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ตอไปพากันตั้งใจฟงธรรม การฟงธรรม ฟงใหเกิดประโยชน ฟงเพื่อใหเขาอกเขาใจให
มันเปนประโยชน สํารวมอายตนะทั้งหลาย ใหเหลือไวแตจิต พระพุทธเจาทานสอนให
ฟงธรรม 
     การปฏิบตัิธรรม ใหสาํรวม ตา หู จมูก ลิ้น กายอายตนะของเรามีหก ปดไวหา เหมือน
บุรุษจะจับเหี้ยๆ มันอยูในโพรงจอมปลวก จอมปลวกมีรูอยูหกรูปดไวหารู เหลือไวรู
เดียว คอยดักจับเหี้ยมันจะออกมา ปดตา หู จมูก ลิ้น กาย เหลือไวแตใจ ทําใจใหเปนหนึ่ง
ไวคอยจับอารมณอาการกิเลสทั้งหลายมันจะเขาไปจิตใจมนุษยเราทั้งหลาย มันไมแปลก
อะไรกับเทปถาเราเปดเครื่องบันทึกเสียงอะไรตางๆ มันจะเขาไปวุนวายนเทปนั้น เปดฟง
ก็ไมรูเรื่อง ใจเรานี้ก็เหมือนกัน ถาตางคนตางพูดเสียงอึงคะนึง เลยไมรูเรื่อง วาทานเทศน
อะไร ถาเราเงียบๆ ทําจิตใหเปนหนึ่ง นั่งหลับตาดีๆ สํารวมไว มันก็จะเหมือนกันกับเรา
อัดเทปในที่เงียบๆ มันจะไมมีเสียงอะไรเขาไปปะปนในเทปนั้น จะมีความรูสึกสงบ 
ระงับ ธรรมก็จะเขาถึงจิตใจของเรา เหมือนเทปอัดไวในที่ไมมีเสียงรบกวนเวลาเรา
ตองการจะเปดฟง ทุกสิ่งทุกอยางก็จะชัดเจนนาฟงจิตมนุษยเรานี้ก็เหมือนกันฉันใด เมื่อ
เราฟงถึงยังไมรูเรื่องก็ฟงใหจิตเปนหนึ่ง มันจะปอนเนื้อธรรมเขาไปอัดเขาไว บางคนก็
ไมรูจักไมเขาใจ ไดแตความสงบคอยฟงไป คอยบําเพ็ญไป คอยปฏิบัติไป คอยศึกษาไป
เรื่อยๆ ตอไปอนาคตขางหนา มันจะปรากฏเหตุการณขึ้นมาในมโนภาพเหมือนกันกับ
มวนเทป การพิจารณาธรรมจะเกิดขึ้นมาเพราะความสงบเปนเหตุเปนนิสัย เปนปจจัย
ปฏิบัติไปมันจะพน ขึ้นมา 
พระบรมศาสดาตรัสวา นิสัยปจจัย คําที่วานิสัยปจจัยนั้นไมรูมันอยูที่ไหน? ไมเห็น แต
มันก็มีอยู บางคนสอนไดงายๆ บางคนฟงยาก สอนยาก มันก็ใจเหมือนกันทําไมมันไม
เหมือนกัน นิสัยปจจัยมันไมเหมือนกัน เหมือนกันกับเรื่องอัดเทป ถาอัดในที่สงบมันก็
อยางหนึ่ง อัดในที่วุนวายมันก็อยางหนึ่ง อัดเหมือนกันแตก็ไมเหมือนกัน คนเราก็
เชนเดียวกัน ฟงเทศนกัณฑเดียวกัน แตมีความเห็นตางกันมีความเขาใจตางกัน ฉะนั้นกา
ฟงธรรมในครั้งพุทธกาล กับในสมัยนี้ก็ไมแปลกกัน พระพุทธเจาของเราทั้งหลายทาน
ใหเคารพในการฟงธรรม ทําไมทานจึงใหเคารพในการฟง เพราะสมัยปจจุบันนี้ พุทธ
บริษัทเราก็ยังอยูขออรรถ ขอธรรม กย็งัมีอยู ธรรมที่ใหสําเร็จมรรคผลนิพพาน ก็ยังอยู 



ไมไดหายไปไหน ถาพวกเราตั้งใจฟงใหดีแลวนํามาพิจารณา ก็เกิดมรรคเกิดผลไดใน
ปจจุบันนี้เองไม ตองสงสัยแตวาโดยมากพวกเราทั้งหลายพากันเขาใจผิดอยูอยางหนึ่งวา 
การประพฤติธรรม การปฏิบัติธรรม การทํากรรมฐาน การทําภาวนาใหบรรลุธรรมเขาใจ
วาเปนเรื่องของพระพุทธเจา เปนเรื่องของพระสาวกกอนโนน พากันเขาใจไปอยางนั้น 
ดังนั้น การฟงเทศนฟงธรรมในสมัยนีจึ้งไมเปนกิจลักษณะ ฟงเพื่อตลกคะนองเลนตางๆ 
นานา เลยไมเขาใจ จะเอาคุณงามความดีเอามรรคเอาผลอันเกิดขึ้นจากการฟงไมได 
เหมือนกับการฟงเทศนบุญมหาชาตินั่นแหละ ใครวาไดอะไรบาง? ไมเห็นไดอะไร ฟง
ไปๆ อยางนั้นเอง พระก็เทศนเรื่องนก พรรณนาไป... “นกกก นกแกง ชุมแซง คอกาน 
หานฟาและสังกา” วาไปอยางนั้นไมรูเรื่องไปพูดเรื่องนก เรื่องตนไม เรื่องภูเขาเลากาไป
โนน สุดทายก็ไมไดอะไรเปลืองขาวตมขนมเปลาๆ ไมไดการไมไดงานมาถึงบานแลวจะ
ปฏิบัติอยางไรบาง วันนี้ฟงเทศนแลวไดอะไรบาง เขาใจอะไรบาง? เงียบ (มิดสี่หลี่) ยิ่งฟง
ยิ่งไมรูเรื่อง มีแตความประมาท ฝนโบกขรพรรษ ก็หวานขาวตอกขาวสาร หวานกันไป
กันมากลายเปนกะลาเปนกอนอิฐขวางไปขึ้นศาลา เลยเปนเรื่องทําเลน เอาคําพระพุทธเจา
ไปทําเลนเอาเรื่องทานไปพูดเลน...บาป...สรางบาปกันขึ้นตรงที่ทําบุญนั้นแหละ ทําไม? 
เพราะไมรูเรื่องในการฟงธรรม วาการฟงธรรมคืออะไร? การฟงธรรมก็คือเรื่องทานสอน
เราโดยตรงนี้แหละ ทานสอนเราใหรูจักบาป ใหรูจักบุญ ใหรูจักคุณใหรูจักโทษ รูจักผิด
รูสึกถูก เราพากันฟงแตก็ไมรูเรื่อง เมื่อไมรูเรื่องไมเขาใจฟงแลวกลับไปถงึบาน ก็ทําอยาง
เกา การประพฤติทางกาย ทางวาจา ทางใจ ในครอบในครัว ในบานในเมือง ก็อยางเกา 
เคยแชง เคยดา ก็แชงก็ดาอยางเกาเคยโลภก็โลภอยางเกา เคยโมโหก็โมโหอยูอยางเกา 
เคยเปนอีกเปนผี เคยเปนเปรตก็เปนเปรต อยูอยางเกา ไมเคยเปลี่ยนแปลง ไมรูจักบาป 
บาปเปนอยางไร..ไมรูบาปทางกาย ทางวาจาก็ไมเทาไหรหรอก ใจของเรานั่นซิ วันหนึ่ง
บาปหลายครั้งนะ คราวใดใจมันโกรธไมพอใจ นั้นแหละบาปเกิดขึ้นแลวที่ใจของเจาของ 
มาวัดทําไม? มาวัดก็มาทําบุญนั่นแหละ มาเห็นพระเจาพระสงฆ ไดฟงเทศนฟงธรรมใจ
มันก็สบาย ไมขุนไมมัวเรียกวามาสรางบุญใจสบายไมขุนมัวไดทั้งบุญและกุศล ถาทางใจ
มันเปนบุญแลว ทางวาจาก็ไมตองไปพูดมันมากหรอกไมตองไปควบคุมมัน ทานจึงวามา
วัดเพื่อสรางบุญสรางกุศล บางคนอาจจะคิดวาเอาของมาถวายพระนั้นแหละจึงเปนบุญ 
ไมใชอยางนั้น ตาเราไดมาเห็นสิ่งที่ไมเคยเห็นเห็นครูบาอาจารย เห็นพระเจาพระสงฆ หู
ก็ไดฟงเทศนฟงธรรมใจก็สบาย ถาอยูบานเดี๋ยวลูกตีกันแลว หมาขโมยกินของในครัว



แลว ควายกินตนกลวยแลว เดี๋ยวก็หมูรองเดี๋ยวก็เปดรอง เราเลยตกนรกขมุเล็กขุมใหญอยู
ตลอดเวลาทานจึงวาอยูที่บานบาปมันเยอะ ใจของเรามันเปนบาป มันขุนมัว นรกขุม
เล็กๆ เรียกไดวาตกเปนนิจกาล แตไมรูวาตัวเองตกนรก ถาใจเศราหมองเมื่อไรเวลาใดนั้น
แหละทานเรียกวาบาป ใจไมผองใส 
     ถาเรามาวัดไดฟงเทศนฟงธรรมรูเรือ่งนั้นเรื่องนี้ทานประกาศธรรม ประกาศศีลธรรม
ไว ก็ลวนแตเรื่องดีๆทั้งนั้นละทานไมใหเบียดเบียนกันไมใหอิจฉาพยาบาทกัน ให
สามัคคีกันไมใหนอกใจกันทานสอนเราแตเรื่องดีๆ แตเราฟงไมชัดฟงไมเขาใจเฉยๆ ถา
ฟงเปนมีแตเรื่องดีๆ มีแตเรื่องถูกๆ ทั้งนั้น ผูรูจักธรรมรูจักอดรูจักกลั้นรูจักขอประพฤติ
ปฏิบัติแมวาจะทําไรทํานาทําสวน ไรนาสวนของคนนั้นก็เจริญแมจะปฏิบัติในครอบครัว
หรือในบาน บานคนนั้นก็สะอาดสะอาน อยูกันดวยความสงบสุข เปนมงคล รูจักผิดรูจัก
ถูกมันจะทะเลาะกันจะเถียงกันขึ้นมาก็รูจักไมทําอยางนั้นไมคิดอยางนั้น มนัก็เปนการตัด
บาปตัดกรรมเทานั้นแหละพวกเราทั้งหลาย 
     ถาหากวาพวกเราทั้งหลายไมพากันฝกไมพากันหัดพวกเราจะไมแปลกอะไรกับพวก
สัตวทั้งหลาย มนุษยเราทั้งหลายจะตางจากสัตวก็ตรงที่รูจักอาย ถาไมมีความอายความ
กลัวตอความชั่วแลวก็ไมตางอะไรกับสัตว ถาพูดถึงความคิดอยากเปนโนนเปนนี่ อยาก
ไดโนนไดนี่ มันก็เหมือนกันนั่นแหละกับสัตวทั้งหลายไมไดแปลกกัน ถารูจักอดไวกลั้น
ไว ยับยั้งไว มีความละอาย มันอยากไดอยูแตก็อายไมเอา หาอะไรแลกเอาเปลี่ยนเอา 
มนุษยเราถาไมมีสิ่งนี้ก็ไมผิดอะไรกับไก พอเห็นขาวสารก็กินเลย ไมรูขาวสารใครมันไม
รูจัก ควายก็เหมือนกัน เขานาเขาสวนใครก็กินเลยไมรูจัก มันจึงมีความรูสึกตางกันกับ
มนุษย อยางนี้ 
     พูดถึงคนไมรูเรื่อง ก็ไมรูเรื่องจริงๆ อยากใหเปนอยางโนน อยากใหเปนอยางนี้ จะ
ไมใหบาปไดอยางไร ก็ไมรูเรื่องนี่ ของมันเปนอยางนั้น มันก็เปนอยางนั้นแหละจะ
รองไหกับสิ่งเหลานั้นมันก็ใชไมได ของมันเปนอยูอยางนั้นแตไหนแตไรมา เราก็ไมรูจัก 
นี้ของฉันนั่นของคุณ นี่ของเรานั้นของเขา นึกวาเปนอยางนี้จริงๆ ถึงเวลามันจากไปเลย
ไมมีที่พ่ึง ไมมีพระพุทธเปนที่พ่ึง ไมมีพระธรรมเปนที่พ่ึงไมมีพระสงฆเปนที่พ่ึง ก็
รองไหโฮเทานั้นแหละ บางคนขาวก็ไมกิน มันทกุข มันจะตายไปดวยกันก็ยังไมรูจัก นี่
แหละคือคนโง...รูจักไหม 



