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“ ดินไง ดินที่กายเรานี้ ทําไมเราไมปลูกดอกบวัขึ้นมาในหัวใจละ 

ชาติน้ีจะปลอยใหมันตายไปโดยเปลาประโยชนหรือ 

พระพุทธเจาสอนอยางนี้นะ แลวเราวาเราเปนชาวพุทธ เช่ือพระพุทธเจา 

มันเช่ือที่ปาก แตใจมันคานนะ พระพุทธเจาสอนมันมองไมเห็นเลย ” 
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ถาภาวนาดี ใจจะสงบ สวนใหญที่เราภาวนากันแลวมันไมสงบนี้ตองวางมันกอน 
เวลาสงบมันเปนผล มันไดนอย แตลงแรงไปแลวไมไดผลมันมีมาก เพราะเรามองขามไป 
หมดรูไหม  เรามองขามไปหมดเลย ชุบมือเปบ เดี๋ยวนี้อะไรก็เจริญ หัวใจเราก็วาเจริญ 
ดวย เจริญเอาของงายๆนะ ถาของงายของสะดวกสบาย  ทางโลกนั้นจะเปนประโยชน 
มากเลย เปนประโยชนจริงๆนะ อยูกับครูบาอาจารย ครูบาอาจารยสอนวา “สิ่งใดที่เปน 
ประโยชนทางโลก มันจะใหผลกับทางปฏิบัติเปนทางลบ” 

อยางเชน ขาวสารนี้  ทางโลกจะเปนประโยชนมากเลย แตพอมาเปนในทาง 
ปฏิบัติมันจะเปนโทษเลยละ  ถึงจะเปนขาวที่จริงก็ทําใหหัวใจนี้ฟุงซาน  มันรูเขาไปแลว 
มันฟุงซาน  อยางเชน เรื่องที่เกิดนอกประเทศ กวาจะมาถึงประเทศไทยเรื่องนี้มันก็สงบ 
ไปแลวใชไหม เราจะแกไขอะไรไมไดเลย แตพอเรารูขึ้นมา หัวใจเราจะพองโตไปกับเขา 
นั่นละพอมาเปนในทางปฏิบัตินี้มันจะติดขัดเลย  แตถาเปนทางโลกเขาก็วาเปน 
ประโยชน
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ฉะนั้นของที่เปนประโยชนกับโลกนั้น บางอยางมันก็เปนโทษกับการปฏิบัติ แต 
พอปฏิบัติขึ้นมามันก็จะเอาแตสะดวกสบายไง เรามองขามหมดเลย ความสะดวกสบายนี้ 
คือความเคยใจ ใจมันชอบสะดวกชอบสบาย กิเลสมันหัวเราะเยาะเลย นี่มันหลอกคนงาย 
นิดเดียว มันจะบอกวาอยางนั้นมันเปนการลําบากเปลาไง อัตตกิลมถานุโยค คิดไดแต 
อยางนั้น จะทําสิ่งใดก็บอกวา เปนความลําบากๆ 

แตใจนี้สําคัญ หลวงปูฝนทานพูดไววา “ตนซุงไมเคยเขาตาใครนะ  มีแตผงและ 
ฝุนที่เขาตาคน” ความผิดเล็กนอย เราเห็นวาเล็กนอย  แตความจริงแลวมันไมใชของ 
เล็กนอย  คนจะเสียก็เพราะเหตุนี้แหละ เขื่อนมันจะแตกก็เพราะตามด เราเห็นเปนของ 
เล็กนอยทุกอยางเปนของเล็กนอยหมดเลย ก็เลยกลายเปนความเคยตัว แลวพอจะมานั่ง 
สมาธิ เห็นไหม หัวใจมันก็ออกตรงนั้นละ แลวก็บอกวาปฏิบัติไมไดผลไง 

มันจะไดผลหรือไมไดผล  มันตองเริ่มตั้งแตที่ ศีล สมาธิ ปญญา อยางพวกโยมนี้ก็ 
ทาน ศีล ภาวนา ทาน เห็นไหม กอนจะใหทานไดนะ โถ.. พระพุทธเจาสอนเรื่องทาน 
กอนนะ เริ่มตนจากการใหทาน การใหทานนี้มันตองตอสูกับความไมอยากให ความ 
ตระหนี่ถี่เหนียวในใจกอน ก็เราไดมาดวยความลําบาก แลวใครอยากจะใหคนอื่นงายๆ 
ใชไหม ยกเวนแตเห็นผล 

พูดถึงเราชาวพุทธ มีอยูสวนหนึ่งที่นับถือตามประเพณี อีกสวนหนึ่งนับถือตาม 
พอแม คือนับถือตามกันมา เขาบอกวาถาเปนชาวพุทธก็ตองทําบุญตักบาตร แตผูที่เขามี 
หัวใจที่ เปนธรรมจะรูจักวาเปนประโยชน  แลวแสวงหานะ มันคือหลักธรรมที่ 
พระพุทธเจาสอนไว สิ่งที่เราไดมานี้เปนของบริสุทธ์ิ เราทําบุญดวยสุจริต สัมมาอาชีวะ 
ใชไหม ตองอาบเหงื่อตางน้ํามา กวาจะไดเงินไดทองมา แลวไปซื้อของมาทําบุญทําทาน 
ทําเพื่ออะไร 

หัวใจนี้  กอนจะทําหัวใจก็ตองคัดคานในผูที่ทําใหมๆ แตผูที่ทําจนเปนปกติแลว 
จะไมคัดคาน  จะแสวงหาสิ่งที่ดีที่เปนประโยชนของเราไปทําบุญทําทาน  ทําที่ไหนละ 
คนที่เปนเขาก็จะแสวงหา  เขาไมทําทั่วไปนะ เนื้อนาบุญไง ถาเนื้อนาดี ดินดี ดินดํา น้ําดี 
หวานขาว ขาวก็ออกรวงสวย นาดอนกับนาลุม
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แตเวลาคนมันตกทุกขไดยาก แลวมีความจําเปน  พระพุทธเจาถึงไดสอนเรื่อง 
สังฆทาน  ถาเราจะบอกวาจําเปนตองทําเฉพาะกับครูอาจารย ทํากับพระที่ดี  แลวถาเรา 
ไมเจอพระที่ดีจะทําอยางไร มันทําใหทําลายโอกาสใชไหม  แตโอกาสอยางนั้นเราก็วา 
ไปเถอะ เพราะตอนนี้เรารูจักแลว 

คนลืมตากับคนปดตา เห็นไหม คนปดตาอยางหนึ่ง คนตาฝาตาฟางอยางหนึ่ง แต 
เราตาใสเรารูวาอะไรผิดอะไรถูก สิ่งใดผิดสิ่งใดถูกเราก็เลือกจริงไหม “คนมีปญญานะ 
ไมใชคนโง” เมื่อกอนเคยโงก็ยอมรับวาโง  แตเดี๋ยวนี้ไมโงเหมือนเกาแลว 

ถามีปญญาก็ตองแสวงหาสิ อาหารการกินเรายังตองคัดเลือกวาอันนี้อรอย อันนี้ 
ไมอรอย อันนี้ใหโทษแกรางกาย อันนี้ใหประโยชนแกรางกาย อันนั้นรางกาย สวนอันนี้ 
หัวใจ หัวใจก็ตองกินสิ่งที่ดีใชไหม อาหารที่ดี สิ่งที่ดี น้ําที่ดี ก็อยากแสวงหาทําบุญกับครู 
บาอาจารยที่ดีวาอยางนั้นเถอะ นั่นพูดถึงทานนะ 

พอมีทาน ใจมันก็ผิดจากปกติไป จากใจกระดาง ใจมันก็ออนไหว ใจออนกับจิตใจ 
ที่แข็งกระดาง  ถาจิตใจแข็ง จิตใจกระดาง มันก็แสดงกิริยากระดาง แลวพอมัน 
กระดางนี้ สิ่งที่กระดางก็เขากับกระดาง หัวใจแข็งอยางนั้นมันก็เขากับเรื่องอารมณ 
รุนแรงใชไหม อยางเรื่องการทําความผิด  เราวากระดางๆ มันก็จะรุนแรงไปหมด มันมี 
นะที่เขาวาเลือดเย็นไง ความเลือดเย็น เห็นไหม ฆากันไดนิ่มๆ นั่นละ กระดางหมายถึง 
จิตใจที่ทําความช่ัว สวนกระดางแบบวัตถุนั้นมันอีกเรื่องหนึ่ง ที่เขาเรียกวาผิวกระดาง 

มันก็ตองเริ่มจากตรงนั้นมา มีทาน มีศีล  มีศีลเพื่อใหปกติไง  ไมใหออกไป 
ฟุงซานมากนัก  ถาเราปลอยปกติเลยมันจะแผไปหมด หัวใจเรานี้ แตถามีศีล มันจะบอก 
วาสิ่งนี้ผิด สิ่งนี้ถูก  มันก็คัดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งจากทาน  พวกนี้จะเปนประโยชน เราเปน 
คนที่เปนประโยชนแลว ไมไดเปนผลลบกับโลกไปตลอด เกิดมาแลวรกโลก เกิดมาเปน 
ประโยชนตอโลกเห็นไหม เปนประโยชนตอโลก ทําคุณประโยชนกับโลก  โลกนอกกับ 
โลกใน แลวเปนประโยชนกับตัวเองไดหรือยัง ตัวเองนี้เปนประโยชนไดหรือยัง 

ตองเปนประโยชนกับตัวเองกอน  พระพุทธเจาถึงไดสอนไง เปนประโยชนแก 
เราดวย เปนประโยชนแกโลกดวย ปจจุบันนี้ ทําความดีใหผลเปนสุข ถาตายไปเห็นไหม
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คําวา “ตายไป” ปจจุบันนี้เปนสุขตายไปโลกหนาก็เปนสุข ปจจุบันนี้ใหผลเปนทุกข  แลว 
ตายไปมันจะไปไหน มันจะไมใหผลเปนทุกขหรือ ก็ใหผลเปนทุกข 

มันตอง “สุคโต” ปจจุบันนี้สุคโต อยากจะมีความสุขตอไปขางหนา  ตายแลวให 
ไปสวรรค ไปอินทร ไปพรหม สุคโตในอนาคตก็ตองปจจุบันนี้แหละไป ปจจุบันนี้สุคโต 
ปจจุบันนี้เปนสุข ทําสุขใหเกิดขึ้นในปจจุบันนี้ เพราะหัวใจมันรวดเร็ว เวลาไปมันไปเร็ว 
มาก เหมือนจรวดยิงออกจากฐาน มันพรอมหมด รางกายนี้เปนฐาน หัวใจนี้มันยิงออกไป 
เวลาตายมันสลัดกายทิ้งไวเฉยๆนี่แหละ แตหัวใจนั้นมันยิงออกไป  แลนจรวดออกไป 
ออกจากฐานนี้ไป 

ฉะนั้นตองทําใหดี มีศีล มีศีลแลวถึงมาภาวนา กวาจะภาวนาไดนะ เราควรเริ่มตน 
จากใหทานจากถือศีล  การถือศีลดูอยางในสมัยปจจุบันนี้  จะรับกันแคศีล ๔  ศีล ๕ ไม 
ยอมรับนะ เรานี้ใหรับหมด  ศีล ๕ หรือจะศีล ๘ ดวย  มีศีลแลวก็มีภาวนา คนเรามันจะ 
เขามากันอยางนั้น  เขามาโดยเริ่มจากหยาบมาหาละเอียด ถาไมเขามาเลยจะเอาอะไรเขา 
มา 

การจะมาภาวนานี้ นึกวามันภาวนาไดงายๆ หรือ ที่เราวาเราจะภาวนานี่  ดูวัด 
ทั่วไปสิ ดูประชาชนทั่วไป มีใครบางที่เขามาทนลําบาก จะไปจําศีลก็ไปอยูกันแบบสักแต 
วานั่นละ แตวาเรามาภาวนานี้ เวลาภาวนาถาเราไมไดผล  เราจะเสียใจ เราจะนอยใจวาเรา 
ไมมีวาสนา เกิดเปนมนุษยนี้แสนยาก  เราเห็นมนุษยมันมาก เราก็คิดวาการเกิดเปนมนุษย 
นี้มันจะยากตรงไหน ดูสิ มันมีทั่วโลกอยู แตไมไดเห็นที่วาเกิดเปนสัตว  สัตวเดรัจฉาน 
นี่อบายภูมิ  สัตวเดรัจฉาน นรก เปรต เราไมเคยเปนหรือ เคยเปนมาหมดนะ 

