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 ชีวิตนะ พวกเราประมาทในชีวิต ความประมาท เขาวา่ความประมาทในชีวิตไง การเกิดเป็นคน 

เห็นไหม ไดก้ารเกิดมาเป็นคนแลว้มนัประมาทในชีวิต ชีวิตเรากวา่จะไดม้านะ ค าวา่ประมาทหมายถึง

วา่ พอมนัไดม้าแลว้มนัชินชากบัความเป็นไปไง มนัชินชากบัชีวิต ชีวิตอยูไ่ปสกัแต่วนัๆ หน่ึง วนัๆ 

หน่ึงนะในชีวิตเราน่ี  

เกิดมาเป็นคนน่ีแสนยากเลย แสนยาก แต่มนัไม่ยากอยา่งไรท าไมคนมีมหาศาลเลย แต่จิตท่ีมนั

ไม่ไดเ้กิดเป็นมนุษยน่ี์มนัเวียนวา่ยตายเกิด รออยูน่ะ รออยู ่ อยา่งเช่นเวลาเราเซ่นผเีซ่นสาง ถา้ผูท่ี้มีตา

เห็นนะ จะเห็นผเีขา้มารับส่วนบุญน่ีมหาศาลเลย รอรับ รอทบัทรงอะไรน่ี รอกินแต่ของน่ีนะ  

พดูถึงวา่การเกิดเป็นมนุษยน้ี์มนัแสนยากตรงน้ีไง แต่เวลาท่ีวา่เราชินชา เราเบ่ือหน่ายไง วนัๆ 

หน่ึงนะ ผดัวนัประกนัพรุ่งไง ความชินชาไง ความชินชาของเราน่ีประมาทแลว้ เพราะวา่มนัไม่เห็นไง  

ทีน้ีชีวิตน้ีมนัของจริงเหรอ ชีวิตน้ีของเล่นนะ ของเล่นของชัว่คราวไง ๘๐ ปี ๑๐๐ ปี มนัตอ้งไป

แลว้ มนัไม่ใช่ของเรา ชีวิตน้ีไม่ใช่ของเรา ของยมื มนัยมืมาเฉยๆ แต่พอยมืมา เราอยูใ่นชีวิตเราแลว้ เรา

จะท าอยา่งไรต่อไปไง เราจะสร้างสมมาใหม้าเกิดเป็นมนุษยอี์ก  

อยา่งเขาถามวา่ “ท าบุญวนัเกิดกบัท าบุญวนัปกติน่ีต่างกนัอยา่งไร?”  

ต่างกนัมากเลย ท าบุญปกติกเ็หมือนคนประมาท ท าบุญไปวนัๆ หน่ึง มนัท าบุญไป แต่ถา้บุญ

วนัเกิด วนัน้ีเราเกิดเห็นไหม มนักเ็หมือนวนัปีใหม่ วนัเทศกาลไง วนัเร่ิมตน้ของการท าคุณงามความดี 
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เราตั้งตน้ท าอยา่งนั้นได ้ เหมือนกบัเรารับราชการเหมือนกนั หนา้ท่ีใหม่ ต าแหน่งใหม่ เห็นไหม ข้ึนอยู่

วา่รับต าแหน่งใหม่ มนัจะช่ืนใจนะ  

น่ีคิดถึงวนัเกิดไง วนัเกิดเกิดเป็นมนุษย ์ เห็นไหม วนัเกิด เราไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาเป็น

มนุษยแ์ลว้พบพระพทุธศาสนาดว้ย ดูในเม่ือไทยเราแลว้ดูทัว่โลกไป เร่ืองของศาสนาน่ีมนัมีสกัเท่าไหร่ 

แลว้พอเร่ืองปฏิบติัเขา้มา เราเกิดเป็นชาวพทุธนะ เราเกิดเป็นมนุษย ์ พบพระพทุธศาสนา แลว้เรายงัใฝ่

ในการประพฤติปฏิบติั พอใฝ่ในการประพฤติปฏิบติั เพราะอะไร เพราะเราเช่ือมัน่ เราเช่ือมัน่จริง เรา

เห็นความสุขหรือความท่ีขวนขวายไดจ้ริง  

แต่น่ีท าบุญกนัน่ี มนักมี็ส่วนอยู ่ ท  าบุญแลว้บุญกศุล บุญกศุลเขา้กบั เห็นไหม ผูใ้ดใหท้านไว้

