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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ตั้งใจฟังธรรม ธรรมะเราแสวงหานะ ทางโลกเขาแสวงหาความเป็นธรรม ความยติุธรรม 

ความยติุธรรมของทางโลก ท่ีไหนมีการกดข่ี ท่ีนัน่จะมีแรงต่อตา้น ท่ีไหนมีการกดข่ี ท่ีนัน่จะมีการ

โตแ้ยง้ แต่เวลากิเลสมนักดข่ีเรา มนักดทบัเรา เราไม่เคยโตแ้ยง้เลย แลว้บอกว่าฟังธรรมๆ กิเลสมนั

ออกหนา้นะ เวลาฟังธรรมน่ีคิดว่าฟังธรรม กิเลสมนัออกหนา้ มนัคิดไปก่อน 

ในพระไตรปิฎกนะ ในสมยัพุทธกาล ภิกษุกล่าวตู่พุทธพจน์ กล่าวตู่คาํสั่งสอนขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ถา้ภิกษุสวด ๓ หนแลว้ไม่ถอน ใหป้รับอาบติัสังฆาทิเสส แลว้ภิกษุ

กล่าวตู่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้เป็นสมยัปัจจุบนัน้ีพระปรับอาบติัหมด 

เพราะอะไร เพราะพระไม่เช่ือเร่ืองนรกสวรรค ์ไม่เช่ือธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 

แต่บวชเป็นพระกนันะ เห็นไหม กิเลสมนัออกหนา้ 

คาํว่า “ฟังธรรมๆ” ธรรมมนัอยูท่ี่ไหน...กิเลสทั้งนั้นน่ะ มนักล่าวตู่ธรรมขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้เขม็ทิศมนัช้ีบิดเบือน เขม็ทิศมนัช้ีผดิทางไปแลว้ คนจะเขา้ถึงธรรมะได้

อยา่งไร ถา้คนเขา้ถึงธรรมะไม่ได ้แลว้ธรรมอยูท่ี่ไหน 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม องค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้กราบธรรม เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้กราบ เขาถามว่า

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบอะไร องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดา เป็น

เจา้ของศาสนา 
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เราเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ เราเป็นคนคน้ควา้หามาเอง แลว้เรากราบอะไร ส่ิงท่ีเราคน้ควา้มา 

ส่ิงท่ีประสบความสาํเร็จทางโลกมา เราคน้ควา้มา เราทาํของเรามา มนัเป็นอะไร? มนัเป็นเพราะเราทาํ 

มนัมีผูร้องรับ มนัมีตลาด มนัมีทุกอยา่งใช่ไหม มนัเป็นเร่ืองโลกไง เราถึงกราบมนัไม่ลง ดูสิ คน

โบราณ ไมค้านเขาเล่ียมทอง เขาเก็บไวเ้ลย เขามีอยูมี่กินมาเพราะไมค้าน เพราะเขาทาํธุรกิจของ

เขามา แลว้เขาเก็บของเขา เล่ียมทองของเขา เขาเคารพบชูารักษาของเขา เพราะเขาสร้างฐานะของ

เขาข้ึนมาได ้น่ีเป็นเร่ืองของโลกนะ แลว้คนอ่ืนกราบดว้ยไหมล่ะ เพราะอะไร 

เพราะมนัเป็นเร่ืองท่ีใครก็ทาํได ้ มนัเป็นเร่ืองสัจธรรมท่ีเป็นความจริงของสมมุติ มนัเป็น

ธรรมไหม? ก็เป็นธรรม เพราะอะไร เพราะเราขยนัหมัน่เพียร มนัเป็นความขยนัหมัน่เพียร มนัเป็น

ความวิริยอุตสาหะ เป็นการเก็บหอมรอมริบ เขาถึงมีฐานะอยา่งนั้นข้ึนมาได ้ เราทาํของเรา เราก็เห็น

คุณไง น่ีเป็นคุณ มีความกตญั�ูกตเวทีกบัส่ิงท่ีมีบุญคุณกบัเรา น่ีมนัเป็นธรรมของโลกๆ 

แต่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ลึกซ้ึงกว่านั้นมากมายนกั มากมายจนองค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้กราบธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลากราบธรรมนะ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ธรรมมนัมีอยูแ่ลว้ นรกสวรรคมี์อยูแ่ลว้ โลก

มีอยูแ่ลว้ ชีวติมีอยูแ่ลว้ จิตมีอยูแ่ลว้ สรรพส่ิงมนัมีอยูแ่ลว้ แต่มนัหมุนไปเวยีนไปโดยวิบากกรรม 

กรรมจาํแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั กมฺมพนฺธุ มีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นแดนเกิด มี

กรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั ทาํดไีด้ด ีทาํช่ัวได้ช่ัว เห็นไหม ส่ิงทีท่าํดต้ีองได้ด ีทาํช่ัวต้องได้ช่ัว การกระทาํ

มีกรรมเป็นแดนเกิด สรรพส่ิงต่างๆ เป็นแดนเกิด แต่ก็ไม่เช่ือมนั ไม่เช่ือแลว้กล่าวตู่พุทธพจน์ ว่า

ความเห็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้บิดเบือน ไม่เช่ือตามสภาวะแบบนั้น ถา้เป็นภิกษุ

บวชมา ถา้เขม็ทิศมนัเป็นสภาวะแบบนั้น น่ีเขม็ทิศความเช่ือ ศรัทธาความเช่ือเป็นตวันาํ 

กาลามสูตร องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าสอนว่าไม่ให้เช่ือ ไม่ให้เช่ือแม้แต่คาํสอน 

ไม่ให้เช่ือต่างๆ ไม่ให้เช่ือว่ามนัอนุโลมเข้ากนัได้ ไม่ให้เช่ือว่ามนัเป็นตรรกะ ไม่ให้เช่ือส่ิงทีม่นั

น่าเช่ือถอื ไม่ให้เช่ือสักอย่างเลย 

มนัก็เหมือนเร่ืองโลก มนัมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มนัเช่ือถือไม่ได ้แต่อาศยัมนั มนัมี

จริง จริงตามสมมุติ ชีวิตก็เป็นความจริง เราเกิดมาเป็นความจริง มนัทุกขย์ากจริงๆ มนัเจบ็ปวด

จริงๆ มนัทุกขจ์ริงๆ นะ มนัเหน่ือยหอบ ทาํงานมาเหน่ือยลา้ทั้งนั้นน่ะ มนัเป็นความจริง ถา้ไม่

เหน่ือยไม่หอบสิถึงไม่เป็นความจริง 
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มนัเป็นความจริง ชีวิตเป็นอยา่งน้ี ชีวิตมีการเร่ิมตน้ แลว้ชีวิตมีถึงท่ีสุด ความพลดัพราก

เป็นท่ีสุดของชีวิตนะ เราตอ้งตายจากน้ีไป เป็นเร่ืองความจริง มนัเป็นความจริงนะ แต่จริงโดย

สมมุติ จริงท่ีมนัเปล่ียนแปลง จริงคือมนัจริงโดยสมมุติ จริงเหมือนเล่ห์กล จริงเหมือนท่ีโลกเขา

เป็นกนั จริงอยา่งท่ีทุกๆ คนก็มีสิทธิท่ีเป็นไปได ้แต่ธรรมะมนัเหนือความจริง 

สมมุติบญัญติั ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บญัญติั เห็นไหม ดูสิ ในโลกน้ี

การส่ือสารไว ชาวพุทธเราเวลาสวดมนต ์ถา้เป็นภาษาบาลี เถรวาทจะเหมือนกนัหมด เหมือนๆ กนั น่ี

มนัเป็นบญัญติั บญัญติัข้ึนมาใหเ้หมือนภาษากลางท่ีเราส่ือสารความหมายกนั น่ีสมมุติบญัญติั เห็น

ไหม 

เร่ืองของความทุกข ์ ความทุกขม์นัอยูท่ี่ไหน ความทุกขข์องเดก็ๆ มนัไม่ไดด้ัง่ใจมนัก็

ร้องไห ้มนัไม่ไดด้ัง่ใจมนัก็ไม่พอใจของมนั ไอค้วามทุกขอ์ยา่งนั้นมนัเป็นความทุกขเ์ดก็ๆ ใช่ไหม 

น่ีก็เหมือนกนั ความทุกขใ์นการดาํรงชีวิตของเรา มนัเป็นทุกขอ์ยา่งน้ี ท่ีเราว่าเป็นทุกข์ๆ  ส่ิงท่ีเป็น

ทุกขม์นัเป็นทุกขป์ระจาํชีวิต มนัเป็นทุกขป์ระจาํโลก มนัเป็นทุกขจ์ริงๆ มนัเป็นทุกขอ์ยา่งนั้นน่ะ 

เราอยูก่บัมนัแลว้เราก็บ่นว่าทุกข ์แต่เราไม่เห็นทุกข ์ไม่เห็นสัจธรรมความเป็นจริง เราไม่เห็นทุกข์

จริงๆ เราไม่เห็นสัจจะความจริง เราไม่เห็นอริยสัจ เราถึงเขา้ถึงสัจธรรมไม่ได ้

เรากล่าวตู่ธรรมไม่ได ้ เวลาพระกล่าวตู่พุทธพจน์ ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยู ่

ปรับอาบติัเลย ใหค้วามเห็นเราถูกตอ้ง แต่พอเราเช่ือถือศรัทธาข้ึนมา เรามีศรัทธาความเช่ือ เราถึง

ออกมาประพฤติปฏิบติักนั แลว้มนักล่าวตู่ธรรม ธรรมะ ธรรมะท่ีเป็นความจริง ธรรมขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้น่ีนะ ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา 

ทอดอาลยัเลยนะ “จะสอนไดอ้ยา่งไร” เหมือนกบัเขาจะรู้ไดอ้ยา่งไร 

พดูอยา่งน้ีไม่ใช่พดูแบบดูถูก ไม่ไดพ้ดูกดข่ีกนันะ แต่พดูใหเ้ห็นคุณค่าวา่ธรรมะเหนือ

โลกอยา่งไร ธรรมะปลดแอกชีวิตไดเ้ลย เห็นไหม กิเลสมนัเหยยีบย ํา่ กิเลสมนัทาํลายเราอยูน่ี่ แต่

เราไม่เคยช่วยเหลือเราเองเลย เวลาเราไปประพฤติปฏิบติั มนัเป็นการคาดหมาย มนัเป็นวิปัสสนึก

ไง นัน่ล่ะกล่าวตู่ธรรม กล่าวตู่ธรรม หมายถึงว่า มนัคาดหมายคาดการณ์เอาทั้งนั้น เพราะอะไร 

เพราะเราเป็นชาวพุทธ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เรามีความเช่ือมีความศรัทธา 

แลว้มนัมีแบบอยา่ง มนัมีครูบาอาจารยไ์ง 

©2015 www.sa-ngob.com 



ไม่ตู่ธรรม ๔ 

 

ถา้ไม่มีครูบาอาจารยท่ี์มีจุดยนืนะ ไม่ยนือยูใ่นหลกัของธรรม เวลาแสดงธรรมข้ึนมาน่ีหลกั

ลอย แลว้เราก็ไม่เช่ือถือ พอไม่มีการเช่ือถือ เห็นไหม ใจเรามนัก็โลเลอยูแ่ลว้ มนัยิง่ไม่สนใจ มนัยิง่

หลกัลอยใหญ่เลย แต่เพราะว่ามีครูบาอาจารยข์องเราท่ีประพฤติปฏิบติัมาแลว้รู้จริง ถา้รู้จริงข้ึนมา มนั

จริงมาจากไหน? มนัจริงมาจากใจ ถา้ใจมนัเป็นความจริงข้ึนมา การแสดงออกมามนัมีจุดยนืของมนั 

มนัไม่ไปตามโลกหรอก หลกัของธรรมมนัจะอยูก่บัธรรม 

ถา้อยูก่บัธรรมมนัเป็นเร่ืองของโลกไปไม่ได ้ เพราะโลกมนัเป็นสมมุติ โลกมนัเป็นส่ิงท่ี

เป็นอนิจจงั โลกมนัเป็นของเร่าร้อน เหมือนไฟ ใครจะไปจบัไฟ ไม่มีใครจบัไฟหรอก แต่ในเม่ือ

เรามีกองไฟกองหน่ึง คือมีชีวติหน่ึง มีพลงังานอนัหน่ึง เห็นไหม จิตมนัเหมือนไฟท่ีมนัเผาผลาญ

อยูต่ลอดเวลา แลว้จิตน้ีมนัมีอยู ่ ไฟน้ีมนัมีอยู ่ แต่เวลามนัมอดไปแลว้ มอดคือชาํระกิเลสไปแลว้ 

ไฟน้ีก็รอวนัเวลาท่ีมนัจะดบัไป คือรอเวลาท่ีมนัจะตายไป ชีวิตน้ีรอวนัเวลาท่ีมนัจะตายไป ถา้มนั

เป็นสัจธรรมความจริง แต่ของเราไฟมนัไม่ดบั พอไฟมนัไม่ดบัไป มนัเผาอยูต่ลอดเวลา ตายก็เผา

ไปพร้อมกบัใจของเรา เพราะมนัตอ้งไปเกิดอีก เกิดในสถานะไหนมนัก็เผาไปตลอดเวลา ไฟมนั

เผาเรานะ 

ชีวิตเหมือนกองไฟกองหน่ึง กองไฟมนัเป็นความจริงไหม? มนัเป็นความจริง เป็นความ

จริงกบัเรา มนัเผาเราแลว้มนัใหค้วามทุกขก์บัเรา เพราะเราไม่รู้จกัวิธีดบัมนั แลว้เวลาเราจะ

ประพฤติปฏิบติัธรรมข้ึนมา เราคิดว่า “ดบัไฟแลว้ ไฟน้ีดบัแลว้ ร่มเยน็ ว่าง สบาย” น่ีเราคิดว่าดบั

ไฟแลว้ แลว้ไม่ไดด้บั มนัจะดบัจริงไดไ้หม น่ีกล่าวตู่ธรรม เราไปตู่ธรรมข้ึนมา ธรรมถึงไม่เป็น

ความจริง ในการประพฤติปฏิบติัมนัยิง่ลึกซ้ึงกว่านั้นนะ มนัจะตู่ของมนัไปหมด มนัจะคาดหมาย

