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ตั #งใจนะ ตั #งใจ เราตั #งสตไิว้ กําหนดความรู้ไว้เฉยๆ เสยีงจะมากระทบเอง  

เราแสวงหาความสงบ เราแสวงหาสจัจะความจริง ความจริงจะเกิดขึ #นจากเรา สิCงทีCเป็น
ความจริง เหน็ไหม โลกเป็นวตัถ ุ สิCงทีCเป็นวตัถทีุCจบัต้องได้ทีCเราคํานวณได้ มนัจะไมเ่ป็นความ
จริงเลย มนัยงัยอ่ยสลายของมนัไป แต่สิ&งที&เป็นความจริง ความรู้สกึอันนี ;มันจะเป็นความ
จริง แล้วเราหามันไม่เจอ ตะครุบมันไม่ได้ เอาไว้อยู่ในอาํนาจของเราไม่ได้ หวัใจของ
เรานี& 

วนันี #วนัทีCองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธรรมๆ เหน็ไหม ธมัมจกัฯ สิCงทีCแสดง
ธมัมจกัฯ แสดงมาจากไหน แสดงมาจากความจริงในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมา-สมัพทุธเจ้า 
องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมเองโดยชอบ สิCงทีCสจัธรรม ธรรมะเป็นของเก่าแก่ 
มนัมีอยูโ่ดยดั #งเดมิ ธรรมะเป็นของเก่าแก่ เก่าแก่เพราะอะไร  

เก่าแก่เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้รับการพยากรณ์มา สร้างสมบญุญาธิ
การมา สิCงทีCองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ #นมา พยากรณ์ เหน็ไหม ของเก่าแก่ๆ 
แตข่องเก่าแก่ เก่าแก่เราแสวงหาไมไ่ด้ ของเก่าแก่มนัก็เหมือนทางโลกไง ของเก่าแก่ก็ของลาย
คราม เอาไว้ในตู้  เอาไว้กราบไว้ไหว้กนั นัCนของเก่าแก่ สิCงทีCของเก่าแก่นั #นเราเอาไว้เป็นสมบตัไิง 
มนัเป็นอะไร? มนัเป็นสมบตัขิองเรา ไมใ่ชเ่รา เหน็ไหม  

นีCก็เหมือนกนั ธรรมะนีCเป็นของเก่าแก่ แตเ่วลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้
ธรรมขึ #นมาเองโดยชอบ พระปัจเจกพทุธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบ เราเป็นสาวก สาวกะผู้ ได้ยินได้
ฟัง ได้ยินได้ฟังแล้วพยายามประพฤตปิฏิบตัใิห้เป็นความจริงขึ #นมา เราเป็นคนมีสตนิะ เราเกิด
มาเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา มีสตสิมัปชญัญะพร้อมสมบรูณ์ แล้วแสวงหาสจัจะ
ความจริง สจัจะความจริง เหน็ไหม ครูบาอาจารย์จํ #าจี #จํ #าไชๆ จํ #าจี #จํ #าไชขนาดไหน เรายงัทําของ
เราไมไ่ด้เลย 
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แตเ่วลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบ พระปัจเจกพทุธเจ้าค้นคว้า
เองโดยชอบ ไมมี่คนสอน ไมมี่คนบอก เพราะคนบอกไมไ่ด้ ไมมี่ความรู้จริง ทั #งๆ ทีCธรรมะเป็น
ของเก่าแก่ มนัมีอยู ่ แตเ่ขาไมมี่ความรู้จริง เขาไมมี่อํานาจวาสนาทีCเข้าไปสูส่จัจะความจริงอนันี #
ได้ 

แตอ่งค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าสร้างบญุญาธิการมา เหน็ไหม ธรรมะเก่าแก่ ธรรมะ
ให้เป็นปัจจบุนั เวลาไปรื #อค้นตา่งๆ รื #อค้นกบัเขา รื #อค้นกบัเขา เหน็ไหม ธรรมะของเก่าแก่มนัมี
อยู ่สจัธรรมมนัมีอยู ่อริยสจัมนัมีอยู ่แตค่นรู้จริงไมไ่ด้ รู้จริงไมไ่ด้เพราะอะไร  

เพราะกิเลสมนัปิดตา ความมืดบอดในหวัใจมนัก็คาดหมายของมนัไปเอง จินตนาการ
ไป ตะครุบเงากนัไป ตะครุบสิCงวา่เป็นของเราๆ ของเราทีCธรรมะขององค์สมเดจ็พระ-สมัมาสมั
พทุธเจ้าทีCเราศกึษากนัอยูนี่C สจัจะความจริงๆ ทั #งนั #น แล้วเวลาศกึษามาแล้วทําไมมนัทําไมไ่ด้ละ่ 
มนัทําไมไ่ด้ มนัทําไมไ่ด้เพราะกิเลสมนัปิดตาไง 

ของเก่าแก่ๆ จะเอาไว้บชูากนั เหน็ไหม ไปตามวดัตามวา เวลาตู้พระไตรปิฎกเขาเอาไว้
กราบไหว้ สิCงนั #นเอาไว้กราบไหว้ ไมเ่ปิดมาด ู นัCนตู้พระไตรปิฎกนะ เวลาศกึษามาแล้วก็เป็น
ปริยตั ิ ถ้ามนัจะเปิดตู้พระไตรปิฎกหวัใจ นีCเป็นความจริงๆ ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้นั ;นเหน็ตถาคต 
ถ้าเป็นความจริงเป็นความจริงอนัเดียวกนั ถ้าเป็นความจริงอนัเดียวกนั เหน็ไหม เราถงึกราบ
ไหว้ไง 

วนันี #วนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา สาํคญัทางพระพทุธศาสนา เหน็ไหม เรามาวดัมาวา
เพืCอมาวดัใจของเรา สิCงทีCเราศกึษาเราค้นคว้าเพืCอความจริง ความจริงของเรา มนัจะทกุข์มนัจะ
ยากก็ยอมทน ยอมทนเพราะอะไร เพราะเราปรารถนา เราหวงั เราหวงัจะพ้นจากทกุข์ เราหวงั
จะให้จิตใจเรามีหลกัมีเกณฑ์ ถ้าจิตใจเรามีหลกัมีเกณฑ์ เหน็ไหม  

ของเก่าแก่ๆ ทีCศกึษากนัมา องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมมา ๒,๕๐๐ 
กวา่ปี เก่าแก่ไหม มนัก็เก่าแก่ แตเ่ก่าแก่มนัสบืทอดกนัมาๆ แตถ้่าเราทําความจริงมนัไมเ่ก่าแก่ 
มนัเป็นปัจจบุนัสดๆ ร้อนๆ อาหารทีCมนัสดๆ ร้อนๆ มีรสชาต ิ เวลาเก็บไว้มนัก็จืดชืด เอาไว้แล้ว
มนัจะเนา่เสยีไปด้วย อนันั #นมนัเป็นวตัถไุง แตธ่รรมขององค์สมเดจ็-พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไมมี่ 
เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าพดูกบัพระอานนท์ “ถ้ามีผู้ใดปฏบิตัธิรรมสมควรแก่
ธรรม โลกนี ;จะไม่ว่างจากพระอรหนัต์เลย” นีCสมควรแก่ธรรม 

แตเ่ราทําแล้วมนัไมส่มควรกนัเองไง เราทําไมส่มควร เราทําไมไ่ด้ความจริงของเรา ถ้า
เราทําไมไ่ด้ความจริงของเรา เราจะโทษใคร มนัก็ต้องโทษกิเลสเรานะ่ส ิ กิเลสเรามนัครอบงํา
หวัใจของเราทั #งนั #น ทั #งๆ ทีCเราปรารถนาดีๆ เหน็ไหม เหรียญมนัมีสองด้าน คนเรามีคดิดีและคดิ
ชัCว เราคดิความดีของเรา ความดีของเรา ความดีทางโลก เหน็ไหม ใครมีพอ่มีแม ่พอ่แมก็่จะพรํCา
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รําพนั “จะไปทําไม เป็นคนดีอยูบ้่านก็พอแล้ว” พอ่แมเ่ป็นหว่งเป็นใยไง โลกก็วา่กนัแคน่ั #น มีเจ็บ
ไข้ได้ป่วยขึ #นมาก็ดแูลกนัรักษากนัทั #งนั #น 

แตเ่ขาไมค่ดิเหมือนเรา เราคดิวา่จิตเวียนวา่ยตายเกิด มนัเวียนวา่ยตายเกิด กวา่มนัจะ
เกิดเป็นเราขึ #นมา เกิดเป็นมนษุย์นี #แสนยาก ในธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั-พทุธเจ้าบอก
เหมือนเตา่ตาบอด เวลาโผลจ่ากนํ #าขึ #นมา ถ้าเข้าบว่งนั #นจะเกิดมาเป็นมนษุย์ ถ้าเกิดเป็นมนษุย์
แสนยาก ทําไมเรามองไปในโลกนี #มนัจะล้นโลกกนัอยูแ่ล้ว มนัแสนยากได้อยา่งไร เพราะเราคดิ
อยา่งนี #แล้วเราก็นอนใจไง 

แตเ่กิดเป็นมนษุย์นี #แสนยาก แสนยากเพราะเราจิตเวียนวา่ยตายเกิด มนัเกิดมา เวลาจะ
เกิดเป็นมนษุย์ เกิดเป็นมนษุย์นี #แสนยาก เราเกิดมาแล้วมนัมีสตมีิปัญญา เกิดมาศกึษาธรรม
ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เกดิมาเป็นชาวพุทธ เหยียบแผ่นดนิที&ถกูต้อง มนัมี
ประเพณีวฒันธรรม พอ่แมก็่พาเข้าวดัเข้าวาอยูแ่ล้ว ประเพณีวฒันธรรมเขาก็ทําบญุกศุลกนัอยู่
แล้ว แตใ่ครจะศกึษาไปได้มากน้อยแคไ่หนละ่ เขาก็คดิกนัอยา่งนั #น ทางโลกคดิกนัอยา่งนั #น เหน็
ไหม  

แล้วเรามีศรัทธามีความเชืCอ เราจะเอาความจริง ถ้าเราจะเอาความจริง เราเริCมต้นจะเข้า
สูส่จัจะความจริงของเรา ถ้าเราทําของเรานะ เราทําความจริงของเรา ของเก่าแก่ แตทํ่าให้มนั
สดๆ ร้อนๆ ให้มนัเป็นปัจจบุนัของเรา ถ้าจิตใจคนทีCมีกําลงัมนัทําได้ ถ้าจิตใจมีกําลงันะ ทําสิCงใด
มนัทําด้วยความพอใจ ถ้าความพอใจ ถ้ามนัทํานะ เรามีสตปัิญญา เดนิจงกรม กําหนดคํา
บริกรรมพทุโธ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ  

ทําไมต้องทํา? ทําไมต้องทํา? 

ต้องทํา! ถ้ามนัไมทํ่า เรา เหน็ไหม ตะครุบเงา เขาตะครุบเงากนั เขาได้สิCงเพ้อฝันกนัมา 
แล้ววา่เป็นพระพทุธศาสนา วา่พระพทุธศาสนา ถ้าไมอ้่างวา่พระพทุธศาสนา ไมอ้่างวา่เป็น
พทุธะ ไมอ้่างธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามนัไมข่ลงั นีCอ้างวา่เป็น เขาตะครุบเงา
กนั เขาทําเป็นไสยศาสตร์ตา่งๆ แล้วเขาก็เชืCอกนัไปอยา่งนั #น แล้วพระพทุธศาสนาสอนอยา่งนั #น
หรือ 

พระพทุธศาสนาไมไ่ด้สอนอยา่งนั #น พระพทุธศาสนาปฏิเสธหมด พระพทุธศาสนาไมใ่ห้
เชืCอใดๆ ทั #งสิ #น ให้เชืCอหวัใจของเรา แล้วหวัใจของเรา พทุธะๆ เวลาเวียนวา่ยตายเกิด เกิดเป็น
เทวดา อินทร์ พรหมก็เกิดมาแล้ว เกิดในนรกอเวจีก็เกิดมาแล้ว จิตดวงนี #เวียนวา่ยตายเกิดใน
วฏัฏะมาแล้วทั #งนั #น ถ้าเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เราต้องไปเคารพบชูาใคร ถ้าเราไมเ่คารพ
บชูาใคร เหน็ไหม เราจะหาความจริงของเรา 
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ถ้าหาความจริงของเรา เรากําหนดพทุโธ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ พอจิตสงบเข้ามา ถ้า
จิตมนัสงบนีCมีความสขุแล้ว ถ้าจิตสงบเข้ามา ถ้าคนมีอํานาจวาสนานะ ถ้ามนัเหน็กาย จิตสงบ
แล้วเหน็ตวัเองขึ #นไปนัCงสมาธิบนก้อนเมฆ เดนิจงกรมบนอากาศ อนันั #นเขามีสตมีิปัญญาของ
เขานะ ถ้ามีสตมีิปัญญาของเขา เขารักษาของเขา นัCนเป็นเรืCองของเขา  

แตข่องเราให้จิตของเราสงบก็พอ ถ้าจิตเราสงบแล้วสิCงนั #นเป็นสมัมาสมาธิ ถ้า
สมัมาสมาธิเราออกฝึกหดัใช้ปัญญาๆ อนันี #มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา มนัเป็นสจัธรรม แตค่น
ทําไมไ่ด้ คนทําไมถ่งึ เวลาได้ก็ได้ เวลาไปรู้ไปเหน็ตา่งๆ เป็นนิมิตตา่งๆ วา่สิCงนั #นเรารู้ สิCงนั #นเรา
เหน็ มนัสง่ออกหมดละ่ สิCงทีCสง่ออก สง่ออกไปหาอะไร นัCนละ่มนัไปตะครุบเงา มนัไมใ่ช่
สมัมาสมาธิ ถ้าเป็นสมัมาสมาธินะ พอจิตมนัสงบเข้ามา เหน็ไหม มนัมีความสขุ ถ้ามีความสขุ
นะ “ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้นั ;นเหน็ตถาคต” เราแคเ่หน็จิตของเรา เราแคเ่หน็ความเป็นไปของเรา 
ชีวิตของเราเปลีCยนไปแล้ว  

