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ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมเพื่อเราจะประพฤติปฏิบติัไปดว้ย ฟังธรรมใหก้ล่อมหวัใจ
ของเรา ใหห้วัใจของเรามนัหายด้ือ ใหห้วัใจของเรายอมรับสัจจะความจริง หวัใจของเรามนัมี
อวิชชา คือความไม่รู้ในตวัของมนั มนัด้ือๆ มนัด้ือแลว้มนัไม่ยอมฟังใครดว้ย ถา้มนัไม่ยอมฟัง
ใคร ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ใจ
ดวงนั้นตอ้งมีคุณธรรม  ถา้มีคุณธรรมเสร็จแลว้  มนัจะมีสัจจะความจริงในใจดวงนั้น 

ถา้ใจดวงนั้นมนัด้ือไม่ยอมฟังใคร กใ็จดวงนั้นแหละอวิชชา ความไม่รู้นัน่แหละมนัท าให้
ด้ือ แต่ถา้ความมีคุณธรรมในหวัใจ มีคุณธรรมในหวัใจ  อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่ง
ตน ดวงใจนั้นมีธรรม ดวงใจนั้นมีคุณธรรมในหวัใจ ดวงใจนั้นมีความสุขมีความสงบมีความ
ระงบัในดวงใจนั้น เวลาดวงใจนั้นถา้มีกิเลสอวิชชา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูต้รัสรู้
ธรรม เวลาตรัสรู้ธรรมนะ เวลาสัจธรรมกงัวานในดวงใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

ส่ิงท่ีปรารถนามาๆ สร้างมาเป็นพระโพธิสตัว ์เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะน้ี  ๔ อสงไขย ๘ 
อสงไขย ๑๖ อสงไขย การเวียนว่ายตายเกิดน้ี เพื่อสร้างสมคุณงามความดี การเวียนว่ายตายเกิดน้ี
เห็นไหม เป็นพระโพธิสัตว ์ เป็นผูเ้สียสละ เพื่ออ  านาจวาสนาบารมีอนัน้ี แลว้วาสนาบารมีกนัมา
เป็นอ านาจวาสนา อ  านาจวาสนาอยูท่ี่การขวนขวาย การขวนขวายการกระท าต่างหากมนัถึง
ไม่ไดส้ัจจะความจริงข้ึนมา ถา้ไม่มีขวนขวายไม่มีการกระท าส่ิงใดข้ึนมา วาสนากคื็อวาสนา 
ปล่อยใหว้าสนาลอยผา่นหนา้ไปเฉยๆ เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพุทธศาสนา สัจจะความจริง
รออยูต่รงหนา้ ท าไมเราท าของเราไม่ได ้ท าไมเราท าส่ิงนั้นข้ึนมาในหวัใจของเราไม่ได ้ 

ดูทางโลกเขาสิ ดสิูทางโลกเขาเกิดมาแลว้ เขาพยายามขวนขวายของเขา เพื่อประโยชน์ใน
ชีวิตของเขา เขายงัขวนขวายธรรมของเขา เราเกิดมาเป็นชาวพุทธนะ เกิดมาเป็นชาวพุทธ เกิดมา
พบพุทธศาสนา เรามีสัจจะ มีความเช่ือของเรา สัจจะความเช่ือของเรา เราตอ้งเช่ือมัน่ในตวัเราเอง
สิ ถา้เราเช่ือมัน่ในตวัเราเองนะ เรามีสติมีปัญญาขนาดน้ี เรามีการศึกษาขนาดน้ี เวลาเราศึกษา
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มาแลว้ มนัไม่เป็นความจริงเหรอ มนัเป็นความจริงทั้งนั้น เราเช่ือของเรา แต่ท าไมเราท าของเรา
ข้ึนมาไม่ไดล่้ะ เราท าข้ึนมาเป็นสัจจะความจริงในหวัใจของเราไม่ได ้ ถา้เราท าของเราไม่ได ้ เรา
ไม่มีอ  านาจวาสนาเหรอ เห็นไหม เวลากิเลสมนัยมุนัแหย ่มนัก็จะออกช่องนั้น   

ออกช่องนั้น เรามีอ  านาจวาสนา เราท าแลว้เราท าไม่ได ้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้นะ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จิตน้ีเวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เวลาจิตน้ีเวียนว่ายตายเกิดใน
วฏัฏะ มนัไดส้ร้างสมคุณงามความดีมามากนอ้ยขนาดไหน การไดส้ร้างสมคุณงามความดีมามาก
นอ้ยขนาดไหนนัน่ล่ะเป็นอ านาจวาสนาบารมี แลว้เวลาเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหม มีแต่ความทุกข์
ความยากทั้งนั้น ชีวิตหน่ึง จิตหน่ึง จิตหน่ึงเวลาเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติหน่ึง 

ในภพชาติหน่ึง ส่ิงท่ีเราเวียนว่ายตายเกิด ถา้สะสมไว ้ สะสมไว ้ น ้าตาท่ีเราเสียไป ท่ีเรา
ร้องไหค้ร ่ าครวญอยูน่ี่ ทะเลน้ีสู้ไม่ได ้ ท  าไมองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พดูไวอ้ยา่งนั้นล่ะ 
พดูไวอ้ยา่งนั้นเพราะการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มนัปิดหูปิดตาไง มนัปิดหวัใจเราไว ้ใหห้วัใจ
เราองอาจกลา้หาญ วา่ส่ิงน้ีเรา ชีวิตเรายงัค ้าฟ้า เรายงัมีโอกาสของเราตลอดไปไง ดูสิเวลามนัด้ือ
มนัดา้นของมนั หวัใจมนัด้ือมนัดา้นเพราะอะไร มนัด้ือมนัดา้นเพราะอวิชชาเท่านั้น เพราะพญา
มารเท่านั้น ท่ีมนัปิดบงัหวัใจของเรา ท่ีเรามาฟังธรรมๆ ฟังธรรมอยูน่ี่ก็เพราะเหตุน้ี  

ฟังธรรมมาเพื่อใหห้วัใจมนัเปิดกวา้งใหม้นัยอมรับสัจจะความจริง แลว้สัจจะความจริง 
สัจจะ อริยสัจจะ สจัจะความจริง ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ถา้มนัมีเหตุมีผลของมนั หวัใจน้ีมนัก็
ตอ้งไดส้ัมผสัธรรมสิ ไดต้ามความเป็นจริงนั้น ท าไมเราก็พยายามท าของเราๆ ท าไมมนัไม่ได้
สัมผสัความเป็นจริงเลยล่ะ ท าไมมนัสัมผสัแต่ความเร่าร้อน สัมผสัแต่ความทุกขค์วามยากใน
หวัใจ ความทุกขค์วามยากเป็นสัจจะความจริงไง มนัเป็นสัจจะอนัหน่ึง เป็นสัจจะอนัหน่ึง เห็น
ไหม เวลาเราพยายามประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนมา มนัก็ต่อตา้นของมนั  

มนัต่อตา้นของมนั มนัอาศยัหวัใจเราเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะน่ี มนัก็อาศยัน่ีปิดหูปิดตา
เรามาตลอด เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ดูสิสร้างอ านาจวาสนามาขนาดนั้น เวลา
ออกไปประพฤติปฏิบติัใช่ไหม เวลา ๖ ปีน่ี เวลาต่อสู้อยูก่บัมนัโดยเผชิญหนา้สัจจะความจริง ๖ 
ปี ๖ ปีน่ีใหกิ้เลสมนัเหยยีบย  า่ท  าลายอยู ่๖ ปี การประพฤติปฏิบติั ทุกรกิริยา ต่อสู้มนัทุกขไ์หม ท า
ทุกรกิริยาต่อสู้กบัมนั โดยความว่า เราเป็นคนท่ีมีการศึกษา เราเป็นคนมีอ านาจวาสนา เราเป็นคน
ท่ีมีสัจจะมีความจริง เผชิญอยูก่บัมนั ๖ ปี อดอาหาร ต่อสู้กบัมนัทุกๆ วิธีการ  
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ท่ีเขาท ากนัอยู่ๆ  น่ี ต่อสู้กนัมาทั้งนั้น น่ีไงท่ีมนัท าอยูเ่ผชิญกบัมนั เผชิญกบัมนัใหกิ้เลสมนั
บีบบ้ีสีไฟอยู่อยา่งนั้น ก็ยงัสู้ไม่ถอย สู้ไม่ถอย แต่สุดทา้ยแลว้เวลาท่าน ท่านกลบัมาดว้ยอ านาจ
วาสนาของท่าน ดว้ยสัจจะ ดว้ยความจริง สัจจะความจริง บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ 
อาสวกัขยญาณ มนัเกิดมรรคเกิดผล ข้ึนมาในหวัใจนั้นไง  

ถา้มนัเกิดมรรคเกิดผลข้ึนมาในหวัใจนั้น ท่านถึงมีหูตาสว่างกระจ่างแจง้ ถึงท่ีว่าอนาค
ตงัสญาณรู้ว่าจิตดวงไหนมายงัไง ทุกขย์ากขนาดไหน เพียงแต่ว่าท่านจะพยากรณ์หรือไม่
พยากรณ์เท่านั้น พยากรณ์คือตอบถาม เวลาใครเขามีค าถามก็จะตอบเขา แต่ถา้มนัไม่เป็น
ประโยชน์ มนัไม่เป็นประโยชน์จะไปพยากรณ์ท าไม มนัไม่เป็นประโยชน์พดูออกไปท าไม แต่
ถา้มนัเป็นความจริงของมนั มนัเป็นความจริงของเขาอยูแ่ลว้  

จิตน้ีเวียนว่ายตายเกิดโดยสัจจะความจริงเท่านั้น วฏัฏะมนัมีของมนัอยู่อยา่งน้ี นรก 
สวรรคม์นัมีของมนัอยูอ่ยา่งน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มารู้ความจริงวา่ ของมนั กามภพ 
รูปภพ อรูปภพ มนัมีของมนัอยูอ่ยา่งน้ี แลว้จิตเวียนว่ายตายเกิดอยูอ่ยา่งนั้น แลว้เวลามาประพฤติ
ปฏิบติัความจริงของเรา ถา้ช าระลา้งกิเลสได ้ มนัพน้ออกไปจากทุกข ์ แลว้เวลามนัไม่พน้ออกไป
จากทุกขล่์ะ ดูชีวิตของเราสิ การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มนับีบคั้นหวัใจ มนับีบคั้นนะ เวลาเรา
บีบคั้นในหวัใจ ดูสิ เวลาเราเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติ ท  าไมมนัมีอะไรกระทบกระเทือนมา มนั
บีบคั้นแมแ้ต่ในภพชาติปัจจุบนัน้ี  

ว่าอาการทางจิตๆ จิตน้ีมนัปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เวลากิเลส
มนัปิดหูปิดตา ดูสิเวลาเราคิดส่ิงใด เราท าส่ิงใดมนัมาจากไหน มนัก็มาจากหวัใจมีความคิดก่อน 
มีการคิดถึงมี กายกรรม มโนกรรม มโนกรรม กายกรรม วจีกรรม กรรมเกิดจากการกระท า เกิด
จากอะไร เกิดจากอวิชชา อวิชชาความไม่รู้พาท ากรรม กรรมแลว้วิบากมนัตกไปท่ีไหน มนัตก
เขา้ไปสู่จิตนั้น เป็นผูก้ระท า ก็ตอ้งรับผลการกระท าอนันั้น ถา้รับผลกระท านั้น  

แลว้การใชชี้วิตทางโลก เขาเบียดเบียนกนั เขากดข่ีกนั เวลามนับีบคั้นข้ึนมา มนัมีอาการ 
อาการทางจิตๆ อาการทางจิตมนัใหผ้ล อยา่งคนท่ีเจบ็ไขไ้ดป่้วย เวลามนับีบคั้น ทุกข์มนับีบคั้น
มา มนับีบคั้นลงไปถึงกบัจิตน้ีมีอาการมนัแสดงออก เวลามนัแสดงออกเห็นไหม เวลาทาง
การแพทย ์ เขาพิจารณาของเขา เขารักษาของเขา อาการทางจิตๆ แลว้ถา้มนับีบคั้น จนรุนแรงข้ึน
ไป เป็นอาการจิตประสาท มนัแสดงออกไปทั้งนั้นเลย  
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เวลาจิตประสาท มนัก็ตอ้งเขา้หาจิตแพทยแ์ลว้ จิตแพทยก์็ตอ้งมีการรักษา เพื่อดึงจิตนั้น
กลบัมาใหเ้ป็นปกติ เห็นไหม อาการทางจิตๆ เวลาเราด ารงชีวิตประจ าวนัของเรา เวลาสุข เวลา
ทุกขน์ั้นก็อาการของมนั อาการทางจิตเวลามนัมีผลของมนั มนัมีผลของมนั มีผลของมนัน้ีเพราะ
อะไร เพราะปฏิสนธิจิตนะ เพราะมนัมีจิตวิญญาณ ปฏิสนธิเป็นภพเป็นชาติ เวลาเป็นภพเป็นชาติ 
ส่ิงใดท ามีผลกระทบทุกอยา่งมนักลบัลงไปสู่หวัใจนั้น มนักลบัไปสู่จิตนั้น ถา้มนักลบัไปสู่จิต
นั้นนะ  

