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มองให้เหน็สองด้าน (1) 

 

 

สิ�งสําคญัที�เรานกัปฏิบตัจิะต้องพิจารณา ดหูรือเข้าใจมนัตลอด-
เวลา ก็คือ การมองให้เห็นสองด้าน คนเราที�มนัยดึติดเพราะมนัชอบแถ 
มนัแถไปข้างใดข้างหนึ�งเสมอ ถ้าเรามองเห็นสองด้านเมื�อไร จิตเรามนั- 
จะไมไ่ป จิตมนัจะอยูต่รงธรรมชาตขิองมนัเอง ความหลงทําให้เราแถ
ออกไปข้างใดข้างหนึ�ง ยกตวัอยา่งเชน่ ถ้าเราเห็นว่าถกูข้างเดียว เรา- 
มองไมเ่ห็นความผิดในสิ�งที�เราวา่ถกูนั �น เราก็จะแถเข้าไปยดึวา่มนัถกูจริง  
อนันี �ถกูจริงๆ ถกูอยา่งเดียว คําวา่ อตัตาตวัตนนั �น มนัคือกรอบ ถ้าเรา
บอกวา่ทกุอย่างวา่งเปลา่จากอตัตาตวัตนที�แท้จริง นั�นหมายความวา่มนั
ไมมี่กรอบใดๆจะไปจํากดัหรือตีล้อมมนัไว้ อตัตาแรกก็คือความหมายที�-
เราให้มนัแล้วก็ตามมาด้วยคณุคา่ อยา่ไปคิดวา่อตัตามนัเป็นขอบเขต
ของรูปอยา่งเดียว ขอบเขตแหง่ความหมาย ขอบเขตแหง่คณุคา่ ขอบเขต
แหง่ความมีอยู ่นั�นเรียกวา่อตัตาทั �งนั �น ฉะนั �น ถ้าหากเรามองไมเ่ห็น เรา-
ก็จะเข้าไปยึดมนั ถ้าเรามองไมเ่ห็นความจริงวา่ทกุอยา่งมนัวา่งเปลา่จาก
คณุคา่ความหมายที�แท้จริงของมนั หรืออตัตาตวัตนที�แท้จริงของมนั มนั-
ไมมี่อตัตาตวัตนที�แท้จริง เราก็จะแถไป Fix ตดิอยูใ่นความมีอยูจ่ริงของ-
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มนั ติดอยูใ่นคณุคา่ข้างเดียวที�เรายึดนั �น มนัก็ไมส่ามารถเห็นโลกตาม
จริงได้ 

ยกตวัอยา่งเชน่ ดี เราทําอะไรถกูหรือดี เราไมเ่คยมองเห็นเลยวา่
ข้อเสียของมนัเป็นอย่างไร ข้อผิดพลาดของมนัเป็นอย่างไร ข้อไมดี่ในมนั
เป็นอย่างไร เราก็จะแถเข้าไปเลย ที�เปรียบให้ฟังเรื�อง “ผอบทอง” นั�นละ่  
ถ้าเธอมองไมเ่ห็นเลยวา่ข้างในมนัมีขี � เธอก็จะหลงยึดติดอยู่อย่างนั �น 
อยากได้เอาไว้ ไม่อยากทิ �งมนัไป  เชน่เดียวกนั ถ้าเธอมองเห็นอะไรที�ไมดี่  
เธอก็ไมเ่คยมองข้อดีของมนัเลย เหมือนกบัผ้าขี �ริ �วเปื�อนขี �โคลน เธอก็แถ
เข้าไปในความไม่ดีของมนั เธอก็ปฏิเสธมนั เกลียดมนั ไมช่อบมนั จิตก็จม
เข้าไปอยูใ่นนั �น นั�นแปลวา่อะไร ถ้าผ้าขี �ริ �วเปื�อนขี �โคลนแตเ่ขาห่อทองไว้
ข้างใน เธอก็มองไมเ่ห็น  เพราะฉะนั �น ถ้าเธอมองเห็นวา่มนัเป็นแคผ่อบ
ทอง เธอก็จะยดึสิ แตพ่อเธอมีสตปัิญญา เธอเห็นแจ้งชดัวา่ข้างในมนัก็มี
ขี � เธอจะไปยึดเหรอ จะทิ �งก็ไมทิ่ �ง จะเอาไว้ก็ไมเ่อาไว้ ถ้าเธอมองเห็น
ผ้าขี �ริ �วเปื�อนขี �โคลน เธอก็จะทิ �ง   แตถ้่าหากเธอมองเห็นวา่ข้างในมนัห่อ
ทองไว้ เธอก็จะเฉย  จิตมนัจะไมเ่ข้าไปจบั  ไมแ่ถ เห็นมั �ย   นี�ของง่ายๆ
ก่อนนะ  

เพราะฉะนั �น เธอต้องหดัมองให้เห็นวา่ทกุอย่างมนัเป็นอยา่งนั �น
มนัมีสองด้านเสมอ เชน่ ในสั �นมนัก็มียาว ในสงูมนัก็มีเตี �ยพอยกตวัอยา่ง
ขวดนี �ขึ �นมา ถามว่ามนัเตี �ยหรือสงู เธอก็จะมองวา่มนัเตี �ยจริงๆ เธอมอง
ไมเ่ห็นเลยวา่ ความเตี �ยแท้ๆ มนัไมไ่ด้มี เพราะอะไร เพราะเมื�อไป
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เปรียบเทียบกบัขวดที�เตี �ยกว่ามนัก็กลายเป็นสงูไปแล้ว เห็นมั �ย ในเตี �ยมนั
ก็มีสงู และในสงูมนัก็มีเตี �ยอยูใ่นนั �นนั�นละ่ ตอนนี �มนัสงูถกูมั �ยแตม่นัก็มี
เตี �ยอยู ่  ถ้าเรามองเห็นอย่างนั �นแล้วตกลงมนัเตี �ยหรือสงู ไมรู้่ สรุปไมไ่ด้ 
มนัขึ �นอยู่กบัสมัพนัธภาพ มนัขึ �นอยู่กบัสมมตุิวา่เราจะใช้อะไรให้เกิด
ประโยชน์ เข้าใจมั �ย ถ้าเราต้องการขวดที�มนัเล็กกวา่อนันี � ที�มนัเตี �ยกว่า
อนันี � อนันี �มนัก็ใหญ่ มนัก็สงูเกินไป เข้าลิ �นชกัไมไ่ด้ เข้ากระเป๋าไมไ่ด้ แต่
ถ้าเราต้องการขวดที�มีขนาดเล็กกวา่นี �อีก เพราะจะเก็บเข้ากระเป๋าเล็กๆ 
อนันี �ก็ยงัจะสงูไปอีก แล้วตกลงจะวา่อยา่งไรละ่ มนัไมแ่น่ มนัไมแ่นจ่ริงๆ
สรุปไมไ่ด้จริงๆเห็นมั �ยถ้าเรามองเห็นอย่างนี � เรียกวา่เราเริ�มมองเห็นสอง
ด้าน ทกุอยา่งเป็นอยา่งนี �หมดถ้าเรามีสตปัิญญา สาเหตทีุ�เรามองไมเ่ห็น
ตรงนี �เพราะเราขาดสตปัิญญา เราจงึมองอะไรเป็นด้านเดียวเสมอ และ
ด้านเดียวนั �นมนัมีทั �งคณุคา่และความหมาย  มนัเป็นสมมตุ ิ การที�เราให้
ความหมายวา่อะไรสกัอยา่งมนัเป็นสมมตุหิมด แล้วในโลกนี �ถ้าไมใ่ช่
สมมตุแิล้วมนัจะมีอะไร แม้กระทั�งเธอบอกวา่มนัวา่งเปล่า ความวา่งมนั
ยงัเป็นสมมตุเิลย เข้าใจมั �ย ในโลกนี �มนัมีแตส่มมตุิ เพราะฉะนั �นทกุอยา่ง
ที�เธอให้คณุคา่ความหมาย  หรือปรากฏการณ์ทั �งหลาย เธอก็ต้องมองให้
เห็นสองด้าน จิตของเธอถึงจะไมเ่ข้าไปยดึ  

เมื�อกี �พดูถึงคณุคา่ ถกู ผิด ดี ชั�ว สงู ตํ�า เตี �ย ใหญ่ เล็ก นี�ก็คือ
ความหมายในลกัษณะของคณุคา่ ใชม่ั �ย ความหมายในลกัษณะอยา่ง
อื�นเชน่สมมตุแิละปรมตัถ์ก็เช่นกนั ในปรมตัถ์มนัก็มีสมมตุอิยูใ่นนั �นเมื�อ
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เธอมองเห็นปรมตัถ์ เธอก็ต้องมองให้เห็นสมมตุิ เมื�อเธอมองเห็นสมมตุิ 
เธอก็ต้องมองให้เห็นปรมตัถ์ ทกุขณะเธอต้องอยู่อยา่งนี � เหมือนอยา่งที�
ให้เธอมองเห็นว่าในสงูมนัก็มีเตี �ย  หรือเธอมองเห็นว่ามนัเตี �ย เธอรู้วา่มนั
เตี �ย เธอก็ต้องมองให้เห็นความสงูในมนั เห็นมั �ย  เธอมองเห็นความถกู 
เธอก็ต้องมองให้เห็นความผิด เธอมองเห็นความผิด เธอก็ต้องมองให้เห็น
ความถกู  เธอมองเห็นความดี เธอก็ต้องมองให้เห็นความไมดี่ เธอมอง 
เห็นความไมดี่ เธอก็ต้องมองให้เห็นความดี จิตของเธอมนัจงึจะไมย่ดึ 
แล้วเธอจะรอบคอบ แล้วเธอจะใช้ประโยชน์มนัได้อย่างสงูสดุ  

ยกตวัอยา่งเชน่ ถ้าเธอเห็นอะไรอยา่งหนึ�งว่าดี ดีเหลือเกิน ถกูต้อง 
ดีงาม แล้วเธอก็ยึดมนัไว้อยา่งเตม็ที� เธอเลยลืมดขู้อไมดี่ของมนั แล้วเป็น
ยงัไง ข้อไมดี่ของมนัก็ซอ่นตวัอยูข้่างในเพราะมนัมีอยูใ่นนั �น แล้ววนัหนึ�ง
เธอก็ทําอยา่งนั �นอีก เพราะเธอยึดว่าทําอย่างนั �นมนัดี มนัดี มนัถกู มนัยอด 
มนัสดุยอดดีงาม มนัต้องอย่างนี �ๆ  แล้ววนัหนึ�งเหตปัุจจยัมนัไมเ่หมาะสม 
ไอ้ที�สงูมนัก็ยงักลายเป็นเตี �ยไปแล้ว ไอ้ที�เตี �ยมนักลายเป็นสงู ไอ้ที�เธอยึด
นกัหนาวา่มนัดีมนักลายเป็นไมดี่ไปแล้ว เพราะไอ้ที�ดีหรือไมดี่ มนัขึ �นอยู่- 
กบัเหตปัุจจยั สงูหรือเตี �ย มนัขึ �นอยู่กบัเหตแุละปัจจยัว่าเธอไปเทียบกบั- 
อะไร ผลคือความไมดี่ที�ซอ่นอยูม่นัก็ทําให้เธอทกุข์ ทกุข์เพราะมืดบอด- 
อยู่กบัความดีข้างเดียว 

นี�ละ่ ทกุอยา่งมนัหลอกให้เราสร้างอตัตาตวัตน อตัตาตวัตน คือ 
Framework คือ กรอบที�มนัขงัเราให้เราคิดแบบนี � ให้เรายดึแบบนี �ซึ�งก็คือ
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ทิฐิของเราเอง ซึ�งมนัไมมี่อะไรที�จริงแท้อยา่งนั �นเลย เราให้ความหมาย- 
มนัโดยสมมตุวิา่เป็นนั�นเป็นนี� แตโ่ดยปรมตัถ์มนัไมเ่ป็นอะไรเลยทั �งนั �น 
เพราะฉะนั �น ดใูห้ดีๆนะ  เราลองพิจารณาด ูเราเกิดมาเราชินอยู่กบัสมมตุิ 
เราเรียนรู้สมมตุมิากมาย ไอ้โนน่ต้องอยา่งนั �น ไอ้นี�ต้องถกูอยา่งนี �  ดีมั �ย ดี 
เพราะขั �นแรกเด็กๆ เธอต้องเรียนรู้ศนูย์องศาก่อนวา่อะไรถกู อะไรผิด  
อะไรดี อะไรไม่ดี แล้วตอ่ไปพอเธอจะเรียนรู้เพื�อความหลดุพ้น เธอต้อง-
เรียนรู้ตอ่ไปว่าที�ผิดมนัก็เกี�ยวกบัถกู ที�ถกูมนัก็เกี�ยวกบัผิด มีผิดได้เพราะ-
มีถกู ในถกูนั�นแหละมีผิด ในผิดนั�นแหละมีถกู เธอต้องเรียนไลไ่ป-
เรื�อยๆๆๆๆ เข้าใจมั �ย  แตพ่วกเธอถกูผิดยงัไมรู้่ พอรู้เสร็จก็ยดึไมย่อมไปตอ่ 
ยดึแนน่อยู่ตรงนั �น ไมไ่ปไหนเลย ไมม่องอะไรเลย เธอก็เลยคาอยู่ตรงนั �น
ไมเ่ห็นความจริง แคเ่ด็กๆ ที�เรียนหนงัสือมา จะเข้าเรียนถึงขั �นไหนก็ตาม 
เราเรียนแตส่มมตุกินัทั �งนั �น 

ฉะนั �น  พระพทุธเจ้าจงึให้เรามาเรียนปรมตัถ์  ปรมตัถ์ คือ ความ
จริงแท้ในมนั แตก็่คืออีกด้านหนึ�ง มนัคืออีกด้านหนึ�ง ปรมตัถ์ก็เหมือนขี � 
หรือเหมือนกบัทอง ถ้าเธอเห็นผ้าขี �ริ �วเปื�อนขี �โคลน เธอก็ต้องมองให้เห็น
ทองในมนั ถ้าเธอมองเห็นผอบทอง เธอก็ต้องมองเห็นขี �ในมนั 
ยกตวัอย่างเชน่ ถ้าเธอมองเห็นวา่ไอ้สิ�งนี �เป็นตวัตนอนัแท้จริง คงที�ถาวร 
มนัก็ทําให้เธอทกุข์ นั�น!เธอติดสมมตุ ิถกูมั �ย เธอก็ต้องมองเห็นปรมตัถ์วา่
มนัไมเ่ที�ยงแท้หรอก เธอยดึไมไ่ด้ มนัไมค่งที�ถาวร  นั�น!ปรมตัถ์ เธอเห็น
ทองแล้ว ทําให้เธอพ้นทกุข์ ถกูมั �ย นั�น!ปรมตัถ์มนักลายเป็นทองแล้ว  
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ทําให้เธอพ้นทกุข์ เพราะถ้าเธอเห็นแตส่มมตุวิา่มนัเที�ยงแท้ถาวร เธอก็จะ
เข้าไปยดึมั�นกบัมนั แตถ้่าเธอมองเห็นความไมเ่ที�ยงในมนั เห็นปรมตัถ์ใน
มนั เห็นความที�ครอบครองไมไ่ด้ ยึดไมไ่ด้ เธอก็จะคลายจากความยึด 
เธอก็จะพ้นทกุข์ ถกูมั �ย  

ตรงกนัข้าม ถ้าเธอมองเห็นทกุอย่างวา่งเปลา่ ไมมี่อะไรเลย ยดึ
อะไรก็ไมไ่ด้ ฉนัไมทํ่าอะไรเลยดีกวา่ นั�น!เธอเห็นปรมตัถ์เป็นขี � ปรมตัถ์
เป็นขี �สําหรับเธอไปแล้ว เห็นมั �ย มนัทําให้เธอทกุข์ เธอทําอะไรก็ไมไ่ด้ “ไม่
เอา ฉนัจะทําอะไรไปทําไม เกิดมาก็ไมเ่ห็นจะได้อะไรเลย เอาอะไรก็เอา
ไปไมไ่ด้เลย ทา่นก็บอกวา่ทกุอยา่งยึดไว้ไมไ่ด้ ทกุอยา่งไม่มีตวัตน กไูมทํ่า
อะไรเลยจะดีกว่า กไูมต้่องเอาอะไรหรอก กไูมต้่องเรียนรู้อะไรหรอกกบั
สมมตุ ิ เกิดมาแล้วก็เอาอะไรไปไมไ่ด้ ทําไปแล้วก็มีอะไรได้จริงๆ”  นี�
ปรมตัถ์มนัเป็นขี �ไปแล้ว เห็นมั �ย เธอเอาปรมตัถ์มาสร้างเหตแุหง่ทกุข์
ให้กบัตวัเอง เธอก็ต้องมองให้เห็นสมมตุซิิวา่ ออ๋! แตม่นัก็ต้องมีหน้าที�นะ 
แม้มนัจะยดึไมไ่ด้ แตข่องนี �มนัทําประโยชน์ แม้เธอไมทํ่าเพื�อตวัเธอ แต่
เธอก็เอาไปทําเพื�อคนอื�นได้อีกตั �งเยอะแยะ เธอทําหน้าที�ให้ถกูต้อง ใช้มนั
ให้ดีสิ มนัยงัมีประโยชน์อีกมหาศาล  เธอทําให้เกิดอะไรได้อีกมากมายใน
โลกนี � เพื�อให้โลกได้ประโยชน์ เธออยา่ไปจมอยูข้่างปรมตัถ์อยา่งเดียวสิ  
ถ้าเธอจมอยูข้่างปรมตัถ์อยา่งเดียว มนัก็ทําให้เกิดทกุข์ เพราะเธอไม่
สมดลุ  ถ้าเธอจมอยูข้่างสมมตุอิย่างเดียว เธอก็ทําให้ตวัเองทกุข์เพราะ
เธอไมส่มดลุ เธอต้องมองเห็นทั �งคู ่เข้าใจมั �ย  มองให้เห็นทั �งคูส่ิ เพราะวา่
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มือมนัไมไ่ด้มีด้านเดียว มนัมีหลงัมือและหน้ามือ ขณะที�เธอมองเห็น
ข้างหน้าอยา่งนี �เธอมองไมเ่ห็นข้างหลงั ขณะที�เธอมองเห็นข้างหลงั เธอก็
มองไมเ่ห็นข้างหน้า เมื�อเห็นหลงัมือ เธอมองไมเ่ห็นฝ่ามือ  เธอมองเห็น
ฝ่ามือ เธอก็มองไมเ่ห็นหลงัมือ แตใ่นขณะที�เธอฝึกปฏิบตัิการมองอยา่งนี �
หมายถึงอยา่งไร ในขณะที�เธอมองเห็นหลงัมือเธอเข้าใจถึงฝ่ามือไป
พร้อม ขณะที�เธอมองเห็นฝ่ามือ เธอก็เข้าใจถึงหลงัมือไปพร้อมนี� เธอต้อง
หดัมองโลกอยา่งนี �สิ แล้วเธอจะได้ไมย่ดึติด  

หากเธอเห็นเชน่นี � เธอจะยดึอะไรละ่ ตกลงว่ามนัเป็นหลงัมือหรือ
วา่หน้ามือ ตกลงว่ามนัขาวหรือว่ามนัดํา ตกลงมนัเป็นทองหรือเป็นขี � 
เพราะฉะนั �นทกุๆขณะมนัจงึหมายถึงการรู้ด้วยสติและปัญญา แล้วการที�
จะมองเห็นอยา่งนั �น มนัจะใช้แคจ่ิตอยา่งเดียวได้มั �ย  ไมไ่ด้หรอก  จิตที�
นิ�งสงบ มนัยิ�งบื �อเลย มนัต้องเป็นจิตที�มองอยู ่ รู้อยู่ด้วยความสงบ คือมี
ปัญญาที�จะไมย่ดึอยูใ่นการปรุงแตง่ข้างใด รู้อยู่อยา่งมีสตปัิญญาด้วย
ความสงบตั �งมั�น  นั�นก็คือ สต ิ สมาธิ ปัญญา ประสานกนั เธอจะต้อง 
ตั �งมั�น เธอจะต้องสงบ ถ้าเธอถกูโยกออกไปด้วยอารมณ์แหง่ความพอใจ 
ไมพ่อใจ  เธอไมมี่ทางจะมองเห็นสิ�งนี � เธอจะต้องสงบแล้วดมูนั เธอก็จะ
มองเห็นทั �งสองด้าน  พอเธอมองเห็นทั �งสองด้านแล้ว  นั�น!เธอจะเอา
อะไรข้างไหน เธอไมเ่อาอะไรหรอก เพราะเธอไมไ่ด้มีความพอใจใดๆ 
และไมมี่ความไมพ่อใจใดๆ สตูรสําเร็จมนัก็เลยมาลงในมหาสติปัฏฐานสี�
ถ้ามองเห็นโลกตามความเป็นจริง เธอต้องประกอบด้วยสตสิมัปชญัญะ 
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ถอนความพอใจและความไม่พอใจออกเสีย  แล้วจิตของเธอถึงจะ
สามารถรับรู้มนัตามสภาพตามความเป็นจริง ตอนแรกเธออาจจะเห็น
หรือตระหนกัด้วยความคิดนะ แตต่อ่ไปเธอจะเริ�มเห็นแจ้งเมื�อจิตเธอถอย
ตวัออกมาจากความพอใจไม่พอใจได้วา่ เอ้อ!มนัมีสองด้านจริงๆ  เอ้อ!
จริง ในสมมตุก็ิมีปรมตัถ์ ในปรมตัถ์ก็มีสมมตุ ิ ถ้าเธอจะเอาปรมตัถ์อยา่ง
เดียว ไมน่านเธอก็ทกุข์ เชื�อเหอะ ถ้าเธอจะเอาแตส่มมตุิอยา่งเดียว มนัก็
เห็นๆอยูแ่ล้ว เธอก็ต้องทกุข์แนน่อน เหมือนที�พวกเธอเป็นๆกนัอยู่ 

ดงันั �นสมมตุเิป็นสมมตุมิั �ย..เป็น คือมนัเป็นความหมาย ถกูมั �ย 
ปรมตัถ์เป็นสมมตุมิั �ย..เป็น..เพราะมนัก็เป็นความหมาย เพราะฉะนั �นเมื�อ
เธอเห็นความหมายทั �งสองด้าน หรือเห็นกรอบทั �งสองด้าน หรือเห็น
ตวัตนทั �งสองด้าน ตวัตนแหง่ปรมตัถ์ ตวัตนแหง่สมมตุ ิ  ความหมายแหง่
สมมตุ ิความหมายแหง่ปรมตัถ์  เธอก็จะไมจ่บัอะไรแล้ว แล้วตกลงจะเอา
สมมตุหิรือปรมตัถ์ นั�นละ่ ตรงที�เธอไมจ่บันั�นละ่ เธอไมเ่อาอะไรเลย เธอ
จะจมอยูแ่ตใ่นปรมตัถ์หรือเปลา่..มนัก็ไม่ เธอจะจมอยู่แตใ่นสมมตุหิรือ
เปลา่..มนัก็ไม ่ เพราะทั �งสมมตุแิละปรมตัถ์นั �น มนัคือความหมาย มนัก็
คือสงัขาร ใชม่ั �ย  ความหมายโดยสมมตุ ิ คือ โลกียะธรรม  ความหมาย
โดยปรมตัถ์ คือ โลกตุตระธรรม  ถ้าเธอคิดวา่โลกตุตระมนัดี  นิพพาน
มนัดี  เธอก็จะยึดอยูแ่ตใ่นโลกตุตระ แล้วเธอก็บอกว่าเธอเอาตรงนี �ละ่ 
แล้วเธอก็ทิ �ง ไมม่องสมมตุิ  เธอก็จะไปจมแชอ่ยูใ่นนั �น เธอก็จะตกอยูใ่น
ความหมาย ยดึอยู่กบัสงัขารเหมือนเดมิ  ถ้าเธอยึดวา่ความหมายเชน่นั �น
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มนัถกูต้อง  เธอก็จะตกอยู่ในทิฐิ  ถ้าเธอตกอยูใ่นทิฐิ  เธอก็ตกอยูใ่น
สญัญาสงัขาร แล้วเธอจะหลดุพ้นมั �ย   

ในเมื�อการหลดุพ้น คือ วิสงัขาร ตอ่ให้เธอปรุงแตง่ไปทางปรมตัถ์  
วา่ มนัวา่งเปลา่ ไมมี่ตวัตน แตเ่ธอไปยึดอยูใ่นนั �น เธอก็จะตกอยูใ่นสิ�ง
ปรุงแตง่ ยดึอยูก่บัสงัขาร เธอก็ไมวิ่สงัขารเสียที หรือแม้กระทั�งเธอบอกวา่
วิสงัขารนี�แหละคือที�อยู ่เพราะฉะนั �นต้องไมป่รุงแตง่ เธอก็เสร็จอีกละ่ เธอ
ก็ยงัตกอยูใ่นความมีกบัความไมมี่ความไมมี่กบัความมี เธอก็ยงัยดึอยู่ 
ยดึในความไมป่รุงแตง่  มนัก็ไมใ่ชที่�อยู่อีกเชน่กนั  เพราะความไมมี่มนัก็
คือตวัตนอนัวา่งเปลา่ดบัสญู เป็นอจุเฉททิฐิ  

เวลาเธอยึดอยูใ่นความปรุงแตง่วา่เป็นนั�นเป็นนี� นั�น!คือการแถ-
เข้าไปในความมีอยูจ่ริง ท่านก็จะบอกให้มองกลบัให้เห็นความไมมี่อยู่-
อยา่งแท้จริงมนัเป็นอย่างนี � มนัไมใ่ชน่ะ มนัไมไ่ด้มีอะไรอยา่งนั �นอยา่ง-
แท้จริง  ท่านจะชี �ปรมตัถ์ให้เห็น   แตถ้่าชี �ให้เห็นปรมตัถ์  แล้วเธอก็แถเข้า-
ไปอยูที่�ปรมตัถ์ มนัก็ไมใ่ช ่  เพราะนั�นก็คือความหมายเหมือนกนั และเธอ
ก็กําลงัจมอยูข้่างเดียว ท่านถึงบอกวา่ทา่นไม่ปักลงไปวา่จริงแท้หรือไมใ่ช่-
จริงแท้ พระพทุธองค์จงึได้ทรงสอนไว้วา่ “ผู้ รู้ทั �งหลายจะไมปั่กใจลงไปวา่-
มนัจริงแท้หรือไมจ่ริงแท้” เพราะมนัไมรู้่ว่าจะปักใจลงไปในอะไร  เพราะ
สิ�ง-ที�ปักใจลงไปมนัคือความหมาย ความหมายมนัคือทิฐิ ทิฐิคือสงัขาร 
สงัขารคือขนัธ์ห้า ถ้าเธอปักใจลงไป เธอก็ตกอยูใ่นอปุาทานกัขนัธาทกุขา 
นะ่สิ  
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เพราะฉะนั �น พอมองเห็นมั �ยวา่เวลาเราปฏิบตัิ เราถึงต้องฝึก
อยา่งไรบ้าง  เธอพอมองเห็นลูท่างมั �ย มนัจงึไมใ่ชก่ารทําจิตให้นิ�งอยา่ง-
เดียว  ไมใ่ช่การที�เราจะรู้ถกูหรือผิดอยา่งเดียว  ไมใ่ชก่ารรู้ปรมตัถ์อย่าง-
เดียว ไมใ่ชรู้่สมมตุวิา่อะไรควร อะไรไม่ควรอย่างเดียว ทกุอยา่งมนัพร้อม
กนัไปหมด  เขาเรียกวา่ Harmonize คือ มนัประสานกลมกลืน สอดคล้อง 
เป็นหนึ�งเดียวกนัไปหมด  ในสมมตุทิั �งหลายมีความแตกตา่งมากมาย มี-
สีสรรมากมาย มีความหมายมากมาย แตโ่ดยปรมตัถ์มนัเป็นหนึ�งเดียวกนั 
แปลว่า ปรากฏการณ์ทั �งหลาย ไมว่า่นอกวา่ใน มนัมีความหมายหรือวา่มี-
ชื�อแตกตา่งกนัไปมากมาย แตโ่ดยความแท้จริงมนัคือความเสมอภาค 
เป็นหนึ�งเดียว ถ้าเธอเห็นได้อยา่งนี �  นั�นแหละมนัคือความเสมอภาคแหง่-
จิตในการรับรู้ มนัจะนําไปสู่ความบริสทุธิ�แหง่จิตในการรับรู้ 

เพราะฉะนั �น ในเวลาที�เราปฏิบตั ิ  สมมตุแิละปรมตัถ์ ไมว่า่เธอ
จะพดูถึงคูไ่หน เธอต้องเห็นคู ่ ต้องเห็นสองด้านทั �งนั �น แม้กระทั�ง ยดึติด
และหลดุพ้น  สงัสารวฎัและนิพพาน ถ้าเธอมองเห็นวา่ยดึติดคือไมดี่ 
หลดุพ้นคือดี แล้วเธอก็พยายามจะแถเข้าไปอยูที่�ความหลดุพ้น  เธอก็
เสร็จอีก ถกูมั �ย  หรือว่าเธอจะบอกว่า “เธอไมส่นใจธรรมอะไรเลย หลดุ
พ้นมนัไมมี่อะไรเลยมนัจะไปดีอะไร กยูึดติดสิ มีโนน่ นี� นั�นสิถึงจะดี” นั�น
ก็เสร็จอีกเหมือนกนั เห็นมั �ย นั�นก็คือปถุชุนธรรมดานี�ละ่ พอเป็นนกั
ปฏิบตัิก็บอกวา่ยดึติดไมดี่ ไมไ่หว กอูยากจะหลดุพ้น กก็ูเลยแถเข้าไปหา
ความหลดุพ้น พยายามดิ �นรนกระเสือกกระสนเข้าไปหาความหลดุพ้น  
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จะใชข่องจริงมั �ย  มนัก็ไมใ่ช ่ เพราะการหลดุพ้นก็คือความหมาย คือ
ตวัตนอนัหนึ�งแหง่ความหลดุพ้น ใชม่ั �ย เธอให้ความหมายวา่มนัหลดุพ้น 
มนัยดึตดิแนน่อนมนัเป็นตวัตนอนัหนึ�งแหง่ความยึดติด    

ดงันั �น  ถ้าเธอไปยดึในความหลดุพ้น เธอก็ยงัมีอปุาทานในขนัธ์
ห้าอยูเ่พราะเธอยงัหลงอยูใ่นความหมาย หลงในสงัขารการปรุงแตง่อยู่
วา่ นี�คือความหลดุพ้นซึ�งมนัจริงแท้  เธอก็จะเข้าไปอยู่ตรงนี �  ฉะนั �น เห็น
มั �ยวา่แล้วมนัจะมีที�ไหนให้เธออยูม่ั �ย เมื�อไมมี่ที�ให้เธออยู่ จะอยูข้่างยดึ
ตดิมนัก็ทกุข์ จะอยู่ข้างหลดุพ้นมนัก็ยงัสร้างเหตแุหง่ทกุข์ มนัก็ไมใ่ช่  
แล้วเธอจะอยู่ตรงไหนละ่ มนัไมมี่ที�ให้เธออยู ่ มนัไมมี่อะไรให้อยู ่ เข้า
ใจมั �ย เขาเรียก Non-Abiding มนัไมมี่การมา การไป  ไม่มีการหยดุ การ
อยู ่  มนัไมรู้่จะอยู่ตรงไหน  นั�นละ่ ถ้าจะสมมตุขิึ �นมาอีกทีถึงจะเรียกว่า
มนัหลดุพ้นมนัเป็นอิสระอยา่งแท้จริง เพราะจิตมนัไมไ่ปอยูก่บัอะไร มนั
เห็นความจริงทั �งสองด้าน มนัเห็นความจริงทั �งสองด้านแล้วมนัไมเ่อาทั �ง
สองด้าน มนัไมเ่กาะอยู่ที�ใดเลย  

คราวนี �มาพิจารณาให้ละเอียดลงไปอีกจากเรื�องความยดึตดิกบั
ความหลดุพ้น มนัยงัมีธรรมคูอี่กเยอะให้เราดเูอาเรื�องสําคญัคือ ผู้ รู้และ
สิ�งถกูรู้ กนับ้าง ถ้ามีผู้ รู้มนัก็มีสิ�งถกูรู้ ถ้ามีสิ�งถกูรู้มนัก็มีผู้ รู้ นี�มนัมีสอง
ด้านอยูใ่นปรากฏการณ์แหง่การรับรู้  เธอมองให้เห็นสิ ถ้าเธอมองเห็นสิ�ง
ถกูรู้ แตเ่ธอมองไมเ่ห็นผู้ รู้ หรือ เธอมองเห็นผู้ รู้ แตเ่ธอมองไมเ่ห็นสิ�งถกูรู้ 
เพราะเธอคดิวา่สองสิ�งนั �นมนัแยกกนั มนัก็แถ มนัก็เซเห็นมั �ย เหมือนกบั
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เธอมองอะไรออกไปข้างนอกโดยลืมตวัเธอเอง แล้วเธอก็แถออกไปจมอยู่
แตข้่างนอกใชม่ั �ย  ยงัไมต้่องไปพดูเลยเรื�องทําลายผู้ รู้ พอเธอไปได้ยินใคร
เขาดา่เธอ เธอก็เกลียดเขาแล้ว เธอมองไมเ่ห็นเลยวา่ ไอ้คําดา่มนัคือสิ�ง
ถกูรู้ ถกูมั �ย  มนัเกิดจากตวัผู้ รู้นั�นละ่เป็นคนให้ความหมาย  นกึออกมั �ย  
เสียงที�ออกมาจากปากเขา ที�สมมตุวิา่เป็นคําดา่นะ่ เรามองไมเ่ห็นเลยวา่
มนัคือองค์ประกอบของผู้ ที�ไปรับรู้เสียงนั �น หรือพดูอีกมมุหนึ�งคือตวัผู้ รู้นี�
แหละเป็นตวัให้ความหมายว่าเป็น “คําดา่” ออกมา ดงันั �น ความหมาย
วา่ คําดา่นั �นมนัจะออกมาจากผู้ รับรู้ หรือออกจากผู้ ที�พดูมนัก็แล้วแตว่่า 
เธอเห็นหยาบหรือละเอียด ถ้าพดูถึงละเอียด คําดา่ มนัเกิดจากตวัเราเอง
เหมือนที�เคยบอกว่า อร่อยหรือไมอ่ร่อย มนัไมไ่ด้อยูที่�คนทํา แตม่นัอยูที่�
คนกิน พวกเธอก็ไมเ่ข้าใจ นี�พดูมาตั �งกี�ปีแล้ว นี�มนัแปลว่า เขาชมหรือเขา
ดา่ มนัอยู่ที�เธอตีคา่ให้ความหมาย เขาจะทําอาหารอร่อยหรือไม ่ ตอ่ให้
เธอไปหาเชฟสดุยอดเงินเดือนเป็นแสนๆ มาทําอาหารให้เธอกิน ถ้า
ในขณะที�เธอเป็นทอนซิลอกัเสบ เธอจะอร่อยมั �ย เธอเป็นไข้หนาวสั�น 
ทอนซิลอกัเสบ เจ็บคอจะตาย มนัจะอร่อยให้มั �ย  มนัไมอ่ร่อยหรอก  แล้ว
ตกลงอร่อยหรือไมอ่ร่อย มนัอยูที่�เชฟ หรือมนัอยูที่�เรา ดคูวามจริงง่ายๆ 
เดก็ๆ แคนี่�นะ เธอก็เอาไปคิดสิ เขาดา่เรามนัก็เหมือนกบัเขาเอาอาหารไม่
อร่อยมาให้เรากิน  เขาชมเรา มนัก็เหมือนกบัเขาเอาอาหารอร่อยมาให้
เรากิน  ใครเป็นคนทํา แตเ่พราะเรามองไมเ่ห็นธรรมคู ่   สิ�งถกูรู้คือคําพดู
ที�สบถใสเ่รา ที�เขาดา่เรา หรือคําชมเรา แตผู่้ รู้เธอมองไมเ่ห็น   ผู้ ที�ไปรู้นั�น
แหละเป็นคนตีความ ถ้ามีแตส่ิ�งถกูรู้อยา่งเดียวจะมีการรับรู้ได้มั �ย..ไมมี่  
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ถ้ามีแตผู่้ รู้อยา่งเดียวไมมี่สิ�งถกูรู้ จะมีการรับรู้ได้มั �ย..ไมมี่  มนัเกิดขึ �นคู-่
กนัเสมอ เมื�อมีผู้ รู้ก็ต้องมีสิ�งถกูรู้ เมื�อมีสิ�งถกูรู้ก็ต้องมีผู้ รู้ เมื�อมีการรับรู้ก็
ต้องมีทั �งสิ�งถกูรู้และผู้ รับรู้ นี�ให้มองของจริงตรงนี �ตลอดเวลา เธอจะไปมวั
หามองอะไรก็ไมรู้่ ชอบแตจ่ะกระจกุๆอยูภ่ายใน เป็นดวงจิตของผู้ รู้ แล้วก็
จะไปพยายามทําลายมนัอีก เหมือนที�พวกเธอชอบพดูกนัวา่ หาผู้ รู้ให้เจอ 
แล้วก็ทําลายผู้ รู้ซะนั�นมนัเดก็ๆ มนัเอาแตส่ตแิตข่าดปัญญา เธอหดัมอง
ให้เห็นตรงนี �ด้วยปัญญาสิ ในขณะที�เธอได้ยิน เธอวา่เขาดา่เธอ แตแ่ท้ที�
จริงใครกนัแน ่ มองให้เห็นเดีgยวนั �นเลย มองให้เห็นนะวา่ เรานี�เองที�ไปให้
ความหมาย ถ้าเห็นอยา่งนี �แล้วเธอจะโกรธเขามั �ย  เธอทกุข์เพราะคําดา่
เพราะเธอมองเห็นแตส่ิ�งภายนอก เธอมองไมเ่ห็นวา่  ออ๋! กเูอง กเูองที�
ปรุงแตง่ขึ �น  ดงันั �นในทกุขณะที�การรับรู้เกิดขึ �น มองให้เห็นสิวา่ จิตเราเอง
ที�ไปให้คา่ให้ความหมาย นั�นแหละมนัจะทําให้เราย้อนกลบัมาดตูวัเรา 
มนัไมมี่คนอื�นหรอกถ้าไมมี่เรา มนัไมมี่เราหรอกถ้าไมมี่คนอื�น  เข้าใจมั �ย  
โดยความเป็นจริงแท้มนัไมมี่หรอก มนัเป็นเพียงมายาที�จิตปรุงแตง่ขึ �น
เทา่นั �น 

ดงันั �น  ลองดเูถอะ นี�ถ้าเธอมองและเข้าใจอย่างนี � นี�เขาเรียกวา่
มองสองด้าน แล้วเธอจะไปอยูต่รงไหน อยู่ตรงหลงวา่สิ�งถกูรู้จริง หรือวา่
อยูต่รงหลงวา่ผู้ รู้จริง มนัไมใ่ชท่ั �งสองถกูมั �ย มนัเป็น Interdependence 
การอิงอาศยักนัปรากฏขึ �น เห็นมั �ย มนัไมมี่ที�ให้เธอไปเกาะ ตรงนั �นละ่  
จิตที�มนัไมเ่กาะ ณ ที�ใด มนัไมไ่ปไหน มนัไมอ่ยูก่บัอะไร นั�นละ่ มนัก็คือที�
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ที�บริสทุธิ�หลดุพ้น และทําประโยชน์ได้สงูสดุ เมื�อเธอเข้าใจทั �งสมมตุแิละ
ปรมตัถ์  เธอก็ควรจะต้องมาเลือกว่า เราจะต้องทําอะไรสกัอยา่งเพื�อให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ ไมว่า่จะเป็นภายนอกหรือภายใน อนันี �เราก็คอ่ยมา
วา่กนั ธรรมคูที่�ละเอียดพวกนี � สิ�งถกูรู้-ผู้ รู้  ยดึติด-หลดุพ้น  ทกุๆอยา่งจิต
มนัชอบหลงวนไปวนมา กลบัไปกลบัมาอยูเ่สมอ 

อยา่งเรื�อง เฉียบพลนัและเนิ�นช้า การพฒันาไปทีละขั �นและการ
บรรลแุบบเฉียบพลนั ที�ชอบยดึกนันกัและก็ถกเถียงเอาชนะกนัอยู่ประจํา 
นี�มนัก็เป็นสมมตุทิั �งนั �น ผลและเหต ุ เหตแุละผล  มนัก็เป็นทั �งสมมตุแิละ
เป็นปรมตัถ์ อยูใ่นตวัมนัเองหมด มนัเป็นธรรมคูท่ั �งนั �นที�เราจะต้องมองให้
เห็น คนเรามกัจะคิดว่าผลอยูแ่ยกตา่งจากเหต ุ ใชม่ั �ย ผลอนัหนึ�ง เหตุ
อนัหนึ�ง เธอก็ต้องมองให้เห็นสิวา่ มีผลก็เพราะมีเหต ุ  มีเหตก็ุเพราะมีผล 
ถ้าเธอมองทั �งเหตทุั �งผล เห็นทั �งผลทั �งเหต ุ เธอก็จะไมย่ึด แล้วเธอก็จะ
มองเห็นวา่ทั �งหมดมนัคือปรากฏการณ์แหง่เหตปัุจจยัที�มาประกอบกนัจงึ
ปรากฏเป็นผลเช่นนี � ผลก็ไมมี่อยูจ่ริง เหตก็ุไมมี่อยูจ่ริง สพัเพสงัขารา 

อนตัตา สิ�งใดเกิดขึ �นเพราะต้องอิงอาศยัซึ�งกนัและกนั สิ�งนั �นๆไมไ่ด้มีอยู่
อยา่งจริงแท้ นี�เธอต้องฝึกพิจารณาให้คลอ่งตวั หดัมองให้เห็น พยายาม 
ดดีูๆ เพราะนี�คือรากฐานของการใช้สติปัญญาที�ต้องฝึกให้มาก 

