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ตั้งใจฟังธรรมะ ฟังธรรมนะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ องคส์มเดจ็
พระสัมมำสัมพุทธเจำ้เป็นผูร้ื้อคน้ข้ึนมำ ร้ือคน้ข้ึนมำนะ ว่ำธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิม ธรรมะมีอยู่
โดยดั้งเดิม อยูท่ี่ไหน เวลำธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิม ดั้งเดิมของใคร 

แต่เวลำธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ได้
ทดสอบ ไดขุ้ดคน้ข้ึนมำจำกในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้เอง กำรขุดคน้ข้ึนมำดว้ย
อ ำนำจวำสนำบำรมี ดว้ยอ ำนำจวำสนำบำรมีนะ เพรำะว่ำยงัไม่มีผูรู้้จริงในสมยันั้น องคส์มเดจ็
พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ไปทดสอบ เห็นไหม เวลำไปทดสอบ อยำกจะประพฤติปฏิบติั อยำก
คน้ควำ้ อยำกพน้จำกทุกข ์

เวลำจะพน้จำกทุกขน์ะ เห็นไหม เป็นเจำ้ชำยสิทธตัถะ มีครอบครัวมีทุกอยำ่งพร้อม แต่
ในเม่ือตอ้งเวียนว่ำยตำยเกิดอยู ่ ส่ิงท่ีเวียนว่ำยตำยเกิดอยูน้ี่ เรำตอ้งเป็นเช่นน้ีใช่ไหม เรำตอ้งเป็น
เช่นน้ีใช่ไหม เพรำะไดส้ร้ำงสมบุญญำธิกำรมำ เรำไม่ตอ้งกำรเป็นเช่นน้ี ถำ้เรำไม่ตอ้งกำรเป็น
เช่นน้ี มนัตอ้งมีฝ่ังตรงขำ้มว่ำ กำรไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตำย 

กำรไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตำย มนัจะเกิดท่ีไหนล่ะ 

ถำ้ไม่มีกำรเกิดมำ ไม่มีคนเกิดมำมนัก็ไม่มีกำรตำย แต่นัน่มนัเป็นเร่ืองของวฏัฏะ มนัเป็น
เร่ืองของกำมภพ รูปภพ อรูปภพ มนัเป็นเร่ืองของกำรเวียนว่ำยตำยเกิด แต่ของเรำล่ะ ของเรำ ใน
เม่ือมีกำรเกิด เรำเกิดมำของเรำเอง เรำเกิดออกมำ เรำเกิดมำเพรำะอะไร เพรำะเรำมีบุญกุศลเรำถึง
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ไดเ้กิดมำ ถำ้เรำไม่มีบุญกุศลมนัก็เวียนว่ำยตำยเกิดอยำ่งนั้น แต่เวียนว่ำยตำยเกิดในสถำนะส่ิงใด
ล่ะ 

ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ยงัไม่ตรัสรู้ข้ึนมำ ส่ิงน้ีเขำก็เช่ือถือกนั เพรำะ
พรำหมณ์เขำก็เช่ือของเขำอยำ่งนั้น ถำ้พรำหมณ์เขำเช่ือของเขำอยำ่งนั้น แลว้ถึงท่ีสุดแห่งทุกข์
อยำ่งไรล่ะ เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ไปศึกษำกบัเขำ เห็นไหม 

ฟังธรรมๆ ฟังเพรำะเหตุน้ีไง เพรำะฟังธรรม เพรำะองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ร้ือ
คน้ข้ึนมำ เพรำะองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ทุกขย์ำกมำก่อน กำรทุกขย์ำกมำ ๖ ปี กำรทุกข์
ยำกมำขนำดไหน ปฏิบติัมำ ถำ้มนัไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ควำมจริง เพรำะเรำไปคน้ควำ้เองใช่ไหม เรำ
เป็นคนสงสัยเอง เวลำเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตำย เพรำะว่ำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธ
เจำ้เป็นผูท่ี้มีอ  ำนำจวำสนำบำรมี พระเจำ้สุทโธทนะพยำยำมรักษำไวเ้พื่อจะใหเ้ป็นกษตัริย ์จะเป็น
เป็นจกัรพรรดิ จะรวบรวมแว่นแควน้ข้ึนมำใหเ้ป็นประเทศเดียว น่ีเป็นแว่นแควน้ เป็นกษตัริย ์
เห็นไหม เขำทะนุถนอมมำขนำดไหน 

จนไปเท่ียวสวน ไปเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตำย เรำตอ้งเป็นเช่นน้ีดว้ยหรือ เรำตอ้ง
เป็นเช่นน้ีดว้ยหรือ เห็นไหม ขณะนั้นพระพุทธศำสนำยงัไม่มี ยงัไม่มี องคส์มเดจ็พระสัมมำสมั
พุทธเจำ้เป็นพระโพธิสัตว ์ แต่เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ปรำรถนำ ปรำรถนำเพรำะ
สร้ำงบุญญำธิกำรมำมหำศำล เขำจะเล้ียงดูขนำดไหน เกล้ียกล่อมไวข้นำดไหน เพื่อควำมมัน่คง
ของโลก ท่ีว่ำโลกเจริญๆ ไง แต่องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ไม่เห็นส่ิงนั้นเป็นคุณค่ำ เห็นแก่
ชีวิตไง เห็นแก่ชีวิต เห็นไหม เวลำเป็นพระเวสสันดรก็วำ่เห็นแก่ตวั สละลกู กณัหำ ชำลี สละนำง
มทัรีไป เขำว่ำเห็นแก่ตวั 

เห็นแก่ตวัอยำ่งไร ในเม่ือกำรสละอยำ่งนั้นมนัสะเทือนหวัใจ ของรักของหวงใครก็หวง
ทั้งนั้นน่ะ ของรักของหวง เรำก็รักษำไวท้ั้งนั้นน่ะ แต่ในเม่ือเขำขออยำ่งนั้น มนัเป็นผลของวฏัฏะ 
เพรำะสร้ำงบุญกุศลมำ พระเทวทตัๆ สร้ำงกุศลมำอยำ่งใด เขำกส็ร้ำงของเขำมำ เขำเกิดมำเป็นชู
ชก เขำก็มำขอของเขำ น่ีผลของวฏัฏะไง มนัมีเวรมีกรรมต่อกนัมำไง 

แต่มนัสะเทือนหวัใจไหมล่ะ ว่ำเห็นแก่ตวัๆ เห็นแก่ตวัอยำ่งไร มนัเจ็บปวดขนำดไหน 
คนท่ีเป็นพ่อท่ีมีควำมเป็นสุภำพบุรุษ เป็นผูท่ี้รับผดิชอบมหำศำล แต่ตอ้งควกัหวัใจใหเ้ขำ ตอ้ง
ควกัหวัใจใหเ้ขำไปมนัทุกขข์นำดไหน 
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น่ีไง ว่ำเห็นแก่ตวัไง คนเรำ เรำดแูต่วตัถุไง เรำไม่ไดดู้ถึงหวัใจ ไม่ไดดู้ถึงควำมรู้สึกไง น่ี
ก็เหมือนกนั เวลำมำเกิดเป็นเจำ้ชำยสิทธตัถะก็ว่ำเห็นแก่ตวัอีกล่ะ 

ถำ้ไม่ออกคน้ควำ้ ไม่ออกแสวงหำ มนัจะเอำส่ิงใดมำเป็นประโยชน์ ในเม่ือเรำยงัไม่มีจะ
เอำส่ิงใดมำเป็นประโยชน์ ทุกคนก็ไม่มี ทุกคนก็ทุกขร้์อนกนัไปทั้งนั้นน่ะ มนัก็ผลของวฏัฏะ มนั
ก็เวียนว่ำยตำยเกิดไปตำมแรงขบัของกรรม กรรมดีก็วำ่ดี กรรมชัว่มนัก็ใหผ้ลเป็นควำมทุกข์
ทั้งนั้นน่ะ ออกไปคน้ควำ้ดว้ยควำมเป็นบุรุษอำชำไนย ไปคน้ควำ้ส่ิงน้ีมำ ไปคน้ควำ้ส่ิงน้ี พอได้
ส่ิงน้ีมำ ส่ิงท่ีเป็นสัจธรรม เวลำคน้ควำ้มำแลว้ปรำรถนำมำร้ือสัตวข์นสัตว ์ ควำมปรำรถนำมำร้ือ
สัตวข์นสัตวก์็วำงธรรมวินยั วำงธรรมวินยัคือสั่งสอนไง 

เวลำไปเทศน์ปัญจวคัคีย ์ ท่ำนเทศน์ร้ือสัตวข์นสัตวค์ร้ังแรกไดม้ำ ๕ องค ์ เวลำไปเทศน์ย
สะ ไดม้ำอีก ๕๔ องค ์ ไดม้ำร้ือสัตวข์นสตัว ์ ร้ือสัตวข์นสัตวต์รงน้ีไง น่ีถำ้ร้ือสัตวข์นสัตวต์ำม
ควำมเป็นจริง เห็นไหม 

ท ำควำมเป็นจริง ไดผ้ลตำมควำมเป็นจริง เพรำะมีองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้ท่ีเป็น
ผูท่ี้ช ำระลำ้งกิเลสไดเ้ป็นองคแ์รก เป็นไก่ตวัแรกท่ีเจำะฟองอวิชชำออกมำ เป็นผูท่ี้เสวยวิมุตติสุข 
มีควำมสุข เห็นไหม 

น่ีมีควำมทุกขค์วำมยำก เวลำเป็นเจำ้ชำยสิทธตัถะจะออกจำกรำชวงั ก็ทิง้อีก สำมเณร
รำหุล นำงพิมพำ น่ีทิง้มำอีก กว่ำจะออกไปแสวงหำมนัเจบ็ช ้ำขนำดไหน เวลำมนัสะเทือนหวัใจ
มนัสะเทือนขนำดไหน ผลของวฏัฏะมนัทุกขย์ำก มนับีบคั้น กิเลสมนับีบคั้นอยูอ่ยำ่งน้ี แลว้เรำก็
ไม่อยำกเกิดแก่เจบ็ตำยอีก ท ำอยำ่งใด 

ออกไปคน้ควำ้ ไปทุกขย์ำก ๖ ปี ไปศึกษำกบัเจำ้ลทัธิต่ำงๆ ท ำทุกรกิริยำ ทุกวิธีกำรท่ีโลก
เขำท ำกนั แลว้ท ำมำกกว่ำเขำดว้ย สุดทำ้ยแลว้ ดูสิ อุทกดำบส อำฬำรดำบสกรั็บประกนัดว้ยว่ำ “มี
ควำมรู้เสมอเรำ มีควำมเห็นเหมือนเรำ ใหเ้ป็นอำจำรยส์อนได้ๆ ” แต่หวัใจเวลำมนัละมำ มนัทิง้
มำมนัเจบ็ช ้ำอยำ่งไร มนัเจบ็ปวดขนำดไหน 

ค ำว่ำ “เจบ็ปวด” กิเลสมนับีบคั้น กิเลสมนับีบคั้นหวัใจทุกคนเจ็บปวดทั้งนั้นน่ะ แลว้
ออกมำแสวงหำมนัก็ยงัละลำ้ละลงั ยงัสงสัยอยู ่ยงัเป็นไปไม่ไดใ้นใจอนันั้น แลว้เขำก็ปฏิญำณตน
กนัอยูว่่ำเขำเป็นอำจำรย์ๆ  เป็นผูส้ั่งสอน ก็ไปเรียนมำกบัเขำ ไปเรียนมำกบัเขำแลว้มนัไม่ใช่ทำงๆ 
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พอไม่ใช่ทำง เวลำองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้จะมำร้ือคน้ดว้ยตวัขององค์สมเดจ็พระ
สัมมำสัมพุทธเจำ้เอง บุพเพนิวำสำนุสติญำณ จุตูปปำตญำณ อำสวกัขยญำณ มนัท ำลำย มนั
เห็นชดัๆ มนัเห็นชดัๆ ในหวัใจน้ี 

เวลำกิเลสมนับีบคั้นมนัก็บีบคั้น พญำมำรมนับีบคั้นอยู ่ เวลำลมหำยใจเขำ้ลมหำยใจออก 
อำนำปำนสติ เวลำจิตมนัสงบเขำ้มำ จิตสงบเขำ้มำมนัเป็นเร่ืองส่วนตวัของเรำแลว้นะ มนัเป็น
เร่ืองภำยใน เป็นเร่ืองหวัใจ ปฏิสนธิจิตท่ีเวียนว่ำยตำยเกิด มนัเขำ้มำเร่ืองส่วนตวัของเรำแลว้ พอ
เขำ้มำเร่ืองส่วนตวัของเรำ ดูสิ ท่ีมนัลึกซ้ึงเขำ้ไป บุพเพนิวำสำนุสติญำณ จิตน้ีเคยเกิดเป็นพระ
เวสสันดร ยอ้นกลบัไปแลว้ ถำ้ยอ้นกลบัไป 

ชำติปัจจุบนัก็เป็นเจำ้ชำยสิทธตัถะ เพิ่งออกมำจำกพระรำชวงัมำ ๖ ปีไง สำมเณรรำหุลกบั
นำงพิมพำอยูท่ี่พระรำชวงั น่ีพดูถึงในชำติปัจจุบนัใครก็คิดได ้พดูได ้ เรำก็รู้ไดใ้ช่ไหม เพรำะเป็น
เร่ืองชีวิตของเรำเอง แต่เวลำมนัยอ้นอดีตชำติไปล่ะ มนัยอ้นไป บุพเพนิวำสำนุสติญำณ ยอ้นไปๆ 
มนัไม่จบ มนัเป็นเร่ืองของใครล่ะ มนัก็เป็นเร่ืองของจิต ขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ท่ี
ไดส้ร้ำงสมบุญญำธิกำรมำเป็นพระโพธิสัตวม์ำ ถำ้มนัไม่จบล่ะ มนัไม่จบ จุตูปปำตญำณ มนัก็ไป
ของมนั มนัตอ้งเกิดแน่นอน แลว้ใครเห็นล่ะ 

โลกเขำก็วิตกวิจำรณ์กนั โลกเขำก็วิเครำะห์วิจยักนั นัน่เป็นเร่ืองของโลกเขำ เร่ืองของ
โลกก็ศึกษำเร่ืองคนอ่ืนไง ศึกษำเร่ืองสัจจะไง ศึกษำเร่ืองสำธำรณะไง แต่ไม่ไดศึ้กษำเร่ืองใจของ
ตวัไง ถำ้มำศึกษำเร่ืองของใจของตวั มนัก็ไปเกิดอีก รู้ดว้ยเฉพำะตน ดึงกลบัมำๆ เวลำเกิดอำส
วกัขยญำณท ำลำยอวิชชำ ถำ้ท ำลำยอวิชชำไปแลว้น่ีจบ มนัจบแลว้ เพรำะมนัเร่ืองส่วนตวั มนั
เร่ืองในหวัใจ เร่ืองของเรำ แลว้เรำท ำของเรำ 

ดูสิ อุทกดำบส อำฬำรดำบสเขำรับประกนัไวแ้ลว้ รับประกนัไวแ้ลว้ “เป็นอำจำรยเ์หมือน
เรำ สอนเหมือนเรำ” แต่สมำบติัมนัก็เท่ำนั้นน่ะ รู้ๆ อยู ่ รู้ๆ อยู ่ เพรำะเคยทุกขเ์คยยำกมำ จิตน้ีเคย
สร้ำงบุญกุศลมำ ท ำดีก็ท  ำมำ ท ำควำมผดิพลำดก็ท  ำมำ แต่เวลำจะปฏิบติัดว้ยสัจจะควำมจริง 
ช ำระลำ้ง ช ำระลำ้งอวิชชำทั้งหมด 

