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ตั้งสติไว ้ ตั้งสติไวแ้ลว้ฟังธรรม ธรรมะนะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 

ถา้เราเกิดมาไม่พบธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เห็นไหม สุญกปั เวลาธรรมะของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้หมดส้ินสูญไป มนัสุญกปั มนัตอ้งปรับตวั พอถึงเวลาแลว้จะมี

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาตรัสรู้ต่อไปๆ 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แต่ละพระองคเ์วลาตรัสรู้ข้ึนมา เพราะการสร้างสม

มาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เอก ํ นาม ก ึ หน่ึงไม่มีสอง ถา้เวลาองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ จะไม่มีใครสอดแทรกเขา้มา เป็นบารมีของท่านแต่ละ

องค์ๆ  ไป เห็นไหม หน่ึงไม่มีสอง ส่ิงนั้นเป็นความจริงอนัหน่ึง เป็นความท่ีสุดส่วน 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เผยแผธ่รรมข้ึนมา ในสมยั

พุทธกาลมนัมีลทัธิศาสนาต่างๆ อยูม่หาศาลเลย เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เผยแผ่

ธรรมไป เห็นไหม โลกน้ีร้อนนกั เวลาเทศน์ยสะแลว้ “เธอทั้งหลาย ทั้ง ๖๐ องค ์พน้จากบ่วงท่ีเป็น

โลกและเป็นทิพย ์ เธออยา่ไปซอ้นทางกนั เธออยา่ไปซอ้นทางกนันะ” เพราะว่าอะไร เพราะโลก

เร่าร้อนนกั 

คาํว่า “โลกเร่าร้อนนกั” คือเขาตอ้งการ ทุกคนตอ้งแสวงหา ทุกคนตอ้งการธรรมะเพื่อจะดบั

ทุกข ์ เพื่อจะพน้จากทุกข ์แต่ลทัธิศาสนา ลทัธิต่างๆ ท่ีเขาสอนอยูม่นัก็มีมาเน่ินนานอยูแ่ลว้ มนัมีอยู่

โดยดั้งเดิมอยูแ่ลว้นะ ทาํไมเขาพน้ทุกขข์องเขาไม่ไดล่้ะ น่ีมนัเป็นพธีิกรรม มนัเป็นศาสนาของ

เขา เขาก็เช่ือถือของเขา มนัเป็นเคร่ืองอาศยั แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม
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ข้ึนมา ส่ิงน้ีจะพน้จากทุกข ์พน้จากทุกขน์ะ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มหศัจรรย์

มาก มหศัจรรยจ์ริงๆ 

การประพฤติปฏิบติัของเรา เวลาเราประพฤติปฏิบติั เราเกิดมาเป็นชาวพุทธ เราพบ

พระพุทธศาสนา น่ีวางธรรมและวินยัไวแ้ลว้ เราเกิดมาไม่พบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

แต่เราพบธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เห็นไหม น่ีธรรมวินยัจะเป็นศาสดาของ

เรา เราก็มีธรรมวินยัเป็นเคร่ืองศึกษา แต่ส่ิงน้ีศึกษามาแลว้มนัเป็นทฤษฎี เป็นวตัถุ เห็นไหม สัตว์

สตฟัฟ์นะ สตฟัฟ์ไวม้นัไม่โตหรอก เพราะสัตวม์นัสตฟัฟ์ไว ้มนัไม่มีชีวิต แต่หวัใจของเรามนัมีชีวิต 

มนัมีความรู้สึก น่ีส่ิงท่ีมีความรู้สึกนั้น 

สัตวส์ตฟัฟ์เราก็ไปเห็น ดูสิ เสือสตฟัฟ์ไว ้โอโ้ฮ! เสือ มนัก็น่ากลวันะ ถา้เราไม่รู้ เราเห็น

แต่ไกล เราคิดวา่มนัมีชีวิต แต่พอเขา้ไปใกลม้นัเป็นสัตวส์ตฟัฟ์ โอ!้ ไอค้วามกลวันั้นหายไปหมด

เลยนะ เพราะมนัไม่มีชีวิต มนัทาํอะไรเราไม่ได ้น่ีก็เหมือนกนั กิเลสของเรามนัร้ายกวา่นั้น ส่ิงท่ีเรา

ศึกษามามนักาํจดักิเลสเราไดไ้หม ธรรมวินยัท่ีเราศึกษามา ไอเ้สือตวัน้ี ไอข้ี้โลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง มนั

กลวัไหม? มนัไม่กลวัหรอก มนัไม่กลวั มนัประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัเป็นความจริงไหม ถา้มนัเป็น

ความจริง ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ละเอียดลึกซ้ึงอยา่งน้ี เพราะมนัเป็นมีส่ิงท่ีมี

ชีวิต 

เพราะใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ิ นัน่เป็นธรรม ธรรม

อนัน้ีเป็นธรรมท่ีว่าวิมุตติสุขในใจขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แลว้วางธรรมและวินยั

ไว ้ส่ิงท่ีวางธรรมวินยัไว ้เห็นไหม คนรู้ ผูรู้้ วางทางเดินไว ้แต่พวกเรามนัตาบอด มนัไม่รู้ ทางเดิน

นั้นแหละ แต่เราเดินไปไม่ถูก เราเดินไปไม่ถูกหรอก เพราะทางเดินอยา่งน้ีมนัไม่ใช่ทางเดินดว้ย

วตัถุ ไม่ใช่ทางเดินดว้ยความเป็นมนุษย ์ไม่ใช่ทางเดินดว้ยการคมนาคม 

ส่ิงท่ีทางเอก มคัโค เป็นทางอนัเอก มนัเป็นบุคลาธิษฐานเพื่อเปรียบเทียบว่าทางอนัเอกมี

อยูท่างเดียวเท่านั้นล่ะ มรรคญาณท่ีจะเขา้ไปถึงหวัใจมนัมีอยูท่างเดียวเท่านั้น เขา้ไปถึงเพื่อจะ

ชาํระไอเ้สือตวันั้น ไอเ้สือสตฟัฟ์ 

เสือสตฟัฟ์มนัสตฟัฟ์แลว้นะ พวกสัตวส์ตฟัฟ์มนัอยูข่องมนั มนัผพุงัของมนั มนัเป็นวตัถุ

นะ แต่ไอกิ้เลสมนัมีชีวิต มนัมีเป็นความรู้สึก กิเลสก็มีชีวิต ใจเราก็มีชีวิต ส่ิงท่ีเราเกิดมาก็เกิดมา

ดว้ยชีวิต ปฏิสนธิจิต เกิดในไข่ของมารดา ถึงมาเกิดเป็นเรา ส่ิงท่ีเกิดเป็นเรามนัมีชีวิต มนัมี
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ความรู้สึกทั้งนั้น มนัมีการเปล่ียนแปลงทั้งนั้น มนัไม่มีอะไรตายตวัคงท่ีหรอก มนัเป็นอนิจจงั มนั

แปรปรวนอยูต่ลอดเวลา ส่ิงท่ีมนัแปรปรวน มนัแปรปรวนของมนัไปตามธรรมชาติ มนั

แปรปรวนไปตามกิเลสตณัหาความทะยานอยาก 

แปรปรวนไปในทางท่ีดี ท่ีเรามาทาํกนัอยูน่ี่เป็นทางท่ีดีไหม? เป็นทางท่ีดี เพราะเราศึกษา

ธรรมมาแลว้ธรรมเจริญรุ่งเรือง ก่ึงพุทธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง แลว้มนัเจริญข้ึนมาไหม

ล่ะ? มนัก็เจริญข้ึนมาจริงๆ ศาสนาเจริญข้ึนมาอีกหนหน่ึง เจริญข้ึนมาเพราะเหตุใด? เจริญข้ึนมา

เพราะมีครูมีอาจารยข์องเรามีความองอาจกลา้หาญเขา้ไปเผชิญกบัความจริงในหวัใจ ถา้เขา้เผชิญ

กบัความจริงในหวัใจ ไปแกไ้ขหวัใจนั้นแลว้ ความจริงอนันั้นมนัสืบต่อกนัมาดว้ยใจดวงหน่ึงสู่

ใจดวงหน่ึง จากใจดวงหน่ึงนะ ใจของส่ิงท่ีมีชีวิตมนัรับรู้ได ้ ส่ิงท่ีการประพฤติปฏิบติั พื้นฐาน

ของมนั ถา้ใครมีสติปัญญาข้ึนมา จิตมนัสงบข้ึนมา มนัมีข้ึนมา ความเป็นไปมนัจะกา้วเดินของมนั

ไป 

แต่ถา้มนัยงัเป็นโลกียปัญญา ปัญญาทางโลก ปัญญาจากต่างๆ น่ีเสือสตฟัฟ์ สัตวส์ตฟัฟ์ 

ทฤษฎี มนัเป็นสภาวะแบบนั้น มนัไม่เป็นความจริงข้ึนมาหรอก เขาพดูขนาดไหนก็พดูได ้คาํพดู เวลา

พดูทางทฤษฎีน้ีพดูไดน้ะ เหมือนเรา เราพดูไดห้มดเลย เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วย เราไปหาหมอทาํไม ทาํไม

เราไม่รักษาเอง เราก็มี ทฤษฎีเราก็มี วิชาการของแพทยก์็มี ก็รักษาเองสิ รักษาเองไดไ้หม? มนัก็

ไม่ได ้น่ีก็เหมือนกนั ทฤษฎีก็เป็นทฤษฎี แต่ในความเป็นจริง หวัใจมนัไปอยูท่ี่ไหน คนป่วยคนไข้

อยูไ่หน คนท่ีเจ็บไขไ้ดป่้วยมนัอยูไ่หน แลว้เราจะแกไ้ขอยา่งไร มนัเป็นส่ิงมีชีวิต มนัไม่ใช่สตัว์

สตฟัฟ์ มนัไม่ตายตวัหรอก ทฤษฎีมนัตายตวัคงท่ีของมนั แต่ความเป็นไปของมนั มนั

ละเอียดอ่อนของมนั มนัตายตวัอยา่งนั้นไม่ได ้ถา้ตายตวัอยา่งนั้นไม่ได ้เราจะทาํอยา่งไร 

ครูบาอาจารย ์จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง พื้นฐานดูตรงน้ี ถา้พื้นฐานยงัไม่มี เห็นไหม ดู

สิ อยา่งตอนเชา้บอกเลยว่า พริกอยูใ่นป่า แลว้เราไปกิน เราไม่รู้เร่ือง มนัจะเป็นโทษไดอ้ยา่งไร 

น่ีไง วิทยาศาสตร์ เดก็มนัเขา้ใจของมนัอยา่งนั้นใช่ไหม น่ีเพราะเราไม่รู้เร่ือง เราไม่รับรู้

อะไรเลย พริกตรงนั้นใครจะไปรู้ไดว้่ามนัมาจากไหน น่ีไง อวิชชา อวิชชาของเรา เพราะเอาเราเป็น

ใหญ่ เอาตวัตนเราเป็นใหญ่ เอาความรู้ของเราเป็นใหญ่ เอาเราเป็นท่ีตั้ง 

แต่ถา้มนัเป็นความจริง มนัเป็นวฏัฏะใช่ไหม มนัเป็นขอ้เทจ็จริงของมนัใช่ไหม เราไปเจอ

มนัทาํไม ทาํไมเราไม่ไปเจอพริกตน้อ่ืน ทาํไมเราจะตอ้งไปเจอมนั น่ีเวรกรรมมนัมีของมนั เราเอา
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เราเป็นท่ีตั้ง เราปฏิเสธส่ิงต่างๆ ทั้งหมดเลย แลว้เราจะไปขวางโลกไดอ้ยา่งไร น่ีมนัขวางโลก น่ี

ไง เพราะเราไม่ยอมรับอะไรเลย เราไม่ยอมรับความจริง ขอ้เทจ็จริงส่ิงใดๆ เลย เอาแต่ทิฏฐิมานะ

ของตวัเป็นใหญ่ แลว้ก็วา่ “ศาสนาอยา่งน้ี ศาสนาประพฤติไม่ได ้ พระพุทธศาสนาน้ีประพฤติ

ไม่ได ้พระพุทธศาสนาน้ีเราไม่เขา้ใจ เราไม่รู้ มนัก็ใหผ้ลกบัเรา” 

มนัเป็นเวรเป็นกรรมของคน มนัเป็นวาระของเขา ทาํไมเขาตอ้งไปเจอวดัอยา่งนั้น ตอ้ง

เป็นสภาวะแบบนั้น มนัมีท่ีมาท่ีไป มนัมีกรรมเก่า-กรรมใหม่ กรรมมนัหลากหลายมหาศาลนะ น่ี

เราเอาเราเป็นใหญ่ เราไม่เอาความเป็นจริงเป็นใหญ่ เอาผลของวฏัฏะเป็นใหญ่นะ ผลของวฏัฏะ 

เวลาเกิดมา เวรกรรมเกิดมามนัเป็นสภาวะแบบใด น่ีมนัเป็นสภาวะ เห็นไหม ดูสิ กรรม คนท่ีมีอายยุนื

ต่างๆ ถือศีล ๕ มา มีทรัพยส์มบติัมากนอ้ยต่างๆ มนัเป็นวาระของเขา แลว้บอกว่าสังคมรังแกเรา 

ทุกอยา่งรังแกเรา ธรรมวินยัตอ้งเป็นอยา่งนั้น 

น่ีไง มนัเป็นความสาํเร็จรูป มนัเป็นไปไม่ได ้ เพราะมนัมีชีวิต มนัมีความรู้สึกในการ

กระทาํ มนัมีหยาบมีละเอียดมหาศาล น่ีแค่พื้นฐานนะ พื้นฐานท่ีประพฤติปฏิบติัจากใจดวงหน่ึงสู่

ใจดวงหน่ึง เขาดูตรงน้ี ถา้ดูอยา่งน้ีแลว้ ครูบาอาจารยท่์าน จากใจดวงหน่ึงใช่ไหม ถา้ใจดวงท่ี

ขวางโลกอยา่งน้ี เห็นไหม “เพราะเราไม่รู้ เราไม่รับทราบ เราจะมีโทษอะไร เป็นไม่ได”้...วุฒิภาวะ

อยา่งน้ี แสดงว่าใจอยา่งน้ีมนัปิดกั้น มนัมีทิฏฐิมานะ 

ทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ ถา้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นอยา่งน้ีมนัจะเป็นสัมมาทิฏฐิได้

อยา่งไร มนัตอ้งรอเวลาไง เราบอก “วุฒิภาวะของจิต” วุฒิภาวะของจิตมนัมีกาลเวลาของมนั ตอ้ง