เฉียบพลนั และ คอ่ยเป็นคอ่ยไป  นี�ก็เถียงกนันกัหนา ชิงดีชิงเดน่ 
โอ้อวดโฆษณากนันกัหนาชอบแตจ่ะคยุวา่ของกถูกูของกดีู ของกลูดัสั �น
ของมงึเนิ�นช้า นกัปฏิบตัเิราเนี�ยละ่ ใชม่ั �ย นี�มนัเป็นผลแหง่ความยึดตดิ
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ทั �งนั �น มนัจริงทั �งคูน่ั�นแหละถ้าพดูถึงจริง พวกหนึ�งก็บอกว่า มนัไมต้่องไป
ปฎิบตัิอะไร เฉียบพลนั เฉียบพลนัไปเลยมนัจงึจะหลดุทนัที ถกูมั �ย ถกู  
อีกพวกหนึ�งบอกวา่ไมไ่ด้ มนัต้องพฒันาไปทีละขั �น เพราะคนเรายงัหนา
ไปด้วยกิเลสต้องคอ่ยๆลอก พอมนัหมดมนัจงึหลดุพ้น ถกูมั �ย ถกู  ถ้าเธอ
ยงัมองไมเ่ห็นสองข้าง หรือมองเห็นแคอ่นัใดอนัหนึ�ง เห็นเพียงข้างใดข้าง
หนึ�ง เธอก็ยงัไมมี่ทางจะหลดุพ้น   เชน่ ถ้าเธอบอกวา่เฉียบพลนัสิดี มนั
ไมต้่องทําอะไร มนัหลดุเอง เธอก็จะยดึอยูใ่นข้างเฉียบพลนั ที�มนัจะ 
พลิกผลวัะ เธอก็จะไมพ่ฒันาตวัเอง เธอก็ไมพ่ฒันาทั �งๆที�ตวัเธอเองยงั
หนาเตอะไปด้วยกิเลส ยงัไมรู้่อะไรเลย ขาวก็ยงัไมรู้่ ดําก็ยงัไมรู้่ แตถ้่า
เธอไปยดึวา่มนัต้องคอ่ยๆไป เราต้องคอ่ยๆ รื �อออกๆ ขดัไปเรื�อยๆจนกว่า
มนัจะหมด เดีgยวมนัหมดมนัก็บริสทุธิ�เอง เธอก็จะหลงสร้างตวัตนผู้
สกปรกและบริสทุธิ�  กขูดัจนหมดแล้วเดีgยวนี �  แนะ่!เธอก็ยดึอีก  เธอก็ไม่
หลดุพ้น  เห็นมั �ย  

ทา่นจงึได้สอนให้เห็นวา่ จิตเดมิแท้เป็นสิ�งที�มีอยูแ่ล้วในตวัเธอ
เอง พทุธภาวะเป็นสิ�งที�สมบรูณ์อยูแ่ล้วอยูใ่นตวัเธอเอง ไมใ่ชส่ิ�งที�ต้อง
สร้างขึ �น เป็นความตื�นรู้ดั �งเดมิตามธรรมชาต ิ เป็น Primordial awareness  
มนัเป็นสิ�งที�มีอยู่แล้วในตวัเธอเอง มนัไมใ่ชส่ิ�งที�เธอจะสร้างขึ �นได้ ไมใ่ชส่ิ�ง
ที�เธอจะพฒันาได้ ไมใ่ชผ่ลอนัเกิดจากการพฒันามนัขึ �นมา มนัเป็นสิ�งที�มี
อยูแ่ล้วจะแสวงหาอยา่งไรมนัก็ไมไ่ด้มา แตส่าเหตทีุ�เธอไมพ่บไมแ่จ้งใน-
มนั เพราะอปุสรรคทั �งหลายมนับงัจิตรู้ของเธอ  เพราะจิตรู้ของเธอถกูทํา
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ให้มวัหมอง ถกูบดบงัด้วยอวิชชา เธอจงึไมแ่จ้งชดัในมนั นกึออกมั �ย  
แตที่�เธอไมแ่จ้งชดัในมนัไมไ่ด้แปลว่ามนัไมมี่อยู่ มนัก็คงอยู ่ เหมือนที�
พระพทุธเจ้าเปรียบให้ฟัง เรื�องทา่นสภุทัทะ เห็นมั �ย ท่านให้ไปเดนิ แล้ว
พอทา่นสภุทัทะไปเดนิ ท่านมองพระจนัทร์ ทา่นเห็นวา่พอเมฆบงัปุ๊ บไม่
เห็นพระจนัทร์  ที�เคยบอกให้ฟังวา่เธอมองพระจนัทร์ดสูิ เมื�อเธอมองไม่
เห็นพระจนัทร์ตอนเมฆบงั แตพ่ระจนัทร์ไปไหนหรือเปล่า..เปลา่ แตเ่ธอ
ไมเ่ห็นถกูมั �ย  เพราะเมฆมนับดบงั พระจนัทร์ก็ยงัคงสกุสวา่งและใสอยู่
ข้างหลงันั �นละ่ เธอมองไมเ่ห็นจิตเดมิแท้ก็เพราะเมฆคืออวิชชามนัครอบ- 
งํา เมื�ออวิชชามนัหมดเธอก็จะมองเห็น แล้วตกลงเธอสร้างพระจนัทร์หรือ
เปลา่ ไมใ่ช ่ เมื�ออวิชชามนัหมดแคน่ั �นเอง สิ�งที�เธอทํามนัคือตรงนั �น อ้าว!
ถ้าบอกวา่มนัมีอยูแ่ล้ว เราก็ไมต้่องไปทําอะไรนะ่สิ ถ้าเธอไมทํ่าอะไรเมฆ
เธอก็เตม็ท้องฟ้าสิ  ถ้าอยา่งนั �น ฉนัก็ทําสิ ทําไปทํามากลายเป็นเธอก็คิด
จะไปสร้างพระจนัทร์ขึ �นมาอีก เธอคิดจะสร้างจิตเดมิแท้ขึ �นมา สร้างจิต
อนับริสทุธิ�ขึ �นมาให้ตวัเธอเอง มนัก็ไมใ่ช ่  สิ�งที�เธอควรทําคือขจดัสิ�งมวั-
หมองที�บดบงัแล้วทําให้ตาเธอเห็นชดั เข้าใจมั �ย  

เหมือนกบัที�เคยเปรียบให้ฟังเรื�องหลอดไฟ ที�เธอเก็บไว้นานๆ
แล้วฝุ่ นมนัหนา  เธอก็จะมองไมเ่ห็นแสง ตดิทีไรแสงมนัก็มวัซวั  แตแ่ท้ที�
จริงแสงมนัก็อยู่ตรงนั �นนั�นแหละ จนกระทั�งเธอปัดฝุ่ นออก แล้วพอปัดฝุ่ น
ออกมีรูนิดเดียวเธอก็จะเห็นแสงสวา่ง เธอก็จะเห็นความจริงแท้ในมนัวา่
แสงแท้จริงมนัไมไ่ด้มวัซวั มนัสวา่งแบบนี �เอง เข้าใจมั �ย แตเ่ธอเป็นคนทํา
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ให้เกิดแสงสกุสวา่งนั �นเหรอ เปลา่  แสงมนัมีอยูแ่ล้ว เธอทําให้ความหลง
ของเธอหมดตา่งหาก ความหลงคือฝุ่ นที�มนัปิดบงัมนัทําให้เกิดความ
มวัซวั เพราะฉะนั �นต้องเข้าใจให้ถกูนะ แล้วถ้าถามวา่แล้วตกลงมนัเป็น
แบบเฉียบพลนัหรือวา่คอ่ยเป็นคอ่ยไป มนัก็ขึ �นอยูก่บัเธอนั�นแหละ ถ้า
หากวา่เธอยงัขดัไมพ่อ เธอก็ต้องคอ่ยเป็นคอ่ยไปก็ต้องนั�งถไูปจนกระทั�ง
มนับางพอที�จะมองเห็น แตถ้่า ณ moment ที�เธอเห็นแสงที�มนัออกมา 
มนัไมไ่ด้อาศยัอะไรที�เธอสะสมมา  มนัจงึไมมี่การสะสม  แตเ่ธอก็ต้อง
สร้างบารมี  หรือกําลงัให้เพียงพอเสียก่อนเข้าใจมั �ย 

พทุธภาวะ  เป็นสิ�งที�มีอยูแ่ล้วในตวัเธอ สมบรูณ์อยูแ่ล้วในตวัเธอ  
The Great Perfection หรือ ซอกเชน หรือ พทุธภาวะ หรือ ความตื�นรู้
ดั �งเดมิ มนัเป็นสิ�งที�มีอยูแ่ล้วในตวัเธอ แตค่วามมวัหมองมนับดบงัไว้ 
ดงันั �นถ้าเธอไมฝึ่กตวัเอง เธอก็จะไมมี่ทางที�จะเข้าไปแจ้งในมนัได้เพราะ
เมฆหมอกแหง่อวิชชามนับงั   แตต่อ่ให้เธอฝึกตวัเอง สร้างสมบารมีให้
มาก เธอก็ไมไ่ด้สร้างอะไรให้พทุธภาวะหรอก เพราะมนัเป็นสิ�งที�มีอยู่แล้ว 
มนัไมใ่ชข่องเธอ มิฉะนั �นถ้าเธอไปสร้างอะไรให้กบัมนั หากเธอหลงวา่เธอ
เป็นผู้ ทํา เธอก็จะไปคาอยู่   พวกสายคอ่ยเป็นคอ่ยไปคอ่ยทําไปทีละขั �น
พยายามสร้างโนน่สร้างนี�ก็จะหลงเข้าไปยดึตวัตนอนัมีอยู่จริงแล้วก็
กลายเป็นวา่กเูป็นผู้บริสทุธิ� จงึไมมี่ทางหลดุพ้นเพราะมองเห็นข้างเดียว
สว่นพวกสายเฉียบพลนั ถ้ายดึตรงนี � กก็ูจะไมทํ่าอะไรเลย เหมือนที�บอก
วา่กไูมต้่องไปทําอะไร เพราะมนัมีอยูแ่ล้ว มนัสมบรูณ์อยูแ่ล้วในตวัเอง 
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ไมต้่องทําอะไร คราวนี �ก็ไม่ต้องพฒันาอะไร ไอ้สิ�งมวัหมองที�บดบงัก็ไม่-
เห็น สติปัญญาที�ทื�อทึบที�ไมใ่สกระจา่งก็ไมถ่กูพฒันา  ก็ไมมี่พลงัพอที�จะ
ทะลอุวิชชาลงไปได้  ก็ไมมี่ทางหลดุพ้น  ก็เสร็จอีกเหมือนกนั 

ดงันั �น  เธอต้องมองให้เห็นธรรมคูน่ะ ขณะที�เธอรู้วา่จงัหวะนั �น
มนัพลึ�บขึ �นมา  มนัเข้าใจชดัถึงความที�มีอยูแ่ล้วดั �งเดมิว่า พทุธภาวะเป็น
สิ�งที�สมบรูณ์อยู่แล้วภายใน  แตเ่ธอก็ต้องรู้วา่ที�เธอมองไมเ่ห็นก็เพราะเธอ
ถกูบดบงัด้วยอํานาจแหง่อวิชชาความหลง เพราะฉะนั �นเราก็ต้องพาก- 
เพียรปฏิบตัเิพื�อขจดัอวิชชาความหลง คือสร้างสมบารมีทั �งหมด แตว่า่ใน
การสร้างสมเราก็ไมไ่ด้ไปทําอะไรให้กบัตวัเรา เพราะไมมี่ตวัเราที�จะเก็บ
อะไรไว้ได้  มนัเป็นการเคลียร์อปุสรรคสิ�งมวัหมองที�ขวางกั �นทั �งหลาย
ที�มาบงั หรือเป็นการสร้างเหตปัุจจยัให้พร้อมตอ่การเห็นแจ้งเทา่นั �น เรา
ไมไ่ด้ไปเตมิเตม็อะไรให้กบัพทุธภาวะ เราไมไ่ด้สร้างพทุธภาวะให้เกิดขึ �น
ภายในตวัเรา และเราก็ไมไ่ด้เตมิอะไรให้กบัตวัเรา เพราะฉะนั �นบนการ
พฒันาอยูก็่ไมไ่ด้มีตวัตนที�จะสร้างสมอะไร  บนความหลดุพ้นจงึไมไ่ด้มี
อะไรใหมเ่ลยที�เกิดขึ �นนอกจากการคืนเข้าสูธ่รรมชาติดั �งเดิม หรือเธอจะ
เรียกวา่ The Great Perfection หรือพทุธภาวะ หรืออะไรก็แล้วแต ่ หรือ
จะเรียกวา่ พระบรมครูผู้ประเสริฐ ก็ได้ อะไรก็ได้  เห็นมั �ย 

เพราะฉะนั �น เธอดนูะว่าเบื �องต้นเราจะต้องมองให้เห็นทั �งคูเ่สมอ 
ไมว่า่เธอจะปฏิบตัิขั �นไหน มองให้เห็นธรรมคูส่ิ เธอจะมองทะลไุปในทกุๆ
เรื�องทกุๆด้าน “มนัต้องอย่างนั �นสิ อยา่งอื�นไมไ่ด้” นั�นมนัไมมี่หรอก “ต้อง
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ปรมตัถ์สิ” ถกูอยู่แตอ่ยา่ทิ �งสมมตุนิะ  “ต้องสมมตุสิิ” ถกูอยูแ่ตอ่ยา่ลืม
ปรมตัถ์นะ เห็นมั �ย “ต้องพากเพียรปฏิบตัสิร้างสมบารมี” ถกูอยู ่ แตอ่ยา่
ไปยดึมนัเชียวนะวา่มนัเป็นตวัตนของเรา  เราสร้างเหตเุฉยๆ เพราะทกุ
อยา่งเกิดจากเหตแุละปัจจยั แตถ้่าไมต้่องทําอะไรเลยไม่พฒันาอะไรเลย 
นั�น ผิดนะ มนัตดิดบัสญูแล้ว  แตก่ารที�เธอไมทํ่าอะไรก็ถกูอยู ่ ถกูตอน
หลดุพ้นนะ ถกูตรงที�เวลามนัหลดุ มนัหลดุพ้นด้วยตวัมนัเอง ไมใ่ชเ่ธอไป
พยายามทําอะไรให้มนัหลดุนะ  แตถ้่าเธอไมทํ่าอะไรเลยแตต้่นมนัก็ไมไ่ด้ 
แตถ้่าเธอทําอะไรเพื�อสร้างสมเป็นตวัเป็นตนของเธอมนัก็ไมใ่ชน่ะ มนัยิ�ง
เฉไฉออกนอกทาง เห็นมั �ย แล้วตกลงเธอจะเอาตรงไหนเนี�ย เห็นมั �ยล่ะ 
มนัก็ Non-Abiding ไมมี่ที�ให้อยู ่ นั�นละ่คือความหลดุพ้นที�แท้จริง สมมตุิ
คูป่รมตัถ์ ปรมตัถ์บนสมมตุิ ไมมี่บนมี มีบนไมมี่ เข้าใจมั �ย นั�นละ่ ถึงบอก
วา่มนัเป็นอิสระไง มนัเป็นอิสระทั �งจากการยดึตดิและการหลดุพ้น ขณะที�
เธอรู้เข้าใจหมดทั �งสองด้านและเธอก็ไมเ่อาอะไรทั �งสองด้าน แตเ่ธอก็ทํา
มนัทั �งสองด้านได้เกิดประโยชน์สงูสดุ เข้าใจมั �ย แจ้งชดัทั �งสองด้าน มีสติ 
สมาธิและปัญญาแจ้งชดัทั �งสองด้าน ไมต่ดิทั �งสองด้านเพราะเข้าใจแจ้ง
ในปรมตัถ์ ใช้มนัได้เกิดประโยชน์สงูสดุเพราะแยบคายในสมมตุ ิ นั�นละ่ 
คือสภาวะแหง่ความเป็นกลาง คือความหลดุพ้น คือทางสายกลาง  

ที�เคยบอกอยู่บอ่ยๆไงวา่  นี�ซ้ายและขวา เธอก็เรียนรู้สิว่า  ซ้ายมี
คณุอยา่งไรมีโทษอยา่งไร  ขวามีคณุอยา่งไรมีโทษอย่างไร เธอเข้าใจทั �ง-
ซ้าย เข้าใจทั �งขวา แตเ่ธอก็ไมเ่อามนัทั �งซ้ายและไมเ่อามนัทั �งขวา แล้วเธอ
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ก็ใช้ได้ทั �งซ้ายและขวา นั�นละ่เธอจะอยู่ตรงกลาง นี�เรียนรู้อยา่งนี � 
พิจารณาอย่างนี � มองอย่างนี � มองอยา่งนี �นะ มนัไมใ่ชแ่คเ่ดก็ๆไปทําใจรู้
เฉยๆไว้ สงบไว้เทา่นั �น นั�นมนัขาดปัญญา คนเราจะบริสทุธิ�ได้เพราะ
ปัญญานะ ปัญญาเข้าใจแจ้งชดัคูก่บัสตรู้ิเทา่ทนัยามเมื�อปรากฏการณ์
นั �นปรากฏ เรียกวา่ สตปัิญญา 

เพราะฉะนั �น พอเธอมองอย่างนี �ปัrบ จิตของเธอก็จะไมเ่ข้าไปยดึ
ไมเ่ข้าไปจม  เมื�อไมเ่ข้าไปยึด ไมเ่ข้าไปจม นั�นแหละคือความอิสระ อะไร
ก็ได้ ยกตวัอยา่งเรื�องหยาบๆไมว่า่เธอจะทําอะไร เชน่ จะทําครัว เธอก็
ต้องมองให้เห็นสิ สมมตุิว่าเธอจะต้องทําอาหารให้อร่อยถกูสขุลกัษณะ 
เพราะวา่คนกินจะได้เจริญอาหารและมีสขุภาพแข็งแรง นี�ความอร่อยมนั
เกิดจากการจดัสรรเหตปัุจจยัให้เหมาะสม ตั �งแตส่่วนประกอบทั �งหลาย
ของอาหารและจงัหวะในการลงเตา อะไรทั �งหลาย เข้าใจมั �ย  นี�ที�เธอทํานี�
คือข้างสมมตุหิมดเลยเห็นมั �ย  แตโ่ดยปรมตัถ์มนัไมไ่ด้มีความอร่อยที�
แท้จริง  ถ้าเธอเห็นแจ้งเธอก็จะไมย่ดึเพราะมนัเป็นแคเ่หตปัุจจยั เพราะ
ความอร่อยมนัไมไ่ด้ขึ �นอยูแ่คที่�อาหารของเราเท่านั �น มนัต้องอยูที่�
ประสบการณ์ในการเรียนรู้และรับรู้ของผู้ กินด้วย เชน่ เขาอาจจะชอบ 
สเต๊ก แตต่อนนั �นการรับรู้ของเขา คอมนัเป็นหนอง เขาก็คงไมช่อบอาหาร
ของเรา ทําสเต๊กอยา่งไรก็คงไมช่อบ หรือวา่เขาอาจเป็นคนที�ไมช่อบ
อาหารฝรั�ง ชอบอาหารไทย เขาชอบเผ็ดๆ ไปกินสเต๊กมนัจืดๆ มนัเลี�ยน 
เขาก็ไมช่อบ นั�นมนัเป็นเรื�องธรรมดา ความอร่อยมนัไมมี่ตวัตนที�แท้จริง
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หรอก นี�คือปรมตัถ์  แล้วเธอก็ทําอาหารด้วยความสขุและไมย่ดึติด 
ในขณะที�เธอทํา เธอก็บรรจงทําเพราะเธอรู้วา่ควรจะต้องทําอย่างไร แล้ว
เธอก็สนกุกบัมนัเพราะรู้ว่านี�เป็นการจดัสรรเหตปัุจจยั ความอร่อยไมใ่ช่
ของเธอหรือฝีมือของเธออยา่งแท้จริง ถ้าเหตปัุจจยัมนัไมเ่หมาะสมมนัก็
ไมอ่ร่อย เพราะฉะนั �นถ้าเขาจะดา่เธอวา่ทําอาหารไมอ่ร่อย ทําอะไรจืด
สนิท ไมอ่ร่อยเลย เธอก็เฉยๆได้เพราะเห็นวา่ มนัเป็นเรื�องธรรมดาเพราะ
เธอเข้าใจถึงปรมตัถ์ในสมมตุิและสมมตุใินปรมตัถ์ นี�ในทกุๆเรื�องมนัก็
คล้ายอยา่งนี � แล้วถามวา่ถ้าถึงตรงนั �นเธอเป็นอยา่งไร เธอก็หลดุพ้นสิ 
หลดุพ้นจากการทําอาหาร หลดุจากการยึดติดในตนว่าเป็นคนเก่ง
ทําอาหารอร่อย หลดุจากการยดึมั�นถือมั�นในความอร่อย  แตเ่ธอก็ทํา
ประโยชน์สงูสดุเพราะเธอทําอาหารได้อร่อย   

แตถ้่าบอกวา่ โอ๊ย!อาหารอร่อยมนัขึ �นอยูก่บัคนกิน มนัขึ �นอยูก่บั
เหตปัุจจยั  เราทําอยา่งไรก็ได้ทําไปเถอะ ถ้าเขาไมส่บาย มนัก็ไมอ่ร่อย
หรอก ฉะนั �น ทําอะไรก็ได้มนัขึ �นอยู่กบัคนกิน คดิไปเองปรุงไปเองทั �งนั �น 
กก็ูทําไปอยา่งนั �นแหละ เธอก็ไมสํ่าเร็จประโยชน์ ทําอาหารออกมาเคม็ไป
บ้าง จืดบ้าง หวานไปบ้าง เธอก็แถไปข้างยึดปรมตัถ์สิ กไูมแ่คร์หรอก 
เพราะทกุอย่างยดึไมไ่ด้ วา่งเปลา่จากตวัตน เหตปัุจจยัไม่ได้อยูแ่คอ่าหาร
อยา่งเดียว มนัอยูที่�คนกินด้วย อาจารย์เองก็ชอบสอนอยูเ่สมอ ฉะนั �นกก็ู
ทําอะไรก็ได้ คิดอยา่งนั �นก็เสร็จนะ่สิ มนัจะไปอจุเฉททิฐินู่น 

แล้วถ้าเธอเข้าไปยึดอีกข้างหนึ�งละ่  ด้านสมมตุอิาหารต้องอร่อย  
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มนัต้องทําอย่างนี � เพื�อให้อร่อยเพื�อให้คนตดิใจชื�นชม นี�แหละสตูรนี �อร่อย
สดุๆ ของฉนัต้องอร่อยที�สดุ อยา่งนี �นี�เธอก็ยึดในความอร่อย เกิดทําไป
แล้ว คนบน่ คนไมช่อบ เธอก็ทกุข์ตายเท่านั �น เห็นมั �ย  นี �คือความยดึมั�น
ถือมั�นซึ�งเป็นปกต ิ คนสว่นมากเป็นอยา่งนี �กนัใชม่ั �ย นี�ก็คือมนัยดึใน
สมมตุ ิ พอเธอจะทําอะไรก็ตามเธอก็ไปศกึษามาอย่างดีแล้วเธอก็ Fix อยู่
อยา่งนั �นยดึว่าดีมนัดีจริง อร่อยจริง ยดึวา่กเูป็นผู้ ทําดีนั �น พอทําอะไรออก
มาแล้วคนอื�นเขาไมเ่ห็นด้วยกบัเธอ เธอก็ไมพ่อใจ เห็นมั �ย เสร็จแล้ว ไอ้ที�
เสร็จอยา่งนั �นไมใ่ชเ่พราะคนอื�นนะแตเ่พราะเธอยึดเข้าไปแล้ว เธอยึดเข้า
ไปก่อนแล้ว เธอยึดความรู้นี �วา่มนัดีมนัถกู ขีดเส้นใต้ไปแล้วยึดวา่อนันี � 
มนัถกูที�สดุ ดีที�สดุแล้ว นี�มนัโรคติดดี ยดึดี หลงวา่มีดีจริง ของกดีูจริง 
และตามมาด้วยกเูป็นคนดี เพราะทําสิ�งดีๆนั �น นี�มนัมานะทั �งนั �นเห็นมั �ย 

เมื�อวานคยุกบัโยมคนหนึ�ง แกใช้ได้นะ ถามเขาว่าตรงนี �ควรจะ
ทําอย่างไร เขาตอบว่าคอ่ยๆทําไปก่อน คอ่ยๆดไูปก่อนแล้วเดีgยวเราคอ่ย
ดคูวามเหมาะสมของเรา ใช้ได้นะ เก่งนะ เขาบอกว่าเดีgยวเราคอ่ยๆ
เรียนรู้ไป แล้วคอ่ยดคูวามเหมาะสม เพราะวา่ตวัเขาเองตอนนี �ที�แนะนํา
ไปให้ทํา ที�เขาเลือกทําอย่างนี �  เพราะเขาเรียนรู้อยา่งนี � แตจ่นถึงตอนนี � 
ย้อนกลบัไปดตูวัเขาเอง ทกุวนันี �ยงัมีความรู้ใหม่ๆ ทกุอาทิตย์เลย  เขายงั
ไมก่ล้าสรุปเลย  เขาบอกวา่เขายงัรู้อะไรใหม่ๆ  เขายงัไมก่ล้าสรุปเลยวา่
ตรงที�เขาทํานั �นมนัดีที�สดุ นี�คนใกล้ความเป็นกลางในเรื�องนี � เห็นมั �ย  มนั-
แตกตา่งกนัมั �ยกบัพวกเราที�ทําอะไรมานิดหนึ�งก็สรุปแล้ว สรุปวา่ดีสดุ-
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แล้ว นี�แหละคืออาการของตวัตน เราชอบสร้างเฟรมให้กบัทกุสิ�งซึ�งมนัไม่
มีหรอก  แล้วลองถามเขาว่าแล้วจะเอาอยา่งไรดี เขาบอกวา่ลองไปก่อน
เถอะแล้วเรียนรู้มนัไปเรื�อยๆ แนะ่เก่งนะ ผมจะลองไปก่อนแล้วเรียนรู้มนั
ไปเรื�อยๆเพราะทกุวนันี �ผมยงัไมรู้่เลยวา่อนัไหนมนัดีที�สดุ เมื�ออาทิตย์
ก่อน ผมคิดวา่ความคดิอนันั �นมนัดีแล้วนะ พอผา่นมาอีกอาทิตย์หนึ�งผม
ก็เจออนัใหมข่ึ �นมาอีกแล้ววา่อนันี �ก็ดีนะ มนัดีขึ �นนะ พฒันามนัขึ �นมาอีก 
นี�เขาเรียกว่าภาวนา เห็นมั �ย  

แตพ่วกเรามนัชอบแต ่ “ดีแล้ว ใชเ่ลย” กนัทั �งนั �นอยา่งนี �มนัไมใ่ช่
แคเ่พียงขีดเส้นใต้หรอกนะ  มนัเอารั �วลวดหนามมาล้อมไว้เลย แล้วมนัก็
ตดิป้ายไว้เลยวา่ “สดุยอดๆ ดีที�สดุ มนัต้องอยา่งนี �เทา่นั �น” เพราะพวกเรา
มีนิสยั ขี �เกียจ ขี �เกียจเรียนรู้ อยากจะได้อะไรที�มนัมั�นคงถาวร ติดดี ยึดดี 
มกัง่าย ดว่นสรุป ซึ�งเป็นลกัษณะของตวัตน เราอยากจะอิงอาศยัให้มนั
ได้เลยยดึไว้ได้เลย นี�คือ Sense ของตวัตน เราอยากจะมีอะไรที�เป็นสตูร
สําเร็จแล้วเราจะได้มีความสขุกบัมนั คล้ายๆกบัวา่มนัมีที�อยูใ่ห้เรา ว่ากู
เก่งแล้ว  ถ้าเราเข้าใจถึงความเก่งที�มนัไมไ่ด้มีอยูจ่ริง  มนัพฒันาไปเรื�อยๆ 
มนัขึ �นอยู่กบัเหตปัุจจยัแล้วไปเรื�อยๆๆๆ เราจะรู้สกึโหวงเหวงๆๆ มนั
เหมือนจะไมมี่ที�ให้เราอยู ่ ซึ�งพวกเรากลวัมนั กลวัความไมแ่นน่อน กลวั
ความว่างเปลา่ ทั �งๆที�ความจริงมนัไมมี่อะไรแนน่อน ไมมี่อะไรที�มีตวัตน
อยา่งแท้จริง เรากลวัที�จะไมเ่ก่ง เรากลวัที�จะสรุปไมไ่ด้ เราอยากสรุป เรา
อยากจะเป็นอะไรสกัอย่างหนึ�ง ที�เราจะเป็นแล้วมนัจะได้มีความรู้สกึวา่-
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ได้อิงแอบได้เข้าไปอยูใ่นตวัตนอนันั �น เป็นเกราะที�สวมเราไว้  ซึ�งมนัผิด
ธรรมชาตเิลย เห็นมั �ย มนัขดัแย้งกบัธรรมชาต ิ มนัก็เป็นเหตแุหง่ทกุข์
เทา่นั �นละ่ 

ธรรมชาตจิริงมนัไมมี่ตวัตนอยา่งนั �น  เพราะทกุๆอย่างเปลี�ยนไป  
ถ้าเธอเก่งอนัใดอนัหนึ�ง สมมตุงิ่ายๆ เชน่ คอมพิวเตอร์  ถ้าเธอเก่ง
โปรแกรมอนัใดอนัหนึ�งเลย สดุยอดเลยโปรแกรมนี �นะ สมมตุวิา่เธอนั�ง
ศกึษาแทบตายสําหรับโปรแกรม Windows Ultimate อนันี � จนกระทั�งเธอ
คลอ่งเลย เก่งจริงๆ เป็นเซียนเลย ถ้ามีใครมาถามอะไรเกี�ยวกบัเรื�องนี �นะ 
เธอรู้หมด เธอเซียนมาก เธอเป็นสดุยอดเลย แล้วความรู้สกึอนัหนึ�งที�มนั
จะเกิดขึ �นกบัเธอก็คือเธอจะขงัตวัเองไว้เลย แล้วถ้าเธอไมอ่ยากหรือกลวั
การที�จะพฒันาตอ่แล้ว เธอไมอ่ยากให้ใครคิด Windows ใหมข่ึ �นมาแล้ว 
ไมอ่ยากให้มี Vista ไมอ่ยากให้มี Windows ใหม่ๆ  ตวัโน้นตวันี �ขึ �นมาอีก 
เพราะอะไร เพราะกตู้องเริ�มใหม ่ กอูยากจะเก่งอยู่ตรงนี � มนัได้อิงแอบ กู
ได้เป็นเซียนตรงนี �นะ เพราะวา่ถ้ากเูป็นเซียนตรงนี �นะแล้วตอ่ไปถ้าเขาทํา 
Vista ออกมา แล้วถ้าอีกหน่อย Vista มนัดีกว่าอนัเก่า คนทิ �งตวันี �กตูาย
เลย  กสูญูเสียตวัตนเลย แล้วกจูะทํายงัไง แล้วกจูะอยู่อย่างไร กตู้องเริ�ม
ใหมอี่กเหรอ เพราะฉะนั �นถ้าเราไมอ่ยากจะพฒันา ไมใ่ฝ่เรียนรู้ เราก็จะ
คาอยูต่รงนั �น ขงัตวัเองอยูใ่นตวัตนนั �นที�เราหลงยดึ ทั �งๆที�มนัไมมี่ เห็นมั �ย   

แตถ้่าเราเข้าใจ เราเป็นนกัคอมพิวเตอร์ที�ถกูต้อง เราเห็นวา่เรา
เคยมาแล้วนะ ตั �งแตส่มยั Dos มาจนถึง Windows , Windows 3.2 มา
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จนถึง Ultimate มนัไมเ่คยหยดุนิ�ง แล้วเดีgยวมนัก็พฒันาตอ่ เพราะฉะนั �น
เราจะหยดุไมไ่ด้ แม้เราจะเก่งตรงนี � ตอ่ไปถ้าเขาพฒันาเราก็ต้องเรียน
ตอ่ไป จงึไมมี่ตวัตนอนัถาวรที�เราจะ freeze มนัไว้ ไมมี่ตวัตนให้เอาลวด-
หนามมาขงัไว้ ฉะนั �นเราก็เรียนตอ่สิ จาก Ultimate มา Vista เราก็เรียน 
Vista มีอะไรก็เรียนไปอีก เรียนไปอีก แล้วตกลงเราเป็นอะไรละ่ ไมเ่ป็น
อะไรเลยเราเก่งหรือเปลา่ ไมเ่ก่งหรอก เพราะยงัมีอะไรที�เรายงัไมรู้่อีก ยงั
ต้องพฒันาไปอีก ถ้ามนัคิดว่าเก่งแล้วตรงไหนหยดุอยู่ตรงไหน มนัก็ตาย
อยูต่รงนั �นนั�นละ่ ถ้าอยา่งนี � จิตของเราก็ไมมี่ที�อยู ่Non-Abiding เราไมมี่
ที�จะอยูไ่มมี่ที�จะ Fix ไมมี่ที�ขงัตวัตนไว้ เราก็เรียนๆๆ เรียนรู้ไป เรียกวา่ไม่
ขี �เกียจในการที�จะเรียนรู้ แตม่นษุย์เรามนัมกัขี �เกียจในการที�จะเรียนรู้  
เขาเรียกว่าการเรียนทําให้เกิดการพฒันา การพฒันาคือการภาวนา
ถกูมั �ย การภาวนาต้องเริ�มมาจากการเรียนรู้ แตม่นษุย์เราไมช่อบที�จะ
ภาวนาไมพ่ฒันาตวัเองเพราะชอบที�จะ Fix อยูใ่นตวัตนนั �นๆ และโดย
เฉพาะที�ชอบ Fix มากที�สดุก็คือ Fix ในความสขุความสงบ “สบายแล้วก ู
ฉนัไมท่กุข์กบัอะไรแล้ว ฉนัก็อยูข่องฉนัแคนี่ �แหละ ตรงนี �แหละ ที�นี�แหละ 
มนัพอดี เหต-ุปัจจยัมนัพอดี กรอบมนัพอดี สิ�งแวดล้อมตรงนั �นมนัก็พอดี 
อะไรๆก็พอดี กไูมไ่ปไหนแล้ว กสูงบดี กมีูความสขุดีแล้ว” นั�น!เธอติดกบั
ดกัของโลกตุตระแล้ว สมมตุวิา่ถ้าเธอโลกตุตระได้จริงนะ แตถ้่าเธอยงั
เข้าโลกตุตระไมไ่ด้เธอก็ติดกบัดกัของความสงบก็เป็นพรหม ใชม่ั �ย เธอก็
จะไมย่อมทําอะไรอีก “ไมต้่องหรอก ช่างมนัเถอะ อยูเ่ฉยๆดีกวา่” นั�น!เธอ
กําลงัจมอยูใ่นที�ๆนั �น  มนัมีที�ให้เธออยู่แล้ว  มีแดนเกิดแล้ว Abiding แล้ว 
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เห็นมั �ย  

พวกเราไมเ่ข้าใจความหมายของคําวา่ Non-Abiding Niravana 
นิพพานทีไม ่Fix อยู่กบัอะไรเลย  ไมย่ึดมั�นถือมั�นในขนัธ์เลย  ถ้าเธอบอก
วา่ตรงนี �แหละ แล้วเธอก็อยู่ตรงนั �นนั�น!มนัเป็นอะไร ถ้ามนัเป็นนิพพาน
จริงมนัก็เป็นเพียง สอปุาทิเสสนิพพาน มนัยงัมีความหลงที�จะเข้าไปอยู่
ในอะไรสกัอยา่ง ยงัมีความหลงวา่ “ถ้าไมใ่ชต่รงนี �ไมไ่ด้  ถ้าไมใ่ชแ่บบนี �
ไมไ่ด้  ต้องเป็นแบบนี �ถึงจะเป็นนิพพาน”  ฉะนั �นเธอจงึปฏิเสธทกุอย่าง
แล้วเข้าไปอยู ่นั�นคือเธอกําลงัยดึขนัธ์ห้า  เธอยดึความหมาย ใชม่ั �ย  เธอ
ก็ยงัไมว่างขนัธ์ห้า  แตถ้่าอนปุาทิเสสนิพพาน คือ พ้นหมด ที�ใดก็ได้ ยงัไง
ก็ได้ เพราะมนัเข้าใจ มนัจะลื�นหมด  พฒันาไปเรื�อย เรียนรู้ไปเรื�อยเพื�อ
ทําประโยชน์สงูสดุ นั�นละ่บนเส้นทางที�เรียนรู้ไปเรื�อย แล้วก็หลดุพ้นไป
เรื�อย ช่วยทําประโยชน์ไปเรื�อย ไมมี่อะไรเลยให้ Fix ยงัไงก็ได้ เพราะทกุ
อยา่งมนัไมมี่ความหมายที�แท้จริง  เมื�อไมมี่ความหมายที�แท้จริงเธอก็ไม่
ยดึในทิฐิ เธอไมย่ดึในทิฐิใดๆอีก เธอก็ไมย่ึดในขนัธ์ห้า นั�นละ่เขาถึง
เรียกวา่ อนปุาทิเสสนิพพาน ไมมี่อะไรเลยที�เธอจะไป Fix ในความหมาย
อะไร มนัไหลลื�น นั�นละ่  Non-Abiding Niravana นิพพานที�เธอไม ่ Fix 
กบัอะไรเลย ยงัไงก็ได้ อะไรก็ได้ ใครจะดา่ใครจะชม เธอก็รู้แล้วเธอก็
แก้ไขปรับปรุง เธอใช้คําดา่มาเป็นประโยชน์กบัตวัเธอและผู้ อื�น  แล้วเธอ
ก็ใช้คําชมมาเป็นประโยชน์กบัตวัเธอและผู้ อื�น และเธอก็ไมต่ดิในคําดา่
และคําชมนั �น  นั�น! เธอก็นิพพานทา่มกลางคําดา่และคําชมนั�นแหละ 
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ทกุๆขณะนะ เข้าใจมั �ย  นั�น!เธอเห็นสั �น เธอก็ใช้สั �นให้เกิดประโยชน์แต่
เธอก็รู้ยาว  แล้วเธอก็ไม ่ Fix ในสั �นนั �น   เธอเห็นยาวเธอก็ใช้ยาวให้เป็น
ประโยชน์ แล้วเธอก็ไม ่Fix ในยาวนั �น เธอก็มองเห็นสั �นในยาว  เห็นยาว
ในสั �น  

นั�น! เธอกําลงัอยูแ่บบอนปุาทิเสสนิพพาน อยูแ่บบไมต้่องอยู่ เธอ
ก็อิสระไมย่ึดยาว ไมย่ดึสั �นเพราะเธอมองเห็น เห็นโลกียะเห็นโลกตุตระ, 
เห็นโลกตุตระเห็นโลกียะ, เห็นสมมตุเิห็นปรมตัถ์, เห็นปรมตัถ์เห็นสมมตุ,ิ 
นั�น! คือโลกตุตระที�แท้จริง ถ้าเธอเห็นโลกตุตระ แตเ่ธอไมเ่ห็นโลกียะ หรือ
เธอเห็นโลกียะแตเ่ธอไมเ่ห็นโลกตุตระ อนันั �นไมต้่องพดูถึงเลย ยงัไมเ่ข้า-
สูค่วามเป็นกลาง ถ้าเธอเห็นโลกตุตระที�มนันอกเหนือโลกียะในลกัษณะ 
ที�มนัเป็นสองสิ�งที�แยกจากกนั เธอก็จะมีโลกตุตระอนัหนึ�งที�มนัไมมี่โลกียะ 
ซึ�งเธอจะเรียกวา่มนันอกเหนือได้มั �ย มนัก็ไมใ่ช่นอกเหนือ เพราะวา่อะไร 
เพราะมนัยงัเป็นสองสิ�งที�แยกจากกนั เธอก็ไม่นอกเหนือความหมาย ถ้าเธอ
มองเห็นว่า ในโลกียะมนัคือโลกตุตระ ในโลกตุตระมนัก็คือโลกียะนั�นแหละ 
จบัเอาโลกียะมนัก็ได้โลกตุตระ ถ้าจบัเอาโลกตุตระมนัก็ได้โลกียะเธอ 
ก็จะไม่อะไรกบัมนัทั �งสิ �น นั�นละ่เธอก็จะนอกเหนือความหมายทั �งโลกียะ
และโลกตุตระนั�น!เธอก็จะทิ �งขนัธ์ห้า ทิ �งทิฐิทั �งปวง ไมอ่ยา่งนั �นเธอก็เพียง-
ทิ �งทิฐิโลกียะแล้วก็มาจมอยูใ่นทิฐิโลกตุตระเท่านั �น แตเ่ธอไมไ่ด้พ้นการ
ยดึตดิในทิฐิเลยมองเห็นมั �ย 

ความหลดุพ้นมนัเป็นอย่างไร  ความอิสระมนัจะเป็นอย่างไร  สิ�ง 
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เหลา่นี �มนัจะเกิดจากสติปัญญา หรือ  สติ สมาธิ ปัญญา  เธอจะขาดสิ�ง
นี �ไมไ่ด้ เข้าใจมั �ย  พอถึงตรงนี �ปัrบเธอก็จะมองเห็นเมฆหมอกที�บดบงั และ
ดวงจนัทร์ที�อยูข้่างหลงั เธอจะมองเห็นอวิชชาความหลงที�บดบงัเราอยู่ 
ความหมายอะไรทั �งหลายที�มนับดบงัเราอยู ่ คือสมมตุิทั �งหลายที�มีการ
เตมิแตง่ แตแ่ก่นแท้ของมนัว่างเปลา่ เห็นธรรมธาตดุั �งเดมิ 

