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ติดไหม ไมติด เพง ไมติดเนอะ มันตางกันอยางไรระหวาง อยางที่คุณพัฒนบอกเนี่ย เวลาเขาไปใน
เมืองเรื่องราวมันเคลื่อนไหวรุนแรงเชี่ยวกราก ชีวิตมันถูกโอบลอม ดวยกระแสของความเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วโดยไมคาดคิดรอบๆตัวเราทั้งหมดเนี่ยมีแตกระแสของความเปลี่ยนแปลงโอบกอดตลอดเวลา

ทีนี้เรากลัววา เราจะไหลตามกระแสของความเปลี่ยนแปลงที่เขามากระแทก อยางหูกระทบเสียง
อยางเนี้ยะไมรู อยูๆ ตอนเชามามีคนมาบอกวาคุณพัฒน รูรึเปลาวาเคานินทานะคุณพัฒน มีคนเคยนินทา
ไหม?มีเหรอ?หนาตาอยางนี้ยังมีคนนินทาอีกเหรออยางนี้ยังมีคนนินทาเลยมีไหมเต?มีเหรอหนาตาดีๆ
อยางนี้ เคานินทาเรื่องอะไรเหรอ? ไมนาจะทำเรื่องรายๆเลยหรือไมไดทำแตเคานินทาเองหลวงพอกำลัง
เปรียบเทียบวาบางทีไมคาดคิดหรอก ไปเจอเรื่องราวเหลานี้ตลอดเวลา เดี๋ยวมีขาวสารเขามา ถาขาวสาร
ภายนอกไมคอยเทาไรแลว ขาวสารเกี่ยวกับตัวเรานี่แหละ มีคนนินทาเรารูไหม? มีคนวาเรารูไหม? มีคน
อยางโนนอยางนี้รูไหม?มันหามไมไดเพราะฉะนั้นคนที่กลัวจะพยายามProtectตัวเองไวโดยหาหลักปก
เอาไวซะ จะไดไมไหลตามกระแสบางคนก็เลยเนี่ยที่วาพยายามรูสึกตัว จะไดไมไหลตามเสียงไง เคาะๆไว
พอคนเคาพูดก็ไมไปๆ พยายามอยูแถวนี้ไวๆ พยายามตบๆ ไว ตบๆ ไว พั้วตบเลย เคยเปนไหม?ที่แรกก็
จะเปนอยางนี้นะมันจะหาที่อยูไวใหรูสึกตัวๆพอหลุดปบจะหลุดพรวดออกไปเลยนะบางทีเคยเห็นไหม?

เคยดูจิตทันไหมวาบางทีรูสึกตัวๆเคาก็แย็บมาเรื่อยเราก็ไมออกๆเปนกันบอยเลยนะเปนหลายคน

เลา(เรื่อง)g))ผูหญิงกับผูชายขับรถไปผูชายถูกเคาปาดหนาแลวก็นั่งดาไปเรื่อยผูหญิงก็รำคาญจะไป
ดาเคาทำไม?ไมรูจักปลอยวางผูชายก็บนพอมันปาดมาอีกพี่ยิงมันเลยผูชายงงอันนี้ผูชายมาเลาเองนะ
ผมนั่งไปกับแฟนพี่อยาไปโกรธเคา พี่ปลอยไปเหอะ เดี๋ยวมันก็ไป พี่อยาไปโกรธ อยาไปดา บอยๆ เขามัน
หลุดไง พวกนี้ก็เหมือนกันรูสึกไวๆ พั้วเลยบางที เคาก็กลัววาหลุดไปแลว จะเจ็บตัวก็หาหลัก หาหลักที่อยู

พวกที่เพงที่หลักนั่นแหละไมวาจะเปน เพงอยูที่ลมหายใจหรือขยับตัวหรือทองพุทโธ หรืออะไร เพื่อกลัว
จะไหลไปตามกระแสใชไหมโยม?อยากรูไหมวาเวลาที่มันหลงคิดนะจะใหมันหยุดไดอยางไร?

