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ธรรมตดิลบ 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 
 

เทศนบ์นศาลา วนัท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจฟังธรรมเนาะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่การเกิดเป็นมนุษย์

น้ีแสนยาก การเกิดเป็นมนุษยน้ี์เป็นอริยทรัพย ์ เราไดเ้กิดมาเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศาสนา พบ

พระพทุธศาสนา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็เกิดเป็นมนุษยเ์หมือนกนั แต่องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูท่ี้ร้ือคน้เอง ร้ือคน้นะ ถา้ร้ือคน้มาเป็นสัจธรรม สัจธรรมในใจขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางธรรมวนิยัน้ีไว ้ เราถึงไดเ้ขา้ใจไง เราถึงไดเ้ขา้ใจเร่ืองวฏัฏะ เร่ือง

การเกิดและการตาย 

ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ในสมยัพุทธกาลมนัก็มีพวกฤๅษีชีไพรเขาก็

ปฏิบติัมา เขาก็เช่ือกนั เขาก็เช่ือกนัเร่ืองเวยีนวา่ยตายเกิด เขาก็เช่ือกนัเร่ืองการเกิดและการตาย แต่

เขาไม่มีส้ินสุดแห่งทุกขไ์ง ค าวา่ “ไม่มีส้ินสุดแห่งทุกข”์ คือไม่พน้จากการเกิดและการตายไป 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาส

วกัขยญาณ การเกิดและการตาย บุพเพนิวาสานุสติญาณคืออดีตชาติ ส่ิงท่ีเราสะสมกนัมามาก

นอ้ยขนาดไหน จุตูปปาตญาณคือวา่อนาคตยงัตอ้งไปอีก แลว้อาสวกัขยญาณมนัจบส้ินไง พอจบ

ส้ิน มนัรู้วา่ท่ีเกิดท่ีดบั ท่ีเกิด เกิดมาอยา่งไร แลว้ต่อไปขา้งหนา้จะเป็นอยา่งใด แลว้ถา้ส้ินสุด 

ส้ินสุดอยา่งไรไง มนัครบวงจรของมนั มนัก็ถึงท่ีสุดแห่งทุกขไ์ด ้ ทีน้ีถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ ถึงวาง

ธรรมและวนิยัน้ีไว ้ แลว้ถึงสัจธรรมอนัน้ี เราศึกษาสจัธรรม เราเกิดเป็นมนุษย ์ องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่การเกิดเป็นมนุษยน้ี์แสนยาก เพราะวา่การเกิดและการตาย เวยีนวา่ยตาย

เกิดในวฏัฏะ ทีน้ีการเกิดเป็นมนุษยน้ี์แสนยาก เราเกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้พบพระพุทธศาสนา 

ศาสนาสอนอยา่งใดละ่ 
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ศาสนาสอนทางโลก สอนฆราวาสธรรมใหฆ้ราวาส กามคุณ ๕ กามคุณ กามเป็นคุณ 

เป็นคุณเพราะมีศีลมีธรรม มีจริยธรรมถึงเป็นคุณ ถา้กามเป็นโทษ กามเป็นโทษเพราะอะไร 

เพราะเราติดในกาม เห็นไหม ท าร้ายกนั ท าลายกนั ฆา่ฟันกนัก็เพราะเร่ืองกาม น่ีถา้กามเป็นโทษ 

ส่ิงท่ีเกิดมาเป็นมนุษย ์ ถา้ชีวติน้ีเป็นบวก เราเกิดมาเป็นชาวพทุธ เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิด

มาพบพระพทุธศาสนา เกิดมาแลว้มัง่มีศรีสุข เกิดมาท าส่ิงใดประสบความส าเร็จ นั้นเกิดมาเป็น

บวก แลว้ถา้เกิดมาเป็นลบละ่ ถา้เกิดมาเป็นลบ เกิดมาทุกข์ๆ  ยากๆ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา นบั

ถือพระพทุธศาสนาเหมือนกนั แต่ท าไมมนัทุกขม์นัยากขนาดน้ี น่ีเกิดมาลบ ถา้เกิดมาลบนะ ชีวติ

น้ีล  าเคญ็แสนเขญ็ 

ถา้เกิดมาบวกละ่ ถา้เกิดมาบวกนะ ชีวติน้ีท าส่ิงใดกป็ระสบความส าเร็จ แลว้ก็เช่ือมัน่ 

หลงตวัเองไป ส่ิงท่ีวา่เป็นบวกๆ เป็นบวกทางโลก เป็นบวกของชีวติไง ชีวติน้ีเป็นบวก เป็นบวก

ก็เป็นบวกทางโลก แต่ไม่ไดบ้วกทางธรรม ถา้บวกทางธรรมนะ เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ

พระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา เรามีจิตใจ มีความรู้สึกนึกคิดท่ีเราจะออกประพฤติปฏิบติั ถา้

ออกประพฤติปฏิบติั ส่ิงท่ีทางบวกทางธรรมจะเกิดข้ึนมากบัเรา แต่ถา้ทางบวกทางธรรมเกิดข้ึนมา

กบัเรา เรามีส่ิงใดถึงจะเป็นผลบวกละ่ 

ถา้ผลบวกอยูท่ี่การประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงหรือไม่ ถา้มนัไม่เป็นความจริง มนั

จะเป็นธรรมะติดลบ ถา้ธรรมะมนัติดลบมนัติดลบเพราะอะไรละ่ มนัติดลบเพราะวา่เราท าส่ิงใด

แลว้ในทางธรรมมนัเป็นผลลบ พอมนัเป็นผลลบ ส่ิงท่ีเป็นผลลบกบัเรา ถา้ผลลบกบัเรามนัก็ไป

บวกในเร่ืองกิเลสไง เพราะกิเลสเป็นนามธรรม 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมานะ เสวยวมุิตติสุขๆ ส่ิงท่ีเสวย

วมุิตติสุข เอาอะไรเสวยละ่ ส่ิงท่ีเป็นสัจธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เสวยวิมุตติ

สุข ส่ิงท่ีเป็นวิมุตติสุขส่ิงนั้นเป็นธรรมแท ้ถา้ธรรมแทใ้นใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

แลว้ของเราละ่ 
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ของเรา เราเช่ือมัน่ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราจะออกประพฤติปฏิบติั

กนัใช่ไหม ถา้เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราจะเอาความจริงมาจากไหน ถา้ความจริงนะ ความ

จริงถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา ดูทางโลกเขา ถา้ชีวติน้ีเป็นลบนะ เขาใชจ่้ายฟุ่ มเฟือยของเขา เขาหา

เงินหาทองมา เขาไม่รู้จกัประหยดัมธัยสัถข์องเขา เขากูห้น้ียืมสินมาใชส้อยของเขา ชีวติเขาติด

ลบนะ ถา้ชีวติเขาเป็นลบข้ึนมา ส่ิงนั้นจะเป็นความทุกขค์วามยากของเขา ความทุกขค์วามยากจน

ถึงกบัท าร้ายตวัเองได ้ เพราะไม่มีทางออก ถา้ชีวติเป็นบวก บวกทางโลก บวกทางโลกท าส่ิงใด

ประสบความส าเร็จของเขา ส่ิงนั้นมนัเป็นบวก แต่ก็บวกเร่ืองโลกๆ ไง 

ถา้เราจะประพฤติปฏิบติัก็เหมือนกนั ถา้เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้เรารู้จกัเก็บหอมรอม

ริบ เราท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัเรา ส่ิงท่ีประหยดัมธัยสัถข้ึ์นมา คนท่ีชีวติเขาเป็นบวกเพราะเขา

รู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์ เขามีสติปัญญาของเขา เขารักษาสมบติัของเขา เขารู้จกับริหารจดัการของ

เขา ชีวติของเขาก็ร่มเยน็เป็นสุขของเขา นั้นเพราะเขามีสติเขามีปัญญา เขารู้จกัประหยดัมธัยสัถ์

เพราะเขามีคุณธรรมในหัวใจ แต่เราจะประพฤติปฏิบติัของเรา ถา้เราไม่มีความขยนัหมัน่เพียร 

มนัก็เหมือนทางโลก 

ถา้ธรรมะติดลบ ติดลบเพราะอะไร ติดลบเพราะเราไม่มีสติ เราไม่มีปัญญา เราไม่รู้จกั

รักษาหัวใจของเรา ธรรมะมนัจะติดลบ ติดลบจนไม่มีส่ิงใดจะเป็นสมบติัของเราเลย แลว้เรามา

ปฏิบติักนั เราวา่ส่ิงน้ีทุกขย์าก ทุกขย์ากมาก พอมนัติดลบแลว้มนัก็ไปบวกให้กิเลสไง พอมนับวก

ให้กิเลส กิเลสมนัก็เหยียบย  ่าในหัวใจ 

ถ้าเราปฏิบตัิมา ถ้าธรรมะเป็นบวกๆ ถ้าธรรมะเป็นบวก เราต้องมีสติเราต้องมี

ปัญญา เราจะรักษาหัวใจของเราให้มันเป็นคุณธรรมขึน้มาในใจของเรา ถ้ามันรักษาหัวใจ

ของเราให้มีคุณธรรมขึน้มา มันจะเป็นบวกมากขึน้ๆ ถ้าเป็นบวกมากขึน้ๆ มันจะละเอยีด

ลกึซึ้งเข้าไปสู่ใจของเรา ถ้ามันละเอยีดลกึซึ้งเข้าไปสู่ใจของเรา คนทีป่ระพฤติปฏิบตัิถ้ามีครู

บาอาจารย์ ถ้าครูบาอาจารย์เราท าความสงบของใจได้ เราฟังเทศน์ครูบาอาจารย์เราได้เลย 
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ถา้เทศน์ครูบาอาจารยข์องเราท่านไม่รู้จกัความสงบของใจ ไม่รู้จกัการฝึกหัดใชปั้ญญา 

แลว้ถา้ปัญญาทางโลกนะ ถา้อยูก่บัครูบาอาจารย ์ ปัญญาทางโลก ท่านเขา้ใจของท่านไดว้า่ส่ิงใด

ท่ีเป็นปัญญาทางโลก ฉะนั้น ปัญญาทางโลก ส่ิงท่ีเป็นปัญญาทางโลกมนัเป็นวชิาชีพ มนัเป็น

ประโยชน์กบัชีวติ ถา้ชีวติเป็นบวก เรามีวชิาการของเรา มีการศึกษาของเรา การศึกษานั้นเป็น

วชิาชีพของเราได ้ เราหาเล้ียงปากเล้ียงทอ้งเราได ้ น้ีเป็นอาชีพของเรา ส่ิงนั้นเป็นวชิาการทางโลก 

แต่วชิาการทางโลก ถา้เวลาจะมาปฏิบติัธรรม ส่ิงท่ีวิชาการทางโลกมนัเป็นเร่ืองของโลก มนัไม่เป็น

เร่ืองของธรรม 

ถา้เป็นเร่ืองของธรรม เรามีสติปัญญา เราจะท าความสงบของใจของเราเขา้มา ถา้ใจมนั

สงบเขา้มา ส่ิงท่ีมนัจะสงบเขา้มาไดส่ิ้งนั้นมนัจะเป็นธรรม ถา้ส่ิงท่ีเป็นธรรมข้ึนมาไม่ได ้ เพราะ

เรามีสติปัญญาใช่ไหม เราก็ใชค้วามคิดของเราอยา่งน้ีเปรียบเทียบเคียงไปกบัธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้มาเทียบเคียงไปกบัธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

พอเทียบเคียงมากเท่าไร ถา้ธรรมะติดลบมนัจะไปบวกกบักิเลส ถา้ไปบวกกบักิเลส ส่ิงท่ีเรามีทาง

วชิาการของเรา เราจะเทียบเคียงไป เทียบเคียงของเราไป เทียบเคียงของเราไปแลว้ก็วา่ส่ิงน้ีเป็น

ธรรมๆ ไปไง น่ีกิเลสมนัจะบวกไปเร่ือยๆ กิเลสมนัจะบวกมากข้ึนไปเร่ือยๆ 

ถา้มีครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยท่์านจะคอยช้ีแนะ ท่านจะคอยบอกวา่ส่ิงท่ีเป็นสญัญา

อารมณ์ให้วางไวใ้ห้ได ้ ถา้เรายงัวางสญัญาอารมณ์ไม่ได ้ จิตส่งออกๆ ความรู้สึกนึกคิดมนัส่งออก 

มนัส่งออก มนัส่งออกจากท่ีเราไม่มีสติปัญญาไง ถา้เราไม่มีสติปัญญา ท าไมเราเรียนมาถึงขนาดน้ี 

เรามีวชิาการขนาดน้ี น่ีไม่ใช่สติปัญญาหรือ...น้ีมนัเป็นสัญญา น้ีมนัเป็นทางวชิาการท่ีเราจ าไดห้มาย

รู้ แต่ถา้สติปัญญา สติปัญญาคือสติปัญญาท่ียบัย ั้งส่ิงน้ี ถา้สติปัญญายบัยั้งส่ิงน้ี ถา้ธรรมเราเป็นบวก 

กิเลสมนัจะเป็นลบ ถา้กิเลสเป็นลบข้ึนมา ส่ิงท่ีเราประพฤติปฏิบติัมนัจะเป็นความจริงข้ึนมา จะ

เป็นความจริงข้ึนมา ถา้ความจริงอยา่งน้ีเกิดข้ึนมา น่ีภาคปฏิบติั ถา้เราภาคปฏิบติัมนัเป็นความจริง

ข้ึนมา ธรรมะจะบวกข้ึนๆ กบัในชีวติของเรา น่ีชีวติของนกัปฏิบติั 
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ถา้ชีวติของนกัปฏิบติั ถา้มีครูมีอาจารยค์อยช้ีน าเรา เราท าของเรา ครูบาอาจารยบ์อกวา่ 

“ท าความสงบของใจก่อน ท าความสงบของใจก่อน” 

แต่ทางโลกเขา ทางโลกเขาบอกวา่ “ให้ใชปั้ญญาไปเลย ถา้ใชปั้ญญา พระพทุธศาสนา

เป็นศาสนาแห่งปัญญา เราใชปั้ญญาของเราไปเลย ถา้ปัญญาอยา่งน้ีมนัจะเป็นการปฏิบติัธรรม 

ปัญญาอยา่งน้ีเป็นการปฏิบติัธรรม” 

