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เทศน์บนศาลา วนัที่ ๘ กนัยายน ๒๕๕๗ 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมเนาะ ฟังธรรมเพื่อเป็นคติ เป็นเคร่ืองเตือนใจกบัใจเรา ท่ีเรามาน้ีเราก็มุ่งมา
แสวงหา ถา้แสวงหาสัจจะความจริงใหเ้ป็นประจกัษพ์ยานกบัใจของเรา ใจของเรามนัด้ือนกั มนั
ไม่ฟังเหตุฟังผลไง เวลาเราวา่เรามีปัญญานะ เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้ เราวา่เรามีปัญญา แต่ถา้มีปัญญา ส่ิงนั้นเป็นสัจจะความจริงขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ ท  าไมเราไม่ท าใหม้นัเป็นอยา่งนั้นล่ะ 

ถา้ว่าเราไม่เช่ือ เราก็เช่ือ เพราะเราเป็นชาวพุทธ เราเป็นชาวพุทธนะ เราเช่ือมัน่ใน
พระพุทธศาสนา เราเช่ือมัน่ในองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์
เป็นแกว้สารพดันึก เราเช่ือมัน่ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์แต่กิเลสเรามนับิดเบือนไง กิเลส
เรามนัท าใหใ้จเรารู้ตามความจริงนั้นไม่ได ้ ถา้วา่มนัไม่เช่ือ มนัก็เช่ือ เช่ือเพราะมีศรัทธา เรามี
ศรัทธาเรามีความเช่ือ ศรัทธาความเช่ือน้ีส าคญัมาก เพราะถา้ไม่มีศรัทธาความเช่ือ ชีวิตเราเร่ร่อน
นะ เพราะมนัไม่มีจุดยนื ชีวิตเรา ความคิดของเรามนัเร่ร่อน มนัเร่ร่อนเพราะมนัมีกิเลสครอบง า
หวัใจ มนัมีอ  านาจ มนัคิดส่ิงใดกไ็ด ้เพราะไม่มีส่ิงใดไปควบคุม ชีวิตของเราถึงเร่ร่อนไง แต่เพราะ
เรามีศรัทธาเรามีความเช่ือ ชีวิตของเรามนัถึงมีคุณค่า มีคุณค่าเพราะอะไร เพราะวา่เรามีท่ีพึ่งไง เรา
ถึงยงัมีหลกั มีพ่อมีแม่ เราอยูบ่า้นก็มีพ่อแม่ ก็มีความอบอุ่น 

น่ีก็บอกเราเกิดมาเป็นชาวพุทธ เราก็มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ เรามี
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าหวัใจของเรา เรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าใจของ
เรา ใจเรามีท่ีพึ่งไง แต่เรามีท่ีพึ่ง เรามีศรัทธาความเช่ือ เราก็พยายามแสวงหาเพื่อจะเอาสัจจะความ
จริงของเราในใจของเรา ถา้เราจะหาสัจจะความจริงในใจของเรา เราตอ้งท าความเป็นจริง เวลาเรา
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ปฏิบติั ปฏิบติัตอ้งความเป็นจริง 

ฉะนั้น การปฏิบติัตามความเป็นจริง ถา้คนทิฏฐิมานะ เวลามีทิฏฐิมานะแก่กลา้ ทิฏฐิมานะ
มาก ก็พยายามจะปฏิบติั ปฏิบติัในความเห็นของตวัแลว้ก็ตีค่า ตีค่าธรรมะใหเ้ป็นตามความหมาย
ของตนๆ ไง เพราะทิฏฐิมานะมนัแรงกลา้ แต่ถา้คนมนัทิฏฐิพอประมาณ ก็ท  าของเราไปตาม
ประสาของเรา ถา้คนไม่เช่ือเลยก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง 

คนท่ีเขาไม่เช่ือเลยเขาบอกว่า “นรกสวรรคไ์ม่มี เกิดมาชาติน้ีชาติเดียว” เกิดมาชาติน้ีชาติ
เดียว แต่ความทุกขค์วามสุขในใจของเรา ใครเป็นพยานยนืยนั มนัมีตามความจริงของมนัอยูแ่ลว้ 
แต่มีความจริงอยูแ่ลว้ แลว้ยงัอ่อนแอ ในเม่ือจิตใจยงัไม่มีก าลงั จิตใจยงัอ่อนแออยู ่ ก็ยงัเช่ือตาม
ความคิดของตวัของเราไป เช่ือตามความคิดของตวัเองไป แลว้ก็ด  ารงชีวิตไปอยา่งนั้นน่ะ น่ีคนท่ี
อ านาจวาสนาบารมีอ่อนแอ 

แต่เวลาคนเกิดเป็นมนุษย ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าเกิดเป็นมนุษยเ์ป็น
อริยทรัพย ์เกิดเป็นมนุษยป์ระเสริฐท่ีสุด เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เกิดเหมือนกนั เกิด
เป็นมนุษย ์ เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เวลาสร้างอ านาจวาสนาบารมีมา เวลาเกิดมาพ่อแม่ก็
ปรารถนา คนมีบุญเกิด เกิดกบัครอบครัวใด เกิดกบัตระกลูใด ตระกลูนั้นก็มีคุณค่าทั้งนั้นน่ะ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เวลาเป็นพระโพธิสัตวม์าเกิด น่ีมีคุณค่ามาก พ่อตอ้งการใหเ้ป็น
จกัรพรรดิ ดูแลรักษาไวอ้ยา่งดี แต่เพราะคนสร้างอ านาจวาสนาบารมีมา ไปเท่ียวสวนเห็นคนเกิด 
คนแก่ คนเจบ็ คนตาย เป็นคตินะ เป็นคติกบัคนท่ีมีอ  านาจวาสนาบารมีได ้

แต่ในปัจจุบนัน้ี ในสมยัปัจจุบนัน้ี เวลาพระพุทธศาสนามัน่คงข้ึนมาแลว้ เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางพิธีกรรมไว ้ เวลาเราไปเผาศพ เวลาเราไปเผาศพคน เวียนรอบเมรุ ๓ 
รอบ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เวลาเขาจะเผาศพ เขาเอาน ้ามะพร้าวลา้งหนา้ต่างๆ มนัเป็นคติธรรม
ทั้งนั้นน่ะ ใหค้นไดคิ้ด แต่เวลาไปงานศพ เราก็ไปเป็นพิธีกรรมไง ไปคุยกนั ไปเล่นกนั มนั
แตกต่าง เห็นไหม แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย 
เราตอ้งเป็นเช่นนั้นดว้ยหรือๆ น่ีมนัไดคิ้ด คนมีอ านาจวาสนา ส่ิงใดถา้มนัไดส้มัผสั มนัมีความฉุก
คิดข้ึนมาทนัที แลว้มนัมีความฉุกคิดข้ึนมา เราตอ้งเป็นเช่นนั้น เห็นไหม เราเวียนว่ายตายเกิดมา 
แลว้เราก็ตอ้งเวียนว่ายตายต่อไป ส่ิงนั้นมนัสะเทือนใจ เราก็ตอ้งหาส่ิงท่ีเป็นความมัน่คงกบัชีวิต
ของเรา ตอ้งหาความเป็นจริงในใจของเรา มีความปรารถนาว่าเราจะออกคน้ควา้ เพราะเวลาไป
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เห็นสมณะ สมณะเป็นนกับวช ทางน้ีจะเป็นทางออก เวลาทางออก ถึงเวลาเราออกไปประพฤติ
ปฏิบติั 

เวลาออกประพฤติปฏิบติั เราจะบอกว่า เวลากิเลสมนัปิดบงั เวลามนัปิดลบั มนัไม่เห็นใดๆ 
เลย เวลามีอ  านาจวาสนาขนาดนั้น มีความรู้สึกนึกคิดขนาดนั้น มีความมุ่งหมายอยา่งนั้น เวลา
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ปัญจวคัคียไ์ปอุปัฏฐาก ไปศึกษากบัใครก็ได ้ ไปศึกษากบัเขา ไปศึกษากบั
คนท่ีมีช่ือเสียง ไปศึกษากบัส านกัท่ีปฏิบติัอยูแ่ลว้ เขาก็ปฏิญาณตนว่าเขาเป็นศาสดาทั้งนั้นน่ะ ไป
ปฏิบติักบัใครก็แลว้แต่ เวลาปฏิบติัไป เราไปศึกษากบัเขา เขามีความรู้เท่าไรเขาจะสอนเรา เวลา
สอนเราข้ึนมา สอนจนหมดความรู้ของเขาแลว้ เราก็ยงัสงสัยอยู ่ ไปศึกษากบัใคร เขามีความรู้
ขนาดไหนเขาก็แนะน าของเขาตามความสามารถของเขา ก็แค่นั้นน่ะ กิเลสมนัปิดลบัไง แต่เขาก็
ปฏิญาณตนว่าเขาเป็นศาสดากนันะ น่ีดูวุฒิภาวะของสังคม ขณะท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ออกคน้ควา้ ออกประพฤติปฏิบติั มนัก็มีคนท่ีปฏิญาณตนอยูแ่ลว้ว่าเป็นศาสดา ค าวา่ “ศาสดา” 
คือเป็นพระอรหนัต ์ค าว่า “ศาสดา” คือผูห้ลุดพน้ แลว้เวลาเขาสั่งสอนมา สั่งสอนในความเห็นของ
เขา มนัหลุดพน้จริงหรือเปล่า? มนัหลุดพน้ไม่จริง 

มนัหลุดพน้จริงในความรู้สึกของเขา ความเขา้ใจของเขา แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ไปศึกษากบัเขาแลว้ ใจของเราศึกษาแลว้ ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมามนัก็ตอ้งคายกิเลส
ออกไปสิ ศึกษาแลว้ถา้เป็นความจริงมนัตอ้งคลายความสงสัยในใจของเราไปสิ เราศึกษากบัเขา
มาแลว้มนัไม่มีส่ิงใดคายออกไปจากหวัใจของเราไปเลย เวลาเขา้ไปท าความสงบมากนอ้ยขนาด
ไหน มนัก็เขา้ไปสงบระงบัอยา่งนั้น เวลามนัคลายตวัออกมาแลว้มนัก็ยงัมีกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากเหมือนเดิม เราก็ยงัสงสัยอยู ่เราก็ยงัสงสัยวา่มนัมาจากไหน แลว้มนัไปอยา่งใด 

ฉะนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ศึกษาคน้ควา้มา ถา้บอกว่าถา้ไม่ศึกษา
คน้ควา้มาก็เลยก็คิดว่าโลกน้ีมนัมีอยู ่ มนัมีส่ิงต่างๆ อยู ่ เรายงัศึกษาคน้ควา้ไม่ทัว่ถึง มนัก็ศึกษามา
หมดแลว้ล่ะ มนัเป็นไปไม่ได ้

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้จะมาร้ือคน้เอง ท่ีในพระพุทธศาสนาเราบอกว่า
ธรรมะมนัมีโดยดั้งเดิม ธรรมะมนัมีอยูแ่ลว้ๆ ธรรมะมนัมีอยูแ่ลว้ สัจธรรมกมี็อยูแ่ลว้ ดูสิ สมยั
โบราณเรายงัไม่เขา้ใจเร่ืองทางวิทยาศาสตร์ เราก็มีความเช่ือแตกต่างกนัมา แต่ในปัจจุบนัน้ีทาง
วิทยาศาสตร์พสูิจน์ไดห้มดแลว้ ทางทฤษฎีต่างๆ พิสูจน์ไดทุ้กๆ เร่ือง ถา้พิสูจน์ไดแ้ลว้ มนัก็เป็น
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เร่ืองธรรมชาติใช่ไหม ถา้เร่ืองธรรมชาติมนัเป็นเร่ืองของจกัวาล เร่ืองของภมิูอากาศ เราก็เขา้ใจได ้

น่ีก็เหมือนกนั เวลาไปศึกษาคน้ควา้มาแลว้ มนัคน้ควา้มามนัเป็นอยา่งไร เวลาธรรมะมีอยู่
โดยดั้งเดิม ดั้งเดิมอยา่งไร เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ระลึก เราตั้งใจแลว้ เรามีเป้าหมาย
แลว้ ไปศึกษากบัใคร ใครกส็อนเราไม่ได ้ใครก็บอกเราถึงทางพน้ทุกขไ์ม่ได ้ฉะนั้น เราตอ้งศึกษา
คน้ควา้ของเราเอง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้มาคน้ควา้ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธ
เจา้เอง ถา้มนัเป็นความจริงๆ เป็นความจริงอยา่งน้ี ความจริงมนัตอ้งมีเหตุมีผล เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปศึกษากบัเขา พุทธวิสัย คนท่ีมีอ  านาจวาสนามาขนาดน้ี สร้างบุญญาธิการ
มาขนาดน้ี ตอ้งมีเชาวนปั์ญญาขนาดน้ี เวลามองส่ิงใด ส่ิงท่ีเป็นสภาวะแวดลอ้ม เห็นส่ิงใดมนัยงั
สะเทือนใจ เห็นส่ิงใดมนัยงัฉุกคิดได ้แลว้เวลาเขาสั่งสอน เขาสั่งสอนขนาดไหน เราท าตามเขา เรา
ท าตามท่ีเขาสั่งสอนไดห้มดทุกๆ อยา่งเลย แต่มนัไปจบลงท่ีไหนล่ะ? มนัไปจบลงท่ีความตนั มนั
ไปจบลงท่ีไม่มีส่ิงใดบอกเหตุ 

