี้   อันนี้คือบุญคุณของทานทีเ่ล้ียงเรามา  ใหความรูเรามา  ใหความเปนอยูของเรามา   
ใหทรัพยสมบัติเรา   นี่คือคุณของพอแม   ถายทอดรับมรดกกันมาอยางนี้   เปนวงศตระกูลอยางนี ้   พระพุทธ
องคทาน  จึงสอนเรื่องกตัญูกตเวที  กตญัู  กับกตเวทีนี้เปนธรรม    ซ่ึงสนองซึ่งกันและกัน   ทานตองการ
อะไร    ทานไมสบายทานมีความลําบาก   ทานมีความขัดของประการใด   เราก็ตองเสียสละ  ชวยทานรับ
ภาระธุระอันนัน้     นี้คือกตญัูกตเวที   เปนธรรมที่ค้ําจุนโลกอยู    ใหวงศตระกูลของเราไมกระจดักระจาย   ให
วงศตระกูลของเราเรียบรอยมั่นคง 
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 วันนี้อาตมาไดเอาธรรมะคําสอน   มาฝากยายในเวลาที่เจ็บปวยอยูอยางนี้    ซ่ึงอาศัยคุณหมออุทัยลูก
ของโยมนั่นแหละ   นึกถึงผูมีพระคุณ   อาตมาจะฝากอะไรมามันกไ็มมี   จะฝากวัตถุอะไรมา   ที่บานนี่ก็
เยอะแยะแลวอาตมาจึงฝากธรรมะซึ่งมันหมดไมได   มันเปนแกนเปนสาร    ถึงยายไดฟงธรรมะนี้แลว    จะ
ถายทอดใหคนอื่นเทาไรก็    ยังไมหมดไป    สัจจธรรมคือความจริงตั้งมั่นอยูอยางนี้   อันนี้   อาตมาก็พลอยดใีจ
ดวยท่ีไดฝากธรรมะมาใหคณุยาย   เพื่อจะไดมีจิตใจที่เขมแข็งตอสูกับสิ่งทั้งหลายเหลานี้…… 

นอกเหตุเหนือผล 
 คําสอนของพระบางอยางเราฟงดูแลว   ไมคอยจะเขาใจเลย   บางทีคิดวามันนาจะเปนไปอยางนัน้ไมได  
ก็เลยไมทํา    ความเปนจริงนั้นคําพูดของพระมีเหตุผลทุกอยาง 
 คร้ังแรกที่อาตมาไมนั่งหลับตา   แลวกไ็มเชื่อเหมือนกัน  ไมเหน็วาจะเกิดประโยชนอะไรจากการ
หลับตาไปหมด    นอกจากนั้นก็ไปเดินเดนิจงกรม   เดนิไปจากตนไมตนนี้ไปตนนั้น   เดินไปเดินมาก็ขี้เกียจ   
เดินทําไม?    กลับไปกลับมาไมเกิดประโยชนอะไร   อยางนี้มันก็คิดไป 
 แตความจริงการเดินจงกรมนี้    มีประโยชนมากการนัง่สมาธินี้ก็มีประโยชนมาก  แตจริตของคนเรา
บางคนแรงไปในการเดินจงกรม   บางคนแรงในการนัง่  จริตของทานเปนปนเปกนัอยู   แตเราจะทิ้งกนัไมได    
จะนั่งสมาธิอยางเดียวก็ไมได    จะเดนิจงกรมอยางเดยีวก็ไมได 
 พระกรรมฐานทานสอนวา   อิริยาบถสี่  การยืน  การเดิน  การนั่ง  การนอน   คนเราอาศัยอิริยาบถอยาง
นี้อยู   แลวแตวมันจะแรงการยืน  การเดนิ  การนั่ง  หรือการนอน  แตมันจะเรว็หรือชา   มันก็คอยๆเขาไปในตัว
ของมัน 
 อยางวันหนึ่งเราเดินกี่ช่ัวโมง  นั่งกี่ช่ัวโมง   นอนกี่ช่ัวโมง   แตเทาไรกช็างมันเถอะ   จับจุดมันเขากเ็ปน
การยืน  การเดิน  การนั่ง    การนอนเสมอ    การยืนเดนินั่งนอนนี้ใหเสมอกัน    ทานบอกไวในธรรมะ   การ
ปฏิบัติใหปฏิบัติสม่ําเสมอกัน   ใหอิริยาบถเสมอกัน   อิริยาบถคืออะไร?   คือการยืน   การเดิน  การนั่ง  การนอน   
ใหมันเสมอกนัเอ!   คิดไมออก   ใหมันเสมอนี้มันก็คงจะวานอน  2 ช่ัวโมง  ก็ยืน 2 ช่ัวโมง  นั่งก็ 2 ช่ัวโมง  คงจะ
เปนอยงนัน้กระมัง 
 อาตมาก็มาลองทําดูเหมือนกนั  โอะ!  มันไปไมไหว   ไปไมไหวแนนอนเลย  จะยนืกใ็ห 2 ช่ัวโมง  หรือ
นั่งก็ให 2 ช่ัวโมง  เดินก็  2 ช่ัวโมง  นอนก็ 2 ช่ัวโมง  เรียกวาอิริยาบถเสมอกัน   อยางนี้เราฟงผิด  ฟงตามแบบนี้   
มันผิด   อิริยาบถเสมอกัน   ทานพูดถึงจิตของเรา  ความรูสึกของเราเทานั้น  ไมใชทานพูดทัว่ไป  คือทําจิตของ
เราใหมันเกิดปญญาแลว  ใหมันมีปญญา  ใหมันสวาง 
 ความรูสึก  หรือปญญาของเรานั้น  แมเราจะอยูในอิริยาบถ  ยืน  เดิน  นั่งนอน  ก็รูอยูเสมอ   เขาใจอยู
เสมอในอารมณตางๆ  แมฉันจะยืนอยูกช็าง   จะนั่งหรือเดินก็ชาง  มันจะรูอารมณอยูเสมอไป  วาอารมณ
ทั้งหลายเหลานั้นมันจะเปนอนิจจัง   ทุกขงั  อนัตตา  เทานั้นแหละ 
 คําพูดอยางนีก้เ็ปนไป    ความรูสึกความรูอยางนั้นกเ็ปนไป   จิตใจก็นอมเขาไปอยางนั้น   เมือ่ถูก
อารมณเมื่อไรก็เห็นอนิจจัง  ทุกขัง   อนัตตา   ตลอดเวลาอยูอยางนั้น  แมวามันจะรกั  หรือจะเกลยีดมันก็ยังไม
ทิ้งปฏิปทาของมัน  รูของมันอยู 
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 ถาหากวามาเพงถึงจิตใหเปนปฏิปทา  ใหสม่ําเสมอกัน  ความสม่ําเสมอกัน  คือมนัปลอยวางเสมอกัน  
เมื่อหากวามันไดอารมณที่ดตีามสมมติของเขา   มันก็ยงัไมลืมตัวของมัน   เมื่อมันรูอารมณที่ช่ัว  มันก็ยังไมลืม
ตัวของมันมันไมหลงในความชั่ว    มันไมหลงในความดี   สมมติทั้งหลายเหลานี้    มันจะตรงไปของมันอยู
เร่ือยๆ   อิริยาบถนี้เอาเสมอได   ถามันยังไมเสมอจัดใหมนัเสมอได 
 ถาพูดถึงภายในไมพูดถึงภายนอก    พดูถึงเรื่องจิตใจ   พดูถึงความรูสึก    ถาหากวาอิริยาบถจิตใจ
สม่ําเสมอกัน    จะถูกสรรเสริญมันก็อยูแคนั้น  จะถูกนนิทามันก็อยูแคนั้น   มันไมวิ่งขึ้น   มนัไมวิ่งลง   มันอยู
อยางนี้  ก็เพราะอะไร?  มันรูอันตราย  รูอุปสรรค   ในสิ่งทั้งหลายเหลานี้  เหน็โทษ  เห็นโทษในการสรรเสริญ   
เห็นโทษในการนินทาเสมอกนัแลว    เรียกวามันเสมอกันแลวนั้นอยางนี้   ความรูสึกอยางนี้เรียกวาทางใน  
มองดูดานใน  ไมมองดูดานนอก 
 อารมรณทั้งหลายนั้นนะ    ถาหากวาเราไดอารมณที่ดี   จิตของเรามันก็ดีดวย   ไดอารมณที่ไมดีจติของ
เราก็ไมดีไมชอบ    มันจะเปนอยูอยางนี้   นี้เรียกวาอิริยาบถมันไมสม่ําเสมอกันแลว    มันสม่ําเสมอแตวามันรู
อารมณ     วามันยึดดีก็รู   ยดึชั่วก็รูจกัแคนี้ก็นับวาดแีลว    อิริยาบถนี้มัน   สม่ําเสมอแตมันยังวางไมได    แตวา
มันรูสม่ําเสมอ   ยึดความดกี็รูจัก   ยึดความชั่วก็รูจกั    ความยึดเชนนี้มันเปนสิ่งที่ไมใชหนทาง   ก็รูอยูเขาใจอยาง
นี้    แตวามันทํายังไมไดเตม็ที่   ยังไมไดปลอยวางจริง   แตมันรูวา   ถาจะปลอยวางตรงนี้มันจะสงบ 
 
