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กอนเริ่มการบรรยายธรรม พระอาจารยอำนาจ ไดใหผูรวมฟงการบรรยายชม DVD เรื่อง
“ความจริงไม่มีใครทุกข์” โดยใน DVD มีเนื้อหาดังนี้ (คลิกที่นี่ เพื่อชม VDO ออนไลน)
....................................................................................................................................................

“ความจริงไมมีใครทุกข”
พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

“ความทุกขมาจากไหน..?”
คนสวนใหญไมรูที่มาของความทุกข จึงคิดวาทุกขมาจากผูอื่นกระทำ บางคนก็คิดวา
ทุกขมาจากเราทำเอง

“ทุกขมาจากความไมรู ตามความเปนจริง”
“ชีวิตคืออะไร..?”
หากเรารูวาชีวิตคืออ ะไร..? เราจะปฏิบัติตอชีวิตอยางถูกวิธี ความจริงในธรรมชาติของ
จักรวาล มีแคร ูปและนาม เพราะรูปคือม วลสารตางๆ ที่หมุนรอบตัวเองในที่วาง จึงเกิดสนาม
พลังของนามธรรม อยูร อบรูปธรรมนั้น สมมุตเิรียกวา “จิต” คือธรรมชาติแ หงก ารรับรู
เพราะธาตุตางๆ ทีรวมตัวอยูดวยกันไมคงที่ ความรับรูที่เกิดขึ้นในชองวาง รูสึก
ถึงการจะแตกสลาย จึงเกิดค วามตองการที่จะเติมเต็ม (โลภะ) เกิดความรูสึกขัดขวาง (โทสะ)
เกิดความไมรูที่แฝงตัวมา (โมหะ)
เมื่อมันมากอตัวกันเขา เปนโครงสรางของรหัสดีเอ็นเอ ที่จะสมานตัวใหทรงตัวอยูได จึง
พยายามทีจะรักษาสถานภาพนั้น ดวยการแสวงหาสิ่งที่จะมาเติมเต็ม แกปญหาความพรองของ
ธาตุสี่ เกิดส ภาวะการดิ้นรนของนามธรรม ซึ่งเปนปญหาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้
ผาซอนแกว
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สิ่งทั้งหลายไมมีอยูดวยตัวของมันเอง ไมมีความคงที่อยูอยางเดิม แมแตขณะเดียว จึง
เปนส ภาวะที่พรอมจะกอใหเกิดท ุกขแกผ ูไมรูเทาทัน
(ปฏิจจสมุปบาท)
สิ่งตางไมมีตัวตนดวยตนเอง อาศัยเหตุปจจัยเกิดขึ้น (อวิชชา)
เพราะความไมรูตามความเปนจริง จึงเกิดความคิดปรุงแตง (สังขาร)
เพราะเกิดความคิดปรุงแตง จึงรับรูถึงความรูสึก (วิญญาณ)
เพราะการรับรูถึงความคิดนั้น จึงสงผลถึงอารมณและบุคลิกภาพ (นามรูป)
บุคลิกภาพนั้น สงตอใหเครื่องมือการรับรูทำงาน (สฬายตนะ)
เพราะการรับรูทำงาน จึงเกิดการกระทบระหวางภายในภายนอก (ผัสสะ)
เพราะการกระทบ จึงทำใหเกิดอารมณสุข-ทุกข และเฉยๆ (เวทนา)
อารมณที่สุขก็อยากได อารมณที่ทุกขก็อยากผลักไส (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 อาการแหงท ุกข ที่คนสวนใหญยังยึดติด ยังหาทางออกไมพบ และประสบกับ
ปญหาเพิ่มขึ้น ความไมเขาใจเหตุปัจจัย ทีเ่ปนองคประกอบในสายใยของธรรมชาติ
หากเขาใจ ปฏิจจสมุปบาท จะไมสงสัยตออดีต ปจจุบนั อนาคต วาเรามีหรือไมอยางไร
เพราะสิ่งตางๆ อาศัยส ิ่งอืนๆ เกิดขึ้น จึงค งที่อยูไมได เรียกวา “ทุกขลักษณะ” แตไมมี
ผูทุกข (ความสุขมีอยูกอนแลว)
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การเคลื่อนไหวในกระแสของธรรมชาตินั้น มีความสัมพันธ สงผลกระทบตอกันอ ยาง
ละเอียดซับซอน ดวยปจจัยอันหลากหลาย กระทบกระทั่งเชื่อมตอกันเปนแพรัศมี สูผลอัน
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”
เห็นลักษณะความเกิดดับในขันธ ๕ ยอมรับความเปนจริงดวยใจเปนกลาง เรียกวา
“ปฏิปทาญาณทัสสวิสุทธิ”
จิตจึงไมปนเปอนดวยตัณหา และการหลงคิดปรุงแตง ทวนเขาสูกระแสธรรมชาติเดิมที่
บริสุทธิ์ ซึ่งมีอยูกอนแลว คือความสุขหรือพระนิพพาน เรียกวา “ญาณทัสสนวิสุทธิ”
เพราะสิ่งตางๆ อาศัยเหตุป จจัยเกิดข ึ้น หากผขู าดปญญาไมรู ก็หลงผิดสรางเหตุปจจัย
แหงความทุกข
(ไดในสิ่งที่ไมควรได คือ ทุกขใจ - เสียในสิ่งที่ไมควรเสีย คือ สันติสุข)
หากผูมีสติปญญารู จึงเลือกสรางเหตุปจจัยแหงความสุข
........................................................................................
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หลวงพ่อ : เอา...เป็นยังไง ดูกันหลับไหม พอเห็นร่องรอยอะไร เข้าใจบ้างไหม เมื่อกีี๊นี้ ที่
เราดูดีวีดี (DVD) เรียกว่า หากเราเข้าใจว่าชีวิตคืออ ะไร เห็นไหม เราจะปฏิบัติต่อช ีวิตอย่างถูกวิธี
ทีนี้เราไม่เข้าใจ เราเกิดม าในยุคร อยต่อของ Instant มันเกิดมาแบบคนสำเร็จรูป ชงละลายหมด
ทุกอย่าง คือเกิดมาก็พบสิ่งท ี่มีเครื่องมือม าพร้อมบริบูรณ์ รวมถึงมีโลกของสมมุติเต็มไปหมด
ดารดาษอยู่ข้างหน้า ความจริงเนี่ยโยม สัจจะนะมีอยู่ ๒ อย่างนะ มี “ปรมัตถสัจจะ” คือความ
จริงท ี่เป็นความจริงแท้ กับความจริงสมมุติ* แต่พวกเราพอเกิดมาปั๊ป เราเจอแต่ความจริง
ในโลกของสมมุติ เลยถูกบังอ ยู่ เปรียบเทียบว่าความจริงแท้นะ อย่างเช่น เวลาคนคนหนึ่ง คิด
ไม่ดีอารมณ์จะต้องไม่ดี อันนี้เป็นกฎของความจริงแท้ ไม่ว่า คนคนนั้นจ ะอยู่ในฐานะทางสังคม
มีตำแหน่งทีส่ ูงส่งสักป านใดก็แล้วแต่ในโลกของสมมุติ แต่ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความจริงแท้
อันนี้ไปได้ คือถ้าสิ่งน ี้มี สิ่งนี้จะต้องมี คือถ้าคิดไม่ดีแล้วจะต้องอารมณ์ไม่ดี หรือไปพูดไม่ดีกับ
พ่อแม่ จะต้องรู้สึกไม่ดีในภายหลัง รู้สึกว่าเราพูดไม่ดี หรือรู้สึกเสียใจในภายหลัง จะเป็นอ ย่าง
อื่นไปไม่ได้ นอกจากเป็นอ ย่างนี้เท่านั้น
	
กฎนี้ครอบคลุมทั้งจ ักรวาลนะ กฎที่ถ้าสิ่งนี้มี สิ่งนี้จะต้องมี จะเป็นอ ย่างอื่นไปไม่ได้ จะ
ต้องเป็นอย่างนเี้ท่านั้น เนี่ยเขาเรียกว่า ความจริงในโลกของ ปรมัตถสัจจะ ส่วนความจริงในโลก
ของสมมุติ ที่บอกว่า คนนี้แต่งต ัวดี ฐานะดี น่าจะมีความสุขทั้งชาติ มันเป็นแ ค่คำสมมุติโยม มัน
เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีความสุขทั้งชาติจากโลกของสมมุติ ตราบใดที่ยังคิดไม่ดี อารมณ์ก็ไม่ดี
ถึงจะมีคนยืนรอให้ช่อดอกมะลิอยู่ข้างทาง มีคนกรี๊ดส่งช่อดอกไมให้เต็มไปหมด แต่ถ้าเผลอคิด
ไม่ดี อารมณ์ก ต็ ้องไม่ดี แต่ถ้าคิดดี อารมณ์กต็ ้องดี มีความสุขจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เหมือนกัน
นะ ไม่ว่าจ ะอยู่ในอาภรณ์อะไรก็แล้วแต่ นี่ต้องเข้าใจความจริง ๒ ส่วนก่อนจะได้ไม่หลงทางมา
ดู...ทีนี้เราเกิดมา เราก็คิดว่า ไอ้สิ่งที่รับรู้ รู้สึกเนี่ย มันเป็นเรา ไม่ใช่หรอกนะ จิตไม่ใช่เรา จิตไม่ได้
มีมาก่อน เมื่อกีข๊ ึ้นต้นแล้ว ในจักรวาลมันมีแค่ รูปและนาม นามเดิมของมันคือส เปซ (Space)
คือที่ว่างในจักรวาลทั้งหมด รูปกค็ ือม วลสารต่างๆที่ มันไหลเวียนเปลี่ยนแปลง ผสานตัวจากสิ่ง
หนึ่ง ไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง เปลี่ยนสถานภาพไปเรื่อย ไม่มีความคงที่ เพราะธาตุตั้งแต่มวลอนุภาคเนี่ย
มันไหลเวียนผสม มันก็ต้องก่อเกิดเป็นอีกป ฏิกิริยาหนึ่ง เหมือนแสงตะวันเนี่ย ที่มันฉายกระทบ
ธาตุต่างๆ เช่นฉายกระทบธาตุน ้ำ มันกต็ ้องระเหยเปลี่ยนแปลงเป็นไอ มันจะคงที่อยู่ไม่ได้หรอก
น้ำเมื่อถูกแสงอาทิตย์ เพราะแสงอาทิตย์มันก็ไม่คงที่ มวลธาตุก็เหมือนกัน ที่มันเกาะ
* สมมุตสิ ัจจะ : (ผูเรียบเรียง)
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กลุ่มรวมตัวกันอยู่ทั้งหมดในจักรวาล มันกต็ ้องไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ ไม่มีความคงที่
สักขณะเลย เมื่อส ิ่งเหล่านี้มันมาถักทอก่อตัวก ัน ตอนที่ภูเขาไฟระเบิดดันเอามวลก๊าซต่างๆ ขึ้น
มาจากใต้ไปผิวโลก ไปถูกมหาสมุทรทกี่ ำลังมีเกลียวคลื่นป ะทุไหวรุนแรง ถูกรังสีอุลตร้าไวโอเลต
แสงอาทิตย์ สายลม ธาตุทั้ง ๔ เนี่ยก ำลังเคลื่อนไหว รุนแรงถักทอต่อตัวกันเหมือนแดนสนธยา
เนอะ มวลอนุภาคต่างๆ ก็มาร้อยเรียงเป็นรหัสของดีเอ็นเอ (DNA) ไอ้ช่องว่างเล็กๆ เนี่ยโยม
มันเลยเกิดการกระทบ และเกิดก ารเข้าไปรับรู้ถึงความรู้สึกของมวลอนุภาคต่างๆ เช่น ความ
ร้อน มันก ็รับรูถึ้ งความร้อน พวกที่เป็นกระแสพลังงานต่อเชื่อมกัน เหมือนกับกระแสพลังงาน
ไฟฟ้าอย่างนี้ ถ้าเย็นมันก็รับรู้ถึงความเย็น ไอ้การรับรู้เนี่ยมันไม่ใช่เรารับรู้นะโยม พอเกิดการ
รับรู้เสร็จ เวลาที่ธาตุใดธาตุห นึ่ง มันจะบกพร่องแตกสลาย มันจะพยายามเขยื้อนตัวไป ไปปรับ
สมดุล อย่างเช่นถ้าขาดแสงแดด ขาดความอบอุ่น ธาตุนี้ ทีร่ วมตัวเป็นร หัสนี้ จะพยายามเคลื่อน
ตัวไปที่มีแสง เพื่อเติมแสงสว่างความอบอุ่นเข้ามา หรือไปเติมธาตุน้ำ หรือไปเติมมวลธาตุก๊าซ
ต่างๆ ปฏิกิริยาเคมีต่างๆ เข้ามา ที่เรา เห็นธาตุน้ำเนี่ย ธาตุน้ำเป็นแรงเหนี่ยวนำของตัวโมเลกุล
๒ ตัว คำว่าเหนี่ยวนำโมเลกุลมันก็แสดงสถานภาพให้เห็นแล้วว่า มันพยายามดึงดูดเอาสิ่งต่างๆ
เข้ามาเพื่อจะมาปรับส มดุล นี่คือล ักษณะของธาตุน้ำ ฉะนั้นไอ้รหัสต่างๆ มันก็เริ่มก ่อตัวมาเป็น
เซลล์ เซลล์ต ่างๆ ก็พยายาม copy ตัวอ อกมาจากสัตว์เซลล์เดียว เป็น ๒ เซลล์ ช่องว่างใน
ระหว่างเซลล์เดียวที่มันรับรู้ขึ้น เลยพัฒนาจากเซลล์ที่ไวต่อแสง เนี่ยมันเกิดการรับแสง และ
สร้างเซลล์ป ระสาทตาขึ้น เกิดก ารรับภาพ เราสมมุติชื่อขึ้นเรียกว่า “จักขุวิญญาณ” วิญญาณ
ไม่ได้มีมาก่อนเห็นไหม จักขุว ิญาญาณไม่ได้มีมาก่อนในโลกนี้ ไม่ใช่จักรวาลเกิดขึ้นก็มีดวงตาเลย
เซลล์ท ี่ไหนมันจ ะไปสร้างดวงตาได้เลย โยม มันต ้องมีการพัฒนาการ เห็นไหม จะเกิดจิตการรับรู้
ต่างๆ เปลี่ยนชื่อไป เราเป็นชาวพุทธเนี่ย ไม่ใช่ได้ยินวิญญาณปั๊ป เป็นเรื่องภูตผี ปีศาจ ดูหนังผี
จนฝังหัวน ะ ไม่สามารถเข้าใจความเป็นจริงได้ หรือคิดเอาเองว่า ตายแล้ววิญญาณ ออกจากร่าง
ไปเกิดเป็นนู่นเป็นนี่ นี่กค็ ิดเอาเองนะ พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เคยสอนแบบนั้น เราสรุปเอาจาก
การดูหนังผีเป็นตัวอย่าง ไม่ได้ฟังคำสอนที่ถูกต้อง เอาหนังผีเป็นสรณะ เชื่อตามหนังผที ุกอย่าง
พอตายแล้ววิญญาณออกจากร่างไปเกิดเป็นนู่นเป็นนี่ วิญญาณมาหลอกหลอนผู้คนต่างๆ เนี่ย
เขาเรียกว่าย ึดถือหนังผีเป็นสรณะ ไม่ได้ยึดถือธรรมะ หรือความจริงเป็นส รณะ เนี่ยคำว่า “จิต”
เห็นไหมโยม เกิดขึ้นแบบนีน้ ะ
“จิต” แปลว่า ธรรมชาติของการรับรู้ ถ้าหากไม่มีมวลสารต่างๆ ไม่มีธาตุต่างๆ ไม่มีแสง
ต่างๆ ให้มันรับรู้ มันจะไปรับรู้อะไรได้อย่างไร หรือมันจะมีตัวตนขึ้นมาได้อย่างไร เห็นไหมโยม
ผาซอนแกว
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มันอาศัยรูปธรรมเกิดขึ้น แล้วม ันเข้าไปรับรู้ความรู้สึกในรูปธรรมเหล่านั้น เช่น รู้สึกถึงความร้อน
ช่องว่างนั่นแหละโยม ช่องว่างตั้งแต่มวลดีเอ็นเอ (DNA) ช่องว่าง ๑ ใน ๑,๐๐๐,๐๐๐ มิล* ที่มัน
ถักทอต่อเนื่องกลายเป็นกระแสไฟฟ้า หรือกระแสพลังงาน หรือสนามพลังงานขึ้นมา แล้วรับรู้
ถึงความร้อน รับรู้แล้วก็ รู้สึก รู้สึกเรียกว่า “เวทนา” ถ้าร้อนมากๆ มันไม่สมดุลกับสิ่งที่มีสภาพ
เดิมอ ยู่ ก็เกิดความทุกข์ เย็นม ากๆ ไม่สมดุลก ับสภาพเดิมทมี่ ีอยู่ มันก ็ เกิดความทุกข์ เรียกว่า
“ทุกขเวทนา” แต่ถ้าสมดุลพอดีกเ็รียกว่า “สุขเวทนา” เวทนานี้ก็ไม่ได้มีมาก่อน ถ้าไม่มีผัสสะ
เกิดขึ้นจะมีเวทนาไปได้อย่างไร พวกเราลองดูสิปัจจุบันเราก็มีข้อมูล เอาไว้ทำงานวิจัยอยู่แล้ว
การปฏิบัติธรรมเป็นการสังเกตข้อมูลที่เกิดขึ้นต รงปัจจุบันข ณะ ที่นั่งอยู่อากาศเย็นๆอย่างนี้ใคร
เย็น อากาศมันเย็นมากระทบกับช ่องว่าง เข้าไปในมวลโมเลกุลเนี่ย ไอความเย็นก็ระเหยมาผ่าน
ช่องว่าง เลยรู้สึกเย็น รู้สึกเย็นกเ็กิดค วามสุขที่มันพอดีๆ ถ้าเขาเปิดแอร์ห นาวกว่านี่ละ เอาสัก
๑๙ องศาได้ไหม ก็บอกว่าไม่ค่อยสบายมันหนาวเกินไป เรียกว่าทกุข์เนี่ยเห็นไหม หรือถ้าเขา
เปิด ๓๐ องศา เรียกว่าร ้อน เกินไป เรียกว่าท ุกข์ หรือพอดี พอดี เรียกว่าส ุขเกิดจากผัสสะ แต่
ไม่มีใครนะโยมมันเข้าไปพอดีกับธ าตุ ที่มันสมดุลกันอย่างนี้เรียกว่า เวทนา เห็นไหมไม่มีมาก่อน
สักตัวหนึ่ง นีก่ ็เป็นอาการของจิตนะ
จิตที่รับรู้ จิตทรี่ ู้สึก แต่ไม่ใช่เรานะ เขาหรือเรานะเรียกจนคุ้นเคยเรียกว่าจิต เป็นตัวเป็น
ตน ถ้าเราแปลว่าธรรมชาติแห่งการรับรู้ น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นหน่อย จะได้เปลี่ยนไอ้สัญญาวิปลาส
ที่คลาดเคลื่อนข้างใน จำเอาไว้ผิด ไปจำเรื่องจิตปั๊ปวิญญาณ จิตของเรา เป็นภูตผีปีศาจ ออกจาก
ร่างไปเกิดใหม่อย่างนู้น อย่างนี้ เนี่ยมันจำไว้ฝังหัว ต้องลบ ลบข้อมูลเก่าๆออก “สัญญาวิปลาส”
ทำให้เกิดการคิดผิด เห็นผิด ตามมา เรียกว่า “จิตวิปลาส” “ทิฏฐิวิปลาส” “วิปลาส” แปลว่า
คลาดเคลื่อนนะโยม ไม่ได้แปลว่าบ ้า มันคลาดเคลื่อนจากความจริงไปหมดแล้ว รับรู้แล้ว รู้สึก
เกิดอะไรตามมา
การบันทึกข้อมูลเอาไว้ เพื่อจะใช้ในการตัดสินใจในครั้งต่อๆ ไป การบันทึกข้อมูล
เรียกว่า ความจำ มีชื่อเรียกว่า “สัญญาขันธ์” หรือกองแห่งความจำ เห็นไหม เราเลยมีความ
จำเต็มไปหมด เรียกว่า เรามีความจำนะ จริงๆ ไม่ใช่เราหรอก จิตมันเลยบันทึกข้อมูลหลังจากที่
มันรับรูได้
้ รู้สึกได้ จำได้ เห็นไหมปฏิกิริยาทำการ ทำงานของมัน จำได้ จำอะไร จำว่าสิ่งนี้ ถ้า
เข้าไปใกล้มีความสุข สิ่งนี้ถ้าเข้าไปใกล้มีความทุกข์ สิ่งนี้อันตราย สิ่งนี้มีประโยชน์ สิ่งนี้มีคุณ คือ
* มิลลิเมตร Millimeter : (ผูเรียบเรียง)
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รูปต่างๆ ที่เข้าไปกระทบ รูปนี้อันตราย รูปนี้มีประโยชน์ รูปนี้มีคุณ รูปนี้สบาย สถานที่นี้สบาย
สถานที่นี้มีโทษ นึกออกไหม สัตว์ท ุกชนิดจ ะต้องบันทึกข้อมูลไว้นะโยม เพื่อจะรักษาสถานภาพ
การทรงตัวไว้ ให้ปลอดภัย หรือให้อยู่ได้ในชั่วขณะหนึ่ง เนี่ยเกิดการบันทึกข้อมูล ทีนี้การบันทึก
ข้อมูล ในเมื่อมันมีเครื่องมือในการรับรู้เยอะ การบันทึกข้อมูลมันก็เลยเยอะตามไปใช่ไหม อย่าง
ที่เราได้ลูกตามาเนี่ย เรียกว่ามนุษย์สมบัติ มีลูกตาแล้ว ทำให้สามารถเห็นสิ่งต่างๆ เต็มไปหมด
เห็นดอกไม้หลากหลาย แล้วบ ันทึกข้อมูลจ ำไว้ตามที่เขาสมมุติขึ้นมานะ ดอกนี้ชื่อดอกกุหลาบ
ดอกนี้ชื่อดอกบัว ดอกนี้ชื่อดอกหญ้า ดอกบัวม ีค่าก ว่า ดอกหญ้าต่ำต้อย จริงห รือเปล่า? ไม่
จริงเห็นไหม สัญญามันไปให้ค่า เสื้อผ้านี้สูงส่ง เสื้อผ้านี้ต่ำต้อย จริงหรือเปล่า? ไม่จริงโลก
สมมุติ แต่บันทึกเอาไว้แบบคลาดเคลื่อนไปหมดแล้ว ไม่เห็นความเสมอภาคของมัน ไม่ว่าจะ
เป็นด อกบัว หรือดอกหญ้าน ะโยม มันก็ นั่งอ ยู่ในห้องโถงจักรวาลเดียวกัน อาศัยธาตุ ๔ อาศัย
แสงตะวันเดียวกัน อยูด้่ วยกันอ ย่างเสมอภาคนะ อย่างเสมอภาคในความเป็นธ าตุ ๔ ซึ่งไม่มีใคร
เป็นเจ้าของ
ไม่มีสิ่งใดสูงส่ง-ต่ำต้อยสูงส่ง-ต้ำต ่อย เกิดจากความคิดเนี่ยแหละ เป็นที่มาของสงคราม
สงครามในทัศนคติที่ผิดพ ลาด มาบดบัง ศาสนาพุทธ หรือธรรมชาติเดิมข องจิตเนี่ยมันคือสันติสุข
ซึ่งมีความเป็นกลางอยู่ก่อน ความไม่เป็นกลางมันมาทีหลัง โลกของความปรุงแต่ง จึงทำให้เกิด
ความทุกข์ใจ ในสิ่งที่ไม่ควรทุกข์ ในสิ่งทไี่ม่ควรได้รับความทุกข์เลย เพราะธรรมชาติของใจมันมี
ความสุขอยู่ก่อน เมื่อกี๊ในท้ายเรื่อง ในส่วนท้ายบอกว่า ความสุขมีอยู่ก่อนแล้ว คือธรรมชาติเดิม
ของใจโยมลองคิดสิ ธรรมชาติเดิมของใจมันปกติอยู่ก่อนไหม หรือว่ามันโกรธมาก่อน มันปกติ
มาก่อนต่างหาก ความโกรธมาทีหลัง ความไม่สบายใจมาทีหลังเห็นไหม ความเกลียดมาทีหลัง
ความชังมาทีหลัง ความอิจฉามาทีหลัง มาทีหลังหมดเลย เกิดจากความปรุงแต่ง ความไม่รู้เห็น
ไหม ที่เข้าไปยึดหวงแหนกับไอ้ร่างกาย จิตใจคิดว่าเป็นของเรา เลยอยากให้มันมีความสุขเนี่ย
เรียกว่า คิดผิดห ลงผิด แล้วจ ำเอาไว้ผิด เห็นไหมโยม ความจำทั้งหลายแหล่งที่เก็บข้อมูลไว้ จริงๆ
แล้วเอาไว้เพื่อการตัดสินใจในการใช้ชีวิต จะได้แก้ปัญหา หรือไม่ไปสู่ที่อันตราย ความคิดนี้เลย
ชื่อว่า สังขารขันธ์ รวมกันเป็นเท่าไหร่ ๕ กอง เรียกว่า ขันธ์ ๕ โยมจำไว้นะ
“ขันธ์” แปลว่ากองนะ ไม่ได้แปลว่าอะไรที่มันลึกลับห รอก อย่างเราชอบมองว่า
ศาสนาเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ หรือ เป็นเรื่องลึกลับ ที่ไกลเกินจากความเข้าใจ เป็นเรื่อง
ผาซอนแกว
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ของพระ ไม่ใช่หรอกโยม เป็นเรื่องของ ธรรมชาติ กองแห่งรูปเห็นไหม ก็คือ เอามวลสารต่างๆ
มากองรวมเข้า ๑ กอง เรียกว่ารูปขันธ์อย่างนี้ เราได้ยินแต่ว่าอยู่ในหนังสือบาลี เห็นแต่พระท่าน
เทศน์ เราคงคิดว่าไม่เกี่ยวกับเราหรอก จริงๆ ไม่ใช่หรอก ทุกคนนะมขี ันธ์ ๕ หมด แต่ว่าไม่รู้จัก
เลยใช้ผิดวิธี หรือไม่เข้าใจเลยเข้าไปยึดมั่น ถือมั่น อย่างผิดวิธี จึงก่อความทุกข์แบบไร้เดียงสา
อย่างไม่ควรจะต้องทุกข์เลยมาสรุปเรื่องขันธ์ ๕ นิดนึงก่อนนะ
“รูปขันธ์ กองแห่งรูป” คือก ารเจริญสติ ตามดูกายในกาย ก็เพื่อจะเห็นการทำงานของ
กายที่ประกอบกันเป็นกองแห่งรูปนั่นเองโยม ว่าข้างในมันมีอะไร ตามดูกายในกาย เห็นไหม มี
คำว่าตามดูกายในกายนะ ไม่ใช่ตามดูกายนะ ตามดูกายในกาย คืออย่างนี้ ในกายมีอะไรบ้าง ก็มี
ธาตุต่างๆที่มันไหลเวียนเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่คงที่ ถ้าพวกเราเป็นคนรุ่นใหม่
หน่อยก็น่าจะเข้าใจง่ายขึ้น กองแห่งรูปประกอบไปด้วยกลุ่มก๊าซต่างๆ เนี่ย คาร์บอนไดออกไซด์
ไฮโดรเจน แคลเซียม ธาตุเหล็กในกระดูก ธาตุเหล็กในเลือด คาร์บอนอะไรต่างๆ ตรงไหน
เรียกว่าเราโยม เป็นธ าตุเหล็กเหรอ เป็นธาตุสังกะสี ยูเรเนียม เรซาเนียมที่ไหน ที่อยู่เป็นหนึ่ง
กองเข้ามาเนี่ยม หาศาล เป็นกองธาตุท ั้งนั้นเห็นไหมโยม เนี่ยเขาเรียกว่ากองแห่งรูป ถ้าดูแล้วจะ
หาเราไม่เจอนะ เพราะว่าเราคงไม่ใช่ธาตุเหล็ก ไม่ใช่สังกะสี ไม่ใช่แคลเซียมแน่นอน แต่เพราะว่า
