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กาลเวลามนักินตวัมนัเองนะ เวลาน่ีกินตวัมนัเอง แต่เวลาปฏิบติั ถา้เวลานอ้ยๆ ต่อหนา้เป็น

ปัจจุบนั ถา้มาวนัเดียวมาปฏิบติัอาจจะไดผ้ล แต่พอเวลามนัยาว มนัยาวเวลามนัเหลือเฟือ เห็นไหม 

เวลาปฏิบติักลบัไม่ได ้แต่เวลาพวกนกัปฏิบติัเราน่ีตอ้งการเวลามากเลย เวลาปฏิบติัเพื่อจะใหม้นัทรงตวั

ไง ความทรงตวัไว ้ ทรงตวัไวเ้พราะจิตมนัมหศัจรรยม์าก ตอ้งใหม้นัทรงตวัไว ้ การทรงตวัไวจ้ะท า

อยา่งไร?  

น้ีมนัไปคาดหมายไง เราหมายกาลหมายเวลากนัใช่ไหม แต่เวลามนัไม่หมายกาลเวลา ปฏิบติั

เลยน่ะมนัเป็นปัจจุบนั ความเป็นปัจจุบนัมนัสะเทือนถึงหวัใจ แต่น่ีพอเราคาดเราหมาย รอเวลาไง เวลา

มนักินตวัมนัเองเห็นไหม เวลามนัเป็นไตรลกัษณ์อยูแ่ลว้ มนักินตวัมนัเอง มนัหมดไปๆ มนัหมดไป แต่

เรากห็วงัไง การหวงั การคาด การหมายน่ีมนัเป็นอดีต-อนาคต พออดีต-อนาคตน่ีมนัมาแกข้องเราไม่ได ้

เรากห็วงักนัไปๆ เหมือนกบัไฟไหมล้ามเรามา เรากห็วงัจะหนีไปเร่ือยๆ  

ชีวิตน้ีกเ็หมือนกนั มนัตอ้งถึงท่ีสุดใช่ไหม แต่มนัไม่ไดผ้ลกต็รงน้ีไง ตรงท่ีกาลเวลาน่ีเราคาด

เราหมายไปกบักาลเวลา แลว้กาลเวลามนักินตวัมนัเองใช่ไหม กาลเวลาน่ีมนัตอ้งหมดไปๆๆ มนักินตวั

มนัเอง แลว้ชีวิตเราน่ีอาศยัสืบต่อ เห็นไหม พระสารีบุตรตอบกบันกับวชต่างศาสนาวา่ “ชีวิตน้ีคือ

อะไร?” เขาวา่ชีวิตน้ีคืออะไร “ชีวิตน้ีคือไออุ่น ไออุ่นตั้งอยูบ่นกาลเวลา” น่ีชีวิตน้ีอยูบ่นกาลเวลา เวลา

มนักินตวัมนัเองไง กินตวัมนัเองกชี็วิตเราหมดไปกบักาลเวลานั้น แลว้เราคาดเราหมายอยูก่บักาลเวลา

นั้น มนักกิ็นตวัมนัเองอยูแ่ลว้ แลว้เรากจ็ะหมดส้ินไปกบักาลเวลานั้น  
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เราถึงหวงัท่ีกาลเวลาไม่ไดไ้ง ถึงวา่ปัจจุบนัธรรม ถา้เราจงใจตรงไหน เราตอ้งรีบท าตรงนั้น

เลยนะ เพราะมนัหมดส้ินไปๆ วนัคืนล่วงไปๆ วนัคืนล่วงไปๆ นะ แลว้เราล่ะ เราไดอ้ะไร? เราไปหวงัท่ี

กาลเวลา เห็นไหม น่ีท่ีวา่อาจารยม์หาบวับอกวา่ “เวลาภาวนาก็มองนาฬิกาไง นาฬิกาจะข้ึนไปเท่าไหร่ 