ทางโลก ทางวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย ์ เวลาเขาท าอะไรมนัมีผลทั้งนั้น มนัมีผลกบัจิต 
มนัจะมีมากมีนอ้ยขนาดไหน คนท่ีเขามีจิตใจเขม้แขง็ มีความองอาจกลา้หาญ เผชิญกบัสัจจะ
ความจริงบ่อยคร้ังเขา้ๆ ผลขา้งเคียงผลท่ีมนับีบคั้น ถึงเวลาแลว้ เวลามนัชราภาพ มนัมีอาการของ
มนั มนัมีอาการของมนั อาการทางจิตมนัจะออกสภาวะแบบนั้น น่ีอาการทางจิต ถา้อาการทางจิต 
น้ีมนัเป็นผลของวฏัฏะ เป็นผลของวฏัฏะคือเป็นผูท่ี้ยอมจ านน เราเกิดมาแลว้ เราเกิดมาโดย
การศึกษาของเรา เราเช่ือมัน่ของเรา ว่าเรามีการศึกษา มีการกระท าทุกอยา่ง เราว่าส่ิงน้ีเราเขา้ใจ 
เราเขา้ใจ  

ดูสิ สมยัปัจจุบนัน้ี คนรุ่นใหม่ๆ เวลาเขาจะเล้ียงลูก เขาเล้ียงกางต าราเลย เขาเปิดต ารากาง
เลย เวลาเดก็อายมีุเท่าไร เขาจะเอาต ารากาง แลว้เล้ียงตามต ารานั้นเลย ถา้เล้ียงตามต ารานั้น มนัก็
เหมือนทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหม เราท าสมบรูณ์แลว้เดก็ของเราตอ้งฉลาด เดก็ของเราจะตอ้งมี
ความสุข เดก็ของเราจะตอ้งประสบความส าเร็จในชีวิต แลว้มนัจริงหรือเปล่า มนัมีผลอยา่งนั้น
จริงไหม ดูสิเวลาคนทุกขค์นจนคนเขญ็ใจ เดก็กตญัญู มนั ขวนขวายมนักระท าของมนั จนมนัก็
ประสบความส าเร็จในชีวิตของมนั มนัมาโดยตน้ทุนท่ีต ่า  

โดยท่ีไม่มีพ่อแม่ท่ีเปิดต าราแลว้ดูแลรักษาใหเ้ป็นทางวิทยาศาสตร์ ใหเ้ป็นผล ใหมี้ความ
สมบรูณ์เลย มนัไม่ไดโ้อกาสอยา่งนั้นเลย แต่มนัก็ด  ารงชีวิตของมนั น่ีอ  านาจวาสนา ดูพนัธุกรรม
ของจิตท่ีมนัดีข้ึน มนัขวนขวายของมนั น่ีพดูถึงผลของวฏัฏะไง ผลของวฏัฏะ ผลของเวรของ
กรรม ผลของการกระท า แต่มนัเวลามนัใหผ้ล เวลาเราจะประพฤติปฏิบติั เราก็ตอ้งคิดดว้ย
สติปัญญาเพราะเราเกิดมาเป็นชาวพุทธ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูร้ื้อคน้และวางธรรมและวินยัน้ีไว ้ เวลาศึกษาธรรม
วินยั เราศึกษามาเพื่อประพฤติปฏิบติั ถา้เราศึกษามาเพื่อประพฤติปฏิบติัแต่จิตใจเรามนัอ่อนดอ้ย 
พอจิตใจเราอ่อนดอ้ย เราก็คิดโดยการศึกษาของเรา คิดโดยสัญญา คิดโดยการคน้ควา้ของเรา การ
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ตีความของเรา แลว้การตีความของเรา มนัตีความโดยอะไร มนัตีความโดยกิเลส ตีความโดย
อวิชชา เพราะอวิชชามนัปิดหูปิดตาอยูแ่ลว้ มนัก็ตอ้งใหเ้รามีความเช่ืออยา่งนั้น มีการกระท าอยา่ง
นั้นเพื่ออยูใ่นอ านาจของมนั ถา้ท าอยา่งนั้นไป อาการมนัมีของมนัเป็นอยา่งน้ี  

เวลาประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง เรามีครูมีอาจารยข์องเรานะ ถา้เราปฏิบติัตาม
ความเป็นจริง นัน่อาการของจิตคืออาการท่ีมนัเป็นไปโดยสัจจะ แต่เวลาอาการของจิตล่ะ อาการ
ทางจิต อาการทางจิตมนัเป็นทางวิทยาศาสตร์ อาการทางจิตท่ีมนัมีผลกระทบอยา่งนั้น น่ีคือ
อาการของมนั แลว้อาการของจิตล่ะ อาการทางจิตนั้นไปอยา่งหน่ึง อาการของจิต จิตมนัเป็น
อยา่งนั้นจริงๆ 

แลว้เวลาเราประพฤติปฏิบติั เราจะเอาสัจจะความจริงข้ึนมา เรามาปฏิบติั มนัเป็นอย่าง
นั้น เวลาครูบาอาจารยท่์านบอก อาการของจิตๆ อาการเป็นแบบนั้น เราปฏิบติัไป มีอาการนะ มี
ผลกระทบ พอมีผลกระทบ เรามีสติปัญญา เรามีสติ มีปัญญา เราจะรู้เท่าทนั ถา้อาการทางจิตมนั
เป็นโดยอวิชชา เป็นไปโดยทางโลก เป็นไปโดยทางความเห็นของโลกท่ีว่า มนัเป็นอยา่งนั้น มนั
มีผลกระทบอยา่งนั้น มนัมีเวรมีกรรมและผลกระทบใหก้บัหวัใจเรา มนัมีอาการเป็นไป เจบ็ไข้
ไดป่้วย ถา้มนัหนกัหนาสาหสัสากรรจ ์มนัก็เป็นอาการจิตประสาทไปเลย 

แต่ถา้คนมีสติมีปัญญา มีสติปัญญารักษาหวัใจ มนัมีผลกระทบผอ่นคลายๆ มนัก็มีอาการ
ของมนัแต่ไม่ถึงกบัจิตประสาท น่ีอาการของมนัแต่ละภพแต่ละชาติท่ีเกิดมาในภพ ในวฏัฏะน้ี 
แลว้มารับผลเวรผลกรรมท่ีไดส้ร้างสมมาอยา่งนั้น แต่เรามาศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ เราสร้างเหตุของเรา เราประพฤติ
ปฏิบติัของเรา ใหต้ามความเป็นจริงของเรา ถา้มนัตามความจริงของเรา มนัเกิดปฏิกิริยา อาการ
ของจิต อาการของจิตคือมนัมีสติมีปัญญา มีผูรั้กษา มีผูป้ฏิบติัการกระท า 

ถา้มีการกระท า เวลาเราประพฤตปฏิบติักนั เรามาประพฤติปฏิบติั เรามีสติ มีค  าบริกรรม 
พุทโธๆๆ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เราจบัอาการมนัได ้ เรารู้นะ ถา้จิตมนัสงบมนัเห็นนิมิต น้ีอาการ
ของมนั อาการของจิต โดยมีสติมีปัญญามนัเป็นอาการของจิต มนัเป็นอาการ มนัเป็นผลกระทบ  

ถา้ทางโลกก็ว่าเป็นอารมณ์ เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึก แลว้เวลาผูท่ี้เช่ือมัน่ในทาง
วิทยาศาสตร์ว่ามนัเป็นอารมณ์ไม่มีตวัตน มนัเป็นอารมณ์ชัว่คราว เด๋ียวมนัก็คายไป เราไม่ตอ้งไป
วิตกกงัวลกบัมนั มนัจบัตอ้งไม่ได ้มนัเป็นนามธรรม จนเป็นนามธรรม ท าไปท ามา ท าแลว้จนไม่
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เช่ือ จนไม่เช่ือท่ีว่าเราจะเสียเวลาเปล่าไปท าไม กลบัมาคน้ควา้เร่ืองนามธรรม เราใชชี้วิตของเรา
ใหมี้ความสุขดีกว่า เราท าเพื่อประโยชน์การด ารงชีวิตของเรา หนา้ท่ีการงานทางโลก ท าใหม้นั
ประสบความส าเร็จ 

เวลามนัคิดออกไป ประสบความส าเร็จ มนัเป็นสมบติัสาธารณะ สมบติัผลดักนัชม ใครมี
สติมีปัญญา ท าธุรกิจการคา้ เขาประสบความส าเร็จของเขา มนัก็ประสบความส าเร็จมาเป็นปัจจยั 
๔ เคร่ืองด ารงชีวิตแลว้อาศยัเจือจานกนั ถา้ใครมีสติปัญญา คนท่ีจิตใจท่ีสูงส่ง ส่ิงท่ีเขาแสวงหา
มา เขาเจือจานเพื่อเป็นประโยชน์กบัเขา เขาเสียสละทาน เขาท าประโยชน์กบัสังคม เขาท า
ประโยชน์ ของของเขา ถา้เขามีสติมีปัญญา จิตใจของเขาไดแ้สวงหาส่ิงนั้นมา  

ประสบความส าเร็จ เขายงัไดส้ร้างบุญกุศลของเขาได ้ นัน่เป็นสมบติัสาธารณะ สมบติั
ผลดักนัชม ใครมีสติปัญญาเท่าไร เขาจะขวนขวายส่ิงท่ีเป็นสาธารณะ เป็นสิทธิของเขา เป็นสิทธ์ิ
ของเขา แลว้เขาเสียสละเพื่อประโยชน์กบัสังคม เพื่อผลประโยชน์กบัหวัใจของเขา นัน่เวลาเขา
ท าผลประโยชน์ทางโลกไง แต่เวลาเราจะมาประพฤตปฏิบติัข้ึนมา เราก็สมบรูณ์แลว้ สมบรูณ์
เห็นไหม ดูสิ นกับวชเป็นพระ เป็นพระเราเสียสละสถานะทางสังคม สถานะทางโลก ญตัติจตุ
ถกรรม ยกข้ึนมาเป็นพระ  

เป็นพระเป็นผูป้ระเสริฐ เป็นนกัรบ จะรบกบักิเลสในหวัใจของตวั ปัจจยัเคร่ืองอาศยั 
บริษทั ๔ เขาพร้อมท่ีจะสนบัสนุนอยูแ่ลว้ ส่ิงน้ีมนัไม่ตอ้งมีความวิตกกงัวล มนัเป็นภาระเลย 
ภาระของเรา ทางจงกรมนัง่สมาธิภาวนา สัจจะความจริงเราท าของเราข้ึนมาใหไ้ด ้ เวลาเราท า
ของเรามาตามความเป็นจริง ก าหนดพุทโธๆ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ น่ีอาการของจิต มนัจะมี
อาการของมนั ถา้มนัมีอาการของมนัเห็นไหม มนัมีอาการท่ีมนัออกรู้นิมิต มนัออกรับรู้ส่ิงต่างๆ 
มนัมีอาการทั้งนั้น น่ีอาการของจิตๆ  

อาการของจิตท่ีมีสติมีปัญญารักษามนั เป็นเร่ืองของโลกๆ ถา้เราท าของเราตามความเป็น
จริง ส่ิงท่ีผลกระทบมนัจะบอกเลย ครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัแลว้ ท่านผา่นประสบการณ์เขา้มา 
ส่ิงท่ีท  ามา ครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัมาแลว้ ท่านบอกว่า การประพฤติปฏิบติัมียากอยู่
สองคราว คราวหน่ึงคือคราวเร่ิมตน้ กบัคราวหน่ึงคือคราวจะถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ 

สองคราวน้ีมนัเป็นการปฏิบติัท่ีตอ้งเขม้งวด ท่ีจะตอ้งท าใหเ้ราปฏิบติัเขา้สู่สัจจะ เขา้สู่
ความจริง เวลาเราปฏิบติัลม้ลุกคลุกคลานกนัอยูน่ี่ ปฏิบติัเห็นไหม ส่ิงท่ีว่าพอมนั ถา้เป็นทางโลก 
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นัน่คืออาการทางจิต อาการทางจิตคือมนัเป็นสัจจะ มนัเป็นวิทยาศาสตร์อยูอ่ยา่งนั้น อาการของ
จิต ค าว่าของคือมีผูดู้แลรักษา อาการทางจิต เรายอมจ านนเลย มนัเป็นอยา่งนั้น ถา้โลกเขาบีบคั้น
กนั บีบคั้นกนัจนคนเสียสติไป เป็นจิตประสาทไป แต่ถา้มนัมีอาการของมนั มนัก็มีผลกระทบ
กบัร่างกาย ผลกระทบกบัความเจบ็ไขไ้ดป่้วย นัน่อาการทางจิต  