แมแตพระพุทธเจา  กอนที่พระพุทธเจาองคที่แลวจะมาพยากรณ ก็ผานมาหมด 
ตองผานมาตองเห็นมา ของสิ่งนี้มันมีอยู ผานมาเห็นมา มันเปนสัญญาจํามาจากใจ เวลา 
ยอนกลับมันจะไดเห็นหมด  เวลามาเกิดเปนสัตวอยางนั้นมันจึงไดทุกข ทุกขกวาเรา นี่ 
ถึงวาเกิดเปนมนุษยไง เอาภพของมนุษยไปเปรียบเทียบ เรามีสมบัติ มีตนทุน แลวมา 
ภาวนานะ ภาวนาเพราะอะไร เพราะสมบัติของใจไง แลวเวลาทําทานเห็นไหม ทําทาน 
มันเปนอริยทรัพย เวลาใหออกไปแลวนี้มันฝงลงที่ใจเปนทิพย อันนั้นมันก็เปนวัตถุ 
อันหนึ่ง
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ฟงสิ คําวา “วัตถุอันหนึ่ง”  อารมณเปนวัตถุอันหนึ่งจริงๆ นะ เราสละวัตถุ 
ภายนอกวัตถุสิ่งของไปเทาไรก็แลวแตมันจะหมายลงที่ใจ หมายลงที่ใจเทานั้น หรือใหญ 
กวานั้น อันนั้นมันเปนวัตถุ เปนทิพยสมบัติของใจ แตการภาวนานี้มันมาแกกิเลส 

เพราะฉะนั้นถึงวา การภาวนาที่วาแสนยากนั้นเพราะวา ถาไมมีศาสนาแลวเราจะ 
ภาวนากันอยางไร จะมีศาสนาก็ตองมีพระพุทธเจากอนใชไหม มีพระพุทธเจามาตรัสรู 
ธรรมแลววางธรรมนี้ไวสั่งสอนพวกเรา  วางธรรมไว วางธรรมะนี้ อริยสัจ ๔ ทุกข 
สมุทัย นิโรธ มรรค มรรคมีองค ๘ เห็นไหม  วางมรรคไวนะ วางมรรคา วางทางไวแลว 
เราไดมาประสบไดมาพบ  นั่นมันเปนโอกาสไหม 

ที่เรามาทําบุญทําทานกันเฉยๆ นั่นมันอีกอยางหนึ่ง แตอันนี้มันละเอียดเขาไปๆ 
จากวัตถุอันเมื่อกี้ที่วาเปนบุญเปนกุศลที่เขาทํากันนั้นมันก็เขาไปอยูในใจ  เขาไปอยูในใจ 
ก็ไปอยูเปนสมบัติ แตถาภาวนานี้มันจะไปละกิเลส  ไปละไอตัวนํา ไอตัวขับเคลื่อน 
กิเลสนี้มันเปนยางเหนียว มันอยูที่ใจ คนตายไปถามีบุญกุศลมันก็ไปเกิดบนสวรรค ไป 
เกิดบนพรหมโนน สุดทายแลวก็ไปเปนทุกขอยูบนนั้น  มันมีความสุข  แตจะมีความสุข 
ขนาดไหนมันก็มีความทุกขเจือไปตลอด 

พระพุทธเจาถึงสอนเรื่องปจจุบันธรรมนี้ไง การกําหนดจิตใหเปนสมาธิ มันมี 
ความสุขอยางยิ่งนะสมาธิธรรม  จิตมันสงบ  วัตถุอยางที่วาเมื่อกี้นี้ไมมีเลย ที่วาบุญที่ 
เปนวัตถุอันหนึ่ง  มันเปนอารมณอันหนึ่งฝงลงที่ใจ  อารมณไมดีอันหนึ่งก็ฝงลงที่ใจ เปน 
อารมณที่เกิดขึ้น แตไอตัวที่จะเกิดขึ้นไดนี้มันเกิดขึ้นจากตัวอวิชชา  แตตัวนั้นมันเปนตัว 
ใจเลย มันฝงแนนกวาตัวอารมณ 

อวิชชา ปจจยา สังขารา สังขารา ปจจยา วิญญาณัง เห็นไหม อวิชชา ปจจยาการ 
ถึงจะมีสังขารตัวความคิด  อวิชชา ปจจยา สังขารา สังขารา ปจจยา วิญญาณัง ถึงจะมี 
ความรูสึก  วิญญาณ  มีความรูสึกจากตัวความคิดนั้นอีกทีหนึ่ง อันนี้มันใหผลตลอดเวลา 
เลย เหมือนไฟนะ ความรอนของไฟ อวิชชาออกมาคิด มันเปนความรอนออกมาเลย เปน 
พลังงาน แลวตัววิญญาณรับรูนั้นเปนอีกตัวหนึ่ง เปนอารมณตางหาก แลวอยางที่วา 
ทําบุญกุศลเขามา เปนวัตถุขึ้นมา  ก็เปนอันนี้ เปนอารมณอันนี้เขาไปในใจ  ที่เปนอารมณ 
เขามานี้  มันจรมาใชไหม
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แตถามันสงบลงนี่มันหมดอันนี้ ความสงบนะ มันเห็นตัวตนจริงไง ที่วาจิตเดิม 
แทประภัสสร  แตหมองไปดวยอุปกิเลส อุปกิเลสมันจรมา อุปกิเลสก็คืออารมณ 
สิ่งแวดลอมของใจไง มันจรมาทําใหใจนี้เศราหมอง ทําใหใจนี้เปนทุกข มันเศราหมองแต 
เราจะทําใหมันใสไง การภาวนาทําจิตใจใหใสจิตใจสะอาด  สะอาดออกจากทั้งหมด 
รวมทั้งบุญกุศลดวย จากบาปจากบุญ ติดบาปก็เปนอารมณอันหนึ่ง ติดบุญก็เปนอารมณ 
อันหนึ่ง ติดโกรธไง ความโกรธทําใหจิตใจหนักหนวง 

ความอยากภาวนานี่ก็ติดในบุญ  อยากจะภาวนา  อยากจะทําความดี แตทําแลวมัน 
ไมได เพราะวาเปนความอยาก อยากอันนี้เปนสมุทัย ครูบาอาจารยจะสอนวาไมใหอยาก 
ในผล แตใหอยากในเหตุ อยากประพฤติปฏิบัติอยากภาวนา แตอยาคาดหมายผลนะ ถา 
คาดหมายเปนธรรมดนเดา ผูใดดนเดาธรรมก็เปนธรรมะดนเดา เปนความคิดจินตนาการ 

ไมใช!  มันจะไมใชอยางที่เราคิดเด็ดขาดเลย ตองใหมันเปนไปตามธรรมชาติของ 
มัน ต้ังสติไว ทําสติไว ทําความรูสึกไวกับตัวเองตลอดเวลา ถามีความรูสึกกับตัวเองนี้ มัน 
ก็เปนการตอเนื่องสืบตอ การสืบตอนี่มันก็เปนความเพียร มีสติใชไหม มีการสืบตอ  มีสติ 
อยู  พุทโธก็อยู การตั้งสตินั้นมันก็อยู จิตมันก็อยู เผลอมันก็สงออก เผลอมันก็แว็บออก 
ความแว็บออกนั้นมันเปนชองวางระหวางสติที่มันสืบตอไง เผลอมากเทาไร  การงานก็ 
บกพรองมากเทานั้น ถาสติมันตามย้ําตามย้ําไวงานนั้นก็ไมบกพรอง จากบกพรอง 
มหาศาลเลย จากเด็กที่ทํางานหยิบๆหลนๆ  เราก็เปนผูใหญขึ้นมา  ถาเราสืบตอ  เรา 
พยายามฝกฝนนะ คําวาฝกฝนนี้ ฝกฝนขางนอกกับฝกฝนขางใน 

หลวงปูมั่น สอนไวเห็นไหม “แมแตดื่ม แมแตเหยียด แมแตคู แมแตพูด ทุกอยาง 
ตองมีสติไว” มันตองติดเช้ือมาตั้งแตนั่น  แตสวนใหญแลวเราก็จะมาตั้งสติกันแคตอน 
ภาวนานี้ เวลามันไมเห็นผลแลวมันใหโทษขนาดไหน มันจะเห็นผลหรือไมเห็นผล เราก็ 
ตองสืบตอกันมา เราตองพยายามมาตลอดดวยทั้งชีวิตนะ ทั้งชีวิตเลย ชีวิตเรานี้สั้นมาก 
นะ ๘๐ป  ๑๐๐ป  นี่แปบเดียวๆ  แลวเราจะนอนใจอยูไดอยางไรวาเราจะทําอยางไรกัน 
เกิดมาแลวตองตายเด็ดขาด เกิดมาตองตายอยูแลว ในเมื่อมีการเกิดมันก็ตองมีการดับ เรา 
ตองพยายามอยางนี้แหละ เพราะพอดับปุบมันก็หมดโอกาสใชไหม โอกาสมันยังมีอยู 
ตองขวนขวาย มันตองเตือนใจของตัวใหตื่นอยูตลอดเวลา ถาจิตใจเราตื่นอยูมันก็อยากจะ 
ทําความดี ทําความสืบตอดวย
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แตเรานอนใจ นอนใจมาก  พอนอนใจมันก็เหลาะแหละ พอเหลาะแหละมันก็ 
ไมไดประโยชน สักแตวาทําไง ทําสักแตวา แลวผลนี่จะเอาเต็มๆ  ถาอยากไดผลมากก็ 
ตองทํามาก พระพุทธศาสนาสอนอยางนั้นเลย ไมมีใครทําแทนกันได  ตองขวนขวายทํา 
ของเราเอง เพราะมันเขาถึงหัวใจ งานของโลกเขายังทําแทนกันได การซื้อ การขาย การ 
จาง การวาน  นี่คืองานของโลก แลวไมมีที่สิ้นสุด เจริญแลวก็เสื่อม เสื่อมแลวก็เจริญอยู 
อยางนั้น 

แตหัวใจของเรานี้ ฟงสิ คําวา “หัวใจของเรา”  มันเปนนามธรรม ศาสนาของ 
พระพุทธเจาสอนมา แลว ทําสิ ! มันจะเห็นผลขนาดไหน ถามันถึงที่สิ้นสุด มันจบได นิพฺ 
พานํ ปรมํ สุขํ นิพพานคือดับสิ้น ไมเหลือ ดับนะดับสิ้น เสร็จสิ้นเสร็จกิจของงาน พอดับ 
สิ้นนี้มันก็ไมสืบตอ 

เรามองโลกนี้ทั้งโลกเลย ทุกชีวิตทุกดวงจิต มันตองหมุนไปเควงควางตามวัฏวน 
ทั้ง ๓ นี้ แลวเราก็วนมา มันนาสงสารชีวิตของเราเอง  นาสงสารหัวใจของเรา พวกเรานี่ก็ 
วนมาตลอดนะ สามโลกธาตุนี่วนมาทั้งนั้นนะ เปนเทวดาก็เคยเปนมา ตกนรกก็เคยตก 
นรกมา มันถึงฝงลงทุกหัวใจไง พอบอกคําวานรกนี้ ทุกคนหรือทุกดวงใจเลย มันจะ 
ขยะแขยง 

ถาบอกวา สวรรค ทุกคนก็อยากไป เพราะมันมีเช้ือเดิมฝงอยูในใจของแตละ 
บุคคลแลว เพียงแตกิเลสนี้มันสอน มันเสี้ยม มันบอกวานรกไมมี แตถาบอกไปสวรรคนี้ 
ก็อยากไปอยู มันก็วาจะมีจริงหรือเปลา เพราะอะไร เพราะถาบอกวาจะไปสวรรคนี้มัน 
จะตองทําความดี มันไมอยากทํา มันอยากจะอยูสบายๆ ของมัน  ถาบอกนรกไมมี มันก็ 
ทําความช่ัวไดเต็มมือเต็มไมหนอย  นั่นหัวใจมันมีเช้ือเดิมอยู  มันพูดแลวมันจะแหยงนะ 
ใจเรามันจะแหยงเลยละ แลวมันจะไปอยางนั้นอีกหรือ  มาเจอศาสนาก็ทําความดีอยู  ก็ 
พอแลว  เพราะวาจะไดไปสวรรค ยังไงก็ยังไปดีหนอย ก็ยังภูมิอกภูมิใจวาเราเปนลูกศิษย 
กรรมฐานเหมือนกัน  ก็ไดภาวนาแลวนี่ไง 