อวิชชำคืออะไร? อวิชชำคือควำมไม่รู้ ส่ิงท่ีไม่รู้ มนัมืดบอด มนัจะรู้ไดอ้ยำ่งไร น่ีไง 
เขำ้ฌำนสมำบติัมำรู้อะไรล่ะ เป็นสมำธิรู้หรือเปล่ำว่ำเป็นสมำธิ ไม่เป็นสมำธิรู้หรือเปล่ำว่ำไม่เป็น
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เป็นสมำธิ ถำ้เขำ้ฌำนสมำบติัมำมนัเป็นของมนั แลว้ปัญญำอยูไ่หนล่ะ แลว้มนัหูตำสว่ำงข้ึนมำ
ไหมล่ะ มนัก็ไม่หูตำสว่ำงข้ึนมำ 

ยอ้นกลบัมำ ดูสิ มรรคญำณๆ ส่ิงท่ีอำสวกัขยญำณท ำลำยอวิชชำ ควำมไม่รู้ไง ท ำลำย
อวิชชำคือควำมไม่รู้ตวัตนไง ท ำลำยอวิชชำก็ท  ำลำยพญำมำรไง เจำ้วฏัจกัรท่ีมนัยงัครอบหวัใจน้ี 
เพรำะมนัมืดบอดอยำ่งน้ีมนัถึงเวียนว่ำยตำยเกิดไง เห็นไหม 

เรำตอ้งเกิด ตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตำย ดว้ยหรือ ถำ้เรำตอ้งเกิด ตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตำย 
มนัก็ตอ้งมีฝ่ังตรงขำ้มท่ีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตำยสิ แลว้อะไรจะท ำใหไ้ม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่
ตำยล่ะ 

ก็พดูแต่ปำกใช่ไหม มนัเป็นโวหำรใช่ไหม ลิ้นสองแฉกก็ว่ำกนัไปอยำ่งนั้นใช่ไหม อย่ำง
นั้นมนัจะแกกิ้เลสไดไ้หม อำ้ว! ศึกษำมำกศึ็กษำมำอยำ่งน้ี ธรรมของพระพุทธเจำ้ก็วำงไวอ้ยำ่งน้ี 
ก็ศึกษำมำ แลว้มนัไดอ้ะไรล่ะ 

เขำศึกษำมำ เขำศึกษำมำใหป้ฏิบติั เวลำศึกษำธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ 
ศึกษำมำก็ศึกษำมำเป็นวิชำกำร ไม่ใช่ทำงโลก วิชำชีพเขำเอำไวท้  ำมำหำกิน อนัน้ีเขำศึกษำมำเพื่อ
ปฏิบติั ศึกษำมำเพื่อช ำระลำ้งกิเลส ถำ้มนัศึกษำมนัจะช ำระลำ้งกิเลส กิเลสมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ แลว้
เวลำมนัครอบง ำหวัใจ หวัใจเวียนว่ำยตำยเกิดอยำ่งไรล่ะ 

องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ตีแผ ่ ไดช้ ำระลำ้งแลว้ถึงไดเ้สวยวิมุตติสุขไง แลว้ร้ือ
สัตวข์นสัตว ์ มำเทศนำว่ำกำร เทศนำว่ำกำรสั่งสอนคืออบรมสั่งสอน เทศนำว่ำกำรคืออบรมสั่ง
สอน ไดภ้ิกษุมำ ๖๐ องค ์ทั้งองคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้เป็น ๖๑ “เธอทั้งหลำยพน้จำกบ่วง
ท่ีเป็นโลกและเป็นทิพย”์ 

พน้จำกบ่วงท่ีเป็นโลก เป็นโลกท่ีค ำสรรเสริญเยนิยอ ลำภสักกำระ ไอเ้ร่ืองสรรเสริญน้ี
เร่ืองกำรประชำสัมพนัธ ์ เร่ืองผลประโยชน์ น่ีพน้จำกบ่วงท่ีเป็นโลก ของโลกๆ โลกเขำแสวงหำ
กนั เขำแสวงหำส่ิงน้ี เขำอยำกใหมี้กำรยอมรับ น่ีบ่วงท่ีเป็นโลก 

บ่วงท่ีเป็นทิพย ์ ส่ิงท่ีเป็นคุณธรรม ส่ิงท่ีเป็นทิพย ์ เห็นไหม ครูบำอำจำรยข์องเรำเวลำ
ปฏิบติัอยูใ่นป่ำนะ เวลำอดอำหำรมำ เทวดำเอำอำหำรทิพยม์ำ อำหำรทิพยจ์ะมำไลใ้หเ้ขำ้ทำง
ผวิหนงั 
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“ไม่ได ้ไม่ได”้ 

บ่วงท่ีเป็นทิพย ์ ของท่ีเป็นทิพยไ์ม่มีใครรู้ เทวดำบอกว่ำ เพรำะเทวดำน้ีเป็นคู่ครอง บอก
ว่ำ “ไม่มีใครเห็นหรอก” 

“ไม่มีใครเห็นก็ไม่ได ้เพรำะพระรู้ พระรับไม่ได”้ 

น่ีบ่วงท่ีเป็นโลกและบ่วงท่ีเป็นทิพย ์ พน้หมดแลว้ ส่ิงน้ีเป็นควำมจริง ส่ิงท่ีเป็นควำมจริง 
เวลำท่ีไม่จริงก็รู้วำ่ไม่จริง เวลำจริงข้ึนมำมนัก็เป็นจริงข้ึนมำ เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นจริงขององค์
สมเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ร้ือสัตวข์นสัตว ์ร้ือสัตวข์นสัตวแ์บบน้ี 

เวลำแสดงธมัมจกัฯ แสดงธมัมจกัฯ ออกไป เทวดำส่งข่ำวเป็นชั้นๆ เทวดำ เห็นไหม มนั
มีวฏัฏะ ตอ้งมีโลกมนุษย ์ จะมีเทวดำ อินทร์ พรหม เรำเช่ือไม่เช่ือมนัเร่ืองของเรำ แต่ผูท่ี้หูตำเขำ
สว่ำงไสว เขำรู้ของเขำ เขำท ำของเขำเพื่อประโยชน์ น่ีผลของวฏัฏะ 

เพรำะเวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมำแลว้เป็นครูสอน ๓ 
โลกธำตุ สอนไดห้มด เขำ้ใจไดห้มด เพรำะครอบง ำหมด หวัใจมนัพน้ไปไง แต่ของเรำมนัไม่พน้ 
ในโลกปัจจุบนัน้ีเรำก็ติดขอ้งของเรำ ตำยไปแลว้ไปเกิดเป็นเทวดำ เป็นอินทร์ เป็นพรหม หรือไป
เกิดในนรกอเวจีเรำก็ไม่รู้ ถำ้ไปเกิดในภพชำติใดเรำก็อยูใ่นภพชำตินั้น เรำก็วำ่มีภพชำตินั้นภพ
ชำติเดียว น่ีเพรำะควำมไม่รู้ไง เพรำะไม่รู้วำ่มนัตกในสถำนะไหนมนัก็เป็นอยำ่งนั้น แต่เวลำคน
หูตำสว่ำงมนัรู้หมด มนัรู้มนัเห็นของมนัหมด มนัเขำ้ใจของมนัหมด พอเขำ้ใจของมนัหมด เห็น
ไหม 

ฉะนั้น ควำมเขำ้ใจ ท ำดีถึงไดดี้ ท  ำชัว่ถึงไดช้ัว่ไง ใครท ำบำปอกุศลมนัก็ไดผ้ลตำมนั้นไง 
ใครท ำคุณงำมควำมดีก็ไดผ้ลตำมคุณงำมควำมดีนั้น แต่ควำมดีแค่ไหน ท ำดีท ำชัว่ ควำมดีควำม
ชัว่มนัก็มีตั้งแต่หยำบๆ ข้ึนไป มีอยำ่งหยำบ อยำ่งกลำง อยำ่งละเอียด ละเอียดสุด แลว้เรำแสวงหำ
อยำ่งใดล่ะ เรำก็อยำกจะเอำควำมละเอียดสุด เรำก็มำประพฤติปฏิบติักนัน้ี เรำก็อยำกพน้จำกทุกข ์
ถำ้อยำกพน้จำกทุกขน์ะ 

ถำ้องคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้แสดงธรรม แลว้แสดงธรรม เห็นไหม เทวดำ อินทร์ 
พรหมส ำเร็จเป็นพนัๆ เป็นแสนๆ เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้เทศนำว่ำกำรแต่ละที 
นัน่เป็นควำมจริง ควำมจริงเพรำะอะไร ควำมจริงเพรำะองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้รู้ รู้ถึง
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จริต รู้ถึงนิสัย รู้ถึงควำมชอบ รู้ถึงส่ิงท่ีมนัครอบง ำในหวัใจนั้น ท่ำนแสดงธรรมตรงต่อเหตุ ตรง
ต่อผล ตรงต่อกิเลสในใจของคน เอำส่ิงนั้นออกไป 

แต่ถำ้หลอกใหท้  ำล่ะ เวลำหลอกใหท้  ำ ใครมนัหลอก ถำ้หลอกใหท้  ำ หลอกใหท้  ำเพรำะ
มนัไม่รู้ไง เรำน้ีเรำไม่รู้ เรำเองเรำก็ไม่รู้ เรำว่ำเรำรู้ เรำก็ศึกษำมำ เรำกมี็ควำมเขำ้ใจ แลว้หลอกให้
ท ำ หลอกใหท้  ำเพรำะอะไร หลอกใหท้  ำเพรำะท ำแลว้เป็นอยำ่งไรเรำก็ไม่รู้ เรำไม่รู้หรอก เพรำะ
เรำท ำไม่ได ้เรำท ำไม่ถึง เรำก็หลอกใหเ้ขำท ำ แลว้เรำอยำกปฏิบติั 

เวลำครูบำอำจำรยเ์รำ เรำมีครูมีอำจำรย ์เรำเกิดเป็นมนุษย ์เกิดมำพบพระพุทธศำสนำ แลว้
พระพุทธศำสนำ ก่ึงพุทธกำลศำสนำเจริญอีกหนหน่ึง องคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้พยำกรณ์
ไวใ้นพระไตรปิฎกว่ำ ก่ึงพุทธกำลศำสนำจะเจริญงอกงำมข้ึนมำอีกหนหน่ึง แลว้เรำเกิดมำ
ท่ำมกลำงก่ึงพระพุทธศำสนำ พระพุทธศำสนำเวลำเจริญงอกงำม เจริญงอกงำมท่ีไหน 

ในพระไตรปิฎก ในกำรท ำสังคำยนำก็พมิพแ์ลว้พิมพเ์ล่ำ มนักแ็ท่นพิมพ ์พมิพอ์อกมำมนั
ก็เป็นกระดำษเอำไวใ้หเ้ป็นอำหำรของปลวก เก็บไวใ้หป้ลวกมนักิน เรำไปศึกษำมำ เรำไปศึกษำ
มำเรำกมี็ควำมรู้ เพรำะเรำเปิดพระไตรปิฎก แลว้เรำท ำกำรคน้ควำ้ เรำวิจยั เรำก็ไดค้วำมรู้มำ แลว้
ควำมรู้มำ ควำมรู้มำกิเลสมนัก็พำใช ้ กิเลสมนัก็เอำอยำ่งน้ีมำใช ้ กิเลสเอำมำวำ่เป็นเรำเกิดทิฏฐิ
มำนะ “ศึกษำมำก มีควำมรู้มำก เขำ้ใจมำก” 

เขำศึกษำมำเพื่อประพฤติปฏิบติั เรำเกิดมำก่ึงพุทธกำล เวลำศำสนำเจริญ เจริญท่ีไหน? 
เจริญท่ีหลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ท่ำนก็ท  ำแบบน้ี หลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ท่ำนเกิดมำท่ำนก็มีควำม
ปรำรถนำ ท่ำนก็มีควำมปรำรถนำในหวัใจ มีควำมส ำนึกว่ำเรำก็อยำกจะรู้จริง อยำกจะรู้จริง 
อยำกจะช ำระลำ้งกิเลส ในใจเรำ เรำกมี็ควำมตั้งใจของเรำ แลว้ท่ำนก็พยำยำมคน้ควำ้ของท่ำน 
ท่ำนก็พยำยำมปฏิบติัของท่ำน ท ำควำมจริงของท่ำนข้ึนมำ 

พอท ำควำมจริงของท่ำนข้ึนมำ เห็นไหม ท่ำนลม้ลุกคลุกคลำน เพรำะเวลำท่ำนสั่งสอน 
ท่ำนบอกว่ำท่ำนเคยปรำรถนำเป็นพระโพธิสัตวเ์หมือนกนั ค ำว่ำ “ปรำรถนำเป็นพระโพธิสัตว”์ 
คือว่ำอดีตชำติท่ีต่ำงๆ มำ ตอ้งไดส้ร้ำงคุณงำมควำมดีมำมำก ถำ้สร้ำงคุณงำมควำมดีมำมำกเขำ
เรียกว่ำมีบำรมี คนมีบำรมีเขำไม่เช่ือส่ิงใดง่ำยๆ คนท่ีมีบำรมีเขำจะเช่ือส่ิงท่ีมีเหตุมีผล เขำจะเช่ือ
ส่ิงท่ีเป็นควำมจริง 
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ฉะนั้น เวลำท่ำนมำคน้ควำ้ มำปฏิบติั มนัมีครูบำอำจำรยส์ั่งสอนไหมล่ะ? ไม่มี แต่ท่ำน
คน้ควำ้ของท่ำนเองดว้ยอ ำนำจวำสนำบำรมีของท่ำน เพรำะท่ำนมีอ ำนำจวำสนำบำรมีของท่ำน 
เห็นไหม ดูสิ หลวงปู่ เสำร์เป็นอำจำรยข์องหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสำร์เป็นคนไปเอำหลวงปู่ มัน่มำ
บวชเอง แลว้เวลำบวชเองก็สั่งสอนมำ น่ีหลอกใหท้  ำๆ พอหลอกใหท้  ำข้ึนมำ มนัท ำข้ึนมำไดจ้ริง 
เวลำหลวงปู่ มัน่จิตของท่ำนมนัสงบ จิตของท่ำนมีอุปสรรคก็กลบัไปถำมหลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่
เสำร์บอก “ท่ำนมีปัญญำมำก ท่ำนตอ้งแกเ้อง” 

“ท่ำนมีปัญญำมำก ตอ้งแกเ้อง” แลว้แกอ้ยำ่งไรล่ะ แลว้แกอ้ยำ่งไร 

ถำ้กิเลสมนัหลอกใหป้ฏิบติั เวลำปฏิบติัไป คนท่ีมีอ  ำนำจวำสนำมนักย็งัพลิกแพลง ยงัหำ
เหตุหำผลเพื่อจะเขำ้สู่สัจธรรมใหไ้ด ้ แต่น่ีพดูถึงคนท่ีปฏิบติัท่ีมีอ  ำนำจวำสนำนะ แลว้ถำ้คนไม่มี
อ  ำนำจวำสนำ เวลำปฏิบติัมำมนัปฏิบติัใหกิ้เลสมนัหลอก กิเลสมนัก็หลอกเรำ เรำรู้เรำเห็น เรำรู้
ส่ิงต่ำงๆ ไป มนัเป็นควำมจริงไหม? มนัไม่เป็นควำมจริง แต่ดว้ยวุฒิภำวะ ดว้ยบำรมีอ่อนดอ้ยมนั
ก็ว่ำส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ ไง พอไปเจอไปพบส่ิงใด โอ๋ย! ธรรมะเขำเป็นแบบน้ี เวลำเจอส่ิงใดมนัเป็น
ธรรมจริงหรือเปล่ำ น่ีหลอกใหท้  ำๆ หลอกใหท้  ำ ตวัเองก็ไม่เขำ้ใจ แลว้ไปใหค้นอ่ืนท ำ เห็นไหม 

