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ศาสนาพุทธ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีประเสริฐ พระพุทธศาสนาเกิดเป็นช่วงๆ 
พระพุทธเจา้มาตรัสรู้แต่ละพระองค์ๆ  เป็นช่วงๆ พระพุทธศาสนา ศาสนาของพุทธะ ศาสนาของ
หวัใจ ศาสนาน่ีสอนเขา้ถึงจิตถึงหวัใจ เพราะหวัใจนั้นเป็นภาชนะท่ีรองรับพระพุทธศาสนา  

หวัใจเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ หวัใจเป็นส่ิงท่ีเลอเลิศ คนจะมาเกิด หวัใจมนัมีกรรมมนัถึงมาเกิด
เป็นคน ว่าอยา่งนั้นเลย หวัใจมนัมาเกิด มาปฏิสนธิ แลว้มนัไดร่้างกายของมนุษยข้ึ์นมา ฉะนั้น
หวัใจมนัถึงประเสริฐ มนัเป็นตวัน า เป็นตวัตน้เหตุ มนัละเอียดอ่อนจนไม่มีส่ิงใดๆ จะเขา้ถึงมนัได ้
แลว้ไม่มีใครสามารถจะรู้ได ้ ถา้ไม่มีพระพทุธเจา้มาตรัสรู้ ไม่ไดห้รอกมนัลึกลบัพอสมควร แต่
มรรคผลมีจริง 

มรรค คือการปฏิบติั มรรคปฏิปทา มรรคภายใน ไม่ใช่ปฏิบติั...งานภายนอกนั้นเป็นงาน
ของโลกเขา มรรคปฏิปทา มรรค พระพทุธเจา้สอนเร่ืองมคัคา มีในศาสนาพุทธเราน้ี ยนืยนัมา
ตั้งแต่ตน้ มคัคา ในการเดินพน้ทุกข ์ มคัคาปฏิปทา มรรคน้ีท าใหเ้ราพน้ทุกขไ์ด ้ หวัใจเป็นของท่ี
ละเอียด ส่ิงท่ีจะเขา้ไปตอ้งอาศยัส่ิงน้ีเขา้ไป มรรคภายใน มรรคในกายน่ี 

ในสงครามต่างๆ ตามหลกัทฤษฎีของสงครามเขา การรบ สงครามท่ีไดร้บชนะ รบผา่นจาก
สงครามนั้นมาเป็นการชนะท่ีไม่ดีเลย การจะรบแลว้ชนะนะ การชนะท่ีดีท่ีสุดคือการไม่ตอ้งรบ 
คือความสงบน่ิงไง ไม่ตอ้งรบเลยนะ แลว้ชนะ เห็นไหม น่ีใจ เราไม่ตอ้งขยบัเลย มนัน่ิงอยูป่กติ
ของมนั เป็นผูท่ี้ชนะ เลอเลิศ ชนะถึงท่ีสุด พระอรหนัตเ์ท่านั้น พระพุทธเจา้และพระอคัรสาวก 
พระอรหนัต ์เป็นผูท่ี้สงบภายใน ไม่มีกิริยาอีก เป็นผูท่ี้ชนะประเสริฐ ไม่ตอ้งรบ ไม่ตอ้งขยบั 
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แต่ของเราน่ีขยบัทั้งใจ แลว้ขยบัทั้งกาย ทุกขร้์อนไปหมดเลย เพราะเราวา่เราเป็นชาวพุทธ
ไง ชาวพุทธ เห็นไหม การปฏิบติั ความสม ่าเสมอในการปฏิบติัก็ล  าบากแลว้ แลว้ยงัขวนขวายมา
อีกเพื่อการปฏิบติั เห็นไหม การมาสม ่าเสมอแค่ช่วงติดต่อน่ีก็ท  าใหเ้ราแทบทุกขย์ากแลว้ อุปสรรค
จะมากมายไปหมดเลย อุปสรรคอนัน้ีเกิดจากเรายงัไม่เช่ือมัน่ในศาสนาไง ถา้เราเช่ือมัน่ เราเห็น
จริงตามศาสนา ตามค าสั่งสอนพระพุทธเจา้นะ แค่เช่ือแค่ศรัทธามนัจะเห็นคุณค่า พอความเห็น
คุณค่า งานอยา่งอ่ืนมนัจะสามารถปล่อยวางได ้ มนัจะปล่อยวาง มนัจะดูดด่ืม มนัจะดูดด่ืมมากนกั 
ดูดด่ืมกบัการท่ีว่ากระเถิบหวัใจน้ีเขา้ไปใกลศ้าสนาพุทธ เขา้ไปเฝ้าพระพุทธเจา้ เอาหวัใจไปเฝ้า น่ี
ถา้เราเขา้ใจ เราศรัทธา ความศรัทธา ความดูดด่ืมของใจ จะท าใหก้ารปฏิบติัน้ีสม ่าเสมอแลว้ การ
ขวนขวายมาน้ีสม ่าเสมอ การขวนขวายมานะ  

ความเช่ือ ความศรัทธา ความเช่ือ ฉะนั้น พอเช่ือในศาสนาพุทธ ก็ดูโลกสิ ชาวพุทธมากมาย
มหาศาล มนัไดแ้ต่เอามาพดูกนัเฉยๆ เวลาจะปฏิบติัจริงๆ ข้ึนมา เราไดย้นิมามาก มากจริงๆ ดีไป
หมด รู้ไปหมด แลว้มนัรู้อะไรนัน่น่ะ ความรู้นั้นเป็นความรู้ของกิเลสมนัหลอกใชน้ะ เพราะเราไป
ศึกษาเล่าเรียนมาเป็นความรู้ มนัหนกั ความรู้อยา่งนั้นหนกัมาก เพราะมนัรู้ๆ รู้แลว้อุปาทานมนัยดึ 
ยดึแลว้ก็จินตนาการ เป็นธรรมะดน้เดา เดาเอานะ 

สังคมท่ีธรรมะดน้เดา เหมือนคนตาบอดคุยกนัเลย เหมือนคนตาบอดเถียงกนั จริงๆ เพราะ
ใจมนัไม่ไดส้ัมผสัธรรม มนัไม่ไดส้ัมผสัความรู้สึก มนัจะเอาความรู้สึกอนัไหนมาพดูกนัล่ะ มนัก็
ตอ้งเอาแต่จินตนาการพดูกนัใช่ไหม ตาบอดชดัๆ เลย แลว้เถียงกนั นัน่ชาวพุทธเราเป็นอยา่งนั้น
หมดเลย ฉะนั้น แลว้พอจะมาปฏิบติัน่ีมนัก็เหลือนอ้ยลงๆ 