มาก เกิดมาจะร ่ารวยมัง่มีศรีสุข เห็นไหม ผูใ้ดมีศีล รักษาศีล เกิดมารูปพรรณสณัฐานจะเป็นคนสวยงาม 

ผูท่ี้มีปัญญา ท าสมาธิน่ีมีปัญญา เพราะอะไร เพราะปัญญาเท่านั้นขา้มพน้กิเลสไง กิเลสน่ีเอาสมาธิขา้ม

พน้มนัไม่ไดห้รอก อะไรกข็า้มพน้ไม่ได ้ เราไปท าความสงบท าสมาธิ สมาธิกเ็ป็นสมาธิไปนะ สมาธิมี

ความสุข กเ็หมือนคนท่ีร ่ ารวย คนมีเงินมีทอง กต็อ้งดีกวา่คนท่ีไม่มีเงินไม่มีทองท่ีวา่ตอ้งทุกขจ์นเขญ็ใจ 

น้ีเรามีเงินมีทองข้ึนมา เรากมี็เคร่ืองใชส้อยไดม้าก  

น่ีกเ็หมือนกนั คนท่ีทุกขจ์นเขญ็ใจ คือหวัใจมนัเร่าร้อน มนักร้็อนอยู ่ เห็นไหม เร่าร้อนจนไม่มี

ทางออก ท าความสงบข้ึนมากไ็ดค้วามสุข เห็นไหม เพราะวา่เหมือนกบัคนมีเงินมีทองข้ึนมาใชจ่้าย 

แลว้ปัญญาล่ะ? น่ีมนัละเอียดเขา้ไปอีก ปัญญาเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร?  

ถา้มีปัญญา มีปัญญาตรงนั้น เห็นไหม ศรัทธาตอ้งมีปัญญา มนัถึงจะท าใหเ้ราผา่นพน้ไปได ้

ศรัทธา ศรัทธาคือความเช่ือ มนักเ็หมือนกบัมีเงินแลว้ใชถ้กูใชผ้ดิ น่ีศรัทธากเ็หมือนกนั ถา้ศรัทธาแลว้

ถา้มีปัญญาคุม คุมตั้งแต่ศรัทธาข้ึนมา มีสมาธิกเ็หมือนกนั ถา้สมาธิไม่มีปัญญา ไม่มีปัญญาเลือกไวก่้อน

เลย สมาธิพอเป็นสมาธิกห็ลงใหลในสมาธิ  

การท าสมาธิน้ีแสนยากนะ แสนยากตรงไหน?  
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ท าบุญร้อยหนพนัหน ใหท้านน่ะ ถา้รักษาศีลใหบ้ริสุทธ์ิหนหน่ึง ศีลบริสุทธ์ินั้นมีบุญมากกวา่

ท าทานถึงร้อยหนพนัหน ฟังสิ! แลว้ท าถึงจะมีสมาธิหนหน่ึง เห็นไหม ถึงจะวา่ท าทานร้อยหนพนัหน

เท่ากบัท าศีลบริสุทธ์ิหนหน่ึง ท าศีลร้อยหนพนัหนใหม้นับริสุทธ์ิ ท าสมาธิหนหน่ึง เห็นไหม สมาธิน่ีมี

บุญมากกวา่ มีบุญมากกวา่ตรงไหน?  

ตรงท่ีเราท าทานเขา้ไป มนัเป็นบุญกศุล แต่เป็นบุญกศุลน่ีเราจ าไดไ้ม่ไดไ้ม่รู้ แต่ถา้จิตเราสมัผสั

สมาธิ มนัจะด่ืมด ่ามากเลย มนัจะซ้ึงใจมาก มนัจะมีความสุขมาก มนัจะปีติมาก แลว้คนเรามีสมบติั

ซ่อนไวท่ี้ไหน เวลาจนตรอกข้ึนมามนักเ็อาสมบติันั้นมาใช ้ จิตน้ีกเ็หมือนกนั เวลามนัทุกขย์ากข้ึนมา 

มนัจะเอาอะไรมาใช?้ มนักว็ิ่งเขา้หาไอต้รงความเคยสงบนั้นเขา้มาใช่ไหม?  

น่ีมนัถึงวา่มนัฝังใจไง อริยทรัพยอ์ยูท่ี่ภายในของใจ ตกน ้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม ้ เห็นไหม ขา้ง

นอกน่ีมนัตกน ้าตกอะไร เขาปลน้เขาจ้ีอะไรมนัยงัเป็นไปได ้ น่ีท าจิตใหส้งบข้ึนมา น่ีมนัถึงวา่ไม่

ประมาทใช่ไหม?  