แต่ถา้อาการของจิต มนัเป็นอาการของมนัอยูแ่ลว้ แต่เราจะบริหารจดัการมนั ถา้เรามี
สติปัญญา เราจะดูแลหวัใจของเรา ถา้ดูแลหวัใจครูบาอาจารยท่์านถึงสอนว่าใหมี้การประพฤติ
ปฏิบติั ขอใหท้  าความสงบของใจเขา้มา ถา้ท าความสงบของใจเขา้มา มนัมีสติ มีปัญญารักษาใจ
ของเรา ถา้รักษาใจ มนัมีอาการของมนั อาการของมนัพฒันาการของหวัใจ ส่ิงท่ีว่าเป็น
นามธรรมๆ น่ี 

เวลาครูบาอาจารยท่์านปฏิบติั ค  าว่าเป็นโลก ค าว่าเป็นโลกเห็นไหม เป็นโลกียปัญญา 
ปัญญาทางโลกทั้งนั้น ท าส่ิงใดมนัเร่ืองของโลกๆ เร่ืองของโลกๆ โดยสามญัส านึกไง คนเกิดมา
มีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ถา้คนมีธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ คนเรามีความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึกนึกคิดน้ีขนัธ์ ๕ 
ถา้มีขนัธ์ ๕ ข้ึนมาแลว้ ขนัธ์ ๕ ใชไ้ปทางโลกมนัก็เป็นโลก เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้เทศนาว่าการ ไดพ้ระอรหนัตม์า ๖๐ องค ์ ทั้งองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เธอทั้งหลาย
พน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและเป็นทิพย ์เธออยา่ไปซอ้นทางกนั บ่วงท่ีเป็นโลกและบ่วงท่ีเป็นทิพย ์ 

บ่วงท่ีเป็นโลก เป็นโลกก็คิดแบบโลกๆ น่ีแหละ ถา้บ่วงท่ีเป็นทิพยเ์ห็นไหม เวลาเขาท า
ส่ิงใด เขาท าเป็นบุญกุศลข้ึนมา เขาก็ไดผ้ลของเขา นัน่ก็บ่วงท่ีเป็นโลกและบ่วงท่ีเป็นทิพย ์ แต่ถา้
มนัพน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและบ่วงท่ีเป็นทิพย ์ มนัก็เป็นธรรม ถา้เป็นธรรม เป็นธรรมอยา่งไร ถา้
เป็นธรรมอยา่งไร ท่ีเราประพฤติปฏิบติั เราพยายามจะปฏิบติัใหเ้ป็นธรรมไง ถา้เราไม่ปฏิบติัให้
เป็นธรรม มนัก็เป็นโลกียปัญญา  ปัญญาของโลกๆ ไง  

ถา้ปัญญาของโลก ปัญญาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมะเป็น
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จริง เป็นสัจธรรม เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ แต่เราศึกษาโดยโลกียปัญญา ศึกษาดว้ยสามญัส านึก มนุษยมี์ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ 
๕ คือสัญญา  สังขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง แลว้มีอวิชชาครอบง าอยู ่ โลกียปัญญา โลก
ลว้นๆ  
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แลว้เราศึกษาไปๆ ศึกษาแลว้เวลาจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัก็เป็นโลกไง มนัเป็นโลก
เพราะมนุษยเ์กิดจากพ่อจากแม่ มนุษยเ์กิดจากโลก พ่อแม่น่ี มนุษยเ์กิดจากกาม ถา้มนัเป็นโลกอยู่
แลว้ ถา้เป็นโลก เราเกิดมาน่ีโลกชดัๆ ถา้โลกชดัๆ แลว้ เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราจะพน้
จากโลกๆ น่ีไง ถา้เราท าความสงบของใจเขา้มา จากอาการของจิต อาการของจิตมนัมีผลกระทบ 
ถา้มีผลกระทบ เวลาปฏิบติัแลว้ ผูท่ี้ปฏิบติัมีครูบาอาจารยจ์ะถามว่า เอง็ จิตเป็นอยา่งน้ีมนัเป็น
อยา่งไร ผลท่ีกระทบมนัเป็นอยา่งไร น่ีอาการของมนั ยงัมีสติปัญญารู้อยู ่แต่มนัไม่เขา้สู่ธรรมไง  

ถา้มนัเขา้สู่ธรรมนะ อาการทางธรรม ถา้อาการทางธรรมนะ พุทโธๆ มนัมีผลกระทบ
ทั้งนั้น โดยธรรมชาติ จิตน้ีเหมือนชา้งสารท่ีตกมนั มนัฟาดงวงฟาดงากบัตวัเราเอง มนัไม่เคย
พอใจอะไรท่ีเป็นความจริงเลย สัจจะความจริงมนัไม่เคยพอใจอะไรเลย เพราะอะไร เพราะมนั
เป็นอนิจจงั อารมณ์ของคน มนัไม่คงท่ี มนัแปรปรวนอยูต่ลอดเวลา มนัไม่พอใจตวัมนัเอง
ตลอดเวลาเลย ไม่พอใจอะไรทั้งส้ิน แลว้อยากไดอ้ะไร ก็ไม่รู้วา่อยากไดอ้ะไรแต่ก็ไม่พอใจ
ทั้งส้ิน  

เราก าหนดพุทโธๆ เพื่อท าความสงบของใจเขา้มา ละเวน้ปล่อยวางปัญญาทางโลก 
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ศึกษาไวเ้ป็นแนวทาง สุตมยปัญญา เวลาเรา
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราตอ้งการสัจจะความจริง ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 
เขาศึกษาไวใ้หป้ระพฤติปฏิบติั เราเป็นสาวก สาวกะ ผูไ้ดย้นิไดฟั้ง ไดย้นิไดฟั้งแลว้ เราไตร่ตรอง 
ไตร่ตรองนั้นก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิไง ถา้เราก าหนดพุทโธๆ นั้นก็เป็นพุทธานุสติไง  

ทั้งปัญญาอบรมสมาธิ ทั้งพุทธานุสติ เพื่อเขา้ไปหาสัจจะความจริง ถา้เขา้ไปหาสัจจะ
ความจริง ส่ิงท่ีเป็นโลกๆ มนัอาการของจิตท่ีมีผลกระทบ วาง วางทั้งนั้น จะรู้เห็นส่ิงใด มนัเป็น
ฌานโลกีย ์ มนัเป็นอภิญญา ความรู้ ใจก็รู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของคนได ้ เราอยูด่ว้ยกนัเรามีความ
ผกูพนักนั เรายงัมีความฝังใจมีความเอ้ืออาทรต่อกนั น ้าใจของเรามนัเก่ียวพนักนัไปไดท้ั้งนั้น 
แลว้เก่ียวพนักนัไดม้นัก็เป็นกระแสโลกทั้งนั้น ถึงว่าเป็นโลกียปัญญาไง 

เราวางใหห้มด จะมีอ  านาจวาสนาขนาดไหนส่ิงท่ีเรารู้เราเห็น มนัเป็นเร่ืองสามญัส านึก
ของมนุษย ์สามญัส านึกของหวัใจ น ้าใจความผกูพนัของใจ เราวางไว ้ เพราะเราพยายามท าความ
สงบของใจ พุทธานุสติ ปัญญาอบรมสมาธิ ตรึกในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นเจา้ของสวนมะม่วง เป็นเจา้ของศาสนา ในใจขององค์
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สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นั้น อาสวกัขยญาณ ท าลายอวิชชาเป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชา
ออกมา สัจจะความจริงในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด 

แลว้วางธรรมวินยัน้ีไว้ๆ  จะร้ือสัตวข์นสัตวไ์ง ถา้ร้ือสัตวข์นสัตวม์นัเป็นวิธีการไง เพราะ
เราศึกษามาแลว้ๆ เราพยายามประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ใหห้วัใจเรามนัเป็นจริงข้ึนมา ถา้มนัเป็นจริง
ข้ึนมา เวลาศึกษามาแลว้มนัก็เป็นโลกียปัญญา ทั้งๆ ท่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ เป็นความจริง แต่เราศึกษามาแลว้ มนัเป็นสัญญาเป็นความจ า มนัเป็นแนวทาง ศึกษาไว้ๆ  เพื่อ
ประพฤติปฏิบติั เวลาปฏิบติัไป ถา้ทางโลกเขาโดนบีบคั้นไป โดยสัจจะความจริงมนัมีอาการทาง
จิต แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัเป็นอาการของจิต  

อาการของจิตคือมีสติปัญญาพฒันาข้ึนมาเป็นชั้นๆ อาการของมนัตอ้งวิวฒันาการตอ้ง
พฒันาข้ึนมา ถึงจะเขา้มาสู่ความสงบได ้ ถา้มนัเขา้มาสู่ความสงบได ้ น่ีอาการทางธรรมมนัเป็น
สัมมาสมาธิ อาการทางธรรมนะ อาการทางธรรม มนัจะเป็นสัจธรรมข้ึนมา ถา้จิตเราสงบข้ึนมา
เรารับรู้ได ้จิตเวลามนัสงบแลว้มนัออกรับรู้ มนัออกรู้เห็นส่ิงต่างๆ นัน่อาการของจิต แลว้เวลาเรา
มีสติปัญญา เราใคร่ครวญ เราใชส้ติปัญญา เราปล่อยวาง เราพุทโธของเรา ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ
ของเรา  

เวลามนัปล่อยวางเขา้มา อาการมนัแตกต่าง มนัวาง มนัวางความตึงเครียด มนัวางต่างๆ 
เขาบอกว่าปฏิบติัแลว้ตอ้งมีความสุขๆ ใช่แน่นอน ปฏิบติัมีแต่ความสุข แลว้ถา้มนัตึงเครียด ส่ิง
นั้นปฏิบติัไปผดิทาง เวลาเราพุทโธ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เขาบอกอยา่งน้ีมนัตึงเครียด มนัตึง
เครียดไปนะ เวลาพุทโธก็บอกว่ามนัเป็นสมถะ มนัไม่ใชปั้ญญา แลว้เวลาใชปั้ญญา นัน่ล่ะอาการ
ของจิต  

อาการของจิตมนัตรึกข้ึนมา เวลามนัตรึกข้ึนมา มนัวิปัสสนึกเทียบเคียงแลว้อาการของจิต 
จิตมนัเป็นไปไดร้้อยแปด เวลามนัเทียบเคียงไปแลว้มนัเป็นไป โอ๋ยมีความต่ืนเตน้ มีความต่ืนเตน้ 
แลว้มีความต่ืนเตน้เสร็จแลว้ ไปถามอาจารย ์อนัน้ีมนัคืออะไร สัจจะ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตน
เป็นท่ีพึ่งแห่งตน เวลามนัเกิดข้ึนมา ตนตอ้งรู้ก่อน 

ในสมยัพุทธกาล พระท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้มีความรู้ส่ิงใดจะไปกราบทลูองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้รู้ก่อนตั้งแต่เขาจะมาแลว้ล่ะ แต่เวลาเขา
กราบทลูข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้พยากรณ์ๆ เพื่อน ้าใจของเขา ถา้มนัถูกทางข้ึน
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มาแลว้ มนัถกูทางแลว้ ท่านก็จะใหอุ้บายข้ึนไป ใหม้นัเจริญงอกงามข้ึนไป ใหป้ฏิบติัมากข้ึนไป 
น่ีไง เวลามนัปฏิบติัข้ึนไปแลว้ เวลามนัรู้เห็นส่ิงใด น่ีมนัคืออะไรๆ แลว้มนัเกิดข้ึนมาจากไหนล่ะ  

มนัเกิดข้ึนมาจากการกระท า มนัเกิดข้ึนมาจากสมัมาสมาธิ ถา้มนัเกิดข้ึนมาจาก
สัมมาสมาธิ มนัจะเป็นอาการทางธรรม ถา้อาการทางธรรม อาการทางธรรม มนัเป็นอาการทาง
ธรรม เพราะอะไร เพราะมนัมีสติปัญญา สติปัญญามนัคดัแยกมา คดัแยกมา คดัแยกจากไหน คดั
แยกจากหวัใจของเราน่ีไง คดัแยกจากเวลามนัลม้ลุกคลุกคลาน  

เวลามนัลม้ลุกคลุกคลาน ก็รู้ว่ามนัลม้ลุกคลุกคลานใช่ไหม เวลามนัสงบ เราก็รู้ว่ามนัสงบ
ไง ถา้มนัสงบ ถา้มนัเป็นสัมมาสมาธิ เวลามนัสงบ สงบดว้ยตวัมนัเอง เวลาถา้มนัเขา้สัมมาสมาธิ 
มนัเป็นหน่ึง สงบดว้ยตวัมนัเองไม่ออกรู้ไง แต่ถา้อารมณ์เป็นสอง เราเห็นนิมิต เรารับรู้เสียงมนั
เป็นสองไหม หลวงพ่อไดย้นิเสียง เสียงน่ีมนัคืออะไร เราเห็นภาพ ภาพน้ีคืออะไร แลว้ใครรู้ใคร
เห็น ใครรู้ใครเห็น เพราะเวลาเราไปเห็น น่ีอาการของจิต  