การปฏิบติัธรรมแบบนั้น การปฏิบติัธรรมโดยใชปั้ญญาไปเลย ใชปั้ญญา เห็นไหม น่ี

กิเลสมนัเป็นบวก กิเลสมนัเป็นบวกนะ บวกเพราะอะไร บวกเพราะวา่เราไม่มีสัจจะความจริงใน

หัวใจ ถา้เราใชปั้ญญาไปเลย เพราะปัญญาอยา่งน้ีกิเลสมนับวกข้ึนมา บวกข้ึนมาเพราะเราใชปั้ญญา

ของเราไง เราจะเทียบเคียงวา่ส่ิงนั้นเป็นธรรม ส่ิงน้ีเป็นธรรม เราศึกษาธรรมขององคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ได ้ เรากส็ร้างภาพของเราให้เป็นธรรมข้ึนมาในหัวใจของเรา แลว้กิเลสมนับวก

มากข้ึนไป บอกวา่ ถา้ไปท าความสงบของใจ ถา้เราท าสมถะมนัจะเน่ินชา้ ท าความสงบของใจ

มนัเน่ินชา้ ท าให้เสียเวลาเปลา่ ถา้เราใชปั้ญญาของเราไป ปัญญาน้ีมนัจะช าระลา้งกิเลส ปัญญาน้ี

มนัจะเป็นสจัธรรมในหัวใจของเรา เห็นไหม แลว้ก็อา้งอิงกนัไป อา้งอิงวา่ เวลาองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้เวลาไปเทศน์ธมัมจกัฯ ไปเทศน์กบัปัญจวคัคีย ์ ไม่ไดบ้อกให้ปัญจวคัคียท์ าสมถะ 

ไปเทศน์ปัญจวคัคีย ์แลว้ท าไมพระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม 

เป็นเพราะวา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นอาจารยข์องปัญจวคัคีย  ์ ถา้เป็นอาจารย์

ของปัญจวคัคีย ์ เวลาท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้พยายามร้ือคน้อยู ่ ปัญจวคัคียก์็ได้

อปัุฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้อยูเ่หมือนกนั ถา้อปัุฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้อยู ่ประพฤติปฏิบติัมาดว้ยกนัก็ตอ้งรู้ รู้วา่จิตใจของเขามากนอ้ยขนาดไหน 

แลว้เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เลง็ญาณๆ นัน่น่ะ เวลาองค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เสวยวิมุตติสุขแลว้เลง็ญาณวา่จะร้ือสัตวข์นสัตว ์ จะเอาใครดี ในเม่ือ

อทุกดาบสกบัอาฬารดาบสก็เพ่ิงตายไปแลว้ จะเอาใครดี  ๆ ก็ตอ้งเลง็ญาณวา่หัวใจของเขาพร้อม พร้อม

เพราะอะไรละ่ พร้อมเพราะเขาท าความสงบของใจของเขาเขา้มาใช่ไหม เขามีหลกัมีเกณฑข์องเขา 
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ถา้มีหลกัมีเกณฑข์องเขา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปแสดงธัมมจกัฯ พอแสดงธมัมจกัฯ 

ไม่ไดบ้อกให้ท าสมถะ ไม่ไดบ้อกให้ท าความสงบของใจเขา้มา แตแ่สดงธมัมจกัฯ ไป ท าไม

พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรมละ่ 

เพราะพระอญัญาโกณฑญัญะ จิตใจของท่านพร้อมเสมอ จิตใจของท่านประพฤติปฏิบติั

มา ท าความสงบของใจเขา้มา มีความพร้อมท่ีจะรับ มีผูช้ี้น า แลว้จะมีดวงตาเห็นธรรมข้ึนมาจน

ได ้นัน่เป็นเพราะวา่เขามีวฒิุภาวะของเขาท่ีเขาพร้อมของเขา 

แต่เวลาเราประพฤติปฏิบติั เห็นไหม กิเลสเป็นบวก เวลากิเลสมนับวก เราก็ลม้ลกุ

คลกุคลาน เราท าส่ิงใดก็ไม่ไดผ้ล ถา้เราท าส่ิงใดไม่ไดผ้ล ท าส่ิงใดไม่สมความปรารถนา เราก็เร่าร้อน

ในหัวใจของเรา น่ีกิเลสมนับวกมาเร่ือย แลว้มนัจะบวกมากข้ึนไป มนัจะบวกมากข้ึนไปให้เรายึด

มัน่ถือมัน่ของเรา น่ีมนัไปบวกไง มนัไปบวกกบักิเลสตณัหาความทะยานอยากให้มีมากข้ึน 

แต่ถา้ธรรมะเป็นบวก ธรรมะไม่ติดลบ ธรรมะเป็นบวกนะ ธรรมะเป็นบวก ชีวติท่ีเขาเป็น

บวก เขามีสติมีปัญญา เขาประหยดัมธัยสัถข์องเขา ธรรมะของเขาถึงจะเป็นบวก ชีวติเขาถึงเป็นบวก

ข้ึนมา เพราะเขามีสติปัญญา เขาประหยดัมธัยสัถ ์เขารู้จกัถนอมรักษา น่ีก็เหมือนกนั ถา้ธรรมะเรา

จะเป็นบวกข้ึนมา เราก็ตอ้งมีสติปัญญาถนอมรักษาของเรา ถา้ถนอมรักษาของเรา 

เวลาลม้ลกุคลกุคลาน ท าความสงบของใจลม้ลกุคลกุคลานมากนะ เราประพฤติปฏิบติั

กนั เราอยากจะมีความร่มเยน็เป็นสุข มีความร่มเยน็เป็นสุข ถา้จิตใจมนัสงบเขา้มามนัก็มีความ

ร่มเยน็เป็นสุขแลว้ละ่ จิตใจท่ีมนัฟุ้งมนัซ่าน จิตใจท่ีเราปรารถนา จิตใจท่ีเราตั้งเป้าของเราไว ้ ส่ิง

น้ีมนัจะเอาฟืนเอาไฟมาเผาเรา มนัเอาฟืนเอาไฟมาเผาเราเพราะวา่มนัเป็นตณัหาความทะยาน

อยาก เราก็อยากไดอ้ยากดีอยูแ่ลว้ แลว้คนเรา คนเราถา้ไม่มีก าลงั มนัยกของหนกั ท าส่ิงใดมนั

ลม้ลกุคลกุคลานไปทั้งนั้นน่ะ คนใดถา้ร่างกายเขาแขง็แรง เขาท าส่ิงใดเขากส็มความปรารถนา

ของเขา 

น่ีก็เหมือนกนั จิตใจของเราออ่นแอ แลว้เราก็ปรารถนา เราก็ตั้งเป้าของเราวา่เราจะถึงท่ีสุด

แห่งทุกขใ์ห้ได ้ เราพยายามท าของเรา แลว้ก็ลม้ลกุคลกุคลานไป เห็นไหม ธรรมะติดลบ แต่ถา้พดู
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ถึงเรามีสติปัญญา เรามีสติปัญญาเก็บหอมรอมริบของเรา เราจะท าของเรา ท าจิตใจของเราให้มัน่คง

ข้ึนมา ถา้จิตใจของเรามัน่คงข้ึนมา เวลาชีวติเขาเป็นบวกเขายงัรู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์ เขายงัรู้จกัเก็บ

หอมรอมริบของเขา เขารู้จกัรักษาทรัพยส์มบติัของเขา น่ีของเรา ศีล สมาธิ ปัญญา 

ศีลของเรา เรารักษาของเรา เราดูแลของเรา แลว้เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัของเรา เรา

ใชค้  าบริกรรมพทุโธก็ได ้ ปัญญาอบรมสมาธิก็ได ้ มนัจะลม้ลกุคลกุคลาน มนัจะมีความทุกขย์าก

ขนาดไหน เรามีความเพียรของเรา เราหมัน่เพียรของเรา เราเช่ือ เราเป็นชาวพทุธ เรามีไตรสรณคมน์ 

เราระลึกถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางธรรมวนิยัน้ี

ไวม้นัจะผิดพลาดไปไหน 

เราศึกษามาขนาดไหนก็แลว้แต่ สังคมท่ีเขาประพฤติปฏิบติักนั เรามองเห็นเขา สงัคมท่ี

เขาปฏิบติัแลว้เขาพยายามสร้างภาพกนั เขาสร้างภาพ เพราะเวลาถา้เราไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติัใช่ไหม 

เรายงัไม่ปฏิบติั เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราศึกษามาแค่ไหนนั้น

เป็นภาคปริยติั เป็นเร่ืองของโลก โลกศึกษาขนาดไหนกไ็ด ้แตเ่ป็นความจริงไหมละ่ เราไม่เป็นความ

จริง ฉะนั้น จิตใจของเรามนัมีกิเลสครอบง าอยู ่ฉะนั้น พอเรามองไปวา่เราอยากประพฤติปฏิบติั เรา

ก็ตอ้งแสวงหาส่ิงท่ีแนวทางในการปฏิบติั เราก็มองไป เราก็เห็นโลกเขาท ากนัแบบนั้น โลกเขาท า

กนัแบบนั้น 

กาลามสูตรไง กาลามสูตรแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ไม่ให้เช่ือ ไม่ให้

เช่ือวา่มนัเป็นไปได ้มนัเป็นท่ีสังคม สังคมท่ีเขาท ากนัแลว้เขาบอกวา่เขามีความสุขๆ มนัเป็นไปได้

มากนอ้ยขนาดไหน เรายงัไม่เช่ือเขา ถา้เราไม่เช่ือ ส่ิงท่ีพอเราไม่เช่ือเขา เรากลบัมาถึงความเป็น

จริงของเรา ถา้เรากลบัมาเป็นความจริงของเรานะ เราท าแลว้มนัจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง ถา้มนั

เป็นจริงข้ึนมา เราตั้งสติของเรา มนัตอ้งพิสูจน์กนั พิสูจน์วา่ ถา้มนัฟุ้งซ่าน มนัมีความทุกขค์วาม

ยาก ความทุกขค์วามยากมนัเกิดมาจากไหน 

ความทุกขค์วามยากมนัก็เกิดมาจากกิเลสมนัป้อนให้ทั้งนั้นน่ะ กิเลสตณัหาความทะยาน

อยากในหัวใจ พญามารมนัป้อนให้ มนัครอบครองหวัใจของเราอยูแ่ลว้ เวลามนัป้อนมนัก็ป้อน
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แต่ส่ิงท่ีเป็นพิษเป็นภยักบัในหัวใจของเรา ถา้มนัป้อนส่ิงท่ีเป็นพิษเป็นภยักบัในหัวใจของเรา น่ี

ธรรมะติดลบแลว้ “ปฏิบติัธรรมแลว้ไม่ไดผ้ล ปฏิบติัธรรมแลว้ท าไมมนัทุกขย์ากขนาดน้ี ปฏิบติัธรรม

แลว้มนัตอ้งมีความสุขสิ” 

ความสุขมนัจะมีต่อเม่ือธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ถา้เหตุปัจจยัมนัสมควร มนัมีความสุข

ของมนั แต่เหตุปัจจยัน้ีกิเลสมนัป้อนให้ กิเลสมนัจินตนาการ กิเลสมนัสร้างภาพ มนัเอาธรรมะ

มาเบ่ียงเบนวา่ ถา้เป็นธรรมมนัตอ้งปลอ่ยวาง ถา้เป็นธรรมตอ้งมีความสุข ถา้เป็นธรรมนะ เราก็บอก

วา่เราเป็นธรรม 

อนันั้นมนัเหม่อลอยนะ ส่ิงท่ีเหม่อลอยเพราะอะไร เพราะมนัรักษาไม่ได ้ธรรมทั้งหลาย

มาแต่เหตุ มนัไม่มีเหตุมีผลสมควรแก่ธรรม ถา้มนัมีเหตุมีผลสมควรแก่ธรรม เราจะตอ้งมี

สติปัญญาของเราเอง เราตั้งสติของเรา เราท าของเราให้เป็นจริงของเรา ถา้มนัท าความเป็นจริง

ของเรา เราดูแลหัวใจของเรานะ เก็บหอมรอมริบของเรา มนัจะทุกขม์นัจะยาก มนัจะทุกขย์าก มนั

ทุกขย์ากแน่นอน มนัทุกขย์ากเพราะเราจะตอ้งเอาชนะตนเอง เอาชนะหัวใจของเรา 

เวลาเราพกัผอ่นนอนหลบั เราก็พอใจของเรา แต่จริงๆ แลว้การพกัผอ่นนอนหลบัมนัจะ

อยูอ่ยา่งนั้นตลอดไปไดไ้หม อิริยาบถ ๔ เราจะอยูใ่นอิริยาบถใดอิริยาบถหน่ึงไม่ได ้ เราจะตอ้งมี

การเคล่ือนไหวตลอดเวลา เห็นไหม ดว้ยความคุน้เคยของเรา ทุกข ์ ส่ิงท่ีอยูใ่นอิริยาบถเดียว 

ส่ิงจ าเป็นอยา่งนั้นมนัจะเป็นทุกข ์อิริยาบถเราก็เปล่ียนแปลงมาตลอดเวลา เพราะมนัท าจนเคยชิน 

พอท าจนเคยชิน เราท าของเรามาอยา่งนั้น เราถึงคิดวา่เวลาเราท าส่ิงใดกิเลสมนัป้อนให้ มนัก็บอก

วา่ เราจะสมความปรารถนาอยา่งนั้น เราท าแลว้เราจะไดป้ระโยชน์อยา่งนั้น แต่ความจริงมนัไม่

เป็น ไม่เป็นเพราะกิเลสมนัป้อนให้ตลอดเวลาไง 

แต่ถา้เรามีสติปัญญานะ เพราะกิเลสมนัเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีประพฤติปฏิบติั กายภาพ 

เพราะเรามีร่างกายน้ี พอเรามีร่างกายน้ี ร่างกายเวลาเรานัง่สมาธิภาวนา วา่ส่ิงน้ีเป็นการภาวนา เรา

นัง่สมาธิ เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา ส่ิงน้ีมนัเป็นการภาวนา ภาวนา ร่างกายมนัเป็นไป อิริยาบถ 

เห็นไหม แต่ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมละ่ ส่ิงท่ีเป็นหัวใจของเราละ่ หัวใจเรายงัด้ินรนของเราอยู ่ เรานัง่ 
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นัง่น่ิง  ๆ แต่หัวใจไม่น่ิงกบัเราหรอก ตวัเราอยูใ่นวดั จิตใจของเราออกไปอยูข่า้งนอก แต่ถา้เรามี