รอเวลา ถา้คนเขาหลบั เขาไม่สนใจ เราจะป้อนอาหารหรือทาํอยา่งไรก็รักษาเขาไม่ได ้แต่ถา้หวัใจมนั

เปิดมา น่ีก็เหมือนกนั ทาํไมเราตอ้งมาเจอพริกตน้น้ี ทาํไมเราตอ้งเขา้มาในเส้นทางสายน้ี...น่ีผลของ

วฏัฏะไง มนัมีของมนั เราจะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธ เหมือนกบัไฟ เราจะปฏิเสธไฟว่ามีหรือไม่มี เรา

เหยยีบไปมนัก็ร้อนทั้งนั้นน่ะ เราปฏิเสธของเราว่าเราไม่รู้ ไม่รู้มนัก็ใหผ้ลกบัความไม่รู้นั้น นัน่คือ

อวิชชา 

เพราะไม่รู้ถึงไดม้าเกิด เพราะไม่รู้ถึงไดทุ้กข ์ถา้มนัรู้ จะมาเกิดทาํไม เพราะเกิดมาแลว้มนัทุกข ์

จะเกิดมาทาํไม น่ีเพราะไม่รู้ เพราะอวิชชา แลว้ส่ิงท่ีว่าพริกน้ีเราไม่รู้ เพราะอวิชชาไง เพราะความไม่รู้ 

เพราะอวิชชามนัถึงเป็นไป 
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แลว้วิชชาล่ะ วิชชามนัเป็นอยา่งไร วิชชามนัก็ตอ้งเป็นเวรเป็นกรรมของเราสิ เวรกรรม

ของเราเกิดข้ึนมาเพราะเหตุใด ถา้เวรกรรมของเราเกิดข้ึนมาเพราะกรรมดี-กรรมชัว่อยา่งไร แลว้

เรามัน่คงในพระพุทธศาสนา เราเช่ือในศาสนา เราจะประพฤติปฏิบติั ถา้เราเช่ือในศาสนา เราก็

ทาํบุญกุศลเพื่อดาํรงชีวิตของเราใหมี้ความสุข แต่ถา้เรามีความสุข เราศึกษาเขา้ไป มีความสุข เราก็

อยากไดสุ้ขมากข้ึน สุขมากข้ึน สุขความเป็นจริงเป็นอยา่งไร 

สุขเวทนา-ทุกขเวทนา ไอสุ้ขอยา่งน้ีคือสุขในขนัธ์ เพราะทุกขเวทนา-สุขเวทนามนัเป็น

ขนัธ์ ๕ ทุกขใ์นขนัธ์ ความพอใจ ความบีบคั้นใจ ความสุขใจ ความพอใจ มนัเป็นอนิจจงั แลว้

อยากไดค้วามสุขแบบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ในธรรมวินยัท่ีสั่งสอนไว ้ ท่ีวางเป็น

แนวทางไว ้จะทาํอยา่งไร 

เหมือนกบัทางวิชาการ ดูการก่อสร้างสิ ทางวิชาการก่อสร้าง เห็นไหม เราผกูเหลก็ เราตีแบบ 

เราเทปนู เสร็จแลว้ก็เสร็จใช่ไหม เสามนัก็เสร็จ คานมนัก็เสร็จ เป็นช้ินเป็นอนันะ น่ีวตัถุ มนัเป็น

วตัถุคงท่ีตายตวั ใจมนัเป็นอยา่งนั้นไหม เอาสติมาตีไดไ้หม ขึงสติใหข้ึ้นมาในหวัใจไดไ้หม ขึง

สมาธิใหข้ึ้นมาไดไ้หม น่ีไง ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นหวัใจ ส่ิงท่ีมีชีวิต มนัละเอียดอ่อนมาก แลว้

ทางทฤษฎีมนัเป็นกฎตายตวัอยา่งนั้น กบัความละเอียดอ่อนในหวัใจ มนัแตกต่างกนัอยา่งไร ถา้มนั

แตกต่างกนันะ มนัแตกต่างกนัอยา่งไร 

สมาธิก็เป็นช่ือของมนั “ศีล สมาธิ ปัญญา” ศึกษาไดห้มดเลย มรรคญาณต่างๆ วิธีการ รู้

หมดเลย น่ีไง มนัก็เหมือนกบัไมแ้บบ เหมือนกบัเศษเหลก็ เหมือนกบัเหลก็หินทรายปนูมนักอง

อยูน่ัน่ แลว้เราจะเอาข้ึนมาใหเ้ป็นบา้นเป็นเรือนข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ถา้เป็นบา้นเป็นเรือนข้ึนมาแลว้

นะ เป็นชั้นเป็นตอน บา้นมี ๔ ชั้น โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี มนัจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ชั้น ๑ ชั้น ๒ 

ชั้น ๓ ข้ึนไปอยา่งไร ถา้มนัเป็นบา้นข้ึนมา ปลูก ๔ ชั้นข้ึนมามนัก็จบ น่ีทฤษฎี เขา้ใจได ้พดูกนัได ้

แต่ถา้เป็นการปฏิบติั มนัจะเป็นอยา่งนั้นไหม? ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็นเพราะว่าแบบของบา้นมนั

แตกต่างหลากหลาย เพราะการปลูกบา้นมนัก็แตกต่างหลากหลาย น่ีการปลูกบา้นเป็นการปลูก

บา้นนะ แลว้การปลูกใจล่ะ 

การปลูกใจ จิตมนัจะเป็นสมาธิ จิตมนัจะเป็นพื้นฐาน แค่หาวตัถุมาน่ีหามาอยา่งไร แค่หา

วตัถุนะ ในการก่อสร้างถา้มีเงินสั่งไดห้มด จะตอ้งการส่ิงใดไดท้ั้งนั้น ถา้มีสตางค ์ทาํอะไรก็ทาํได ้
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จา้งใครทาํก็ได ้ ศึกษาเอง ทาํเองก็ได ้แต่เวลาประพฤติปฏิบติัจริงๆ ข้ึนมา เวลาจิตเป็นสมาธิข้ึนมา

จริง จริงไดไ้หม? จริงไม่ได ้จริงไม่ไดเ้พราะอะไร จริงไม่ไดเ้พราะมนัไม่เป็นตามความเป็นจริง 

ถา้มนัเป็นความเป็นจริงนะ จิต ถา้เราเร่ิมมีความเช่ือมัน่ ตอ้งมีความเช่ือมัน่ แลว้ตั้งสติของ

เรา แลว้ใชค้าํบริกรรม พุทโธๆๆ หรือใชปั้ญญาอบรมสมาธิ คือใชส้ติไล่ความคิดของเราไป 

ความคิด จิตกินอารมณ์เป็นอาหาร ความคิดคืออารมณ์ ความทุกขค์วามยาก ถา้มนัพอใจมนัก็มี

ความสุขของมนั เวลามนัไม่พอใจมนัก็เป็นความทุกขข์องมนั แลว้ส่ิงน้ีมนัก็ทาํลายเรามาตลอด

อยูแ่ลว้ แลว้เราเอาสติตามมนัไป เอาสติตามมนัไป 

“ศีล สมาธิ ปัญญา” ศีลคือความปกติของใจ ผลของมนันะ ผลของศีล ศีล ๕ คืออะไร ศีล 

๕ ขอ้หา้ม ๕ ขอ้นั้น หลวงปู่ ฝ้ันพดูชดัเจน “ศีล ๕ คือ ศีรษะ ๑ แขน ๒ ขา ๒” น่ีท่านพดูถึงร่างกาย

นะ แต่ศีล ๕ มนัอยูท่ี่ไหน ศีลคือความปกติของใจ แลว้ใจมนัอยูท่ี่ไหน 

ถา้ใจมีศีล จิตมนัเป็นปกติของมนั ถา้จิตเป็นปกติของมนัแลว้ ปกติเฉยๆ ปกติโดยมี

อารมณ์ ปกติมีความรู้สึก “ศีล สมาธิ” ถา้มีศีลข้ึนมา มีขอบเขตข้ึนมา สมาธิเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

ถา้มีสติข้ึนมา มีสติไล่ความคิดเขา้ไป ส่ิงท่ีว่า อารมณ์ สัญญาอารมณ์ จิตกบัความคิดมนัเป็นสอง 

ความคิดเป็นอาหารของใจ อารมณ์ความรู้สึก สัญญาอารมณ์เป็นอาหารของใจ อาหารของจิต จิต

มนัตอ้งกินสัญญาอารมณ์เป็นอาหารตลอดเวลา แลว้มนัก็กินแต่สารพิษ กินแต่ความทุกขย์าก 

อยากปฏิบติั อยากพน้ทุกข ์ความอยากน้ีมนัก็จูงความคิดไป กระเสือกกระสน ทุกข์ๆ  ยากๆ ทุกข์

ไปตลอดเลย แลว้ตรงไหนมนัจะเป็นความพอดี ตรงไหนมนัจะเป็นสมาธิข้ึนมา 

ความทุกขค์วามยากมนัเกิดจากตณัหาความทะยานยาก ความทุกขค์วามยากมนัเกิดนะ 

“ธรรมของพระพุทธเจา้น้ี โอโ้ฮ! สุดยอดๆ” พอสุดยอดมนัก็อยากไดอ้ยากเป็น อยากไดอ้ยากเป็น

มนัก็กระตุน้ ตณัหาซอ้นตณัหา มนัก็เคล่ือนของมนัไป ทั้งๆ ท่ีความคิดมนัเป็นอาหารของใจ แต่

เราไปสร้างข้ึนมา มนัก็ไปกินส่ิงต่างๆ มนัก็กลบัมาทุกขใ์จอีก น่ีมนัมีความพอดีตรงไหน 

ในการก่อสร้าง ถา้เขามีหินทรายปนูข้ึนมา เขาผสม เราเท มนัก็จบ แลว้จิตมนัเป็นไหม 

อา้ว! ศีล สมาธิ ปัญญา ก็รู้หมด อา้ว! ก็ผสมมนัมาใหเ้ป็นสิ ใหม้นัเป็นความจริงข้ึนมาสิ...มนัไม่

จริง เห็นไหม น่ีขนาดว่าส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานมนัยงัมีของมนันะ ความผดิ-ความถูกของเรา เราปฏิบติั

ข้ึนมา ความคิดของเรามนัก็เป็นความทุกขอ์ยูแ่ลว้ แลว้ก็ยงัไปผกูมดั ไปผกูมดักบัธรรมขององค์
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สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นะ ผกูมดัว่าเป็นอยา่งนั้น เป็นสาํเร็จรูป เป็นความคิด เป็นความจริง

ข้ึนมา...มนัเป็นไปไม่ได ้มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก 

แมแ้ต่ความสงบของใจ สัมมาสมาธิ ถา้ใครทาํความสงบของใจได ้ครูบาอาจารยเ์ราพดูบ่อย 

ถ้าใครทาํความสงบของใจได้นีพ้ออยู่พอกนิ มนัมคีวามสุขนะ จติทีม่นักนิสัญญาอารมณ์เป็น

อาหาร แล้วจติทีม่นัได้ธรรมะ คาํบริกรรมพุทโธๆ จนมนัอิม่เต็มของมัน สมาธิคอืจติมนัอิม่เต็มของ

มนั มนัไม่หิวโหย มนัไม่กระหาย มนัไม่กนิเหยือ่ มนัไม่กินเหยือ่เพราะอะไร 

ดูสิ อยา่งความคิด สัญญาอารมณ์ของเรา สังขาร ความปรุง ความแต่ง ความคิดทั้งหมด น่ี

มนัทาํใหจิ้ตพร่อง เพราะอะไร มนักินเขา้ไปแลว้มนัพร่องใช่ไหม พุทโธๆ ถมใหม้นัเตม็ พุท

โธๆๆๆ พอมนัอ่ิมเตม็ มนัไม่พร่อง พอมนัไม่พร่องของมนั ความคิด สัญญาอารมณ์ กบัจิต พุท

โธๆๆ จนมนัเป็นหน่ึงเดียว น่ีส่ิงท่ีเป็นหน่ึงเดียว ถา้เป็นหน่ึงเดียวไม่ได ้ จิตมนัเป็นสมาธิได้

อยา่งไร ถา้เป็นหน่ึงเดียวไม่ได ้พระพุทธเจา้จะไม่สอน “ศีล สมาธิ ปัญญา” 

“ศีล สมาธิ ปัญญา” สมาธิคือความอ่ิมของใจ คือใจมนัมีหลกัมีเกณฑข์องมนั ความอ่ิมของ

ใจ คนท่ีมีความอ่ิมเอิบในหวัใจ มนัจะว่างๆ ว่างๆ...คนพดูอยา่งนั้นคือคนพดูแบบขาดสตินะ คาํ

ว่า “ว่างๆ” มนัเหมือนกบัเรากินขา้วเสร็จแลว้ก็ตอ้งไปถามว่าหนูอ่ิมหรือยงั ผมอ่ิมหรือยงั มนัคน

บา้หรือ น่ีมนัคนบา้ แลว้ว่างๆ ว่างๆ เหมือนคนบา้ 

แต่ถา้เป็นความจริง ไม่เป็นอยา่งนั้น ความจริงมนัมีสติของมนั มนัรับรู้ของมนั แต่ส่ิงน้ีมนั

รักษาไวไ้ดย้าก ส่ิงต่างๆ สติเรายงัตั้งไดย้ากเลย ดูสิ แมแ้ต่หนา้ท่ีการงานของเรา เรามีความชาํนาญ

ขนาดไหนมนัยงัพลั้งเผลอ มนัยงัมีความผดิพลาดเป็นธรรมดา แลว้หวัใจเป็นนามธรรม แลว้สติ

ของเรา สติ มหาสติ สติอตัโนมติั สติท่ีมนัจะไล่จิตเขา้มา มนัจะไม่มีความผดิพลาดบา้งเลยหรือ ถา้

มีความผดิพลาด เราก็ตอ้งฝึกฝน มนัตอ้งมีความขยนัหมัน่เพียร มนัตอ้งมีการกระทาํ 

เวลาเราทาํหนา้ท่ีการงานของโลก เราก็ทาํหนา้ท่ีการงานของเราเพื่อหาปัจจยัเคร่ืองอาศยั 

เราตอ้งลงทุนลงแรงขนาดน้ี แต่ขณะท่ีเราจะใชส้ติปัญญา ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ท่ีว่าร้ือภพร้ือชาติ ความท่ีว่าร้ือภพร้ือชาติมนัจะตั้งสติขนาดไหน 
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สติๆ ท่ีใชก้นัอยูน่ี่ สติท่ีเขาพดูกนัอยูน่ี่มนัเป็นสติทางโลกๆ เขา สติท่ีว่ามีสติสัมปชญัญะ