จิตไปรู้ไปเห็น จิตมนัรู้มนัเห็น เห็นอาการนั้น แลว้เราก็หยบิอาการนั้น บอกว่าน้ีมนัคือ
อะไร แต่ไม่ไดบ้อกว่าจิตมนัคืออะไร แต่ถา้เวลามนัสงบเขา้มามนัเป็นหน่ึง ไม่มีสอง มนัทิง้ส่ิงท่ี
มนัเห็น ทิง้ส่ิงท่ีมนัรับรู้ มนัเป็นตวัมนัเอง ถา้มนัเป็นตวัมนัเอง มนัชดัเจนมาก น่ีอาการทางธรรม 
ถา้มนัอาการทางธรรมแลว้ เรามีความสุข มีความสุขนะ เพราะถา้ชีวิตของเรา เราผา่นโลกน้ีมา 
กว่าเราเกิดมา เรามีการศึกษา มีหนา้ท่ีการงาน รุมเร้าเรามาตลอด เราทุกขย์ากไหม   

อาการทางจิต มนัมีอาการสัมผสัมากบัชีวิตตลอดมา มนัมีผลกระทบกบัชีวิตเรามาตลอด
เลย แลว้เวลาเราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เรามีอ  านาจวาสนา เรา
อยากจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาปฏิบติัแลว้ประสบการณ์ท่ีมนัรู้มนัเห็นนัน่อาการของจิต 
อาการของจิต เพราะจิตไม่ไดฝึ้กหดัไง จิตท่ีมนัเร่ร่อน ท่ีมนัไม่มีใครดูแลมนั ไม่มีใครดแูลมนัเกิด
มาเป็นมนุษย ์เกิดมามีธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕  

โดยสัญชาตญาณ โดยประสบการณ์ของชีวิต การด ารงชีวิตแบบนั้น การด ารงชีวิตแบบ
สัตวโ์ลก แต่พอเราศึกษาธรรม ศึกษาธรรมข้ึนมา เราด ารงชีวิต แลว้เราจะประพฤติปฏิบติั เราจะ
ประพฤติปฏิบติั เราจะแสวงหาสัจจะความจริงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ วางธรรมและ
วินยัน้ีไว ้ แลว้เราไดศึ้กษาข้ึนมาเราจะประพฤติปฏิบติัใหเ้ป็นความจริงข้ึนมาในหวัใจของเรา เรา
ถึงมาประพฤติปฏิบติัธรรม ทั้งๆ ท่ีถา้มีอาชีพทางโลกเราก็ประกอบสัมมาอาชีวะของเรา  
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ถึงเวลาเราจะมาปฏิบติัเราก็ท  าความจริงของเราข้ึนมา เวลาท าความจริงข้ึนมา 
ประสบการณ์ของใจ เวลาใจมนัปฏิบติัแลว้ มนัมีประสบการณ์ของมนัไง ประสบการณ์มนั
กระทบส่ิงใด กระทบส่ิงใด เรายงัไม่มีความช านาญ เราก็ส่งออก ส่งออกคือความรับรู้ จิตท่ีมนั
ออกรับรู้คือส่งออกทั้งนั้น มนัส่งออกไปจากจิตไง  พอจิตมนัรับรู้ รับรู้อะไรล่ะ ถา้ไม่รับรู้จะมา
พดูไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีพดูมาคือจิตมนัรับรู้มา จะพดูส่ิงใดก็คือมนัรับรู้ส่ิงนั้นมา มนัออกไปรับรู้ขา้ง
นอก  

แลว้เวลาปฏิบติัต่อเน่ืองไปๆ ถา้อยา่งนั้นไปมนัก็เป็นอาการของจิตอยูอ่ยา่งนั้น เวลาไป
ถามครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยบ์อกเป็นอาการ เราก็ อ๋อ อาการเป็นอยา่งน้ีเหรอ อาการเป็นอยา่ง
น้ี แลว้ถา้อยูอ่าการของมนัไม่ใช่ตวัมนั ถา้อาการของมนัไม่ใช่ตวัมนัแลว้ท าไงถึงจะเขา้ถึงตวัมนั
ไดล่้ะ เขา้ถึงตวัมนัก าหนด พุทโธ ต่อเน่ืองไป เพราะอะไร เพราะถา้เราไม่ก าหนดพุทโธ เราไม่
ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนัก็สามญัส านึก  

จิตน้ีรับรู้ผา่นอายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ เวลาใจอยูเ่ฉยๆ มนัก็คิดได ้โดยถา้เรา
ไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติัข้ึนมา โดยทางการแพทยเ์ขาก็บอกว่า ความรับรู้ของเรามนัก็ผา่นการ
สัมผสั ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เรามาประพฤติปฏิบติัของเรา พุทโธๆ พุทโธๆ จิตมนัสงบเขา้มา 
มนัรับรู้ รับรู้เห็นนิมิต เห็นจากหวัใจ เห็นภาพส่ิงต่างๆ ข้ึนมา มนัรับรู้จากตวัมนัเอง มนัไม่รับรู้
ผา่นจากความสัมผสัจากภายนอก มนัสัมผสัจากหวัใจ หวัใจมนัสัมผสัเลย มนัรับรู้ของมนั น่ี
อาการของจิตๆ  

โดยท่ีเราการประพฤติปฏิบติัไง แลว้เราเห็น เห็นว่าวิวฒันาการประสบการณ์ของมนัท่ี
ปฏิบติัข้ึนมา เราจะวางดว้ยเรา วางดว้ยค าบริกรรม วางดว้ยปัญญาอบรมสมาธิ วางดว้ยสติปัญญา 
ใหม้นัละเอียดลึกซ้ึงเขา้มา ถา้ลึกซ้ึงเขา้มา ถา้มนัมีสติปัญญาข้ึนมา ถา้มนัเป็นความจริง อาการ
ทางธรรม จากโลก โลกียปัญญามาสู่โลกุตตระปัญญา มนัจะเขา้มาสู่สัจธรรม ถา้เขา้สู่สัจธรรม
นะ ถา้เป็นสัมมาสมาธิ ถา้เป็นมิจฉาล่ะ น่ีอาการของจิตๆ ถา้มิจฉาสมาธิเห็นไหม เวลามนัเป็น
มิจฉาสมาธิ เขา้สมาธิแลว้ ออกรับรู้ส่ิงต่างๆ เขา้สมาธิแลว้ ถา้มนัเป็นสมาธิก็สมาธิหวัตอ ถา้มนั
เป็นภวงัคม์นัก็หายไปเลย 

พอภวงัคม์นัหายไปเลย เราก็คิดว่าในทางการศึกษา เวลาการศึกษาแลว้มนัก็เป็น
วิวฒันาการมนัตอ้ง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ แลว้มนัก็คือจบไป ท าแลว้มนัตอ้งวิวฒันาการของ
มนัข้ึนไป แต่เวลาท าจริงๆ ข้ึนไปแลว้ คนเราเกิดมาอ านาจวาสนาของคน คนเกิดมาแต่ละคน ใจ
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ดวงหน่ึงเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ความสัมผสัส่ิงท่ีจิตมนัไดส้ัมผสัมา ไดมี้ผลกระทบมามนั
แตกต่างกนั  

ฉะนั้น เวลาครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติั ถา้มีอ  านาจวาสนาเห็นไหม อ านาจ
วาสนาของท่าน ท่านสร้างของท่านมา ท่านถึงไดพ้บครูบาอาจารยท่ี์ดี แลว้ครูบาอาจารยท่ี์ดี
พยายามขวนขวาย พยายามนอ้มน าเอา ดึงกนัเพื่อปฏิบติั ปฏิบติัเขา้ไปสู่สัจจะความจริงอนันั้น น่ี
คืออ านาจวาสนาของเขา เพราะในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ อเสวนา จ พา
ลาน  ปณฑิตานญฺจ เสวนา เราไม่ควรเขา้ไปใกลชิ้ดกบัพวกคนพาล เขา้ไปใกลชิ้ดกบัพวกท่ี พวก
ท่ียงัเก่ียวขอ้งอยูก่บัทางโลก เราควรคบบณัฑิต บณัฑิตท่ีจะพาเราออกจากโลก 

ส่ิงท่ีเรา เขามีอ  านาจวาสนาข้ึนมา เขาจะเจอครูบาอาจารย ์ เจอหมู่คณะท่ีดี แลว้ชกัน ากนั
ไปในทางท่ีดี ในทางท่ีดีๆ เราจะเลือกอยา่งนั้น เอาท่ีไหน เลือกอยา่งนั้นแลว้เม่ือไหร่จะประสบ
ความส าเร็จ ประสบส่ิงท่ีเราปรารถนาล่ะ ถา้มนัประสบส่ิงท่ีมนัปรารถนาไม่ได ้ เรากต็อ้งเลือก
คบกบัส่ิงท่ีว่าเป็นนามธรรม อเสวนา จ พาลาน  ดูสิ คนพาล หวัใจมนัพาล หวัใจมนัเป็นกิเลส
ตณัหาทะยานอยาก มนัพาล มนัพาหวัใจของเราใหล้ม้ลุกคลุกคลาน เราจะคบบณัฑิต  

บณัฑิตคือธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ บณัฑิตไม่ตอ้งคิดข้ึนมาเองเลย 
บณัฑิตคือคน้ควา้ในพระไตรปิฎก ในธรรมวินยั น่ีเป็นบณัฑิต บณัฑิตขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้น่ีวางรากฐานไว ้ถา้วางรากฐานไว ้น่ีศึกษาส่ิงนั้นแลว้ เราพยายามเอาส่ิงนั้นเป็น
ตวัตั้ง แลว้เราพยายามบงัคบัหวัใจของเรา พยายามดูแล เห็นไหม อยา่งเช่น  

พุทธานุสสติ เช่น อปัปนาสมาธิ  เช่น ปัญญาอบรมสมาธิ ตรึกในธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราพยายามจะคบบณัฑิตแลว้มนัคบไหม มนัไม่คบ มนัไม่คบเพราะอะไร
เพราะมนัโดนก าจดัวง กิเลสพอมนัโดนขีดวงโดยธรรมะ โดยธรรมและวินยัขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ มนัก็ดิ้นรน เวลามนัดิ้นรน เวลาปฏิบติัมนัทุกขย์าก ทุกขย์ากตรงน้ี เราจะเอา
หวัใจของเราไง แลว้ประสบการณ์ ถา้มนัเป็นอาการของจิต เราก็ใชส้ติดว้ยใชปั้ญญาของเรา ตอ้ง
มีสติปัญญา  

เวลาฟัง ฟังธรรมะของครูบาอาจารย ์ ท่านกเ็ป็น ถอดจากใจของท่านนัน่แหละ แลว้เวลา
เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ นั้นยิง่เป็นพุทธพจน์เลย เป็นค าพดูของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีน่าเคารพ น่าเช่ือถือเลย แต่เวลาท าไปแลว้ เวลาท าเขา้มาในใจ
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ของเรา ท าไมมนัลม้ลุกคลุกคลานล่ะ ท าไมมนัท าแลว้ไม่ประสบความส าเร็จล่ะ น่ีมนัถึง
พฒันาการของใจไง 

ถา้ใจมนัตอ้งฝึกหดัไง มนัตอ้งมีประสบการณ์ของใจไง เพราะส่ิงท่ีเราศึกษามามนัเป็น
วิธีการทั้งนั้น เวลาเราปฏิบติัมนัก็จะเป็นความจริงข้ึนมา ถา้เป็นความจริงข้ึนมา ดว้ยสติปัญญา 
เรามีสติปัญญา รักษาดูแลหวัใจของเรา ถา้ใจเรามนัเร่ิมปล่อยวาง วาง ส่ิงท่ี วาง และเสียสละมาก
เท่าไร เราจะไดส้ัจจะความจริงเท่านั้น ส่ิงท่ีเรา เหมือนคนตกจากท่ีสูง มนัจะไขว่ควา้ทุกๆ เร่ือง
ไป มนัคิดว่าถา้ไขว่ควา้แลว้ชีวิตเราจะมัน่คง ชีวิตเราจะย ัง่ยนื แลว้มนัไขว่ควา้มา ไขวค่วา้ส่ิงใด
ไม่ไดเ้ลย  

น่ีก็เหมือนกนั เวลาความคิดมนัเกิดข้ึนมา ส่ิงดีท่ีประสบการณ์ท่ีมนัผา่นเขา้มาในหวัใจน่ี 
หวัใจมนัจะไขว่ควา้ทุกๆ เร่ืองเลย ฉะนั้น มนั ไขว่ควา้ มนัก็ไขว่ควา้แต่เร่ืองท่ีเป็นพิษเป็นภยัเขา้
มาเผารนมนัทั้งนั้นเลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงบอก อยา่ไปเช่ือมนั อยา่ไปเช่ือมาร 
อยา่ไปเช่ือครอบครัวของมาร ใหร้ะลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิก
บาน พุทโธๆๆ พุทธานุสติ เพราะในพลงังานของปฏิสนธิจิต มนัเป็นสสารท่ีมีชีวิต เป็นสันตติ 
มนัมีพลงังานในตวัของมนัเอง มนัมีพลงังานอยู ่ แต่มนัไม่มีใครดูแลรักษา แลว้ไม่มีใครสามารถ
ท าใหม้นัสะสม จนตวัข้ึนมา มีก าลงัข้ึนมาได ้ถา้ไม่มีตวัข้ึนมาได ้