สมมติวาโยมกำลังคิดวาเคาอยางนั้น เคาอยางนี้ โยมทองพุทโธๆ  มันจะคิดวาเคาอยางโนนอยาง
นี้ไดหรือไม? ไมได อันนี้แหละเคาเรียกวาเพง เรียกวา “ศิลาทับหญา” เพราะวาขณะที่เราทองพุทโธๆ  
จะคิดไมไดวาเคาผิดเราถูกมันจะคิดไมไดตอ แตพอหยุด ก็ดูไปดวยไดนะ วาเมื่อกอนมันไมมี แลวก็มี
ขึ้นมา มีแลวก็ไมมี มันก็เปลี่ยนไปตามเหตุ  พอเราเปลี่ยนเหตุเปนพุทโธ เหตุเกาก็ดับ ผลเกาก็ดับ ผล
ที่จะโกรธก็ไมมี   เพราะเราเปลี่ยนเหตุใหมเปนเปนพุทโธ ผลก็เปนความสงบพอเราหยุดพุทโธ เหตุเกา
ขึ้นมาใหม ก็กลายเปนผลของอารมณความโกรธขึ้นมาอีก มีและก็ไมมีอยางนี้ไปเรื่อยๆ ถาดูไมเปนจะ in

อยางเดียวและจะอาศัยเปนที่กำหนด ที่อยู ที่เพงที่กำหนดที่แช คำเดียวกันทั้งหมดเลย เรียนไมยากนะ
อันนี้เรียกวา“สมถะ”คือมันอาศัยหลักที่อันนี้

เพราะกลัววาจะไหลไง แตมันก็เลยหาหลักเกาะ แตมันก็เกาะอยูดีนึกออกไหม? เหมือนที่ไปเปน
พรหมอยางที่เคาวาอาจารยเราฉิบหายซะแลว ไปเกาะนี่อยูไมไปไหนเลยคือไมไดเรียนรูไงสวนวิปสสนา
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ตางกันอยางไร? มันมีกระแสที่เชี่ยวกรากเหมือนกัน มีลำธารที่เชี่ยวกรากเหมือนกัน ตัวนี้ไมไดไปแชอยูที่
หลัก ไมไดไปมัดอยูกับหลัก ตัวนี้อาศัยมีที่อยูสบายกวา นี่คือวิหารธรรมไมไหลไปในลำธาร เปนที่ตั้งแหงรู

และดูสิ่งนี้เห็นไหม? เมื่อกี้บอกไปทีแลว ไอนี่เขาไปอยูขางใน ไอนี่ดูอยูขางนอกแตเห็นสิ่งนี้ มีความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งขางในและขางนอก เห็นไหม???ถึงวาตามดูกายทั้งภายในภายนอกตามดูเวทนาทั้ง
ภายในภายนอก ตามดูจิตทั้งภายในภายนอกวามันเหมือนกัน อยางเราเวลาตามดูธาตุใชไหม? อยางกุงมัน
กินแพลงตอนเขาไปมันแคเปลี่ยนธาตุไปสูอีกรางหนึ่ง ไมมีกุงไมมีแพลงตอน ปลากินกุงตอก็เปลี่ยนธาตุไป
เปนอีกธาตุหนึ่งเปลี่ยนเปนโปรตีนไปเรื่อยๆมากขึ้นๆไอความกระหายของสัตวที่ตัวใหญขึ้นก็มีความตอง
เพิ่มเติมขึ้นเทานั้นเอง นี่เคาเรียกวาตามดูกายภายนอกมันไมเห็นมีใครเลย ลิงชิมแปนซีมันทะเลาะกันแยง
กันเปนจาฝูงมนุษยทะเลาะกันแยงกันเปนหัวหนาก็ไมเห็นตางกันเลยตามดูจิตทั้งภายในภายนอกอยางนี้
แตเราไปหลงวานี่วิเศษกวาสัตวเทานั้นเอง

สภาวธรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น เราจะเห็นวาขางนอกขางในเหมือนกันหมด ครูบาอาจารยจึงสอน

ใหดูเหมือนดูคนอื่นไง ปอเขาใจไหม? เพราะดูคนอื่นจะงาย อยางดูคนอื่นปวย เปนไงสบายไหม?

สบายใจใชไหม?? คือไมคอยหนักใจไง ถาเราปวยจะเปนอยางไร เปนทุกขมาก หลวงพอนี่ปวยบอย

สุขภาพไมเอื้ออำนวย วันกอนหลวงพอปราโมทยบอกมา บอกวาอาจารยวันชัยที่ตายไป เคาปวยแลวเคาก็
ตายจริงๆ แลวอาจารยวันชัยพื้นฐานนอยกวาหลวงพออำนาจเยอะเลย เคายังเอาตัวรอดไปไดเลย แตเคา
ปวยมากกวานะ หลวงพอปวยแคนี้ดูมันไป เหมือนดูคนอื่นเหมือนกัน หลวงพอเลาประสบการณตัวเองวา
หลวงพอไมไดเกงกลาสามารถอะไรนะแตก็อาศัยอุบายที่ครูบาอาจารยแนะนำให

