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เทศน์บนศาลา วนัท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่ ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ เรามาฟังธรรมเพื่อความสุข ความสงบ เพือ่ความจริงในใจของเรานะ 
ใจของเราเป็นของจริง แต่ภพชาติเป็นของสมมุติ สมมุติเพราะการเวียนวา่ยตายเกิด ใจเราของจริง 
แต่เพราะเราไม่เคยท าไดต้ามความเป็นจริง เราถึงไม่ไดส้มัผสัความจริง ถา้ไดส้มัผสัตามความจริง 
ส่ิงท่ีเป็นความจริง ไดส้มัผสัความจริง มนักเ็ป็นความจริงท่ียิง่เป็นความจริงท่ีแน่นอน 

แต่เกิดมาเป็นภพ เกิดมาเป็นมนุษยมี์ภพชาติ ความเป็นภพเป็นชาติอนัน้ีมนัเป็นของสมมุติ 
พอสมมุติน่ีเป็นอาการของใจ อาการของใจ ดูสิ มนัปล้ินปลอ้น มนัซบัซอ้นในใจของเรา ส่ิงน้ีท่ีเรา
เกิดมาเป็นมนุษย ์ เราถึงมาฟังธรรม ฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เพราะองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สร้างสมบุญญาธิการมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ความท า
คุณงามความดีต่อเน่ือง เพราะท าคุณงามความดีต่อเน่ือง จิตใจถึงมีบารมี จิตใจถึงมีหลกัมีเกณฑ ์

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เวลาออกประพฤติปฏิบติั ไดไ้ปศึกษากบัลทัธิต่างๆ 
เจา้ลทัธิต่างๆ เขากส็อนไปตามความเห็นของเขา แต่ดว้ยอ านาจวาสนาบารมี ไม่เช่ือฟังเขา ไม่
คลอ้ยตามเขาไป แลว้ถา้คลอ้ยตามเขาไป ส่ิงท่ีวา่เป็นลทัธิต่างๆ ท่ีเขายงันบัถือกนัมาจนปัจจุบนัน้ีก็
มี ส่ิงน้ีเรากเ็ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของเขา 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สร้างอ านาจวาสนามา ในเม่ือเขามีรากฐานอยูแ่ลว้
กไ็ปศึกษากบัเขา ศึกษากบัเขาแลว้วางไวห้มดๆ เพราะมนัไม่จริง มนัไม่จริงเพราะวา่คนเกิดมามี
กายกบัใจๆ เวลาเร่ืองของจิตใจมนัร้อยแปด ร้อยสนัพนัคม มนัเป็นไปไดท้ั้งนั้นน่ะ เวลาจะดีกดี็จน
สุดๆ เวลามนัร้าย มนัร้ายจนถึงกบัท าลายชีวิตของตวัเอง 
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น่ีเหมือนกนั เวลาประพฤติปฏิบติั เวลาถา้มนัมีความร่มเยน็เป็นสุขมนักมี็ความคิดของมนั
อยา่งนั้นน่ะ แต่เวลามนัเส่ือมสภาพมามนักจิ็ตดิบๆ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไปศึกษา
กบัเขา เขาจะยกยอ่งสรรเสริญขนาดไหน เขาจะเห็นดีเห็นงามดว้ยขนาดไหน ไม่สนใจ เพราะอะไร 
เพราะมนัไม่ใช่ความจริง ไม่ใช่ไม่สนใจเพราะวา่เราวา่เราไม่มีส่ิงใด เราไม่สนใจเพราะมนัพิสูจน์
แลว้มนัไม่สามารถช าระกิเลสไดต้ามความเป็นจริง ถา้ไม่สามารถช าระกิเลสไดต้ามความเป็นจริง
ถึงไดม้าคน้ควา้เองๆ ถา้คน้ควา้เอง คน้ควา้ในท่ีไหน? คน้ควา้ในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ อาสวกัขยญาณ ท าลายอวิชชาอนันั้นส้ินสุดไป อวิชชาส ารอกคายออก เห็นไหม “เราเป็น
ไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชาออกมา” 

เวลาเผยแผธ่รรมๆ ไป พวกพราหมณ์ท่ีเขามีอายขุยัมากๆ เขาบอกวา่ ท าไมองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้เป็นเดก็หนุ่ม ท าไมไม่เคารพผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ เรายกมือไหวใ้ครไม่ได ้ ถา้ยกมือไหวใ้ครไม่ได้
เพราะอะไร เพราะเราเป็นศาสดา ยกมือไหวใ้ครเขาบอกวา่ ในตามประเพณี ในเม่ือคนท่ีอ่อนกวา่ก็
ตอ้งเคารพคนท่ีอายมุากกวา่ แก่กวา่เป็นธรรมดา แลว้แก่กวา่มนัแก่กวา่ดว้ยภพดว้ยชาติ แก่กวา่ดว้ย
ความสมมุติ แก่กวา่ดว้ยการเวยีนวา่ยตายเกิด เวลาตายไปกม็าเกิดเป็นทารก กม็าเป็นผูน้อ้ยใน
วฏัสงสารไง 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ “เราเป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชาออกมา” เป็น
ศาสดา ไม่มีส่ิงใดท่ีจะใหเ้คารพศรัทธาอีกแลว้ แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เผยแผ่
ธรรมๆ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กราบ เขาถามว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
กราบอะไร เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นศาสดา 

“เรากราบธรรมๆ” กราบธรรม กราบสจัจะความจริงไง ถา้มีสจัจะความจริง เคารพสจัจะ
ความจริง ถา้ส่ิงท่ีเป็นจริงๆ เป็นจริงดว้ยสจัธรรม ถา้สัจธรรม มนัคงท่ี คงเส้นคงวา รอใหก้ารพิสูจน์
ไง น่ีไง เรามาฟังธรรมๆ กฟั็งเพราะเหตุน้ี ฟังธรรมเพราะเร่ืองของอะไร มนัเป็นเร่ืองอะไรล่ะ? มนั
กเ็ร่ืองของเรา เร่ืองในหวัใจของเราไง 
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เร่ืองในหวัใจของเรา เราเกิดมาเป็นมนุษยมี์การศึกษา เราบอกเรามีการศึกษา เรามีปัญญา
มาก เราคน้ควา้ได ้ ธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กค็น้ควา้ได ้ ใครๆ กบ็อก เห็น
ไหม 

“เธอจงมีธรรมเป็นพึ่งเถิด อยา่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่งเลย” 

กมี็สจัธรรมเป็นท่ีพึ่ง ธรรมเรากศึ็กษามาแลว้ ส่ิงท่ีหวงัจะเป็นท่ีพึ่งแลว้มนักพ็ึ่งไม่ได ้ พึ่ง
ไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะจิตใจเรามนัจอมปลอม ท่ีวา่เรามาฟังความจริงๆ เราคน้หาความจริง ความ
จริงมนัจะเกิดมาจากท่ีไหนล่ะ? ความจริงมนัตอ้งเกิดจากความจริงกบัความจริงมนัจะเขา้หากนัไง 
แต่จิตใจเรายงัไม่เป็นความจริง ถา้จิตใจเราไม่เป็นความจริง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เวลาเทศนาวา่การ เวลาอนุปุพพิกถา เวลาคนเขา้มาก็
เทศน์เร่ืองของทาน เร่ืองของคนท่ีใจเปิดกวา้ง ยอมรับความแตกต่าง ยอมรับความรู้ความเห็น ถา้
จิตใจเป็นสาธารณะ จิตใจมนัจะยอมรับ ถา้จิตใจมนัตระหน่ีถ่ีเหนียว มนัหวงมนัแหน มนัจะคิดหวง
แหนแต่ความรู้สึกของตวั ถา้คิดแต่ความรู้สึกของตวั ตวัเองคิดถกูหมด คนอ่ืนคิดผดิหมด ถา้มนัคิด
วา่ถกูหมด มนัจะมีอะไร? มนักย็ดึมัน่ถือมัน่ไง 

สอนใหเ้สียสละทาน เสียสละทานแลว้ไปไหน? สละทานกไ็ดไ้ปสวรรค ์ถา้ไปสวรรค ์กถื็อ
เนกขมัมะ พอจิตใจควรแก่การงานถึงเทศน์อริยสจั เทศน์สจัจะความจริง เห็นไหม เวลาเผยแผ่
ธรรมๆ เผยแผธ่รรมระดบัไหน เผยแผธ่รรม วางธรรมและวินยัน้ีไวใ้หเ้ราศึกษาๆ เรากว็า่เราศึกษา
แลว้ เรามีปัญญาแลว้ ปัญญาของเรา ศึกษามาๆ มนัเป็นทฤษฎี ศึกษามา เราศึกษามาเป็นความจ า
ทั้งนั้นน่ะ แลว้เป็นความจริงไหมล่ะ? มนัไม่เป็นความจริง แลว้เวลาจะเอาความจริงล่ะ 

ฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพื่ออะไร? ฟังธรรมเพื่อความจริงในหวัใจของเรา ถา้หวัใจของเรา เรา
จะสมัผสัความจริงไดเ้ราตอ้งคน้หาหวัใจของเราใหเ้จอก่อน ถา้ใจของเราเจอแลว้มนัจะแสวงหา
ความจริงเพื่อตวัของมนัเองได ้ แต่ตอนน้ีมนัเป็นอาการของใจ มนัเป็นเงา มนัเป็นสญัญา มนัเป็น
สญัชาตญาณของมนุษย ์ มนุษยมี์ธาตุ ๔ ขนัธ ์ ๕ เทวดา อินทร์ พรหมเขามีสมบติัเป็นทิพย ์ เวลา
พรหมเขามีผสัสาหาร เขามีขนัธ์เดียว น่ีสถานะของการเกิดการเวียนวา่ยตายเกิดมนักเ็ป็นแบบนั้น 

อนัน้ีมนุษยเ์กิดมามีธาตุ ๔ และ ขนัธ ์๕ เห็นไหม ธาตุ ๔ กร่็างกาย ธาตุ ๔ ธาตุไปหาหมอ 
หมอเขารักษาเร่ืองของร่างกายน้ีไง ขนัธ์ ๕ กเ็ป็นรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ กเ็ร่ืองของ
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นามธรรม ถา้เร่ืองของนามธรรมกค็วามรู้สึกนึกคิดไง แต่เวลาท าความสงบของใจเขา้มามนักจ็ะเขา้
ไปสู่จิตไง ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ขนัธ์ ๕ แลว้จิตไม่ใช่ขนัธ์ ๕ แลว้ขนัธ์มาจากไหนล่ะ 

ขนัธ์ ๕ กม็าจากจิต ขนัธ ์๕ มาจากจิตเพราะอะไร เพราะผลของวฏัฏะๆ ท่ีเขาบอกวา่ธรรมะ
เป็นธรรมชาติๆ เวียนวา่ยตายเกิดกเ็ป็นธรรมชาติ ความรู้สึกนึกคิดมนักธ็รรมชาติ กม็นัไหลมา
เร่ือยๆ ความคิดเกิดมาจากใจ แต่เราไม่เห็นความจริงจากใจของเรา เวลามนัใหค้วามจอมปลอมมา 
คือมนัเอาความคิดยดัเยยีดมาเรากเ็ช่ือมนั พอเช่ือมนั เรากห็วงแหนอารมณ์ความรู้สึกของเรา เรา
หวงแหน เราตระหน่ีถ่ีเหนียว เรากว็า่ความคิดเป็นเรา สรรพส่ิงเป็นเรา เราศึกษามา ศึกษามาดว้ย
ความรู้สึกนึกคิดอนัน้ี พอศึกษาดว้ยความรู้สึกนึกคิดอนัน้ีกบ็อก “เรารู้ธรรม เราเขา้ใจธรรมะ เรา
เขา้ใจ” 

การเขา้ใจธรรมะมนักเ็ป็นความดีอนัหน่ึง เป็นความดีวา่ทางโลก เห็นไหม ดูสิ เราอยูท่าง
โลก เราตอ้งปากกดัตีนถีบ เราตอ้งท าหนา้ท่ีการงานของเรา มนักเ็หน่ือยยากทั้งนั้นน่ะ เวลาเหน่ือย
ยากข้ึนมา เราจะมีท่ีพึ่งอาศยัท่ีไหนล่ะ เราท ามาหากิน ถา้ประสบความส าเร็จเรากมี็บา้นมีเรือน มี
ปัจจยัเคร่ืองอาศยั เรากว็า่ส่ิงนั้นมนัประสบความส าเร็จ ประสบความส าเร็จ เรากค็อตกไง คอตก
เวลาแก่เฒ่าข้ึนมา ไมใ้กลฝ่ั้ง ตอ้งหาเสบียงกรังต่อเม่ือตอ้งเวียนวา่ยตายเกิด 

เวลาไมใ้กลฝ่ั้งข้ึนมาแลว้ ในวฒันธรรมประเพณีของชาวพทุธ เวลาแก่ชราคร ่าคร่ากไ็ปวดั
ไปวาเพื่อเตรียมตวั เตรียมตวัเพือ่จะเดินทางต่อไป น่ีกเ็หมือนกนั ศึกษาๆ มา เราศึกษาธรรมมา เวลา
เราศึกษาเราเขา้ใจกเ็พื่อบรรเทาทุกข ์ ถา้เราไม่มีธรรมะเป็นเคร่ืองบรรเทาทุกขเ์ลยนะ มนัจะมีแต่
ความทุกขท์ั้งนั้นน่ะ ความทุกขน์อ้ยเน้ือต ่าใจในชีวิตไปทั้งนั้นน่ะ ชีวิตมนัมีการบีบคั้นมาตลอดเลย 
แลว้จะพึ่งท่ีไหน จะเอาท่ีไหนเป็นท่ีพึ่ง 

ธรรมะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วา่สจัจะความจริงมนัเป็นแบบน้ี ถา้
สจัจะความจริงมนัเป็นแบบน้ี เราศึกษามาแลว้ จิตใจมนักไ็ดบ้รรเทาทุกข ์ มนักมี็ท่ีพึ่งอาศยั อาศยั
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ แต่เวลาเราจะปฏิบติั เราจะปฏิบติั เราจะเอาจริง เราจะ
ใหจิ้ตใจของเราไดส้มัผสัธรรม มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก ใหม้นัรู้จริงเห็นจริงตามหวัใจของ
เรา ถา้มนัรู้จริงเห็นจริงตามหวัใจของเรา เราตอ้งท าความสงบของใจ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สอน วางธรรมวินยัน้ีไว ้ “ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ” 
ปริยติัคือการศึกษา ศึกษามา ใครมีการศึกษา มีความเขา้ใจแลว้มนัใชไ้ด ้มนัใชก้บัชีวิตประจ าวนัได ้
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ส่ิงน้ีมนักเ็ป็นสจัจะ มนัเป็นความจริง มนัตอ้งเป็นแบบน้ี ถา้เป็นแบบน้ี เรายอมรับความจริง เราไม่
ฝืนความจริง มนักไ็ม่เจบ็ช ้าน ้ าใจจนเกินไป 

แต่ถา้เราไม่ยอมรับความจริง โลกธรรม ๘ มีสรรเสริญมีนินทา มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือม
ยศ มนัมีแลว้มนักต็อ้งเส่ือมสภาพไปเป็นธรรมดา แลว้เราไม่ยอมรับความจริง “มนัจะอยูก่บัเรา
ตลอดไป มนัจะยดึมัน่ถือมัน่ตลอดไป” น่ีไปฝืนกบัความจริงแลว้ใครทุกขล่์ะ ถา้เราไปฝืนกบัความ
จริง เพราะเราจะเอาตามใจเรา เราไม่เอาตามหลกัความจริงอนันั้น แลว้ใครทุกข?์ กเ็ราทุกข ์

แต่ถา้เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นะ สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็น
อนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ส่ิงใดเป็นทุกข ์ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา น่ีไง วฏัฏะ ท่ีวา่ธรรมะ
เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติมนักเ็วียนไปตามวฏัฏะอยา่งน้ี มนักห็มุนเวียนเปล่ียนแปลงไปอยูอ่ยา่งน้ี 
แลว้เราศึกษาแลว้เรากเ็ขา้ใจ มนักเ็ป็นการบรรเทาทุกขไ์ด ้เป็นประเพณีวฒันธรรม น่ีการศึกษาของ
เรานะ 

แต่ถา้เราจะปฏิบติัล่ะ ปริยติั ปฏิบติั เวลาปฏิบติันะ ครูบาอาจารยบ์อกวา่ส่ิงท่ีเราศึกษา
มาแลว้ใหใ้ส่ล้ินชกัไวก่้อน คือวางไวก่้อน อยา่เพิ่งเอามาเป็นกรอบใหเ้ราเดินไปไม่ได ้

เรายงัไม่มีอะไรเลย เรายงัไม่มีเงินมีทองอะไรเลย เราจะเตรียมก าป่ันเอาไวใ้ส่เงินใส่ทอง 
แลว้จะแบกก าป่ันนั้นไปโดยท่ีไม่มีเงินมีทองอะไรเลย เราจะมีเงินมีทอง เราจะมีก าป่ันใส่เงินใส่
ทองกใ็หม้นัมีเงินมีทองข้ึนมาไวใ้ส่ก่อน น่ีกเ็หมือนกนั เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ใจของเรากย็งั
ไม่รู้จกั ส่ิงใดๆ กย็งัไม่รู้จกั แลว้เราบอกวา่ “เรามีปัญญา เรารู้ธรรมะ” 

น่ีไง ศึกษามาแลว้ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วางไวก่้อน แลว้พยายามท า
ความสงบของใจเขา้มาใหไ้ด ้ น่ีภาคปฏิบติัแลว้ เวลาเขา้สู่ภาคปฏิบติันะ การศึกษามีมากมีนอ้ยวาง
ไว ้แต่เวลาเราศึกษา เราปฏิบติั เรากล็งัเล ลงัเลวา่เรากลวัผดิพลาด เรากลวัท าแลว้เราจะไม่ไดผ้ลตาม
ความเป็นจริง เรากต็อ้งศึกษามาเพื่อเป็นแนวทาง เห็นไหม ศึกษามาเป็นแนวทาง ศึกษาแลว้วางไว ้
ใหรู้้จกัช่องทางท่ีจะไปได ้

เวลาช่องทางไปไดน้ะ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้วางธรรมวนิยัน้ีไว ้บอกวา่ มคั
โค ทางอนัเอก ทางอนัเอก ทางของจิตท่ีจะกา้วเดินไป ถา้มคัโค ทางอนัเอก ด าริชอบ เร่ิมตน้จะมี
ปัญญาเลย ปัญญาอนัแรก เรากบ็อก “เรามีปัญญาแลว้” ปัญญา ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ ด าริ
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ชอบ เอาปัญญาเป็นขอ้ท่ี ๑ ถา้ปัญญาเป็นขอ้ท่ี ๑ การเกิดมา แมแ้ต่การด ารงชีวิตทางโลกเรากต็อ้งมี
ปัญญา ถา้เราไม่มีปัญญา เราจะไม่เท่าทนั เราจะอยูก่บัโลกโดยความเป็นเหยือ่ เวลาเราจะถือศีล เรา
กต็อ้งมีปัญญา เราถือศีลเพื่อเป็นร้ัวกั้นไม่ใหห้วัใจมนัอิสระจนเกินไป ถา้เราถือศีลเป็นร้ัวกั้น เราก็
ไม่ตอ้งไปทุกขร้์อนกบัมนัไง แต่น่ีเราถือศีลเรากไ็ปเกร็ง “ไอน้ัน่กจ็ะผดิ ไอน่ี้...” ท าอะไรไม่ไดเ้ลย
เพราะถือวา่มนัถือศีลไง 

ศีลคือขอ้หา้ม คือร้ัว ร้ัวกั้นไวไ้ม่ใหจิ้ตใจมนัอิสระจนเกินไป ถา้ถือศีลข้ึนมา พอมีศีล เราจะ
ฝึกหดัท าสมาธิ ถา้เราศึกษาการท าสมาธิ ศีล สมาธิ ปัญญา น่ีไง เราตอ้งมีปัญญา ปัญญาท่ีจะเร่ิมตน้ 
ปัญญาทางโลกเขาใชชี้วิตเขาตอ้งมีปัญญาของเขา เราจะท าทานกต็อ้งมีปัญญาของเรา เราจะถือศีล
เรากมี็ปัญญาของเรา เราไม่เอาศีลมาเป็นโทษ เอาศีลมาบอกวา่ “ท าอะไรไม่ไดเ้ลย ท าอะไรมนัมีแต่
ความทุกขย์ากไปหมดเลย” 

ถา้มนัถือศีล ถือศีลกถื็อหวัใจของเราไง ถา้เรามีเจตนาดี เราไม่ตั้งใจท าความผดิพลาด แต่
ความพลั้งเผลอท าต่างๆ เราฝึกสติข้ึนมา ส่ิงนั้นมนักจ็ะเบาบางลงเพราะเรามีปัญญา เราถือศีลเรากมี็
ปัญญา เรายิง่จะปฏิบติั ยิง่ตอ้งมีปัญญามากข้ึน แลว้ปัญญามากข้ึน ปัญญารอบรู้ในกองสงัขาร 
สงัขารคืออะไร? สงัขารคือความคิด ความปรุง ความแต่งไง ความคิดท่ีวา่มนัเกิดดบั ท่ีมนัไหลมา
ไม่มีวนัท่ีส้ินสุด เวลามนัเกิดมาจากไหนไม่รู้ ถา้เรามีสติปัญญา ถา้มีปัญญามนัจะเท่าทนัความคิด 

ปัญญาในพระพทุธศาสนาคือปัญญารอบรู้ในกองสงัขาร กองสงัขารคือความคิด ความปรุง 
ความแต่ง ถา้ปัญญามนัรู้รอบ ถา้เราพทุโธๆๆ ไม่ใหม้นัไปไหนเลย มนัอยูก่บัพทุโธอยา่งเดียว มนั
จะปรุงแต่งอะไรล่ะ แลว้ถา้มีสติมีปัญญา เรามีสติ มีปัญญาอบรมสมาธิ เราท าความสงบใจของใจ
เขา้มา ถา้ใจสงบระงบัเขา้มา น่ีผลเร่ิมตน้ในการประพฤติปฏิบติันะ 

ในสามก๊กนะ ในสามก๊กมนัมีอยู ่พี่นอ้งท่ีเขาแยง่ชิงสมบติักนั เวลานอ้งจะฆ่าพี่ นอ้งเขาจะ
ฆ่าพี่ของเขา แต่ดว้ยความเป็นพี่นอ้งกนั พอดว้ยความเป็นพีน่อ้งกนั เขาบอกวา่ถา้พดูใหถ้กูใจเขา
จะไม่ท า เขาใหแ้ต่งกวี 

เขาเดินไปเดินมา เขาคิดข้ึนมาในปัจจุบนันั้น เวลาจะตม้ถัว่กต็อ้งใชเ้ถาถัว่ จะตม้ถัว่กต็อ้ง
ใชเ้ถาถัว่ เราเป็นพี่เป็นนอ้งกนั เราจะมาฆ่ามาท าลายกนัท าไม ตน้ถัว่มนักอ็อกเป็นผลถัว่ แลว้เวลา
เขาจะตม้ถัว่ เขาตอ้งใชเ้ถาถัว่นั้นเพื่อจุดไฟตม้ใหถ้ัว่นั้นสุก นอ้งชายเขาฟังแลว้เขาสลดใจ เขาสลด
ใจ เขาไม่ปล่อยใหพ้ี่เขาออกไป น่ีไง ดว้ยปัญญาๆ เห็นไหม 
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น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เราท าความสงบของใจข้ึนมา ใจถา้มนัสงบข้ึนมา เราเห็นถัว่ไหม แลว้เรา
มีมรรคไหม เรามีเถาถัว่ท่ีเราจะตม้ใหม้นัสุกไหม ถา้เราไม่มีเถาถัว่ น่ีไง อาการของใจ มนัเก่ียว
เน่ืองกนั มนัเก่ียวเน่ืองกนัไปหมด มนัเก่ียวเน่ืองกนัตั้งแต่ปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิตในไข่ ในครรภ ์ใน
น ้าคร า ในโอปปาติกะ ในการก าเนิด ๔ จิตมนัเวียนวา่ยตายเกิด มนัมาตั้งแต่ตน้ มนัมาตั้งแต่เวรแต่
กรรม เพราะผลของวฏัฏะมนัถึงมาเกิดเป็นพอ่ เป็นแม่ เป็นลกูกนั ไปเกิดเป็นโอปปาติกะ ไปเกิด
เป็นเทวดา อินทร์ พรหม น่ีการก าเนิด ๔ 

พอจิตมนัเร่ิมตน้ตั้งแต่จิตท่ีมนัเกิด พอจิตมนัเกิด เกิดมาสถานะของเรามนักมี็ความรู้สึกนึก
คิดอยา่งน้ี ถา้รู้สึกคิดอยา่งน้ีมนักเ็ป็นเถาถัว่ เถาถัว่ เถาถัว่มนักอ็าการไง ถา้ไม่มีตน้ถัว่มนัจะมีถัว่
ไหม แลว้มนัมีสติมีปัญญาข้ึนมา ถา้มนัรู้จริงเห็นจริงข้ึนมา ถา้มนัจะตม้ถัว่มนักต็อ้งใชเ้ถาถัว่ เถาถัว่
มนักเ็อามาจุดไฟไง จุดไฟตม้เป็นเช้ือเพลิง เช้ือเพลิงตม้ถัว่ ถา้ตม้ถัว่ ถัว่มนัสุกล่ะ สุกแลว้มนักไ็ม่
เกิดไม่งอกอีกไง สุกแลว้มนักเ็อาไปปลกูอีกไม่ไดไ้ง สุกแลว้มนักเ็ป็นอาหารไง 

ถา้หวัใจ ถา้มนัมีใจท่ีน่ี แต่น่ีไม่อยา่งนั้นสิ เวลาเราบอกเรามีปัญญา ปัญญาเป็นสงัขาร เป็น
ความคิด ความปรุง ความแต่งทั้งนั้น มนักคิ็ดจินตนาการไปหมดเลย พอจินตนาการไป มนัจะเอา
เถาถัว่ มนัไม่ตอ้งตม้ถัว่หรอก 

เวลาเขาท าไร่ท านากนั เวลาเขาจะปรับท่ีของเขา เขาจุดไฟเผา มนัเผาไปแลว้มนัไดอ้ะไรล่ะ 
น่ีเขาเผา ดูไฟป่ามนัเกิด มนักเ็ผาไปหมดล่ะ น่ีกเ็หมือนกนั ความรู้สึกนึกคิดของเรามนัไม่ใช่เถาถัว่ 
มนัตม้ถัว่ มนัเป็นความคิดของมาร มนัเป็นความคิดท่ีท าลายไปหมดเลย ท าลายโอกาส ท าลาย
ความจริง ท าลายส่ิงท่ีเป็นสจัจะในใจของเรา มนัท าลายไปหมดเลย มนัไม่เป็นความจริงอะไร
ข้ึนมาเลย แลว้มนัเป็นอะไรล่ะ? มนักเ็ป็นผลของวฏัฏะ 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ มนุษยท่ี์เกิดมา การเวียนวา่ยตายเกิด
ของเรา เราท่ีเกิดมาเห็นหนา้กนัอยูใ่นปัจจุบนัน้ีไม่เคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นนอ้งกนัมาในภพชาติใด
ภพชาติหน่ึง ไม่มี เรา การเวียนวา่ยตายเกิด เพราะเวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
บุพเพนิวาสานุสติญาณนะ ยอ้นอดีตชาติของท่านไปไม่มีตน้ไม่มีปลาย การเวียนวา่ยตายเกิด 
ปฏิสนธิจิตมนัเวียนวา่ยตายเกิดมาไม่มีตน้ไม่มีปลาย มนัเวยีนวา่ยตายเกิดมาตั้งแต่เม่ือไหร่กไ็ม่รู้ 
แลว้ปัจจุบนัน้ีดว้ยคุณงามความดี ดว้ยบุญกศุล ไดม้นุษยส์มบติั เราถึงไดม้าเกิดเป็นมนุษยก์นั 

