
18 พฤษภาคม 2546 
 

พระพุทธเจาทานวาสติปญญาเปนของสําคัญ   ถาคนขาดสติคนไมสมบูรณ   
เขาเรียกวาคนบอ  เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงใหฝกสติ   เดินสติปฎฐาน   เดิน
อยูอยางนั้นในตัวของเราอันนี้ รางกายของเราเกิดขึ้นมาจากอะไร คือสติปญญาของเรา
มันจะรู  ถาเราไมมีสติไมรู เรื่องอาการของเรา  มันคิดน่ัน คิดน่ี  คิดขึ้นไปเพื่ออะไร  
เพราะฉะน้ันใหเรามีสติสัมปชัญญะ ใหรูตัวของเราเอง คือความแก  ความชราความล้ําคา
อะไรมันอยูน้ีหมด เราจะดีก็สติของเราจะชี้ชองทาง  เพราะสิ่งเหลาน้ี  มีสติปญญาเทาน้ันจะ
บังคับได ถาไมมีสติปญญา บังคับมันไมได ตัวกิเลสตัวน้ีมันประคับประคองเรามาสักกี่ภพกี่
ชาตินานมาแลว บัดน้ีมักก็มาหลอกลวงเราอยูอยางนั้น  บัดน้ีเกิดขึ้นมาอีก มาตายอีก มาหา
อยูหากินเหมือนเกาอีกอยูอยางนั้นแหละ   ตัวน้ีถาไมมีสติปญญาถอนตัวของเราออกจากตัว
น้ีแลวมันติดอยู มันของอยูน้ี คาอยูที่น่ี  คาอยูกับอะไร  ความรัก ความชอบนี่ ตัวนี้มันเปน
ตัวกามทานเรียกวา กามตัณหา คือความรัก  เรารักกายของเราถามันเจ็บมาเราก็ไม
อยากใหมันเจ็บเราหวงไว   เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาทานใหมีสติไมใหหวง   มัน
ไมใชเราไมใชของเราไมใชตัวของเรา  ไปหวงเอาไวทําไม   ถาเปนของเราและตัว
ของเราทําไมใหมันแก  ใหมันเจ็บ ทําไมใหมันตาย ทําไมไมเอามันไวได  ตัวน้ีมันไม
อยูใตบังคับบัญชาของสติปญญา  

เพราะฉะนั้นเมื่อสติปญญาของเรารูเทาทันมันแลว สติปญญาตัวน้ีมันปลอยออกเราก็
เห็นชองทาง  คือจิตของเราใจของเรามันลงหรือสงบไปนิดเดียวเทาน้ันแหละ มันจะไปถึง
พื้นฐานที่สวางของใจ บัดน้ี ใจของเราก็รูขึ้น ๆ   อันน้ีมันไปถึงแตของปลอม ๆ มากั้นเราไว
ไมใหลงถึงฐานคือจิตใจอันที่แทจริง    และเมื่อจิตใจแนที่แทจริงมันลงถึงฐาน มันก็
สวางจา ตัวของเราไมเคยประคับประคองมา เราจะสะดุงพอสะดุงมันก็หายไป  บัดน้ี
ตัวน้ีมันจะเกิดขึ้นแบบนี้มาอีก  ก็เกิดสบาย ในตัวของเรา  เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทาน
จึงวาถาจิตเราลงหรือสงบครั้งนึ่งเทานั้น ถึงแมวาเราจะสรางกองการกุศลรอยครั้ง
พันครั้ง ไมเทาจิตเราลงเพียงครั้งเดียวเทานั้น มันสบายมากไมมีอะไรไปเกี่ยวของกับ
จิตใจ ๆ ของเราสบายโรคภัยไขเจ็บไมมี บัดน้ีจิตของเราลงถึงฐานของใจอันแทจริง  

บัดนี้ใหเราภาวนาดูอยูในตัวของเรานี้เราจะรูเรื่องอาการของเรา  วาติดอยูที่
ตรงไหนเราก็พยายามแกที่ตรงนั้น  เมื่อเราแกไขตรงนั้นแลว  จิตของเรามันเดินไป
เอง สติปญญาตัวนี้จะชี้ชองทาง บัดน้ีเราก็จะมองเห็น เราทําดีมากี่ภพก่ีชาติ เราจะเห็น
ผลของการกระทําของเรามา มันแตกตาง  ไมใชวาตาเนื้อของเรานี้มันหลอกลวง  อันตัวจิต
ที่แทจริงมันไมหลอกมันรู  บัดน้ีเราจะไปเกิดภพหนาชาติหนาที่เราพึงปรารถนายังไมถึง
จุดหมายปลายทางของเรา  แลวมันจะไปเกิดที่ไหนมันจะบอก  บัดน้ีเราเห็นที่ที่เราจะไป  
บัดน้ีทรัพยสมบัติที่เราคุมครองมา  บัดน้ีเราจะเห็นอยูขางหนาอีก  เราทําบุญทําทานมามาก
นอยมากสักกี่ภพกี่ชาติก็ตาม   มันก็เปนของเราไมสูญหาย    เหมือนกับเราเอาเงินไปฝาก
ธนาคารไวคนอื่นจะไปเอาไมได   อันน้ีเปนของแทจริง  ๆ  บัดน้ีคุณงามความดีที่ไดสรางมา  
เราก็จะรูแจงเห็นหมดจิตใจของเรามันขยัน   มันไมกลาทําชั่วพยายามสรางความดีใสตัวของ
เรา 

เพราะฉะนั้นเราอยาไปดูที่อื่น   ดูที่ตัวของเรา   ขัดของที่ตรงไหนตองแก
ความขัดของที่นั่น  เมื่อเราแกมันแลวมันก็จะไปของมันเอง เราไมไดบังคับมีแต
สติปญญาจะมองถามอยูเราจะเห็นดีเห็นช่ัวของตัวเรา พอเราชั่วมา  เราไดทําอยางนั้น ๆ จิต
ของเรามันรูมันจะหยุดในการทําชั่ว คิดนิดเดียวก็เปนความชั่ว มันเปนตัวกรรมตัวเวรบัดน้ีกาย
ของเราก็ดี ถาเราไปทําผิดนิดเดียวก็เปนเวรเปนกรรม   ใจของเราคิดผิดขึ้นมาก็เปนเวร  
วาจาของเราที่พูดออกไปไมถูกตามหลักธรรมคือความคิดความชอบนั่นก็ผิด    มีแตกรรมแต
เวรทั้งน้ัน เพราะฉะนั้นทานจึงใหมีสติคุมครองรักษาตัว  คิดก็ดี  วาจาก็ดี  กายของ



เราก็ดี ใหเรามีสติคุมครองรักษา   เมื่อเราจะทําการอยางนั้น ๆ  ก็ตองคิดเสียกอนจะทําดี  
หรือไมควรทํา  ถาควรทําเราจึง สงสติ สงปญญาของเราตามดูนึกใหมีสติ ทานวาการฝก
สติเปนสิ่งสําคัญมาก  หลวงปูมั่น   หลวงปูเสาร   ทานมีแตฝกสติ   

เมื่อสติของเราดีแลว สติของเรามันแกกลาขึ้น   ปญญามันก็รวดเร็ว   กิเลศ
มันจะมาหลอกลวงเรามันก็จะรู   มันก็บังคับไว มันไมเอา  มันตัดออก ๆ  ความรักก็ดี  
ความชอบก็ดี ดีใจเสียใจ มันเปนเรื่องของกิเลสมันก็ตัดออกหมด  ไมมีอยูในตัวของเรา   
บัดน้ีมีแตธรรมคือความดีเขาสูใจของเรา   เพราะฉะน้ันทานจึงเปรียบเทียบใจเหมือนกับนํ้า 
ใจของทานมาเทียบกับตัวน้ี ใจของทานความดีมันเต็มอยูแลว  มันเต็มเหมือนกับตัวน้ีแลว 
จะเอาอะไรมาเติมมันอีก  มันเต็มแลวมันพอแลว  ความดีของเรามันเต็มอยูแลวจะเอาความดี
หรือความชั่วมาเพิ่มอีกก็ไมได มีแตเหลือออก ๆ   เพราะฉะนั้นมันเหลือออกอยางไร
ความคิดขึ้นมาซักกี่ภพกี่ชาติไมมีไดอะไร มันเต็มหัวใจของเราแลว  มันอิ่มแลว มันพอแลว  
ความตายของเราตายมาสักก่ีภพกี่ชาติ   มันอิ่มแลว   มันพอแลวมันไมเอา  

บัดน้ีมันจะมามองดูตัวของเรา   ดูความตาย บัดน้ีมันไมมีความรักกับตัวน้ี ไมมี
ความชอบกับตัวนี้ มันอยูเฉย ๆ  บัดน้ีมันอิ่ม  มันพอแลว เกิดมาตายเลนเฉย ๆ   มันไมรูเรื่อง
รูราวอะไรวาตัวของเราจะดีตัวของเราจะเปนอยูอยางน้ันแหละ   น่ีมันเปนเรื่องของกิเลศ  
บัดน้ีจิตของเราไมไดคิดขึ้นอยางนั้น ถาเราเขาถึงจิตถึงใจของเราแลว มันพอหมดทุก
สิ่งทุกอยาง ใจของเราก็สบาย   ถึงแมมันไมไดกินมันก็อิ่ม มันก็พอแลว มันพอแลว 
กินไปเพื่อประโยชนอะไร  คือความอยากความกินมันเปนตัณหา   เมื่อมันรูแลวมันตัด
ออก  เอาออกหมดมันไมเอาทุกสิ่งทุกอยาง ตัดออกหมด   ถึงแมเราจะเอานั่นเอาน่ีมามันก็
ไมเอา   มันอิ่มแลวมันพอแลว  มันเต็มอยูในนี้หมด   บัดน้ีทรัพยสมบัติมันเต็มอยูน่ีหมด   
มันพอแลว อันน้ีมันหมดความอยาก  หมดความดีใจ  หมดความเสียใจ  เหลือเพียงแตของดี 
ทานจึงเปรียบเทียบฐานะที่ใจของเรานี้  ถาเอาน้ําไปตั้งไวไปใสไว   มีแตความชุมช้ืน  ยิ้ม
แยมแจมใสเย็นจ้ิวอยูอยางนั้น บัดน้ีถาเอาความโลภ  ความโกรธ  ไปตั้งไวมีแตความอยาก   
มันแตก- ตางกันอยางน้ันแหละ   เพราะฉะนั้นทานจึงใหอบรมจิตของเราใหมีสติ  ใหมี
ปญญาคุมครองใจของเรา   

ใจของเราเปนบอทรัพย บอสมบัติทุกสิ่งทุกอยาง บัดนี้เราเกิดมาเราก็ดี  
เพราะความดีของเราไดสรางไวเพียงพอแลว    ทุกสิ่งทุกอยาง บัดน้ีมันจะออกมาแสดง 
กิริยาของเราสวย วาจาของเราก็ไพเราะ  บัดน้ีจิตใจดูขางในความโลภก็ไมมี ความโกรธก็ไม
มี มีแตความดีเขาถึงใจอยูอยางนั้น  ทานจึงวา  เมื่อใครตกในขั้นน้ีแลว ทานวาถึงธรรมขั้นน้ี
แลว ถาใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นพระตถาคต  พระตถาคตทานอยูอยางนั้นแหละ   บัดนี้ เมื่อ
จิตของเรา ใจของเรา  ไปถึงทานแลวเราสบาย   เราเกิดมาหาความสุขใสตัวของเรา  
อันนี้เปนสุขอยูอยางนั้นเรียกวา บรมสุข   ฉะน้ันจะไปหาสิ่งอื่นไมมีทานวาถึงแมเราจะจะ
มีทรัพยสมบัติกองเทาภูเขาเลากาก็ไมมีความสุขอะไรแกใจ   อันน้ันมันเปนเรื่องความสุข
ของกาย  ของจิตใจ   เพื่อแสวงหาความสุขใสตัวเทานั้น ไมมีอะไร ความสุขตัวน้ี เย็นจ้ิวเลย   
ไมมีรอน  ถึงไมมีพัดลม  ไมมีแอร  มันก็เย็นอยูอยางนั้น  ถึงแมวาเขาจะดาวากลาวเราอยาง
น้ัน อยางน้ี ไมมีโกรธ  ไมหงุดหงิด อยางน้ันแหละ  ดังน้ันทานวามีสติมีปญญาคุมครองใจ
ของเราแลว  อันน้ีหาความสิ้นสุดทุกสิ่งทุกอยางครอบงําไมใหความชั่วเขาไปทําลายจิตใจ   
ไมใหเกิดความเศราหมองไปทําลายจิตใจ   ใจของเราสวาง  เหมือนเราเปดไฟ  แตเราตอง
ทําใหได   และก็แนนอนมีอยูทุกคน ๆ น่ันแหละ    

บัดน้ีถามตัวของเราวาเราเกิดมาหาอะไร   เราอยาเปนคนทอแทออนแอตองเปน
ผูเฉลียวฉลาดรอบคอบทุกสิ่งทุกอยาง   ทั้งภายนอกและภายใน  ภายในเมื่อใจของ
เรามันจะคิดอะไรจะไดรู   หากภายนอกมันจะมาอยางนั้นอยางนี้ ใหเรารู  นี่
สติปญญาของเรามันจะตรวจ คลาย ๆ กับวาเรามีผูรักษาตัวของเรา บัดน้ีเมื่อเรารูแลว   
ทานจึงวาจิตอันน้ันแหละตัวพุทธะรักษา   ธัมมะรักษา   สังฆะรักษา   ทานวาอยูที่ไหนไปที่



ไหน  ไมกลัวใด ๆ   ใจมันกลา มันมีสิ่งรักษาเราอยู เพราะฉะนั้นทานครูบา – อาจารย  
ทานจึง เขาดงเขาปา  ไมกลัวชางกลัวเสือ   ไมกลัวผีสางใด ๆ  เลย ไมมีกลัว มีสิ่ง
รักษาเราอยู แตขอใหเราทําจริง ๆ ถาเราทําไมจริงไมมีใครรักษา   เสือกินตายหมด   
อันน้ีครูบาอาจารยเขาดงเขาปา  ถึงแมมันจะมาหาครูบาอาจารยอยู  ตามประวัติของทาน
แลวมันไมไดมาทํารายทาน มันรูวาเรามาทําดี   เขาก็เปนผูรักษาความดีเหมือนกันกับเรา   
เขาจึงเรียกวาสัตวคําวา สัจ  คือ สัจจะ  เปนของจริง  บัดน้ี  เขาก็มีศีล มีสัจเหมือนกันกับเรา
เพราะฉะนั้นพวกสัตวมันอยูตามบริเวณวัดน้ี  เขารูจัก   ตัวอยางพวกเราใสเครื่องขาว  ใสผา
สีเหลือง ๆ  เขาไมกลัวเรานะ   กระตายเหมือนกัน  มันมาเลนอยูกับเราอยู   ถามันเห็นญาติ
โยมมันก็จะกลัว มันวิ่งเขาปาเลย   มันตางกันอยางน้ีแหละ สังเกตพวกสัตวเขาก็รูวาพวกนี้
ไมใชพวกจะมาทํารายกัน   เขาไมกลัวนะสังเกตดูตัวขาว ๆ   อาตมาเอาอาหารใหมันกินมัน
ยิ้มกับอาตมา   อันน้ีถาญาติโยมใหมัน  มันไมอยูหรอกมันเขาปาไปเลยละ   อันน้ีศรัทธา
ญาติโยม    

พระพุทธเจาทานสอนอยางนี้ ถาไมมีสติก็ไมรูธรรม  เพราะธรรมมันอยูที่
ลึกลับ  ที่เราไมรูถึงจิตของเรานั้น  เพราะมีอวิชชาอยู เราไมรู  ตัวน้ีแหละมันพาจิตของ
เราไมเก็บเรื่องน้ัน  ไปเก็บเรื่องน้ีมาปรุงแตงขึ้น เพราะฉะน้ันทานจึงใหมีสติ   ฝกหัดสติให
มันรูเทาทันกลมายาของจิต   คือจิตอวิชชา   ถาตาของเราไมเพียงพอ   มันก็ไมรูเขา  
อันน้ีตาเราเห็นก็วาเราเห็นอยู   แตที่มันไปเก็บเอาเรื่องน้ี เขามาไวน้ีมันมาปรุงแตงขึ้น เรื่อง
อาการของจิตตัวน้ีมันไมอยูเฉย ๆ   อันน้ีมันจะเปนเหมือนอยางกับวา   คนเรามันไปเก็บน่ัน
เก็บน่ี   เอาน้ันเอานี้มาปรุงมาแตง คือตัวน้ีมันเปนตัววัดไดมันหมุนไมใหเราโลภ   ไมใหเรา
หลง   เราน่ังใหจิตของเราสงบ ใหจิตของเราถึงฐานของใจจริง ๆ  บัดนี้ถาใจของเรามัน
สวางขึ้น เราจึงจะเห็นเราจึงจะรูตัวนี้   ถาหากจิตของเราลงไมถึงพื้นฐานของใจ   
อันนี้มันไมเห็น  มันอยูลึกตัวนี้  เวลามันออกมานั้นเราก็ไมรู  เมื่อเวลามันเขาไปเราก็
ไมรู มันละเอียดมาก   เผลอแผลบเดียวเทานั้นมันออกไปแลว   เมื่อเวลามันไปเก็บเอา
น่ันเก็บเอานี่เขามา  เราไมไดตรวจดู  บัดน้ีมันเอาเขามา  มาปรุงแตงความปรุงแตงมันเปน
ความหลอก   หลอกลวงพวกเราใหหลงไป   เมื่อเรายิ่งลุมหลงไปนั้นแหละตัวอวิชชา   คือ
ความหลงตัวนั้นแหละ   มันเปนยาพิษเขาเสกสรรปนยอจิตของเราไมใหเรารู   จิตของเราไม
รู   พอไปยึดตัวน้ัน เกิดความชอบ  เกิดความอยาก บัดน้ีเรามาติดอยูอยางนี้ เราไมรูเรื่อง
อาการของจิต 

เพราะฉะนั้นทานจึงใหเจริญภาวนา  เจริญสติปฎฐาน  ใหมาก   เมื่อเวลามันเกิด
ขึ้นมาเราก็จะรูเทาตามทัน พอเกิดความรัก ความชอบ   เราก็ใหมีสติบังคับใจขางใจ   เรา
อยางไปบังคับขางนอก  ตัวน้ีแหละเปนตัวการ มันอยูในตัวของเรานี้ เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจ าทานว า  ใหมีสติ  ใหมีปญญา  ใหมีศรัทธา    ใหมีความเพียร   
พระพุทธเจาทานเดินอยูในธรรมบทนี้   ศรัทธาของเราไมใชวาจะไมมี ใหฝงลงในใจของ
เราจริง ๆ  ใหเช่ือฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจา   ใหมีศรัทธา ทานสอนอยางไรเราตองทํา
อยางนั้น  เมื่อเรารูแลวเราก็ปลอยออกไป  ปลอยออกไป จิตของเรา ใจของเรา มันก็คอย ๆ  
กาวลงไป  กาวลงไป ถึงพื้นฐานของใจจริง ๆ  พื้นฐานของใจมันสวางอยูอยางนั้นอันน้ีมัน 
คลาย ๆ  กับวาพระอาทิตยมีเมฆไปปกปดกําบังเรา เราก็มองหาพระอาทิตยไมเห็น   
เมื่อเมฆขยายออกจากพระอาทิตยพระจันทรแลว เราก็จะมองเห็นพระอาทิตย นี้ก็
เหมือนกัน เมื่ออวิชชาตัวนี้มันครอบคลุมอยูเมื่อมันขยายออกไปจากดวงใจของเรา
แลว ใจของเราก็จะพุงแสงสวางขึ้นมา  แลวก็มองเห็นดีเห็นช่ัวในสิ่งน้ัน  หากเขาจะปรุง
แตงใหเรารู   เขาจะทําใหเรารู   เขาจะสอนเรา 