สติปัญญานะ เรามีสติปัญญา เราใชค้  าบริกรรม เราบงัคบัมนั เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เราตอ้งการ

ให้จิตมนัสงบเขา้มา 

ถา้จิตมนัสงบเขา้มา ส่ิงท่ีเราท าดว้ยความเขม้ขน้ของเรา เราท าดว้ยความจริงจงัของเรา 

มนัจะต่อสู้กนั ระหวา่งกิเลสกบัธรรมต่อสู้กนั กิเลสกบัธรรม กิเลสมนัป้อนให้ มนัเป็นความเคยชิน

ของมนั แต่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ศีล สมาธิ ปัญญา ยงัไม่เกิดกบัเรา ถา้ศีล 

สมาธิ ปัญญา ไม่เกิดกบัเรา ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน น่ีวธีิการไง ค าบริกรรมไง ปัญญาอบรมสมาธิไง ส่ิงนั้น

ท่ีมนัท าของมนั เหตุมนัมีข้ึนมา ถา้เหตุมีข้ึนมา ธรรมะมนัจะเจริญรุ่งเรืองแลว้ ธรรมะมนัไม่ติด

ลบแลว้ 

มนัติดลบเพราะเราเขา้ใจของเราไปเอง ให้กิเลสมนัออกหนา้ไป แลว้ส่ิงนั้นวา่มนัเป็น

ธรรมๆ มนัถึงไม่เป็นจริงกบัเรา ไม่มีความจริง ไม่เป็นปัจจตัตงัเกิดข้ึนมาในใจของเรา แต่พอเรา

ปฏิบติัของเราไป เราไม่เช่ือส่ิงใด เราวางไวท้ั้งหมด ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

สาธุ! ศึกษามาแลว้เป็นภาคปริยติั ศึกษามาแลว้นะ ส่ิงท่ีศึกษามา ศึกษามาเพ่ือเป็นความรู้ เขาบอก

วา่ “ไม่มีความรู้ปฏิบติัไม่ได ้ถา้ไม่รู้สจัธรรมปฏิบติัไม่ได”้ 

ความรู้อยา่งนั้น ความรู้ท่ีเราศึกษามามนัก็มีกิเลส มนัมีสมุทยัเจือมาดว้ย เราสร้างภาพ

ทั้งนั้นน่ะ มนัไม่เป็นความจริงหรอก แต่ถา้เป็นความจริงนะ เราท าความสงบของใจเขา้มา ถา้มี

เหตุมีปัจจยั ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม จิตสงบเขา้มานะ จิตมนัสงบเขา้มามนัมีความสุขแลว้ละ่ 

ถา้จิตมนัสงบเขา้มา ขณิกสมาธิหมายถึงวา่มนัสงบชัว่คราว ถา้เป็นอปุจารสมาธิน่ีสงบมากข้ึน 

มนัออกรู้ออกเห็น 

การออกรู้ออกเห็น โดยธรรมชาติของเรา โดยสามญัส านึกของมนุษย ์มนุษยจ์ะรู้ไดด้ว้ย

อายตนะกระทบ มนัถึงจะรู้ส่ิงตา่งๆ ได ้ เวลาจิตมนัสงบแลว้นะ แลว้มนัออกรู้ของมนั มนัมหัศจรรย์

น่ะ ส่ิงท่ีมหัศจรรยเ์พราะอะไร 
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ค าวา่ “กิเลสเป็นนามธรรมๆ” กิเลสมนัไม่ใช่ส่ิงท่ีเราคิดหรอก ส่ิงท่ีเราคิดนะ เราคิดจาก

อารมณ์ของเราไง ธรรมะติดลบมนัก็คิดจากอารมณ์ของเรา มนัก็วา่อารมณ์น้ี อารมณ์ส่ิงท่ีไม่ดี 

เวลาเรามีความโลภ ความโกรธ ความหลง ส่ิงน้ีเป็นข้ีหมดเลย ข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง อารมณ์ทั้งนั้นน่ะ 

เรา ส่ิงท่ีเป็นอารมณ์ของเรา เราวา่ส่ิงน้ีเป็นกิเลสๆ...น่ีมนัเป็นสามญัส านึก มนัเป็นเร่ืองของโลก 

เป็นเร่ืองของโลก ของทฤษฎี ถา้ทฤษฎี เราก็เทียบเคียงเอาๆ มนัไม่เป็นความจริงไง 

แต่ถา้เราท าความสงบของใจเขา้มา พอใจมนัสงบเขา้มา พอใจสงบเขา้มา สงบแลว้ถา้

มนัออกรู้ออกเห็นของมนั เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เห็นธรรม ธรรมคืออะไร คือ

ธรรมารมณ์ อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดน้ี อารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ถา้จิตมนัสงบแลว้ถา้มนัจบัของ

มนัได ้มนัจบัของมนัได ้ จิตเห็นอาการของจิต ถา้มนัจบัของมนัได ้ ส่ิงท่ีมนัจบัของมนัได ้ จบัมา

ท าไม ถา้มนัจบัไดม้นัก็พิจารณาของมนั พิจารณาอารมณ์ความรู้สึก ถา้จิตมนัสงบแลว้ถา้มนัจบั

ของมนั จบัแลว้มนัพิจารณา ในอารมณ์นั้นมนัเคล่ือนไหวไปไดอ้ยา่งไร 

ค าวา่ “อารมณ์เคล่ือนไหว” เวลากิเลสมนัป้อนให้ๆ มนัเอาส่ิงท่ีเป็นพิษป้อนให้เรา มนัก็

ให้ส่ิงท่ีเป็นอารมณ์ความรู้สึกน้ีมนักระตุน้ให้รุนแรงเกินไป แลว้เราก็เห็นส่ิงน้ีเป็นความรู้สึกนึกคิด

ของเรา มนัยึดมัน่ถือมัน่เป็นอตัตาของเรา เราก็มีความโลภ ความโกรธ ความหลง มีความทุกขย์าก

ไปกบัอารมณ์ความรู้สึกของเรา ถา้เราก าหนดพทุโธๆ หรือใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนัสงบเขา้มา

มนัก็ปลอ่ย มนัปลอ่ยมนัวาง วางอะไร วางรูป เวทนา สัญญา สงัขาร วญิญาณ วางขนัธ์ ๕ เขา้มา 

ถา้วางขนัธ์ ๕ จิตมนัสงบเขา้มา จิตสงบเขา้มา 

เพราะธรรมะมนัเจริญรุ่งเรืองข้ึนมา เพราะมนัรู้จกัเก็บหอมรอมริบข้ึนมา จิตมนัก็มัน่คง

ของมนัข้ึนมา ถา้จิตมัน่คงข้ึนมา พอมนัออกไปจบั ออกไปจบัสัญญาอารมณ์ ออกไปจบั

ธรรมารมณ์ ถา้มนัจบัได ้มนัเกิดอยา่งไร มนัดบัอยา่งไร ถา้มนัเกิดอยา่งไร เพราะส่ิงท่ีมนัเกิดมนั

มีกิเลสตณัหาความทะยานอยากมาดว้ยไง เพราะมนัเกิดมาแลว้มนัมีความโลภ ความโกรธ ความ

หลง คือมนัมีความพอใจ มนัมีความพอใจ มนัมีความยึดมัน่ถือมัน่ของมนัวา่ส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ 

เพราะเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราก็วา่ส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ 
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ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางพ้ืนฐานมานะ ศีล สมาธิ ปัญญา โดย

อริยสัจสัจจะความจริงวางพ้ืนฐานมา แลว้แต่กิริยา แลว้แต่การสั่งสอนใคร แต่เวลามนัเกิดกบัเรา มนั

เกิดกบัเรา เกิดจากสติปัฏฐาน ๔ มนัเกิดกบัเราเพราะจิตเราสงบแลว้ จิตเราพอสงบ เราจบั เราเห็นสติ

ปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง เห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง เห็นสติปัฏฐาน ๔ มาท าไม 

เห็นสติปัฏฐาน ๔ เพ่ือมาแยกแยะ มาแยกแยะ มาพิจารณา ถา้พิจารณา พิจารณาเพราะ

กิเลสเป็นนามธรรมๆ กิเลสเป็นนามธรรมนะ ส่ิงท่ีกิเลสมนัมีรูปร่างไหม กิเลสมนัมีสีมีสันไหม 

กิเลสมนัมีช่ือมีเสียงไหม กิเลสมนัไม่มีช่ือมีเสียงมีรูปมีร่างของมนัทั้งนั้นน่ะ แต่มนัอาศยั กิเลส 

เวลาอนุสัยมนันอนเน่ืองมากบัใจๆ นอนเน่ืองมากบัภวาสวะ นอนเน่ืองกบัความคิดน้ี พอมนันอน

เน่ืองกบัความคิด แลว้เราก็ใชค้วามคิดอยา่งน้ี เห็นไหม ถา้กิเลสติดลบ เพราะมนัใชค้วามคิดอยา่ง

น้ี แลว้เอาความคิดอยา่งน้ีไปพิจารณาธรรมๆ พิจารณาธรรมมนัก็พิจารณาอยา่งไรก็ได ้ เพราะมนั

เป็นนามธรรมใช่ไหม เราก็สร้างภาพส่ิงนั้นมาๆ ก็ได ้ฉะนั้น ส่ิงท่ีเขาบอกวา่ใชปั้ญญาไปเลยๆ เขา

บอกวา่ถา้ท าความสงบของใจเขา้มาจะเกิดนิมิต 

ส่ิงท่ีไปเกิดนิมิต ถา้เราเห็นนิมิตต่างๆ ข้ึนมา ถา้เรามีสติปัญญา ถา้ธรรมะไม่ติดลบ ถา้

ธรรมะติดลบเห็นนิมิต มนัก็เคลิบเคล้ิมหลงใหลไปกบันิมิตนั้น แต่ถา้กิเลสเรา ธรรมไม่ติดลบ 

ธรรมเรา เราเก็บหอมรอมริบ เราจะเก็บหอมรอมริบของเรา เราจะประหยดัมธัยสัถข์องเรา เราจะ

สร้างคุณธรรมของเราข้ึนมา 

ถา้จิตมนัสงบ แลว้ถา้มนัเห็นนิมิต เห็นนิมิตแลว้นิมิตมนัถกูหรือผิด นิมิตน้ีมนัเป็น

ตณัหาความทะยานอยากหรือวา่จิตสงบแลว้เห็นกาย ถา้มนัเห็นผีเห็นสาง เห็นเทวดา อินทร์ 

พรหมตา่งๆ อนันั้นมนัเป็นการเห็นท่ีมนัเป็นผลของวฏัฏะ เป็นผลของวฏัฏะแลว้มนัเป็นจริงหรือ

เปลา่ เราเห็นจริงหรือเปลา่ เราเห็นแลว้มนัเป็นประโยชน์ส่ิงใดไหม ถา้เห็นแลว้ถา้ส าคญัตนวา่

เป็นผูว้เิศษ น่ีธรรมะติดลบ ถา้ธรรมะติดลบมนัก็ไปตามมนัๆ 

แต่เพราะเรามีความไตร่ตรอง เรามีสัจจะ เรามีความจริง เราพิจารณาของเรา ถา้เราเห็น 

เราเห็นของเราแลว้เราวางของเรา ถา้เราวางของเรา พอปลอ่ยวางข้ึนมาแลว้ เราไม่ใช่ผูว้เิศษ ส่ิงน้ี
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มนัมีของมนัอยูโ่ดยดั้งเดิม เรามารู้มาเห็น รู้เห็นไปท าไม รู้เห็นแลว้มนัเป็นประโยชน์อะไรกบัจิต

ดวงน้ี ถา้มนัรู้เห็นข้ึนมาแลว้มนัไม่เป็นประโยชน์กบัจิตดวงน้ี มนักลบักดถว่งจิตดวงน้ี มนัใหจิ้ต

ดวงน้ีเคลิบเคล้ิมไปกบัมนัในการส าคญัตนวา่ เราภาวนาแลว้เรารู้เราเห็น เรามีความสามารถ น่ีถา้

กิเลสมนัติดลบ มนัติดลบอยา่งน้ี 

ถา้เรามีสติปัญญาข้ึนมา เราพิจารณาของเราเขา้มา ถา้เรารู้วา่ส่ิงน้ีถา้เราส่งออก ส่งออกไป

แลว้รับรู้ส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์ เราก็ปลอ่ยวาง ปล่อยวางเขา้มา พอปลอ่ยวาง การท าสมถะ ท าจิต

สงบแลว้มนัไปเห็นได ้แลว้ถา้จิตสงบแลว้ถา้มนัเห็นกายละ่ ถา้จิตสงบแลว้เห็นจิตละ่ เห็นสติปัฏ

ฐาน ๔ ละ่ 

ถา้เห็นสติปัฏฐาน ๔ ธรรมะบวก ไม่ใช่กิเลสบวก ธรรมะจะบวกข้ึนมา ถา้บวกข้ึนมา

เพราะอะไร เพราะเวลาธรรมะมนัติดลบ มนักรู้็แลว้วา่มนัติดไปตามนิมิตอนันั้น แต่ถา้ธรรมะเป็น

บวกละ่ ธรรมะเป็นบวก เพราะจิตมนัสงบแลว้มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความ

เป็นจริง ถา้มนัเห็นกาย เห็นกายก็เป็นนิมิตไหม อคุคหนิมิต วภิาคะ มนัแยกขยายของมนั มนัตอ้งรู้

ตอ้งเห็นไง 

บอกวา่ ถา้ท าสมถะแลว้มนัจะเกิดนิมิต มนัจะเกิดความเสียหาย เราตอ้งใชปั้ญญาไปเลย 

ใชปั้ญญาไปเลย มนัโลกียปัญญา ปัญญาของโลก ปัญญาของโลกเพราะจิตมนัยงัไม่

สงบ ปัญญาของโลก ความรู้ความเห็นตา่งๆ มนัเป็นเร่ืองของโลก ถา้เป็นเร่ืองของโลก โลกคือ

อะไร โลกคือสมุทยัไง โลกคือตณัหาความทะยานอยากไง ถา้โลกเป็นตณัหาความทะยานอยาก 

ใชค้วามคิดอยา่งนั้นไปโดยปัญญาของโลก ปัญญาของโลก แตเ่พราะวา่ธรรมะมนัติดลบมนัก็วา่

ส่ิงน้ีเป็นธรรม เพราะวา่ธรรมะติดลบ ส่ิงนั้นเป็นธรรมข้ึนมา เพราะมนัติดลบแลว้ มนัไปประสา