แตภาวนาแลว มันก็ตองมีความจริงจังนะ จริงจังเพื่อใหไดผลขึ้นมา  ใหมีความ 
จริงจัง ตั้งสติไวใหพรอม พอผลมันเกิด ครูบาอาจารยก็หางออกไปนะ ใหมๆ ก็ฟงเทศน 
ของครูบาอาจารย พอใจมันเปนธรรมขึ้นมานี้มันจะฟงเทศนจากใจของตัวเองเลย จากใจ
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นะ เชน ธรรมะมันเกิดไง มันจะเกิดตอบ เกิดตอบนะ  มันจะตอบปญหาถามปญหากันอยู 
ในหัวใจของเรา  อันนั้นละคือการฟงธรรม ถาภาวนาไปจะเปนอยางนั้น พอภาวนาไปๆ 
เรียกวา กัลยาณปุถุชน แตถาปุถุชนมันไมคิดอยางนั้นหรอก พอภาวนาไปมันก็ดึง เอานา 
เอาไวพรุงนี้  เอานาไปโนนกอน เอานาไปนี่กอน ปุถุชนคือคนหนา คนหนานี่มันเข็นยาก 
แตกัลยาณปุถุชนนี่คนเบา มันก็เบา มันก็เข็นไป นั่นฟงธรรมในใจ ฟงธรรมในใจไป 
เรื่อยๆ นั่นพูดถึงวาเราภาวนาไดเปนหลักเปนเกณฑ 

แตเรายังไมไดหลักไดเกณฑ แลวเรายังนอนใจอีก  อยาถือวาโอกาสของเราจะมี 
ตลอดไปนะ โลกนี้เปนโลกอนิจจัง ไมเราจากเขา เขาก็ตองจากเรา สมบัติช้ินใดๆ  ก็ 
แลวแต ไมใชวาสมบัตินั้นจะจากเราไปอยางเดียว ถาเราตายไป สมบัติมันก็อยูนั่นละ เขา 
ไมจากเรา เราก็จากเขา ความจากความพลัดพรากมันตองเกิดอยูทุกชีวิตทุกสัมผัส ไมมี 
สัมผัสใดสัมผัสกันแลวมันจะไมจากกันเลย ไมมี  อารมณที่มาสัมผัสใจก็เหมือนกัน ถึง 
ไดเปนหวงไง หวงนะ ตอนนี้เปนตอนที่ดีที่สุดเลย เพราะอะไร เพราะหัวใจมันเชื่อ 
ศรัทธานี้พรอม  ศรัทธาพรอมแลวอยานอนใจ เหมือนคนมีเงินมีทอง  จะแสวงหาสิ่งใดก็ 
ควรแสวงหา ตองแสวงหาดวยความถูกตอง ฟงสิ ดวยความถูกตองนะ มีเงินแลวตอง 
แสวงหาดวยความถูกตอง ซื้อของที่เปนประโยชนอยาหลงการโฆษณา อยาหลงการชัก 
นําในทางที่ผิด 

การภาวนาก็เหมือนกัน อยาหลงกิเลสใหมันหลอก เห็นนิมิตพาไปเที่ยวสวรรค 
ไปนรก ไมใช! มันไมใชเรื่องของการภาวนาเลย  การภาวนานี้ พระพุทธเจาสอนวาทําใจ 
ใหสงบเทานั้นเอง ทําใจใหสงบ แลวจิตนี้จะมีความสุขจากความสงบนั้น พอจิตมี 
ความสุขจากความสงบแลวจะมีพลังงานมีความอิ่มใจ ตองการความสงบเทานั้น  ความ 
สงบเปนอาหารแทของหัวใจ ไมใชการเห็นนิมิต ไมใชการเห็นภาพภายนอก ไมใชการ 
เที่ยวแสสายไป ไมใชทั้งนั้น อันนั้นมันเปนผลขางเคียงของหัวใจที่มันจะสงบ เปน 
ผลขางเคียงเทานั้น  เชน อยางโยมจะมาที่นี่ ขับรถมา  ตั้งใจมาวัด แตภาพตางๆ  ขางถนน 
มากมายเลย แสง สี เห็นไหม ตามรานคาที่เราผานมาตลอด แลวพอมาถึงที่นี่แลวมันมี 
อะไรขึ้นมาบางละ ทําไมไมมีอะไรเลย มีแตเสียงจิ้งหรีดเรไรเทานั้นเอง เสียงความสงัด 
ไมเห็นจะมีอะไรดีเลย แตมันเปนความถูกตอง
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เพราะวัด คําวา “วัด” ไมใชแสงสีแบบนั้น ไมใชไปไนตคลับนี่นา ไมใชไป 
รานอาหารนี่นา ที่จะตองมีการเปดเครื่องเสียงดังๆ ตองมีการเสริ์ฟ ตองมีการบริการ เรา 
ตองไปวัดเพื่อวัดหัวใจไง เราไปวัดหัวใจของเรา วัดเปนที่อยูของผูมีพรหมจรรย เปนที่อยู 
ของผูทรงศีล เปนที่อยูของผูมีความสุข เราอยากหาความสุขใสตัวของเรา เราตองไปในที่ 
อยางนั้น ไปในที่สงัด ไปที่ที่ควรแกการทํางานใหใจสงบ  ถึงปฏิเสธสิ่งที่เขามาสัมผัส 
ปฏิเสธเลยเห็นไหม ถึงบอกวาไมฟงๆๆ  ไมใหมันเสี้ยม ไมใหมันหลอกออกไป 

ถึงบอกวาในการภาวนามันเปนอยางนั้น ตั้งใจ คําวาต้ังใจนี้คือต้ังสตินะ ถาต้ังใจ 
สติก็อยูพรอม เนนย้ําใหตั้งใจๆ เลยละ  ใหจิตสงบใหได พอจิตสงบขึ้นมาแลว เราจะเห็น 
คุณคาของตัวเราเอง เมื่อกอนไมเห็นคุณคาเลยนะ มนุษยทุกคน จิตทุกดวงจิตหวังพึ่งแต 
คนอื่น หวังไปขางหนา มันเคลื่อนจากปจจุบันหวังแตไปขางหนา พรุงนี้จะดี เมื่อนั้นจะดี 
ตอไปเมื่อนั้นจะดี ถาตายไปแลวก็ไปบนสวรรค ถึงตายไปแลว  ถายังทําไมไดก็ขอไปพบ 
พระศรีอารย ก็วาไปโนนนะ มันหวังพึ่งแตคนอื่นตลอดเวลา 

พอจิตมันสงบ จิตมันมีหลักเกณฑ มันจะพึ่งตัวเองแลว  แลวมันเปนอยางนั้น 
จริงๆ ดวยนะ พระพุทธเจาสอนอยางนั้นจริงๆ วาอยาดูถูกตัวเอง อยาดูถูกเรา เพราะมันมี 
หัวใจ มีพุทธะอยูขางใน พุทธะคือผูรูไง “พุทธะ” หมดพุทธะก็หมดสติ หมดพุทธะก็หมด 
ความสืบตอ ถาหมดพุทธะ เห็นไหม เราก็ตายจากภพนี้ แตถาพุทธะมันไมหมด  มันก็ไป 
เกิดอีก พุทธะนี้มันคงที่  มันถึงเขากับนิพพานไดไง นิพพานก็คงที่นะ แตคงที่แบบ 
นิพพานไมใชคงที่แบบอัตตา 

“อัตตา” ในโลกนี้ไมมี สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นตองดับไป ไมมีอะไรคงที่เลย ยกเวน 
นิพพาน มันก็เขากับพุทธะนี่แหละ พุทธะคือดวงจิตไง ดวงจิตนี้ไมมีตาย ไมมีทางตายนะ 
แตเราเขาใจกันวาตาย มันจะตายไดอยางไร มันเปนธาตุรู ธาตุรูมีการตายหรือ ตายนี่มันมี 
แตวารางกายเปลี่ยน ที่เราวา “รูๆ” กันนี้ มันรูของวิญญาณ  ไมใชรูของธาตุรู พอบอกวา 
คนตายไมมีความรูสึก อาว! วิญญาณก็แครู วิญญาณในขันธ ๕ แตธาตุรูนี้เปนธาตุเฉยๆ 

ยกตัวอยางแบบความรอนอีกนั่นแหละ ความรอนมันรูวามันรอนไหม  มันไมรู 
นะ เราตางหากที่ไปรูความรอนมัน เราตางหากไปรูมัน นี่ละวิญญาณผูรู แตตัวธาตุไฟมัน 
ก็มีความรอนของตัวมันเอง ธาตุจริงๆ ในหัวใจเราก็เปนแบบนั้น  แตอวิชชามันครอบอยู
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อีกทีหนึ่ง มันเลยทําใหไมรูไง ถาจิตสงบถึงฐาน ฐีติจิต นั่นละตัวแทเลย  ฐีติจิต จิตแทๆ 
ถาทําสมาธิเขาไปจะถึงไดนะ ถาทําสมาธิไดสงบจริงๆ จะถึง แตถึงแคนั้น 

คําวา “ถึงแคนั้น” หมายถึงวา สมาธิก็เปนสมาธิ แตสมาธิไมสามารถแกกิเลสได 
งงไหม สมาธินี่เปนฐานนะ ปญญาตางหากเปนสิ่งที่แกกิเลส แตถาปญญาไมมีสมาธิหนุน 
ปญญามันก็เปนสัญญา เปนสังขารปรุงแตง 

ถาจิตนี้สงบ จิตนี้เปนสมาธิ การจะทําใหจิตสงบก็แสนยากนะ แตพอสงบแลวจะ 
ขับเคลื่อนใหจิตนี้ออกมาวิปสสนา มันก็เหมือนกับเราทําจิตสงบนี้อีกทีหนึ่ง ใหมๆ มัน 
จะไมทํา มันจะไมรู มันไมรูเทานะ มันแปลกประหลาด สิ่งที่ไมเคยพบเคยเห็นนี่นะ เคย 
แตดนเดา เคยแตคาดหมาย คาดหมายไปวาควรจะเปนอยางนั้นควรจะเปนอยางนี้ พอไป 
เจอเขาจริงๆ นี่เปนไกตาแตกนะ ใหมๆ ตองเซอเลยละ โอย!เปนไกตาแตกเลย โอโฮ!! 
เปนอยางนี้หรือ พอเปนอยางนี้แลวก็หลุดมือไป  หลุดมือไปเลย เพราะมันเปนนามธรรม 
มันเปนนามธรรมแลวเราจับตองไวไมได ไมมีความรู ยังใหมอยู แลวพอจิตมันเสื่อม 
สภาพแบบนั้นมันจะเสื่อมนะ เสื่อมเพราะอะไร เสื่อมเพราะใจมันฟู  เหมือนเศรษฐีมีแลว 
ก็อยากมีมาก พอมีอยางนั้นแลวมันก็คิดวาจะเอาใหไดอีกนะ เราเคยกินอะไรแลวเราก็ 
อยากกินแบบนั้นอีก ใชไหม พวกอาหารแปลกๆ พวกกุงมังกรนี่หายากนะ อารมณใจที่ 
มันกินอารมณแปลกๆ อยางนั้นก็กินยากนะ กวาจะทําไดอีก 

ทีนี้ความฝงใจความอยากไดนี้  มันจะทําใหกวาจะเจอนี่จิตมันจะเสื่อมเลย  ใหมๆ 
จะเปนอยางนั้น รักษาไวไดยาก แตก็ตองทํา จะศึกษาจะฟงจากครูบาอาจารยอยางไรก็ 
แลวแต แตพอไปเจอเขาจริงๆก็เหนือความคาดหมาย ทุกคนฟงแลวก็กลัวตัวเองจะพลาด 
นะ จะจําไว  วิธีการตางๆ จะจําไว แลวพอเราไปเจอเขา มันก็ทําไมไดอีก เพราะอะไร 
เพราะมันไมไดเปนความรูสึกของเรา มันไมไดเปนการกระทําของเรา พอเราไปผิดไป 
พลาดเขา มันตองผิดแลวมาถูก ถูกแลวมาผิดเปนครูเปนอาจารยอยูในหัวใจอยางนั้นทุกๆ 
ดวง  ทุกๆ ดวงที่จะทําตองมีผิดมีถูกอยางนั้น พอผิดมันก็เปนครู ถูกก็เปนอาจารย ผิดถูก 
อยูอยางนั้นๆ หลายครั้งเขา  ก็จะรูสึกวา ออ.. ที่เสื่อม จิตมันเสื่อมเพราะเหตุนั้น จิตมัน 
ฟุงซานเพราะเราไปเจอของแปลก ไปเจอสิ่งมหัศจรรยในหัวใจของเราเอง เมื่อกอนหวัง 
แตจะไปหาสิ่งที่อยูขางนอก หวังแตจะไปพึ่งขางนอก พอไปเจอภายในเขาแลวหลุดมือ 
ไป  พอลองผิดลองถูกเดี๋ยวมันก็แข็งขึ้นมา แข็งตรงที่รูวิธีการ รูผิดแลวรูถูกแลว  ไมตอง
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ไปเหนื่อยแลว พอผิดเขามันก็เหนื่อย กวาจะทําใหถูกทาง เหนื่อยนะ การทําความดีนี่ 
โอโฮ..  แตเหนื่อยนี้ก็เหนื่อยเพื่อประโยชนของเรา เหนื่อยอยางทางโลก พอเห็นเงินเห็น 
ทองเขามันก็โลภมาก อยากจะทํามากๆ แตมันยังไมเจอทองภายในนี่ 

