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ถาม : เรื่อง “รู-้ความนึกคดิ-ปรุงแต่ง” 

กราบนมสัการหลวงพ่อทีเ่คารพอย่างสูง กระผมกพ็อจะเขา้ใจเลก็น้อย แต่ไม่

ลกึซึ้ง แต่ความรู้เลก็น้อยนัน้กล็กึซึ้งเฉพาะของมนัอยู่ภายในครบั 

หลวงพ่อครบั วนัน้ีผมไม่ขอรบกวนหลวงพ่อครบั ขอบพระคุณ ขอใหห้ลวง

พ่อสุขภาพแขง็แรง 

ตอบ : ไม่มคี าถาม เพยีงแต่บอกว่า “กระผมเขา้ใจเลก็น้อย แต่ยงัไม่ลกึซึ้ง แต่ความรู้

เลก็น้อยนัน้กล็กึซึ้งเฉพาะของมนั” 

อนัน้ีถูกตอ้ง ถูกตอ้งเพราะว่า เวลาเราประพฤตปิฏบิตั ิ เราไม่รูส้ ิง่ใดเลย 

เพราะว่าเราปฏบิตัโิดยทางวทิยาศาสตร ์ โดยทางโลก โดยข้อเทจ็จรงิ ทุกคนกบ็อกว่า 

ปัญญาคอืความคดิความรูข้องเรา ปฏภิาณไหวพรบิทุกอย่างเป็นปัญญาทัง้หมด เป็น

ความเขา้ใจของเรา 

ทนีี้ถ้าเป็นความเขา้ใจของเรา เราศกึษากนั เวลาศึกษาเขาศกึษาทางปรยิตักินั

ได ้เปรยีญ ๓ เปรยีญ ๗ เปรยีญ ๙ เวลาเขาจบเปรยีญแลว้ เรยีนสิน้สุด เขากม็คีวามรู้ 

ความรูข้องเขาจะรูสู้งรูต้ ่า 

เราไดย้นิมา เวลาพวกทางวชิาการเขาบอกว่า “มหาบวักแ็ค่ ๓ ประโยค จะรู้

อะไรมากมายนัก” 

เหน็ไหม เขาวดัความรูก้นัดว้ยความรูท้างการศกึษา วดัความรูก้นัทางโลก 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าเป็นความรู ้ จะ ๑ ประโยค ๒ หรอืประโยค ๓ ประโยค ๗ ประโยค ๙ 

ประโยคกแ็ล้วแต่ มนัเป็นความรู ้ เป็นโลกยีปัญญา ความรูม้นัยงัเป็นสุตมยปัญญา เป็น
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โลกยีปัญญา คอืการศึกษา ฉะนัน้ สุตมยปัญญา สุตมยปัญญาคอืการศกึษาเล่าเรยีน 

ถ้ามนัภาวนาไป หรอืคนทีน่ักวทิยาศาสตรเ์ขาจนิตนาการไป อนัน้ีเป็นจนิตมยปัญญา 

มนัจะมภีาวนามยปัญญาอีกไง ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ป็นภาวนามยปัญญานะ 

เราไดย้นิเขาว่ากนัอย่างนัน้จรงิๆ เวลาหลวงตาทา่น ๓ ประโยค ท่านเป็นมหา 

๓ ประโยค กเ็ขา้ใจ เพราะท่านตัง้เป้าไวว่้าเรยีนแค่มหาเพื่อจะใหแ้ปลบาลไีด ้ เพื่อ

ความเขา้ใจ เพื่อท าทะลุปรุโปร่งในธรรมวนิัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลา

มาประพฤตปิฏบิตัแิลว้มนัจะไดไ้ม่พะวงหน้าพะวงหลงั 

แต่เวลามาประพฤตปิฏบิตัจิรงิๆ กลบัพะวงหน้าพะวงหลงั เพราะเวลาไปหา

หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่บอกว่า “มหา มหาเรยีนมาจนเป็นมหา ธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้สุดยอด เทดิใส่ศีรษะ” 

ค าว่า “เทดิใส่ศรีษะไว”้ เราไม่ไดป้ฏเิสธ เราไม่ไดป้ฏเิสธ เราไม่ตอ้งการ เรา

ไม่ใช่ว่าเราไม่รบัสิง่นัน้ มนัเป็นสุตมยปัญญา 

ท่านบอกว่า สิง่ทีศ่กึษามาเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ให้

เทดิใส่ศรีษะไว ้ เชดิชูไว ้ เชดิชูไวเ้พราะเป็นขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เป็น

สิง่ทีอ่งคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าคน้คว้ามา องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรู้

มาไดต้ามความเป็นจรงิ แลว้เอาใส่ลิน้ชกัไว ้แลว้ลัน่กุญแจมนัไวด้ว้ย อย่าใหม้นัออกมา 

แลว้เราประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา 

การศกึษามาๆ ความรู ้ ความรูเ้ล็กน้อย ความรูจ้ะมากขนาดไหน เขาบอกว่า 

“แหม! แค่มหา ๓ ประโยค จะรูอ้ะไรมากมายขนาดนัน้ ผูท้ีม่ปีระโยคมากกว่า ๗ 

ประโยค ๙ ประโยค เขามคีวามรูม้ากกว่า เขาจะแตกฉานมากกว่า” 

เขาให้เอาใส่ล้ินชกัไว้ แล้วประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ประพฤติ

ปฏิบติัตามความเป็นจริง มนัเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาอย่างน้ีไม่มี

ใครถ่ายทอด ใครสืบต่อใคร ใครจะชกัจูงใคร เป็นไปไม่ได้ มนัจะเกิดข้ึน

เองเป็นปัจจตัตงั เป็นปัจจตัตงัจ าเพาะตน มนัเป็นปัญญาจ าเพาะ จ าเพาะ
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กบัดวงใจดวงนัน้ จ าเพาะกบัในดวงใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ

เจ้า จ าเพาะในใจของครบูาอาจารยท่ี์ส าเรจ็ จ าเพาะๆ 

แต่ผูท้ีรู่จ้รงิ ความจ าเพาะนัน้ อย่างเช่นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เผย

แผ่ธรรม แต่พระปัจเจกพุทธเจา้กจ็ าเพาะ จ าเพาะพระปัจเจกพุทธเจา้ 

แลว้บอกพระปัจเจกพุทธเจา้สัง่สอนไม่ได้ๆ  

ท าไมความรูจ้ าเพาะตนท าไมจะสัง่สอนไม่ได้ มนัก็ส ัง่สอนดว้ยความรูจ้รงิอนั

นัน้น่ะ แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เผยแผ่ธรรม วางธรรมและวนิัยนี้ได ้คอืทาง

วชิาการ อย่างเช่นพระไตรปิฎก องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เทศนาว่าการมา 

จดจ ากนัมา แลว้มาจารกึจารมาเป็นทหีลงั นี่ความรู้ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ ความรู้ของพระปัจเจกพุทธเจา้ ความรูข้องพระอรหนัต์ มนัรูจ้ าเพาะ จ าเพาะตน 

แลว้ถ่ายทอดได้ๆ  

เพราะว่าถ้าถ่ายทอดไม่ได้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ท าไมถ่ายทอด 

พระสารบีุตร พระโมคคลัลานะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เทศนาว่าการชกั

น ามาทัง้นัน้น่ะ 

ค าว่า “ถ่ายทอด” กบัความรูจ้ าเพาะตน ถ่ายทอดแลว้เขาปฏบิตัรูิ ้ถ่ายทอดแล้ว

เขาพยายามคน้ควา้ แลว้เขารูจ้ าเพาะของเขา ถ้ารู้จ าเพาะของเขา นี่ความรูจ้ าเพาะ

ตนๆ 

ฉะนัน้ เวลาหลวงตาท่านไปหาหลวงปู่ มัน่ “มหา มหาเรยีนมา ธรรมขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ประเสรฐินัก” 

เราพูดอย่างนี้ แล้วนักปฏบิตัหิรอืทางวชิาการเขาจะบอกว่ากรรมฐานไม่

เคารพบูชาธรรมและวนิัยขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ แต่เวลาหลวงปู่ มัน่ท่าน

บอกใหเ้ทดิใส่ศรีษะไว้ 

ค าว่า “เทิดใส่ศรีษะไว”้ เราเคารพบูชาใช่ไหม เทิดใส่ศรีษะ ศรีษะ

เหนือสูงสุด แล้วเกบ็ใส่ล้ินชกัไว้ แล้วลัน่กญุแจมนัไว ้ เพราะคนไม่
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ปฏิบติัจะไม่เข้าใจ แต่คนปฏิบติันะ ถ้าไมล่ัน่กญุแจมนัไว ้เราไปเหน็ส่ิงใด 

เรามีข้อมูล ไอ้ข้อมูลนัน้มนัจะยุแหย่ มนัเป็นสญัญา มนัจะท าให้เราติด

ข้อง ไอ้ข้อมูลท่ีเรารู้ ถ้าเรารู้อะไรแล้วมนัอยากพดู อยากคยุ อยากอวด 

อยากไปหมด เพราะเรารู้ ฉันรู้ๆ คนอื่นไม่รู ้ฉันรู้ๆ ฉันมีความรู ้

ใหใ้ส่กุญแจมนัไวก่้อน ลัน่กุญแจไว ้ใส่ลิ้นชกัลัน่กุญแจไว ้แลว้ปฏบิตัใิหรู้จ้รงิ ถ้า

