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แก้หรือสั*งสมกเิลส 

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัที9 ๓ สงิหาคม ๒๕๕๗ 

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

 

ฟังธรรมะเนาะ ฟังธรรมะมา เพื.อแก้ไข้กายไข้ใจ ไข้ของร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ร่างกายนี ?
เป็นรวงรังของโรค หวัใจมนัมีอวิชชาอยูโ่ดยธรรมชาตขิองมนั มนัเวียนวา่ยตายเกิดอยูแ่ล้วละ่  

ฉะนั ?น เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวียนวา่ยตายเกิดสะสมบารมี เวลาที.องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเวียนวา่ยตายเกิดสะสมบารมี สะสมบารมีเพื.อปรารถนาเป็นพระ
โพธิสตัว์ เพราะปรารถนาจะสิ ?นกิเลสจะเป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ชําระล้างกิเลสใน
ใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าถงึเป็นพระอรหนัต์ เพราะวา่อยากสิ ?นกิเลส อยากชําระ
ล้างกิเลส ถ้าอยากชําระล้างกิเลส แตก่ารชําระล้างกิเลส สร้างสมบญุญาธิการอยากปรารถนา
เป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เป็นผู้ รื ?อค้น เป็นผู้ ชําระล้างด้วยตวัเอง  

แตอ่ยา่งพวกเรา สาวก สาวกะ การสร้างบญุกศุลมาถงึได้เกิดมาเป็นชาวพทุธ ได้เกิดมา
เป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา อนันี ?ก็เป็นบญุกศุลแล้ว ถ้าเป็นบญุกศุลของเรา แตเ่รา
เข้าใจเรื.องสจัจะความเป็นจริงนี ?เป็นไปได้ยาก  

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าปรารถนานะ ปรารถนาขึ ?นมามีความเตม็ใจ มี
ความภมิูใจ เวลาเสวยภพเสวยชาต ิ ๑๐ ชาต ิ จะทําสิ.งใดก็พอใจทําทั ?งนั ?น สร้างสมแตค่ณุงาม
ความดี คําวา่ “สร้างสมคณุงามความดี” สร้างสมคณุงามความดีเพราะมีเปา้หมายเวลาถงึชาติ
สดุท้ายเป็นพระเวสสนัดรก็สร้างแตค่ณุงามความดีๆ แตโ่ลกเขาวิจารณ์กนัไง ถ้าโลกเขาวิจารณ์
กนั วิจารณ์กนัวา่ “เหน็แก่ตวับ้าง” วิจารณ์กนัไป คําวา่ “วิจารณ์ของเขา” นั ?นมนัเรื.องของโลกไง  

สบัสน คําวา่ “สบัสน” ถ้าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ ?นมาแล้วไมบ่อก
วา่ “เราเคยเป็น เราเคยเป็น” ไมบ่อกถงึอดีตชาตมิา เราจะรู้เรื.องอะไรไหม เราไมรู้่เรื.องอะไร
หรอก เรารู้ก็รู้เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นคนบอกนั.นแหละ เพราะองค์สมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นผู้แสดงธรรม แล้วพระอานนท์จํามา แล้วจดจารึกมา เราก็ไปศกึษาสิ.ง
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ที.องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเอามาแสดง เอามาบอกนั.นละ่ เราเอาสิ.งนั ?นมา ยดึสิ.งนั ?นมา
วา่เรารู้ แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์วา่ “เหน็แก่ตวั” วา่ “เอารัดเอาเปรียบ”  

คนมีจิตใจขนาดนั ?น คนสร้างคณุงามความดีมาขนาดนั ?น ถ้าสร้างคณุงามความดีมา
ขนาดนั ?น ชาตสิดุท้าย ชาตสิดุท้ายพอเป็นพระเวสสนัดร เกิดอีกชาตหินึ.งก็เป็นเจ้าชายสทิธตัถะ 
เวลามาเป็นเจ้าชายสทิธตัถะ นั.นนะ่เป็นพระโพธิสตัว์ แตเ่วลาองค์สมเดจ็พระ-สมัมาสมัพทุธเจ้า
ไปศกึษากบัเจ้าลทัธิตา่งๆ ด้วยอํานาจวาสนา ด้วยอํานาจวาสนาบารมีไง ศกึษากบัเขา เวลา
เขาบอก เขาแนะถงึวิธีการกระทําของเขา ก็ฝึกฝนกบัเขา ฝึกฝนก็เป็นเรื.องโลกๆ คําวา่ “เรื.อง
โลก” ปฏิบตัเิป็นโลกๆ 

ในปัจจบุนันี ?ปฏิบตักินัปฏิบตัเิป็นโลกๆ ถ้าปฏิบตัเิป็นโลกๆ เหน็ไหม นี.ฌานโลกีย์ สิ.งที.
ไสยศาสตร์ในปัจจบุนันี ?ที.เขาทํากนั เขาก็ต้องใช้สมาธิของเขาเหมือนกนั นั.นมนัเป็นเรื.องไสย
ศาสตร์ มนัเป็นเรื.องการถือขลงั เกจิอาจารย์ตา่งๆ เขาทําเครื.องรางของขลงักนันั.นนะ่ นั.นเรื.อง
โลกๆ ทั ?งนั ?น  

สิ.งที.โลกๆ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไปศกึษามากบัเจ้าลทัธิตา่งๆ ปฏิเสธทั ?งนั ?น 
วางสิ.งนี ?ไว้ทั ?งนั ?น เวลาวางไว้แล้ว เวลาองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย้อนกลับมาในใจ
ขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ค้นคว้าเองในใจขององค์สมเดจ็พระสัมมา-
สัมพุทธเจ้า ถงึบอกว่าเป็นวชิชา ๓ วชิชา ๓ ขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น
หลักของศาสนาไง  

เวลาองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธัมมจกัฯ “เทวฺเม ภกิขฺเว ทางสอง
ส่วนทีNไม่ควรเสพ” ให้ทาํอย่างใดล่ะ ให้ทาํความสมดุลของใจๆ ทาํสิNงนี Rมา นีNหลักของ
ศาสนา เวลาองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศน์ธัมมจกัฯ เทศน์กัณฑ์แรกเลย 
ประกาศสัจธรรม ถ้าประกาศสัจธรรมคนไม่รู้เอาอะไรมาประกาศ คนทีNจะประกาศต้อง
เป็นคนทีNรู้ใช่ไหม แล้วเวลารู้สิNงทีNประกาศออกไป หลักของศาสนา หลักของความจริง
ไง ถ้าหลักความจริงนีNการแก้กเิลส 

การแก้กิเลส การชําระล้างกิเลส องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นผู้ ชําระล้างกิเลส
ในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้ว เวลาจะรื ?อสตัว์ขนสตัว์ เลง็ญาณ เหน็ไหม เลง็
ญาณ “อทุกดาบส อาฬารดาบสก็ตายไปเสยีแล้ว แล้วจะเอาใครดี” ก็จะไปเอาปัญจวคัคีย์ 
ปัญจวคัคีย์เขานดักนัวา่ไมรั่บ ไมต้่อนรับ เพราะเป็นผู้มกัมาก อดอาหารมา ๔๙ วนั สลบ ๓ หน
ยงัไมต่รัสรู้ อตุสา่ห์อปัุฏฐากมาหวงัวา่จะพึ.งๆ แล้วก็ไปฉนัอาหาร นี.มกัมาก ประชมุกนัตกลงกนั
วา่จะไมรั่บ 



แกห้รือสั*งสมกิเลส ๓ 

©2023 www.sa-ngob.com 

แตถ่งึเวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามา เหน็ไหม ด้วยความคุ้นชิน มนัเป็น
อตัโนมตัเิลย รับ พอรับเสร็จแล้วยงัมีกิริยากระด้างกระเดื.องอยู ่ ใจมนักระด้างกระเดื.อง ใจไม่
ยอมรับ “เธอจงเงี.ยหลูงฟังธรรม” เงี.ยหลูงฟัง เหน็ไหม อปัุฏฐากกนัมาอยู ่ ๖ ปี ทกุข์ยากมา
ด้วยกนั เหน็ทั ?งนั ?น คนที.อยูด้่วยกนัมา ๖ ปี ปฏิบตัมิาด้วยกนั สมบกุสมบนัมาด้วยกนั คนอยู่
ด้วยกนั ๖ ปี มนัต้องรู้นิสยักนัแล้ว คลกุคลกีนัมาอยู ่ ๖ ปี มนัเหน็ใจกนั เพราะวา่เราไมต่รัสรู้
ธรรม ก็ไมไ่ด้สอน เพราะตวัเองก็เอาตวัไมร่อด แตใ่นปัจจบุนันี ? เราเอาตวัรอดแล้ว  

ก็ยงัมีความกระด้างกระเดื.องอยู ่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าถงึบอก “เราอยูก่นัมา 
๖ ปีนะ ไมรู้่ก็บอกวา่ไมรู้่ เธอได้ยินคํานี ?ไหมวา่เราตรัสรู้ธรรม เราเป็นพระอรหนัต์ เราเป็นองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เคยได้ยินคํานี ?ไหม” 

ขณะที.อปัุฏฐากกนัมา ๖ ปี ก็รอไง พระอญัญาโกณฑญัญะรอตั ?งแตเ่ป็นพราหมณ์ 
พยากรณ์เลยวา่ต้องออกบวชเป็นอยา่งเดียว ต้องเป็นศาสดาอยา่งเดียว เวลาองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าออกบวช ตามไปเลย ไปอปัุฏฐาก อยากได้ผู้ ชี ?ทาง อยากได้รสแหง่ธรรม อยาก
ได้คนบอกกลา่ว นี.มนัออกไมไ่ด้ มนัทําไมไ่ด้ มนัทําไมไ่ด้ขนาดวา่ตั ?งใจมาตั ?งแตน่ั.น แตเ่วลามา
อยูด้่วยกนั ๖ ปี เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ากลบัไปฉนัอาหารของนางสชุาดา พากนั
ทิ ?งไปหมดเลย  

ด้วยความถือเคร่งทางโลกเขา โลกสมยันั ?นพวกพราหมณ์ พวกปฏิบตัอิยูเ่ขาก็ถือเคร่ง
ของเขา องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็ไปประพฤตปิฏิบตักิบัเขา พวกพราหมณ์ พวก
เดียรถีย์ที.เขามีอยูแ่ล้วก็ไปปฏิบตักิบัเขา จนปัจจบุนันี ?ก็ยงัมีอยูใ่นชมพทูวีป ก็ยงัมีอยู ่ นี.ก็ไป
ศกึษามากบัเขา ถ้าไปศกึษามากบัเขา นี.เป็นเรื.องโลกๆ เหน็ไหม แล้วทํามา สมบกุสมบนัมา
ด้วยกนั มนัก็เหน็ เวลาวางของเขาหมด เวลามาค้นคว้าเองๆ 

ขณะที.มนัทกุข์ยากมาด้วยกนั ถ้าไมรู้่ก็บอกวา่ไมรู้่ ด้วยปัญจวคัคีย์ก็อยากจะหา
ทางออกเหมือนกนั อยากจะบรรลธุรรม อยากหาทางไปให้ได้ แตม่นัก็ไปไมไ่ด้ เวลาองค์-สมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบ โดยชอบโดยหวัใจของศาสนาด้วยอริยสจั ด้วยสจัจะ 
ด้วยความจริง ด้วยอริยสจั ด้วยความจริง เหน็ไหม “เธอจงเงีNยหลูงฟัง เงีNยหลูงฟัง” พอเทศนา
วา่การไป สจัจะความจริง ถ้าเป็นสจัจะความจริง พระอญัญาโกณ-ฑญัญะก็มีดวงตาเหน็ธรรม 
นี.เป็นความจริงมนัเป็นความจริงอยา่งนี ?  

แตเ่วลาเราศกึษาธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราศกึษาด้วยสตุตนัตปิฎก 
เป็นนิทาน นิทานคือวา่สิ.งที.องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงถงึอดีตชาตทิา่นเคยเป็น
อยา่งไร ทา่นเคยเป็นอยา่งไรมา เราก็ไปศกึษากนัตรงนั ?น พอศกึษาตรงนั ?น เราก็สบัสนไง เรา
สบัสน เหน็ไหม เราสบัสนเอง เพราะจิตใจเราออ่นแอเอง เราก็สบัสนของเราวา่ “องค์สมเดจ็พระ
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สมัมาสมัพทุธเจ้าพดูถงึถ้าเป็นเจ้าชายสทิธตัถะ ขณะที.ยงัไมต่รัสรู้ธรรมขึ ?นมา ก็มีสามเณร
ราหลุ” 

แตเ่วลาลาออกบวชแล้ว เวลาตรัสรู้ธรรมขึ ?นมา นั.นมนัเป็นคนละเรื.องแล้ว นั.นเรื.องของ
ธรรม ศาสนาพทุธมีแล้ว มีองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ากบัพระธรรม เวลาแสดงธมัมจกัฯ 
ไปแล้ว มีอริยสงฆ์เกิดขึ ?นเป็นองค์แรกของโลก พระอญัญาโกณฑญัญะ รัตนตรัยเราสมบรูณ์ 
สมบรูณ์นี ?เป็นการศกึษา ศกึษาทางโลกไง ทางโลกเขามีการศกึษากนั ถ้าศกึษากนั เวลาเรา
ศกึษา เราก็คดิรวบยอด เพราะด้วยความไมเ่ข้าใจ คดิรวบยอดวา่ “เป็นอยา่งนั ?นๆ” มนัเป็น
อยา่งนั ?นมนัเป็นกี.ชาต ิ ดสู ิ เวลาพดูถงึพระโมคคลัลานะวา่ผู้ ที.ฆา่พอ่ฆา่แมแ่ล้วมนัจะปิดกั ?น
มรรคผล แล้วพอพระโมคคลัลานะในพระไตรปิฎกบอกวา่เคยฆา่แมม่า พระโมคคลัลานะ พระ
สารีบตุรก็สร้างบญุญาธิการมาเหมือนกบัองค์สมเดจ็-พระสมัมาสมัพทุธเจ้า แตท่า่นปรารถนา
เป็นอคัรสาวกเบื ?องซ้ายและเบื ?องขวา  