โลกแลว้ แลว้วา่ส่ิงนั้น เพราะใชปั้ญญาไปเลย ปัญญาจะเกิดข้ึนอยา่งนั้น แต่ถา้ท าความสงบของ

ใจเขา้มามนัจะเกิดนิมิต มนัจะเกิดสมถะจะท าให้เกิดนิมิต 

เพราะการท าสมถะ เห็นไหม ถ้าธรรมะติดลบ มันอ้างองิตามที่ว่าพญามารมัน

ครอบง าหัวใจ แล้วมันเอาหัวใจไว้ในอ านาจของมัน เวลาถ้ามันรู้มันเห็นในทางของกเิลส 
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ในทางความเห็นของมัน กเิลสมันจะเพิ่มพูน กเิลสมันจะชักน าไปอย่างนั้น แต่เพราะถ้ามีครู

บาอาจารย์นะ ถ้าเป็นอย่างนั้น เดีย๋วจะเป็นกรรมฐานม้วนเส่ือ กรรมฐานม้วนเส่ือเพราะ

ปฏิบัติไปแล้ว ถ้าธรรมะติดลบแล้วมันรู้มันเห็นของมันอย่างนั้น เพราะมันติดลบมันกไ็ป

บวกให้กเิลส พอกเิลสมันพาส่งออกไปเร่ือย พอกเิลสมันส่งออกไป มันรู้มันเห็นของมันไป 

พอมันรู้มันเห็น มันส่งออกไปจนจิตมันกลบัมาไม่ได้ จิตมันจะย้อนกลบัมาไม่ได้เลย ส่งออกไป

จนเสียหายไป แล้วกเ็ป็นกรรมฐานม้วนเส่ือ เลกิปฏิบัติดกีว่า หรือปฏบิัติแล้วจะไม่ได้ผล

ตามความเป็นจริง นั้นเป็นเพราะธรรมะติดลบ 

แต่ถา้มีครูบาอาจารยน์ะ ธรรมะเรา เราเกิดมากบัโลก เราอยูก่บัโลก ส่ิงท่ีมนัจะเป็นธรรม

ข้ึนมา เราตอ้งเก็บหอมรอมริบ ค าวา่ “เก็บหอมรอมริบ” คนเราเกิดมามีอ  านาจวาสนา แมแ้ต่องค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นพระโพธิสตัว ์ เกิดมาชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย แต่เวลาอยูท่างโลก 

พระเจา้สุทโธทนะพยายามจะรักษาไวก้บัโลก แต่เพราะวา่สร้างบุญกุศลมาขนาดนั้นถึงไดส้ละ

ออกมา แลว้พยายามร้ือคน้ๆ 

ในหัวใจของพวกเราชาวพุทธก็เหมือนกนั ถา้ในหัวใจของเรา ใจของเราถา้ฝักใฝ่ ใจของ

เราอยากจะประพฤติปฏิบติั ใจของเราอยากจะหาทางออก ถา้หาทางออก ถา้ปฏิบติัข้ึนมาเป็นความ

จริงข้ึนมา มนัก็จะพฒันา มนักจ็ะเป็นธรรมะเจริญงอกงามข้ึนมาในใจ ถา้ธรรมะเจริญงอกงามข้ึนมา

ในใจ เราจะมีความมุมานะขนาดไหน เราตอ้งมีความมุมานะ มีการกระท าของเราตามความเป็นจริง

ของเรา ถา้เป็นความจริงของเรานะ มนัจะรู้เห็นส่ิงใด เรามีครูมีอาจารย ์ ครูบาอาจารยบ์อกวา่ ท า

ความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบแลว้ ใจมนัสงบ มนัจะไปยบัยั้งไม่ให้ตณัหาความทะยาน

อยากเขา้มาครอบง า แลว้ถา้ใจมนัสงบแลว้มนัออกฝึกหัด ออกใช ้ ออกพิจารณาของเรา มนัจะ

พิจารณาอะไรละ่ 

ถา้มนัเห็นของมนัตามความเป็นจริงนะ ส่ิงท่ีเห็นตามความเป็นจริง เห็นส่ิงน้ีข้ึนมาเพ่ือ

การฝึกหัดหัวใจ ถา้ฝึกหัดหัวใจ มนัหัดใชปั้ญญาของมนั ถา้ปัญญาไม่มีการฝึกหัด ไม่มีการใช้

ปัญญา ปัญญามนัเกิดมาจากไหนละ่ 
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วา่ ศีล สมาธิ ปัญญา เราใชปั้ญญาไปเลยๆ นั้นคือปัญญาโลก โลกียปัญญา มนัเป็น

ธรรมะติดลบหมด แลว้เวลามนัสร้างภาพข้ึนมา มนัเป็นจริงข้ึนมา มนัก็เป็นการสร้างภาพในเร่ือง

ของสัจจะ ในเร่ืองของสจัธรรมของกิเลส มนัสร้างภาพข้ึนมา มนัไม่มีความเป็นจริงในหัวใจนั้น 

ถา้เป็นความจริงในหัวใจนั้น มนัมีขั้นตอนของมนัไง ถา้จิตมนัไม่สงบ มนัก็เป็นเร่ืองโลก ถา้จิตมนั

สงบเขา้มาๆ เราพยายามท าความสงบของใจ ทีน้ีเวลาท าความสงบมนัก็ลม้ลกุคลกุคลาน แลว้

เม่ือไหร่ละ่ มนัจะสงบขนาดไหนละ่ 

สงบกใ็ห้จิตใจได้พักผ่อน ให้จิตใจของเรามีก าลงั ให้จิตใจของเรามันไม่พะรุงพะรัง

จนเกนิไป ถ้าจิตใจของเราพะรุงพะรัง เราจะเอาอะไรไปพิจารณาธรรม ใจของเรามันล้มลุก

คลุกคลานอย่างนี ้เราจะเอาอะไรไปพิจารณาธรรม 

ส่ิงท่ีวา่เวลาธรรมะติดลบ เวลาบอกมนัพิจารณาธรรม มนัพิจารณาธรรมโดยสญัญา 

พิจารณาธรรมอยา่งน้ีโลกเขากรู้็ได ้การศึกษาของโลก การศึกษาธรรมะในปัจจุบนัน้ี เขาพยายาม

ฟ้ืนฟข้ึูนมา ให้ศึกษาธรรมะข้ึนมา ถา้ปริยติั เขาบอกปริยติัการศึกษาน้ีมนัเขม้ขน้ข้ึนมา เด๋ียว

ภาคปฏิบติัมนัจะเกิดข้ึนตามไป ถา้ภาคปฏิบติัเกิดข้ึนตามไป ถา้มนัเป็นจริงนะ ปริยติั ปฏิบติั 

ปฏิเวธ ถา้ปฏิบติัตามความเป็นจริง ในภาคปฏิบติัในปัจจุบนัน้ี ส่ิงท่ีเวลาปฏิบติั สูงสุดคือองค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นศาสดาตรัสรู้เองโดยชอบ 

นัน่ละ่สูงสุด พอสูงสุดข้ึนมา ร้ือสัตวข์นสัตว ์ สมยัพทุธกาลพระอรหันตม์หาศาลเลย ยงัมีพระ

อรหันตม์าหลายร้อยปี แลว้มนัค่อยจางลงๆๆ จางลงเพราะอะไร เพราะอ านาจวาสนาของคน 

การศึกษามัน่คงๆ แตก่ารฟ้ืนฟมูนัตอ้งคนมีอ านาจวาสนา หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่าน

มาประพฤติปฏิบติัของท่าน ท่านท าความจริงของท่านข้ึนมา ถา้ความจริงของท่าน นัน่ก็สูงส่ง

ตอนนั้นน่ะ แลว้ใครจะมีอ านาจวาสนามากเท่านั้น ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่มีอ  านาจวาสนานั้นเพราะครูบา

อาจารยข์องเราท่านปฏิบติัตามความเป็นจริงแลว้ เวลาท่านสอน ท่านสอนจากประสบการณ์ของ

ท่าน ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ท่านปฏิบติัของท่านมา ท่านถึงพดูไดเ้ตม็ปากเตม็ค า เวลาท่านพดู
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มาเตม็ปากเตม็ค า ท่านถึงวา่ ถา้เราท าไดต้ามความเป็นจริงนั้น ภาคปฏิบติัมีความจริงนั้น มนัจะ

เป็นผลประโยชน์กบัเราไง 

ถา้ธรรมะติดลบ เราก็เช่ือฟังส่ิงนั้น แลว้เราก็ลม้ลกุคลกุคลานไปกบัเขา แต่ถา้เรามีครูมี

อาจารยน์ะ เราพยายามจะฟ้ืนฟขูองเราไม่ใหกิ้เลสมนังอกงามข้ึนมา ถา้ธรรมะติดลบ กิเลสมนัก็

เป็นบวก เป็นบวกนะ เราท าไปแลว้นะ ท าขนาดไหนมนัก็ไม่เป็นผลตามความเป็นจริง คือไม่เป็น

ปัจจตัตงั ไม่เป็นสันทิฏฐิโก รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง สจัธรรมอนัน้ีเราไม่ไดส้มัผสัเลย 

แต่ถา้เราเช่ือมัน่ เราเช่ือมัน่ในผลในการปฏิบติัของครูบาอาจารยท่ี์วา่ให้เราท าความสงบ

ของใจเขา้มาก่อน ถา้ใจสงบแลว้เราท าความสะอาดบา้นเรือนของเรา ความเป็นอยูใ่นบา้นของเรา 

เราก็อยูไ่ดสุ้ขสบาย ถา้บา้นเรือนของเราอยูไ่ดสุ้ขสบาย เราจะท าหนา้ท่ีการงานส่ิงใดมนัก็ท าชดัเจน

ไดม้ากข้ึน ส่ิงน้ีถึงวา่ตอ้งท าสมถะ ถา้ท าสมถะ ท าความสงบของใจเขา้มา แลว้ปัญญาจะเกิด

ข้ึนมาเม่ือไหร่ละ่ 

เพราะการท าสมถะมนัก็ตอ้งใชปั้ญญาอยูแ่ลว้ ถา้เราไม่มีปัญญา เราจะรักษาส่ิงใด แมแ้ต่

รักษาศีล เขากต็อ้งมีปัญญาของเขา เพราะรักษาศีลให้มนัสะอาดบริสุทธ์ิตามความเป็นจริง ส่ิงท่ี

เราไม่ตอ้งใหกิ้เลสมนัมาครอบง า รักษาศีลก็ให้กิเลสมนัมาครอบง า ติดขดัไปหมด ท าส่ิงใดก็

ลม้ลกุคลกุคลานไปหมด ไม่สะดวกสบายไปสกัอยา่งหน่ึง แต่ถา้ปลอ่ยไปตามกิเลสแลว้ส่ิงนั้นดี

งามไปหมดเลย เห็นไหม การรักษาศีลเขาตอ้งมีปัญญาของเขา ฉะนั้น ในการท าสมถะตอ้งมีปัญญา

มาก 

การปฏิบติัเร่ิมตน้ ขั้นเร่ิมตน้เป็นขั้นท่ียากท่ีสุด ยากท่ีสุดเพราะอะไร เพราะท าส่ิงใด เรา

ไม่เคยท า จบัพลดัจบัผล ูติดขดัไปหมดเลย ฉะนั้น เราถึงวางไว ้วางให้หมด มีการศึกษา มีความรู้

มากขนาดไหน ครูบาอาจารยท่์านสอนวา่ ถา้เราจะก าหนดพทุโธนะ ให้มีพทุโธกบัเราเท่านั้น 

โลกน้ีเหมือนไม่มีเลย เราจะไม่เอาส่ิงใดมาเป็นความวติกกงัวลทั้งส้ิน พทุโธอยา่งเดียว พทุโธ

ชดัๆ พทุโธๆ ของเราไป ถา้เราท าของเราได ้ ถา้มนัแฉลบมนัอยา่งไร นัน่แหละกิเลสมนัเขา้มา

แทรกตลอดเวลา เพราะเราเกิดมากบัมนั พญามารมนัครอบง าหัวใจอยูต่ลอดเวลาอยูแ่ลว้ 
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ฉะนั้น ถา้เราจะเอาความจริงของเรานะ เราตั้งสติ แลว้ก าหนดพทุโธชดัๆ แลว้ถา้มนัท า

ไปแลว้ ต่อเน่ืองไปแลว้ เราตอ้งมีอบุาย อบุายเพ่ือจะผอ่นคลาย ผอ่นคลายให้ใจของเรามนัมีทาง

กา้วเดินออกไปได ้ เรามีอบุายนะ พทุโธแลว้นะ เราเดินจงกรมก็ได ้ นัง่สมาธิก็ได ้ แลว้เกิดถา้มนัมี

อารมณ์ในหัวใจ เราก็ใชปั้ญญาอบรมสมาธิจบัส่ิงนั้นพิจารณาของเราไปเร่ือยๆ จบัพิจารณาไป เห็น

ไหม น่ีปัญญา แมแ้ต่เราท าสมถะก็มีปัญญาของเรา ถา้เราท าสมถะไม่มีปัญญา ท่ีเขาบอกวา่ ท า

สมถะมนัไม่มีปัญญา เพราะก าหนดพทุโธเฉยๆ พทุโธอยา่งนั้นน่ะมนัจะมีอะไร 

พทุโธ ถา้จิตใจของมนัพทุโธเตม็ปากเตม็ค า พทุโธเตม็ปากเตม็ค า กิเลสมนัไม่มีทางออกเลย

นะ แลว้คนท่ีมีอ  านาจวาสนามนัลงของมนัได ้มนัสงบของมนัได ้พอสงบแลว้ ธรรมดาของกิเลส 

กิเลสถา้มนัไม่มีทางต่อตา้นเรา มนัก็หลบหลีกไป แต่ถา้กิเลสมนัรู้เท่าทนัแลว้ เราจะปฏิบติัต่อเน่ือง

ไป น่ีไง ธรรมะติดลบแลว้ เพราะกิเลสมนัเขม้แขง็ ไปบวกให้กิเลส กิเลสมนัเขม้แขง็มาก เราพทุโธ

ก็ไม่ลง ท าส่ิงใดก็ไม่ได ้ ท าส่ิงใดไม่ประสบความส าเร็จสักอยา่งหน่ึง มนักต็อ้งอดนอนผอ่น

