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พระอาจารยอำนาจโอภาโส

       กอนเริ่มการบ รรยาย ธรรม พระอาจารย์ อำนาจ ไดให ผูรวม ฟงการบรรยาย ชม DVD เรื่อง 

“ความจริงไมมีใครทุกข์” โดยใน DVD มี เนื้อหาดังนี้

....................................................................................................................................................

“ความ จริง ไม มี ใคร ทุกข”
         พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

 “ความทุกขมาจากไหน..?”

 คนสวน ใหญ ไมรูที่มา ของความ ทุกข์ จึง คิด วาทุก ข์มาจากผูอื่น กระทำ บาง คนก็คิดวา 

ทุกข์มาจาก เรา ทำเอง

 “ทุกขมาจากความไมรู ตามความเปนจริง”

 “ชีวิตคืออะไร..?”

 หาก เรา รู วา ชีวิต คือ อะไร..? เรา จะปฏิบัติ ตอ ชีวิตอ ยาง ถูก วิธี ความ จริงในธรรมชาติ ของ 

จักรวาล มีแค รูป และ นาม เพราะ รูป คือ มวลสาร ตางๆ ที่หมุน รอบ ตัวเอง ใน ที่วาง จึง เกิด สนาม 

พลัง ของนามธรรม อยู รอบรูปธรรมนั้น สมมุติ เรียก วา “จิต”  คือ ธรรมชาติ แหง การรับรู

 เพราะ ธาตุ ตางๆ ที ่รวมตัวอยูดวยกัน ไมคง ที่ ความรับรูที่ เกิด ขึ้นใน ชอง วาง รูสึก 

ถึงการจะแตก สลาย จึง เกิด ความ ตองการ ที่จะเติมเต็ม (โลภ ะ) เกิด ความรูสึก ขัดขวาง (โทสะ) 

เกิด ความ ไมรูที่แฝง ตัว มา (โมหะ)

 เมื่อ มัน มากอตัวกันเขา เปนโครงสราง ของ รหัส ดีเอ็น เอ ที่จะ สมานตัว ใหทรง ตัวอยูได จึง 

พยายาม ที่จะ รักษา สถานภาพนั้น ดวย การแสวง หาสิ่งที่จะ มา เติม เต็ม แก ปญหา ความ พรอง ของ 

ธาตุ สี่ เกิด สภาวะ การ ดิ้นรน ของนามธรรม ซึ่ง เปนปญหา พื้นฐาน ของสิ่ง มีชีวิต ทั้งหลาย ใน โลกนี้
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 สิ่งทั้งหลาย ไม มีอยูดวย ตัว ของ มันเอง ไม มี ความคงที่ อยู อยาง เดิม แมแต ขณะ เดียว จึง 

เปน สภาวะ ที่พรอม จะ กอ ให เกิด ทุกข์ แก ผูไมรูเทา ทัน 

(ปฏิจจสมุปบาท)

 สิ่งตางไมมีตัวตนดวยตนเอง อาศัยเหตุปจจัยเกิดขึ้น (อวิชชา)

 เพราะความไมรูตามความเปนจริง จึงเกิดความคิดปรุงแตง (สังขาร)

 เพราะเกิดความคิดปรุงแตง จึงรับรูถึงความรูสึก (วิญญาณ)

 เพราะการรับรูถึงความคิดนั้น จึงสงผลถึงอารมณ์และบุคลิกภาพ (นามรูป)

 บุคลิกภาพนั้น สงตอใหเครื่องมือการรับรูทำงาน (สฬายตนะ)

 เพราะการรับรูทำงาน จึงเกิดการกระทบระหวางภายในภายนอก (ผัสสะ)

 เพราะการกระทบ จึงทำใหเกิดอารมณ์สุข-ทุกข์ และเฉยๆ (เวทนา) 

 อารมณ์ที่สุขก็อยากได อารมณ์ที่ทุกข์ก็อยากผลักไส (ตัณหา)

 เพราะความอยาก จึงเขาไปยึดกับสิ่งที่ตองการ (อุปาทาน) 

 เพราะยึดกับสิ่งที่ตองการ จึงลงมือกอพฤติกรรม (ภพ) 

 เมื่อกอพฤติกรรมดีหรือเลว จึงเกิดคำวา “เราดีหรือเลว” ขึ้นในใจ (ชาติ)

 แตสิ่งเหลานั้นก็เสื่อมสลายไปตามเหตุปจจัย (ชรา มรณะ) 

 แตเพราะความไมรูก็หลงปรุงแตง แสวงหาสิ่งเหลานั้น วนเวียนซ้ำแลวซ้ำเลา (อวิชชา 

สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ) 

 ๑๒ อาการแหง ทุกข ที่ คนสวน ใหญ ยัง ยึด ติด ยัง หา ทางออก ไมพบ และ ประสบกับ 

ปญหา เพิ่ม ขึ้น ความ ไมเขาใจ เห ตุปจจัย ที่ เปนองค์ประกอบ ใน สายใย ของ ธรรมชาติ

 หากเขาใจ ปฏจิจสมปุบาท จะไมสงสยัตออดตี ปจจบุนั อนาคต วาเรามหีรอืไมอยางไร   

 เพราะ สิ่ง ตางๆ อาศัย สิ่ง อื่นๆ เกิด ขึ้น จึง คงที่ อยูไมได เรียก วา “ทุกขลักษณะ” แต ไม มี 

ผูทุกข์ (ความ สุข มีอยูกอน แลว)
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 การเคลื่อนไหวในกระแสของธรรมชาตินั้น มี ความ สัมพันธ์ สง ผลก ระทบ ตอกัน อยาง 

ละเอียด ซับซอน ดวยปจจัย อัน หลากหลาย กระทบกระทั่ง เชื่อม ตอกันเปนแพรัศมี สู ผลอัน 

หลากหลาย

“ผลอันหลากหลาย เกิดจากเหตุปจจัยอันหลากหลาย” พุทธพจน

 เมื่อมีสติตามสังเกตการทำงานของกายและใจ จะสามารถใชเหตุปจจัยอยางถูกวิธี 

(วิสุทธิ ๗)

 เพราะไมมีใครหนีผัสสะทางอายตนะตางๆ ได เมื่อเกิดการกระทบรูเทาทัน ใจก็ปกติ 

เรียกวา “สีลวิสุทธิ”

 จิตจึงตั้งมั่นไมถูกครอบงำดวยอกุศลเรียกวา “จิตตวิสุทธิ”

 จึงเกิดความเห็นถูกของรูปนามตามความเปนจริง เรียกวา “ทิฏฐิวิสุทธิ”

 และเห็นปจจัยของรูปและนาม จนหายสงสัย เรียกวา “กังขาวิตรณวิสุทธิ”

 สามารถเลือกมุมมองอยางถูกวิธี ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปและนาม เรียกวา 

“มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ”

 เห็นลักษณะความเกิดดับในขันธ์ ๕ ยอมรับความเปนจริงดวยใจเปนกลาง เรียกวา 

“ปฏิปทาญาณทัสสวิสุทธิ”

 จิตจึงไมปนเปอนดวยตัณหา และการหลงคิดปรุงแตง ทวนเขาสูกระแสธรรมชาติเดิมที่

บริสุทธิ์ ซึ่งมีอยูกอนแลว คือความสุขหรือพระนิพพาน เรียกวา “ญาณทัสสนวิสุทธิ”

 เพราะ สิ่ง ตางๆ อาศัย เหตุ ปจจัย เกิด ขึ้น หาก ผู ขาดปญญา ไมรู ก็ หลง ผิดสราง เหตุ ปจจัย 

แหง ความ ทุกข์

 (ไดในสิ่งที่ไมควรได คือ ทุกข์ใจ - เสียในสิ่งที่ไมควรเสีย คือ สันติสุข)

        หากผูมีสติปญญารู จึงเลือกสรางเหตุปจจัยแหงความสุข

        ........................................................................................
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 หลวงพ่อ :  เอา... เปน ยังไง ดู กันหลับ ไหม พอ เห็น รองรอยอะไร เขาใจ บาง ไหม เมื่อกีี๊นี้ ที่ 

เรา ดู ดีวีดี (DVD) เรียกวา หาก เรา เขาใจ วาชีวิต คือ อะไร เห็น ไหม เรา จะ ปฏิบัติ ตอ ชีวิต อยาง ถูกวิธี 

ทีนี้ เรา ไมเขาใจ เรา เกิด มา ใน ยุค รอยตอ ของ Instant มัน เกิด มา แบบคน สำเร็จรูป ชง ละลาย หมด 

ทุกอยาง คือ เกิด มา ก็ พบ สิ่ง ที่ มี เครื่องมือ มา พรอม บริบูรณ์ รวมถึง มี โลก ของ สมมุติ เต็มไปหมด 

ดารดาษ อยู ขางหนา ความ จริง เนี่ย โยม สัจจะ นะ มี อยู ๒ อยาง นะ มี “ ปรมัตถ สัจจะ” คือ ความ 

จริง ที่ เปนความ จริง แท กับ ความ จริง สมมุติ* แต พวกเรา พอ เกิด มา ป๊ป  เรา เจอ แต ความ จริง 

ใน โลก ของ สมมุติ  เลย ถูก บัง อยู เปรียบเทียบ วาความ จริง แท นะ อยาง เชน  เวลา คนคน หนึ่ง คิด 

ไมดี อารมณ์ จะ ตอง ไมดี อันนี้ เปน กฎ ของ ความ จริง แท ไมวา คน คน นั้น จะ อยู ใน ฐานะ ทาง สังคม 

มี ตำแหนงที่ สูงสง สัก ปานใด ก็แลวแต ใน โลก ของ สมมุติ  แต ก็ ไม สามารถ ที่จะ เปลี่ยน ความ จริง แท 

อันนี้ ไป ได คือ ถา สิ่ง นี้ มี สิ่ง นี้ จะ ตอง มี คือ ถา คิด ไมดี แลวจะ ตอง อารมณ์ ไมดี หรือ ไป พูด ไมดี กับ 

พอแม จะ ตอง รูสึกไมดี ใน ภายหลัง  รูสึกวา เรา พูด ไมดี หรือ รูสึก เสียใจ ใน ภายหลัง จะ เปน อยาง 

อื่น ไป ไมได นอกจาก เปน อยาง นี้ เทานั้น

  กฎ นี้ ครอบคลุม ทั้ง จักรวาล นะ กฎ ที่ ถา สิ่ง นี้ มี สิ่ง นี้ จะ ตอง มี จะ เปน อยาง อื่น ไป ไมได จะ 

ตอง เปน อยาง นี้ เทานั้น เนี่ย เขา เรียกวา ความ จริง ใน โลก ของ  ปรมัตถ สัจจะ สวน ความ จริง ใน โลก 

ของ สมมุติ ที่ บอกวา คน นี้แตง ตัวดี ฐานะ ดี นาจะ มี ความ สุข ทั้งชาติ มัน เปน แค คำ สมมุติ โยม มัน 

เปนไป ไมได หรอก ที่จะ มี ความ สุข ทั้งชาติจาก โลก ของ สมมุติ  ตราบใด ที่ ยัง คิด ไมดี อารมณ์ ก็ ไมดี 

ถึง จะ มี คน ยืน รอ ให ชอ ดอกมะลิ อยู ขางทาง มี คน กรี๊ด สง ชอดอก ไมให เต็มไปหมด แต ถา เผลอ คิด 

ไมดี  อารมณ์ ก็ ตอง ไมดี แต ถา คิด ดี อารมณ์ ก็ ตอง ดี มี ความ สุข จะ เปน อยาง อื่น ไป ไมได เหมือนกัน 

นะ ไมวา จะ อยู ใน อาภรณ์ อะไร ก็แลวแต นี่ ตอง เขา ใจความ จริง ๒ สวน กอน  จะ ได ไม หลงทาง  มา 

ดู...ทีนี้ เรา เกิด มา  เรา ก็คิดวา  ไอ สิ่ง ที่ รับรู รูสึก เนี่ย มัน เปน เรา ไมใช หรอก นะ จิต ไมใช เรา จิต ไมได 

มี มา กอน เมื่อกี๊ ขึ้นตน แลว ใน จักรวาล มัน มี แค  รูปและ นาม นาม เดิม ของมัน คือ สเปซ (Space) 

คือ ที่วาง ใน จักรวาล ทั้งหมด รูป ก็ คือ มวลสาร ตางๆ  ที่ มัน ไหลเวียน เปลี่ยนแปลง ผสาน ตัว จาก สิ่ง 

หนึ่ง ไป สู อีก สิ่ง หนึ่ง เปลี่ยน สถานภาพ ไป เรื่อย ไมมี ความ คงที่ เพราะ ธาตุ ตั้งแต มวล อนุภาค เนี่ย 

มัน ไหลเวียน ผสม  มัน ก็ ตอง กอ เกิด เปน อีก ปฏิกิริยา หนึ่ง เหมือน แสงตะวัน เนี่ย ที่ มัน ฉาย กระทบ 

ธาตุ ตางๆ เชน ฉาย กระทบ ธาตุ น้ำ มัน ก็ ตอง ระเหย เปลี่ยน แปลงเปน ไอ มัน จะ คง ที่อยู ไมได หรอก 

 น้ำ เมื่อ ถูก แสง อาทิตย์ เพราะ แสง อาทิตย์ มัน ก็ ไม คงที่ มวล ธาตุ ก็ เหมือน กัน ที่ มัน เกาะ 

* สมมุติ สัจจะ : (ผูเรียบเรียง)
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กลุม รวมตัวกัน อยู ทั้งหมด ใน จักรวาล  มัน ก็ ตอง ไหลเวียน เปลี่ยนแปลง ไป อยาง นี้ ไมมี ความ คงที่ 

สัก ขณะ เลย เมื่อ สิ่ง เหลานี้ มัน มา ถักทอ กอตัว กัน ตอนที่ ภูเขาไฟ ระเบิด ดัน เอา มวล ก๊าซ ตางๆ  ขึ้น 

มาจาก ใต ไป ผิวโลก  ไป ถูก มหาสมุทร ที่ กำลัง มี เกลียว คลื่น ปะทุ ไหว รุนแรง ถูก รังสี อุลตรา ไว โอเลต  

แสง อาทิตย์ สาย ลม ธาตุ ทั้ง ๔ เนี่ย กำลัง เคลื่อนไหว รุนแรง ถักทอ ตอตัว กัน เหมือน แดน สนธยา 

เนอะ มวล อนุภาค ตางๆ ก็ มา รอยเรียง เปน รหัส ของ ดีเอ็นเอ (DNA) ไอ ชองวาง เล็กๆ  เนี่ย โยม 

มัน เลย เกิด การ กระทบ และ เกิด การ เขาไป รับรู ถึง ความรูสึก ของ มวล อนุภาค ตางๆ  เชน  ความ 

รอน  มัน ก็ รับรู ถึง ความ รอน พวก ที่ เปน กระแส พลังงาน ตอ เชื่อม กัน เหมือนกับ กระแส พลังงาน 

ไฟฟ้า อยาง นี้ ถา เย็น มัน ก็ รับรู ถึง ความ เย็น ไอ การ รับรู เนี่ย มัน ไมใช เรา รับรู นะ โยม พอ เกิด การ 

รับรู เสร็จ เวลา ที่ ธาตุ ใด ธาตุ หนึ่ง มัน จะ บกพรอง แตกสลาย มัน จะ พยายาม เขยื้อน ตัว ไป ไป ปรับ 

สมดุล  อยาง เชน  ถา ขาด แสงแดด ขาด ความ อบอุน ธาตุ นี้ ที่ รวมตัว เปน รหัส นี้ จะ พยายาม เคลื่อน 

ตัว ไป ที่ มี แสง เพื่อ เติม แสงสวาง ความ อบอุน เขามา หรือ ไป เติม ธาตุ น้ำ หรือ ไป เติม มวล ธาตุ ก๊าซ 

ตางๆ  ปฏิกิริยา เคมี ตางๆ  เขามา ที่ เรา เห็น ธาตุ น้ำ เนี่ย ธาตุ น้ำ เปน แรง เหนี่ยวนำ ของ ตัว โมเลกุล 

๒ ตัว คำ วา เหนี่ยวนำ โมเลกุล  มัน ก็ แสดง สถานภาพ ให เห็น แลว วา มัน พยายาม ดึงดูด เอา สิ่ง ตางๆ 

เขามา เพื่อจะ มา ปรับ สมดุล นี่ คือ ลักษณะ ของ ธาตุ น้ำ ฉะนั้น ไอ รหัส ตางๆ มัน ก็ เริ่ม กอตัว มา เปน 

เซลล์ เซลล์ ตางๆ ก็ พยายาม copy ตัว ออก มาจาก สัตว์ เซลล์ เดียว  เปน  ๒ เซลล์  ชองวาง ใน 

ระหวาง เซลล์ เดียว ที่ มัน รับรู ขึ้น เลย พัฒนาจาก เซลล์ ที่ ไว ตอ แสง เนี่ย มัน เกิด การ รับ แสง และ 

สราง เซลล์ ประสาทตา ขึ้น เกิด การ รับ ภาพ  เรา สมมุติ ชื่อ ขึ้น เรียกวา “จักขุวิญญาณ”  วิญญาณ 

ไมได มี มา กอน เห็น ไหม จักขุ วิญา ญาณ ไมได มี มา กอน ใน โลก นี้ ไมใช จักรวาล เกิดขึ้น ก็ มี ดวงตา เลย 

เซลล์ ที่ไหน มัน จะ ไป สราง ดวงตา ได เลย โยม มัน ตอง มี การ พัฒนาการ เห็น ไหม จะ เกิด จิต การ รับรู 

ตางๆ เปลี่ยน ชื่อ ไป เรา เปน ชาวพุทธ เนี่ย  ไมใช ไดยิน วิญญาณ ป๊ป  เปนเรื่อง ภูตผี ปีศาจ ดู หนัง ผี 

จน ฝงหัว นะ ไม สามารถ เขา ใจความ เปนจริง ได หรือ คิดเอา เอง วา ตาย แลว วิญญาณ ออกจาก ราง 

ไป เกิด เปน นูน เปน นี่ นี่ ก็ คิดเอา เอง นะ พระพุทธเจา ทาน ก็ ไมเคย สอน แบบนั้น เรา สรุป เอา จาก 

การ ดู หนัง ผี เปน ตัวอยาง ไมได ฟง คำ สอน ที่ ถูกตอง เอา หนัง ผี เปน สรณะ เชื่อตาม หนัง ผี ทุกอยาง 

พอ ตาย แลว วิญญาณ ออกจาก ราง ไป เกิด เปน นูน เปน นี่ วิญญาณ มา หลอกหลอน ผูคน ตางๆ เนี่ย 

เขา เรียกวา ยึดถือ หนัง ผี เปน สรณะ  ไมได ยึดถือ ธรรมะ หรือ ความ จริง เปน สรณะ เนี่ย คำ วา “ จิต” 

เห็น ไหม โยม เกิดขึ้น แบบนี้ นะ 

 “จิต” แปล วา ธรรมชาติ ของ การ รับรู ถาหาก ไมมี มวลสาร ตางๆ ไมมี ธาตุ ตางๆ ไมมี แสง 

ตางๆ ให มัน รับรู มัน จะ ไป รับรู อะไรได อยางไร หรือ มัน จะ มี ตัวตน ขึ้น มา ได อยางไร เห็น ไหม โยม 
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มัน อาศัย รูปธรรม เกิดขึ้น แลว มัน เขาไป รับรู ความรูสึก ใน รูปธรรม เหลานั้น เชน  รูสึก ถึง ความ รอน 

ชองวาง นั่นแหละ โยม ชองวาง ตั้งแต มวล ดีเอ็นเอ (DNA) ชองวาง ๑ ใน ๑,๐๐๐,๐๐๐ มิล * ที่ มัน 

ถักทอ ตอเนื่อง กลาย เปน กระแสไฟฟ้า หรือ กระแส พลังงาน หรือ สนาม พลังงาน ขึ้น มา แลว รับรู 

ถึง ความ รอน รับรู แลวก็ รูสึก รูสึก เรียกวา “เวทนา” ถา รอนมากๆ  มัน ไม สมดุล กับ สิ่ง ที่ มี สภาพ 

เดิม อยู ก็ เกิด ความ ทุกข์ เย็น มากๆ  ไม สมดุล กับ สภาพ เดิม ที่ มี อยู มัน ก็ เกิด ความ ทุกข์ เรียกวา 

“ทุกขเวทนา” แต ถา สมดุล พอดี ก็ เรียกวา “สุข เวทนา” เวทนา นี้ ก็ ไมได มี มา กอน ถา ไมมี ผัสสะ 

เกิดขึ้น จะ มี เวทนา ไป ได อยางไร พวกเรา ลองดู สิ ปจจุบัน เรา ก็ มี ขอมูล เอา ไวทำ งานวิจัย อยู แลว 

การ ปฏิบัติ ธรรม เปนการ สังเกต ขอมูล ที่ เกิดขึ้น ตรง ปจจุบัน ขณะ ที่นั่ง อยู อากาศ เย็นๆ  อยาง นี้ ใคร 

เย็น อากาศ มัน เย็น มา กระทบ กับ ชองวาง เขาไป ใน มวล โมเลกุล เนี่ย ไอ ความ เย็น ก็ ระเหย มา ผาน 

ชองวาง  เลย รูสึก เย็น รูสึก เย็น ก็ เกิด ความ สุข ที่ มัน พอดีๆ   ถา เขา เปิด แอร์ หนาว กวา นี่ ละ เอา สัก 

๑๙ องศา ได ไหม ก็ บอกวา ไมคอย สบาย มัน หนาว เกินไป เรียกวา ทกุข์ เนี่ย เห็น ไหม หรือ ถา เขา 

เปิด ๓๐ องศา เรียกวา รอน เกินไป เรียกวา ทุกข์ หรือ พอดี พอดี เรียกวา สุข เกิด จาก ผัสสะ แต 

ไมมีใคร นะ โยม  มัน เขาไป พอดีกับ ธาตุ ที่ มัน สมดุลกัน อยาง นี้ เรียกวา เวทนา เห็น ไหม ไมมี มา กอน 

สัก ตัว หนึ่ง นี่ ก็ เปน อาการ ของ จิต นะ 

 จิต ที่ รับรู จิต ที่ รูสึก แต ไมใช เรา นะ เขา หรือ เรา นะ เรียก จน คุนเคย เรียกวา จิต เปนตัว เปน 

ตน ถา เรา แปล วา ธรรมชาติ แหง การ รับรู นาจะ เขา ใจงาย ขึ้น หนอย จะ ได เปลี่ยน ไอ สัญญาวิปลาส 

ที่ คลาด เคลื่อน ขางใน จำ เอา ไว ผิด ไป จำ เรื่อง จิต ป๊ป  วิญญาณ จิต ของ เรา เปน ภูตผีปีศาจ ออกจาก 

ราง ไป เกิดใหม อยาง นูน อยาง นี้ เนี่ย มัน จำไว ฝงหัว ตอง ลบ ลบขอมูล เกาๆ  ออก “สัญญาวิปลาส” 

ทำใหเกิด การ คิดผิด เห็น ผิด ตาม มา เรียกวา “จิต วิปลาส” “ทิฏฐิ วิปลาส” “วิปลาส” แปล วา 

คลาด เคลื่อน นะ โยม  ไมได แปล วา บา มัน คลาด เคลื่อน จาก ความ จริง ไป หมดแลว รับรู แลว รูสึก 

เกิด อะไร ตาม มา 

 การ บันทึก ขอมูล เอา ไว เพื่อจะ ใช ใน การ ตัดสินใจ ใน ครั้ง ตอๆ  ไป การ บันทึก ขอมูล 

เรียกวา ความ จำ มีชื่อ เรียกวา “สัญญา ขันธ์”  หรือ กอง แหง ความ จำ เห็น ไหม เรา เลย มี ความ 

จำ เต็มไปหมด เรียกวา เรา มี ความ จำ นะ จริงๆ  ไมใช เรา หรอก จิต มัน เลย บันทึก ขอมูล หลังจากที่ 

มัน รับรู ได รูสึก ได จำได เห็น ไหม ปฏิกิริยา ทำการ ทำงาน ของ มัน จำได จำ อะไร จำ วา สิ่ง นี้ ถา 

เขาไป ใกล มี ความ สุข สิ่ง นี้ ถา เขาไป ใกล มี ความ ทุกข์ สิ่ง นี้ อันตราย สิ่ง นี้ มี ประโยชน์ สิ่ง นี้ มี คุณ คือ 

* มิลลิเมตร Millimeter : (ผูเรียบเรียง)
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รูป ตางๆ  ที่ เขาไป กระทบ รูป นี้ อันตราย รูป นี้ มี ประโยชน์ รูป นี้ มี คุณ รูป นี้ สบาย สถาน ที่นี้ สบาย 

สถาน ที่นี้ มี โทษ นึกออก ไหม สัตว์ ทุกชนิด จะ ตอง บันทึก ขอมูล ไว นะ โยม  เพื่อจะ รักษา สถานภาพ 

การ ทรงตัว ไว ให ปลอดภัย หรือ ให อยู ได ใน ชั่ว ขณะหนึ่ง เนี่ย เกิด การ บันทึก ขอมูล ทีนี้ การ บันทึก 

ขอมูล  ใน เมื่อ มัน มีเครื่องมือ ใน การ รับรูเยอะ การ บันทึก ขอมูล มัน ก็ เลย เยอะ ตาม ไป ใชไหม อยาง 

ที่ เรา ได ลูกตา มา เนี่ย เรียกวา มนุษย์ สมบัติ มี ลูกตา แลว ทำให สามารถ เห็น สิ่ง ตางๆ  เต็มไปหมด 

เห็น ดอกไมหลากหลาย  แลว บันทึก ขอมูล จำไว ตามที่ เขา สมมุติ ขึ้น มานะ ดอก นี้ ชื่อ ดอกกุหลาบ 

ดอก นี้ ชื่อ ดอกบัว ดอก นี้ ชื่อ ดอกหญา ดอกบัว มี คา กวา ดอกหญา ต่ำตอย จริง หรือเปลา? ไม 

จริง เห็น ไหม สัญญา มัน ไป ใหคา เสื้อผา นี้ สูงสง เสื้อผา นี้ ต่ำตอย จริง หรือเปลา?  ไม จริง โลก 

สมมุติ แต บันทึก เอา ไว แบบ คลาด เคลื่อนไป หมดแลว ไมเห็น ความ เสมอภาค ของ มัน ไมวา จะ 

เปน ดอกบัว หรือ ดอกหญา นะ โยม มัน ก็ นั่ง อยู ใน หองโถง จักรวาล เดียวกัน อาศัย ธาตุ ๔ อาศัย 

แสงตะวัน เดียวกัน อยู ดวยกัน อยาง เสมอภาค นะ อยาง เสมอภาค ใน ความ เปน ธาตุ ๔ ซึ่ง ไมมีใคร 

เปน เจาของ 

 ไมมี สิ่ง ใด สูงสง-ต่ำตอย  สูงสง-ต้ำ ตอย  เกิด จาก ความคิด เนี่ย แหละ เปน ที่มา ของ สงคราม 

สงคราม ใน ทัศนคติ ที่ ผิด พลาด มา บดบัง ศาสนาพุทธ หรือ ธรรมชาติ เดิม ของ จิต เนี่ย มัน คือ สันติสุข 

ซึ่ง มี ความ เปนกลาง อยู กอน ความ ไม เปนกลาง มัน มาทีหลัง โลก ของ ความ ปรุงแตง จึง ทำใหเกิด 

ความ ทุกข์ใจ ใน สิ่ง ที่ ไม ควร ทุกข์ ใน สิ่ง ที่ ไม ควร ไดรับ ความ ทุกข์ เลย เพราะ ธรรมชาติ ของ ใจ มัน มี 

ความ สุข อยู กอน เมื่อกี๊ ใน ทาย เรื่อง ใน สวนทาย บอกวา ความ สุข มี อยู กอน แลว คือ ธรรมชาติ เดิม 

ของ ใจ โยม ลอง คิด สิ ธรรมชาติ เดิม ของ ใจ มัน ปกติ อยู กอน ไหม หรือวา มัน โกรธ มา กอน มัน ปกติ 

มา กอน ตางหาก ความ โกรธ มาทีหลัง ความ ไมสบายใจ มาทีหลัง เห็น ไหม ความ เกลียด มาทีหลัง 

ความ ชัง มาทีหลัง ความ อิจฉา มาทีหลัง มาทีหลัง หมด เลย เกิด จาก ความ ปรุงแตง ความ ไม รูเห็น 

ไหม ที่ เขาไป ยึด หวงแหน กับ ไอ รางกาย จิตใจ คิดวา เปนของ เรา เลย อยาก ให มัน มี ความ สุข เนี่ย 

เรียกวา คิดผิด หลงผิด แลว จำ เอา ไว ผิด เห็น ไหม โยม ความ จำ ทั้งหลาย แหลง ที่ เก็บขอมูล ไว จริงๆ 

แลว เอา ไว เพื่อ การ ตัดสินใจ ใน การ ใชชีวิต จะ ได แกปญหา หรือไม ไป สู ที่ อันตราย ความคิด นี้ เลย 

ชื่อวา สังขาร ขันธ์ รวมกัน เปน เทาไหร ๕ กอง เรียกวา ขันธ์ ๕ โยม จำไว นะ 

 “ขันธ” แปล วา กอง นะ ไมได แปล วา อะไร ที่ มัน ลึกลับ หรอก อยาง เรา ชอบ มองวา 

ศาสนา เปนเรื่อง ของ ความ ศักดิ์สิทธิ์ หรือ เปนเรื่อง ลึกลับ ที่ ไกล เกิน จาก ความ เขาใจ เปนเรื่อง 
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ของ พระ ไมใช หรอก โยม เปนเรื่อง ของ ธรรมชาติ กอง แหง รูป เห็น ไหม ก็ คือ เอา มวลสาร ตางๆ 

มา กอง รวม เขา ๑ กอง เรียกวา รูป ขันธ์ อยาง นี้ เรา ไดยิน แตวา อยู ใน หนังสือ บาลี เห็น แต พระ ทาน 

เทศน์ เรา คง คิดวา ไม เกี่ยวกับ เรา หรอก จริงๆ ไมใช หรอก ทุกคน นะ มี ขันธ์ ๕ หมด แตวา ไมรูจัก 

เลย ใช ผิด วิธี หรือ ไมเขาใจ เลย เขาไป ยึดมั่น ถือมั่น อยาง ผิด วิธี จึง กอ ความ ทุกข์ แบบ ไรเดียงสา 

อยาง ไม ควร จะ ตอง ทุกข์ เลย  มา สรุปเรื่อง ขันธ์ ๕ นิด นึง กอน นะ

 “รูป ขันธ์ กอง แหง รูป” คือ การ เจริญ สติ ตาม ดู กาย ใน กาย  ก็ เพื่อจะ เห็น การ ทำงาน ของ 

กาย ที่ ประกอบ กัน เปนกอง แหง รูป นั่นเอง โยม วา ขางใน มัน มี อะไร ตาม ดู กาย ใน กาย เห็น ไหม มี 

คำ วาตาม ดู กาย ใน กาย นะ ไมใช ตาม ดู กาย นะ ตาม ดู กาย ใน กาย คือ อยาง นี้ ใน กาย มี อะไร บาง ก็ มี 