ต่างๆ มนัก็เป็นเร่ืองโลก มนัสัมผสัไดไ้ง ฆราวาสธรรม ดูฆราวาสธรรมกบัธรรมของผูท่ี้ประพฤติ

ปฏิบติัท่ีเขาเห็นทุกขสิ์ เวลาเขาทาํของเขามนัจะลึกซ้ึงแตกต่างกนัอยา่งไร 

สติ สมาธิมนักลึ็กซ้ึงแตกต่างกนั ถา้สติ สมาธิท่ีเรารับรู้ได ้ มนัเป็นสติ สมาธิของปุถุชน 

ปุถุชนคือคนมีสติ มีสมาธิโดยธรรมชาตินะ โดยธรรมชาติถา้คนไม่มี มนัขาดสติ มนัเป็นคนบา้ 

เขาก็มีจิตกบัหวัใจเหมือนกนั แต่เขาขาดสติจนบา้ไปเลย นัน่เพราะเขาไม่มีสติ ไม่มีสมาธิ เรามี

สมาธิของเรา เราควบคุมได ้ สมาธิสั้น-สมาธิยาว เรามีของเรา เรามีของเรานะ แลว้เราศึกษาทฤษฎี 

เออ! น่ีสติ น่ีสมาธิ แลว้ก็ปฏิบติัไป มนัก็สร้างภาพ ว่างๆ ว่างๆ เพราะอะไร ความหยาบของจิตไง 

ความหยาบของมนัไปผกูมดั เอาจิตน้ีไปผกูมดักบัทฤษฎี ผกูมดักบัสัญญาอารมณ์ใหเ้ป็นตาม

ขอ้เทจ็จริงอยา่งนั้น มนัเลยไม่เป็นขอ้เทจ็จริง 

แต่ถา้มนัปล่อยมนัวางไวน้ะ สาธุ! ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้ไม่มี

พระพุทธเจา้มา เอก ํ นาม ก ึ ไม่วางธรรมวินยัไวแ้ลว้ เราไม่ใช่ชาวพุทธหรอก เราไม่มีศาสดา 

พระพุทธศาสนาไม่เกิด น่ีพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนมาแลว้ แลว้เราเป็นสาวก-สาวกะ เราเป็นบริษทั 

๔ เราอาศยัอยูใ่นศาสนา เราไม่เช่ือ ไม่เคารพบชูาพระพุทธเจา้ไดอ้ยา่งไร 

เราเคารพบชูาพระพุทธเจา้ แต่เคารพบชูาพระพุทธเจา้ การกระทาํ ปริยติั ปฏิบติั การ

ปฏิบติัมนัตอ้งเป็นสัจจะความจริงข้ึนมาจากใจของเรา ถา้สัจจะความจริงข้ึนมา สติก็ตอ้งเป็นสติ

ของเรา สติขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ สาธุ! อยูใ่นธรรมวินยั สาธุ! ถา้สติของเรา เรา

พร้อมของเราข้ึนมา แลว้สติมนัพร้อมข้ึนมา มนัไล่ตามนะ 

การประพฤติปฏิบติัใหอ้ยูโ่ดยปกติ นัง่ก็นัง่ปกติ ทุกอยา่งปกติ แลว้มนัเกิดท่ามกลาง

ปัจจุบนัปกติ มนัเป็นความจริง แลว้สติมนัทนัความคิดข้ึนมา ทนัความคิดข้ึนมา ทนัความคิดจน

มนัเป็นพลงังานท่ีมนัอ่ิมเตม็ของมนั เห็นไหม มีความสุข มีความสุขนะ แลว้พยายามรักษา ส่ิง

ต่างๆ ท่ีมนัเกิดข้ึนมา ท่ีว่า “สรรพส่ิงทั้งหลาย สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา สรรพส่ิงน้ีเป็นอนิจจงั”...มนั

เป็นอนิจจงั เพราะถา้มีข้ึนมา มนัเป็นอนิจจงัของมนั มนัยงัไม่เป็นอนตัตาหรอก 

ถา้เป็นอนตัตาของมนั มนัมีจิตเขา้ไป กระบวนการของมนั มนัจะกา้วเดินต่อไป 

กระบวนการของพื้นฐาน บนัไดเป็นบนัได บา้นเป็นบา้น ส่ิงต่างๆ ท่ีเราสร้างข้ึนมา สรรพส่ิงน้ี

เป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข.์..เป็นทุกขไ์หมล่ะ เวลาเป็นสมาธิแลว้สมาธิเส่ือม
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ไปเป็นทุกขไ์หมล่ะ เพราะสมาธิเป็นอนิจจงั เราสร้างข้ึนมาได ้ จิตเรามีความสงบมาก มีความสุข

มาก อยากไดร้สชาติอยา่งน้ีอีก พยายามขวนขวาย พยายามวิ่งเตน้แสวงหาขนาดไหนมนัก็ไม่ได ้

“ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นก็เป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา” เป็นอนตัตาอย่าง

น้ีเรายงัไม่เห็นอะไรเลย ส่ิงน้ีเป็นอนตัตา เพราะทุกขม์นัก็แปรสภาพ มนัก็เป็นอนตัตา น่ีเป็น

อนตัตา เป็นอนตัตาแลว้ไดอ้ะไร 

ถา้มนัเป็นอนตัตานะ จิตมนัสงบ จิตเราตอ้งสงบใหไ้ด ้พอจิตสงบนะ มนัมีพื้นฐานของมนั 

ถา้มนัเป็นความจริง มนัเป็นสัจธรรม เห็นไหม ดูสิ เวลาจิตสงบแลว้ธรรมเกิด ส่ิงท่ีมนัผดุข้ึน ส่ิง

มนัรับรู้ข้ึนมาคือธรรมเกิด ธรรมอยา่งน้ีมนัอยูท่ี่อาํนาจวาสนาของคน บางคนไม่มีเลยนะ เป็น

สมาธิก็เป็นสมาธิเฉยๆ แต่บางคนมนัคึกคะนอง มนัไม่ใช่ธรรมเกิด มนัดว้ยอาํนาจของใจ เวลาจิต

มนัเร่ิมสงบ มนัรับรู้ส่ิงต่างๆ อนันั้นไม่ใช่ธรรมเกิด 

ถา้ธรรมเกิด จิตมนัตอ้งน่ิง พอจิตมนัน่ิง ธรรมมนัเกิด คือบุญอาํนาจวาสนาของคนมนัจะผดุ

ข้ึนมา มนัสอนนะ ดูสิ เวลาหลวงตาท่านพดู เวลาจิตของท่านว่างหมด “จิตน้ีทาํไมมนัสว่างไสว

ขนาดนั้น” ท่านพดูเองว่าธรรมะมาเตือน ธรรมมนัเตือน ธรรมผดุข้ึนมาเตือนเลยนะ “จิตท่ีมนัสุข 

มนัสว่างขนาดไหน มนัเกิดจากจุดและต่อมนะ” 

หลวงตาท่านพดูเลย ท่านบอกว่าธรรมะกลวัท่านหลงทาง ธรรมะจะมาเตือน เตือนเฉยๆ 

นัน่น่ะเตือน พอเตือนเสร็จ ท่านบอกว่า ขนาดธรรมะมาเตือนแลว้ก็ยงัจบัไม่ได ้ ยงัจบัไม่ถูก ยงั

แสวงหา ยงัหมุนอยู่ เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านนิพพานไปแลว้ ท่านบอกถา้หลวงปู่ มัน่อยู่นะ ท่านไป

หาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ช้ีโพละเดียวเท่านั้น ท่านจะยอ้นกลบัมา ทวนกระแสกลบัมาในใจเลย 

แต่น่ีหลวงปู่ มัน่ไม่อยู่ พอหลวงปู่ มัน่ไม่อยู่ ธรรมะก็เตือนแลว้ ธรรมะก็เทศน์ใหฟั้งแลว้ 

ธรรมะข้ึนมาแลว้ เพราะท่านก็มีบุญกุศลมาเหมือนกนั ธรรมะมาเตือนนะ เพราะเห็นใจของตวัเอง 

มนั โอโ้ฮ! มหศัจรรย ์มองไป ภเูขาทะลุหมดเลย ว่างหมดเลย โลกน้ีว่างหมด ทาํไมมนัมหศัจรรย์

ขนาดนั้น 

ท่านพดูเอง ท่านเล่าประจาํ ธรรมะมาเตือน ธรรมผดุ ธรรมะมาเตือนเลย เพราะธรรมะ

กลวัเราจะผดิพลาด “ความสวา่งไสวน้ีเกิดจากจุดและต่อม” ฐีติจิต อวิชชา จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิต
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เดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยกิเลส อวิชชา ความผอ่งใส ความสว่างไสวขนาดไหน อวิชชาทั้งนั้นน่ะ 

แลว้ก็เพลิดเพลินไปกบัมนั น่ีธรรมะมาเตือน ธรรมผดุ น่ีธรรมะท่ีมนัเกิดจากใจ 

แต่ถา้จิตเราสงบ ธรรมะอยา่งน้ี มนัฟังธรรมๆ ธรรมจะมาเตือนเรา ถา้เตือนแลว้ ธรรม

เตือนเฉยๆ เราไม่ไดก่้อร่างสร้างตวั เราไม่ไดมี้สติสัมปชญัญะ จิตมนัไม่ไดค้น้ควา้ ถา้เราทาํให้

ชาํนาญในวสี ใหจิ้ตมนัมีความสุขของมนั จิตจะมีความสุข สุขอนัน้ีมนัเป็นอนิจจงั สุขอนัน้ีไม่

มัน่คงหรอก 

เพราะเราเป็นชาวพุทธ ใครทาํสมาธิไดน้ะ แลว้พอจิตสัมผสักบัสมาธินะ แหม! สุขมากๆ 

จนเช่ือมัน่ จนศรัทธาในพระพุทธศาสนา เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัมีตุ๊กตาข้ึนมาแลว้ พอมี

ตุ๊กตาข้ึนมา พอจิตไดส้ัมผสั จิตไดรั้บรู้ มนัคุยกนัไดแ้ลว้ มนัคุยกนัได ้ผูท่ี้ปฏิบติัข้ึนมาพดูคาํเดียว 

“อืม! เหมือนกนัเลย เหมือนกนัเลย” 

แต่ถา้ยงัไม่ได ้ “ว่างๆ ว่างๆ”...จิตไม่ไดส้ัมผสัไง มนัไม่ไดส้ัมผสั เราจะบอกว่ามนัเป็น

ปริยติัในภาคปฏิบติั คือปฏิบติัอยู่ แต่ยงัพดูปริยติัอยู่ ยงัพดูโลกียปัญญา คือปัญญาของโลกอยู ่โดย

สามญัสาํนึกของโลกๆ ใจดวงหน่ึงยงัเขา้ไม่ถึงใจอีกดวงหน่ึง แต่ถา้มนัมีพื้นฐานข้ึนมานะ มนั

สัมผสัแลว้นะ จากใจดวงหน่ึงเขา้สู่ใจอีกดวงหน่ึงไดเ้ลย เพราะมนัอนัเดียวกนั 

ถา้จิตมนัสงบแลว้นะ รักษาใหดี้นะ...ไอผู้ท่ี้ปฏิบติัใหม่ “รักษาอะไร น่ีนิพพานนะ น่ีว่าง

หมดนะ แลว้รักษาอะไร” 

แต่ครูบาอาจารยท่์านจะบอกว่า “เออ! นิพพาน เด๋ียวเอง็จะหายเกล้ียงเลย นิพพานของเอง็

เด๋ียวมนัจะเส่ือมหมดเลย” 

ถา้เช่ือ ถา้รักษา มนัจะดีข้ึน ถา้ไม่เช่ือ ไม่เช่ือเพราะอะไร เพราะมัน่ใจ น่ีความมัน่ใจตวัเอง

มนัมี พอมนัสัมผสัของมนั แลว้มนัก็เส่ือม มนัตอ้งเส่ือมเป็นธรรมดา พอมนัเส่ือมไปแลว้ก็ตอ้ง

ขวนขวายใหม่ ตั้งตน้ใหม่ พยายามขวนขวายใหม่ น่ีชาํนาญในวสี ผูท่ี้ทาํงานไม่เคยผิดพลาดเลย

ไม่มี คนทาํงานจะมีความผดิพลาดมาตลอดแนวทางเลย มากมายมหาศาล ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั

ถูกตอ้งไปเลยเป็นไปไม่ได ้แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ๖ ปี พิจารณาอยู ่ไปศึกษากบั

เจา้ลทัธิต่างๆ หวัหกกน้ขวิดอยู ่๖ ปี สุดทา้ยทิง้หมดเลย เพราะอะไร เพราะธรรมะมนัไม่มีใช่ไหม 
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ในเม่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ยงัไม่ตรัสรู้ธรรม นัน่ธรรมอะไร? นัน่ก็เป็นลทัธิความ

เช่ือเฉยๆ แลว้ทิง้ลทัธิความเช่ือหมดเลย กลบัมาระลึกถึงโคนตน้หวา้เลย ตอ้งอานาปานสติ 

น่ีเขาบอกว่า “ฌาน ๒ ฌาน ๓ ฌาน ๔”...ฌานก็ทิง้ ไม่เอา พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนเร่ืองฌาน แต่

ในเม่ือโลกเขามีเร่ืองฌานใช่ไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปปฏิบติักบัอาฬารดาบส มนั

มีอยูแ่ลว้ เร่ืองฌานมนัมีอยูแ่ลว้ ไออ้ยา่งนั้นมนัทาํใหจิ้ตส่งออก ทาํใหจิ้ตมนัมีกาํลงัของมนั เห็น

ไหม ทิง้หมดเลย กลบัมาอานาปานสติ กาํหนดลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก น่ีพระพุทธเจา้มา

คน้ควา้จนตรัสรู้ข้ึนมาเองโดยชอบ 

พอตรัสรู้เองโดยชอบ พระพุทธเจา้แสดงธมัมจกัฯ จกัรมนัหมุน หมุนท่ีไหน? หมุนท่ีตรัส

รู้เองโดยชอบ เพราะตรัสรู้เองโดยชอบแลว้ ความจริงมนัมีในหวัใจแลว้ใช่ไหม ส่ิงท่ีเป็นความจริง

ท่ีมีอยูแ่ลว้ก็เอาออกมาประกาศเป็นสัจธรรม เราก็ไปติดท่ีไอป้ระกาศออกมา แต่หวัใจเรากทิ็ง้ไปดว้ย