อาหาร มนัตอ้งมีความเขม้ขน้ของมนั 

ธุดงควตัรขดัเกลากิเลสๆ ขดัเกลาให้มนัเบาบางลง เราจะกลบัมาพทุโธได ้ แลว้ถา้เรา

ไม่ได ้ เราก็ใชปั้ญญาอบรมสมาธิของเราได ้ เพราะจิตมนัก็เบาบางลงๆ ถา้มนัเป็นไปได ้ ตอ้ง

เป็นไปได ้ถา้ไม่เป็นไปได ้ เร่ิมตน้ถา้ไม่มีความสงบของใจ ปุถชุน กลัยาณปุถชุน ปุถุชนคนหนา 

คนท่ีหนามนัยึดมัน่ถือมัน่ในความรู้ความเห็นของมนั แลว้ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ เราก็มีทิฏฐิทุกคนแหละ ไปศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้

ก็วา่เรารู้เราเห็น เราชดัเจนไปหมด แลว้มนัไม่เป็นความจริงไง มนัไม่เป็นความจริงกบัเรา 

แต่ถา้มนัเป็นความจริงกบัเรา ถา้เราวางส่ิงนั้นได ้ เราพทุโธๆ พทุโธเพ่ือให้มนัวางเขา้มา 

พอวางเขา้มา มนัปลอ่ยวางเขา้มา จากปุถชุนมนัก็เป็นกลัยาณปุถชุน ถา้เป็นกลัยาณปุถชุน รักษา

ดูแลหัวใจไดง้่ายแลว้ เพราะเป็นกลัยาณปุถชุน รู้เท่าทนัอารมณ์ของตวั รู้เท่าทนัส่ิงท่ีมนักระตุน้

ให้หัวใจของเรามนัฟข้ึูนมา ให้หัวใจของเราไม่เป็นเอกภาพ ให้หัวใจของเราไม่มีส่ิงใดท่ีจะเป็นท่ี
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พ่ึงท่ีอาศยั เรามีสติปัญญา เราก็รักษาของเรา พทุโธกพ็ทุโธของเราไป ท าของเราไป มนัเป็นไป

ได ้

เวลาคนท่ีปฏิบติัใหม่นะ ลม้ลกุคลกุคลานตรงน้ี มนัทอ้แท ้ท าส่ิงใดไปก็ทอ้แท ้ มีแตค่วาม

ทุกขค์วามล าบากไปหมดเลย ความทุกขค์วามล าบากเพราะเรายงัไม่เห็นผล คนเราเดินทางไกล

นะ ถา้ไม่มีแหลง่น ้า เราหิวกระหาย ไม่มีแหลง่น ้า เราก็ทุกขย์ากของเรา แต่ถา้เราเดินทางไกล เรา

เจอแหลง่น ้า เราไดด่ื้มไดกิ้น มนัผอ่นคลายความทุกขข์องเราได ้เราจะเดินทางต่อไปได ้

น่ีก็เหมือนกนั ถา้ก าหนดพทุโธๆ ถา้จิตมนัสงบได ้ นัน่ละ่ความสุข นัน่ละ่แหลง่น ้าของ

เรา นัน่ละ่เห็นไหม ถา้แหลง่น ้าของเรา ธรรมะเราจะเจริญรุ่งเรืองแลว้ พอเจริญรุ่งเรือง เพราะมนั

ท าดว้ยความช านาญ เราเขา้ออก เห็นไหม ธรรมทั้งหลายมาแต่เหต ุ ถา้เรามีเหตุมีปัจจยัของเรา 

สมาธิจะรักษาได ้ถา้สมาธิรักษาได ้เราออกฝึกหัดใชปั้ญญาแลว้ 

สมาธิเกิดปัญญาไม่ได ้ สมถะแกกิ้เลสไม่ได ้ แต่ถา้ไม่มีสมถะ สติปัฏฐาน ๔ มนัไม่

เกิดข้ึนตามความเป็นจริง เพราะจิตของเรามนัมีพญามาร ถา้ธรรมะติดลบ กิเลสมนับวก พอบวก

แลว้กิเลสมนัอา้งอิงธรรมะ เขาบอกวา่ใชปั้ญญาไปเลยๆ 

ใครๆ ก็ท าได ้ คนท่ีวา่เห็นกายๆ หมอมนัก็เห็นกาย สัปเหร่อกเ็ห็นกาย แต่เห็นกายโดย

วชิาชีพ สัปเหร่อเผาศพทุกวนัเลย แลว้เขาไดเ้งิน ไดส่ิ้งนั้นเล้ียงชีพ เขาใชก้ารเผาศพเป็นอาชีพ

ของเขา แลว้เขาเห็นทุกวนัเลย เพราะอะไร เพราะจิตเขาไม่สงบ แต่ถา้สัปเหร่อนะ ถา้จิตใจเขา

เป็นธรรม จิตใจเขาสงบ ถา้เขาสังเวชข้ึนมานะ เขาจะเห็นเป็นอสุภะได ้ถา้จิตใจมนัไม่สงบ จิตใจ

ของเขาเป็นอาชีพของเขา เขาท าของเขาจนคุน้ชินของเขา น่ีความคุน้ชินของเขา ฉะนั้น จิตใจเขา

ไม่ไดส้งบ เขาก็เห็นของเขา เห็นของเขาแลว้เป็นประโยชน์อะไรละ่ 

แต่ถา้จิตใจของเราถา้มนัสงบมานะ แลว้ถา้มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม

ตามความเป็นจริง มนัขนลกุขนพอง ถา้มนัขนลกุขนพอง เพราะอะไร เพราะมนัสะเทือนกิเลส 

พอมนัสะเทือนกิเลส กิเลสมนัคืออะไรละ่ กิเลสมีรูปมีร่างไหม กิเลสมีช่ือเสียงไหม ไม่มี แต่

กิเลสมนัเป็นความคุน้เคย มนัเป็นส่ิงท่ีนอนเน่ืองมาในหัวใจของสัตวโ์ลก แลว้มนัอาศยัส่ิงน้ี 
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อาศยัส่ิงน้ีเบียดเบียน อาศยัส่ิงน้ีเบียดเบียน หมายความวา่ มนัอยูก่บัเรา ถา้มนัอยูก่บัเรานะ ถา้ชีวติ

เป็นบวก เราก็ประสบความส าเร็จทุกๆ อยา่ง ถา้ชีวติเป็นลบ เราลม้ลกุคลกุคลานมาตลอด ฉะนั้น 

ถา้ลม้ลกุคลกุคลาน การเกิดเป็นมนุษยน้ี์แสนยาก ฉะนั้น ถา้กิเลสมนัอยูใ่นหัวใจของเราใช่ไหม 

มนัก็ใหเ้ราอยูใ่นโลกียปัญญา อยูใ่นสถานะของโลก ท าบุญกศุล ท าบุญกุศลไวเ้พ่ือเวยีนวา่ยตาย

เกิด ไม่เป็นไร เพราะอะไร เพราะมนัยงัครอบครองหัวใจน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของมนั 

ฉะนั้น เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเอาความเป็นจริง ถา้ชีวติเป็นบวกหรือชีวติเป็น

ลบนั้นเป็นเร่ืองของชีวติ เป็นเร่ืองของการเกิดเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศาสนา น้ีเป็นอริยทรัพย ์

แต่เวลาเราจะประพฤติปฏิบติั ธรรมะเป็นลบหรือธรรมะเป็นบวกละ่ ถา้ธรรมะเป็นลบ เราก็

ลม้ลกุคลกุคลาน ถา้ธรรมะเป็นบวกละ่ ถา้ธรรมะเป็นบวก กิเลสมนัก็เป็นลบ ถา้ธรรมะเป็นลบ 

กิเลสมนัก็เป็นบวก ฉะนั้น ถา้กิเลสเป็นบวก แต่ไม่มีใครไปรู้เห็นมนัไง มนัเป็นนามธรรม ไม่มี

ใครรู้เห็น แต่เราฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราเช่ือในรัตนตรัยของเรา พระ

พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เราเช่ือมัน่ของเรา แลว้เราจะประพฤติปฏิบติัของเรา 

ฉะนั้น ถา้เราปฏิบติัของเราโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยากวา่ใชปั้ญญาไปเลยๆ มนัก็จะ

เป็นปัญญาแบบน้ี ปัญญาแบบโลกๆ น้ี แต่ถา้เราจะเอาความจริง เอาความจริง เราท าสมถะ เราท า

ความสงบของใจ ถา้ท าความสงบของใจ พอใจมนัสงบเขา้มา ถา้ใจสงบ เราใชปั้ญญาหาอบุาย

วธีิการเอาความร่มเยน็เป็นสุข เอาส่ิงท่ีจิตมนัสงบเขา้มาให้ได ้ถา้จิตมนัสงบเขา้มาให้ได ้

เขาบอกวา่ สมถะฆา่กิเลสไม่ได ้ สมถะท าไปแลว้มนัจะเกิดนิมิต มนัจะออกนอกลูน่อก

ทาง 

อนันั้นมนัเป็นอ านาจวาสนาของคน คนนะ คนท่ีเกิดมา ถา้จิตใจเขาสร้างบุญกุศลของเขา

มา ท าอยา่งใดก็แลว้แต ่ เขาท าแลว้ตอ้งประสบความส าเร็จ ของเรา เราท าบุญกุศลของเรามา เราก็

ท าอกุศลมาเหมือนกนั เราท าดีและท าชัว่มา ส่ิงท่ีท าดีท าชัว่มา เราก็ตอ้งพยายามฝึกฝนของเรา ถา้

เราฝึกฝนของเรา ถา้เรามีปัญญา เราพยายามท าของเราเขา้มา ถา้มนัสงบเขา้มา บอกสมาธิแกกิ้เลส

ไม่ได ้ สมถะแกกิ้เลสไม่ได ้ แต่ถา้ไม่มีสมถะ ไม่มีความสงบร่มเยน็ข้ึนมา ส่ิงท่ีท าเป็นเร่ืองโลก
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หมด ธรรมะติดลบหมด ธรรมะติดลบแลว้กิเลสมนับวก บวกมนัก็สร้างภาพวา่ส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ 

โลกเป็นอยา่งนั้น แลว้กาลามสูตร เขาปฏิบติักนัเป็นอยา่งนั้น ปฏิบติัเป็นอยา่งนั้นเพราะสจัธรรม

มนัไม่มีในหัวใจ เวลาพดูธรรมะนะ เวลาพดูสอน พูดธรรมะชดัเจนมากเลย แต่ธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ให้อธิบายเป็นขอ้เทจ็จริงข้ึนมาจากขอ้เทจ็จริงในใจไม่มี เพราะพดู

โดยปริยติัไง ทฤษฎีไง 

แต่ถา้หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยข์องเราเวลาท่านพดูออกมา มนัพดูออกมา 

เห็นไหม ธรรมะมนัมีชีวติ มนัมีชีวติจิตใจของมนั เพราะมนัมีช่องทางของมนั มนัมีช่องทางวา่ท า

อยา่งใด ท าอยา่งใด หลบหลีกอยา่งใด หลบหลีกกบัพญามาร หลบหลีกกบัส่ิงเร้าในใจ หลบหลีก

มาอยา่งไร ถา้หลบหลีกมาได ้ดูสิ เวลาเรามีภยัมา เราหลบหลีกภยัของเรามา เราพน้จากภยันั้นมา 

เราพน้มาอยา่งไร จิตใจท่ีไม่เคยสงบ มนัไม่เคยหลบหลีกกิเลสตณัหาความทะยานอยากเขา้ไปสู่

ความสงบ น่ีธรรมะติดลบๆ เพราะมนัไม่เคยหลบหลีกไดเ้ลย กิเลสมนัก็เป็นบวกสิ 

แต่ถา้ธรรมะมนัเป็นบวกละ่ ถา้ธรรมะเป็นบวก มนัหลบหลีกได ้ หลบหลีกอารมณ์ หลบ

หลีกส่ิงท่ีมนัข่มข่ีเราอยูน่ี่ หลบหลีกส่ิงท่ีส่งออก หลบหลีกส่ิงท่ีมนัตอกย  ้าเราอยูน่ี่ เราหลบเราหลีก

ดว้ยอะไรละ่ หลบหลีกดว้ยพทุโธสิ พทุโธๆๆ หลบหลีกดว้ยปัญญาอบรมสมาธิสิ ถา้มนัหลบหลีกมา

ดว้ยอบุายวธีิการ เรามีปัญญาไหม ถา้เราไม่มีปัญญา เราจะท าสมถะไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีมนัสงบเขา้มา 

ถา้ไม่มีสติปัญญา คนจะรักษาใจไดอ้ยา่งไร 

คนท่ีจะรักษาหัวใจใหส้งบระงบัได ้ เขาตอ้งมีปัญญาของเขา ถา้มีปัญญาข้ึนมา เรามี

ปัญญาข้ึนมา ปัญญาอยา่งน้ี ส่ิงท่ีวา่ท าสมถะ ท าสมถะก็ตอ้งใชปั้ญญา แต่ถา้ท าสมถะตอ้งใช้

ปัญญา แลว้เวลาเป็นสมถะแลว้ เป็นสมาธิแลว้แกกิ้เลสไม่ได ้แลว้ท าไปท าไมละ่ 

แก้กเิลสไม่ได้ ส่ิงที่ท าสมถะต้องใช้ปัญญา ปัญญาอย่างนีปั้ญญาทางโลกยีปัญญา 

ปัญญาโดยสามัญส านึก ปัญญาโดยเชาวน์ปัญญาของคน นี่ไง ที่ว่ามีอ านาจวาสนาบารมีๆ คน

ที่มีอ านาจวาสนาบารมี ส่ิงใดที่มันสะกดิใจ เขาเอาไปคิด เอาไปสอนตัวเองได้ ส่ิงใดที่เรา

กระทบมา เราเกบ็ประเดน็นั้นเอาไปส่ังสอนตัวเองว่า ส่ิงนีค้วรท าไหม ส่ิงนีไ้ม่ควรท าไหม ถ้าเรา
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เป็นอย่างเขา เราจะท าอย่างนีไ้หม นี่คนที่มบีารมีเขาไปคิดได้นะ คนที่ไม่มบีารมีเขาเอาส่ิง

นั้นไปตอกย า้ตัวเองให้เจ็บช ้าน า้ใจ ไปตอกย า้ไม่มีประโยชน์ส่ิงใดเลย แต่ถ้าคนมบีารม ี เขา