นึกภาพอาจารยวันชัยออกไหม? เปนพระที่คลายๆ ออนแอหนอยรางกายเปนโรคมากอนแลวเคาก็
มาบวชพอบวชไมนานก็เสียชีวิตแตเคาก็เอาตัวรอดไดเอาตัวรอดเพราะไดธรรมะขั้นใดขั้นหนึ่งไปแลวกัน
แลวบอกวาปลอยรางกายใหมันตายไปเลย ดูมันไปเลย หลวงพอปวยก็เหมือนกันดูมันไปวันๆ ดูเหมือนคน
อื่นปวย หลวงพอก็เลยดูมันไป คิดวาเตปวยแลวกันก็ดูๆ มันไป แตเตโชคดีที่เตไมปวย เดี๋ยวเตปวยคิดวา
หลวงพออำนาจปวยแลวกัน  กำลังบอกวา  เวลาดูเหมือนสิ่งภายนอกไมใชเรา เหมือนสิ่งที่ไหลผานไป
ไมใชเรา ไมมีความเกี่ยวของอะไรกับเราเลย นี่คือวิปสสนาที่ตางกับสมถะ

ที่ตัวนี้เปนตัวรูแลวเราเห็นอะไรที่มันดู ดูอะไร? เห็นสิ่งที่ไหลผานมาเกิดดับ ทุกตัวมาแลวก็ไป

หลวงพอทำไมถึงเนนหนักหนาคำนี้วา มันเหมือนของชั่วคราว “ชั่วคราว” คำนี้ก็ดีมันรวมสมัย ทำใหเรา
เขาใจไอที่ลอยมามันลอยผานมาชั่วคราว หมาเนาลอยมาชั่วคราว กระทงลอยมาชั่วคราวไหม? เราตอง
พายเรือไปเก็บสตางคในกระทงไหม?  เอาเหรอ?  แคนี้ก็เอาเหรอ? ทำไมเปนคนขนาดนี้เต ปลอยใหมัน
ผานไป ปลอยใหคนขางลางเคาเก็บ เราไมเก็บเดี๋ยวตัวเปยก 5 บาท ก็ยังดี เห็นของที่ลอยผานมา เปน
ลักษณะของความเกิดดับอารมณทุกชนิดก็เชนเดียวกันไงมันก็เปนสภาวธรรมแบบหนึ่งทั้งขางนอกขางใน
ลวนแตเปนสภาวธรรมทั้งหมด มีลักษณะเหมือนกันที่เกิดดับเหมือนกัน ไมวาจะไหลผานขางใน ไหลผาน
ขางนอกเกิดดับเหมือนกัน
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 แตเพราะวาอันนี้ เราคิดวานี่เปนเรา มันเลยเขาไปรูสึกวามีสวนไดสวนเสียกับสิ่งที่เกิดดับตัว
นี้ แตถาไมใชเรามันก็ดูเกิดดับเหมือนกันไป กระทงหมายถึงตัวกุศล ดอกไมสวยๆ ที่ลอยมาตามน้ำ คือ
ตัวหมาเนาอกุศลลวนแตเกิดดับเหมือนกันความคิดความจำที่เกาๆที่ไมดีลอยมาแลวก็ลอยไปความจำที่
ดีมาแลวก็ไปเก็บเอาไวไดหรือไม

ความจำตอนวัยหวานแหววปอบปเลิฟนะเก็บไวไมไดใชไหม?แตยังคร่ำครวญถึงมันอยูเหรอเสียดาย
ใชไหม?อยากกลับไปเปนปอปปเลิฟเหมือนเกาก็ไมยาก..ดึงหนาเขาหนอยแลวก็ผูกเปยหรือผูกโบก็แลวแต
เหอะซื้อชุดมัธยมไปใสแลวไปเดินแถวหางแลวก็สุดสยองวัยปอบปเลิฟพวกที่ยังออนเยาว ไรเดียงสาตอ
โลก มันจะตื่นเตนเราใจกับวัยปอปปเลิฟ พอพวกที่ผานมาสูวัยนี้แลวเปนไงบาง หลบกันเปนแถวๆ เลย

(หัวเราะ)มันไมคอยวูบๆวาบๆแลวมันเริ่มมั่นคงขึ้นเพราะมันจำสภาวะไดวาทุกเรื่องมันก็ดับผานไป....