เอา ๑๐ นาที ๒๐ นาที” ภาวนาเพื่อเอาความสงบ แต่ไปดูเวลานั้นวา่ ไดค้ร่ึงชัว่โมง ไดช้ัว่โมง ภาวนา

เพื่อความสงบแต่ไปเอาผลจากนาฬิกา มนัต่างกนัไหม มนัเคล่ือนออกไป  

น่ีกเ็หมือนกนั เรามาจะประพฤติปฏิบติั เราตอ้งคิดถึงตวัเรา เราไม่หวงัท่ีกาล ไม่หวงัท่ีเวลา 

แลว้ไม่ใช่ไปคาดหมายท่ีมนัดว้ย มนัเป็นเป้าลวงแลว้ เห็นไหม เป้าลวงขา้งนอกนั้นไม่ใช่ความสงบ

ภายในหวัใจ ไม่ใช่มรรคผลท่ีเราปรารถนา  

ความปรารถนามนัอยูท่ี่เราอยากได ้ กาลเวลาน้ีเป็นวา่ไออุ่นสืบต่ออยูก่าลเวลา ชีวิตกมี็อยู ่ ถา้

มนัดบัไป กาลเวลากมี็อยู ่ มืดแจง้ยงัสวา่งน่ีกาลเวลายงัสืบเน่ืองต่อไป มนักินตวัมนัเองมนัมาแลว้มนัก็

ยงัตอ้งไปเร่ือยๆ เพราะมนัไปเป็นอดีต-อนาคตไปเร่ือย มนัยงัมีวนัไปเร่ือย แต่เราต่างหากกลบัมีคุณค่า

นอ้ยกวา่มนั เพราะครบ ๑๐๐ ปีเราตอ้งตายไป หรือ ๑๐๐ กวา่ปี ไม่ถึง ๑๐๐ ปีเราตอ้งตายไป น่ีไออุ่นมนั

ไม่สืบต่ออยูก่บักาลเวลา เห็นไหม ไออุ่นมนัดบั แต่ไออุ่นน่ีพลงังานท่ีมีชีวิตเห็นไหม  

ถา้พดูถึงไออุ่น ไออุน่แบบวา่ทางวิทยาศาสตร์วา่เป็นพลงังานตวัหน่ึง พลงังานแค่ชีวติเรามีแค่

นั้นหรือ พลงังานมนัคนละพลงังาน พลงังานน้ีพลงังานเราสร้างข้ึนมา พลงังานปฐมเราสร้างข้ึนมาได้

ตลอด พลงังานเราสร้างไดต้ลอด แต่มนัใชก้ห็มดไป  

แต่พลงังานชีวิตน้ีส าคญักวา่นะ เพราะอะไร เพราะมนัเป็นธาตุรู้ เป็นสสารท่ีตวัรู้ไง ธาตุ ๖ ดิน 

น ้า ลม ไฟ อากาศธาตุ อารมณ์ อากาศธาตุคือในสุญญากาศ แลว้กธ็าตุรู้ ธาตุรู้น่ีกเ็ป็นสสารอนัหน่ึง แต่

สสารท่ีมหศัจรรยม์ากเลย มนัถึงเป็นตวัรับผลของบุญกศุลนั้น เกิด-ตาย เกิด-ตายไป เห็นไหม แต่มนัก็

ตอ้งมีเกิด-ดบั เกิด-ดบั กาลเวลามนัเปล่ียนไปๆ แลว้มนัเปล่ียนสถานะไง มนัเปล่ียนภพเปล่ียนชาติ เกิด

เป็นคน เกิดเป็นเทวดา เกิดเป็นสตัว ์เกิดเห็นไหม เกิดน่ีอะไรพาเกิด บุญกศุลพาเกิด  
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ขนาดบุญกศุลพาเกิด มนัหยาบแลว้มนัจบัตอ้งได ้ เขาเรียกวา่ท าทานท าง่ายไง เห็นไหม 