รูจ้รงิขึน้มาแลว้ ความรูจ้ าอนันัน้น่ะ ความรูข้ององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กบั

ความรูจ้รงิของเราอนัเดยีวกนั อนัเดยีวกนั มนัสิง่เดยีวกนั เพราะว่าหลวงปู่ มัน่กบัครู

บาอาจารยท์่านบอกว่า แมแ้ต่นัง่อยู่หน้าพระพกัตร์ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้กไ็ม่ถาม ถ้าถามแสดงว่าเราสงสยั 

แมแ้ต่นัง่อยู่นะ แลว้ถ้านัง่อยู่หน้าพระพกัตร์ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้จะรูไ้หมว่าองคน์ัน้เป็นพระอรหนัต์ 

รู ้ เพราะในสมยัพุทธกาลมพีระอรหนัต์ทีห่ลงผดิ ประกาศตนว่าเป็นพระ

อรหนัต์ แลว้จะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เป็นพระอรหนัต์กนัทัง้หมด

เลย แลว้จะไปกราบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ใหอ้งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้รบัรองว่าเป็นพระอรหนัต ์แลว้กจ็ะเดนิไปเฝ้าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ใหพ้ระไปดกัหน้า บอกไม่ตอ้งเขา้มาหาเรา ให้

ไปแวะทีป่่าชา้ก่อน ใหแ้วะเขา้ไปทีป่่าชา้ 

พอไปทีป่่าชา้ ไปเหน็ซากศพ เห็นสิง่ที่เป็นอสุภะ จติใจมนัหวัน่ไหว รูข้ึน้มาว่า

ตวัเองไม่ใช่พระอรหนัต์ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้รูไ้ดไ้หมว่าใครเป็นพระอรหนัต์หรอืไม่เป็น

พระอรหนัต์ 

อนาคตงัสญาณขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้นี่รู้ 

ฉะนัน้ เวลาพระอรหนัต์ทีป่ฏญิาณตนกนัในหมู่ของพระอรหนัต์ว่าจะไปเฝ้าองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกใหพ้ระไปดกัหน้า 
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บอกไมต่อ้งเขา้มา ใหแ้วะไปทีป่่าชา้ก่อน ใหแ้วะไปทีป่่าชา้ พอเขา้ไปป่าชา้ปับ๊ จติใจไป

สะเทอืน ไปหวัน่ไหวที่นัน่ ต่างองคต์่างรูห้มดว่าไม่ใช่พระอรหนัต์ 

ฉะนัน้บอกว่า เวลาส าเรจ็เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ มนัรูจ้ าเพาะตนแลว้สื่อสาร

ไม่ได้ๆ  

สื่อได ้สื่อกบัผูท้ีรู่ ้แต่ในปัจจุบนัน้ีอา้งตนกนัว่ามคีุณธรรม แลว้สื่อกบัใคร สื่อ

กบัฆราวาส ฆราวาสธรรม ฆราวาสธรรมกแ็ค่ถอืศลี แค่มจีติศรทัธาความเชื่อ 

ฆราวาสธรรม 

ฆราวาสจะมวุีฒภิาวะแค่ไหน จะไปรูส้จัธรรม ไปรู้ความเป็นจรงิ ถ้าฆราวาสจะ

รูส้จัธรรมความเป็นจรงิ หลวงปู่ ฝั้นท่านพูดบ่อย เวลาเมื่อก่อนทีห่ลวงปู่ ฝั้นท่านลงมา

กรุงเทพฯ เวลาโยมมานัง่สนทนาธรรมกนัน่ะ องคน์ัน้ก็นิพพาน คนนัน้กพ็ูด

ถงึปฏจิจสมุปบาท องคน์ัน้กพ็ูดถงึอทิปัปัจจยตา สิน้กเิลสทัง้นัน้เลย 

หลวงปู่ ฝั้นท่านนัง่ฟังเฉย เวลาท่านหนักลบัมาพูดกบัพระนะ “แมแ้ต่ผมมนัยงั

สละไม่ได ้ แมแ้ต่ผมบนศรีษะมนัยงัสละไม่ได ้ แลว้มนัจะมารูม้รรคผลนิพพานมาจาก

ไหน” 

แต่ในสงัคมของฆราวาส ในสงัคมของทางวชิาการเขาศกึษากนัมา เขาศึกษามา 

ศกึษามาทะลุปรุโปร่ง ธรรมของพระพุทธเจา้ รูท้ัง้นัน้น่ะ แล้วเวลาหลวงปู่ ฝั้นท่านมา

เทศน์ทีก่รุงเทพฯ เขากม็านัง่หน้าหลวงปู่ ฝั้นน่ะ มาคุยธรรมะกนัไง นิพพานๆ 

ท่านฟังแลว้ คนทีรู่จ้รงิ กเ็หมอืนเราผูใ้หญ่แลว้ฟังเดก็มนัคุยกนัน่ะ ผูใ้หญ่

ท างานผา่นมา เดก็มนัเล่นกนัแลว้กม็าคุยกนัเรื่องการละเล่นของมนัน่ะ แลว้ผูใ้หญ่ที่นัง่

ฟังอยู่จะข าไหม แล้วไปพูดกบัเดก็ เด็กมนัคุยกนัประสาเด็ก แลว้ผูใ้หญ่ไปคุยกบัเดก็ 

เดก็ทัง้หมดเลย เป็นกลุม่เลย แลว้ผูใ้หญ่คนเดยีว ผูใ้หญ่จะแพเ้ด็กหรอืชนะเดก็ล่ะ เด็ก

มนัต่อตา้น เด็กมนัไม่ฟังหรอก เพราะมนัคุยกนัประสาเดก็ มนัไม่ยอมรบัหลวงปู่ ฝั้น

หรอก 

ฉะนัน้ หลวงปู่ ฝั้นท่านหนัมาหาพระนะ ท่านบอกว่า “แมแ้ต่ผมบนศรีษะเขา 

เขายงัเสยีสละไม่ได ้แลว้เขาจะสละกเิลสกนัไดอ้ย่างไร” 
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นี่ไง ฆราวาสธรรมๆ ฉะนัน้ ผูท้ีบ่อกมคีุณธรรมๆ เวลาไปคุยกบัฆราวาส 

ฆราวาสเขาจะรูอ้ะไรล่ะ เขาไม่รูห้รอก มาคุยกบัพระส ิ มาคุยกบัผูรู้ส้ ิ ผูรู้เ้ขาม ี

เราคุยกบัผูรู้ ้ผูรู้จ้ะแจกแจงเองว่าผดิหรอืถูก ถา้ผดิหรอืถูกอนันัน้จะเป็นความจรงิ 

ทีพู่ดมาเพราะเหตุใด 

เพราะพูดทีว่่า ใหย้กเหตุนี้ขึน้มาใหผู้ถ้ามไดฟั้งเป็นคตไิง เพราะผูถ้ามถามมา

ว่า ปฏบิตัแิลว้มคีุณธรรมอย่างไร ปฏบิตัอิย่างไร จะรู้เท่าอย่างไร 

แลว้ปฏบิตัมิา เพราะเวลาถามปัญหาธรรมะ ปัญหาธรรมะ ถามตอบ มนัเป็น

การชกัจูงกนั การสื่อสารกนัด้วยธรรม ถ้าการสื่อสารดว้ยธรรม ถ้าพูดถงึการพูดแบบ

ทางโลกคอืการพูดแบบลูบหน้าปะจมูก คอืการเอาอกเอาใจกนั คอืมารยาท พูดดว้ย

มารยาท ไม่ใหส้ะเทอืนใจกนั นี่ทางโลกนะ เขาตอ้งมมีารยาท พูดสิง่ใดตอ้งไวห้น้ากนั 

แต่ในธมมฺสากจฺฉา เอตมมฺงฺคลมุตตฺม  เขาจะพูดถงึว่า ถ้าสิง่ใดผดิก็

บอกว่าผดิ สิง่ใดถูกกบ็อกว่าถูก ถ้าสิง่ใด ถ้าเป็นอุบาย ถ้าเขาบอกปฏบิตัผิดิ แต่เขา

ยงัไม่มกี าลงัพอ กบ็อกใหเ้ขาขยนัหมัน่เพยีรขึน้ไป นี่พูดถงึว่าการสนทนาธรรมเป็น

มงคลชวีติ เขาไม่มลีบูหน้าปะจมูก 

แต่โลกเขามลีูบหน้าปะจมูกไง ฉะนัน้ ลูบหน้าปะจมูก ฉะนัน้ เวลาผูถ้ามมา 

โลกเขาตามกระแส ฆราวาสธรรม ผูท้ีม่คีุณธรรมกอ็วดเน้ืออวดตวั ไอค้นทีถ่ามมานัง่

ต่อหน้ากนั “อทิปัปัจจยตา ปฏจิจสมุปบาท นิพพาน” 

ผมบนศรีษะมนัยงัสละไม่ได ้มนัยงัถอืศลี ศลีมนัยงัเขา้ไม่ถงึ แลว้มนัไปพูดถงึ

ธรรมะกนั มนัพูดอะไรกนัน่ะ 

นี่เราพูดถึงกระแสสงัคม ถ้าเอากระแสสงัคมเป็นตวัตัง้ ผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัเิลก็ๆ 