 พระพุทธเจาทานจึงวาใจนี้เราเอาอยู   ถาเราปฏิบัติถูกทางใจของเรา จะเปนของ
ประเสริฐ ใหเกิดขึ้นมาใหมีความภูมิใจ   ไมมีอะไรจะเสมอเหมือนดวงใจนี้ ศรัทธาของเราตัว
น้ีใหเช่ือจริง ๆ  ใหมันเกิดขึ้น   การกระทําของเรา กิริยามารยาทมันจะคอย  ๆ ออนตัวลงให



เราสังเกตดู  เอาสติของเราตามดู ปญญาของเราก็ตามกันไปดวย ทานจึงวาสติของเรา
เมื่อมันเกิดขึ้นแลวสติปญญา ตัวนี้ไมมีอะไรเสมอเหมือน   มันเกิดเปนมหาสติ  
ปญญาตัวนี้เปนมหาปญญา   อันนี้แหลมคมรูแจงแทงตลอดจริง ๆ  ไมมีอะไรเหมือน   
บัดน้ีตัวของเราก็ไมไดหลง ไมไดหลงตามความเสกสรรปนยอของกิเลสตอไป   สติตัวน้ีพอ
มันคิดอะไรขึ้นมาทางที่ดีมันก็รู   มันก็ปลอยใหคิดไป  ถามันคิดขึ้นมาในทางที่ช่ัว  คิด
ในทางที่ไมดีตัวน้ีแหละมันจะบังคับ   สติตัวน้ัน  มันจะบังคับลง   บัดนี้ปญญามันจะสอดรู  
คือความรูความเห็นของปญญานั้น ปญญามันจะสอดเขาไป มันจะรูวาตัวนี้มันผิด  
มันจะบอก   ไมควรคิดขึ้นมาไมมีประโยชน  เพราะตัวน้ีมันเปนเรื่องของอวิชชา  จิตใจของ
เราเขารูจัก  จิตของเราจะระงับออกไป  และปดเปาออกไป   กวาดออกไป  เพราะฉะนั้น
ทานจึงใหมีสติ ใหมีปญญา   ใหมีศรัทธา  คือความเชื่อมั่น  กวาดออกไป  กวาดออกไป   
เหมือนเรากวาดบานเรา   ถาเรากวาดและทําความสะอาดอยูประจํา  บานเราก็จะสะอาดไมมี
ฝุน   อันน้ีก็เหมือนกันที่ปกปดกําบังอยูเด๋ียวนี้  มันเยอะ   เพราะฉะนั้นทานจึงวาจิตของ
เรามันเปนอวิชชา   มาตั้งกี่ภพกี่ชาติมา  เราไมรูวาเราเปนอวิชชา  เราหลงไปตาม
เขา ตัวสมมติมันปรุงแตงขึ้นมา  มันรูจักจิตนิสัยของเราชอบอยางนั้น  ชอบอยางน้ีมันก็
ปรุงแตง  เหมือนกันกับเสื้อผาที่เราใสอยูน่ีแหละ  เราชอบอยางน้ันมันก็ปรุงแตงขึ้นมา   เรา
ก็วาดี   วาชอบ  วาสวย   อยูอยางนั้นแหละ หลงไปตามความเสกสรร  ปนยอของสมมติแลว
อันน้ีคือสมมติตัวน้ี  บัดน้ีเราก็ไปติดแลว  พอเราหลงติดยึดสิ่งน่ีมาเปนเราเปนของเรา   ยึด
เขามา ๆ  ใจของเราก็วาเปนของเราแทที่จริงมันไมใช  

เพราะฉะน้ันทานจึงเรียกวา อนิจจังตัวน้ี  บัดน้ีตัวของเราก็ไมรู  ถึงแมหูเราไดยินตาก็
ไดเห็น มันก็ไมปลอย   มันก็วาเปนตัวของเราอยู   มันฝกลึกมาตั้งกี่ภพก่ีชาติแลว   บัดน้ีมี
มันถอดยาก   เพราะฉะน้ันทานจึงใหเดินสติ   เดินปญญาใหรู เทาถึงกัน  อยาใหมัน
หลอกลวงเราทั้งหมดถาหากเราไมรู  ทั้งหมดนี้   ทานบอกวาเปนตัวอนิจจัง   หูเราได
ยินเราก็อยาไปเชื่อ   ตาเห็นก็อยาไปเชื่อ   จมูก ลิ้น กายใจของเราก็อยาไปเชื่อ  
ปลอยใหออกใหหมด   เฉย ๆ   ดูปลอยใหมันสูกันอยูสูกันดู จิตของเราก็จะสงบดี   ถาเรา
ปลอยใหมันเย็นมันจะรวบรวมเอาทั้งหมดน้ีทิ้งไปเลย   อยาไปยึดวาเปนเราเปนของเรา  มัน
ไมใช ใหเช่ือพระพุทธเจา  น้ีศรัทธา ตัวน้ีแหละสําคัญอีก   แตเราไมเช่ือ  แตเราไดยิน
พระพุทธเจาเทศนใหฟงอยู   แตวามันไมปลอย เพราะจิตของเรามันยังไมลงถึงฐาน
ของใจ มันไมไปเห็นตนเหตุ ที่มันเกิดขึ้น  มันแสดงขึ้น  เมื่อมันไปเห็นตนเหตุ   มัน
แสดงขึ้นมันเกิดขึ้นแลวมันก็จะปลอยไปหมด เพราะทั้งโลกนี้เปนตัวอนิจจังทั้งหมด 
สิ่งเหลาน้ีเปนของไมเที่ยง   เกิดมาแลวตองมาแกมาเจ็บมาตายเหมือนกันหมดตลอดทั้ง
สัตวตลอดตนไม  เมื่อจิตของเรามันรูไป รูไปแลวมันไมยึดวาบานนี้เปนของเรา  เสื้อผาที่เรา
เอามาใสไมใชของเรา   เปนสิ่งที่อาศัยกันช่ัวคราว   ตัวน้ีก็เหมือนกันถามันคิดเรื่องไมดี
ขึ้นมาเราอยาไปตาม  ใหมีสติ  คิดตามถามันคิดในทางที่ดีในทางที่ชอบ  เราจึงตามมันดู   

เพราะฉะนั้นทานจึงใหระมัดระวัง   ใหมีสติ  ดีกับชั่วมันคูกัน   ถามันคิดดี
ขึ้นมาเราอยาเพิ่งไปเชื่อแตใหเรารูวาดี  เฉย ๆ  แตเราอยาไปเชื่อมัน มันกลับช่ัวขึ้นมา 
ครั้งแรกใหดูทางหนาบัดน้ีมันจะกลับขางหลังมาใหดู  เราจะไปหลงมันอยู  ดีกับช่ัวมันอยู
ดวยกัน คือความรักกับความเกลียดเม่ือมันหยุด ความรัก ความเกลียดความแคนมันจะเพิ่ม
ขึ้นมา  มันแทรกกันอยูตัวน้ี เพราะฉะน้ัน ถาเราไมชํานิชํานาญในการปลอย   ก็ปลอย
หมดเราอยาไปเชื่อขางนอกก็ตามขางในก็ตาม  ขางนอกคือตาเห็น หูไดยิน   จมูก
เราไดสูดกลิ่น ลิ้มรส  ไดลิ้มรสอยูขางนอก  ขางในคือใจมันคิดมันปรุงมันแตง เรา
อยาไปเชื่อปลอยทิ้งไปหมด ถาเรายังปลดยังปลอยไมเปน ตองปลอยใหมีประโยชน   ตัว
น้ีไมใชเราไมใชของเรา   ถาเปนของเราทําไมใหมันแก ทําไมใหมันเจ็บ มันไมใชเราไมใช
ของเรา  น่ันมันแสดงถึงเรื่องน้ี   



เพราะฉะนั้นขนาดเขาแสดงใหเรารูเราเห็นอยู มันยังไปยึดวาเปนเราเปนของเรา  แค
เราจามฟดเดียวเทานั้นแหละวิ่งไปหาหมอเลย   มันเปนอยูอยางนี้แหละ  เรื่องอาการของจิต
เรื่องอาการของความหลงตัวอวิชชาตัวน้ี มันเกง มันทับถมเราหมด ไมใหเรากาวไปไหนเลย  
เพราะฉะน้ันเราจึงปลอย   เราปลอยไปใหหมดเราอยาไปเอาอยายึดวาอันน้ีเปนเรา อันน้ีเปน
ของเรา  อันน้ีเปนลูกเรา  อันน้ีเปนสามีเรา  อันน้ีเปนภรรยาเรา อยาไปเกี่ยวของมันเฉย ๆ   
อยูอยางน้ัน ไมใชเราไมใชของเรา   เพราะฉะนั้นเราจึงฝกจิตของเราฝกสติของเราให
มันรู บัดนี้เมื่อ ธรรมมันเกิดขึ้นเมื่อมันสวางมันไปสวางในจิตของเรา  ใจของเรามัน
คอย ๆ  รูเองมันคอย ๆ ปลอยวางเอง มันไมไปยึดวาเปนเราเปนของเราทั้งหมด  
เหมือนกับพวกแหละเราไปยึดสถานที่วา น่ีสวนเรา  น่ีนาเรา น่ีที่ดินเรา  แตมันหาใชของเรา 
ไมมีใครเอาไปได  มันเปนของธรรมประจําโลกประจําธรรม  มาแตไหนแตไรมา แตตัวไปยึด
น่ีคืออุปทานของจิต อุปทานของใจ บัดน้ีเราปลอยออกไปใหหมด   ตัวอุปทาน ความยึดมั่น
ถือมั่นวาเปนเราเปนของเรา  เรารูแลวใหปลอยวางใหหมด   ไมใชเรา ไมใชของเรา ทุกสิ่ง
ทุกอยางไมมีแนนอน รางกายของเราที่เราครองอยู เมื่อลมหายใจขางในมันไมออก 
ขางนอกมันไมเขา เขาก็เรียกวาเราตาย เขาก็นําไปเผาทิ้ง   มันเปนอยูอยางนี้แหละ  
น่ีแหละทานเรียกวาตัวคลุกขมงมงายมายึดของเกาเขาใจวาเปนเราเปนของเรา  เราเกิดมา
เราก็เอาของเกาน้ีแหละคือ ดิน นํ้า ลม ไฟ  จะมาเอาความโลภ ความโกรธ  ความหลง 
ความสมมติ  มันมีแตของเกาอยูน่ีทํามาหาอยากหากิน  พอแกชราก็ตาย เกิดมาอีกก็มาเอา
ของเกาอีกอยูอยางนั้นแหละ   ไมมีสิ้นสุด   

เพราะฉะนั้นใหมีสติ   ใหมีปญญา   ตัวน้ีแหละตัวจะตัดสินใจ ใหเรา   วาเราจะเกิด
อีกไหม   พระพุทธเจาทานจึงถามจิตของทานวาเบื่อแลว   เบื่อความเกิด พอแลวทุกสิ่งทุก
อยางเกิดมาเปนกี่ภพกี่ชาติ  เกิดตายมานี้มีแตไดรับความทุกข   ความเวทนาอยูตลอดเวลา 
ไมเอาอีกแลว พระพุทธเจาทานจึงอิ่มแลว  พอแลว  เหมือนตักนํ้าใสขวดใสแกวมันเต็มแกว  
เต็มใจของพระพุทธเจา เต็มทุกสิ่งทุกอยาง มันไมมีการบกพรอง ทานจึงวา หากจะไปหา
เอาดีเอาช่ัวเพิ่มเติมใหอีก  มันพอแลวเต็มแลว  ไมเอาแลวทานวาอันน้ีเขาสมมติเฉย ๆ เรา
ไปหลงยึด มันไมใชเรา  ไมใชของเรา  บัดน้ีใหเราเขาใจจริง ๆ  ใจของเราถาเราอบรมให
ดีใจของเราจะกลายเปนของประเสริฐ   จะพาตัวของเราออกจากหลุมลึกที่กองทุกข
ตัวนี้ได ไมมีสิ่งอื่นจะเอาตัวของเราออกจากตัวนี้ได    เราอยาไปเชื่อหากคนนั้นวาอัน
น้ันดี  คนนี้วาอันน้ีดี  อยาไปเชื่อ  แตหูเราฟงเฉย ๆ   เขาชอบเขาก็วาดี ถาเราอยากพูดกับ
เขาเราก็มีปาก  ทําไมเราจะพูดไมเปน   ถาพูดดี  พูดช่ัว  พูดชอบ   เพราะฉะนั้นใหจิตของ
เรามันรูจริง ๆ เมื่อรูแลวมันไมยึด แลวสังเกตวา   ตัวของเราไมยึดไมถือวาอันน้ีมันเปนอยาง
น้ี จิตของเราก็คอย มีกําลังเรื่องน้ันมามันก็ปลอยเรื่องน้ีมันก็ปลอยใจของเรามันก็เบาไป
เพราะมันไมมีเรื่องไมมีงาน ใจของเรามันเบา หากไปยึดเอานั่น ไปยึดเอานี่ ไปใหใจคิดไป
ใหใจผูก  ใจของเรามันรําคาญเปนอยูอยางน้ัน ทําอยูอยางนั้นไมมีที่สิ้นสุด  ไมมีอะไรจะร่ํา
จะรวย   เหมือนเราเปนอยูทุกวันน้ีแหละ ไมร่ําไมรวยหาอยากหากินใชไปก็หมดไป  หาใช
ไปใชไปหมดไปเปนอยูอยางนั้นแหละ  ขางในมีก็เหมือนกันกับขางนอก  

เพราะฉะน้ันเมื่อเราเห็นขางนอกแลวรูเทาถึงใจตนแลว   ใหนอมใจเขาไปสูขางใน 
ใหใจขางในมันรูมันปลอย   ถาขางนอกไดแลวมันก็สบายเบา อยูอยางน้ันแหละไมยึดไมถือ  
ถึงแมเรามีอยูเราก็จะเก็บไวใช   เมื่อเราจากไปคนที่เขายังอยูเขาก็จะใชตอไป  อยูอยางนั้น
แหละ เอาไปไมไดเพราะมันเปนของประจําโลก   สิ่งเหลาน้ีทานเรียกวาตัวโลภ    เอาไป
ไมไดเหมือนกัน  ไมวาที่ดินบาน ที่สวน ที่ไร ที่นา  อะไรก็ตาม เอาไปไมได  แตเราเกิดมา
เขาก็ใหเราอาศัยอยูชั่วคราวเทานั้นแหละ   เมื่อตายไปแลวไมใชเรา ไมใชเปนของ
เรา   คนที่เขายังอยูก็ประคองรักษา อยูไป  เมื่อเขาตายไปเขาก็เอาไปไมได   อยู
อยางนี้แหละมาแตไหนแตไรมา อันนี้ทานเรียกวาโลกสมมติ   โลกอนิจจัง มีแตของไม
แนนอน ทั้งน้ัน บัดน้ีเราตองการเอาอะไร   



เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงใหถามตัวของเราวาเราจะเอาของจริง หรือของ
ปลอม   ตัวนี้มันเปนของปลอม  มันเปนของหลอกลวง   ถาเราเอาของจริงเราก็
ปฏิบัติจริงเขาไป   จิตใจของเราก็จะรูจริงเห็นจริง  สติของเราทุกดานทั้งภายนอกและ
ภายใน   ถามีสติปญญาแลว เราก็ออกมาจากกองทุกขตัวน้ีได ออกจากของสมมติตัวน้ีได
ของยึดมั่นถือมั่นตัวน้ีได  เพราะมันมัดเราทุกคนตลอด   เกิดขึ้นมามันก็มัดไมใหไปที่ไหน  
พอเกิดขึ้นมาก็เอาความอยากตามมา ถาไมไดอยางสมใจก็รองไห เสียใจ  มันจะเปนอยู
อยางนี้แหละ   น่ีแหละใหเราเขาใจมันอยาไปเอามันอยาไปยึดอยาไปถืออยาวาเปนเราเปน
ของเรา   ปลอยออกไป ๆ  ถาเราไมชวยเหลือเราใครจะมาชวยเหลือ ใหเราตั้งใจตัวน้ี มี
ศรัทธา  เปนสัจธรรม  คนอื่นจะมาชวยทําไมไดหรอก   ใหเราสังเกต  เรากินขาวหากคนนั้น
คนนี้จะกินขาวแทนเรา   ใหเราอิ่ม  มันเปนไปไมได มันไมอิ่ม สามี ก็ตาม ภรรยาก็ตาม   ลูก
ก็ตาม หลายก็ตามไมมีใครชวยทานได   

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงวา “อัตตาหิ  อัตตาโน นาโถ”   ตนและเปนที่พึ่ง
ของตน  อยาไปอาศัยจมูกคนอื่นหายใจ   เมื่อใหเราเขาใจ   ฝงใจอยาไปออนแอ   
มิฉะน้ันเราจะสูมันไมได มันจะผูกมัดเราหมดทุกสิ่งทุกอยาง เราจะไปโนนไปนี่มันผูกไปหมด
และไปไหนไมได   ตัวน้ีแหละมันทําลายเราทุก ๆ คน  มันทําลายเรา ใหเราลุมหลงในกิเลส
ตัวนี้แหละ  ทานจึงเรียกวาขาศึก  ทานเตรียมตัวทานดีแลวหรือยัง  เพราะมันมีแตหาเรื่องใส 
อยูอยางนั้น ตาก็ดี  หูก็ดี  จมูกก็ดี  ล้ินก็ดี  กายก็ดี ใจก็ดี  มันหาเรื่องใสเราใหเราติดน่ันคิด
น่ีแลวก็ไปยึดเอามา ถาไดยินเสียงไพเราะเสนาะหูก็เกิดความชอบขึ้น  มันจึงเอาเขา
มาทําลายเราอยู   จิตของเรามันก็ไมสงบ   ไมมีประโยชนอะไรเลย   มีแตเรื่อง 