แลว้เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้พบพระพทุธศาสนา แลว้ก่ึงพทุธกาล ในการประพฤติปฏิบติัใน
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ธรรมมนัเขม้ขน้ เรากมี็โอกาสของเรา เรามีโอกาสเพราะอะไรล่ะ ถา้เราไม่ไดคุ้ณงามความดีไว ้
โอกาส เห็นไหม ดกูารเวียนวา่ยตายเกิด มนุษยก์เ็กิดมาตั้งแต่อดีตข้ึนมามหาศาล ในปัจจุบนัน้ีก็
มนุษยเ์กิด ในอนาคตกจ็ะมีมนุษยเ์กิด มนุษยก์จ็ะเวียนวา่ยตายเกิด แต่กาลเทศะ กาลมนัแตกต่างกนั 

ดูสิ เวลาเกิดมาในยคุขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เราจะไดพ้บองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้เวลาเราเวยีนวา่ยตายเกิด เวลากแ็ตกต่างกนัมา ลม้ลุกคลุกคลานมาตลอด ใน
ปัจจุบนัน้ี ดูสิ วา่โลกเจริญๆ โลกเจริญเพราะอะไร เพราะทางวิชาการเขาเจริญ เขามีการศึกษา เขามี
การคน้ควา้ ดพูระไตรปิฎกเขา้ไปในคอมพิวเตอร์ กดทุกอยา่งมนัสะดวกสบายไปหมดเลย เพราะ
อะไร เพราะเขาอ านวยความสะดวกไวใ้หก้บัชาวพทุธ อ  านวยความสะดวกไวใ้หก้บัท่ีผูค้น้ควา้ 
อ  านวยความสะดวกไวห้มดเลย เห็นไหม มนัอยูท่ี่กาลอยูท่ี่เวลา การเวียนวา่ยตายเกิดไง 

เพราะมนุษยส์มบติั เพราะเราท าคุณงามความดีมา ถา้เราไม่ไดท้  าคุณงามความดีมา เราจะ
ไปเกิดเป็นอะไรกไ็ด ้ เกิดตามแต่เวรแต่กรรม กรรมมนัพาเวียนวา่ยตายเกิดไง แต่ในปัจจุบนัน้ีเรา
เกิดมาเป็นมนุษย ์ ฉะนั้นถึงบอกวา่การเกิดเป็นมนุษยท่ี์เราไม่เกิดเป็นญาติเป็นพี่เป็นนอ้งมาในชาติ
ใดชาติหน่ึงไม่มี ถา้มนัคิดไดอ้ยา่งน้ี เห็นไหม มนักเ็ป็นมนุษยด์ว้ยกนั เราเกิดมาเสมอกนั เราเกิดมา
เป็นญาติกนัโดยธรรม เพราะมนุษยเ์หมือนกนั เรามีปากมีทอ้งเหมือนกนั 

แลว้ถา้เราเกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา แลว้เราอยากประพฤติปฏิบติั 
เพราะเรามีจิตใจฝักใฝ่กบัการท่ีตอ้งการให้หวัใจพน้ออกไป เราพยายามจะท า เราจะหาเถาถัว่ จะตม้
ถัว่ กห็วัใจเราไง ถา้เราท าคุณงามความดี เราจะประพฤติปฏิบติั แต่คนท่ีจิตใจมนัแตกต่างกนัเขา
ไม่ไดเ้ห็นวา่ส่ิงน้ีเป็นความดี เขาเห็นวา่ส่ิงน้ีมนัเป็นนามธรรมจนเกินไป จนจิตใจเขาหยาบเกินไป 
เขารับส่ิงน้ีไม่ได ้

แต่ถา้ไปท าหนา้ท่ีการงานกบัเขา ไปอยูท่างโลกกบัเขา ถา้ใครประสบความส าเร็จ เห็นไหม 
ดูสิ รัฐบุรุษตายหมด รัฐบุรุษกเ็วียนวา่ยตายเกิด แลว้มาเกิดเป็นอะไรกไ็ม่รู้ แลว้มาเกิดแลว้มีอ  านาจ
วาสนามากนอ้ยขนาดไหนกไ็ม่รู้ 

ถา้รัฐบุรุษ ถา้สร้างเพื่อสงัคม สร้างเพื่อความเป็นธรรม เห็นไหม จกัรพรรดิ เวลาจกัรพรรดิ
เขาจะมีขนุคลงัแกว้ ขนุนางแกว้ แม่ทพัเป็นแกว้ เพราะมนัเกิดมาร่วมสมยัเพื่ออ  านวยความสะดวก
กบัสงัคม แต่เวลาจกัรมนัหยดุ ตอ้งออกบวช ถา้จกัรมนัไม่หยดุ ไม่ออกบวชนะ ส่ิงท่ีสร้างมามนัจะ
ไม่ต่อเน่ืองกนัไป น่ีพดูถึงการเวียนวา่ยตายเกิด คนท่ีเกิดมาแลว้ถา้เขาท าคุณงามความดี ท าเพื่อ
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ผลประโยชน์กบัสงัคม ประโยชน์กบัโลก อนันั้นกเ็ป็นความดีของเขา เป็นลกัษณะของผูน้ า ถา้ผูน้ า
ท่ีดี แลว้ถา้เวียนวา่ยตายเกิด ถา้ท าอยา่งนั้นจบแลว้มนัไปไหนล่ะ 

แต่ในปัจจุบนัน้ีถา้เราจะมาประพฤติปฏิบติั เราจะเอาความจริงของเรา เขาบอกวา่จิตใจท่ี
หยาบเขากม็องไม่เห็นคุณงามความดีอนัละเอียด มองไม่เห็นคุณธรรมในใจ เขามองเห็นแต่การ
ประสบความส าเร็จ แต่ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นะ ถา้ใครมีคุณธรรม ใครท า
ส่ิงต่างๆ แมแ้ต่ในสมยัพทุธกาล เศรษฐีในสมยัพทุธกาลเขาจะตั้งโรงทานไวห้นา้บา้นของเขา เขา
จะเสียสละทาน เขาจะใหท้าน ใหท้านกบัคนท่ีทุกขท่ี์ยากใหมี้ท่ีพึ่งอาศยั นัน่น่ะมนัเป็นเคร่ืองหมาย 
เป็นเคร่ืองหมายของคนท่ีจิตเป็นสาธารณะ จิตใจท่ีเป็นธรรม แต่เราไม่เป็นขนาดนั้น แต่เราจะเอา
คุณงามความดีของเรา เราจะประพฤติปฏิบติัของเรา 

ถา้เราประพฤติปฏิบติัของเรา เราพยายามแลว้ ท างานจบแลว้ท างานเสร็จแลว้เรากป็ฏิบติั
ของเราอยูใ่นบา้นของเรา แต่ถา้เรามาบวชเป็นพระ เราบวชเป็นพระ เรามาปฏิบติัท่ีวดั เรากพ็ยายาม
ท าคุณงามความดีของเรา ท าคุณงามความดีของเรา หนา้ท่ีการงานขอ้วตัรปฏิบติั เพราะคนมนัมีการ
ใชส้อย 

หลวงตาท่านบอกวา่ นกมนัยงัมีรวงมีรัง นกมนัยงัตอ้งมีรังของมนัเพื่อการอยูอ่าศยั พระเรา
เวลาเราเสียสละจากทางโลกมา ไปอยูว่ดัอยูว่า อารามิกะ ไปอยูท่ี่คนท่ีไม่มีบา้นไม่มีเรือน ถา้ไม่มี
บา้นมีเรือนนะ แต่ท่ีชาวบา้นเขาเรียกวา่บา้นของเขา พระเรากเ็รียกวา่กฏิุ มนักต็อ้งท าความสะอาด 
ขอ้วตัรปฏิบติัมนักต็อ้งมีการปฏิบติั ในการปฏิบติั ขอ้วตัรปฏิบติัเรากท็  าหนา้ท่ีการงานของเรา แลว้
ถึงเวลาแลว้ ถา้เป็นวดัปฏิบติั เขาท าเพื่อใหจ้บ แลว้เพื่อจะภาวนา การภาวนามนักท็  าเพือ่หวัใจแลว้ 

ถา้ท าเพื่อหวัใจ เราจะหาใจกห็าถัว่ หาตน้ถัว่ของเรา เราพทุโธๆ ของเรา ท าของเราใหเ้ป็น
ความจริงข้ึนมา ถา้ใจเป็นความจริงข้ึนมานะ มนัมีมรรค ถา้มีมรรค มนัมีการกระท าของมนั ถา้มี
การกระท าของมนั มนัจะเขา้สู่สจัจะความจริง ถา้มนัไม่มีการกระท าอยา่งน้ี ไม่มีการกระท า ถา้ใจ
ไม่มีการกระท า ไม่มีความจริงข้ึนมา มนัเป็นเร่ืองผลของวฏัฏะ 

ค าวา่ “ผลของวฏัฏะ” คือความเป็นมนุษยไ์ง ดู ดวูา่นรกสวรรค ์ เขาบอกวา่ “นรกสวรรคน้ี์
ไม่มี เกิดเป็นมนุษยช์าติน้ีจบแลว้กจ็บ” ถา้นรกสวรรคไ์ม่มี ส่ิงท่ีไม่มีเพราะอะไร เพราะมนัยงัเป็น
มนุษยอ์ยูน่ี่ไง เพราะวา่สถานะของความเป็นมนุษยอ์ยูน่ี่ มนักอ็หงัการไดไ้ง แต่เวลาหมดอายขุยัมนั
ไปไหน หมดอายขุยัเวลาตายไป ไปไหน มนัจะข้ึนบนหรือลงล่างล่ะ เวลามนัไป มนัมีของมนั ถา้
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มนัมีของมนั มนัเป็นความจริงของมนั 

แต่สถานะของมนุษย ์ อายขุยัของเรา เพราะอะไร เพราะมาจากผลบุญ เพราะผลบุญเราเกิด
เป็นมนุษย ์เกิดเป็นมนุษย ์สถานะของมนุษยม์นักอ็ายขุยัหน่ึง ถา้อายขุยัหน่ึงมนักป็ากแขง็ไง “นรก
สวรรคไ์ม่มี ความดีกท็  าอยูก่บัมือน่ีไง ความดีกค็วามดีของฉนัไง ไอพ้วกท่ีท านัน่น่ะมนัเป็นคนท่ีมี
ปัญหา เราเป็นคนท่ีไม่มีปัญหา”...น่ีเวลากิเลสมนัครอบง าหวัใจมนัคิดอยา่งนั้น 

แต่ถา้เรามีสติปัญญา ส่ิงท่ีเราจะท าความจริงๆ เราท าความสงบของใจเขา้มา เพราะใจสงบ
ข้ึนมา เราหาความจริง เรามาฟังธรรมๆ กเ็พื่อคน้ควา้ความจริง เพื่อหาความจริง ถา้หาความจริงมนั
จะสมัผสัไดด้ว้ยความจริง สมัผสัความจริงถา้จิตมนัจริงไง จิตมนัจริงคือมนัเป็นสมาธิจริงๆ สมาธิ
จริงๆ จิตมนัไดส้มัผสั มีการกระท า ถา้จิตมนัสงบเขา้มาจริงๆ มนัเป็นผลจากการปฏิบติั มนัเป็นผล
จากศีล สมาธิ ปัญญา มนัเป็นผลจากการท่ีเราเขม้งวดกบัจิตของเราเอง เขม้งวดดว้ยสติ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ห่วงเร่ืองน้ีมากนะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
ตรัสรู้มาเพื่อจะร้ือสตัวข์นสตัว ์ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้จะปรินิพพาน จนค าสุดทา้ย 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ฝากไวก้บับริษทั ๔ เลย “ภิกษุทั้งหลาย เธอจงพิจารณาสังขารดว้ย
ความไม่ประมาทเถิด โลกน้ีจะไม่วา่งจากพระอรหนัตเ์ลย” 

น่ีดว้ยความไม่ประมาท ถา้ดว้ยความไม่ประมาทเถิด น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เราไม่มีความ
ประมาท เรามีสติปัญญาของเรา เราจะดูแลรักษาหวัใจของเราใหเ้ป็นความจริงข้ึนมา แค่เป็น
สมัมาสมาธิแค่นั้นล่ะ ถา้จิตมนัสงบ มนัไม่มีส่ิงใดมีคุณค่าเท่ากบัอยา่งน้ีเลย มนัไม่มีส่ิงใดมีคุณค่า
กบัหวัใจของเราเลย 

หวัใจของเราท่ีมีคุณค่าอยูน่ี่มีคุณค่าเพราะอะไร มีคุณค่าเพราะเป็นชีวิต ถา้จิตน้ีออกจากร่าง
กคื็อคนตาย คนท่ีมีจิตอยูก่บัร่างกายน่ีแหละมนัถึงเป็นคนท่ียงัมีชีวิตอยู ่ท่ีวา่สถานะของมนุษยท่ี์มนั
รองรับไว ้ ท่ีวา่นรกสวรรคไ์ม่มี ถา้มนัหลุดจากน้ีไปนะ พอมนัหมดอายขุยั จิตน้ีออกจากร่าง มนัก็
ไปตามเวรตามกรรม ถา้คนท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเป็นโสดาบนัจะกลบัมาเกิดอีก ๗ ชาติ ถา้เกิด
เป็นสกิทาคามีล่ะ ถา้เกิดเป็นอนาคามีล่ะ อนาคามีไปเกิดบนพรหม ถา้เป็นพระอรหนัตล่์ะ พระ
อรหนัตไ์ปไหนล่ะ น่ีคุณสมบติัท่ีความเป็นจริงของจิต 

แต่คุณสมบติัของเราในปัจจุบนัน้ี คุณสมบติัของเรามนัมีอวิชชา มีกิเลสครอบง าอยู ่ มนั
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ครอบง าอยู ่ มาร ตณัหาความทะยานอยาก ตณัหา-วิภวตณัหามนัขบัดนัออกไป พอขบัดนัมนักมี็
ความรู้สึกนึกคิดอยา่งน้ี พอมีความรู้สึกนึกคิดอยา่งน้ี น่ีมารเป็นใหญ่ กิเลสท่ีวา่ปฏิบติัธรรมแลว้มนั
ไม่ไดผ้ลตามความจริง เวลาปฏิบติันอ้ยเน้ือต ่าใจวา่เราปฏิบติัแลว้กไ็ม่ได ้ คนอ่ืนเขาท าไดห้มดเลย 
ท าไมเราท าไม่ได ้