ฉะนั้น มนัถึงควรภมิูใจ ควรภมิูใจนะ ควรภมิูใจว่าเราเขา้ไปถึงแก่นใน ไมใ้นป่า ตน้ไม้
แก่นมนัมีก่ีตน้ หญา้คาเอย ไมเ้บญจพรรณเตม็ไปหมด จะมีไมส้ัก ไมม้ะค่า สักก่ีตน้ แลว้หวัใจเรา
น่ีตอ้งการเป็นแก่น ไมใ้นป่านะ ป่าทั้งป่า ไมท่ี้แก่น ไมท่ี้มีค่าท่ีสุด เห็นไหม มนัมีนอ้ยไหม? นอ้ย 
แลว้มนัเกิดยากไหม? ยาก แลว้เวลาท่ีว่ามนัเจริญเติบโตมากว่าจะใชง้านไดน่ี้ก่ีปี แต่หญา้มนัข้ึน 
ป๊ับก็ข้ึนๆ แต่มนัไม่มีประโยชน์ หญา้น้ีไม่มีประโยชน์ มีแต่คนเขาถากทิง้ ถางทิง้นะ 

ความเป็นอยูข่องเราน่ีเป็นหญา้หรือเป็นไมแ้ก่น 

เป็นไมแ้ก่นมนัเกิดยาก เกิดชา้ แต่พอเกิดข้ึนมาแลว้ ประโยชน์มนัมหาศาลเลย 
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ถา้เราคิดอยา่งนั้นนะ ใหห้วัใจคิดแบบนั้น “ธรรมะท าไมมนัยากอยา่งน้ีนะ กว่าจะเขา้ถึง
ท าไมมนัยากอยา่งน้ี ท  าไมปฏิบติัมนัยากอย่างน้ี ท  าไมเราอ่านหนงัสือ อ่านต ารับต าราพระพุทธเจา้
ในพระไตรปิฎก พระองคน์ั้นบรรลุธรรมท่ีนัน่ บรรลุท่ีน่ี บรรลุธรรมๆ” 

เป็นไปได ้ เป็นความจริง ศาสนาน้ีสอนเร่ืองความจริง ศาสนาน้ีไม่ใช่นวนิยาย ศาสนาน้ี
เป็นปรัชญายอมรับว่าเป็นปรัชญา แต่ถา้ใหพ้ดูถึงตามน ้าหนกัแลว้ ศาสนาน้ีเป็นค าสอนท่ีจริง ตรง
แน่วแน่ทั้งนั้น ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ผูน้ั้นตอ้งไดถึ้งธรรมแน่นอน ตอ้งบรรลุธรรม
แน่นอน ตอ้งหกักิเลสไดแ้น่นอน ตอ้งชนะทุกขไ์ดแ้น่นอน ตอ้งพน้ทุกข ์ มนัแน่นอน ค าสอนน้ี
แน่นอน ค าสอนท่ีพระพุทธเจา้วางไวน่ี้ มรรคปฏิปทา น่ีแน่นอน 

งานขา้งนอก เล้ียงชีพขา้งนอก ก็เป็นเร่ืองของขา้งนอก เล้ียงชีพภายใน หวัใจเห็นชดัๆ เลย 
เวลามนัเร่าร้อนนัน่น่ะ มนักินอาหารเป็นพิษ ไม่ไดกิ้นมนัก็เป็นพิษอยูโ่ดยธรรมชาติของมนั ผูใ้ด
จะมีอ านาจอิทธิพลลน้ฟ้าขนาดไหนก็เป็นผูแ้พ ้ ผูแ้พกิ้เลสไง จะใหมี้อ านาจวาสนาเท่าไรก็แลว้แต่ 
จะมีอิทธิพลลน้ฟ้าขนาดไหนก็แลว้แต่ มนัอยูใ่ตกิ้เลส มนัไม่สามารถพน้จากอ านาจของกิเลสไป
ได ้มนัเป็นข้ีขา้ทุกคน ไม่มีใครเลยท่ีมีความสุข ยกเวน้แต่พระพุทธเจา้และพระสาวกเท่านั้น ไม่มี 

แต่เราหลงกนั เราไปมองอยา่งนั้นน่ะ มองว่าคนนั้นดี คนน้ีดี คนน้ีมีความสุข แลว้เราก็เอา
ส่ิงนั้นมาเป็นตวัตั้ง แลว้เราก็อยากจะมีเหมือนเขา เราก็ทุกข ์ เขาก็ทุกข ์ เห็นไหม น่ีโลกเป็นความ
หลอก โลกน้ีเป็นเร่ืองของหลอกลวง 

ดูในสภาสิ เถียงกนัแต่เร่ืองโกหก แลว้พดูดว้ยนะ ส่ิงท่ีพดูมนัไม่เป็นความจริง อยากให้
เป็นความจริงตอ้งมีเอกสารตามความเป็นจริง เอกสารนั้นก็ ปลอมเอกสาร เอกสารปลอม เห็นไหม 
ความรู้เราก็เป็นของปลอม พยายามจะใหม้นัเป็นความจริงข้ึนมาใหไ้ด ้มนัเอาอะไรพึ่งไดล่้ะ  

เหมือนกนั เรามองผูมี้อิทธิพล ผูท่ี้ลน้ฟ้า ผูท่ี้มีความสุข เรามองแต่เขามนัก็เป็นแบบน้ี 
ปลอม เอกสารปลอม ปลอมเอกสาร เหมือนกนั สมบติัปลอม ปลอมสมบติั สมบติัไม่จริง สมบติั
ของโลก สมบติัท่ีมนัเป็นของโลกเขา สมบติัน้ีไม่ไดเ้ป็นเจา้ของสักคนหน่ึง สมบติัน้ีผลดักนัชม 
สมบติัน้ีเป็นของประจ าโลก เราเกิดมาก็เจอ เราตายไปมนัก็อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัจะเกิดมาไม่เกิดมา 
สมบติัของโลกเป็นของโลกเขา 
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เหมืองเพชรทั้งเหมืองนะ ใครไม่ไปขุดมนั มนัก็อยูน่ัน่ล่ะ ขุดมาเจียระไน แต่งแลว้เป็นแกว้
แหวนเงินทอง เอามาประดบัไว ้ เราก็ตายจากมนั ไม่ตายจากมนั มนัก็หายไป เป็นของโลกอยู่
ทั้งนั้น มนัเป็นธาตุ ๔...ปลอมไม่ปลอม? ทางโลกว่าถกูตอ้งไม่ปลอม มนัเป็นเพชรจริงๆ แต่ทาง
ศาสนาเราน่ีว่าปลอม ปลอมเพราะมนัเป็นสมมุติ มนัใหค่้าข้ึนมากนัเอง เราไปหลงตรงนั้นนะ เรา
ไปยดึในส่ิงท่ีผดิ เราไปจบัส่ิงท่ีผดิ ของปลอมเราว่าเป็นของจริง 

