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หวัใจของศาสนาคือหวัใจของผูป้ฏิบติั ตน้ไมมี้แก่น ตน้ไมมี้กระพี้  ตน้ไมมี้เปลือก ตน้ไม้
จะอยูไ่ดใ้นป่า มีคุณค่า ป่านั้นมีคุณค่ากต็อ้งตน้ไมท่ี้มีแก่น ป่านั้นถึงมีคุณค่าข้ึนมา อนัน้ีป่ากต็อ้ง
อาศยั ถา้ตน้ไมใ้หญ่ยนือยูต่น้เดียว หรือตน้ไมใ้หญ่นอ้ย ลมพดัมาตน้ใหญ่กล็ม้ อาศยักนั แบ่งกนั 
ไปแลว้ อนันั้นกบุ็ญกศุลส่วนหน่ึง 

ทาน ศีล ภาวนา หลกัของศาสนา ส่วนใดเป็นประโยชน์เราเอาหมด เรากท็  าประโยชน์นั้น
แลว้ ตั้งแต่เชา้มาไดท้  าทาน ไดถ้วายท าบุญกศุล ไดเ้วียนเทียน เวียนเทียนน้ีเป็นการเคารพดว้ย
ดอกไม ้ เห็นไหม ดอกไมธู้ปเทียน กบัอาหารการกิน เห็นไหม ตอนเชา้เป็นอาหาร ถา้คนเห็น
เฉพาะวตัถุอนันั้นกห็ลงแต่อนันั้น แต่บุญกศุล เพราะมนัจะใหใ้จอ่ิมไง 

ใจหิวกระหาย ใจหาเคร่ืองเกาะเก่ียว ใจหาท่ีพกัไง อนัน้ีพระพทุธเจา้ตรัสรู้ตรงน้ี ใจ
พระพทุธเจา้อ่ิมก่อน ใจพระพทุธเจา้เตม็หมดแลว้ ไม่บกพร่อง แลว้ถึงไดป้ระกาศ เป็นประโยชน์
ตนเองแลว้ถึงเป็นประโยชน์ผูอ่ื้นต่อไป น่ีองคศ์าสดาองคเ์อก เอกจริงๆ พระพทุธเจา้เกิดไดอ้งค์
เดียวแต่ละกาลๆ แต่กม็า อยา่งกปัน้ีกพ็ระพทุธเจา้ ๕ องค.์..เกิดไดอ้งคเ์ดียวเท่านั้น ถา้ไม่มี
พระพทุธเจา้ ศาสนาไม่มีนะ 

คิดสิ ถา้ไม่มีพระพทุธเจา้ ไม่มีใครสามารถรู้ได ้จะรู้ไดโ้ดยเฉพาะตนกเ็ป็นพระปัจเจกพทุธ
เจา้เท่านั้น กบัพระพทุธเจา้ แลว้พระพทุธเจา้มีบารมีมากกวา่ถึงไดว้างพระพทุธศาสนานะ แลว้ก็
ห่วงพวกเรามาก มีเมตตาลน้มากเลย อยากจะใหข้นร้ือหมู่สตัวไ์ป แต่คนไปไม่ไดเ้พราะเราไม่
สนใจกนัเองนะ เรา ฟังสิ ไม่ใช่พระพทุธเจา้ เพราะเราไง 
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อยา่งเช่นวนัจะปรินิพพาน ไปเทศน์ไดสุ้ภทัทะเป็นพระอรหนัตอ์งคสุ์ดทา้ยนะ แลว้กพ็ดู
สอนนะ “ภิกษุทั้งหลาย บดัน้ีเป็นกาลสุดทา้ยของเราแลว้ ใครตอ้งการส่ิงใดอยากรู้ต่อหนา้
พระพทุธเจา้ ถามเถิด พระพทุธเจา้ล่วงไปแลว้จะเสียใจภายหลงัไง” พระเงียบเพราะตอ้งการฟัง
พระพทุธเจา้พดูองคเ์ดียว เพราะธรรมประเสริฐ 

จนไม่มีใครพดู พระพทุธเจา้ฝากไวน้ะ “ภิกษุทั้งหลาย พิจารณาสงัขารดว้ยความไม่
ประมาทเถิด แลว้จะเอาตวัรอดปลอดภยัได”้ 

“พิจารณาสงัขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด” ห่วงขนาดนั้นนะ “พิจารณาสังขารดว้ยความ
ไม่ประมาทเถิด” เราประมาทกนัหรือเปล่า สงัขารภายนอก สงัขารภายใน 

สงัขารภายนอก เห็นไหม ร่างกาย น่ีสงัขารภายนอก “พิจารณาดว้ยความไม่ประมาทเถิด” 
เราประมาทไหม? ประมาททุกคน ถา้ทางโลกเราวา่เราไม่ไดป้ระมาทเลย เรารักษาร่างกายเราอยา่ง
เตม็ท่ี เรารักษาร่างกายเราอยา่งปกติตามท่ีวา่เขารักษากนั เห็นไหม น่ีเรารักษา อนันั้นรักษาแบบ
หลง รักษาแบบไม่รู้เท่าไง น่ีถึงวา่เราไม่รู้เท่า เรารักษาประสาท่ีเรารักษา ถึงวา่ เราถึงไปเป็นความ
ประมาท ประมาทหมายถึงวา่เราไม่รู้ตามความเป็นจริง เราไม่เห็นร่างกายน้ีเป็นตามความเป็นจริง 

เราเกิดมาเรามีหวัใจ เรามีร่างกาย เราเกิดมาแลว้เรากต็ายไป ใช่ไหม เกิดมาใชชี้วิตชีวติหน่ึง
อยูแ่ลว้กต็ายไป เหมือนกบัผลไม ้ ผลไมอ้ะไรกแ็ลว้แต่ ถา้ผลไมผ้ลนั้นออกมา เราเกบ็ไวจ้นผลไม้
นั้นเน่าเสียไปน่ีไดป้ระโยชน์อะไรข้ึนมา ไดป้ระโยชน์ไหม? ไม่ได ้ ผลไมน้ั้นออกมา แก่ เราตอ้ง
เกบ็ผลไมน้ั้นไวใ้ช่ไหม แก่ แลว้เราบ่มใหสุ้ก แลว้เราตอ้งกินผลไมน้ั้นใช่ไหม ถา้เรากินเขา้ไปเรา
จะไดร้สจากผลไมน้ั้น เราจะไดคุ้ณค่าจากผลไมน้ั้น เห็นไหม เราตอ้งกินเขา้ไป เราตอ้งใช้
ประโยชน์จากผลไมน้ั้น ผลไมน้ั้นจะมีประโยชน์ข้ึนมา 

ร่างกายสงัขารภายนอกกเ็หมือนกนั เราเกิดมาแลว้เรากต็ายไปเหมือนกบัผลไมไ้ง เก็บ
รักษาจนเน่าจนเสียหายไปโดยไม่ไดป้ระโยชน์ ร่างกายข้ึนมา เราเป็นมนุษยข้ึ์นมา เราเกิดข้ึนมา 
แลว้เรากด็  ารงชีวิตอยูแ่ลว้กต็ายไป เห็นไหม ผลไมผ้ลน้ีกเ็ส่ือมไปโดยไม่มีประโยชน์ แลว้เราวา่เรา
รักษาร่างกายเราตามความเป็นจริงไง หลงไหม? หลง หลงเพราะเราไม่เขา้ใจ เราไม่รู้ เราถึงวา่มี
โลภ มีโกรธ มีหลงอยูใ่นหวัใจทุกๆ ดวงท่ีเกิด 
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พระพทุธเจา้ถึงไดเ้ตือนไง “จงพิจารณาสังขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด” ไม่ประมาท
อยา่งไร? ไม่ประมาทเพราะวา่เราไม่ลุ่มหลงไปในส่ิงท่ีหวัใจท่ีพาหลงไง เราไม่ไดว้า่เราหลงโดย
ธรรมชาติท่ีเราอยากหลงนะ แต่เราไม่รู้เท่า เราถึงหลง ถา้คนรู้มนัจะหลงไดอ้ยา่งไร คนรู้ตอ้งไม่
หลง คนหลงตอ้งไม่รู้ แต่เราหลงเพราะเราเขา้ใจตามความสมมุติ เขา้ใจตามความเป็นจริงของทาง
โลกเขาไง ร่างกายตอ้งรักษาไปแลว้กต็ายไป เห็นไหม พระพทุธเจา้สอนวา่ใหพ้ิจารณาตามความ
เป็นจริงท่ีมนัตอ้งบุบสลายใช่ไหม แลว้ใหห้วัใจมนัเขา้ใจไง 

ถึงวา่ ถา้เราพิจารณาโดยปกติของเรากนั เราพิจารณาโดยโลกียะ โดยความเห็นของโลก 
พระพทุธเจา้ถึงสอนใหท้ าทาน ท าศีล สมาธิ...มีศีล ศีลเพื่อรักษาไม่ใหจิ้ตใจมนัฮึกเหิมเกินไป เรามี
ฮึกเหิมไหมในหวัใจเรา เราเคยสงบร่มเยน็ไหม? ไม่เคยสงบร่มเยน็ มนัเคยหาเร่ืองยแุหยใ่นใจเรา
ตลอดไป ไม่เร่ืองใดกเ็ร่ืองหน่ึง มนัฟุ้ งอยูต่ลอด แลว้เรากคิ็ดตามความคิด มนัเร่ิมตน้จากมนัจุด
ประกายในหวัใจ แลว้กเ็อาเบด็เก่ียวจมูกเรากล็ากไป แลว้เรากโ็ดนลากไปตลอด ความคิดนั้นลาก
เรากระเสือกกระสนไปจนหนงัน่ีไม่มีเหลือ เลือดซิบๆ นะ น่ีเปรียบถา้เป็นวตัถุ แต่น่ีเราไม่เห็นตรง
นั้น พอเราไม่เห็นตรงนั้นมนัคิดไป เรากคิ็ดตามไปๆ เลยไม่เห็นวา่มนัผดิตรงไหน 

ผดิ ผดิเพราะหวัใจไม่เคยสงบ หวัใจเราไม่เคยสงบ เราวิ่ง เราเดินอยู ่ เราจะมองของส่ิงใด
ไม่ตามความเป็นจริง เพราะการเคล่ือนไหวของสายตาเรา เราเห็นภาพนั้นเลือนหมด ความคิดทาง
โลกียะกเ็ป็นอยา่งนั้นน่ะ คิดจากเรานัน่ล่ะ แต่คิดออกไปๆ...ไม่ได ้ มนัเป็นโลกียะ ความคิด
เหมือนกนั สงัขารเหมือนกนั แต่สงัขารภายใน พระพทุธเจา้ถึงสอนใหท้ าใจใหส้งบไง เราถึงตอ้ง
ท าสมถกรรมฐานกนั 

ท าสมถกรรมฐานเพื่อใหใ้จสงบ สงบจากแรงดึงดูดของโลก สงบจากแรงดึงดูดของไอต้วั
พาคิดในหวัใจ ถา้มนัพาคิดอยู ่ มนัอาศยัความคิดแลว้กพ็าคิดไปตามกิเลส ท าใจให้สงบก่อน ก็
อาศยัความคิด แต่เป็นความคิดจากธรรม เห็นไหม พระพทุธเจา้รู้ตรงน้ี พระพทุธเจา้รู้ก่อนแลว้ถึง
วางแนวทางไวใ้หเ้ราเดินตามไง 