ส่ิงท่ีปฏิบติัแลว้ไม่ไดก้เ็พราะอนัน้ี สมุทยั มาร มารมนัขบัไส มารท าใหส้บัสน มารท าใหเ้รา
คลาดเคล่ือน มนัคลาดเคล่ือนกบัความเป็นจริงตลอด เพราะมนัคลาดเคล่ือนกบัความเป็นจริงมนัถึง
ไม่สงบไง ถา้มนัไม่คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ก าหนดพทุโธๆ บริกรรมเขา้ไป บริกรรม ย  ้าคิด
ย  ้าอยูก่บัท่ี พทุโธๆๆ จิตมนัไม่ส่งออก พทุโธๆๆ ถา้มีสตินะ 

เวลาถา้ผูป้ฏิบติัใหม่ เวลาพทุโธเขา้มามนัอึดอดัขดัขอ้งไปหมดล่ะ เพราะอะไร เพราะจิตน้ี
มนัเคยเร่ร่อน มนัเคยเป็นอิสระของมนั พอมนัมีสติบงัคบัมนักเ็ดือนร้อนแลว้ เดก็ ปล่อยมนัเล่นทั้ง
วนั มนัเล่นของมนัได ้จบัมนัใหอ้ยูน่ิ่งๆ เด๋ียวมนักร้็องไห ้

จิตกเ็หมือนกนั แลว้เวลาถา้ไม่ดูแลรักษามนั มนัคิดประสามนัเลย ไปตามอิสระ เร่ร่อนไป
ไดร้้อยแปดเลย แลว้มนัอยูท่ี่เชาวน์ปัญญานะ อยูท่ี่บารมีของจิต จิตบางคนมีโทสจริต โมหจริต มนั
อยูท่ี่จริต ถา้จริตของคนโทสจริต ไม่ไดเ้ลย ข้ีโกรธ อะไรกระทบไม่ไดเ้ลย ไอโ้ลภะกไ็อโ้ลภอยา่ง
เดียว จะเอาแต่ได ้ถา้หลง ไม่มีใครบอกกเ็ช่ือเขาอยูแ่ลว้ น่ีมนัเป็นจริต ถา้จริตมนักไ็ปของมนั มนั
เร่ร่อนของมนัอยูอ่ยา่งน้ี 

แต่ถา้เรามีความจริง แมแ้ต่ท าทานกต็อ้งมีปัญญา แมแ้ต่รักษาศีลกต็อ้งมีปัญญา แมแ้ต่
ปฏิบติักต็อ้งมีปัญญา ปัญญาๆ ตรงน้ี ปัญญามนัเห็นคุณเห็นโทษ พอปัญญามนัเห็นคุณเห็นโทษมนั
กต็ั้งใจจะท า พอตั้งใจจะท า มนักพ็ทุโธๆๆ มนัไม่เคล่ือนออกไป 

แมแ้ต่ค าวา่ “พทุโธ” พทุโธมนัเป็นค าระลึก เราระลึกข้ึน สติระลึกรู้แลว้ก าหนดบริกรรม
พทุโธๆ พทุโธกบัความรู้สึกมนักย็งัเคล่ือนกนัอยู ่ มนัยงัไม่ลงเป็นอนัเดียวกนั ถา้พทุโธต่อเน่ือง 
แลว้ท าอยา่งไรจะใหม้นัลงร่องเดียวกนัล่ะ 

ถา้พทุโธๆ จนมนัละเอียดเขา้มา มนัพทุโธจนพทุโธได ้จากท่ีไม่ไดเ้ลย เพราะอะไร เพราะ
มนัเคยเร่ร่อน มนัเคยเร่ร่อน มนัไม่ลงรอยกนั มนัขดัแยง้กนัตลอด แต่เราพทุโธๆๆ มนักข็ดัแยง้ 
ขดัแยง้แลว้มนัเครียด ขดัแยง้แลว้มนัอึดอดั เพราะมนักย็งัไม่ลงร่องเดียวกนั พทุโธเร่ือยๆ จนมนั
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สมานกนั มนัจะเขา้เป็นอนัเดียวกนั พออนัเดียวกนันะ พทุโธชกัละเอียดข้ึน มนัเบาบางข้ึน จนพทุ
โธไม่ได ้เออ๊ะ! เออ๊ะ! เป็นหน่ึง เห็นไหม 

ถา้เป็นสมาธินะ สมาธิคือจิตท่ีสงบ ไม่รับรู้อารมณ์ พอไม่รับรู้ เห็นไหม อารมณ์ อารมณ์กบั
ธาตุรู้ มนัไม่ลงรอยกนัตลอด ไม่ลงรอยกนัเพราะอะไร มนัไม่ลงรอยกนักเ็พราะตณัหา เพราะมนัมี
ตณัหาความทะยาน เพราะกิเลส การปฏิบติัท่ีมนัยากอยูน่ี่ ยากเพราะกิเลสของเรามนัท าใหย้าก 

แต่ถา้สจัธรรมๆ มนัเป็นความจริงของมนัอยูแ่ลว้ สจัธรรมเป็นอยา่งน้ีจริงๆ ศีล สมาธิ 
ปัญญามนัมีอยูจ่ริง แต่เราท าไม่ได ้ถา้เราท าไม่ได ้เราไม่มีวาสนา ท าไม่ได ้เราไม่มีโอกาส แต่ความ
จริงมนัมีอยูแ่ลว้ มนัมีอยูแ่ลว้คืออะไร มนัมีอยูแ่ลว้คือวา่เรามีสมาธิอยู ่ สมาธิกส็มาธิของปุถุชนไง 
สมาธิของความเป็นมนุษยไ์ง ถา้เราไม่มีสมาธิ ดูสิ เวลาพอ่แม่สอนลกู เวลาลกูมนัยอมรับผดิ หนูผดิ 
มนักรั็บรู้ได ้น่ีถา้ไม่มีสมาธิมนัเป็นอยา่งไร ไม่มีสมาธิ พดูอะไรกไ็ม่ฟัง พดูอะไรมนักเ็ป็นไป 

แต่สมาธิของปุถุชน ปุถุชนแลว้กลัยาณปุถุชน ปุถุชนคือคนหนา ปุถุชนคือสามญัส านึกของ
มนุษย ์ สามญัส านึกของมนุษยม์นักมี็สมาธิของมนัอยูแ่ลว้ แต่สมาธิอยา่งน้ีเป็นสมาธิของมนุษยไ์ง 
ถา้สมาธิของมนุษยม์นักไ็ดเ้ร่ืองของมนุษย ์ เพราะเราท าบุญกศุลมา เราถึงไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์น่ี
ศกัยภาพของมนุษย ์

เวลาในบรรดาสัตวส์องเทา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด องคส์มเดจ็
สมัมาสมัพทุธเจา้กเ็ป็นมนุษย ์ แลว้มนุษยท์ าไมมนัท าจิตใจใหม้นัองอาจกลา้หาญ ท าไมท าใจของ
มนัผอ่งแผว้ ท าไมท าหวัใจของเราใหส้ ารอกคายกิเลสออกมาไดอ้ยา่งไร น่ีมนัท าไดจ้ริงไง ถา้ท าได้
จริง ท าไดจ้ริงอยูท่ี่วาสนาของเรา ถา้ท าไดจ้ริง เราพยายามของเรา เราท าความจริงของเราใหไ้ด ้ถา้
ใจมนัจริงข้ึนมา เห็นไหม 

เถาถัว่ เถาถัว่คือปัญญานะ มนัจะตม้ถัว่ จิตใจของเรา จิตใจของเรามนัตอ้งมีเถาถัว่ มนัตอ้งมี
มรรคมีผล มีเหตุมีผลข้ึนมาเพื่อตม้ อุณหภมิู ความร้อนมนัจะท าใหน้ ้ านั้นเดือด ความร้อนนั้นมนัจะ
ตม้ถัว่ ถา้เราไม่มีมรรค เราไม่มีเหตุมีผล เวลาท าหนา้ท่ีการงานวา่เราเป็นคนมีปัญญา ปัญญาน้ี
ปัญญาโลกียปัญญา ปัญญาโลก ปัญญาอยา่งนั้นล่ะ ปัญญาของพระพทุธศาสนา ปัญญาคือยบัย ั้ง
ความคิดได ้ปัญญาของเราคือเอาตวัเราไวใ้นอ านาจของเราได ้ปัญญาของเราคือบงัคบัจิตของเราได ้
จิตของเรา เราบงัคบัไม่ใหไ้ปเสวย ไม่ใหไ้ปยดึมัน่ถือมัน่ ไม่ใหไ้ปยดึเอาวา่ “อนันั้นกไ็ม่ดี อนัน้ีก็
ทุกข”์ 
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อนันั้นคนโง่ คนโง่เพราะมือไปจบัไฟ พอจบัไฟมนักร้็อน จบัไฟมนักพ็อง เพราะเราไปจบั 
แลว้เราไม่จบัจะท าอยา่งไร 

“กม็นัหนา้ท่ีการงาน” 

อา้ว! เวลาหนา้ท่ีการงานกเ็ป็นเร่ืองหนา้ท่ีการงาน ถา้มีหนา้ท่ีการงาน เวลาท างานมีหนา้ท่ี
ข้ึนมา เรากมี็สติปัญญา เรากท็  าหนา้ท่ีการงานของเรา ถา้ไม่มีความคิดมนักไ็ม่มีการพดู ไม่มีการคิด
มนักไ็ม่มีการเคล่ือนไหว ร่างกายท างานมนักต็อ้งใชค้วามคิด ขณะนั้นเรากมี็สติไปไง ถา้มนัท างาน 

แต่ถา้พอเราจะภาวนา เราอยากไดผ้ล เราอยากไดส้มาธิ เราอยากจะให้จิตเราเป็นอิสระ ถา้
จิตเป็นอิสระ มนัไม่อยูใ่นอ านาจของมาร มนัไม่อยูใ่นอ านาจของตณัหาความทะยานอยาก มนั
อยากไดอ้ยากดีโดยท่ีมนัยงัไม่มีอะไรจะดี 

แต่ถา้มนัเป็นความจริง พอมนัสงบ มนัปล่อยวางมาหมด มนัเป็นสมัมาสมาธิ มนัปล่อย
หมด มนัเป็นเอกเทศ พอเป็นเอกเทศ ส่ิงน้ีมนัจะมีความสุขมาก จิตใจของเรา ตั้งแต่เกิดมา 
ความรู้สึกนึกคิด จิตไม่เคยไดพ้กัเลย จิตไม่เคยไดพ้กัเลย แมแ้ต่นอนหลบัมนักฝั็น เวลานอนหลบั
นะ มนักแ็ค่เบาเคร่ือง มนัไม่ไดพ้กั แต่พอจิตมนัลงสมาธิ มนัพกั หมายความวา่ ขนัธ์กบัจิตมนัแยก
ออกจากกนั ความรู้สึกนึกคิดกบัจิตมนัแยกออกจากกนั มนัปล่อยวางได ้มนัมีอิสระได ้พอมีอิสระ
ไดม้นัจะมีความสุขมาก มนัจะมีพลงัมาก 

ถา้มีพลงังานมาก ถา้สงบแลว้พอมนัคลายตวัออกมา มนัสดช่ืน พอมนัสดช่ืนออกมา มนัร่ืน
เริง มนัมหศัจรรย ์ มนัมหศัจรรย ์ มหศัจรรยต์วัเอง มนัมหศัจรรยจิ์ตตวัเอง ท าไมมนัเป็นอยา่งน้ีๆ 
ศึกษาธรรมะมา ศึกษามากเ็ขา้ใจ เขา้ใจเอง เขา้ใจวา่เป็นอยา่งนั้น มรรค ๘ กเ็ขา้ใจ อริยสจักเ็ขา้ใจ 
ทุกอยา่งกเ็ขา้ใจหมดเลย แต่เวลาจิตมนัสงบ อืม! มนัแตกต่างกนั รสชาติมนัแตกต่างกนัเพราะมนั
เป็นสมบติัของจิต เพราะจิตมนัไดส้มัผสั 

แต่ขณะท่ีเราไดศึ้กษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ มนัศึกษาดว้ยอาการ 
ศึกษาดว้ยสามญัส านึก แต่เวลาจิตสงบเขา้มา มนัเป็นเอกเทศ มนัเป็นอิสระของมนั พออิสระของ
มนั ครูบาอาจารยท่์านสอนวา่พยายามรักษาไว ้ เวลามนัคลายออกมากพ็ทุโธต่อเน่ืองเขา้ไปใหจิ้ต
สงบเขา้ไป พกัไวก่้อน พกัจนมีก าลงั 

ถา้คนมีอ านาจวาสนานะ เวลาจิตสงบแลว้มนัจะเห็นกาย เห็นกายดว้ยบารมี เห็นกายดว้ย
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อ านาจวาสนาของตวั แต่ส่วนใหญ่แลว้ไม่ค่อยไดเ้ห็น ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไดเ้ห็นเพราะอะไร ดูสิ ผูท่ี้
มีคุณธรรม ผูท่ี้มีปัญญาในสงัคมมนุษยม์นัมีก่ีเปอร์เซ็นต ์ แต่ไอช้นชั้นกลางอยา่งพวกเรามนัมีเยอะ 
มนัมีเยอะ เวลาจิตมนัสงบแลว้กคื็อสงบ 

หลวงตาท่านบอกวา่มีอยู ่๕ เปอร์เซ็นตท่ี์จิตคึกคะนอง มนัมีอยูป่ระมาณ ๕ เปอร์เซ็นตใ์น
จ านวนของประชากรท่ีเกิด ในประชากรของจิต 

จิตท่ีสร้างบุญกศุล เพราะคนท่ีสร้างบุญกศุลมนัตอ้งสร้างไดม้ากกวา่ มนัตอ้งเป็นผู้
ขวนขวายไดม้ากกวา่ การท่ีขวนขวายไดม้ากกวา่ อ  านาจวาสนาบารมีของเขาตอ้งมากกวา่ เวลาจิต
สงบแลว้ จิตท่ีคึกคะนองมนัจะมีฤทธ์ิมีเดช มนัจะรู้จะเห็น อนัน้ีเขามี แต่โดยส่วนใหญ่แลว้เรากเ็อา
ตวัรอดได ้เรากมี็อาชีพ เรากด็  ารงชีวิตของเราได ้

