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เขา้พรรษาตอ้งอบรมเขา้มาอีก เด๋ียวก็ไม่ไดอ้บรมกนัเลยล่ะ อบรมธรรมะนะ  

ธรรมะ...ธรรมะมีต่อเม่ือพระพุทธเจา้เกิดแลว้ พระพุทธเจา้มาตรัสรู้ธรรมนะ แลว้เอาธรรม
มาสอน ก่อนท่ีพระพุทธเจา้จะตรัสรู้ โลกน้ีมืดบอด เด๋ียวน้ีมีศาสนาอยูก่็เหมือนกบัจะมืดบอด มนั
มองไม่เห็นน่ะ มนัห่างออกไปเร่ือยๆ นะ แสงสว่างของดวงอาทิตย ์ แสงสว่างของไฟฟ้ามนัก็เป็น
แสงสว่างอยูข่า้งนอก แต่หวัใจมืดบอดไง หวัใจมืดบอด อยา่งพวกเราน่ี หวัใจมนัเร่ิมสลวัๆ ไม่
ถึงกบัมืดบอด เพราะมนัเช่ือธรรม  

ถา้ไม่มีพระพุทธเจา้มาตรัสรู้ธรรมะนะ ธรรมะพระพุทธเจา้ไม่มี มนัร้อนมากนะ คนจะท า
ความดีขนาดไหน มนัก็ไดค้วามดีขนาดท่ีวา่มนัท าความดีนัน่ล่ะ ก่อนพระพุทธเจา้จะตรัสรู้ มีพวก
ศาสดาต่างๆ เขาปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหนัตก์นัทั้งนั้นล่ะ พระพุทธเจา้ไปเรียนมาหมดแลว้ ไป
เรียนมาแลว้มนัก็ยงัทุกขอ์ยูไ่ง ไดส้มาบติันะ เรียนกบัอาฬารดาบสไดส้มาบติั จิตน้ีสงบหมด แต่
มนัก็รู้อยู ่ 

ถา้คนมีปัญญานะ จิตน้ีเป็นสมาธินะ ค าว่า”สมาบติั”น้ี โอโ้ฮ...มนัลึกขนาดไหน มนัดีกว่า
สมาธิของเราอีก อปัปนาสมาธิ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ มนัเป็นสมาธิเฉยๆ แต่
สมาบติัน่ีจิตมนัไดเ้ขา้ออก ยอ้นเขา้ยอ้นออกแลว้จิตมนัมีพลงัไง สมยัก่อนนั้นถึงว่ามีคนเหาะได ้ น่ี
จิตเป็นสมาธินะ เป็นสมาบติั จิตตอ้งเป็นสมาธิ จิตตอ้งมีความสงบ แต่พระพุทธเจา้ไปเรียนมาแลว้ 
ความสงบมนัก็เป็นความสงบ จิตเป็นความสงบไง จิตเป็นสมาธิ แต่ก็มีความทุกขเ์พราะคนไม่หลง
ระเริงไง พยายามยอ้นดูใจของตวั ดูใจของตวั แลว้มนัก็ไปไหนไม่รอดล่ะ ถึงว่ามืดบอด 

ค าว่า “มืดบอด” คือไม่รู้ทางออก จะว่าไม่รู้ดีรู้ชัว่ “รู้” คนน่ีรู้ดีรู้ชัว่อยู ่อยากจะใฝ่ดี อยากท า
ดีมาก เหมือนกบัเราเขา้ไปติดคุก แลว้ไม่มีประตูออกเลย วฏัฏะเป็นแบบนั้น วฏัวนน่ีเป็นแบบนั้น 
เกิดๆ ตายๆ อยู ่ออกไม่ได ้ชีวิตเราน้ีเหมือนกบัเฟืองๆ หน่ึง อยูใ่นเคร่ืองน่ะ เป็นเฟืองตวัหน่ึงเราอยู่
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ในเคร่ือง มนัติดป่ันอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ เฟืองตวัน้ีเสียก็ไปเป็นเฟืองตวัใหม่ เฟืองตวัน้ีเสียก็ไปเป็นเฟือง
ตวัใหม่ เป็นอะไหล่ตวัหน่ึงๆ ในเคร่ืองนั้นไง  

ก็เหมือนกบัวฏัวน กามภพ รูปภพ อรูปภพ ๓ ภพน้ี จิตน้ีไปเกิดแลว้เกิดเล่าๆ จะท าความดี
ความชัว่ก็อยูใ่นน้ีไง ถึงใชค้  าวา่”มืดบอด”ไง มืดบอดมนัมืดบอดตรงน้ีนะ ไม่ใช่ว่ามืดบอด น่ีมนั
คนตาบอด ไม่มีธรรมะมนัตอ้งมืดบอด ตอ้งมืดบอด ดีก็ดีประสากิเลสพาดีนัน่ล่ะ ชัว่กช็ัว่สุดๆ เลย 
ถา้ท าชัว่สุดๆ เวลาไปเกิด ทุกขม์นัก็อยูใ่นกน้แทง็กน์ัน่น่ะ เฟืองตวัท่ีร้อนท่ีสุด อยูใ่นนรกไง ไม่ใช่
มนัร้อนท่ีสุด มนัเป็นเฟืองในวฏัวน 

แลว้ว่าคนท่ีมีความดี เห็นไหม ว่าดีของเขาก็ดีแค่ท าสมาธินัน่ล่ะ ดีแบบฤๅษีชีไพร มนัไม่มี 
คือว่าธรรมะน้ีประเสริฐมาก พระพุทธเจา้ตรัสรู้แลว้ มนัละเอียดลออลึกซ้ึงมากนะ จนไม่รู้ว่าจะ
สอนใคร จนทอ้ใจไง จนพรหมตอ้งมา... “พฺรหฺมา จ โลกา” น้ีพวกพรหมเขามานิมนต์
พระพุทธเจา้นะ ใหแ้สดงธรรมเถิด เลยเป็นประเพณีมา  

แมแ้ต่เจอศาสนาก็จะมืดบอดตรงน้ี มืดบอดกนัตรงท่ีว่า ไม่เขา้ใจไง ของมีอยู ่ แลว้จะออก
อยา่งไรใหพ้น้จากวฏัฏะๆ สมยัก่อนมืดบอดเพราะเขาไม่มี มนัก็น่าเห็นใจนะ มนัเป็นวาสนาของ
คน  

ถึงว่าการเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้พบพระพุทธศาสนาน้ีมนัเป็นบุญอยา่งมหาศาลเลย มนัเป็นคน
ท่ีว่ามีโอกาส มีเคร่ืองด าเนิน เหมือนเรามีเงิน แต่เราไม่รู้จะซ้ืออะไร ไม่มีสินคา้ใหซ้ื้อ ปัจจุบนัน้ี
สินคา้ก็มี เงินก็มี แต่ก็ยงัไปซ้ือยาพษิมาใส่ใจของตวัอีกล่ะ แมแ้ต่บวชพระมาแลว้ก็เป็นแบบนั้นนะ 
ถึงไดโ้อโ้ฮ...โอโ้ฮ...เลยนะ  

แมเ้ป็นนกัปฏิบติัมนัก็ยงัออกนอกลู่นอกทาง ไปไหนกนัก็ไม่รู้นะ เขา้ใจวา่ปฏิบติั เขา้ใจว่า
ไง อ่านต ารากนัใหกิ้เลสเป็นตวัน า กิเลสเป็นตวัน าความเขา้ใจของตวัแลว้ก็ตีความหมายไปนัน่น่ะ 
พระพุทธเจา้บอกไวไ้ง ผูใ้ดดน้เดาธรรม ธรรมะดน้เดา ไม่ใช่ของแทห้รอก ความดน้เดา ความ
จินตนาการมนัจะเป็นของแทไ้ดอ้ยา่งไร เพราะคนเราน่ะมนัมีกิเลสอยูแ่ลว้ จะอยา่งไรๆ ก็แลว้แต่
กิเลสมนัตอ้งออกหนา้ แมแ้ต่ถือธรรมะอยู ่ ถือค าสอนพระพุทธเจา้อยูน่ัน่ล่ะ แต่กิเลสมนัก็จะท าให้
สงสัย เร่ิมตน้จากสงสัย เหมือนเราเลง็เป้า มนัผดิจากเป้าไปแลว้มนัจะตรงไดอ้ยา่งไร 
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ถึงว่ามนัตอ้งพึ่งครูบาอาจารยอ์ยา่งน้ีล่ะ ตอ้งพึ่งครูบาอาจารย ์ นกัประพฤติปฏิบติัทุกขน์ะ 
กระเสือกกระสนเลยล่ะ หาคนช้ีน า ทั้งๆ ท่ีธรรมะวางอยู ่ พระพุทธเจา้วางอยู ่ นกัปฏิบติับางคนว่า
นะ ไม่เช่ือใครเลย เช่ือพระพุทธเจา้ พดูน่ะพดูได ้ เช่ือพระพุทธเจา้ ใครก็เช่ือ ทุกคนเช่ือ
พระพุทธเจา้อยากท าตามพระพุทธเจา้ทั้งหมด แต่กิเลสในใจของเรามนัท าใหพ้ลาดจากนั้น 
พระพุทธเจา้พดูถูก ครูบาอาจารยพ์ดูถูก ต าราบางทีก็พดูถูก บางทีนะ 

พระพุทธเจา้สอนไวใ้นกาลามสูตรเห็นไหม ไม่เช่ือว่าครูบาอาจารยพ์ดู ไม่เช่ือว่าต าราบอก 
ไม่เช่ือว่าท าตามๆ กนัมา ใหม้าประพฤติปฏิบติั ฟัง ฟังแลว้ตอ้งมาใคร่ครวญมาท า พิสูจน์ข้ึนมา
จากใจ อนันั้นถึงเป็นชาวพุทธแท ้แต่น้ีมนัยงัไม่ไดท้  า เห็นไหม เพียงฟังมาเพียงเช่ือมาน่ีมนัตอ้งพา
ผดิ  

ฉะนั้นเรามาอยูท่่ามกลางพระพุทธศาสนา ท่ามกลางขอ้วตัรปฏิบติั ท่ามกลางเลย เพราะมนั
ก่ึงพุทธกาล ถา้ท่ามกลางเราก็ตอ้งหาทางออก ตอ้งท าใหไ้ดก่้อนไง  

ฟัง ฟังแลว้คิด ความคิดของเราน้ีเราว่าเราฉลาดนะ แต่ฟังใหดี้สิ การฉลาดคือการขวนขวาย
ความทุกขม์าใส่ตวั ความฉลาดของทางโลกเขาน่ะ ความฉลาดของทางโลกมนัเอาความทุกขม์าใส่
ตวันะ ความฉลาดน่ี มนัไปขนมา เพราะว่าตวัเองฉลาดนิ ฉลาดก็ขนเขา้มาๆ คิดเขา้ไป เพราะ
พระพุทธเจา้หรือว่าธรรมะบอกว่า ตอ้งใหห้ยดุคิดมนัถึงเป็นสมาธิใช่ไหม ความคิดน้ีมนัเน่ืองดว้ย
กิเลส เราตอ้งใหม้นัหยดุคิด ใชค้วามคิดหกัหา้มความคิดอนัน้ี น้ีมนัคิดไม่ได ้ 

ค าว่า”ฉลาด”มนัคิดว่า ถา้เราตดัทอนเรา มนัถึงว่า เราคนโง่ไง เราเสียเปรียบ กิเลสมนัสอน
อยา่งน้ี มนัเส้ียมอยา่งนั้นน่ะ มนักลวัแต่เสียเปรียบ กลวัแต่จะขาดทุน มนัตอ้งคิดเอาก าไรไวก่้อน 
ค าว่า”เอาก าไร” เอาความทุกขม์าใส่ตวัทั้งนั้นน่ะ มนัขาดทุนหรือมนัเสมอทุนไม่ได ้ 

การท าใจใหส้งบตอ้งขาดทุน ตอ้งขาดทุนนะ การขาดทุนจริงๆ แลว้มนัคือการไดก้ าไร การ
ยบัย ั้งการไม่ท า เห็นไหม เราเห็นขา้งนอกอยูน่่ะ เห็นว่าเป็นทองค า เห็นว่าเป็นสมบติัมหาศาลเลย 
อยากจะไปขวนขวายมา อยากจะไปกวา้นมา เราไปกวา้นมาแลว้มนัเป็นอะไรล่ะ เราเขา้ใจว่า
ทองค า แต่มนัเป็นไฟ มนัไม่ใช่ทองค า มนัเป็นไฟ สีเหลืองๆ มนัเหมือนทอง ไปจบัเขา้ก็ร้อน แต่
พอจะหยดุมนัก็หยดุไม่ได ้เพราะความเขา้ใจของเราอยา่งนั้นน่ะสิ ถึงว่ามนัเขา้ใจผดิเห็นไหม  
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ความเขา้ใจผดิน้ีออกมาจากไหน? ออกมาจากความคิดของเรา อวิชชาไง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ
ขารา น่ีความรู้ผดิ ความรู้ของเรานัน่ล่ะ เราไปยดึไง ยดึความรู้ของเรา ถึงว่ามืดบอดๆ ทั้งๆ ท่ีแสง
สว่างมี แต่มนัมืดภายในไง  

ความมืดความสว่างมนัตรงน้ี ตรงท่ีปัญญาน่ี ถา้ปัญญามนัร้ือเขา้ไปตรงนั้นนะ มนัก็สว่าง
ข้ึนมา ท่ีไหนมืดเปิดไฟเขา้ก็สว่าง แค่เปิดสวิตชเ์ท่านั้นล่ะ มนัจะสว่างข้ึนมาทนัที แต่น่ีมนักด
ไม่ไดม้นักลวัขาดทุนไง 

ถา้อะไรก็แลว้แต่ท่ีจะท าลายตวัเอง น่ีว่าขาดทุนหมดเลย กลวัแต่จะเสียเปรียบ แต่ถา้มนัจะ
ก าไรข้ึนมา นัน่น่ะโง่สองชั้น ตวัเองโง่แลว้ยงัว่าตวัเองฉลาด เพราะไม่เขา้ใจใช่ไหม มนัตอ้งยอม
ขาดทุน กดเขา้ไปท่ีใจของตวันัน่ล่ะ กดเขา้ไปตรงท่ีว่าฉลาดๆ ใหม้นัแพเ้ขาบา้งสิ บอกว่า "แพเ้ป็น
พระ ชนะเป็นมาร"ไง ก าไรนัน่คือเป็นมาร ฉลาดนัน่คือมารฉลาด มารมนัพาใหฉ้ลาด มารมนัเส้ียม 
มารในใจเรานะ อยา่ไปมองใจคนอ่ืน 

ใจของคนอ่ืนก็เป็นความทุกขข์องคนอ่ืน ใจของเราก็เป็นความทุกขข์องเรานะ มารในใจ
เรามนัก็ใหค้วามร้อนกบัเราน่ะ มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม การอาศยักนันัน่เป็นการอาศยักนัภายนอก  