ของมนัไปหมด ฉะนั้น ในการประพฤติปฏิบัต ิเราอย่าให้กเิลสออกหน้า 

ศึกษามาขนาดไหน ครูบาอาจารยท่์านบอกเลยนะ เวลาหลวงปู่ มัน่ เห็นไหม ถา้มี

การศึกษามาขนาดไหน ศึกษามาแลว้ใหว้างไวก่้อน แลว้ใหเ้ราประพฤติปฏิบติัไปตามความเป็น

จริง พุทโธไปเร่ือยๆ ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนมากบัเรามนัจะเป็นความลงัเลสงสัยสนเท่ห์ มนัเป็นเร่ือง

ธรรมดา ตอ้งทาํความเขา้ใจวา่มนัเป็นเร่ืองธรรมดา ธรรมดาเพราะอะไร ธรรมดาเพราะเรามีกิเลส 

เรามีความสงสัย เรามีส่ิงท่ีเราไม่ไวใ้จกนัทั้งนั้นน่ะ แมแ้ต่ครูบาอาจารยท่ี์เคารพศรัทธาๆ บางที

มนัก็คิดลบหลู่นะ บางทีมนัก็คิดต่อตา้น “มนัจะเป็นอยา่งนั้นไปไดอ้ยา่งไร มนัไม่น่าจะเป็นอยา่ง

นั้น ส่ิงท่ีท่านคิด ท่ีท่านว่า มนัไม่จริงหรอก” แต่เวลาประพฤติปฏิบติัไปแลว้มนัจะลงรอยเดียวกนั 

ถา้ไม่ลงรอยเดียวกนั อริยสัจมนัมีหลายอนัใช่ไหม ความจริงมนัมีหลายความจริงหรือ 
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ความจริงมีความจริงเดียว องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีตรัสรู้ธรรมไปแลว้ สมณโค

ดม พระศรีอริยเมตไตรย อนาคตวงศ ์มนัก็เป็นอริยสัจอนัเดียวกนั อนัเดียวกนัเพราะอะไร เพราะ

กิเลสมนัเป็นธรรมชาติของมนัอยา่งนั้น ธรรมะท่ีจะไปชาํระก็ตอ้งเป็นสัจจะความจริง เป็น

อริยสัจเหมือนกนั เพียงแต่ว่าอาํนาจวาสนาบารมีของแต่ละองคไ์ม่เหมือนกนัเท่านั้น อนันั้นเป็น

การสร้างสมมา ท่ีมนัสร้างสมมา อายจุะยนืยาวกว่ากนั การร้ือสัตวข์นสัตวจ์ะไดม้ากไดน้อ้ย นัน่

เป็นอาํนาจวาสนา แต่สัจธรรมเป็นอนัเดียวกนั ถา้สัจธรรมไม่เป็นอนัเดียวกนั ทาํใหใ้จน้ีสะอาด

ไม่ได ้

ถา้ใจน้ีสะอาดข้ึนมา สัจธรรมอนันั้น ถา้เราประพฤติปฏิบติัใหม้นัเป็นความจริงอยา่งนั้น 

มนัจะเป็นของมนัโดยท่ีเราคาดหมายไม่ไดเ้ลย ถา้เราคาดหมาย เราคาดเราหมายกนัไง เรา

คาดหมายโดยความเห็นของเรา น่ีมนัตู่ ตู่เลยล่ะ ตู่ใหเ้ป็นตามความพอใจ เหมือนเราใหค้ะแนน

ตวัเอง จะทาํอะไรก็แลว้แต่ เราจะใหค้ะแนนตวัเรา เราจะว่าส่ิงนั้นเป็นความถูกตอ้ง ส่ิงนั้นเป็น

ความดีงามไปหมดเลย แลว้เวลาผลท่ีมนัตอบมา ถา้ดีงาม ทาํไมทาํดีตอ้งไดดี้ ทาํชัว่ตอ้งไดช้ัว่ 

การประพฤติปฏิบติั ถา้เรากาํหนดพุทโธ มีสติสัมปชญัญะ ผลของมนัตอ้งเป็นสมาธิ ผลของ

มนัคือจิตมนัตั้งมัน่ คนตั้งมัน่ คนมีจุดยนื คนตั้งมัน่ คนน้ีจะโลเลไหม แต่ทาํไมเราโลเล ทาํไมเราเช่ือ

เราไม่ได ้ เราเช่ือเราไม่ไดม้นัก็เป็นของปลอมสิ ถา้เป็นของจริงมนัจะปลอมไดอ้ยา่งไร ของจริง

มนัตอ้งเป็นของจริง ถา้มนัเป็นความสงบสุขจริง มนัเป็นสมาธิจริง มนัตอ้งเป็นความสงบสุข แลว้

สงบสุขจะรักษามนัอยา่งไร เราจะดูแลส่ิงท่ีเป็นพลงังาน ดูแลส่ิงท่ีเป็นสมาธิ เราจะดูแลอยา่งไร 

แลว้เราจะใหอ้อกวิปัสสนาอยา่งไร 

ในการวิปัสสนานะ ในขั้นของปัญญา ปัญญามนัฝึกฝนได ้จิต ถา้เรากาํหนดพุทโธ จิตเรา

สงบไป ถา้เวลากาํหนดต่อไป หรือเราใชปั้ญญาอบรมสมาธิอยา่งไรก็แลว้แต่ ถา้มนัถึงเวลา คนเรา

มีอุบายวิธีการ คือมนัใชปั้ญญาได ้กาํหนดพุทโธๆ ไป ถา้จิตมนัสงบบา้ง หรือกาํหนดพทุโธเขา้ไป

แลว้มนัข้ีเกียจบา้ง มนัไม่ยอมทาํงานบา้ง เราก็ใชปั้ญญาปลุกเร้า 

ดูสิ ดูวฏัฏะ ทุกขไ์หม ตอ้งเกิดตอ้งตาย เราจะเห็นนะ เขาไปเท่ียวป่าชา้กนั ไปดูซากศพ คน

เกิดมาตายหมด เขา้ไปโรงพยาบาลสิ เด๋ียวน้ีเดก็ไปคลอดท่ีโรงพยาบาลหมด โรงพยาบาลเป็นท่ีเกิด

ของคน แลว้ก็เป็นท่ีเจ็บไขไ้ดป่้วยของคน เห็นไหม บางคนรักษาหาย ออกจากโรงพยาบาลก็มี บาง

คนเขา้ไปรักษาแลว้ตายอยูก่ลางโรงพยาบาลมนัก็มี บางคนตอ้งไปนอนจมอยูใ่นโรงพยาบาลนั้นก็มี 
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ดูสิ ดูแลว้ยอ้นกลบัมาท่ีเรา ถ้ามนัขีเ้กยีจ มนัไม่ยอมทาํ เราต้องปลกุปลอบมนัด้วยข้อเทจ็จริง เอา

เร่ืองจริงเข้าไปขดัแย้งกบัอวชิชา 

อวิชชามนัรู้ รู้โดยกิเลส รู้โดยทิฏฐิมานะ รู้โดยสร้างทิฏฐิ สร้างความเห็นใหม้นัออกจาก

ธรรมะไป แลว้พอมนัไปศึกษา ไปฟังเทศน์ฟังธรรม “ส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ”...มนัจะเป็นธรรมถา้มนั

พฒันาการข้ึนไปเร่ือยๆ ความดทีีด่กีว่านี้ยงัมีอยู่ เวลาเราสวดมนต ์เห็นไหม ส่ิงท่ีมีคุณประโยชน์ ส่ิง

ท่ีดีกว่าน้ีมนัยงัมีอีกมากมายเลย เราตอ้งทาํของเราข้ึนไปเร่ือยๆ จากท่ีมนัสงบเลก็นอ้ย มนัจะสงบ

มากข้ึนเขา้ไป ส่ิงท่ีสงบมากข้ึนเขา้ไป วิธีจะรักษาใหม้นัคงท่ี ทาํอยา่งไร 

เรารักษาไฟของเราไว ้ เราตั้งนํ้ าของเราไว ้ นํ้าจะเดือดอยูต่ลอดเวลา เพราะไฟมนัมีอยู ่ น่ีก็

เหมือนกนั ส่ิงท่ีมนัจะเป็นสมาธิได ้ มนัมีสติ มีการกาํหนดพุทโธอยู ่ ไม่ใช่ว่ามีสมาธิแลว้เราก็

เพลิดเพลินกบัสมาธิ จะรักษาสมาธิไว ้ เงินเดือนออกมาแลว้บอกว่าเงินเดือนจะอยูเ่ตม็เดือน

ตลอดไปไดอ้ยา่งไร เงินเดือนออกมาแลว้ ในเดือนนั้นเราก็ตอ้งใชจ่้ายใช่ไหม เราตอ้งลงทุนต่างๆ 

เด๋ียวมนัก็ออกมาใหม่อีกเดือนหน่ึง เพราะอะไร เพราะในเดือนน้ีเราทาํงาน ส้ินเดือน เงินเดือนก็

ออก เดือนน้ีเราทาํงานทั้งเดือน ส้ินเดือน เงินเดือนก็ออก 

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือเรามีสติ เรามีการกาํหนดพุทโธ น่ีคือการทาํงาน แลว้ผลของมนัก็เป็น

สมาธิ ผลของมนัคือเงินเดือนท่ีออกมาไง ถา้เราทาํงานอยู ่แลว้เงินเดือนเราไม่เอา มนัจะเป็นไปได้

ไหม เงินเดือน ผลประโยชน์ตอ้งมีสิ เหมือนกบัเราทาํงานของเราเอง มนัก็เป็นผลประโยชน์ของ

เราเอง แมแ้ต่การออกกาํลงักาย ร่างกายก็แขง็แรงข้ึนมาเอง เราดูแลรักษาร่างกาย ร่างกายเราก็ไม่

เจบ็ไขไ้ดป่้วย มนัมีผลตอบแทนทั้งนั้นน่ะ ในเม่ือมีผลตอบแทนข้ึนมา ผลตอบแทนมนัเกิดจาก

เราทาํถูกตอ้ง ถา้ผลตอบแทน ดูสิ คนเขาอยากไดเ้งินไดท้องข้ึนมา เขาไปจ้ีไปปลน้ของเขา มนัก็

เป็นเงินเป็นทอง แต่ไดม้าอยา่งไรล่ะ? มนัไดม้าโดยทุจริตไง 

น่ีก็เหมือนกนั ในการประพฤติปฏิบติั เราตั้งสติของเรา มนัจะเป็นอยา่งไร มนัจะลาํบาก

บา้ง เห็นไหม การสร้างเน้ือสร้างตวั การสร้างสติมนัเป็นของลาํบากไปหมดล่ะ แต่ถา้ไปจ้ีไป

ปลน้มนัง่าย เพราะไปจ้ีไปปลน้มนัก็ไดม้าเลย น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือเราจะใหธ้รรมเป็นอยา่งท่ีเรา

ศึกษามาเลย สมาธิตอ้งเป็นอยา่งนั้น ปัญญาตอ้งเป็นอยา่งนั้น คาดหมายกนัไปเลย...มนัจะเป็นไป

ไดอ้ยา่งไร มนัเป็นไปไม่ได ้เห็นไหม น่ีการกล่าวตู่แบบหยาบๆ นะ 
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แลว้เวลากิเลสมนัออกหนา้ไปก่อน เวลาวปัิสสนาไปมนัจะหลอกมนัจะล่อ มนัจะสร้าง

ภาพ น่ีไง ส่ิงท่ีมนัแสดงออกมาจากหวัใจของเรา น่ีเร่ืองของอวิชชาทั้งนั้นน่ะ อวิชชามนัแสดง

ออกมาจากเรานะ อวิชชาเป็นเรา เพราะเราเกิดมามีอวิชชา ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ

เจา้เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เห็นไหม ทั้งๆ ท่ีสร้างบุญบารมีมานะ เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ 

พระเจา้สุทโธทนะใหมี้ครอบครัว แลว้มีสามเณรราหุล อนันั้นเป็นอะไร น่ีการมีครอบครัวทาง

โลกไง อนัน้ีมนัเป็นกิเลสไหม 

คนเกิดมามีกิเลสทั้งหมด คนเกิดมามีอวิชชาทั้งหมด การเกิดน้ีคือมีอวิชชาทั้งหมด แต่มนั

มีคุณงามความดี ถา้จิตมนัมีคุณงามความดีข้ึนมา ดูสิ คนเกิดข้ึนมา จิตมีสถานะของความรู้สึก วุฒิ

ภาวะต่างๆ กนั บางคนคิดดี เดก็บางคนเกิดมาจะไม่ทาํความผดิพลาดเลยนะ ตั้งใจดีมาก จะทาํดี

มาก  ๆนัน่น่ะ เขาสร้างของเขามา ถา้พ่อแม่ไดลู้กอยา่งนั้นมา นัน่บุญกุศลของพ่อแม่เขา เพราะอะไร 

เพราะไดลู้กดี พ่อแม่ตอ้งมีความช่ืนใจเป็นธรรมดา แลว้เดก็คนนั้นเขาจะพฒันาของเขาข้ึนไป

ระดบัไหนนั้น มนัเป็นอาํนาจวาสนาของเขา 

เกิดมามืดไปสว่าง เกิดสว่างไปมืด เกิดมาเป็นมนุษย ์มนุษยส์มบติัสาํคญัมาก เกิดมาแลว้

ทุกขไ์หม? ทุกขทุ์กคน แมแ้ต่หายใจก็เหน่ือยนะ หายใจก็ทุกข ์เวลาร่างกายเราแขง็แรงอยู ่เราหายใจ

ได ้เราก็คิดวา่การหายใจเป็นเร่ืองธรรมดา เวลาเป็นหวดัข้ึนมา หายใจไม่สะดวกแลว้ ยิง่แก่เฒ่าข้ึน

มานะ หายใจไม่ออก มนัทุกขท์ั้งนั้นน่ะ แต่เราไม่เห็นไง เราเขา้ใจว่าเป็นความสุข เราพอใจมนั 

เพราะเรารักชีวิตเรา พอเรารักชีวิตเราข้ึนมา เราตอ้งการทุกอยา่งใหส้ะดวกสบายไปหมด เกิด

มาแลว้ก็ไม่ตอ้งตาย จะอยูค่ ํ้าฟ้านะ ทั้งๆ ท่ีมนับอกว่าคนเราเกิดมาตอ้งตาย แต่จิตมนัไม่อยากตาย 