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เราปฏิบติั จิตมนัสงบ ถา้มนัสงบ มนัจะสงบเขา้มาโดยปกติ สงบเขา้
มาแลว้ไม่รู้ไม่เห็นอะไร แต่ขอใหส้งบ เพราะสมัมาสมาธิ เราท าเพื่อความเป็นสมาธิ สมาธิกคื็อ
สมาธิ มนัจะวา่มีบารมีหรือไม่มีบารมีนั้น อนันั้นมนัเป็นนิสยั มนัเป็นพนัธุกรรม มนัเป็นอ านาจ
วาสนาของจิต ไอท่ี้วา่จะไปรู้ไปเห็นต่างๆ มนัเป็นวาสนาของจิต แต่ความสงบกคื็อความสงบ 

ท่ีวา่อริยสจัมนัมีหน่ึงเดียวๆ ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้สมาธิกคื็อสมาธิ แต่สมาธิถา้มนัสงบเขา้
มาแลว้ ถา้จิตคึกคะนองมนัจะรู้จะเห็นต่างๆ เรากมี็สติปัญญารักษาไว ้แต่ถา้มนัสงบเขา้มา สงบเขา้
มากมี็ความสุข มีความสุข มีก าลงั แลว้มนัองอาจกลา้หาญมาก เหมือนกบัจะออกรู้ออกเห็น 
อยากจะท า อยากจะเป็น 

แต่ถา้มนัจะเป็นจริง ด าริชอบ งานชอบ การท างานท่ีชอบ งานของเรา งานในการท าความ
สงบของใจ งานของสมถะ งานสมถะคืองานท าความสงบของใจ ถา้ใจสงบแลว้เรากมี็พื้นฐาน เราก็
มีคุณธรรมเป็นคุณสมบติัของเรา เห็นไหม อตัตสมบติัของจิต จิตมีสมบติัของมนั อนัน้ีมนัจะฝังใจ
เราไปตลอดเลย 

แลว้ถา้พอจิตรักษาไว ้ ถา้มนัคลายออกมาเรากก็  าหนดเขา้ไป ก าหนดพทุโธต่อเน่ือง เราใช้
ปัญญาอบรมสมาธิถา้มนัเขา้มาสงบอีก จนมีก าลงั สงัเกตใหดี้ พอสงัเกตใหดี้นะ จิตเห็นอาการของ
จิต จิตเห็นกาย จิตเห็นจิต จิตเห็น ค าวา่ “จิตเห็น” ถา้มรรค น่ีเถาถัว่ เถาถัว่มนัเป็นพลงังาน เถาถัว่
มนัจะตม้ถัว่ ตม้ถัว่กต็ม้จิตไง 
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ตวัจิตน่ีแหละ ตวัจิตน้ีตวัส าคญั เวลาปฏิสนธิจิตมนัเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ มนัไปตามแต่
เวรแต่กรรมของมนัโดยอ านาจวาสนาขบัดนักนัไป มนัเวียนวา่ยตายเกิดหมุนมนัไป น่ีหมุนไป
เพราะความไม่รู้ไง ดสิู ไปเกิดภพชาติใดแลว้แต่ เกิดในครรภ ์คลอดออกมา ไปคลอดท่ีโรงพยาบาล
เขาจดไวเ้ลยเวลาเท่าไร ไปคลอดท่ีไหนล่ะ เวลาเกิดมาไม่รู้ น่ีไง ส่ิงท่ีเป็นอ านาจวาสนาเวลามนั
เวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะมนัไม่รู้นะ เวลาไปเกิดเป็นเทวดา ปุ๊บ! มาแลว้ โอะ๊! โอปปาติกะ เกิดใน
นรกกเ็กิดเลย เกิดแลว้กเ็กิดเลย น่ีผลของวฏัฏะ 

แต่จะตม้ถัว่มนัไม่เป็นอยา่งนั้น เวลาอริยสจั เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาสติปัญญามนัพร้อม
ไง เพราะเราท าสัมมาสมาธิใช่ไหม เพราะจิตเราเป็นสมาธิ สมาธิมีสติไหม ถา้มีสติ สติเป็นผูบ้ริหาร
ใช่ไหม ถา้มนับริหารจิต ถา้จิตมนันอ้มไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง 
มนัรู้มนัเห็นของมนั มนัไม่ใช่ไปแบบวฏัฏะ ไปแบบไปเกิดถึงรู้ เกิดแลว้ถึงรู้ น่ีไปดว้ยความไม่รู้ 
แต่น่ีมนัรู้ สมัมาสมาธิมนัรู้ สมัมาสมาธิมนัเห็น ท่ีวา่จิตท่ีมนัองอาจกลา้หาญท่ีมนัแกลว้กลา้มาก ท่ี
มนัจะท าหนา้ท่ีการงานของมนั มนัจะเค้ียวกลืนกิเลสเลย มนัจะเค้ียวกลืนมารเลย แต่มารอยูไ่หนล่ะ 
มารอยูไ่หน 

ดูสิ เวลาไฟมนัเผา เขาท าไร่ไถนา เขาเผาไฟ แลว้มนัเผาไปหมด แลว้มนัเป็นประโยชน์
อะไรล่ะ นัน่เขาปรับพื้นท่ี เขาจะปลกูไร่ไถนาของเขาใหม่ แต่น้ีมนัไม่ใช่ เถาถัว่มนัจะตม้ถัว่ เพราะ
อะไร เพราะมนัมีเวรมีกรรมต่อกนั ดูสิ พีน่อ้งเขาขดัแยง้กนั เขาจะท าลายกนั แต่เวลาเขาพดูข้ึนมา
เป็นกวี เป็นคติธรรม นอ้งชายเขาสลดใจนะ ปล่อยพี่ชายเขาไป เพราะอะไร เพราะพี่นอ้งกนัเองจะ
ฆ่ากนัเอง อนัน้ีมนัเป็นทางโลก 

แต่ถา้มนัเป็นกิเลสนะ จิตตอ้งแกจิ้ต สมาธิเกิดมาจากไหน? สมาธิกเ็กิดท่ีใจ ถา้ใจมนัไม่
ผอ่นคลายเขา้มามนัจะเป็นสมาธิไดอ้ยา่งไร ถา้เป็นสมาธิข้ึนมาแลว้มนัจะหาเถาถัว่เพื่อมนัจะท า
พลงังานข้ึนมา พอมีพลงังานข้ึนมาแลว้มนัจะตม้ มนัจะท าลาย ท าลายตวัมนัเอง จิตแกจิ้ต ถา้พอจิต
มนัสงบแลว้ มนัองอาจมนักลา้หาญ มนัจะเค้ียวกลืนกิเลส แต่หากิเลสไม่เจอ 

ถา้หากิเลสไม่เจอนะ เวลามนัเส่ือมมาเรากไ็ดแ้ค่น้ี คนท่ีอ านาจวาสนานอ้ยจิตมนัเป็นสมาธิ
กคิ็ดวา่สมาธิคือนิพพาน แมแ้ต่สมาธิกคิ็ดวา่สมาธิเป็นนิพพานเลย เพราะอะไร เพราะเราท าสมถะ 
พทุโธเกือบเป็นเกือบตาย ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ “โอโ้ฮ! ใชปั้ญญามามากแลว้นะ ท่ีวา่ศาสนาพทุธ
เป็นศาสนาแห่งปัญญา เรากไ็ดใ้ชปั้ญญามา โอ๋ย! ปัญญาของเราแยกแยะ ท าลาย ช าระลา้งกิเลสมา
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เป็นชั้นเป็นตอนเลย เราใชปั้ญญามาหมดเลย”...น่ีคือปัญญาอบรมสมาธิ 

อยูท่ี่อ  านาจวาสนาของคน ถา้คนวฒิุภาวะมนัดอ้ย เวลามนัใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เขาบอก 
“น่ีคือภาวนามยปัญญา” ถา้มนัเป็นภาวนามยปัญญา ส่ิงท่ีท ามนัเป็นเร่ืองโลกๆ เป็นเร่ืองโลก เป็น
สามญัส านึกของเรา น่ีปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิกค็วามรู้สึกนึกคิดเราน่ีแหละ 

ดูสิ เวลาเราเร่ิมตน้ท างาน ใครเป็นคนท า เราตอ้งออกแรงเองใช่ไหม น่ีกเ็หมือนกนั จิตเวลา
มนัจะเร่ิมท าสมาธิมนักต็อ้งใชค้วามคิดของมนันัน่แหละ เวลาพทุโธๆ วิตกวิจารกเ็ป็นความคิด
เหมือนกนั วิตกวิจาร สามญัส านึก น่ีพื้นฐานเลย มนัเป็นเร่ืองพื้นฐานของจิตท่ีมนัจะท าความสงบ
ของใจเขา้มา แลว้เวลามนัใชปั้ญญาข้ึนมา เขาบอกวา่ “น่ีเป็นภาวนามยปัญญา”...มนัเป็นปัญญา
อบรมสมาธิ 

พอปัญญาอบรมสมาธิข้ึนมา เพราะปัญญาอยา่งน้ีมนัปัญญาจากโลก ปัญญาจากความรู้สึก
นึกคิดของเรา แต่พอจิตมนัสงบ พอใชปั้ญญาข้ึนมามนักป็ล่อยๆ ปล่อยแป๊บเดียวเด๋ียวกคิ็ดอีก ถา้
ปัญญาอบรมสมาธินะ แต่ถา้เป็นพทุโธๆ เวลามนัละเอียดเขา้มา ถา้มนัเบาข้ึนมา ส่วนใหญ่แลว้ตก
ภวงัค ์ พอมนัละเอียดเขา้มามนัวบูหายไปเลย หรือมนัละเอียดเขา้มา มนัเขา้ไปเฉยอยูอ่ยา่งนั้นล่ะ 
แลว้ท าอยา่งไรต่อ 

ถา้เฉยๆ อยูอ่ยา่งนั้นตอ้งพทุโธต่อเน่ือง ถา้เฉยๆ อยู ่ จิตมนัไม่ยอมท างานต่อเน่ืองไป แลว้
พอมนัเฉยๆ อยูน่ี่ โดยธรรมชาติทุกคนมกัง่าย พอความมกัง่ายกคิ็ดวา่อนัน้ีสุดความสามารถแลว้ 
พทุโธจนพทุโธไม่ไดแ้ลว้ มนักสุ็ดซอยแลว้มนัจะไปไหนต่อ 

จิตมนัมีซอยไหม ความคิดมนัมีซอยไหม มนัยงัไปไดอี้กเยอะแยะเลย มนัจะไปสุดซอย
ตรงไหน แต่เพราะวา่ความอ่อนดอ้ย วฒิุภาวะเราอ่อนดอ้ย พอกิเลสมนัสร้างเร่ืองข้ึนมา พทุโธๆ จน
มนัสุดซอยแลว้ มนักไ็ปเฉยๆ อยู ่ มนัอะไรไม่ไดแ้ลว้ ถา้มนัระลึกพทุโธ มนัระลึกได ้ เพราะ
ความคิดมนัยงัเกิดได ้ เพราะอะไร เพราะสุดซอย เรากคิ็ดเองวา่สุดซอย ความรู้สึกเรากย็งัมีอยู ่ แต่
เราคิดเขา้ขา้งตวัเองวา่มนัสุดซอยไง มนัสุดซอยเพราะมนัมกัง่าย เพราะมนัไม่มีปัญญาพอ 

แต่เราระลึกพทุโธต่อเน่ืองข้ึนไป ระลึกพทุโธๆ จนพยายามพทุโธแลว้มนัพทุโธไม่ได ้ขณะ
พทุโธไดห้รือพทุโธไม่ได ้ ผูท่ี้ปฏิบติัจะรู้ ส่วนใหญ่แลว้พทุโธได ้ แต่เพราะความอยากไดผ้ลเร็ว
เกินไป ใจเร็วด่วนไดว้า่ส่ิงน้ีเป็นสมาธิ ทั้งๆ ท่ีมนัยงัไม่เป็น แต่มนัก าลงัจะเป็น ถา้มนัก าลงัจะเป็น 
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เราพทุโธตั้งแต่เร่ิมตน้มามนักอึ็ดอดัขดัขอ้ง มนักเ็ครียดอยูแ่ลว้ แลว้เราพยายามพทุโธๆ จนจิตมนั
ยอมกระท า อนัน้ีกเ็ป็นผลงานของเราแลว้ 

จิตมนัไม่ยอมกระท านะ จิตมนัเบ่ือ จิตมนัตอ้งการเร่ร่อน มนัตอ้งการคิดตามแต่อ านาจของ
มนั มนัตอ้งการความคิดท่ีกิเลสมนัยืน่ให ้แต่มนัไม่ยอมรับความเป็นจริง มนัไม่ยอมรับธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แต่เพราะเราใชส้ติ เราใชก้ารบงัคบั เราพยายามกระท าอยูน่ี่จนมนั
ยอมรับพทุโธแลว้ พอมนัยอมรับพทุโธ มนักบ็ริกรรมเขา้มาไดเ้ร่ือยๆ แต่พอค าบริกรรมเขา้มา
เร่ือยๆ แลว้มนัมาสู่ความมกัง่ายของจิต 

กิเลสมนัละเอียดไปเร่ือยๆ มนักม็กัง่ายวา่ “สุดซอยแลว้ มนัเขา้ไปอยูเ่ฉยๆ มนักา้วหนา้ไป
ไม่ไดอี้กแลว้ ท าจนสุดความสามารถแลว้” น่ีกิเลสมนัหลอกทั้งนั้นน่ะ น่ีหลุมพรางของมนั 
หลุมพรางของกิเลสใหเ้รายอมจ านนอยูแ่ค่นั้น 

แลว้ถา้ครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัเป็นนะ น่ีมนัพทุโธได ้ จริงๆ แลว้มนัพทุโธได ้ แต่ไอผู้ท่ี้
ปฏิบติัมนับอกวา่สุดซอย ถา้ครูบาอาจารยท่์านมีอุบายนะ ท่านบอกวา่สมมุติวา่นึก จะนึกไดไ้หม? 
ไดค่้ะ 