แลว้กวา่เราจะเช่ือมัน่ กวา่เราท่ีวา่นรกมี สวรรคมี์ แลว้กวา่เราจะประพฤติปฏิบติั แลว้ประพฤติ

ปฏิบติัน่ีมีความเพียรขนาดไหน ขาดเฉพาะความเพียร เห็นไหม สกัแต่วา่ท าไปวนัหน่ึงๆ อาจารยส์อน

ไวต้ลอดวา่ “ตอ้งเป็นคนไตร่ตรองใคร่ครวญ ตอ้งเปล่ียนอุบายตลอดเวลา ของกินทุกวนัน่ีมนัชินชา”  

การประพฤติปฏิบติักเ็หมือนกนั ก าหนดทุกวนัๆ มนัชินชา น่ีท าสมาธิมนัยากมนัยากตรงน้ีไง 

ความประมาทของใจมนันอนเน่ือง เห็นไหม กิเลสน่ีมนัฝังใจ มนัปิดใจอยู ่ เหมือนกบัของท่ีเราซ่อนไว ้

ของเราเกบ็ไว ้มนัมีของมาปกไวจ้ะมองไม่เห็น  

ใจของเราน่ีเห็นไหม มนัเป็นตวัใจของเรา ชีวิตน้ีมนัปกใจไว ้ คนเราเกิดมามีกายกบัใจ แลว้ใจ

มนัโดนปกไวอี้กล่ะ เพราะอะไร? เพราะขนัธ์ ๕ ท่ีเราคิดกนัอยูน้ี่ ขนัธ์ ๕ น่ีมนัเป็นภพของมนุษยเ์ห็น

ไหม แลว้เทวดาเขาส่ือกนัดว้ยอะไร? พรหมเขาส่ือกนัดว้ยอะไร? เวลาสมาธิเขาส่ือกนัดว้ยอะไร? การ

ส่ืออนันั้นส่ือภาษาใจ  
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แต่ไอข้นัธ์ ๕ เราน่ีมนัใชเ้ฉพาะมนุษยเ์ราน่ีไง สมมุติน่ี อนัน้ีมนัปกปิดใจไว ้เราถึงตอ้งท าสมาธิ

เขา้ไปใหถึ้งหลกัของใจ เห็นไหม หลกัศาสนาสอนลงท่ีใจ ถา้เรายอ้น เราท าความสงบเขา้ไป มนัจะพน้

จากสญัญาเดิม พน้จากท่ีเราคิดกนั พน้อนัน้ีเขา้ไป  

ถึงวา่ขนัธ์ ๕ คือความคิด ความปรุง ความแต่งน่ีเป็นโลกียะ แต่ท าความสงบเขา้ไป พทุโธ พทุ

โธเขา้ไป มนัจะผา่นตรงน้ีเขา้ไป แต่ก่อนจะผา่นตรงน้ีเขา้ไป มนัจะตกภวงัคบ์า้ง มนัจะลุ่มๆ ดอนๆ น่ี

จะตกใจมาก ท่ีวา่ท าสมาธิยากมนัยากตรงน้ีไง ยากตรงปากทางเขา้สมาธิ ตรงปากทางเขา้ความสงบน่ี

ยาก  

ถา้เขา้ความสงบ ถา้ปากทางมนัเขา้ไปไดน้ะ แลว้เราพยายามท าใหม้นัช านาญในวสี ช านาญใน

การเขา้-ออก เห็นไหม ความช านาญในการเขา้-ออก ท าความสงบของใจเขา้ไปหาตวัของใจ มนัจะฝัง

อยูท่ี่นัน่ สมบติัจะซ่อนอยูใ่นนั้น แต่โดนขนัธ์ ๕ น่ีปกไว ้ ขนัธ์คือความคิดเราน่ีไง ความยดึมัน่ถือมัน่

ต่างๆ ความยดึมัน่ถือมัน่ความคิด ความผกูพนั น่ีมนัปกตวัใจไว ้ น่ีเป็นอาการของใจ ไม่ใช่ใจ เป็นเงา 

เห็นไหม เรายนือยู ่ เรามีเราถึงมีเงาของเรา เงาของเราท่ีเราวิ่งเตน้ เราคิดกนัอยู ่ น่ีเงาทั้งนั้นเลย ไม่ใช่ตวั