ไม่อยากเป็นไป แลว้มนัจะเป็นไปไดไ้หม มนัเป็นไปตามความเป็นจริงไหม 

คนเราเกิดแลว้ตอ้งตายทั้งนั้นน่ะ คนเราเกิดตายเพราะวฏัฏะมนัเป็นอยา่งนั้น วฏัฏะการ

หมุนวนเป็นอยา่งนั้น น่ีการเกิดการตายมนัเป็นเร่ืองธรรมดา เพราะเราเกิดมาแลว้เราตอ้งตาย ฉะนั้น 

ขณะท่ีมีชีวิตอยู่ เราทาํไมไม่ขวนขวาย เรามีชีวิตอยู่ ทาํไมเราไม่รีบกระทาํของเรา ทาํไมเรานอน

ใจของเราขนาดนั้น ถา้มนันอนใจขนาดนั้นนะ น่ีคนประมาท 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พดูอยูต่ลอดเวลานะ “คนมสีติแม้แต่วนิาทเีดยีว ดกีว่าคน

ปล่อยชีวติประมาททั้ง ๑๐๐ ปี” 
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ถา้เราประมาทโดยท่ีไม่มีสติ มนัประมาทโดยธรรมชาติของมนั แต่ถา้เรามีปัญญาข้ึนมา 

เราใคร่ครวญของเรา เราใชปั้ญญาใคร่ครวญ มนัจะปลุกใจเราใหมี้ความเขม้แขง็ ถา้ใจเรามีความ

เขม้แขง็ ในการกระทาํ ในการประพฤติปฏิบติัมนัก็มีกาํลงัใจ เห็นไหม ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน 

ถา้ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ตั้งใจข้ึนมา มนัไม่อา้งเล่ห์นะ 

แต่ถา้มนัเป็นกิเลส มนัอา้งไปหมดน่ะ “จะเป็นอยา่งนั้น เด๋ียวจะเป็นอยา่งนั้น หนาวนกั 

ร้อนนกั เด๋ียวตอ้งไปทาํงาน ไม่มีเวลา” มนัอา้งไปร้อยแปด ออกจากทางจงกรม ออกจากนัง่สมาธิ

ไปไหน? ไปนัง่คุยกนั ไปนอนจมกองกนั อยา่งนั้นมีเวลา แลว้เวลาท่ีเอาไปคุย เอาไปนอนจมกอง

กนัทั้งวนัๆ อยา่งนั้นมนัไดป้ระโยชน์อะไรข้ึนมา? มนัไดป้ระโยชน์ของกิเลสไง ไม่ไดไ้ปขดัเกลา

มนั ไม่ไดไ้ปควบคุมมนั ไม่ไดไ้ปชาํระมนั มนัก็สะดวกสบาย เห็นไหม แต่ถา้ไดต้ั้งสติควบคุมมนั 

มนัดีดดิ้นทนัที น่ีมีศรัทธามีความเช่ือ มีกาํลงัใจข้ึนมา มนัก็พาใหเ้ราเดินจงกรมบา้ง นัง่สมาธิบา้ง

เป็นคร้ังคราวเท่านั้น 

แต่ถ้าเราเห็นโทษของมนันะ จะเป็นอย่างไรต้องอยู่ในทางจงกรม ตั้งสัจจะไว้ ตั้งว่าเรา

จะต้องทาํให้ได้ ทาํไมคนอ่ืนเขาทาํได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ๔ อสงไขย พระโพธิสัตว ์

เวลาเป็นหวัหนา้สัตว ์สร้างสมบุญญาธิการมา แลว้เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ตรัสรู้ข้ึนมาดว้ยบารมี

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เราเกิดมามีอาํนาจวาสนาขนาดไหน เห็นไหม ส่ิง

ท่ีไม่มีอยู ่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ร้ือคน้ข้ึนมา แลว้วางธรรมวินยัไวอ้ยูใ่นพระไตรปิฎก 

แลว้พระท่ีมนักล่าวตู่ๆ กนั ทั้งๆ ท่ีเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส บวชมาในศาสนาพุทธนะ ไม่เช่ือ

นรกสวรรค ์ไม่เช่ือมรรคผลนิพพาน 

เพราะในปาฏิโมกขบ์อกไวเ้ลย ถา้บิดเบือน กล่าวความเห็นต่างจากศาสนา ไม่ใหพ้ระไป

คบ ถา้พระไปคบ เป็นอาบติัปาจิตตีย ์ลงพรหมทณัฑ ์ใหแ้ยกออกไป ดูสิ ดูอยา่งพระฉนันะ ออก

บวชพร้อมกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้มาบวชเป็นพระ ทิฏฐิมานะมาก ไม่ยอมฟัง

ใครเลย ถือว่าเพราะมีพระฉนันะถึงมีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ยดึถือไวเ้ป็นสมบติั แลว้

ไม่ฟังใคร เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไป พระอานนทถ์ามว่า “พระฉนันะมี

ปัญหาในสงฆน้ี์มาก จะทาํอยา่งไร” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกใหล้งพรหมทณัฑ ์ คือไม่พดูดว้ย เท่ากบัอาบติั

สงัฆาทิเสส พอโดนลงพรหมทณัฑ์ เสียใจมาก เขา้ป่าไปเลย เพราะทิฏฐิมานะว่าตวัเองมี
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ความสาํคญัในศาสนา น่ีความสาํคญัของกิเลสไง ความสาํคญัของทิฏฐิมานะ ความสาํคญัของส่ิง

กีดขวาง ความสาํคญัของการทาํใหส้ังคมสงฆอ์ยูด่ว้ยความไม่สะดวก 

สัปปายะ ๔ หมู่คณะเป็นสัปปายะ ถา้หมู่คณะเป็นสัปปายะ การประพฤติปฏิบติัมนัจะไป

ในแนวทางเดียวกนั คือใหโ้อกาสกนั ใหค้วามสงบสงดัต่อกนั ใหเ้วลาต่อกนั ส่ิงท่ีควรเป็นขอ้วตัร

ปฏิบติั ควรจะทาํ ถา้เรามีโอกาส เราทาํใหเ้ขาๆ เพื่อใหเ้ขามีโอกาสไดป้ระพฤติปฏิบติั ไม่ใหมี้

ความกงัวลใจ เห็นไหม ใหโ้อกาสต่อกนั น่ีส่ิงท่ีหมู่คณะเป็นสัปปายะ 

เวลามนัมีการกีดขวาง เวลาพระอานนทล์งพรหมทณัฑ์ เสียใจมาก หนีเขา้ป่าไปเลยนะ ไปนัง่

สมาธิภาวนา จนถึงท่ีสุด พอถึงท่ีสุด ส้ินกิเลส เพราะไดส้ร้างบุญญาธิการมาเหมือนกนั เกิดเป็น

สหชาติ ไดเ้กิดเป็นคนท่ีเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ มีบุญมีคุณต่อกนัมา เพียงแต่ทิฏฐิ

มานะมนัไปฉกฉวยก่อน ฉกฉวยว่าเรามีความสาํคญั น่ีมนัตู่เอาคุณงามความดีของเขา ทั้งๆ ท่ีตวัก็มี

คุณงามความดีนะ แต่คุณงามความดีน้ีเป็นคุณงามความดีเกิดมาเป็นสหชาติ เกิดมาเป็นมหาดเลก็ 

นัน่เป็นความดีท่ีเป็นอดีตไปแลว้ใช่ไหม แต่ในปัจจุบนั ความดีในการชาํระกิเลส ความดีท่ีจะให้

เราเห็นธรรมจริงมนัอยูท่ี่ไหน น่ีมนัไปตู่ตรงนั้น มนัเลยเขา้ไม่ได ้

พอมีความเสียใจ เพราะโดนลงพรหมทณัฑ ์ไปร้ือคน้ของตวัเอง สาํเร็จเป็นพระอรหนัต ์แลว้

ออกมาหาหมู่สงฆ ์มาขอปลงอาบติั พระอานนทบ์อกว่า “จะปลงอะไร ในเม่ือจบส้ินกระบวนการ

แลว้” เพราะเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ อาบติัไม่มี อาบติัหลุดไปแลว้ เห็นไหม 

น่ีไง ถา้เราไม่ชิงสุกก่อนห่าม เราทาํไปเป็นตามขอ้เทจ็จริง เราจะทาํความสงบของใจ เราก็

ทาํของเรา เราทาํของเรานะ คุณสมบติัอนัน้ีมนัมีคุณค่ามากกว่าทางโลกมหาศาล แต่โลกมองไม่

เห็น โลกดูถูกเหยยีดหยามกนั ดูถูกเหยยีดหยามผูท่ี้ไปวดั ผูท่ี้ไปประพฤติปฏิบติัว่าทาํใหโ้ลกไม่

เจริญ ผูท่ี้ขวนขวายอยูก่บัโลก ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีการงานในโลก ผูส่้งเสริม โลกจะเจริญ 

โลกมนัเจริญไปไหน โลกมนัเป็นอยา่งน้ี โลกมนัอนิจจงั สภาวะของโลก ทรัพยากรท่ีใช้

หมุนเวียนไปตลอด ทรัพยากรมนุษย ์ มนัเลยดูถูกมนุษยไ์ง ว่ามนุษยเ์ป็นทรัพยากร ทรัพยากร

อนัหน่ึงท่ีใหผู้บ้ริหารเขาบริหารจดัการไง แต่มนุษยเ์ป็นทรัพยากรหรือ มนุษยม์นัสูงค่ามากกวา่นั้น

อีก เพราะมนุษยเ์วลามนัพน้ มนัเอาใจมนัออกไปจากสังคมได ้ อยูก่บัสังคมโดยเปลือก อยูก่บั

สังคมโดยร่างกาย แต่หวัใจมนัพน้จากการเกิดและการตาย ใครจะควบคุมมนัได ้
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สังคมเขาอยูก่นัไดด้ว้ยการปกครองของเขา ดว้ยอาํนาจข่มข่ี ดว้ยกฎหมาย ดว้ยต่างๆ แลว้

กฎหมายเขาเปล่ียนแปลงตลอดเวลา นัน่เร่ืองของโลกนะ น่ีโลกเขาดถููกเหยยีดหยามกนั แต่ถา้เรามี

สติของเรา เรามีความคิดของเรา เรามีความเห็นของเรา เราทาํไปตามขั้นตอน เวลาองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะเทศนาว่าการ เห็นไหม อนุปุพพิกถา แสดงธรรมเป็นขั้นตอน ตั้งแต่เร่ือง

ของทาน ใหค้นสนใจเร่ืองของทาน ใหมี้การเสียสละก่อน ใหมี้การเปิดโอกาส ถา้มีการเสียสละ มี

เร่ืองของทาน ผลของมนัคือสวรรค ์พอไปสวรรค ์ไปตกคา้งอยูช่กัชา้ ก็ใหเ้นกขมัมะ จนจิตใจควร

แก่การงานถึงจะเทศน์เร่ืองอริยสัจ 

น่ีเราสนใจ เห็นไหม ถา้เทศน์อยา่งนั้นหมายถึงว่าศรัทธาใหม่ คนท่ีเขาไม่เขา้ใจเร่ือง

ศาสนาเลย เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้เทศนาเร่ิมตั้งแต่ทานข้ึนมา เร่ืองของทาน เราก็

ทาํของเราแลว้ เราเสียสละมาทั้งหมด ในปัจจุบนัน้ีเรามาเสียสละเร่ืองกิริยาวตัถุ คาํว่า “วตัถุ” 

อารมณ์ความรู้สึกเป็นวตัถุอนัหน่ึง กิริยาท่าทางก็เป็นท่าทางอนัหน่ึง แลว้เราเสียสละความอยู่

สะดวกอยูส่บาย มานัง่สมาธิภาวนา นัง่สมาธิภาวนาเพื่ออะไร? เพื่อใหจิ้ตมนัสงบ เพื่อใหจิ้ตมนัมี

ฐานท่ีตั้ง ใหเ้ป็นกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน งานมนัจะตั้งลงบนฐานของใจน้ี เพราะใจน้ีเป็นตวั

เกิดตวัตาย ตวัใจน้ีเป็นตวัหมุนตวัเวียน ตวัทุกขต์วัยาก ตวัลาํบากลาํบนคือตวัใจ 

ไอก้ารอยูป่ระสาโลกเขา ปัจจยัเคร่ืองอาศยัมนัอยูช่ ัว่คราว แลว้เกิดดีเกิดชัว่มนัเป็นประสา

เรา เราหาเงินหาทองมา เราจะอยูเ่สพสุขขนาดไหนนัน่ก็โลก แต่ก็อมทุกขท์ั้งนั้นน่ะ ไปนัง่อยู่บน

กองเงินกองทองมนัก็ไปร้องครวญครางอยูบ่นกองเงินกองทองนัน่น่ะ จะสร้างตึกสูงขนาดไหน

มนัก็ไปทุกขอ์ยูบ่นตึกสูงนัน่น่ะถา้ใจมนัทุกข ์ ถา้ใจมนัสุข มนัอยูโ่คนไม ้ มนัก็มีความสุข มนัอยูท่ี่

ไหนมนัก็มีความสุข 

ถา้ใจมนัควรแก่การงาน เราสละกิริยาท่ีมนัมีความสุขของมนัมานัง่สมาธิ นัง่สมาธิเพื่อ

อะไร? เพื่อหาหวัใจใหเ้จอ เพื่อจะหาความจริงใหเ้จอ ใหม้นัเป็นความจริง อยา่ไปตู่มนัก่อน พอไปตู่

มนัก่อน กาํหนดพุทโธๆ ไป มนัจะว่าง มนัจะมีความสุข...มนัจะมีความสุขอยา่งไรกแ็ลว้แต่ มนั

เป็นเร่ืองธรรมดา ลมพดัมามนัก็ตอ้งมีความเยน็เป็นธรรมดา จิตใจของเราถา้ทาํใหม้นัสะดวก ให้

มนัเปิดโล่ง มนัก็สบายเป็นธรรมดา ความเป็นธรรมดาอยา่งน้ีมนัไปถอดถอนอะไรบา้ง? มนัยงัไม่

ถอดถอนอะไรเลย 
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ส่ิงท่ีมนัจะเป็นความจริงนะ กาํหนดไปบ่อยๆ ตั้งสติไว ้ใหเ้ป็นความจริง ความจริงมนัเกิด

เอง มนัเป็นเอง มนัเป็นของมนั มนัเกิดเอง มนัเป็นเองโดยสัจธรรม ไม่ใช่มนัเกิดเองเป็นเองโดยท่ี

มนัจะลอยจากส่ิงท่ีไม่มีตน้ ไม่มีเหตุไม่มีผล มนัจะเกิดเองอะไรเอง มนัก็ไม่ใช่ลมน่ี ลมมนัพดัไป 