คนที.มีบญุกศุลนะ ถงึเวลาธรรมแล้ว โดยที.เวลาเอตทคัคะ เวลาผู้ ที.ตรัสรู้ธรรมขึ ?นมาเป็น
พระอรหนัต์ขึ ?นมา เหน็ไหม องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตั ?งให้เป็นผู้ เลศิในทางใดทางหนึ.ง 
พระโมคคลัลานะเลศิด้วยทางฤทธิk มีฤทธิkมีเดชมีตา่งๆ มนัก็เป็นเรื.องที.มหศัจรรย์ๆ แตเ่วลาพระ
โมคคลัลานะโดนโจรทบุตาย ทกุคนก็แปลกใจทั ?งนั ?น ทําไมเป็นแบบนั ?นๆ 

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็เป็นผู้บอกเอง ก็ไปถามองค์สมเดจ็พระสมัมา-
สมัพทุธเจ้าวา่ “ทําไมพระโมคคลัลานะเป็นถงึอคัรสาวกเบื ?องซ้าย ทําไมโดนเขาทบุตาย” ก็บอก
วา่ “ในชาตหินึ.งได้ฆา่แมไ่ว้ ตั ?งแตอ่ดีตชาตชิาตหินึ.งได้ฆา่แมไ่ว้ ตกนรกอเวจี ได้พ้นจากนรก
อเวจีขึ ?นมาแล้ว ยงัมีเศษบญุเศษกรรมมามหาศาล แล้วคอ่ยๆ มาสร้างอํานาจวาสนา คอ่ยมา
ปรารถนา แล้วสร้างวาสนาจนมาถงึชาตสิดุท้ายมาได้เป็นพระโมคคลัลานะ” แล้วได้สร้าง
อํานาจวาสนามา ปรารถนาเป็นอคัรสาวกเบื ?องซ้ายและเบื ?องขวา เกิดมาพร้อมกบัพระสารีบตุร 
เวลาไปปฏิบตักิบัสญัชยั สญัชยับอกวา่ “นั.นก็ไมใ่ช ่นี.ก็ไมใ่ช”่ ก็วา่กนัไป สดุท้ายแล้วเพราะคนมี
อํานาจวาสนา เพราะสร้างมาใชไ่หม ตกลงกนัไว้เลย “ถ้าใครมีทางออก อยา่ทิ ?งกนันะ อยา่ทิ ?ง
กนันะๆ ต้องบอกกนั” 

พระสารีบตุรไปฟังธรรมพระอสัสชิเสยีก่อน บรรลธุรรมเป็นพระโสดาบนั มาบอกพระ
โมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะเป็นพระโสดาบนั ฉะนั ?น พอเป็นพระโสดาบนั จากที.ปฏิบตัไิม่
เป็น สญัชยัสอนนะ “นั.นก็ไมใ่ช ่ ในไมใ่ชก็่คือไมใ่ช ่ ไมใ่ชอ่ะไร ก็คือไมใ่ช”่ ในปัจจบุนัก็ที.ปฏิเสธ
กนัอยูนี่.ไงวา่ “ไมใ่ช่ๆ ” สญัชยัสอนมาแล้ว แล้วพระโมคคลัลานะ พระสารีบตุรก็ปฏิเสธมาแล้ว 
พอปฏิเสธมาแล้วมนัก็ฝังใจ เพราะปรารถนาวา่จะพ้นจากทกุข์ๆ ฉะนั ?น พระสารีบตุรไปเหน็
พระอสัสชิกิริยานุม่นวล กิริยาที.มนัสอ่ออกมาจากใจ ตามไปๆ จนได้ฟังธรรมของพระอสัสชิ 
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“ธรรมทั ?งหลายมาแตเ่หต ุ องค์สมเดจ็พระสมัมา-สมัพทุธเจ้าสอนให้ชําระที.เหตนุั ?น เหตนุั ?นๆ” 
ปัญญาที.เลศิมนัแทงทะลเุลย เป็นพระโสดาบนั 

ขณะที.วา่ไปศกึษามากบัสญัชยัตลอดมา จนหมดไส้หมดพงุของสญัชยัแล้ว มนัก็รู้อยูว่า่
เรายงัเป็นปถุชุน มนัรู้อยูน่ะ คนมีอํานาจวาสนา คนที.ซื.อสตัย์มนัรู้อยูว่า่จิตใจของเรามนัไมมี่สิ.ง
ใดที.ชําระล้างไปเลย พยายามค้นคว้าๆ แตเ่วลามาฟังพระอสัสชิ “ธรรมทั Rงหลายมาแต่เหตุ” 
ธรรมทั Rงหลาย ทั Rงสุข ทั Rงทกุข์ ทั Rงความสุข ความทกุข์ ทั Rงอกุศล กุศล มันต้องมีทีNมาทีN
ไป ไม่มีสิNงใดทีNมันจะลอยมาจากฟ้า ไม่มีสิNงใดทีNมันเกดิขึ Rนเอง ผุดขึ Rนมาเอง มันไม่มี
หรอก มันต้องมีทีNมาทีNไปส ิ

องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทงตลอดไป “ธรรมทั Rงหลายมาแต่เหตุ ต้อง
ไปชาํระทีNเหตุนั Rน” ทีNเหตุ เหตุมันเกดิเพราะอย่างใด ด้วยปัญญาของพระสารีบุตร เหน็
ไหม แทงทะลุ เหน็ไหม แทงทะลุเลย “สิNงใดสิNงหนึNงมีการเกดิขึ Rนเป็นธรรมดา สิNงนั Rน
ต้องดบัเป็นธรรมดา” แต่การธรรมดามันต้องมีมรรค ธรรมดามันมีสตปัิญญาเข้าไปรู้ไป
เหน็ตามความเป็นจริง ถ้าไปรู้ไปเหน็ตามความเป็นจริง วางธรรมแล้วมันถงึจะเป็น
ธรรมดา  

ฉะนั ?น พอบรรลธุรรมขึ ?นมาตามความเป็นจริง เหน็ไหม มาบอกพระโมคคลัลานะ พอ
บอกพระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะเป็นพระโสดาบนัขึ ?นมา ขณะที.ศกึษากบัสญัชยัมามนั
ทกุข์มนัยากมาขนาดไหนมนัก็รู้อยู ่ ปฏิบตัมินัจะวา่งขนาดไหนมนัไมใ่ช ่ ไมใ่ชจ่นปลอ่ยวางหมด 
ไมใ่ชจ่นไมมี่อะไรจะเป็นชิ ?นเป็นอนั ไมใ่ชเ่ลย เลื.อนลอยหมดขนาดไหนมนัก็รู้ของมนัอยู ่ ศกึษา
หมดขนาดไหนมนัก็ยงัรู้ของมนัอยู ่ 

แตเ่วลาปัญญามนัเกิด ภาวนามยปัญญามนัเกิด ที.มนัไปชําระล้างเหต ุ ไปชําระล้าง
ต้นเหตนุั ?น มนัเปรียบเทียบไง มนัเหน็จริง แล้วมนัเป็นจริง พอเป็นจริง ชวนกนัไปเฝา้องค์สมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า แล้วไปศกึษาไปประพฤตปิฏิบตัจินถงึที.สดุแหง่ทกุข์ไป นี ?เป็นการแก้กิเลส 
แตถ้่าการสั.งสม สั.งสมกิเลสๆ มนัแก้กิเลส หรือมนัสั.งสมกิเลสละ่ 

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระสารีบตุร พระโมคคลัลานะ การสั.งสมนี ?คือ
อํานาจวาสนาบารมีสั.งสมมา เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นพระโพธิสตัว์ เหน็ไหม 
สั.งสมสิ.งนี ?มาๆ สิ.งนั ?น ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย นั ?นคือการสั.งสม สั.งสมเพราะตั ?ง
ปรารถนาเป็นพระโพธิสตัว์ ปรารถนาเป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระสารีบตุร พระ
โมคคลัลานะก็ปรารถนาเป็นอคัรสาวกเบื ?องซ้ายและเบื ?องขวา  

พระปัจเจกพทุธเจ้า พระปัจเจกพทุธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบเหมือนกนั แตต่รัสรู้เองโดย
ชอบ พระปัจเจกพทุธเจ้าก็สร้างสมบญุญาธิการมาเป็นของพระปัจเจกพทุธเจ้า เวลาแทงทะล ุ
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แทงทะลดุ้วยปัญญาญาณ ก็ชําระล้างกิเลสไปโดยความเป็นพระปัจเจก-พทุธเจ้า ก็รู้จริง
เหมือนกนั ความรู้จริงอยา่งนั ?นเป็นความรู้จริง  

แตถ้่าเราละ่ เราเกิดมาเป็นมนษุย์ เราอยากประพฤตปิฏิบตัขิองเรา เราสนใจในการ
ประพฤตปิฏิบตั ิเราปฏิบตัเิราก็วา่มนัจะผิดพลาดไป เราก็ต้องศกึษาธรรมะขององค์-สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า การศกึษาๆ เหน็ไหม การศกึษา เราศกึษามา ศกึษาแล้วถ้าเราจบัต้นชน
ปลายไมไ่ด้ เราแบง่แยกไมถ่กูวา่สิ.งใด  

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าพดูถงึไง พดูถงึการสร้างอํานาจวาสนามา “เรา
เคยเป็นอยา่งนั ?น เราเคยเป็นพระโพธิสตัว์ เราเคยเป็นพระเวสสนัดรตา่งๆ” นี.มนัเป็นคนละชาติ
กนั มนัเป็นคนละภพคนละชาต ิ แตที่.พดูมนัแทงตลอดไป เอาสิ.งนั ?นมาเพราะมนัมีเหตมีุปัจจยั
มาอยา่งนี ? มนัถงึได้สร้างสมบญุญาธิการมา มาเกิดเป็นเจ้าชายสทิธตัถะ  

เวลาพระโมคคลัลานะ เหน็ไหม เพราะมนัมีเหตมีุปัจจยัมาอยา่งนี ? อดีตชาตเิคยได้ฆา่แม่
มา แตเ่พราะได้ชดใช้ ได้ตกนรกอเวจี นี.กรรมจําแนกสตัว์ให้เกิดตา่งๆ กนั จิตเดมิมนัสร้างเวร
สร้างกรรมสิ.งใดมาแล้วมนัก็ต้องรับเวรรับกรรมสิ.งนั ?นมา แตว่า่รับเวรรับกรรมสิ.งนั ?นมา เวลา
สร้างคณุงามความดี มีตั ?งความปรารถนาอยากจะเป็นองค์สมเดจ็-พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
อยากจะเป็นอคัรสาวกเบื ?องซ้าย เบื ?องขวา ต้องตั ?งความปรารถนา ความปรารถนานั ?น ทา่นก็
สร้างของทา่นมา ทา่นทํามา “เราเคยทําผิดพลาดมา” พระโมคคลัลานะเคยถงึทําให้มารดา
เสยีชีวิตไป ก็เคยได้ทํามา  

แตเ่วลาทา่นสร้างคณุงามความดีที.ปรารถนาเป็นอคัรสาวกเบื ?องซ้าย ก็ได้ทํามา
เหมือนกนั ทําความชั.วก็เคยได้ทํามา ทําความดีก็ได้ทํามา แตทํ่าชั.วทําดีมนัสง่เสริมกนัมาๆ 
ขนาดที.วา่มาเป็นชาตสิดุท้าย มาเกิดเป็นพระโมคคลัลานะ สิ ?นกิเลสไป การสิ ?นกิเลสไป สิ.งที.เป็น
ความจริง เหน็ไหม เพราะมนัเป็นความจริง  

แต่ในปัจจุบนันี Rเราศกึษามาแล้ว เรากว่็าเราอยากจะแก้กเิลส สิNงทีNเราจะทาํ
ตามนัRนๆ แล้วกอ้็างองินะ อ้างองิพระไตรปิฎก อ้างองิว่าเป็นพุทธพจน์ๆ อ้างองิกันนัก 
แล้วพออ้างองิกันแล้ว ด้วยทฏิฐิมานะของคนนะ เดี^ยวนี Rอ้างองิแล้วบอกว่า “มันเป็น
ประชาธิปไตย สทิธิมนุษยชน สทิธิของความเป็นมนุษย์ มนุษย์มีสทิธิเสรีภาพ จะเชืNอ
อย่างไรกไ็ด้ จะทาํอย่างไรกไ็ด้” 

ถ้ามันจะเชืNออย่างไร ทาํอย่างไรกไ็ด้ มันกก็เิลสทั Rงนั Rน ถ้ามันเป็นกเิลสทั Rงนั Rน 
เหน็ไหม ในการประพฤตปิฏบิตัมัินถงึปฏบิตัแิบบโลกๆ ไง ปฏบิตัเิป็นโลกๆ นะ เพราะ
ถอืว่านีNเป็นสทิธิb นีN เป็นสทิธิ สทิธิbแล้วเวลาอ้างองิกอ้็างองิพระไตรปิฎก อ้างองิ อ้างองิ
ครูบาอาจารย์ทีNทาํมา “องค์นั Rนกเ็ป็นพระอรหนัต์ องค์นี Rกเ็ป็นพระอรหนัต์” แล้วเรา
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ปฏบิตัไิปมันเป็นความจริงไหม ถ้ามันไม่เป็นความจริง นั Rนคืออะไรล่ะ นีNมันกเ็ป็นการ
สัNงสมๆ 

เวลาสั.งสมเป็นพระโพธิสตัว์ เขาสั.งสมมาเพราะแรงปรารถนา ถ้าแรงปรารถนามา เขา
ทําคณุงามความดีของเขา กิริยาอยา่งนั ?นเป็นพระโพธิสตัว์ ถ้าเป็นพระโพธิสตัว์มีความ
ปรารถนาอยา่งนั ?น มนัเป็นภพชาตก็ิอีกยาวไกลกวา่ที.วา่มนัจะสร้างสมบารมี แล้วเวลาเขาสอน 
เขาสอนแบบในการประพฤตปิฏิบตั ิ เราก็เชื.อเขา เหน็ไหม “ทางนี ?จะเป็นทางลดัทางสั ?น พระ
โพธิสตัว์บอกวา่ทําแล้วได้บญุกศุลเป็นพระโพธิสตัว์” เราจะปฏิบตัไิหม 