จริง  

น่ีถึงตอ้งท าความสงบ ศาสนาสอนตรงน้ีไง ถึงวา่ไม่ประมาทในชีวิตไง ชีวิตน้ีของยมืมา เวลา

ตายไปนะ ถา้เกิดเป็นเทวดาขนัธ์ ๔ เพราะไม่มีร่างกายมนุษย ์เป็นกายทิพย ์เกิดเป็นพรหมขนัธ์ ๑ มีแต่

ตวัหวัใจลว้นๆ เลย ตวัท่ีเขา้สมาธิน่ี เพราะเขา้สมาธิ ถา้ก่อนจะตายเราคิดตรงนั้น เราจะเกิดเป็นพรหม

ทนัทีเลย น่ีผสัสาหาร ผสัสะคือความสมัผสักนัเกิดเป็นขนัธ์เดียวไง ความคิดน่ีขนัธ์เดียวเป็นพรหม 

แลว้พรหมกบัเทวดาน่ีมนัตอ้งสุขกวา่ทางต ่าอยูแ่ลว้ น่ีไงถึงวา่ท าบุญกศุลเพื่อ! เพื่อด าเนินไป บุญกศุล  

น้ีบุญกศุลอยา่งนั้นมนักข็บัเคล่ือนไป ขบัเคล่ือนมาในวฏัวน น่ีหลกัศาสนาสอนตรงนั้นนะ 

สอนวา่ไม่ใหป้ระมาทในชีวิตไง พอไม่ประมาทกต็รงนั้น เร่ิมจากมีการท าบุญกศุลสะสมมา สะสม

มาถึงไดม้าฟังธรรม ฟังธรรมนะ ฟังธรรม ธรรมคือค าสัง่สอน คือกิริยาท่ีชกัน าใหห้วัใจน่ีใหพ้น้ออกมา

จากส่ิงปกคลุม  
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ส่ิงปกคลุมนั้น ปกคลุมดีมนักดึ็งไปดี ปกคลุมไม่ดีมนักดึ็งไม่ดี กค็วามคิดเราไง ความคิดดีกพ็า

เราไปดี ความคิดไม่ดีกพ็า... น่ีอยูท่ี่ความคิดเกิดๆ ดบัๆ ความคิดเหมือนแขกจรมา น่ีมนัเกิดๆ ดบัๆ ใน

หวัใจมนัมาจากไหน?  

ถา้มีสติใช่ไหม แลว้กท็  าความสงบเขา้ไป มนัจะเร่ิมเห็นตรงน้ีไง เห็นวา่ความคิดมนัเกิดมาจาก

ไหน ความคิดน่ีเป็นวตัถุอะไร น่ีพอไม่ประมาทในชีวิต เห็นไหม เร่ิมท าเขา้มา ไม่ประมาทในชีวิต

หมายถึงวา่ท าบุญกศุลแลว้เราตอ้ง.. ก่อนนอนเราควรท าความสงบของใจ ใหใ้จมีพื้นฐานเขา้ไป  

แลว้ถา้ท าความสงบของใจ มีเขามาถามเม่ือวานน้ี เห็นไหม ชีวิตเขาลุ่มๆ ดอนๆ มากเลย เรา

เห็นอยู ่ เพราะบา้นอยูข่า้งๆ บา้นนัน่แหละ ชีวิตเขาลุ่มๆ ดอนๆ มาตลอด เคยมีหมดแลว้กห็มดไป แลว้

เขากไ็ปมีครอบครัวข้ึนมา ตอนน้ีเขามีปัญหา เขาท าความสงบของเขานะ เขาท าความสงบของเขา เขา

บอกวา่มนัวบูวาบมากๆ แลว้เขากม็าหาเรา เรากแ็กข้ึ้นไป  

น่ีบอกวา่มนัจะตกภวงัค ์ ถา้ไปเปรียบเหมือนสะพานมนัมีคอสะพาน ถา้รถมนัวิ่งผา่นคอ

สะพานไปข้ึนสะพาน แลว้มนัจะลงขา้มสะพานไปถนนอีกฝ่ังหน่ึง เห็นไหม จิตเรากเ็หมือนกนั จิตของ

เราน่ีเวลาหดัท าสมาธิข้ึนมา มนัพึ่งถึงคอสะพาน มนัจะเขา้ถึงสมาธิถึงปากทางสมาธิ มนัจะตกวบูวาบๆ 