ในพทุธะปัญญาจะต้องมีปัญญาแหง่ธรรมธาต,ุ ปัญญาแหง่
ความสําเร็จ, ปัญญาแหง่ความเสมอภาค, ปัญญาอนัเป็นดจุกระจกเงา 
และปัญญาแหง่การแยกแยะ ถ้ามนัเป็นโลกตุตระที�ไมมี่ความหมายอะไร
เลยทั �งสิ �น แบบธรรมธาตวุา่งเปลา่ แล้วทําไมจงึต้องใช้ปัญญาแหง่การ
แยกแยะอีกละ่ ใชม่ั �ย จะไปแยกแยะอะไรเพราะมนัวา่งเปลา่ มนัเสมอ
ภาคกนัไปหมด ทกุอยา่งเป็นหนึ�งเดียว วา่งเปล่าไปหมด เพราะฉะนั �น 
ความเป็นหนึ�งเดียวแบบนั �น จงึเป็นหนึ�งเดียวแบบความวา่งเปลา่ที�ไมมี่
อะไรเลย  ซึ�งทิ �งโลกียะไปเลย  นั�นไมใ่ชพ่ทุธะปัญญา พทุธะปัญญาต้อง
แยกแยะได้  การแยกแยะมนัต้องมีความแตกตา่ง แตบ่นความแตกตา่ง
นั �น ก็ต้องคือความเป็นหนึ�งเดียว คือความวา่งเปล่าจากตวัตนที�แท้จริง
ของความแตกตา่งทั �งหลาย เข้าใจมั �ย 

ปัญญาดจุกระจกเงา มนัสะท้อนภาพได้ Clear มนัใสกระจา่ง 
มนั Illuminus การสะท้อนมนัก็มีสองนยันะ คือ สะท้อนเหมือนกระจก 
กระจกจะสะท้อนออกมามากมายแล้วแตรู่ปที�มาอยูห่น้ากระจกนั �น แต่
ในขณะเดียวกนัมนัไมย่ึดทกุอยา่งแหง่การสะท้อนนั �น ทกุอยา่งเสมอภาค 
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เข้าใจมั �ย กระจกมนัทํางานอยา่งไร เธอทํางานอยา่งนั �นสิ เธอสะท้อน
ออกไปตามความเป็นจริง ผู้หญิงมาดกูระจกก็กลายเป็นรูปผู้หญิง ผู้ชาย
มาดกูระจกก็กลายเป็นรูปผู้ชาย แตก่ระจกไมเ่คยยึดวา่นี�คือหญิงแท้ หรือ 
ชายแท้ นี�คือการทํางานกระจกที�ใสสะอาดไมบ่ดิเบี �ยว ดใูห้เห็นนะ นี�คือ 
ความสมดลุระหวา่งการเรียนรู้ การรับรู้ และความหลดุพ้น  เห็นมั �ย  ถ้า
เธอเรียนรู้มาถกูแบบที�พดูไปนี �  แล้วเธอไปรับรู้ให้ถกูต้องให้สมดลุ ให้ 
Harmonize กบัความจริงของธรรมชาต ิ  เธอก็จะเป็นอิสระหลดุพ้นโดย
สมมตุ ิเข้าใจมั �ย นี�ไปพิจารณาตอ่เอาเองให้ดีๆนะ 
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เม่ือเรามองเห็นสองดาน  

เราตองอยาลืมพิจารณาจนกรัทะ่งเห็นถึงความวาง

ความวางจากคุณคาแลัความหมายท่ีแทจริงของมะน

ถาเธอไปยึดคุณคาความหมายของมะนวามีอยูจริง

แมมะนจัมีสองดาน แตมะนมีจริงมะนก็ยะงหลงมีเปนอยูเชนนะ้น

 

เราตองอยาลืมพิจารณาจนกรัทะ่งเห็นถึงความวาง 

ความวางจากคุณคาแลัความหมายท่ีแทจริงของมะน  

ถาเธอไปยึดคุณคาความหมายของมะนวามีอยูจริง 

แตมะนมีจริงมะนก็ยะงหลงมีเปนอยูเชนนะ้น 
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มองให้เหน็สองด้าน (2) 

 

 

ทวนเมื�อเช้านะ ที�เราพดูเรื�องมองให้เห็นทั �งสองด้าน คําวา่มอง
ให้เห็นสองด้านนั �นมนัจะซ้อนกนัตั �งแตห่ยาบไปจนถึงละเอียด เพราะ 
ฉะนั �น เห็นมั �ยวา่เป้าหมายที�เราต้องฝึกมนัคืออะไรเมื�อเราเห็นสั �นในยาว 
เห็นยาวในสั �น เราก็จะไมย่ดึ เราจะไมย่ดึวา่สิ�งนั �นนะ่มนัสั �นจริงแท้ เป็น
ตวัตนที�แท้จริงของมนั หรือมนัยาวจริงแท้ เป็นตวัตนที�แท้จริงของมนั ถ้า
เรามาเห็นถึงโลกียะและโลกตุตระ ก็ให้เรามองให้เห็นทั �งสองด้านวา่ใน
โลกียะมนัก็มีโลกตุตระ ในโลกตุตระมนัก็มีโลกียะ ในสมมตุก็ิมีปรมตัถ์ 
ในปรมตัถ์ก็มีสมมตุ ิ เราก็จะไมย่ดึวา่ มนัเป็นสมมตุิอยา่งเดียวจริงๆ 
หรือไมย่ดึในข้างปรมตัถ์จริงๆ นกึออกมั �ย ผลที�สดุแล้วเราก็จะไมย่ดึเลย 
คําวา่ไมย่ึดเลยมนัก็ต้องเกิดไปจากการที�เราเห็นวา่ มนัเป็นแคก่ารปรุง
แตง่ เป็นความคิดปรุงแตง่ เป็นมายาของจิตนี �เทา่นั �น มิได้มีตวัตนอยา่ง
นั �นจริงๆ 

เพราะฉะนั �นไมใ่ชว่า่ จะไปจบอยูแ่คเ่พียง “มนัมีทั �งสั �นทั �งยาวอยู่
ในตวัมนั เพราะฉะนั �นมนัมีทั �งสั �นและยาวอยูใ่นตวัมนัจริง มนัมีทั �งข้อดี
และข้อไมดี่เพราะฉะนั �น มนัมีความดีจริง มีความไมดี่จริงอยูใ่นตวัมนั” 
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นั�นเราก็หลงอยูใ่นสมมตุอิย่างเดียว เราไมเ่ห็นปรมตัถ์ เพราะปรมตัถ์มนั
วา่งเปลา่จากความดีและความไมดี่ วา่งเปลา่จากตวัตนและคณุคา่
ความหมายใดๆทั �งสิ �น  ถ้าเราเห็นสิ�งหนึ�งวา่ ดี แตใ่นสิ�งที�มีข้อดีมนัก็มี
ข้อเสีย หรือเห็นว่าไอ้นี�ไมดี่ ในไมดี่ก็มีข้อดีนะ  แตถ้่าเราบอกวา่ถ้าอย่าง
นั �นมนัก็มีทั �งข้อดีและข้อไมดี่อยูใ่นตวัมนั  เราก็กลายเป็นถกูกิเลสมนั
ซ้อนกลเข้าไปอีก ยึดด้วยโลกียะ เพราะในโลกียะทั �งหลายมนัแปลว่า มีดี
ก็มีเสีย มีถกูก็มีผิด มีผิดก็มีถกู มีสองด้าน  แตใ่นโลกตุตระไมมี่อะไรเลย 
วา่งเปลา่จากความหมาย หากเรายงัไปยึดว่า มนัมีทั �งดีและไมดี่อยูใ่นมนั
จริงๆ นั�นเราก็ตดิอยูใ่นสมมตุ ิถกูมั �ย 

เราจงึต้องมองให้เห็นทั �งสองด้านว่า ดีและไมดี่ ดีเป็นอย่างไร ไม่
ดีเป็นอยา่งไร แยกแยะให้ถกู เห็นความสมัพนัธ์ที�มีตอ่กนั เห็นวา่ในดีก็มี
ไมดี่ เห็นว่าในสิ�งที�เราว่าดีมนัก็มีไมดี่ เห็นวา่ในสิ�งที�เราว่าไมดี่มนัก็มีดี นี�
เรามาแคเ่พียง 60 องศาเห็นมั �ย หรือวา่ 90 องศาแล้วแตว่่าจะแบง่
อยา่งไรก็ได้  เรามาแคต่รงนั �น เราก็ต้องมองให้เห็นตอ่ไปวา่แล้วที�วา่ดี
หรือไมดี่มนัมาจากไหนละ่ จิตปรุงแตง่ขึ �น แล้วโดยธรรมชาตทีิ�แท้จริงมนั
มีมั �ย วา่งเปล่า นี�ปัญญาถึงจะพฒันามาระดบั 180 องศา ถ้าเราเห็น
ธรรมคู ่ แตไ่ปคาอยูแ่คต่รง 60 องศา มนัก็ไมไ่ด้ เพราะเราจะไปยดึ ยึด
อะไร ก็ยึดในธรรมคูน่ั�นละ่ ยดึในข้างธรรมคูอ่ยา่งเดียวคือ เธอมองไม่
เห็นโลกตุตระ เธอมองแคโ่ลกียะ คือมีคณุคา่ความหมายจริงๆ แม้มนัจะ
มีความหมายวา่ดีคูก่บัไมดี่ในตวัเดียวกนัก็ตาม โดยแท้จริงแล้วคณุคา่
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ความหมายนั �นก็เป็นเพียงมายาการปรุงแตง่ของจิตเทา่นั �น หากเธอไม่
แจ้งชดัตรงนี � มนัก็ไมทํ่าให้เธอหลดุพ้นได้อย่างเตม็ที� เห็นมั �ย  มนัไมทํ่า
ให้เธอหลดุพ้นได้อย่างเตม็ที� ถ้าเราไปสรุปเพียงวา่ “ออ๋! เห็นเลยวา่มีดี มี
ไมดี่”  แล้วเราก็จะพยายามวางความดีนั �น หรือความไมดี่นั �น แตส่ิ�งนั �นก็
ยงัมีความหมาย  เชน่นั �นจริงๆ มนัเป็นความหลงอีกระดบัที�เรายงัมองไม่
เห็น  เข้าใจมั �ย  เหมือนกบัเรื�อง สวยและน่าเกลียด  สภุะและอสภุะตอน
แรกเรามองเห็นวา่  แท้จริงร่างกายนี �เป็นสิ�งสวยงาม แล้วเราก็ยึด
เหลือเกิน หรือเรื�องของอร่อยไมอ่ร่อยอะไรก็ตาม ที�เป็นการรับรู้ ที�เราปรุง
แตง่ให้คณุคา่ขึ �น  ตอ่ไปเราก็ต้องมองให้เห็นสิวา่ความสวย ก็คือ ความ
ไมส่วย ความไมส่วยมนัก็อยูใ่นความสวยนั�นละ่ ทั �งสองมนัก็มีอยูใ่นนั �น
นั�นละ่  จิตของเรามนัก็จะคลายจากการยดึความสวย มองเห็นอสภุะ 
ใชม่ั �ย เพราะมนษุย์ติดสวย พระพทุธเจ้าจงึสอนวา่ ขั �นต้นให้พิจารณา 
อสภุะ แตพ่อพิจารณาอสภุะก็ให้เราลงสูอ่นตัตาให้ได้ พอเราพิจารณา
สวยและไมส่วย  เราก็มองว่า อ๋อ! มมุหนึ�งเราก็มีสวยนะและอีกมมุหนึ�ง
เราก็มีทั �งไมส่วย เราก็จะเข้าไปตดิถกูมั �ย ติดวา่มนัมีสองมมุอยูใ่นตวัเรา
จริงๆ มนัยงัไมเ่ป็นอนตัตา มนัยงัไมแ่จ้งถึงอนตัตาใชม่ั �ย เราก็ต้องมองให้
เห็นตอ่ไปสิวา่ ถ้าอยา่งนั �นความสวยและไมส่วยมนัอยู่ที�อะไร ทําไมใน
คนๆเดียวมนัมีทั �งสวยและไมส่วย ในตวัเรามนัมีทั �งสวยและไมส่วย มีทั �ง
สภุะและอสภุะ แสดงวา่ความสวยและไมส่วยมนัเกิดจากอะไร มนัก็
ขึ �นอยู่กบัจิตมนัปรุงแตง่ มนัรับรู้ตรงไหน มนัมีเหตปัุจจยัอะไร ใชม่ั �ย แล้ว
ไลข่ึ �นมาๆๆ จนในที�สดุเราก็จะเห็นวา่ แท้จริงความสวยหรือไมส่วยมนัก็
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เกิดมาจากจิตนั�นละ่ จิตที�รับรู้แล้วให้คณุคา่ความหมาย  ความอร่อย 
ความไมอ่ร่อยอะไรทั �งหลายก็แล้วแต ่  ในที�สดุเธอก็จะมองเห็นวา่  แล้ว
ทําไมจิตถึงรับรู้วา่มนัสวยละ่ ทําไมจิตถึงรับรู้หรือตีคา่หรือประเมินคา่วา่
มนัสวย ทําไมจิตถึงรับรู้หรือประเมินคา่ออกมาวา่มนัไมส่วย  ก็เพราะมนั
มีเหตปัุจจยัของมนั  มนัมีเหตปัุจจยัปรุงแตง่ของมนั ว่าอยา่งนี � ว่าอยา่ง
นั �น เพราะมนัชอบอยา่งนี �มนัจงึวา่สวย เพราะมนัมีอยา่งนี �มนัไมช่อบ มนั
ก็วา่ไมส่วย  แล้วจริงๆ ความสวยมีอยูจ่ริงมั �ย ไมมี่ มนัว่างเปลา่ ความ
อร่อย ความไมอ่ร่อย  อะไรก็เหมือนกนัทั �งนั �นแหละไมว่า่จะคูไ่หนก็ตาม  
ในที�สดุพอถึงตรงนี � เธอถึงจะเห็นวา่ อ๋อ! ไอ้คณุคา่ทั �งหลายที�เราให้นั �น
มนัไมมี่จริงๆ มนัเป็นมายาที�จิตปรุงแตง่ขึ �นเทา่นั �น  

พระพทุธองค์ถึงได้บอกว่า ให้เราพิจารณาอสภุกรรมฐาน 
พิจารณากายให้เห็นถึงความเป็นอนตัตา ความวา่งเปล่าจากความหมาย
หรือตวัตนที�แท้จริง เข้าใจมั �ย ถ้าเธอเข้าไปยึดมนัโดยไมพ่ิจารณาตอ่ เธอ
ก็จะยดึแคส่มมตุิ แม้เธอจะเข้าใจวา่มนัเป็นอสภุะ เธอก็จะพิจารณาเห็น
วา่มนัก็มีสว่นไมส่วย พอเธอมาพิจารณาอสภุะ เธอก็จะแถเข้าไปใน 
อสภุะ คราวนี �เธอก็จะเกลียดชงัร่างกายเหมือนในยคุสมยัก่อน ในยคุ
พระพทุธเจ้าเมื�อพระพิจารณาอสภุะมากๆเลยจ้างคนมาฆ่าเพราะเกลียด
ร่างกายตวัเอง เบื�อหนา่ยร่างกายแบบเกลียดชงั พอเกลียดมาก ไมเ่อา
แล้ว ก็เลยอยากกําจดัมนัทําลายมนั นั�นไมใ่ชท่างแล้ว  ผิดแล้ว  เซแล้ว  
อนันั �นไมใ่ชพ่ทุธประสงค์นะ 
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เพราะฉะนั �น  เราเห็นมั �ยวา่มนัไมใ่ชอ่ยา่งนั �น ในที�สดุมนัคืออะไร  
คือมนัต้องพ้นจากทิฐิทั �งปวง ทิฐิ คือความเห็น  ความเห็นคือความหมาย 
ความเห็นหรือความหมายก็คือสงัขารจิต ซึ�งมนัเอาสญัญามาปรุงแตง่
ทั �งนั �น เพราะฉะนั �นมองให้เห็นนะ ถ้าเรามองเห็นอยา่งนี �เรามองเห็นสอง
ด้าน ตอนแรกเรามองข้างเดียว เราก็ต้องมองให้เห็นอีกข้างหนึ�ง เมื�อเรา
มองเห็นอีกด้านหนึ�งแล้วเราต้องทิ �งทั �งสองด้าน แตเ่มื�อต้องใช้ประโยชน์
เราก็เอามาใช้ให้ได้ ฉลาดที�จะเลือกเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ไมว่า่
เธอจะเลือกข้างใดข้างหนึ�งเอามาใช้ประโยชน์ก็ตาม จะเลือกเอาด้านลบ
ของมนัมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุก็เอามาเถอะ หรือจะเลือกเอาด้าน
บวกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุก็เอามาเถอะ แตต้่องให้เกิดประโยชน์
สงูสดุจริงๆนะ ตรงนี �แหละขั �นพฒันานิรมานกายแล้ว ให้มนัเกิดประโยชน์
สงูสดุ  เธอจะหยิบมนัออกมาให้เกิดประโยชน์สงูสดุได้อย่างไร เพราะทกุ
อยา่งตอ่ให้เธอบอกวา่นี�มนัเป็นด้านลบของมนั คือด้านไมดี่ของมนั  ถ้า
เธอยดึวา่มนัเป็นความไมดี่จะเอามาใช้ได้อยา่งไร  นั�นเธอก็มองข้างเดียว
แล้ว   เพราะในความไมดี่ก็มีข้อดี  เธอต้องมองให้เห็นสิวา่บนความยดึ
นกัหนาว่ามนัไมดี่ มนัก็มีข้อดี ไมอ่ยา่งนั �นเราก็จะมีที�เกาะ  แตถ้่าเรา
เข้าใจอยา่งนี �เราก็จะไมมี่ที�เกาะ จิตมนัไมมี่ที�เกาะ มนัไมรู้่วา่จะเกาะอะไร  
ถกู ผิด ดี ไมดี่ สั �น ยาว สวย ไมส่วย อะไรทั �งหลาย ของก ูไมใ่ชข่องก ู ไม่
เกาะอะไรทั �งสิ �น  อยา่คิดว่าไมใ่ชข่องกแูล้วมนัจะถกูนะ  เธอลองไปคิดถึง
ความไมใ่ชข่องกใูนยามที�เธอต้องดแูลรับผิดชอบสิ�งตา่งๆสิ มนัก็พงัสิ 
ถกูมั �ย บนความที�ไมใ่ชข่องก ูมนัก็มีความเป็นของก ูถกูมั �ย ในความเป็น
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ของกมูนัก็มีความไมใ่ชข่องก ูเห็นมั �ย เพราะฉะนั �นโดยหน้าที�เธอก็จะต้อง
ดแูลมนั แตโ่ดยหน้าที�ถ้าเธอไปยดึว่ามนัเป็นของกอูยา่งแท้จริง มนัก็ไมใ่ช ่
ยงัใช้ไมไ่ด้ มนัไมมี่อะไรอยา่งนั �น  หากเชน่นั �นเธอก็ทกุข์สิ ถ้าเธอไปยดึ
อยา่งนั �นเธอก็ทกุข์ตามมา ถ้าอยา่งนั �นถ้าเธอบอกวา่งั �นเข้าใจแล้วว่า
ไมใ่ชข่องก ู  อะไรๆก็ไมใ่ชข่องก ู  นั�นเธอก็ยึดในข้างไมใ่ชข่องก ู อะไรๆก็
ไมใ่ชข่องก ูเสร็จแล้วเธอก็ไมด่แูล ไมรั่บผิดชอบ มนัก็ผิดอีกใชม่ั �ย  นี�มอง
ให้เห็นสิ ธรรมคูม่นัลึกซึ �ง มนัลกึซึ �งแตเ่ข้าใจได้ นี�เราพดูเพียงแค ่ 180 
องศานะ ถ้าพดูถึง 270 หรือ 360 องศา ละ่ก็จะงงเลยละ่ เพราะวา่พวก
เรามนัเริ�มที� 0 องศา ไป 60 หรือไป 90 องศา แล้วก็ไป  120 แล้วก็ไป 
180 องศา เราจงึต้องดใูห้ดี มนัไมใ่ชก่ารที�เราจะไปยึดว่า “ออ๋! เห็นเลย
มนัมีทั �งดี ทั �งไมดี่จริง ออ๋! เข้าใจแล้วละ่” แล้วเธอก็ยดึอยูต่รงนั �นวา่มนั
จริงแท้อยา่งนั �น มนัอาจจะดวูา่เธอไมเ่อาข้างไหนแตถ้่าเธอไปเจอแบบไม่
ดี 90 ดีแค ่ 10 ละ่ เธอจะยดึมั �ย เธอจะเลือกรังเกียจมั �ย เธอก็เลือก
รังเกียจเพราะยงัคิดวา่ดีจริง และไมดี่จริง ไมดี่จริงตั �ง 90 แนะ่ ดีจริงแค ่
10 เอง  เพราะฉะนั �นกไูมเ่อา กไูมยุ่ง่ ถกูมั �ย ถกู  แตม่นัยงัไมห่ลดุพ้น 
ถกูมั �ย ถกูอยู่ ไอ้ของไมดี่เยอะๆเธอก็อยา่เพิ�งไปเลือกมนั เธอต้องเลือก
เอาสิ�งที�ดี สิ�งที�เป็นกศุล  แตม่นัไมใ่ชท่ั �งหมด  มนัไมใ่ชต่ลอดสาย  สาย
ปลายชว่งหลงัจาก 180 องศาไปแล้ว ครึ�งหลงัเนี�ย มนัไมเ่กี�ยวกนัหรอก 
เข้าใจมั �ย แตสํ่าคญัที�เธอต้องผา่นครึ�งแรกไปให้ได้ก่อน ถ้ายงัไมผ่า่นครึ�ง
แรก เธอจะไปเลน่ครึ�งหลงัก็ไมไ่ด้ เธอก็จะเสร็จก่อน ตวัเธอเองจะทกุข์
ตาย รับไหวมั �ยละ่ ไมไ่ด้นะ 
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ถึงได้บอกวา่ให้ดไูส้เดือนไง มนัสดุยอด transformation เธอดสูิ 
ไส้เดือนมนัไมไ่ด้ให้คณุคา่  มนักินได้ มนัก็กิน  พวกมนษุย์ให้คณุคา่วา่นี�
ขยะ แล้วก็รังเกียจนกัหนา มนษุย์พยายามกําจดัมนั รังเกียจมนันกัหนา  
แตไ่ส้เดือนไมส่น  มนัเปลี�ยนเลย มนัจดัการเลย กลายเป็นของที�มี
ประโยชน์   แตสํ่าหรับมนษุย์นี�เป็นอย่างไร  ขยะนี�เป็นอยา่งไร มนษุย์
ทั�วไปแทบจะร้อยละ 90 ไมเ่ห็นความดีเลย ถกูมั �ย  มีแตทิ่ �งๆๆ ลกูเดียว  
กไูมเ่อาอย่างเดียว  รังเกียจมนัอยา่งเดียว  แล้วตอ่มาก็เริ�มมีมนษุย์ที�
ฉลาดที�เข้าใจธรรมชาติดีขึ �น เขาเอามนัมาหมกัเป็นปุ๋ ย เอามาแปรรูป  
เหมือนที�บอกวา่ สมยัก่อนคนจีนโพ้นทะเลแถวนครปฐม ไปตกัขี �คน มลูที�
คนถ่ายมาแล้วเอามาเพาะปลกูผกั แตค่นไทยเราไมเ่อาสกัคน เรารังเกียจ 
แตค่นจีนเขาฉลาดเขามองเห็นวา่มนัทําประโยชน์ได้ ตอนหลงัทําไปทํา
มามนษุย์ฉลาดกว่านั �นอีก มนษุย์ที�ฉลาดเอาไส้เดือนมากินขยะ จน 
กระทั�งมนั transform ให้เป็นปุ๋ ยคณุภาพสงู ไส้เดือนมนัไมไ่ด้คดิแบบ
มนษุย์มนัไมไ่ด้ติดดีแบบมนษุย์ แล้วถามจริงๆ วา่ ตกลงขยะมนัเป็นของ
ไมดี่จริงรึเปลา่ มนัอยูที่�ภพภมูิ  ถ้าภมูิไส้เดือนมนัไมเ่ห็นว่ามนัไมดี่ มนักิน
ได้มนัก็กินเลย มนันอกเหนือดี นอกเหนือไมดี่เสียด้วยซํ �าไป เพราะจริงๆ 
มนัทําให้เป็นปุ๋ ยขึ �นมามนัก็ไมไ่ด้คดิวา่มนัทําดีหรอก มนัไมไ่ด้คดิว่ามนั
ทําดีหรอก มนัไมไ่ด้สนใจ มนัทําไปตามเหตตุามปัจจยั เนี�ยดใูห้ดีสิมนั
แตกตา่งกนัเยอะเลย เห็นมั �ย  มีแตม่นษุย์เราเท่านั �นที�มนัปรุงแตง่แล้วให้
คา่แล้วก็ยึด มนษุย์ที�ยึดๆๆๆ  ลองคดิดสูิ  ถ้าเราไมเ่คยเห็นสิ�งนี �มาก่อน
มนัจะเป็นอย่างไร เราชอบแถไปอยูแ่ตข้่างเดียวที�เรายึด  พวกเราพอเห็น
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สิ�งนี �แล้วเป็นอยา่งไร พอเห็นขยะ พวกเราก็จะกําจดั แล้วก็ทิ �ง มองไมเ่ห็น
คณุคา่ กจูะทิ �งมนัอยา่งเดียว   แตพ่วกที�เขาเริ�มเห็นคณุคา่ เขาจะ
คดัเลือกแล้ว วา่อนันี �ใช้ได้ เดีgยวเอาอนันี �ไปทําไอ้นั�นได้ เอาอนันี �ไปทําไอ้
นี�ได้ เขาฉลาดขึ �น  พวกที�เห็นคณุคา่หนกัๆ โอ้โห เขาแทบจะไมทิ่ �งอะไร
เลย   เหมือนอาจารย์มีเพื�อนฝรั�งคนหนึ�งที�เขามาทําเรื�อง permaculture 
ที�นี�ชื�อลงุ Bob พอแกลงไปตลาด แกจะชอบไปร้านขายของเก่า แกไม่
ชอบไปซุปเปอร์มาเก็ตหรอก แกชอบไปร้านขายของเก่า แล้วก็ไปดขูองที�
คนไทยทิ �ง แล้วก็ไปซื �อมาถกูๆ เอาไอ้โนน่ไอ้นี�มาดดัแปลงเตม็ไปหมด เขา
ซื �อจกัรยานเก่าที�คนไทยชั�งกิโลขายทิ �งมาคนัหนึ�งมาทําระหดัวิดนํ �า มาขี�
ออกกําลงักายตอนเย็นแล้วก็วิดนํ �าเข้าโอง่ เนี�ยเอาจกัรยานที�คนเขาทิ �ง
แล้ว มาเปลี�ยนเฟืองแล้วติดตั �งกบัปัrมนํ �าเก่าๆ แล้วแกก็ยงัซื �ออะไรอีก
มากมายเอามาทํานู่นทํานี�ให้เกิดประโยชน์ เพราะวา่คนมนัตา่งกนั เห็น
มั �ย  พวกเราเห็นก็วา่ ขยะมนัรก มนัเสีย มนัสกปรกแตใ่ชเ่หรอ มนัอยูที่�
อะไร มนัอยูที่ปัญญาแหง่การแยกแยะ ปัญญาแหง่ความสําเร็จ  มนัอยู่ที�
ปัญญาของแตล่ะคนตา่งหากมนัจงึขึ �นอยู่กบัเรา วา่จะฉลาดแยบคายพอ
รึเปลา่เราจงึต้องฝึก ทกุคนน่ะ  ไมใ่ชอ่ะไรกก็ูทิ �งลกูเดียว ทิ �งแปลวา่อะไร 
แปลวา่ปฏิเสธ reject แปลว่าเรามองข้างเดียว มองข้างลบ จมอยูก่บัข้าง
ลบ เห็นมั �ย  แตก็่ไมไ่ด้แปลว่าจะต้องเก็บหมดทกุสิ�ง ไมทิ่ �งเลย มนัก็ต้องดู
ความเหมาะสม  ถ้าไมมี่ที�จริงๆ มนัก็ต้องทิ �งบ้าง ก็ต้องเลือกทิ �งสิ�งที�มนัมี
คณุคา่น้อยหรือวา่ใช้ประโยชน์อะไรไมไ่ด้ไปซะ เพราะวา่มนัอาจทําให้
เกิดมลภาวะ อนันี �เราก็ต้องรู้จกักลั�นกรอง  แตก็่ไมใ่ชว่า่กจูะทิ �งดะ ก็ต้อง- 
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ดใูห้ดีนะ  เนี�ย มองให้เห็นนะ  

ในที�สดุแล้ว ที�เราพดูมาทั �งหมดวา่ให้รู้จกัเลือกใช้เนี�ยมนัยงัอยูใ่น
ข้างสมมตุ ิ ข้างโลกียะเลยเห็นมั �ย เมื�อเข้าถึงโลกตุตระ เราจะเลือกใช้ให้
เกิดประโยชน์สงูสดุได้ ไมว่า่จะถกู ผิด ดี ชั�ว ขยะ ปฏิกลู โสโครก หรือวา่
สวยงาม สะอาด อะไรก็ตาม  เราต้องเข้าใจโลกตุตระวา่ คณุคา่ทั �งหลาย
เราเป็นคนให้ มนษุย์เป็นคนให้ เพราะฉะนั �นมนัไมไ่ด้มีตวัตนแหง่คณุคา่
อยา่งนั �นที�แท้จริง  มนัขึ �นอยูก่บัมมุมอง ถ้าเป็นอยา่งนั �นจิตเราจะสงบ
แล้วเราจะเริ�มมองหาในมมุที�แตกตา่งเพื�อใช้ประโยชน์  เหมือนเมื�อตอน
เย็นพวกเธอไปเก็บกล่อง เธอก็วา่มนัเยอะไปหมด มนัไมมี่ที�เก็บแล้ว 
กลอ่งพวกนี �มนัเยอะไปหมดไมรู้่วา่จะเอาไปทําอะไร  นั�นเธอมองในมมุ
ลบแล้ว เธอมองในมมุลบอย่างเดียว ลองคิดถึงวนัคืนที�เราจะหากลอ่งใส่
ผลไม้ดีๆ หรือเก็บผกัดีๆ ที�จะเอามาเก็บแล้วมนัไมท่บักนัเสียดสูิ วา่มนั
ลําบากมั �ย มนัยงัทําประโยชน์อะไรได้อีกเยอะ เราก็จะไม่หลงมองในมมุ
ลบเกินไป  ถ้าเรามองเห็นปัrบวา่ ถกูอยู ่ ข้อเสียมนัคือรก  มนัไมมี่ที�เก็บ  
แตข้่อดีของมนัละ่ มนัยงัได้ประโยชน์ตรงนี �นะ กลอ่งมนัดีrดี เนื �อมนัก็แข็ง 
ทําประโยชน์ตรงนี �ได้ เราก็จะมองเห็นสองข้าง เมื�อเห็นสองข้างมนัก็ผอ่น
คลายความอยากที�จะกําจดัหรือความรังเกียจมนัลง  เห็นมั �ย  หรือถ้าเรา
เก่งกวา่นั �น  เรามองให้เห็นว่า ใจเย็นๆ ที�เราบอกวา่มนัรกนะ่ จิตเราเป็น
คนให้ เราบอกวา่มนัรก มนัไมดี่ มนัเกะกะเนี�ย จิตเราเป็นคนให้ สงบซะ
ก่อน  มนัไมไ่ด้มีคณุคา่ความหมายที�แท้จริงอยา่งนั �น ของทกุอยา่งมนัมีดี
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มนัก็มีไมดี่ เราสงบซะก่อน แล้วคอ่ยๆดวูา่จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้
บ้าง แล้วเดีgยวเธอก็จะได้ประโยชน์ อยา่พงึจมไปข้างมนัรกโดยถ่ายเดียว 
มนักลายเป็นรังเกียจเดียดฉันท์ เมื�อเธอสงบได้  ปรมตัถ์มนัก็จะมา ทําให้
เธอมองเห็นคณุธรรมหรือคณุประโยชน์ที�จะใช้ได้ แตถ้่าเราเตม็ไปด้วย
อารมณ์ที�ว่า มนัรก เราไมอ่ยากจะเอาไว้  ทิ �งมนัเถอะ อยา่งนั �น อยา่งนี �  
มนัก็เสร็จ เข้าใจมั �ย เธอจะไปมองเห็นอะไรอีกด้านเลย เธอก็จะทิ �งมนั
เทา่นั �น เพราะเธอปฏิเสธมนัแล้ว เพราะเธอยึดในข้างเดียว เธอมองไม่
เห็นอีกข้าง เข้าใจมั �ย  และก็ไมไ่ด้แปลวา่ ถ้าอยา่งนั �นกจูะต้องเก็บหมด 
ไมใ่ชอ่ยา่งนั �น เธอก็ต้องเลือก ก็ต้องด ูเก็บหมดก็ติดบวก ทิ �งหมดก็ตดิลบ 
ของบางอยา่งเก็บไว้ทําไมไมเ่ห็นจะมีประโยชน์เลยเอาไปขายๆซะ แต่
ของบางอยา่งเก็บไว้ มีประโยชน์ อยา่เพิ�งทิ �ง วิธีง่ายๆถ้ายงัโง่อยู่ ก็เก็บไว้
ก่อนแล้วคอยเวลาสกัหกเดือนหรือหนึ�งปีก็ได้  ถ้ายงัไมฉ่ลาดขึ �น หรือวา่
มนัรกมาก ก็เอาไปขายซะ  เนี�ยเราต้องรู้จกัด ู อย่าทิ �งอะไรเร็วเกินไปนกั  
เห็นมั �ยที�อาจารย์เลา่ให้ฟัง อาจารย์นั�งดพูวกเราทิ �งของ อะไรก็ทิ �ง ปีr บก็
ทิ �ง กะละมงั ตะหลิว มีด ก็เอาไปทิ �ง  ไปดชูาวบ้าน ปีr บที�เราทิ �งเขาก็เอา
เหล็กเอาอะไรไปเสียบก็ทําเตาได้แล้ว  อาจารย์ได้กินอาหารก็เพราะไอ้
กระป๋องนี�ละ่ กระทะที�เราว่าดําๆ แล้วเอาไปทิ �ง ชาวบ้านเขาเอาไปทํา
ใหมไ่ด้ประโยชน์ ใช้ได้ตลอด  ของหว่ยๆที�เราเอาไปทิ �ง ชาวบ้านเขาเอา
ไปขดัๆๆ ก็ใช้ได้ แตเ่รากลบัมองไมเ่ห็นเลย เห็นมั �ย เขาเอาไปใช้
ประโยชน์ได้อีกเยอะแยะ ประหยดัเงินของเขา  กระทะที�เราทิ �งเขาก็เอา
เกียงขดูคราบตะกรันออกแล้วเอาไปตั �งไฟฟืนได้ แล้วเป็นไง เขาประหยดั
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เงินได้ไมต้่องไปซื �อกระทะ 50-60-80 หรือวา่ 100-200 บาท เห็นมั �ย 
ตา่งกนัเยอะ เพราะพวกเราเป็นอยา่งไร พวกเรามองโลกข้างเดียว พวก
เรายดึมั�นถือมั�นในความเห็นข้างเดียว พวกเราชอบแถ เราแถไปเรื�อย เรา
ไมม่องอะไรด้วยจิตที�สงบ เพราะพวกเรามีจิตที�ไมส่งบ มนัเลยไมเ่กิด
ปัญญา มนัมีแตค่วามยึดมั�นถือมั�นในความเห็นของตนเท่านั �น  

เพราะฉะนั �น นี�คือเบื �องต้นเลย เราต้องหดัทําจิตให้สงบแล้วมอง
ให้เห็นสองด้าน พอเรามองเห็นทั �งสองด้าน  เราจะไมป่ฏิเสธและก็ไมไ่หล
ตามมนั ไมย่ดึไว้ พอไมย่ึดไว้เธอก็อยา่ลืมพิจารณาให้เห็น จนกระทั�งเห็น
ถึงความว่าง อย่าไปยึดมนัว่ามนัมีสองด้านจริงๆ เข้าใจมั �ย  เพราะสอง
ด้านจริงๆของมนัคือโลกียะ  แตอ่ยา่ลืมสิว่าโลกตุตระ มนัไมมี่อยา่งนั �น
จริงๆ ไมอ่ยา่งนั �นเธอก็จะแถเข้าไปในข้างจริงแท้อีก เข้าใจมั �ย ถ้าคดิวา่
จริงแท้เธอก็ยึดอีกนั�นแหละ เพราะอะไร เพราะถ้าเธอไปยึดคณุคา่
ความหมายของมนัว่ามีอยูจ่ริง แม้มนัจะมีสองด้านแตม่นัจริง มนัก็หลงมี
เป็นอยูเ่ช่นนั �น  คราวนี �อะไรที�มนัมีคา่ไมดี่ 90  มีดี 10  เธอก็จะคิดวา่สิ�ง
นั �นมนัไมดี่จริงๆ ถกูมั �ย  ถ้าอะไรมีคณุคา่ดี 80 มีไมดี่ 20 เธอก็จะคิดวา่
สิ�งนั �นมนัดีจริงๆ ถกูมั �ย  ความหลงมนัเลยวกกลบัมาอีก มนัไมจ่บเป็น 
มนัไมจ่บให้หรอก ทําเป็นมองเห็นสองด้านก็ถกูอยู ่ แตย่งั.. ผิดมั �ย  ไมผ่ิด
หรอกที�มองเห็น แตต้่องดตูอ่  ถึงบอกวา่มนัเป็น cycle ของปัญญา  
อริยสจัแหง่ปัญญา  ถ้าปัญญาเธอเดนิไมเ่ตม็รอบ เธอก็ยึดอยูดี่นั�นละ่  
มนัจงึต้องพิสจูน์กนัอีกหลงัจากที�เธอได้เห็นถึง 180 องศาแล้ว  ยงัต้องด-ู 
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อีก ยงัต้องมีการพิจารณากนัอีก  เข้าใจมั �ย  

เพราะฉะนั �น ดใูห้เห็นนะ ถ้าเราเห็นแบบนี �แล้ว จิตของเรามนัก็
จะง่ายในการที�จะปลอ่ยวาง  ง่ายในการที�จะเพาะบม่ปัญญา  เมื�อเธอ
มองเห็นธรรมคูท่ั �งสองด้าน  เธอจะเกิดปัญญาอนัแรกก่อนเลย คือ 
ปัญญาแหง่ความเสมอภาค ตอ่ไป เธอก็จะสงบ  แล้วเธอก็จะเดนิปัญญา
ที�ยากสองอนัสดุท้าย คือ ปัญญาแหง่การแยกแยะ และปัญญาแหง่
ความสําเร็จ อนันี �แหละ คือตวัที�เธอจะต้องใช้มากมาย  เธอมองเห็นขยะ
เป็นไมใ่ชข่ยะมั �ยละ่  ถ้าเธอมองเห็นขยะเป็นไมใ่ชข่ยะเมื�อไหร่  นั�นละ่ 
เธอก็จะเริ�มมองเห็นข้อดีของมนัได้ชดั แล้วเธอก็จะเริ�มมาปรับปรุงเปลี�ยน 
แปลงให้เกิดประโยชน์สงูสดุได้  คนบางคนเขามีนิสยัชอบ transform เขา
มีนิสยัแบบนี �ตั �งแตเ่ด็ก  คนบางคนเขาเก่ง เขาชอบเอาไอ้นั�นมาทํา เอาไอ้
นี�มาทํา เอากระป๋องโค้ก  เอากลอ่งนมมาแปรสภาพเป็นโนน่ นี� นั�น   แต่
พวกเราแทบจะโยนทิ �งหมด เขาทําได้ประโยชน์อะไรตั �งเยอะแยะ เขา 
transform ได้พวกเขาเก่ง  แตพ่วกเราเซไปแถไปข้างใดข้างหนึ�งเสมอ ดีก็
ยดึซะเหลือเกิน ไมดี่ก็ยึดซะเหลือเกิน เพราะฉะนั �นมองให้เห็นนะ เรื�อง
ธรรมคูม่นัมี issue ของมนัอีกเยอะ  นี�ยงัพดูแคเ่พียง 180 องศานะ เอา
ให้ได้ก่อนเถอะ 270 อยา่พึ�งพดูกนั ยิ�ง 360 องศายิ�งไมต้่องพดูใหญ่เลย 
เพราะพวกเธอยงัไมพ่ร้อม แค ่180 ก็ยงัไปไมถึ่งเลย  เพราะฉะนั �น เอาแค่
นี �ก่อนนะ ฝึกให้ได้ก่อน ฝึกจากการทํางานของเรานี�แหละ แล้วเธอจะ
สงบ แล้วเธอจะมองเห็น  มนัไมใ่ชแ่คข่องใช้นะ ของใช้นั�นมนัของหยาบ  
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ธรรมคูม่นัครอบคลมุแทบทกุเรื�อง ทกุๆเรื�องจริงๆ ทกุชีวิต ทกุยา่งก้าว 
การคบคน การทํางาน การเจอกบัคนอื�นไมว่า่จะในลกัษณะใด ทกุๆ
อยา่งมนัมีสองมมุทั �งนั �น เชื�อเถอะ 