ถา้ใจสงบมนัจะมีความสุขเกิดอนัดบั ๑...ของท่ีฟุ้ งซ่าน ไฟท่ีเผาโลกอยูน่ี่ เราดบัไฟนั้น ไฟ
สงบลง พอไฟสงบลง ความร้อนไม่มี ส่ิงท่ีเสียหายไม่มี เห็นไหม ความร้อนไม่เกิด มนัไม่เผา
ผลาญ จิตท่ีสงบมนัจะมีความสุขดูดด่ืมมาก ดูดด่ืมจากไฟมนัเผาผลาญหวัใจสงบลง จะมีความสุข 
มีความดูดด่ืมในการท่ีใจนั้นสงบจากความคิด เพราะตวัหวัใจมีพลงังานอยู ่ แต่ไอค้วามปรุงแต่ง 
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ความไสออกไป ไอท่ี้วา่เราวิ่งออกไป พอมนัสงบเขา้มา ไอค้วามท่ีเกาะเก่ียว ใหล้ากเราจนเลือด
ซิบๆ มนัไม่มี แต่มนักย็งัมีพลงังานอยู ่ เพราะมนัเป็นใจ มนัเป็นธรรมชาติรู้ น่ีความสงบอนัน้ีไง 
พระพทุธเจา้ถึงสอนใหพ้ยายามท าใจใหส้งบ 

ก่อนจะท าใจใหส้งบกอ็ยา่งท่ีท ากนัมาเม่ือก่อนน้ีก่อนหนา้นั้นแลว้ เหตุนั้นถึงจะท าใหเ้รา
สงบเขา้มาได ้ ถา้ไม่มีเหตุนั้นเรากคิ็ดไปฟุ้ งซ่านไปตามโลก อาศยัเหตุนั้นลอ้มเราเขา้มาไง ถึงวา่ 
ตอ้งมีศีล ศีลคือความปกติของใจ ความผดิศีลเกิดจากมโนกรรมก่อน เราจะท าส่ิงใดผิด เราเกิดจาก
ใจคิดอยากท า หรือท าโดยความพลั้งเผลอ เห็นไหม พอเร่ิมมีศีล ศีลนั้นท าใหเ้ราเป็นปกติ เราไม่ท า
ความผดิพลาดจากขา้งนอก พอมีศีลเขา้มา เราก าหนดพทุโธๆ เขา้มา จิตใจท่ีมีศีลท าใหใ้จน้ีไม่คิด
ฟุ้ งซ่านออกไป เพราะมนัมีขอบเขต แลว้ก าหนดพทุโธซ ้าเขา้ไปอีกๆ ใหใ้จน้ีสงบเขา้ไปๆ ความ
สงบของใจน่ีความสุขเกิดข้ึน ความดูดด่ืมเกิดข้ึน ความแตกต่างจากความคิดเดิมเกิดข้ึน 

แต่เดิมเราคิดวา่เราถกูตอ้ง เราคิดไปตามประสาเราคิดหมดเลย แต่ความสุขอนัน้ีเกิดข้ึน 
เอะ๊! ความคิดแบบน้ีมีดว้ยเหรอ ความคิดท่ีคิดในตวัเองท่ีไม่เกาะเก่ียวออกไปภายนอกมีดว้ยเหรอ 
น่ีความแปลกประหลาดจะเกิดข้ึนทนัทีเลย ส่ิงน้ีพระพทุธเจา้ผา่นมาแลว้นะ ความแปลกประหลาด
เกิดข้ึนแลว้กค็วามต่ืนเตน้เกิดข้ึน พอความต่ืนเตน้นั้นเกิดข้ึน ยกข้ึน ยกข้ึนมาพิจารณาสงัขารดว้ย
ความไม่ประมาท 

พอจิตมนัสงบมนัไม่หมุนไปตามความคิด ความคิดเราเกิดมาตอ้งตาย ผลไมต้อ้งเสีย
แน่นอน ผลไมน้ี้ตอ้งเน่าตอ้งเส่ือมสภาพไปตามความเป็นจริง ทุกคนรู้แต่ทฤษฎี ทุกคนรู้จกั
ความคิด ทุกคนรู้จกัต ารา แต่ความเห็นจริงยงัไม่เกิด ความเห็นจริง เช่น เวลาร่างกายเราเป็นไป 
หรือวา่ญาติพี่นอ้งหรือคนใกลต้วัเราเสียไป เราจะมีความไหวในหวัใจมากเลย เห็นไหม ถา้ความ
จริงเกิดมนัจะสะเทือนเขา้ไปถึงหวัใจ 

ถา้ใจมนัสงบข้ึนมา ยกกายข้ึนพิจารณา พิจารณาตามความเป็นจริงเป็นปัจจุบนัธรรม การ
เห็นกายภายใน การเห็นผลไมภ้ายใน เห็นไหม มนัเป็นการเหมือนเราใชผ้ลไมน้ั้น เราไดท้  าลาย
ผลไมน้ั้น หรือเราไดกิ้นผลไมน้ั้นเขา้ไป จิตท่ีพิจารณากเ็หมือนกนั จิตท่ีเร่ิมพจิารณากายน่ะ 
เหมือนกบัเราใชหิ้นลบัปัญญา เอาหวัใจ เอาปัญญานั้นลบัลงท่ีกาย เห็นไหม นัน่เราจะใช้
ประโยชน์ข้ึนมาน่ะ พิจารณาสงัขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด มนัจะเห็นตามความเป็นจริงดว้ย
ความไม่ประมาท 
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จากเดิมมีแต่ความประมาทนะ เราประมาท ประมาทมาก ประมาทเพราะความไม่รู้ เพราะ
ความหลง ความหลงเพราะวา่ส่ิงท่ีอยูใ่นความคิดในหวัใจในกิเลสมนัไสออกมา ส่ิงท่ีเราท าอยูน้ี่
ยอ้นกลบัเขา้ไง ตอ้งไปท าลายความเห็นผดิอนันั้น ความหลงอนันั้นใหเ้ห็น ถา้ความหลงอนันั้นเบา
บางลง แต่ความหลงอนันั้นไม่หายไป ไม่มีทางยอมแพ ้

แต่เพราะความมุมานะ เพราะธรรมของพระพทุธเจา้ กิเลสมนักลวัธรรม กลวัความเป็นจริง 
กลวัความมุมานะของผูท่ี้ปฏิบติั หวัใจดวงท่ีเป็นข้ีขา้อยูใ่ตอ้  านาจของกิเลสน่ีไง แลว้ใจดวงน้ีข้ึนมา
ต่อสู้ หวัใจของเราต่อสู้เพื่ออิสระของใจของเราเอง หวัใจของเราท่ีเป็นทุกขอ์ยูน้ี่มนัตอ้งหาทาง
ออกจากความทุกขด์ว้ยกิริยาท่ีต่อสู้ดว้ยตนเองไง พระพทุธเจา้ถึงบอกวา่เป็นอตฺตา หิ อตฺตโน นา
โถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 

เราหิว เราตอ้งกิน เราจะอ่ิม เราหิว เราใหค้นอ่ืนกินแทน เราไดแ้ต่มองแต่ปากเขา เรากหิ็ว
ตลอดไป เห็นไหม ความคิดท่ีจะแกไ้ขตอ้งเป็นแบบนั้น มนัหิว มนัหิวท่ีใจ มนัจะอ่ิม มนัจะอ่ิมจาก
ใจเรา มนัหลงมนักห็ลงท่ีใจเรา มนัหลงเพราะเราไม่รู้ พอไม่รู้มนักคิ็ดไปตามประสาหลงนั้น 

พอใจสงบ ความท่ีหลงนั้นมนัเบาบางลง ความเห็นออกไป เราตั้งกายข้ึนมา จากภาพ
ภายใน ตาธรรมนะ ตาใน ตาในเห็นกายตามความเป็นจริง ไม่ใช่ตานอก ไม่ใช่ตาเน้ือ ถา้จิตสงบ
แลว้จะเห็นได ้ ถา้จิตไม่สงบมนัเป็นสญัญา มนัเป็นความคาดหมายทั้งหมด ความเป็นคาดหมาย
เหมือนเป้าหลอก เรายงิไม่โดนเป้า ถา้มนัเป็นตามความเป็นจริง เกิดข้ึนตามความเป็นจริงเป็นเป้า
จริง 

เพราะจิตมนัติดตรงนั้น เป็นเป้าจริง พิจารณาตรงนั้น มนัสลายตรงนั้น ความสลายลงไป
ตรงนั้น กายพงัลงต่อหนา้ กายท่ีพงัลงต่อหนา้ ความสลดสงัเวช ท าไมเราหลงส่ิงน้ี มนัจะเกิด
ความรู้วา่ท าไมเราหลงส่ิงน้ีไง เพราะส่ิงน้ีเห็นตามความเป็นธรรม ธรรมตามขา้งใน ธรรมจากการ
ประพฤติปฏิบติั ธรรมจากมรรคอริยสจัจงั ตอ้งเป็นผูเ้ห็นเอง 

เกิดจากการเราไม่ประมาท เราไม่ประมาทคิดตามความคิดเดิม เราเช่ือในธรรมของ
พระพทุธเจา้ เช่ือในความเป็นจริงวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนได ้มนัมีด าตอ้งมีขาว มนัมีทุกขม์นัตอ้งแกทุ้กขไ์ด ้
มนัมีความมืดมนัตอ้งมีความสวา่ง ความติดขอ้งของใจมนัตอ้งแกไ้ด ้เห็นไหม ความติดขอ้งของใจ
ท่ีติดส่ิงน้ีตอ้งแกไ้ขออกไปไดท้ั้งหมด เพราะผูท่ี้ผา่นพน้ไปแลว้มีน่ี มนัจะมีส่ิงท่ีก่อกวนข้ึนมาจาก
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หวัใจวา่ เป็นไปไม่ได ้ ไม่มีอ  านาจวาสนา ส่ิงน้ีใหญ่เกินกวา่อ  านาจของเรา ส่ิงน้ีใหญ่มากจนเรา
แบกไม่ไหว...น่ีมนัเป็นการเส้ียมออกมาจากไอค้วามลุ่มหลงภายในน่ะ 

กิเลสน้ีเป็นนามธรรม เกิดข้ึนจากหวัใจแลว้จะต่อตา้นไปตลอดนะ การประพฤติปฏิบติัจะ
ยากตรงท่ีกิเลสมนัต่อตา้น จะยากตรงท่ีกิเลสมนัคอยเส้ียม คอยสอน คอยสอดออกมาแมแ้ต่
ท่ามกลางการนัง่ปฏิบติัอยูน่ั้น น่ีมนัยาก มนัยากตรงนั้น แต่ธรรมไม่ยาก เราไปเขา้ใจวา่ธรรมน่ี
ล าบาก...ไม่ ธรรมน้ีประเสริฐทั้งหมด น ้าท่ีสะอาดมีคุณทั้งนั้น ใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งหมด ธรรมะ
พระพทุธเจา้น่ีใสสะอาด ออกมาจากพระเมตตาคุณของพระพทุธเจา้ทั้งหมดเลย มนัเป็นคุณทั้งนั้น 
เพียงแต่กิเลสในหวัใจเรา กิเลสท่ีตวัต่อตา้นน่ะ กิเลสในหวัใจเราอนันั้นต่างหากท่ีมนัไปท าส่ิงน้ีให้
คลาดเคล่ือน 

