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ตั้งใจฟังเทศนน์ะ ตั้งใจฟังเทศน์ เทศน์คือค าสอน ค าสอนให้รู้จกัตวัเราเอง การรู้จกัตวัเรา
เอง รู้จิตใจของเราเอง รู้จกัขั้วหัวใจ รู้จกั เห็นไหม รู้จกัธรรม 

เวลาไปวดัไปวาข้ึนมา ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เราก็อยากไดคุ้ณธรรม แลว้ธรรม
มนัอยูไ่หนละ่ ในต าราหรือ ต าราก็กระดาษเป้ือนหมึก ในท่ีครูบาอาจารยส์อน ครูบาอาจารยก์็ข้ี
โม ้สอนไม่เป็น มีแต่คาดเดา มีแต่คาดหมาย ไม่มีความจริง ถา้จะมีความจริงๆ พระโพธิสัตว์ๆ  

เราเห็นคนเราเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ดูสิ ดสูัตวเ์ดรัจฉาน ดูสุนขัสิ ดูหมู เห็ด เป็ด ไก่ใช่
ไหม พระโพธิสัตว ์พระโพธิสัตวน์ะ เวลาเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ถา้เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ 
เกิดในอบายภูมิ เวลาเกิดต่างๆ น่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้พยากรณ์แลว้ พระโพธิสัตวไ์ม่เกิดต ่ากวา่นกกระจาบ 

น่ีไง เวลาพระในสมยัพทุธกาล เวลาธุดงคไ์ป ญาติเขาฝากผา้มา พอไดผ้า้มาแลว้มาร้ือ
ออก ร้ือออกแลว้มาป่ันใหม่ ป่ันใหม่แลว้มาทอ ทอแลว้มาตดัเยบ็จีวร น่ีมนัภูมิใจ คืนน้ีจะไดใ้ช้
จีวรใหม่ คืนนั้นเป็นโรคปัจจุบนัทนัด่วนตาย ตายไปเกิดเป็นเลน็ น่ีพระพุทธเจา้พดูเอง ไปเกิด
เป็นเลน็อยูใ่นผา้นั้น 

ในวนิยั ผา้นั้นถา้ไปเกิดกบัสงฆ ์ สงฆน์ั้นตายไป ไม่ไดม้อบไวใ้ห้กบัใคร จะเกิดเป็นของ
สงฆ ์ ให้สงฆแ์จกกนั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาหา้มไวน้ะ อยา่เพ่ิงแจกๆ พระท่ีตายไป
มาเกิดเป็นเลน็อยูใ่นน้ี เขาเป็นเลน็อยูน่ี่ มนัมีความสุขมาก ติดพนัไง แลว้ถา้ไปแจกนะ เลน็ตวันั้น
จะโกรธมาก เพราะถือวา่ของกูๆ ๆ ใครให้มนัจะโกรธมาก อยา่เพ่ิงให้ เก็บตากไวอ้ยา่งนั้นน่ะ อยา่
ไปแตะ ตากไวถึ้ง ๗ วนั พอถึง ๗ วนัแลว้เลน็มนัหมดอายขุยัม ันตายไป น่ีไง อยูด่ว้ยความสุข 

เขาบวชเป็นพระนะ บวชเป็นพระไดส้ร้างบุญกุศลนะ ไดภ้าวนานะ แต่ดว้ยความยึดติด 
ยึดติดของมนั ตายแลว้ไปเกิดเป็นเลน็ เป็นเลน็เพราะอะไร เพราะจิตมนัไปส าคญัอยูใ่นจีวรนั้น ก็
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ไปเกิดเป็นเลน็เฝ้าอยูจี่วรนั้น พออยูไ่ป ๗ วนั พอหมดอายขุยัแลว้ตายไป ตายไปก็ไดข้ึ้นสวรรค์
ไปเพราะบุญกุศลมนัส่งไป แต่ถา้เราไปหยิบไปแจกกนั เขาจะโกรธ น่ีไง ความโกรธ ความ
อาฆาตมาดร้าย จิตท่ีมนัหนกัหน่วง มนัจะตกนรกอเวจีเลยนะ ทั้งๆ ท่ีสร้างบุญกุศลมาขนาดไหน
ก็แลว้แต่ น่ีความเมตตาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ 