อากาศมนัร้อน มนัพดัไป มนัพดัเอาใบไมไ้ป ใบไมก้็ปลิวเป็นธรรมดา เกสรดอกไม ้ดูลมมนัพดัไป 

มนัไปผสมพนัธ์ุกนัมนัก็ไปเกิดตน้ใหม่นะ แต่หวัใจเราล่ะ มนัไม่ใช่เป็นเกสรดอกไม ้ ส่ิงใดมนัจะ

เกิดข้ึนมาเองไดอ้ยา่งไร 

มนัต้องเกดิจากการกระทาํ มนัต้องเกดิจากสต ิสติต้องตั้งมัน่ สติมคีวามสําคญัมาก จะนัง่

สมาธิก็ตอ้งมีสติ พุทโธๆๆ เด๋ียวมนัก็แวบ็ออกแลว้ ลืมแลว้ น่ีมนัก็เป็นพื้นฐาน ลมหายใจเขา้นึกพุท 

ลมหายใจออกก็นึกโธ เกาะมนัไวก่้อน เกาะแน่นๆ ไว ้อยา่ใหม้นัแฉลบออกนอกทาง ทาํไปเร่ือยๆ ถา้

จิตมนัดี มนัจะลงของมนั คือมนัจะสงบเขา้มา แลว้พุทโธไปเร่ือย พอสงบข้ึนมาก็ต่ืนเตน้ เห็นไหม 

เพราะเราคาดหมายวา่ “มนัจะว่างอยา่งนั้น ไหนครูบาอาจารยท่์านว่ามีความสุข  ๆ มนัจะสุขขนาด

ไหน น่ีก็เป็นความสุขแลว้” เหมือนเดก็ เดก็มนัไม่เคยเจอสมบติั มนัเห็นเงินเลก็ๆ นอ้ยๆ เหมือน

คนทาํงานเดือนแรกเลย พอเงินเดือนแรกออก เพราะเราหาเงินเอง มนัจะต่ืนเตน้มาก น่ีเป็น

ภาคปฏิบติันะ 

แต่ถา้เป็นปริยติั มนัเหมือนเราเป็นลูก เราไม่เคยทาํเงินเดือนเลย เราไม่เคยทาํอะไรเลย เรา

ขอพ่อแม่ใชท้ั้งปีทั้งชาติ พ่อแม่ใหม้าตลอด เห็นไหม มนัเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั

พุทธเจา้ไง แลว้พอพ่อแม่ใหม้าก็นอ้ยเน้ือตํ่าใจ “แม่ไม่รักเรา แม่รักคนนูน้มากกว่าเรา ใหเ้รานอ้ย

กว่าคนนูน้ ใหน้อ้ยกว่าคนน้ี” 

น่ีเหมือนกนั เวลาเราไปตู่ธรรม เวลาจิตมนัมีความรู้สึก น่ีศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้มาดว้ยกนั แลว้ก็มานัง่เถียงกนัไง “ธรรมพระพุทธเจา้ว่าอยา่งนั้น อะไรมนัจะ

ละเอียดอ่อนกว่า” มนัก็เหมือน “พ่อแม่ไม่รักเรา รักคนนูน้มากกว่าเรา รักเรามากกว่าพีก่ว่านอ้ง” 

มนัก็คิดของมนัไป น่ีเพราะมนัไม่ไดท้าํ 

แต่พอมนัทาํข้ึนมา เราทาํของเราเอง เห็นไหม พ่อแม่ใหก้าํเนิดมาแลว้ พ่อแม่ใหชี้วิต

มาแลว้ มีคุณค่ามากแลว้ พ่อแม่เล้ียงเรามาจนโตแลว้ ป่านน้ีเราทาํงานของเราเอง เงินเดือนแรก

ออกมาเราจะภมิูใจไหม จิตท่ีมนัสงบก็เหมือนกนั จิตการกระทาํของเรา ธรรมขององคส์มเดจ็
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พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็เหมือนพ่อแม่เรา เงินของพ่อแม่ เราอาศยัแค่มาบวชเรียนใน

พระพุทธศาสนา การดาํรงชีวิตของเราน้ีเป็นประเพณีวฒันธรรม 

บวชพระ เวลาออกธุดงคท่ี์ไหน มีบาตรไปท่ีไหนมนัก็อยูไ่ด ้ ชีวิตน้ีดาํรงอยูไ่ดแ้ลว้ ดาํรง

อยูไ่ดแ้บบพระปฏิบติั คือมนัไม่เรียกร้องส่ิงใดจนเกินกว่าเหตุ ขอใหมี้ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ปัจจยั ๔ 

แค่ดาํรงชีวิตน้ีอยู่ มนัเหลือเฟือแลว้ ส่ิงอ่ืนท่ีมนัแสดงออกนัน่เป็นเร่ืองกิเลสทั้งหมด กิเลสมนัไม่

พอใจหรอก อาหารท่ีมนัไม่ชอบใจมนัก็ไม่พอใจ มนัไม่พอใจส่ิงใดๆ เลย กิเลสไม่เคยพอใจอะไร

ทั้งส้ิน แลว้พอมีธรรมวินยัข้ึนมาปกครองมนั เขา้มาบงัคบัใจเราใหอ้ยูใ่นกรอบ มนัจะดิ้นขนาด

ไหน สู้กนั มนัไม่พอใจขนาดไหน สู้กนั สู้กนัดว้ยขอ้วตัรปฏิบติั สู้กนัดว้ยธรรมวินยั สู ้ตั้งสติไว ้จบั

มนัใหอ้ยู ่ใหม่ๆ มนัจะด้ินรุนแรงมาก แลว้ยิง่จะมาประพฤติปฏิบติั ยิง่มาภาวนา มนัยิง่ด้ินเขา้ไป

ใหญ่ เพราะอะไร 

เพราะจะฆ่ามนัน่ะ ใครมนัจะยอมใหค้นอ่ืนทาํร้ายเรา กิเลสก็เหมือนกนั กิเลสมนัลึกซ้ึง

กว่าศตัรูหรือฝ่ังตรงขา้มกบัเราท่ีกลัน่แกลง้เรา เพราะเรารู้ว่าศตัรู เราระวงัตวันะ แต่กิเลสมนัหลอกเรา

ใหเ้ช่ือมนัตายใจเลย เพราะมนัเป็นเรา จะทาํอะไรก็ไม่ได ้ จะทาํส่ิงใดก็กลวัมนักระทบกระเทือน

ไปหมดเลย เพราะมนัเป็นเรา แลว้มนัก็ทาํลายเรา นัง่สมาธิมนัก็ทาํใหส้มาธิเราลม้ลุกคลุกคลานไป

ได ้ เดินจงกรมมนัก็บอกใหห้ยดุ มนัมีเหตุผลอา้งหมดล่ะ แต่เวลาเราจะทาํความจริง เราไม่มีเหตุผล

อา้งเลย ฉะนั้น เราฝืนมนั สู้มนั ถา้เราสู้ได ้เราจะชนะไปเร่ือยๆ ถา้เราไดช้นะแลว้เราจะมีโอกาส แต่

ถา้ไม่เคยชนะเลย เราแพต้ลอดไป เราจะเอาอะไรไปสู้มนั 

คนทาํการคา้ถา้ทาํแลว้ขาดทุนทุกวนั เราจะเอาทุนท่ีไหนไปต่อสู ้แต่น่ีเราประพฤติปฏิบติั 

จิตเราไม่สงบเลย จิตเราไม่มีหลกัมีเกณฑเ์ลย แลว้เราจะไปต่อสู้มนั เราก็นอ้ยเน้ือตํ่าใจตลอดไป 

แต่เราอาศยัครูบาอาจารยเ์ป็นท่ีพึ่ง เราอาศยัครูบาอาจารยเ์ป็นฐาน ครูบาอาจารยท่์านจะใหก้าํลงัใจ

เรา ไม่ตอ้งเดือดเน้ือร้อนใจ เราไม่ตอ้งวิตกกงัวลว่าเราจะตอ้งไปหาส่ิงใดมาเป็นการดาํรงชีวิต เรา

อยูก่บัครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยรั์บประกนัในชีวิตเราว่าจะไม่ทุกขย์าก จะอยูข่องเราได ้แลว้ให้

ประพฤติปฏิบติั พยายามสร้างเน้ือสร้างตวัข้ึนมาใหไ้ด ้ ถา้มนัสร้างเน้ือสร้างตวัข้ึนมาได ้ มนัจะ

เป็นไปตามขอ้เทจ็จริง มนัจะซ้ึงบุญซ้ึงคุณนะ มนัมีบุญมีคุณกนัอยู่ 

แลว้พอจิตมนัเร่ิมเป็นไป มนัจะเร่ิมสงบขนาดไหน ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนา

สมาธิ มนัจะลงอยา่งไร ถา้มนัไม่ลง เราใชปั้ญญาใคร่ครวญ มนัลงนะ มนัจะเห็นตามความเป็นจริง
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ของมนั ตามความเป็นจริง ลงก็ลงจริง  ๆ สงบจริงๆ มคีวามสุขขนาดไหน เราอย่าเผลอ มคีวามสุข

ขนาดไหน ออกมา พทุโธต้องเกาะทนัท ีไม่ใช่ว่ามนัมีความสุขพอมนัปล่อยวาง 

คนเราหาบของหนกั แบกของหนกั วางของหนกัมนัก็เบาเป็นธรรมดา จิตของเรามนัคิด

อยูต่ลอดเวลา ความคิดมนัหมกมุ่น มนัเหยยีบหวัใจอยูต่ลอดเวลา แลว้มนัปล่อยความคิดหน่อย

เดียวมนัก็เป็นเร่ืองสบายเป็นธรรมดา แต่เราปล่อยวางแลว้เราจะทาํอะไรต่อไป ถา้เราจะทาํต่อไป เรา

ปล่อยวางแลว้ตอ้งมีกาํลงั ยกมนัข้ึนมาก็ได ้พลิกแพลงมนัอยา่งไรก็ไดใ้ช่ไหม 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เรามีสติของเราเขา้ไปบ่อยคร้ังเขา้ มีสตินะ พุทโธเขา้ไปบ่อยคร้ัง มนัจะ

เห็นคุณเห็นโทษ เพราะเวลาท่ีเราเผลอ เราเผลอเพราะอะไร เผลอเพราะรูป รส กล่ิน เสียงมนัสอด

เขา้มา มนัสอดเขา้มาในขณะพุทโธของเรา ขนาดพุทโธแลว้นะ จิตมนัสงบขนาดไหนมนัก็เอา

เร่ืองน้ีมาเป็นเคร่ืองล่อ เพราะเราไม่รู้จกัมนั แต่เราเห็นโทษของมนั มนัผดิพลาดเพราะอะไร 

ทาํไมเราตอ้งออกวิเวก ทาํไมเราตอ้งหาท่ีสงบสงดั? หาทีส่งบสงดัเพราะจะดูความคดิไง 

คนเราอยูด่ว้ยกนั คลุกคลีกนั ไม่เห็นตวัเองหรอก เห็นแต่อารมณ์ของคนอ่ืน แลว้จบัผดิกนั

ไปจบัผดิกนัมา แต่ถ้าอยู่คนเดยีวนะ มนัคิดของมันอยู่คนเดยีวน่ะ จบัผดิตัวมนัเอง ส่ิงทีเ่ขาพดู

กนัเมือ่กีนี้้กระทบกระเทอืนกนั เรากไ็ม่พอใจ แล้วเราเอามาคดิอยู่น่ี เราเลวกว่าเขาไหม เขาทาํอยู่

ข้างนอก เรายงัว่าไม่ถูกต้อง แล้วมันมาคดิอยู่ในใจเราน่ีมนัถูกต้องไหม 

น่ีไง ท่ีมนัสอดเขา้มา รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร มนัเป็น

บ่วงของมาร บ่วงคือบ่วงล่อใจใหเ้ขา้ไปอยูใ่นอาํนาจของมนั บ่วงล่อใหเ้ราคิดตามมนั พวงดอกไม้

คือมนับชูา เราคิดว่าเรามีสติ เรามีสมาธิ เรามีกาํลงัของเรา เราปล่อยวางข้ึนไป มนัก็เอาส่ิงน้ีมาล่อ 

ถา้เราไม่โง่ มนัก็เอาบ่วงดกั ถา้เราฉลาดมนัก็เอาพวงดอกไมม้าล่อ พอล่อ มนัก็คิดออก มนัก็

ส่งออกอีกเป็นธรรมดา 

ส่ิงท่ีว่ามนัเป็นสมาธิ มนัเป็นความว่างๆ มนัมีเหตุผลอะไร มนัไม่มีเหตุผลเพราะอะไร เพราะ

เราตู่มนัว่าเป็นจริง แต่ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมานะ เรารักษาของเราไดจ้ริงนะ เราจะทุ่มเททั้งชีวิตนะ 

ถา้จิตเรากาํหนดพุทโธ ตั้งสติไว ้แลว้มนัเป็นไปได ้มนัสงบจริงๆ แลว้มนัเส่ือมมาแลว้ เราจะทาํ

ใหส้งบอีก มนัสงบไม่ได ้พอสงบไม่ไดป๊ั้บมนัจะหาเหตุผลทนัทีเลย เพราะเราเคยทาํได ้เราเคยทาํ

ไดแ้ลว้หนหน่ึง ทาํไมจะทาํอีกไม่ได ้ เพราะอะไร น่ีไง ก็เพราะว่าเราไม่จริง เพราะเรานัง่สมาธิ

แลว้เราคิดส่งออก แลว้ทาํไมเราถึงส่งออก ทาํไมคิดแต่เร่ืองท่ีเป็นโทษกบัมนั 
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ส่งออกเพราะมนัมีกาํลงั แลว้เราจะทอนกาํลงัมนัไดอ้ยา่งไร? เราจะทอนกาํลงัด้วยการ

ผ่อนอาหาร การผ่อนอาหาร การอดนอน มนัจะไปผ่อนกาํลงัของกเิลสไง ถา้ผอ่นกาํลงัของกิเลส

แลว้ต่อสู้ไป เห็นไหม มนัมีปัญญาอยา่งน้ีไง มีปัญญาเพราะมนัรู้จริง พอมนัรู้จริงเขา้ไปถึงจุด

ความจริงนั้นแลว้ แลว้เราจะเขา้ถึงจุดความจริงอนัเดิมนั้น ทาํไมมนัเขา้ไม่ได ้ทาํไมคร้ังท่ีแลว้มนั