 
ปลอยวางจากสิ่งท้ังปวง 
 แลวเมื่อเราพยายามทําไปๆ   เห็นโทษในอารมณที่วา    มันชอบใจหรือวามันไมชอบใจ   หรือเหน็โทษ
ในสรรเสริญ   เห็นโทษในการนินทา   สม่ําเสมอกันอยูนั้นแหละ   ไมมีอะไรแปลกกัน  นินทาก็สม่ําเสมอกัน
สรรเสริญมันก็สม่ําเสมอกัน 
 เมื่อพูดถึงจิตคนเราในโลกนี้    ถานินทาละก็ไมไดบีบหัวใจเรา   ถาถูกสรรเสริญมันแชมชื่นสบาย   มัน
เปนอยางนี้ตามธรรมชาติของมัน   เมื่อมันรูตามความเปนจริงเสียแลววาอารมณที่เขานินทานั้นมันก็มีโทษ    
อารมณที่เขาสรรเสริญนั้นมันก็มีโทษ   ติดในสรรเสริญมันก็มีโทษ  ติดในการนินทามันก็มีโทษ  มันเปนโทษ
ทั้งหมดทั้งนัน้  ถาเราไปหมายมั่นมันอยูอยางนั้น 
 เมื่อความรูอยางนี้เกิดขึน้มา    เราก็จะรูสึกอารมณ  ถาไปหมายมั่นมนักเ็ปนทุกขจริงๆ    มันทุกขใหเห็น   
ถาไปยึดดยีึดชัว่มันกเ็ปนทุกขขึ้นมา   แลวก็มาเหน็โทษนั้นวาความยดึทั้งหลายนัน้มันเปนเหตุใหเราเปนทุกข   
เพราะชั่วก็ตะครุบ   ดีก็ตะครุบ  ทําไมจึงเห็นโทษมัน?    เพราะเราเคยยึดมั่นมนัมา    เคยตะครุบมนัมาอยางนี้  จงึ
เห็นโทษ  มนัไมมีสุข  ทีนี้กห็าทางปลอยมนั  จะปลอยมนัไปตรงไหนหนอ? 
 ในทางพระพทุธศาสนาทานวา   อยาไปยึดมั่นถือมั่น   แตเราฟงไมจบไมตลอด  ที่วาอยาไปยึดมั่นถือ
มั่นนั้นคือวา  ทานใหยึดอยูแตอยาใหมัน่   เชนอยางนี้  อยางไฟฉายนี่นะ  นี่คืออะไร  ไปยึดมันมาแลวก็ดู  พอรู
วาเปนไฟฉายแลวกว็างมัน   อยาไปมัน่ยึดแบบนี้    ถาหากวาเราไปยึดเราจะทําไดไหม?    จะเดินจงกรมก็ไมได   
จะทําอะไรก็ไมได  ตองยดึเสียกอน 
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 คร้ังแรกจะวามันเปนตณัหาก็ได     แตวาตอไปมันจะเปนบารมี   อยางเชนทานชาคโร   จะมาวัดปาพง  
ก็ตองอยากมากอน  ถาไมรูสึกวาอยากมาก็ไมไดมา  โยมทั้งหลายก็เหมือนกนั   ก็มีความอยากนั่นแหละ  จึง
ไดมานี้จึงมาดวยความอยาก  เมื่อมีความอยากขึ้นมา  ทานก็วาอยายดึมั่นคือมาแลวก็กลับ    อยางที่สงสัยวานี่
อะไร  แลวกย็ดึขึ้นมา  เออ  มันเปนไฟฉายนะ  นีน่ะแลวกว็างมัน  นี้เรียกวายึดแตไมใหมั่น  ปลอยวาง  รูแลว
ปลอยวาง  พูดงายๆ  ก็รูวารูแลวปลอยวาง  จับมาดูรูแลวปลอยวาง 
 อันนี้เขาสมมติวามันดี  อันนี้เขาสมมติวามันไมดี   รูแลวก็ปลอยทั้งดี  ทั้งชั่ว   แตวาการปลอยนี้ไมไดทํา
ดวยความโง  ไมไดยดึดวยความโง    ใหยดึดวยปญญาอยางนี้อันนี้อิริยาบถนี้เสมอได  ตองเสมอไดอยางนี้    คือ
จิตมันเปน  ทําจิตใหรู  ทําจิตใหเกดิปญญา   เมื่อจิตมีปญญาแลวอะไรมนัจะเหนือไปกวานัน้อีกเลา  ถาหากจะยึด
มา  มันก็ยดึไมมีโทษยึดขึ้นมาแตไมมั่น   ยดึดูแลวรูแลวกว็าง 
 อารมรณเกิดมาทางหู     อันนี้เรารูโลกเขาวามันด ี  แลวมันวาง    โลกเขาวามันไมดี  มันกว็าง  มันรูดีรู
ช่ัว   คนที่ไมรูดี  รูช่ัว   ไปยึดทั้งดีทั้งชั่วแลวเปนทุกขทั้งนั้น   คนรูดีรูช่ัว  ไมไดยดึในความดี   ไมไดยึดในความ
ช่ัว   คนทีย่ึดในความดีความชั่ว   นัน่คือคนไมรูดีรูช่ัว  และคําที่วา  เราทําอะไร  ตลอดที่วาเราอยูไปนี้    เราอยู
เพื่อประโยชนอะไรเราทํางานนี้เราทําเพื่อตองการอะไร   แตโลกเขาวาทํางานอันนี้เพราะตองการอันนั้น  เขาวา
เปนคนมีเหตุผล   แตพระทานสอนยิ่งไปกวานัน้อีก   ทานวาทํางานอันนี้ทําไปแตไมตองการอะไร   ทําไมไม
ตองการอะไร?   โลกเขาตองทํางานอันนี้เพื่อตองการอันนั้น  ทํางานอันนั้นเพื่อตองการอันนี้   นีเ่ปนเหตุผลอยาง
ชาวโลกเขา 
 พระพุทธองคทานทรงสอนวา  ทํางานเพือ่ทํางาน ไมตองการอะไร   ถาคนเราทํางานเพื่อตองการอะไร   
ก็เปนทุกข  ลองดูก็ได   พอนั่งปบ ก็ตองการความสงบ   ก็นั่งอยูนั่นแหละ   กัดฟนเปนทุกขแลว    นั่นลองคิดดูซิ  
มันละเอียดกวากันอยางนี้    คือทําแลวปลอยวางๆ   อยางเชน  พราหมณเขาบูชายนัต    เขาตองการสิ่งที่เขา
ปรารถนานั้นอยู   การกระทาํเชนนั้นของพราหมณนัน้กย็งัไมพนทุกขเพราะเขามีความปรารถนาจึงทํา   ทําแลวก็
ทุกข    เพราะทําดวยความปรารถนา 
 คร้ังแรกเราทําก็ปรารถนาใหมันเปนอยางนัน้   ทําไปๆ  ทาํจนกวาที่เรียกวาไมปรารถนาอะไรแลว    ทํา
เพื่อปลอยวางมันอยูลึกซึ้งอยางนี้   คนเราปฏิบัติธรรมเพื่อตองการอะไร?    เพื่อตองการพระนิพพานนั่นแหละ    
จะไมไดพระนิพพาน  ความตองการอันนี้เพื่อใหมีความสงบมันก็เปนธรรมดาแตวาไมถูกเหมือนกัน    จะทํา
อะไรก็ไมตองคิดวาจะตองการอะไรทั้งส้ิน    ไมตองการอะไรทั้งส้ิน   แลวมันจะเปนอยางไร   ก็ไมเปนอะไร  
ถาเปนอะไรกท็ุกขเทานั้นแหละ 
ทําจิตใหวาง 
 การทํางานไมใหเปนอะไรนัน้เรียกวา  ทําจิตใหวางแตการกระทํามีอยู   ความวางนี้พูดใหคนฟงไมรู
เร่ือง  แตคนทาํไปจะรูจกัความวางนีว้ามันประโยชน   ไมใชวามันวางในสิ่งที่มันไมมี   มันวางในสิ่งที่มันมีอยู  
เชน ไฟฉายนีน้ะมันไมวาง    แตเราเห็นไฟฉายนี้มันวาง    วางก็เพราะมีไฟฉายนี้   ไฟฉายนี้เปนเหตุใหมวีาง    
ไมใชวางขณะนั้นมองดูไมมอีะไร   ไมใชอยางนั้น   คนฟงความวาง    ก็ไมคอยออกเหมือนกนั  ไมคอยจะรูจกั
อยางนั้น   ตองเขาใจความวางในของที่มีอยู  ไมใชความวางในของที่ไมมี 
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 ลองอยางนี้ซิ   นี่ถาหากวาใครยังมีความปรารถนาอยูอยางพราหมณทีบู่ชายันต     ที่พราหมณบูชายันต   
ก็เพราะเขาตองการอะไรอันใดอันหนึ่งอยู  เหมือนกันกบัที่โยมมาถึงที่กราบพระ    หลวงพอผมขอรดน้ํามันต   
ทําไม?    รดทําไม?   ตองการกินดีอยูดี  ไมเจบไมไขนั่นแหละ   มันไมพนทกุขแลว   ถามันตองการอยางนั้น    
ทําอันนี้เพื่อตองการอันนั้น  ทําอันนั้นเพื่อตองการอันนี ้
นอกเหตุเหนือผล 
 ในทางพุทธศาสนา ใหทําเพือ่ไมตองการอะไร   ถามีเพื่ออะไรมันไมหมด  ทางโลกทําอะไรเรยีกวามัน
มีเหตุผล   พระพุทธองคทานทรงสอนวาให   "นอกเหตเุหนือผล"   ไมวาจะทําอะไร   ปญญาของทานใหนอก
เหตุเหนือผล   ใหนอกเกดิเหนือตาย    นอกสุขเหนือทุกข   ลองคิดตามไปซิ   ลองพิจารณาไปตาม   คนเราเคยอยู
ในบาน   พอหนีจากบานไปไมมีที่อยูไมรูจะทําอยางไร   เพราะเรามนัเคยอยูในภพ   อยูในความยึดมั่นถือมั่น
เปนภพ   ถาไมมีความยึดมัน่ถือมั่นแลว  ก็เรียกวาไมรูจะทําอะไร 
 เหมือนอยางคนสวนมากไมอยากไปพระนพิพานเพราะกลัว    เพราะเห็นไมมีอะไร  ดูกลังคากับพืน้นี ่ 
ที่สุดขางบนคือหลังคา   ที่สุดขางลางคือพื้น  อันนัน้มันเปนภพขางบน  อันนี้เปนภพขางลาง   ระยะที่ภพทั้งสอง
นี้มันตอกัน   มันวางๆ  คนไมรูจัก   เหมอืนที่วางระหวางหลังคากับพืน้   เห็นมันวางๆ  ก็ไมรูจะไปอยูตรงไหน 
ตองไปอยูบนหลังคา  หรือไมงั้นก็ที่พื้นขางลาง 
 ที่ๆ  ไมมีอยูนั่นแหละมันวาง     เหมือนกบัที่ไมมีภพนัน่แหละ   ก็เรียกวามันวาง  ตัดเยื่อใยออกเสยีมันก็
วางพอบอกวาพระนิพพานคอืความวาง   ถอยหลังเลยไมไปกลัว  กลัว  จะไมไดเหน็ลูก   กลัวจะไมไดเหน็หลาน  
กลัว  จะไมไดเห็นอะไรทั้งนัน้    อยางที่เวลาพระทานใหพรญาติโยมวา  อายุ  วรรณโณ  สุขขัง  พลัง  โยมก็ดีใจ
สาธุ  เพราะชอบ  มันจะไดอายุหลายๆ  วรรณะผองใส   มีความสุขๆมาก   มีพลังหลายๆ  คนชอบใจ    ถาจะพูด
วาไมมีอะไรแลว   เลิกเลย  ไมตองเอาแลว 
 คนมันติดอยูในภาพอยางนัน้    บอกไปตรงนั้นไมไปไมมีที่อยูแลว   อายุ  วรรณโณ   สุขขัง  พลัง  เออดี
แลวอายใุหยืนยาว  วรรณโณใหมีวรรณะ    ผิวพรรณ   สวยงามใหมีความสุขมากๆ   ใหมีอายยุืนๆ  คนอายุยนืๆ  
มีผิวพรรณดีมไีหม  เคยมไีหม?  คนอายหุลายๆ  มพีลังมากๆ  มีไหม?  คนอายุมากๆ  มีความสขุมากๆมีไหม?  
พอใหพรวา  อายุวรรณโณ   สุขขัง  พลัง   ดีใจสาธุกันทั้งนั้น  ทั้งศาลาเลย  นี่แหละมันติดอยูในภพนี้  เหมือน
อยางพราหมณบูชายนัต   ทีท่ําพิธีบูชายันต  เพราะตองการสิ่งที่เขาปรารถนา 
 การที่เรามาปฏิบัตินี้ไมตองบูชายันต   คอืไมตองการอะไร  ถาตองการอะไรมันกย็งัมีอะไรอยู   ถาไม
ตองการอะไรมันก็สงบ  จบเรื่องของมัน   แตพูดใหฟงอยางนี้  ก็คงไมคอยสบายใจอกีแลว   เพราะอยากจะเกดิ
กันอีกทั้งนัน้ 
 ฉะนั้นผูปฏิบัตทิั้งหลาย  ควรเขาไปใกลพระใหมาก  ดกูารปฏิบัติของทาน  การเขาไปใกลพระ   ก็คือ
ใกลพระพุทธเจา   คือใกลธรรมะของทานนั้นแหละ   พระพุทธเจาตรสัวา  "อานนทใหทานทําใหมาก   ใหทาน
เจริญใหมาก  ใครเห็นเรา  คนนั้นเห็นธรรม  ใครเห็นธรรม  คนนั้นเหน็เรา" 



 45 

 พระพุทธเจาอยูตรงไหนละ  เราก็นึกวาพระพุทธเจาเสดจ็มาโปรด   แลวพระพุทธเจาก็เสด็จไปแลวแต
พระพุทธเจาคอืธรรมะ   คือสัจจธรรม   บางคนชอบพูดวา   ถาเราเกิดทันพระพทุธเจา   เราก็จะไดไปพระนิ
พพาานเหมือนกัน   นีแ่หละความโงมันหลุดออกมาอยางนั้น  พระพุทธเจายังมีอยูทกุวันนี้   ใครวาพระพุทธเจา
นิพพาน  พระพุทธเจาคือสัจจธรรม    สัจจธรรมมันจะจริงอยูอยางนั้นใครจะเกิดมา    ก็มีอยูอยางนั้น   ใครจะ
ตายไปก็มีอยูอยางนั้น   สัจจธรรมนี้ไมมีวนัสูญไปจากโลก   เปนอยางนั้นมีอยูตลอดเวลาอยางนั้น  พระพุทธเจา
จะเกดิมาก็มี   ไมเกิดมาก็มี  ใครจะรูก็มี  ใครจะไมรูก็มี  อันนั้นมันมีอยูอยางนั้น 
 ฉะนั้นจึงวาใหใกลพระพุทธเจา  เรานอมเขามานอมเขามา  ใหเราเขาถึงธรรมะ   เมื่อไดถึงธรรมะ  เราก็
ถึงพระพุทธเจา   เมื่อเห็นธรรมะเราก็เหน็พระพุทธเจา  แลวความสงสยัทั้งหลายก็จะหมดสิ้น    เหมือนอยางครูชู 
เกิดมาครั้งแรกไมเปนครูหรอก   เปนนายชู  ตอมา  มาเรียนวิชาของครู   สอบได   ไปบรรจุเปนครูก็เรียกวาเปน
ครูชู   แมครูชูจะตายไปแลว  วิชาของครูนี้ก็ยังมีอยูไมหายไปไหน  ใครจะไปเรยีนวชิาครู   ไปสอบไดก็ไดเปน
ครูอยูวิชาครูนัน้ยังอยูเปนสัจธรรม   ยังมใีนโลกเหมือนสัจจธรรมที่ทําใหพระองคเปนพระพุทธเจา   ฉะนั้น
พระพุทธเจาจงึยังมีอยูอยางนั้น   ดังนั้นใครปฏิบัติไปก็จะเหน็ธรรมะ   เห็นธรรมะกจ็ะเหน็พระพุทธเจา    เดีย๋วนี้
คนไมเหน็ทั้งนั้นแหละ  มองพระพุทธเจาไปตรงไหกไ็มรู   ไมรูจกัแลวยังพูดวา  ถาฉันเกิดพรอมพระพุทธเจา   
ฉันก็คงจะไดเปนลูกศิษยของทาน   และคงจะไดตรัสรูเหมือนกนั   พดูออกมาดวยความโง    นี่ขอใหเขาใจอันนี้
ใหด ี
 จิตเปนสิ่งที่สําคัญมาก   และการปฏิบัติของเราก็เชนเดียวกัน   อยาไปเขาใจวาออกพรรษาแลวก็สึก  อยา
คิดอยางนั้น  ความคิดชั่ววูบเดียวอาจทําใหฆาคนได   ในทํานองเดียวกนั   ความดวีูบเดียวในขณะจติเดียวเทานัน้  
ไปไดเหมือนกัน  ใหเขาใจอยางนี้   อยาไปเขาใจวาฉนับวชมานานแลว   จิตจะภาวนาอยางไรกไ็ด  อยา  อยาคิด
อยางนั้น   ความชั่ววูบเดียวเทานั้นใหทํากรรมหนักไดโดยไมรูตวั   เชนเดียวกนั   สาวกทุกๆองคของทานที่ได
ปฏิบัติมานานแลว  เมื่อมันจวบจะถึงที่   มนัก็ขณะจิตเดียวเทานัน้  
 ฉะนั้นอยาไปประมาท  ของเล็กๆนอยๆ   จะเพียรพยายามใหหนกั อยางนั้นถึงไดวาใหไปอยูกับพระ  
ใหเขาใกลพระ   แลวใหพจิารณาถึงจะรูจกัพระ   ใหเขาใจดีๆ  เอาละ   คืนนี้มันจะดกึแลวกระมัง  บางคนก็งวง
นอนแลว   พระพุทธเจาทานไมเทศนใหคนงวงนอนฟงหรอก   ทานเทศนใหคนลืมตาลืมใจฟง 
 