ส่วนใหญ่จะเป็นอยา่งน้ีหมดเลย น่ีมนัเป็นปีติสุข ปีติเหมือนกนั  

แต่ถา้เป็นภวงัคล์งลึกไป มนัจะเป็นภวงัค ์ เป็นพรหมลกูฟัก เป็นสมาธิชนิดหน่ึง แต่มนัไม่ใช่

สมัมาสมาธิ เราตอ้งก าหนดจิตใหดี้ จะผา่นพน้ขา้มถึงคอสะพานนั้นขา้มไป จิตน้ีจะขา้มจากคอสะพาน

ไป มนัจะมีสติพร้อมไง สติน่ีดึงไว ้ ร้ังไว้ๆ  ไม่ใหต้กคอสะพานนั้น เราพยายามถมใหค้อสะพานนั้น

เรียบแลว้เราขา้มข้ึนไป ไปท าสมาธิใหไ้ด ้ท าความสงบใจใหไ้ด ้ 

เขาท าไปเร่ือยๆ บอกดีมาก เขาเคยบวชเคยเรียนมาดว้ย เคยท ามา ไม่เคยไดผ้ล แต่เขามาท าพทุ

โธ พทุโธ พทุโธ เขาไดผ้ลนะ จิตน้ีสงบมาก สงบมาก เขากม็าคุยกบัเรานะ เขาบอกวา่พวกนอ้งๆ เราท า

ไม่ไดอ้ยา่งเขาหรอก เราบอกอ้ือจริง ท าความสงบมาก แลว้กเ็ส่ือมไป ฟังสิ! ท าไม่ไดอ้ยูต่ ั้งนาน หายไป

นาน  
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เม่ือวานมา มาสารภาพเลยวา่เม่ือก่อนน่ีท าไม่ไดห้รอก เพราะมีปัญหาในครอบครัว ปัญหาเหรอ 

ปัญหาน่ีเป็นเร่ืองปกติ แลว้พยายามจะฝืนท าใหม่ มีปัญหาในครอบครัว ฝืนท าใหม่ ท าใหม่ “ผมนัง่นะ 

นัง่ก  าหนดพทุโธ พทุโธ พทุโธไป มนัเห็นเป็นโครงกระดูกลางๆ มนักก็ลวัเหมือนกนั พอพทุโธ พทุโธ

ไปเร่ือยๆ นะ มนัเห็นเป็นหวักะโหลกมาเลย ตาน่ีโบ๋นะ”  

แลว้เราถามวา่ “เป็นอยา่งไร กิริยาเป็นอยา่งไร”  

“อู๋ย ขนหวัน่ีตั้งหมด” แต่มนัเป็นนะ มนัสะเทือน ความท่ีสะเทือน เราไปเจอส่ิงใดท่ีต่ืนเตน้มาก 

มนัตอ้งมีแสดงออก ทั้งๆ ท่ีสมาธินะ แลว้เขาบอก เขาคิดวา่เขาเป็นอุปาทาน เขาไม่กลา้มาหาเรา จนเขา

มาคิดอยูเ่นาะ มนัไม่น่าจะใช่อุปาทานเพราะอะไร เพราะเขาพทุโธ พทุโธอยูต่ลอดเวลา พทุโธมีสติ

พร้อมอยู ่แลว้มนัลอยมาใหเ้ห็น ๒ หน ๓ หน เราบอกน่ีไม่ใช่อปุาทานหรอก ทุกคนอยากเห็นกาย น่ีไง

คือการเห็นกาย  

การเห็นกายคือเห็นจากภายใน ไม่ใช่เห็นจากตาเน้ือหรอก น่ีตาเรากระทบกนั เห็นกายเห็นเฉยๆ 

เห็นจากตาภายในไง มนัจะเห็นเป็นโครงกระดูกแลว้มนัจะต่ืนเตน้มาก ขนพองสยองเกลา้เลยนะ คน

พวกน้ีจะมีวิธีพดูท่ีอาจหาญมาก เพราะมนัไปเห็นเองจากภายใน แลว้มนัจะพดูไดต้รง แต่ท่ีเขาไม่กลา้

มาหาเราน่ีคือคิดวา่มนัจะเป็นอุปาทาน เขาไม่กลา้มา  

ดูฟังสิ จิตมนัเจริญแลว้เส่ือมไปๆ แมแ้ต่เราเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยเ์รากน็อนใจอยูใ่นภพของ