แต่ขณะปฏิบติัน่ี มารในใจ ความคิดในใจ แขกในใจ ความจรมาของอารมณ์ภายในใจ มนั
ยิง่กว่าสังคมภายนอกหลายเท่านกั สังคมภายนอกมนัไปๆ มาๆ มนัยงัเห็นตวัเห็นตน ความเกิด
ดบัๆ ในใจน่ีไม่เห็นเลย ความเกิดดบัในใจนัน่น่ะ มนัจรมามหาศาล มนัยิง่กว่าเขามีงานมหรสพ
ขา้งนอกอีก มนัคึกคะนอง มนัโลดเตน้เผ่นกระโดด มนัอยูท่ี่ใจเห็นไหมนัน่น่ะ 

อนันั้นน่ะเราดบัมนั ดบัมนัถึงว่าไดก้ าไรไง ดบัมนัใหไ้ด ้ มนัถึงว่าเป็นคนฉลาดตามธรรม 
แต่โง่ตามโลกเขา เขาว่าเซ่อๆ ซ่าๆ ไม่ยอมคึกคะนองไปกบัเขาไง คึกไปท าไม คึกไปท าไม คึกไป
ใหทุ้กขห์รอ คนเราสงบภายในนะ จิตมนัมีหลกัยดึ มนัเป็นคนท่ี...เหมือนคนน่ิง ท าอะไรน้ีจะ
สวยงามไปหมดเลย ท า จะท าดี แลว้ไดป้ระโยชน์ลว้นๆ แต่เพราะกลวัขาดทุน ท าอะไรถึงสะเป้ิป
สะป้าบไง เขาเรียกลน คนลน เพราะมนัอยากไดม้ากเกินไป  

ถา้เรามีหลกัยดึแลว้น่ี มนักา้วเดินไปดว้ยเตม็ฝ่าเทา้ ไม่หลงไม่ต่ืนเตน้ไปกบัอารมณ์
ภายนอก ไม่ต่ืนข่าวไง ข่าวอะไรจะผา่นมาตอ้งหยบิ ตอ้งฟังก่อน ใคร่ครวญ ไม่ตกใจ เพียงแต่
ยบัย ั้งตรงน้ีมนัก็ไดป้ระโยชน์แลว้ ดูหลกัใจมนัดูตรงน้ีนะ ดูหลกัใจ เร่ิมมีหลกัไง ว่าเป็นชาวพุทธ 
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เป็นชาวพุทธเป็นลูกศิษยข์องพระพุทธเจา้ เป็นผูมี้หลกั มนัจะต่ืนไปหมด เด๋ียวน้ีมนัจะต่ืนไปหมด
นะ ไม่รู้ว่าอะไรเป็นพุทธไม่พุทธนะ เขาว่าเด๋ียวน้ีชาวพุทธถือศาสนา ๓ ศาสนาพร้อมกนั เขาว่า
ใครถือศาสนาใดศาสนาเดียว หน่ึงคนต่อศาสนาเดียว เด๋ียวน้ีมนัทั้งพุทธ ทั้งพราหมณ์ ทั้งผ ี ถือผี
นัน่ล่ะ  

พุทธมนัคืออะไรล่ะ พุทธไม่ต่ืนเตน้ไปกบัโลกภายนอกไง ส่ิงใดเกิดข้ึนนะ เห็นไหมส่ิงนั้น
ตอ้งมีการดบัไปเป็นธรรมดา มองโลกน้ีตามความเป็นจริง มนัตอ้งพิสูจน์กนัใหเ้ห็นก่อนมนัถึงจะ
เช่ือได ้ พิสูจน์ดว้ยหลบัตา ไอเ้ร่ืองอยา่งอ่ืนน่ะเป็นไสยเวทย ์ ไสยศาสตร์ ไสยศาสตร์มนัแกทุ้กข์
ไม่ไดน้ะ มนัมีแต่เพิ่มทุกข ์ มนัมีแต่ท าใหเ้กิดการจองเวรจองกรรมกนัไปเร่ือย การจองเวรจอง
กรรมนั้นเป็นทางท่ีถูกหรือ  

พระพุทธเจา้ใหเ้ช่ือเร่ืองของกรรม กระท ามาน่ีเป็นการกระท ากรรมมา ตอ้งท ากรรมดีมา 
ถึงไดม้าเกิดพบพระพุทธศาสนา ท ากรรมดีนะ ช่วงท่ีเกิดเป็นมนุษย ์ ท ากรรมดีมา แต่ช่วงจากไป
จากน้ี ตายจากมนุษยไ์ปน่ีกรรมอะไรจะพาไป กรรมอะไรจะพาเราไป  

กรรมเป็นสมบติัของใจ กรรมมนัเป็นเหมือนพาหนะพาใจน้ีข้ึนสูงๆ ต ่าๆ มนัพาเรามาถึง
จุดก่ึงกลาง เหมือนกบัขา้มฟากมาจากแม่น ้าฟากหน่ึงมาถึงกลางแม่น ้าน่ี แลว้เราจะว่ายขา้มฟาก
ไหน จะกลบัไปฟากเก่าหรือ หรือจะข้ึนมาฟากน้ี ขา้มพน้จากหว้งไง หว้งแห่งกรรม ขา้มไปได ้
ขา้มพน้ได ้ 

ก าลงัใจมนัเกิดข้ึนแลว้ เราใฝ่ดีน่ีนะ เราเกิด เราไม่มืดบอดเหมือนคนอ่ืนเขา เราตั้งใจ
มาแลว้น่ะ เราตั้งใจจะเขา้หาไง เราตั้งใจนะ ความตั้งใจมนัเหมือนกบัเร่ิมหาฟืนหาเช้ือ หวัใจอยา่ง
น้ีหายากแลว้ หวัใจไม่มืดบอด  

หวัใจมืดบอด คือ หวัใจไม่เช่ือเร่ืองนรกสวรรคไ์ง หวัใจท่ีปิด หวัใจท่ีคว  ่า น้ีหวัใจเราเร่ิม 
เร่ิมจะเปิด แต่มนัยงัหาสวิตซ์ไม่เจอ หาสวิตซ์ไม่เจอเปิดไฟในหวัใจไม่ได ้ แสงสว่างไง มนัเป็น
อุปกิเลสนะ แต่มนัก็ท  าใหส้ดช่ืนแจ่มใส แสงสว่างภายในใจ  

จิตสงบมนัจะสว่าง แค่จิตสงบ บางทีสว่างเห็นไหม เป็นดวงแกว้เป็นดวงอะไรข้ึนมาเห็น
ภายใน พอบอกว่าดวงแกว้ก็จะยดึหมายล่ะ อยา่ไปยดึมนั มนัเป็นบุญเป็นกรรมของแต่ละบุคคล
หรอก บางคนก็สงบเฉยๆ จิตน้ีสงบเยน็เร่ือยลงไปนะ จิตสงบ คือ จิตท่ีปล่อยวาง สบาย สบาย มี
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ความสุข สุขแท้ๆ  นะ สุขท่ีไม่เจือดว้ยอามิส เห็นไหม น่ีความสุข เขามีสุขของโลกเขาน่ีสุขเพื่อ
ทุกข ์สุขแลว้ก็ทุกข ์ทุกขแ์ลว้ก็สุข มนัลุ่มๆ ดอนๆ ไง  

ของในโลกเราน้ีมนัเป็นของคู่ มนัไม่เป็นหน่ึง ธรรมะของพระพุทธเจา้น่ีเป็นหน่ึงนะ ถึง
ท่ีสุดแลว้เป็นหน่ึง เอโก ธมฺโม สุขท่ีไม่คลาดเคล่ือน ไม่กลบัไง สุขท่ีไม่กลบัลงมา ไม่เป็นสอง 
เป็นหน่ึง สุขลว้นๆ เลย ของนอกนั้นนะมนัมีร้อนคู่กบัเยน็ เยน็คู่กบัร้อน พอเยน็แลว้มนัตอ้งร้อน 
ร้อนแลว้มนัตอ้งเยน็กลบัไปกลบัมา มนัไม่มีอะไรจีรังถาวรเลย ยกเวน้แต่หวัใจท่ีท าใหถึ้งท่ีสุดแห่ง
ทุกข ์ มนัเป็นหน่ึงเดียวมนัไม่มีสองมนัจะกลบัมาไดอ้ยา่งไร น่ีถึงว่าสุขแทไ้ง สุขแทม้นัสุขตรงน้ี
สุขท่ีไม่กลบักลาย สุขท่ีไม่ปลิ้นปลอ้น สุขจริงๆ  

แต่ในโลกน้ีสุขเพราะว่าอามิส สุขเพราะป้อน สุขเพราะเดก็ร้องไหแ้ลว้ไดข้องเล่นตาม
ความพอใจมนัก็ยิม้เด๋ียวเดียว เด๋ียวมนัก็เบ่ือ กิเลสมนัสอนเส้ียมคนอยา่งนั้นน่ะ เหมือนเดก็ๆ 
เหมือนเราน่ีเป็นข้ีขา้ของมนัไง มนัเหมือนคอยเอาของมาหลอกเดก็ เราก็เป็นเดก็ดวงใจหน่ึง 

ดวงใจน้ีเดก็มากนะ ไม่รู้อะไรเลยใหกิ้เลสมนัหลอก ไสไป ไสไป ไสไปตลอด อยากไดไ้ป
หมดในโลกน้ี อยากได ้ อยากจน...อยากจนบา้ว่าอยา่งนั้นเถอะ บางคนเห็นไหม ความอยากพาจน
แบบว่าเสียสติไปก็มี อยากแลว้นะ คิดดูนะ อยากหน่ึง สองไม่สมความปรารถนาหน่ึง มนัทุกขก่ี์
ชั้น อยากไม่มีขอบเขต กิเลสเป็นแบบนั้น อยากจนไม่มีขอบเขต แลว้ก็ไม่สมปรารถนาอีก 
ซบัซอ้นๆ ไปจนเครียด จนท าลายตวัเองก็มี นัน่เพราะใจมนัไม่สงบ นัน่เพราะไม่รู้เห็นโทษของ
มนั เขา้ใจว่าอนัน้ีเป็นความถูกตอ้งไง เขา้ใจว่าความอยากน้ีมนัเป็นความดี เป็นคนขยนัขนัแขง็  

คนขยนัหรือคนไม่ขยนั มนัรู้ดว้ยสัญชาตญาณนะ มนัแสดงออกเอง คนจริงเท่านั้น คนรู้คน
ตรงเท่านั้น มนัถึงจะตรงต่อซ่ือสัตยก์บัตนเองไง การประพฤติปฏิบติัมนัตอ้งอยา่งนั้น ถึงตอ้งมีศีล 
ถึงตอ้งมีศีลไง ใจคนน่ะกิเลสมนัจะท าใหเ้ห็นแก่ตวั ศีลน้ีมากั้นไว ้ เอาศีลน้ีมาลอ้มไวก่้อน ไป
เบียดเบียนเขา ไม่ลกัทรัพย ์ไม่ใหคิ้ดวอกแวกไปอยากไดข้องคนอ่ืน  

มโนกรรม ของเขาเป็นของเขา ของเราเป็นของเรา สมบติัของเรา เราก็หวง สมบติัของเขา
เขาก็หวงเห็นไหม ใจมนัไม่คิดไปเอาของเขา ใจไม่คิดเบียดเบียนกนั น่ีศีล เอาศีลมาตั้ง ดงันั้นมนั
อยาก ความอยากน่ีมนัอยากได ้อยากไดไ้ม่มีขอบเขต เราคิดไดก้็ว่าตวัเองดีไง มนัโง่หรือมนัฉลาด
นัน่น่ะ  
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ถา้เราไดด้ว้ยน ้าพกัน ้าแรงอนันั้นไม่ใช่ อนันั้นเป็นปกติ เป็นเร่ืองธรรมชาติ การไดม้าดว้ย
น ้าพกัน ้าแรงของเรานะกบัการไดม้าดว้ยความอยาก ดว้ยการปลิ้นปลอ้น ไม่ใช่ ปลิ้นปลอ้นหน่ึง
นะ ไดม้าดว้ยคดดว้ยโกงเห็นไหม ไดไ้ม่มีขอบเขต  

ความอยากอนัหน่ึงเป็นมรรค ความอยากอนัหน่ึงเป็นกิเลสเห็นไหม อยากท าความดี อยาก
ออกจากกิเลส อยากขา้มพน้ภพชาติ การเกิดน้ีเป็นทุกข ์เป็นทุกขอ์ยา่งยิง่  

แมแ้ต่พระพุทธเจา้สร้างบารมีมามหาศาลเลย เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะดูสิ ก่อนจะออก
บวชเห็นไหม เขาปรนเปรอขนาดไหน ยงัเห็นนะ ก่อนจะออกบวชทุกขข์นาดไหน มนัมีความสุข 
สุขเพราะวา่ เขารู้ พระเจา้สุทโธทนะรู้ว่า พระพุทธเจา้น้ีเขาทายไวว้า่ ถา้อยูใ่นโลกน้ีจะเป็น
จกัรพรรดิ ถา้ออกบวชจะส าเร็จโพธิญาณ  

ธรรมดาพ่อกบัลูกใช่ไหม เขาก็อยากเอาลูกไวน่้ะ ใหสื้บสกลุ ไม่ไดคิ้ดหรอกว่าออกบวช
เป็นพระพุทธเจา้ มนัจะท าประโยชน์กบัโลกขนาดไหน ท าประโยชน์กบัโลกมหาศาล ท าถึงสาม
โลกธาตุ สอนเทวดา สอนมนุษย ์กบัถา้อยูใ่นโลกเป็นจกัรพรรดิมนัเด๋ียวเดียวเท่านั้นล่ะ จกัรพรรดิ
ในโลกน้ีมีกนัมาตั้งเท่าไหร่แลว้ เพราะโพธิญาณอนันั้น เพราะว่าบารมีท่ีไดส้ร้างสมมา มนัเป็นไป
โดยธรรมชาติ ตอ้งออกบวชเดด็ขาด เป็นไปทางอ่ืนไม่ได ้ แต่ขณะน้ียงัไม่ช าระกิเลส มนัก็คือ 
กิเลสน่ะ 

ก็เลยเหน่ียวร้ังกนัไวเ้ห็นไหม ปรนเปรอกนัไว ้ พยายามผกูมดัไวใ้หทุ้กอยา่ง ผกูมดัไว้
แมแ้ต่มีครอบครัว ผกูมดัแมก้ระทัง่มีลูก แลว้จะออกบวชทุกขข์นาดไหน ดูสิ การเกิดเป็นทุกข์
หรือไม่เป็นทุกข ์ ไม่ตอ้งใหชี้วิตอยา่งพวกเราท่ีว่า เศษเดนน้ีหรอกท่ีว่ามีทุกข ์ เอาชีวิตของ
พระพุทธเจา้เลย ชาติภพของพระพุทธเจา้ ก่อนท่ีจะตรัสรู้ทุกขข์นาดไหน เทียบสิ เทียบชาติของ
พระพุทธเจา้ ศาสดาองคเ์อกของเรา ของทั้งสามโลกธาตุ ของเทวดาดว้ย ของมนุษยด์ว้ย ของทุกๆ 
คนท่ีอยากปรารถนาท าความดี เช่ือในพุทธคุณไง  