อยูกับงูเหา 
 ขอใหคําขวัญแกโยมทั้งหลาย   และลูกศิษยใหมที่เดินทางจากลอนดอนมาพกัอยูที่วัดหนองปาพง  
ขอใหทําความเขาใจในธรรมะที่ไดศกึษาแลวที่วดัหนองปาพงนี้   โดยยอก็คือ  ใหปฏิบัติใหพนทุกขในวัฏฏ
สงสาร 
 ขอใหโยมจําไวในใจวา   หรือารมณทั้งหลายนั้น  จะเปนอารมณที่พอใจก็ตาม  หรืออารมณที่ไมพอใจก็
ตามอารมณทั้งสองอยางนี้    มันเหมือนงูเหา   งูเหามันมีพิษมากถามันฉกคนแลวก็ทําใหถึงแกความตายได    
อารมณนี้ก็เหมือนกับงูเหาทีม่ีพิษรายนัน้  อารมณที่พอใจก็มีพษิมากอารมณที่ไมพอใจก็มีพษิมาก    มันทําให
จิตใจของเราไมเปนเสรี   ทําใหจิตใจไขวเขว  จากหลักธรรมของพระพุทธเจา 
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 วันนีจ้ึงขอใหโอวาทยอๆ  แกโยม  ขอใหเปนผูมีสติอยูทั้งกลางวันกลางคืน  จะยืน  จะเดนิ  จะนั่ง   จะ
นอน  ก็ใหนอนดวยสติ   นั่งดวยสติ  เดนิดวยสติ  ยืนดวยสติ  จะพูดก็พดูดวยสติ  จะทําอะไรๆ  ก็ใหมีสติอยูดวย
ทั้งนั้น 
 เมื่อมีสติแลว  สัมปชัญญะความรูตัวมันก็จะเกิดขึน้มา   สติกับสมัปชัญญะเปนของคูกัน   เมื่อทั้งสอง
อยางนี้เกดิขึ้นพรอมกันแลว    กจ็ะนําปญญาใหเกดิตามทีนี้เมื่อมีทั้งสติ  สัมปชัญญะปญญาแลว  ก็จะเปนผูที่ตืน่
อยู  ทั้งกลางวนัและกลางคนื 
 ธรรมะที่พระพุทธเจาทานทรงสอนนั้น  ไมใชธรรมะทีเ่พื่อฟงเฉยๆหรือรูเฉยๆ  แตเปนธรรมะที่ตอง
ปฏิบัติ  ตองทาํใหเกดิขึ้น   ตองทําใหมีขึน้ในใจของเราใหได   จะไปที่ไหนกม็ีธรรมะ  จะพูดกใ็หมีธรรมะ  จะ
เดินกใ็หมีธรรมะ    จะนอนก็ใหมีธรรมะ   จะทําอะไรๆก็ใหมีธรรมะทั้งนั้น 
 คําวา  "มีธรรมะ"  นี้ก็คือ  จะทําอะไรก็ตาม  จะพูดอะไรก็ตาม  ใหทําดวยปญญา  ใหพูดดวยปญญา  ให
นึกคิดดวยปญญา  ผูใดมีสติ  สัมปชัญญะ   ควบกับปญญา  อยูตลอดเวลาแลว  ผูนั้นยอมอยูใกลพระพุทธเจาทุก
เมื่อ 
 ดังนั้น    แมเมื่อโยมจากวัดหนองปาพงนีไ้ปแลว  ก็จงเปนผูปฏิบัติ  ใหธรรมะทั้งหลายมารวมอยูที่ใจ  
มองลงไปที่ใจ   ใหเห็นสติ   ใหเหน็สัมปชัญญะ    ใหมีปญญา  เมื่อมีทั้งสามอยางนี้แลว   มันจะมีการปลอยวาง    
รูจักเกิดแลวมนัก็ดับ    ดับแลวมันก็เกิด    เกิดแลวมันกด็บั  
 ที่เรียกวา  "เกดิๆ  ดับๆ"  นี้คืออะไร   คืออารมณซ่ึงมันเกิดขึ้นแลวมันก็ดับไป    ดับแลวมันก็เกิดขึน้มา    
ในทางธรรมะเรียกวาการเกดิดับ   มันก็มีเทานี้   ทุกขมันเกิดขึ้นแลว   ทุกขมันก็ดับไป   ทุกขดับไปแลว    ทุกขก็
เกิดขึ้นมา   นอกเหนือจากนีไ้ป  ก็ไมมีอะไรมีแตทุกขเกดิแลว   ทุกขกด็บัไป  มีเทานี ้
 เมื่อเห็นเชนนีแ้ลว   จิตของเราก็จะเห็นแตการเกิด-ดับอยูเสมอ   เมื่อเห็นการเกิด-ดับอยูเสมอ  ทุกวัน  
ทุกเวลา  ตลอดทั้งกลางวัน   ตลอดทั้งกลางคืน  ตลอดทั้ง  การยืน  เดนิ  นั่ง  นอน  ก็จะเห็นไดวามันไมมีอะไร
จริงๆ  มีแตเกดิ-ดับ  อยูเทานี้เอง   แลวทกุอยางมันกจ็บอยูตรงนี ้
 เมื่อเห็นอารมณเกดิ-ดับอยางนี้อยูเสมอไปแลวจิตใจกจ็ะเกิดความเบื่อหนาย   เพราะเมื่อคิดไปแลว   ก็
ไมมีอะไรมากมาย  มันมแีตการเกิดแลวกด็ับ  ดับแลวกเ็กิด  เกิดแลวกด็ับ มันมีอยูเทานี้  ฉะนั้นเมื่อคิดแลวกไ็มรู  
จะไปเอาอะไรกับมัน   พอคิดไดเชนนี้   จติก็จะปลอยวางปลอยวางอยูกับธรรมชาติ   มันเกดิเราก็รู  มันดับเราก็รู  
มันสุขเราก็รู  มันทุกขเรากรู็  รูแลวไมใชวาเราจะไปเปนเจาของสุขนะ    หรือเมือ่ทุกขขึ้นมา    เราก็ไมเปน
เจาของทุกขเหมือนกัน   เมื่อไมเปนเจาของสุข  ไมเปนเจาของทุกข   มันก็มีแตการเกิด-ดับอยูเทานัน้  ก็ปลอยไป
ตามธรรมชาติของมันอยางนัน้แหละ  เพราะมันไมมีอะไร 
 อารมณทั้งหลายที่วามานี้  เหมือนกันกบังูเหาที่มีพิษราย  ถาไมมอีะไรมาขวาง  มันเลี้อยไปตาม
ธรรมชาติของมัน    แมพิษของมันจะมีอยู  มันก็ไมแสดงออก  ไมไดทาํอันตรายเรา   เพราะเราไมไดเขาไปใกล
มัน  งูเหากเ็ปนไปตามเรื่องของงูเหา   มันก็อยูอยางนั้น 
 ดังนี้   ถาหากเปนคนที่ฉลาดแลว   ก็จะปลอยหมดสิ่งที่ดกี็ปลอยมันไป   ส่ิงที่ช่ัวก็ปลอยมันไป   เหมือน
อยางเราปลอยงูเหาตัวที่มพีิษรายนั้น   ปลอยใหมนัเล้ือยของมันไปมันกเ็ล้ือยไปทั้งพิษที่มีอยูในตวัมนันั่นเอง 
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 ฉะนั้น   คนที่ฉลาดแลว  เมื่อปลอยอารมณก็ปลอยอยางนั้น   ดีก็ปลอยมันไป   แตปลอยอยางรูเทาทัน
ช่ัวก็ปลอยมนัไป  ปลอยไปตามเรื่องของมันอยางนัน้แหละอยาไปจบั    อยาไปตองมัน   เพราะเราไมตองการ
อะไรชั่วก็ไมตองการ  ดีก็ไมตองการ  ทุกขก็ไมตองการ  มันก็หมดเทานั้นเอง   ทีนี้ความสงบก็ตั้งอยูเทานั้น
แหละ 
 เมื่อความสงบตั้งอยูแลว   เราก็ดูความสงบนั้นแหละ  เพราะมันไมมอีะไรแลว   เมื่อความสงบเกิดขึ้น
ความวุนวายกด็ับ  พระผูมีพระภาคเจาทานตรัสวานิพพานคือความดบั   ดับที่ตรงไหน?   ก็เหมือนไฟเรานั่น
แหละมนัลุกตรงไหน   มันรองตรงไหน?   มันก็ดับที่ตรงนั้น  มันรอนที่ไหนกใ็หมนัเย็นตรงนัน้  กเ็หมือนกับนิ
พพาานก็อยูกบัวัฏฏสงสาร  วัฏฏสงสารก็อยูกับนิพพานา  เหมือนกนักับความรอนกับความเย็น   มันก็อยูที่
เดียวกันนั่นเอง   ความรอนก็อยูที่มันเย็น  ความเยน็ก็อยูที่มันรอน   เมือ่มันรอนขึ้น  มันก็หมดเยน็  เมื่อมันหมด
เย็น  มันก็รอน 
 วัฏฏสงสารกับนิพพานนี้ก็เหมือนกนั   ทานใหดับวัฏฏสงสารคือความวุน   การดับความวุนวายก็คือ
การดับความรอน  ไฟทางนอกก็คือไฟธรรมดา มันรอน  เมื่อมัน  ดับแลว   มันก็เยน็  แตความรอนภายในคือ  
ราคะ  โทสะ  โมหะ   ก็เปนไฟเหมือนกัน  ลองคิดดูเมื่อราคะ  ความกําหนัดเกิดขึ้น  มันรอนไหม?  โทสะเกิดขึ้น
มันก็รอนโมหะเกิดขึน้มันก็รอน  มนัรอน   ความรอนนีแ่หละที่ทานเรยีกวาไฟ    เมื่อไฟมันเกดิขึน้  มนัก็รอน  
เมื่อมันดับ  มนัก็เยน็ความดบันี่แหละคือนพิพาน 
 นิพพานคือสภาวะที่เขาไปดบัซึ่งความรอน   ทานเรียกวาสงบ  คือดับซึ่งวัฏฏสงสาร  วัฎสงสารคือความ
เวียนวายตายเกิดอยูอยางนั้น  เมื่อถึงนิพพานแลว  ก็คือการเขาไปดับซึ่งความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง   อันนัน้  
เรียกวาการดับราคะ  ดับโทสะ   ดับโมหะ   ก็ดับที่ใจของเรา  นั่นแหละ  คือใจถึงความสงบ 
 ในความสงบนั้น  สุขกไ็มม ี  ทุกขกไ็มมี   แตมนุษยเรานัน่แหละจะอดสุขไมได   เพราะเห็นวาความสุข
เปนยอดของชวีิตแลว   แมพระนิพพานกย็งัมาวาเปนความสุขอยูเพราะความคุนเคย  ตามเปนจริงแลว  เลิกสิ่งทั้ง 
2 อยางนี้ก็เปนความสงบ 
 เมื่อโยมกลับบาน   แลวขอใหเปดเทปธรรมะนี้ฟงอีก  จะไดมีสติ  เมือ่โยมมาอยูวดัหนองปาพงใหมๆ   
โยมรองไห  เมื่ออาตมาเห็นน้ําตาของโยมอาตมาก็ดีใจทาํไมจึงดีใจ?   ที่ดีใจกเ็พราะวา  นี่แหละ  โยมจะไดศึกษา
ธรรมะที่แทจริงละ  ถาน้ําตาไมออกก็ไมไดเห็นธรรมะเพราะน้ํานีเ้ปนน้ําไมดี    ตองใหมันออกใหหมด   มันถงึ
จะสบาย   ถาน้ํานี้ไมหมด   ก็จะไมสบาย   มันก็จะเปนอยูอยางนี ้   อยูเมืองไทยก็จะรองไหอยูอยางนี้   กลับไป
กรุงลอนดอนก็จะรองไหอีก  มีชีวิตอยูก็จะรองไห อยูอยางนี้แหละ   เพราะน้ํานี้มนัเปนน้ํากิเลส   เมื่อทุกขก็บีบ
น้ํานี้ใหไหลออกมา  เมื่อสุขมากก็บีบน้ํานี้ออกมาอีกเหมือนกัน  ถาหมดน้ํานี้เมื่อใด  ก็จะสบาย  ถาโยมทําได  
โยมก็จะมีแตความสงบ  ความสบาย  
 ขอใหโยมรับธรรมะนี้ไปปฏบัติ  ไปปฏิบัติใหพนทุกข    ใหมันตายกอนตาย  มันถึงสบาย  มันถึงสงบ 
 ขอใหโยมมีความสุข  ความเจริญ  ใหเปนผูประพฤติธรรมะใหพนจากวัฏฏสงสาร 
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ตามดูจิต 
การปฏิบตัิท่ีใหผลเร็ว 