เวลาปฏิบตัไิปทกุคนก็บอกวา่ “ถ้าปฏิบตัไิปก็อยากจะได้มรรคได้ผล” ถ้าอยากได้ผล 
เหน็ไหม ดสู ิ ในทางโลกเขาเวลาเขามาเผยแผค่วามคดิของเขา เขาจะอ้างตลอด เวลาเขาจะมา
เผยแผข่องเขา เขาบอก “นี.เป็นพระพทุธศาสนานะ” ต้องอ้างวา่เป็นพระพทุธศาสนาเป็นแขนง 
แขนงหนึ.งแนน่อน แล้วเราก็เชื.อวา่เป็นพระพทุธศาสนา แล้วพระพทุธศาสนาตรงไหนละ่ ถ้า
พระพทุธศาสนา เวลาทําไปเวลาเอาเข้าจริงมนัก็ไมมี่เนื ?อแท้ มนัไมมี่แก่นสาร ถ้าไมมี่แก่นสาร 
เวลาจะเข้าไปตรวจสอบ “สทิธิมนษุยชน มนัเป็นสทิธิk มนัเป็นสทิธิk มนัเป็นสทิธิkตามรัฐธรรมนญู”  

นี.มนัเป็นเรื.องโลกทั ?งนั ?น ปฏิบตันิะ ปฏิบตัไิป จิตเราก็เป็นโลกอยูแ่ล้ว เราเกิดมา เราเกิด
มาในโลก จิตเราก็เป็นโลกอยูแ่ล้ว คําวา่ “เกิดมาในโลกอยูแ่ล้ว” มนัมีอวิชชาครอบงํามนัอยูแ่ล้ว 
ตวัจิตเองถ้าไมมี่สตปัิญญามนัก็หลงใหลตวัมนัเองอยูแ่ล้ว เพราะกิเลสมนัปิดหปิูดตา แล้วเรา
อยูใ่นสงัคมโลก สงัคมโลกเขาปฏิบตัเิป็นโลกๆ เราก็อ้างสทิธิมนษุยชน อ้างรัฐธรรมนญู อ้าง
สทิธิเสรีภาพจากยเูอน็ จากสหประชาชาตเิลย ไปอ้างแบบโลกได้อยา่งไร มนัต้องอ้างธรรมส ิถ้า
เราจะปฏิบตัเิพื.อปฏิบตัธิรรม มรรคผลมนัเกิดจากธรรม มนัเกิดจากสจัธรรม มนัไมใ่ชเ่กิดจาก
สทิธิk การเป็นวา่ถือสทิธิkๆ การเกิดเป็นมนษุย์มนัก็เป็นสทิธิkของเราอยูแ่ล้ว กรรมที.เราสร้างมามนั
เป็นสทิธิk  

กรรมจําแนกสตัว์ให้เกิดแตกตา่งกนั เราทําสิ.งใดกรรมนั ?นมีอํานาจเหนือดวงใจดวงนี ? ถ้า
ดวงใจดวงนี ?ทําดีทําชั.วไปแล้วมนัจะมีอํานาจเหนือดวงใจดวงนี ?แนน่อน ลองได้ทําไปแล้ว กรรม
มนัต้องให้ผลแนน่อน ถ้ากรรมให้ผล เวลากรรมมนัให้ผล ให้ผลมีการกระทํา ถ้าเราทําดีทําชั.วละ่ 
ถ้าเราทําคณุงามความดี เราปฏิบตัติามความเป็นจริงขึ ?นมา มนัก็เกิดศีล สมาธิ ปัญญา มนัก็
เป็นคณุงามความดีไปแนน่อน  

แตถ้่าเราปฏิบตั ิ ปฏิบตันิอกลูน่อกทางไป มนัเป็นการสั.งสมกิเลสๆ มนัไมใ่ชก่ารชําระ
ล้างกิเลสแนน่อน ถ้าไมใ่ชชํ่าระล้างกิเลสแนน่อน แล้วอ้างอิงสิ.งใดได้ละ่ มนัก็ไปอ้างอิงเอาตาม
สทิธิทางโลกไง ตามสทิธิทางโลก สทิธิทางโลกมนัเป็นเรื.องของโลกนะ เรื.องของโลกธรรม ๘ 
เรื.องของโลก เรื.องการเอารัดเอาเปรียบกนั เรื.องตา่งๆ ในเมื.อผู้ นําที.ไมมี่ธรรมาภิบาล ผู้ นําที.ไมดี่
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เขาก็เอารัดเอาเปรียบกนัใชไ่หม เขาถงึพยายามจะตั ?งกฎกตกิาขึ ?นมาให้ไมมี่การเอารัดเอา
เปรียบกนั ถ้าการเอารัดเอาเปรียบกนันั.นเป็นการเอารัดเอาเปรียบกนัทางโลกไง แตข่องเรา เรา
ไมเ่กี.ยว ธรรมะไมเ่กี.ยวแบบนั ?น เวลาประเพณีวฒันธรรมของชาวพทุธอนันั ?นก็ด้วยความ
สวยงาม 

ศีล เหน็ไหม ศีล ดอกไม้ที.อยูต่ามหวัไร่ปลายนา เขาเก็บมาแล้วร้อยด้วยด้าย ทําเป็น
พวงมาลยั เขาเอาไว้บชูาพระ เขาทําพวงมาลยั เขาเก็บดอกไม้มาใสก่ระทงใสต่า่งๆ ไว้เพื.อบชูา
พระ ศีล ศีลคือความปกตขิองใจ ศีลคือศีลธรรมวฒันธรรม เหน็ไหม เราเป็นชาวพทุธ เราจะมา
ทําบญุกศุลกนั ทําบญุกศุลมนัก็ต้องมีศาสนพิธี พิธีการทําในทางบญุกศุล สิ.งนี ?มนัเป็นประเพณี
ทางโลก โลกๆ มนัต้องมีประเพณีวฒันธรรม ถ้าประเพณีวฒันธรรม เราก็อาศยัสิ.งนั ?น ประเพณี
วฒันธรรมอนันั ?น เราไมไ่ด้ปฏิเสธประเพณีวฒันธรรมอนันั ?น นี.เป็นประเพณีวฒันธรรมของชาว
พทุธๆ 

เราศกึษาธรรมๆ เราจะประพฤตปิฏิบตัขิึ ?นมา ถ้าศีล สมาธิ ปัญญา ศีลมนัเกิดขึ ?นมาได้
อยา่งไร อะไรเป็นศีล ถ้าเป็นศีล คนเรา ศีล ถ้าเราศกึษามา เราศกึษาจากกรรมฐานของเรา ศีล
คือความปกตขิองใจ ถ้าเรามีศีลของเรา ศีลมนัเป็นเรื.องพื ?นฐาน เพราะวา่เราเกิดเป็นมนษุย์ เกิด
มาพบพระพทุธศาสนา เราก็ได้ศกึษาธรรมะ ศกึษามาจากประวตัคิรูบาอาจารย์ของเรา ศกึษา
มา เรามาวดัมาวานี.ก็ศกึษา ศีลมนัเป็นพื ?นฐาน ศีลมนัเป็นหน้าที.ที.ต้องรู้ ถ้าศีลมนัเป็นหน้าที.ที.
ต้องรู้ มนัก็ไมต้่องมากลา่วถงึข้อห้าม ๕ อยา่ง ข้อห้าม ๘ อยา่ง ข้อห้าม ๑๐ อยา่ง ข้อห้าม 
๒๒๗ อยา่ง  

ทีนี ?เวลาผู้บวชใหม ่ผู้บวชใหมก็่ต้องศกึษานวโกวาท มนัก็มีอยูแ่ล้ว ข้อห้ามๆ นั.นนะ่ แล้ว
ศกึษาแล้ว เวลาเรามาเป็นปะขาว เราก็ได้ฝึกหดัมาแล้ว เวลาบวชเป็นพระขึ ?นมา เหน็ไหม บวช
เป็นพระขึ ?นมาพอสงฆ์ยกเข้าหมู ่นั.นนะ่ผิดศีลไมไ่ด้เลย ผิดก็คือผิดเลย นี.ศีล สมาธิ ปัญญา 

ถ้าเราปฏิบตัขิองเราโดยปฏิบตัแิบบแก้กิเลส ไมไ่ด้ปฏิบตัแิบบสั.งสมกิเลส ถ้าปฏิบตัแิบบ
สั.งสมกิเลสมนัปฏิบตัแิบบโลกๆ ไง เวลาอ้างนะ ก็อ้างพระไตรปิฎก แตเ่วลาองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าพดูถงึอดีตชาต ิ พดูถงึการกระทํามาแตล่ะภพแตล่ะชาต ิ พดูถงึพระโมคคลัลา
นะ พดูถงึเอตทคัคะแตล่ะองค์ที.วา่ ได้สร้างสมบญุญาธิการมาอยา่งไร เราก็อยากได้อยากเป็น
อยา่งนั ?น ถ้าเราอยากได้อยากเป็นอยา่งนั ?น เราก็อ้างอิงอยา่งนั ?น แล้วบอกทางนี ?เป็นทางที.
สะดวก ทางนี ?เป็นปฏิบตัทีิ.ลดัที.สั ?น  

ที.ลดัที.สั ?นมนัเป็นเรื.องการสั.งสมทั ?งนั ?น เพราะสิ.งที.เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั-พทุธ
เจ้าพดูถงึ พดูถงึอดีตของเขา พดูถงึที.มา พดูถงึการสั.งสมอยา่งนั ?นมาถงึได้มาเป็นพระโมคคลัลา
นะ การได้สั.งสมอยา่งนั ?นมาถงึได้มาเป็นเจ้าชายสทิธตัถะ แล้วการประพฤตปิฏิบตัสิจัจะความ
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จริงขึ ?นมาถงึได้เป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเดจ็พระ-สมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นผู้
สั.งสอนพระโมคคลัลานะเสยีเอง พระโมคคลัลานะถงึเป็นพระอรหนัต์ขึ ?นมา การกระทําแบบนี ? 
การประพฤตปิฏิบตัโิดยธรรมๆ การแก้กิเลสมนัแก้โดยปัจจบุนันี ?ไง มนัแก้จากการประพฤติ
ปฏิบตัทีิ.เราจะปฏิบตักินัอยูนี่.  

เวลาฟังธรรมๆ ฟังธรรมให้หวัใจมนัผอ่งแผ้ว ฟังธรรมให้หวัใจมนัไมค่ดิหาของมนัมาเอง 
ถ้ามนัคดิหาของมนัมาเอง อะไรที.มนัถกูใจ เชน่ อะไรที.มนัถกูใจมนัชอบสิ.งนั ?น สิ.งใดที.จะไปขดั
ใจ มนัไมช่อบสิ.งนั ?น แล้วสิ.งที.ขดัใจก็เป็นธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมา-สมัพทุธเจ้าเสยีด้วย 
เพราะอะไร เพราะศีล สมาธิ ปัญญา มนัขดักิเลสอยูแ่ล้ว  

กิเลสมนัชอบเรื.องการสั.งสม มนัชอบเรื.องโลกๆ มนัชอบเรื.องสิ.งเหลวไหล สิ.งที.คว้านํ ?า
เหลว สิ.งที.มกังา่ย สิ.งที.ทําอะไรไมมี่สิ.งใดเป็นชิ ?นเป็นอนัเลย กิเลสมนัชอบอยา่งนั ?น มนัชอบ
อยา่งนั ?นเพราะมนัไมรั่บผิดชอบไง มนัไมต้่องรับผิดชอบสิ.งใด มนัแสดงตวัแสดงตนของมนัแล้ว
ชกัจงูหวัใจให้พอใจไปตามมนั แล้วปฏิบตัทํิาตามมนั แล้วมนัจะไมไ่ด้สิ.งใดเป็นประโยชน์กบัสจั
ธรรมเลย แตจ่ะเป็นประโยชน์กบักิเลส เพราะมนัเป็นการสั.งสมให้เป็นขี ?ข้าของตณัหาความ
ทะยานอยาก  

ถ้ามนัสร้างสมมนัเป็นขี ?ข้าของตณัหาความทะยานอยากสร้างสิ.งนั ?นมา เหน็ไหม กรรม
จําแนกสตัว์ให้เกิดตา่งๆ กนั ในเมื.อมีสร้างกรรมอยา่งนั ?นแล้วมนัจะไปไหนละ่ มนัก็อยูใ่นอํานาจ
ของกิเลสตลอดไปไง  

แตเ่วลาเราจะประพฤตปิฏิบตัขิึ ?นมา เราปฏิบตัใิห้เป็นความจริง ศีล สมาธิ ปัญญา เวลา
จะถือศีลของเรา เพราะถ้าเรามีศีลในหวัใจ ความปกตขิองใจ ถ้าความปกตขิองใจ กิเลสมนัพา
ไปไมไ่ด้ กิเลสมนัยแุหยไ่มไ่ด้ เพราะมนัมีข้อห้ามไง มนัเป็นรั ?วห้ามกั ?นไมใ่ห้กิเลสแสดงตวัไง ถ้า
เรามีศีลของเรา เหน็ไหม  

ถ้าเราพทุโธๆ ถ้าจิตมนัสงบของเราได้ กิเลสมนัยิ.งเดือดร้อนใหญ่เลย เพราะอะไร เพราะ
สขุอื.นใดเทา่กบัจิตสงบไมมี่ ถ้าจิตมนัสขุสงบโดยระงบัโดยความเป็นจริงขึ ?นมา รสของธรรมชนะ
ซึ.งรสทั ?งปวง เราได้ไปลิ ?มรสขึ ?นมา กิเลสมนัเดือดร้อนแล้ว เพราะกิเลสมนัเป็นเจ้าอํานาจ กิเลสนี ?
มนัครอบงําหวัใจอยูนี่. มนัทําให้เหลวไหล ทําให้มกังา่ย ทําให้เชื.อมนัตามตณัหาความทะยาน
อยาก คว้านํ ?าเหลว ไมมี่สิ.งใดเป็นชิ ?นเป็นอนั ไมมี่สิ.งใดเป็นประโยชน์กบัใจดวงนั ?นเลย 