ของจริงๆ จะเขา้แสวงหาอยูน่ี่ พุทธะ คือหวัใจเป็นของจริง มนัเป็นอริยทรัพย ์มนัเป็นของ
ภายใน ความรู้ฝังลงท่ีหวัใจ ความรู้ต่างๆ มนัฝังลงท่ีใจ ความรู้นะ แลว้ก็เอาความรู้น้ีไป
กระทบกระทัง่กนั เพราะมนัยงัไม่สามารถไปช าระของมนัใหส้ะอาดได ้ มนัมีตวัตนอยู ่ ยงั
เบียดเบียนกนัอยู ่จนกว่าตวัตนในหวัใจนั้นจะหมดส้ินไป มนัก็เป็นหวัใจอยา่งเดิมนัน่แหละ แต่ไม่
มีตวัตน มีความสุขมหาศาล นัน่น่ะผลของการปฏิบติั ผลของการสั่งสอนของพระพุทธเจา้ มนัสืบ
ต่อๆ กนัมาจากครูบาอาจารย ์ จนมาถึงมือเราน่ี วางบนมือเรา เรายงัประคองสมบติัอนัน้ีไวไ้ม่ได ้
เห็นไหม 

เราเป็นชาวพุทธ พระพุทธเจา้ฝากไวก้บับริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เห็นไหม 
ฝากไหม? ฝาก อยูใ่นมือไม่อยูใ่นมือ เราเป็นชาวพุทธ เราเป็นบริษทั ๔ พระพุทธเจา้ฝากศาสนาไว้
กบับริษทั ๔ เราเป็นผูท่ี้มีของประเสริฐอยูก่บัมือ แต่เราไม่ไดม้อง ไปมองของขา้งนอกนัน่น่ะ ไป
มองสมบติัของโลกเขาว่า เป็นของปลอมหรือของจริง เห็นไหม มองของปลอมๆ เด๋ียวก็พลดัพราก
จากกนั แลว้ก็ไปต่ืนเตน้ไปกบัเขา เอามาเป็นของจริง เอามาเป็นทุกขเ์ป็นร้อน สมบติันั้นก็เป็นของ
ปลอม 

การเบียดเบียนกนั การแสวงหาดว้ยกิเลส ดว้ยการคดโกงกนั เห็นไหม มนัก็ใหโ้ทษใน
ความทุกขเ์จบ็แสบพออยูแ่ลว้ ในตวัสมบติันั้นก็มีโทษ ในการแสวงหา ในการอยากไดก้็เป็นโทษ  

แลว้ความอยากมนัมาจากไหน 

น่ีไฟเผาอยูข่า้งใน ไฟเผานะ ฟัง! ไฟ แต่เราไม่รู้  

เช่น ผลไมลู้กหน่ึง มะม่วงก็ได ้ อะไรก็ไดเ้ป็นผลไม ้ วางอยูข่า้งหนา้ ผลไม ้ เรามองสิ มนั
สดๆ แลว้เราวางไวข้า้งหนา้ แลว้มองดูสิ ไวห้ลายๆ วนัเขา้มนัก็จะเน่า มนัก็จะเสียไป เรามีผลไม้
ไวลู้กหน่ึงนะ เป็นมะม่วง วางอยูข่า้งหนา้สิ เห็นไหม? เวลาเราเห็นเราก็รู้วา่มนัดี ถา้เราไดป้อกได้
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กินเขา้ไปนะ ไปอยูใ่นทอ้งของเรา เราก็ว่า เออ! เรากินเขา้ไป เราไดลิ้้มรส อร่อยดว้ย แลว้เป็น
ประโยชน์ดว้ย เราพอใจไหม? พอใจ ถา้ผลไมน้ั้นวางอยูต่รงหนา้เรา เราเก็บไวแ้ลว้เราไม่กิน 
ปล่อยใหม้นัเน่าใหม้นัเสียต่อหนา้ไป เราเสียดายไหม? เสียดาย เพราะเราเห็น เห็นไหม เราเห็นน่ี 
ภาพกระทบ  

ร่างกายของเรามนัก็เหมือนกบัผลไมน้ัน่แหละ เกิดมาแลว้ก็ตายเปล่า ตายเปล่าจริงๆ 
เหมือนผลมะม่วงท่ีวางไวต่้อหนา้แลว้เน่าไปเลย เหมือนกนั เวลาผลไม ้ เราเห็นเพราะมนัเร็วใช่
ไหม แต่ตั้งแต่เกิดจนตาย ในโลกน้ีเกิดตายๆ เน่าเสียๆ ไปโดย...ไดอ้ะไรข้ึนมา ท าความดีก็ไดไ้ป
เกิดบนสวรรค ์ท าความชัว่ก็เกิดนรก ท าความสมควรของมนุษยส์มบติัก็ไดเ้กิดเป็นมนุษยอ์ยา่งเดิม
เท่านั้นเอง เห็นไหม เน่าเสียไปชาติหน่ึงๆ เน่าเสียไปเฉยๆ นัน่น่ะ เป็นอนิจจงั เป็นกฎของไตร
ลกัษณ์ 

ถา้เรามองเห็นอยา่งนั้น เราก็จะมองว่าพระพุทธเจา้สอนเร่ืองไตรลกัษณะ ไตรลกัษณ์ 
สรรพส่ิงน้ีเป็นอนิจจงัทั้งหมด เป็นอนิจจงันะ แต่เราไปยดึไปมัน่ใหเ้ป็นเรา ใหเ้ป็นของเรา “ส่ิงใด
เป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นตอ้งเป็นทุกข”์ ไอส้มบติันั้นเป็นทุกขห์รือเราเป็นทุกขล่์ะ มนัอนิจจงัทั้ง ๒ ฝ่าย 
สมบติันั้นก็อนิจจงั ร่างกายก็อนิจจงั หวัใจก็อนิจจงั มนั ๓ ชั้นนะ แต่หวัใจน้ีสมานเป็นอนัเดียวกนั
หมดเลย ๓ ชั้นน้ีมนัสมานเป็นอนัเดียวกนัว่าเป็นของเรา เรายดึหมด 

ดูสิ ผลไมก้็เป็นอนิจจงัใช่ไหม เราก็เป็นอนิจจงั สมบติันั้นก็เหมือนผลไม ้ เป็นอนิจจงั อยู่
ภายนอกเราก็เห็นแลว้ สมบติัภายนอกใหผ้ลเป็นทุกขพ์อสมควร แต่สมบติันั้นน่ะ เราเผอเรอ ทั้งๆ 
ท่ีเป็นของเรา เราลืมไปนะ เราท าตกหายไป มนัใหผ้ลเราไหม 

เพราะเราไปยดึใช่ไหม หวัใจไปยดึมัน่กบัมนั มนัถึงใหผ้ลความทุกขก์บัเรา น่ีดูสิ ส่ิงนั้น
เป็นส่ิงท่ีภายนอกแท้ๆ  เลย กลบัมีอ  านาจเหนือใจเรานะ เพราะความโง่ของกิเลส เห็นไหม กิเลส
มนัหลอกใชเ้รา มนัหลอกใชเ้รานะ ไปยดึส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์  