คนตาบอดตอ้งเช่ือคนตาดี พระพุทธเจา้ตาดี เป็นผูท่ี้เบิกทางออกไปแลว้ แลว้กวกัมือเรียก 
แลว้วางทางไว ้ไม่ใช่กวกัมือเรียกใหเ้ราข้ึนไปกลางหนามกลางดงนะ ถางทางเอาไวอ้ย่างดีเลย ชุบ
มือเปิบ มาพระพบพระพุทธศาสนาชุบมือลา้งมือแลว้มาเปิบขา้วกิน มนัยงัเอาขา้วไปใส่ปากผดิ 
นัน่น่ะ แลว้ว่าเราฉลาดหรือเราโง่ ว่าเราฉลาด ฉลาดแต่ใฝ่หาขา้งนอกน่ะ ไม่ฉลาดเอาหวัใจรอด 
ไม่ฉลาดเพื่อเอาใจเราพน้จากทุกขน่์ะ  
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ชาติเป็นทุกข ์ แลว้เราทุกขข์นาดไหน ชาติของเรา แลว้เราจะพน้จากชาติน้ีไปไดอ้ยา่งไร 
พน้จากการเกิดนะ อยา่ว่าแต่ทุกขเ์ศษๆ เลยน่ะ ชาติปิ ทุกฺขา นัน่น่ะ อริยสัจนะ ทุกฺข  อริยสจฺจ ความ
เกิดน้ีเป็นธรรมชาติ ตอ้งเกิด แลว้เกิดดีแลว้ เกิดมาเพื่อจะใหเ้กิดขา้มภพชาติไปเลย เกิดมาน่ีเกิดมา
เพื่อปฏิบติัไง ไม่ไดเ้กิดมาตายเปล่า ปฏิบติัๆ เปล่าๆ นะ เกิดมาก็ตายเปล่า ตายเปล่าเลย ไม่ไดส้ร้าง
สมไว ้สร้างแต่เร่ืองภายนอกว่าอนัน้ีจะเป็นของๆ ตวั อนัน้ีจะเป็นสมบติัของตวั มนัจะไดอ้ะไรไว ้ 

ในโลกน้ีเกิดมาเท่าไหร่ แลว้ก็ไปหมดแลว้เท่าไหร่ ไม่มีใครอยูค่  ้าฟ้าสักคนหน่ึง เกิดมา
ก่อนหนา้น้ีมหาศาล มนุษยแ์สนๆๆๆๆ ชาติ ชาติน้ีไม่ท่ีส้ินสุด แลว้ก็ตายหมดแลว้ ไม่เกินร้อยปี 
มนุษยน้ี์ไม่เกินร้อยปีตายหมดเลย แลว้ก็เกิดมาอีกมหาศาล ตามหลงัมาน่ะ เดก็เกิดใหม่น้ีมากมาย
เลย แลว้ก็จะตายไปขา้งหนา้ แลว้ไปต่ืนเอาอะไรกบัการเกิด ต่ืนอะไรกบัการยดึมัน่ถือมัน่ในชาติน้ี  

ถึงตอ้งเอาชาติน้ีมาขย  าไง เอาชาติน้ีมาย  า่ ว่าเกิดมาชาติน้ีเป็นมนุษยท่ี์ทุกข ์ แต่ทุกขเ์พื่อจะ
พน้ทุกขไ์ง ชาติท่ีคนตาสว่าง ไม่ชาติของคนมืด ชาติของคนตาสว่าง ชาติของคนท่ีเห็นทางเดินไป 
ชาติของคนท่ีจะพน้ไปได ้ไม่ใช่ชาติของคนท่ีเกิดมาตาบอดแลว้คล าไปไง น่ีมนัมีบุญตรงน้ีไง เกิด
มาแลว้พบพระพุทธศาสนา มนัจะพน้จากวฏัฏะได ้พน้จากวฏัฏะ ออกจากวฏัฏะ ไม่ใช่เกิดมาแลว้
หมุนอยูใ่นวงหมุนอยา่งเก่า หมุนน่ะหมุนดี หมุนร้อนๆ ดว้ย 

ไม่มีใครเป็นไทแก่ตวัน่ีน่ะ อยูใ่นประเทศไหนก็แลว้แต่ มนัอยูใ่นกฎหมายของประเทศนั้น
ล่ะ เกิดมาท่ีไหนมนัก็มีกฎกติกาทั้งนั้น ใครเคยเป็นไทแก่ตวั “ไม่มี” ว่าสมยัก่อนนั้นเป็นทาสเขา 
เด๋ียวน้ีไม่เป็นทาสหรือ เด๋ียวน้ีเป็นทาสกิเลสตณัหา ทาสความอยาก ทาสทุกอยา่งนะ แต่มนัไม่ได้
พดูค าว่า”ทาส”เท่านั้นเองแหละ มนัพดูว่าเป็นพลเมืองชาตินั้นๆ ตอ้งท าตามกฎหมายของบา้น
นั้นๆ มนัก็ทาสนัน่ล่ะ เป็นทาสเขา เป็นทาสของกฎหมายท่ีเราร่างข้ึนมาเอง แลว้ก็เป็นทาสตวัเอง  

สมมุติโลก เพียงแต่จะพลิกแพลงเท่านั้นล่ะ ถา้หวัใจมนัฉลาดมนัเห็นเป็นโทษ มนัก็จะ
หาทางออกไง มนัสลดสังเวช ขอใหเ้ป็นทาสชาติน้ีชาติสุดทา้ยเถิด ขอใหเ้ป็นทาสเขาแค่ชาติน้ีชาติ
เดียว จะพน้จากการเป็นทาสใหไ้ด ้ถา้มนัคิดสิ มนัคิด มนัไดเ้ห็น มนัรู้เท่าน่ะ มนัก็จะไดข้วนขวาย
ไง เตม็ใจในการประพฤติปฏิบติั เตม็ใจในการจะยอมทุกข ์น่ีมนัไม่เตม็ใจ ท าสักแต่วา่ท ากนั ศึกษา
มาแลว้วา่ท าอยา่งน้ีจะถูกตอ้ง มนัมีแต่เปลือก นัง่สมาธิก็คิดไปร้อยแปด จะเดินจงกรมก็ไม่ทนัเดิน
เลย  
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การประพฤติปฏิบติัน่ีมนัตอ้งวางเขม็มุ่งใหต้รง วางเขม็มุ่งไง วางใจใหเ้ป็นกลาง ใหจิ้ตน้ีลง
เป็นหน่ึง ก าหนดจิตดู ก าหนดจิตใหล้งเป็นหน่ึง จิตน้ีเป็นหน่ึงมนัก็ปล่อยความคิดขา้งนอก 
ความคิดขา้งนอก มนัท าใหแ้บบว่าเราฟุ้งซ่านออกใช่ไหม มนัเหน่ียวร้ัง เหน่ียวร้ังหวัใจน้ีใหแ้ผ่
ออกไปสามโลกธาตุ หวัใจน่ี หวัใจมนัคิดไปไดร้้อยแปด เห็นไหม คิดถึงประเทศไทย ขอบ
ประเทศไทย มนัก็คิดมนัก็แผไ่ปไดเ้ลย นามธรรมนิ มนัแผอ่อกไป เรายน่เขา้มาใหม้นัหดตวัเขา้มา  

จิตน้ีมนัหมุนไปตลอด มนัเหมือนพลงังานท่ีมนัพุ่งออกตลอดเวลา เหมือนกระแสน ้าท่ีเขา
ฉีดออกไปแรงๆ เห็นมนัพุ่งไปแรงขนาดไหน แต่น่ีมนัพดูถึงกระแสน ้าฉีดใช่ไหม แต่นามธรรม
มนัคิดออกไปมนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ มนัหยุดไม่ได ้ มนัหยดุไม่เป็น มนัมีฐานอยูท่ี่ใจแลว้มนัพุ่ง
ออกไป  

ทีน้ีพุ่งออกไปก็ครอบไปหมดเลย มนัไปขอ้งกบัอะไรล่ะ ไปคิดถึงลูก ถึงเมีย คิดถึงสมบติั 
คิดถึงใคร เห็นไหม มนัก็เห็นภาพชดัข้ึนมา แต่มนัคลุมออกไปแลว้โดยเราไม่เห็นเราไม่รู้ มนัคิด
ออกไปเม่ือไรเราก็ไม่รู้ พอมนัคิดถึงใครข้ึนมา อ๋อ คิดถึงคนนั้น มนัถึงเห็นว่า ความคิดเป็นตวัตน
ข้ึนมา มนัเตรียม มนัแผอ่อกไปตลอดเวลาอยูแ่ลว้ 

น้ีเราก็ตั้งเป็นหน่ึงไวไ้ง ก าหนดอะไรก็แลว้แต่ ฟังเสียงไว ้ก าหนดไว ้ไม่ใหม้นัออกไป ให้
มนัเป็นแท่งเป็นหน่ึงอยูใ่นใจของตวั มนัเป็น สติก าหนดระลึกรู้อยู ่ เห็นไหม ร้ังไว้ๆ  มนัจะเขา้มา 
เขา้มาอยูเ่ป็นตวัของตวั เป็นอิสระข้ึนมาไดนิ้ดหน่ึง ว่าอยา่งนั้นเลยนะ เป็นอิสระข้ึนมาจากไม่เป็น
ทาสของความคิด ดูสิ เรามองแต่ว่าเราเป็นทาสของคนอ่ืน เป็นทาสของขา้งนอก เป็นทาสของ
ความคิดเป็นมารฝ่ายต ่าท่ีมนัไสเราไปน่ะ  

เวลาคนอ่ืนมารังแกเรา เราโกรธมากเลย ใครเอาเปรียบเรา เราก็โกรธ แต่เวลามารเอาเปรียบ
เราน่ะ เวลามารมนัไสเราเราไม่เคยโกรธมารใหเ้ราเลย เราไม่เคยโกรธกิเลสของเราเลยนะ กิเลสใน
ใจเราท่ีมนัไสเราใหอ้อกไปขา้งนอกน่ีเราไม่เคยโกรธมนัเลย โกรธแต่คนนอก ถา้เรายบัย ั้งไดน่ี้ 
เห็นว่ามนัเป็นส่ิงท่ีไม่ดี ท  าไมยบัย ั้งไม่ได ้ยบัย ั้งไม่ไดเ้พราะมนัมีแรงมาก มนัเป็นธรรมชาติฝ่ายต ่า
ของใจ  

เม่ือเราโกรธ เราเห็นโทษของมนัเราก็ตอ้งฝืน ฝืนเห็นไหม ฝืน หดัฝืนหดัทน ตอ้งฝืน ไม่
ยอม ถา้เคยคิดคร้ังหน่ึงมนัจะคิดอีก ถา้เคยภาวนาแลว้ถึงจุดหน่ึงแลว้เลิก มนัจะเลิกไปตลอดไป นัง่ 
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๕ นาที ๑๐ นาที พกัก่อน พกัก่อน นัน่ล่ะมนัจะเคยใจ นัง่ ๕ นาทีก็เอา ๑๐ เอา ๒๐ เอา ๓๐ เอา
ชัว่โมง เอา ๒ ชัว่โมงไปเร่ือย ฝืนไปเร่ือยเห็นไหม  

น ้าหยดลงหิน การเร่งความเพยีร การฝึกฝืนกระแส ของมนัธรรมชาติเหลือเกินนะ ของ
อะไรก็แลว้แต่ มนัตอ้งมีไดก้บัไม่ได ้ มีสูงกบัมีต ่า มีขาวกบัมีด า ลองเราฝืนเรากดัฟันทนน่ะ มนั
เป็นไปไดอ้ยา่งไรท่ีมนัจะท าไม่ได ้มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร ในเม่ือมนัมีการกระท าอยูน่่ะ มนัจะผดิ
ก็ยอมรับว่าผดิ ก็ตอ้งแกไ้ขไป วนัน้ีผดิ พรุ่งน้ีผดิ ผดิหมายถึงว่า เราก าหนดใจมนัไม่ลง ท าสมาธิอยู ่
ท  า แต่มนัวางใจลงไปไม่ถูก ก าหนดแลว้มนัไปติดอยู ่ ติดอยูใ่นความคิด ถึงจุดหน่ึงความรู้มนัจะ
ชอ้นไวเ้ลย ดกัไวห้มด เพราะมนัเป็นกิริยาของใจไง  

ค าว่า”กิริยา”หมายถึงอารมณ์ ใจมนัเคยพกัเคยผอ่น เห็นไหม ถา้มนัท างานมากมนัก็จะ
เพลีย มนัก็จะใหพ้กัผอ่น อนัน้ีเหมือนกนั พอจิตมนัเร่ิมภาวนา เร่ิมก าหนด ถา้มนัคิดออกไปมนั
พอใจอารมณ์ใช่ไหม มนัอร่อย ความอร่อยในรสชาติของความท่ีว่ามนัเคยใจ มนัเคยติดในรส
อะไร มนัก็ตาสว่าง แต่พอเราจะใหม้นัสงบลง ควรจะสงบอยู ่ ไม่หรอก มนัลงไปท่ีตรงง่วงนอน
นัน่ซะ  

มนัหลอกเห็นไหม อนัน้ีใครหลอกเรา ใจเราเองน่ีมนัหลอก ใจเราน่ีมนัหลอก เพราะมนั
เป็นความเคยใจ ความเคยใจคือว่า จิตใจมนัเป็นแบบน้ี มนัเป็นธรรมชาติของมนัท่ีมนัตอ้งเป็น
อยา่งนั้น ฟุ้งซ่านแลว้ก็สงบ สงบแลว้ก็ฟุ้งซ่านอยูอ่ยา่งนั้นอยูใ่นใจของตวั ทั้งๆ ท่ีไม่ใช่นกัปฏิบติั
นะ  

เวลาคนเขาโกรธจดัหรือว่าเขาโมโหจดั หรือเขาเสียใจจดัๆ เห็นไหม ไปเตม็ท่ีเลย แลว้มนั
ก็จะจางลง มนัก็จะสงบลง หายไปไหน ลองใครไปสะกิดตรงนั้นสิ ไปอีกแลว้ เพราะส่ิงใดส่ิงหน่ึง
มนัเกิดข้ึนแลว้มนัตอ้งดบั ไฟติดแลว้มนัตอ้งดบั ชา้หรือเร็วเท่านั้นเอง โกรธแลว้มนัตอ้งหายโกรธ 
แต่ใครคุย้อีกก็เกิดอีก ทีน้ีถา้เราเห็นโทษมนัป๊ับเราใหม้นัสงบลง แลว้เราจบัตวัโกรธได ้ เราตดัเรา
เลย ตดัโกรธออกจากใจได ้โลภ โกรธ หลงน่ี ตดัได ้พอตดัออกไปแลว้มนัยิง่เป็นอิสระเห็นไหม  