เขา้ได ้ทาํไมคร้ังน้ีมนัถึงเขา้ไม่ได ้มนัมีเหตุมีผลไง เพราะเราทาํของเราใช่ไหม แต่ถา้เราคาดหมาย 

เห็นไหม มนัตู่ พอตู่ไปแลว้มนัไม่มีเหตุมีผล ถา้ไม่มีเหตุผล มนัจะเขา้ไปอีกไดอ้ยา่งไร มนัก็เขา้ไป

คากนัอยูอ่ยา่งนั้นล่ะ ตกภวงัคบ์า้ง อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 

ถา้ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ มนัมีสัมมากบัมิจฉา เวลาสัมมาสมาธิ มนัมี

สติ แลว้มนัจะรู้ตวัของมนั สงบขนาดไหนก็รู้ตวัของมนั น่ีสัมมาสมาธิ แต่มิจฉาสมาธิ มนัว่างๆ 

ของมนั แต่ไม่รู้ตวั ไม่รู้อะไรเลย มนัเป็นมิจฉา เห็นไหม คาํว่า “ว่าง” มนัจะถูกตอ้งหมด มนัก็

ไม่ใช่ มนัมีถูกตอ้งและผดิ ผดิคือมิจฉาสมาธิ ถูกคือสัมมาสมาธิ 

ถา้มนัถูก เป็นสัมมาสมาธิ มนัจะพฒันา ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ก็ในเม่ือ

เราเขา้ไปถูกทางแลว้ เราเดินต่อไป มนัตอ้งลึกเขา้ไปๆ จริงไหม แต่เราเขา้ถูกทางแลว้ทาํไมมนัไม่

เดินต่อไปล่ะ ทาํไมจิตเราไม่เดินต่อไป ทาํไมจิตเราไม่พฒันา น่ีไม่พฒันาแลว้ก็เช่ือมนัดว้ยนะ มนั

ใหกิ้เลสนาํหนา้ไง ใหกิ้เลสมนัหลอกว่าแค่น้ีๆ แลว้ก็คร่อมอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัรอวนัเส่ือมนะ รอ

วนัท่ีจะต่อสู้ไปไม่ไหว 

แต่ถา้เป็นตามความเป็นจริงมนัจะมีเหตุมีผล ธรรมะคอืเหตุและผล สรุปลงแล้วเป็นธรรม 

เหตุและผลท่ีมนัเป็นจริงสรุปข้ึนมาแลว้เป็นสมาธิ แลว้เราก็สร้างของเราบ่อยเขา้ เพราะเรามีเหตุมี

ผลของเรา ถา้มีเหตุมีผล ถูกตอ้งหมด เห็นไหม เหมือนคนท่ีชาํนาญการ ทาํอะไรก็ถูกไปหมด ทาํ

ส่ิงท่ีตวัเองชาํนาญ จะถูกๆๆ ไปตลอด น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตมนัเป็นแลว้ แลว้เราควบคุมไดน้ะ พอเรา

ควบคุมไดอ้ยา่งน้ี น่ีจิตตั้งมัน่ จิตเป็นเอกคัคตารมณ์ จิตออกวิปัสสนา แลว้ถา้จิตมนัยงัไม่ตั้งมัน่ จิต

มนัยงัไม่เป็นเอกคัคตารมณ์ มนัข้ึนๆ ลงๆ ก็ใชปั้ญญาใคร่ครวญ มนัฝึกบ่อยคร้ังเขา้ ฝึกของมนั

บ่อยๆ แลว้เวลาออกไปใหเ้ห็นกาย เวทนา จิต ธรรมโดยความเป็นจริง ถา้เห็นกาย เวทนา จิต 

ธรรมโดยความเป็นจริง อนันั้นมนัเป็นความจริง เห็นไหม ถา้เป็นความจริง มนัตู่ไหมล่ะ 

ถา้มนัตู่นะ มนัตู่เพราะอะไร น่ีเห็นกายๆ ว่าเห็นกายกนัไป นัน่เห็นกายโดยสัญญา เห็นกาย

โดยสามญัสาํนึก มนัไม่เห็นกายตามขอ้เทจ็จริง ถา้เห็นกายตามขอ้เทจ็จริง มนัจะสะเทือนขั้วหวัใจ 
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สะเทือนใจมาก มนัท่ิมเขา้กลางหวัใจเลย แลว้จบัได ้ พอมนัหลุดมือไป เราพยายามฝึกบ่อยๆ จบั

ข้ึนมาอีก ใหส้มาธิมนัลงใหไ้ด ้ถา้สมาธิมนัลงไม่ได ้หรือมนัไม่เห็นกายอีก มนัก็มีกาย มีเวทนา มี

จิต มีธรรม มีธรรมะไง ธรรมะกบัอารมณ์ ธรรมะกบัความรู้สึก เขาเรียก “ธรรมารมณ์” 

กาย เวทนา จิต ธรรม อารมณ์ความรู้สึกมนัเอามาเป็นการร้ือคน้ได ้คน้ความรู้สึก ความคิด น่ี

มนัพลิกแพลงได ้ มนัพลิกแพลงการบริหารจดัการใหม้นัเป็นไป ใหม้นัเป็นสัจจะ คือใหจิ้ตมนัฝึก

จิตใหเ้ห็นกาย เวทนา จิต ธรรม ใหเ้ห็นเป็นไตรลกัษณ์ ใหเ้ห็นสัจจะความจริง ถา้เห็นไตรลกัษณ์ เห็น

เป็นสัจจะความจริง เห็นจากใคร? เห็นจากใจท่ีเป็นสัมมาสมาธิ 

ถา้ไม่เห็นจากใจท่ีเป็นสัมมาสมาธิ มนัจะเป็นการกล่าวตู่ธรรมะ เพราะธรรมะมนัมีอยู่

แลว้ ธรรมและวินยัท่ีเขากล่าวตู่ กล่าวตู่มาตั้งแต่ขา้งนอก เห็นไหม ตู่ธรรมมาตั้งแต่ขา้งนอกว่า 

“นรกสวรรคไ์ม่มี มรรคผลนิพพานไม่มี คนทาํสมาธิเป็นคนโง่ คนทาํสมาธิไม่มีปัญญา ตอ้งใช้

ปัญญา”...ปัญญาอยา่งนั้นเป็นปัญญาของกิเลส ปัญญาอยา่งนั้นเป็นโลกียปัญญา ปัญญาอยา่งนั้น

เป็นปัญญาขอเงินแม่ใช ้ปัญญาอยา่งนั้นเป็นปัญญาจากพระไตรปิฎก ปัญญาท่ีเราศึกษามา 

แต่ถา้เป็นปัญญาของเราล่ะ เราทาํงานของเราเอง เรารู้สึกของเราเอง เราลงทุนลงแรงของ

เราเอง มนัต่างกนัเยอะมาก ถา้พดูถึงปัญญาอยา่งน้ีมนัเกิดข้ึนมา มนัจะเกิดข้ึนมาจากอะไร เราจะ

ลงทุนลงแรง เราจะทาํกิจการของเรา ถา้เราไม่มีทุน เราไม่มีตน้ทุน เราจะเอาอะไรไปทาํ ถา้เราไม่

มีสมาธิเป็นฐาน เราจะเอาอะไรไปทาํ ถา้ไม่มีสมาธิเป็นฐาน มนัทาํข้ึนมาแลว้มนักล็อยลมใช่ไหม 

เหมือนเราทาํงานใหค้นอ่ืน เราไปช่วยงานคนอ่ืน แลว้เราไดอ้ะไรข้ึนมา? ก็ไดบุ้ญไดคุ้ณจาก

เพื่อนฝงู เพราะเราช่วยงานเขา การช่วยงานเขาก็ผลประโยชน์ของเขา แต่ถา้เป็นงานของเราล่ะ 

งานของเรา เราทาํเพื่อประโยชน์ของเราใช่ไหม งานของเรา เราอยูท่ี่ไหน? เราก็อยูท่ี่ใจน่ีไง เราก็

อยูท่ี่จิตสงบน่ีไง 

แต่ถา้จิตมนัไม่สงบมนัก็เท่ากบัไปช่วยงานกิเลสไง ช่วยงานใคร? ก็ช่วยงานของขนัธ์ ๕ 

ช่วยงานของอาการของใจ ไม่ใช่ตวัใจ เพราะในเม่ืออาการของใจมนัเกิดข้ึน ตั้งอยู่ แลว้ดบัไป 

โดยธรรมชาติมนัเป็นสภาวะแบบนั้นอยูแ่ลว้ แลว้เราไปทาํงานกนัท่ีนัน่ แต่ถา้มนัถอยกลบัมาท่ี

สัมมาสมาธิ กลบัมาท่ีใจ มนัเป็นงานของเรานะ รู้ก็รู้ท่ีใจ ถอดถอนก็ถอดถอนเส้ียนหนามท่ีใจ ถา้

ถอดถอนเส้ียนหนามท่ีใจ เอาอะไรไปถอดถอนมนั? ศีล สมาธิ ปัญญา มรรค ๘ มรรคญาณจะเขา้

ไปทาํลายมนั ถา้มรรคญาณจะเขา้ไปทาํลายมนั มรรคญาณมนัเกิดมาจากไหน มรรคญาณเกิดมา
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จากตาํราหรือ มรรคญาณเกิดมาจากวิชาการไหน ถา้มรรคญาณมนัไม่เกิดมาจากใจ มนัจะเกิดมา

จากไหน 

มรรคอยา่งนั้นมนัเป็นมรรคตาํรา มรรคอยา่งนั้นเป็นมรรคของโลก น่ีสัมมาอาชีวะ เล้ียง

ชีพชอบ ผูป้ระพฤติปฏิบติัพดูบ่อยมากเลย “ทาํงานชอบ เล้ียงชีพชอบ”...ไอน้ัน่มนันกแกว้

นกขุนทอง “แม่จ๋าๆ” มนัก็ว่าแม่จ๋าตามเราไปน่ะ มนัรู้ไหมว่าแม่จ๋ามนัคืออะไร? มนัไม่รู้หรอก น่ีก็

เหมือนกนั มรรคๆๆ ไอน้ัน่มนัเป็นมรรคของโลก มนัเป็นมรรคของคฤหสัถ ์ดูสิ มรรค ๔ ผล ๔ 

โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค มนัยงัต่างกนัเลย 

เห็นไหม 

ถา้เราประพฤติปฏิบติัไป เวลาขั้นของปัญญามนัจะหลอกลวงนะ กิเลสมนัจะแซงหนา้ กิเลส

มนัอยูก่บัเรา กิเลสถา้เราต่อสู้มนั มนัจะสงบตวัลง มนัจะสงบหลบหลีกเรา แต่ถา้เราพจิารณาเขา้

ไปมนัก็จะสร้างเหตุการณ์ใหเ้ราเบ่ียงเบน ใหเ้ราหลงผดิไป มนัหลงผดิไป มนัตอ้งปกป้องตวัมนั

เองตลอดเวลา มนัจะต่อสู้เราตลอดเวลา เพราะเราไม่ทนัมนั เพราะเราไม่เคยเห็นสัจจะความจริง

ไง แต่เราเห็นสัจจะความจริง แลว้เราต่อสู้มนั เห็นคุณเห็นโทษของมนั 

น่ีเห็นคุณของมนันะ กิเลสเป็นคุณ กามคุณ เห็นไหม คนท่ีใจเป็นธรรม ผูท่ี้ตอ้งการสืบสกุล

ของเขา กามคุณของเขา เขามีผูสื้บสกุลของเขา แต่คนท่ีบอกว่ากามเป็นโทษ เพราะมนัเป็นโทษ

หมดเลย เพราะส่ิงน้ีทาํใหชี้วิตเราทุกขย์ากไปหมดเลย น่ีเป็นโทษ 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ กิเลสเป็นคุณ เพราะมนัมีมรรคไง ส่ิงท่ีเป็นความอยาก 

เราแปรใหม้นัเป็นมรรคข้ึนมา ใหม้นัเป็นส่ิงท่ีเราตั้งใจข้ึนมา แลว้เอาส่ิงน้ีแปรเป็นคุณงามความดี

ใหห้มด ถา้เป็นคุณงามความดีมนัก็แบ่งแยก เด๋ียวก็เป็นกิเลส เด๋ียวก็เป็นธรรม เพราะกิเลสมนัมีอยู่

แลว้ กิเลสมนัจะแถออกขา้งนอกตลอดเวลา แต่เราจะดึงมนักลบัมาดว้ยผลประโยชน์ของเรา แลว้

จบัมนัได ้ เห็นมนัได ้ เวลาฆ่ามนันะ พิจารณาบ่อยคร้ังๆ ถึงท่ีสุด เห็นไหม กายเป็นกาย จิตเป็นจิต 

ทุกขเ์ป็นทุกข ์พิจารณากาย กายเป็นกาย แยกออกไป จิตแยกออกไป ทุกขแ์ยกออกไป จิตรวมลง 

สมุจเฉทปหาน น่ีไง สัจจะความจริงเป็นอย่างน้ี ไม่ใช่กล่าวตู่ 

น่ีไปตู่ธรรมมาว่า “เราบรรลุธรรม เรารู้ธรรม”...เรารู้จากสัญญา รู้ในขอ้มูลอนัหน่ึง จะบอก

ว่าไม่เป็นประโยชน์ไม่ได ้เพราะมนัเป็นปริยติั ในเม่ือปริยติัไม่มี เราจะเดินกนัอยา่งไร น่ีไง ธรรม

วินยัท่ีพระพุทธเจา้วางไว ้ ทาํสังคายนามา ไม่ใหค้นกล่าวตู่ พระกล่าวตู่ก็ไม่ได ้ ถา้กล่าวตู่ ปรับ
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อาบติัเลย แต่ในปัจจุบนัน้ี ในเม่ือสังคม ในเม่ือวงการของสงฆไ์ม่เช่ือเร่ืองอยา่งน้ีกนัแลว้ ไม่เช่ือ

แลว้ไม่รู้วา่เกิดมาทาํไม ในเม่ือส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาเป็นไฟเผาใจอยูช่ดัๆ แต่ความเช่ือหรือไม่เช่ือบางที

มนัสู้กบัแรงกิเลสไม่ไหว กิเลสในหวัใจมนัรุนแรงกว่า มนัชกันาํใหผ้ดิพลาดไปตามสภาพของ

มนั น่ีทนไม่ไหวก็เช่ือมนัไป 

ส่ิงต่างๆ ลึก  ๆแลว้มนัสงสัยนะว่ามีจริงหรือไม่จริง นัน่เพราะเขาไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติั แต่ผูท่ี้