ชีวิตของเรา ดสู ิ มนัลุม่ๆ ดอนๆ อยูนี่Cเพราะอะไรละ่ เพราะวา่กิเลสตณัหาความทะยาน
อยากมนัขบัไสใชไ่หม นัCนก็ดี นีCก็ดี คาดหวงัไปหมด ผดัวนัประกนัพรุ่งไปเรืCอย ปฏิบตัแิล้วล้มลกุ
คลกุคลานไป เลกิก่อน เดีgยวก็มาทําใหม ่ กิเลสมนัปิดหปิูดตาอยูนี่C สิCงนี #ถ้ากิเลสมนัปิดหปิูดตา 
เราก็ล้มลกุคลกุคลานกนัอยูอ่ยา่งนี # 

ถ้าเราทําหน้าทีCการงานเราก็ทําของเรา สมัมาอาชีวะ เราต้องหาอาหารเลี #ยงปากเลี #ยง
ท้อง เวลาเรามีเวลาของเรา เราก็พยายามจะหาคณุธรรมในหวัใจของเรา ถ้าเราพยายามจะหา
คณุธรรมในหวัใจของเรา สิCงนี #มีคา่มากกวา่ ถ้าสิCงนี #มีคา่มากกวา่ จิตใจถ้ามนัสงบระงบัเข้า
มาแล้วชีวิตมนัเปลีCยนไป เปลีCยนไปตรงไหนละ่ เปลีCยนไปทีCวา่มนัไมเ่ร่าร้อน มนัไมแ่ผดเผาตวั
เราเอง สิCงทีCมนัทําอยูนี่Cมนัแผดเผาตวัมนัเอง ทํางานไปด้วย แล้วมนัก็เผาตวัมนัเองไปด้วย มนั
ต้องการให้สมความปรารถนาของมนั แตถ้่าเราทําความสงบของใจ ถ้าใจมนัสงบแล้วเราก็
ทํางานของเราไปด้วย แตจิ่ตใจมนัไมเ่ร่าร้อนไปอยา่งนั #น เพราะมนัสตปัิญญา เหน็ไหม มนัเป็น
ของมนัอยูอ่ยา่งนี #  

ถ้าเราเกิดมา ชีวิตนี #มีการพลดัพรากเป็นทีCสดุ คนเราเกิดมาทกุคน เหน็ไหม เขาวา่คนทกุ
คนรู้ตวัเองวา่ตวัเองต้องสิ #นชีวิตไปข้างหน้าแนน่อน ถ้าสิ #นชีวิตไปข้างหน้าแนน่อน แล้วทําสิCงใด
ละ่ เราทําอยูอ่ยา่งนี # เราประมาทในชีวิตไง วา่ชีวิตเรายงัยืนยาวอีกมากมายมหาศาล เราทําเพืCอ
ความมัCนคงของชีวิต เราทําเพืCอความมัCนคง เราทําของเราไป ไมรู้่วา่หายใจเข้าแล้วไมห่ายใจ
ออกวนัใดวนัหนึCงก็ต้องสิ #นชีวิตลงแนน่อน ถ้ามนัสิ #นชีวิตลงแล้ว มนัไปแล้ว มนัไปแล้ว พร้อม
หรือยงั ถ้ามนัยงัไมพ่ร้อมนะ มนัก็มีการขาดตกบกพร่อง  
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แตถ้่ามนัพร้อมของมนั เหน็ไหม ในพระไตรปิฎก ผู้ ทีCทําบญุกศุลของเขา เวลาเขาจะตาย
ไป เทวดามีรถม้ามารับ ตา่งๆ มารับของเขาไป เราเหน็สิCงนั #น เราก็วา่สิCงนั #นเป็นความมหศัจรรย์ 
อนันี #มนัผลธรรมะของเก่าแก่ๆ “ทําดีได้ดี ทําชัCวได้ชัCว” ใครทําคณุงามความดีของเขา เขาจะได้
ความดีของเขาโดยสจัจะแนน่อน โดยสจัจะไมต้่องให้โลกรับรอง ไมต้่องให้ใครมายอมรับ แตเ่ขา
ทําของเขาเอง ถ้าเขาทําของเขาเอง เขาก็มีความสขุในใจของเขาเอง เพราะเขาทําของเขานะ 

นีCสจุริตไง บญุกศุลมนัทําให้หวัใจมนัผอ่งแผ้วไง ชีวิตของเขา เขาก็อยูข่องเขาด้วยความ
ร่มเยน็เป็นสขุ ร่มเยน็เป็นสขุเพราะอะไร เพราะมีคณุธรรมในหวัใจใชไ่หม มีธรรมเป็นเครืCองอยู่
เครืCองอาศยัใชไ่หม เขาทําของเขาไป เขาทําแล้วเวลาเขาจะสิ #นชีวิตไป เขาจะมีรถเทียมเกวียน
มารับเขาเลย เขาจะไปของเขาอยา่งนั #น สิCงทีCเขาทํา นีCผลของวฏัฏะๆ 

สิCงนั #นเวลาเราศกึษาแล้ว สิCงนั #นเป็นสิCงทีCมหศัจรรย์ๆ แล้วมนัจะเป็นจริงได้หรือ พิสจูน์
ทางวิทยาศาสตร์ไง วิทยาศาสตร์ก็พิสจูน์ไป แตใ่ครทําได้ของเขามนัก็เป็นความจริงของเขา เขา
รู้เขาเหน็ของเขา แตข่องเรา ถ้าเราเหน็อยา่งนั #น เราก็คดิวา่สิCงนั #นเป็นความมหศัจรรย์ แตเ่วลา
นกัปฏิบตัแิล้วไมใ่ชเ่ลย ไมใ่ชเ่ลย 

เพราะมนัเวียนวา่ยตายเกิด สิCงทีCมนัเวียนวา่ยตายเกิดจะไปเกิดภพชาตไิหนก็แล้วแต ่มนั
ก็อายขุยัหนึCง อายขุยัหนึCงเทา่นั #น แล้วเวียนวา่ยตายเกิดเวลาไปเกิดภพชาตใิด เพราะอะไรละ่ 
เพราะบญุกศุลมนัสง่เสริมใชไ่หม เพราะบญุกศุลสง่เสริมขึ #นไปได้ภพชาตทีิCยาวขึ #นมา แล้วพอ
หมดจากบญุอนันั #น หมดอายขุยันั #นก็ต้องเวียนลงมาเกิดใหม ่ ลงมาเกิดใหมแ่ล้วโลกมนัจะร้อน
ขนาดไหนละ่  

สิCงทีCเราทําปัจจบุนันี # เราเกิดเป็นชาวพทุธ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา ธรรมะมนัเก่าแก่ 
เก่าแก่จนจบัต้องสิCงใดไมไ่ด้เลย เก่าแก่จนมนัอยูห่า่งไกลกบัหวัใจเรามหาศาล ถ้ามนัของเก่าแก่ 
ของเขาเก็บเขารักษาไว้ เขาไมเ่อามาใช้ในชีวิตประจําวนั  

แตข่องเรา เราจะใช้ในชีวิตประจําวนั สิCงทีCสมัมาสมาธิ ทั #งๆ ทีCอยูก่บัเรา ทั #งทีCจิตเป็นของ
เราแท้ๆ มนัไมเ่คยสงบไมเ่คยระงบัขึ #นมาตามความเป็นจริงเลย เราศกึษา ศกึษามา ศกึษาทาง
โลกมนัเป็นปริยตั ิ ศกึษามาโดยทีCกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัไปยดึมัCนถือมัCนวา่เป็น
ความรู้ของเราๆ ความรู้ของเราทางโลกมนัเป็นวิชาชีพ เขาถงึต้องทบทวนของเขาตลอดเวลา 
เพราะทางวิชาการมนัพฒันาของมนัอยูต่ลอดเวลา 

มีธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงที&ตายตวั เพราะเป็นธรรมของ
องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความคงที&ตายตวั ตายตวัเพราะอะไร เพราะสิ&งที&
อริยสัจ สัจจะความจริงมันคงที&ตายตวัของมัน เหน็ไหม ธรรมะนี ;ของเก่าแก่ แต่องค์-
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทาํให้เป็นปัจจุบนัไง บุพเพนิวาสานุสตญิาณ 
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จุตปูปาตญาณ อาสวักขยญาณ วชิชา ๓ ธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เกดิขึ ;นมาในใจของเรา เหน็ไหม เวลาไปเทศน์ปัญจวัคคีย์ “เธอเคยได้ยนิไหมว่าเรา
เป็นพระอรหนัต์ เคยได้ยนิไหมว่าเราสิ ;นกเิลส” อยู่ด้วยกัน เหน็ไหม เพราะธรรมะมัน
เก่าแก่ เก่าแก่จนรื ;อค้นขึ ;นมาไม่ได้ สิ&งใดที&ไม่รู้จริงกไ็ม่บอกไง 

แตใ่นปัจจบุนันี #พอมนัรู้จริงขึ #นมา เหน็ไหม “เธอจงเงีCยหลูงฟังๆ” คงทีCตายตวั คงทีC
ตายตวัในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เพราะมนัเป็นสจัจะความจริง ทา่นถงึยงัมา
รื #อสตัว์ขนสตัว์ รื #อสตัว์ขนสตัว์ด้วยมรรคญาณ รื #อสตัว์ขนสตัว์ด้วยสจัจะความจริงอนันั #น รื #อสตัว์
ขนสตัว์ในหวัใจของเรา ใจของเรามนัมีกิเลสมีตณัหาความทะยานอยาก มนัเวียนวา่ยตายเกิด 
เป็นสตัตะ เป็นผู้ ข้อง เป็นผู้ ข้องในวฏัฏะ เหน็ไหม เกิดในนรกอเวจี เกิดเป็นสตัว์เดรัจฉาน เกิด
เป็นมนษุย์ เกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหม มนัเป็นผู้ ข้อง  

จะรื #อสตัว์ขนสตัว์ตวันี #ไง รื #อสตัว์ขนสตัว์ สาวก สาวกะผู้ ได้ยินได้ฟัง ขณะทีCปัจจบุนัได้ยิน
ได้ฟังแล้วเรามีความดดูดืCมไหม เรามีสตปัิญญาแล้วมนัซาบซึ #งไหม ถ้าฟังธรรมๆ นะ ฟังธรรม
ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ ถ้ามนัแทงเข้าไปในหวัใจ ขน
พองสยองเกล้า นัCนละ่มนัสะเทือนกิเลส ถ้ามนัสะเทือนกิเลสนะ มนัทําให้เราดดูดืCมใชไ่หม มนั
ทําให้เราตั #งใจ ทําให้เราอยากแสวงหา ทําให้เรามีความมมุานะ 

สิCงตา่งๆ ครูบาอาจารย์ทา่นเทศนาวา่การ ทา่นให้กําลงัใจกบัเรา ทา่นพยายามปลอบ
ประโลมเรา ทา่นกระตุ้นเราให้เราทําจริง ถ้าเราไมทํ่าจริง มนัมาจากไหนละ่ ศีล สมาธิ ปัญญา
ไปหาจากไหน ทําบญุกศุลขึ #นไป บญุก็คือบญุ บาปก็คือบาป เราทํา ใครทําสิCงใด กรรมจําแนก
สตัว์ให้เกิดแตกตา่งกนั มนัจําแนกสตัว์ให้เกิดแตกตา่งกนันะ มนัจําแนกอารมณ์ของเรา มนัเกิด
แตกตา่ง อารมณ์ความรู้สกึทีCมนัเกิดดบัๆ ในหวัใจ ถ้ามนัคดิดี มนัทําดี มนัก็จะได้คณุงามความ
ดีของมนั คดิดีทําดี แล้วมีการกระทํา  

แล้วในปัจจบุนันี #เราจะทําดีของเรา เราจะทําให้เป็นปัจจบุนั มนัเก่าแก่จนเราจบัต้อง
ไมไ่ด้เลย มนัเก่าแก่นะ ศกึษาธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เหน็ไหม นีC ๒,๐๐๐ 
กวา่ปีมาแล้ว พระไตรปิฎกนีCมนัเก่าหรือไมเ่ก่า แล้วพอเป็นของเก่า ของเก่าในปัจจบุนันี #มนัเข้า
กนัได้ไหม มนัอนัเดียวกนั ในเมืCอมนัทกุข์ ทกุข์มนัเป็นอริยสจั ทกุข์เป็นความจริง จิตใจเรามี
ความทกุข์ความยากไหม ถ้าจิตใจเราไมมี่ความทกุข์ความยาก เราเป็นพระอรหนัต์ ถ้าพระ
อรหนัต์ต้องมาฝึกหดัอะไร  

แตที่Cความทกุข์ความยากมนัเป็นความจริงอยูแ่ล้ว มนัเก่าแก่อยูแ่ล้วแหละ แล้วเก่าแก่
แล้วก็จบัต้องสิCงใดไมไ่ด้ เพราะลบูๆ คลาํๆ เวลาสิCงตา่งๆ เขาวา่เป็นเรืCองโลก เราก็พอใจของเรา 
เราก็อยูข่องเราอยูอ่ยา่งนี # มนัทําแล้วมนัไมไ่ด้ดัCงใจ มนัทําแล้วมนัไมไ่ด้ผล เราก็ตั #งใจของเรา
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แล้ว เราทําจริงจงัของเรา สิCงทีCมนัล้มลกุคลกุคลานอยูนี่ # เพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยาก
มนัพยายามขดัขวางให้การประพฤตปิฏิบตัขิองเราไมร่าบรืCน  

ความไมร่าบรืCนนะ เหน็ไหม ในธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกวา่ การ
ประพฤตปิฏิบตัด้ิวยการทําสมํCาเสมอ เหน็ไหม การตอ่เนืCอง การทําสมํCาเสมอ แล้วการทํา
สมํCาเสมอมนัทําทีCไหนละ่ การทําสมํCาเสมอก็เราตั #งในใจของเราไว้ เราจะทําหน้าทีCการงานสิCงใด
ก็แล้วแตเ่ราก็อยูห่น้าทีCการงานนั #น เรามีสตปัิญญากบัหน้าทีCการงานนั #น หมดจากหน้าทีCการ
งานนั #น เราก็กําหนดพทุโธ เราก็ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เรารักษาใจของเราตลอดไป นีCการทํา
สมํCาเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย ถ้าการทําเสมอต้นเสมอปลาย เรามีสตมีิปัญญา เราทําเสมอต้น
เสมอปลายของเรา แล้วทําแล้ว เวลาทําแล้วเวลาจิตมนัไมไ่ด้ผล มนัล้มลกุคลกุคลาน มนัน้อย
เนื #อตํCาใจๆ น้อยเนื #อตํCาใจก็เราทําของเรามาเองไง เรามีอํานาจวาสนาแคนี่ #ไง ถ้ามีอํานาจวาสนา
แคนี่ # แตเ่รามีสจัจะไหม 