ค าว่า”เป็นไท” เป็นไทแก่ตวันัน่น่ะ เขาเอาโซ่มาผกูไวท่ี้ขา เอาออกเขายงัตามจบันะ แต่ถา้
เราตดัความเป็นไทท่ีหวัใจแลว้นะ ไม่มีใครสามารถจะเอาโซ่มาคลอ้งไดอี้กเลย ไม่มีทาง เพราะ
หวัใจน้ีเป็นอิสระเป็นนามธรรม ใครจะเอาอะไรมาคลอ้ง ความคิดของเราใครจะเอาอะไรมาพิสูจน์ 
น่ีว่าความคิดนะ เพราะความคิดน้ีเป็นอาการของใจ แลว้ใจท่ีมนัลึกกว่าความคิด อนันั้นมนัเป็นไท 
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มนัก็ไม่ไปเกิดอีกน่ะสิ ใจน้ีมนัไม่เป็นข้ีขา้ซะอยา่งหน่ึง มนัจะไปไหน เพราะใจมนัเป็นข้ีขา้ 
ร่างกายมนัก็เลยเป็นตามไป ภพชาติมนัก็เกิดข้ึนมนัก็หมุนตามไป  

ของดีมนัอยู่ท่ีใจของเรา ความเป็นจริงอยู่ท่ีน่ีทั้งหมด ไอส่ิ้งท่ีอยูร่อบขา้ง น่ีมนัเป็นแค่
ส่ิงแวดลอ้มนะ เราเกิดมาแลว้ถึงไดพ้บ เราเกิดมาแลว้มนัถึงไดเ้จอ เราเกิดมาแลว้ มนัเป็นกรรมท่ี
เรารับมา กรรมของเราเอง เราท าสภาพน้ีมาแลว้มนัก็เกิดมาเจอสภาพแบบน้ี ฉะนั้นมนัถึงว่ามนั
เป็นการกระท าของเราใช่ไหม เราก็ตอ้งกระท าต่อไปสิ กรรม เอากรรมแกก้รรม การกระท าไง 
กรรมชัว่ เอากรรมดีเขา้ไปแก ้กรรมมนัเป็นกลาง  

แต่น่ีพอข้ึนว่า กรรมแลว้ก็ขาอ่อนเลยล่ะ เขา้ใจว่ากรรมแลว้แกไ้ขกนัไม่ไดไ้ง อนัน้ีเป็น
กรรม ใหก้รรมมนัเป็นไป เวลากรรมดีเรายอมรับสิ ผลมาเป็นกรรมดี ความดีมา ความสุขใจมา เออ
...อนัน้ีเป็นกรรมดี แต่ถา้กรรมชัว่เราละไดน่ี้นา คนเป็นไม่ใช่คนตาย คนตายมนัไม่ละหรอก ตาย
ไปแลว้มนัละไม่ได ้แต่คนเป็นมีความรู้สึกน่ี อะไรไม่ดีเราก็รู้ เรารู้อยูแ่ลว้ยงัมีพระพุทธเจา้สอนอีก
นะ เพราะเราเขา้ใจว่าดี แต่มนัไม่ดีจริงเห็นไหม มนัถึงไดเ้ป็นผลใหเ้ราหลงอยู ่

อยากจะออกทุกคนน่ะ อยากจะพน้ทุกข ์ อยากจะพน้ทุกขแ์ต่ไปเอาอะไรก็ไม่รู้ ไม่ตอ้งวิ่ง
ไปท่ีอ่ืน ใหห้นักลบัมาดูท่ีใจ รูปแบบขา้งนอกไม่เก่ียว รูปแบบนะ พระพุทธเจา้สอนไวแ้ลว้ 
กรรมฐานตั้ง ๔๐ หอ้ง กรรมฐานถึง ๔๐ ห้องนะ ๔๐ แบบไง ใครว่าแบบไหนดีก็ตามเขาไป ใครว่า
แบบไหนดีก็ตามเขาไป ไม่มีหลกัเลย แลว้ก็เอาแต่แบบนั้นมาคุยโมก้นั คุยโมน่้ะ ฟังสิ ค  าวา่”คุย
โม”้ นัน่มนัไม่มีความจริงเลยไง  

ถา้มีความจริง ความจริงมนัเกิดข้ึนภายใน รูปแบบมนัเป็นกิริยาเฉยๆ พอจิตสงบมนัก็มี
ความสุข เออ ความจริงอนัน้ี ความจริงอยา่งหน่ึง ไม่ตอ้งยดึนะว่าของใครจะท าอยา่งไรแลว้จะให้
เหมือนเขา ใครจะมาจากไหนก็แลว้แต่ ปัจจุบนัน้ีนัง่อยูก่ลางศาลาทั้งหมดเลย จะมาจากไหนท าไม
มารวมอยูท่ี่น่ีล่ะ จะรูปแบบใดจะท าอยา่งไรก็แลว้แต่ ถา้จิตน้ีสงบมนัตอ้งมีความสุข มนัตอ้งมี
ความจริง มนัตอ้งรู้ว่า ออ้...น่ีคือจุดศูนยก์ลาง จะมาทางไหนก็แลว้แค่ ตอ้งมีความสุขใจ ลงท่ี
เดียวกนั  

แม่น ้าจากสายไหนก็แลว้แต่ มนัตอ้งไหลลงมหาสมุทรทั้งหมด จะแม่น ้าสายไหนในทวีป
ไหนก็แลว้แต่ มนัลงไปมหาสมุทรทั้งนั้น จะเดินมาสายไหนก็แลว้แต่มนัตอ้งมีความสงบเกิดข้ึน
จากใจถึงเป็นทางท่ีถูกตอ้ง แต่ความจริงท่ีนกัปฏิบติัน้ีมนัไม่ใช่ความสงบ มนัเป็นการคาดเดา เป็น
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การคาดเดานะ มนัถึงไม่ไดผ้ลไง พอจิตมนัสงบมนัก็เร่ิมรู้จกั พอจิตสงบมนัก็ตั้งมัน่ได ้ใหพ้ิจารณา
นะ กายนอกหรือกายใน  

กายนอกหรือกายใน กายนอกก็ดูสิ คนเกิดข้ึนมาจากเดก็มนัก็เร่ิมเป็นผูใ้หญ่ข้ึน กายนอก
เห็นไหม ใหม้นัสลดสังเวชไง ค าวา่”สลดสังเวช”หมายถึงว่า ใจมนัไม่เตน้เผน่กระโดดจนเกินกว่า
เหตุ คนเราน่ีมนัเป็นอยา่งน้ี กายของเราน้ีสวยขนาดไหนก็แลว้แต่นะ กายของเราน้ีสวยอยูแ่ลว้ แต่
ถา้มนัไม่มอง ไปมองขา้งนอก เห็นไหม ท าไมไปมองขา้งนอกล่ะ ท าไมไม่มองกายของเราเอง มนั
ตอ้งยอ้นกลบัมาจากนัน่  

แสงไฟมนัส่องออก ความคิดคนมนัส่งออก จิตถึงสงบมนัก็ส่งออก มีความสุขแลว้มนัก็คิด
ดูขา้งนอกอยู ่ไอข้องเขาน่ีมนัของแต่งทั้งนั้นล่ะ ตอ้งคอยดดัคอยหวีกนัผมน่ะ ร่ายกายก็คอยอาบน ้า
กนัอยู ่ 

เวลาคนบา้มนัเกรอะกรังอยูก่ลางถนน ท าไมไม่ว่ามนัสวยงามล่ะ คนบา้มนัเกรอะกรังเลย
นะเห็นไหม มนัไม่เคยอาบน ้าเลยล่ะ มนัเดินอยูก่ลางถนนนะ ท าไมไม่มองว่ากายนั้นสวย ท าไม
มองคนท่ีแต่งสวยๆ ว่าสวยล่ะ ก็สวยเพราะแต่ง สวยเพราะหลอก มนัไม่ไดส้วยจริงน่ีนะ ถา้ปล่อย
ไวม้นัก็เหมือนคนบา้นัน่น่ะ น่ีคนมีสติอยูม่นัยงัรักษาอยู ่มนัก็เลยดูวา่สวย  

นัน่...ทีน้ีพิจารณากายนอกมาใหม้นัสลดเขา้มาภายในไง มนัก็จะสั้นเขา้หดเขา้ สั้นเขา้ๆ 
จากเดิม ใจน่ีแผค่รอบสามโลกธาตุ ความคิด คิดออกไปนอกหมดเลย พอเป็นสมาธิจิต จิตก็คิดเป็น
หน่ึง เห็นไหม ค าว่า”คิดเป็นหน่ึง”หมายถึงว่า มนัคิดในตวัมนัเอง แต่มนัก็มองออกมา จากสาม
โลกธาตุกม็องกาย มองกายนอก กายใน มองกายนอก กายในน่ีมองกนั พอเห็นกายนอก เราเขา้ใจ
กายนอก ใหเ้ปรียบเทียบเพื่อใหใ้จมนัสงบเขา้มาอีก  

การเปรียบเทียบ การดูกายนอกใหส้ลดสังเวช คือว่า ใหช้ านาญไง อยา่งจิตน่ีพอสงบข้ึนไป 
มนัเหมือนกบัเส้ือผา้เราสกปรกแลว้เราพบัไว ้ ไม่ไดซ้กั เส้ือผา้ใส่แลว้มนัเลอะหมดเลย ด าข้ีไคล
เตม็เลย แลว้เราก็พบัเก็บไวเ้ฉยๆ กางออกมามนัก็เหมน็ จิตสงบก็เหมือนกนั จากเส้ือผา้ท่ีใส่ พอ
พบัข้ึนจิตมนัก็สงบเขา้ไป พอมนักางออกมาก็เหมน็ ออกมาก็พิจารณาไง พิจารณากายนอกเพื่อจะ
ซกัไง ซกัความสกปรกนั้น 
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การพิจารณา คือ การขยี้ การขยี้เพราะกิเลสน้ีมนัเช่ือมเป็นเน้ือเดียวกบัในใจ เช่ือมเป็นเน้ือ
เดียวกบักระแสจิตนั้นน่ะ จากความสงบนั้นมนัก็ยงันอนเน่ืองอยู่ภายในจิตนั้น พิจารณากายนอก 
รูป รส กล่ิน เสียงไง เห็นไหม รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัธรรมารมณ์ ผสัสะ พอมนัเขา้ใจตรงน้ีป๊ับ
จากสงบเฉยๆ จากจิตสงบ ฟังนะ จากจิตท่ีเป็นสมาธิ พอพิจารณากายนอก พอความเขา้ใจมนัก็
ปล่อย ปล่อย พิจารณาเขา้ ปล่อย พิจารณาเขา้ ปล่อย จนมนัเขา้ใจมนัหลุดนะ  

รูป รส กล่ิน เสียง ความสัมผสั ภายนอกน่ี อ๋อ...มนัเป็นเคร่ืองหลอกล่อใจ ใจปกติมนัเป็น
สมาธิใช่ไหม พอมนัจะคิดแวบ็ออกไปก็คิดแวบ็ออกไปในรูป รส กล่ิน เสียงน้ี ถา้มนัตดัรูป รส 
กล่ิน เสียง น้ี มนัก็ไม่ออกไป มนัคิด มนัพิจารณาเขา้ หลายทีเขา้ มนัจะเขา้ใจตามความเป็นจริง 
แลว้มนัจะปล่อย ผวัะ นัน่ล่ะ เป็นกลัยาณปุถุชนเพราะเขา้ใจ จากสามโลกธาตุ หดเขา้มาเป็นสมาธิ 
เป็นผูท่ี้ว่ามีสมาธิไง ยงัมืดบอดอยู ่ 

แต่พอพิจารณาแบบน้ี พระพุทธเจา้สอนไง พระพุทธเจา้ถึงมาสอนการพจิารณาอนัน้ี มรรค
มีองค ์ ๘ มีในศาสนาน้ีเท่านั้น ศาสนาอ่ืนไม่ตอ้งมาพดู “ไม่มี” ถึงว่าเป็นศาสนาท่ีเอกไง เป็น
ศาสนาของผูส้ิ้นกิเลสไง พระพุทธเจา้เป็นผูท่ี้ส้ินกิเลสแลว้ถึงไดม้าสอน สอนทางเบิกเลยล่ะ เบิก
ทางตรงน้ี เห็นไหม ต่างกบัสมาธิธรรมดาตรงน้ี สมาธิสมาบติัของเขาน่ะ แค่ใจสงบมาเฉยๆ ก็
เหมือนกบัเราเอาเส้ือผา้สกปรกพบัเก็บไวน้ัน่เอง  

พระพุทธเจา้บอกใหพ้ิจารณากาย มนุษยค์นหน่ึงก็มีกายกายหน่ึง เทวดาตนหน่ึงก็เป็นกาย
กายหน่ึง พรหมหน่ึงก็เป็นหน่ึง แต่ไอพ้วกนั้นเขานอนเน่ืองเขามีจิตลว้นๆ เราเป็นมนุษย ์กายท่ีเน่า
เป่ือย กายท่ีมนัมีทวารทั้ง ๙ ท่ีมนัขบัเคล่ือนของเน่าบดูออกมา กายน่ีเป็นของประเสริฐ เพราะมนั
ท าใหจิ้ตไดพ้ิจารณาไง เหมือนกบักระแสบวกกบักระแสลบ ถา้ไฟไม่มีกระแสบวกกระแสลบ มนั
เดินไปไม่ได ้ไม่มีกายกบัจิตมนัก็ไปไม่ได ้

พอจิตน้ีพิจารณากายภายนอก ตดัเขา้มา เร่ิมตดัตรงน้ีเลย ศาสนาพุทธต่างกบัศาสนาอ่ืนตรง
น้ี ตรงท่ีเร่ิมพิจารณาจากกายภายนอก ตดัรูป รส กล่ิน เสียง ภายนอกทั้งหมด ถึงว่าเป็นกลัยาณ
ปุถุชนนะ กลัยาณปุถุชนเป็นปุถุชนท่ีเบาบางแลว้ ไม่ใช่คนมืดบอด หนาไปดว้ยความมืด  

แมมี้สมาธิอยูก่็เป็นความมืด มีสมาธิกใ็ชไ้ปทางอ่ืน เป็นไสยศาสตร์ ถึงจะเหาะเหินเดินฟ้า
อยูก่็ไม่สามารถช าระกิเลสได ้ เหาะเหินเดินฟ้าก็ไม่สามารถยอ้นกลบัมาพิจารณาน้ี กาลเทวิฬถึงได้
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ร้องไหเ้ลยล่ะ ท่ีไม่ทนัพระพุทธศาสนาเราน่ี ทั้งๆ ท่ีรู้อยู ่แต่ก็ไม่มีความสามารถจะรู้ได ้รู้แต่เฉพาะ
เร่ืองของสมาธิไง รู้แต่เร่ืองความเป็นไปของเขา รู้เร่ืองแบบพรหมชาติ การท านายรูปลกัษณะ  

