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สงทายปเกาตอนรบัปใหม  สงทายปเกาก็จะเตือนไวไง  เตือนไวหนอย  แลวถาป 
ใหมก็จะวากันอีกทีหนึ่ง  สงทายปเกามันกเ็ปนเวลาเวย!  พูดถึงถาเราหลงโลกนะ  ตื่นเตน 
ไปกับเขา  ตื่นเตนมากเลย  วนัคืนลวงไปๆ  ไดมากไ็ดชีวิตมานะ  เวลาสิ้นปมนัสนุกนะ 
แบบวามันเปนนักขัตฤกษ  เปนการรื่นเรงินี้กเ็ห็นดวย  แตถาเรามีสตมิันก็เปนประโยชน 
กับเรานะ มีสติมนักม็ีความเขาใจ 

หมอตมพะโล เห็นไหม หมอตมพะโลเราตองตั้งขึน้บอยๆ ใชไหม หมอตมพะโล 
นี่  มันตมไสตมพุงเรานะ  ไสหมเูห็นไหม  ไอนี่หมอตมเรานะ  หมอตมกาย  เอาอะไรตม 
พะโลนี่เขาเอาไฟตม ตั้งบนเตา อันนี้ธาตุไฟตมนะ นีห่มอพะโลดีๆ นีเ่อง 

ในกายนีม้ีอะไร? มีตับ ไต ไส พุง ทั้งหมดเลย ตอดวยธาตุไฟนะ ถานี่ตอดวยธาตุ 
ไฟนะ ถาพูดดวยประสาโลกใหเขาใจตอดวยธาตุไฟ แตจริงๆ แลวตอดวยธาตุรูนะ ไออุน 
ไง ไออุน ตัวจิตปฏิสนธินะ ตัวนั้นละมนัเปนตัวสปารค เปนตวัติดไว ถาตัวนั้นดบั ตาย! 

พะโลหมอใครหมอมนัอยูนี่  ตมอยูนี่  ไออุนสืบตอไวนะ  อยางที่เขาตมกัน  เหน็ 
ไหม  ดูเวลาเขาตม  ถายกขึน้ไปตัง้บนไฟมนัจะไมบูด  เพราะตั้งไวบนไฟ  ไฟนีเ้ลี้ยงไว 
ไมใหมนับูดไมใหมนัเนา  ชีวิตเราก็เหมือนกัน  ถามันแบบวาวงจรชีวิตนี่  แบบปใหมไง 
สิ้นปก็ขึน้ปใหม นี่ก็ขึน้ตนชีวิตใหม 

ก็ตายไง  แลวเกิดใหม นี่ตายแลวเกิดใหม  มนัอุนมาตลอด มนัอุนมาตลอด  แตเรา 
ไปอุนกันขางนอก  เราไปหลงทาง  อยางเชน  ไปบนถนนเห็นไหม  เราหลงทาง  อนันี้ 
พิจารณากาย  รักษากาย  แตหลงกายไง  เอากายนีเ้ปนฐาน  มีเราเหน็ไหม  ดูสิ  ทีน่ั่งกนัอยู 
อยางนีก้็ชื่นใจ เวลาตายสิ เวลาใครพลัดพรากไปนี่ ตาย ตกใจมาก เห็นไหม มันตกใจมาก 
มันพลัดพรากออกไป
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นี่บอกวาเอากายนี้เปนฐาน เพราะมีเรามันถึงมีขึ้นปใหม ไอคนที่ตายไปแลวนีอ่ยา 
พึ่งตายไดไหม  รอ ๒  วันนี้กอน  เดี๋ยวมนัคอยตาย  แตมันตายไปกอน  ตายเพราะปใหมนี่ 
อยางเยอะเลย แตนี่เราไมตาย แตเราเผลอไง เราหลง เราหลงกลไง 

มันไมดูที่หมอตมพะโล เหน็ไหม หมอตมพะโลเราไปกินพะโลกนัเราถึงรูจัก กาย 
นี้ก็เหมือนกัน  อาศัยฐานจากกายนี้แลวพุงออกหมดเลย  มองขามกายไง  มองขามหลงไง 
ของใกลตัวไง  มองขามไปขางนอกเลย  ไมมองตรงนี้ไง  สิ่งอื่นมีเพราะมีเรา  มีนีม่ีชีวิต  มี 
จิตใจ  หมอตมอันนี้ไมเนาเพราะวาธาตุไฟนีม้ันหลอเลี้ยงไว  ไอธาตุไฟ  ไอตัวนี้  ตัวที่วา 
สืบตอนี่ มนัจะเปนประโยชนหรอืไมเปนประโยชนตรงนี้ 