ถ้าเรามีสจัจะ เรามีความจริงของเรา เราก็หมัCนเพียรของเราไป ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี เรา
ทําไมไ่ด้ใชไ่หม ถ้าเราทําของเรา ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี เราพยายาม มีความวิริยะ มีความ
อตุสาหะของเรา ทําจิตใจของเราให้มัCนคงขึ #นมา ถ้าจิตใจมัCนคงขึ #นมา เราเหน็คณุคา่แล้ว เหน็
คณุคา่ เหน็ไหม สิCงทีCเราศกึษามาได้แตชื่Cอ แตเ่วลาเป็นความจริงขึ #นมา เวลามีสตคิวบคมุใจของ
เรามนัก็ไมฟุ่ง้ซา่น มนัก็ไมฉ่ดุกระชากลากใจจนเกินไป รักษา ควบคมุได้ 

แตเ่วลาเราเกิดสมาธิขึ #นมา เวลาเราพทุโธๆ จนจิตเป็นสมาธิขึ #นมา มนัยิCงมหศัจรรย์เข้า
ไปใหญ่ พอมหศัจรรย์ เหน็ไหม สิCงทีCมหศัจรรย์แล้วอยากได้อยากดี อยากเป็นไป เหน็ไหม นีC
กิเลส ถ้าเราไมเ่คยรู้ไมเ่คยเหน็ เราก็จบัต้องสิCงนั #นไมไ่ด้ แตพ่อเราได้สมัผสัสิCงใดได้ครั #งสองครั #ง 
มนัก็อยากได้อยากดีอยา่งนั #น อยากได้อยากดี เหน็ไหม อยากได้อยากดีก็วางไว้ แล้วเรา
พยายามทําของเราให้ได้ในปัจจบุนันี #  

ถ้าเป็นปัจจบุนั เหน็ไหม สิCงทีCศกึษามาคือชืCอ ธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั-พทุธ
เจ้าเป็นวิธีการ แตเ่วลาเราปฏิบตัขิึ #นมาเป็นความจริงขึ #นมาในใจของเรา ถ้ามนัเป็นความจริง
ขึ #นมาในใจของเรา มนัไมเ่ก่าแก่แล้ว มนัสดๆ ร้อนๆ ของมนัสดๆ ร้อนๆ ศีล สมาธิ ปัญญา มนั
สดๆ ร้อนๆ เกิดขึ #นมาจากความจริงของเรา มนัมีชีวิตเลยละ่ มนัมีชีวิต มนัมีการก้าวเดนิได้ 

ของเก่าแก่ๆ จนมนัแตกลายงา เป็นของลายคราม เราจบัต้องสิCงใดไมไ่ด้ มนัมีคณุคา่
มาก เขาจะใสห้่องกระจกไว้ แล้วรักษาไว้อยา่งดีเลย แล้วเราก็ได้แตไ่ปดเูฉยๆ ไปดวูา่มนัมี
คณุคา่ขนาดไหน มนัเก่าแก่ขนาดไหน  
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ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นของเก่าแก่ๆ เก่าแก่แตม่นัมี มนัมีเสร็จ
แล้วถ้ามนัจะเป็นจริงขึ #นมา มนัเป็นจริงขึ #นมาจากความเพียรของเรา เป็นความเพียร ความ
วิริยะ ความอตุสาหะ ถ้าความเพียร ความวิริยะ ความอตุสาหะ เหน็ไหม เราถงึได้กระทํากนั 

เวลาพระในสมยัพทุธกาล เหน็ไหม พระโสณะเดนิจงกรมจนฝ่าเท้าแตก พระ-จกัขบุาล
เวลาอธิษฐานพรรษาแล้วนัCงจนตาเป็นโรค ถ้าไมห่ยอดตา ตาจะบอด เขาลงทนุลงแรงขนาดนั #น 
เวลาเขาทําจริง เขาทําจริงขนาดนั #น เวลาของเรา เราปฏิบตัขิองเรา เราอยากได้ เราอยากหวงั
ผล แตเ่ราทําของเราถ้ามนัยงัไมไ่ด้อยา่งนั #น เราก็พยายามปพืู #นฐานของเรา ไมต้่องไป
คาดหมาย เราทําเพืCอประโยชน์กบัเรา สะสมๆ สะสมให้จิตใจนี #มนัเข้มแข็งขึ #นมา ถ้ามนัเข้มแข็ง
ขึ #นมา ปฏิบตัขิึ #นมา “ทางนั #นเราก็ปฏิบตัแิล้ว ทางนี #ก็ปฏิบตั ิ ลองมาทกุทางแล้ว ทําไมเรายงัไม่
ได้ผลๆ” 

สิCงทีCทํากรรมฐาน ๔๐ ห้อง ทําความสงบของใจเข้ามา ทําความถกูต้องดีงาม แตถ้่าเรา
ทําตามกิเลสนะ ธรรมะของเก่าแก่แล้วสิCงทีCเรารับรู้มามนัของเก่าแก่ แล้วเราทําในปัจจบุนันี # เรา
ทําลายจิตใจของเราเอง เราคาดเราหมายไป ให้ปลอ่ยไป ปลอ่ยจิตใจของเราให้มนัเป็นไป
ตามแตว่าสนา ตามแตจิ่ตทีCมนัจะเป็นไป แล้วมนัก็จะรู้จะเหน็ของมนัเป็นไปอยา่งนั #น ถ้าไมมี่สติ
นะ ถงึกบัเป็นคนเสยีสตไิด้เลย 

แตถ้่าเราจะเอาความจริงขึ #นมา เราจะปลอ่ยไปไมไ่ด้ เราจะปลอ่ยให้ปัญญาทีCวา่ปัญญา
มนัจะเกิดขึ #น เราใช้จินตนาการของเรา เราจะทําสิCงนี #ของเราไป สมทุยัมนัเจือมาตลอด ดสู ิเวลา
การเกิด เกิดเป็นมนษุย์เป็นอริยทรัพย์ ถ้าการเกิดเป็นมนษุย์เป็นอริยทรัพย์ เป็นอริยทรัพย์เพืCอ
อะไรละ่?  

อริยทรัพย์เพืCอจะมาค้นคว้าหาความจริงจากการเกิดอนันี #ไง เพราะเกิดแล้วมนัมีเราใช่
ไหม ถ้ามีเรา เรามีสตมีิปัญญา เพราะเราเกิดเป็นมนษุย์ เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
พระพทุธศาสนามีธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราพยายามค้นคว้า พยายาม
ปฏิบตัขิองเราให้เป็นความจริงขึ #นมา นีCพดูถงึโดยความเป็นธรรม 

แต่มันมีความทกุข์ไหมล่ะ มันมีกเิลสสมุทยัเจอืปนด้วยไหมล่ะ มันเจอืปนมา
ด้วยแน่นอนเพราะอะไร ถ้ามันไม่มีกเิลส ไม่มีอวชิชา มันจะมาเกดิได้อย่างไร เพราะ
เรายังมีกเิลสอยู่ เรามีอวชิชาอยู่ เรามีความไม่รู้ในตวัของเราอยู่ เราถงึมาเกดิใช่ไหม 
ถ้ามาเกดิขึ ;น ความเกดิอันนี ;มันกเ็หมือนคนเกดิมามีโรคประจาํตวั โรคประจาํตวัมันก็
ต้องแสดงตามอาการของมันตลอดเวลา  

ทกุข์ก็เหมือนกนั กิเลสก็เหมือนกนั ก็มนัมีอยูก่บัเรา ก็มนัมีอยูก่บัเรามนัก็แสดงตวัของ
มนัตลอดเวลาของมนัโดยธรรมชาตขิองมนัอยูแ่ล้ว แตเ่พราะเราเกิดมาเป็นมนษุย์ แล้วเรามี
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อํานาจวาสนา เราได้ศกึษาของเรา เราได้ธรรมโอสถๆ ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญามนัจะแยกแยะ
เอง ปัญญาถ้าเรามีสตมีิสมาธิมากน้อยขนาดไหน ปัญญามนัจะคมกล้าขึ #น ถ้าสตสิมาธิเรา
ออ่นแอลง ดสู ิเวลาเราคดิสิCงใด ถ้าเราขาดสต ิขาดสมาธิ ความคดิของเรามนัมีอํานาจเหนือเรา
ทกุอยา่งเลย มนัมีกําลงัเหนือเราตลอดไปเลย  

แตถ้่าเราฝึกหดั ฝึกหดัด้วยมีสต ิ ด้วยทําความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจสงบแล้วถ้าเกิด
ปัญญา ปัญญามนัสะท้อนใจ ทําไมมนัเป็นอยา่งนี # ทําไมกิเลสของเราเป็นแบบนี # ทําไมความคดิ
เรามนัถงึร้ายกาจอยา่งนี # นีCมีคนมาคอยบอก มีคนมาชี #เราตลอดเวลา แล้วทําไมมนัยงัเป็นแบบ
นี # เพราะอะไร เพราะเรามีสต ิเรามีสมาธิ ความคดิมนัเป็นธรรมๆ  

แตถ้่าสตสิมาธิมนัออ่นแอลง เหน็ไหม มนัอ้างธรรมแล้ว “ธรรมะเก่าแก่ ใครก็ไมมี่
ความสามารถจะรู้ได้ เราจะพดูสิCงใดก็ได้” เราจะพดูสิCงใด เราเอาความเหน็ของเราพดูออกไป 
เราคดิวา่สิCงนั #นเป็นความถกูต้อง ไมใ่ช!่ ไมใ่ช!่ เพราะมีครูบาอาจารย์ทีCทา่นรู้จริง ถ้ามีครูบา
อาจารย์ทีCทา่นรู้จริง มนัต้องมีเหตมีุผล คําวา่ “มีเหตมีุผล” อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑติานYจฺ 
เสวนา 

จิตใจมนัมีพาล กิเลสทีCเป็นพาลมนัครอบงําหวัใจ สิCงทีCเป็นธรรมๆ เป็นบณัฑิต เราคบ
บณัฑิตๆ แล้วบณัฑิตมนัพฒันาการของมนัขึ #นไป มงคลชีวิตมีการกระทํา เขามีการกระทําของ
เขา ทางโลกเขาเลี #ยงดบูดิามารดาเป็นมงคลชีวิตๆ แตถ้่าเราดใูจเราละ่ ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้นั ;น
เหน็ตถาคตล่ะ ถ้าเราปลอ่ย ปลอ่ยปละละเลย เหน็ไหม จิตใจมนัก็เร่ร่อนของมนัไปตาม
ธรรมชาตขิองมนัใชไ่หม แตถ้่าเราอปัุฏฐากดแูลใจของเราละ่ แล้วเราอปัุฏฐากดแูลทีCไหนละ่ ถ้า
เราไมมี่สต ิเราไมมี่คําบริกรรม แล้วใครจะไปอปัุฏฐากมนั ใครจะไปดแูลมนัละ่ 

ถ้ามนัดแูลขึ #นมา เหน็ไหม ทางโลก เครื&องหมายของคนด ี กตญัYูกตเวท ี ใครมี
บุญคุณต่อเขา เขาจะรู้จกัสาํนึกบุญคุณของเขา นี&กเ็หมือนกัน ถ้าจติใจถ้ามันมีธรรมะ 
ธรรมะ ดสู ิ ถ้ามันมีธรรมะคอยดแูล เรามีคาํบริกรรม เรามีสตปัิญญาของเรา เราจะ
ดแูลใจของเรา นี&เครื&องหมายของคนดีๆ  เครื&องหมายของคนด ี กตญัYูกตเวทไีง 
กตญัYูกับหวัใจนี ; กตญัYู เราจะรักษาหวัใจนี ; หวัใจนี ;เกดิมาทกุข์มายากมันต้องการ
คนช่วยเหลือมัน แล้วใครจะช่วยเหลือมันล่ะ ถ้าเรามีสตปัิญญา เราจะมีคุณธรรม เอา
คุณธรรมนี ;มาช่วยเหลือหวัใจของเรา เหน็ไหม 

ตั #งสตใิห้ดีแล้วกําหนดพทุโธๆ ถ้ามนัสงบเข้ามา เหน็ไหม มนัเป็นแล้ว พอมนัเป็นมนัก็มี
ความสขุ พอมีความสขุ มีความปลอ่ยวาง มีความปลอ่ยวาง เราขยนัหมัCนเพียรของเรา เพราะ
เราเชืCอมัCน เราเชืCอมัCนนะ เวลามนัทกุข์มนัยากมนับีบคั #นหวัใจ แตเ่วลามนัสขุ เวลามนัมีความสขุ
มนัอยูก่บัเราชัCวคราว เดีgยวมนัก็ทกุข์ขึ #นมาอีกแล้ว  
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แตถ้่าเวลามีความสขุ ความสขุนี #เกิดมาจากไหน ความสขุเกิดมาเพราะวา่เรามีสตมีิ
ปัญญารักษาหวัใจของเรา ถ้ารักษาหวัใจไมใ่ห้กิเลสมนัมาครอบงํา ไมใ่ห้กิเลสมนัมายํCายี ถ้า
ไมใ่ห้กิเลสยํCายี เวลามนัปลอ่ยวางๆ ปลอ่ยวาง เราก็พยายามทําความสงบให้มากขึ #น ชํานาญ
ในวส ี ชํานาญในการรักษา สิCงใดทีCได้มา ของได้มายาก ถ้าของได้มายาก ได้มาแล้วเราจะดแูล
รักษาอยา่งใด 

เวลาทีCเรากําหนดพทุโธ ถ้าจิตมนัสงบขึ #นมาได้ พอจิตสงบขึ #นมาแล้ว เราดแูลรักษา ถ้า
สงบขึ #นมา เราเข้าไปอยูก่บัความสงบนั #น เวลาคลายตวัออกมา รักษาด้วยสต ิ ด้วยคําบริกรรม 
บริกรรมไว้ๆ บริกรรมของเราอยา่งนี # เดีgยวพอถ้าคําบริกรรมมนัสมดลุมนัก็เข้าสมาธิอีก นีC
ชํานาญในวส ี ถ้าเราชํานาญในวส ี ชํานาญในการดแูลของเรา จิตใจมนัก็ตั #งมัCน ความจิตใจตั #ง
มัCน เราน้อมไปแล้ว เราน้อมไปนะ สิCงทีCเราน้อมไปเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต เหน็ธรรมตาม
ความเป็นจริง  