แต่หลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ท่ำนเป็น ท่ำนใชอุ้บำย เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้
เทศนำว่ำกำร ท่ำนใชอุ้บำย ใชอุ้บำยชกัน ำใหค้นประพฤติปฏิบติั หลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ท่ำน
บอกว่ำ “พวกเรำ นกัปฏิบติัเรำอยำ่ทิง้ผูรู้้ อย่ำทิง้พุทโธ จะไม่เสียหำย” 

อยำ่ทิง้ผูรู้้ อยำ่ทิง้พุทโธ ก็อยำ่ทิง้หวัใจของเรำ อยำ่ทิง้ผูรู้้ หวัใจของเรำน่ี หวัใจของเรำมนั
ไม่มีใครรับผดิชอบ ไม่มีใครดูแลมนั มนัถึงไดทุ้กขไ์ดย้ำกน่ีไง 

เรำก็ว่ำเป็นคนดีนะ ทุกคนท่ีเกิดมำทุกคนว่ำเป็นคนดีไหม เรำก็พยำยำมท ำคุณงำมควำมดี
ของเรำ เรำก็ปรำรถนำควำมสุข เรำก็ตอ้งกำรใหจิ้ตใจของเรำมนัมีท่ีพึ่งพำอำศยั แลว้เรำก็ท  ำของ
เรำมำตลอด เรำท ำ เรำดูแลมำทั้งนั้นน่ะ แลว้ท ำไมมนัทุกขม์นัยำกขนำดน้ี 

น่ีไง อยำ่ทิ้งผูรู้้ อยำ่ทิ้งหวัใจอนัน้ี ถำ้มนัทิง้มนั ไม่ดูแลมนั เวลำมนัตอ้งกำรส่ิงใดโดย
กิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำก เห็นไหม อยำกไดนู่้น อยำกไดน่ี้ อยำกไดต้ำมควำมพอใจของมนั 
เรำก็ปรนเปรอมนัไปตลอดดว้ยควำมขำดสติ ดว้ยควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ ว่ำท  ำส่ิงน้ีก็เพื่อ
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ควำมสุขๆ แลว้มีควำมสุขจริงไหม น่ีไง ถำ้เรำไม่ดูรักษำมนัก็เป็นแบบนั้น แต่ถำ้เรำดูแลรักษำ 
ดูแลรักษำอยำ่งไรล่ะ 

หลอกใหท้  ำๆ ถำ้หลอกใหท้  ำ เวลำท ำไป เพรำะอะไร เพรำะคนบอกมนัก็ไม่รู้ พอคน
บอกไม่รู้ แลว้เรำท ำไปๆ จิตของคนนะ จิตของคนท่ีมีอ  ำนำจวำสนำเวลำท ำไปมนัจะเกิดเหตุ เกิด
อุปสรรค แลว้ถำ้มนัลงได ้ มนัไปรู้เห็นส่ิงใด แลว้จะแกอ้ยำ่งไร ถำ้ไม่มีอ  ำนำจวำสนำจะแก้
อยำ่งไร 

หลวงปู่ มัน่เวลำท่ำนปฏิบติัของท่ำน ท่ำนไปเจออุปสรรคส่ิงใด หนัรีหนัขวำงเลย แลว้จะ
ท ำอยำ่งไร “อำ้ว! ในต ำรำก็บอกพิจำรณำกำย พิจำรณำกำยกพ็ิจำรณำแลว้ พิจำรณำออกมำแลว้
มนัก็ไม่เห็นมีอะไรดีข้ึนมำ พิจำรณำแลว้มนัก็ไม่มีอะไรแปลกประหลำด พิจำรณำแลว้ท ำ
อยำ่งไร” น่ีท่ำนก็มีอุปสรรคของท่ำนอีกชั้นหน่ึง เพรำะท่ำนปรำรถนำเป็นพระโพธิสัตว ์

พระโพธิสัตวท์  ำไดแ้ต่ฌำนโลกีย ์พระโพธิสัตวท์  ำไดแ้ต่ฌำนสมำบติั มนัจะไม่เขำ้สู่มรรค 
ถำ้เขำ้สู่มรรคแลว้ ถำ้มนัเขำ้สู่มรรค มนัพจิำรณำเขำ้ไปดว้ยวิปัสสนำ ถำ้มนัทะลุอวิชชำ ทะลุ
กิเลสไปจะเป็นพระโสดำบนั ถำ้เป็นพระโสดำบนั กำรเวียนว่ำยตำยเกิดก็อีก ๗ ชำติเท่ำนั้น 

แต่พระโพธิสัตว ์พระโพธิสัตวเ์วียนวำ่ยตำยเกิด ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย มนั
ตอ้งเวียนว่ำยตำยเกิดไปอีกมหำศำลเพื่อบ่มเพำะ น่ีพนัธุกรรมของจิตๆ บ่มเพำะใหจิ้ตใจน้ี
เขม้แขง็ ใหจิ้ตใจน้ีมีอ  ำนำจวำสนำ 

องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้พดูไวใ้นพระไตรปิฎกว่ำ “เรำวำสนำนอ้ย อำยแุค่ ๘๐ ปี 
จะตอ้งนิพพำนไป องคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้องคก่์อนๆ อำย ุ๘๐,๐๐๐ ปี” น่ีไง มนัข้ึนอยู่
กบัตรงน้ี ข้ึนอยูก่บัตรงน้ี ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ในเม่ือเหตุมนัแตกต่ำงกนั ในเม่ือ
เหตุสร้ำงมำเกือบเท่ำตวั ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย เท่ำตวั หรือ ๒ เท่ำตวั คนสร้ำงกนัมำกกวำ่ทบ
เท่ำทวีคูณ แลว้มนัจะมำเหมือนกนัมนัเป็นไปไดอ้ยำ่งไร มนัเป็นไปไม่ได ้ แต่ในเม่ือองคส์มเดจ็
พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ท่ำนสร้ำงของท่ำนมำอยำ่งน้ี ท่ำนสร้ำงของท่ำนมำอยำ่งน้ี แต่ท่ำนกต็รัสรู้
เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ 

ท่ำนพดูเองว่ำ “เรำวำสนำนอ้ย อำยแุค่ ๘๐ ปี ไม่เหมือนองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้
แต่ละองคท่ี์ท่ำนอำย ุ๘๐,๐๐๐ ปี ส่ิงนั้นท่ำนสร้ำงของท่ำนมำมำก” 
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น่ีก็เหมือนกนั หลวงปู่ มัน่ท่ำนเคยปรำรถนำพระโพธิสัตวม์ำ ท่ำนกท็  ำของท่ำนมำ ท่ำน
ท ำของท่ำนมำ ท่ำนถึงมีอ  ำวำสนำของท่ำน ท่ำนถึงมีก ำลงัของท่ำน ถำ้ครูบำอำจำรยท่ี์ไม่เป็น ครู
บำอำจำรยท่ี์ท่ำนไม่มีหลกัเกณฑ ์ เห็นไหม หลอกใหท้  ำ หลอกใหท้  ำนะ “พอท ำไปแลว้มนัเป็น
อยำ่งนั้นๆ” มนัก็เป็นส่ิงท่ีคำดหมำย 

ในเม่ือคนท่ีไม่เป็นปฏิบติัไปมนัก็คำดหมำยของมนัอยูแ่ลว้ ผูใ้ดปฏิบติัธรรมไม่สมควร
แก่ธรรม ผูใ้ดปฏิบติัธรรมดน้เดำ ดน้เดำเกำหมดั มนัก็ไดธ้รรมดน้เดำเกำหมดั เห็นหมำไหม หมำ
เวลำมนัคนั มนัเกำของมนั มนัอยูไ่ม่ติดหรอก แลว้จิตใจของคนมนัยิง่กว่ำนั้น กิเลสเวลำมนัคนั 
กิเลสท่ีมนัครอบง ำหวัใจมนัยิง่กว่ำนั้น แลว้หลอกใหท้  ำๆ กก็ลำยเป็นหมำข้ีเร้ือนดว้ยกนัน่ีไง 
ปฏิบติัไปๆ หนงัเลยขนลอกหมด มนัมีแต่ข้ีเร้ือน แลว้ก็มำนัง่เกำกนัอยูน่ี่ “ส่ิงน้ีเป็นนิพพำน” 
นิพพำนคนัอยูน่ี่ คนันิพพำน เกำอยูน่ัน่น่ะ แลว้มนัเป็นจริงไหม 

เพรำะมนัไม่เขำ้สู่มรรค เพรำะมนัไม่เขำ้สู่ควำมจริง ถำ้มนัไม่เขำ้สู่ควำมจริง มนัเขำ้สู่
ควำมจริงไม่ได ้ถำ้เขำ้สู่ควำมจริงไม่ได ้เพรำะมนัไม่เป็นไง 

แต่เวลำองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้ ครูบำอำจำรยข์องเรำท่ำนรู้จริงของท่ำน จิตน้ี
มหศัจรรยน์กั หลวงปู่ มัน่ท่ำนจะบอกประจ ำ “จิตน้ีแกย้ำก จิตน้ีแกย้ำก” กำรแกไ้ขหวัใจน้ีแกไ้ด้
ยำกมำก เพรำะหวัใจของเรำ เรำยงัไม่รู้จกัมนั แลว้เรำจะไปแกไ้ขของใคร 

หวัใจของเรำ เรำตอ้งรู้จกัหวัใจของเรำก่อน ถำ้หวัใจของเรำมนัเป็นอยำ่งไร ถำ้เวลำจิต
มนัสงบ มนัสงบไหม ถำ้จิตมนัสงบเขำ้มำ มนัใชบ้ริกรรมอยำ่งใด มนัใชว้ิธีกำรอยำ่งใดมนัถึงจิต
สงบเขำ้มำ ถำ้จิตมนัสงบเขำ้มำ มนัมีวฒิุภำวะอยำ่งใดถำ้จิตสงบ ถำ้หลอกใหท้  ำๆ จิตมนัเป็น
มิจฉำทิฏฐิก็ได ้ถำ้สงบเขำ้มำเป็นมิจฉำสมำธิก็ได ้

เพรำะจิตน้ีมนัมหศัจรรยน์กั เวลำมนัดี มนัดีไดม้หศัจรรยเ์ลย เวลำอำรมณ์เรำดี เรำท ำส่ิง
ใดแลว้เรำประสบควำมส ำเร็จ “โอ๋ย! มีแต่ควำมสุข โอ๋ย! จะบวชไม่สึก จะปฏิบติัตลอดชีวิต” 
อำทิตยห์นำ้มนัลม้แลว้ น่ีเวลำมนัดี เรำคิดไดดี้มำกๆ เลย แต่เวลำกิเลสมนัต่ืนข้ึนมำนะ มนัออก
ฤทธ์ิหน่อยเดียวเท่ำนั้นน่ะ มีแต่ควำมทุกขค์วำมยำก น่ีหลอกใหท้  ำๆ หลอกอยำ่งน้ี 
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เวลำหลอกมำ แหม! ช่ืนบำนกนันะ มำกนัเป็นขบวนเลย เวลำมนัลม้ลุกคลุกคลำนไปน่ี
จบ แต่ถำ้มนัไม่ลม้ลุกคลุกคลำนไป เห็นไหม เวลำปฏิบติั ปฏิบติัไปโดยกิเลสไง โดยกิเลส กิเลส
เป็นใหญ่ ท ำตำมควำมพอใจ ท ำตำมควำมชอบของตวั คิดส่ิงใดว่ำส่ิงใดสะดวกก็ท  ำอยำ่งนั้น 

แต่เวลำหลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ท่ำนบอกว่ำพยำยำมท ำควำมสงบของใจเขำ้มำก่อน ใจ
มนัตอ้งสงบ มนัตอ้งระงบั ถำ้ใจมนัสงบระงบัข้ึนมำมนัถึงเป็นอิสระ ควำมเป็นอิสระของมนั 
เห็นไหม ดูสิ เวลำองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้เทศน์ธมัมจกัฯ ท ำไมพระอญัญำโกณฑญัญะ
มีดวงตำเห็นธรรมล่ะ 

เพรำะพระอญัญำโกณฑญัญะกบัปัญจวคัคียอุ์ปัฏฐำกองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้อยู ่
๖ ปี คนท่ีท ำควำมสงบ ๖ ปี คนท่ีพยำยำมคน้ควำ้อยู ่๖ ปี จิตมนัสงบไหม จิตมีก ำลงัไหม? จิตมนั
ตอ้งมีก ำลงั แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพุทธเจำ้เป็นศำสดำ เป็นผูร้ื้อคน้ส่ิงน้ีมำ เป็นผูท่ี้
ปรำบปรำมกิเลส เป็นไก่ตวัแรกท่ีเจำะฟองอวิชชำออกมำ มนัถึงเห็นโทษของอวิชชำไง เห็นโทษ
ของเปลือกไข่ท่ีมนัห่อหุม้หวัใจดวงน้ี แลว้หวัใจ ไข่มนัอยูใ่นเปลือกไข่ เปลือกไข่คืออวิชชำ คือ
ควำมไม่รู้ท่ีมนักลิ้งไป มนักระทบกระแทกกบัส่ิงใดไป ไอไ้ก่ท่ีมนัยงัฟักไม่เป็นตวัอยู่ในนั้นมนั
อำจจะไม่ไดเ้กิดเลย มนักระทบกระเทือนมำขนำดไหน 

ฉะนั้น เวลำท่ำนแสดงธมัมจกัฯ กบัปัญจวคัคีย ์ ปัญจวคัคียไ์ดป้ระพฤติปฏิบติั ไดป้ฏิบติั
อุปัฏฐำกมำ ค ำว่ำ “อุปัฏฐำกมำ” ท ำสมำธิอยู ่ ๖ ปี ลม้ลุกคลุกคลำนมำกบัองคส์มเดจ็พระ
สัมมำสัมพุทธเจำ้ องคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ปฏิบติัมำกบัเจำ้ลทัธิต่ำงๆ ท ำทุกรกิริยำทุก
อยำ่ง 

ว่ำใชปั้ญญำๆ ท่ีเขำว่ำใชปั้ญญำๆ กนัไปนัน่น่ะ 

ใชปั้ญญำไป ใชปั้ญญำไปโดยจิตมนัไม่สงบไง ใชปั้ญญำไปโดยท่ีควำมลม้ลุกคลุกคลำน
ไง น่ีหลอกใหท้  ำๆ ไง ไปศึกษำกบัเจำ้ลทัธิต่ำงๆ ก็หลอกไป “อนันั้นเป็นนิพพำน อนันั้นเป็น
พระอรหนัต”์ ลทัธิต่ำงๆ ก็หลอกลวงกนัไป แต่หลอกลวงองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้ไม่ได ้
เพรำะองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้น้ีมีบำรมี ไม่เช่ือ ไม่ฟัง กลบัมำร้ือคน้ ร้ือคน้เอง 
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ปัญจวคัคียอุ์ปัฏฐำกค ้ำจุนดูแลกนัมำตลอด คนท่ีอุปัฏฐำกมำ คนท่ีปฏิบติัมำ ๖ ปี จิตจะมี
สมำธิไหม พอจิตมีสมำธิ มีก ำลงั เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้แสดงธมัมจกัฯ เห็นไหม 
เพรำะจิตเป็นสมำธิ เทฺวเม ภิกฺขเว ทำงสองส่วนท่ีไม่ควรเสพ 