พระโพธิญาณเถร (หลวงพอชา  สุภัทโท) 
วัดหนองปาพง  อําเภอวารินชําราบ  จังหวดัอุบลราชธาน ี

 
“ในเวลานีเ้รียนอยูกลางธรรมะ  จะเดินไปขางหนาก็ถูกธรรมะ 
  จะเดินไปขางหลังก็ถูกธรรมะ  ธรรมะท้ังนั้น  ถาเรามีสติอยู” 
 

“เร่ืองการปฎิบัตินี้  อาตมาคนคิดเหลือเกิน เอาชีวิตเปนเดิมพนัเพราะเชื่อตามทีพ่ระพุทธเจาตรัสวา 
มรรคผลนิพพานมีอยู  แตวาส่ิงเหลานั้นตองเกิดจากการปฏิบัติ  กลาหาญ  กลาฝกหัด  กลาคิด  กลาทํา 
 …..การทํานั้น  ทําอยางไร  ทานใหฝนใจตัวเอง  เพราะใจถูกกิเลสเขาพอกเต็มที่แลว  มันยังไมไดฝกหัด
ดัดแปลง  ยังไมเปนศีล  ยังไมเปนธรรม 
 …ถาเราไมฝนความรูสึกของเราในเวลานี ้   วันนี้ความเปนปุถุชนหรืออันธพาลนั้น  มันกย็ังเปนอยูใน
สันดานเราเรื่อยไป….” 
 

ตามดูจิต 
การปฏิบตัิท่ีใหผลเร็ว 

พระโพธิญาณเถร (หลวงพอชา  สุภทโท) 
 
 บัดนี ้  เปนโอกาสที่พวกเราทั้งหลายจะไดมีการอบรมธรรมปฏิบัติกัน พระบรมศาสดาทานกลาววาถึง
การปฏิบัติไววา  บุคคลที่ยังไมไดรับการอบรมปฏิบัติก็จะไมเขาใจในธรรม  ไมเขาใจในธรรมชาติที่มันเปนอยู  
หรือในสัญชาติญาณที่คูกับเรามาแตเกิด  ธรรมชาติอันนี้  หรือสัญชาตญาณอันนี้มนัเกี่ยวของกนักับชีวิตของเรา
ตลอดเวลา   เราจะเรียกวาของที่มันเปนอยูก็ได  เรียกวาสัญชาติญาณก็ไดมันมีความเฉลียวฉลาดอยูในนั้น  ซ่ึง
ชวยปองกันรักษาตัวมันเองมาตลอด  สัตวทุกจําพวกเมือ่เกิดมามันตองรักษามันแหละ  การรักษาตัว  ปกปอง
ชีวิต  ปองกันอันตรายทั้งหลาย  แสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิต  นี้เหมือนกันหมด  เชน  สัตวดิรัจฉาน  มันก็กลัว
อันตรายแสวงหาความสุข  เหมือนกันกบัสัญชาตญาณ  จะมารกัษาตัวมันตลอดเวลา  ธรรมชาตินั่นเอง  
ธรรมชาติเร่ืองกายหรือเร่ืองจติใจ 
 เราจะตองมารับการอบรมใหม  เปล่ียนใหม 
 ถาหากวาเรายงัไมไดรับอบรมบมนิสัย  ก็คอืยังเปนของทีไ่มสะอาด  ยังเปนของที่สกปรก  เปนจิตใจที่
เศราหมอง  เหมือนกนักับตนไมในปา  ซ่ึงมันเกิดมามนัก็เปนธรรมชาติ  ถาหากวามนุษยเราตองการจะเอามาทาํ
ประโยชนดกีวานั้น  ก็ตองมาดัดแปลง  สะสางธรรมชาติอันนี้ใหเปนของที่ใชได  เชน โตะนี ้  หรือบานเรือน