น่ีไง เวลาเป็นพระโพธิสัตว ์ เป็นพระโพธิสัตวเ์ร่ืองหน่ึงนะ เวลาเป็นพระโพธิสัตวเ์วยีน
วา่ยตายเกิดในวฏัฏะก็มืดบอด มืดบอดเพราะอะไร เพราะเราเกิดมาแลว้ก็พยายามสร้างสมบุญคุณ
งามความดีกนั การสร้างสมคุณงามความดีกนันั้นเป็นพนัธุกรรมของจิตๆ เวลาตดัแต่งจิตให้มนัดี
ข้ึน ตดัแต่งจิตให้มนัมีมาตรฐานข้ึน ตดัแตง่จิตให้มัน่คงข้ึน ตดัแต่งจิตให้มนัฉลาดข้ึน มนัฉลาด
ข้ึน ย  ้าคิดย  ้าท าจนเป็นจริตเป็นนิสัย ย  ้าคิดย  ้าท าๆ มนักพ็ฒันาของมนัข้ึนแต่ละภพแต่ละชาติ น่ีไง 
เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะไม่มีตน้ไม่มีปลาย น่ีไง 

แต่เวลาเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เวลาพระพทุธศาสนาสอน เรา
เกิดเป็นมนุษยน์ะ มีคุณค่ามาก มีคุณคา่เพราะความเกิดเป็นมนุษยน่ี์ เพราะความเกิดเป็นมนุษยม์นั
มีทุกอยา่ง ถา้การเกิดเป็นมนุษยมี์วาสนา มีอ  านาจวาสนาบารมี จะท าส่ิงใดประสบความส าเร็จ
ทั้งนั้น ประสบความส าเร็จ ใครเป็นคนประสบความส าเร็จ ก็มนุษยน์ั้นเป็นคนประสบ
ความส าเร็จ ถา้ใครท าความชัว่ร้าย ความชัว่ร้ายก็เกิดกบัมนุษยน์ั้น น่ีไง มนุษยน์ั้นมีคุณค่า 

ในบรรดาสัตวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้เทศนาวา่การ เวลาไดพ้ระอรหันตม์า ๖๑ องค ์“เธอกบัเราพน้บ่วงท่ีเป็นโลกและ
บ่วงท่ีเป็นทิพย”์ 

บ่วงท่ีเป็นโลก ช่ือเสียงเกียรติศพัทเ์กียรติคุณ เกียรติศพัทส่ิ์งต่างๆ เธอพน้แลว้ พน้เพราะ
อะไร พน้เพราะใจมนัสูงส่ง พน้เพราะใจมนัเป็นธรรมไง เพราะถา้ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม 
คุณธรรม คุณค่าของธรรมนั้นมนัเหนือโลกเหนือสงสาร เหนือทุกๆ อยา่ง ไม่มีติด 

ผลท่ีเป็นทิพย ์ เป็นทิพย ์ ส่ิงท่ีเกิดแลว้เป็นทิพย ์ น่ีไง “เธอพน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและเป็น
ทิพย”์ แลว้พน้อยา่งไรละ่ การจะพน้นั้นพน้ดว้ยการประพฤติปฏิบติั น่ีไง องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมดว้ยอาสวกัขยญาณ ญาณท่ีช าระอาสวกัขยั ช าระอวชิชาในใจของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ การท่ีช าระอาสวกัขยัในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ดว้ยมรรค ดว้ยศีล ดว้ยสมาธิ ดว้ยปัญญา มรรค ๘ 



เทศน์เชา้ วนัท่ี  ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๓ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

ค าวา่ “มรรค ๘” มีการกระท าข้ึนมา ท าตรงไหน บุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกอดีตชาติ
ไป บุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกอดีตชาติตั้งแต่พระเวสสันดรไปไม่มีตน้ไม่มีปลาย แลว้ถา้ดึง
กลบัมาเป็นจุตูปปาตญาณ จุตูปปาตญาณถา้ยงัไม่ส้ิน ยงัช าระกิเลสไม่ได ้ จะไปเกิดในอนาคต
ขา้งหนา้ น่ีผลของวฏัฏะ 