เวลาร้ือคน้ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ กลบัมาพึ่งตนเอง เพราะไดส้ร้างอ านาจ
วาสนามา คิดถึงโคนตน้หวา้นั้น คิดถึงตอนเป็นราชกุมาร เวลาพระเจา้สุทโธทนะพาไปแรกนา
ขวญั แลว้ผูใ้หญ่เขาก็ไปท ากิจกรรมกนั ทิง้ราชกุมารไวท่ี้นัน่ น่ีดว้ยอ านาจวาสนาของตวั ก าหนด
อานาปานสติ เพราะไม่มีใครเขา้มากวน จิตมนัสงบลง ความร่มเยน็เป็นสุขในใจมนัจ าได ้ 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้ใครท าสมาธิได ้ใครท าหลกัเกณฑใ์นใจของเราได ้เราจะระลึกถึงคุณงาม
ความดีของเรา ความสามารถของเรามีเท่าไร เราท าของเราแค่นั้นได ้ น่ีก็เหมือนกนั ไปศึกษา
คน้ควา้กบัเจา้ลทัธิต่างๆ นะ ไปศึกษากบัผูท่ี้ปฏิญาณตนว่าเป็นศาสดาทั้งนั้นน่ะ เวลาเขาสั่งสอน
ของเขา ฌานสมาบติัเขามีอยูแ่ลว้ พราหมณ์เขามีอยูแ่ลว้ ศาสนาดั้งเดิมในโบราณเขาก็มีอยูแ่ลว้ ก็
ไปศึกษากบัเขามาทั้งนั้นน่ะ เขา้สมาบติั ๖ สมาบติั ๘ ก็เขา้ไดท้ั้งนั้นน่ะ ท าไดแ้บบอุทกดาบส 
อาฬารดาบส เขาประกนัแลว้วา่ “ท าไดเ้หมือนเราๆ” ท าไดเ้หมือนเรา แลว้มนัจะเขา้มาสู่มรรค
อยา่งไร มนัจะเขา้มาสู่ความจริงอยา่งไร ในเม่ือมนัท าจบแลว้มนัก็ยงัมีความสงสัยอยูว่่าเราน้ีมา
จากไหน แลว้มีส่ิงใดส ารอกคายออกไป แลว้ตายแลว้จะไปไหนล่ะ ก็เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ 
คนตาย แลว้เราจะไม่อยากเป็นอยา่งนั้นน่ะ แลว้มนัมีส่ิงใดไปแกไ้ขล่ะ 

เวลาศึกษาคน้ควา้มากบัเจา้ลทัธิต่างๆ มาก็เป็นแบบนั้น เวลามาคน้ควา้ในใจขององค์
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สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เอง ก าหนดอานาปานสติ ท าความสงบของใจเขา้มา เวลาใจมนัสงบ
เขา้มา ใจสงบเขา้มาดว้ยก าลงัของจิต บุพเพนิวาสานุสติญาณ คือหมายความว่า จิตเวยีนว่ายตาย
เกิดมา การเกิดแต่ละภพแต่ละชาติมนัมีประสบการณ์ชีวิตทั้งชีวิต ทั้งภพชาติหน่ึงๆ จิตน้ีมนัเป็น
เอง จิตน้ีมนัเป็นสถานะนั้นเอง ไดท้  าส่ิงใดเองมา มนัตอ้งมีขอ้มูลอยูใ่นใจนั้น สัญญาภายนอก รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ขนัธ์ ๕ มนุษยเ์กิดมามีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา 
สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณ  สัญญาอนัละเอียดอนันั้น ปฏิสนธิจิตมนัอยูท่ี่นัน่ 

แต่เวลาพวกเราศึกษากนั ความรู้สึกนึกคิดของเรา สัญชาตญาณของมนุษย ์ ธาตุ ๔ และ
ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ คืออารมณ์ความรู้สึก คือความคิด ขนัธ์ ๕ น้ีเกิดจากจิต แลว้จิตท่ีมนัละเอียดเขา้ไป
มนัมีปัจจยาการของมนั สัญญาอยา่งหยาบกบัสัญญาอยา่งละเอียด สัญญาอยา่งหยาบๆ เราก็จ  าแต่
ภพชาติน้ีได ้เราท าวิจยั เราระลึกถึง เวลาระลึกถึงอดีตชาติ ถา้คนมีอ านาจวาสนา เขาระลึกของเขา
ได ้

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ปฐมยาม เวลาจิตมนัสงบเขา้มา มนัโดย
ขอ้เทจ็จริงไง พอสงบเขา้มากส็งบเขา้มาโดยสัจจะโดยความจริงของมนั แลว้สงบเขา้มามีสติมี
ปัญญา ไปศึกษากบัเขามา คน้ควา้กบัเขามาเตม็ท่ีแลว้ มนัไม่มีทางออก เวลามนัสงบเขา้มามนัเป็น
ขอ้เทจ็จริง ขอ้เทจ็จริงเพราะมนัมีอยูข่องมนัในหวัใจ เวลาเราสงบเขา้มา ไปร้ือคน้ในขอ้เทจ็จริง
นั้น อดีตชาติ มนัสาวไปๆๆ มนัจบไหม มนัไม่จบ พอไม่จบ ดว้ยสติดว้ยปัญญา เพราะไปศึกษากบั
เขามา ๖ ปี ใครจะสอนขนาดไหน ประพฤติปฏิบติัขนาดไหน จบกระบวนการนั้นแลว้มนัก็ไม่มี
ส่ิงใดตอบเหตุมีเหตุมีผลพอ 

เวลามาร้ือคน้เอง พอจิตมนัสงบเขา้มา บุพเพนิวาสานุสติญาณ มนักสื็บสาวไปไดต้ลอด 
แลว้มนัมีปัญญาตรงไหน มนัมีเหตุผลอยา่งไร เออ! ถา้อยา่งน้ีแลว้ ดึงกลบัมา เพราะประสบการณ์
ท่ีสร้างสมมาเป็นพระโพธิสัตว ์หน่ึง ประสบการณ์จากการไปเล่าเรียนกบัเจา้ลทัธิต่างๆ หน่ึง แลว้
เวลาจิตมนัสงบเขา้มาแลว้ เวลามนัท าดว้ยตวัเอง มนัยอ้นไปๆ มนัมีสติ มนัรอบคอบ ดึงกลบัมา 
ดว้ยสติร้ังกลบัมา ท าความสงบของใจมากข้ึนไป จุตูปปาตญาณ มนัก็ไปของมนัอีก มนัมี
ประสบการณ์ของจิต จิตมีประสบการณ์ขนาดนั้น ยอ้นกลบัมา วางใจใหเ้ป็นกลาง ใหล้ะเอียดเขา้
ไป จะเอาความจริงข้ึนมา เวลาอาสวกัขยญาณ ญาณหยัง่รู้ ญาณทสัสนะ ญาณท่ีเป็นมรรค เวลามนั
เกิดข้ึนมา มนัเกิดข้ึนมาจากไหนล่ะ? มนัเกิดข้ึนมาจากในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
มนัมีมรรคญาณเขา้มาท าลายอวิชชา 
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อวิชชามนัคืออะไรล่ะ? อวิชชาคือพญามารไง อวิชชาคือเจา้วฏัจกัรไง เพราะอวิชชามนั
ครอบคลุมหวัใจอยูน่ี่ไง หวัใจถึงเวียนว่ายตายเกิดไง แลว้เวียนว่ายตายเกิด ถา้เขาไม่เช่ือใน
พระพุทธศาสนา เขาไม่เช่ือเร่ืองศาสนา เขาบอกว่า “มนักไ็ม่มีหรอก อยา่เขียนเสือใหว้วักลวั มนั
ไม่มีอยูจ่ริง” น่ีเขาคิดของเขาอยา่งนั้น 

แต่น่ีมนัเป็นพยานในใจ ตวัเองท าเอง ใครจะมาหลอกใครล่ะ ความรู้สึกในหวัใจ แลว้มนั
คน้ควา้เขา้ไป เรารู้เราเห็นของเราเอง มนัมีใครมาเส้ียมมีใครมาสอน มนัไม่มี เพราะเรารู้เอง เรารู้
ชดัของเราข้ึนมาเอง ถา้รู้ชดัข้ึนมาเอง ส่ิงนั้นเราถึงดึงกลบัมา จุตูปปาตญาณ มนัก็ไป เวลาอาส
วกัขยญาณท่ีมนัท าลายอวิชชา ท าลายพญามาร มารท่ีมนัครอบง าหวัใจ ถา้มารมนัครอบง าหวัใจ 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณ  เพราะมนัมีอวิชชา ความมืดบอด มนัถึงเกิดภพเกิด
ชาติ เกิดความรู้สึกต่างๆ ออกไป 

ถา้มีวิชชาข้ึนมา เห็นไหม เพราะมาร ท่ีอยูข่องมาร มารมนัเกิดท่ีน่ีไง เวลาพระพุทธเจา้เยย้
มาร “มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา เราจะไม่ด าริถึงเจา้อีกแลว้ เจา้จะเกิดบนหวัใจของเรา
ไม่ไดอี้กเลย” น่ีเวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เยย้มาร ส่ิงท่ีเป็นความจริง เป็นความจริงท่ี
ไหนล่ะ? มนัเป็นความจริงในใจขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แลว้เสวยวมุิตติสุขดว้ย
ปัจจตัตงั ดว้ยสันทิฏฐิโก ดว้ยความเป็นจริง ดว้ยความเป็นจริงว่า จบส้ินแลว้ ไดฆ่้าพญามารแลว้ 
ท าลายหมดส้ินในใจของสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้ น่ีเป็นความจริง  

ท่ีว่าธรรมะมนัมีอยูโ่ดยดั้งเดิม ธรรมะมนัมีอยูแ่ลว้ๆ มนัมีอยูท่ี่ไหนล่ะ มนัอยูท่ี่ไหน ถา้มนั
มีอยูจ่ริง มนัท าความจริงข้ึนมาไดอ้ยา่งน้ี ถา้ความจริงไดอ้ยา่งน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เวลาจะปรินิพพาน ถึงบอกพระอานนทไ์วน้ะ พระอานนทค์ร ่ าครวญมากว่าอยากใหอ้งคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูส้ั่งสอนตลอดไป 

“อานนท ์ในธรรมของเรานะ ธรรมะของเรามนัไม่มีในก ามือของเรา มนัสว่างกระจ่างแจง้
มาตลอด” เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เผยแผธ่รรมมา เผยแผธ่รรมนะ อยากมาร้ือสัตว์
ขนสัตว ์สัตวโ์ลกเกิดตามเวรตามกรรม สัตวโ์ลกเป็นไปตามวฏัฏะ เวียนว่ายตายเกิดตามวฏัฏะนั้น 
จะมาร้ือสัตวข์นสัตว ์ สัตวโ์ลกมนัมีความรู้สึก มีอ  านาจวาสนาแตกต่างกนั เวลาสอนฆราวาสก็
สอนไปอยา่งหน่ึง เวลาสอนนกับวชก็ไปอีกอยา่งหน่ึง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ก่อน
บิณฑบาตนะ ไปเจอนกับวชลทัธิต่างๆ ไดส้นทนาธรรมกนั ไดโ้ตแ้ยง้กนั นัน่เขาเป็นนกับวช เขา
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มีมิจฉาทิฏฐิ เขามีความเห็นผดิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาสอน เวลาโตแ้ยง้ เขาไม่มี
โอกาสท่ีจะโตต้อบองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไดเ้ลย เพราะเขาไม่รู้จริง เขาไม่มีเหตุมีผลใน
ความเป็นจริง แต่เขาเช่ือตามๆ กนัมา ตามแต่ท่ีอาจารยเ์ขาบอกมา ถา้อาจารยเ์ขาบอกมา แลว้เขา
ปฏิบติัข้ึนมา ถา้เขาไม่มีวุฒิภาวะมีก าลงัพอ เขาก็จะไม่รู้เท่าทนัอาจารยข์องเขา 

น่ีก็เหมือนกนั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปเรียนกบัพวกน้ีมาหมดแลว้ แลว้มนัก็
รู้อยูว่่า เรียนจบแลว้ท าตามท่ีอาจารยเ์ขาสอนแลว้มนัเป็นอยา่งใดไง ฉะนั้น เวลาองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้รู้จริงข้ึนมา ถึงไดโ้ตแ้ยง้ ไดแ้กไ้ขเขา แต่เขาจะฟังหรือไม่ฟังนัน่เร่ืองของเขา 