นกับวชในพทุธกาลมากเลย เวลามีความคิดมาก “เราลาสิกขาไปกไ็ด ้ แลว้เราไปท าบุญกศุลเอา” น่ีก็

เหมือนกนั การท าบุญกศุลเอากน่ี็เป็นเร่ืองบุญกศุล มนัท าง่าย น่ีเราท าบุญกศุล เห็นไหม เราวา่ไดบุ้ญมา 

ไดม้า ไดม้าเดด็ขาดเลย  

แต่บุญน้ีพลงังานขบัเคล่ือนไปแลว้มนัหมด เห็นไหม เปล่ียนภพเปล่ียนชาติ เพราะท าบุญก็

ตอ้งไดไ้ปเกิดบนสวรรค ์ ท าไม่ดีไปเกิดในนรก น่ีมนัเปล่ียนภพเปล่ียนชาติ มนัเป็นพลงังานอนัหน่ึง 

พลงังานหยาบๆ แลว้มนัจบัตอ้ง มนัเห็นผลไง แต่เวลาท าใจใหส้งบน่ีสิ เห็นไหม ท าความสงบข้ึนมาใน

หวัใจ จนจิตน้ีเป็นสมาธิ จนจิตน้ีวิปัสสนาเกิดข้ึน วิปัสสนาญาณเกิดข้ึน มนัละเอียดอ่อนจนแทบมอง

ไม่เห็นเลย  

ศาสนาน้ีเราถึงวา่ลึกซ้ึงมาก กวา้งขวางมาก ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มาเบิก มา

รู้ไวก่้อนนะ “สยมัภ”ู มารู้ดว้ยตนเอง เป็นไปไม่ได ้มนัไม่มี มนัเส้นผมบงัภูเขา มนัอยูภ่ายในไง จนเรา

ไม่สามารถจบัตอ้งได ้แลว้แยกแยะไม่ได ้ 

เวลาวิปัสสนาเขา้ไป พอไปจบัตอ้งถึงความคิดของเราเองไดน่ี้ มนักย็งังงความคิดของเราเอง 

เห็นไหม มนังงนะ ทั้งๆ ท่ีวา่ความคิดน่ีมนัส่งออก กบัความคิดท่ีมนัเขา้หาใจของตวัเอง น่ีถึงวา่ถา้

ความคิดน้ีเป็นโลกนะ เป็นความคิดส่งออก นั้นเป็นโลกียะ ถา้ความคิดน้ีสมาธิเขา้มา มีสมาธิ คือวา่เรา

จดจ่ออยู ่แลว้มนัใกลเ้ขา้มาๆ จนจบัตวัมนัเองได ้อนันั้นเป็นมรรคไง กค็วามคิดอนัเดียวกนั  

“สงัขาร” ถา้เป็นความคิดของเราเอง มนัเป็นโลกไป สงัขารมีสมาธิมากนัใหเ้ราไม่คิดเขา้ขา้ง

ตวัเองไง ใหค้วามคิดเขา้ขา้งตวัเอง ความเห็นเขา้ขา้งตวัเอง อุปาทานน้ีใหม้นัตดัออกไปจากใจ ไม่มี

อุปาทาน ใหม้นัเป็นเน้ือๆ ของความคิด นัน่เห็นไหม มรรคหยาบๆ ข้ึนมาเร่ือยๆ มนัจะยอ้นกลบัเขา้ไป 

ยอ้นกลบัเขา้ไป มนัอยูท่ี่อะไรน่ะ มนัเป็นปัจจุบนัธรรมทั้งหมด มนัไม่อยูบ่นกาล ไม่อยูเ่ป็นเวลา  

ฉะนั้นถึงวา่อกาลิโก ธรรมน้ีไม่มีกาลไม่มีเวลา ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ไป

แลว้ ๒,๕๐๐ ปี กบัพระในปัจจุบนัน้ีถา้ธรรมถึงกนั ไม่มีกาล ไม่มีเวลา ธรรมอนัเดียวกนั เห็นไหม อกา
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ลิโก ไม่มีกาล ไม่มีเวลา จะก่ีพนัปี จะลา้นๆ ปี เห็นไหม อดีต-อนาคต มนัปิดความเป็นปัจจุบนัไว ้ถา้