เช่น อาหารท่ีเรากินไม่ได ้ มนัเขา้ใจว่าอาหาร แลว้ไปกินเขา้ ส่ิงนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์ 
เพราะมนัเป็นวตัถุ มนัไม่เป็นสมบติัของใจ มนัไม่สามารถจะช่วยใหห้วัใจน้ีเวลาตายแลว้ไป
สวรรคไ์ด ้ ไปในความดีได ้ แลว้ไปยึดมนัเป็นโทษอีกชั้นหน่ึงดว้ย เพราะเราไปเอาส่ิงท่ีเป็นวตัถุ 
เราเอาส่ิงท่ีเป็นนามธรรมอยูข่ณะน้ี ส ารวมเขา้มาๆ เห็นไหม 
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ใหพ้ิจารณาขา้งนอกแลว้มาพิจารณาใจน้ี อารมณ์ความนึกคิดน้ีก็เหมือนกบัวตัถุอนันั้น 
ความทุกขใ์นหวัใจก็เหมือนวตัถุอนันั้น แลว้หวัใจมนัโง่ไปหยบิมนั ก็ดูมนัเกิดๆ ดบัๆ ท่ีใจ 
อารมณ์อนันั้นมนัก็เป็นวตัถุอนัหน่ึง อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนน่ะ ความทุกข ์ความสุขเป็นวตัถุอนัหน่ึง แต่
ดว้ยความโง่ของใจไปควา้เขา้ มนัก็เลยทุกข ์ มนัไปควา้ไฟเขา้ไง ใจมนัเสวยก็เหมือนกบัเราเอามือ
ไปหยบิ เราไปหยิบสมบติั แกว้แหวนเงินทองไปหยิบมนั เตม็มือ แหม! อุ่นใจ สุขใจ พอใจ เพราะ
มนัอยูก่บัมือเราอุ่นๆ ดีใจ วา่ของอยูก่บัมือเรา มีความสุขมาก เวลามนัทุกข ์มนัสุข ก็หวัใจมนัเสวย
อารมณ์นัน่ล่ะ มนัก็เหมือนกบัมนัไปควา้อยูใ่นมือมนั แต่มนัเอาใจควา้ มนัเตม็ๆ ใจเลยล่ะ เสวยเขา้
ไปเตม็ๆ เลย 

นัน่น่ะเพราะความไม่รู้ เพราะความไม่รู้คิดว่ามนัเป็นเรา คิดว่ามนัเป็นของเรา 

ค าว่า “เรา” เราคิดข้ึนมา เราจะมองไม่เห็นเลย เราจะมองไม่เห็นว่า เราคิด เราๆๆ ไอต้วั
กิเลสมนัหลอกน่ี เพราะเราท า เราจะพอใจทนัที พอใจมากๆ เราก็ตอ้งสลดัอารมณ์ท่ีเป็นออกไปให้
เห็นสภาพนัน่น่ะ เห็นสภาพเหมือนท่ีว่า ท  าไมเราเห็นผลไมม้นัเน่าต่อหนา้ ท าไมเราเสียดาย ท าไม
เราไม่ไดม้องอารมณ์ท่ีว่ามนัเน่า ท  าไมเราไม่เสียดาย อารมณ์น่ี ร่างกายน่ี 

เพราะเราแยกออกๆๆ นะ การแยกออกคร้ังแรกท าใหห้วัใจมนัสงบ การแยกออกน้ี การ
แยกอารมณ์ออกไปใหใ้จมนัพกั เพราะถา้ใจไม่พกั ใจคิดออกไปตามอารมณ์คร้ังแรกเลย ฟังนะ! 
กรคิดออกไปคร้ังแรกเลย น่ีมนัเป็นโลก สงัเกตได ้ เราคิดเร่ืองสมบติั คิดแลว้ไม่มีความเบ่ือหน่าย 
มนัจะเป็นไปไม่ไดท่ี้ว่าเราคิดถึงแกว้แหวนเงินทองแลว้ใหเ้บ่ือหน่าย ไม่มีทางเลย เรายิง่คิดถึง มนั
ยิง่จินตนาการว่าสวยมาก มีเงินอยูเ่ท่าไรก็ยิง่จะนบัใหม้นัเพิ่มข้ึน มีลา้นกจ็ะนบัคร้ังท่ีสองใหเ้ป็น
ลา้นสอง นบัคร้ังท่ีสามจะใหเ้ป็นลา้นส่ี มนัมีการนบั มีการคิด มีการเพิ่มๆๆ ไม่มีทางปล่อยวาง  

พระพุทธเจา้สอนว่า ตอ้งใหส้งบ ถึงมนัสงบไม่ไดต้อ้งใหห้ยดุก่อน เห็นไหม เพราะคิดเป็น
โลกแลว้มนัคิดบวกคิดเพิ่ม พอคิดบวกคิดเพิ่มมนัเป็นโลกไป มนัหมุนไป เหน่ือยมากๆ ถึงว่า
อารมณ์น้ีเป็นวตัถุ ตอ้งหยดุย ั้งมนันะ มนัเป็นสมบติัภายใน เป็นความรู้สึกภายใน ตอ้งหยดุย ั้งอนัน้ี
ก่อน หยดุย ั้ง หดัหยดุย ั้ง หดัเบรก หา้มลอ้ไว ้หยดุย ั้งไว ้

จากหวัใจท่ีพะรุงพะรัง หวัใจท่ีทุกขย์าก หวัใจท่ีกระเซอะกระเซิง ไม่เคยมีความรู้สึกว่า
ความสุขมนัเป็นอยา่งไรเลย มนัจะเร่ิมรู้จกัตรงน้ีแหละ ถา้เห็นโทษแลว้มนัจะหยดุ เราเอาอารมณ์น้ี
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มาเทียบกบัวตัถุ มนัเห็นโทษ เห็นโทษของแกว้แหวนเงินทอง เห็นโทษของอารมณ์ความรู้สึก ไอ้
ท่ีทุกขอ์ยูน้ี่เพราะอะไร น่ีหดัยบัย ั้งไว้ๆ  มนัก็จะมีการปล่อยวาง  

เหมือนกบัเราเอาของไปเก็บ แกว้แหวนเงินทองน้ีเก็บไวก่้อน เอาไวใ้นตูเ้ซฟเรากส็บาย ไม่
ตอ้งอยูใ่นก ามือของเรา ถา้เราช าระอารมณ์ความรู้สึกไดน่้ะมนัก็เหมือนกนั เรายบัย ั้งไดห้รือเรา
สงบมนัได ้เหมือนกบัว่าเราก็คลายตวัออก เหมือนกนั จิตน้ีไม่เสวยอารมณ์นั้นไง น่ีมนัสงบ ความ
สงบของจิต 