 49 

ของเรานั้น  เกิดจากเราสามารถเอาธรรมชาติมาทําเปนทีอ่ยูที่อาศัยเปลีย่นแปลงจากธรรมชาติอันนั้นมา  มนุษย
ชาตินี้ก็เหมือนกันตองมาปรับเปลี่ยนใหม  ในทางพุทธศาสนาเรียกวา พุทธศาสตร 
 พุทธศาสตร    คือความรูในทางพุทธศาสนา  สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความรูสึกของพวกเราทั้งหลาย  
ซ่ึงมันติดแนนอยูในอนัใดอนัหนึ่ง  เชน  เราเกิดมามีช่ือเสียงเรียงนามมาตั้งแตวนัเกดิ เชนวา  เรียกวาตน ตัวเรา 
ของเรา นี้สมมุติกันขึ้นมาวารางกายของเรา  จิตใจของเรา  ซ่ึงสมมุติช่ือขึ้นมาจากธรรมชาตินั่นเอง  พวกเรา
ทั้งหลายก็ตดิแนนอยูในตวัเรา  หรือในของของเรา  เปนอุปาทานโดยไมรูเนื้อรูตวั  เปนอยางนี ้  ในทางพุทธ
ศาสนานั้นทานสอนใหรูยิ่งเขาไปกวานั้นอกี  ทําจิตใจใหสงบใหรูยิ่งเขาไป  ยิ่งกวาธรรมชาติที่มันเปนอยู  จน
เปนเหตใุหไมยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนอันนี้พูดตามชาวโลกเราวาตวัวาตน  วาเราวาเขา  ทางพุทธศาสนานั้น
ทานเรียกวาตวัตนเราเขาไมม ี นี่คือมันแยงกัน  มันแยงกนัอยูอยางนี้ตัวเราหรือของเราซึ่งพวกเราเขาใจกันตั้งแต
เราเกิดมาจนรูเดียงสาจนเกิดเปนอุปาทานมาตลอดจนทุกวันนี ้ อันนี้ก็เปนเครื่องปกปดธรรมอันแทจริง  อันพวก
เราทั้งหลายไมรูเนื้อรูตัว  ฉะนั้นในทางพุทธศาสนาทานจึงใหมาอบรม 
 การอบรมในทางพุทธศาสนานั้น  เบื้องแรกทานวา  ใหเปนคนซื่อสัตยสุจริต  ตามบัญญัติทานเรียกวา
ใหพากันรักษา ศีล เปนเบื้องแรกเสียกอน นี่ขอประพฤติปฏิบัติจนเปนเหตุไมใหเกดิโทษไมใหเกดิทุกขทางกาย
และทางวาจาของเรา  อยางที่เราทั้งหลายอบรมกันอยู  ใหอายและกลวั ทั้งอายทั้งกลัว  อายตอความชั่วทั้งหลาย
อายตอความผดิทั้งหลาย  อายตอการกระทําบาปทั้งหลาย  รักษาตัวกลัวบาป  เมื่อจิตใจของเราพนจากความชั่ว
ทั้งหลาย  พนจากความผิดทัง้หลาย  ใจเราก็เยือกเยน็  ใจเราก็สบาย  ความสบายหรอืความสงบอันเกิดจากการ
ประพฤติปฏิบัติซ่ึงไมมีโทษ  นั่นก็เปน สมาธิ ขั้นหนึ่ง 
 ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทานตรัสวา  สพพปาปสส อกรณํ กุสลสสูปสมปทา  สจิตตปริ
โยทปน ํ เอตํ  พุทธานสาสนํ ทานวาเปนหวัใจของพุทธศาสนา 
 สพพปาสส อกรณํ  การไมทําบาปทางกาย  ทางวาจา คือ การไมทําผิดทําชั่ว  ทางกาย  ทางวาจา อันนี้
เปนตัวศาสนา เปนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาทัง้หลายหรือ เอตํ  พุทธานสาสนํ  
 กุสลสสูปสมปทา  เมื่อมาทําจิตของตนใหสงบระงับจากบาปแลว ก็เปนจิตที่มีกุศลเกดิขึ้นมา   เอตํ  พุ
ทธานสาสนํ  อันนี้ก็เปนคําสอนของทานหรือเปนหวัใจของพระพุทธศาสนาเหมือนกัน 
 สจิตตปริโยทปน ํ การมาทําจิตใจของตนใหผองใสขาวสะอาด  เอตํ  พุทธานสาสนํ  อันนี้เปนคําส่ังสอน
ของพระพุทธเจาหรือเปนหัวใจของพุทธศาสนาอีกประการหนึ่ง 
 ทั้งสามประการนี้เปนหวัใจพทุธศาสนา  ก็ประพฤติปฏิบัติอันนี ้  ซ่ึงมันมีอยูในตัวเราแลว  กายกม็ีอยู  
วาจาก็มีอยู  จติใจก็มีอยู  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาทานจึงใหปฏิบัติ ใหพิจารณาตัวในตัว  ในของตัว  ซ่ึง
มันมีอยู  ของทั้งหมดที่เราศกึษาเราเรียนกนันั้น  มันจะมารูความเปนจริงอยู ตัวของเรา  ไมไปรูอยูท่ีอ่ืน 
 เบื้องแรกก็รูจากการไดฟงที่เรียกวา  สุตมยปญญา  การไดฟงการไดยินอันนี้ก็เปนเหตใุหรู  เปนเหตใุห
เกิดปญญา  เชนวา สมมติวาวันนี้เราเพิ่งไดยินวาสีขาว  แตกอนนี้เราไมเคยไดยิน  ทีนี้เมื่อเรารูวาสีขาวมันเปน
เชนนี ้   เราก็คดิไปอีก  สีอ่ืนจะไมมหีรือ  หรือสีขาวจะแปรเปนสีอ่ืนจะไดหรือไม  เปนตน นี่เรียกวา  จินตามย
ปญญา  หรือวาเราคิดไป  ก็ไปคิดลองดูเอาสีดํามาปนในสีขาว  มันก็เกดิเปนสีอ่ืนขึ้นมาอีก  เปนสีเทาอยางนี้เปน
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ตน  การที่เราจะไดรูจักสีเทาตอไปนั้นกเ็พราะวาเราคิด  ปญญาเกิดจากการคิด  การวิพากษวิจารณ  เราเลยรู
สูงขึ้นไปกวาสีขาว  รูสีเทาเพิ่มขึ้นไปอีก  ปญญาเกิดจากสิ่งทั้งสองนี้ 
 นี้เปนปญญาที่เปนโลกียวิสัย  ซ่ึงชาวโลกียวิสัย  ซ่ึงชาวโลกพากันเรียนอยูท้ังเมืองไทย  จะไปเรียนนอก
มาก็ตาม  มันก็คงอยูในสตุมยปญญา  จินตามยปญญาเทานี้   อันนี้เปนโลกียวิสัย  พนทุกขไมได  พนทุกขไดยาก  
หรือพนไมไดเลยทีเดียว  เพราะเมื่อรูสีขาว   สีเทาแลว   ก็ไปยึดม่ัน  (อุปาทาน)  ในสีขาว  สีเทาอันนั้น  แลวจะ
ปลอยวางไมได เชนวา  เราเกิดอารมณขึน้มา  ไดยินเขาวาเราไมด ี  เรียกวา นินทา อดเสียใจไมได  อดนอยใจ
ไมได  เขาไปยึดมั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในอารมณอันนั้น  เปนเหตใุหทกุขเกิดขึ้นมาเพราะ อุปาทาน   นี้เรียกวา
การรูหรือการเห็นจากการไดฟง  มันจะพนทุกขไมได  หรือวาเขาสรรเสริญเรา   มันอดดีใจไมได  แลวก็เขาไป
ยึดมั่นถือมั่นในความดนีั้นอกี  ไมไดตามปรารถนาแลวกท็ุกขอีก    สุขแลวก็ทกุข  ทุกขแลวก็สุข  ดีแลวกช่ั็ว  ช่ัว
แลวก็ด ี  เปนตัววัฏฏะหมุนเวียนเปลี่ยนแปรไปไมจบ   อันนี้เปนโลกยีวิสัยเชน  ที่ปรากฏอยูในโลกทุกวันนี้
แหละ  พวกเราทั้งหลายก็เคยรูเคยเห็น  วิชาในโลกอันนี้เราเคยรูเคยเห็น  จะเรยีนไปถึงที่สุด  อะไรที่ไหนก็ตาม   
มันก็ยังทกุข  เอาทุกขออกจากตัวไมได  นั่นเปนปญญาโลกีย  ละทุกขไมได  ไมพนจากทุกข  ความร่ํารวยเศรษฐี
หรือมหาเศรษฐีที่อยูในโลกนี้   มันก็ไมพนจากความทุกข  เพราะมันเปนโลกียวสัิย  ปญญาทั้งสองประการนี้
ทานยกใหโลกปกครองกันอยูในโลก  วุนวายกันอยูในโลก   ไมมีทางจบ  ถึงแมจะจนมนัก็ทุกข  ถึงแมจะรวย
แลวมันก็ยังทกุขอยูอีก  ไมพนไปจากทุกข 
 ปญญาโลกุตตระที่จะเกิดขึ้นมาตอไป   เปนความรูของพทุธศาสนา  ซ่ึงเปนโลกุตตระ  พนจากทุกข พน
จากวัฏฏสงสาร  อันนี้ทานพูดถึงการอบรมจิตใจ  (ภาวนา)  ไมตองอาศัยการฟง  ไมตองอาศัยการคิด  ถึงฟง
มาแลวกด็ ี  ถึงคิดมาแลวกด็ ี  เมื่อภาวนาทิง้มัน  ทิ้งการฟงไว  ทิ้งการคิดเสีย  เก็บไวในตู  แตมาทําจิต(ภาวนา)  
อยางที่พวกเรามาฝกกันอยูทกุวันนี ้  หรือเรียกวาทํากรรมฐานที่โบราณาจารยทั้งหลายทานแยกประเภทสวนแหง
การกระทํา  แยกขอประพฤติปฏิบัติ  เรียกวา  สมถกรรมฐาน  และวิปสสนากรรมฐาน 
 สมถวิปสสนาเปนแนวทางทีใ่หพวกเราทั้งหลายปฏิบัติใหเปนโลกุตตรจิต  ใหพนจากวัฏฏสงสาร เชน
วา เรานั่ง ไมตองฟงและไมตองคิด  ตัดการฟง  ตัดการคิดออก  และยกสวนใดสวนหนึ่งขึ้นพจิารณา เชน เกสา 
โลมา นขา ทันตา ตโจ หรือเรายกอานาปานสติ คือ หายใจเขานึกวา พุท หายใจออกนึกวา โธ ในเวลาที่เราทํา
กรรมฐานอยูนัน้  ในเวลาที่เรากําหนดลมอยูนั้น  ทานไมใหสงจิตไปทางอื่น  ใหกําหนดรูลมหายใจเขาออกอยาง
เดียว   ออกไปแลวเขามาเขามาแลวก็ออกไป  ไมตองอยากรูอะไรมาก ไมตองอยากเห็นอะไรตอไป  ใหจิตของ
เรารูเฉพาะลมที่มันเขาหรือมนัออก เรียกวาการกําหนดลม เปน อานาปานสติ  การกําหนดลมนี้บางคนกําหนด
ไมไดการกําหนดลมเราจะตองเอาสภาวะที่มันเปนอยุ  หายใจเขา  ยาวหายใจออก ส้ัน  เทาไร  อันนั้นไมเปน
ประมาณ  เปนประมาณทีว่า  มันสบายอยางไร  หายใจแรงหรือมันคอย  หรือมันยาว  หรือมันสั้น  เราจะตอง
ทดลองหายใจดู มันถูกจริตที่ตรงไหน  มันสบายอยางไร  ลมไมขัดของ  จะกําหนดลมก็สบาย  สะดวก  
ตัวอยางเชน  เราฝกเย็บผาดวยจกัร  เราก็ควรเอาจักรมาลองเอาเทาเราถีบจักรเขา  ถีบจักรเปลายังไมตองเย็บผา  
ใหมันชํานาญเสียกอน  เมื่อเทาเราชํานาญพอสมควรแลวคอยเอาผามาใส   เย็บไปพิจารณาไป การกําหนดลม
หายใจนี้เหมือนกัน  ก็หายใจเบาๆเสียกอน ไมตองกําหนดอะไร  มันยาวมั้นสัน้ มันหยาบ  มันละเอียด มันสบาย
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อยางไร  อันนัน้เปนจริตของเรา  ความพอดีของมันนั้น  ไมยาว  ไมส้ัน  พอดี  เรากําหนดเอาอนันัน้เปนประมาณ  
นี้เรียกวาใหกรรมฐานถูกจริต  แลวคอยๆ  ปลอยลมออกไป  แลวก็สูดลมเขามา  เราจะกําหนดวา  เมื่อลมเขามา  
ตนลมอยูปลายจมูก  กลางลมอยูหทัย ปลายลมอยูสะดอื  เมื่อเราหายใจออกตนลมอยูสะดือ  กลางลมอยูหทัย  
ปลายลมอยูจมกู  ใหเรากําหนดอยางนี้เสียกอน  แลวก็สูดลมเขา  ผานปลายจมูก  หทัย  สะดือ  เมื่อออกตั้งตน
สะดือ  หทยั ปลายจมูก  เปนตน  ทําอยูแตอยางนี้แหละไมตองสนใจอื่น 
 เมื่อเวลาเราทํา  (สมถ)  กรรมฐาน  คือกําหนดลม  ไมตองพิจารณาอะไร  เอาสติประคองจิตของเรา  ให
รูตามลมเขาออกเทานั้น  ไมตองสนใจอยางอื่น  ไมตองพิจารณาอยางอื่น  ลมก็สบายไมขัดของลมเขาก็สบาย ลม
ออกก็สบาย  เอาความรูสึกที่เรียกวา สติ สติตามลมสวนสัมปชัญญะก็รูอยูวาสติเราตามลม  ขณะที่เรากําลังทําอยู
นั้น  มีสติแลวก็มีลม  มีสติตามลม  เราจะมองดูในที่อันนั้น  เราจะรูลม เห็นลมวามนัยาวสัน้ประการใด  เห็นลม
และมีสติอยูวาเรารูลม   แลวก็เห็นจิตของเราตามลม  เห็นทั้งลม  เห็นทั้งสติ เห็นทั้งจิต 3 ประการรวมกันหายใจ
เขาก็รวม  หายใจออกก็รวม  รูสึกอยางนี ้ มันจะเปนอะไรบางตอไป  อยาคิดไป  มันจะมีอะไรบางตอไป  อยาคิด
ไป  ทําอยางนี้มันจะด ี จะเปนอยางไรตอไป  ไมตองคิดเรียกวากําหนดลมเขาออกสบายเมื่อหากวาจิตของเรา
กําหนดอารมณกับลมหายใจถูกแลว   มันจะไมขดของ  ลมก็ไมขัดของ  ผูรูก็ไมขัดของทุกอยางทุกสวนไม
ขัดของ  เราเพยีงแตรูอันเดียวเทานัน้แหละ คือรูแตเพียงลมหายใจเขาออก  คือกําหนดรูวา ตนลมคือจมูก  กลาง
ลมคือหทัยปลายลมคือสะดือ  เมื่อลมมันถอนออกมา ตนลมอยูสะดือ  กลางลมอยูหทัย  ปลายลมอยูจมูก 3 
ประการนี ้ เรานั่งพิจารณากําหนดรูอยูเชนนั้น  ใหมันรูทั้ง 3 นี้เสมอ  เรียกวาเรามีสติเต็มที่ของเรา  มีผูรูควบคุม
สติอันนั้นอยูเต็มที่เชนนี้เรียกวาเราทํา (สมถ) กรรมฐาน จนกวาจิตเรามนัสงบ 
 เมื่อจิตเราสงบ  กายมันก็เบา  ใจมันก็เบา  ลมมันก็ละเอยีด  เมื่อเรามีลมอันละเอียดแลว  ก็ไมตองตามลม  
เพราะการตามลมเขาไป  มันเปนอารมณหยาบ  เมื่อไมอยากจะตามเสียแลว  เอาสติกําหนดที่ปลายจมูกของเรานี ้ 
พอแตรูวามนัเขา พอแตรูวามันออก  เทานี้ก็พอแลว จิตสบาย  กายก็เบา  ใจสงบ  ลมก็ละเอียด  อันนี้จิตเปน
สมาธิ  รูตามลมอยางเดยีว   เมื่อมันละเอียดเต็มที่เขาไปนัน้  มันจะเกิดความละเอยีดขึน้มาในใจเราอกี   ลมที่เรา
กําหนดอยูนี้มนัจะหายไป  มันจะไมมีลมที่จริงมันมีอยูหรอกแตมนัละเอียดที่สุดจนกําหนดไมได  ก็เลยเกิดเปน
คนไมมีลม  นั่งเฉยๆ  อยูนึกวาไมมีลม  ตอนนี้พระโยคาวจรเจามกัจะเอาอะไรเปนอารมณตอไปอกี  เราจะตอง
เอาความรูสึกวาลมไมมีนั่นแหละเปนอารมณตอไป  ไมเปนโทษ  ไมเปนอันตราย  เราทําจิตของเราใหรูวาไมมี
ลมเขาไป  ถึงกาลถึงเวลาแลวเปนเอง  อันนี้ไมตองกลัว  ไมตองสะดุง  จะเปนอยางไรก็ตาม  ก็รู รูใจของเราที่มัน
เปนอยางไร  กําหนดจิตเขาไปวารูอยางไร  จะไมมีอันตรายแตอยางใดอันนีเ้ปนอารมณของการกระทําจิตให
สงบ (สมถะ)  เบื้องแรก 
 พูดถึงความสงบ (สมถะ)  พอมันสงบแลวก็มีสวนที่มันไมสงบมาปะปนเขา  เชนวา  เราเพิ่งมาฝกจิต
ของเราเดือนหนึ่ง 10 วัน 5 วัน โดยมากมันก็ยังไมสงบ  ถามันไมสงบนัน้  ไมตองนอยใจ  มันเปนเรื่องธรรมดา
ของมัน เร่ืองจิตอันนี้มันจะอยูนิ่งๆ  ในที่ของมันไมไดหรอก  บางทีมันมีอาการคิดอยางโนนคิดอยางนี้   ในขณะ
อยูในที่สงบอนันั้นแหละ  บางคนก็จิตไมสงบ  จิตฟุงซาน  ใจก็ไมสบาย  ใจเขาก็ไมดี เพราะวาจิตไมสงบ  อันนี้
เราพิจารณาดวยปญญาของเรา เร่ืองไมสงบอันนั้นเพราะเราไมรูตามความเปนจริงของมันเทานั้นเอง   ถาเรารู
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ตามความเปนจริงของมันแลว   อันนั้นสักแตวาอาการของจิต  จริงๆ แลวจิตมนัไมฟุงไปอยางนัน้  เชนวา  เรารู
ความคิดแลววา  บัดนี้เราคิดอิจฉาคน  นี้เปนอาการของจิต  แตเปนของไมจริง  มันไมเปนความจริงเรียกอาการ
ของจิต  มันมตีลอดเวลา  ถาหากวาคนไมรูตามความเปนจริงของมันแลว  ก็นอยใจวาจิตเราไมอยูนิง่   จิตเราไม
สงบ  อันนี้เราตองใชการพิจารณาอีกทีหนึง่ใหมันเขาใจ  เร่ืองของจิตนัน้นะ  มันเปนเรื่องของอาการของมัน  แต
ที่สําคัญคือ  มันรู  รูดีมันก็รู  รูช่ัวมันก็รู  รูสงบมันก็รู  รูไมสงบมันก็รู  อันนี้คือตัวรู  พระพุทธเจาของเราทานให
ตามรู   ตามดจิูตของเรา 
 จิตนั้นคืออะไร   จิตนัน้อยูที่ไหน ทกุคนที่นั่งอยูที่นี่เราก็คงรูตัวของเรา  ความรูที่มนัรูนี่มันรูอยูทีไ่หน  
จิตนี้ก็เหมือนกัน  จิตนี้คืออะไรมันเปนธรรมชาติ  หรือเปนสัญชาตญาณอันหนึ่งที่มนัมีอยู  อยางที่เราไดยนิอยู
เดี๋ยวนี้แหละ  มันมีความรูอยู  ความรูนี้มันอยูที่ไหน   ในจิตนั้นมันเปนอยางไร  ทั้งความรูก็ดี  ทั้งจติก็ดี  เปนแต
ความรูสึก   ผูที่รูสึกดีช่ัว  เปนสักแตวาความรูสึก  รูสึกดีหรือช่ัว  รูสึกผิดหรือถูก  คนที่รูสึกนัน่แหละเปนคน
รูสึก  ตัวรูสึกมันคืออะไร  มันก็ไมคืออะไร  ถาพูดตามสวนแลวมนัเปนอยูอยางนี ้  ถามันรูสึกผิดไปก็ไปทําผิด  
มันรูสึกถูกก็ไปทําถูก  ฉะนัน้ทานจึงใหเกดิความรูสึกขึน้มา  เร่ืองจติของเรานั้นมันเปนอาการของจิต   เร่ืองมัน
คิดมันคิดไปทัว่  แตผูรูคือปญญาของเราตามรู ตามรูอันนั้นตามเปนจริง  
 ถาเราเห็นอารมณตามเปนจริงของเราแลว  มันก็เปลี่ยนไปอีกประเภทหนึ่ง  (วิปสสนากรรมฐาน)  เชน
วา  เราไดยนิวารถทับคนตายเปนตน  เราก็เฉยๆ  ความรูชนิดนี้มันก็ม ี  แตมันรูไมเห็น รูไมจริง  รูดวยสัญญา 
(ความจาํ)  ขนาดนี้มันรูอยางนี้  ทีนี้ถาหากวาเดินไปดซิูรถมันทับคนตายที่ไหน  ไปเห็นรางกายคนนั้นมันเละ
หมดแลว  อันความรูคร้ังที่สองนี้มันดีขึ้นเพราะมันไปเห็น  เห็นอวยัวะที่ถูกรถทับ  มันเกิดสลดเกิดสังเวช  
ความรูที่เห็นดวยตามนัมีราคายิ่งกวาเขาวา  เมื่อเราไปเหน็ทุกสิ่งอันนี ้ มันเปนอนจิจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ไมแนไม
นอน  ในรางกายนีไ้มเปนแกนเปนสาร  ไมสดไมสวย ความรูสึกนึกคิดมันคนในเวลานั้นมนัก็เกดิปญญา  
(วิปสสนา)  เปนเหตุใหถอนอุปาทาน (ความยึดมั่นถือมั่น)  ออกได  เรียกวาความรูสึกอันนี้มันสงูขึ้น  สูงขึ้นๆ  
ตองพิจารณาเชนนี ้
 การทํากรรมฐาน  ถาไมรูจักแลวก็จะลําบาก  บางคนกไ็มเคยทําเมื่อมาทําวันสองวนัสามวัน  มันก็ไม
สงบ  มันก็เลยนึกวา  เราทําไมได เราตองคิดวา เมื่อเราเกิดมาเคยถูกสอนหรือยัง  เราเคยทําความสงบหรือเปลา  
เราปลอยมานานแลว  ไมเคยฝกเคยหัดมนั มาฝกมันชั่วระยะหนึ่งอยากใหมนัสงบ  เปนเรื่องอนัตัวเราทาน
ทั้งหลายจะหลดุพน  ตองอดทนการอดทนเปนแมบทของการประพฤต ิ 
 ใหเห็นกาย  ใหเห็นใจ  เม่ือรูจักธรรมตามความเปนจริงแลวนั่น  ความที่เรายึดม่ันถอืม่ัน (อุปาทาน)  แต 
กอนๆ มันจึงจะผานออก  เห็นตามความเปนจริงของมนั  อุปาทานมัน่หมายในความดีความชั่วท้ังหลายมันจะ
คลายออก   คลายออก  เห็นวามามันเปนอนิจจัง เปนทุกขัง  เปนอนตัตา  เปนของไมแนไมนอน  ที่มันเกิดมใีจ
จิตของเราทุกวันนีน้ั้น  ลองดูซิ  ความรักมันแนไหม  ความเกลียดมันแนไหม  มันกไ็มแน  ความสุขมันแนไหม  
มันก็ไมแน  ความทุกขมันแนไหม  มันก็ไมแน  ความสุขมันแนไหม มันก็ไมแน   ความทุกขมันแนไหม  มันก็
ไมแน  อันไมแนนั้นเรียกวาของไมจริงเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เมื่ออันนี้มันไมจริง ของจรงิมันอยูท่ีไหน 
ของจริงอยูท่ีมันเปนอยูอยางนั้นมันไมเท่ียงอยูอยางนัน้เปนทุกขอยูอยางนัน้  มันจริงแตสักวามนัเปนของมันอยู
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อยางนัน้  อันนี้คือความจริง  ความจริงอยูตรงที่มันไมจริง  อันความเที่ยงอยูตรงที่มันไมเท่ียง  เหมือนกนักบั
ของสกปรกมันเกิดมีขึน้  ความสะอาดอยูตรงไหน  มันอยูตรงที่สกปรกนั่นแหละ  เอาสกปรกออกก็เหน็ความ
สะอาดฉันใด จิตใจของเรานีก้็เหมือนกันฉนันั้น 
 การประพฤตปิฏิบัตินี้  บางคนปญญามันนอย  บางคนปญญามันมาก  ไมทันกนั ไมเห็นเหมือนกัน  
อยางเราจะไปพบวัตถุอันหนึ่ง 2 คน หรือ 3 คน ไปพบแกวใบหนึ่ง บางคนก็เหน็วามนัสวย  บางคนจะเห็นวามัน
ไมสวย  บางคนจะเห็นวามนัโตไป   บางคนจะเห็นวามันเล็กไป  นี่ทั้งๆ  ที่แกวใบเดียวกันนั่นเอง  ทําไมไม
เหมือนกนั  แกวใบนั้นมันเหมือนของมันอยู  แตความเห็นของเรามันไมเหมือนกัน  มันเปนเชนนี ้  ฉะนั้นมันจึง
ไมเหมือนกันอยูที่ตรงนี ้   การประพฤติปฏิบัติทางพุทธศาสนานี้ก็เหมอืนกัน  พระพทุธเจาทานสอน  อยาใหมัน
ชา  อยาใหมันเร็ว  ทําจิตใจใหพอดี  การประพฤติปฏิบัตินี่ไมตองเดือดรอน  ถามันเดอืดรอนเราก็ตองพิจารณา  
เชนวาเราจะปลูกตนไมตนหนึ่งขึ้นมา  ตนไมที่จะปลูกนัน้ก็มีอยู  ก็ขุดหลุม  ก็ปลูก  เอาตนไมมาวางลงหลุมนั้นก็
เปนหนาที่ของเรา    จะมูนดิน  จะใหปุย  จะใหน้ําจะรกัษาแมลงตางๆ  ก็เปนเรื่องของเรา  เปนหนาที่ของเรา  
คนจะทําสวนตองทําอยางนี ้ ทีนี้เรื่องตนไมมันจะโตเรว็โตชาของมันนั้นนะ  มันไมใชเร่ืองของเรา  มันเปนเรื่อง
ของตนไม  ถาเราไมรูจักหนาที่การงานของตัวแลว   มันก็ไปทํางานหนาที่ของตนไม  มันก็ทุกข  ไมทํางาน
หนาที่ของเรา  หนาที่ของเราก็ใหปุยมันไป  ใหน้ํามันไป  รักษาแมลงไมไป  เทานี ้  สวนตนไมจะโตเร็วโตชา  
เปนเรื่องของตนไม  ถาเรารูจักหนาที่การงานของเราเชนนี้  ภาวนา (ฝกจิต)  ก็สบาย  ถาเราคิดเชนนี้การปฏิบัติ
ของเราก็สบาย  งาย สะดวก  ไมดิ้นรนกระวนกระวาย 
 นั่งมันก็สงบกด็ูความสงบไป  ที่มันไมสงบก็ดูความไมสงบไปที่มันสงบนั้น มันก็เปนเรื่องของจิต มัน
เปนอยางนัน้ ที่มันไมสงบ มันก็เปนเรื่องของมันอยางนัน้ ไมไดเปนอยางอื่น มันสงบแลว มันก็สงบไป ถาไม
สงบก็ไมสงบไป เราจะไปทุกขเพราะมันไมสงบไมได เราจะไปดีใจเพราะจิตสงบมันก็ไมถูก เราจะไปเสยีใจ
เพราะจิตมนัไมสงบก็ไมถูกเหมือนกนั เราจะไปทกุขกับตนไมไดหรือ ไปทุกขกับแดดไดหรือ ไปทกุขกับฝนได
หรือ ไปทุกขกับอยางอื่นไดหรือ มันเปฯเรื่องของมันอยูอยางนั้น ถาเราเขาใจเชนนีแ้ลว การภาวนาของพระ
โยคาวจรนัน้กส็บายแลว เดนิทางเรื่อยๆไป ปฏิบัติไป ทําธุระหนาทีข่องเราไป เวลาพอสมควรเราก็ทําของเราไป 
สวนมันจะไดจะถึงหรือมันสงบนั้น ก็เปนวาสนาบารมขีองเรา เหมือนกันชาวสวนปลูกตนไม หนาที่ของเราใส
ปุยก็ใสมันไป รดน้ําก็รดมันไป รักษาแมลงก็รักษามันไป เร่ืองตนไมจะโตเร็วโตชาไมใชเร่ืองของเรา เปนเรื่อง
ของตนไม ละปลอยทั้งสองอยางนี ้ รูจักหนาที่ของเรา รูจักหนาที่ของตนไม มันถึงเปนชาวสวนทีม่ีความสดชื่น
ดีฉันใด ผูมีปญญา ผูที่ภาวนาในพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกันฉันนั้น พอจิตคิดเชนนี ้ความพอดีมันตั้งขึ้นมาเอง พอ
ความพอดีมันตั้งขึ้นมาก็เลยเปนปฏิปทา ปฏิปทาที่พอดีเกิดขึน้มา ความเหมาะสมมันก็เกิดขึ้นมา อารมณ
เหมาะสมมันเกิดขึ้นมา ความรูสึกนึกคิดเกดิขึ้นมาแลว มันเปนสิ่งที่เหมาะสมแลวเปนสัมมาปฏิปทา ปฏิบัติไม
หยอน ปฏิบัติไมตึง ปฏิบัติไมเร็ว ปฏิบัติไมชา จิตใจปลอยไปตามสภาวะของมนั อันนั้นคือภาวนาสงบแลว 
สบายแลว 