ธรรมะไม่มีก ามือในเรา คือสว่างกระจ่างแจง้ มีสัจจะมีความจริง เป็นความจริงทั้งนั้น เป็น
ความจริง ความจริงมนัเกิดท่ีไหน? ความจริงมนัเกิดจากใจท่ีมีอวิชชา คือความลงัเลสงสัย ความ
ไม่มีมรรคมีผล มนัก็เลยไม่ถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ความจริงเวลามนัเกิดข้ึนมา มรรคญาณมนัเกิดข้ึน มนั
ท าลาย มนัถอดมนัถอน ความจริงมนัเกิดท่ีน่ี ถา้ความจริงมนัเกิดท่ีน่ี ธรรมะมนัจะมีอยู่จริง เราตอ้ง
ท าความเป็นจริงของเราข้ึนมา 

ถา้มีความจริงข้ึนมา ใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
เวลาเผยแผธ่รรมไป เทศน์ปัญจวคัคีย ์ ปัญจวคัคีย ์ ๕ คน ไดเ้ป็นพระอรหนัตต์ามองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไป เวลาไปเทศน์ยสะ “ท่ีน่ีเดือนร้อนหนอ ท่ีน่ีวุ่นวายหนอ” มีปราสาท ๓ หลงั
เหมือนกนั เขาก็มีอ  านาจวาสนาบารมีของเขา เวลาเทศน์สอนยสะคร้ังแรก ยสะเป็นพระโสดาบนั 
พ่อแม่มาตาม เทศน์ซ ้ าอีกทีหน่ึงเป็นพระอรหนัตเ์ลย เวลาสหายของพระยสะมา เขามีอ  านาจ
วาสนา คนท่ีสร้างอ านาจวาสนามา เวลาเกิดสหชาติ สหชาติคือเกิดร่วมยคุร่วมสมยักบัองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้ร่วมยคุร่วมสมยั คนท่ีมีอ  านาจวาสนาเวลาฟังองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้เทศนาว่าการ มนัเกิดปัญญาญาณ ไม่ใช่ฟังแลว้เราจะไปยดึว่าเป็นของเรา มนัไม่ใช่ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้แสดงธรรมๆ เวลาแสดงธรรม ปัญจวคัคีย ์
พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม “อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ อญัญาโกณฑญัญะรู้
แลว้หนอ” เขารู้ข้ึนมาดว้ยมรรคญาณของเขา เขารู้ดว้ยปัญญาญาณของเขา เพราะเขามีสติมีปัญญา
ของเขา เขาถึงไดส้ ารอก เขาถึงไดค้ายกิเลสของเขา 

เวลาฟังธรรมๆ ฟังธรรมไปแลว้ ขณะฟังธรรม จิตใจของเราอยากหาคนช่วยเหลือ จิตใจ
ของเราอยากพน้จากทุกข ์ แลว้มนักพ็ยายามดิ้นร้นของมนัอยูน่ี่ เวลาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็
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พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ฟังเทศน์ครูบาอาจารยม์าก็วา่มีปัญญาๆ ทั้งนั้น ปัญญาอยา่งนั้น ถา้เรามี
สติปัญญาตอ้งใหเ้ป็นปัจจุบนั ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัมีส่ิงใดท่ีมนัสะกิด มนัจะเกิดปัญญา ปัญญา
ของมนัข้ึนมาตามความเป็นจริง 

แต่เวลาเราไปศึกษาๆ ไปศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ฟังเทศน์ครู
บาอาจารยม์ามนัเป็นสัญญา แต่สัญญาเราศึกษามาๆ ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ ฟังเทศน์ครูบาอาจารยม์า แลว้กิเลสมนัปิดลบั กิเลสของเรามนัปิดลบั มนัปิดลบั มนั
ตีความของมนัไปตามความเห็นของมนัไง มนัไม่เป็นตามความจริงในสัจธรรมนั้น 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้บอกว่าไม่มีก ามือในเรา ถา้ไม่มีก ามือในเรา มนัไม่มี
ความลึกลบัซบัซอ้นอะไรเลยล่ะ มนัเป็นความจริง ความจริงทั้งนั้น ธรรมท่ีองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้วางไวเ้ป็นความจริงทั้งนั้น แลว้ความจริงแลว้ เราก็ศึกษาตามความเป็นจริงนั้น 
เราก็เช่ือ เราก็มีศรัทธามีความเช่ือ แลว้เรากพ็ยายามปฏิบติัของเราอยูน่ี่ ท  าไมมนัไม่เป็นความจริง
ของเราเสียที มนัไม่เป็นความจริงกบัเรา 

มนัไม่เป็นความจริงกบัเรามนัก็อยูท่ี่ หน่ึง จริตนิสัยของคน อ านาจวาสนาบารมีของคนท่ี
สร้างบุญญาธิการมามากนอ้ยขนาดไหน เวลาถา้มนัสร้างสมบุญญาธิการมานะ เวลาปฏิบติัไปแลว้
ถา้มนัแฉลบ มนัออกนอกลู่นอกทางไป มนัยงัมีสติยบัย ั้งดึงตวัเองกลบัมาไดเ้ลย เวลาถา้เราไม่มี
อ  านาจวาสนานะ เราปฏิบติัไป ตั้งแต่เร่ิมตน้ ตั้งแต่กิเลสมนัปิดหูปิดตาหวัใจ ถา้มนัเป็นปิดหูปิดตา
หวัใจ เวลาปฏิบติัไป เวลาเขาปฏิบติักนั เวลาถา้ใหม้นัท าความสงบของใจของเขา้มา พอใจมนั
สงบเขา้มา มนัจะสงบจริงหรือสงบโดยเป็นมิจฉาล่ะ 

ถา้สงบเป็นมิจฉา มนัขาดสติ พอขาดสติข้ึนมา จิตมนัมีก าลงัของมนั จิตน้ีมหศัจรรยน์กั 
เวลามนัคิด มนัท าลาย เวลาเขา้ฌานสมาบติั มนัเหาะเหินเดินฟ้าไดน้ะ ถา้เหาะเหินเดินฟ้าได ้เหาะ
เหินเดินฟ้าไดใ้นสมยัอดีตนั้น มนัเหาะเหินเดินฟ้าได ้ เขาท าใหดู้เลย แต่ในปัจจุบนัน้ีมนัมี
เคร่ืองยนตก์ลไก มนัท าไดท้ั้งนั้นน่ะ มนัตอ้งมีก าลงัของมนั ถา้จิตมนัเป็นมิจฉาสมาธิข้ึนมา สมาธิ
มนัเกิดข้ึน มนัออกรับรู้ มนัออกรู้ต่างๆ อนันั้นมนัเป็นอะไรล่ะ 

แต่คนท่ีมีสติมีปัญญาเขาไม่ไปอยา่งนั้น แต่คนท่ีขาดสติขาดปัญญาข้ึนมา ดว้ยวุฒิภาวะ 
มนัดว้ยความอ่อนแอของใจ เวลาถา้มนัเผลอหลบัไปเลยก็คือหลบัไปเลย แต่ถา้ไปรู้เห็นส่ิงใดก็ว่า
ส่ิงนั้นจะเป็นธรรมๆ ไปเห็นส่ิงใดก็ต่ืนเตน้ไปหมดเลย น่ีกิเลสมนัปิดลบั ปิดหวัใจไว ้ แลว้ศึกษา



กิเลสปิดลบั ๙ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

มา ถา้คนท่ีปัญญาอ่อนแอก็บอกว่าส่ิงน้ีเวลาศึกษามาแลว้เขา้ใจๆ พยายามจะตีค่าว่าความรู้ของเรา
เหมือนธรรมะท่ีเราศึกษามา มนัไม่เป็นธรรมะอยา่งนั้นเลย 

เวลาจิตมนัสงบนะ ถา้จิตมนัสงบมนัก็สงบโดยสัมมาสมาธิ สงบโดยสติโดยปัญญา ความ
สงบก็คือความสุข เวลาเราว่าสุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี เวลาจิตสงบมนัจะมีความสุข 
สัมมาสมาธิจะระงบัหมด ส่ิงท่ีเป็นทุกขเ์ป็นร้อน ส่ิงท่ีวิตกกงัวลในใจ ส่ิงท่ีคาดหมาย ส่ิงท่ีแบกไว้
ในหวัใจ มนัวางไดห้มดล่ะ ถา้มนัวางไดห้มดมนัก็สงบของมนั ถา้สงบของมนั มีสติมีปัญญา จะ
รักษาความสงบอยา่งน้ีไดอ้ยา่งไร เวลาจิตคนท่ีสงบแลว้ยงัไม่รู้ว่าสงบน้ีเป็นอยา่งไรเลย 

เพราะเราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้มา ศึกษาธรรมะของครูบา
อาจารยม์า “ถา้สงบแลว้จะตอ้งรู้อยา่งนั้น จะตอ้งรู้อยา่งน้ี” มนัเป็นขั้นตอน ถา้กิเลสมนัปิดลบั มนั
จะท าใหก้ารประพฤติปฏิบติัของเราไม่เป็นสัจจะความจริง ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม มนั
จะสมควร มนัมีเหตุมีผลตามขอ้เทจ็จริงนั้น ธรรมะตอ้งเป็นแบบนั้น 

แต่ถา้เป็นความเห็นของเรา ศึกษามาแลว้มนัคาดมนัหมาย พอมนัคาดมนัหมาย 
จินตนาการ สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา สุตมยปัญญา การศึกษา ศึกษาเล่าเรียน
มาแลว้ ดูสิ การศึกษาทางโลก เขาศึกษามาแลว้เขาตอ้งทบทวนตลอด เพราะว่าองคค์วามรู้ของเขา
มนัเลอะๆ เลือนๆ ตลอดไป น่ีคือสุตมยปัญญา ปัญญาจากการศึกษา ถา้ศึกษามาแลว้ คนท่ีมีเชาวน์
ปัญญา คนท่ีมีสติปัญญา มนัคิดคน้ดว้ยตวัมนัเอง พอคิดคน้ดว้ยตวัมนัเอง มนัเกิดการต่อยอด 
พอการต่อยอดข้ึนมา อนัน้ีจินตมยปัญญา จินตนาการ มนัจินตนาการในอะไรล่ะ? จินตนาการใน
ธรรมไง จินตนาการแลว้มนัมีวุฒิภาวะ มนัมีจิตใช่ไหม คนเรามีความรู้สึกใช่ไหม มีความรู้สึก จิต
เวลาถา้คนมีอ านาจวาสนามนัก็คิดมนัก็จินตนาการ มนัคาดมนัหมายไดลึ้กซ้ึง ไดล้ะเอียดอ่อนกว่า 
แต่คนท่ีจินตนาการไดม้ากไดน้อ้ย น่ีจินตมยปัญญา 

แลว้ภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มรรคญาณๆ 
เวลาช าระลา้งกิเลส พอช าระลา้งกิเลส มนัเกิดจากจิต ถา้เกิดจากจิต ปัญญาท่ีเกิดจากจิต ปัญญาท่ี
เกิดจากการภาวนา ปัญญาท่ีเกิดภาวนามยปัญญา พวกเราปรารถนาอยา่งน้ีนะ วุฒิภาวะของใจมนั
อ่อนแอ วุฒิภาวะของใจของเรามนัยงัเขา้ไม่ถึง พอเขา้ไม่ถึง กิเลสมนัปิดลบั 

ทั้งๆ ท่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกว่าไม่มกี ำมอืในเรำ วางแผไ่วเ้ลย 
ใหเ้รา ใหเ้รา เห็นไหม ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็นสาธารณะ ก็หยบิฉวยเอาสิ ท  าใหไ้ดข้ึ้นมา
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สิ ถา้มนัท าไดข้ึ้นมามนัก็เป็นสมบติัของเราไง 

เราเป็นชาวพุทธนะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ฝากศาสนาไวก้บับริษทั ๔ เราเป็น
อุบาสกอุบาสิกานะ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ฝากศาสนาไว ้
ส่ิงท่ีฝากศาสนาไวใ้หเ้ราคน้ควา้ แต่สมยัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูส้อนเอง รู้ถึงจริต รู้ถึงนิสัย รู้ถึงว่าควรบริกรรมอยา่งไร แลว้ท าอยา่งไรจะ
ไดผ้ลหรือไม่ไดผ้ล ถา้ยงัไม่ไดผ้ล ยงัไม่ควรแก่การงาน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็รอ
เวลาไว ้รอเวลาไวใ้หส้ร้างใหอิ้นทรียแ์ก่กลา้ อินทรียน์ะ อินทรีย ์จกัขนุทรีย ์ฆานินทรีย ์อินทรียคื์อ
อายตนะ คือความรู้ความเห็นเรามนัแก่กลา้ไหม 