พระพุทธเจา้เกิดแลว้ แลว้เพราะอาการ ๓๒ มีอยู ่ จะตอ้งตรัสรู้ต่อไป รู้แต่เปลือก แต่ไม่
สามารถรู้ช าแรกเขา้ไปในหวัใจ ช าแรกเขา้ไปช าระอนัน้ีไง เพราะใจมนัปล่อย ปล่อยรูป รส กล่ิน 
เสียงมา พระพุทธเจา้สอนซ ้ าเขา้ไปอีก หนักลบัมาดูใจ รูป รส กล่ิน เสียง มนัตดัแลว้นะ มนัก็เร่ิม
เดิน เร่ิมสะอาดข้ึน เร่ิมเห็นทางเดินข้ึน  

แต่น้ีพิจารณากายในล่ะ ถา้ท าจิตสงบลง พจิารณากายใน คือกายของเรา อนัน้ีพิจารณากาย
นอก ท่ีพดูเม่ือก้ีพิจารณากายนอก ยอ้นกลบัจิตน้ีหดยน่เขา้มา เพราะมนัเร่ืองของกายแลว้ จากเดิม
นั้นเป็นเร่ืองของโลก เป็นเร่ืองของวฏัฏะ เป็นเร่ืองของเวียนว่ายตายเกิด เร่ืองสามโลกธาตุ หดเขา้
มาเป็นเร่ืองของกาย หดเขา้มาเป็นสมาธิใช่ไหม แลว้ก็หดเขา้มาเร่ืองของตดัรูป รส กล่ิน เสียง
ภายนอก ก็พิจารณารูป รส กล่ิน เสียงภายใน 

จิตน้ีมนัติดท่ีกายของเราเองนัน่ล่ะ มาดูขอบเขตของผวิหนงัน่ี เห็นตามความเป็นจริงสิ กาย
นอกท่ีเราดูเม้ือก้ีน้ี เราดูท่ีเราพิจารณานั้นก็เป็นกายนอก กายเราก็เป็นแบบนั้นน่ะ ความดีของคน
อ่ืนไง เราก็มองไม่เห็น เห็นแต่ความชัว่ของเขา แลว้ความดีของเราล่ะ  

“ไฟ” ไฟอยูบ่นหวัคนละกองจะปัดไฟของใครก่อน เอาไฟสองกองไวบ้นศีรษะเรากบั
ศีรษะเขา ก็ปัดศีรษะเราก่อนใช่ไหม เราก็เลยไปช่วยเหลือคนอ่ืนเขา 

มนัไม่เห็นตามความเป็นจริง กายกบัเราก็เป็นอยา่งนั้นล่ะ แต่มนัเขา้ใจว่ากายตวัเองสวยไง 
เห็นแต่กายคนอ่ืนมนัเป็นข้ีทดูกุดถงั กายเราน้ีประเสริฐ มนัเขา้ขา้งตวัเองอยา่งนั้นล่ะจิตน่ะ หวัใจ
ของเราเราก็ตอ้งว่าเราดี กายของเราก็ตอ้งสวยกว่าเขา ขดัสีฉวีวรรณนะ แต่เวลากิเลสมนัเกิดมนัเกิด
จากกายนอกกระทบนะ เพราะมนัมีฐานอนัน้ีไปใช่ไหม เพราะหวัใจมนัอยูใ่นกายของเรา แลว้เราก็
มองกายนอกไป เห็นไหม  

เหมือนสมบติัในตวัเรา แกว้แหวนเงินทอง อยูท่ี่ขอ้มือเราไม่สวยหรอก ถา้ไปอยูข่อ้มือคน
อ่ืนสวย ความเคยชินน่ะ มนัร้ายกาจมากนะ ถา้พิจารณาเห็นมนัก็ปล่อยวางชัว่คราว เด๋ียวก็มาเสวย
อารมณ์เก่านั้นน่ะ ใจ มนัเบ่ือๆ อยากๆ อยู่อยา่งนั้น มนัไม่สมุจเฉท มนัไม่ปหานขาด หนักลบัมาดู
ใจ ดูกายของตวั พิจารณาซ ้าไปสิ ทีน้ีคนเรามนัไม่กลา้ ความยอ้นใจเขา้มาพิจารณาน่ีนะ แบบมนั



 เทศน์อบรมในพรรษา ๑๕ 
 

สะทอ้นใจ ใครก็อยากจะสนองไวน้ะ ความดีความงามความสวยความเด่นของเรา มนัไม่อยากจะ
พิจารณามนัไม่เช่ือ  

ความหลงของใจนะ แมแ้ต่พระพุทธเจา้ย  ้าแลว้ย  ้าอีกนะ ใหก้ลบัมาพิจารณาเถิด เวลา
พิจารณา มนัมีอยู ่ ๒ ประเดน็ ถา้พิจารณาตามความเป็นจริง กบัว่ากิเลสมนัหลอกใหพ้ิจารณา 
หลอกว่าพิจารณากพ็ิจารณาออกไง พิจารณาพอถึงจุดหน่ึงกิเลสมนับงัเงา มนัว่าเขา้ใจแลว้ แลว้
ปล่อยวางแลว้ มนัจะท าใหเ้น่ินชา้หรือท าใหห้ลงทางไปเลย แลว้ก็จินตนาการอารมณ์ ใหพ้ิจารณา
กายนะ ความเห็นนะ มนัจะไปเห็นเอง พิจารณาใหป้ล่อย การปล่อย เราเขา้ใจว่าปล่อย แลว้เรากไ็ป
เทียบเอา เวลาจิตมนัปล่อย เราว่า ออ้...ปล่อยแลว้ๆ ไม่ใช่!  

ถา้ปล่อยจิตมนัหลุดออกไปตอ้งซ ้ าไง เหมือนกบัของจริง เราเอาไฟหลอมทอง ยิง่เผาเขา้ไป
มนัยิง่สะอาด อยา่ชะล่าใจ ตอ้งซ ้ าๆๆๆ พิจารณากายหรือพิจารณาจิตน่ีตอ้งซ ้ า กาย เวทนา จิต 
ธรรม พิจารณาซ ้าๆ ซากๆ เลย ตอ้งซ ้ าอยูอ่ยา่งนั้น พอถึงจุดหน่ึง มนัอ่ิมในตวัมนัเอง น ้าหนกัมนั
พอกนัแลว้นะ มนัรวมลง อยา่ไปจินตนาการ แลว้จะเขา้ใจวา่ ภาวนามยปัญญาน้ีเป็นแบบใดไง
เวลามรรคสามคัคีมนัเป็นอยา่งไร 

ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากภาวนา การพิจารณากายนอก น่ีคือการฝึกปัญญาทั้งนั้น
นะ แลว้ปัญญาอยา่งประเสริฐดว้ย แต่คนมองขา้มไปว่าปัญญาขา้งนอกเป็นความประเสริฐ ปัญญา
อยา่งน้ีปัญญาไม่ดี ไอปั้ญญาอยา่งนั้นมนัเป็นปัญญาผกูมดั ปัญญาในภาวนามยปัญญา เห็นไหม 
การเสือก การสน การดนัข้ึนมาทุกขย์ากขนาดน้ี แลว้พอมนัรวมเป็นหน่ึงหรือว่าปัญญาน้ีมนัมีแรง
ข้ึนมาที มนัตดัขาดทีหน่ึง มนัเป็นไปดว้ยมรรคนะ เพราะความเพียรก็ชอบ 

การด าริลง ด าริลงดว้ยกายกบัใจน่ีถกูตอ้ง กายกบัใจ น่ีปัญญามนัหมุนมา ความถูกตอ้งนะ 
งานก็ถูกตอ้ง เล้ียงชีพดว้ยกายกบัใจกถ็ูกตอ้ง เพราะจะเอาใจพน้ เล้ียงชีพน้ี คือ การงานชอบ ความ
เพียรชอบ ความด าริชอบ แลว้สมาธิกบัสมาธิหมุนเขา้มาภายในชอบ แลว้มนัเกิดปัญญาโดยชอบ 
ปัญญาน้ี ภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาไง 

แลว้หมุนไปๆ มนัหมุนไปแลว้การงานน่ีมนัเหน่ือยมาก การไสไปของกระแสจิต งาน
ภายในน่ีท านะยากกว่างานภายนอกมหาศาล เพราะงานภายนอกมนัเป็นงานวตัถุ ไมห้รืองานใดใด
ก็แลว้แต่ เราแบกไมแ้บกฝืน เราเก็บของ น่ีมนัเป็นวตัถุใช่ไหม เรายงัร้ือยา้ยไดง่้ายๆ แต่หวัใจเรา
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จบัตอ้งอยา่งไรจะพลิกใหถ้กูใหผ้ดิ น่ียากหรือง่าย แลว้มนัไปมนัไม่ไปดว้ย มนัหลอก ทั้งหลอก 
ทั้งยอก ทั้งยอ้นนะ แลว้ถา้ไสไปมนัจะเหน่ือย  

พอมนัเหน่ือยมาก ความเพียรตวัน้ีผดิ มนัเป็นสัญญาเราก็พกั การท างานภายในใจ มนัมี ๒ 
อยา่ง พกัใจดว้ยแลว้ก็ไสใหใ้จท าต่อดว้ย พกัไง พกัก็กลบัมาก าหนดไวเ้ฉยๆ พอก าหนดไวใ้หจิ้ต
มนัสงบ มนัไดพ้ลงังานข้ึนไปก็ไปท าใหม่ งานร้ือภพร้ือชาตินะ น่ีภาวนามยปัญญา มนัไม่ได้
เกิดข้ึนจากการท่ีใครจะมาประดิดประดอยใหม้นัเป็น หรือใครจะบญัชาการใหม้นัเป็น หรือใครจะ
มาท าใหม้นัเป็น “ไม่ได”้ มนัเป็นไดโ้ดยธรรมชาติไง ถึงไดว้่า ภาวนามยปัญญา 

เกิดข้ึนจากการท าใจใหล้งพอดีเท่านั้น ท าใจใหล้งพอดีนะ สมุจเฉทปหาน ประหารกิเลส 
กิเลสน้ีมนัแก่นกิเลส กิเลสน้ีเหนียวแน่นมาก อยูท่ี่ใจ กิเลสน้ีเหนียวแน่นมาก เป็นนามธรรม 
ของแขง็ๆ อะไรเขาก็ท  าลายไดห้มด แต่กิเลสน้ีเป็นนามธรรมแลว้อะไรท าลายมนัไม่ไดเ้ลย ไม่มี
อาวุธใด ยกเวน้แต่ธรรมาวุธน้ีเท่านั้น มีทางน้ีทางเดียว ธรรมาวุธน่ี หมุนเขา้ไปช าระกิเลสน่ี  

ตั้งใหต้รง ผดิถูกน้ีเป็นเร่ืองปกติของผูท่ี้เร่ิมด าเนินงาน หมุนเขา้ไปเลย มนัหมุนเขา้ไปนะ 
มนัเขา้ไปตดัทีหน่ึง มนัถึงไม่ขาด มนัก็ อ๋อ...ภาวนามยปัญญาเป็นแบบน้ี มนัยงัไม่ขาดนะ แต่พอ
มนัหมุนเขา้ไปถึงจุดหน่ึง จุดท่ีมนัสมควรพอดี มชัฌิมาปฏิปทา พอดีๆ พอดีๆ เลย ไม่มีเรา ไม่มีเขา 
มนัหมุนไปโดยธรรมชาติ ขาด พรึบ กิเลสมนัหลุดออกไป อนัน้ีมนัถึงเป็นตามความเป็นจริงไง 
ท่ีว่าไม่ดน้เดา  

มนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติ ใครจะประทานใหใ้คร ใครจะสอนใหใ้คร ใครจะบญัชาการ 
ไม่ไดท้ั้งส้ิน แลว้ใครกโ็กหกไม่ไดด้ว้ย จิตน้ีเป็นจิต ทุกขน้ี์เป็นทุกข ์ จิตน้ีแยกออกไปเลย กายน้ี
เป็นกาย น่ีพระโสดาบนั เห็นไหม  

พระโสดาบนันะ เกิดในศาสนาพุทธน้ีเท่านั้น เป็นบุคคลจ าพวกท่ี ๑ สมณะท่ี ๑ แลว้ใครจะ
เป็น ผูป้ฏิบติัเป็นนะ ผูท่ี้ปฏิบติัถูกตอ้งตามความเป็นจริง ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ผูท่ี้
ปฏิบติันั้น ผูน้ั้นเท่านั้นเป็นผูท่ี้ทรงไวซ่ึ้งสมบติัของตวั สมบติัอนัน้ีเป็นสมบติัอนัประเสริฐท่ีทุกคน
เรียกร้องหา แต่เขาก็หาผดิ เราเป็นชาวพุทธ เราเป็นลูกศิษยข์องพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้วางหลกั
ไวแ้ลว้ขั้นท่ี ๑ เราปีนข้ึนถึงไหม ถา้เราปีนข้ึนถึง พกัน้ีแลว้นะ เป็นอนัว่าหมดห่วง เป็นอนัว่าหมด
ห่วงนะ มนัไม่ไหลไปตามวฏัวน ไม่เป็นเฟืองท่ีหมุนอยูใ่นเคร่ืองนั้น 
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วฏัฏะน้ีมนัยงัวนนะ เป็นพระโสดาบนัแลว้จะไม่ตกนรกเดด็ขาด มนัตดัอยา่งท่ีเรียกว่าตดั
กน้แทง็ก์ขา้งล่างแลว้ อยา่งไรก็เกิดก็ยงัเกิดอยูก่ลางเคร่ือง กบัสูงข้ึนเท่านั้น เคร่ืองยนตส่์วนท่ี
สกปรกท่ีสุด คือ ส่วนท่ีอยูต่  ่าท่ีสุด ท่ีว่ายกข้ึนมาอยูเ่ป็นตรงกลางแลว้ไง น้ีพระพุทธเจา้สอนตรงน้ี
ไง หลุดออกจากวฏัฏะไง น่ีทางอนัเอกไงท่ีพระพุทธเจา้สอนไว ้ ประทานไวไ้ง ถา้อยา่งนั้นถึงว่า
โลกถึงจะสว่างไง สว่างดว้ยธรรมะของพระพุทธเจา้  

พระพุทธเจา้ประกาศธมัมจกัฯ เทวดาน้ีสรรเสริญลือลัน่ไปถึงพรหมข้ึนไป เพราะว่าโลกน้ี
สว่างแลว้ พระพุทธเจา้ไดป้ระกาศธมัมจกัฯแลว้ ประกาศธมัมจกัฯ จกัรอนัเอกแลว้ จกัรท่ีมนัจะตดั
ออกไง ถา้พระพุทธเจา้ไม่ไปประกาศมนัก็จะหมุนอยูใ่นน้ีเท่านั้น ถึงว่าโลกน้ีมนัเป็นโลกแห่ง
ความมืด เป็นโลกมืด  