กม็นัไดอ้ยูแ่ลว้ ไม่ใช่ไดค่้ะหรอก มนัไดอ้ยูแ่ลว้ แต่เขาใชอุ้บายใหค้นคนนั้น ใหผู้ป้ฏิบติันั้น
หูตาสวา่งข้ึนมา ผูป้ฏิบติันั้นถา้ไม่หูตาสวา่ง ผูป้ฏิบติันั้นมนัจะไม่กา้วเดินต่อไป น่ีคุณสมบติัของ
ครูบาอาจารยท่์านเป็นแบบน้ี ท่านรู้อยู ่ ฟังกรู้็ ดูกเ็ห็น เพียงแต่จะพดูหรือไม่พดูนะ พดูข้ึนมาแลว้
มนักน็อ้ยเน้ือต ่าใจไง “โอ๋ย! ครูบาอาจารยไ์ม่ใหก้  าลงัใจเลย” 

ให ้ ใหก้  าลงัใจ ใหปั้ญญา ใหต้วัเองฉลาดข้ึนดว้ย แต่ดว้ยความโง่ ดว้ยความท่ีกิเลสมนั
ครอบง านัน่น่ะ “น่ีมนัสุดซอยแลว้ มนัไปไม่ไดแ้ลว้” 

ถา้มีสติปัญญาพยายามนึกพทุโธต่อเน่ืองไป ไม่สุดหรอก ถา้ไม่สุดแลว้มนัต่อเน่ือง ต่อเน่ือง
คือจิตมนัละเอียดข้ึนไป ละเอียดข้ึนไปนะ ถา้มนัจะวบู วบูลงขนาดไหนเรากมี็สติพร้อม ถา้ละเอียด
เขา้ไป ละเอียดจนมนัจะระลึกไม่ได ้มนัจะระลึกไม่ไดเ้ลย ถา้ระลึกไม่ไดม้นัจะเขา้สู่อปัปนานะ ถา้
เขา้สู่อปัปนา สมาธิมนัเป็นแบบน้ี ถา้สมาธิถา้เขา้สู่อปัปนานะ มนัจะสกัแต่วา่รู้นะ อนัน้ีมหศัจรรย์
มาก 

เพราะครูบาอาจารยท่์านพดูบ่อย ไอร้วมใหญ่ๆ นอ้ยคนนกัท่ีจะท าได ้ วา่อยา่งอยา่งนั้นเลย
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นะ นอ้ยคนนกัท่ีจะท าได ้ แลว้พอท าไดแ้ลว้ เพราะไม่ตอ้งท าถึงตรงน้ี แค่อุปจารสมาธิมนัก็
วิปัสสนาไดแ้ลว้ แต่ถา้เขา้สู่อปัปนาได ้นอ้ยคนนกัท่ีจะท าได ้แลว้ท าไดไ้ม่บ่อยนกั แต่ไอป้ระเภท 
๕ เปอร์เซ็นต ์ท าได ้ถา้ท าไดอ้ยา่งน้ีนะ อนัน้ีพดูถึงความมหศัจรรยข์องจิต 

พอจิตมนัมหศัจรรยแ์ลว้ถา้มนัคลายตวัออกมา จากอปัปนาสมาธิคลายตวัออกมาเป็นอุปจา
ระ อุปจาระคือจิตมนักระทบได ้จิตมีความคิดได ้ถา้จิตไม่มีความคิดไดม้นัจะใชปั้ญญาไดไ้หม จิต
ไม่มีความคิดไดม้นัจะวิปัสสนาไดไ้หม? มนัวิปัสสนาไม่ไดห้รอก ถา้มนัจะวิปัสสนามนัตอ้งคลาย
ออกมา พอคลายออกมาถึงอุปจาระ นอ้มไปทนัที นอ้มไปท่ีกาย ถา้มีเวทนาข้ึนมา หงุดหงิดอะไร
จบัเลย เพราะตรงน้ีจิตจริง จิตมีก าลงัจริง ถา้จบัส่ิงใดไดน้ะ พอใชปั้ญญาไปมนัจะทะลุทะลวงเลย 
ค าวา่ “ทะลุทะลวง” คือมนัเป็นไตรลกัษณ์ ค าวา่ “ทะลุทะลวง” คือมนัพิจารณาแลว้มนัท าลายจน
มนัเห็นจริง เห็นไหม เถาถัว่ๆ 

เถาถัว่คือการกระท า เถาถัว่คือขนัธ์ ๕ เถาถัว่คือมรรค เถาถัว่คือความจริง ความจริงท่ีมนั
เป็นจริง ถา้ความจริง ถา้มนัจุดไฟติด เถาถัว่มนัจะตม้ถัว่ จิตมนัมีก าลงัของมนั มนัจะท าลายอวิชชา
ในหวัใจ มนัพจิารณาของมนั มนัแยกแยะของมนัดว้ยก าลงั ดว้ยปัญญา อนัน้ีต่างหากถึงเป็น
ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากการภาวนา ปัญญาในพระพทุธศาสนา ปัญญาขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้วา่ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ปัญญาจากมรรค ปัญญาจากเถาถัว่ 
ปัญญาจากเถาถัว่จะตม้ถัว่ อนัน้ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ถึงบอกวา่ศาสนาพทุธเป็นแห่ง
ปัญญา แลว้เรากพ็ยายามฝึกหดัปัญญากนัอยูน่ี่ เราตอ้งการปัญญาอยา่งน้ี ปัญญาอยา่งน้ีคือ
ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา ไม่ใช่ปัญญาจากการศึกษา ไม่ใช่ปัญญาจากในตู ้ปัญญา
จากต ารับต ารา ปัญญาจากชีวประวติัของครูบาอาจารยข์องเรา 

อนันั้นมนัเป็นแค่คติธรรม คติธรรมท่ีเราไปศึกษา คติธรรมของครูบาอาจารย ์คติธรรมของ
ท่านท่ีท่านปฏิบติัมาทั้งชีวิตของท่าน นัน่เป็นวิทยานิพนธ์ของท่าน เราศึกษามาเป็นแนวทาง ศึกษา
มาเป็นแบบอยา่ง แลว้เราพยายามปฏิบติั ปฏิบติัมนัจะเกิดข้ึนจากการกระท าแบบน้ี เกิดข้ึนจากถา้
จิตมนัสงบเขา้มาแลว้ ถา้มนัคลายตวัออกมาเป็นอุปจาระแลว้ ถา้มนัจบัส่ิงใดได ้มนัพจิารณาไปได ้
มนัจะเห็นความมหศัจรรย ์มหศัจรรยห์วัใจ มหศัจรรยม์รรค มหศัจรรยธ์รรมะขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ มหศัจรรยส์จัจะความจริง 

สจัจะความจริงท่ีมนัมีอยูน่ี่ แต่พวกเราเขา้ไม่ถึง พวกเราท าไม่ได ้เราไม่เขา้สู่สจัจะความจริง
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ไง เราเขา้สู่สญัญา เขา้สู่ความจ า เขา้สู่จินตนาการ แลว้พอจินตนาการไปมนักลุ่็มๆ ดอนๆ อยา่งน้ี 
ลม้ลุกคลุกคลานอยา่งน้ี แลว้บอกเกิดมาไม่มีอ  านาจวาสนา 

แต่เวลาถา้ปฏิบติัตามความเป็นจริงข้ึนมาแลว้ มนัเห็นความจริงข้ึนมา มนัภาวนาของมนั
ข้ึนมา มนัชดัเจนเลย ชดัเจนตั้งแต่เร่ิมตน้ ถา้คนกา้วเดินต่อเน่ืองไป พอจิตใจมนัพฒันาข้ึนไปมนัจะ
รู้เลยวา่เรามาจากไหน เวลาเราใชปั้ญญาอบรมสมาธิมนัเป็นปัญญาอยา่งน้ีไหม ถา้มนัเป็นปัญญา
อยา่งน้ี เวลาเราใชปั้ญญาบ่อยคร้ังเขา้ ถา้จิตมนัเป็นภาวนามยปัญญา ใชปั้ญญาบ่อยคร้ังเขา้ ถา้ก าลงั
สมาธิมนัอ่อนมนักจ็ะลงมาสู่ปัญญาอบรมสมาธิ มนัจะลงมาสู่สามญัส านึก ถา้ลงมาสู่สามญัส านึก
ป๊ับ เวลาใชปั้ญญาไปแลว้มนัไม่ทะลุทะลวงแลว้ มนัไม่เป็นไตรลกัษณ์แลว้ เพราะมนัไปไม่ได ้มนั
ไปไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะมนัไม่สมดุล ไม่สมดุลเพราะอะไร เพราะสมาธิมนัอ่อนลง 

ถา้อ่อนลง ตอ้งกลบัมาท าความสงบของใจ ออกมาใชปั้ญญาอบรมสมาธิใหม้นัเขม้แขง็ข้ึน 
ใหมี้ก าลงัข้ึน พอมนัใชปั้ญญาต่อเน่ืองไป ดว้ยฐานของสมาธิ ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจาก
สมัมาสมาธิ ปัญญาท่ีเกิดจากจิตท่ีเป็นจริง ปัญญาท่ีเกิดจากความเป็นจริงมนัจะเป็นไตรลกัษณ์ มนั
จะพิจารณาของมนัไป น่ีมนัรู้มนัเห็นนะ คนภาวนาเป็น 

ส่ิงท่ียงัภาวนาไม่เป็น คนภาวนาไปไม่มีครูบาอาจารยค์อยบอกมนัจะลม้ลุกคลุกคลาน 
เพราะเวลามนัเส่ือม เวลามนัทอ้มนัถอย เราปฏิบติัไปเพราะเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น เรากอ็ยากจะได้
มรรคไดผ้ล ไดก้ารกระท าท่ีสมความปรารถนา แลว้พอมนัจะเขา้ดา้ยเขา้เขม็ มนัจะสมความ
ปรารถนา มนักมุ็มานะเอาใหญ่โตไปเลย ใหญ่โตไปเลยมนักต็กไปอีกขา้งหน่ึง ตกไปกามสุขลัลิกา
นุโยค อตัตกิลมถานุโยค ทางสองส่วนท่ีไม่ควรเสพ ทางสองส่วนท่ีไม่ควรเป็น แต่มนัเป็นตลอด 
มนัเป็นตลอดเพราะอะไร เพราะเราไม่รู้ 

เวลามนัทุกขม์นัยากกอ็ยากจะใหม้นัเป็นจริงข้ึนมา เวลาเป็นจริงข้ึนมา ท าจริง ท ามุมานะ 
มนักเ็ลยเถิดไป เลยเถิดไปมนัตอ้งดีสิ เลยเถิดไปแลว้มนัท าใหเ้สียหาย อา้ว! แลว้เสียหายแลว้ท า
อยา่งไรล่ะ 

ถา้มนัมีความเขม้ขน้ มนัพยายามขบัดนัไปขา้งหนา้มนักไ็ปไม่ได ้ เพราะมนัเส่ือม มนัเส่ือม
แลว้มนัทุกข ์ “มนัเส่ือมแลว้ปฏิบติัแลว้เจบ็ช ้าน ้ าใจอยา่งน้ีปฏิบติัไปท าไม ปฏิบติัไปแลว้มนัมาเจบ็
ช ้าน ้ าใจ ท าแลว้มนัไม่ไดส้มความปรารถนา ท าแลว้มนัผดิพลาด ท าแลว้มนัเสียหายตลอด ท าไป
ท าไม”...ถา้มนัไปรู้ไปเห็นอยา่งนั้นเขา้มนักต็อ้งถอยออกมา ถอยออกมาสู่ความสงบ 
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ถา้ปฏิบติัไปมนัมีเจริญแลว้เส่ือม ถา้คนไม่เจริญเลย ไม่มีความมีคุณธรรมข้ึนมาเลย มนัจะ
เอาอะไรมาเส่ือม ถา้มนัไม่เคยพฒันาข้ึนมาเลย ไม่เคยเป็นสมัมาสมาธิเลย ไม่เคยออกฝึกหดัใช้
ปัญญาเลย มนักย็  า่อยูก่บัท่ีนัน่น่ะ มนัไม่กา้วเดินข้ึนมา พอมนักา้วเดินข้ึนมาแลว้มนัจะเห็น เห็น
ระหวา่งวา่โลกียปัญญากบัโลกตุตรปัญญามนัแตกต่างกนัอยา่งไร 

ปัญญาของโลกคือสามญัส านึกของนกัวิชาการ นกัวิจยัท าวิจยัต่างๆ น่ีปัญญาของโลก ได้
ทั้งนั้นน่ะ ท าวิจยัต่อยอดงานวิชาการของใครกไ็ด ้มนัต่อยอดไปไดเ้ร่ือยๆ นัน่น่ะ แลว้มนัไม่จบส้ิน
หรอก เพราะเร่ืองของโลกมนัไม่มีวนัจบวนัส้ิน 

แต่ถา้เป็นภาวนามยปัญญาเวลามนัเกิดข้ึน งานของธรรมๆ เวลาพจิารณาไป ถา้จิตมนัสมดุล
ของมนั มรรคสมดุลมนักป็ล่อย เพราะมนัสมดุล เห็นไหม เทฺวฺเม ภิกฺขเว ทางสองส่วนท่ีไม่ควรเสพ 
มชัฌิมาปฏิปทา ทางความสมดุลอนัน้ี ถา้ความสมดุลอนัน้ี อะไรมนัสมดุลล่ะ? สติ สมาธิมนัสมดุล 
เพราะมีสติมนัถึงมีสมาธิ เพราะมีสมาธิข้ึนมา มนัเกิดปัญญาท่ีเป็นมรรค ปัญญาเป็นธรรม ไม่ใช่
ปัญญาของเรา ถา้ปัญญาของเรา “เราตอ้งเป็นอยา่งน้ี เราจะตอ้งความพอใจอยา่งน้ี” น่ีจริตนิสยัไง 