สมัยกอนธรรมะยังไมเปดหูเปดตาของสัตวทั้งหลายทุกวันนี้ชาวบานกอบานน้ําคําเหลานี้
สบาย คนตายก็ตายไปชวยกันทําเมรุ หัวเราะกันได อยูงายอยูสบายไมมีอะไรคนเราก็มา
อยางนี้ ก็ไปอยางนี้แหละ ถาไมไปอยางนั้นจะไดมาอยางนี้หรือ มาอยางนี้ก็ไปอยางนั้น ก็
เพราะหนทางมันเปนอยูอยางนี้ จะไปหามโลกไมใหเปนอยางนั้น จะไปหามอยางไร 
พวกเราไมไดคิดกันอยางนี้ นั่นแหละการฟงธรรมใหรูเรื่อง สิ่งเหลานี้ ใหรูเรื่องความเปน
จริงอยางนี้ ใครรูเรื่องอยางนี้ ผูนั้นก็เขาใจธรรม ใครเขาใจธรรมก็เขาใจเรื่องนี้มาฟงเทศน
ฟงธรรมกันทุกวันพระก็เพื่อใหรูจักสิ่งเหลานี้ถาเขาใจดีแลว ทุกขไมมีทุกขไมเกิด ถาเรา
พลัดจากกันก็ใหนึกเสียวามันเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทานที่ละไปทานไดสรางคุณงาม
ความดีไว ทานสบายแลว ยังเหลือแตพวกเรานี่แหละยังสาระวนอยูกับเปดกับไกกับหมู
กับหมากับวัวกับควายอยูเดี๋ยวนี้ ทานที่เสร็จแลวทานสบายแลวยังเหลือแตพวกเรานี่
แหละ จะใหสรางคุณงามความดี ก็บอกวายุงกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ 
      พระพุทธเจาก็ดี พระสาวกทั้งหลายก็ดี ทานตรัสรูธรรมก็คือมารูเรื่องสิง่เหลานี้ตาม
ความเปนจริงมารูเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มารูเรื่องวิมุติสมมุติ เหลานี้มารูเรื่องสมมุติ 
สังขารเหลานี้ มารูจักสัตว บุคคลตัวตนเราเขา สังขาร คือสกนธรางกายของเรานี้ไมใช
ของเราตามธรรมชาติ เพราะเราบอกมันไมได ใชมนัไมฟง เปนไปตามธรรมชาติของมัน 
ถึงเราจะรองไหกับมันมันก็เปนอยางนั้นถึงเราจะหัวเราะกับมัน มันก็เปนอยูอยางนั้นของ
มันเปนอยู อยาง นั้น 
     ดังนั้นพวกเขาจึงมาเรียนใหมันรูจัก พูดถึงเรื่องนี้ตางกันมากกับญาติโยม จะใหมาวัด 
บอกวาโลภหลายโกรธหลาย หลงหลาย บาปหลาย มายังไมไดหรอกไมไดใจวามาวัดเพื่อ
อะไร มาเพื่อศึกษาใหมันรูความจริงตามธรรม ถารูแลวมันจะหมดทุกข รูแลวมันจะหมด
อยากรูแลวมันจะหายลําบาก จะไมมีไมโศกาปริเทวนารําพัน มันจะรูเสมอภาควา สภาพ
ทั้งหลายของสังขารที่มันเปนอยูนี้ตามความเปนจริง ถารูตามความเปนจริงแลว พวกเรา
จะไมพากันเปนทุกข จะพากันสบาย ของมันไดมาก็ไดมาอยางนี้ ไดมาอยางนี้มันก็ไป
อยางนั้น ใจเราดูจะไมยึด ไมมั่น มีลูกก็ใหรูวาสมมุตินะนี่นะ มีบานมีเรือนก็รูแตวามัน
เปนเพียงสมมุติ เลยไมมีของเราจริงๆ มันก็จะไดคิด 
ถาคนไมรูจักก็มีแตของกูๆ ลกูกู เมียก ูหลานกูกู...กูๆๆ อยูอยางนั้นเหมือนกันกับนกเขา 
อยูบนตนมะขามรอง กูๆ กูๆ มีแตของกูของกู หรือเหมือนบางตาโตกินมะขามจะวาของ
กูอยูนั้นเหรอ... พากันดูหนอยดูขางหนาขางหลังหนอย ดูขางลางดูขางบนหนอย โยมไม



เคยเห็นหมอลําเขารําหรือ โยมพอออกแมออกหมอลําเขาวาอยางไร? เขาวา“เอา...จ๊ึกเขา
ไปเขาไปขางในขางนอก”ไดยินไหมละไมรูอะไร? ไมรูขางในไมรูขางนอก รูไหมละ 
ขางในก็เหมือนขางนอกขางนอกก็เหมือนขางใน เขาก็เหมือนเรา เราดูเหมือนเขามัน
ไมไดแปลกอะไรกัน ลูกทานหลานทานก็เหมือนกับลูกเราหลานเรา พอทานแมทานก็
เหมือนพอเราแมเรา ของเราก็เหมือนของทาน นี่แหละทานจึงวา ใหรูเขาไปขางในขาง
นอกยังจะพูดเลนอยูนั้นหรือ อยาวาของเราของเขา ตองมีเมตตา กรุณา ดูใหมันทั่วใหมัน
ถึง ถาเรามีธรรม รูจักธรรมแลวเราจะสบายกันมาก จะพากันถอนความโลภออก ถอน
ความโกรธออก ถอนความหลงออก หลงวาของคนโนนหลงวาของคนนี้ หลงวาของกู
หลงวาของมึง หลงยึดหลงหมาย หลงทุกขหลงยาก หลงลําบาก แตที่สุดก็ไมมีอะไร ให
พากันเขาใจเอาไวใหพากันรูเรื่องเอาไว ถารูเรื่องสิ่งทั้งหลายเหลานี้ขางนอกก็ดีขางในก็ดี 
ขางนอกคือตนไมภูเขาเครือเขาเถาวัลยก็ดีทุกสิ่งทุกอยางก็ลวนเปนของไมแนนอน เกิด
มาแลวก็ละลายไปเปนธรรมดา เห็นไหมละ? ตนไมบาง ดินบาง มันมีที่สูงที่ต่ํา ตนไมก็มี
ตนคดตนงอ เปนธรรมชาติของมันอยางนั้น เปนธรรมชาติของสังขารขางในเราก็
เหมือนกัน ตาบาง หูบาง จมูกบาง ลิ้นบาง กายบาง ก็ไมเหมือนกัน เปนของไมแนนอน 
เปนไปตามสภาพของมัน หูมันอยากหนวกวันไหนมันก็หนวก ตามันอยากบอดวันไหน
มันก็บอด กายมันอยากเจ็บตรงไหนมันก็เจ็บ อยากพิการตรงไหนมันก็พิการมันก็เปน
ของมันอยูอยางนั้น จะไปรองขอยอมือกับมันก็ไมไดถึงคราวมันจะเปนมันก็เปน อันนั้น
มันเปนของเขาแทๆ เปนสังขารแทๆ ไมใชเปนของเราตามเปนจริง เปนของเราโดยฐาน
สมมุติ ดังนั้น พระพุทธเจาก็ดี สาวกทั้งหลายก็ดีทานพนจากทุกข จากความยากลําบาก ก็
เพราะทานมารูตามความเปนจริง รูอะไร? ก็คือรูเจาของรูวามันไมแน “อัชฌตัตา ธัมมา 
พะหิทธา ธัมมา” อัชฌัตตา ธัมมา ก็คือภายใน พะหิทธา ธัมมา ก็คือภายนอก “จ๊ึกเขาไป 
ขางในขางนอก” ภาษาพระพุทธเจาวา อัชฌัตตา ธัมมา พะหิทธา ธัมมา ธรรมภายในก็ดี 
ภายนอกก็ดี ลวนเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนของไมแนนอน มีความเกิดเปนเบื้องตน 
มีความแกเปนทามกลาง มีความตายเปนที่สุดเหมือนกันหมดจะเปนขางในก็ดี ขางนอกก็
ดี หนุมก็ดี แกก็ดี ทุกขก็ตามรวยก็ตามจะเปนเจาพระยาไพรฟาประชาราษฎรก็ตาม ก็
เปนอยูอยางนี้ เวลาจะไป (ตาย) ใครมมีากก็ทิ้งไวมาก ใครมีนอยก็ทิ้งไวนอยตายก็เห็น
หมดทุกคนนั้นแหละไมเวนใครนี้ทานเรียกวา ขางในก็เหมือนขางนอก ขางนอกก็เหมือน
ขางใน...เหมือนกัน... 



เราทั้งหลายตองมาเรียนธรรมไวในปจจุบันใหมันรูจักถารูจักแลวมันสบาย..สบาย
อยางไร?เหมือนเราเห็นรังตอเราก็ไมเขาไปใกล ตรงนั้นมีเสือ ตรงนั้นมีงู เรารูจักอยางนี้
เราก็หนีไมเขาไปใกล ถาคนไมรูจักก็เดินสวบๆ ตกลงไปหลุมตอมันก็ตอยหัวเอาเทานั้น
แหละ คนไมรูจักอนิจจัง ทุกขขัง อนัตตา ก็เสกคาถาวาของกูๆ อยูอยางนั้น ถาคราวมิใช
ของกู ก็รองไหโกกๆ เทานั้นแหละ นั่นเปนเครื่องหมายของคนบาป ถามาฟงธรรมแลว
มันก็จะหายบาปแลวก็ดีดวย เปนผูมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อยูใกลกนัไมทะเลาะ
กันไมทุมเถียงกัน สงเคราะหกัน สบายนั้นทานเรียกวาคนมีบุญ คนมีบุญอยูที่ไหนก็เปน
บุญกุศลอยูทีไ่หนก็เย็น ก็เปนสุคโต อยูก็เปนสุข ไปก็เปนสุขมีแตเรื่องเปนสุขมีแตเรื่อง
สบาย 
     ถาเราฟงธรรมพิจารณาถูกตองแลวรูสิ่งทั้งหลายหลานี้แลว ตรัสรูธรรม พระพุทธเจา
ทานวาตรัสรูธรรม ตรัสรูซึ่งอริยสัจจ นี้เรียกวา เรารูความจริง รูตามความเปนจริง วาโลก
มันเปนอยูอยางนี้ หลายชาติ หลายตระกูลมาแลว ปู ยา ตา ยาย ของเราทานก็เปนมา
เหมือนเรานี่แหละ ผลทีสุ่ดทานก็ไป ไปในรูปนี้แหละ เราเกิดมาก็จะไปในรูปเดียวกันนี้
แหละไมมีใครอยู ฉะนั้นควรศึกษาธรรมศึกษาใหมันพนทุกข 
     ทุกวันนี้เราทั้งหลายถามาวิจัยตามเหตุการณแลวถึงเรากินก็กินเพื่อความพนทุกข ถึง
เราเดินก็เดินเพื่อความพนทุกข ถึงแมจะนอนก็นอนเพื่อความพนทุกข จะไปในที่ไหนๆ 
ก็ไปเพื่อความพนทุกข ถาดูใหดีแลวถึงแมกินขาวก็กินเพื่อจะไมกินอีกถึงแมเดินก็เดิน
เพื่อจะไมเดินอีกนั้นแหละคืออยากใหมันเสร็จ แตมันก็ไมเสร็จ เดินแลวก็เดินอีก นั่งแลว
ก็นั่งอีก นอนแลวก็นอนอีก กินแลวกก็ินอีก พูดแลวก็พูดอีก อยูอยางนี้ ความเปนจริงก็ไป
ตรงที่มันหมดนั่นแหละ มุงไปที่มันจริง ดังนั้นทานจึงใหพิจารณาซึ่งอนัตตา... เอามันจน
หมดเนื้อหมดตัวโนนแหละ ถามันมีของกูของมึงไมหมดละ เอาใหหมดเนื้อหมดตัว หมด
อัตตา ไมมีใคร ดินน้ํา ไฟ ลม ถามันแตกก็พวกดิน พวกน้ํา พวกไฟ พวกลมมันแตกไป 
ตัวสัตวตัวบุคคลนั้นไมมี ถาไมมีก็ไมมีอะไรเสีย ถาไมมีก็ ไมมอีะไรได เลยเปนคนผู
ไมไดไมเสีย เปนคนที่ไมรวย เปนคนที่ไมจน เปนคนผูไมสุข เปนคนผูไมทุกขอยางนี้ อยู
ตรงที่มันหมดเหตุหมดผลทานจึงใหพิจารณา พวกเราทั้งหลายก็จะมุงไปตรงนั้นแหละ 
     แตวาความรูสึกของปุถุชนเราทั้งหลาย เหมือนกันกับเด็กนอย มันชอบเลนอะไรมัน
เปรอะเปอน ที่ไหนสกปรกชอบเลน ตอนเย็นแมจับไปอาบน้ํา... มนักลัวน้ํา.. ว่ิงหนีแม
ตามไปจับมามันรองไห มันกลัวจะสะอาดใหหนามันมอมอยูอยางนั้น ใหขี้มูกมันยอยอยู