ธรรมคือทอง ทองคือธรรม  ธรรมในใจ พอเจอแลวมันยิ่งอยากไดมาก แตตอง 
แสวงหาถูกทางดวยนะ ความอยากนั้นละที่ทําใหไมได อยากแตอยาล้ําเขต ใหอยากใน 
เหตุ ไมใหอยากในผล คืออยากภาวนา อยากทําพุทโธ อยากทําใจเปนกลางๆ ไมหมายผล 
เพราะจิตมันไว พอหมายมันก็พุงไปกอน  เร็วมาก  จิตมันไว เราก็พยายามใหมันเปน 
กลางๆไว อยาใหมันล้ําหนาไป  พอจิตมันสงบ  ความสุขก็เกิดขึ้น เกิดจริงๆ สุขจริงๆดวย 
สุขแปลกโลกไมใชสุขแบบโลก อันนั้นมันก็พอแลว อันนั้นมันก็แปลกประหลาดแลว แต 
ตองการใหเพิ่มมากขึ้นนะ 

ความแปลกประหลาดอยางนี้มันมีมากอนตั้งแตสมัยพุทธกาล พระพุทธเจากอน 
จะสําเร็จเปนพระพุทธเจา เริ่มตนจากไมเปนอะไรเลย  แลวจะไปฝกกับใครละ ที่ไหนมี 
ครูอาจารยดีก็ไปหมด  อาฬารดาบสไปฝกสมาบัติ ไปฝกความสงบของใจนี้ ก็ทําได 
หมด นั่นมันมีมาแลว  เห็นไหม ความสงบมันมีมากอน พอจิตใจสงบมันก็เปนแบบนั้น 
เมื่อกอนพอเขามีความสงบ เขาก็วาเขาเปนศาสดา  เขาก็สอนกันแลว ถาไมมีพระพุทธเจา 
ก็ตองเปนกันแบบนั้น 

สอนอยางไรก็แลวแต ความสุขความทุกขในใจเรามันรู คนเราไมไดปรารถนา 
เพื่อมาเปนอาจารยคน คนเราปรารถนาเพื่อจะชําระความทุกขในใจของตัวใชไหม 
ความสุขความทุกขอยางละเอียดที่อยูในใจ  จิตมันสงบก็เหมือนหินทับหญาไว ความ 
ทุกขมันจะระงับชั่วคราว จิตสงบนี้มันใหผลอยางนั้น  ถึงยอมรับวามีความสุขมาก 
ก็เหมือนคนที่หิวกระหายอยางมากเลย แลวกินเขาไปจนอิ่มทอง  มันจะสุขขนาดไหน นี่ 
ขนาดวาอิ่มทองนะ มันเปนวัตถุ 

แลวอิ่มใจละ เวลาเรามีอะไรที่ถูกใจเรามาก เราก็ยังมีความสุขมาก คิดดูสิ อันนี้ยัง 
เปนอามิสนะ แลวเวลาเราภาวนาเอง  จิตมันสงบเอง มันอิ่มในตัวมันเอง อยางหินทับ 
หญาไว กิเลสมันสงบตัวลง มันยุบยอบลง มันสงบตัวนิ่งอยูช่ัวคราว ถึงเรียกวา “พระ
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นิพพานของผูมีกิเลส”  นี่คําของโลกเขานะ วานิพพานของผูมีกิเลส  มีกิเลสอยู กิเลสมัน 
ก็สงบตัวช่ัวคราวถึงไดเตลิดเปดเปงไง เตลิดเปดเปงไปหมดเลย 

ฉะนั้น ถึงบอกวาการมีครูอาจารยไวนี้ มันดีมาก ภาวนาไปมันก็สงบ พวกเราก็ทํา 
ไดสงบ แตพอสงบแลวมันจะไปอยางไรละ จะเดินไปทางไหนละ  งงไปหมดนะ งงไป 
หมดเลย  อวิชชาอยางหยาบๆ มันสงบตัวลงใชไหม มันก็เปนความสงบ เปนความพอใจ 
แตเวลาคลายออกมาสิ มันก็ทุกขอยางเกา  เอ!ทําไมเปนอยางนี้ละ ก็ทุกขอยางเดิมนั่นละ 
ทําไมมันไมขาดออกไปละ ในความทุกขอยางนี้  ทั้งๆที่ตัวเองก็สําคัญตนวาตัวเองนี้เปน 
ผูวิเศษแลว แลวอะไรมันหลุดออกไปจากใจเราบาง มีอะไรบางที่หลุดออกไป ที่มัน 
ประเสริฐขึ้นมากกวาเกา 

การสําคัญตนมันก็ทําใหเราเปนคนประมาทแลวนะ ทําความผิดได ทีนี้เราเปนผูที่ 
ยกใหตัวเราเปนผูที่ประเสริฐ เราตองยอนกลับมาดูใจเราสิวากอนภาวนาก็เปนแบบนี้  ที 
นี้พอภาวนาสงบแลวแตออกมาทําไมยังเปนแบบนี้อีกละ ก็ตองยอนกลับมาดูใชไหม 
พระพุทธเจาสอนไววาอยางไร กิเลสมันสงบตัวลงแลว มันมีสมาธิแลว พระพุทธเจาสอน 
วามรรคเปนทางเดินไง ใหวิปสสนาเห็นไหม พอญาณเกิดขึ้นแลว ญาณหยั่งรูในตัวเอง 
ญาณหยั่งรูในความสงบของตัว ไมใชหยั่งรูไปขางนอก  พอสงบแลวมันจะหยั่งรูออกไป 
ขางนอก หยั่งไปรอยแปดพันเกา พอหมดหัวใจแลวมันก็จะมาทุกขรอน 

แตถามันฉลาดนะ ถึงยังไมเกิดขึ้นนะ อยางเชนกาย พระพุทธเจาสอนใหลงตรงนี้ 
งานของเรางานในศาสนาพุทธ สติปฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม  สติปฏฐาน ๔ นะ 
ไมใชงานที่อื่น งานอื่นไมใชงาน งานอื่นนี้เปนเพียงเครื่องอาศัยเทานั้น แตงานแทๆ ตอง 
อยูตรงนี้ งานรื้อภพชาติ ถาไมรื้อตรงนี้  ไมได ใครๆ ก็บอกวา พูดแตปาก  ละภพละชาติ 
ชาติที่ไหนละ ชาติที่ธงชาติหรือ  มันชาติที่ใจ ใจนี้ไปเกิดเทานั้น  ใจตัวปฏิสนธิ ใจตัวไป 
เกิด มันไปหมายเอาชาติตางๆ แมแตชาติเทวดาก็ตัวนี้ที่ไปหมาย ชาติเทวดา ชาติพรหม 
ชาติมนุษย ชาติอริยเจา  ใจนี้มันหมาย  สวนอยางอื่นนั้น  มันหมายโดยอัตโนมัต ิ

แตการหมายอริยเจานี้ มันหมายโดยอัตโนมัติไมได เพราะมันหมายไมได เพราะสิ่งนั้น 
มันไมเคยรู  มันจะหมายไดอยางไร  จิตทุกคนไมเคยผานตรงนี้ จิตมันหมายไดแตสิ่งที่ 
มันเคยผานมา สิ่งที่ไมเคยผานมามันจะเอาอะไรไปหมาย คนไมเคยรูมันจะไปคิดได
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อยางไร จะใหจินตนาการอยางไร ถึงจินตนาการจนโลกแตก  มันก็ไมเปนความจริง 
ขึ้นมา ถึงตองลงมาที่สติปฏฐานนี้ไง แตกออก แยกใหได 

เหมือนผลไม  เดี๋ยวนี้ที่เขาขายผลไม เห็นไหม มีโฟมปดนะ มีโฟมอยางดีถัก แลว 
ยังใสกลองอีกชั้นหนึ่ง มันตองอยางนั้นละ มันตองแกะสิ่งที่ปกคลุมหุมหอจิตใจ ถาแกะ 
ตรงนี้ออก นั่นละ มันถึงหมายลงอริยเจา  อริยบุคคล นั่นละ มันถึงจะหมายได  ถา 
แกะออกจะเห็นมันนะ  แกะออกที่ไหน แกะที่กายนี้แหละ พระพุทธเจาสอนนะ กายนี้ 
ไมใชของเรา  ดูนักบวชสิ เวลาบวช  เห็นไหม เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี้แหละจะ 
แกะกลองผลไม  แกะโฟมออก เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง 

“หนัง” นี่สําคัญนัก นี่งานในสติปฏฐาน ๔ หนังมันหลอกนะ ลอกออกมาสิวามัน 
เปนอยางไร ลอกออกๆ เราก็นึกไดนะ สมมุติเอาสิ ลองสมมุติเอาสิวาถาคนที่ไมมีหนัง 
เปนอยางไร สวยไหม เดี๋ยวนี้ไมอยางนั้น  อยาวาแตหนังเลย  มันยังแตงใหสวยเขาไปอีก 
มองกันนะ ลอกันไปลอกันมา เราก็ลอเขา เขาก็ลอเรา ความจริงๆ แลวมันอยูที่ใจตางหาก 
จริงๆ แลวใจมันอยาก  มันมั่นมันหมาย มันถึงจะเปนอยางนั้น ถาใจไมหมาย ใหมันลอ 
เขาไปเถอะ มันลอเทาไรก็ไมมีความหมาย เชน คนปวยคนใกลตาย  มันจะไปหมายอะไร 
ใชไหม มันก็อยูที่ใจ  มองก็มองตาแปวเฉยๆ อยู 

แตไมอยางนั้น ถาคนแข็งแรงคนปงปงนี่มองไมไดเลย มันมีอารมณความรูสึก 
รวม อารมณความรูสึก ฟงสิ  อารมณความรูสึกเกิดจากใจ ใจมันคิดออกไปเพราะมันไม 
กังวลอยางอื่น คนเจ็บไขไดปวยนี้มันไมออกไปเห็นไหม มันกังวลที่ผลปวยผลไขของ 
มัน มันทุกขรอนอยูที่ผลไขนี้มันคิดไปไดเทานั้นเอง 

แตถาคนมั่นคงแข็งแรงนะ มันออกไปโนน ถึงบอกวามันหมายที่ใจ แลวก็สมมุติ 
เอา สมมุติวาดูกาย นี่มันหลอกกัน พระพุทธเจาบอกวา “กายนี้ไมใชของเรา”  กายนี้ไมใช 
ของเรานะ กายนี้สักแตวากาย ดิน น้ํา ลม ไฟ มันผสมกันขึ้นมาเปนคน ผสมกันขึ้นมาจาก 
อํานาจของกรรม พอเราฟงธรรม กิเลสมันก็โตแยง เราจะไปเอา ดิน น้ํา ลม ไฟ มากวนๆ 
ผสมมาเปนคนไดไหม ไมได!  มันอาศัยกรรมดวย 

การเกิดมาเปนมนุษยนี้คือกรรมดี แลวกรรมนี้มันตองสัมผัสกันระหวางไขของ 
แม  เช้ือของพอ และจิตปฏิสนธิ  ผสมกันดวยอํานาจของกรรม ถึงเกิดมาเปนเราไง