แต่ถา้มนัเป็นจริตนิสยั ถา้มนัเป็นธรรม มนัสมดุลของมนั มนัสมดุลดว้ยอะไร ดูสิ โทสจริต 
โมหจริต จริตของใครสมดุลอยา่งไร ถา้โทสจริตมนัข้ีโกรธ มนัรุนแรง มนัตอ้งมีความสมดุลของ
มนั มนัถึงจะปล่อยของมนั มนัจริตนิสยัของคน กิเลสของคน บางคนกิเลสหยาบ บางคนกิเลสหนา 
บางคนชอบอยา่งหน่ึง บางคนไม่ชอบอยา่งหน่ึง มนัตอ้งสมดุลของมนั มนัถึงจะไปถอดพิษอนันั้น
ได ้ถา้ถอดพิษของมนัไดน้ะ ถา้มนัสมดุลมนักป็ล่อย ปล่อยกต็ทงัคปหาน ถา้คนภาวนาใหม่ๆ แลว้
ไม่มีครูบาอาจารยบ์อก พอปล่อยแลว้ช่ืนใจมาก ทั้งช่ืนใจ ทั้งพอใจ แลว้ถา้ไม่มีสติปัญญารักษาไว ้
มนัพอใจ พอใจในผลนั้น เวลาปล่อยมนัมีความสุขมากนะ 

เวลาเราทุกขเ์รายาก เราปฏิบติัแสนทุกขแ์สนยากเลย ถา้จิตมนัสงบ “โอโ้ฮ! พอใจ มนัเป็น
ความมหศัจรรย ์จิตน้ีท าไมมหศัจรรยข์นาดน้ี จิตน้ี ท าไมเราอยูก่บัจิตแต่เราไม่เคยเห็นสภาพแบบน้ี
เลย อู๋ย! ท าไมมนัมหศัจรรยข์นาดน้ี”...น่ีชัว่คราวนะ พอเด๋ียวเส่ือมไปร้องไห ้

มหศัจรรยจ์ริงๆ แต่ความมหศัจรรยม์นัมาจากเพียรชอบ ความมหศัจรรยเ์กิดจากความเพียร 
ความวิริยะ ความอุตสาหะ ความแสวงหา มนัถึงเกิดมา แลว้พอเกิดมามนัไดแ้ค่น้ี แลว้เหตุมนัไม่พอ
เด๋ียวมนักค็ลายตวัออก แลว้เรากต็อ้งท า 
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ครูบาอาจารยท่์านสอนนะ สอนใหช้ านาญวสี ช านาญในการรักษา ช านาญในการเขา้การ
ออก ดูสิ ของใชเ้รา เราเอาออกมาใชเ้สร็จแลว้เรากเ็กบ็ถนอมอยา่งดีเลย เกบ็ เด๋ียวเราเอาออกมาใช ้
ใชแ้ลว้เรากเ็กบ็ มนัยงัอยูใ่ช่ไหม นัน่เป็นวตัถุ แต่ถา้เป็นหวัใจล่ะ หวัใจมนัจะอยูไ่ดด้ว้ยความเพียร
ชอบ ความวิริยะ ความอุตสาหะ รักษาตรงน้ีไว ้ ช านาญในวสี พอจิตมนัจริงข้ึนมาแลว้เรานอ้มไป
เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความจริง แลว้ใชปั้ญญาไป ทีน้ีปัญญาไป เวลามนัสมดุล 
เวลามนัปล่อย โอโ้ฮ! มนัท าไมมนัเป็นอยา่งน้ีล่ะ จนคิดวา่เป็นพระอรหนัตน์ะ 

แต่ครูบาอาจารยเ์ราท่านผา่นมาแลว้นะ ไอน่ี้เพิ่งหญา้ปากคอก เพิ่งจะเร่ิมหดัภาวนา ถา้หดั
ภาวนาแลว้ มนัปล่อยมนักต็อ้งปล่อยอยา่งน้ี มนัเป็นอยา่งน้ีจริงๆ มนัเป็นหนทางท่ีจิตตอ้งกา้วเดิน
ไปตามน้ี มนัเป็นหนทางท่ีมคัโค ทางอนัเอกท่ีจิตตอ้งกา้วเดินไป ถา้จิตกา้วเดินไป พอกา้วเดินไป 
พอมนัเห็นสติปัฏฐาน ๔ แลว้มนัพิจารณาของมนั มนัปล่อยวางของมนั ปล่อยวางดว้ยอะไร? ปล่อย
วางดว้ยศีล สมาธิ ปัญญา ปล่อยวางดว้ยขอ้เทจ็จริง จิตมนัจริง สมาธิจริง ปัญญาจริง ความเป็นจริง
มนัถึงช าระกิเลสท่ีเป็นของจริงๆ ในใจไดจ้ริงๆ ถา้มนัท าลาย มนัปล่อยวางกิเลสในใจไดจ้ริงๆ มนั
ถึงมีความสุขไง 

แมแ้ต่วา่จิตท่ีเป็นสมาธิเรายงัมีความมหศัจรรยก์บัความเป็นจริงของเรา เรายงัมหศัจรรยก์บั
จิตของเรามนัมหศัจรรยข์นาดน้ีเลย แลว้พอใชปั้ญญาไป เวลามนัตม้ถัว่ๆ เวลาจุดไฟไดข้ึ้นมา เถา
ถัว่จุดไฟติดข้ึนมา มนัใหแ้สงสวา่ง มนัใหค้วามร้อน โอโ้ฮ! มหศัจรรย์ๆ  เวลาตม้ถัว่ ถา้ถัว่มนัจะสุก
ข้ึนมา โอ๋ย มนัไดกิ้นถัว่ จิตมนัจะมีคุณภาพของมนั จิตมนัจะมีคุณงามความดีของมนั เวลามนั
ปล่อย โอโ้ฮ! มนัมหศัจรรยม์ากนะ 

ถา้มหศัจรรยข์นาดไหน แลว้ถา้การบ ารุงรักษาไม่ดี เส่ือมแน่นอน เวลาปฏิบติัไป จิตน้ีเป็น
นามธรรม รักษายาก ดูสิ ปกติของเราเวลาเราโกรธ เราไม่พอใจ รักษามนัไดไ้หม แลว้เวลามนัดี
ข้ึนมา ภาวนามนัเป็นความดีทั้งนั้นน่ะ ศีล สมาธิ ปัญญาเกิดข้ึนมาจากจิต เวลามนัดีข้ึนมานะ เวลา
เราปฏิบติั ศีล สมาธิ ปัญญา เวลามนัดีข้ึนมา โอโ้ฮ! เราจบัติดนะ ดูสิ เขาจบัท างาน จบัช้ินงานไป 
โอ๋ย! ท าอะไรมนัคล่องแคล่ว มนัดีงามไปหมดล่ะ เวลามนัจะเส่ือมนะ เฮย้! ของดีๆ มนัลม้เลย แลว้
ท าอยา่งไร 

น่ีไง ในวงกรรมเรา ครูบาอาจารยท่์านถึงไม่ใหค้ลุกคลีกนัมากเกินไป การคุยการเล่นกนัมนั
กเ็ป็นโทษของมนั การคุน้เคยกนั วิสาสะๆ วิสาสะดว้ยสงัคมโลกนะ เราอยูด่ว้ยกนัมนักต็อ้งมีความ
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คุน้ชินกนัเป็นธรรมดา คุน้ชินคือวิสาสะ หยบิจบัอะไรไหวว้านกนัได ้ แต่ถา้คุน้ชินไป
กระทบกระเทือน เพราะคนภาวนามนัรู้ เขาถึงตอ้งใหมี้ความสงบมีความสงดั รักษาใจ 

ใจมนัรักษายาก เวลาปฏิบติัข้ึนมามนัแสนทุกขแ์สนยาก แลว้ท่ีมนัไดม้ากไ็ดม้าจากความ
แสนทุกขแ์สนยาก ไดเ้กิดมาจากความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ ความอุตสาหะรักษาใจ เดิน
จงกรม นัง่สมาธิภาวนา การเคล่ือนไหว การกา้วเดินไป การกา้วเดินไปโดยกิริยา 

แต่ถา้จิตมนัสงบบนทางจงกรม อุปจาระมนัเดินจงกรมได ้ แต่ถา้อปัปนาตอ้งนัง่ลงเลย 
เพราะอปัปนามนัสกัแต่วา่รู้ มนัจะกา้วเดินไปไหน เพราะจิตมนัไม่ออกรับรู้ จิตมนัไม่ออกรับรู้เร่ือง
ร่างกาย มนัจะเดินไดอ้ยา่งไร ถา้ยนือยู ่ถา้ใครยนืได ้ยนืได ้แต่ถา้ส่วนใหญ่ยนือยูแ่ลว้มนัจะลม้ ตอ้ง
นัง่ลง นัง่บนทางจงกรมนัน่น่ะ พอนัง่ลงแลว้มนัสกัแต่วา่เลย 

ถา้เวลาใชปั้ญญา เดินจงกรมเวลาใชปั้ญญา ท่ีวา่ หลวงตา หลวงปู่ เจ๊ียะชมอาจารยสิ์งห์ทอง 
เดินจนทางจงกรมน้ีเป็นร่องเลย เดินอยูน่ัน่น่ะ เดินไดอ้ยา่งไร คนเราเดินไดอ้ยา่งไร มนัเดินได ้เทา้
มนัเดินไป แต่มรรคมนัหมุน ปัญญาต้ิว หมุนข้ึนมา มนัฟาดมนัฟัน โอโ้ฮ! มนัเพลิดมนัเพลิน งาน
มนัเขา้ดา้ยเขา้เขม็ คนท างานแลว้งานเขา้ดา้ยเขา้เขม็ แลว้จิตมนัล่องมนัลอย เดินไปมนัเหมือนกบั
ไม่ไดเ้ดิน มนัเคล่ือนไหวไปโดยธรรม น่ีเวลาจิตท่ีมนัเป็นนะ จิตท่ีมนัเป็นมนัเป็นแบบนั้น ถา้จิต
มนัเป็นแบบนั้น ภาวนาเป็นอยา่งนั้น 

ดูสิ ภาวนามยปัญญา ถา้มนัเดินอยูอ่ยา่งนั้น เวลาพิจารณา เวลามนัปล่อยวางมีความสุขๆ ถา้
เราไม่ต่อเน่ือง น่ีตทงัคปหาน ตทงัคปหานคือชัว่คราว กิเลสมนัสลบ เด๋ียวมนัฟ้ืนนะ กิเลสสลบไป
ก ็โอโ้ฮ! ดีใจ ภูมิใจ กิเลสมนัตายไปแลว้ เขา้ใจผดิ เวลามนัฟ้ืนมา มนัฟ้ืนมาไม่รู้วา่จะเอาอะไรไป
ปราบมนัอีกแลว้ อา้ว! เพราะมนัรู้ตวัแลว้ มนัมีเล่ห์เหล่ียมท่ีมนัจะหนกักวา่น้ีอีกแลว้ 

แต่ถา้มีครูบาอาจารยน์ะ กิเลสสลบนะ เอง็ตอ้งรักษาใหดี้ แลว้จบักายใหไ้ด ้จบัเวทนาใหไ้ด ้
จบัจิตใหไ้ด ้มนัสลบแลว้มนัจบัได ้มนัมีโอกาสกระท า ถา้มีโอกาสกระท า แลว้แยกแยะเร่ือย เพราะ
มนัสลบอยู ่ มนัยงัไม่ต่ืน ท าต่อเน่ืองๆ ถา้มีโอกาส ถา้มนัต่อเน่ืองไป ถา้สลบแลว้เราใชม้รรค ใช้
ปัญญาฟาดฟันต่อเน่ืองๆ มนัตายไดง่้ายกวา่เพราะมนัสลบแลว้ 

แต่ถา้ดว้ยความประมาทนะ น่ีมนัสลบอยูเ่ด๋ียวมนัฟ้ืน เพราะมนัสลบไป มนัสลบไปเพราะ
อะไร สลบไปเพราะความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะของเรา พอมนัฟ้ืนข้ึนมานะ “ท าแลว้
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ขนาดน้ีมนักย็งัไม่ไดผ้ล ปฏิบติัมาแลว้กข็นาดน้ี เลิกดีกวา่ เลิกดีกวา่” น่ีถา้มนัฟ้ืนมานะ ถา้มนัฟ้ืน
มาความเพียรท าไม่ไดเ้ลย มนัเร่ามนัร้อน จิตใจเดือนปุดๆๆ เลย ท าอะไรกไ็ม่ได ้มนัร้อนไปหมด 

ถา้ร้อนขนาดนั้น ถา้มีครูบาอาจารยท่์านกพ็ยายามชกัน าต่อเน่ืองไปใหมี้ความเพียร มีความ
วิริยะ มีความอุตสาหะ คือกระท าข้ึนมาใหจิ้ตมนัฟ้ืนกลบัมา ถา้จิตมนัฟ้ืนกลบัมา มีสมาธิฟ้ืน
กลบัมา ปัญญาฟ้ืนกลบัมา แลว้ต่อสู้กบัมนัต่อเน่ืองต่อไป น่ีเวลาปฏิบติัเขาท ากนัแบบน้ี แลว้ครูบา
อาจารยท์  ากนัแบบน้ี 

ฉะนั้น ใครไม่เคยท ากว็า่ “กิเลสเขียนช่ือไว ้กิเลส แลว้ฉีกเลย จบ” เขียนวา่กิเลสแลว้ฉีกมนั
ท้ิง 

ไอน้ัน่มนัหมึก มนัไม่ใช่ตวัจริง เวลากิเลสๆ เรากอ็่านวา่ “กิเลส เด๋ียวเถอะ เด๋ียวจะเอาใหอ้ยู่
เลยกิเลสน่ี” เวลาใครคิดกคิ็ดแบบนั้น แต่กิเลสมนัเป็นเรา ไม่กลา้ท าร้ายตวัเอง ไม่กลา้ท าใหต้วัเอง
บอบช ้า ไม่กลา้ท าอะไรเลย แลว้จะไปโดนกิเลสไดอ้ยา่งไร 

แต่ถา้มีสติปัญญานะ เพราะอะไร เพราะอวชิชา กิเลสมนัเป็นตณัหาความทะยานอยาก 

“แลว้การจะฆ่ามนั จะท าลายมนั มนัไม่ใช่ความอยากหรือ” 

ความอยากอยา่งน้ีอยากโดยธรรม อยากดิบอยากดี อยากมีความสุข อยากจะปลอดโปร่ง 
อยากจะเป็นอิสระ ความอยากอิสระ แต่ทีน้ีอยากอิสระ อยากเฉยๆ กไ็ม่ได ้อยากเฉยๆ มนักไ็ม่เป็น
อยา่งท่ีเราอยากหรอก แต่ความอยากมนัจะท าใหเ้ราคน้ควา้ ท าใหเ้ราขวนขวาย ท าใหมี้การกระท า 
ถา้การกระท า การกระท าอยา่งน้ี ดูสิ ทางโลกอยา่งไรกแ็ลว้แต่ เรากต็อ้งขวนขวาย ตอ้งกระท าเพื่อ
การด ารงชีวิตทั้งนั้น 