ปัญจวคัคียก์บัเรำดว้ยกนั เรำก็ไปท ำทุกรกิริยำกนัมำ เรำก็ไปศึกษำมำกบัเจำ้ลทัธิต่ำงๆ 
ประพฤติวตัรเป็นหมำ ประพฤติวตัรเป็นสัตว ์ ประพฤติวตัรต่ำงๆ เขำท ำกนัมำทั้งนั้นน่ะ นัน่น่ะ
อตัตกิลมถำนุโยค ทำงสองส่วนท่ีไม่ควรเสพ 

กำมสุขลัลิกำนุโยค มีลทัธิในสมยัพุทธกำล ใหเ้สพกำม เสพมำกๆ เสพสุขๆๆ ๕๐๐ ชำติ 
เป็นพระอรหนัต ์ น่ีเสพแต่สุข จะเอำแต่ควำมประณีต เอำแต่เน้ือหนงัมงัสำควำมพอใจของตวั น่ี
กำมสุขลัลิกำนุโยคไปไม่รอด 

มชัฌิมำปฏิปทำคือสัจธรรม คืออริยสัจท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ก ำหนดอำนำ
ปำนสติท ำใหจิ้ตสงบระงบัจำกโลกียปัญญำ จำกควำมเห็นของโลกๆ ทั้งหมดท่ีจินตนำกำรกนั ท่ี
พอใจกนัว่ำส่ิงนั้นชอบอกชอบใจ ใครชอบใจทำงใดก็คิดว่ำทำงของตวัถูกตอ้ง กำมสุขลัลิกำนุ
โยคเขำก็เสพสุขของเขำไป ๕๐๐ ชำติ แลว้จะส ำเร็จไป อตัตกิลมถำนุโยค ท ำทุกรกิริยำ ท ำควำม
ทรมำน ท ำควำมเจบ็ช ้ำใหก้บัตวัเอง ท ำควำมบอบช ้ำใหก้บัใจ ใหก้บัร่ำงกำยมำตลอด เห็นไหม 
ไม่ควรเสพ 

มชัฌิมำปฏิปทำ ควำมสมดุลของใจ เพรำะองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้แสดงธมัมจกั
ฯ ปัญจวคัคีย ์๕ คน แต่เวลำมีดวงตำเห็นธรรมมีพระอญัญำโกณฑญัญะองคเ์ดียวเท่ำนั้น 

นกัพรต ๕ คน ถำ้มนัเหมือนกนั องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้แสดงธมัมจกัฯ ดว้ยกนั 
ก็ตอ้ง ๕ คนก็ตอ้งเป็นพระโสดำบนัดว้ยกนัทั้งหมด แต่เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้
แสดงธมัมจกัฯ มีพระอญัญำโกณฑญัญะองคเ์ดียวเท่ำนั้นท่ีมีดวงตำเห็นธรรม 

ดวงตำเห็นธรรมเพรำะปัญญำมนัเกิด มนัเกิดอริยสัจ เกิดสจัจะ เกิดควำมจริง เกิดควำม
สมดุลของใจ ควำมสมดุลของใจ ส่ิงท่ีจกัร ปัญญำมนัเคล่ือน ปัญญำมนัหมุน ธรรมจกัร มนัตอ้งมี
สัจจะ มนัมีควำมจริง พระอญัญำโกฑญัญะมีดวงตำเห็นธรรม พระปัญจวคัคียอี์ก ๔ ยงัไม่มี
ดวงตำเห็นธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ก็สอนซ ้ ำๆๆ ไป จนเป็นพระโสดำบนัทั้งหมด 
ถึงเวลำแลว้แสดงอนตัตลกัขณสูตรถึงเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมำ 
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น่ีเผยแผธ่รรมๆ องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้เผยแผธ่รรม เพรำะมีสัจธรรม เพรำะ
องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้เป็นพระอรหนัต ์ เพรำะองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้เป็น
ศำสดำ มีควำมรู้จริงเห็นจริง 

เพรำะจิตมนัลึกลบัมหศัจรรย ์ ดสิู ลอ้มกรอบไวเ้ลยตั้งแต่เร่ิมตน้ท่ีจะไม่ใหจิ้ตของปัญจ
วคัคียอ์อกนอกลู่นอกทำง เทฺวเม ภิกฺขเว ทำงสองส่วนท่ีไปไม่ได ้ บงัคบัจิตไม่ใหต้กขำ้งทำงทั้ง
สองฝ่ำย ใหไ้ปสู่มชัฌิมำปฏิปทำ ทำงอนัเอก ทำงมคัโค มคัโคท่ีเรำจะบงัคบัใจของเรำกำ้วเดินไป 
กำรกำ้วเดินไปในอะไร? กำ้วเดินไปในสติปัฏฐำน ๔ 

สติปัฏฐำน ๔ มนัคืออะไร? มนัคือกำย คือเวทนำ คือจิต คือธรรม 

แลว้กำย เวทนำ จิต ธรรม มนัเกิดข้ึนมำ เกิดข้ึนมำจำกอะไร? มนัเกิดข้ึนมำจำกจิตสงบ 

ถำ้จิตไม่สงบมนัก็เห็น เห็นไหม กำย เวทนำ จิต ธรรม ดูสิ หมู เห็ด เป็ดไก่ เรำเอำมำกิน
ทุกวนัเลย มนัมีกำย เวทนำ จิต ธรรม ไหมล่ะ แลว้เห็นแลว้มนัไดอ้ะไรมำ? ก็อ่ิมทอ้งไง 

แต่ถำ้จิตมนัสงบ เห็นไหม จิตมนัสงบ ถำ้จิตมนัไม่สงบ มนัเป็นจินตนำกำร มนัเป็นเร่ือง
หลอกใหท้  ำๆ คนท่ีไม่มีวุฒิไม่มีภำวะเขำหลอกใหท้  ำ หลอกใหท้  ำ พอหลอกใหท้  ำเรำก็ลม้ลุก
คุกคลำนไป พอหลอกใหท้  ำ จิตมนัเป็นอย่ำงไร “น่ีไง ใช่ ธรรมๆ” เพรำะอะไร เพรำะมนัก็ไม่รู้ 
คนไม่รู้มนัจะบอกคนรู้ไดอ้ยำ่งไร ยิง่คนไม่รู้ไปหลอกใหท้  ำ แลว้ไอค้นท่ีท ำมนัก็ไม่รู้ ถำ้คนท่ีท ำ
ไม่รู้ แต่จิตมนัมหศัจรรย ์ จิตมนัเป็นไดห้ลำกหลำย จิตเป็นไดทุ้กอยำ่ง เรำจะคิดจินตนำกำรถึง
ควำมว่ำง เรำจะคิดจินตนำกำรถึงทรัพยเ์งินทอง จินตนำกำรไดห้มดล่ะ แต่ควำมจริงมนัไม่มี มนั
ไม่มี 

แต่ถำ้ครูบำอำจำรยเ์รำปฏิบติั ไม่ใช่หลอกใหท้  ำ เพรำะครูบำอำจำรยท่์ำนสมบุกสมบนัมำ 
ท่ำนจะรู้ว่ำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ทุกขย์ำกมำขนำดไหน รู้เลยว่ำจิตมนัด้ือขนำดไหน 
ยิง่มีอ  ำนำจวำสนำบำรมีนะ เวลำจิตสงบแลว้มนัจะไปรู้เห็นส่ิงต่ำงๆ ไปรู้เห็นส่ิงต่ำงๆ รู้อะไรน่ะ 
รู้มำท ำไมน่ะ มนัไม่ถึงเวลำจะใหรู้้ ไปรู้อะไรมำ 

ถำ้เพรำะคนไม่รู้ เพรำะคนไม่รู้ เวลำคนผูท้  ำไปก็ท  ำไปดว้ยควำมไม่รู้ ดว้ยควำมไม่รู้แลว้
มนัเป็นอยำ่งไร แต่ถำ้ผูรู้้ล่ะ ถำ้ครูบำอำจำรยท่์ำนใชอุ้บำย ท่ำนไม่ใช่หลอกใหท้  ำ ท่ำนใชอุ้บำย
ใหจิ้ตใจของเรำไม่แส่ส่ำย ถำ้จิตใจของเรำแส่ส่ำย มนัจะไปกวำ้นเอำอะไรมำล่ะ สัญญำอำรมณ์
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ในใจมนัก็ท่วมทน้อยูแ่ลว้ เรำก็ยงัจะไปกวำ้นเอำส่ิงจินตนำกำรเขำ้มำอีก “ถำ้วำ่ศีล สมำธิ ปัญญำ
เรำก็มีทุกอยำ่ง ศีลก็เป็นแบบนั้น สมำธิก็เป็นแบบน้ี ปัญญำก็เป็นแบบนั้น” มนัก็เลยเป็นสัญญำ
ทั้งหมดเลย น่ีไปดูงำนของเขำมำ ดูงำนมำแลว้ก็วำ่เรำท ำได ้ เรำท ำเป็น แลว้มนัท ำจริงหรือเปล่ำ
ล่ะ แลว้มนัไดจ้ริงหรือเปล่ำ? มนัไม่มีส่ิงใดเป็นของตวัเองเลย 

แลว้เป็นของตวัเอง เรำไปดูงำนเขำมำ ดูงำนมำแลว้เรำตอ้งมำฝึกหดั ตอ้งมำท ำของเรำให้
เป็นควำมจริงข้ึนมำ เป็นควำมจริงข้ึนแลว้ยงัจะตอ้งท ำใหเ้ขำ้กบัควำมตอ้งกำรใชป้ระโยชน์ของ
เรำ เรำไปดูงำนเขำมำ ของเขำใชป้ระโยชน์ของเขำ ของเรำมนัจะเป็นประโยชน์อะไรกบัเรำล่ะ 

ถำ้มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรำ มนัตอ้งเกิดสติ เกิดสมำธิ เกิดปัญญำ ประโยชน์กบัใคร? 
ประโยชน์กบัใจของเรำไง ถำ้มนัมีสติ มีสมำธิ มีปัญญำ เวลำท ำข้ึนมำมนัจะเป็นควำมจริง ถำ้มนั
เขำ้สู่อริยสัจ มนัเขำ้สู่สจัจะ มนัเขำ้สู่อริยมรรค มนัก็เป็นควำมจริงของเรำ แต่มนัไม่เขำ้ มนัไม่เขำ้ 
มนัหลอกใหท้  ำๆ เพรำะอะไร เพรำะใครหลอกล่ะ 

ถำ้สังคมท่ีเขำหลอกกนั นัน่สังคมท่ีเขำหลอกกนัอยูแ่ลว้ หลอกใหท้  ำ เรำก็ท  ำตำมเขำไป 
กระแสสังคมใช่ไหม พอกระแสสังคม กระแสมนัมีมำกข้ึนมำเรำก็เช่ือ เช่ือแค่อยำ่งนั้นน่ะ น่ีไง 
อุปำทำนหมู่ เป็นอุปำทำนหมู่เลย มนัไม่เป็นควำมจริง 

แต่ถำ้เป็นควำมจริง ควำมจริงนะ ธมฺมสำกจฺฉำ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เวลำครูบำอำจำรยท่์ำน
สนทนำธรรมกนั ดูสิ ครูบำอำจำรยท่์ำนเขำ้ไปป่ำไปเขำมำ ไปธุดงคข์องท่ำน ค ำว่ำ “ธุดงค”์ คือ
กำรไปทรมำนกิเลส ค ำว่ำ “ธุดงค์ๆ ” ธุดงคเ์พรำะอะไร เพรำะเรำไม่คุน้ชินกบัสถำนท่ี ไปธุดงค์ 
ธุดงคด์ว้ยสติดว้ยปัญญำ พอเวลำภำวนำข้ึนมำเพื่อเขำ้มำคน้ควำ้ใจของตวั แลว้ใจของตวัสงบแลว้
อยูท่ี่คนท่ีมีคุณธรรมมำกนอ้ยแค่ไหน 

ถำ้คนอยูใ่นระดบัของควำมสงบของใจ เรำปฏิบติัใหม่ เรำตอ้งกำรควำมสงบของใจ แลว้
ใจมนัด้ือดำ้นนกั เรำก็เขำ้ไปสู่ป่ำชำ้ เรำเขำ้ไปสู่ในท่ีสงดัวิเวก เอำท่ีสงดัวิเวกเป็นชยัภูมิเพื่อจะให้
มนัไม่แส่ส่ำย แลว้เรำก ำหนดพุทโธของเรำ ถำ้จิตสงบ ผูท่ี้อยูใ่นขั้นของท ำควำมสงบของใจ 

ถำ้ผูท่ี้อยูใ่นขั้นของเดินปัญญำ ถำ้เดินปัญญำแลว้ใชปั้ญญำก็ปัญญำอยำ่งหยำบ ปัญญำ
อยำ่งกลำง ปัญญำอยำ่งละเอียด ปัญญำในพระพุทธศำสนำ ปัญญำในมรรค ๔ ผล ๔ มนัซบัซอ้น 
มนัมีขั้นตอนของมนัอีกมำกมำยมหำศำล 
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ถำ้ใครปัญญำอยูใ่นระดบัของปัญญำ เขำ้ไปธุดงคก์็ไปใชศี้ล สมำธิ ปัญญำเขำ้มำเพื่อจะมำ
ชะลำ้ง ช ำระลำ้งเพื่อเขำ้มำแยกแยะ เพื่อฝึกหดัใจใหเ้ขม้แขง็ ฝึกหดัใจใหม้นัฉลำด ฝึกหดัใจให้
มนัรู้เท่ำทนัอวิชชำ เท่ำทนักิเลสในใจของตวั น่ีครูบำอำจำรยท่ี์เขำ้ธุดงคไ์ปกธุ็ดงคไ์ปเพื่อเหตุน้ี 

เวลำออกมำเจอกนั ออกมำเจอกนั เพรำะว่ำในหมู่นกัปฏิบติัดว้ยกนัก็มีควำมคุน้เคยกนั 
ธมฺมสำกจฺฉำ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เวลำสนทนำธรรมๆ เวลำไปธุดงคไ์ปวิเวกกลบัมำ ใครมีมรรคมี
ผล ใครมีผลงำน ธมฺมสำกจฺฉำ 

ส่ิงท่ีว่ำครูบำอำจำรยข์องเรำ ท่ำนเป็นสังคมกรรมฐำน สังคมนกัรบ แลว้นกัรบแต่ละองค ์
นกัรบแต่ละบุคคลก็เขำ้ไปอยูสู่่ป่ำสู่เขำ เขำ้ไปสู่ป่ำสู่เขำไม่ใช่ไปรบกบัป่ำรบกบัเขำ ไปจ ำสภำพ
ตน้ไม ้ ไปจ ำสภำพแวดลอ้มแลว้มำคุยกนัว่ำท่ีนัน่มีสภำพแวดลอ้มดีอยำ่งโนน้...ไม่ใช่ ไม่ใช่ ส่ิง
นั้นเป็นชยัภมิู เป็นกำรต่อสู้เท่ำนั้น แต่ท่ีมนัเกิดข้ึนมำมนัเกิดข้ึนมำในหวัใจของเรำไง 