น้อยๆ กม็คีุณธรรมกนัไปทัง้นัน้น่ะ 

แต่ถ้าเราเอาธรรมะเป็นตวัตัง้ เวลาครูบาอาจารยท์่านประพฤตปิฏบิตัถิงึทีสุ่ด

แห่งทุกข ์ แมแ้ต่นัง่ต่อหน้าพระพกัตร์ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กไ็ม่

ถามๆๆ ถ้าถาม ถามกค็อืว่าสงสยั ฉะนัน้ เวลาถามมา เรากต็อบไปตามหลกั 
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ฉะนัน้ ผูถ้ามมาบอกว่า “กระผมเขา้ใจเลก็น้อย” 

ค าว่า “เขา้ใจเลก็น้อย” คอืน้อยใจ น้อยใจว่า เวลาถามหลวงพ่อมา นัน่กไ็ม่ใช่ นัน่

กไ็ม่ใช่ 

กเ็ราเป็นสญัชยั ไม่ใช่กค็อืไม่ใช่ สญัชยัมนัตอบอย่างนัน้น่ะ 

แต่ถ้ามเีหตุมผีล ไม่ใช่มนัมเีหตุมผีลนี่ เพราะเราบอกว่าใช่หรอืไม่ใช่นี่เราอธบิาย 

ถ้าอย่างนี้มนัใช่ แต่ใช่ในระดบัของปุถุชน ถ้าปุถุชน ปถุุชนคอืคนมศีลีมธีรรมเป็นปุถุชน 

แลว้ถ้าคนทีล่ะรูป รส กลิน่ เสยีงไดเ้ป็นกลัยาณปุถุชน กลัยาณปุถุชนคอืละรูป รส 

กลิน่ เสยีง รกัษาหวัใจได ้นี่เป็นกลัยาณปุถุชน 

กลัยาณปุถุชนจะรกัษาใจเป็นสมาธไิดง่้าย เพราะว่ามนัตดัรูป รส กลิน่ เสยีง 

รูเ้ท่าทนัรูป รส กลิน่ เสยีง แล้วเราประพฤตปิฏบิตักินัเรารูเ้ท่าทนัรูปไหม รูเ้ท่าทนัรส

ไหม รูเ้ท่าทนักลิน่ไหม รูเ้ท่าทนัเสยีงไหม 

รูป รส กลิน่ เสยีงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร 

เราไปเหน็รูป ภาวนาไปเหน็นู่นเหน็น่ี มนักเ็หน็รูป เหน็รูป รูเ้ท่าทนัมนักว็าง 

พอมนัวาง นี่กลัยาณปุถุชน ถ้ากลัยาณปุถุชนนะ เวลายกขึน้สู่เหน็กาย เห็นเวทนา 

เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ มนัจะสู่โสดาปัตตมิรรค ถ้าโสดาปัตตมิรรคใช้

ปัญญาถูกตอ้งดงีามขึน้ไป มนัก้าวเดนิไป โสดาปัตตมิรรคมนัก็จะไปสู่โสดาปัตตผิล 

แลว้ถ้ายกขึ้นไปสู่เป็นสกทิาคามมิรรค ถ้ามนัไปสิน้สุดของกระบวนการมนักเ็ป็นสกทิา

คามผิล ถ้ายกขึน้กเ็ป็นอนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัตมรรค อรหตัตผล มนัเป็น

ขัน้เป็นตอน มนัเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป นี่จติทีม่นัพฒันาขึน้ไปเป็นชัน้เป็นตอน 

ฉะนัน้ เวลาถามปัญหามาถงึไดต้อบไง ฉะนัน้ ตอบว่า สิง่ทีว่่าผมเขา้ใจ 

เขา้ใจเลก็น้อย แต่กไ็ม่ลกึซึ้ง 

ถ้าลกึซึ้งนะ มนัรู้แจง้ มนักจ็ะไม่ถาม พอรู้แจง้กจ็ะอธิบายถึงผล 

เวลาพระไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ พระโสณะ พระกจัจายนะ

อยู่ทีช่นบทประเทศ ส่งพระโสณะ พระโสณะกว่าจะบวชเป็น ๓ ปี เพราะพระจะบวช
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นะ แต่เดมิตอ้ง ๑๐ องคข์ึน้ไป ชนบท พระหาไดย้าก รอจนกว่าพระจะครบ ๑๐ ไง กว่า

เขาจะไดบ้วช บวชเสรจ็แลว้กภ็าวนาไปกบัพระกจัจายนะ 

พอพระกจัจายนะภาวนาไปเรื่อย จนถงึทีสุ่ดไดบ้วช พอบวชแลว้ การทีภ่าวนา

นัน้สิน้สุดแห่งทุกข ์ พอสิน้สุดแห่งทุกข ์ พอบวชเสร็จแลว้ พระกจัจายนะส่งพระโสณะ

ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

พระโสณะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ใหพ้กัในวหิารเดยีวกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ แลว้ใหพ้ระโสณะ

บรรยายธรรม 

พระโสณะบรรยายธรรม กเ็หมอืนหลวงปู่ มัน่ซกัพระทีม่าปฏบิตัไิง พระพุทธเจา้

ซกัพระโสณะ พระโสณะตอบพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้สรรเสรญิๆ 

กซ็กันี่แหละ กใ็หพ้ระโสณะแสดงธรรม สนทนาธรรมกนัอยู่ในวหิารนัน้ 

เพราะพระโสณะปฏบิตัขิณะนัน้ พระกจัจายนะฝากขอ ใหพ้ระโสณะขอองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ว่า ชนบทประเทศ พระ ๑๐ องคใ์นมชัฌมิาประเทศ พระ ๑๐ 

องคม์นัหาไดง่้าย ในชนบทหาได้ยาก ขอองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกสงฆแ์ค่ ๕ 

องคบ์วชพระได้ 

๒. ในชนบทประเทศมนัเป็นดนิแดนภูเขา รองเทา้ชัน้เดยีวมนัใส่แลว้มนั

รกัษาเทา้ไม่ได ้ขอให้รองเทา้หลายชัน้ 

ไปขอพรคอืขอที่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บญัญตัไิวใ้นธรรมวนิัย ให้

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ผ่อนผนัให้ 

เวลาทีว่่าสื่อสารได้ๆ  มนัม ี ในพระไตรปิฎกกม็ ีองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ซกัพระ ซกัว่าปฏบิตัมิารูอ้ย่างไร เหน็อย่างไร ตามความเป็นจรงิอย่างไร มนัจะ

เป็นความจรงิอย่างนี้ ผูท้ีม่หีลกัมเีกณฑม์นัเป็นแบบนี้ 
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ฉะนัน้ ส่ิงท่ีเราจะรู้น้อยรู้มากไม่ส าคญั ส าคญัว่าให้รู้ตามความ

เป็นจริง ส าคญัว่าส่ิงท่ีเรารู้มนัเป็นความจริง ถ้าความจริงมนักพ็ฒันา

เป็นชัน้เป็นตอนข้ึนมา 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า “กระผมทีเ่ขา้ใจนี้เลก็น้อย แต่มนัไม่ลึกซึ้ง ความรูเ้ลก็น้อยนี้ก็

ลกึซึ้งเฉพาะของมนัอยู่ภายในครบั” 

เฉพาะของมนักปั็จจตัตงัไง ความรูเ้ลก็น้อยนี้กเ็ฉพาะของมนั ความรู้เลก็น้อย

คอืเรารูไ้ดแ้ค่นี้ไง ใครท าความสงบของใจได ้ ความสงบอนันัน้เป็นความจรงิ ถ้าเป็น

ความจรงิ เป็นปัจจตัตงัของเรา 

ถ้ามนัสงบเข้ามา จิตสงบมนักม็ีความสุข มนักแ็ค่น้ี ถ้ามนัยกข้ึน

สู่วิปัสสนา ปัญญามนัเดินไป เรากร็ู้ของเรา จะเลก็น้อยมนักส็ าคญัใน

ความเป็นจริงของมนั ถ้าความจริงของมนั เรารู้ได้ขนาดไหน เรา

พยายามขวนขวายของเรา ส่ิงน้ีเป็นความจริง เราเอาความจริงไง 

ฉะนัน้ว่า “มนัจะลึกซึ้งเฉพาะในตวัของมนัจากภายใน” 

ฉะนัน้ สิง่นี้เราท าของเราไป ท าใหถู้กตอ้ง เหน็ไหม รูใ้หรู้แ้จง้ รูใ้หรู้จ้รงิ ถ้ารู้

แจง้ ใหรู้จ้รงิ ใหรู้ถ้งึ มนัจะเป็นความจรงิ ถ้าความจรงิมนักเ็ป็นประโยชน์กบัเราไง 

บอกว่า “กึง่พุทธกาลแลว้มรรคผลนิพพานมนัไม่ม ี กึง่พุทธกาลแล้วพระอรหนัต์

ไม่ม”ี นี่เขาว่ากนัไปไง 

ถ้าเราปฏบิตัแิลว้ไม่มกีาลไม่มเีวลา ถ้าเราท าความเป็นจรงิของเรา ไดค้วาม

จรงิขนาดไหน ไดข้นาดนัน้ 

นี่เขาบอกว่า “วนัน้ีไม่รบกวนหลวงพ่อครบั ไม่มคี าถามครบั” 

เพราะไม่รบกวน ไม่มคี าถาม แต่ค านิยามมา เรากต็อบตรงนัน้ไป อนัน้ีจบ 

ถาม : เรื่อง “สงสยัในการภาวนา” 
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กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมมขี้อสงสยัขอรบกวนถาม แลว้ตอ้งขออภยัดว้ย

ครบัทีร่บกวนถามมาบ่อยๆ แต่ถ้าไม่ถามหลวงพ่อ ผมกไ็ม่รูจ้ะไปพึง่ใครเหมอืนกนั

ครบั ผมมขีอ้สงสยัคอื 

๑. ในการพจิารณา ผมเกดิความเหน็ว่า กายไม่ใช่เรา ทุกขไ์ม่ใช่เรา แต่กาย

และทุกขเ์ป็นของเรา ดงันัน้ความเหน็ของผมถูกตอ้งหรอืเปล่าครบั กราบขอบพระคุณ 

ตอบ : ความเหน็ผดิ “ในการพจิารณาของผม กายไม่ใช่เรา ทุกขก์ไ็ม่ใช่เรา” อา้ว! 