เวลาจิต เวลาเรานัCงสมาธิไปมนัเกิดเวทนาๆ เวทนาเป็นเรา ทกุข์คือความทนอยูไ่มไ่ด้ 
เวลาเดนิจงกรม เดนิจงกรมมนัก็เมืCอย เวลานัCงสมาธิ นัCงสมาธิไปมนัก็เจ็บ สิCงทีCวา่ทกุข์คือสิCงทีC
ทนไมไ่ด้ คือทนไมไ่ด้ก็คือทกุข์ สิCงทีCทนไมไ่ด้มนัคือทกุข์ เหน็ไหม 

ถ้าเวทนาเป็นเราๆ ทั #งๆ ทีCวา่เราพยายามจะหามนั เวลาเป็นเรา เรากบัเวทนาเป็นอนั
เดียวกนั มนัมีความทกุข์ความยากมาก แตถ้่าเราเปลีCยนอิริยาบถ เราลกุขึ #นเดนิจงกรมก็ได้ เรา
นัCงสมาธิก็ได้ ถ้ามนัมีสตมีิปัญญา ถ้ากําหนดพทุโธๆ จนมนัสงบเข้ามาได้ พอสงบเข้ามาได้ จิต 
เหน็ไหม จิตสงบขึ #นมา เวลามนัออกไปรับรู้เวทนาละ่ นีCเวทนากบัจิต แตถ้่าเวทนาเป็นเรา เราจะ
แก้สิCงใดไมไ่ด้เลย 

แตถ้่าจิตสงบแล้วถ้ามนัออกไปจบัเวทนาได้ เพราะจิตไปจบัเวทนา เหมือนกบัอารมณ์
ความรู้สกึเรา จิตถ้ามนัจบัอารมณ์เราได้ จบัจิต จบัอารมณ์ จิตจบัความคดิ มนัก็มาแยกแยะได้
ใชไ่หมวา่ ความคดิ ทําไมมนัคดิอยา่งนี # คดิอยา่งนี #มนัมีเหตมีุผลเพราะเหตใุดถงึได้คดิแบบนี # แต่
ถ้าความคดิเป็นเรา มนัไมย่อมคดิอะไรเลย มนัไมค่ดิเพราะความคดิเป็นเรา ถ้าจิตไมส่งบแล้ว
สรรพสิCงเป็นเราทั #งหมด เหน็ไหม  

แตถ้่าจิตสงบนะ รูป รส กลิCน เสียง เป็นบว่งของมาร เป็นพวงดอกไม้แหง่มาร ถ้ามนัสงบ
เข้ามา สิCงทีCพอจิตมนัสงบมนัก็วางสิCงนี #เข้ามา จิตจะวางสิCงนี #เข้ามา พอวางสิCงนี #เข้ามา แล้วทํา
ความสงบของใจให้มากขึ #นๆ พอมนัออกเสวย มนัจบัได้ ถ้ามนัจบัได้ สิCงทีCวา่ของเก่าแก่ ธรรมะ
เป็นของเก่าแก่ทีCเราเคารพบชูาอยูนี่C ในปัจจบุนันี #มนัจะขึ #นมาให้เรารู้ให้เราเหน็แล้วให้เป็น
ปัจจบุนั ให้เราบริหารจดัการได้ มนัเป็นปัจจบุนัเพราะจิตสงบแล้วเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต
ตามความจริง จิตจริง เหน็จริง มนัก็เป็นวิปัสสนา  
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สิCงทีCเป็นวิปัสสนา วิปัสสนาเพืCอสิCงใด? 

วิปัสสนาเพืCอแยกแยะ เพืCอฝึกสอนให้หวัใจมนัฉลาดขึ #น เพราะหวัใจเรามนัโง ่หวัใจเรานีC
เราเป็นคนถือตวัถือตนวา่เราเป็นคนฉลาด ทกุคนก็รักตวัเอง วา่ตวัเองมีปัญญาๆ ปัญญาอยา่ง
นี #มนัเป็นปัญญาของกิเลสทั #งนั #น มนัเป็นปัญญาจากการศกึษา ปัญญาจากการค้นคว้า ปัญญา
อยา่งนี #เพราะมนัมีอวิชชา เพราะมนัมีภวาสวะ มีภพใชไ่หม  

ความรู้สกึนกึคดิเกิดมาจากไหน เกิดมาจากจิต แล้วจิตมนัมีอวิชชาอยู ่จิตไมมี่อวิชชาไม่
มีวนัทีCจะมาเกิดได้ เพราะจิตมนัมีอวิชชา เพราะมนัไมรู้่ตวัของมนั มนัถงึเกิดขึ #นมา แล้วก็อาศยั
ความไมรู้่อยา่งนี # ค้นคว้าวิจยัทําหน้าทีCการงานกนัอยู ่ แล้วเวลาศกึษาๆ เกิดปัญญาๆ ปัญญา
อยา่งนี #มาบอกนีCคือปัญญา สิCงวา่เราเป็นคนฉลาดๆ เราเป็นคนฉลาดแตเ่ราไมรู้่จกัตวัเราเองเลย 
แตถ้่าเรามีคําบริกรรม เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้ามนัสงบเข้ามา ถ้ามนัสงบเข้ามา เหน็ไหม 
ตรงนี #สาํคญัมาก ถ้ามนัสงบเข้ามา เหน็ไหม มนัจะเป็นปัจจบุนั เพราะมนัไมส่งบเข้ามา เหน็ไหม  

ดสู ิ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ปฐมยาม บพุเพนิวาสานสุตญิาณ พอจิต
สงบแล้วมนัออกระลกึชาตไิด้ มนัไมมี่ต้นไมมี่ปลาย มนัไปไมมี่ทีCสิ #นสดุ ภพชาตใิด ภพชาตใิดทีC
มนัปลกูฝังกนัมา นีCพนัธกุรรมของจิต พนัธกุรรมของจิตทีCมนัปลกูฝัง ปลกูฝังมา เวรกรรมมนั
ปลกูฝังมา ย้อนไปอดีตชาตไิมมี่ทีCสิ #นสดุ ดงึกลบัมา พอดงึกลบัมา 

นีCก็เหมือนกนั เพราะจิต อวิชชาทีCมนัไมรู้่ตวัมนัเอง แตเ่วลาเรามีปัญญาๆ ทีCเราใช้
ปัญญากนั ปัญญากิเลสทั #งนั #น ถ้าปัญญากิเลส เหน็ไหม เราถงึต้องทําความสงบของใจเข้ามา 
ถ้าใจมนัสงบแล้วมนัเป็นเอกเทศ มนัไมไ่ปตามจริตนิสยั มนัไมไ่ปตามแรงขบั สิCงทีCไปตามแรง
ขบัๆ เหน็ไหม แล้วธรรมะเป็นของเก่าแก่ เอาไว้ในตู้แล้วเราก็จินตนาการของเราไป มนัจะเป็น
นิยาย มนัจะเป็นสิCงทีCจินตนาการมาขนาดไหนก็เอามาโม้กนั เพราะธรรมะเป็นของเก่าแก่ไง 
แล้วตวัเองมนัไมไ่ด้สมัผสัธรรมไง  

ถ้าตวัเองสมัผสัธรรมไมก่ล้าพดูแบบนี # เพราะอะไร เพราะธรรมขององค์สมเดจ็-พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้ามนัเป็นเรืCองอริยสจั มนัไมใ่ชเ่รืCองจินตนาการ มนัไมใ่ชเ่รืCองเทวดา อินทร์ 
พรหม เรืCองเทวดาก็เรืCองของเทวดาภพชาตหินึCง พรหมก็เป็นภพชาตหินึCง ในปัจจบุนันี #เป็นเรา 
ถ้าปัจจบุนัเป็นเรา แล้วเรา เหน็ไหม ถ้ามนัรู้จริงมนัจะไมพ่ดูเรืCองอยา่งนั #นเลย ถ้าพดูเรืCองอยา่ง
นั #นมนัไมใ่ชอ่ริยสจั 

ถ้าบอกธรรมะๆ ธรรมะอยูที่Cวฒิุภาวะ วฒิุภาวะของสงัคม สงัคมทีCออ่นด้อยเขาก็เชืCอของ
เขาไป สงัคมทีCเข้มแข็ง สงัคมกรรมฐาน ถ้ามีครูบาอาจารย์เรืCองอยา่งนี #เขาไมเ่อามาพดูกนัหรอก 
เพราะอะไร เพราะพดูมนัก็บอกแล้ววา่จิตสง่ออก จิตสง่ออกเพราะจิตไมรู้่เรืCองอริยสจั ถ้าจิตไมรู้่
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เรืCองอริยสจั อริยสจัมนัคืออะไรละ่ อริยสจัมนัคืออะไร ถ้าอริยสจั ทกุข์ สมทุยั นิโรธ มรรค ใจนี #
กลัCนออกมาจากอริยสจั จิตนี #มนักลัCนออกมาจากอริยสจั กลัCนมาด้วยวิธีการอยา่งใด? 

กลัCนออกมาด้วยการทีCทําความสงบของใจเข้ามา ใจสงบแล้วมนัเหน็กาย เหน็เวทนา 
เหน็จิต เหน็ธรรมตามความเป็นจริง มนัเป็นอริยสจั มนัเป็นสจัจะความจริง ถ้าเป็นสจัจะความ
จริง ทําอยา่งไรมนัถงึเป็นสจัจะความจริงละ่ 

ถ้ามนัเป็นสจัจะความจริง มนัเป็นปัจจบุนัแล้ว ถ้าปัจจบุนัใครทําใจของตนให้เป็น
ปัจจบุนันี #ได้ นัCนคือสมัมาสมาธิ ถ้าสมัมาสมาธิแล้วมนัเริCมต้นก้าวเดนิของมนัไป ปัจจบุนัแล้ว
มนัก็ต้องแก้ไข ถ้าเป็นปัจจบุนั ดสู ิ เราเกิดมาเป็นคน เราเกิดมาเป็นมนษุย์ เราก็อยูใ่นปัจจบุนันี #
ก็เป็นมนษุย์ แล้วข้างหน้าตายไหม แล้วเรามาจากไหน เรามาจากไหน สิCงทีCมานีC เอ้า! ก็มาจาก
บ้าน มาจากบ้านแล้วจะกลบับ้าน แล้วบ้านของใคร  

นีCก็เหมือนกนั จิตนี #มาจากไหน แล้วเรามาจินตนาการของเราอยูอ่ยา่งนี # แล้วบอกวา่สิCงนี #
เป็นธรรมๆ ถ้ามนัเป็นของเก่าแก่ มนัอยูที่Cวฒันธรรมของแตล่ะพื #นถิCน แล้ววฒันธรรมของพื #นถิCน 
นิทานพื #นบ้าน นิทานพื #นบ้านเขาก็เอามาจินตนาการกนั นิทานพื #นบ้าน แตถ้่าเป็นความจริง 
นิทานพื #นบ้านนัCนมนัเป็นการตกผลกึของวฒันธรรม 

แตถ้่าเป็นสจัจะความจริง เหน็ไหม นกัปฏิบตัเิขาอยูที่CนีC ผู้ รู้จริงเขารู้กนัทีCนีC ถ้ารู้จริงรู้ทีCนีC 
อนันั #นวางไว้ ใครศกึษาตามตํานาน เราก็วางของเราไว้ แตเ่ราศกึษาธรรมขององค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นปัจจบุนัขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า คงทีCตายตวัในใจขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า แตข่องเรา เราจะเอาความเหน็ความรู้อนันั #น ชืCอ ทฤษฎี สิCงนั #นวา่
เป็นสมบตัขิองเรา มนัเป็นสญัญา นีCธรรมะเก่าแก่แล้ว แตถ้่ามนัเอาเป็นปัจจบุนัไมเ่ก่าแก่ เป็น
ปัจจบุนัไมเ่ก่าแก่ก็ต้องทําให้มนัจากชืCอต้องเอาเป็นตวัจริง  

เวลาเวทนาเจ็บปวดของเรา เรารู้สกึเจ็บ รู้จกัปวด เรารู้จกัเวทนา แล้วเวทนาอะไรละ่ 
เพราะมนัมีเวทนานอก เวทนาใน มนัมีเวทนาในเวทนา ในเวทนามนัมีมหาศาล เราไมต้่องรับรู้
สิCงการขบเมืCอยนี #เลย แตจิ่ตใจมนัก็เศร้าหมองของมนั มนัก็เสยีใจของมนั เหน็ไหม เวทนากาย 
เวทนาจิต เวทนามนัยงัเป็นชั #นเป็นตอนของมนัขึ #นไป  

เวทนานะ เวลาครูบาอาจารย์ทา่นนัCงสมาธิ เวลานัCง ๕ - ๖ ชัCวโมง ลกูมนัมา ลกูเวทนา
นะ ตอ่ไปพอ่มนัจะมา เดีgยวปู่ มนัจะมา ๗ ชัCวโมง ๑๐ ชัCวโมงขึ #นไป จนตอ่สู้  จนแยกแยะทําลาย 
ทําลายมนัหมด ทําลายด้วยอะไร ทําลายด้วยสตด้ิวยปัญญา ด้วยสิCงทีCจิตทีCมนัเป็นสมาธิ ด้วย
ปัญญา ทําลายด้วยปัญญาแยกแยะมนัหมด มนัดบัหมด มนัดบัได้ มนัวางได้ ถ้ามนัวางได้ 
เพราะจิตใจมนัเป็นผู้ ทีCออกถากออกถางออกใช้ปัญญาใชไ่หม เพราะอะไร เพราะจิตมนัโง ่ จิต
มนัโงเ่พราะมนัเผชิญ เผชิญกบัความจริง นัCงสมาธินานทีCไหนบ้างมนัไมเ่จ็บไมป่วด มนัก็
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เจ็บปวดเป็นเรืCองจริง เรืCองธรรมดา แตถ้่าเป็นความจริง ความจริงของโลกไง มนัไมใ่ชค่วามจริง
ของธรรมไง 