ปลูกดอกบัวที่ใจ ๑๔ 

ปฏิสนธิในครรภ พระพุทธเจาสอนนะ พระพุทธเจาบอกหมด มันไมใชเรา แลวก็อาศัยมา 
อยูในทองแม ๙ เดือน มีกรรมดีนะถึงไดคลอดออกมาเปนมนุษย ถากรรมไมดีมันก็แทง 
อยูในทองนั่นละ ออกมาก็ตาย เมื่อกอนนี้จะตายกันมาก  เพราะสาธารณสุขยังไมเจริญ 
เดี๋ยวนี้นอยหนอย ออกมาใหมันทุกขอีกไง นั่นกรรมพาเกิด ถึงเปน ดิน น้ํา ลม ไฟ ก็จริง 
อยู  แตอาศัยอํานาจกรรม  มนุษยเกิดขึ้นมาจากสายกรรม กรรมผสมกันพรอมระหวางพอ 
แม กรรมผสานกัน กรรมบาลานซกันถึงไดเกิดได นั่นแหละมันเกิดขึ้นมาเปนสมบัติของ 
เรา เราก็เลยเอาสมบัติของเรานี้มาพิจารณา มันถึงไดเปนประโยชนไง ดอกบัวมันเกิด 
ขึ้นมาจากเลนจากตม แลวมันขึ้นมาบานบนผิวน้ํา 

อันนี้ไดกายมนุษยมา  ฐานเกิดที่ตัวเรา แลวก็ปลอยใหมันดับไป โดยไมใหมันเกิด 
ประโยชนอะไรขึ้นมาเลยหรือ ดินไง ดินที่กายเรานี้ ทําไมเราไมปลูกดอกบัวขึ้นมาใน 
หัวใจละ ชาตินี้จะปลอยใหมันตายไปโดยเปลาประโยชนหรือ พระพุทธเจาสอนอยางนี้นะ 
แลวเราวาเราเปนชาวพุทธเช่ือพระพุทธเจา มันเช่ือที่ปาก แตใจมันคานนะ พระพุทธเจา 
สอนมันมองไมเห็นเลย  แตถาเราคิดเองนะ โอโฮ..  เปนไดรอยแปดพันเกา  ตาของ 
พระพุทธเจาเปนตาของผูที่ประเสริฐ ตาของผูที่พนแลว ตาของพวกเรามันตาบอด มันก็ 
เลยเถียงไง มันก็เลยยึดไง พอมันยึดแลวเราก็ตองมาคลาย เราอยากเปนลูกศิษยมีครู เรา 
เปนชาวพุทธเปนลูกศิษยของพระพุทธเจา พระสมณโคดม  พระพุทธเจาคือใคร ทาน 
สอนไว ทานวางไวแลว นี่คือหลักธรรมของแท แตเราก็ไปจําเอาแตเรื่องแปลกๆ เรื่องที่ 
เราพอใจ  แลวเรื่องจริงๆนี้ไมเอาหรือ 

นั่น พิจารณากายอยางนั้น  เราออกมาก็อยางนี้แหละ แลวมันก็เสื่อมสภาพ แกเฒา 
เจ็บไขไดปวย พอเวทนามันเกิดก็เห็นๆ กันอยูนี่  นั่งมากมันก็ทุกข แลวมันแกโดย 
อัตโนมัติดวยนะ  นอนมากมันก็พลิก มันเมื่อยมัน  พอพลิกไปก็หาย ก็เลยไมเห็นทุกขที่ 
เกิดจากกายไง เห็นแตวากายมันสวย เวนไวแตคนแก พอคนแกเขาหนอยก็เริ่มรูแลว เจ็บ 
เมื่อยปวดหลังปวดเอว อันนี้เราหลบไมไดแลว เพราะอะไร เพราะวามันชราคร่ําครา 

แตตอนนี้สิ ตอนที่ภาวนาอยู ตอนที่เราเจ็บไขไดปวย นอกเวลาภาวนาเราก็รักษา 
กันไปใชไหม แตถาในเวลาภาวนานี้ มันเปนวัตถุดิบอันหนึ่งเลยที่เราจะเอามาเปนการ 
ตอสู  นักภาวนาก็วา เอ..ทําอะไรไปมันก็ไมมีอะไรเปนเหตุเปนผล ที่วาพิจารณา มัน



ปลูกดอกบัวที่ใจ ๑๕ 

พิจารณาตรงไหน กายก็มองไมเห็น แตเวทนานี้มันชัดมากนะ พอนั่งเมื่อไหรมันก็เจ็บเมือ่ 
นั้น  ก็ดูเอาใน กาย เวทนา จิต ธรรม นี้ 

เวทนานี้สักแตวาเวทนานะ เอาคํานี้มายืนยันไดเลย  เชน เวลาเราพอใจนี้ อยางเรา 
ดูทีวี  ดูหนัง ดูละคร มันเพลิน มันจะไมรับรูเวทนาเลย  ๓ ช่ัวโมง ๔ ช่ัวโมง มันก็นั่งได 
เพราะใจมันสงออก เวทนาสักแตวาเวทนา แตเวลานั่งอยางนี้ทําไมมันเจ็บนักละ เพราะวา 
รับรูตรงๆ จิตเมื่อกอนนี้มันสงออกไป  อยางที่เราบอกวาบานรางๆ  นั่งอยูนี่แตจิตไปที่ 
อื่น  รางกายนี้พอมันนั่งก็ตองเจ็บอยูอยางนั้น มันเสื่อมสภาพ นั่งไปนานๆ เลือดลมมันจะ 
ชาหมด ก็ไมรูสึกตัวเพราะไมรับรู มันเปนสักแตวา อันนี้สักแตวาโดยธรรมชาติของมัน 

แต “สักแตวา” โดยการพิจารณานั้นอีกอยางหนึ่ง อันนั้นมันไมเปนประโยชนไง 
ก็เหมือนกับรางกายเรานี่แหละ อยางเมื่อกี้ที่วา  เกิดขึ้นมาก็ตายเปลา  โดยที่ เราไม 
สามารถปลูกดอกบัวขึ้นมาในใจ เวทนานี้ก็เหมือนกัน มันเกิดขึ้นกับเราอยูตลอดเวลา แต 
เราไมเคยจับมันขึ้นมาใหเปนประโยชนเลย มีแตจะหลบหนีมัน พลิกหนีๆๆ ไปเรื่อย 
เพราะพลิกนี้คือการแกโดยอัตโนมัติ  ธรรมชาติมันสอน 

แตถาเราเอามันมาเปนประโยชน  อะไรเปนเวทนา เอาเทียบเหมือนเมื่อกี้นี้  นั่งดู 
ทีวีอยูทําไมมันไมเห็น ถาเวทนานี้เปนเรา  มันก็ตองอยูกับเราตลอดจริงไหม สมมุติเชน 
เจ็บอะไรก็แลวแตนี่มันตองอยูอยางนั้น มันตองไมหาย แตนี่มันหาย  เวลามันหาย  เชน 
เจ็บขา เวลามันหายนี้ขาตองหายไปดวยเพราะมันเปนอันเดียวกัน  นี่ไมใช  มันเปน 
นามธรรม ขานี่อยูเหมือนเดิม  เวลาเราลุกขึ้นไปแลว ขานี่ก็อันเกา แตความรูสึกมันไมมี 
แตเมื่อกี้ทําไมมันมีละ นี่ความหมายของใจไง จะดูก็ใหดูความหมายของใจ เพราะใจมัน 
ไปหมาย  ถาใจไมหมายมันจะไมมีความรูสึก  แตนี่ใจมันหมาย แลวมันไมหมายเปลา 
มันมีความอยากเขาไปเสริมไง ทุกคนตองอยากมีความสุข ไมอยากมีความทุกข พอหมาย 
ก็จะหมายใหมันดี มันจะดีไปไดอยางไรละ ถามันจะดี  มันตองดีดวยความดีของเราสิ 
ดวยความขืน เพราะอันนี้มันชราคร่ําครามันตองแปรสภาพไปเปนแบบนี้ พอหมายมันก็ 
จะหมายใหดี ถาเห็นอยางนี้คือเห็นวาใจนี้มันหมาย ก็ตองถอนใจเขามา  ถาภาวนาไมถึง 
ถาพิจารณาไมไดก็ใหถอนใจเขามา อันนี้มันแบบวากําหนดดวยขันติ ขันติความอดทน



ปลูกดอกบัวที่ใจ ๑๖ 

แตถาตอสูเลยละ  แยกแยะเลย  พิจารณาเวทนาไง จิตพิจารณาดูเลย การพิจารณา 
ดูนี้หมายถึงวาใชปญญา คําวาพิจารณาคือพิจารณาดวยปญญาไง ปญญาคือการเทียบเคียง 
แยกแยะ ระหวางที่มันเปนและไมเปน  เอามาดูใหเทียบเคียงใหใจยอมรับ ถาใจยอมรับก็ 
พิจารณาๆๆ อยูอยางนั้นละ ทําไมมันเปนแบบนั้น ทําไมมันเปนแบบนี้ ตอสู ถาตอสูไหว 
ตอสูไดนะ มันแตก เดี๋ยวมันก็แตกอีกละ นั่นเปดกลองอีกแลว ถาสูเขาไปนี้ มันจะรอน 
มันจะแรงมาก  ยิ่งเจ็บเปน ๒ เทา ถาเรามีความอดทนและสติเราพรอม  จิตใจมีหลักการ 
มีสมาธิตั้งมั่นดี นี่แหละ มรรคมีองค ๘ โหมเขาใสโหมเขาใสเลย ถามันแพนะ หายหมด 
เลย  เวทนานี่จะหายไปโดยอัตโนมัติเลย ผูที่ภาวนาโดยพิจารณาเวทนาจะรูจัก 

แตถาใจสูไมไหวมันจะแรงมาก แรงเขาไปใหญเลย คําวา “แรงเขาไปใหญ” 
เพราะอะไร เพราะมีการตอสูใชไหม ลองถาเกิดสงคราม ในสงครามใครจะยอมแพกัน 
กองทัพกับกองทัพเขาตอสู กองทัพไหนมันจะเหยาะๆ แหยะๆ แลวยอมแพ กองทัพกิเลส 
กับกองทัพธรรมมันกําลังเขาประหัตประหารกันแลว 

ถาแพอันนี้เห็นไหม แพอันนี้กิเลสในหัวใจเราจะรูเลยละ ถาแพอันนี้แลวมันจะ 
แพเรื่อย มันจะโหมเขาใสเหมือนกัน คําวากิเลสไง วิชามารกับวิชาเทพ  เห็นไหม วิชา 
ของพระพุทธเจาคือวิชาปญญา วิชาตอสู วิชาวิปสสนา กับวิชามารวิชาของกิเลส มันจะ 
บอกวา เลิกเถอะ! เดี๋ยวคอยสูใหม เดี๋ยวก็ทอถอยมันเปนการตอสูนะ นี่กองทัพกําลังเขา 
ตอสู  มันจะมีหรือที่กิเลสนี้จะออนๆแอๆ  เรื่องพิจารณาเวทนานี้มันรุนแรง รุนแรงกวา 
พิจารณากาย  เพราะกายนี้ก็สวนกาย  นึกเอาไดอะไรได แตเวทนานี่รุนแรงมาก เวลาเจ็บ 
นี่เจ็บมากๆ เลย  เพราะอะไร เพราะความรูสึกกับความรูสึก ไฟกับไฟมันเจอกัน 

“ตบะ”  ความรอน รอนจนเจ็บปวดหมด รอนเปนไฟ  รอนจนกระดูกแตก  ยิ่ง 
มากเขาๆ แตมันเด็ดนะ พิจารณเวทนานี่ เวลามันปลอยวางมันหลุดเลย ปลอยวางนะ 
เวทนานี่หาย จิตนี่สงบ จิตสงบเลยแตถามันไมหาย บางทีพิจารณาเวทนาแลวมันไมหาย 
มันชา หมายถึงวามันตอสูกันแลวพักยก ไมแพไมชนะกัน ตางแยกออกจากกัน แตไมรวม 
ลง นี่สงครามธาตุสงครามขันธ การตอสู เรามีแตทําสงครามภายนอก ชนะเทาไรมันก็กอ 
เวรกอกรรมเทานั้น แลวชนะไมขาดดวย กองทัพไหนพายแพไปเดี๋ยวมันก็ไปรวบรวม 
ไพรพลมาตอสูใหม