ประพฤติปฏิบติัมนัรู้จริงเห็นจริง เห็นไหม สวรรคใ์นอก นรกในใจ แลว้นรกสวรรคข์า้งนอก จิต

น้ีตายแลว้มนัไปเสวยภพ ส่ิงท่ีเสวยภพ จิตมนัไป จิตเสวยภพเพราะอะไร เพราะมนัตอ้งมีคุณค่า

เท่ากนัมนัถึงไปใช่ไหม จิตท่ีมนัดีมนัก็ไปเกิดบนสวรรค ์เป็นอินทร์ เป็นพรหม จิตท่ีมนัมีโทษมนั

ก็ไปเกิดในนรกอเวจี แลว้เราจะดบัสวรรคใ์นอก นรกในใจ ส่ิงท่ีเป็นแรงดึงดูดไดอ้ยา่งไร 

แรงดึงดูด ส่ิงท่ีมนัเกาะเก่ียว สักกายทิฏฐิ ความเห็นผดิ ถา้เราวิปัสสนาไป พิจารณากายไป

ถึงท่ีสุดแลว้มนัปล่อยวางตามความเป็นจริง เราถอนทิฏฐิท่ีเห็นผดิ เห็นผดิแลว้มนัก็เห็นถกู กาย

ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย กายกบัจิตมนัแยกออกจากกนัโดยธรรมชาติของมนั แต่มนัอาศยักนัอยู ่

แลว้วิปัสสนาต่อเขา้ไป ส่ิงท่ีเป็นอุปาทาน ถา้วิปัสสนาเขา้ไปมนัจะคืนสู่สภาพเดิมของมนั 

กายไม่ใช่เรา ถา้วิปัสสนากาย กายมนัคืนสู่สภาพเดิม เพราะเป็นดิน เป็นนํ้า เป็นลม เป็นไฟ 

มนัจะคืนสู่สภาพเดิมของเขา เพราะ ดิน นํ้า ลม ไฟ เราเอาอาหารของโลก เราเอาส่ิงท่ีเป็นดิน เป็นนํ้า

มากิน เรากินงว้นดิน เรากินพืช อาหารมนักม็าจากดินทั้งนั้นน่ะ พืชมนัก็ข้ึนมาจากดิน เห็นไหม ถา้

พิจารณาไป มนัยอ้นกลบัไป มนักลบัสู่สภาพเดิมของเขา จิตกบักายมนัแยกออกจากกนัโดยสัจจะ

ความจริงเลย โลกน้ีราบเป็นหนา้กลอง น่ีถอนอุปาทานในหวัใจออกมา 

ถา้มนัถอนอุปาทานในหวัใจออกมา โลกน้ีราบหมดเลย จิตมนัปล่อยหมด ว่างหมดเลย น่ี

มนัติดอยูพ่กัใหญ่เลยนะ ถา้ไม่มีครูบาอาจารยค์อยช้ีนาํนะ ติดว่าน่ีคือนิพพาน ถา้ปฏิบติัเร่ิมตน้ก็ว่า

มรรคผลนิพพานไม่มี ประพฤติปฏิบติัไปถึงท่ีสุดระหว่างทางมนัก็ว่าน่ีเป็นนิพพานๆ ไปตลอด

ทาง เพราะมนัว่างๆ เห็นไหม มนัซ่อนเร้นมาตลอด เราตู่ธรรมไปตลอด เพราะเราฝักใฝ่คุณงาม

ความดี เราอยากดี อยากใหถึ้งท่ีสุดแห่งทุกข ์อยากประพฤติปฏิบติัใหพ้น้จากทุกข ์

ทีน้ีพอพน้จากทุกขไ์ป เราไม่เคยเห็นถึงการส้ินสุดกระบวนการว่ามนัเป็นอยา่งไร ในเม่ือ

การประพฤติปฏิบติัแต่ละขั้นตอน เวลามนัปล่อยวาง ตทงัคปหาน วิปัสสนาไปถา้จบัได ้ ถา้จบั

ไม่ไดม้นัจะนอนจมเลยนะ จบัไม่ไดห้มายถึงว่าเขา้ใจว่าตวัเองเป็นนิพพาน เขา้ใจคือหลง หลงคือ
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ไม่ตู่ธรรม ๑๘ 

 

ไม่รู้อะไรเลย รู้สถานะท่ีมนัเป็น รู้ท่ีมนัว่างๆ แต่ไม่รู้ส่ิงท่ีดาํเนินการต่อไป แลว้เขา้ใจวา่ความวา่ง 

เหมือนเราจะไปถึงหนทางหน่ึง เราไปถึงอีกเป้าหมายหน่ึง แลว้เราเขา้ใจว่าเป็นส่ิงท่ีเราปรารถนา

ไปถึงแลว้ มนัคิดว่า มนัเขา้ใจว่าถึงท่ีสุดแลว้ ถา้เราคิดว่าเราถึงเป้าหมายแลว้ เราจะเดินต่อไปไหม 

เราไม่เดินเพราะมนัหลง มนัไม่เขา้ใจไง อนัน้ีไม่ใช่ตู่ อนัน้ีหลง ไม่เขา้ใจเลย ไม่รู้อะไรทั้งส้ิน ไม่รู้

ว่าอะไรเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม รู้แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมากบัใจแลว้ ถา้มนัรู้ส่ิงต่างๆ รู้ว่าถา้ปฏิบติั

ไปแลว้ถึงท่ีสุด เห็นไหม 

ดูสิ ในสมยัพุทธกาล มีพระจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าส้ินกิเลส 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “ไม่ตอ้งมา ใหพ้ระไปดกัไว ้ แลว้บอกใหพ้ระ

ท่ีมาเขา้ไปในป่าชา้ก่อน” 

พอเขา้ไปป่าชา้ ไปพิจารณาซากศพ มนัมีความยอกใจ หวัใจมนัฟูมนัแฟบ มนัเกิดส่ิงท่ีมนั

ว่ามนัว่าง แต่มนัไม่ว่าง เห็นไหม น่ีตวัเองไม่รู้ ไม่รู้เลย แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้รู้ ถึง

ว่าดกัหนา้ใหเ้ขา้ไปเท่ียวป่าชา้ก่อน น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือจิตมนัปล่อยหมด ในเม่ือร่างกายมนัคืน

สู่สภาพเดิมของเขา จิตมนัปล่อยหมด ว่างหมด น่ีหลง ไม่เขา้ใจ ก็จะติดอยูอ่ยา่งนั้น ไม่พฒันา ไม่

กา้วเดินต่อไป 

แต่ถา้มนัมีครูบาอาจารยค์อยบอก หรือเราทดสอบของเราเอง มรรค ๔ ผล ๔ คาํว่า “มรรค 

๔ ผล ๔ กิจจญาณ” การเดินวงรอบของใจมนัมีของมนั ถา้เราทาํแลว้มนัเทียบได ้ถา้เรามีปัญญา

ตรวจสอบตวัเอง ตรวจสอบทดสอบตวัเองว่าส่ิงน้ีมนัยงัไม่ถึงท่ีสุด มนัจะทาํใหย้อ้นกลบัไป 

ยอ้นกลบัเขา้มาเร่ิมตน้ดว้ยส่ิงใด 

เร่ิมตน้ท่ีจิตน้ีมนัปล่อยวางแลว้ จิตน้ีว่างหมด ว่างหมดแลว้เอากาํลงัท่ีไหนเขา้ไปขุดคุย้หา

กามราคะ จิตท่ีว่านิพพาน จิตท่ีว่าว่างๆ ถา้มนัออกไปรับรู้ ออกไปคน้หา ถา้คน้หา มนัตอ้งเอาจิต 

เอาฐาน เห็นไหม สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรคมนัต่างกนัตรงไหน? มนัต่างกนัดว้ยกาํลงัของสมาธิ

ท่ีมนัต่างกนั โสดาบนั ๒๕ เปอร์เซ็นต ์ สกิทาคามี ๕๐ เปอร์เซ็นต ์ อนาคามี ๗๕ เปอร์เซ็นต์ 

อรหตัตมรรค สมาธิ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สมาธิเป็นญาณท่ีละเอียดเขา้ไปจบั 

ในขั้นของสมาธินะ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิก็อนัหน่ึง อนัน้ีเป็นพื้นฐาน

ของสมาธิท่ีไม่เขา้ถึงมรรคผลเลย มนัอยูใ่นขั้นของสมาธิ อยูใ่นขั้นของสมถะ แต่ถา้เขา้มาขั้นของ
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ไม่ตู่ธรรม ๑๙ 

 

ปัญญามนัถึงเป็นมรรค เพราะอะไร เพราะมีความดาํริชอบ งานชอบ เพียรชอบ งานชอบในการ

วิปัสสนา งานชอบในการคน้ควา้หากาย เวทนา จิต ธรรม งานคน้ควา้ในอริยสัจ น่ีคืองานชอบ 

ถา้งานในสมาธิคือชอบในขั้นของสมาธิ ทาํความสงบของใจ ทาํใจใหม้นัสงบเขา้มา อุปจา

ระ อปัปนา มนัก็เป็นอีกขั้นหน่ึง แต่ถา้ขั้นของโสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค 

คนละเร่ืองกนั เพราะส่ิงท่ีเป็นมรรคมนัเป็นอริยสัจ ส่ิงท่ีเป็นสมาธิคือการเตรียมพร้อมในการหา

ทุนท่ีเราจะเร่ิมทาํงาน ส่ิงต่างๆ มนัจะกา้วเดินต่อไป ใหม้นัเป็นสัจจะความจริง อยา่ไปตู่มนั 

ไม่ตู่ธรรม ให้ทาํตามความเป็นจริง ขยนัหมั่นเพยีรขึน้ไป เราจะมโีอกาสนะ 

ถา้เราไม่ขยนัหมัน่เพียร เราจะทาํลายโอกาสของเราเอง แมแ้ต่ประพฤติปฏิบติั แมแ้ต่

ความเขา้ใจนะ ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นธรรมท่านเห็นพวกเราท่ีดาํรงชีวิตน้ีเหมือนสัตวต์วัหน่ึง

นะ ดูสัตวสิ์ สัตวม์นัดาํรงชีวิตของมนัโดยธรรมชาติของมนั ดูสัตวป่์ามนัเกิดมาจากในป่า มนั

ดาํรงชีวิตของมนั มนัตอ้งพยายามหาอาหารของมนั มนัจะดาํรงชีวิตของมนัใหไ้ด ้

ทุกคนเกิดมาก็ไม่อยากตาย ทุกคนรักชีวิตทั้งนั้นน่ะ แลว้เราเป็นมนุษย ์ เราเกิดมาแลว้เราก็

ดาํรงชีวิตของเรา เราก็อยูใ่นโลกของเรา เราว่าเราเป็นคนดี เราก็รักษาตวัเราดี เราก็เป็นคนดี

หมดแลว้ เห็นไหม แต่ครูบาอาจารยท่ี์เห็นเป็นธรรม เพราะอะไร เพราะอยา่งน้ีมนัดีแบบสัตว ์คือ

ดีแบบดาํรงชีวิตหาเคร่ืองอยูอ่าศยั หาอาหารเพื่อดาํรงชีวิต แต่ไม่ไดห้าอาหารใหใ้จ ไม่ไดห้า

ธรรมะมาชาํระกิเลส ถอดถอนกิเลส 

เพราะการถอดถอนกเิลสนีเ้ป็นอริยทรัพย์ ทรัพย์ความจริง น่ีคอืตัวธรรม ตัวธรรมคือตัว

ใจเป็นธรรม ใจทีเ่ป็นโสดาบัน สกทิาคาม ีอนาคาม ีน่ีตัวธรรม ตัวธรรมมันอยู่ทีน่ี่ ท่ีกราบธรรมๆ 

ส่ิงท่ีเป็นธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบ กราบท่ีไหน ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั

พุทธเจา้กราบ เป็นพระอรหนัต์ เป็นศาสดาองคท่ี์ ๔ แลว้กราบใคร 

ธรรมะมีอยูแ่ลว้ ธรรมะคือมรรคญาณ คืออริยสัจ สัจจะความจริงอนันั้น แต่ใจท่ีธรรมเขา้

ไม่ถึง ใจนั้นมนัก็เป็นธรรมไม่ได ้ใจท่ีเขา้ไดถึ้ง มนัเขา้ไดถึ้งสมมุติ เห็นไหม สมมุติท่ีเราคิดกนัอยู่ 

สมมุติบญัญติัท่ีเราศึกษากนัมนัเป็นสมมุติ ถา้สมมุติก็ขอเงินแม่ ขอเงินแม่ ไม่ใช่เงินของเรา ถา้เรา

ทาํงาน เราขอเงินเรา เราหาเงินเอง เราทาํงานข้ึนเอง ถา้มนัทาํงานข้ึนเอง น่ีไง ธรรมะเพราะใจมนั
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ไม่ตู่ธรรม ๒๐ 

 

เป็น ใจมนัทาํ ใจมนัทาํอริยสัจ ใจมนัคน้ควา้อริยสัจ ใจมนัหมุนเวียนออกมาจากอริยสัจ ใจมนัถึง

เป็นธรรม 

แต่ถา้พดูถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรมอยู ่ กราบธรรมถึงส่ิงท่ีมีอยูคื่อ

มรรคญาณ แลว้ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แต่ละพระองคต์รัสรู้มา นัน่เป็นธรรมของ

จริง แลว้เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา บรรลุธรรมข้ึนมาเป็นองค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ นัน่ก็ธรรมเสมอกนั มนัมีอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีมีอยู ่ส่ิงท่ีไม่มีไม่เป็น เป็นไป

ไม่ได ้ไม่มีแร่ทองคาํ ไม่มีแร่ธาตุต่าง  ๆเราจะเอาแร่ธาตุนั้นมาหล่อมาหลอมไดอ้ยา่งไร ไม่มีหวัใจ ไม่

มีส่ิงท่ีเขา้ไปชาํระลา้ง มนัจะเป็นธรรมข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

ท่ีครูบาอาจารยเ์ห็นเราเหมือนสัตวต์วัหน่ึง เพราะอยา่งน้ีไง สัตวต์วัหน่ึง คือว่ามนัเกิดตาย

เหมือนสัตว ์ สัตวม์นัก็เกิดตายเหมือนกนั ชีวิตเราก็ตอ้งเกิดตายเหมือนกนั แลว้ชีวิตเราเกิดตาย