เพราะไมมี่สิ.งใดเป็นประโยชน์ ภวาสวะคือภพ คือปฏิสนธิจิต คือฐานที.ตั ?งแหง่การงานนี ?
อยูใ่นอํานาจการครอบงําของกิเลสมาโดยตลอด ฉะนั ?น เราพทุโธๆ ของเรา เราวา่เรามีความ
เชื.อมั.นของเรา เราจะแก้กิเลส เราไมใ่ชส่ั.งสมกิเลส ถ้าเราจะแก้กิเลส เรามีสตปัิญญาของเรา เรา
มีศีลแล้วเราพยายามปฏิบตัขิองเรา ถ้าจิตมนัสงบเข้ามา กิเลสมนัเดือดร้อน ถ้าแก้กิเลส กิเลส
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มนัเดือดร้อน กิเลสมนักลวัอะไร มนักลวัสจัธรรม กลวัธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจ้า  

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะชนะมารๆ พญามารมนัเอาไพร่พลของมนัมา 
มนัจะทําลายบลัลงัก์ที.นั.งภาวนาขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ มนัจะให้เลกิ มนั
เป็นไปไมไ่ด้ เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าสร้างสมบญุญาธิการมา เอาแมธ่รณีบีบ
มวยผมนั ?นเป็นพยาน บีบออกมานํ ?าทว่ม นํ ?าทว่มอนันี ?เป็นบคุลาธิษฐาน เป็นเรื.องที.ในใจของ
องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าชําระล้างกิเลส ฆา่พญามาร ฆา่ด้วยมรรคญาณ แตเ่วลา
บคุลาธิษฐาน เป็นนิทานๆ เวลาออกมาให้มนัเป็นวฒันธรรมของชาวพทุธไง 

ฉะนั ?น เวลาที.กิเลสมนัเดือดร้อน เวลากิเลสร้อนในใจ ผู้ ที.ปฏิบตัจิะเหน็ตามจริงตามนั ?น 
กิเลสกบัธรรมๆ ถ้าการแก้กิเลสมนัจะตอ่สู้ในหวัใจของเรา แตถ้่าเป็นการสั.งสมเป็นไสยศาสตร์
นะ ไสยศาสตร์ถือผีถือสางเพราะอะไร เพราะมนัจิตวิญญาณ เพราะความรู้สกึของเรามนัก็เป็น
จิตวิญญาณ แตเ่พราะเราเกิดเป็นมนษุย์ จิตปฏิสนธิ จิตได้เกิดมาเป็นมนษุย์ มนษุย์เป็น
อริยทรัพย์ แตด้่วยกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัปิดหปิูดตา ปิดหปิูดตาแล้วมนัชอบของ
มนัใชไ่หม  

ถ้ากิเลสมนัชกันําไป มนัคว้านํ ?าเหลว ไมมี่สิ.งใดจะเป็นประโยชน์กบัมนัใชไ่หม แตม่นัไป
ยอมรับ กลบัไปยอมรับภตูผีปีศาจ ภตูผีปีศาจข้างนอก เวลาปฏิบตัไิปถ้าใครรู้ใครเหน็สิ.งใดก็วา่
เป็นความมหศัจรรย์ มนัจะมหศัจรรย์ตรงไหน มนัเป็นเรื.องการตื.นเงา ดสู ิเวลาทางโลกเขา เวลา
เครื.องรางของขลงัตา่งๆ มนัขลงัที.ไหน มนัไปขลงัที.วตัถใุชไ่หม มนัไมข่ลงัในหวัใจไง หวัใจมนัไม่
ขลงั  

ถ้าหวัใจมันขลัง มันต้องขังกเิลสไว้ได้ มันต้องทาํความสงบของใจเข้ามาได้ แล้ว
มันจะเป็นสัมมาสมาธิ ถ้าสัมมาสมาธิมันไม่ออกไปรับรู้สิNงต่างๆ แม้แตผู่้ ที.มีอํานาจ
วาสนาเวลาจิตสงบแล้วจะไปเหน็สิ.งตา่งๆ เหน็อะไรทา่นก็วางของทา่นไว้ เพราะทา่นรู้วา่เหน็นี ?ก็
คือเหน็ เหน็เหมือนเราเหน็จนเป็นเรื.องปกต ิ เหน็จนเป็นเรื.องปกตก็ิวางไว้ เพราะเราไมต้่องการ
ใช้สิ.งนี ? เราต้องการจิตสงบ ต้องการสมัมาสมาธิ ถ้าสมัมาสมาธิ ถ้ามีสมาธิ กิเลสมนัสงบตวั จิต
มนัถงึได้ผอ่งแผ้ว ถ้าจิตมนัผอ่งแผ้วเราจะออกทําหน้าที.การงานโดยการแก้กิเลสของเราได้เป็น
ชั ?นเป็นตอนขึ ?นไปเลย 

แตถ้่าเป็นการสั.งสมๆ เพราะจิตของเรามนัมีอวิชชาอยูแ่ล้ว มนัมีความไมรู้่ในตวัมนัเอง
อยูแ่ล้ว ไมรู้่ตวัเองแล้วยงักระแสสงัคม สตัว์เข้ากนัโดยธาต ุธาตขุองใคร ถ้าธาตขุองคน ธาตขุอง
โลก ธาต ุ เหน็ไหม เข้ากนัโดยธาต ุ เข้ากนัโดยความรู้ความเหน็ เข้ากนัโดยความชอบ เข้ากนั
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ด้วยความเป็นจริตนิสยัเหมือนกนั พอเขาไปเหน็ฤๅษีชีไพร เขาไปเหน็เทวดา เขาไปเหน็ ตื.นเต้น
ไปกบัเขา วา่สิ.งนั ?นมีฤทธิkมีเดชมีคณุธรรม 

มนัคณุธรรมอะไรนั.นนะ่ มนัการสั.งสมกิเลสทั ?งนั ?น นั.นคือเงา เพราะเทวดา อินทร์ พรหม 
ใครเป็นคนเหน็ ใครเป็นคนเหน็เขา จิตเป็นคนเหน็เขา เพราะเทวดา อินทร์ พรหมไมใ่ชจิ่ตเรา
แนน่อน เพราะจิตของเราถ้ามนัประพฤตปิฏิบตัไิปรู้ไปเหน็ของเขา ไปรู้ไปเหน็เขาถงึเหน็ใชไ่หม 
มนัเป็นข้างนอกใชไ่หม มนัสง่ออกไปรู้ใชไ่หม นี.ไง มนัสั.งสมหมด เพราะไปรู้ไปเหน็แล้วก็มีทิฏฐิ 
แล้วก็มีความถือตวัถือตนวา่เราเป็นผู้ วิเศษเหนือคนอื.น 

มนัเหนือไปตรงไหน ปฏิบตัเิขาปฏิบตัเิพื.อแก้กิเลส เขาไมใ่ชส่ั.งสม สั.งสม สั.งสมมาพอก
พนูไง พอกพนูมนัเข้าอะไรกบัมรรค แล้วปฏิบตัเิป็นอยา่งนี ?กนัไปหมด ทําความสงบของใจยงัทํา
ไมเ่ป็นเลย แตป่ากเปียกปากแฉะ แล้วเวลาพดูออกมาก็พดูอ้าง เวลาอ้างไมอ้่างเรื.องอริยสจั ไม่
อ้างวา่บพุเพนิวาสานสุตญิาณ จตุปูปาตญาณ อาสวกัขยญาณ ไมอ้่างถงึเวลาองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าสอนพระโมคคลัลานะ เวลางว่งเหงาหาวนอนทําอยา่งใด แล้วเวลามรรค “เธอ
จงมองโลกนี ?เป็นสกัแตว่า่” 

มองเป็นสกัแตว่า่มนัก็ปิดตา มนัก็ไมรู้่เหมือนกนั เธอจงมองโลกนี ?เป็นสกัแตว่า่ก็บอกมนั
เป็นสกัแตว่า่ เราไมส่นใจมนั แตเ่วลาทกุข์ทําไมมนัไมส่กัแตว่า่ละ่ ทําไมเวียนวา่ยตายเกิดมนัไม่
สกัแตว่า่ละ่ “เธอจงมองโลกนี ?เป็นสกัแตว่า่” แตถ่อนอตัตานทิุฏฐิ ถ้าไมมี่ทิฏฐิ ไมมี่ตวัตนจะเหน็
อะไร จะสกัแตว่า่อยา่งไร 

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอน สอนคนที.มนัเป็นสมัมาทิฏฐิ เป็นที.จิตมี
กําลงั ถ้าสมัมาทิฏฐิที.จิตมีกําลงัแล้วมีปัญญา เวลาแนะนําสิ.งใดเขาจะจบัต้องของเขา จบันะ 
เขาจะจบั จบัเป็นชิ ?นเป็นอนั เขาจะจบัของเขาแล้ววิปัสสนาของเขาด้วยปัญญาแยกแยะ มนัจะ
เหน็ของมนั นี ?เป็นปัญญาทวนกระแส ปัญญาทวนกระแสคือภาวนามยปัญญา  

แตถ้่ามนัเป็นโลกมนัเป็นโลกียปัญญา ปัญญาของกิเลสไง ปัญญาของกิเลสคือ
การศกึษา คือการทบทวน ทบทวน ใครเป็นคนทบทวน ถ้าจิตไมเ่สวยอารมณ์ จิตไมเ่ป็นพื ?นฐาน 
มนัจะเอาอะไรไปทบทวน เพราะจิตมนัออกรับรู้มนัถงึได้ทบทวน แล้วทบทวนเรื.องอะไรละ่ 
ทบทวนก็ทบทวนไปโดยทฤษฎี ทบทวนไปด้วยการสั.งสม อ้างอิงวา่สิ.งนี ?ชอบธรรม ที.ทําอยูน่ั ?น
มนัชอบธรรม  

ถ้ามนัชอบธรรมทําไมไมเ่ป็นปัจจตัตงั ถ้าชอบธรรมแล้วไมต้่องทบทวนสิ.งใดเลย ไมต้่อง
ไปทบทวนกบัทฤษฎี พดูออกมาจากใจเลย เพราะมนัเป็นความจริงอนัเดียวกนั ถ้ามนัเป็นความ
จริงอนัเดียวกนั เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธรรมๆ ตามธรรมและวินยัอนันั ?น
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เป็นเพราะใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าชําระล้างกิเลส ฉะนั ?น ถงึแสดงไว้เพราะเป็น
องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า แล้วพระปัจเจกพทุธเจ้าละ่ สิ.งที.สาวกภาษิตละ่ 

สาวกภาษิต ถ้ามันเข้ากันไม่ได้ มันกไ็ม่ใช่เป็นความจริง แต่ถ้ามันเข้ากันได้ เข้า
กันได้ เพราะอะไร เพราะสาวกภาษิต สาวกทีNบรรลุธรรม สาวกทีNมีคุณธรรมมันมี
ข้อเทจ็จริงในใจไง เพราะเขาแก้ไขของเขามาไง เขาแก้ไขกเิลส เขาชาํระล้างกเิลสของ
เขา เขาจงึมีสัจจะความจริงในใจของเขา จะพดูเมืNอไหร่ จะแสดงเมืNอไหร่ จะชักนํา
เมืNอไหร่ มันเป็นความจริงทั Rงหมด  

แตถ้่าจิตใจของเราโดยอวิชชาโดยความไมรู้่จริงของเรา เวลาเราปฏิบตัไิปด้วยการเป็น
ไสยศาสตร์ ด้วยการสั.งสม มนัไมใ่ชก่ารแก้ มนัเป็นการสั.งสม สั.งสมเพราะอะไร สั.งสมเพราะไม่
รู้จกัที.ตั ?งของการงาน ไมรู้่จกัจดุเริ.มต้นไง กรรมฐาน ฐานที.ตั ?งแหง่การงาน เขายงัหาไมเ่จอ 
เหมือนคนพลดัถิ.น คนหลงทางมนัหาทางไปไมเ่จอ ถนนหนทางมีอยูท่ั.วไป เขาตดัถนนหนทาง
ไปทั ?งนั ?นเลย เราขบัรถไป เราหลงทางไป ถนนมนัก็มี มนัก็ไปของมนัเรื.อยๆ นั.นนะ่ แตม่นักลบั
บ้านไมเ่ป็น กลบับ้านไมถ่กู มนัเป็นไปไมไ่ด้  

นี.ก็เหมือนกนั สมถกรรมฐาน ฐานที.ตั ?งแหง่การงาน ในเมื.อยงัหาฐานของตวัไมเ่จอ หา
หลกัใจของตวัไมเ่จอแล้วมนัจะไปไหน มนัไมไ่ปไหน มนัก็กลบเกลื.อนกนัไปไง ปฏิบตัด้ิวยการ
กลบเกลื.อน เขามาแก้ไขกิเลส นี.มาพอกพนูไง มาพอกพนู พอกพนูวา่ตวัตนของเราเป็นผู้ วิเศษ 
เวลาปฏิบตัไิปแล้วมรรคผลจะเป็นอยา่งนั ?นด้วยการอ้างอิง อ้างอิงไปวา่จะเป็นอยา่งนั ?นๆ นี.การ
สั.งสม สั.งสมคือมนัควรจะปฏิบตัแิล้วชําระล้างกิเลส กิเลสมนัจะได้เบาบางลง แตป่ฏิบตัแิล้ว
ทําไมมนัเป็นการสั.งสมให้มากขึ ?น สั.งสมนะ สั.งสมให้มนัมากขึ ?น 