มากองรวมกันแ ล้วก็ห ลงผิด มองเป็นกลุ่มเป็นก้อน มองเป็นอัตตา มองเป็นอ ัตตาตัวตน ทั้งๆที่
จริงๆ แล้ว คำว่า“อนัตตา ไม่ใชตัวตน” เพราะว่า มันต ้องอาศัยสิ่งอื่นเป็นปัจจัยประกอบกัน
เข้า ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเอง ถ้าไม่มีสิ่งน ี้ จะมีสิ่งนี้ได้อย่างไร ใช่ไหม มันแค่ประกอบประชุมกัน
ชั่วขณะ แล้วท ี่มันรวมตัวอยู่ด้วยกัน มันค งทีไ่หม ไม่มีความคงที่ มีแต่ความแปรปรวน ทุกขณะ
เพราะว่าม ันอยู่ในกฎเดียวกับจ ักรวาล ถ้าอาศัยธาตุข้างนอก อาศัยแสงแดดข้างนอก ข้างนอก
แปรปรวน ข้างในก็ต้องแปรปรวน
ถ้าอาศัยสายลมข้างนอก ข้างนอกแปรปรวน ข้างในก็ต้องแปรปรวน ถ้าข้างนอกไม่
คงที่ ข้างในก็ต้องไม่คงทีโ่ยม แต่เพราะความไม่รู้ ที่ไร้เดียงสานี้แหละ มันไปอยากให้คงที่ อยาก
ให้มันเหมือนเดิม เวลาได้สิ่งต่างๆ หรือผ ัสสะสิ่งต่างๆ ขึ้นมาแล้ว ความไร้เดียงสานี้อยากให้มัน
เหมือนเดิม อยากให้มันถาวร อยากให้มันคงที่ เลยก่อทุกข์ใจแบบไร้เดียงสา ถึงบอกว่า ความ
จริงไม่มีใครทุกข์นะ เมื่อกี๊เราดูดีวีดี (DVD) จั่วหัวว ่า ความจริงไม่มีใครทุกข์ และคนส่วนใหญ่ก็
ไม่รู้ว่าทุกข์นี้มาจากไหน ก็ค ิดว่า ปรากฏการณ์แ ห่งความไม่คงที่นี้เขาเป็นผ ู้กระทำ เขาทำให้เรา
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ทุกข์ ไม่ใช่หรอกโยม ความไม่คงทีม่ ันมีของมันอยู่แล้ว ไม่มีใครอยู่ในนั้น นี่คือความไร้เดียงสา
นะ แล้วก็ต้องไปจัดการคนอื่นว่า ถ้าเธอเปลี่ยนแปลง ตายแน่ ฉันจะต้องฆ่าเธอทิ้ง ทุกอย่าง
ก็ต้องเปลี่ยนแปลงโยม หรือหาเรื่องเจ็บตัว หรือว่าเสียใจ เดี๋ยวนี้คนๆ นั้นไม่เหมือนเดิม เขา
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว รู้สึกเสียใจเข้าใจคำว่าเสียใจไหม หืมโอ๋...เข้าใจคำว่าเสียใจไหม
โยม : เข้าใจครับ
หลวงพ่อ : เข้าใจว่ายังไง
โยม : เสียใจคือค วามรู้สึก สภาวะของความรู้สึก ที่มันมีสภาวะ ซึ่งเข้าไปรู้ว่า สิ่งนี้อารมณ์
นี้ ผัสสะนี้ คือสิ่งท ไี่ปเรียกว่าความเสียใจ มันคือสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นเพียงสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
หลวงพ่อ
หลวงพ่อ : โยมดูให้ดีๆนะ เราไม่เข้าใจคำหลายๆ คำที่เราใช้กันเลย เราเคยได้ยิน บางที
พวกนักปราชญ์ห รือผู้ใหญ่ เขามักจะบอกว่า “เสียอะไรก็เสียนะ อย่าเสียใจ” เราก็นึกว่ามันคง
เป็นแ ค่คำปลอบใจที่ไพเราะ แต่มันเป็นความจริงนะโยม ใจมันคือค วามเป็นกลาง เห็นไหมโยม
ดูให้ดีนะ ใจมันคือความเป็นกลาง ซึ่งม ีอยู่ก่อน จริงไหม ใจปกติ ใจเป็นกลางอยู่ก่อน ถึงเรียกว่า
ใจ เวลาที่เขาทำอะไรอย่างนี้ เขาต้องเรียกว่าต รงนี้ เนี่ยคือใจ ถ้าเขาเอาด้ายไป เขาบอก ตรงนี้
เป็นใจด้าย ตรงนีใ้จคืออ ยู่ตรงกลาง คำว่า “ใจ” แปลว่าตรงกลาง เวลาคนอื่นเปลี่ยนแปลง เรา
บอกว่าเนี่ย เดี๋ยวนี้คนนั้นไม่เหมือนเดิม ฉันเสียใจ เสียอะไร เสียความเป็นกลางโดยไปปรุงแต่ง
ไม่ชอบ เห็นไหมโยม
เสียความเป็นกลางไปปรุงแต่งค วามไม่ชอบขึ้นมา เรียกว่าเสียใจ เห็นภาพไหม ถ้า
โยมเข้าใจว่า ใจคือธรรมชาติของความเป็นกลาง ความปรุงแต่งไม่ชอบมาทีหลัง ไม่น่าจะต้อง
ไปสูญเสียไอ้ความเป็นกลางนี้ไปเลย ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่คงที่ มันต้องเปลี่ยนแปลง
แล้วทำไมจะต้องไปปรุงแต่งไม่ชอบ ว่าเขาไม่เหมือนเดิม
ในเมื่อกฎของความไม่เหมือนเดิม กฎของความไม่คงที่มันมีอยู่ตลอดเวลา ถ ้าเข้าใจชีวิต
ผาซอนแกว
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เราจะสามารถใช้กฎกติกาของชีวิต หรือธรรมชาติอย่างถูกวิธี ไม่หาเรื่องทุกข์ใจ ในสิ่งทไี่ม่
ควรจำเป็นต้องทุกข์เลย ไม่หาเรื่องเสียใจ ในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องควรสูญเสียไปเลย คือความ
ปกติ หรือ ความเป็นกลางหรือสันติสุขที่มอี ยู่ก่อน หรือความสุขที่มีอยู่ก่อน โยมเห็นไหม ถ้า
โยมแสวงหาความสุขจะไม่เจอนะ จะไม่เจอความสุข ถ้ารอคอยความสุขก็ไม่เจอนะโยม ความสุข
นี้ไม่ต้องรอคอย ความสุขนี้ไม่ต้องแสวงหา ความสุขนี้มีอยู่แล้ว แต่ว่ามันถูกบัง มันถูกบดบัง ไป
ด้วยความปรุงแต่ง ซึ่งนำเอาความทุกข์เข้ามาโยม ปรุงแต่งร้ายใจก็เศร้าหมอง ใจเศร้าหมองอยู่
ก่อนหรือ เห็นไหม ใจไม่ได้เศร้าหมองอยู่ก่อน ใจเศร้าหมองเพราะว่าปรุงแต่งต่างหาก ถ้าหากว่า
เราเจริญสติเข้าใจตรงนีโ้ยม จะพบว่าความสุขนั้นไม่ต้องรอคอย ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อม และไม่ได้
อยู่ที่จุดหมายด้วยแต่อยู่ตรงปัจจุบันต่างหาก ปัจจุบันของใจที่ปกติอยู่ก่อน
เมื่อไหร่เผลอมีจิตใจเศร้าหมอง รู้เลยว่า อันนี้ขาดสติแล้ว ความทุกข์มันเล่นงานตอน
ขาดสติ เผลอไปปรุงแต่งแ ล้วเอาความปรุงแต่งมาบังใจ แล้วก็เข้าไปยึดกับเนื้อเรื่องที่ปรุงแต่ง
โยมเห็นไหม ปรุงแต่งว่าเขาผิดเราไม่ชอบ กเ็กิดความเศร้าหมองใจสิ มีอยู่ที่ไหนล่ะ เปลี่ยนแปลง
ไปตามเหตุป ัจจัย เสื่อมไปตามเหตุป ัจจัยแต่ละขณะ ในการมีปัญญาที่เรียกว่า วิปัสสนา “วิ”
แปลว่า “วิเศษ” “ปัสสนา” คือ “การเห็น” การเห็นอ ันวิเศษ คือก ารเห็นความจริง มัน
สามารถช่วยชีวิต หรือว่าช ่วยจิตใจ ให้มีความสุขหรือ ออกมาจากทุกข์ได้ คือการเห็นอัน
วิเศษนะโยม ไม่ได้ไปเห็นอะไรที่ไหน สลับซับซ้อนเลย แต่ว่าทัศนคติท ี่วางไว้มันผิดพลาด จาก
สัญญาที่วิปลาส เห็นไหม จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส เห็นผิดคิดผิด มันคลาดเคลื่อนไปหมดเห็น
ไหม หลวงพ่อสุ่มตัวอย่างจากการตอบของโอ๋ เราจะเห็นภาพเลยว่า ส่วนใหญ่เราเป็นช าวพุทธที่
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ในหลายๆ เรื่องเลย คำว่าจิตใจเราก็ไม่รู้ ว่าคืออะไร มาจากไหน
แล้วค ิดว่าของเราหรือค ำว่าเสียใจ เห็นไหม เรายังไม่รู้ว่าเสียอะไรไปเลย คือเสียความเป็นกลาง
ไปไง เสียค วามปกติ เสียส ันติสุขแ ต่ดั้งเดิมไปเนี่ยค ือใจ ธรรมชาติใจเดิม พุทธเจ้าท่าน ค้นพบสิ่ง
เหล่านีน้ ะ ที่ท่านตรัสรู้ ท่านบอกว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้ว (ท่านไม่ได้สร้างมันขึ้นมา) กฎกติกามีอยู่แล้ว
ท่านก็ร่างมันขึ้นมามีอยู่แล้วท่านกไ็ปเห็นแล้วชี้ว่า เธอจงดูสิ มันท ำงานอย่างนี้ในธรรมชาติ ถ้า
ดูแล้วใช้มันเข้าใจอย่างถูกวิธี เห็นไหมโยม เพราะว่าสิ่งทบี่ ิ๊ว (Build) ขึ้นมาทั้งหลายแหล่นะ มัน
ต้องเสื่อมสลาย มันต ้องพังแน่นอน เพราะว่ามันไม่ได้เป็นส ิ่งที่มอี ยู่ก่อน อาศัยปัจจัยอื่นเกิดขึ้น
มันจะคงที่ถาวรไปได้ยังไงโยม ธรรมชาติเดิมต่างหาก ที่ไม่ได้ถูกบิ๊วขึ้นมาต่างหาก ซึ่งมันต้อง
เป็นอ ย่างนั้นเห็นไหม นิพพานถึงมีอมตะ มีความเป็นอมตะ มีความเป็นอ มตะรส มีรสชาติที่เป็น
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อมตะ หรือม รี สชาติท เี่ป็นสันติสุขม ีสันติลักษณะ เพราะมันเป็นกลางอยู่ก่อน ความไม่เป็นกลาง
มาทีหลัง จะพบว่า
ความสุขมันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนะ มีอยู่ตลอดเวลาถ้าเข้าใจ เห็นไหม เพราะฉะนั้นการ
เก็บข้อมูลอย่างถูกวิธี คือก ารเจริญสติกับช ีวิตประจำวันเนี่ยแ หละโยม ตามดูกายในกายว่ามัน
ทำงานอย่างไรเป็นการตามเก็บข้อมูล แล้วก็ท ำงานวิจัย เลยมีชื่อว่า “สติสัมโพชฌงค์” “ธรรม
วิจยะสัมโพชฌงค์” เป็นการทำงานวิจัย จะวิจัยไม่ได้เด็ดขาด ถ้ายังไมมีข้อมูล แล้วข้อมูลนี้คน
อื่นส่งมาให้ อย่าเชื่อนะ อย่าเชื่อเพราะเชื่อไม่ได้ จนกว่าจะเก็บข้อมูลด้วยตนเอง พุทธเจ้าจึง
ตรัสว่า เมื่อไหร่ที่เราสังเกตกระบวนการแบบนี้ ว่าเพราะสิ่งนมี้ ีสิ่งนี้ถึงมี เห็นในใจแบบนีน้ ะ คิด
แบบนี้ อารมณ์ถ ึงเป็นอ ย่างนี้นะ เช่นคิดไม่ดีอารมณ์ถึงไม่ดี คิดดีอารมณ์ถึงดีมคี วามสุข อย่าง
นี้ความคิดก็ไม่ได้มีตัวตน เพราะว่า มีค วามจำแบบนี้จึงมีความคิดแบบนี้ ความจำก็ไม่ได้มีตัวตน
เพราะไปรับรู้สิ่งแวดล้อมแบบนี้มา หรือข้อมูลแบบนี้มา ถึงได้เกิดความจำ-การรับรู้ ก็ไม่ได้มี
ตัวตน ถ้าไม่มีหู ไม่มีเสียงจะเกิดการรับเสียงได้อย่างไร ถ้าไม่มีลิ้นพ ่อครัวทั้งหลาย ก็คงไม่มี
งานเพราะไม่มลี ิ้นในการรับรส โยมเห็นไหม มันทำงานคู่กันอย่างนี้ ไม่มีอะไรสักอย่างที่มีตัวตน
แบบนี้ จะเป็นการเข้าใจอย่างถูกวิธกี ่อนนะ นี่เริ่มเก็บข้อมูลแล้วก็ทำงานวิจัย
พุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่า ถ้าเก็บข้อมูลสังเกตแล้วทำงานวิจัย แบบนี้ไม่เกิน ๗ ปี จะต้อง
มีปัญญาประจักษ์หรือเข้าถึงส ภาวะ หรือเข้าใจ ธรรมะระดับสูงข ั้นใดขั้นหนึ่งแน่นอน โยมลอง
คิดสิ ว่าถ ้าตามเก็บข้อมูล อย่างนี้ ๗ ปีจ ะได้อะไรขึ้นมา ข้อมูลคงเยอะนะ งานวิจัยคงจะแม่นยำ
คงจะไม่ต้องเข้าไปถามใครอย่างที่ท่านบอกเหมือนกันว่า ถ้าเข้าใจอย่างนี้เหตุนี้มีผลนี้ถึงมี จะไม่
ต้องไปเชื่อใครอีกต่อไป โยมกม็ ันประจักษ์ด้วยตัวเองไง นี่เรียกว่า ปฏิบัติธรรมนะ “ปฏิ” แปล
ว่า “เข้าไปประจักษ์” “บัต ิ” แปลว่า “สิ่งที่เกิดขึ้น” ข้างหน้าข องกายและใจตรงปัจจุบัน ซึ่ง
มีหลักฐานรองรับ คือค ำพูดคนอื่นโยม มันไม่มีหลักฐานรองรับนะ อย่างบอกว่าเนี่ย กรรมมันก็
คือ เธอเนี่ยเธอกำลังเสวยกรรมอยู่ตอนนี้ มีกรรมมากเลย อย่าเชื่อนะ ต้องดูด้วยตัวเอง
	ถ้าหากว่าเรามีเจตนาดีเนี่ย เรียกว่ากรรมดีโยม ก็ต้องอารมณ์ดีมีความสุข ถ้าเรามเีจตนา
ไม่ดี อารมณ์ก ็ต้องไม่ดี นีค่ ือก รรม กรรมคือเจตนา เป็นที่ตั้งของเวทนา ไม่ต้องไปเชื่อใครแล้วทีนี้
ว่าเรามกี รรม หรือเสวยกรรมอะไรอยู่ ก็เห็นอยู่ต่อหน้า ใช่ไหม ถ้าคิดด ีอารมณ์ก็ต้องดี เนี่ย เสวย
ผาซอนแกว
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ผลของกรรม ด้วยการมีเจตนาฝ่ายดี กรรมถึงเรียกว่าเจตนา นี่ถ้าคนฉลาดทำยังไง หืม...จะไป
หาเรื่องคิดไม่ดีทำอะไร หรือเอาความจำในอดีตท ี่ผ่านไปแล้ว ตามวุฒิภาวะ ตามวัยที่ไร้เดียงสา
ที่อาจจะผิดพลาดไปบ้าง จะเอากลับม าคิดทำอะไรโยม เนี่ย เรียกว่า ไม่สมควรต้องได้รับทุกข์
แบบนั้นเลย หรือไม่สมควรไปตกนรกเลย ไม่มเีหตุต้องสมควรเลย แต่เพราะขาดปัญญาแท้ๆ
เลยนะ กระโจนลงไปในสิ่งที่ไม่ควรกระโจนลงไปเลยโยม เอาเรื่องที่เศร้าหมอง ที่ผิดพลาด
ในอดีต จากความไม่รู้ ในวัยอ ันไร้เดียงสา ตามวุฒิภาวะ อย่างเช่น เด็กๆอาจจะเล่นกันกระเซ้า
เย้าแหย่กัน แกล้งก ัน หรือม ีความรักหวานแหวว หรืออะไรก็เแล้วแต่ มันก็ผ่านไปตามวัยเวลา
ของวุฒิภาวะ ในช่วงนั้นๆแต่ไม่ใช่เรานะโยม มันคือเหตุปัจจัยที่เกิดดับไปตามเหตุปัจจัยในอดีต
ของเหตุปัจจัยเหล่านั้นๆ เอง
เพราะฉะนั้นค วามไม่รู้เนี่ย จึงมีความว่า ความไม่รู้ในอดีต ความไม่รู้ในอนาคต ไม่รู้ว่า
อดีตเนี่ย เป็นแค่เหตุป ัจจัยของขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรานะโยม ขันธ์ ๕ ในอดีต คือความจำในอดีต
ความรู้สึกในอดีต นึกออกไหม เวทนาในอดีต ไม่ใช่เรา เกิดดับไปตามผัสสะ ของอดีตนั้นๆ ไม่มี
เราอยู่ในนั้น แต่ความไม่รู้ก็ไปคว้า เอาความจำนั้นเอากลับมาคิดใหม่ เป็นเรื่องไม่ดี แล้วก็ เสวย
อารมณ์เศร้าหมองตัวใหม่นะโยม ไม่ใช่ทุกข์ต ัวเก่านะ เอาความจำในอดีตม าสร้างทุกขเวทนา
ตัวใหม่อย่างไร้เดียงสาเห็นไหม ถ้าโยมเข้าใจ กรรมนะ ไม่ต้องไปให้ใครแก้กรรมให้หรอกโยม เรา
ก็ฉลาดขึ้นมาสิ จะไปคิดถึงเรื่องที่เศร้าหมองทำอะไร ในเมื่อมันคนละเหตุปัจจัย คนละวาระกัน
แล้ว ตอนนั้นเรายังเด็ก แล้วสถานการณ์ ผัสสะมันเป็นอย่างนั้น ก็ปรุงแต่ง ตอบโต้สถานการณ์
หรือแอคชั่น (Action) ไปตามสถานการณ์ อย่างนั้น แต่ไม่ควรจะเอากลับนำมาคิดใหม่ ให้มัน
เศร้าหมอง ว่าม ีเราในอดีต ไม่มีเราในอดีตนะ มีแต่เหตุปัจจัยที่เกิดดับ เช่นการรับรู้ทางเสียงก็
เกิดดับไปแล้ว อย่างนี้ รับรู้แล้วเกิดความรู้สึก เรียกว่าเวทนา ก็ดับไปแล้วอย่างนี้ แต่ความไม่รู้
นะ นีฉ่ ลาดขึ้นแ ล้วนะ มันจะสามารถ ที่จะต้องไม่ไปเสวยอารมณของกรรมเก่า พุทธเจ้าจึงสอน
อย่างนี้นะ วิธีละกรรมเก่า อย่าไปคิดถึง อย่าพูดถึง นึกออกไหม บางทีเราเอาเรื่องที่ถูกทำร้าย
ในอดีต หรือเขาว่าเราในอดีตม าพูด รู้สึกไหมโยม ความโกรธจะเกิดขึ้นใหม่ โดยที่เอาอาหาร
เก่า มาคุ้ยเขี่ย เอามาดื่มกิน นี่อันนี้ไร้เดียงสาเกินไปจริงไหม แล้วยิ่งพูดรู้สึกไหมว่ายิ่งอิน (In)
ยิ่งอิน อารมณ์ต ัวใหม่ก็เกิดขึ้นเป็นความเศร้าหมอง ไม่ใช่อารมณ์เก่านะโยม อารมณ์นี่เกิดขึ้น
สดๆร้อนๆโดยการทไี่ปเอาอารมณ์เก่าทเี่ศร้าหมอง มาขบเคี้ยวเป็นอาหารว่าง ไม่ใช่อาหารว่าง
ที่เหมาะสมนะ อาหารว่างที่เหมาะสมกค็ ือก ารระลึกถึงสิ่งทดี่ ี เรียกว่าอนุสติ ๑๐ ไง เอาสิ่งที่
13 ผาซอนแกว
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ดีๆ มาระลึกถึงด ีกว่า นี่ฉลาดอย่างนี้เห็นไหมโยม ว่า พระพุทธเจ้าจ ึงตรัสว ่า “ศาสนาหรือค ำ
สอนของท่านเนี่ย ถาไมสามารถช่วยคนให้พ้นทุกข์ในปัจจุบันได้ คำสอนหรือศาสนานี้ จะ
ไม่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติเลยโยม” แต่คำสอนนี้สามารถช่วยคนให้พ้นทุกข์ในปัจจุบัน หรือ
แก้ปัญหาในปัจจุบันได้จริง หรือม ีของขวัญแ ห่งความสุขในปัจจุบันได้จริง จึงมปี ระโยชน์ ไม่ใช่
ศาสนาที่มคี ำสอน ลอยอยูใน
่ อากาศของชาติหน้านะ หรือเบื้องหลังความตายนะโยม มันเกิดขึ้น
ตรงปัจจุบันต่างหาก แล้วใช้มันอย่างถูกวิธี คือก ฎกติกาของความจริงที่ต้องเข้าใจ การเข้าใจขันธ์
๕ นี่ เป็นพื้นฐานของชีวิตนะ เพราะว่าอยู่กับเราตลอดเวลา เห็นการทำงานของกายและใจ แต่
ใจ ก็ไม่ใช่เรานะ เข้าใจไหม โอ๋ ทีไ่ม่ใช่เราเพราะว่า มันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น จะเป็นเราไปได้
อย่างไร
โยม : ครับ
หลวงพ่อ : “เรา” เกิดจ ากความคิด เห็นไหมโยม จิตมันคิดว่าคำว่า “ใจเรา” ขึ้นมาเนี่ย
พวกที่ดูจิตจะเฉลียวใจทัน จิตม ันคิดคำว่า“เรา” อ้าว...ไม่ใช่เราสักหน่อย นี่มันอาการของจิตคิด
พอเห็นมันก ็ดับ เห็นไหมโยม จิตกม็ ีความเกิดดับ ไม่ได้เป็นดวงเดียวด้วยนะ ไม่ใช่ว่าดวงในอดีต
นั้นเป็นเรานะโยม ดวงในอดีต ก็ด ับไปตามเหตุปัจจัยข องอดีต นึกออกไหม ถ้าโยมเข้าใจว่า จิต
คือธรรมชาติแ ห่งก ารรู้ โยมจะเห็นว่ามันเกิดด ับอยู่ตลอดเวลา ทุกๆขณะ ทุกๆ ขณะ แล้วบางที
ก็ไม่สามารถ ทำงานซ้อนๆกันได้ด้วยนะ อย่างเช่น ถ้าหากว่าโยมท่อง พุทโธๆๆๆอย่างนี้ในใจ
มันก็จะไม่สามารถ จะไปพูดคำอื่นได้ว่า เขาว่าเรา เขาอิจฉาเรา พูดไม่ได้หรอกโยม เพราะว่า
เรากำลังไปท่องพุทโธอยู่ นี่กเ็ป็นอุบายนะ อุบายในการทำสมถะเพื่อให้ใจสงบ เพื่อยุติบทบาท
ของตัวอื่นลงไปเห็นภาพไหม นี่เพราะฉะนั้น การทำสมถะ หรือ ทำสมาธิ ทำไปเพื่ออะไรก็รู้ ทำ
อย่างไรก็รู้ ทำแล้วได้อะไรกร็ ู้ แต่ไม่ใช่เรานะโยม มันเป็นการเปลี่ยนเหตุปัจจัย
ถ้าเหตุนี้มีผลนี้ก็มี ถ้าเหตุนดี้ ับ ผลนี้กด็ ับ นึกภาพออกไหม ถ้าไปเผลอคิดเรื่องพยาบาท
เรื่องไม่ดี ความเศร้าหมอง ความโกรธก็ตามมา ความเศร้าใจความทุกข์ใจก็ตามมา ถ้าเราเปลี่ยน
เหตุไปท่องพุทโธๆ เห็นไหม เหตุนดี้ ับ เหตุเก่าด ับคือเหตุของความหลงคิดเรื่องไม่ดีดับ อารมณ์
ที่เศร้าหมองก็ดับไปด้วยสิโยม แต่ไม่มีใครท่องพุทโธได้ตลอดเวลาต่างหาก เราก็เลยต้องเอามา
เรียนรูใหม่
้ คือปรับพื้นฐานเสร็จปั๊บ เป็นส มถะได้ความสงบแล้ว เอามาสังเกตกระบวนการการ
ผาซอนแกว
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ทำงานของมันว่า พอหยุดท ่องพุทโธเดี๋ยวมันก็คิดใหม่ ใช่ไหมโยม ไอ้ความคิดที่ดับไปเมื่อกี๊นี้
อาจจะคิดเรื่องอื่นทไี่ม่ได้ตั้งใจ มันกจ็ ะลอยมาใหม่ ความคิดนี้บังคับไม่ได้เพราะอะไร เพราะถ้า
มันมีหน่วยของความจำอยู่ เดี๋ยวความคิดกต็ ้องเอาความจำมาทำงาน เหมือนเราเปิดโน้ตบุ๊ค
(Notebook) ไว้ตลอดเวลา โดยดึงเอา เปิดเอาหน่วยโปรแกรมของความจำ ให้มันเคลื่อนไหว
ผ่านจอไปเรื่อยอย่างนี้เนี่ย ร่างกายเหมือนกันโยม มันจำเป็นจะต้องเปิดไว้ตลอดเวลา เพื่ออะไร
ถ้าหากว่าไฟไหม้นี่ จะได้เห็นไหม ถ้าเสียงฟ้าถล่มทลาย จะได้ยินไหม โยมไม่เปิดไม่ได้จริงไหม
ไม่สามารถจะปิดเครื่องรับรู้ ก็ต้องเปิดไว้ตลอดเวลา มันเลยต้องบันทึกข้อมูลตลอดเวลา แล้วก็
รับรู้แล้ว แล้วก็ต ้องคิดอ ยู่เรื่อยๆ แว้บๆ แว้บๆ ตามข้อมูลที่เข้ามา เกิดการตัดสินใจในแต่ละ
ขณะ แต่ละขณะ เรียกว่า “ความคิด” เพื่อให้เกิดความปลอดภัย แก่ชีวิตร่างกาย
เพราะฉะนั้นพ อจิตมันเผลอคิดน ะโยม อย่าไปตกใจนะ ว่าเราปฏิบัติจะต้องนิ่งมั่นคง ถาวร
ไม่ใช่ เห็นความคิดท ี่กำลังทำงาน เป็นสิ่งถ ูกรู้ทีนี้ ทีแรกเราปรับพื้นฐาน เป็นสมถะก่อน โยมแม่
จะไปเข้าคอร์สแล้วตั้งหลักให้ดีนะ เราทำสมถะ ทำไปเพื่ออะไร ทำไปเพื่อเคลียร์พ ื้นที่ โต๊ะเนี่ย
เห็นไหม มีแจกันดอกไม้ มีย ่ามมีนาฬิกา มีแ ก้ว มีไมค์ มีเครื่องบันทึกเสียงอย่างนี้ ถ้าหากว่าขน
ตาหลวงพ่อหล่นไปเส้นน ึงจะเห็นไหมเนี่ย เห็นไหมโยม ไม่เห็นหรอกเนอะ ก็โต๊ะม ันรกขนาดนี้
เนอะ ถ้าร กมากกว่าน ี้จะเห็นไหม ยิ่งไม่เห็นเลย จิตใจพวกเราก็เหมือนกัน ถ้าหากว่าท ั้งวันเนี่ย
มันเผลอคิด วับๆ เต็มไปหมด เดี๋ยวคนนั้นโทรศัพท์เข้ามา เดี๋ยวคนนี้เดินเข้ามาถาม เดี๋ยวคนนี้
เดินม าสั่งงาน อะไรก็ไม่รู้มันปนไปหมด โยมจะไม่สามารถเห็นการทำงานมันได้อย่างละเอียด
เพราะว่าม ันเยอะเกินไป พอเรามาทำสมถะ นึกออกไหม พอเรามาท่องพุทโธ ของต่างๆ ในจิตใจ
เรามันถ ูกยุติบทบาทออกไป ความคิดถูกย ุติบทบาทออกไป ความคิดที่ไม่ชอบหรือชอบก็แล้วแต่