มนุษย ์พอเราไปเป็นนกับวชข้ึนมา เรามาเป็นผูป้ฏิบติัข้ึนมา เรากน็อนใจในการประพฤติปฏิบติัของเรา 

เราตอ้งสร้างเหตุเขา้ไปสิ น่ีเขาสร้างเหตุของเขา เขากเ็จริญแลว้เส่ือม ไม่ใช่เขาไดเ้ลยนะ เขาน่ีเป็นสมาธิ 

เขากเ็ส่ือมจากสมาธิไป แลว้เขา้สมาธิไม่ถกู เราพยายามบอกเขา กเ็ขา้ไปได ้ แลว้ก าหนดพทุโธ พทุโธ

ไป มนักเ็ส่ือมไป แลว้น่ีกพ็ทุโธไปอีก พทุโธไปอีก โดยท่ีเขาไม่ไดต้ั้งใจอะไร เป็นกะโหลกเลยนะ 

กะโหลกลอยมา เราบอกน่ีท่ีวา่เวลาเราฟังเทศน์กนัไง สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน  
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วิปัสสนากรรมฐานหมายถึงวา่ เราตอ้งเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม แลว้เราจบักาย เวทนา จิต 

ธรรมตั้งแลว้วิปัสสนาไป วิปัสสนาคือการวิเคราะห์ วิปัสสนาวิเคราะห์วิพากษ ์ วิพากษว์ิจยัใน

ความเห็นของเราใหเ้ขา้ใจในสจัจะความจริง สจัจะความจริงมนัเป็นอยูแ่ลว้อยา่งน้ี  

ชีวิตน้ีของยมื ร่างกายน้ีของยมื ทุกอยา่งเป็นของยมืหมด แต่เรายมืมาแลว้เราจะร้ังไว ้ เรากต็อ้ง

คืนธรรมชาติไป จิตน้ีกเ็หมือนกนั พอมนัถือสถานะเป็นมนุษยม์นักย็มืขนัธ์ ๕ มา แต่เวลาไปเสวยชาติ

อ่ืนเสวยภพอื่น เป็นเทวดาน่ีมนักใ็ชส้ภาวะอนัยมือนัใหม่ ยมือนัใหม่ ความยมืใหม่มนัปกของเก่าไว้

ตลอดเวลา การเกิดการตายของเรามนัสะสมมานะ สะสมมาๆ น่ีบุญกศุลวาสนาบารมีของคนไม่

เหมือนกนั น้ีความประพฤติปฏิบติัเขา้ไปถึงไม่เหมือนกนั แลว้แต่อ  านาจวาสนาบารมี  

เทคโนโลย ี มคัคะอริยสจัจงัของพระพทุธเจา้อนัเดียวกนั เขา้ถึงทางเดียวกนั ถนนท่ีเขา้

กรุงเทพฯ ทุกสาย วงแหวนน่ีเขา้กรุงเทพฯ ไดเ้หมือนกนั น่ีกเ็หมือนกนั วาสนาบารมีของคนถึงจะเป็น

ทางเดียวกนั ถึงจะมคัคะอริยสจัจงั ถึงค าสอน ศีล สมาธิ ปัญญาเหมือนกนั สมถกรรมฐาน วิปัสสนา

กรรมฐานเหมือนกนั แต่มนัตอ้งเป็นปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะตน ขนาดของตน พอดีของตน ความพอดีของ

ตนนั้นจะเขา้ไป เห็นไหม 

น่ีกเ็หมือนกนั เขาวา่ เขาเห็นแลว้ ใหเ้ขาท าอยา่งไรต่อไป น้ีคือการเห็น เห็นไหม น้ีคือเร่ิมตน้

บาทฐานใหม่ บาทฐานท่ีวา่ถา้เราจบัตอ้งได ้ บอกวา่ใหก้  าหนดสมาธิเขา้มา อยา่ไปเห็นตรงนั้น พอเห็น

ตรงนั้น หน่ึงเขาตกใจ แต่ตกใจเขายงัเห็นอยูน่ะ เขาพยายามบดน้ิวหวัแม่มือเขา ใหเ้ขามีความรู้สึก

กลบัมา น่ีเขาดีตรงน้ี ดีตรงเขามีหลกั พยายามบดใหค้วามรู้สึกมนักลบัมา เรียกสติกลบัมาไง ไม่ให้