ฉะนั้น ถา้เราเห็นตรงความคลาดเคล่ือนของกิเลสตวัน้ี เราจะมีก าลงัใจไง เหมือนกบัมีส่ิงท่ี
เป็นไปได ้ เราจะลม้ต่อเม่ือวา่ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดห้น่ึง แลว้เราท าจนสุดความสามารถแลว้เราไม่
ไดผ้ล ความท่ีไม่ไดผ้ลของเรา เห็นไหม เรา ฟังสิ ค  าวา่ “เรา” เราทั้งนั้น คนอ่ืนไม่มีคุณค่านะ ไม่มี
คุณค่าส าหรับมาประพฤติปฏิบติั จะมีคุณค่าต่อเม่ือเราไปปรึกษาหรือเราไปฟังธรรม ตรงนั้นมี
คุณค่า แต่ขณะท่ีเราจะสู้กบักิเลส ตอ้งเราเท่านั้นเลย เราคนเดียว 

เราเขา้ท่ามกลางสนามรบ แลว้เราลงไปสู่สงครามน่ะ นกัรบไม่ใช่นกัหลบ รบอะไร? รบ
กบักิเลสของใจ รบกบัความลุ่มหลงไง รบกบัความท่ีใจมนัลุ่มหลงไปอยูน่ี่ พอภาพท่ีเห็นพิจารณา
กายจนแตกสลายเห็นตามความเป็นจริง มนัจะสลดสงัเวช จะปล่อยออกจากความยดึมัน่ถือมัน่ของ
ใจ ปล่อยทนัทีนะ ปล่อย ถา้เห็นตามความจริงแลว้จะปล่อย ปล่อยแลว้ไดอ้ะไรข้ึนมา? ปล่อยแลว้ก็
รู้เท่าตามความเป็นจริงน่ะ มนัสอนใจใหไ้ม่หลงไง 

ถา้ใจเร่ิมไม่หลง มนัจะเห็นกายเป็นอีกอยา่งหน่ึง แต่กายนั้นกคื็อเรา แต่กบัเห็นยดึกาย หลง
กาย อนันั้นทุกขอ์ยา่งมาก กบัเห็นกายน้ีเป็นคุณประโยชน ์ เห็นกายวา่กายน้ีเราเกิดเป็นมนุษย์
สมบติัแลว้เราไดป้ระพฤติปฏิบติั เหมือนกบัเห็นคุณค่าของผลไมไ้ง เรากินผลไม ้ เราไดป้ระโยชน์
จากผลไม ้เราพิจารณากายตามความเป็นจริง เห็นค่าจากกายเพราะอะไร เพราะเรามีกายมีใจแลว้ถึง
ไดม้าประพฤติปฏิบติั ถึงไดเ้ป็นลกูศิษยต์ถาคตแลว้เดินตามพระพทุธเจา้ไง แลว้จนเห็นคุณค่า
ข้ึนมาตามความเป็นจริงอนันั้นน่ะ มนัเป็นคุณค่ามหาศาลจากกายของเราน้ี ไม่ใช่หลงตามกายน้ี 
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เดิมเราหลงตามกายน้ี เรากโ็ดนกายน้ีจูงจมูกลากเราไปดว้ยความทุกข ์ เห็นตามความเป็น
จริงน้ีเราเห็นคุณค่าของการเกิดเป็นมนุษยส์มบติัแลว้พบพระพทุธศาสนา แลว้ไดป้ระพฤติปฏิบติั 
ประพฤติปฏิบติัจนมีคุณค่า ใจน้ีเหนือกายไง ใจน้ีเห็นกายเป็นบ่าวจริงๆ ไม่ใช่กายน้ีเป็นนาย เดิม
กายน้ีเป็นนาย กายน้ีสัง่เราทั้งนั้นนะ หิวกต็อ้งหามาใหกิ้น เจบ็ไขไ้ดป่้วย มนัสัง่ทั้งหมด กายสัง่ 
กายเป็นนาย ใจเป็นบ่าว แลว้พลิกกลบัจากธรรมโอสถ ธรรมของพระพทุธเจา้เป็นยาขนานเอกเขา้
ไปช าระความลุ่มหลงของใจนั้น ใหเ้ห็นกายน้ีเป็นบ่าว ใจน้ีเป็นนาย 

บ่าวท าใหน้ายเป็นประโยชน์ไหม เรามีบ่าว บ่าวนั้นกต็อ้งใหมี้คุณประโยชน์กบัเจา้นาย 
เพราะใหเ้จา้นายสูงข้ึนๆ ร่างกายน้ีกส่็งเสริมใจข้ึนมา เพราะเราพิจารณาตรงไปตรงนั้นอีก เห็น
ไหม เพราะการเกิดน้ีเป็นวาสนา วาสนามาก เราเกิดเป็นมนุษย ์วาสนาจริงๆ เพราะการเกิดของใจ
น้ีธรรมชาติตอ้งเกิด เราปฏิเสธการเกิดไม่ไดเ้ลย เราปฏิเสธไม่ได ้ เราไม่สามารถปฏิเสธวฏัฏะ ไม่
สามารถปฏิเสธความเป็นไป เช่น เกิดพายหุมุนหรือวา่เราอยูท่่ามกลางพายนุั้น เราจะปฏิเสธพายุ
นั้นไม่ไดเ้ลย กิเลสในหวัใจเรายงัพาหมุนอยู ่เราปฏิเสธการเกิดการตายไม่ไดเ้ดด็ขาด 

แต่การเกิดการตายภพชาติปัจจุบนัน้ีเราไดป้ระพฤติปฏิบติัจนใจน้ีเป็นนาย กายเป็นบ่าว ฟัง
สิ ท าไมจะไม่มีคุณประโยชน์ล่ะ มนัเป็นคุณประโยชน์เพราะเราเกิดมาท่ามกลางไง เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา แลว้เราไดป้ระพฤติปฏิบติั เราไดท้ าตามความเป็นจริง เห็นตามความเป็นจริง เรา
พาใจพน้ข้ึนมาๆ 

จากความเช่ือ จากความท่ีวา่พระพทุธเจา้เป็นห่วงมากนะ กลวัแต่พวกเราจะลงโอฆะ เราจะ
ลงต ่าไปตลอด ถึงเตือน แมแ้ต่จะส้ินลมกย็งัเตือน ยงัเตือนตลอด ไม่ใหป้ระมาทๆ น่ีเกิดข้ึนจากการ
ไม่ประมาทในการด ารงชีวิต เกิดข้ึนจากความไม่ประมาทในการประพฤติปฏิบติั 

ในการประพฤติปฏิบติั ถา้ประมาท กิเลสมนักย็งัเส้ียมอยูน่่ะ เห็นไหม น่ีความไม่ประมาท
ถึงเป็นคุณไง เป็นคุณทั้งขา้งนอก เป็นคุณทั้งขา้งใน แลว้เป็นคุณตลอดไป ความไม่ประมาทแลว้มี
ปัญญา ปัญญาคุณ ปัญญาเป็นภาวนามยปัญญาเสียดว้ย ไม่ใช่วา่ปัญญาในการสุตะท่ีการศึกษา การ
จ ามา เห็นไหม สุตมยปัญญา จินตะ การคิดใคร่ครวญ ภาวนาจะเกิดไปเร่ือยๆ ยกข้ึนวปัิสสนา ตอ้ง
วิปัสสนาเท่านั้น ปัญญาเท่านั้นช าระกิเลส ปัญญาเท่านั้น ปัญญาเป็นการต่อสู้กิเลส 

ถา้เราไปจิตสงบแลว้ไปเพง่ไวเ้ฉยๆ เห็นไหม การเพง่ การดอูยู ่ เป็นขนัติ เป็นท่ีพกัไง 
สมมุติวา่เราท างานเหน่ือยมาก เราท างานจนลา้มาก เราอาศยัขอพกัไวก่้อน น่ีการเพง่อยู ่ การ
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ก าหนดจ่ออยู ่ เป็นท่ีพกั ไม่ใช่เป็นการใชว้ิปัสสนา วิปัสสนาคือฟันดว้ยปัญญา ปัญญาน้ีเหมือนมีด
คมกลา้ไง ฟันเขา้ไปทุกท่ี ฟันเขา้ไปๆ มนัจะขาด มนัจะละลายลงไปดว้ยปัญญา ปัญญาวฒิุ 

นัน่คือวิปัสสนา ยกข้ึนๆ ตอ้งยกข้ึน ตอ้งหมุน ตอ้งสบั ตอ้งเวยีน ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่ประมาท 
ฟังสิ ไม่ประมาทแมแ้ต่การใชปั้ญญา เพราะการท่ีปัญญาฟันลงไปๆ กิเลสมนัยบุยอบได ้ มนัหลบ
ได ้มนัเล่ียงได ้มนับอกวา่มนัส้ินแลว้ มนัหมดแลว้ มนัทรุดลงไป 

อาการของใจ อาการของความเป็นไปภายใน มนัจะเวิง้วา้งนะ มนัจะเวิง้วา้ง มนัจะมี
ความสุข นัน่คือการคาดการหมาย กิเลสมนัหลอก เราไม่เช่ือตรงนั้น เราใชปั้ญญาฟันเขา้ไปๆ ฟัน
ท่ีกายนัน่น่ะ พิจารณาตรงไหนกห็ลุดตรงนั้นถา้สมาธิพอ หลุดไปๆ จนถึงจุดหน่ึงแลว้มนัจะ
เป็นไปตามความเป็นจริง กายสกัแต่วา่กาย จิตสกัแต่วา่จิต หลุดออกจากกนัไป ทุกขเ์ป็นทุกข ์กาย
เป็นกาย จิตเป็นจิต ความรู้เกิดข้ึนจากตามความเป็นจริง น่ีปัญญาวฒิุตอ้งไม่ประมาท ตอ้งไม่
ประมาท...ซ ้ าๆๆ การซ ้าคือการใชปั้ญญาฟันเขา้ไปเร่ือยๆ ถึงวา่ ไม่ต่ืนกบัความเวิง้วา้ง ไม่ต่ืนกบั
ความท่ีวา่ เพราะจิตน้ีมนัมหศัจรรยไ์ง ส่ิงใดๆ ในโลกน้ีไม่มีคุณค่าเท่ากบัหวัใจ ไม่มีคุณค่าเท่ากบั
ความรู้ เวลาทุกขถ์มเขา้มาน่ีมนัเครียด มนัทุกขม์าก เวลามนัสุข อะไรมนัจะสุขเท่ากบัใจ 

ทีน้ี ความสุขท่ีมนัไปเสพ ไปเจอเขา้น่ี เราไม่ใชปั้ญญาใคร่ครวญ ความประมาทนั้นท าให้
เสียโอกาส ถึงใหใ้ชปั้ญญาไม่ใหค้วามประมาทเขา้มาแยง่ชิงในวิธีการประพฤติปฏิบติัแมแ้ต่นิด
เดียว ใหม้นัเป็นไปตามความเป็นจริงไง ปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะตน ความเป็นปัจจตัตงัน้ีมนัจะเป็นไป
ตามความเป็นจริง น ้าหนกัเท่ากนัทั้งหมดเลย ความมีน ้าหนกัเสมอภาพทั้งหมด ภราดรภาพท่ีเขาวา่
กนันั้นเป็นความหมาย แต่ความเขา้ไปพบตามความเป็นจริง มนัเป็นภราดรภาพ มนัเสมอกนั มนั
เป็นไปจริง ปล่อยวางไวต้ามความเป็นจริงทั้งหมดเลย นัน่น่ะถึงวา่เป็นปัจจตัตงั อนันั้นไม่ถามใคร
ไง ปัจจตัตงัน้ีไม่ตอ้งถามใคร มนัไม่มีความสงสยัแมแ้ต่เมด็หินเมด็ทราย น่ีมนัผา่นไปๆ 