ตรงนี้ทีว่าถาเรากลับมาดูตรงนีน้ะ  ถาเราเขาใจตรงนี้มนัไมตื่นออกไปขางนอก 
หนึ่งนะ  มันไมทําความผิด  ความผิดที่วาผิดมากเกนิไปนะ  ความผิดออกไปจากวงศีลวง 
ธรรม มันไมทําเพราะวามนัรูวาอันนั้นมันจะใหโทษกวาอันนี้ไง  ใหโทษกับไอทีว่าจะไป 
เกิด ไปรับผล 

แตถาเราเห็นวาโลกมันเปนไป  ปใหมเปนไป  แลวทํากันไป  เราก็ทําตามเขา  ทํา 
ตามเขานะ  แตไมหลงไปตามเขา  อยูในสังคมไง  แลวยังเอาฐานอนันีก้ลับมาที่ฐานอันนี้ 
เพราะทําสิ่งที่ดนีี่เหน็ไหม จุนเจือกัน  เมตตากัน มันก็หันกลบัมาตรงนี้  ไอตรงใจนีม่ันได 
ประโยชน เปนผลที่วามนัจะไปเกิดดไีง นัน้มนัปใหมปเกาของเขา 

แตชีวิตใหมสิ  ความเปนอยูที่ใหม  แตมันตองดูตรงนี้กอนเลย  วาชีวิตเกาหมดไป 
ไง  เหน็ไหม  อยางเวลาของทีเ่สียไปเนาไปนี่  นีก่าลเวลามันหมดไป  เรามีแตเสยีโอกาส 
แลวเราจะไปฉลองอะไรกัน  มีแตนาจะอาลัยอาวรณตางหาก  นาจะเสียดายวาเราทําคุณ 
งามความดไีวขนาดไหน เราสรางอะไรไวในปที่สิน้ไป สิ้นไป 

ถาเอาอันนั้นมาตั้งเปนฐานนะ  เราก็ตั้งฐานใหม  ตั้งฐานแบบวาจะทําอะไรตอไป 
จะทําอยางไร ๕  ป  ๑๐  ป  นี่แปบเดียว  ๕  ป  ๑๐  ปนี่  แปบเดียว  เห็นกนัตั้งแตเดก็ๆ  นะ 
แปบๆๆ  นี่ไปหมดแลว  แลวเราจะแกเฒาไปเรื่อย  แกเฒาไปเรือ่ย  เราแกเฒาไปนี่มนัแก 
เฉพาะรางกาย  หัวใจมนัแกไหม?  หวัใจนี้มนัหยุดนิ่งนะ  คือวาเราแกขนาดไหน  งอม 
ขนาดไหน หวัใจมนัเคยแบบวา แกแลวหยุดทีม่ันเคยทําความผิด มนัหยุดทําไดไหม? ไม 
มีทาง ไมมทีางเลย เห็นไหน มนัไมแก มนัไมแก แกขนาดไหนก็แลวแต มันก็ยงัวาถามนั
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ยังทําไดนะ  นี้มนัจะสรุปวาทําไมได  กเ็พราะเวลารางกายมนับีบคัน้เขามานั้นนะ  อยาง 
พะโลมันจะบูดนี่  รางกายมนัเจ็บ  มนัวกิารเขามาทั้งนัน้ละ  อันนั้นนะสุดทายแลวมนั 
ทรมานมากนะ คนจะสิน้นะ คนจะตาย จะทรมานมากเลย 

เวทนามันจะบีบคัน้  กรรมนิมิตจะเกิด  ทกุอยางจะเกิดเลย  เพราะวาอนันัน้มนัจะ 
เสวยภพแลวมนัจะบีบคัน้เขามา พอจะบีบคั้นเขามานี่มนัทรมานจนแบบวา ตายเถิดๆ แต 
ทุกคนกลัวตายนะ  เพราะปกตินีเ่รายังไมอยากตายเลย  แตถาวิบากกรรมมนับีบเขามา บีบ 
เขามานี่เหน็ไหม มันจะบอก “ไปเถิดๆ ” 

อยางเชนเราเฝาไขกนันะ  คนอกีคนทีว่าเจบ็ปวยมากนี่  ทุกคนจะคิดในใจเลยวา 
ตายดีกวา ดีกวาใหทรมาน  เราเห็นทรมานแลวเราสงสารไง  เห็นไหม  เวลามันวิการ เวลา 
มันเริ่มเสีย นัน้พูดถงึเวลามันบีบคัน้เขามา ถาเราไมบีบคั้นมันก็เลยเหลงิไง 