อยางนั้น ใหมันเหม็นอยูอยางนั้น เด็กมันเปนอยางนั้นมันกลัวความสะอาด..(ซั่นแหลว)  
     พวกเราก็เหมือนกันนั่นแหละ พระพุทธเจาสอนใหพิจารณาสิ่งเหลานั้นใหดีไมอยาก
พิจารณา... หัดพิจารณากันหนอย ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย นั่นมรณะสติ
คือความตาย ยิ่งคนมีสุขมากๆ ยิ่งไมรูจัก พอมีใครพูดถึงความตาย อยาพูด อยาพูด..ฉันไม
อยากไดยินฉันไมอยากทําอะไรแลวถาพูดถึงความตาย เหมือนกับวาเขาจะหนีไปพน.... 
งานของเรายังไมเสร็จ นาจะมาทําใหมันแลวใหมันเสร็จอันนี้งานยังไมเสร็จ กลัวแตงาน
มันจะเสร็จทุกขดองใจตัวเองอยู ควรมาศึกษาใหมันรูจัก ไมอยากศึกษาเหมือนเราเปนไข
หนัก แพทยจะชวยรักษาไมยอมใหรักษา อยากใหมันหายเหมือนกัน แตไมอยากรักษาไม
อยากกินยามันเปนเรื่องอยางนี้ ความจริงเปนเรื่องทุกขใหญที่เราจะตองศึกษาเพราะเรา
จะตองพบ ทุกคนเกิดมานี้จะตองพบทุกคน จะไปในรูปนี้เหมือนกันทุกคน ถาใครไมรู
สิ่งเหลานี้ในปจจุบัน เปนคนที่ขาดทุนเหลือเกินไม รูเรื่อง 
พระศาสดาทานตรัสวา จําเปนจะตองศึกษา ศึกษา ธรรมใหรูจกั ถาศึกษาใหรูจักเหมือน
อยาง สกนธรางกายสังขารของเรานี้วา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สมมุติบัญญตัิ สมมุติวิมุติ
ศึกษาใหรูจักบางคนไมรูจักนะ ถาวาของเราก็ของเราจริงๆอะไรๆ ก็ของเราจริงๆ ความ
เปนจริงไมมีอะไรหรอก มันเปนสมบตัิของโลก เราอยูนี่ก็อยูชั่วคราว เมื่อเราไปก็เปน
สมบัติของโลกใครมีอะไรไดอะไรก็เอาไปไมไดอยูกับโลกนี้แหละไมไดไปไหน พิจารณา
ดูใหดีซิ ใครหาบอะไรไปได ใครหามอะไรไปได ถาได ถาดี ถามี ถาได กส็รางขึ้นใน
ปจจุบันนี้ มีทรัพยสินเงินทอง ก็ซื้อความชั่วออกจากเราเสีย ซื้อบาป ซื้อกรรมออกจากเรา 
ดวยการสรางน้ําทําบุญใหเจาของ พยายามเอาตัวเขามาฟงมาฝกหัดจิตใจ ใหมันอยูใหมัน
นิ่งใหได จะรอใหมันเสร็จเสียกอนมันไมเสร็จหรอก มันไมพอหรอกอยากมันหยุดอยาก
ไมเปน แตอ่ิมมันอิ่มเปนเหมือนกัน อ่ิม...นั่นเปนเรื่องของทอง แตคําวาอยาก....มันไมมี
ทองใส ไมมทีี่ใสไปตั้งที่ไหนก็อยาก มีมันก็อยาก ไมมีมันก็อยาก รวยมันก็อยาก อยากนี้
ไมมีที่พอ ทองเรามันอิ่มเปนอยางกินขาวเมื่อเชานี้....อ่ิม แตอยากมันยังมีอยูนะ อ่ิมมันอิ่ม 
เหมือนกันกับสุนัข เอาขาวใหมันกินปนหนึ่งก็หมด สองขั้นก็หมด สามปนสี่ปน หลาย
ปนเขามันก็อ่ิม ทองมันตึง ที่เหลือกินไมได..ก็ดม... ยิกแยกๆ.....อยากไมหยุด แตทองมัน
เต็มแลวไมรูจะทําอยางไร นอนเฝาอยูนั่นแหละไมหนี ทําตาปริบๆอยูนั่นแหละ สุนัขตัว
อ่ืนจะมากินก็ขู โฮง ไมใหเพ่ือนกินหวงไว ไกจะมากิน ก็....โฮง จะกัดไก ทองจะแตก
ตายอยูแลว อ่ิมแลวแตอยากมันก็ยังอยาก หวงอยูอยางนั้น นี้แหละทานวา อ่ิมอันหนึ่งมัน



เรื่องของทอง อยากมันเปนของไมมีทอง เอาจักรวาลมาใสมันไมพอ คําที่วาอยากนี้เดี๋ยว 
บัดนั้นกอน เดี๋ยวบัดนี้ นีล่ะตัวสําคัญ จะผลัดไปถึงไหนหือ.... ประเดี๋ยวบัดนั้นประเดี๋ยว
บัดนี้ถึงเวลามันเฒามันแกมันเจ็บมันไขที่นี่ไมเอาแลวไมอยากจะไดอะไรแลวน้ําก็บแซบ
ขาวก็บแซบ ไมเอาอะไรสักอยาง เอาแตทุกข เอามือปดหูยังกะลิงถุงแลวทีนี้ กินอะไรก็
ไมอรอย ไมเอา อะไรก็ไมเอาเอาไปใหบอยๆ เดี๋ยวก็อารมณเสียเทานั้นแหละ มันกลับกนั
อยางนี้นะ เรื่องของมัน 
     ฉะนั้นใหเราพิจารณา เรื่องของคนรู กับเรื่องของคนไมรู มันตางกันมาก ถึงแมทุกขมี 
มันก็ไมทุกข เมื่อมาถูกทานผูรูทั้งหลายแลวมันจะละลายหายไปหมด เรื่องสิ่งทั้งหลายจะ
จากเราไป เรื่องเราจะจากเพื่อนฝูงไป เหลานี้...ไมมปีญหา เพราะพิจารณาแลว เมื่อยังมี
ชีวิตอยู ลูกจะพรากจากเรา เราจะพรากจากลูก พอแมจะพรากจากเรา เราจะพรากจากพอ
แม เพื่อนฝูงจะพรากจากเรา เราจะพรากจากเพื่อนฝูง พิจารณาแลวทุกอยาง ใครจะไปก็
ไป ใครจะมาก็มา สบาย... ไมมีทุกขทําไม? เพราะไมไปมั่นหมายมันนายพรานเขาดักแรว
อยูตรงนั้น เห็นแลวนไมเอาคอยื่นเขาใสแรวก็ไมหนีบคอเรา ทุกขฉันพิจารณาแลว เห็น
ทุกข รูจักเหตุที่ทุกขจะเกิด ไมไปทําเหตุตรงนั้น ทุกขมันก็ไมเกิดทุกขมันก็ไมมี เราก็ไม
ทุกข ภายนอกก็ตาม ภายในก็ตาม ที่ใกลก็ตาม ที่ไกลก็ตาม หยาบก็ตาม ละเอียดก็ตามมัน
เปนอยูอยางนี้ ใจขาพเจาจะไมหว่ันไหว เพราะเห็นวามันเปนอยูอยางนี้ เอามันพอควรพอ
อยูก็สบาย มีนอยก็ใชนอยมีมากก็ใชมาก อยูอยางไรก็อยูได มันสบาย สงบ ระงับ มีมากก็
ไมเปนไรใหรูเรื่องของมัน มีนอยก็ไมเปนไรถารูเรื่องของมัน นั่นแหละเรื่องคนจะสบาย 
คือมีปญญา เรื่องคนจะไมสบาย เรื่องคนจะลําบากนั้น โอย! มันยากทุกอยาง ถึงทํางานอยู
มันก็ยาก ใหอยูเฉยๆ มันก็ยาก ถึงแมจะใหนอนมันก็ยาก ใหทําก็ยาก ไมใหทําก็ยาก มัน
ไมแนสักอยางจะวาอยางไร แมจะรวยมันก็ทุกข แมจะจนมันก็ทุกขอยูอยางนั้น เรื่องมัน
ทุกข 
ทานอุปมาเหมือนกับลิงตัวนอยๆก็เรียกลิงนอย ใหญก็เรียกลิงใหญ เฒาก็เรียกลิงเฒา ตาย
ก็เรียกลิงตาย เหลือแตกระดูกก็ไมพน เรียกวากระดูกลิง มันจะไปที่ไหนก็เพราะมันเปน
อยางนั้น ถาเรารูสิ่งเหลานั้นมันจะไปไหนจะหอบจะหาบอะไรไปไหน? ใหรีบสรางคุณ
งามความดีไวในใจเจาของ “สวรรคในอก นรกในใจ” ใจใครไมทุกขไมโศกใจคนนั้น
แหละเปนใจสงบเปนใจระงับ เพราะพิจารณาเห็นแลว อัชฌัตตา ธัมมา พะหิทธา ธัมมา 
ธรรมทั้งภายในก็ดี ภายนอกก็ดี ทั้งที่ใกลก็ด ีทั้งที่ไกลก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี มันรวม