เขา้ไปถึงปัจจุบนัแลว้วิมุตติ สะเทือนถึงกนัหมด พระพทุธเจา้ก่ีลา้นพระองค ์ ผูท่ี้ตามมา อนัเดียวกนั

หมด ถึงวา่ไม่เกิดไม่ดบัอีกไง ไปอยูท่ี่วิมุตติอนันั้น มีอยู ่ แต่มีแบบวิมุตติ ไม่มีแบบทัว่ๆ ไป นัน่มนัถึง

วา่ไม่มีกาล ไม่มีเวลา เห็นไหม  

เราเป็นทาสของกาลของเวลาหน่ึง สองพอจะมาประพฤติปฏิบติั เรากไ็ปห่วงอีก พอจะ

ประพฤติปฏิบติักค็าดหมายไปท่ีผลของมนั เห็นไหม ประพฤติปฏิบติันัง่อยูเ่พื่อเอานาฬิกา นัน่ยงัเป็น

หยาบเกินไป แต่น่ีคาดหมายแลว้ เม่ือนั้น เม่ือไง เม่ือนั้น แลว้ถา้มีเวลามากข้ึนไปกจ็ะ... น่ีมนัมีดาบสอง

คม เม่ือนั้นกค็าดหวงัไปท่ีอนาคต เม่ือนั้น แต่พอมีเวลาข้ึนมา วา่เราจะถือศีล ๕ วนั ๑๐ วนั ก่ีวนัก็

แลว้แต่ โอโ้ฮ ตั้ง ๕ วนัแหน่ะ เวลามนัเหลือเฟือ เห็นไหม มนันอนใจอีกแลว้ น่ีกาลเวลามนัใหผ้ลลบ

ทั้ง ๒ ดา้นเลย ทั้งอดีตทั้งอนาคต  

แลว้ปัจจุบนัอยูท่ี่ไหน? เราไม่เห็นปัจจุบนันะ ปัจจุบนัธรรมถึงแกกิ้เลสได ้ ปัจจุบนัธรรม 

ขนาดวา่ความคิดท่ีพดูออกมาน่ีเป็นกิริยาของธรรม ออกมาน่ีเป็นอดีตไปแลว้ ถา้ปัจจุบนัเขา้ไป มนั

สะเทือนเด๋ียวนั้นไง มนัคิดเด๋ียวนั้น มนัเห็นเด๋ียวนั้น มนัสะเทือนเด๋ียวนั้น แลว้มนัแกก้นัเด๋ียวนั้น 

เหมือนกบัเราจรดปลายปากกาไป เห็นไหม ปลายปากกาจะเขียนไปทางไหนน่ีปัจจุบนั แต่ถา้ปลาย

ปากกามนัเคล่ือนออกไปแลว้ มนัเป็นเส้นไปแลว้ เราจะกลบัไปลบไดอ้ยา่งไร ตอ้งมีใชย้างลบก่อน 

เห็นไหม อนันั้นกเ็ป็นวตัถุท่ีแกไ้ด ้แต่ใจเรามนัสะสมไปเร่ือยๆ นะ น่ีกาลเวลากบัอกาลไง  

อกาล ลบลา้งเวลาทั้งหมด วนั-คืนไม่มี พระอรหนัตถึ์งวา่ราตรีเดียวไง พระอรหนัตเ์ป็นผูมี้

ราตรีเดียว ไม่มีกาล ไม่มีเวลา ไม่มีราตรีอีกแลว้ เป็นผูส้วา่งอยูต่ลอดเวลา ไอค้วามหมายเรากว็า่คิดผดิ

นะ พระอรหนัตท่ี์วา่มีราตรีเดียว พระอรหนัตไ์ม่เคยหลบัไง กคิ็ดวา่พระอรหนัตน้ี์ตอ้งถ่างตาไวต้ลอด 