ออกไป เห็นหวักะโหลกเขา้มา เห็นภายใน  

ถา้เราไปเห็นผเีห็นสาง เราเห็นดว้ยอารมณ์ขา้งนอก มนัมี ๒ ชั้น ๓ ชั้น มนัไปคทัเอาทห์ลายชั้น

ใช่ไหม คทัเอาทห์ลายชั้นน่ีมนัสะเทือนไม่ถึงใจ มนัสะเทือนแค่ขนัธ์ไง สะเทือนแค่ความรู้สึกของเรา 

แลว้สะเทือนมาก แลว้เป็นการส่งออก มนัไม่สะเทือนถึงใจ แต่ถา้เราก าหนดพทุโธ พทุโธเขา้ไป จิต

เป็นความสงบเขา้ไป มนัผา่นคทัเอาทน่ี์เขา้ไปแลว้ เห็นไหม ผา่นขนัธ์ ๕ เขา้ไปแลว้  
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พอผา่นขนัธ์ ๕ เขา้ไป จิตมนักเ็ป็นตวัมนัเอง มนัเป็นเอกเทศ พอมนัออกมาเห็นกาย มนัเห็น

สะเทือนถึงขั้วหวัใจของมนั สะเทือนถึงขอ้มูลเดิมไง ถึงจิตเดิมนั้น มนัมีอาการต่างกนั แต่ขนพองสยอง

เกลา้เหมือนกนั แต่ความต่างกนัดว้ยสติสมัปชญัญะต่างกนัมาก ความเห็นอนัน้ีมนัสะเทือนถึงหวัใจไง 

ถึงขนพองสยองเกลา้  

ถึงบอกวา่ “แลว้มนัจะหลุดมือไป”  

“ครับ เด๋ียวกห็ลุดมือไป” เพราะอะไร เพราะเราจึงจบัตอ้งไม่เป็น เราถึงตั้งใจไว ้บอกวา่อยา่ไป

เสียใจมนั ก าหนดพทุโธใหม่ ก าหนดพทุโธ พทุโธไวเ้ป็นเคร่ืองรับ พทุโธน้ีเป็นเคร่ืองรับ จิตน้ีเป็น

สมาธิข้ึนมา มนัจะเห็นข้ึนมาไดใ้หม่ ความเห็นข้ึนมาไดใ้หม่มนัจะหลุดมือไปอีกเพราะอะไร เพราะ

เหมือนกบัคอสะพานนั้น เห็นไหม เราเขา้บาทฐาน เราเขา้ปากทาง เรายงัเขา้ผดิเขา้ถกูอยู ่ 

ไอน่ี้กเ็หมือนกนั เราเขา้ถึงวิปัสสนา ปากทางของวิปัสสนาคือการจบัตอ้งเหตุและผลข้ึนมา

วิเคราะห์วิจยั มนักจ็ะหลุดมือไป พอหลุดมือไป มนัธรรมดาคนเราจะเก่งมาเลยเป็นไปไม่ได ้ ทุกคน

ตอ้งผา่นการฝึกฝนมาก่อน แลว้มนัจะเป็นงานข้ึนมา การเป็นงานข้ึนมาน่ีค่อยจบัตอ้งได ้แลว้วิจยัเขา้ไป 

จะท าได ้ 

น้ีวา่ท าไดต้ามหลกัวิชาการ ตามหลกัมคัคะอริยสจัจงันะ แต่กอ็ยูท่ี่วาสนาบารมี ขนาดสมถกร

รมฐานยงัเจริญแลว้เส่ือมตั้งหลายรอบ แลว้วิปัสสนาน่ีมนัวิปัสสนา มนัเพิ่งจากคนเราธรรมดาท่ีวา่มีส่ิง

ท่ีปกคลุมของใจอยู ่ แลว้เราไปเห็นใจ แต่วิปัสสนาน้ีมนัวิปัสสนาเพื่อใหส่ิ้งปกคลุมนั้นขาดออกไปนะ 

แต่ขาดมี  

ขาดออกไป ขาดออกไปเพราะวา่ความผกูพนัของกิเลส ความผกูพนัของสงัโยชนร์ะหวา่งกาย

กบัใจ ระหวา่งท่ีความผกูมดักนั มนัมดักนัอยู ่วิปัสสนาเร่ืองของกายมนัจะขาดตรงน้ีไง แต่ขาดแลว้มนั