ถา้มนัแก่กลา้ ดสิู คนเรามีสติมีปัญญา เราคบเพื่อน ดูเพื่อนเราสิ บางทีเขาก็เป็นคนดี พดูแต่
ความจริงทั้งนั้น บางทีเขามา เขาพดูมีแต่ความโกหกมดเทจ็ทั้งนั้นเลย ท าไมเขาเป็นอยา่งนั้นน่ะ 
จิตใจของเขามนัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา สังคมมนัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา อินทรียแ์ก่กลา้ก็บ่ม
เพาะมาน่ีไง ถา้อินทรียแ์ก่กลา้บ่มเพาะ เราจะท าแต่คุณงามความดี เราจะซ่ือสัตย ์เราจะพดูแต่ความ
จริง แลว้เขาบอกว่า พดูความจริงมนัเป็นส่ิงท่ีไม่ตาย ไอค้นพดูมนัตายหมด 

พดูความจริงมนัตอ้งมีปัญญา เราควรพดูกบัใคร อะไรควรพดูไม่ควรพดู เราน่ิงเฉย น่ิงอยู่ 
มนัไม่ตอ้งพดูก็ได ้ เราก็ศึกษาของเราไปสิ เพราะอะไร เพราะเราจะสร้างก าลงัอินทรียแ์ก่กลา้ เรา
จะสร้างใหห้วัใจเราเขม้แขง็ ค  าว่า “เขม้แขง็” มนัเผชิญวิกฤติส่ิงใดมนัก็แกไ้ขวิกฤติอนันั้นได ้มนั
แกว้ิกฤตินั้น นัน่ล่ะคือการสร้างบารมี การสร้างอินทรีย ์ การสร้างพละก าลงัของใจข้ึนมา ถา้มนั
เป็นคนดีข้ึนมา มนัท าส่ิงใดข้ึนมา อินทรียม์นัแก่กลา้ข้ึนมา มนัท าส่ิงใด มนัเป็นคนดีๆ สร้างสม
อยา่งน้ี ถา้สร้างสมอยา่งน้ี รอเวลาๆ ไง 

ถา้มนัมีสติมีปัญญาๆ ไอเ้ราเวลาปฏิบติักนั เวลาเราเป็นชาวพุทธ เราก็บ่นนอ้ยอกนอ้ยใจ
ทั้งนั้นน่ะ ศีล ๕ ก็ถือไม่ได ้เราไม่ทนัโลกเขา ท าอะไรก็ท  าไม่ไดส้ักอยา่งเลย เห็นไหม กิเลสมนัปิด
ลบั มนัปิดลบัว่าความสุขความทุกขอ์นัละเอียด ความสุขความทุกขข์องใจนะ มนัเป็นความรับรู้
ของใจเอง แต่เพราะเราอยูก่นั เราอยูก่นั เราเกิดเป็นมนุษย ์ เป็นปุถุชน คนปุถุชน ชอบการ
สรรเสริญ อยูก่บัสังคมเขากใ็หค้นนั้นช่ืนชม ใหค้นนั้นยอมรับ ไอน่ี้มนัเป็นเร่ืองโลกธรรม ๘ 

โลกธรรม ๘ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าเป็นธรรมะเก่าแก่ คือมนัมีมาก่อน 
มนัมีมาเนินนาน มนัมีมาตั้งแต่สัญชาตญาณของมนุษย ์ ดูสัตวสิ์ สัตวฝ์งู สุนขัก็ได ้ เวลามนัอยู่
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ดว้ยกนั มนัจะข่มกนัแลว้ มนัอยูด่ว้ยกนั มนัจะเป็นหวัหนา้ มนัมีเก่าแก่ ฉะนั้น เราบอกว่าเรา
ตอ้งการแค่สังคมยอมรับ เราตอ้งการ เห็นไหม น่ีอ่อนแอ ท่ีว่าอินทรียไ์ม่แก่กลา้ๆ 

ดูคน ดูสิ ดูหลวงปู่ มัน่สิ ดูครูบาอาจารยข์องเราสิ ท่านท าความดีขนาดไหน ท าดีปิดทองกน้
พระนะ เวลาสั่งสอนลูกศิษยน์ะ เวลาสั่งสอนประชาชน ประชาชนเขาไม่รู้เลยว่าครูบาอาจารยท่์าน
หว่านธรรมะมา ท่านหว่านแต่คุณงามความดีมา แต่มนัตอ้งมีอุบายใหเ้ขารับได ้ มีอุบายใหเ้ขา
เขา้ใจได ้พยายามสั่งสอน แทงหวัใจ ใหอุ้บาย ใหก้ลวิธี ไอพ้วกเราไม่รู้เร่ืองหรอก ปิดทองกน้พระ
เลย ท่านบอก ท่านช้ี ท่านแนะน า โดยท่ีเราแปลกใจ เอะ๊! ท  าไมเป็นอยา่งนั้น เราไม่เขา้ใจอะไรเลย 
แต่ท่านให้ๆ  ท่านบอก ท่านช้ี เพราะไม่ตอ้งการใหมี้การยอมรับอะไรเลย ถา้การยอมรับก็เป็นเร่ือง
ของโลกใช่ไหม 

กิเลสปิดลบั ธรรมะปิดมนัไว ้ธรรมะไม่ใหเ้กิดข้ึนมาในใจ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมามีแต่โลกธรรม ๘ 
มีแต่โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ สรรเสริญนินทา ชอบอยา่งนั้น แลว้ตอ้งการให้
โลกยอมรับกนัอยา่งนั้น แลว้ยอมรับมนัแลว้มนัไดอ้ะไร ยอมรับมา โลกเขาอยูก่นัอยา่งนั้น คนท่ีมี
ช่ือจารึกในประวติัศาสตร์ท่ีโลกเขายอมรับกนั เขาก็ตายหมดแลว้ แลว้ถา้ตายไปดว้ยคุณงามความ
ดีของเขา นัน่น่ะ เขาไดบ่้มเพาะอินทรียข์องเขาแต่ละภพแต่ละชาติเป็นจริตนิสัยของเขา 

แต่เราในปัจจุบนัน้ี ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เปิดเผยอยู ่ ธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ร้ือคน้มานะ สร้างสมบุญญาธิ
การมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย แลว้พยายามสร้าง เวลาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เวลา
จะเอาความจริงข้ึนมาก็ยงัตอ้งร้ือคน้ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ข้ึนมา แลว้มนัเป็น
จริงข้ึนมา 

เวลาสมยัพุทธกาล ดูสิ คนท่ีไปศึกษาท่ีบอกว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่า
การคร้ังเดียวเป็นพระอรหนัต์ๆ  เขาไดส้ร้างของเขามาทั้งนั้นน่ะ แต่เขาสร้างบุญกุศลมาในฐานะ
สาวกสาวกะเป็นผูไ้ดย้นิไดฟั้ง ผูช้ี้แนะ ตอ้งมีคนบอกคนสอน แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้เวลาสร้างมา สร้างมาดว้ยความเป็นพระโพธิสัตว ์ตอ้งตรัสรู้เองโดยชอบ การท่ีตรัสรู้เอง มนัร้ือ
คน้เอง เขา้ใจสัจจะความจริงในหวัใจข้ึนมา โดยเป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชาออกมา มีหน่ึง
เดียว หน่ึงเดียวเท่านั้น แต่สาวกสาวกะท่ีไดย้นิไดฟั้ง เพราะไดย้นิไดฟั้ง เพราะไดส้ร้างอ านาจ
วาสนา มีอินทรียแ์ก่กลา้มา ฟังแลว้มนัถึงเกิดปัญญา เกิดปัญญา พระอรหนัตต์อ้งเกิดจากมรรค 
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พระอรหนัตก์็ตอ้งเกิดจากปัญญาญาณ พระอรหนัตไ์ม่ไดเ้กิดจากว่ารู้ข้ึนมาโดยจ าใครมา ไม่มี 

ฉะนั้น เวลาประพฤติปฏิบติัมนัเป็นอยา่งน้ี เวลาถา้กิเลสมนัปิดลบันะ เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไปสอนชฎิล ๓ พี่นอ้ง ชฎิล ๓ พี่นอ้งคือพราหมณ์ คือฮินดู เพราะอะไร เพราะ
บชูาไฟ เวลาเขาบชูาไฟ บชูาไฟ พญานาคอยูใ่นโรงไฟเขา แลว้มนัจะมีอยูจ่ริง มีอยูจ่ริงเพราะอะไร 
เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปพกัท่ีนัน่ แลว้เขาคิดวา่พญานาคจะท าร้ายองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะเขาเป็นหวัหนา้เหมือนกนั เขาเป็นศาสดาเหมือนกนั แลว้องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้มา จะมาเผยแผพ่ระพทุธศาสนา เขาใหไ้ปอยูโ่รงไฟ เขา เจตนาของเขาคือจะ
ใหพ้ญานาคท าร้ายใหส้ิ้นชีวิตไป แต่ท่ีสุดแลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็เอาพญานาคไว้
ในบาตร องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท าน ้าท่วมต่างๆ ใหเ้ขาเห็น 

น่ีไง เขาบชูาไฟๆ อยู ่ ค  าวา่ “บชูาไฟ” มนัก็มีฤทธ์ิมีเดชของมนั เพราะมนัส่งออกไง ฌาน
โลกียไ์ง อภิญญา ๖ ไง ถา้อภิญญา อภิญญาคืออะไร อภิญญามนัก็เกิดหูทิพย ์ ตาทิพย ์ รู้วาระจิต 
อภิญญา แลว้มนัเก่ียวกบัมรรคไหม น่ีเหมือนกนั บูชาไฟจนมีฤทธ์ิมีเดชข้ึนมา ถา้มีฤทธ์ิมีเดช ถา้
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ไปทรมานก็ตายอยา่งนั้นไง ตายไปก็ไปเกิดบนพรหมไง พดู
ถึงกิเลสมนัปิดลบัๆ ปิดตาหวัใจไวน้ัน่ไง ไม่รู้ไม่เห็นอยา่งนั้น 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไปแก ้ พอทรมาน ทรมานเขา ว่า “เธอไม่ใช่พระ
อรหนัต ์ คือเธอยงัไม่ส้ินกิเลส” เพราะอะไร เพราะใจเขาก็รู้อยู ่ ใจก็รู้อยูน่ะ ถา้ไม่รู้อยู ่องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้แทงใจข้ึนมา ท าไมคอตกเลย พอคอตกก็ละทิฏฐิอนันั้น ส่ิงท่ีถือท่ีครองอยู่
คือเคร่ืองฤๅษีชีไพร พวกหนงัสัตว ์ ลอยน ้าไป แลว้ขอบวชกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
เพราะเขาบชูาไฟมา เขามีฤทธ์ิมีเดช เขารู้ของเขาในใจของเขา จริตของเขา องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เอาตรงนั้นเป็นตน้เหตุ ตาเป็นของร้อน หูเป็นของร้อน จมูกเป็นของร้อน 
ผวิหนงัเป็นของร้อน อายตนะไง เป็นของร้อน โทสะเป็นของร้อน โมหะเป็นของร้อน ไฟมนัร้อน 
ไฟมนัแผดเผา นัน่ไฟมนัแผดเผา แต่ถา้มีสติธรรม ของมนัร้อน มนัเร่าร้อน น่ีใหเ้กิดปัญญา ถา้เกิด
ปัญญาข้ึนมา เขาใชปั้ญญาตามๆ เขาเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาเลย 

เขาเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาแลว้ ถา้เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาเป็นมาจากใคร? เป็นมาจากองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ฉะนั้น เวลาพระเจา้พิมพสิารจะมาเคารพอาจารยเ์ขา เขามาเห็นว่า
ชฎิลคนพี่ ๓ พี่นอ้ง กบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นัง่อยูด่ว้ยกนั องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
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พุทธเจา้อายนุอ้ยกว่า เขาก็สงสัยวา่จะกราบใครดี องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกว่า “เป็น
หนา้ท่ีของเธอ” 

สาวกสาวะไดด้วงตาเห็นธรรมมา มนัซาบซ้ึงในหวัใจมาก มนัเคารพบชูาไง คนเรานะ 
เวลามนัหลงทางไป ถา้ไม่มีใครมาช้ีบอก มนัจะไปไหนล่ะ ถา้ยงัไม่มีใครบอก ยงัหลงอยู ่ มนัก็
ภมิูใจว่ามนัเก่ง ภมิูใจว่าตวัเองมีความรู้มีความสามารถ ตวัเองเป็นศาสดา แต่เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้มาเทศนาว่าการอาทิตตปริยายสูตรจนเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา ถา้คนมีปัญญานะ 
ถา้คนไม่มาแกเ้รา เราจะไปไหนล่ะ แลว้คนท่ีแกเ้รา แกเ้ราแลว้สอนเราดว้ย สอนเราจนเป็นพระ
อรหนัตข้ึ์นมา มนัซาบซ้ึงนะ ถึงบอกว่า “เป็นหนา้ท่ีของเธอ” 