ธาตุ ตางๆ  ที่ มัน ไหลเวียน เปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว อยู ตลอด เวลา ไม คงที่ ถา พวกเรา เปน คน รุนใหม 

หนอย ก็ นาจะ เขา ใจงาย ขึ้น กอง แหง รูปประกอบ ไป ดวย กลุม ก๊าซ ตางๆ เนี่ย คาร์บอนไดออกไซด์ 

ไฮโดรเจน  แคลเซียม  ธาตุ เหล็กใน กระดูก ธาตุ เหล็กใน เลือด คาร์บอน อะไร ตางๆ ตรงไหน 

เรียกวา เรา โยม เปน ธาตุเหล็ก เหรอ เปน ธาตุ สังกะสี ยูเรเนียม  เรซา เนียม ที่ไหน ที่อยู เปนหนึ่ง 

กอง เขามา เนี่ย มหาศาล เปนกอง ธาตุ ทั้งนั้น เห็น ไหม โยม เนี่ย เขา เรียกวา กอง แหง รูป ถา ดู แลวจะ 

หา เรา ไม เจอ นะ เพราะวา เรา คง ไมใช ธาตุเหล็ก ไมใช สังกะสี ไมใช แคลเซียม แนนอน แต เพราะวา 

มา กอง รวมกัน แลวก็ หลงผิด มอง เปนกลุม เปนกอน มอง เปน อัตตา มอง เปน อัตตา ตัวตน ทั้งๆ  ที่ 

จริงๆ แลว คำ วา  “อนัตตา  ไม ใชตัวตน ” เพราะวา มัน ตอง อาศัย สิ่ง อื่น เปน ปัจจัย ประกอบ กัน 

เขา ไมได มี ตัวตน ดวย ตน เอง ถา ไมมี สิ่ง นี้ จะ มี สิ่ง นี้ ได อยางไร ใชไหม มัน แค ประกอบ ประชุม กัน 

ชั่วขณะ แลว ที่ มัน รวมตัว อยู ดวยกัน มัน คงที่ ไหม ไมมี ความ คงที่ มี แต ความ แปรปรวน ทุกขณะ 

เพราะวา มัน อยู ใน กฎ เดียว กับ จักรวาล ถา อาศัย ธาตุ ขางนอก อาศัย แสงแดด ขางนอก ขางนอก 

แปรปรวน ขางใน ก็ ตอง แปรปรวน   

 ถา อาศัย สาย ลม ขางนอก ขางนอก แปรปรวน ขางใน ก็ ตอง แปรปรวน ถา ขางนอก ไม 

คงที่ ขางใน ก็ ตอง ไม คงที่ โยม แต เพราะ ความ ไมรู ที่ ไรเดียงสา นี้แหละ มัน ไป อยาก ให คงที่ อยาก 

ให มัน เหมือนเดิม เวลา ได สิ่ง ตางๆ หรือ ผัสสะ สิ่ง ตางๆ ขึ้น มาแลว ความ ไรเดียงสา นี้ อยาก ให มัน 

เหมือนเดิม อยาก ให มัน ถาวร อยาก ให มัน คงที่ เลย กอ ทุกข์ใจ แบบ ไรเดียงสา ถึง บอกวา ความ 

จริง ไมมีใคร ทุกข์ นะ เมื่อกี๊ เรา ดู ดีวีดี (DVD) จั่วหัว วา ความ จริง ไมมีใคร ทุกข์ และ คน สวนใหญ ก็ 

ไม รูวา ทุกข์ นี้ มา จากไหน ก็ คิดวา ปรากฏการณ์ แหง ความ ไม คง ที่นี้ เขา เปน ผูกระทำ เขา ทำให เรา 
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ทุกข์ ไมใช หรอก โยม ความ ไม คงที่ มัน มี ของ มัน อยู แลว ไมมีใคร อยู ใน นั้น นี่ คือ ความ ไรเดียงสา 

นะ แลวก็ ตอง ไป จัดการ คน อื่น วา ถา เธอ เปลี่ยนแปลง ตาย แน ฉัน จะ ตอง ฆา เธอ ทิ้ง ทุกอยาง 

ก็ ตอง เปลี่ยนแปลง โยม หรือ หาเรื่อง เจ็บตัว หรือวา เสียใจ เดี๋ยวนี้ คนๆ  นั้น ไม เหมือนเดิม เขา 

เปลี่ยนแปลง ไป แลว รูสึก เสียใจ เขาใจ คำ วา เสียใจ ไหม หืม  โอ๋...เขาใจ คำ วา เสียใจ ไหม

 โยม : เขาใจ ครับ

 หลวงพ่อ : เขาใจ วา ยังไง

 โยม : เสียใจ คือ ความรูสึก สภาวะ ของ ความรูสึก  ที่มัน มี สภาวะ ซึ่ง เขาไป รูวา สิ่ง นี้ อารมณ์ 

นี้ ผัสสะ นี้ คือ สิ่ง ที่ ไป เรียก วาความ เสียใจ มัน คือ สิ่ง ที่ เกิดขึ้น เปน เพียง สภาวการณ์ ที่ เกิดขึ้น ครับ 

หลวงพอ

 หลวงพ่อ : โยม ดู ให ดีๆ  นะ เรา ไมเขาใจ คำ หลายๆ  คำ  ที่ เรา ใช กัน เลย เรา เคย ไดยิน บางที 

พวก นักปราชญ์ หรือ ผูใหญ  เขามักจะ บอกวา  “เสีย อะไร ก็ เสีย นะ อยา เสียใจ” เรา ก็ นึก วา มัน คง 

เปน แค คำ ปลอบใจ ที่ ไพเราะ แต มัน เปนความ จริง นะ โยม ใจ มัน คือ ความ เปนกลาง เห็น ไหม โยม 

ดู ให ดี นะ ใจ มัน คือ ความ เปนกลาง ซึ่ง มี อยู กอน จริง ไหม ใจ ปกติ ใจเปนกลาง อยู กอน ถึง เรียกวา 

ใจ เวลา ที่ เขา ทำ อะไร อยาง นี้ เขา ตอง เรียกวา ตรงนี้ เนี่ย คือ ใจ ถา เขา เอา ดาย ไป เขา บอก ตรงนี้ 

เปนใจ ดาย  ตรงนี้ ใจ คือ อยู ตรงกลาง คำ วา “ ใจ ” แปล วา ตรงกลาง เวลา คน อื่น เปลี่ยนแปลง เรา 

บอกวา เนี่ย  เดี๋ยวนี้ คน นั้น ไม เหมือนเดิม ฉัน เสียใจ เสีย อะไร เสีย ความ เปนกลาง โดย ไป ปรุงแตง 

ไมชอบ เห็น ไหม โยม

 เสีย ความ เปนกลาง ไป ปรุงแตง ความ ไมชอบ ขึ้น มา เรียกวา เสียใจ เห็นภาพ ไหม ถา 

โยม เขาใจ วา ใจ คือ ธรรมชาติ ของ ความ เปนกลาง ความ ปรุงแตง ไมชอบ มาทีหลัง ไม นาจะ ตอง 

ไป สูญเสีย ไอ ความ เปนกลาง นี้ ไป เลย ใน เมื่อ ทุกสิ่ง ทุกอยาง มัน ไม คงที่  มัน ตอง เปลี่ยนแปลง 

แลวทำไม จะ ตอง ไป ปรุงแตง ไมชอบ วา เขา ไม เหมือนเดิม 

 ใน เมื่อ กฎ ของ ความ ไม เหมือนเดิม กฎ ของ ความ ไม คงที่ มัน มี อยู ตลอด เวลา  ถา เขาใจ ชีวิต 
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เรา จะ สามารถ ใช กฎ กติกา ของ ชีวิต หรือ ธรรมชาติ อยาง ถูกวิธี ไม หาเรื่อง ทุกขใจ ใน สิ่ง ที่ ไม 

ควร จำเปน ตอง ทุกข เลย ไม หาเรื่อง เสียใจ ใน สิ่ง ที่ ไม จำเปน ตอง ควร สูญ เสียไป เลย คือ ความ 

ปกติ หรือ ความ เปนกลาง หรือ สันติสุข ที่ มี อยู กอน หรือ ความ สุข ที่ มี อยู กอน โยม เห็น ไหม ถา 

โยม แสวง หาความ สุข จะ ไม เจอ นะ จะ ไม เจอ ความ สุข ถา รอคอย ความ สุข ก็ ไม เจอ นะ โยม ความ สุข 

นี้ ไม ตอง รอคอย ความ สุข นี้ ไม ตอง แสวง หา ความ สุข นี้ มี อยู แลว แตวามัน ถูก บัง มัน ถูก บดบัง ไป 

ดวย ความ ปรุงแตง ซึ่ง นำ เอา ความ ทุกข์ เขามา โยม ปรุงแตง ราย ใจ ก็ เศราหมอง ใจ เศราหมอง อยู 

กอน หรือ เห็น ไหม  ใจ ไมได เศราหมอง อยู กอน  ใจ เศราหมอง เพราะวา ปรุงแตง ตางหาก ถาหากวา 

เรา เจริญ สติ เขาใจ ตรงนี้ โยม จะ พบ วาความ สุข นั้น ไม ตอง รอคอย ไมได อยู ไกล เกิน เอื้อม และ ไมได 

อยูที่ จุดหมาย ดวย  แต อยู ตรง ปจจุบัน ตางหาก ปจจุบัน ของ ใจ ที่ ปกติ อยู กอน 

 เมื่อไหร เผลอ มี จิตใจ เศราหมอง รู เลย วา อันนี้ ขาดสติ แลว  ความ ทุกข์ มัน เลนงาน ตอน 

ขาดสติ เผลอ ไป ปรุงแตง แลว เอา ความ ปรุงแตง มา บัง ใจ แลวก็ เขาไป ยึด กับ เนื้อเรื่อง ที่ ปรุงแตง 

โยม เห็น ไหม ปรุงแตง วา เขา ผิด เรา ไมชอบ  ก็ เกิด ความ เศรา หมองใจ สิ มี อยู ที่ไหน ละ เปลี่ยนแปลง 

ไป ตาม เหตุ ปจจัย เสื่อม ไป ตาม เหตุ ปจจัย แตละ ขณะ ใน การ มี ปญญา ที่ เรียกวา วิปัสสนา “วิ” 

แปล วา “วิเศษ” “ ปัสส นา” คือ “การ เห็น” การ เห็น อัน วิเศษ คือ การ เห็น ความ จริง มัน 

สามารถ ชวยชีวิต หรือวา ชวย จิตใจ ให มี ความ สุข หรือ ออก มาจาก ทุกข์ ได  คือ การ เห็น อัน 

วิเศษ นะ โยม ไมได ไป เห็น อะไร ที่ไหน สลับซับซอน เลย แตวา ทัศนคติ ที่ วางไว มัน ผิด พลาด จาก 

สัญญา ที่ วิปลาส เห็น ไหม จิต วิปลาส  ทิฏฐิ วิปลาส  เห็น ผิด คิดผิด  มัน คลาด เคลื่อนไป หมด เห็น 

ไหม หลวงพอ สุม ตัวอยาง จาก การ ตอบ ของ โอ๋ เรา จะ เห็นภาพ เลย วา สวนใหญ เรา เปน ชาวพุทธ ที่ 

คลาด เคลื่อน จาก ความ เปนจริง ใน หลายๆ  เรื่อง เลย คำ วา จิตใจ เรา ก็ ไมรู วา คือ อะไร มา จากไหน 

แลว คิดวา ของ เรา หรือ คำ วา เสียใจ เห็น ไหม เรา ยัง ไม รูวา เสีย อะไร ไป เลย คือ เสีย ความ เปนกลาง 

ไป ไง  เสีย ความ ปกติ เสีย สันติสุข แต ดั้งเดิม ไป เนี่ย คือ ใจ ธรรมชาติ ใจ เดิม พุทธเจา ทาน คนพบ สิ่ง 

เหลานี้ นะ ที่ ทาน ตรัสรู ทาน บอกวา สิ่ง นี้ มี อยู แลว (ทาน ไมได สราง มัน ขึ้น มา)  กฎ กติกา มี อยู แลว 

ทาน ก็ ราง มัน ขึ้น มา  มี อยู แลว  ทาน ก็ ไป เห็น แลว ชี้ วา  เธอ จง ดู สิ มัน ทำงาน อยาง นี้ ใน ธรรมชาติ ถา 

ดู แลว ใช มัน เขาใจ อยาง ถูกวิธี  เห็น ไหม โยม เพราะวา สิ่ง ที่ บิ๊ว  (Build) ขึ้น มา ทั้ง หลายแหล นะ มัน 

ตอง เสื่อมสลาย มัน ตอง พัง แนนอน  เพราะวา มัน ไมได เปน สิ่ง ที่ มี อยู กอน อาศัย ปจจัย อื่น เกิดขึ้น 

มัน จะ คงที่ ถาวร ไป ได ยังไง โยม ธรรมชาติ เดิม ตางหาก ที่ ไมได ถูก บิ๊ว ขึ้น มา ตางหาก ซึ่ง มัน ตอง 

เปน อยาง นั้น เห็น ไหม นิพพาน ถึง มี อมตะ มี ความ เปน อมตะ มี ความ เปน อมตะ รส มี รสชาติ ที่ เปน 
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อมตะ หรือ มี รสชาติ ที่ เปน สันติสุข มี สันติ ลักษณะ เพราะ มัน เปนกลาง อยู กอน ความ ไม เปนกลาง 

มาทีหลัง จะ พบ วา

 ความ สุข มัน ไมได ไกล เกิน เอื้อม นะ มี อยู ตลอด เวลา ถา เขาใจ เห็น ไหม เพราะฉะนั้น การ 

เก็บขอมูล อยาง ถูกวิธี คือ การ เจริญ สติ กับ ชีวิต ประจำวัน เนี่ย แหละ โยม ตาม ดู กาย ใน กาย วา มัน 

ทำงาน อยางไร เปนการ ตาม เก็บขอมูล แลวก็ ทำ งานวิจัย เลย มี ชื่อวา “สติสัม โพชฌงค์” “ธรรม 

วิจยะสัม โพชฌงค์”  เปนการ ทำ งานวิจัย จะ วิจัย ไมได เด็ดขาด ถา ยังไมมี ขอมูล แลว ขอมูล นี้ คน 

อื่น สง มา ให  อยา เชื่อ นะ อยา เชื่อ เพราะ เชื่อ ไมได  จนกวา จะ เก็บขอมูล ดวย ตน เอง พุทธเจา จึง 

ตรัส วา เมื่อไหร ที่ เรา สังเกต กระบวนการ แบบนี้ วา เพราะ สิ่ง นี้ มี สิ่ง นี้ ถึง มี เห็น ในใจ แบบนี้ นะ คิด 

แบบนี้ อารมณ์ ถึง เปน อยาง นี้ นะ เชน คิด ไมดี อารมณ์ ถึง ไมดี  คิด ดี อารมณ์ ถึง ดี มี ความ สุข อยาง 

นี้ ความคิด ก็ ไมได มี ตัวตน เพราะวา มี ความ จำ แบบนี้ จึง มี ความคิด แบบนี้ ความ จำ ก็ ไมได มี ตัวตน 

เพราะ ไป รับรู สิ่งแวดลอม แบบนี้ มา หรือ ขอมูล แบบนี้ มา ถึง ได เกิด ความ จำ-การ รับรู  ก็ ไมได มี 

ตัวตน ถา ไมมี หู ไม มีเสียง จะ เกิด การ รับ เสียง ได อยางไร ถา ไมมี ลิ้น พอครัว ทั้งหลาย ก็ คง ไมมี 

งาน เพราะ ไมมี ลิ้น ใน การ รับ รส โยม เห็น ไหม มัน ทำงาน คู กัน อยาง นี้ ไมมี อะไร สัก อยาง ที่ มี ตัวตน 

แบบนี้ จะ เปนการ เขาใจ อยาง ถูกวิธี กอน นะ  นี่ เริ่ม เก็บขอมูล แลวก็ ทำ งานวิจัย 

 พุทธเจา ทาน จึง ตรัส วา ถา เก็บขอมูล สังเกต แลว ทำ งานวิจัย แบบนี้ ไม เกิน ๗ ปี จะ ตอง 

มี ปญญา ประจักษ์ หรือ เขาถึง สภาวะ หรือ เขาใจ ธรรมะ ระดับสูง ขั้น ใด ขั้น หนึ่ง แนนอน โยม ลอง 

คิด สิ วา ถา ตาม เก็บขอมูล อยาง นี้ ๗ ปี จะ ได อะไร ขึ้น มา ขอมูล คง เยอะ นะ งานวิจัย คงจะ แมนยำ 

คงจะ ไม ตอง เขาไป ถาม ใคร อยาง ที่ ทาน บอก เหมือนกัน วา  ถา เขาใจ อยาง นี้ เหตุนี้ มี ผล นี้ ถึง มี จะ ไม 

ตอง ไป เชื่อ ใคร อีก ตอไป  โยม ก็ มัน ประจักษ์ ดวย ตัวเอง ไง นี่ เรียกวา  ปฏิบัติ ธรรม นะ “ปฏิ ” แปล 

วา “เขาไป ประจักษ” “บั ติ” แปล วา “สิ่ง ที่ เกิดขึ้น” ขางหนา ของ กาย และ ใจ ตรง ปัจจุบัน ซึ่ง 

มี หลักฐาน รองรับ คือ คำพูด คน อื่น โยม มัน ไมมี หลักฐาน รองรับ นะ อยาง บอกวา เนี่ย กรรม มัน ก็ 

คือ เธอ เนี่ย เธอ กำลัง เสวย กรรม อยู ตอนนี้ มี กรรม มาก เลย อยา เชื่อ นะ ตอง ดู ดวย ตัวเอง

  ถาหากวา เรา มี เจตนา ดีเนี่ย เรียกวา กรรม ดี โยม ก็ ตองอารมณ์ ดี มี ความ สุข ถา เรา มี เจตนา 

ไมดี อารมณ์ ก็ ตอง ไมดี นี่ คือ กรรม กรรม คือ เจตนา เปน ที่ตั้ง ของ เวทนา ไม ตอง ไป เชื่อ ใคร แลว ทีนี้ 

วา เรา มี กรรม หรือเสวย กรรม อะไร อยู ก็ เห็น อยู ตอหนา ใชไหม ถา คิด ดี อารมณ์ ก็ ตอง ดี เนี่ย เสวย 
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ผล ของ กรรม ดวย การ มี เจตนา ฝ่าย ดี กรรม ถึง เรียกวา เจตนา นี่ ถา คน ฉลาด ทำ ยังไง หืม ...จะ ไป 

หาเรื่อง คิด ไมดี ทำ อะไร หรือ เอา ความ จำ ในอดีต ที่ ผาน ไป แลว ตาม วุฒิภาวะ ตาม วัย ที่ ไรเดียงสา  

ที่ อาจจะ ผิด พลาดไป บาง จะ เอา กลับ มา คิด ทำ อะไร โยม เนี่ย เรียกวา ไมสมควร ตอง ได รับทุกข์ 

แบบนั้น เลย  หรือไมสมควร ไป ตกนรก เลย ไมมี เหตุ ตอง สมควร เลย แต เพราะ ขาด ปญญา แทๆ  

เลยนะ  กระโจน ลง ไป ใน สิ่ง ที่ ไม ควร กระโจน ลง ไป เลย โยม เอาเรื่อง ที่ เศราหมอง ที่ ผิด พลาด 

ในอดีต จาก ความ ไมรู ใน วัย อัน ไรเดียงสา ตาม วุฒิภาวะ อยาง เชน เด็กๆ  อาจจะ เลน กัน กระเซา 

เยาแหย กัน แกลง กัน หรือ มี ความ รัก หวานแหวว หรือ อะไร ก็ เแลว แต มัน ก็ ผาน ไป ตาม วัย เวลา 

ของ วุฒิภาวะ ใน ชวง นั้นๆ  แต ไมใช เรา นะ โยม มัน คือ เหตุ ปจจัย ที่เกิด ดับ ไป ตาม เหตุ ปจจัย ในอดีต 

ของ เหตุ ปจจัย เหลานั้นๆ  เอง 

 เพราะฉะนั้น ความ ไมรู เนี่ย จึง มี ความ วา ความ ไมรู ในอดีต ความ ไมรู ใน อนาคต ไม รูวา 

อดีตเนี่ย  เปน แค เหตุ ปจจัย ของ ขันธ์ ๕  ไมใช เรา นะโยม ขันธ์ ๕ ในอดีต คือ ความ จำ ในอดีต 

ความรูสึก ในอดีต นึกออก ไหม เวทนา ในอดีต ไมใช เรา เกิด ดับ ไป ตาม ผัสสะ ของ อดีต นั้นๆ  ไมมี 

เรา อยู ใน นั้น แต ความ ไมรู ก็ ไป ควา เอา ความ จำ นั้น เอา กลับ มา คิด ใหม เปนเรื่อง ไมดี แลวก็ เสวย 

อารมณ์ เศราหมอง ตัวใหม นะ โยม ไมใช ทุกข์ ตัวเกา นะ เอา ความ จำ ในอดีต มา สราง ทุกขเวทนา 

ตัวใหม อยาง ไรเดียงสา เห็น ไหม ถา โยม เขาใจ กรรม นะ ไม ตอง ไป ให ใคร แก กรรม ให หรอก โยม เรา 

ก็ ฉลาด ขึ้น มา สิ จะ ไป คิดถึง เรื่อง ที่ เศราหมอง ทำ อะไร ใน เมื่อ มัน คนละ เหตุ ปจจัย คนละ วาระ กัน 

แลว ตอนนั้น เรา ยังเด็ก แลว สถานการณ์ ผัสสะ มัน เปน อยาง นั้น ก็ ปรุงแตง ตอบโต สถานการณ์ 

หรือ แอคชั่น  (Action) ไป ตาม สถานการณ์ อยาง นั้น แต ไม ควร จะ เอา กลับ นำมา คิด ใหม ให มัน 

เศราหมอง วา มี เรา ในอดีต ไมมี เรา ในอดีต นะ มี แต เหตุ ปจจัย ที่เกิด ดับ เชน การ รับรู ทาง เสียง ก็ 

เกิด ดับ ไป แลว อยาง นี้ รับรู แลว เกิด ความรูสึก เรียกวา เวทนา ก็ ดับ ไป แลว อยาง นี้ แต ความ ไมรู 

นะ นี่ ฉลาด ขึ้น แลว นะ มัน จะ สามารถ ที่จะ ตอง ไม ไป เสวยอารมณ์ของ กรรมเกา พุทธเจา จึง สอน 

อยาง นี้ นะ วิธี ละ กรรมเกา อยา ไป คิดถึง อยา พูดถึง นึกออก ไหม บางที เรา เอาเรื่อง ที่ถูก ทำราย 

ในอดีต หรือ เขา วา เรา ในอดีต มา พูด รูสึก ไหม โยม ความ โกรธ จะ เกิดขึ้น ใหม โดย ที่เอา อาหาร 

เกา มา คุยเขี่ย เอามา ดื่ม กิน นี่ อันนี้ ไรเดียงสา เกินไป จริง ไหม แลว ยิ่ง พูด รูสึก ไหมวา ยิ่งอิน (In)  

ยิ่งอิน  อารมณ์ ตัวใหม ก็ เกิดขึ้น เปนความ เศราหมอง ไมใช อารมณ์ เกา นะ โยม อารมณ์ นี่ เกิดขึ้น 

สดๆ  รอนๆ  โดย การ ที่ ไป เอา อารมณ์ เกา ที่ เศราหมอง มา ขบเคี้ยว เปน อาหารวาง ไมใช อาหารวาง 

ที่ เหมาะสม นะ อาหารวาง ที่ เหมาะสม ก็ คือ การ ระลึกถึง สิ่ง ที่ ดี เรียกวา อนุสติ ๑๐ ไง เอา สิ่ง ที่ 
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ดีๆ  มา ระลึกถึง ดีกวา นี่ ฉลาด อยาง นี้ เห็น ไหม โยม วา พระพุทธเจา จึง ตรัส วา  “ศาสนา หรือ คำ 

สอน ของ ทาน เนี่ย ถาไมสามารถชวย คน ให พนทุกข ใน ปัจจุบัน ได คำ สอน หรือ ศาสนา นี้ จะ 

ไมมี ประโยชน  ตอ มนุษยชาติ เลย โยม” แต คำ สอน นี้ สามารถ ชวย คน ให พนทุกข์ ใน ปจจุบัน หรือ 

แกปญหา ใน ปจจุบัน ได จริง หรือ มี ของขวัญ แหง ความ สุข ใน ปจจุบัน ได จริง จึง มี ประโยชน์ ไมใช 

ศาสนา ที่ มี คำ สอน ลอยอยู ใน อากาศ ของ ชาติหนา นะ หรือ เบื้องหลัง ความ ตายนะ โยม มัน เกิดขึ้น 

ตรง ปจจุบัน ตางหาก แลว ใช มัน อยาง ถูกวิธี คือ กฎ กติกา ของ ความ จริง ที่ ตอง เขาใจ การ เขาใจ ขันธ์ 

๕ นี่ เปน พื้นฐาน ของ ชีวิต นะ เพราะวา อยู กับ เรา ตลอด เวลา เห็น การ ทำงาน ของ กาย และใจ  แต 

ใจ ก็ ไมใช เรา นะ เขาใจ ไหม โอ๋ ที่ ไมใช เรา เพราะวา มัน อาศัย เหตุ ปจจัย เกิดขึ้น จะ เปน เรา ไป ได 

อยางไร 

 โยม : ครับ 

 หลวงพ่อ : “เรา ” เกิด จาก ความคิด เห็น ไหม โยม จิต มัน คิดวา คำ วา “ใจ เรา” ขึ้น มาเนี่ย 

พวก ที่ ดู จิต จะ เฉลียวใจ ทัน จิต มัน คิด คำ วา  “เรา” อาว...ไมใช เรา สักหนอย นี่ มัน อาการ ของ จิต คิด 

พอ เห็น มัน ก็ ดับ เห็น ไหม โยม จิต ก็ มี ความ เกิด ดับ ไมได เปน ดวง เดียว ดวย นะ ไมใช วา ดวง ในอดีต 

นั้น เปน เรา นะ โยม ดวง ในอดีต ก็ ดับ ไป ตาม เหตุ ปจจัย ของ อดีต นึกออก ไหม ถา โยม เขาใจ วา จิต 

คือ ธรรมชาติ แหง การ รู โยม จะ เห็นวา มัน เกิด ดับ อยู ตลอด เวลา ทุกๆ  ขณะ ทุกๆ ขณะ แลว บางที 

ก็ ไม สามารถ ทำงาน ซอนๆ  กัน ได ดวย นะ อยาง เชน ถาหากวา โยม ทอง  พุทโธ ๆ   ๆ  ๆ  อยาง นี้ ในใจ 

มัน ก็ จะ ไม สามารถ จะ ไป พูด คำ อื่น ได วา เขา วา เรา เขา อิจฉา เรา พูดไมได หรอก โยม  เพราะวา 

เรา กำลัง ไป ทอง พุทโธ อยู นี่ ก็ เปน อุบาย นะ อุบาย ใน การ ทำ สมถะ เพื่อให ใจสงบ เพื่อ ยุติ บทบาท 

ของ ตัว อื่น ลง ไป เห็นภาพ ไหม นี่ เพราะฉะนั้น การ ทำ สมถะ หรือ ทำสมาธิ ทำ ไป เพื่ออะไร ก็ รู ทำ 

อยางไร ก็ รู ทำ แลว ได อะไร ก็ รู แต ไมใช เรา นะ โยม มัน เปนการ เปลี่ยน เหตุ ปจจัย 

 ถา เหตุนี้ มี ผล นี้ ก็ มี ถา เหตุนี้ ดับ ผล นี้ ก็ ดับ นึกภาพ ออก ไหม ถา ไป เผลอ คิด เรื่อง พยาบาท 

เรื่อง ไมดี ความ เศราหมอง ความ โกรธ ก็ตาม มา ความ เศรา ใจความ ทุกข์ใจ ก็ตาม มา ถา เรา เปลี่ยน 

เหตุ ไป ทอง พุทโธๆ  เห็น ไหม เหตุนี้ ดับ เหตุ เกา ดับ คือ เหตุ ของ ความ หลง คิด เรื่อง ไมดี ดับ อารมณ์ 

ที่ เศราหมอง ก็ ดับ ไป ดวย สิ โยม แต ไมมีใคร ทอง พุทโธ ได ตลอด เวลา ตางหาก เรา ก็ เลย ตอง เอามา 

เรียนรู ใหม คือ ปรับ พื้นฐาน เสร็จ ป๊บ เปน สมถะ ไดความ สงบ แลว เอามา สังเกต กระบวนการ การ 
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ทำงาน ของ มัน วา  พอ หยุด ทอง พุทโธ เดี๋ยว มัน ก็ คิด ใหม ใชไหม โยม ไอ ความคิด ที่ ดับ ไป เมื่อกี๊นี้ 

อาจจะ คิด เรื่อง อื่น ที่ ไมได ตั้งใจ มัน ก็ จะ ลอย มา ใหม ความคิด นี้ บังคับ ไมได เพราะอะไร เพราะ ถา 

มัน มี หนวย ของ ความ จำ อยู เดี๋ยว ความคิด ก็ ตอง เอา ความ จำมา ทำงาน เหมือน เรา เปิด โนต บุ๊ค 

(Notebook) ไว ตลอด เวลา โดย ดึง เอา เปิด เอา หนวย โปรแกรม ของ ความ จำ ให มัน เคลื่อนไหว 

ผาน จอ ไป เรื่อย อยาง นี้เนี่ย รางกาย เหมือนกัน โยม มัน จำเปน จะ ตอง เปิดไว ตลอด เวลา เพื่ออะไร 

ถาหากวา ไฟไหม นี่ จะ ได เห็น ไหม ถา เสียง ฟ้า ถลมทลาย จะ ไดยิน ไหม โยม ไม เปิด ไมได จริง ไหม 

ไม สามารถ จะ ปิด เครื่อง รับรู ก็ ตอง เปิดไว ตลอด เวลา มัน เลย ตอง บันทึก ขอมูล ตลอด เวลา แลวก็ 

รับรู แลว แลวก็ ตอง คิด อยู เรื่อยๆ  แวบ ๆ   แวบ ๆ   ตาม ขอมูล ที่ เขามา เกิด การ ตัดสินใจ ใน แตละ 

ขณะ แตละ ขณะ เรียกวา “ความคิด” เพื่อให เกิด ความ ปลอดภัย แก ชีวิต รางกาย

 เพราะฉะนั้น พอ จิต มัน เผลอ คิด นะ โยม อยา ไป ตกใจ นะ วา เรา ปฏิบัติ จะ ตอง นิ่ง มั่นคง ถาวร 

ไมใช เห็น ความคิด ที่ กำลัง ทำงาน เปน สิ่ง ถูก รู ทีนี้ ทีแรก เรา ปรับ พื้นฐาน เปน สมถะ กอน โยม แม 

จะ ไป เขา คอร์ส แลว ตั้งหลัก ให ดี นะ เรา ทำ สมถะ ทำ ไป เพื่ออะไร ทำ ไป เพื่อ เคลียร์ พื้นที่ โต๊ะ เนี่ย 

เห็น ไหม มี แจกัน ดอกไม  มี ยาม มี นาฬิกา มี แกว มี ไมค์ มี เครื่อง บันทึก เสียง อยาง นี้ ถาหากวา ขน 