จากความมุมานะ จากความตั้งใจจริงของเรา ของเราสิ เพราะการวิปัสสนาหรือการท าใจน้ี
มนัเกิดข้ึนมาจากใจเป็นนามธรรมทั้งหมดไง ความเพียรชอบ การท างานชอบ ลงอยูท่ี่ใจทั้งหมด 
กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ กายน้ีเป็นภพชาติท่ีมนัเสวยภพ กายน้ีเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เราเสวยภพน้ี แต่ตวั
จริงๆ แลว้มนัอยูท่ี่ใจ เพราะวา่ภพน้ีเวลามนัสลดั เวลาเราตายไป กายอยูท่ี่น่ี แต่หวัใจมนัผา่นไปก็
เอากิเลสไปดว้ย เห็นไหม ถา้เราสละลงท่ีใจนั้น ใจนั้นเวลามนัไป มนัไปดว้ยความสะอาด ท่ีมนั



ความไม่ประมาทในสังขารทั้งสอง ๙ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ช าระการเกิดการตายไดอ้ยูต่รงนั้นไง ช าระไดด้ว้ยธรรมอนัน้ีเท่านั้น ธรรมอนัน้ีเท่านั้นท่ีช าระการ
เกิดและการตาย 

แต่ถา้การเกิดการตายโดยปกติน้ีเกิดตายไม่มีวนัท่ีส้ินสุด จะเกิดและตายไปตลอด ตลอดไป
ถา้ยงัประมาทอยู ่ ถา้ไม่ประมาท ใคร่ครวญตามความเป็นจริง ตอ้งท าตลอด เห็นไหม การ
ใคร่ครวญลงไปตรงนั้น จริงตลอดๆ อนัน้ีต่างหากจะท าใหต้ายเฉพาะชาติน้ี 

เกิดมาน้ีตอ้งตายทั้งหมด น่ีวนัน้ีพระพทุธเจา้กนิ็พพาน เห็นไหม ตอ้งตายทั้งหมด แต่ตาย
แลว้ไม่เกิดอีก เกิดมาตอ้งตายหมด เกิดมาทุกคนตายหมด ตายแลว้ตอ้งเกิดหมด เวน้ไว ้
พระพทุธเจา้ พระอรหนัตเ์ท่านั้น ไม่มีเกิดอีกเลย น่ีดบัส้ินท่ีหวัใจ มนัเป็นนายจริงๆ นายจริงๆนะ 
มีความสุขจริงๆ มีความสุขท่ีเป็นไปได ้มนัมหศัจรรยข์นาดน้ีกม็หศัจรรยน่์ะ 

น่ีความลุ่มหลงจากสงัขารภายนอก แลว้สงัขารภายในล่ะ 

สงัขารภายใน เห็นไหม ความคิด ความปรุง ความแต่ง กส็งัขาร พระพทุธเจา้พดูไวเ้ป็น ๒ 
นยัไง “ภิกษุทั้งหลาย ตอ้งพิจารณาสงัขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด” จะตีเป็นสงัขารร่างกายกไ็ด ้น่ี
ถา้ตีเป็นสงัขารร่างกายกพ็ิจารณาตามสงัขารร่างกายน้ี ถา้คิดพิจารณาเป็นสงัขารความคิดความปรุง
ความแต่ง ขนัธ์ ๕ รูปคือกาย เวทนาคือความรู้สึกดีหรือชัว่ ทุกขห์รือสุข สญัญาคือความจ าได้
หมายรู้ ความจ าไดห้มายรู้เป็นตวัตน้ของความคิด เห็นไหม ตวัมนัแยบ็ข้ึนมาจากความคิดน่ะ 

ความคิดมนัเกิดมาจากไหน? ความคิดไม่มีเวลาเราอยูเ่ฉยๆ มนัมาจากไหน? มนัจรมา จรมา
จากตวัเช้ือ ตวัสญัญา จ าเม่ือวาน จ าอดีต พอจ าน่ี ถา้อยากคิดกคิ็ด ไม่อยากคิดกไ็ม่คิด ตวัอยากคิด
คือสงัขารไง สงัขารคือความปรุงความแต่งจากตวัเร่ิมตน้ความคิด เห็นไหม สงัขารเป็นนามธรรม 
สงัขารเป็นความคิด พิจารณาสังขารไง 

ขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สงัขาร วิญญาณ 

วิญญาณคืออารมณ์รับรู้ความคิด มนัหมุนไปตามตลอด เห็นไหม อารมณ์รับรู้ไง อารมณ์
หน่ึงเราคิดสีแดงสิ อารมณ์หน่ึง คิดสีเขียวอารมณ์หน่ึง คิดสีเหลืองอารมณ์หน่ึง เห็นไหม วิญญาณ
รับรู้สีนั้นๆ กเ็ป็นอารมณ์ร่วมอารมณ์หน่ึง ความคิดกห็มุนไป เราคิดเร่ืองอะไรมนัจะต่อเน่ืองๆๆ 
เพราะความคิดมนัจรไปตลอด มนัหมุนเป็นวงรอบๆๆ ของรูปหน่ึงๆๆ รูปของจิต น่ีสงัขารภายใน 
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สงัขารภายในเป็นตวัลุ่มหลงไหม? ยิง่กวา่ลุ่มหลง มนัเป็นเราทั้งหมดน่ะ เราเป็นคนผดิ เรา
เป็นคนคิด เราทั้งหมด เห็นไหม เราท าอะไรเราเคยผดิไหม ถา้เราท าน่ีไม่ผดิ เพราะเราท า น่ีมนัหลง
เพราะมนัไม่รู้ เพราะเป็นเรา ถา้เป็นคนอ่ืนมนัไดคิ้ดแลว้ เป็นเรา เราผดิ เราคิด เราถึงไม่ผดิ เห็น
ไหม เราคิด เป็นเราทั้งหมด เราหมุนไป ถึงตอ้งใหท้ าความสงบเหมือนกนั 

ท าความสงบก่อน ท าความสงบใหเ้กิดความสงบ พอความสงบเกิดข้ึน น่ีพิจารณาสงัขาร
ภายใน พิจารณาความคิดไง พิจารณาสังขารภายนอก พิจารณากาย พิจารณาเป็นวตัถุ จากวตัถุท่ีเป้า
ใหญ่ท่ีจบัตอ้งง่าย พิจารณาสงัขารภายใน พิจารณาความคิด ความคิดท่ีมนัเครียด ความคิดท่ีมนัเร่า
ร้อนน่ี ความเร่าร้อนเพราะเราคิดแลว้เราหลงไปตามความคิดนั้น สงัขารตวัน้ีกพ็ิจารณาได ้
พระพทุธเจา้ถึงวา่ เป็นสงัขารภายนอกและสงัขารภายใน 

สงัขารภายนอก กาย 

สงัขารภายใน คือส่ิงท่ีเกิดข้ึน เกิดดบัๆ เกิดดบัๆ 

เราเห็นวา่มนัเกิดดบั มนัเป็นนามธรรมจบัตอ้งไม่ได ้ เรากเ็ลยเป็นข้ีขา้มนัตลอดไปไง เกิด
ดบัๆ เวลามีปัญหา พุง่ออกแต่ขา้งนอก พุง่ออกหาแต่ส่ิงท่ีจะแกไ้ขขา้งนอก แต่ไม่เคยดบัไอ้
ความคิดตวัน้ีไดเ้ลย ความคิดน้ีเป็นแขกจรมา เรานัง่ดว้ยความสบายใจ เรานัง่ดว้ยความสุข 
ความคิดจะอยูไ่หม? ไม่มี แลว้เวลาเราเครียด เราโมโห หรือวา่เราคิดมาก มนัมาจากไหน เวลามนั
ดบั มนัดบัไดอ้ยา่งไร? มนัดบัโดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ ปกติมนัคิดเด๋ียวมนักห็ยดุ หยดุแลว้ก็
คิดใหม่ คิดแลว้กห็ยดุอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ไม่มีวนัอ่ิมวนัพอ เพราะมนัเป็นธรรมชาติของมนั เพราะเรา
ไม่สามารถจบัพิจารณาได ้เราไม่ไดเ้ช่ือพระพทุธเจา้ เราไม่ท าความเป็นจริง 

พระพทุธเจา้บอกวา่ “พิจารณาสังขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด” 

เรากด็ูสิ เวลาเกิดดบัมาจากไหน พระพทุธเจา้ถึงบอกวา่ อารมณ์น้ีเหมือนแขกจรมา สงัขาร
น้ีเหมือนแขกจรมา แขก เห็นไหม แขกจรมา ความคิดมนัจรมา จรเขา้มาหาเรา แลว้เราจะท า
อยา่งไรล่ะ? ใชค้วามคิดแกค้วามคิดสิ คิดใหม้ากๆ คิดจนมนัเหน่ือยมนัลา้ไง ความลา้นั้นมนัตอ้ง
หยดุ อ่อนไปๆๆ แต่ตอ้งมีสติอยู ่ มีสติคิดตามไปๆๆๆ คิดอยูอ่ยา่งนั้น แต่มีสติ เห็นไหม มนัเกิด
ดบัๆ ถึงจุดหน่ึงมนัตอ้งหยดุใหเ้ราพิจารณาได ้ น่ีปัญญาอบรมสมาธิ ถา้เราใชค้วามคิดแกค้วามคิด 
แต่ถา้เราใชก้  าหนดพทุโธๆๆ ใชค้วามสงบเขา้ไปเลยกเ็หมือนกนั แลว้พิจารณาเป็นธรรมารมณ์ไง 



ความไม่ประมาทในสังขารทั้งสอง ๑๑ 

©2012 www.sa-ngob.com 

พระพทุธเจา้สอนไว ้กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นเป้าหมายของการต่อสู้ เป็นเป้าหมาย เห็น
ไหม กาย สงัขารภายนอก มนัเป็นส่ิงท่ีวา่จบัตอ้งง่าย เป็นเป้าใหญ่ มนัไม่ค่อยผดิพลาด ส่วนใหญ่
จะลงตรงนั้น แต่ถา้ลงตรงนั้นแลว้มนัไม่ไดผ้ล หรือเราปฏิบติัไม่ได ้ เราปฏิบติัไม่ไดม้นัเป็นวิชา
เทคนิค หรือวา่ความเคยชินของใจ หรือบารมีของใจ หรือการท่ีสะสมมาต่างกนั 