ถ้าเป็นความจริงของธรรม สิCงใดสิCงหนึCงมีการเกิดขึ #นเป็นธรรมดา สิCงนั #นต้องดบัเป็น
ธรรมดา แล้วดบัอยา่งไร ทีCวา่สิCงใดสิCงหนึCงมีการเกิดขึ #นเป็นธรรมดา สิCงนั #นต้องดบัเป็นธรรมดา 
แล้วเวทนามนัเกิดขึ #นมนัจะดบัอยา่งไร มนัยิCงมีความอยากให้มนัหาย ยิCงมีความอยากรับรู้ 
อยากจะรู้แจ้ง มนัยิCงปวดสองเทา่สามเทา่เพราะอะไร เพราะมนัมีกิเลสมีตณัหาความทะยาน
อยากคอยปิดบงัไว้ไง ทีCวา่อวิชชาทีCความไมรู้่ๆ ถ้ามนัศกึษาธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจ้าเป็นของคงทีCตายตวัเป็นสจัธรรมความจริง แตทํ่าไมเราศกึษามาแล้ว แล้วพยายามทํา
ของเรา มนัทําไมไมเ่ป็นความจริงละ่ ทําไมมนัเป็นความทกุข์ความยากอยูนี่Cๆ 

เพราะเวลาองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ธรรมขึ ;นมา องค์สมเดจ็-
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาสวักขยญาณ ทาํลายอวชิชาในใจขององค์สมเดจ็พระสัมมา-
สัมพุทธเจ้า ฆ่าพญามารในใจองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดสิ ;น มันถงึเป็น
ความจริงคงที&ตายตวั  

แตข่องเราอวิชชาเตม็หวัใจ แล้วเวลาศกึษา ศกึษาธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมา-
สมัพทุธเจ้ามาก็วา่สิCงนี #เรารู้ แล้วรู้มนัธรรมะเก่าแก่ๆ ก็อ้างวา่ “นีCพทุธพจน์ สิCงนี #เป็นธรรมของ
องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า” แล้วเรามีอะไรละ่ เพราะเรายงัไมมี่อะไรเลย ไมเ่ป็นความจริง
ของเราเลย ถ้าเป็นความจริง เหน็ไหม เราถงึต้องมาเริCมต้นกนันีCไง 

เวลาพระปัจเจกพทุธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบ เราเป็นสาวก สาวกะ ผู้ ได้ยินได้ฟัง ครูบา
อาจารย์ทา่นจํ #าจี #จํ #าไชอยูต่ลอดเวลา จํ #าจี #จํ #าไชเพราะอะไร เพราะวา่การเวียนวา่ยตายเกิดมนั
เป็นสิCงทีCมนัทกุข์มาก สิCงทีCทกุข์มาก ครูบาอาจารย์ทา่นเวลาประพฤตปิฏิบตัแิล้วทา่นสาํรอก 
ทา่นคายมนัออก วิธีการทา่นทําอยา่งใด เหน็ไหม จํ #าจี #จํ #าไช จํ #าจี #จํ #าไชเพราะเหตนีุ # หลวงปู่ เสาร์ 
หลวงปู่ มัCน ยิCงจํ #าจี #จํ #าไชมากกวา่นี #อีก 

เพราะวา่มนัสงัเวช มนัเป็นสิCงทีCสงัเวช มนัเป็นสิCงทีCมนัเป็นอวิชชาในหวัใจของเรา ทีCเรา
สามารถชกัออก เราสามารถดงึออกจากใจเราได้ แตม่นัสามารถดงึออกจากใจเราด้วยมรรค
ญาณ ไมใ่ชว่า่สามารถจะดงึออกได้ด้วยวิธีการใด  

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกวา่ “เราเป็นคนชี ;ทางเท่านั ;น” มนัมีวิธีการสาวก 
สาวกะ จํ #าจี #จํ #าไชๆ เราก็พยายามของเราส ิหน้าทีCการงานเราทํามาเพืCอดํารงชีวิต เพืCอประโยชน์
กบัเราเทา่นั #น แตเ่วลาประพฤตปิฏิบตัคิวามจริงอนันี #สาํคญั ถ้าอนันี #สาํคญั เหน็ไหม มนัจํ #าจี #จํ #า
ไชทีCนีC จํ #าจี #จํ #าไชทีCนีC 
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เราถงึวา่ ครูบาอาจารย์ทีCปฏิบตั ิปฏิบตัแิล้วได้มรรคได้ผลนะ ทา่นจะถนอมทางจงกรม ดู
ส ิหลวงปู่ ขาวมี ๓ เส้น ทางจงกรม ๓ เส้น เวลากลางวนัเดนิถวายพระพทุธ เวลาหวัคํCา เหน็ไหม 
เดนิถวายพระธรรม ดกึๆ เดนิถวายพระสงฆ์ ทา่นมี ๓ เส้นของทา่น ทา่นเดนิจงกรมของทา่น 
ทา่นมีวิหารธรรมของทา่น ทา่นอยูใ่นวิหารธรรม นีCครูบาอาจารย์ทีCทา่นประพฤตปิฏิบตัจินสิ #น
กิเลสไปแล้ว ทา่นยงัเดนิจงกรม นัCงสมาธิภาวนา เพืCอให้หวัใจอยูใ่นวิหารธรรม  

ฉะนั #น เวลาเราจะทําจริงๆ เราก็พยายามของเรา ถ้ามนัจะทกุข์มนัจะยากขนาดไหน 
เวลาเวียนวา่ยตายเกิดมนัทกุข์ยากกวา่นี # เพียงแตว่า่อวิชชามนัปิดตาไว้ แล้วมนัก็ทําให้เราทกุข์
ยากไปในวฏัฏะ ในปัจจบุนันี #เราเกิดเป็นมนษุย์ เหน็ไหม เกิดมาเป็นมนษุย์ในปัจจบุนันี #เรามี
สทิธิเสรีภาพจะเลอืกทําสิCงใดก็ได้ จะเลอืกทางโลกก็ได้ จะเลอืกทางธรรมก็ได้ แตถ้่าจะเลอืก
ทางธรรมแล้วเราก็พยายามทําให้มนัได้จริงขึ #นมา เราอยา่ให้เราเลอืกทางธรรมแล้วให้กิเลสมา
ปิดตาอีกวา่สิCงนี #เป็นธรรม มนันา่สงัเวช มนันา่สงัเวช 

ถ้ามนัจะทําจริงนะ ให้เป็นจริงขึ #นมา พอเวลามนัเป็นจริงขึ #นมา สิCงทีCกําหนดพทุโธ ใช้
ปัญญาอบรมสมาธิ พอจิตมนัสงบ สิCงทีCสงบ เราพยายามรักษาแล้วน้อมนําไป ถ้ามนัเหน็กาย 
เหน็เวทนา เหน็จิต เหน็ธรรม เวลามนัเหน็แล้ว มนัจบัต้องแล้วมนัไมช่ดัไมเ่จน เรากลบัมาทํา
ความสงบของใจให้มากขึ #นแล้วฝึกหดั  

เริCมต้นมนัยาก เริCมต้นนะ เขาพยายามจดุไฟเผากองขยะ ขยะเปียกมนัจดุตดิได้ยาก 
การดํารงชีวิตของคน เวลาเขามีการศกึษาจบแล้วพยายามหางานทํา เหน็ไหม ถ้าเขาทําของเขา
ได้ประโยชน์ของเขา ได้ตามความชอบธรรมของเขา เขาก็พอใจ แล้วเดีgยวก็หางานใหม ่ หางาน
กนัอยูอ่ยา่งนั #นนะ่ 

นีCก็เหมือนกนั เราจะปฏิบตัใิห้ตามเป็นจริง ถ้าจิตสงบแล้วเราจะเหน็กาย เหน็เวทนา 
เหน็จิต เหน็ธรรมตามเป็นจริง สิCงนี #พยายามหดัก้าวเดนิ แล้วจบัได้แล้วฝึกหดัๆ ปฏิบตัทํิาซํ #าๆ 
ให้มนัมีความชํานาญขึ #น ถ้ามีความชํานาญขึ #น เหน็ไหม มนัจะรู้แจ้ง มนัสาํรอก มนัคายของมนั
ออก เหน็ไหม รสชาตมินัจะคายความเจ็บปวดแสบร้อนในใจของเราบอ่ยครั #งเข้า แล้วมนัก็
มหศัจรรย์ มหศัจรรย์มาก 

เวลาพิจารณากาย เวลากายมนัยอ่ยสลายไป มนัยอ่ยสลายให้เราเหน็เลย ยอ่ยสลายให้
เราดเูลย เวลาพิจารณาของเราไป ถ้าเราพิจารณากายโดยปัญญา เราเทียบเคียงเลย ร่างกาย
ของเรามนัต้องชราครํCาคร่า ของอาศยัอยูช่ัCวคราว แล้วเราจะมารักษาสิCงทีCของชัCวคราวให้เป็น
ความจริง เราไมห่น้าด้านเกินไปหรือ เราไปหวงัสิCงทีCมนัเป็นไปไมไ่ด้ จิตใจของเรามนัหวงัสิCงทีC
เป็นไปไมไ่ด้  
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แตถ้่ามนัเป็นไปได้นะ เราพิจารณาด้วยปัญญา ปัญญามนัก็จะกว้างขวางขึ #นไป แล้วถ้า
มนัมีสมาธินะ เรากลบัมาทําความสงบของใจให้มากขึ #น แล้วใช้ปัญญาตอ่ไป มนัจะทะลวง มนั
จะทะลทุะลวงเข้าไปมากกวา่นั #นๆ พอมนัพิจารณามนัก็ปลอ่ยของมนัๆ นีCมนัฝึกหดัใช้ ถ้าฝึกหดั
ใช้อยา่งนี #มนัจะเกิด เกิดปัญญา ถ้าเกิดปัญญาขึ #น มนัไมใ่ชข่องเก่าแก่หรอก มนัเป็นสดๆ ร้อนๆ 

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเทศนาวา่การ เวลาพระอญัญาโกณฑญัญะมี
ดวงตาเหน็ธรรม “สิ&งใดสิ&งหนึ&งมีการเกดิขึ ;นเป็นธรรมดา สิ&งนั ;นต้องดบั ดบัไปเป็น
ธรรมดา”  

แตเ่ราพิจารณาของเราไป เวลาพิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณา
ธรรม มนัเป็นไตรลกัษณ์ มนัปลอ่ยวางไปเป็นธรรมดา ธรรมดาแล้วทําไมกิเลสมนัยงัมีอยูล่ะ่ 
ธรรมดาแล้วทําไมมนัยงัหงึหวงอยูล่ะ่ มนัยงัหงึหวงอยูเ่พราะวา่สงัโยชน์มนัไมข่าด สิCงทีCเหนีCยว
รั #ง สกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สลีพัพตปรามาส ความเหน็ผิดในจิตใต้สาํนกึมนัไมข่าด ไมข่าดถ้ามีครู
บาอาจารย์เป็นผู้ ชี #นําก็บอกให้พิจารณาซํ #าแล้วซํ #าๆ เข้าไป ซํ #าเข้าไป เหน็ไหม มนัเป็นความจริง 
ความจริงทีCไหน?  

ความจริงทีCจิตมนัจริง จิตมนัจริงมนัมีสตมีิปัญญาสมบรูณ์ ถ้ามนัเหน็กาย มนัเหน็กาย
สมบรูณ์ แล้วเวลาเหน็กายมนัเหน็แตกตา่งกบัทางโลก ทางโลกทีCเขาเหน็กนั เหน็ไหม ทางโลก
ทางการแพทย์ก็เหน็ ทางวิชาการเขาก็เหน็ ในทางวิชาการเขาอธิบายได้ชดัเจนกวา่เราอีก แต่
นัCนมนัเป็นจิตกบัอารมณ์ จิตกบัความคดิ เขาอธิบายได้เป็นทางวิชาการของเขา แตม่นัไมเ่หน็
โดยธรรม  

ถ้าเหน็โดยธรรม เหน็โดยธรรมที&ว่าธรรมะเป็นสดๆ ร้อนๆ ไม่ใช่ของเก่าแก่ที&
เกบ็ไว้บชูากัน ของหวัใจเราเอามาพจิารณา หวัใจเราเอามาแยกแยะให้เหน็ความจริง
ของมัน มันเหน็ขึ ;นมา มันพจิารณาของมัน เวลามันสาํรอก มันคายของมัน มันมี
ความรู้ของมัน มันเป็นสัจจะเป็นความจริงขึ ;นมา เหน็ไหม มันสดๆ ร้อนๆ มันเป็น
ปัจจุบนั 

ทีCวา่คําวา่ “ปัจจบุนั” อดีต อนาคต สิCงทีCเราเคยปฏิบตัไิว้แล้ว มนัเคยได้แล้ว เราก็วา่เรา
ทําได้แล้ว เราจะทําอยา่งนั #นอีกๆ ทําอยา่งนั #นอีก ทําไมมนัโงข่นาดนั #นนะ่ ทําอยา่งนั #นอีก แตถ้่า
มนัเกิดขึ #นมามนัเกิดเป็นปัจจบุนั มนัไมเ่ป็นอยา่งนั #นหรอก ถ้ามนัจะเป็นอยา่งนั #น วงรอบของมนั
ทีCมนัเป็นอยา่งนั #นต้องใช้ปัญญาทีCลกึซึ #งกวา่ ปัญญาทีCมนัมีคณุภาพมากกวา่ แล้วปัญญามนัจะ
เกิดมาจากไหนถ้ามนัไมมี่สมัมาสมาธิ 

มนัมีสมัมาสมาธิเป็นพื #นฐาน ปัญญามนัเกิดขึ #นมา มนัเป็นมรรค ๘ เหน็ไหม มรรค ๘ 
งานชอบ เพียรชอบ ความระลกึชอบ ความชอบธรรมของมนั มนัสมดลุของมนั มรรคทีCมนัเป็น
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ปัญญาญาณ ปัญญาญาณมนัจะหมนุของมนั ทําสิCงใด เหน็ไหม ดสู ิเวลาหลวงตาทา่นบอกวา่ 
“ขณะจะฉนัข้าว ถ้ากิเลสมนัมาก่อน ทา่นจะวางเลย แล้วจะไปตอ่สู้กบักิเลสก่อน” นีCก็เหมือนกนั 
ถ้าปัญญาญาณมนัเกิดขึ #นมาแล้ว เราจะทําสิCงใด รีบทําให้มนัจบ แล้วเราจะใช้ปัญญาหมนุเข้า
มาภายในจะตอ่สู้กบักิเลสทนัที กิเลสมนัเหมือนกบัสิCงทีCวา่เราโดนไฟลวกอยู ่ เราจะต้องเอาออก
ทนัทีๆ จิตถ้ามนัเหน็โทษของมนั เหน็โทษวา่สิCงทีCเราดํารงชีวิต สิCงทีCเราทําหน้าทีCการงาน มนัเหน็
โทษเลยวา่นีCทําให้เนิCนช้าๆ รีบๆ ทํา ทําๆ ให้มนัจบๆ แล้วรีบกลบัมาพิจารณา ถ้าจิตมนัสงบมนั
จะพิจารณาอยา่งนี # 