พอความสงบของจิต จิตมนัตอ้งสงบก่อนนะ พอสงบมนัก็หดัวิปัสสนา จิตสงบมีความสุข 
มีความสุขมาก ก็ถึงว่าจิตพะรุงพะรัง จิตท่ีร้อน เหมือนคนกระหายมากแลว้ไดด่ื้มน ้า คนหิวมากได้
กินอาหารอ่ิม ความง่วงแสนง่วงไดน้อนหลบัต่ืนแลว้ น่ีมีความสุขไหม? มี เพราะมนัเป็นเร่ืองของ
ใจ ความสุขภายใน ไม่ใช่ความสุขจากการไปแสวงหาจากภายนอก อนันั้นของเขา โลกียะ อารมณ์
ของโลกียะอยา่งหน่ึง มนัมีความสุขท่ีไดแ้กว้แหวนเงินทองนั้นอยา่งหน่ึง แต่ถา้มีความสุขจากการ
ปล่อยวาง จิตเป็นสมาธิ มนัอีกอยา่งหน่ึง 

สุขไม่ไดเ้จือดว้ยอามิส สุขจากการใจเสวยใจ ใจเสวยความรู้สึกพอตวั เอกคัคตารมณ์ ใจน้ี
เป็นหน่ึง จิตน้ีพกัทั้งหมด นัน่ล่ะคือจิตสงบ เป็นสมาธิ สัมมาสมาธิ สัมมา คือการตั้งใจไวม้ัน่ ตั้งใจ
ไวถู้กตอ้ง น่ีสมบติัภายใน งานความจริง ท่ีว่าความจริง จริงสุดส่วน จริงของเรา จริงในการนัง่อยู่
เฉยๆ ก็จริง จริงลว้นๆ เป็นสมบติัของเราดว้ย เกิดเป็นมนุษย ์ถึงไม่เป็นผลไมท่ี้เน่าไปเปล่าๆ 

เวลาเราปอกมะม่วงใส่ปาก รสชาติจะเป็นอยา่งไร จิตสงบแลว้เราก็เสวยรสชาติแลว้ ทีน้ี
มะม่วงน้ี มนัมีนะ บางทีมะม่วงมียาพิษ มะม่วงตอ้งลา้งน ้าก่อน ตอ้งวิเคราะห์วิจยัว่า มะม่วงให้
คุณค่ากบัร่างกายอยา่งไร ถา้หมอ จะรู้ว่าส่ิงใดใหคุ้ณค่ากบัร่างกาย หมอจะรู้หลบหลีกเป็นนะว่า 
อาหารอนัน้ีจะใหโ้ทษกบัร่างกาย อาหารอนัน้ีจะใหป้ระโยชน์กบัร่างกาย 

ความคิดน้ีเร่ิมคิดแลว้ จิตน้ีมนัเสวยอารมณ์ใช่ไหม มนัก็เหมือนกบัมนักิน พอมนักินน้ีมนั
เป็นธรรมชาติของมนั ธรรมชาติของหวัใจ ธรรมชาติของธาตุรู้ตอ้งกินอารมณ์ หัวใจน้ีอยูโ่ดย
ธรรมชาติของมนัเองไม่ได ้ มนัจะรู้ส่งออกอยูต่ลอดเวลา อาศยัความรู้สึกอนัน้ี มนัก็จะเห็นภาพ
ข้ึนมา เห็นความรู้สึก ใจอยูท่ี่ไหนข้ึนมา ถา้เราปล่อยเฉยๆ มนัก็จะเหม่อลอยไปโดยไม่มีสติ สติมนั
จบัหวัใจอนัน้ีไว ้ มนัจะเห็นนะ เพราะมนัผา่นตวัน้ี ผา่นภาพ มนักแ็ยก เพราะมนัเสวยอารมณ์ใช่
ไหม ก็เหมือนกบักินอาหารเขา้ไป 
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น่ีดู เอาตวัหวัใจไปดู เอาตวัอารมณ์ความรู้สึกนั้นมาดู มาแยกแยะ เหมือนท่ีว่า เราดูผลไม้
นั้นล่ะ เราดูแบบหมอเขาดูกนันะว่า อาหารนั้นมีโทษหรือไม่มีโทษ จิตน้ีมนัเสวยอารมณ์เขา้ไป 
มนัเป็นความรู้สึกหมด เราดสิูว่า ตรงไหนมนัเป็นปากท่ีกิน ท่ีเสวยอารมณ์เขา้ไป จิตน้ีเสวยอารมณ์ 
เสวยอยา่งไร ถา้เราท าจิตสงบ เราไม่คิดเลย เราปล่อย สติเรายบัย ั้งไว ้กดดนัไว ้เราอั้นไว ้กลั้นใจไว้
พกัหน่ึง มนัจะมีความรู้สึกอยูแ่ต่ไม่มีอารมณ์ นัน่มนัไม่เสวย 

แลว้ถา้มนัเสวยเขา้มา มนัเสวยจากอะไร 

ดูนะ ดูกิริยาของการเขา้ไปเสวย หมอเขาจะจบั เขาจะเอาอะไรมาดูได ้ เขาตอ้งเอาเช้ือโรค
หรือเอาอะไรมาวิเคราะห์ใช่ไหม เขาถึงจะเห็น ไอปั้ญญาธรรมของเรา ท่ีว่าจะรู้ความจริงข้ึนมาก็
ตอ้งเอาวตัถุอนัท่ีว่าเป็นอารมณ์ข้ึนมาวิเคราะห์ น่ีวิปัสสนาอยูต่รงน้ี วิปัสสนาอยูต่รงน้ี ตรงตอ้ง
วิเคราะห์วิจยั ไม่ใช่ว่าเขา้ไปรู้นะ 

มีอยูม่ากมายเลยท่ีว่า ท  าใจใหส้งบ แลว้จิตสงบน้ีเขา้ไปรู้เท่าแลว้จะปล่อยวางไวต้ามความ
เป็นจริง...ไม่ใช่หรอก ไดย้นิไดฟั้งมามากเลย แลว้เป็นอยา่งน้ีเกือบทั้งนั้น เกือบทั้งนั้นเลยนะ ใหถึ้ง 
๙๙ เปอร์เซ็นตเ์ลย เพราะมนัแปลกประหลาด จิตน้ีสงบแลว้จะแปลกประหลาดมาก มนัจะปล่อย
วางแลว้มนัจะมีความสุขมาก แลว้จะเคลิบเคลิ้มไปเลย เพราะจิตนั้นมนัสงบจริงๆ แลว้สามารถ
อธิบายไดด้ว้ย 

แต่มนัขาดท่ีว่า หมอน้ียงัไม่ไดว้ินิจฉยัโรค ยงัไม่ไดว้ิเคราะห์โรค ยงัไม่ไดฉี้ดยาเขา้ไปให้
เช้ือโรคนั้นตาย ฉะนั้น การเขา้ไปรู้เหตุของใจแลว้วา่อนันั้นเป็นผลแลว้นะ น่ีน่าคิดมาก จะฟังรู้เลย 
เวลาพดูกนั ชาวพุทธพดูกนัจะว่าอยา่งนั้นทั้งนั้น เขา้ไปรู้เท่านั้น เขา้ไปรู้แลว้ก็ว่าอนัน้ีใช่ ก็เขา้ไปรู้ 
ก็เขา้ไปอยา่งน้ี แค่เขา้ไปดูใจเสวยอารมณ์เท่านั้นล่ะ ตามพระพุทธเจา้สอน ตอ้งเดินมรรคตรงน้ีถึง
จะถูกนะ มรรคปฏิปทา เดินมรรคตรงน้ีนะ คือว่า ตอ้งมีการท างานท่ีชอบไง 