น้ีเป็นโลกสว่าง แต่สว่างก็ตอ้งเป็นทางเดินออกไป สว่างอยูเ่ฉยๆ เราไม่เดิน เรานอนตายอยู่
นัน่มนัก็เป็นทางสว่างอยูน่ัน่ล่ะ ถนนมี มนัก็พาดไปตามถนนเส้นนั้น เราไม่ยอมข้ึนไปเดินบน
ถนน มนัจะไปไดอ้ยา่งไร ถนนก็เป็นถนน ธรรมะพระพุทธเจา้ก็เป็นธรรมะของพระพุทธเจา้ 
หวัใจมนัไม่เดินตามมนัก็เป็นหวัใจท่ีว่านอนอยูก่บักิเลสนัน่ล่ะ ก็หวัใจไม่สามารถเดินบนถนนของ
พระพุทธเจา้ได ้ตอ้งยกใจข้ึนไปเดินบนถนนของพระพุทธเจา้ เดินบนธรรมอนันั้นไปไง 

ถึงขั้นท่ี ๑ ไง พกัท่ี ๑ เห็นไหม มนัตดัส่วนล่างออก ไม่ลงนรกเดด็ขาด มนัจะไปหนา้อยา่ง
เดียว สมณะท่ี ๑ ใครเป็นก็ไดน้ะ ผูท่ี้ปฏิบติั ใครก็ได ้ พระพุทธเจา้ไม่ผกูขาดไวก้บัใคร ปฏิบติั
ธรรมสมควรแก่ธรรม ผูป้ฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ทุกๆ ดวงใจมีสิทธ์ิหมด มนัเป็นของกลางไง 
เป็นอกาลิโกไง ไม่มีกาล ไม่มีเวลา เป็นธรรมชาติอนัหน่ึง แลว้หวัใจนัน่น่ะท าไดเ้หมือนอยา่งนั้น
ไหมล่ะ  

เป็นธรรมชาติอนัหน่ึงนะ มนัไม่ใช่ธรรมชาติหมุนเวียนอยา่งโลกน้ีนิ ไอธ้รรมชาติแบบน้ี
มนัธรรมชาติหมุนเวียน ไอน่ี้ธรรมชาติแบบหมุนออก ค าว่า”เป็นธรรมชาติอนัหน่ึง” คือว่า มนัไม่
มีเจา้ของไง พระพุทธเจา้วางไวแ้ลว้ ผูท่ี้ปฏิบติัเขา้ไปนะเป็นเจา้ของของตวัเอง ผูใ้ดปฏิบติัก็เป็น
เจา้ของของคนนั้น ใจของใครคนนั้นเป็นเจา้ของ ธรรมท่ีสถิตในใจก็ผูน้ั้นเป็นเจา้ของ ไม่มีใครแยง่
ได ้ไม่ตอ้งไปเผื่อแผใ่คร ยกเวน้ไวแ้ต่สั่งสอนเขาต่อ เหมือนกบัผูท่ี้กินอ่ิมแลว้ ก็บอกเขาวิธีกิน  

อนัน้ีมนัเพียงแต่ว่า ยงัไม่พน้จากวฏัฏะ แต่มนัก็สูงข้ึนเห็นไหม ทาง ความสว่าง น้ีความ
สว่างอยา่งน้ีมนัก็สูงข้ึนไปอีกๆ จนหลุดออก พิจารณากายกบัจิต มนัจะพิจารณาง่ายข้ึน พิจารณา
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ง่ายข้ึนเลยพอพน้ตรงน้ีไปแลว้พิจารณาง่ายข้ึน เพราะคนมนัช านาญไง แบบเราท างาน เร่ิมท างาน
เป็น พอใจมนัท างานเป็นแลว้นะ มนัท าได ้ ใจมืดต้ือเลย หยบิผดิหยบิถูก คนไม่เคยงานหยบิผดิ
หยบิถูก มนัเคอะๆ เขินๆ ไง ถา้คล่อง เช่ียวชาญข้ึน แลว้ยิง่ไดป้ระโยชน์ออกมายิง่เช่ียวชาญเขา้ไป
ใหญ่ ความเช่ียวชาญ แลว้เช่ียวชาญอะไรมนัจะประเสริฐกว่าเช่ียวชาญภายในล่ะ 

เขาว่าคิดเฉยๆ อยูเ่ฉยๆ มนัจะสบายเนอะ ว่ากินเฉยๆ นอนเฉยๆ ไง ตอ้งใหเ้ฉยๆ ใหน่ิ้งๆ 
มนัถึงจะท างานได ้ งานภายในน่ะ จะไปคึกคะนองแบบโลกเขา แลว้จะไปท างานอยา่งไร มนั
อารมณ์กระทบภายนอก แลว้โลกภายนอกมนัใหญ่ ไอโ้ลกใจน่ีมนัใหญ่กวา่เขา ใจทั้งใจนะ โลกๆ 
หน่ึง คือ โลกของเรา คนละหน่ึงโลก มนัไม่ต่ืนเตน้ถา้พดูอยา่งน้ี มนัเขา้ใจโลกแลว้มนัไม่ต่ืนเตน้ 
เขา้ใจนะ เร่ิมเขา้ใจไปเร่ือยๆ ไอโ้ลกน้ี โลกดิน น ้า ลม ไฟ มนัก็หมุนไปอยา่งน้ีล่ะ  

แต่ถา้หวัใจมนัหลุดออกจากโลกล่ะ โอโ้ฮ...พิจารณาสิ จิตมนัมีความสุขแลว้มนัมองไป
ขา้งหนา้ มองไปขา้งหนา้ มนัยงัมีความทุกขอ์ยู ่ ถึงสมณะท่ี ๑ ก็แลว้แต่ ถึงเป็นสมณะท่ี ๑ ความ
ทุกขคื์อความทุกขห์ยมุหยมิในใจนะ แลว้คนเรามนักระเสือกกระสนมา มนัอยากจะไดม้ากกวา่นั้น 
ใครไม่ไดส้มบติั ไดส้มบติัมาช้ินหน่ึงแลว้ยงัรู้ว่าในถ ้านั้นยงัมีสมบติัมาก ในถ ้าใจน่ี มองกนัแต่
สมบติัภายนอก ในอุโมงคใ์นกายน่ี เราไดม้าแค่ช้ินเดียว แลว้ถา้ไม่มีธรรมะสอน พระพุทธเจา้
ไม่ไดส้อนไวว้่า ในถ ้าน่ีมนัยงัมีอีกสมบติัอีก ๓-๔ ช้ินนะ แลว้เราไดม้าช้ินหน่ึงแลว้เรารู้น่ี รู้ดว้ย
ความเป็นจริงภายใน มนัก็ตะเกียกตะกายอยากไดธ้รรมะอีก มนักมุ็ดเขา้ถ  ้าใหญ่เลยล่ะ 

เมืองของจิต จิตคือจิตภายในน่ี ศีลมนับริสุทธ์ิข้ึนนะ พระโสดาบนัน่ี ไม่สีลพัพตปรามาส
ไง ไม่ถือศีลโดยความลูบคล า สมบติัมนัมีข้ึนมามากกว่าเก่า ยอ้นกลบัดูเลย ไม่น่ิงนอนใจ ไม่น่ิง
นอนใจนะ บางคนว่าเป็นอยา่งน้ีน่ิงนอนใจไดอ้ยา่งไร ก็ดูนางวิสาขาสิ ถา้ไม่น่ิงนอนใจ ยงัไป
แต่งงานอยู่อีกล่ะ นัน่ล่ะเพราะไดแ้ค่นั้นเอง แลว้นกัปฏิบติัน่ิงนอนใจสิ แต่ถา้ครูบาอาจารยมี์คอย
เคาะ คอยอยู ่ มีผูสู้งอยูไ่ง ถา้ผูสู้งไม่อยูม่นัก็จะเขา้ใจวา่ เป็นอยา่งนั้นเลยล่ะ เขา้ใจวา่นะ ว่าต่อไป
ศาสนาจะเส่ือม มนัเส่ือมอยา่งนั้นล่ะ เส่ือมเพราะใจคนเขา้ไม่ถึงไง 

เพราะกิเลสมนัอยูใ่นใจ มนัจะอวดกนัว่าใจของฉนัน่ิมนวลกว่า ใจของฉนัดีกว่า กิเลสมนั
จะอวดกนัอยา่งนั้น มนัอวดเฉยๆ กิเลสมนัพาอวด แต่ไม่ใช่ความจริง ไอน่ี้พอมาถึงตอนนั้นแลว้ก็
ว่ามนัพาอวด มนัพาอวดมนัสมมุติแลว้ สมมุติ สมมุติว่าโสดาบนัน้ีเป็นส้ินแลว้ อาการของใจนะ 
ถา้มนัส้ินแลว้มนัจะไม่หนักลบัมาดู แต่เราเป็นคนซ่ือตรงต่อตวัเอง ในต าราก็สอนไว ้มรรค ๔ ผล 
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๔ ไม่ใช่ในมรรค ๑ ผล ๑ ไอน่ี้มนัแค่หน่ึงเดียว ไม่ใหม้นัหลงไง เราตอ้งเตือนตนตลอดเวลานกั
ปฏิบติัน่ะ  

พอหลงมนัตอ้งหันกลบัมาดูใช่ไหม กายกบัจิตนั้นน่ะ บดขยี้มนัลงไป เห็นกายก็ได ้เห็นจิต
ก็ได ้กายกบัจิตนั้น ถา้จิตเขาจิตเรามนัก็จะส่งออก มนัเป็นการโตต้อบ นัน่ล่ะ เร่ิมฝึกปัญญารอบ ๒ 
ไง ภาวนามยปัญญารอบท่ี ๒ แลว้ก็จะกลายเป็นสมณะท่ี ๒ พระพุทธเจา้เป็นผูท่ี้สอนไวเ้องนะ พบ
สมณะไง ในมงคล ๓๘ ประการ มงคลของชีวิต มงคลชีวิตน้ีไวแ้ค่สอนคนภายนอก แต่เวลาจะ
สอนจิต มงคลชีวิตของจิต จิตน้ีมนัเป็นเอง  

มนัแปลกนะ จิตของคนเราน่ี อยา่งเช่นเงิน เราว่าเป็นแบงก์เป็นเงิน มนัเป็นของขา้งนอกใช่
ไหม แต่ไอน่ี้มงคล ๓๘ ประการ มนัก็เหมือนกบัแบงก์ เหมือนกบัเป็นส่ิงท่ีว่าเป็นมงคลส าหรับ
ชีวิตการด าเนิน แต่ด าเนินๆ ไปแลว้จิตน้ีมนัเป็นเอง แลว้จิตน้ีจะเป็นแบงก์ไดอ้ยา่งไรล่ะ ไอแ้บงก์
อนันั้นมนัเป็นสมมุติ มงคลน้ีก็เป็นมงคลของชีวิต แลว้พอจิตน้ีมนัเป็นเอง เพราะมนัเป็นในมงคล
นั้น เป็นสมณะในมงคลท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไว ้เห็นไหม 

พระพุทธเจา้ตรัสไว ้ เป็นสมณะ แลว้ใจเราเป็นสมณะท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ เราก็เขา้ไปเป็น
มงคลอนันั้น จากท่ีมงคลชีวิตน้ีเป็นแค่ส่องทางนะ แลว้จิตของเราเองน้ีจะเป็นมงคลกบัเราเอง แลว้
เป็นมงคลกบัผูอ่ื้นดว้ย การไดพ้บสมณะเป็นมงคลอยา่งยิง่ การไดพ้บสมณะนะ ไดก้ราบไดไ้หว้
สมณะนะ เป็นมงคลแก่ชีวิต แลว้เราเป็นสมณะภายใน ถา้เราปฏิบติัถึงว่าใจเราเป็นสมณะแลว้ คิดดู
สิ สมณะนั้นอยูใ่นใจเราเอง เราจะสัมผสัใคร เรากส็ัมผสัจิตเราเองสิ 

หวัใจของเราสัมผสัสมณะในใจของเราเอง เป็นมงคลไหม จากมงคลภายนอก แลว้จิตเรา
เป็นสมณะเอง เห็นไหม มนัก็มีความสุขเองน่ะสิ น่ีอกาลิโก ร้องเรียกสัตวท์ั้งหลายมาดูธรรมๆ น่ี
ไง ธรรมในหวัใจน่ี ใจมนัเป็นเองอยูแ่ลว้น่ี ร้องเรียกสัตวเ์ลย ถา้ใจยงัไม่เห็นก็เรียกร้องสัตวเ์ราน่ี
แหละ กส็ัตวใ์จเราน่ีไง ใจเราก็เป็นสัตวห์น่ึง สัตวโ์ลก เพราะมนัไม่ไดเ้คล่ือนออก ถา้อยา่งนั้นพอ
เรียกสัตวน์อกมนัจะเคล่ือนออกไง  

พอร้องเรียกสัตวท์ั้งหลายมาดูธรรม ใจมนัก็จะวิ่งออกไปเรียกคนอ่ืนมาดู “ไม่ใช่” พอร้อง
เรียกก็ร้องเรียกเรานัน่ล่ะ ปลุกเราใหต่ื้น ปลุกใจเราใหต่ื้นไง ถา้ยงัไม่เห็นเราก็ดูของผูอ่ื้นไปก่อน 
ถา้เราเห็นน่ะ ดูของใครของคนอ่ืน ก็ของครูบาอาจารยไ์ง ท่านสอนไว ้ท่านช้ีทางไว ้ เราสัมผสั เรา
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ลิ้มรสเอง อูฮู้ย...สุขมาก ลิ้มไปเร่ือย พิจารณากายและจิตคร้ังท่ี ๒ นะ คิดอยา่งน้ีแหละ พิจารณาเขา้
ไป ถา้คิดน้ีคือการพิจารณา คือการหมุนปัญญาใหห้มุนไปไง  

การหมุนธรรมจกัรใหห้มุนไป ดูอยา่ง เขาโม่แป้งสิ ออกแรงขนาดไหนมนัหนกัไหมล่ะ จิต
น้ีมนัจะเคล่ือนไปดว้ยปัญญา ดว้ยมรรคน่ีมนัก็อยา่งนั้นล่ะ หมุนออกไปใหม่ๆ มนัจะหนกัมาก มนั
ไม่อยากไป ไม่อยากท างาน มนัอยากจะนอนตาย จิตน้ีเป็นสมาธิ จิตน้ีมีความสุข นอนอยูใ่ตโ้ม่นัน่
ล่ะ โม่ก็เหมือนจกัร มนักลมๆ หมุนไปเห็นไหม ธรรมจกัรก็เป็นอยา่งนั้นล่ะ ลอ้เกวียนน่ะ  

ความหมุนไปของเกวียน ของจกัรนั้น ความหมุนไปของปัญญานั้น หมุนไปเร่ือยๆ หรือ
หมุนไปจนมนัคล่องตวัมนัฟรีออกไปเองเลยล่ะ น่ีแหละปัญญา ไอห้มุนน่ีมนัมีคนหมุน มนัตอ้งใช้
พลงังาน ใจเราก็เหมือนกนั พลงังานของใจ ปกติมนัหมุนอยูโ่ดยธรรมชาติของมนั แต่หมุนโดย
กิเลส หมุนเป็นบวก บวกอะไร บวกกิเลสเขา้ไปสิ น่ีเราบวก เราเอามาหมุนเหมือนกนั หมุนใหม้นั
ตดั ใหม้นัลบออก ลบกิเลสนั้นออกไป ลบได ้ ถา้ลบไม่ไดพ้ระพุทธเจา้ไม่สอน พระพุทธเจา้ลบ
ก่อน แลว้ถึงมาสอนพวกเรา 