บีบคั้นเขามานะ  กาลเวลามนับีบคัน้เขามาแลว  รางกายมันบบีคั้นเขามา  รางกาย 
ความวกิารของมนั นี้ธาตุไฟเรามนัอุนไวมันก็ไมเสียนะสิ ธาตุไฟมันอุนไว เหมอืนพะโล 
หมอหนึง่  เหมือนกัน  รางกายนีเ้หมอืนกนัเลย  แตอันนัน้มนัไมมีชีวิตสบืตอนะ  เรามา 
เปรียบเทียบเฉยๆ ไอสืบตอ ไอไออุนเรานี่ พระสารบีุตรถึงบอกไง 

ชีวิตคืออะไร?  ชีวิตคือตวัพลงังาน  ตวันี้ตวัสืบตอ  สบืตอบนอายุไง มันมีอายุ  มัน 
มีการสืบตอไป  พลังตัวนี้คือตวัจิตแทนะ  ไอธาตุไฟนี้มนัเปนธาตุเฉยๆ  ธาตุไฟนี้มนัเปน 
ธาตุ ๔ ที่วาดิน น้ํา ลมไฟ เวลาคนตาย เวลาคนเราเกดิมานี่ ธาตุ ๔ ขันธ ๕ เวลาตาย เห็น 
ไหม  ตายนี่จิตออกกอน  ลม  ไฟ  ลมจะขาด  ไฟไมมี  แลวไอดินกับน้ํานี่คอยแปรสภาพที 
หลัง 

ธาตุ  ๔  นี้มันเปนธาตุเพราะมนัสืบตอ หมายถงึวาตวัพลังงานตัวแรกคือตวัจิตเดมิ 
แทนั้น ตัวไออุนนัน้ ธาตุไฟนี้มันสบืตอ ก็เหมือนกบัเครือ่งปนไฟฟา เหน็ไหม เครื่องปน 
เกิดจากไฟปนใชไหม  แตตัวไฟทีอ่อกมานี่ตัวนี้คือตวัธาตุไฟ  ตัวปนคือตวัไออุนนั้น  ถา 
เครื่องปนนัน้ดับไฟฟามันจะมีไหม 

นี่ธาตุไฟ  คือวาอนันัน้ยังไมใชตัวไออุน  ตัวไออุนคอืตัวเดมิแท  ตัวจิตตวันัน้  ถา 
มันปกติมนัเปนตัวนั้น  ตัวนั้นเปนตวัเกิด ตัวตาย ตัวปฏิสนธิ แลวออกมานีเ่ปนขันธ  เปน
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อะไรวากันไป ศึกษาอะไรขางนอก มนัถึงวาใหเดินธุดงคมาในกายนี่ไง เดินธุดงคเขามาที่ 
หมอพะโลนี่ไง หมอพะโลนีม้ีไข มีหมู มีอะไร เรากนิมนัก็อรอย 

แตถาเราเขามาพิจารณาตรงนี้สิ  อนันีม้ันสบืตอใหรางกายเรา  เรากนิเขาไปแลว 
เปนประโยชนกับรางกาย  แตนี่มันเปนประโยชนของใจ  ถาหันกลับมาดูพะโลในนี้  ดูไส 
เรา  ดูตับเรา  ดูพุงเรานะ หนักลับมาดูนี่  ถาเหน็ตามสภาพความเปนจรงิ  มนับํารุงจิตใจไง 
วา ออ! ออเลยเหน็ไหม เมื่อกอนนี่หลงตามโลกเขาไป 

แตตอนนี้พระพุทธเจาสอนไววาธาตุ  ๔  นี้มันแปรสภาพตลอดเวลา  มันตองแปร 
สภาพไป  มันตองตาย  ตองพลัดพรากจากไป  แตที่วาเราก็รูๆ   นี่รูดวยความจํา  รูดวย 
ความจําใชไหม  แตเราหันกลบัมานี่  เราดูสภาพสิ่งแวดลอมเขามานี่  ดโูลกไง  คอืวาตัด 
เรื่องรูป รส กลิ่น  เสียง ภายนอก ตัดที่ใจไปติดรูป รส กลิ่น  เสียง ภายนอกนะ หดเขามา 
ใชไหม 

เห็นไหม ปใหม ปเกา ความเปนไปของโลกมนัก็แตกเขามา เพราะใจนัน้ไมไปติด 
ถาใจไปติดเราจะอยูบานไมไดเลย ในนวโกวาทสอนไวเห็นไหม นักเลงกลางคืนไง เสียง 
ที่ไหนดังตองไปที่นัน่  เสียงที่ไหนมีตองไปที่นัน้ มนัอยูไมไหว แตถาเราตัดรูป  รส กลิ่น 
เสียง  ภายนอก  เราจะอยูมั่นคง  เราอยูที่ไหนก็ได  เขาจะมีความรื่นเริงขนาดไหน  เราก็อยู 
ของเราปกติ เห็นไหม 