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงใหมีสติใหมีปญญาตรวจตราดูมัน ใหมันรูอยาไปถือ
เรื่องน้ีใหปลอย   เรื่องของโลก   เพราะฉะน้ันเราจึงไมรู ยกตัวอยาง เชน เราเปนหนี้เขาเรา
ไมสงเขา   บัดน้ีมันจะทําใหเราคิดทําใหจิตใจของเราไมสบายอันน่ีทานวาโลก คําวาโลก
เจือปนติดวย ดี  และ ช่ัว  ใหเราเขาใจมันอยูในตัวของเรานี่แหละ   พิจารณาดูตัวของเราให
มันรู ใหมันปลอยออก เราอยาไปยึด ถึงเราไปพบไปเจอในตัวของเราก็ปลอยออกใหหมด  ดี
เราอยาเอา  ช่ัวเราก็อยาเอา เพราะสิ่งเหลาน้ีมันเปนสิ่งคูกันของโลก ความรัก  ความชอบ
มันเปนคูกันอยู ความเกิด  กับ ความตาย มันเปนคูกันอยู อยาไปเอา มันเปนของ ๆ 
โลก ถารูแลวใหปลอยวาง  ใหรูเฉย ๆ   เหมือนกับผูหญิงผูชายมันเปนคูกันเฉย ๆ   เมื่อรู
แลวเราก็ปลอย   อยาไปยึดวาเปนสามีเรา  ภรรยาเรา  อยาไปคิดอยางน้ันอยาไปหลงอยาง
น้ัน  ทานวา ความดีความชั่วก็เหมือนกันเปนของคูกันอยู มันเปนเรื่องของโลก  เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจาทานจึงใหปลอยออกใหหมด   พวกเรามาติดอยูที่น่ีแหละ มาติดมาของอยูที่น่ี
เลยไมรูจักปลดจักปลอย   ไมรูจักปลอยวางพาออกจากตัวของเรา เรามาติดดี ติดช่ัว ติด
เกิด ติดตาย  อยูอยางนั้นแหละ เราเกิดมาแลวก็ตองตาย พระพุทธเจาทานจึงใหรูหมด  รู
แลวอยาไปยึดเอาอยามาคิด    

ทานจึงใหมีสติบังคับตัวนี้แหละเอาไว  อยามาคิดอยามาปรุงอยามาตกมา
แตงวาดีวาไมดี  อันนี้เรามาติดดีติดชั่ว  หลงดีหลงชั่วมันเปนของประจําโลกมันเปน
ภาษาของสมมติ   ของอวิชชาสมมติ   ถาเราชอบแลวก็วาดี  ถาไมชอบแลวก็เกลียดก็วา
ช่ัว ถาจิตของเรา  ใจของเรามันพลิกแพลงอยูเหมือนกับปากกาตองการตัวหนังสือ อันไหน
มันชอบมันก็เขียนลงวาชอบวาดี ปากกามันมีนํ้าหมึก นํ้าหมึกอันน้ันทานเรียกวานํ้าสมมติ  
ตัว (ก.)  ก็ออกมาจากตรงนั้น ตัว (ข.)  ก็ออกมาจากตรงนั้นตลอดตัวสุดทายก็ออกมาจาก
ตรงน้ัน ปากกาดามนี้ก็ดามเดียวกัน  แตวามันมาเปลี่ยนแปลงรูปนามมัน   มันใหช่ือไม
ตรงกันตัวน้ันวาอยางน้ัน ตัวน้ีวาอยางนี้ เหมือนกันกับวา   ผูหญิง ผูชาย  ธาตุขันธอัน
เดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงปลอยออกได ไมวาคนนั้นเปนผูหญิง ไมวาคนนี้เปน
ผูชาย   ทานมาตรวจดูสภาพรางกายแลวมันก็คือธาตุขันธอันเดียวกัน อนิจจัง ของไมเที่ยง



อันเดียวกัน ผูชายก็มีเหมือนกัน ธาตุน้ี เปนธาตุที่หลอกลวง  ธาตุไมแนนอนทานจึงตัดออก  
ไมเอา บัดน้ีทานจึงไปหาความจริง  แตอยูในนี้ทั้งหมด   

บัดน้ีเมื่อใจของเราไมคิดขึ้นมาใจของเราอยูเฉย ๆ  ทานเรียกวาความสงบของใจอัน
น้ันมันเปนอยางหนึ่ง เมื่อความสงบมันเกิดขึ้นในใจนั้น มันคิดวาดี วาช่ัว วารัก วาเกลียด  มัน
เฉย ๆ อยู ดีมันก็ไมเอา ช่ัวมันก็ไมเอา  เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงสอนจิตของ
ทานใหรู ใหเราคิดรักษาตัวของเราสรางตัวของเรา ถอนตัวของเราออกจากสิ่งที่
ผูกมัดเรา คือความรักตัวนั้น   อันนั้นมันไมอยูที่ไหนมันอยูในใจ  ใหเราตัดออก อยา
ไปเชื่อมัน  เพราะสภาพตอนนี้เปนสภาพของ อนิจจัง  อยาเอาไปถือวา เปนเราเปน
ของเราใหรูเมื่อรูแลวใหปลอยตามเอาไวเฉย ๆ  ความเฉย ๆ  นี่ทานเรียกวาอุเบกขา  
ไมเอาดีไมเอาช่ัว ไมเอารัก ไมเอาชอบ ไมยินดีไมยินรายกับอะไร ใหเฉยๆ   อยูตาเราเห็นก็
เหมือนกัน   หูเมื่อไดยินก็เหมือนกันใหเฉย ๆ  อันน้ีบังคับมันไวใหหมด อยาใหมีเรื่องน้ัน
เรื่องน้ีมาคิดถามันคิดขึ้นมามันเผาเรา  ถาไปตกที่เราไมรูเราลุมหลงไป บัดน้ีมันก็คิดขึ้นกวาง
ออกไป ๆ เพราะฉะน้ันพระพุทธเจาทานใหเรานอมเขามา นอมเขามา  ใหมันเห็นอยูในใจ
ของเรานี้ทั้งหมด   ทั้งภายนอกและภายในเมื่อจิตของเรามันรูเทาถึงกันมองไปที่ไหนก็
เหมือนกันหมด   มองไปที่ปาก็เหมือนกันกับวา สัตวโลกอยูในบานนี่แหละเขาก็มี เกิด แก 
เจ็บ ตาย เหมือนกัน   ถาเขาไมมีปากมีเสียงเราตองสังเกต นอมมาสอนเรา  สิ่งที่ไมดีก็เยอะ 
สิ่งที่ดีก็เยอะ เหมือนกับคนอยูในบานคนดีก็มีคนชั่วก็มี   เหมือนกันหมด  

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงบอกวา   โลกสังขารธรรมเปนของไมเที่ยง
ทั้งหมด เราจะหาสิ่งไหนเที่ยงยิ่งกวาสิ่งเหลาน้ี  ตัวน้ันแหละเราจะเดินเขาสูทางพลิกจิต
ของเราเดิน เหมือนเรามีภาวนา  แตคนไมมีทาน  ไมมีศีล ไมมีภาวนา ตางกัน อยางไร มัน
เปนอยางนั้น บัดน้ีเราจึงนอมจิตของเรานี้ใหอยู สงบจะเห็นอยูในนี้หมด เพราะฉะนั้นทาน
จึงใหฝกหัดสติเราใหรู อยาใหมันไปของติดอยูกับสิ่งใด ๆ  เหลานี้จิตของเรารู  มัน
เปนธรรมดา  เปนอนิจจัง  มันเปนของไมเที่ยง มันไมใชของเรา   สิ่งน้ีเรามาหลงยึด
หลงถือน่ี มารักมาชอบอยูน่ี มาหลงดีหลงชั่วอยู ถามันคิดขึ้นมาเราก็วาเราคิด  แตจริง ๆ  
ธาตุขันธของเขาหมุนเขาทํางาน  กิเลสมันมัดมันครอบครองอยู มันสงสายของมัน ตาบาง หู
บาง จมูกบาง ล้ินบาง กายบาง มันทํางานอยูในใจของเรานี่ มันอาศัยใจเรานี้แหละ   บัดน้ี
มันบังคับใจของเราไมใหบอกขาวแกพวกเรา   บัดน้ีใจมันไมมีที่อาศัยของพวกกิเลส  ตัณหา 
พวกนี้ เขาไปครอบงําหรือปกครอง   มันจะดีดดิ้นไมได  เขาวาดีก็ดีไปตามเขา เขาวาช่ัวก็
ช่ัวไปตามเขา  แตมันไมสามารถกลาจะบอกเพราะอวิชชาตัวน้ันมันบังคับไว  บัดน้ี  จิตของ
เรามันไมมีใครชวยเหลือ    

พระพุทธเจาทานวา   จิตของเราถาเรามีการชวยเหลือจิตของเรา  จิตของเราจะเปน
จิตท่ีประเสริฐขึ้นมา สติปญญา ของเรามันก็ไมมี บัดน้ีมันก็ปลอยใหแตความชั่วเขามาทับอยู
อยางนั้น ก็ทําใหเรามองหาเราไมเห็น   เพราะฉะนั้นพระพุทธทานเจาจึงวา ใหออกให
หมด  ดีก็อยาเอา ชั่วก็อยาเอา  บุญก็อยาเอา  บาปก็อยาเอา  ใหเฉย ๆ อยู เอาไปก็
ไมมีประโยชน   เพราะแตกอนพระพุทธเจาก็เคยติดอยูเหมือนเรานี้แหละ ทานปนลมปน
ตายมาหารอยชาติ    ทานมาติดอยูที่น่ีแหละ  แตกอน   มาติดอยูจิตช่ัวน้ี  มาเกิดเปนน่ัน
เกิดเปนน่ีอยูอยางนั้น ทานไดทุมเท  พลังกําลังของทาน  ตายก็ตาย เปนอะไรก็เปน สูอยูกับ
กิเลส ไมใหกิเลศกิน ไมใหเรากิน  49 วัน ทานรอดตาย มดเจาะลูกตาเขาไปอยูในเบาตา
ของพระพุทธเจา  ทานควักออกมาดูไดขางละเทากะลามะพราว   อันน้ีทานก็ไมวาอะไร  อัน
น้ีทานปลอย ทานไมไดหวงทานรอดตาย ทานวาไมมีอะไรจะหมดหวงเทาถอดจิตออก
จากกองทุกข 

เพราะฉะนั้นทานจึงวาจะสรางตึกรามบานชองไปถึงดาวดึงสก็มีแตจะไป
รองไห โอดอวนครวญครางอยูอยางนั้นแหละ  อันน้ีเราไมเหมือนดาวดึงส เพราะ
ดาวดึงสมองไปที่ไหน ๆ  ก็ระยิบระยับไปหมด  ไมโอดอวนถึงความอยากความกิน  ในเมื่อ



วันอิ่มแลว   มันตางกัน  เพราะฉะนั้นทานจึงวาไปสรางตึกรามบานชอง แขงขันดาวดึงส   
พวกเรามีแตจะไปรองครวญครางอยูอยางนั้นแหละ ดาวดึงสเขาพอแลวอิ่มแลว  ตัวของเขา
นึกถึงอยางนั้นอยางน้ีเขานึกขึ้นมาไดเต็มไปหมด  อันน้ีแหละเราตองทําใหมันได ทําใหมัน
เห็น  มันอยูในตัวของเรานี้แหละเราจะเห็น  เราอยาไปสงสัยวาที่อื่น  เพราะฉะน้ัน
พระพุทธเจาหรือครูบาอาจารยทานก็เห็นอยูในตัวทานนั่นแหละ   ทานนํามาพร่ําสอนพวก
เราพวกเราอยาไปสงสัย   เหมือนกันกับวาเปรียบเทียบภายนอก  เหมือนกันกับวาตนพริก 
มะเขือ  ผลพวงก็อยูที่ตนของมันน้ันแหละมันไมไดขอมาจากตนอื่น  บัดน้ีเขาไดแสดงให
เห็นวาโลกไดรับความสุขความตองการอยูกับเขาอยู  เขาแสดงความบริสุทธิ์ใหโลกไดเห็น
อยูทําไมเราถึงไมเช่ือ อันน้ีไมเห็นวามันจะตองไปขอมาจากตนน้ันตนน้ี   เหมือนกลวย 
มะละกอ  มันก็เปนผลของมันอยางนั้น ถาลําตนมันสมบูรณ  เพราะฉะน้ันใหเราเขาใจอยาง
น้ัน  เราจะไปหาวาธรรมมีอยูที่น้ันที่น่ีไมใช   มันอยูกับตัวของเราเอง  พระพุทธเจาทานจึง
วา ทําดีไดดี   ไมไดชั่ว เราตองการชั่วก็ไมชั่ว  เพราะการกระทําของเรามันไมชั่ว  
เพราะการกระทําของเราเปนตนเหตุ   ผลของมันจะใหเปนอื่นมันไมเปน เปนของดี
ทั้งนั้น  เราทําดีแลวไมตองสงสัยวาจะเปนอื่นตองไดดีแนนอน  

 บัดน้ีเราจะเชื่อไหมตัวศรัทธาตัวน้ี หากเราเชื่ออยางน้ัน ศรัทธาอยางนั้น ถาเราเชื่อ  
ศรัทธาคอย ๆ จะเกิดขึ้น ถาเราไมเช่ือศรัทธานั้นก็จะไมเกิด ทานจึงวา ศรัทธา แปลวา
ความเชื่อ ความเลื่อมใส  บัดนี้ความเลื่อมใสตัวนั้น มันจะสบายขึ้นมาเราจะมองเห็น
ทางเดินของเรา ทั้งดีและชั่ว  และนี่จิตของเราใจของเราก็นึกแตจะทําทางที่ดีเพราะมัน
เห็นมันเกิดขึ้น  ทานจึงวาดีใดไมเห็นวามีโทษ  ดีนั้นแหละชื่อวาดีเลิศ  ไดสมบัติใดทั้ง
ปวงไมประเสริฐเทาไดตน   นั้นเราเอาตัวของเราไดแลว เพราะตัวเราเปนบอเกิดแหง
ทรัพยสมบัติทั้งปวง ทานวาบัดน้ี ผลของมันก็จะเกิดขึ้น ๆ จากตัวของเรานี้แหละ   เราไมได
ไปหาที่อื่น  เหมือนกันกับวาแผนดินน้ี ทุกสิ่งทุกอยางทรัพยสมบัติในแผนดินน้ี ใหโลกได
พึ่งพาอาศัยอยู   เราเกิดมาก็อาศัยแผนดินน้ีแหละ อยูทุกวัน บัดน้ีเมื่อเราอาศัยแลว  หมด
กําลังแลว  คือความตายของเรามาถึงแลวเราก็สงไป ไปสงเขาไปเปนดินเหมือนเกาเอาไป
ไหนไมได  เพราะสิ่งเหลาน้ีเปนธรรม  เปนเครื่องค้ําจุนโลกอยู   พวกเราที่เกิดมาหาอยาก
หากินแลวก็ตายเปนดินเหมือนเกา ทานเรียกวา วัฎจักรความหมุนของโลก มันหมุนอยูอยาง
น้ัน เราเกิดมาหาอยากหากิน มาเฒามาตาย มาหลงของเขาทานจึงวา หลงของเขาวาเปน
ของใหมอยูเรื่อยๆ ที่จริงแลวมันไมใช พระพุทธเจาก็หลงมาเหมือนกับพวกเรา มาสักกี่ภพกี่
ชาติทานรอดเปนรอดตาย ทานจึงรู  

คือจิตของเรายังมีผูชวยเหลือ มันจึงหลงไป เพราะอวิชชามันบังคับมัน มันหานั่นหา
น่ีมาใหเรา มาใหจิตของเรา เหมือนกับคนกินเหลาอันน้ีก็เมาไป เมามาบัดน้ี ไมมีหนทางจะ
ออกจากตัวนี้ได เกิดมาเปนมนุษย ก็เหมือนกันเกิดมาพอแกเฒาก็ตาย อยูอยางนั้นแหละ  

ทานจึงวาโลกนี้ชื่อวาโลกเกิดตาย ทานจึงแสวงหาโลกที่ไมเกิด ทานจึงคนหา
อยูในตัวทาน ถาหมดความเกิดแลว ความตายก็ไมมี มันอยูที่ไหน มันอยูในใจ ทุกสิ่ง
ทุกอยางลงอยูในนั้นหมด ทานจึงทําลายใจตัวนั้นแหละ นั้นแหละเปนพลังเขาสราง
ภพ สรางชาติ ทานเรียกวาพลังจิตทานจึงตองทําลายตัวนั้น อวิชชามันอยูที่นี่แหละ 
มันเปนโรงงานใหญ พระพุทธเจาทําลายเรียบหมด บัดนี้มันสรางอะไรไมไดอีกแลว 

ทานจึงวา ตัณหาจะมาสรางรางกายใหตถาคตอีกไมไดแลว เพราะชอฟาเราตถาคต
ไดทําลายทานไปหมดแลว บัดน้ีจิตของเราตถาคตปราศจากสังขารเขาสูพระนิพพานแลว 
บัดนี้เราไดยินพระพุทธเจาประกาศทานในบารมีเกาที่เราไดมา ทานจึงใหเราตอเติม
เพิ่มบารมีของรา ไดเปนมนุษย อยางเต็มภูมิแลว บัดนี้อยาใหภพชาติของเรา
เปลี่ยนแปลงหายไปเปนภพชาติที่ต่ําทราม ทานจึงใหสรางบารมีของเรา ตอเติม
เสริมภพชาติของเรา อยางเต็มภูมิ จงใหมีสติ ใหมีสัมปชัญญะ ใหรูตัวเสมอ สิ่งที่ไม
ดีทานจึงไมใหเอา เพราะน้ันเปนสิ่งที่ทําลายภพชาติเรา ถาเราไปหลงไปยึดเปนชาติที่ต่ํา



ทราม เปนสัตว เปนหมา เปนควาย ทานวายากที่จะไดกลับมา เพราะสัตวเหลาน้ีเขาไมรูจักดี 
ช่ัวอะไร เขาจะอยูอยางนั้นแหละ เขาไมรูเราเขาเกิดมาเพราะอะไร เปนกรรมของเขา ทานจึง
วาถาทําดี เรียกวากุศลกรรม ถาทําชั่วเรียกอกุศลกรรม กรรมเรานี้แหละจะพาเราไป 

ฉะน้ันทานจึงใหรักษา กาย วาจา ใจ ของเราไว อยาไปคิดเรื่องน้ัน คิดเรื่องน้ีมา 
อยางไปหยิบเรื่องน้ันเรื่องน้ีมาพูด มาคิดขึ้น อันน้ันเปนบาปเปนกรรม กายกรรม วจีกรรม 
มโนกรรม มันอยูตรงน้ี ใหเราคนหาอยูในตัวของเรานี่ เราจะเห็นหมด เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจาทานจึงไมใหไปหาที่อื่น ไปดูนั้นดูนี่ ที่นั่นที่นี่ทานไมไป เมื่อทานรูแจง
เห็นจริงแลว ทานจึงแสดงธรรมใหเห็น เปนธรรมชาติ ของที่มีอยูแตทานฝงไวลึกลับ 
เหมือนกับพริก มะเขือ มะละกอนั่นแหละ ลูกของมันผลของมันอยูที่ไหน ถึงมาเราจะไปแซะ
ลําตนมันไมเห็น มันนําลูกนําผลมาจากไหน มาใหเราไดอยากไดกิน เราก็เห็นเต็มตา รูเต็ม
ใจอยู มันไมไดไปขอที่อื่น หรือไปแยงมาจากที่อื่นมาเปนหนี้เปนสิน มาเปนโทษเปนภัย เขา
สรางตัวของเขาใหสมบูรณอยูอยางนั้น ธรรมชาติเขาแสดงไวใหเรารูใหเราเห็นอยู เราก็
นอมตัวนั้นมาสูตัวของเรา ทําไมเราจะไมเห็น ตองเห็น ถาเราทําจริง เหมือนพริก 
มะละกอ เขาแสดงใหเห็นผลเขาอยู อันน้ีเราทําจริงเราก็จะเห็นผลของเราแนนอน ไมตอง
สงสัย ไมตองไปถามใคร เราอยาไปคิดวาคุณงามความดี หรืออํานาจวาสนามันอยูที่อื่น มัน
อยูในตัวของเรานี่   