เช่น อาหาร คนในบา้นเดียวกนัชอบไม่เหมือนกนั การกินอาหารกไ็ม่เหมือนกนั ส่ิงท่ี
สะสมมาจากใจ ซบัๆๆ มา นั้นคือสนัดานของใจ สนัดานฝังมาจากใจตวันั้นน่ะ ส่วนน้ีเป็นส่ิงท่ี
สะสม เป็นบุญญาบารมีของแต่ละบุคคล พระพทุธเจา้ถึงเปิดกวา้งไวไ้ง พดูไวค้  าเดียวแต่ตีเป็นนยั
ไดม้หาศาล “พิจารณาสงัขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด” ภายนอกหรือภายใน เปิดกวา้งไวใ้หล้กู
ศิษยล์กูหาพระพทุธเจา้เดินตามเขา้ไปใหไ้ดไ้ง เป้าหมายคือท าใจน้ีใหพ้น้ แต่การเขา้ไปถึง วิธีการ
นั้นแลว้แต่ผูท่ี้ช านาญการ ช านาญทางไหนใหเ้ขา้ทางนั้น จุดมุ่งหมายอนัเดียวกนั จุดมุ่งหมายคือ
จิตน้ีพน้จากกิเลสทั้งหมด 

แต่การเดินเขา้หาเป้าหมาย ถา้พิจารณากายอยา่งเดียว เราพิจารณาไม่ถนดัในการพิจารณา
กาย เรากก็ระเสือกกระสนไปอาจจะได ้ แต่ถา้กระเสือกกระสนไปแลว้ใชพ้ทุธวิสยั เห็นไหม 
สทัธาจริต พทุธจริต ใชปั้ญญา มนัเป็นนามธรรม การจบัตอ้งนามธรรม เห็นไหม วตัถุเราจบัตอ้ง
ได ้ อยา่งหนงัสือพิมพน่ี์เราดูไดง่้าย หนงัสือพิมพข่์าวสาร หนงัสือพิมพ ์ เพราะมนัเป็นวตัถุท่ีเป็น
ตวัอกัษรท่ีเรามองเห็น ข่าวสารมาจากคล่ืนเสียง เราตอ้งมีวตัถุเขา้ไปจบั เห็นไหม คล่ืนนั้นเรามอง
ไม่เห็น แต่ถา้มีเคร่ืองรับ คล่ืนนั้นจะออกมาเป็นเสียง เราจะจบัคล่ืนนั้นได ้ความคิดมนัเป็นคล่ืนน่ะ 
มนัถึงจบัตอ้งยากไง 

แต่ถา้เป็นพทุธจริต เห็นไหม ความจบัตอ้งคล่ืนน้ี ความจบัตอ้งความคิดน้ี เพราะมนัเป็น
จริต มนัเป็นความช านาญของใจดวงท่ีสะสมมาน่ะ ถา้จริตมนัชอบ มนัตรง น่ีสงัขารภายใน คล่ืน
จบัความคิด เกิดดบัๆ มนัมีอยูทุ่กๆ คน มนัมีอยูโ่ดยความเป็นจริง แต่เราไปมองท่ีสงัขารภายนอก 
เราไม่ไดม้องสงัขารภายใน ถา้มองสงัขารภายใน เราจริตนิสยัตรงอนันั้น เราจบัๆๆ 

เช่น หมุนเขา้ไปไง หมุนดว้ยสติ สติยบัย ั้ง เห็นไหม เวลาคิดเราปล่อยคิด เพราะมนัเป็น
ธรรมชาติของความคิด เรายบัย ั้งไม่ได ้ แต่สติท่ีกั้นไวม้นัจะสะทอ้นกลบั เหมือนเราตีเทนนิสน่ะ 
หดัตีใหม่ๆ เราตีลกูบอลอดัเขา้ไปท่ีก าแพง จะยอ้นกลบัมา สติเราคอยกั้นความคิด ดคูวามคิด...มนั
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เป็นรูปของจิต มนัเป็นคล่ืนท่ีเราจบัไดเ้ลย ส่ิงท่ีจบัได ้มนัจบัอารมณ์ได ้เห็นไหม พอจบัอารมณ์ได ้
จบัความรู้สึกได ้จบัคล่ืนได ้

พอจบัคล่ืนได ้ เรากด็ูคล่ืนวา่ข่าวสารนั้นคืออะไร คล่ืนน้ีส่งมาอะไร แขกน้ีจรมานั้นเป็น
ใคร แขกท่ีจรมาน่ะ น่ีพิจารณาแขกท่ีจรมา พิจารณาความคิดท่ีมนัจรมา ใหเ้กิดผลดีหรือผลชัว่ 
ผลดีเรากดี็ใจ ผลไม่ดีเรากเ็สียใจ ความดีใจเสียใจมนัไหวตามไป นัน่ล่ะโดนเก่ียวไปแลว้ ความคิด
น้ีหมุนเราไปแลว้ เราพิจารณาดู ส่ิงน้ีเกิดข้ึนจากอะไร มนัตอ้งมีท่ีเกิดท่ีดบั ส่ิงใดๆ ในโลกน้ีไม่มี
มาลอยๆ คล่ืนน้ีตอ้งมีท่ีส่งออกมา 

คล่ืนน้ีไม่ใช่มาลอย มีคนส่งออกมา แลว้ส่งมาอยา่งไร? ส่งมาจากฐีติจิต จิตดวงน้ีมนัผดุ
ข้ึนมา จากสญัญาความจ าไดห้มายรู้ ตอ้งมีสญัญา ตอ้งมีเช้ือออกมา สญัญาปรุงข้ึนมาก่อน เห็น
ไหม สญัญาแวบ็ข้ึนมา สงัขารปรุง วิญญาณรับรู้ เวทนาความพอใจหมุนเขา้ไป รูปของจิตเกิดข้ึน 
๑ อารมณ์ เร็วมาก ป๊ับๆๆ ในหวัใจ เร็วมาก แต่เม่ือเราพร้อมแลว้ เราเขา้ไปจบัตอ้งไดแ้ลว้ เร็ว
ขนาดไหนกใ็ชส้ติใชปั้ญญาน้ีใคร่ครวญตลอด 

ความไม่ประมาท ความใคร่ครวญดว้ยความไม่ประมาทเถิด พระพทุธเจา้เตือนไวต้ลอด เรา
พิจารณาเขา้ไปสิ พอพิจารณาถึงสติเขา้ไปจบั คล่ืนส่วนคล่ืน กระแสท่ีมาจากคล่ืน ความคิดไง 
ความคิดท่ีคิดออกมาเป็นรูปแลว้ ความท่ีคิดมนัคิดออกมาน่ีขนัธ์ ๕ อยูท่ี่ไหน สญัญาอยูต่รงไหน 
ตวัไหนเป็นตวัสญัญาตวัแวบ็ข้ึน สงัขารท่ีปรุง ท่ีวา่สงัขารๆ ตวัปรุงตวัแต่งอยูต่รงไหน สติปัญญา
เห็นตามความเป็นจริงเสียบเขา้ไป อารมณ์ความรู้สึกน้ีไปไม่ได ้

เพราะเราแยกคล่ืนนั้นออกไป คล่ืนนั้นเราแยกออกอีก เราแยกความคิดน้ีออก ความคิดตอ้ง
แตกออกไป แตกออกไป หมุนไปไม่ได ้อารมณ์เกอ้ๆ เขินๆ อยา่งนั้นเอง ขนัธ์ ๕ ไปไม่ไดไ้ง ขนัธ์ 
๕ หมุนไปไม่ได ้พอหมุนไปไม่ไดค้วามคิดกด็บั ความคิดดบั น่ีสติปัญญาสอดเขา้ไปๆ ความคิดน้ี
จะเกิดกเ็กิดไม่ได ้ เกอ้ๆ เขินๆ ดบั อยูอ่ยา่งนั้น จนเราท าบ่อยเขา้ สมาธิของเราดีข้ึน เร็วข้ึน สติเรา
พร้อมข้ึน จบัไดเ้ร็วข้ึน ใคร่ครวญไดม้ากข้ึน ปัญญาไดฟั้น เห็นไหม ภาวนามยปัญญา ปัญญา
เกิดข้ึนจากเราใคร่ครวญ จากเราประพฤติปฏิบติั น่ีปัญญาวฒิุเกิดแลว้ 

ปัญญาการใคร่ครวญสงัขารภายใน สงัขารภายในท่ีเกิดข้ึนจากภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ี
เราสร้างข้ึนมาจากลม้ลุกคลุกคลานไง จากลม้ลุกคลุกคลานเรากใ็ชค้วามมานะ ใชค้วามไม่
ประมาท ใชค้วามเพยีรของเราหนุนเน่ืองข้ึนมาตลอด จนมรรคอริยสจัจงัหมุน ธรรมจกัรน้ีหมุน
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แลว้ หมุนข้ึนมาจากความอุตสาหะ หมุนข้ึนมาจากเราเช่ือองคศ์าสดา องคศ์าสดาไดผ้า่นไปแลว้ไง 
บอกส่ิงน้ีท่ีท่านปฏิบติั ท่านบรรลุธรรมท่ามกลางไง จากท่ีตรัสรู้ธรรม ธรรมอนัน้ีต่างหาก น่ี
ปัญญาวฒิุ 

เราเดินตามจากคนจูงคนบอกนะ เดินตามจากศาสดาวางไวน้ะ เกิดข้ึนจากภายใน ถึงจะ
เป็นกระแสเป็นนามธรรมกจ็บัได ้ น่ีความมุมานะ ท าบ่อยๆ เขา้ ปัญญาวฒิุฟันเขา้ไป ฟันสญัญา
ภายในนัน่น่ะ ฟันสงัขารภายใน ฟันเขา้ไปๆ อารมณ์ภายในน่ะ ปัญญามนัฟันเขา้ไปบ่อย ถึงจุด
หน่ึง เพราะมนัโดนฟันจนมนัอยูไ่ม่ได ้มนัจะแตกออกๆ เห็นไหม ขนัธ์ ๕ ไง ขนัธ ์๕ ไม่ใช่เรา เรา
ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เราสิ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ 

เพราะขนัธ์ ๕ น้ีมนัเป็นเรา เราลุ่มหลงในขนัธ์ ๕ เราไม่รู้วา่เราคิด เราไม่รู้วา่เราเป็นไปไง 
เราดบัตวันั้นน่ะ เราดบัตวัท่ีวา่เป็นเรา เห็นไหม พอเป็นเรามนัเป็นธรรมจกัร มนัเป็นปัญญา ปัญญา
น้ีกไ็ม่ใช่เรา 

เร่ิมตน้ไปจากเรา เราเร่ิมตน้ก่อน แต่พอมนัเป็นธรรม เห็นไหม ความภราดรภาพเกิดก่อน 
ความเสมอภาพนั้นเกิดก่อน ปัญญาวฒิุเกิดข้ึนโดยตามเป็นธรรมจกัรโดยความเป็นจริง น่ีท าลาย
สงัขารภายใน สงัขารท่ีปรุงท่ีแต่งท่ีท าใหเ้ราตอ้งทุกขย์ากตลอดไปน่ะ มนัท าลายลงเลยล่ะ ดว้ย
ปัญญาวฒิุ 

จากการพิจารณาสงัขารภายใน การพิจารณาดว้ยวิปัสสนาญาณนะ เป็นไปโดยตามเป็น
ธรรม ไม่ใช่เราเขา้ไปเก่ียวขอ้ง ถา้เราเขา้ไปเก่ียวขอ้ง เห็นไหม กผ็ดิตั้งแต่มีเรา ผดิตั้งแต่เราพดูมา
ตั้งแต่ทีแรก แลว้ยงัไม่เขด็หลาบอีกหรือ ยงัไม่เขด็หลาบอีกใช่ไหม แมแ้ต่ท่ามกลางภาวนากย็งัเอา
เราเขา้ไปเจือปน เห็นไหม กิเลสมนักย็งัแทรกเขา้ไปในท่ามกลางท่ีเราก าลงัวิปัสสนาอยูน่ั้นน่ะ 