เหาะข้ึนไปบนอากาศแลว้ลงมา ประกาศวา่ “เราเป็นลูกศิษย ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้เป็นศาสดา” เหาะข้ึนไปบนอากาศแลว้ลงมา แลว้ประกาศวา่ “เราเป็นลูกศิษย ์องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดา” ถึง ๓ หน พระเจา้พิมพสิารเห็นอยู ่ ถึงเขา้ไปกราบองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เทศนาว่าการจนพระเจา้พิมพสิารเป็นพระโสดาบนัข้ึนมา  

มนัไม่มีก ามือในเรา แบอยูต่ลอด แต่พวกเรามนัไม่มีวุฒิภาวะพอท่ีจะท าใหเ้ป็นจริง ศึกษา
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มา ศึกษามาแลว้มนัเป็นปริยติั มนัเป็นทฤษฎี ทฤษฎี
ว่าจะว่าไม่ใช่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมพุทธเจา้ มนักใ็ช่ เพราะเวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ ส่ิงท่ีวางไว ้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้
ธรรม เห็นไหม บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตปูปาตญาณ อาสวกัขยญาณ ส่ิงท่ีท  าลายอวชิชา ท าลาย
อวิชชาในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เทศน์ธมัมจกัฯ เวลามาเทศน์ปัญจวคัคีย ์พดูถึงว่า เทฺวฺเม ภิกฺเว ทางสองส่วนท่ีไม่ควรเสพ กามสุขลั
ลิกานุโยค อตัตกิลมถานุโยค ความสมดุลของจิต มชัฌิมาปฏิปทา น่ีธรรมจกัรๆ น่ีมรรค 

ส่ิงท่ีเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เกิดข้ึนมาในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้นั้นเป็นธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เอาวิธีการมาสอน มาเทศน์ธมัมจกัฯ เทศน์ธมัมจกัฯ คร้ังแรกไดปั้ญจวคัคีย ์ ได้
พระอญัญาโกณฑญัญะมาองคเ์ดียว เป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก 

ถา้มนัเป็นความจริง เทศน์มรรค มรรคเกิด เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
สอนปัญจวคัคีย ์ แลว้ปัญจวคัคียมี์ปัญญากา้วเดินตาม มนัไปส ารอก มนัไปส ารอกสักกายทิฏฐิ 
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ทิฏฐิความเห็นผดิในใจ เวลามนัส ารอกมนัคายออก ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิง 
ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงตอ้งดบัหมด โลกน้ีเป็นอนิจจงั ไม่มีใครเป็นเจา้ของ ไม่มีใครบงัคบับญัชา
มนัได ้มนัเป็นสัจจะของมนัอยา่งนั้น แต่ดวงใจของใครเห็น ดวงใจคือจิตไง ปัญญาเกิดจากจิตมนั
ตอ้งเห็น เพราะจิตเป็นผูติ้ดผูข้อ้ง แต่เราไปศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ท่องกนัปากเปียกปากแฉะ แลว้มนัเป็นความจริงข้ึนมาบา้งไหม มนัเป็นสัญญาๆ ค าว่า “เป็น
สัญญา” 

“โอโ้ฮ! จะดูถูกกนัมากเกินไปแลว้ มีปัญญาขนาดน้ี ศึกษามากขนาดน้ี เป็นสัญญาไปได้
อยา่งไร ดูสิ ใบประกาศเตม็บา้นเลย ส่ิงต่างๆ เรียนจบมารับแลว้รับอีก ฉลองกนัมาแลว้ ฉลองกนั
มาอีก มนัจะไม่รู้ไดอ้ยา่งไร” 

นั้นเป็นสมบติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ บอกว่าธรรมะเป็นธรรมชาติๆ 
ธรรมชาติคือสภาวะแวดลอ้ม สภาวะแวดลอ้มเป็นธรรมชาติอยูแ่ลว้ แลว้สภาวะแวดลอ้มมนั
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ความเปล่ียนแปลง เห็นไหม 

ในสมยัพุทธกาลก็เกิดจากอริยสัจ เกิดจากมรรค ทุกขใ์นสมยัพุทธกาลกบัทุกขใ์นสมยัน้ี
มนัก็เหมือนกนั เวลากิเลสในใจของสัตวโ์ลก มนัก็เป็นอนัเดียวกนั ฉะนั้น เวลาโลกเขาเจริญมาก
ขนาดไหน มนัเจริญทางวิทยาศาสตร์ มนัเจริญทางโลก เจริญในการด ารงชีวิต ใหคุ้ณภาพชีวิตน้ี
สบายข้ึน แต่หวัใจมนัทุกขย์ิง่กว่านั้นมากข้ึนไปสองเท่าสามเท่า สมยัพุทธกาลเขาไม่มาแข่งขนักนั
อยา่งน้ี เขาแข่งขนักนัดว้ยคุณงามความดี ในปัจจุบนัน้ีโลกมนัเจริญ เจริญดว้ยการแข่งขนั เจริญ
ข้ึนมา แต่หวัใจล่ะ หวัใจมนัเร่าร้อน เห็นไหม 

ฉะนั้น มรรคในสมยัพุทธกาลกบัมรรคในปัจจุบนัน้ีมนักอ็นัเดียวกนั อริยสัจมนัหน่ึงเดียว 
ใน ๕,๐๐๐ ปี พระพุทธศาสนาน้ีส้ินไป พระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรู้ขา้งหนา้ ก็มาตรัสรู้มรรค
อยา่งน้ีเหมือนกนั แต่มนัแตกต่างกนัท่ีอ  านาจวาสนาบารมี ท่ีคุณธรรม อ านาจวาสนาบารมีท่ีแก่
กลา้ ท่ีกวา้งขวางกว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็เท่านั้นเอง แต่มนัอนัเดียวกนั ฉะนั้น 
มรรคในสมยัพุทธกาลกบัมรรคในปัจจุบนัน้ีมนัก็อนัเดียวกนั ทุกขใ์นสมยัพุทธกาลกบัทุกขใ์น
สมยัปัจจุบนัน้ีมนัก็อนัเดียวกนั แต่มนัแผดเผา มนัเร่าร้อนมากกว่า สมยัพุทธกาลมนัก็ไม่ทุกขร้์อน
ขนาดน้ี เพราะมนัไม่มีส่ิงใดมากระตุน้มาใหเ้หมือนปัจจุบนัน้ี ปัจจุบนัน้ีต่างหากท่ีมนัเร่าร้อน ส่ิง
ท่ีมนัเผาลน ส่ิงท่ีมาล่อมาปรนเปรอกิเลสมนัมากกว่า พอมากกวา่ เราก็เอาส่ิงท่ีเราศึกษามา ส่ิงท่ีเอา
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มาปรนเปรอกิเลส คิดว่ามนัเป็นปัญญาของเราไง เราศึกษามาแลว้ เรามีความเขา้ใจแลว้ นึกว่าเป็น
ปัญญาของเราไง 

สังเกตไดไ้หม เวลามีศรัทธาใหม่เขา้มา เขาจะท าอะไร เขาจะรู้ขอ้วตัรปฏิบติัเหมือนพวก
เราไหม เขาท าส่ิงใดเขาเกอ้ๆ เขินๆ เขาท าไม่เป็นธรรมชาติแบบท่ีเราเคยท า น่ีขนาดผวิๆ นะ ขนาด
แค่ขอ้วตัรนะ แลว้เวลาเราปฏิบติัเขา้ไปในใจ แลว้มนัจะเป็นอยา่งท่ีเราศึกษามาหรือ เราศึกษามา 
ศึกษาธรรมและวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ศึกษามา มนัจริงไหม มนัถกูตอ้งไหม? 
จริง น่ีไง ไม่มีมีก ามือในเราไง น่ีธรรมะเปิดเผย เปิดเผย ไม่มีซ่อนเร้น บอกใหพ้วกเรามีความ
มัน่คง บอกใหพ้วกเรามีศรัทธา บอกใหมี้ความเช่ือ เร่งการประพฤติปฏิบติั 

แต่เวลาปฏิบติัล่ะ กิเลสปิดลบั กิเลสนะ มารนะ มนัอาศยัในหวัใจของสัตวโ์ลก มนัอาศยั
จิตน้ีเป็นท่ีพึ่งอาศยั แลว้มนัก็ท  าใหจิ้ตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ จะไปเกิดภพใดชาติใดมนัก็อาศยั
ในหวัใจนั้น ไปเกิดไปเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม มนัก็อาศยัในหวัใจของเทวดา ของอินทร์ 
ของพรหม 

เทวดาท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ สมยัพุทธกาลมาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ตรัสรู้ 
มีดวงตาเห็นธรรมมหาศาล แต่เทวดาท่ีเป็นมิจฉาทิฏฐิ เทวดาท่ีเขาไม่สนใจ ในพระไตรปิฎก 
เทวดารบกนั พรหมก็เหมือนกนั ทุกภพทุกชาติ อวิชชาพญามารมนัอยูใ่นหวัใจนั้น มนัมีของมนั
อยูแ่ลว้ มนัถึงไดเ้วียนว่ายตายเกิด ถา้มนัเวยีนว่ายตายเกิด แลว้ในปัจจุบนัน้ีมนัมาเกิดเป็นเราอยู่น่ี 
ถา้เกิดเป็นเรา คนเรามีความคิดผวิเผนิ ค  าวา่ “ความคิดผวิเผนิ” คือความดีความชัว่ เวลาใครท าคุณ
งามความดี เวลาใครจิตใจเป็นสาธารณะไดส้ร้างบุญกุศล มนัก็ไปเกิดเป็นเทวดา มนักเ็วียนว่าย
ตายเกิดในวฏัฏะ ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ ใครท าความดีตอ้งไดค้วามดีแน่นอน ใครเสียสละ ใคร
ท าบุญกุศลก็ตอ้งไดบุ้ญกุศลแน่นอน แต่บุญกุศลน้ีมนัเป็นบุญกุศลของวฏัฏะ น่ีไง ความดีโลกมี
แบบน้ี  

เวลาเรามาประพฤติปฏิบติักนั เราท าจิตใจของเราใหส้งบเขา้มา สงบเขา้มามนัก็เป็นโลกีย
ปัญญา สงบเขา้มามนัก็เป็นเร่ืองโลกๆ เพราะงานไม่ชอบ ถา้งานไม่ชอบ มนัไม่เขา้สู่สัจจะ มนัไม่
เขา้สู่มรรค แลว้เวลาเราจะท าความสงบ ท าไมถึงตอ้งท าความสงบ ก็ใชปั้ญญาๆๆ ปัญญาท่ีใชก้นั
อยูน้ี่ ปัญญาท่ีศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ี มนัเป็นธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใช่ไหม แต่ค าว่าผวิเผนิของเรา เพราะเราใชโ้ดยสัญชาตญาณของเราน่ีไง เรา
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ใชโ้ดยขนัธ์ ๕ น่ีไง 

ขนัธ์ ๕ ปฏิสนธิจิต สัญญาในปฏิจจสมุปบาท กบัสญัญาในขนัธ์ ๕ สัญญาในขนัธ์ ๕ คือ
มนุษยมี์ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ มีความคิด ว่าอยา่งนั้นเลย มนัอยูท่ี่ความคิดของเรา เราศึกษามาๆ ศึกษา
มาดว้ยความคิดอยา่งน้ีไง แต่ถา้เวลาเราท าความสงบของใจเขา้ไป ถา้ใจมนัสงบนะ ถา้เป็น
มิจฉาทิฏฐิ กิเลส กิเลสคือเคร่ืองดองหวัใจ กิเลสอนุสัยท่ีมนัมากบัความคิด กิเลสคือเคร่ืองดองของ
ใจ คนถึงพา่ยแพค้วามคิดของตวัเองตลอดเวลา คนเราด ารงชีวิตพ่ายแพค้วามคิดตลอด ความคิด
อยา่งไรก็คิดไปตามนั้น แลว้มีใครมาช้ีแนะ มีใครมาคอยบอก ถา้เป็นคนดีมนัก็ยอมรับเหตุรับผล 
ถา้เป็นคนเห็นแก่ตวัมนัก็บอกว่าคนนั้นอิจฉา คนนั้นตาร้อน ส่ิงท่ีมนัเป็นความคิด เป็นขนัธ์ ๕ 
โดยความรู้สึกนึกคิดเป็นความคิดของโลกไง โลก ส่ิงท่ีเป็นความรู้สึกนึกคิด เป็นการส่ือสาร เป็น
ภาษาโลก ภาษาสังคม ถา้ท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบ เราจะท าความสงบของใจเขา้มา 
ถา้ใจสงบเขา้มา น่ีกิเลสโลกๆ 