ลงที่เดียว คือ อนิจจังทุกขังอนัตตา เปนของไมแนนอนสังขารทั้งหลายเหมือนกันกับ
อาหาร อาหารที่เราบริโภคทุกวันนี้ อันไหนมันดีมันชั่ว แมเราจะแบงไวอันนั้นดี อันนี้ไม
ดี เวลารวมลงไปในทองอันไหนดีกวากันมีไหม? อันไหนที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ มีไหม? ใครจะ
รวมคะแนนใหได หือ..... เหมือน.....กนั มันเหมือนกันอยางนั้นสามัญญลกัษณะมัน
เหมือนกันอยางนั้น 
     ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่อยูดวยกันนี้เปนญาติกันนะญาติความเกิด ญาติความแก ญาติ
ความเจ็บ ญาติความตายฉะนั้นพวกเราอยาเอารัดเอาเปรียบกัน ใหมีธรรมไวในใจ มธีรรม
อยางไร? คนรวยอยาดูถูกคนจนนี้คือหลักใหญของมันคนจนก็อยาไปอิจฉาคนรวย เทานี้
ก็พอ.... มันพอ เหมือนกันกับผลไม ผลที่มันหวานก็ใหมันหวานไป ผลที่มันเปรี้ยวก็ให
มันเปรี้ยวไปคงไมมีใครอยากกินหวานอยางเดียวหรอกบางครั้งแดดเผาหัวนึกอยากกิน
เปรี้ยวๆ ก็มีเยอะแยะไปอยาเพิ่งไปโทษวามันเปรี้ยวเดี๋ยวจะเรียกหามันหรอกเปรี้ยวมันก็
ดีหวานมันก็ดี ของมันดีอยูอยางนั้น เวลาเราตองการเราตองการอยางเดียวหรือเปลา 
จริงๆ แลวเราตองการหลายอยาง นี้ก็เหมือนกันใหพิจารณาอยางนั้น แลวจะเอาตอน
ไหน? พวกเรา เอาตอนนี้แหละ ตอนที่ยังไมเจ็บไมไขนี้แหละควรมาวัดหรือจะรอจนมัน
เจ็บไขโนนหรือถึงจะเขามาวัด รอจนหัวเขามันบวม คอเหลือเทาแขนโนนหรือถึงจะให
เขาพาไปหาครูบาอาจารย เอามาทําไม? อยางนั้นเอาไปทิ้งปาชาโนน.... อยางนั้นไมตอง
เอามา....หรอื....ดูซิควรฝกไวแตไกลๆ ใหมันรูจักจะอยูที่ไหนก็ตามพวกเรา ทุกสิ่งเปน
ของไมแนนอน มันจะมีอะไรก็ชางมัน มันจะเปนเพชรก็ชางมัน มันจะเปนพลอยก็ชาง
มัน จะเปนทองคําก็ชางมัน “กอนดิน....กอนดินมันเหลือง" มันเขียวมนัแดงกอนขี้ดิน
ทั้งหมดไมมีอะไร มันเปนสมมุติ อันนี้สมมุติวาเพชร อันนี้เปนพลอย อันนี้เปนแกว อันนี้
เปนทอง ก็พูดกันไปอยางนั้น อันไหนเหลืองก็วามันเหลือง อันไหนเขียวก็วามันเขียวที่
อยูตามเรื่องของมัน อันนี้มันมีราคามากราคามันก็มาก อันนี้ไมมีราคา มันก็ไมมีราคา ก็
เราไปวากันเอาเองผลที่สุดก็คือข้ีดินนั้นแหละ พูดงายๆ เหมือนกับขุยข้ีไสเดือนนั้นแหละ 
     เราก็เหมือนกัน จะดีจะเลิศจะประเสิรฐขนาดไหนมันก็ไมพนไปจากธรรมไมพนไป
จาก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตามันไมพนไปหรอก เปนหนุมก็ดีเปนสาวก็ดีเปนเด็กก็ดี มาถึง
ตอนนี้เปนอยางไร แตกอนไมเปนอยางนี้หรอก เตนสามศอก ออกสามวา ถาพูดถึงกําลัง
สนุกสนานมาก ดูตัวเอง เนื้อหนังมังสาก็งามทุกสวนเหมือนกับวาความไมงามจะไมมีแต
พอแกมาๆ สิ่งเหลานี้ไมรูมันแอบหนีไปตอนไหน ทิ้งไวใหเราแตของไมดี ดีๆ ไมรูไป



ไหนหมด นี้เรียกวามันเปลี่ยนไป แปรไป มันไมเที่ยงแท ไมแนนอน ผลที่สดุก็เปนขี้ดิน
เหมือนเดิม ใหเราพิจารณาไวแตไกล รูหลักความจริงอยางนี้ก็คือ รูธรรม ผูทีรู่ธรรม แม
จะมีชีวิตอยูก็ไมแกงแยงกัน ไมอิจฉากัน สบาย...โยมพอออก (ผูชาย) ก็สบาย โยมแม
ออก (ผูหญิง) ก็สบาย พูดรูเรื่องกัน อันไหนทุกขจะเกิดขึ้น ไมไปพูดไมไปทํามัน มันก็
เลิกจากสิ่งทั้งหลาย เหลานั้น 
เรื่องการประพฤติปฏิบัติในพระศาสนาไมมีอะไรมากมาย ดังนั้น การมาฟงธรรมใหรู
เรื่อง สิ่งทั้งหลายเหลานี้ ที่มันยังละไมได ก็ใหพากันอดกลั้นมันอยากจะฆาลูก อยากจะ
ดาหลานอยากจะฆาใครคนใดคนหนึ่ง ก็ใหฆาตัวเองกอนแตงตัวเองใหดีเลยกอนจึงพูดจึง
ทํา ถึงจะพูดแรงหนอยก็ไดจะพูดหนักหนอยก็เปน แตใหรูจักเสียกอนใหดูเราเสียกอนให
เราดีเสียกอน ใหเรารูเสียกอน สอนเราเสียกอน ใหมันเปน เพื่อวามันสะทอนกลับมาก็ไม
มีอะไร จะทําไรทํานาก็ไดมีแกวก็ได มีแหวนก็ได มีเพชรนิลจินดาก็ได ใหมันอยูเหนือ
สิ่งเหลานั้น เมื่อสิ่งเหลานี้มันวิบัตไปก็ใหเราสบาย เราไดมาก็ใหสบาย มันจากเราไปก็ให
สบาย เพราะเห็นวาสิ่งทั้งหลายมันเปนอยางนั้น นีเ้รียกวา ผูเห็นธรรมในที่ไกล แลวมา
เห็นในที่ใกล เห็นขางนอกเห็นขางใน ผูอ่ืนก็เปนอยางนี้เราก็เปนอยางนี้ ขางนอกเปน
อยางนี้ขางในก็เปนอยางนี้มันเหมือนกัน ดังนั้น ถาหากรูธรรมกอนเดียวเทานั้นเองไมไป
ทําเหตุใหทุกขเกิดทุกขก็เกิดขึ้นมาไมได เมื่อฟงธรรมเขาใจธรรมอยางนี้ เขาใจสิ่ง
ทั้งหลายที่อธิบายมานี้ ทุกกาลทุกเวลายืน เดิน นั่ง นอน เปนผูมีสติอยูสม่ําเสมอ พิจารณา
เรื่องทั้งหลายเหลานี้ใหมันเสมออยูที่ใจของเจาของ ใหรูเทาสิ่งทั้งหลายวามันเปนอยูอยาง
นี้ จะไปใตไปเหนือก็เปนอยางนี้ คนทุกขคนจนก็ตองเปนอยางนี้ไปที่ไหนก็เปนอยางนี้ 
ตามเรื่องของมันอันนี้ละ ใหเราทําสัญญาเอาไว ใหถามตัวเองอยูบอยๆ วาขาที่เดินอยูนี่
เปนของเราจริงหรือเปลา บานของเราจริงหรือเปลา เรานอนอยูทุกวัน แมนบ วันไหนเขา
จะหามหนีใหพากันคิดไวหนอยเนอ! นอนลงไปก็ใหถามตัวเองดวยวาจะนอนไดกี่วัน 
“เขาใจไหมละคนแกๆ กลุมนั้น” (มีเสียงตอบวาเขาใจ) เออ! ใหเขาใจไว อยานอนกรนอยู
เฉยๆ จะอยูไดกี่วันนอ.....!ใหถามตัวเองอยางนั้น วันไหนหนอเขาจะหามหนี พูดแคนี้ก็
ไดภาวนา ภาวนาแคนี้ก็ได....นะไมตองพูดมากแคนี้ก็เกิดอานิสงสแลวละ.....เอวัง..... 

ปลาไมเห็นน้ํา 
อาตมาเคยถามญาติโยม ถามไปถามมา เลยไมไดอะไร ไมรูจะเอาอะไร ไดแตวา “จ๊ัก
แหลว” จักแหลว นี้มันภาษาไมรูเรื่องนะ ถามไปถามมาเลยไมรู จะเอาอะไรไมมีอะไรจะ



ได ทํามาตั้งแตเล็กจนแกจนเฒา เวลาจะเอาจริงๆไมรูจักเอาอะไร ถามมาที่เอาไมมีใคร
ตอบได วาจะเอาอะไรเวลาทําทําเต็มมือเต็มเทา เวลาจะไปกลับไมไดอะไร มันนาสงสาร
จริงๆ นะ นี้ก็ควรคิด 
     มาปนี้ก็ตางเกานะ ตางแมกระทั่งอาตมาดวย แกลงหลายคน หัวหงอกหัวขาว สวยกวา
เกา.... หือ....ควรคิดนะ พากันสรางบารม ีถาไมไดใจตนเองแลว ไมมีอะไรจะไดนะ คิดดู
ใหดีซิไมมีอะไรจะได มีแตทําแตไมเห็นที่ได ถาเปนนักมวยก็มีแตชกแตไมมีหมัดลม
หมัดตาย นี้ควรเอาไปคิดดูไปพิจารณาดูใหดีๆ วาเราไดอะไรหนอ?..... ไมมีอะไรได
อาตมาเคยเลาใหฟงวา คนบางจําพวก อยางวัดหนองปาพงเปนตัวอยาง ตางประเทศเขาก็
มากัน แมออกพอออก (โยมผูหญิงผูชาย) บานใกลๆ  ไมเคยเห็นวัดหนองปาพงเลยก็มี
อยางนี้นันเปนเพราะอะไร? เพราะไมไดพิจารณา.....หลง.....หลงไปขางหนาหลงไปขาง
หลังไมรูจะทําอะไรใหเราพิจารณาใหภาวนา ภาวนาก็คือใหคิดใหอานใหพิจารณา ทํา
อะไรก็ภาวนา ทั้งหมดนั้นแหละ ทําไรก็ภาวนา ทํานาก็ภาวนาแตไมรูตัวเอง มันสั้นไป
ละมัง มันยาวไปละมัง เหลานี้ ลวนแตภาวนาทั้งหมดนั้นแหละ แตเราไมรูจัก ภาวนาคือ
การพิจารณาใหเห็นที่มันถูกตอง เห็นเปนที่ถูกตองเปนที่พอดีแลวมาแตงใจเจาของ แต
พวกเราพากันไปดูแตที่อ่ืนไมไดดูตัวเอง ไมไดแตงใจตัวเองสักที ไมไดรักษาใจตนเอง
มันพาทุกขพายาก พาลําบากอยูก็ไมเห็น คนไมดูตนเองไมรักษาตนเอง มันพาทุกขพายาก 
พาลําบากอยูก็ไมยอมแกไขการมาฟงธรรมก็คือมาหาความรูแลวไปศึกษา ศึกษาทางกาย
ดวยทางใจดวย ใหไปศึกษา คนเรามันไมรูจักตัวเองนะ อาตมาเคยบอกวา “ปลามันอยูใน
น้ํา แตไมเห็นน้ํา” พอแมปูยาตายายมันก็เกิดอยูในน้ําแตมันไมเห็นน้ํา น้ําแชตามันอยูมัน
ก็ไมเห็น มันไมไกลหรอก มันใกลเกินไปเลยไมเห็นความไมเห็นนี้ อยูใกลก็ไมเห็น อยู
ไกลมันก็ไมเห็น เหมือนไสเดือนกินดิน ขี้ขวยสูงตั้งศอก แตมันไมเห็นดิน กินดินอยูแตก็
ไมเห็นเหมือนคนไมเห็นตัวเองก็เปนอยางนั้น หรือเหมือนสุนัข อาหารของสุนัขก็คือขาว 
เหมือนพวกเราขาวสารขาวสุกมันก็กิน แตถาเปนขาวเปลือกมันไมเห็นที่กิน ยามฤดู
หนาวเรานวดขาว มันก็นอนบนกองขาว....สบาย แตพอหิวอาหารกลับวิ่งหนีไปหากินที่
อ่ืนที่ตนนอนทับอยู นั้นมันไมเห็นมันใกลเกินไป เพราะอะไร? เพราะเปลือกขาวบังไวอยู
นี้แหละเราหลงตัวเองก็เหมือนกับสุนัข นอนอยูบนกองขาว แตเวลาหิวก็ว่ิงไปหากินเศษ
กางปูกางปลาที่เขาเททิ้งโนนทั้งยากทั้งลําบาก ที่ตัวนอนทับอยูไมรูวาเปนอาหารของ