ถำ้ผูท่ี้ท  ำควำมสงบ ไปท ำท่ีนัน่แลว้มนัมีควำมสงบดี เห็นไหม ฉะนั้น เวลำองคส์มเดจ็
พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ เวลำตรัสรู้ธรรมข้ึนมำ ริมฝ่ังแม่น ้ำเนรัญชรำ น่ีเรำท ำท่ีไหน เรำไดผ้ลที่
ไหนมนัจ ำไดท้ั้งนั้นน่ะ เพรำะมนัฝังใจ เรำไปตกทุกขไ์ดย้ำกท่ีไหนเรำก็ฝังใจวำ่เรำเคยตกทุกได้
ยำกท่ีไหน เรำไปท ำผลงำนท่ีไหน เรำประสบควำมส ำเร็จเรำก็จ  ำไดว้่ำเรำเคยประสบควำมส ำเร็จ
ท่ีไหน แต่ควำมส ำเร็จนั้นมนัเป็นผลของวฏัฏะ มนัเป็นผลของโลก ผลของส่ิงท่ีมีชีวิต น่ีผลของ
สมมุติ ผลของโลก ไม่ใช่ผลของธรรม 

ผลของธรรมมนัอยูท่ี่ใจเรำน่ีไง ผลของธรรม เรำไปอยูท่ี่ไหน เรำปฏิบติัท่ีไหน แต่ใคร
เป็นคนปฏิบติัล่ะ น่ีไง ก็ตอ้งมีหวัใจเรำเป็นผูป้ฏิบติัใช่ไหม ถำ้หวัใจเป็นผูป้ฏิบติั ครูบำอำจำรย์
เรำถึงบอกว่ำ เรำอยูท่ี่ไหนก็แลว้แต่ เรำท ำควำมสงบของใจของเรำเขำ้มำ รักษำใจของเรำ ส ำคญั
ท่ีน่ี ส ำคญัท่ีหวัใจของเรำ อยำ่งน้ีไม่ไดห้ลอกใหท้  ำ น่ีใหอุ้บำยวิธีกำร ใหอุ้บำยเพรำะอะไร เพรำะ
จิตมนัสงบเด๋ียวมนัจะมีอุปสรรค ถำ้จิตมนัสงบ สงบอยำ่งไร 

จิตของสัตวโ์ลก จิตของนกัปฏิบติั ในกำรปฏิบติัถำ้มนัไม่เคยเจริญงอกงำมข้ึนมำเลยมนัก็
ลม้ลุกคลุกคลำนอยูอ่ยำ่งน้ี คนท่ีไม่สนใจในภำคปฏิบติัเลย ในภำคกำรฝึกฝนตวัเองเลย ก็ใชชี้วิต
แบบคนเหยยีบแผน่ดินผดิ แบบคนเกิดมำรกโลก เกิดมำเพื่อตำยไง 
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ดูสิ ดูสัตวสิ์ สัตวท่ี์เป็นอำหำรมนัเวียนตำยเวียนเกิดก่ีภพก่ีชำติล่ะ ๔๕ วนั เชือด ๔๕ วนั
เท่ำนั้น เชือด มนัเกิดมำชีวิตมนัก็ ๔๕ วนัเท่ำนั้น แลว้เรำเกิดมำ เรำเป็นอยำ่งนั้นใช่ไหม แลว้เรำ
ใหใ้ครเชือดล่ะ? ก็กิเลสเชือดไง เวลำกิเลสมนัเชือด กิเลสมนัก็หลอกลวงอยำ่งน้ีไง “นู่นก็ไม่ตอ้ง
ท ำ น่ีก็ไม่ตอ้งท ำ เรำเกิดมำเรำก็มีวำสนำ เรำเกิดมำเรำก็เป็นคนดี” น่ีมนัเชือด มนัเชือดคุณงำม
ควำมดีไง มนัเชือดท่ีเรำจะเป็นประโยชน์ข้ึนมำไง ส่ิงท่ีมนัท ำใหเ้รำลม้ลุกคลุกคลำนอยูน่ี่ไง 

ถำ้เรำมีศรัทธำมีควำมเช่ือ เรำมีควำมสนใจของเรำ ถำ้เรำมีควำมสนใจของเรำ เรำก็จะ
ไม่ใช่คนรกโลกไง สัตวเ์วลำมนัเชือดแลว้มนัเป็นอำหำรไง เวลำคนเรำตำยข้ึนมำมีแต่ญำติพี่นอ้ง
น ้ำตำร่วงน ้ำตำไหล ไปส่งกนัท่ีเชิงตะกอนไง แลว้ไปไหนต่อ แลว้ไปไหนต่อ 

แต่เรำไม่เกิดมำรกโลก เรำเกิดมำเรำมีสติมีปัญญำ งำนทำงโลกใครๆ ก็ท  ำกนัมำทั้งนั้นน่ะ 
เรำก็เคยท ำมำ แต่งำนทำงธรรม งำนในกำรทรมำนตน เห็นไหม เวลำพระในสมยัพุทธกำลไปเฝ้ำ
องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ ท่ำนจะถำมเลย “ใครทรมำนมำ” ใครทรมำน เห็นไหม มนั
ทรมำนกิเลสไง มนับีบคั้นไง ทรมำนกิเลส 

“ใครทรมำนมำ” ถำ้เป็นสัทธิวิหำริกของพระสำรีบุตรก็เป็นพระสำรีบุตรทรมำนมำ ถำ้
เป็นสัทธิวิหำริกของพระโมคคลัลำนะ พระโมคคลัลำนะก็เป็นคนทรมำนมำ เป็นคนทรมำนไง น่ี
ไง “ใครทรมำนมำ” เรำจะทรมำนใคร เรำมีสติปัญญำ เรำพอใจ เรำภมิูใจ 

หวัใจเป็นนำมธรรม ถำ้มนัด้ือมนัดำ้น เรำจะไปหำหวัใจท่ีไหน ทั้งๆ ท่ีหวัใจอยูใ่น
ร่ำงกำย เรำหำหวัใจของเรำไม่เจอ แลว้เวลำกำรโฆษณำชวนเช่ือ “กำรปฏิบติัง่ำย กำรปฏิบติัแลว้
จะมีควำมส ำเร็จ” น่ีหลอกใหท้  ำๆ แลว้ก็ท  ำตำมเสตป็นัน่น่ะ ท ำตำมนั้นน่ะ แลว้ท ำอยำ่งไรต่อ มี
อะไรต่อ 

“ท ำแลว้ๆ เออ! จบแลว้ไง ท ำทุกอยำ่งเหมือนเลย แลว้อยำ่งไรต่อล่ะ ท ำอยำ่งไรต่อ” 

น่ีหลอกใหท้  ำ หลอกใหท้  ำไง ไอค้นสอนก็ไม่รู้ ไอค้นสอนมนัยงัไม่รู้เลยว่ำใจเป็น
อยำ่งไร แลว้มรรคเป็นอยำ่งไร มรรค ๔ ผล ๔ โสดำปัตติมรรค สกิทำคำมิมรรค อนำคำมิมรรค 
อรหตัตมรรคเป็นอยำ่งไรมนัก็ยงัไม่รู้จกัเลย คนท่ีไม่รู้จกัมนัจะพำไปไหน คนไม่รู้จกัมนัจะพำไป
ไหน? มนัก็พำสู่ออกนอกไง มนัก็ไม่เขำ้สู่อริยสัจไง ถำ้ไม่เขำ้สู่อริยสัจมนัก็ไม่เขำ้สู่มรรค ถำ้ไม่
เขำ้สู่มรรคไง 
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เวลำพรำหมณ์ไปถำมองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ “ศำสนำไหนก็วำ่ดี ศำสนำไหนก็
ว่ำดี” 

พระพุทธเจำ้ตอบพรำหมณ์ไง “ศำสนำไหนไม่มีมรรค ศำสนำนั้นไม่มีผล” 

กำรปฏิบติัของเรำน้ีมนัไม่สู่มคัคำ มนัจะเอำผลมำจำกไหน ในเม่ือศำสนำไหนไม่มีมรรค 
ศำสนำนั้นไม่มีผล น่ีก็เหมือนกนั กำรปฏิบติัไหนมนัไม่มีมรรค เรำปฏิบติัน่ีมนัไม่มีมรรคหรอก 
ถำ้หลอกใหท้  ำๆ เพรำะมนัหลอกใหท้  ำ แลว้เรำกมี็กิเลสอยูแ่ลว้ กิเลสมนัก็มกัง่ำย หมู่ชนกำร
ปฏิบติัเขำก็หลอกอยูแ่ลว้ หลอกใหท้  ำๆ ท ำพอเป็นพิธีนัน่น่ะ ท ำไปเพื่อใหภ้มิูใจว่ำเป็นส ำนกั
ปฏิบติั ท  ำไปพอใหส้ังคมเห็นว่ำท่ีน่ีนกัปฏิบติัธรรม 

ใครๆ ก็อยำกเป็นนกัปฏิบติัธรรม มนัเป็นแฟชัน่ไง “เรำเป็นคนดีๆ” เขำวดักนัตรงไหน
ล่ะ ชุดขำวๆ คนดีเขำวดักนัท่ีใส่ชุดขำว ถำ้เรำใส่ชุดสี พระยงัสู้ไม่ไดเ้ลย พระใส่สีกรัก ถำ้คนมี
คุณธรรมเขำใส่ชุดขำว พระใส่สีกรักไม่ใช่มีคนมีคุณธรรม 

น่ีมนัอยูท่ี่ไหน ควำมดีมนัอยูท่ี่ไหน? มนัอยูท่ี่เปลือก น่ีหลอกใหท้  ำๆ ก็หลอกใหท้  ำ
ทั้งนั้นน่ะ 

แต่กรรมฐำนเรำไม่เป็นแบบนั้น กรรมฐำนเรำ พระเรำยอ้มผำ้สีน ้ำฝำด เรำใชเ้ปลือกไม ้
เรำใชแ้ก่นขนุนถำก มีผำ้มำเรำยอ้มของเรำ เรำยอ้มเรำดูแลของเรำ อยูก่บัสัจจะ อยูก่บัควำมจริง 
ไม่อยูก่บัควำมโป้ปดมดเทจ็ ไม่อยูก่บัควำมหลอกลวง ไอก้ระแสสังคม สังคมปฏิบติัไง ชุดขำว 
ชุดขำวเอำไวท้  ำไม ชุดขำวเอำไว ้นกกระยำงไง จ ำศีลไง เผลอนะ เผลอมนัมบั! เลย มนัรอกินปลำ 

ชุดขำว เห็นไหม ร่ำงกำย เน้ือหนงัมงัสำมนัก็เน้ือหนงัมงัสำ เน้ือหนงัมงัสำเท่ำนั้น เน้ือ
หนงัมงัสำมนัก็เน้ือหนงัมงัสำ มนัก็ธำตุ มนัก็ธำตุ กำรแกกิ้เลสมนัแกท่ี้หวัใจ เพรำะหวัใจ 
ปฏิสนธิจิต เห็นไหม จิตน้ีร้ำยนกั จิตน้ีมหศัจรรยน์กั เขำแกก้นัท่ีน่ี ถำ้มนัแกก้นัท่ีน่ี ถำ้เรำมี
สติปัญญำท่ีน่ี ไอรู้ปแบบใหม้นัเป็นปัจจุบนั ใหม้นัเขำ้กบัหวัใจของเรำ ถำ้มนัเขำ้กบัหวัใจ น่ี
อุบำย 

องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ ครูบำอำจำรยข์องเรำท่ำนปฏิบติั ปฏิบติัเอำควำมจริง 
เอำใจปฏิบติั เอำหวัใจปฏิบติั แลว้ถำ้หวัใจมนัปฏิบติั มนัมีสตินะ มนัยบัย ั้งกิเลสของมนัไดน้ะ 
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มนัท ำควำมสงบของใจเขำ้มำไดน้ะ ถำ้ใจมนัสงบเขำ้มำมนัจะเกิดควำมมหศัจรรยเ์ลย สุขอ่ืนใด
เท่ำกบัจิตสงบไม่มี ถำ้ไม่เขำ้สู่มรรคมนัก็บอกควำมสงบน้ีคือนิพพำน 

เวลำเจำ้ชำยสิทธตัถะไปศึกษำกบัอุทกดำบส อำฬำรดำบส ไดแ้ต่สมำบติั ๘ เขำบอกว่ำ 
“เจำ้ชำยสิทธตัถะมีควำมรู้เหมือนเรำ เป็นอำจำรยส์อนเหมือนเรำได”้ เจำ้ชำยสิทธตัถะไม่เอำ 
เพรำะควำมสงบเด๋ียวคลำยตวัออกมำมนัก็เป็นปุถุชน พอคลำยตวัออกมำมนัก็กิเลสท่วมหวั ถำ้
กิเลสท่วมหวัมนัก็เกิด แก่ เจบ็ ตำยไง เพรำะเป้ำหมำยขององคส์มเด็จพระสัมมำสมัพุทธเจำ้คือไม่
เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตำยไง แลว้ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตำย มนัจะส ำรอก มนัจะคำยอะไร
ออกไปล่ะ 

ถำ้มนัจะส ำรอก มนัจะคำย น่ีอุบำยวิธีกำร ไม่ใช่หลอกใหท้  ำๆ 

หลอกใหท้  ำ หน่ึง เรำไม่รู้เร่ือง เรำก็โดนหลอกอยูแ่ลว้ แลว้กิเลสเรำก็หลอกซ ้ ำเขำ้ไปอีก 
“ใช่ พวกพุทโธนัน่น่ะเขำเน่ินชำ้ เขำไปทำงออ้ม เขำออ้มโลกไปเลย พวกเรำน่ีนกัปฏิบติั พวกเรำ
น่ีทำงสำยตรง พวกเรำน้ีสุดยอด” 

พุทธำนุสติ กรรมฐำน ๔๐ หอ้ง องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้เป็นคนวำงหลกักำรไว้
เอง กรรมฐำน ๔๐ หอ้ง เพรำะจริตนิสัยของคนมนัแตกต่ำง ลูกของเรำในบำ้นเดียวกนั นิสัยยงัไม่
เหมือนกนั นกัปฏิบติัดว้ยกนั จริตนิสัยแตกต่ำงกนัมำก ควำมท่ีจริตนิสัยแตกต่ำงกนั เรำมีส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงอยำ่งเดียวใหทุ้กจิตมนัตอ้งบงัคบัเขำ้มำสู่ควำมถูกตอ้งอนัน้ี มนัท ำใหไ้ม่ตรงกบัจริตนิสัย 

ฉะนั้น กรรมฐำน ๔๐ หอ้ง กำรท ำควำมสงบ ๔๐ วิธีกำร เพรำะถำ้จิตมนัสงบ จิตมนัจริง 
ถำ้สงบแลว้จิตมีจริง จิตเรำสงบ พอจิตเรำสงบ จิตเรำเห็นกำย เห็นเวทนำ เห็นจิต เห็นตำมควำม
เป็นจริง มนัจะเขำ้สู่มรรค มนัจะเขำ้สู่มรรคเพรำะอะไร เพรำะมนัเขำ้สู่สติปัฏฐำน ๔ สติปัฏฐำน 
๔ ฐำนท่ีตั้งแห่งกำรงำน งำนท่ีจะเป็นงำนข้ึนมำ 