พอปกตนิี่  ตัดรูป  รส  กลิ่น  เสียง  ปบ  หันกลับมาเรือ่ย  จากตัดรูปรส  กลิน่  เสียง 
ของภายนอกกม็าถึงกายของเรา มาดูตรงนี้ มาดูของเรา ถามาดูของเราปบ  เหน็ความแปร 
สภาพ  เห็นความแปรสภาพนะ  เห็นดวยตาเนือ้นีเ่หน็ไดอยางหนึ่ง  ตาเนื้อมองกันนี่เหน็ 
ไหม  มองตาสิ  มองที่ตาเนื้อสิ  เพราะกิเลสมนัพามอง  กเิลสนีม่ันอยูหลังตา  ตาที่มอง 
ออกไป กิเลสมันอยูที่หลังตา 

เรามองออกไปนี่  มนัไมทําเกิดใหความสลดสงัเวชหรอก  มันเกิดดวยความผูกพนั 
ความรัก  เพราะเราเกิดมาดวยกรรม  กรรมกระทบกนันะ มองคนนีม้องดวยความรกั มอง 
คนนีม้องดวยความเกลียดชัง  เพราะกรรมมนัมีไง  กรรมที่วาเคยสรางกนัมานี่  มองคนนี้ 
ทําไมมนัขัดหูขัดตา  มองคนนีท้ําไมมันไมเขาสายตาเราเลย  ไปมองคนอืน่ทําไมคนนี้มนั 
ถูกชะตามาก  ทําไมคนนีม้ันมีความผูกพัน  มนัเหมอืนกับเรามีความอาลัยอาวรณมากเหน็
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ไหม  นีเ่รามองกนัดวยกรรม  กรรมอนันัน้นะกรรมนะ!  กรรม  แลวกิเลสที่มนัเสริมกรรม 
อีกละ 

อยางเชนเราเกิดมาทุกขยาก  เราก็ยังตองเสริมกันอกีใชไหม  อยากใหมนัสบาย 
อยากใหมนัสบาย อยากใหสบายแตไมไดทํา ถาอยากใหสบาย ทุกคนอยากสบาย อยากมี 
ความสุข  แตตองทําความดเีห็นไหม  มันใหผลขึ้นมาเอง  กรรมมนัก็เปนตวัหนึง่  ตัวที่ไป 
เสริมกรรมนัน้คือตวักเิลส นีม่ันเปนเครือ่งมอืทัง้หมด 

อยางเชนวากระแสไฟฟา ไฟฟานี่เราตัดกระแสไฟฟา แตสายไฟฟามันยงัมอียูเหน็ 
ไหม  พอเราติดเครือ่งอีกสายไฟฟากอ็อกมาอีก  ความคิดก็เหมือนกนั  ขันธ  ๕  ก็เปนตัว 
สายไฟฟา  เห็นไหม ตัวสายไฟฟามีอยู ขันธมอียูนี่ กิเลสมันยปุบออกทนัทเีลย แตถาเปน 
ปกตินี่ไมตองยุหรอก  มันเดินตามธรรมชาติของมันอยูแลว  ความคิดออกมานี่ดวยกิเลส 
ออกมา 

นี้เรายอนกลับไปนะ  ถาเราดูหมอพะโลอันนี้  เรากเ็หมือนดเูสาไฟฟานัน้  ถาเรา 
เขาใจสายไฟฟาวา  ออ!  มันผานตรงนี้  เราดึงสายไฟฟาออกก็ได  หรือวาเราจะเขาใจตาม 
แลวเราไมหลงตามมนัก็ได มนัมี ๒ ประเด็นนะ ถาเราเขาใจตามเหน็หมอพะโลนีม้ันแปร 
สภาพ เรารูตามความเปนจรงินีเ่ราไมหลงตามหนึ่ง  เวลามันเจบ็ไขไดปวยเราก็รักษา เห็น 
ไหม แตถาเราหลงตาม นีพู่ดถึงวาเขาใจนะ 

แตถาพิจารณาไปแลวมนักระชากสายไฟฟานั้นออกเลย  อันนี้สายไฟฟานีม่ันเปน 
วัตถุ กระชากออกแลวหายไปเลย แตขันธนี้ไมใชอยางนั้น กระชากออกมาเลย แลวก็ยงัมี 
อยูอยางเกา เหมือนกบักระแสไฟฟาตัดแลวกเ็ช่ือมอยางเกา ขันธมี มันเปนธรรมชาติของ 
การเคลือ่นไหวของจิตนี้ มันเปนกริิยาไง มันเปนธรรมชาติ มันเปนสิง่ทีม่ีอยู แตเพราะวา 
กิเลสอยูกับขันธนี้เราถึงตองทําลายกอน  พอทําลายแลวมนัเปนนามธรรม  ทําลายกิเลส 
ออกไปขันธก็ยงัอยูอยางเกา มันก็ยังสบืตอไดอยู 