เวลาจิตถา้มนัเร่ิมเป็นสมาธิ มนัมีความสงบเขา้มา ถา้มนัเป็นมิจฉามนัก็เป็นอุปกิเลส 
อุปกิเลส โอภาส สว่าง ว่าง กิเลสทั้งนั้น แต่กิเลสอยา่งละเอียดไง เวลาเราอยูท่างโลก กิเลสของเรา
คือความทุกขค์วามยาก กิเลสของเราก็คือความไม่พอใจ กิเลสของเรา ส่ิงน้ีกิเลส เราก ็เออ! น่ีเป็น
กิเลส แต่พอเราท าความสงบของใจ พอใจมนัสงบแลว้ก็คิดว่าส่ิงน้ีเป็นธรรม อุปกิเลส กิเลสนอก-
กิเลสใน กิเลสนอกๆ กกิ็เลสท่ีมนัท าใหเ้ราเจบ็ปวดแสบร้อนกนัอยูน่ี่ กิเลสของเราทั้งนั้นน่ะ 

แต่ถา้มนัเป็นธรรมนะ ปล่อยวาง เป็นธรรม เรามีสติปัญญา จิตใจของเราอยา่ไปยดึไปมัน่
มนั นัน่คือโลกธรรม ๘ ธรรมะเก่าแก่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่ตรัสรู้ ธรรมะเก่าแก่กมี็
อยูแ่ลว้ แลว้ปัจจุบนัน้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ เราก็ศึกษาธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เรากมี็เป้าหมายของเราว่าเราจะพน้จากทุกข ์แต่เรายงัไม่เขา้
สู่สัจจะความจริงอนันั้น ส่ิงท่ีมนัใหผ้ลอยูน้ี่ก็เป็นธรรมะเก่าแก่ มนัก็เป็นเร่ืองโลกธรรม ๘ ทั้ง
นั้นน่ะ แลว้ถา้มีสติปัญญา ถา้เขา้ใจว่าโลกธรรม ๘ เรากว็างสิ เราก็ปล่อย ถา้จิตใจมนัปล่อย มนั
ปล่อยท่ีจิตใตส้ านึก จิตใจมนัปล่อยข้ึนมามนัก็วางได ้ถา้จิตใจไม่ปล่อย เราก็เอาฟืนเอาไฟแผดเผา
ตวัเราไว ้เวลาเอาฟืนเอาไฟเขา้มาถึงตวัเองก็กอดมนัไว ้ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงับอกว่ามนุษยถื์อดุน้ไฟคนละดุน้ แลว้ก็บ่นว่าร้อน 
ร้อน แลว้ก็ถือดุน้ไฟนั้นไป เราก็เบ่ือชีวิตน้ี เราก็เบ่ือความทุกขค์วามยาก เราก็เบ่ือทั้งนั้นน่ะ แต่ก็
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กอดมนัไว ้แลว้ก็บ่นมนัไป ในกาลสมยัหน่ึง มีบุรุษคนหน่ึงเป็นผูท่ี้ฉลาด ไดโ้ยนทิง้ดุน้ไฟนั้นไป
แลว้ ดุน้ไฟคือพญามาร ส่ิงท่ีแผดเผาในหวัใจ ไดโ้ยนทิง้ไปแลว้ แลว้ตะโกนบอกสัตวโ์ลกใหทิ้ง้
ดุน้ไฟนั้น ใหทิ้ง้ดุน้ไฟนั้น น่ีไง ธรรมะแบตลอด ธรรมะเปิดเผยตลอด แต่เราก็ไปคิดวา่ไฟ ไฟมนั
คืออะไร เออ! ไฟมนัอยูท่ี่ไหน เออ! ไม่เห็นอีกล่ะ น่ีกิเลสมนัก็ปิดลบั 

ฉะนั้น ถา้เราจะท าจริง ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ สาธุ! ศึกษาน้ีเป็นสุ
ตมยปัญญา การศึกษาน้ีไม่เสียหาย ในทางโลก เพราะมีต ารา มีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ ศาสนาถึงมัน่คงมาจนปัจจุบนัน้ี มีต ารับต าราใหค้น้ควา้ แต่การคน้ควา้มาแลว้ อนัน้ีเป็น
สัจธรรม เป็นคุณธรรม เป็นวิธีการท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอนบอกแนวทางใหพ้วก
เราปฏิบติั แลว้กิเลสมนัก็ปิดลบั ปิดลบัว่า “ส่ิงนั้นเหมือนกนั ส่ิงน้ีเหมือนกนั” มนัปิดลบัจนตวัมนั
ไม่ไดอ้ะไรเลย จนตวัมนัไม่ไดส้ัมผสัส่ิงใดเลย ถา้มนัไดก้็ไดแ้บบโลกๆ น่ีไง ไดแ้บบว่าท าคุณงาม
ความดี ไดแ้บบว่าเป็นพ่อออกจารย ์คือว่าผูท่ี้ศึกษาธรรมะมาแลว้เป็นผูน้ าชุมชน นัน่พ่อออกจารย์
ไง พ่อออกจารยห์มายถึงวา่พระท่ีบวชแลว้สึกไป ทางนั้นเขาเรียกพ่อออกจารย ์ พ่อออกจารยท์  า
พิธีกรรม เป็นหวัหนา้สังคม นัน่เขาไดอ้ะไรมาล่ะ นัน่เขาไดม้าเพราะเขาศึกษาธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เขาศึกษาศาสนพิธี พิธีกรรมในมวลชนในชุมชน แลว้เป็นผูน้ าสังคม 
น่ีศึกษาแลว้ก็ไดป้ระโยชน์ตรงนั้น ก็มีปัญญา แลว้ถา้ตายไป ตายไปกเ็วียนว่ายตายเกิดตามวฏัฏะ 

แต่ถา้เราจะปฏิบติัตามความเป็นจริงของเรา พยายามก าหนดพุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ 
เพราะค าวา่ “พุทโธ” มนัเป็นกรรมฐาน ๔๐ หอ้ง เราระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พุท
โธๆๆ น่ีเราท า เร่ิมตน้มีสติมีปัญญา มีค าบริกรรมไว ้จิตของเราแท้ๆ  เวลาถา้มนัจะสงบ เวลาถา้มนั
สงบเขา้มา เวลามนัขาดสติไป สติขาดมนัจะวบูมนัจะหาย ถา้มนัวบูหายไป ทั้งๆ ท่ีเราสร้างคุณงาม
ความดี แลว้ดว้ยอินทรีย ์ดว้ยพละก าลงัของจิต ถา้จิตใครมนัมีอินทรีย ์มนัมีสติมีปัญญารักษาใหไ้ด้
ดี ถา้มนัจะสงบเขา้มาใหม้นัสงบเขา้มาใหล้ะเอียดเขา้ไปเร่ือยๆ 

ค าว่า “สงบ” พอสงบแลว้ โดยธรรมชาติของคนนะ เวลาส่ิงใดท่ีไม่เคยพบไม่เคย เวลาเห็น
แลว้มนัก็ตอ้งต่ืนเตน้เป็นเร่ืองธรรมดา แต่ต่ืนเตน้เป็นธรรมดาแลว้ ถา้เรามีวุฒิภาวะท่ีดี ต่ืนเตน้
เป็นธรรมดาแลว้เวลามนัคลายตวัออกมา เราจะท าความสงบของใจเขา้ไปอยา่งนั้นอีกไดห้รือไม่ 
ถา้ไดแ้ลว้ เราช านาญในวสี ในการเขา้การออกไดห้รือไม่ เรายกจิตของเราข้ึนสู่วปัิสสนาได้
หรือไม่ ถา้มีสติมีปัญญานะ มนัจะเทียบเคียง 
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ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มาแลว้ สาธุ! เราเป็นหลกัเกณฑ ์แลว้เรา
ปฏิบติัแลว้ เวลาปฏิบติัตอ้งวางไว ้ เพราะเวลาถา้เราปฏิบติัมนัจะเป็นความจริง เห็นไหม ธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เปิดเผย แต่กิเลสของเรามนัปิดลบั และกิเลสของเรามนัอยู่
ในหวัใจของเรา มนัพลิกแพลง 

เวลาท าส่ิงใด ของท่ีไม่มีชีวิต เช่น วตัถุ เราจะจดัเรียงข้ึนไป เราจะจดัวางได ้แต่ถา้มนัมีชีวิต 
อยา่งสัตวท่ี์เราจะใหม้นัอยูน่ิ่งๆ มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลย เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีมีชีวิต มนัจะดิ้นรนของมนั 
มนัจะพยายามต่อตา้นของมนั น่ีส่ิงท่ีมีชีวิต แลว้กิเลสมนัมีชีวิตไหมล่ะ มนัยิง่กว่ามีชีวิตอีก เพราะ
อะไร เพราะมนัครอบง าดว้ย แลว้เวลาเราจะท าความสงบของใจเขา้ไป ถา้ใจสงบ เราไดด่ื้ม ไดลิ้้ม
รส น่ีปัจจตัตงัๆ สันทิฏฐิโก เพราะจิตสงบ ถา้เราไดส้ัมผสัอยา่งนั้น 

ถา้คนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นส่ิงใดมนัก็เร่ร่อน แต่คนพอไดส้ัมผสัแลว้ คนเราไม่เคยกินอาหาร
ดีๆ อาหารท่ีมนัเคยกินอยูม่นัก็ว่าอร่อยนะ แต่ถา้มนัไดกิ้นอาหารท่ีมนัประเสริฐ มนัดีข้ึนไปๆ มนั
จะรู้เลย อาหารท่ีเราเคยกินอยู ่มนัดีกว่าน้ี มนัมีๆ น่ีก็เหมือนกนั จิตท่ีมนัสงบเขา้ไป เออ! 

ศึกษาธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา้ไดแ้ต่ช่ือ สมาธิก็เป็นอกัษรเขียนไว ้
แลว้ศีล สมาธิ ปัญญาก็ท่องปากเปียกปากแฉะ แลว้ก็สร้างอารมณ์นะ “อ๋อ! อยา่งน้ีเป็นสมาธิ อ๋อ! 
อยา่งน้ีเป็น” มนัสร้างอารมณ์ มนัจินตนาการ มนัไม่มีความจริง น่ีกิเลสมนัปิดลบั ปิดลบัเพื่อ
อะไร? ปิดลบัเพราะไม่ใหส้ัจธรรม ใหธ้รรมของเราเจริญงอกงาม 

ถา้มนัเจริญงอกงาม โพธิ หน่อของพุทธะ ถา้เราบ ารุงรักษาข้ึนมา มนัจะเกิดข้ึนมานะ มนั
จะเกิดข้ึนมาจากหวัใจของเรา หน่อของพุทธะ เวลาพุทโธๆ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ให้
บริกรรมพุทโธๆ น่ีเป็นค าบริกรรม ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ธมัโมกไ็ด ้สังโฆก็
ได ้มรณนุสติก็ได ้พอระลึกไว้ๆ  ใจน้ีปล่อยไม่ได ้เพราะอะไร เพราะเราเช่ือใจเราเองไม่ได ้เราเช่ือ
ไม่ไดห้รอก ไม่รู้มนัจะไปรู้อะไร ไม่รู้มนัจะไปเห็นอะไร ไม่รู้กิเลสมนัจะพาไปไหน เด๋ียวมนัพา
ไป มนัพาไปก็อุปกิเลสไง 

อุปกิเลส กิเลสเรา กิเลสท่ีว่าเป็นกิเลส ใครมาคอยเตือนเราว่าเราท าผดิๆ เรายงัขุ่นขอ้ง
หมองใจเลย น่ีกิเลส สามญัส านึกเราน่ี แลว้เวลาจิตมนัสงบเขา้ไปแลว้มนัไปว่างๆ อยู ่ อุปกิเลสท่ี
มนัละเอียดกว่า มนัจะรู้สึกตวับา้งไหม มนัจะยอมรับมนัไหม ท่ีเป็นๆ กนัอยูน่ี่ ว่างๆ ว่างๆ ท่ีมนั
เป็นๆ กนัอยูน่ี่ แต่เราก าหนดพุทโธๆๆ เราไม่ใหกิ้เลสมนัโตแ้ยง้ ไม่ใหกิ้เลสมนัชกัน าไป ไม่ให้
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ใครมาเอาความสงบนั้นมาอา้งอิง ไม่ใหกิ้เลสมนัปิดลบั ไม่ใหกิ้เลสมนัพลิกแพลงไง 

เราปฏิบติัธรรมอยู ่เราปฏิบติัท าความสงบของใจ เราท าใจเราใหส้งบ เราท าอยู ่แต่กิเลสมนั
ก็เอาอยา่งน้ี เอาความรู้สึกเราน่ี มาบอกว่า “น่ีสมาธิ ว่างๆๆ น่ีสมาธิ” 

ว่างๆ ท าไมตวัเองไม่มีสติ ไม่มีก าลงัรับรู้ตวัเองเลยหรือ ถา้ตวัเองเป็นสมาธิ ส่วนใหญ่แลว้
ไม่ค่อยพดูใหใ้ครฟัง มนัพดูไม่ค่อยออก มนัพดูไม่ค่อยถูก แต่ถา้ไปบอกครูบาอาจารยน์ะ จิตเป็น
อยา่งนั้น รู้ทนัทีเลย ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่ามนัอุปกิเลส เวลาเราไปเจอส่ิงนั้น เราจะเช่ือไหมว่ามนัเป็น
อุปกิเลส เช่ือไหมว่าน่ีโอภาส โอภาสความสว่างไสว ความวา่ง ว่างๆๆ น่ีอุปกิเลส 