แตถ้่าเวลาจิตมนัเสืCอมนะ ทําสิCงใดก็ไมไ่ด้ ทําสิCงใดมีแตค่วามทกุข์ความร้อน มนั
อยากจะไปทําหน้าทีCการงานข้างนอก มนัอยากจะไปทําหน้าทีCการงาน มนัจะเพลดิเพลนิไปวนั
วนัหนึCง ให้ลืมๆ ไป ลมืๆ การปฏิบตัไิง พอเข้าทางจงกรมก็นา่เบืCอหนา่ย นัCงสมาธิก็นา่เบืCอหนา่ย 
เวลาจิตมนัเสืCอมนะ 

เวลานกัปฏิบตัแิบบครูบาอาจารย์ทีCปฏิบตัมิา เวลามนัเจริญรุ่งเรืองขึ #นมา โอ้โฮ! มนัสดุ
ยอด แตเ่วลามนัเสืCอมนะ เวลามนัเสืCอมมนัทกุข์มนัยาก มนัคอตกนะ แตข่ณะปฏิบตัมินัก็
ธรรมดา ดสู ิ เรากินอาหารกินแล้วก็อิCม เดีgยวก็หิว การธรรมดามนัเป็นเรืCองธรรมดา มนัเป็น
อนิจจงั มนัไมมี่คงทีCเลย แตเ่พราะเราทําสมํCาเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย เราทําสมํCาเสมอ แล้ว
ถ้ามนัชํารุดเสยีหายเราก็ซอ่มแซม  

จิตเวลามนัเป็นสมาธิ เวลามนัตั #งมัCนขึ #นมา ถ้ามนัเสืCอมขึ #นมา เราก็หาเหตหุาผล หาเหตุ
หาผลกบัใจของตวัเราเองไง “เราเริCมถอยหลงัแล้วนะ จิตใจเราเริCมแยล่งแล้วนะ ถ้าจิตใจเราแย่
ลงแล้ว เราจะหาวิธีการอยา่งใดเพืCอรักษาจิตใจเราไมใ่ห้มนัแยล่งไปมากกวา่นี #นะ” ถ้ามนัคดิได้
อยา่งนี #ปัrบมนัก็ขวนขวาย ขวนขวายพยายามทําของเราให้มนัพฒันาขึ #นมา ถ้ามนัพฒันาขึ #นมา 
มนัพฒันาขึ #นมาได้ มนัก็เริCมฟื#นฟขูึ #นมา 

การปฏิบตัไิปมนัมีเจริญแล้วเสืCอม ถ้ามนัเจริญแล้วเสืCอม แล้วพอมนัเสืCอมขึ #นมา มนัอ้าง
นะ อ้างวา่เรารู้แล้ว เราเข้าใจแล้ว มนัเป็นอดีต ทกุคนก็เคยเป็นคนดีมาทั #งนั #นเราก็เคยเป็นคนดี
มา แล้วตอนนี #เรามาหยําเปอยูนี่Cเป็นคนดีตรงไหนละ่ เราเคยเป็นคนดีมา แตต่อนนี #เพราะเรา
ปลอ่ยกายปลอ่ยใจเรา แล้วตอนนี #ก็หยําเปอยูนี่C แล้วเราทําอยา่งไรจะให้กลบัเป็นคนดี 

ก็เลกิเสยีส!ิ เลกิความหยําเปเนีCย! กลบัไปอยูใ่นศีลในธรรมมนัก็เป็นคนดีขึ #นมาอีก แต่
เป็นคนดีมนัทํายาก ถ้ามนัหยําเปมนังา่ย นีCก็เหมือนกนั จิตใจเวลามนัเสืCอมมนัถอย เวลามนัคดิ
ของมนัไป มนัหยําเปของมนั มนัหยําเปแล้วมนัยงัไมรู้่ตวัวา่มนัหยําเป ยงัอ้างนะ 

เพราะวา่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าของเราเป็นองค์ทีC ๔ ธรรมะเป็นของเก่าแก่ 
ใครก็พดูได้ คําพดูใครก็พดูได้ แตพ่ดูแล้วมนัเป็นความจริงหรือเปลา่ ถ้าไมเ่ป็นความจริง มนัจะ
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เป็นความจริงขึ #นมามนัต้องบอกถงึเหตแุละผลได้ เวลาครูบาอาจารย์ของเรา ธมมฺสากจฉฺา 
เอตมมฺงคฺลมุตตฺม ํพดูไมมี่ผิดเลย มนัต้องเป็นอยา่งนั #นๆ ทีนี #เวลาเป็นอยา่งนั #นไป พวกเราเนีCย 
พวกเรานกัปฏิบตั ิเวลาครูบาอาจารย์ทา่นพดู ทา่นเหน็โทษนะ  

ดสู ิ กวา่มนัจะพฒันาได้ กวา่มนัจะเป็นความจริงขึ #นมาได้ มนัล้มลกุคลกุคลานมาแค่
ไหน ครูบาอาจารย์ท่านทาํจริงๆ ท่านใจเพชรนะ นั& งทหีนึ&ง ๕ ชั&วโมง ๖ ชั&วโมง เดนิ
จงกรม อาจารย์สงิห์ทอง หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ เจีย̀ะ หลวงตาชมมากเลย เดนิจนทาง
จงกรมเป็นร่องเลย นั&นล่ะพระอรหนัต์ เขาทาํของเขาด้วยความจริง ด้วยความวริิยะ 
ด้วยความอุตสาหะขนาดนั;น แล้วถ้ามันทาํจริงอย่างนั;น เพราะมันมีสัจจะมีความจริง 
ถ้ามีความจริงมันถงึได้ผลได้ประโยชน์มาไง  

ถ้าได้ผลประโยชน์มานะ เราก็ต้องจริงของเรา ถ้าเราทําจริงของเรา เหน็ไหม เรารักษาใจ 
ถ้ามนัเสืCอมมนัถอย เราก็จะมีสตปัิญญาพยายามฟื#นฟขูึ #นมา ถ้าฟื#นฟขูึ #นมา ฟื#นฟแูล้วรักษาไว้ 
การรักษานี #แสนยาก ดสู ิในประเพณีของกรรมฐานเรา จะสงบเสงีCยม จะมีความอยูใ่นทีCสงดั จะ
คอยไมเ่ลน่ไมห่ยอกไมล้่อกนั ไมค่ลกุคลกีนั สิCงนี #พยายามฝึกให้เป็นนิสยั แล้วพยายามทําของ
เราๆ ทําให้มนัดีขึ #นมา  

ถ้าทําดีขึ #นมา เหน็ไหม เพราะการเกิดเป็นมนษุย์นี #แสนยาก แล้วปัจจบุนันี #ได้เกิดเป็น
มนษุย์แล้ว แล้วมีสตมีิปัญญา พยายามจะรื #อค้น พยายามจะหาความจริงเราขึ #นมา หายใจเข้า
นกึพทุ หายใจออกนกึโธ คนทีCไมเ่คยปฏิบตั ิ หลวงปู่ ฝั #นทา่นบอกวา่ “อย่าหายใจทิ ;งเปล่าๆ” 
การหายใจนีCหายใจเพืCอดํารงชีวิต ออกซเิจน แตข่ณะทีCวา่ขนาดออกซเิจนก็รักษาชีวิตนี #ไว้ไง 
รักษาชีวิตนี #ไว้ด้วยออกซเิจน แตเ่วลาหลวงปู่ ฝั #นทา่นพดู “นัCนนะ่ อยา่งนั #นทิ #งเปลา่ๆ” ทิ #งเปลา่ๆ 
ก็ทิ #งจากธรรมไง ทิ #งเปลา่ๆ มนัจะมีประโยชน์ขึ #นมาถ้ามีสต ิ หายใจเข้านกึพทุ หายใจออกนกึโธ 
มนัก็เป็นอานาปานสต ิ

แตถ้่าเราหายใจ เราหายใจมนัก็หายใจดํารงชีวิต มนัมีผลทางวิทยาศาสตร์ มนัมีผลทาง
การแพทย์ แตธ่รรมะมนัไมมี่ผลไง แตถ้่ามนัมีสตแิล้วระลกึด้วยหวัใจของเรา มนัมีผลทั #งทาง
การแพทย์ด้วย เพราะการหายใจ หายใจลกึๆ หายใจมนัทําให้ร่างกายแข็งแรง แล้วมีสตปัิญญา
ด้วย มนัทั #งเกิดพร้อมกบัอานาปานสต ิ มนัฝึกหดัได้ไง มนัเป็นประโยชน์หมดถ้าคนมีสตมีิ
ปัญญารู้จกัใช้มนั เหน็ไหม  

ครูบาอาจารย์ทา่นเหน็โทษของการพลั #งเผลอ ทา่นเหน็โทษของการทีCวา่มกังา่ย มนัถงึ
ล้มลกุคลกุคลานกนัมาไง แล้วคนทีCอํานาจวาสนาออ่นแอ ก็บอกวา่ “นิพพานเป็นของสดุเอื #อม 
มนัจะเป็นของลายครามแล้ว” มนัจะเอาเข้าตู้แล้วมนัจะใสตู่้กระจกไว้ให้คอยเช็ดคอยถไูง 
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แตเ่ราไมต้่องการอยา่งนั #น! เราต้องการให้เกิดความจริง เราต้องเกิดเป็นสิCงมีชีวิต เรา
ต้องการดมูรรคให้มนัเดนิ มนัเป็นสิCงมีชีวิต เหน็ไหม ถ้าเรามีสตมีิปัญญา ถ้าจิตมนัสงบมาแล้ว 
แล้วมนัออกฝึกหดัใช้ปัญญา มรรค ๘ ถ้าเป็นสมัมาสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาทีCเราใช้
มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ เป็นปัญญาเหมือนกนั แตปั่ญญาทําใจให้สงบ ปัญญาทําให้จิตใจ
มนัเข้มแข็งขึ #นมา ทําให้ตวัตนอยูใ่นศีลในธรรม มนัเป็นสมัมาสมาธิ  

แล้วถ้ามนัออกฝึกหดัใช้ปัญญาๆ มนัเป็นภาวนามยปัญญาขึ #นมา ปัญญาอยา่งนั #นมนั
ไปเหน็ขึ #นมามนัถงึจะเป็นงานชอบ เพียรชอบ ระลกึชอบ มนัถงึเป็นมรรค เป็นมรรคเพราะอะไร 
เพราะมนัมีสมัมาสมาธิมนัถงึเป็นมรรค แตถ้่ามนัขาดสมาธิมนัเป็นโลกๆ โลกียปัญญา ปัญญา
โลกๆ ไง ปัญญาทีCเราใช้สอยกนัอยูนี่C ปัญญาทีCมนัใช้สอยกนัอยูนี่C เหน็ไหม  

แตเ่วลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ #นมา เหน็ไหม “เวลาฉนัอาหารของ
นางสชุาดา เราถงึซึCงกิเลสนิพพาน แตเ่วลาฉนัอาหารของนายจนุทะ เราถงึซึCงขนัธนิพพาน” นีC
ขนัธนิพพานๆ ก็ความคดิ ขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ สิCงนี #ทําไมถงึต้องเป็น
ขนัธนิพพานอีกละ่ เพราะอะไร เพราะสิCงทีCความคดิทีCหมนุอยูนี่C ความคดิมนัก็คือความคดิ แต่
เวลามนัมีกิเลสหรือไมมี่กิเลสไง ถ้ามนัมีกิเลสขึ #นมาเป็นขนัธมาร มนัเป็นขนัธมาร มนัเป็นขนัธ์
ของมารเลย มารมนัครอบงําเลย  

แตเ่วลามีสตมีิปัญญาทําลายมนั ฆา่มนัหมดแล้ว เหน็ไหม ภารา หเว ปYจฺกขฺนฺธา 
ขนัธ์ทีCมนัสะอาดบริสทุธิs ขนัธ์ทีCมนัเป็นขนัธ์ ความคดิทีCสะอาดบริสทุธิsทีCมนัไมมี่กิเลสเจือปนอยู ่
เวลาครูบาอาจารย์ทีCทา่นปฏิบตัแิล้วทา่นเป็นความจริงขึ #นมา มนัเป็นสจัจะความจริงขึ #นมา มนั
ก็สดๆ ร้อนๆ ไง มนัก็เป็นปัจจบุนัธรรมไง มนัก็ไมใ่ชข่องเก่าแก่ไง มนัเป็นของประจําหวัใจไง 
หวัใจดวงนั #นได้สมัผสัธรรมอยา่งนั #น เพราะหวัใจได้ทําความสงบของใจเข้ามา พอใจสงบแล้ว
พอมนัออกใช้ปัญญา มนัออกใช้ปัญญา ปัญญาทีCเป็นภาวนามย-ปัญญาขึ #นมามนัก็เป็นมรรค 
พอเป็นมรรค เหน็ไหม ปัญญาทีCมนัหมนุขึ #นไป มนัเป็นมรรคแล้วพิจารณาซํ #าพิจารณาซากๆ 
เพราะธรรมจกัร ธรรมจกัรมนัหมนุ  

กงจกัรมนัเป็นมาร กงจกัรมนัจะทําลาย ทําลาย เหน็ไหม เกิดเป็นมนษุย์ควรจะมี
คณุสมบตัคิณุธรรมในหวัใจ มนัก็ไมเ่ป็นกงจกัร ชกัลากให้ไปอยูท่างโลก ชกัลากให้ไปรับภาระ
รับผิดชอบวา่สิCงนั #นเป็นหน้าทีCการงานของเรา จนกวา่ชีวิตมนัจะหาไมไ่ป ลมืไป ลมืไปวา่ได้
ปฏิบตัธิรรม  

แตเ่วลาปฏิบตัธิรรมมนัเป็นธรรมจกัร ธรรมจกัรมนัเป็นมรรค เป็นมรรคงานชอบ เพียร
ชอบ ระลกึชอบ สตชิอบ ปัญญาชอบ ปัญญาชอบ มรรคมนัเคลืCอนไป ปัญญามนัเคลืCอนไป พอ
มนัเคลืCอนไปมนัเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญานี #ปัญญาของธรรม เพราะปัญญาของธรรมมนั
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เกิดขึ #นมนัสดๆ ร้อนๆ แล้วสดๆ ร้อนๆ เพราะถ้ามนัพิจารณาไปแล้วถ้ามนัสมดลุขึ #นไปมนัปลอ่ย
วางชัCวคราว มนัเป็นตทงัคปหาน  