แตกำลังจะเลาเรื่องของวัยปอปปเลิฟ พอดีพูดถึงปอบปเลิฟก็เลยโยงเรื่องมาหนอยหนึ่ง ลูกสาวของ
ปาถาวรมาเลาถึงวัยปอปปเลิฟใหฟงวา เคาเปนสาวแลวก็มีหนุมมาจีบหนุมก็พาไปเลี้ยงอาหารอยางดีโดย
การสั่งกุงเผาปูเผา เอาใจสุดเดชเอาของที่ดีที่สุดมาเลี้ยงเลย เคาไมไดกินเลย โยมวากลากินปูเผาไหม? วัย
ปอปปเลิฟจะกลากินปูเผาไหม?มันตองเหนียมๆหนีบๆ(หัวเราะ)พอกลับมาบานซัดขาวคลุกกะปอดกิน
ปูทะเลอดกินกุงเผา  แหมมันก็อุตสาหหวังดีตอเรา จีบเราทั้งทีสั่งอาหารอยางดี ใครจะกลากินกำลังเปน
วัยปอปปเลิฟ แตถาเปนวัยพวกนี้นะ สั่งมากิโลนึงเลย (หัวเราะ) แทะแงะเต็มที่เลยไมสนใจใครละ ดีไมดี
ฟนปลอมติดไปกับกามปู(หัวเราะ)

เอาปอปปเลิฟดับไปแลวนะที่สองเปนอยางไรทุกเรื่องมันจะดับและก็สลายไปดวยคือดูความสลาย
ไปของมันเคาเรียกดูชวงที่มันดับ เหมือนกับดูนี่แหละที่หลวงพอพูดถึง (เคาะกระดาน) ทีนี้มาดูตรงนี้แทน
แลวดูตรงSpaceเฮยมันหายไปวะๆไมเห็นมีจริงๆเลยพอมันคิดปบพอหยุดคิดเฮยมันหายไปแลววะพอ
รูมันทีมันหายไปไมเห็นมีอยูกอนเลยแตถาเผลอเอาไปบวกกันเขาตางหากถึงไดเปนเรื่องเริ่มมีปญญาตรงนี้
เรียกวา วิปสสนาญาณ ตัวนี้เรียกวา อุทยัพพยญาณ มีปญญาญาณเห็นความเกิดดับ นอกจากนั้นก็ยังมี
พังคญาณเห็นชวงที่มันดับๆๆ ๆๆสลายไปเอะมันไมมีนี่ถาเอาเรื่องมันถึงมีถาไมเอามันก็ดับสลายไปมันก็
ไปบวกตอเปนเรื่องก็สรุปคำวาเราคำวาเคาขึ้นมาโดยเอาเรื่องที่ผูกพันมาบวกๆกันเขา

นึกออกไหมชีวิตเนี่ย เหมือนที่โยมบอก อันนี้เคาเรียกวา สันตติ ที่มันมีความเกิดดับสืบตอกันเนี่ย
เรียกวา สันตติ ไมวามาตอๆ กันเปนรูปทรงใดก็แลวแต ดูเขาแลวก็แลเปนกลุมกอนอันนี้เรียกวา ฆนะ