ปลูกดอกบัวที่ใจ ๑๗ 

แตชนะในใจของตัวเองนี้เด็ดขาด เห็นไหม ถึงวางานภายในนี้เปนงานประเสริฐ 
ชนะนอกเทาไรก็ไมประเสริฐเหมือนชนะใน เพราะเราแกไขเราได คนดีคนหนึ่งนี้จะเปน 
ประโยชนแกโลกมหาศาลเลย คนช่ัวมันทําโลกใหปนปวน  เราเปนคนดีคนหนึ่ง  แตคน 
นอกเขาจะมองเลยวา เราดีจริงหรือ จะดีจริงหรือไมจริงมันตองดีที่ภายในนี้ เพราะหัวใจ 
มันดีแลวมันจะรูเอง พอหัวใจดีนี้มันจะไปทําความช่ัวไดอยางไร จริงไหมนี่ไงละวาคนดี 
คนหนึ่ง ในเมื่อตัวเราดี มันก็เปนประโยชนกับเรา มันเปนความสุขของเรากอน คนมี 
ความสุข คนมีความเบิกบาน จะชี้ชองทางใหคนอื่น มันจะไปช้ีชองทางในทางที่ผิดหรือ 
มันก็ตองช้ีชองทางในทางที่ถูกที่ดี 

นั่นเวทนา ทําอะไรก็แลวแต กาย เวทนา จิต ธรรม  ผลสุดทายรวมลงที่ใจ หัวใจ 
นี้เปนดอกบัวทั้งนั้นเลย  ดอกบัว ๔ เหลา ดอกบัว ๔ ดอกไง นี่ดอกบัวดอกแรกนะ มัน 
เกิดมันบานที่ใจ  นี่ศาสนาพุทธสอนทั้งนั้นเลย มันบานที่หัวใจเรา มันบานไหม ดูใจเราวา 
มันบานไหม ไมบานก็ตองพยายาม  ไมทอไมถอย เราเปนคนๆ หนึ่งที่สามารถจะทําได 
เพราะเรามีหัวใจ หัวใจนี้ที่มันบานออกมา เราไมใชคนตายถึงจะไดไมมีโอกาส 

การพิจารณาเวทนานะ กอนจะพิจารณาหรือพิจารณาทีแรกมันจะไมคอยเปน 
แลวอีกอยางหนึ่งก็ไมคอยสู พิจารณาซ้ําไดนะ  ถึงดอกบัวดอกแรกเกิดแลว พิจารณา 
เวทนาก็ยังไดอีก อันนี้มันรวมเฉยๆ เวทนาในใจของตัว ความกังวล ความเฉา ความเศรา 
สลดใจอันนี้ก็เปนเวทนานะ เปนโทมนัส เวทนาไมใชวามีแตเวทนาที่กายที่ไหนละ ดูมัน 
ทุกขใจสิ นั่งคอตกเลยละ นั่นมันเปนเวทนาหรือเปลาละ พิจารณาซ้ําเขาไปสิ เวทนานี้มัน 
เกิดมาไดยังไง ก็ไหนวามันขาดไปแลวไง พิจารณาครั้งแรกมันขาดไปแลว มันหายไป 
แลว  จิตมันรวมลงไปแลว เราก็สบายไปแลว แลวนี่มันมาไดอยางไรอีกละ 

ความหมายของใจหมายออกมาที่กายนั่นละ พิจารณาซ้ําเขาไปๆ  ดวยความมุ 
มานะ ก็แยกอยางเกานั่นละ เวทนามันเกิด มันเกิดมาจากไหน เวลามันหาย มันหายไปได 
อยางไร พิจารณาอยางเกานะ  คําวาอยางเกาแบบตํารานี่ก็ใชได ถามันเกิดขึ้นในปจจุบัน 
ธรรมนี้ แตถาอยางเกาที่เราคาดหมายนั่นเปนอดีตอนาคตไปแลว ใหมันเกิดขึ้นในหัวใจนี้ 
ไมใชวา เคยไดยินไดฟงมาแลว คํานี้จะใชไมไดหมด อันนี้ก็เหมือนกัน พิจารณาเวทนา 
มาแลว “เมื่อกี้ก็พิจารณาอยางนี้ ทีนี้จะมาพิจารณาอยางนี้อีกหรือ อยามาหลอกฉันนะ ฉัน 
ทํามาแลว ฉันเกงนะ”



ปลูกดอกบัวที่ใจ ๑๘ 

การพิจารณาเวทนาอยางเมื่อกี้ อยางพิจารณาครั้งแรกนั้นมันเปนการพิจารณา 
เวทนากาย แตอันนี้มันเปนพิจารณาดวงจิต พิจารณาดวงจิตนะ เพราะจิตนี้มันหมายมาที่ 
กายเหมือนกัน ทําใหมากทําใหยิ่ง มันหลุดออกไปนี่ยิ่งลึกเขาไปใหญ นี่ดอกบัวดอกที่ ๒ 
มันแยกออกเลย  เมื่อกี้นี้มันรวมลงเฉยๆ รวมลงแลวเวทนานี้แตกออกไป เวทนานี้ไมใช 
เรา เราไมใชเวทนา แตดอกบัวดอกที่ ๒ นี่มันรวมลงเลย แลวเวทนานี้แปรสภาพไปเลย 
หลุดออกไปเลย เวทนานี้ไมใชเรา มันแปรไป มันหลุดออกไป จิตนี้รวมลง โลกนี้ราบ 
เปนหนากลอง จิตมันจะเวิ้งวางกวาเกานะ อยางที่เริ่มเมื่อกี้นี้ จิตมันปลอยวาง มันจะเปน 
ความสุขอันหนึ่ง แตอันนี้มันจะเวิ้งวางเลย โลกนี้ไมมี เรานี้ไมมี โอโฮ!  มีความสุข 
มหาศาลนะ มีความสุขมาก นั่นละที่วามันหลุดออกไป ที่วาใจมันมีอะไรขึ้นมาบาง 

“บุญ” ที่เราวามาทีแรกนั้น บุญมันอยูที่ใจเฉยๆ เปนวัตถุอันหนึ่งมาประดับไว 
แตนี่มันขาดออก ขาดออก ขาดออกนะ ขาดออกแลวบุญจะหายไปไหน บุญมันก็อยูที่เกา 
นั่นละ ยิ่งขาดออกบุญนี้มันยิ่งเพิ่มมากขึ้น ถาตายไปขณะนั้นไปเกิดเปนเทวดานะ ในชั้น 
ดุสิตมันก็มีเทวดาปุถุชน พระโสดาบันก็ไปเกิดที่นั่น ตายจากนี่ไปก็ไปเกิดที่นั่น ก็เปน 
เทวดาอริยเจา  บุญก็ตองมากกวาปกติเขาใชไหม เพราะวาไมใชเทวดาธรรมดา  เทวดา 
ธรรมดาก็มี เทวดาที่เปนอริยเจาก็มี เราถึงบอกวาบุญมันไมหายไปหรอก ไมตองกลัววา 
บุญจะหายไป  เพราะบุญอันนั้นก็เปนบุญอันหนึ่ง  แตบุญที่เกิดจากภาวนา ความจริงที่ 
เกิดจากภาวนานี้อีกอันหนึ่งนะ อันนี้สําคัญกวา มันจะสงอันนั้นเปนทวีคูณ นั่นพิจารณา 
เวทนา 

คําวาเวทนาของใจหลุดออกไปนั้น โลกวางเลย  มันจะวางไปไหนละ ก็วางลงมา 
ที่ใจ ถาใจวางหรือ  ถาวาใจวาง เวทนาดับไปแลว ทําไมยังมีความรูสึกอีกละ ยังมี 
ความรูสึกอีกนะ ความรูสึกอันนี้มันเปนกามราคะ ความรูสึกที่ออกไปคิดไง  ความรูสึก 
อันนี้ออกไปคิด ความรูสึกนี้ละเปนขันธ ๕  ขันธของใจ เวทนาที่ฝงอยูที่ใจลึกๆ เมื่อกี้ 
ใจหมายออกไปที่กาย เวทนาแรกกายหลุดออกไป เวทนาที่ ๒ เวทนาของจิตที่หมายกาย 
หลุดออกไป เวทนานี้คือความรูสึกของตัวขันธ ๕ ในจิต ตัวขันธ ๕ ในจิตนะ ขันธใน 
ขันธ เวทนานี้ลึกกวาอีก “เอ.. แลวเวทนาอยางนั้นเมื่อกี้มันก็ไมมี” คนมันจะคิดอยางนั้น 
มันจะหมาย  เราจะทําอะไรก็แลวแต  เราจะหมายวาเราไปถึงนูนแลว  มันจะหมายไป 
ขางหนาเลย มันจะไมอยูกับปจจุบัน มันจะหมายไปขางหนาเลย เวทนาของจิตนี้มันหมด
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ไปแลวนี่  มันก็เลยลืมตัว เผลอนะ เผลอลืมตัว  ปลอยใหเวลานั้นเสียไปโดยเปลา 
ประโยชนเลย 

ถาไมสงออก ไมเอาอันนี้ไปเทียบเคียงกับคนอื่น  มองมาที่ใจของตัวนะ มันจะ 
รูจัก มองเขามาที่ใจของตัว มันจะเห็นเองวาจิตนี้มันเฉานะ  เฉานี้มันอีกอยางหนึ่ง จิตนี้ 
มันมีความรูสึกออกไป  มันถึงตัวจิตแทๆ เมื่อกี้นี้จิตมันจะมีความรูสึกตอเมื่อกระทบกับ 
รูปภายนอก แตพอเปนเวทนาในจิตนี้ มันจะมีความรูสึกตลอดเวลาเลย เปนขั้นเดียว 
ออกมาเลย 

เดิมนี้การคิดออกไปมันตองผานกายแลวถึงจะไปกระทบรูปภายนอก  แตถาเปน 
จิตแทๆ  มันคิดไดโดยตรง เปนจังหวะเดียว อยางเขาเลนฟุตบอลเห็นไหม เวลาลูกโทษ 
จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง จังหวะสองคือความคิดธรรมดาของเรานี้จังหวะสอง มันคิด 
ขึ้นมาจากใจกอนแลวคอยออกมาที่กายปฏิบัติ 

แตถานั่งภาวนาเขาไปถึงตรงนั้นมันจะเปนจิตลวนๆ มันจะคิดทันทีเลย อันนี้จะ 
รุนแรงเลย อันนี้ตองใชความคิด ใชปญญาที่รุนแรง ใชพลังงานที่มากมายมหาศาลเขาไป 
ตอตาน ถึงจะเปนพระอริยเจาแลวก็จริงอยู  แตถาเปนขั้นกามราคะนี้ โอโฮ! อยางเมื่อกี้นี้ 
ดอกบัว ๒ ดอกมันก็เปนอริยเจาอยู แตยังไมสามารถละการเกิดในกามภพ ยังไปเกิดเปน 
เทวดาอยูเห็นไหม อยางเชนพระโสดาบันนี้ถาไปเกิดเปนเทวดา ก็เปนเทวดาอริยเจา 

แตถาจิตชวงนี้ มันเปนขันธ ๕  ถาพิจารณาเวทนาในจิตอันนี้หลุด  ขันธ ๕ นี้ก็ 
หลุดออกจากใจ ทีนี้จะเกิดเปนพรหม  พรหม ๕ ช้ันของพระอนาคามี เพราะขันธนี้หลุด 
ไปแลวจะเหลือขันธ ๑  ขันธของใจนี่ละคือตัวกามเลย  เพราะใจมันคิดไมใชกายคิด กาย 
นี้ เปนแคสื่อที่ใจมันคิดออกมาเทานั้นเอง  เปนสะพานที่ใหใจมันไดดิ้นรนใหได 
กระสับกระสาย  แตถาไมมีใจคิดกายนี้มันจะทําอะไรได กายนี้มันเลยเหมือนกับทอนไม 
ไง แตเพราะใจมันคิดนี่แหละ มันถึงออกมาตรงนี้ แลวมันคิดแบบธรรมชาติดวย คิดแบบ 
อัตโนมัติ  คิดแบบรุนแรง 