แตถ้่าเป็นการแก้ การชําระล้าง การกระทําของเรา เราทําตามความเป็นจริงของเรา เรา
เกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เรามีความตั ?งใจของเรานะ ถ้ามีความตั ?งใจของ
เรา เรามาปฏิบตัมินัทกุข์มนัยากไหม งานสิ.งใดเราก็เคยทํามาแล้ว งานทางโลกมนัจะลาํบากลาํ
บนขนาดไหน เราก็ชว่ยเหลอืเจือจานกนัมา ทํามาจนสาํเร็จจนได้ 

แตเ่วลางานเอาความรู้สกึ เอาใจของเราไว้ในร่างกาย ใจมนัอยูใ่นร่างกายเรานี.แหละ 
ปฏิสนธิจิต เพราะปฏิสนธิจิตด้วยเวรด้วยกรรมมนัถงึได้เวียนวา่ยตายเกิดมา กําเนิด ๔ มา
กําเนิดในครรภ์แล้วมนัคลอดออกมา มนัก็เป็นเราอยูนี่. ทั ?งๆ ที.ใจเป็นจดุเริ.มต้น ใจมนัเป็นผู้อบุตัิ
ขึ ?น เป็นผู้จตุถิงึมาเกิดเป็นเรา เพราะมนัเป็นจดุเริ.มต้นนะ แล้วพอมนัมาเกิดเป็นเรา แล้วด้วย
อํานาจวาสนาของเรา ด้วยบญุญาธิการของเรา เราเกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา เรามีความเชื.อไง  
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เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไปหาปัญจวคัคีย์ “อยู่กันมา ๖ ปี ไม่รู้กบ็อก
ไม่รู้ บดันี Rเราเป็นพระอรหนัต์ เป็นศาสดา ตรัสรู้เองโดยชอบ จงเงีNยหลูงฟัง” นี.ธรรมะ
ของชาวพทุธ พระพทุธศาสนา พทุธะมนัมาจริงจากองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั-พทุธเจ้า แล้วเรา
เกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เรามีศรัทธามีความเชื.อ เราพยายามจะค้นคว้า
ของเรา เราจะแก้ไข 

ในเมื.อเกิดมา เกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมาโดยอวิชชา เพราะเรามีอวิชชาเราถงึได้เวียนวา่ย
ตายเกิด แล้วเกิดเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา แล้วเราจะมาแก้ไขของเรา เราจะมาแก้
กิเลสของเรา เราไมอ่ยากสั.งสมอีกแล้ว เราไมอ่ยากสั.งสม  

การปฏิบตัก็ิการปฏิบตัใิห้เป็นความจริง ถ้าเป็นความจริงขึ ?นมา ถ้ามีสตก็ิสตจิริงๆ ถ้า
เกิดมีสมาธิขึ ?นมาก็มีความสขุสงบ มีความระงบั ให้มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก ให้มนัเป็น
ความองอาจกล้าหาญ ให้มนัเป็นความมั.นคงของใจ มนัมั.นใจ มั.นใจไมต้่องให้ใครบอก ถงึเวลา
จะผิดพลาดเราก็ผิดพลาดของเรา ถ้าเราผิดพลาด เราเคยทําสมาธิได้ เราเคยสมัผสัแล้ว เรารู้วา่
มนัมีอยูจ่ริง เราจะทําของเราให้จริง  

ฉะนั ?น พอทําให้จริง งานสิ.งใดเราก็ทํามามากมายมหาศาล ทกุอยา่งเราก็ทําได้ทั ?งนั ?น 
เรามีความอดทน เราทําได้ ประสบความสาํเร็จมาได้ แตทํ่าไมเราจะมาภาวนา เราทํางานเรื.อง
หวัใจ ทํางานเรื.องนามธรรม นามธรรมเพราะจิตนี ?มนัสาํคญั เพราะมนัอบุตัมินัถงึได้มาเกิดเป็น
เราอยูนี่. แตเ่วลาจริงๆ แล้วเรามีสตมีิปัญญาจะกลบัเข้าไปหามนั หามนัไมเ่จอ หาไมเ่จอนะ แล้ว
คนที.วฒิุภาวะออ่นด้อยเชื.ออะไรงา่ยๆ ที.ไหนเขาวา่อยา่งไร ก็ตามเขาไป เวลาไปปฏิบตัใินที.เขา
ปฏิบตันิะ เขาจะบอกวา่ “ให้ปฏิบตัอิยา่งนั ?นแล้วห้ามคยุกนั ห้ามปรึกษากนั ใครมีความสงสยั
ให้มาถามอาจารย์ ถามคนอื.นไมไ่ด้”  

ถ้าถามคนอื.นแล้วแบง่แยกแล้วปกครองไง สจัธรรมทําไมมนัถามไมไ่ด้ สจัธรรมทําไม
ปรึกษากนัไมไ่ด้ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ายงัให้สั.งสอนกนั ให้ดแูลกนั ให้สงฆ์ปกครอง
สงฆ์ เวลาครูบาอาจารย์ให้ผู้ เก่าดแูลผู้ใหม ่ทําไมจะสั.งสอนกนัไมไ่ด้ ทําไมจะบอกไมไ่ด้ มนับอก
ได้ทั ?งนั ?น แตเ่ขาจะบอก “พดูไมไ่ด้ บอกไมไ่ด้” แล้วเราปฏิบตักินัแบบนั ?น บอกไมไ่ด้แล้วมนัจะไป
ไหน  

เราหาคนชี ?นําทางอยูแ่ล้ว ถ้ามีครูบาอาจารย์ชี ?นําได้ เราอยากให้ครูบาอาจารย์ชี ?นํา ถ้า
ชี ?นํา เหน็ไหม สิ.งอะไรที.เราทําแล้วมนัขาดตกบกพร่อง งานอยา่งใดเราก็ทําได้ แตทํ่าไมเราทํา
หวัใจของเราไมไ่ด้ ถ้าเราทําหวัใจไมไ่ด้ เราต้องปลอ่ย ปลอ่ยหมด แตม่นัต้องตั ?งสต ิ ตั ?งสต ิ เหน็
ไหม แตถ้่ามนัเป็นการสั.งสม สั.งสมเพราะเราไปยดึเหนี.ยว เราไปศกึษาไง ต้องการความสะดวก 
ต้องการมรรค ต้องการผล 
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“ต้องการมรรค ต้องการผล” นั ?นเราเอาโจทย์ล้อมคอกตวัเอง เราจะไปล้อมคอกตวัเอง
ทําไม เราปฏิบตั ิเหน็ไหม ดสู ินามธรรม ดสู ิจิตมนัคดิไปได้ ๓ โลกธาต ุคดิถงึสวรรค์ก็ได้ คดิถงึ
พรหมก็ได้ คดิถงึสิ.งใดๆ ก็ได้ แล้วถ้ามนัจะคดิอยา่งไร มนัคดิของมนัไปโดยอํานาจของกิเลส
ตณัหาความทะยานอยาก อํานาจของตณัหาที.ควบคมุไมไ่ด้ เราก็ตั ?งสตสิ ิ เราคดิจดุเดียวคดิพทุ
โธ พทุโธก็ได้ ธมัโมก็ได้ สงัโฆก็ได้ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ  

ถ้ามีสต ิ เราจะดแูลหวัใจของเรา ถ้าหวัใจของเรา ถ้าเราดแูลหวัใจของเราได้ ถ้าเป็น
ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้ากําหนดพทุโธ ถ้าจิตมนัสงบเข้ามา นั.นนะ่ ถ้ามนัสงบเข้ามามนัก็รู้ไง ถ้า
มนัรู้ขึ ?นมา เหน็ไหม สุขอืNนใดเท่ากับจติสงบไม่มี มนัก็มีความสงบ ถ้าคนออ่นด้อย ความสงบ
นี ?มนัก็ตื.นเต้น ถ้ามนัตื.นเต้น พอมนัทําอีกมนัก็ทําไมไ่ด้ ถ้าทําไมไ่ด้เราก็วาง เราไมล้่อมคอกตวั
เราเอง เราวาง ทําแล้วมนัยงัไมส่งบ เราก็พยายามอยากให้มนัสงบ พอสงบแล้วก็อยากให้เป็น
อยา่งนี ?อีกๆ 

ทําไมไ่ด้มนัก็หลงไปอยา่งหนึ.ง เวลาทําได้แล้วมนัก็ไปยดึอีกอยา่งหนึ.ง มนัยดึไปหมด จิต
มนัยดึไปหมดเลย ทั ?งๆ ที.เราจะหามนั เราก็หามนัไมเ่จอ แตค่วามคดิเยอะนะ ความคดิ
ความเหน็มนัเยอะแยะไปหมดเลย แตเ่อาตวัจริงๆ หาไมไ่ด้ ฉะนั ?น เราถงึต้องมีสต ิ เราต้อง
กําหนดพทุโธๆ ของเรา ถ้ามนัสงบเข้ามาได้ มนัสงบเข้ามาได้ สิ.งนี ? เหน็ไหม ฐานที.ตั ?งแหง่การ
งาน  

จดุเริ.มต้น จดุเริ.มต้นหาบ้านให้เจอ หาจิตที.เวียนวา่ยตายเกิดให้เจอ ถ้าหาจิตที.เวียนวา่ย
ตายเกิดให้เจอ เหน็ไหม เราจะทําความสะอาด เราต้องทําความสะอาดจิตเรา เราจะไปทํา
ความสะอาดของจิตของคนอื.น เราจะไปทําความสะอาดที.อื.น เหน็ไหม มนัทําแล้วมนัก็ไม่
สะอาดหรอก  

ทีนี ?ทางโลกคําที.วา่ “สั.งสมๆ” ทางโลกจะเป็นพระโพธิสตัว์ เขาเผื.อแผก่นั เขาทํา
ประโยชน์ตอ่กนั อนันั ?นมนัเป็นระดบัของทาน ระดบัของโลกเราทําเมื.อไหร่ก็ได้ 

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบ ตรัสรู้อยูโ่คนต้นโพธิkด้วยองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์เดียว ครูบาอาจารย์ของเราที.ทา่นประพฤตปิฏิบตัขิึ ?นมา 
ทา่นอยูใ่นป่าของทา่น ทา่นตรัสรู้ขึ ?นมา ทา่นบรรลธุรรมขึ ?นมาด้วยตวัของทา่นเอง พอทา่นบรรลุ
ธรรมด้วยตวัของทา่นเอง ทา่นบรรลอุยูค่นเดียว แตเ่วลาทา่นเผยแผธ่รรมๆ ๓ โลกธาต ุ นี.องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ฉะนั ?น เวลาเราจะแก้ไข เราแก้ไขที.หวัใจของเรา  

ใช!่ เรามาเป็นหมูค่ณะกนั เราเป็นพระอยูด้่วยกนั เราต้องพึ.งพาอาศยักนั ถ้าใครสนิท
คุ้นเคยกบัใคร เหน็ไหม เขาก็ถือวิสาสะๆ วิสาสะก็ได้ สิ.งนั ?นมนัวิสาสะเอา แตเ่วลาปฏิบตัขิึ ?นมา
มนัก็ต้องทําหวัใจเราเหมือนกนั เราต้องทําที.ใจของเรา ถ้าจิตมนัสงบ เราแก้ไขที.หวัใจของเรา ถ้า
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แก้ไขหวัใจของเรา กรรมฐาน ฐานที.ตั ?งแหง่การงาน เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอน 
สอนที.นี. อตตฺา ห ิอตตฺโน นาโถ ตนเป็นที.พึ.งแหง่ตน ถ้าตนหาใจของตนไมเ่จอ แล้วเราจะพึ.ง
ใคร? เราจะพึ.งใคร? 

สิ.งที.เราออกแสวงหา เหน็ไหม เราเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็วิ.งไปหาคนโน้นให้ชว่ยรักษา เราวิ.ง
ไปตลอด แตถ้่าเราเจ็บไข้ได้ป่วย เรารักษาตวัเราละ่ ถ้ารักษาตวัเรา เรารักษาตวัเรา เราเจ็บไข้ที.
ไหน เราเจ็บที.ไหน เราไมช่อบสิ.งใด เราจะทําให้มนัหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยอนันั ?น ไมช่อบสิ.งใด 
เราก็พยายามแก้ไขตรงนี ? มนัก็จะเป็นการรักษาเรา แตถ้่าเราไปรักษาที.คนอื.น ให้คนอื.นรักษา 
เมื.อไหร่มนัจะหายละ่ 

อตตฺา ห ิอตตฺโน นาโถ ไมใ่ชก่ารเหน็แก่ตวั บอกวา่ “อตตฺา ห ิอตตฺโน นาโถ นี.บอก
วา่ ทกุคนไมพ่ึ.งพาอาศยักนั เป็นการเหน็แก่ตวั” ในเมื.อมนัเป็นเรื.องโลกๆ เป็นเรื.องของการ
ปฏิบตั ิ เป็นเรื.องของความอยูด้่วยกนั มนัต้องพึ.งพาอาศยักนัอยูแ่ล้ว แตเ่วลาประพฤตปิฏิบตัิ
ด้วยจิตของเรามนัพึ.งอาศยัใครไมไ่ด้  

เหน็ไหม ดกูารสั.งสมกิเลสของเขา เวลาเขาจะประพฤตปิฏิบตั ิเขาบอกวา่ เขาเหน็เทวดา 
เขาเหน็เทวดามาเทศน์ให้ฟัง คนนู้นมาเทศน์ให้ฟัง คนนี ?มาเทศน์ให้ฟัง เทศน์ให้ฟังมนัก็ข้างนอก  

มนัมีแตพ่าหิยะ พาหิยะ ที.เขาปฏิบตัมิาด้วยกนั ๕ องค์ ที.หมูค่ณะเขาปฏิบตัแิล้วสาํเร็จ
ไปแล้ว เวลาเขาหลงทาง เวลาเขาคดิวา่เขาเป็นพระอรหนัต์ สิ.งที.เป็นสทัธิวิหาริก สิ.งที.เป็น
วิสาสะที.เขาเป็นหมูค่ณะกนั เขามาเตือนเลย “เธอไมใ่ชพ่ระอรหนัต์ บดันี ?องค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้แล้ว ให้ไปฟังธรรมๆ”  

พระนาคติะเวลาเป็นผู้อปัุฏฐากองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า แล้วก็ลาองค์-สมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะไปวิเวก เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอก “ไมมี่ผู้อปัุฏฐาก
นะ ให้อยูก่บัเราก่อน” แตก็่อยากไป พอไปขึ ?นมามนัทกุข์ร้อน ทกุข์ร้อนในใจ นี.เหมือนกนั เทวดา
มายบัยั ?งกลางอากาศเลย ถ้าอยา่งนี ?มนัเป็นสิ.งที.เขาสร้างเวรสร้างกรรมกนัมาๆ มาเตือน เขามา
บอก ไอ้ของเราเวลาจิตสงบแล้ว “คนนั ?นก็มาพดู เทวดาคนนั ?นมาสอนอยา่งนั ?น คนนั ?นมาสอน
อยา่งนี ?” มนัสอน สอนเรื.องอะไร? สอนแล้วได้ทําจริงหรือเปลา่? แล้วทําขึ ?นมามนัจะเป็น
ประโยชน์อะไรละ่? 