ดูสิ งำนทำงโลก เขำบอกอำบเหง่ือต่ำงน ้ำ ท  ำมำหำกินน้ีเป็นงำนของเขำๆ อนัน้ีงำนเล้ียง
ปำก งำนประจ ำโลก งำนประจ ำชีวิต เรำหำอยูห่ำกิน เห็นไหม ทำงของฆรำวำสเป็นทำงคบั
แคบๆ เพรำะท ำมำหำกินข้ึนมำแลว้ก็ตอ้งประพฤติปฏิบติัดว้ย ทำงของพระ ทำงของนกัรบเป็น
ทำงกวำ้งขวำง ๒๔ ชัว่โมง รบตลอดเวลำ รบกบัอำรมณ์ควำมรู้สึกของตวั เวลำอำรมณ์มนั
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เบียดเบียนตวั อำรมณ์มนัต่ำงๆ รบกบัมนัๆๆ นกัรบๆ ถำ้นกัรบท่ีน่ี พยำยำมดูแลรักษำหวัใจของ
ตวั เร่ิมตน้ตอ้งดูแลรักษำหวัใจของตวั 

พระบวชใหม่ เวลำพระบวชใหม่ เวลำเขำ้มำเขำจะฝึกหดัขอ้วตัร ใหฝึ้กหดัขอ้วตัร ฝึกหดั
ขอ้วตัรใหจิ้ตอยูก่บัขอ้วตัรน้ี ใหจิ้ตมนัอยูก่บัขอ้วตัร ใหจิ้ตมนัอยูก่บัตวั เวลำพระบวชใหม่ บวช
มำแลว้ บวชมำเป็นพระ ร่ำงกำยก็อยูใ่นวดั จิตใจมนัคิดถึงบำ้นทั้งนั้นน่ะ จิตใจมนัคิด เพรำะมนั
เป็นควำมถนดัไง จิตมนัเคย จิตมนัเคยของมนัอยำ่งนั้นน่ะ เรำตอ้งฝึกหดัขอ้วตัร รักษำใหมี้สติ มี
หวัใจอยูก่บัตวัเอง ท ำขอ้วตัรปฏิบติัใหม้นัชดัเจน พอมนัชดัเจน ฝึกหดัๆๆ น่ีพระบวชใหม่ 

เวลำพระมีควำมช ำนำญข้ึนมำ พยำยำมเอำใจของเรำไวใ้นอ ำนำจของเรำ เวลำมนัดิ้น มนั
ดิ้นมนัจะคิดไปขำ้งนอก ถำมมนัสิ “มึงจะคิดไปไหน มึงจะไปไหน กไูม่ไปกบัมึง มึงไปเถอะ 
อำรมณ์มึงไปเถอะ กไูม่ไป กอูยูน่ี่” แลว้พุทโธมนัชดัๆ พุทโธมนัชดัๆ มนัไปไม่ได ้เหมือนคนติด
คุก ควำมคิดมนัออกจำกคุก แต่ตวัมนัอยูใ่นคุก 

น่ีก็เหมือนกนั เรำมีสติอยูข่องเรำ “มึงจะไป มึงไปเลย กไูม่ไป มึงไปเถอะ กไูม่ไป” 
พุทโธๆ มนัอยู่อยำ่งนั้น สู้มนั แลว้มนัจะไปไดอ้ยำ่งไรล่ะ ถำ้ฐำนมนัอยูท่ี่น่ี เห็นไหม ท ำควำม
สงบ ๔๐ วิธีกำร ถำ้จิตมนัสงบเขำ้มำๆ จิตมนัอยูก่บัเรำ 

ไม่ใช่อยูใ่นวดั เรำภำวนำอยูน่ี่ มนัคิดไปรอบโลกเลยมนัยงัไม่รู้เลยว่ำมนัคิดไปไหน แลว้
ถำ้เขำปฏิบติักนั เขำบอกว่ำ “ไอพ้วกพุทโธมนัออ้มโลก เรำน่ีสำยตรง เรำน่ีสำยตรง” มนัไม่รู้หรอ
กว่ำมนัคิดทั้งปี แลว้มนัจะตรงไปไหน ตรงไปไหน น่ีไง หลอกใหท้  ำๆ กิเลสมนัหลอกใหท้  ำ 
แลว้ท ำแลว้มนัไม่มีผล ท ำแลว้ไม่มีส่ิงใดเป็นสัจจะ ไม่มีควำมจริง มนัไม่มีมรรค แลว้เขำ้สู่มรรค
ไม่ได ้เพรำะคนไม่เคยเขำ้มรรค เขำ้สู่มรรคไม่ได ้

แต่ถำ้คนจะเขำ้สู่มรรค เรำท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ 

แลว้บอก “อำ้ว! ไอพุ้ทโธออ้มโลก แลว้ท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ แลว้มนัจะเขำ้มรรค
อยำ่งไรล่ะ แลว้มนัจะไปไหนล่ะ” 

น่ีอุบำย อุบำยขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ อุบำยขององคห์ลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่
มัน่ อุบำยของครูบำอำจำรยข์องเรำ อุบำย ไม่ใช่หลอกใหท้  ำ หลอกใหท้  ำมนัไม่มีท่ีมำท่ีไป ไม่มี
เหตุไม่มีผล หลอกลวงกนั เพรำะคนบอกมนัก็ไม่รู้ คนท่ีเขำไม่รู้จกัมรรค เขำจะบอกใหเ้รำไปสู่
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มรรคไดไ้หม คนตำบอดมนัจะจูงคนตำดีไปใหต้ำบอด คนตำบอดมนัจูงคนตำดีไป คนตำดีบอก 
“ตำบอดมึงจะจูงไปไหนวะ” ไอต้ำบอดมนัก็จูงไปเร่ือยเลย ไอค้นตำดีจูงไปจูงมำมนัเดินตำมคน
ตำบอดจนใจมนับอดตำมเขำไปไดอ้ยำ่งไร งงนะ 

ไอค้นตำบอดมนัก็จูงไปเพรำะมนัไม่รู้ มนัหลอกใหท้  ำ ไอค้นตำดี พอเรำเป็นคนตำดี แต่
อยำกปฏิบติั ก็ไปเดินตำมไอค้นตำบอด ไอค้นตำบอดมนัก็จูงไปเร่ือย จูงไปจูงมำ ไอค้นตำดีตำ
บอดหมดเลย แลว้บอกว่ำ “ไอพุ้ทโธมนัออ้มโลก น่ีทำงลดั น่ีตรงต่อธรรม” น่ีไง หลอกใหท้  ำเป็น
แบบนั้น 

แต่หลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบำอำจำรยข์องเรำไม่เป็นแบบนั้น ไม่เป็นแบบนั้นเพรำะหู
ตำท่ำนสว่ำง ท่ำนเห็นโทษของกิเลส ท่ำนเห็นโทษของอวิชชำท่ีครอบง ำหวัใจของสัตวโ์ลก มนั
มีอ  ำนำจบำตรใหญ่ เอำใจดวงน้ีเวียนว่ำยตำยเกิดอยูใ่นอ ำนำจของมนั ท่ำนเห็นโทษของมนัท่ำน
ถึงใหเ้รำมีสติมีปัญญำ พยำยำมตั้งสัจจะ รักษำตวัได ้ รักษำตวัใหจิ้ตสงบเขำ้มำ ใหพ้น้จำกกำร
ครอบง ำของอวิชชำเป็นคร้ังเป็นครำว 

ถำ้เป็นคร้ังเป็นครำวแลว้ฝึกหดับ่อยคร้ังเขำ้ ฝึกหดับ่อยคร้ังเขำ้จนกว่ำมีควำมช ำนำญใน
วสีในกำรเขำ้กำรออกเพื่อรักษำควำมสงบของใจอนัน้ีไวเ้พื่อใหใ้จมนัเป็นควำมจริง มนัเป็น
สมบติัของเรำ มนัเป็นหวัใจของเรำท่ีเวียนว่ำยตำยเกิดมำ แลว้เรำไม่รู้จกัมนั รู้จกัแต่อวิชชำ รู้จกั
แต่ตณัหำควำมทะยำนอยำก พลิกหนำ้มำเล่น หลอกลวงเรำมำตลอด หลอกลวงใหเ้รำใชชี้วิต
แบบท่ีมนัตอ้งกำรท่ีมนัปรำรถนำ มนัตอ้งกำรส่ิงใดก็หำมำปรนเปรอมนั แต่ไม่รู้จกัตวัเอง จิตของ
เรำโดนอวิชชำมนัครอบง ำ มนัจบัขงัไว ้ แลว้อวิชชำมนัก็บญัชำกำรชีวิตของสัตวโ์ลกไป หลวงปู่
เสำร์ หลวงปู่ มัน่เห็นโทษของอวิชชำท่ีมนัปิดหูปิดตำหวัใจของเรำ แลว้บงัคบัใหเ้รำใชชี้วิตเดิน
ตำมมนัไป ท่ำนถึงเห็นภยัของมนัไง 

องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ ครูบำอำจำรยข์องเรำท่ำนเห็นโทษของอวิชชำ ท่ำนเห็น
โทษของกำรท่ีมนัปิดหูปิดตำ แลว้จบัเรำกำ้วเดินไปในอ ำนำจของมนั ท่ำนถึงบอกใหท้  ำควำม
สงบของใจ พยำยำมท ำควำมสงบของใจเรำเขำ้มำ ถำ้ใหใ้จเรำเขำ้มำนั้นคือเรำพยำยำมเปิดหูเปิด
ตำของเรำ ไม่ยอมเช่ืออวิชชำ ไม่ยอมเช่ือส่ิงท่ีพญำมำรมนัปิดหูปิดตำแลว้ใหเ้รำด ำรงชีวิตตำมมนั
ไป เรำถึงพยำยำมท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ 
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แลว้คนท่ีไม่เคยประพฤติปฏิบติั เวลำจะท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ คนมนัเคยใชชี้วิต
สุรุ่ยสุร่ำย เคยใชชี้วิตโดยกิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำกบงกำรมำทั้งวฏัฏะ ไม่ใช่ทั้งชีวิตน้ีนะ 
อวิชชำพญำมำรมนับงกำรชีวิตเรำมำก่อนท่ีเรำจะมำเกิด เกิดมำก็บงกำร ตำยไปมนักย็งับงกำร
ต่อไป เพรำะผลของวฏัฏะ จิตน้ีเวียนว่ำยตำยเกิดไม่มีตน้ไม่มีปลำย อวิชชำ พญำมำรมนัปิดหูปิด
ตำมำตั้งแต่เรำยงัไม่เกิด เพรำะมนัปิดหูปิดตำมำ เรำถึงเวียนว่ำยตำยเกิดมำเกิดเป็นเรำอยูน่ี่ มนั
คลุม มนัครอบง ำหวัใจเรำมำตั้งแต่เรำยงัไม่เกิด แลว้เกิดมำแลว้ตำยไปก็จะครอบง ำไปแบบน้ี 

แลว้เวลำเรำเกิดมำ เรำมีสติมีปัญญำ เรำอยำกจะประพฤติปฏิบติั ก็ใหเ้ขำหลอกใหท้  ำ เขำ
ก็หลอกใหท้  ำ ก็ท  ำตำมเขำหลอก เห็นไหม คนตำดีๆ ใหค้นตำบอดมนัจูง แลว้จูงไปจูงมำ คนตำ
ดีๆ มนัก็เลยตำบอดไปกบัเขำ 

แต่ครูบำอำจำรยข์องเรำท่ำนเห็นโทษของอวิชชำ เห็นโทษของพญำมำร เห็นโทษของ
พญำมำรท่ีมนัครอบง ำหวัใจของสัตวโ์ลก ท่ำนถึงบอกว่ำใหทุ้กคนหูตำสว่ำง พยำยำมปฏิบติั มนั
มีสติปัญญำ พยำยำมก ำหนดพุทโธ ใชปั้ญญำอบรมสมำธิเพื่อไม่ใหพ้ญำมำรมนัครอบง ำหวัใจ 
ไม่ใหพ้ญำมำรมนัปิดหูปิดตำใหม้นับงกำรชีวิตของเรำไง 

ดูสิ เวลำมนับงกำรชีวิตของเรำนะ เรำจะนัง่ จะยนื จะนอนตำมควำมสะดวกสบำยของเรำ
ทุกๆ อยำ่งเลย เวลำจะนัง่สมำธิมนัก็ล  ำบำก ปวด เจบ็ปวดไปหมด เวลำเรำเดินจงกรม แหม! 
ท  ำไมมนัอดัอั้นตนัใจขนำดน้ี ไปเดินหำ้งมนัชอบ ไปเดินหำ้งมนัยิม้เลย แต่เดินจงกรมน้ีมนั
ต่อตำ้น มนัจะเป็นจะตำย แต่ไปเดินหำ้งน้ีมนัยิม้เลย น่ีมนับงกำรชีวิต เห็นไหม 

แลว้ไอล้ดัสั้น ไอพ้วกท่ีมนัตอ้งกำรมนัก็บอกว่ำน่ีแหละเป็นธรรม เพรำะพิจำรณำสินคำ้
ใหด้เูป็นไตรลกัษณ์ไง ไปเดินหำ้งนะ มนับอกมนัจะพิจำรณำไตรลกัษณ์ นัน่ล่ะเป็นไตรลกัษณ์ 
เพรำะซ้ือมำแลว้เป็นของเรำ ทิง้ไปก็ไม่ใช่ของเรำแลว้ มนัจะเป็นไตรลกัษณ์ 

ดูสิ ครูบำอำจำรยเ์รำท่ำนรู้ ท่ำนรู้ท่ำนเห็น ท่ำนถึงบอกว่ำท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ ถำ้ใจ
มนัสงบได ้ฉะนั้น จิต กำรครอบง ำของกิเลส กิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำกครอบง ำมำตลอด มนั
ตอ้งต่อตำ้นแน่นอน เรำจะบอกว่ำมนัควบคุมใจดวงน้ีตั้งแต่ก่อนเกิด แลว้เกิดมำ เกิดมำพบ
พระพุทธศำสนำ แลว้เรำจะเอำจริงกบัมนั เรำจะเอำจริงๆ แลว้ครูบำอำจำรยท่์ำนถึงมีอุบำยไง 
อุบำยใหพ้ยำยำมท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ ใหต่้อสู้ ใหเ้รำไดส้ัมผสั 
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ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ถำ้มีสติก็สติยบัย ั้งควำมรู้สึกนึกคิด ถำ้ก ำหนดพุทโธ 
เพรำะจิตมนัสงบได ้ มนัก็รู้ว่ำ อ๋อ! มนัเป็นอยำ่งน้ีๆ น่ีถำ้มนัสงบได ้ พอมนัสงบแลว้มนัถอย
ออกมำ เรำกพ็ยำยำมท ำควำมสงบมำกข้ึน พอท ำเขำ้ไป อ๋อ! เรำท ำได้ๆ  แต่ก่อนน้ี โอโ้ฮ! มนั
ลม้ลุกคลุกคลำน มนัทุกขม์นัยำก มนัล ำบำกล ำบนไปหมดเลย ตอนน้ีท ำได้ๆ  เห็นไหม น่ีคือ
อะไร 

น่ีไง จำกส่ิงท่ีจิตมนัมหศัจรรย ์ จิตมนัเป็นไดห้ลำกหลำย เรำท ำใหม้นัดีข้ึน เรำพฒันำให้
จิตเรำดีข้ึน เรำพฒันำของเรำใหจิ้ตมนัมัน่คงของมนั มนัเปิดหูเปิดตำไง ไม่ใหกิ้เลสมนัครอบง ำ
ไง ไม่ใหใ้ชชี้วิตด ำรงชีวิตแบบท่ีกิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำกมนับงกำร มนับงกำร มนัใชส้อย 
เรำท ำมนัมำตลอดไง แต่ตอนน้ีธรรมะจะบงกำรแลว้ล่ะ 