จะเขา้ไปรู้เฉยๆ มนัก็เหมือนกบัว่า เราเขา้ไปเห็นเงินในธนาคารแลว้กก็ลบัมา เงินใน
ธนาคารนั้นจะมีเป็นพนัๆ ลา้น มนัก็ไม่ใช่ของเรา เราเห็นอยู ่ เงินน่ะ รู้ดว้ยเงินมีตรงไหน วางไว้
ตรงไหน รู้ แต่เงินนั้นเป็นของเราไหม ถา้ไม่ใช่ของเรา เราจะมีสิทธิใชไ้หม 

จิตเขา้ไปรู้ออกมาแลว้ มนัก็จะเป็นอยา่งนั้นน่ะ มนัเขา้ไปเห็นแลว้มนัรู้ แต่มนัไม่ไดห้ยบิ
เงินนั้นออกมา ไม่ไดว้ิเคราะห์วิจยัแลว้หยบิผลออกมาจากตรงนั้น แลว้ออกมามนัก็จะเส่ือมไป คือ
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ว่า การไปจ าเงินของเขามา ไปเห็นภาพนั้นมา แต่สิทธิไม่ใช่ของเรา เงินนั้นเขาก็ไปใชท่ี้อ่ืนซะ 
เจา้ของเขาตอ้งเอาไปใชอ้ยูว่นัยงัค  ่า แลว้มนัก็ตอ้งหมดไป เราก็ไดแ้ค่ไปเห็นภาพนั้นมาเท่านั้น 
แลว้ก็เขา้ใจว่าเป็นของเรา แลว้เราไดป้ระโยชน์อะไรข้ึนมา 

จิตท่ีเขา้ไปเห็นสภาพนั้นออกมาแลว้มาพดู วนัหน่ึงจิตนั้นตอ้งเส่ือม มนัเป็นอนิจจงั สพฺเพ 
ธมฺมา อนตฺตา น้ีเป็นอนตัตา การปฏิบติัธรรมข้ึนมามนัมีเส่ือมและมีเจริญ การปฏิบติัธรรมนะ จิตน้ี
สงบแลว้มนัก็จะเส่ือมไปขา้งหนา้ จิตน้ีสงบแลว้เราตอ้งพยายามท าความสงบนั้นต่อเน่ือง ใหต้ั้งมัน่
นะ แลว้พยายามหาจ าเลยใหไ้ด ้

งานการขุดคุย้คน้หากิเลส ฟังนะ การขุดคุย้คน้หา ความสงบ ความพอใจ เรามีเงินอยูค่นละ
หลายๆ ลา้น แลว้ไม่มีสินคา้ใดๆ ขายใหเ้ราไดเ้ลย เราจะมีเงินไวท้  าไม เรามีสมบติั เราท าสมาธิมา 
มีความสุขมหาศาลเลย แลว้เราปล่อยใหส้มาธิน้ีเส่ือมไปโดยไม่ไดย้กข้ึนวิปัสสนาน่ะ มนั
เหมือนกบัเรามีเงินมหาศาลเลย แลว้เราใชเ้งินไม่เป็น แลว้ออกมาก็มาคุยกนันะ ออกมานะ การ
เขา้น่ะ ใชค้  าว่า “ออกมา” ว่ามนัเป็นอารมณ์ภายใน จิตน้ีเขา้ไปในสมาธิ มนัตอ้งเป็นการเขา้คือว่า 
ท  าใจใหส้งบมนัต่อสู้กบัความฟุ้งซ่านมากแลว้ น่ีคือการเขา้ไป 

การออกมา คือการออกจากสมาธินั้นมาเป็นอารมณ์ปกติ ถา้คนมีความช านาญการนะ จะ
ออกไม่ออก มนัเป็นสมาธิโดยธรรมชาติเลย จะคุยจะอะไรมนัเป็นสมาธิอยูแ่ลว้ อนันั้นยกไวแ้ต่ผูท่ี้
ช านาญการ 

แต่เราพดูถึงผูใ้หม่ พดูถึงผูเ้ร่ิมปฏิบติั การเขา้ เห็นไหม การเขา้เหมือนกบัเราด่ิงเขา้ไปใน
จุดศูนยก์ลางเลย แลว้เวลามนัจะออกมาเป็นปกติ มนัจะถอนออกมา ถอนออกมาเป็นอารมณ์ปกติ
ของปุถุชนนัน่น่ะ นัน่การเขา้การออก ออกมาแลว้ เรามาใชอ้ยูน้ี่มนัเส่ือม เราถึงตอ้งประคองเขา้ไป
หาๆ อนัความสงบน้ี แลว้ถา้ไปหาแลว้ก็เหมือนกบัมีเงินแลว้ นัน่แหละคือเรามีเงิน เงินน้ีก็เป็น
หน่ึงในสัมมาสมาธิ ความเห็นชอบ 

ถา้เห็นผดิ มนัก็ใชส้มาธิน้ีผดิ ความเห็นชอบ ด าริ มรรคองคแ์รกเลย ด าริชอบ ด าริลงท่ีงาน 
งานวิปัสสนายกข้ึน กาย เวทนา จิต ธรรม เอาอารมณ์ความรู้สึกนั้นมาวิเคราะห์ เห็นไหม อนัน้ี
หมายถึงว่า เราจบัจ าเลยได ้เราจะไดง้านอีกช้ินหน่ึง “งานชอบ” อนัน้ีเป็นมรรคแลว้ เป็นมรรคเป็น
ผลในศาสนาเรา ศาสนาพุทธไง 
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ไอเ้ร่ิมตน้มรรคหยาบๆ เขา้มานั้น มนัเป็นมรรคเป็นโลกียะ เป็นโลกเขา เราตอ้งอาศยัอนั
นั้นเดินมา ตอ้งมีฐานเดินข้ึนมาทั้งหมด ไม่มีอะไรลอยมาโดยไม่มีพื้นฐาน ตอ้งมีเหตุถึงจะมีผลข้ึน
ไปตลอด เรากา้วเดินข้ึนมาจากเหตุแลว้มาหาผล กา้วเดินจากนัน่ข้ึนมาๆ เห็นไหม ภมิูของใจมนั
ยกข้ึนสูง การกา้วเดิน ใจตอ้งเดินไป ใจอยู่เฉยๆ ไม่ได ้ ใจอยูเ่ฉยๆ คือมนันอนจม จิตสงบแลว้ก็
นอนจมอยู่นัน่ จิตสงบแลว้ตอ้งออกท างาน ออกท างานภายใน 

“อา้ว! ก็ไหนว่าทีแรกไม่ใหคิ้ดไง” 