ยกตวัอย่าง วิเวก  เราเรียนรู้วา่มนัดี  แตม่นัก็มีข้อเสีย เห็นมั �ย  
คลกุคลี เรารู้วา่มนัไมดี่ แตม่นัก็มีข้อดี มนัไมมี่อะไรทั �งนั �นที�มนัจะร้อย
เปอร์เซ็นต์  มนัต้องรู้จกัเลือกใช้ให้เหมาะกาล ถ้าเธอยงัไมส่งบ เธอยงั
ออ่นแออยู ่ เธอก็ต้องวิเวก ไมค่ลกุคลี แตถ้่าเธอเริ�มเข้มแข็งขึ �น เธอก็คอ่ย
ออกมาจากวิเวก ออกมาพบคนมาเจอคนบ้างเพื�อเรียนรู้ มนัแล้วแต ่ แต่
เราต้องเลือกให้ถกู  เหมือนแรกๆ เธอก็ต้องปฏิบตัแิบบผึ �ง แบบกวาง พอ
ปลายๆ เธอก็จะปฏิบตัแิบบหม ู แบบหมาได้ ใชม่ั �ย  มนัยงัมีอีกตั �งหลาย
ขั �นกวา่เธอจะปฏิบตัไิปถึงที�สดุ  ฉะนั �นมนัไมใ่ชเ่ธอจะรีบกระโดด จะไป
แบบลดัสั �น เธอยงัเพิ�งเริ�มต้น แตเ่ธอจะปฏิบตัแิบบเป็นหม ู เป็นหมา 
เดีgยวเธอก็จะเสร็จกิเลสหรอก คราวนี �เดีgยวเธอก็จะเป็นจริงๆ  เดีgยวชาติ
หน้าก็จะได้เป็นจริงๆ  เพราะฉะนั �น ต้องดนูะ แล้วนี�มนัคืออะไรเลา่ มนัก็
คือ ธรรมวิจยะ  การเลือกเฟ้นธรรมให้เหมาะสม ซึ�งเป็นอะไรที�ยากสดุๆ 
ยากจริงๆ เราทกุคนต้องรู้จกัเลือกเฟ้นธรรมให้เหมาะสมกบัตวัเรากบั
เวลา กบัเหตกุารณ์ให้ได้  แล้วยิ�งกบัคนอื�นเนี�ย ยิ�งยากใหญ่ เพราะอะไร  
เพราะมนษุย์สมยันี �มนัเสแสร้งเก่ง เธอไมส่ามารถอา่นจิตคนได้หรอกมนั
ไมใ่ชไ่ปเพง่ดสีูดดูวงจิตนะ นั�นมนัหลอน เจ้าของปรุงเองทั �งนั �น การเข้าใจ
คนการรู้วาระจิตคน รู้ภมูิกิเลสรู้ภมูิธรรมคนอื�นมนัยาก  เธอไมมี่ทางรู้
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หรอก มนัยากจริงๆ ยิ�งตอ่ไปมนัยิ�งยากใหญ่  เธอลองคิดดสูิว่าสมยัของ
พระพทุธเจ้ามนัมีมั �ย  โรงเรียนเสริมสร้างบคุลิกภาพเนี�ย ไมมี่   แตส่มยันี �
มีมั �ย มี  แล้วเธอคดิวา่โรงเรียนแบบนี �เขาจะมีไว้เพื�ออะไรเนี�ย เขามีไว้เพื�อ
อะไร แล้วตอ่ไปมนัจะไมยิ่�งหนกัไปกวา่นี �เหรอ  เดีgยวนี �มนัแทบจะ
กระจาย มีอบรม มีฝึกกนั   โอ้โห ได้ไปอ่านหนงัสือของใครที�เอามา มีการ
สอนวา่ ต้องทําแบบนี � ต้องดดีูไว้ก่อน เพื�อคนจะได้เชื�อถือ มนัมากมายไป
หมด  แล้วเธอคิดวา่มนษุย์ที�เธอไปเจอสมยันี �มนัเป็นอยา่งไร  มนั
เหมือนกบัจบหลกัสตูรโรงเรียนเหลา่นี �มามาทั �งนั �น มนัเสแสร้งทําได้ทกุ
อยา่งเพื�อผลประโยชน์ตน ไม่วา่คนทั�วไปหรือนกัปฏิบตั ิ เพราะฉะนั �น เธอ
จะอา่นคนไมอ่อกหรอก  คนที�ซื�อๆตรงๆ  ตรงไปตรงมา  เขายิ �มแสดงว่า
เขาดีตอ่เรา  เราได้มองข้างหลงัมั �ยละ่  มีดดาบมนัยาวเฟื�อยหรือเปลา่ 
มนัไมแ่นห่รอก  พวกเราก็มีประสบการณ์โชกโชนแล้วไม่ใชเ่หรอ  แตล่ะ
คน เริ�มเห็นแล้วใชม่ั �ย หน้าไหว้หลงัหลอก เสแสร้ง มารยารสาไถ ปิดบงั
อําพราง มนัเก่งๆกนัทั �งนั �น  เราจงึต้องรู้จกัเรียนรู้ เพื�อจะได้ไมต่กเป็น
เหยื�อ เรียนรู้ให้เห็น เห็นเพื�อความไมป่ระมาท ไมใ่ชใ่ห้ไปเรียนรู้คนอื�นนะ 
เรียนรู้ตวัเราเอง เรียนรู้สองด้าน จะได้ไมห่ลอกตวัเอง ไมแ่ถเข้าไปในสิ�งที�
ตนคิดตนเห็น  ถึงได้สอนให้เรียนรู้ และอยา่งน้อยที�สดุต้องไมป่ระมาท  
โดยเฉพาะกบัมนษุย์  เธอเชื�อเถอะ มนัยาก ยากแสนยาก ที�จะรู้เทา่ทนั
เลห์่กลของคน เราซื�อเขาคด เราอยูที่�แจ้งเขาหลบซอ่นในที�มืด มนัไมท่นั
เขาหรอก แตห่ากเธอรู้จกัเป็นกลางบ้าง ไมช่อบแถ ใครก็หลอกเธอได้
ยาก  
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ฉะนั �นเธอจะต้องมองเสมอ นี�ไมไ่ด้พดูให้เป็นโรคหวาดระแวงนะ 
แตเ่พื�อให้มองสมมตุสิองด้านแล้วเข้าใจปรมตัถ์ นกึออกมั �ย  เขามาดีตอ่
เรา เธอก็อยา่ได้แถเข้าไปสิว่า คนนี �เขาดีจริงๆ คนนี �เขาต้องเป็นโน่น คนนี �
ต้องเป็นนี� ใจเย็นๆ มนษุย์มนัก็มีข้อเสียทกุคน ใจเย็นๆ อยา่แถ เข้าใจมั �ย  
เราต้องไมป่ล่อยใจเข้าไปยึดข้างใดข้างหนึ�งมองให้ดีๆ เพราะจริงๆเขา
ไมไ่ด้หลอกเรากิน แตเ่ราตา่งหากที�หลอกตวัเอง เมื�อเธอรู้จกัมองสอง
ด้าน เธอก็ไมแ่ถ เมื�อเธอไมแ่ถเธอก็สงบอยู่ตรงนั �นนั�นล่ะ ไมก่วดัแกวง่ 
เมื�อเธอสงบได้เธอก็จะเห็นขาวในดํา เห็นดําในขาว ในขาวก็มีดํา ในดําก็
มีขาวได้ ในคนๆนั �นมนัขาวหรือมนัดํา  ก็กเูองนั�นแหละ  เป็นคนให้  พอ
เขาทําดีกบัก ูเขาพดูในสิ�งที�กชูอบ กก็ูวา่เขาดีเหลือเกิน เห็นมั �ย  แล้วเราก็
สร้างโลกสว่นตวั สร้างเฟรมเข้าไปตีกรอบเขา นี�นิสยัเดก็ๆทั �งนั �นเลย  
แล้วเราก็ปรุงเลยไปวา่เขาจะต้องไมมี่สว่นไมดี่เลย ทั �งๆที�จริงๆแล้ว ดี กก็ู
เป็นคนให้  ไมดี่ กก็ูให้เพราะความไมพ่อใจของก ู ในที�สดุเป็นอย่างไร ไม่
มีอะไร มนษุย์ ทําอะไรก็เป็นอยา่งนั �นนั�นละ่ มนัก็เป็นไปตามสมมตุ ิ โดย
แท้จริงแล้วมนัไมมี่  มนัไมมี่ดีหรือไม่ดีที�แท้จริง  คราวนี �เธอก็จะสบายซิ 
เธอก็จะไมไ่ปเกลียดเขาด้วย  และเธอก็จะไมห่ลงกลเขาด้วย เห็นมั �ย   

แตพ่วกเธอเนี�ยเป็นอย่างไร  มนษุย์เราเป็นอย่างไร ตอนแรกพอ
เขามาดีด้วย กก็ูแถเข้าไปเลย  เชื�อเขาไปหมดเลย  พอเขาแสดงธาตแุท้
ของเขาออกมา หรือแสดงความไมดี่ที�ซอ่นเร้น  กก็ูเกลียดเลย กไูมค่บมงึ
แล้วตอ่ไปนี � เลิกเลย  อีเวรนี� กไูมเ่อาแล้ว มงึทําก ู เกลียดจริง  แล้วก็แถ
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อยูใ่นความจริง กบั ความไมจ่ริง แม้นมนัจะมีดีนะ แตข้่อไมดี่ของมนั กู
รับไมไ่หว ๆๆ   เพราะฉะนั �นกไูมเ่อาแล้ว  ปลอ่ยวาง จริงเหรอ?  ยงัยึดอยู่
เลย เห็นมั �ย  เนี�ยต้องมองให้เห็นสิวา่ เอ๊ะ! ทําไมวนัก่อนกยูงัวา่ดี
เหลือเกิน ทําไมวนันี �มนัไม่ดีเหลือเกิน  มนัอยูที่�ใครนะ  อ๋อ! กเูอง  มองให้
เห็นสิวา่จิตเราเองเป็นตวัปรุงแตง่  ไมใ่ชจ่ิตเขานะ จะไปว่า “ออ๋! จิตเขา
มนัไมเ่ที�ยง วนันี �เขาอารมณ์ดี เขาก็เลยทําดีกบัเรา วนันี �เขาอารมณ์ไมดี่
เขาก็เลยทําไม่ดีกบัเรา  เพราะฉะนั �นเขาไมเ่ที�ยง”  ไมใ่ช่อยา่งนั �นนะ ให้
มองตน  มองตนนะ เข้าใจมั �ย  วนันี �เขาดีเขาพดูหวาน  วนันี �เขาไมดี่เขา
ดา่เรา  ไมใ่ช ่  เขานะ เราตา่งหากเป็นคนให้ ฉะนั �นเมื�อมองเห็นแบบนี �ได้ 
จิตเราก็จะวางจากเขา มาดเูรา มาแก้ไขที�เรา แก้ไขความยดึดียึดไมดี่ 
อยากดีเกลียดไมดี่ของเราเมื�อเราเห็นแจ้งชดัทั �งสองด้าน เราก็จะไมย่ดึใน
ความดีหรือไม่ดีนั �น  แล้วตกลงอยา่งไรละ่  เราก็ไมไ่ด้ไปเกลียดเขาหรอก  
ก็ธรรมดาของมนษุย์ ถกูปรุงแตง่ เขามีเหตปัุจจยัดี มนัก็ดี  เขามีเหตุ
ปัจจยัไมดี่ มนัก็ไมดี่ แตท่ั �งดีและไมดี่มนัอยูที่�เรา เข้าใจมั �ย  บอกแล้ววา่
ถ้าเราเป็นไส้เดือน ขยะมนัก็ยงักลายเป็นดีได้ ใชม่ั �ย  ฉะนั �นมองให้เห็น
แล้วก็จดัการกบัมนัให้ถกู แล้วก็ไมย่ดึอะไรเลย  แล้วจิตเราก็จะสบาย 
อะไรก็ได้ อยา่งไรก็ได้  เพราะเรามองเห็นแล้ว  และเราก็จะไมเ่กลียดเขา
ด้วย ถกูมั �ย  ไมมี่แล้วอีเวร หรือไอ้เวร ไมมี่แล้ว กเูกลียดมึงเหลือเกิน ไมมี่
แล้ว  กเูลิกคบแล้ว ไมมี่ มนัจะไมมี่แล้ว มนัจะเฉยๆ ธรรมดา  เหตปัุจจยั
ปรุงแตง่ เขาก็สวยงามเหลือเกิน  เหตปัุจจยัปรุงแตง่อีกแบบ เขาก็ขี �เหร่  
มนัเป็นเรื�องธรรมดา  คนบางคนบางมมุอาจดสูวยแตบ่างมมุก็ไมส่วย
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เลย  เพราะฉะนั �น ดใูห้ดีๆนะ  อสภุะมนัก็คูก่บัสภุะ นั�นล่ะ  ทกุอยา่งเป็น
อยา่งนี �หมด ดใูห้ดี  ดใูห้เห็น  แล้วในที�สดุเราก็จะเห็นปรมตัถ์ของจริง 
เห็นแจ้งทั �งสมมตุสิจัและปรมตัถสจั นี�มองโลกอย่างนี �  ในเบื �องต้นหดั
แจ้งชดัในธรรมคูอ่ยา่งนี �   เข้าใจมั �ย   

ซึ�งในการฝึก เราจงึต้องเริ�มที�เรียนรู้ศนูย์องศาก่อน รู้นะวา่อะไร
ไมดี่ อะไรดี อะไรขาว อะไรดํา แล้วพยายามละสิ�งไมดี่ให้ได้ และเจริญสิ�ง
ดีให้ได้ แตใ่นขณะเดียวกนัด้านปัญญา  อริยสจัแหง่ปัญญา  เมื�อเธอเริ�ม
ฝึกอยา่งนี �เธอก็ต้องเรียนอริยสจัแหง่ปัญญาด้วย คือพิจารณาตอ่วา่ แล้ว
ที�วา่ดีมนัเป็นอยา่งไร ไล่ตอ่ไปเรื�อยๆ สิ  จนกระทั�งถึง 180 องศา  เห็น
ความว่างความไร้ตวัตนที�แท้จริงของดีและไมดี่นั �น แตบ่นความเข้าใจถึง
ความว่างเธอก็ยงัละสิ�งไมดี่ และเจริญสิ�งดีอยู่ เข้าใจมั �ย  หลงัจากนั �น
ตา่งหาก คราวนี �ละ่ตวัยากแล้ว ถ้าเธอแจ้งถึงตรงนี �ชดัแจ้งเรียบร้อยเสร็จ 
คราวนี �เธอจงึคอ่ยฝึกจาก 180 มา 360 องศา อนันี �ยาก มนัเหมือนกบัเธอ
กําลงัจะเลน่กบัเห็ดพิษ หรือเธอกําลงัจะเลน่กบัหญ้าคาที�รก มนัก็วุน่ เธอ
มีแรงคมุอยูม่ั �ยละ่  ถ้ายงัไม่เคยถากหญ้าคา  ยงัไมรู้่จกัเลยวา่รากหญ้า
คามนัเป็นอย่างไร  ยงัไมรู้่จกัเลยวา่จะเอาชนะมนัได้อยา่งไร  ด้วยวิธีไหน 
กระโดดข้ามไปเลน่ตรงนี �ก็เสร็จเทา่นั �น  เหมือนกบัที�ดนิตรงนี �ดนิมนัดี แต่
หญ้าคาขึ �นเตม็  ชาวสวนชาวไร่เขากล้าเอาพืชผลมาปลกูเพื�อจะใช้
ประโยชน์จากดินตรงนี �ได้ เพราะอะไร  เพราะเขารู้จกัที�จะขดุรากหญ้าคา
เป็น เขาจดัการกบัหญ้าคาเป็นแตพ่วกเธอทําเป็นเหรอ แคไ่ปตดัมนัออก
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เฉยๆมนัจะได้เหรอ  เดีgยวฝนตกหญ้าคาก็รกเหมือนเดมิ เธอยงัไมมี่ฝีมือ 
เธอยงัไมผ่า่นศนูย์องศา จะกระโดดมาเลน่ตรงนี �มนัไมไ่ด้ แรงเธอไมพ่อ นี�
เข้าใจมั �ย  แตค่นสวนเขามีฝีมือ เขาสามารถถาก แล้วก็ขดุๆๆ รื �อเลย 
ถอนรากหญ้าออก  แล้วทีนี �แม้มีหญ้าขึ �นอีกเขาก็ไมก่ลวัเขารู้เทา่ทนั และ
จดัการมนัเป็น นี� 270 องศา เขาสามารถเรียนรู้ที�จะใช้ที�ดนิที�มนัดีแตมี่
หญ้ารกมาใช้ประโยชน์ได้  หรือถ้าพฒันายิ�งไปกว่านั �นอีกถึง 360 องศา
แล้ว เป็นอยา่งไร นอกจากเขาจะสามารถขดุเอาหญ้าออกเพื�อปลกูพืชได้
แล้ว เขายงัเอารากหญ้าคาที�ขดุนั �นมาทํายาให้เป็นประโยชน์ได้อีก สอง
เด้งเลย ดนิก็ดี ได้ประโยชน์ตอ่พืช และรากหญ้าคาที�ขดุออกมาก็เอามนั
มาทํายารักษาโรค เพราะรากหญ้าคาเป็นยาอยา่งดีนะ ฉะนั �นดดีูดีนะ 
มนัไมใ่ชข่องง่ายๆในการพฒันา มนัไมไ่ด้จบอยูแ่คตํ่�าๆเตี �ยๆแบบที�ชอบ
คดิอนมุานกนัเองนั �นหรอก แตย่งัไงๆขั �นแรกเราต้องพฒันาแบบนี �ไปก่อน 
ไปทีละ่ขั �น อยา่ข้ามขั �นตอน และก็อยา่ประมาทนอนใจสรุปเอาง่ายๆ 

แตเ่ห็นมั �ย ถ้าเราเดนิเพียงแครู้่นะวา่ละสิ�งไมดี่ แล้วเจริญสิ�งดี 
แล้วไมเ่รียนตอ่ไปจนถึง 180 องศา เธอก็ยงัขาดสะจิตตะปะริโยทะปะนงั 
เพราะจิตของเธอยงัมวัหมองไปด้วยการยึดดีและไมดี่อยูอ่ยา่งนั �น ก็มั�ว
อยูอ่ยา่งนั �นนั�นละ่ นกึออกมั �ย เธอเดนิได้ไมเ่ตม็ขั �น ซึ�งเธอจะเดนิไปถึงขั �น
สะจิตตะปะริโยทะปะนงัได้ เธอก็ต้องพิจารณาไปตามขั �นที�บอกมา 60, 
120 ไปจนถึง 180 องศา  จนเธอเห็นชดัแจ้ง วา่มีดีก็มีไมดี่  มีไมดี่ก็มีดี 
ในดีก็คือไม่ดี  ในไมดี่ก็คือดี  ทั �งดีและไมดี่ มนัเกิดจากจิตที�ปรุงแตง่กนั-
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ขึ �นมา ธาตแุท้ของมนัขึ �นอยู่กบัเหตปัุจจยัที�มีอยู ่ และเมื�อมนัเกิดจากเหตุ
ปัจจยัมนัจงึไมมี่ตวัตนที�แท้จริง  นี�พิจารณาไลไ่ปให้ชดัอย่างนี �  ถ้าเธอจบั
ได้สกัคูห่นึ�ง อีกหน่อยเธอก็จะเห็น และสามารถสงัเคราะห์ตอ่ได้ทกุคู ่
ขยายออกไปเรื�อยๆ  เมื�อขอบเขตของปัญญาของเธอขยายออก ปัญญา
ของเธอก็จะเปิดกว้างออก  นั�นทําอยา่งนั �น  ต้องจบัให้ได้คูห่นึ�งก่อนนะ  
คูข่องธรรมคู ่  แล้วเอามาพิจารณาให้ได้ นี�ฝึกอยา่งนี �เธอมองเห็นมั �ย  ถ้า
เธอคิดวา่มีดี ก็มีไมดี่ แล้วก็จบแคน่ั �น  ในไมดี่ ก็มีดี  นั�น ก็ดีอยู่ แล้วเธอก็
เลือกที�จะละสิ�งไมดี่ แล้วเจริญสิ�งดี อยู่อยา่งเดียวแคน่ั �น  นั�นเธอยงัขาด
สะจิตตะปะริโยทะปะนงั เธอก็โลกียะเตม็ๆ เธอขาดโลกตุตระ เชน่นั �นมนั
ก็ยงัยดึสิ สิ�งใดดีมากเธอก็ทํา  สิ�งใดไม่ดีเธอก็ละ ก็ถกูอยู่  แตเ่ธอไปได้แค่
ไหน นั�นมนัไมถึ่งครึ�งทาง ซึ�งผิดมั �ย ไมผ่ิดนะ ที�พดูนี�ไมผ่ิดนะ ถกูนะ ดี
ด้วย  ไมผ่ิดแตพ่ลาด เธอยงัไมห่ลดุพ้น หนทางยงัอีกยาวไกล  อย่างน้อย
ก็ต้องอีกประมาณ 270 องศาที�เธอจะต้องเดนิ เพราะฉะนั �น  มนัแตกตา่ง
กนันะ ความรู้ ซึ�งเธอจะต้องเข้าใจ  แล้วมองให้เห็น 

เหมือนเอาง่ายๆ นี�เธอลองดนูะ ทกุๆเรื�องที�เธอทําไมว่า่เรื�องอะไร 
เธอลองด ู เธอนั�งภาวนาในรูปแบบ กบัเธอทํางาน ทั �งสองอยา่ง เห็นมั �ย  
มีข้อดี ข้อเสีย เธอจะเลือกเอาอะไร นั�นขึ �นอยูก่บัเธอแล้ว ถ้าเธอฉลาด 
เธอเลือกทําทั �งสองอยา่ง ขณะที�เธอนั�งภาวนา ไหนชว่ยตอบหน่อยซิว่า  
มีข้อดีอะไรบ้าง ลองคิดดซูิ แล้วมีข้อเสียอะไร นั�งภาวนา มีข้อดีคือ มีการ
กระทบน้อย ทําให้ตั �งมั�นได้ง่าย จิตสงบได้ง่าย แตบ่างคนก็ไมส่งบ ยิ�งอยู่-
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เฉยๆยิ�งฟุ้ งซา่น มองตวัเองได้มากกว่า มีอะไรอีกมั �ย เอาข้อเสียก็ได้  
มีอะไรบ้าง กลวัการกระทบ เมื�อย ไมไ่ด้ยืดเส้นยืดสาย ปัญญาไมเ่ปิด
กว้าง แตปั่ญญาข้างในดี ไมใ่ชไ่มเ่กิดปัญญานะ ปัญญาข้างในมนัจะดี
เพราะมนัจะเห็นอาการละเอียดของขนัธ์ห้าได้ง่าย เป็นข้อดีของมนั แต่
ปัญญาแหง่การแยกแยะ ปัญญาแหง่ความสําเร็จเกิดได้ยาก แตปั่ญญา
แหง่ธรรมธาตเุกิดได้ดี เห็นมั �ย แล้วถ้าทํางานละ่ ตั �งมั�นยาก อ่อนไหวง่าย 
หลดุง่าย สร้างกรรมเยอะ เห็นมั �ย เธอดสูิ ทกุอย่างมีข้อดี-ข้อเสีย 
เพราะฉะนั �นพอเธอเห็นอยา่งนี �ปัrบเธอจะไม ่ fix แล้ว ใชม่ั �ย วา่ฉนัจะต้อง
นั�งอยา่งเดียว หรือจะต้องทํางานอย่างเดียว จะเอาสติตอนทํางานอย่าง
เดียวไมน่ั�งเลย นั�นยดึมั �ย นั�นไมเ่ห็นธรรมคูเ่ลย ฉันจะนั�งอยา่งเดียว 
ทํางานเสียเวลา นั�นยดึมั �ย ยึดใชม่ั �ย นี�ตวัอย่างง่ายๆเลย เธอมองเห็นมั �ย 
นี� basic เดก็ๆ เลยนะ แล้วตกลงการนั�ง intensive กบั habbit มนัตา่ง- 
กนัตรงไหนนะ ถ้าเธอทําไปเรื�อยๆ อีกหนอ่ยเธอพิจารณาไปเรื�อยๆ เธอ
เข้าใจถึงความวา่งเธอจะเห็นวา่มนัไมแ่ตกตา่งกนัเลย เข้าใจมั �ย มนัขึ �น- 
อยูก่บัเหตแุละปัจจยั   บน intensive ก็มี habbit   บน habbit ก็มี 
intensive อยูใ่นนั �นนะ่ ถ้าใจเราเข้าใจ  เราก็จะมองเห็นถึงสภาวะจิตที�
มนัละเอียดได้ใน habbit เข้าใจมั �ย แล้วเธอก็จะเกิดปัญญาได้แม้กระทั�ง
ใน intensive ปัญญารอบนอก เธอก็จะมองเห็น ในที�สดุมนัอยูที่�จิตเรา 
นั�น ใช้ประโยชน์ แล้วเป็นไง กไูมย่ดึแล้ว เราตา่งหากที�ไปให้คา่มนัวา่นี�
เป็น intensive  นี�เป็น habbit  นี�เป็น formal  นี�เป็นอยา่งนั �นๆ นี�เห็นมั �ย 
มนัแตกตา่งกนั เราจะเห็นความเป็นหนึ�งเดียว เข้าใจมั �ย ไอ้ที�วา่แตกตา่ง
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กนัเมื�อกีrหมายความวา่ แตกตา่งกนัจากเดมิที�เราเคยเข้าใจ คนก็จะเลือก 
intensive บ้าง  เลือก habbit บ้าง  habbit, intensive พอเห็นสองข้าง
ปัrบเราก็จะไมเ่ลือก เราเอาทั �งสองอยา่ง แตม่นัยงัมีจริงอยู ่มนัยงัมีความ- 
หมายจริงที�แตกตา่งทางสมมตุ ิเข้าใจมั �ย ตอ่ไปดไูปเรื�อยๆๆ เราจะเห็นวา่ 
อ้าวมนัเสมอภาค มนัไมมี่อะไร  จิตเราตา่งหากที�ปรุงแตง่ขึ �นมองให้เห็น
นะ วา่อ๋อ! จิตเราเอง แท้จริงเมื�อเข้าสูค่วามวา่ง ไมว่า่จะเป็น intensive 
หรือ habbit  มนัไมแ่ตกตา่ง กลายเป็นหนึ�งเดียว evenness วา่งเปลา่ 
ไมมี่อะไรที�แยกตา่งอยา่งนั �น นี�ตวัอย่างง่ายๆ มนัมีอยูใ่นทกุคูน่ั�นละ่ เชื�อ
เถอะ มนัขึ �นอยูก่บัเราจะมองแล้วขยายออกไปได้แคไ่หน เข้าใจมั �ย มนัไม่
มีอะไร แล้วเธอก็จะไมย่ดึอะไร เหมือนอย่างที�หลวงพอ่โพธิ�ศรี ทา่นชอบ
พดูวา่ “มนัไมใ่ชต้่องอยา่งนั �นหรืออยา่งนี � มนัไมต้่องอยา่งไร” หรือที�
อาจารย์บอกวา่ “ไมใ่ชต้่องอยา่งนั �น แตก็่ไมใ่ชไ่มต้่องอยา่งนั �นด้วยนะ 
ไมใ่ชต้่อง แล้วก็ไมใ่ชว่า่ไมต้่องด้วยนะ” ถ้าจะไปไมต้่องก็ไมใ่ช ่ แตถ้่าจะ
ไปต้องก็ไมใ่ช่ มนัไมมี่ มนัไมมี่ที�อยู ่ เพราะถ้าบอกว่ามนัไมต้่องอย่างนั �น 
มนัก็จะแถไปอยูที่�ตรงไมต้่อง เอาหมดก็ไมไ่ด้ แตถ้่าเธอบอกวา่ไมใ่ชไ่ม่
ต้อง เธอก็จะแถไปที�ตรงต้อง ถกูมั �ย มนัไมใ่ชอ่ย่างนั �นทั �งคู ่ จริงแท้ ไม-่
จริงแท้  เขาเรียกว่า non-abiding nirvana เห็นมั �ย  ความหลดุพ้น  
ความอิสระ ความสงบที�ไมอ่ยู ่ ณ ที�ใด ไมอ่ยู ่ ณ ที�ใด เป็นอนปุาทิเสส-
นิพพาน นี�ดดีูดีนะ 

ซึ�งเราจะอยูต่รงนั �นได้มนัต้องอาศยัปัญญา เห็นมั �ย  ต้องปัญญา  
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ต้องสติ-สมาธิ-ปัญญา รวมกนัแล้วอยู ่ใช้สิ�งเหลา่นี �ไปมองให้เห็น เพราะ- 
ฉะนั �นสิ�งที�เราจะทําจริงๆแล้ว พดูมาทั �งหมดมนัฟังดเูหมือนเยอะ แต่
จริงๆแล้วมนัไมมี่อะไรเลย ณ ขณะนั �น  ณ moment นั �นนะ่  เธอรู้หรือ
เปลา่วา่เธอกําลงัรู้สกึอะไร พอใจ หรือ ไมพ่อใจ ถ้ามนัมีความพอใจ
หรือไมพ่อใจ เธอก็วางเฉยซะตอ่ความพอใจความไมพ่อใจนั �น แล้วก็มอง
ให้เห็นวา่ทั �งหมดแล้ว มนัเกิดจากจิตของเธอเอง เข้าใจมั �ย แท้จริงแล้ว 
มนัไมมี่อะไรเลย  ก็ใน moment นั �นนั�นละ่  ถ้าเธอสงบจากความพอใจ  
ไมพ่อใจได้  จิตเธอก็จะเริ�มเรียกวา่ ปฏิบตัิ ถกูมั �ย  มีสมถะ พอมนัเริ�ม
ปฏิบตั ิ แท้จริงปัrบ เธอก็จะมองเห็นความจริงวา่ ออ๋! มนัเกิดจากจิตของ
เธอเอง นั�น เธอเกิดวิปัสสนา เมื�อเป็นอยา่งนี �ปัrบเธอก็ผ่อนคลาย ที�จะไม่
เลือกสิ�งที�เธอพอใจหรือไมพ่อใจนั �น เสร็จแล้วมนัก็จะสงบตอ่เมื�อเธอเห็น
ตรงนี � เธอก็จะเห็นความจริงที�วา่ทกุอยา่งมนัเกิดจากจิตของเธอเอง ถ้า
เธอเห็นอยา่งนี �ไปเรื�อยๆๆๆ เธอก็จะสามารถมองเห็นถึงความว่างเปลา่
ของมนั เห็นปัจจยัการตรงนั �นนั�นละ่ ไมน่านหรอก ถ้าเธอมีประสบการณ์ 
แล้วหลงัจากนั �นเธอก็ทําให้เกิดประโยชน์สงูสดุเทา่นั �นเอง   

ณ moment นั �นนั�นละ่ อะไรเกิดประโยชน์สงูสดุก็ทําไป ตรงนี �
แหละ ต้องฝึกกนัอีกยาว เรียนรู้กนัอีกมากมาย อาจจะผิดบ้าง ถกูบ้าง  
ก็ทําไป เข้าใจมั �ย อาจจะผิดบ้าง ยงัไมถ่กู คือหมายถึงวา่อาจจะยงัไม่
เกิดประโยชน์สงูสดุได้จริง ก็เรียนรู้ตอ่ไป เพราะใจมนัไมย่ึดติดแล้ว คราว
หน้าเอาให้ดีกวา่นี � เข้าใจมั �ย  ทําไปโดยไมไ่ปยึด ทําไป  ณ moment 
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นั �นนะ่แหละ มีทนุแคไ่หนก็ทําไป มีทนุแหง่ปัญญามากไหน ก็ใช้มนั แล้ว
ก็ทําไป เรียนรู้ไป แล้วก็ไมต้่องไปยดึวา่นี�คือดีที�สดุ นั�นล่ะ ทกุๆ moment 
เธอทําอยา่งนี � พอเข้าใจมั �ย ทกุๆ moment เธอต้องวางจิตให้สงบจาก
ความพอใจ ความไมพ่อใจก่อน แล้วก็มองให้เห็นว่ามนัอยูที่�จิตของเธอ
เอง แล้วสถานการณ์นั �นเธอจะทําอยา่งไรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ แคน่ั �น- 
เอง ไมมี่อะไรเลย แล้วก็เรียนรู้ตอ่ไปๆ เข้าใจมั �ย ไปดเูถอะ ถ้าเป็นอยา่ง
นั �นแล้ว เธอก็จะได้ประโยชน์จากทกุๆ เรื�อง จากทกุๆ เรื�องจริงๆ ไป
พิจารณาเอานะ 
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มะนจัไมยึดติด  

เพราัเรารูวาจัใชมะนอยางไร 
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ฉะนทัมะนตองอยูบนรากฐานของเหตุแลัผลมะนตองมีเหตุผลรอบ  

ถาเราเขาใจเหตุผลท่ีถูกตองครบทะ้งปรมะตถแลัสมมุติ  

 

โดยธรรมชาติของมะนแลวมะนยึดไมได  
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สอดคล้องกับธรรมชาตใิห้ถูก 

 

 

แม้นธรรมชาติดั �งเดมิมนับริสทุธิ�อยูแ่ล้วในตวัมนัเอง และพลงัอนั
เป็นศนูย์รวมของจกัรวาลนั �น มนัไหลเชื�อมโยงระหว่าง Universal Qi (ย-ู
นิเวอร์แซล ชี�) เข้าสู ่ Earth Qi โดยผา่นตวัเรา และผา่นคนทกุคน ทกุ-
สรรพชีวิต แตค่วามหลงของตวัเราเองนี�ละ่ มนัจบัสิ�งนั �นไว้เป็นตวัตนของ
ตน มนัจงึทําให้เกิดการสะดดุหรือไมส่อดคล้องกบักระแสธรรมชาต ิ เมื�อ
เป็นเชน่นั �น เราจงึเกิดอารมณ์ตา่งๆมากมาย แตแ่ม้กระนั �นความจริงที�มนั
เป็นอยูม่นัก็คือการ flow ของธรรมชาติอยู่อยา่งนี �แหละ เพราะวา่มนัมี
ธรรมชาตทีิ�ขบัเคลื�อนอยู ่ ชีวิตมนัจงึดําเนินและผา่นไปเรื�อยๆ มนัเป็น 
dynamic มนัเป็น dynamic ของการผนัแปรไปเรื�อยๆ ตลอดเวลาๆๆๆ
อยา่งไมเ่คยหยดุ มนัเป็นการ flow อยู่อยา่งนี �เป็นกระแส เป็นกระแสแหง่
เหตแุละปัจจยั เป็นอยา่งนี �ไปตลอดเวลา  

คราวนี �สิ�งที�มนัคูก่นัอยูเ่สมอ ก็คือสมมตุแิละปรมตัถ์ สมมตุก็ิคือ
ความที�มนัผ่านเข้ามา  มี universe  มีตวัเรา  มีโลกนี �  มีการเคลื�อนไหว  
มี action-reaction  หรือว่ามีการกระทํามีปฏิกิริยา  มีการแสดง  มี 
manifestation จะเรียกวา่อะไรก็ได้ หรือจะเรียกวา่ ปรากฏการณ์ หรือ 
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ธรรม ก็ได้ แตโ่ดยปรมตัถสจั ความจริงอีกข้างหนึ�งคือมนัไมมี่อะไร มนั
เป็นเพียงมายาทกุๆสิ�งมนัคูก่นั สมมตุใิดๆก็เป็นเพียงมายา มนัเป็นเพียง
มายาของปรากฏการณ์ของเหตแุละปัจจยัที�ปรุงแตง่หาความเป็นตวัตนที�
แท้จริงอะไรไมไ่ด้เลย หมนุอยูอ่ยา่งนี �ตลอดเวลา แตบ่นความหมนุอยู่
อยา่งนี �ตลอดเวลามนัก็คือมายา บนความเป็นมายามนัก็หมนุอยู่ตลอด- 
เวลา  มนัก็มีปรากฏการณ์และ manifest  แสดงออกด้วยการกระทําหรือ
ปรากฏการณ์ หรือปรากฏสิ�งที�ปรากฏขึ �น ทั �งภายนอกภายในมากมายไป
หมดจะเรียกอะไรก็ได้ มนัเกี�ยวข้องกนัโดยไมมี่การแบง่แยก มนัเป็น
Global linkage จะข้างนอกหรือข้างในมนัก็คือหนึ�งเดียวกนั ไมมี่คําวา่
แบง่แยก  

แม้เราจะเถียงวา่ ทําไมจะไมแ่ยก เธออาจจะคิดแบบเดก็ๆว่า 
“มนัจะไมแ่ยกได้ยงัไง วตัถ ุ ต้นไม้ คน สตัว์ ล้วนเห็นอยูว่่ามีการแบง่แยก
แตกตา่งกนัทั �งสิ �น เกิดคลื�นใหญ่โตเป็นสนึามิที�กลางมหาสมทุร มนัจะ
เกี�ยวอะไรกบัเรา มนัแยกจากเรา แล้วมนัจะรวมกบัเราตรงไหน มนัไม่
เห็นจะเกี�ยวอะไรกบัเราเลย” ...เกี�ยวสิ!  ถ้าไมมี่การรับรู้ที�เข้าไปให้ความ- 
หมายและคณุคา่กบัสิ�งนั �นมนัจะมีคน สตัว์ วตัถ ุ ต้นไม้ หรือมนัจะมี
คลื�นสนึามิที�เกิดขึ �นมั �ย สําหรับปรากฏการณ์ที�เกิดขึ �น ถ้าไมมี่พลงัแหง่
บคุคล ถ้าไมมี่พลงัแหง่ชี�ที�อยูใ่นมนษุย์ที�ทําให้เกิดการรับรู้ได้ เกิดการให้
คณุคา่ให้ความหมาย มนัจะมีสิ�งเหลา่นั �นเกิดขึ �นมั �ย เพราะฉะนั �นมนัไมมี่
การแบง่แยกแตกตา่งหรอกไมว่า่นอกวา่ใน  ทกุอยา่งหมนุเวียนอยูต่ลอด- 



สอดคล้องกบัธรรมชาติให้ถกู 

57 

เวลา 

แล้วธรรมชาตมินัเป็นอยา่งนี �เพื�ออะไร มนัก็เป็นกฎของมนั เป็น
เหตแุละปัจจยัของมนั มนัเป็นธรรมดาของมนัอยา่งนี � และสิ�งที�สําคญั
ที�สดุ บนธรรมทั �งหลายนี �มนัมีสองทิศทาง อนัหนึ�งคือ Destruction การ
ทําลายล้าง  อีกอนัหนึ�งคือ Creation คือการสร้างสรรค์  เพราะฉะนั �น
ความดีจะเปลี�ยนพลงังานพวกนี �ให้เกิดการสร้างสรรค์พฒันาขึ �นไปเรื�อยๆ 
ดีขึ �นเรื�อยๆๆๆ พฒันาไปเรื�อยๆๆ นั�นเค้าเรียกวา่ “กศุล” มนัจะดีขึ �นๆๆๆ 
สงูขึ �น พฒันาขึ �น ละเอียดขึ �น ลกึซึ �งขึ �น สขุมากขึ �น ไปเรื�อยๆๆๆๆๆ หนี
จากทกุข์ไปสูส่ขุ หนีจากทกุข์คนเดียวไปสูส่ขุ แล้วในที�สดุก็ทําให้คนอื�น
สขุ ทําให้คนทั �งโลกพ้นจากทกุข์แล้วไปสูส่ขุดั �งเดมิของธรรมชาตทีิ�
สมบรูณ์อยู่แล้ว ทําให้คนทั �งโลกขึ �นไปสูส่ขุ พ้นจากทกุข์ไมจ่มทกุข์ นี�มนั
คือพลงังานที�มนัหมนุเวียนอยูอ่ยา่งนี � แล้วมนัก็เป็นอยูอ่ยา่งนี � เมื�อขึ �นไป
ถึงที�สดุ ทกุอยา่งจะหยดุเหรอ...เปลา่ มนัก็หมนุอีก เมื�อขึ �นสูจ่ดุสงูสดุก็
ต้องลงตํ�า แล้วก็เริ�มโง่อีก หมนุกลบัมาอีก แล้วก็หมนุเวียนลงมาจตุ ิ ตก
ลงๆๆๆ เสื�อมๆๆๆๆ เป็น destructive force พลงัแหง่การทําลายล้าง 
เสื�อมลงเรื�อยๆๆๆๆๆจนจดุสดุท้าย  

มนษุย์เราเมื�อสิ �นพทุธศาสนา อายขุยัจะประมาณ50ปี คณุธรรม
ของมนษุย์เสื�อมลงจนไมส่ามารถรับพทุธศาสนาได้ เขี�ยพทุธศาสนาทิ �ง
ออกไป จนไมส่ามารถพฒันาตวัเองได้ แล้วก็เสื�อมลงไปอีกๆ เป็นยคุแหง่
destructive force เป็นยคุพลงัแหง่ความเสื�อมสลาย ไปเรื�อยๆๆๆ จน
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อายขุยัของมนษุย์ประมาณ 10 ปี  เทา่ๆกบัสตัว์เดียรฉานนี�ละ่   แล้ว 
มนษุย์ถึงจะได้เริ�มที�จะตระหนกัชดัว่าเรามนัแยม่ากแล้วต้องพฒันา แล้ว
ก็พฒันาขึ �นไปเรื�อยๆๆๆๆ จนถึงอายขุยั 30,000 ปี พระศรีอารย์จงึมาเกิด 
อายขุยัมนษุย์เท่ากบัพรหม เทา่อรูปพรหมหรือรูปพรหมชั �นสงู 30,000 ปี 
จิตใจสงูคณุธรรมสงูสง่มาก มนัยกัย้ายถ่ายเท ไหลเวียนไปมาระหว่าง
คณุความดีกศุลจิตและอกศุลจิต อยูอ่ยา่งนี �แหละ ไมมี่อะไรหรอก และ
คลื�นนี �ก็คือคลื�นแหง่พลงังานที�แปรเปลี�ยน คือคลื�นแหง่การที�เราจะ
พฒันาๆๆ ไปเรื�อยๆๆๆ หมนุเวียนไปๆๆๆ พฒันาขึ �นๆๆ ดีขึ �นๆๆๆ ท่านถึง
เรียกวา่ “ภาวนา” ภาวนามนัก็คือการพฒันาให้ดีขึ �นๆ 