ความคิดที่ชอบ ก็ชื่อว่า “กามฉันทะนิวรณ์” ที่ไม่ชอบที่คิดไม่ดี ชื่อว่า “พยาบาทนิวรณ์” หรือ
ความฟุ้งซ่านไปในอดีต หรือความฟุ้งซ่านไปในอนาคต มันจะยุติบทบาทชั่วขณะ จิตใจก็จะสงบ
อยู่เดี๋ยวนึงโยม เห็นม ั้ย แล้วพอหยุดท ่องพุทโธหรือหยุดด ูลมหายใจ หยุดดูท้องพองยุบ หยุด
สนใจตัวอื่นเมื่อไหร่ ความสงบทไี่ด้มาแล้วนี้ มันอ าจจะมีความคิดบางๆ ลอยผ่านมา ความคิดที่
ไม่มี แล้วก็มขี ึ้นมา โยมเห็นมั้ย มีแล้วค งอยู่กับที่มั้ย ไม่อยู่กับที่ มันสลายไปอย่างนี้ เนี่ยเรียกว่า
วิปัสสนา ทำสมถะเพื่อจะเป็นบ าทฐาน คือท ำให้เกิดความสงบ สเปซ (space) ขึ้นมาชั่วขณะ
เพื่อจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่อย่างละเอียดทัน ขนตาหล่นไปหนึ่งเส้น เห็นละ ลอยมาบางๆ เห็น
เลย ถ้าอ ย่างนโี้ยมไม่เห็นแน่นอน เพราะว่ามันรกไปหมด นึกออกมั้ย เราก็เลยทำไปเพื่ออะไร
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ทำไปเพื่อยุติบทบาทของอกุศลไปซะ ทีม่ ันรกรุงรังชั่วขณะออกไปก่อน จะได้เห็นปรากฏการณ์
ของจิต จะได้เรียนรู้กับมันชัดง ่ายขึ้นมาหน่อยอย่างนี้
พอเผลอคิดก ็รู้แล้วน ะทีนเี้นาะ เพราะว่าใจมันสงบนิดนึงละ จะเห็นว่าความคิดที่ไม่มี
แล้วก็ม ี มีแล้วไม่อยู่กับที่ มีแล้วก็ห ายไป แสดงว่าปัญญาจะเริ่มทำงานแล้วโยม เริ่มทำงานวิจัย
แสดงว่า ธรรมชาติเดิมของมันไม่ได้มีอะไรมาก่อน เป็นความว่าง ความมปี รากฏขึ้นมาทีหลัง
ความคิดมาทีหลัง ความคิดไม่ได้มีมาก่อน เห็นมั้ยโยม เกิดขึ้นบนความว่าง แล้วก็หายไปบน
ความว่าง ทีนี้ความว่างในศาสนาพุทธ วางจากตัวตน เพราะว่ามันเป็นเหตุปัจจัย ว่างด้วย
ปัญญานะ ไม่ใช่ว่ามันว่างไปทั้งหมดในจักรวาลนะโยม มันมีแต่มันไม่มี มันมีแสงแดด มันมสี าย
ลม มันมีลมหายใจ มีทุกอย่าง แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้น เรียกว่ามีแต่ไม่มี ไม่ใช่ว่าว่าง
จากแสงแดดนะโยม... แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ มีความอบอุ่นข้างใน มีสายน้ำภายใน มีลมหายใจ
ที่ไหลเข้าไหลออก แต่ลมนี้ไม่ใช่ของเรา มีแต่ไม่มี มีโดยกระบวนการเหตุปัจจัย แต่ไม่มีใครเป็น
เจ้าของ หรือไม่ใช่ตัวตนของใคร ไม่มีใครสามารถครอบครองสิ่งเหล่านี้ได้ ไม่มีใครครอบครอง
แสงแดดเอาไว้ได้ นึกออกมั้ย ลมหายใจเข้าไปแล้วจะครอบครองเก็บไว้ โดยจะไม่หายใจออก
เป็นไปไม่ได้ ใช่มั้ยโยม
ดังนั้นก ารรับและการให้ การดูดซับแ ละการแบ่งปัน เกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิต เรา
สามารถจะมีความสุขจากการรับและการให้ โดยเหตุเงื่อนไขตัวนี้ด้วยความเสมอภาค ด้วย
ความเสมอภาคกันในธาตุ ๔ ด้วยมีความเสมอภาคกันในจิตเดิมแท้ หลวงพ่อเคยบอกพูดถึง
ความเมตตา หรือความอ่อนน้อม หรือค วามสุขเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน จาก
การรับและการให้ เอื้อเฟื้อซ ึ่งกันแ ละกันในแต่ละวัน ในธาตุ ๔ ซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของ ขณะ
เดียวกันก ็ต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงอันไม่คงที่ ความไม่คงที่อันช ื่อว่าทุกขลักษณะนะ
โยม ก็จ ะเกิดความรัก ความเคารพและความเมตตา...โยม ต่อค วามไม่คงที่ทุกชนิด เผชิญหน้า
ต่อความไม่คงที่อันนี้ ด้วยความเข้าใจเขานะโยม ว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับความไม่คงที่ และเขา
รับมือไม่ไหว และเขาอ่อนแอเกินไป บางทีเขาก็ต้องแสดงความก้าวร้าว แสดงความเห็นแก่ตัว
แสดงความทุรนทุรายออกมา ถ้าเราเข้มแข็งกว่า ใช่มั้ยโยม เราก็เข้าใจสิว่า เขาอ่อนแอชั่วขณะ
เพราะเขารับมือต ่อทุกขลักษณะไม่ไหวที่มันกำลังมีความไม่คงที่ เจอเสียงกระทบหูที่รุนแรง เขา
รับมือไม่ไหว เขาก็ดิ้นอ อกมา ใช่มั้ย แสดงอาการดิ้นรนออกมา อยากพ้นไปจากภาวะนี้ ชื่อว่า
ผาซอนแกว
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“วิภวตัณหา” หรืออยากได้ภาวะที่ดีกว่านี้ ชื่อว่า “ภวตัณหา” เห็นมั้ยโยม ไม่มีใครอยู่ในนั้นน ะ
มันคือการรับมือต่อทุกข์ต ่อสมุทัย แต่ถ้าเข้าใจว่า ภาวะไม่คงที่นี้เกิดขึ้นอย่างเสมอภาคกับทุก
ชีวิต ไม่ว่าท ุกสรรพสัตว์ก ็แล้วแต่นะ มดมันก็ต้องพยายามเดินห าอาหาร แบกน้ำตาลทรี่ ่วงจาก
กาแฟของเราที่ทำหล่นไปเม็ดสองเม็ด แบกกลับเข้าไปให้ครอบครัวม ันกิน อย่างนี้ เพราะว่าม ัน
ต้องเผชิญหน้าก ับความไม่คงที่ในธรรมชาติ แล้วก็ต้องแสวงหาสิ่งเติมเต็มเรียกว่า “ตัณหา”
เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาตินะ ถ้าเข้าใจแบบนี้ โยมจะเกิดความเมตตา จริงมั้ย
เมตตาต่อทุกขลักษณะที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ แล้วก็เคารพต่อค วามเข้มแข็งต่อทุกข
ลักษณะของทุกช ีวิต คนในครอบครัวเรากเ็หมือนกันนะ ใช่มั้ย ไม่ว่าจะเป็นพ ่อแม่เรา พี่น้อง
เรา มีใครบ้างที่ไม่เจอสิ่งแ บบนี้ เขาต้องเจอกับความไม่คงที่ ใช่มั้ย ดังนั้นภาวะของความดิ้นรน
ที่จะพ้นจากความไม่คงที่ หรือแสวงหาภาวะที่ดีกว่าน ี้ สมบูรณ์กว่านี้ หรือ “ภวตัณหา” จึง
เกิดขึ้นตลอดเวลานะ สำหรับช ีวิตที่ยังไม่เข้าใจความจริงของทุกข์ที่ไม่มีใครทุกข์
เมื่อกีดูดีวีดี (DVD) นะ จั่วหัวว่า ความทุกข์มีแต่ไม่มีใครทุกข์ หรือไม่มีใครอยู่ในความ
ไม่คงที่ของจักรวาลเหล่านั้น โยมนึกออกมั้ย มันเป็นแค่มวลธาตุ แต่ความไม่รู้ไง มันเข้าไปยึดว่า
ตรงนี้เป็นเรา เห็นมั้ย เข้าไปยึดกระแสของความไม่คงที่นี้ว่าเรา จิตใจเรา ร่างกายเรา ใช่ที่ไหน
ถ้าเข้าใจแบบนี้ เห็นมั้ย โยมจะอยู่อย่างมีความสุข หรืออยู่อย่างสร้างสรรค์ อยู่อย่างเอื้อเฟื้อ
แบ่งปัน อยู่ด้วยความเคารพ อยู่อย่างมีความเมตตา อยู่อย่างใช้วินาทีแห่งขันธ์ ๕ เอื้อ เกื้อกูล
ให้มันเกิดวิบากในฝ่ายกุศลแก่ขันธ์ เข้าใจคำว่ากุศลวิบากแก่ขันธ์มั้ย คือ โยมมีขันธ์ ๕ มาแล้ว
เนี่ย ไม่มีใครห้ามความคิดได้นะ มันจะต้องคิดแน่นอน ไม่มีใครห้ามความจำได้ ทุกครั้งที่รับรู้
มันจะต้องจำ เพื่อเอาไว้ตัดสินใจในแต่ละขณะข้างหน้าต่อๆ ไป ตามข้อมูลที่ต้องรับเข้าไปอย่าง
นี้ การที่อำนวยกุศลวิบากแก่ขันธ์ก็คือ แทนที่จะมีความคิด แล้วไปคิดเรื่องไม่ดีให้มันเจ็บตัว
คิดเรื่องดีๆ ไม่ดีกว่าเหรอ จะได้รู้สึกที่ดี จำเรื่องดีๆ ไม่ดีกว่าเหรอ จะได้รู้สึกท ดี่ ี อันนี้เป็น
สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นน ะโยม คือความเห็นถ ูกเบื้องต้น ที่จะใช้ขันธ์ ๕ อย่างถูกวิธี ไม่ทำตัวเอง
เหมือนเป็นศัตรูกับตัวเอง อยู่ๆ ก็ห าเรื่องทุกข์ใจให้ตัวเอง ทำอย่างกับตัวเองเป็นศัตรูต ่อ
ตัวเอง เกลียดมันหรือไง ถึงต้องให้มันทุกข์ใจซ้ำแล้วซ ้ำเล่า โดยการโยนความคิดท ไี่ม่ดีใส่
ไป เอาความจำที่ไม่ดีมาคิด ทั้งที่รักต ัวเองนะโยม แต่ทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรู ถ้าเข้าใจ
แบบนี้นะ ในสัมมาทิฎฐิเบื้องต้นเนี่ย มันจะดูแลสิ่งที่มีอยู่อย่างเข้าใจ และใช้สิ่งนี้อย่างเอื้อเฟื้อ
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แบ่งปัน แทนที่จะรอเป็นผู้รับความสุข ลุกขึ้นม าเป็นผู้ให้ความสุขแทน แทนที่จะรอว่าเมื่อไหร่
ใครจะยิ้มให้เรา เมื่อไหร่ใครจะพูดดีๆ กับเรา ทำไมเราไม่ลุกขึ้นมาเป็นผ ู้ยิ้มให้ก่อน ลุกขึ้นมาเป็น
ผู้พูดดีๆ ให้ก่อน โยม มันยากมั้ย ไม่ได้ยากเลยนะ เห็นมั้ยเนี่ย เป็นการใช้ขันธ์ ๕ อย่างอำนวย
กุศลวิบากแก่ขันธ์ ทั้งต ่อตัวเราและต่อผู้อื่น แล้วก็จะเป็นของขวัญของกันและกัน ในช่วงของ
การเดินทางในสังสารวัฏทตี่ ้องเผชิญกับท ุกขลักษณะร่วมกัน
เวลาเราแผ่เมตตา ถึงม ีคำว่าเพื่อนร่วมทุกข์ไง ให้กับเพื่อนร่วมทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย
ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ เอาตัวให้รอดๆ ไปเถอะนะ ภาวะ
ของความไม่คงที่มีอยู่ตลอดเวลา ไม่รู้ว่าจะฝ่าฟันไปได้หรือเปล่า กับสิ่งที่ไม่คาดคิดในความไม่
คงที่ เดี๋ยวหกู ็มากระทบเสียง เดี๋ยวภาพไม่ดีก็มาปรากฏ เดี๋ยวอุปสรรคขัดขวางก็เกิดขึ้นข้างหน้า
ทำไงจะเอาตัวรอดไปได้ในแต่ละชีวิต เห็นม ั้ยโยม มันมคี วามเมตตาแบบนีน้ ะ แต่ถ้าเข้าใจและ
จิตใจแข็งก ว่าอ ย่างนี้ ก็จะเกิดแ สงสว่างแห่งความแบ่งปันในความเข้าใจ อยู่ด้วยกันด้วยเป็น
ของขวัญในแต่ละขณะ ยิ้มให้แก่กันตั้งแต่คนในบ้าน ไปถึงคนในที่ทำงาน เพราะมันไม่ได้ยาก
อะไรในการที่จะให้ เพราะว่าความสุขม ันมีอยู่ก่อนแล้ว ไม่ได้ลงทุนมันขึ้นมาหรอกเนาะเพียงแต่
เข้าใจและใช้มันอ ย่างคุ้มค่านะ รวมถึงปรากฏการณ์ของธรรมชาติรอบตัวนะ หลวงพ่อบางที
อยู่ที่วัดนะ มองไปที่เฉลียงหน้าประตู เห็นแ สงแดดมันลอดผ่านกิ่งไม้ลงมาที่พื้น เป็นกระแจะๆ
สว่าง มันอ ัศจรรย์นะ แค่แสงแดดนี่กอ็ ัศจรรย์แล้ว ชีวิตที่มีขันธ์ ๕ มาที่รับรู้ ที่เห็นแสงแดด
ผิวกายที่ถูกแสงแดด ทำไมจะต้องไปกลัวมัน มันเป็นของขวัญตรงปัจจุบันขณะ ทแี่ สนจะงดงาม
ก็เดินออกไปหาแสงแดดก็ได้นะโยม หรือมองเห็นกิ่งไม้ที่มันเป็นกลาง มีธาตุ ๔ เหมือนกัน เห็น
ใบไม้ด้วยใจที่เป็นกลาง มีธาตุ ๔ เหมือนกัน ทีเ่ขากำลังบรรณาการลมหายใจ ไหลเข้าไหลออก
แบ่งปันซ ึ่งกันและกัน ในสวน เรากเ็ป็นส่วนหนึ่งของสวนเนาะ เราก็เป็นส วนเหมือนกัน เพราะ
เราก็หายใจให้ใบไม้เหมือนกัน ใบไม้ก็ห ายใจให้เรา เราเป็นหนึ่งเดียวกันในสวน ในอุทยานแห่ง
การแบ่งปัน ตั้งแต่ธาตุ ๔ ไปจนถึงหน่วยของความคิดความรู้สึกต่างๆ ที่แบ่งปัน แชร์ (Share)
กันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้
หลวงพ่อกำลังพูดถึงคำว่าของขวัญข องกันและกัน ซึ่งไม่ใช่จินตนาการ ไม่ใช่สิ่งทมี่ องโลก
ในแง่ดี หรือสร้างขึ้นม า แต่คือโลกแห่งความเป็นจริงต่างหาก แล้วจะอยู่อย่างมีความสุขนะ
ความสุขที่ไม่ควรสูญเสีย คือค วามสุขทมี่ ีสันติสุข มีความเป็นกลาง มีความเสมอภาค หรือมีความ
ผาซอนแกว
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เป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้ว หนึ่งเดียวกันต ั้งแต่ตรงไหน โยมดสู ิ ธาตุ ๔ เห็นมั้ย ไหลเวียนเป็นหนึ่ง
เดียวกัน จากสถานที่หนึ่ง จากภาวะหนึ่งไปสู่ภาวะหนึ่งตลอดเวลา ไม่มีใครอยู่นั่น มีแต่ความ
หนึ่งเดียวของความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ของธาตุ ๔ ถ้าเอาร่างกายโยมที่เสียชีวิตแล้ว ไปโยน
เมื่อวานหลวงพ่อไป รพ.พระมงกุฎฯ ไม่รู้มีคนเสียชีวิตนอนอยู่ข้างล่าง เขาเอาผ้าคลุมไว้ จริงๆ
อยากจะไปดูหน้าเขานะ ว่าเขาเป็นใคร หน้าตาอย่างไร เพราะจริงๆไม่มีใครไงโยม แต่คนอาจจะ
กลัวนะ แต่มองไปแล้วมันไม่มีใคร มันเป็นธาตุ ๔ ที่ถูกยืมใช้ชั่วคราว แล้วก็คืนไป ถ้าหากว่าเรา
เอาไปโยนใต้ต้นกุหลาบ มันกค็ งจะออกเป็นดอกกุหลาบ ไปโยนใต้ต้นมะม่วงก็คงจะเปลี่ยน
เป็นล ูกมะม่วง แล้วถ ้าเอาลูกมะม่วงนั้นมาให้แม่คนหนึ่งกิน มันก็คงจะเป็นน ้ำนมของแม่ ถ้าลูก
กินน้ำนมของแม่ มันก็คงจะเปลี่ยนเป็นพลังงานในตัวลูกคนใหม่อีก ไม่มีใครในความไหลเวียน
สัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ในกระบวนการธรรมชาติ ในทุกๆ มวลอนุภาค โยม อันนี้แค่พูดใน
ส่วนย่อยๆ นะ เป็นการสุ่มตัวอย่าง ในส่วนมหภาคใหญ่ ก็เป็นแบบเดียวกัน อยู่ในจังหวะและ
ท่วงทำนองเดียวกัน อันนี้เป็นปัญญาเห็นมั้ย ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของปัญญาชน เป็นศาสนา
ของผู้รู้ ทำให้เกิดตัวผู้รู้ ผู้รู้คือผ ู้ที่เห็นความจริง หรือเข้าใจความจริงตามความเป็นจริง โยม ไม่ได้
มีอะไรมากกว่าน ั้นนะ
เดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องเครื่องมือห น่อยนะ ว่าทำไงจึงจะพัฒนาตัวนี้ขึ้นมา เพื่อใช้ในชีวิต
ประจำวันได้อย่างเท่าทัน บางทีเราเข้าใจแล้ว แต่บางทีก็ไม่สามารถนำมาใช้ทันนะ เหมือน
เข้าใจแต่ทำไม่ได้ ก็ต้องพัฒนาให้มันแข็งแรง การพัฒนาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงก็ต้องมีการ
บริหาร เหมือนกับก ารที่เราต้องการให้...รู้สึกว่า ขาเราอ่อนแรง เราก็ไปเข้าห้องฟิตเนส ไปวิ่ง
บนลู่ รู้สึกว่าแ ขนเราไม่ค่อยมีแรง เรากไ็ปซื้อเวท (Weight) เล็กๆ มายก พอเหมาะพอดีกับ
กำลังของเรา ส่วนไหนไม่แข็งแรง เรากบ็ ริหารส่วนนั้นขึ้นมา กล้ามเนื้อแต่ละส่วนไม่ได้มีมาก่อน
กล้ามเนื้อแห่งสติ กล้ามเนื้อแห่งปัญญาก็เช่นเดียวกัน ไม่มีมาก่อนนะโยม สติไม่ได้มีมาก่อน สติ
เป็นอ นัตตาเช่นเดียวกัน ไม่ได้มีมาก่อน ถ้าเหตุมี ถึงจะมี เหมือนกับกล้ามเนื้อทั่วๆ ไป ดังนั้น
การบริหารกล้ามเนื้อส ติ ต้องเริ่มต้นนะ เพื่อจะได้เรียกใช้อย่างทันท่วงที ฝึกกับชีวิตประจำวัน
อย่างมีรูปแบบกับแบบฟรีสไตล์ สองอย่าง เหมือนเราออกกำลังกายในห้องฟิตเนส กับเรา
ออกกำลังกายกับรดน้ำต้นไม้ กับการเดินข ึ้นบันไดบ้าน กับการล้างห้องน้ำ ให้มันสัมพันธ์กัน
ไม่ใช่ว่าเราจะเอาเฉพาะเวลาออกกำลังกายในห้องฟิตเนส พอบอกว่าไปรดน้ำต ้นไม้หน่อย บอก
ไม่เอา เมื่อย ขี้เกียจเดิน เดี๋ยวรอไปเดินบ นลู่ดีกว่า อันนี้ไร้เดียงสาไปมั้ยโยม นึกออกมั้ยว่า พอ
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จะให้ออกกำลังกายแบบเดินรดน้ำต้นไม้ ไม่เอา ฉันจะต้องรอแบบออกกำลังกายเฉพาะในห้อง
ฟิตเนส แล้วก็เดินบนลู่เท่านั้น เดินไปเดินม า อย่างนไี้ร้เดียงสานะ หรือบอกให้ไปก้มๆ เงยๆ
บอกไม่เอาเดี๋ยวจะไปก้มๆเงยๆที่ห้องฟิตเนส ถ้าล้างห้องน้ำไม่เอา เดี๋ยวปวดหลัง
หลวงพ่อเลยบอกว่า การเจริญสติก ็เหมือนกันนะ ต้องใช้ทั้งสองอย่าง ทั้งรูปแบบนิยม
กับธรรมชาตินิยม กับช ีวิตประจำวันให้มันสอดคล้องกัน มาดแู บบรูปแบบนิยมนิดหน่อย เพื่อ
เข้าใจ แล้วจะได้ใช้กับในฟรีสไตล์หรือธรรมชาตินิยมได้ จะได้ใช้ดูแลจิตใจหรือเข้าใจความจริง
แล้วใช้มันได้อย่างถูกวิธี เพราะว่าสติเนี่ยมีผลลัพธ์เป็นการอารักขาจิต..โยม หลวงพ่อบอกแล้ว
ว่าความสุขมีอยู่ก่อนแล้ว คือค วามปกติทเี่ป็นกลาง จิตนี่แหละโยม ที่คอยทำหน้าที่ดูแลรักษา
ความปกติที่เป็นกลาง นี่หน้าที่หรือผลลัพธ์ของสติเลยนะ เราจึงเห็นว่า อ้อ...ทำไมสติถ ึงเป็น
ทางสายเอกหรือเป็นทางสายเดียว ทีน่ ำเข้าไปสู่ความดับทุกข์ หรือค วามบริสุทธิ์ของกาย
และใจ ทำให้เข้าถึงอริยมรรค หรือท ำให้เข้าถึงพระนิพพาน ก็เพราะว่าจิตนี้มีหน้าที่อารักขา
จิตที่ปกติอยู่แล้วนี่เอง ความไม่ปกติมาทีหลัง
เอ้า...ดูเรื่องสตินิดหน่อยนะ องค์ประกอบที่ทำให้เกิดสติม ีอยู่ ๔ อย่าง ผลลัพธ์ม ันคือ
การอารักขาจิตนะ ถ้าหากผลลัพธ์คือก ารอารักขาจิต หน้าที่ของมันก็ต้องคอยสอดส่อง คอย
สอดส่องดูแลจิตใจไว้สิ ไม่งั้นมันจะอารักขาได้อย่างไร โยมเห็นมั้ย หน้าที่มันคือการคอยสอดส่อง
คอยดูแล คอยตามดูการทำงานของจิตใจ ถ้ามันคอยตามดูการทำงานของจิตใจ มันก็ไม่ควร
จะต้องเหม่อลอยไปที่ไหน เพราะถ้ามันเหม่อลอย ก็แสดงว่ามันละทิ้งหน้าที่ สติเลยมีความไม่
เหม่อลอย ไม่ล่องลอยเป็นลักษณะ เห็นมั้ยโยม ง่ายจะตาย คนขาดสติดูง่ายมั้ย ดูง่าย ก็ต้อง
นั่งเหม่อๆลอยๆหน้าต้องเบลอๆ คนมีความทุกข์ดูง่ายมั้ย เพราะคนมีความทุกข์คือคนขาดสติ
คนมีความทุกข์ก็ต้องหน้าเบลอๆ โยมคิดว่าค นหน้าเบลอๆ กำลังมีความสุขมั้ย เบลอๆ เหม่อๆ
เศร้าหมอง หมองหม่น ล่องลอย ปล่อยให้ความปรุงแต่งฝ่ายไม่ดีมันเข้ามาครอบงำแล้วก็ทุกข์ใจ
เนี่ยข าดสติ สติเลยมีความไม่ล่องลอยเป็นลักษณะ เพราะถ้าลอยไป มันก็จะไปเผลอคว้าเอา
ความจำที่เศร้าในอดีต อารมณ์ในอดีต ความกังวลถึงตัวตนในอนาคตเข้ามาคิด มันก็เศร้าหมอง
สิ หรือหลงคิดเรื่องทไี่ม่ดี เขาว่าเราอะไรก็แล้วแต่นะ ข้อแรกของสติไม่ได้ยากอะไรนะ คือความ
ไม่เหม่อ ไม่เผลอ ไม่ล่องลอย
ข้อที่ ๒ ของสติ มีท ี่ตั้งจ ะได้ไม่ลอย เวลาเรามาสมัครงานทกี่ ารบินไทยใหม่ๆ มาสอบ
ผาซอนแกว
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สัมภาษณ์น ะ เราเตรียมตั้งสติ กายอยู่ไหน อยูท่่ าไหน ทรงผมเป็นย ังไง ลูกตาเป็นย ังไง ใจเผลอ
คิดอะไร หูกระทบเสียง เขาถามมาว่าอ ะไร เราเตรียมพร้อมทุกขณะอย่างตื่นตัว อยู่ไปสักพักเรา
เริ่มไม่ตื่นตัวแล้ว เราเริ่มไม่เตรียมพร้อมแล้ว เราไม่ต้องตั้งสติก็ได้ เพราะว่ามันผ่านนาทีวิกฤต
ไปแล้ว จริงๆ นะโยม ยังมีนาทีวิกฤตรออยูข้่ างหน้าอีกเยอะ อีกมากมาย ไม่รู้ว่าเสียงแบบไหน
จะมากระทบหู ไม่รู้ว่าคำนินทา คำสรรเสริญ ความขัดแย้ง หรือคำสั่งที่ไร้อะไรต่างๆ จะเข้ามา
เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ได้ ดังนั้น การตั้งสติเห็นไหมโยม ข้อที่สอง มีที่ตั้ง เราจำไว้นะ ตอนที่เรา
มาสอบสัมภาษณ์ เราก็ตั้งสติ นีเ่รากต็ ั้งสติ ดูท ี่กาย เราก็รู้นะว่าเวลามาสอบสัมภาษณ์หรือมา
สมัครงานที่ไหน เรากร็ ู้สึก ขาอยู่ไหน หัวเข่าอยู่ไหน ปลายเท้าอยู่ไหน เดี๋ยวนี้เราไม่รู้แล้ว หัวเข่า
อยู่นี่ ปลายขาไปอยู่นู่น นีเ่ห็นมั้ยเราก็ทำดูสิตรงปัจจุบันเนี่ย ตอนเนี๊ยหัวเข่าอยู่ไหน ปลายเท้า
อยู่ที่ไหน มืออ ยู่ตรงไหน คอตั้งต รงไหน ตรงหรือเอียง นึกว่ากำลังมีสายตาของ...ไม่ใช่สายตา
ของผู้จัดการที่สอบสัมภาษณ์นะ.. มีสายตาของพญายมหรือมัจจุราชมองอยู่ว่า เดี๋ยวจะรอเก็บ
ไอ้รายนี้ลงนรกดีกว่า เพราะว่าขาดสติได้ที่แล้ว เดี๋ยวส่งปัญหาไปนิดนึงมันต้องหลุดแน่นอน
พอมันหลุดท ำชั่วปั๊บเสร็จเรา กำลังดูว่าถ ูกสายตาบางอย่างจ้องอยู่นะโยม จ้องมองการผิดพ ลาด
ของเรา หรือถ ้าหากว่าม ีศัตรูเจ้ากรรมนายเวรจริง มันจะเล่นงานเราตอนไหน ตอนเรามสี ติมัน