น่ีต่างหาก! พระอรหนัตคื์อผูท่ี้มีราตรีเดียว ไม่มีการสืบต่ออีกแลว้ เป็นปัจจุบนัตลอด จะก่ีร้อยก่ีพนัปี

มนักอ็นัเก่า มนัรู้ตลอดไง น่ีปัจจุบนัธรรม ถา้เขา้ถึงปัจจุบนัธรรมอนันั้นแลว้ กาลเวลาน้ีเขา้มาใหโ้ทษ

เราไม่ไดเ้ลย ทั้งๆ ท่ีเราเกิดมากบัมนันะ  
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ตอ้งเกิดมากบัมนัเพราะวา่การนบักาลเวลาน้ีมนับุญกศุลไง พลงัขบัเคล่ือนมนัตอ้งมีวนัหมด 

พลงังานขบัเคล่ือนของเทวดา พลงังานขบัเคล่ือนของพรหม พลงังานขบัเคล่ือนของมนุษยท่ี์วา่ ๑๐๐ ปี

ประมาณนั้น พลงังานขบัเคล่ือนของในนรกนั้น น่ีกาลเวลามนักินตวัมนัเองเห็นไหม แลว้ชีวิตเรากไ็ป

อาศยัตรงน้ีมา ไออุน่น้ีอาศยัมาขนาดไหน  

แลว้มาปัจจุบนัน้ีมาอาศยั ศาสนาเราพระพทุธเจา้วางไว ้ ๕,๐๐๐ ปี แลว้บอกวา่ก่ึงพทุธกาล 

ศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองอีกหนหน่ึง แลว้เรามาตกอยูท่่ามกลางเลยนะ ๕,๐๐๐ ปีอยูต่รงกลาง เห็นไหม 

มชัฌิมาปฏิปทา แลว้น่ีกก็ลาง พดูถึงวา่อายเุรากเ็ป็นกลางคน เป็นตะวนัจะเร่ิมบ่าย กลางคนแลว้ เห็น

ไหม แลว้จะแก่เฒ่าไป แลว้กจ็ะใชพ้ลงังานน้ีหมดไปเหรอ พลงังานน่ีสืบต่ออายไุป น่ียอ้นกลบัมา  

ถา้เราเทียบถึงความคิดเราแค่พลงังาน ไอพ้วกถ่านไฟฉายนั้นมนักแ็บบวา่ไม่มีคุณค่าเลย ท า

แลว้เพื่อไปตรงนั้นเหรอ? มนัไม่ใช่ ตวัมนัเองมนัรู้ตวัมนัเองไหม พลงังานต่างๆ น้ีไม่รู้ตวัมนัเองเลย แต่

พลงังานในตวัเรามนัรู้สุขรู้ทุกข ์แลว้มนัละเอียดเขา้ไปจนวิมุตติ ละเอียดเขา้ไปจนแบบวา่ไม่ใช่สุขแบบ

ขนัธ์ เห็นไหม สุขเวทนา-ทุกขเวทนา เห็นไหม ไอน้ัน่อารมณ์กบัตวัท่ีวา่จะมีความสุขมนักระทบกนั  

เราคิดถึงความดี เห็นไหม เราคิดถึงผลท่ีเป็นบวก มนัจะมีความสุขมากเลย ถา้คิดถึงผลท่ีวา่มนั

เป็นลบนะ มนัจะมีความทุกขม์ากเลย เห็นไหม มนักระทบกนั อารมณ์คือขนัธ์ ๕ มนัจรมา ขนัธ์ ๕ 

ไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ขนัธ์ ๕ จิตน้ีมนัละเอียดอ่อนท่ีวา่มนัอ่ิมในตวัมนัเอง มนัจะสุขในตวัมนัเอง   

ทีน้ีมนัสุขในตวัมนัเองไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะวา่มนัพร่องอยูต่ลอดเวลา จิตน้ีพร่องอยูเ่ป็นนิจ