นี�มนัคือสมมตุ ิ มนัอยูใ่นซีกของสมมตุ ิ ถ้าซีกของปรมตัถ์เธอไม่
ต้องทําอะไรหรอก มนัสมบรูณ์อยูแ่ล้ว โดยปรมตัถ์เธอไมต้่องทําอะไร 
เธอจะไปทําอะไรทําไม มนัไมมี่อะไรให้เธอทํา ทกุอยา่งมนัเป็นมายา มนั
วา่งอยูแ่ล้วแตสํ่าคญัว่าเธออยูก่บัมนัได้หรือเปลา่ เธอสอดคล้องกบั
ธรรมชาตแิหง่ความวา่งเดมิแท้ได้จริงหรือเปลา่ อนัที�หนึ�ง นี�เป็นเรื�อง
เบสิกก่อนวา่เธอสอดคล้องกบัธรรมชาตเิดมิแท้ที�วา่งเปล่าอยูแ่ล้วนั �นได้
จริงมั �ย ถ้าไมไ่ด้เธอก็ต้องฝึกตวัเองจนกระทั�งสอดคล้องกบัธรรมชาตเิดมิ
แท้ที�วา่งเปลา่ให้ได้ และอนัที�สอง เมื�อเธอสอดคล้องกบัธรรมชาตเิดมิแท้
ที�วา่งเปลา่ได้ เธอพฒันาตนเองหรือเปลา่ ทําตนให้เป็นประโยชน์หรือ
เปลา่ เธอชว่ยเหลือผู้ อื�นหรือเปลา่อยา่งที�บอก เมื�อเธอพฒันาจนถึง
จดุสงูสดุได้ จากความทกุข์ระทมในสงัสารวฏั ไปจนกระทั�งถึงบรมสขุ 
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เธอก็จําต้องพฒันาพลงัอื�นๆเพิ�มขึ �น เพื�อจะได้สามารถช่วยเหลือผู้ อื�นให้
พ้นจากความทกุข์เข้าสู่บรมสขุได้ตอ่ไป แล้วก็ชว่ยให้มากขึ �นๆจน
สามารถชว่ยสรรพสตัว์ในทกุๆภพภมูิให้พฒันาไปจนพ้นทกุข์ได้หมด ใน
ยคุพระศรีอารย์นั �นพลงัทา่นสงูสดุ ทา่นสามารถช่วยเหลือสรรพสตัว์ได้
จนหมดสิ �นไมเ่หลือ คณุธรรมครองใจสรรพสตัว์ได้ทั �งหมด ไมมี่แม้กระทั�ง
จิตดวงเดียวที�จะหลงเวียนวา่ยอีกตอ่ไป ธรรมชาติกลบัคืนสูค่วาม
สมบรูณ์ดั�งเดมิ วา่งเปลา่จนเป็น gap ของกปั เสร็จแล้วก็เริ�มใหม ่ เกิด
ความหลงขึ �นอีก เริ�มต้นเสื�อมลงอีกทีละน้อยจนถึงยดุเสื�อมอย่างรุนแรง 
วนเวียนกนัอยูอ่ย่างนี � เมื�อขึ �นสงูก็ต้องลงตํ�า เมื�อลงตํ�าสดุก็ต้องขึ �นมาอีก 
เป็นธรรมชาติของมนัอยูอ่ยา่งนี �ตลอดเวลาไมมี่แปรเปลี�ยน  

แล้วหน้าที�ของเราในยคุเสื�อมนี �คืออะไร หน้าที�ของเราจะต้องทํา
อะไร ขั �นแรก คือ ในเมื�อทกุๆคนมีพลงังานอยูแ่ล้วในตวัเองก็จงสร้าง
ความเข้าใจในเรื�องนี �แล้วก็พฒันาตนเอง ตั �งแตก่ารพากเพียรภาวนาให้
ไปสูค่วามพ้นแล้วก็พฒันาตนเพิ�มขึ �นเพื�อชว่ยเหลือผู้ อื�นให้พ้นทกุข์ตาม
ให้มากที�สดุ จนมีพลงัสงูสดุที�จะสามารถชว่ยคนทั �งหมดได้ ปลดปลอ่ย
ชีวิตทั �งหมดได้ นั�นคือหน้าที�ของทกุๆพลงัที�ธรรมชาตใิห้มาที�มนัมีอยูแ่ล้ว
ในตวัเรา ระบบการไหลเวียนของพลงัธรรมชาตนีิ � จะมีเธอหรือไมมี่เธอ 
มนัก็เป็นอยูอ่ยา่งนี � มนัไมใ่ชแ่บบที�เข้าใจกนัว่า มีจิตของเราที�เวียนวา่ย
จากภพหนึ�งไปสูอี่กภพหนึ�ง หลงเวียนว่ายตายเกิดอยู่อยา่งนั �น เป็น
ตวัตนอนัหนึ�งซึ�งเวียนวา่ยตายเกิดอยู่อยา่งนี �เรื�อยๆ เป็นหมเูป็นหมาเป็น-
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กาเป็นไก่เป็นมนษุย์ ใช้กรรมตามกระแสแหง่กรรม จนกระทั�งปฏิบตัิตน
จนบรรลหุลดุพ้นได้แล้วก็หายแว้บ ดบัสนิท ไมมี่อะไรเกิดขึ �นอีก ไมใ่ช่
อยา่งนั �น  มนัไมไ่ด้เป็นอะไรอยา่งงั �น พลงังานมนัก็ยงัเป็นของมนัตาม
ธรรมชาตอิยูอ่ยา่งนั �นแหละ เป็นอยูอ่ยา่งนั �น ขณะที�มนัเป็นอยูอ่ยา่งนั �น 
มนัก็คือรูปนามหรือปรากฏการณ์ ซึ�งโดยสมมตุมินัก็มีปรากฏการณ์และ
ผู้ รู้ปรากฏการณ์นั �น ถ้าผู้ รู้ปรากฏการณ์นั �นมนัประกอบด้วยความหลง
มนัก็เป็นตวัตนขึ �นมา ถ้ามนัไมป่ระกอบด้วยความหลงมนัก็เป็นแคก่าร
เปลี�ยนแปลงของธรรมชาต ิ กระแสแหง่เหตแุละปัจจยัซึ�งไมมี่อะไรทั �งสิ �น 
มนัไมใ่ชจ่ะหายไปไหน หรือดบัสญูไปไหน ไมใ่ชมี่อะไรที�วา่งแบบดบัสญู
หายหมด เหมือนเอายางลบมาลบตวัหนงัสือออกไปหมด จิตวิญญาณนี �
หายไปหมดอย่าลืมสิ จิตวิญญาณมนัเป็นแคส่มมตุิโดยปรมตัถ์มนัมิได้มี
อยูอ่ยา่งจริงแท้มนัเป็นเพียงมายา ทกุอยา่งไมไ่ด้มีอะไรจริงๆที�จะหายไป
ไหน เพราะความหลงตา่งหาก จงึยดึจิตวิญญาณวา่เป็นสิ�งจริงและเป็น
ของเรา แตเ่พราะความรู้และความแจ้ง ความสมบรูณ์พร้อมของพลงัจงึ
ไมห่ลงยดึอีกตอ่ไป แล้วก็หมดสิ �นความหลงในการรับรู้นั �น หรือในทกุๆ
ขณะแหง่ชีวิตนั �นที�สืบเนื�องจนกระทั�งกายนั �นเสื�อมสลาย เมื�อกายนั �น
เสื�อมสลายพลงังานมนัก็หมนุเวียนของมนัอยู่อยา่งนั �น เป็นปรากฏการณ์ 
แหง่เหตปัุจจยัตามเดมิ เพียงแตค่วามหลงมนัไมมี่ เพราะฉะนั �นเข้าใจให้
ถกูนะ  

ดงันั �น   เห็นมั �ยว่าชีวิตมนัคือการพฒันาๆๆ   พลงัที�มีอยู ่มนัเป็น 
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พลงัของธรรมชาต ิ ซึ�งมนัเป็นพลงัที�ไหลเวียนเปลี�ยนแปลง บอกแล้ววา่
แม้กระทั�งคลื�นสนึามิหรือพลงัอะไรทั �งหลายที�เป็นธรรมชาตอิย่างรุนแรง
มนัก็คือคลื�นแหง่พลงันี �ทั �งหมด แตจ่ดุสําคญัที�สดุที�เราควรรู้ก็คือ พลงันั �น
มนัมีสองแบบคือ Destructive พลงัแหง่การทําลายล้าง และ Creative 
คือพลงัแหง่การสร้างสรรค์ Destructive ทําให้เกิดความเสื�อมสลายและ- 
หมดไป จนกระทั�งในที�สดุล้มหายตายจากสญูสลาย และ Creative ทํา
ให้เกิดการการสร้างสรรค์เจริญขึ �นๆ พฒันาขึ �นๆๆ ทําประโยชน์ได้มาก
ขึ �นๆๆๆไป พลงัสองสิ�งในธรรมชาตนีิ �มนัมีอยูคู่ก่นัและคูก่นัตลอดเวลา 
มนัจะต้องแลกเปลี�ยนถ่ายเท ขาดกนัไมไ่ด้ มีการสร้างก็ต้องมีการทําลาย 
มีการทําลายก็ต้องมีการสร้าง บอกแล้วเมื�อขึ �นสงูสดุก็ต้องลงตํ�าสดุ เมื�อ
ลงตํ�าสดุก็ต้องขึ �นสงูสดุ เปลี�ยนไปเปลี�ยนมาโยกไปโยกมาแล้วแตเ่หต-ุ
ปัจจยัในชว่งนั �นที�จะปรุงแตง่พลงันั �นให้ไปทางทิศไหนได้มากกวา่กนัแค่
นั �นเอง คราวนี �เหตปัุจจยัที�มีผลมากที�สดุที�ทําให้เกิดการปรุงแตง่ของ
ธรรมชาตเิหลา่นี �ทั �งมวลก็คือ “ตวันาม” คือนาม นามที�สําคญัที�สดุก็คือ  
“ความพอใจและไมพ่อใจของเรา”  เป็นตวับง่ชี �ทิศทางของพลงั ความพงึ
พอใจทําให้เราเข้าไปติด เข้าไปจบัแล้วตดิแนน่  แตค่วามไมพ่อใจทําให้
เราผลกัไส หา่งออก เมื�อมีการติดแนน่การเข้าไปเสริม การเข้าไปชิด การ
เข้าไปอยู ่ ตั �งมั�นอยูอ่ย่างนานแนบแนน่ มนัทําให้เกิดการสร้างสรรค์ 
ธรรมชาตแิหง่การสร้างสรรค์มนัต้องสืบเนื�อง ไมมี่การขาดชว่งมนัถึงจะ
สร้างสรรค์ได้ มนัจงึต้องตั �งมั�น ถ้าเธอไม่ตั �งมั�นเธอสร้างอะไรไมไ่ด้หรอก 
การผลกัไสคือ การพรากออก การตดั การขาดความสืบเนื�อง  
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การสร้างสรรค์คือความสืบเนื�อง คือพลงัของความกระตือรือร้น 
ความตั �งมั�น เธอดแูตล่ะเรื�องสิเธอเห็นมั �ยสิ�ง Positive ทั �งหลาย เชน่ “สต”ิ 
มนัต้องแนบแนน่ มนัต้องกําหนดตดิ ถกูมั �ย “สมาธิ” เธอก็ต้องตดิ ติดจน
ตั �งมั�น “ปัญญา” เธอต้องอาศยัสต ิสมาธิ เพื�อเธอจะได้เข้าใจทกุอยา่งได้ 
ซึ�งก็คือการติด แนบแน่น Compassion หรือ เมตตา เธอก็ต้องติด ต้อง
เข้าไปติดกบัสิ�งนั �น เข้าไปจบั เข้าไปหาซึ�งมนัตรงกนัข้ามกบัความเกลียด-
ชงั  นั�นมนัเป็น Negative มนัเป็น Destructive มนัผลกัไส ออกหา่ง 
ทําลายล้าง กําจดั เธอถึงได้หลีกหนีสิ�งที�เธอเกลียด หรือหากรุนแรงมาก
เธอก็ทําลาย แตอ่ยา่งน้อยเธอก็หนัหลงัให้ เธอทําลายล้าง แล้วการ
ประมาทขาดสตเิป็นยงัไงละ่นั�นเธอขาดชว่งในการแนบแนน่ ขาดความ
ตั �งมั�น วอกแวก เธอไมต่ั �งมั�นในสิ�งนั �นๆ 

เพราะฉะนั �นเธอมองเห็นมั �ยพลงัทั �งหมดมนัอยูที่�นั�นทั �งนั �นเลย 
รากฐานของพลงั ถ้าเราไมไ่ด้แจกแจงให้ชื�ออะไรมาก มนัก็มีอยูแ่คส่อง
คือ พลงัแหง่การสร้างสรรค์และพลงัแหง่การทําลายล้าง ซึ�งพลงัแหง่การ
สร้างสรรค์ก็แบบที�บอก มนัคือการติดและแนบแนน่ เข้าไปชิด เข้าไปหา 
เข้าไปจบั สว่นพลงัแหง่การทําลายล้างก็คือการผลกัไส การหนีจาก และ
การทําลายล้างดบัสญู เหมือนการเกิด เหมือนการตาย พลงัแหง่การ
สร้างสรรค์คือพลงัแหง่การเกิด พลงัแหง่การทําลายคือพลงัแหง่การตาย 
ทกุสิ�งทกุอยา่งมนัวนเวียนอยู่อยา่งนี � ชีวิตของคนเรามนัคือการหมนุไป
อยา่งนี �แหละ  
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แล้วพลงัพวกนี �เป็นยงัไง มีโทษหรือมีคณุมั �ย...มนัก็มีทั �งคณุและ
โทษเทา่ๆกนั มีทั �งคณุและโทษคูก่นัเสมอเลย มนัขึ �นอยูก่บัเราจะใช้มนัได้
อยา่งไรซึ�งเธอปฏิเสธไมไ่ด้เพราะนี�คือซีกของสมมตุ ิ เพราะโดยปรมตัถ์
พลงัทั �งสองมีคา่เทา่กนัคือแคก่ระแสเหตแุละปัจจยั แคป่รากฏการณ์แหง่
เหตแุละปัจจยั ว่างเปลา่ เป็นเพียงมายาของชี�ที�ไหลเวียนอยูเ่ทา่นั �นเอง 
แตโ่ดยของสมมตุแิล้วมนัขึ �นอยูก่บัเธอจะฉลาดใช้มนัหรือไม ่ ทกุอยา่งมี
ทั �งข้อดีข้อเสีย โดยเฉพาะหลายๆอยา่งที�เธอจะต้องทํา ที�เธอจะต้องใช้  
ที�เธอจะต้องสร้าง ที�เธอจะต้องพฒันา เธอจะต้องอาศยัพลงัที�เป็น 
Positive ที�ทา่นตั �งชื�อวา่ “กศุลจิต” เธอต้องสร้างกศุลจิตขึ �นเพราะกศุลจิต
มนันําไปสูค่วามเจริญ สิ�งใดเป็นทางเสื�อมเธอต้องละมนัซะ การ “ละ” คือ
การจาก การพราก ซึ�งเป็นซีกทําลายล้าง เป็นการพรากออกเป็นการออก
หา่งถ้าเธอไมล่ะ เธอไมว่าง เธอเข้าไปจบัสิ�งเสื�อมเธอก็ซวย มนัก็สร้าง-
ทกุข์ เพราะฉะนั �นการละการจากจงึไมใ่ชส่ิ�งไมดี่เสมอไป แตเ่ธอจะต้อง
ใช้พลงัให้ถกูคือละสิ�งเสื�อม สิ�งที�จะทําให้เธอเสื�อมลงเธอต้องละ สิ�งที�ทํา
ให้เจริญเธอต้องเจริญแล้วก็เจริญให้ยิ�งๆขึ �นไป พลงัแหง่การติด การแนบ
แนน่ อนัหมายถึงกศุลนั �น เธอจะต้องเจริญให้มาก การเจริญให้มากเธอ
จะต้องเข้าไปตั �งมั�น ซึ�งก็คือการเข้าติดแนบ เข้าไปแนบแน่นกบัมนั เข้าไป
พฒันามนั พยายามทํามนับอ่ยๆ 

นี�เธอวนอยูอ่ยา่งนี �แหละ แล้วในทกุๆเรื�องเธอก็ต้องเรียนรู้ที�จะใช้
มนั ใช้พลงัให้ถกูต้อง ทกุอย่างทกุเรื�องเลย เหมือนเธอฝึกสมาธิ เห็นมั �ย 
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สมาธิขั �นแรก active meditation เธอจะต้องกําหนดจดจอ่ มนัจะได้ดงึ
เธอออกจากอารมณ์ที�รบกวนจิตใจเธอให้หมด เธอมากําหนดจดจ่ออยู่
กบัอารมณ์ใหมที่�ทําให้เธอตั �งมั�น อนัเป็นอารมณ์ที�ไมย่ั�วยวนจิตใจของ-
เธอ ถ้าเธอไมมี่พลงัตวันี �ในการที�จะจดจ่อตั �งมั�น เธอจะสงบได้มั �ย แล้ว
สมาธิเป็นสิ�งไมดี่หรือเปลา่ มนัเป็นสิ�งจําเป็นและทําให้เธอเจริญและ
พฒันาขึ �นใชม่ั �ย แตถ้่าเธอใช้อยู่แคนี่ �แล้วเธอจมอยูใ่นผลที�เกิดขึ �นแคนี่ � 
มนัมีความสขุปีตขิึ �นมาแตเ่ธอไมเ่ข้าใจมนั เธอไปยึดมนั เธอก็เสร็จ เธอ
ไปยดึมนัเธอไมย่อมคลาย เธอกําหนดรู้จนตั �งมั�นได้แตเ่ธอกลบัไปติดใน
ผลแหง่สมาธิ เชน่ความสขุ ความปีต ิ หรือปรากฏการณ์อื�นๆอนัเกิดจาก
สมาธิ เมื�อยึดเธอก็...เสร็จ แล้ว เธอจะไปตําหนิสมาธิได้มั �ย จะมาบอกวา่
มนัไมดี่ได้มั �ย ไอ้ที�ไมดี่คือตวัเธอเองตา่งหาก เธอไมเ่ข้าใจวา่จะต้องใช้
พลงัอะไรตอนไหน ถึงเวลาติดก็ควรตดิ ถึงเวลาวางก็ควรวาง ถ้าเธอไม่รู้ 
ทกุอย่างมนัก็สะดดุ ไมอ่าจพฒันาไปได้  

เมื�อเธอทํา Active ได้แล้ว ตอ่ไปมนัก็ต้อง Less active คลาย-
การกําหนดลง แตห่ากเธอไมย่อมคลายเธออยากกําหนดอยู่อีก มนัก็ไป
ไมไ่ด้ สะดดุอยู่ตรงนั �นอีกยิ�งไปขั �น Non active เธอยิ�งต้องคลายใหญ่  
ละหมด พรากออกหมด หากเธอไมย่อม เธอจะเกาะแนบแนน่อยูก่บั
บริกรรมเหมือนขั �นแรกๆ มนัก็ไมอ่าจเป็นไปดงันั �น เธอจงึต้องฉลาดใน
การที�จะใช้พลงัให้มนัเหมาะสมกบัเหตปัุจจยัสิ ทกุๆเรื�องมนัปรุงแตง่
ทั �งนั �นแหละ ถ้าไมป่รุงแตง่ก็ปรมตัถ์วา่งอยูแ่ล้วเธอจะต้องไปทําอะไร แต่
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ถ้าเธอไมพ่ฒันาตวัเองไปทีละขั �น จะก้าวไปถึงปรมตัถ์มนัจะได้หรือ แล้ว
ถ้าเธอจะยึดอยูแ่ตป่รมตัถ์ เธอจะมองเห็นโลกตามความเป็นจริงได้มั �ย 
ไมไ่ด้หรอก เพราะเธอไมรู้่จกัสมมตุ ิ และการที�จะไปเห็นทั �งซีกสมมตุแิละ
ปรมตัถ์มนัก็ต้องเรียนไปบนสมมตุนีิ�ละ่ เพราะฉะนั �นถ้ากลา่ววา่ พระเจ้า
ได้ให้พลงัเธอมา เธอไมม่าใช้สร้างสรรค์ทําประโยชน์ให้เกิดขึ �น เธอ
กลบัไปเฉยเมยกบัมนัเพราะมนัวา่งอยูแ่ล้ว มนัก็เสร็จสิ เธอก็พลาดแล้ว 
เพราะยงัไงๆ โดยสมมตุ ิ การพฒันาทางธรรมมนัก็มีถึงสามขั �น คือ หนึ�ง
พฒันาเพื�อให้ตวัเธอเองพ้นทกุข์ สองเธอทําประโยชน์ให้เกิดขึ �นในกลุม่
เล็กๆ สามเธอทําประโยชน์ให้เกิดขึ �นในกลุม่ใหญ่ๆมหาศาล ซึ�งเธอ
จะต้องพฒันาให้ครบทั �งสามขั �น หรืออย่างน้อยก็สองขั �นก่อน คือ เธอพ้น
ทกุข์ ซึ�งคือการยงัประโยชน์ตนแล้วก็ชว่ยเหลือผู้ อื�นให้พ้นทกุข์ นั�นคือการ
ยงัประโยชน์ผู้ อื�น  

ซึ�งพระพทุธองค์ทา่นทรงสอนไว้ชดัเจน ทา่นแยกแยะไว้ให้เรา
มากมายสต ิ สมาธิ ปัญญา เมตตา กรุณา ฯลฯ อะไรพวกนี �มนัคอ่นข้าง
จะเป็น Positive ถกูมั �ย  เป็น Creative เป็นพลงัแหง่การที�จะทําให้เธอ
พฒันาขึ �นๆ ความเกลียด ความโลภ ความหลง ความอิจฉาริษยา ความ
ดถูกูเหยียดหยาม สิ�งพวกนี �เป็นพลงัแหง่การทําลายล้างทั �งนั �น ซึ�งทา่นก็
เรียกวา่ “กิเลส” มนัเป็นอกศุลจิต ซึ�งเราต้องละ แตพ่วกเรากลบัสบัสน 
มนษุย์เราสบัสนไปหมด กลบัไปเจริญความเกลียด ไปเจริญความเกลียด
ชงั พอเราทําสมาธิซึ�งเป็น Positive ทําให้เราพฒันา เราก็พุง่เข้าไปด้วย
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ความอยากความดิ �นรน พอทํายงัไมไ่ด้ หรือทําแล้วยงัไมดี่ เราก็หงดุหงิด 
น้อยอกน้อยใจ ไปๆมาๆเลยไปปฏิเสธมนั หลงคดิวา่เราไมมี่จริตทางนี � 
นั�น! มนัสบัสนไปหมด มนัไมเ่ข้าใจเราไมส่ร้างเหตทีุ�จะเป็นตวัสร้างพลงั
ให้เกิดสมาธิขึ �นหรือบางคนหนกัยิ�งกวา่นั �น ไม่ปฏิบตัเิลย มองวา่การทํา
สมาธิไมจํ่าเป็น หรือเลยไปจนกระทั�งคิดวา่ การปฏิบตัิคืออปุสรรคของ
การหลดุพ้น นี�มนัหลงกนัได้ขนาดนี � พระพทุธองค์ทา่นก็ทรงกลา่วไว้วา่ 
“สิ�งใดเป็นทางเจริญควรเจริญ สิ�งใดเป็นทางเสื�อมควรละ” แตเ่รากลบัไม่
เข้าใจ เราสบัสนไมรู้่ว่า อะไรควรเจริญ และเจริญอยา่งไรด้วยวิธีใด อะไร
ควรละ แล้วจะละอยา่งไร ด้วยวิธีใด มนัก็เลยพฒันาไปไมถ่กูทาง แทนที�
จะพฒันาไปเพื�อละเพื�อวางตวัตน มนักลบัพฒันาไปเพื�อสร้างตวัตนให้
ใหญ่โตมากขึ �น มนัก็เลยทกุข์มากขึ �น  

สิ�งที�มีปัญหามากที�สดุคือความรักความเมตตา Loving kindness 
พวกเราไมเ่ข้าใจเลยในเรื�องความจําเป็นของการมี “โพธิจิต” พวกเราแยก
ไมอ่อกระหว่างความรักแบบโลกๆหรือความรักแบบเอาเข้าตวั กบัความ
รักแบบโพธิจิตที�พระพทุธองค์ทา่นหมายถึง พอเราได้ยินมาวา่ “ที�ใดมีรัก
ที�นั�นมีทกุข์” เราก็เลยเกลียดความรัก ปฏิเสธ หลีกหนี กําจดั แตเ่ราหา
เข้าใจไมว่า่ ความรักที�เป็นเหตแุหง่ทกุข์นั �น มนัคือความรักแบบโลกๆ 
ความรักแบบที�เอาเข้าตวัไมใ่ชค่วามรักความปรารถนาให้ผู้ อื�นมีความสขุ
เหมือนโพธิจิต แล้วความเกลียดเมื�อเทียบกบัความรักอะไรเลวทรามตํ�า
ช้ากวา่กนั อะไรเป็นตวัสร้างสรรค์ อะไรเป็นตวัทําลายล้าง ความรักนั �น
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โดยตวัมนัเองแล้ว มนัไมไ่ด้เป็นปัญหาเลย จริงๆแล้วเธอต้องอาศยัความ
รักมากมายในการที�จะพฒันาตนไปจนหลดุพ้น ซึ�งทา่นเรียกชื�อใหมใ่ห้
มนัจําเพาะออกไปหลายอย่างวา่ “ฉนัทะ” ในอิทธิบาทบ้าง “เมตตา” บ้าง 
“โพธิจิตสมัพนัธ์” บ้าง เธอจะทําอะไรให้สําเร็จได้เธอจะต้องมีความรักใน
งานนั �น เธอจะ Deal กบัคนให้เกิดประโยชน์สงูสดุเธอต้องมีความรักใน
คนๆนั �น เธอจะดําเนินจิตไปสูค่วามรู้แจ้งหลดุพ้นอนัสงูสดุ เธอก็ต้องมี
ความรักในสรรพสตัว์ทั �งปวง เพราะพวกเธอใช้คําว่า “ความรัก” กนัผิดๆ 
แล้วก็เลยกลายเป็นเกลียดความรัก แตที่�มนัสร้างปัญหานั �น มนัเป็น
ความยึดตดิตา่งหาก มนัเป็นความรักแบบยดึติด ไมใ่ชค่วามรักที�แท้จริง 

แท้จริงความรักนั �นมนัมีรากฐานจากพลงัอะไร จิตที�ติด ที�ผกู 
ใชม่ั �ย ซึ�งเราเรียก “ราคะจิต” แตคํ่าวา่ ราคะพวกเรากลบัไปมองในเรื�อง
หยาบๆ เรื�องของเซ็ก มนัก็เลยสรุปกนัเป็นว่ามนัเป็นสิ�งเลวทราม แตจ่ริงๆ
แล้ว ในซีกของสมมตุ ิ เธอไมอ่าศยัราคะจิตไมไ่ด้หรอก หากไมมี่ราคะจิต
จิตจะแนบแน่นตั �งมั�นได้อย่างไร หากจิตไม่ตั �งมั�นเธอจะรู้แจ้งได้อยา่งไร 
หากเธอไมรู้่แจ้ง เธอจะหลดุพ้นได้อยา่งไร ดงันั �น เธอจงึต้องอาศยัราคะ
จิตอย่างมาก โดยเฉพาะในเบื �องต้น แตเ่ธอจะต้องรู้เทา่ทนัราคะจิตและ
วางราคะจิตนั �น เรียกวา่อาศยัมนัแตไ่มย่ดึติดมนั ยึดพอมาใช้ ได้
ประโยชน์แล้วก็วางเสีย ยึดมาใช้แตไ่มย่ึดมั�นถือมั�น จนไม่ยอมปล่อย 

ราคะจิตคือจิตที�แนบแน่น ตั �งมั�น ตดิอยูก่บัอารมณ์ ถ้าเธอไมใ่ช้
จิตที�ติดอยูก่บัอารมณ์ในเบื �องต้นเธอจะไปหาจิตที�จะปล่อยวางอารมณ์
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ในเบื �องปลายได้อยา่งไร ถ้าเธอไมต่ั �งมั�นอยู่กบัอารมณ์ใดเลย เธอเริ�มต้น
ที�อารมณ์ฟุ้ งซา่นไปเรื�อยๆวอกแวกไปหมด ไมอ่ยูก่บัอารมณ์ใดเลย ฟุ้ งไป
หมด ไปนู่นที ไปนี�ที เธอจะรู้แจ้งในอารมณ์ได้อยา่งไร การรู้แจ้งใน
อารมณ์มนัต้องเกิดจากการรู้การเห็น ไมใ่ชค่วามจําเอามา การจะปล่อย
วางได้อย่างแท้จริงมนัต้องใช้เหตแุละผล ต้องอาศยัปัญญา เธอต้อง
เรียนรู้เข้าใจมนัซะก่อน เพราะฉะนั �นถ้าเธอไมต่ั �งมั�นอยู่บนอารมณ์ใดเลย
เธอไมมี่ทางที�จะปลอ่ยวางอะไรได้ ทา่นถึงสอนให้เราตั �งมั�นให้ได้เสียก่อน 
ทา่นถึงให้ทําสมาธิก่อนเพื�อกําจดัความฟุ้ งซา่น เมื�อเธอสามารถตั �งมั�นอยู่
กบัอารมณ์ที�สงบหรือเป็นกรรมฐานที�ทําให้จิตสงบไมย่ั�วยวนได้ แล้วเธอ
ก็คอ่ยเรียนรู้อารมณ์ตา่งๆ ตามความเป็นจริงในสภาพจริงๆ ของมนัอีกที 
ที�เราเรียกว่า สมถะวิปัสสนา เราถึงจะได้เห็นมนัตามสภาพความเป็นจริง 
เมื�อเธอเห็นตามสภาพความเป็นจริงจนรู้แจ้งเห็นจริง มีพลงัปัญญา
พร้อมตดัขาดเธอถึงจะเข้าไปสูค่วามไมต่ิดได้เป็นชั �นๆๆๆ จนในที�สดุเธอ
ตดัความยดึตดิอนัละเอียดสดุของราคะ คือ อรูปราคะได้   แตเ่ธอก็ต้อง
อาศยัหรือเริ�มไปจากความติดนั�นแหละ  

เพราะฉะนั �นจิตที�ตดิแนบแน่นอยูก่บัอารมณ์นั �นมนัเป็นธรรมชาติ
หนึ�ง ปัญหามนัอยู่ที� ตดิแล้วไมย่อมจากนี�ตา่งหาก นั�นแหละตวัปัญหา
ใหญ่ ที�เค้าเรียกใหมว่า่เป็น “อปุาทาน” “ความยดึมั�นถือมั�น” จิตตดิแล้ว
ไมย่อมจาก หลวงพอ่ชาถึงได้บอกไว้วา่ “ยดึได้แตอ่ยา่มั�น” ยดึแล้วก็ต้อง
ปลอ่ย อาจารย์บอกวา่เหมือนเธอจบัดอกกหุลาบมาใส่แจกนั เธอดดีูๆ 
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หนามมนัจะตํา จบัให้มีสตริะวงัแล้วก็เอามาวางบนแจกนัซะ ไมใ่ชถื่อมั�น 
กํามนัแนน่ๆเธอก็เลือดออกเทา่นั �นแหละ เพราะฉะนั �นดใูห้ดีนะโลกมนั
เป็นยงัไง แล้วเธอต้องปฏิบตัยิงัไง ความสร้างสรรค์หรือการเสื�อมสลาย 
ทําลายตดัขาด เมื�อใดควรเมื�อใดไมค่วร เมื�อใดเกิดประโยชน์ เมื�อใดเป็น
โทษ คนหลงกลบัไปเกลียดสิ�งดี และชอบเอาสิ�งไมดี่  นกัปฏิบตับิางที�
เกลียดสมาธิเพราะไปเห็นวา่ สมาธิที�เข้าไปตดิแช ่ เป็นหวัตอนั �น มนัไม่
เกิดประโยชน์   ไมเ่กิดปัญญาเลยกลบัดถูกูสมาธิ   นั�น! เสร็จเลยเห็นมั �ย 
สมาธินั�งหวัตอ นั�งเป็นหินทบัหญ้า เป็นเหมือนนํ �าแข็งพอละลายแล้วก็ไม่
เหลืออะไร นั�นทา่นพดูในมมุไหน ถามสิวา่ท่านพดูในเหตปัุจจยัอะไร แล้ว
เราอยูใ่นเหตปัุจจยัอะไร ทา่นพดูระดบัไหน ทา่นพดูระดบั less active 
หรือ non active แล้วตวัเราอยูที่� active ได้แล้วหรือยงั แล้วเราจะปฏิเสธ 
จะทําลาย จะไมเ่อาไมอ่าศยัสิ�งพวกนี �...ได้เหรอ  

สิ�งที�สําคญัที�สดุ เราจงึต้องเข้าใจวา่ ณ moment นี � ณ เหตปัุจจยั
นี � อะไรเป็นประโยชน์เป็นสาระ อะไรเป็นโทษ เพราะบอกแล้ววา่มนัเป็น
กระแสแหง่เหตปัุจจยัที�หมนุเวียนไปตลอดเวลา มนัขึ �นอยู่กบัวา่ moment 
นี �เธอจะใช้พลงังานอะไรให้เกิดประโยชน์อยา่งไร ทกุๆอย่างถ้าเธอมองให้
เห็นสองด้านได้เสมอ เธอจะสามารถเลือกใช้ประโยชน์ได้ แล้วสิ�งใดที�มี
โทษมากกวา่จงอยา่ได้ใช้มนัเลย ยกตวัอยา่งเชน่อะไรที�สําคญัที�สดุ ก็
ความเกลียดชงัไง “Hatred” เป็นโทสะจิต เป็นความเกลียดชงั มนัมีโทษ
มากมายจนแทบจะหาข้อดีได้ยากในกลุม่โทสะจิตนี � มีอนัเดียวเท่านั �นที�มี
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ข้อดีอยู่ แตม่นัไมใ่ชค่วามโกรธเกลียดแตม่นัอยูใ่นกลุม่เดียวกนั มนัคือ 
“ความกลวั”  ความกลวัมีข้อดีคือทําให้เธอไมป่ระมาท ทําให้เธอมีสต ิ มี
ความระแวดระวงัแตห่ากเธอปรุงมนัเกินไป มนัก็เผาใจเธอให้รุ่มร้อนไป
หมด สว่นตวัอื�นๆ ในกลุม่นี � มนัแทบจะมีแตข้่อเสีย เผาผลาญจิตใจเธอ
ทําให้เธอเกิดอะไรหลายๆอย่างที�ไมดี่ได้มากมาย เห็นมั �ยวา่มนษุย์สมยันี �
แม้กระทั�งนกัปฏิบตัเิองก็ตาม พอฟังคําพดูที�ผิดๆนะหรือฟังแบบผิวเผิน 
“ที�ใดมีรักที�นั�นมีทกุข์” ก็เลยกลายเป็นเกลียดความรักแล้วก็ตอ่ต้าน 
เปลี�ยนตวัเองเป็นความเกลียดชงั ของสร้างสรรค์ไมใ่ช้กลบัไปยึดอารมณ์
ทําลาย ของดีไมรู้่จกัใช้กลบัไปใช้อารมณ์ทําลายล้าง กลบัไปเอาของเลว
ทราม อยา่งนี �จะเรียกวา่ยงัรู้ว่าอะไรเสื�อม อะไรที�เจริญหรือเปลา่ 

ถึงบอกวา่ ไอ้ที�เธอบอกวา่ เธอรักคนนู้นรักคนนี �นะ่ระวงัให้ดี มนั
เป็นความรักหรือความยึด ความรักมนัเป็นพลงัสร้างสรรค์อนันําไปสู่
ความสขุ ทั �งตวัเธอและคนที�เธอรัก แตม่นัต้องหมายถึง ความรักที�เรา
ปรารถนาจะทําให้คนที�เรารักมีความสขุ แตค่วามยึดนั �น เรากลบั
ปรารถนาให้คนที�เรารักทําให้เรามีความสขุ ซึ�งนั�นมนัเอาเข้าตวั ไมใ่ชนํ่า
ออกไมใ่ชก่ารให้ ซึ�งมนัจะเป็นเหตแุหง่ทกุข์ เธอจะทํางานเธอก็ต้องมี
ความรักในสิ�งที�เธอจะทํา พิจารณาให้ดีเสียก่อนแล้วทํา ถ้าเธอไมรั่กใน
สิ�งที�เธอทํา เธอทําเพราะ ถกูสั�งถกูบงัคบั ทําไปตามหน้าที�ที�เธอจําใจนั�น! 
ทําไปเธอก็ทกุข์ ทําไปก็ไมไ่ด้ดี คนเราต้องรักในสิ�งที�เราทํา มนัถึงจะมี-
พลงั เธอไมส่ามารถทําอะไรให้สําเร็จได้อยา่งดีด้วยความเกลียดชงัหรอก 



สอดคล้องกบัธรรมชาติให้ถกู 

71 

พระพทุธองค์ท่านทรงเรียกวา่ “ฉนัทะ” ฉันทะเป็นองค์สําคญัของอิทธิบาท 4 
เธอจะทําอะไรในโลกนี �ให้สําเร็จเธอก็ต้องมีฉนัทะ ต้องมีความรักในสิ�งที�-
เธอทํา และอิทธิบาท 4   ก็เป็นองค์ที�สําคญัที�สดุของโพธิปักขิยธรรม หาก
โพธิปักขิยธรรมขาดซึ�งอิทธิบาท 4 เธอก็ไมมี่ทางที�จะเข้าสูค่วามหลดุพ้น 
แล้วถ้าอยา่งนั �นฉนัทะจะเป็นเรื�องสําคญัมั �ยละ่ 

หากเธอมีแตค่วามเกลียดอยู่ในใจ แล้วไมล่ะวางสิ�งนั �น สิ�งเสื�อม
มีอยู่ เธอไมล่ะวาง แตเ่ธอกลบัไปเจริญมนั แล้วเธอกลบัเกลียดสิ�งดีๆ สิ�ง
ดีๆเธอไมเ่จริญ กลบัไปยดึสิ�งเสื�อม มนัจะเกิดอะไรขึ �น มนษุย์เราทําไม-
ทําตวัให้ตกนรกเชน่นั �น ทกุอยา่งมีทั �งคณุและโทษก็จริง ฉันทะก็ทําให้เรา
ทกุข์ได้ แตที่�มนัทําให้เราทกุข์เพราะเราเข้าไปยึดมั�นถือมั�น เพราะรัก
เพราะตดิใจยินดี จนไมย่อมที�จะปลอ่ย จะเอาแตพ่ลงัด้านสร้างด้านติด 
แตไ่มส่มดลุด้วยพลงัด้านสลาย มนัก็ขดักบักระแสแหง่พลงัของธรรมชาติ 
มนัก็ต้องทกุข์ ทกุข์เพราะความหลง  ความยดึมั�นถือมั�นในสิ�งที�เธอติดใจ
ยินดีตา่งหากเป็นสิ�งที�เธอต้องคอยระวงัและละวาง แตค่วามเข้าไปจดจ่อ
ด้วยฉนัทะทําให้เธอมี “จิตตะ” จิตตะทําให้เธอมีจิตแนบแนน่ จิตมนัแนบ-
แนน่เพราะมนัรักในสิ�งนี � มนัเข้าไปผกู เมื�อเข้าไปผกูมนัมีพลงัที�จะตอ่- 
เนื�อง เมื�อไปผกูจงึมีจิตตะ เมื�อมีจิตตะมนัมีพลงัที�จะตอ่เนื�อง พลงัที�
ตอ่เนื�องทําให้เกิดสิ�งที�เรียกว่า “วิริยะ” เพราะมีฉนัทะจงึมีจิตตะ มีจิตตะมี
วิริยะตาม บอกแล้ววา่ไมมี่อะไรสําเร็จหรอกถ้าเธอจบัจด ไมแ่นบแนน่ไม่
ตดิมนั ถ้าเธอไมต่ดิมนัเธอจะทําอะไรสําเร็จ แล้วถ้าเธอจะตดิมนัได้เธอ
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ต้องมีฉนัทะ เธอจะมีฉนัทะได้เธอต้องมีเหตแุละผล เธอต้องเข้าใจและ
พิจารณาจนเกิดจิตที�มนัพงึพอใจหรือชอบในสิ�งนั �น เมื�อเธอมีฉนัทะเธอ
จงึมีจิตตะ จิตตะดีเธอก็สามารถจะมีวิริยะที�ดี เมื�อเธอมีวิริยะดีแล้วก็
สืบเนื�องไปเรื�อยๆ และถ้ารากฐานของเธอประกอบด้วยสิ�งที�สําคญัยิ�งคือ
โยนิโสมนสิการเธอก็จะเกิดวิมงัสา ผลสําเร็จของเธอก็จะเกิดขึ �น  

เพราะฉะนั �น การที�เธอจะทําอะไรให้สําเร็จ ไมว่า่งานทางโลก
หรือทางธรรมก็ตาม เธอจะขาดสิ�งเหลา่นี �ไมไ่ด้ แตเ่ธอจะต้องระวงัความ
ยดึมั�นถือมั�นไว้ เพราะวา่สิ�งที�เธอทํามนัจะทําให้เธอสร้างตวัตนเพราะ
ความหลงใหลในอารมณ์ที�น่ายินดีทั �งหลาย จนไมย่อมที�จะปลอ่ยมนั 
ปัญหามนัจงึอยูที่�การติดแล้วไมย่อมปลอ่ย เรียกวา่ยดึมั�นถือมั�น จบัยึดไว้
อยา่งมั�นไมย่อมปลอ่ย ปัญหาไมไ่ด้อยูที่�การตดิ ปัญหามนัอยูที่�การไม่
ปลอ่ย เราอาศยัความติดมาใช้เพื�อให้เกิดประโยชน์ถึงเวลาก็ต้องปล่อย 
ไมใ่ชว่า่กจูะปลอ่ยมนัตั �งแตต้่นโดยไมต้่องใช้ เหมือนหลวงพอ่ชาทา่น
สอนวา่ “ซื �อกล้วยแล้วเธอกินเปลือกกล้วยเหรอ เราไมกิ่นหรอก แตเ่ปลือก 
มนัยงัมีประโยชน์ก็เอาไปก่อน ถึงเวลาจะกินจริงๆแล้ว ก็คอ่ยปอกมนัทิ �ง 
แตห่ากจะปอกทิ �งตั �งแตซื่ �อ แล้วมนัจะได้กินกล้วยมั �ยละ่” 