เล่นงานเราไม่ได้แน่นอนโยม มันต้องรอเล่นงานตอนเราขาดสติเท่านั้น
ภาษาไทยเราถึงมีคำว่า “ผีซ้ำด้ำพ ลอย” คือตอนทีข่ าดสติแล้ว หลวงพ่อเคยเจอนะ
ขับรถออกมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล หลวงพ่ออ ยู่ทมี่ หิดล สมัยก่อนบวช ขับรถออกมากำลังจะ
ขึ้นสะพานบรมราชชนนี มีรถคันนึงถ ูกตำรวจเรียก อยู่ตีนสะพาน แกโกรธมากเลย แกหัวฝัดหัว
เหวี่ยงเถียงกับตำรวจ ขาดสติ พอตำรวจปล่อยปั๊บแกก็เข้ารถปิดประตูต ู้มแกไม่มองอะไรทั้งสิ้น
เลย แกเหยียบคันเร่งออกพรวดไปทันทีเลยนะโยม มาชนรถหลวงพ่อตูม แกลงมาแกก็วา ทำไม
ซวยอย่างนี้ ซวยซ้ำซ้อน ซวยซ้ำสอง เพราะอะไร หือ ก็เพราะขาดสติไม่ใช่เหรอโยม ปัญหา
เล็กมันก็เป็นปัญหาใหญ่ต่อไปเรื่อยๆ เห็นมั้ยคำว่าผีซ้ำด้ำพลอยของชาวบ้าน แปลว่ามันถูก
ซ้ำเติมไป ความที่ขาดสติแ ละถ้าหากว่ามันมีสิ่งหนึ่ง ที่มันไม่ชอบเราอยู่ มันก็ต้องรอจังหวะนี้นะ
โยม อันนี้ขาดสติถ้าส่งนี้ไปมันมองไม่เห็นแน่ มันต้องตูมแน่นอน ตั้งสติใ ห้เป็นนะ อย่าประมาท
นะ อย่าป ระมาทนะ มาลองตั้งกันด ู เท้ากระทบพื้นอยู่รู้สึก กระพริบตาอยู่ก็รู้สึก เนี่ยรู้ไป
เพื่ออะไรโยม ให้ตัวร ู้มันม ีที่อยู่ เวลาตัวไม่รทำงาน
ู้
จะได้เห็น ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้นะ ให้ตัว
รู้มีที่อาศัยซ ะ ถ้าตัวไม่รู้เข้ามาจะได้เห็น คนส่วนใหญ่โยม ไม่มีตัวรู้ ที่อาศัยอยู่ตรงนี้เลย มีแต่
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ตัวไม่รู้ที่ทำงานตลอด เช่นไม่รู้ก็แล้วเผลอคิดไปเรื่อยๆ และก็ไม่รู้กำลังเผลอคิดอ ยู่ เผลอคิดไม่ดี
ก็ไม่รู้ว่าเผลอคิดไม่ดี เผลอคิดว่าเขาว่าเราแล้วก็ท ุกข์ใจ และก็คิดว่าเขาในเนื้อหาของความคิดนี่
เป็นค นทำให้เราทุกข์..โยม นี่ไม่ให้ความเป็นธรรมนะ จริงๆแล้วไอ้ความไม่รู้นะที่เผลอคิดเข้ามา
เนี่ย มันทำให้ทุกข์ต่างหาก ไม่ใช่เขานะโยม ไม่ใช่ตัวละครในความคิดทำให้ทุกข์ เนื้อเรื่องที่เผลอ
คิดอย่างขาดสติต่างหากทำให้ทุกข์..โยม อันนั้นไม่ต้องไปแก้ปัญหาจากคนอื่นเห็นมั้ย ถ้าโยมไป
แก้ปัญหาแบบอย่าว่าชั้นนะ ห้ามเด็ดขาดไม่มีทางหรอก ลับหลังก็ห้ามว่านะ ไม่มีทางหรอกโยม
แต่มันเผลอคิดว่าเขาว่าเราแล้วไม่คิดต่อ ไม่คิดไม่เอามาเป็นเรื่องคิดม ันจะทุกข์ใจได้อย่างไง
บังคับข้างนอกไม่ได้ โยมดูแลจิตใจดีกว่า เนี่ยสติมันทำหน้าที่แบบนีน้ ะ ฉะนั้นการทมี่ ี
ที่ตั้ง แล้วค อยเห็นไว้ เผลอคิดป ั๊บรู้ เผลอคิดป ั๊บรู้ ถ้ารูวาคิดแลวจะเป็นทุกข์ แล้วจะไปคิดต ่อ
ทำอะไร คำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถช่วยให้พ้นทุกข์ ในปัจจุบันขณะตรงนี้นะโยม ช่วยให้
พ้นทุกข์ในปัจจุบันตอนนี้ ไม่มีใครทำให้เราทุกข์ใจได้นะ ถ้าเราไม่คิด ไม่มีใครผลักเราให้ตกนรก
ได้นะ ถ้าเราไม่ผลักตัวเราเอง ส่วนใหญ่พวกเราชอบผลักตัวเองมากกว่านะ อย่างเช่น คิดเรื่อง
ไม่ดี คิดว่าเขาว่าเรา คิดว่าเขาทำเรา คิดคำว่า เขาขึ้นมา ไม่มีเขาอยู่ในนี้นะโยม มีมั้ย มีเขาอยู่ใน
เรามั้ย ทางโน้น ไม่มนี ะ มีแต่ความคิด ว่าเขาอย่างนู้น เขาอย่างนี้ในใจ
ถ้าโยมเห็นว่า นี่คือค วามคิดไม่ใช่ของจริง นี่มีสติเห็น เห็นจิตแค่หยุดคิด ไอ้ตัวนี้ก็หาย
แล้ว ไอ้ความทุกข์ใจก็หาย นี่เรียกว่าอำนวยกุศลวิบากแก่ขันธ์ ให้ขันธ์ ๕ มันมีความสุขดีกว่า
ไปหาเรื่องเศร้าหมองทำอะไร ในเมื่อโลกนมี้ ันบังคับไม่ได้ และความไม่รู้ ก็มากมายมหาศาล ที่
ถักทอเนื้อหาความปรุงแต่งท ไี่ร้เดียงสากเ็ต็มไปหมด โยมว่าจริงมั้ย...ทางโน้น ถ้าหากว่าโยม
เกลียดคนที่สับสนและหลงผิดน ี่ หลวงพ่อว่าโยมคงสับสนมากกว่าใครๆ นะ (หัวเราะ) เพราะ
ว่าความสับสนหลงผิดมันมีอยู่ทั่วไป แต่ถ้าเราบอก เราเกลียดพวกนี้มากเลย เห็นแก่ตัว เกลียด
คนเห็นแก่ตัว เกลียดคนสับสน เกลียดคนหลงผิด แสดงว่า คงจะสับสนมากกว่าคนอื่นเขาเยอะ
เลย เพราะโลกนี้มีแต่ความไม่รู้ที่ถักทอเป็นกระแส ถ้ารู้แล้ว แล้วเข้าใจขบวนการแบบนี้ หรือ
เวลาคิดว่าเขาว่าเราเนี่ย ไม่มีเราอยู่ในเขานะโยม มีเราอยู่ในเขามั้ย ไม่มี ไม่มีเราอยู่ในเขา ไม่มี
เขาอยู่ในเรา เห็นความจริงแ บบนี้ต่างหาก ถึงจะเอาตัวรอด นี่ตั้งสติเป็นแล้ว เห็นการทำงานของ
ใจ รู้จักว่านี่มันแค่ตัวค วามคิด เห็นจ ิตคิดไม่ใช่เราคิด ไม่ใช่เรานะ มันคิดค ำว่าเราขึ้นมา ดูตรงนี้
ให้เป็นนะโยม ถ้าด ูตรงนี้เป็นจ ะพบความสุขมหาศาลแล้วจะเกิดพัฒนาการ
ผาซอนแกว
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มีคนถามเมื่อกี้นี้ว่า จะรู้ได้อย่างไรว่า การปฏิบัติของเราก้าวหน้า รู้ได้ง่ายๆ จากการที่
ความทุกข์มันน้อยลง ความฉลาดในการเข้าใจกลไกของความทุกข์มากขึ้น และความทุกข์ไม่
สามารถจะก่อตัวได รู้แล้วว่าหนทางนี้เป็นหนทางอันประเสริฐ เป็นหนทางที่พาไปให้พ้นทุกข์
ได้จริง เวลากราบพระกราบได้อย่างสนิทใจ กราบขอบพระคุณในความซาบซึ้งต่อพ ระธรรมคำ
สั่งสอนถ้าไม่ได้เจอคำสั่งสอนอย่างนี้ ชีวิตค งจะหลงดิ่งเหว ผิดพลาดไปอีกเรื่อยๆและก็ก่อทุกข์
ใส่ตัวแบบไร้เดียงสา นี่พบแล้วว ่าความออกจากทุกข์ ทางออกจากทุกข์อยู่ตรงนี้นี่เอง นี่โยมจะ
ซาบซึ้งว ่าถ้าไม่มีคำสอนแบบนี้เกิดขึ้นในโลก ชีวิตเราหรือชีวิตผู้อื่นที่อยู่ร่วมๆ กัน คงจะว้าเหว่
ขนาดไหน นีจ่ ะเกิดค วามซาบซึ้งแ ละเกิดความเมตตาต่อกันและกันนะ ด้วยความเคารพ ไม่ได้
กราบไปตามประเพณีแล้วนะโยม มันก ราบอย่างความซาบซึ้ง ความซาบซึ้งแบบนี้
นี่เพราะการมีสติเห็นม ั้ย พอเผลอคิดไม่ดีไม่เอา ผลลัพธ์เป็นยังไงล่ะ ก็อารักขาจิตที่ปกติ
อยู่แล้วน ี่โยม เห็นมั้ย ข้อที่ ๓ ของสติมีผลลัพธ์เป็นการอารักขาจิตที่ปกติอ ยู่ก่อน โดยการมี
ตัวที่สองมีหน้าที่เห็น เห็นการทำงานของกายและใจ ถ้าเผลอคิดอ ย่างนี้ ผลเป็นอ ย่างนี้ เริ่มจำได้
แล้ว จำได้ จำได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ใช่เป็นสัญญาวิปลาส จำได้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตต
สัญญา เห็นว่าไม่ใช่ตัวตน หรือจ ำว่าสิ่งนไี้ม่คงที่ จะห้ามให้คงที่เป็นไปไม่ได้ เป็นการจำที่ถูกต้อง
ทำให้ สติเกิด ชื่อว่า “ถิรสัญญา” จำสภาวะได้ อย่างนี้เป็น “สัญญาขันธ์” สัญญาขันธ์ไม่มีมา
ก่อนไม่ใช่ตัวตน อย่างนี้เป็น “สังขารขันธ์” เป็นความคิด คือค วามคิดเกิดก็รู้เป็นค วามคิด จำได้
นะโยม จำได้ว่ามันเป็นค วามคิดไม่ใช่เรา แต่เพราะว่าเคยเห็นถูกมาก่อนไง นึกออกมั้ย นี่สติจ ะ
เกิดขึ้นเนืองๆ แล้ว ตัวตื่น ตัวร ู้จะทำงานแบบกระปรี้กระเปร่า กระฉับกระเฉง แบบอัตโนมัติ
ทั้งวัน เผลอคิดที่ไม่ดีปั๊บรู้ อกุศลจะครอบงำใจไม่ได้ ก็เลยเกิดความรู้สึกตัวตามมา ถ้ามีสติแล้ว
เกิดสัมปชัญญะ และกเ็กิดค วามเพียรอย่างถูกวิธีตามมา ทำงานร่วมงาน ๓ ตัว ในสติปัฏฐาน
๔ ถ้าโยมได้สามตัวน ี้ไปกับช ีวิตประจำวัน รับประกันว่าจะต้องมคี วามสุขและความทุกข์จะ
ครอบงำใจไม่ค่อยได้ อาจจะไม่ค่อยได้ไปก่อนนะ จนถึงไม่ได้เลย
อ้าวมาดูเรื่องสัมปชัญญะนิดหน่อย ความรู้สึกตัวมันตามหลังตัวสติม า คือถ้าสติเห็นการ
ทำงานของใจ ถ้าหลงคิดรู้ว่าหลงคิดนะโยมชื่อว่า “อสัมโมหะสัมปชัญญะ” รู้สึกตัวว ่ากำลังหลง
แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้สึกตัวนะ กำลังหลงอยู่ แต่เมื่อไหร่โยมรู้สึกตัวว่าหลง มันจะหายปั๊บไป
ทันที เรียกว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น มันต ื่นตรงนีน้ ะ มีใครเคยนอนหลับฝันก ลางคืนมั้ย (เคย) เคยฝันร้าย
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มั้ย ตื่นเช้ามามันห ายไปมั้ย (หาย) เพราะมันไม่ใช่ของจริง เคยคิดร้ายมั้ย (เคย) เพราะรู้สึกว่า
นี่กำลังเผลอคิดร้าย ตื่น ก็ห ายเหมือนกันไม่ใช่ของจริง เห็นมั้ยโยม เรียกว่า ผู้รู้ ผูตื้ ่น ผูเบิ
้ กบาน
นี่เพราะเห็นจิตคิดร้ายมันเหมือนกับความฝันร้ายที่สร้างมันขึ้นมา จากภาพมายาไม่ใช่ของจริง
ตื่นปั๊บไม่เอา เห็นมั้ยโยม มันก็ตื่นเบิกบานสิ นี่เป็นผู้ตื่น ตื่น จิตก็ตื่น บางคนตื่นอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าความเผลอพอจะไหวตัวปุ๊บท ำงานไม่ได้ จิตมันไวขนาดนี้ แว้บ แว้บ เห็นม ั้ยโยม นี่
ความรู้สึกตัวเลยตามมาจากการทมี่ ีสตินะ เพราะสติมันระลึกร ู้อยู่ที่กายและใจนะ ถ้าใจหลง
เมื่อไหร่ความรู้สึกตัวจะเข้าไปทำหน้าทีเ่ป็นปัญญา เห็นว่าไม่มีประโยชน์ คิดไม่ดีมีประโยชน์
มั้ย มีมั้ยโยมทางโน้น คิดไม่ดี มีประโยชน์มั้ย ไม่มีประโยชน์ และจะคิดต ่อมั้ย เหม่อมีประโยชน์
มั้ย? มีประโยชน์ม ั้ย..เหม่อ ไม่มีประโยชน์แล้วควรจะเหม่อมั้ย? ไม่ควรแล้วถ้าทำมั้ย? งงมากเลย
นะ ไม่ควรแต่ก็ยังทำอยู่ โกรธมีประโยชน์มั้ย? แล้วทำมั้ย? ทำอีกแล้วด้วย (หัวเราะ) หลวงพ่อ
บอกแล้วมั้ยโยมว่า ที่เราเข้าใจแต่ทำไม่ได้ เพราะอะไร ตัวก ำลังม ันยังไม่พอ รู้ว่าไม่ดีแต่เอา
ไม่อยู่ เพราะความคุ้นเคย นีเ่ราถึงต้องมาพัฒนาบริหารกล้ามเนื้อ เข้าห้องฟิตเนสนะ บริหาร
กล้ามเนื้อสติในรูปแบบบ้าง ในแบบฟรีสไตล์ธรรมชาตินิยมบ้าง
อ้าวมาดูนะ สัมปชัญญะเลยทำหน้าที่ ๔ ตัวเหมือนกัน อย่างที่หลวงพ่อเช็คจากโยมเนี่ย
คิดไม่ดไีม่มีประโยชน์ เห็นม ั้ย ถ้าสติม ันเข้าไประลึกทใี่จแล้ว สัมปชัญญะมันทำหน้าที่เห็นว่า คิด
ไม่ดีปั๊บ สัมปชัญญะจะทำหน้าทีต่ ัดสินว ่าไม่มีประโยชน์ นั่นคือปัญญาโยม ไม่มีประโยชน์ดังนั้น
มันต้องมอี ะไรตัวนึง การฝึก บางทีเราก็ต้องฝึกความอดทนบ้างนะ คิดไม่ดีไม่เอาดีกว่า มันไม่มี
ประโยชน์ จะคิดต่อ มันจะหยุดท ันทีอ ย่างนี้โยม แต่ถ้าเราไม่เคยฝึก เราเคยฝึกแต่จะตามใจคิด
คิดไม่ดจี ะต้องพูดไม่ดที ุกครั้ง แล้วผ ลกลับมารู้สึกยังไง รู้สึกยังไง? รู้สึกว่าไม่ดี..โยม เห็นมั้ย ถ้า
ทำอย่างนแี้ ล้ว เหตุนี้มีผลนี้จะต้องมี ไม่มีใครในโลกนที้ ี่พูดไม่ดีแล้วสบายใจ ไม่มีหรอกนะ ไม่ว่า
จะพูดไม่ดีกับใครก็แล้วแต่ ถึงเราจะเป็นฝ ่ายถูกแต่พูดไม่ดีออกไปจะต้องไม่สบายใจอยู่ดี
นี่การที่มีสัมปชัญญะ มีก ารรู้สึกตัวเนี่ย และกับการมีสติท ี่จำได้ว่า ถ้าพูดไม่ดีต้อง
รู้สึกไม่ดีในภายหลัง จะไม่ประมาทด้วย เห็นม ั้ยส ติเลยทำหน้าที่ หรืออินทรีย์มีความเป็นใหญ่
กำจัดพวกความประมาท สัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ย ไม่มีประโยชน์ ไม่เอานะ จะมีกำลัง
แบบนี้นะ ต้องฝึก ถ้าไม่เคยฝึก จะไม่ได้นะ คือถ้าฝึกตามใจตัวเอง มันเหมือนเลี้ยงลูกสิงโตเล็กๆ
ในหัวใจ หลวงพ่อจ ะบอกว่าเลี้ยงลูกอ สุรกายก็ไม่กล้าพูด เพราะว่ามันจะเหมือนจริงมากไป
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หน่อย (หัวเราะ) มันจะค่อยๆ โตขึ้นน ะโยม นึกออกมั้ย ถ้าหากว่าเราเคยตามใจ อยากพูดไม่ดี
ก็ต้องพูดทุกครั้งอย่างนี้นะ ต่อไปพอคิดปั๊บจ ะพุ่งพรวดออกไปอย่างนั้นเลย ใช่มั้ยโยม แต่ถ้าโยม
บอกไม่เอา ไม่มปี ระโยชน์มันจะหายไป ต่อไปพอเผลอปั๊บไม่เอา มันจะอ่อนกำลัง มันจะทำงาน
ไม่ได้ นี่มันท ำอย่างไรให้เกิดค วามเพียร ความเพียรตัวนี้ไม่ได้เดินนาน ยืนนาน นั่งนาน หรือ
เพียรไปอยู่ป่า อยู่ถ้ำนะ ความเพียรปิดกั้นอ กุศลตัวใหม่ เพราะถ้าอกุศลจะย่างมา ไม่เอามันก็
ทำงานไม่ได้สิโยม ไม่ต้องมาเสียใจภายหลัง พูดไม่ดีไปได้อย่างไร เห็นมั้ยชีวิตจะเริ่มมีความสุข
กลับไปบ้านตอนเย็นก็มีความสุข พรุ่งนี้เช้าก็มีความสุข เพราะไม่มีไอ้ตัวที่ตามมาว่า วันนี้พูด
ไม่ดีมาอีกแล้ว ไปทะเลาะกับเขามาอีกแล้ว ไปเถียงเขามาอีกแล้ว ไม่มีตัวนี้เห็นมั้ยโยม ก็มคี วาม
สุขสิ เพราะงั้นคนปฏิบัตเิจริญสติมันเลยสวยวัน สวยคืนนะ สวยผุดผ่อง ขึ้นมาเรื่อยๆ เพราะว่า
ไอ้ความเศร้าหมองนี่ เมฆหมอกแห่งอกุศลนไี่ม่มาปกปิดใจ และมันก็ไม่ฉายผ่านสีหน้าแววตา
ออกมา ถามว่าเวลาหน้าบึ้งนี่ มันห น้าบึ้งก่อนแล้วค่อยโกรธ หรือว่าโกรธแล้วถึงหน้าบึ้ง อันไหน
มาก่อน...หา โกรธแล้วก็หน้าบึ้ง คิดไม่ดีแล้วถ ึงหน้าบึ้ง ใช่มั้ยโยม เห็นมั้ยถ้าโยมมีสติ เห็นคิดไม่ดี
ปั๊บ ไม่เอา หน้าจะบึ้งไปได้อย่างไร
หลวงพ่อไม่ได้มาแกล้งหยอดคำหวานนะ ว่าปฏิบัติแล้วจะสวยวันสวยคืน เพราะถ้า
เห็นอย่างนี้ แล้วไม่ทำ หน้ามันจะบึ้งไปได้ไงล่ะ และถ้าหากว่าวันนี้หน้าไม่บึ้ง พรุ่งนี้หน้าไม่
บึ้ง มันน่าจะสวยขึ้นม ั้ย สวยขึ้นเห็นมั้ย อกุศล กุศลธรรม ที่มันเข้ามาให้เกิดความสุขความ
อิ่มเอิบ สายตาก็จะเริ่มมีประกาย มีประกายสดใส มองอะไรก็เริ่มมีความสุขมากขึ้น คุ้นเคย
กับการที่มีจิตปกติและมีความสุขเบิกบาน เวลามีความไม่เบิกบาน ความขุ่นมัวเศร้าหมองมา
มันจะเหมือนกับกำลังป่วย เหมือนกับก ำลังไม่สบาย กำลังเป็นโรค เป็นโรคจิต (หัวเราะ) เป็น
โรคทางจิตใจนะ เห็นมั้ยโยม...มันจะไม่เอา เฮ้ย..อยู่ๆ ไปป่วยทำอะไร อยู่ๆ จะเป็นโรคจิตท ำ
อะไร ในเมื่อจิตมันปกติอ ยู่ก่อน เห็นม ั้ย ไอ้ความคุ้นเคยต่อฝ่ายกุศลมันก็จะทำงานต่อเนื่อง
และไปพบกับค วามสุขทสี่ ูงขึ้น พัฒนาไปสู่ความสุขทปี่ ระณีตเรืองรองเพิ่มขึ้นอย่างนี้ นี่หน้าที่
ของสติและสัมปชัญญะ กับความเพียร เพียรปิดกั้นอกุศลตัวใหม่ เพียรแบบนีน้ ะโยม ไม่ต้อง
ไปอยู่ถ้ำ อยู่ป่า อยู่เขา อดอาหาร อยูป่่ าช้าอะไรหรอก อยู่กับชีวิตประจำวันนี่แหละ เผลอคิด
ไม่ดีปั๊บไม่เอา หรือจะไปเผลอคิดเรื่องอดีต ควรคิดมั้ย เรื่องอดีตทเี่ศร้าหมอง ไม่ควร ตัวสติกับ
สัมมาวายามะทำหน้าทีท่ ำลายอกุศลเก่าด้วย อย่างเราเคยคิดไม่ดีจะต้องพูดเรื่องไม่ดี ไม่เอา นี่
นิสัยที่ไม่ดีเก่าๆ จะหายไปด้วยนะ จะกลายเป็นคนน่ารัก เพราะว่าไม่มีเรื่องที่ไม่ดีจะพูดมาแล้ว
25 ผาซอนแกว
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เพราะว่าพอจะพูดปั๊บไม่เอาโยมเห็นมั้ย มันสามารถทำลายอกุศลเก่า ทำลายนิสัยเก่า เพราะว่า
มีสติ แต่ถ้าค นขาดสติล ่ะ รู้สึกมั้ยว่า ตั้งแต่เกิดม าตั้งแต่เล็กๆเป็นคนขี้บ่น ขี้หงุดหงิด ขี้โมโห อายุ
มากขึ้นก ็ยังไม่เปลี่ยน จนถึงอายุวัยชรา ก็ไม่เปลี่ยนนะบางคนใช่ไหม เป็นที่รักใคร่ของลูกหลาน
มั้ยอย่างนั้น เราอยากเป็นคนแก่แบบนั้นไหม
ตอนนี้เริ่มแก่หรือยัง หา? โอ้..รักษาศีลสมบูรณ์ข้อแล้วไม่โกหกพระ เป็นคนดีนะ อย่าง
น้อยก็มีความดีข้อหนึ่ง ที่รักษาศีล
นี่โยมเห็นมั้ย การปฏิบัตนิ ี่มันสนุกน ะ แล้วม ันก็เรียบง่าย แล้วก็มขี องขวัญเห็นได้จริง
ไม่ใช่ภาพมายา ว่าม ันจะเป็นข องขวัญในบั้นปลายตอนตายแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ ไม่ใช่หรอก มัน
มีความสุขในปัจจุบันนี้ล่ะโยม...ต่างหาก แล้วความสุขแบบนี้ ก็ไม่ใช่ความสุขทหี่ ายากอะไร แต่
ไอ้ความทุกข์ต่างหากทไี่ม่ควรจะต้องได้มา และความสุขแบบนีต้ ่างหาก ทีไ่ม่ควรจะต้องสูญ
เสียไปเลย เพราะมันมีอยู่แล้ว ไม่ต้องสร้างขึ้นด้วยเนอะ อันนี้เป็นของขวัญที่พวกเราสมควรจะ
ได้รับ เรียกว่าได้รับในสิ่งทสี่ มควรจะได้รับ หรือค วามสุขที่ไม่ควรจะต้องสูญเสียไป
มีใครจะคุยอะไรเบาๆ สลับบ ้างไหม หลวงพ่อพูดถึงเรื่องสติ ที่ีทำหน้าที่ร่วมกัน ๓ ตัว
สติสัมปชัญญะและความเพียร เป็นการทำงานของสติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ จะมีหัวข้อ
เหมือนกันทุกอัน คือ มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ ตามดูกายในกาย ตามดูกายในกายแล้ว
เห็นอะไร หรือตามดูใจในใจแล้วเห็นอะไรก็แล้วแต่ ที่มันเผลอปรุงไม่ดีไม่เอา มีความเพียรตาม
ดูกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม กำจัดอวิชชาและโทมนัส คือไอ้ความ
ปรุงแต่งดีร้ายออกไปซะ เพราะมันไม่ได้มีอยู่ก่อน เห็นมั้ย! เลยใช้กายตามการดูกาย หรือดู
เวทนา หรือจิต หรือธ รรมเนี่ย เป็นที่อาศัยให้ตัวรได้
ู้ รู้ เพื่อว่าเวลาตัวไม่รู้มันปรุงแต่งความไม่
ดีขึ้นมาจะได้ไม่เอา เห็นมั้ยโยม จะได้ไม่เป็นที่อาศัยของตัณหา คือความอยากทไี่ร้สาระ บางที
ร่างกายหรือจ ิตใจมันไม่คงที่ เมื่อไรเราอยากให้มันคงที่ มันจะเกิดความอยากที่ไร้เดียงสา แล้ว
ทำให้จิตใจร้อนรุ่ม ทุกข์ก ระวนกระวาย กระสับกระส่ายจากความอยาก มันเป็นการสร้างทุกข์
ซ้อนทุกข์อีกตัวขึ้นมาอย่างไร้เดียงสา เพราะว่าร่างกายเราไม่คงที่อยูแล้
่ ว
อย่างคนป่วยเนี่ย ร่างกายมันไม่คงที่ แต่ถ้าหากว่าอยากหายป่วย ไม่ชอบความป่วย
ผาซอนแกว
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อยากพ้นจ ากความป่วย จะเกิดค วามทุกข์ใจอีกตัวหนึ่งขึ้นมา ซึ่งไม่สมควรได้รับความทุกข์ใจ
แบบนี้เลย เห็นไหมโยม แต่เพราะร่างกายมันไม่คงที่ ก็รักษาความไม่คงที่ของมันไป ตามเหตุ
ปัจจัยอย่างเช่น มันขาดธาตุร ้อน ขาดธาตุเย็น ก็ทิ้งมันไปซะตามเหตุปัจจัย แต่ไม่จำเป็นต้อง
ไปอยากให้มันคงทีน่ ะโยม มันเป็นไปไม่ได้ หรือส ิ่งรอบข้าง แก้วกาแฟแตกอย่างนี้ ของมันแตก
ได้ บอกมันไม่น่าแ ตก ไม่อยากให้มันแตก จะทุกข์ใจเห็นไหม เรียกว่าทุกข์ใจอย่างไร้เดียงสา ไป
สร้างตัณหากับภาวะของความไม่คงทีข่ ึ้นมา อยากให้มันคงที่ อยากให้มันสมบูรณ์แบบ อยากให้
ทุกอย่างเหมือนเดิม “ทำไม? คนคนนี้เขาไม่เหมือนเดิมเลย” แล้วก็หาเรื่องทุกข์ใจ ไร้เดียงสามั้ย
ในเมื่อทุกอย่างต้องไม่คงที่ ถ้าโยมเข้าใจแบบนี้นะ จะมีความสุขมากเลยนะ
ถึงแม้ว่าจ ะมีคนรักที่เปลี่ยนใจนะ ก็ย ังมีความสุขอยู่ เพราะอะไรรู้มั้ย โยมดู ถ้าโยมเข้าใจ
กฎของธรรมชาติอ ย่างจริงๆเลยนะ ว่าทุกชีวิตเนี่ย มีธาตุ ๔ ซึ่งไม่คงที่ แล้วทุกชีวิตก็ปรารถนา
สภาวะที่มันส มบูรณ์ขึ้นมาในร่างกาย อยากให้มันดี เรียกว่า ตัณหา เห็นมั้ย ตัณหานี่ก็ทำให้เกิด
ภาวะตัณหา ว่าอยากได้ภาวะที่มันดีกว่านี้ ทีม่ ันสมบูรณ์กว่านี้ ที่มีความสุขมากกว่านี้