ตา หลวงพอ หลน ไป เสน นึง จะ เห็น ไหม เนี่ย เห็น ไหม โยม ไมเห็น หรอก เนอะ ก็ โต๊ะ มัน รก ขนาดนี้ 

เนอะ ถา รก มากกวา นี้ จะ เห็น ไหม ยิ่ง ไมเห็น เลย จิตใจ พวกเรา ก็ เหมือนกัน  ถาหากวา ทั้งวันเนี่ย 

มัน เผลอ คิด วับๆ เต็มไปหมด เดี๋ยว คน นั้น โทรศัพท์ เขามา เดี๋ยว คน นี้ เดิน เขามา ถาม เดี๋ยว คน นี้ 

เดิน มา สั่งงาน อะไร ก็ ไมรู มัน ปน ไป หมด โยม จะ ไม สามารถ เห็น การ ทำงาน มัน ได อยาง ละเอียด 

เพราะวา มัน เยอะ เกินไป พอ เรา มา ทำ สมถะ นึกออก ไหม พอ เรา มา ทอง พุทโธ   ของ ตางๆ  ใน จิตใจ 

เรา มัน ถูก ยุติ บทบาท ออกไป ความ คิดถูก ยุติ บทบาท ออกไป ความคิด ที่ ไมชอบ หรือ ชอบ ก็แลวแต 

ความคิด ที่ ชอบ ก็ ชื่อวา “กาม ฉันทะ นิวรณ์” ที่ ไมชอบ ที่ คิด ไมดี ชื่อวา “พยาบาท นิวรณ์” หรือ 

ความ ฟุ้งซาน ไป ในอดีต หรือ ความ ฟุ้งซาน ไป ใน อนาคต มัน จะ ยุติ บทบาท ชั่วขณะ จิตใจ ก็ จะ สงบ 

อยู เดี๋ยว นึง โยม เห็น มั้ย แลว พอ หยุด ทอง พุทโธ หรือ หยุด ดู ลมหายใจ หยุด ดู ทองพอง ยุบ หยุด 

สนใจ ตัว อื่น เมื่อไหร ความ สงบ ที่ ได มาแลว นี้ มัน อาจจะ มี ความคิด บางๆ  ลอย ผาน มา ความคิด ที่ 

ไมมี แลวก็ มี ขึ้น มา โยม เห็น มั้ย มี แลว คง อยูกับที่ มั้ย ไม อยูกับที่ มัน สลาย ไป อยาง นี้ เนี่ย เรียกวา 

วิปสสนา ทำ สมถะ เพื่อจะ เปน บาท ฐาน คือ ทำใหเกิด ความ สงบ สเปซ (space) ขึ้น มา ชั่วขณะ 

เพื่อจะ เห็น สิ่ง ที่ เกิดขึ้น ใหม อยาง ละเอียด ทัน ขน ตา หลน ไป หนึ่ง เสน เห็น ละ ลอย มา บางๆ  เห็น 

เลย ถา อยาง นี้ โยม ไมเห็น แนนอน เพราะวา มัน รก ไป หมด นึกออก มั้ย เรา ก็ เลย ทำ ไป เพื่ออะไร 
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ทำ ไป เพื่อ ยุติ บทบาท ของ อกุศล ไป ซะ ที่ มัน รกรุงรัง ชั่วขณะ ออกไป กอน จะ ได เห็น ปรากฏการณ์ 

ของ จิต จะ ได เรียนรู กับ มัน ชัด งาย ขึ้น มา หนอย อยาง นี้ 

 พอ เผลอ คิด ก็ รู แลว นะ ทีนี้ เนาะ  เพราะวา ใจ มัน สงบ นิด นึง ละ จะ เห็นวา ความคิด ที่ ไมมี 

แลวก็ มี มี แลว ไม อยูกับที่ มี แลวก็ หายไป แสดงวาปญญา จะ เริ่ม ทำงาน แลว โยม เริ่มทำ งานวิจัย 

แสดงวา ธรรมชาติ เดิม ของ มัน ไมได มี อะไร มา กอน เปนความ วาง ความ มี ปรากฏขึ้น มาทีหลัง 

ความคิด มาทีหลัง ความคิด ไมได มี มา กอน เห็น มั้ย โยม เกิดขึ้น บน ความ วาง แลวก็ หายไป บน 

ความ วาง ทีนี้ ความ วาง ใน ศาสนาพุทธ วาง จาก ตัวตน เพราะวา มัน เปน เหตุ ปจจัย วาง ดวย 

ปญญา นะ ไมใช วา มัน วาง ไป ทั้งหมด ใน จักรวาล นะ โยม มัน มี แต มัน ไมมี มัน มี แสงแดด มัน มี สาย 

ลม มัน มี ลมหายใจ มี ทุกอยาง แต ไมมีใคร เปน เจาของ สิ่ง เหลานั้น เรียกวา มี แต ไมมี ไมใช วา วาง 

จาก แสงแดด นะ โยม... แต ไมมีใคร เปน เจาของ มี ความ อบอุน ขางใน มี สายน้ำ ภายใน มี ลมหายใจ 

ที่ ไหล เขา ไหล ออก แต ลม นี้ ไมใช ของ เรา มี แต ไมมี มี โดย กระบวนการ เหตุ ปจจัย แต ไมมีใคร เปน 

เจาของ หรือ ไมใช ตัวตน ของ ใคร ไมมีใคร สามารถ ครอบครอง สิ่ง เหลานี้ ได ไมมีใคร ครอบครอง 

แสงแดด เอา ไว ได นึกออก มั้ย ลมหายใจ เขาไป แลวจะ ครอบครอง เก็บ ไว โดย จะ ไม หายใจออก 

เปนไป ไมได ใช มั้ย โยม 

 ดังนั้น การ รับ และ การ ให การ ดูดซับ และ การ แบงปน  เกิดขึ้น ตลอด เวลา ใน ชีวิต เรา 

สามารถ จะ มี ความ สุข จาก การ รับ และ การ ให โดย เหตุ เงื่อนไข ตัว นี้ ดวย ความ เสมอภาค ดวย 

ความ เสมอภาค กัน ใน ธาตุ ๔ ดวย มี ความ เสมอภาค กัน ใน จิต เดิม แท หลวงพอ เคย บอกพูดถึง 

ความ เมตตา หรือ ความ ออนนอม หรือ ความ สุข เล็กๆ  นอยๆ  ที่ เกิดขึ้น ใน ชีวิต ประจำวัน จาก 

การ รับ และ การ ให เอื้อเฟอ ซึ่ง กัน และ กัน ใน แตละวัน ใน ธาตุ ๔ ซึ่ง ไมมีใคร เปน เจาของ  ขณะ 

เดียวกัน ก็ ตอง เผชิญหนา กับ ความ เปลี่ยนแปลง อัน ไม คงที่ ความ ไม คงที่ อัน ชื่อวา ทุกข ลักษณะ นะ 

โยม ก็ จะ เกิด ความ รัก ความ เคารพ และ ความ เมตตา...โยม ตอ ความ ไม คงที่ ทุกชนิด เผชิญหนา 

ตอ ความ ไม คงที่ อันนี้ ดวย ความ เขาใจ เขา นะ โยม วา เขา ตอง เผชิญหนา กับ ความ ไม คงที่ และ เขา 

รับมือ ไมไหว และ เขา ออนแอ เกินไป บางที เขา ก็ ตอง แสดง ความ กาวราว แสดง ความ เห็นแกตัว 

แสดง ความ ทุรนทุราย ออกมา ถา เรา เขมแข็ง กวา ใช มั้ย โยม เรา ก็ เขาใจ สิ วา เขา ออนแอ ชั่วขณะ 

เพราะ เขา รับมือ ตอ ทุกข ลักษณะ ไมไหว ที่ มัน กำลัง  มี ความ ไม คงที่ เจอ เสียง กระทบ หู ที่ รุนแรง เขา 

รับมือ ไมไหว เขา ก็ ดิ้น ออกมา ใช มั้ย แสดงอาการ ดิ้นรน ออกมา อยาก พนไป จาก ภาวะ นี้ ชื่อวา  
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“วิภวตัณหา” หรือ อยากได ภาวะ ที่ ดีกวา นี้ ชื่อวา “ภวตัณหา” เห็น มั้ย โยม ไมมีใคร อยู ใน นั้น นะ 

มัน คือ การ รับมือ ตอ ทุกข์ ตอ สมุทัย แต ถา เขาใจ วา  ภาวะ ไม คง ที่นี้ เกิดขึ้น อยาง เสมอภาค กับ ทุก 

ชีวิต ไมวา ทุก สรรพสัตว์ ก็แลวแต นะ มด มัน ก็ ตอง พยายาม เดิน หาอาหาร แบก น้ำตาล ที่ รวง จาก 

กาแฟ ของ เรา ที่ ทำ หลน ไป เม็ด สอง เม็ด แบก กลับ เขาไป ให ครอบครัว มัน กิน อยาง นี้ เพราะวา มัน 

ตอง เผชิญหนา กับ ความ ไม คงที่ ใน ธรรมชาติ แลวก็ ตอง แสวงหา สิ่ง เติมเต็ม เรียกวา “ตัณหา” 

เปน ปรากฏการณ ของ ธรรมชาติ นะ ถา เขาใจ แบบนี้ โยม จะ เกิด ความ เมตตา จริง มั้ย 

 เมตตา ตอ ทุกข ลักษณะ ที่ เขา กำลัง เผชิญหนา อยู แลวก็ เคารพ ตอ ความ เขมแข็ง ตอ ทุกข 

ลักษณะ ของ ทุก ชีวิต คนใน ครอบครัว เรา ก็ เหมือนกัน นะ ใช มั้ย ไมวา จะ เปน พอแม เรา พี่นอง 

เรา มี ใคร บาง ที่ ไม เจอ สิ่ง แบบนี้ เขา ตอง เจอ กับ ความ ไม คงที่ ใช มั้ย ดังนั้นภาวะ ของ ความ ดิ้นรน 

ที่จะ พน จาก ความ ไม คงที่ หรือ แสวงหา ภาวะ ที่ ดีกวา นี้ สมบูรณ กวา นี้ หรือ “ ภวตัณหา”  จึง 

เกิดขึ้น ตลอด เวลา นะ สำหรับ ชีวิต ที่ ยัง ไมเขาใจ ความ จริง ของ ทุกข ที่ ไมมีใคร ทุกข

 เมื่อกี๊ดู ดีวีดี (DVD) นะ จั่วหัว วา ความ ทุกข์ มี แต ไมมีใคร ทุกข์ หรือ ไมมีใคร อยู ใน ความ 

ไม คงที่ ของ จักรวาล เหลานั้น โยม นึกออก มั้ย มัน เปน แค มวล ธาตุ แต ความ ไมรู ไง มัน เขาไป ยึด วา 

ตรงนี้ เปน เรา เห็น มั้ย เขาไป ยึด กระแส ของ ความ ไม คง ที่นี้ วา เรา จิตใจ เรา รางกาย เรา ใช ที่ไหน 

ถา เขาใจ แบบนี้ เห็น มั้ย โยม จะ อยู อยาง มี ความ สุข หรือ อยู อยาง สรางสรรค์ อยู อยาง เอื้อเฟอ 

แบงปน อยู ดวย ความ เคารพ อยู อยาง มีความ เมตตา อยู อยาง ใช วินาที แหง ขันธ์ ๕ เอื้อ เกื้อกูล 

ให มัน เกิด วิบาก ใน ฝ่าย กุศล แก ขันธ์ เขาใจ คำ วา กุศล วิบาก แก ขันธ์ มั้ย คือ  โยม มี ขันธ์ ๕ มาแลว 

เนี่ย ไมมีใคร หาม ความ คิดได นะ มัน จะ ตอง คิด แนนอน ไมมีใคร หาม ความ จำได ทุกครั้ง ที่ รับรู 

มัน จะ ตอง จำ เพื่อ เอา ไว ตัดสินใจ ใน แตละ ขณะ ขางหนา ตอๆ  ไป ตาม ขอมูล ที่ ตอง รับ เขาไป อยาง 

นี้ การ ที่ อำนวย กุศล วิบาก แก ขันธ ก็ คือ แทนที่จะ มี ความคิด  แลวไป คิด เรื่อง ไมดี ให มัน เจ็บตัว  

คิด เรื่อง ดีๆ  ไม ดีกวา เหรอ จะ ได รูสึก ที่ ดี  จำ เรื่อง ดีๆ  ไม ดีกวา เหรอ จะ ได รูสึก ที่ ดี  อันนี้ เปน 

สัมมา ทิฏฐิ เบื้องตน นะ โยม คือ ความเห็น ถูก เบื้องตน ที่จะ ใช ขันธ ๕ อยาง ถูกวิธี ไม ทำ ตัวเอง 

เหมือน เปนศัตรู กับ ตัวเอง อยูๆ  ก็ หาเรื่อง ทุกขใจ ให ตัวเอง ทำ อยาง กับ ตัวเอง เปนศัตรู ตอ 

ตัวเอง เกลียด มัน หรือไง ถึง ตอง ให มัน ทุกขใจ ซ้ำ แลว ซ้ำ เลา โดย การ โยน ความคิด ที่ ไมดี ใส 

ไป เอา ความ จำ ที่ ไมดี มา คิด ทั้ง ที่รัก ตัวเอง นะ โยม แต ทำ กับ ตัวเอง เหมือน เปนศัตรู ถา เขาใจ 

แบบนี้ นะ ใน สัมมา ทิฎฐิ เบื้องตน เนี่ย มัน จะ ดูแล สิ่ง ที่ มี อยูอยาง เขาใจ  และ ใช สิ่ง นี้ อยาง เอื้อเฟอ 
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แบงปน แทนที่จะ รอ เปน ผูรับ ความ สุข ลุกขึ้น มา เปน ผูให ความ สุข แทน แทนที่จะ รอ วา เมื่อไหร 

ใคร จะ ยิ้ม ให เรา เมื่อไหร ใคร จะ พูดดีๆ  กับ เรา ทำไม เรา ไม ลุกขึ้น มา เปน ผู ยิ้ม ให กอน ลุกขึ้น มา เปน 

ผู พูดดีๆ  ให กอน โยม มัน ยาก มั้ย ไมได ยาก เลย นะ เห็น มั้ย เนี่ย เปนการ ใช ขันธ์ ๕ อยาง อำนวย 

กุศล วิบาก แก ขันธ์ ทั้ง ตอ ตัวเรา และ ตอ ผูอื่น แลวก็ จะ เปน ของขวัญ ของ กัน และ กัน ใน ชวง ของ 

การ เดิน ทางใน สังสารวัฏ ที่ ตอง เผชิญกับ ทุกข ลักษณะ รวมกัน

 เวลา เรา แผเมตตา ถึง มี คำ วา เพื่อน รวมทุกข์ ไง ให กับ เพื่อน รวมทุกข์ เกิด แก เจ็บ ตาย 

ดวยกัน ทั้งหมด ทั้งสิ้น รักษา ตน ให พน จาก ทุกข์ ภัย ทั้งสิ้น เทอญ เอา ตัว ให รอดๆ  ไป เถอะ นะ ภาวะ 

ของ ความ ไม คงที่ มี อยู ตลอด เวลา ไม รูวา จะ ฝ่าฟน ไป ได หรือเปลา กับ สิ่ง ที่ ไมคาดคิด ใน ความ ไม 

คงที่ เดี๋ยว หู ก็ มา กระทบ เสียง เดี๋ยว ภาพ ไมดี ก็ มา ปรากฏ เดี๋ยว อุปสรรค ขัดขวาง ก็ เกิดขึ้น ขางหนา 

ทำไง จะ เอาตัวรอด ไป ได ใน แตละ ชีวิต เห็น มั้ย โยม มัน มี ความ เมตตา แบบนี้ นะ แต ถา เขาใจ และ 

จิต ใจแข็ง กวา อยาง นี้ ก็ จะ เกิด แสงสวาง แหง ความ แบงปน ใน ความ เขาใจ อยู ดวยกัน ดวย เปน 

ของขวัญ ใน แตละ ขณะ ยิ้ม ให แก กัน ตั้งแต คนใน บาน ไป ถึง คนใน ที่ทำงาน เพราะ มัน ไมได ยาก 

อะไร ใน การ ที่จะ ให เพราะ วาความ สุข มัน มี อยู กอน แลว ไมได ลงทุน มัน ขึ้น มา หรอก เนาะ  เพียงแต 

เขาใจ และ ใช มัน อยาง คุมคา นะ รวมถึง ปรากฏการณ์ ของ ธรรมชาติ รอบตัว นะ หลวงพอ บางที 

อยู ที่วัด นะ มอง ไป ที่ เฉลียง หนา ประตู เห็น แสงแดด มัน ลอดผาน กิ่ง ไม ลงมา ที่ พื้น เปน กระแจะๆ  

สวาง มัน อัศจรรย์ นะ แค แสงแดด นี่ ก็ อัศจรรย์ แลว ชีวิต ที่ มี ขันธ์ ๕ มา ที่ รับรู ที่ เห็น แสงแดด 

ผิวกาย ที่ ถูก แสงแดด ทำไม จะ ตอง ไป กลัว มัน มัน เปน ของขวัญ ตรง ปจจุบัน ขณะ  ที่ แสน จะ งดงาม 

ก็ เดิน ออกไป หา แสงแดด ก็ได นะ โยม หรือ มองเห็น กิ่ง ไม ที่ มัน เปนกลาง มี ธาตุ ๔ เหมือนกัน เห็น 

ใบไม ดวยใจ ที่ เปนกลาง มี ธาตุ ๔  เหมือนกัน ที่ เขา กำลัง บรรณาการ ลมหายใจ ไหล เขา ไหล ออก 

แบงปน ซึ่ง กัน และ กัน ใน สวน เรา ก็ เปน สวนหนึ่ง ของ สวน เนาะ  เรา ก็ เปน สวน เหมือนกัน เพราะ 

เรา ก็ หายใจ ให ใบไม เหมือนกัน ใบไม ก็ หายใจ ให เรา เรา เปนหนึ่ง เดียวกัน ใน สวน ใน อุทยาน แหง 

การ แบงปน ตั้งแต ธาตุ ๔ ไป จนถึง หนวย ของ ความคิด ความรูสึก ตางๆ ที่ แบงปน แชร์ (Share) 

กัน อยู ตลอด เวลา อยาง นี้ 

 หลวงพอ กำลัง พูดถึง คำ วา ของขวัญ ของ กัน และ กัน ซึ่ง ไมใช จินตนาการ ไมใช สิ่ง ที่ มองโลก 

ใน แงดี หรือ สรางขึ้น มา แต คือ โลก แหง ความ เปนจริง ตางหาก แลวจะ อยู อยาง มี ความ สุข นะ 

ความ สุข ที่ ไม ควร สูญเสีย คือ ความ สุข ที่ มี สันติสุข มี ความ เปนกลาง มี ความ เสมอภาค หรือ มี ความ 
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เปนหนึ่ง เดียวกัน อยู แลว หนึ่ง เดียวกัน ตั้งแต ตรงไหน โยม ดู สิ ธาตุ ๔ เห็น มั้ย ไหลเวียน เปนหนึ่ง 

เดียวกัน  จาก สถาน ที่หนึ่ง จาก ภาวะ หนึ่ง ไป สู ภาวะ หนึ่ง ตลอด เวลา ไมมีใคร อยู นั่น มี แต ความ 

หนึ่งเดียว ของ ความ เปลี่ยนแปลง อยาง นี้ ของ ธาตุ ๔ ถา เอา รางกาย โยม ที่ เสียชีวิต แลว ไป โยน 

เมื่อวานหลวงพอ ไป รพ.พระ มงกุฎฯ  ไมรู มี คน เสียชีวิต นอน อยู ขางลาง  เขา เอา ผาคลุม ไว จริงๆ  

อยากจะ ไป ดู หนา เขา นะ วา เขา เปน ใคร หนาตา อยางไร เพราะ จริงๆ  ไมมีใคร ไง โยม แต คน อาจจะ 

กลัว นะ แต มอง ไป แลว มัน ไมมีใคร มัน เปน ธาตุ ๔ ที่ ถูก ยืม ใช ชั่วคราว แลวก็ คืน ไป ถาหากวา เรา 

เอาไป โยน ใต ตน กุหลาบ  มัน ก็ คงจะ ออก เปน ดอกกุหลาบ ไป โยน ใต ตน มะมวง ก็ คงจะ เปลี่ยน 

เปน ลูกมะมวง แลว ถา เอา ลูกมะมวง นั้น มา ให แม คน หนึ่ง กิน มัน ก็ คงจะ เปน น้ำนม ของ แม ถา ลูก 

กิน น้ำนม ของ แม มัน ก็ คงจะ เปลี่ยน เปน พลังงาน ใน ตัว ลูก คน ใหม อีก  ไมมีใคร ใน ความ ไหลเวียน 

สัมพันธ์ ที่ เปนหนึ่ง เดียวกัน ใน กระบวนการ ธรรมชาติ ใน ทุกๆ  มวล อนุภาค โยม อันนี้ แค พูด ใน 

สวนยอยๆ  นะ  เปนการ สุม ตัวอยาง ใน สวนม ห ภาคใหญ ก็ เปน แบบ เดียวกัน อยู ใน จังหวะ และ 

ทวงทำนอง เดียวกัน อันนี้ เปน ปญญา เห็น มั้ย ศาสนาพุทธ เปน ศาสนา ของ ปญญาชน เปน ศาสนา 

ของ ผูรู ทำใหเกิด ตัว ผูรู ผูรู คือ ผู ที่ เห็น ความ จริง หรือ เขา ใจความ จริง ตาม ความ เปนจริง โยม ไมได 

มี อะไร มากกวา นั้น นะ 

 เดี๋ยว เรา มาเรียน เรื่อง เครื่องมือ หนอย นะ วา ทำไง จึง จะ พัฒนา ตัว นี้ ขึ้น มา  เพื่อ ใช ใน ชีวิต 

ประจำวัน ได อยาง เทาทัน บางที เรา เขาใจ แลว  แตบางที ก็ ไม สามารถ นำมาใช ทัน นะ เหมือน 

เขาใจ แต ทำ ไมได ก็ ตอง พัฒนา ให มัน แข็งแรง  การ พัฒนา ให กลามเนื้อ แข็งแรง ก็ ตอง มี การ 

บริหาร เหมือนกับ การ ที่ เรา ตองการ ให...รูสึกวา ขา เรา ออนแรง เรา ก็ ไป เขา หอง ฟิตเนส ไป วิ่ง 

บน ลู รูสึกวา แขน เรา ไมคอย มี แรง เรา ก็ ไป ซื้อ เวท (Weight)  เล็กๆ  มา ยก  พอเหมาะ พอดีกับ 

กำลัง ของ เรา สวน ไหน ไมแข็งแรง  เรา ก็ บริหาร สวน นั้น ขึ้น มา กลามเนื้อ แตละ สวน ไมได มี มา กอน 

กลามเนื้อ แหง สติ กลามเนื้อ แหง ปญญา ก็ เชน เดียวกัน ไมมี มา กอน นะ โยม สติ ไมได มี มา กอน สติ 

เปน อนัตตา เชน เดียวกัน  ไมได มี มา กอน ถา เหตุ มี ถึง จะ มี เหมือนกับ กลามเนื้อ ทั่วๆ  ไป ดังนั้น 

การ บริหาร กลามเนื้อ สติ ตอง เริ่มตน นะ เพื่อจะ ได เรียกใช อยาง ทันทวงที ฝึก กับ ชีวิต ประจำวัน 

อยาง มี รูปแบบ กับ แบบ ฟรีสไตล์ สอง อยาง เหมือน เรา ออกกำลังกาย ใน หอง ฟิตเนส กับ เรา 

ออกกำลังกาย กับ รดน้ำ ตนไม กับ การ เดิน ขึ้น บันได บาน กับ การ ลาง หองน้ำ ให มัน สัมพันธ์กัน 

ไมใช วา เรา จะ เอา เฉพาะ เวลา ออกกำลังกาย ใน หอง ฟิตเนส  พอ บอกวา ไป รดน้ำ ตนไม หนอย บอก 

ไมเอา เมื่อย ขี้เกียจ เดิน เดี๋ยว รอ ไป เดิน บน ลู ดีกวา อันนี้ ไรเดียงสา ไป มั้ย โยม นึกออก มั้ย วา พอ 
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จะ ให ออกกำลังกาย แบบ เดิน รดน้ำ ตนไม ไมเอา ฉัน จะ ตอง รอ แบบ ออกกำลังกาย เฉพาะ ใน หอง 

ฟิตเนส แลวก็ เดิน บน ลู เทานั้น เดิน ไป เดิน มา อยาง นี้ ไรเดียงสา นะ หรือ บอก ให ไป กมๆ  เงยๆ  

บอก ไมเอา เดี๋ยว จะ ไป กมๆ  เงยๆ  ที่ หอง ฟิตเนส ถา ลาง หองน้ำ ไมเอา เดี๋ยว ปวดหลัง

 หลวงพอ เลย บอกวา การ เจริญ สติ ก็ เหมือนกัน นะ ตอง ใช ทั้งสอง อยาง ทั้ง รูปแบบ นิยม 

กับธรรม ชาตินิยม กับ ชีวิต ประจำวัน ให มัน สอดคลองกัน มา ดู แบบ รูปแบบ นิยม นิดหนอย เพื่อ 

เขาใจ  แลวจะ ได ใชกับ ใน ฟรีสไตล์ หรือ ธรรม ชาตินิยม ได จะ ได ใช ดูแล จิตใจ หรือ เขา ใจความ จริง 

แลว ใช มัน ได อยาง ถูกวิธี เพราะวา สติ เนี่ย มี ผลลัพธ์ เปนการ อารักขา จิต..โยม หลวงพอ บอก แลว 

วาความ สุข มี อยู กอน แลว คือ ความ ปกติ ที่ เปนกลาง จิต นี่แหละ โยม ที่ คอย ทำหนาที่ ดูแลรักษา 

ความ ปกติ ที่ เปนกลาง นี่ หนาที่ หรือ ผลลัพธ์ ของ สติ เลย นะ เรา จึง เห็นวา ออ...ทำไม สติ ถึง เปน 

ทาง สายเอก หรือ เปน ทาง สาย เดียว  ที่ นำ เขาไป สู ความ ดับทุกข หรือ ความ บริสุทธิ์ ของ กาย 

และ ใจ ทำให เขาถึง อริยมรรค หรือ ทำให เขาถึง พระนิพพาน ก็เพราะวา จิต นี้ มี หนาที่ อารักขา 

จิต ที่ ปกติ อยู แลว นี่เอง ความ ไมปกติ มาทีหลัง

 เอา...ดู เรื่อง สติ นิดหนอย นะ  องค์ประกอบ ที่ ทำใหเกิด สติ มี อยู ๔ อยาง ผลลัพธ์ มัน คือ 

การ อารักขา จิต นะ ถาหาก ผลลัพธ์ คือ การ อารักขา จิต หนาที่ ของ มัน ก็ ตอง คอย สอดสอง คอย 

สอดสองดูแล จิตใจ ไว สิ ไมงั้น มัน จะ อารักขา ได อยางไร โยม เห็น มั้ย หนาที่ มัน คือ การ คอย สอดสอง 

คอย ดูแล คอย ตาม ดู การ ทำงาน ของ จิตใจ ถา มัน คอย ตาม ดู การ ทำงาน ของ จิตใจ มัน ก็ ไม ควร 

จะ ตอง เหมอลอย ไป ที่ไหน เพราะ ถา มัน เหมอลอย ก็ แสดงวา มัน ละทิ้ง หนาที่ สติ เลย มี ความ ไม 

เหมอลอย ไม ลองลอย เปน ลักษณะ เห็น มั้ย โยม งาย จะ ตาย คน ขาดสติ ดู งาย มั้ย ดู งาย ก็ ตอง 

นั่ง เหมอๆ  ลอยๆ  หนา ตอง เบลอๆ   คน มี ความ ทุกข์ ดู งาย มั้ย เพราะ คน มี ความ ทุกข์ คือ คน ขาดสติ 

คน มี ความ ทุกข์ ก็ ตอง หนา เบลอๆ  โยม คิดวา คน หนา เบลอๆ  กำลัง มี ความ สุข มั้ย เบลอๆ  เหมอๆ  

เศราหมอง หมอง หมน ลองลอย ปลอย ให ความ ปรุงแตง ฝ่าย ไมดี มัน เขามา ครอบงำ แลวก็ ทุกข์ใจ 

เนี่ย ขาดสติ สติ เลย มี ความ ไม ลองลอย เปน ลักษณะ  เพราะ ถา ลอย ไป  มัน ก็ จะ ไป เผลอ ควา เอา 

ความ จำ ที่ เศรา ในอดีต อารมณ์ ในอดีต ความ กังวล ถึง ตัวตน ใน อนาคต เขามา คิด มัน ก็ เศราหมอง 

สิ หรือ หลง คิด เรื่อง ที่ ไมดี เขา วา เรา อะไร ก็แลวแต นะ ขอ แรก ของ สติ ไมได ยาก อะไร นะ คือ ความ 

ไม เหมอ ไม เผลอ ไม ลองลอย

 ขอ ที่ ๒ ของ สติ มี ที่ตั้ง จะ ได ไม ลอย เวลา เรา มา สมัครงาน ที่ การ บิน ไทย ใหมๆ  มา สอบ 
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สัมภาษณ์ นะ  เรา เตรียม ตั้งสติ กาย อยู ไหน อยู ทา ไหน ทรงผม เปน ยังไง ลูกตา เปน ยังไง ใจ เผลอ 

คิด อะไร หู กระทบ เสียง เขา ถาม มา วา อะไร เรา เตรียมพรอม ทุกขณะ อยาง ตื่นตัว อยู ไป สักพัก เรา 

เริ่ม ไม ตื่นตัว แลว เรา เริ่ม ไม เตรียมพรอม แลว เรา ไม ตอง ตั้งสติ ก็ได เพราะวา มัน ผาน นาที วิกฤต 

ไป แลว จริงๆ  นะ โยม ยังมี นาที วิกฤตรออยู ขางหนา อีก เยอะ อีก มากมาย ไม รูวา เสียง แบบไหน 

จะ มา กระทบ หู ไม รูวา คำ นินทา คำ สรรเสริญ ความ ขัดแยง หรือ คำ สั่ง ที่ ไร อะไร ตางๆ  จะ เขามา 

เมื่อไหร ก็ ไมมีใคร รู ได  ดังนั้น การ ตั้งสติ เห็น ไหม โยม ขอ ที่สอง มี ที่ตั้ง เรา จำไว นะ ตอนที่ เรา 

มา สอบ สัมภาษณ์ เรา ก็ ตั้งสติ นี่ เรา ก็ ตั้งสติ ดู ที่ กาย เรา ก็ รู นะ วา เวลา มา สอบ สัมภาษณ์ หรือ มา 

สมัครงาน ที่ไหน เรา ก็ รูสึก ขา อยู ไหน หัวเขา อยู ไหน ปลายเทา อยู ไหน เดี๋ยวนี้ เรา ไมรู แลว หัวเขา 

อยู นี่ ปลาย ขาไป อยู นูน นี่ เห็น มั้ย เรา ก็ ทำ ดู สิ  ตรง ปจจุบัน เนี่ย ตอน เนี๊ย  หัวเขา อยู ไหน ปลายเทา 