ไม่ใหคิ้ดในเม่ือมนัยงัเป็นเดก็นอ้ย มนัยงัไม่สามารถช่วยตวัเองได ้น่ีไม่ใหคิ้ด 

มนัรักษาตวัมนัเองจนมีความรู้ความเขา้ใจพอสมควรแลว้ตอ้งคิด 

นกักีฬาฝึกซอ้มมาเพื่อข้ึนเวที นกักีฬาฝึกซอ้มมาเพื่อลงสนาม ฝึกซอ้มก็ท  าใหห้วัใจใหส้งบ
นัน่น่ะ เวลาหวัใจสงบแลว้ท าไมไม่เอาผลข้ึนมาล่ะ นกักีฬาซอ้มแลว้ไม่ไดข้ึ้นสนาม นกักีฬานั้นจะ
ไม่ไดเ้หรียญทอง จะไม่มีการแพไ้ม่มีการชนะ หวัใจท่ีท าสงบแลว้ไม่มีการวิปัสสนาจะเอาผลมา
จากไหน มนัซอ้มจนมนัแขง็แกร่ง แต่ไม่ยอม...แต่งานท่ีมนัจะไดผ้ล มนัจะผลประโยชน์ท่ีไดต้อบ
แทนมา...ไม่ท า 

เราประกอบธุรกิจ เราท าสินคา้ไปขาย การท าสินคา้นัน่เราท าข้ึนมาเกือบตาย ขายไดแ้ลว้ถึง
เป็นสมบติัของเรา ท าสินคา้ข้ึนมาแลว้ขายไม่ได ้ มีแต่ขาดทุนกบัขาดทุนเท่านั้น การประพฤติ
ปฏิบติัน้ีก็เหมือนกนั ท าใจใหส้งบแลว้นัน่น่ะ มนัก็มีตน้ทุน มนัก็มีสินคา้ มีพร้อมทุกอยา่งเลย 
วิปัสสนาลงไป ยกจ าเลยข้ึนมา จบัเหตุใหไ้ด ้ดู! ดู! นัน่น่ะ จบัข้ึนมา มนัจะไดผ้ลตอบแทนตรงนั้น 
เพราะการต่อสู้ น่ีแหละคือการก าลงัจะขายสินคา้แลว้ ก าลงัต่อรอง  

มรรคมนัหมุนนะ งานชอบ งานคือการพิจารณา งานชอบ งานลงท่ีตรงหวัใจท่ีมนัไปติด 
หวัใจน้ีมนัไปติด มนัติดโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ เพราะมนัเป็นยางเหนียว เพราะมนัมีกิเลสอยู ่ทีน้ีมนั
หมุนไป ธรรมชาติของมนัตอ้งหมุนไปเพื่อกิเลสมนัใชอ้ยูแ่ลว้ พอเราตั้งใจ เราพร้อมนะ เรามีสมาธิ
ข้ึนมา มนัมีแรงต่อตา้น 

จากไม่เคยการต่อสู้ จากไม่มีการต่อสู้เลย จากไม่เคยเห็นหนา้ จากเป็นข้ีขา้ จากเป็นใต้
อ  านาจ แต่เพราะเราเป็นชาวพุทธ เราเช่ือพระพุทธเจา้ เราถึงจะท างานความเป็นจริงภายใน เป็นท่ี
งาน ยอดของคน ยอดของคนผูจ้ะหกัวฏัวนออกจากโลก เป็นงานจริงๆ งานท่ีไดป้ระโยชน์กบั
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ศูนยก์ลางหวัใจตรงนั้น ศูนยก์ลางของหวัใจนะ ลงท่ีตรงกลางนั้นเลย ฝังลงไปตรงท่ีหวัใจอนันั้น 
มนัเป็นสมบติัอนันั้น แลว้เป็นปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะตน อนันั้นยอดเยีย่ม เป็นผูท่ี้ชนะโดยท่ีไม่ตอ้ง
ออกรบ ชนะทุกอยา่ง เพราะมนัเหนือโลก ชนะทุกอยา่ง ทุกอยา่งไม่ติด ไม่สามารถเขา้ไปติดอนัน้ี
ไดเ้ลย 

เพราะชาวพุทธ พุทธะ คือผูรู้้ “พุทธะ” งานลงตรงนั้นสิ งานลงตรงนั้นเพราะว่าส่ิงนั้นมนั
เป็นส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด พระพุทธเจา้สอนนะ ถา้พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนไว ้
เราไม่เขา้ใจนะ เราจะหาไม่เจอ มนัไม่น่าเช่ือหรอกว่า ของท่ีมีความยอดเยีย่ม เป็นของท่ีดีท่ีสุด มนั
อยูท่ี่เรา ในร่างกายเราน้ีเอง ใครจะพดูใหเ้ช่ือได ้น่ีพระพุทธเจา้บอกไวแ้ลว้ 

ถึงว่า ลงตรงนั้น จบัข้ึนมาดู ว่าใจมนัเสวย เสวยอยา่งไร วิเคราะห์อยา่งไร การวิเคราะห์มนั
ตอ้งแบ่งแยกใช่ไหม ทดลองใช่ไหม เพาะเช้ือใช่ไหม น่ีอารมณ์ท่ีมนัมี มนักา้วเดินไปอยา่งไร เห็น
ขามนัไหม สัญญามนัเกิดข้ึนจากอะไร เวลามนัเกิดข้ึนมา สังขารมนัปรุงไปอยา่งไร สังขารน่ะ 
สังขาร คือความปรุง ความแต่ง ความคิดท่ีส่งเสริม สังขาร คือความคิดท่ีเสริมมนัข้ึนไป มนัรู้อยู่
เฉยๆ ธาตุน้ีรู้อยูเ่ฉยๆ แต่พอมีภาพเสวยอารมณ์ป๊ับ มนัก็ข้ึนมา นัน่สัญญาพร้อมแลว้ สงัขารไง พอ
พร้อมข้ึนไป เพราะมนัจะรู้ ตอ้งมีวิญญาณพร้อมใช่ไหม วิญญาณ ความรู้สึก รู้สึกในอารมณ์นั้นล่ะ 
เวทนารับรู้สิ แบ่งแยกดีไม่ดี สังขารหมุนไปเลย วิญญาณรับรู้พร้อมๆๆๆ ไป 

ถา้มีสมาธิ มีความมีสมาธิอยู ่ จิตตั้งมัน่ มนัจะรู้ แลว้มนัจบัได ้ ตอ้งเห็นกิริยาการกา้วเดิน 
เหมือนกบัเพาะเช้ือแลว้มนัมีขยบัออก ขยบัออกดว้ย...อารมณ์น้ีมนัแปรสภาพ มนัมีการแบ่งแยก
ใหเ้ราเห็นร่องรอย ร่องรอยท่ีกิเลสมนัจบัหวัไว ้ มนัไสไวต้รงไหนล่ะ มนัไสเลยนะ เพราะ
ธรรมชาติมนัไสไปอยูแ่ลว้ ธรรมชาติน่ี ความคิดพุ่งออกๆๆ ถา้มนัเหน่ือย มนัจะเพลียนะ มนัก็
ปล่อย เพลีย หยดุ ก็คิดไม่ได ้อยา่งเช่นเราคิดจนลา้ 