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เห็น ปฏิสนธิจิต โดยอวิชชาท่ีมนัครอบง า แลว้พา
เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เวลามนัส ารอกคายอวิชชาออกไปแลว้ มนัสะอาดผอ่งแผว้ ไก่ตวัแรก
ท่ีเจาะฟองอวิชชาออกมา มนัมีพลงังานของมนัอยู ่ พลงังานน้ีมนัมีอยูทุ่กๆ ดวงจิตไง ถา้มีอยูทุ่ก
ดวงจิตเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ จะบอกว่า อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่ง
ตน ก็ตอ้งอาศยัจิตดวงนั้น ใหมี้ก าลงัข้ึนมา  

ถา้จิตดวงนั้นมีก าลงัข้ึนมา จิตดวงนั้นจะวางส่ิงท่ีว่า อาการทางจิต อาการของจิต วางมนั
ใหห้มด ถา้วางมนัใหห้มดมนัก็เขา้สู่อาการทางธรรม อาการทางธรรม ยงัไม่ใช่อาการของธรรม 
อาการทางธรรม ก็ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมและวินยัน้ีองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้วางไวใ้หเ้รากา้วเดิน  

เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัก็เป็นประสบการณ์ของจิตท่ีพฒันาการข้ึนมา เราเกิดมา
ในวฏัฏะ เราเกิดมากบัโลกมนัเป็นสมมุติบญัญติัทั้งนั้น ถา้มนัเป็นกบัโลกมนัก็เร่ืองของโลกมนัก็
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เป็นโลกียปัญญา มนัไม่มีประสบการณ์เป็นความจริงว่า มนัเป็นของเรา มนัเป็นขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นสมบติัสาธารณะ สมบติัธรรมและวินยัเป็นขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้วางไว ้ ใหเ้ราบริษทั ๔ เป็นผูข้วนขวายเป็นผูป้ระพฤติปฏิบติั เป็นผูท่ี้พยายาม
ใหเ้ป็นสัจจะความจริงเราข้ึนมา 

ฉะนั้น เราเกิดมาเรามีอ  านาจวาสนา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เกิดมา คน้ควา้มา
ขนาดไหน ไปลองผดิลองถูกมา ๖ ปี แมแ้ต่เป็นศาสดาของเรานะ แลว้ท่านไปประสบความเป็น
จริงของท่านข้ึนมา แลว้ธรรมและวินยัส่งต่อๆ กนัมา มีครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา 
น่ีประสบความส าเร็จ ประสบความส าเร็จ ส าเร็จท่ีไหน ส าเร็จในหวัใจของท่านไง ส าเร็จเพราะ
ท่านเห็นมาร เห็นพญามารในใจของท่าน  

แลว้ท่านใชส้ติ ศีล สมาธิ ปัญญา ท่านใชม้รรคญาณ ท่านใชป้ระสบการณ์ของท่าน ได้
เขา้ไปประหตัประหารมนั ประหตัประหารท่ีไหน ประหตัประหารท่ีกลางหวัใจ ดูนัง่สมาธิ
ภาวนา เดินจงกรม เดินจงกรมน้ีเป็นกิริยาจากภายนอก เวลาเดินจงกรมนะ เดินจงกรมเวลาถา้จิต 
เวลากิเลสกบัธรรมมนัต่อสู้กนัเห็นไหม เดินดว้ยความเพลิดเพลิน เพราะงานภายใน งานภายใน
นะเวลากิเลสมนัมีก าลงัข้ึนมามนัข่มข่ี มนัท าลายเรา เดินจงกรมไปน่ี นอ้ยเน้ือต ่าใจ เดินจงกรม
ไปมีแต่ความเร่าร้อน เดินจงกรมไปมนัมีแต่ความตึงเครียด เดินจงกรมไปมีแต่ความอบัเฉา 

เวลามนัเป็นสัจธรรมข้ึนมาเห็นไหม อาการทางจิต อาการของจิต วิวฒันาการมนัพนั
ข้ึนมา มนัเขา้สู่อาการทางธรรม เวลาอาการทางธรรมนะ เวลาเดินจงกรมไปแลว้จิตมนัสงบระงบั 
นัง่สมาธิไป เร่ิมตน้ถา้ยงัสงบลงไม่ไดม้นัก็มีความรับรู้จากภายนอกมนัมีเวทนา มีอะไรมนัก็ถา
โถมเขา้มา เรามีสติมีปัญญาเพราะเราเคยท าได ้ มีท าได ้ เรามีธรรมโอสถ มีพุทธานุสติ มีปัญญา
อบรมสมาธิเป็นท่ีเกาะเก่ียวไว ้ 

จิตใจมนัใชค้  าบริกรรม มนัพฒันาของมนั มนัสลดัทิง้ สลดัทิง้จิตส่งออกไปไขว่ไปควา้ 
เอาส่ิงน้ีมาแผดเผาตวั มนัสลดัทิง้เขา้มา จนตวัมนัเป็นอาการทางธรรม คือมนัสลดัทางโลกหมด 
สัจธรรมๆ นะ สัจธรรมมนัอยูท่ี่ไหน สัจธรรมเป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 
สัจธรรมนั้นเป็นธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยูใ่นพระไตรปิฎก พุทธพจน์ๆ 
นะ สาธุ พุทธพจน์ศึกษามาทั้งนั้น  แต่เวลามนัเป็นจริง เป็นจริงข้ึนมา สติปัญญามนัเป็นจริง
ข้ึนมา เป็นจริงข้ึนมากลางหวัใจของเรา  
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เวลาเป็นข้ึนมากลางหวัใจ น่ีอาการทางธรรม อาการทางธรรมเพราะอะไร อาการทาง
ธรรมเพราะมนัยงัเป็นอนิจจงัอยูไ่ง มนัเป็นอาการมนัเกิดดบั มนัเป็นอาการท่ีมนัเปล่ียนแปลง มนั
เป็นอาการท่ีมนัยงัไม่สมุจเฉทปหาน มนัยงัไม่คงท่ีมนั เพราะอาการมนัเกิดข้ึนมา อาการน้ีมนัเกิด
มาจากไหน อาการมนัเกิดข้ึนมาจากความวริิยะอุตสาหะ มนัเกิดข้ึนมาเพราะอะไร เพราะเร่ิมตน้
ก็ว่า เป็นนามธรรมๆ เราตอ้งเอาส่ิงท่ีเป็นวตัถุ เอาส่ิงท่ีความเป็นจริง เอาส่ิงท่ีเราจบัตอ้งได ้ 

เวลาปฏิบติัข้ึนมามนัเป็นนามธรรมเราจะจบัตอ้งท่ีไหน เวลาเดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนา
ไปมนัท าไปแลว้ เป็นแค่กิริยา มนัไม่มีอะไรเป็นช้ินเป็นอนัไง เพราะอะไร เพราะปฏิบติัยงัไม่ได ้
เวลาปฏิบติัมนัเร่ิมเขา้สู่กระบวนการของมนั เพราะเรามีชีวิต ส่ิงท่ีสัมผสัธรรมไดคื้อความรู้สึก ท่ี
ความรู้สึกน้ีมนัแตกกระจายไปโดยมาร โดยครอบครัวของมาร มนัตีแตกหมด มนัตีว่าเราตอ้งยดึ
มัน่ไอน้ัน่ เราตอ้งมีสมบติัอยา่งนั้น เราจะมีชีวิตท่ีเลอเลิศ เราจะมีประสบความส าเร็จในชีวิต มนั
ตีใหพ้ลงังานเรากระจายไปทัว่  

เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกผูท่ี้จะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ก็
ตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบเขา้มา รวมส่ิงท่ีมนัส่งออก รวมส่ิงท่ีมนัยดึเหน่ียว
ต่างๆ ใหก้ลบัมาเป็นหน่ึงเดียว บางทีมนัสงบเขา้มา ถา้สงบเขา้มาแลว้ มนัก็มีก าลงั ถา้มนัสงบเขา้
มามีก าลงัเรามีสติมีปัญญา ถา้มนัท า แค่ท าความสงบของใจได ้ มนัก็เป็นสัมมาสมาธิ พอ
สัมมาสมาธิเรามีความสุขไหม มีความสุขละ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี  

ถา้จิตสงบไม่มี คนท่ีท าความสุขไดข้นาดน้ี มีอาการทางธรรม ก็ว่า เวลาอาการของจิตมนั
ไปกระทบ มนัไปรู้ก็น่ีคืออะไรๆ เวลามนัปล่อยวางข้ึนมา ก็วา่น่ีคือนิพพาน ปฏิบติัแลว้ประสบ
ความส าเร็จ เวลากว็่าอาการทางธรรม อาการทางจิตถา้ไม่มีใครดูแลมนั ถึงเวลามนับีบคั้นหวัใจ 
จนเป็นอาการจิตประสาท อาการทางธรรม อาการทางธรรมเวลาธรรมมนัเกิดข้ึนมาน่ีธรรมเกิดๆ  
มนัยงัไม่เกิดอริยสัจ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล แลว้ภวา
สวะภพของเรา ปฏิสนธิจิต จิตท่ีเวียนว่ายตายเกิด ท่ีเป็นนามธรรม ท่ีมีคุณค่า มีคุณค่าเพราะอะไร 
เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เห็นว่า การเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย จิตเป็นผูเ้กิดแก่
เจบ็ตาย พอจิตเกิดแก่เจบ็ตาย พระโพธิสัตวเ์ห็นไหม ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย การ
สร้างบุญญาธิการมาซบัลงท่ีจิต จิตถึงมีอ  านาจวาสนาบารมี 
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แลว้มีอ  านาจวาสนาบารมี เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มาประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมา น่ีบุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ อาสวกัขยญาณมนัไปท าลาย
อวิชชา พอท าลายอวิชชามนัถอดถอนอวิชชา ความมืดบอดในหวัใจ เป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟอง
อวิชชาออกมา ถา้มนัเจาะฟองอวิชชาออกมา มนัไม่มีอวิชชาคือความไม่รู้มนัจะไปเกิดท่ีไหน มนั
ไม่เกิดอีกเห็นไหม  

การเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย ก็เกิดจากจิตน้ี จิตน้ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เวลาจะ
พน้จากการเวียนว่ายตายเกิด การเวียนว่ายตายเกิดก็ตอ้งมาพน้จากการเวียนว่ายตายเกิดท่ีจิตน้ี ท่ี
ปฏิสนธิจิตน้ี ถา้ปฏิสนธิจิตน้ีเวลาจะเขา้ไปสู่สัจจะความจริง ถึงตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา 
ใจสงบเขา้มาท่ีไหน ใจสงบเขา้มาสู่ตวัใจท่ีมีก าลงัปฏิสนธิจิต  

น่ีไง เวลาเวียนว่ายตายเกิด ใครเป็นคนเวียนว่ายตายเกิดล่ะ น่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีสัจจะความจริงๆ มนัเป็นอยา่งน้ี ถา้เป็นอยา่งน้ี อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตน
เป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนตอ้งรู้ตอ้งเห็นไง เวลาเวียนว่ายตายเกิดข้ึนมา มนัมืดบอด มนัไม่รู้ท่ีมาท่ีไป
อยา่งไรไง ไปเกิดท่ีไหนไปรู้ท่ีไหนก็ว่าภพชาตินั้นมนัเป็นของเขา ไปเกิดท่ีไหนก็ว่าตวัน้ีเป็น
ของเรา แลว้เวลาเกิดมาแลว้กม็าทุกขม์ายากอยูอ่ยา่งน้ี  

ทุกขย์ากอยา่งน้ี ในภพชาติใดก็แลว้แต่ ท่ีไหนมีการเกิดท่ีนัน่มีการตาย แลว้คนเกิดมาท่ีว่า
อายยุนื อายสุั้น ไปเกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหม ก็เหมือนกนั มนัอยูท่ี่ผูอ้ายยุนื อายสุั้น มนัก็เวียน
ว่ายตายเกิดอยูอ่ยา่งน้ี ยงัอยากติดขอ้งอยู ่แต่ถา้มาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ ศึกษาแลว้มาประพฤติปฏิบติั ศึกษาแลว้มาคน้ควา้เอาความจริงของเรา ถา้ศึกษาแลว้เอามา
คน้ควา้ความจริงของเรา งานอนัใดมนัจะประเสริฐเท่ากบังานร้ือภพร้ือชาติ งานอนัใดมนัจะมี
คุณค่า มากกวา่งานท่ีเรานัง่สมาธิ เดินจงกรมนัง่สมาธิอยูน้ี่ 