ดึงกลบัมา พอดึงกลบัมา อาสวกัขยญาณ ท าลายในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ น่ีไม่มีตวักู ของกู และไม่มีกู ท าลายท่ีกูน่ี กูไดท้ าลายแลว้ ไม่มีกู 

แต่ผูท่ี้ไม่เป็นสอน เห็นไหม “ไม่ใช่ตวักู ไม่ใช่ของกู” 

นัน่แหละคือกู กูเพราะอะไร น่ีไง ในสงัโยชน์เบ้ืองบนนะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ 
อทุธจัจะ อวชิชา 

ทีน้ีค  าวา่ “อวชิชา” อวิชชาคือความไม่รู้ ถา้ความไม่รู้นะ เสมอเขา ส าคญัตนวา่เสมอเขา 
ส าคญัวา่ต ่ากวา่เขา ส าคญัวา่สูงกวา่เขา 

สูงกวา่เขา ส าคญัวา่สูงกวา่เขา ส าคญัวา่เสมอเขา ส าคญัวา่ต ่ากวา่เขา 

ต ่ากวา่เขา ส าคญัวา่ต ่ากวา่เขา ส าคญัวา่เสมอเขา ส าคญัวา่สูงกวา่เขา 

แลว้ถา้มนัไม่ส าคญั มนัมีไหม ถา้ไม่ส าคญั มนัพดูไดไ้หม ถา้มนัยงัพดูได ้ มีตวัตนอยู ่
ตวัตนท าลายไดไ้หม เพราะอะไร ไอน้ัน่ปรัชญาทั้งนั้นน่ะ นัน่คือค าสอน 

ค าสอนนะ เวลาค าสอนของมหายาน เขาไม่ยดึติดๆ การไม่ยึดติดของเขา เขานัง่กนัทีหน่ึง 
๗ วนั ๘ วนันะ โศลกของเขา ดูสิ ดูเวย่หลา่งเขาจะผา่นของเขามา เวลาเขาบอกวา่เขาปลอ่ยวางๆ 
แต่ในการปฏิบติัของมหายานเขาปฏิบติัเขม้ขน้กวา่เรามากเลย แต่พวกเรามนัข้ีกลาก อยากจะเป็น
เหมือนเขา นัน่ก็ปลอ่ยวาง น่ีก็ปลอ่ยวาง ไม่ยดึติด ไม่ยดึมัน่ ไม่ใช่กู ไม่ใช่ตวักู ไม่ใช่ของกู...กูลน้
ฟ้า ตวักูนัน่น่ะส าคญันกั 

คนเรานะ ติดดี คนดีนะ เราไปติเตียนวา่คนนั้นเป็นคนดี แลว้คนดีท่ีมีอ  านาจ เราไปบอก
เขาวา่เขาผิดพลาดนะ โอโ้ฮ! มึงหัวขาด ติดดีน่ี แลว้ติดวา่ไม่ใช่ตวักู ไม่ใช่ของกู ใครจะมาวา่กู
ไม่ได ้
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ไม่ใช่ของกูอยา่เผลอนะ เผลอกูมบั! เลย ไม่ใช่ของกู ใครอยา่ติกูนะ ไม่ใช่ของกู ใครอยา่
มองหนา้กูนะ ไม่ใช่ของก ู น่ีไง มนัเป็นปรัญชา เหมือนเรา เราประพฤติปฏิบติักนั เราไปศึกษาวา่
เราเขา้ใจธรรมะๆ แลว้เราก็พยายามท าใจให้เราเป็นอยา่งนั้น โอโ้ฮ! ประเสริฐเลอเลิศ 

ติดดีและติดชัว่ เวลาติดดีน่ีติดไปหมดเลย ติดดีไง ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ประเสริฐ ประเสริฐมากๆ ประเสริฐแลว้มนัตอ้งท าให้ไดรู้้จริง เวลารู้จริงข้ึนมาแลว้ 
หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยข์องเรา สูงสุดสู่สามญั เวลาขา้วเตม็รวงนะ มนัยงันอ้มลง
ต ่า คนท่ีเขารู้น่ีเงียบกริบ 