โดยธรรมชาติของมนั จิตน้ีไม่มีจิตไหนเคยอ่ิมเลย มนัพร่องอยูต่ลอดเวลา มนัเลยหิวโหยอยูต่ลอดเวลา 

พทุโธ พทุโธ พทุโธน่ีเติมจิตใหเ้ตม็ไง เติมจิตท่ีพร่องน้ีใหเ้ตม็ พอจิตท่ีพร่องน้ีเตม็ จิตน้ีเป็นความสงบ 

เห็นไหม ถา้จิตน้ีพร่องใหเ้ตม็ พอจิตมนัเตม็มนัอ่ิมในตวัมนัเอง มนัมีความสงบ สุขน้ีไม่เจือดว้ยขนัธ์ 

ไม่เจือดว้ยอารมณ์กระทบ มนัอ่ิมในตวัมนัเอง ทีน้ีความสกปรกมนัยงัมีอยู ่ วิปัสสนาจนจิตน้ีสะอาด

หมด น่ีวมุิตติ เห็นไหม พน้จากกาลเวลาโดยธรรมชาติของมนัเลย  
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แต่มนัอยูใ่นมรรคนะ อยูใ่นหลกัตามศาสนาของเรา มนัเป็นเป้าหมายของศาสนาท่ีเราจะท าให้

พน้ออกไปจากทุกข ์ เป้าหมายของศาสนา ศาสนามาทางน้ีแลว้มนัมีมคัคะอริยสจัจงั มีครูบาอาจารย ์ มี

สจัธรรม เราถึงวา่พดูถึงสจัธรรมแลว้มนัตรง เห็นไหม อริยสจัมนัตรง ความเห็นท่ีมนัตรงน่ีเราถึงมี

โอกาสเขา้ตรง แผนท่ีมนัตรงไง ต่อไปแผนท่ีมนัจะเร่ิมเอนเอียงไป กาลเวลานานไป คนท่ีปฏิบติัถึง 

เขา้ถึงจุดน่ีมนัเขา้ถึงไม่ได ้พิกดัต่างๆ น่ีมนัจะเคล่ือนออกไป แลว้เรากจ็ะหลงทางกนัไป  

น่ีศาสนาเส่ือม เส่ือมตรงหวัใจคนๆ น้ีไง เส่ือมตรงหลกัการท่ีเราจะเขา้ไปหาศาสนา แต่ตวั

ของศาสนา ตวัสจัจะตวันั้นมนัไม่มีทางเส่ือม เพราะพระศรีอริยเมตไตรยยงัตอ้งมาตรัสรู้อนัน้ี

เหมือนกนั เขา้ถึงธรรมอนัเดียวกนั วิมุตติธรรมอนัน้ีอนัเหมือนกนั เราถึงตอ้งตั้งใจตรงน้ีไง กาลเวลาถึง

วา่ถา้เรายงัมีชีวิตอยู ่กาลเวลามีประโยชน์กบัเรา ไออุ่นน้ีเราสืบต่ออยู ่ 

แต่ถา้เราไปหวงักาล หวงัพึ่งกาลอยูน่ะ มนัยงัเป็นอดีต-อนาคต ส่ิงท่ีจะเป็นประโยชน์กลบัให้

เป็นโทษกบัเรา โทษท่ีวา่ปฏิบติัแลว้ไม่ไดผ้ลไง ปฏิบติัแลว้หวงัตรงนั้นไง หวงัออก ถึงท้ิงใหห้มด แลว้

เอาปัจจุบนัธรรม ปฏิบติัไป ความเพยีรทุ่มเขา้ไปๆ แลว้จะถึงธรรมนั้นเองดว้ยปัจจตัตงัไง ปัจจตัตงัรู้

จ  าเพาะตน ดว้ยเหตุผลของท่ีวา่เราเดินใหถ้กูทางเท่านั้นเอง เอวงั 