นี่มองมาตรงนี้ไง  มองมาที่ความวิการของกาย  หมอพะโลนี่ไง  เพราะสิน้ไปๆ 
นั้นนะ  เวลามนัสิ้นไปมนัเผาไหมนะ  เพราะตามหมอวา  เซลลในรางกายมนุษยนี่  ๗  ป 
เทานั้นหมด  เกิดมา  ๗  ปนีน่ะ  เซลลเดิมจากที่เปนทารกมานี่หมดแลว  ที่เกิดขึน้มานี่เปน 
เซลลใหมหมดเลย นี่ทีว่าเราตายไปแลว หมดเลย สมบัติเดมิที่คลอดมาจากทองแมนี่ไมมี
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เหลือแลวภายใน ๗ ป เพราะทกุตัวในเซลลนีเ้ขาคํานวณแลววาจะตายเกลี้ยงเลย  เพียงแต 
วามันตายแลวมนัสืบตอขึน้มาเปนคนใหมไง แตเราไมเขาใจวาเราเปนคนใหม 

นี่ก็เหมือนกัน นี่ปใหมวนไปวนมา  เราก็เหมือนกนันะ ตายเกิด ตายเกิด มาขนาด 
ไหน  ขนาดไหน  ความตายความเกิดของเรานั้นนะมนัตายเกิด  แมแตในกายนีม้ันก็ยังตาย 
เกิดวนอยางนี้ แตเราไมเหน็เลย เราไมไดประโยชนอะไรเลย แลวเราตายเปลา เราไปเสวย 
ภพอันนี้แลวเราไมไดอะไรเลย  ทั้งๆ  ที่วาของเรานีอุ่นอยูอยางนี้  ใจนี้อุนกายอยูอยางนี้ 
แลวของที่มนัติดตัวอยูอยางนี้  แตทุกคนไมไดประโยชนจากมัน  ไดแตเพิม่โทษจากมัน 
นะ  ไดเพิ่มโทษขึน้มา ไดเพิ่มโทษขึ้นมา จะไดประโยชนก็ประโยชนทําบุญกุศล เห็น 
ไหม 

เกิดมาแลวทําบุญกุศล  มันเปนธรรมชาติที่ตองเกิดหมด  สิ่งที่ดับไมมี  สิ่งที่วาสิ้น 
ไมมี  ยกเวนแตวาการปฏิบัติเทานั้น  สิง่ที่เกิดเปนมนษุยนี่  เพราะวาเราสรางบุญกุศลมา  มี 
ศีล ๕ ไง มนุษยสมบัติ ถึงไดเกิดเปนมนุษย แลวเกิดแลวนี่กเ็หมอืนกับมเีงนิมาทอง เราใช 
เงินทองนี้ใหเปนประโยชน เราจะไดประโยชนมากเลย 

มีเงนิมทีองแลวจบัจายใชสอยในทางที่ผิดนะ  เราจะเปนประโยชนไหม  อันนั้น 
เงินทองนะ  เงินทองนี่ไมมีก็หาได  ยืมได  แตรางกายยืมไดไหม  สมัยนี้คนเปลี่ยนอวยัวะ 
ไดบาง  แตรางกายนี้ยมืกนัไมไดนะ  ยมืชีวิตกันไมไดเลย  ชีวิตใครชีวิตมัน  มันเปนสจัจะ 
ความจรงิ ชีวิตของใครชีวิตของมัน ถึงวาคนลงที่สจัจะไง ความจรงิเขากับความจริงไง 

สัจจะอนันีถ้าเราคนลงไปแลวถึงไดประโยชนมหาศาลเลย  เพราะมันเปนของที่ 
สรางมาจากบุญกุศล  ถงึไดมาเกิดเปนมนุษยอยูแลว  ถาเราเอาสัจธรรมของพระพทุธเจานี่ 
อริยสัจคนเขาไปในกายนีอ้ีก  ในเมือ่ความจรงิกับความจริงมันเขาไปหากัน  เขาไปชนกนั 
มันจะเกิดเปนความมหัศจรรยขึ้นมาอีกไง 