นะ! อะไรก็แล้วแต่นะโยม ที่มันเอื้อ ที่จะให้ช่องทางให้ร่างกายหรือจิตใจเนี่ยมีความ
สุข ทุกคนพร้อมจะเปลี่ยนใจ ไม่ว่าจะเป็นบริวารลูกน้อง คนใกล้ชิด เพื่อนฝูงก็แล้วแต่ เห็นไหม
โยม ถ้าโยมเข้าใจแบบนี้ ถ้าหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โยมยอมรับไปเลยว่า เขาอ่อนแอ
ต่อทุกข์ แล้วเขากต็ ้องการภาวะที่ดีกว่าน ี้ มันเป็นเรื่องธรรมดา ทีเ่ขาจะต้องเปลี่ยนใจ เพียง
แต่ว่าถ้าตรงนี้ มีค วามสุขให้มากกว่า เขาคงไม่เปลี่ยนไปไหนหรอก บางทีเราก็เผลอ รดน้ำต้นไม้
ด้วยน้ำร้อนไปบ้างเป็นครั้งคราว มันเลยตาย ไม่ใช่เขาทำหรอกนะ เพราะความไม่เข้าใจ ถ้าเข้าใจ
นะโยม จะใช้ชีวิตอยู
 ่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นของขวัญของกันและกัน เป็นแสงสว่างของกัน
และกัน
ที่หลวงพ่อพูดเนี่ย เป็นเพียงแค่คำหวานภาพลวงตา หรือสามารถทำได้จริง “หนูน้อย
ทำได้จริงไหม?” ทำได้จริงน ะ ที่ว่าเป็นของขวัญของกันและกัน เป็นแสงสว่างของกันและกัน
ทำได้จริงไม่ใช่แค่ภาษาที่ไพเราะหรือภาพลวงตา จิตใจนี่มันรักอะไร “หนูน้อย” จิตใจรักอะไร
โยม : รักสิ่งทดี่ ีงามที่จะเข้ามาค่ะ
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หลวงพ่อ : รักสิ่งทดี่ ีงาม เห็นมั้ยโยม มีจิตด วงไหนบ้างที่ไม่รักสิ่งดีงาม จิตที่อยูใน
่ สุนัข
มันรักสิ่งด ีงามไหม มันรักคนดีไหม มันรักเจ้าของที่ดีไหม แน่นอน เห็นมั้ยโยม ไม่มีจิตดวงไหนที่
ไม่รักสิ่งที่ดีงาม ถ้าเราอยากให้คนที่อยู่กับเราเขามีความสุข เราทำสิ่งแบบนั้นหรือเปล่า
ที่เมื่อกีหลวงพ่อบ อก เอาน้ำรดต้นไม้ หรือเราเอาน้ำเย็นเอาน้ำที่มันศักดิ์สิทธิที่ชุ่มชื่น
ฉ่ำเย็น อะไรกันแน่ จิตทุกด วงมันรักความดีงาม เรารดน้ำต้นไม้ต้นนั้นด้วยความดีงามหรือเปล่า
ล่ะ บอกว่า “ต้นไม้ทำไมมันเหี่ยว” เราดูซวิ ่าเราเอาน้ำอะไรไปรดทุกวันนี้ ใช่มั้ย เรารักอะไรอีก
‘จิต’ นอกจากรักค วามดีงาม ที่อยู่ทุกวันนี้ ในโลกนี้ ต้องการอะไร หรืออยากจะอยู่ต่อ ไปไหน
ก็แล้วแต่ ต้องการอะไร
โยม : ต้องการความสุขค ่ะ
หลวงพ่อ : ต้องการความสุข เห็นมั้ยโยม มีจิตดวงไหนบ้างที่ไม่ต้องการความสุข ใน
สัตว์ ในหมา ในแมว ในนก ในผีเสื้อ เห็นม ั้ยโยม ต้องการความสุข ดูซิ ทีนเี้ราอยู่ด้วยกันโดย
ให้สิ่งแบบนี้หรือเปล่า ธรรมชาติของจิตที่อยูใน
่ ตัวอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ใช่เขานะโยม มันเป็นธรรมชาติ
ของการรับรู้ ซึ่งม ันต้องการความสุข แล้วม ันก็ต้องการความดี แล้วการอยู่ด้วยกันเราให้สิ่ง
แบบนั้นล งไปหรือเปล่า เราให้ความสุขลงไปหรือเปล่า เราให้ความดีลงไปหรือเปล่า แต่เรากลับ
มาร้องขอว่า ทำไมไม่ให้สิ่งแ บบนั้นก ับเรา หรือว่าทำไมเขาไม่เหมือนเดิม ถ้าเราให้สิ่งเหล่านั้น
รับประกันโยม จิตทุกด วงมันรักความสุข และรักความดี ใช่มั้ย เพียงแต่ว่าความไม่เข้าใจ บางที
เรากลับมาอยู่ฝ่ายยืนรอคอยความสุข มานั่งรอคอยความดี หลวงพ่อถึงบอกว่า ทำไมเราไม่
ลุกขึ้นเป็นฝ่ายให้เสียเอง แล้วเราก็มีความสุขตรงนั้น เราไม่เห็นหรือว่า ถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ต้องมี ใน
เมื่อส ิ่งนั้นๆได้รับความสุขแล้ว สิ่งน ั้นจะดิ้นรนไปหาความทุกข์ได้อย่างไร โยม! นึกออกไหม และ
ถ้าเราเข้าใจกว่า ฉลาดกว่า จะต้องไปกลัวอะไร กับอะไรอ่ะ กับความเปลี่ยนแปลงหรือความไม่
แน่นอน เพราะว่าถ ้าหากว่าให้สิ่งทเี่ป็นความสุข ให้สิ่งที่เป็นความดี แต่ถามว่า ให้สิ่งที่เป็นความ
ดีมันดีจริงหรือเปล่า หรือเป็นเพียงแค่การลงทุน ดูให้ดีน ะ เราลงทุนอยู่หรือเปล่า แล้วเรากำลัง
รอผลลัพธ์ตอบแทนอยู่เหรือเปล่า เรารอกำไรด้วยหรือเปล่า ถึงได้มาน้อยอกน้อยใจว่าทำดีไม่
ได้ดี
เพราะว่าม ันเป็นการลงทุนท ี่รอคอยผลกำไรหรือเปล่า มันไม่ใช่ความสุขของการให้ความ
ผาซอนแกว
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ดีจริงๆถ้าดีจริงๆโยมมันก็ต้องไม่รอคอยนะ ไม่ต้องรอคอยผลกำไร ไม่ต้องรอคอยผลตอบแทน
หลวงพ่อยังไม่เคยเห็นด อกไม้ที่ไหน วิ่งไปหานกเลย มีแต่นกกับผีเสื้อมันหาดอกไม้เจอเสมอ
เพราะว่าม ันมีละอองเกสรทหี่ อมหวาน โบยบินไป แล้วมันประกาศศักยภาพของตัวมันเอง ของ
คุณค่าในตัวมันเองออกมาโดยไม่ต้องออกไปวิ่งหาใคร แล้วก็ไม่ต้องไปอ้อนวอนว่า ขอให้ใคร
กลับมาหาด้วยนะ ถ้าหากว่าเรามีคุณค่าอยู่ในตัวนะโยม
การใช้ชีวิตมันเป็นศิลปะมากนะ การที่ใช้ธรรมะ หรือ กฎของความจริงมาใช้กับชีวิต มัน
มีความละเอียดอ่อนทุกแง่มุม ความเข้าใจธรรมะ ทำให้ชีวิตไม่ได้อยู่อย่างแห้งแล้ง แต่กลับอยู่
อย่างมีสุนทรีย ทั้งในการเป็นของขวัญข องกันและกัน ในการที่จะมีความสุขมีความเบิกบานมี
ปัญญา ไม่ได้สร้างภาพลวงตาของการเป็นคนดีมีเมตตา แต่มันเข้าใจแล้วเลยมีเมตตาจริงๆ ขึ้น
มา แล้วก็เลยมีความสุขจริงๆขึ้นมาด้วย ไม่ได้สร้างภาพมายาว่า ฉันจะเป็นคนมีความสุขนะโยม
เพราะความสุขนี้ไม่ต้องรอคอย ความสุขม ีอยู่แล้ว เนอะ เป็นของขวัญเนอะ
แล้วก ารอยู่ร่วมกันหลวงพ่อว ่า มันควรทะนุถนอมความสุขแบบนีด้ ้วยนะ ความสุขที่
เข้มแข็ง หรือม ิตรภาพทเี่ข้มแข็ง มันเกิดจ ากความระมัดระวังด้วยความดูแลเอาใจใส่ซึ่งกัน และ
ทะนุถนอมสิ่งเหล่านั้น แต่ส่วนใหญ่พวกเราจะคบกันสักพักหนึ่ง รู้จักกันสักพักหนึ่ง เรามักจะ
ข้ามเส้นเสมอ เข้าไปก้าวก่าย ชีวิตข องแต่ละคนเนี่ย มีอิสรภาพในตัวเขา มีศักยภาพ มีศักดิ์ศรี
ไม่มีใครบังคับใครได้หรอกโยม บางทีเขาอาจจะเสแสร้งไปยอมๆนะ แต่ไม่มีใครเขายอมใครจริง
หรอก เพราะทุกชีวิตมีอิสรภาพในตัวเองอยู่แล้ว มีศักดิ์ศรีในตัวเองอยู่แล้ว
ฉะนั้นการที่จะไม่ข้ามเส้นเข้าไปก้าวก่าย มีความระมัดระวังในมิตรภาพ จะทำให้
มิตรภาพนั้นเข้มแข็งแ ละยั่งยืน ถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ำทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่คอยรดอยู่เสมอๆนะ ด้วย
ความรู้สึกที่ดี ความเอาใจใส่ หรือความดี หรือค วามสุขอย่างจริงๆ พร้อมที่จะเป็นผ ู้ให้ มันจะ
เป็นข องขวัญของกันแ ละกัน และกแ็ บ่งปันค วามเข้าใจ ถ้าเราเข้มแข็งกว่า คือเข้าใจชีวิตมากกว่า
และเข้าใจทุกลักษณะชีวิตทกี่ ำลังประสบอยู่ และเราสามารถจัดการกับทุกข์ตัวนี้เป็น เราจะ
ไม่โอดครวญกับตัวนี้นะโยม ไม่โอดครวญกับความไม่คงทีป่ รากฏนะ ยอมรับด้วยใจที่ตั้งมั่น
เป็นกลาง แต่เวลาที่ใครเขารับมือไม่ไหว เราพร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปแบ่งเบาภาระ หรือแบ่งปัน
ของขวัญแห่งแสงสว่างแห่งความเข้าใจ
29 ผาซอนแกว
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ถ้าม ีคนๆ หนึ่งแบบนี้เกิดขึ้นในบ้าน มันจ ะเป็นของขวัญแห่งบ้าน ถ้าคนคนนี้เกิดขึ้นใน
สังคมกจ็ ะเป็นของขวัญแห่งสังคมนั้น ชุมชนนั้น โยมว่าจริงมั้ย แล้วในบ้านเราตอนนี้ละ ไม่มั้ย?
มีมั้ย? “มี” ใครล่ะ? เราเองนะ อืม..สุดยอด
หลวงพ่อเคยเห็นปลากรายๆอยูเหมื
่ อนกัน ทีแรกนึกว่าทอดมัน ที่แท้ปลากรายด้วย ฮึๆ
(เสียงหัวเราะ) คุยข ำๆ นิดหน่อยนะ คิดอ ย่างนี้ถูกแล้วนะ อย่าไปรอให้คนอื่นเป็นผู้ให้ แล้วก็
รอคอยความสุขจากผู้อื่น ลุกขึ้นม าเป็นแสงสว่าง ลุกขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจ ลุกขึ้นมาทำความ
เข้าใจกับชีวิต อยากให้ลูกเป็นค นดีต ้องทำตัวอย่างให้เขาเห็นว่า ความดีมันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ความเข้าใจเกิดจากอะไร ไม่ใช่อยากให้เขาเป็นคนดี แล้วมาทุกข์ใจอยู่นะ ควรจะเริ่มต้นจ าก
ตัวเองนะ เป็นแ สงสว่างเป็นแ รงบันดาลใจ หรือเป็นกำลังใจ เป็นความเข้าใจทฉี่ ายฉานออก
มาจากความเข้าใจจริงๆ ซึ่งก ็ไม่ได้ยากอะไร ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าอะไร หืม! เพราะสามารถ
สังเกตได้ตลอดเวลาในปัจจุบันข องการทำงานของใจ ที่มหี ลักฐานรองรับ เผลอคิดไม่ดีปั๊บ ไม่เอา
นะโยม
โยมจำคีย์เวิร์ด (Keyword) หัวข้อหัวใจไว้เลยนะว่า ความทุกข์หรือความเศร้าหมองใจ
ไม่ได้มีอยู่ก่อน เป็นการได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้ ถ้าเกิดความเศร้าหมองเกิดขึ้น และให้จำไว้ว่า
เมื่อไรที่เราเสียใจ เป็นการเสียในสิ่งทไี่ม่ควรเสีย ใจที่มีปกติม ีความสุขมอี ยู่ก่อน ไม่ควรจะต้อง
สูญเสียไปเลย เวลาไปคิดเปรียบเทียบจำไว้นะ จริงๆ แล้วความสุขเนี่ย เป็นความสุขที่ไม่มีอะไร
เปรียบ เข้าใจใช่มั้ยโยม เป็นผู้ใหญ่เข้าใจเนอะ ความสุขที่ไม่มีอะไรเปรียบเลย พวกเราเนี่ยมีความ
สุขทไี่ม่มีอะไรเปรียบเลย แต่เมื่อไรไปเปรียบเทียบจะมีความทุกข์ ถ้าไม่เปรียบจะไม่มีความทุกข์
หรอกโยม จริงม ั้ย โยมลองคิดดูให้ดีสิ
บางทีเราเผลอไปเปรียบเทียบ มันเลยมีความทุกข์ มันน่าจะมีความสุขมากกว่านี้ไม่ไป
เปรียบกับสิ่งอื่น ไปเปรียบกับอ ะไรสักอ ย่างหนึ่งนะ ไปเปรียบว่า “ถ้าทำอย่างนี้มันน่าจะมีความ
สุขกว่านี้มั้ย?” เนี่ย..ไปเปรียบเอา มันกเ็ลยสูญเสียไอ้ความสุขที่ไม่มีอะไรเปรียบไปซะ นึกออก
มั้ย! ถ้าไม่ไปเปรียบกับอ ะไรมีความสุขกว่า ใช่มั้ย? ไม่เชื่อโยมไปดูกระจกสิ สวยไม่มีอะไรเปรียบ
เลย เอาบานเล็กๆ หน่อยนะ อย่าให้คนอื่นเข้ามาอยู่ในกระจกเรานะ ไปเปรียบกับเขานะ เห็น
มั้ย? อาจจะไม่สบายใจ แต่ถ้าเราดูแล้วก็ย อมรับนะ
ผาซอนแกว
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คำว่า ‘ยอมรับ’ เนี่ย ไม่มีใครมาแทนที่โยมได้ หรือโยมไปแทนทีใ่ครไม่ได้ โยมว่าจริงมั้ย
จะไปขอแลกความสุขกับใคร ความทุกข์กับใคร หรือถ้าเราคิดว่าเรามีความทุกข์ แล้วคิดว่าคน
อื่นมีความสุขกว่า โยมลองไปขอแลกกับเขาดูซิ หลวงพ่อว่าโยมก็ไม่อยากแลกหรอก โยมก็พอใจ
กับอัตภาพที่โยมได้รับจ ากสิ่งแวดล้อม จากคนรอบข้าง จากแม่แบบนี้ จากพี่น้องแบบนี้ จาก
เพื่อนแบบนี้ จากการมีลูกแบบนี้ จะไปขอแลกกับคนอื่นว ่า ฉันขอจะไปอยู่กับครอบครัวนี้ ไปขอ
เป็นแ ม่ของคนๆนั้นได้มั้ย หรือไปขอเป็นภรรยาของคนๆนั้น โดยที่เราไม่รู้สึกนะโยม มันเป็นไป
ไม่ได้หรอก เนี่ยค วามสุขทไี่ม่มีอะไรเปรียบ ถ้าเรายอมรับแ ล้ว เราเคารพในบทบาทสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นทำให้ได้หล่อหลอมการเรียนรู้แบบนี้ขึ้นมา ซึ่งพอเหมาะพอควรแก่เหตุปัจจัยอันนี้ ไม่มี
เหตุปัจจัยอื่นจะมาแทนที่เหตุป ัจจัยตรงนีไ้ด้ ในแต่ละขณะ ในแต่ละวินาทีของปรากฏการณ์
โยมว่าจริงไหม? จะเอาโยมไปแทนที่ๆ ขั้วโลกเหนือ เอาคนขั้วโลกเหนือมาอยู่ในกรุงเทพฯ ได้
มั้ย? ไม่ได้หรอกโยม มันพอเหมาะพอควรแก่เหตุปัจจัยในแต่ละขณะ จะเอาไปแทนที่ปลาโลมา
ได้มั้ย ปลาพะยูน “ไม่ได้” ถ้ามองแบบนี้นะ มันจะเกิดความพอ ความพึงพอ ความรู้สึกพอ และ
ความเคารพอย่างซาบซึ้งต ่อปรากฏการณ์ ทีก่ ำลังถักทอโอบล้อม โอบกอดอยู่รอบๆ ตัวเรา ใช้
แต่ละขณะอย่างการเป็นของขวัญด ้วยรอยยิ้มด้วยความเข้าใจ อย่างต้อนรับ เพราะมันพอเหมาะ
พอดีกับบทเรียนของเหตุป ัจจัยในแต่ละขณะ
หลวงพ่อพูดทั้งหมดนี่ เป็นธ รรมะกับช ีวิตประจำวันนะ เพื่อให้เราต้อนรับของขวัญรอบๆ
ตัวให้เป็น และทำตัวเป็นของขวัญ ถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วว่า จิตทุกๆ ดวงมธี รรมชาติต้องการ
ความสุข ต้องการความดี เราลุกขึ้นม าตอบสิ่งเหล่านั้น และเราจะได้สิ่งเหล่านั้นตอบแทน มา
โดยไม่ต้องร้องขอหรือร อคอย เพราะว่าขณะที่ทำไปก็มีความสุขอยู่แล้ว เพราะว่าอะไร กรรมมี
จริงมั้ย เพราะว่าเจตนาดีก็มีความสุขแล้วโยม ไม่ต้องไปรอนะ หลวงพ่อว่า บางทีนะมันสูญเสีย
ตรงนี้ไปนะ จริงๆ เราได้รับโชค หรือได้รับสิทธิแห่งความสุขโดยสมบูรณ์แบบอยู่แล้วโยม เรา
เนี่ย! ทิ้งส ิทธิของเราไป ดูให้ดีน ะ
อย่างเช่น เมื่อเรามีเจตนาดี ทำดีแล้วเราก็มีความสุข แต่เราทิ้งสิทธินี้ไปทำอะไร ไป
รอคอยเขาว่า เมื่อไหร่เขาจะชมเรา? เมื่อไหร่เขาจะตอบแทนเรา? เมื่อไหร่เขาจะมีสำนึกใน
บุญคุณอ ย่างนี้? เห็นมั้ยโยม? มันทิ้งส ิทธิที่ได้รับไป ไปหาสิทธิที่ไร้สาระอะไรก็ไม่รู้? น่าเสียดาย
พระพุทธเจ้าจ ึงตรัสว่า เวลาใดที่ทำดี ชื่อว่าฤกษ์ดี ชื่อว่าม งคลดี ชื่อว่าเช้าด ี อรุณดี ชื่อว่าม ี
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สิทธิโชค เห็นมั้ยโยม? หลวงพ่อเน้นคำว่าสิทธิโชค สิทธิโชคทั้งหลายแหล่จะหลั่งไหลตามกันมา
คือมีสิทธิในโชคนั้นโดยสมบูรณ์ โดยไม่มีใครมาแย่งไปได้นั่นเองโยม? ก็คือทำดีแล้ว ก็ต้องรู้สึก
ดีสิ แต่เราทิ้งสิทธิต ัวนี้ด้วยการอะไร? (ไปร้องขอสิทธิทเี่ราไม่ควรจะไปร้องขอเลย) เมื่อไหร่จะ
ชมฉันสักทีนึง? เมื่อไหร่จะมีคนเยินยอสรรเสริญ? เมื่อไหร่จะมีคนรู้ว่าฉันเป็นคนดี? ทำไมต้อง
รอด้วย? ในเมื่อสิทธินี้มันสมบูรณ์อยู่ในตัวมันเองแล้วใช่มั้ยโยม? สิทธิที่จะได้รับความสุขจาก
การทำดี มันก ส็ มบูรณ์อยู่ในตัวมันเองแล้ว ทีนี้เราก็ทิ้งในสิทธิอันนี้ เสียในสิ่งที่ไม่ควรเสีย คือ
ความสุขอันนี้ ไปแสวงหาสิทธิทไี่ม่มีอยู่จริง นึกออกมั้ย? ไม่จำเป็นต้องมีคนรู้ ก็มีความสุขใช่มั้ย
หนูน้อย? อ้าว...ใครมีปัญหาในการปฏิบัติ? ใครไม่เข้าใจมุมไหน?
โยม : มีมั้ยครับ? งั้นเดี๋ยวผมขอคุยกับหลวงพ่อนิดนึงนะครับ หลวงพ่อครับพอดีที่
หลวงพ่อเทศน์ตอนต้น เข้าใจแล้วท ี่หลวงพ่อถามตอนต้นชั่วโมงว่า ความเสียใจคือเข้าใจว่า มัน
คือเสียจากความเป็นปกติข องใจใช่มั้ยครับ?
หลวงพ่อ : โยมก็คิดส ิว่า ใจแปลว่าความเป็นกลาง ต้องเข้าใจก่อน ใจคือค วามเป็นกลาง
เราเสียความเป็นกลาง เพราะเราไปปรุงแต่งความร้ายขึ้นมา ปรุงแต่งความไม่พอใจ เราก็เลย
สูญเสียความปกติที่เป็นกลางไป เรียกว่าเสียใจ ก็คือใจไปเศร้าหมอง เสียความปกติ ไปเอาความ
โกรธ ไปเอาความไม่พอใจใช่มั้ยขึ้นมาอย่างนี้? ซึ่งไม่มีอยู่ก่อน ถ้าเข้าใจนะว่า ความไม่พอใจ
ความโกรธ เกลียดทภี่ าษาชาวบ้านชาวพุทธเรียกว่า “กิเลส” เนี่ย ไม่มีอยู่ก่อนโยม ไม่มีอยู่ก่อน
มาทีหลังจ ากความไม่รู้ จากความไม่รู้นะ ไม่ใช่คนไม่รู้นะ ไม่ใช่คนโง่ ความไม่รู้ก็คือสภาวะหนึ่ง
เหมือนกัน ไม่ใช่มีใครอยู่ในนั้นเหมือนกัน? ชื่อว่าอวิชชาคือค วามไม่รู้
โยม : คือต้นเหตุท ใี่นดีวีดี (DVD) ตัวแรกเลยที่เป็นอวิชชา ตัวนั้นคือส ิ่งทที่ ำให้มันมีวงจร
ทั้งหลายเกิดขึ้นม า อันนั้นใช่มั้ยครับคืออ วิชชา?
หลวงพ่อ : ความไม่รู้เนี่ย อวิชชามีอยู่ ๘ ตัวน ะโยม ถ้าโยมจะมีตัวรู้ โยมก็ต้องรู้จักว่า ตัว
ไม่รู้มันม ีหน้าตาอย่างไงบ้าง? (ตัวไม่รู้มีอยู่ ๘ หน้าตา ต้องรู้จัก) เรียกว่ามันโผล่มา จะได้รู้จักว่า
อ้อ...ไอ้นีหน้าตาตัวนี้เรียกว่าตัวไม่รู้ เราไม่รู้จัก เรานึกว่า เราไม่รู้จักอวิชชาก็แล้วกัน พอตัวไม่รู้
โผล่ขึ้นมา ก็น ึกว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวดี เป็นตัวว ิเศษ อย่าว่าแต่ต้อนรับขับสู้ พามันเข้ามาสู่ห้องหับ
ผาซอนแกว
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หัวใจ ดูแลมันอย่างดี ที่ไหนได้? กำลังต ้อนรับอวิชชา ให้อวิชชาเข้ามาครอบครองพื้นที่จิตใจ เลย
ต้องรู้จักมันบ้างก็ดเีหมือนกันเนาะอวิชชา ๘ ตัว
ตัวที่ ๑. เรียนกันไหวมั้ย? พร้อมจะฟังห รือเปล่า? กลัวว่าเหนื่อยเกินมั้ย? (ไม่เหนื่อยนะ) คอแห้ง
หรือยัง? เดี๋ยวหลวงพ่อด ื่มน้ำแทนให้ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา
โยม : พร้อมจะฟังต่อแ ล้วครับ พร้อมแล้วครับ
หลวงพ่อ : คนส่วนใหญ่นะ Concentrate (ตั้งอกตั้งใจ) ได้ไม่เกิน ๔๕ นาทีหรอก สักพัก
ก็จะเริ่มล้าแล้ว เวลาล้าหลวงพ่อก ็ต้องเปลี่ยนเอาเรื่องขำๆ สบายๆ ใจ มาเล่าแบ่งปันบ้างนะ
เปลี่ยนบรรยากาศก่อนจะไปคุยอวิชชา ๘ ตัว เปลี่ยนบรรยากาศที่พวกเราสนใจก่อน เอาเรื่อง
ตกหลุมร ักมั้ย? เอา Fall in love นะ เดี๋ยวดูหน้าก่อน อ้าว...หนูคนนี้ออกมาร้องเพลง I’ll always love you ของ วิทนีย์ ฮุสตัน ด้วย ประกอบฉากหน่อย เพลง The Bodyguard เดี๋ยว
ให้หาคนร้อง ร้องเพลงนไี้ด้มั้ย? ร้องเพลงอะไรได้ล่ะ...? อ้าว..มาฟังเรื่องตกหลุมรัก เราจะได้ใช้
ความรักอย่างถูกวิธี
ไอ้การตกหลุมรักน ี่ มันมีองค์ประกอบประหลาดนะ มีอยู่ ๕ องค์ประกอบ ที่ทำงาน
ร่วมกันอย่างขัดแย้ง อ้าว...น่าจะกลมกลืน กลับข ัดแย้ง เนี่ยเวลาคนๆ นึงตกหลุมรักเนี่ย มัน
เหมือนยาเสพติดชนิดห นึ่ง มันยิ่งกว่าการอัพ(up) หรือการไฮ (high) ด้วยยาเสพติดจากภายนอก
คนบางคนเวลาสูญเสียส ิ่งนี้ไป จึงย อมฆ่าตัวตายก็ยอม เหมือนคนติดยา คือถ้าไม่ได้เสพยานี้
แล้ว อยูไม่
่ ได้แล้วในโลก ไปฆ่าตัวตาย หรือต้องไปอ้อนวอนให้อีกฝ่ายนึงกลับมา เพราะว่าถ้า
ไม่ได้เสพยานฉี้ ันตายแน่ หรือต้องไปฆ่าอีกฝ ่ายหนึ่งทิ้งในนามของความรักก็มีนะ เพราะว่าถ้า
ไม่ให้ความสุขฉ ัน เธอสมควรตาย อย่าไปให้ความสุขคนอื่นนะ ต้องให้ฉันคนเดียวเท่านั้น ดูนะ
ว่าไอ้พิษของ Fall in love หรือต กหลุมร ัก มันประหลาดพิสดาร พวกสรรพสัตว์ไม่มีนะโยม มี
มั้ย? ผีเสื้อที่มันฆ่าตัวตาย มีมั้ย? เนี่ย..มนุษย์เนี่ยมันไปสร้างโลกใหม่ขึ้นมาหลากหลาย ที่สัตว์
ไม่สามารถจะสร้างได้ โลกของสวรรค์ก ็ดี โลกของนรกก็ดี โลกของภูตผีปีศาจก็ดี มีผีมั้ยโยม? ผี
ของสัตว์มีมั้ย? ผียุงมีมั้ย? (ไม่มีนะ) ไม่มีผียุงมาหลอกเราใช่มั้ย? หรือว่าเวลางูไปกินเขียด ถูกผี
เขียดมาหลอก แล้วงวู ิ่งแจ้นเข้าป่ามีมั้ย? หรือว่าสิงโตกินควาย แล้วถูกผีควายมาหลอก สิงโตก็
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ขวัญหนีดีฝ่อ กลัวผ ีควาย ไม่กล้ากินควายอีกต ่อไป (ไม่มีใช่มั้ยโยม?)