แลว้ถา้มนัเป็นมรรคล่ะ มนัเป็นมรรคมนัเป็นอยา่งไร 

ถา้มนัเป็นมรรค เวลามนัสงบเรากรู้็ว่าสงบ แลว้จบัตอ้งไม่ได ้ เด๋ียวคลายพรวด ออกเลย 
แลว้ท าอยา่งไรต่อ? พุทโธสิ พุทโธต่อ พุทโธต่อเน่ือง ใชปั้ญญาอบรมสมาธิต่อเน่ือง ถา้ปัญญา
อบรมสมาธิ ยิง่ใชปั้ญญาอบรมสมาธิมากข้ึนเท่าไรนะ มนัยิง่ซาบซ้ึงธรรมะขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ มนัเป็นแบบท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไวล่้วงหนา้เลย แลว้พอเรา
เขา้ไป มนัเป็นตวัจริงดว้ย มนัเป็นตวัจริงเพราะอะไร เพราะมนัเกิดข้ึนจากใจของเรา 

อา้ว! ความคิดเกิดข้ึนมามนัเกิดอยา่งไร อา้ว! พอปัญญามนัไล่ไปแลว้มนัวาง มนัวางมนัก็
เฉย ถา้มีสติอยู ่มนัเฉย เพราะมนัยงัไม่ไดคิ้ด เพราะถา้มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ มนัวาง มนัรู้ของ
มนั แต่มนัไม่ด่ืมด ่าแบบพุทโธ ถา้พุทโธ ถา้มนัลงวบู เวลามนัลงไปนะ มนัด่ืมด ่า มนัมหศัจรรย ์
เพราะถา้มนัพุทโธๆ มนัจะลงขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ มนัจะเป็นสักแต่ว่า จิตน้ีมนั
ปล่อยวางโล่งหมดเลย เป็นเอกเทศ ทั้งๆ ท่ีแค่สมาธินะ แค่สมาธิ พอจิตเป็นอปัปนาสมาธิมนัไม่
รับรู้เร่ืองกายน้ีเลยล่ะ คิดดูสิ มนัอยูก่บัเรา คนเราเกิดมามีกายกบัใจๆ เวลาเป็นสมาธิแลว้ จิตท าไม
มนัทิง้กายไดล่้ะ เพราะมนัไม่รับรู้อะไรเลย ไม่รับรู้อะไรเลย เสียงก็ไม่ไดย้นิ ผวิหนงัก็ไม่มี
ความรู้สึก ไม่มีรับรู้อะไรเลย มนัอยูก่ลางหวัใจ แต่มนัไม่รับรู้กายน้ีเลย น่ีอปัปนาสมาธิ แลว้ถา้คน
เขา้ไปต่ืนเตน้ก็บอกว่าตวัเองมีความรู้มาก...ไม่ใช่ น่ีแค่จิตสงบ แค่จิตสงบนะ 

ถา้กิเลสมนัไม่ปิดลบั ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เปิดเผย แต่เปิดเผย
ส าหรับผูท่ี้เป็นสุภาพบุรุษ ยอมรับสัจจะความจริง ปฏิบติัตามความเป็นจริงเอาสัจธรรม ไม่ใช่
ปฏิบติัเอากิเลส ปฏิบติัเอาคนสรรเสริญ ปฏิบติัใหค้นยอมรับ ปฏิบติัใหค้นยกยอ่ง 



กิเลสปิดลบั ๒๐ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

คนยกยอ่งไม่ใช่เรายกยอ่ง ปฏิบติัเพื่อเรา ถา้ปฏิบติัเพื่อเรานะ เราเขา้ไปถากถาง เขา้ไปเปิด
ใหกิ้เลส เวลากิเลสถา้มนัแก่กลา้ เราท าอะไรไม่ไดเ้ลย ท าส่ิงใดก็มีแต่ความนอ้ยใจ ท าส่ิงใดมนัก็มี
แต่บีบคั้น มนัจะบีบคั้นนะ มนัไม่ใช่บีบคั้นเฉพาะชาติน้ี มนับีบคั้นเรามาตลอดแลว้ล่ะ แลว้เราก็
พ่ายแพม้าตลอด แลว้เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก เวลาประพฤติปฏิบติัตามความ
เป็นจริง ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี คิดดูสิ ชีวิตเราเท่าไร ชีวิตเรา ๑๐๐ ปี เรา ๗ ปี เขาไปเรียนกนั ๔ ปี ๕ 
ปี เราปฏิบติัธรรม ๗ ปีจะใหจ้บไดไ้หม ตั้งกติกาข้ึนมาสิ แลว้ถา้ตั้งกติกาแลว้มนัก็วา่ถา้เราท าเอง 
เราจะมัน่ใจไดอ้ยา่งไร อา้ว! ก็มีครูบาอาจารยไ์ง 

สมยัหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ถา้มีส่ิงใดติดขดั วิ่งเขา้หาเลย ถา้มีส่ิงใดติดขดั วิ่งเขา้หาเลย 
ท่านตอ้งแกเ้ราไดสิ้ ท่านแกเ้ราไม่ได ้ท่านจะผา่นกิเลสมาไดอ้ยา่งไร กิเลสมนัปิดลบัในใจ ไม่รู้ส่ิง
ใดเลย แลว้ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไม่มีก ามือในเรา ธรรมะเปิดเผย แลว้ครู
บาอาจารยท่ี์ปฏิบติัมามนัตอ้งเปิดเผยในใจของครูบาอาจารยเ์รา ท่านถึงจะรู้ไง น่ีไง ๗ วนั ๗ เดือน 
๗ ปี 

ถา้ ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปีของเรา เราก็หวัน่ไหว ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปีแลว้จะท าอยา่งไรล่ะ มนั
ก็แบบว่าโคลากเกวียนไปใช่ไหม โคลากแอกไป ๗ ปีหรือ ลากแอกไป ไถไปอยา่งน้ี ลากไปอยา่ง
น้ี ๗ ปี มนัก็ไม่ใช่ เราตอ้งมีสติมีปัญญาสิ เรามีครูบาอาจารยน์ะ เราก็เลือกเอาสิ เราเลือกเอาครูบา
อาจารยท่ี์ท่านมีเหตุมีผล เวลาเราปฏิบติัมา เราติดมา เรารู้มา เราก็ตอ้งรู้ ท่านก็ตอ้งจิ้มเขา้มาตรงน้ีสิ 
ถา้ท่านจิ้มเขา้มาไม่ถกู ท่านก็ไม่ใช่หมอน่ะสิ 

ถา้ ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี ถา้เรามีครูบาอาจารย ์มนัมัน่ใจ มนัท าได ้ถา้มนัไม่มัน่ใจมนัก็โลเล 
ถา้โลเลแลว้ สักแต่วา่ท า ค  าวา่ “ท าสักแต่วา่” ท าพอเป็นพิธีไง ท าพอเป็นวนัๆ หน่ึง เรากป็ฏิบติั
ธรรม แต่จิตใจ กิเลสปิดลบั มนัท าไปพอใหม้นัครบเวลา ท าไปเพราะว่าชีวิตน้ี เราเกิดมาเป็นชาว
พุทธ แลว้ถึงเวลาท าไมไม่ท าใหม้นัเขม้แขง็ข้ึนมาล่ะ ถา้เขม้แขง็นะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐมากนะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เปิดเผย ไม่มีก า
มือในองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แบตลอดเลย แลว้ก็พยายามใหพ้วกเราตะเกียกตะกายปีน
ข้ึนมาใหไ้ด ้ถา้ปีนข้ึนมาใหไ้ด ้เราตอ้งปีนข้ึนจากหลุมมูตรหลุมคถูในใจ ข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง ปีน
ข้ึนมาใหไ้ด ้

ถา้ปีนข้ึนมาใหไ้ดน้ะ ความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง มนัวางเฉย พอวางเฉย เราก็พุทโธของ
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เราไปใหจิ้ตมนัสงบใหไ้ด ้ถา้จิตสงบข้ึนมานะ โดยสัมมาทิฏฐิ โดยสัมมาสมาธิ เวลาสงบข้ึนมามนั
มีก าลงัของมนั ถา้มีก าลงัของมนันะ เราเร่ิมต่อเน่ืองๆ ข้ึนไป พยายามนอ้มไปสู่กาย สู่เวทนา สู่จิต 
สู่ธรรม สติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริงตอ้งมีจิตเป็นผูร้ื้อคน้ เพราะจิตน้ี ปฏิสนธิ
วิญญาณ จิตปฏิสนธิเป็นตวัเวียนว่ายตายเกิด เพราะตวัจิตปฏิสนธิน้ี ถา้จิตมนัสงบเขา้มาเป็น
สัมมาทิฏฐิ เป็นสัมมาสมาธิ นอ้มไปใหเ้ห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม 

เพราะตวัการแสดงออก เวลาท าอปัปนาสมาธิ เวลาจิตท่ีมนัทิง้กาย มนัสักแต่ว่ารู้ ส่ิงท่ีเป็น
นามธรรม ส่ิงท่ีเป็นปฏิสนธิจิต เป็นเอกเทศ มนัไม่รับรู้กายน้ีไดเ้ลย มนัทิง้หมดเลย ถา้มนัทิง้หมด
ไปเลย เวลามนัคลายตวัออกมามนัก็มาสู่สามญัส านึก มาเป็นความปกติ มนัก็รู้ของมนั ถา้ออกมา
เป็นอุปจาระ ถา้ออกมาเป็นอุปจาระ วงรอบของจิตมนัรับรู้แลว้ ความรับรู้ถึงเน้ือหนงัมงัสา แลว้ก็
ถึงผวิหนงั พอส่ิงใดมากระทบมนัก็รับรู้แลว้ ถา้เสียงมากระทบโสต มนัก็ไดย้นิเสียง มนัออกมา
รับรู้ มนัเป็นอุปจาระ จิตมนัสงบอยู ่ถา้จิตมนัสงบอยู ่นอ้มไป ถา้นอ้มไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็น
จิต ถา้เห็นอยา่งน้ี น่ีสติปัฏฐาน ๔ จริง ถา้จิตมนัจริง สติปัฏฐาน ๔ มนัก็จริง 

ถา้จิตมนัอุปกิเลส เพราะอุปกิเลส มนัโอภาส มนัผอ่งใส มนัอะไร มนัเป็นอุปกิเลส มนัก็
เป็นกิเลส แลว้มนัไปรู้เห็นนะ แลว้ถา้เขา้ฌานสมาบติั เวลาเขา้ฌานสมาบติัไปรู้วาระจิต ไปรู้ต่างๆ 
อนันั้นยิง่ออกไปไกลเลย เห็นไหม ถา้กิเลสมนัปิดลบั มนัไม่ใหเ้ขา้สู่มรรค ถา้มนัไม่ใหเ้ขา้สู่มรรค 
มนัก็ท  าสักแต่ว่าท าไง ท าสักแต่วา่ ท  าอยูน่ัน่ล่ะ แลว้ก็วนเวียนอยูน่ัน่น่ะ แลว้มนัก็ไม่เขา้สู่มรรค ถา้
ไม่เขา้สู่มรรค แลว้ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มา ศึกษามาแลว้ถา้ไม่ได้
ปฏิบติัมนัก็ศึกษามาแขวนไวน้ัน่น่ะ ศึกษามีความรู้แขวนไว ้ ตวัเองท าอะไรไม่ถูก มนัก็แขวนไว้
นัน่น่ะ 

แต่ถา้เราจะต่อสู้ เราจะต่อสู้กบักิเลสของเรา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 
เราตอ้งเอาชนะกิเลสของเราในใจ ถา้บอกว่าเอาชนะตนก็บอกชนะใคร? ชนะกิเลสไง กิเลสคือ
ความข้ีเกียจ ข้ีคร้าน คือความมกัง่าย คือความอยากไดม้รรคไดผ้ลโดยท่ีไม่ตอ้งปฏิบติั อยากไดใ้ห้
มนัมาเองเลย เห็นไหม ตอ้งเอาชนะเรา ชนะตวัตนอนัน้ี 