ดูเปนกลุมกอน แตพวกที่เห็นความเกิดดับเห็นความชวงชิงสลายอยางนี้ ฆนะกลุมกอนจะแตกออก เพราะ
มันไมเปนตัวเปนตนจะเห็นความเกิดดับอนัตตาก็จะปรากฏ เคาจะมีเปนสูตรเลยอยางนี้ สันตติจะขาด คือ
ความเกิดดับมันขาดเห็นดับๆดับๆสันตติขาดฆนะจะแตกกลุมกอนจะแตกออกไมเปนตัวเปนตนเลย
นี่หวามันแคเอาเรื่องมาบวกกันเขาโดยเฉพาะเรื่องที่คิดอยางนี้เปนตนก็ดูเปนกลุมเปนกอนเปนเรื่องขึ้นมา
ยิ่งลำดับๆเรื่องๆขึ้นมาเหมือนพวกสรางหนังเรื่องๆมาลำดับตอๆกันเขาแลวก็ไปดูเปนเรื่องแตถาดูแลว
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เปนของเกิดดับมันจะไมเปนเรื่อง ฆนะก็แตกออก อนัตตตาก็จะปรากฏ เขาใจไหมลี่? สันตติขาด ฆนะแตก
อนัตตาปรากฏอยางที่คุณพัฒนเห็นเกิดดับก็จะเห็นSpace เปนชองวางนั่นเองตรงนี้ที่วาเห็นดับคือเห็น
ความสลายไปของมันทุกขณะ สลายไปๆ เผลอ คิดปบสลาย คือไมดูตอนเกิดดับแตดูตอนที่มันสลาย เอะ
มันหายไปแลวๆก็จะเกิดตัวที่ 3ตามมา เรียกวา ถาเห็นอยางนี้นะวา ไอความคิดที่คิดมันสลายไปทุกตัว
มันจะเห็นเปนของนากลัวนะ ไอความคิดนี่นากลัวเพราะถาทำตามความคิดจะเกิดอะไรขึ้น? จะตองไปกอ
กรรมตามความคิดก็กอกรรมตามความคิดจะตองรับวิบากอันนั้นทุกครั้งไมวามุมใดมุมหนึ่งก็แลวแตมันจะ
เข็ดขยาด เรียกวาภยญาณคือเห็นภัยของมันนั่นเองมีปญญาเห็นภัยเห็นวาความหลงคิดนากลัวนากลัว
ไหมเต? หลงคิดนากลัว สาวกับความหลงคิดเรา อันไหนนากลัวกวา? พอกัน สาวก็นากลัวเหรอ? แลวยัง
Chat อยูเหรอตอนนี้? หา มีอยูบาง ระวังนะ คนขับรถที่รับหลวงพออยูประจำอะลี่ เจานพรัตนเนี่ยเปน
คนขับรถกอนไปรับสงหลวงพอ เคาคอยไปรับสงทุกเที่ยว เคาภาวนาไวตลอดชีวิต ดูแลเรื่องการเดินทาง

พอถึงสนามบินปปเอารถมารับไอนี่เลยไมคอยมีเวลาพอดีหลวงพอไปบรรยายเสารอาทิตยตองคอยมารับ
หลวงพอเสารอาทิตยเลยไมคอยมีเวลาไปเที่ยวไหนเลย....

เปนไงบางโยม งงมั้ย? อันนี้ยังดีนะ ที่กุฏิหลวงพอยิ่งกวานี้อีกนะ เนี่ยเสียงแมลงรองเรานึกวา
แบตเตอรรี่หมด นึกวาเสียงเครื่องเสียง แตที่กุฏิหลวงพอนะวันนั้น โยมไปชวยปลูกตนไมปลูกอยูที่ในกุฎิ
เนี่ยแลวก็มีเสียงรองแลวโยมบอกวาหลวงพอโทรศัพทดังแตไมใชเสียงนี้นะโยมเอะหลวงพอวาโทรศัพท
หลวงพอไมใชเสียงนี้ หันไปเห็นงูมันกำลังกินหนู แลวหนูมันรองเหมือนเสียงโทรศัพท โยมบอกวาเสียง
โทรศัพทดังหลวงพอรับโทรสายหนอยอาวงูกำลังกัดหนูหนูมันกำลังรองๆเสียงเหมือนโทรศัพทเลยแลวที่
ตลกกวานั้นก็คือโยมคนนั้นก็เลยเอาไมมาไลอยูในกุฏินะโยมมันเลื้อยอยูกลางกุฏิอยางงี้งูมันไลกินหนูแลว
หนูมันก็รองๆๆเสียงเหมือนโทรศัพทเลยโยมก็เลยเอาไมมาเขี่ยงูพอเขี่ยงูออกใหมันออกประตูนะพอมัน
ออกไปปบมันพุงกลับมาใหม มันจะกินเหยื่อ มันจะมากินเหยื่อใหได เลือกใหดีนะ ตองเลือกเอาใหดีนะวา
จะทำอยางไร ตอนแรกวาจะฆางูเพื่อรักษาชีวิตหนูเหรอ? หนูก็ขาพิการออกไปตายหนากุฏิอีกตัวหนึ่งละ
เคาดับโทรศัพทไปแลวเครื่องมือรับสายยาวนาดู

เอาเรียนตออยาเชื่อนะอยาเชื่ออยาเชื่อสิ่งที่ไดยินอยาเชื่อสิ่งที่เห็นอาจจะไมใชนะเห็นอยางอาจจะ
เปนอีกอยางหนึ่ง จริงไหม? จริงไหมแมงปอ? อยาเชื่อสิ่งที่เห็นนะ สิ่งที่เห็นยังไมใชนะ ไมใชเสมอไป ไหน