หมุนไปมนัก็ตดัไปล่ะ ตดัไปเร่ือย แต่ของมนัแก่นกิเลส แก่นมนัเหนียว พอตดัไปมนัรวม
ลง ตดัไปมนัรวมลง มนัไดพ้กัไปไง ความสุขน้ีมนัเจือไปเร่ือยๆ เจือใหผู้ป้ฏิบติัไดลิ้้มรสของ
ความสุขบา้ง เราจะวา่แต่ทุกข์ๆ ๆ อยา่งเดียวหรอ ทุกขเ์ป็นอริยสัจ สุขก็เป็นอริยสัจ สุขกบัทุกขเ์ป็น
ของคู่กนั เราจะด่ืมด ่าสุขหรือทุกขม์ากกวา่กนัเท่านั้น จากสุขนอ้ยๆ สุขปานกลาง กบัสุขไม่
เปล่ียนแปลงเลย พอมนัตดัเขา้ไปมนัก็มีความสุข จิตเป็นสมาธิมนัก็มีความสุข แต่การท างานมนั
เพลียมนัเหน่ือยออกมามนัก็ฟุ้งซ่าน ก็มีความทุกข ์ก็หมุนกลบัมาอีก  

ทุกขสุ์ขภายนอก นกัปฏิบติัทุกคนตอ้งมีการมีงานนะ นกัปฏิบติันะ พระปฏิบติั ท าขอ้วตัร
ปฏิบติั ออกไปปฏิบติัมนัก็เป็นความทุกขก์ายทุกขใ์จ แต่มนัก็หมุนเขา้มาคอยดู ส่ิงใดก็แลว้แต่
ปฏิบติัอยูน่ี่มนัจะเป็นของยอ้นเขา้มาใจไดท้ั้งหมด มนักระทบไดน้ะ ดูอยา่งพระ สมยัพุทธกาลจะ
ไปถามพระพุทธเจา้สิ ไปยนืดูน ้ าฝน มนัตกลงมาเห็นไหม เป็นฟอง เป็นต่อม คิดมนัก็ยอ้นกลบั
ทนัทีเลย จิตท่ีก าลงัใคร่ครวญอยู ่จิตท่ีก าลงัหมุนอยู ่มนัพร้อมเสมอนะ ขอใหก้ระทบกลบัมาเถิด  

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือเราประพฤติปฏิบติัอยู่เราหมุนอยู ่ ในเม่ือนกัปฏิบติัมนัก็มีงานมีอาชีพ 
เราจะว่าอยา่งนั้นหรอก หรือว่าคนท่ีปฏิบติัไม่ตอ้งประกอบเลยหรอ อาชีพส่วนอาชีพ การงานส่วน
การงาน ปฏิบติัส่วนปฏิบติั หมุนไปไดต้ลอด มนัไปดว้ยกนัได ้ ถา้เราท าใจเราพอดี มนัจะหมุน
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ออกไป อะไรกระทบน่ีมนัจะยอ้นกลบัๆๆ นกัปฏิบติัคือมนัยอ้นเขา้ภายในหมด เพราะกิเลสมนัอยู่
ภายใน นกัปฏิบติัมนัจะยอ้นเขา้กลบัมาเชือดกิเลสภายในตวัของตวัน้ี มนัไม่มองออกไปแลว้ไป
บวกเขา้มาใหม้นัเป็นโทษไง  

มนัไปบวกเขา้มานะ ถา้เป็นความคิดของกิเลส มนัจะบวกขา้งนอกเขา้มาใหเ้ป็นส่ิงท่ีทบัถม
ใจตวั แต่ถา้เรานกัปฏิบติั มนัจะยอ้นกลบัมาใหว้่าอนันั้นคือเป็นโทษ แลว้ในใจเรามีไหม ถา้อนันั้น
เป็นส่ิงท่ีไม่ดี ใจน้ีคิดไม่ดี ก็ตดัท่ีใจเราสิ เห็นไหม นกัปฏิบติัมนัจะเก็บทุกส่ิง  

แมแ้ต่เห็นแม่ไก่กบัลูกไก่เล้ียงกนั มนัยงัสลดเลย เห็นสัตวม์นันอนกนัมนัเล่นกนัมนัจะ
ยอ้นกลบัมาเลย อ๋อ...ถา้มีสติ ใจมีสติ หวัใจน้ีเป็นแม่ไก่ ไอกิ้ริยาท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นลูกไก่ ถา้สติน้ีมนั
พร้อม มนัดูแม่ไก่น้ีมนัเล้ียงลูกมนัดี จิตน้ีมนัก็สบายข้ึน ถา้จิตน้ีมนัปล่อยเผน่ผา่น ลูกไก่มนัก็ไป
ตกระก าล  าบาก หวัใจก็ค่อยๆ เก็บเขา้มานะ ซบัเขา้มาๆ จากลูกไก่มนักม็าอยูใ่นปีกของแม่ไก่
ทั้งหมด มนัก็มารวมลงอยูท่ี่หวัใจ 

มนัก็เห็นคุณเห็นโทษสิ ความเห็นคุณความเห็นโทษเกิดข้ึนจากการใคร่ครวญน่ะ การ
ใคร่ครวญนั้นคือการใชปั้ญญา น่ีคือภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาไง ปัญญาท่ีเกิดจากการ
หมุนเก็บ หมุนเขา้มา จากนั้นมนัเบ้ียวๆ บูดๆ หมุนใหม้นักลม จากน้ีมนัเบ้ียวมนับดู มนัไม่เท่ียง 
ความหมุนเขา้ ความคิดบ่อยเขา้ การเคล่ือนไปเร่ือย มนัหมุนไปเร่ือย จนมนัเท่ียงมนัตรง มนัรวม
ลง มนัรวมอีกแลว้ รวมเป็นภาวนามยปัญญาขั้นท่ี ๒ ไง 

จะเป็นสมณะท่ี ๒ ตดัขาดเลย โลกน้ีแยกออก โลกน้ีสักแต่ว่าโลก โลกน้ีราบเป็นหนา้
กลอง ไม่มี ไม่มีเขาไม่มีเรา กายน้ีเป็นกาย จิตน้ีเป็นจิต แยกออกจากกนั สมณะท่ี ๒ เกิดข้ึนแลว้ 
เกิดข้ึนมาจากโลกน้ีราบเป็นหนา้กลองนั้นล่ะ แลว้อยูท่ี่ไหนล่ะ ใจของผูป้ฏิบติั ปัจจตัตงัรู้จ  าเพาะผู ้
นั้น เป็นสมบติัของผูน้ั้นแลว้ตอ้งไปซ้ือมาจากไหน? ซ้ือมาจากในศาสนาพุทธ ซ้ือมาจากในหวัใจ 
ซ้ือมาจากขุด มาจากถ ้าในหวัใจเราไง ซ้ือมาจากพละก าลงัของเรา มนัซ้ือขายไม่ได ้มนัแลกเปล่ียน
ไม่ได ้ไม่มีทาง มนัถึงว่า เป็นธรรม ธรรม ธรรมไง 

หวงัจะพึ่งใคร มนัตอ้งหวงัพึ่งตวัเราเอง อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนน่ะ จิต
น้ีเป็นท่ีพึ่งแห่งจิต ใจน้ีมนัรู้ข้ึนมาจากภายใน โอโ้ห...มนัยิง่เดด็เด่ียวนะ ค าว่า”เดด็เด่ียว”มนัจะเอา
ใหไ้ด ้ ใจน้ียิง่เดด็ ใจน้ียิง่เด่ียว มนัยิง่มุดลึกเขา้ไป กายเราแคบๆ น่ี แต่ความด่ิงของมนันะ วฏัฏะน้ี
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คิดดูสิ วฏัฏะสามโลกธาตุมนักวา้งแคบขนาดไหน หวัใจน้ีมนัไปมนัหมุนไป แลว้จะเวลาช าระลา้ง
มนั  

เวลาด่ิงลงมานะ ดูสิ โลกเราขนาดจกัรวาลเดียวน่ีมนัยงัลึกขนาดน้ี แลว้ในหวัใจน่ีมนัอยูใ่น
วงัวนของน้ีมนัจะใหญ่ขนาดไหน ก็มุดเขา้ไปมนัจะไดม้าก มองใจว่าเป็นของเลก็นอ้ยไง ใจน้ีมนั
กวา้งขวางมาก ไม่มีขอบไม่มีเขต เพราะใจน้ีมนัราบหมด มนัปล่อยไดห้มดนะ น่ีสมณะท่ี ๒ เราก็
ไดค้บสมณะท่ีลึกเขา้ไปอีก เราก็ไดบุ้ญมากข้ึนไปอีก แต่น้ีค  าว่า”บุญกบับาป”มนัก็ไม่ค่อยสนใจ
นะ มนัจะละใหไ้ด ้มนัจะละใหไ้ดน้ะ  

จิตเป็นจิตลว้นๆ กายเป็นกายลว้นๆ นัน่ล่ะ แต่กายในกาย มนัยงัมีทางเดินต่อไปเพราะ
พระพุทธเจา้สอนไวท้างน้ียาวมาก ทางรกชฏันะ ตดัเร่ือยๆ ตดัเร่ือยๆ กิเลสมนัอยูข่า้งทางนะมนัจะ
พาใหอ้อกขา้งทางนัน่ล่ะ เวลาเดินไปกิเลสมนัคอยเหน่ียวคอยร้ังไว ้พกัก่อน นู่นก่อน ไวเ้ม่ือนั้นไว้
เม่ือน้ี มนัจะเหน่ียวมนัจะร้ังไวต้ลอด กิเลสเราเหน่ียวร้ัง พระพุทธเจา้ไม่ไดเ้หน่ียวร้ัง ธรรมน้ีของ
ประเสริฐ ทางธรรมน้ีของใคร ทางน้ีมนัก็เป็นทางเล่ียมไปเลย  

แต่ทางของเราเป็นแบบน้ี ทางของใครก็แลว้แต่เป็นวาสนาบารมีมา ถา้เราสร้างของเรามาดี 
เวลาเราไปตามทางมนัจะมีน ้ามีท่าไวค้อยเล้ียงเรา ถา้วาสนาเรานอ้ย โอโ้ฮ...ทางน้ีนะเป็นทางท่ีว่า
ทะเลทรายเลย แต่ก็เป็นของใครของบุคคลนั้นนะ ไม่จ าเป็นตอ้งใหเ้หมือนกนั แต่น้ีถา้ทางของเรา
เป็นแบบน้ีเราก็ตอ้งเตม็ใจท า ตอ้งเตม็ใจท าเพราะเป็นทางของเรา  

ถา้มุดหนักลบัมาด ูมนัจะเสวยสุขอยูพ่กัใหญ่แหละ พิจารณาถึงน้ีมนัจะเสวยสุขพกัใหญ่ ถา้
มนัเพลีย มนัสุขนกัเราก็ยอมรับ สุขน้ีเราเสวย สุขน้ีไม่ตอ้งก าหนด แต่มนัอยูไ่ดไ้ม่นานหรอก สุข
มนัก็คู่ มนัมีความทุกขอ์นัละเอียดอยูใ่นใจ มีความสุขนะ พระอริยบุคคลไม่มีความสุขไดอ้ยา่งไร 
เขาไม่ใช่บุคคลธรรมดาอยา่งเรา มนัตอ้งต่างกนัอยูแ่ลว้ ใจน้ีต่างกนัมาก ต่างกนัคนละชั้นเลยล่ะ  

น้ีกิเลสมนัยงัไม่ส้ิน มนัยงัเส้ียมอยูข่า้งใน ขา้งในยงัมีขา้ศึกอยู ่สุขอยูพ่กัหน่ึงก็หนักลบัมาดู 
เวลาใจมนักระเพื่อมไปแลว้ พอมนัมีความทุกขก์็เหมือนกบัของเรายงัไม่สะอาดใช่ไหม มนัยิง่มีส่ิง
...เราซกัเส้ือผา้ยงัไม่สะอาดพอ เราตอ้งซกัอีก ซกัซ ้ า เราซกัเส้ือผา้ยงัไม่สะอาดเราจะหยดุได้
อยา่งไร เส้ือผา้น้ียงัซกัไม่เสร็จเลย มนัจะเกบ็เขา้ตูไ้ดอ้ยา่งไร ตอ้งซกัอีก ซกัลงไปอีก 
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ก็เหมือนกนั พอจิตมนัไดคิ้ด จิตมนัมีความรู้สึก มนัก็หมุนกลบัมาดูลงไปท่ีกายและใจหมุน
เขา้มาดู ว่าโลกน้ีราบเป็นหนา้กลอง อนันั้นมนัขั้นตอนของเขา มนัก็ราบอยา่งนั้นล่ะ ราบเป็นหนา้
กลองข้ึนไป เด๋ียวดินนะ เราไถไปสิ ดินน่ีเราไถไปเลย แต่มนัมีหญา้อยูห่ญา้ก็เกิดอีก แลว้เกิดน่ีเกิด
หนาดว้ย เพราะดินมนัเล่ียมใช่ไหม  

ใจก็เหมือนกนั ใจราบเป็นหนา้กลอง แต่ถา้หนักลบัไปดูใจแลว้จบัใจไดน้ะ แต่มนัยงัจบั
ไม่ไดน่้ะสิ โลกน้ีราบเป็นหนา้กลองเราก็นอนเพลินอยูน่ัน่ล่ะ โอ.้..ดินน้ีราบดีเนอะ นอนนุ่มหญา้
ข้ึนสบาย เพราะมนัหาตวันั้นไม่เจอ หาตวัตนยากนะกิเลส งานน่ีมนัเป็นงานคน้ควา้นะ คน้หานะ 
อยา่งหญา้น่ีมนัเห็นนะ เราเห็นว่าหญา้ เราเห็นไดง่้าย แต่ในหวัใจมนัเวิง้วา้งมนัมองไม่เห็น แลว้จะ
จบัตรงไหน ก็รากของหญา้มนัซ่อนอยูใ่นดิน ไอกิ้เลสน้ีมนัซ่อนอยูใ่นใจ  

ถา้จบัตรงน้ีเจอนะ โอโ้ฮ...เพราะอนัน้ีมนัชุ่ม มนัชุ่มกามราคะน่ะ ไอโ้ลกท่ีว่าราบๆ นัน่น่ะ 
มนัเป็นเหยื่อไปทั้งนั้น เป็นหญา้ไปทั้งนั้น ตรงน้ีส าคญั ตรงน้ีน ้าป่าเลย จะรุนแรง การปฏิบติัขั้นน้ี
เป็นขั้นท่ีรุนแรงท่ีสุด ขั้นไหนก็ไม่โหดเท่าขั้นน้ี ขั้นน้ีตอ้งโหดนะ สู้กนัอยา่งเตม็ท่ีเลย แลว้สูก้นั
ภายในไม่ไดสู้้กนัขา้งนอก สงครามขา้งนอกเกิดใหม้นัเกิดไป สงครามโลกไหนจะเกิด มนัก็เกิด
แลว้ก็ดบัเด๋ียวก็เกิดใหม่ แต่สงครามอนัน้ีเกิดนะ จะเกิดนะ มนัจะเกิดไม่ไดถ้า้เราหาไม่เจอ  