ท่ีเราวิปัสสนา เพราะกิเลสมนัอยูท่ี่ใจ กิเลสมนัเป็นนามธรรม กิเลสเป็นเจา้วฏัจกัรครอง
หวัใจคน ครองหวัใจทุกๆ ดวงท่ีเกิดท่ีตาย ครองหวัใจทุกๆ ดวงแลว้เป็นเจา้วฏัจกัร เป็นคนไสส่ง 
ขบัไสส่งใหเ้กิดสูงๆ ต ่าๆ มาตลอด ฉะนั้น เวลาเราวิปัสสนาเขา้ไป ตวัน้ีถึงไดห้นุนเน่ืองออกมา
เป็นกิเลสเหมือนกนัไง เป็นการท าใหเ้ราประมาท เป็นการท าใหเ้ราเลินเล่อ แลว้กท็  าใหเ้ราลม้ลุก
คลุกคลานอยูต่ลอดเวลา เห็นโทษของมนัน่ะ ถึงตอ้งไม่ชะล่าใจ ตอ้งไม่ประมาทในการวิปัสสนา 
ไม่ประมาทในการประพฤติปฏิบติั ไม่ประมาทในการกระท า ไม่ประมาทแมแ้ต่การใชปั้ญญา 
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การใชปั้ญญาวิปัสสนาน้ีกไ็ม่ประมาท ตอ้งฟันดว้ยปัญญาวฒิุ ฟันเขา้ไปๆ การฟันหมายถึง
การเพง่พิจารณา การใชปั้ญญาไตร่ตรองไง ปัญญาท่ีไตร่ตรอง ปัญญาท่ีคิดจดจ่อตรงจุดท่ีมนัเกิด
ดบัๆ จุดท่ีอารมณ์มนัหนุนเน่ืองต่อไปน่ะ ตอ้งฟันลงตรงจุด ตรงท่ีมนัเกิดดบั ตรงท่ีหวัใจ ตรงท่ี
เกิดจากสงัขารภายในมนัเกิดข้ึน ตรงท่ีขนัธ์ ๕ มนัออกมาท่ีแขกจรมา เห็นไหม แขกจรมาจาก
ภายในเป็นตวัเช้ือ แต่อารมณ์เกิดข้ึนนัน่เป็นแขก เป็นวตัถุ 

อารมณ์น่ีเวลาเราโกรธข้ึนมาฉุนเฉียวมาก มีอารมณ์มาก มีความรู้สึกมาก ลากเราไปเลย 
เห็นไหม น่ีจรมา เด๋ียวมนักด็บั แลว้มนัเกิดมาจากไหน? น่ีมนัเกิดข้ึนมาจากเจา้วฏัจกัรภายใน แต่
เวลามนัปรุงแต่งข้ึนมาแลว้มนัจรมาจากขา้งนอก แลว้ปัญญาหมุนเขา้ไปทนัมนัน่ะ แลว้ฟันมนัดว้ย
ปัญญาวฒิุ แต่ตอ้งไม่ประมาท ซ ้าแลว้ซ ้าเล่าดว้ยปัญญาวฒิุนะ 

ถา้ท าดว้ยความลบูๆ คล าๆ ท าดว้ยความประมาทเลินเล่อ อนันั้นกเ็ป็นความเพียร แต่กิเลส
มนัสอนกิเลสมนัเส้ียมบอก “อนัน้ีเป็นความเพียร อนัน้ีเป็นความยอดคน เราเป็นยอดคน เราเป็น
นกัปฏิบติั เราเยีย่ม เราเก่ง เราท าดีแลว้”...มนักห็มุนไปนะ สกัแต่วา่เป็นวิปัสสนา สกัแต่วา่เป็นการ
ประพฤติปฏิบติั แลว้พอลงทา้ยก ็“ไม่เห็นไดผ้ลเลย เราวาสนานอ้ย เราคงไม่มีอ  านาจวาสนา เราคง
ตอ้งเอาไวช้าติหนา้ เอาไวช้าติต่อไป”...ชาติหนา้กค็นเก่า ชาติหนา้กจิ็ตดวงน้ีไปเกิดอีก แลว้กไ็ป
คร ่าครวญอยา่งน้ี แลว้กเ็กิดอีกชาติหน่ึง แลว้กค็ร ่ าครวญไปเร่ือยๆ น่ีกิเลสมนัเส้ียม น่ีความ
ประมาท พระพทุธเจา้สอนวา่เป็นโทษ โทษอยา่งมาก โทษอยา่งมหนัต ์

ท าเด๋ียวน้ี ช าระเด๋ียวน้ี ท าเด๋ียวน้ีไดเ้ด๋ียวน้ี เกิดชาติน้ีพบพระพทุธศาสนา พบหมู่คณะ พบผู้
ปฏิบติั พบองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผูเ้ดินเป็นองคแ์รก เป็นผูต้รัสรู้ ครูบาอาจารยต์าม
ไป เดินตามไป แลว้เราจะมางอมืองอตีนอยูอ่ยา่งนั้นเหรอ น่ีถามตวัเอง ถา้ถามตวัเองมนัจะเกิด
ก าลงัใจไง ก าลงัใจเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมในการประพฤติปฏิบติั ก าลงัใจนะ ไม่มีก าลงัใจมนัท าสกัแต่
วา่ แลว้ท าแลว้ไม่เช่ือดว้ย แลว้จะยอ้นกลบัมาวา่ฉนักท็  าแลว้ ถา้มีจริงฉนัตอ้งไดพ้บสิ ถา้มีจริง เรา
กป็ฏิบติัมาขนาดน้ี ใครหรือจะมีความมุมานะดีกวา่เรา น่ีกิเลสมนัสอนทั้งหมดเลย 

ผูใ้ดปฏิบติัธรรม เห็นไหม ปฏิบติัง่ายรู้ยาก ผูใ้ดปฏิบติัยากรู้ง่าย ผูใ้ดปฏิบติัยากรู้ยาก 
ปฏิบติัยาก ไม่รู้ มนัเป็นส่ิงท่ีเราสะสมมาทั้งนั้นล่ะ ไม่ใช่วา่ตอ้งทุกขข์นาดน้ีเหมือนกนัทุกคน 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูป้ฏิบติั เป็นศาสดา ออกแสวงหาโมกขธรรม ๖ ปีนะ 
๖ ปีกวา่จะบรรลุธรรม พระยสะออกมาคืนนั้น คืนนั้นคืนเดียวส าเร็จเลย ฟังดูสิ ดูอ  านาจวาสนา



ความไม่ประมาทในสังขารทั้งสอง ๑๕ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ต่างกนัไหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แสวงหาขนาด ๖ ปีนะ แต่ผูท่ี้เป็นสาวกมาฟังแค่คืน
เดียว พระยสะคืนนั้นคืนเดียวส าเร็จเลย 

“ท่ีน่ีเดือดร้อนหนอ ท่ีน่ีขดัขอ้งหนอ ท่ีน่ีทุกขห์นอ” 

พระพทุธเจา้เดินจงกรมอยู ่เห็นไหม “ยสะ ท่ีน่ีไม่เดือดร้อน ท่ีน่ีไม่ขดัขอ้ง” 

ฟังธรรมคืนนั้นตอนหวัค ่าเป็นพระโสดาบนัเลย จนพอ่ออกตาม เพราะเป็นลกูเศรษฐีใหญ่ 
ตามไปๆ พระพทุธเจา้เห็นแลว้ บงัไวก่้อน เทศน์สอนพอ่ไง ลกูส าเร็จเลย คืนนั้นคืนเดียว 

น่ีผูใ้ดปฏิบติัยากรู้ยาก ผูใ้ดปฏิบติัง่ายรู้ง่าย เพราะการประพฤติปฏิบติันั้นมนัเป็นอ านาจ
วาสนา เป็นการท่ีเราสะสมมาจากหวัใจทุกๆ ดวง เราสะสมของเรามาเอง เราสร้างบุญกศุลของเรา
มาเอง เราท ามาทั้งนั้นเลย ส่ิงท่ีท ามาทุกอยา่ง การกระท าของเราทั้งหมดมนัจะสะสมลงท่ีใจ ส่ิงท่ี
การกระท าน่ี เพราะมนัเกิดข้ึนจากความคิด เราท าจ  าไดไ้ม่ไดม้นัจะสะสมลงท่ีใจ พื้นฐานอนัน้ีมนั
สะสมมาๆ ความสะสมอนันั้นเป็นกิเลส เพราะมนัสะสมแลว้มนัยดึ 

เวลาแกก้ต็อ้งแกต้รงนั้นน่ะ แกส่ิ้งท่ีสะสมอยูใ่นหวัใจท่ีกิเลสท่ีมนัสะสมอยูใ่นใจนั้น แลว้
เขา้ไปแก ้ เห็นไหม เขา้ไปแกส่ิ้งท่ีมนัสะสมมา มนัเป็นตณัหา มนัยดึอยูต่รงนั้น มนัถึงบอกวา่ ผูใ้ด
ปฏิบติัยากรู้ยาก ปฏิบติัง่ายรู้ง่าย ตรงตามความท่ีเราท ามาทั้งนั้นเลย ถึงไม่มีกฎตายตวัไงวา่ตอ้ง
ทุกๆ คน ตอ้งกระเสือกกระสนทุกๆ คน พระยสะคืนเดียวกส็ าเร็จแลว้ แต่พระพทุธเจา้เรา ๖ ปี น่ี
มนัถึงไม่เหมือนกนัไง เทียบใหเ้ห็นชดัๆ เลย 

พอเทียบมาแลว้เรากย็อ้นกลบัมาท่ีเรา ตอ้งยอ้นกลบัมาท่ีเรา เทียบขา้งนอกเขา้มาเพื่อเป็น
ก าลงัใจ เพื่อวา่เป็นก าลงัใจของเรา เป็นก าลงัใจของผูป้ฏิบติั ก าลงัใจ เห็นไหม ก าลงัใจจะเกิดข้ึน
เพราะวา่เราเกิดข้ึนเด๋ียวนั้นนะ ก าลงัใจคนท่ีอ่ืนบอกมามนักฟั็งอยา่งนั้นแหละ ก าลงัใจขณะท่ีวา่
ก าลงัป่ันป่วน แลว้เราไดก้  าลงัใจ เราหนุนข้ึนมา เห็นไหม เกิดข้ึนเด๋ียวนั้น มุมานะเด๋ียวนั้น ขาด
เด๋ียวนั้นเป็นปัจจุบนัธรรม 

กิเลสขาด ขาดปัจจุบนั ไม่ขาดท่ีอดีตและอนาคต อดีตกไ็ม่ขาด หมายไปขา้งหนา้ อนาคตก็
ไม่ขาด ถา้จะเป็น เป็นเด๋ียวน้ี เป็นท่ามกลางท่ีปัจจตัตงั เด๋ียวน้ี แต่เกิดข้ึนจากความมุมานะของเราท่ี
สะสมข้ึนมาแลว้หมุนข้ึนมาเป็นปัญญาวฒิุ ถา้ปัญญาวฒิุฟันลงไปไม่ขาดมนัสยบลงเรากซ็ ้ า การซ ้า 
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หมายถึงวา่ วิปัสสนาตอ้งซ ้าเขา้ไปๆ เราฟันของเหนียว ฟันคร้ังแรกไม่ขาด เห็นไหม แต่รู้อยู ่ มนั
ดึงออกไป ฟันไปๆ ฟันไปจนกวา่มนัจะขาด วตัถุน่ีฟันคร้ังแรกไม่ขาดมนักไ็ม่ขาด 