ความรูสึกนึกคิดของเราไปมีอุปาทานมัน่หมายมันขึ้นเมื่อไร มันก็เปนทุกขเม่ือนัน้ ฉะนั้น ในการ
ประพฤติปฏิบตัิทานจึงใหปลอยวาง  เชนวา  เราอยูดวยกันหลายๆคนนี้นะ  ตางบาน  ตางตระกลู  ตางตําบล  
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ตางจังหวัด  ที่มารวมๆ กันนี ้  ถาเรารูคนในนีใ้นศาลานี้ใหสบายแลว  ภาวนาเราก็สบาย  เร่ืองคนนี้ก็ใหคนนี้  
เร่ืองคนนั้นกใ็หคนนั้น  ใหคนละคนละคนเรื่อยๆไป  เราก็สบาย  เร่ืองทุกสิ่งทุกอยางก็ปลอยไป  ไมตองไป
วิพากษวจิัยเร่ืองคนอื่น  ไมตองไปวิพากษวิจยัเร่ืองนอกกายนอกใจเราแลว  มันก็เกิดความสงบ  เกิดความสบาย
ขึ้นมา  เพราะความรูตามเปนจริงเกิดขึน้มา 

เราตองการธรรมไปทําไม  ตองการธรรมไปเพื่อรูตามความเปนจริงเทานั้นเอง  ถึงแมมันจะจน  ถึงแม
มันจะรวย  ถึงแมมันจะเปนโรค ถึงแมมันจะปราศจากโรค  จิตใจก็อยูอยางนัน้เอง  เชนวาวนัหนึง่ตัวเรามันไม
สบายขึ้นมา  จะเหน็ชัดในจิตของเราวา  มันก็นึกกลัวตาย กลัวมันจะไมหาย  ใจก็ไมสบายเกิดขึน้มาแลว   ความ
ไมสบายเกิดขึน้มาแลว  คือไมอยากจะตาย  อยากใหมนัหาย  อันนี้เห็นแงเดียว  ตามธรรมชาติของมันแลว  ถา
มันเกิดปวยข้ึนมา  เกิดอาพาธขึ้นมาเราก็รูวาเปนก็เปน  ตายก็ตาย  หายก็หาย  ไมหายก็ไมหาย  ถาเราคิดไดเชนนี้
มันเปนธรรม  เอาทั้งสองอยางนั่นแหละ  หายกเ็อามัน  ไมหายก็เอามนัเปนก็เอามนั  ตายก็เอามัน  อันนี้ถูก  แต
วามันจะมีสักกี่คน  นั่งฟงธรรมอยูนี่มีกี่คนปวยมาแลว  ตายก็ตาย  หายก็หาย  มีกี่คนก็ไมรู  ที่มันอยากจะหาย  
ไมอยากจะตาย  อันนี้มันคดิผิด  เพราะมันกลัว  เพราะมันไมเหน็ธรรม มันจึงทุกข  ถาเห็นสังขารรางกายแลว  
ไมวามันละ  หายก็หาย  ตายก็ตาย  เอาทั้งสองอยาง  ไมเอามันก็ตองไดอะไรสักอยางจนได 