เลย ไปผกูมดัไวเ้ลย 

สาธุ! วางไว ้แลว้กลบัมาท่ีน่ี กลบัมาในใจของเรา ทาํใจของเราใหช้าํนาญในวสีนะ ถา้จิต

มนัสงบ ชาํนาญในวสีแลว้ดูแลจิตของเรา น่ีดูแล เราบอก ดูใจ รักษาใจ เขาก็บอกว่า “ดูจิต” อีกแลว้ 

คาํว่า “ดู” มนัดูแลรักษาไดม้หาศาลทั้งนั้นน่ะ มนัไม่ใช่แค่ดูไวเ้ฉย  ๆถา้ดูไวเ้ฉย  ๆนะ กลอ้ง

วงจรปิดมนัดีกว่าเราอีก มนัติดตั้งไว ้มนัดูทั้งวนัเลย วิทยาศาสตร์เด๋ียวน้ีพิสูจน์ไดห้มดแลว้ ส่ิงท่ี

เราไปคาดคิดกนั แลว้มนัไดผ้ลประโยชน์กบัใคร? ผลประโยชน์มนัทุกขข์องเรานะ ถ้าทุกข์ของ

เรา เราดูแลมนั ดูแลรักษามนั ชํานาญในวสี อย่าให้มนัเส่ือมอกี เพราะมนัเส่ือมมนัถงึได้ทุกข์อยู่น่ี

ไง 

ทาํยาก ไม่ไดท้าํง่ายๆ หรอก ถา้ทาํข้ึนมาง่ายๆ พอจิตมนัสงบแลว้ตั้งมัน่ แลว้มนัออกไป

พิจารณากาย เห็นกายต่างๆ เห็นก็ยงัหลุดไมห้ลุดมือ ปฏิบติัใหม่น้ียากมาก แต่พอปฏิบติัเร่ิมตน้มี

พื้นมีฐานนะ แลว้จิตมนัออกไปรับรู้ มนัทาํของมนัได ้คนทาํงานเป็น หรือทาํงานมีหลกัมีเกณฑ ์มนั

จะเร่ิมเจริญกา้วหนา้ของมนัไป ถา้เร่ิมเจริญกา้วหนา้ของมนัไป ถา้จิตมนัออกเห็นกาย เห็นเวทนา 

เห็นจิต เห็นธรรมนะ น่ีธรรมะมนัมีบวก มีลบ มีคูณ มีหาร มนัยงัไปอีกไกลแสนไกลเลย เห็นไหม 
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แมแ้ต่พื้นฐานเราตอ้งรักษา เพราะมนัเป็นส่ิงมีชีวิต เหมือนตน้ไม ้ เหมือนสัตวเ์ล้ียง มนัมี

ชีวิต ตอ้งมีอาหารของมนั ตอ้งดูแลมนั เจบ็ไขไ้ดป่้วยตอ้งดูแลมนั สัตวต์วันั้นมนัจะไดอ้ยูเ่ป็นเพื่อน

เรา ตน้ไม ้เราดูแลรักษามนั ตน้ไมม้นัจะเจริญเติบโตของมนั 

ศีล สมาธิ ปัญญาในหวัใจมนัก็เป็นส่ิงท่ีมีชีวิต เพราะจิตมนัมีชีวิตอยูแ่ลว้ จิตของเรามนั

ธรรมชาติ ธาตุรู้มนัธาตุอะไร สันตติ ธาตุรู้ ผูรู้้นามธรรมอนัน้ี สสารท่ีมีชีวิตมนัมหศัจรรยม์าก มนั

เป็นความมหศัจรรยข์องมนั ถา้เราดูแลรักษาข้ึนมา สติ สมาธิ ปัญญา มนัออกรู้ ออกวิปัสสนา น่ี

ธรรมะส่วนบุคคล 

มรรคญาณ ท่ีว่ามรรคญาณๆ...ยานอวกาศมนัก็มีนะ ยานอวกาศมนัออกไปนอกโลก มนัหา

สวรรคไ์ม่เจอนะ สวรรคใ์นอก นรกในใจ ยอ้นกลบัมาท่ีน่ี มึงจะเจอนะ พอมนัเจอข้ึนมา มนัยอ้น

มา น่ีรักษาใจของเราใหดี้ รักษาไปเร่ือยๆ ทาํใหม้นัเขม้แขง็ข้ึนมา แลว้พอจิตมนัสงบ มนัออกไป

รับรู้ หลุดไมห้ลุดมือบา้ง แลว้พอออกไปดูกาย ดูเวทนา ดูจิต ดูธรรม น่ีธรรมะบวก ธรรมะบวก

แลว้ มนัจะมีบวกของมนั 

บวก เห็นไหม เร่ิมตน้พื้นฐาน เราทาํความสงบของใจ เราแค่หาโลกกบัธรรมมาบวก กิเลส

กบัธรรมมาต่อสู้คดัคา้นกนั มนัมีการบวก เห็นไหม เร่ิมบวก สองบวกสองเป็นส่ี ส่ีบวกส่ีเป็นแปด 

แต่ว่าหน่ึงบวกสามล่ะ แลว้หา้บวกหน่ึงล่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั จริตนิสัยของคนล่ะ การเห็นภาพกายของเราชดัเจนหรือไม่ชดัเจนล่ะ การ

เห็นกาย บางคนเห็นทั้งโครงสร้างเลยล่ะ บางคนเห็นเฉพาะส่วน การเห็นต่างๆ มนัก็หลากหลาย 

คนคนเดียวกนั การพิจารณาแต่ละคร้ังก็ไม่เหมือนกนั ไม่เหมือนกนั พิจารณาไปแลว้ จิตเห็นกาย 

พอจิตเห็นกาย เหมือนเห็นนิมิตไหม เห็นส่ิงต่างๆ ความเห็นอยา่งน้ี แต่เวลาท่ีเขาพดูกนัโดยทาง

วิชาการ “เห็นกาย รู้กาย” อนันั้นมนัสร้างภาพทั้งนั้นน่ะ มนัเป็นสัญชาตญาณ เรานึกภาพไดท้ั้งนั้น

น่ะ ใครก็นึกได ้

นึกภาพ เห็นไหม ดูสิ กาย จิตกบัความคิด จิตมนัเป็นตวัอวิชชา ตวัปฏิสนธิจิต แลว้

ความคิดมนัเกิดจากจิต แลว้เวลานึกภาพข้ึนมา จิตมนัก็ไปนึกภาพข้ึนมา จิตมนัไม่มีกาํลงั แลว้มนั

นึกภาพข้ึนมา แลว้เราศึกษาทางวิชาการมา มนัก็เป็นการบวกปลอมๆ เป็นการบวกโดยเคร่ืองคิด

เลข กดไปสิ กดเขา้ไป เคร่ืองคิดเลขมนัก็ออกมาหมดล่ะ มนัไปบวกในเคร่ืองคิดเลข เคร่ืองคิดเลข

มนับวกเท่าไร มนัชาํนาญกว่าเราใช่ไหม 
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แต่ถา้มนับวกในใจเราล่ะ มนัไม่ไดบ้วกในเคร่ืองคิดเลข เพราะเคร่ืองคิดเลขบวกจบแลว้ 

คาํตอบอยูใ่นเคร่ืองคิดเลขนั้น แต่การบวกการวปัิสสนาของเรา มนัพิจารณาในหวัใจ หวัใจเป็นผู ้

รับรู้ หวัใจเป็นผูเ้ห็น เวลาพจิารณาของเราไป ส่ิงท่ีจิต ถา้เราสร้างภาพ น่ีจิตกบัความคิด แต่ถา้เรา

พุทโธๆ จนจิตมนัเป็นตวัจิต ตวัจิตมนัเป็นสัมมาสมาธิ พอเป็นสัมมาสมาธิ มนัตั้งมัน่ของมนั มนั

มีกาํลงัของมนั 

แต่ถา้พดูถึงนะ มนัไปดูจิต แลว้จิตมนัปล่อย มนัไปดูความคิดแลว้ความคิดปล่อยวาง นาม

รูปๆ คือดูท่ีความคิดทั้งนั้นน่ะ แลว้เวลาวา่งข้ึนมาแลว้ใจอยูไ่หน ผูรั้บรู้อยูไ่หน...มนัก็เคร่ืองคิด

เลขไง ใจเราก็อยูใ่นเคร่ืองคิดเลข เคร่ืองคิดเลขมนัมีตวัเลขหมดเลย แลว้ตวัเองไดอ้ะไร ตวัเองได้

อะไร 

แต่ถา้เป็นสัมมาสมาธิ เรากาํหนดพุทโธ หรือปัญญาอบรมสมาธิ จิตมนัตั้งมัน่ จิตมนัตั้ง

มัน่แลว้มนัออกรู้ พอมนัออกรู้ การบวกของมนั การบวกน้ีโดยธรรม เห็นไหม น่ีไง กายเห็นโดย

สามญัสาํนึก ความเห็นดว้ยการสร้างภาพ มนัเป็นเร่ืองโลกๆ แต่เห็นโดยจิต เพราะอะไร เพราะ

ปฏิสนธิจิตมนัเกิดมนัตาย มนัรับรู้ขอ้มูล มนัมีเหตุมีผลของมนั มนัมีบาปมีกรรมของมนั ถา้

บาปกรรมอนัน้ีมนัออกรู้ มนักระเทือนบาปกรรม 

น่ีไง ระหว่างการบวก เลขบวก ระหว่างตน้ทุน ระหว่างอาํนาจวาสนา ระหว่างการกระทาํ 

ตวัเลขการบวกมนัถึงไม่เท่ากนั การพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม ในการชาํระกิเลสมนัถึงไม่

เหมือนกนั มนัไม่เหมือนกนั บวกแต่ละคร้ังไม่เหมือนกนั กาํลงัของสติมีมาก กาํลงัของสมาธิมี

มาก พิจารณากายไป เห็นกาย ภาพกาย กายใส ใสอยูอ่ยา่งนั้น พิจารณาใหม้นัแปรสภาพ มนัไม่

แปร มนัไม่แปรเพราะอะไร มนัไม่แปรเพราะสมาธิมนัแขง็ สมาธิมนัมีกาํลงั พอสมาธิมีกาํลงั มนั

พิจารณา ใสไปหมดเลย น่ีไง มรรคไม่สามคัคี มรรค ๘ ไม่สมดุล ถา้มรรค ๘ ไม่สมดุลตอ้งใช้

ปัญญามากๆ 

พอปัญญามากๆ กาํลงัของสมาธิมนัใชอ้อกไป กาํลงัสมาธิออกไป ปัญญามนัออกไป พอใช้

ปัญญาไป ปัญญามนัเกิดมาจากใคร? มนัเกิดมาจากสมาธิ พอสมาธิมนัใชปั้ญญามากเขา้  ๆความสมดุล

มนัเกิด พอความสมดุลมนัเกิดป๊ับ พิจารณากายใหก้ายแปรสภาพ ใหก้ายแปรเป็นต่างๆ ไป ใหเ้น่า

ใหเ้ป่ือย ใหพุ้พองไป มนัเป็น พบัๆๆ เลย 
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การบวกระหว่างธรรมะท่ีกาํลงัต่อสู้กบักิเลสมนัไดผ้ลของมนั มนัมีผลตอบสนองว่า บวก

ออกมา หน่ึงบวกหน่ึงเป็นสอง พอบวกถูกตอ้ง บวกเป็นสอง พบั! มนัก็ปล่อย พบัๆๆ น่ีความปล่อย

ของมนั พอปล่อยก็ซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า พยายามกระทาํ ทาํบ่อยคร้ังเขา้ การกระทาํมนัมีพื้นฐาน 

มนัไม่ใช่งานก่อสร้าง งานก่อสร้างผกูเหลก็เทปนูแลว้มนัก็แขง็ท่ืออยูน่ัน่ล่ะ มนัจะคงท่ี

ของมนั แต่ในการวิปัสสนาของเรามนัเป็นนามธรรม มนัเป็นงานของใจ จิตตภาวนา มนัเป็นงาน

ของใจ มนัเป็นนามธรรมทั้งหมด มนัเป็นส่ิงมีชีวิตทั้งหมด มนัเกิดข้ึนจากการกอบกูข้องเรา การ

กระทาํของเรา กูห้วัใจ กูธ้รรมะ กูข้ึ้นมาเพื่อสู้กบัตวัตนของเรา แลว้มนัเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีแปรสภาพ 

มนัเป็นนามธรรม มนัจะทาํอยา่งไรท่ีจะใหม้นัชาํนาญในวสี ใหม้นัขบัเคล่ือนของมนัไป ใหม้นั

ต่อสู้ของมนัไป จิตมนัมีของมนันะ น่ีธรรมมีบวก บวกแลว้บวกเล่า บวกจนมนัมีความชาํนาญ

ของมนั 

ถา้มีความชาํนาญของมนั พิจารณากายไป พิจารณากายไปบ่อยคร้ังเขา้ กายเป็นกาย จิตเป็นจิต 

ทุกขเ์ป็นทุกข์ ปล่อย บวกแลว้บวกเล่าๆ ผลตอบความชาํนาญของจิตมนัยงัไม่สมดุลพอ พอความ

สมดุลไม่พอ มนัยงัมีอาการของมนั เพราะมนัไม่ถอดถอนอุปาทาน ถึงท่ีสุดแลว้มนัถอดถอนนะ 

เวลามนัพิจารณาซํ้าแลว้ซํ้ าเล่า การท่ีซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่าสาํคญัมาก เพราะพวกเรา คนไม่เคยเห็น

ไม่เคยเจอ สามลอ้ถกูหวย ไม่เคยไดม้รรคไดผ้ล ไม่เคยไดค้วามสุขขนาดนั้น พอไดค้วามสุขขนาด

นั้น พอพิจารณาหนเดียวนะ “แหม! บรรลุธรรม บรรลุธรรม”...บรรลุกิเลส มนัยงัไม่บรรลุธรรม 

ถ้ามนับรรลธุรรม มนัต้องถอนชัดเจนมาก ธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า

บอกว่า กเิลสขาดดัง่แขนขาดเลย แขนขาดเลย สังโยชน์ขาดเลย สักกายทิฏฐิความเห็นผดิของกาย 

เพราะในสามญัสาํนึกของจิต ทุกคนเกิดมา สรรพส่ิงตอ้งเป็นเรา ธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้พดูอยูป่ากเปียกปากแฉะเลย “ไม่ใช่เรา กายกบัจิตไม่ใช่อนัเดียวกนั” ปากเปียก

ปากแฉะ แต่ใจมนัไม่ยอมรับ จิตใตส้าํนึกมนัคา้น ความรู้สึกผกูพนัในใจมนัมี มนัไม่มีมรรคญาณ