อยู ที่ไหน มือ อยู ตรงไหน คอตั้ง ตรงไหน ตรง หรือ เอียง นึก วา กำลัง มี สายตา ของ...ไมใช สายตา 

ของ ผูจัดการ ที่ สอบ สัมภาษณ์ นะ.. มี สายตา ของ พญายม หรือ มัจจุราช มอง อยู วา  เดี๋ยว จะ รอ เก็บ 

ไอ ราย นี้ ลงนรก ดีกวา เพราะวา ขาดสติ ได ที่แลว  เดี๋ยว สง ปญหา ไป นิด นึง มัน ตอง หลุด แนนอน 

พอ มัน หลุด ทำชั่ว ป๊บ เสร็จ เรา กำลัง ดู วา ถูก สายตา บางอยาง จอง อยู นะ โยม จองมอง การ ผิด พลาด 

ของ เรา หรือ ถาหากวา มี ศัตรู เจากรรม นายเวร จริง มัน จะ เลนงาน เรา ตอนไหน ตอน เรา มี สติ มัน 

เลนงาน เรา ไมได แนนอนโยม  มัน ตอง รอ เลนงาน ตอน เรา ขาดสติ เทานั้น 

 ภาษาไทย เรา ถึง มี คำ วา  “ผี ซ้ำด้ำ พลอย”  คือ ตอนที่ ขาดสติ แลว หลวงพอ เคย เจอ นะ 

ขับรถ ออก มาจาก มหาวิทยาลัย มหิดล หลวงพอ อยูที่ มหิดล สมัย กอน บวช ขับรถ ออกมา กำลัง จะ 

ขึ้น สะพาน บรม ราช ชนนี มี รถ คัน นึง ถูก ตำรวจ เรียก อยู ตีนสะพาน แก โกรธ มาก เลย  แก หัวฝด หัว 

เหวี่ยงเถียง กับ ตำรวจ ขาดสติ พอ ตำรวจ ปลอย ป๊บ  แก ก็ เขา รถ ปิดประตู ตูม  แก ไม มอง อะไร ทั้งสิ้น 

เลย แก เหยียบ คันเรง ออก พรวด ไป ทันที เลย นะ โยม มา ชน รถ หลวงพอ ตูม แก ลงมา แก ก็ วา ทำไม 

ซวย อยาง นี้ ซวย ซ้ำซอน ซวย ซ้ำสอง เพราะอะไร หือ ก็ เพราะ ขาดสติ ไมใช เหรอ โยม  ปญหา 

เล็ก มัน ก็ เปน ปญหา ใหญ ตอไป เรื่อยๆ  เห็น มั้ย คำ วา ผี ซ้ำด้ำ พลอย ของ ชาวบาน แปล วา มัน ถูก 

ซ้ำเติม ไป ความ ที่ ขาดสติ และ ถาหากวา มัน มี สิ่ง หนึ่ง ที่ มัน ไมชอบ เรา อยู มัน ก็ ตอง รอ จังหวะ นี้ นะ 

โยม อันนี้ ขาดสติ ถา สง นี้ ไป มัน มองไมเห็น แน มัน ตอง ตูม แนนอน ตั้งสติ ให เปน นะ อยา ประมาท 

นะ อยา ประมาทนะ  มา ลอง ตั้ง กัน ดู เทา กระทบ พื้น อยู รูสึก กระ พริบตา อยู ก็ รูสึก เนี่ย รู ไป 

เพื่ออะไร โยม ให ตัว รู มัน มี ที่อยู เวลา ตัว ไมรู ทำงาน จะ ได เห็น ไมได มี อะไร มากกวา นี้ นะ ให ตัว 

รู มี ที่อาศัย ซะ ถา ตัว ไมรู เขามา จะ ได เห็น คน สวนใหญ โยม ไมมี ตัว รู ที่ อาศัยอยู ตรงนี้ เลย มี แต 
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ตัว ไมรูที่ทำงาน ตลอด เชน ไมรู ก็ แลว เผลอ คิด ไป เรื่อยๆ  และ ก็ ไมรู กำลัง เผลอ คิด อยู เผลอ คิด ไมดี 

ก็ ไมรูวาเผลอ คิด ไมดี เผลอ คิดวา เขา วา เรา แลวก็ ทุกข์ใจ และ ก็ คิดวา เขา ใน เนื้อหา ของ ความคิด นี่  

เปน คน ทำให เรา ทุกข์ ..โยม นี่ ไม ให ความ เปนธรรม นะ จริงๆ  แลว ไอ ความ ไมรู นะ ที่ เผลอ คิด เขามา 

เนี่ย มัน ทำให ทุกข์ ตางหาก ไมใช เขา นะ โยม ไมใช ตัว ละครใน ความคิด ทำให ทุกข์ เนื้อเรื่อง ที่ เผลอ 

คิด อยาง ขาดสติ ตางหาก ทำให ทุกข์..โยม อันนั้น ไม ตอง ไป แกปญหา จาก คน อื่น เห็น มั้ย ถา โยม ไป 

แกปญหา แบบ  อยา วา ชั้น นะ หาม เด็ดขาด ไมมีทาง หรอก ลับหลัง ก็ หาม วา นะ ไมมีทาง หรอก โยม 

แต มัน เผลอ คิดวา เขา วา เรา แลว ไมคิด ตอ ไมคิด ไม เอามา เปนเรื่อง คิด มัน จะ ทุกข์ใจ ได อยาง ไง 

 บังคับ ขางนอก ไมได โยม ดูแล จิตใจ ดีกวา เนี่ย สติ มัน ทำหนาที่ แบบนี้ นะ ฉะนั้น การ ที่ มี 

ที่ตั้ง แลว คอย เห็น ไว เผลอ คิด ป๊บ รู เผลอ คิด ป๊บ รู ถารูวา คิดแลว จะ เปนทุกข์  แลวจะ ไป คิด ตอ 

ทำ อะไร  คำ สอน ของ พระพุทธเจา สามารถ ชวย ให พนทุกข์ ใน ปจจุบัน ขณะตรงนี้นะ โยม ชวย ให 

พนทุกข์ ใน ปจจุบัน ตอนนี้ ไมมีใคร ทำให เรา ทุกข์ใจ ได นะ ถา เรา ไมคิด  ไมมีใคร ผลัก เรา ให ตกนรก 

ได นะ ถา เรา ไม ผลัก ตัวเรา เอง สวนใหญ พวกเรา ชอบ ผลัก ตัวเอง มากกวา นะ อยาง เชน คิด เรื่อง 

ไมดี คิดวา เขา วา เรา คิดวา เขา ทำ เรา คิด คำ วา เขา ขึ้น มา ไมมี เขา อยู ใน นี้ นะ โยม มี มั้ย มี เขา อยู ใน 

เรา มั้ย ทางโนน ไมมี นะ มี แต ความคิด วา เขา อยาง นูน เขา อยาง นี้ ในใจ

 ถา โยม เห็นวา  นี่ คือ ความคิด ไมใช ของ จริง นี่ มี สติ เห็น เห็น จิต แค หยุด คิด  ไอ ตัว นี้ ก็ หาย 

แลว ไอ ความ ทุกข์ใจ ก็ หาย นี่ เรียกวา อำนวย กุศล วิบาก แก ขันธ์ ให ขันธ์ ๕ มัน มี ความ สุข ดีกวา 

ไป หาเรื่อง เศราหมอง ทำ อะไร ใน เมื่อ โลก นี้ มัน บังคับ ไมได และ ความ ไมรู ก็ มากมาย มหาศาล ที่ 

ถักทอ เนื้อ หาความ ปรุงแตง ที่ ไรเดียงสา ก็ เต็มไปหมด โยม วา จริง มั้ย...ทางโนน ถาหากวา โยม 

เกลียด คน ที่ สับสน และ หลงผิด นี่ หลวงพอ วา โยม คง สับสน มากกวา ใครๆ  นะ (หัวเราะ) เพราะ 

วาความ สับสน หลงผิด มัน มี อยู ทั่วไป แต ถา เรา บอก เรา เกลียด พวก นี้ มาก เลย เห็นแกตัว เกลียด 

คน เห็นแกตัว เกลียด คน สับสน เกลียด คน หลงผิด แสดงวา คงจะ สับสน มากกวา คน อื่น เขา เยอะ 

เลย เพราะ โลก นี้ มี แต ความ ไมรู ที่ ถักทอ เปน กระแส ถา รู แลว แลว เขาใจ ขบวนการ แบบนี้  หรือ 

เวลา คิดวา เขา วา เรา เนี่ย ไมมี เรา อยู ใน เขา นะ โยม  มี เรา อยู ใน เขา มั้ย ไมมี ไมมี เรา อยู ใน เขา ไมมี 

เขา อยู ใน เรา เห็น ความ จริง แบบนี้ ตางหาก ถึง จะ เอาตัวรอด นี่ ตั้งสติ เปน แลว เห็น การ ทำงาน ของ 

ใจ  รูจัก วา นี่ มัน แค ตัว ความคิด เห็น จิต คิด ไมใช เรา คิด ไมใช เรา นะ มัน คิด คำ วา เรา ขึ้น มา ดู ตรงนี้ 

ให เปน นะ โยม ถา ดู ตรงนี้ เปน จะ พบ ความ สุข มหาศาล แลวจะ เกิด พัฒนาการ
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 มี คน ถาม เมื่อกี้นี้ วา จะ รู ได อยางไร วา การ ปฏิบัติ ของ เรา กาวหนา รู ได งายๆ จาก การ ที่ 

ความ ทุกข์ มัน นอยลง ความ ฉลาด ใน การ เขาใจ กลไก ของ ความ ทุกข์ มากขึ้น และ ความ ทุกข์ ไม 

สามารถ จะ กอตัว ได รู แลว วา หน ทางนี้ เปน หนทาง อัน ประเสริฐ เปน หนทาง ที่ พาไป ให พนทุกข์ 

ได จริง เวลา กราบพระ กราบ ได อยาง สนิทใจ กราบ ขอบ พระคุณ ใน ความ ซาบซึ้ง ตอ พระธรรม คำ 

สั่งสอน  ถา ไมได เจอ คำ สั่งสอน อยาง นี้ ชีวิต คงจะ หลง ดิ่ง เหว ผิด พลาดไป อีก เรื่อยๆ  และ ก็ กอ ทุกข์ 

ใส ตัว แบบ ไรเดียงสา นี่ พบ แลว วาความ ออกจาก ทุกข์ ทาง ออกจาก ทุกข์ อยู ตรงนี้ นี่เอง นี่ โยม จะ 

ซาบซึ้ง วา ถา ไมมี คำ สอน แบบนี้ เกิดขึ้น ใน โลก ชีวิต เรา หรือ ชีวิต ผูอื่น ที่ อยูรวมๆ  กัน คงจะ วาเหว 

ขนาด ไหน นี่ จะ เกิด ความ ซาบซึ้ง และ เกิด ความ เมตตา ตอกัน และ กัน นะ ดวย ความ เคารพ ไมได 

กราบ ไป ตาม ประเพณี แลว นะ โยม  มัน กราบ อยาง ความ ซาบซึ้ง ความ ซาบซึ้ง แบบนี้  

 นี่ เพราะ การ มี สติ เห็น มั้ย พอ เผลอ คิด ไมดี ไมเอา ผลลัพธ์ เปน ยังไง ละ  ก็ อารักขา จิต ที่ ปกติ 

อยู แลว นี่ โยม เห็น มั้ย ขอ ที่ ๓ ของ สติ มี ผลลัพธ เปนการ อารักขา จิต ที่ ปกติ อยู กอน โดย การ มี 

ตัว ที่สอง มี หนาที่ เห็น เห็น การ ทำงาน ของ กาย และ ใจ ถา เผลอ คิด อยาง นี้ ผล เปน อยาง นี้ เริ่ม จำได 

แลว จำได จำได อยาง ถูกตอง แมนยำ ไมใช เปน สัญญาวิปลาส จำได วา มัน ไมใช ตัวตน เปนอ นัตต 

สัญญา เห็นวา ไมใช ตัวตน  หรือ จำ วา สิ่ง นี้ ไม คงที่ จะ หาม ให คงที่ เปนไป ไมได เปนการ จำ ที่ ถูกตอง 

ทำให สติ เกิด ชื่อวา “ถิร สัญญา” จำ สภาวะ ได อยาง นี้ เปน “สัญญา ขันธ์” สัญญา ขันธ์ ไมมี มา 

กอน ไมใช ตัวตน อยาง นี้ เปน “สังขาร ขันธ์” เปน ความคิด คือ ความคิด เกิด ก็ รู เปน ความคิด จำได 

นะ โยม จำได วา มัน เปน ความคิด ไมใช เรา แต เพราะวา เคย เห็น ถูก มา กอน ไง นึกออก มั้ย นี่ สติ จะ 

เกิดขึ้น เนืองๆ แลว ตัว ตื่น ตัว รู จะ ทำงาน แบบ กระปรี้กระเปรา กระฉับกระเฉง แบบ อัตโนมัติ 

ทั้งวัน  เผลอ คิด ที่ ไมดี ป๊บ รู อกุศล จะ ครอบงำ ใจ ไมได  ก็ เลย เกิด ความ รูสึกตัว ตาม มา ถา มี สติ แลว 

เกิด สัมปชัญญะ และ ก็ เกิด ความ เพียร อยาง ถูกวิธี ตาม มา ทำงาน รวมงาน ๓ ตัว ใน สติปฏฐาน 

๔ ถา โยม ได สาม ตัว นี้ ไป กับ ชีวิต ประจำวัน รับประกัน วา จะ ตอง มี ความ สุข และ ความ ทุกข์ จะ 

ครอบงำ ใจ ไมคอย ได  อาจจะ ไมคอย ได ไป กอน นะ จนถึง ไมได เลย  

 อาว มา ดู เรื่อง สัมปชัญญะ นิดหนอย ความ รูสึกตัว มัน ตามหลัง ตัว สติ มา  คือ ถา สติ เห็น การ 

ทำงาน ของ ใจ ถา หลง คิด รูวา หลง คิด นะ โยม ชื่อวา  “อสัม โมหะ สัมปชัญญะ”  รูสึกตัว วา กำลัง หลง  

แต คน สวนใหญ ไมคอย รูสึกตัว นะ กำลัง หลง อยู แต เมื่อไหร โยม รูสึกตัว วา หลง มัน จะ หาย ป๊บ ไป 

ทันที เรียกวา ผูรู ผู ตื่น มัน ตื่น ตรงนี้ นะ มี ใคร เคย นอนหลับ ฝน กลางคืน มั้ย (เคย) เคย ฝนราย 
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มั้ย ตื่น เชา มา มัน หายไป มั้ย (หาย ) เพราะ มัน ไมใช ของจริง เคย คิดราย มั้ย (เคย) เพราะ รูสึกวา 

นี่ กำลัง เผลอ คิดราย ตื่น ก็ หาย เหมือนกัน ไมใช ของจริง เห็น มั้ย โยม เรียกวา ผูรู ผู ตื่น ผู เบิกบาน 

นี่ เพราะ เห็น จิต คิดราย มัน เหมือนกับ ความ ฝนราย ที่ สราง มัน ขึ้น มา จาก ภาพมายา ไมใช ของจริง 

ตื่น ป๊บ ไมเอา เห็น มั้ย โยม มัน ก็ ตื่น เบิกบาน สิ  นี่ เปน ผู ตื่น ตื่น จิต ก็ ตื่น บางคน ตื่น อยาง ตอเนื่อง 

เพราะ วาความ เผลอ พอ จะ ไหวตัว ปุ๊บ ทำงาน ไมได จิต มัน ไว ขนาดนี้ แวบ  แวบ เห็น มั้ย โยม นี่ 

ความ รูสึกตัว เลย ตาม มาจาก การ ที่ มี สติ นะ เพราะ สติ มัน ระลึก รู อยูที่ กาย และ ใจ นะ ถา ใจ หลง 

เมื่อไหร ความ รูสึกตัว จะ เขาไป ทำหนาที่ เปน ปัญญา เห็นวา ไมมี ประโยชน คิด ไมดี มี ประโยชน์ 

มั้ย มี มั้ย โยม ทางโนน คิด ไมดี มี ประโยชน์ มั้ย ไมมี ประโยชน์ และ จะ คิด ตอ มั้ย เหมอ มี ประโยชน์ 

มั้ย? มี ประโยชน์ มั้ย..เหมอ ไมมี ประโยชน์ แลว ควร จะ เหมอ มั้ย? ไม ควร แลว ถา ทำ มั้ย? งง มาก เลย 

นะ ไม ควร แต ก็ ยัง ทำ อยู โกรธ มี ประโยชน์ มั้ย? แลว ทำ มั้ย? ทำ อีก แลวดวย (หัวเราะ) หลวงพอ 

บอก แลว มั้ย โยม วา ที่ เรา เขาใจ แต ทำ ไมได เพราะอะไร ตัว กำลัง มัน ยัง ไม พอ รูวา ไมดี แต เอา 

ไมอยู เพราะความ คุนเคย นี่ เรา ถึง ตอง มา พัฒนา บริหาร กลามเนื้อ เขา หอง ฟิตเนส นะ บริหาร 

กลามเนื้อ สติ ใน รูปแบบ บาง ใน แบบ ฟรีสไตล์ ธรรม ชาตินิยม บาง 

 อาว มา ดู นะ สัมปชัญญะ เลย ทำหนาที่ ๔ ตัว เหมือนกัน อยาง ที่ หลวงพอ เช็ค จาก โยม เนี่ย 

คิด ไมดี ไมมี ประโยชน์ เห็น มั้ย ถา สติ มัน เขาไป ระลึก ที่ ใจ แลว สัมปชัญญะ มัน ทำหนาที่ เห็นวา  คิด 

ไมดี ป๊บ สัมปชัญญะ จะ ทำหนาที่ ตัดสิน วา ไมมี ประโยชน์ นั่น คือ ปญญา โยม ไมมี ประโยชน์  ดังนั้น 

มัน ตอง มี อะไร ตัว นึง การฝึก บางที เรา ก็ ตอง ฝึก ความ อดทน บาง นะ คิด ไมดี ไมเอา ดีกวา มัน ไมมี 

ประโยชน์ จะ คิด ตอ  มันจะ หยุด ทันที อยาง นี้โยม แต ถา เรา ไมเคย ฝึก  เรา เคย ฝึก แต จะ ตามใจ คิด  

คิด ไมดี จะ ตอง พูด ไมดี ทุกครั้ง แลว ผล กลับ มา รูสึก ยังไง รูสึก ยังไง? รูสึกวา ไมดี ..โยม เห็น มั้ย ถา 

ทำ อยาง นี้ แลว เหตุนี้ มี ผล นี้ จะ ตอง มี ไมมีใคร ใน โลก นี้ ที่ พูด ไม ดีแลว สบายใจ ไมมี หรอก นะ ไมวา 

จะ พูด ไมดี กับ ใคร ก็แลวแต ถึง เรา จะ เปน ฝ่าย ถูก  แต พูด ไมดี ออกไป จะ ตอง ไมสบายใจ อยู ดี 

 นี่ การ ที่ มี สัมปชัญญะ มี การ รูสึกตัว เนี่ย และ กับ การ มี สติ ที่ จำได วา ถา พูด ไมดี ตอง 

รูสึกไมดี ใน ภายหลัง จะ ไม ประมาท ดวย เห็น มั้ย สติ เลย ทำหนาที่ หรือ อินทรีย์ มี ความ เปนใหญ 

กำจัด พวก ความ ประมาท สัมปชัญญะ รูสึกตัว ขึ้น มา เนี่ย ไมมี ประโยชน์ ไมเอา นะ จะ มี กำลัง 

แบบนี้ นะ ตอง ฝึก ถา ไมเคย ฝึก จะ ไมได นะ คือ ถา ฝึก ตามใจ ตัวเอง มัน เหมือน เลี้ยงลูก สิงโต เล็กๆ  

ใน หัวใจ หลวงพอ จะ บอกวา เลี้ยงลูก อสุรกาย ก็ ไมกลาพูด เพราะวา มัน จะ เหมือนจริง มากไป 
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หนอย (หัวเราะ)  มัน จะ คอยๆ โตขึ้น นะ โยม นึกออก มั้ย ถาหากวา เรา เคย ตามใจ อยาก พูด ไมดี 

ก็ ตอง พูด ทุกครั้ง อยาง นี้ นะ ตอไป พอ คิด ป๊บ จะ พุงพรวด ออกไป อยาง นั้น เลย ใช มั้ย โยม แต ถา โยม 

บอก ไมเอา ไมมี ประโยชน์ มัน จะ หายไป ตอไป พอ เผลอ ป๊บ ไมเอา มัน จะ ออนกำลัง มัน จะ ทำงาน 

ไมได นี่ มัน ทำ อยางไร ให เกิด ความ เพียร ความ เพียร ตัว นี้ ไมได เดิน นาน ยืนนาน นั่ง นาน หรือ 

เพียร ไป อยูป่า อยู ถ้ำ นะ ความ เพียร ปิดกั้น อกุศล ตัวใหม เพราะ ถา อกุศล จะ ยาง มา ไมเอา มัน ก็ 

ทำงาน ไมได สิ โยม ไม ตอง มา เสียใจ ภายหลัง พูด ไมดี ไป ได อยางไร เห็น มั้ย ชีวิต จะ เริ่มมี ความ สุข 

กลับ ไป บาน ตอนเย็น ก็ มี ความ สุข พรุงนี้ เชา ก็ มี ความ สุข เพราะ ไมมี ไอ ตัว ที่ ตาม มา วา วันนี้ พูด 

ไมดี มา อีกแลว ไป ทะเลาะ กับ เขา มา อีกแลว ไป เถียง เขา มา อีกแลว ไมมี ตัว นี้ เห็น มั้ย โยม ก็ มี ความ 

สุข สิ เพราะ งั้น คน ปฏิบัติ เจริญ สติ มัน เลย สวย วัน สวย คืน นะ สวย ผุดผอง ขึ้น มา เรื่อยๆ  เพราะวา 

ไอ ความ เศราหมอง นี่ เมฆหมอก แหง อกุศล นี่ ไมมา ปกปิด ใจ และ มัน ก็ ไม ฉาย ผาน สีหนา แววตา 

ออกมา  ถาม วา เวลา หนาบึ้ง นี่ มัน หนาบึ้ง กอน แลว คอย โกรธ หรือวา โกรธ แลว ถึง หนาบึ้ง อัน ไหน 

มา กอน...หา โกรธ แลวก็ หนาบึ้ง คิด ไม ดีแลว ถึง หนาบึ้ง ใช มั้ย โยม เห็น มั้ย ถา โยม มี สติ เห็น คิด ไมดี 

ป๊บ ไมเอา หนา จะ บึ้ง ไป ได อยางไร 

 หลวงพอ ไมได มา แกลง หยอด คำ หวาน นะ วา ปฏิบัติ แลวจะ สวย วัน สวย คืน เพราะ ถา 

เห็น อยาง นี้ แลว ไม ทำ หนา มัน จะ บึ้ง ไป ได ไง ละ และ ถาหากวา วันนี้ หนา ไม บึ้ง พรุงนี้ หนา ไม 

บึ้ง มัน นาจะ สวย ขึ้น มั้ย สวย ขึ้น เห็น มั้ย อกุศล กุศล ธรรม  ที่ มัน เขามา ให เกิด ความ สุข ความ 

อิ่มเอิบ สายตา ก็ จะ เริ่มมี ประกาย มี ประกาย สดใส มอง อะไร ก็ เริ่มมี ความ สุข มากขึ้น คุนเคย 

กับ การ ที่ มี จิตปกติ และ มี ความ สุข เบิกบาน เวลา มี ความ ไม เบิกบาน ความ ขุนมัว เศราหมอง มา 

มัน จะ เหมือนกับ กำลัง ป่วย เหมือนกับ กำลัง ไมสบาย กำลัง เปน โรค เปน โรคจิต (หัวเราะ) เปน 

โรคทางจิต ใจ นะ เห็น มั้ย โยม...มัน จะ ไมเอา  เฮย..อยูๆ  ไป ป่วย ทำ อะไร อยูๆ  จะ เปน โรคจิต ทำ 

อะไร ใน เมื่อ จิต มัน ปกติ อยู กอน เห็น มั้ย  ไอ ความ คุนเคย ตอ ฝ่าย กุศล มัน ก็ จะ ทำงาน ตอเนื่อง 

และ ไป พบ กับ ความ สุข ที่ สูงขึ้น พัฒนา ไป สู ความ สุข ที่ ประณีต เรืองรอง เพิ่มขึ้น อยาง นี้ นี่ หนาที่ 

ของ สติ และ สัมปชัญญะ กับ ความ เพียร เพียร ปิดกั้น อกุศล ตัวใหม เพียร แบบนี้ นะ โยม ไม ตอง 

ไป อยู ถ้ำ อยูป่า อยู เขา อดอาหาร  อยู ป่าชา อะไร หรอก อยู กับ ชีวิต ประจำวัน นี่แหละ เผลอ คิด 

ไมดี ป๊บ ไมเอา หรือ จะ ไป เผลอ คิด เรื่อง อดีต ควร คิด มั้ย เรื่อง อดีต ที่ เศราหมอง ไม ควร ตัว สติ กับ 

สัมมาวายามะ ทำหนาที่ ทำลาย อกุศล เกา ดวย อยาง เรา เคย คิด ไมดี จะ ตอง พูด เรื่อง ไมดี ไมเอา นี่ 

นิสัย ที่ ไมดี เกาๆ  จะ หายไป ดวย นะ จะ กลาย เปน คน นารัก เพราะวา ไมมี เรื่อง ที่ ไมดี จะ พูด มาแลว 
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เพราะวา พอ จะ พูด ป๊บ ไมเอา โยม เห็น มั้ย มัน สามารถ ทำลาย อกุศล เกา ทำลาย นิสัย เกา เพราะวา 

มี สติ แต ถา คน ขาดสติ ละ รูสึก มั้ย วา ตั้งแต เกิด มา ตั้งแต เล็กๆ  เปน คน ขี้บน ขี้ หงุดหงิด ขี้โมโห อายุ 

มากขึ้น ก็ ยัง ไม เปลี่ยน จนถึง อายุ วัยชรา ก็ ไม เปลี่ยน นะ บางคน ใชไหม เปนที่ รักใคร ของ ลูกหลาน 

มั้ย อยาง นั้น เรา อยาก เปน คน แก แบบนั้น ไหม 

 ตอนนี้ เริ่ม แก หรือยัง หา? โอ..รักษาศีล สมบูรณ์ ขอ แลว ไม โกหก พระ เปน คนดี นะ อยาง 

นอย ก็ มี ความ ดี ขอ หนึ่ง ที่ รักษาศีล 

 นี่ โยม เห็น มั้ย การ ปฏิบัติ นี่ มัน สนุก นะ แลว มัน ก็ เรียบงาย  แลวก็ มี ของขวัญ เห็น ได จริง 

ไมใช ภาพมายา วา มัน จะ เปน ของขวัญ ใน บั้นปลาย ตอน ตาย แลวจะ ได ขึ้น สวรรค์ ไมใช หรอก มัน 

มี ความ สุข ใน ปจจุบัน นี้ ละ โยม...ตางหาก แลว ความ สุข แบบนี้  ก็ ไมใช ความ สุข ที่ หา ยาก อะไร แต 

ไอ ความ ทุกข์ ตางหาก ที่ ไม ควร จะ ตอง ได มา และ ความ สุข แบบนี้ ตางหาก  ที่ ไม ควร จะ ตอง สูญ 

เสียไป เลย เพราะ มัน มี อยู แลว ไม ตอง สรางขึ้น ดวย เนอะ อันนี้ เปน ของขวัญ ที่ พวกเรา สมควรจะ 

ไดรับ เรียกวา ไดรับ ใน สิ่ง ที่ สมควรจะ ไดรับ หรือ ความ สุข ที่ ไม ควร จะ ตอง สูญ เสียไป 

 มี ใคร จะ คุย อะไร เบาๆ  สลับ บาง ไหม หลวงพอ พูดถึง เรื่อง สติ ที่ี ทำหนาที่ รวมกัน ๓ ตัว 

สติ สัมปชัญญะ และ ความ เพียร เปนการ ทำงาน ของ สติปฏฐาน ๔  สติปฏฐาน ๔  จะ มี หัวขอ 

เหมือนกัน ทุก อัน คือ มี ความ เพียร มี สติ มี สัมปชัญญะ ตาม ดู กาย ใน กาย ตาม ดู กาย ใน กาย แลว 

เห็น อะไร หรือ ตาม ดูใจ ในใจ แลว เห็น อะไร ก็แลวแต ที่ มัน เผลอ ปรุง ไมดี ไมเอา มี ความ เพียร ตาม 

ดู กาย ใน กาย เวทนา ใน เวทนา จิต ใน จิต ธรรม ใน ธรรม กำจัด อวิชชา และ โทมนัส คือ ไอ ความ 

ปรุงแตง ดีราย ออกไป ซะ เพราะ มัน ไมได มี อยู กอน เห็น มั้ย! เลย ใช กาย ตาม การ ดู กาย หรือ ดู 

เวทนา หรือ จิต หรือ ธรรม เนี่ย เปน ที่อาศัย ให ตัว รู ได รู เพื่อ วา เวลา ตัว ไมรู มัน ปรุงแตง ความ ไม 

ดีขึ้น มา จะ ได ไมเอา เห็น มั้ย โยม จะ ได ไม เปน ที่อาศัย ของ ตัณหา คือ ความ อยาก ที่ ไรสาระ บางที 

รางกาย หรือ จิตใจ มัน ไม คงที่ เมื่อไร เรา อยาก ให มัน คงที่ มัน จะ เกิด ความ อยาก ที่ ไรเดียงสา แลว 

ทำให จิตใจ รอนรุม ทุกข์ กระวนกระวาย กระสับกระสาย จาก ความ อยาก มัน เปนการ สราง ทุกข์ 

ซอน ทุกข์ อีก ตัว ขึ้น มา อยาง ไรเดียงสา เพราะวา รางกาย เรา ไม คง ที่อยู แลว 

 อยาง คน ป่วย  เนี่ย รางกาย มัน ไม คงที่ แต ถาหากวา อยาก หายป่วย ไมชอบ ความ ป่วย 
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อยาก พน จาก ความ ป่วย จะ เกิด ความ ทุกข์ใจ อีก ตัว หนึ่ง ขึ้น มา ซึ่ง ไมสมควร ไดรับ ความ ทุกข์ใจ 

แบบนี้ เลย เห็น ไหม โยม แต เพราะ รางกาย มัน ไม คงที่ ก็ รักษา ความ ไม คงที่ ของ มัน ไป ตาม เหตุ 

ปจจัย อยาง เชน มัน ขาด ธาตุ รอน ขาด ธาตุ เย็น ก็ ทิ้ง มัน ไป ซะ ตาม เหตุ ปจจัย แต ไม จำเปน ตอง 

ไป อยาก ให มัน คงที่ นะ โยม มัน เปนไป ไมได หรือ สิ่ง รอบขาง แกว กาแฟ แตก อยาง นี้ ของ มัน แตก 

ได บอก มัน ไม นา แตก ไม อยาก ให มัน แตก จะ ทุกข์ใจ เห็น ไหม เรียกวา ทุกข์ใจ อยาง ไรเดียงสา ไป 

สราง ตัณหา กับ ภาวะ ของ ความ ไม คงที่ ขึ้น มา อยาก ให มัน คงที่ อยาก ให มัน สมบูรณ์แบบ อยาก ให 