ตัวเอง มันไมรูวิธีกระเทาะขาวเปลือก มันไมมีโรงสี มันซอมขาวไมเปนเลยไมเห็นที่จะ
กิน 
พระพุทธเจาก็เหมือนกันนั้นแหละกับพวกเราทั้งหลายกอนจะเปนพระพุทธเจาก็เหมือน
พวกเรานี่แหละแตทานรูจักเจาของ รูจักแกไขเรื่องตางๆ ในเจาของ ทานแนะนําเจาของ
แกไขความทุกขของตนเองได เรามาฟงธรรมก็คือมาฟงเอาความรูไปแกปญหา พอออก
แมออกหรือพวกเราทุกคนเกิดมา มัน มีปญหาติดตอกันเรื่อยๆอยูบานยิ่งแยะปญหาเรื่อง
นาบางฝนดีเกินไปบางฝนไมดีบางน้ําทวมขาวบางดํานาลาไปบาง เรื่องวัว เรื่องความ 
เรื่องเงินเรื่องทองสารพัดอยาง ซึ่งเปนปญหาถามเรา บางครั้งดึกขนาดนี้ยังนอนไมหลับ 
เพราะกําลังแกปญหาอยู แตคนเราไมรูจักการแกปญหา พูดงายๆ วาถามันรอนก็เปนทุกข 
มันหนาวก็เปนทุกขแกปญหาไมได เผลอๆ ดากระทั้งแดดดากระทั้งลมวามันรอนโคตร
พอโคตรแมมัน อะไรอยางนี้วาไปทั่วอาว.....เรื่องมันรอนก็เรื่องธรรมดาเวย ใหดูจิตของ
ตนเองอยาไปกวนเขา เพราะเขาเปนอยางนั้นถึงคราวรอนเขาก็รอนถึงคราวเย็นเขาก็เย็น 
เพราะธรรมชาติเขาเปนอยูอยางนั้นเราก็ไปวิ่งตามแตสิ่งทั้งหลายเหลานั้น สิ่งทั้งหลาย
เหลานั้นมันก็เปนของมันอยูอยางนั้น ตั้งแตไหนแตไรมาแตพวกเราไมรูจัก ของในโลกนี้
มันเรียบรอยหมดทุกอยางไมมีปญหา มันมีปญหาก็แตพวกเรา เรานั้นพยายามไปติเขา 
อันนั้นเล็กไป อันนั้นใหญไป อันนั้นสั้นไปอันนั้นยาวไป จริงๆ แลวเขาก็มิไดวาอะไร 
สั้นเขาก็อยูอยางนั้นยาวเขาก็อยูอยางนั้น เขาไมไดวาอะไร เราชอบหาเรื่องใสเขาไมหยุด
ไมหยอน นี้เรียกวาไมไดแกปญหา เรื่องธรรมชาติมันเปนอยูตามเรื่องของมันแตเราไมมี
ปญญาเอาธรรมชาติเหลานั้นมาใชได 
     เหมือนอยางตนไมในปา มันมีทั้งตนทั้งใบทั้งเปลือกนอกคือธรรมชาติของมันเขาก็
เปนของเขาอยูอยางนั้นเขาไมไดวาเขาเล็กเขาใหญเขาสั้นเขายาว เขาเปนอยูอยางนั้นผูมี
ปญหาก็นําธรรมชาติเหลานั้นมาแตงมาแปลงเอาดวยปญญา แปลงมาเปนขื่อเปนแป ให
เปนบานเปนเรือน นี้เรียกวาปลอนเอาออกมาจากธรรมชาต ิเราเห็นธรรมชาติมันสงบทุก
อยาง ทั้งตนไมภูเขาเถาวัลยก็ลวนแตเปนของสงบอยู เรานี่แหละไมดีเอง เที่ยวติเขาไมได
หยุด เดินจากปามาบานเจอฟนดุนหนึ่ง แบกใสบาเดินมา แบกไปแบกไปมันก็ยิ่งหนัก จะ
ทิ้งก็เสียดายจะแบกตอไปก็หนัก แตก็ทนแบกไปจนยางตายแทบออก พอมาถึงบานทิ้งลง
....โครม....“โคตรพอโคตรแมมันหนักเหลือเกิน” พูดแลวก็แลวไปไมไดพิจารณาไมรูวา
ใครหนัก ไมหนักหรือวาเราหนักก็ไมรูไมรูวาดาแมใคร หรือดาแมตนเองก็ไดรู ใครหนัก



ก็คงจะดาแมคนนั้นละมัง...นะ เพราะไมมันไมหนักไมเบามันเปนอยูอยางนั้น นี้คือคนไม
รูเรื่องไมรูจัก.แกเจาของไมรูจักเหตุผล  
     พวกเราใหพากันสรางบารมี เพิมพูนบารมีของเราอาตมาเห็นวา...บุญเดอพอออก บุญ
คือการกระทําดีกระทําชอบ เปนบุญ บุญนี้เกิดขึ้นมาก็เรียกวากรรมเกามีทั้งบุญและบาป 
ถาเราทําอะไรไป ถากรรมเกาคือบาปมาเกี่ยวของแลวลําบาก เสียหายมาก เราอยูไปหากิน
ไปถากรรมเกาที่ดีมาพัวพันเปนเหตุใหงายใหดีขึ้นมาไดมันเปนอยางนั้น 
ฉะนั้นพวกเรานั้นสมควรที่จะพากันศึกษาเรื่องนี้ถาใครไมรูจักธรรมะ ก็เอาตนหลุดพน
ไปจากทุกขไมได คําวาทุกขคือทุกขทางใจ พวกเราอาจจะไมรูจักหรือบางคนอาจจะคิด
วาพระพุทธเจาตายไปแลว อยางนี้ก็มีนะ พระพุทธเจามีองคเดียวเทานั้นแหละ ทานตาย
แลว....หยุด ถาอาตมาจะพูดวาพระพุทธเจายังไมตาย โยมพอออกจะวาอยางไร? ก็ทานยัง
ไมตายทุกวันนี้ทานยังอยู ทานยังชวยมนุษยทั้งหลายในโลกนี ้ถาทําดีทานยังชวยอยู
ตลอดเวลา พระธรรมยอมรักษาผูปฏิบัติไมใหตกไปในที่ชั่วพระธรรมกค็ือพระพุทธเจา 
ใครเห็นพระพุทธเจาก็คือเห็นพระธรรมใครเห็นพระธรรมก็คือเห็นพระพุทธเจาใครเห็น
พระพุทธเจาก็คือเห็นพระสงฆ ใครเห็นพระสงฆเห็นพระธรรมไมไดอยูไกลทีไหน อยู
ตรงนี้ เดิมพระพุทธเจาก็เปนสิทธัตถราชกุมาร เปนคนธรรมดาเหมือนกับเรา ยังไมรู
อะไร เมื่อทานรูธรรมะชดัเจนแลวก็เรียกทานวา พระพุทธเจา คนธรรมดาเลยหายไป 
     คําสอนของพระพุทธเจานั้น มันเปนปฏิปกษตอใจของพวกเรา เทศนไปๆ ถาจะเทศน
ความจริงใหฟงจริงๆ แลวทุกสิ่งมีแตเรื่องขัดใจเราเพราะเหตุใด? เพราะใจเรามันสกปรก
มีแตเรื่องขัดใจทุกอยาง พวกเรามันเสียดายความชั่ว เสียดายความไมดี เสียดายความ
สกปรก อยากเก็บเอาไวทานวาทิ้งมันเลย ก็ไมอยากจะทิ้ง มันชอบของเลว ไมชอบของดี 
อยางนี้อาตมาถึงวาธรรมของพระพุทธเจามันขัดใจคนขัดใจปุถุชนทั้งหลาย ขัดจน
กลายเปนอริยชน ถาไมขัดอยางนั้นก็ไมไดอาตมาเคยไปเทศนธรรมะหลายแหงเขาไป
บางบานเทศนใหฟง บางทีพอออกแมออกอยูบานเดียวกันก็ยังทะเลาะกัน คนหนึ่งไป อีก
คนหนึ่งไมไป คนหนึ่งวาถูก คนหนึ่งวาผิด แยกกันเลย มันแยกกนั นี้เปนเพราะอะไร? 
เพราะกรรมมันบังไว ใครมีปญญาก็เห็น ใครไมมปีญญาก็เห็นไดยาก เห็นไมไดงายๆ 
ของอันนี้มันใกล มันไมไดอยูไกลหรอก 
     เรื่องทิฏฐิมานะของคนนั้น ถาจะเทียบแลวจะยายภูเขาลูกนี้ไปไวที่อ่ืนก็ยังงายกวา 
หรือทําใหมันราบเหมือนแผนดินก็ยังงายกวาเปนอยางนั้น หรอืจะเปรียบใหฟงอีกงายๆ 