ในมหายานเหมือนกนั เวลาเขาไปถามอาจารยเ์ขา เวลาเขาไปรายงานผลการปฏิบติั ถา้ยงั
แจว้ๆๆ อยู ่ท่านก็เฉยๆ แต่เวลาท่านถามวา่นิพพานคืออะไร 

พระเขาจะลกุข้ึนยืน แลว้ก็เมม้ริมฝีปาก แลว้ก็นัง่ลง ไม่มีตวักู ไม่มีของกู ไม่มีค าพดู ไม่มี
การแสดงกิริยา ไม่แสดงออก แต่เราวา่ไอน้ัน่มนัขอนไมห้รือป่าววะ มนัไม่พดูสักค าเลย มนัจะรู้
ไดอ้ยา่งไรละ่ มนัไม่พดูอะไรเลย 

ค าวา่ “ไม่พดูอะไรเลย” มนัระแวง มนัระวงั ถา้ค าพดูมนัยงัห่วงอยูน่ะ กลวัเขาจะไม่เช่ือ 
กลวัเขาจะร้อยแปด น่ีไง ไม่พน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและบ่วงท่ีเป็นทิพย ์ ถา้มนัพน้ไปแลว้ มนัเป็น
จริง ครูบาอาจารยท่์านรู้จริง แลว้ผูท่ี้เขาตอบจริง ถา้มนัไม่มี มนัไม่พดูเลย 

แต่ถา้ไม่มีตวักู ไม่มีของกู ไม่ใช่กูน่ีนะ โอโ้ฮ! ใครๆ ก็พดูได ้ เดก็มนัก็พดูได ้ นกแกว้
นกขนุทองก็พดูได ้ สอนให้มนัพดูสิ สอนให้นกแกว้มนัพดูสิ “ไม่ใช่กู ไม่ใช่กู” นกแกว้มนัก็พดู
ได ้

น่ีไง ถา้มนัจะเป็นจริงๆ นะ มนัตอ้งท าสัมมาสมาธิเขา้มาก่อน นัน่คือตวัก ู เวลาจิตสงบ
แลว้ นัน่คือตวัของตน นัน่น่ะสมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน ถา้มนัจะท าลายตวักู ของก ู

เวลาทางโลกๆ เป็นอนิจจงั สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั สรรพส่ิงแปรสภาพทั้งนั้น วตัถุ
ธาตุทุกอยา่งไม่มีส่ิงใดคงท่ี ชีวติเรามนัก็เป็นอนิจจงัทั้งนั้น สรรพส่ิงน้ีเป็นอนิจจงั เป็นวตัถธุาตุท่ี
เราจบัตอ้งได ้ ถา้จบัตอ้งได ้ สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั เรามองไปแลว้ ความไม่แน่นอนคือ
ความแน่นอน มนัไม่มีอะไรแน่นอนทั้งส้ิน มนัเป็นกรรมของสัตวไ์ง สัตวเ์วลามนัมีปัญหาของ
มนัไป มนัตกวาระของมนั วาระของกรรมๆ ไง น่ีเร่ืองของกรรมทั้งนั้นน่ะ เป็นเร่ืองของวตัถุ 
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วตัถเุขา้ถึงธรรมไม่ได ้เวลาจะเขา้ถึงธรรมๆ คนเราเกิดมามีกายกบัใจๆ  ร่างกายน้ีเป็นวตัถุ
ธาตุ เวลาธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ไง เวลามีขนัธ์ ๕ ข้ึนมา ขนัธ์ ๕ ห่อหุ้มจิตไง ขนัธ์ ๕ คือเกิดอวชิชา
ไง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกพระภิกษุทั้งหลาย “ภิกษุทั้งหลาย เธอจง
พิจารณาสงัขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด” เห็นไหม พิจารณาสงัขาร สังขารร่างกายและจิตใจไง 
จิตใจกส็ังขาร ความคิด ความปรุง ความแต่งน่ีไง ใหพิ้จารณาตรงน้ีไง แลว้พิจารณาอยา่งไรละ่ 
เวลาพิจารณา น่ีก็เป็นต าราอีก “สังขารเป็นอยา่งนั้น” โอโ้ฮ! เราเห็นนะ ในทีว ี“อูฮู้! รูปเป็นอยา่ง
นั้น สัญญาเป็นอยา่งนั้น สังขารเป็นอยา่งนั้น” 