ทุกอยาง เหมือนเดิม “ทำไม? คน คน นี้ เขา ไม เหมือนเดิม เลย” แลวก็ หาเรื่อง ทุกข์ใจ ไรเดียงสา มั้ย 

ใน เมื่อ ทุกอยาง ตอง ไม คงที่ ถา โยม เขาใจ แบบนี้ นะ จะ มี ความ สุข มาก เลย นะ 

 ถึงแมวา จะ มี คน รัก ที่ เปลี่ยนใจ นะ ก็ ยังมี ความ สุข อยู เพราะอะไร รู มั้ย โยม ดู ถา โยม เขาใจ 

กฎ ของ ธรรมชาติ อยาง จริงๆ  เลย นะ วา ทุก ชีวิต เนี่ย มี ธาตุ ๔ ซึ่ง ไม คงที่ แลว ทุก ชีวิต ก็ ปรารถนา 

สภาวะ ที่ มัน สมบูรณ์ขึ้น มา ใน รางกาย อยาก ให มันดี เรียกวา ตัณหา เห็น มั้ย ตัณหา นี่ ก็ ทำใหเกิด 

ภาวะ ตัณหา วา อยากได ภาวะ ที่ มัน ดีกวา นี้ ที่ มัน สมบูรณ์ กวา นี้ ที่ มี ความ สุข มากกวา นี้ 

 นะ! อะไร ก็แลวแต นะ โยม ที่ มัน เอื้อ ที่จะ ให ชองทาง ให รางกาย หรือ จิตใจ เนี่ย มี ความ 

สุข ทุกคน พรอม จะ เปลี่ยนใจ ไมวา จะ เปน บริวาร ลูกนอง คน ใกล ชิด เพื่อนฝูง ก็แลวแต เห็น ไหม 

โยม ถา โยม เขาใจ แบบนี้ ถาหาก มี อะไร เปลี่ยนแปลง เกิดขึ้น โยม ยอมรับ ไป เลย วา เขา ออนแอ 

ตอ ทุกข แลว เขา ก็ ตองการ ภาวะ ที่ ดีกวา นี้ มัน เปนเรื่อง ธรรมดา ที่ เขา จะ ตอง เปลี่ยนใจ เพียง 

แตวา ถา ตรงนี้ มี ความ สุข ให มากกวา เขา คง ไม เปลี่ยนไป ไหน หรอก บางที เรา ก็ เผลอ รดน้ำ ตนไม 

ดวย น้ำรอน ไป บาง เปน ครั้งคราว มัน เลย ตาย ไมใช เขา ทำ หรอก นะ เพราะ ความ ไมเขาใจ ถา เขาใจ 

นะ โยม  จะ ใชชีวิต  อยู รวมกัน อยาง มี ความ สุข เปน ของขวัญ ของ กัน และ กัน เปน แสงสวาง ของ กัน 

และ กัน 

 ที่ หลวงพอ พูด เนี่ย เปน เพียงแค คำ หวาน ภาพลวงตา หรือสามารถ ทำได จริง “หนูนอย 

ทำได จริง ไหม?” ทำได จริง นะ ที่วา เปน ของขวัญ ของ กัน และ กัน เปน แสงสวาง ของ กัน และ กัน 

ทำได จริง ไมใช แค ภาษา ที่ ไพเราะ หรือ ภาพลวงตา จิตใจ นี่ มัน รัก อะไร “หนูนอย” จิต ใจรัก อะไร 

 โยม : รัก สิ่ง ที่ ดีงาม ที่จะ เขามา คะ
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 หลวงพ่อ : รัก สิ่ง ที่ ดีงาม เห็น มั้ย โยม มี จิต ดวง ไหน บาง ที่ ไม รัก สิ่ง ดีงาม จิต ที่อยู ใน สุนัข 

มัน รัก สิ่ง ดีงาม ไหม มัน รัก คนดี ไหม มัน รัก เจาของ ที่ ดี ไหม แนนอน เห็น มั้ย โยม ไมมี จิต ดวง ไหน ที่ 

ไม รัก สิ่ง ที่ ดีงาม ถา เรา อยาก ให คน ที่อยู กับ เรา เขา มี ความ สุข เรา ทำ สิ่ง แบบนั้น หรือเปลา

 ที่ เมื่อกี๊หลวงพอ บอก เอา น้ำรด ตนไม หรือ เรา เอา น้ำเย็น เอา น้ำ ที่ มัน ศักดิ์ สิทธิ ที่ ชุมชื่น 

ฉ่ำ เย็น อะไร กัน แน จิต ทุก ดวง มัน รัก ความ ดีงาม เรา รดน้ำ ตน ไมตน นั้น ดวย ความ ดีงาม หรือเปลา 

ละ บอกวา “ตนไม ทำไม มัน เหี่ยว” เรา ดูซิ วา เรา เอา น้ำ อะไร ไปรด  ทุกวันนี้ ใช มั้ย เรา รัก อะไร อีก 

‘จิต’ นอกจาก รัก ความ ดีงาม ที่อยู ทุกวันนี้  ใน โลก นี้ ตองการ อะไร หรือ อยากจะ อยู ตอ ไป ไหน 

ก็แลวแต ตองการ อะไร

 โยม  : ตองการ ความ สุข คะ

 หลวงพ่อ  : ตองการ ความ สุข เห็น มั้ย โยม มี จิต ดวง ไหน บาง ที่ ไม ตองการ ความ สุข ใน 

สัตว์ ใน ห มา ใน แมว ใน นก ใน ผีเสื้อ เห็น มั้ย โยม ตองการ ความ สุข ดูซิ ทีนี้ เรา อยู ดวยกัน โดย 

ให สิ่ง แบบนี้ หรือเปลา ธรรมชาติ ของ จิต ที่อยู ใน ตัว อีก ฝ่าย หนึ่ง ไมใช เขา นะ โยม มัน เปน ธรรมชาติ 

ของ การ รับรู ซึ่ง มัน ตองการ ความ สุข แลว มัน ก็ ตองการ ความ ดี แลว การ อยู ดวยกัน เรา ให สิ่ง 

แบบนั้น ลง ไป หรือเปลา เรา ให ความ สุข ลง ไป หรือเปลา เรา ให ความ ดี ลง ไป หรือเปลา แต เรา กลับ 

มา รองขอ วา ทำไม ไม ให สิ่ง แบบนั้น กับ เรา หรือวา ทำไม เขา ไม เหมือนเดิม ถา เรา ให สิ่ง เหลานั้น 

รับประกัน โยม จิต ทุก ดวง มัน รัก ความ สุข และ รัก ความ ดี ใช มั้ย เพียงแต วาความ ไมเขาใจ บางที 

เรา กลับ มา อยู ฝ่าย ยืน รอคอย ความ สุข มา นั่ง รอคอย ความ ดี หลวงพอ ถึง บอกวา ทำไม เรา ไม 

ลุกขึ้น เปน ฝ่าย ให เสีย เอง แลว เรา ก็ มี ความ สุข ตรงนั้น เรา ไมเห็น หรือวา ถา สิ่ง นี้ มี สิ่ง นี้ ก็ ตอง มี ใน 

เมื่อ สิ่ง นั้นๆ  ไดรับ ความ สุข แลว สิ่ง นั้น จะ ดิ้นรน ไป หาความ ทุกข์ ได อยางไร โยม! นึกออก ไหม และ 

ถา เรา เขาใจ กวา ฉลาด กวา จะ ตอง ไป กลัว อะไร กับ อะไรอะ  กับ ความ เปลี่ยนแปลง หรือ ความ ไม 

แนนอน เพราะวา ถาหากวา ให สิ่ง ที่ เปนความ สุข ให สิ่ง ที่ เปนความ ดี แต ถาม วา ให สิ่ง ที่ เปนความ 

ดี มัน ดีจริง หรือเปลา หรือ เปน เพียงแค การ ลงทุน ดู ให ดี นะ เรา ลงทุน อยู หรือเปลา แลว เรา กำลัง 

รอ ผลลัพธ์ ตอบแทน อยู เหรือ เปลา เรา รอ กำไร ดวย หรือเปลา ถึง ได มา นอยอก นอยใจ วา ทำดี ไม 

ไดดี 

 เพราะวา มัน เปนการ ลงทุน ที่ รอคอย ผล กำไร หรือเปลา มัน ไมใช ความ สุข ของ การ ให ความ 
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ดีจริงๆ  ถา ดีจริงๆ  โยม มัน ก็ ตอง ไม รอคอย นะ ไม ตอง รอคอย ผล กำไร ไม ตอง รอคอย ผล ตอบแทน 

หลวงพอ ยัง ไมเคย เห็น ดอกไม ที่ไหน  วิ่ง ไป หา นก เลย มี แต นก กับ ผีเสื้อ มัน หา ดอกไม เจอ เสมอ 

เพราะวา มัน มี ละอองเกสร ที่ หอม หวาน โบยบิน ไป แลว มัน ประกาศ ศักยภาพ ของ ตัว มัน เอง ของ 

คุณคา ใน ตัว มัน เอง ออกมา โดย ไม ตอง ออกไป วิ่ง หา ใคร แลวก็ ไม ตอง ไป ออนวอน วา ขอให ใคร 

กลับ มาหา ดวย นะ ถาหากวา เรา มี คุณคา อยู ใน ตัว นะ โยม 

 การ ใชชีวิต มัน เปน ศิลปะ มาก นะ การ ที่ ใช ธรรมะ หรือ กฎ ของ ความ จริง มา ใชกับ ชีวิต มัน 

มี ความ ละเอียดออน ทุก แงมุม ความ เขาใจ ธรรมะ ทำให ชีวิต ไมได อยู อยาง แหงแลง แตกลับ อยู 

อยาง มี สุนทรีย ทั้ง ใน การ เปน ของขวัญ ของ กัน และ กัน ใน การ ที่จะ มี ความ สุข มี ความ เบิกบาน มี 

ปญญา ไมได สราง ภาพลวงตา ของ การ เปน คนดี มี เมตตา แต มัน เขาใจ แลว เลย มี เมตตา จริงๆ  ขึ้น 

มา แลวก็ เลย มี ความ สุข จริงๆ  ขึ้น มา ดวย ไมได สราง ภาพมายา วา ฉัน จะ เปน คน มี ความ สุข นะ โยม 

เพราะ ความ สุข นี้ ไม ตอง รอคอย ความ สุข มี อยู แลว เนอะ เปน ของขวัญ เนอะ 

 แลว การ อยู รวมกัน หลวงพอ วา มัน ควร ทะนุถนอม ความ สุข แบบนี้ ดวย นะ ความ สุข ที่ 

เขมแข็ง หรือ มิตรภาพ ที่ เขมแข็ง มัน เกิด จาก ความ ระมัดระวัง ดวย ความ ดูแล เอาใจใส ซึ่ง กัน  และ 

ทะนุถนอม สิ่ง เหลานั้น แต สวนใหญ พวกเรา จะ คบกัน สัก พักหนึ่ง รูจัก กัน สัก พักหนึ่ง เรา มักจะ 

ขาม เสน เสมอ เขาไป กาวกาย ชีวิต ของ แตละคน เนี่ย  มี อิสรภาพ ใน ตัว เขา มี ศักยภาพ มี ศักดิ์ศรี 

ไมมีใคร บังคับ ใคร ได หรอก โยม บางที เขา อาจจะ เสแสรง ไป ยอมๆ  นะ แต ไมมีใคร เขา ยอม ใคร จริง 

หรอก เพราะ ทุก ชีวิต มี อิสรภาพ ใน ตัวเอง อยู แลว มี ศักดิ์ศรี ใน ตัวเอง อยู แลว 

 ฉะนั้นการ ที่จะ ไม ขาม เสน เขาไป กาวกาย  มี ความ ระมัดระวัง ใน มิตรภาพ จะ ทำให 

มิตรภาพ นั้น เขมแข็ง และ ยั่งยืน ถา เรา ไม เปลี่ยน น้ำทิพย์ อัน ศักดิ์สิทธิ์ ที่ คอยรด อยู เสมอๆ  นะ ดวย 

ความรูสึก ที่ ดี ความ เอาใจใส หรือ ความ ดี หรือ ความ สุข อยาง จริงๆ  พรอมที่จะ เปน ผูให มัน จะ 

เปน ของขวัญ ของ กัน และ กัน และ ก็ แบงปน ความ เขาใจ ถา เรา เขมแข็ง กวา คือ เขาใจ ชีวิต มากกวา 

และ เขาใจ ทุก ลักษณะ ชีวิต ที่ กำลัง ประสบ อยู และ เรา สามารถ จัดการ กับ ทุกข์ ตัว นี้ เปน เรา จะ 

ไม โอดครวญ กับ ตัว นี้ นะ โยม ไม โอดครวญ กับ ความ ไม คงที่ ปรากฏ นะ ยอมรับ ดวยใจ ที่ ตั้งมั่น 

เปนกลาง แต เวลา ที่ ใคร เขา รับมือ ไมไหว เรา พรอมที่จะ ยื่นมือ เขาไป แบงเบา ภาระ หรือ แบงปน 

ของขวัญ แหง แสงสวาง แหง ความ เขาใจ
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 ถา มี คนๆ  หนึ่ง แบบนี้ เกิดขึ้น ใน บาน มัน จะ เปน ของขวัญ แหง บาน ถา คน คน นี้ เกิดขึ้น ใน 

สังคม ก็ จะ เปน ของขวัญ แหง สังคม นั้น ชุมชน นั้น โยม วา จริง มั้ย แลว ใน บาน เรา ตอนนี้ ละ ไม มั้ย? 

มี มั้ย? “มี” ใคร ละ? เรา เอง นะ อืม..สุดยอด

 หลวงพอ เคย เห็น ปลา กรายๆ  อยู เหมือนกัน ทีแรก นึก วา ทอดมัน ที่แท ปลา กราย ดวย ฮึๆ  

(เสียง หัวเราะ) คุย ขำๆ  นิดหนอย นะ คิด อยาง นี้ ถูก แลว นะ อยา ไป รอ ให คน อื่น เปน ผูให แลวก็ 

รอคอย ความ สุข จาก ผูอื่น ลุกขึ้น มา เปน แสงสวาง ลุกขึ้น มา เปน แรงบันดาลใจ ลุกขึ้น มา ทำความ 

เขาใจ กับ ชีวิต อยาก ให ลูก เปน คนดี ตอง ทำ ตัวอยาง ให เขา เห็นวา ความ ดี มัน เกิดขึ้น ได อยางไร 

ความ เขาใจ เกิด จาก อะไร ไมใช อยาก ให เขา เปน คนดี แลว มา ทุกข์ใจ อยู นะ ควร จะ เริ่มตน จาก 

ตัวเอง นะ เปน แสงสวาง เปน แรงบันดาลใจ หรือ เปน กำลังใจ เปนความ เขาใจ ที่ ฉายฉาน ออก 

มาจาก ความ เขา ใจจริงๆ  ซึ่ง ก็ ไมได ยาก อะไร ไมได ยาก อะไร เพราะวา อะไร หืม ! เพราะ สามารถ 

สังเกตได ตลอด เวลา ใน ปจจุบัน ของ การ ทำงาน ของ ใจ ที่ มี หลักฐาน รองรับ เผลอ คิด ไมดี ป๊บ  ไมเอา 

นะ โยม 

 โยม จำ คีย์ เวิร์ด (Keyword) หัวขอ หัวใจ ไว เลย นะ วา ความ ทุกข์ หรือ ความ เศรา หมองใจ 

ไมได มี อยู กอน เปนการ ได ใน สิ่ง ที่ ไม ควร ได ถา เกิด ความ เศราหมอง เกิดขึ้น และ ให จำไว วา 

เมื่อไรที่ เรา เสียใจ เปนการ เสีย ใน สิ่ง ที่ ไม ควร เสีย ใจ ที่ มี ปกติ มี ความ สุข มี อยู กอน  ไม ควร จะ ตอง 

สูญ เสียไป เลย เวลา ไป คิด เปรียบเทียบ จำไว นะ จริงๆ  แลว ความ สุข เนี่ย เปนความ สุข ที่ ไมมี อะไร 

เปรียบ เขาใจ ใช มั้ย โยม เปน ผูใหญ เขาใจ เนอะ ความ สุข ที่ ไมมี อะไร เปรียบ เลย พวกเรา เนี่ย มี ความ 

สุข ที่ ไมมี อะไร เปรียบ เลย แต เมื่อไร ไป เปรียบเทียบ จะ มี ความ ทุกข์ ถา ไม เปรียบ จะ ไมมี ความ ทุกข์ 

หรอก โยม จริง มั้ย โยม ลองคิดดู ให ดี สิ 

 บางที เรา เผลอ ไป เปรียบเทียบ มัน เลย มี ความ ทุกข์ มัน นาจะ มี ความ สุข มากกวา นี้ ไม ไป 

เปรียบกับ สิ่ง อื่น ไป เปรียบกับ อะไร สัก อยาง หนึ่ง นะ ไป เปรียบ วา “ถา ทำ อยาง นี้ มัน นาจะ มี ความ 

สุข กวา นี้ มั้ย?” เนี่ย..ไป เปรียบ เอา  มัน ก็ เลย สูญเสีย ไอ ความ สุข ที่ ไมมี อะไร เปรียบ ไป ซะ นึกออก 

มั้ย! ถา ไม ไป เปรียบกับ อะไร มี ความ สุข กวา ใช มั้ย? ไม เชื่อ โยม ไป ดูกระจก สิ สวย ไมมี อะไร เปรียบ 

เลย เอา บาน เล็กๆ  หนอย นะ อยา ให คน อื่น เขามา อยู ใน กระจก เรา นะ ไป เปรียบกับ เขา นะ เห็น 

มั้ย? อาจจะ ไมสบายใจ แต ถา เรา ดู แลวก็ ยอมรับ นะ
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 คำ วา ‘ยอมรับ’ เนี่ย ไมมีใคร มา แทนที่ โยม ได หรือ โยม ไป แทนที่ ใคร ไมได โยม วา จริง มั้ย 

จะ ไป ขอ แลก ความ สุข กับ ใคร ความ ทุกข์ กับ ใคร หรือ ถา เรา คิดวา เรา มี ความ ทุกข์ แลว คิดวา คน 

อื่น มี ความ สุข กวา โยม ลอง ไป ขอ แลก กับ เขา ดูซิ หลวงพอ วา โยม ก็ ไม อยาก แลก หรอก โยม ก็ พอใจ 

กับ อัตภาพ ที่ โยม ไดรับ จาก สิ่งแวดลอม จาก คน รอบขาง จาก แม แบบนี้ จาก พี่นอง แบบนี้ จาก 

เพื่อน แบบนี้ จาก การ มี ลูก แบบนี้ จะ ไป ขอ แลก กับ คน อื่น วา ฉัน ขอ จะ ไป อยู กับ ครอบครัว นี้ ไป ขอ 

เปน แม ของ คนๆ  นั้น ได มั้ย หรือ ไป ขอ เปน ภรรยา ของ คนๆ  นั้น โดย ที่ เรา ไม รูสึก นะ โยม มัน เปนไป 

ไมได หรอก เนี่ย ความ สุข ที่ ไมมี อะไร เปรียบ ถา เรา ยอมรับ แลว  เรา เคารพ ใน บทบาท สิ่งแวดลอม 

ที่ เกิดขึ้น ทำให ได หลอหลอม การ เรียนรู แบบนี้ ขึ้น มา ซึ่ง พอเหมาะ พอควร แก เหตุ ปจจัย อันนี้ ไมมี 

เหตุ ปจจัย อื่น จะ มา แทนที่ เหตุ ปจจัย ตรงนี้ ได ใน แตละ ขณะ ใน แตละ วินาที ของ ปรากฏการณ์ 

โยม วา จริง ไหม? จะ เอา โยม ไป แทนที่ๆ  ขั้วโลก เหนือ เอา คน ขั้วโลก เหนือ มา อยู ใน กรุงเทพฯ ได 

มั้ย? ไมได หรอก โยม มัน พอเหมาะ พอควร แก เหตุ ปจจัย ใน แตละ ขณะ จะ เอาไป แทนที่ ปลาโลมา 

ได มั้ย ปลา พะยูน “ไมได” ถา มอง แบบนี้ นะ มัน จะ เกิด ความ พอ ความ พึง พอ ความรูสึก พอ และ 

ความ เคารพ อยาง ซาบซึ้ง ตอ ปรากฏการณ์ ที่ กำลัง ถักทอ โอบลอม โอบกอด อยู รอบๆ  ตัวเรา ใช 

แตละ ขณะ อยาง การ เปน ของขวัญ ดวย รอยยิ้ม ดวย ความ เขาใจ อยาง ตอนรับ เพราะ มัน พอเหมาะ 

พอดีกับ บทเรียน ของ เหตุ ปจจัย ใน แตละ ขณะ

 หลวงพอ พูด ทั้งหมด นี่ เปน ธรรมะ กับ ชีวิต ประจำวัน นะ เพื่อให เรา ตอนรับ ของขวัญ รอบๆ  

ตัว ให เปน และ ทำตัว เปน ของขวัญ ถาหากวา เรา เขาใจ แลว วา จิต ทุกๆ  ดวง มี ธรรมชาติ ตองการ 

ความ สุข ตองการ ความ ดี เรา ลุกขึ้น มา ตอบ สิ่ง เหลานั้น และ เรา จะ ได สิ่ง เหลานั้น ตอบแทน มา 

โดย ไม ตอง รองขอ หรือ รอคอย เพราะวา ขณะ ที่ ทำ ไป ก็ มี ความ สุข อยู แลว เพราะวา อะไร กรรม มี 

จริง มั้ย เพราะวา เจตนา ดี ก็ มี ความ สุข แลว โยม ไม ตอง ไป รอ นะ หลวงพอ วา บางที นะ มัน สูญเสีย 

ตรงนี้ ไป นะ จริงๆ  เรา ไดรับ โชค หรือ ไดรับ สิทธิ แหง ความ สุข โดย สมบูรณ์แบบ อยู แลว โยม เรา 

เนี่ย! ทิ้ง สิทธิ ของ เรา ไป ดู ให ดี นะ 

 อยาง เชน เมื่อ เรา มี เจตนา ดี ทำ ดีแลว เรา ก็ มี ความ สุข แต เรา ทิ้ง สิทธิ นี้ ไป ทำ อะไร ไป 

รอคอย เขา วา เมื่อไหร เขา จะ ชม เรา? เมื่อไหร เขา จะ ตอบแทน เรา? เมื่อไหร เขา จะ มี สำนึก ใน 

บุญคุณ อยาง นี้? เห็น มั้ย โยม? มัน ทิ้ง สิทธิ ที่ ไดรับ ไป ไป หา สิทธิ ที่ ไรสาระ อะไร ก็ ไมรู? นาเสียดาย 

พระพุทธเจา จึง ตรัส วา เวลาใด ที่ ทำดี ชื่อวา ฤกษดี ชื่อวา มงคล ดี ชื่อวา เชา ดี อรุณ ดี ชื่อวา มี 
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สิทธิโชค เห็น มั้ย โยม? หลวงพอ เนน คำ วา สิทธิโชค สิทธิโชค ทั้ง หลายแหล จะ หลั่งไหล ตามกัน มา 

คือ มี สิทธิ ใน โชค นั้น โดย สมบูรณ์ โดย ไมมีใคร มา แยง ไป ได นั่นเอง โยม? ก็ คือ ทำ ดีแลว ก็ ตอง รูสึก 

ดี สิ แต เรา ทิ้ง สิทธิ ตัว นี้ ดวย การ อะไร? (ไป รองขอ สิทธิ ที่ เรา ไม ควร จะ ไป รองขอ เลย) เมื่อไหร จะ 

ชม ฉัน สักที นึง? เมื่อไหร จะ มี คน เยินยอ สรรเสริญ? เมื่อไหร จะ มี คน รูวา ฉัน เปน คนดี? ทำไม ตอง 

รอ ดวย? ใน เมื่อ สิทธิ นี้ มัน สมบูรณ์ อยู ใน ตัว มัน เอง แลว ใช มั้ย โยม? สิทธิ ที่จะ ไดรับ ความ สุข จาก 

การ ทำดี มัน ก็ สมบูรณ์ อยู ใน ตัว มัน เอง แลว ทีนี้ เรา ก็ ทิ้ง ใน สิทธิ อันนี้ เสีย ใน สิ่ง ที่ ไม ควร เสีย คือ 

ความ สุข อันนี้ ไป แสวงหา สิทธิ ที่ ไมมี อยูจริง นึกออก มั้ย? ไม จำเปน ตอง มี คน รู ก็ มี ความ สุข ใช มั้ย 

หนูนอย? อาว...ใคร มี ปญหา ใน การ ปฏิบัติ? ใคร ไมเขาใจ มุม ไหน? 

 โยม : มี มั้ย ครับ? งั้น เดี๋ยว ผม ขอ คุย กับ หลวงพอ นิด นึง นะ ครับ หลวงพอ ครับ พอดี ที่ 

หลวงพอ เทศน์ ตอนตน เขาใจ แลว ที่ หลวงพอ ถาม ตอนตน ชั่วโมง วา ความ เสียใจ คือ เขาใจ วา มัน 

คือ เสีย จาก ความ เปนปกติ ของ ใจ ใช มั้ย ครับ?

 หลวงพ่อ : โยม ก็ คิด สิ วา ใจ แปล วาความ เปนกลาง ตอง เขาใจ กอน ใจ คือ ความ เปนกลาง 

เรา เสีย ความ เปนกลาง เพราะ เรา ไป ปรุงแตง ความ ราย ขึ้น มา ปรุงแตง ความ ไมพอใจ เรา ก็ เลย 

สูญเสีย ความ ปกติ ที่ เปนกลาง ไป เรียกวา เสียใจ ก็ คือ ใจ ไป เศราหมอง เสีย ความ ปกติ ไป เอา ความ 

โกรธ ไป เอา ความ ไมพอใจ ใช มั้ย ขึ้น มา อยาง นี้? ซึ่ง ไมมี อยู กอน ถา เขาใจ นะ วา ความ ไมพอใจ 

ความ โกรธ เกลียด ที่ ภาษา ชาวบาน ชาวพุทธ เรียกวา “ กิเลส”  เนี่ย ไมมี อยู กอน โยม ไมมี อยู กอน 

มาทีหลัง จาก ความ ไมรู จาก ความ ไมรู นะ ไมใช คน ไมรู นะ ไมใช คน โง ความ ไมรู ก็ คือ สภาวะ หนึ่ง 

เหมือนกัน ไมใช มี ใคร อยู ใน นั้น เหมือนกัน? ชื่อวา อวิชชา คือ ความ ไมรู

 โยม : คือ ตนเหตุ ที่ ใน ดีวีดี (DVD) ตัว แรก เลย ที่ เปน อวิชชา ตัว นั้น คือ สิ่ง ที่ ทำให มัน มี วงจร 

ทั้งหลาย เกิดขึ้น มา อันนั้น ใช มั้ย ครับ คือ อวิชชา?

 หลวงพ่อ : ความ ไมรู เนี่ย อวิชชา มี อยู ๘ ตัว นะ โยม ถา โยม จะ มี ตัว รู โยม ก็ ตอง รูจัก วา ตัว 

ไมรู มัน มี หนาตา อยาง ไง บาง? (ตัว ไมรู มี อยู ๘ หนาตา ตอง รูจัก) เรียกวา มัน โผลมา จะ ได รูจัก วา 

ออ...ไอ นี่หนาตา ตัว นี้ เรียกวา ตัว ไมรู เรา ไมรูจัก เรา นึก วา เรา ไมรูจัก อวิชชา ก็แลวกัน พอตัว ไมรู 

โผล ขึ้น มา ก็ นึก วา ไอ ตัว นี้ เปน ตัวดี เปนตัว วิเศษ อยา วาแต ตอนรับ ขับ สู พา มัน เขา มาสู หองหับ 
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หัวใจ ดูแล มัน อยาง ดี ที่ไหนได? กำลัง ตอนรับ อวิชชา ให อวิชชา เขามา ครอบครอง พื้นที่ จิตใจ เลย 

ตอง รูจัก มัน บาง ก็ดี เหมือนกัน เนาะ  อวิชชา ๘ ตัว

ตัว ที่ ๑. เรียน กัน ไหว มั้ย? พรอม จะ ฟง หรือเปลา? กลัว วา เหนื่อย เกิน มั้ย? (ไม เหนื่อย นะ) คอแหง 

หรือยัง? เดี๋ยว หลวงพอ ดื่ม น้ำ แทน ให เพื่อ เปน กำลังใจ ให พวกเรา 

 โยม : พรอม จะ ฟง ตอ แลว ครับ พรอม แลว ครับ

 หลวงพ่อ : คน สวนใหญ นะ Concentrate (ตั้งอกตั้ง ใจ) ได ไม เกิน ๔๕ นาที หรอก สักพัก 

ก็ จะ เริ่ม ลา แลว เวลา ลา หลวงพอ ก็ ตอง เปลี่ยน เอาเรื่อง ขำๆ  สบายๆ  ใจ มา เลา แบงปน บาง นะ 

เปลี่ยน บรรยากาศ กอน จะ ไป คุย อวิชชา ๘ ตัว เปลี่ยน บรรยากาศ ที่ พวกเรา สนใจ กอน เอาเรื่อง 

ตกหลุม รัก มั้ย? เอา Fall in love นะ เดี๋ยว ดู หนา กอน อาว...หนู คน นี้ ออกมา รองเพลง I’ll al-

ways love you ของ  วิทนีย์  ฮุ สตัน  ดวย  ประกอบ ฉาก หนอย เพลง The Bodyguard เดี๋ยว 

ใหหา คน รอง รองเพลง นี้ ได มั้ย? รองเพลง อะไรได ละ...? อาว..มา ฟง เรื่อง ตกหลุม รัก เรา จะ ได ใช 

ความ รัก อยาง ถูกวิธี 

 ไอ การ ตกหลุม รัก นี่ มัน มี องค์ประกอบ ประหลาด นะ มี อยู ๕ องค์ประกอบ  ที่ทำงาน 

รวมกัน อยาง ขัดแยง อาว...นาจะ กลมกลืน กลับ ขัดแยง เนี่ย เวลา คนๆ  นึง ตกหลุม รัก เนี่ย มัน 

เหมือน ยาเสพติด ชนิด หนึ่ง  มัน ยิ่งกวา การอัพ  (up) หรือ การ ไฮ (high) ดวย ยาเสพติด จาก ภายนอก 

คน บางคน เวลา สูญเสีย สิ่ง นี้ ไป  จึง ยอมฆาตัวตาย ก็ ยอม เหมือน คน ติดยา คือ ถา ไมได เสพยา นี้ 

แลว อยู ไมได แลว ใน โลก ไป ฆาตัวตาย หรือ ตอง ไป ออนวอน ให อีก ฝ่าย นึง กลับ มา เพราะวา ถา 

ไมได เสพยา นี้ ฉัน ตาย แน หรือ ตอง ไป ฆา อีก ฝ่าย หนึ่ง ทิ้ง ในนามของ ความ รัก ก็ มี นะ เพราะวา ถา 

ไม ให ความ สุข ฉัน เธอ สมควร ตาย อยา ไป ให ความ สุข คน อื่น นะ ตอง ให ฉัน คน เดียว เทานั้น ดู นะ 

วา ไอ พิษ ของ Fall in love หรือ ตกหลุม รัก มัน ประหลาด พิสดาร พวก สรรพสัตว์ ไมมี นะ โยม มี 

มั้ย? ผีเสื้อ ที่ มัน ฆาตัวตาย มี มั้ย? เนี่ย..มนุษย์ เนี่ย มัน ไป สราง โลก ใหม ขึ้น มา หลากหลาย  ที่ สัตว์ 

ไม สามารถ จะ สราง ได โลก ของ สวรรค์ ก็ดี โลก ของ นรก ก็ดี โลก ของ ภูตผีปีศาจ ก็ดี มี ผี มั้ย โยม? ผี 

ของ สัตว์ มี มั้ย? ผียุง มี มั้ย? (ไมมี นะ) ไมมี ผียุง มา หลอก เรา ใช มั้ย? หรือวา เวลา งู ไป กิน เขียด ถูก ผี 

เขียด มา หลอก แลว งู วิ่ง แจน เขา ป่า มี มั้ย? หรือวา สิงโต กิน ควาย แลว ถูก ผี ควาย มา หลอก สิงโต ก็ 
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ขวัญหนี ดีฝ่อ กลัว ผี ควาย ไมกลา กิน ควาย อีก ตอไป (ไมมี ใช มั้ย โยม?)