คือวากลัน่ออกมาจากศีลใชไหม  ออกมาจากอริยสจัใชไหม  ความดีเกิดขึ้นจากศลี 
ลอมไว  ความดเีกิดขึน้จากอริยสจั  วงอริยสัจ  ทกุข  สมุทัย  นโิรธ  มรรค  แลวมนัมีความรู 
ผานจากกระบวนการอันนี้ออกมา  กระบวนการอรยิสัจนีอ้อกมาอีกทีหนึ่ง  ความรูนั้น 
ประเสริฐ ขาว เปนความรูทีว่าปลอยวางกายได  ปลอยวางความยึดมัน่ถอืมัน่จาก
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กายของเรานะ  เราปลอยกาย  เราเขาใจวาความเนามนัอยูในนี้  แลวเราจะไปมองขางนอก 
ไดอยางไร เราจะเอาของเนากบัของเนาไปประจบกนัหรือ 

นี่มนัตองพจิารณาเขามามนัจะเห็นสภาพแบบนั้น เพยีงแตมันหลอกกันดวยไออุน 
นี่  มันเผาไว  มันหลอกกันอยู  แลวทําใหพวกเราประมาท  ทําใหพวกเราเผลอไง  เผลอใช 
ชีวิตแบบฟุมเฟอย ใชชีวิตแบบไปวันๆๆ หนึ่ง เผลอมากนะ 

เวลาเราเกิดขึน้มานีเ่ราเผลอ  ทุกคนเผลอหมดเลย  เวลาเราแกขึ้นมาแลวนี่  ทุก 
คนนะ  เราชาวพุทธไง  แกแลวคอยไปบวช  ใชชีวิตใหพอสมควรเลย  พอแกแลวไปบวช 
ในศาสนา จะไดเกิดเปนบุญตอไป 

แตแกแลวมาบวช บวชเพือ่อาศัยศาสนา ไมใชบวชเขามาเพื่อปฏบิัติ เพื่อใหเขาใจ 
สัจจะความจรงิ  เพื่อเขาใจนะ  เพื่อเขาใจสัจจะ  เขาไปในเนื้อในของศาสนา  “ผูใดเห็น 
ธรรม  ผูนั้นเหน็ตถาคต”  ใจนั้นเปนพุทธะ  ใจนัน้เขาถึงศาสนา  แลวใจนั้นเปนตวัศาสนา 
ดวย  เพราะธรรมมันอยูที่ใจ  ใจนั้นเปนเนื้อเดยีวกบัธรรมเลย  มันเปนธรรมชาติอันหนึ่ง 
เลย เหน็ไหม 

พอเปนธรรมชาตินะ  เปนธรรมชาติ  การที่เวยีนไปกับกรรมอันนั้น  เวียนไปตาม 
ธรรมชาติ  แลวพอมันลึกเขาไปอีกมันรูเทาตามการเวียนไง  ตามธรรมชาติ  วัฏวนไง  จน 
พนออกไปจากธรรมชาตินัน้  เหนอืธรรมชาติเลย  เพราะธรรมชาติคือการหมุนเวียน 
ธรรมชาตินี้เปนการหมนุเวียนนะ ธรรมชาตินี้คือความแปรสภาพไปตามธรรมชาติ หัวใจ 
ก็เปนธรรมชาติ กิเลสกเ็ปนธรรมชาติอันหนึ่ง 

กิเลสนี่ทําใหคนสงูๆ  ต่ําๆ  กิเลสนะ  ถามันเปนกุศล  คิดถึงทําแตความดี  ทําใหเรา 
สูงขึ้นไป  เห็นไหม  มนักเ็วียนเพราะมนัออกไมได  ถาทําความช่ัวมนัก็ต่ํา  มันก็เปน 
ธรรมชาติอันหนึง่  แตพอรูเทาตามความเปนจริง  รูเทาธรรมชาติหมด  รูกฎเกณฑ 
ธรรมชาติหมดแลวหลุดพนออกไปจากธรรมชาติ  เหนือธรรมชาติ  รูไวตามความเปน 
จริงนะ
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ธรรมชาตินี้ก็เหมือนกับนั่งรถมา  รถนี้ก็เปนธรรมชาติ  เห็นไหม  เขาคิดขึน้มาเปน 
วิทยาศาสตร คิดขึ้นมา ทําขึ้นมาได มนัครบวงจรแลวมันก็วิง่ไปได ถาลอไมมี หรือสิ่งใด 
ไมมอียางหนึง่ มันก็ขับเคลือ่นไปไมได มันครบวงจรมันก็ขับเคลื่อนมา 

ธรรมะกเ็หมอืนกนั  ธรรมะไง ทีว่าสัพเพ ธัมมา อนัตตา ธรรมทั้งหลายนีไ้มให 
ยึด  ธรรมทั้งหลายคอืธรรมะไง  ธรรมะทั้งหลายนี้ไมใหยึด  ไมใหยึดนะ  แตตองยึดเขาไป 
กอน 