ไม่เคยรู้เคยเห็นมนัพดูเป็นวทิยาศาสตร์ ตอนน้ีการศึกษาทางวทิยาศาสตร์เจริญนะ 
คอมพิวเตอร์ ทุกคนเอามาเทียบถึงธรรมะทั้งนั้นน่ะ โปรแกรมน้ีเขียนอยา่งไร มนัฉลาดหรือมนั
โง่ไง ถา้มนัเขียนแลว้มนัฉลาด มนัจะใชง้านไดล้ะเอียดหน่อย ถา้มนัโง่ ขอ้มูลมนันอ้ย มนัโง่ 
คอมพิวเตอร์ยงัมีโง่มีฉลาดเลย เวลามนัโง่มนัฉลาดกอ็ธิบายไง ถา้อธิบายมนัก็เป็นทฤษฎี มนั
ส่งออก มึงเคยเห็นจิตมึงไหม มึงเคยรู้จกัจิตมึงไหม ถา้มึงไม่เคยเห็นจิต มึงไม่เคยรู้จกัจิต จิตท่ี
เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เอง็จะเขา้สู่ธรรมไม่ได ้

ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากสมาธิ ถา้เป็นภาวนามยปัญญา น่ีไง เธอจงพิจารณา
สังขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด เธอจงพิจารณาของมนั พิจารณาของมนั แลว้พิจารณาอยา่งไร
ละ่ 

พิจารณา เห็นไหม โอ๋ย! ทฤษฎี นัน่น่ะอนิจจงั สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั เราพยายาม
สร้างเป็นวตัถธุาตุ สร้างเป็นวตัถท่ีุจบัตอ้งได ้ มนัเป็นอนิจจงัๆ นะ แลว้เวลาธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พระไตรลกัษณะ เป็นอนตัตา เกิดข้ึน ตั้งอยู ่ แลว้ดบัไป เกิดข้ึน 
เกิดข้ึนอยา่งไร 

เวลาความคิดเกิดข้ึนแลว้มนัดบัไป เห็นความเกิดดบั แลว้เกิดดบัท่ีไหนละ่ พระอาทิตยข้ึ์น 
พระอาทิตยต์กหรือ เห็นนาฬิกามนัเดินใช่ไหม นัน่มนัเก่ียวอะไรกบัเรา มนัเก่ียวอะไรกบักิเลส
ของมึง มนัเก่ียวอะไรกบัตวักู มนัเก่ียวอะไรกบัของกู มนัมีกูไหม มนัไม่มีกูเลย ไม่ใช่ตวักู ไม่ใช่
ของกู นัน่แหละคือกู นัน่แหละคือกูแท้ๆ  เลย 
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แต่ถา้เป็นจริงๆ มนัจะพิจารณาของมนั ถา้จิตสงบแลว้ คนท่ีภาวนาเป็น คนตั้งแต่ยกข้ึน
โสดาปัตติมรรค ค าวา่ “โสดาปัตติมรรค” เขาจะเห็นเลยวา่สมาธิเป็นอยา่งน้ี ปัญญาจะเป็นอยา่งน้ี 
ปัญญากบัสมาธิไม่ใช่อนัเดียวกนั แต่ถา้ไม่มีสมาธิ เราจะเกิดอยา่งน้ีไม่ได ้ เราจะมาเกิดปัญญา
อยา่งน้ีไม่ได ้ถา้เราจะเกิดปัญญาอยา่งน้ีไดม้นัตอ้งเกิดสัมมาสมาธิ 