 แต มนุษย์ ประหลาด มั้ย โยม? มัน มา สราง ผี ได ดวย ฮึ! ผีทะเล ยังมี เลย ใช มั้ย? รูจัก ผีทะเล 

มั้ย ตรงนี้ รูจัก มั้ย? ไมเคย เจอ ผีทะเล เหรอ? เคย ดู มั้ย? ได ดูไท ทานิค มั้ย? ไท ทานิค ได ดู มั้ย ตรงนี้? 

ไท ทานิค นี่ โยม มัน เปนเรื่อง ของ ผีทะเล นะ สวน แม นาค พระโขนง เนี่ย เปน ผี นา ถา โยม เขาใจ เรื่อง 

ขันธ์ ๕ นะ โยม จะ หาย สงสัย เรื่องผี ผี ไมได มี มา กอน ใน จักรวาล นี้ นะ หลวงพอ บอกวา พวก ผี แมลง 

ผี ควาย ผี อะไร ตางๆ  ถึง ไมมี มี แต พวก มนุษย ที่มา สราง ผี ขึ้น มา ได เพราะ วาความ เขาไป ยึด ใน 

ขันธ ๕ เนี่ย มัน เขมขน รุนแรง กวา อยาง เชน พวก ควาย เวลา ที่ มัน ขาม ลำ ธารน้ำ เพื่อที่จะ ไป หา 

หญา กิน มี ฝูง มี ลูก มี เมีย ไป ถา จระเข ไป กิน ลูก เมีย มัน มัน ก็ เดิน ขึ้นฝ่ง เดิน ไป หา หญา กิน ตอ มัน 

ไมเคย เอา ขา มา นั่ง เกย เขา หอย แลวก็ นั่ง รองไห รำพึงรำพัน ถึง จระเข ไมเคย หลวงพอ ไมเคย เห็น  

ไอ ความ ยึดมั่น กับ ความ ปรุงแตง เนี่ย มัน ไมคอย มี ความ รุนแรง มนุษย์ ใช ขันธ์ ๕ แลว เขาไป ผูกพัน 

กับ ขันธ์ ๕ ชื่อ อุปาทาน ขันธ์ ๕ ดู ผี  ให ดี นะ เอา ผี แม นาค กอน ผี ทองนา เดี๋ยว จะ ไป สู ผีทะเล 

 ผี แม นาค เห็น มั้ย? เพราะ มีตา ไป รับ รูเรื่อง พี่ มาก ไป รับ รูวา พี่ มาก ใส รอง เทา ชา เพราะวา 

อะไร? เพราะวา อะไร ถึง ใส รอง เทา ชา  ใช ไป ซื้อ ก๋วยเตี๋ยว? พี่ มาก ขา กวา จะ ใส รอง เทา เสร็จ หลาย 

คู แม นาค ก็ เลย เสียใจ นอยใจ ที่ รองไห เพราะ เหตุ นี้แหละ (หัวเราะ )  ไป ซื้อ ก๋วยเตี๋ยว ยัง ไม กลับ มา 

อีก ใสรองเทา ก็ ยัง ไม เสร็จ ซักกะ ที นึง (ดี นะ..หนู คน นี้ ชวย เปน ลูกคู แก งวง) โยม ดู ให ดี นะ มี ลูกตา 

ไป รับรู เรียกวา  “วิญญาณ” เกิด ความรูสึก เรียกวา “ เวทนา” เกิด ความ จำ เรียกวา  “สัญญา”  

เกิด ความคิด เรียกวา  “สังขาร” มี รางกาย ๕ ตัว พอ รางกาย ดับ ไป แตกสลาย ไป ตาม เหตุ 

ปัจจัย ของ กาล เวลา แต ตอนนั้น มี ความรูสึก มี ความรูสึก เจ็บปวด ตอน ที่จะ ออกลูก มี ความคิด 

คิดถึง พี่ มาก หวงใย มี เวทนา มี ความรูสึก มี การ รับรู แลวก็ เอาเรื่อง พี่ มาก มา จำ มี สัญญา พอ 

ตาย ปั๊ป  ไอ กระบวนการ พวก นี้ ยัง ไมหยุด ทำงาน ที่ หลวงพอ บอกวา จิต มัน ทำงาน ดวย ตัวเอง 

หลังจากที่ รูป ขันธ แตกสลาย เพราะวา มัน สามารถ ดึง เอา หนวยความจำ มา คิด ใหม แลว รูสึก 

ใหม ได เห็น มั้ย โยม? แลวก็ เอา ความ จำ เรื่องพี่มาก มา คิด ก็ เกิด อารมณ ที่ เศราหมอง “ เวทนา” 

ความ จำ เรียกวา  “สัญญา” ความคิด เรียกวา “ สังขาร” และ เกิด  “วิญญาณ ” แปล วา รับรู 

เขาไป รับรู อารมณ นั้น เกิด ๔ ตัว นี้ ขึ้น มา.. โยม  ที่ทำงาน ดวย ตัวเอง ได เห็น มั้ย? แต เรา ไมเขาใจ 

เรา ก็ เรียก สิ่ง นั้น วา ผี จริงๆ  คือ กระบวนการ ธรรมชาติ ซึ่ง ไม Permanent ไมถาวร ผี แม นาค 

ถาวร มั้ย? ยังมี อยู มั้ย? หมอผี ปลุก ได มั้ย? (ไมได) ใคร ปลุก ได? (ผูกำกับ ภาพยนตร์ เทานั้น) โยม 
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เห็นภาพ มั้ย ? เนี่ย คือ ผี นา 

 อาว...มา ดู ผีทะเล ตอ กรณี ของ คุณ โรส กับ คุณ แจ๊ค ใน เรือไท ทานิค  เห็น มั้ย? ดู สิ คุณ โรส 

ตอนที่ เขา เลา เรื่องไท ทานิค ใช สัญญา ขันธ์ มั้ย ความ จำ? ใช เวทนา มั้ย มี ความ สุข ตอนที่ เตนรำ? ใช 

มั้ย นึกถึง เวทนา? แลว เอามา คิด เรียกวา สังขาร คิดถึง ไหน? (คิดถึง เรือไท ทานิค ที่ ลม ไป) เห็น 

มั้ย  วิญญาณ การ รับรู ๔ ตัว นะ โยม? แลว เขา ก็ ตัด ภาพ แชป ไป เห็น มั้ย? ตัด ภาพ ตอนที่ คุณ โรส 

ตาย แลวก็ เขาไป แพ ลน ภาพ ไป ที่ เรือไท ทานิค  เห็น ฟลอร์ เตนรำ ใน เรือ ใช มั้ย? เนี่ย คือ สัญญา ขันธ์ 

เวทนา ขันธ์ สังขาร ขันธ์ คือ ความคิด และ วิญญาณ เรียกวา ผีทะเล แลว พวกเรา จะ เปน ผี อะไร? (ผี 

อากาศ) หาย สงสัย มั้ย? ถา พวกเรา ดู ตัวเอง ทุกวัน เรา จะ หาย สงสัย หาย สงสัย วา ตาย แลวจะ ไป 

เปน อะไร? เพราะ เหตุ อะไร? ถา เหตุนี้ มี ผล นั้น มี เรา จำ เรื่อง อะไร ไว ละ? ถา อะไร ที่ เศราหมอง? 

ลบลาง ออกไป นะ โยม อยา ไป สนใจ อยา ไป คิดถึง มัน อยา ไป เอามา พูด ไมงั้น เดี๋ยว จะ กลาย เปน 

ผี สับสน นะ แต ถา ฉลาด โยม เห็น มั้ย? ถา ยัง ตอง เดิน ทางใน สังสารวัฏ แต ถา ฉลาด กวา นั้น ก็ คือ 

เห็นวา นี่ เปน แค กระบวนการ ขันธ ๕ “วาง” ไม ยึดถือ ขันธ ๕ กระบวนการ ไม ยึดถือ ขันธ ๕ 

เรียกวา ไป “นิพพาน”

 นิพพาน คือ การ วาง ความคิด ปรุงแตง เหลานี ้บุคคล ที่ ปรุงแตง ฝ่าย ดี ชื่อวา “ ปุญญาภิ 

สังขาร” จำ เรื่อง ที่ ดี เอามา คิด รูสึก ดีมั้ย? (ดี โยม) ยิ่ง ถา ไมมี รางกาย ดวย นะ รางกาย มัน ตอง 

มา เมื่อย มา ปวด มา มึน มา ชา เมื่อ รางกาย นี้ ไมมี ดวย เอา ความ จำ ที่ ดี เอา ความคิด ที่ ดี มา ไอ 

ความ สุข เวทนา จะ เรืองรองกวา หลายเทา เพราะ มัน ไม ถูก บดบัง ดวย ทุก เวทนา จาก รางกาย ก็ 

เลย เกิด สิ่งมีชีวิต แบบ หนึ่ง ขึ้น ใน จักรวาล เรียกวา  “เทวดา” ซึ่ง เอา ความ จำ ที่ ดี มา คิด เนี่ย โยม 

คิด สิ วา คน ที่ ทำความดี ใน โลก นี้ มี ปริมาณ ความ ดี ที่ กระทำ ลง ไป เทากัน มั้ย? (ไม เทา) บางคน 

เสียสละ มาก บางคน เสียสละ นอย บางคน เสียสละ เยอะ แลวก็ มี ความ สุข มากกวา กับ อีก 

แบบ หนึ่ง บางคนทุม เท อยาง นี้ มี ความ สุข มากกวา โยม เห็น มั้ย? มัน ก็ เลย มี สวรรค หลายแบบ 

หลายชั้น ขึ้น มา ตาม อุณหภูมิ ความ สุข เห็น มั้ย? แต ไมได มี ตัวตน นะ เทวดา ไมได มี ตัวตน 

เหตุนี้ มี ผล นี้ จึง มี แต ถา ไมเอา ก็ คือ วาง ก็ คือ ไป พระนิพพาน 

 สวน นรก ละ? ก็ คือ เอา ความ จำ เรื่อง ที่ ไมดี มา คิด ชื่อวา “ อปุญญาภิ สังขาร” ที่ สรางขึ้น มา 

ใน ฝ่าย ไมดี ที่ เศราหมอง ขึ้น มา เห็นภาพ หรือยัง? ที่นี้ ก็ ดู พวกเรา สิ เรา จะ ไป เปน ผี แบบไหน? จะ 
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ไป เปน ผี สับสน หรือ จะ ไป เปน นางฟ้า เทวดา หรือ จะ ไป พระนิพพาน จะ ไป เปน พรหม ถาหากวา 

เรา สนใจ แบบนี้ ได แต ขมๆ  ใจ ไว ให มัน สงบนิ่ง อยาง นี้ พอ ตาย ไป ภาวะ แบบนี้ ก็ ตก คางอยู ดี แหละ 

โยม มัน เปนการ ปรุงแตง ของ การ กด ขม เอา ไว ก็ เลย เกิด พรหม ขึ้น ใน จักรวาล นี้ ไมมี มา กอน สิ่ง 

เหลานี้ ไมได มี มา กอน ทั้งสิ้น รวมถึง เทวดา ใน แตละ ชั้น หรือวา แตละ ภูมิภาค แตละ ประเทศ 

แตละ ศาสนา เลย ไม เหมือนกัน เห็น มั้ย? นางฟ้า เทวดา ของ ไทย เหมือนกับ ของ ฝรั่ง มั้ย? เหมือนกัน 

มั้ย สวรรค์ โยม? (ไม เหมือน) เห็น มั้ย? เพราะอะไร? ถา โยม เขาใจ เรื่อง ของ ขันธ์ ๕ ก็ คือ การ หอบหิ้ว 

เอา สัญญา ขันธ์ ไป ไง โยม เขา หอบหิ้ว เอา ความ จำ แบบ นึง ไป จริง มั้ย? มี ใคร ไป จำ แทน เขา ได มั้ย? 

เรา จะ จำ แทน เขา ได มั้ย? รูสึก แทน ได มั้ย? (ไมได เด็ดขาด โยม) ถา โยม ไมมี สิ่ง นั้น ไมได ทำ สิ่ง นั้น 

ไม สามารถ จะ เอามา จำได 

 อยาง เชน ถา เรา ไมเคย ฆา คน เนี่ย เรา จะ เอา ความ จำ เรื่อง ฆา คน แลวก็ มี ความ เจ็บปวด 

จาก การ ฆา คน มา คิดได มั้ย? (เปนไป ไมได โยม..มัน จะ มี ไป ได อยาง ไง?) แต ถา อีก คน นึง เคย ทำ 

อยาง นี้ เปนตน นะ อาจจะ เผลอ เอา ความ จำ นั้น มา แต ถา เขา ฉลาด กวา นั้น เขา ก็ อาจจะ ตอง มี 

กำลัง มากกวา ที่จะ ไม ถลำเขาไป ใน ความคิด ในอดีต ที่ ผิด พลาดไป หรือ อาศัย ความคิด ตัวใหม 

หรือ ความรูสึก ตัวใหม  ที่ เปน ปจจุบัน เสวย อารมณ์ แทน โดย ไม เผลอ ไม เผลอ ถลำ ไป ควา อดีต 

เรื่อง ที่ เศราหมอง เปรียบเทียบ เหมือน องคุลี มาล  ที่ ฆา คน มา เปน พันๆ  คน นึกออก มั้ย  ทำไม เขา 

ไม ตกนรก? (ก็ เพราะ เขา ฉลาด เขา เขาใจ เขา ก็ ไม ถลำ ไป คิด เรื่อง อดีต สิ) ให มัน เศราหมอง ไป ทำ 

อะไร? ตอนนั้น ไมรู ถูก อาจารย์ อีก คน หนึ่ง สอน มา วา ให ไป ฆา คน จะ ได ชวยเหลือ คน ให พนทุกข์ 

เปนไปได มั้ย? เนี่ย เห็น พวก เนี่ย ตาดำๆ  ทุกข์ทรมาน ทำงาน กัน ลำบาก อยาก ให เขา พนทุกข์ เลย 

ฆา สัก พัน คน เรา จะ ไดๆ  บุญ เยอะๆ  ดี มั้ย? ไมดี เหรอ? ไม เมตตา สงสาร พวก นี้ บาง เลย เหรอ? ทุกข์ 

จะ ตาย นะ เนี่ย (หัวเราะ)

 เนี่ย เขา ถูก สอน มา ผิด  เขา ก็ ทำผิด  พอ เขา เขาใจ  เขา ก็ ไม ทำ อยาง นั้น แลว  เขา ก็ ไม กลับ ไป 

คิด เรื่อง แบบนั้น อีกแลว เห็น มั้ย  เขา มี จิตใจ ที่ เขมแข็ง อยู กับ ปจจุบัน  ก็ เสวย อารมณ์ ของ ความ สุข 

นี่  ได เปน พระอรหันต์ ดวย  ถึง ฆา คน มา ตั้ง เปน พัน คน  

 พระพุทธเจา ถึง ตรัส วา คำ สอน ของ ทาน ถา ไม สามารถ ชวย คน ให พนทุกข์ ใน ปจจุบัน ได 

คำ สอน นั้น จะ ไมมี ประโยชน์ นี่ กรณีศึกษา นะ  จะ เห็น แลวจะ เขาใจ งั้น การ ที่ เปน เทวดา ของ ฝรั่ง 
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ของ ไทย ของ จีน ของ แขก ของ เกาหลี ไม เหมือนกัน เพราะ เหตุวา หอบหิ้ว เอา สัญญา ขันธ์ ที่ ไม 

เหมือนกัน ไป ตางหาก เขา เห็นภาพ ของ อาคาร แบบ เรอเน ซองส์  (Renaissance) อาคาร แบบ 

โกธิค  (Gothic)  อาคาร แบบบา ร็อก (Baroque)  อะไร ของ เขา  ใชไหม โยม  เขา ก็ เลย หอบหิ้ว เอา 

สัญญา แบบนั้น ไป วา มัน สวย หรือ พอใจ กับ ชุด แบบ เจาสาว ชุด ขาว บานสะพรั่ง อะไร อยาง นี้  ของ 

เรา ก็ ชอบ ชุด ไทย ชอบ อะไร แหลมๆ  ทองๆ  วับๆ  แวบ ๆ   อยาง นี้ ชอบ สายสะพาย

 เคย เห็น เขา ประกวด นางสาวไทย กัน  เห็นภาพ มั้ย  งั้น สวรรค ของ ไทย ของ จีน ของ ฝรั่ง 

ของ แขก  เลย ไม เหมือนกัน ดวย เหตุนี้ ไมได มี ตัวตน นะ  มัน แค กระบวนการ ของ ขันธ ๕ ที่ ยัง 

ทำงาน สืบทอด ตอ โดย การ ไม ตอง ใช รูป แลว  เหมือน ความ ฝน นะ  เวลา โยม ฝน  โยม ก็ ไม ตอง 

ใช ตา เห็น รูป แลว  เอา ความ จำ นี่แหละ มา ปะติดปะตอ มา สะเปะสะปะ ดวย พลังงาน กระแสไฟฟ้า  

แลวก็ เห็นภาพ นั้น  ไดยิน เสียง นั้น ขึ้น มา  เหมือนกัน  อยาง นี้ จะ หาย สงสัย รวมถึง การ ปฏิบัติ ดวย  

การ ปฏิบัติ ใน ปลายทาง  ก็ จะ ไป วาง ไอ ความ ฝน เนี่ย คือ  “สังขาร นิมิต”  คือ จิต ไป คิด ขึ้น มา เปน 

เนื้อเรื่อง ไมใช ของจริง ถา วาง สังขาร นิมิต  ก็ จะ ไป เห็น พระนิพพาน ซึ่ง ไมมี นิมิต ชื่อวา “อนิมิตต 

วิโมกข์” หรือ ไมมี การ ปรุงแตง ชื่อวา “วิ สังขาร” แลว โยม ทั้งหมด เปน สูตร ของ ธรรมชาติ 

ไมได มี อะไร นอกเหนือ จาก ธรรมชาติ แลวก็ ไมได มี อะไร ที่ ถูก โมเม ชั่น ขึ้น มา วา  มี ผูสราง มี ผู 

ดลบันดาล ไมมี โยม ไมมีใคร อยู ใน นั้น ตางหาก นี่ คือ ความ เปนจริง  อาว..ผาน ไป แลว  ไป ผี นา  

ไป ผีทะเล  ที่วา จะ เทศน์ เรื่อง ความ รัก พอ เห็นภาพ ไหม  ระหวาง ความ รัก ของ แม นาค กับ คุณ แจ๊ค  

คุณ โรส หรือ พวกเรา ที่ ตกหลุม รัก ถา ใช ไม เปน นะ  เดี๋ยว ก็ ตอง ไป วนเวียน อยู อยาง นั้น เปน ผี ผูกพัน 

ผี สับสน แต จริงๆ ใช ให ถูกวิธี นะ ก็ ใชได แถม เรื่อง ความ รัก หนอย แลวกัน ไหนๆ  พูด เกริ่น ไป แลว 

มี องค์ประกอบ อยู ๕ อยาง เคย ตกหลุม รัก ไหม หนูนอย ขางหนา...เคย ตก มา กี่ รอบ เดี๋ยวกอน..

ปีนขึ้น มา รึ ยัง ตอนนี้ ปีนขึ้น มาแลว นะ ไมใช อยู กน หลุม นะ  ตก มา กี่ รอบ.. ๓ รอบ  โอ โห หนู คน นี้ 

อาจจะ หลาย รอบ กวา

 โยม : ตอนนี้ ตกหลุม รัก ตัวเอง คะ

 หลวงพ่อ : อ๋อ...รัก ตัวเอง อยู คน เนี่ย...พวกเรา ตองระวัง นะ การ เดิน ทางใน สังสารวัฏ 

มาถึง ชวงอายุ ประมาณ นี้ การ เดิน ทางใน สังสารวัฏ บางคน ก็ ตองการ แรงบันดาลใจ ตองการ 

แสงสวาง นำทาง  ตองการ เพื่อน รวม เดินทาง บางที ควา ไม เปน มัน กลับ ไป สราง หลุมดำ หรือ หลุม 
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อื่น ขึ้น มา แทน พระพุทธเจา ทาน สอน ไว นะ วิธีเลือก เพื่อน รวม เดินทาง อยาง ถูกวิธี เลือก คน ที่ 

มีเหตุมีผล เสมอกัน  ถา เขา มี เหตุผล  ถา เขา เชื่อ ใน ผล ของ กรรม  เขา จะ ไมกลา ทำชั่ว  ไมวา เขา อยู 

ลับหลัง เรา เขา ก็ ไมกลา ทำ  เรา ไม ตอง ไป หวง หรอก วา เขา หายไป ๗ วัน เขา จะ ไป ทำชั่ว เพราะ เขา 

กลัว เขา กลัว ผล ของ ความ ชั่ว ที่ ทำ ลง ไป เพราะ เขา จะ ตอง มา จำ เรื่อง ที่ ไมดี แลว ตอง มา รูสึก ที่ ไมดี  

นาสงสาร ไมใช วา เขา ชั่ว เขา ออนแอ แลว เขา ทน ตอ อำนาจ ฝ่าย ต่ำ ไมไหว แต ถา เรา เลือก คน ถูก 

ตั้งแต ทีแรก วา ถา เขา มี ความ เชื่อ อยาง มี เหตุผล แบบนี้ วา มี ศรัทธา เสมอกัน  

 “ศรัทธา”  แปล วา ความ เชื่อ อยาง มี เหตุผล กำจัด ความ งมงาย ถา เขา ไม เปน คน งมงาย 

เขา เปน คน มี เหตุผล เขา จะ ไมกลา ทำชั่ว เพราะ เขา จะ ตอง มี หิริโอตตัปปะ กลัว..กลัว ผล ของ ความ 

ชั่ว  ละอาย ถา ทำ ไป แลวจะ ตอง รับ ผล เอง  ถึง ไมมีใคร เห็น จริง ไหม โยม  ถึง ไมมีใคร เห็น ทำ ไมดี ก็ 

ตอง รูสึกไมดี เมื่อ ทำความ จำ ไมดี เอา ไว ไมคุมคา กัน ทำ ไมดี ไป แค ๕ นาที ตอง จำ ไป ทั้งชาติ  ใคร 

อยาก ลงทุน แบบนี้ บาง ไม คุมกัน ใชไหม โยม หรือ ถา เกิด พลาดไป ตอน ตาย ดัน ไป ควา เอา ความ จำ 

ไมดี ที่ ทำ ไป ๕ นาที มา คิด ไป ตกนรก เปน หมื่น ปี คุมคา ไหม การ ลงทุน ไมคุม เห็น ไหม ดังนั้น การ 

ลงทุน มี ความ เสี่ยง ควร พิจารณา ทุกครั้ง กอน การ ลงทุน นะ เนี่ย ถา เรา เลือก คน ที่ ถูก โยม เห็น ไหม  

เนี่ย มัน จะ เปน แสงสวาง เปนเพื่อน รวม เดินทาง อยาง ถูกวิธี  

 ขอ ที่ ๑ เลือก คน ที่ มีเหตุมีผล มี ศรัทธา เสมอกัน แลว ถาม ตัวเรา กอน ปจจุบัน เรา เปน 

คน มีเหตุมีผล อยาง ถูกวิธี ดวย ไหม เรา มี ความ ละอายใจ ดวย รึเปลา โยม กอน อยากจะ ได สิ่ง 

แบบนั้น เรา ละ มี คุณสมบัติ เพียงพอ ไหม เรา อยากได ดอกไม ทองคำ มา วาง บน ชีวิต เรา  แต ตัวเรา 

เปน ภาชนะ พาน ทองคำ  หรือ เรา เปน แค จาน สังกะสี สำหรับ ใส อาหาร สุนัข  นึกออก ไหม เรา 

ตอง ประมาณ ตัวเรา กอน  ใชไหม ถา ตัวเรา ทำ ตัวเรา มี คุณคา เปน ภาชนะ ที่ งดงาม หลวงพอ กลา 

รับประกัน นะ  ไมมีใคร กลา เอา อาหาร สุนัข มา ใสใน พาน ทองคำ แนนอน ใชไหม โยม บางที เรา 

ฝนใฝ่ อยากได แต สิ่ง ที่ ดี  แต ตัวเรา ไม เตรียม พรอมที่จะ เปน ภาชนะ ที่จะ รองรับ สิ่ง ที่ ดี งั้น การ มี 

ศรัทธา เสมอกัน เริ่มตน จาก ตัวเอง มีเหตุมีผล ขึ้น มา กอน แต ถา เรา เปน คน งมงาย ไขวควา แต เรื่อง ที่ 

ไรสาระ  อยา หวัง วา จะ ไป เจอ สิ่ง ที่ ดีงาม ไป ได อยางไร เนอะ  เริ่มตน ให ถูกวิธี จาก ตัวตน  จาก ความ 

ประพฤติ ของ ตัวเอง  

 ขอ ที่ ๒ เลือก คน ที่ มี ความ ประพฤติ เสมอกัน เรา ไม โกหก เขา ก็ ไม โกหก  แต ถา เรา 
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โกหก แลว เรา อยากได คน ไม โกหก มัน ก็ ไมคอย จะ ยุติธรรม นะ ถึง เริ่มตน จาก ตัวเอง นะ  การ มี ศีล 

เสมอกัน  เรา ไม เบียดเบียน สัตว์ เรา จะ เจอ คน ประเภท เดียวกัน ถา เรา สามารถ คุกเขา ตอ สุนัข 

ขางทาง คน ที่ หิวโหย ได  เรา ก็ คง ได คน ที่ เขา ดูแล เรา อยาง ดี เหมือนกัน ถา เรา เห็น ผูชาย คน หนึ่ง ที่ 

สามารถ คุกเขา ให กับ ลูกหมา จรจัด ใหอาหาร กิน ได โดย ที่ เขา ไม รังแก มัน เขา มี เมตตา ตอ มัน เขา ก็ 

คงจะ เมตตา ตอ เรา เพราะ เรา ก็ สวย กวา ลูกสุนัข ตั้ง เยอะ จริง ไหม ใช รึเปลา โยม ยัง สวย กวา ลูกสุนัข 

มั้ย? นารัก กวา มั้ย? ไมคอย มั่นใจ เหรอ? (เสียง หลวงพอ หัวเราะ) หลวงพอ กำลัง เปรียบเทียบ อยาง 

นี้ จริงๆ  นะ  แลว โยม มอง คน  โยม ก็ มองออก อยู แลว ถา เขา มี ความ เมตตา อยาง นี้ เขา ก็ ตอง เมตตา 

ตอ ตัวเรา ใชไหม มี ความ ประพฤติ แบบนี้  เขา ก็ ตอง มี ความ ประพฤติ ตอ ตัวเรา แต ถา กับ พอแม เขา 

เขา ยัง ไมมี ความ กตัญญู แลว กับ เรา เปน ใคร รึ หรือ กับ สรรพสัตว์ ตัวเล็ก ตัว นอย  เขา ยัง รังแก มัน ได 

อยาง สนุกสนาน แลว เรา ละ เขา จะ ไมมี ความ สุข จาก การ ที่ เห็น เรา ทุกข์ทรมาน รึ ถา เขา พึงพอใจ 

กับ การ เห็น ความ ทุกข์ ของ คน อื่น เปน เรื่องสนุก นะ ก็ เลือก ให ถูก สินะ อยาง เวลา เขา มา เลา วา 

เขา ไป เบียดเบียน ใคร มาแลว เขา สะใจ อยา ไป คบ เลย นะ มัน ก็ ตอง มี ความ สุข ที่ ได เบียดเบียน เรา 

เหมือนกัน แหละ นา  เลือก ให เปน แลว กับ ตัวเอง  ก็ เหมือนกัน ให มัน มี คุณคา สมสวน กัน ขอ ที่ ๒  

 ขอ ที่ ๓ การ เสียสละ เรียกวา มี จาคะ เสมอกัน ใชไหม?  ถา เขา เสียสละ วัตถุ สิ่งของ 

ภายนอก เพื่อ ประโยชน์ ของ สวนรวม ได เขา ก็ คง สละ อารมณ์ เล็กๆ  นอยๆ  จาก ความ หงุดหงิด 

รำคาญ หรือ จาก การ ที่ เรา กระเงากระงอด เขา ก็ คง ใหอภัย เสียสละ ได เหมือนกัน ถา ขางนอก เขา 

ยัง ไมเคย เสีย สละให ใคร อยา หวัง เลย อารมณ์ นามธรรม ที่ เขา คิดวา เปน เขา เขา จะ สละ ได คง 

เปนไป ไมได หรอก  ก็ คงจะ ตอง มี เรื่อง ทะเลาะ เบาะ แวง ระหองระแหง กัน ทุกวัน  มัน สละ อารมณ์ 

ออก ไม เปน เอาเรื่อง ไป ซะ ทุกอยาง อะไร อยาง นี้ อะไร กระทบ ป๊บ ตอง เอาเรื่อง อะไร กระทบ ป๊บ 

ตอง เอาเรื่อง เพราะ ไมเคย สละ เห็น ไหม เลือก ให เปน  เลือก คน ที่ มี จาคะ สละ เสมอกัน ตัวเรา ก็ 

ตอง ฝึก นะ ฝึก การ เสียสละ มา สละ อารมณ์ ฝ่าย ต่ำ ให ได แต ถา วัตถุ ภายนอก แบบนี้ สละ ไมได โยม 

อยา หวัง นะ วา จะ มา สละ อารมณ์ ภายใน ได ใช มั้ย แมแต ความ อาฆาตพยาบาท ก็ คง สละ ไมได เชน 

เดียวกัน  

 ขอ ที่ ๔ มี ปัญญา เสมอกัน  คุย กัน รูเรื่อง  ใน เรื่อง ของ ความ เปนจริง เหมือน ที่ หลวงพอ 

คุยๆ  อยาง นี้  เออ ฟง แลว เขาใจ แลว ก็ คุย กัน กับ คนใน บาน อยาง นี้ จะ มี ความ สุข นะ  คุย กัน 

เรื่อง ความ ไม คงที่ ใน กฎ ของ ธรรมชาติ ความ เปนทุกข์ จะ มอง กัน ดวย ความเห็ นอก เห็นใจ  และ 
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ความ เคารพ ใน ความ เขมแข็ง ความ เมตตา ตอ ทุกข์ ที่ ทุกคน กำลัง ประสบ อยู ใน บาน..โยม  มัน 