ถำ้เรำมีครูบำอำจำรย ์ใชอุ้บำยวิธีกำร ครูบำอำจำรยท่์ำนใหอุ้บำย ใหอุ้บำยเรำท ำ ใหอุ้บำย
เรำท ำ แลว้เรำท ำตำมครูบำอำจำรย ์ เพรำะครูบำอำจำรยท่์ำนท ำมำแลว้ท่ำนรู้ รู้ว่ำจิตมนัสงบ
ใหม่ๆ มนัแสนยำก ดสิู ผูป้ฏิบติัใหม่ๆ พระบวชใหม่ทนค ำสอนไม่ได ้ “อะไรกนั มนัยุง่ไปหมด
เลย” 

มนัยุง่สิ เพรำะมนัเคยหนำ้ดำ้น มนัเคยย  ้ำว่ำทุกอยำ่งเป็นของเรำ ทุกอยำ่งท ำไดห้มดไง 
มนัหนำ้ดำ้น เวลำจะใหแ้ยกดีและชัว่ ใหแ้ยกมีสติไม่มีสติ มนับอกว่ำ “ยุง่ไปหมดเลย อะไรกย็ุง่
ไปหมดเลย” น่ีผูบ้วชใหม่ ผูบ้วชใหม่มนัยุง่ไปทุกเร่ืองเลย แลว้เขำยุง่ท  ำไมล่ะ เขำยุง่กบัเรำท ำไม
ล่ะ เขำยุง่กบัเรำ ก็จะเปิดตำไง ไอค้นโง่ๆ ไอค้นด้ือตำใสใหม้นัหูตำสว่ำงไง 

ดูสิ หลอกใหท้  ำ คนตำดีๆ มนัภำวนำไปจนตำบอดหมดเลย แต่ครูบำอำจำรยข์องเรำ ไอ้
ตำบอดๆ ไอด้ื้อดำ้น ตั้งสติไว ้ท ำของมนัไว ้พอท ำได ้มนัท ำไดแ้ลว้มนัจะระลึกถึงคุณเลยล่ะ 

เวลำหลวงตำท่ำนพดูนะ กบัหลวงปู่ มัน่ ท่ำนบอกว่ำ “ไม่รู้ไม่เป็นท่ำนก็สอนมำ ท่ำนก็
เล้ียงมำ ท่ำนก็กล่อมเกล้ียงเล้ียงดูมำ มนัเหมือนกบัเดก็แดงๆ เลยล่ะ ป้อนนมมนั ดูแลมนัมำ
จนกว่ำมนัจะโต” น่ีเวลำท่ำนร ำพนัถึงหลวงปู่ มัน่นะ “ท่ำนเล้ียงเรำมำ ท่ำนดูแลเรำมำ” ดูสิ เดก็
เวลำมนัเล่นกบัพ่อแม่มนั เด๋ียวมนัก็ตบเด๋ียวมนัก็ตี มนัสนุกของมนั มนัคิดว่ำมนัเป็นควำมดีของ
มนั แลว้ผูใ้หญ่ก็ทนนะ ทนไป 

น่ีก็เหมือนกนั เวลำจิตมนัด้ือมนัดำ้น “นู่นก็ไม่ได ้น่ีก็ไม่ได ้โอ๋ย! มนัวุ่นไปหมดเลย” 
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เล้ียงมำ ดูแลมำ หวัใจมนัจะเล้ียงยำกอยำ่งน้ี เล้ียงมำกว่ำมนัจะโต พอมนัจะโตข้ึนมำ มนั
เป็นผูใ้หญ่ไง มนัเป็นผูใ้หญ่มนัก็อำยนะ มนัจะเล่นแบบเดก็ๆ มนัก็ไม่เป็นผูใ้หญ่ เวลำเป็นเดก็มนั
ก็อยำกเป็นผูใ้หญ่ แลว้มนัก็คิดว่ำมนัเป็นผูใ้หญ่ เวลำเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมำ นจะท ำอะไรแบบเดก็ๆ 
มนัก็ท  ำไม่ไดแ้ลว้ เพรำะอะไร เพรำะเป็นผูใ้หญ่แลว้ มนัมีควำมเกอ้เขิน มนัท ำไม่ได ้

จิตก็เหมือนกนั เวลำถำ้มนัท ำไดจ้ริง เรำเปิดตำๆ มำ เห็นไหม ไม่ใช่ใหเ้ขำหลอกใหท้  ำ 
หลอกใหท้  ำมนัท ำแบบมืดบอด คนดีๆ ท ำตำบอดหมดเลย แต่ถำ้เป็นควำมจริง ท ำใหค้นตำบอด
เป็นคนดีหมดเลย ท ำใหค้นตำบอดเป็นคนตำดีได ้

จิตมนับอด จิตมนัไม่เคยเห็น มนัไม่เป็นปัจจตัตงั มนัไม่เป็นสันทิฏฐิโก ศึกษำมำๆ ก็ว่ำ
เป็นสมบติัของเรำๆ ทั้งๆ ท่ีมนัไม่มีควำมจริงในหวัใจเลย แต่เวลำปฏิบติัข้ึนมำ มนัเป็นจริงข้ึนมำ 
พอจิตมนัสงบ จิตสงบก็คือตวัจิตมนัเป็น จิตมนัสงบมนัถึงมีคุณธรรม จิตมนัสงบมนัถึงมีเหตุมี
ผล ถำ้จิตสงบมนัมีเหตุมีผล โอโ้ฮ! มนัมหศัจรรยข์นำดน้ี แลว้ถำ้ปฏิบติัไปมนัจะขนำดไหน มนัก็
อยำก เห็นไหม อยำกสงบอีกเลยไม่ไดส้งบเลย 

แต่เดิมเวลำกิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำกปิดหูปิดตำ มนัก็ใชชี้วิตเรำไปแบบนั้น เวลำ
ตอนน้ีพอจิตเรำสงบข้ึนมำแลว้ พอมนัอยำกได ้อยำก อยำกไดก้กิ็เลสไง อยูท่ำงโลกก็ใหกิ้เลสมนั
ปิดหูปิดตำไว ้ เวลำปฏิบติัข้ึนมำมีสติมีปัญญำต่อสู้มนัไดจ้นจิตสงบข้ึนมำไดห้นหน่ึง เวลำจะ
ปฏิบติัอีกก็เอำกิเลสเขำ้มำสอดอีก น่ีสมุทยัๆ สอดเขำ้มำๆ ก็ลม้ลุกคลุกคลำนอีกล่ะ จิตสงบแลว้ก็
อยำกใหส้งบอีก จิตสงบเพรำะอะไร จิตสงบเพรำะมีสติมีปัญญำ เพรำะดูแลรักษำไง 

ใจมนับอด ไดอ้ำศยัธรรมะ อมตธรรม ท ำจนหวัใจมนัเปิดหูตำสว่ำงข้ึนมำ ไดเ้ห็นควำม
สงบกบัเขำสักทีหน่ึง แลว้พออยำกได้ๆ  ก็อยำกไดแ้บบโลก อยำกไดแ้บบตำมควำมพอใจ มนั
ไม่ไดอ้ยำกไดด้ว้ยเหตุดว้ยผล ถำ้อยำกได ้ อยำกไดก้พ็ุทโธเขำ้ไปสิ อยำกไดก้็ใชปั้ญญำอบรม
สมำธิสิ ปัญญำอบรมสมำธิใหเ้ป็นควำมสมดุล เป็นควำมพอดี มนัก็สงบอีก 

เพรำะควำมสงบน้ีมนัจำกเหตุจำกผล ควำมสงบน้ีมนัมำจำกกำรลงทุน ควำมสงบน้ีมนัมำ
จำกกำรกระท ำ องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้เป็นผูช้ี้ทำงใหเ้ท่ำนั้น เรำเท่ำนั้นเป็นผูป้ระพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมำเอง แลว้เรำท ำควำมเป็นจริงข้ึนมำมนัก็สงบไดต้ำมควำมเป็นจริงของมนั เหตุผลมนั
มีไง มนัมีสัจจะควำมจริงอยูแ่ลว้ แต่ไอค้นมกัง่ำย ไอค้นเห็นแก่ได ้ ไอค้นจะเอำ เอำสุกก่อนห่ำม 
น่ีติตนเองอยำ่งน้ี ถำ้ติตนเองอยำ่งน้ีแลว้มนัไม่โทษใครไง 
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เวลำปฏิบติัมนัก็โทษหมดล่ะ “โอ๋ย! นู่นก็ไม่ดี น่ีก็ไม่ดี” แลว้ใครดีล่ะ กิเลสใช่ไหม กิเลส
ในใจของตวัเองดีใช่ไหม น่ีโทษเขำทั้งนั้นเลย มนัตอ้งโทษมนัสิ โทษไอกิ้เลสน่ี 

ถำ้มนัสงบได ้ สงบแลว้มนัเป็นควำมดี เห็นไหม สงบเพรำะเหตุเพรำะผล สงบเพรำะเรำ
ปฏิบติัแลว้ตำมควำมเป็นจริง เรำท ำควำมจริง จิตเรำเคยสงบไดม้นัตอ้งสงบได ้ ถำ้มนัเส่ือม มนั
เส่ือมก็ตอ้งสู้กนั คนเรำมนัมีเจริญแลว้เส่ือมทั้งนั้นน่ะ พอจิตมนัสงบแลว้ ถำ้จิตสงบมนัมี
ควำมสุข ถำ้จิตสงบแลว้มนัใชอุ้บำย ไม่ใช่หลอกใหท้  ำ ถำ้คนไม่เคยท ำ จิตสงบก็ไม่รู้วำ่สงบ พอ
จิตสงบนะ มนัก็บอกว่ำงๆ ว่ำงๆ...ไอว้่ำงๆ มนัเผลอ ไอว้่ำงๆ มนัไม่มีสติ 

ถำ้จิตมนัสงบ ตวัมนัเป็นสมำธิ แต่มนัเป็นค ำสมมุติ เวลำบอกว่ำ “มนัว่ำงอยำ่งนั้น ว่ำง
อยำ่งนั้น” มนัว่ำงอยำ่งนั้นเขำว่ำงจริงของเขำ เขำไม่ว่ำงๆ อยำ่งเรำหรอก ว่ำงๆ ว่ำงๆ เป็นอยำ่งไร 
“ว่ำงๆ ไม่รู้” มนัมำจำกไหน “ไม่รู้ มนัมำเอง” แลว้เวลำมนัเส่ือมไปล่ะ “มนัไม่เส่ือม มนัอยูอ่ยำ่ง
น้ีตลอดไป” นัน่ว่ำงๆ ของมนั มนัไม่มีตวัตนไง มนัไม่มีควำมจริงอยูใ่นใจ 

ถำ้มีควำมจริงอยูใ่นใจ ถำ้จิตมนัสงบ ถำ้มนัสงบแลว้นะ ถำ้มนัขำดสติมนัก็ว่ำน่ีคือ
นิพพำน แต่ถำ้คนมีสติ จิตสงบแลว้ร ำพึงไปท่ีกำย 

ก่อนท่ีจิตสงบ บำงทีสงบแลว้มนัจะเห็นกำย เห็นกำย เห็นภำพนิมิตต่ำงๆ เห็นกำย เห็น
ภำพนิมิต ถำ้ครูบำอำจำรยท่์ำนเป็นจริงนะ ท่ำนจะบอกว่ำใหพุ้ทโธไว ้ อยำ่ทิง้ผูรู้้ อยำ่ทิง้พุทโธ 
มนัยงัไม่ถึงเวลำ ไม่ถึงเวลำถำ้เรำออก คนมีเงินมีปัจจยั ไม่รู้จกัเก็บรักษำ ใชจ่้ำยฟุ่มเฟือย หำไม่
ทนัใช ้

จิตมนัสงบน่ีเกือบตำยกว่ำมนัจะสงบได ้ รู้นู่นรู้น่ีไปหมดเลย เวลำหำมำเกือบเป็นเกือบ
ตำย แลว้ก็ปล่อยมนัส่งออก ส่งไปรับรู้ อยำกรู้ อยำกเป็น มนัไม่เป็นหรอก ถำ้มนัไม่เป็นนะ ถำ้มี
สติปัญญำบงัคบั เวลำพุทโธมนัไม่ยอมพุทโธ เรำบงัคบัใหพุ้ทโธ พุทโธจนสงบได ้ พอสงบได ้
จิต ก ำลงัของสติ ก ำลงัของปัญญำ รักษำไม่ได ้ รักษำไม่เป็น มนัก็จะออกรู้นิมิต ออกรู้นิมิต ออก
ชมเชยควำมสงบของตวั “เออ! สงบน้ีคือนิพพำน อู๋ย! สุดยอด” เด๋ียวก็เส่ือม เพรำะนัน่เป็นผล 

แต่ถำ้เรำมีสตินะ พุทโธไว ้รักษำตรงน้ีไว ้ถำ้พุทโธไว ้“พุทโธมนัก็ล  ำบำกขนำดน้ี มนัไม่
ลงสักที” 
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จิตของคน ใครสร้ำงเวรสร้ำงกรรมมำมำกนอ้ยแตกต่ำงกนั ขิปปำภิญญำ ปฏิบติัง่ำยรู้ง่ำย 
เวลำเวไนยสัตว ์ปฏิบติัยำกรู้ยำก ปฏิบติัก็ยำก กิเลสมนัไม่ใหป้ฏิบติั มนับอกไปเท่ียว ไปเดินหำ้ง
ดีกว่ำ มนัจะไปทศันศึกษำ เวลำปฏิบติันะ เรำไปทศันศึกษำ ไปปฏิบติัเขำ้คอร์สเขม้ขน้ 

นู่น! เขม้ขน้อยูไ่หน ใจมึงจะเขม้ขน้มำจำกไหน ถำ้เรำจะปฏิบติั เรำอยู่ท่ีไหนเรำก็พุทโธ
ได ้เรำก็มีลมหำยใจเขำ้ลมหำยใจออก เรำมีสติ มีสติรักษำของเรำ เรำไม่ใหกิ้เลสมนัมำพลิกแพลง
ไง 

เวลำเรำปฏิบติัก็แสนยำก เวลำปฏิบติัมำแลว้ปฏิบติัพอมนัไดผ้ลข้ึนมำมนัก็จะเอำแต่ง่ำยๆ 
ถำ้เรำไม่เอำแต่ง่ำยๆ เรำเอำท่ีเหตุ นอ้มไปท่ีเหตุ รักษำของเรำ มนัเส่ือมขนำดไหนมนัตอ้งกลบัมำ 
มนัเส่ือม มนัตอ้งกลบัมำแน่นอน แลว้มนัตอ้งเส่ือมดว้ย ของท่ีเป็นวตัถุมนัยงัย่อยสลำย ของท่ี
เป็นวตัถุมนัยงัสูญหำย แลว้ของท่ีเป็นนำมธรรมท ำไมมนัจะไม่ตกหล่นไปจำกใจ ถำ้มนัตกหล่น
จำกใจ มนัตกหล่นใหเ้รำรู้จกัรักษำไง มนัตกหล่นมนัจะสอน สอนว่ำไอเ้ซ่อ สมำธิรักษำไม่เป็น 
มนัจะสอนเรำไง ถำ้เรำไม่เซ่อ สมำธิมนัจะตกหล่นไปไหน 