เขา้ไปถอดไปถอน มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลย มนัตอ้งซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า จนถึงท่ีสุด ถา้มนัถอดมนัถอนนะ 

คาํว่า “ถอดถอน” ดูสิ เส้ียนตาํหนามตาํอยูใ่นเทา้ เวลาบ่งมนัออก เห็นเส้ียนออกมา มนัโล่

งอกไหม น่ีเส้ียนตาํเทา้นะ แลว้อวิชชามนัตาํอยูค่าหวัใจ ถา้ถอดถอนออกมามนัจะมีความรู้สึกอยา่ง

ใด มนัขาดอยา่งใด มนัเป็นอยา่งใด น่ีเวลาผลตอบสนอง เวลามนัขาดนะ กายเป็นกาย จิตเป็นจิต 
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ทุกขเ์ป็นทุกข์ ปล่อยหมดเลยๆ น่ีธรรมะบวก พอธรรมะบวกแลว้พิจารณาต่อไป มนัตอ้งมีการ

กระทาํต่อไป เพราะมรรค ๔ ผล ๔ นะ 

พดูถึงเรามีพื้นฐาน พื้นฐานของเรา เราตอ้งหามาดว้ยความมุมานะ ความวิริยอุตสาหะของเรา 

พื้นฐานท่ีเป็นของกรรมฐาน การทาํงานของจิต จิตมนัมีท่ีทาํงานของมนั มนัมีภวาสวะมีภพข้ึนมา 

แลว้งานเกิดข้ึน กบัการกระทาํของเราเป็นวิปัสสนา แลว้ผลตอบสนองมาท่ีภพ มาท่ีใจ แลว้พอ

พิจารณาไป มนัมีเหตุมีผล มีความสุขของมนันะ มนัมรรคสามคัคี เวลามนัจะรวมนะ มรรค ๘ มนั

รวมเขา้มา แลว้มนัใชก้ารฝึกฝน มนัใชก้ารประพฤติปฏิบติัในการชาํนาญของเรา เวลามนัรวมเขา้มา 

แลว้มนัทาํลายตวัมนัเอง ทาํลายกิเลสขาดออกไป กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ แลว้จิต

รวมลง โอโ้ฮ! น่ีดัง่แขนขาด มนัรู้ของมนั รู้อยูเ่ตม็หวัอกเลย 

แลว้ความเตม็หวัอก ในความรู้สึกของเรา จากท่ีเราเป็นปุถุชน เราเป็นคนหนาดว้ยกิเลส 

ท่ีว่าเราศึกษาข้ึนมา เราคิดวา่มนัจะตอ้งเป็นอยา่งนั้นๆ พอมนัเป็นจริงข้ึนมาแลว้มนัจะไปพดูกบั

ใคร ไม่มีใครเขา้ใจเรา เวน้ไวแ้ต่พ่อแม่ครูบาอาจารย ์ พอไปอา้ปากนะ ครูบาอาจารยท่์านจะบอก 

“เออ!” เพราะอะไร เพราะครูบาอาจารยท่์านจะเป็นครูบาอาจารยข์องเรา ท่านตอ้งมีประสบการณ์ของ

ท่าน ถา้ท่านไม่มีประสบการณ์ของท่าน ท่านจะเอาอะไรมาสอนเรา ตาํรากส็าธุ! ตาํราก็คือตาํรา ยิง่

อ่านก็ยิง่งง แต่ถา้เป็นความจริงข้ึนมานะ มนัมีหลกัของมนั แลว้พิจารณาไป ถา้เรามีหลกัของเรา 

เราจะทาํต่อไป เห็นไหม 

เวลาเราทาํจิตสงบอีก เพราะอะไร เพราะส่ิงท่ีเป็นสัมมาสมาธิในโสดาบนั กบัส่ิงท่ีเป็น

สมาธิในสกิทาคามีมนัแตกต่างกนั มนัแตกต่างกนั ความลึกซ้ึงระหว่างมรรคหยาบ-มรรคละเอียด 

ดูสิ เวลาพดูกบัฆราวาส มรรคของฆราวาส การทาํมาหากิน ถา้มรรคของนกับวชมนัเป็นการ

ทาํงานในหวัใจ พอทาํงานในหวัใจ มรรค โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค น่ีมรรคหยาบ-มรรค

ละเอียด 

เวลามรรคหยาบ-มรรคละเอียดนะ มรรคก็คือมรรค มรรค ๘ ก็คือมรรค ๘ สัมมาทิฏฐิกคื็อ

สัมมาทิฏฐิ แลว้สัมมาทิฏฐิมนัแตกต่างกบัสัมมาทิฏฐิอยา่งไร มรรค ๘ กบัมรรค ๘ มนัต่างกนั

ตรงไหนล่ะ 

“อา้ว! อยา่พดูวกวนสิ ซํ้ าๆ ซากๆ มรรคแลว้มรรคอีกอยูน่ัน่น่ะ” 
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น่ีมรรคของบวก แต่ถา้เป็นสกิทาคามิมรรคเป็นมรรคของลบ เห็นไหม บวก ลบ คูณ หาร 

มีความหลากหลายแตกต่างกนัทั้งนั้น ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ใครแสดงธรรมข้ึนมา แสดงธรรมขั้น

ไหนฟังออกหมด 

ถา้พดูถึงโลกียปัญญา มรรคขนาดไหนมนัก็สัมมาสมาธิ จะพดูมรรคขนาดไหนนะ 

พื้นฐานของมนั มนัก็เขา้มาสงบเท่านั้นล่ะ มนัไปไหนไม่รอดหรอก ผลของการประพฤติปฏิบติั

ทั้งหมด มนัเป็นสมถะทั้งหมด เพราะจิตมนัไม่สงบ จิตมนัไม่ออกวิปัสสนา จิตมนัไม่มีงานทาํ

หรอก มนับวก ลบ คูณ หารไม่เป็น มนัไปบวก ลบ คูณ หารในเคร่ืองคิดเลข ในเคร่ืองคิดสตางคก์็

จ่ายสตางคอ์ยา่งเดียวเท่านั้น ไม่มีประโยชน์อะไรหรอก มนัเป็นเร่ืองของโลกๆ มนัเป็นความ

เป็นอยูข่องโลก 

แต่ความเป็นอยูข่องธรรม เวลามนัพิจารณาเขา้ไป จิตมนัสงบเขา้ไปแลว้ออกรู้นะ ออกไป 

เพราะว่าจิตเร่ิมสงบเขา้มา น่ีขนัธ์อยา่งหยาบ ขนัธ์อยา่งกลาง ขนัธ์อยา่งละเอียด เร่ิมตน้จากการ

พิจารณากายเขา้ไป ระหว่างกายหยาบ กายในกาย มนัจะสืบต่อกนัไปได ้พอจิตสงบแลว้นอ้มใจ

ไปใหเ้ห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ถา้มนัเห็นของมนั มนัอยู่ท่ีอาํนาจวาสนาของคน อยู่

ท่ีความถนดัของคน อยูท่ี่กิเลสของคน กิเลสของคนมนัติดในส่ิงใด 

ครูบาอาจารยท่์านพิจารณากายๆๆ ท่านก็เป็นพระอรหนัตข์องท่านไปได ้ บางองคท่์าน

พิจารณาจิตอยา่งเดียว ท่านก็เป็นพระอรหนัตไ์ด ้ บางองค์ท่านพิจารณากาย พิจารณาเวทนา 

พิจารณาจิตแต่ละขั้นตอน แต่ละขั้นตอนของมรรคอยา่งหยาบ มรรคอยา่งกลาง มรรคอยา่ง

ละเอียดต่างๆ มนัอยูท่ี่อาํนาจวาสนาของคน อยูท่ี่จิตท่ีมนัสร้างอาํนาจวาสนามา มนัจะออก เห็น

ไหม อยา่งเช่นหนามตาํท่ีไหน ถา้เราไปบ่งหนามท่ีนัน่ หนามมนัก็จะออกมา หนามตาํท่ีเทา้ เราไป

บ่งท่ีอ่ืนมนัก็ไม่ออกใช่ไหม 

จติกเ็หมอืนกนั ส่ิงใดทีม่นัฝังหัวใจ กรรมที่มนัฝังหัวใจ ส่ิงทีเ่ป็นกเิลสตัณหาความทะยาน

อยากทีม่ันฝังใจ ฝังใจด้วยส่ิงใด ฝังใจด้วยเช้ือส่ิงใด ต้องแก้กนัด้วยธรรมประเภทน้ัน ธรรมประเภท

น้ันจะเข้าไปทาํลายกเิลสประเภทน้ันในหัวใจของใจดวงน้ัน ถ้ากเิลสในดวงใจดวงน้ันมนัเป็น

ประเภทหน่ึง เราทาํส่ิงทีไ่ม่ตรงกบัเช้ือโรคน้ัน มนักท็าํให้เราเก้อๆ เขนิๆ ทาํให้เราเข้าไปชําระส่ิง

น้ันไม่ได้ 
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ฉะนั้น เวลาจิตมนัภาวนาเขา้ไป ถา้จิตมนัสงบแลว้ออกรู้ ออกกาย ออกเวทนา ออกจิต 

ออกธรรม แลว้ลบมนั ไม่ใช่บวก เพราะบวกมนัเป็นมรรคของโสดาปัตติมรรค ลบมนัเป็นสกิทา

คามิมรรค ลบมนัๆ ลบมนัเท่าไร ลบออกไป มนัคนละมรรค มนัไม่เหมือนกนั น่ีพิจารณาของมนั

ไป มนัจะคืนสู่สภาพของมนั ถา้คืนสู่สภาพของมนั ลบๆๆ ลบไปบ่อยคร้ังเขา้ 

เพราะเราเคยบวก บวกข้ึนมาแลว้มนัไดผ้ล ถา้เรามาลบล่ะ ลบแลว้เราจะไปบวก...อา้ว! บวก

ก็ผดิ แลว้ถา้ลบล่ะ ลบแลว้มนัจะไดค่้าเป็นอยา่งไร ส่ิงท่ีเป็นกิเลสตณัหามนัจะไดค่้าอยา่งไร ความ

ลบ เห็นไหม สองลบดว้ยหน่ึงเหลือหน่ึง สองลบดว้ยสอง หมดเลย เหลือศูนย ์ จิตท่ีมนัพิจารณา

ของมนั มนัจะปล่อยอยา่งไร มนัปล่อยของมนัอยา่งไร มนัคลายตวัของมนัอยา่งไร ส่ิงท่ีมนั

เหลืออยูใ่นจิต ส่ิงท่ีอุปถมัภใ์นหวัใจมนัจะออกไปจากใจไดอ้ยา่งไร 

การกระทาํของจิต จิตถา้มนักระทาํบ่อยคร้ังเขา้ มนัจะโดนกิเลสหลอกนะ มนัจะพา

ระหกระเหินไปเลยล่ะ พาระหกระเหินเพราะอะไร เพราะเราเคยทาํ เห็นไหม บวกกบัลบแตกต่าง

กนั เราเคยทาํบวกมา แลว้พอจะมาลบมนัลบไม่ได ้ลบแลว้มนัก็ติด เห็นไหม คาํว่า “กิเลส” มนัมี

เล่ห์เหล่ียมมหาศาล มนัก็บอกว่า “น่ีไดบ้วกแลว้ไง ก็บวกอีกสิ พอบวกแลว้มนัก็เป็นธรรมะ”...มนัก็

เสียเวลา 

การงานของใจนะ ใจถา้มนัทาํงานของมนั แลว้มนัออกใชปั้ญญาของมนั มนัทาํงานของ

มนั มนัก็ดอ้ยค่าไป พอสมาธิมนัอ่อนไป มนัก็เป็นการใชปั้ญญาโดยสัญญา เป็นการใชปั้ญญาโดย

สามญัสาํนึก พอใชปั้ญญาโดยสามญัสาํนึกมนัก็ทุกขม์นัก็ยากนะ การใชปั้ญญา ดูสิ เราบริหาร

จดัการส่ิงใด เราตอ้งใชค้วามคิดไหม แลว้เราใชค้วามคิดของเรา เราคิดข้ึนมาในหวัใจ แลว้พยายาม

เขา้ไปต่อสู้กบัมนั มนัเป็นความคิดไหม มนัเหน่ือยยากไหม พอมนัเหน่ือยยากเด๋ียวก็เส่ือม ก็ตอ้ง

กลบัมาทาํสัมมาสมาธิ กลบัมาทาํความสงบของใจ แลว้ต่อสู้กบัมนัไป ต่อสู้กบัมนัไปดว้ยการลบ 

พอลบเขา้ไปมนัจะเห็นค่าเร่ือยๆ...ลบ! อืม! 