กายไม่ใชเ่รา ทุกขก์ไ็ม่ใช่เรา แลว้ท าไมว่า “แต่กลบัเหน็กายและทุกขเ์ป็นของเรา” ถ้า

ไม่ใช่เราแลว้เป็นของเราไดอ้ย่างไรล่ะ 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าปฏบิตัไิปๆ เวลามนัปล่อยไปแล้วไปสู่ความไม่รู ้ ไม่รูค้อืจบั

สิง่ใดไม่ไดเ้ลย แลว้พอปล่อยไป “ผูรู้ ้สิง่ทีถู่กรูโ้ดนท าลายแลว้ มนักเ็ป็นปัญญา” 

อนันัน้ท าลายแล้วมนัเหลอือะไร เราถามว่ามนัเหลืออะไร 

คราวนี้บอกว่า “กายก็ไม่ใช่เรา ทุกขก์ไ็ม่ใช่เรา แต่กายและทุกขเ์ป็นของเรา” 

นี่ไง มนัสบัสนไง มนัสบัสนว่าถ้ามนัไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเราแล้วเหลอือะไร 

เหลอืว่า “กายและทุกขเ์ป็นของเรา” 

อา้ว! แลว้เหลืออะไรล่ะ 

เวลารูข้องเราไป ปัญญาของเรามนัเกิดขึ้นรอบหนึ่ง เวลาปัญญามนัผุดขึน้มา

หนหนึ่งหรอืพจิารณาขึ้นมาหนหน่ึง ก็เอาความรูน้ัน้มาถาม 

ใหป้ฏบิตัติ่อเน่ืองไปนะ ใหป้ฏบิตัไิป ใหก้ลบัไปพจิารณา ถ้าพจิารณาแลว้ ถ้า

มนัมคีวามสงสยัแลว้ใหว้างไว ้แลว้ใชปั้ญญาอบรมสมาธหิรอืพุทโธๆ ใหจ้ติมนัสงบ ใหจ้ติ

มนัมกี าลงั ถ้าจติมกี าลงัแล้ว พอไปพจิารณา ไปใชปั้ญญาแลว้มนัจะกา้วเดนิ 

ถ้าจติไม่มกี าลงั มนักถ็ูมนักไ็ถ มนัยือ้กนัอยู่อย่างนี้ คอืก าลงัไม่พอ พอก าลงัไม่

พอ พจิารณาไปแลว้ พอค าตอบของเราตอบว่า เวลามนัปล่อยแล้วมนัเหลอือะไร มนั

เขา้ใจอะไร มนัก็เลย “กายกบัทุกข์เป็นของเรา” 

อา้ว! พจิารณามาใหเ้อาทุกขเ์ป็นของเราอกีหรอื 



รู้ไม่แจง้ ๑๑ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

“เราพจิารณาทุกขจ์นกายกไ็ม่ใช่เรา ทุกขก์ไ็ม่ใช่เรา ทุกขก์ไ็ม่ใช่เราแลว้ แต่

กายและทุกขก์ลบัมาเป็นของเรา” 

อา้ว! ท าไปท ามามนักลบัถอยหลงันะ กลบัถอยหลงัเขา้คลอง 

เราพจิารณาไปใหจ้ติสงบก่อน พอจติสงบแลว้จบักายขึน้มาพจิารณา ถ้าจบักาย

ไม่ไดก้จ็บัทุกขก์ไ็ด ้ ทุกข์อะไร ทุกขก์เ็ป็นธรรม เป็นสจัธรรม ทุกข์กเ็ป็นสจัธรรม จบั

ทุกข ์จบัต่างๆ จบัแล้วพจิารณา พจิารณาแยกแยะไป ถ้าแยกแยะไดแ้สดงว่าก าลงัเราม ี

ถ้าแยกแยะไม่ไดแ้สดงว่าก าลงัไม่พอ ตอ้งวางไว้ วางแล้วกลบัมาท าความสงบ

ของใจ ต้องกลบัมาท าสมาธก่ิอน ท าสมาธก่ิอน แล้วพจิารณาไป มนัปล่อยของมนัไป มนั

พจิารณาของมนัไป ถ้าพจิารณาไปไดจ้รงิ 

นี่มนัพจิารณาไม่ไดจ้รงิ ไอน้ี่มนัเป็นความเขา้ใจ มนัเป็นความเขา้ใจ มนัเป็น

สญัญา มนัเป็นโลกยีปัญญา 

กายกไ็ม่ใช่เรา เรากไ็ม่ใช่เรา เรากค็ดิหาเหตุผลไดว่้ากายนี้ไม่ใชเ่รา เราหา

เหตผุล กายนี้ไม่ใชเ่ราหรอก เราหาเหตุผลส ิ เพราะอะไร เพราะมนัเสื่อมสภาพ เรากรู็ ้

นี้มนัเป็นการพจิารณา เป็นการเปรยีบเทยีบ มนัเป็นการเปรยีบเทยีบ มนัไม่เป็นความ

จรงิ 

ถ้าเป็นความจรงิ ขณะทีเ่ป็นความจรงินะ มนัไม่มชี่องว่าง ไม่มชี่องว่าง

หมายความว่า ถ้าเราท าความสงบของใจ ถ้าใจมนัสงบแลว้ พอใจสงบ ใจมนัไปจบั ไป

จบักาย จบัเวทนา จบัจติ จบัธรรม ใจมนัท า มนัไม่มชี่องว่าง 

แต่นี่มนัมชี่องว่าง ช่องว่างเพราะว่า ธรรมชาติ ธาตุรูน้ี้อนัหนึ่ง ธาตุรู ้

ความรูส้กึนี้อนัหนึ่ง แต่ความคดิเป็นอกีอนัหนึ่ง ความคดิไง ความคดิเป็นของคู่ไง ธาตุ

รู ้ จติ ปฏสินธจิติ ปฏสินธจิติเวยีนว่ายตายเกดิ แตป่ฏสินธจิติมนัมวีญิญาณในขนัธ์ ๕ 

วญิญาณในขนัธ์ ๕ ความรูส้กึนึกคดิ ทนีี้ความรูส้กึนึกคดิไปเปรยีบเทยีบ ขนัธ์ ๕ ไป

เปรยีบเทยีบ มนัมชี่องว่าง ขนัธ์ ๕ นี้ไปพจิารณาใช่ไหม แล้วตวัจติล่ะ นี่ช่องว่างตรงนี้ 

ช่องว่างตรงนี้ พอมชี่องว่างตรงนี้ปับ๊ พจิารณาไปแลว้เราเปรยีบเทยีบได ้ เราพจิารณา

ได ้
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แต่ขณะจติมนัสงบแลว้ ถ้าจติเป็นคนพจิารณา มนัไม่มชี่องว่าง ไม่มชี่องว่าง

เพราะตวัจติมนัพจิารณาเอง ตวัจติมนักระท าเอง ถ้าตวัจติมนักระท าเอง มนัไม่มี

ช่องว่าง มนัพจิารณาของมนั เวลาส ารอก มนัคาย มนัคายทีจ่ตินัน้ ถ้าคายทีจ่ตินัน้มนัก็

กายไม่ใช่เรา ทุกข์ไม่ใช่เรา ถ้าไม่ใช่เรากต็อ้งไม่ใช่ของเรา ถ้าไม่ใช่ของเรา มนัสลดัสิง่

ใดทิ้งไป แลว้สิง่ทีเ่หลอืมนัคอือะไร ถ้ามนัคอือะไร ตวันัน้น่ะ 

ไอน้ี่บอก คอืเราตอบปัญหาอะไรไปกแ็ลว้แต่ พอโยมฟังแลว้โยมกเ็อาปัญหา

เราเป็นตวัตัง้ แลว้โยมก็เอาจนิตนาการตใีหแ้ตก ตใีหโ้จทยแ์ตก เพราะเวลาบอกว่า ถ้าทิ้ง

สิง่ทีถู่กรู ้ทิ้งผูรู้้ 

ทิ้งสิง่ทีถู่กรู ้ทิ้งผูรู้ ้มนัทิ้งแลว้มนัก็ว่างเปล่า พอมนัว่างเปล่า โยมกจ็บัตอ้งสิง่