การด ารงชีวิตเราตอ้งขวนขวายอยูแ่ลว้ อนัน้ีเรากข็วนขวายของเรา ขวนขวายเพื่อใหม้นัเป็น
ความจริง ไม่ใช่อยากเฉยๆ ถา้อยากเฉยๆ มนักไ็ม่ใช่มรรค อยากแลว้กเ็ด๋ียวใหม้นัเกิดเอง ไม่มี อยาก
แลว้เป็นหนทาง ถา้ไม่อยาก มนัไม่มีจุดเร่ิมตน้ ไม่มีแรงดึงดูด มนัจะเร่ิมตน้อยา่งไร น่ีถา้อยากท่ีเป็น
มรรค 

แต่ตณัหาความทะยานอยากอยา่งนั้นมนัเป็นมาร เป็นมารเพราะอวิชชามนัไม่รู้วา่มนัอยาก
อะไร แลว้อยากเพื่ออะไร อยากเพื่อสะสม อยากเพื่อใหนิ้สยัเสีย อยากเพื่อใหจิ้ตไดลุ่้มหลง 
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แต่ไอค้วามอยากของเรา อยากเพื่อสติปัญญา ไม่ใช่อยากดว้ยประมาทเลินเล่อ อยากเพื่อ
ความจริง เห็นไหม ท าของเราอยา่งน้ีมนัจะฟ้ืนมา ถา้จิตท่ีมนัเส่ือมไปมนักจ็ะฟ้ืนของมนัมา ฟ้ืน
ของมนัมาแลว้เรากพ็จิารณาต่อเน่ืองไปๆ พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้าเล่า 

มนัเป็นสจัจะความจริงนะ พิจารณาหนหน่ึงมนักป็ล่อยวางไปอีกอยา่งหน่ึง ดว้ยอุบาย
วิธีการหน่ึง แลว้พอพิจารณาต่อเน่ืองไป เรากใ็ชอุ้บายวิธีการของเราอนัใหม่ ใชอ้บุายวิธีการใน
ปัจจุบนั ปัจจุบนัท่ีมนัยกอะไรส่ิงใดข้ึนมาแลว้มนัพิจารณาได ้ นั้นคือปัจจุบนั ถา้พิจารณาปัจจุบนั 
พิจารณาซ ้าพิจารณาซาก ถา้ก าลงัมนัพอดว้ยศีล สมาธิ ปัญญา ดว้ยธมัมจกัฯ ดว้ยจกัร ดว้ยมคัโค 
ดว้ยเถาถัว่ มนัจะเกิดพลงังาน มนัจะแผดเผา มนัจะตม้ถัว่ 

ตม้ไป เผาไป ตม้ไป ดูแลไฟ เถาถัว่มนัโดนไฟมนักเ็ป็นข้ีเถา้ มนัยอ่ยสลายกเ็อามาเผา
ต่อเน่ือง ท าต่อเน่ืองๆ จนถึงท่ีสุดน ้าเดือดนะ ถึงท่ีสุดมนัสุกนะ เวลามนัสุก เวลามนัขาด ถา้สุกแลว้
กจ็บนะ สุกแลว้ท าอยา่งอ่ืนต่อไปไม่ได ้

พิจารณาซ ้าพิจารณาซาก พิจารณาต่อเน่ืองกนัไป พิจารณาแลว้พิจารณาเล่า พิจารณา 
พิจารณาอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ถา้มนัไม่ขาด เพราะอะไร เพราะคนเวลาพิจารณาไปแลว้มนัปล่อย พอมนั
ปล่อยแลว้มนัชะล่าใจใช่ไหม เวลามนัเส่ือมไปทุกขน่์าดูเลย เพราะการปล่อยอนันั้น ผลอนันั้นมนั
ฝังใจ แลว้มนัหลุดมือไป หาอีกไม่ได ้มนัมีความทุกขไ์หม 

แลว้เราพยายามฟ้ืนฟข้ึูนมา พยายามปฏิบติัข้ึนมา ปฏิบติัข้ึนมาแลว้มนัมีก าลงั ไฟก าลงัโชติ
ช่วงเลย เถาถัว่ ก  าลงัจุดไฟเผาน้ีมนัก าลงัตม้ถัว่ น ้ ายงัเดือดปุดๆ เรารักษาอยา่งดีเลยคราวน้ี เถาถัว่ใส่
อยา่งเดียวเลย เถาถัว่คือศีล สมาธิ ปัญญา พิจารณาซ ้าพิจารณาซาก มนัจะปล่อยขนาดไหน ไม่สน 
ท าแลว้ท าเล่าๆ ถึงท่ีสุด เพราะเราท าต่อเน่ือง ความเพยีรชอบ ความเพียร ความวริิยะ ความอุตสาหะ 
มีการกระท า มีสติ มีปัญญา มีการรักษา มีการดูแล 

ถา้สติดีๆ ท าสมาธิดีๆ เลย แลว้พิจารณา พิจารณาไปมนัปล่อย สมาธิดี พิจารณาต่อ การ
รักษาการดูแล ศีล สมาธิ ปัญญามนัหนกัหน่วงแต่ละคราวมนัไม่เหมือนกนั ถา้อารมณ์เราดีๆ 
บรรยากาศดีๆ ท าสมาธิง่ายกดี็ ถา้อากาศมนัร้อน สถานท่ีมนัไม่สะดวกเลย กวา่จะท าสมาธิลงก็
ล  าบากอยู ่

ถา้ท าสมาธิแลว้ สมาธิมนัมีอยูแ่ลว้ใช่ไหม จิตใจเรายงัมีหลกัอยู ่เรากใ็ชปั้ญญาไปเลย ถา้ใช้
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ปัญญาไปเลย ถา้มีสมาธิแลว้ใชปั้ญญาไปเลย ถา้มีสมาธิ สมาธิจะหนุนปัญญา ถา้ใชปั้ญญาไปเลย 
ปัญญามนัจะแยกแยะเลย กาย เวทนา จิต ธรรม ถา้มนัแยกแยะได ้มนัปล่อยวางได ้นัน่สมาธิเรามี 
แต่ถา้เราใชปั้ญญาไปแลว้มนัขลุกขลกั นัน่สมาธิมนัไม่พอ สมาธิไม่พอ เรากท็  าสมาธิของเรา ตอ้ง
ท า ท าใหใ้จมีก าลงั เห็นไหม 

มนัอยูท่ี่บรรยากาศ มนัไม่ดี สมาธิมนักท็  าไดย้าก ถา้บรรยากาศมนัดี ส่ิงต่างๆ มนัดี น่ี
ปัจจุบนั มนัตอ้งปัจจุบนัตลอด การกระท ามนัอยูท่ี่ปัจจุบนั แต่ทีน้ีมนัไม่อยา่งนั้นสิ “เม่ือคืนภาวนา
ดี” เม่ือคืน ๒๔ ชัว่โมงแลว้นะ เม่ือคืน คิดแต่ตรงนั้นน่ะ ฝังใจตรงนั้นน่ะ ฝังใจวา่มนัปล่อยอยา่ง
นั้นน่ะ “เม่ือคืนมนัปล่อยนะ” คิดถึงปัญญาอนันั้นเลย มนัเป็นอดีตนะ 

ถา้คิดถึงเม่ือคืน เม่ือคืนเราเคยท าไดน้ั้นเป็นแนวทาง แลว้ปัจจุบนัธรรม ถา้มนัจะเกิด มนัไม่
เกิดเหมือนเม่ือคืนหรอก ส่ิงท่ีมนัผา่นไปแลว้มนัเป็นอดีต แลว้กิเลสหรือวา่ความไม่รู้เท่าทนัของเรา
มนัชอบเอาส่ิงนั้นมาเป็นอาวธุของกิเลส ท าใหเ้ราคลาดเคล่ือน ไม่ลงรอยอนัเดียวกนั 

ความสมดุล ความพอดีคือความลงรอยอนัเดียวกนั เห็นไหม เวลาพทุโธๆ กวา่จะลงรอย
ข้ึนมาจนเป็นสมัมาสมาธิ ศีล สมาธิ ปัญญา ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ มรรค ๘ มรรค ๘ พอ
พิจารณาไปแลว้ พิจารณาบ่อยคร้ังเขา้จนมนัลงรอยอนัเดียวกนั จากสองอยา่งคือจิตกบัพทุโธ จิต
กบัค าบริกรรม ๒ 

อนัน้ี ๘ ใชปั้ญญา ความชอบ เพียรชอบ ๘ เพราะมนัเป็นมรรค พจิารณาซ ้าพิจารณาซาก มนั
ละเอียดกวา่ กวา้งขวางกวา่ ลึกซ้ึงกวา่ มนัสามารถจะถอดถอน สามารถจะท าลายกิเลสได ้ ถา้มนั
พิจารณาซ ้าๆ จนมนัสมดุล มนัปล่อย นัน่คือมนัจะสมดุล แต่มนัยงัไม่มรรคสามคัคี สมดุลแต่ไม่
รวม สมดุลแต่ยงัไม่สมุจเฉทฯ เวลาปล่อยมนัสมดุล สมดุลแต่มนัยงัไม่สามคัคี ยงัไม่คมกลา้พอ มนั
กป็ล่อยๆ 

จนพิจารณาซ ้าๆ เวลามนัสมดุลคมกลา้พอนะ พบั! กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์
ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ส่ิงท่ีฝังใจอยูม่นัคลายตวัออกหมด สกักายทิฏฐิ ความเห็นผดิหลุด
ออกไปเลย ทุกอยา่งหลุดออกไป แลว้เป็นอยา่งไรล่ะ มนัเป็นอะไร มนัเป็นอยา่งไร น่ีความเป็นจริง
ของมนัมนัเกิดข้ึนมานะ 

ถา้ท าอยา่งน้ี เถาถัว่ ตม้ถัว่ เถาถัว่เขาจะตม้ถัว่ ตม้ถัว่เพราะอะไร เพราะวา่เขาเป็นพี่เป็นนอ้ง
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กนั เขาเป็นสายเลือดเดียวกนั เขาถึงสะเทือนใจต่อกนั คนเราไม่ใช่สายเลือดเดียวกนั คนท่ีเขาแยง่
ชิงกนั คนท่ีเขาประหตัประหารกนั เขาท าร้ายไดเ้ตม็ท่ีเลย ไอน่ี้เป็นพี่นอ้งกนั เป็นพี่กบันอ้งแลว้จะ
มาแยง่ชิงกนั จะมาประหตัประหารกนัเอง อนันั้นมนัเป็นเร่ืองโลก เป็นการแยง่ชิงทรัพยส์มบติั 

แต่ของเรา เราจะใชม้รรคใชผ้ลนะ จิตมนัเป็นกิเลส จิตมนัเป็นเราน่ีล่ะ ของท่ีเป็นเรา กิเลส
มนัอยูก่บัเรา กิเลสกเ็ป็นเรา แต่เราจะใชม้รรคใชผ้ลท าลายมนั เราจะใชม้รรคใชผ้ลท าลายกิเลส 
อวิชชาความเห็นผดิในใจ แลว้กิเลสมนักมี็ชีวิต จิตเรามีชีวิต กิเลสมนักมี็ชีวิตดว้ย เพราะกิเลสของ
เรามนักห็ลอกล่อเรามาตลอด “เป็นคนดี คนเก่ง คนปฏิบติัทั้งนั้นน่ะ คนน้ีเป็นศากยบุตรพทุธ
ชิโนรส เป็นบุตรขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้” แลว้มนัจริงหรือเปล่าล่ะ 

ถา้มนัจริง มนัตอ้งไม่สงสยัสิ ถา้มนัจริง หวัใจมนัตอ้งมีหลกัมีเกณฑสิ์ ถา้มนัจริง มนัตอ้งมี
คุณธรรมในหวัใจสิ ถา้มนัจริง มนัตอ้งรักษาใจมนัรอดสิ รักษาใจรอด รักษาหวัใจของเรา รักษาเรา
เพื่อจะเป็นศาสนาทายาท 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้จะร้ือสตัวข์นสตัวน์ะ ปรารถนามาร้ือสตัวข์นสตัว ์
ส่ิงท่ีท ามาเป็นประโยชน์ เวลาเทศนาวา่การปัญจวคัคียไ์ดพ้ระอรหนัต ์ ๕ องค ์ ไปเทศนย์สะไดอี้ก 
๕๕ องค ์ เวลาเทศนส์อนจนเป็นพระอรหนัตห์มด เป็นพระอรหนัตคื์อวา่จิตใจเป็นธรรมจริง เวลา
เผยแผธ่รรมไป พระพทุธเจา้พดูไวม้นัน่าซ้ึงใจมาก “เธอจงไปอยา่ซอ้นทางกนั เธอจงไปอยา่ซอ้น
ทางกนั โลกน้ีเร่าร้อนนกั โลกน้ีเร่าร้อนนกั เขาตอ้งการธรรมโอสถ เธอจงไปอยา่ซอ้นทางกนั ต่าง
คนต่างไป เพื่อจะเอาธรรมะไปเผยแผ ่เพื่อเอาธรรมะไปเจือจานกบัสตัวโ์ลก” 

ในปัจจุบนัน้ีเราเกิดเป็นมนุษย ์ ในปัจจุบนัน้ีทางวิชาการเจริญ ไม่ตอ้งรอใหใ้ครมาเผยแผ ่
มนัมีอยูแ่ลว้ในพระไตรปิฎก ดูสิ ในคอมพวิเตอร์กดไปเลย ไดห้มดเลย แต่กส็งสยัอยูดี่ สุดทา้ยแลว้
เรากต็อ้งมานัง่กนัตะบ้ีตะบนัเพื่อจะเอาความสงบ นัง่กนัเพื่อจะใหจิ้ตใจมนัเป็นจริง ใหไ้ดส้มัผสั
ข้ึนมา ใหม้นัเห็นจริง ใหม้นัรู้จริงเห็นจริง ใหจิ้ตมนัเป็นจริง แลว้มรรคผลจะเป็นจริงในหวัใจของ
เรา ปฏิบติัมาเพื่อเรา เอวงั 