เพราะถา้ทาํความสงบของใจ จิตมนัสงบเฉยๆ ความสงบของใจน้ีเรามาพกั เวลาเรา

เหน่ือยยากนกั เราก็มาพกัผอ่นเพื่อใหเ้รามีสติปัญญา ถา้มีดของเรา อาวุธของเราใชม้นับ่อยคร้ัง

เขา้ ความคมกลา้มนัก็นอ้ยลง เราตอ้งกลบัมาลบั กลบัมาพกัมาผอ่น กลบัมาทาํความสงบของใจ 

พอมนัสดช่ืน ลบัมีดจนคมแลว้ เรากลบัไปสู้มนัใหม่ 
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ลบมนั ลบมนัไปเร่ือย ลบจนถึงท่ีสุดนะ มนัขาด กายเป็นโพธิ จิตเป็นกระจกใส โลกน้ีราบ

เป็นหนา้กลอง ราบแลว้มนัเหลืออะไร เห็นไหม กามราคะ-ปฏิฆะมนัอ่อนลงนะ ดว้ยการลบๆๆ 

กามราคะ-ปฏิฆะมนัอ่อนลงเฉยๆ น่ีอ่อนลง เห็นไหม พระสกิทาคามีกล็ะสังโยชน์ได ้๓ ตวั กาม

ราคะ-ปฏิฆะอ่อนลงเท่านั้น พออ่อนลง ถา้ไม่มีครูมีอาจารยน์ะ แลว้เราติดของเรา ดว้ยความรู้สึก 

ดว้ยความคิดของเราว่า “ขณะจิตมีหน่ึงเดียว ขณะจิตมีหน่ึงเดียว” พอมนัเป็นแลว้น่ีติดนะ ติดของ

มนัได ้การติด เห็นไหม ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไม่ใช่ว่ามนัปฏิบติัไปแลว้มนัจะทะลุปรุโปร่ง จะไปได้

ถึงปลายทาง เป็นไปไม่ได ้เป็นไปไม่ได ้มนัมีกิเลส 

กิเลสนะ ดูสิ ดูอยา่งองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนไป พญามารคอตก

เลยนะ นางตณัหา นางอรดีไปถาม “พ่อเสียใจอะไร” 

“พระพุทธเจา้พน้จากมือเราไปแลว้” 

“ไม่ตอ้ง เด๋ียวจะไปล่อมาให”้ ไปฟ้อนรําๆ 

น่ีมนัมีพ่อมีลูก โสดาบนัน่ีเหลนของมนั สกิทาคามีน่ีหลานของมนั อนาคามีน่ีพ่อแม่มนั 

ตวัปู่ ของมนั อวิชชายงัอยูข่า้งหนา้ เห็นไหม มีบวก มีลบ มีคูณ มีหาร มนัแตกต่างทั้งนั้นน่ะ ความ

แตกต่างของการเดินอริยมรรค ความแตกต่างของการประพฤติปฏิบติั น่ีมนัแตกต่าง ถา้คนไม่

ประพฤติปฏิบติั ไม่เห็นความแตกต่าง ไม่รู้จกัความแตกต่างวา่มรรคหยาบ-มรรคละเอียดมนั

แตกต่างกนัอยา่งไร น่ีขนาดเป็นมรรคหยาบ-มรรคละเอียดในอริยมรรคนะ 

แต่ถา้ในการประพฤติปฏิบติัของเรา มรรคหยาบ-มรรคละเอียด มนัก็เป็นความคิดของเรา 

ความเห็นของเรา มนัไม่ใช่มรรคดว้ย แต่เราจะสวม เราจะบงัคบัใหเ้ป็นมรรค เพราะเรามีทฤษฎี 

เรามีความรู้ เราไดศึ้กษามาหมดแลว้ ทาํไมจะไม่รู้ มรรคกคื็อมรรคไง มรรคประกอบดว้ยอะไร 

อา้ว! ก็ก่อสร้างไง มนัก็มีเหลก็หินทรายปนู ทาํอยา่งไรก็ได ้ทาํอยา่งไรก็ไดแ้ลว้มนัมีชีวติไหม มนั

เป็นความจริงไหม หินทรายปนูมนัเป็นวตัถุ มนัทาํไวเ้พื่อเป็นท่ีอยู่อาศยั 

แต่เวลาเทศน์ธรรมะก็อา้งวตัถุน่ีแหละ อา้งวตัถุเป็นบุคลาธิษฐาน เป็นส่ิงท่ีใหเ้ห็น

โครงสร้างของการประพฤติปฏิบติั แต่โครงสร้างในการประพฤติปฏิบติัของวตัถุอยา่งหน่ึง 

โครงสร้างของการประพฤติปฏิบติัในหวัใจเป็นอีกอยา่งหน่ึง ในเม่ือหวัใจเป็นนามธรรม ก็เอาไป
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เป็นบุคลาธิษฐานน้ีเพื่อใหเ้ป็นโครงสร้างข้ึนมาใหเ้ห็นรูปภาพ ใหเ้ป็นความชดัเจนข้ึนมา ชดัเจนว่า 

ถา้มนัทาํมาจะมีส่วนประกอบอยา่งนั้นๆๆ 

แต่ส่วนประกอบของจิต ส่วนประกอบของการกระทาํ ถา้จิตมนัสงบ มนัปล่อยกาย กายเป็น

โพธิ จิตเป็นกระจกใส มนัจะว่างมาก โลกน้ีราบ ราบเลย จิตมนัโดนหลอก มนัจะอยูก่บัความว่าง

อยา่งนั้น แต่ถา้ทาํความสงบของใจเขา้ไปนะ จิตน้ีใหท้าํความสงบของใจเขา้ไปอีก แลว้ออกรู้นะ 

ออกรู้ ถา้ออกรู้แลว้มนัจะต่ืนเตน้ มนัจะกระเทือนหวัใจมาก เพราะมนัจะเป็นการคูณ ถา้มรรคมนั

เดิน กามราคะ เห็นไหม 

บวก มนัเป็นผลบวกใช่ไหม ผลบวกมนัไดค่้าเท่ากบับวก ผลลบมนัลบออกไปแลว้ใหค่้า

เท่ากบัลบ ผลคูณมนัใหผ้ลมหาศาลเลย เราคูณดว้ยตวัเลขเท่าไร เราคูณดว้ยจาํนวนเท่าไร เราคูณ

ดว้ยกาํลงัของจิตเท่าไร คนท่ีมีอาํนาจวาสนามากนอ้ยแค่ไหน คูณดว้ยจาํนวนตวัเลขท่ีมาก ตวัน้ี

มนัก็คูณดว้ยกาํลงัสอง กาํลงัสาม มนัก็จะเพิ่มค่ามากข้ึน 

ในการประพฤติปฏิบติัของเรา ดูสิ จิตน้ีมนัเวียนตายในวฏัฏะ กามภพ รูปภพ อรูปภพ มนั

เวียนตายเวียนเกิดขนาดไหน แลว้คนเราท่ีเกิดข้ึนมา ส่ิงใดมนัจะพน้ไปจากกามโอฆะ ส่ิงท่ีเป็น

กามโอฆะมนัฝังอยูใ่นหวัใจทุกๆ ดวงใจทั้งนั้น มนัเป็นสัญชาตญาณเลยล่ะ มนัเป็นธรรมชาติอนัหน่ึง 

เวลาปฏิบติัข้ึนไปนะ เวลาจิตข้ึนมา เห็นไหม อะไรเป็นกาม? จิตน้ีเป็นกาม ความรู้สึกน้ี

เป็นกาม เป็นกามเพราะอะไร ถา้มนัไม่มีความรู้สึกจากใจแลว้ ส่ิงอ่ืนมนัจะเป็นกามข้ึนมาได้

อยา่งไร ไอก้ามราคะมนัเกิดมาจากไหน มนัเกิดมาจากไหน คนตายมนัจะมีกามราคะไหม เวลา

คนเจบ็ไขไ้ดป่้วย ส่ิงน้ีมนัจะทอนไปไหม ส่ิงท่ีมนัเป็นโอฆะ มนัเป็นกามราคะ มนัอยู่ท่ีไหน 

“อสุภะๆ จิตเป็นอสุภะ”...อสุภะเพราะจิตมนัสงบแลว้มนัเห็นอสุภะนะ เพราะอะไร เพราะ

เอาส่ิงนั้นมาเทียบเคียง มาสอนมนั มาสอนจิตดวงน้ีว่าส่ิงน้ีมนัสกปรกนะ อสุภะเพราะอะไร เพราะ

จิตมนัเป็นปัจจุบนั จิตเป็นสมาธิ พอจิตเป็นสมาธิ จิตเป็นปัจจุบนั มนัเห็นส่ิงใดมนัถึงเป็นกามราคะ 

มนัเห็นเป็นอสุภะ เห็นอสุภะเพราะจิตมนัเป็นธรรม น่ีท่ีว่าจิตท่ีเห็น เห็นโดยธรรม 

อสุภะ เห็นเพราะอะไร เห็นเพราะจิตเป็นสมาธิ จิตเป็นธรรม จิตเป็นอนาคามิมรรค ถา้จิตไม่

เป็นอนาคามิมรรค ส่ิงท่ีเห็นอยูข่า้งล่างมนัเป็นการพิจารณากาย เห็นไหม พิจารณากายนอก-กาย

ใน ส่ิงท่ีพิจารณากายเป็นกามราคะ กามราคะมนัเยิม้ขนาดไหน มนัเยิม้ออกไปจากใจ ใจมนัเยิม้
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ออกก่อน มนัไปสัมผสักบัส่ิงภายนอก ส่ิงภายนอกเป็นวตัถุนะ ส่ิงภายนอก นามธรรม น่ีกามฉนัท ์

ความพอใจ ความพอใจกคื็อส่ิงท่ีพอใจ ดูสิ เราพอใจเร่ืองอะไร ถา้ไม่พอใจมนั มนัจะพอใจเยิม้

ออกไปสู่กามราคะไดอ้ยา่งไร 

ตัวจตินีเ้ป็นตัวกาม ตัวความพอใจของเรา ตัวกามฉันท์ น่ีกามอนัละเอยีดไง 

ถา้กามอยา่งหยาบมนักามของโลกๆ เขา กามของโลกเขา กามราคะน่ีมนักามของโลก แต่

การประพฤติปฏิบติั กามฉนัทม์นัอยูท่ี่ใจ ถา้กามฉนัทม์นัอยูท่ี่ใจ จะต่อสู้กบัมนัอยา่งไร 

ถา้มนัคูณดว้ยธรรมะ คูณดว้ยกาํลงัของสมาธิ คูณดว้ยกาํลงัของปัญญา ดูสิ จิตท่ีมนัเกิดตายๆ 

ในวฏัฏะ มนัเกิดตายมาไม่มีตน้ไม่มีปลาย ถา้มนัไม่คูณการกระทาํของมนั มนัยงัจะไปอีกนะ 

เพราะอะไร เพราะสกิทาคามีกย็งัเกิด เพราะมนัมีกามราคะ มนัมีอวิชชาอยูใ่นหวัใจ มนัยงัมี ๒ ชั้น 

๓ ชั้น พิจารณาของมนัเขา้ไป มนัพิจารณาอสุภะ พิจารณาอสุภะเพราะอะไร พิจารณาอสุภะเพราะ

จิตมนัเป็นมหาสติ 

มรรค บวกเป็นสติปัญญา เป็นมรรค ๘ ลบก็เป็นสติเป็นปัญญา แต่ถา้มนัจะข้ึนมาเป็นคูณ 

มนัตอ้งเป็นมหาสติ-มหาปัญญา 

มหาสติกบัสติมนัต่างกนัตรงไหน บอกว่าสติไม่ตอ้งฝึกๆ...ไม่ตอ้งฝึกมนัจะเติบโตข้ึนมาได้

อยา่งไร ตน้ไมใ้หญ่กบัตน้ไมเ้ลก็ ตน้ไมค้นละประเภท ดูสิ ออ้ แขม มนัจะโตข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ดู

ตน้ไมย้นืตน้สิ กบัออ้กบัแขมมนัต่างกนัอย่างไร แลว้จิตท่ีมนัพฒันาข้ึนมาแลว้ จากออ้จากแขม

แลว้มนัพฒันาข้ึนมาเป็นตน้ไมย้นืตน้ แลว้ตน้ไมย้นืตน้มนัพิจารณาไปเป็นตน้ไมเ้ก่าแก่ ตน้ไม้

ฟอสซิลเลย มนัจะกลายเป็นหินไปนู่นน่ะ มนัพิจารณาของมนัข้ึนมาอยา่งไร มนัแตกต่างอยา่งไร 

มนัพิจารณาของมนั มนัถึงว่า มนัเป็นมหาสติ-มหาปัญญา น่ีกาํลงัมนัมีมากกว่ามนัถึงคณูได ้

บวก ลบ คูณ คูณดว้ยมรรคญาณ คูณดว้ยปัญญาญาณ คูณกบัมนั พิจารณาของมนั พิจารณาจิต 

ชาํระลา้งมนั ชาํระมารดว้ยมรรคญาณ ชาํระมารดว้ยธรรมจกัร ชาํระลา้งดว้ย ศีล สมาธิ ปัญญา 

ชาํระลา้งบ่อยคร้ังๆ เขา้ มนัเห็นโทษ พอมนัเห็นโทษข้ึนมา “แหม! ทาํไมมนัเป็นอยา่งน้ี” 

แลว้พอพิจารณาบ่อยคร้ังเขา้ น่ีความชาํนาญนะ จากทีแรกเราพิจารณามนัรอบหน่ึง มนัก็

ปล่อยหนหน่ึง บางทีสมาธิ มหาสติ-มหาปัญญามนัมีกาํลงันอ้ยลง มนัไปไม่ไดน้ะ แลว้พอไป

ไม่ได ้พิจารณาไปแลว้กิเลสมนัหลอกก็เยอะ กิเลสเราเองมนัจะหลอก “อา้ว! พิจารณาอยา่งนั้นเลย 
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ธรรมะพระพุทธเจา้เป็นอยา่งนั้นเลย พิจารณาแลว้ก็ปล่อยเลย ปล่อย ว่าง ว่าง” มนัก็ทาํอยา่งนั้น

จริงๆ นะ 

เพราะขณะท่ีไปต่อสู้ กิเลสมนัฉลาดกว่า จิตใจของเรา วุฒิภาวะของจิตท่ีมนัโดนกิเลส

ครอบคลุมจิตดวงน้ีมาไม่มีตน้ไม่มีปลาย ไม่มีกาลไม่มีเวลาท่ีจะกาํหนดไดเ้ลยวา่ ไอพ้วกอวิชชา

มนัคุมจิตน้ีมาขนาดไหน แลว้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ทั้งๆ ท่ีมนัมีพื้นฐานนะ เราไดบ้วกไดล้บ

มาแลว้ เราไดบ้วกไดล้บมามนัก็มีกาํลงั มนัก็มีสติปัญญา มีพื้นฐานพอสมควรแลว้ แลว้เวลาจะมา

คูณอยูก่บัมนั มนัยงัโดนหลอกว่า “น่ีพิจารณาแลว้ ปล่อยแลว้ น่ีใช่แลว้ ว่าง ว่าง” 

มีมากท่ีปฏิบติัข้ึนไปแลว้ถา้ไม่มีครูบาอาจารยน์ะ มนัไม่มีจุดสรุปโครงการ มนัเป็นไป

ไม่ได ้โครงการการประพฤติปฏิบติัมนัจะจบของมนั คูณขนาดไหน ผลตอบมาไดเ้ท่าไร คูณอยา่ง

ใด มนัถึงจะมีผลกบัการปฏิบติั น่ีคูณแลว้ไปโกงเขา “พิจารณาไปแลว้ปล่อย ว่าง ผา่นแลว้ๆ”...