แตกอนนั้นมันคิดนี่มันยังตองผานความคิดแลวถึงออกมาที่กายใชไหม แตนี่เรา 
เลาะ เราตัดตอนเขามา มันสั้นเขามา อยางเมื่อกอนนี้มันตองใชกระแสยาวออกไป มันถึง 
จะออกมาเปนรูปธรรมได แตขณะนี้ไมตอง ขณะนี้มันอยูในตัวมันเอง มันก็เปนรูปธรรม
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ในตัวของมันเองเลย เพราะ ๒ ขั้นตอนนั้นเราตัดออกไปแลว มันสั้นเขามา  พอชวงความ 
สืบตอมันสั้น มันก็เร็วกวาเกา มันก็ไปใหญเลยสิ ไอเราก็งงละซิทีนี้ งงเลยละ “เอ..จะทํา 
อยางไรๆ” ความรูสึกมันเกิดขึ้นมันรูสึกในอะไร ก็ดูเอานะ รูสึกในอะไร ดูสิ...มัน 
ละเอียดขนาดนี้เชียวหรือ ความรูสึกตัวที่มันจะคิดออกไปนี้  จะละเอียดอยางไรมันก็ทํา 
ใหเรารูนะ จะยับยั้งกันยังไง  ความรูสึกอันนี้  ปญญามันจะเทียบนะ ออ...มันเคลื่อนไหว 
ออกมาดวยความเร็วกับความเร็วมันทันกันนะ เทียบไดหมด  จะเทียบกับอะไรละ จะ 
เทียบกับแสงนะ พอแสงออกไป แรงเสียดสีแรงตานทานละ มันมีนะ ความคิดที่ออกมา 
มันเปนอยางนั้น แรงเสียดทานนะ เพราะมันไมอยูเฉยๆหรอก เพราะถามันอยูเฉยๆ มันก็ 
หยุด สติก็เขาไปยับยั้งไว ออ.. ถามันหยุด  เวทนาของจิตก็ไมเคลื่อนไป อารมณก็ไมเกิด 
ถามันหยุดนะ แลวถาไมหยุดละ ไมหยุดก็ดูแลอยูอยางนั้น ถามันหยุดนี้แสดงวาวิปสสนา 
นี่ทันแลว ทีนี้มันไมหยุดสิ มันไมทัน มันไหลมา พิจารณาซ้ําพิจารณาซากนะ พอ 
พิจารณามันหยุดนี่ก็นึกวามันหยุด ก็คิดวา “ออ..อันนี้ละใช” ไมใช! มันยังไมใช หยุดนี้ 
มันหยุดเฉยๆ นี่ หยุดแบบที่วาเหมือนกับเราเอามาตอจอกันไว มันพัก 

สงครามมันพักใชไหม พักรบ อยานอนใจนะ พักรบนี่บางคนก็นอนใจ พิจารณา 
ซ้ําเขาไปเลยพิจารณาซ้ําเขาไปเลย  เพราะพักรบแลว  เดี๋ยวมันก็เกิดอีก  เราไมเห็นโทษ 
นี่นา เหมือนกับมีขาศึกแลว ไสศึกมันมาเห็นไหม มันจะมาดีกับเรา นี่ละไสศึกของใจ ไส 
ศึกของอวิชชา มันก็จะมากระซิบละ “เออ อันนี้ละ ใชแลว หยุดกอน พัก” เราก็นอนใจนะ 
เดี๋ยวพอมันแรงขึ้นมานะ โอย! ตายเลย 

พอเราพักใชไหม สมาธิมันตองคลายตัว มันเสื่อม พอมันเสื่อม อาการความคิดจะ 
รุนแรง  เอาอีกแลว ก็ตองมาตอสูใหม 

การตอสูนี้ สูกับความคิดในใจ  ความเคยใจนั่นละ ตอสูที่หัวใจนั่น  ดูนะ ดูความ 
เคลื่อนไป  นี่พิจารณาเวทนานะ ตอสูดวยตบะของธรรม ดวยการพิจารณาอยางนั้น 
อาการของใจที่มันขยับอยางนั้นดู...จะดูไดยังไง ถาปญญามันถึง ความเพียรมันถึง ใจมัน 
อยูในชวงอยางนั้นมันจะเปนอัตโนมัติของตัวมันเอง ทําบอยเขาๆ พิจารณาซ้ําพิจารณา 
ซาก มันจะทันกันบอยๆ ทันจนแรงมันพอไง ขาดเลยละ
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โอโฮ !! ขาดนะ ขันธ ๕ นี้ขาดออกจากใจ พลิกฟาคว่ําดินเลย โลกธาตุนี่หวั่นไหวเลยนะ 
โลกธาตุคือกายไง ดิน น้ํา ลม ไฟ นี้มันจะสั่นไปหมดเลย เพราะอะไรถึงสั่นอยางนั้น 
เพราะมันไดตัดถึงกามแลว  กามภพนี้ มันจะสั่นไปหมดเลย เหมือนกับระเบิดโลก 
ออกไปจากใจเลย ถาถึงจุดนี้แลวมันถึงจะไมมาเกิดในกามภพอีกไง นี่พรหมมันเปนอยาง 
นี้เห็นไหม ขันธเดียว มีขันธ ๑ เทานั้น 

ถาไมมีผูบอกผูสอนมันก็ตายอยูที่นั่นอีกละ ถึงมันจะละเอียดขนาดนั้นมันก็ตองดู 
ตอไป หลงระเริงไมได แตสวนใหญมันจะคิด ถาไมมีครูบาอาจารยคอยตอกย้ํานะ จิตมัน 
ละเอียดขนาดนี้ใครมันจะไปรู  มันก็ตองเตลิดเปดเปงไปพักใหญ ยกเวนแตผูที่มีวาสนา 
บารมี อยูกับครูบาอาจารยแลวครูบาอาจารยไดตอกไดย้ํา 

โลกวางไปหมดเลย  วางคูกับไมวาง  ความเวิ้งวางอะไรก็แลวแต พอบอกวา 
อวิชชานี้ อวิชชา ปจจยา สังขารา สังขารา ปจจยา วิญญาณัง  พอไปถึงตัวอวิชชา  ตัวนั้น 
ละตัวอวิชชา ตัวที่วาขันธ ๑ นั่นละ ตัวอวิชชาแทๆ เลย  นี่ละตอจิตเลย จิตที่เปนตอครอม 
ตออยู แตจะจับไดอยางไร ถามันไมเห็นโจทกจะเอามาขึ้นศาลไดอยางไร ตอของจิตนี้ 
เห็นไมไดหรอก 

เหมือนตอนเราคิดจะจุดเทียน เทียนเลมเดียวนี้มันจะมองที่ตัวมันเองไดอยางไร 
เทียนนี้มันพูดไดไหม เทียนนี้ใหมันพูดไดสิ เทียนใหมันดับตัวมันเองไดหรือเปลา มนัดบั 
ไมไดเพราะมันเปนเทียน แตหัวใจมันทําได เพราะพระพุทธเจาทํามากอน พระพุทธเจารู 
ตรงนี้แลวดับตรงนี้แลวถึงไดปฏิญาณตนวาเปนพระอรหันตไง ถาพระพุทธเจาไมรูตรงนี้ 
จะเอาอะไรมาปฏิญาณตน นี่ละคือตัววัฏจักรวัฏจิตเลย  นี่ละพอของนางตัณหา นาง 
อรดี นางโลภ นางโกรธ นางหลง นี่ละตัววัฏจักร ตัวอวิชชา 

แลวตัวอวิชชามันจะฆาตัวมันเอง ทําอยางไร มันจะยอมงายๆ หรือ ถึงไมมีทาง 
เห็นเลย  เรือนยอด พระพุทธเจาชนะตรงนี้แลวถึงไดเยยมารไงวา “มารเอย เธอเกิดจาก 
ความดําริของเราเอง บัดนี้เราจะไมดําริถึงเจาอีกแลว เธอจะเกิดจากใจของเราอีกไมได” 

เห็นไหม แตเราไมวาอยางนั้น เราวา “โอ ตรงนี้เวิ้งวางเนาะ ตรงนี้ดี ตรงนี้ 
ประเสริฐ” มันไดคิดไดเปรียบไดเทียบ มันถึงจะเอะใจ คนเราตองเอะใจ ตอง “ออ” กอน 
เอะ! เอะ!  พอเอะก็จะไดทํา
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เหมือนกับเรานี่แหละ คนตองรูวาตัวเองผิดกอน ตองวาตัวเองผิดนะ แตเรานี่วา 
ตัวเองผิดไมได ใครจะวาเราผิดไมไดเลยตองถูกตลอด พอถูกตลอดเลยไมไดแกไขอะไร 
เลย ตองผิด  ถึงถูกก็วาผิด นั่นถึงจะดี เพราะถูกหยาบๆ นี้ แตผิดที่หัวใจ  ผิดที่มานะทิฏฐิ 
กิเลสอยูที่นั่น ถาไมทําตรงนั้นก็ไมไดชําระกิเลสเลย ไมไดฝกใจใหชนะกิเลสเลย  เปนผู 
แพมาตลอด  ถึงจะทําถูกก็วาเปนผูแพ เพราะอะไร เพราะใจนั้นมันก็จะกระดางขึ้นไป 
เรื่อยๆ 

เห็นไหม เห็นวิธีการปฏิบัติไหม วิธีปฏิบัตินี้ ทุกสิ่งทุกอยาง ถาเราทําแลวเรา 
ยอนกลับไปดูที่หัวใจเรา อันนั้นมันเปนประโยชนหมดเลย เพราะเราไมไดทําที่สิ่ง 
ภายนอกนี้ เราจะทําที่ใจ เพราะฉะนั้นทุกอยางเราตองแคนนอนเขาไปที่ใจหมดเลย แตนี่ 
ไม เพราะนี่ใจเปนคนคิดออกมา นี่ตัวอวิชชาละ แลวมันยิ่งเร็วใหญนะ นี่ตอของมัน มัน 
จะไหวอยูในใจนั่นละ เทียนเลมเดียวนี่แหละ แสงสวางที่จุดอยูเลมเดียวในใจ แลวเทียน 
เลมนั้นมันจะทําลายตัวมันเองดวยอริยมรรคของพระพุทธเจานี่แหละ ดวยอรหัตตมรรค 
นะ ดวยอรหัตตมรรคนะ ฟงสิ 

ดวยโสดาปตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค เห็นไหม 
มรรค ๔ ผล ๔ 

มรรคนี้นะ กวามันจะวนเขาไปตัด โสดาปตติมรรคมันก็ทําใหเกิดโสดาปตติผล พอใช 
หมดแลวมันก็ สมุจเฉทปหานไปขั้นหนึ่งเลย เงินบาทหนึ่งใชหมดแลวก็แลวกันไป ก็มัน 
ไดซื้อ ไดแลวมาแลว ก็ตองไปหาเงินมาเปนบาทที่ ๒ เปนสกิทาคามิมรรค  แลวก็ใชไป 
อีก มันก็เกิดสกิทาคามิผล ก็หมดไปแลว เห็นไหม คําวาหมดไปแลว คือวาเหตุและผลมัน 
หมดไปแลว แตเกิดอันหนึ่งขึ้นมาอีก เกิดดวงใจที่เปน สกิทาคามิผลไง ทีนี้สกิทาคามิผล 
มันต่ํากวาอนาคามี นี่ก็ตองเดินมรรคของอนาคามี เห็นไหม ก็เดินสมาธิปญญาของเราขึ้น 
ไปนี่แหละ มันเปนเพียงแตวาเปนระดับ คําพูดนี้เปนระดับเฉยๆ อารมณอันเดียวกันนั่น 
แหละ แตวามันขยับสูงขึ้น ไมใชวาจะไปเอามาจากนูนจากนี่  ไมใชนะ! คําวาไปหามาก็ 
เปรียบเหมือนเงิน  เงินนี้ไปหยิบมาเปนแบงกซื้อของแลวก็หมดไป อันนั้นมันหมดไปเลย 
ใชไหม  แบงกมันไปแลว  ก็ไปอยูในกระเปาของคนอื่น
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แตนี่หัวใจ  นามธรรมมันเกิดที่ใจ  ถึงมันดับแลวมันก็รวมลงที่ใจนั่นละ มันมีเช้ือ 
อยู เช้ือความดีไง นามธรรมนี้ไมมีวันหมด พุทธะนี้ไมมีวันหมด จิตนี้ไมมีวันหมด แตถา 
มันหมดหมายถึงวามันหมดอารมณ หมดความมุมานะไง  มันคลายออก เฮอ! เวลามัน 
รวมเขา แตมันก็เกิดขึ้นมาไดเหมือนพายุเห็นไหม พายุมันเกิดขึ้นมาจากไหน ลมพายุมัน 
พัดขึ้นมาจากไหน ทําไมมันมาได อันนี้ก็เหมือนกัน พายุในหัวใจ มันก็พัดขึ้นมาได เกิด 
ไดดับไดในหัวใจนั้น  ไมมีวันที่สิ้นสุด 