ข้ึนมามนัจะต่างกบัสัตวต์รงไหน ถา้มนัไม่ไดต่้างกบัสัตว ์เห็นไหม ดูสิ เราต่างกบัสัตวเ์พราะเรามี

ศีลธรรม แลว้ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา คุณค่ามนัอยูท่ี่น่ี อยูท่ี่การกระทาํของเรา อยูท่ี่สัจจะ

ความจริงของเรา อยูท่ี่ความขยนัหมัน่เพียรของเรา 

ถา้ขยนัหมัน่เพียร ขยนัหมัน่เพียรท่ีไหน ขยนัหมัน่เพียรก็ตอ้งออกไปทางโลกสิ 

ขยนัหมัน่เพียรก็ตอ้งออกไปทาํมาหากิน หาเงินหาทองกนั...ไอน้ัน่มนัหาสมบติัสาธารณะ สมบัติ

ความจริงของใจมันต้องหาในทางจงกรม หาในทีน่ั่งสมาธิภาวนา มนัหามาจากทีน่ี่ หามาจากงาน

ข้างใน เรารักษาใจให้ได้ ให้ใจมนัมัน่คงขึน้มา แล้วให้มนัออกวปัิสสนา ถา้ไม่ออกวปัิสสนานะ 

ตายเปล่า สมาธิคือสมาธิ สมาธิแกกิ้เลสไม่ได ้แต่ถา้ไม่มีสมาธินะ มนัเป็นโลกียปัญญาหมด มนั

เป็นเร่ืองปัญญาของโลก มนัเป็นปัญญาของกิเลส มนัเป็นปัญญาส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากกิเลสทั้งหมด

เลย 

แต่ถา้มนัจะเป็นปัญญา เป็นธรรมข้ึนมา มนัตอ้งมีฐานของสมาธิ สมาธิมนัง่อนแง่น ปัญญา

มนัก็ง่อนแง่นตาม ถา้สมาธิมัน่คง ปัญญามนัก็มัน่คงตาม สมาธิท่ีมนัดีข้ึนมา สมาธิท่ีมนัใชข้ึ้นมา 

แลว้ส่ิงใดท่ีใชแ้ลว้มนัจะไม่เส่ือมสภาพ สมาธิน้ีใชแ้ลว้เส่ือมสภาพ มนัถึงตอ้งเดินไปคู่กนั คือว่า

จะอยูข่ ั้นไหนก็แลว้แต่ ตอ้งกาํหนดพุทโธ จะอยูข่ ั้นไหนก็แลว้แต่ ตอ้งพกัใจ ใจจะต่อสู้กบักิเลส

โดยใชปั้ญญาหนา้เดียวมนัเป็นไปไม่ได ้ แต่ถา้ไม่ใชปั้ญญามนัก็แกกิ้เลสไม่ได ้ น่ีไง ความพอดี 
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ไม่ตู่ธรรม ๒๑ 

 

มชัฌิมาปฏิปทา ความสมดุลของใจในการประพฤติปฏิบติัมนัอยูแ่ค่ไหน? มนัก็อยูแ่ค่จริตนิสัยของ

สัตวโ์ลก สัตวโ์ลก จริตนิสัยของแต่ละบุคคล แต่ละดวงจิตท่ีประพฤติปฏิบติัมนัแตกต่างกนั 

ความชอบ จริตนิสัย ความเห็น การเกิดการตายท่ีสะสม การเกิดการตายโดยเวรโดยกรรม 

คู่เวรคู่กรรม คู่ทุกขค์ู่ยาก คู่สร้างคู่สม น่ีมนัมีของมนัมา การกระทาํมนัถึงมีกรรม กรรมจาํแนกสัตว์

ใหเ้กิดต่างๆ กนั แลว้สัตวไ์หน ไอน้ัน่มนัสัตวโ์ลก ไอเ้รามนัสัตวบุ์คคล สัตวเ์รา มนัตอ้งแกไ้ข

สัตวน้ี์ก่อน ไอส้ัตตะ ไอผู้ข้อ้งในหวัใจ ไอส่ิ้งท่ีมนัฝังใจ เอาสัตวต์วัน้ีใหร้อด ถา้เอาสัตวต์วัน้ีรอด

มนัก็ออก มีความเขม้แขง็ มีการกระทาํ มีการทาํความสงบของใจ ถา้จิตสงบเขา้มามนัยอ้นออกได ้

มนัไม่ใช่ว่า พอกายกบัจิตว่างแลว้ก็จะวา่งอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 

มนัผา่นขั้นตอน ผา่นธรรมมา แต่กิเลสท่ีละเอียดมนัก็ปิดบงั น่ีกิเลสอยา่งหยาบก็หลอก

หยาบๆ กิเลสอยา่งกลางก็หลอกอยา่งกลางๆ กิเลสอยา่งละเอียดมนัก็หลอกละเอียด กิเลสละเอียดสุด

มนัเป็นภพ มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นสถานะเฉยๆ น่ีแหละ มนัจะหลอกเราอยูข่า้งหนา้ แต่น่ีเราไม่เคยเห็น

อะไรเลย เราก็วา่เราส้ินแลว้ มนัเลยกล่าวตู่ ถา้ไม่กล่าวตู่ ทาํไป สู้ไป มนัถึงท่ีสุดนะ 

ดูสิ มือเราสกปรก เราเอามาดมมนัก็เหมน็วนัยงัคํ่า ถา้มือเราลา้งแลว้สะอาด มนัจะมีกล่ิน

ไหม จิตท่ีมนัยงัมีอยู่ กิเลสท่ียงัมีอยูใ่นหวัใจ มนัมีอยู ่มนัคายพิษนะ ถา้อยา่งนั้นรักษาอยู ่อยูก่บัครูบา

อาจารย ์อยูก่บัหมู่คณะมนัก็ว่างๆ อยู่ แต่ถา้มนัไปกระทบมนัก็แสดงออก แต่ถา้มนัไม่กระทบ เราใช้

สติ เราคน้ควา้เลย พอคน้ควา้ ใชส้ติใชปั้ญญา ทาํฐาน ทาํกาํลงั ทาํพลงังาน ทาํสมาธิใหเ้ขม้แขง็ แลว้

ยอ้นกลบั จบัได ้ ของมนัมีอยู่ ของมนัตอ้งมี ของไม่มีไม่มาเกิดเป็นมนุษย ์ ของไม่มีไม่เกิดเป็น

เทวดา อินทร์ พรหม ในเทวดา ในอินทร์ ในพรหมก็มี มีส่ิงน้ีเหมือนกนั เพราะมนัเป็นปฏิฆะ-กาม

ราคะอยูใ่นใจ 

เพราะการเกิดการตายในวฏัฏะมนัมีกามภพ รูปภพ อรูปภพ มนัเวียนตายเวียนเกิด ฤๅษีชี

ไพรหรือผูท่ี้ถือลทัธิศาสนาต่างๆ ทาํความสงบของใจ ถา้รักษาใจ มนัไม่ไดใ้ชปั้ญญาอะไรเขา้ไป

ชาํระลา้งเลย รักษาเพียงแต่ใหม้นัน่ิงอยู ่ใหม้นัเป็นหน่ึงเดียว เวลาตายไป ไปเกิดเป็นพรหม เพราะ

อะไร เพราะเขาสร้างเหตุอยา่งนั้นมนัก็เป็นพรหมอยา่งนั้น แลว้พอตายจากพรหมมนักม็าเกิดเป็น

เราอีก เกิดเป็นสัตวโ์ลกอีก มนัก็เวียนตายเวยีนเกิด เพราะมนัไม่ถึงท่ีสุด เพราะเขาสอนกนัแค่นั้น

ไง 
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แต่องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าไม่สอนอย่างน้ัน องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า

ให้ใช้ฐานของสมาธิขึน้มาแล้วให้ออกทางปัญญาใคร่ครวญมนั พอเขา้ไปเห็นนะ จบัได ้เพราะมนั

เป็นกามราคะ ส่ิงท่ีเป็นกามราคะ เวลาวปัิสสนาไปเป็นอสุภะ พิจารณากายน้ีเป็นอสุภะ จน

ชาํนาญมาก มองเพ่งไปเป็นเลือดเป็นหนองทั้งหมดเลย ถา้ชาํนาญมาก มองมนุษย ์มองสัตวโ์ลก 

ถา้กาํลงัมนัดีนะ มนัจะเป็นเลย แต่ถา้กาํลงัไม่ดีมนัก็ตอ้งคลอ้ยตามเขาไป เห็นไหม ขณะท่ีทาํ 

เด๋ียวเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ จะเป็นสภาวะแบบนั้น เห็นทั้งหมดเป็นสภาวะอยา่งนั้นเลย 

เพราะอะไร เพราะมนัเป็นธรรมไง 

แต่ถา้มนัเป็นการตู่ มนัว่ามนัเป็นเหตุผล เพราะอะไร เหตุผลมนัเป็นเพราะว่าจิตมนัมีฐาน 

จิตมนัมีสมาธิของมนั เพราะจิตมนัแรง เห็นไหม ดูสิ สมาธิ ๗๕ เปอร์เซ็นต ์แลว้ส่ิงท่ีเห็น มนัเพ่ง

ของมนัไป ใหร้ําพึงไปดว้ยปัญญา ใหม้นัแปรสภาพ ใหม้นัเป็นไป ฝึกฝนบ่อยคร้ังเขา้  ๆ จากเห็น

กาย เห็นสภาวะของสังคมท่ีมนัเป็นอสุภะหมด แลว้ยอ้นกลบัมาอสุภะของเรา เพราะสงัคมมนัแก้

กิเลสไม่ได ้ ความเป็นไปของสัตวโ์ลกกบัเราไม่ใช่อนัเดียวกนั แต่เพราะกาํลงัของจิตท่ีมนัออกไป

เห็น จิตท่ีออกไปเห็นว่าอาํนาจวาสนาของใจแต่ละดวงไม่เหมือนกนั จิตท่ีมนัมีกาํลงัของมนั มนั

มองเห็น เห็นทะลุไปหมดเลย แลว้แกกิ้เลสไดไ้หม? ไม่ได ้เพราะมนัเป็นกายนอก มนัเป็นกายของ

คนอ่ืน มนัเป็นกายของสังคม ไม่ใช่กายของเรา ไม่ใช่ฐานท่ีตั้งของกิเลส 

พอพิจารณาบ่อยคร้ังเขา้มนัจะละเอียด มนัจะยอ้นกลบัๆ ถา้มนัเป็นธรรมมนัจะยอ้นกลบั 

ถา้มนัหลงมนัจะส่งออก พอส่งออก เด๋ียวมนัก็เส่ือมหมด เราก็ตอ้งตั้งตน้ใหม่ มนัจะลม้ลุก

คลุกคลาน เห็นไหม เพราะอะไร เพราะมนัไปตู่ไง พอมนัพิจารณา เห็นสังคมเขาเป็นอสุภะ แลว้มนั

ขยะแขยงของมนั...ขยะแขยงไม่ใช่ธรรม ขยะแขยง ขย้อน ส่ิงต่าง  ๆ นีม้นัเป็นเร่ืองของสมมุติ

บัญญตัิหมด มนัเป็นเร่ืองอาการของใจ เหน็แล้วขยะแขยง จะอ้วกแตกอ้วกแตน ไม่ใช่ธรรม อ้วก

แตกอ้วกแตน คนกนิเหล้าเมากอ้็วกเว้ย! ไม่ใช่! 

แต่ถ้าเป็นจริงมนัจะย้อนกลบัๆ เข้ามา มนัถอดถอนจากหัวใจ ไม่ใช่ขยะแขยงอย่างน้ัน มนั

เป็นมชัฌมิาปฏปิทา มนัเป็นความสมดุลของใจ ไม่ใช่ความขยะแขยง ไม่ใช่ความชอบใจ ไม่ใช่

สุภะ ไม่ใช่อสุภะ สุภะกไ็ม่ใช่ อสุภะกไ็ม่ใช่ มนัเป็นระหว่างความดแีละช่ัว ความถูกและความผดิ 

เห็นไหม เวลาจติมนัก้าวพ้นทั้งทางดแีละช่ัว ก้าวพ้นทั้งผดิและถูก 
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ผดิ มนัก็ออกไปทางกามราคะ ถูก มนัก็ออกไปสุภะ มนัไปยดึมัน่ถือมัน่ มนัปล่อยไม่ได ้

ฝึกซอ้มบ่อยคร้ังๆ ถึงท่ีสุดมนัเขา้ไปทาํลายท่ีกลางหวัใจ กามราคะ-ปฏิฆะน้ีขาดหมด ขาดหมดเลย 

พอขาดหมด จิตว่าง ว่างอีกแลว้ น่ีไง ถา้ว่างอีกแลว้ก็ติดอีกแลว้ ก็ฝึกซอ้มๆๆ พฒันาในขั้น

อนาคามีใหม้นัละเอียดอ่อนเขา้ไป เพราะสุทธาวาส สุทสัสา สุทสัสี ๕ ชั้น มนัเปล่ียนแปลงของ

มนัตลอด มนัเปล่ียนแปลง เห็นไหม ถา้ตายตอนน้ีไปเกิดบนพรหม มนัก็ไปเปล่ียนแปลงอยูท่ี่นัน่ 

แต่เวลามนัยาวนาน เราฝึกซอ้มๆ จนมนัส้ินถึงสถานะของสุทธาวาส ส้ินสุดแลว้ทาํอยา่งไรต่อไป 

มนัก็ว่างหมด 

“โมฆราช เธอจงมองดูโลกน้ีเป็นความว่าง” 

มนัก็ดูเป็นความว่าง เห็นไหม มนัพฒันาไป ว่าง ว่างของใคร ว่างของจิตท่ีเป็นอนาคามี 

กบัว่างของสมาธิเรา เราทาํสมาธิน่ีว่างๆ ว่างๆ มองโลกเป็นความว่าง มนัเป็นปรัชญาทั้งนั้นน่ะ 

มนัตู่ธรรมไง เพราะเราไปตู่ธรรม จิตใจเราถึงไม่พฒันาส่ิงใดๆ เลย ย ํา่จมอยูก่บัท่ี ประพฤติปฏิบติั

กนัแลว้ซอยเทา้อยูก่บัท่ี แลว้เกิดทิฏฐิมานะว่าเป็นพระเป็นเจา้ ไดบ้วชเป็นพระ มีศกัยภาพ พรรษา