งานน้ีมนัจะเขา้ไปสู่หวัใจของเรา แลว้เขา้สู่หวัใจเห็นไหม วิธีการเขา้ ถา้ทางโลกมนับีบ
คั้นข้ึนมา มนัก็เป็นอาการทางจิต ถา้เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัก็อาการของจิต มนัตอ้งมี
อาการของมนั มนัถึงเปล่ียนแปลง มนัถึงวิวฒันาการ ถา้มนัวิวฒันาการข้ึนมา จนมนัเขา้สู่อาการ
ทางธรรม ถา้อาการทางธรรม มนัตอ้งมีมรรค อาการทางโลกเขา เวลาผลกระทบนั้น เขาว่าส่ิงนั้น
เป็นเพราะ เพราะว่าวุฒิภาวะเขาอ่อนแอ  
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พออ่อนแอ ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้สร้างอารมณ์ สร้าง
ความรู้สึกนึกคิด มนัมหศัจรรย ์ เวลามนัมหศัจรรยน์ะ เวลาส่ิงใดเวลาถา้เป็นสัจจะความจริงไม่มี 
แต่ท าส่ิงใดแลว้น่ี ปริยติัไง ถึงเวลาแลว้ ตอ้งอา้งอิง จากพุทธพจน์ๆ จะมีส่ิงใดก็แลว้แต่ ตอ้งชกั
เขา้สู่พุทธพจน์ อนันั้นเป็นบารมีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ 

แต่ถา้เป็นบารมีของเรา ถา้มนัเป็นขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ก็ใหเ้ป็นความ
จริงของเรา เพราะในขณิกสมาธิมนัก็แตกต่างหลากหลาย วุฒิภาวะอ านาจวาสนาของคน แค่
ไดข้ณิกสมาธิ ถา้อุปจารแลว้มนัยิง่แตกต่างหลากหลายไปมหาศาลเลย แต่มนั ยิง่เป็นอปัปนาเห็น
ไหม ฉะนั้นค าว่าแตกต่างหลากหลาย มนักอ็ยูท่ี่อ  านาจวาสนาบารมีของใจท่ีมนัจะเป็น  

ฉะนั้น ถา้มนัจะเป็นจริงข้ึนมา มนัใหเ้ป็นจริงข้ึนมาในหวัใจของเรา ถา้เป็นจริงในใจของ
เรา ท าความสงบของใจเขา้มา จิตสงบแลว้ สงบไดเ้พราะเรามีสติ สงบแลว้เพราะค าบริกรรม 
สงบแลว้เพราะใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ฝึกหดัรักษาดูแล ดูแลหวัใจของเราใหม้ัน่คง ท าบ่อยคร้ัง
เขา้ๆ ใหม้นัเขม้แขง็ พอเขม้แขง็แลว้ ร าพึง ร าพึงใหเ้ห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เวลา
พดูกนั พดูกนัว่าประพฤติปฏิบติัในแนวสติปัฏฐาน ๔ แนวสติปัฏฐาน ๔ 

เวลาเราเกิดมา เราเกิดมาเราใชปั้ญญาน้ีว่าเป็นโลกียปัญญา เป็นโลกียปัญญาก็ปัญญาของ
โลกเพราะจิตมนัยงัไม่สงบระงบั มนัท าส่ิงใดข้ึนมา มนัมีสมุทยั มีความเห็นของตวับวกไปตลอด 
ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
เป็นสัจจะเป็นความจริง มนัจริงอยูท่ี่ใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาวางธรรมวินยั
น้ีไวม้นัเป็นสาธารณะ ใครๆ ก็คิดได ้ใครๆ ก็ค  านวณได ้ใครๆ ก็วิเคราะห์วิจยัได ้ 

แลว้เวลาจิตของเรามนัเอาส่ิงน้ีมาวิเคราะห์วจิยั เอามาค านวณ เอามาเป็นวิปัสสนึก แลว้
นึกข้ึนมามนัก็เป็นความจริงอยา่งนั้น เป็นความจริงก็เป็นอาการ เป็นอารมณ์ท่ีเราสร้างข้ึน ถา้เรา
สร้างข้ึนมาแลว้มนัก็เป็นอาการของจิตไง มนัเป็นอาการของจิต ถา้เราประพฤติปฏิบติัมนัก็เป็น
อาการของจิต มนัเป็นเร่ืองโลก โลกียปัญญา แต่ถา้จิตสงบแลว้ ถา้จิตสงบข้ึนมา เวลาเป็นจริง
ข้ึนมาใหเ้ป็นจริง เรานอ้มไปใหเ้ห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ตามความเป็นจริง  

แลว้เห็นเวทนาๆ เวลาเราปฏิบติันะ ถา้เป็นอาการทางจิตและอาการของจิต เวลาเวทนา
เกิดข้ึนมาเจบ็ช ้านกั เวทนาเกิดข้ึนมาเก็บ เวลาเกิดเวทนา เวทนามนัทบัถม ปฏิบติัแลว้มนัตอ้งมี
ความสุขสิ ปฏิบติัแลว้มนัตอ้งมีคุณงามความดีสิ ปฏิบติัแลว้แหยงทุกที เวลาเจอเวทนาสู้ไม่หวาด
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ไม่ไหวเลย เพราะจิตมนัยงัไม่เขา้สู่อาการทางธรรมไง ถา้จิตมนัเขา้สู่อาการทางธรรมแลว้ เวลา
พุทโธๆ หรือใชปั้ญญาอบรมสมาธิ จิตสงบได ้ 

พอจิตสงบเขา้สู่อาการทางธรรม เวลาอาการทางธรรม มนัสงบระงบั เวลานัง่ไป ถา้เรา
ร าพึง ใหเ้ขา้ไปสู่ จบัเวทนาใหเ้ห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ถา้เห็นเวทนา มนัจบัเวทนา
ไดน้ะ ถา้มนัจบัเวทนาได ้ มนัจบัเวทนาไดเ้พราะอะไร เพราะจิตมนัสงบ มนัมีก าลงัของมนั จิต
เห็นอาการของจิต ถา้จิตไม่เห็นอาการของมนั มนัเป็นอาการทางธรรม อาการทางธรรม แลว้เห็น
อาการ จิตเห็นไหม แลว้เห็นอาการ อาการคืออะไร อาการท่ีเราจะนอ้มไปสู่กาย สู่เวทนา สู่จิต สู่
ธรรม ปฏิบติัในแนวสติปัฏฐาน ๔ เวลาเราประพฤติปฏิบติั อาการทางจิต น่ีจิตไปหมดเลย 

อาการของจิต จิตมนัรู้มนัเห็น มนัมีอาการมีผลกระทบ เวลาเราปฏิบติัจิตมนัสงบเขา้มา
มนัเป็นอาการทางธรรม ถา้อาการทางธรรม ถา้จิตเห็นอาการของจิต ถา้จิตเห็นอาการของจิตมนัก็
เป็นสติปัฏฐาน ๔ มนัก็เป็นวิปัสสนา ถา้มนัไม่เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มนัไม่เห็น 
มนัไม่ท า มนัก็เป็นอาการทางจิต อาการทางธรรม อาการทางธรรมแลว้ เด๋ียวมนัก็เส่ือม มนัก็
คลายออก มนัก็เร่ืองธรรมดา  

ถา้มนัเร่ืองธรรมดา เราก็ตอ้งมีสติปัญญาจบัตอ้งได ้ จบัตอ้งได ้ ถา้จิตมนัสงบ มนัอาการ
ทางธรรมแลว้ ถา้อาการทางธรรมจิตมนัสงบมนัจบัเวทนาได ้พอจบัเวทนาเห็นไหม เวทนาท่ีมนั
เจบ็ช ้า เวทนาท่ีมนัเจ็บปวด เวทนาท่ีมนัใหผ้ลท่ีมนัแหยงเลย ท่ีมนัมีผลกระทบ เวลาถา้จิต อาการ
ทางธรรม อาการมนัจิตสงบแลว้ จิตมีก าลงัแลว้ จิตสงบแลว้จิตมีก าลงัแลว้ ทุกคนก็อยากจะ
กา้วหนา้ ทุกคนก็อยากจะเดินหนา้ต่อไป 

ถา้เดินหนา้ต่อไปเราควรท าอยา่งไร แลว้ควรท าอยา่งไรถา้จิตมนัสงบมีก าลงัเห็นไหม เรา
ร าพึง ร าพึงไปจบัตั้งกายข้ึนมา เวลาเห็นกายมนัก็สะเทือนแลว้ มนัสะเทือน ถา้เห็นสติปัฏฐาน ๔ 
ตามความเป็นจริงนะ จิตมนัเห็น จิตเห็นไหม จิตเห็นอาการของจิต จิตสงบแลว้ จิตสงบมนัเป็น
ธรรม เป็นธรรมคือสัมมาสมาธิไง เวลาครูบาอาจารยท่ี์ท่านสอน ท่านสอนอยา่งน้ีไง 

ครูบาอาจารยก์รรมฐานเรา บอกควรท าความสงบของใจเขา้มาก่อน ถา้ใจสงบแลว้มนั
เป็นขอ้เทจ็จริง ขอ้เทจ็จริงท่ีว่า จิตดวงน้ีเป็นผูท่ี้เวียนว่ายตายเกิด จิตดวงน้ีเป็นผูเ้ห็น จิตดวงน้ี
เป็นผูแ้กไ้ข จิตดวงน้ีพยายามจะขวนขวายใหจิ้ตดวงน้ีเป็นผูท่ี้อิสระ อิสระจากสังโยชน์ อิสระ
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จากสกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส สังโยชน์มนัร้อยรัดไว ้ร้อยรัดหวัใจน้ีใหอ้ยูใ่นอ านาจ
ของมนั ร้อยรัดไวโ้ดยท่ีเราก็ไม่รู้ตวั 

ดูสิเวลาเราเจบ็ไขไ้ดป่้วยไปหาหมอ เราเป็นอะไร เราเป็นโรคอะไรๆ เราเป็นโรคอะไร
โรคน้ีมนัเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร โรคน้ีเกิดข้ึนมาก็เพราะมนัตอ้งมีสมุฏฐานของโรคสิ มนัตอ้งมีเช้ือ 
มนัตอ้งมีผลกระทบมนัถึงเป็นโรคน้ีข้ึนมา แต่เวลามนัเป็นสังโยชน์ มนัมีโดยสัจจะโดย
ขอ้เทจ็จริง มนัมีสังโยชน์อยูแ่ลว้ สักกายทิฏฐิ ความไม่รู้  

ความไม่รู้มนัฝังอยูใ่นหวัใจอยูแ่ลว้ ฉะนั้น เวลาจิตถา้มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น
ธรรม ตามความเป็นจริง จิตเห็นอาการของจิต มนัจบัตอ้งไดแ้ลว้ มนัใชปั้ญญาแยกแยะ พอ
ปัญญาแยกแยะ น่ีปัญญาการรู้แจง้ ถา้ปัญญาการรู้แจง้ เราวิปัสสนาของเรา เราใชปั้ญญาของเรา  
ปัญญาอยา่งน้ีตอ้งมีสัมมาสมาธิเป็นพื้นฐาน สัมมาสมาธิเกิดข้ึนมาจากความเพียร ความวิริยะ 
ความอุตสาหะของเรา ท าใหจิ้ตใจเราสงบเพราะ เพราะปฏิสนธิจิตน้ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ  

ผลกระทบจากโลกียปัญญา จากส่ิงด ารงชีวิตมนัมีผลกระทบกบัหวัใจทั้งนั้น มนัมี
ผลกระทบกบัจิตทั้งนั้น สร้างบุญกุศลท าคุณงามความดีมนัก็มีผลกระทบในทางบวก ถา้สร้างส่ิง
ท่ีเป็นอกุศลมนัก็มีผลกระทบในทางลบ มนัมีผลกระทบทั้งนั้นมนัมีกิเลส กิเลสกระตุน้ใหมี้การ
กระท า  มีการกระท าแลว้มนัก็เกิดผล เกิดวิบาก วิบากนั้นมนัจะเป็นวฏัจกัรในหวัใจดวงนั้นอยู่
อยา่งนั้น  

แต่เวลาเราประพฤติปฏิบติัของเรา จนจิตเราสงบ พอจิตเราสงบแลว้เราร าพึงไปใหเ้ห็น
กาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ตามความเป็นจริง ตามขอ้เทจ็จริง น่ีอาการทางธรรมๆ อาการ
ทางธรรมจะเกิดข้ึน แลว้เราเห็นแลว้เราแยกเราแยะของเรา โดยใชปั้ญญา ความท่ีเป็นปัญญา
ข้ึนมา มนัเป็นปัญญา มนัมีความมหศัจรรยซ์บัซอ้นหลายแง่มุม ซบัซอ้นหลายแง่มุมเพราะจิต จิต
เห็นอาการของจิต จิตเป็นผูว้ิปัสสนา จิตเห็นจิต จบัแลว้มนักระเทือนหวัใจ  

จบัแลว้กระเทือนหวัใจ พอมนัแยกแยะ มนัใชปั้ญญา ปัญญาอยา่งน้ีมนัเป็นภาวนามย
ปัญญา มนัเป็นภาวนามยปัญญาเพราะจิตสงบแลว้มนัยกข้ึนสู่วิปัสสนา มนัจะเกิดภาวนามย
ปัญญา ปัญญาน้ีเป็นธรรมจกัร เป็นธรรมจกัรคือสัจจะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เทศน์
ธมัมจกัฯ มนัมีสัจจะ มีกิจจะ มนัจะมีวงรอบของมนั มีการกระท าของมนั ถา้มีการกระท าของมนั 
แลว้จิตใจของเรา เป็นอาการทางธรรม  
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พออาการทางธรรมข้ึนมาแลว้ เราจบัของเราได ้แลว้เราใชปั้ญญาของเรา แยกแยะของเรา
ไป มนัจะเกิดภาวนามยปัญญา พอเกิดภาวนามยปัญญา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่ง
ตน จิตดวงน้ีมนัไดฝึ้กหดั ไดป้ระพฤติปฏิบติัจนจิตดวงน้ี มนัวิวฒันาการมนัพฒันาการของมนั
ข้ึนมา จนจิตดวงน้ีเป็นอาการของธรรม พอเป็นอาการของธรรมข้ึนมา พอมนัเห็นกาย เห็น
เวทนา เห็นจิต ตามความเป็นจริง มนัพิจารณาของมนัไป มนัก็เป็นศีล สมาธิ ปัญญา งานชอบ 
เพียรชอบ ระลึกชอบมนัก็เป็นมรรค ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นก็ไม่มีผล  