ๆ พูดถึงเรื่องนี้แลว แถมเลยละกันเมื่อกี้จั้กจั่นมาสอนธรรมะ แลวเลยเลาถึงหนู ที่นี้เลาถึงนักปราชญเลย
ขงจื้อ ขงจื้อเนี่ยเดินปาไป 4-5 วันกับลูกศิษยไมไดกินขาว ผานปาไมไดกินขาวเลย 4-5 วัน ไปถึงก็เลยให
ลูกศิษยไปซื้อขาวมามาหุงขงจื้อคอยที่ชายปาลูกศิษยซื้อขาวมาหุงลูกศิษยหุงขาวอยูตอนเชามืดขงจื้อก็
นั่งภาวนาอยูใตตนและก็มองเงียบๆ นั่งภาวนา เห็นลูกศิษยหุงขาวและเปดฝาหมอ แลวหยิบขาวมากิน

ขงจื้อรูสึกสะเทือนใจนะ เราเปนอาจารยเคาเปนลูกศิษย อุตสาหเดินทางกันมาลำบากมาดวยกันตั้งไกล
จะอดทนนิดหนอยก็ไมไดแคขาวเคาก็หยิบกินซะละจึงจะลองใจลูกศิษยวาลูกศิษยจะยอมรับไหม?หรือวา
จะมาในมุมไหน? ก็เลยลองใจวาเราเดินปามา 5 วันนะ ไมไดกินขาวคิดถึงแมเราที่ตายไปแลว อยากจะ
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เอาขาวไปใสบาตรพระซะกอน คิดถึงแมที่ตายไปคงจะลำบากกวา เราอยากจะเอาขาวไปใสบาตรซะกอน
ลูกศิษยบอกวาไมไดครับอาจารยขาวนี่ไมบริสุทธิ์ จะตองใสขาวที่บริสุทธิ์คือขาวหนาหมอขาวนี่ไมบริสุทธิ์
แลวเพราะวาเมื่อกี้นี้ผมพัดเตาอยูและผมก็เปดดูวาขาวสุกหรือยังขี้เถามันปลิวตกลงไป ผมจะหยิบขี้เถาทิ้ง
มันติดขาวขึ้นผมก็เสียดายผมเลยเสียดายจึงหยิบเขาปากโอโหขงจื้อบอกเห็นอีกอยางกลับเปนอีกอยางนะ
เห็นอยางนั้นคิดวาลูกศิษยเปนคนไมดีที่แทไมไดเปนอยางนั้นนะงั้นพวกเราอยาเปนอยางนั้นนะอยาเชื่อสิ่ง
ที่เห็นนะยากมากนะพวกเราอยาเชื่อสิ่งที่เห็นนะจะเชื่อใครดีถึงลูกศิษยก็เชื่อไมไดทั้งหมดเปนภาพลวงตา
นะและยากมากเลยคนที่ถูกนินทาจะตามแกไขไดไหม?เตเคานินทาในChatทั่วไปเลยเหรอเต?มีหนุมบุรุษ
แปลกหนาเขามาหลอกลวงสาวๆแกไมไดเห็นไหมวิธีวางใจเปนกลางแกไมได

เอาเรียนตอ ตัวที่สามเห็นความเปนภัยนะ เห็นความเปนภัยเพราะวา เห็นวามันเกิดดับ มันนากลัว
ตรงนี้นี่เองเพราะมันตองดับไปทุกเรื่องถาเอาเรื่องกับมันก็เจ็บตัวเห็นความเปนภัยขอที่สี่เรียกวาเห็นโทษ

อาทีนวญาณ โทษอะไรเหรอ? โทษตอนที่หลงคิดเนี่ย ไหนเอาออกไปแลวนะ ตอนที่หลงคิดเนี่ยนะ
เราเรียกวา กิเลสวัฎ เอาหายไปไหน? ภูเขามาแทน เอาไมติดละเพราะวา...เอาใหม (สไลดขัดของนาทีที่