ใดไม่ได ้ พอโยมจบัตอ้งสิง่ใดไม่ได ้ เราถงึถามว่ามนัทิ้งสิง่ทีถู่กรู ้ แลว้ทิ้งผูรู้ ้ แลว้เรา

ถามว่าเหลอือะไร เราถามว่าเหลืออะไร 

พอถามว่าเหลอือะไร คราวนี้เลยตอบมาว่า “กายก็ไม่ใช่เรา ทุกขก์็ไม่ใช่เรา 

แต่กายและทุกขเ์ป็นของเรา” 

นี่เหลอืของเราตรงนี้ไง มนัชดัๆ มนัชดัๆ คอืว่า กเ็อาทีเ่ราตอบไปพจิารณา 

เอาทีเ่ราตอบไปพจิารณา มนัเป็นของคนอื่นนะ มนัเป็นของคนอื่น มนัไม่ใช่ของของ

เรา 

ถ้าเป็นของของเรา เราตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา ถ้าใจมนัสงบแลว้ ใจมนั

สงบ นีใ่จสงบ เรายงัว่า คนทีป่ฏบิตันิะ จติตอ้งเป็นสมาธ ิพอจติเป็นสมาธ ิเราร าพงึไป 

ตวัจตินี้มนัร าพงึไปแลว้มนัเหน็ มนัเหน็ มนัสะเทอืนหวัใจมาก มนัสะเทอืนหวัใจมาก 

มนัสะเทอืนหวัใจ มนัสะเทอืนกเิลส 

แต่ถ้ามนัไม่สะเทอืนหวัใจ มนัเป็นสญัญาทัง้นัน้ มนัเป็นจนิตนาการทัง้นัน้ ถ้ามนั

เป็นจนิตนาการ มนัเป็นจนิตนาการทัง้นัน้ มนัไม่เป็นความจรงิ 

ถ้าเป็นความจรงิมนัจะเป็นอย่างนี้ มนัจะล้มลุกคลุกคลานอยู่อย่างนี้ มนัไป

ตะครุบเงา มนัเป็นเงา มนัไม่ใช่ความจรงิ เพราะเป็นเงา เพราะค าถามเขามนัชดั ชดั

ทีว่่า “ทุกขก์ไ็ม่ใช่เรา กายกไ็ม่ใช่เรา แต่กายและทุกขเ์ป็นของเรา” ถ้ามนัพจิารณาไป
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มนัไม่เป็นแบบนี้ ถ้าคนพจิารณาจรงิ ถ้ามนัพจิารณากาย มนัปล่อยกาย กายเป็นกาย 

จติเป็นจติ แลว้มนัปล่อยไปแลว้ถ้ามนัเหลอื มนัไม่พูดอย่างนี้ เพราะอะไร เพราะคราว

นี้เอากายกบัเอาทุกข์ 

กายมนัคอืธาตุ ทุกขค์อืสิง่ทีท่นไม่ได ้ ทุกขน์ี้คอือารมณ์ ไปบอกทุกขน์ี้คอื

อารมณ์ อารมณ์เวลามนัทุกขน์ี่มนัทุกขม์ากเลย อารมณ์ทีไ่ปยดึอะไรมนัจะทุกขม์ากเลย 

แลว้นี่ไปเอากาย เอาทุกขม์าเป็นของเรา มนัฟ้องเลยว่าสิง่นี้มนัตะครุบเงา มนัเป็นเรื่อง

เงาๆ ทัง้นัน้เลย มนัไม่เป็นเรื่องสจัธรรมเลย ไม่มเีรื่องอะไรเป็นความจรงิเลย ถ้าไม่มเีรื่อง

อะไรเป็นความจรงิ มนัปฏบิตัไิปมนักจ็ะเป็นเรื่องโลกๆ 

เมื่อ ๒ วนันี้เทศน์เรื่อง “ปิดตาตหีมอ้” อนันี้กเ็หมอืนกนั ตอนนี้เราจะปิดตา ปิด

ตาแลว้ตาบอดคล าชา้ง แลว้เราจะมาคุยกนัไง คนถามกปิ็ดตาถามมา เพราะว่ากเิลสมนั

ปิดตา ไอค้นตอบมนักต็อบแตต่ามตวัอกัษรทีเ่ขยีนมา ทนีี้กเ็ลยกลายเป็นตาบอดคล า

ชา้งกนั ตาบอดคล าชา้งกนั คล าไปแลว้ ถ้าขาก ็อ๋อ! ชา้งมนักลมๆ อย่างนี้ ไปคล าถงึ

หาง อ๋อ! ชา้งมนัมขีนอย่างนี้ 

ปิดตาตหีมอ้ ตาบอดคล าชา้ง ตาบอดคล าชา้งมนัไม่เป็นความจรงิ ทนีี้พอปฏบิตัิ

ไปนึกว่ามนัจะเป็นความจรงินะ มนักลบัไม่เป็นความจรงิ ถ้ากลบัไม่เป็นความจรงิแล้ว 

ปล่อยแลว้ ถ้าปฏบิตัไิปมนักจ็ะฟัน่เฝือไปเรื่อย 

กลบัมาท าความสงบของใจใหไ้ด ้ถ้าเราปฏบิตัไิปนะ แลว้มปัีญหานะ เราพยายาม

กลบัมาท าความสงบของใจ ถ้าใจสงบแลว้ ศลี สมาธ ิ ปัญญา ถ้าเกดิปัญญามนัจะเกดิ

ภาวนามยปัญญา 

อนัน้ีเกดิปัญญา เกดิจนิตนาการ เกดิการคาดหมาย เพราะเวลาว่าทุกข ์สิง่ที่

รูทุ้กข ์ สิง่ต่างๆ มนัเป็นเรื่องตะครุบเงาทัง้นัน้ มนัไม่ใช่ มนัไม่ใช่ ถ้ามนัไม่ใช่แลว้ 

ทบทวนใหม่เลย สิง่ทีถ่ามมาๆ นี่จบ จบแลว้ 

เขาเขยีนว่า “ผมมขีอ้สงสยัจะกราบถามหลวงพ่อครบั ขออภยัทีร่บกวนถาม

มาบ่อยๆ 
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รบกวนถามมาบ่อยๆ สิง่นี้เรากเ็หน็ใจ เหน็ใจว่า เวลาผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัหิาครู

บาอาจารยน์ี่หาแสนยาก เพราะเวลาไปหาครูบาอาจารย ์ นี่ฆราวาสธรรม เขาสอน

ธรรมะกนั เขาสอนธรรมะกนักม็วุีฒภิาวะเหมอืนกนั เขากช็กัจูงกนัไป แลว้เป็นกระแส

สงัคม คนทีภ่าวนาอย่างนี้ได้เยอะ เพราะทุกคนแบกทุกข ์ในโลกนี้ทุกคนมแีต่ความทุกข์ 

ในโลกนี้ทุกคนอยากจะมคีวามสุข ทุกคนอยากจะประพฤตปิฏบิตัธิรรม ทุกคนอยากมี

คุณธรรม แล้วกป็ระพฤตปิฏบิตักินัดว้ยจนิตนาการ พอด้วยจนิตนาการ กระแสสงัคมไง 

ท ากนัอย่างนัน้น่ะ แลว้ก็เอาความรูส้กึอย่างนัน้รบัรองกนั รบัรองกนัเพราะอะไร เพราะ

มนัเสยีงส่วนใหญ่ไง ใครๆ กท็ าไดแ้ค่นัน้ ใครๆ กท็ าไดแ้ค่นัน้ กว่็าสิง่ทีท่ าแค่นัน้น่ะคอื

ความจรงิ 

แต่เวลาเราประพฤตปิฏบิตัติามความเป็นจรงิ ไอส้ิง่นัน้มนัเป็นหญ้าปากคอก 

มนัเป็นเริม่ตน้คนทีห่ดัประพฤตปิฏบิตัเิท่านัน้ 

คนเรามคีวามทุกข์ๆ เวลามาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

มนัไดธ้รรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ชโลมใจ มนักผ็่อนคลาย มนักผ็่อน

คลาย มนักม็ทีีพ่ ึง่ แค่นี้ 

ถ้าแค่นี้ เขาบอกว่า อย่างนี้ดูถูกธรรมะของพระพุทธเจา้ 

ไม่ใช่ ไม่ใช่ สิง่ทีเ่รามาศกึษากนั เรามวุีฒภิาวะแค่น้ี เราก็ไดใ้ชส้อย เหมอืนที่

หลวงตาท่านว่าไง ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เหมอืนหา้งสรรพสนิคา้ 

ในหา้งสรรพสนิคา้ ดูสนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ส ิมนัมเียอะแยะไปหมดเลย ไอเ้ราเขา้ไป 

ไปเดนิตากแอรก์นัแลว้กก็ลบั กม็นัทุกข์รอ้นมา กเ็ขา้ไปไดต้ากแอร ์ตากแอรแ์ลว้กก็ลบั 

ไม่มอีะไรเป็นสมบตัขิองเราเลย 

แต่เวลาครูบาอาจารยท์่านสอน เหน็ไหม ในหา้งสรรพสนิคา้มนัมเีพชรนิล

จนิดา มนัมสีนิคา้ทีม่คีุณภาพเยอะแยะไปหมดเลย ฉะนัน้ เวลามาฟังครูบาอาจารย์ ครู

บาอาจารยท์่านสอน ท่านสอนอย่างนี้ ธรรมะมนัหลากหลาย หลากหลายมาก 

แต่ถ้าเราอยู่ในสงัคม ตามกระแสสงัคมทีฆ่ราวาสทีเ่ขาสัง่สอนกนัๆ เขากส็ ัง่สอน

แค่น้ี พอเขา้ไปศกึษานะ ใครทุกขย์ากมานะ ปลอบประโลมกนั 
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อย่างนี้ไม่ตอ้งปฏบิตัธิรรมกไ็ด้ ดูส ิเวลาเขาเขา้ทรงทรงเจา้ เขาทรงเจา้กนัน่ะ 

“ลูกชา้งมคีวามทุกข์มาก” เวลาเขาไปทรงเจา้ มนับว้นน ้าหมากทเีดยีวเท่านัน้น่ะ โอ๋ย! 