เมื่อเราทําความดีไวเพียงพอแลว พอจิตของเรามันรูทางจะไปเอง พอเรา
หมดจากภพนี้ ชาตินี้มันไปแลว มันไปที่มันสรางไวแหละ สรางดีไวก็ไปทางดี ไมได
ไปทางชั่ว ทานเทียบเปนโรงศีล โรงธรรม อันน้ีเขาที่หน่ึงมันไปชองน้ี เขาที่สองมันไปชอง
น้ี เขาที่สามมันไปชองน้ี เขาที่สามมันไปเปนสัตว เขาที่สองไปเปนมนุษย เปนคนดีบางชั่ว
บาง เขาที่หน่ึงเปนคนดี ราคาก็ตางกันตามคุณคา ไมมีใครไปแยกเขา เขามาถึงน้ันเขาไป
เอง วัฏฏะมันหมุนไปอยางนั้น เพราะฉะน้ันทานจึงใหเราภาวนา ใหจิตของเราสงบลง เมื่อจิต
ของเราสงบมันจะรูเรื่อง เชน เสียงน้ี หรือความเกิดขึ้น เปนความอยากดี ความไมอยากดี มัน
เกิดขึ้นจากตัวน้ี ถาไมมีตัวน้ีมันจะไมเกิด เพราะฉะนั้นรางกายของเราทุกสวนเปนบอ
เกิดแหงความทุกข นี่ใหเราเห็นใหเรารู เราอยางไปยึดวาเปนของดี ตัวนี้มันทําลาย
เรา ปกปดเราทุกสิ่งทุกอยางแหละมันไมใหเรารู   อันน้ันไปขนมาใหมัน เราไปขนมาให
มัน แลวมันก็ไมรักไมชอบกับเรา  มันยิ่งหาความเจ็บ ความแก ความชรา ความตาย มาใสเรา
อยูอยางนั้นแหละ  

เพราะฉะน้ันพระพุทธเจาทานจึงวาอันน้ีแหละเปนตัวขาศึก   มันทําลายเรา ทานวา
บัดน้ีใหจิตของเรามันรูใหจิตของเรามันปลอย   ไมมีอะไรจะบอกได ถาเราไมดัดไมแปลง
ของมัน มันก็จะเอาเราอยูอยางน้ันแหละ เพราะฉะนั้นเกิดมาแลว ทานจึงวาเราเกิดมา
เอาของเกา มาเอาความโลภ  มาเอาความหลง  มาอยาก มากิน มาเฒา มาแก  มา
ตาย ทรัพยสมบัติที่เราหามาไดนี้มันเปนของประจําโลก  มันมาเปนเรา เปนของเรา
เฉย ๆ  นี่ตัวสมมติ   กายตัวนี้มันเปนกายที่สมมติ ทานเรียกวา   อวิชชาสมมติ กิเลส
สมมติ  ขันธสมมติ   น้ีใหเราพิจารณาใหมันรูเราจึงปลอยตัวนี้ได  ถาเรายังปลอยไมเปน 

 บัดน้ีถาเราไดยินไดฟงจากครูบาอาจารย แนะนําสั่งสอน  ใหเราทิ้งมันใหหมด   เรา
อยาไปเชื่อมัน บัดน้ีเราก็จะรูขึ้นเอง   ใหเราปลอยออกจริง   ๆ   ถาเราศรัทธาใหเราเชื่อ
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาใหฟงลึกอยูในตัวของเรา   เรารูเราไดยินเราอยาไปเชื่อ   เราเห็น
เราก็อยาไปเชื่อ   ใจของเราเกิดขึ้นมาเราก็อยาไปเชื่อมัน   เพราะตัวน้ีมันเปนตัว นิจจัง เปน
ตัวสังขาร มันตายใหเราเห็นอยูอยางน้ัน เราจะไปเชื่อมันไดยังไง  คนมันดีคนมันชั่วเราก็
อยาไปเชื่อ  เขาสมมติ  เขาชอบเขาก็สมมติวาดี เขาไมชอบก็สมมติวาไมดี อยูอยาง
นั้นแหละ   นั้นมันทําใหเราลุมหลงอยู   เราจึงหลงดีหลงชั่ว  ติดดีติดชั่วอยู   ถาดีมีอยู
ที่ไหนชั่วก็มีอยูที่น้ันแหละ   บัดน้ีเกิดมีอยูที่ไหน ตายก็มีอยูที่น่ันแหละ   บัดน้ีมันเกิดมันดับ 
มันเกิดมันดับ เพราะฉะนั้น ทานจึงวาทั้งหมดในตัวของเรามันเปนสมุทัย   เปนบอเกิด



แหงความทุกข   บัดน้ีมันเกิดความแกขึ้นมามันก็เกิดความทุกข   เมื่อตามันเห็น มันก็เกิด
ความอยากขึ้นมา  มันก็เกิดความทุกข   หูไดยิน   จมูกไดกล่ิน  ล้ินไดล้ิมรส   กายสัมผัสก็
เชนเดียวกัน  ตัวน้ีเปนตัวของสมุทัย บัดน้ีทานจึงใหเดินจิตของเรา   เดินสติเดินปญญาของ
เรา ตัวน้ีเพราะไมมีสิ่งไหนดี  มีแตของตายทั้งหมด   เมื่อตายแลวมันก็เนามันก็เหมือนอยู
อยางนั้นแหละ มันจะดีไดอยางไร  เราจะวาเปนของดีไดอยางไร 

บัดนี้เราถามตัวของเราเองวาเราชอบของเนาของเหม็นไหม   เราก็ไมชอบ   
ถาเราชอบของเนาของเหม็น เราเปนอะไรเราจึงชอบสิ่งเหลานั้น เราเปนตัวบุง   เปน
ตัวหนอนหรือ เราเห็นแตตัวหนอน  เห็นแตตัวบุง  มันขอบของเนาของเหม็น  ถาเรา
เปนผูที่ดีจริง ๆ  เราอยามายึดและอยามาถือ  อันนี้คือความคิดของเรา เมื่อจิตของ
เรามันไดรับธรรมคําสั่งสอนแลว  มันก็คอย ๆ  ถอยออกมันไมยึด  ถาไมเช่ือ  พอเรา
สิ้นลมหายใจ หรือตายไปไมถึง  10 นาที ลองสูดกล่ินดู คนตาย หรือ สัตว ตายก็เหมือนกัน 
มันก็จะเกิดการพองขึ้นมา พระพุทธเจาทานจึงวา  เราไมใชตัวบุง  ไมใช ตัวหนอน เราจะไป
ชอบของเนาของตายอยางนั้นหรือ  น่ีทานสอน  บัดน้ีใหเรารูตัวอยูทุกเวลา   เวนไวแตเรา
นอนหลับ ใหเรารูสติอยูตลอดเวลา  พอตื่นขึ้นมาเราก็จะเห็น 

 
 
 
 
 
 

เทศนาเมื่อวันที่ 5-12 กันยายน 2546 
 เพราะฉะน้ันทานจึงใหระมัดระวังใหสรางสติ สรางปญญาของเราใหมันเกิดขึ้น เพื่อ
จะไดทําการหามตัวน้ี ตัวมันพาเราคะนองอยู หมดโลกนี้มันเจอเหมือนกันหมด   ใจของเรา
ถาเราอบรมใหถูกทาง  ใจของเราจะกลายเปนของประเสริฐ  ขึ้นมาใหเราไดชม
อยางภูมิใจ   ถาเราไมอบรมใจของเรา  ไมมีใครจะมาอบรมใหเราได  เราอยาไปสงสัยวา
คนนั้น คนนี้เขาจะมาชวยเหลือ  ชวยกันไมได เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงวาเรื่องกรรม  
พวกเราทุกคนแหละกรรมพวกเราทุกคนเคยสรางมา ทานจึงวาพวกเราไดสรางมาอยางไร  
เราก็จะไดรับกรรมอยางนั้น เพราะฉะน้ันเมื่อเรารูแลว   เราจะออกหนีจากรรมใหได   กรรม
ตัวน้ีมายึดเรา เราก็ไมยึดกรรมเหมือนแตกอน   ทุกสิ่งทุกอยางปลอยออกใหหมด ใน
รางกายของเรานี้ก็ปลอยออกใหหมด  เราอยาไปเชื่อมั่น ตัวน้ีมันเปนตัวอนิจจัง   ถาวา
อนิจจังมันมีของไมเที่ยงมันมีอยู   ความทุกขมันก็มีอยูตัวน้ีเพราะฉะนั้นเราปราบปรามหาม
เขาไมอยู  ตัวน้ี อันน้ีมันกอทุกขใสเราอยูตลอดเวลา   บัดน้ีถาเราไมมีสติไมมีปญญาก็จะ
หลบหนีจากตัวนี้ไมได ก็คลอยตามัน ๆ  อยางเราเคยเปนมาอยูทุกวันน้ีที่เราไดรับความทุกข
อยูตลอด  บัดน้ีเมื่อเราตายลงไปธาตุขันธของเราเปลี่ยนแปลงแตกสลายดับลงไปแลวไมมี
อะไรติดตัว 

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงใหเราสรางคุณงามความดี ใหเพียงพอใหมี
ทาน มีศีล มีภาวนา เปนเสนทางของพระพุทธเจาพาเดิน  บัดนี้เราอยาไปหยุด   ทํา
แตขอที่ทานมอบไวใหแกเรา ใหเอาเขา สูจิต สูใจ ของเรา สัมมาฐิติ   ความเห็นชอบอัน
นี้คือความเห็นของเรา   มีเรามาภาวนาคือความเห็นที่ถูกตอง  ความเห็นตัวน้ีมันคือ
ความเห็นของ สัมมาฐิติ    อันน้ีใหเราจําไว สัมมาสังกัปโป   ความดําริ เราดําริอยาก
ออกหนีจากความทุกข ใหเรานึกถึงตัวของเรา   สัมมาวาจา  การพูดจาปราศรัยของ
เราก็คอยระมัดระวัง บัดน้ี สัมมากัมมันโต   การงานทุกสิ่งทุกอยางใหสวยใหทําดี   
สัมมาวายาโม ความเพียรของเราก็เหมือนกัน   สัมมาอาชีโว สิ่งที่มันเปนพิษเปนภัย
แกรางกายเราอยาเอาเขามามันผิดธรรม  เราอยาไปฆาสัตว   ฆานั้น ฆานี่  เอามาหลอน 



มันผิด บัดน้ี กรรมตัวนั้นแหละมันเขามาสู  สัมมาสติ  สติของเราใหชอบ  ใหดูแลตัวของ
เรา สัมมาสมาธิ  ใหหนักแนนในการดูแลอยางพลั้งเผลอ อยาไปเผลอตัว  สิ่งที่ไมดีมัน
จะลวงเขามา  สัมมาธรรม แปดขอนี้  พระพุทธเจามอบไวใหแกพวกเราอันนี้ถาเรา
ดําเนินธรรมแปดขอนี้ไดเราจะมีความสุข   อันนี้หนทางพนทุกข   ตองพนไดทุก ๆ คน 
แหละ 

บัดน้ีกรรมมันมาไมได เพราะวาธรรมเหลาน้ีเปนเครื่องรักษาจิตใจของเราอยูสติของ
เราก็ใหดีการกระทําของเราก็ใหดี   การพูดจาก็ดี การคิดทุกสิ่งทุกอยางใหดี   เพราะธรรม
ตัวน้ีเขาดูแลเราอยู  บัดน้ีเราก็กลัวเขาจะผิดพลาด   บัดน้ีใจของเรามันก็คอย ๆ  ออนลง ๆ  
จิตใจของเรามันก็เขมแข็ง เคยพูดแข็ง ๆ   มามันก็ออนลงเราสังเกต  ธรรมมันกําลังเริ่มเขาสู
จิตสูใจของเราใจของเรากําลังมองแลธรรม  เราก็คอยรูจักในตัวของเรา   เพราะฉะน้ันธรรม
เปนเครื่องรักษาเรา เปนเครื่องรักษาสมบัติธรรม   ความไมดี  ความดี  น่ีสมบัติภายในตลอด
สมบัติภายนอกบัดน้ีดีไปหมด   ทานจึงวา  เมื่อทานสรุปธรรมทานแลวบอกวาทําดีไดดี
ทําชั่วไดชั่ว   แตใหจิตใจของเรามันรูจริง ๆ  อยาใหพลั้งเผลออยาปลอยตัว  บัดนี้
ความพลั้งเผลอ   เราเคยพลั้งเผลอมามันไดอะไร บัดน้ี เพราะฉะนั้นจิตของเราใจของ
เรามันก็ตั้งสติตั้งตัวขึ้น   พอมันตรวจดูแลว การงานทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีการเลินเลอเผลอตัว   
การงานของเราก็เรียบรอย การงานของเราก็ไมเสียหายเหมือนกันกับวาเรารักษาบานของเรา  
ๆ  รักษาดีสิ่งของในบานเราก็ไมตกเปนของโจร   ของมาร ตัวน้ีก็เหมือนกัน  เพราะฉะน้ันให
เราฝกสติของเรา ใหมีสติ มีปญญา มีศรัทธา มีความเพียร  มีพระพุทธเจาทานเดินอยูอยางนี้
ไมวาจะไปในสังคมหรือสมาคมก็ตาม ใหระมัดระวังอยาไปดูคนอื่น  ใหดูตัวของเรา กําหนด
จิตของเราดูไป  จิตของเรามันจะคิดขึ้น ทุกสิ่งทุกอยางถาภายนอกมันผิด ตัวน้ีมันจะแสดง
ออกมาเองเราก็รูจิตของเราใจของเรา   อะไรจะไปรูเทาใจ ใจของเราถาความรูมันเกิดขึ้น
แลวไมมีอะไรเสมอ 

เพราะฉะนั้นทานจึงวาใจของเราเปนของประเสริฐ ยิ่งกวาสิ่งใด ๆ   การตรวจ
ตราดูตัวของเรานี่  คนอื่นก็เชนเดียวกันเราอยาไปเห็นวา  คนนั้นดี คนนี้ช่ัว เหมือนกันกับ
เรา  เทากันกับเราไมนอกเหนือไปเลย ขน เลือด เน้ือ ๆ อันเดียวกัน มีเทากัน หู ตา จมูก 
อะไรเทากัน เขาไมมี หาตา หกตา อยาไปสงสัย  อยาไปสงสัยวาเขาจะมีหนา หาหนา หก
หนา ไมมี มีหนาเดียวอยาไปสงสัย ไมสําคัญในเรื่องน้ัน   ขอสําคัญขอใหจิตของเรามันสงบ   
ใจของมันรูเปนพอ   เราอยาไปหลงตามความเสกสรรปนยอของความคิด ของความ
หลอกลวง อันนี้มันอยูในนี้ทั้งหมดแหละ บัดนี้มันจะหลอกลวงเราใหเราพลั้งเผลอไป 
มันก็คิดขึ้นมาวาอันน้ันดี  ตามันก็พลันไปดู  หูมันก็พลับไปฟง   มันก็ยึดเขามา  มายึดแลวก็
ไมไดอะไร มันก็ยึดเรื่อยไป  หลอกเราใหเราพล้ังเผลอ  เวลาเราพลั้งเผลอเราเผลอสติแพ
ลบเดียวเทาน้ัน บัดน้ีเราไมรูจักก็เหมือนกันกับวากลองถายรูปพอตามเรามันแพลบเขาไป 
เรื่องมันเขาไปถึงใจแลว   เราไมรูจัก เหมือนกันกับวาเขา กดกลองของเขาแพลบเดียวรูป
ของเราก็วิ่งเขาไปหาฟลมของเขาแลว   อันน้ันมันไปติดอยูในฟลมแลว ตัวน้ีก็เหมือนกัน ตัว
น้ีมันยิงอยู   เพราะฉะนั้นพระพุทธเจา ทานจึงสอนใหเราเฉลียวฉลาด ใหแหลมคมอยาเปน
คนโงเงาเตาตุนทานวา  อันน้ีเกิดมา ทานวาเรามาหาอะไร เรามาศึกษา   เพื่อหาความรู
ความเฉลียวฉลาดของเราใหมันเกิดขึ้นใหรูกลมายาโลก  โลกน้ีไมแนนอน เราจะไปโลก
ไหนถึงจะแนนอน 

พระพุทธเจาทานตรวจดูตัวของทาน ๆ  ทานจึงไดออกหนีจากโลกนี้ โลกอันนี้
เปนอยูอยางนี้   เราจะไปตําหนิติเขาไมได  มีแตเราหนีจากเขา มีแตเราออกจากเขา   
เราอยาไปมัดตัวของเราใสตัวเขา  อันนี้เรามัดตัวของเราใสตัวของเรา  มันก็พอแรง
แลว   น้ีใหเรารู เรามายึดตัวนี้วาเปนเรา  เปนของเราอันน้ีเราไมรูหรอกวากองทุกข   เมื่อเรา
รูจักแลว เราปลอยตัวน้ีออก  ตัวน้ีมันก็ออนไป มันก็ไมเอาทุกขมาแผดเผาเรา  ความ
เจ็บปวดโรคภัยไขเจ็บมันก็คอย ๆ หายไปเลย คอยหายไปเอง โรคภัยก็ไมคอยมีเพราะเรา



ระงับดับมันไดแลว ทานจึงวาถาไฟไหมที่ไหนใหหาน้ําที่นั้นดับไฟ ตาบอดท่ีไหนหายาที่
น้ันใส ยาสติปญญาของเรานี้เพื่อจะใหตัวของเรามันรูมันสวางขึ้นตาของเรามันรูตามของเรา
มันใส  น้ันแหละ นํ้าใสใจจริงอันน้ีมันลุกขึ้นมา  

อันน้ีมันรูหมดมองดูภายในตัวของเรามันรูหมด เราคิดอยางนั้น ๆ มันก็รูไมไปยึดติด  
เพราะธาตุขันธอันเดียวกัน ดิน นํ้า ลม ไฟ อันเดียวกัน เหมือนกันกับวาโทรศัพท เขาพูดอยู
กรุงเทพฯ เราฟงอยูตรงน้ีก็ไดยินเขาพูดอยางนั้น ๆ  มันติด ๆ กันอยูวิ่งผานไป ผานมา
เพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจเราแจมแจงแลวเรามองเห็นหมดวา คนนั้นตายไปจะไปเปนน้ัน   คนนี้
ตายไปจะไปเปนผี   คนนี้ตายไปจะไปเกิดเปนน้ี เรารูมันอยูในจิต ของเรา  อยูในใจของเรานี่
หมดทุกสิ่งทุกอยาง เพราะฉะนั้นทานจึงใหเรามีสติใหเรามีปญญาเพ่ือจะแกไขตัวของ
เราหรือปลดเปลื้องตัวของเรา  ใหพนจากความทุกข  ความมืดบอดนี้ตัวนี้   