แต่ถ้าเราทาํความสงบของใจเข้ามา ให้ใจของเราสงบเข้ามา เวลาเราเหน็กาย 
เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม สมถกรรมฐาน ฐานทีNตั Rงแห่งการงาน ถ้าฐานทีNตั Rงแห่ง
การงาน เราจะแก้ไขกเิลสของเรา เราจะไม่สัNงสมอีกแล้ว สิNงทีNสัN งสม สัNงสม เหน็ไหม สัNง
สมกสั็Nงสมบารมี เราไม่สัNงสมกเิลส เราสัNงสมศีล สมาธิ ปัญญา เราจะปฏบิตับิชูาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเกดิศีล สมาธิ ปัญญาขึ Rนมาเดี^ยวนี R แล้วถ้ามันมี
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สตปัิญญาสามารถฝึกหดัจนเป็นมรรคได้ เวลามรรคมันเคลืNอนไหวไป ปัญญามัน
เคลืNอน จกัรมันเคลืNอน ถ้าจกัรมันเคลืNอน จกัรคือภาวนามยปัญญามันเคลืNอน ถ้าจกัร
มันเคลืNอน เราจะมีโอกาสไง  

แตใ่นปัจจบุนันี ?มนัเป็นกงจกัรไง ถ้าเป็นกงจกัรนี.สั.งสมกิเลส กิเลสมนัเป็นกงจกัร มนั
ทําลายทั ?งนั ?น ทั ?งๆ ที.เป็นการปฏิบตัอิยูนี่. เราวา่นี.เป็นการปฏิบตั ิ แตม่นัปฏิบตัโิดยกิเลสไง มนั
ปฏิบตัโิดยกิเลส มนัจะเอาดั.งใจมนั ถ้าปฏิบตัโิดยกิเลส ทั ?งๆ ที.วา่เริ.มต้นขึ ?นมา เราปฏิบตัโิดย
กิเลส นี.กิเลสกบัธรรมในหวัใจ เรากําลงัสร้างสมขึ ?นมา เราพยายามกอบกู้ ใจของเราขึ ?นมา กิเลส
มนัจะพาไปทําอีลุย่ฉยุแฉก ทําเลื.อนลอย ทําไปเป็นอกศุล ไปเป็นสิ.งที.วา่กิเลสมนัพอกพนู  

แตถ้่าเราปฏิบตัธิรรมขึ ?นมา ศีล สมาธิ ปัญญา เราจะเสยีสละ เราจะมกัน้อย เราจะทํา
สิ.งใด ความมกัน้อย ความมกัน้อยสนัโดษขึ ?นมา มนัมกัน้อยสนัโดษในอารมณ์ มนัมกัน้อย
สนัโดษโดยที.วา่ไมใ่ห้กิเลสมนัเฟื. องฟขูึ ?นมา แตเ่วลาการเสยีสละแบบนี ? เสียสละออกไป ธรรมะ
มนัยิ.งงอกงาม งอกงามแล้วกําหนดพทุโธ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิมนั
แยกแยะของมนั นี.เรามกัน้อยเราสนัโดษในอารมณ์ เรามกัน้อยสนัโดษในการที.กิเลสมนัจะไป
กว้านเอาสิ.งใดมาเป็นประโยชน์กบัมนั เรายิ.งมกัน้อย เรายิ.งมีการกระทําของเรา เสยีสละของ
เราขึ ?นมา เวลามนัปลอ่ยวางขึ ?นมา เหน็ไหม ดสู ิความงอกงามของมนั นี.ถ้ามนัจะแก้กิเลสมนัทํา
แบบนี ? 

แตถ้่าเราทําด้วยความตามใจของเรา เราทําด้วยสิ.งที.วา่กระแสสงัคม สิ.งที.บอกวา่ ลดัสั ?น 
สะดวกสบาย ชอบกนัอยา่งนี ?เหลอืเกิน ชอบลดัชอบสั ?น เหน็ไหม อนันี ?มนัเป็นการอ้อนวอนขอ 
การอ้อนวอนขอมนัเป็นอธิษฐานบารมี ถ้าเราตั ?งเปา้ของเราแล้ว เราปฏิบตัขิองเรา เอาความจริง
ที.นี. เราจะแก้กิเลส เราจะไมส่ั.งสมกิเลส เพราะกิเลสมนัมีอยูแ่ล้ว ไมต้่องไปสั.งสม มนัมีลกูมี
หลานมนังอกงามอยูใ่นใจของเราอยูแ่ล้ว ไมต้่องทําสิ.งใดเลยกิเลสมนัครอบงําอยูแ่ล้ว  

แตศี่ล สมาธิ ปัญญา เราทําเกือบเป็นเกือบตายนะ มนัถงึจะมีจริงขึ ?นมาบ้าง แล้วถ้ามี
จริงขึ ?นมาบ้าง เหน็ไหม ฐานที.ตั ?งแหง่การงาน คนไมห่ลง ถ้าคนหลงทาง คนพยายามจะหาทาง
ลดัไป มนัจะหลงของมนัไป มนัจะบกุป่าฝ่าดงไป มนัจะมีความทกุข์ความยากทั ?งนั ?น 

แตถ้่าเราเป็นคนมีสตปัิญญา เส้นทางที.องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกพระ-โมค
คลัลานะ เส้นทางที.องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกปัญจวคัคีย์ เส้นทางบอกไว้หมดแล้ว 
ธรรมจกัร ถ้าเส้นทางนี ?บอกไว้ มคโฺค ทางอนัเอก ถ้าทางอนัเอก เราพยายามทําของเราส ิ เวลา
ศีล วิรัตเิอาก็ได้ ขอเอาก็ได้ ถ้าปฏิบตัขิึ ?นมา ศีลมนัเป็นอธิศีลเลย 

นีNกเ็หมือนกัน จติของเรามันมีอยู่แล้ว สมาธิมันเกดิทีNไหน สมาธิมันเกดิจากจติ
ทั Rงนั Rนน่ะ สมาธิมันจะไปเกดิในตาํราหรือ สมาธิมันจะไปเกดิในใจของครูบาอาจารย์ก็
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เป็นของครูบาอาจารย์ ไปเกดิในใจของผู้ปฏบิตัคินใดกเ็ป็นของเขา มันไม่ใช่เป็นของ
เรา ถ้าสมาธิจะเป็นของเรา เหน็ไหม จะแก้กเิลสต้องแก้กันตรงนี R แก้กันปัจจุบนันี R  

ถ้าแก้ปัจจุบนันี R สิNงใดทีNเขาประพฤตปิฏบิตั ิใครบอกว่าเขาสะดวก เขาสบายของ
เขา นัNนกว็าสนาของเขา สังคมเขาจะชืNนชมอย่างใด เขาจะว่าอย่างไร นัNนมันกเ็รืNองของ
เขา เราฟังแล้วเราเอามาเทยีบเคียง กาลามสูตร กาลามสูตรไม่ให้เชืNอใครทั Rงสิ Rน เราให้
เชืNอการประพฤตปิฏบิตัขิองเรา ทีNเราล้มลุกคลุกคลานอยู่นีN เราจะเอาความจริงของเรา 
ถ้าความจริงของเรา เราต้องมีกตกิากับตวัเอง เรามีกตกิากับตวัเอง เราตั Rงสัจจะของเรา 
แล้วเราทาํให้มันเป็นจริงขึ Rนมา ถ้ามันได้ขึ Rนมามันกเ็ป็นความเพยีรของเรา เป็นความ
เพยีร เป็นความวริิยะ เป็นความอุตสาหะของเรา ถ้ามันไม่ได้ ไม่ได้กท็าํใหม่ 

ถ้าจิตมนัไมเ่คยสมัผสัเลย มนัก็ไมเ่จริญงอกงามขึ ?นมา คนเราไมเ่คยรู้เคยเหน็สิ.งใดมนั
จะมีสิ.งใดเป็นความมหศัจรรย์ในใจ แตถ้่าเรามีสตปัิญญา เราด้วยสตขิองเรา ด้วยความเพียร
ของเรา ถ้ามนัสงบเข้ามามนัเป็นคณุธรรมของเรา มนัเป็นความมหศัจรรย์ในใจของเรา  

ของมนัมีอยู ่ แตเ่ราไมส่ามารถฟื?นฟมูนัขึ ?นมา ไมส่ามารถทําใจให้เข้มแข็งขึ ?นมา ไม่
สามารถทําให้ตวัเองมั.นใจวา่เราทําของเราได้ เวลามีสิ.งใดมารบกวน มีสิ.งใดมาทําให้คลอน
แคลน เชื.อไปหมดเลย แล้วเวลาประพฤตปิฏิบตัขิึ ?นไป กิเลสมนัก็หลอกงา่ยเหลอืเกิน กิเลสมนัก็
สร้างแตเ่รื.องขึ ?นมาคอยเป่าหใูห้เราคลอนแคลนขึ ?นมา แล้วทําไมเราเชื.อ แล้วเราบอก เรามี
คณุธรรมๆ การแสดงออกมาเหมือนคนบ้า 

คนทีNเขามีคุณธรรม มันจะบ้ากบ้็าตอนจะปราบกเิลสนีN เวลาปราบกเิลส เพราะ
กเิลสมันน่ากลัว เวลาครูบาอาจารย์เทศนาว่าการมันจะกัดมันจะฉีกกเิลสให้ได้ เวลา
มันจะบ้ามันกบ้็าตอนแสดงธรรม แต่ถ้ามันมีสตสิมบรูณ์ ไม่ใช่เวลาแสดงธรรม ไม่ใช่
เวลากัดฉีกกเิลส จะไปบ้าอะไรกับมัน เวลาปกต ิ นีNไง คนทีNมีคุณธรรมเขามีคุณธรรม
ตรงนี R  

เวลาปกตเิขาเป็นอยา่งไร เวลาปกต ิปกตมินัเพราะอะไร? 

เพราะเวลาปฏิบตัไิป ดสู ิสพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา ธรรมทั ?งหลายมนัเป็นอนตัตา ถ้ามนัไม่
มีสิ.งใดเลย มนัก็ไมเ่ป็นอนตัตา ไมเ่หน็สจัธรรม เรามีศีล มีสมาธิ มีปัญญา ปัญญามนัใคร่ครวญ
ของมนัไป มนัก็เป็นอนตัตา มนัเป็นอนตัตา เราเหน็ไหมละ่ มนัเป็นความจริงไหมละ่ กาย 
เวทนา จิต ธรรม มนัเป็นความจริงไหม ถ้ามนัเป็นอนตัตา สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา พิจารณาซํ ?า
แล้วซํ ?าเลา่ๆ ซํ ?าเลา่คือแยกแยะมนัไปบอ่ยครั ?งเข้า ฝึกหดัให้มีความชํานาญ เพราะมนัเป็น
อนตัตา อนตัตามนัยงัไมเ่ป็นอกปุปธรรมไง แตเ่วลามนัถงึที.สดุ เวลามนัขาดนะ อกปุปธรรม มนั
ไมอ่นตัตาหรอก  
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เวลามนัล้มลกุคลกุคลานไมมี่สิ.งใดเลย เราปฏิบตัมิา เราก็กระเสอืกกระสน เวลา
พิจารณาไปมนัจบัตดิ จบัหลดุมือ จบัแล้วมนัไมเ่ป็น มนัก็ต้องมีสตมีิปัญญาแยกแยะ มี
สตปัิญญาทําความจริงของเรา “แล้วเมื.อไหร่ละ่ มนัเป็นเมื.อไหร่ ดสู ิ มีการศกึษา มนัเรียนยงัไม่
จบเลย แล้วภาวนามนัก็บอกมาสทํิาอยา่งไรจะให้มนัจบ” 

การศกึษาเขาศกึษาทางโลก ทางวิชาการ เวลาเขาเปลี.ยนตํารับตํารา เขาพฒันา เขา
เปลี.ยนก็เปลี.ยนเรื.องการศกึษาไปแล้ว เวลาสมยัก่อนในโบราณนั ?นเขาก็มีการศกึษาอยา่งหนึ.ง 
ในปัจจบุนันี ?วิทยาศาสตร์ต้องเจริญ ทกุอยา่งต้องทนัโลก ต้องเข้าใจโลก ต้องเป็นปัจจบุนั นี.
การศกึษาไง ถ้าการศกึษาสิ.งนั ?นมนัก็เป็นเรื.องการศกึษาทางโลก 

แตเ่วลาปฏิบตัลิะ่ เวลาปฏิบตัเิราจะเอาความจริง ความจริงปฏิบตั ิ ทดสอบตรวจสอบ 
ทดสอบตรวจสอบเพราะอะไร เพราะเวลาเป็นความจริงนะ เวลาศกึษาต้องมีครูให้คะแนนใช่
ไหม ต้องมีคณะกรรมการยอมรับใชไ่หมถงึได้ผา่น ถ้าผา่นขึ ?นมาแล้วเขาถือวา่มีความรู้ มีความรู้
ขึ ?นมาแล้วความรู้นั ?นเดีtยวก็คืนเข้าหนงัสอืหมด ความรู้นั ?นก็หายไป แตเ่วลาเราเข้าใจ เราเคย
ศกึษามาแล้วเราก็ทบทวนได้ เราก็เปิดได้ มนัก็แคน่ั ?น ศกึษาอยา่งนั ?นนี.การศกึษา ศกึษาจบไง 
เขาบอกถ้าการศกึษามนัยงัเรียนจบได้ มนัยงัเข้าใจได้ แล้วทําไมปฏิบตัมินัยากเยน็ขนาดนี ? 