แต่มนุษย์ป ระหลาดมั้ยโยม? มันมาสร้างผไีด้ด้วย ฮึ! ผีทะเลยังมีเลยใช่มั้ย? รู้จักผีทะเล
มั้ยตรงนี้ รู้จักมั้ย? ไม่เคยเจอผีทะเลเหรอ? เคยดูมั้ย? ได้ดูไททานิคมั้ย? ไททานิคได้ดูมั้ยตรงนี้?
ไททานิคนโี่ยม มันเป็นเรื่องของผีทะเลนะ ส่วนแม่นาคพระโขนงเนี่ยเป็นผ ีนา ถ้าโยมเข้าใจเรื่อง
ขันธ์ ๕ นะ โยมจะหายสงสัยเรื่องผี ผีไม่ได้มีมาก่อนในจักรวาลนนี้ ะ หลวงพ่อบอกว่า พวกผีแมลง
ผีควาย ผีอ ะไรต่างๆ ถึงไม่มี มีแต่พวกมนุษย์ที่มาสร้างผีขึ้นมาได้ เพราะว่าความเข้าไปยึดใ น
ขันธ์ ๕ เนี่ย มันเข้มข้นรุนแรงกว่า อย่างเช่น พวกควายเวลาที่มันข้ามลำธารน้ำเพื่อที่จะไปหา
หญ้ากิน มีฝ ูง มีลูก มีเมียไป ถ้าจระเข้ไปกินลูกเมียมัน มันก็เดินข ึ้นฝั่ง เดินไปหาหญ้ากินต่อ มัน
ไม่เคยเอาขามานั่งเกยเข่าห้อย แล้วก็น ั่งร้องไห้รำพึงรำพันถึงจระเข้ ไม่เคย หลวงพ่อไม่เคยเห็น
ไอ้ความยึดมั่นกับความปรุงแต่งเนี่ย มันไม่ค่อยมีความรุนแรง มนุษย์ใช้ขันธ์ ๕ แล้วเข้าไปผูกพัน
กับขันธ์ ๕ ชื่ออ ุปาทานขันธ์ ๕ ดูผ ีให้ดีนะ เอาผีแม่นาคก่อน ผีท้องนาเดี๋ยวจะไปสู่ผีทะเล
ผีแม่นาคเห็นมั้ย? เพราะมีตาไปรับรู้เรื่องพี่มาก ไปรับรู้ว่าพี่มากใส่ร้องเท้าช้าเพราะว่า
อะไร? เพราะว่าอ ะไรถึงใส่ร้องเท้าช้าใช้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยว? พี่มากขา กว่าจะใส่ร้องเท้าเสร็จหลาย
คู่ แม่นาคก็เลยเสียใจ น้อยใจ ทีร่ ้องไห้เพราะเหตุนี้แหละ (หัวเราะ) ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวยังไม่กลับมา
อีก ใส่รองเท้าก็ยังไม่เสร็จซักกะทีนึง (ดีน ะ..หนูคนนชี้ ่วยเป็นลูกคู่แก้ง่วง) โยมดใู ห้ดีนะ มีลูกตา
ไปรับรู้เรียกว่า“วิญญาณ” เกิดค วามรู้สึกเรียกว่า “เวทนา” เกิดความจำเรียกว่า“สัญญา”
เกิดความคิดเรียกว่า “สังขาร” มีร ่างกาย ๕ ตัว พอร่างกายดับไป แตกสลายไปตามเหตุ
ปัจจัยของกาลเวลา แต่ตอนนั้นม ีความรู้สึก มีความรู้สึกเจ็บปวด ตอนที่จะออกลูก มีความคิด
คิดถึงพี่มาก ห่วงใย มีเวทนา มีค วามรู้สึก มีการรับรู้ แล้วก็เอาเรื่องพี่มากมาจำ มีสัญญา พอ
ตายปั๊ป ไอ้กระบวนการพวกนี้ยังไม่หยุดทำงาน ทีห่ ลวงพ่อบอกว่าจิตมันทำงานด้วยตัวเอง
หลังจากที่รูปขันธ์แตกสลาย เพราะว่ามันส ามารถดึงเอาหน่วยความจำมาคิดใ หม่ แล้วรู้สึก
ใหม่ได้เห็นมั้ยโยม? แล้วก็เอาความจำเรื่องพี่มากมาคิด ก็เกิดอ ารมณ์ที่เศร้าหมอง “เวทนา”
ความจำเรียกว่า “สัญญา” ความคิดเรียกว่า “สังขาร” และเกิด “วิญญาณ” แปลว่ารับรู้
เข้าไปรับรู้อารมณ์นั้น เกิด ๔ ตัวนขี้ ึ้นมา..โยม ที่ทำงานด้วยตัวเองได้ เห็นม ั้ย? แต่เราไม่เข้าใจ
เราก็เรียกสิ่งนั้นว่าผ ี จริงๆ คือกระบวนการธรรมชาติซ ึ่งไม่ Permanent ไม่ถาวร ผีแม่นาค
ถาวรมั้ย? ยังมีอ ยู่มั้ย? หมอผีปลุกได้มั้ย? (ไม่ได้) ใครปลุกได้? (ผู้กำกับภาพยนตร์เท่านั้น) โยม
ผาซอนแกว
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เห็นภาพมั้ย ? เนี่ยคือผ ีนา
อ้าว...มาดผู ีทะเลต่อ กรณีข องคุณโรสกับคุณแจ๊คในเรือไททานิค เห็นมั้ย? ดูสิคุณโรส
ตอนที่เขาเล่าเรื่องไททานิคใช่สัญญาขันธ์มั้ยความจำ? ใช่เวทนามั้ยม ีความสุขตอนทีเ่ต้นรำ? ใช่
มั้ยนึกถึงเวทนา? แล้วเอามาคิดเรียกว่าสังขาร คิดถึงไหน? (คิดถึงเรือไททานิคที่ล่มไป) เห็น
มั้ย วิญญาณการรับรู้ ๔ ตัวน ะโยม? แล้วเขาก็ตัดภาพแชปไป เห็นมั้ย? ตัดภาพตอนที่คุณโรส
ตาย แล้วก็เข้าไปแพลนภาพไปที่เรือไททานิค เห็นฟลอร์เต้นรำในเรือใช่มั้ย? เนี่ยคือสัญญาขันธ์
เวทนาขันธ์ สังขารขันธ์คือค วามคิด และวิญญาณเรียกว่าผีทะเล แล้วพวกเราจะเป็นผีอะไร? (ผี
อากาศ) หายสงสัยม ั้ย? ถ้าพวกเราดูตัวเองทุกวันเราจะหายสงสัย หายสงสัยว่าตายแล้วจะไป
เป็นอ ะไร? เพราะเหตุอะไร? ถ้าเหตุนมี้ ี ผลนั้นมี เราจำเรื่องอะไรไว้ล่ะ? ถ้าอะไรทเี่ศร้าหมอง?
ลบล้างออกไปนะโยม อย่าไปสนใจ อย่าไปคิดถึงมัน อย่าไปเอามาพูด ไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็น
ผีสับสนนะ แต่ถ้าฉลาดโยมเห็นม ั้ย? ถ้ายังต้องเดินท างในสังสารวัฏ แต่ถ้าฉลาดกว่านั้นก็คือ
เห็นว่านี่เป็นแค่กระบวนการขันธ์ ๕ “วาง” ไม่ยึดถือขันธ์ ๕ กระบวนการไม่ยึดถือขันธ์ ๕
เรียกว่าไป “นิพพาน”
นิพพานคือก ารวางความคิดปรุงแต่งเหล่านี้ บุคคลที่ปรุงแต่งฝ่ายดชี ื่อว่า “ปุญญาภิ
สังขาร” จำเรื่องที่ดีเอามาคิด รู้สึกดีมั้ย? (ดีโยม) ยิ่งถ้าไม่มีร่างกายด้วยนะ ร่างกายมันต้อง
มาเมื่อย มาปวด มามึน มาชา เมื่อร่างกายนี้ไม่มีด้วย เอาความจำทดี่ ี เอาความคิดท ี่ดีมา ไอ้
ความสุขเวทนาจะเรืองรองกวาห ลายเท่า เพราะมันไม่ถูกบดบังด้วยทุกเวทนาจากร่างกาย ก็
เลยเกิดสิ่งมีชีวิตแ บบหนึ่งขึ้นใ นจักรวาลเรียกว่า“เทวดา” ซึ่งเอาความจำที่ดีมาคิดเนี่ย โยม
คิดสิว่า คนที่ทำความดีในโลกนี้มปี ริมาณความดีที่กระทำลงไปเท่ากันมั้ย? (ไม่เท่า) บางคน
เสียสละมาก บางคนเสียสละน้อย บางคนเสียสละเยอะ แล้วก็ม ีความสุขม ากกว่า กับอีก
แบบหนึ่งบางคนทุมเทอย่างนมี้ ีความสุขมากกว่า โยมเห็นมั้ย? มันก็เลยมีสวรรค์หลายแบบ
หลายชั้นขึ้นม า ตามอุณหภูมิความสุขเห็นมั้ย? แต่ไมได้มีตัวตนนะ เทวดาไม่ได้มีตัวตน
เหตุนี้มี ผลนี้จึงมี แต่ถ้าไม่เอา ก็ค ือวาง ก็ค ือไปพระนิพพาน
ส่วนนรกล่ะ? ก็คือเอาความจำเรื่องทไี่ม่ดีมาคิดชื่อว่า “อปุญญาภิสังขาร” ที่สร้างขึ้นมา
ในฝ่ายไม่ดี ที่เศร้าหมองขึ้นมา เห็นภาพหรือยัง? ที่นี้ก็ดูพวกเราสิ เราจะไปเป็นผ ีแบบไหน? จะ
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ไปเป็นผสี ับสน หรือจ ะไปเป็นนางฟ้า เทวดา หรือจ ะไปพระนิพพาน จะไปเป็นพรหม ถ้าหากว่า
เราสนใจแบบนี้ ได้แต่ข่มๆใจไว้ ให้มันสงบนิ่งอ ย่างนี้ พอตายไปภาวะแบบนี้ก็ตกค้างอยู่ดีแหละ
โยม มันเป็นการปรุงแต่งของการกดข่มเอาไว้ ก็เลยเกิดพรหมขึ้นในจักรวาลนี้ ไม่มีมาก่อน สิ่ง
เหล่านีไ้ม่ได้มีมาก่อนทั้งสิ้น รวมถึงเทวดาในแต่ละชั้น หรือว่าแต่ละภูมิภาค แต่ละประเทศ
แต่ละศาสนาเลยไม่เหมือนกันเห็นมั้ย? นางฟ้าเทวดาของไทยเหมือนกับของฝรั่งมั้ย? เหมือนกัน
มั้ยสวรรค์โยม? (ไม่เหมือน) เห็นม ั้ย? เพราะอะไร? ถ้าโยมเข้าใจเรื่องของขันธ์ ๕ ก็คือการหอบหิ้ว
เอาสัญญาขันธ์ไปไงโยม เขาหอบหิ้วเอาความจำแบบนึงไปจริงมั้ย? มีใครไปจำแทนเขาได้มั้ย?
เราจะจำแทนเขาได้มั้ย? รู้สึกแทนได้มั้ย? (ไม่ได้เด็ดขาดโยม) ถ้าโยมไม่มีสิ่งนั้น ไม่ได้ทำสิ่งนั้น
ไม่สามารถจะเอามาจำได้
อย่างเช่น ถ้าเราไม่เคยฆ่าคนเนี่ย เราจะเอาความจำเรื่องฆ่าคน แล้วก็มีความเจ็บปวด
จากการฆ่าคนมาคิดได้มั้ย? (เป็นไปไม่ได้โยม..มันจะมีไปได้อย่างไง?) แต่ถ้าอีกคนนึงเคยทำ
อย่างนี้เป็นต้นนะ อาจจะเผลอเอาความจำนั้นมา แต่ถ้าเขาฉลาดกว่านั้น เขาก็อาจจะต้องมี
กำลังมากกว่า ที่จะไม่ถลำเข้าไปในความคิดในอดีตทผี่ ิดพลาดไป หรืออาศัยความคิดตัวใหม่
หรือความรู้สึกต ัวใหม่ ที่เป็นปัจจุบันเสวยอารมณ์แทนโดยไม่เผลอ ไม่เผลอถลำไปคว้าอดีต
เรื่องที่เศร้าหมอง เปรียบเทียบเหมือนองคุลมี าล ที่ฆ่าคนมาเป็นพันๆ คน นึกออกมั้ย ทำไมเขา
ไม่ตกนรก? (ก็เพราะเขาฉลาด เขาเข้าใจ เขาก็ไม่ถลำไปคิดเรื่องอดีตส ิ) ให้มันเศร้าหมองไปทำ
อะไร? ตอนนั้นไม่รู้ ถูกอาจารย์อีกคนหนึ่งส อนมาว่า ให้ไปฆ่าคน จะได้ช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์
เป็นไปได้มั้ย? เนี่ยเห็นพวกเนี่ยตาดำๆ ทุกข์ทรมานทำงานกันลำบาก อยากให้เขาพ้นทุกข์ เลย
ฆ่าสักพันคน เราจะได้ๆบุญเยอะๆดีม ั้ย? ไม่ดีเหรอ? ไม่เมตตาสงสารพวกนี้บ้างเลยเหรอ? ทุกข์
จะตายนะเนี่ย (หัวเราะ)
เนี่ยเขาถูกสอนมาผิด เขากท็ ำผิด พอเขาเข้าใจเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่กลับไป
คิดเรื่องแบบนั้นอีกแล้วเห็นมั้ย เขามีจิตใจทเี่ข้มแข็งอยู่กับปัจจุบัน ก็เสวยอารมณ์ของความสุข
นี่ ได้เป็นพระอรหันต์ด ้วย ถึงฆ ่าคนมาตั้งเป็นพันคน
พระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าคำสอนของท่านถ้าไม่สามารถช่วยคนให้พ้นทุกข์ในปัจจุบันได้
คำสอนนั้นจะไม่มีประโยชน์ นี่กรณีศึกษานะ จะเห็นแล้วจะเข้าใจ งั้นการที่เป็นเทวดาของฝรั่ง
ผาซอนแกว
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ของไทย ของจีน ของแขก ของเกาหลี ไม่เหมือนกันเพราะเหตุว่าหอบหิ้วเอาสัญญาขันธ์ที่ไม่
เหมือนกันไปต่างหาก เขาเห็นภาพของอาคารแบบเรอเนซองส์ (Renaissance) อาคารแบบ
โกธิค(Gothic) อาคารแบบบาร็อก (Baroque) อะไรของเขา ใช่ไหมโยม เขาก็เลยหอบหิ้วเอา
สัญญาแบบนั้นไปว่าม ันสวย หรือพ อใจกับชุดแบบเจ้าสาว ชุดขาวบานสะพรั่งอะไรอย่างนี้ ของ
เราก็ชอบชุดไทยชอบอะไรแหลมๆทองๆวับๆแว้บๆอย่างนี้ ชอบสายสะพาย
เคยเห็นเขาประกวดนางสาวไทยกัน เห็นภาพมั้ย งั้นสวรรค์ของไทย ของจีน ของฝรั่ง
ของแขก เลยไม่เหมือนกันด ้วยเหตุนี้ ไม่ได้มีตัวตนนะ มันแค่กระบวนการของขันธ์ ๕ ที่ยัง
ทำงานสืบทอดต่อโดยการไม่ต้องใช้รูปแล้ว เหมือนความฝันน่ะ เวลาโยมฝัน โยมก็ไม่ต้อง
ใช้ตาเห็นรูปแล้ว เอาความจำนี่แหละมาปะติดปะต่อม าสะเปะสะปะด้วยพลังงานกระแสไฟฟ้า
แล้วก็เห็นภาพนั้น ได้ยินเสียงนั้นขึ้นม า เหมือนกัน อย่างนี้จะหายสงสัยรวมถึงการปฏิบัติด้วย
การปฏิบัติในปลายทาง ก็จะไปวางไอ้ความฝันเนี่ย คือ “สังขารนิมิต” คือจิตไปคิดข ึ้นมาเป็น
เนื้อเรื่องไม่ใช่ของจริง ถ้าวางสังขารนิมิต ก็จ ะไปเห็นพระนิพพาน ซึ่งไม่มีนิมิตชื่อว่า “อนิมิตต
วิโมกข์” หรือไม่มีการปรุงแต่งชื่อว่า “วิสังขาร” แล้วโยม ทั้งหมดเป็นสูตรของธรรมชาติ
ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากธรรมชาติ แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ถูกโมเมชั่นขึ้นม าว่า มีผู้สร้างมีผู้
ดลบันดาล ไม่มี โยม ไม่มีใครอยูใน
่ นั้นต ่างหาก นี่คือความเป็นจริง อ้าว..ผ่านไปแล้ว ไปผีนา
ไปผีทะเล ที่ว่าจะเทศน์เรื่องความรัก พอเห็นภาพไหมระหว่างความรักของแม่นาคกับคุณแจ๊ค
คุณโรส หรือพ วกเราที่ตกหลุมรัก ถ้าใช้ไม่เป็นนะ เดี๋ยวก็ต้องไปวนเวียนอยู่อย่างนั้นเป็นผ ีผูกพัน
ผีสับสน แต่จริงๆ ใช้ให้ถูกวิธีนะกใ็ช้ได้ แถมเรื่องความรักหน่อยแล้วกันไหนๆ พูดเกริ่นไปแล้ว
มีองค์ประกอบอยู่ ๕ อย่าง เคยตกหลุมรักไหมหนูน้อยข้างหน้า...เคย ตกมากี่รอบ เดี๋ยวก่อน..
ปีนขึ้นมารยึ ังตอนนี้ ปีนขึ้นม าแล้วนะ ไม่ใช่อยู่ก้นหลุมนะ ตกมากี่รอบ.. ๓ รอบ โอ้โห หนูคนนี้
อาจจะหลายรอบกว่า
โยม : ตอนนี้ตกหลุมร ักตัวเองค่ะ
หลวงพ่อ : อ๋อ...รักต ัวเองอยู่ คนเนี่ย...พวกเราต้องระวังนะ การเดินทางในสังสารวัฏ
มาถึงช ่วงอายุประมาณนี้ การเดินท างในสังสารวัฏบางคนก็ต้องการแรงบันดาลใจ ต้องการ
แสงสว่างนำทาง ต้องการเพื่อนร่วมเดินทาง บางทีคว้าไม่เป็น มันกลับไปสร้างหลุมดำหรือหลุม
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อื่นขึ้นมาแทน พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะ วิธีเลือกเพื่อนร่วมเดินทางอย่างถูกวิธี เลือกคนที่
มีเหตุมีผลเสมอกัน ถ้าเขามีเหตุผล ถ้าเขาเชื่อในผลของกรรม เขาจะไม่กล้าทำชั่ว ไม่ว่าเขาอยู่
ลับหลังเราเขาก็ไม่กล้าทำ เราไม่ต้องไปห่วงหรอกว่าเขาหายไป ๗ วัน เขาจะไปทำชั่วเพราะเขา
กลัว เขากลัวผลของความชั่วที่ทำลงไป เพราะเขาจะต้องมาจำเรื่องที่ไม่ดี แล้วต้องมารู้สึกที่ไม่ดี
น่าสงสาร ไม่ใช่ว่าเขาชั่ว เขาอ่อนแอ แล้วเขาทนต่ออำนาจฝ่ายต่ำไม่ไหว แต่ถ้าเราเลือกคนถูก
ตั้งแต่ทีแรก ว่าถ้าเขามีความเชื่ออ ย่างมีเหตุผลแบบนี้ว่ามีศรัทธาเสมอกัน
“ศรัทธา” แปลว่า ความเชื่ออ ย่างมีเหตุผลกำจัดความงมงาย ถ้าเขาไม่เป็นคนงมงาย
เขาเป็นคนมเีหตุผล เขาจะไม่กล้าทำชั่วเพราะเขาจะต้องมีหิริโอตตัปปะ กลัว..กลัวผลของความ
ชั่ว ละอาย ถ้าทำไปแล้วจะต้องรับผลเอง ถึงไม่มีใครเห็น จริงไหมโยม ถึงไม่มีใครเห็นทำไม่ดีก็
ต้องรู้สึกไม่ดี เมื่อทำความจำไม่ดีเอาไว้ไม่คุ้มค่าก ัน ทำไม่ดีไปแค่ ๕ นาที ต้องจำไปทั้งชาติ ใคร
อยากลงทุนแ บบนี้บ้าง ไม่คุ้มกันใช่ไหมโยม หรือถ ้าเกิดพลาดไปตอนตายดันไปคว้าเอาความจำ
ไม่ดีที่ทำไป ๕ นาทีม าคิด ไปตกนรกเป็นห มื่นปีคุ้มค่าไหม การลงทุน ไม่คุ้มเห็นไหม ดังนั้นการ
ลงทุนมีความเสี่ยงควรพิจารณาทุกครั้งก ่อนการลงทุนนะ เนี่ยถ้าเราเลือกคนทถี่ ูกโยมเห็นไหม
เนี่ยม ันจะเป็นแสงสว่างเป็นเพื่อนร่วมเดินทางอย่างถูกวิธี
ข้อที่ ๑ เลือกคนที่มีเหตุมีผลมีศรัทธาเสมอกัน แล้วถามตัวเราก่อนปัจจุบันเราเป็น
คนมีเหตุมีผลอย่างถูกวิธีด้วยไหม เรามีความละอายใจด้วยรึเปล่าโยม ก่อนอยากจะได้สิ่ง
แบบนั้น เราล่ะมีคุณสมบัติเพียงพอไหม เราอยากได้ดอกไม้ทองคำมาวางบนชีวิตเรา แต่ตัวเรา
เป็นภ าชนะพานทองคำ หรือเราเป็นแค่จานสังกะสีสำหรับใส่อาหารสุนัข นึกออกไหม เรา
ต้องประมาณตัวเราก่อน ใช่ไหม ถ้าตัวเราทำตัวเรามีคุณค่าเป็นภ าชนะที่งดงาม หลวงพ่อกล้า
รับประกันนะ ไม่มีใครกล้าเอาอาหารสุนัขมาใส่ในพานทองคำแน่นอน ใช่ไหมโยม บางทีเรา
ฝันใฝ่อยากได้แต่สิ่งที่ดี แต่ตัวเราไม่เตรียมพร้อมที่จะเป็นภาชนะที่จะรองรับสิ่งที่ดี งั้นการมี
ศรัทธาเสมอกันเริ่มต้นจากตัวเองมีเหตุมีผลขึ้นมาก่อน แต่ถ้าเราเป็นค นงมงายไขว่คว้าแต่เรื่องที่
ไร้สาระอย่าหวังว่าจะไปเจอสิ่งทดี่ ีงามไปได้อย่างไรเนอะ เริ่มต้นให้ถูกวิธีจากตัวตน จากความ
ประพฤติข องตัวเอง
ข้อที่ ๒ เลือกคนที่มีความประพฤติเสมอกัน เราไม่โกหกเขาก็ไม่โกหก
ผาซอนแกว
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โกหกแล้วเราอยากได้คนไม่โกหกมันกไ็ม่ค่อยจะยุติธรรมนะ ถึงเริ่มต้นจากตัวเองนะ การมีศีล
เสมอกัน เราไม่เบียดเบียนสัตว์ เราจะเจอคนประเภทเดียวกัน ถ้าเราสามารถคุกเข่าต่อส ุนัข
ข้างทาง คนที่หิวโหยได้ เราก็คงได้คนที่เขาดูแลเราอย่างดีเหมือนกัน ถ้าเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่
สามารถคุกเข่าให้กับลูกหมาจรจัดให้อาหารกินได้โดยที่เขาไม่รังแกมัน เขามีเมตตาต่อม ัน เขาก็
คงจะเมตตาต่อเรา เพราะเราก็สวยกว่าลูกสุนัขต ั้งเยอะจริงไหม ใช่รึเปล่าโยม ยังสวยกว่าลูกสุนัข
มั้ย? น่ารักก ว่ามั้ย? ไม่ค่อยมั่นใจเหรอ? (เสียงหลวงพ่อหัวเราะ) หลวงพ่อกำลังเปรียบเทียบอย่าง
นี้จริงๆ นะ แล้วโยมมองคน โยมก็มองออกอยู่แล้วถ้าเขามีความเมตตาอย่างนี้ เขาก็ต้องเมตตา