เอาส่ิงนั้นมาส่ังสอนเรา 

ฉะนั้น ถา้คนท่ีมีบารมี เวลาเขาจะปฏิบติัข้ึนมา ถา้ดูแลหัวใจ มนัสงบเขา้มาๆ ถา้จิตใจ

มนัสงบได ้ เราสร้างอ านาจวาสนาบารมีแลว้ ถา้จิตสงบได ้ ความท่ีเป็นสมถะ สมาธิแกกิ้เลส

ไม่ได ้แกกิ้เลสไม่ได ้ถา้ไม่มีสมาธิ ไม่มีความสงบ ส่ิงท่ีเห็นเป็นเร่ืองโลกหมด เห็นไหม ธรรมะ

ติดลบ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มนัติดลบหมดแหละ ติดลบดว้ยกิเลสตณัหาความ

ทะยานอยาก แต่ไปเพ่ิมให้กิเลสตวัอว้นๆ กิเลสตวัใหญ่มาก พดูธรรมะปากเปียกปากแฉะ แต่ไม่มี

ขอ้มูล ไม่มีขอ้เทจ็จริงในหัวใจ แต่ถา้ธรรมะเป็นบวก เป็นบวกน่ีจิตสงบแลว้ จิตสงบเขา้มามีความ

ร่มเยน็เป็นสุข เราหลบหลีกภยัมาได ้มนัมีวธีิการของมนัหลบหลีกข้ึนมา 

จิตของเรานะ จิตดิบๆ จิตดา้นๆ จิตท่ีหนาดว้ยกิเลส มนัแยกถกูแยกผิดไม่ได ้แต่เวลาพอ

จิตมนัเร่ิม เรามีสติมีปัญญาท าความสงบของใจเขา้มา พอใจมนัสงบ มนัหลีกภยัมาแลว้ มนัหนี

เวรหนีภยัมนัมา ถา้หนีเวรหนีภยั เราผา่นจากส่ิงท่ีเป็นภยัมา มนัสงบระงบั ถา้สงบระงบัแลว้ เวลา

มนัออกรู้ไง ถา้สงบระงบั เราก็มีความสุข มีความสุขนะ จิตสงบน้ีมีความสุขมาก ความสุขมาก แลว้

เวลามนัคลายออกมาๆ เราจะท าอยา่งใดเขา้ไปสู่ความสงบนั้น เรารู้วธีิการท่ีเราท า เคยท าได ้ เคย

ท าไดแ้ลว้มนัเป็นได ้แต่เวลาจะท าซ ้ ามนัไม่ได ้ไม่ไดเ้พราะกิเลสมนัรู้ทนั เราก็เอาส่ิงนั้นเป็นตวัตั้ง 

แลว้ท าให้มากข้ึน แลว้มีสติปัญญาท่ีละเอียดลึกซ้ึงแยกแยะมนัให้ดี เห็นไหม ใชปั้ญญาเพ่ือความ

สงบ ใชปั้ญญาในสมถะ 

แล้วถ้าปัญญาในสมถะมันเป็นปัญญาทางโลก แต่พอจิตสงบแล้ว เวลามันออกรู้

ออกเห็น จิตสงบแล้วออกรู้ออกเห็นสติปัฏฐาน ๔ นีถึ้งเป็นปัญญาในพระพุทธศาสนา 

ปัญญาอย่างนีถ้้าออกเห็น เขาเรียกว่า “ภาวนามยปัญญา” 
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เพราะปัญญาอยา่งท่ีเราท าสมถะมนัเป็นปัญญาวชิาชีพใช่ไหม เป็นปัญญาสัญชาตญาณใช่

ไหม เป็นปัญญาของเราท่ีเกิดจากสมองน่ีแหละ เป็นปัญญาท่ีเกิดจากใจเรา เราพิจารณาของเรา 

ดว้ยอ านาจวาสนามีเท่าน้ี แต่พอจิตมนัสงบแลว้ จิตสงบข้ึนมา เวลามนัออกเห็นกาย เห็นเวทนา 

เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง ส่ิงน้ีเราคาดเราหมายไม่ได ้ เราสัง่ให้เป็นอยา่งท่ีเราปรารถนา 

ไม่มี 

ถา้จิตสงบแลว้เราจบัได ้ เราร าพึงข้ึนมาแลว้ให้มนัแปรสภาพ ให้แปรสภาพตามความเป็น

จริง อยา่งเช่นพิจารณากาย ใหก้ายมนัแปรสภาพของมนัไป ให้มนัเน่าให้มนัเป่ือย ให้มนัพใุห้มนั

พองไปเป็นไตรลกัษณ์ ถา้มนัเป็นไตรลกัษณ์ มนัเป็นจริงของมนั น่ีภาวนามยปัญญา 

ถา้มนัเป็นโลกียปัญญา ปัญญาอยูก่บัเราตลอดใช่ไหม เราคิดจนหัวแทบแตก เราคิดจน

หัวแทบระเบิด แลว้มนัเป็นจริงไหม มนัไม่เป็นจริงเพราะมนัไม่มีความรู้จริงเห็นจริงไง เพราะจิต

มนัไม่จริงไง เพราะจิตมนัไม่จริง ส่ิงท่ีมนัคิดข้ึนมามนัเป็นสัญญาอารมณ์ไง มนัคาดมนัหมายไป 

ยิ่งคิดมากยิง่ฟุ้งซ่านมาก ยิง่คิดมากยิง่ทุกขม์าก ยิ่งคิดมากยิง่ไม่ประสบความส าเร็จมาก 

แต่พอจิตมนัสงบแลว้ แลว้จิตท่ีสงบแลว้มนัเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง เวลา

ร าพึงไป เราคาดเราหมายไม่ได ้ถา้เป็นสัญญาอารมณ์ เราคาดเราหมายได ้ เราปรารถนาได ้อยา่ง

ท่ีวา่ความเห็นทางโลก อยา่งท่ีวา่ทางสัปเหร่อเห็นซากศพ มนัก็เห็นอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัเห็นของ

มนัอยา่งนั้นเพราะมนัเป็นวตัถธุาตุ 

แต่เวลาจิตถ้ามันสงบแล้วมันเห็นกาย เห็นกายมันสะเทือนหัวใจ แล้วถ้ามันมีก าลงั มี

อ านาจวาสนา มันร าพงึให้เป็นไป มันเป็นไปแล้วมันเป็นนะ แล้วมันทึ่งมาก มันทึ่งมาก

เพราะมันเป็นอย่างที่ไม่ได้จินตนาการ มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหมายไว้ มันจะไม่เป็น

อย่างที่เราคิดว่ามันจะเป็นเลย มันจะเป็นไปตามอ านาจวาสนาของมัน ถ้ามันเป็น นี่ไง 

ธรรมะจะเจริญรุ่งเรืองแล้ว ถ้าพิจารณาแล้วมันพิจารณากายถึงมันแปรสภาพของมันไป 
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มันปล่อยวางของมันไป มันจะมีความสุขอกีมหาศาลเลย ความสุขอนันีเ้กดิขึน้จากการ

วปัิสสนา 

ท่ีวา่ สมถะแกกิ้เลสไม่ได ้สมาธิแกกิ้เลสไม่ได ้

ถา้ไม่มีสมาธินะ มนัไม่เขา้สู่ ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากภาวนามยปัญญา ปัญญา

มนัเกิดข้ึนมาอยา่งน้ี ถา้ปัญญามนัเกิดข้ึนมาอยา่งน้ี พิจารณาแลว้มนัปลอ่ย แต่มนัไม่ถึงท่ีสุด พอ

มนัไม่ถึงท่ีสุด กิเลสเป็นนามธรรม กิเลสไม่มีช่ือ กิเลสไม่มีรูปมีร่าง กิเลสไม่มีส่ิงใดเป็นตวัเป็น

ตน แต่มนัอนุสัย มนัอยูเ่ต็มหัวใจเลย ถา้มนัอยูเ่ตม็หัวใจ แลว้เราจะเอาอะไรไปฆ่ามนั เราจะก าจดั

กิเลสไดอ้ยา่งไร 

ถา้เราก าจดักิเลส กิเลสคือพญามาร เพราะมารมนัครอบง าหัวใจ พอเราท าความสงบของใจ

เขา้มา ใจมนัสงบระงบัเขา้มา มารมนัก็เบาบางลง เวลาเบาบางลง จิตสงบแลว้ เพราะเบาบางลง 

จิตมนัสงบได ้ พอจิตสงบแลว้มนัมีเวลาท่ีไม่อยูใ่นอ านาจของมาร เราใชปั้ญญาของเรา เรา

พิจารณาสติปัฏฐาน ๔ ของเรา แยกแยะของเราๆ พอแยกแยะของเรา มนัแยกแยะเห็นตามความ

เป็นจริง ส่ิงท่ีตามความเป็นจริง น่ีคือภาวนามยปัญญา 

ภาวนามยปัญญา สติชอบ งานชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ความชอบธรรมอยา่งน้ี 

ธรรมจกัรมนัเคล่ือนตวัของมนัไป ถา้เคล่ือนตวัของมนั ธรรมะจะเจริญรุ่งเรืองแลว้ พิจารณาซ ้ า

แลว้ซ ้ าเลา่ๆ มนัปล่อยวางของมนับ่อยคร้ังเขา้ ความขยนัหมัน่เพียรไง ถา้ใครมีความขยนัมีความ

หมัน่เพียร พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ ส่ิงท่ีกิเลสมนัไม่มีตวัไม่มีตน ถา้กิเลสมนัยึดไง สักกายทิฏฐิ 

สรรพส่ิงเป็นเรา จิตใตส้ านึก เวลาเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ “สักแต่วา่ 

เธอจงมองโลกเป็นสักแต่วา่ เธอจงมองทุกอยา่งเป็นสักแต่วา่” เราก็มองดว้ยความผิวเผิน ดว้ย

สัญชาตญาณของเรา น่ีสกัแต่วา่ แต่กิเลสส่ิงท่ีไม่มีตวัมีตนมนัอยูจิ่ตใตส้ านึก มนัไม่สักแต่วา่กบั

เราหรอก มนัรู้ทนัเรา พอเราบอกสักแต่วา่ มนับอกวา่ยิง่กวา่สกัแต่วา่ เราบอกสกัแต่วา่ มนับอกยิ่ง

กวา่สักแต่วา่อีก มนัเยาะเยย้ถากถางดว้ย มนัเยาะเยย้ มนัถากถาง มนัไม่เช่ือหรอก 
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แต่ถา้เราพิจารณาของเราละ่ เราใชปั้ญญาของเราพิจารณาของเราละ่ ถา้เป็นภาวนามยปัญญาละ่ 

ถา้จิตมนัสงบข้ึนมา มนัพิจารณาของมนั เวลาพิจารณากาย ร าพึงไป มนัจะเป็นสภาวะแบบใด 

ร าพึงไป ถา้มนัยอ่ยสลายไป มนัยอ่ยสลายหมด มนัไม่มีอะไรเป็นบาทเป็นฐาน มนัวา่งหมด มนั

ปล่อยวางหมด มนัไม่มี ถา้มนัปลอ่ย มนัปลอ่ยเพราะอะไรละ่ อา้ว! มนัปลอ่ยเพราะสัจธรรมไง มนั

ปลอ่ยเพราะธรรมะมนัรุ่งเรืองไง ธรรมะไม่ติดลบไง ถา้ธรรมะติดลบ มนัลม้ลกุคลกุคลานไง มนั

ก็สร้างภาพของมนัไปวา่ส่ิงนั้นเป็นจริงๆ ไง น่ีธรรมะติดลบ มนัก็ไปบวกให้กิเลส 

แต่พอจิตเราสงบแลว้เราเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง แลว้

เราใชปั้ญญาของเราตามความเป็นจริง น่ีภาวนามยปัญญา ถา้ภาวนามยปัญญามนัก็เป็นมรรค 

ทุกข ์ เหตุให้เกิดทุกข ์ ทุกขด์บั วธีิการดบัทุกข ์ น่ีไง มรรคก็คือวธีิการดบัทุกข ์ วธีิการจะช าระลา้ง

กิเลส วธีิการท่ีจะกลัน่กรองมนั ถา้วธีิการจะกลัน่กรองมนั พิจารณาโดยก าลงับาทฐานของสมาธิ ถา้

บาทฐานของสมาธิ มารกบัสมุทยัจะเขา้มาเจือปน เขา้มาสอดแทรกในงานอนัน้ีไม่ได ้ ถา้สอดแทรก

งานอนัน้ีไม่ได ้ เวลาเราใชปั้ญญาไปมนัก็พิจารณาของมนัไป ธรรมจกัรมนัก็เคล่ือนของมนัไป 

พิจารณาซ ้าไป ถา้มรรคสามคัคี ถา้มนัสมดุลของมนั มนัก็ปลอ่ย 

พอมนัปลอ่ยนะ กิเลสไม่มีรูปมีร่าง กิเลสไม่มีช่ือ เวลามนัปลอ่ย มนัปล่อยอะไรละ่ 

ปลอ่ยวจิิกิจฉา สีลพัพตปรามาส ปลอ่ยส่ิงท่ีมนัเป็นความสงสยั ส่ิงท่ีมนัเคลือบแคลงในหัวใจ มนั

มีความเคลือบแคลง จิตใตส้ านึกมนัเคลือบแคลงเพราะมนัฝังมานาน กิเลสมนัฝังหัวใจน้ีมาเน่ินนาน 

พอฝังหัวใจมาเน่ินนาน ธรรมะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมะเป็นของครู

บาอาจารยเ์รา แต่จิตท่ีมนัประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัยงัไม่เกิดสจัจะความจริง มนัไม่ไดเ้กิดสัจธรรม

จริง ถา้เป็นอาหารก็เป็นอาหารของคนอ่ืนท่ีเขาไดกิ้นของเขา แลว้เขาก็เขียนต าราไว ้ เราก็คิดวา่

อาหารนั้นมนัเอร็ดอร่อยขนาดไหน แต่เรากไ็ม่เคยเห็น เราก็ไม่เคยเป็นไป 

แต่เราประพฤติปฏิบติัข้ึนไป ถา้เป็นความจริง เราไดกิ้นเอง เราไดท้ าศีล เรามีศีล เรามี

สมาธิ เรามีปัญญา เรามีวธีิการ คือวธีิการดบัทุกข ์คือมีมรรค พอมีมรรค จิตมนัก็ไดส้ัมผสั สัมผสั