เวลาที.ปฏิบตังิา่ย มนัจะยากที.ไหนละ่ เวลาคนที.ปฏิบตังิา่ยรู้งา่ยเขาก็มีของเขา ถ้าเขามี
ของเขามนัก็วาสนาของเขา ก็เราทําของเรามาอยา่งนี ?เอง ถ้าเราทํามาอยา่งนี ?เอง เราจะเผชิญ 
เราไมต้่องเผชิญกบัใครนะ  

เวลาทางโลกเขามีเหตกุารณ์ มีเหตกุารณ์วิกฤตกินั เขาต้องไปเผชิญกบัศตัรูของเขา เขา
ต้องไปเผชิญกบัคูอ่าฆาตของเขา แตเ่วลาของเรา เราจะเผชิญกบัใคร เราจะเผชิญกบัใคร 
เพราะอวิชชา เพราะมารมนัมีอยูก่บัจิต แล้วจิตนี ?มนัมาจากไหน จิตนี ?มนัทําไมวุน่วายขนาดนี ? 
จิตนี ?มนัมีอยูแ่ล้ว จิตที.มนัมีอยูด่ั ?งเดมิ จิตมนัเวียนวา่ยตายเกิดอยูแ่ล้วฉะนั ?น เวลามนัมาเกิดเป็น
เราๆ เกิดเป็นเรา สถานะของมนษุย์เป็นสมมตุอินัหนึ.ง สมมตุขิองวาระของสิ.งมีชีวิต สิ.งมีชีวิต
แล้วอยูที่.อายขุยั เราก็อยูที่.อายขุยั อายขุยัหนึ.งของเรามนักี.ร้อยปีละ่ ภายใน ๑๐๐ ปี อายขุยัเรา
มนัก็จบไป ถ้าจบไปนี.ก็เกิดมาในอายขุยั เราจะทําอะไร  

นี.ไงที.วา่การสั.งสมบารมีสั.งสมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไง เวลาระลกึ
อดีตชาตไิป เวลาเกิดเป็นจกัรพรรด ิการเกิดมาเป็นพราหมณ์ เกิดมาแตล่ะภพแตล่ะชาต ิเกิดมา
สร้างคณุงามความดี การสร้างนี.พนัธกุรรมของมนัๆ เพราะจิตใจพฒันาขึ ?น ดีขึ ?นๆ เวลาเกิด
ขึ ?นมาอํานาจวาสนาก็มากขึ ?น 
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ทีนี ?จิตมนัมาจากไหน จิตมนัมาจากไหน จิตที.มนัวุน่วายมนัมาเกิดเป็นเรา การภาวนา 
ภาวนาก็จะชําระล้างที.นี.ไง ถ้ามนัชําระล้างที.นี. ถ้ามีสตมีิปัญญามนัก็ชําระล้างได้ เพราะมี
สตปัิญญามนัเป็นสมาธิ ทําสมาธิได้จริง มนัก็เป็นสมัมาสมาธิ สมาธิจริงๆ 

แตถ้่ามนัออ่นแอ ออ่นแอ พอจิตมนัมีกําลงัขึ ?นมาหนอ่ยเดียวมนัก็ออกรู้ ออกรู้เป็นไสย
ศาสตร์ไปเลย พอไสยศาสตร์ไปแล้วก็เป็นอาชีพหนึ.ง อาชีพของเขา ถ้าเป็นอาชีพเป็นผู้ วิเศษที.
ทําเครื.องรางของขลงัเป็นอาชีพอาชีพหนึ.ง ถ้าเป็นอาชีพอาชีพหนึ.ง อาชีพอยา่งนั ?นมนัจะอยูค่งที.
ไหม กําลงัของจิตมนัจะมีกําลงัตลอดไปไหม ดสู ิเขาทําของเขา บางทีมีคนเชื.อถือศรัทธา บางที
เขาทําแล้วมนัก็เสื.อมคา่ มนัไมมี่ใครมองหรอก ไมมี่ใครสนใจเลย เขาบอกวา่เพง่จิต มีพลงัจิต มี
อะไรมนัก็วตัถทุั ?งนั ?น พลงัจิตอะไร กระเบื ?องอนัหนึ.ง ทองแดงชิ ?นหนึ.ง เอาพลงัจิตอะไร  

แตพ่ลงัจิตของเราส ิ พลงัจิตของเราถ้ามนัมีกําลงั ถ้ามนัเป็นสมาธิขึ ?นมา เหน็ไหม ดู
กําลงัของมนันะ เวลาเข้าปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตตยิฌาน จตตุถฌาน อากาสานญัจายตยะ 
วิญญาณญัจายตนะ เข้าสมาบตัมินัเหาะเหินเดนิฟา้ได้ นี.กําลงัของจิต จิตมนัทําได้ ดสู ิ
อภิญญา ๖ มนัรู้ไปหมดเลย มนัเข้าใจของมนัไปหมด แล้วจะเป็นการแก้กิเลสไหมละ่ เป็นการ
สั.งสม มนัก็สาํคญัตนวา่มนัมีความรู้ มนัมีความเข้าใจ มนัพิเศษกวา่คนอื.น เดีtยวก็เสื.อม มนัไมมี่
อะไรคงที.หรอก พอเสื.อมแล้วมนัได้อะไรละ่ เสื.อมไปแล้วก็ได้แตว่า่เสยีเวลาไป ปฏิบตัแิล้วได้
สมัผสัวา่มนัมีอยูจ่ริง 

แตถ้่าคนที.ปฏิบตันิะ เวลาครูบาอาจารย์ที.ปฏิบตัทิา่นก็ลองของทา่น ทา่นลองของทา่น
ให้รู้วา่มนัเป็นอยา่งใด เวลามนัเป็นอยา่งใด ถ้าครูบาอาจารย์ทา่นไมล่องของทา่น เวลาลกูศษิย์
เป็นจะบอกเขาได้ไหม อารมณ์เป็นอยา่งไร เหตทีุ.มาเป็นแบบใดทําไมถงึเป็นแบบนี ? แล้วถ้าเป็น
แบบนี ?จะแก้ไข แก้ไขอยา่งไร แก้ไขเข้ามาสูส่มัมาทิฏฐิ แก้ไขเข้ามาสูค่วามถกูต้องดีงาม แก้ไข
เข้ามาสูอ่ริยสจั แก้ไขเข้ามาสูท่าง มคโฺค ทางอนัเอก ทางอนัเอกจะเข้าไปสูก่รรมฐาน ฐานที.ตั ?ง
แหง่การงาน แล้วให้จิตดวงนี ?มนัก้าวเดนิ ก้าวเดนิออกมา เหน็ไหม ก้าวเดนิออกมามนัเกิดญาณ 
เกิดปัญญา เกิดตา่งๆ ขึ ?นมา เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าอาสวกัขยญาณ ญาณหยั.ง
รู้ในอวิชชา ญาณหยั.งรู้การชําระล้างกิเลส เป็นไก่ตวัแรกที.เจาะฟองอวิชชาออกมา 

ฟองอวิชชามนัก็อวิชชาที.ครอบงําใจเรานี.ไง ใจของเราก็เป็นไก่ตวัหนึ.งไง แตไ่ก่ของเรา
มนัมีเชื ?อไหม มนัจะฟักเป็นตวัได้หรือเปลา่ ไข ่ไขใ่นหวัใจมนัจะฟักเป็นตวัได้ไหม แตอ่งค์สมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไก่ตวันั ?นมนัได้กะเทาะเปลอืกฟองอวิชชานั ?นออกมาแล้ว แตห่วัใจของเรา 
พญามาร มารที.มนัครอบงําอยูนี่. ถ้าเราจะมาทําความจริง เราจะมาแก้ไข เราพยายาม ศีล 
สมาธิ ปัญญา ให้ไก่ตวันี ? ให้หวัใจดวงนี ? 
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ไก่ตวัแรกที.เจาะฟองอวิชชาออกมานี.เป็นบคุลาธิษฐาน แตถ้่าความเป็นจริง เวลามนั
พิจารณาของมนัเป็นชั ?นเป็นตอนเข้ามา มนัชําระล้างเป็นชั ?นเป็นตอนขึ ?นมา แตขิ่ปปาภิญญา
เจาะออกมา แล้วทําลายออกมาหมด อวิชชาทําลายออกมา อวิชชาที.มนัมีปู่ มีพอ่มีแมมี่ลกูมี
หลาน ถ้าปฏิบตัโิดยมรรค ๔ ผล ๔ เหน็ไหม โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี ถงึพระอรหนัต์ 
มรรค ๔ ผล ๔ มนัเป็นชั ?นเป็นตอนเข้ามา ถ้ามนัเป็นชั ?นเป็นตอนเข้ามาเป็นอกปุปธรรมมาตลอด  

มนัไมเ่ป็น สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา อยา่งที.วา่การสั.งสมกิเลสบอก ถ้าบอกวา่ “สพเฺพ ธมฺ
มา อนตตฺา ความเป็นอนตัตามนัแปรสภาพ มนัแปรปรวนไปจนหมด มนัแปรปรวนไปหมดแล้ว
มนัก็วา่งของมนัหมด” แล้วเราก็อ้างอิงแบบนั ?น แล้วเราก็พยายามสร้างอารมณ์ให้เป็นอยา่งนั ?น
ได้หนึ.ง สองมนัจบัต้นชนปลายไมไ่ด้ 

ความเป็นนามธรรมคือความคดิ ความคดิที.เป็นนามธรรมมนัไมเ่ป็นรูปธรรม คดิให้มีก็
ได้ คดิให้วา่งก็ได้ คดิให้ไมมี่ก็ได้ เวลาคดิเพราะมนัเกิดการคะคาน การทิฏฐิมานะ การจะ
เอาชนะคะคานกนั ก็บอก “หวัใจของฉนั หวัใจของฉนัวา่ง หวัใจของฉนัไมมี่ต้นไมมี่ปลาย หวัใจ
ของฉนัไมมี่อะไร” แตเ่วลามีสิ.งใดไปสะกิดเข้า ไปสะกิดใจดํามนัก็ออกหมดละ่ นี.มนัเป็นการ
เอาชนะคะคานกนั เวลาเอาชนะคะคานกนัก็พยายามจะกดไว้ ใครจะตอกยํ ?าขนาดไหนก็ทําวา่ 
“ฉนัไมมี่อารมณ์ ฉนัไมมี่ความรู้สกึ” มนัมีภวาสวะ มนัมีภพ มนัมีความรับรู้ ของมนัมี มนัก็คือ
มนัมี  

แต่ถ้าของมันไม่มี มันไม่มีเพราะเหตุใด? มันไม่มีอย่างใด? ทาํไมมันถงึไม่มี 
แล้วความไม่มี มันมีเหมือนไม่มี ไม่มีเหมือนมี มันเป็นอย่างใด? 

เวลาถ้าไมเ่อาชนะคะคานกนัไป เอาตามความเป็นจริง เพราะจะแก้กิเลส ไมใ่ชม่าสั.งสม
แล้วสมอ้าง อ้างอิง ในการปฏิบตัเิวลาอ้างอิง เวลาคนเรามนัพลกิลิ ?น ลิ ?นมนัพลกิได้ตลอด มนั
จะพดูอยา่งไรก็ได้ มนัจะพดูเข้าข้างตวัเองอยา่งไรก็ได้ นี.ลิ ?นนะ แล้วความคดิละ่ ความคดิที.มนั
คดิเข้าข้างตวัเอง เวลาปฏิบตัไิปมนัคดิเข้าข้างตวัเอง คําวา่ “มนั” มนัคืออะไร มนัก็คือกิเลสไง 
มนัก็มีความรู้สกึนกึคดิไง ความรู้สกึนกึคดิมนัจะคดิอยา่งไรก็ได้ นี.การสั.งสมๆ ปฏิบตัโิดยการสั.ง
สมไง ปฏิบตัไิปแล้วมีสิ.งใดเป็นความจริง 

เพราะหลอกตวัเองไมไ่ด้ ถ้าจะพดูความจริงกนันะ เราพดูกบัเรา เวลาปัญญามนัเกิดมนั
ไตร่ตรองในหวัใจ พดูกบัใจ “มนัเป็นอยา่งนั ?นจริงๆ หรือ เชื.ออยา่งนั ?นจริงๆ หรือ แล้วเวลาถ้ามนั
คลายตวัออกมาที.มนัออกไปรับรู้ ที.มนัไปกว้านเอาทกุข์เอาฟืนเอาไฟมาเผา ธรรมะมนัเป็นแบบ
นี ?หรือ มนัเป็นอยา่งนี ?ใชไ่หม” นี.ไง การสั.งสมกิเลส  
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แตถ้่าเป็นการแก้นะ แก้มนัมีการแผดเผา มีตบะธรรม ความวา่เป็นตบะธรรม ตบะธรรม
เราก็สร้างภาพ พอบอกตบะธรรม “ตบะธรรมมนัก็เหมือนไฟ ไฟมนัก็แผดเผา” เวลาคําพดูทกุคน
มนัพดูได้ทั ?งนั ?น  