แตถ้่าสมาธิมนัไมมี่กําลงัพอ เวลามนัหมนุไปมนัไมก้่าวเดนิ มนัไมก้่าวเดนิ ถ้ายงัถยูงัไถ
กนัไปอยู ่ เดีgยวมนัเตลดิเปิดเปิงเลย แล้วก็ “ทําไมมนัทําแล้วมนัทําไมไ่ด้ละ่ ก็ปัญญาก็เคยใช้
แล้ว ปัญญาทีCมนัใช้มามนัตทงัคปหาน มนัปลอ่ย มนัวางไปหมดเลย มนัดีงามไปหมดเลย 
ทําไมตอนนี #ปัญญามนัไปไมไ่ด้เลย เพราะมนัต้องใช้ปัญญา สมาธิก็มีอยูแ่ล้ว”  

สมาธิโดยพื #นฐานมนัมีอยูแ่ล้ว แตเ่วลากําลงัมนัออ่นลง สิCงทีCสมทุยัมนัเจือปนเข้ามามนั
มีกําลงัมากขึ #น เวลาปัญญาทีCมนัจะหมนุไป มนัหมนุไป หมนุไปมนัลุม่ๆ ดอนๆ มนัไมเ่ป็นกลาง 
มนัไมส่มดลุของมนั ก็ยงัจะตะบี #ตะบนัทํามนัไปเรืCอยๆ ถ้ามนัจะตะบี #ตะบนัทําไปเรืCอยๆ มนัก็คา
อยูอ่ยา่งนั #นแหละ แล้วมนัจะเสืCอมลงๆ ดสู ิ ทีCวา่เจริญแล้วเสืCอมๆ ถ้ามนัเสืCอมลง มนัเสืCอมลง
แล้วไมรู้่วิธีการแก้ไข ก็เลยยิCงน้อยใจเข้าไปใหญ่ “โอ! ก็ทําดีมาแล้ว ทําถกูต้องมาแล้ว ทําไมมนั
ผิดพลาดเอาตรงนี # ถ้าผิดพลาดแล้วจะทําอยา่งไร” ก็ยงัตะบี #ตะบนัทํามนัตอ่ไปนะ 

แตถ้่าครูบาอาจารย์ทา่นบอกให้วางไว้ เพราะวางไว้แล้วกลบัมาทําความสงบของใจ 
บ้านชอ่งของเรา เวลาเราอยูอ่าศยัแล้วมนัชํารุดเสยีหาย ชํารุดเสยีหายต้องซอ่มแซมก่อน ให้
บ้านเรือนให้มนัสมบรูณ์ ให้มนักนัแดดกนัฝนได้ แล้วเรากลบัมาจะทําอะไรในบ้าน เรากลบัมา
ทําตรงนั #น นีCทํางานๆ จนพายมุนัพดัมาจนหลงัคาก็ปลวิไปหมดแล้ว ฝาผนงัตา่งๆ หลดุไป
หมดแล้ว เราเหมือนกบัอยูก่ลางแจ้งแล้ว ก็ยงับอกใช้ปัญญาๆ อยูน่ะ 

เวลากิเลสมนัเป็นเราไง อตัตกิลมถานโุยค กามสขุลัลกิานโุยค ทางสองสว่นทีCไมค่วรเสพ 
ถ้าทําไปแล้วล้มลกุคลกุคลานอยา่งนี # แตถ้่าเรามีสตปัิญญา มีครูบาอาจารย์คอยบอก วางไว้ 
กลบัมาทําสมถะ กลบัมาทําพทุโธ กลบัมาทําความสงบของใจขึ #นมา ซอ่มบ้านซอ่มเรือน ซอ่ม
ของเราให้อปุกรณ์เครืCองใช้เราให้มนัคงทีC ให้มนัมัCนคงก่อน แล้วเราจะทํางานตอ่ไปมนัก็สะดวก
ขึ #น นีCเวลาปฏิบตั ิถ้ามนัเป็นสดๆ ร้อนๆ มนัเป็นอยา่งนี # 

ถ้าของเก่าแก่ใครทําแล้ว “ฉนัเคยทําได้แล้ว ใช้ปัญญามาแล้ว ปัญญาก็จะใช้ตอ่เนืCองกนั
ไป” อนันั #นจะของลายคราม มนัจะเป็นของลายคราม แล้วของลายครามแล้วจะโดนโจรลกั
ขโมยไปด้วย ถ้าโจรมนัลกัชิงลกัขโมยไปนะ ของลายครามเราเขาลกัไปแล้ว แล้วเราจะไมไ่ด้
อะไรเลย ได้แตค่วามจําไว้วา่ฉนัเคยมี ฉนัเคยเป็นแบบนี # แตต่อนนี #โดนโจรคือกิเลสมนัลกัไป
หมดแล้ว มนัเสืCอมหมดเลยเพราะอะไร เพราะไมมี่ครูบาอาจารย์จํ #าจี #จํ #าไช 

เวลาครูบาอาจารย์จํ #าจี #จํ #าไช เขาบอกวา่ครูบาอาจารย์ยุง่มาก แตเ่วลากิเลส ให้กิเลสมนั
ลกัขโมยคณุธรรมของเรา ลกัขโมยสิCงทีCเราปฏิบตัมิาให้ล้มลกุคลกุคลานมา สิCงนั #นไมว่า่กิเลส
เลย ไมต่อ่วา่กิเลสทีCมนัมาทําให้สิCงมรรคผลของเราทีCเราได้สร้างขึ #นมา ให้มนัมาฉกฉวย มาทํา
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ให้เสืCอมสภาพไป ไมเ่คยวา่กิเลสเลย แตเ่วลาเสืCอมขึ #นมาแล้วมีแตค่วามน้อยใจตลอดเวลา 
เพราะอะไร เพราะวา่เราไปแยกสว่นกนัไงวา่สิCงนั #นกบัเรา  

แตถ้่าเราปฏิบตัไิปแล้ว สมาธิก็เป็นเรา เราเป็นสมาธิ จิตมนัเป็นเสยีเอง เวลาใช้ปัญญา
ขึ #นไป ปัญญามนัแยกแยะ มนัพิจารณาของมนัไป เหน็ไหม ถ้ามนัผิดพลาดไป เราก็กลบัมา 
กลบัมาทําความสงบของใจเข้ามาให้มากขึ #น มนัต้องเน้นทีCทําความสงบของใจ กลบัมาซอ่ม
บ้านซอ่มเรือนของเราให้แข็งแรง กลบัมาทําสถานทีCทํางานของเราให้สะอาดบริสทุธิs แล้วเราจะ
ทํางานของเราได้ชดัเจน ทํางานของเราตอ่เนืCองไป อยูที่Cอํานาจวาสนา ถ้าขิปปาภิญญาเวลา
พิจารณาไปแล้วไมกี่Cครั #งมนัจะขาด  

แตถ้่าเราเวไนยสตัว์ อํานาจวาสนาเราแคนี่ # ถ้าอํานาจวาสนาเราแคนี่ # มนัมีคา่เทา่กนั 
โสดาบนัเป็นโสดาบนัเหมือนกนั โสดาบนั ไมมี่ใครมีโสดาบนัใหญ่กบัโสดาบนัเลก็ เลก็กวา่ใหญ่
กวา่ไมมี่ โสดาบนัเป็นโสดาบนั แตโ่สดาบนัเวลาแยกประเภทไปแล้ว เหน็ไหม ทีCบอกวา่พระ
โสดาบนัชนิดนั #นๆ อนันั #นแยกประเภทไปแล้ว แตข่ณะทีCวา่เป็นโสดาบนั เป็นโสดาบนัเหมือนกนั 
ไมมี่ใครเป็นโสดาบนัใหญ่ เป็นโสดาบนัเลก็ ไมมี่ เทา่กนัหมด  

ทั #งๆ ทีCเทา่กนั เวลาพิจารณาไป ขิปปาภิญญาทําไมเขารู้เร็วละ่ แล้วเราปฏิบตัขิองเรา 
เราปลอ่ยแล้วปลอ่ยเลา่ๆ ทําไมมนัไมเ่ป็นโสดาบนัละ่ ทําไมมนัไมส่มจุเฉทปหานไมข่าดไปละ่ 
มนัก็วาสนาของคนไง วาสนาของคน ดสู ิ เวลาคนเรา คนขี #โลภ คนขี #โกรธ ขี #หลง บางคนขี #ลมื 
หลงๆ ลมืๆ ตลอดไป เวลาคนขี #โกรธทําอะไรไมไ่ด้เลย พดูผิดใจไมไ่ด้เลยๆ นัCนจริตนิสยัของเขา 
นัCนคือสิCงทีCเขาสร้างมา 

นีCก็เหมือนกนั กิเลสคนหนา กิเลสคนขนาดกลาง กิเลสคนหยาบ กิเลสมนัแตกตา่งกนั 
แล้วกิเลสมนัพิจารณาไป มนัเป็นของคนทีCสร้างมานัCนแหละ ฉะนั #น ถ้าเราสร้างมาอยา่งนี # แตเ่รา
พิจารณาของเราแล้วมนัปลอ่ยๆ เรารู้ได้เลยวา่นีCเป็นภาวนามยปัญญา มนัจะไมใ่ชเ่ป็นของ
เก่าแก่ ไมใ่ชข่องลายครามแล้ว มนัเป็นซึCงๆ หน้า มนักําลงัตอ่สู้กนัอยูร่ะหวา่งกิเลสกบัธรรม 
ตอ่สู้อยูใ่นหวัใจของเรา เราทําซํ #าไปเรืCอย ขยนัไปเรืCอย 

เพราะเราพิจารณาเวลามนัปลอ่ยวางไปแล้ว เราเคยปลอ่ยวางมาแล้วเราก็ภมิูอกภมิูใจ 
ภมิูอกภมิูใจจนลมืวิธีการรักษา แล้วพอจะมาเริCมต้นใหมก็่ต้องมาขวนขวายใหมอ่ยูอ่ยา่งนี # สิCงนี #
มนัเป็นการตอกยํ #าใจเราอยูแ่ล้ว ถ้าเป็นการตอกยํ #าใจเราอยูแ่ล้ว เอาอยา่งนี #เป็นตวัอยา่ง เอา
อยา่งนี #เป็นสิCงทีCเราเคยมีประสบการณ์ แล้วเราตั #งสตไิว้ ทําตอ่เนืCองๆ ให้มีความสมํCาเสมอ  

พอจิตสงบแล้วก็พิจารณาของเราไป ถ้าพิจารณาแล้วมนัปลอ่ยวางได้ อยูก่บัความสขุ 
พอความสขุมนัคลายตวัออกมา จบัได้ พิจารณาตอ่ๆ ทําให้หมัCนเพียรเข้าไป ขยนัหมัCนเพียรของ
เรา ทําซํ #าๆๆ เหน็ไหม สิCงนี #มนัเป็นทางเดนิ มนัเป็นทางเดนิของจิต จิตทีCจะก้าวเดนิไป ก้าวเดนิ
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ไปโดยมรรค มคโฺค ทางอนัเอก ทางของจิตทีCมนัจะก้าวเดนิไป ถ้าทางของจิตทีCจะก้าวเดนิไป 
แล้วเดนิไปเป็นปัจจบุนั เดนิไปพร้อมกบัความจริง เพราะมนัมีศีล มีสมาธิ มีปัญญาทีCก้าวเดนิไป
โดยมรรค สิCงทีCก้าวเดนิไป เหน็ไหม มนัจะเป็นปัจจบุนั มนัจะเป็นของสดๆ ร้อนๆ กบัใจของเรา 
ไมต้่องไปหวงัพึCงใครเลย มีครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ก็คอยให้กําลงัใจเทา่นั #นนะ่ ให้กําลงัใจ 

สิCงทีCทํานีCถกูต้องแล้ว สิCงทีCจะเป็นจริงขึ #นมาได้ก็เป็นความจริงจากเราทีCเราจะประพฤติ
ปฏิบตัไิด้ ถ้าเราจะประพฤตปิฏิบตัไิด้ ถ้าเราปฏิบตัแิล้วเราใช้ศีล สมาธิ ปัญญา ใช้ปัญญาของ
เรา ถ้ามนัปลอ่ยวางมีความสขุ เราก็ปฏิบตัไิด้จริงไง แตถ้่าเราปฏิบตัไิด้ เวลาปฏิบตัแิล้วถ้ามนั
เสืCอม ปฏิบตัแิล้วมนัล้มลกุคลกุคลาน ปฏิบตัแิล้ว “มนัปลอ่ยแล้วทําไมมนัเป็นอยา่งนี # ปลอ่ย
แล้วทําไมมนัเป็นอยา่งนี #” ปลอ่ยแล้วก็คือแล้วกนัไป แล้วเราก็ทําตอ่เนืCองๆๆ ถงึทีCสดุแล้วมนัต้อง
ขาด 

ถ้ามนัขาด โสดาบนัมนัเทา่กนั มนัมีโสดาบนัใครใหญ่ มีโสดาบนัใครเลก็ละ่ ขิปปา
ภิญญาเขาสองหนสามหน บางทีหนเดียวเป็นพระอรหนัต์เลย นัCงอาสนะเดียวเป็นพระอรหนัต์
เลย แตเ่ขาต้องสร้างบญุกศุลของเขามามาก พนัธกุรรมของจิตของเขามนัพร้อมมาแล้ว  

แตข่องเราเวไนยสตัว์ๆ ดสู ิ เราเกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา ดคูนทีCเขา
ไมส่นใจส ิแล้วเราสนใจ เขาตฉิินนินทาขนาดไหน นีCความเหน็ของเขา แตข่องเรา เราทําอะไรผิด 
เราทําอะไรผิดบ้าง เรามาจําศีล เรามาอยูว่ดัอยูว่า เรามาบวชเป็นพระ เรามีอะไรผิดบ้าง ทกุคน
ก็บอกวา่สิCงนี #สดุยอด สิCงนี #ประเสริฐทีCสดุ แตทํ่าไมเขาถงึตฉิินนินทา เขาถงึบอกวา่เราเหน็แก่ตวัๆ 
ละ่ แล้วเวลาเรามาปฏิบตัขิึ #นมา ถ้ามนัเป็นความจริงขึ #นมาในหวัใจของเรามนัก็เป็นธรรม แตถ้่า
กิเลสมนัครอบงํา กิเลสมนัมีกําลงัมากกวา่ มนัก็เป็นโลก มนัก็เป็นสมทุยั มนัก็เป็นสิCงทีCยํCายี
หวัใจของเรา ถ้าจิตใจเราโดนยํCายีมนัก็มีความทกุข์ มนัเป็นเรืCองธรรมดา  