ถา้เราหาเช้ืออนัน้ีเจอ กามราคะอนัน้ีเจอ สงครามน้ีถา้เกิดแลว้ถา้ดบัแลว้จะไม่มีสงครามอีก 
จะไม่มีสงครามอีกเลย ถา้เจอมนัจะรุนแรงขนาดนั้นน่ะ เพราะมนัเป็นกามราคะ เพราะใจน้ีเป็น
กาม ใจน้ีเป็นชุ่ม ไออ้ยา่งท่ีว่าสมณะท่ี ๒ นั้นมนัเป็นเปลือกไง จากเปลือกออกไปมนัเจอขา้งใน 
เราตีป้อมค่ายเขา้ไปเห็นไหม เราไปรบขา้ศึก จะตีก าแพงเขา้ไปจะมีอะไร ทะลุก าแพงเขา้ไป ไอ้
เมืองหลวงเขา ขา้งใน ในราชมณเฑียรนัน่ทองค าทั้งนั้นนะมีทองค า มีความวิจิตรพิสดารอยูใ่นนั้น 

หวัใจก็เหมือนกนั เราตีป้อมค่ายจากใจเขา้ไป ชั้นท่ี ๑ ชั้นท่ี ๒ ชั้นท่ี ๓ ชั้นน้ีเขาสงวนเขา
รักไง ชั้นน้ีมนัเป็นชั้นภายในแลว้มนัจะสงวนวฏัจกัรไวข้า้งในอีกชั้นหน่ึงน่ะ ไอว้ฏัจกัรนั้นมนัไม่
มีองครักษน์ะ น้ีองครักษท์ั้งนั้น แลว้องครักษน้ี์ต่อสู้ มนัต่อสู้เตม็ท่ีเพราะขั้นน้ีมนัรู้ว่าภยัน้ี ไฟน้ีเขา้
มาเตม็ท่ีแลว้ มนัจะหลอกเตม็ท่ีเลย มนัจะผลกัไส สงครามน้ีรุนแรง ความหลอกของจิต ความจะ
ผลกัไสออกมานะ ชนแลว้หนี ชนแลว้หนีเลย หวัเขา้ไปชนน่ีมนัไสหวัออกวิ่งออกมาไม่รู้ตวัเลย 
ไม่รู้ตวั 
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พอไม่รู้ตวัออกมา มนัรู้ว่าแพ ้ค าว่า”ไม่รู้ตวั”น้ีมนัเร่ิมตน้ใช่ไหม เพราะไม่รู้ตวั มนัผลกัไส
ออกมาซกัพกัคิดไดก้็วิ่งเขา้ไปใหม่ สงคราม สงครามแพก้ต็อ้งสู้ วฏัฏะนะ เจา้วฏัฏะนะ ใครจะ
ยอมใหป้ระเทศชาติล่มจม ประเทศชาติก็คือเราไง เราคือโลก น่ีสงครามโลก โลกของใจ โลกใคร
โลกมนันะ โลกหน่ึงโลกคือหมู่สัตว ์โลกคือมนุษย ์โลกของเรา 

มนัจะมีอุบายน่ะ อุบายทั้งของเขาและของเรานะ อุบายของกิเลสนะ กบัอุบายของธรรม 
อุบายของธรรมเกิดจากใคร? ก็เกิดจากเราน่ีแหละ เกิดจากธรรมจกัรน่ี เกิดจากภาวนามยปัญญา 
คนไม่เคยโง่ตลอดไปหรอก คนโง่มนัถึงเวลาจ าเป็นข้ึนมามนัตอ้งฉลาดใช่ไหม คนเราจะตายมนั
ตอ้งสู้ เวลาจนตรอก ปัญญามนัเกิดดีนกั เวลานั้นน่ะเวลาจะตาย เวลาภาวนาข้ึนมามนัจะตายจริงๆ 
นะ เอาตายจริงๆ ช่วงน้ีช่วงตายจริงๆ เพราะถา้มนัหลอกก็หลอกจนตายเลย เพราะเวลาตายขา้งใน
มนัจะท าใหต้ายเลย มนัจะหลอกหมด  

กิเลสน้ีร้ายจริงๆ กิเลสคนอ่ืนว่าร้ายๆ กิเลสของเราน่ี เวลาต่อสู้มนัจะหลอกเลยล่ะเพราะถา้
มนัไม่หลอกเรา มนัก็แพ ้ ถา้มนัแพแ้ลว้มนัก็เหมือนกบัปล่อยใหป้ระเทศชาติเขาล่มจมเลย มนัตอ้ง
ตายไปขา้งหน่ึง มนัตอ้งกิเลสตายกบัเราตายเท่านั้นนะ ถา้ไม่กิเลสตายกบัเราตายกบัเราตายน่ีสู้กนั
ไม่ได ้ตายจริงๆ ! ตอ้งกิเลสตายกบัเราตายเท่านั้นเลย ถึงว่ารุนแรงไง ตอ้งกิเลสตาย ไม่กิเลสตายก็
เราตาย 

อนัน้ีกิเลสมนัเป็นนามธรรม ความคิดอนันั้นเป็นนามธรรม แต่ถา้เราตายกิเลสมนัก็ครองใจ 
เราก็แพ ้เราก็อยูข่องเราแบบสัตวเ์หรอ คอยกินหญา้ไปเร่ือยๆ เหรอ มนัไม่อยา่งนั้นนกัปฏิบติั มนัมี
ก าลงัใจ เพราะมนัมีแรงของใจ แรงของสมาธิน่ีนะ แรงของใจ แรงของการภาวนา แรงของปัญญา 
การเล้ียงชีพไง แรงของงานชอบ ความเพียรชอบ อุตสาหะชอบ มนัจะหมุนกลบัไปเร่ือย  

ถึงจุดหน่ึง เหมือนกบัเราจุดไฟไวแ้ลว้ งานยงัไม่เสร็จ เราถอดอุปกรณ์เคร่ืองมากองไวห้มด
เลย แลว้ไม่เคยประกอบ มนัจะถอยมาอยา่งไรก็แลว้แต่ ถา้มนัมีแรงกลบัไปมอง มนัก็ตอ้งท า ก็อนั
นั้นล่ะ อนัท่ีว่าเกล่ือนอยูน่ั้นนะตอ้งประกอบข้ึนมาใหเ้สร็จ ไอน่ี้ก็เหมือนกนั กิเลสอยูท่ี่ใจถา้ยงัไม่
ฟันกนัอยู ่มนัก็ตอ้งหนักลบัไปตรงนั้นล่ะ จะไปไหนก็แลว้แต่ จะนอนเน่ืองจะออกไปขา้งนอก จะ
เขา้สมาธิ จะเสวยสุขอยู ่ ไม่อยากสู้กบัมนั เด๋ียวกลบัมาก็งานอนัเก่า เพราะถา้งานยงัไม่เสร็จ คือยงั
ไม่เสร็จ มนัจะไปไหนรอดไม่ได ้มนัจะตอ้งกลบัมาสู้ตรงน้ีไง  
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มนัถึงตอ้งหนักลบัมาสู้ ตอ้งดนัจนกลบัมาสู้จนมีแรงพอ หมุนสู้เขา้ไปบ่อย ขาด ขาดอีกล่ะ 
ขาดทีก็สะเทือนหวัน่ไหวเลยล่ะ มนัถึงว่าใครตายไปขา้งหน่ึงไง อนัน้ีมนัส าคญั ส าคญัท่ีว่ากามภพ
ไง ถา้อนัน้ีขาดนะ สมณะท่ี ๓ ขาด มนัจะไม่เกิดแลว้ ไม่เกิดในกามภพน้ี ตั้งแต่เทวดาลงมา พรหม
ชั้นหยาบๆ ลงมา พรหม ๕ ชั้นข้ึนไปเป็นท่ีอยูข่องผูท่ี้เป็นสมณะท่ี ๓ น้ี เกิดเป็นพรหมรูปเดียวนะ 
แลว้เกิดเป็นพรหมแลว้ไม่ใช่ว่าเกิดซ ้ าอีก เกิดเป็นพรหมแลว้ก็ส้ินไปเลย เหมือนกบัเอามะม่วงแก่
ไปวางไวแ้ลว้มนัจะสุกไปท่าเดียว ถา้มะม่วงอ่อนมนัไม่สุกสิ มนัด ามนัเน่า ไอน่ี้มนัสุก สุกไปก็ส้ิน
ไป น่ีสมณะท่ี ๓  

แลว้ไม่มีอะไรมาเทียบนะ ไม่ตอ้งว่าสุขแลว้จะมาทุกขอี์ก เกิดแลว้จะไม่เกิดอีก ไม่ตอ้ง ไป
เลย แลว้ไม่ตอ้งใหมี้ใครมาปริญญาดว้ย มนัตอ้งเป็นปัจจตัตงั ถึงว่าศาสนาเราน้ียอดเยีย่ม ใน
ศาสนาของเราน่ีมีพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ น้ีมากมายเลยในศาสนาพุทธเรา ครูบาอาจารยเ์ห็นไหม 
มีตั้งแต่พระพุทธเจา้ลงมา เป็นพระอรหนัต์ เป็นผูส้ิ้นกิเลสแลว้ แลว้กส็อนพระสารีบุตร พระโมค
คลัลานะ พระกสัสปะ มาเป็นชั้นเป็นตอนมาเลย นัน่สมณะท่ี ๓ 

พอไปแลว้เวิง้วา้งนะ ช่วงน้ีไปแลว้ว่างเวิง้วา้งไปหมดเลย เพราะพรหม วา่งๆ อยูอ่ยา่งนั้น
นะ เพราะถือว่าตวัเองว่างไง คนมนัจะหลงนะ พอว่างไปมนัเขา้ใจว่า เขา้ใจวา่ เพราะความว่างก็คือ
เราใช่ไหม ความว่างก็คือเรา น่ีคือเจา้วฏัจกัร ความวา่งนั้นคือเรา เราถึงจะว่าง เพราะไม่มีวตัถุส่ิงใด
หรอกท่ีมนัจะรู้ตวัมนัเอง วตัถุนะ นอกจากหวัใจของคน เคยเห็นวตัถุใดมนัรู้ตวัมนัเองบา้ง 
นอกจากหวัใจ นอกจากส่ิงมีชีวิต เพราะส่ิงมีชีวิตนัน่มนักิเลส  

ส่ิงมีชีวิตน่ะ มนัถึงจะรู้จกัตวัมนัเองได ้น่ีหัวใจ เราก็มีส่ิงมีชีวิต ถึงมนัจะว่างมนัก็ตอ้งรู้จาก
ใจมนัสิ แต่กิเลสมนัท าใหไ้ม่รู้ กิเลสมนัส่งออก มนัไม่รู้หรอก มนัตอ้งหลงกนัไปอยูน่านนะ หลง 
ตอ้งหลง จนมีผูใ้ดมาบอก ท าไมตอ้งใหค้นอ่ืนมาบอกล่ะ ท าไมเราไม่บอกตวัมนัเอง เพราะมนั
เขา้ขา้งตวัมนัน่ะ จิตน้ีจะเขา้ขา้งตวัเองมาก กิเลสจะสงวนตวัเองมาก เห็นว่าอนัน้ีเป็นทองค า อนัน้ี
เป็นส่ิงท่ีวิเศษ มนัว่านะ มนัว่า อา้วเราก็วา่ใครไม่ดีๆ ทั้งนั้นล่ะ เราตอ้งว่าตวัเราดี  

เจา้วฏัจกัรมี โลภ โกรธ หลง มนัก็ขาดไปตั้งพร้อมกบัไอก้ามภพแลว้ ตั้งแต่หลาน เหลนมา 
ขาดมาหมด ลกูก็ขาดไปแลว้ น้ีตวัมนัเอง มนัจะเอาตวัมนัรอดอยา่งไร มนัตอ้งพลิกแพลงเตม็ท่ีล่ะ 
มนักลวัเขาจะตามเห็นหนา้มนั ยอ้นกลบัมาดูก็ไม่ไดน้ะ มนัเฉาๆ ดูสิความสว่างน่ีมนัจะเฉาอยู่
อยา่งนั้นล่ะ มนัพิลึก ไม่มีใครรู้  



 เทศน์อบรมในพรรษา ๒๖ 
 

น่ีถึงว่า อวิชชาปจฺจยา สงฺขารา แสงมนัส่งออก อวิชชามนัเคล่ือนไป มนัปัจจยาการเป็นอนั
เดียวกนัไปหมดเลย บึบบบั บึบบบั อยูใ่นท่ีกลางใจนะ ตอของจิต ในอาทิตตฯ(อาทิตตปริยายสูตร) 
ถึงว่า ละขนัธ์ ๕ แลว้ ละกาย ละรูป ละเวทนา ละสัญญา ละสังขาร ละวิญญาณ เพราะวิญญาณ
กระทบกบัจิตน้ีน่ะสิ จิตน้ีกระทบถึงเกิดวิญญาณข้ึน ผสัสะ ธรรมารมณ์ กระทบกบัอะไร? กระทบ
กบัความว่าง มนัก็มีความรู้สึกข้ึนมา น่ีตอ มโนวิญญาณ เจตนาไง  

มโนสัญเจตนาหาร มโนๆ มโนคือตอของมนั คือตวัของมนัเอง มโนคือใจ ถา้มนัจบัได ้อนั
น้ีมนัจะออ้ยอ่ิงนะ ไอท่ี้ว่าเม่ือก้ี น ้ าป่าน ้าทะลกันัน่แรง ถา้จบัตรงน้ีไดน่้ะ มนัจะน่ิม มนัจะนวล 
พิจารณาแทบไม่ไดเ้ลย ถึงวา่ มหาสติ-มหาปัญญาน้ีก็พิจารณาไม่ได ้ มหาสติ-มหาปัญญา มนัเป็น
ปัญญา มนัเป็นการใคร่ครวญ อนัน้ีเป็นการดูเฉยๆ ดูการแวบ๊ออก  

ถึงว่า ญาณหยัง่รู้ไง ปญฺญา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ความสวา่งไสว พอ
รู้เท่ามนัก็จบ นัน่รู้เท่านะ ว่าอนัน้ีรู้เท่านะ การพิจารณาการเห็นมนัสมุจเฉทปหาน มนัพลิกเลยๆ
พลิกทีเดียวจบ น่ีงานของศาสนา มนัสามารถส าเร็จได ้ สามารถจบได ้ งานของโลก น่ีผลออกจาก
วฏัฏะ อนัน้ีพน้ออกไปจากวฏัฏะเลย หลุดออกไปจากวฏัฏะน้ี สามโลกธาตุ(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี)  