21.16) ใชพูดเอาละกันนะ เผื่อใครอยากจะจด ตอนที่หลงคิดแลวเห็นมันเกิดดับๆ เวลาธรรมะนะ โยมถา
ฟงไมตอเนื่องบางทีหนังเหมือนมันดูไมตอแลวปญหาปญหาเราตามไมทัน ฟงตอนแรกจะเขาใจ เอาหายไป
ละถึงวาตองทบทวนบอยๆ เรียกวา โยนิโสมน สิการ เนี่ยหรือธรรมานุสติระลึกถึงเรื่องธรรมะไวบอยๆ
เปนเครื่องอยู ชวงนี้อกุศลมันทำงานไมคอยได นี่ไมใช ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน อยางนอยนึกถึงหัวขอ
ธรรมะไวกอน เปนเครื่องอยูไปบอยๆ ทบทวนไวบอยๆ โยนิโสฯ ไวบอยๆ มี 2 อยางที่ชวยเราได คือมี
กัลยาณมิตรคือเสียงที่ถูกตองอานหนังสือธรรมก็ไดโยนิโสมนสิการที่ชวยเราไดเพราะฉะนั้นยนิโสฯบอยๆ
เหมือนที่หลวงพอเขียนเนี่ย เพื่อใหเราทบทวนไมงั้นเวลาปปมันจะหายวับไปเลยเสร็จเมื่อกี้ฟงแลวเขาใจๆ
เออมันดับไป คำวา พังคญาณ เห็นวามันดับไป ตอนที่เห็นวามันดับไปแลวมันนากลัว มันไมมีอยูกอน
มีแลวก็ไมมีแลวก็ไมมีอีกแลวไมมีอีกแลวๆๆๆ ไมเชื่อลองดูนะลองไปสังเกตจิตสังเกตใจดูพอเห็นแลวนึก
มันจะนากลัวเราจะเห็นวาความคิดวานากลัวไอความคิดนี่มันนากลัวเรียกวาภยญาณถาเมื่อไรไปทำตาม
มันจะมีโทษตามมาเรียกวา อาทีนวญาณโทษคืออะไรตอนที่คิดนะเรียกวากิเลสวัฏพอคิดปบคนสวนใหญ
ทั่วไปจะลงมือกระทำตามความคิดทันทีเรียกวากรรมวัฏไปกอกรรมอันนี้เปนความลับของสังสารวัฏนะ

คนที่ดูจิตจะสนุกตรงนี้นะมันจะเห็นความลับของสังสารวัฎนะสังสาร แปลวา ที่ทองเที่ยว  วัฏ แปล
วา หมุนถาโยมไปดูจิตจะเห็นวาจิตเนี่ยมันหมุนไปอยางนี้ทองเที่ยวไปไหนเหรอ?ทองเที่ยวไปในสังสารที่
ทองเที่ยวหมุนไปในวัฏฏะคือ ทองเที่ยวไป เดี๋ยวคิดดี เดี๋ยวคิดไมดี คิดดีแลวก็ดับ คิดไมดีแลวก็ดับ เดี๋ยว
จะคิดหนี คิดกดขม 3 ตัว ก็คือ ปุญญาภิสังขาร คิดดีเดี๋ยวปรุงแตงเรื่องที่ดีขึ้นมา เดี๋ยวปรุงแตงเรื่องไมดี
อปุญญาภิสังขาร เดี๋ยวปรุงแตงหนีๆ เบรกๆ ขมๆ เพงๆ เรียกวาอเนญญญชาภิสังขาร แตถาคิดไมดีแลวไป
กอกรรมที่เราเรียกวา กิเลสวัฏ แลวก็พาไปกอกรรม เรียกวา กรรมวัฏ ก็จะเกิดอีกตัวตามมาวา เรียกวา
วิบากวัฏคือเห็นความตระหนักถึงสิ่งที่ทำลงไปพอทำไมดีรูสึกเปนอยางไรบางที่หมดตัวเนี่ย?ทำไมดีแลว
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เปนไงจิตใจเศราหมองทุกครั้งจิตใจจะเศราหมองโดยทันทีทีนี้จะขยาดมันเห็นโทษมันนากลัวนะนี่ถาเกิด
เราไปทำตามมันนะก็จะตองมีโทษตามมาอีก พวกนี้ก็จะเบื่อหนาย เบื่อละไมเห็นมีแกนสารอะไรเลยเกิด
นิพพิทาญาณ เบื่อหนาย เบื่อวาไมเห็นวามีแกนสารทั้งสองตัว เบื่อถึงวาไมมีอะไรจริงจังสิ่งที่ดีใจเดี๋ยวก็
หายไปเสียใจแลวก็หายไปมันถึงจะหาทางออกที่เรียนกันเมื่อวานเรียกวามุญจิตุกัมยตาญาณออกจาก
โลกแบบนี้ดีกวา ออกจากโลกของความปรุงแตงโลกของสมมติ เพราะมันไมมีแกนสารจริงจัง ทำไงดีละ
ออกไปไหน?มันจะเขาพิจารณาวาทำงานอยางไร??จึงติดกับดักอยูทำไมเราติดกับดักอยูในขันธหาดวยความ
เปนมนุษยดวยความเปนสัตวอยูเนี่ยมันติดกับดักอะไรอยูเหรอ?ทำไมไมไปเกิดเปนE.T.ที่ดาวดวงอื่นซะ
ละหือเตไปเปนE.T.ที่ดาวดวงอื่นจะChatมั้ย?จะไปChatคุยกับE.T.ไหม?แนใจเหรอ?กลาเหรอ?