พระพุทธเจาทานมีพระเมตตาแกพวกเรามากทานจึงสอน อันน้ีใหตั้งใจฝกดูใจของ
เรามันตองเห็น  มันเปนอยางนั้น ๆ แหละ มันจะอยูกับใจของเรา  เรื่องเราภาวนาเรื่องที่
พระพุทธเจาทานแสดงไว  ทานทั้งหลายนั้นทําไมมันไมรู   ทําไมมันไมเห็นเราตรวจดูมันมี 
อวิชชาตัณหาตัวน้ีมันไปกั้น ไมใหเรารู ไมใหเราเห็น น่ีมันปกปดไว  บัดนี้อวิชชามันอยูที่
ไหน  บัดนี้เราคนหา เมื่อเรารูแลวเราทําลายตัวนั้นแหละ ทําลายอวิชชาคือความไมรู
ใหมันตายไปอันนี้มันก็จะเกิดความสวางแพลบขึ้น ใหเรารูพอมันแพลบขึ้นจิตของ
เราใจของเรามันไดรับแสงตัวนั้นนิดเดียวมันก็พอใจแลว มันตอสูไดแลว   มันได
เครื่องมืออันนี้แลว ตัวอวิชชามันอยูที่นี่  บัดนี้มันเขาฐานเลยแหละ   ดีก็ดีไมดีก็พัง
กันเลยแหละ  เขาเวรมัน มีแตเรามองตาม ๆ   คือผูรูน้ีตามคือปญญาอันน้ีตาม สติตัวน้ีมัน
ถางเขาไป ๆ บัดน้ีอวิชชามันก็กระเด็น  ออกมันจะสวางจาขึ้นเลยบัดน้ี   น่ันแหละเราไดอยู
ในสถานที่ของเขาแลว   บัดเน้ือวิชชาไดแตกกระเด็นออกจากใจของเขาหมดแลวบัดน้ีไมมี
อะไรในใจของเราสบาย   เหมือนกันกับไฟมันสวาง   บัดน้ีเรามอง  ดูบาป ดูบุญ  บัดน้ีเห็น
หมด  คนทําบาปไดรับกรรมอยางน้ันอยางน้ีเราก็รู   จิตของเรามันก็ถอยมันเคยทํามามันก็
หยุด  อันน้ีมันรูแลวมันเห็นแลว มันเปนของจริงไมใช เปนของปลอมของหลอกลวง    

บัดน้ีจิตของเรามันหยุดเองถอยเอง บังคับใหมันถือเหมือนเกากอนมันไมเอาแลว   
มันหันหลังกลับแลวบัดน้ีมันไมสู  มันรูแลวเห็นแลว อันน้ีจิตมันปลอยวางไวแลว   เราก็รูวา
เราปลอยวางไวแลว   แตเราอยาไปพลั้งเผลอ  ตัวน้ีมีสําคัญที่สุด เราเคยน่ังภาวนา   ความ
เจ็บความปวด   มันเคย เจ็บปวดนั่งช่ัวโมงหนึ่ง สองช่ัวโมง มันเคยเจ็บ เวทนามันขึ้นมา 
บัดน้ีมันไมเจ็บ ตลอดคืนก็ไมเจ็บ  สองวันสองคืนก็ไมเจ็บมันบังคับไดขนาดนั้น  อันน้ีตัว
สติปญญาตัวน้ีไมมีอะไรจะเสมอเหมือน บัดน้ีมันฆาอีกเสียดวย  ทุกรูปทุกนามมันไม
เกี่ยวของ   คนนั้นวารูปน้ีดี รูปน้ีสวยมันรูแลว มันเห็นแลว ตัวน้ีมันรูแลวมันไมเอา   มันไม
หลงเหมือนแตเกากอน  คืออวิชชาตัวน้ันมันตายแลว มันไมหลงอวิชชาคือความไมรู บัดน้ี
มันรูแลวมันไมหลงมันไมยึด  บัดน้ีมันมองไปเหมือนกันกับเรา  มันตรวจดูตัวของเราแพลบ   
ตัวของเราเปนอยางไร ภายนอกก็เปนอยางนั้น คือคนอื่นนะภายนอก คือคนอื่นเปนอยางนั้น 
ๆ  ภายนอกก็เปนอยางนั้น จะมาโกหกใหเราลุมหลง เหมือนอยางที่เราเคยเปนมันไมลุมหลง
มันรูแลว น่ีความรูตัวนี้มันแตกตางกันกับความรูที่เราจํามา   ความที่เราจํามาคือ
ความรูของสัญญา ๆ  คือความจํา  ความรูของธาตุของขันธ   นี่ความรูของขันธจริง 
ๆ  

เพราะฉะนั้นใหเราดูตัวของเราใหมันละเอียด  อยาไปสงสัยวาเราจะไมรูมันตองรู   
ถาเราสนใจอยู เวนไวแตเราไมสนใจเราไมมอง   มันก็ไมรูมันก็ไมเห็น ความเกิด  ความแก 
ความเจ็บ  ความตาย  มันอยูที่น่ีหมด  อันน้ีความเมตตา ของเรา  ที่เราไดรับความลําบากมา
สักกี่ภพกี่ชาติมา   เรามาหลงเมื่อเรามารูเล็ก ๆ นอย ๆ ก็เห็นชองทางเดินของเราไป
เพราะฉะน้ันทานจึงใหพิจารณาหรือตรวจตราดูตัวของเราวาเราอยูกับเครื่องวุนวายกับออกมา
อยูอยางน้ีมันแตกตางกันไหมอันน้ีมันแตกตางกันเราอยูตรงน้ีมันสงบ ถึงมีเรื่องน้ันเรื่องน้ีมา



กอกวนวุนวาย  จิตใจของเรามันก็สบายถึงแมจิตของเราไมสงบมันก็สบายมันไมมีเรื่องน้ีเรา
สังเกตตัวของเราอยูอยางนั้น 

เพราะฉะนั้นเราจึงสํานึกตัวของเราพระพุทธเจาออกจากเคหะสถานไปเปน
อยางนี้ เหมือนกันกับวาเราออกมาอยางนี้แหละ   คือจิตดวงเดียวกันใจอันเดียวกันก็
ตองเหมือนกันเพราะฉะนั้นทานวาใครรูธรรมแลวไมไดถามกันแหละ  ธรรมอัน
เดียวกัน ความรูอันเดียวกัน รูแลวก็แลวไปไมไดถามกัน  ไมมีการสงสัยอันนี้ 
เพราะฉะนั้นทานจึงไมไดถามทานรูแลว  องคน้ันเปนอยางน้ัน องคน้ีเปนอยางน้ีไมมี อัน
เดียวกัน คือ ความเห็นความรูอันเดียวกันทั้งหมด   คือทําดีไดดีทุกคนเหมือนกันหมด  ไมมี
ใครจะไดช่ัว เมื่อเราจากกันไปก็ไมไดถามกัน  จะไปเจอหนากันก็ไมไดถาม จะถามทําไม 
คนนั้นเขาก็รูเราก็รู   มันมีการสมมติ  อันน้ันมันหมด  คือมันหมดทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีสมมติ  
มันเปนนิมิต   คือความหลุดพนการเสกสรรปนยอ  มันเฉย ๆ อยูถึงแมเราจะอยูรวมกันมันก็
เฉย ๆ  อยู ไมคิดวาคนนั้นนองคนนี้พี่ไมไดคิดอยางพวกเรา ไมมีนองไมมีพี่ ไมมีสามีภรรยา 
ไมมี ๆ แตรูไปหมด   คือ รูอยูอยางนั้นแหละ   คือจิตของเรามันเปนบรมสุขแลว น่ีจิตของเรา
เฉย ๆ  อยูมันไมมีการปรุงแตง คือความรักความเกลียดอันน้ีมันปรุงแตง อันน้ีมันเปนของ
พวกสมมติ   อวิชชาสมมติ กิเลสสมติ  มีสมมติขึ้นบัดน้ีเราไมรูจักเราจึงไดลุมหลงไปตามมัน  
วาดีตามเขาวาช่ัวตามเขาอยางน้ัน ไปอยูในปาในดงคนเดียว  องคเดียว ไมไดเกี่ยวของกัน
กับอะไร  ไมไดเกี่ยวของกับเสียง กับกลิ่นกับรส อะไร แตขนาดนั้นมันยังตีหัวพระพุทธเจา
พลับอยูขนาดนั้นแหละ 

อันน้ีมันดีแลวใหมันเปนบารมีของเราไว มันเปนหลักของใจ ๆ ของเรา อยาใหมันดีด
ดิ้นไปตามเขาวาดีเราก็เฉย ๆ  อยูเราอยาไปเก็บเอาเรื่องน้ันเรื่องน้ีมาเผาเรา ดีเราก็ดูตัว
ของเรา   ชั่วเราก็ดูตัวของเรา  ก็พอแลว เห็นแลวรูแลว อันน้ีมันความที่เขาสมมติขึ้นให
เรารูจักอารมณ เขาวาดีเราอยาไปตื่นเตนเขาวาชั่วเราอยาไปหงอยเหงา   กั้นไวตัวน้ี หรือคน
อื่นเขาพูดอยางน้ันอยางนี้เราอยาไปขัดอารมณเขามันหายใจอยาก   ทานวาเมื่อเขาพูดไม
ถูก  หรือพูดถูก  เราอยาไปขัดอารมณเขา  ถูกก็เปนเรื่องของเขา  ไมถูกก็เปนเรื่องของเขา
ไมใชเรื่องของเรา ใหผานไป ๆ  อยาไปกั้นไวมันหายใจไมออก  ตัวน้ันมันจะกอฟนกอไฟขึ้น
สําคัญเพราะฉะน้ัน จึงวาธรรมะของพระพุทธเจามันละเอียดมาก ถาไมมีสติไมมีปญญาไมรู
ไมเห็นมัน  ตาเราเคยเห็นคนอยางนั้น ๆ  หูเราไดยินเสียงอยางนั้น ๆ  มันนํามาปรุง  อันน้ี
อยาใหมันไปหยิบเอา  ใหจิตของเรามันปกติมันอยูเฉย ๆ  อยูอยางนั้น  อันน้ันทานสังเกตวา
จิตของเรามันปลอยไดวางไดมันไมดีดดิ้นกับเรื่องน้ันเรื่องน้ีขึ้นมา   ทานสังเกตอยางนั้น 
บัดน้ีจิตของเรามันเคยน่ิงมันเคยเปนปกติอยูมัน ก็เปนปกติอยู ถึงแมหูเราไดยินเสียงก็ตาม  
ตาเราเห็นรูปก็ตาม  มันไมเกี่ยวของ มันอยูปกติมันก็คอยรักษาเราอยู   ใหอยูในจิตของเรา
ในใจของเรานี้ หมดทุกสิ่งทุกอยาง เพราะฉะนั้นทานจึงใหเรามีสติใหเรามีปญญา   เพื่อ
แกไขตัวของเราหรือปลดเปลื้อง ตัวของเรา   ใหพนจากความลุมหลง   คือความ
ทุกข ความมืดบอดตัวนี้  นี่พระพุทธเจาทานมีพระเมตตาแกพวกเรามากทานจึงสอน
อันนี้แหละ 

อันน้ีอาตมาไปกรุงเทพฯ   ไดเห็นลูกศิษยทุกคนมีความเมตตาสงสารกัน  เราก็เปน
คนหลงมาเหมือนกันทุก ๆ  เมื่อรูแลวเราพอจะดึงกันขึ้นจากหลุมลึกที่เราตกอยูใหมันพนไป   
ถาเรายังไมมีถึงจุดหมายปลายทางของเรา   ก็พอไดเปนเครื่องมือพอไดเปนเสบียงของเรา
ตอไปในภพหนาชาติหนาอันน้ีเราจะไดดําเนินตอไปอีก  อันน้ีใหเขาใจจริง ๆ   ดูใจของเรา
มันตองรู มันตองเห็น มันเปนอยางนั้น ๆ  มันก็อยูกับใจของเรานี่แหละ   เรื่องเราทําไมมันจึง
ภาวนาอยูที่พระพุทธเจาทานแสดงไวธรรมทั้งหลายน้ัน  ทําไมมันไมรูทําไมมันไมเห็นเรา
ตรวจดูมันมีอวิชชา ตัณหาตัวนั้นมันไปกั้นไวไมใหเรารู ไมใหเราเห็น นี่มันปกปดไว 
บัดนี้เรา อวิชชามันอยูที่ไหน บัดนี้เราคนหา เมื่อเรารูแลวเราทําลายตัวนั้นแหละ 
ทําลายอวิชชาคือความไมรูนั้นใหมันตายไป อันน้ีมันก็จะเกิดความสวาง แพลบขึ้น ให



เรารูแลว  บัดน้ีพอมันแพลบจิตของเราใจของเรามันไดรับแสงตัวน้ันนิดเดียวมันก็พอใจแลว
มันมีกําลังมันตอสูแลวบัดน้ีมันไดเครื่องมือมาแลว ...โอ..ตัวอวิชชามันอยูที่น่ีบัดน้ีมันเขา
ฐานเลยแหละ   บัดน้ีก็ดีไมดีก็พังกันเลยแหละ บัดน้ีเขาเวรมันมีแตเรามองฐาน ๆ คือ ผูรูน้ี
ฐาน คือปญญาอันน้ีฐาน  สติตัวน้ีมันถางเขาไป ๆ บัดน้ีอวิชชามันก็กระเด็นออก  บัดน้ีมัน
สวางจาขึ้นเลยบัดน้ี   

น้ันแหละเราไดอยูสถานที่ของเขาแลวบัดน้ี  อวิชชาไดแตกกระเด็นออกจากใจของ
เราหมดแลว   บัดน้ีไมมีอะไรในใจของเรามันสวางเหมือนกับหลอดไฟมันสวางบัดน้ีเรา
มองดูบาปดูบุญ   บัดน้ีเห็นหมดคนทําบาปไดรับกรรมอยางนั้น ๆ  เราก็รู จิตของเรา  จิตของ
เรามันก็ถอย มันเคยทํามามันก็หยุด  อันน้ีรูแลวมันเห็นแลว มันเปนของจริงไมใชเปนของ
ปลอมของหลอกลวงบัดน้ีจิตของเรามันหยุดเองถอยเอง   บังคับใหมันยึดใหมันถือเหมือน
แตเกากอนมันไมเอาแลว  มันหันหลังกลับแลว  บัดน้ีมันไมสู มันรูแลวมันเห็นแลว บัดน้ีจิต
มันปลอยวางไวแลว เราก็รูวาเราปลอยวางไวแลว แตเราอยาไปพลั้งเผลอ  ตัวนี้สําคัญที่สุด  

เพราะฉะนั้นเรานั่งภาวนาความเจ็บปวดมันเคยเจ็บปวด  น่ังช่ัวโมงหนึ่ง  สองช่ัวโมง 
มันเคยเจ็บเวทนามันขึ้นมา   บัดน้ีมันไมเจ็บตลอดคืนก็ไมเจ็บสองวันสองคืนก็ไมเจ็บมัน
บังคับไดขนาดนั้นแหละ ตัวน้ีตัวสติปญญาตัวน้ี ไมมีอะไรจะเสมอเหมือน บัดน้ีมันกลา บัดน้ี
มันฆาอีกเสียดวย บัดน้ีทุกรูปทุกนามไป  มันไมไดเกี่ยวของคนนั้นวารูปน้ีดี   รูปน้ีสวย..โอ...
มันรูแลวมันเห็นแลวตัวน้ี มันรูแลวมันไมเอามันไมหลงเหมือนแตเกากอนอันน้ีคืออวิชชา คือ
ความไมรู   บัดน้ีมันรูขึ้นมาแลวบัดน้ีมันไมหลงมันไมยึด บัดน้ีมันมองไปเหมือนกันกับเรามัน
ตรวจดูตัวของเรา  แพลบ บัดน้ีตัวของเรามันเปนอยางไร  ภายนอกก็เปนอยางนั้น  คือคนอื่น 
ๆ  นะภายนอก   ตัวของเรามันเปนอยางนั้น ๆ ภายนอกมันก็เปนอยางน้ันจะมาโกหก
หลอกลวงใหเราลุมหลง เหมือนอยางที่เราเคยเปนมาไมลุมหลงมันรูแลว   น่ีความรูตัวน้ีมัน
แตกตางกันกับความรูที่เราจํามา  อันน้ีความรูที่เราจํามา ความรูของสัญญา  สัญญาคือ
ความจํา  ความรูของธาตุของขันธนี่ความรูของธรรมจริง ๆ อันนี้  

เพราะฉะนั้นใหเราดูตัวของเราใหมันละเอียดอยาไปสงสัยวาเราจะไมรู   มัน
ตองรูถาเราสนใจจริง ๆ เวนไวแตเราไมสนใจ เราไมมองมันก็ไมรูมันก็ไมเห็น  ความ
เกิดความแก ความเจ็บความตายมันอยูที่น่ีหมด   อันน้ีคือเมตตาของเราที่เราไดรับความ
ทุกขความลําบากมาสักกี่ภาพก่ีชาติมาอันน้ีเรามาหลง บัดน้ีเมื่อเรารูเล็ก ๆ นอย ๆ  ก็พอเห็น
ชองทางเดินของเราไป เพราะฉะน้ันทานจึงใหพิจารณา หรือตรวจตราดูตัวของเราวา   เรา
อยูกับเครื่องวุนวายกับออกมาอยูอยางนั้นมันแตกตางกันไหม อันน้ีมันแตกตางกันเราอยูที่น้ี
มันสงบ    ถึงมีเรื่องน้ันเรื่องน้ีมากอกวนวุนวายอยู  จิตของเรามันก็สบายถึงแมจิตของเราไม
สงบ มันก็สบายมันไมมีเรื่องน่ีเรา สังเกตตัวของเราอยูอยางนั้น เพราะฉะน้ันเราจึงสํานึกตัว
ของเรา อันน้ีเราออกจากอารมณมาไดเราคอยระวังอารมณมันตัวน้ีมันสําคัญมันทําใหเรา
พล้ังเผลอ หลอกลวงตัวอารมณ ทานจึงใหนามวากามารมณ  ตัวน้ีบัดน้ีถาอารมณดีมันก็เกิด
ความรักความชอบขึ้น   น่ีแหละเรามาหลงอยูในหองน้ีแหละ บัดน้ีอารมณที่มันอยูในตัวของ
เรา   เราก็มาหลงตัวน้ีอีกตัวน้ีวาดีวาดีวาไมดีอยูน่ี   เมื่ออารมณภายนอกอารมณภายในไม
ออก  น่ันแหละอันน้ันมันตายแลว ที่เขาแสดงที่ไปดูเขาตายนั้นไมออกไมเขา อันน้ีรางกาย
ของเรานี่ก็เหมือนกัน บัดน้ีเราครองอะไรเปนเจาของ 

 บัดน้ีเราจึงยอนถามตัวของเราอีกครองของตายหรือครองของดีอันน้ี   ใหจิตของเรา
ใจของเราใหมันรูตัวน้ีนะ เราอยาไปถือวาเราดี เราอยาไปถือวาเราชั่ว ตัวนี้เหมือนเรา
ไปดูเขา อารมณภายในมันไมออก   อารมณภายนอกมันไมเขา เขาเรียกวา..ตาย..
แตที่จริงมันเปลี่ยนภพเหมือนกันกับเสื้อผาของเราที่ไหนขาดแลวก็เปลี่ยนใหมน้ันก็
เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราอยูกับอะไร  อันน้ีนอมมาสอนตัวเราที่เราครองอยูน่ี คือความตาย
น่ี  คือของไมเที่ยง ทานเรียกวาอนิจจัง  น่ีจริงไหมเห็นไหมนี่ เราสอนตัวของเราใหเราดู  
หมั่นดูอยูตลอดเวลา อยาใหมันพลั้งเผลอ เดี๋ยวมันจะไปหาเรื่องวาตัวของเราดี ตัว