แต่ใจไม่เป็นอยา่งนั้น ไม่ขาดมนักว็า่ง พิจารณากาย พิจารณาจิตเหมือนกนั พอมนัพิจารณา
แลว้มนักป็ล่อย ค าวา่ “ปล่อย” น้ีไม่ขาด เพราะกิเลสมนัเป็นกระแส มนัไม่ขาด แต่มนัปล่อย
ชัว่คราวแลว้วา่งหมดเลย เห็นไหม มนัไม่เหมือนกบัวตัถุ ถา้วตัถุ อยา่งเช่นของท่ีเราฟันไม่ขาด เรา
จะเห็นทนัทีวา่มนัไม่ขาด อนัน้ีเป็นวตัถุ แต่กิเลสเป็นนามธรรม ความยดึของใจน้ีเป็นนามธรรม 
นามธรรมมนัเป็นอยูข่า้งในหวัใจ แลว้หวัใจน้ีควบคุมนามธรรมอีกทีหน่ึงไง เพราะนามธรรมตวัน้ี
มนัเป็นขนัธ์ มนัควบคุมใจ ใจน้ีเป็นสกัแต่วา่พลงังานตวัหน่ึง ถึงตอของจิต ตวัจิตน้ีพน้น้ีคือตวัตอ
ตวัพลงังานตวัน้ี ไม่ใช่กระแสท่ีเป็นอารมณ์ 

อารมณ์น้ีเป็นขนัธ์ ๕...ขนัธ ์ ๕ เราพิจารณายอ้นกลบัๆๆ มนัจะปอกเหมือนปอกเปลือก
ผลไมน่้ะ เป็นชั้นๆๆ เขา้ไป มรรค ๔ ผล ๔ เห็นไหม อรหตัตมรรค ใชอ้รหตัตมรรคปอกชั้นใน 
มนัรวมลงเลยนะ อรหตัตผล ท าไมนิพพาน ๑ ล่ะ? เพราะอรหตัตมรรคน้ีกเ็ป็นแค่การเคล่ือนไป 
การฉีกออก การปอกเปลือกออก อรหตัตผล เห็นไหม ปอกออก ปอกผลไมอ้อก ปอกเปลือกออก
จากผลไมน้ั้นแลว้ นิพพาน ๑ หมายถึงวา่ เสร็จเรียบร้อย ผลไมเ้กบ็หมด ไม่มีส่ิงท่ีกระท าอีก 
นิพพานถึงเป็นหน่ึงไง มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ เห็นไหม น่ีการประพฤติปฏิบติัถึงวา่ยอ้นเขา้
ไปๆ จนถึงจุดตรงท่ีวา่เร่ิมตน้ของความคิดนัน่ไง พระพทุธเจา้ตรัสรู้ตรงนั้น ยอ้นกลบัๆๆๆ จนถึง
พญามารไง 

จากละกายละสงัขารภายใน จากตดักายตดัใจออกจากกนั จากพิจารณากามราคะไง น่ี
กระแสของใจทั้งหมด ถึงตอของจิต ปฏิสนธิจิต จิตท่ีสญัญาความจ าไดห้มายรู้ท่ีเรารู้กนัอยูน้ี่สะสม
เขา้ไปๆ มนัจะยอ่ยสลายเขา้ไปอยูใ่น อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ตวัโง่นั้น ตวัอวิชชาภายในคือตวัโง่ 
ตวัรู้ แต่ไม่จริง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชา รู้วิชชา เห็นไหม อะ รู้แต่ไม่จริง 

เรารู้ๆ กนัอยูน่ี่ เรารู้ทุกอยา่งเลย แต่รู้ส่ิงท่ีไม่จริงทั้งหมดเลย ส่ิงท่ีความเป็นจริงขา้งในคือ
วิชชาไง วิชชาเกิดข้ึน ดบัอวิชชาทั้งหมด ช าระอวิชชาทั้งหมด น่ีปฏิสนธิจิต จิตตวัน้ีจะเกิดอีกแลว้
ถึงตายเด๋ียวนั้นไง พระพทุธเจา้รู้ตรงนั้น ตอ้งยอ้นถึงตรงนั้นเลย ตรงฐีติจิต ตวัอวิชชา ตวัเกิด ตวั
เจา้วฏัจกัร มนัถึงเป็นพอ่ของโลภ โกรธ หลง เห็นไหม นางตณัหา นางอรดีไง 
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ความโลภ ความโกรธ ความหลง น้ีเป็นอารมณ์ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความไม่
รู้ มนัถึงโลภ ถึงโกรธ ถึงหลง เห็นไหม ความโลภ ความโกรธ ความหลง ยงัหยาบๆ นะ 

พอ่ของความโกรธ เห็นไหม ตวัเจา้วฏัจกัร ตวัเรือนยอดไง เรือน ๓ หลงั ยอดปราสาท ตวั
พอ่ ตวัเจา้วฏัจกัร พระพทุธเจา้ถึงไดเ้ยาะเยย้เลย ตวัเจา้วฏัจกัรกค็ว  ่าตรงเจา้วฏัจกัรนั้น 

“มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเราเอง” เกิดจากตวัอวิชชาน่ีไง ตวัเร่ิมคิดท่ีไม่รู้ คิด
ออกไปเป็นสาย ตวัเร่ิมคิด เพราะรู้แต่ไม่จริง เห็นไหม เร่ิมคิดกคื็อเรา รู้ คิดออกไปเลย อวิชชา
มาแลว้ ลากไปตลอดสาย เขา้ไปจบัตรงนั้นพลิกเป็นวิชชา คิดกรู้็ คิดกรู้็ ขยบักรู้็ เพราะจิตน้ีเป็น
อตัโนมติั วิชชาน่ีไง มหาสติ มหาปัญญา เป็นสติปัญญาอตัโนมติัไง 

ค าวา่ “สติ” ค าวา่ “ปัญญา” ปัญญาวฒิุ ปัญญาท่ีรู้เท่า ปัญญาท่ีพร้อมออกมาจากความคิด 
ความคิดท่ีเป็นความคิดท่ีสะอาด ความคิดท่ีอวิชชาไม่สามารถแยง่ยื้อ ไม่มีท่ียนืในความคิดอนันั้น
เลย น่ีพระพทุธเจา้บริสุทธ์ิตรงนั้นไง บริสุทธ์ิท่ีความคิดน้ีสะอาดบริสุทธ์ิ 

ท าไมวา่เป็นความคิดอีกล่ะ 

เพราะมนัเป็นวิชชา เห็นไหม จะออกมาขา้งนอก 

แต่ถา้เป็นนิพพานแลว้ไม่ตอ้งคิด มนัไม่มี มนัเป็นจิตน่ิมอ่อน ท าอะไรไม่ไดเ้ลย แต่เทียบ
วิชชากบัอวิชชาเท่านั้น อวิชชาเพราะมนัหลงมนัถึงคิดออกมา วชิชา ถา้มนัขยบั มนัรู้ แลว้มนัจะ
หลงไปไหน ถึงวา่ ปัญญา มหาสติ มหาปัญญา ปัญญาอตัโนมติั สติอตัโนมติั ขยบักรู้็ไปหมด ขยบั
กรู้็ไปหมด เพราะมนัเป็นปัญญา มนัเป็นสติ มนัไม่ใช่ตวัหลง มนัไม่ใช่ตวัอวิชชา มนัรู้จริงไง รู้จริง
ตามความเป็นจริง รู้จริงตามเป็นธรรม ไม่ใช่รู้ดว้ยอวชิชา 

เรามนัรู้ดว้ยอวิชชา รู้ แต่ไม่จริง รู้ แต่ใชก้ารไม่ได ้ รู้ แต่ทุกข ์ รู้ แต่มนัลากใจออกไป ไส
ออกไปเลือดซิบๆ ตลอด ตั้งแต่เกิดจนตาย ตายจนเกิด เกิดอยูอ่ยา่งนั้น ไม่เคยมีความสุขในหวัใจ 
มนัลากไปจนทุกขย์ากมาก มีแต่บ่นพร ่าเพอ้ “ฉนัทุกข์ๆ ๆ” มีแต่บ่นพร ่าเพอ้กนัไปไม่สามารถ
แกไ้ขตวัน้ีได ้

พระพทุธเจา้เป็นห่วง สงสาร เป็นห่วงมาก เมตตาสตัวโ์ลก ถึงไดพ้ยายามเตือน แมแ้ต่วนัน้ี 
แต่เม่ือ ๒,๐๐๐ กวา่ปีมาแลว้ “ภิกษุทั้งหลาย จงพิจารณาสงัขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด” ค าพดูค า
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เดียวนะ เป็นปัจฉิมโอวาท โอวาทขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ฝากไวก้บัชาวพทุธ ฝากไว้
แก่ผูป้ฏิบติั ฝากไวก้บันกัปฏิบติัทุกๆ คนเลย แลว้ยอ้นกลบัมาไง ฝากไวแ้ลว้นะ แลว้เราเป็นชาว
พทุธ เรารับไดไ้หม เรารับค าสัง่เสียของพระพทุธเจา้ไดไ้หม เราใชป้ระโยชน์จากค านั้นไดไ้หม 

อยา่งท่ีวา่เม่ือก้ีน้ี ขนาดเขาเหาะเหินเดินฟ้าไดน้ะ เขายงัเสียใจวา่เห็นเจา้ชายสิทธตัถะ กาฬ
เทวิลเห็นเจา้ชายสิทธตัถะ แต่เขาไม่มีโอกาสไดร้อเจา้ชายสิทธตัถะไดอ้อกบวชจนส าเร็จเป็นองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 

เพราะมีวิชชาตวัน้ี มีเทคนิค เทคโนโลยตีวัน้ี มีพทุธศาสน์ท่ีจะท าลายอวิชชาไดไ้ง เพราะ
ตอนนั้นยงัไม่ไดส้ าเร็จเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ แต่ยงัไม่
บรรลุธรรมเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เขาถึงเสียโอกาส เขาถึงเสียใจมาก เราน่ีรับมา
เตม็ๆ เรารับเทคโนโลยอีนัน้ีมาในมือเลย “พิจารณาสงัขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด” แลว้เรามี
เทคโนโลยแีลว้เราท าไดไ้หม เราพิสูจน์กิเลสท่ีออกไปจากใจเราไดไ้หม กิเลสในหวัใจเราช าระไป
แลว้เท่าไร เราเอาออกไปแลว้เท่าไร ทั้งๆ ท่ีมีเทคโนโลยพีร้อมนะ พทุธศาสน์วางไวเ้ลย 

แลว้เกิดข้ึนจากเราตั้งสมาธิ เห็นไหม ความด าริชอบ ด าริการประพฤติปฏิบติั ด าริจะฆ่า
กิเลส ด าริจะท าใจใหบ้ริสุทธ์ิ น่ีด  าริชอบ การงานชอบ งานภายใน งานท าใจใหส้งบจากความ
ฟุ้ งซ่าน จากการท่ีมนัเกาะเก่ียวทางโลก เห็นไหม งานภายใน งานชอบ ความเพียรชอบ เพียรลงท่ี
หวัใจ เล้ียงชีวิตชอบน่ีส าคญัมาก เล้ียงหวัใจชอบไง 