จะ หันหนา เขาหา กัน อยาง มี ความ สุข นะ จะเห็ นอก เห็นใจ ดูแล เอื้อเฟอ ซึ่ง กัน และ กัน ปญญา มัน 

เสมอกัน มัน ไมใช วา ฉัน จะ ตอง เอาชนะ เธอ ให ได มัน เบียดเบียน กัน อยาง ไรเดียงสา ไมมี ความ 

เปนเพื่อน รวมทุกข์ ใน ความเห็ นอก เห็นใจ แลวไป เอาชนะ ระราน กัน ใน เรื่อง ที่ ไมมี ประโยชน์ อะไร 

ขึ้น มา เลย เห็น ไหม  ๔ ขอ  ใน การ เลือก สวน กรณี ของ คน ที่จะ ไป ตกหลุม เนี่ย อัน ที่ ๑ มัน มี ความ 

เสียสละ ดวย นะ โยม  มัน เปน แรงบันดาลใจ ที่ ใหญหลวง ซึ่ง ชีวิต คน เรา แตละคน บางที ไมเคย เกิด 

มา ไมเคย เจอ ใคร มา เสียสละ อะไร ให แก เรา อยาง มากมาย เวลา ที่ ใคร สัก คน หนึ่ง มา เสีย สละให แก 

เรา ยอม ลำบาก ตรากตรำ ใน หนาที่ การ งาน ทั้ง หลายแหล ลุยน้ำ ขาม ทะเล ขับ เครื่องบิน มาหา ตาม 

หนาที่ บังเอิญ มา เจอกัน พอดี ที่ สนามบิน ถา คน ใด คน หนึ่ง นะ โยม มา เสีย สละให มากๆ  เนี่ย จิตใจ 

ดวง นั้น นะ ที่ มัน รัก ความ ดี เนี่ย มัน จะ เริ่ม รัก ความ ดี ของ การ เสียสละ อันนั้น และ การ เสียสละ 

อันนั้น นำ ความ สุข มา ให จิตใจ ก็ เริ่ม รัก ความ สุข จาก การ ที่ เขา เสียสละ นำ ความ สุข มา ให เห็น เขา 

หา ของ อยาง ยากลำบาก มา ให ทุมเท อยาง ยากลำบาก เพื่อ ทำให เรา มี ความ สุข มัน รัก ความ สุข 

แลวก็ รัก ความ ดี  

 อัน ที่ ๑ มี การ เสียสละ มัน ทำใหเกิด ความ ศรัทธา ความ เชื่อ อยาง มี เหตุผล วา คนๆ  นี้ ดูแล 

เรา  ไม ทำให เรา เจ็บปวด เดือดรอน นำ ความ สุข มา ให ให ความ หวงใย ให ความ ปลอดภัย งั้น เรา 

คลอง แขน เรา คลอง แขน เอา ความ ปลอดภัย ไป เรา ไมได คลอง แขน เอา อันตราย ไป ไมวา คนๆ  นั้น 

จะ หนาตา ยังไง เรา ก็ มี ความ ภูมิใจ เพราะอะไร เหมือน อยาง ที่ บอก เรา รัก ตัวเอง เขา ก็ รัก ตัวเรา  ไป 

ดวยกัน ดี ไหม อยาง นี้ มัน รัก สิ่ง เดียวกัน เรา รัก ตัวเรา เขา ก็ รัก ตัวเรา เรา หวงใย ตัวเรา เขา ก็ หวงใย 

ตัวเรา โอ..มัน นาจะ แสนวิเศษ นะ เห็น ไหม โยม..เนี่ย มัน เลย ตาม มา ดวย ศรัทธา คือ ความ เชื่อ ยาง 

มี เหตุผล วา สิ่ง นี้ เปน สิ่ง ที่ปลอดภัย เรียกวา ศรัทธา

 ศรัทธา มัน เลย เปน หิ้ง ขึ้น มา ใน หัวใจ  หิ้ง แหง ศรัทธา เวลา มอง เขาไป ใน การ กระทำ ที่ ดี ของ 

เขา เกิด ความ สุข อัน เรืองรอง  เกิด ความ เชื่อมั่น และ ความ ปลอดภัย ไมใช เขา หายไป ๗ วัน เนี่ย ไป 

ทำชั่ว ที่ไหน ถา มัน มี ศรัทธา นะ โยม  มัน ไม หวาดระแวง หรอก  มัน เชื่อมั่น อยู เสมอ ใน ความ ดี และ 

มอง ไป มอง มา ก็ เจอ แต ความ สุข จาก ความ ดี เห็น ไหม มี ศรัทธา มี ปีติ แลว เวลา ที่ ใคร ทำความดี ให 

เรา มากๆ  รูวา เขา ตอง อดนอน ตี ๑ ตี ๒ เพื่อจะ ทำ บางสิ่ง บางอยาง ชวยเหลือ หนาที่ การ งาน ของ 

เรา ภาระ เล็กๆ  นอยๆ  เพื่อให ลุลวง ไป แลว ตี ๕ เขา ก็ ตอง รีบไป ทำงาน ที่อื่น ตอ ถา เรา รู เขา เรา 
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จะ รูสึก โอ โห เขา เสียสละ เพื่อ เรา ตั้ง เยอะ เรา จะ รูสึกวา เรา นี่ มี ความ สำนึกผิด วา ทำให เขา ตอง 

ลำบาก ตรากตรำ เพราะ เรา  

 เปน อีก ตัว นะ โยม ที่ ประหลาด เขามา คือ ความ สำนึกผิด  รูสึกวา เรา ยัง ไมได ทำดีๆ  ให เขา 

มาก เพียงพอ เลย แลว การ ที่ เขา รัก เรา เขา ตอง ลำบาก ตรากตรำ มากมาย รูสึก สำนึกผิด เนี่ย แต เรา 

ก็ ยัง โหยหา สิ่ง ที่ เขา จะ ทำให ใหม นะ โยม มัน เลย ขัดแยง แบบนี้ นะ รูสึก สำนึกผิด แต ก็ ยัง อยากได 

อีก มี อีก ไหม อยาง นี้ อยาง เธอ อยาง นี้ มี อีก ไหม รูสึก ไมคอย ดี เลย แตวา ชอบ ชอบ ที่จะ ให ใคร ทำดีๆ  

ให  เห็น ไหม มี เสียสละ มี ปีติ มี ศรัทธา มี ความ สำนึกผิด แลวก็ มี ความ โหยหา เมื่อ ไดรับ ความ ดูแล 

เอาใจใส จิต ก็ จะ หวนคิดถึง แบบนั้น บอยๆ   อยู ใน ที่ทำงาน มี คน อื่น เบียดเบียน เชือดเฉือน คิดถึง คน 

รัก มี แต ความ หวงใย มี แต คำ ปลอบโยน มี แต สิ่ง ที่ ดี มา ให คิด สิ โยม  มัน ก็ เริ่ม หวนคิดถึง สิ่ง เหลานี้ 

สิ จิต มัน ก็ เริ่ม ไป ไหน ไม รอด  มัน ก็ เรียกวา ตกหลุม แลว ทีนี้ เห็น ไหม อยู ที่ทำงาน ก็ คิดถึงอยาง นี้ 

แลว เคย ทำงานหนัก ตรากตรำ เหงื่อ ไหลไคล ยอย ลำบาก เขา สง ทิชชู ให แผน หนึ่ง เปน ยังไง มัน จะ 

เปน ทิชชู ศักดิ์สิทธิ์ ใชไหม โยม เพราะ มัน นำ เอา ความ หวงใย ใช มั้ย ถา เขา ไม สง ทิชชู นั้น ให ไป ซื้อ 

ที่ ศูนย์การคา มา หนึ่ง กุรุส มัน จะ ศักดิ์สิทธิ์ ไหม ไม เพราะ มัน ไมมี ความ หวงใย อยู ใน นั้น โยม ไมเห็น 

เหรอ ถา เขา สง ดอกไม มา ให ดอก หนึ่ง  มัน จะ เปน ดอกไม ที่ งดงาม ใชไหม ซึ่ง ใน ตลาด ไป ซื้อ มา กี่ 

กุรุส มัน ก็ ไมงาม เทา ไอ ดอก นั้น เพราะ มัน เต็มไปดวย ความ ปรารถนาดี ใชไหม โยม  

 ความ หวงใย หรือ มิตรไมตรี หรือ ความ คิดถึง มัน ก็ จะ กลาย เปน ดอกไม ศักดิ์สิทธิ์ ผล ไม 

ละ หือ..ใชไหม โยม แอปเปิล สัก ลูก นึง หรือ สม ที่ ถูก ดูแล อยาง ดี หรือ องุน สัก เม็ด นึง เห็น ไหม มัน 

จะ กลาย เปนผล ไม ที่ หวาน หอม พิเศษ ขึ้น มา เนี่ย การอัพ (up) การ ไฮ (high) มัน ถูก ยกระดับ ขึ้น 

จาก อารมณ์ แบบนี้ โยม ซึ่ง มัน ใส เอา ความ หวงใย ความ รัก และ ความ ปรารถนาดี ได ซึ่ง ไม สามารถ 

ซื้อ ได ตาม ซุป เปอร์ มาร์เก็ต (super market)  ทิชชู กี่ กุรุส ก็ มี ตังค์ ซื้อ ดอกไม ซัก ปากคลอง ตลาด 

เทาไหร ก็ มี ตังค์ ซื้อ ผล ไม มากมาย ก็ มี ตังค์ ซื้อ แต ถา ไมมี สิ่ง นั้น โยม มัน จะ แหง เปน เศษกระดาษ 

เลย นึกออก ไหม กุหลาบ มหาศาล ก็ เหมือนกับ เศษกระดาษ ที่ แหง ตายซาก  ทิชชู เปน กุรุส มัน ก็ คง 

ไมได ให ความ หวงใย อะไร ขึ้น มา ใน ชีวิต เรา ถึง จะ มี ทิชชู ไว มากมาย จริง ไหม โยม  เนี่ย มัน คือ การ 

ตกหลุม รัก แลวก็ ถูก เทิด คา สิ่ง นั้นอัพ  ขึ้น มา ไฮ ขึ้น มา ไมวา โยม จะ ไป นั่ง ที่ไหน  ใต ตนไม ก็ จะ เปน 

ใต ตนไม ที่ เปน วิมาน  ดอกหญา ก็ จะ งดงาม ดารดาษ  ดวงดาว ก็ จะ กลาย เปน อะไร ละ  เพดาน 

ที่ ประดับ ดวย อัญมณี หลากหลาย ถา สูญเสีย สิ่ง นี้ ไป เมื่อไหร เห็น ไหม จิตใจ มัน จะ แหง ซีดเซียว  
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เพราะ มัน เคย เสวย อารมณ์ ที่ ถูกอัพ  ถูก ไฮ ขึ้น มาจาก การ ให คุณคา หรือ จาก ความ ดูแล เอาใจใส 

จาก ความ เมตตา หรือ ความ ดี มัน ไมมี สิ่ง นั้น อีกแลว มัน ก็ แหง สิ โยม บางคน เลย อยู ไมได อยู ไมได ก็ 

หนี หา วิธี อื่น ที่จะอัพ  (up) ขึ้น มา ก็ ไป อะไร ยาเสพติด ไป กิน เหลา บาง หรือ ไป ตอบสนอง ตัณหา 

แต ยังไง มัน ก็ ไมมี อารมณ์ ที่ มัน เปี่ยม ทวมทน  เทากับ อารมณ์ ของ ความ รัก จาก ความ จริงใจ จาก 

ความ หวงใย อยาง แทจริง

 เนี่ย การ ตกหลุม รัก พวก นี้ จะ ตอง ไป คางเติ่ง อยู บน สวรรค์ ชั้น นึง เนอะ เปน เทวดา ชั้น นึง  

ชั้น ปรนิม มิต วสวัตตี เปน ที่อยู ของ พวก ที่ พอใจ กับ ความ สุข ที่ ไดรับ  จาก เคย อยู เคย ทำความดี 

ใน โลก อยู กับ คน ที่ ดีๆ  ใน โลก จะ ไม อยาก ไป นิพพาน พวก นี้ มีชื่อ ชั้น นี้ วา  “เทวบุตรมาร” เปน 

มาร อีก ชนิด หนึ่ง เหมือน บางที เรา พอใจ กับ ความ สุข รูสึก ไหม เรา ยัง ไม อยาก ไป นิพพาน เรา ยัง 

หวงใย ความ สุข กับ คน รัก อยากจะ อยู ใกล ชิด ยัง ไม อยากจะ วาง สิ่ง เหลานี้ มัน เสียดาย เสียดาย 

สวนดอกไม ที่ อุตสาห์ ปลูก ไว ดารดาษ บานสะพรั่ง  แลว เดิน หันหลัง ให สวนดอกไม นี้ โดย ไม เหลียว 

กลับ มา มอง เลย มัน ทำใจ ไมได หรอก โยม เขา จึง มี ชื่อวา เทวบุตรมาร ตอนที่ พระพุทธเจา จะ ตรัสรู 

เทวบุตรมาร นี้ จะ มา ปรากฏตัว วา  ไม เสียดาย หรือ จะ ไป นิพพาน เนี่ย ไม เสียดาย ความ สุข ที่ สราง 

สม มา มากมาย เหลานี้ เหรอ บริวาร คน รัก คน เอาใจใส คน ดูแล กามคุณ ทรัพย์ สมบัติ หรือ ความ 

สุข ทาง กามคุณ ๕ อัน ทวมทน Fall in love เปน แบบนี้ นะ ตองระวัง นะ  ใช ให เปน นะ  อยา ใช ให 

เปน แบบ ยาเสพติด ใช เปน แรงบันดาลใจ ใน ฝ่าย ดี  

 เดี๋ยว รอ อานหนังสือ นะ เรื่อง  “อยู กับ มาร” มาร คือ “ เทวบุตรมาร” มาร คือ  

“อภิสังขารมาร”  ที่ หลง คิด ปรุงแตง  มา บังความ เปนจริง  ความ เปนจริง คือ ความ ปกติ  เปนกลาง  

ออกไป นอกเรื่อง แต ก็ ไม นอก เห็น ไหม ออกไป นอก แลวก็ เขามา ขางใน  เรื่อง ไม พน เรื่อง ขันธ์ ๕ 

เห็น ไหม โยม ไม พน เรื่อง ขันธ์ ๕ หรอก ถา เขาใจ เรื่อง ขันธ์ ๕ จะ ใช มัน อยาง ถูกวิธี ถึง เรื่อง ความ 

รัก นี่ ก็ อยู วนเวียน เรื่อง ขันธ์ ๕ ไมได หนีไป จากไหน แลว ความ รัก เนี่ย มัน ประหลาด ที่วา มัน ไม 

เหมือนกับ หลุมดำ นะ หลุม รัก เนี่ย ไม เหมือน หลุมดำ หลุมดำ มัน ดูด เอา ได แค มวลสาร ใน จักรวาล 

ไป แต หลุม รัก มัน ดูด เอา ขันธ์ ๕ ทั้งหมด  โยม วา จริง ไหม หนูนอย ๓ ครั้ง  ตกหลุม รัก มา ๓ ครั้ง  

มัน ดูด เอา ขันธ์ ๕ ไป หมด ไหม ตอนนั้น ดู ให ดี นะ

 อัน ที่ ๑ มัน ดูด เอา สังขาร ขันธ์  “ความ คิดถึง” ใชไหม โยม อัน ที่ ๒ มัน ดูด เอา สัญญา ขันธ์ 
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“ ความทรงจำ” จำ แต เรื่อง เขาอะ  ใชไหม จำ เสียง จำ หนา จำ กิริยา ทาทาง จำ ชอดอกไม ใน วัน 

วาเลนไทน์ (Valentine’s day) ซึ่ง ตอนนี้ ไมมี แลว เนอะ ดูด อะไร อีก “ เวทนา ความรูสึก ตางๆ”   

วิญญาณ  “การ รับรู คอย สอดสอง” คอย สายตา มองเห็น ไหม ที่เหลือ รูป ขันธ์ ดูด เอาไป ไหม..หืม   

มี ใคร เคย สูญ เสียรูป ขันธ์ ให ความ รัก บาง ไหม รูสึก ไหม วา มัน เปน ชอดอกไม ชิ้น สุดทาย  ที่ วางอยู 

หนา เทวาลัย แหง ศรัทธา เอา ไว วาง ไวหนา วิหาร แหง ศรัทธา ก็ คือ เรา ศรัทธา ใน ความ ดี อันนั้น  

รางกาย มัน เปน แค ของขวัญ เหมือน ดอกไม ชิ้น หนึ่ง  ที่ เอาไป วาง ไวหนา วิหาร แหง ศรัทธา โดย ไม 

เสียดาย ใชไหม โยม มี ใคร เสียดาย ไหม เวลา มี ความ รัก ไมเคย เสียดาย รางกาย ไมเคย เสียดาย สิ่ง 

ตางๆ  ที่ เปน รูป ขันธ์ ที่ หา มา ทั้งหมด ไมวา จะ เปน ขนมหวาน ดอกไม พวงมาลัย หรือ เสื้อผา หรือ 

อะไร ทั้ง หลายแหล  ที่ เอื้ออาทร เปน ของขวัญ ซึ่ง กัน และ กัน ดี ไหม  

 รูสึกวา เทศน์ เรื่อง สติ ไมคอย มี คน ฟง นะ มี แต ขาดสติ เวลา ฟง เทศน์ เรื่อง ความ รัก นี่ มี 

สติ กัน มาก เลย สาวๆ  กลุม เนี่ย หลวงพอ เทศน์ เรื่อง สติ นะ นั่ง... พอ เทศน์ เรื่อง ความ รัก ตื่นตัว มี 

สติ ใน การ ฟง ใช ให เปน นะ ใช ให เปน จะ มี ประโยชน์ ใช อยาง เขาใจ ดวย แต จะ เขาใจ ที่ หลวงพอ 

เลา นี่ เพราะอะไร รู ไหม มัน เปนการ เขาไป สังเกต โยม เวลา คน ที่ ตกหลุม รัก ใหมๆ  จะ สับสน มัน 

สังเกต สภาว ธรรม ไม ออก วา มี ตัว อะไร บาง ทำไม ชวงนี้ เรา สับสน จัง เรา หวนคิด แต เรื่อง แบบนี้ เรา 

หวนคิด แต เรื่อง แบบนี้ ถา โยม มอง ออกจะ เห็นวา มัน เกิด อะไร ขึ้น ถึง ไป คิดถึง เรื่อง แบบนั้น ก็ เวลา 

อารมณ์ มัน ถูกอัพ  (Up) ถูก ไฮ (High) ขึ้น มา นี่ มัน เกิด อะไร ขึ้น ทำไม อารมณ์ มัน รูสึก อารมณ์ มัน 

เรืองรอง มัน วูบๆ  วาบๆ  หรือ อะไร มัน ดู วิจิตร ตระการตา สวยงาม ไป หมด ใชไหม? หรือ ทำไม จิต 

มัน หวน ไป คิดถึง นะ ออ มัน ไป คิดถึง การ เสียสละ คิดถึง ความ ดี คิดถึง ความ สุข ที่ ไดรับ จาก ผัสสะ 

เทานี้ เอง โยม ทำ งานวิจัย แบบนี้ เนอะ แลวจะ ใช มัน เปน ประโยชน์ ใช แบบ ไม ตกหลุม จน ไป พบ กับ 

หลุม ลึก ไป ถึง หลุม นรก พูด งายๆ  แบบ ไป ผูกพัน หวงใย วา ถา ไมมี สิ่ง นี้ ตาย แน เนี่ย มัน เลย มี ความ 

ทุกข์ อีก ตัว หนึ่ง ที่ เกิดขึ้น อยาง ประหลาด ความ ทุกข์ อันนี้ ชื่อ วา “ความ ทุกข์ ที่เกิด จาก ความ สุข ” 

นึกออก ไหม 

 ซึ่ง จริงๆ  สมัยกอน กอน ที่ เรา จะ ตกหลุม รัก เนี่ย เรา อยู คน เดียว ได เรา ก็ เดิน ชอป ปิง 

(shopping) คน เดียว กิน ขาว คน เดียว อยู คน เดียว ก็ มี ความ สุข ดี พอ เรา ไป มี ความ รัก เมื่อไหร 

แลว สิ่ง นั้น หายไป จะ กลับกลาย เปนความ ทุกข์ ที่อยู คน เดียว...อาว เนี่ย เขา เรียก วาความ ทุกข์ 

ที่เกิด จาก การ สูญเสีย สิ่ง ที่ เปนความ สุข ไป เรา ไป ใหคา แลว จิตใจ ก็ ไป แปะ ไว ขางนอก เขา ถึง 
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เรียกวา ใจลอย ใจแตก ไง โยม มัน ไป แปะ อยู ขางนอก แลว มัน พรอม ตก แตกกระจาย อยู เสมอ มัน 

ไมมา รวมอยู ขางใน เมื่อกอน เรา อยู คน เดียว เรา รัก ตัวเอง อยาง นี้  ดูแล ตัวเอง มัน อยู กับ ตัวเอง เห็น 

ไหม โยม จะ หาอาหาร จะ เดิน ดู สวนดอกไม จะ ทำ อะไร มัน ดูแล ตัวเอง อยู พอ เรา ไป ฝาก ความ สุข 

ไว กับ ขางนอก พอ สิ่ง ขางนอก มัน พลัดพราก เมื่อไหร  มัน ก็ เกิด การ ลม พังครืน ลง ไป สิ งั้น ความ รัก 

ไมได ทำ อยาง นั้น นะ ไมได ไป ยืน พิง กับ อีก ฝ่าย หนึ่ง พับ อีก ฝ่าย ก็ ตอง ลม พังทลาย ไป ดวย อันนั้น 

เปนความ ลมละลาย ทาง ความ รัก ไมใช ความ รักจริง

 พิธีกร : มี คำ ถาม ฝาก มา ตรงนี้ สอง สาม คำ ถาม จะ มี คลายๆ  กัน นะ ครับ ถาม เรื่อง ของ จิต 

และ วิญญาณ นะ ครับ หลวงพอ  วา มี ความ เหมือน หรือ ตางกัน ยังไง ครับ

 หลวงพ่อ : อะไร นะ?

 พิธีกร : จิต กับ วิญญาณ ครับ

 หลวงพ่อ : จริงๆ วิญญาณ มัน ถูก เปลี่ยน ชื่อ ไป จริงๆ จิต มัน เปน ธรรมชาติ รับรู พอ มา 

เปน วิญญาณ มัน ถูก เปลี่ยน ชื่อ ไป ตาม เซลล์ ประสาท ตางๆ อยาง เชน เปลี่ยน ชื่อ เปนการ รับ เสียง 

เรียกวาโสต วิญญาณ  แต ไอ ธรรมชาติ Original ของ จิต เนี่ย  ที่ เปน ธรรมชาติ กลางๆ  เหมือน 

กระแสไฟฟ้า ที่ เปนกลางๆ  ที่ มาจาก เขื่อน มาจาก อะไร ก็แลวแต แลวก็ มา เดินสาย อยู อยาง นี้ มัน 

เปน ธรรมชาติ เปนกลางๆ  ไป เสียบปลั๊ก เปน เครื่องเสียง เนี่ย นะ แลวก็ กลาย เปนการ รับ เสียง อยาง 

นี้ เอาไป เสียบปลั๊ก ทีวี ก็ กลาย เปน ภาพ อยาง นี้ จริงๆ  พลังงาน ของ จิต เปน พลังงาน กลางๆ  ที่ 

เปน แค ธรรมชาติ ของ การ รับรู  เมื่อ ไป เปลี่ยน ชอง ของ เครื่องมือ  ก็ จะ เปลี่ยน ชื่อ ไป ตามนั้น  ก็ จะ มี 

ชื่อวา จักขุวิญญาณ โสต วิญญาณ ชิวหา วิญญาณ ฆาน วิญญาณ อะไร ตางๆ  เปนไปตาม เครื่องมือ 

หรือ สถานการณ์ อันนั้น มัน ตางกัน แค ตรงนี้ เอง แต มัน เปนตัว เดียวกัน  เปลี่ยน ชื่อ ไป ตาม การ รับรู 

เทานั้น เอง ถา เรา เขาใจ อยาง นี้ นะ จะ ไม สงสัย งั้น ไอ การ ที่ เรา ปฏิบัติ ดู จิต เนี่ย  มัน ถึง คอย สังเกต ที่ 

ตัว จิต เพราะ วาไมได ไป สนใจ ที่ หู มัน รับ เสียง เสร็จ ป๊บ มัน ตอง สง อารมณ์ มา ที่ จิต ใน การ รับรู อีก 

ทีหนึ่ง มัน เห็นภาพ มัน ก็ ตอง สง อารมณ์ มา ที่ จิต ใน การ รับ รูอยู ดี นึกออก ไหม แต ถา เรา ขาดสติ 

ถลำ ไป ตาม ภาพ ถลำ ไป ตาม เสียง เมื่อไหร  ก็ จะ หลงผิด คิดวา มัน เปน ตัวตน นึกออก ไหม แต พอ 

มัน สง มา ที่นี่ ป๊บ  พอ มัน ปรุง แบบ ใด แบบ หนึ่ง  ก็ รูวา อันนี้ จิต เริ่ม คิด ปรุงแตง  แลว เริ่ม เปลี่ยนไป อีก 
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ตัว แลว เปลี่ยนไป ทำงาน อีก หนา ที่หนึ่ง พวก นี้ เขา เรียก อาการ ของ จิต มี ภาษา  หรือ ภาษา เรียกวา  

“เจตสิก” คือ สิ่ง ที่ทำงาน รวมกับ จิต พัฒนาจาก ไอ จิต มา เปน เจตสิก อยาง นี้ เปนการ ทำงาน หรือ 

เปน อาการ เรา เลย ไมคอย เห็น ตัว จิต เดิม แท นึกออก ไหม ที่ ไมมี สภาวะ ปนเปอน เรา เห็น แต ตอนที่ 

มัน ทำงาน เปนการ รับรู แลว หรือ เปน ความคิด อยาง นี้

 พอ คิด เรียกวา  “สังขาร” อยาง นี้ พอ สังขาร มัน คิด ก็ มี “ เวทนา”  เขาไป รับรู รองรับ 

อารมณ์  แต ทั้งหมด เนี่ย เรา จะ เห็น จิต สังขาร ที่ คิด เนี่ย แสดง ความ เกิด ดับ ให ดูกอน อยาง เชน คิด 

ไมดี อารมณ์ ไมดี ก็ ดับ ไป คิด ดี อารมณ์ดี ก็ ดับ ไป หรือ คิด ในแง พอใจ เกิด ราคะ ก็ ดับ ไป คิด ในแง 

ไมพอใจ เกิด โทสะ ก็ ดับ ไป มัน เอา ตัว นี้ มา เปน งานวิจัย กอน วา จิต เนี่ย มัน ทำงาน เกิด ดับ เกิด ดับ  

เกิด ดับ  จนปญญา มัน สรุปวา ไอ นี่ ไมมี ตัวตน นี่ เปนของ เกิด ดับ พอ มัน ไมสนใจ ไอ จิต สังขาร หรือ 

สังขาร นิมิต ตัว นี้ มัน ก็ จะ เขาไป เห็น จิต เดิม แท  ที่ เปนตัว หนาที่ รับรู เนี่ย  ซึ่ง ไมได มีชื่อ นึกออก 

ไหม  ไมมี เปลือก แตวา มี การ เกิด ดับ เหมือนกัน แตวา ไม มีชื่อ อยาง นี้ เคา เรียก จิต เดิม แท ที่เกิด ดับ 

วาไมได มี ตัวตน หรือ ไมมี เรา อยู ใน นั้น  มัน เปน กระบวนการ เหมือนกัน นะ  ซึ่ง จะ ตอง มี กำลัง ของ 

ปญญา ที่ เรียกวา  “วิปสสนา”  เนี่ย  ละ

 พิธีกร : ครับ ขอบ พระคุณ ครับ หลวงพอ มี คำ ถาม หนึ่ง เรื่อง ของ สติปฏฐาน ๔ ถาม วา ถา 

เลือก ปฏิบัติ เพียง ขอ ใด ขอ หนึ่ง จะ สามารถ ที่จะ หลุดพน ได ไหม ครับ หรือวา จะ ตอง ปฏิบัติ ทั้ง ๔ 

ขอ

 หลวงพ่อ : คือ มัน เหมือนกับ วา  ชีวิต เนี่ย มัน มี ขันธ์ ๕ อยู เนี่ย โยม  คือ มัน มี การ รับรู ทาง 

ตา มี ความรูสึก  เรียกวา เวทนา  มี การ จำ มี การ คิด เนี่ย  เรา จะ เลือก สนใจ แต ตัว ใด ตัว หนึ่ง เนี่ย  

มัน เหมือน เรา ปฏิบัติ ตอ เครื่องมือ ที่ มี อยู เนี่ย ยากจน ขนแคน ไป หนอย  จริงๆ  แลว มัน ทำงาน 

ตลอด เวลา ทุกๆ  ตัว ทำไม เรา จะ ไมสนใจ อยาง เชน เรา จะ ดู เวทนา ก็แลวแต อยาง เชน จะ ดู เฉพาะ 

ตอน เมื่อย ตอน ปวด อยาง นี้ ทำไม เรา ไมยอม ดูตัว อื่น ไป ดวย  เหมือนกับ วา เรา ขี้เกียจ เรียน นะ เรา 

จะ เอา เฉพาะ คน ที่ ปรากฏ เทานั้น ถึง จะ สนใจ เทานั้น แลวก็ ทอด ทิ้งตัว อื่น ทั้งที่ ทุก ตัว เนี่ย มัน แสดง 

ลักษณะ เหมือนกัน หมด  คือ ลักษณะ ของ ความ เกิด ดับ และ ไมใช ตัวตน  นึกออก ไหม  งั้น คน ที่ เปิด 

ทัศนะ กวาง หนอย หลวงพอ เปรียบเทียบ เหมือน จอม ยุทธ์ ที่ มี กระบี่ ในใจอะ  คือ มัน ไม ตอง รอ วา 

เดี๋ยว มี ปญหา ป๊บ  เดี๋ยว เรา คอย กลับ ไป เอา หอก ที่ บาน มา สู นึกออก ไหม โยม  เดี๋ยว ไป ตั้งตัว ที่ บาน 
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ไป สวดมนต์ หนา หิ้ง พระ กอน เพื่อจะ สู กิเลส มัน ยืดเยื้อ ชักชา ไป ทำไม เรา ไม สามารถ ใช อุปกรณ์ 

ทุกอยาง เนี่ย ใน การ เจริญ สติ  แลวก็ สามารถ ใชกับ ทุกขณะ กับ ชีวิต ประจำวัน โดย จะ ตอง ไป รอ 

แค ตัว เดียว เทานั้น เอง หรือ อยาง นี้ เปนตน นะ งั้น การ เจริญ สติปฏฐาน ๔ เนี่ย ถา ฉลาด ทุก ตัว มัน 

ทำงาน อยู แลว และ ทุก ตัว มัน ก็ เอื้อ ซึ่ง กัน และ กัน อยู แลว คือ มัน อาศัย กัน และ กัน เกิดขึ้น อยาง 

เวทนา เนี่ย  โยม ถา มัน ไมมี ผัสสะ ทาง กาย มัน จะ มี เวทนา ไป ได อยางไร  นึกออก ไหม งั้น การ ดู กาย 