ก็เหมือนพอกํานันนี่แหละ สรางบานขึ้นหลังหนึ่งเสร็จเรียบรอย อยูมาไดสัก ๑๐ วัน หรอื
เดือนหนึ่ง อยางนี้ มีคนหนึ่งพูดวา “พอกํานันบานหลังนี้รื้อเสียเปนไง” ชวนรื้อบานหัว
ขาดก็ไมรื้อใชไหม? ทําไมละ ก็บานเราเพิ่งสรางขึ้นใหมๆใครจะยอมรื้อ อีกอยางหนึ่งก็
คงจะยังคิดวาเพื่อนพูดเลนอยูอีกนะ ยังจะนึกวาคนนั้นมันบาหรือไง บานเพิ่งสรางเสร็จ
ใหมๆ มาชวนรื้อ ยังนึกวาเขาพูดเลนอยูอีก ทิฏฐิมานะก็เหมือนกัน เชนอันนีม้ันผิดเลิก
เสียนะ โอย.....ไมได ถาสิ่งใดมันชอบสิ่งใดมันติดแลว ไมกลาละไมกลาถอน ติ๊ดอยูนั้น
แหละ....ยาก ไมไดงายๆ ทิฏฐิมานะมันติดมันแนน มันลึกมันซึ้งเหลือเกิน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคือความเห็นผิดเปนชอบ พูดใหฟงไมเห็นละถอนไมไดงายๆคือมันไมเห็น
นั่นเองถามันเห็นแลวมันก็งาย แตนี่มันไมเห็น เรื่องคนไมเห็นอยูไกลมันกไ็มเห็น อยูใกล
มันก็ไมเห็น อยูในลูกตานี้มันก็ยังไมเห็น มันจึงเปนของยากเปนของลําบากหลาย 
ที่พระทานสอนก็เพื่อใหละทิฏฐิมานะ ที่ยึดไวถือไวของไมแนนอน อาตมาจึงอยากจะขอ
กับญาติโยม ขอไมมากหรอกขอเพียงวา ถึงจะละความผิดก็ไดก็ไมวา แตขอใหรูจักให
รูจักวาอันนี้มันผิดอันนี้มันถูก แคนี้เสียกอนใหรูจักจริงๆเทานี้...อาตมาก็ดีใจแลว ใหรูจัก
จริงๆ ไมใชรูเลนๆ เทานีก้็ไดหาสิบเปอรเซ็นตแลว ทําไมถึงเปนอยางนั้น ถาคนรูวาอันนี้
มันผิดอยูในใจของเขาแลว ทําอะไรมันก็รูวาผิดใจมันบอกทําเมื่อไรมันก็บอกวาอันนี้มัน
ผิด มันทวงไมหยุดอยางนี้ ทําตอนไหนก็ผิด เห็นอยูเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็หยุดเองอันนี้ไมได
ถามตัวเองสักที มันจึงไมเห็นชัด มันไมเห็นชัดอยางนั้น เชนเรากินเหลาอยางนี้ พอยก
แกวข้ึนมา ก็บอกวา....บาปนะแตก็ยังกินอยูเพื่อนชวนกินในสงัคมอยางนี้ก็กินไปพอยก
แกวข้ึนตอนไหนก็บอกวาบาปไมเห็นวามันผิดทันทีมันเลยขวางกันไปกับใจพวกเรา
ยกขึ้นครั้งใดก็นึกอยูเสมอวาหลวงพอทานวามันบาปนะ ไมเฉพาะแตทานวา เห็นคนอื่น
กินก็เห็นวามันเปนบาเปนบอเห็นวามันผิดอยูอยางนั้น แตก็กิน แตก็ยังคิด เอา เอาแคนี้ไม
เอาอีกแลว เดี๋ยวเขาก็ยกมาใหอีก เอา....ลุงนี้ของหลานนะ เอาสักนิดทั้งๆที่รูวามันผิดอยู
กินตอนไหนก็รูวามันผิดอยูอยางนี้เรื่อยไป ประเดี๋ยวมันก็หยุด ไมหยุดก็ไมได เพราะมัน
รูอยูวามันผิดอยางนี้ 
     การฆาสัตวก็เหมือนกัน เห็นอยูวาฆาเขามันบาปแตก็ไมหยุด ไมหยุดกต็ามแตใหมัน
เห็น อันนี้ อาตมาเคยพบมาจึงมาพูดใหฟง เราสรางบารมี คือเราฟงแลวมาพิจารณาใจ
ของเรา เชนเราไปจับกบแตกอน พอจับไดหักขามันทันที แตพอบอกวามันบาปนะโยม... 
ไดคิดหักขาเขาก็เหมือนหักขาเราเหมือนกัน ถาคิดใหดีๆ เมื่อไปพิจารณาดูเลยรูขึ้นมาที



หลังไดกบมาใหมไมหักขา กลัว....มนักลัว มันลดลงมา ไมหักขาแตเอามาใสของไวนั้น
แหละ เอามาบานใหแมบานทํา คิดอยางนี้ก็ทําไปเรื่อยๆ จับกบมาใสของทีไรก็ไมหักขา
ละทีนี้ ไดแลวข้ันหนึ่ง คือไมหักขากบ แตก็เอามาเหมือนเดิมนั้นแหละ ทําอยูอยางนั้น คิด
ไมหยุด นึกไปนึกมา วา....เวย....อันนีม้ันก็ยังไมถูกมั้ง....ไมหักขาแตก็ยังเอามาใหเขา มัน
ก็จะเถียงกันอยูในใจนั่นแหละ เถียงไปเถียงมาเอาไปเอามา มันสรางบารมี นึกไปนึกมาก็
ยิ่งถูก วามันผิดอยูเกรงอยู กลัวอยู แตไมหยุดแตก็คิด อันนี้ก็เปนเหตุประเดี๋ยวก็หยุด บาง
ทีก็หยุดไมมากหยุดเฉพาะวันพระ มันหางแลวทีนี้ หยุดแตวันพระ วันไมพระก็ยังเอาอยู 
ทําไปปฏิบัติไป แตกลัวอยูติดอยู ทําไมหยุดมันก็มีความรูเกิดขึ้นมาวา วันพระหรือไม
พระมันก็คงเหมือนกันละมัง มันสอนอยูอยางนี้ จิตเราถามันเห็นแลว นั่งอยูก็สอน เดินอยู
ก็สอนสอนวามันผิด....มนัผิด...อยูอยางนี้ ผลที่สุดมันจูจ้ีมากมันก็หยุดเทานั้นเอง 
สําหรับการสรางบารมีอาตมาถึงวา พอออกเอย..รักษาศีลนะรักษาไมไดอยาไปวานะ 
“ครับกระผมจะพิารณาจะพยายาม” นี้คือการเปดประตูเอาตนเองออก ถาคิดวาไมได
หรอกครับ นี่คือการปดประตูไมมีหนทางจะออกคําวาไมไดคือเราไมเคยคิดวาจะออก ถา
บอกวากระผมจะพยายามครับ นี้ยังพอมีหนทาง คําพูดอันนี้เปนคําพูดออกมาจากจิตใจ 
วาจะพยายามก็พยายามจริงๆ นี้คือ การสรางบารมทีางดานจิตใจของเราทํา อะไรก็รูอยู
เห็นอยูวามันถูกมันผิด มนัเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเปนสัมมาทิฏฐ ิไมนานหรอกโยม นี้
เรียกวาการสรางบารมีทางจิต เห็นไป...เห็นไป ความเห็นมันก็แกขึ้นกลาขึ้น บารมีมัน
กลาขึ้น เพิ่มขึ้นอันนี้มันก็เลยมากขึ้น กิเลสมันก็นอยลง เพราะบารมีมันมากขึ้น เปรียบ
ประหนึ่งวาเราทุกคนที่นั่งกันอยูนี้ สมัยกอนเราเปนเด็กเล็กๆ ตอนนี้เราเปนผูใหญ ถามวา
เด็กเล็กมันหายไปไหน? มันไมหายไปไหนหรอก คือเด็กนอยเปนเหตุใหเราใหญเวลาเรา
โตเด็กมันก็เลยหายไปเด็กไมมีผูรูไปไหนกลายมาเปนผูใหญ เลยไมมีเด็กนอย จิตใจของ
เราก็เชนกันถาความรูเกิดขึ้นความไมรูมันก็หายไป ทิ้งไป เหมือนกับเรานี้แหละ แตกอน
ก็เปนเด็กแตพอโตขึ้นมาเด็กก็ไมมี มนัไปไหนละ มันไมไดไปไหนหรอก อยูตรงนั้น
แหละ คือมันหนีจากเด็กแลวมาเปนผูใหญ มันฆาของมันเองหรอกหรือวาไง? หรือเราคิด
วาเด็กมันไปไหน เด็กนอยมันวิ่งไปภูเขาโนนหรือมันไปไหน? หือ...คิดใหคกัๆ (ดีๆ ) เดอ
.... นี้เรียกวาการพิจารณา การสรางบารมี แตกอนเด็กนอยมันอยูกับเราแตวามันใหญมันก็
เลยไมมี มะมวงก็เหมือนกัน มันเปนดอกกอน เวลาเปนลูกดอกมันไปไหนมันก็มาเปนลูก
นั้นแหละเวลามันเล็กมันก็ยังไมใหญเพราะอะไร? เพราะมันคา (ติด) ลูกเล็กอยู ถาอยูไป



นานนาน ใหญก็ปรากฏขึน้ เล็กก็คอยหายไป ใหญขึ้นมามันก็หามผลดิบมันก็หายไป พอ
ถึงเวลามันสุกแลว ผลหามผลเล็กดอกมันไปไหน เวลามันหวานความเปรี้ยวมันไปไหน? 
เวลาเปลือกมันเหลืองความเขียวมันไปไหน? มันเขามารวมกันที่มะมวงใบเดียวกัน
ทั้งหมดผลนอยก็มารวมที่ผลใหญรสเปรี้ยวก็มารวมที่รสหวาน สีเปลือกที่เขียวๆ ก็มา
รวมที่สีเหลืองๆ ของมัน ไมใชมันวิ่งไปไหนมันรวมกันที่เดียวทั้งหมด แตพวกเราไมรูจัก
ไมไดพิจารณา ไมไดพิจารณาอยางไร มะมวงใบนี้เมื่อมันสุกมาแลวเราจับขึ้นมา ยกขึ้น
มา ไมไดเขาใจวาเรายกตนมะมวงยกกิ่งมะมวงยกรสมะมวงกลิ่นมะมวง ไมเคยเห็น 
ความเปนจริงแลวเวลาเราจับมะมวงขึ้นมากิน ก็คือเรายกขึ้นมาทั้งตน ทั้งผลทั้งเมล็ด แต
ในเวลา มันเห็นไมไดเพราะมันละเอียดมาก เมื่อเวลาเราเอาไปฝงลงบนดินใหมันถูก
สัดสวนของมัน มันจะถอดลําตนถอดใบขึ้นมา แลวเกิดกิ่งขึ้น เกิดดอกออกผล เกิดรสเกิด
ชาติขึ้นมา แตวาเวลากินมะมวงเราไมเห็นเพราะอะไร? เพราะเราไมละเอียด มันจึงไม
เห็น เวลาเอาไปปลูกถึงจะเห็นวาโอ.... ที่แทเราแบกตนมะมวงกินอยูแตไมรูจัก 
     ความหลงของสัตวก็เหมือนกันฉันนั้น มันเปนอยางนั้น พระพุทธองคทานจึงใหสราง
บารม ีบารมกี็คือคุณธรรมอันยวดยิ่ง สรางบารมีทางจิตใจใหพิจารณาใหภาวนาภาวนาก็
คือการพิจารณาเหมือนเราจับเอามาตัด ตองรูวาตัดตรงนี้มันจะสั้นไปไหมหนอ หรือจะ
ยาวไปไหมหนอ...นี้คือภาวนาละ ไมนี้มันจะใหญไปหรือมันจะเล็กไปหนอ....พิจารณา
วาจะตัดตรงไหน 
     ความจริงทุกคนตองภาวนา แตเราไมรูเรื่องของเจาของถาเราพิจารณาเหตุพิจารณาผล
แลวเราก็ทําความชั่วไมไดไมถาเราพิจารณาแลวตัดไมผิด ถาพิจารณาไมออกเอาตลับ
เมตรมาวัดดู ไดหาเมตรหกเมตรตามที่เราตองการคอยตัดไมผิด นี้เรียกวาการภาวนาทุก
อยางใหไดภาวนา 
พระพุทธองคทานจึงสอนวา การใหทานรอยครั้งไมเทารักษาศีลครั้งหนึ่ง รักษศีลรอย
ครั้ง ไมเทาภาวนาครั้งหนึ่ง ภาวนานี้มันละเอียด เพราะภาวนานี้มันถึงจิต มันปลอน
สารพัดอยางออกมาได เห็นในจิตตนเอง ถาเห็นในจิตตนเองแลว ตางจากคนที่ไมเห็น
เหมือนกันกับเราไปเห็นหมูปาหรืออีเกงดวยตนเอง กับการที่เราไดยินเขาพูดใหฟงวาหมู
ปาเปนอยางนี้นะ อีเกงเปนอยางนี้นะ เทานี้ก็มีความรูตางกันแลว ถาเราเห็นชัดเจนวา
ลักษณะหมูปาเปนอยางนี้ใครมาพูดใหฟงถูกหมด ตลอดรูปรางสัณฐานของมันตลอดขน
มันขามันแเขงมันสารพัดอยาง เราจะมีความสามารถพูดไดอยางแจมแจง แตถาเราไมรู 