กลาที่จะมีเมียเปนE.T.เหรอ?หัวโตๆตาโตๆปากเล็กๆเดินควงไปไหนไมใสเสื้อผา

เห็นไหมวา มันเปนแคภาพมายา รูปแบบของชีวิตใดชีวิตหนึ่งก็แลวแตนะ มันไมไดสวย ไมไดมี
แกนสารอะไรจริงจังหรอก เแตเรามาติดกับดักวาไอนี่ดี ไอนี่สวย ไอนี่วิเศษมันวิปลาส เหมือนอยางที่เรา
นึกวา E.T. ไมสวยนะ แตเคาวาสวยของเคานะ เพราะตามที่อยูของเคาตองทำอยางนั้น เชนเดียวกันตาม
ที่อยูของเรา เราก็ตองทำอยางนี้ มันถึงพยายามดูวามันกลับมาติดกับดักอะไร กับดักมันก็คือขันธหานั่นเอง
เรียกวาอุปาทานในขันธหาคือติดกับดักอันที่หนึ่งมีรางกายแลวมันตองรับรูตองรูสึก

ทุกครั้งที่รับรูตองจะรูสึกถึงตัวเวทนาคือรูสึกจำแลวก็นำมาคิดนี่คือกับดับของมันและก็เผลอเพลิน
พอใจยินดีกับขบวนการแบบนี้ แตเมื่อเห็นวาไมใชของจริง ตัวมันไมไดเปนกิเลสนะ แคการทำงานของขันธ
หาแตตอเมื่อจะขามเสนจากตัวเวทนาเนี่ย ขามเสนไปพอใจยินดีกะเวทนานั้น เปนตัวกิเลสเรียกวาตัณหา

นั่นเองในปฏิจสมุปบาทก็คือ ขามเสนจากเวทนาไปสูตัณหา เวทนาเปนปจจัยใหเกิดตัณหา แตถาเห็นปบ
จะไมเอาตัวตัณหาตัวนี้ เพราะฉะนั้นการตามดูเปนปจจัยที่สำคัญ พอพิจารณา เรียกวา ปฏิสังขาญาณ

หลังจาก มุญจิตุกัมยตาญาณ เอะนี่มันขันธหามันไมใชเรา แตถาไหลตามไปทำตามมมันมันก็จะมีโทษตาม
มา แตอันนี้ก็บังคับไมได หามการรูสึก หามการรับรู หามอะไรก็ไมไดหมดเลย ทำอยางไรละ? หามก็ไมได
ไหลตามก็เจ็บตัว เนี่ยมันถึงจะหาทางออกที่แทจริงได คือวางใจเปนกลาง บางคนก็เลยเลือกชุมชนเลือก
สังคมอยูที่จะออกมาจากโลก โลกโลกโลกของที่เปนอะไรละ?ออกมาสูสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะ ซะ เพราะ
ถาอยูในกลไกนั้น

คราวที่แลวมีคนลาออกจากงานเจอไหม?ไมใชจูดี้มีอีกคนหนึ่งลาออกจากงานเพราะวาอยูในบริษัท
เปนผูบริหาร ที่ปรึกษาการเงินของเคาและเห็นวาทำการทุจริตเรื่องการเงิน รับไมไดทนรับไมไดอันนี้ออก
ไปจากที่ทำงานนะไมใชออกจากโลกแตก็รับไมไดนะเพราะถาอยูโลกสมมติอยางนั้นโอโหรูสึกจิตเศราหมอง

ตองไปมีสวนรวมรูเห็นพฤติกรรมของเขารูสึกจิตเศราหมองเหมือนพี่หนุมเรานี่แหละตอนที่เคามาทาบทาม
เปนผูชวยรัฐมนตรีการคลังไมกลาไปกลัว..กลัวจะตองเขาไปรูพฤติกรรมของเขา

:บรรยายธรรมที่วัดพระธาตุผาซอนแกว:๕ก.ย.๒๕๕๑
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