หายทุกข ์กลบับา้นยิม้แย้มแจ่มใส ไดเ้ดีย๋วเดยีว เดีย๋วกท็ุกขต์่อ มนัไม่ไดแ้กอ้ะไรเลย 

มนัไม่ไดแ้ก้อะไรเลย 

นี่กเ็หมอืนกนั ฆราวาสธรรม ไปกไ็ปสรรเสรญิกนั ไปปลอบประโลมกนั ไป

พูดกนัใหต้วัเองแค่บรรเทาทุกข ์ กแ็ค่นัน้น่ะ แลว้ถ้าเอากระแสสงัคมอย่างนัน้เป็นหลกั

มนักเ็ป็นหลกัใช่ไหม 

ทีเ่ราพูดๆ เพราะเราเหน็กระแสสงัคมเป็นแบบนัน้ ฉะนัน้ เวลาใครปฏบิตั ิ

เวลาปฏบิตัแิลว้มเีหตุมผีลเขยีนมาถาม เราเหน็ใจ เพราะเราบวชใหม่ๆ เรากเ็ป็นแบบ

นี้ หาครูหาอาจารยน์ี่แสนยาก แล้วทีค่รูบาอาจารย์ทีเ่ราไปหา พูดภาษาตรงๆ เราเลย

ล่ะ ตวัเองไม่รูก้ไ็ม่ยอมรบัว่าไม่รู ้อวดสอน แล้วเราบวชใหม่ๆ มนัผา้ขาวไง กค็ดิว่าพระ

ไม่โกหก พระคงจะพูดจรงิ เขาสอนอะไรกเ็ชื่อ 

โกหกทัง้นัน้ โกหกทัง้นัน้ โกหกเพราะอะไร โกหกเพราะเวลามาภาวนา

เปรยีบเทยีบแลว้ พอภาวนาเป็น มนัไม่เป็นอย่างทีเ่ขาพูดเลย แลว้ทีเ่ขาพูด เขาพูดมา 

เขาสอนเรามาอย่างนัน้ทัง้นัน้เลย แล้วกเ็ชื่อเขานะ เมื่อก่อนภาวนายงัไม่เป็นกต็อ้งเชื่อ

ไปก่อนเพราะเราไม่มอีะไรเปรยีบเทยีบ 

แต่พอมาปฏบิตัเิขา้ พอมนัชกัเป็นนะ เออ! ความจรงิมนัเป็นแบบนี้ สิง่ทีเ่ราไดร้บั

การชีน้ ามาแต่ตน้มนัไม่มอีะไรจรงิเลย แลว้ไม่มอีะไรจรงิ คนทีช่ีน้ าเรากเ็ป็นพระทัง้นัน้

น่ะทีช่ีน้ ามา เพราะเราบวชพระ บวชเป็นพระแลว้ แลว้เทีย่วธุดงคไ์ปกไ็ปเจอพระ ก็

ธรรมดานะ ประสาเรา วยัรุ่นเจอวยัรุ่นใช่ไหม เราเจอพระทีว่่าสื่อสารไดใ้ช่ไหม ไม่กลา้

เขา้หาครูบาอาจารยผ์ูใ้หญ่ เพราะท่านเป็นผูใ้หญ่ กลวัเขา้ไปแลว้มนัจะโดน มนักก็ลวั 

ว่าอย่างนัน้เถอะ 

ถ้าคุยกนัไดก้ค็ุยกนั แต่พอเราปฏบิตัไิปๆ มนัไม่จรงิเลย นี่ขนาดพระนะ แลว้

ฆราวาสสอนธรรมมนัจะขนาดไหน แลว้ฆราวาสสอนธรรมมนัเป็นกระแสสงัคม มนั
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เป็นแบบนัน้ พอเป็นแบบนัน้ ทีว่่า “ขออภยัทีม่ารบกวนหลวงพ่อ ถ้าไม่ถามหลวงพ่อก็

ไม่รูจ้ะไปถามใคร” 

ไอข้อ้นี้ เรากม็คีวามเหน็อย่างนี้เหมอืนกนั คนทีป่ฏิบตัมิาเหมอืนขอ้แรก เขา

ถามมาๆ เรากต็อบ เพราะอะไร เพราะเราถอืว่าเราตอบเพื่อสจัจะ เพื่อหลกัความจรงิ 

เอาความจรงิว่ากนั 

ฉะนัน้ เขาบอกรูไ้ดเ้ลก็ๆ น้อยๆ 

เลก็น้อยกวุ็ฒภิาวะเรามเีท่าน้ี ถ้ามเีท่านี้ เราต้องขยนัหมัน่เพยีร เราต้อง

พยายามมคีวามวริยิะ มคีวามอุตสาหะ พยายามท าของเรา ถ้าเรารูจ้รงิของเราขึน้มา 

มนัเป็นความจรงิ 

แต่ถ้าเรารูจ้ า เราศกึษาคน้ควา้ ทีเ่ราศกึษากนัมนัเป็นวชิาการ มนัเป็นสุตมย

ปัญญา ปัญญาการศกึษาเล่าเรยีน มนัไม่ใช่ปัญญาเกดิจากการปฏบิตัิ ปัญญาเกดิจาก

สจัธรรม ถ้าเกดิจากสจัธรรม มนักต็อ้งมคีนทีผ่่านประสบการณ์มาแลว้ท่านจะบอกเรา

ได ้เราถงึพอใจทีจ่ะตอบ 

ทนีี้พอใจทีจ่ะตอบแลว้ พอตอบไปแลว้ เพราะค าถามค านี้มนัต่อเนื่องกนัมา ๓ 

หน หนแรกคอืว่า ปฏบิตัไิปแลว้ ปฏบิตั ิ พจิารณาไปแลว้ไปจบลงทีค่วามไม่รู ้ นัน่คอื

อวชิชา 

เราบอกไม่รูค้อือวชิชา 

กบ็อกว่า “ปฏบิตัไิปแลว้ สิง่ทีถู่กรู ้ทิ้งทัง้สิง่ทีถู่กรู ้ท าลายทัง้ผูรู้แ้ลว้” 

แลว้มนัเหลอือะไร เหน็ไหม เราถามว่ามนัเหลอือะไร ทีบ่อกว่า ถ้าพจิารณาไป

แลว้มนัเป็นสิง่ทีค่วามไม่รูน้ัน่คอือวชิชา 

เขาบอกว่า “ทิ้งผูรู้ ้สิง่ทีถู่กรู”้ 

อา้ว! เราบอกสิง่ทีถู่กรูแ้ลว้มนัเหลอือะไร ถ้าไม่รู้กเ็ป็นอวชิชา ถ้ารูก้ไ็ม่มเีหตุ

มผีล 
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วนัน้ีมาเลย “กายก็ไม่ใช่เรา ทุกข์กไ็ม่ใช่เรา แลว้กายกบัทุกขก์ลบัมาเป็นเรา” 

คอือยากจะมเีหตุผลน่ะ 

ทแีรกไปทีผู่รู้ก้ไ็ม่มเีหตุผล ไปทีไ่ม่รูใ้ช่ไหม กไ็ม่มเีหตุผล ถงึทิ้งผูรู้แ้ลว้กไ็ม่มี

เหตุผล คราวนี้จะมเีหตุผล มนักก็ลบัไม่มเีหตุผล เหน็ไหม ถ้าเราไม่มปีระสบการณ ์ไม่

มคีวามเป็นจรงิ เวลามนัพูดไปแลว้มนัไม่มเีหตผุล 

ธมมฺสากจฺฉา เอตมมฺงฺคลมตฺุตม  ถ้าผูท้ีป่ฏบิตัรูิจ้รงิเวลาพูดไปมนัจะ

เป็นความจรงิ มนัเห็นจรงิมนักพ็ูดไดต้ามความเป็นจรงิ 

แต่เราไม่เหน็จรงิ เราเหน็โดยจนิตนาการ เราเหน็โดยการคาดหมาย เราเหน็โดย

การทีว่่าถามหลวงพ่อมา หลวงพ่อตอบมากเ็อาค าพดูหลวงพ่อเป็นตวัตัง้ แล้วเรากใ็ช้

ปัญญาเราแยกแยะ ปัญญาเราพจิารณา แล้วผลออกมากเ็ป็นแบบทีค่ าถามมานี่ไง “กาย

และทุกขก์ลบัมาเป็นเรา กลบัมาเป็นเรา” 