เสร็จ ไปไม่รอดหรอก มนัไม่ผา่น โครงการอยา่งน้ี ผลตอบสนองอยู่ท่ีเคร่ืองคิดเลข อยู่ท่ีเร่ืองของ

โลก ไม่ใช่เร่ืองธรรม ถ้าเร่ืองของธรรมนะ ส่ิงทีเ่ป็นธรรมมนัต้องกระเทอืนหัวใจ หัวใจนีเ้ป็นผู้ที่

ฝักใฝ่ 

หวัใจน้ี กามฉนัท ์ ความพอใจของใจ แลว้มนัออกไปเยิม้ ออกไปรับรู้ส่ิงต่างๆ จากกาม

ราคะ จะทาํลายมนัอยา่งไร ถา้มนัทาํลายไม่ได ้มนัยงัมีส่ิงท่ีเป็นตอของใจ มนัยงัสะดุดท่ีใจ มนัยงั

รับรู้หวัใจได ้ มนัเสียวเจบ็แปลบในหวัใจนะ ส่ิงท่ีมีความพอใจ ส่ิงท่ีมีความตอ้งการของใจ มนั

สะเทือนใจทั้งนั้นน่ะ ถา้มนัสะเทือนใจ ถา้ใจมนัยงัมีเล่ห์กลอยู ่ใจมนัยงัไม่ชาํระลา้งของมนั มนัจะ

สะอาดข้ึนมาไม่ได ้เรายงัไวใ้จส่ิงใดไม่ไดห้รอก เพราะอะไร เพราะถา้เราตายเด๋ียวน้ี โอกาสเราไม่มี 

มนัก็ไปเกิดอีก 

แต่เราประพฤติปฏิบติัเด๋ียวน้ี ประพฤติปฏิบติัดว้ยอะไร? ประพฤติปฏิบติัดว้ยมหาสติ-

มหาปัญญา ไม่ใช่ประพฤติปฏิบติัดว้ยร่างกาย ร่างกายภายนอกมนัเป็นการดาํรงชีวิตทั้งนั้นน่ะ ส่ิงท่ี

เคล่ือนไหวไป จิตมนัเคล่ือนไหวไป ดูสิ เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาทั้งวนัทั้งคืน ใครทาํได ้พอ

ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาแลว้มนัมีหลกัมีเกณฑข์องมนั มนัมีเหตุมีผลในการตอบสนองของมนั มนั

มีผลตอบสนอง มนัมีความรับรู้อยา่งน้ี มนัจะต่อสู้ได ้ มนัมีกาํลงัของมนั มนัพอใจจะทาํของมนั 

มนัไม่กินไม่นอนเท่าไรก็ได ้เพื่อจะเอาชนะตนเอง มนัจดัการต่อสู้กบัมนั 
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น่ีไง ธรรมะคณู คูณเขา้ไป คูณดว้ยมหาสติ คูณดว้ยมหาปัญญาต่อสู้กบัมนั ต่อสู้กบัมนั มนั

เป็นใคร กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัเป็นใคร ตณัหาความทะยานอยากมนัก็เป็นจิตท่ีมนัพาเรา

เกิด ท่ีมนัครอบงาํจิตมาอยูน่ี่ 

แต่เรามาเป็นสาวก-สาวกะ เรามาเจอธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เรามีครู

บาอาจารยค์อยช้ีนาํของเรา เราประพฤติปฏิบติัของเรา มนัจะต่อสู้กบัใคร มนัจะต่อสู้กบัใคร แลว้

เอาอะไรไปต่อสู ้ เอามีดผาหนา้ไมอ้ะไรไปต่อสู ้ ถา้ไม่เอาสติปัญญาเขา้ไปต่อสู ้ เอาสติปัญญาเขา้

ไปต่อสู้กบัมนั 

ต่อสู้นะ ต่อสู้แล้วกเิลสมันกต่็อต้าน กเิลสมนัทาํลายกล้็มลุกคลุกคลาน หัวหกก้นขวดิ เวลา

ประพฤติปฏบิัติหัวหกก้นขวดิมาก ต้องใช้สติต้องใช้ปัญญา พระปฏบิัติเราถงึต้องการเวลา ไม่คลกุ

คล ีถ้าใครคลุกคล ีภาวนาไม่เป็น ภาวนาไม่ได้ ไม่มทีาง แต่ถ้าคนเป็นนะ ไม่มทีางเลยที่จะไปคลกุ

คลกีบัใคร เพราะอะไร เพราะเวลาเรามนัไม่พอ ความทีเ่ราจะตั้งสติดูแลตัวเองยงัไม่มีเวลา แล้ว

เราจะไปยุ่งกบัใครอกี ไอ้ยุ่งกบัคนอืน่มนัไม่มีทางหรอก มนัเหมอืนตัวหนอน มนัอยู่ในฐานส้วม ดูตัว

หนอนในฐานส้วมยุบยบัๆ อยู่น่ันน่ะ กนิแต่ขี ้ แล้วมันจะได้ธรรมะอะไรมา ถ้ามนัเป็นความจริง

ขึน้มาต้องกนิธรรมสิ น่ีกนิธรรม พระพทุธเจ้าสอนให้วเิวก สอนให้สงดั สอนให้หลบหลกี สอนให้

ต่อสู้กบัตัวเอง 

ถา้เราต่อสู้กบัตวัเอง เราจะต่อสู้กบัมนั ใชม้หาสติ-มหาปัญญาต่อสู ้พิจารณาบ่อยคร้ัง  ๆพอมนั

ชาํนาญข้ึนมา กาํลงัพอกนัแลว้ พอกาํลงัพอกนันะ ผลของคูณ พอเราคณูข้ึนไปแลว้ มนัคูณได ้กาํลงั

เร่ิมพอนะ เร่ิมยนักนัไดก่้อน พอยนักบัมนัไดน้ะ มนัหลอกเราไม่ไดม้ากแลว้ 

ส่ิงท่ีมนัหลอกเรา มนัหลอกแค่ฉาบหนา้หน่อยเดียวเราก็ไปตามมนัแลว้ แลว้พอยนักนัได้

นะ พอเร่ิมยนั สติปัญญามนัทนัแลว้ พอทนัข้ึนมา กิเลสหลอกไม่ได ้แต่หลอกไม่ไดม้นัก็ตอ้งยนั

ไว ้ ฝึกฝนบ่อยคร้ังเขา้ ตอ้งมีความชาํนาญมาก จนมนัละเอียดเขา้มานะ จากเห็นภาพจากขา้งนอก 

อสุภะ มนัจะละเอียดเขา้มาชิดกบัความรู้สึกมากเขา้  ๆความชาํนาญตอ้งซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก 

พิจารณากาย พิจารณาจิต ถา้พิจารณากายเป็นอสุภะ ถา้พิจารณาจิต พิจารณาดว้ยนามธรรม 

กายเป็นนามธรรม มนัก็ใชปั้ญญาไล่เขา้มา  ๆ จนมีความชาํนาญมาก ชาํนาญจนละเอียดเขา้มา จน

เป็นเน้ือเดียวกนั เพราะมนัตอ้งถอดถอนกนัท่ีนัน่ 
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ธรรมะคณู เวลามนัปล่อย มนัไม่ปล่อยเหมือนธรรมะบวก-ธรรมะลบหรอก เวลามนัขาด

นะ มนัขาดคนละเร่ืองเลย เวลามนัขาด ครืน! ครืน! ในหวัใจ หวัใจน้ีหวัน่ไหว โลกธาตุไหวหมดเลย 

ไหวเพราะอะไร ไหวเพราะมนัจะไม่มาเกิดในกามภพน้ีอีกแลว้ กามภพน้ีไม่ตอ้งพดูกนั มนัขาด

ออกจากใจนะ พอมนัขาดออกจากใจ น่ีสวรรคใ์นอก นรกในใจ ในเม่ือในใจมนัถอดถอนแลว้มนั

จะไปเกิดบนสวรรคช์ั้นไหนภพไหนอีกล่ะ เห็นไหม มนัก็ไปเกิดบนพรหม น่ีไปเกิดบนพรหมถา้

รู้ตวันะ ถา้ไม่รู้ตวัมนัก็วา่น่ีเป็นนิพพาน 

รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวิชชา...อุทธจัจะมนัเป็นความเพลินในจิต มนัก็ว่าส่ิง

น้ีเป็นธรรม  ๆ เพราะมนัเป็นสังโยชน์ พอเป็นสังโยชน์มนัก็ผกูใจไว ้ เพราะพระอนาคามีตดัสังโยชน์

ออกไป สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ แลว้สังโยชน์เบ้ืองบนล่ะ ขนาด

พระอนาคามีกบัพระอรหนัต ์ดูสิ ๓ ขั้น ไดส้ังโยชน์ ๕ ตวั อีกขั้นขา้งบนท่ีละเอียดอ่อนมาก รูป

ราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวิชชา 

รูปราคะ-อรูปราคะ จิตมนัว่างอยูแ่ลว้ รูปราคะ-อรูปราคะ รูปฌาน-อรูปฌาน จิตท่ีเป็น

นามธรรม-รูปธรรม มนัก็เป็นของมนัอยูแ่ลว้ พอจิตมนัปล่อยออกมา มนัปล่อยร่างกายหมดแลว้ 

มนัปล่อยกามราคะ มนัปล่อยมาหมดแลว้ น่ีถา้มีสติมีปัญญาข้ึนมา ถา้มนัไม่มีสติปัญญาก็จะไม่

เห็นมนั ถา้มีสติปัญญามนัก็ไม่เห็น ไม่เห็นหรอก ไม่เห็นเพราะอะไร เพราะขณะท่ีว่าจิตไม่ใช่

ความคิด พอมนัทาํลายความคิดหมดแลว้ เพราะความคิดเป็นขนัธ์ ๕ พอทาํลายขนัธ์ ๕ ทั้ง

หมดแลว้เหลือจิตเดิมแท ้แลว้มนัจะคิดอยา่งไรล่ะ อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา ว�ิฺ

าณ ํ ท่ีว่าจิตเป็นก่ีดวงๆ พอมนัไล่เขา้มาแลว้ มนัจะก่ีดวงล่ะ แลว้ตวัจิตมนัจะจบัตวัมนัอยา่งไร น่ี

ธรรมะหาร 

บวก ลบ คูณ แลว้หาร มนัแตกต่างกนัหมด ถา้หาร หารน้ีทาํอยา่งไร ทาํอยา่งไรมนัถึงจะ

หารได ้ แลว้จะไปหารกบัใคร ไปหารท่ีไหน ในเม่ือมนัเป็นตวัมนัเองแลว้มนัจะไปหารกบัใคร 

มนัไม่ยอมใหใ้ครหารมนัหรอก ไม่มีใครเห็นมนัดว้ย ไม่มีทาง 

ถา้มีทาง ทาํไมครูบาอาจารยเ์ราขณะปฏิบติัอยูใ่นหมู่คณะ ยงัมีครูบาอาจารยท่ี์ท่านยงัติด

ของท่าน ท่านยงัไปติดว่า “โอโ้ฮ! พุทโธสว่างไสว พุทโธผอ่งใส ผูรู้้ พุทโธสว่างไสว” 
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ส่ิงต่างๆ พอมนัเป็นตวัมนัเอง ท่ีว่าครูบาอาจารยท่์านบอกว่าท่านมองโลกว่างหมดเลย ธรรมะ

เตือนเลย เตือนนะ แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติั เราจะไม่เตือนหรอก เราจะใหค่้ามนัเลย เห็นไหม มนั

จะหารไม่ได ้หารไม่ไดเ้พราะวา่เราโดนกิเลสหลอก กิเลสมนัจะหลอกอยู ่

กิเลสตั้งแต่กามราคะน่ีเป็นพ่อมนั แต่ไอน่ี้เป็นปู่ มนั เล่ห์กลของปู่  เล่ห์กลของผูเ้ฒ่า ผูท่ี้ผ่าน

โลกมายาวนาน เจา้วฏัจกัร มนัละเอียดลึกซ้ึงเพราะมนัเป็นอนัเดียวกบัใจเลย จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส 

มนัใสมาพร้อมกนั มนัออกมาก็ออกมาพร้อมกนั เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้

ธรรมข้ึนมาแลว้นะ “มารเอย เธอเกิดจากความดาํริของเรา เราจะไม่ดาํริถึงเจา้อีกแลว้ เจา้จะเกิด

จากจิตของเราไม่ไดอี้กเลย เจา้จะเกิดจากจิตของเราไม่ไดอี้กเลย เพราะเราจะไม่ดาํริถึงเจา้” 

แต่ถา้ความผอ่งใส ใครดาํริล่ะ มนัมาดว้ยกนั อา้ว! ความผอ่งใส ใสหมดเลย แลว้เอาอะไร

ไปจบัมนัล่ะ แลว้ใครจะไปรู้กบัมนัล่ะ...น่ีไม่มีครูมีอาจารยน์ะ ถา้มีครูมีอาจารย ์ ตอ้งเป็นครูบา

อาจารยท่ี์แทจ้ริงดว้ย เพราะครูบาอาจารยท่์านจะรู้ว่าขั้นไหน วิธีไหน ควรจะทาํอยา่งไร ขั้นไหน

ตรงไหนจะปฏิบติัอยา่งไร แลว้ตรงไหนในทางปฏิบติัมนัไม่เหมือนกนัสักชั้นหน่ึง ไม่เหมือนกนั 

มรรค ๔ ผล ๔ ไม่เหมือนกนั ถา้เหมือนกนั พระพุทธเจา้ไม่บญัญติั มรรค ๔ ผล ๔ บอกมรรค ๑ ก็พอ 

มรรค ๑ แลว้ลุยไปเลยนะ มนัจะชาํระกิเลสหมดเลย ทาํไมมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ล่ะ 

เพราะมรรคมนัไม่เหมือนกนั มนัมีบวก มีลบ มีคูณ มีหาร แลว้หารจะไปหารกบัใคร หารกบั

ใครไม่ได ้ มนัตอ้งตั้งสติข้ึนมา สติเป็นอตัโนมติัเลย มรรคญาณมนัเกิด ถา้มนัจบัไดจ้ะหารมนั

อยา่งไร 

การหารนะ หารดว้ยท่ีว่าไม่ใช่การกระทบ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวิชชา...