น่ีเพรำะมนัเซ่อ แลว้เซ่อจะไปโทษใคร เซ่อก็ตอ้งโทษตวัเองสิ ถำ้โทษตวัเองเรำก็ฝึกของ
เรำข้ึนมำ ถำ้มนัรักษำอยำ่งน้ีได ้มนัรักษำได ้ช ำนำญในวสี สมำธิท่ีไหนมนัจะเส่ือม สมำธิมนัจะ
เส่ือมอยำ่งไร ในเม่ือเหตุมนัลอ้มมนัอยูม่นัจะเส่ือมไปไหน แต่น่ีเหตุมนัไม่สมบรูณ์ไง ลำกอวน
ไง ไม่ไดซ่้อมอวนของตวัเลย รูเบอ้เร่อเท่อ ลำกมำมีแต่อวนกบัน ้ำ ปลำมนัออกหมด แลว้เรำจะ
ไปโทษใคร จะไปโทษใคร 

จะลำกอวน ซ่อมสิ อวนของเรำตอ้งซ่อม ตอ้งเยบ็ ตอ้งดู ตอ้งแล แลว้เวลำลำกมำปลำมนั
ออกไม่ได ้น่ีก็เหมือนกนั เวลำลำกอวน โอโ้ฮ! เก่งมำก ลำกมำเลย ข้ึนมำมีแต่อวนกบัน ้ำ ปลำไม่
มีสักตวั แลว้ไปโทษใคร โทษใครไม่ได ้ตอ้งโทษเรำทั้งนั้นน่ะ 

เวลำเรำปฏิบติัลม้ลุกคลุกคลำน กิเลสมนักปิ็ดหูปิดตำ เวลำจะเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมำ ไดผ้ล
ข้ึนมำแลว้ล่ะ มีควำมสงบบำ้ง ไดส้ัมผสับำ้งก็ยงัดีมำกเลย เกิดมำไม่เสียชำติเกิด จิตของเรำไปอยู่
กบัเรำจะคน้ควำ้หำมนัเจอ น่ีปฏิสนธิจิตเกิดมำเป็นเรำ แต่ไม่เคยเห็นหนำ้มนัเลย ไม่รู้จกัมนัเลย รู้
แต่กิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำกใหม้นัหลอกใชอ้ยูท่ ั้งชำติ พอจิตมนัสงบข้ึนมำน่ีรู้จกัตวัมนั มี
ควำมสุข อืม! เกิดมำไม่เสียชำติเกิด 
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เกิดมำเป็นชำวพุทธ เรำสนใจในกำรประพฤติปฏิบติั จิตสงบแลว้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมำสัมพุทธเจำ้สอน เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ไปอยูก่บัอุทกดำบส อำฬำ
รดำบส “ไดส้มำบติั ๘ เหมือนเรำ เป็นอำจำรยส์อนได”้ องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ปฏิเสธ 
แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้เป็นผูร้ื้อคน้เอง แลว้ใหอุ้บำยวิธีกำรเรำน่ีไง เรำท ำควำม
สงบของใจของเรำเขำ้มำเรำก็มีควำมภมิูใจ น่ีนอ้มไปๆ 

พอจิตมนัสงบแลว้ไปเห็นนู่นเห็นน่ี อยำกรู้อยำกเห็นนกัน่ะ นัน่น่ะมนัหลอก มนัหลอก
ใหจิ้ตเส่ือม มนัหลอกใหส่้งออก มนัหลอกใหทิ้ง้ผูรู้้แลว้ไปอยูท่ี่ภำพนิมิต ทิง้ผูรู้้ 

หลวงปู่ มัน่สอน “อยำ่ทิง้ผูรู้้ อยำ่ทิง้พุทโธ” เวลำมนัรู้เห็นอะไรมนัก็ทิง้ตวัมนัเองไปอยูก่บั
เขำ เห็นนู่นก็ทิง้ตวัเองไปอยูก่บัเขำ เห็นอะไรก็ไปหมดเลย แลว้เหลืออะไรล่ะ? เหลือจิตเส่ือมไง 
เหลือเวลำเหลือแต่กำก เหลือแต่ควำมทุกข ์เหลือแต่ควำมเสียใจ 

แต่ถำ้มีครูบำอำจำรย ์ ท่ำนใชอุ้บำย เห็นไหม มนัเส่ือมมนักต็อ้งกลบัมำได ้ เวลำมนัมีกมี็
ข้ึนมำจำกใจเรำ เวลำสมำธิมนัหำยไปจำกใจเรำแลว้ แลว้มนัหำยไปแลว้เรำจะท ำอยำ่งไรล่ะ เรำก็
สร้ำงเหตุสร้ำงผล เห็นไหม เรำมีเหตุลอ้มมนัๆ เรำมำซ่อมอวนไง เด๋ียวเรำจะไปลำกปลำดว้ยกนั
ไง 

พุทโธๆ ของเรำไป มนัท่ีเหตุ พอมนัสมดุล สมดุลมนัก็กลบัมำสงบ สงบแลว้ ท่ีเรำไป
อยำกรู้นู่นรู้น่ี ท  ำใหม้นัเส่ือมไป ท ำใหม้นัส่งออกไป ตอ้งจ ำๆๆ เรำไม่ใหอ้อกเลยจนจิตตั้งมัน่ ถำ้
จิตตั้งมัน่มนัจะแขง็แรง ใส พิจำรณำไป สมำธิแรง คนท่ีสมำธิเขม้แขง็นะ เพ่งภำพชดัเจน แลว้
ปัญญำมนัไม่กำ้ว ตอ้งพยำยำมใชปั้ญญำแยกแยะ ใหปั้ญญำกบัสมำธิสมดุลกนั ถำ้ปัญญำกบั
สมำธิสมดุลกนั เห็นไหม 

เรำท ำสมำธิเกือบเป็นเกือบตำย เรำยงัไม่เห็นกำย ไม่เห็นสติปัฏฐำน ๔ ครูบำอำจำรยข์อง
เรำ เห็นไหม คนตำบอดท ำใหเ้ป็นคนตำดี คนตำดีแลว้ไปเห็นอะไรมนัชดัเจนข้ึนมำ แลว้ก็ยงั
ละลำ้ละลงั ยงัท ำไม่ได ้มนัก็ใสอยูอ่ยำ่งนั้นน่ะ มนัใส ใส ใสนัน่สมำธิดี 

“ถำ้ว่ำสมำธิดี โอ๋ย! ฉนัมีเยอะ”...ไม่ใช่ สมำธิดีแบบผูท่ี้ปฏิบติัเก่ง ผูป้ฏิบติัเป็น แต่ไม่
รอบคอบ ไม่สมดุล ถำ้ไม่รอบคอบ ไม่สมดุล มรรคสำมคัคีไม่ได ้ ถำ้ใชปั้ญญำไปๆ เวลำคนใช้
ปัญญำไปมำกๆ สมำธิมนัอ่อนแอ ภำพนั้นหลุดหมดเลย ภำพนั้นหำยหมดเลย “อนัน้ีเป็นไตร
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ลกัษณ์”...ไม่ใช่ มนัหำยไปโดยขอ้เทจ็จริงของเขำ ไม่ใช่ไตรลกัษณ์ ไม่ใช่กำรบริหำรจดักำรของ
เรำ ไม่ใช่กำรใชปั้ญญำของเรำ 

แต่ถำ้กำรใชปั้ญญำของเรำ เวลำจิตมนัสงบแลว้จบัส่ิงใดได ้ พิจำรณำดว้ยควำมจริงของ
เรำ ถำ้มนัสมดุลของมนั มนัเป็นไตรลกัษณ์ คือมนัยอ่ยสลำย เวลำพิจำรณำเห็นกำย ใหก้ำยมนัผุ
พงัไป มนัเป็นใหดู้ๆ 

เขำไปธุดงค์ๆ  กนั เขำก็ไปคน้หำหวัใจ เขำไปวิปัสสนำ ไอน่ี้เอำธุดงคใ์นใจแลว้ ธุดงคใ์น
กำยนคร ธุดงคใ์นหวัใจ นัง่อยูน่ี่แลว้จิตมนัคน้ควำ้ในร่ำงกำย มนัธุดงค ์มนัตรวจสอบในร่ำงกำย 
ตรวจสอบว่ำ อฐิั กระดูก ตบั ไต ไส ้ปอด มนัตรวจสอบของมนัดว้ยสัมมำสมำธิ ดว้ยควำมเป็น
มรรค มคัโค ทำงอนัเอก เพรำะจิตมนัจริง เพรำะจิตมนัเป็นสมำธิ จิตมนัมีจริง มนัถึงจบัไดจ้ริงๆ 
แลว้มนัคน้ควำ้ไดจ้ริงๆ ถำ้จิตมนัไม่สงบข้ึนมำ มนัฟังเขำมำน้ี หลอกใหท้  ำๆ มนักส็ร้ำงภำพ 
เขียนภำพ เขียนธรรมะ ธรรมะจะเป็นอยำ่งนั้น เขียนไป นัน่น่ะเขำหลอกใหท้  ำ 

แต่ไอน่ี้เป็นควำมจริง เรำมีครูบำอำจำรย ์ เรำมีองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ เรำมี
หลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ท่ำนใชอุ้บำยใหเ้รำท ำ พอเรำท ำข้ึนมำ จิตสงบแลว้มนัเป็นควำมจริง
ข้ึนมำ มนันอ้มไปท่ีกำย ท่ีเวทนำ ท่ีจิต ท่ีธรรมจำกในหวัใจ มนัก ำลงัคน้ควำ้อยูใ่นกำยนครของ
เรำ 

จิตของเรำ เรำรู้ของเรำ เรำเห็นของเรำข้ึนมำ เรำท ำควำมจริงของเรำข้ึนมำ มนัเป็นมรรค 
แลว้เวลำมนัร้ือมนัถอน ร้ือถอนดว้ยนำมธรรม ร้ือถอนดว้ยหวัใจ คนตำบอดๆ ท ำใหหู้ตำแจ่ม
แจง้ เวลำวิปัสสนำข้ึนมำ วิปัสสนำดว้ยหวัใจของเรำ เห็นไหม ชดัเจน แจ่มแจง้ พจิำรณำของมนั
ไป มนัปล่อยดว้ยก ำลงันะ เวลำก ำลงัมนัสมดุลของมนั มนัปล่อย มนัปล่อยดว้ยอะไร 

เวลำกิเลสมนัโดนธรรมะรุกรำน ธรรมะเขำ้ไปจดักำรจะท ำมนั ชีวิตเรำทั้งชีวิต ใชชี้วิตมำ
ดว้ยใหกิ้เลสตณัหำควำมทะยำนอยำกมนัครอบง ำ เวลำเรำปฏิบติัของเรำ ศีล สมำธิ ปัญญำมนั
เจริญงอกงำมข้ึนมำ มนัเกิดข้ึนมำ สัจธรรม ธรรมจกัรๆ ท่ีมนัเกิดข้ึนมำ แลว้จกัรมนัหมุน มนั
ท ำลำยอวิชชำ ท ำลำยกิเลส มนัเร่ิมท ำลำย น่ีไง มนัตอ้งมีเหตุมีผล มนัตอ้งมีมรรคอยำ่งน้ีไง ถำ้มี
มรรค ครูบำอำจำรยท่์ำนสอนอยำ่งน้ีไง 
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ไม่ใช่ว่ำ “พุทโธน้ีออ้มโลก” ไม่ออ้มโลกหรอก น่ีทำงตรง ทำงตรงท ำจริง ควำมเป็นจริง
ของสัจจะ เป็นควำมจริงขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้เผยแผธ่รรมมำ ใชอุ้บำยวิธีกำรมำ
เพื่อใหเ้รำรู้จริง ถำ้เรำรู้จริงก็เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก ธรรมะอยูท่ี่น่ี เห็นไหม 

เรำคน้ควำ้ๆ ธรรมะกนั ธรรมะอยูท่ี่ไหน ธรรมะบนอวกำศใช่ไหม อำกำศน้ีเป็นคล่ืนนะ 
ใหพ้วกท ำธุรกิจเขำไดส้ตำงคน์ะ ธรรมะไปคน้ท่ีไหน ไปคน้บนในอำกำศ ไปคน้ในภเูขำเลำกำ 
ไปคน้ท่ีไหน 

เขำคน้ในกำยของใจ คน้ควำ้ในหวัใจ คน้ควำ้อยูน่ี่ 

ไอป้ฏิบติัโดยเขำหลอกใหท้  ำ คนดีๆ ท ำใหต้ำบอดหมดเลย แต่องคส์มเดจ็พระสัมมำสัม
พุทธเจำ้ ครูบำอำจำรยข์องเรำ เห็นไหม ไอค้นมืดบอด ไอห้วัใจบอดน่ีท ำใหเ้ป็นสมำธิข้ึนมำ ให้
มนัสว่ำงโพลงข้ึนมำ ใหม้นัเกิดปัญญำข้ึนมำ ถำ้มนัท ำควำมจริงข้ึนมำมนัเกิดมรรค เกิดสัจธรรม
ข้ึนมำ มนัวิปัสสนำของมนั มนัท ำของมนัไป ถำ้หูตำสว่ำง เวลำท ำของมนัดว้ยควำมสมดุลของ
มนั ดว้ยธรรมจกัร น่ีมคัโค ทำงอนัเอก เขำ้สู่อริยสัจ เขำ้สู่สัจจะควำมจริง เขำ้สู่สัจธรรม เขำ้สู่
มรรค 

“ศำสนำไหนไม่มีมรรค ศำสนำนั้นไม่มีผล” องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้พดูไว ้
พรำหมณ์ “เธออยำ่ถำมใหม้ำก ศำสนำไหนไม่มีมรรค ศำสนำนั้นไม่มีผล” 

ในวงปฏิบติั ในวงปฏิบติัเรำมนัมีมรรคจริงหรือเปล่ำ มนัมีแต่ควำมจ ำ แลว้ควำมจ ำข้ึน
มำแลว้ เพรำะควำมจ ำพดูแลว้มนัจืด พอมนัจืดข้ึนมำจะพดูต่อเน่ืองกนัไปก็เลยกลำยเป็นกำร
สร้ำงภำพ กลำยเป็นควำมหลอกลวง เพรำะมนับอด คนมนับอด มนัไม่มี มนัจะเอำอะไรมำพดู 
แลว้มนัพดูไปแลว้มนัจืดเอง พอพดูไปแลว้ พอพดูบ่อยๆ ไอค้นพดูมนัก็จืดชืด มนัก็ไม่มี ตอนน้ี
จะพดูใหม้นัเขม้ขน้...ไปแลว้ ไอค้นฟังมนัก็ไปดว้ย พอไป มนัจะไปไหน นัน่ล่ะเขำหลอกใหท้  ำ 
เรำก็พอใจใหเ้ขำหลอกเสียดว้ยนะ 

แต่ถำ้เรำมีสติมีปัญญำ องคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้บอกไวแ้ลว้ กำรประพฤติปฏิบติั 
ผูใ้ดปฏิบติัสมควรแก่ธรรม ใหม้นัสมควรกบัจริตนิสัย จริตนิสัยคนมนัไม่เหมือนกนั เรำจะลุยให้
เหมือนคนอ่ืนไปมนัก็ไม่ใช่ มนัจะตอ้งท ำใหว้่ำกิเลสของเรำ ควำมรู้สึกในใจของเรำ ส่ิงท่ีเรำจะ
ตรวจสอบอยู ่ถำ้เรำท ำไดจ้ริง ท ำแลว้มนัสมเหตุสมผล เรำท ำของเรำดว้ยก ำลงัของเรำ 
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