ถึงวา อรหัตตมรรคนี้  ตอจิตมันจะดับตัวมันเอง ถึงเกลียวอันนี้แลวมันจะหมุน 
ไปเอง ฉะนั้นถึงวา อวิชชา ปจจยา สังขารา ไง รวมเปนหนึ่งเดียว ปจจยาการมันก็ไปเปน 
หนึ่ง หนึ่ง เดียว มันละเอียดนะ ละเอียดจนแปลก แปลกจริงๆ  ใครจะไปเห็นได 
พระพุทธเจาองคเดียวที่ไปเห็นได ถาไมมีพระพุทธเจา ใครจะเห็น ไมมีทาง ไมมีทาง 
จริงๆ นะ พระพุทธเจาถึงตรัสวา ธรรมะนี้ลึกซึ้งมาก ลึกมากๆ วางจนจับตองไมไดเลย 
แตมันรวมอยูที่ใจนั่น แลวไปหมายที่ใจ อยูในแผนอกนี้ แตพระพุทธเจาทรงทําใหตื้นไง 
ทําใหตื้นหมายถึงวาทําเปนตําราไง เปนธรรมะวางไว ทําใหตื้น แตเพราะสงสารพวกเรา 
สงสารพวกสาวกนี้ สาวกสาวกะวิสัยนี้มันมีปญญานอย ทรงพยายามทําตาขายไวให 
กรองไดไง เหมือนตะแกรงเหมือนกระชอนที่เขาใชทอดมัน  เอาไวชอนสาวกสาวกะ 
แลวเราจะเปนอะไร เราตั้งใจจะเปนสาวกของพระพุทธเจา 

นั่นละ อวิชชา ปจจยา สังขารา หมุนเขาไป พึ่บ!  ขาดเลย  นั่นเปาหมายของ 
พระพุทธศาสนา อรหัตตมรรค อรหัตตผล แลวจึงเปนนิพพานหนึ่ง ก็เหมือนกับโสดาบัน 
กับสกิทาคามีนั่นละ  อรหัตตมรรค อรหัตตผล แตเปนนิพพาน ทําไมไมเปนที่อรหัตตผล 
ละ เพราะอันนี้มันเปนสัมปยุต วิปปยุต เปนสงครามการตอสู  แตเกิดเปนตัวสัญญา  นั่น 
ตัวสัญญาอีกอันตางหากละ อันนั้นสงบศึกแลวเปนปญญาเปนความสําเร็จ  นั่นเปน 
นิพพาน 

ไมใชกองทัพนั้นเปนนิพพานนี่นา กองทัพนั้นมันเปนการตอสู ๒ กองทัพตอสู 
กัน  แพชนะไง ถายอมแพก็ตองทําสัญญายอมแพใชไหม ตัวสัญญาตัวนั้นแหละคือตัว 
ความสําเร็จ สัญญานั้นเปนสัญญาแบบเปรียบเทียบนะ สัญญานั้นมันเปนกระดาษ จะฉีก 
ทิ้งก็ได แตหัวใจที่มันสําเร็จ มันก็เกือบเปนแบบนั้นแตไมมีใครจะฉีกทิ้งได มันยอดเอก 
เอกของพระพุทธศาสนา นั่นนิพพานหนึ่ง ไมเปนการระหวาง ๒ กองทัพตอสูกันอีกแลว
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แตเดิมตองเปน ๒ กองทัพตอสูกันมาต้ังแตเริ่มตนมาตลอด กองทัพกิเลสกับ 
กองทัพธรรม แลวเมื่อกองทัพธรรมเปนผูชนะแลวเห็นไหม ยังเปนอีกหนึ่งตางหาก 

สัพเพ ธัมมา  ถึงเปนอนัตตาไง  ธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจาวาไวนี้เปนอนัตตา 
ทั้งหมด ไมใหยึด ถายึดธรรมแลวมันไปไมรอด เหมือนกับคนขี่แพมาแลวจะขึ้นจากน้ํา 
ถาไมยอมลงจากแพจะแบกแพขึ้นไปบนบกไดอยางไร ขับรถมานั่งรถมาแลวไมยอมลง 
จากรถ อยูในรถ เราวารถเปนเรา บาหรือ 

นี่ก็แบกธรรมมาสิ “ฉันเปนชาวธรรมนะ ฉันเปนชาวพุทธ ฉันเปนนักปฏิบัตินะ” 
แตหัวใจฉันไมมีอะไรเลยนะ  เห็นไหม สัพเพ ธัมมา ถึงอนัตตาไง 

เราไมแบกธรรมอันนั้น แตเราประพฤติธรรม ใหธรรมมันมีในหัวใจ ผูที่แบก 
ธรรมมาก็แบบชาวโลกนั่นแหละ เห็นไหม ไปจําศีลก็ไปอวดกันที่วัด “ฉันนี่ ผูมีศีล ๘” 
คุยโมกันนะ แบกธรรมมานะแตไมมีธรรมในหัวใจ แบกธรรมมาแตไมไดทําธรรมใหเกดิ 
ในหัวใจไง ถาธรรมเกิดในใจแลวไมตองแบก ทิ้งมันไปเลย 

แตดีในนะ ดีแทๆ เปาหมายของเราชาวพุทธเปนอยางนั้น ถึงบอกวาเวลาภาวนา 
มันยาก  มันยากอยางนั้น อยากจะภาวนานะ อันนี้เปนมรรคเปนความดี พระพุทธเจา 
สอนวาเปนความดี แตเอามาพูดเพราะอะไร เพราะความอยากเฉยๆ มันจะเปนโทษกับเรา 
เวลาปฏิบัติ เพราะมันจะเปนสมุทัยตัวที่ ๒ 

ทุกขควรกําหนด ทุกขนี้พระพุทธเจาไมไดใหละ  ถาละทุกขเลยนี่มันจะฟนเฟอน 
เลย มันจะทําไมได เพราะทุกขอันนี้มันเปนผลของวิบากกรรม เปนมนุษยนี่มีทุกขไหม... 
มี พระพุทธเจาบอกใหกําหนด ใหจับตัวนี้เปนโจทย แลวไปละไอตัวความอยาก ที่อยาก 
ใหทุกขหายไง สมุทัย  เชนเราทุกขอยูนี้ “โอโฮ! ทุกขมากเลย อยากจะใหพนทุกข โอย! 
ทุกขมากนะ”  มันจะเปนไปไดไง แตถากลับกัน เรานี่ทุกขมากเลย แตอยากปฏิบัติใหพน 
อยางที่บอกวา  อยากปฏิบัติ เห็นไหม 

ไอตัวอยากนั่นมันเปนสมุทัย ถาตัวสมุทัยมันขาด มันขาดตรงนั้น ตัวทุกขคือตัว 
เรานี้ ตัวเราจะทําลายตัวเราเองไมไดเรา ตองทําลายตัวที่อยากใหเปนทุกข ฟงสิ ตัวที่ 
อยากใหเปนทุกขนั้นตัวหนึ่งกับตัวที่อยากใหพนทุกขนั้นก็อีกตัวหนึ่ง แตอยากตัวหนึ่ง
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เปนมรรค สวนอยากอีกตัวหนึ่งเปนกิเลส อยากใหทุกขมันดับไปเลย หรือโดยไมอยากทาํ 
มันจะเปนไปไดอยางไร มีทุกขก็ไมอยากใหมีทุกข มีทุกขมันเปนวิบากกรรม เปน 
เพราะวาเราเปนพระแลว เราเปนคนแลว เราจึงมีทุกข แตถาเรากําหนดนะ เกิดเปนทุกขนี่ 
เปนทุกข แลวทําไมถึงเปนทุกขละ แลวเราไมอยากเปนอยางนี้เลยอยากจะเปนอยางนูน 
เห็นไหมไมอยากเปนอยางนี้เลย หมายถึงวาไมอยากเปนสภาพแบบเดิมเลย อยากจะเปน 
สภาพอื่น 

“ไมอยาก” อันนั้นก็เปนสมุทัย “อยาก” ก็เปนสมุทัย อยากไมเปนตามความเปน 
จริง พระพุทธเจาถึงบอกวา ใหอยาก ใหมีการเดินอริยมรรค ทุกขควรกําหนด สมุทัยควร 
ละ พอละก็เกิดนิโรธ เห็นไหมนิโรธคือความดับทุกข แลวก็จะมีมรรค มรรคตัวที่จะมา 
เดินเพื่อตัดสมุทัยตัวนี้ 

พระพุทธเจาสอนนะ แลวเปน “แกน” ของศาสนาดวย อริยสัจนี้ อยางอื่นมันเปน 
ตัวเสริม เพราะตัวอริยสัจนี้คือตัวเกิดดับที่ใจเลย  ทุกขก็ทุกขที่ใจ  ใจเปนสมุฏฐานของ 
ทุกอยาง  สวนกายนี้มันยังเปนแบบวาครึ่งหนึ่ง จะวาไมมีเลยก็ไมได แตกายแทๆ ไม 
สามารถทําความดีใหเกิดแกใจไดสักเทาไร  ถากายมันจะทําความดีใหนะ คนที่เขาไมเคย 
ปฏิบัติเขาละเมอเพอพกอยูในโลกนี้ เขาก็มีกายเหมือนเรา เขาตองมีความดีบางใชไหม 
ถาเขาทําความดี นั่นใจมันอยากทํา เขาก็ไดความดีบาง แตถามันทําความช่ัวก็เต็มที่เลยนะ 

แตเรานี่สิหัวใจมันเกิดขึ้นมา ความดีความช่ัวมาลงที่ใจหมด กายตายแลวก็ทิ้งไว 
ที่นี่ จะผูดีมีจนขนาดไหน เวลาตายแลวกายก็มีคาเทากันตองเผาใชไหม  แตหัวใจมันไป 
ตางกัน นั่นเปาหมายของเรา เราถึงจะทําอยางนั้น เราก็มีพรอม เรามีกาย มีหัวใจ แลวก็มี 
วาสนา  ตองบอกวามีวาสนามากๆ ดวย เพราะไดลงมือปฏิบัติ ปฏิบัติบูชาตามที่ 
พระพุทธเจาสอน 

ในพระพุทธศาสนานี้ อามิสบูชา บูชาดวยอามิส ดวยขาวของเงินทอง นั่นก็เปน 
บุญอยางหนึ่ง บุญหยาบๆ แตปฏิบัติบูชานี้ ไมตองเหนื่อยยากในการไปหาวัตถุขางนอก 
มาเพื่อเปนอามิสบูชา อามิสบูชานั้นตองเหนื่อยยากไปหามาถวายพระ การทําบุญทําทาน 
จึงจะไดผลใชไหม  แตอันนี้แคทํากายใหสงบเทานั้นเอง แลวใหผลตางกันดวยนะ ใหผล
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มากกวาอามิสบูชามหาศาลเลย ใหผลมากขนาดวาถึง หลุดพน  ถึงอริยมรรคนูน  ถึง 
อรหัตตมรรค ทําไมจะไมใหผลมากละ เพราะเกิดจากภาวนานี้ เกิดจากการนั่งนี้ 

เราถึงบอกวาการภาวนานี้มันใหผลมากไง ถึงวามีวาสนา เหมือนสมบัติที่อยูใน 
ราน เหมือนขาวของอยูในหางสรรพสินคา แลวเราเดินเขาไปหยิบเอาของที่แพงที่สุดใน 
หางสรรพสินคานั้น นี่คือโอกาสนะ แตคนทั่วไปมันก็เขาไปซื้อรูปลอกเอย ไมบรรทัด 
เอย ดินสอเอย กับเราเขาไปเอาเพชรนิลจินดาในหางสรรพสินคาในหางนั้น ใครจะเปน 
คนที่มีบุญวาสนากวากัน ลองคิดสิ เขาเขาไปเขาก็ไปซื้อหนังการตูน ไปซื้อรูปลอก 
ของเด็กเลนทั้งนั้นเลย แลวเราเขาไปนี่ ของเด็กเลนนี้เรามองขามเลยแลวเขาไปหยิบ  “ใน 
หางนี้มีอะไรขายอันดับหนึ่ง ในพระศาสนาของเรานี่ อะไรอันดับหนึ่ง พระพุทธเจาสอน 
อะไรอันดับหนึ่ง” แลวเราหยิบตรงนั้น  มีวาสนาไหม ถึงจะหยิบไมติดมือ แตก็หยิบ จริง 
ไหม หยิบนี้คือโอกาส  โอกาสนี้คือวาสนา แลวจะวาไมมีวาสนาไดอยางไร เราวาเราเปน 
คนต่ําตอย คนทุกข คนเข็ญใจ อันนั้นมันเรื่องภายนอก แตเปาหมายของเรา  คือหยิบยอด 
เลย 

* * * * *