ไดยินเขาพูดวาหมูปานะก็จะมีปญหาวาหมูปามันเปนอยางไร? อธิบายไมถูกเดี๋ยวเขาก็จะ
สวนกลับมาวา มึงไมรูจักหมูหรือไงวะ....ถาเราเห็นจริงๆ แลว สามารถอธิบายได พูดได
เต็มปาก เพราะทางจิตมันเห็นมันเปนอยางนั้นการภาวนามันแจงขาวกวากันสิ่งที่เราเอา
ไปนั้นมันไมมีอะไร เราเห็นชัดเจนแลว เรื่องมันเปนวัตถุเปนเรือนชานบานชองทรัพย
สมบัติตางๆ ที่เรียกวของเรานั้นก็จริงอยูแตจริงโดยสมมุติ เปนของสมมุติ 
     อาตมาเคยไปสํารวจตรวจสอบดู ทายกทายิกา พากันอยากไดวัด รองขอเอาวัดไปให
แลวไมรูพากันทําขนาดไหนไปเยี่ยมดูไปสํานักไหนก็มีความรูสึกวาเหมือนกับหิ้วของ
หนักพากันแบกของหนัก แบกไปแบกไปมันหนักมาก นึกแตจะปลงจะวาง มันเหนื่อย....
สรางคุณงามความดีนี้กําลังมันไมพอมันมีความขี้เกียจมักงาย ไปที่ไหนๆก็เหมือนกัน 
ตลอดจนพระเจาพระสงฆเหมือนกันกับแบกของหนัก มันทุกข...เมื่อมันทกุข ความรูสึก
ในใจก็มีแตอยากจะปลงจะวางอยากปลอย.... กําลังใจไมมาก เหมือนคนกําลังไมมาก
แบกของหนักคอยแตจะปลงแตจะวาง พวกประพฤติธรรมะก็เหมือนกัน ผูยังไมถึงธรรม
ยังไมบรรลุธรรม มันก็อยูในความทรมานหิ้วไปดึงไป แตก็ยังดี ยังดีกวาบุคคลที่ยังไมได
แบกของ ยังไมเคยไดของ ดีกวา...มีความอดทน 
     คณะอุบาสกอุบาสิกาที่เปนฆราวาส ความเปนจริงอยากใหรูจักหนาที่การงานของ
เจาของไว ทุกๆ คน เพราะวามันไมมีอะไร ไมมีอะไร จะไดจะดี ไมมีอะไรที่จะเปนแกน
เปนสารสักอยางหนึ่ง ที่มันเปนแกนเปนสารทานใหภาวนา เพื่อใหมันบรรลุถึงความพน
ทุกขทั้งหลายเมื่อเฒาแกมาแลวก็ไมเห็นมีอะไรหรือใครวายังไง? หมดราคาสภาวะแหง
กายนี้หมดราคา กอนฟูมันไมเที่ยงมันเปลี่ยนไป...เปลี่ยนไปทางจิตใจที่เรียกวานานมันก็
ไมเหมือนเกา แตวา เลี้ยงคนโดยธรรมะนั้นเลี้ยงยากมากนะ เลี้ยงลูก เราเอาขาวเอาน้ําให
มันกิน มันกร็ูจักใหญ รูจักโต เลี้ยงโดยภาษาธรรมใหอาหารธรรม ใหคนใหมในธรรม 
ใหคนดีในธรรม ใหคนมีกําลังในธรรมยาก... ลําบากแทๆปฏิบัติไปจนเฒาจนแกก็ยังไม
โต ยังนอยยังไมใหญ มันใหญแตรางกาย รางกายเราใหอาหารมันกินมันก็ใหญ ใหญทาง
เนื้อทางหนัง ธรรมะความรูทางจิตใจมันไมใหญ ความเปนจริงการปฏิบัตินักบวชก็ด ี
เปนฆราวาสวิสัยก็ดี....นะ.... พวกเรามาอบรมกันตั้งหลายป ตั้งแตเด็กจนเฒาจนตายก็ยัง
ไมใหญนะกําลังธรรมะมันนอย กําลังธรรมะไมมาก ไมเห็น เหมือนกันกับปลา ปลาอยู
ในน้ํา มันไมเห็นน้ํา อันนี้ก็จริง อยูในน้ําแตไมเห็นน้ํา อันนี้เราอยูกับกองธรรมอยูกับ
พระไตรปฎกไมไดอานพระไตรปฎก ถึงอานพระไตรปฎกก็ไมไดเขาใจในพระไตรปฎก 



ในขอความอันนั้น เราอยูกับกองกาย กองรูปกองเวทนา กองสัญญา กองสังขาร กอง
วิญญาณ และสวดดวยเรียนดวย แตไมเห็น พูดอยู สวดอยู แตไมเห็น จึงเหมือนกับปลา
ดําอยูในน้ําแตไมเห็นน้ํา ก็เหมือนกับ พวกเราทั้งหลายพูดธรรมะอยูแตไมเห็นธรรม
เพราะวามันมีอะไรปดบังไวโดยไมรูสึกตัวเอง มองไมเห็น เชนการเรียนการสวดหรือ
การพูดมันเปนอุบายใหเขาไปเห็นธรรม ใชตัวธรรมะไมใชเรื่องธรรมะ นั้นก็ยังไมใชตัว
ธรรมะ มันเปนขอความบันทึกธรรมะแคนั้น เราพากันเรียนพากันบนพากันสวดเปนตน
สวดเรื่องธรรมะสวดขอบันทึกธรรมะไมใชตัวธรรมะ 
อุปมาเหมือนกับวา พริกมันเผ็ด เกลือมันเค็ม เราบอกวาพริกมันเผ็ด...อยางนี้ ยังไมเห็น
ความเผ็ดของมัน ยังไมรูจักคําที่วามันเผ็ด มันเค็ม ไมใชตัวเผ็ดตัวเค็ม การอธิบายธรรมะ
ใหฟงก็เหมือนกัน อันนี้ไมใชตัวธรรมะ เปนคําพูดของบุคคล เปนอุบายใหเขาไปเห็น
ธรรมะ ตัวหนังสือคัมภีรตางๆ ก็เหมือนกันเปนขอความบันทึกของธรรมะ ไมใชตัว
ธรรมะอานไดทองไดแตใจยังไมเปนธรรมะ พูดรูเรือ่งอยู ก็ยังไมเปนธรรม ทั้งนี้เห็น
ธรรมะ ตัวธรรมะจริงๆ นั้นบอกกันไมได เอาใหกนัไมเปนไมรูจัก สวนที่เราศึกษาเลา
เรียน สิ่งที่เราปฏิบัติทั้งหลายเหลานี้ มันเปนอุบายเปนขอประพฤติปฏิบัติบอกใหเขาไป
ถึง เชนบอกวาพริกมันเผ็ดนะ ยังไมรูจัก วาตัวเผ็ดจริงๆ นั้นเปนอยางไร รูจักแตเสียง
สําเนียงชื่อมันวาเผ็ด แตตัวเผ็ดไมรูจัก สวนนั้นไมใชสวนของครูบาอาจารย ไมใชสวน
ของหนังสือ ไมใชสวนของคัมภีร มันเปนสวนของเจาของที่ปฏิบัติ มันจึงจะรูจักวามัน
เผ็ดจริงๆ จึงจะรูวาตัวเผ็ด จึงจะเขาถึงตัวเผ็ดตัวเค็มเปนตน เผ็ด....เค็มมีแตชื่อไมใชตัวมัน 
ไดยินแตไมรูจักสวนนั้น มันเปนสวนของการปฏิบัติ ตองเอาไปกิน ความเผ็ดความเค็ม 
ความเเปรี้ยวจึงจะปรากฏขึ้นมาอันนั้นเปนตัวเผ็ดอันนั้นเปนตัวเค็ม เราอานหนังสือเราฟง
ธรรมะยังไมใชธรรมะ ตรัสรูธรรมไมได รูไดดวยตําราเปนสวนของอุปชฌายอาจารยจะ
แนะนําโดยอุบายตางๆ เพื่อใหเขาไปเห็นความเผ็ด คือธรรมะ อันนี้ก็เหมือนกันเปน
อธิบายใหเขาไปเห็นธรรมะ ไมใชตัวธรรมะ ดังนั้นคนจึงยากที่จะรู ยากที่จะเห็นเพราะ
ไมไดเขาใจในการปฏิบัติ เชนเดียวกับ แพทยหรือหมอรูจักสรรีะกายของมนษุยดีเพราะ
การศึกษาเลาเรียนมารูจัก แตก็ไมรูจักสรีระอวัยวะของมนุษยตามเปนจริงของหลักธรรม 
รูตามหลักการและวิชาการเทานั้น ทานเรียกวาไมเห็นเหมือนปลาอยูในน้ําแตไมเห็นน้ํา 
หมอแพทยผาตัดสรีระรางกายของคน รูจักไปตามหลักการวิชาการแตไมรูจักในหลัก
ธรรมะตามความเปนจริง มันเปนคนละแขนงอยางนั้น 



     ฉะนั้น พุทธบริษัทเราทั้งหลาย ยากที่จะบรรลธุรรมะ เรียกวาไมเขาถึงแกนของ
ธรรมะ ก ็เพราะมันเปนอยางนี้เองไมไดนอมเขามา เราตั้งใจปฏิบัติมานมนาน ปฏิบัติได 
๙พรรษา ๑๐ พรรษา ๒๐ พรรษา บุรุษและสตรีทั้งหลาย ถเราไปบุกเบิกทําไรไถนา คงจะ
ไดมาหลายไรแลวนะ นั่น...มนัเปนอยางนั้น เราเปนนักบวชตั้งใจมาปฏิบัติแทๆ แตยัง
ไมไดอะไร ยังทําความยุงยากใสตัวเองอยู และใสผูอ่ืนอยูไมรูจัก มันไมรูจักทั้งๆ ที่จะไป
ละกิเลสทั้งหลาย แตไมรูเรื่องถูกนินทากาเลยังมีโกรธมีโมโห ยงัถือเราถือเขายังถือทิฏฐิ
มานะ เปนหนาที่ของนักปฏิบัติจะฝาฟนลงใหเห็น เชน เราสวดอาการสามสิบสอง 
แยกแยะออกหมด ทุกสิ่งทุกอยางเพื่อใหเห็นเพื่อใหละสักกายะทิฏฐิ ไมใหถือตัวถือตนวา
เปนแกนเปนสารเปนเราเปนเขา สวดแลวก็ไมเห็นเพราะธรรมะไมไดอยูที่นี่ยังไมเปน
ธรรม ยังมีความโกรธมีความขึ้งเคียด ยังมีความเห็นแกตัว เปนสักกายะทิฏฐิ ละวิจิกิจฉา
ยังงี้ได มันยังไมลงหนทาง จึงเปนของยากเปนของลําบาก 
 เราอยูไปนานๆ มันก็หนกั เหมือนแบกของหนัก คนแบกของหนักคิดพยายามจะปลงจะ
วางเพราะมันไมสบายโดยมากนักบวชนักพรตนักปฏิบัติเราชอบจะเปนอยางนี้ไมได
อาศัยเจาของเปนอยูอาศัยคนอื่น เหมือนกันกับพระอานนท พระอานนทเปนลูกศิษย
พระพุทธเจาไดเปนพุทธอุปฏฐาก ไปไหนก็ไปตามติดตามกันไปเรื่อยๆ พระพุทธเจา
โปรดเวไนยสัตวทั้งหลายดวยธรรมะ พระอานนทก็ไดยินไดฟง แตก็ยังไมไดบรรลุซึ่ง
ธรรมะ เมื่อถึงคราวพระพุทธเจานิพพาน พระอานนทรองไห เพราะเขาใจวาพระพุทธเจา
ซึ่งเปนครูเปนอาจารยของพวกเราทั้งหลายนั้น บัดนี้ทานมาเสียชีวิตไปแลว ตอไปใคร
หนอจะเปนครูเปนอาจารยของเรานอยใจ ความนอยใจทําใหรองไหปริเทวนาการ คนยัง
ไมถึงธรรมะ ยังไมบรรลธุรรมะเปนอยางนี้ เรื่องคิดเอาไมไดเพราะพระอานนทไดยินแต
คําทานเทศนธรรมะ ไดดูตําราขอความบันทึกของธรรมะ พระอานนทยังไมบรรลถุึง
ธรรมะตัดความโศกเศรา ปริเทวนาไมได เขาใจวาเมื่อครูของทานลวงลับไปแลวใครจะ
เปนครูเปนอาจารย เราคงไมเห็นทานอีกแลว คิดไปน้ําตามันก็ไหลออกมา ความรูสึก
เชนนี้ละเกิดขึ้นกับคนที่ไมรูจักธรรมะ ไมมีทางพนทุกข พระเถระทั้งหลายผูทานบรรลุ
ถึงธรรมะชัน้สูง เห็นพระพุทธเจานิพพานทานไมคิดอยางนั้น เออ... พระตถาคตทานไปดี
แลว ทานสบายแลว ทานหมดภพหมดชาติของทานแลว สบาย...เกิดความสลดสังเวชใน
สังขารเทานั้นก็แลวไป 
     ธรรมดาคนเราทุกวันนี้ลําบาก ไมเห็นงายๆ ยกตัวอยางเชน พระธาตุพนมพัง คน