ก าหนดพุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ถา้จิตมนัเป็นความจริง ความจริงคือสัมมาสมาธิ น่ีไง 
เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ระลึกถึงโคนตน้หวา้นั้น อานาปานสติ ก าหนดลมหายใจเขา้
และลมหายใจออก จิตน้ีเขา้สู่สัจจะ เขา้สู่ส่ิงท่ีไดส้ร้างสมมา เพราะตอนนั้นองค์สมเดจ็พระ
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สัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ก าลงัเร่ิมคน้ควา้ เพราะปัญญายงัไม่
มี ปัญญายงัไม่มี เขา้ไปเผชิญกบัความจริง ความจริงคืออดีตท่ีเคยสร้างสมมาในใจนั้น
บุพเพนิวาสานุสติญาณ แลว้ถา้เกิดปัญญาท่ีละเอียดข้ึนไป ถา้จิตมนัยงัมีอวิชชาอยู ่ยงัมีส่ิงครอบง า
อยู ่จุตูปปาตญาณ มนัยงัเกิด 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ดึงกลบัมา ดึงกลบัมาแลว้วางใจเป็นกลาง เวลาจิต
มนัสงบเขา้มา มีก าลงัข้ึนมา อาสวกัขยญาณ เราพยายามท าใจของเราใหส้งบ ท าใจของเราให้
มัน่คงของเรา เวลาถา้มนัออกเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มนัจะเกิดมรรคไง มรรคมนั
เกิดตรงน้ีไง มรรคมนัเกิดตรงน้ี มรรคคืออะไร 

เวลาปัญญานะ เวลาความคิดท่ีไม่มีประโยชน์อะไรกบัเรา ความคิดท่ีมนัเกิดข้ึนมาเอง น่ี
เป็นกงจกัร ความคิดมนัคิด ถา้ทางโลกเขาก็คิดประกอบอาชีพ คิดนู่นคิดน่ี คิดแลว้เป็นอยา่งไร? 
คิดแลว้กเ็ครียด 

แต่เวลาถา้จิตมนัสงบ เวลาจิตสงบถา้มนัเป็นธรรมจกัร จิตมนัสงบ ถา้จิตมนัสงบ ถา้เราไม่
เห็นกาย ไม่เห็นเวทนา ไม่เห็นจิต ไม่เห็นธรรม มนัก็ไม่เกิดมรรค พอมนัไม่เกิดมรรค น่ีมิจฉา
สมาธิ ถา้มนัออกรู้ออกเห็นส่ิงต่างๆ ก็เป็นมิจฉาสมาธิ มนัส่งออก แลว้ถา้เป็นสัมมาสมาธิ 
สัมมาสมาธิ จิตมนัสงบมาดว้ยสติดว้ยปัญญาของเรา ถา้ดว้ยสติดว้ยปัญญาของเรา แลว้เรายกข้ึน 
เพราะมีสติมีปัญญาไง มนัเป็นสัมมา เพราะถา้มนัเป็นสัมมาไดม้นัตอ้งมีสัมมาสติ มนัตอ้งมีสติ
ควบคุม ถา้ไม่มีสติข้ึนมา การประพฤติปฏิบติัมนัจะเป็นการปฏิบติัธรรมไหม ถา้ขาดสติกเ็ดินสัก
แต่ว่าท า เดินใหห้มดเวลาไป อา้ว! เราก็เป็นคนเก่ง เราก็เดินไดท้ั้งวนัทั้งคืน แต่เดินสักแต่ว่า สัตว์
มนัก็เดิน คน กรรมกรมนัก็เดิน ดูสิ เขาท างานทั้งวนัเขาก็เดินไปเดินมาเหมือนกนั แลว้มนัไดอ้ะไร
ข้ึนมาล่ะถา้มนัขาดสติ 

ถา้มนัมีสติ สัมมาสมาธิมนัก็มีสัมมาสติ มนัถึงเป็นสัมมาสมาธิ ถา้สัมมาสมาธิข้ึนมาแลว้ 
ถา้เรามีสติปัญญาข้ึนมา ยกข้ึน เพราะมีสติ มีมหาสติ มีปัญญา ยกข้ึน กสู่็งานชอบ งานชอบ งาน
อะไร งานชอบก็งานร้ือคน้ งานชอบธรรมเพราะเราปฏิบติัธรรม งานชอบ ไอท่ี้เขาท างานกนั อาบ
เหง่ือต่างน ้า ไอน้ัน่งานหาประกอบอาชีพ งานชอบไหม ถา้เป็นงานสุจริตก็ชอบ แต่งานนั้นงาน
เล้ียงปากเล้ียงทอ้ง 

แต่ถา้งานชอบ สมาธิชอบ ปัญญาชอบ ถา้มนัเกิดข้ึนมา น่ีธรรมจกัร แลว้ถา้ปัญญาอยา่งน้ี
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มนัเกิดข้ึนมา ถา้คนเคยรู้เคยเห็นมนัจะมหศัจรรย ์ ปัญญาอยา่งน้ี ถา้ปัญญาอยา่งน้ีมนัเกิดข้ึนนะ 
แลว้ปัญญาอยา่งน้ีมนัจะรักษาอยา่งไร แมแ้ต่รักษาใจก็รักษายาก รักษาใหจิ้ตสงบก็ยงัรักษายาก 
แลว้เวลาจิตสงบแลว้ยกข้ึนสู่โลกุตตรปัญญา เวลาท่ีความคิดเกิดข้ึนเขาเรียกโลกียปัญญา ปัญญา
เกิดจากกิเลส กิเลสมนัปิดลบั แลว้มนัก็สร้างภาพ มนัก็บอกว่าน้ีเป็นธรรมๆ มนัสาวไปทัว่เลย แลว้
มนับอกว่ามนัเป็นพระอรหนัตน์ะ...หนัลงความเส่ือม หนัลงสู่ใตค้วามครอบง าของกิเลส 

แต่ถา้มนัเกิดภาวนามยปัญญา มนัเห็นต่าง เพราะอะไร เพราะคนท่ีจะภาวนา คนท่ีภาวนา 
ครูบาอาจารยเ์ราท่ีจะมีคุณธรรม ท่านตอ้งผิดอยา่งน้ีมาก่อน ไอท่ี้ว่ามนัผดิพลาดๆ ใครไม่ผดิพลาด
มา มนัก็ผดิพลาดมาทั้งนั้นน่ะ แลว้ความผดิพลาดมนัไม่มีความถูก ไม่มีความจริงมาเปรียบเทียบ 
มนัจะรู้อยา่งไร 

“ผดิอยา่งไร อา้ว! ก็ฉนัท ามาอยา่งน้ี ก็ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
มา ฉนัลูกศิษยห์ลวงปู่ มัน่นะ ฉนัลูกศิษยค์รูบาอาจารยมี์ช่ือเสียงนะ ท่านชมว่าเราภาวนาเก่งนะ” น่ี
มนัพยายามเอาสีขา้งเขา้ถูนะ มนัไม่เอาความจริง เพราะว่าเพราะการปฏิบติัธรรมตอ้งเอาชนะ
กิเลสของเรา ไม่ใช่ใหห้ลวงปู่ มัน่รับรอง ไม่ใช่ใหค้รูบาอาจารยก์ารันตีให ้

ในสมยัพุทธกาล พระไปปฏิบติัมาแลว้เขา้ใจว่าเป็นพระอรหนัต ์ ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ใหอ้งคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้รับรอง องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้รู้
ล่วงหนา้ ใหพ้ระไปดกัไวเ้ลย ไม่ตอ้งเขา้มา นู่นเขา้ป่าชา้ไปก่อน พอเขา้ป่าชา้ไป จิตมนัหวัน่ไหว 
จิตมนัมีอารมณ์ โอ!้ รู้เลย ไม่ตอ้งเขา้ไปหาพระพุทธเจา้ 

น่ีเราปฏิบติัเพื่ออยา่งนั้นกนัหรือ แต่ถา้เราปฏิบติัตามความเป็นจริง มนัจะลม้ลุกคลุกคลาน
มนัก็อยูท่ี่อ  านาจวาสนาของเรา ท่ีว่าเราจะสร้างอินทรีย ์เราพยายามสร้างสมของเรา ถา้อินทรียข์อง
เรามนัไม่เขม้แขง็ข้ึนมา ส่ิงท่ีเทศนาว่าการ เราจะมีวุฒิภาวะแยกแยะได ้ ถูกหรือผดิ เพราะเรา
ปฏิบติัเพื่อเรานะ ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี ก็เพื่อใหห้วัใจน้ีหลุดพน้ ถา้หวัใจน้ีหลุดพน้ เราตอ้งซ่ือสัตย์
กบัเรา ถา้มนัไม่จริง ตอ้งพิสูจน์ ถา้มนัจริง จริงก็ตอ้งพิสูจน์ พิสูจน์ว่ามนัจริงอยา่งไร 

เวลาออกจากประพฤติปฏิบติัหาครูหาอาจารย ์ ถา้ครูบาอาจารยพ์ดูแลว้ยงัสงสัย เพราะว่า
ครูบาอาจารยว์ุฒิภาวะแตกต่าง ท่านรู้จริง ท่านพดูออกไป ท่านเหนือโลก ไอเ้รามนัอยูใ่ตโ้ลก คน
ท่ีอยูเ่หนือโลกกบัคนใตโ้ลกคุยกนั ไอค้นใตโ้ลกมนัตอ้งงงแน่นอน ถา้งงแลว้เปิดพระไตรปิฎก ถา้
งงนะ ถา้เราครูบาอาจารยท่์านบอกแลว้ไม่ลงใจ บอกแลว้มนัก็ยงัมีส่ิงใดตกผลึกในใจ เปิด
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พระไตรปิฎก เปิดต ารา เฝ้าพระพุทธเจา้ ไปฟ้องพระพุทธเจา้ว่าอาจารยส์อนผดิ อาจารยส์อนมา
มนังงๆ เปิดพระไตรปิฎกเลย พอเราไปเปิดพระไตรปิฎกมนัยิง่งงเขา้ไปใหญ่ เพราะอะไร เพราะ
ความรู้ของเราไง ความรู้ของเรา เห็นไหม กิเลสมนัปิดลบั แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้เปิดเผยนะ 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พระไตรปิฎกเปิดเผยนะ ไม่มีก ามือในเรา แบ
ตลอดนะ แลว้ครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัจริง ท่านเหนือโลก ท่านเขา้ใจความเป็นจริง แลว้เรา
ปฏิบติั เรายงัไม่ได ้ เราตอ้งหาท่ีพึ่ง หาครูบาอาจารยเ์ป็นท่ีพึ่ง แลว้ต าราก็ทิง้ไม่ได ้ ต าราจะไว้
ต่อเม่ือ เราพิสูจน์ตรวจสอบ ธรรมและวินยัไวพ้ิสูจน์ตรวจสอบความรู้ความเห็นของเรา แลว้ถา้เรา
เป็นสุภาพบุรุษ เราไปคน้ควา้ ถา้เป็นความจริง อนัเดียวกนัๆ เห็นไหม  

หลวงปู่ มัน่บอกกบัหลวงตา การศึกษามา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
สาธุ! เทิดใส่ศีรษะไวไ้ม่เคยเหยยีบย  า่ ไม่เคารพพระพุทธเจา้ไดอ้ยา่งไร ไม่เคารพพระพุทธเจา้ มา
บวชมาท าไม เคารพบชูานะ เทิดใส่ศีรษะไว ้แลว้ใส่ลิ้นชกัไวก่้อน เอากุญแจลัน่มนัไว ้อยา่ปฏิบติั
ตาม เพราะถา้มนัปฏิบติัตาม มนัจะเตะมนัจะถีบ คือว่ามนัจะคาดมนัจะหมาย จิตมนัจะสงบข้ึนมา
ก็สงสัย ปัญญามนัจะเกิดข้ึนมาไดก้็เกิดไม่ไดเ้ลย พอจะเกิดป๊ับ สงสัยก่อนแลว้ พอเกิดไดป๊ั้บ กิเลส
มนัชิงน าก่อนเลย กิเลสปิดลบั มนัปิดลบัเลย มนัปิดไม่ใหรู้้ใหเ้ห็นเลย 

ฉะนั้น เอาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทิดใส่ศีรษะไว ้ แลว้เอาใส่ลิ้นชกั
ไว ้ลัน่กุญแจมนัไวก่้อน แลว้เราปฏิบติัไป ถา้ความเป็นจริงเกิดข้ึนกบัใจ เราปฏิบติัไปมนัยกข้ึนสู่
วิปัสสนา ใชปั้ญญาไป แลว้ไปเทียบเคียงกบัส่ิงท่ีเราศึกษามา มนัซาบซ้ึง ธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้เปิดเผยนะ กิเลสมนัปิดลบัในใจเราต่างหาก 

เราจะประพฤติปฏิบติัเพื่อเอาชนะเรา เอาชนะหวัใจเรา บงัคบัใจเราใหเ้ขา้สู่ธรรม บงัคบัใน
การปฏิบติัเร่ิมตน้ แต่ถา้ปฏิบติัไปตามความเป็นจริงแลว้ไม่ใช่การบงัคบั มนัเป็นเน้ือธรรม ผูใ้ด
ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมะยอ่มคุม้ครองผูน้ั้น 

ดน้เอา คาดหมาย มีแต่ความสงสัย ปฏิบติัตามความเป็นจริงใหเ้ป็นความจริงข้ึนมา ผูใ้ด
ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เอวงั 