ต่อตัวเราใช่ไหม มีความประพฤติแ บบนี้เขาก็ต้องมีความประพฤติต่อต ัวเรา แต่ถ้ากับพ่อแม่เขา
เขายังไม่มคี วามกตัญญูแ ล้วกับเราเป็นใครรึ หรือกับสรรพสัตว์ตัวเล็กตัวน้อย เขายังรังแกมันได้
อย่างสนุกสนาน แล้วเราล่ะ เขาจะไม่มีความสุขจากการที่เห็นเราทุกข์ทรมานรึ ถ้าเขาพึงพอใจ
กับการเห็นความทุกข์ของคนอื่นเป็นเรื่องสนุกนะ ก็เลือกให้ถูกสินะ อย่างเวลาเขามาเล่าว่า
เขาไปเบียดเบียนใครมาแล้วเขาสะใจ อย่าไปคบเลยนะ มันก็ต้องมีความสุขที่ได้เบียดเบียนเรา
เหมือนกันแหละน่า เลือกให้เป็นแล้วก ับต ัวเอง ก็เหมือนกันให้มันมคี ุณค่าสมส่วนกัน ข้อที่ ๒
ข้อที่ ๓ การเสียสละ เรียกว่าม ีจาคะเสมอกัน ใช่ไหม? ถ้าเขาเสียสละวัตถุสิ่งของ
ภายนอกเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมได้ เขาก็คงสละอารมณ์เล็กๆ น้อยๆ จากความหงุดหงิด
รำคาญหรือจ ากการทเี่รากระเง้ากระงอด เขาก็คงให้อภัยเสียสละได้เหมือนกัน ถ้าข้างนอกเขา
ยังไม่เคยเสียสละให้ใคร อย่าหวังเลยอารมณ์นามธรรมที่เขาคิดว่าเป็นเขา เขาจะสละได้ คง
เป็นไปไม่ได้หรอก ก็ค งจะต้องมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งระหองระแหงกันทุกวัน มันส ละอารมณ์
ออกไม่เป็น เอาเรื่องไปซะทุกอย่าง อะไรอย่างนี้ อะไรกระทบปั๊บต ้องเอาเรื่อง อะไรกระทบปั๊บ
ต้องเอาเรื่อง เพราะไม่เคยสละเห็นไหม เลือกให้เป็น เลือกคนที่มีจาคะสละเสมอกัน ตัวเราก็
ต้องฝึกน ะ ฝึกการเสียสละ มาสละอารมณ์ฝ่ายต่ำให้ได้ แต่ถ้าวัตถุภายนอกแบบนีส้ ละไม่ได้ โยม
อย่าหวังนะว่าจะมาสละอารมณ์ภายในได้ใช่มั้ย แม้แต่ความอาฆาตพยาบาทก็คงสละไม่ได้เช่น
เดียวกัน
ข้อที่ ๔ มีป ัญญาเสมอกัน คุยกันร ู้เรื่อง ในเรื่องของความเป็นจริงเหมือนที่หลวงพ่อ
คุยๆ อย่างนี้ เออฟังแล้วเข้าใจแล้ว ก็ค ุยกันกับคนในบ้านอย่างนี้จะมีความสุขนะ คุยกัน
เรื่องความไม่คงที่ในกฎของธรรมชาติ ความเป็นทุกข์ จะมองกันด้วยความเห็นอกเห็นใจ และ
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ความเคารพในความเข้มแข็ง ความเมตตาต่อท ุกข์ที่ทุกคนกำลังประสบอยู่ในบ้าน..โยม มัน
จะหันหน้าเข้าหากันอ ย่างมีความสุขนะ จะเห็นอกเห็นใจดูแลเอื้อเฟื้อซ ึ่งกันและกันปัญญามัน
เสมอกัน มันไม่ใช่ว่าฉันจะต้องเอาชนะเธอให้ได้ มันเบียดเบียนกันอย่างไร้เดียงสา ไม่มีความ
เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในความเห็นอกเห็นใจ แล้วไปเอาชนะระรานกันในเรื่องที่ไม่มีประโยชน์อะไร
ขึ้นมาเลยเห็นไหม ๔ ข้อ ในการเลือก ส่วนกรณีของคนที่จะไปตกหลุมเนี่ย อันที่ ๑ มันมีความ
เสียสละด้วยนะโยม มันเป็นแรงบันดาลใจที่ใหญ่หลวง ซึ่งชีวิตคนเราแต่ละคนบางทีไม่เคย เกิด
มาไม่เคยเจอใครมาเสียสละอะไรให้แก่เราอย่างมากมาย เวลาที่ใครสักคนหนึ่งมาเสียสละให้แก่
เรายอมลำบากตรากตรำในหน้าที่การงานทั้งห ลายแหล่ ลุยน้ำข้ามทะเลขับเครื่องบินมาหาตาม
หน้าที่บังเอิญมาเจอกันพอดีท ี่สนามบิน ถ้าคนใดคนหนึ่งนะโยมมาเสียสละให้มากๆ เนี่ย จิตใจ
ดวงนั้นน่ะ ที่มันร ักความดเีนี่ย มันจะเริ่มรักความดีของการเสียสละอันนั้น และการเสียสละ
อันนั้นนำความสุขมาให้ จิตใจกเ็ริ่มรักความสุขจากการที่เขาเสียสละนำความสุขมาให้ เห็นเขา
หาของอย่างยากลำบากมาให้ ทุ่มเทอย่างยากลำบากเพื่อทำให้เรามคี วามสุข มันรักความสุข
แล้วก็ร ักค วามดี
อันที่ ๑ มีการเสียสละ มันทำให้เกิดค วามศรัทธา ความเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าคนๆ นี้ดูแล
เรา ไม่ทำให้เราเจ็บปวดเดือดร้อน นำความสุขมาให้ ให้ความห่วงใยให้ความปลอดภัย งั้นเรา
คล้องแขนเราคล้องแขนเอาความปลอดภัยไป เราไม่ได้คล้องแขนเอาอันตรายไป ไม่ว่าคนๆ นั้น
จะหน้าตายังไงเราก็มีความภูมิใจ เพราะอะไรเหมือนอย่างที่บอก เรารักตัวเอง เขาก็รักตัวเรา ไป
ด้วยกันดีไหมอย่างนี้ มันรักสิ่งเดียวกัน เรารักตัวเรา เขาก็รักตัวเรา เราห่วงใยตัวเรา เขาก็ห่วงใย
ตัวเรา โอ้..มันน่าจะแสนวิเศษนะ เห็นไหมโยม..เนี่ยมันเลยตามมาด้วยศรัทธา คือความเชื่อย่าง
มีเหตุผลว่าส ิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปลอดภัยเรียกว่าศรัทธา
ศรัทธามันเลยเป็นหิ้งขึ้นม าในหัวใจ หิ้งแห่งศรัทธาเวลามองเข้าไปในการกระทำที่ดีของ
เขาเกิดความสุขอ ันเรืองรอง เกิดความเชื่อมั่นและความปลอดภัย ไม่ใช่เขาหายไป ๗ วัน เนี่ย ไป
ทำชั่วที่ไหน ถ้ามันมีศรัทธานะโยม มันไม่หวาดระแวงหรอก มันเชื่อมั่นอยู่เสมอในความดีและ
มองไปมองมาก็เจอแต่ความสุขจากความดี เห็นไหมมีศรัทธา มีปีติ แล้วเวลาที่ใครทำความดีให้
เรามากๆ รู้ว่าเขาต้องอดนอนตี ๑ ตี ๒ เพื่อจะทำบางสิ่งบางอย่างช่วยเหลือหน้าที่การงานของ
เรา ภาระเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้ลุล่วงไป แล้วตี ๕ เขาก็ต้องรีบไปทำงานที่อื่นต ่อ ถ้าเรารู้เข้าเรา
ผาซอนแกว
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จะรู้สึกโอ้โห เขาเสียสละเพื่อเราตั้งเยอะ เราจะรู้สึกว่า เรานี่มีความสำนึกผิดว่าทำให้เขาต้อง
ลำบากตรากตรำเพราะเรา
เป็นอีกตัวนะโยมทปี่ ระหลาดเข้ามา คือความสำนึกผิด รู้สึกว่าเรายังไม่ได้ทำดีๆ ให้เขา
มากเพียงพอเลย แล้วการทเี่ขารักเราเขาต้องลำบากตรากตรำมากมาย รู้สึกสำนึกผิดเนี่ยแต่เรา
ก็ยังโหยหาสิ่งที่เขาจะทำให้ใหม่นะโยม มันเลยขัดแย้งแบบนีน้ ะ รู้สึกสำนึกผิดแต่ก็ยังอยากได้
อีก มีอีกไหมอย่างนี้ อย่างเธออย่างนี้มีอีกไหม รู้สึกไม่ค่อยดีเลยแต่ว่าชอบ ชอบที่จะให้ใครทำดีๆ
ให้เห็นไหม มีเสียสละ มีปีติ มีศรัทธา มีค วามสำนึกผิด แล้วก็มีความโหยหา เมื่อได้รับความดูแล
เอาใจใส่จิตก็จะหวนคิดถึงแ บบนั้นบ่อยๆ อยู่ในที่ทำงานมีคนอื่นเบียดเบียนเชือดเฉือนคิดถึงคน
รักมีแต่ความห่วงใย มีแต่คำปลอบโยน มีแต่สิ่งที่ดีมาให้ คิดสิโยม มันก็เริ่มห วนคิดถึงสิ่งเหล่านี้
สิ จิตมันก็เริ่มไปไหนไม่รอด มันก เ็รียกว่าตกหลุมแล้วทีนเี้ห็นไหม อยู่ที่ทำงานก็คิดถึงอย่างนี้
แล้วเคยทำงานหนักตรากตรำเหงื่อไหลไคลย้อยลำบาก เขาส่งทิชชู่ให้แผ่นหนึ่งเป็นย ังไง มันจะ
เป็นท ิชชู่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมโยม เพราะมันนำเอาความห่วงใยใช่มั้ย ถ้าเขาไม่ส่งทิชชู่นั้นให้ ไปซื้อ
ที่ศูนย์การค้าม าหนึ่งกุรุสม ันจะศักดิ์สิทธิไ์หม ไม่ เพราะมันไม่มีความห่วงใยอยู่ในนั้นโยมไม่เห็น
เหรอ ถ้าเขาส่งดอกไม้มาให้ดอกหนึ่ง มันจ ะเป็นดอกไม้ที่งดงามใช่ไหม ซึ่งในตลาดไปซื้อมากี่
กุรุสมันกไ็ม่งามเท่าไอ้ดอกนั้น เพราะมันเต็มไปด้วยความปรารถนาดีใช่ไหมโยม
ความห่วงใยหรือมิตรไมตรีหรือค วามคิดถึงมันก็จะกลายเป็นด อกไม้ศักดิ์สิทธิ์ ผลไม้
ล่ะ หือ..ใช่ไหมโยม แอปเปิ้ลส ักล ูกน ึงหรือส ้มที่ถูกดูแลอย่างดี หรือองุ่นสักเม็ดนึงเห็นไหม มัน
จะกลายเป็นผลไม้ที่หวานหอมพิเศษขึ้นมา เนี่ยการอัพ (up) การไฮ (high) มันถูกยกระดับขึ้น
จากอารมณ์แ บบนี้โยม ซึ่งมันใส่เอาความห่วงใยความรักและความปรารถนาดีได้ ซึ่งไม่สามารถ
ซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ต (super market) ทิชชู่กี่กุรุสก็มีตังค์ซื้อ ดอกไม้ซักปากคลองตลาด
เท่าไหร่ก็ม ีตังค์ซื้อ ผลไม้มากมายกม็ ีตังค์ซ ื้อ แต่ถ้าไม่มีสิ่งนั้นโยม มันจะแห้งเป็นเศษกระดาษ
เลยนึกออกไหม กุหลาบมหาศาลกเ็หมือนกับเศษกระดาษที่แห้งตายซาก ทิชชู่เป็นก ุรุส มันก็คง
ไม่ได้ให้ความห่วงใยอะไรขึ้นม าในชีวิตเรา ถึงจะมีทิชชู่ไว้มากมายจริงไหมโยม เนี่ยมันคือการ
ตกหลุมร ักแล้วก็ถ ูกเทิดค่าสิ่งน ั้นอัพ ขึ้นมาไฮ ขึ้นมา ไม่ว่าโยมจะไปนั่งที่ไหน ใต้ต้นไม้ก็จะเป็น
ใต้ต้นไม้ที่เป็นวิมาน ดอกหญ้าก็จะงดงามดารดาษ ดวงดาวก็จะกลายเป็นอะไรล่ะ เพดาน
ที่ประดับด้วยอัญมณีหลากหลาย ถ้าส ูญเสียสิ่งนี้ไปเมื่อไหร่เห็นไหม จิตใจมันจะแห้งซีดเซียว
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เพราะมันเคยเสวยอารมณ์ทถี่ ูกอัพ ถูกไฮ ขึ้นมาจากการให้คุณค่า หรือจากความดูแลเอาใจใส่
จากความเมตตาหรือความดี มันไม่มีสิ่งนั้นอ ีกแล้วมันก็แห้งสิโยม บางคนเลยอยู่ไม่ได้ อยู่ไม่ได้ก็
หนีหาวิธีอื่นที่จะอัพ (up) ขึ้นม า ก็ไปอะไร ยาเสพติด ไปกินเหล้าบ้าง หรือไปตอบสนองตัณหา
แต่ยังไงมันก ็ไม่มอี ารมณ์ที่มันเปี่ยมท่วมท้น เท่ากับอารมณ์ของความรักจากความจริงใจจาก
ความห่วงใยอย่างแท้จริง
เนี่ยการตกหลุมร ัก พวกนี้จะต้องไปค้างเติ่งอยู่บนสวรรค์ชั้นนึงเนอะ เป็นเทวดาชั้นนึง
ชั้นป รนิมม ิตวสวัตตี เป็นที่อยู่ของพวกทพี่ อใจกับความสุขที่ได้รับ จากเคยอยู่เคยทำความดี
ในโลก อยู่กับคนที่ดีๆ ในโลก จะไม่อยากไปนิพพาน พวกนี้มีชื่อชั้นนี้ว่า “เทวบุตรมาร” เป็น
มารอีกชนิดหนึ่ง เหมือนบางทีเราพอใจกับค วามสุข รู้สึกไหมเรายังไม่อยากไปนิพพาน เรายัง
ห่วงใยความสุขกับคนรัก อยากจะอยู่ใกล้ชิดยังไม่อยากจะวางสิ่งเหล่านี้มันเสียดาย เสียดาย
สวนดอกไม้ที่อุตส่าห์ปลูกไว้ดารดาษบานสะพรั่ง แล้วเดินหันหลังให้สวนดอกไม้นี้โดยไม่เหลียว
กลับมามองเลยมันทำใจไม่ได้หรอกโยม เขาจึงม ีชื่อว่าเทวบุตรมาร ตอนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้
เทวบุตรมารนี้จะมาปรากฏตัวว่า ไม่เสียดายหรือจะไปนิพพานเนี่ย ไม่เสียดายความสุขที่สร้าง
สมมามากมายเหล่านี้เหรอ บริวาร คนรัก คนเอาใจใส่คนดูแล กามคุณ ทรัพย์ส มบัติ หรือความ
สุขทางกามคุณ ๕ อันท ่วมท้น Fall in love เป็นแบบนี้นะต้องระวังนะ ใช้ให้เป็นน ะ อย่าใช้ให้
เป็นแ บบยาเสพติด ใช้เป็นแรงบันดาลใจในฝ่ายดี
เดี๋ยวรออ่านหนังสือนะ เรื่อง “อยูกั่ บมาร” มารคือ “เทวบุตรมาร” มารคือ
“อภิสังขารมาร” ทีห่ ลงคิดป รุงแต่ง มาบังความเป็นจริง ความเป็นจริงคือความปกติ เป็นกลาง
ออกไปนอกเรื่องแต่ก็ไม่นอกเห็นไหม ออกไปนอกแล้วก็เข้ามาข้างใน เรื่องไม่พ้นเรื่องขันธ์ ๕
เห็นไหมโยม ไม่พ้นเรื่องขันธ์ ๕ หรอก ถ้าเข้าใจเรื่องขันธ์ ๕ จะใช้มันอย่างถูกวิธี ถึงเรื่องความ
รักนี่ก็อยู่วนเวียนเรื่องขันธ์ ๕ ไม่ได้หนีไปจากไหน แล้วความรักเนี่ยมันประหลาดที่ว่า มันไม่
เหมือนกับห ลุมดำนะ หลุมรักเนี่ยไม่เหมือนหลุมดำ หลุมดำมันดูดเอาได้แค่มวลสารในจักรวาล
ไป แต่หลุมร ักมันดูดเอาขันธ์ ๕ ทั้งหมด โยมว่าจ ริงไหม หนูน้อย ๓ ครั้ง ตกหลุมรักมา ๓ ครั้ง
มันดูดเอาขันธ์ ๕ ไปหมดไหมตอนนั้น ดูให้ดีนะ
อันที่ ๑ มันด ูดเอาสังขารขันธ์“ความคิดถึง” ใช่ไหมโยม อันที่ ๒ มันดูดเอาสัญญาขันธ์
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“ความทรงจำ” จำแต่เรื่องเขาอ่ะ ใช่ไหม จำเสียง จำหน้า จำกิริยาท่าทาง จำช่อดอกไม้ในวัน
วาเลนไทน์ (Valentine’s day) ซึ่งต อนนี้ไม่มีแล้วเนอะ ดูดอะไรอีก “เวทนาความรู้สึกต่างๆ”
วิญญาณ “การรับรูคอย
้ สอดส่อง” คอยสายตามองเห็นไหม ที่เหลือรูปขันธ์ดูดเอาไปไหม..หืม
มีใครเคยสูญเสียรูปขันธ์ให้ความรักบ้างไหม รู้สึกไหมว่ามันเป็นช่อดอกไม้ชิ้นสุดท้าย ที่วางอยู่
หน้าเทวาลัยแห่งศ รัทธา เอาไว้วางไว้หน้าวิหารแห่งศรัทธาก็คือ เราศรัทธาในความดีอันนั้น
ร่างกายมันเป็นแค่ของขวัญเหมือนดอกไม้ชิ้นหนึ่ง ทเี่อาไปวางไว้หน้าวิหารแห่งศรัทธา โดยไม่
เสียดายใช่ไหมโยม มีใครเสียดายไหมเวลามีความรัก ไม่เคยเสียดายร่างกาย ไม่เคยเสียดายสิ่ง
ต่างๆ ที่เป็นรูปขันธ์ท ี่หามาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นขนมหวาน ดอกไม้ พวงมาลัย หรือเสื้อผ้า หรือ
อะไรทั้งหลายแหล่ที่เอื้ออาทรเป็นของขวัญซ ึ่งกันและกัน ดีไหม
รู้สึกว่าเทศน์เรื่องสติไม่ค่อยมีคนฟังนะ มีแต่ขาดสติเวลาฟัง เทศน์เรื่องความรักนี่มี
สติกันม ากเลย สาวๆ กลุ่มเนี่ย หลวงพ่อเทศน์เรื่องสตินะนั่ง... พอเทศน์เรื่องความรักตื่นตัวมี
สติในการฟัง ใช้ให้เป็นนะ ใช้ให้เป็นจะมีประโยชน์ ใช้อย่างเข้าใจด้วย แต่จะเข้าใจที่หลวงพ่อ
เล่านี่เพราะอะไรรู้ไหม มันเป็นการเข้าไปสังเกต โยม เวลาคนที่ตกหลุมรักใหม่ๆ จะสับสน มัน
สังเกตสภาวธรรมไม่ออกว่ามีตัวอะไรบ้าง ทำไมช่วงนี้เราสับสนจัง เราหวนคิดแต่เรื่องแบบนี้ เรา
หวนคิดแต่เรื่องแบบนี้ ถ้าโยมมองออกจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น ถึงไปคิดถึงเรื่องแบบนั้น ก็เวลา
อารมณ์ม ันถูกอัพ (Up) ถูกไฮ (High) ขึ้นม านี่มันเกิดอะไรขึ้น ทำไมอารมณ์มันรู้สึกอารมณ์มัน
เรืองรองมันวูบๆ วาบๆ หรืออ ะไรมันดูวิจิตรตระการตาสวยงามไปหมดใช่ไหม? หรือทำไมจิต
มันหวนไปคิดถึงนะ อ้อม ันไปคิดถึงก ารเสียสละ คิดถึงความดี คิดถึงความสุขทไี่ด้รับจากผัสสะ
เท่านีเ้อง โยมทำงานวิจัยแบบนี้เนอะแล้วจะใช้มันเป็นประโยชน์ ใช้แบบไม่ตกหลุม จนไปพบกับ
หลุมลึก ไปถึงหลุมนรก พูดง่ายๆ แบบไปผูกพันห่วงใยว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้ตายแน่ เนี่ยมันเลยมีความ
ทุกข์อีกตัวหนึ่งท ี่เกิดขึ้นอ ย่างประหลาด ความทุกข์อันนี้ชื่อว่า “ความทุกข์ที่เกิดจากความสุข”
นึกออกไหม
ซึ่งจ ริงๆ สมัยก่อนก่อนที่เราจะตกหลุมร ักเนี่ย เราอยู่คนเดียวได้ เราก็เดินช้อปปิ้ง
(shopping) คนเดียว กินข ้าวคนเดียว อยู่คนเดียวก็มีความสุขดี พอเราไปมีความรักเมื่อไหร่
แล้วส ิ่งนั้นหายไป จะกลับกลายเป็นความทุกข์ที่อยู่คนเดียว...อ้าว เนี่ยเขาเรียกว่าความทุกข์
ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งท ี่เป็นความสุขไป เราไปให้ค่าแล้วจิตใจก็ไปแปะไว้ข้างนอก เขาถึง
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เรียกว่าใจลอยใจแตกไงโยม มันไปแปะอยู่ข้างนอกแล้วมันพร้อมตกแตกกระจายอยู่เสมอ มัน
ไม่มารวมอยู่ข้างใน เมื่อก่อนเราอยู่คนเดียว เรารักตัวเองอย่างนี้ ดูแลตัวเองมันอยู่กับตัวเองเห็น
ไหมโยม จะหาอาหาร จะเดินดสู วนดอกไม้ จะทำอะไรมันดูแลตัวเองอยู่ พอเราไปฝากความสุข
ไว้กับข้างนอก พอสิ่งข้างนอกมันพลัดพรากเมื่อไหร่ มันก็เกิดการล้มพังครืนลงไปสิ งั้นค วามรัก
ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะ ไม่ได้ไปยืนพิงกับอีกฝ ่ายหนึ่งพับ อีกฝ่ายก็ต้องล้มพังทลายไปด้วย อันนั้น
เป็นความล้มละลายทางความรักไม่ใช่ความรักจริง
พิธีกร : มีคำถามฝากมาตรงนีส้ องสามคำถามจะมีคล้ายๆ กันนะครับ ถามเรื่องของจิต
และวิญญาณนะครับห ลวงพ่อ ว่ามีความเหมือนหรือต่างกันยังไงครับ
หลวงพ่อ : อะไรนะ?