เยอะข้ึนมา มีคนนบัหนา้ถือตา มีคนเคารพนบนอบ กิเลสมนัยิง่ตวัใหญ่ มนัยิง่พอง เห็นไหม เพราะ

อะไร เพราะมนัไปตู่ไง มนัไม่เป็นความจริง 

ถา้เป็นความจริง โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ ลาภสกัการะส่ิงต่างๆ มนัเป็น

เคร่ืองล่อ เห็นไหม รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร น่ีก็เหมือนกนั 

เขามีมารหรือเรามีมาร มารของเขาหรือมารของเรา ถา้มนัรักษาข้ึนมา มนัจะมีปัญญาของมนั

ข้ึนมา มนัจะว่างขนาดไหนก็แลว้แต่ ถา้มีครูบาอาจารย ์ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํเวลาพดูถึง

ท่ีสุด เหมือนกบัทางวิชาการ เวลาพดูถึงท่ีสุดของการทดสอบ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ถึงท่ีสุด

แลว้ผลออกมาเป็นอยา่งไร ส่วนผสมแต่ละชนิดมนัออกมาเป็นอยา่งไร ถา้เราพดูถึงส่วนผสมได ้

แต่เราไม่ไดผ้สม ไม่ไดอ้อกมาถึงท่ีสุดของผลงานนั้น เราพดูไม่ถึงท่ีสุด เห็นไหม 

แต่ถา้ครูบาอาจารย ์มรรค ๔ ผล ๔ มนัเป็นอยา่งไร พดูถึงถา้เป็นสุภะ-เป็นอสุภะ แลว้ส่ิงท่ี

มนัเป็นภพล่ะ ส่ิงท่ีเป็นอวิชชาล่ะ ส่ิงท่ีมนัเป็นความสดใส มนัเป็นความว่าง มนัอยูท่ี่ไหน? มนั

ว่างจากขา้งนอกไง ว่างจากเราชาํระความสะอาดรอบตวัเราหมดเลย แต่ตวัเราเอง ผูมี้อิทธิพลฆ่า

เขาหมดเลย แลว้มนัจะเป็นอิทธิพลใหญ่ อิทธิพลใหญ่มนัทาํลายคนอ่ืนนะ แต่อิทธิพลตวัน้ีมนัทาํ

ใหเ้ราไม่ถึงท่ีสุด แลว้มนัก็ไปจมอยูอ่ยา่งนั้นไง น่ีมนัไปตู่ 
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ถา้มนัหลงนะ มนัจะไม่ไดตู่้ มนัไม่เขา้ใจเลย ถา้มีครูบาอาจารยพ์ยายามบอกใหอ้อก ให้

ยอ้นกลบั น่ีพลงังานท่ียอ้นกลบั ใจกบัอาการของใจ มนัไดช้าํระลา้งหมดแลว้ มนัเป็นอาการ

ทั้งหมด มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นสามญัสาํนึก ส่ิงท่ีเป็นมนุษยท่ี์มีธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ ถึงท่ีสุดแลว้ตวัมนั

เองเป็นปัจจยาการ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา ว�ิฺาณ ํ เป็นภพเป็นชาติ เป็นภพเป็น

ชาติท่ีไหน 

ส่ิงท่ีเป็นภพเป็นชาติก็เป็นความรู้สึกนึกคิดน่ีไง นามรูปท่ีใจน่ีไง รูปราคะ อรูปราคะ มานะ 

อุทธจัจะ อวิชชา เห็นไหม รูปราคะ อรูปราคะ รูปก็เป็นราคะ อรูปก็เป็นราคะ นามกบัรูปก็เป็น

ราคะ เป็นมานะ เป็นอุทธจัจะ เป็นอวิชชา ถา้เป็นรูปฌาน อรูปฌาน ก็เป็นราคะ ฤๅษีชีไพรท่ีเขา้

สมาบติัก็เป็นราคะ ราคะท่ีมนัติด ราคะมนัเป็นสังโยชน์อยูแ่ลว้ แต่ขณะท่ีฤๅษีชีไพรท่ีไม่มี

คุณธรรมเลย เขาก็เขา้ฌานสมาบติัของเขาได ้ แต่เขาเป็นรูปฌาน อรูปฌาน เขาไม่ใช่เป็นราคะ 

เพราะเขาไม่รู้จกัสังโยชน์ ไม่รู้จกัส่ิงใดๆ เลย 

ส่ิงน้ีมนัเป็นสังโยชน์ไหม รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวิชชา น่ีนามรูปก็ราคะ ทุก

อยา่งเป็นราคะหมด แลว้ขณะท่ีเป็นราคะมนัใสสะอาด มนัจะเป็นราคะไดอ้ยา่งไร ราคะมนัมาจาก

ไหน 

อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิ�ฺาณ ํ มนัถึงเป็นปัจจยาการท่ีมนัละเอียดไง 

มนัถึงไม่เหมือนสัญญาในขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ น่ีมนัเป็นขนัธ์ ๕ น่ีมนัเป็น

อาการของใจ น่ีเป็นส่ิงท่ีเป็นวตัถุธาตุท่ีเอามาจบัตอ้งกนั เอามาอธิบายกนั ดว้ยปัญญาขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แต่เวลามนัละเอียดข้ึนไป องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า

เป็นปัจจยาการ เป็น อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา น่ีเป็นพุทธวิสัย เป็นปัญญาขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีมองเห็น แต่ถา้พวกเรา ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั สาวก-สาวกะเขา้ไป มนัจะเป็น

อยา่งนั้นไหม? มนัไม่ชดัเจนอยา่งนั้น แต่มนัเห็นของมนั ดูสิ เราจะพดูถึงเทียน ไฟท่ีมนัติดข้ึนมา 

โดยทางวิทยาศาสตร์ ไฟมนัอยูอ่ยา่งน้ีตลอดไปไหม ดวงไฟมนัจะเกิดตลอดใช่ไหม แต่ถา้เรามอง

ดว้ยสายตาล่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั มองดว้ยสายตาคือมองดว้ยเราไง แต่ถา้อธิบายทางวิชาการมนัก็ไปอยา่ง

หน่ึง เราไปเห็นเทียนท่ีมนัติดอยู่ เราก็ว่านัน่ก็คือเทียนนัน่ล่ะ ไฟก็คือไฟน่ีแหละ แต่ถา้เป็นทาง

วิทยาศาสตร์นะ ไฟมนัเกิดมาจากอะไร ส่ิงท่ีมนัเกิดดบัๆ ท่ีมนัสืบต่อ น่ีมนัคืออะไร เห็นไหม ถา้
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มนัไม่เห็น มนัไม่รู้จริง มนัไม่เขา้ไปเห็นสจัจะความจริงจากภายใน มนัจะชาํระไดอ้ยา่งไร มนัจะ

ทาํลายอวิชชาตวัน้ีไดอ้ยา่งไร 

น่ีไง คือตวัภพเฉยๆ ตวัท่ีไม่ไดไ้ปยุง่กบัใคร ดูสิ เวลาเราจะทาํโลกุตตรธรรม เราตอ้งมี

สมาธิก่อน ถา้มีสมาธิป๊ับ มนัถึงเป็นโลกุตตรปัญญา น่ีมนัตอ้งมีสมาธิก่อน สมาธิมนัเกิดจากใจ ตวั

ใจเป็นสมาธิ แกไ้ขเขา้มาท่ีตวัใจ แลว้เวลาถึงท่ีสุดแลว้ตวัของมนัเองล่ะ ตวัสมาธิเลยตอ้งใชปั้ญญา

เขา้มา แลว้ตวัของมนัเองจะเอาอะไรเขา้ไปชาํระมนั ส่ิงท่ีจะชาํระใจมนัจะชาํระอยา่งไร 

ถา้ไม่เขา้ใจก็หลง แต่ถา้เวลาประพฤติปฏิบติัไปมนัจะตู่อยา่งไรใหเ้ป็นไปมนัก็ไม่เป็น มนั

เป็นไปไม่ได ้ เพราะอะไร เพราะมนัไม่เคยทาํ คนเราไม่เคยทาํ ไม่เคยบริหารจดัการข้ึนมา มนัจะ

บริหารจดัการองคก์รนั้นไปไม่ได ้ แต่ถา้คนเราฝึกฝนนะ บริหารองคก์รนั้นไป ลม้ลุกคลุกคลาน 

องคก์รนั้นผดิพลาดบา้ง องคก์รนั้นเสียหายบา้งต่างๆ มนัฝึกฝนจนมนัทาํของมนัไปได ้ น่ีไง ถึง

ท่ีสุดแลว้มนัจะเขา้ใจถูก-เขา้ใจผดิ 

น่ีตู่ ยงักล่าวตู่ ยงัตู่ของตวัเองไป จนถึงท่ีสุด ถา้มนัไปพลิกฟ้าคว ํ่าดินกนัแลว้นะ มนัเป็น

มรรคญาณท่ีมนัละเอียด ใจ ปัญญาอนัละเอียดท่ีมนัลึกซ้ึงเขา้ไปทาํลายตวัมนัเอง เห็นไหม น่ี

ธรรมแท้ๆ  เกิดตรงน้ี ไม่ตู่ธรรม 

เพราะการตู่กนัน้ี ในสมยัพุทธกาล ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ยงัอยูน่ะ สมยันั้น

ศึกษากนัดว้ยปาก ถา้พดูถึงพระเณรเห็นผดิไปจากคาํสอน ถา้พดูแลว้ไม่เช่ือ ปรับอาบติั ถา้ถึงท่ีสุด

แลว้ใหล้งพรหมทณัฑ ์ไม่ใหค้บ เพราะอะไร เพราะมีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้รู้จริงอยู ่

สมยัปัจจุบนั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมและวินยัไว ้๕,๐๐๐ ปี ใหพ้วกเรา

ศึกษาคน้ควา้กนั แต่เราคน้ควา้ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ในพระไตรปิฎก พดูถึง

นรกสวรรค ์ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้แสดงธรรม เทวดาสาํเร็จเป็นแสน  ๆ เป็นพนัๆ 

แลว้เรากไ็ม่เช่ือกนั เห็นไหม ความไม่เช่ือ ความไม่เห็นดว้ย ตู่ไหม น่ีตู่ตั้งแต่ทฤษฎี ในเม่ือทฤษฎี ใน

คาํสอนก็ยงัไม่เช่ือ แลว้มาประพฤติปฏิบติั มนัจะเป็นความจริงไดอ้ยา่งไร ก็ปฏิบติักนัไปโดย

ตาํราท่ีผดิไง เพราะจิตใตส้าํนึกมนัไม่เช่ือ 
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แต่ถ้าจติใต้สํานึกมนัเช่ือแล้ว มนัทาํขึน้มาแล้ว มนัยงัไม่เป็นความจริงขึน้มา กท็าํบ่อยคร้ัง 

ทดสอบขึน้มา ถ้ามนัเป็นกบัเรา มนักเ็ป็นความจริงกบัเราใช่ไหม ถ้าเป็นความจริงกบัเรามนัจะ

เป็นความจริง เห็นไหม ไม่ใช่กล่าวตู่ 

ตู่โดยธรรมวินยัอนัหน่ึงนะ ตู่ธรรม มนัอยากใหเ้ป็นสภาวะแบบนั้น คาํว่า “อยากใหเ้ป็น” 

หรือ “คาดหมายใหเ้ป็น” มนัยิง่กลบัเน่ินชา้ เพราะมนัสร้างกรอบไว ้ เราสร้างว่ามนัเป็นสภาวะ

แบบนั้น จะตอ้งเป็นอยา่งท่ีเราคาดหมาย แลว้ใจมนักส็ร้างภาพอยา่งนั้นข้ึนมา แลว้มนัก็ไปติดอยู่

อยา่งนั้นน่ะ อยูอ่ยา่งนั้นตลอดไป เราลบภาพน้ันทิง้ให้หมด แล้วเราทาํของเราไปด้วยความ

ขยนัหมัน่เพยีร มสีติ มคีรูบาอาจารย์สําคัญนะ มคีรูบาอาจารย์ไว้เป็นทีป่รึกษา ถา้เราทาํไปแลว้ 

ถา้ไม่มีครูบาอาจารย ์เราไปเห็นส่ิงใด รู้ส่ิงใด เหมือนเดก็มนัแบกของหนกั เดก็ๆ น่าสงสารนะ ถา้

มนัทาํส่ิงใดท่ีมนัไม่เคยทาํ มนัจะทุกขย์ากมาก แต่ผูใ้หญ่ท่ีเคยผา่นงาน ผา่นส่ิงใดๆ มาแลว้จะรู้ เห็น

ไหม แบกของหนกัข้ึนบนัไดขั้นท่ี ๑ ขั้นท่ี ๒ ยิง่ข้ึนไปชั้นสูง มนัยิง่หนกั แลว้ยิง่อนัตราย 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาประพฤติปฏิบติั โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี มนัยิง่สูง มนัยิง่หนกั 

มนัยิง่อนัตราย มนัยิง่ละเอียด มนัยิง่ลึกซ้ึง แลว้การกระทาํมีครูบาอาจารยท่์านคอยช้ีนาํไปอยา่งน้ี 

น่ีไง มคีรูมีอาจารย์ต้องปรึกษา ครูบาอาจารย์คอยช้ีนํา คอยบอกเรา แต่ครูบาอาจารย์ทาํให้เรา

ไม่ได้ แล้วเราจะทาํให้เหมอืนครูบาอาจารย์กไ็ม่ได้ 

แต่ครูบาอาจารยท่์านมีประสบการณ์ของท่านนะว่า จิตอยา่งน้ีควรทาํอยา่งน้ี เพราะอะไร 

เพราะครูบาอาจารยท่์านดาํเนินผา่นมาแลว้ ท่านจะเห็นอุปสรรค เห็นกิเลสท่ีมนัละเอียด ท่ีมนั

คอยหลอกล่อ แลว้มนัจะเป็นไป แต่ถา้เราไปบอกเขาก็ไม่เช่ือ เพียงแต่คอยบอกเป็นแนวทาง แลว้

ใหค้อยระวงั ใหค้อยรักษา ใหค้อยต่อสู ้คอยตั้งสติ ผดิถูกข้ึนไปจะเห็นของเราเป็นขั้นเป็นตอน

เขา้ไป เห็นไหม อยา่งน้ีถึงเป็นสันทิฏฐิโก อยา่งน้ีถึงเป็นปัจจตัตงั อยา่งน้ีถึงเป็นธรรมแท้ๆ  ไม่ใช่

กล่าวตู่ธรรม เอวงั 
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