มัน ก็ จะ เห็น เวทนา ไป ดวย อยู ดี เนอะ

 อยาง เชน เทา กระทบ พื้น ก็ดี ผิวกาย ถูก อากาศ ก็ดี เรา จะ รูสึก อยู ดี ถึง เวทนา วา สุข หรือ ทุกข์ 

หรือวา เฉยๆ นึกออก ไหม เมื่อ มี เวทนา ปรากฏขึ้น ทาง ใด ทาง หนึ่ง หรือ ผัสสะ เกิดขึ้น ทาง ใด ทาง 

หนึ่ง มัน ก็ จะ ตอง ความ เกิด ปรุงแตง อยู ดี โยม ความคิด นะ คือ คิด ชอบ หรือ คิด ไมชอบ หรือ คิดถึง 

รูป ที่ เคย ผัสสะ มา อยาง นี้  มัน จะ ทำงาน กัน เปน กระบวนการ อยู ดี แต เรา จะ ไป รอ ตัว หนึ่ง แบบ 

ไรเดียงสา หลวงพอ วา มัน แหงแลง ไป นิด นึง อยาง เชน จิต คิด อยาง นี้ จิต คิด ป๊บ ก็ ตอง มี อารมณ์ 

เกิดขึ้น ผสม อยู แลว อยาง เชน คิด ไมดี อารมณ์ ก็ ตอง ไมดี เห็น ไหม ก็ เห็น เวทนา ไป ดวย อยู ดี งั้น ไอ 

สิ่งที่คิด นั้น ก็ เขาไป เนื่อง อยู กับ อยาง เชน  คิดถึง รูป อยาก ไดรูป อยาง นี้ เห็น ไหม มัน ก็ เหมือนกับ มี 

รูป เขาไป ผสม อยู ดี  แลว มัน ก็ อาศัย รูป เกิดขึ้น ถึง ได มี จิต ตัว นี้  จิต ตัว นี้ ก็ ไมมี ตัวตน เหมือนกัน อยาง 

นี้ มัน ก็ อิง อาศัย กัน อยู ดีละ โยม เพราะวา ไมมี ตัว ใด ตัว หนึ่ง ที่ทำงาน แบบ โดดๆ   คือ เวทนา ก็ ไมได 

มี ตัวตน  

 ตาม ดู กาย ใน กาย ตาม ดู เวทนา ใน เวทนา แปล วา ใน เวทนา นั้น  ก็ อาศัย สิ่ง อื่น เกิดขึ้น คือ 

ผัสสะ ตาม ดู จิต ใน จิต เห็น ไหม อาการ ของ จิต ที่ คิด เปน โทสะ เปน ราคะ หรือ เปน โมหะ ก็ ตอง อาศัย 

สิ่ง อื่น เกิดขึ้น คือ ความ จำ ใชไหม ความ จำ ใน รูป ใน รส ใน กลิ่น ใน เสียง หรือ ความ จำ เรื่อง ที่ผานมา  

ถึง จะ นำมา คิดได  เมื่อ คิด แลวก็ ตอง เกิด เปน เวทนา อีก ตัว หนึ่ง ขึ้น มา เชน คิด ไมดี ก็ เกิด ทุกขเวทนา 

อารมณ์ ไมดี คิด ดี ก็ จะ เกิด สุข เวทนา ฟูๆ  ฟ่องๆ  ขึ้น มา อยาง นี้ เปนตน เนอะ หรือ ใน ธรรม านุปสส 

นา สติปฏฐาน  อยาง นี้ มัน จะ เปน ศูนย์รวม ของ สติปฏฐาน ๔ ทุก ตัว คือ อัน ที่ ๑ เปนการ เห็น การ 

ทำงาน ของ ขันธ์ ๕ เห็น ไหม นี่ ครอบคลุม หมดแลว หลวงพอ ถึง บรรยาย รวมๆ  เรื่อง ขันธ์ ๕ เพราะ 

ขันธ์ ๕ เนี่ย โยม สามารถ นำไป แจกแจง เปน กาย เวทนา จิต ธรรม ได  แต ขันธ์ ๕ เนี่ย เปน ศูนย์รวม  

เปน ศูนย์รวม ที่ พระพุทธเจา บอกวา กิจ ตอ ทุกข์ ให รู  และ วา โดย ยอ อุปาทาน ขันธ์ ๕ เปนทุกข์  กิจ 

ตอ ทุกข์ ให รู คือ รูจัก สภาวะ ของ ขันธ์ ๕ นั่นแหละ คือ สติปฏฐาน ๔ โยม รูจัก สภาวะ ของ ขันธ์ ๕   
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นั่นแหละ คือ วิปสสนา

 หลวงพอ ก็ เลย วา โดย องค์ รวม ที่ เปนเรื่อง ของ ขันธ์ ๕ เพราะ มัน ครอบคลุม ถึง เรื่อง การ 

เจริญ สติปฏฐาน ๔ ใน ธรรม มา นุปสส นา สติปฏฐาน อยาง นี้  รูป ขันธ์ ปรากฏ ก็ รูวา นี่ รูป ขันธ์  อยาง 

เชน เวทนา ปรากฏ ก็ รูวา เวทนา สัญญา ปรากฏ ก็ รูวา นี่ สัญญา แต คน สวนใหญ ความ จำ เกิดขึ้น ก็ 

ไม รูวา นี่ ความ จำ อยาง เชน จำ ผิด วา เขา วา เรา ก็ ไม รูวา นี่ เปน เพียงแค ความ จำ ไมได มี เขา จริงอยู 

ใน ความ จำ อันนี้  หรือ มี เรา อยูจริง ใน ความคิด อันนี้  เปน แค สังขาร ขันธ์  อันนี้ เขา เรียกวา รูจัก 

สภาวะ  รูจัก ลักษณะ ก็ คือวา มัน ไมได มี ตัวตน มา กอน มัน อาศัย สิ่ง อื่น เกิดขึ้น เปนการ เห็น ลักษณะ  

แลว มัน ก็ ไม คงที่ มัน เกิด ดับ เห็น ไหม อันนี้ เขา เรียกวา เปนการ ตาม รู ใน สติปฏฐาน ๔ นะ  

 พระพุทธเจา จึง สอนให ดู กาย ใน กาย เกิดขึ้น เพราะอะไร ก็ รู หรือ เวทนา ใน เวทนา เกิดขึ้น 

เพราะอะไร ก็ รู ดับ ไป เพราะ เหตุ อะไร ก็ รู จิต ใน จิต เกิด จาก อะไร ก็ รู ดับ เพราะ เหตุ อะไร ก็ รู แลว 

สิ่ง เหลานี้ มี อยู เพื่อ รู ไว เทานั้น  คือ เพื่อ เอา ไว เปน เครื่อง เจริญ ปญญา  ตัว รู ให สักแตวา รู ดวย 

ใจเปนกลาง ถา เห็น แบบนี้ มัน ก็ จะ ละ ไอ ความ ปรุงแตง โทมนัส  เรียกวา ละ อภิชฌา และ โทมนัส 

ใน โลก ออก เสีย ได คือ ใน รูป นาม หรือไม เปน ที่อาศัย ของ ตัณหา ก็ คือ ละ ตัว สมุทัย ไม เปน ที่อาศัย 

ของ ทิฏฐิ  ก็ ละ สัก กาย ทิฏฐิ ไป ดวย โยม ทั้ง ไม ยึดถือ อะไร ใน โลก ก็ ละ อุปาทาน ขันธ์ ๕ อีก เห็น ไหม  

สติปฏฐาน ๔ นี้ เลย เปน ทาง ที่จะ ไป สู พระนิพพาน เพราะ เปนการ ละวาง อุปาทาน ขันธ์ ๕ หรือ 

ตัณหา คือ สมุทัย หรือ ละ ทิฏฐิ  ก็ คือ ละ สัก กาย ทิฏฐิ ใน สังโยชน์ ๑๐ ตั้งแต ตัว แรก ไป เลย เนอะ  

แต มัน ตอง เห็น ความ จริง ไง วา ไอ นี่ เปน กระบวนการ เหตุ ปจจัย ทั้งสิ้น

 พิธีกร : ครับ ก็ ชัดเจน นะ ครับ วา ดูตัว ไหน ก็ได เพราะ ทุกสิ่ง ทั้ง ๔ เนี่ย เกิด ขึ้นอยู แลว มี 

อยู แลว มี คำ ถาม อีก ๒ คำ ถาม ครับ เรื่อง คน ที่ มี เป้าหมาย จะ ปฏิบัติ ธรรม จน พนทุกข์ ทาง ใจ  ควร 

แตงงาน หรือไมคะ  ฝาก ถาม มานะ ครับ

 หลวงพ่อ : แค คิด นี่ ก็ ทุกข์ แลว มั้ง ยัง ไมได แตง เลย แค คิด จะ แตง นี่ ก็ เริ่ม ทุกข์ (หลวงพอ 

หัวเราะ) มัน อยูที่ คู ที่ เลือกอะ โยม ที่ หลวงพอ บอกอะ  คือ ถา เปน เครื่อง สนับ สุนน  เปนกำลัง เปน 

แสงสวาง ไมได เปนภาระ ตอง ตกลง กัน ให ดี กอน นะ  กอน จะ แตงงาน วา เรา มี เป้าหมาย ที่จะ 

พนทุกข์ ไป พระนิพพาน ถา เขา มี เป้าหมาย เหมือนกัน และ ใช ชวงเวลา ที่อยู ดวยกัน ใน โลก ใชชีวิต 

รวมกัน เปนการ แบงปน การ เรียนรู บางเรื่อง ที่ เรา ยัง อาลัยอาวรณ์ หรือวา ยัง ไม ชัดเจน หรือยัง 
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รูสึกวา ยัง ตองการ เรียนรู เพิ่มขึ้น อยาง เชน ใน ความรูสึก ของ ความ รัก อะไร อยาง นี้ เรา ยัง รูสึก ยัง 

อยาก รูสึก เขาใจ มัน อีก นิด นึง  ไมได วา คางเติ่ง แบบ ไมเขาใจ แลวก็ ยัง โหยหา อยู ถา เขาใจ มัน แลว 

มัน ทำงาน อยาง นี้ นี่เอง ไมมี อะไร ไป มากกวา นี้ แลว มัน เรียกวา   ใจหาย สงสัย เรียกวา อาศัย กัน 

และ กัน เรียนรู ไป อยาง นี้ ได แต ไมใช วา ไป ยึด ซึ่ง กัน และ กัน แลวไป กัน ไม รอด ทั้งคู อยาง นี้ ก็ ไม ควร 

ตอง ตกลง กัน ซะ กอน ตกลง กัน ได จริงๆ  นะ วา เรา จะ อยู เรา มี เป้าหมาย ที่จะ ไป นิพพาน นะ เธอ มี 

เป้าหมาย อยาง นั้น เหมือนกัน  มา แบงปน การ เรียนรู รวมกัน เปนเพื่อน เปนเพื่อน กัน ใน ระหวาง 

เดินทาง มี ปญหา อะไร เรา ปรึกษา กัน มี ความ ไมเขาใจ เรา ปรึกษา กัน  หรือ แบงปน ความ สุข์   ความ 

ทุกข์ หรือ การ เรียนรู บางเรื่อง ก็แลวกัน เนอะ

 หลวงพ่อ : หรือ การ แบงปน ความ สุข ความ ทุกข์ หรือ การ เรียนรู บางเรื่อง แลวกัน นะ 

อยาง เชน ความ รัก ความ หอม หวาน ของ ความ รัก อัน อบอวล มุม ใด มุม หนึ่ง เขาใจ แลว แคนั้น ก็... 

แต ถา ยัง ไม เรียน บางที มัน ก็...ก็ไม แลว ใจ ก็แลวแต กำลัง ของ แตละคน นะ หลวงพอ ไมสามารถ จะ 

ไป ชวย ยืนยัน ได วา มัน ควร หรือไม ควร มัน ตอง...มัน ตอง ใช ดุลพินิจ วิจารณญาณ ของ การ ลงทุน 

เพราะ การ ลงทุน มี ความ เสี่ยง (หัวเราะ)

 โยม : ครับ ก็ เหมือน ที่ หลวงพอ บรรยาย ไป ใน เรื่อง ของ ความ รัก ก็ คง ใช หลักการ นั้น 

แลว อีก คำ ถาม หนึ่ง ครับ หลวงพอ ใน เรื่อง ของ... เห็น ถาม วา กลัว อนาคต และ กลัว ตาย จะ แกไข 

อยางไรคะ 

 หลวงพ่อ : คน กลัว ตาย เนี่ย เพราะ กลัว การ สูญเสีย ผัสสะ ใน กามคุณ ๕  กลัว วา จะ ไมได 

เห็น คน ที่รัก อีก กลัว จะ ไมได กินอาหาร ที่ อรอย ที่ เคย กิน มา กลัว จะ ไมได เห็น สวนดอกไม ที่ ปลูก ไว 

หนาบาน มัน กลัว การ สูญเสีย ผัสสะ ใน กามคุณ ๕ ทั้ง หลายแหล มัน คิดวา ถา ไมมี รางกาย นี้ แลว 

ก็ คงจะ ไมได สิ่ง เหลานี้ อีกแลว หรือ ไมได สวมกอด โอบกอด ผัสสะ ไมได ผัสสะ ไมได เห็น ทาง ลูกตา 

ทาง หู ทาง จมูก ทาง ลิ้น ทาง กาย สิ่ง เหลานี้ เปนตน กลัว สิ่ง เหลานี้ กลัว การ สูญเสีย ก็ ไป ดู วา ไอ 

สิ่ง ที่ เรา กลัว การ สูญเสีย เนี่ย มัน มี คุณคา อยูจริง หรือเปลา หรือ มี ใคร บาง ใน โลก นี้ ที่เก็บ สิ่ง เหลานี้ 

ไว ได ตลอดกาล ไมมี หรอก มัน มี แต ความ ไม คงที่ เปนการ ยึด กับ ความ ไม คงที่ ที่ เจ็บปวด และ กลัว 

การ ไม คงที่ ซึ่ง มัน เปนความ ผิด ปกติ นะ (หัวเราะ) เพราะ กฎ ของ ธรรมชาติ มัน คือ ความ ไม คงที่ คือ 

ความ เปลี่ยนแปลง ซึ่ง จะ ตอง ตอนรับ มัน นะ และ ก็ ตอง ยอมรับ ความ จริง วา มี ใคร อยู ใน นั้น การ 
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ไป สราง ทัศนะ แบบนี้ มัน เปนทุกข์ ซอน ทุกข์ คือ ความ ไม คงที่ มัน ก็ มี อยู แลว แลวไป อยาก ให มัน 

คงที่ อยาก ให มัน ไม เปลี่ยนแปลง เนี่ย โอ โห มัน หาเรื่อง ทุกข์ใจ แบบ..แบบ ไรเดียงสา ตอง..ตอง 

เผชิญหนา กับ ความ จริง นะ ยอมรับ ความ จริง และ ใน สิ่ง ที่ เขาไป ผูกพัน ทั้ง หลายแหล นี่ ไมวา จะ 

กลับ มา อีก กี่ ภพ กี่ ชาติ อีก กี่ ครั้ง มัน ก็ ไม คงที่ เหมือนเดิม ไมมีวัน จบสิ้น 

 ถา ยัง พึงพอใจ สิ่ง นี้ อยู คือ ไมรูจัก โทษ ของ มัน เพราะมัน คือ ความ เสื่อม คือความเปลี่ยน 

แปลง คือ ความ ไม คงที่ ซึ่ง ไป ฝาก ความ หวังไว ไมได เลย กับ ความ ไม คงที่ อยาง ลิ้น กระทบ ลิ้น 

อยาง เนี้ย มัน ก็ สลาย ทันทีทันใด จะ ไป ฝาก ความ หวังไว ชอบ แบบนี้ อีก มัน ตอง ไป เจอ ความ ไม 

คงที่ อีก ความ ไม คงที่ แมแต รางกาย ธาตุ ๔ เนี่ย เปลี่ยนแปลง ตลอด เวลา อยู แลว กลับ มา อีก ก็ 

ตอง เจ็บป่วย เจ็บไข ได ป่วย ตอคิว โรงพยาบาล ตอก บัตร รถติด เจอ เสียง ที่ ไมคาดคิด ซ้ำ แลว ซ้ำ 

เลา แลวก็ ไมได จาก สิ่ง เหลานี้ นะ ไอ ความ ได นะ มัน เปนการ หลง เทิด คา ชื่อ อุปาทาน คิดวา มัน มี 

คา มัน ไมได มี คา อยูจริง หรอก มัน เปนความ วิปลาส วิปลาส มี อยู ๔ ตัว 

 อยาง เชน วิปลาส วา มัน งาม ที่จริง มัน ไมได งาม หรอก นะ ไม เชื่อ โยม ลอง เปลี่ยนไป อยู กับ 

พวก ลิงชิมแปนซี ดู แยง ตัวผู กัน ไอ ตัวเมีย มัน แยง ตัวผู กัน ให เรา ไป แยง ดวย เอา ไหม หรือ ก อริล ลา 

ตัวผู ตัวเมีย มัน ชอบ เห็น ไหม มัน ไมได งาม จริง หรอก โยม หรือ ชางน้ำ ปลา พะยูน สิงโตทะเล สุนัข 

จิ้งจอก หอย ทาก ตัว อะไร ก็แลวแต ที่ มัน หลง เทิด คา ซึ่ง กัน และ กัน งาม แลวก็ เขาไป คลอเคลีย 

เผลอ เพลิน เผลอ เพลิน อยู ชั่วขณะ มนุษย์ ใช คำ วา เพลิดเพลิน ที่จริง มัน เผลอ เพลิน โยม เผลอ 

เพลิน จริงๆ ถา โยม เห็น สัตว์ เรา จะ รูวา มัน เผลอ เพลิน ไป ชั่วขณะ หลวงพอ เคย อยูที่ มหิดล เนี่ย ตัว 

ตะกวด แถว นั้น นะ เยอะ มาก มัน เดิน ออก มาจาก พุทธมณฑล บางที มัน ก็ เดิน ออกมา ป้วนเปียน จีบ 

กัน อะไร อยาง นี้ เสพ กาม คลอเคลีย พัวพัน กัน ไป เห็น แลว มัน ก็แค ความ เผลอ เพลิน โยม  ของ 

ความ ไมรู เนี่ย แลว มัน ก็ ไป เทิด คา เนี่ย วา ไอ รางกาย ของ ตัว ตะกวด ตัวผู ตัวเมีย เนี่ย สวย สำหรับ 

เรา นี่ สวย ไหม ไมสวย เหรอ ของ เรา ตอง จระเข เนอะ ใหญๆ  หนอย (หัวเราะ) ตะกวด มัน ตัวเล็ก ไป 

เห็น ไหม โยม วา มัน ไป เทิด คา วา สิ่ง นั้น สวย ขางใน นะ มัน เปน ธาตุ ๔ เหมือนกัน ขางนอก มัน แค 

ปก ปิดไว ชั่วขณะ ขางใน มัน เปน ธาตุ ๔ อยาง เสมอภาค กัน แต เห็น อยาง นี้ นะ โยม มัน ไมเห็น อะไร 

จะ มี อะไร งาม จริง เลย มัน เปน แค ธาตุ ๔ บางที เรา ไป ไป เทิด คา จุด นูน จุด นี้ ขึ้น มา เล็กๆ  นอยๆ  

เรียกวา ไป สนใจ แตละ สวน เล็กๆ  ขึ้น มา ผูหญิง ก็ จะ เอา กระจก มา ดู ลูก กะ ตา เนอะ (หัวเราะ) ไป 

เทิด คา แตละ สวน มัน ขึ้น มา..อืม สวน อื่นๆ  ก็ เชน เดียวกัน เนอะ ใน ตัว ที่ กลัว ตาย เนี่ย เพราะวา มัน 
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ไป วิปลาส 

 อัน ที่ ๑ ก็ คือ นึก วา มัน งาม นึก วา สิ่ง ที่ ได มา มัน งาม จริง มัน คือ ธาตุ ๔ ที่ แปลงราง ก็ 

เลย ชื่อวา มหา ภูตรูป เปน ภูต เปน ธาตุ ๔ ที่ แปลงราง เปน สิ่ง ตางๆ ซึ่ง ขางใน แลว เปน ธาตุ ๔ 

เหมือนกัน เปน แค เปลือก ที่ ขึ้น มา บัง อยู ชั่วขณะ แลว สลาย คืน สู ธาตุ ๔  

 อัน ที่ ๒ ที่ วิป ลาสนะ วิปลาส วา เปน สิ่ง ที่ งาม นึก วา เปน สุภะ  จริง ๆ  มัน เปน อสุภะ  

คือ สิ่ง ที่ ไมได งาม อยูจริง อัน ที่ ๒ คือ คิดวา สิ่ง ที่ ได มา นั้น มัน จะ มั่นคง แต จริงๆ  แลว มัน มี แต 

ความ เปลี่ยนแปลง มัน ไมมี ความ อยูกับที่ มัน เปลี่ยนแปลง อยู ตลอด เวลา จะ บอกวา จะ ให คน 

นี้ เหมือนเดิม หลวงพอ เห็น หลาย คน นะ ไมวา จะ เปน คน สวย คน หลอ ใน ทีวี ที่ ผานๆ  ไป นะ โอ 

โห พอ ถึงเวลา “โห...เดี๋ยวนี้ เปลี่ยนไป ถึง ขนาดนี้ เลย เชียว หรือ เนี่ย” ชั่ว ขณะหนึ่ง มัน แค เปน 

ปรากฏการณ์ ที่ เกิดขึ้น ชั่วขณะ แลว มัน ก็ สลาย ไปๆ  มัน มี ความ เปลี่ยนแปลง อยา ไป คิดวา มัน จะ 

ไม เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง แนนอน

 อัน ที่ ๓ คิดวา มัน จะ ไดความ สุข ไมมี ความ สุข หรอก มี แต ความ ไม คงที่ เรียกวา ทุกข 

ลักษณะ ทุกข ลักษณะ คือ ความ ไม คงที่ ของ ทุก สรรพสิ่ง มัน จะ คงที่ ถาวร เปนไป ไมได ความ ไม 

คงที่ ชื่อวา ทุกข ลักษณะ นะ ไมใช ทุกขเวทนา นะ ไมใช วา เมื่อย วา ปวด นะ โยม คำ วา ทุกข ทุกข ใน 

อริยสัจ เนี่ย หรือ ทุกข ใน ไตรลักษณ เนี่ย ทุก ขัง เนี่ย แปล วา  “ทุกข ลักษณะ”  ที่ มัน ไมสามารถ 

คงจะ ที่อยู ได หรือ ทรงตัว ดวย ตัวเอง ไมได เพราะวา อาศัย สิ่ง อื่น ประกอบขึ้น มัน เลย ทรงตัว 

ดวย ตัวเอง อยู ไมได นึกออก ไหม ไมวา อะไร ก็แลวแต รส ที่ สัมผัส ลิ้น อยาง นี้ มัน ไมสามารถ ทรงตัว 

อยู ได เพราะวา มัน อาศัย เหตุ ปจจัย ประกอบ กัน เขา แลว มัน ก็ เลย ไมมี ตัวตน ดวย คือ เปน อนัตตา 

แต ก็ วิปลาส คิดวา มัน เปน อัตตา คิดวา มัน เปนของ ตัวตน จริง มัน ไมใช ของ ตัวตน เพราะ มัน อาศัย 

ปจจัย อื่น ประกอบ กัน เขา เห็น มั้ย มัน เลย ไมมี ตัวตน ดวย ตน เอง มอง ภาพ แบบนี้ นะ มัน ก็ จะ ละ ไอ 

ความรูสึก ของ การ ที่ เขาไป ยึด การ เขาไป อยาก การ เขาไป เสียดาย หรือ วาการ กลัว ตาย กลัว อะไร 

ตางๆ  ขึ้น มา เนี่ย กลัว สูญเสีย สิ่ง นี้ จริงๆ  มัน สูญเสีย อยู ทุกขณะ อยู แลว นะ โยม จาก ความ สลาย ไป 

ทุกขณะๆ  ของ มัน 

 โยม : ครับ ก็ ตอไป ก็ คงจะ เปน คำ ถาม สุดทาย นะ ครับ เพราะวา ก็ จวน เวลา แลว ก็ พอดี 

เปน คำ ถาม เรื่อง ของ สภาวะ ถาม มา วา ในขณะที่ เรา นอนหลับ และ มี ความ รูสึกวา มี ความคิด 
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เกิดขึ้น แลว ก็ มี สติ เขามา รูวา กำลัง คิด อยู หลังจากนั้น สิ่ง ตางๆ  ก็ จาง ดับ ไป ขอ ความ เมตตา พระ 

อาจารย์ ชวย แนะนำ การ ปฏิบัติ ดวย คะ วา ถูกตอง ไหม อยางไร

 หลวงพ่อ : ก็ เปน อยางงั้น อยู แลว ธรรมชาติ มัน ก็ ตอง.. มัน ก็ เผลอ คิด แลวก็ ดับ ไป เผลอ 

คิด แลวก็ ดับ ไป คือ ใน ระหวาง ความ ฝัน กับ ความคิด เนี่ย หรือ ความ ตาย หรือ การ ไป เกิดใหม 

เนี่ย โยม มัน ทำงาน จาก จิต ประเภท เดียวกัน นะ ชื่อวา “ จิต สังขาร” ตอน ฝัน เนี่ย จิต สังขาร 

ทำงาน ตอน คิด เนี่ย จิต สังขาร ทำงาน ตอน ตาย แลว จิต สังขาร ก็ ทำงาน หรือวา รางกาย สลาย 

ไป แลว เพราะวา คำ วา จิต สังขาร สังขาร แปล วา “การ ผสม” เวลา ฝน มัน ผสม มาจาก ความ จำ 

เอา หนวยความจำ ผสม ผสม กับ ความ จำ และ เวทนา เห็น ไหม เนี่ย ผสม เอา ความ จำ กับ เวทนา 

ผสม กัน ประมวล มี การ ประมวล ดวย นะ ประมวล ดวย ทิฐิ หรือ ทัศนคติ เห็น ไหม และ ก็ กลาย เปน 

เนื้อเรื่อง ของ ความ ฝน และ ก็ มี อีก สิ่ง หนึ่ง ที่ เขาไป รับ รูความ ฝน เรียกวา วิญญาณ คือ ธรรมชาติ 

ของ การ รับรู นะ อยาง เนี้ย และ ก็ ๔ ตัว นี้  ทำงาน อยู เห็นภาพ นะ ใน ฝน มัน ก็ เลย สามารถ 

ที่จะ แบบ ถึง หลับตา อยู ก็ สามารถ เห็น ภูเขา เห็น ผูคน มากมาย ไดยิน เสียง ไดกลิ่น ยังมี เลย นะ 

ไดกลิ่น ใน สิ่ง ที่ ฝน ไดกลิ่น ดอกไม ไดกลิ่น หอมๆ  ไดกลิ่น เหม็น นากลัว ก็แลวแต เนี่ย กระบวนการ 

ที่ทำงาน 

 เวลา ที่ เผลอ คิด หรือ นั่ง ตั้งใจ คิด ก็ เหมือนกัน เวลา คิด ถา ตั้งใจ คิด โยม ก็ ตอง ไป ดึง เอา 

ความ จำ มา คิด อยู ดี นึกออก ไหม เพียงแต มัน ตั้งใจ ไป ดึง เอา ความ จำ นี้ มา คิด อยาง นี้ แลว มา ผสม 

กับ เวทนา แลว กลาย เปน ความคิด แลวก็ มี วิญญาณ เขาไป รองรับ ไอ ตอน เผลอ คิด ก็ เหมือนกัน 

มัน ไมได ตั้งใจ  แตวา ไอ ความ จำ เกาๆ  มัน โผล ขึ้น มา แลว มัน ก็ เอามา คิด สะเปะสะปะไป เรื่อยๆ  

แลว กลาย เปน เวทนา แลวก็ มี วิญญาณ เขาไป รองรับ ตอน ตาย ก็ เหมือนกัน คือ รางกาย ธาตุ ๔ มัน 

สลาย แลว ไอ นี่ มัน ทำงาน ดวย ตัวเอง ได ไง โยม ใชไหม แต ถา ขาดสติ นึกออก ไหม ไป เผลอ คิด 

เรื่อง ไมดี ก็ จะ ไป อบายภูมิ หรือ ถา คิด เรื่อง ดี ก็ จะ ไป สู สุข คติ แต ถา เห็นวา จิต คิด แลว ไมเอา 

วาง ก็ จะ ไป พระนิพพาน แต ถา มัน ฝึก ตั้งแต ยังไมตาย แลว เขาใจ ขบวนการ นี้ อยู แลว นะ ก็ จะ 

เห็น ทั้งหมด เปนแค ขบวนการ ธรรมชาติ ไมมี อะไร ไป มากกวา นี้ แลว นะ โยม (หัวเราะ) มัน จะ มี 

อะไร ไป มากกวา ขันธ์ ๕ ไป ได ยังไง ลอง ถาม ดูซิ ใชไหม โยม มัน ก็ ทำงาน รวมกัน เปน แก๊ง อยู แค 

เนี้ย ถา เขาใจ แลว ทั้งหมด นี้ อยู ใน กฎ ของ ไตรลักษณ์ เพราะวา ไอ จิต สังขาร ที่ เอามา ฝน เอามาคิด 

มัน ก็ ไมมี ตัวตน มัน ก็ ตอง ผสม ดวย ความ จำ ไง ตอง เขาใจ คำ วา ไมมี ตัวตน นะ หรือวา ไมใช ตัวตน 
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เพราะวา มัน ตอง อาศัย ปจจัย อื่น เกิดขึ้น ไมมี ตัวตน ดวย ตน เอง อยาง นี้ เขา มุมมอง อยาง นี้ จะ เห็น 

ความเปน อนัตตา เขาใจ อนัตตา งาย ขึ้น

............................................................

ขออนุโมทนาแด..ผู รวมถอดไฟลเสียงทุกทาน

๑.  คุณปอ ( ธรวรรณ เจียรกุล)

๒.  คุณ หญิง ( วราภรณ์ เณรยอด)

๓.  คุณ น้ำ (สิริอาภา ทองสูง)

๔.  คุณเหมียว ( สุชาดา ลิ้มพรภักดี)

๕.  คุณ ยุย (อัมพร ประเสริฐศรีชะนะ)

๖.  คุณเอื้อย ( จิตรลดา คมคาย)

๗.  คุณโอ๋ (ศิวาพร ขวัญรักษ์)

๘.  คุณฉิน (ณัฐทยา ขวัญรักษ์)

๙.  คุณ เต (ธนัย ธนกิจอุดมชัย)

    

คุณ จัน (จันทนา ตั้งทรง วุฒิ)  คุณ แอน (พิมพ์ใจ ปุญญะปญญา) :  ร วบรวม ตรวจ ทาน

คุ ณพอไกอ ู(ธานี ชิน ชู ศักดิ์) : พ ิสูจน์อักษร, จัด รูป เลม PDF สำหรับ เผ ยแพรบน เว็บ

    * เนื่องจาก ไฟลเสียงมีขนาด ยาว จึง แบง ใหอาสา สมัครได รวม บุญถอด เสียงคนละ ๑๕ นาที ครับ : (พอ ไกอู)
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