รองไหก็มี และวิพากษวิจารณกันไปหลายๆ อยาง มันเปนกรรมเปนเวร เปนเสนียดจัญไร
แกบานแกเมือง วาไปอยางนั้น อยางไรจะเสียใจมันก็คิดไป เพราะคนมันหลง ความเปน
จริงนั้นอันนี้เปนธาตุทานพังนะ ทานนิพพาน กอนทานไป ตัวทานเองทานก็ยังไป ทาน
ไมอยู ทานยังบอกวา สิ่งทั้งปวงมีความเกิดแลวไมแปรผันไปนั้นไมม ีตองแตกทําลายเปน
เบื้องหนาทานสอนไว ตัวของทานเองทานก็ไปแลว เหลือแตอัฏฐิอัฏฐิก็กระดูกทาน แต
ตัวจริงทานก็ผานไปแลว ทานยังสั่งวาอนิจจังเปนของไมเที่ยง อยาพากันไปตําหนิกอน
อิฐ อยาไปตําหนิกอนหิน อยาพากันไปถือตนไมโลหะตางๆ เปนที่พ่ึงมันไมเกิด
ประโยชนใหเราพนจากทุกขไมได แมทานจะนิพพานแลวก็ตามใหพากันเขาถึงพระพุทธ 
พระธรรม ใหมีรากฐานแนนหนา ใหมีพระอริยสงฆ อันเกิดจากพระสัทธรรมเปนที่พ่ึง
อันนั้นเปนสรณะ ที่พ่ึงของเรา ฉะนั้นถาเราไปอาศัยภูเขาอาศัยตนไมอาศัยกอนหินอาศัย
กอนอิฐอยูมันก็พังถาพังแลวก็รองไหเสียใจ นี่ละ....พระพุทธเจาทานไมใหถือมงคลตื่น
ขาว มันทุกข มันนําตนพนทุกขไมได พนจากวัฏฏะสงสารไมได มันเปนมงคลตื่นขาว 
ฉะนั้นยากที่คนจะเห็น ยากที่คนจะรูจักพึ่งธรรมะ พูดตามความเปนจริงความจริงที่มันมี
อยูตั้งอยูเสมอ ไมมีอะไรหวั่นไหว ความจริงยังตั้งมั่นอยู ทานวามันพังมันก็พัง ทานวามัน
แตกมันก็แตก ทานวามันฉิบหายมันก็ฉิบหาย มันก็ถูกอยูแลวไมมีอะไรจะเกิดวิปลาสอีก
ตอไป ไมมีทางแกไขความจริงตั้งมั่นอยูอยางนี้ เมื่อพระองคทรงพระชนมอยูทานก็เทศน
ใหฟงเมื่อทานดับขันธปรินิพพานแลวทานก็สั่งไว โดยปริยาย ในเบื้องปลาย เพื่อจะให
ประชาชนทัง้หลายเขาใจในธรรมะขนาดนี้ก็ยังเขาใจไดยาก นี่อะไรมันบัง อะไรมัน
ปดบังไวอะไรมันปดดวงตา เชนทานใหพิจารณาสกนธรางกาย เปนของไมเที่ยง เปนของ
ไมสะอาด เปนของไมเปนแกนสารสภาพรางกายตาเรามองเห็น เห็นขน เห็นขาเห็นนิ้ว
มือนิ้วเทาเห็นทุกสวน แตวามันไมเห็น เห็นแลวก็ไมเห็น เห็นแลวไมเห็นลักษณะอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตาในรปูอันนี้ เมื่อมันวิบัติมาวิบัติไปก็มีความโศกเศราปริเทวนารําพันชื่อวา
เราไมเห็น ไมใชตาเนื้ออันนี้ ทานหมายถึงตาใจคือปญญาใหพิจารณาทุกสิ่งสารพัดทาน
ใหภาวนา ภาวนาคือจิตใหถูก คิดใหมันแมน การคิดใหมันแมน การคิดใหมันถูกนั้น
แหละคือยอดธรรมะ ยอดของการภาวนา เราจะเดินจงกรมก็ดี เราจะนั่งสมาธิก็ดีเคลื่อน
อิริยาบทตางๆ ทั้งหลายกด็ี คือพระพุทธเจาทานบังคับให มีสติรอบรูอยูอยางนั้น ก็
เพราะวาทานอยากใหเรามีความเห็นถูกตองดี ถามีความเห็นถูกตองดีมันก็เปนมรรค เปน
สัมมาทิฏฐิเทานั้น เมื่อเราทุกขเราก็จะระบายทุกขออก เชนวาเราเจ็บไข มันเจ็บหัวมัน



ปวดทองอยางนี้เปนตน หรือมันเฒาแกชรามาอยางนี้เราเห็นแลวเราก็มีความสบายใน
ธรรมะ เรื่องนี้มันเปนอยางนี้เอง มันจะไมเปนไปอยางอื่นทุกผูทุกนามเกิดมาแลวจะตอง
เปนอยางนี้มันจะมีความทุกขเกิดขึ้นมาก็ไมเมา มันจะมีความสุขเกิดขึ้นมาก็ไมเมา ไมได
เมาในสิ่งใดทั้งหลายทั้งปวง เพราะเห็นวามันเปนอยางนั้นตามเหตุตามปจจัยของมัน เมื่อ
ความเห็นถูกตองใจก็ไมตื่นเตนไมหวาดไมกลัว ไมสะดุงตอเหตุการณทั้งหลายตางๆจะ
เห็นรูปก็ดี จะไดยินเสียงก็ดี จะไดลิ้มรสก็ดีถูกตองโผฏฑัพพะทางกายก็ดี ธรรมมารมณ
อันเกิดขึ้นทางใจก็ดี อนิฏภรมณ อารมณที่นาปรารถนา อนิฎฐษรมณ อารมณที่ไมนา
ปรารถนาก็ด ีจิตใจของผูบรรลุธรรมะ จะตรงจะเที่ยงจะมั่น รูรอบอยูตามเปนจริงนั้น พน
จากทุกข 
 อันนี้คือความคิดถูก เมื่อคิดถูกแลว มนัสงบทุกสิ่งทุกอยาง นี้คือการประพฤติปฏิบัติของ
พวกเราชาวพุทธทั้งหลาย ใหเห็นอันนี้คําที่วาพนจากทุกขนั้นก็ฟงยากลําบากวามันพน
โดยวิธีอยางไร ทําอยางไรจึงจะพนทุกขืได ถาภาษาเรางายๆ วามันไดอะไรทุกลสิ่งทุก
อยางตามชอบใจแลวไมทุกขวาอยางนั้น แลวไมคิดวาอันใดทั้งปวงในโลกนี้ใหมันได
ตามชอบใจนั้นมีไหม? มันไมมีหรอก หาไมไดหาไมมี นอกจากทําปญญาสรางปญญาให
เกิดขึ้นใหไดเทานั้นเอง 
     ฉะนั้นเรื่องประพฤติปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายนั้นมันจึงไมกาวหนา อาตมาเห็นวา
มันเหนื่อยหนายมันไมบรรลุธรรมะอยางแทจริง ไมบรรลุซึ่งธรรม ถาบรรลุซึ่งธรรม
ปฏิบัติไปนานๆ มันจะเบื่อหนาย เบื่อไป....เบื่อไป....เปนตนมันไมขี้เกียจ แตคนเราไม
เปนอยางนั้น ปฏิบัติธรรมแลวข้ีเกียจ พอใครวาหนอยก็โกรธเลย ของใชไมไดไมขี้เกียจ
มันจะเปนอยางนั้น ทุกสิ่งทุกอยางเอาออกไดยาก เพราะไมไดพิจารณาดวยปญญาของ
เจาของ ผลของการฏิบัติก็คือโลภ โทสะ โมหะ เต็มอยูในใจ เครื่องหมายของผูปฏิบัติมัน
นอยหรือมันมาก มันเจริญหรือมันเสื่อม ทั้งหลายเหลานี้จะตองพากันรูจักตัวเอง ถาเราพา
กันรูเรื่องธรรมะแลวเราทั้งหลายจะเปนผูมีกําไร เปนผูมีกําไรมากทีเดียว มันจะไมตื่นเตน
จะไมทุกขในสิ่งใดๆทั้งสิ้น เพราะวาเห็นโลกตามเปนจริงเชนวา “โลกวิทู เปนผูรูโลก
อยางแจมแจง” แตเราไมรูวาโลกมันอยูตรงไหนมันพนจากโลกมันพนอยางไรไมรูจักรู
แตวาเออ...ถาตายคงสบายหรอก อยูในโลกนี้มันยาก พวกเราทั้งหลายเลยเห็นวาดินฟา
อากาศนี้เปนโลก โลกที่อยูใกลไมเหนือโลกอันนี้มนัโลกคือแผนดิน โลกทีท่ําใหสัตว
หมุนเวียนอยูโลกคืออารมณ อารมณที่มันเกิดอยูรอบๆ เราอยูนี้อารมณที่มันเกิดทางหูขาง



ทางตาบางฯ เขามารวมที่จิตใจถามันหลงมันก็เกิดโลภและโกรธขึ้นมาอันนี้เปน
เครื่องหมายถาเรารูไมเทาเอาไมทัน กําลังกิเลสทั้งหลายเหลานี้ มันจะเต็มตื้ออยูอยางเกา 
เมื่อเรารูตามเปนจริงของมันแลว ไมมอีะไร อารมณนี้ไมใหโทษ อารมณก็เหมือนน้ําที่มัน
ไหลไปตามเรื่องของมันเหมือนลมที่พัดไปตามอากาศ เราไปโทษวามันไหลเร็ว ไหลชา 
ไปโทษวามันเปนอยางนั้นมันเปนอยางนี้ความเปนจริงเรื่องของมันเปนอยางนี้ แมถึง
สกนธกายของเรานี้ก็เชนกัน มันจะแปรไปไหนก็ชางมัน เกิดโรคอะไรก็ตามโรคอวนก็
ตาม โรคผอมก็ตาม โรคตับโรคปอดมันตายเพราะโรคอันนั้น มันตายเพราะโรคอันนี้มัน
เปนแขนงของมันตางหากหรอก ถาพูดใหมันถูกจุดเดียวโรคนี้ ไมมีมากคนนี้ตายเพราะ
อะไรหนอ? มันตายเพราะมันเกิด ไมมีโรคอะไร โรคเกิด เขาตายเพราะโรคอะไร? ตอบ
วา โรคเกิดเทานี้ก็พอ โรคอะไรก็ตามมันมาจากโรคอันเดียว คือเกิดพอ....ถาเราวาโรค
เกิดมันก็จบ เพราะถาไมเกิดมันก็ไมตายถาพูดงายๆ ก็ตามพูดอยางนี้ เปนโรคอะไร? โรค
เกิดก็จบถาภาวนา ภาวนาอยางไร? คือทําใหมันถูก แคนี้ก็หมดเรื่องภาวนา ถาพูดใหมัน
สั้นก็ตองพูดอยางนี้ เอวัง 
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