สมาธิคืออะไร คือตวักูไง ตวักูนัน่แหละคือสมาธิ ตวัตน ถา้ตวัตน ส่ิงท่ีความคิดเกิดดบั
เกิดบนตวัตนนั้น ถา้เกิดบนตวัตนนั้น ตวัตนนั้นมนัสงบแลว้ตวัตนนั้น จิตเห็นอาการของจิตไง 
ตวักูเห็นส่ิงท่ีเกิดจากกูไง ถา้ตวักูเห็นส่ิงท่ีเกิดจากกู แลว้กูจะพิจารณาส่ิงท่ีเกิดจากกู ส่ิงท่ีเกิดจาก
มารไง เวลามารมนัเกิดข้ึน มนัพิจารณานัน่น่ะ ถา้มนัเป็นจริงๆ มนัเป็นจริงๆ อยา่งนั้น ถา้คนท่ีมนั
เป็นจริง ส่ิงท่ีเป็นจริง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากจิต พิจารณาส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

เวลาในทางวฒันธรรมประเพณีนะ ทุกคนก็อยากส่งเสริมนะ เราเห็นมากเลย เราเห็นแลว้
เราเศร้า มีคนเยอะมากไปพิมพห์นงัสือเป็นอสุภะ แลว้ก็อยา่งท่ีวา่เอากระดงกระดูกไปแขวนไว้
ตามวดัๆ นัน่น่ะ มนัเป็นวตัถุทั้งนั้นน่ะ มนัเป็นขา้งนอก ไม่มีขา้งในหรอก 

เวลาเขาไปเท่ียวป่าชา้ๆ เวลาในอภิธรรมนะ เวลาให้ไปเท่ียวป่าชา้ เวลาป่าชา้นะ ก่อนไป
ให้แจง้ก านนัผูใ้หญ่บา้นก่อน ในสมยัโบราณนะ เพราะถา้เราไม่แจง้ก านนัผูใ้หญ่บา้น เกิดถา้มี
การฆาตกรรม มีส่ิงต่างๆ เขาจะโทษวา่พระเป็นคนท า 

ในอภิธรรมจะสอนไวเ้ลยนะ ก่อนจะไปไหน ถา้เป็นไปไดน้ะ เราไปวเิวกท่ีไหน ก านนั
ผูใ้หญ่บา้นเขาจะรู้วา่พระจะมา ถา้พระจะมา พระจะไปเท่ียวป่าชา้ก็บอกเขา ถา้บอกเขาเสร็จแลว้ 
เพราะอะไร เพราะถา้มนัเกิดคดีอาญาข้ึนมา เราจะไม่เขา้ไปพวัพนั 

แลว้เวลาเขา้ก็เขา้ไปเหนือลม พอเขา้ไปเหนือลม เขา้ไปยืนดว้ยสติสัมปชญัญะนะ แลว้
มองภาพนั้น แลว้หลบัตา ถา้มองภาพนั้นแลว้หลบัตา ถา้หลบัตาแลว้ภาพนั้นติดอยูใ่นหัวใจ ให้
กลบัไปท่ีอยูข่องตน ให้กลบัไปท่ีอยูแ่ลว้เอาภาพนั้นขยาย 

เห็นไหม เขาไปดูซากศพนัน่น่ะ ไปดกู็ส่วนไปดู ไปดูเพราะไม่เคยเห็น ไปดูแลว้ให้มนั
สังเวช น่ีมรณานุสติไง ถา้สังเวชแลว้ ถา้จิตมนัสงบแลว้ ให้ดูแลว้ เขาไม่ใช่ให้ไปดูแบบกลอ้ง
ถา่ยรูป ไปดูเฉยๆ 
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เขาไปดู หลบัตา ลืมตา เห็นภาพนั้น แลว้หลบัตาลง ภาพนั้นมีอยูห่รือไม่ ถา้ภาพนั้นมีอยู่
ให้กลบั น่ีไง จิตเห็นอาการของจิต ถา้จิตมนัเห็นกายมนัถึงเห็นภาพนั้น เห็นภาพนั้นคือเห็นกาย
ไง ถา้เห็นกาย น่ีไง ถา้จะเป็นไตรลกัษณ์ๆ มนัจะเกิดจากขา้งใน เกิดข้ึน มนัเกิดข้ึนไหม มนัทรง
ไดไ้หม มนัเป็นไปไดไ้หม ถา้มนัเป็นไปได ้ ถา้เวลาพิจารณาของเรา เวลาใชปั้ญญาพิจารณา 
ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึน ท่ีเป็นอนตัตา อนตัตาอยา่งไร ระหวา่งอนิจจงักบัอนตัตา 