เป็นเราไม่ได ้ เป็นเราไม่ได ้ เวลาค าว่า “เป็นเรา” สิง่ทีเ่ป็นเราคอืสมมุต ิถ้ายงั

มสีมมุตบิญัญตัิอยู่ มสีมมุตบิญัญตัอิยู่ มนัตกอยู่ใต้กฎของอนิจจงัทัง้หมด สิง่ทีเ่ป็น

อนิจจงัคอืความไม่จรงิ 

สรรพสิง่ในโลกนี้ตกอยู่ใต้กฎของอนิจจงั ในโลกนี้ทุกอย่างไม่มสีิง่ใดคงที่เลย 

แลว้ถ้ามนัเป็นกาย กายเป็นเรา ทุกขเ์ป็นเรา มนัก็กลบัไปสู่สิง่ทีเ่ป็นอนิจจงั สิง่ทีเ่ป็น

อนิจจงั เหน็ไหม มนัรูไ้ม่แจง้ 

การรู้ไม่แจง้ วางไว้ ต้องวางนะ วางแลว้กลบัมาท าความสงบของใจ วางแลว้

กลบัมาท าสมาธ ิถ้าท าสมาธ ิท าสมาธใิหแ้ขง็แรง ให้มกี าลงั แลว้กลบัไปพจิารณาใหม ่

จะพจิารณาอย่างไรกไ็ด ้ สตปัิฏฐาน ๔ กาย เวทนา จติ ธรรม พจิารณาอย่างไรกไ็ด ้

แลว้ขยนัหมัน่เพยีรท าของเราไป แลว้ถ้ามนัรูแ้จง้ขึน้มา มนัรูแ้จง้มนัจะรูข้ึน้มาจาก

ภายใน มนัรูแ้จง้นะ 

เวลาพจิารณาไป ถ้าเป็นตทงัคปหานมนักป็ล่อย ปล่อยนะ ปล่อยด้วยปัญญา

จะมคีวามสุข ถ้าพูดถงึเวลาผูถ้าม เวลาปฏบิตัมิามนักต็อ้งมรีสของธรรม รสของ

ความสุข รสของความพอใจ แต่รสของธรรมคอืผลตอบแทนจากความวริยิะ ความ
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อุตสาหะ ความเพยีร อนันัน้เวลาปล่อยวางมนัว่าง มคีวามสุขมาก แต่ความสุขอย่างนี้

ความสุขทีม่นัยงัเจอืสมุทยั ยงัเจอืด้วยตวัตนของเรามา มนักพ็ฒันามาเรื่อยๆ 

ถ้าถงึทีสุ่ดแลว้ อย่างทีเ่ราพูด กายเป็นกาย จติเป็นจติ ทุกขเ์ป็นทุกข ์ มนั

ปล่อยหมดแลว้ แลว้มนัเหลอือะไร ถ้ามนัเหลอือย่างนัน้น่ะ รูจ้รงิ มนัเหลอือกุปปธรรม 

ถ้าเหลอือกุปปธรรม เดีย๋วคราวหน้าค าถามจะมาเลยนะ “อกุปปธรรมมนัจะ

เป็นอย่างนี้หลวงพ่อ” เดีย๋วจะเขยีนอกุปปธรรมมาอกี เพราะเราตอบ ตอบแลว้เขาก็

เอาค าทีเ่ราตอบกลบัมาถามอกี 

ถ้ามนัเหลอื มนัเหลือสจัธรรม สจัธรรม นี่เขาใหช้ื่อไง เขาใหช้ื่อ อย่างเช่น

หลวงตาท่านพูด ค าว่า “นิพพานๆ” กค็อืชื่อ “พระอรหนัต์ๆ” กค็อืชื่อ ชื่อว่าเป็นพระ

อรหนัต์กย็งัเป็นสมมุตอิยู่ ชื่อ เป็นชื่อ เป็นปูนหมายป้ายทางทีจ่ะสื่อกนัได ้แต่ถ้ามนัถงึ

ทีสุ่ดแลว้มนัพน้ มนัวมิุตต ิมนัพน้จากสมมุตบิญัญตัไิป แต่พระพุทธเจา้กส็มมุตขิึน้มา 

สมมุตขิึน้มาว่านิพพาน เรากเ็อานิพพานมาตัง้แลว้กจ็นิตนาการ นิพพานของใครล่ะ 

อนัน้ีกต็คีวามกนัไป 

แต่ถ้าเป็นความจริงแล้ว นิพพานมนัเป็นช่ือท่ีว่าเราไปถึง

เป้าหมายนัน้ แต่ส่ิงท่ีเหลือกอ็กปุปธรรมไง อกปุปธรรม อฐานะท่ีไม่

เป็นอนิจจงัไง ท่ีไมแ่ปรสภาพไง ไม่เปลี่ยนแปลงไง ไม่อยู่ในกฎของไตร

ลกัษณ์ไง ไม่อยู่ในกฎของธรรมชาติไง มนัพ้นออกไปจากธรรมชาติ มนั

พ้นอย่างไร น่ีไง อกปุปธรรม 

แลว้อกุปปธรรมเป็นอย่างไร 

อกุปปธรรมมนัอยู่ในธมัมจกัฯ บอกไวเ้ลย เดีย๋วจะเขยีนมาอกี ในธมัมจกัฯ 

กุปปธรรม อกุปปธรรมอยู่ในธมัมจกัฯ พระพุทธเจา้เทศน์ธมัมจกัฯ เหน็ไหม ถ้ากุปป

ธรรม สิง่ทีว่่า สพฺเพ ธมมฺา อนตฺตา นี่กุปปธรรม 

เวลาพระอญัญาโกณฑญัญะมดีวงตาเหน็ธรรม ทา่นบอกนัน่น่ะอกุปปธรรม 

อฐานะทีไ่ม่มกีารเปลี่ยนแปลง มนัอยู่ตัง้แต่ปฐมเทศนาเลยนะ กุปปธรรม อกุปปธรรม 
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สิง่ทีป่ฏบิตัผิดิปฏบิตัถิูกมนัอยู่ในธมัมจกัฯ เลย แลว้ถ้าปฏบิตัถิูก ถ้าถงึทีสุ่ดแลว้มนัจะ

เป็นอกุปปธรรม นี่พระพุทธเจา้แยกไวเ้ลย แลว้เป็นจรงิเลย แล้วนี่พูดถงึปฐมเทศนา

เลยนะ นี่เริม่ตน้พระพุทธเจา้วางศาสนาเลย 

แลว้พอผูท้ีป่ฏบิตัมิาก ตรงนี้ท่านจะว่าอนัน้ีเป็นกุปปธรรม อนัน้ีเป็นอกุปป

ธรรม มนัจะมไีปอีกในสุตตนัตปิฎก มนัจะมไีปอกีเรื่อยๆ จนไปถงึทีว่่า จติเดมิแทน้ี้

ผ่องใส จติเดมิแทห้มองไปดว้ยอุปกเิลส จติเดมิแทผ้่องใส จติเดมิแทเ้ป็นผูข้า้มพน้

กเิลส นี่กไ็ม่เขา้ใจ ไอค้นทีไ่ปจบัประเดน็มากม็าโตเ้ถียงกนั 

แต่ผูท้ีป่ฏบิตันิะ แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้นัง่อยู่ต่อหน้ากไ็ม่

ถาม มนัจะเขา้ใจหมด มนัเข้าใจสิง่นี้หมด 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ขา้ใจแลว้ ทีถ่ามปัญหามา เรากต็อบ ตอบเพราะเหตุนี้แหละ 

ตอบเพราะว่าคนทีจ่ะตอบมนัหายาก 

หลวงตาท่านจะออกประพฤตปิฏบิตัคิรัง้แรก ท่านจบมหา ท่านตัง้สจัจะไว้

ตัง้แต่ทแีรกว่า ถ้าจบมหาแล้วจะออกปฏบิตั ิ ขณะที่การศึกษากศ็ึกษาหมด เข้าใจหมด 

เริม่ตน้อ่านประวตัพิระพุทธเจ้า อ่านพุทธประวตัิ อ่านแลว้ก็อยากไปสวรรค ์ พอมา

ศกึษาแลว้ สวรรคย์งัเวยีนว่ายตายเกิด 

เหน็ไหม เริม่ตน้ปฏบิตั ิ อ่านมากอ็ยากไปสวรรค ์ เพราะเราศึกษาธรรมะแลว้ 

โอโ้ฮ! เทวดา อนิทร ์ พรหมเขามคีวามสุขของเขา เรากอ็ยากไปสวรรค ์ แตพ่อศกึษา

ลกึซึ้งเขา้ไป สวรรคก์ต็อ้งเวยีนว่ายตายเกดิ กอ็ยากจะไปนิพพาน พออยากจะไป

นิพพาน กอ็ยากจะไป แล้วมัน่ใจว่าม ี แต่เวลาจะออกปฏบิตัมินักลบัสงสยั กลบัลงัเล 

ถงึไดป้ฏญิาณตนไง “ถ้ามผีูห้นึ่งผูใ้ดชีท้างให ้เราจะฝากชวีติไวก้บัผูน้ัน้” 

กร็ะลกึถงึหลวงปู่ มัน่ พอไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านถงึไดถ้ามไง “มหา 