ระหวา่งกิเลสกบัธรรม เห็นไหม 
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ธรรมะติดลบหรือธรรมะเป็นบวก พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ กิเลสท่ีเป็นนามธรรมๆ 

กิเลสท่ีมนัไม่มีตวัไม่มีตน ไม่มีส่ิงต่างๆ แลว้เราจะไปฆ่าใคร เราจะไปหาใครละ่ สติปัฏฐาน ๔ 

กาย เวทนา จิต ธรรม ส่ิงท่ีไม่มีตวัมีตนมนัก็อาศยัส่ิงน้ี มนัก็เกาะส่ิงน้ี มนัเอาส่ิงน้ียึดมัน่ พออาศยั

ส่ิงน้ี สรรพส่ิงเป็นเราๆ มนัก็ยดึมัน่ถือมัน่ของมนั ถา้มนัยึดมัน่ถือมัน่ของมนั ความยึดมัน่ถือมัน่

เพราะมนักลวัเป็นกลวัตายเหมือนกนั มนัก็จะเกาะส่ิงน้ีไป ไอเ้ราก็ไม่มีปัญญา ไอเ้ราก็กลวัเป็นกลวั

ตายเหมือนกนั ส่ิงท่ีมนัยึดมัน่วา่สรรพส่ิงเป็นเรา ทุกอยา่งเป็นเรา เพราะมีอตัตา มีอตัตาถึงมีภพ 

เพราะมีภพ มนัมีตวัตนของเรา เราก็ยึดมัน่ไปกบัมนัดว้ย 

แต่เวลาเรามาศึกษาธรรมข้ึนมา เราประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงข้ึนมา เราปฏิบติั

ข้ึนมา เราพิจารณาของเรา เวลามนัปล่อย มนัไม่มีอะไรให้ยึด มนัยึดไม่ได ้ ส่ิงท่ีเป็นวตัถธุาตุมนัก็

แปรสภาพของมนัเป็นธรรมดา ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมมนัก็แปรสภาพของมนัเป็นธรรมดา ถา้มนั

แปรสภาพของมนัแลว้ แลว้สันตติ ธาตรูุ้ ธาตุมหัศจรรยม์นัเป็นอยา่งไร เห็นไหม พลงังาน พลงังาน

มนัเป็นอยา่งไร ปฏิสนธิจิต เพราะปฏิสนธิจิตมนัถึงเวยีนตายเวยีนเกิด เพราะปฏิสนธิจิตมนัถึงมี

ภพ เพราะมนัมีภพ อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วญิฺ าณ  

หลวงปู่มัน่บอกวา่อวชิชามนัเกิดจากไหนละ่ อวชิชา ใครเป็นพอ่อวชิชา อวชิชามนั

ตั้งอยูท่ี่ไหนละ่ มนัอยูบ่นฐีติจิต มนัอยูบ่นภวาสวะ มนัอยูบ่นภพ ถา้อยูบ่นภพ ภพน้ี แลว้ถา้มาร

มนัครอบครอง เห็นไหม เวลากิเลสมนัเป็นบวก มนัก็ยึดมัน่ถือมัน่ของมนั มนัยึดครองของมนัอยู่

อยา่งนั้นน่ะ 

ทีน้ีของเรา เราเป็นชาวพทุธ เราจะประพฤติปฏิบติัของเรา เราจะให้ธรรมะเป็นบวก 

ไม่ให้ธรรมะติดลบ ถา้ธรรมะเป็นบวกของเรา เก็บหอมรอมริบ เราท าของเราดว้ยความหมัน่

เพียรของเรา กระเสือกกระสนจะท าขนาดไหน มนัเป็นงานของเรา ถา้เป็นงานของเรานะ เราท า

ความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจสงบแลว้มนัจะรู้จะเห็นของมนัตามความเป็นจริง 

เพราะส่ิงใดก็แลว้แต่ท่ีเราลงัเลสงสัย เราก็ไดพิ้สูจน์มาแลว้ในชีวติของเรานะ ในชีวติของ

เรา ส่ิงใดท่ีเราอยากรู้อยากเห็น เราก็ไดศึ้กษา เราก็ไดค้น้ควา้มาแลว้ทั้งนั้น ธรรมะขององคส์มเดจ็
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พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เรากไ็ดศึ้กษามา ดสิู ทางโลกเขาศึกษากนั ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค เขา

ศึกษาจนจบคมัภีร์หมดแลว้ แลว้เขาไดท้ดสอบในการปฏิบติัหรือยงัละ่ ถา้ทดสอบในการปฏิบติั

ให้มนัเกิดเป็นความจริงในหัวใจ 

ฉะนั้น เราก าลงัทดสอบกนัอยู่ เรามาประพฤติปฏิบัติ เราจะทดสอบหัวใจของเรา ถ้า

เราทดสอบ เราปฏิบัตติามความเป็นจริง มีสติมปัีญญา ถ้าเราไม่มีสติปัญญา มันจะติดลบ

ของมันไปเร่ือยๆ ติดลบแล้วถ้ากเิลสมันบวกนะ มนัสร้างภาพว่าเป็นอย่างนั้นๆ มันหลงใหล

ได้ปลืม้ไปไง หลงใหลได้ปลื้มไปเพราะเราไม่มีครูมีอาจารย์คอยบอกคอยเตือนสติ ถ้าครูบา

อาจารย์ท่านคอยบอกคอยเตือนสต ิ เพราะส่ิงที่มันจะเป็นจริงขึน้มามันต้องมีเหตุมีผล เหตุผล

ของเรา เหตุผลของเราที่เราจะท ามันต้องเป็นปัจจัตตัง เป็นสันทิฏฐิโก 

เวลาคนอ่ืนเขาหลอกลวงกนั เขาบอกวา่น่ีคนหลอกลวงกนั แต่หัวใจของเรามนัมีกิเลส

ตณัหาความทะยานอยากหลอกลวงเราอยู ่หลอกลวงวา่มนัตอ้งเป็นอยา่งนั้น มนัตอ้งเป็นความจริง

ของมนัอยา่งนั้น แต่เวลาปฏิบติัไป ความท่ีเป็นอยา่งน้ี น่ีไง ปัญญาท่ีวา่เราคาดเราหมาย เราอยาก

เป็น เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาหมดแลว้ เรารู้มาหมดแลว้ พอเรารู้มา

หมดแลว้ หลวงปู่มัน่ท่านถึงบอกวา่ ส่ิงท่ีศึกษามาแลว้ให้วางไวก่้อน ให้วางไว ้ แลว้เราปฏิบติัตาม

ความเป็นจริง 

ถา้เป็นความจริงของเราเกิดข้ึน ถา้เป็นความสงบของใจ สุขสงบมาก สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิต

สงบไม่มี ฉะนั้น จิตสงบเขา้มา จิตสงบเฉยๆ คนท่ีท าอปัปนาสมาธิ จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใสๆ จิตเดิม

แทน้ี้หมองไปดว้ยอปุกิเลส เวลาเราภาวนาข้ึนไปเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไปนะ ส่ิงท่ีจะผอ่งใสคงท่ี

ของมนัคือพระอนาคามี พระอนาคามีเวลาท าถึงท่ีสุดแลว้ กามราคะปฏิฆะหมดส้ิน หมดส้ินไป 

มนัไม่มีแม่ทพัใหญ่ พอไม่มีแม่ทพัใหญ่ จิตมนัจะผอ่งใสของมนั ความผอ่งใสอยา่งนั้นผอ่งใส

คงท่ี แต่ถา้เราท าอปัปนาสมาธิ จิตมนัสงบเขา้ไปแลว้มนัใสอะไรของมนั มนัเขา้ไปสู่ความผอ่ง

ใสอยา่งน้ี ความผอ่งใสอยา่งน้ี น่ีสมาธิไง 
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สมาธิแกกิ้เลสไม่ได ้ แต่สมาธิเป็นท่ีพกั เป็นท่ีฟ้ืนฟกู าลงั เป็นท่ีบาทฐานของเรา เห็น

ไหม บา้นเราสกปรกโสโครก บา้นเรามนัมีแต่ความรกรุงรัง แลว้เราเขา้บา้นเราไม่ได ้เราไดอ้าศยั

เฉยๆ อารมณ์ อารมณ์ความรู้สึกเกิดจากจิต ไม่ใช่จิต ถา้อารมณ์ความรู้สึกเกิดจากจิต ไม่ใช่จิต 

มนัเขา้บา้นไม่ไดเ้พราะบา้นมนัสกปรกรกรุงรังไปดว้ยอวชิชา ตณัหาความทะยานอยากมนัยึด

ครอง เราเกิดไดแ้ต่อารมณ์ความรู้สึก อารมณ์ความรู้สึกอาศยัชายคาบา้นน้ีอยู ่เราไม่เคยเขา้บา้นน้ี

เลย 

ถา้เราก าหนดพทุโธๆๆ ถา้จิตมนัสงบเขา้มามนัผอ่งใสๆ ผอ่งใสอยา่งน้ีผอ่งใสโดยกิเลส 

ผอ่งใสโดยท่ียงัไม่ไดช้ าระลา้งส่ิงใด น่ีธรรมะติดลบ ธรรมะติดลบนะ “จิตน้ีผอ่งใส ผ่องใสคือ

นิพพาน มนัใสสวา่งหมด มนัวา่งหมด” น่ีธรรมะติดลบ 

ถา้ธรรมะเป็นบวกละ่ ถา้ธรรมะเป็นบวก จิตสงบแลว้ออกใชปั้ญญา ออกใชปั้ญญามนั

พิจารณาเป็นชั้นเป็นตอนของมนัข้ึนมา มนัใชปั้ญญาของมนั พอมนัใชปั้ญญา ปัญญาเกิดจากอะไร 

ปัญญาเกิดจากจิตสงบ พอจิตสงบแลว้มนัเป็นบาทเป็นฐาน มรรคก็สมบูรณ์ของมนั เพราะศีล 

สมาธิ ปัญญา ถา้ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคมนัพิจารณาเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป มนัปลอ่ยวางของมนั

บ่อยคร้ังเขา้ซ ้ าแลว้ซ ้าเลา่ การปฏิบติัซ ้าคือการกระท าซ ้า การกระท าซ ้า ซ ้าเพ่ือทดสอบ ทดสอบๆ 

ทดสอบจนถึงท่ีสุดนะ ฉะนั้น เวลาคนท่ีประพฤติปฏิบติัแลว้ลม้ลกุคลกุคลาน เวลาพิจารณาแลว้

มนัปล่อย มนัปล่อยแลว้ไม่ทดสอบ ไม่ท าซ ้ า 

ตอ้งท าซ ้ า ขิปปาภิญญาปฏิบติัทีเดียวหนเดียวผา่นพน้ไปเลย แต่พวกเราเวไนยสัตวต์อ้ง

ท าซ ้ าๆๆ ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ กิเลสไม่มีตวัไม่มีตน กิเลสไม่มีช่ือไม่มีเสียง ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ ซ ้ าแลว้ซ ้ า

เลา่จนถึงท่ีสุด เวลามนัขาดนะ มนัขาด พอขาด สังโยชน์มนัขาด สักกายทิฏฐิความเห็นผิด พอมนั

ขาดข้ึนมา ส่ิงท่ีธรรมะบวก เพราะธรรมะเป็นบวกข้ึนมามนัชดัเจนมาก เป็นอกุปปธรรม ถา้

เป็นอกุปปธรรม ธรรมะคงท่ี ธรรมะคงท่ีข้ึนไป แต่ปฏิบติัข้ึนไป พอเราจะเอาต่อเน่ืองข้ึนไป พอ

เอาต่อเน่ืองข้ึนไป กิเลสอยา่งละเอียดมนัมีเลห์่เหล่ียมของมนั ในเม่ือกิเลสมนัอยา่งละเอียด 

ธรรมะมนัก็เลยเป็นลบไป เพราะกิเลสมนับวก 
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ถา้เราพิจารณาซ ้าอีก ตอ้งพิจารณาซ ้ าให้ละเอียดข้ึน ถา้ละเอียดข้ึนไปนะ ถา้ธรรมะมนั

เป็นบวก มนัก็ปล่อยวางๆ จนถึงท่ีสุด ถึงท่ีสุดนะ มนัก็ขาด กามราคะปฏิฆะก็ออ่นลง พอกาม

ราคะปฏิฆะออ่นลง เราท าต่อเน่ืองข้ึนไป ท าต่อเน่ืองข้ึนไป ตรงน้ียิ่งรุนแรง รุนแรงมาก ถา้มหา

สติมหาปัญญา จิตมนัสงบแลว้เวลาออกหาของมนั ถา้ออกหาแลว้ลม้ลกุคลกุคลาน ถา้ธรรมะติด

ลบมนัก็ลม้ลกุคลกุคลาน แลว้ก็ต่อสู้กนัอยา่งนั้น 

ถา้ธรรมะเป็นบวก มนัพิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ มนัเป็นบวกไปเร่ือย เป็นบวกไปเร่ือย 

จนเขา้ไปถึงท่ีสุดมนัท าลาย ท าลายกามราคะปฏิฆะในหัวใจ ถา้มนัท าลายข้ึนมาแลว้ ท าลาย

หมดแลว้พิจารณาซ ้ าเขา้ไปเร่ือยๆ มนัท าความสะอาดของมนับ่อยคร้ังเขา้ๆ เขา้ไป จิตเดิมแทน้ี้

ผอ่งใส เวลาจิตเดิมแทผ้อ่งใส มนัผอ่งใส ผอ่งใสคงท่ี ถา้คงท่ีอยา่งน้ีผอ่งใส ผอ่งใสจนผูท่ี้ขาดสติ 

จนผูท่ี้สติปัญญาไม่สมบูรณ์มนัจะวา่น่ีเป็นนิพพาน 

แลว้ถา้จบัไม่ได ้หาส่ิงน้ีไม่ได ้ถา้ท าความสงบของใจ ถา้ใจมนัสงบเขา้มาแลว้ ถา้จิตของ

คนสงบแลว้มนัใสมนัสวา่ง มนัก็เป็นไปได ้ความผอ่งใสมนัมีผอ่งใสของสมาธิก็มี ความผอ่งใสของ

สมาธินะ คนท่ีบอกวา่สมาธิแกกิ้เลสไม่ได ้แลว้ท าความสงบเขา้ไปบ่อยคร้ังเขา้ๆ มนัจะผอ่งใส มนั

จะใสของมนั รักษาไว้ๆ  เด๋ียวก็เส่ือม พอเด๋ียวมนัเส่ือม เพราะมนัรักษาส่ิงนั้นไวไ้ม่ได ้ในเม่ือมนั