ของเราชั่ว ตัวนี้ที่เราดูอยูนี่ บัดนี้คนอื่นก็เหมือนกันหมด เราอยาไปวาเขาดีกวาเรา 
เกงกวาเรา  ไมมีเสมอกันหมดโลกนี้  

เพราะฉะน้ันจิตของเรา มันจึงจะหยุด  ในการคิดดีคิดช่ัวน่ี  หาดีหาชั่วมาหลอกลวง
เรา น่ีใหเราเขาใจอยางนี้ การภาวนาเราตองใชอุบายเพื่อจะบังคับจิตของเราใหมันอยูไมให
มันดีดดิ้นไมใหมันหลอกลวงเรา อันตัวของเราก็เหมือนกันแหละกับที่เขาตาย ดูเขาตายแลว
ก็มาดูตัวของเรา  ทานจึงวา ถาไปเห็นคนเจ็บก็ใหนอมนึกมาถึงตัวของเราวาไมวัน
หนึ่งก็วันหนึ่ง ตัวของเราก็จะเจ็บเหมือนกันกับเขาอีกนี้หนีไปไหนไมพน    เมื่อเราไป
เห็นคนแก ก็ใหนอมมาสูตัวของเราวา ไมวันหนึ่งตัวของเราก็จะเปนอยางนี้เหมือน
คนแกนี่หนีไปไหนไมพน เมื่อไปเห็นคนตายเขาก็ใหนอมมาสอนตัวของเราไมวัน
หนึ่งก็วันหนึ่ง เราก็จะไปไหนไมพนเราก็ตองตายแนอันนี้ เมื่อเวลาเขาตายแลวเขาทํา
อะไรอันนี้มันไมมีคุณคาราคาอะไร 

 เพราะฉะนั้นทานจึงสอนใหเรารูจักวา เมื่อเรายังมีชีวิตอยูใหเรารีบเรงทําคุณงาม
ความดีให เพียงพอทานวา เมื่อตายแลวเราจะเสียใจตามภายหลังทําอะไรไมได  
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานสอนไวหมดทุกสิ่งทุกอยางใหเรานึกคิดวาตัวของเรา
อยูกับของไมแนนอน อันนี้ทานเรียกวากองไตรลักษณ  ตัวน้ี  กองอนิจจัง กองทุกขขัง 
กองอนัตตา ไมใชเราไมใชของเรา ถาเปนของเราทําไมจึงเอามาเผาไฟทิ้ง  น่ีใหนอมนึกมา
เห็นตัวของเราอยูตลอดเวลา  อันน้ีจิตของเราจึงจะไดไมพล้ังเผลอจะไดดูแลอยูสิ่งโสโครก
สกปรก อยูในตัวของเรานี่หมดอันน้ีไมมีที่ไหนดีอันน้ี ๆเมื่อเขาตายไดแลว ปลอยไวอันน้ีวัน
หน่ึงสองวันก็เกิดเหม็นเกิดเนาขึ้นมา ตัวของเราก็เหมือนกัน บัดน้ีเรานอมจิตของเราใหมันดี
อยูอยางนี้ เพราะฉะน้ันจึงไมดีดไมดิ้นวาคนนั้นดีวาคนนี้ไมดี บัดน้ีเสมอกันหมด  

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงวาโลกนี้โลกสังขารธรรมเปนของไมแนนอน  บัดน้ี
จิตของเรามันเช่ือไหมบัดน้ี น่ีเราถามจิตของเรา ถามันเช่ือแลวก็ เราก็รูจักเพราะจิตของเรา
มันตัดสินวามันแลวในตัวศรัทธามันจะเกิดขึ้น บัดน้ีมันจะมัดเราใหเราดูอยูอยางนี้แหละ  
ไมไดไปดูที่น่ัน ไมไดไปดูที่น่ีเราเห็นไปดูที่น่ี เราเห็นไปหมดทุกสิ่งทุกอยางอยูในนี้หมด  
ทุกขความเจ็บความแกความตาย เปนทุกขเราก็เห็นอีกเสียดวย ความโสโครกสกปรกอยูใน
ตัวของเรานี่แหละ ไมมีอะไรจะนอกเหนือจากตัวน้ีไปได   มีหมดอยูที่น่ี เลือดยางอะไรมี
หมด 

เพราะฉะนั้นเราถามจิตของเรา วาเราชอบไหมบัดนี้ชอบสิ่งเหลานี้ ถาเราชอบ
เราเปนอะไร เราจึงชอบสิ่งโสโครกสกปรก  เราเปน บุง เปนหนอนหรือ จึงตัดปญญา
เขาไปแตใหปญญาของเราใหมันแหลมคม  นี่เราไมใช บุง  ไมใชหนอน เราจะมา
นอนกองอยูหลุมคดหลุมมืดอันนี้หรือ   จิตของเราเมื่อมันมองเห็น พอมันรูมันก็ไดถอย
ออกมา ๆ  มันจะไมยึดวาอันน้ีเปนเราเปนของเรานั่นแหละมันถอยออกมันจะปลอย   บัดน้ีตัว
น้ีเจ็บขึ้นมามันก็ไมอะไร   ตัวน้ีแกมันก็ไมอะไร มันรูแลวน่ีมันปลอย  พอมันรูอยางนั้นจิตของ
เรามันปลอยออกไดแลวมันก็รูจัก บัดน้ีตัวของเรามันก็จะไดออกจากตารางเหมือนนักโทษที่
เขาไปคุมขังไวในตารางในเรือนจํา  เราจะไมไดยึดไวตัวน้ีเปนของดีบัดน้ี  เราดูตัวของเรา
คนอื่นก็เหมือนกันหมด ๆ  โลกนี้ตลอดจนสัตว บัดน้ีจิตของเรามันก็ไมไดมีความรักไม
ความชอบ  ไมมีความดีใจเสียใจ  เพราะเรามันมีหมดทุกสิ่งทุกอยาง  

เพราะฉะน้ันพระพุทธเจาทานจึงใหดูตัวของเราอันน้ี ถาเราออกจากตัวแลวเราก็ออก
จากตะรางได ตัวน้ีแหละมันผูกมัดเราๆ ก็มาหลงตัวน้ีอีก  ตัวของเรานะ หลงเองมันมายึดตัว
น้ีวาเปนเราเปนของเรา  มายึดตัวน้ีวาเปนของดีเปนของวิเศษ  แตที่จริงมันกองทุกขแน ๆ  
เหมือนเขาตายมาใหเราเห็น มาใหเราดูน่ี ไมมีอะไร ไมไดอะไรถาเราไมแสวงหาคุณงาม
ความดีแตไวแตเรามีชีวิตอยูไมมีทาง  

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงสอนวาอยาไปนิ่งนอนใจ เพราะธาตุขันธน้ีมันเปน
อนัตตาไมใชเราไมใชของเรา เขาเปนกลางเหมือนแผนดิน  ดิน นํ้า ลม ไฟ  น่ีเราไปหลงยึด



วาอันน้ีเราอันน้ีของเราเฉย ๆ   ตัวน้ีก็เหมือนกันหละ   เพราะฉะน้ันพระพุทธเจาทานจึงให
รูอยูอยางนี้ตลอดเวลาไมใหมีการพลั้งเผลอ   ตัวน้ีหละมันจะหลอก   ตัวนี้แหละมันจะ
หลอกลวงเรา ถามันจะไดสิ่งนั้นมาสิ่งนี้มามันมาปรุงแตงขางในนี่อยูในใจ สังขารตัว
นั้นมันมาปรุงแตงขึ้น  ถาปรุงแตงสิ่งที่เราชอบ  เราพอใจเราก็เกิดความรักความ
ยินดีขึ้นรื่นเริงเพลิดเพลินหลงไปแลวนั้น ไมมองหลอกความแก  ความชรา ความ
ตายอยูในตัวของเรา นั่นมันเพลินไปอยางนั้นแหละเพลินไปเพราะอะไร เพราะ
อารมณ  ตัวกามารมณตัวนี้แหละมันสงมันไมใหเราดูตัวของเราแมแตนิดเดียว 
เพราะฉะนั้นตัวของเราจึงไดวิ่งเตนหรือดีดดิ้นไปตามอารมณ   ทานวาเราไมใชกระดาษ
พอจะปลิวไปตามลมเมื่อเวลาลมมันพัด ขึ้นมาเพราะเรายังไมหลัก อันน้ีใจของเรามันยังไมรู  
จึงไดเพลิดเพลินไปตามอารมณวาตัวจะดี วาตัวจะเกง วาตัวจะร่ําจะรวย ไมมีๆใครรวย โลกน่ี
ไมมีเราพอหาไดพอไดอยาก พอไดกิน ไดเล้ียงปากเลี้ยงทองของเราไปทุกวัน ๆ  ใหเรา
พิจารณาไปเราอยาไปยึดไว  สรางคุณงามความดีไปเพื่อที่จะออกหนีจากตัวน้ีใหมีกําลัง  
อันน้ีแหละใหจําไว ภาวนาคนคิดหาอุบายสิ่งที่ตอสูกับมันตัวน้ี...โอ...กลมายามันเกงตัวน้ีถา
ปญญาของเรามันไมเกิดสูมันไมได มันหาเรื่องพอมันมา ตาเห็นรูปเกิดความดีใจพอใจเกิด
ความรักความชอบหูไดยินเสียงเหมือนกัน   

เพราะฉะนั้นเราเอาตัวน้ีตัดเสนทางมันไวคือตัวสติตัวปญญาตัวน้ีตัด ถึงแมมันจะ
หลอกลวงเราวาดีวาดีคือเขาสมมติ แตตัวจริงมันแนนอนแลวอันน้ี อันน้ีใหเราเขาใจอยางนั้น
การภาวนาจิตของเรามันจึงจะอยู บัดน้ีจิตของเราเมื่อเราไดรับธรรมถูกตองแลวมันคอยออน
ลง   มันไมหาเรื่องหาลาวมาหลอกลวงเรา ๆ จึงอยูได บัดนี้เมื่อเราชํานิชํานาญมา
เพียงพอแลว   เราอยูคนเดียวเราก็อยูไดอยูในดงในปาไมกลัวไมอะไรเลย ไมไดคิด
สิ่งนั้นสิ่งนี้ ไมไดวาตัวของเรามันจะตาย ตัวของเราจะเปนอยางนั้นอยางนี้ ไมไดคิด
อันนี้มันหยุดไปหมด เพราะความปรุงแตงมันหยุด  ใจของเรามันก็ปกติมันจะหยุดที่น้ีมัน
จะหยุดหาเรื่องน้ันเรื่องน้ีมาเหมือนอยางเราทุกวันน้ี อันน้ีเราหลงเรื่องอาการของจิตเฉย ๆ   
ทุกคนแหละ เพราะฉะนั้นทานจึงใหฝกใหชํานิชํานาญ เมื่อเราจวนตัวเขามา   คือเมื่อเราจะ
ตาย เราจะไดตอสูกับมัน ถาเราภาวนาจิตของเรามีหลักมีฐานมีพื้นฐานพอมั่นคงถาวรแลวน่ี
มันไมเอนเอียงหลอก  ถึงแมมันจะตายมันก็ยังหัวเราะยิ้มอยูตัวน้ีมันไมไดหวง เพราะเรามา
หลงมาแบกอนิจจังของไมเที่ยงอันน้ี  เราก็เห็นอีกเสียดวยเราก็รูอีกเสียดวยและเปนของจริง
อีกเสียดวยนี่ เปนพยานหลักฐาน   สติของเรากับผูรูน่ีแนนอนขึ้นบัดน้ี   น่ีแหละมันดีแลว เรา
มาไดขนาดนี้อันน้ีแหละการฝกจิตของเรา ๆ  เราออกมาจากที่วุนวายนั้นมันเปนอยางไร จิต
ของเราใจของเรามันก็ตางกันอยางนั้น เราจึงเปรียบเทียบกันดูมันจึงรูสิ่งน้ัน    

เพราะฉะนั้นองคพระพุทธเจาทานออกไปไดมันเปนอยางนั้น ๆ  อันน้ีจิตของเรามันก็
คอยสงเราออก   ถึงแมเราจะออกไมไดก็ตาม แตพยายามฝกตัวของเราอยู  จะไดเปน
เสบียงไปในภาพหนาชาติหนา อันน้ีการฝกจิตน่ีสําคัญ เพราะฉะน้ันพระพุทธเจาทานจึงสอน
ใหฝกใหแอบเมื่อเวลามันมา เราจึงจะไดไมวุนวายกับสิ่งที่จะมากอกวนเราจะออกตัวได ถา
เราออกตัวไมได เราก็ติดอยูในหองขังเหมือนนักโทษนั่นแหละ อันนี้มันไมไดอะไร
หลอก มันไมมีอะไรจะไดมีแตหลงมัวเมาอยูกับโลกเฉย ๆ  ไดมาก็ใชไป   หมดแลวก็
หาอยูอยางนั้นแหละ   บัดน้ีความเฒา ความแก  ความชราของเรามันกินไปๆ  วันเดือนป
มันกินไปๆ  บัดน้ีเราไมรูสึกมีแตรื่นเริงเพลิดเพลินความทะเยอทะยาน  กิเลสตัณหาตัวน้ีมัน
หลอกเกง  

เพราะฉะน้ันพระพุทธเจาทานจึงเบื่อ เมื่อเรารูเมื่อเราเห็นบัดน้ีจิตของเรามันก็คอย
ถอยลง มันไมยึดมันไมเกี่ยวของกับสิ่งเหลาน้ี ตาไดเห็น หูไดยิน จมูกไดสูบกลิ่น  ล้ินล้ิมรส  
กายไดรับสัมผัสก็เหมือนกันมันก็ถอยออก อันนี้มันนอมมาถึงตัวของเรานี่ ตัวของเรานี่
มันเห็นวาเปนของไมแนนอน อันนี้แลวคือของชํารุดทรุดโทรม คือของตาย อันนี้มัน
ก็คอยจะคายออกมันไมยึด มันไมยินดียินราย โรคภัยไขเจ็บอยูในตัวของเรานี้มันก็



จะคอยหายออกไปมันไมมี เพราะเราไมไดเกี่ยวของกันโรคกับภัย  อันน้ีเราออกจาก
โรค ๆ   มันเยอะแยะโรคใหเราเขาใจ ไปอยูที่ไหนใหมีสติใหมีปญญา อยาปลอยตัวของเรา
ออกไปหาเจ็บเอานั่นเอานี่มาปรุงมาแตงใหดูที่จิตของเราใจของเราอยูอยางนั้นแหละ ถาเรา
ไมดูมันไมเห็นถาเราเผลอแลวมันจะหยิบเอาเรื่องน้ันเรื่องน้ีมา  ปรุงมาแตงใหเราลุมหลงไป
ตามมันอยูอยางนั้นแหละ หรือรื่นเริงเพลิดเพลินไปตามมัน  อันน้ีมันเกงตัวนี้ 

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงไดดีดตัวออกไปอยูในปาในดงคนเดียวองค
เดียวไมไดเกี่ยวของกับอะไรไมไดเกี่ยวของกับอะไร  ไมไดเกี่ยวของกับรูปกับเสียง
กับกลิ่นกับรสอะไร   แตขนาดนั้นมันยังตีหัวพระพุทธเจาพลันอยูขนาดนั้นแหละ   
อันน้ีมันดีแลวใหมันเปนบารมีของเราไว อันน้ีมันเปนหลักของใจ แตใจของเราอยาใหมันดีด
ดิ้นไปตามเขาวาดีเราก็เฉย ๆ อยูเขาวาช่ัวเราก็เฉย ๆ อยูเราอยาไปเก็บเอาเราเรื่องน้ันเรื่องน้ี
มาเผาเรา  ดีเราก็ดูตัวของเราชั่วเราก็ดูตัวของเราก็พอแลวรูแลวเห็นแลว อันน้ีมันความดีที่
เขาสมมติขึ้นอันน้ีใหเรารูจักอารมณ เขาวาดีเราอยาไปตื่นเตน  เขาวาช่ัวเราอยาหงอยเหงา   
กล้ันไวตัวน้ีหรือคนอื่นเขาพูอยางนั้นอยางนี้ อยาไปขัดอารมณคนมันหายใจอยาก   ทานวา
เมื่อเขาพูดไมถูกหรือเขาพูดถูก อยาไปขัดอารมณเขา ทานวาถูกก็เปนเรื่องของเขา ไมถูกก็
เปนเรื่องของเขาไมใชเรื่องของเรา  ใหผานไป ๆ  อยาไปกลั้นไวมันหายใจอยาก  ตัวน้ี
แหละมันจะกอนฟนกอไฟขึ้นสําคัญ  

เพราะฉะน้ันจึงวาธรรมะของพระพุทธเจามันละเอียดมาก ถาไมมีสติไมมีปญญาไมรู
ไมเห็นมัน บัดนี้ตาเราเคยเห็นเขาคนอยางนั้น ๆ  หูเราไดยินเสียง ๆ  อยางนั้น มัน
นํามาคิดมันนํามาปรุง  อันนี้อยาใหมันไปหยิบเอา ใหจิตของเรา ใหมันเปนปกติมัน
อยูเฉย ๆ  อยูอยางนั้นแหละ อันนั้นทานสังเกตวาจิตของเรามันปลอยไดวางได มัน
ไมดีดดิ้นกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาใหสังเกตอยางนั้น บัดน้ีจิตของเรามันเคยน่ิงเคยเปน
ปกติอยูมันก็เปนปกติอยู ถึงแมหูเราไดยินเสียงก็ตาม ตาเราเห็นรูปก็ตาม มันไมเกี่ยวของมัน
เปนปกติ   น่ันมันก็คอยรักษาเราอยู                  
                                        เทศนา 17 พฤศจิกายน 2546 

 
           ของไมดีมันแสดงใหเห็นอยูเต็มตา เพราะฉะน้ันให จิตของเราใจของเราใหมันรู  
รูแลวก็ปลอยมัน ไมยึดวาตัวของเราดี ตัวของเราสวย อุปาทานความยึดมั่นถือมั่น มัน
คอยขาดออกไปจากจิตจากใจของเรา มันก็เบาไปๆ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงเอาของ
จริง มาแสดงใหจิตของเรามันด ูตาของเราก็เห็น  ใจของเราก็รู บังคับใหมันปลอย
ออกอยาไปถือวาตัวของเราดี ไมมีที่ดี มันมีแตหนาที่ไปปกปดไว ตัวนี้บัดน้ีอวิชชา มันปกปด
จิตของเราใจของเราไมใหเรามองเห็นสิ่งที่โสโครก สกปรก น่ีเรารูแตภายนอกเห็นแต
ภายนอกก็วาดี พระพุทธเจาทานมองเขาไปจนทะลุไปหมด ทานวาไมมีของดีอยูในตัวของ
เรา เดี๋ยวก็เปอยพังออกไป เมื่อเอ็นมันพังออกไปแลวมันก็ยังแตกระดูกเขาเก็บไวอยู เขาไว
แสดงความบริสุทธิ์ใหดู แลวใหนอมนึกเขามาวาในตัวของเราน้ีเราแบกอะไรอยูทุกวันน้ี น่ีเรา
แบกแตของไมดี บัดน้ีเราแบกของเราตายดวย คนตายมันเปนทุกขน่ีแหละ เราจึงเปนทุกข
กันหมดโลกนี่ เพราะเราปลอยเราวางไมเปน จึงฝกใหมีสติใหมีปญญา อันนี้นั่งอยูกอ็ยาให
เราไปมองที่อื่น ใหเรามองดูสิง่ที่ไมดีอยูในตัวของเราใหมันรูหมดเหน็หมด ใหมนัรูอยู
อยางนั้น แลวก็ไมนานจิตใจของเราก็จะสวางขึ้นๆ เหมือนไฟเมื่อมันสวางแลวก็มองเห็น 
อนิจจังมันเปนอยางนี้ของไมเท่ียง เกิดมาแลวก็ตองตาย ไมมีใครจะอยูค้ําฟาได 