แลว้เวลาคนท่ีประพฤติปฏิบติัในทางประเพณี ปฏิบติัพอเป็นพิธี เขาก็ท  าของเขา เขาท า
ของเขาแลว้ เขาใชว้ิปัสสนึก มนัเป็นกงจกัร เป็นกงจกัรเพราะอะไร เป็นกงจกัรเพราะมนัเป็น
โลกียปัญญา เป็นโลก เป็นโลกคืออะไร โลกคือสมุทยั โลกคือกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนั
วิปัสสนาโดยกิเลสไง แลว้บอกว่า ปฏิบติัโดยแนวทางสติปัฏฐาน ๔ มนัเลยไม่มีภาวนามยปัญญา 
ไม่มีธรรมจกัร ไม่มีมรรค เพราะส่ิงท่ีว่าเป็นมรรคๆ มนัเป็นความนึกคิด มนัเป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนมนั
ไม่เป็นความจริง มนัก็เลยไม่มีส่ิงใดท่ีสะเทือนหวัใจ ไม่มีส่ิงใดท่ีเป็นการยนืยนัว่า ภาวนามย
ปัญญาเป็นอยา่งไร 

คนไม่เคยเห็นภาวนามยปัญญา ก็พยายามจะสร้างภาพ พยายามจะตีความ พยายามจะ
วิเคราะห์วิจยั พยายามจะอยากรู้อยากเห็น อยากใหม้นัเป็นขอ้เทจ็จริงว่าอยา่งนั้นเถอะ แต่มนัไม่
เป็น แต่เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา มนัจะเห็นว่า เวลาถา้เป็นภาวนามย
ปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา ไม่ไดเ้กิดจากสัญญา ไม่ใช่เกิดจากสังขาร ไม่ไดเ้กิดจาก
ความคิด ความปรุง ความแต่ง ไม่ใช่เกิดจากส่ิงใดทั้งส้ิน  

มนัเกิดข้ึนมาจากความจริง มนัเกิดข้ึนมาจากหวัใจ ดูสิ หวัใจท่ีมีคุณค่าๆ หวัใจน่ี จิต
ปฏิสนธิจิตท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แลว้เวลาท าหนา้ท่ีการงานทางโลก มนัก็สะสมส่ิงใดๆ 
เพื่อประโยชน์กบัมนั เพื่อว่าจะเป็นประโยชน์กบัปัจจยัเคร่ืองอาศยักบัด ารงชีวิตมนัก็พยายาม
แสวงหา พอมนัเตม็ท่ีแลว้ล่ะ แต่เวลาเราปฏิบติัข้ึนมา ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา เวลามนัสงบ
ระงบัเขา้มา   

สงบระงบัเขา้มาเป็นอาการทางธรรม แลว้พออาการทางธรรมแลว้ธรรม มนัเห็นกาย เห็น
เวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ตามความเป็นจริง เวลามนัจบัตอ้งได ้แลว้จบัตอ้งไดแ้ลว้พยายามรักษา 
ถา้มนัไปไม่ได ้ เรากก็ลบัมาท าความสงบของใจใหม้ากข้ึน ถา้ความสงบของใจท่ีมนัมีก าลงัแลว้ 
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เราก็ร าพึงไป ร าพึงไปแลว้ใหเ้กิดเป็นปัจจุบนั ถา้ปัจจุบนัเวลาเกิด มนัเกิดในปัจจุบนัท่ีเราจะตาม
แรงปรารถนา ตามแรงท่ีเราตอ้งการอยา่งนั้นมนัไม่เป็นอยา่งนั้น  

ถา้มนัเป็นอยา่งนั้น มนัก็เป็นสัญญาทั้งหมด มนัก็เป็นการผกูพนั แต่ถา้มนัเป็นปัจจุบนั 
มนัจะเกิดข้ึนในปัจจุบนันั้น ถา้เวลาเกิดข้ึนในปัจจุบนันั้น ถา้เวลาเราวิปัสสนาไปแลว้ มนัไม่
ประสบความส าเร็จ เวลาวิปัสสนาไปแลว้ มนัจะกลบัมา เวลากลบัมาทบทวน ทบทวนว่า ท  าไม
ถา้พิจารณากาย ท าไมมนัเห็นกาย พอพิจารณาไปแลว้ ท าไมกายน้ีมนัไม่เป็นไปตามค าสั่ง ค  าสั่ง
คือค าร าพึง เวลาใชปั้ญญา ใชพ้ิจารณากายมนัจะแยกแยะมนัดว้ยก าลงั 

ถา้ดว้ยก าลงั ภาพท่ีเห็น บอกว่าถา้เป็นอาการของจิต เวลาเห็นนิมิตข้ึนมา มนัจะมี
ความผดิพลาดมนัจะไม่เป็นความจริง นัน่เป็นเร่ืองของโลก แต่เวลาจิตเห็นอาการของจิต เห็น
กาย มนัเป็นความจริงถา้มนัมีก าลงั ในเม่ือจิตเห็นอาการของจิต มนัมีสัมมาสมาธิมนัเป็นอาการ
ทางธรรม พิจารณาไปแลว้มนัจะแยกจะแยะของมนั เป็นวิภาคะแลว้ถา้เวลาพจิารณาไปแลว้ มนั
ไปไม่ไดม้นัไม่ไป มนัไม่ไป คนท่ียงัไม่เป็น มนัก็ยงัท  าของมนัดว้ยความผดิพลาด  

แต่เวลาคนท่ีเป็นแลว้ ถา้ความผดิพลาดมากขนาดไหน ยิง่ท  าไปแลว้มนักไ็ม่
เจริญกา้วหนา้ แลว้มนัจะเส่ือมถอยไปๆ จนเราไม่มีเหตุมีผล แลว้เราหาเหตุผลกบัเราไม่ได ้
เพราะเรายงัท าของเราไม่เป็น แต่เวลามนัเส่ือมหมดแลว้ เราถึงไดรู้้ว่า อ๋อ มนัหมดแลว้ เราหมด
เน้ือหมดตวัข้ึนมาแลว้แหละ แลว้เราจะเอาจริงข้ึนมา เราก็ตอ้งกลบัมาท าความสงบของใจใหม้าก
ข้ึน พอมากข้ึนมนัก็ตอ้งลงทุนลงแรงมากข้ึน  

ลงทุนลงแรงมากข้ึนแลว้ เวลาจะไปวิปัสสนา เวลาใชปั้ญญาข้ึนมามนัก็จบัตน้ชนปลาย
อะไรไม่ถูก นั้นมนัจะรู้ต่อเม่ือจิตมนัเส่ือม พอจิตมนัเส่ือมข้ึนมาแลว้ ถา้มนัจะพฒันาข้ึนมา มนัก็
ตอ้งท าความสงบของใจใหม้ากข้ึน ท าความสงบของใจใหม้ากข้ึนเราก็พยายามร าพงึไปท่ีกาย 
เวลาร าพึงไปท่ีกายมนัก็ไม่เป็นเหมือนเดิม ไม่เป็นเหมือนเก่า ถา้เป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนเก่า
มนัก็เป็นสัญญาไง  

แต่ถา้เราปฏิบติัของเราต่อเน่ืองข้ึนไป เราใชว้ิปัสสนาของเราบ่อยคร้ังเขา้ๆ เป็นอาการ
ทางธรรม เวลาอาการทางธรรม เวลาเราร าพึงไป ถา้มนัข้ึนมาเหมือนเดิม เหมือนเดิมโดยมี
สัมมาสมาธิ เหมือนเดิมโดยมีก าลงั เหมือนเดิมโดยท่ีมนัมาแลว้ เราวิปัสสนาได ้ คือเหมือนก็ได ้
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ไม่เหมือนก็ได ้ ถา้มนัเป็นความจริง เพราะความจริงเวลามนัเกิดภาพกายข้ึนมา มนัเหมือนก็ได ้
ไม่เหมือนก็ได ้แต่มนัตอ้งมีสัมมาสมาธิ มนัตอ้งมีก าลงั  

คนเป็นแลว้มนัจะรู้ของมนั มีก าลงัอยา่งไรแลว้ร าพึงไป มนัจะเป็นวิภาคะ มนัจะคลายตวั
อยา่งไร ก็การคลายตวัอยา่งนั้น เป็นพระไตรลกัษณะ คือมนัเป็นอนตัตาไง มนัเป็นลกัษณะใหเ้รา
ดูไง มนัเป็นลกัษณะ เป็นไตรลกัษณ์ข้ึนมา ท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก สพฺเพ ธมฺมา 
อนตฺตา ธรรมทั้งหลายเป็นอนตัตาๆ มนัจะเป็นอนตัตาต่อเม่ือเราใชว้ิปัสสนา เราใชปั้ญญา เราใช้
ภาวนามยปัญญา  

การท่ีเป็นอนตัตาๆ ต่อหนา้ต่อตา ต่อหนา้ต่อตา ท่ีมนัพิจารณาของมนัไป มนัรู้มนัเห็น
ขนาดนั้น ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นพุทธพจน์ อยูใ่นพระไตรปิฎก เวลา
มนัเกิดข้ึน เวลาความจริงเกิดข้ึนมา เป็นภาวนามยปัญญาเกิดข้ึนมาจากหวัใจ มนัเกิดข้ึนจากการ
กระท า จนกระทัง่การกระท า  อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ใจดวงนั้นเป็น
ผูก้ระท า ใจดวงนั้นเป็นผูเ้ห็น ใจดวงนั้นเป็นผูว้ิปัสสนา แลว้ใจดวงนั้น  

ความไม่รู้มนัจะมาจากไหน ความไม่รู้มนัปิดหูปิดตาไว ้ เพราะเราไม่ไดภ้าวนาใช่ไหม 
เวลาภาวนาข้ึนมา มนัพฒันาการ วิวฒันาการข้ึนมา เป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา มนัท าใหใ้จดวงน้ีไปรู้
ไปเห็นไง ใจดวงน้ีเป็นผูรู้้ผูเ้ห็น เป็นวิปัสสนาเห็นไหม แลว้พอวิปัสสนา ถา้มนัแปรสภาพ มนั
วิภาคะ นัน่ก็คือไตรลกัษณ์  

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายมนัแปรปรวนของมนัมาตลอด แลว้แปรปรวนแลว้
ใครเป็นคนดูมนัแปรปรวน ใครเป็นคนท า ใครเป็นคนท าใหม้นัรู้มนัเห็น มนัแปรปรวน ใน
พระไตรปิฎกบอก ไตรลกัษณ์มนัเป็นไตรลกัษณ์ ไตรลกัษณ์เป็นการศึกษา ไตรลกัษณ์เป็นการ
วิเคราะห์วิจยั เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัก็เป็น ถา้มนับีบคั้นมนัก็เป็นอาการทางจิตท่ีมนั
เจบ็ช ้าน ้ าใจ ถา้เราปฏิบติัของเรา โดยโลก มนัก็เป็นอาการของจิต เวลาเราปฏิบติัตามความเป็น
จริง มนัจะเขา้สู่สัจจะความจริง มนัเป็นอาการของธรรม  

ถา้เป็นอาการของธรรม มนัก็เป็นสติ สติจริงๆ สมาธิก็สมาธิจริงๆ เวลามนัเห็นสติปัฏ
ฐาน ๔ มนัก็เห็นตามความเป็นจริง ถา้เห็นตามความเป็นจริงแลว้มนัพิจารณาแยกแยะของมนั 
มนัแยกแยะดว้ยความเป็นจริงของมนั แลว้ความเป็นจริงใครเป็นคนท า จิตดวงน้ีเป็นคนท า ถา้จิต
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เป็นคนท า จิตมนัรู้มนัเห็นของมนั เวลามนัปล่อยวาง เวลาวาง วางเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมานะ มนั
วาง มนัวางดว้ยก าลงั วางดว้ยภาวนามยปัญญา มนัวาง มนัอยูท่ี่วาสนา อยูท่ี่อ  านาจของคน  

ผูท่ี้สร้างบุญกุศลเอาไวม้าก มนัวางซ ้ าวางซาก แลว้วางขนาดไหน มนัถึงสมุจเฉทปหาน 
การวางน้ี เป็นตทงัคปหาน มนัเป็นผลงานของใจ มนัเป็นภาวนามยปัญญาๆ มนัวางๆ วางดว้ย
อะไร วางดว้ยปัญญา ปัญญาน้ีเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดข้ึนจากจิต จิตน้ีสงบระงบัเขา้มา 
จิตน้ีเป็นอาการทางธรรม เพราะมนัมีสมัมาสมาธิ เพราะจิตเวลาสงบแลว้มนัมิจฉาและสัมมา   