เมื่อเรารูจักธรรมเชนนี ้  รูจักสังขารเชนนี ้  เราก็พิจารณาตามสังขารวามันเปนอยางนัน้  นี่กรรมฐานมัน
ตั้งขึ้นมาแลว  มันพนทุกขอยางนี้เอง   ไมใชวามันไมตาย  ไมใชวามนัไมเจ็บ ไมใชวามันไมไขอันเรือ่งเจ็บเรื่อง
ไขมันเรื่องของสังขาร  เปนไปตามเรื่องของมัน  ถึงคราวมันจะตาย  ไมอยากตายเทาไร  มันก็ตาย  ถึงคราวมันจะ
หายไมอยากจะใหหาย  มันก็หาย  อันนี้มนัไมใชธุระหนาที่ของเราแลว  มันเปนธุระหนาที่ของสังขาร  ถาเรา
ภาวนาเหน็เชนนี ้ จิตมีอารมณเหน็เชนนีทุ้กขณะ  จิตกป็ลอยวางสบาย 

การภาวนานั้นไมใชวานั่งหลบัตาภาวนาอยางเดียว  การภาวนานัน้ตลอดเวลา  การยืน  การเดิน  
การนั่ง  การนอน  ใหมีสติประคับประคองอยูเสมอเลยทีเดียว 

บัดนี้มีความทกุขเกิดขึ้นมาแลว   ก็ทวนดซิู  อันนี้มันก็ไมแนนอนหรอก  เร่ืองมันไมจริงทั้งนั้นนะ  เรา
ตองเตือนอยูเชนนี ้   เมื่อมนัมีสุขเกิดขึ้นมาแลว  สุขนี้มันก็ไมแนเหมือนกันนัน่แหละ  เคยสุขมาแลวมันก็เปน
อยางนั้นแหละ  เดี๋ยวมันก็ทกุข   เดี๋ยวมนัก็สุข  เปนของไมแนนอนทั้งนั้น   ถาเราเห็นอารมณเมื่อใด  ถูกอารมณ
ขึ้นมาเมื่อใด มันจะดีใจ  เราก็ตองบอกมนั  เตือนมัน  วาความดใีจมันก็ไมแนนอนหรอก  เปนแตความไมจริง
ทั้งนั้นแหละ  มันหลอกลวงทั้งนั้น  เมื่อความทุกขเกิดขึน้มา  ก็มันไมแนนอน  เปนสิ่งที่หลอกลวงทั้งนั้นแหละ  
เปนความรูสึกเทานั้นแหละ ความเปนจริงแลว  ความสุขหรือความทกุขนั้นไมม ี  มันมีแตความรูสึก  รูสึกวาสุข  
รูสึกวาทุกข  ถามีความชอบใจก็รูสึกวาสุข   ไมชอบใจก็รูสึกวาทุกข  ตัวสุขตัวทุกขจริงๆ  มันไมมี  มันเปน
เพียงแตความรูสึก  ถาเราคิดไดเชนนี ้  เราก็เห็นของปลอมตลอดเวลา  รูจักอารมณ  อารมณอันนีก้็ไมตองวาไป
สอบอารมณ  การภาวนาไมตองไปสอบอารมณ   เม่ือเรามีสติตลอดเวลาทุกวันทุกนาที  มันจะรูจักอารมณ  เม่ือ
เราทําผูรูใหตืน่อยูเสมอแลว  มันจะเห็นสุขหรือทุกข  ชอบไมชอบ  จะเห็นอยูตลอดเวลา  มันจะทวนลงไปทีเดียว
วามันไมแน  สุขเกิดขึ้นมาอนันี้ก็ไมแนนอนเหมือนกัน  อยาไปหมายมั่นมันเลย  ทุกขเกิดขึ้นมาเราก็วาเลยวา  
อันนี้มันกไ็มแนเหมือนกันนะ  มันแนอยูตรงไหนเลา  มันแนอยูตรงท่ีมันแมแน  มันเปนอยูอยางนั้นเอง  อันนี้
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เปนเหตุใหสุขทุกขและอารมณท้ังหลายเหลานี้ไมมีกําลงั  เสื่อม  เม่ือสิ่งท้ังหลายนี้มันเสื่อมไป  อุปาทาน (ความ
ยึดม่ัน)  ของเราก็นอย  ก็ปลอยวาง  นี่เปนเรื่องของธรรมชาติ  เร่ืองของธรรมดาเชนนี ้

ฉะนั้นจติใจของเรา  มันจะไดมาก็เปนเรื่องธรรมดาของมัน  มันจะเสียหายไปก็เปนเรื่องของมัน   มันจะ
สุขก็เปนเรื่องของมัน  มันจะทุกขก็เปนเรือ่งของมัน เร่ืองของสังขารมนัเปนอยูอยางนั้น   อันนี้เปนสักแตวาเรา
รูสึกเทานั้น  อ่ืนนั้นกไ็มม ี ฉะนั้นทานจึงสอนใหโปนยิโก  คือใหนอมเขามาใสตัว  อยานอมออกไป  นอมเขามา
ใหเห็นดวยตวัของเรานี้  ทางที่ดีสําหรับคนที่อานที่ศึกษามามากแลวจะมาอยูมาภาวนาเพียงสองสปัดาหเทานีน้ะ  
อาตมาเห็นวาไมตองดูตองอาน  หนังสือเอาเขาตูเสีย  ถึงเวลาเราทํากรรมฐาน  นั่งสมาธิของเรา  เราก็ทําไป  อา
นาปานสติทําไปเรื่อยๆ  ขณะที่เราเดินจงกรมเราก็เดนิ  ใหรูจิตของเราเทานั้นแหละ  รักษาจิตของเรา  บางที
ความหวาด  ความสะดุงมนัเกิดขึ้นมา   เราก็ทวนมนัอีก  อันนี้เปนของไมแนนอน  เรื่องความกลาหาญเกิดขึ้นมา  
อันนี้มันกไ็มแนนอนเหมือนกัน  ไมแนทัง้หมดนัน่แหละ  ไมรูจะจับอะไร  นี่ทําปญญาใหเกิดเลยทีเดยีว  ทํา
ปญญาใหเกิด  ไมใชรูตามสัญญา (ความจาํ)  รูจิตของเราที่มันคิดมันนกึอยูนี ้  มันคิดนึกทั้งหมดเกดิขึ้นมาในใจ
ของเรานี้แหละ  จะดหีรือช่ัว  จะถูกหรือผิด  รับรูมันไว  อยาไปหมายมั่นมันเออ…..ทุกขมันก็เทานั้นแหละ     
สุขมันก็เทานัน้แหละ  มันเปนของหลอกลวงทั้งนั้นแหละ  เรายืนตัวอยูเชนนีเ้ลย    ยืนตวัอยูเสมอเชนนี้ไมวิ่งไป
กับมัน  ไมวิ่งกับสุข  ไมวิ่งกับทุกข  รูอยู  รูแลวกว็าง   อันนี้ปญญาจะเกิด  ทวนจิตเขาไปเรื่อยๆ 

เวลาเรามีไมมาก  เรามาฝกจติก็ตองดูจิต  ดูอาการของจติ  ลองดูจิต  ใหเห็นจิตเรา  อยาไปยดึมั่นถือมั่น 
ถือมั่นก็เห็นสขุเปนของจริงสุขเปนเรา  สุขเปนของเรา  ทุกขเปนเรา    ทุกขเปนของเรา  มันคิดเชนนี้  แตความ
เปนจริงนี ้ สุขสักแตวาสุข  ไมใชเราไมใชเขา  ไมใชสัตวบุคคล  ตัวตนเราเขา ทุกขนี้กไ็มใชเราไมใชเขา  ตัวคน
ที่รูทุกขหรือสุขนี้ก็ไมใชเราไมใชเขา    ถาเราเห็นเชนนี้ก็ไมมีอะไรจะเกาะ  เกิดสขุขึ้นมา  สุขก็เกาะเราไมได   
เกิดทุกขขึ้นมา  ทุกขก็เกาะเราไมได  ทําไมไมได  เพราะวามันไมแน เปนของปลอมทั้งนั้น  เปนของไมแนนอน   
ถาเราคิดเชนนี ้  จะภาวนาไดเร็ว   จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปจะมา  ทุกอยางจิตกําหนดอยูเสมอ  ใหรูมี
อารมณมันเขามา  ตาเห็นรูป  หูไดยินเสียง  จมูกดมกล่ิน  ล้ินลิ้มรส  อะไรตางๆนี ้  มันจะเกิดความชอบไมชอบ
ขึ้นมาทันทีมันจะเกิดสุขเกิดทุกขขึ้นมาทนัที  อันนี้เราเรียกวาอานดูจิต  มันจะเห็นจิต  เพราะมันเกิดจากจิตดวง
เดียวเทานี้   มันจะใหสุขมันใหทุกข   ทุกอยางเกิดจากจิต  ถาเราตามดูจิตของเราอยูเชนนี้มันจะเห็นกิเลส  มันจะ
เห็นจิตของเราสม่ําเสมอเลยทีเดียว  อันนี้แหละคือการภาวนา 

บางคนเมื่อมาภาวนา  ตอนเย็นกน็ั่งสมาธิ  เดินจงกรม  กน็ึกวาเขาไดภาวนาแลว  ยังไมใชเทานี้    ความ
เปนจริงการภาวนาคือสติติดตอกัน  ใหเปนวงกลม  ตลอดเวลาใหมีสติอยูสม่ําเสมอ  ใหรูใหเหน็ใหเห็นอาการที่
มันเกิดขึน้มาในจิตของเรา  เห็นเกดิขึ้นมาอยาไปยดึมั่น  อยาไปหมายมั่น  ปลอยมัน   วางมันไวเชนนี้   ปฏิบัติ
เชนนี้  เรว็  เรว็มากมีแตเหน็อารมณเทานั้นแหละ  อารมณที่ชอบ  อารมณที่ไมชอบ  ทุกวนั  นี้เราทุกคนนะไม
รูจักกิเลสตัณหา  มีคนๆเดียวนั่นละที่มันหลอดตัวอยูวันยงัค่ํา  ดูซิ  เราเกิดมามีอะไรไหม  ก็คนๆ เดยีวนัน่ แหละ
มันมาใหเราหวัเราะอยูที่นี่  รองไหอยูที่นี่  โศกเศราอยูทีน่ี่   วุนวายอยูนี่แหละ  มันกค็ือคนๆ เดียวกัน  ถาเราไม
พิจารณา  ไมตามดูแลว   ยิ่งไมรูจักมัน  มนัก็เกดิทุกขอยูตลอดเวลา  ไดมาก็เคยเสียอยู  เสียแลวก็เคยไดมาอยู  ก็
พลอยสุขกับมัน  ทุกขกับมนั  ยึดมัน่หมายมั่นกับมนัตลอดเวลาอยูเชนนี้  เพราะไมดูมัน  ไมพจิารณา  ของ
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ทั้งหลายนี้ไมไดอยูที่อ่ืน  มันอยูที่ตัวเรา  ถาเราพิจารณาทีต่ัวเราอยูเชนนี ้  เราจะไดฟงธรรมของพระพุทธเจาของ
เรา 