อนิจจงัเป็นเร่ืองส่วนหน่ึงนะ อนิจจงัเป็นเร่ืองวทิยาศาสตร์ เป็นเร่ืองโลก เป็นเร่ืองพิสูจน์
ได ้เร่ืองของปุถชุนท่ีจบัตอ้งได ้สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั 

แต่ถา้เป็นอนตัตาๆ ไม่มีใครเคยรู้เคยเห็น เป็นไปไม่ได ้ เพราะมนุษยไ์ม่รู้ท่ีเกิดข้ึน ไม่รู้
ท่ีมา ถา้ไม่รู้ท่ีมา ไม่รู้จกัท่ีมา ไม่รู้จกัท่ีมนัเป็นไป มนัจะไปรู้ท่ีมา ท่ามกลาง และท่ีสุดไดอ้ยา่งไร 

ท่ามกลาง พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่ ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่แลว้มนัปลอ่ย มนัปลอ่ยอยา่งไร เวลามนั
ปลอ่ย เวลามนัขาด ขาดอยา่งไร เวลามนัขาด เวลามนัส้ินสุด อกุปปธรรม อกุปปธรรมท่ีมนัเป็น
จริง แลว้มนัเป็นจริง โสดาบนัเกิดอีก ๗ ชาติ ยงัมีตวักขูองกูนะ สกิทาคามี อนาคามี 

อนาคามีไม่เกิดในกามภพตั้งแต่เทวดาลงมา อนาคามีไปเกิดบนพรหมเท่านั้น ก็ยงัมีตวักู
อีก ก็ยงัมีตวักู แต่เบาบางมาก แต่เบาบางมากกย็งัมี ถา้มนัมีตวักูอนันั้นน่ะส าคญัมาก แลว้ไม่รู้ไม่
เห็นดว้ย 

จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอปุกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็น
ผูข้า้มพน้กิเลส จิตเดิมแท ้จิตเดิมแทรู้้จกัไหม รู้จกัหรือป่าว 

เวลาเขาพดูติเตียนพระกรรมฐานนะ “ไม่มีการศึกษา กายนอก กายใน กายในกาย มนัพดู
วกวน บุคคล ๔ คู่ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค 
อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล ก็พดูซ ้ าๆ ซากๆ วนอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ไปไม่ไป วนอยูใ่นอา่ง 
ไม่สามารถออกไปสู่สจัจะความจริงได ้ ไม่มีการศึกษา พวกน้ีพวกโง่เง่าเต่าตุ่น พวกฉัน โอโ้ฮ! 
ปัญญาเลอเลิศ”...โกหกทั้งนั้นน่ะ 

ธรรมะของพระพทุธเจา้ เอง็ไปศึกษามา เราเป็นสาวกสาวกะตอ้งไดย้ินไดฟั้งนะ ไม่มี
พระพทุธเจา้ ไม่มีวฒันธรรมประเพณี มนุษยไ์ม่รู้จกัพระพทุธศาสนา ถา้ไม่มีพระพทุธศาสนา เรา
จะบวชเป็นพระไหม ไม่มีร่องรอยธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราจะประพฤติ
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ปฏิบติักนัไดห้รือไม่ น่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ชดัเจน ไปจ ามา แลว้ก็มา
เกลา มาอา้งอิงวา่ มีความรู้ เป็นความรู้ของตน ไร้สาระมากเลย 