เวลาเป็นสัมมาสมาธิใช่ไหม เห็นไหม สัมมาสมาธิ สัมมากมัมนัโต สัมมาอาชีโว 
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ความเป็นสัมมา ท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้แสดงธมัมจกัฯ ถา้จกัร
มนัเคล่ือนข้ึนไป มนัจะเกิดญาณ เกิดญาณทศันะ เกิดปัญญา เกิดความสวา่งกระจ่างแจง้ น่ีผลของ
การภาวนามยปัญญา ถา้ภาวนามยปัญญามนัเกิดข้ึน มนัมีมรรคในใจดวงนั้น  

แลว้เวลามนัปล่อยวาง มนัปล่อยวางดว้ยปัญญาไง มนัปล่อยโดยปัญญา ปล่อยวางโดย
ก าลงั ปล่อยวางโดยสัจจะ โดยความเห็นจากใจชดัๆ เพราะเราท าของเราข้ึนมา เวลามนัลม้ลุก
คลุกคลานกนั เราก็ตั้งสติปัญญาเรามาตลอด แลว้เวลาท าข้ึนมา มนัเกิดญาณทศันะ เกิดความเห็น
จริง เห็นจริง จิตน้ีเห็นๆ เลยล่ะ  

เวลาจิตมนัสงบแลว้ เวลามนัเห็น จบักาย จบัเวทนา จบัจิต จบัธรรม มนัจบัตอ้งโดยมรรค 
จบัตอ้งโดยใจน้ีชดัเจนมาก แลว้เวลามนัใชปั้ญญาไป น่ีภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาข้ึนมา
น่ีอาการทางธรรมๆ มนัชดัเจนของมนั แลว้ขยนัหมัน่เพียร ความท่ีเวลาคนท่ีภาวนาไดเ้ห็นไหม 
ครูบาอาจารยข์องเราท่ีท่านประพฤติปฏิบติั ท่ีท่านเดินจงกรมนัง่สมาธิทั้งวนัทั้งคืน นัง่สมาธิแลว้
นัง่สมาธิเล่า เพราะท่านมีผลงานอนัน้ี มนัมีมรรคมีผล หล่อเล้ียงหวัใจ เวลาเราปฏิบติัใหม่ๆ 
ลม้ลุกคลุกคลานมีแต่ความทุกข ์มีแต่ความกระเสือกกระสน  

เวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติันะ มนัมีผลตอบรับผลตอบสนองไง เวลาพิจารณา
ไปแลว้มนัลา้มนัเหน่ือยก็กลบัมาท าความสงบ พอท าความสงบเสร็จแลว้ ปล่อยป๊ับมนัเขา้สู่งาน
เลย เพราะมีความช านาญ พอเขา้สู่งานแลว้มนัก็เกิดปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากสัมมาสมาธิ เกิดจาก
สัมมาสติ เกิดพร้อม มรรคมนัพร้อม มนัก็เป็นธรรมจกัร เป็นธรรมจกัรก็เป็นมรรค เป็นมรรคมนั
ก็พิจารณา มนัก็ปล่อย ปล่อยก็มีความสุข เพราะเราเคยผดิพลาด มีความสุขแลว้เราคิดว่ามนัจะ
จริง 
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แลว้พอมีความสุขแลว้ ถา้ขาดการดูแล ขาดการรักษา เส่ือมหมด น่ีโสดาปัตติมรรค แต่
มนัยงัไม่เป็นโสดาปัตติผล ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า คนท่ีลม้ลุกคลุกคลาน ลม้ลุกคลุกคลานตรงน้ีมาก แลว้
ถา้มีครูบาอาจารยน์ะ ครูบาอาจารยท่์านจะสงวน จะรักษา จะดูแลใหเ้ตม็ท่ีเลย แลว้ใหเ้ราพยายาม
ประพฤติปฏิบติั เพราะ เพราะว่าอะไร  

เพาะเห็ด เห็ดเราเพาะแลว้เช้ือสมดุล ความช้ืน ความร้อน อุณหภมิูดีแลว้ เห็ดมนัจะงอก 
น่ีเหมือนกนั เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ในหวัใจเราท าตลอดๆ ท าไมไม่เป็นสักทีๆ เพราะน่ีไง 
มชัฌิมาปฏิปทา ความสมดุล ความพอดี ซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า พิจารณาแลว้พิจารณาเล่า พยายามฝึกฝน
ของเราตลอดไป มนัจะปล่อยวางขนาดไหน เราก็ตอ้งฝึกหดัตอ้งมีการกระท าบ่อยคร้ังเขา้ อยูท่ี่
วาสนาจริงๆ เพราะค าว่าวาสนานะ ครูบาอาจารยบ์างองค ์ท่านพิจารณาไม่ก่ีคราว ท่านก็สมุจเฉท
ปหานไปได ้ 

บางองคพ์ิจารณาแลว้พิจารณาเล่ามนัก็ไม่สมุจเฉทปหานสักที แต่บางองคห์นเดียว ครูบา
อาจารยบ์างองคแ์ค่โกนผมนะ พิจารณาดว้ยปัญญาน่ี เห็นผมตกเป็นพระโสดาบนัเลย นัน่ก็
วาสนาของท่าน แลว้เวลาท่านอธิบายธรรมะ ตอ้งถูกตอ้งดีงาม ตอ้งถูกตอ้งชดัเจน คนเป็นจริง
ตอ้งเป็นจริง ถา้ไม่เป็นจริง เวลาเราพดูไป อาการทางจิต บีบคั้นจนเจบ็ช ้าน ้ าใจจนเป็นจิต
ประสาทไปเลย  

อาการของจิต อาการของจิตมีสติปัญญาดูแลรักษา มนัเป็นอยา่งนั้น อาการทางธรรม 
อาการทางธรรมเร่ิมเป็นมรรคเป็นผลข้ึนมา เวลามนัสมุจเฉทปหาน เวลามนัขาด อาการของ
ธรรม อาการของธรรม เวลามนัตทงัคปหาน พิจารณาป๊ับ ปล่อยวางๆ มนัมีส่ิงใดตอบสนองมีส่ิง
ใดตอบรับ ถา้อาการของธรรม อาการของธรรม มนัเป็นธรรมอยา่งไร 

เวลามนัเป็นธรรม ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบัเป็นธรรมดา มนั
ดบัอยา่งไร ถา้เราพิจารณากนัอยูอ่ยา่งนั้น ฟ้าแลบฟ้าร้องมนัก็เป็นของมนั เด๋ียวน้ีเทคโนโลย ี กด
ปุ่มไดห้มดเลย เขาคิดมาใหเ้สร็จ เด๋ียวน้ีกดปุ่ม จะเอาปุ่มไหน กดไปเลย กดไลคไ์ดห้มด แลว้มนั
เป็นจริงไหม มนัเป็นจริงเพราะว่ามนัมีขอ้มูลของมนัไง น่ีก็เหมือนกนัธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นอยา่งนั้น แต่มนัเป็นจริงไหม ถา้มนัเป็นจริง เวลามนัเป็นจริง อาการของ
ธรรม เป็นอยา่งไร อาการของธรรมๆ ของธรรมเป็นอกุปปธรรม  
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อกุปปธรรมมนัคงท่ีตายตวั แลว้มนัคงท่ีตายตวั มนัไม่เส่ือมสภาพ ไม่เส่ือม อกุปปธรรม 
อฐานะท่ีแปรสภาพ อฐานะท่ีมนัจะแปรปรวน อฐานะท่ีมนัจะเปล่ียนแปลงมนัเป็นไปไม่ไดเ้ลย 
คงท่ีตายตวัเลย อาการของธรรม เป็นธรรมแท้ๆ  ถา้เป็นธรรมแท้ๆ  มนัเกิดจากเรามีการกระท า มี
การกระท าเป็นความจริง แลว้ครูบาอาจารยท่์านจะดูแล หลวงปู่ มัน่ท่านพดูประจ า แกจิ้ตแกย้าก
นะ แกจิ้ตแกย้ากนะ ใหป้ฏิบติัมา ผูเ้ฒ่าจะแกว้่ะ เพราะผูเ้ฒ่าจะแก ้ เราประพฤติปฏิบติัเราก็ตอ้ง
เอาความจริงของเราใช่ไหม  

เวลาประพฤติปฏิบติั น่ีปัจจตัตงั สัณทิฏฐิโก เวลาปฏิบติั อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็น
ท่ีพึ่งแห่งตน ตนนั้น จิตดวงนั้นอยากไดม้รรคไดผ้ล เป็นของจิตดวงนั้นเราก็อยากปฏิบติัใหเ้ป็น
จิตของเรา ไม่ใช่เป็นจิตของหลวงปู่ มัน่ ไม่ใช่เป็นจิตของครูบาอาจารย ์ ไม่ตอ้งการ ตอ้งการของ
เรา แต่ว่าครูบาอาจารยท่์านผา่นมาก่อน จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ใจท่ีผา่นมาแลว้ลม้ลุก
คลุกคลาน ทุกขย์ากมามากพอแลว้ แลว้พยายามสร้างศาสนทายาท  

ศาสนทายาทท่ีเดินบากบัน่มา ผูท่ี้ผา่นมาแลว้ เส้นทางมนัวิกฤต เส้นทางท่ีพญามารมนั
ตลบตะแลง เส้นทางท่ีครอบครัวของมารมนัป่ันป่วนหวัใจ ผูท่ี้ผา่นมาตอ้งเผชิญกบัครอบครัว
ของพญามารตั้งแต่พญามาร ปู่ มนั ลูกมนั หลานมนั ไปเผชิญมาทั้งหมด มนัรู้อยูว่่า ส่ิงท่ีพญามาร
มนัไม่ยอมปล่อยหวัใจดวงใดใหเ้ป็นอิสระแน่นอน ฉะนั้น ครูบาอาจารยข์องเราท่านผา่นมาแลว้ 
ท่านถึงพยายามจะช่วยเหลือเจือจาน พยายามจะดูแลรักษา 

ค าว่าดูแลรักษาของท่าน เพราะท่านรู้ถึงอิทธิฤทธ์ิของมาร รู้ถึงเล่ห์กลของกิเลส รู้ถึง
ความฉอ้ฉลของมนั แต่พวกเรานกัปฏิบติัทั้งๆ ท่ีว่าเราจะต่อสู้กบัมนั แต่เราไม่รู้จกัมนั แลว้
เหมือนคนเลินเล่อ คนท่ีไม่เขา้ใจว่าส่ิงเผชิญกบัความวิกฤติของกิเลสอยา่งใด แลว้ก็คิดว่าตวัเอง
ท าได ้ คิดว่าตวัเองท าได ้ แลว้ก็พยายามท าไป ท าไปแลว้มนัก็เป็นอาการของจิต อาการทางจิต
หมดเลย มนัไม่เขา้สู่อาการทางธรรม แลว้ไม่มีวิปัสสนา ไม่มีมรรค ไม่มีการกระท า จนเป็น
อาการของธรรม ของธรรมคือของสัจจะความจริง  

ครูบาอาจารยท่์านพยายามช่วยเหลือ พยายามเจือจาน เจือจานแบบน้ี ใหเ้รามีสัจจะ มี
ความจริงข้ึนมา ใหเ้ป็นประโยชน์กบัเราไง ส่ิงท่ีฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพราะเหตุน้ี ฟังธรรมๆ 
เพราะฟังธรรมจากใจของครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัมา ท่านลม้ลุกคลุกคลานมาก่อน ดู
สิ เวลาหลวงตาท่านพดู เวลาบอกว่ากิเลสๆ อยูไ่หน ท่านบอกเลย จะท าส่ิงใดอยูว่างไวห้มดเลย 
เผชิญกบัมนัก่อน ตอ้งก าจดัมนัใหไ้ดก่้อน แลว้ค่อยกลบัมาท างานอยา่งอ่ืนต่อ 
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ทุกคนเวลาผา่นแลว้ รังเกียจมนั แลว้พยายามจะขีดวงมนั แลว้พยายามจะท าลายมนั แลว้
ท าลายอยา่งไร พุทธพจน์ๆ สาธุ พุทธพจน์นั้นเป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ กิเลส
มนัไม่กลวัหรอก กิเลสมนักลวัความเพียรของเรา กิเลสมนักลวัสติปัญญาความจริงของเรา ถา้เรา
มีสติมีปัญญาต่อสู้กบัมนั มนัถึงจะยอมจ านน แต่อา้งธรรมะๆ มนัก็เป็นแค่ตรึกในธรรม ตรึกเป็น
ปัญญาอบรมสมาธิ ถา้ท าได ้ เป็นปัญญาอบรมสมาธิ ยงัไม่ไดว้ิปัสสนาเลย ยงัไม่ไดท้  าส่ิงใดเลย 
แต่ถา้เป็นเอาจริงเอาจงั เราตอ้งเอาจริงเอาจงัของเรา เพื่อประโยชน์กบัหวัใจดวงน้ี เอวงั 

 

 

 

 

 