ไมใหยึดหมายถึงวา  ตอนถงึที่สุดไง  พอเราพิจารณาไปนี่  คนภาวนาขึ้นไปๆ  นะ 
พอไปรูอารมณขางในนี่มนัเสียดาย ความสุขไง ติดความสุข ติดความออยสรอย เหน็ภาพ 
แปลกประหลาด เห็นแสง เห็นสี นี่เหน็ไหมมันติด ติดธรรมะไง ธรรมมันเกิด เขาเรยีกวา 
ธรรมมนัเกิด 

เวลาธรรมมนัเกิดความรูภายในมนัเกิด  แลวมนัไปของเกี่ยวกับความรูภายใน 
ความรูภายในที่มนัเกิดขึ้นมาจากสัจจะความจริงที่เราขุดคนขึ้นมา  มารถมาเรอืก็ 
เหมือนกนั  มาแพก็เหมอืนกนั  มาแลวไมยอมลงจากแพมันจะขึ้นถึงฝงไดอยางไร  เห็น 
ไหม ที่วาสัพเพ ธัมมา อนัตตาไง 

ธรรมชาตินี้ถึงเปนที่วงจรไป  สมมุตวิาเราเดนิทางมานี่มนัตองอาศัยธรรมชาติมา 
อาศัยการเวยีนจากวัฏฏะมา  แตพอรูเขา  รูนะ  รูอยางหนึ่ง  รูก็เขาไปรูเทา  รูแลวเห็นโทษ 
เห็นคุณของมัน  เราเกิดมาเหน็ไหม  ศาสนานี้มีคุณมากเลย  นี่คุณของศาสนา  แลวโทษละ 
โทษคือวาเราทําตางจากศาสนานี้จะเปนโทษ  ทําตางจากคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  ทํา 
ตางจากของที่พระพทุธเจาสอนไว  ทําตามกิเลสของตัว  เห็นไหมโทษ...รู  แลวรูโทษดวย 
เห็นโทษดวย อันนี้เปนโทษ อันนี้เปนคุณ แลวเหนอืคุณนะ อนันี้ไมมคีุณและโทษ เหนอื 
ดีและชั่ว หลุดออกไปเลย นั้นพนจากธรรมชาติ เอโก_ธัมโม อันเอกที่ไมกลบัมาหมนุอกี 
เลย นัน่นะไออุนที่หลุดออกไปเลย 

นี่เกิดจากหมอนีน้ะ  หมอพะโลนี่  วาหมอพะโลเลย  ถาเราคิดวากายเราเปนหมอ 
พะโล มันจะไดไมตองไปติดมนัมากไง ถาบอกกายๆ นี่มันจะติดมาก ถาบอกหมอพะโล 
นี่มนัจะไมไปติด  เนาะ  เปรียบเหมือนหมอพะโลขางนอกสิ  แลวก็ดูในกระเพาะของตัวสิ



หมอตมพะโล  ๙ 

นี่หมอพะโล  ตมอยูดวย  ตมดวยจิต  ตมดวยวิญญาณของเรา  ตมไว  อุนเอาไวตลอดเวลา 
อุนไวไมใหมันเจ็บปวยไง มนัก็ยงัทนไมไดเลย มันยงัทนกบัเราไมได เหน็ไหม นีก่าย 

หมอนีใ้หดูมนัไว ดูดวยธรรมไง ดูแลวมันจะเกิดประโยชน ใหรางกายนี้ประเสริฐ 
ดูสิ อยางหมอพะโลเรานี่ ในครวัเรานี่ เราตมแลวเราตองเกบ็รักษาไวอยางดเีลย เอาไวกนิ 
แตถาเราเขาใจแลวหมอพะโลนี้เปนธรรมชาติ  เปนสัจจะ  เปนความจริง  เหมือนธรรม 
ทั่วไปไง ตั้งไวเปนของกลาง ใครๆ กนิก็ไดไง เชน หนังนี่ เห็นไหม มีหนังกางแปลงฉาย 
อยูกลางวัดเลย  ใครมาก็ดูไดใชไหม  กายเหมือนกัน  กายมีทุกคน  ถาใครมองกายเปนของ 
สัจจะ  ใครเขาใจอันนั้น  ใครเห็นแลวซึ้ง  หรือวาใครปลอยวางได  อันนั้นเปนสมบัติของ 
คนนัน้ 

กายนี้ทุกขไปหมดเลย  แตกายนอกมันสลดเขามาแคปลอยความยึดติดภายนอก 
กายภายในสามารถชําระกเิลสภายในได  กายนอกชําระกิเลสไมได  กายนอกเปนกายนอก 
กายในเปนกายใน  เพราะกิเลสมนัอยูที่กายนี้ กายนอกนี้มนัถงึสงออกไป อยางเชน  เราวา 
คนอืน่นี่  เราเอ็ดคนอืน่นีเ่อ็ดไดสบายเลย  เพราะคนอืน่ไมใชเรา  แตลองเอ็ดตัวเองสิ  เรานี้ 
เลว เราทําไมดี เราทําไมทําตัวผิดอยางนี้ เห็นไหม นีดู่กายใน 