น่ีพระพุทธเจาทานเปนบรมครูพวกเรา ทานสอนพวกเรา น่ีเราไดยินแตหู จิตใจมันไม
เห็นรูมันไมปลอย มันยังยึดวาดีน่ีเรามาติดอยูตัวนี้แหละมาถือวาตัวของเราดี มันไมมีดี ไป
เอามาจากโรงพยาบาล (ศพคนตาย) มาแสดงใหนักภาวนานี่เห็นจิตของเราก็จะเบื่อจะคลาย
ออกไป ปลอยออกไป เราไมไดยึดวาตัวของเราดีมีแตของชั่ว ถึงแมใครๆ วาตัวดีก็ตาม จิต
ของเรามันรูมันเห็นแลวมันไมเช่ือมันไมมีที่ไหนดีเมื่อตายลงไปแลวก็เปนอยางนั้น เมื่อยังไม



ตายมันปกปดคือหนังตัวน้ีมันปกปด พระพุทธเจาครูบาอาจารย ทานจึงสอน เกศา ผม 
โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา ฟน ตะโจ หนัง นี่แหละตัวนี้แหละมันปกปดไว ทานจึงให
ทบทวนไปมาอยูอยางนั้น วานี่ผมน่ีมันไดอาหารอะไรหละกินมันเกิดขึ้นมามีแตของ
โสโครกสกปรกอยู ขนก็เหมือนกัน เล็บก็เหมือนกัน ฟนก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกัน มัน
อาศัยกันอยู  บัดน้ีจิตของเราทําไมมันชอบ เราบังคับใหมันดู  

ทานเมืองทานเก็บรูป ทานนั่งฉันอยูกับของเนาๆ ทานบังคับจิต บัดน้ี เมื่อเขาผา
ใหมๆ เลือดยางมี น่ังฉันน่ังดูอยูเอาจนจิตมันเบื่อ จิตมันปลอยแตกอนอาตมาเคยไปอยูในวัด
น้ัน ทานเมืองเปนศิษยอาตมา ๆ ไปอยู สองสามป อาตมาก็เลยจากนั้นไป อาจารยจวนทาน
เอากระดูกวัว กระดูกควายแขวนคอเอาอยางนั้น อันน้ีทานก็อยูไดทานอยูได 30 กวา พรรษา 
ใครอยากดูของจริงอยากรูของจริงใหไปดูที่วัดทานเมือง  คือธรรมอันแทจริง ธรรมชาติที่
แทจริงไมใชเปนของปลอมแปลง แตพวกเรามันปลอมหลอกกันลวงกันอยูอยางนั้นแหละน่ัน
ของจริงฝกใหไปอยูปาชาคนเดียว ทุกสิ่งทุกอยางพวกผี พวกเสือ พวกชาง ไมกลัว ลกูพระ
ตถาคต ตองใหความกลาหาญทุกสิ่งทุกอยางไมทอแทออนแอ อันน้ีถาไมฝกเราก็ไมมี
ใครมาฝกใหเรา ใหมันหายความเกรงกลัว อันนี้ในรางกายเของเรามันไมมีอะไรหละ มี
แตของไมดทีั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงใหดูตัวของเรา บัดน้ีจิตของเราใจ
ของเราจึงไมสงเสริมใหตัวของเราลุมหลง ไมวาตัวเราดี ไมวาตัวเราสวย ไมวาตัวเรางาม เรา
มองลงไปเราเห็นไปหมด  

บัดน้ีตายไปแลว ก็ไมมีประโยชนอะไร จะมีแตปลวกจะกินดินจะถมเทานั้น ถาเราทํา
ดี เราก็จะไดไปเกิดใหม ถาทําไมดีเราก็จะไปจมอยูในนรกเสียกอน  มีกรรมของเราจึงไดมา
เกิด เปนสัตว หรือเปนมนุษยมันไมใชวาเราจะเกิดเปนคน กรรมของเราจึงไดมา เกิดเปนสัตว
หรือเปนมนุษย มันไมใชวาเราจะเกิดมาเปนคน กรรมของเราไดเคยสรางไวอะไรบางเราก็ไม
รู เราน่ังภาวนาในเวลาไหนใหเรานอมมาที่เรา ไปดูมาสูตัวของเรา  ไมแปลกกันเลยแมแต
สักนิดเดียว ในตัวของเรากับผูที่ตามไปมีรัตนะ (ฟงคํานี้ไมชัด) อันเดียวกันหมดทุกสิ่งทุก
อยาง  

เพราะฉะน้ันพระพุทธเจา ทานจึงใหเราพิจารณากาย ถาเราเห็นตัวเรา ๆ ก็ไปดูขาง
นอก  บัดน้ีเมื่อเราเห็นขางนอกแลวเราก็มาดูตัวของเรา มันจะตางกันหรือไม อันน้ีไมมี
แตกตางมันธาตุขันธอันเดียวกัน บัดน้ีตัวนั้นมันมีสวยมีงามไหม ไมมีตัวนี้ก็เหมือนกัน 
เพราะฉะน้ันจิตของเรามันรู บัดน้ีมันก็ถอยวาตัวของเรามันไมมีของดีอยูในตัว เพราะฉะนั้น
เราจะทําอยางไรตัวของเราจึงจะดีขึ้น  อันน้ี ใหเรามีสติมีปญญาถอนตัวของเรา มีความ
โลภ ความโกรธ ความหลงอันนี้มนัเปนอะไร บัดนี้มีแตกองเพลงิทั้งนั้น บัดนีเ้ราอยา
นํามาใชเราอยาเอาเขามาสูใจของเราใหระงับออกไปใหมนัหมด  บัดน้ีตัวของเราจะ
เปนอยางนั้น หรือไมที่ขางนอกมันแนนอน บัดน้ีจิตของเราใจของเรามันก็ไมดีดไมดิ้น ไมโอ
อวดวาเราดีอยางนั้นวาเราชั่วอยางนี้ไมมี จิตของเราจึงคอยสงบ เพราะมันรูมันเห็นทั้งตัวของ
เรา ทั้งเราทั้งเขาเสมอกัน  เพราะวาดินนํ้าลมไฟอันเดียวกัน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เน้ือ เอ็น 
กระดูก มาม หัวใจ ตับ ปอด ไสนอย ไสใหญ อันเดียวกัน อาหารใหม อาหารเกาอันเดียวกัน 
บัดนี้เราจะไปถือวาเขาดีกวาเรา เราโงกวาเขาไดอยางไร มันเสมอกันอยูนี่ธรรมชาติ
เขาแสดงออกอยู เพราะฉะนั้นเราจึงไมมีการโออวดวาเราดีวาเราเกง เราระงับกิเลส
ตัณหาไมใหมันเกิดขึน้ไมใหมันคะนองขึ้น  พระพุทธเจาหรือครูบาอาจารยทานระงับ
อยางนั้น  

เมื่อไปเห็นคนนั้นคนน้ีเขาวาคนนั้นคนน้ีสวย เมื่อไปดูสภาพคนนั้น กับคนนี้ไม
แตกตางกันไมมี บัดน้ีของจริงกับของจริง มันไปเจอกัน แตมันมีเครื่อง ปกปดกําบัง เราจึงไม
รูวาคนที่เขาวาสวยๆนั่นจะไมเหมือนกับคนที่เราเห็นน่ีตองแนนอน  เพราะฉะน้ันจิตของเรา
มันก็รู ไมมีสวยไมมีการดีในตัวของเรานี้  เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงคนหาใหรูจริง
เห็นจริง วาความโลภมันเกิดขึ้นจากที่ไหน ทานก็รูมันเกิดขึ้นที่ใจ ความชั่วชาลามก



มันอยูที่ไหน เราจึงไมรูมันก็อยูที่ใจอันเดียวกนั  เหมือนกบัวาปากกาหรือดินสอตัว (ก) 
มันก็อยูกับอันน้ัน บัดน้ีตลอดตัวสุดทายก็อันเดียวกัน ทําไมเขาจึงเรียกวาตัว (ก) ทําไมเขา
จึงเรียกวาตัว (ข) ทําไมเขาเรียกวาตัว (ค) น้ีการสมมติ อันน้ีทานเรียกวา กิเลสสมมติ ขนัธ
สมมติ อวิชชาสมมติ อันน้ี บัดน้ีเราก็เลยหลงไปตาม ตัว (ก) ก็อันเดียวกัน ตัว (ข) ก็อัน
เดียวกันเหมือนกันกับวาคนเราสวย คนไมสวยนี่แหละคนเหมือนกันทําไมไมมีสวย 
เพราะฉะน้ันเราก็หลงไปตามความเสกสรรปนยอของโลก น่ีโลกสมมติ ขันธสมมติ ใหเรารูจัก
ตัวของเราทั้งหมดนี้ มีแตขาศึกหลอกลวงเราอยูน้ันแหละ  

นี่เราจึงมายึด ๆ ตัวนี้วาเราเปนของเรา วาเปนของด ีของดีอยางไรหละ นั้นมัน
พาตายอยู ที่เราไปเห็นนั้น ของดีทาํไมจะเปนอยางนั้น นัน้มันแสดงของจริง ใหเรา
เห็นเต็มตาของเราอยูแลว บัดน้ีเพราะฉะน้ันจิตของเรา ใจของเรามันยึดมา  เพราะฉะน้ัน
การตอสูกับความพากเพยีรน้ี ทานจึงสูสถานหนักไมกลัว เพราะทานรู ครูบาอาจารยขอให
จิตของเราใจของเราไดชัยชนะความพนทุกขใหก็เปนพอ นี่แหละพนทุกขไดก็พน
จากตัวนี้แหละ ความยดึมั่นถือมั่นถือมั่นตัวนีแ้หละทานเรียกวา อวิชชา ตณัหา 
อุปาทาน  มนัยึดมันผูกเราไมใหเราออกหนีจากมันได มันหาเรื่องน้ันมาใสหาเรื่องน้ีมาใส 
เหมือนกันกับวาเราปรุงอาหารเอาตัวนั้นมาใสเอาตัวนี้มาใส เราก็หลงวามันเปนของ
เอร็ดอรอย แตที่จริงมันเอาตัวนั้นตัวนี้มาประกอบ อันน้ีเราปรุงอาหารก็ใหเราสังเกต คือการ
ปรุงแตง อันน้ีอาการสังขาร เรื่องอาการของธรรม อันน้ีเราอยาไปโง ใหเราฉลาด มันปรุง มัน
แตง มันหา น้ันมาใสมัน หานี้มาใสอันน้ีแหละ ตัวของเรากเ็หมือนกัน มันหาสิ่งนั้นมา
ปกปด หาสิง่นี้มาปกปดเรา ก็บอกวาเราสวย แตที่จริงเราเองนั้นแหละเราปกปดตัว
ของเราเอง  

บัดน้ีไมใหเรารูตัวของเรานี่ ตัวของเรามันเปนอวิชชา มันเปนตัณหา มันเปนอุปาทาน 
บัดน้ีทานจึงรูตัวของมันแลวทานจึงไดตอสูมัน จนรูแจงเห็นจริง อยางเราเคยดูสดๆ ใครจะวา
ดีเทาไหรเราก็ไมเช่ือเขา เรารูแลววาตาของเราก็เห็น ใจของเราก็รู มันจะดีไดอยางไร เมื่อ
ตายไปแลว มันจะไปมีประโยชนอะไรอยางนั้นแหละ เอาดองไวก็อยูอยางนั้นแหละ ไมมี
ประโยชน เพราะฉะนั้นใหเราคนควาในตัวของเรานี้ อยาใหมันหลอกลวงเราจิตตัวนี้
ใจตัวนี้ ใจตัวนี้มันเปนอวิชชา บัดนีเ้มื่อมันไมรูแลว ใครจะรูใหเรา  เพราะฉะนั้นทุกสิ่ง
ทุกอยางมนัอยูในใจ มันเกิดขึ้นจากใจ ความหลงก็เกดิขึน้จากใจ ความรูก็อยูที่ใจ น่ี
มันเกิดขึ้นจากนี้แหละ เมื่อความหลงมันดับความรูมันก็จะเกิดขึ้น เมื่อความไมรูของเรามันยัง
ไมเกิด เมื่อมันเกิดขึ้นมันก็มีศรัทธามันกลาหาญมันรูแลวใครจะมาโกหก อบรมมันก็ไมเช่ือ
มันรูมันเห็นแลว น้ันแหละตัวสัจธรรมมนัเกิดขึ้นมันละเอียดมันคอยเกิดขึ้นใหเรารูใหเราเขาใจ  

ธรรมของพระพุทธเจาไมใชวามันจะเปนตัว เปนตนเดินไปเหมือนกันคนเรา 
แตมันก็เดินตามเราอยู แตเรามองมันไมเห็น เพราะฉะนั้นเรื่องของตัวนี้เรื่องกรรมก็
เหมือนกันกรรมดี กรรมช่ัว กรรมที่ไมดีแหละมันปกปดเราไวกรรมที่ดีมันยังไมเปดให เพราะ
กรรมที่ดีมันยังไมมีอํานาจพอ จะเปดชองทางได เพราะกรรมชัว่มันปกปดไว สูมันยังไมถึง
ชนะ เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาทานจึงใหตอสูมัน ใหชนะมันถามันไมตกเวที ก็ใหเราตกเวที 
เราอยาไปยอหยอนออนกําลัง การนั่งก็เหมือนกัน ถาจิตของเราใจของเราไมสวาง
ไมลุกเปนอนัขาด ตายก็ตายใหเราเชื่อ เอาความเชื่อนี้ฝงไวในใจของเรา แนนอน
เหมือนเราไปดูไปเห็น น่ีแหละความเชื่อใหเราเอาฝงเขาไวในใจของเรา อยาไดทอถอยอด
เปนอด อดทนตายเปนตาย เหมือนนักรบอยาไปกลัวสงคราม ทานวาถาไปกลัวจะไมไดชัย
ชนะ ตองแพเขาแนนอน อันน้ีกิเลสกับเรารบกันก็เหมือนกัน ถึงแมอยางไรก็ใหเราฆากิเลส
ใหมันตายก็แลวไป เราไมเอาดีเอาช่ัวแหละขอใหเราปราบกิเลสสิ่งที่ปกปดกําบัง ไมใหเรารู
ใหเราลุมหลงไปตามอยูน้ีใหชนะมันเปนพอ น้ีใหเราตั้งใจจริง ๆ อยาเปนคนทอแทออนแอ
เราเกิดมามันทุกข ทุกคนแหละ (ฟงไมชัด) ที่เกิดมาสูทุกขและ ก็ขอใหเราพนจากทุกขทาน
วา จิตตัง ธันตัง สุขาวหัง ขอใหเราพนทุกขก็เปนพอแลว  



บัดน้ีเราพนทุกขในชาติปจจุบันนี้ เราก็รูจักจิตใจของเรา มันเคยยึด เคยถือ เคยยินดี
ยินราย กับสิง่เหลานั้น บัดน้ีมันหยุดหมดลง เราก็คอยรูไป บัดน้ีเราก็คอยไดเปนหลักของใจ
ของเราอยูที่ไหนๆ เราก็สบาย ไมวุนวายดีดด้ินเหมือนแตกอนไมกอฟนไมกอไฟกอเพลิงเผา
ตัว ทานวานี่ชาติหนาภพหนาก็เหมือนกันเราไมตองสงสัย แตวันน้ีเราก็ยังสบายอยูแลววัน
หนาก็ตองสบายอยางนั้นใหเราตั้งใจอันน้ีแหละ เราเอาธรรมเขาสูใจของเรา  ใจของเราเปน
ธรรมมันเปนอยางนั้น บัดน้ีคนนั้นคนนี้เขาจะตําหนิติโทษเราวา เราดีหรือไมดี ก็ไมตื่นเตน
เขาจะวาเราดีอยางนั้น บัดนี้ คนนั้นคนน้ีเขาจะตาํหนิติโทษวาเราดี หรอืไมดี ก็ไม
ตื่นเตน เขาจะวาเราดีอยางนั้นอยางนี้เราก็ไมตื่นเตน มันเสมออยูอยางนั้นแหละ  
เพราะฉะน้ันทานจึงเปรียบเทียบ เหมือนกันวาแผนดินกับน้ําทานเปรียบเทียบไว นํ้า มนัเปน
อยางไร มันเย็นถาตักไปกินก็เย็น คนไปอาบก็เย็น มันไมเลือกชาติ ช้ันวรรณะ คือสัตวมันไป
เลน บัดน้ีเขาก็ไมมีความโกรธเขาก็ไมมีความโลภดินก็เหมือนกันเขาจะไปเยียวไปถาย
อยางไรเขาก็เฉยๆ อยูอันน้ีธาตุตัวนี้ก็เหมือนกันมันมาจากนั้น ดิน นํ้า ลม ไฟ ผม ขน เล็บ น่ี
มันเปนดินบัดน้ีเราไปหาเรื่องน้ันเรื่องน้ีมาเพิ่มเติมเขาใหมันมีความโกรธ มคีวามโลภ มีความ
หลงขึ้นตัวของเราไมรู เราไปหยิบสิ่งน้ันมา หยิบสิง่น้ีมา ๆ ทับถมตัวเขาบัดน้ีเราก็เกิดความ
รุมรอน   เกิดเปนทุกขน้ันตอกันนี่คือความอยากตัวนี้มันทําใหเราลุมหลงทําใหเรามัวเมา   

บัดน้ีเมื่อเวลาเรามัวเมาเขาไปแลว ตัวของเราก็เศราหมองเขาไป  บัดน้ีเทวดาเขาก็
ไมยินดี ผูคนเขาก็ไมยินดี  เขาเบื่อไปที่ไหนไมมีสรณะไมมีที่พึง่ไมมีพรรคมพีวก ไมมีผูค้าํ
จุนอุดหนุน น่ีทานเรียกวาเกิดมาตายเปลา ไมมีคุณคาแกตัว เกิดมาสูทุกขจริงๆน้ันทาน
เรียกวาทุกข ขันธน่ีเปนของจริงเพราะฉะนั้นธาตุทุกข  ขันธมีตวัสัจธรรมมีน่ีของจริงทุกขอยู 
อยางนั้นแหละไมมีสุขแมแตนิดเดียว มันไมทุกขอยูที่อื่น   มนัก็ทุกขอยูที่ใจรอนอยูอยางนั้น
ใจไมมีการพักผอนหยอนตัว นอนก็ไมหลับ สิ่งเหลานั้นที่เราเคยไดก็ไมได เคยมีก็ไมมี 
พอจะมีก็ไมมี พอจะไดกไ็มได อันน้ันแหละเพราะผลกรรมมันไมใหเราดีไดตัวนี้ เพราะเราทํา
มาแตทางไมดีใหเราสังเกตและดูตัวของเราอยูตัวมันปรุงแตง เพราะฉะนั้นทานวาธรรม
ทั้งหลายมีใจเปนใหญ ใจเปนหัวหนา สําเร็จดวยใจ ถาใจของเราสะดวกสบายอยูที่
ไหนก็สะดวกสบาย เพราะใจตัวนี้แหละสําคัญมากทุกสิ่งทุกอยางอยูที่ใจ คนโลภ คนโกรธ 
คนหลง ก็อยูที่ใจนี่แหละ พาโลภ พาโกรธ พาหลง คนเฉลียวฉลาด เปนนักปราชญอาจารย
ก็ใจนี่แหละ น่ีใหเราเขาใจๆ ใจมันก็มีอยูทุกคน เพราะฉะนั้นเราไดของดีมา ครองเปน
เจาของและรักษาไวใหดี อยาใหมนัรอดมือของเราไปได กําไวใหแนน เมื่อเราจะพูด 
จะทํา จะคิด อันนี้มันสําคัญอันนี้ เราตองมีสติเปนเครื่องคุมครอง ถาเราจะพูดเราคิด
เสียกอน ถาพูดไปมันจะมีประโยชน หรือมันจะใหโทษ อันน้ีเราจึงพูดไป ถามันเปนประโยชน
เราพูดไปก็เปนประโยชนแกตัวเรา  