พิธีกร : จิตกับวิญญาณครับ
หลวงพ่อ : จริงๆ วิญญาณมันถูกเปลี่ยนชื่อไป จริงๆ จิตมันเป็นธรรมชาติรับรู้ พอมา
เป็นว ิญญาณมันถูกเปลี่ยนชื่อไปตามเซลล์ป ระสาทต่างๆ อย่างเช่นเปลี่ยนชื่อเป็นการรับเสียง
เรียกว่าโสตวิญญาณ แต่ไอ้ธรรมชาติ Original ของจิตเนี่ย ที่เป็นธ รรมชาติกลางๆ เหมือน
กระแสไฟฟ้าที่เป็นกลางๆ ทีม่ าจากเขื่อนมาจากอะไรก็แล้วแต่ แล้วก็มาเดินสายอยู่ อย่างนี้มัน
เป็นธ รรมชาติเป็นกลางๆไปเสียบปลั๊กเป็นเครื่องเสียงเนี่ยน ะ แล้วก็กลายเป็นการรับเสียงอย่าง
นี้ เอาไปเสียบปลั๊กทีวี ก็ก ลายเป็นภาพอย่างนี้ จริงๆ พลังงานของจิตเป็นพ ลังงานกลางๆ ที่
เป็นแ ค่ธรรมชาติข องการรับรู้ เมื่อไปเปลี่ยนช่องของเครื่องมือ ก็จะเปลี่ยนชื่อไปตามนั้น ก็จะมี
ชื่อว่า จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ ฆานวิญญาณ อะไรต่างๆเป็นไปตามเครื่องมือ
หรือสถานการณ์อ ันนั้น มันต่างกันแค่ตรงนีเ้อง แต่มันเป็นตัวเดียวกันเปลี่ยนชื่อไปตามการรับรู้
เท่านั้นเอง ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะจะไม่สงสัย งั้นไอ้การทเี่ราปฏิบัตดิ ูจิตเนี่ย มันถึงคอยสังเกตที่
ตัวจิต เพราะว่าไม่ได้ไปสนใจทหี่ ู มันรับเสียงเสร็จปั๊บม ันต้องส่งอารมณ์มาที่จิตในการรับรู้อีก
ทีหนึ่ง มันเห็นภาพมันก็ต้องส่งอ ารมณ์มาที่จิตในการรับร ู้อยู่ดี นึกออกไหม แต่ถ้าเราขาดสติ
ถลำไปตามภาพถลำไปตามเสียงเมื่อไหร่ก็จะหลงผิดค ิดว่าม ันเป็นต ัวตน นึกออกไหม แต่พอ
มันส่งม าที่นี่ปั๊บ พอมันปรุงแบบใดแบบหนึ่ง กร็ ู้ว่าอันนี้จิตเริ่มคิดป รุงแต่ง แล้วเริ่มเปลี่ยนไปอีก
ผาซอนแกว
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ตัวแล้ว เปลี่ยนไปทำงานอีกห น้าที่หนึ่ง พวกนี้เขาเรียกอาการของจิต มีภาษาหรือภาษาเรียกว่า
“เจตสิก” คือสิ่งที่ทำงานร่วมกับจิต พัฒนาจากไอ้จิตมาเป็นเจตสิกอย่างนี้ เป็นการทำงานหรือ
เป็นอ าการ เราเลยไม่ค่อยเห็นต ัวจิตเดิมแท้ นึกออกไหม ที่ไม่มีสภาวะปนเปื้อนเราเห็นแต่ตอนที่
มันทำงานเป็นการรับรู้แล้วห รือเป็นความคิดอย่างนี้
พอคิดเรียกว่า “สังขาร” อย่างนี้ พอสังขารมันคิดก ็มี “เวทนา” เข้าไปรับรู้รองรับ
อารมณ์ แต่ทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นจิตสังขารที่คิดเนี่ย แสดงความเกิดดับให้ดูก่อนอย่างเช่น คิด
ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีก็ดับไป คิดด ีอารมณ์ดีกด็ ับไป หรือคิดในแง่พอใจเกิดราคะก็ดับไป คิดในแง่
ไม่พอใจเกิดโทสะกด็ ับไป มันเอาตัวน ี้มาเป็นงานวิจัยก่อนว่าจิตเนี่ยมันทำงานเกิดดับ เกิดดับ
เกิดดับ จนปัญญามันสรุปว่าไอ้นี่ไม่มีตัวตนนี่ เป็นของเกิดดับ พอมันไม่สนใจไอ้จิตสังขารหรือ
สังขารนิมิตตัวนี้ มันกจ็ ะเข้าไปเห็นจ ิตเดิมแท้ ที่เป็นตัวหน้าที่รับรู้เนี่ย ซึ่งไม่ได้มีชื่อ นึกออก
ไหม ไม่มเีปลือกแต่ว่ามีการเกิดด ับเหมือนกัน แต่ว่าไม่มีชื่อ อย่างนี้เค้าเรียกจิตเดิมแท้ที่เกิดดับ
ว่าไม่ได้มีตัวตน หรือไม่มีเราอยู่ในนั้น มันเป็นกระบวนการเหมือนกันนะ ซึ่งจะต้องมกี ำลังของ
ปัญญาที่เรียกว่า“วิปัสสนา” เนี่ยละ
พิธีกร : ครับ ขอบพระคุณครับห ลวงพ่อ มีคำถามหนึ่งเรื่องของสติปัฏฐาน ๔ ถามว่าถ้า
เลือกปฏิบัติเพียงข้อใดข้อห นึ่ง จะสามารถที่จะหลุดพ้นได้ไหมครับ หรือว่าจะต้องปฏิบัติทั้ง ๔
ข้อ
หลวงพ่อ : คือม ันเหมือนกับว ่า ชีวิตเนี่ยมันมีขันธ์ ๕ อยูเนี
่ ่ยโยม คือม ันมีการรับรู้ทาง
ตา มีค วามรู้สึก เรียกว่าเวทนา มีการจำมีการคิดเนี่ย เราจะเลือกสนใจแต่ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ย
มันเหมือนเราปฏิบัติต่อเครื่องมือท ี่มีอยู่เนี่ย ยากจนข้นแค้นไปหน่อย จริงๆ แล้วมันทำงาน
ตลอดเวลาทุกๆ ตัว ทำไมเราจะไม่สนใจอย่างเช่นเราจะดูเวทนาก็แล้วแต่ อย่างเช่นจะดูเฉพาะ
ตอนเมื่อยตอนปวดอย่างนี้ ทำไมเราไม่ยอมดูตัวอื่นไปด้วย เหมือนกับว่าเราขี้เกียจเรียนน่ะ เรา
จะเอาเฉพาะคนที่ปรากฏเท่านั้นถึงจะสนใจเท่านั้น แล้วก็ทอดทิ้งตัวอื่นทั้งที่ทุกตัวเนี่ย มันแสดง
ลักษณะเหมือนกันห มด คือล ักษณะของความเกิดดับและไม่ใช่ตัวตน นึกออกไหม งั้นคนที่เปิด
ทัศนะกว้างหน่อยหลวงพ่อเปรียบเทียบเหมือนจอมยุทธ์ทมี่ ีกระบี่ในใจอ่ะ คือมันไม่ต้องรอว่า
เดี๋ยวมีปัญหาปั๊บ เดี๋ยวเราค่อยกลับไปเอาหอกที่บ้านมาสู้นึกออกไหมโยม เดี๋ยวไปตั้งตัวที่บ้าน
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ไปสวดมนต์ห น้าห ิ้งพระก่อนเพื่อจะสู้กิเลส มันยืดเยื้อชักช้าไป ทำไมเราไม่สามารถใช้อุปกรณ์
ทุกอย่างเนี่ยในการเจริญสติ แล้วก็สามารถใช้กับทุกขณะกับชีวิตประจำวัน โดยจะต้องไปรอ
แค่ตัวเดียวเท่านั้นเองหรือ อย่างนี้เป็นต้นน ะ งั้นการเจริญสติปัฏฐาน ๔ เนี่ย ถ้าฉ ลาดทุกตัวมัน
ทำงานอยู่แล้ว และทุกต ัวมันก็เอื้อซ ึ่งกันแ ละกันอ ยู่แล้ว คือมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้น อย่าง
เวทนาเนี่ย โยมถ้ามันไม่มีผัสสะทางกายมันจะมีเวทนาไปได้อย่างไร นึกออกไหม งั้นการดูกาย
มันก็จะเห็นเวทนาไปด้วยอยู่ดีเนอะ
อย่างเช่นเท้ากระทบพื้นก็ดี ผิวกายถูกอ ากาศก็ดี เราจะรู้สึกอยู่ดีถึงเวทนาว่าสุขหรือทุกข์
หรือว่าเฉยๆ นึกออกไหม เมื่อมีเวทนาปรากฏขึ้นทางใดทางหนึ่ง หรือผัสสะเกิดขึ้นทางใดทาง
หนึ่ง มันก ็จะต้องความเกิดปรุงแต่งอ ยู่ดีโยม ความคิดนะคือคิดชอบหรือคิดไม่ชอบ หรือคิดถึง
รูปที่เคยผัสสะมาอย่างนี้ มันจะทำงานกันเป็นกระบวนการอยู่ดี แต่เราจะไปรอตัวหนึ่งแบบ
ไร้เดียงสา หลวงพ่อว่ามันแห้งแล้งไปนิดน ึง อย่างเช่น จิตคิดอย่างนี้ จิตคิดป ั๊บก็ต้องมีอารมณ์
เกิดขึ้นผสมอยู่แล้ว อย่างเช่นค ิดไม่ดีอารมณ์กต็ ้องไม่ดีเห็นไหม ก็เห็นเวทนาไปด้วยอยู่ดี งั้นไอ้
สิ่งที่คิดนั้นก ็เข้าไปเนื่องอยู่กับ อย่างเช่น คิดถึงรูปอยากได้รูปอย่างนี้เห็นไหม มันก็เหมือนกับมี
รูปเข้าไปผสมอยู่ดี แล้วม ันก็อาศัยรูปเกิดขึ้นถ ึงได้มีจิตตัวนี้ จิตต ัวนี้ก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันอย่าง
นี้ มันก็อิงอาศัยกันอยู่ดีละโยม เพราะว่าไม่มีตัวใดตัวหนึ่งที่ทำงานแบบโดดๆ คือเวทนาก็ไม่ได้
มีตัวตน
ตามดูกายในกาย ตามดูเวทนาในเวทนา แปลว่าในเวทนานั้น ก็อาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นคือ
ผัสสะ ตามดูจิตในจิตเห็นไหม อาการของจิตทคี่ ิดเป็นโทสะเป็นราคะหรือเป็นโมหะ ก็ต้องอาศัย
สิ่งอื่นเกิดขึ้นคือความจำใช่ไหม ความจำในรูป ในรส ในกลิ่น ในเสียง หรือความจำเรื่องที่ผ่านมา
ถึงจะนำมาคิดได้ เมื่อคิดแล้วก็ต ้องเกิดเป็นเวทนาอีกตัวหนึ่งขึ้นมา เช่นคิดไม่ดีก็เกิดทุกขเวทนา
อารมณ์ไม่ดี คิดดีก็จะเกิดสุขเวทนาฟูๆ ฟ่องๆ ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเนอะ หรือในธรรมานุปัสส
นาสติปัฏฐาน อย่างนี้มันจะเป็นศูนย์รวมของสติปัฏฐาน ๔ ทุกต ัว คืออันท ี่ ๑ เป็นการเห็นการ
ทำงานของขันธ์ ๕ เห็นไหมนคี่ รอบคลุมหมดแล้ว หลวงพ่อถึงบรรยายรวมๆเรื่องขันธ์ ๕ เพราะ
ขันธ์ ๕ เนี่ยโยมสามารถนำไปแจกแจงเป็นกาย เวทนา จิต ธรรม ได้ แต่ขันธ์ ๕ เนี่ยเป็นศ ูนย์รวม
เป็นศ ูนย์รวมที่พระพุทธเจ้าบอกว่าก ิจต่อทุกข์ให้รู้ และว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ กิจ
ต่อทุกข์ให้รูคื้ อรู้จักส ภาวะของขันธ์ ๕ นั่นแหละคือสติปัฏฐาน ๔ โยม รู้จักสภาวะของขันธ์ ๕
ผาซอนแกว
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นั่นแหละคือวิปัสสนา
หลวงพ่อก็เลยว่าโดยองค์ร วมที่เป็นเรื่องของขันธ์ ๕ เพราะมันครอบคลุมถ ึงเรื่องการ
เจริญส ติปัฏฐาน ๔ ในธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างนี้ รูปขันธ์ปรากฏก็รู้ว่านี่รูปขันธ์ อย่าง
เช่นเวทนาปรากฏกร็ ู้ว่าเวทนา สัญญาปรากฏก็รู้ว่านี่สัญญา แต่คนส่วนใหญ่ความจำเกิดขึ้นก็
ไม่รู้ว่านคี่ วามจำ อย่างเช่นจำผิดว่าเขาว่าเรา ก็ไม่รู้ว่านี่เป็นเพียงแค่ความจำ ไม่ได้มีเขาจริงอยู่
ในความจำอันนี้ หรือมีเราอยู่จริงในความคิดอันนี้ เป็นแค่สังขารขันธ์ อันนี้เขาเรียกว่ารู้จัก
สภาวะ รู้จักล ักษณะกค็ ือว่าม ันไม่ได้มีตัวตนมาก่อน มันอาศัยส ิ่งอื่นเกิดขึ้นเป็นการเห็นลักษณะ
แล้วม ันก็ไม่คงที่มันเกิดด ับเห็นไหม อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตามรู้ในสติปัฏฐาน ๔ นะ
พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ดูกายในกาย เกิดขึ้นเพราะอะไรก็รู้หรือ เวทนาในเวทนาเกิดขึ้น
เพราะอะไรก็รู้ ดับไปเพราะเหตุอ ะไรกร็ ู้ จิตในจิตเกิดจากอะไรก็รู้ ดับเพราะเหตุอะไรก็รู้ แล้ว
สิ่งเหล่านี้มีอยู่เพื่อรู้ไว้เท่านั้น
คือเพื่อเอาไว้เป็นเครื่องเจริญปัญญา ตัวรู้ให้สักแต่ว่ารู้ด้วย
ใจเป็นกลาง ถ้าเห็นแบบนีม้ ันกจ็ ะละไอ้ความปรุงแต่งโทมนัส เรียกว่าละอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกออกเสียได้ คือในรูปนาม หรือไม่เป็นที่อาศัยของตัณหาก็คือละตัวสมุทัย ไม่เป็นท ี่อาศัย
ของทิฏฐิ ก็ล ะสักกายทิฏฐิไปด้วยโยม ทั้งไม่ยึดถืออะไรในโลกก็ละอุปาทานขันธ์ ๕ อีกเห็นไหม
สติปัฏฐาน ๔ นี้เลยเป็นทางที่จะไปสู่พระนิพพาน เพราะเป็นการละวางอุปาทานขันธ์ ๕ หรือ
ตัณหา คือส มุทัย หรือล ะทิฏฐิ ก็ค ือละสักก ายทิฏฐิในสังโยชน์ ๑๐ ตั้งแต่ตัวแรกไปเลย เนอะ
แต่มันต้องเห็นค วามจริงไง ว่าไอ้นี่เป็นกระบวนการเหตุปัจจัยท ั้งสิ้น
พิธีกร : ครับ ก็ช ัดเจนนะครับว ่าดูตัวไหนก็ได้ เพราะทุกสิ่งทั้ง ๔ เนี่ยเกิดขึ้นอยู่แล้วมี
อยู่แล้ว มีค ำถามอีก ๒ คำถามครับ เรื่องคนทมี่ ีเป้าหมายจะปฏิบัติธรรมจนพ้นทุกข์ทางใจ ควร
แต่งงานหรือไม่คะฝากถามมานะครับ
หลวงพ่อ : แค่คิดน ี่ก็ทุกข์แล้วม ั้ง ยังไม่ได้แต่งเลย แค่คิดจ ะแต่งนี่ก็เริ่มทุกข์ (หลวงพ่อ
หัวเราะ) มันอยู่ที่คทีู่ ่เลือกอ่ะโยม ที่หลวงพ่อบ อกอ่ะ คือถ้าเป็นเครื่องสนับส ุนน เป็นกำลัง เป็น
แสงสว่าง ไม่ได้เป็นภาระ ต้องตกลงกันให้ดีก่อนนะ ก่อนจะแต่งงานว่าเรามีเป้าหมายที่จะ
พ้นทุกข์ไปพระนิพพาน ถ้าเขามีเป้าหมายเหมือนกันและใช้ช่วงเวลาที่อยูด้่ วยกันในโลก ใช้ชีวิต
ร่วมกันเป็นการแบ่งปันก ารเรียนรู้ บางเรื่องที่เรายังอาลัยอาวรณ์ หรือว่ายังไม่ชัดเจน หรือยัง
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รู้สึกว่ายังต ้องการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างเช่น ในความรู้สึกของความรักอะไรอย่างนี้ เรายังรู้สึกยัง
อยากรู้สึกเข้าใจมันอีกน ิดน ึง ไม่ได้ว่าค้างเติ่งแบบไม่เข้าใจ แล้วก็ยังโหยหาอยู่ ถ้าเข้าใจมันแล้ว
มันทำงานอย่างนนี้ ี่เอง ไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้ว มันเรียกว่า ใจหายสงสัย เรียกว่าอาศัยกัน
และกันเรียนรูไป
้ อย่างนี้ได้ แต่ไม่ใช่ว่าไปยึดซ ึ่งกันและกัน แล้วไปกันไม่รอดทั้งคู่ อย่างนี้ก็ไม่ควร
ต้องตกลงกันซะก่อน ตกลงกันได้จริงๆ นะ ว่าเราจะอยู่เรามีเป้าหมายที่จะไปนิพพานนะ เธอมี
เป้าหมายอย่างนั้นเหมือนกัน มาแบ่งปันก ารเรียนรู้ร่วมกันเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนกันในระหว่าง
เดินทาง มีป ัญหาอะไรเราปรึกษากัน มีความไม่เข้าใจเราปรึกษากัน หรือแบ่งปันความสุข์ ความ
ทุกข์ หรือการเรียนรู้บางเรื่อง ก็แล้วกันเนอะ
หลวงพ่อ : หรือการแบ่งปันความสุขความทุกข์ หรือการเรียนรู้บางเรื่องแล้วกันนะ
อย่างเช่นความรัก ความหอมหวาน ของความรักอันอบอวล มุมใดมุมหนึ่ง เข้าใจแล้วแค่นั้นก็...
แต่ถ้ายังไม่เรียน บางทีมันก็...ก็ไม่แล้วใจ ก็แล้วแต่กำลังของแต่ละคนนะ หลวงพ่อไม่สามารถจะ
ไปช่วยยืนยันได้ว่า มันควรหรือไม่ควร มันต้อง...มันต้องใช้ดุลพินิจว ิจารณญาณ ของการลงทุน
เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง (หัวเราะ)
โยม : ครับ ก็เหมือนทหี่ ลวงพ่อบรรยายไปในเรื่องของความรัก ก็คงใช้หลักการนั้น
แล้วอ ีกคำถามหนึ่งครับ หลวงพ่อ ในเรื่องของ... เห็นถามว่า กลัวอนาคตและกลัวตายจะแก้ไข
อย่างไรคะ
หลวงพ่อ : คนกลัวตายเนี่ย เพราะกลัวการสูญเสียผัสสะในกามคุณ ๕ กลัวว ่าจะไม่ได้
เห็นคนที่รักอีก กลัวจะไม่ได้กินอาหารที่อร่อย ที่เคยกินมา กลัวจะไม่ได้เห็นสวนดอกไม้ที่ปลูกไว้
หน้าบ้าน มันก ลัวก ารสูญเสียผ ัสสะ ในกามคุณ ๕ ทั้งหลายแหล่ มันคิดว่าถ้าไม่มีร่างกายนี้แล้ว
ก็คงจะไม่ได้สิ่งเหล่านี้อีกแล้วหรือไม่ได้สวมกอด โอบกอดผัสสะ ไม่ได้ผัสสะ ไม่ได้เห็นทางลูกตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย สิ่งเหล่านี้เป็นต้น กลัวสิ่งเหล่านี้ กลัวการสูญเสีย ก็ไปดูว่า ไอ้
สิ่งทเี่รากลัวการสูญเสียเนี่ย มันมีคุณค่าอ ยู่จริงหรือเปล่า หรือมีใครบ้างในโลกนี้ ที่เก็บสิ่งเหล่านี้
ไว้ได้ตลอดกาล ไม่มีหรอก มันมีแต่ความไม่คงที่ เป็นการยึดกับความไม่คงที่ ที่เจ็บปวด และกลัว
การไม่คงที่ ซึ่งมันเป็นความผิดป กติน ะ (หัวเราะ) เพราะกฎของธรรมชาติมันคือความไม่คงที่ คือ
ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องต้อนรับม ันนะ และก็ต้องยอมรับค วามจริงว่า มีใครอยู่ในนั้น การ
ผาซอนแกว
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ไปสร้างทัศนะแบบนี้ มันเป็นทุกข์ซ้อนทุกข์ คือค วามไม่คงที่ มันก็มอี ยู่แล้ว แล้วไปอยากให้มัน
คงที่ อยากให้มันไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ย โอ้โห มันหาเรื่องทุกข์ใจ แบบ..แบบไร้เดียงสา ต้อง..ต้อง
เผชิญหน้าก ับความจริงนะ ยอมรับความจริง และในสิ่งที่เข้าไปผูกพันทั้งหลายแหล่นี่ ไม่ว่าจะ
กลับมา อีกกี่ภพกี่ชาติ อีกก คี่ รั้ง มันกไ็ม่คงทีเ่หมือนเดิม ไม่มีวันจบสิ้น
ถ้ายังพึงพอใจสิ่งนี้อยู่ คือไม่รู้จักโทษของมัน เพราะมันคือความเสื่อม คือความเปลี่ยน
แปลง คือค วามไม่คงที่ ซึ่งไปฝากความหวังไว้ไม่ได้เลย กับความไม่คงที่ อย่างลิ้นกระทบลิ้น
อย่างเนี้ย มันก็สลายทันทีทันใด จะไปฝากความหวังไว้ ชอบแบบนี้อีก มันต้องไปเจอความไม่
คงที่อีก ความไม่คงที่ แม้แต่ร่างกายธาตุ ๔ เนี่ย เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้ว กลับมาอีกก็
ต้องเจ็บป่วย เจ็บไข้ได้ป่วย ต่อคิวโรงพยาบาล ตอกบัตร รถติด เจอเสียงที่ไม่คาดคิด ซ้ำแล้วซ้ำ
เล่า แล้วก็ไม่ได้จากสิ่งเหล่านีน้ ะ ไอ้ความได้นะ มันเป็นการหลงเทิดค่า ชื่ออุปาทาน คิดว่ามันมี
ค่า มันไม่ได้มีค ่าอยู่จริงหรอก มันเป็นความวิปลาส วิปลาสมีอยู่ ๔ ตัว
อย่างเช่นวิปลาสว่า มันงาม ที่จริงมันไม่ได้งามหรอกนะ ไม่เชื่อโยมลองเปลี่ยนไปอยู่กับ
พวกลิงชิมแปนซีด ู แย่งตัวผูกั้ น ไอ้ตัวเมียม ันแย่งตัวผู้กัน ให้เราไปแย่งด้วยเอาไหม หรือ กอริลล่า
ตัวผู้ ตัวเมียม ันชอบ เห็นไหมมันไม่ได้งามจริงหรอกโยม หรือช้างน้ำ ปลาพะยูน สิงโตทะเล สุนัข
จิ้งจอก หอยทาก ตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันหลงเทิดค่าซึ่งกันและกัน งาม แล้วก็เข้าไปคลอเคลีย
เผลอเพลิน เผลอเพลินอยู่ชั่วขณะ มนุษย์ใช้คำว่าเพลิดเพลิน ที่จริงมันเผลอเพลินโยม เผลอ
เพลินจ ริงๆ ถ้าโยมเห็นสัตว์ เราจะรู้ว่ามันเผลอเพลิน ไปชั่วขณะ หลวงพ่อเคยอยู่ที่มหิดลเนี่ย ตัว
ตะกวดแถวนั้นน ะเยอะมาก มันเดินอ อกมาจากพุทธมณฑล บางทีมันก็เดินออกมาป้วนเปี้ยนจีบ
กัน อะไรอย่างนี้ เสพกาม คลอเคลีย พัวพันกันไป เห็นแล้วมันก็แค่ความเผลอเพลินโยม ของ
ความไม่รู้เนี่ย แล้วมันกไ็ปเทิดค่าเนี่ย ว่าไอ้ร่างกายของตัวตะกวดตัวผู้ ตัวเมียเนี่ยสวย สำหรับ
เรานี่ สวยไหม ไม่สวยเหรอ ของเราต้องจระเข้เนอะ ใหญ่ๆ หน่อย (หัวเราะ) ตะกวดมันตัวเล็กไป
เห็นไหมโยมว่า มันไปเทิดค่าว่าสิ่งน ั้นสวย ข้างในนะ มันเป็นธาตุ ๔ เหมือนกัน ข้างนอกมันแค่
ปกปิดไว้ชั่วขณะ ข้างในมันเป็นธาตุ ๔ อย่างเสมอภาคกัน แต่เห็นอย่างนี้นะโยม มันไม่เห็นอะไร
จะมีอะไรงามจริงเลย มันเป็นแค่ธาตุ ๔ บางทีเราไปไปเทิดค่า จุดนู้นจุดนี้ขึ้นมา เล็กๆ น้อยๆ
เรียกว่าไปสนใจแต่ละส่วนเล็กๆ ขึ้นมา ผู้หญิงก็จะเอากระจกมาดูลูกกะตาเนอะ (หัวเราะ) ไป
เทิดค่าแต่ละส่วนมันขึ้นมา..อืม ส่วนอื่นๆก็เช่นเดียวกันเนอะ ในตัวทกี่ ลัวตายเนี่ย เพราะว่ามัน
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ไปวิปลาส
อันที่ ๑ ก็ค ือ นึกว ่าม ันงาม นึกว่าสิ่งที่ได้มามันงาม จริงมันคือธ าตุ ๔ ที่แปลงร่าง ก็
เลยชื่อว่ามหาภูตรูป เป็นภ ูต เป็นธ าตุ ๔ ทีแ่ ปลงร่าง เป็นสิ่งต่างๆ ซึ่งข้างในแล้ว เป็นธาตุ ๔
เหมือนกัน เป็นแ ค่เปลือกทขี่ ึ้นมาบังอยู่ชั่วขณะ แล้วสลายคืนสธาตุ
ู่ ๔
อันที่ ๒ ที่วิปลาสนะ วิปลาสว่าเป็นสิ่งที่งาม นึกว่าเป็นสุภะ จริง ๆ มันเป็นอสุภะ
คือสิ่งที่ไม่ได้งามอยู่จริง อันที่ ๒ คือ คิดว่าสิ่งที่ได้มานั้น มันจะมั่นคง แต่จริงๆ แล้วมันมีแต่
ความเปลี่ยนแปลง มันไม่มีความอยู่กับที่ มันเปลี่ยนแปลงอยูตลอด
่ เวลา จะบอกว่าจะให้คน
นี้เหมือนเดิม หลวงพ่อเห็นหลายคนนะ ไม่ว่าจะเป็นคนสวย คนหล่อในทีวีที่ผ่านๆ ไปนะ โอ้
โห พอถึงเวลา “โห...เดี๋ยวนีเ้ปลี่ยนไปถึงขนาดนี้เลยเชียวหรือเนี่ย” ชั่วขณะหนึ่ง มันแค่เป็น
ปรากฏการณ์ท ี่เกิดขึ้นช ั่วขณะ แล้วมันก็สลายไปๆ มันมีความเปลี่ยนแปลง อย่าไปคิดว่ามันจะ
ไม่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงแน่นอน
อันที่ ๓ คิดว่าม ันจะได้ความสุข ไม่มีความสุขหรอก มีแต่ความไม่คงที่ เรียกว่าทุกข
ลักษณะ ทุกขลักษณะคือค วามไม่คงทีข่ องทุกส รรพสิ่ง มันจะคงที่ถาวร เป็นไปไม่ได้ ความไม่
คงที่ ชื่อว่าทุกขลักษณะนะ ไม่ใช่ทุกขเวทนานะ ไม่ใช่ว่าเมื่อยว่าปวดนะโยม คำว่าทุกข์ ทุกข์ใน
อริยสัจเนี่ย หรือทุกข์ในไตรลักษณ์เนี่ย ทุกข ังเนี่ย แปลว่า “ทุกขลักษณะ” ทีม่ ันไม่สามารถ
คงจะที่อยู่ได้ หรือทรงตัวด้วยตัวเองไม่ได้ เพราะว่าอ าศัยสิ่งอื่นประกอบขึ้น มันเลยทรงตัว
ด้วยตัวเองอยู่ไม่ได้ นึกออกไหม ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ รสที่สัมผัสล ิ้นอย่างนี้ มันไม่สามารถทรงตัว
อยู่ได้ เพราะว่าม ันอาศัยเหตุปัจจัยประกอบกันเข้า แล้วมันก็เลยไม่มีตัวตนด้วย คือเป็นอนัตตา
แต่ก็วิปลาสคิดว่ามันเป็นอัตตา คิดว่าม ันเป็นของตัวตน จริงมันไม่ใช่ของตัวตน เพราะมันอาศัย
ปัจจัยอื่นประกอบกันเข้า เห็นมั้ย มันเลยไม่มีตัวตนด้วยตนเอง มองภาพแบบนี้นะ มันก็จะละไอ้
ความรู้สึกข องการทเี่ข้าไปยึด การเข้าไปอยาก การเข้าไปเสียดาย หรือว่าการกลัวตาย กลัวอะไร
ต่างๆขึ้นมาเนี่ย กลัวสูญเสียส ิ่งนี้ จริงๆมันสูญเสียอ ยู่ทุกขณะอยูแล้
่ วนะโยม จากความสลายไป
ทุกขณะๆของมัน
โยม : ครับ ก็ต่อไปก็คงจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับ เพราะว่าก็จวนเวลาแล้ว ก็พอดี
เป็นค ำถามเรื่องของสภาวะ ถามมาว่าในขณะที่เรานอนหลับ และมีความรู้สึกว่า มีความคิด
ผาซอนแกว
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เกิดขึ้นแล้ว ก็ม สี ติเข้ามารู้ว่ากำลังคิดอยู่ หลังจากนั้นสิ่งต่างๆ ก็จางดับไป ขอความเมตตาพระ
อาจารย์ช ่วยแนะนำ การปฏิบัตดิ ้วยค่ะว่าถูกต้องไหม อย่างไร
หลวงพ่อ : ก็เป็นอย่างงั้นอยู่แล้ว ธรรมชาติมันก็ต้อง.. มันก็เผลอคิดแล้วก็ดับไป เผลอ
คิดแล้วก็ดับไป คือใ นระหว่างความฝัน กับค วามคิดเนี่ย หรือค วามตาย หรือก ารไปเกิดใหม่
เนี่ยโยม มันทำงานจากจิตประเภทเดียวกันนะ ชื่อว่า “จิตสังขาร” ตอนฝันเนี่ย จิตสังขาร
ทำงาน ตอนคิดเนี่ย จิตส ังขารทำงาน ตอนตายแล้ว จิตสังขารก็ทำงาน หรือว่าร่างกายสลาย
ไปแล้ว เพราะว่าคำว่าจิตสังขาร สังขารแปลว่า “การผสม” เวลาฝันมันผสมมาจากความจำ
เอาหน่วยความจำผสม ผสมกับค วามจำและเวทนา เห็นไหม เนี่ยผสม เอาความจำกับเวทนา
ผสมกัน ประมวล มีก ารประมวลด้วยนะ ประมวลด้วยทิฐิหรือทัศนคติ เห็นไหม และก็กลายเป็น
เนื้อเรื่องของความฝัน และกม็ ีอีกสิ่งห นึ่ง ที่เข้าไปรับรู้ความฝัน เรียกว่าวิญญาณ คือธรรมชาติ
ของการรับรู้นะ อย่างเนี้ย และก็ ๔ ตัวนี้ ทำงานอยู่ เห็นภาพนะ ในฝันม ันก็เลย สามารถ
ที่จะแบบถึงหลับตาอยู่ ก็ สามารถเห็นภูเขา เห็นผู้คนมากมาย ได้ยินเสียง ได้กลิ่นยังมีเลยนะ
ได้กลิ่นในสิ่งที่ฝัน ได้กลิ่นดอกไม้ ได้กลิ่นหอมๆได้กลิ่นเหม็นน่ากลัวก็แล้วแต่ เนี่ย กระบวนการ
ที่ทำงาน
เวลาที่เผลอคิด หรือน ั่งตั้งใจคิดกเ็หมือนกัน เวลาคิด ถ้าตั้งใจคิด โยมก็ต้องไปดึงเอา
ความจำมาคิดอยู่ดี นึกออกไหม เพียงแต่มันตั้งใจไปดึงเอาความจำนี้มาคิด อย่างนี้ แล้วมาผสม
กับเวทนา แล้วกลายเป็นความคิด แล้วก็ม ีวิญญาณเข้าไปรองรับ ไอ้ตอนเผลอคิดก ็เหมือนกัน
มันไม่ได้ตั้งใจ แต่ว่าไอ้ความจำเก่าๆ มันโผล่ขึ้นมา แล้วมันก็เอามาคิดส ะเปะสะปะไปเรื่อยๆ
แล้วก ลายเป็นเวทนา แล้วก็มีวิญญาณเข้าไปรองรับ ตอนตายก็เหมือนกัน คือร่างกายธาตุ ๔ มัน
สลายแล้ว ไอ้นี่มันท ำงานด้วยตัวเองได้ไงโยม ใช่ไหม แต่ถ้าขาดสติ นึกออกไหม ไปเผลอคิด
เรื่องไม่ดี ก็จะไปอบายภูมิ หรือถ ้าคิดเรื่องดี ก็จ ะไปสู่สุขค ติ แต่ถ้าเห็นว่าจ ิตคิดแ ล้วไม่เอา
วาง ก็จะไปพระนิพพาน แต่ถ้ามันฝึกตั้งแต่ยังไม่ตาย แล้วเข้าใจขบวนการนี้อยู่แล้วนะ ก็จะ
เห็นทั้งหมด เปนแค่ขบวนการธรรมชาติ ไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะโยม (หัวเราะ) มันจะมี
อะไรไปมากกว่าขันธ์ ๕ ไปได้ยังไง ลองถามดูซิ ใช่ไหมโยม มันก็ทำงานร่วมกันเป็นแ ก๊งอยู่แค่
เนี้ย ถ้าเข้าใจแล้วทั้งหมดนี้ อยูใน
่ กฎของไตรลักษณ์ เพราะว่า ไอ้จิตส ังขารที่เอามาฝัน เอามาคิด
มันกไ็ม่มีตัวตน มันก ็ต้องผสมด้วยความจำไง ต้องเข้าใจคำว่าไม่มีตัวตนนะ หรือว่าไม่ใช่ตัวตน
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เพราะว่ามันต ้องอาศัยปัจจัยอื่นเกิดขึ้น ไม่มีตัวตนด้วยตนเองอย่างนี้ เข้ามุมมองอย่างนี้จะเห็น
ความเปนอนัตตา เข้าใจอนัตตาง่ายขึ้น
............................................................
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