อุทธจัจะนะ ความเพลิน การกระทาํ ขยบัเป็นอุทธจัจะ จิตขยบัเป็นสังโยชน์ จิตขยบั ติดทนัที จิต

ขยบั ติดทนัที เห็นไหม ปัญญามนัละเอียดขนาดไหน ปัญญาของเรา ปัญญาในอนาคามิมรรค ดูสิ 

ยงัพิจารณา มีจิต มีการกระทาํ มีการพิจารณาอสุภะ จิตพิจารณาอสุภะได ้แลว้ถา้ตวัจิตจริงๆ มนัจะ

พิจารณากบัใคร มนัจะไปพิจารณากบัใครล่ะ ตวัมนัเป็นตวัมนั มนัจะพิจารณาจากไหน 

อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา ว�ิฺาณ ํ ปัจจยาการของมนั เพราะมีส่ิงนั้นถึงมี

ส่ิงนั้น เพราะส่ิงนั้นมีถึงมีส่ิงน้ี มนัเก่ียวเน่ืองกนัไป แต่ถา้เป็นขนัธ์ ๕ ล่ะ ถา้เป็นปัญญาญาณล่ะ มนั

แตกต่างกนัอยา่งไร น่ีไง บวก ลบ คูณ หาร ของอริยมรรค มรรคต่างๆ มรรค ๔ ผล ๔ มนัลึกลบั

มหศัจรรยส์าํหรับคนไม่รู้ แต่มนัจะเปิดแจง้สาํหรับผูท่ี้ผา่นการกระทาํมาทั้งหมดส้ิน ถา้ไม่ผา่น
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การกระทาํมา มนัจะผา่นมาไดอ้ยา่งไร มนัจะรู้เช่นเห็นชาติไออ้วิชชา ไอต้วัมารท่ีมนัครอบคลุมจิต

ตวัน้ีไดอ้ยา่งไร ถา้ไม่รู้เช่นเห็นชาติของมนั จะเอาตวัรอดไดอ้ยา่งไร เอาตวัจิตน้ีรอดจากอวิชชา 

ไม่ใหอ้วิชชามนัครอบงาํอยา่งไร 

ส่ิงท่ีไม่ครอบงาํข้ึนมาตอ้งมีการโตแ้ยง้ ตอ้งมีการกระทาํ ตอ้งมีการต่อสู ้ไม่ตอ้งไปห่วงว่า

เป็นอตัตกิลมถานุโยค ไม่ตอ้งไปห่วง อตัตกิลมถานุโยคอยูท่ี่เราทาํจริงทาํจงัข้ึนมามนัเป็น

ประโยชน์กบัเราเท่านั้นล่ะ ถา้เป็นประโยชน์ เป็นความจริงข้ึนมา เราตอ้งต่อสู้ทั้งนั้น เพราะอะไร 

เพราะครูบาอาจารยน์ะ เวลาท่านไปพกัท่ีน่ีแลว้ติด เวลาท่านเกิดโรคภยัไขเ้จบ็ข้ึนมา ท่านยงั

บอกเลย ไม่อยากตาย ไม่อยากตาย เพราะตายแลว้ตอ้งเกิดอีก ไปเกิดบนพรหม แลว้อายขุอง

พรหมมนัยาวไกลดว้ย แต่ถ้าเราต่อสู้นะ ด้วยชีวติของเรา ชีวติของเรา ๑๐๐ ปี เราปฏบิัตขิึน้มากีปี่ก็

แล้วแต่ ถ้ามนัได้มาถงึระดบันี ้ไอ้ตรงนีเ้ราขวนขวายได้ เพราะเราประพฤติปฏบิัติมาต้องบวก ต้อง

ลบ ต้องคูณ มนัมปีระสบการณ์ หัวใจมกีารกระทาํ หัวใจได้พฒันามาแล้ว แล้วมนัจะดนัไปถงึ

ทีสุ่ด อกีนิดเดยีวจะถงึทีสุ่ด อกีนิดเดยีว แต่อกีนิดเดยีวมนัเป็นส่ิงที่ละเอยีดอ่อน ละเอยีดอ่อน

มากๆ 

ดูสิ อยา่งจกัรวรรดิต่างๆ ศูนยก์ลางของเขาก็คือเมืองหลวงของเขา แต่เขาครอบงาํจกัรวรรดิ

กวา้งไกลขนาดไหน น่ีก็เหมือนกนั อวิชชา มนัอยูท่ี่กลางหวัอก มนัอยูท่ี่จิตเดิมแท ้แต่มนัครอบงาํ

ออกไป ท่ีว่า อยา่งหยาบ อยา่งกลาง สายบงัคบับญัชาของจิตท่ีมนัออกมาเป็นความรับรู้ น่ีมนั

ออกไป แลว้จิตน้ีมนัเวียนตายเวียนเกิด มนัครอบงาํมาขนาดไหน แต่เวลาเขา้ไปส่ิงท่ีละเอียดอ่อน 

เราจะตอ้งละเอียดอ่อนกบัการกระทาํอนันั้น น่ีตั้งสติ ตั้งสติแลว้ทวนกระแสกลบั ทวนกระแส

กลบัไป ถา้ไปเจอตวัอวิชชานะ เซ่อเป็นไก่ตาแตกเลย 

“จิตเห็นจิต จิตรู้จกัจิต” ตาํราพดูไวเ้ป็นอยา่งหน่ึง แต่ถา้เราเขา้ไปประสบกบัมนั มนัเป็น

อีกอยา่งหน่ึง แลว้เป็นอีกอยา่งท่ีมนัละเอียดลึกซ้ึงขนาดไหน มรรคญาณท่ีมนัจะเขา้ไปทาํลายมนั 

มนัจะกลืนตวัอยา่งใด 

หลวงตาท่านพดูบ่อย เป็นกระดาษซบักระดาษซึม มนัจะซึมเขา้ไปๆ มนัเป็นปัญญาญาณ 

มนัเป็นปัญญาท่ีซึมเขา้ไป ไม่ใช่ปัญญาการตอบสนอง ปัญญาการกระทบ 
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ปัญญากระทบมนัเป็นเร่ืองขนัธ์กบัจิต แต่ถา้เป็นตวัจิตจริงๆ ท่ีมนัจะซึมเขา้ไป พอซึมเขา้

ไป มนัตั้งจิตของมนั สมดุลของมนั น่ีจิตมธัยสัถ ์แลว้ทาํลายตวัมนัเอง น่ีธรรมะหาร พอทาํลายตวัมนั

เอง พลิก สัมปยตุ วิปปยตุ คลายออกมา อรหตัตมรรค อรหตัตผล สัมปยตุ วิปปยตุ คลายออกมา 

มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ท่ีมนัหลุดพน้ออกไปจากการกระทาํของมรรคญาณในหวัใจท่ีส้ินสุด

กระบวนการของมนั เห็นไหม มนัตอบสนอง แลว้มนัมีเหตุผลอยูท่ี่ไหนล่ะ 

มนัมีเหตุผลอยูท่ี่ว่า ไอจิ้ตโง่ๆ ไอจิ้ตท่ีเวียนตายเวียนเกิดท่ีเราทุกขเ์รายากกนัเพราะจิตมนั

โง่ พอจิตมนัโง่ มนัก็โดนกิเลสหลอก เห็นไหม ธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 

สาธุ! เคารพบชูามาก แลว้มนัก็ไปยดึอนันั้นมาว่าเป็นอยา่งน้ี ตอ้งเดินตามใหเ้ป็นกรอบ เป็น

ทฤษฎี เป็นส่ิงต่างๆ ท่ีตายตวั ทฤษฎีนั้นมนัตายตวั มนัเป็นสัตวส์ตฟัฟ์ แต่ไอค้วามเป็นจริงมนัมี

ชีวิต มนัมีเล่ห์มีเหล่ียม มนัมีกลอุบายของมนั ดูสิ เวลาเรามีเล่ห์มีกลของเรา เราไปหลอกลวงคน

อ่ืน เราใชม้ารยาสาไถย เรายงัหลอกลวงคนอ่ืน มนัเป็นประโยชน์กบัเรามหาศาลเลย แลว้กิเลสใน

ใจของเรามนัหลอกลวงใจเรา มนัมีเล่ห์กลกบัเราโดยอา้งธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ “พุทธพจน์ๆ” 

พทุธพจน์ กส็าธุ! พทุธพจน์ สาธุ! แต่กเูถยีงไอ้คนพดูพุทธพจน์ ไอ้คนทีม่ันพดูพทุธพจน์

มนัรู้อะไร ธรรมะพระพทุธเจ้าพดูกพ็ทุธพจน์...ใช่ พทุธพจน์ใครกพ็ดูได้ เคร่ืองคอมพวิเตอร์พดูได้

ดกีว่ามงึอกี เพราะคอมพวิเตอร์มนัจาํได้หมดเลย แล้วมันขยายความได้ด้วย แต่ไอ้พทุธพจน์ในหัวใจ

ของเราล่ะ ในหัวใจเรามกีเิลสทั้งน้ันนะ 

พทุธพจน์กส็าธุ! สาธุมาก มนัถงึมี “ปริยตัิ ปฏบิัติ” ถ้าเราปฏบิตัิโดยภาคปริยตั ิน่ีไง ที่มนั

ขดัแย้ง มนัเตะมนัถ่วง หลวงปู่ มัน่ท่านบอกว่า มนัขดัมนัแย้งกนั มนัขดัมนัแย้งกนัตอนปฏบิัต ิแต่

ถ้ามนัปฏบิัติจบส้ินกระบวนการแล้วไม่ขดัแย้งกนัเลย ไม่ขดัแย้ง เพราะรู้จริงแล้วธรรมะมีหน่ึงเดยีว 

สัจธรรมนีเ้ป็นอนัเดยีว 

แต่ขณะท่ีทาํ ขณะท่ีเราจะทาํ เราทาํข้ึนมา มนัขดัแยง้ หมายความว่า กิเลสมนัสร้างภาพ 

กิเลสมนับงัเงา กิเลสมนัอา้งธรรมะพระพุทธเจา้ “ปฏิบติัเป็นอยา่งน้ี ส่ิงน้ีปล่อยแลว้ วางแลว้ พอ

ปล่อยหนหน่ึงน่ีโสดาบนั พอปล่อยอีกหนหน่ึงน่ีสกิทาคามี”...การปล่อยน้ีปล่อยโดยสามญัสาํนึก 

การปล่อยโดยสร้างภาพแลว้ปล่อยเอง น่ีสร้างภาพแลว้ปล่อยภาพ สร้างภาพหน่ึง ปล่อยภาพหน่ึง 

ก็โสดาบนั สร้างภาพปล่อยภาพอีกหน่ึง ก็เป็นสกิทาคามี สร้างภาพปล่อยภาพอีก ก็อนาคามี สร้าง
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ภาพ ปล่อยภาพ แต่มนัไม่เป็นความจริง ไม่เป็นความจริงเพราะอะไร การสร้างภาพ เราสร้าง

ข้ึนมา เราสร้างเอง เราทาํลายเอง แลว้เราก็หลอกตวัเอง 

แต่ถา้เป็นสัจธรรม เป็นบวกนะ มนัไม่สร้างภาพ ถา้สร้างภาพมนักา้วเดินไปไม่ได ้ เพราะ

อะไร เพราะมนับดขยี้กิเลสไม่ได ้ ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา มนัไดบ้ดไดข้ยี้กนั พอไดบ้ดไดข้ยี้ 

มนัทาํลายกนั น่ีธรรมะลบ ยิง่ลบ ยิง่หาร ยิง่ทาํลายกนั ยิง่ธรรมะคูณมนัจะมีผลข้ึนมานะ มนัมีผล

ข้ึนมา มนัร่ืนเริงอาจหาญนะ เวลามนัปล่อยทีหน่ึงมนัมีความสุขนะ เดินไปเหมือนตวัเบาตวัลอย

นะ เวลาพิจารณาไป เคล่ือนไหวไปไหน ขณะท่ีปฏิบติัอยู ่ เหมือนเราเคล่ือนไป มนัอ่ิมเอมใจ มี

ความสุขมาก น่ีขณะท่ีต่อสู้ขณะนั้นยงัมีความสุขขนาดนั้น แลว้ถา้มนัขาดจริงๆ มนัยิง่มีความสุข

ขนาดไหน 

พอมนัขาดขึน้ไป อมื! คดิดูสิว่า เทวดา อนิทร์ พรหมมนัจะมาฟังเทศน์พระพทุธเจ้า 

เทวดา อนิทร์ พรหมยงัมาฟังเทศน์หลวงปู่มัน่ แล้วมนัขาดน่ี ภพชาติทีจ่ะไปเกดิตั้งแต่เทวดา 

อนิทร์ พรหมมนัขาดออกไปจากใจ ใจดวงนีรู้้จกัความรู้สึกของเทวดา อนิทร์ พรหมทีเ่ขาดาํรงชีวติ

กนัอยู่ แล้วมนัอยู่ในหัวใจผู้ทีรู้่อนัน้ัน มนัจะมคีวามรู้สึกอย่างไร แล้วยิง่ทาํลายธรรมะหารหมดแล้ว 

ในวฏัฏะมันไม่ไปอกีแล้ว 

ในวฏัฏะท่ีจิต อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา ว�ิฺาณ ํอวิชชาพาเกิด ไอต้วัไม่รู้พา

เกิด เพราะไม่รู้ถึงเกิด เพราะไม่รู้แลว้ก็เถียงว่า “ไม่รู้ไม่เป็นไร เพราะไม่รู้มนัจะมีโทษไดอ้ยา่งไร” 

ก็เพราะไม่รู้ เพราะอวิชชามนัถึงพาเกิดน่ีไง เพราะอวิชชามนัพาเกิดใช่ไหม แลว้เราไปถอนไอต้วัไม่

รู้ออกหมดแลว้ ไอค้นท่ีไม่รู้ก็คือสัตวโ์ลก ไอส้ัตวท่ี์มนัเป็นไปตามกรรม แลว้แต่เวรกรรมมนั

หมุนเวียนไป 

แต่ไอ้ความรู้จริง มนัพ้นจากสัตตะผู้ข้อง มนัไม่ใช่สัตว์อกีแล้ว ความข้องของใจมนัปลด

หมดแล้ว มนัถงึเป็นธรรมะแท้จริงจากผู้ทีป่ฏบิัติทีเ่ราจะปฏบิัติกนั 

วนัน้ีบรรยากาศมนัดี เราฟังธรรมเพื่อเรา ส่ิงท่ีฟังธรรมกนั เอามาสอนใจ ธรรมะอยา่งน้ีฟัง

แลว้เราเอามาเป็นเคร่ืองเตือนใจเรา เพื่อใหเ้ราไดมี้โอกาส แลว้ไดป้ระพฤติปฏิบติั ผูท่ี้ทาํมาแลว้ ผู ้

ท่ีปฏิบติัมาแลว้ ครูบาอาจารยข์องเราท่านทาํมาแลว้ ท่านไดผ้ลของท่านมาแลว้ ถา้ไม่ไดผ้ลของ

ท่าน น่ีมนัยนืยนักนัได ้มนัขดัแยง้ได ้มนัขดัแยง้ มนัโตแ้ยง้ได ้
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แต่ถา้เป็นธรรมะตามความจริงนะ อา้ว! โตม้า ตรงไหนมนับกพร่อง โตม้า โตม้าไดเ้ลย

ถา้มนับกพร่อง ถา้มนับกพร่องแสดงว่ามนัไม่เตม็ ถา้มนับกพร่องมนัจะเป็นความจริงไปไม่ได ้

มนัตอ้งสมดุลของมนั มรรคสามคัคี ทางอนัเอก มรรคญาณท่ีเขา้ไปชาํระกิเลสโดยผูท่ี้ปฏิบติัตาม

ความเป็นจริงอนันั้น เอวงั 
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