ทานจึงวาพูดดี ทําดี พูดจริงทําจริง บัดนี้เราสรางตัวของเราใหเปนคนจริง ให
เปนคนดี เราก็ตองสรางอยางนั้นตลอด หนาทีก่ารงานทุกสิ่งทุกอยางกิริยามารยาท
เราประคับประคองไวใหดี ตัวนีอ้ยาใหมันทําลายเรา ถาเราไมรูจักตัวนี้แหละ มัน
ทําลายเรา ใหเราเปนบาปเปนกรรมใหเราเปนคนโง เกิดมาก็เปนคนโง เพราะธรรมอยูกับตัว
ของเราทําไมใหความชั่วมันรั่วไหลเขามา ชักดึงเราไปในทางที่ไมดี ความชั่วมันคอยทําลาย
เราอยู  ความดีมันก็คอยสงเสริมเราอยูแตเราจะหนักไปขางไหน  จะขางดหีรือขางชั่วคอยดู 
ถาเราหนักไปในทางดีมันก็หาแตสิ่งดีมาใหเรา เพราะฉะนั้นทานจึงวาธรรมเปนเครือ่ง
คุมครองโลก คุมครองเรา ทานวาคุมครองอยางนั้นแหละ ถาเราไมคุมครองเรา ถา
เราไมสรางตัวของเราใหเปนธรรมแลว ใครจะเปนคนสรางใหเรา ใครจะเปนธรรมให
เราถาเราไมเปนธรรม   

เพราะฉะน้ันเมื่ออยูที่อื่น เมื่อเราจะไดความดีจากตัวนี้มา เมื่อเราไมสรางเอา มันก็
เปนอยางนั้นแหละ เหมือนที่เขาตายใหเราเห็นไมมีประโยชนในตัวนี้มีแตสิ่งโสโครก สกปรก
ทั้งหมดเสมอกันหมด ทั้งสัตวทั้งคน เราอยาวาคนนั้นดีคนน้ีดี.......(ฟงไมชัด)  ที่ดีน่ีหละ 



ทานวาสิ่งที่ไมดีวาดี มันผิดเปนถูก เพราะฉะน้ันทานจึงใหมีสติระงับความดีความชั่วหรือ
พิจารณาความดี ความชั่ว เมื่อเวลาเราจะทํามันไมอยูที่อื่น มันอยูที่ใจของเรานี้แหละ 
เหมือนกันกับวาตัว (ก)  ตัว (ข)  มันอยูกับปากกาอยูกับดินสอ ตัว (ก)  กอ็อกมาจากตัว (ข)  
ก็ออกมาจากนั้นตลอดตัวสุดทายมันไมออกมาจากที่อื่นมันออกมาจากใจ อันน้ีก็เหมือนกัน
ความดีความชั่วนี้ความเฉลียวฉลาดก็เหมือนกัน แตเราใหรูจักกลมายาของความชั่วอยู มัน
เกงตัวนี้มันเคยหลอกลวงเรามาจักก่ีภพ กี่ชาติมาเปนหลายรอยชาติ  เกิดมาตายเลนเฉยๆไม
มีคุณคาราคาอะไรนี่เราคนหนึ่งคนใด ไมใชวาเราจะมีแตชาติปจจุบันเดียวนี้นะ เราผานมาสัก
กี่ภพกี่ชาติแตเราไมรู ทุกขมาเกิดมาตายมาตายมาๆ  อยูอยางนั้นแหละ ไมรูวาจิตของเราไม
รูไมเห็นเราไมรูหลอกจิตของเรา ถาเราภาวนาไปจิตของเราสวาง  จิตของเราเปนสมาธิ 
จิตของเราเปนสมาธิ จิตของเราจะพาเราไปดชูาติเกาของเราที่เราเกดิ เราตาย มาที่
ไหนๆ  มันกเ็กิดก็ตายอยูอยางนั้นแหละไปที่ไหนๆ  ก็  โอย  ขนาดวาจะนอยมากเทาใด  

หลวงปูขาวทานวาผมเห็นอยูปหนึ่งเปนอยางนี้แหละ  กลางวันก็เห็น  กลางคืนก็รู
ทานวา  ผมเปนอยูสามปอันน้ี  จะเกิดเปนมนุษย  หรือเกิดเปนสัตวอันน้ีไมรู แตไปเห็นชาติ
เกาทั้งหมดอันน้ี  ทานอาจารยมหาบัวก็ไมบอก มีแตบอกวาใหไปภาวนาไปๆ  ใหเรารูเอง
เห็นเองจิตของเรามันจึงจะเช่ือเราน่ีใจคนอื่นบอกไมไดตัวนี้มันเจาของเองเปนผูเกิดผูตายๆ
อยูที่ไหนเจาของเองก็รูจะใหคนอื่นไปชี้บอก  คนอื่นไมไดไปตายกับเรา หลวงปูขาวทานวา
จะบอกอยางไร  อะ  มันเปนแบบนี้อาตมาก็เลยจําไว  ทุกคนแหละ พวกของจิตของเรา
ผูรูๆ  นี่มันตายไมเปน  ทานจึงเรียกวาตัวพุทโธ  พุทโธคือผูรู  นั้นแหละตัวธรรมคือ 
อันที่รอบรูในกองสังขาร   

บัดน้ีทุกคนแหละเมื่อทานรูแลว ทานก็ปลอยวางไมเอาเพราะความชั่วนี่มันทําลายเรา 
มันเปนเครื่องปกปด เปนเครื่องทําลาย เปนยาพิษเปนสารพัดทานเปรียบเทียบไว 
เพราะฉะน้ัน  ทําไมเรายงัไมเบ่ือ  ทาํไมเรายังไมหนายนี่มันทําลายเราทุกขุมขนนี่ให
พากันคนมัน ไมอยูทีอ่ืน่ มันอยูในตัวของเรานี่แหละ ตัวของเรานี่แหละปกปดเรา  
อยาไปเชื่อดี  อยาไปเชื่อช่ัว  เขาวาดกี็อยาไปเชื่อเขาวาชั่วก็อยาไปเชื่อเขา ทําเอาพูดเอา
ทานวาใหเช่ือความจริง เมื่อเราเห็นเปนความจริงเหมือนเราไปดูอันน้ันวา  เมื่อเราเกิดมาตาย
แนๆ  อันน้ันเหมือนกันกับวาเราไปดู ไปเห็นน้ันแหละ ตายแลวไมมีประโยชนอะไร แนนอน
อยางนั้นแหละ บัดน้ีในตัวของเรามันจะดีอะไรบาง  น้ันเขาแสดงธรรมชาติใหเห็น มันไมมีสิ่ง
ดีมีแตของโสโครกสกปรกทั้งหมด  บดัน้ีถาเขาวาคนนั้นดี คนน้ีไมดี เราอยาไปเชื่ออยาไป
ยึดเอามาคิด อยาไปยึดเอามาปรุง เมื่อหูเราไดยินเราก็ผานไป เราอยานํามาคิดวาดีอยางนั้น 
วาชั่วอยางนั้น อยาไปกอขึ้นตัวนี้แหละมันตัวเปน สังขารตัวมันกอขึ้นมันปรุงแตง  บัดน้ีถา
เขาหูไดยินเคาก็วาดี  ตัวของเราก็คิดอยากดีมาปรงุมาแตงขึ้น คิดอยากรูอยากเห็น  มันปรุง
แตงขึ้นไป มันเปนกิ่งเปนสาขาออกไปเหมือนกับตนไม  มันปรุงแตงบัดน้ีเราจะไปตามมันทัน
ไดอยางไรนี่มันเยอะตัวนี้  

เพราะฉะน้ันเมื่อเรารูจักตนปลายสาเหตุของมันแลว  ไสพุงของมันแลว  ทําลายตัว
น้ันเหมือนกันกับวาเราทําลายตนไม จะใหมันตายนี่เราถอนตนมันขึ้นจากพื้นดิน รากอะไร
ของมันขาดจากดินไปหมดกิ่งกานสาขาไมสําคัญ ตายไปหมดตัวนี้ก็เหมือนกัน  ใจนี่แหละ
เราอยาไปเอาที่อื่นตัดใจของเราๆ  อยาไปเชื่อใจบัดน้ีเขาวาดีก็เฉยๆ  อยู  หูเรา ไดยินอยูตา
เราเห็นอยูก็เฉยๆ  ทุกสิ่งทุกอยางใหเรามองดูใจของเราอยูตลอด นีท่านเรียกวาเปนผู
ฝก ผูแอบตวัของตัวใหมองดูตัว อยาไปมองดทูี่อื่น มองดใูจ พอตื่นปรับขึ้นมาอันนี้
ใหมีสติ ใหมีปญญามองดูใจ  แพลบ  ดูมันจะคิดไปเปนอยางไรบางอันน้ีมันหาเรื่องมา
หลอกลวงเรา หาเรื่องมาปรุงมาแตงในใจเรา ใหเรารื่นเริงเพลิดเพลินลุมหลงไปตามเขาอยู
อยางนั้นแหละ  เพราะอวิชชามันอยูที่นั่นอวิชชามันอาศยัใจอยู  อวชิชามันอาศัยใจ
เปนบานเรือน อันนี้ใหเราเขาใจ  (ฟงไมชัด)  เหน็ทุกขแลวหรือยังในตวัของเรามีแต
ทุกข  น่ีเราเกิดมาทุกคนแหละ เวลาไหนเราจะปลอยจะปลงก็ใหถามตัวของเราดวยใหมีสติ 



ประคับประคองอยู  ความเจ็บความปวดมีแตทุกขทั้งน้ัน  เพราะฉะน้ัน  (ฟงไมชัด)  ขันธทั้ง
หานี้เปนภาระหนักแบบไมมีการทอถอยไมไดกินก็ไมได  ไดกินก็ไมไดอยูอยางนั้นแหละ  
กินแลวก็อยากอีกอ่ิมแลวก็อยากอีกอยูอยางนั้นแหละ ไมมีความสุข  

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาวาใหเราปลอยเราวาง  เราอยาไปยึด ไมใชเรา 
ไมใชของเรา ไมใชของเราอันนี้มแีตทุกข อันน้ีใหเรารูใหเราเห็นสติของเราอยู อยาเอา
ความทุกขมาอยูในหัวใจของเรา ใหเอาความสุข  สุขกาย  สขุใจ  สบาย  บัดน้ี เวลาไหนเรา
จะทําใหสุขมันเกิดขึ้นเวลาไหนเราจะปลอยทุกขออกจากตัวของเรา อันน้ีตองถามตัวของเรา
อยูตลอดเวลา  ทุก  อิริยาบถ  ยืน  เดิน  น่ัง  นอน  ตองถาม ถาไมอยางนั้นเราจะไมเปนผู
ครองธรรม  เปนผูครองเรา  ใหกิเลศ  ใหความทุกขมัน  (ฟงไมชัด)  เราแลวก็หาเรื่องน้ัน
เรื่องน้ีมาใส ไมไดกินก็เปนทุกข ไดกินก็เปนทุกขอยางนั้นแหละ  เพราะฉะน้ันทานวาพะรา
หาเวปญจขันธา  ขันธทัง้หานี่เปนภาระอันหนัก  ขันธทั้งหา  รูป  เวทนา  สัญญา  
สังขาร  วิญญาณ  นี่แหละมันพาใหเราเปนทกุข ใหเอาทิง้อยาเอากลับไปดวย  อยา
ใหมันติดตวัเรากลับไป  เอาทิ้งเขาปาเลย  ทิง้ไมเปนถอนไมเปนมันก็เปนทุกขอยูอยาง
น้ันแหละ ไปยึดไปถือไว ไมใชเราไมใชของเรา ทานบอกแลวอันน้ี เปนธรรมอันที่แทจริง 
ไมใชเปนสิ่งหลอกลวงหรือโกหกเรา  แตทานจะใหจิตของเรามันรูเอง จิตของเรามันไมรู 
มันไปยึดเอาของปลอมเปนของจรงิ  มันไปยดึกองทุกขเปนความสุข   

เพราะฉะน้ันแหละใหเราเปลี่ยนๆ  ความยึดของเราๆ  อยาไปยดึเราอยาไปเอา  
ปลอยมันออกไป น่ังภาวนาที่กรุงเทพ ก็เหมือนกันน่ังตลอดคืนอยาไปนอนสูมัน  ลูกพระ
ตถาคต  อยาไปนอยใจ  พอเราไมเคยนอยใจ ทอแท ออนแออะไรเลย มีแตเขมแข็งทั้งน้ัน 
บัดน้ีตัวของเราๆจะปลอยใหตัวของเราจมอยูในหลุมคูต หลุมมูตรอันน้ีที่เราไปดูน่ีตัวนี้แหละ
คือ หลุมคูต หลุมมูตร  ตวัสกปรกนี้ไมมีของดี เพราะฉะนั้นเราใหมันไดของดีมา
ครอบครองในหัวใจของเราคือทําดี  คิดดีตัวนี้คิดดีคดิถกูนั่นแหละของด ี บัดน้ีคิด
ขึ้นมาก็ดีบัดน้ีเมื่อเรารูเราเห็นเราปลอยออกทางวาจาของเราก็ดี  ปลอยทางกริยาก็ดีๆไปทุก
สิ่งทุกอยาง เพราะฉะนั้นทานวา ดใีดไมมีโทษ  ดีนัน้ชื่อวาดีเลศิ  ไดสมบัติทั้งปวงไม
ประเสริฐเทาไดตน นั้นแหละตัวของเราประเสริฐ  มันประเสริฐอยางนัน้แหละ  เพราะ
ตัวตนเปนบอเกิดแหงสมบัติทั้งปวง  เราอยาไปยึดสิ่งที่ไมดีเราอยาถือวาตัวของเราดี  ให
เรารูใหเราเห็น อยูตลอดเวลา  จิตของเราใจของเรา ก็คอยออนลง สงบลง บัดน้ีมันไมดีดด้ิน
ไมโออวดอยางนั้นอยางนี้เลยเงียบงอม อยูอยางนั้นแหละ เราก็วาไปเจ็บนั้นเจ็บนี้  แลวก็ไป
หาหมอ  แตสัตวอยูปาเขามีโรงพยาบาลไหม  อันน้ีเขามีมีแตดงแตปา  น่ีตัวของเรานี่คน
แทๆ  น่ีทําไมจึงไปออนแออยางนั้นๆ  แหละสัจของจริงทานเอาตัวนั้นแหละเปนบรมครูทาน  

พระพุทธเจาทานจึงไดเขาดงเขาปานี้ ใหเราจําไวๆ  นะ เมื่อปวดนั้นปวดนี้นะ
อยาไปหาหมอ  อยาไปเอาจมูกคนอื่นหายใจ  เรามาตายแนๆ  ถาเราไมหายก็ใหมัน
ตายเถอะ เราไมตองไปรองเรียกมันมาตัวนี้  มันก็เห็นเอง รูเอง  ถาเราไมรูจักปลอยไมรูจัก
วางเราก็โงอยูแบกกองทุกขอยูอยางนั้นแหละแบกความเจ็บความปวดอยูอยางนั้นแหละ  
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงแฝงหมดทุกสิ่งทุกอยางทั้งภายนอกและภายใน  
ภายในของทานคือสตปิญญา ภายนอกตลอดสิ่งที่เขามากอกวนยุงเหยิงจิตใจทาน 
ระมัดระวังหมดการวาระนี่คือการตั้งสติไมมีการพลั้งเผลอ  ตาเห็นรูป  หูไดยินเสยีงมี
แตปลอยอันน้ี จิตของเรามันมองดูใจ มองดูสิ่งเขาปรุงแตง น่ีทานเรียกวาการระมัดระวัง
รักษาตัว ตองรักษาอยางนี้ถาไมมีสติไมมีปญญารักษาตัวละก็ ปลอยใหขาศึกเขามากอกวน
เดี๋ยวก็ปรุงอยางนั้น ปรุงอยางนี้ดี อยางนั้นช่ัวอยางนี้  หาเรื่องกอกวนตลอดเวลา 
เพราะฉะน้ันเรามองเขาไปในตัวของเรามีแตกองทุกข น่ังอยูนอน อยูก็ทุกขไดกินก็ทุกข  
ไมไดกินก็ทุกขมีก็ทุกข  ไมมีก็ทุกข  ไมมีความสุข   

เพราะฉะน้ันพระพุทธเจาทานวา เราแบกกองทุกข อยูตลอดเวลา  บัดน้ีวันไหนเวลา
ไหนนาทีไหน เราจึงจะคิดจะปลอยจะปลงอันน้ีทานขยับพวกเรา  ปลงออกใหมันหมดนะ 



บัดน้ีใหเราใชแตของดีๆ  เวลากลับกรุงเทพ  อยาเอาความ  โลภ  ความหลง  ความทอแท
ออนแอไป  น้ันมันเปนของไมดี  อยาใหมันติดตัวของเรา ไมมีสิ่งดีสักอยางบัดน้ี  ขี้เหง่ือ  ขี้
ไคลอะไรเต็มตัวบัดน้ีมองเขาไปขางในนี้มีแตของโสโครก สกปรกเหมือนเราไปดู น้ันดีอะไร
อยางนั้น  ไมมีใครวาดี  บดัน้ีเราทําไมยังจะปลอยไมได อันน้ันเอาอันน้ันเทียบเคียงจิตของ
เรา มันก็คอยปลอยออกมันไมยึดเจ็บก็อดตอสู  ยกใหเคาไปนี่ เราอยาไปหวงเอาอะไรกับ  
ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  มันมแีตไหนแตไรมา มันไมไดหายสูญไปที่ไหน  บัดนี้เราจะมายึด
เอาอะไรอยูที่นี่บัดนี ้  ไมมี  เพราะฉะน้ันพระพุทธเจาทานจึงทําจิตของทานใหบริสุทธิ์  
ไมใหมีเรื่องน้ันเรื่องน้ีอยูในจิตใจ  ไมมีการอยาก  ไมมีการเอา  ไมมีสิ่งน้ันของเราสิ่งน้ีของ
เรา  ไมมี  น้ันแหละ  สมมุติ  ขันธสมมติเขายึด...(เทปหมด)  
 