ถา้มนัคิดผดิบอก “น่ีเอง็กินอาหารผดิแลว้ แขกท่ีจรมาน่ีเอายาพษิมาเจือใหเ้อง็กินแลว้” ถา้
เล้ียงชีวิตชอบตอ้งคิดแต่จะเอาพิจารณาสงัขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด ความคิดชอบ ความเล้ียง
ใจชอบไง ใจกินอารมณ์เป็นอาหาร ใจตอ้นรับแต่แขกท่ีจรมา ใจไม่เคยวา่งเลย ใจอยูด่ว้ยตวัเอง
ไม่ได ้ตอ้งเกาะเก่ียวกบัอารมณ์ตลอดเวลา ใจถึงหิว ใจถึงกระหาย ใจน้ีเหมือนยกัษ ์กินไม่เลือก ส่ิง
ใดแวบ็ข้ึนมากินมนัหมด น่ีมนัถึงเล้ียงชีวิตผดิไง ถา้เล้ียงชีวิตผดิแลว้มนัจะเอาความสุขมาจากไหน 

ถา้จะเล้ียงชีวิตถกู เห็นไหม ป้อนแต่ส่ิงคุณงามความดี ป้อนแต่การละเวน้การคิดชัว่ น่ีป้อน
เล้ียงชีวิตถกู การเล้ียงชีวิตถกู เล้ียงชีวิตภายนอกกบัเล้ียงชีวิตภายใน น่ีมรรคอริยสจัจงัมนัถึงส าคญั
มาก มรรคอริยสจัจงั มรรคภายในไง น่ีถึงวา่ทางอนัเอก พระพทุธเจา้วางไว ้ วางใหเ้ราเดิน ให้
เดินทางมรรคเขา้ไปไง เขา้ไปถึงตรงอวิชชาตวัท่ีไม่รู้ไง ตรงท่ีไม่รู้จะเอาอะไรเขา้ไปพลิกมนัล่ะ ถึง
วา่ เป็นงานชอบ เป็นกระแสท่ีเราสร้างข้ึนมาจากภายใน เป็นนามธรรมเขา้ไปช าระ 
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จิตแกจิ้ต งานอนัเอก งานของเอกบุรุษหรืองานของเอกสตรี งานอนัเอกนะ งานท่ีวา่ไม่มี
ใครท าแทนกนัได ้ ไม่มีใครสามารถท่ีจะเหน่ียวร้ังหรือวา่พึ่งพาอาศยั ตอ้งเป็นงานของบุคคลคน
นั้นมนัถึงเป็นปัจจตัตงัไง 

ความเป็นปัจจตัตงัคือเกิดและดบัตรงท่ีตน้เหตุ เหตุอนันั้น ส่ิงท่ีอนันั้น ธาตุอนันั้น ธาตุท่ี
เป็นไฟ ไฟเกิดท่ีไหนดบัท่ีนัน่ อวิชชาเกิดท่ีไหนดบัท่ีนัน่ ความไม่รู้ตรงไหนตอ้งรู้ตรงนั้น พลิก
ตรงด ามนักเ็ป็นขาว พลิกตรงอวิชชากเ็ป็นวิชชา ตอ้งพลิกตรงนั้นถึงเป็นปัจจตัตงั ถึงบอก ใครท า
แทนใครไม่ได ้ เป็นปัจจตัตงั กิเลสเกิดตอ้งกิเลสดบั อวิชชาเกิดตอ้งอวิชชาดบั แลว้เกิดความสุข 
เกิดความสุขเพราะไม่มีใครเส้ียมไง ความสุขจะเกิดข้ึน จะซ้ึงใจพระพทุธเจา้มาก ซ้ึงใจ เพราะ
ความสุขอนันั้นน่ะ ความสุขอนันั้นเกิดข้ึนมาจากความทุกขย์ากของเราน่ีไง จากการกระเสือก
กระสน จากการตะเกียกตะกายเขา้ไปหาตรงนั้น ตอ้งตะเกียกตะกายเขา้ไปนะ เพราะเป็นงานอนั
เอก งานเอกบุรุษเอกสตรี เอกทั้งหมดนะ เอกมากเลย 

เพราะงานใดๆ ในโลกน้ีไม่มีวนัท่ีส้ินสุด ไม่มีหรอก ไม่มี เราตายไปคนอ่ืนมาท าต่อนะ 
งานท่ีเราท ากนัอยูน่ี่ เราตายไปคนจะมาท าต่อขา้งหลงัน่ีมีเยอะแยะเลย ต่อคิวไวม้หาศาล ไม่มีท่ี
ส้ินสุด วฏัวนตลอดไป ไม่มีหรอก แต่งานอนัเอกน้ีจบเด๋ียวน้ี จบ ไม่เกิดอีกเอาอะไรมาท า โลกน้ีมี
เพราะมีเรา เราดบัแลว้ โลกกโ็ลกไปสิ เราไม่เก่ียว ส่ิงนั้นมีเพราะมีเรา เราช าระของเราหมดแลว้ 
อะไรมีกเ็ร่ืองของเขา ไม่ใช่เร่ืองของเรา 

เห็นไหม เกิดท่ีไหนดบัท่ีนัน่ แลว้ความสุขมหาศาลนะ ความสุขเกิดข้ึนเกิดจากประพฤติ
ปฏิบติั ความสุขเกิดข้ึนจากเราเคารพองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ พระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆไ์ง วนัน้ีวนัวิสาขบูชา วิสาขะ พระพทุธเจา้เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เกิดเป็นองคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้กป็รินิพพานไป สละสมมุติไวใ้นโลกน้ีคือร่างกาย หวัใจน้ีไม่เกิด ดบั
สนิท 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูน้ า เป็นผูผ้า่นไป มนัเป็นตามความเป็นจริง 
เพราะวา่พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะเป็นพยานกนัทั้งนั้นเลย ไม่ใช่แค่พดู ไม่ใช่พดูตามต ารา 
พดูตามสกัขีพยาน พทุธศาสน์ท่ีพิสูจน์ได ้ พระพทุธเจา้พิสูจน์เป็นองคแ์รก สาวก อคัรสาวก ภิกษุ
เป็นตามๆ กนัไป แลว้รับรองกนัไวใ้นพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกรับรองกนั จนพระพทุธเจา้
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แต่งตั้งสาวก อคัรสาวก เป็นอคัรสาวกแต่ละแขนงๆ อคัรสาวกยอมรับพระพทุธเจา้ ถึงเป็นพทุธ
ศาสน์ท่ีพิสูจน์ไดด้ว้ยตามความเป็นจริง 

เราเกิดท่ามกลางศาสนาพทุธ เกิดท่ามกลางพทุธศาสน์ท่ีมีคุณอยา่งประเสริฐ แลว้ถา้เราเป็น
ชาวพทุธจริง เราปฏิบติัจริง ถึงวา่เราเป็นชาวพทุธแทไ้ง เป็นชาวพทุธสมกบัองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ฝากไวไ้ง ผูใ้ดพิจารณาสงัขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด ผูน้ั้นจะรอดปลอดภยั
จากความทุกข ์เอวงั 

เพิม่เตมิท้ายกณัฑ์ 

ความไม่ประมาทในกายสงัขาร จิตสงัขาร ความไม่ประมาทในสงัขาร ๒ คือกายสงัขาร จิต
สงัขาร สงัขารท่ีเป็นกาย กายเป็นรูป กบัสงัขารท่ีเป็นจิต จิตคือจิตสงัขาร สงัขาร ๒ ความไม่
ประมาทในสงัขาร ๒ นั้นเป็นทางพน้ทุกข ์ เป็นทางรอด เป็นทางท่ีจะออกไปจากการเวียนวา่ยตาย
เกิด สงัขาร ๒ น้ีเป็นหินลบัปัญญา เป็นการต่อสู้ระหวา่งกิเลสกบัธรรม ระหวา่งธรรมกบักิเลส 

ธรรมต่างหากอยูเ่หนือกิเลส แต่เป็นของท่ีละเอียดอ่อนจนท าใหเ้ราตอ้งมีความมุมานะ แลว้
เป็นส่ิงท่ีโลกเขาไม่ค่อยไดส้นใจกนั มนัเลยเป็นคนส่วนนอ้ย เป็นชนกลุ่มนอ้ยในการปฏิบติั เพราะ
คนท่ีจะรอดพน้มีส่วนนอ้ย ธรรมส่วนนอ้ยแต่เป็นธรรมท่ีเป็นยอดของธรรม ส่วนใหญ่เขาอยูก่นั
ในโลก ส่วนใหญ่เขาท าลืมเน้ือลืมตวักนั 

ชนกลุ่มนอ้ยแต่คุณค่ามหาศาล คุณค่าของส่ิงท่ีอยูเ่หนือไง ยอดของเจดีย ์ ยอดของพรีะมิด 
ยอดของโลก ยอดของการประพฤติปฏิบติั ยอดของการออกจากวฏัฏะ เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดส้ าหรับ
ทุกๆ คน ส่ิงท่ีเป็นไปได ้อยูน่อ้ยมนักต็อ้งท ากนั เพราะวา่อะไร เพราะวา่ นอ้ยยิง่ไม่ท า ยิง่นอ้ยเขา้
ไปใหญ่ 

แก่นแท ้แก่นของอะไร? แก่นของการจะออก แก่นท่ีเป็นไป แก่นท่ีเป็นหลกั แก่นท่ีวา่เป็น
หลกัยดึของทุกฝ่าย ทุกๆ ฝ่ายอยากจะประพฤติปฏิบติั ทุกๆ ฝ่ายแสวงหาแต่ผูช้ี้น าไง ไม่มีผูช้ี้น า 
ไม่มีผูน้  าทาง ชนกลุ่มนอ้ยถึงเป็นผูน้ าทางอยู ่ กจ็ะใหค้นกลุ่มนอ้ยนั้นเป็นชนกลุ่มนอ้ยแต่กลุ่มนอ้ย
ท่ีมีคุณค่าดี มีคุณค่าดีกวา่กวา่ทุกๆ ฝ่าย ชนกลุ่มนอ้ยอยูใ่นป่าลึก แต่อยูด่ว้ยความบริสุทธ์ิผดุผอ่ง 
อยูด่ว้ยความเป็นสุข สุขของท่ีวา่ไม่มีส่ิงเจือปน สุขแบบพึ่งพาอาศยัตนเองได ้ ไม่ตอ้งอาศยั
ภายนอกเขา้ไปท าใหวุ้น่วาย 
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โลกเขาอยูด่ว้ยความวุน่วาย อยากพึ่งพา อยากใหเ้ป็นไป อยากพึ่งพาอาศยั อยากสะดวก
อยากสบายกเ็ลยตอ้งเจบ็ปวดแสบปวดร้อนอยูข่องเขา อยูช่นกลุ่มนอ้ยอยูใ่นป่าลึก แต่มีความสุข
สบายของตวัเอง อนันั้นถึงจะเป็นคุณค่าไง มีคุณค่าประสาพวกเราผูป้ฏิบติันะ ผูป้ฏิบติัผู ้
ตะเกียกตะกาย ผูจ้ะท าใหพ้น้ออกไป ออกไป ออกไปจากแรงดึงดูด ออกไปจากวฏัฏะ 

น่าเห็นใจมาก น่าเห็นใจ 