มหาจะไปนิพพานใช่ไหม” ท่านอธบิายเลย “นิพพานมนัไม่ไดอ้ยู่ทีไ่หน ไม่ไดอ้ยู่ทีว่ตัถุ

ธาตุต่างๆ นิพพานมนัอยู่ในใจ” 
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ทัง้ๆ ทีศ่กึษามานะ ศกึษานี่มนัศกึษาทางวชิาการมา แต่เราคดิไม่ถงึ เราคดิ

ไม่ถงึ เราคดิเป็นทางวชิาการ เรากค็ดิอย่างทางวทิยาศาสตร ์โอโ้ฮ! มนัจะตอ้งมหศัจรรย์

ไปหมดเลย แต่หลวงปู่ มัน่หกักลบัเลย หกักลบัมาอยู่ทีใ่จ 

หกักลบัมาอยู่ที่ใจ แล้วใจอยู่ทีไ่หนล่ะ จะหาใจอย่างไรล่ะ กเ็ริม่ต้นหดัพุทโธ จติ

ทรงจติเสื่อม มนัร้อยแปด 

นี่พูดถงึถ้าขนาดว่าศึกษามาขนาดไหนแล้วมนัยงัคดิไม่ถงึ ฉะนัน้ เวลาถ้า

ปฏบิตั ิเวลาการศึกษา เหน็ไหม แลว้คดิดูส ิขนาดในวงปฏบิตัเิรามนัยงัคาดไม่ได ้นึกไม่

ถงึ แล้วขนาดพระทีศ่ึกษามาทางวชิาการเขาศึกษามาไวเ้ผยแผ่ธรรม แต่เขาไม่ปฏบิตั ิ

เพราะเขาเผยแผ่คอือยากจะสอนคนอื่น แต่เขาไม่สอนตน 

เวลาศกึษาธรรมะ อยากจะเผยแผ่ธรรม ธรรมทูต ไปสอนคนอื่นทัง้นัน้น่ะ ท าไม

ไม่สอนตน แต่เวลาหลวงตาท่านจบมหาแลว้ท่านไปหาหลวงปู่ มัน่ ท่านเขา้ป่า ท่าน

สอนตน ท่านเอาตนใหไ้ด้ พอท่านเอาตนใหไ้ดปั้บ๊ ตอนน้ีท่านสรา้งประโยชน์มหาศาล

เลย 

แต่นี่เราศกึษามาทางปรยิตั ิ ศกึษามาแล้วเราจะเผยแผ่ๆ จะสอนคนอื่นหมด

เลย จะสอนคนอื่น จะเผยแผ่ธรรม จะเอาธรรมะไปเผยแผ่หมดเลย แต่ตวัเองไม่รูอ้ะไร

เลย ไม่รูอ้ะไรเลย รู้ว่าธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เพราะไม่รูจ้กัสมาธ ิ

ไม่รูจ้กัใจของตวั ไม่รูจ้กักุปปธรรม อกุปปธรรม ไม่รู้จกัอะไรทัง้สิน้ รูจ้กัแต่ชื่อ รูจ้กัแต่

ต ารา เพราะกุปปธรรม อกุปปธรรม พระทุกคนตอ้งไดส้วด สวดธมัมจกัฯ มนักบ็่นทุก

วนัน่ะ เพราะมนัอยู่ในธมัมจกัฯ ถ้าสวดธมัมจกัฯ กุปปธรรม อกุปปธรรม กส็วดอยู่ทุก

วนั ท่องอยู่ทุกวนั แลว้รูอ้ะไร ท่องอยู่ทุกวนัเลย แลว้รูอ้ะไร แลว้นี่ศกึษาทุกวนั แลว้รู้

อะไร 

นี่กเ็หมอืนกนั ปฏบิตัไิปๆ เราจะบอกว่า รูไ้ม่ถงึ รูไ้ม่แจง้ ถ้ารู้ไม่ถงึ รูไ้ม่แจง้ กรู็้

ตามทางวชิาการ รูไ้ม่ถงึ รู้ไม่แจง้ มนักรู็ต้ามกระแสสงัคม แลว้วุฒภิาวะมนัอ่อนแอ

มาก อ่อนแอมาก แค่ว่างๆ ว่างๆ 
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ว่างๆ เราท าเผลอๆ มนักว่็าง อา้ว! คนนัง่สบายใจๆ กว่็าง แค่นี้แหละ กเ็อา

แค่นี้ อนัน้ีมนัอารมณ์ของปุถุชนทัง้นัน้ มนัไม่เกีย่วเลย ยงัท าสมาธไิม่เป็น ยงัไม่มี

พืน้ฐานอะไรเลย แลว้พอพูดอย่างนี้ปับ๊ “โอโ้ฮ! อตัตกลิมถานุโยค คุยกบัพระป่านี่

ล าบาก อะไรๆ กต็อ้งธุดงค ์อะไรกต็้องเข้าป่า โอ๋ย! วุ่นวายมากเลย เราไปทศันศึกษา

รอบโลกกนัดกีว่า จะเผยแผ่ธรรมกนั” มนักเ็รื่องกระแสสงัคม มนัไม่เอาจรงิเอาจงักนั 

ถ้าเอาจรงิเอาจงักนัมนัก็มปัีญหาขึน้มา 

นี่พูดถงึว่า เพราะว่าค าถาม ๒ ค าถามทีแ่ลว้ยงัดกีว่านี้ เพราะค าถามน้ีมนั

อ่านแลว้มนัรบัไม่ได ้“กายไม่ใช่เรา ทุกข์ไม่ใช่เรา แต่กายและทุกขเ์ป็นของเรา” 

มนังูกนิหาง มนักลบัหวักลบัหาง “กายนี้ไม่ใช่เรา ทุกขน์ี้ไม่ใช่เราแล้ว แต่

ทุกขก์ลบัเป็นของเรา” 

อา้ว! เราทุกขเ์รายาก เรารกัษาตวัเราหายแล้ว เรากลบัไปเป็นทุกข์ เรากลบัไป

เจบ็ป่วยอกีไดอ้ย่างไร อา้ว! เราเจบ็ไขไ้ดป่้วยใช่ไหม เรารกัษาเราหายแล้ว แต่เรา

กลบัไปป่วยอกีอย่างเก่า 

“กก็ายกไ็ม่ใช่เรา ทุกขก์ไ็ม่ใช่เรา แต่กายกบัทุกขก์ลบัมาเป็นของเรา” 

อา้ว! รกัษาตวัเองหายหมดแลว้ แล้วกลบัไปป่วยอย่างเดมิ แล้วมนัหายได้

อย่างไรล่ะ คนหายแลว้มนักต็อ้งไม่ป่วยส ิ ไอน้ี่รกัษาหายหมดแลว้ “กายกไ็ม่ใช่เรา 

ทุกขก์ไ็ม่ใช่เรา แต่กายกบัทุกข์กลบัเป็นของเรา” แย่มาก แย่มากๆ เลย 

ฉะนัน้ ตัง้สตินะ อย่าเพิง่เขยีนมาถาม ตัง้สต ิอย่าเพิง่เขยีนมาถาม แล้วท าความ

สงบของใจให้ดขีึ้น แล้วพจิารณาใหม่ พจิารณาชา้ๆ ทบทวนชา้ๆ ไม่ตอ้งรบีร้อน อย่ารบี

รอ้น อย่าด่วน อย่ารบีร้อน อย่าด่วนได้ เขาเรยีกว่ามกัง่าย คนมกัง่ายจะทุกขจ์ะยาก 

คนทีม่คีวามเพยีร มคีวามวริยิะ มคีวามอุตสาหะ ผูน้ี้จะท าสิง่ใดจะประสบ

ความส าเรจ็ เพราะเขามคีวามเพยีร ความวริยิะ ความอุตสาหะ 

คนเรามกัง่าย จบัจด อยากด่วนได้ ขายก่อนซื้อ ยงัไม่มสีิง่ใดเลย จะขายก่อน

แลว้ 
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ซื้อก่อน ซื้อมาแลว้มาท าธุรกจิ ซื้อมาแลว้มาจดัการใหด้แีลว้ค่อยขาย เราซื้อ

สนิคา้มา เรามสีิง่ใดแลว้ค่อยขาย ปฏบิตัมิาใหม้นัชดัเจนขึน้มาแลว้มนัถงึไดม้ผีล 

ไอน้ี่จะขายก่อนซื้อ มกัง่าย แลว้จะไม่ไดส้ิง่ใดเป็นสจัจะ 

ใหม้คีวามขยนัหมัน่เพยีร อย่าด่วนได ้ อย่ามกัง่าย ตัง้ใจ แลว้ค่อยๆ ท าไป 

เราท าอย่างนี้เรามปีระโยชน์แลว้ เราตัง้ใจแลว้ เราปฏบิตัธิรรม เราเหน็คุณค่าของชวีติ

แลว้ ชวีติของเรามคี่าแลว้ เราถงึไดม้าประพฤตปิฏบิตัิ แลว้เราท าแลว้เราอย่ามกัง่าย 

อย่าด่วนได ้ อย่าท าเอาแต่ใจตวั ปฏบิตัธิรรมใหม้นัสมควรแก่ธรรม อย่าเชื่อ อย่าเชื่อ

เรา อย่าเชื่อต่างๆ ใหป้ฏบิตัติามความเป็นจรงิเพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัิ เอวงั 