แต่ถ้าเป็นการแก้ไขมันมีเหตุมีผล มีการกระทาํ จติสงบแล้ว ฐานทีNตั Rงแห่งการ
งาน เวลามันออกเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม ความเป็นธรรม ความเป็น
ธรรมมันจบัต้องสิNงใด เหน็ไหม สิNงใดสิNงหนึNงกาํลังเกดิขึ Rน จบัตรงนัRน คาํว่า “จบัตรง
นัRน” จบัไว้ ถ้าจบัไว้แล้วมันมีการดื Rอดงึ มีการยดึยื Rอ นีNมันมีตวัมีตน มันมีตวัมีตนของ
มัน มันเป็นความจริงของมัน แล้วเราฝึกหดัใช้ปัญญาแยกแยะกับมัน เอาปัญญาเข้า
ต่อสู้ เหน็ไหม คนจะล่วงพ้นด้วยความเพยีร ความเพยีร ความวริิยะ ความอุตสาหะ  

แม้แตง่านทางโลกเขายงัต้องใช้ปัญญา งานทกุอยา่ง วิชาชีพ เหน็ไหม คนที.ผา่น
ประสบการณ์มามากเขาจะนิ.งของเขา เพราะเขาประสบทกุวนัๆ จนเขาเหน็เป็นเรื.องธรรมดา 
แตข่องเรา เราเป็นผู้ใช้บริการ เพราะเราไมมี่อาชีพแบบนั ?น เวลาเราไปใช้บริการของเขา โอ้โฮ! 
เราแปลกประหลาดมหศัจรรย์มากเลย แตค่นที.เขาทําทกุวนัๆ เขามหศัจรรย์กบัเราไหม แตไ่อ้เรา
ไปใช้บริการเขา แล้วพอเขาทําให้เราเสร็จแล้วเราก็ใช้บริการเขาหนเดียว เพราะมนัจบแล้ว งาน
เราเสร็จแล้ว 

นี.ไง จิตก็เหมือนกนั สิ.งที.เราฝึกหดัใช้ปัญญาๆ มนัรู้จริงเหน็จริงอยา่งนั ?นจริงหรือ ถ้ามนัรู้
จริงเหน็จริง มนัเหน็ทกุวนั วนัหนึ.งหลายๆ รอบ วนัๆ หนึ.งทําบอ่ยๆ ครั ?งเข้า มนัตรวจสอบๆ พอ
ถงึที.สดุแล้วเวลามนัขาด มนัตอบขึ ?นมากลางหวัใจนะ อกปุปธรรมๆ ธรรมความเป็นจริงๆ ความ
เป็นจริง เหน็ไหม แก้กิเลสเขาแก้กิเลสกนัแบบนี ?  

แตเ่รามาสบัสนกนัเองไง ยิ.งในปัจจบุนันี ?อ้างไปหมดนะ อ้างอิงเพราะอะไร เพราะโลกมนั
เจริญไง เพราะโลกเจริญ โลกสงูกวา่ธรรม ทําสิ.งใดความเสมอภาค ความเป็นธรรม อ้างอิงไป
หมดเลย แล้วก็บอกวา่ “ความเสมอภาคๆ” มนัเสมอภาคที.ไหน กิเลสกบัธรรมมนัเสมอภาคกนั
ไหม กิเลสเขาเอาไว้ชําระล้าง เขาไมใ่ห้มนัมาเสมอภาคหรอก ธรรมตา่งหาก เหน็ไหม มนัเป็น
ภราดรภาพ 

เวลาไปถงึธรรม เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเทศนาวา่การ เหน็ไหม ปัญจ
วคัคีย์ แล้วไปเทศน์ยสะ ๕๕ องค์ “เธอกบัเราทั ?ง ๖๑ องค์ พ้นจากบว่งที.เป็นโลกและบว่งที.เป็น
ทิพย์” นี.เทา่กนั พระอรหนัต์ก็คือพระอรหนัต์ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั-พทุธเจ้าก็เป็นพระ
อรหนัต์ แตอ่งค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบารมีมหาศาลเลย เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจ้าสร้างสมบญุญาธิการมามาก ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย  
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พระสารีบตุร พระโมคคลัลานะก็สร้าง พระปัญจวคัคีย์ก็สร้างของพระปัญจวคัคีย์มา 
เวลายสะ ยสะเขาได้สร้าง เขาถาม ยสะฟังธรรมองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ๒ ที “ที.นี.
เดือดร้อนหนอ ที.นี.วุน่วายหนอ” เพราะยสะเดือดร้อน มีปราสาท ๓ หลงัเหมือนกนั แล้วทกุข์ยาก
มาก มนัร้อนใจ เดือดร้อน “ที.นี.เดือดร้อน ที.นี.วุน่วาย ที.นี.วุน่วายหนอ ที.นี.เดือดร้อนหนอ” องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเดนิจงกรมอยูน่ะ องค์สมเดจ็-พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเรียกมาเลย 
“ยสะมานี. ที.นี.ไมวุ่น่วาย ที.นี.ไมเ่ดือดร้อน” ฟังเทศน์องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นพระ
โสดาบนั  

พอพอ่แมต่ามมา เทศน์อีกทีเป็นพระอรหนัต์เลย เพื.อนสงสยัเพื.อนตามมา เทศน์สอน
เพื.อน ๕๔ องค์ เป็นพระอรหนัต์หมดเลย เขาถงึสงสยัวา่ทําอะไรมา องค์สมเดจ็-พระสมัมาสมั
พทุธเจ้า ๖ ปี ทกุข์ยากมาขนาดไหน ทําไมพวกนี ?ฟังธรรมทีเดียว สองที เป็นพระอรหนัต์เลย แต่
เวลาเป็นพระอรหนัต์ขึ ?นมาแล้ว “เธอพ้นจากบว่งที.เป็นโลกและเป็นทิพย์” บว่งที.เป็นโลกและ
เป็นทิพย์ เพราะเป็นพระอรหนัต์แล้วจบแล้ว “เธอจงไปอยา่ซ้อนทางกนั” แตเ่วลาอํานาจวาสนา
บารมี องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าอนา-คตงัสญาณ รู้วาระไปหมดวา่ สตัว์ดวงใดจะปฏิบตัิ
ได้ จะปฏิบตัไิมไ่ด้ ถ้าปฏิบตัไิมไ่ด้ ทา่นยงัไมเ่ทศน์อริยสจั เพราะเทศน์อริยสจัไป เขาฟังไมรู้่เรื.อง 
แล้วเพราะมนัไมเ่ป็นประโยชน์ไง  

สิ.งที.มนัจะเป็นประโยชน์ ดสู ิเวลาวคัซีนที.มนัมีประโยชน์ เขาแชแ่ข็งไว้ เขาแชไ่ว้ในความ
เยน็ เขาไมเ่อามาทิ ?งให้มนัเสยีหรอก นี.ก็เหมือนกนั อริยสจัในสจัธรรมในใจขององค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้ากวา่จะแสวงหามาได้ กวา่จะค้นคว้ามาได้ แล้วจิตใจของคนมนัไมพ่ร้อม มนั
ไมรู้่เรื.อง มนัไมส่นใจ เอาไปแล้วมนัไมไ่ด้ประโยชน์อะไร องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่
สอนหรอก องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเทศน์อนปุพุพิกถา ให้ทําทาน ทําทานไปแล้วได้ไป
สวรรค์ ให้ถือเนกขมัมะ ถ้าจิตใจมนัสมควรแก่การงาน จิตใจมนัออ่น จิตใจมนัรับฟังเหตฟัุงผล 
ทา่นถงึเทศน์อริยสจั  

แตใ่นปัจจบุนันี ?เราก็เปิดตําราเลย อริยสจั เปิดตําราเลย แล้วตีความวิพากษ์วิจารณ์ด้วย 
เป็นอยา่งนั ?นๆ แล้วก็พยายามจะอ้างอิงให้เป็นประโยชน์กบัตวัเองไง นี.สั.งสมกิเลส  

แตถ้่าเป็นหลวงปู่ มั.นทา่นบอก ศกึษาแล้วให้วางไว้ ศกึษานี ?ควรศกึษา ถ้าเราไมศ่กึษา 
เราก็ไมเ่ข้าใจอะไรเลย แตศ่กึษาแล้วกิเลสมนัแบง่แยก อะไรที.ชอบมนัก็จะยดึไว้ อะไรที.ไมช่อบ
มนัก็พยายามปฏิเสธ แล้วที.ไมช่อบจะปฏิเสธ เวลาปฏิบตัไิปมนัจะเจออยา่งนั ?นด้วย  

ฉะนั ?น ให้วางไว้แล้วทําความสงบของใจ ปฏิบตัเิอาจริงเอาจงัขึ ?นมา เอาตวัจริงๆ ศีล 
สมาธิ ปัญญาอยูใ่นตํารา เวลาเป็นจริง สต ิ ถ้าสตดีิ การปฏิบตัแิล้วมนัก็เป็นความเพียร ถ้ามี
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สมาธิขึ ?นมา มนัก็เป็นสจัจะความจริง ถ้ามนัเกิดปัญญาขึ ?นมา โอ้โฮ! มหศัจรรย์มากเลย มนัเป็น
ศีล สมาธิ ปัญญาจริงๆ ไมใ่ชชื่.อ ไมใ่ชใ่นตํารา  

ตํารายิ.งศกึษามามากขนาดไหนนะ เวลาปฏิบตัขิึ ?นไปมนัสร้างภาพ มนัเป็นสญัญา ทํา
อะไรล้มลกุคลกุคลานไปหมด แล้ววา่เกิดปัญญาๆ มนัจินตนาการไปหมดเลย แตถ้่ายงัไมผ่า่นก็
ยงัไมเ่ข้าใจวา่มนัเป็นอยา่งนั ?นจริงๆ แตถ้่าวนัใดผา่นแล้วนะ ออ๋! มนัจะเข้าใจไง แตถ้่ายงัไมผ่า่น
นะ “ทําไมทา่นกบัเราก็พดูเหมือนกนัเลย เอ๊ะ! ทําไมเวลาเราพดู ทา่นบอกไมใ่ช่ๆ  ทกุทีเลย แตก็่
พดูเหมือนกนัเลย” เหน็ไหม นี.ความพฒันาของใจมนัแตกตา่งกนัไง 

จติใจทีNสูงกว่า แม้แต่พระโสดาบนักเ็ข้าใจถงึปุถุชน จติใจของพระสกทิาคามี
เข้าใจของพระโสดาบนั จติใจของพระอนาคามีเข้าใจถงึพระสกทิาคามี จติใจของพระ
อรหนัต์เข้าใจหมดเลย แต่จติใจของพระโสดาบนัไม่เข้าใจถงึสกทิาคามี ไม่เข้าใจถงึ
อนาคามี ไม่เข้าใจถงึพระอรหนัต์ ว่านํ Rาหนักของความรู้สกึนึกคดิแตกต่างกันอย่างไร 
แตกต่างกันมาก ถ้าไม่แตกต่างกันมาก มันไม่มีมรรค ๔ ผล ๔ หรอก มรรค ๔ ผล ๔ 
เหน็ไหม 

ฉะนัRน อาํนาจวาสนาของผู้ใดปฏบิตัแิล้ว สมณะ การได้เหน็สมณะเป็นมงคล
ชีวติ แล้วการไปเหน็สมณะ เรามีครูมีอาจารย์เป็นสังคม องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าฝากศาสนาไว้กับบริษัท ๔ ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสิกา นั Rนเราไปเหน็สมณะข้าง
นอก ฉะนัRน เวลาเราศกึษาแล้ว เราอยากเป็นสมณะเสียเอง จติใจเรามันเป็นได้หมด
เลย จติใจของเราเป็นสมณะทีN ๑ กไ็ด้ ทีN ๒ กไ็ด้ ทีN ๓ กไ็ด้ ทีN ๔ กไ็ด้ มันพฒันาขึ Rนไป  

แต่ในปัจจุบนันี Rมันยังไม่ได้เป็นอะไรเลย แล้วเวลาปฏบิตัไิปกส็มอ้าง ไปสัNงสม
ธรรมคดิว่าปฏบิตัธิรรม เป็นธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปฏบิตัธิรรม
แล้วจะได้ธรรมความเป็นจริงสัNงสมๆ ขึ Rนมา เลยกลายเป็นกเิลสมันพลกิไง กเิลสมัน
ตลบหลังไง กเิลสมันตลบหลังไปเอาแต่ชืNอ ไปเอาแต่สมบตัขิองคนอืNน ไปเอาแต่สมบตัิ
ของครูบา-อาจารย์มา แล้วคดิว่าเป็นของเรา กเิลสมันตลบหลังไง มันกเ็ลยเป็นการ
สะสมกเิลส ปฏบิตัเิพืNอกเิลส ปฏบิตัเิพืNอการสะสมมัน  

ถ้าปฏบิตัเิพืNอจะแก้ไข เหน็ไหม ศกึษาแล้ววาง วางไว้ ศกึษามากรู้็แล้ว ธรรม
ขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาธุ! อยู่ในตู้ เปิดเมืNอไหร่กไ็ด้ คอมพวิเตอร์กด
ได้เลย แล้วให้มันเป็นจริง เอาตวัจริงดกีว่า เอาตวัจริงคือเอาศีล สมาธิ ปัญญา แล้วถ้า
ปัญญามันหมุน มรรคญาณมันเกดิขึ Rน เราจะมหศัจรรย์กับหวัใจของเรา  

ตืNนเต้น! มนุษย์แปลกประหลาด มนุษย์ทีNจติใจมันเกดิญาณหยัNงรู้ มนุษย์อะไร
เนีNย เขาศกึษากันข้างนอก เขาศกึษากันเอาทางวชิาการ เขาศกึษามามหาศาลเลย เขา
ต้องมีกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจรับวทิยานิพนธ์ของเขาเลย แต่ไอ้มนุษย์
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มหศัจรรย์ มันเกดิอะไรขึ RนเนีNย มันเป็นขึ Rนมาได้อย่างไร แล้วเวลามันขาดขึ Rนไปแล้ว 
เหน็ไหม อกุปปธรรม ธรรมแบบนี Rเป็นธรรมของจริง 

เราอยากได้เป็นสมณะเสียเอง เราไม่ต้องไปพบเหน็สมณะแล้วเป็นมงคลชีวติ 
เราจะปฏบิตัขิึ Rนมาให้ใจนี Rเป็นสมณะ เอวัง 