เป็นอนิจจงั สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิง

นั้นเป็นอนตัตา แต่ท่ีมนัเป็นผอ่งใสๆ ผอ่งใสเพราะมนัมีสติปัญญา เห็นไหม เวลาท าสมถะก็ตอ้ง

มีสติปัญญา แลว้ธรรมะติดลบ ธรรมติดลบกคิ็ดวา่ส่ิงท่ีเราใชปั้ญญาแลว้นัน่คือปัญญา นัน่คือปัญญา

การช าระลา้งกิเลส แต่วา่นัน่คือปัญญาท าความสงบของใจต่างหากละ่ 

เพราะปัญญาท่ีท าความสงบของใจ ใจมนัสงบแลว้ สงบแลว้มนัจะตอ้งใชส้มาธิ ใชค้วาม

สงบของใจน้ีออกร้ือคน้ ออกวปัิสสนา ออกท าต่อเน่ืองไป ถา้ออกท าต่อเน่ืองไปมนัก็เป็นชั้นเป็น

ตอนๆ ข้ึนมา จนถึงท่ีมนัใสสวา่งอยา่งน้ี จนถึงท่ีสุด จิตเดิมแทผ้อ่งใสๆ ผอ่งใสเพราะเราไดท้ า

กามราคะปฏิฆะให้มนัขาดไป แลว้เราพิจารณาของเราบ่อยคร้ังเขา้จนมนัเบาบางลงๆ แลว้เบา

บางลง ท าอยา่งไรต่อไปละ่ 
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มนัมีของมนันะ ถา้ธรรมะติดลบแต่ละขั้นแต่ละตอน มนัจะเจริญกา้วหนา้ไปไดย้าก 

ฉะนั้น เรามีครูมีอาจารย ์ ครูบาอาจารยเ์ราคอยช้ีน า ครูบาอาจารยเ์ราคอยบอก คอยบอกคอยช้ีน า

ดว้ยอบุายนะ ถา้บอกตรงๆ มนัไม่ยอมรับ กิเลสน้ีร้ายนกั เพราะเวลาค าพดู ดูสิ ธรรมะขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ กิเลสเราเตม็หัวใจเลย เราไปยดึมัน่ถือมัน่วา่เป็นของเรา เราบอกเราเขา้ใจ 

เรารู้ไปหมดเลย ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

มนัสร้างภาพ มนัจินตนาการ มนัท าให้เหมือนอยา่งนั้นน่ะ น่ีไง ธรรมะติดลบ ติดลบอยา่ง

น้ี บอกวา่น่ีคือปัญญาๆ เพราะเหมือนพระพทุธเจา้หมด เหมือนพทุธพจน์ เหมือนทุกอยา่งหมด

เลย แต่สมุทยัเจือปนไปตลอดเลย น่ีกิเลสมนัอาศยัอยา่งน้ีนอนเน่ืองมา มนัไม่มีตวัไม่มีตน มนัไม่

มีช่ือไม่มีเสียง แต่มนัไปไดทุ้กเร่ือง กิเลสมนัเขา้กบัความรู้สึกนึกคิดน้ี แลว้ไปยึดมัน่ถือมัน่ทุก

อยา่งท่ีมนัจินตนาการของมนั 

แต่เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราใชปั้ญญาของเราโดยมรรคของเรา มนัก็เบาบาง ปฏิบติั

ซ ้ า ท าซ ้า พิสูจน์ซ ้า ท าซ ้าบ่อยคร้ังเขา้ มรรคมนัจะเขม้ขน้ข้ึน มรรคมนัจะชดัเจนข้ึน น่ีการกระท า 

การปฏิบติั การท าซ ้ าๆ ดว้ยความเพียรชอบ ดว้ยความเพียร ดว้ยความวริิยะ ดว้ยความอตุสาหะ 

ดว้ยความขยนัหมัน่เพียร มนัจะเป็นประโยชน์กบัจิตดวงนั้น เพราะถา้มนัมีของมนัอยู ่มนัมีกิเลส

ตณัหาความทะยานอยาก เราตอ้งท าได ้ เรามีกิเลสตณัหาความทะยานอยากอยูม่นัตอ้งจบัได ้ ของมี

อยู ่ ของท่ีกิเลสตณัหาความทะยานอยากในหัวใจมนัมีของมนันะ กิเลสไม่มีช่ือไม่มีเสียง แต่มนัมี

ของมนัอยู ่ เราพิจารณาซ ้าๆๆ ดว้ยธรรมจกัร ดว้ยธรรมจกัรนะ วธีิการดบัทุกข ์ วธีิการดบัทุกข์

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ มนัก็ปล่อยซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่เหมือนกนั 

ปล่อยขนาดไหน เพราะอะไร เพราะก าลงัของธรรมจกัร ก าลงัของมรรคมนัจะเขา้ไปบดบ้ี เขา้ไป

พิสูจน์ตรวจสอบ ซ ้ าๆๆ ถึงท่ีสุดมนัตอ้งจบไง ถา้มนัจบมนัก็เป็นอกุปปธรรม ถา้มนัจบมนัก็ขาด ที

น้ีถา้มนัท าซ ้ าอยา่งน้ี ธรรมะมนัถึงจะเป็นบวก ธรรมะมนัถึงเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดลบ 

ติดลบเพราะกิเลส ติดลบเพราะความมกัง่าย ติดลบเพราะความสะเพร่า ติดลบเพราะวา่

ขายก่อนซ้ือ ติดลบเพราะเราคิดวา่ส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ เราไปให้คา่กนัเองไง น่ีไง ถา้ธรรมะติดลบ
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เป็นอยา่งน้ี ธรรมะติดลบเพราะกิเลสมนัตวัอว้นๆ กิเลสมนัครอบง า ทั้งๆ ท่ีประพฤติปฏิบติันะ 

ทั้งๆ ท่ีเราจะต่อสู้กบักิเลส ความจริงของเราเกิดข้ึนแบบน้ี แลว้เราก็ไม่มีสติ ไม่เฉลียวใจเลย แต่

ครูบาอาจารยข์องเราท่ีลม้ลกุคลกุคลานมา ท่านเฉลียวใจของท่านก่อน เพราะท่านเฉลียวใจ ท่าน

ถึงไดแ้ยกแยะ ท่านถึงไดย้อ้นกลบัมา ถา้ยอ้นกลบัมา แลว้พอไดผ้า่นสัจจะความจริงไปแลว้มนัยิ่ง

เห็นโทษของกิเลสไง เห็นโทษของกิเลส เห็นเลห์่เห็นเหล่ียม เห็นเลห์่กลของมนั แลว้เลห์่กลน้ีมนั

อยูท่ี่ไหนละ่ 

ถา้กิเลสของใครก็แลว้แต่ มนัเป็นเร่ืองของเขา ไม่เก่ียวกบัเรา ส่ิงตา่งๆ น้ีมนัอยูใ่นใจเรา

ทั้งนั้นน่ะ เราจะมีปัญญาอยา่งไร เราจะมีสถานะ เห็นไหม ดสิู ชีวติท่ีเป็นบวกและเป็นลบก็แลว้แต ่

ชีวติของเขาก็เป็นชีวติของเขา นัน่ชีวติทางโลก ถา้ชีวติเป็นบวก เขาก็ประสบความส าเร็จของเขา 

นัน่แค่ชีวติของเขา 

แต่ธรรมะละ่ ถา้ธรรมะเป็นบวกเป็นลบมนัเป็นความจริงของเรานะ ถา้มนัเป็นความจริง

ของเรา ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนมามนัก็เป็นกิเลสของเราไง แลว้กิเลสมนัไม่มีช่ือไม่มีเสียง ไม่บอกกลา่ว

วา่มนัอยูท่ี่ไหน มนัอยูก่บัอะไร แต่มนัอยูก่บัอารมณ์ความรู้สึกเราตลอด มนัอยูก่บัความรู้สึกนึก

คิด มนัอยูก่บัความปรารถนาความตอ้งการทุกอยา่งเลย แลว้ท าอยา่งไรละ่ ท าอยา่งไรก็น่ีไง ก็ตอ้ง

ท าความสงบของใจไง 

ถา้ใจมนัสงบข้ึนมา ใจสงบ ธรรมะบวกและลบไปเร่ือยๆ มนัจะบวก บวกต่อเม่ือเราท า

ประสบความส าเร็จ มนัจะลบ ลบต่อเม่ือกิเลสมนัเขม้แขง็ ถา้กิเลสมนัเขม้แขง็นะ ธรรมะเราเป็นลบ 

แลว้กิเลสมนัข่ีคอ แต่ถา้ธรรมะเป็นบวก กิเลสมนัก็เบาบางลง ท าปฏิบติัของเราไปถึงท่ีสุด พอถึง

ท่ีสุด มนัจะปอกลอกให้กิเลสออกจากใจเป็นชั้นๆๆ เขา้ไป จนมนัผอ่งใส ผอ่งใสนัน่ละ่คือ

อวชิชา 

ส่ิงท่ีเป็นอวชิชา ส่ิงท่ีกิเลสไม่มีตวัไม่มีตน มนัอาศยัส่ิงน้ี อาศยั อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา 

สงฺขาราปจฺจยา วญิฺ าณ  อาศยัธาตุ อาศยัขนัธ์ เห็นไหม ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา เวลาส้ินกิเลส

ไป ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์น้ีเป็นภาระ แต่ขณะท่ียงัมีกิเลสอยา่งละเอียดอยู ่ตวัมนัเองเป็น
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อวชิชา มนัอาศยัธาตุอาศยัขนัธ์ออกไปหาเหยื่อ ท่ีวา่กิเลสไม่มีตวัไม่มีตน แต่อาศยัธาตุ อาศยั

ความคิด ไปกบัความคิด ไปกบัความรู้สึก ไปกบัจินตนาการ ไปกบัเราทุกๆ อยา่งเลย แต่เพราะ

เรามีอ  านาจวาสนา เพราะธรรมะเราเป็นบวก เราถึงก าจดัเป็นชั้นๆ เขา้ไป จนถึงท่ีสุดมนัเขา้ไปถึง

ตน้ตอ ไปถึงท่ีตวัของมนัเอง มนัไม่มีอาการสืบต่อออกไป 

ธรรมดามนัอาศยัความรู้สึกนึกคิด อาศยัขนัธ์ ๕ สร้างผลประโยชน์ของมนั สร้างความยึด

มัน่ถือมัน่ของมนั สร้างแต่แรงปรารถนาของกิเลส แตไ่ม่ใช่ธรรม แต่เวลาเราท าความสงบของใจ

เขา้มา ใจสงบแลว้เราพิจารณาของเรามนัถึงเป็นธรรม พอเป็นธรรมข้ึนมามนัก็ช าระลา้งเป็นชั้นเป็น

ตอนเขา้ไป จนถึงท่ีสุดมนัไปอยูใ่นคูหาของจิต มนัไปอยูบ่นภวาสวะ แลว้เรามีสติมีปัญญา เพราะใน

การประพฤติปฏิบติั ถา้ธรรมะมนัเป็นบวก เรารู้เราเห็นนัน่คือประสบการณ์ การท าซ ้ าๆๆ จนมนัขาด 

มนัยิ่งยืนยนักบัหัวใจ มนัเป็นปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก ยืนยนัในหัวใจ แลว้พิจารณาต่อเน่ืองข้ึนไป มนั

มีเลห์่กลของมนัเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป 

แต่ปฏิบติัแลว้เวลามนัขาด ขาดคร้ังท่ี ๑ เป็นโสดาบนั ขาดคร้ังท่ี ๒ สกิทาคามี แลว้ถา้

ติดละ่ แลว้ถา้เดินหนา้ต่อไป ถา้ไปขาดคร้ังท่ี ๓ ระเบิดในหัวใจ เป็นอนาคามี อนาคามี แลว้

ต่อเน่ืองไปละ่ จะต่อเน่ืองไปอยา่งไรละ่ 

ส่ิงท่ีประสบการณ์ของใจท่ีมนัเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมามนัยืนยนักบัเรา แลว้ถา้มีครูบา

อาจารยท่์านพยายามช้ีน า ถา้เราไปพิจารณาจนเศษส่วนแลว้ เราก็วา่เราก็ครบสมบูรณ์ของเราแลว้ 

มนัสวา่งไสว มนัผอ่งใส มนัมีความเวิง้วา้งๆ...นัน่น่ะกองข้ีควาย แต่ถา้เรายงัไม่ถึงกองข้ีควาย วา่

นัน่นิพพานนะ นัน่มนัสมบติัมหาศาลนะ 

แต่ถา้เราจบัได ้ เราจบัไดแ้ลว้เราพิจารณาของเรา อรหัตตมรรคมนัมีก าลงัของมนั มนัจับ

ได ้พอมนัจบัได ้มนัพิจารณาของมนันะ ส่ิงท่ีวา่วา่งๆ ส่ิงท่ีมนัเวิง้วา้ง ส่ิงท่ีมนัผอ่งใส พอมนัท าลาย

แลว้น่ะ กองข้ีควาย กองข้ีควาย กองข้ีควายกบัสัจธรรมมนัแตกต่างกนัอยา่งไร 

ถา้ธรรมติดลบมนัมีแต่ความลม้ลกุคลกุคลาน แลว้ไปบวกกบักิเลส แต่ถา้ธรรมเป็นบวก 

กิเลสมนัโดนลบออกไปเร่ือยๆ เป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป อนัน้ีส าคญั พอถึงท่ีสุด ท าลายความผอ่ง
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ใส ท าลายส่ิงท่ีเราคาดหมาย เพราะมีคาดมีหมาย มีการยึดวา่ส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ พอท าลายจบ หมดท่ี

ยึดท่ีหมาย หมดท่ีอยูท่ี่อาศยั หมดส่ิงท่ีรับสภาวะของวฏัฏะ จบ 

พอจบแลว้ ส่ิงท่ีวา่ ภารา หเว ปญฺจกขฺนฺธา ขนัธ์มนัเป็นภาระทั้งส้ิน พอมนัจบแลว้มนัปล่อยวางหมด มนัจบ

ส้ินกระบวนการของมนั น่ีไง ถา้ธรรมะเป็นบวก บวกอยา่งน้ี บวกถึงท่ีสุด ถา้เราปฏิบติัลม้ลุกคลุกคลานก็เร่ืองของเรา เราท า
เพื่อประโยชน์กบัเราเนาะ เอวงั 