ความรู้โดยการจ า ความรู้โดยสัญญา แลว้กิเลสมนัพลิกแพงนะ ติดดี ขา้น้ีเป็นผูย้ิ่งใหญ่ รู้
มาก มีความรู้รองจากพระพทุธเจา้ คุม้ครองดูแลธรรมะของพระพทุธเจา้ สุดยอด...ติดดี ไม่มีดี
จริงเลย ภาวนาไม่เป็น ไม่เคยภาวนา ไม่รู้จกัอะไรเป็นตน เป็นตวัเป็นตน ไม่รู้จกัอะไรเป็นฐาน 
ไม่รู้จกัอะไรเป็นส่ิงท่ีเป็นแดนเกิด ไม่รู้ท่ีเกิดท่ีดบั ไม่มีท่ีมาท่ีไป แต่พดูธรรมะนะ เจ้ือยแจว้เลย 
“ไม่ใช่ตวักู ไม่ใช่ของกู” นัน่แหละกู กูเตม็ๆ เลย เพราะกูพดู ถา้กูพดูน่ะ ถา้ไม่พดู มาจากไหน ไม่
อา้ปาก มาจากไหน ไม่มีจิตมนัจะมีความคิดออกมาหรือ ไม่มีความคิด โอโ้ฮ! ฉะนั้น ไอน่ี้มนัเป็น
โวหาร เป็นโวหารในสังคมสังคมหน่ึง 

แต่ครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริงนะ ครูบาอาจารยข์องเราท่านฟังแลว้ท่านสังเวช แต่มนัเป็น
กระแสสังคม กระแสโลก กระแสโลกเป็นเร่ืองของโลกนะ แลว้พดูไป หยิกเลบ็ก็เจ็บเน้ือ เราพดู
กนัไป พระอยา่ทะเลาะกนั พระอยา่ทะเลาะกนั 

พระท่ีไหนเขาทะเลาะกนั กรรมฐานเขาทะเลาะกบักิเลส กิเลสท่ีมาอมธรรมะ กิเลสท่ีมา
ควบคุม พระกรรมฐานเขาพยายามเลาะกิเลสออกจากสจัธรรม เวลากิเลสเขา้มาตอ้งยนัมนั
ออกไป ไม่ใช่ทะเลาะกนั มนัเป็นถกูและผิด กิเลสกบัธรรม ไม่ใช่ทะเลาะกนั แต่เวลาพดู “พระ
อยา่ทะเลาะกนั พระอยา่ทะเลาะกนั เราจะมีความผิด คิดเห็นผิด เราจะมีความรู้ผิด เราจะมีมุมมอง
ผิดก็ไม่เป็นไร อยา่ทะเลาะกนั อยา่ทะเลาะกนั” 

แต่พระกรรมฐานไม่ใช่อยา่งนั้น พระกรรมฐานผิดถกูเขาพดูกนัภายในนะ แลว้มนัรู้กนัอยู่
ภายใน เพราะกระแสสังคม แบบวา่เดก็นอ้ยจะรับรู้ธรรมะลึกซ้ึงไม่ได ้คนท่ีไม่มีก าลงั เราไม่ตอ้ง
ไปสอนเขา แต่คนท่ีมีก าลงั คนท่ีอยากรู้อยากเห็น ถา้มนัเป็นจริงนะ อยากรู้อยากเห็นขนาดไหนก็
แลว้แต่ พ้ืนฐานไม่มี ฟังไม่เขา้ใจหรอก ฟังแลว้มนัก็ตีความวา่เหมือนกนัๆ เหมือนกนัจนเขา้ใจ
ผิด เขา้ใจผิดกนัไปทั้งนั้น เขา้ใจผิดมนัก็เป็นเร่ืองโลกๆ ไง 

แต่ถา้เขามีวาสนา มีครูบาอาจารยแ์สดงธรรมนะ มนัสะกิดใจนะ เราประพฤติปฏิบติัอยู ่
เอะ๊! ท าไมมนัไม่เหมือนเรา เอะ๊! ไอน่ี้มนัผิดอยา่งไร เอะ๊! ถา้เอะ๊! แลว้ เอะ๊! เอะ๊! เอะ๊! เราตอ้ง
ไตร่ตรองแลว้ เอะ๊! ตอ้งตรวจสอบแลว้ เอะ๊! ตอ้งพิจารณาแลว้วา่จริงหรือไม่จริง เพราะเรา
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