พวกเราถึงได้สบัสนไปหมดในธรรมะ เห็นมั �ย ทกุอย่างว่างอยู่แล้ว 
ไมมี่ตวัตน ไมมี่ก ู เพราะฉะนั �นกจูะไมเ่อาก ู กจูะไมใ่ช้ตวัตน กจูะทิ �ง  
กจูะทําลายผู้ รู้ กจูะทิ �งผู้ รู้ พดูเป็นเลน่นะ หลวงพอ่ชาถึงถาม “เธอไมกิ่น
มนันะ่จริงอยูแ่ตเ่ธอจะไมเ่อามนัไปเหรอ”  ทา่นถึงบอกวา่  “มนัยงัไมถึ่ง
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เวลาจะทิ �งก็ใช้มนัไปก่อนสิ พอถึงเวลาเธอจะกิน เธอก็ปอกเปลือกแล้ว
เธอก็ทิ �ง” เพราะฉะนั �นจบัเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แตต้่องเข้าใจนะวา่
ภายในต้องสะจิตตะปะริโยทะปะนงัให้ดี ทําจิตของตนให้สะอาดไว้หรือ
ให้แจ้งไว้เสมอวา่มนัของยืมมาใช้แล้วก็ต้องคืนไป แคน่ั �นนั�นละ่ เพราะ
ยงัไงมนัก็เป็นสมมต ิ ยงัไงมนัก็เป็นของติgงตา่งขึ �นมา ยงัไงมนัก็เป็นของ
ปรุงแตง่ยึดไมไ่ด้ทั �งนั �น แตเ่ราเอามาใช้เพื�อให้เกิดประโยชน์ไมใ่ชเ่พื�อให้
เกิดโทษ  

เพราะฉะนั �นเธอเห็นมั �ยมนัก็มาลงที� สิ�งเสื�อมเธอไมเ่อา อะไรที�
เป็นทางเสื�อมเธอต้องเข้าใจ ความเกลียดชงับอกแล้ววา่เป็นสิ�งเลวทราม 
เป็นสิ�งทําลายล้าง มีลบมากกวา่บวก แตค่วามรักเป็นบวก ชว่ยให้เธอ
ข้ามอปุสรรคอะไรได้มากมาย เพราะ attitude ที�ถกูซึ�งก็คือฉนัทะของเธอ 
เธอมีจะพลงัตา่งๆสมบรูณ์ได้ก็เพราะเธอมีสิ�งนี � ดงันั �นจงใช้มนัให้ถกู 
อยา่งน้อยที�สดุเธอจะต้องมีฉันทะในทกุๆสิ�งที�เธอกระทํา เธอต้องรักใน
งานที�เธอกระทํา รักในหน้าที�ที�เธอกระทํา มนัถึงจะทํางานได้อยา่งมี-
ความสขุ ถ้าเธอทํางานแล้วเธอบอก “ฉนัไมช่อบ ฉนัเกลียดงานนี �จริงๆ” 
ความเกลียดมนัทําลายล้าง มนัจะทําให้เธอทกุข์เป็นอนัดบัแรก แม้นเธอ
จะทํางานนั �นได้สําเร็จแตก็่ไม่ได้ดีหรอก ไมดี่ทั �งกบัตวัเธอเองคือ เตม็ไป
ด้วยความทกุข์ แล้วก็ไม่ดีทั �งกบัส่วนรวมคือผลงานออกมามนัตา่งกนัเยอะ 
เธอเคยเห็นมั �ย งานที�เค้าเรียกวา่ทําด้วยใจกบั งานที�ทําด้วยหน้าที�บงัคบันั �น 
มนัตา่งกนัเยอะ การทํางานมนัมีสามระดบัคือ ทํางานด้วยมือ ทํางาน
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ด้วยสมองและมือ กบัทํางานด้วยมือ,สมองและใจ มนัตา่งกนัเยอะ 
คณุภาพผลงานที�ออกมามนัตา่งกนัเยอะดงันั �นจงใช้มนัให้ถกูนะ อยา่ไป
หลงสิ  

ไมใ่ชไ่ปปฏิเสธมนัหมดเสียทกุอยา่ง มนัเลยกลายเป็นเรื�องเพราะ 
โมหะความหลง มนัไมเ่ข้าใจตามความเป็นจริง พอไปเข้าใจวา่ ผู้ รู้เป็น
ตวัตนอนัละเอียด กตู้องทําลาย อนันั �นก็เลยไปเกลียดผู้ รู้กนัใหญ่ แหม!
ถ้าเธอไมรู้่แล้วมนัจะวางผู้ รู้ได้มั �ย ถึงสอนวา่ พบผู้ รู้ เข้าใจผู้ รู้  เดีgยวผู้ รู้มนั
จะคอ่ยๆสลายเอง แตข่อให้เธอรู้แจ้งในผู้ รู้จริงๆเถอะ ให้เธอพบจริงๆเถอะ 
แล้วเธอเข้าใจในธรรมชาตทีิ�แท้จริงของมนั เมื�อเธอเข้าใจมนัอย่างแจม่แจ้ง 
มนัจะสลายของมนัเอง ถ้าเธอไปตั �ง attitude ที�ผิดนะ สร้างความเกลียด-
ชงัขึ �นที�เธอจะต้องทําลายมนั,จะต้องกําจดัมนั,เกลียดมนันกั เธอก็เสร็จ 
นั�นมนั attitude ตํ�าๆ   มนัไมใ่ช ่attitude อนัละเอียดออ่น   attitude อนั
ละเอียดออ่นมนัคือปัญญา เพราะฉะนั �นเธอจะต้องเข้าใจให้ดีนะ เธอ-
สร้างสิ�งนี �ไมต้่องให้มนัเกินไป ไมใ่ชเ่ซไปจนยดึมั�นถือมั�น และก็ไมใ่ชเ่ซไป
จนเกลียดชงั เอาแคพ่อดีๆ มนัจะพอเหมาะพอสม  

ฉะนั �นมองให้เห็นนะว่าเราจะใช้พลงัที�มนัหมนุเวียนอยูใ่นตวัเรา 
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุได้อย่างไร ซึ�งมนัเริ�มมาจากอะไร บอกแล้ววา่มนัเริ�ม
มาจากความพอใจและความไมพ่อใจ ความพอใจผลกัให้เราเข้าไปติดสิ�ง-
หนึ�งแล้วยึดมั�นถือมั�น ความไมพ่อใจให้เราเข้าไปผลกัไสสิ�งหนึ�ง ทําลาย-
ล้างสิ�งหนึ�ง ซึ�งก็คือการยึดติดเหมือนกนั แตฉ่นัทะมนัคือเหตแุละผล  
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มนัไมทํ่าให้เรายึดติด มนัต้องมีเหตผุลรอบ ถ้าเราเข้าใจเหตผุลที�ถกูต้อง 
ครบทั �งปรมตัถ์และสมมตุมินัไมย่ดึติด เพราะเรารู้วา่จะใช้มนัอยา่งไร นี�
ใช้เพื�อละสิ�งเสื�อมและนี�เป็นสิ�งดีเจริญมนัขึ �นไปเรื�อยๆ แตโ่ดยแท้จริงแล้ว
โดยธรรมชาตขิองมนัแล้ว มนัยดึไมไ่ด้ ยึดแล้วเป็นทกุข์ เป็นเหตแุหง่ทกุข์ 
นี�คือบริบทของฉนัทะ เหมือนเธอทํางาน เธอก็มีหน้าที�ที�จะต้องทํา เธอ-
ต้องพิจารณาให้ดี ทําแล้วมนัเกิดประโยชน์เราจะต้องรักในงานนี � มนัเกิด
ประโยชน์จริงๆทําแล้วมนัได้ประโยชน์ตนอยา่งนู้นได้ประโยชน์ทา่นอย่าง
นี �ๆ  เธอก็เกิดความรักความปรารถนาที�จะกระทํา เธอก็จะทํามนัอยา่งมี
ความสขุมีความสนกุเพราะเธอเกิดฉนัทะ เธอเกิดความกระตือรือร้น เธอ
เกิด enthusiasm เธอจะสนกุกบัมนัตลอดเวลา เธอจะเกิดความตั �งมั�น 
เกิดความแนว่แน ่ เกิดความอดทนที�จะสู้สิ�งยาก หรือสู้ ปัญหาอปุสรรค 
แก้ไขปัญหาไปได้ตลอด เมื�อเธอเกิดปัญหาหรืออปุสรรคเธอแก้ไขเธอ
เรียนรู้ เธอปรับปรุง เธอก็จะเกิดปัญญาเป็นวิมงัสาครบ ในที�สดุเธอก็
สําเร็จ แตเ่ธอก็ต้องเข้าใจวา่ เราจะไปสร้างตวัตนไมไ่ด้เลยในทกุๆ
ขั �นตอน เข้าใจมั �ย ไมใ่ชไ่ปหลงคดิวา่ตนเก่ง ตนดี ผลงานที�ออกมาถ้าเธอ
คดิว่า “มนัดีแล้ว กเูก่งแล้ว” เธอก็ตาย เธอหยดุอยูแ่คต่รงนั �น เหมือน
เพลงที�เค้าบอกไง “ต้องดีกว่าเก่า ดีกว่าเราเมื�อวานนี �” ไมใ่ชดี่กวา่คนอื�น 
แล้วมนัจะจบที�ตรงไหนละ่มนัไมมี่จบหรอก มนัดีกวา่เก่า ขึ �นไปเรื�อยๆ 
เป็นประโยชน์ได้มากขึ �นเรื�อยๆแขง่กบัตวัเองสิ พฒันาไปเรื�อยๆสิ เมื�อวาน
ทําได้ตรงนี � วนันี �ทําให้ดีขึ �น ดีกวา่เราเมื�อวานนี � ดีกวา่เราคนเก่า แล้วตกลง
เราจะเป็นคนไหน ถ้าเราดีกวา่เราคนเก่าทกุวนั เธอจะเอาคนไหนละ่ พอ
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มาวนันี � เธอจะเอาคนที�เป็นเธอเมื�อวานเหรอ เช่นนั �นเธอก็หยดุภาวนาสิ 
หยดุการพฒันา ถ้าวนันี �เธอก็ภาวนาพฒันาตนให้ยิ�งขึ �นไปอีก พฒันาตวัเอง
ให้มากขึ �นอีก เธอก็จะดีขึ �นและก็ดีขึ �นและก็ดีขึ �น เห็นมั �ย อย่าท้อถอยสิ  

ท้อถอย มนัคือพลงัด้านลบ เลิก ลา ผลกัไส ทําลายล้าง เป็นพลงั 
destructive เพราะฉะนั �น หากเธอท้อ เธอเกลียด เธอไมเ่อา ไมช่อบ “ฉนั
ไมมี่วาสนา ฉนัอยา่งงู้นอย่างงี �ฉนัไมเ่อาละ ฉนัทําไมไ่ด้” เธอเสร็จสิ เธอ
ต้องปลกุตวัเองขึ �นมา ทําให้มนัดีขึ �นสิ วนันี �ดีแล้ว ไมเ่ป็นไร ฉนัจะทําให้ดี
ขึ �นอีก วนันี �ทําได้ขนาดนี � พรุ่งนี �ทําให้มนัดีขึ �นกว่านี � ตกลงจะเอาตวัไหน
ละ่...ไมรู้่ นี�มนัไมมี่กไูมมี่ตวัตนที�แท้จริง ไมไ่ด้ยึดตรงไหนเพราะมนัไป
เรื�อยๆ ที�เคยบอกจะไปยดึวา่กดีูอะไร ที�มนัดีทกุวนันี �ก็เพราะมนัมีเหตุ
ปัจจยัปรุงแตง่ที�ทําให้เธอดี แตม่นัก็ดีได้เทา่ที�มีเหตปัุจจยันั�นละ่ อนาคต
ถ้าเธอไมไ่ด้อยูนิ่�งเธอพฒันาตอ่ไปเหตปัุจจยัมนัเปลี�ยนเธอก็จะดีกวา่นี �ได้ 
แล้วเธอจะยดึได้ยงัไงวา่เธอดี ถ้าเธอยดึวา่เธอดีเธอก็ตายสิ เธอก็จบ 
เหมือนตอไม้มนัไมง่อกไมโ่ตแล้ว นั�นเป็น destructive force เธอจะไม่
พฒันาแล้วเหรอ พอใจแล้วเหรอ แล้วประโยชน์สามหรือประโยชน์สอง
เธอทําได้แล้วหรือยงั ตวัเองพ้นทกุข์แล้วหรือยงั ทําประโยชน์ให้โลก
ชว่ยเหลือผู้ อื�นให้เขาพ้นทกุข์ได้แล้วหรือยงั ถ้ายงั ยงัไมจ่บ ยงัต้องพฒันา
ตอ่ไป ยงัใช้พลงัธรรมชาตไิด้ไมส่มบรูณ์ ยงัไมส่ิ �นกปั ยงัต้องตอ่ไป ยงัไม-่
สิ �นกปั  ยงัไมล้่มกปั ต้องทําตอ่ไป มนัยงัไมจ่บ ทําไปเถอะ  

เพราะฉะนั �นดดีูๆนะ มองให้เห็นนะมนัไมมี่อะไรทั �งนั �นแหละ โดย 
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สมมตุมินัคือปรมตัถ์ โดยปรมตัถ์มนัก็คือสมมตุ ิ มนัคูก่นัอยูอ่ยา่งนั �นมอง
ให้เห็นแล้วใช้มนัปลกุตวัเอง ยามเธอท้อถอยจงเข้าใจเรื�องนี �ให้ดีนะ มนัมี
หน้าที�ที�จะทําตอ่ไป เธอท้อวนันี �วนันงึเธอก็ต้องลกุ เธอไม่สู้วนันี �วนันงึเธอ
ก็ต้องสู้  แตถ้่าเธอสู้ทกุวนัเธอจะสบาย เธอจะทําตวัเองให้มีชีวิตชีวา แล้ว
วนันงึเธอก็ต้องสําเร็จ เพราะฉะนั �นพฒันาไปสิ พฒันาไปเรื�อยๆ พฒันา
ตวัเองไปโดยไมต้่องยึด อย่าไปคิดวา่ตนดีแล้ว เธอก็จะรู้วา่ที�เธอเคยคดิ
วา่เธอดีแล้ว ถ้าเธอพฒันาไมห่ยดุเธอกลบัไปดตูอนนั �น “โอ้ย ทําไมมนั
กระจอกอยา่งนั �นนะ ถ้ากอูยูต่รงนั �นนะ กตูายๆ” เหมือนเธอไปถึงบาง-
ประอินนะ่ เธอก็ว่ามนัสวยแล้วๆ ถ้าเธอไปเห็นยอดดอยสเุทพมนัจะ
ตา่งกนัเยอะเลย ยงัไมต้่องถึงดอยสเุทพก็ได้ แคเ่ธอไปถึงนครสวรรค์เธอก็
จะเห็นวา่มนัยงัมีสวยกวา่นั �นอีกเยอะ มีอีกเยอะแยะ ยิ�งขึ �นไปเหนือ
เทา่ไหร่ยิ�งสวย เพราะฉะนั �นอยา่ไปหยดุสิ  

หน้าที�ของเราที�เกิดมาอยูต่รงนี �  มีหน้าที�อยู ่ 3 อยา่งแคน่ั �นเอง 
หน้าที�สองอยา่งแรกเรียกวา่ “การพฒันา” ก็คือ “การละสิ�งเสื�อม เจริญสิ�ง
ดี” นั�น!มนัจะทําให้เธอพฒันา นี�คือสองหน้าที�โดยสมมต ิ สว่นหน้าที�ที�
สาม คือหน้าที�โดยปรมตัถ์เธอมีหน้าที�ที�จะต้องสอดคล้องกบัธรรมชาติ 
ให้ดี อยา่ไปยดึอะไรไว้เป็นของตน มนัไมมี่อะไรให้เธอยึดทั �งนั �น จะเอา
อะไรกนันกักนัหนา ไมเ่อาอะไรแตเ่ธอก็ต้องพฒันา อย่าดําเนินจิตด้วย
ความเกลียดชงัจําไว้ อย่าดําเนินชีวิตด้วยความเกลียดชงั ไมง่ั �นเธอจะ
ทกุข์ไปตลอดชีวิตและทําตวัเองให้ตกนรก เธอจะสร้างนรกในใจของเธอ 
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จงดําเนินชีวิตด้วยความรัก ความเมตตา ความกรุณา แตไ่มย่ดึตดิอะไร
เลยในชีวิตของเธอ เพราะมนัไมมี่อะไรที�จะยดึได้ ถ้าเธอยดึนั�น!เป็นเหตุ
ใหญ่แหง่ความทกุข์ ที�บอกเสมอวา่พระพทุธองค์ทา่นทรงอจัฉริยะภาพ
มาก ทา่นสรุปออกมาได้เลยวา่ “สงัขิตเตนะปัญจปุาทานกัขนัธาทกุขา...”  
โดยสรุปแล้ว ความยดึมั�นถือมั�นในขนัธ์ทั �งห้านั�นละ่เป็นตวัทกุข์ เป็น
บทสรุปที�แท้จริง เป็นบทสรุปเดียวที�เราควรจะสรุปให้ได้ พระพทุธองค์
ทา่นทรงพดูอะไรไว้มากมายแตท่า่นก็สรุปลงตรงนี � แล้วมนัเป็นบทสรุปที�
สงูสดุในเรื�องความทกุข์ 

หากเธอดําเนินชีวิตได้แบบนั �นเธอก็จะมีพลงั ดําเนินชีวิตด้วย
โพธิจิต เริ�มต้นเธอต้องรักตวัเองให้เป็น รักตวัเองให้เป็นก็คืออยา่ไปทําให้
มนัเสื�อม ทําให้มนัเจริญ ตอ่ไปเธอก็ต้องรักผู้ อื�นให้เป็น หดัรักผู้ อื�นให้เป็น 
แล้วก็รักคนทั �งโลกให้เป็น รักสรรพสตัว์ทกุชีวิตให้เป็นแม้กระทั�งยงุที�มนั
กดัเธอริ �นที�มนักดัเธอนั�นแหละ เธอถึงต้องฝึก ถ้าเธอมีความรักได้ขนาดนี �
เธอจะมีพลงัมหาศาล เหมือนที�ทา่น เกียวเซ งลูช ู ท็อกเม ่แม้กระทั�งเห็บ 
เหลือบที�กดัท่านอยูใ่นเสื �อทา่นยงัปลอ่ยให้มนักดัทา่นจนมนัตายไปเอง
หมดอายขุยัไปเอง “เดีgยวมนัก็ตาย ชีวิตมนัอยูไ่มกี่�วนัหรอก เกิดมาแล้วก็
ให้มนักินเลือดเราจะเป็นอะไรไป”  เห็นมั �ย ถ้าเธอทําได้ขนาดนั �นเธอจะมี
ทกุข์ตรงไหนอีก อะไรจะทําให้เธอทกุข์ได้อีกหากเธอเข้มแข็งขนาดนั �นเธอ
จะมุง่หน้าตรงเลย ตรงทางสูค่วามพ้นทกุข์อนัสมบรูณ์ เพราะวา่บน
ขั �นตอนสูค่วามพ้นทกุข์ เธอจะต้องทําสามอนัเป็นอยา่งน้อยที�สดุ อนัที�
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หนึ�งก็คือประโยชน์ตน อนัที�สองประโยชน์ทา่น ซึ�งก็แยกออกไปคือทําให้
คนรอบข้างพ้นทกุข์กบัทําให้สรรพสตัว์พ้นทกุข์ คนที�เข้ามาสมัผสัสมัพนัธ์
กบัเธอพ้นทกุข์ ตอ่ไปก็ทําให้สรรพสตัว์ คือประโยชน์ผู้ อื�น สว่นประโยชน์
ตนคือพ้นทกุข์ เพราะฉะนั �นเธอลองคิดด ู ถ้าเธอใช้ compassion ใช้
Loving kindness หรือที�เรียกวา่ “ โพธิจิต” มนัจะเร็ว มนัจะตรงแคไ่หน 

เมื�อเธอใช้โพธิจิต ลองเปรียบเทียบดสูิ ขณะที�เธอคิดเกลียดกบั
เธอคิดรักผู้ อื�น อนัไหนมนัมีความสขุ เธอลองคิดดนูะ หรือวา่ ความ
เกลียดชงัมนัเป็นความสขุของพวกเธอ ขณะที�เธอเกลียดคนอื�น มองสิ�ง
ไมดี่ของคนอื�น เพง่โทษคนอื�น เกลียดชงัคนอื�น เธอสขุหรือทกุข์ เพียงแค่
เธอคิดถึงคนอื�นในแง่ดี มองคนอื�นด้วยความรักความปรารถนาดี เธอก็-
สขุแล้ว แล้วทําไมถึงประโยชน์ตนก็ยงัไมเ่อาเลย เธอจะต้องทําตวัเองให้
ทกุข์หรือ เกลียดคนนี �เหลือเกิน แล้วมนัจะเป็นนกัปฏิบตัไิด้ยงัไง ถึงได้
บอกวา่อยา่ได้มีความเกลียดชงัเลย เพราะความเกลียดมนัทําให้เราทกุข์
ในทนัที ทกุข์ในบดัดลเลย ทกุข์ใน moment นั �นเลย แตถ้่าเธอมีความรัก
อยา่งน้อยทกุข์ของเธอก็จืดจางไปหรือไมมี่ใน   moment นั �น โทสะมนัจงึ
ตรงข้ามกนัเลยกบัความรัก เค้าถึงได้แก้โทสะด้วยเมตตา โทสะมนัทกุข์
เดีgยวนั �น เผาเดีgยวนั �น แตถ้่าเธอใช้ความรักเธอก็สขุ อย่างน้อยแม้เธอยงั
ไมพ้่นทกุข์ เธอก็สขุ แตเ่ธออย่าไปยึดนะ ปัญหามนัอยู่ที�ความยึด ซึ�งความ-
ยดึมนัไมไ่ด้เกี�ยวกบัพลงัเลยนะ แตม่นัเกี�ยวกบัความหลงมนัเกิดจากความ-
โง่เขลาอวิชชา ความรักเป็นพลงัสร้างสรรค์ ทําให้เธอมีความสขุ ความสขุ-
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เป็น Reward ทําให้เธอพฒันาตอ่ไป แตค่วามยึดเป็นความหลง เป็นผลของ-
อวิชชา มนัคนละเรื�องกนั 

พลงัมนัมีสองอนั...ติดและผลกั สมัมาสมาธิ ต้องอาศยัพลงั- 
แหง่ความตดิ ความแนบแนน่ตั �งมั�น หากเธอแนบแน่นตั �งมั�นทั �งชีวิต 
สอดคล้องกบัความจริงของธรรมชาต ิ เธอก็วิมตุต ิ วิมตุตหิลดุพ้น คือ
ความตั �งมั�นอยูใ่นธรรม ตั �งมั�นอยา่งแนบแนน่อยูใ่นความแจ้งชดัในธรรม 
ถ้าโดยอาการของจิตเธอ มนัตั �งมั�นติดแนน่อยูใ่นธรรมได้แบบนี � เธอก็-
วิมตุติ แตม่นัจะเป็นอยา่งนั �นได้มนัต้องเนื�องด้วยปัญญา ด้วยสมัมาทิฐิ 
ไมใ่ชด้่วยความหลง ด้วยอวิชชา เพราะฉะนั �นโดยธรรมชาตมินัไมมี่อะไร
หรอก แตค่วามหลงตา่งหากที�ทําให้เราเกิดอปุาทานเกิดความยึดมั�นถือมั�น 
แตโ่ดยอาการของจิต โดยธรรมชาตมินัก็มีแตค่วามแช่ตดิและก็ผลกัไส
ทําลายล้าง เธอใช้มนัให้เป็นเถอะ ดดีูๆ มนัไมมี่อะไรทั �งนั �น แตที่�มนัมี 
พระพทุธองค์ทา่นทรงไปสรุปไว้ข้างในสดุไง วา่ อวิชชามนัเป็นต้นเหต ุ
เพราะอวิชชาความหลงตา่งหากจงึทําให้เธอเข้าไปยึดมั�นถือมั�น แล้วที�
อาจารย์บอกวา่ วิมตุตมินัคือแนบติดในธรรมเลย มนัตั �งมั�นแนบแนน่อยู่
บนความรู้แจ้ง มนัไมใ่ชย่ดึมั�นถือมั�นแบบความหลง เพราะมนัแจ้งชดั
แล้ว มนักลายเป็นความมั�นคงแบบพทุธะคืนสูธ่รรมชาตแิหง่ความเป็น
หนึ�งเดียว มนัจงึไมใ่ชมี่ใครเป็นผู้ ไปยึดอีก แตโ่ดยอาการของมนัคือความ
ตดิมั�นเลยละ่ แนบแนน่ตั �งมั�นเตม็ที� เธอทําได้หรือเปล่าล่ะ มนัคือความ
ตั �งมั�นอย่างเตม็ที�อยูใ่นธรรม ดดีูๆ 
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ดงันั �นทกุๆสิ�งที�เป็น Positive เธอต้องเรียนรู้ที�จะเอามาใช้มนั 
แล้วใช้ให้เป็น แตท่กุๆสิ�งที�เป็น Negative เธอก็ต้องเรียนรู้ที�จะละวางมนั
ให้ได้ นี�คือบทสรุปที�พระพทุธองค์ทา่นทรงสอนเราและต้องการให้เราทํา
มากๆ เธอต้องเข้าใจนะ ถ้าเธอไมเ่ข้าใจมนัก็ยาก ถึงบอกเธอวา่ Positive 
ทั �งหลายต้องคูก่บัปล่อยวาง สว่นความไมดี่ทั �งหลาย Negative ทั �งหลาย 
อนันั �นเธอต้องละมนัเลย ตั �งแตต่อนนั �นเลย ไมต้่องมาใช้มนัเลย เธอต้อง
ละมนัเลยความเกลียดชงั ความอิจฉาริษยา เป็นต้น ที�ทา่นเรียกใหมว่า่ 
“อปุกิเลส” ทั �งหลาย  พวกนี �เธอต้องละมนัเลย   ไมมี่ที�ให้เธอจบัแตม่นษุย์
สมยันี �กลบัไปใช้มนั กลบัไปจบัมนั กลบัไปยดึ กลบัไปทํามนั เจริญมนั
แทนที�จะเจริญสิ�งที�ดี มนัก็เลยเสร็จสิ แทนที�เธอจะได้พลงัแหง่ความ-
เจริญ เธอกลบัไปสร้างความสญูเสีย ยกตวัอย่างเชน่ “การพิจารณา 
อสภุกรรมฐาน” พระพทุธองค์ทา่นทรงให้เราพิจารณาเพื�อให้เราไมย่ึดกายนี � 
เพราะมนษุย์เรามนัติดกาย โดยเฉพาะหลงความสวยความงามของกาย 
เพราะตอ่ไปมนัก็ต้องเหี�ยว ต้องเก่า ต้องแก่ ต้องเนา่ ต้องเหม็น ต้องตาย 
ต้องเสื�อมสลายไปในที�สดุ ต้องเป็นโรค ต้องเป็นฝีเป็นหนอง...เตม็ไปหมด 
แล้วเราก็ต้องเจอ แล้วเราก็จะทกุข์เพราะเรายึดอยู ่ เราจงึต้องพิจารณา
เพื�อไมใ่ห้เกิดการยึดติด แคน่ั �นเอง แตพ่วกเรากลบัผิดพลาด พอพิจารณา
ไปเรื�อยๆกลายเป็นเกลียดกายนี � กจูะไมกิ่น กจูะทรมานมนั กเูกลียดมนั 
มนัเป็นของเนา่เหม็นนา่รังเกียจ แล้วก็ไปทําลายมนั ไปผลกัไสมนั ไม่
เลี �ยงดมูนั ไมด่แูลมนัให้ดีเพื�อใช้เป็นเครื�องมือ นี�คือตวัอยา่งของนกั-
ปฏิบตัซิึ�งผิดพลาดละ่ ใช้พลงัผิด เข้าใจมั �ย พอบอกว่าการยึดกายไมดี่
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กลบัเซไปหาความเกลียด ยดึกายนี �เพราะอะไร เพราะเรารักตวัเราเอง
แล้วเราไปสบัสน พอจะไมย่ดึกลบัเลยไปเกลียด พอได้ยินวา่ รักใดเสมอ

รักตนไม่มี ที�ใดมีรักที�นั�นมีทกุข์ ถ้ามีรักแล้วความรักมนัจะทําให้เราทกุข์ 
เพราะฉะนั �นฉนัจะไมรั่ก ฉนัเลยเกลียดตวัเอง นั�นมนัเป็นความหลง เป็น
ความยึดตดิ เป็นตณัหาทั �งนั �น มนัไมใ่ชอ่ยา่งนั �น 

ความรักมนัอยู่ตรงกลาง ตรงกลางคือ  “Middle way” แตพ่อเธอยึด 
เธอยึดมนัก็กลายเป็น Positive คือเข้าไปติดบวก แตถ้่าเธอไมย่ดึ มนัก็คงอยู่
ตรงกลาง ความยึดมนัเกิดจากอวิชชาความหลงประกอบจิต เมื�อมีความยึด-
มั�นถือมั�นมนัก็มีความทกุข์ หากเธอไมมี่อวิชชาประกอบจิต มนัก็ไมมี่ความ-
ยดึมั�นถือมั�น มนัก็คงอยู่บนความรักปกติของธรรมชาติ ซึ�งคือ ทางสายกลาง
ทา่นถึงบอกว่า พทุธภาวะมนัต้องประกอบไปด้วย Loving kindness  
and compassion พระพทุธองค์ทา่นทรงรักสรรพสตัว์ท่านอยู่ตรงกลาง 
ความรักเป็นคณุสมบตัขิองพทุธภาวะ แตถ้่าเธอมีอปุาทานเข้าไปมนัจะ
กลายเป็น Positive แล้ว Positive ตรงนี �คือการปรุงแตง่จากความหลง
ของเธอเองแตค่วามรักที�อยู่ตรงกลางนั �น มนัเป็นธรรมชาตทีิ�มีออกจาก
ภายในเป็นความบริสทุธิ�ที�พรั�งพรูออกมาจากข้างใน สว่นความรักที�ยึด
ตดิแบบชาวโลกนั �น มนัเป็นผลจากการปรุงแตง่ ซึ�งตรงกนัข้ามกบัความ-
เกลียดชงั มนัจงึทําให้คนเราสวิงอยูส่องระหวา่งสองขั �วนี �หาความเป็น
กลางไมเ่จอ รักแล้วก็เกลียด เกลียดแล้วก็รัก ไมรั่กก็เกลียด ไมเ่กลียดก็
รัก ไมรั่กไมเ่กลียดก็เฉยๆ เฉยๆแบบไร้ซึ�งความรักซึ�งมนัก็ไมใ่ชค่วามเป็น
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กลางอีกเชน่กนั นี�มนัสวิงไปๆมาๆอยู่อยา่งนี �แหละเพราะมนัปรุงแตง่ มนั
ประกอบด้วยอวิชชา ตณัหา อปุาทาน ความรักตรงนี �มนัจึงไมใ่ชน่ะ ซึ�งจะ
เรียกให้ถกูควรเรียกวา่ ความยดึ มากกว่า 

ถ้าพระพทุธองค์ทา่นไมมี่ความรักในสรรพสตัว์ ทา่นจะบําเพ็ญ
บารมีสี�อสงไขยแสนกปัได้อย่างไร ถ้าไมมี่สิ�งนี �จะมีความตั �งมั�นแนว่แน่ที�
จะบําเพ็ญบารมีขนาดนั �นเหรอ เพราะฉะนั �น มองโลกให้ถกูนะ เข้าใจ- 
ให้ถกู มนษุย์สมยันี �ไมเ่ข้าใจความรักที�แท้จริง ชอบสร้างความเกลียดชงั
ในทกุๆเรื�อง เพราะมนัสวิงไปตามสองขั �วแหง่การปรุงแตง่ เธอรักร่างกาย
ของเธอ เธอดแูลมนัให้ดีแล้วใช้มนัเพื�อให้เกิดประโยชน์ ถ้าเธอไมย่ดึมั�น-
ถือมั�น มนัก็ไมเ่กิดปัญหา แตม่นษุย์กลบัยดึมั�น เข้าไปตดิแบบไมย่อม
ปลอ่ย กายกกูายของก ูมนัดี มนัสวย มนังาม มนัเลยกลายเป็น Positive
เพราะอวิชชาปรุงแตง่ ท่านจงึต้องสอนให้เอาอะไรแรงๆมาตดัความยดึ
ตดิเสียก่อน อยา่งอสภุกรรมฐาน ท่านเอามาเพื�อปลดเธอออกมาจากการ
เซไปทางบวกอยา่งรุนแรง แตพ่อปลดเสร็จเธอก็กลบัเซไปอยู่อีกข้างหนึ�ง
...เกลียดร่างกายนี � อดข้าวอดนํ �ามนั ไมด่แูลมนั ทําลายตวัเอง อยา่งใน
ยคุพระพทุธองค์บางคนพอพิจารณากายโดยความเป็นอสภุะ เลยเกลียด
ร่างกาย เบื�อหนา่ยร่างกายจ้างให้คนอื�นมาฆา่ตวัเองซะอีก นั�นมนัหลงไป
แล้ว มนัหลงการปรุงแตง่ มนัยงัมีอวิชชาประกอบจิตอีกเยอะ 

เพราะฉะนั �นดดีูๆนะ มองให้เห็นนะ เราจะต้องเข้าใจ เพราะ 
ความรักความเมตตาฝรั�งเรียกวา่ Loving Kindness มนัก็ต้องคูก่บัการ
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ปลอ่ยวาง Positive ทั �งหลายมนัต้องคูก่บัการปล่อยวาง let it go เธอต้อง 
let it go ทกุอย่างปล่อยให้มนัเป็นตามธรรมชาติของมนั ปลอ่ยให้มนัอยู่
ตามธรรมชาต ิ ใช้ธรรมชาตไิด้แตก็่ต้องสอดคล้องกบัธรรมชาติอยา่ไป 
ก้าวก่าย อย่าไปครอบครองธรรมชาตสิิ เธอมีหน้าที�สอดคล้องกบัธรรมชาติ 
สมดลุกบัธรรมชาติ ซึ�งธรรมชาติอนันี �มีอยูส่องอนั ธรรมชาติแหง่สมมติคือ
เป็นนู่นเป็นนี�เต็มไปหมด และธรรมชาติแหง่ปรมตัถ์คือกระแสแหง่เหตุ
ปัจจยัซึ�งเป็นมายาอยู่ตลอดเวลา บนกระแสแหง่เหตปัุจจยัซึ�งเป็นมายา
อยู่ตลอดเวลาคือธรรมชาตทีิ�เป็นนูน่เป็นนี�เตม็ไปหมด บนกระแสแหง่เหตุ
ปัจจยัที�เป็นนู่นนี�นั�นก็คือ ”มายา” เพราะฉะนั �นเธอมีหน้าที�สอดคล้องกบั
สิ�งนี �นะ และใช้มนัให้เกิดประโยชน์สงูสดุทั �งแก่ตนเองคือพ้นทกุข์และแก่
ผู้ อื�นคือ ชว่ยให้เขาพ้นทกุข์ เธอมีหน้าที�อยา่งนี � เธอจงึต้องเข้าใจ ถึงบอก
วา่เธอต้องรู้ “สมมตลิกัษณะ” รู้ลกัษณะของมนั รู้คณุของมนั รู้โทษของ
มนั รู้วา่ต้องจดัการกบัมนัยงัไงให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และรู้ธรรมชาติ
แท้จริงของมนั นี�คือโยนิโสมนสิการ แล้วคราวนี �เธอก็จะสามารถใช้มนัได้
ทกุเรื�อง เพราะสิ�งพวกนี �คือการปรุงแตง่ทั �งนั �น แล้วถ้าไมป่รุงแตง่จะมี
อะไร โลกก็มีคูอ่ยูส่องอย่างปรุงแตง่กบัปรมตัถ์ ปรุงแตง่ก็คือสิ�งที�สมมตุิ
ขึ �น ถ้าไมส่มมตุ ิไมป่รุงมนัก็ไมมี่สมมตุ ิไมมี่อะไร  

เพราะฉะนั �น พิจารณาดเูถอะ จะอยูย่งัไงละ่ มองเห็นความเป็น
กลางมั �ย ใช้ให้ถกูนะ เราจงึไมป่ฏิเสธสิ�งใด แตก็่ไมไ่หลตามสิ�งใด และสิ�ง
ที�สําคญัที�สดุอีกอนันงึก็คือ เธอต้องรู้จกัเธอ รู้จกัตน ว่าเรากําลงัทําอะไร
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และอยูต่รงไหน เราถึงจะเลือกจดัการกบัมนัได้เกิดประโยชน์สงูสดุ ทา่น
ถึงเรียกวา่ “ธรรมวิจยะ” เธอต้องเลือกธรรมให้ถกูกาลเทศะ บคุคล 
ขณะนี � ตอนนี � เป็นอยา่งนี � เธอต้องเลือกธรรมะให้เหมาะสม ขณะนี �เธอ
กําลงัฟุ้ งซา่นวิตกกงัวลเธอก็ต้อง active meditation ขณะนี �เธอกําลงั
สงบเย็น ปล่อยวาง ว่าง วางแล้ว เธอไมต้่องไปกําหนด เธอ less active 
เธอ non-active เธอ less active เพื�อมาดจูิตของเธอ ดธูรรมชาต ิ หาก
เธอเข้าใจธรรมชาตมิากแล้ว เธอเห็นแจ้งในปรากฏการณ์หลายอยา่งแล้ว 
ใช้ตรงนั �นเข้ามาตั �งมั�น   เธอฝึกทํา non-active ไปนี�!เธอต้องเข้าใจนะ 
ยกตวัอย่างสมาธิสามให้เธอดวูา่มนัประกอบกนัแบบนี � เพราะฉะนั �นเธอ
ต้องเข้าใจ แล้วก็ต้องเข้าใจอยา่งอื�นอีกมากมาย ขณะนี �เธอจะใช้อะไร 
เธอต้องใช้อะไร ถ้าขณะนี �เธอหดหูท้่อถอย หมดกําลงัใจ เธอต้องปลกุ
ตวัเอง กระตุ้นตวัเองขึ �น motivation นี�เหมือนตณัหาเลยใชม่ั �ย เธอต้องใช้
ความภมูิใจในตวัเอง ปลกุตวัเองขึ �นมาเพื�อให้เกิดพลงั เพราะตอนนี �เธอ
down เตม็ที�จิตตกเหลือเกิน มนัก็ต้องสรรเสริญตวัเองขึ �นมา ยกยอ่ง
ตวัเองขึ �นมา หากตอนนี �เธอกําลงัหลงทะนงตน กําลงั Pride นั�นก็อยา่ไป
ยกย่องตวัเองเชียว อยา่ไปเสริมความ Pride ขึ �นมาอีกมนัต้องคลาย ต้อง
ปลอ่ยวาง หากตอนนี �กําลงัทะนงแล้วเริ�มดถูกูเหยียดหยามคนอื�น นั�นเธอ
ต้องสยบมนั ดา่ตวัเอง เตือนสตใิห้เห็นวา่มนัเป็นสิ�งเลวทราม การดถูกู
ผู้ อื�น ยกหชูหูางตวัเอง มนัเป็นสิ�งเลวทราม มีแตท่างเสื�อม เธอต้องใช้
ธรรมะให้มนัถกูตลอดเวลา เห็นมั �ย ถ้าเธอใช้ไมถ่กูเธอก็เสร็จสิ ขณะที�
กําลงัหลงทะนงตนเธอกลบัไปเสริมยกย่องตวัเองเข้าไปอีกมนัก็เสร็จนะ่สิ 
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ขณะที�เธอกําลงัตกตํ�าเธอกลบัปลดตวัเองลง ไมภ่มูิใจเลย กลายเป็น
เกลียดตวัเอง เธอก็เสร็จสิ เพราะฉะนั �นมองให้เห็นนะ นี�ยกตวัอยา่งให้
เห็นง่ายๆ เห็นมั �ยว่าความแยบคายที�เธอจะรู้วา่ ไอ้นี�คืออะไร มีคณุ
อยา่งไรมีโทษอย่างไร เธอจะใช้ประโยชน์กบัมนัอยา่งไร ทํากบัมนัยงัไงให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ นั�นแหละคือสิ�งที�เราจะต้องเรียนรู้มากๆ ซึ�งเธอจะไป
เรียนรู้ได้หมดทกุอยา่งนะ่มนัยาก เธอจงึต้องอาศยัผู้ รู้แนะนํา “ลองดอูนันี �
สิ เธอทําอย่างนี �สิตอนนี �” เพราะผู้ รู้ทา่นจะรู้ขั �นตอนของเธอ ทา่นมี
ประสบการณ์  ทา่นจะรู้ว่าเธอควรจะใช้อะไร ณ ขณะนี �  เพราะทา่นผา่น
เรื�องธรรมวิจยะมาอยา่งดี ท่านจงึสามารถแนะนําได้วา่เธอควรจะใช้ตรง
นี � ขณะนี �เธอต้องใช้อนันี �ๆ  หรือถ้าเธอสงัเกตเองได้ก็ยิ�งดี ก็ต้องฝึก ซึ�งใน
ที�สดุเธอก็จะสงัเกตเอง แตแ่รกๆถ้าเธอไมรู้่เธออาศยัผู้ รู้ไปก่อนมนัก็ง่าย
ขึ �น เพราะฉะนั �นดดีูๆนะ พยายามฝึกแล้วมองให้เห็นอยา่งนั �น เข้าใจมั �ย 
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สอดคล้องกับธรรมชาตอิย่างสมบูรณ์ 

 

 