ตนไมทุกตนเปรียบเหมือนมนุษย  กอนหินทุกกอนเปรียบเหมือนมนุษย  สัตวทุกสัตวในปาในทุงก็ด ี 
มันก็เหมือนกบัเราไมแปลกกับเรา  มีสภาวะอันนี้อันเดียวกัน   มีความเกิดขึ้นเปนเบือ้งตนแลวก็มแีความแปรใน
ทามกลาง  แลวก็มีความดบัไปในที่สุด  เหมือนกนัทั้งนั้น  ฉะนั้นเราไมควรยึดมัน่   หรือถือมั่นอะไรทั้งหลาย  
แตวาเราตองใชมันอยู  เชน  กระตกิน้ําใบนี้  เขาเรียกวากระตกิ  เราก็เรียกวากระติกกับเขา  เพราะวาเราจะมี
ความเกีย่วของกับกระตกิน้ําอยูตลอดเวลา  เขาเรียกกระติกกเ็รียกกับเขา   เขาเรียกกระโถนก็เรียกกับเขา  เขา
เรียกจานก็เรียกกับเขา    เขาเรียกถวยก็เรียกกับเขา  แตเราไมติดอยูกับถวย   ไมติดอยูกับจาน  ไมติดอยูกับ
กระโถน  ไมยึดมั่นถือมั่นอยูในนั้น  นี่เรียกวาเราภาวนา  รูจักตัวเรา  และก็รูจกัของของเรา  รูจักตัวเราแลวก็ไม
ทุกขเพราะตวัเรา    รูจักของของเราแลวก็ไมทุกขกับของของเรา  อันนี้เพราะเราทํากรรมฐาน  ปญญามันจะ
เกิดขึ้นอยางนีมั้นจะเห็นไปตามสภาวะมันเองทุกๆอยาง  อันนี้เปน  โลกุตตรปญญา  ปญญาเกิดจาการภาวนา 
(ภาวนามยปญญา)  มันพนจากโลกียวิสัย  เมื่อจิตสงบรวมกําลัง  จิตตรงที่นั้น  เกิดรู  เกิดเปนญาณขึ้นมา  เปน
ความรูโลกุตตระอันนั้น 

ความรูโลกุตตระอันนี ้  พูดใหก็ไมรูเร่ือง  ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก  คือพระพุทธเจาบอกใหได   แตวา
ทําใหไมได  เร่ืองการประพฤติปฏิบัติมันเปนเชนนั้น  ฉะนั้น  อดทนแลวก็เพยีร  อดทนแลวก็เพียร   สอบ
อารมณเร่ือยๆ ไป  ถึงคราวเราทําความเพยีร   เราก็ทําไป  ทําสมาธิเราก็ทําไป  ออกจากสมาธิก็พิจารณา  เห็นมด
ก็พิจารณา  เห็นสัตวอะไรก็พิจารณา   เห็นตนไมพิจารณาทุกอยางเหมือนเรา   ทุกอยางนอมเขามาหาตัวเรา  
เหมือนเราทั้งนั้นอยางใบไมมันจะหลนลงไป  ใบไมมันจะขึ้นมาใหม  ตนไมมันจะใหญ  ตนไมมนัจะเลก็  อะไร
ทั้งหลายเหลานี้มันลวนแตเกิดปญญาทั้งนัน้  ไมควรยดึมั่นถือมั่นอะไรมันทั้งนั้น   เมื่อจิตเรารูจักการปลอยวาง
เชนนี้แลวก็จะเกิดความสงบ   ความสงบไมใชสุขไมใชทุกข  มันสงบ  เรียกวาไดความพอดีเหมาะสม  ดวย
ความรูสึกนึกคิดของเรานั้นเรียกวาเปนธรรม 

ผูที่ฝกแลวก็จะพอมองเหน็   ผูที่ยังไมเคยฝกนี้  มันก็เปนของที่ลําบากสักนิดหนึ่ง  เราอยาไปนอยใจมัน  
อยาไปตกใจมนั  มันก็เหมือนนักเรยีนนัน่แหละ   เพิ่งเขาโรงเรียนจะใหเขียนหนังสือได  อานหนงัสือได  เขียน
หนังสือใหมนัสวยงามมันก็ไมได  อาศัยการฝก  อาศัยการกระทํา  อาศัยการประพฤต ิ อาศัยการปฏิบัติ  แลวมัน
ก็เปนไป   การตั้งไวในใจของผูประพฤตปิฏิบตัินี ้   ใหเอาชนะตัวเอง  ไมตองเอาชนะคนอื่น  ใหสอนตัวเอง  ไม
ตองพยายามสอนคนอื่นใหมากท่ีสุด  เดินไปกใ็หสอนตวัเองทั้งนั้น  นั่งก็ใหสอนตวัเอง   ไดทุกอยางใหมีในตัว
ของเราอยูเสมอ  เรียกวาสติ  สตินั้นแหละเปนแมบทของผูเจริญกรรมฐาน  สติอันนั้นเมื่อมันมีความรูสึกขึ้น
ปญญาก็จะวิ่งมา  ถาสติไมมี ปญญาก็เลิก  ไมม ี  ฉะนัน้จงพากนัตั้งใจถึงแมวาเราจะมีเวลานอยกช็างมัน  เวลา
นอยกย็ังเปนอปุนิสัย  ยังเปนปจจัย  อยางอื่นจะหาเปนทีพ่ึ่งอยางพุทธศาสนานี่ไมม ี  มันจบอยูตรงนี้ไปไหนก็ไม
จบแตพุทธศาสนาทําใหมันจบอยูตรงนี ้

ถาเราไมเห็นเดี๋ยวนี ้  ตอไปก็ตองเห็น  ถาเราพิจารณาเชนนี้ตอๆไป   ยังเปนคนใหม  ประพฤติใหม
ปฏิบัติใหมยังไมเห็น  ก็เหมอืนกับเราเปนเด็ก   เรายังไมเห็นสภาพของคนแก  ทําไมไมเห็นละ  ฟนเราก็ยังดีอยู  
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ตาเราก็ยังดีอยู  หูเราก็ยังดีอยู  รางกายเราก็ยังดีอยู  ไมรูจักคนแก  แตตอไปเมื่อเราเปนคนแก  เราจะรูจัก  ใครจะ
บอก   สังขารมันจะบอก  ฟนมันจะโยก  นี่แกแลว  ตามันจะไมสวาง หูมันจะตึง สภาวะรางกายมนัจะเจ็บปวด
ไปหมด  นี่คนแกมันเปนอยางนี้   ใครมาบอกสังขารนี้บอกเอง  ถาเราพิจารณาอยู  คือ สัญชาตญาณมันมีอยู  เชน 
พวกปลวก  หรือแมผ้ึง  ผ้ึงใครไปสอนมัน  เมื่อมันทํารัง  มันมีลูก  มันทํารังกันสวยๆ  ถามันแกมนัก็ออกไปเปน
รังใหม  ลูกๆ ผ้ึงมันก็ไปทํารังกันใหม  ใครไปสอนมัน  มันทํารังกันสวยๆ  นกกเ็หมือนกัน  ตามปานะ  
โดยเฉพาะนกกระจาบ  มันทํารังกันสวยๆ  ใครไปบอกมัน  เมื่อมันโตมันก็บินจากพอแมมันไป  มันก็ไปทํารัง
เหมือนพอแมมัน  ใครจะไปบอกมัน  ปลวกก็เหมือนกัน  ใครจะไปบอกมัน  สัญชาตญาณมันมี  มันทําเองของ
มัน  สัญชาตญาณอันนี้ที่มอียูในใจของเรานี้   เราก็ไมรูตัวเรา  ถาเราไมมาเรียนรูธรรม  ก็ไมรูจกัสิ่งทั้งหลาย
เหลานี้ความเปนจริง  คนทุกๆ คนมันอยากจะมีความสุข  และมันอยากจะดีทกุๆคนนั่นแหละ  แตมันทําดีไม
เหมือนกนั  มันตามหาความสุขไมเหมือนกัน  มันตางกนัเพราะปญญา 

สัญชาตญาณที่มันมีอยูในใจเรานั้น  เราไมรูจักมัน  มันปกปดอยางสนิท   อยางาชนิดไมรูไมเห็น  เมื่อ
ธรรมชี้ไปมันจึงจะเห็น  เชนวาเรานั่งอยูนี่  รางกายของเราทุกสวนนีโ่ดยสภาพแลว  พระพุทธเจาทานวา  ไมมี
ช้ิน  ไมมีอะไรมันจะสวย  มันจะสะอาดเลย  ทานตรัสอยางนี ้ไมสวย ไมสะอาด และไมเปนแกนเปนสารดวย  
เราก็ยังไมเห็น  เรานึกวาอันนี้มันสวยอยู   อันนี้มันสะอาดอยู  อันนี้มนัดีอยู  ทําไมมันเปนอยางนัน้เลา  ของไม
สวยแตมนัเหน็วาสวย   ของไมสะอาดทาํไมมันเหน็วาสะอาด  ของไมเปนแกนสารทําไมเห็นวาเปนแกนเปน
สาร  ของนี้ไมใชตัวของเรา  ทําไมมึนจงึเขาใจวาเปนตัวของเรา  อันนี้มันก็มดือยูพอแลว  มันนาจะเหน็นี่   
ธรรมชาติอันนี้มันกไ็มใชตวัใชตนเราจริงๆ   มันจะเจ็บจะไขเมื่อไร   ก็เจ็บกไ็ข  มันจะตายเมื่อไรมนัก็ตายมนัไม
หวงเราทั้งนัน้แหละอันนี้เราก็ยังไมเห็นมนั  มันนาจะเหน็  ทําไมไมเห็นละ  นี้มันก็มืดพออยูแลว  ที่มันไมเห็น
นี่นะ  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของเรา  ไดแยกส่ิงทั้งหลายเหลานี้ออกมา  จนจิตของทานเห็นวาส่ิง
ทั้งหลายทั้งปวงเหลานี้เปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  เห็นจรงิๆ ชัดๆ ไมใชสัญญา (ความจํา)  สังขาร
รางกายมันจะเปนไปอยางไร  ก็ใหมันเปนไปตามเรื่องของมัน  ทานเห็นเชนนัน้  การกําหนดพิจารณา เรียก 
ภาวนากรรมฐาน  เพื่อใหมนัเห็น  ขนาดนั้นมันยังไมคอยจะเห็น  อันใดไมสวยก็เห็นวามนัสวย  อันใดมันไม
เปนแกนเปนสาร  มันก็เหน็วาเปนแกนเปนสาร  นี่จิตมันไมยอม  มันจงึไมเห็น  ทานก็วาเยาว  คือจิตมันเปนเด็ก
อยู  จิตมันยังเยาวอยู  จิตมันยังไมเติบ  จิตมันยังไมโตเชนนั้น  พระพทุธศาสนานี้ทานสอนสวนจติใหจิตเปนคน
เห็น  ถาจิตมันเห็นแลว  จิตมนัรูของมันแลว   ไมตองเปนหวง  เรียกวาการภาวนาเปน  ฉะนั้นจึงคอยๆทํา  คอยๆ 
ประพฤติปฏิบัติไมใชวาจะเอาสองวันสามวนัใหไดใหเหน็   เมื่อวานซืนนี่มนีักศึกษาไดมาปรกึษาจะไปนั่ง
ภาวนากรรมฐาน  นั่งสมาธิ  มันไมสบาย  มันไมสงบ  มาหาหลวงพอ  ชารจแบตเตอรี่ใหไมไดหรือ  นี่อันนี้มัน
ตองพากันพยายามพยายามทาํไปเรื่อยๆ  คนอื่นบอกมันไมรูจัก  มันจะตองไปพบดวยตนเอง  ไมตองเอาทีละ
มากหรอก  เอานอยๆ  แตเอาทุกวัน  นั่งสมาธิทุกวัน  แลวก็เดนิจงกรมทุกวัน  มันจะมากหรือนอยเราก็ทําทุกๆ
วัน  แลวกเ็ปนคนที่พูดนอย   แลวก็ดูจติของตัวเองตลอดเวลา   เมื่อดูจิตของตัวเอง  อะไรมันจะเกดิขึ้นมา   แลว
มันจะสุขหรือมันจะทกุขอะไรเหลานี ้   ก็บอกปดปฏิเสธมันเสีย  วาเปนของไมแนนอน  เปนของหลอกลวง
ทั้งนั้น 
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ผูที่เรียน  ศึกษามากๆ นั้นนะ  มันเปนดวยสัญญา  ไมใชปญญา  สัญญาเปนความจํา   ปญญาเปนความ
รูเทาทัน   มันไมเหมือนกันมันตางกัน  บางคนจําสัญญาเปนสัญญา  ถาปญญาแลวไมสุขกับใครไมทุกขกับใคร  
ไมเดือดรอนกบัใคร  ไมเปนทุกขเปนรอนกับจิตที่มนัสงบหรือไมสงบ  ถาสัญญาไมใชอยางนั้นนะ   มันเกิด
ความยึดมัน่ถือมั่นเปนทุกขเปนรอนไปตามอารมณทั้งหลายเหลานั้น 

 
 “คนที่ฉลาดแลว  เมื่อปลอยอารมณ  ก็ปลอยอยางนัน้ 
ดีก็ปลอยมัน  ช่ัวก็ปลอยมนัไป  แตปลอยอยางรูเทาทัน” 
 
 “พวกเราทั้งหลายอยาทิ้งหลักการประพฤต ิ ปฏิบัติ  การพูดนอย 
นอนนอย  กินนอย  การสงบระงับ  ไมคลุกคลีหมูคณะ  การเดินจงกรม 
เปนประจํา  การนั่งสมาธิเปนประจํา  การประชุมกันเนือ่งดวยในคราว 
ที่ควรประชุม   อันนี้ขอใหทกุๆ ทาน เอาใจใสกันตอไป” 
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