กย็งัส่ือกนัได ้ ยงัมีเหมือนเดิมอยู ่ พระพทุธเจา้กข็าดหมด แต่พระพทุธเจา้ท าไมยงัส่ือได ้ ขาด! ขาด

หมายถึงวา่ ส่ิงท่ีมนัเกาะเก่ียวกนัไวท่ี้มนัเป็นยางเหนียวน่ีขาดออกไป ขาดแลว้มนัยงัส่ือกนัเหมือนเดิม 

วิปัสสนาเป็นอยา่งนั้น วิปัสสนาเพื่อจะช าระลา้งมนัไง  
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มนัถึงยากกวา่การผา่นเขา้ไปเฉยๆ ใช่ไหม สมาธิน่ีผา่นเขา้ไปเฉยๆ ผา่นขนัธ์ ๕ เขา้ไปเพื่อ

ความสงบ แต่อนัน้ีผา่นเขา้ไปแลว้เอาความสงบนั้น เอาความเห็นนั้น เอาปัญญานั้นวิเคราะห์วิจยั

ออกมาอีกทีหน่ึง วิเคราะห์วิจยั เราเขา้ไปในถ ้าแลว้เราออกมาวิเคราะห์วิจยัปากถ ้า ท าลายปากถ ้านั้น

ออก มนักส็วา่งออกหมด เห็นไหม น่ีสงัโยชน์ขาดขาดอยา่งนั้น  

น่ีเขาท า เห็นความเจริญกบัความเส่ือมของเขาหลายรอบเพราะเขามาหาบ่อย เขาท าของเขา

ข้ึนมาเร่ือย แลว้กคุ็ยกบัเขาไปเร่ือย เจริญแลว้เส่ือม เจริญแลว้เส่ือม แต่ถึงจุดหน่ึงเขากเ็กาะได ้แลว้เกาะ

ไดจ้ริงๆ จริงๆ แลว้เป็นปัจจตัตงั เขาเห็นจริงดว้ย  

น่ียอ้นกลบัมาเราไง เราถึงมาคิดถึงพวกเรามนัประมาท มนัประมาทกนัเกินไป มนันอนใจ 

ความนอนใจคือความประมาท อยูก่บัอาจารยม์า อาจารยจ์ะท าอะไรใหก้ระฉบักระเฉงนะ ท าอะไรให้

รวดเร็ว ใหค้ล่องแคล่ววอ่งไว เพื่อจะมาตรงน้ีไง หา้มนอนใจทุกๆ เร่ือง ตอ้งสติใหม่ สมัปชญัญะใหม่ 

ตอ้งความเห็นใหม่ ตอ้งความพยายามวิเคราะห์ใหม่ ใหม่ตลอดเวลา  

พอใหม่ข้ึนมาแลว้ มนัจะเขา้ไปลึกซ้ึงเขา้ไปเร่ือยๆ ลึกซ้ึงเขา้ไปเร่ือย ถา้เก่าแลว้มนักน็อนจม 

มนัดินพอกหางหม ู เห็นไหม พอกจนมนัจะยกหางมนัไม่ไหว น่ีมนัความกิเลสเรา ความมกัง่าย 

ความเห็นของเรามนัพอกใจเราจนคิดอะไรไม่ออกไง เห็นไหม ถา้ความคิดใหม่มนัจะเลาะตรงน้ีเขา้ไป 

เลาะเขา้ไป แลว้เราจะวา่ชีวิตน้ีมีค่า  

เกิดมาเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศาสนา แลว้ยงัไดเ้กาะเอาสมบติัติดมือเราไปไง เกิดมาตายหมด 

ตายแลว้ตอ้งเกิดหมด เวน้ไวพ้ระอรหนัต ์ เกิดมาแลว้ตอ้งตายเหมือนกนั แต่ตายแลว้ไม่เกิดอีก การเกิด

คือชาติปิ ทุกฺขา ชาติเป็นความทุกขอ์ยา่งยิง่ การเกิดพว่งมาแต่ความทุกขท์ั้งหมด ถา้ไม่มีการเกิด ความ

ทุกขจ์ะไม่มีเลยแมแ้ต่อณูเดียว เห็นไหม ถึงวา่เราท าไดใ้นศาสนาน้ี ถึงจะไดไ้ม่เป็นผูท่ี้ประมาทในชีวิต

ของเราเองไง เอวงั 