กระแสธรรมชาตมินัเป็นของมนัอยู่ มนัเป็นความพอดีของเหตุ
ปัจจยัจริงๆ แตค่นเรามองแตใ่นมมุของเรา มนัเลยไมเ่ข้าใจความจริงของ
ธรรมชาต ิ “ช่วงเวลานี �เป็นฤดฝูน ฝนน่าจะตก, ถึงเวลานี � แมลงนา่จะมี-
มาก, ชว่งนี � เวลานี � แมลงนา่จะตายหมด, ชว่งนี � เวลานี � ต้นไม้มนัจะแห้ง” 
นี�มนัเป็นสถิต ิมนัเป็นกรอบที�มนษุย์เราพยายามที�จะเข้าใจธรรมชาต ิจาก
ความทรงจําในอดีต แตแ่ท้จริงธรรมชาตมินัไมไ่ด้สนใจสิ�งที�มนษุย์ตีกรอบ
ไว้ให้หรอก แตม่นษุย์ก็กลบัหลงเข้าไปยดึในกรอบที�ตนตีไว้ ธรรมชาตมินัก็
ยงัคงเป็นกระแสเหตปัุจจยัที�สมดลุอยา่งยิ�งในตวัมนัเอง มนัเป็นเรื�องของ-
มนั มนัเป็นกระแสแหง่เหตปัุจจยัจริงๆเท่านั �นเอง มนัไมไ่ด้ขึ �นอยูก่บั
ความคิดปรุงแตง่ของมนษุย์เลย 

พวกเราเห็นวา่เดือนนี �ปีนี � ฝนแล้งมาก ก็เลยคาดเดาไปวา่ มนั
จะต้องแล้งไปจนกระทั�งถึงเดือนมิถนุายน แตไ่ปๆมาๆฝนมนักลบัตก ตก
มากเสียด้วย มากตั �งแตต้่นฤด ูพอเจออยา่งนี �บางคนก็อาจจะปรุงตอ่ไปอีก
วา่หากตกแบบนี � เดีgยวฝนต้องทิ �งชว่ง หรือบางคนอาจปรุงไปวา่ หากฝน
ตกมากอย่างนี � เดีgยวปีนี �นํ �าต้องทว่มแนเ่ลย เกิดวิตกกงัวล เกิดอารมณ์ขึ �น
มากมาย ซึ�งมนัก็อาจเป็นไปได้ แตธ่รรมชาตมินัก็เป็นเรื�องของธรรมชาติ 
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มนัเป็นกระแสเหตปัุจจยั มนัขึ �นอยูก่บัเหตปัุจจยัอนัหลากหลายไมใ่ชข่ึ �น- 
อยูก่บัความคิดของคน มนษุย์คิดได้ ทําความเข้าใจได้ แตย่ึดมั�นถือมั�น
ไมไ่ด้ หากยึดมนัก็ทกุข์เทา่นั �น 

เรามองเห็นมั �ย แมลงที�มีอยู่มากมายตอนนี � มนัก็เป็นกระแสหนึ�ง
ของธรรมชาตเิท่านั �น ตวัมนัเองก็ไมไ่ด้คิดวา่ ฉันจะคอยฝนตก ฉันจะได้
ออกมาหากิน ฉนัจะได้แพร่พนัธุ์ มนัเป็นความพอดีของเหตแุละปัจจยั
เทา่นั �น ถ้าแมลงตวัไหนมนัเกิดมาในช่วงที�ใบไม้ยงัไมผ่ลิ ใบไม้ออ่นยงัไม่
ออก ยงัเตม็ไปด้วยก้าน มนัก็ไมมี่อาหารกิน เมื�อไมมี่อาหารกินมนัก็ต้อง
ตาย มนัก็แพร่ลกูแพร่หลานไมไ่ด้ ชีวิตมนัก็อยูแ่ป๊บเดียว มนัดนัทะลึ�งเกิด
มาตอนนั �น มนัก็ต้องตายไป ถ้าไซเคลิของแมลงพนัธุ์ไหนหรือตวัไหนมนั
เกิดมาตอนที�ฝนตกใบไม้ผลิเขียว มนัก็มีอาหารกิน พอมีอาหารกินมนัก็
ออกลกูออกหลานได้เตม็ไปหมด หนอนมนัก็เตม็ไปหมด เห็นมั �ย มนัคอย
ฟ้าคอยฝนเหรอ มนัสร้างตวัตนวา่ต้องอยา่งนั �นอย่างนี �เหรอ...เปลา่ มนั
ขึ �นอยูก่บัเหตปัุจจยัอย่างเดียว เห็นมั �ยว่า มนัเป็นความพอดีของเหตปัุจจยั
ตลอดเวลา 

ทําไมฝนมนัถึงตก ก็เพราะความร้อนมนัสมดลุกบัความชื �น เมื�อ
ความร้อนสมดลุกบัความชื �นที�ลมตะวนัตกเฉียงใต้มนัพดัมา เกิดความ
พอดี ฝนก็ตก ฝนตกเดือนสาม ความเย็นกระทบกบัความร้อนมีความชื �น
พอดีมนัก็ตก ไมพ่อดีมนัก็ไม่ตก มนัเป็นเรื�องของเหตปัุจจยัทั �งนั �นเลย มนั
เป็นกระแสที�หมนุไปตลอดอยา่งนี �แหละ พลงังานของธรรมชาตมินัสมดลุ
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มนัก็แสดงสิ�งหนึ�งเป็นปรากฏการณ์ขึ �นมา มนษุย์เราเข้าใจก็ให้ชื�อวา่เป็น
นูน่นี�นั�น  เป็นฝน เป็นลม เป็นแมลง เป็นอะไรก็แล้วแต ่แตก่ระแสธรรมชาติ
มนัไมไ่ด้ยึดอยู่ในชื�ออะไรทั �งนั �น มนัไมไ่ด้บอกว่านี�ฤดฝูน เพราะฉะนั �นฝน
ต้องตก ไม่แน ่ฤดฝูนแตร้่อนแล้งก็มี แล้วมนัไมมี่ฤดฝูนอย่างแท้จริงด้วยซํ �า
ไป แตม่นษุย์นี�แหละพอไปตีกรอบกบัอะไรเข้าไปแล้ว มนษุย์ก็พยายามจะ
ง่ายๆกบัมนั  พดูง่ายๆ เลิกที�จะด ูเลิกที�จะสงัเกตและสอดคล้องคล้อยตาม 
มนษุย์เมื�อตีกรอบแล้วก็สรุปว่ามนัต้องเป็นอย่างนั �นมนัต้องเป็นอย่างนี � มนั
ควรจะเป็นอย่างงั �น ไปๆมาๆ มนัก็เข้าไปบงัคบัธรรมชาติวา่ให้เป็นอย่างนั �น
อย่างนี �ๆ  แตธ่รรมชาตเิขาไมไ่ด้สนอะไรในสิ�งที�มนษุย์ละเมอเพ้อฝันนั �น
หรอก ธรรมชาติแหง่กระแสเหตแุละปัจจยัก็ยงัคงไหลไป ไมเ่คยจะไปหยดุ
อะไรตรงไหนเลย มนัมี “นี�” เข้ามาเติมครั �งนี �  มนัก็เป็นของมนัอยา่งงั �น 
แม้กระทั�งแมลง เห็นมั �ย ใครจะไปฟิคซ์กบัอะไร ความเห็นใดๆได้จริงเลา่ 

แบบที�พดูเมื�อวาน เมื�อสกัสี�ปีก่อนชว่งตอนที�ผจญกบัหนอนเป็น
ล้านนะ่ ชว่งหนอนผีเสื �อสีขาว มนัซดัต้นขี �เหล็กจนใบหายไปหมด อื �อหือ
ยั �วเยี �ย ไมต้่องพดูถึงเลย แตทํ่าไมเหตกุารณ์แบบนั �นมนัไมมี่อีกเลยสามสี�
ปีมาแล้ว ปีนี �มาเป็นหนอนประดูก่บัหนอนสกันะ ต้นสกั โอ้โห ขี �หลน่เตม็
เลย เห็นมั �ย เดนิผา่นมาตอนเช้าๆ หยากไย่ตดิตวัเลย เห็นมั �ย แล้วไอ้
แบบเดมินั�นไปไหนละ่ ก็มนัมีเหตปัุจจยัของมนั เราจะบอกวา่ เดีgยวคอยดู
เถอะ พอถึงเดือนนี �นะ พอฝนตกปัrบนะ หนอนพวกนี �จะมา มนัก็ไมแ่น่
หรอก แล้วถ้าจําได้นะ หนอนขี �เหล็กมนัมาตอนเดือนสามไมไ่ด้มาตอน
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เดือนนี � มนัคนละเรื�องกนั มนัคนละพนัธุ์ มนัคนละสายพนัธุ์ แล้วมนัก็มา
ชว่งใบขี �เหล็กอ่อนๆออก ช่วงฝนเดือนสาม แตปี่นี �ฝนเดือนสามมนัแทบจะ
ไมมี่ มนัเลยไมมี่ตวันั �น แตม่าๆเดือนนี �ปีนี �ประดูม่นัผลิใบ ใบประดู ่ ใบสกั
กําลงัผลิออกเป็นเดือนห้าเดือนหก มนัก็เลยขยายพนัธ์ออกมากินเพียบ  

เพราะฉะนั �นเราดสูิ มองให้เห็นนะ ที�พดูมาเนี�ยไมไ่ด้มาให้ศกึษา
ธรรมชาตวิิทยาให้เข้าใจนะ แตใ่ห้เข้าใจย้อนกลบัมาธรรมชาตภิายนอกเป็น
อย่างไรธรรมชาตภิายในก็เป็นอย่างนั �น เมื�อพดูถึงเรื�องเมื�อคืน ทั �งหมดมนั
เป็นเพียงพลงัของกระแสแหง่เหตปัุจจยัที�หมนุเวียน “ชี�” ที� flow อยู่
ตลอดเวลา ผ่านตวัเรา สูพื่ �นดิน เพื�อให้ชีวิตนี �ดํารงอยูไ่ด้ เมื�อธาตขุนัธ์มนัไม่
สามารถจะคงอยูไ่ด้แล้ว มนัต้องเสื�อมสลาย ชี�ก็คืนสู่ดินหมด เมื�อธาตขุนัธ์
มนัครีเอทขึ �นมาใหม ่ เกิดขึ �นมาใหม ่ ชี�เกิดการผสมและถ่ายเทพลงังานอยู่
ตลอดเวลา ตอนแรกมนัเกิดอะไรขึ �น พอธาตขุนัธ์มนัเริ�มก่อตวัขึ �น  ชี�ก็
ถ่ายเทจากแม่ แมรั่บยนิูเวอร์แซลชี�เข้ามา เข้าสู่ตวั ชี�จากแมเ่ข้าไปสูธ่าตุ
ขนัธ์ของลกูทําให้เกิดการหมนุเวียนกลบัสูแ่ม่แล้วไหลคืนสู่ดนิ ทําให้
ร่างกายมนัโตขึ �นๆๆๆ แล้วก็หมนุเวียนกนัอยู่อย่างนี � จนกระทั�งมนัโต
พอที�จะคลอดออกมา เมื�อคลอดออกก็รับชี�โดยตรง หมนุกนัอยู่อย่างนี �เป็น
ความสมดลุของพลงั  

แล้วหน้าที�ของเราคืออะไร ก็เข้าใจ เข้าใจอะไร เข้าใจถึงพลงัที�
ไหลเวียนแล้วทําให้เกิดการสร้างสรรค์ เพราะตวัร้ายที�สดุคือ การทําลาย 
ทําลายตวัเอง ทําให้ตนทกุข์และทําลายผู้ อื�น เบียดเบียนผู้ อื�น หรือทําให้
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ผู้ อื�นทกุข์ การเบียดเบียนผู้ อื�นเค้าเรียกว่าการทําให้ผู้ อื�นทกุข์ หรือพดู
ง่ายๆก็คือ การทําให้ผู้ อื�นทกุข์นั�นละ่ เค้าเรียกวา่การเบียดเบียนผู้ อื�น ไม่
วา่จะคิดร้าย พดูร้าย หรือทําร้าย เธอลองพิจารณาดสูิ เธอคิดร้ายกบั
ผู้ อื�น มนัเป็นมโนกรรมใชม่ั �ย มองผู้ อื�นในแง่ร้ายแล้วผกูใจไว้กบัความไมดี่
ของผู้ อื�น มนัเป็นมโนกรรม เธอกําลงัเบียดเบียนเค้าทางมโน ความคิดนั �น
ถ้าเค้ารู้ละ่ วา่เธอคิดกบัเค้าอยา่งนั �น เค้าทกุข์มั �ย เค้าก็ต้องทกุข์ ถ้าเธอ
ไมพ่ดูออกมา มนัก็แสดงที�...ตวัเธอ สายตา ปฏิกิริยา ความรู้สกึ ถ้าเธอ
รักคนๆนงึ มีความรู้สกึดี ปรารถนาดีกบัเค้า เธอจะอยากเข้าใกล้เค้า เธอ
อยากจะเข้ามาหาเค้า เธออยากจะทําสิ�งดีๆให้กบัเค้า แคเ่ธออยาก
ความรู้สึกเธอก็ออกแล้ว สายตาเธอก็ออก สีหน้าเธอก็ออก ถ้าเธอเกลียด
คนๆนี � เธอแทบจะไมอ่ยากเข้าใกล้ เพราะเธอจะมีพลงัแหง่ความแตกแยก-
ออก พลงัแหง่ความเกลียดชงั พลงั Destructive มโนกรรมที�คิดร้าย หรือ
การที�เราผกูใจไว้กบัความไม่ดีของคนอื�น ที�เค้าเรียกว่า พยาบาท  เวลา
พยาบาท จิตมนัผกู พยาบาทมนัเป็นการเบียดเบียนทางใจ เป็นมโนกรรม 
พอมโนกรรมเสร็จ ถ้าเธอพดูออกไปด้วยความรู้สกึไม่ดีกบัคนอื�นนั �นอีก เธอ
ก็เริ�มเผยแผห่รือกระจายความไมดี่นั �นออกไปหาผู้ อื�น หรือหาพรรคหาพวก 
ทําให้ผู้ อื�นเห็นด้วยกบัเธอ แล้วก็เกลียดคนๆนี �เหมือนกนั นั�นนอกจากเธอ
จะสร้างมโนกรรมแล้ว เธอยงัเบียดเบียนทางวาจาอีกด้วย ถ้ายิ�งเธอทําใส่-
เค้า ตั �งใจทําใส่ออกไปอะไรก็แล้วแต ่ แบบที�พวกเราชํานาญกนัทั �งหลาย 
มนัก็จะยิ�งเป็นการเบียดเบียนเค้าโดยตรง ซึ�งมนัเป็นสิ�งเสื�อมทั �งนั �น  
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เพราะฉะนั �นเห็นมั �ยวา่ นี�คือ Destructive force พลงัแหง่การ
ทําลายล้าง เธออยากเข้าใกล้มั �ย เธออยากฉีกออก เธออยากทําให้สลายไป 
เธออยากให้เค้าผละออกไป คนที�เค้าเข้ามาหาเธอเค้าก็มีความรักความ-
ปรารถนาดี เค้าสร้างมนษุย์สมัพนัธ์เพื�อการสอดคล้องกลมกลืน แล้วถ้า
เธอกลบั ชิ! ใส ่ เธอกลบัฉีกสมัพนัธ์นั �นให้มนัขาดออกไป เธอคิดด ู มนั
แตกตา่งกนัมั �ย สิ�งเหลา่นี �เนี�ยมนัขึ �นอยูก่บัพลงัพวกนี �ทั �งนั �น ซึ�งเธอต้อง
เข้าใจตวัเธอเอง มนัเป็นพลงัในตวัเธอเอง เป็นพลงัในตวัเองที�เธอจะใช้ 
Destructive force หรือ Creative force แคน่ั �นเอง เพราะฉะนั �นเราถึง
ต้องเรียนรู้ ให้เห็นโลกตามความเป็นจริง ซึ�งพลงัเหลา่นี �ที�มีอิทธิพลมาก
ที�สดุก็คือจิต จิตที�มีตณัหาประกอบ หรือ ตณัหาจิตนั �นมีรากฐานมาจาก
ความพอใจและไมพ่อใจ ถ้าเป็นตณัหาในอารมณ์ทั �งหลาย ก็เรียกว่า 
“กามตณัหา” ถ้าเป็นตณัหาในความมีเป็น ก็เรียกว่า “ภวตณัหา” มนั
อยากมี อยากเป็น อยากได้ อยากให้เค้ารัก อยากนูน่นี� อยากมีเกียรตยิศ 
อยากมีชื�อเสียง อะไรก็แล้วแต ่ ถ้าเป็นตณัหาในความไมมี่ ไมเ่ป็น เธอก็
ไมอ่ยาก ไมช่อบสิ�งนี � กําจดัสิ�งนี � กําจดัสภาวะที�เธอไมช่อบ เรียกวา่ 
“วิภวตณัหา” มนัจะผลกัดนัให้เธอกําจดัสิ�งที�เธอไมช่อบออก กําจดับคุคล
ที�เธอไมช่อบออก มนัเป็น Destructive force ซึ�งมนัล้วนเริ�มมาจาก ความ
พอใจและไมพ่อใจของตวัเธอ เพราะฉะนั �นเธอต้องสงัเกตพลงัจิตของตวั
เธอว่าเธอกําลงัใช้พลงัจิตของตวัเธอไปในทางไหน เธอกําลงัทําลายหรือ
กําลงัสร้างสรรค์ เธอต้องเข้าใจ  
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ถึงบอกวา่ ต้องเห็นโลกตามความเป็นจริง ถ้าเธอไมเ่ห็นโลกตาม
ความเป็นจริงเธอจะใช้สิ�งนี �ไมไ่ด้ ดงันั �นหน้าที�ของเธอก็คือ เธอจะต้อง
เรียนรู้วา่สิ�งสมมติตา่งๆหรือพลงัที�กําลงัเข้ามาวนอยูใ่นตวัเธอ แม้นมนัจะ
เพียงแคก่ระแสเหตปัุจจยัก็ตาม มนัจะเป็นไปเพื�ออะไร มนัมีประโยชน์
หรือมีโทษ มีคณุอยา่งไรหรือมีโทษอยา่งไร เธอจะต้องรู้จกัสิ�งนี �วา่คืออะไร 
ถ้าเธอไมรู้่โดยชื�อก็ไมเ่ป็นไร รู้โดยอาการอย่างนี �ก็ได้ว่าเธอกําลงัใช้พลงั
แบบไหน จิตเธอกําลงัเป็นอยา่งไร แคนี่ �เธอก็พอจะเริ�มรู้และเข้าใจความ
จริงของธรรมชาตนิั �น เธอไมต้่องไปรู้มนัหมดหรอกว่าจิตกี�ดวงๆ แตเ่ธอ
แยกแยะให้ออกวา่นี�เป็นจิตตณัหา นี�เป็นจิตอกศุล จิตที�กําลงัทําลายล้าง 
จิตที�กําลงัทําให้เสื�อม ตวัเธอเองก็เสื�อม ประโยชน์กบัผู้ อื�นก็ไมเ่กิดขึ �น หรือ
อาจจะทําลายให้เกิดโทษด้วยซํ �าไป เพราะฉะนั �น อยา่ทํา ละซะ, อนันี �นะ
เป็นจิตแหง่การสร้างสรรค์ เป็นจิตกศุล มนัสร้างสรรค์ มนัชว่ยพฒันา ทํา
ให้ตวัเธอเองเจริญขึ �น ทําให้สงัคมเจริญขึ �น ทําให้ทกุๆคนมีความสขุขึ �น
และพ้นทกุข์ นั�นคือ Creative จงมีซะ เจริญซะ แตท่ั �งหมดเธออยา่ไปยึด 
เพราะนี�มนัคือกระแสแหง่เหตแุละปัจจยั พลงังานแหง่ชี�ที�ไหลเวียนอยูใ่น
ตวัเรา ชี�แหง่การรับรู้ ชี�ที�เกิดมาจากการรับรู้ ชี�ที�เกิดมาจากขนัธ์ห้าธาตสีุ� 
ที�หมนุเวียนอยู่อย่างนี �  

มนัจะเกิดเป็นบทสรุปออกมาอยา่งนั �น เธอต้องเข้าใจตวัเธอเอง
วา่ นี�มนัไมใ่ชน่ะ ละซะ อนันี �เกิดประโยชน์ เจริญให้มากซะ แล้วก็ยึด
อะไรไมไ่ด้ทั �งนั �น จะเห็นวา่เธอจะขาดจากสมมตไิมไ่ด้เลย กศุล อกศุล
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เป็นสมมตุลิกัษณะของจิต เธอต้องเรียนรู้จากของจริงในตวัเธอเองด้วยตวั
เธอเอง ความหลดุพ้นมนัต้องรู้อยู่ตรงนี �ด้วยนะ จะไปเอาแตไ่ตรลกัษณ์
อย่างเดียวมนัไมไ่ด้ ไปๆมาๆมนัก็เป็นไตรลกัษณ์จากสญัญาปรุงแตง่ทั �งนั �น 
ถึงบอกวา่สมมตุเิธอต้องรู้สองด้าน เธอรู้ขาวรู้ดําในสมมตุ ิ  รู้คณุรู้โทษ  
รู้วา่ต้องจดัการกบัมนัยงัไง สมมตุมีิสองด้านเสมอ บวกลบ คณุโทษ สว่น
ปรมตัถ์มีอยูห่นึ�งคือความเป็นมายา ไร้ซึ�งตวัตนที�แท้จริง มนัเป็นกระแส
แหง่เหตแุละปัจจยั เป็นปฏิจจสมปุปันนธรรม ดงันั �นเธอต้องเรียนรู้คูก่นัไป 
ทั �งปรมตัถ์และสมมตุ ิ ทั �งความวา่งทั �งคณุทั �งโทษ ตอ่ให้เธอนิ�งเฉยได้ มนั
ก็เป็นสมมตุใิชม่ั �ย เธอนิ�งเฉยได้วางเฉยได้แตเ่ธอไมรู้่จกัใช้สมมตุติรงนั �น 
ณ ขณะนั �นให้เกิดประโยชน์ หรือเธอใช้สมมตุิตรงนั �นให้เกิดโทษ เธอวา่
เธอจะหลดุพ้นได้มั �ยละ่ทั �งๆที�เป็นโทษเธอกลบัไมล่ะ เธอวา่มนัว่างเปล่าไม่
วา่จะเป็นโทษหรือคณุไมเ่ห็นเป็นไรเลย ดดีูนะ แตว่า่เธอกําลงัเข้าไปสู่อะไร 
ระวงัให้ดีนะ เธอกําลงัเข้าไปสู่ความไมมี่อะไรเลย เข้าไปสู่ความดบัสญู  
ไมเ่ห็นเป็นอะไร โดยปรมตัถ์มนัวา่งอยูแ่ล้วเพราะฉะนั �น กทํูาอะไรก็ได้ก-ู
ไมส่น กวูางตวัเป็นกลาง กเูฉยๆของกไูม่อะไรกบัมนั แนใ่จเหรอว่ามนั
เป็นกลาง เธอต้องกลางระหวา่ง ถกูและผิด ดีและชั�ว ปรมตัถ์และสมมติ 
นี�เธอไมก่ลางนะ เธอเกาะในความไมมี่อะไรเลย หลงอยูใ่นปรมตัถ์แบบ
สดุโตง่ มนัไมมี่อะไรเลยแบบนี �มนัไมใ่ชไ่มมี่อะไรเลยแบบมีสมมตุนิะ มนั
ไมใ่ชค่วามไมมี่บนความมี และความมีบนความไมมี่ บนความมีคือความ
ไมมี่ และบนความไมมี่คือความมี นี�คือความเป็นกลาง แตค่วามเป็น
กลางแบบนั �นนะ่มนัไมย่อมทําประโยชน์อะไรเลย ปฏิเสธถกูผิดดีชั�วหมด 
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มนัไมก่ลางหรอก มนัเอนเตม็ๆ 

มนัก็เหมือนกบัคนที�จะไปฆา่ใครก็ได้ โดยหลงคดิวา่ เพราะเค้า
หลงยดึตวัตนไปเองจริงๆแล้วมนัไมมี่คนสตัว์บคุคล จงึไมมี่ใครตายไมมี่
ใครฆา่ใคร นั�น! หากคดิอยา่งนี �ก็เสร็จนะ นรกกินแน่ๆ มนัอจุเฉททิฐิทั �งนั �น
เพราะฉะนั �นดใูห้ดีนะ เธอจงึต้องศกึษาทําความเข้าใจให้ชดั แล้วอยา่งนี �
มนัจะเรียนกนัจบมั �ย ธรรมที�แท้จริงมนัอยู่ตรงนี �นะ ธรรมที�แท้จริงจงึไมจ่บ 
เธอจงึต้องเรียนรู้ไปเรื�อยๆปรมตัถ์มนัอาจจะจบมนัมีนิดเดียว แตเ่รื�อง
สมมตุเิรียนเข้าไปเถอะ มนัจบไมเ่ป็นหรอก เรียนรู้ไปเรื�อยๆเพื�อจดัการกบั
มนัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ นี�ก็ธรรมเหมือนกนั 

สมมตุวิา่ มีปัญหาหนึ�งเกิดขึ �นนะ แล้วเธอมีอํานาจ เธอสามารถที�
จะชว่ยแก้ไขสิ�งเหล่านั �นให้ดีขึ �นได้ แตเ่ธอบอก ไมเ่อา เธอวางใจเป็นกลาง 
ทกุอยา่งมนัก็อยา่งนี �แหละ หนไูมไ่ด้ไปยดึถือ ปล่อยให้มนักดักนั มนัฆ่า
กนัไป ปล่อยให้สงัคมมนัแตกแยก แบบนี �เธอว่าเธอหลดุพ้นมั �ย หรือเธอยงั
มีตวัตนซอ่นอยูเ่ธอยงัรักษาตวัตนของเธอ ฉันไมอ่ยากลงไปยุง่ เพราะถ้า
ยุง่ข้างนี �อีกข้างก็เกลียดเธอ ถ้ายุง่ข้างนู้นอีกข้างนงึก็เกลียดเธอนั�นเธอเป็น
กลางมั �ยหรือเธอจะบอกวา่ชา่งมนัเหอะ มนัปรุงแตง่ทั �งนั �นแหละ ปล่อย-
มนั บางครั �งอาจจะปล่อยได้เพราะมนัมองเห็นว่าแก้ปัญหาไมไ่ด้ แต่
บางครั �งปล่อยไมไ่ด้ เพราะว่าเราเป็นเหตปัุจจยัสําคญัเลยที�จะแก้ไขที�จะ
ทําให้เกิดความลลุว่งแหง่ปัญหานั �นได้ เราสามารถทําให้หมดปัญหาทํา
ให้ไมเ่กิดความแตกแยกได้ แตทํ่าไมเราไมทํ่าใชม่นัไมไ่ด้แปลวา่เธอ
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จะต้องกระโดดลงไปแก้มนัทกุครั �งไป แตเ่ธอจะต้องรู้ ถ้าแก้ได้แล้วเราไม่
แก้หรือเราไมเ่รียนรู้ที�จะแก้ให้ได้ แล้วเราปล่อย เราอยูก่บัความสงบ กไูม่-
อยากยุง่เรื�องโลกๆ แนใ่จเหรอเธอไมมี่ตวัตนอยูภ่ายใน เชน่กนัแตต่รง
ข้าม ปัญหานี �เธอแก้ไมไ่ด้หรอก มนัเกินอํานาจของเธอ มนัไมไ่ด้เกี�ยว
อะไรกบัเธอเลย เธอไมมี่อํานาจใน Situation นั �น ถ้าเธอเข้าไปยุง่ “ไมไ่ด้
ฉนัต้องแก้ ไมง่ั �นฉนัจะปล่อยปะละเลยสมมตุ”ิ นั�น เธอก็ผิดนะ มนัยดึติด
ในสมมตุเิกินไป เจอ๋จะเข้าไปแก้มนัทกุเรื�อง นั�นเธอยดึตวัตนหรือเปลา่ 
เธอก็ยึดอีก  

แล้วถ้าอยา่งนั �น เราจะอยูย่งัไงละ่ ไมแ่ก้ก็ผิด แก้ก็ผิดมนัก็ต้องอยู่
ด้วยความแยบคายสิ มนัไม่มีอะไรแน่ ไมมี่กฎตายตวั ไมมี่บทสรุปอะไร
ทั �งนั �น แล้วเธอจะเข้าใจสิ�งเหลา่นี �ได้ยงัไงละ่ ก็เมื�อเธอเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
เธอต้องเห็นเหตแุละปัจจยั เธอต้องเข้าใจกระแสเหตปัุจจยัให้ดี เธอจะ-
แตกตา่งจากสองตวัอยา่งนี �ได้ ก็เมื�อเธอมีโยนิโสมนสิการ ถ้าโยนิโสมนสิการ
ของเธอยงัไม่สามารถแยกแยะสองข้อนี �ได้เธอก็ยงัไมถึ่งที�สดุ เพราะเธอยงั
แยกไม่ออกว่า อะไรควร อะไรไมค่วร ณ Time place person ไหน ขณะนี �
เธอควรจะเข้าไปชว่ย แตเ่ธอไมรู้่ เธอยึดอยูแ่ตป่รมตัถ์ แม้จิตใจเธอจะ
ไมไ่ด้เกลียดใคร เธอไมไ่ด้ยึดอะไร แตเ่ธอก็ยงัยึดอยู ่ ยึดตวัตนอนัละเอียด
ภายใน ขณะนี �เธอยุง่ไมไ่ด้เธอต้องปลอ่ยให้เขาเป็นอยา่งนั �น เธอไมมี่
อํานาจที�จะทําอะไรได้ใน Situation นั �น เธอก็ต้องรู้ตวัโดยสมมตขิองเธอ 
แตถ้่าเธออดใจไมไ่ด้ต้องเข้าไป   เธอก็หลงสมมตุิยดึตดิสมมตุ ิ นั�นตวัตน 
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เธอก็ใหญ่ แล้วจะมีบทสรุปที�แนน่อนอะไรได้มั �ย  

ถึงบอกวา่ การหลดุพ้นที�แท้จริงมนั non conceptual คือสรุป
อะไรไมไ่ด้ ดไูป คราวที�แล้วเป็นอยา่งนี � คราวนี �ไมแ่น่ คราวที�แล้วตวั
หนอนกินใบขี �เหล็กมาในชว่งเดือนนี � ปีนี �ไมเ่ห็นมีเลย เหตปัุจจยัมนั
เปลี�ยน ปีนี �ทําไมหนอนกินใบประดูม่นัโผล่ออกมาแทนล่ะ ก็เพราะความ
สมดลุมนัเป็นอยา่งนั �น เชน่กนั คราวที�แล้วเค้าทะเลาะกนัเธอไมเ่ข้าไป
ยุง่นะ่ดีแล้ว  เพราะเธอไมส่ามารถทําอะไรได้ หากเข้าไปกลบัทําให้แยล่ง
เข้าไปอีก แตค่ราวนี �เค้าทะเลาะกนัเธอก็ควรจะเข้าไปยุง่เพราะเธอชว่ยได้
มากเลย แตเ่ธอกลบัไมเ่ข้าไปยุง่ นั�นเธอพลาดแล้ว เธอไมส่อดคล้องกบั
เหตปัุจจยัอย่างแท้จริง  

เพราะฉะนั �น ความเป็นกลางมนัไมใ่ชว่างเฉยแบบบื �อๆ สงบแบบ
ไมรู้่ไมชี่ � ความเป็นกลางมนัต้องเกิดจากการเห็นสิ�งทั �งหลายตามความ
เป็นจริง มนัคือการอยูก่บัปัจจบุนัจริงๆสอดคล้องกบัความเป็นจริง และ
สามารถแยกแยะได้ รู้ชดัได้ว่า อะไรเหมาะ สมควรจะจดัการกบัมนัยงัไง
จงึจะเกิดประโยชน์สงูสดุ ซึ�งอนันี �ขึ �นอยูก่บัเธอจะต้องมีปัญญา ปัญญาที�
สําคญัสองอนัคือปัญญาแหง่การแยกแยะและปัญญาแหง่ความสําเร็จ 
เธอถึงจะเข้าถึงนิรมานกายหรือทําประโยชน์ได้สงูสดุได้ มนัจงึต้องสร้าง
สมบารมีไปเรื�อยๆ เพราะถ้าเธอไมทํ่าอย่างงั �นหรือเธอไมถึ่งจดุนั �น เธอวา่
เธอจะพ้นทกุข์ได้สิ �นเชิงมั �ยล่ะ... ขณะที�เธอควรจะชว่ยเธอก็ไมส่น ไมเ่อา 
กไูมยุ่ง่ เธอชว่ยได้เธอก็ไมช่่วย นั�น เธอยดึอยูห่รือเปล่า... ยึดแนน่อน  
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เธอยงัไมพ้่นหรอก ยงัมีตวัตนอนัละเอียด ตวัตนที�ยึดในความสงบ ตวัตน
ที�ยดึในอะไรก็แล้วแตอ่ยูใ่นนั �นของเธอ ถึงบอกทกุชีวิตจะต้องไปจบที�
พทุธภาวะ คือความหลดุพ้นอนัสงูสดุ ความหลดุพ้นโดยสิ �นเชิง เพราะ
มนัชดัแจ้งหมดทกุอยา่ง ถ้าเธอยงัไมถึ่ง นั�นเธอก็ยงัไมห่ลดุ หรือหลดุไม-่
หมดแม้นเธอจะสงบ  เธอปล่อยวางได้ทกุอยา่ง ขนัธ์ห้ากไูมเ่อาเลย  
แตม่นัยงัมี ความที�มนัยงัมีอยู ่ มนัก็มีอะไรที�เธอยงัตดิอยู ่ ที�เค้าบอกว่า 
ตดิกบัดกัแหง่พระนิพพาน หรือจะพดูให้ตรงก็คือ มนัไปติดกบัดกันิพพาน
ปลอมๆที�ตนอปุโลกน์ขึ �น ยงัไมใ่ชข่องแท้หรอก เข้าไปติดอยูก่บัความสงบ
ของตวัเองในระดบันั �นๆ 

“โดยธรรมชาตแิล้ว ฉันไมยุ่่งก็ได้ ทกุอย่างก็ล้วนแตป่รุงกนัเอง 
ความเป็นกลางมนัคือสงบไว้ จิตสบายๆ ไมเ่อา ไมยุ่ง่” แตไ่อ้ที�ซอ่นเร้นอยู่
ข้างในละ่ ติดความสงบก็ดี ตดิสขุละเอียดภายในก็ดี แล้วถ้ามนัยงัติดสิ�ง-
เหลา่นี �อยู่ มนัจะมีตณัหาความอยากอยูม่ั �ย.....มีแนน่อน มีความกลวัมั �ย
...มีแนน่นอน กลวัสญูเสียความสงบ กลวัคนนู้นเกลียด กลวัคนนี �วา่ เห็น-
มั �ยทั �งๆที�มีความถกูต้องอยู ่ แตม่นัก็ยงัยึดติดอยูภ่ายใน เพราะฉะนั �นจะ
เอาแคเ่ป้าหมายแคนี่ �ได้มั �ยล่ะ เธออาจจะสงบสขุแตชี่วิตเธอก็ต้องวนอยู่ดี 
แม้อาจจะนานหน่อย แตก็่วนเพราะมนัมีที�เกาะ ยงัมีที�พาเกิดอยู่ 

เพราะฉะนั �น มนัจะต้องสมดลุซึ�งมนัจะต้องอาศยัความแยบคาย
ในสมมตุแิละหนกัแนน่ในปรมตัถ์ พอเธอเข้าไปถึงจดุหนึ�งเธอแยบคาย
พอมนัก็จะเลือกทําให้เกิดประโยชน์สงูสดุได้ ความแยบคายอนัแรกเธอ
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ต้องเรียนจากสมมตุ ิ เธอต้องฝึกแยบคายจากสมมตุ ิ จนกระทั�งมองเห็น
ปรมตัถ์ในสมมตุแิล้วเธอก็หนกัแนน่ตั �งมั�นอยู่บนปรมตัถ์นั �น และเมื�อเธอ
หนกัแนน่บนปรมตัถ์นั �นได้ เธอจงึเอาความหนกัแน่นบนปรมตัถ์นั �นมา
พฒันาความแยบคายในสมมตุใิห้ลงลกึลงเข้าไปอีก มนัถึงจะทําให้เธอ
ทําประโยชน์ได้สงูสดุไปเรื�อยๆมนัสองชั �นนะ ถึงบอกตอนต้นว่า เธอจะ
พฒันาเข้าไปสูป่รมตัถ์เธอก็ต้องเรียนไปจากสมมตุนีิ�ละ่ เธอเรียนจาก
สมมตุจินกระทั�งเธอแจ้งชดัในปรมตัถ์ ปัญญาแหง่ธรรมธาตเุกิด ซึ�งเป็น
ปัญญาที�จะทําให้เธอหลดุพ้นจากทกุๆสิ�ง เข้าใจธรรมชาตทีิ�แท้จริงแหง่
ความว่างเปลา่ของปรากฏการณ์ เธอก็จะไมย่ดึอะไรเลย แตเ่มื�อเธอ
เจริญปัญญาแหง่ความสําเร็จหรือบําเพ็ญบารมีสูนิ่รมานกาย เธอจะต้อง
แยบคายลงไปอีก ก็สมมตุอีิกนั�นละ่จนเธอสามารถยงัประโยชน์ได้สงูสดุ  

เพราะฉะนั �น โดยโลกียะแล้วเธอจะต้องรู้ว่านี�คืออะไร มนัมีคณุ- 
มีโทษอยา่งไร มนัมีองค์ประกอบอยา่งไร มนัเกิดขึ �นได้อย่างไร เธอจะต้อง
จดัการกบัมนัอยา่งไรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เธอจะต้องเรียนรู้อย่างนี �ไป
ตลอดเวลา แล้วทกุอนัเธอจะต้องเรียนรู้ธรรมชาตทีิ�แท้จริงของมนั และเมื�อ
เหตกุารณ์ตา่งๆมนั complicate ขึ �น เธอก็ต้องมีปัญญาแหง่การแยกแยะ 
ที� complicate ขึ �น strength ขึ �น และทําประโยชน์ได้สงูสดุยิ�งขึ �น เราดู
ตวัอยา่งพระพทุธองค์สิผู้หญิงคนหนึ�งลกูตายแล้วไปหาทา่น ให้ท่านชว่ย
เธอทกุข์เหลือเกินเสียใจเหลือเกิน ถ้าเป็นพวกเราเนี�ย เราก็คงปลอบประโลม
ให้เขาอย่าไปยึดเลยวางซะเถอะนะ ทกุอย่างมนัไมเ่ที�ยงแท้ ยึดอะไรไมไ่ด้ 
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อยา่งนู้นอยา่งนี � ปรมตัถ์ทั �งนั �นเลย ถกูมั �ย มนัก็ถกู แตทํ่าไมพระพทุธเจ้า
ไมทํ่า พระพทุธเจ้ากลบับอก เออ น้องหญิง ลองไปหาเมล็ดพนัธุ์ผกั... 
คนร้องไห้จะตายอยูแ่ล้วกลบัให้ไปหาเมล็ดพนัธ์ผกั เป็นเราคงไมทํ่า แต่
ทา่นแยกแยะถกู ทา่นหาอบุายที�จะช่วยเขาได้ถกูทําให้คนเกิดกําลงัใจ  
ลืมทกุข์ไปชั�วขณะ มนัมีความหวงั มีโอกาสที�ลกูตนจะฝืนคืนได้ มนัก็หาย
ความทกุข์โศก พอมีกําลงัใจมนัดีใจมนัก็สงบ พอสงบก็เรียนรู้ความจริงไป
ตามที�ตนพบว่า ไมมี่ใครเลย ไมมี่บ้านไหนเลยที�ไมมี่คนตาย ความตาย
เป็นเรื�องธรรมดาจนจิตมนัยอมรับเพราะเห็นความจริง นั�น ทา่นฉลาด
ขนาดไหน ถ้าเป็นพวกเราก็อาจจะคิดวา่ ทําไมไม่บอกเค้าไปมนัยึดมั�น- 
ถือมั�นอะไรไมไ่ด้ คนทกุคนมนัก็ต้องตาย ทําไมไปทรมานให้เค้าเดินไปหา
ทั �งวนั เค้าทกุข์จะตายอยูแ่ล้ว ก็บอกเค้าไปสิวา่มนัเป็นอยา่งนี � แตท่่าน
แยบคายกวา่เราเยอะ ท่านรู้เหตปัุจจยั ทา่นรู้กาละ เทศะ บคุคลขืนบอก
ไปตอนนั �น เค้าก็ไมเ่ชื�อหรอกเพราะตอนนั �นมนัไมส่งบ มนัไมส่งบพอ 
ที�จะฟัง ไมส่งบพอจะเห็นตามความเป็นจริงได้ 

นี�ทา่นมีปัญญามาก ทั �งปัญญาแหง่ปรมตัถ์และสมมตุ ิท่านไมไ่ด้
ยดึแตใ่นปรมตัถ์จ๋าแบบนกัปฏิบตัเิรา ทา่นมีความแยบคายในสมมตุแิละ
เข้าใจวา่จะทําให้เกิดประโยชน์สงูสดุได้อยา่งไร ทา่นสามารถหาอบุายได้
อยา่งเหมาะสมกบัเวลาและบคุคล นี�ละ่ที�เขาเรียกวา่ นิรมานกาย มนัจงึ
ไมไ่ด้แปลวา่จะต้องปรมตัถ์จ๋าอยา่งเดียว สมมตุไิมส่นใจ มนัต้องคูก่นัไป
เสมอ ทั �งสมมตุแิละปรมตัถ์ ทั �งสมมตุแิละวิมตุ ิ บางครั �งทา่นก็ใช้วิธีหนี
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เลยปลอ่ยให้พระเรียนรู้กนัเอง เรียกวา่ ทรมานพระอยา่งตวัอย่างที�พระ
สองคนทะเลาะกนัไมย่อมเลิก ในที�สดุพดูไมฟั่งทา่นก็ทรมานซะ หรือ
บางครั �งทา่นก็เรียกมาพดูมาวา่กลา่วเตือนสติ บางครั �งท่านก็ให้เรียนรู้ซะ
ก่อน บางครั �งท่านก็พดูอธิบายโดยตรง มนัแล้วแตเ่หตปัุจจยั ซึ�งอนันี �ละ่
คือผลของทศพลญาณ คือสิทธิของพระพทุธองค์และนี�ก็คือสิ�งที�พวกเรา
ทกุคนจะต้องฝึก ทศพลญาณมาจากบารมีที�เธอสร้างสม ทศพลญาณจะ
เกิดขึ �นมีรากฐานที�สําคญัคือ “โยนิโสมนสิการ” เพราะฉะนั �นโยนิโสมนสิการ
นั�นแหละเป็นสิ�งที�เธอจะต้องฝึกอย่างมาก  