เหมือนกนั  กายในนี่ก็เหมือนกับเราดูกายเรานี่  โอ!  ความผิดนี่มนัฐานอยูทีน่ี่ 
ความผิดนี้สืบตอออกไปจากฐานตรงนี้ แลวถาสลัดฐานตรงนี้ออก นี่กเิลสอยูตรงนี้ กิเลส 
ไมใชอยูทีก่ายนอกกายใน  กายใครกายมัน  แตมนัสามารถพจิารณาเพื่อนอมกลบัมาถงึ 
กายเราได เปนฐานยอนกลับมา แตถาเราไมกลับมาที่กายของเราเอง ละกเิลสไมได ไมละ 
หรอก 

ดูกายนอกไมละกิเลสหรอก มันดูช่ัวคราว เพราะมนัสงบเฉยๆ เดี๋ยวมนัขึ้นอีก แต 
ถาดูกายเราแลวสลัดออก  นี่ละกิเลสได  เพราะกิเลสอยูที่กายเรานี้  มนัสลัดทีน่ี่  สลัดที่ 
พื้นฐาน  สลัดที่ตวัมนัเองเลย  ตองสลัดทีน่ี่  สลัดเลยนะ  สลัดขาด  สลัดขาด  พอสลัดขาด 
แลวถึงจะเขาใจหมด นี่กเ็ขาใจตามพระพุทธเจาสอนสิ 

เมื่อกอนนีว้า  ออ!  ใครก็พูดนะ  หลายคนที่เวลาพิจารณาไปเจอกายวา  เมื่อกอน 
อานมา ศึกษามา เขาใจเฉยๆ แตพอมาเจอนีม่ันซึง้ตางกันมาก เมือ่กอนอานแลว กเ็อ! กาย 
ไมใชเรา เราไมใชกาย มนัเปนอยางไรหนอ มนัเปนไรหนอ พอเขาไปประสบ ออ! ถาออ



หมอตมพะโล  ๑๐ 

แลว ออนีม่ันเขาใจเลย  เมื่อกอนที่วาอารมณซึ้งใจนีม่ันเปนอยางนัน้  แตเขาไปสัมผัสแลว 
มันเปนอีกอนัหนึง่เลย มันสะบัดขาดไดเลย 

นี่ฐานมันตองมีการฝก  สมบัติใครสมบัติของบคุคลนั้น  พระพุทธเจาสอนไวแลว 
บอกวา  “เราตถาคตเปนผูสั่งสอนเทานั้น  พวกสาวกหรือพวกเราตองเปนผูปฏิบัติตาม  ถึง 
จะไดเหน็ผลอนันัน้” ถึงจะเห็นผลนัน้นะ  เหน็ผลอนันัน้เลยแลวเขาใจ แลวผลนัน้ไมตอง 
ไปแบงใหใคร เปนสมบัติสวนบุคคล ปจจัตตัง รูจําเพาะตน 

ใครก็ใหคาเราไมได  เราก็ใหคาคนอื่นไมได  แตเปนของๆ  เรา  คยุใหอาจารยฟง 
หรือคุยใหครูบาอาจารยฟงวา  เออ  ถูกตองไหม  เทานั้นเอง  แตบอกวา  ถาเราทําผิดอยู 
สมมุติวาเราทํามา ๗๐ เปอรเซ็นตนี่ อยากจะใหอาจารยเติมอีก ๓๐ เปอรเซน็ต ใหมนัครบ 
๑๐๐ เปอรเซ็นตจะไดสําเร็จนี่ เปนไปไมได ช้ีแนะบอกชองทาง จะอยางไรๆ ก็ตองหัวใจ 
เรานี่ขยบัออกไปคนเดยีว  มันถึงวาเปนปจจัตตัง  เปนสมบัติของเรา  แลวไมตองไปเจอื 
จานใหใคร ยกเวนแตแสดงธรรมแลวเปนประโยชนกับคนอื่น 

แตการปฏิบัติ  การจะฟนขึน้มาตองใจดวงนั้นดวงเดยีว  ไมมีคนอืน่จะทําใหแทน 
กันไดเลย  ใจดวงนั้นนะ  ใจลงที่กายนั้น  หรอืที่ใจนั้นไดทัง้หมด  การพิจารณาไง  การ 
พิจารณา การไมหลง ความไมประมาท สิ้นป สิ้นชีวติ สิ้นป..(เทปสิ้นสุดเพียงเทานี้) 
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