แตถ้่าเราปฏิบตัเิข้าไปเป็นความจริงขึ #นมา ถ้ามนัมีศีล มีสมาธิ มีปัญญาขึ #นมา มนัเป็น
ธรรม มนัเป็นธรรมมนัก็มีความสขุเป็นธรรมดา อ้าว! ถ้ามนัมีสมาธิมนัก็มีความสขุอยูแ่ล้ว แล้ว
เวลาพิจารณาของเราไป เวลาพิจารณาไป เราจะเหน็เลย คนทีCภาวนาเป็นนะ เขาจะเหน็ความ
แตกตา่งระหวา่งโลกียปัญญา ปัญญาโลก ปัญญากิเลสทีCมนัแผดเผา พลงังานทีCมนัแผดเผากิน
ตวัเองตลอดเวลา เรารู้เลย  

แล้วเวลาเกิดจิตสงบแล้วเราใช้ภาวนามยปัญญา ปัญญาทีCมนัถอดมนัถอน ปัญญานีC 
มนัจะเหน็ความมหศัจรรย์เลย ถ้าคนภาวนาเป็น ตรงนี #ชดัมาก ถ้าคนภาวนาเป็นนะ ระหวา่ง
โลกียปัญญา กบั โลกตุตรปัญญา มนัชดัเจนของมนัเลย  

ถ้าคนภาวนาไม่เป็น มันกอ็ยู่กับโลกียปัญญามาตลอด อยู่กับจนิตนาการมา
ตลอด อยู่กับธรรมะเก่าแก่ อยู่ในตู้ เครื&องลายครามเอาไว้เชด็ นั&นถ้าเป็นโลกียปัญญา
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มันอยู่อย่างนั;นตลอดไป แต่ใจถ้ามีกเิลสครอบงาํมันเป็นของลายคราม แต่ถ้ามันเป็น
ปัจจุบนั มันกลับมาสิ&งมีชีวติ กลับมาสิ&งที&มันมีความรู้สกึ ถ้ามันกลับมาสิ&งที&มีชีวติ เหน็
ไหม มันเป็นปัจจุบนั ถ้าเป็นปัจจุบนั ถ้าปัญญาที&มันแยกแยะไปมันเหน็ต่างเลย 
ระหว่างโลกียปัญญากับโลกุตตรปัญญา 

โลกุตตรปัญญา ปัญญาเหนือโลก ปัญญาที&มันจะถอดมันจะถอน แล้วถ้ามัน
เป็นจริง ถ้ามันพจิารณาไป มันเกดิขึ ;นแล้ว เวลามรรคมันเกดิขึ ;น ธรรมจกัร ทางอันเอก
ของใจ มคโฺค ทางอันเอก ใจมันจะก้าวเดนิไป ก้าวเดนิไป เหน็ไหม ตั ;งแต่ปุถุชนทาํ
ความสงบของใจได้กเ็ป็นกัลยาณปุถุชน ถ้ามันเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม
ตามความจริง นั&นล่ะโสดาปัตตมิรรคๆ รู้ ถ้าโสดาปัตตมิรรค ในวงกรรมฐานเขา
เรียกว่า “ภาวนาเป็น” ถ้าใครเข้าสู่ช่องทางนี ; ใครเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติตามความ
เป็นจริง นั ;นคือปากทาง นี&ทางอันเอก มคโฺค แล้วทาํต่อเนื&องๆ ไป 

เพราะครูบาอาจารย์ทีCทา่นประพฤตปิฏิบตัเิขาจะฟังตรงนี # ฟังวา่ เวลามนัขาด มนัขาด
อยา่งไร เวลามนัขาด แล้วขาดแล้วมนัเหลอือะไร ถ้ามนัเป็นธรรมะเก่าแก่มนัก็ตอ่ยหอยเลย 
“อยา่งนั #น อยา่งนั #น อยา่งนั #น” โอย๋! ไอ้คนเป็นฟังแล้วมนัไมใ่ช ่ แตไ่มใ่ชน่ะ ไมใ่ชแ่ล้วถ้าครูบา
อาจารย์ทา่นเป็นธรรม ทา่นจะให้กําลงัใจ แล้วให้บคุคลคนนั #นพยายามประพฤตปิฏิบตัขิองเขา 
แยกแยะของเขา เพราะวา่ถ้าเราไมส่ามารถประพฤตปิฏิบตัติามความเป็นจริง มนัเสยีดาย
โอกาสไง 

คนคนหนึCงนะ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเวลาเผยแผธ่รรม เหน็ไหม อนปุุ
พพิกถาเทศนาวา่ การเทศนากบัคฤหสัถ์ทั #งนั #น เทศนากบัชาวบ้าน เผยแผธ่รรมๆ ให้ชาวบ้าน
เขาศรัทธามีความเชืCอ ถ้ามีความเชืCอ ถ้าอยากพ้นจากทกุข์ อยากประพฤตปิฏิบตัขิึ #นมา เราก็มา
ประพฤตปิฏิบตั ิ แตนี่ #คนทีCเราปฏิบตักินัอยูนี่C ปฏิบตัแิล้วมนัตอ่ยหอยอยูนี่C เพราะมนัไมใ่ชค่วาม
จริง  

ถ้ามนัเป็นความจริงนะ จะเม้มปาก เพราะธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั-พทุธเจ้า
ละเอียดลกึซึ #งนกั เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ #นมา เหน็ไหม “จะสอนใคร
ได้หนอ จะสอนใครได้หนอ” ทั #งๆ ทีCพร้อมทีCจะสอนนะ แตม่นัลกึลบัซบัซ้อนจนคนคาดไมถ่งึ แล้ว
ถ้าคนคาดไมถ่งึ คดิส ิเวลาพดูออกไปมนัเป็นเรืCองนิยาย มนัเป็นเรืCองนิทานทั #งนั #นนะ่ 

แตถ้่าเป็นความจริงเขาไมพ่ดูหรอก เพราะอะไร ดสู ิ เราทําประพฤตปิฏิบตัมิาเกือบเป็น
เกือบตาย เวลามนัจะขาดนะ ช้างกระดกิห ู งแูลบลิ #น แผลบ็! ขาด แตก่วา่ทีCมนัจะขาด ล้มลกุ
คลกุคลานกนัมาขนาดไหน ปฏิบตัล้ิมลกุคลกุคลานมาขนาดไหน จบัผิดจบัถกูมาตลอด จบัผิด
จบัถกู เหน็ไหม เวลาเขาเชือดไก่ เชือดโค เขาเชือดทีCไหน เขาเชือดคอมนัทีเดียวก็ตาย  
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นี&กเ็หมือนกัน จบัผิดจบัถกู ต่อสู้กัน บบีบี ;สีไฟกันมาตลอด กเิลสกับธรรม
แข่งขันกัน พยายามพสูิจน์กันมาตลอด เวลากเิลส กเิลสในหวัใจของเรามันมีอาํนาจ
เหนือกว่าอยู่แล้ว ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มี
แต่ชื&อ ธรรมะเก่าแก่ ศีล สมาธิ ปัญญา มคโฺค ทางอันเอก ทกุคนกรู้็ แต่มันไม่เหน็ตวั
จริง แต่เวลาเราปฏบิตัขิึ ;นมามันเป็นความจริงขึ ;นมา ระหว่างกเิลสกับธรรมมันจะมี
ความจริงแล้ว มันจะเป็นของสดๆ ร้อนๆ แล้ว ไม่ใช่ของลายคราม สดๆ ร้อนๆ เลย 
สดๆ ร้อนๆ กับใจเรา เพราะกเิลสมันสดๆ ร้อนๆ อยู่นี&  กเิลสมันครอบงาํหวัใจนี ;มา 
เวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะมาตลอด แล้วมันไม่มีอะไรสิ&งใดไปขัดไปแย้งมันเลย 

ศกึษาธรรมมา ศกึษาคือศกึษามาบงัเงา อ้างธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั-พทุธ
เจ้าเป็นหน้าฉากไว้ กิเลส กิเลสก็ครอบงําหวัใจอยูน่ัCนนะ่ แตถ้่าเราปฏิบตัติามความเป็นจริงขึ #น
มาแล้วมนัเป็นความจริงขึ #นมา มนัมีศีล สมาธิ ปัญญาตามความเป็นจริง มนัจะประหตัประหาร
กนัแล้ว ถ้าประหตัประหารกนั มนัมีการกระทํา มนัมีการกระทําระหวา่งกิเลสกบัธรรมมนัต้อง
ตอ่สู้กนัเป็นเรืCองปกตเิลย  

แตโ่ดยทางโลกเขาบอกวา่ “นกัปฏิบตัธิรรมต้องออ่นโยน ต้องสงบเสงีCยม ต้องเรียบร้อย” 
สงบเสงีCยมถ้ามนัเป็นมารยาท แตข่ณะทีCจิตใจ จิตใจของเราระหวา่งธรรมทีCมนัเกิดในใจ ถ้ามนั
จะฟาดฟันกิเลสต้องทุม่สดุตวัเลย ไมต้่องไปสงบเสงีCยม ต้องสดุ เพราะถ้าเราไมถ่งึทีCสดุ กิเลส
มนัหลบมนัซอ่นอยูที่CนัCน มนับงัเงาอยูใ่นใจของเรา เราจะต้องทําความจริงของเรา ถ้าความจริง
มนัเกิดขึ #น เหน็ไหม ตอ่สู้ ทําเป็นความจริงมนัสดๆ ร้อนๆ 

คําวา่ “สดๆ ร้อนๆ” เหน็ไหม เวลาครูบาอาจารย์ทา่นปฏิบตั ิทําไมทา่นมีความมมุานะได้
ขนาดนั #น เดนิจงกรมนัCงสมาธิทั #งวนั ทั #งวนัๆ ทําได้อยา่งไร แล้วเดนิตอ่เนืCองด้วยนะ เดนิตอ่เนืCอง 
ดสู ิอดนอน ผอ่นอาหาร ๗ วนั ๘ วนั อยูไ่ด้อยา่งนั #น มนัเข้าด้ายเข้าเข็ม มนัพยายามตอ่สู้  เหน็
ไหม ถ้าคนทําจริงมนัเป็นแบบนั #น 

แตข่องเราทําแล้วเป็นประเพณีวฒันธรรมเนาะ เราอาศยั อาศยัสปัปายะ อาศยัครูบา
อาจารย์เป็นสปัปายะ อาศยัหมูค่ณะเป็นสปัปายะ อาศยัสถานทีCเป็นสปัปายะ ฝึกหดัให้เป็น
นิสยั ฝึกหดัให้เป็นนิสยันะ ถ้าฝึกหดัให้เป็นนิสยั เราทําของเราบอ่ยครั #งเข้าๆ ทําความจริงของ
เราให้เกิดขึ #นมา ถ้าความจริงของเราเกิดขึ #นมา เหน็ไหม ของสดๆ ร้อนๆ ไมใ่ชธ่รรมะเก่าแก่  

ธรรมะเก่าแก่มนัของดั #งเดมิไง นีCถงึบอกวา่ “ของมีอยูแ่ล้วๆ” ของมีอยูแ่ล้วเป็นของเรา
หรือ ของมีอยูแ่ล้วเป็นของใคร ของมีอยูแ่ล้วเป็นของใคร ดสู ิ ดคูวามรู้สกึนกึคดิของคน คดิ
อยากจะคดิเรืCองดีๆ ทําไมมนัไมค่ดิแตเ่รืCองดีๆ ตลอดละ่ ทําไมมนัคดิดีๆ สกัพกั เดีgยวมนัก็แถ
ออกไปแล้ว แล้วถ้าธรรมะเป็นของทีCมีอยูแ่ล้วมนัก็ต้องคดิดีตลอดไปส ินีCมนัไมค่ดิดีตลอดไป  
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นี&กเ็หมือนกัน สิ&งที&มันมีอยู่แล้ว มีอยู่แล้วมันของใคร มันไม่ใช่ของเรา ดสู ิพระ
ปัจเจกพุทธเจ้ากับองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบ ไม่ต้องมีคน
บอกคนสอน เราสาวก สาวกะ ครูบาอาจารย์จํ ;าจี ;จํ ;าไชอยู่นี&  สิ&งนี ;ถ้ามันมีอยู่แล้วมันอยู่
ที&ไหน ถ้ามีอยู่แล้วทาํไมครูบาอาจารย์ท่านพดูทาํไมมันไม่เหมือนกัน ถ้ามันมีอยู่แล้ว
มันเหมือนกัน มันเหมือนกันมันอธิบายได้ พดูทเีดยีวกรู้็ว่ามันเป็นความจริง แล้วพอ
เป็นความจริงแล้ว คนที&เขามีอาํนาจวาสนานะ เขาไม่พดูทั&วไป 

เวลาหลวงตาท่านบอก เหน็ไหม ถ้าไม่ขึ ;นเวทไีม่พดู แต่ถ้าขึ ;นธรรมาสน์แล้ว
เตม็ที& เพราะอะไร เพราะขึ ;นเวทแีล้วเป็นหน้าที& หน้าที&ครูบาอาจารย์ต้องเป็นผู้บอก
ผู้สอน เป็นผู้ชี ;ทาง แล้วผู้ชี ;ทาง แล้วทางมาจากไหนล่ะ “ทางกถ็นนไง” แต่มันไม่ใช่ มคฺ
โค ทางอันเอก ทางของใจ ทางของใจทาํอย่างไร 

กท็ี&เริ&มต้นมาที&ทาํสัมมาสมาธิ ถ้าไม่มีสัมมาสมาธิ ไม่มีจุดเริ&มต้น ไม่มีทาง
เป็นไปได้ ถ้ามันจะเป็นไปได้มันต้องมีหนทาง มันต้องมีผู้เดนิบนทางนั;น ถ้ามีหนทาง มี
ผู้เดนิทางนั;น เราจะถงึเป้าหมายนั;น มันจะเป็นธรรมะสดๆ ร้อนๆ กับใจดวงนั;น เอวัง 