ถึงบอกอยูเ่สมอให้สงัเกต เรียนรู้ ตอนแรกๆพวกเธอยงัไมรู้่อะไร
เลย เธอก็เรียนรู้จากสมมติธรรมดาเพื�อทําให้เธอเข้าใจแก่นแท้ของธรรม
ที�ถกูต้องเสียก่อน เมื�อเธอเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมแล้ว เธอจะสงบเธอจะ
ไมย่ดึ เธอจะเรียนรู้สมมตไิด้อยา่งแยบคาย ตอ่ไปเธอจะเรียนรู้สมมตุนิั �น
เพื�อทําประโยชน์ให้เกิดสงูสดุ ที�บอกว่า ”ปัญญาแหง่มรรค” มนัจะเกิดที-
หลงั วิถีทางที�เราจะใช้มนัให้เกิดประโยชน์สงูสดุโดยไมย่ดึตดิ “มรรค” คือ
ทางไปสูค่วามพ้นทกุข์เพื�อยงัประโยชน์ให้แก่ผู้ อื�น เธอจงึต้องพฒันา
ตวัเองไปทางนี � พฒันาให้มาก เจริญให้มาก 

เริ�มแรก เธอต้องหดัทําอะไรด้วยความแยบคาย ฝึกความแยบคาย 
ความละเอียดถี�ถ้วน มีเหตมีุผล ไมใ่ช่ทําอะไรๆแบบไมรู้่เรื�อง ทําแบบชุ่ยๆ 
เธอต้องฝึกนะ ฝึกกบัเรื�องโลกๆนี�ล่ะ เรียนรู้ไป ไมง่ั �นถ้าเธอไมรู้่จกัสงัเกต 
เธอจะไมเ่รียนรู้และหากเธอ ignore มนั เธอก็จะขาดปัญญา ซึ�งหากเป็น
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อยา่งนี �แล้ว มนัก็ยากที�เธอจะเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงในเรื�องละเอียดของ
ธรรมธาตไุด้ เธอจงึต้องหดัสงัเกต สงัเกต สงัเกต สงัเกตภายนอกสงัเกต
ภายใน สงัเกตกาย สงัเกตจิตหดัดไูปเรื�อยๆๆ สงัเกตไปเรื�อยๆซึ�งเธอจะ
สงัเกตได้เธอก็ต้องขจดัอปุสรรคทั �งสี�ไมใ่ห้มาบดบงั การขจดัอปุสรรคทั �งสี�
ก็คือ หนึ�ง-อยา่ให้อารมณ์หยาบภายนอกมารบกวน เธอต้องสงบพอที�จะ
ไมใ่ห้อารมณ์หยาบมาบดบงั ขจดัความกลวั ความเกลียด ความโลภ 
ความอยากออกไปซะก่อน สอง-เธอต้องนอกเหนือความคดิ นอกเหนือ
ความคดิอนัหยาบของเธอ ความคดิความเห็นจากสมองของเธอ วางซะ
ก่อน แบบที�ยกตวัอยา่งกนัมา สว่นมากเธอจะเอากรอบความคิดของเธอ
เข้าไปมาตรวดัทกุสิ�ง เธอจงึไมส่ามารถรู้ทกุอยา่งตามความเป็นจริง เธอ
เห็นอะไร เธอจะใช้สถิต ิ เธอก็เอาแตส่ถิตอิยา่งเดียวมามาตรวดั ทําด้วย
ความเคยชิน ความเคยชินมนัคือสถิตซิึ�งนั�นแหละเธอกําลงัตีกรอบการ
รับรู้เอาไว้ พวกเธอชอบใช้ตรงนี � “มนัเคยเป็นอยา่งนี � มนัเคยเป็นอย่างนั �น  
ฉนัเห็นมาแล้วมนัเคยเป็นอย่างนั �น” มนัอาจจะถกูที�เคยเห็น แตเ่หตปัุจจยั
ตอนนั �นกบัตอนนี �มนัแตกตา่งกนัมหาศาล มนัไมแ่น ่ พวกเราชอบตีกรอบ 
ตีกรอบด้วยความคดิเห็น ความคิดเห็นของกซูึ�งเกิดจากสมองทั �งนั �น ไปๆ-
มาๆ ก็เลยกลายเป็นทิฐิมานะ เพราะฉะนั �นเธอจะเห็นตามความเป็นจริง
ได้เธอจะต้องมองเห็นตรงนี �แล้วอิสระจากตรงนี � อิสระจากทิฐิทั �งหลายที�
เธอยึดตดิ ความคิดเห็นนะ ยงัไมใ่ชทิ่ฐิที�ละเอียดภายใน ความคิดเห็นที�
ตดิอยู่ในหวัสมองของเรานะ่ วางซะก่อน ความคิดทั �งหลายเอาไว้ข้างหลงั 
ตอ่ให้เธอคิดดียงัไงมนัก็ยงักระจอกอยู่ มนัยงักระจอกอยู่จําไว้ มนัไมใ่ช่
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ความจริงที�กําลงัปรากฏ ตอ่ให้เธอคิดได้คดิดียงัไงก็พดูกบัตวัเองไว้ดีๆวา่ 
“มนัยงักระจอก มนัไมแ่น”่ ดใูหม่คอ่ยๆดไูป เพราะอะไร เพราะความคิด
ของเธอมนัมาจากสญัญาในอดีตทั �งนั �น 

ถ้าเธอวา่ความคดิอนันั �นมนัดี มนัแปลวา่อะไร ถ้าความคดิอนันั �น
มนัดีกวา่แปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี �เธอหว่ย แตถ้่าเธอพฒันาขึ �นความคดิ
ตรงนั �นมนัต้องกระจอกกวา่ถกูมั �ย เพราะตอนนั �นมนัมีเหตปัุจจยัอนัหนึ�งที�
ทําให้เธอรับรู้แล้วมีความคดิเชน่นั �นแล้วเธอก็ยึดไว้ แตเ่ธอพฒันามั �ยละ่ 
ถ้าเธอภาวนาแล้วพฒันา ตอนนั �นมนัก็สู้กบัตอนนี �ไมไ่ด้สิเพราะฉะนั �น
ความคิดตอนนี �ในปัจจบุนัการรับรู้นี �มนัย่อมจะดีกว่า แตถ้่าเธอยงัยึด
ความคิดในอดีต ซึ�งความคิดอนันั �นมนักระจอก แตถ้่าเธอบอกอนัเก่ามนัดี
มนัถกูมนัตรงแล้ว ฉันปักใจเชื�ออนันั �น ก็แสดงว่าเธอเป็นคนไมพ่ฒันาเลย 
เธอก็เป็นคนที�ตายแล้วยึดอยู่กบัอดีตอยู่ตรงนั �นแหละ อดีตนี�ไม่ใชว่่าสิบปี-
นะแม้กระทั�งว่าชั�วโมงนงึก็ตามเธอก็ยึดไมไ่ด้เพราะฉันพฒันาอยูเ่รื�อยๆ 
บอกแล้วมนัต้องดีกว่าเก่า เราพฒันาขึ �นไปเรื�อยๆ แล้วจะไปยดึอะไรกบัสิ�งที�
มีอยู่ หรือที�เคยมี ใชม่ั �ย เมื�อเราตั �งใจที�จะภาวนามนัก็ต้องดีกวา่เก่า ข้อมลู
เรามากขึ �น เหตปัุจจยัเรามากขึ �น เห็นโลกมากขึ �น อารมณ์เราดีขึ �น 
ควบคมุอารมณ์ได้มากขึ �น การเห็นโลกตามความเป็นจริงได้มากขึ �นแล้ว
เราจะไปยดึอะไรนกัหนากบัของกระจอกๆพรรณนั �นนะ่ ถ้าเรายึดอยูเ่ราก็
เหมือนกบัต้นไม้ที�ตายแล้ว หรือถ้าเธอยดึว่าความคิดตอนนั �นมนัดีกวา่
ความคดิตอนนี �เยอะนั�นเธอก็เป็นตอไม้ที�ถกูไฟไหม้ด้วยซํ �าไป เธอไมไ่ด้
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พฒันาเลย แตม่นัห่วยลง เพราะฉะนั �นดูๆ ดีนะ จะไปยึดมนัทําไม ไมมี่
ชอ่งไหนให้เธอยึดได้เลยความคดิในอดีตทั �งหลายจงข้ามอปุสรรคนี �ให้ได้  

ตอ่ไปก็เข้าไปถึงข้อสาม ละอารมณ์อนัละเอียดภายใน ซึ�งมี
รากฐานสําคญัคือความพอใจไมพ่อใจ เธอต้องวางตรงนี �ให้ได้เธอถึงจะ
พฒันาโยนิโสมนสิการได้ ถ้าเธอยงัมองอะไรด้วยความพอใจความไม่-
พอใจเล็กๆที�มีอยู ่ แม้นจะโกรธไมมี่ เกลียดไมมี่ กลวัไมมี่ อยากไมมี่ แต่
ถ้าเธอมีความพอใจเล็กๆอยู่ภายใน จิตเธอก็ยงัพุง่ออกไป มนัก็ยงัเบลอ 
เพราะฉะนั �น เธอจะต้องดใูห้ดี มนัยงัไมใ่ช ่ มนัยงัมีอะไรบงัเธอ แล้ว
สดุท้าย “ทิฐิอนัละเอียดที�ฝังอยูใ่นจิตของเธอ” อนันี �อาจจะไมมี่อิทธิพล
มากกบัสิ�งภายนอกแตก็่มีอิทธิพลกบัตวัเธอโดยตรง เพราะฉะนั �นเธอก็
ต้องดใูห้เห็น แล้วก็ต้องละเธอก็ต้องฝึกไปทีละขั �น บางทีเธอก็ลอกมนั
ออกได้แคส่องขั �น ได้แคน่ั �นก็บญุแล้ว นั �นมนัก็ทําให้เธอมองเห็นอะไรตาม
ความเป็นจริงได้มากโขนะ แตก็่ยงัมีตวัตนซึ�งเธอก็พฒันาตอ่ไป ตวัที�เป็น
อปุสรรคละเอียดภายใน เธอต้องพฒันาไปจนกระทั�งเธออยูเ่หนือความ
พอใจไมพ่อใจ คราวนี �คอ่ยสบายขึ �น ตรงนี �จะทําให้เธอมองเห็นตามความ
เป็นจริงหรือใกล้เคียงความจริงไปเรื�อยๆ แล้วมนัจะคอ่ยๆล้างทิฐิๆที�มนั
ผิดพลาดหรือมิจฉาทิฐิที�อยูภ่ายในของเธอ เมื�อเธอเริ�มมองเห็นตามเป็น
จริงมากขึ �นมนัไมเ่หมือนกบัความคดินะ มนัคนละแบบกนั ทิฐิละเอียดนี �
มนัอยูที่�จิตใต้สํานกึของเธอ มนัฝังอยูภ่ายใน มนัเป็นระดบัสาม ระดบัลกึ 
ระดบั subconscious  ไมใ่ช ่consciousness นะ consciousness คือ
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หยาบๆที�พวกเธอยดึกนัอยูเ่ป็นประจํา “ฉนัเคยได้ยินมาว่าอยา่งนี � ฉนัเคย
เห็นมาอย่างนี � ฉนัจําได้วา่มนัเป็นอยา่งนี �”  นี�คือ การตีกรอบ การดว่น
สรุป หรือพดูง่ายๆถ้าเรายงัยึดอยู่อย่างนั �นเนี�ย เราไมป่ล่อยให้มนั move 
ไปเรื�อยๆ flow ไปเรื�อยๆ  เราตีกรอบตวัเองไปตามทิฐิที�ยึดไว้เดมิๆ เรายงั
ไมเ่ข้าใจธรรมชาตทีิ�แท้จริง มนัซ้อนกนัไปอยา่งนี �ละ่ ถ้าเราไมเ่ข้าใจ
ธรรมชาติตรงนี �แล้วเราจะเข้าใจธรรมชาตลิะเอียดได้ยงัไง มนัหมนุไป
อยา่งนี �ละ่ เมื�อเธออิสระจากอารมณ์ของเธอได้เธอก็จะเริ�มสามารถเข้าใจ
ธรรมชาตไิด้ตอ่จนเมื�อเธออิสระจากความคดิความเห็นของเธอได้ เธอก็จะ
เข้าใจธรรมชาตทีิ�ละเอียดลงไป แล้วเมื�อเธออิสระจากความพอใจไมพ่อใจ
ได้เธอก็จะเข้าใจธรรมชาตทีิ�ละเอียดลกึลงไปอีก แตถ้่าเธอไมส่ามารถ
อิสระจากอารมณ์ของเธอได้...ความโกรธ อารมณ์หยาบๆ ความกลวั 
ความอยาก บดบงัเธออยูแ่ล้วเธอจะเข้าใจทิฐิมานะของเธอได้มั �ย เธอจะ
เข้าใจมั �ยวา่ เธอกําลงัยึดความคดิเห็นของเธออยา่งแข็งกร้าว...ไมมี่ทาง
หรอก 

เพราะฉะนั �นเธอต้องวางอารมณ์เหลา่นี �ซะก่อน เธอถึงจะมา
เข้าใจตรงนี � แล้วถ้าเธอยึดอยูใ่นความเห็นของเธออยา่งแข็งกร้าวเธอจะ
เข้าใจความเป็นตวัตนของเธอมั �ย...ก็ไมมี่ทาง ความคิดในสมองเธอยงั
ยดึเหลือเกิน แล้วเธอจะเข้าใจตวัตนของเธอหรือว่า เธอกําลงัหลงได้ดีมี-
เป็นอยู ่เพราะฉะนั �นเธอจะต้องวางทิฐิมานะของเธอลงเสียก่อน ความคดิ
ด้วยสมองของเธอทั �งหลาย อยา่ไปยึดมั�นถือมั�นมนันกั นี�ชอบยึดกนั
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เหลือเกินว่า มนัใชเ่ลย มนัจริงๆ ถ้าเธอวางยงัไมไ่ด้ มนัก็คาอยูแ่คต่รงนี �
ละ่ แตถ้่าหากเธอวางได้เธอถึงจะเริ�มเห็นและเข้าใจตวัความยึดถือโดย
ความเป็นตวักขูองก ูแล้วถ้าเธอยงัไมเ่ข้าใจตรงนี � เธอจะมองเห็นการหลง
ยดึขนัธ์ห้าเป็นตวัตนของเธอมั �ย เธอจงึต้องเข้าใจความเป็นตวัตนของเธอ
ก่อน จนกระทั�งเธอไมไ่หลตามความเป็นตวัตนของเธอ ด้วยการคดิด้วย
สมองของเธอนี�ก่อน เมื�อเธอวางได้เชน่นี � เธอก็จะเริ�มเห็นและเข้าใจความ
ยดึถือโดยความเป็นตวักขูองกทีู�มนัปรากฏจริงๆเ มื�อเธอเข้าใจแจ้งชดัใน
ความเป็นตวัตนของเธอ จนกระทั�งไมไ่หลตามความเป็นตวัตนของเธอที�
มนัแสดงออก เธอจะสงบลงและสงบลง เมื�อเธอสงบลงเธอถึงจะมาเห็น
ความเกิดขึ �นของการยดึขนัธ์เป็นก ู เป็นฉนั ถ้าเธอยงัไมเ่ห็นตรงนี �เธอก็ไม่
สามารถเห็นข้างในตอ่ไปอีกได้แตถ้่าเธอเห็นตรงนี � และวางตรงนี �ได้ เธอ
ถึงจะเข้าไปเห็นขนัธ์ห้าเป็นมายาอีกทีหนึ�ง 

นี�มนัเป็นชั �นๆไปเรื�อยๆ เพราะฉะนั �นอย่าเพิ�งสรุปอะไรง่ายๆ อย่าพึ�ง
ดว่นสรุปแคอ่ารมณ์หยาบๆ หากเธอไม่ดว่นสรุปหลงคิดว่าตนรู้แล้วแจ้งแล้ว 
และมีความใฝ่เรียนรู้สงัเกตไปเรื�อยๆเธอก็จะเห็นอยา่งนี �เป็นชั �นๆไปอย่างนี � 
จากกิเลสหยาบ อารมณ์หยาบ จนกระทั�งเข้าไปถึงข้างใน ที�มนัละเอียด
ลกึซึ �งนี�ละ่เรียกวา่การพฒันาโยนิโสมนสิการ เธอจงึต้องหดัเรียนรู้อย่าง
แยบคายไปเรื�อยๆ แยบคายไปเรื�อย ยกตวัอย่างเชน่ หมั�นไส้ อิจฉา เธอก็
ต้องเข้าใจเลยว่า นี�มนัอารมณ์หยาบ เป็นอปุสรรค ขณะที�เธออิจฉาอยู่นั �น 
เธอจะไมเ่ข้าใจเค้าตามความเป็นจริงเลย เธอเตม็ไปด้วยความเกลียด 
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ความกลวั ความไมอ่ยาก มนัไมใ่ชแ่ล้ว เธอต้องเข้าใจสมมตใิห้ถกู เธอต้อง
รู้วา่ นี�มนัไมใ่ช่แล้ว นี�เป็นอารมณ์หยาบเป็นโทษรุนแรง เพราะโทษของมนั
อย่างหนึ�งตอนนี �ก็คือ มนักําลงับงัทกุอยา่ง มนักําลงัทําให้เธอตาบอด มนั
เป็นอปุกิเลส จะบงัทกุอย่าง เพราะฉะนั �นเธอต้องรู้จกัมนั เมื�อเธอรู้เทา่ทนั
ได้ หน้าที�ของเธอตอนนี �ก็คือ ละก่อน ไมเ่อามนั ไมไ่หลตามปรุงแตง่ตอ่มนั
แตถ้่าเธอยงัไมส่ามารถรู้ตรงนี �ได้ เธอแนใ่จเหรอเธอจะไปเข้าใจปรมตัถ์ได้
เธอจะไปเข้าใจความวา่งของขนัธ์ห้าได้ เธอแน่ใจเหรอ.......ไมมี่ทางหรอก
หากเธอถกูครอบงําด้วยอารมณ์หยาบๆอย่างนั �นนะ่เธอแน่ใจเหรอวา่เธอจะ
เห็นโลกตามความเป็นจริง เพราะเธอยงัเตม็ไปด้วยความอิจฉาริษยาอยู่
เลย เห็นมั �ย 

เพราะฉะนั �นเนี�ยเธอจะต้องเข้าใจสิ�งเหล่านี � พอเธอวางตรงนี �ได้ 
ไมมี่อารมณ์ ไมโ่กรธ ไมเ่กลียด ไมรํ่าคาญ ไมมี่อปุกิเลส แตถ้่าเธอยงัแข็ง
กร้าวอยูใ่นทิฐิของเธอ แนใ่จเหรอ เธอจะวางสกักายทิฐิของเธอได้ เธอยงั
แข็งกร้าวอยูใ่นทิฐิของเธออยู่เลย เพราะฉะนั �นเธอก็ต้องเข้าใจ ความยึด-
มั�นถือมั�นอยูใ่นความคิดเห็นของเธอนะ่ มนัเป็นอปุสรรค และเธอก็ต้อง
รู้จกัโยนิโสฯอีก เพราะเธอต้องใช้โยนิโสฯในสมมตนีิ�ละ่เรียนรู้เข้ามา
ภายในเรื�อยๆ มนัจะชว่ยกรองทําให้เธอเห็นเข้าไปถึงปรมตัถ์ในที�สดุ แล้ว
จากปรมตัถ์คราวนี �เมื�อเธอตั �งมั�นแนว่แนเ่ ธอจะมองโลกอยา่งใสกระจา่ง 
พอเธอมองโลกอย่างใสกระจ่าง คราวนี �เธอจะรู้ว่าจงัหวะนี �ควรใช้อนันี �จงึ
เกิดประโยชน์ได้  จงัหวะนี �ใช้อนันี �แล้วเกิดโทษ นี�เธอต้องฝึกทั �งนั �น เธอจงึ
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ต้องกล้าและฉลาดพอที�จะวางให้เป็น และใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้หรือไม่
ใช้ก็ได้ถ้าไมเ่กิดประโยชน์ เพราะเธอมองเห็นแจ้งด้วยปัญญา เธอต้อง
ทําลายความกลวัของเธอเพราะความตดิดีทั �งหลาย ถ้ามนัยงัเหลือมนัจะ-
เป็นเครื�องขวางกั �น แม้นเธอเห็นความว่างและเธอพฒันาตวัเองดีมาเรื�อยๆ
แตบ่างทีเธอก็ไมก่ล้า มนัมีความกลวัเล็กๆ ไมเ่อาละ ไม่อยากชว่ย ไม่-
อยากยุง่ดีกวา่ เดีgยวฉนัไมส่งบ มนัเป็นความรู้สกึเล็กๆนะ ไมไ่ด้ใหญ่โต
อะไรเธอไมก่ล้ามนัก็เลยปล่อยปะละเลย ทั �งๆที�ควรใช้ให้เกิดประโยชน์จิต
เธอมนัไมย่อม มนักลวั อยูเ่ฉยๆตรงนี �ดีกว่า เดีgยวไมส่งบ เดีgยววุน่วาย 
เดีgยวไมห่ลดุพ้น มนัก็เลยติดอยู่อีก มนัจงึต้องฝึกสองร้อยเจ็ดสิบองศาให้-
ได้ ถ้าเธอทําได้ เธอถึงจะเรียนตอ่ไปอีกได้ จนกระทั�งเธอแจ้งชดัร้อย-
เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุพร้อมทั �งปล่อยวางไปในตวั 
กลายเป็นสามร้อยหกสิบองศา นั�นเข้าสู่การเสริมสร้างทศพลญาณแล้ว 
ตรงนี �ก็ได้ทั �งประโยชน์สงูสดุและความอิสระหลดุพ้น เธอสามารถกลบัมา
ใช้สิ�งที�ถกูได้โดยไมย่ึดมั�นถือมั�น ขาวก็เป็นขาว ดําก็เป็นดํา เธอเห็นชดั
หมด แตถ้่าเธอไมผ่า่นการเรียนรู้สองร้อยเจ็ดสิบมนัไมมี่ทางเข้าไปถึงสาม
ร้อยหกสิบหรอก...ไมมี่ทาง เพราะมนัต้องเขี�ยพวกนี �ออกก่อน เข้าใจมั �ย 
แม้นเธอจะเริ�มปล่อยวางได้ในร้อยแปดสิบ แตเ่ธอก็ต้องมาเรียนรู้อยา่ง
ละเอียดอีกที เพราะขณะที�เธอเรียนรู้จากศนูย์องศาถึงร้อยแปดสิบ เธอยงั
เตม็ไปด้วยความยึดมั�นถือมั�น หรือพดูง่ายๆเธอยงัไมแ่จ้งในธรรมชาตทีิ�
แท้จริงหรือเข้าถึงปัญญาแหง่ธรรมธาต ุ เธอจงึยงัไม่สมบรูณ์ยงัไม่เห็น
ธรรมชาตทีิ�แท้จริง การมองโลกของเธอจงึยงัไม่อิสระ เธอยงัมีความ- 
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หมายมั�นอยู่ เมื�อเธอเข้าไปถึงปัญญาแห่งธรรมธาตทีุ�แท้จริงซึ�งคือสญุญตา
แล้ว เธอถึงจะไมห่มายมั�นสิ�งใดๆถ้าเธอสามารถตั �งมั�นอย่างแนบแนน่อยู่
บนปัญญานั �น นั�นละ่ เธอถึงจะมองเห็นทกุอยา่งทกุเหลี�ยม เห็นแตล่ะ
เหลี�ยมชดัหมด เพราะเธอนิ�งแล้ว ไมมี่อะไรบงัเธอแล้ว แตเ่ธอก็ต้องมา
พฒันาตอ่  เพราะมนัยงัมีจิตที�ยดึติดเล็กๆอยูคื่อความกลวั ความไมก่ล้าที�
จะทําสิ�งนี � เธอจงึต้องเรียนรู้ ต้องไปสองร้อยเจ็ดสิบให้ได้ เรียนรู้แตไ่มไ่ด้
เบียดเบียนใครนะ เธอจะรู้เธอจะเข้าใจและทําให้เกิดประโยชน์สงูสดุได้ 
อาจจะทําให้คนบางคนเป็นอยา่งงั �นอยา่งงี �ๆ ๆ แตม่นัจะเกิดประโยชน์กบั-
เค้า เชน่ พระพทุธเจ้า เห็นมั �ย แตท่า่นไมใ่ชส่องร้อยเจ็ดสิบนะ ทา่นสาม
ร้อยหกสิบแล้ว ท่านเปรี �ยงออกไปมนัแยบคายมาก ซบัซ้อนลกึซึ �งลุม่ลกึ
เชน่กรณีแมที่�ลกูตาย หรืออีกหลายๆเรื�อง ทา่นทําอยา่งงั �นมนัไมใ่ชก่าร
เบียดเบียนให้แมค่นนั �นต้องวิ�งอุ้มศพลกูไปหาเมล็ดผกักาดนะ แตม่นัเกิด
ประโยชน์ มนัดเูหมือนกบัจะเบียดเบียนเขาตอนต้นแตม่นัเกิดประโยชน์
สงูสดุ นั�น ทา่นสามร้อยหกสิบ ทา่นก็ผ่านจากการเรียนรู้มามาก พฒันา
บารมีมาหลายชาต ิ จนกระทั�งสามร้อยหกสิบองศาสมบรูณ์ เพราะฉะนั �น
มนัต้องเป็นอย่างนี �ทกุคน เข้าใจมั �ย ในที�สดุเธอก็จะสบาย ทกุอย่างมนั
ต้องไปจนสดุสามร้อยหกสิบเหมือนกลบัมาที�ศนูย์องศา แตม่นัหา่งกนั
ไกลสงูสดุคืนสูส่ามญั อะไรดีก็ดีทําให้ถกูต้อง  แตดี่คราวนี �มนับริสทุธิ�

ตั �งแตเ่ริ�ม เพราะดีนี �ดีจริง เป็นดีอยา่งสมบรูณ์ มนัเป็นดีที�ปราศจากกิเลส 
ปราศจากการยึดมั�นถือมั�น มนัเป็นอตัโนมตัจิากธรรมชาตอินับริสทุธิ�

ภายใน  
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นี�ละ่การเห็นโลกตามความเป็นจริง มนัจงึเป็นเรื�องที�ซบัซ้อน 
complicate พดูกนัทั �งเดือนก็พดูได้ เยอะแยะไปหมด มนัไมไ่ด้แบบที�เขา
เอามาอ้างกนัหรอก ความเป็นกลางในการรับรู้ มนัพดูได้แตชื่�อ แตโ่ดย
ตามจริง มนัแครั่บรู้ด้วยจิตสงบแคน่ั �นเองยงัเตม็ไปด้วยความยึดตดิ ยงั
แถไปซ้ายเตม็ๆ ขวาเตม็ๆอยูเ่ลย แล้วมนัจะมาอ้างวา่เป็นการรับรู้ด้วย
ความเป็นกลาง ยงัๆ ยงัอีกไกล ใจเย็นๆ อย่าไปดว่นสรุปอยา่งนั �น แตก็่ดี 
นะ ไมใ่ชไ่มดี่ แตต้่องพฒันาตอ่ไป อยา่เพิ�งสรุปว่าที�สดุทํามาดีแล้ว ทําได้
อยา่งนั �นก็ดี แตย่งัมีตอ่อีกเยอะ เพราะฉะนั �นศกึษาให้ดีๆนะ มองให้เห็น
นะ  ปรากฏการณ์ทั �งหลายเราเรียนรู้ไปๆอย่างนี �แหละเมื�อถึงตรงนี �เราถึง
จะสอดคล้องกบัธรรมชาตไิด้อยา่งสมบรูณ์ๆ เพราะธรรมชาตก็ิมีอยูแ่คนี่ �
แหละ เธอก็จะเหมือนกบัแมลงที�เมื�อสถานการณ์เหมาะก็แผล่กูแผห่ลาน
เตม็เลย เห็นมั �ยมนัไมไ่ด้ยึดติดอะไรหรอก ถ้าโผลอ่อกมาตอนที�ไมมี่ใบไม้
มนัก็ตายไป ใชม่ั �ย ตายไปๆ แตต่อนนี �ทกุอยา่งมนัสมบรูณ์ ฝนก็มา ใบไม้
ก็เยอะ ก็เลยแผล่กูแผห่ลานออกไป สอดคล้องกบัทกุจงัหวะของ
ธรรมชาต ิ  ไมมี่อะไรให้ Fix ไมมี่อะไรให้ยดึตดิ  เพราะธรรมชาตขิองมนั
เป็นอยา่งนั �น มนษุย์ซะอีกที�ไมเ่ข้าใจแล้วก็ไปสร้างความเกลียดชงั เหมือน 
กบัพวกเราตอนนี �มีแมลง กระแสแหง่ธรรมชาตกิระแสแหง่เหตปัุจจยัมนั
นําให้มีแมลงและขี �หนอนมากเราก็ต้องรู้จกั เรียนรู้ อยา่ไปตากผ้ามนัตรง
นั �น สงัเกตมนัสิ มนัยงัมีอยูห่รือวา่ลดลงหรือหมดไป ถ้าเกิดเราตาก
เสื �อผ้าไว้ข้างนอก เวลาเก็บ เวลาจะใสก็่ต้องเช็คซะก่อน เดีgยวจะมีแมลง
มนัเกาะอยู ่ อาหารหรือถาดอาหารที�ตั �งไว้ก็ระวงัหนอ่ย เดีgยวมนัมาเกาะ 
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แมลงมนัจะเข้าไป เธอต้องคอยเช็คเพราะธรรมชาติตอนนี �มนัมีแมลง เรา
ก็ต้องระแวดระวงัด้วยใจที�สงบ ไมใ่ชไ่ปกลวัมนั กลวัจนกระทั�ง หวาด-
วิตก กลวัจะเป็นอย่างโน้นอยา่งนี � นั�นมนัยดึมั�นถือมั�น มนัก็สร้างทกุข์
ให้กบัตนและก็ไมใ่ชจ่ะกลวัมากเลยระแวดระวงัไปทั �งปี กเูลยไมย่อมตาก
ผ้ามนัทั �งปี  นั�นมนัก็ยึดตดิ อีกสกัสองสามอาทิตย์เดีgยวมนัก็หมด พอ
แมลงหมดก็ไมมี่ขี �มนัเกลื�อนกลาดแล้ว พอมนัหมดก็เอาผ้าออกมาตาก
ได้ ไมใ่ชจ่ะไปยดึมนัอยู่ตรงนั �น 

ไปทบทวนดนูะ เทศน์ไปหลายกณัฑ์แล้วเรื�องการเห็นตามความ
เป็นจริง เมื�อคืนก็ปรูากฐานให้เธอเข้าใจ เพราะฉะนั �นในบทสรุปเนี�ย การ
เห็นตามความเป็นจริงพดูมาแล้วสามอนัสี�อนั แล้วมาสรุปโยงให้เห็นเมื�อ
คืนถึงเรื�องพลงังาน ให้เธอเข้าใจวา่มนัมีความจําเป็นอยา่งยิ�งในการที�เธอ
จะต้องเอาสิ�งเหลา่นี �มาใช้ เพราะฉะนั �นมนัจะเริ�มจากเล็กๆเลยวา่ เธอต้อง
รู้เทา่ทนัสมมตุทีิ�เป็นอปุสรรคขวางกั �นเธอก่อน กวา่เธอจะไปเห็นความเป็น
จริงแท้จริงได้ เพราะโดยพลงังานแล้วถ้าเธอใช้พลงังานนั �นผิดมนัก็
กลายเป็นการทําลายล้าง แม้นพลงังานแหง่การทําลายล้างก็ตาม พลงั-
แยกจาก เธอก็ต้องเรียนรู้ที�จะใช้ให้เป็นที�เธอจะใช้ได้คือการละวาง และ
เธอห้ามใช้สิ�งเหลา่นี �เพื�อการเบียดเบียนผู้ อื�น เธอจะต้องเข้าใจ ทําไมต้อง
พดูตรงนั �น เพราะพลงันี �มนัอยูก่บัจิตเธอตลอดเวลา ถ้าเธอฉลาดในจิต
แล้วคอ่ยๆเข้าใจธรรมชาตจิิตแล้วเธอจะรู้เลย นี� คือพลงัที�มนักําลงั
ทําลายล้าง เบื �องต้นเธอต้องละก่อน ตอ่ไปเธอจงึจะใช้มนัได้วา่ อ๋อ แม้น-
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พลงัตรงนี �เธอก็ทําให้มนัเกิดประโยชน์ได้ เป็นพลงัแหง่ความดิ �นไป พุง่ไป 
มนัจงึไมไ่ด้แปลวา่เราจะต้องใช้มนัตลอดเวลาหรือจะต้องทิ �งมนัตลอดเวลา 
“ตณัหา” เป็นพลงัแหง่การพุ่งไป แตต่ณัหาก็สร้างสรรค์ได้ แตเ่ราไม่เรียก
ตณัหาแล้ว เราเรียก ”ฉนัทะ” มนัเป็นพลงัแหง่การพุง่ไปเหมือนกนั โดย-
รากฐานแล้วอาการมนัเหมือนกนัเลย ขณะที�เธอมี enthusiasm มีความ-
กระตือรือร้นในสิ�งดี ท่านจะใช้คําว่า ความรักและปรารถนาในการที�จะทํา
สิ�งที�ดีด้วยเหตแุละผลมนัเหมือนกนัเลย โดยอาการจิตมนัเหมือนกนั พอ
เธอมีความกระตือรือร้นที�จะทําอะไรสกัอยา่งที�ดี เธอต้องสร้าง motivation 
ที�เธอจะนั�งสมาธิ ถ้าเธอนั�งไปแบบปล่อยวางตั �งแตแ่รกเลย บางทีในบาง
สถานการณ์เธอก็เอาไม่อยู ่มนัง่วง มนัจะหลบั เธอต้องปลกุ enthusiasm 
ออกมา เป็นพลงัด้านบวกเป็นราคะขึ �นมา เห็นมั �ย มนัเกิดจากราคะ เรามา
เรียกใหมว่า่ฉันทะ   

ดงันั �น เธอต้องหดัสงัเกตนะวา่เมื�อเธอมีความกระตือรือร้นที�จะ
ทําสิ�งดีๆทั �งหลาย จิตมนัเป็นยงัไง มนัอนัเดียวกบัตอนที�เธอกระตือรือร้น
ที�จะไปซื �ออะไรมากิน หรืออยากจะได้อะไรหรือเปล่า เธอหดัสงัเกตเอาได้ 
แล้วเธอเรียนรู้ที�จะเอามนัมาใช้ให้ได้ ให้มนัเป็นประโยชน์ มนัเป็นพลงั
ธรรมชาตทิั �งนั �น แตถ้่าโดยสมมตุเิธอสามารถมองเห็นสิ�งที�ละเอียดลงไป 
เธอก็จะแยกแยะได้ว่า อ๋อ ตรงนี �ใช้อยา่งนี �จะเกิดโทษ ตรงนี �ถ้าใช้อยา่งนี �จะ
เกิดคณุ หดัมองให้เห็น มนัเกิดเพราะโยนิโสมนสิการนั�นแหละ การจะเห็น
โลกตามความเป็นจริงเธอจะต้องมีโยนิโสมนสิการ การจะมีโยนิโสมนสิการ
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เธอต้องพฒันาไปตามขั �นที�บอก เธอต้องละไปเรื�อยๆๆๆๆๆ เธอจะต้องเห็น
แจ้งในแตล่ะอย่างแล้วละ  

เพราะฉะนั �นเราต้องขยนัพฒันานะ ซึ�งเริ�มตั �งแตเ่รื�องเล็กๆเลย 
เหมือนที�บอกให้เธอลองไปทําอนันี �ด ู สงัเกต เรียนรู้ แล้วทํามนัให้สําเร็จ 
ถ้าเธอมีความศรัทธาเธอจะเกิดพลงั มี motivation เธอเห็นคณุคา่มนั เธอ-
ก็จะมีพลงั เมื�อมีฉนัทะเธอก็จะมีพลงัที�จะไปทํา จิตของเธอจะมี 
enthusiasm มีความกระตือรือร้น จิตเธอก็จะใสและสามารถมองมนัได้
อยา่งชดัเจน แตถ้่าเธอมีตณัหา เกียจคร้าน ไมอ่ยากทํา “โอ้ย! กทํูาไมไ่ด้
หรอก, โอ้ย! ใช้ทําไมวะ, โอ้ย! เบื�อจะตายใช้อยูน่ั�นแหละ ไมเ่ห็นใช้คนอื�น” 
อยา่งนี �เธอจะมีความกระตือรือร้นมั �ย เธอจะเกิดความใสของจิตมั �ย ถ้า
เธอไมมี่ความใสของจิต เธอจะเกิดโยนิโสฯมั �ย นั�นเธอเต็มไปด้วยความ-
เบื�อ ความเกียจคร้านซึ�งเป็นความเห็นแก่ตวัอนัหนึ�ง ถึงบอกวา่ถีนมิทธะ
นี�มนัร้ายนะ มนัจะอมึครึมทําให้เธอไมใ่ส มนัจะไมตื่�น มนัจะมนึ แล้วเธอ
จะไปมองเห็นโลกตามความเป็นจริงได้มั �ย แล้วเธอจะพฒันาได้มั �ย หรือ
แม้เธอไมถึ่งขนาดนั �น เธอไมเ่บื�อ เธอไมเ่กลียดแตเ่ธอดถูกูตวัเอง “ฉนัทํา
ไมไ่ด้หรอก ฉันไมรู้่” แล้วเธอจะตื�นตวัที�จะเชื�อมั�นตวัเองมีฉนัทะมั �ย จะมี
จิตตะมั �ย...ไมมี่ทาง เพราะฉะนั �นเห็นมั �ยโจทย์ทั �งหลายที�พยายามชี � เธอ
พยายามทําสิ ฝึกตวัเอง ฝึกตวัเองๆๆ ทําสิๆ เข้าใจมั �ย มองให้เห็นนะ  
สิ�งตา่งๆเหลา่นี �นะ่ ดใูห้ดีๆความแยบคายเนี�ยกวา่จะสมบรูณ์ได้ มนัต้อง
เรียนอีกไมรู้่เท่าไหร่ ให้เริ�มจากหลกัการง่ายๆอยา่งนี �ก่อน รู้จกัวา่นี�คือ
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อะไร มนัเกิดขึ �นได้อย่างไร อยา่ดว่นสรุปเด็ดขาด กรอบอนัคบัแคบที�พวก-
เรามีกบัความคิดของเราเนี�ยมนัมดัพวกเราจนกระทั�งพวกเราไม่ยอมเรียนรู้
สงัเกตดอูะไรเลย “นี�มนัคือไอ้นั�นแน่นอน ฉันรู้แล้ว จบแล้ว พอแล้ว” พวก-
เราชอบสรุปกนัแบบนี �เสมอ ทําไมเธอไม่ยอมเรียนตอ่ มนัมีประโยชน์ยงัไง
บ้าง เธอจะใช้มนัให้เกิดประโยชน์สงูสดุได้อยา่งไร แล้วธรรมชาตแิท้จริง
มนัเป็นยงัไงหดัถามตวัเอง หาคําตอบให้กบัตวัเธอเองไปเรื�อยๆสิ เรียนมนั
ไปเรื�อยๆ โดยเฉพาะเรื�องจิต แล้วเธอจะฉลาดในจิต เธอจะสนกุในการ
สงัเกต  

หากเธอเข้าใจอย่างนี �การปฏิบตัมินัเป็นอยา่งนี � มนัจะมีช่วงเวลา
ไหนที�ให้เธอไมต้่องปฏิบตัมิั �ย หรือมีชว่งเวลาไหนที�เธอปฏิบตัไิมไ่ด้บ้าง...
ไมมี่ทางเลย การปฏิบตัมินัไมใ่ชแ่คน่ั�งสมาธินะแม้ขณะที�นั�งสมาธิเธอยงั
ต้องเรียนรู้สงัเกตดแูบบนี �เลย ทกุอย่างที�เธอทํา เธอมีสติและดูๆ ๆๆๆ เข้าใจ 
เรียนรู้ไปๆๆเรายงัต้องพฒันากนัอีกตั �งเยอะ ยงัมีอะไรอีกหลายอย่างที�ยงั
ต้องพฒันา ต้องสร้างสมอะไรอีกตั �งเยอะแยะ เพื�อให้มนัเกิดประโยชน์
สงูสดุ เพราะฉะนั �นดดีูๆนะ เราต้องพฒันาไม่หยดุ เรียนรู้ไมห่ยดุ มนัถึงจะ
ไปสูค่วามเป็นประโยชน์สงูสดุได้ในที�สดุ อยา่มามวัหลงจมอยูก่บันํ �าแค-่
ในรอยเท้าววัเลย มหาสมทุรยิ�งใหญ่กว่านี �มากมายนกั อยา่มวัหลงคิดว่า
ทองเหลืองที�ตนมีนั �นมนัคือทองคําเลย วนัหนึ�งหากรู้ว่ามนัเป็นแคท่อง- 
เหลือง อาจจะสายเกินไป หรือบางทีก็หลงจมอยูอ่ยา่งนั �นโดยไมอ่าจรู้ได้ไป
เป็นกปันูน่ละ่ มนันา่เสียดาย 