แต่ถา้กิเลสน่ีมนัไม่ลา้ ฟังนะ อยา่งเช่นเวลามนัทุกขห์นกัๆ เราโกรธหนกัๆ เราโกรธหรือ
เรารักมากๆ เราหลงมากๆ วา่อยา่งนั้นเลย หลงดว้ย มนัจะคิดไปนะ คิดอยา่งมากเลย คิดอยูอ่ยา่ง
นั้นน่ะ หยดุไม่ไดน้ะ จนเป็นบา้เป็นหลงัล่ะ นั้นน่ะกิเลส  

แต่ถา้มนัยบัย ั้งดว้ยสติ ยบัย ั้งๆๆ เห็นไหม พอยบัย ั้งก็กลบัมาคิดใหม่ แต่คิดคราวน้ีมนัคิด
ดว้ยปัญญา คิดดว้ยธรรมพระพุทธเจา้ ปัญญาธรรมนะ ดว้ยมรรค คิดคน้ดู พอคิดคน้ดู มนัจะ
เปรียบเทียบอารมณ์ เวลาคิดคน้ดู มนัปล่อย มนัเห็นสภาพใช่ไหม เห็นสภาพน้ีมนัจะรู้เลย จะรู้นะ  
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พอรู้ว่าแบบน้ี มนัคิดชนะ คิดละ เวลามนัคิดแบบท่ีมรรคมนัหมุนไปน่ี มนัคิดหักขา 
เหมือนเราคิดแลว้เราก็หกัขาไปดว้ย หกัไม่ใหม้นัเดินต่อ แลว้มนัหยดุนะ มนัรู้โทษ เห็นคุณเห็น
โทษ มนัจะสุขสบายนะ โอ!้ เราชนะ 

มนัแปลกจริงๆ แปลกท่ีเราสามารถหกัหา้มใจได ้ หกัหา้มไดห้มดเลย ค าว่า “หกัหา้มใจ” 
อยา่ไปเทียบขา้งนอกนะ เทียบขา้งนอกว่า “แลว้คนท่ียบัย ั้งได ้ เขาไม่...เขาเป็นผูดี้ เขาน่ิมนวล 
ท าไมเขาตอ้งท าถูกแลว้”...ไม่ใช่ ความน่ิมนวลก็นอนอยูน่ัน่น่ะ  

หกัหา้มอนัน้ีหมายถึงว่า หกัหา้มกิเลส คนน่ิมก็หกัหา้มแบบน่ิมๆ คนแขง็ คนแรง ก็หกั
แบบรุนแรง การหกัอนัน้ีมนัพอดีกบัใจของทุกๆ ดวงท่ีท ามาทั้งนั้น คือว่าพอดีไง สมควรแก่ธรรม 
มนัหยดุ ใชค้  าว่า “หกัหา้ม” หกัหา้มน้ีหกัหา้มดว้ยมรรค ไม่ใช่หกัหา้มแบบกดไวอ้ยา่งนั้น ขา้งนอก
เขาหกัหา้มดว้ยการกดไวเ้ฉยๆ อนัน้ีหกัหา้ม ตดัขา มนัจะประหารกิเลส มนัจะหกัหา้มอยา่งไร มนั
จะเหมือนกบัขา้งนอกไดท่ี้ไหน ประหารนะ ตอ้งประหาร 

การประหารกิเลส การช าระกิเลสดว้ยกระแสของธรรม ดว้ยธรรมจกัร จกัรภายใน มนั
หมุนอยูข่า้งใน มนัประหารสิ พอมนัประหาร มนัทิง้ มนัก็ไดร้สน่ะ รสนะ ทิง้ ประหาร ทิง้ มนัเป็น
นามธรรม กิเลสน้ีเป็นนามธรรม เวลาธรรมจกัรมนัเกิด มนัก็เกิดจากนามธรรม เพราะอารมณ์น้ี
เป็นนามธรรมไหม อารมณ์ท่ีเราหมุนข้ึนมานัน่น่ะ มนัช าระเลย มนัตดัเลย นั้นล่ะประหาร นัน่ล่ะ 
อนันั้นถึงรู้จริง เพราะประหารป๊ับ มนัจะขาด 

ไอท่ี้เขา้ไปรู้ เขา้ไปจ่อมไวน้ั้น มนัไปรู้เท่า การรู้เท่าน้ีโดนกิเลสหลอก การปฏิบติัเขา้ไป 
การท าสมาธิเขา้ไป น่ีมนัออกแรงมากแลว้ มนัลา้แลว้ เขา้ไปถึงตรงนั้นไปเห็นความสงบแลว้
ออกมา นั้นมนัว่ามนัเขา้ใจ กิเลสความจริงมนัสงบตวัลง มนัจะชนะรอบหลงัไง มนับงัเงาไว ้

แต่ถา้ประหารดว้ยการใคร่ครวญแบบน้ี มนัขาด มนัตายไปเลย อนัน้ีถึงว่า การตกลงสินคา้
แลว้ซ้ือขายกนัขาดออกไป เราไดผ้ลประโยชน์กลบัมา ไดเ้ป็นผล ไดจ้ากผลของการใชม้รรคนั้น
ประหารกิเลสของเราขาดออกไป อนัน้ีมนัเป็นผลแน่นอน ไม่มีการแปรปรวน คงท่ี มนัก็ไม่อยูใ่น
กฎของอนตัตา เห็นไหม อนัน้ีไม่อยูใ่นกฎของอนตัตา 

กฎของอนตัตานั้นคือการกา้วเดิน กุปปธรรม สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา กุปปธรรม อกุปปธรรม 
ธรรมท่ีไม่เส่ือมจากตรงท่ีกา้วเดินแลว้เหยยีบบนัไดข้ึนไป เรากา้วเดินน้ีก็เหมือนกบัเราย  า่ไปบน



เทศน์อบรมในพรรษา ๑๓ 

©2012 www.sa-ngob.com 

อากาศ มนัไม่มีท่ีสามารถจะพกัเทา้ได ้ แลว้เราไปถึงจุดหน่ึง มนัมีบนัไดขั้นหน่ึงใหเ้รายนื มนัจะ
ตกจากบนัไดขั้นนั้นมาในอวกาศอีกเหรอ 

ขาน้ีเดินในอากาศสิ เหมือนกบัเราย  า่เดินอยูบ่นอากาศ นัน่ล่ะขณะย  า่เดินคือการท่ีเราก าลงั
ปฏิบติักนัอยูน่ี่ หวัใจก าลงัไม่มีท่ีพกั หมุนเขา้ไปๆ นัน่น่ะ มนัยงัเหยยีบท่ีไม่ได ้ พอมนัวิเคราะห์
วิจยัจนเขา้ใจแลว้มนัปล่อยวางไวต้ามเป็นจริง มนัปล่อยวางตามเป็นจริง ขาดออกไปเลย นั้นล่ะมนั
ก็ไปยนือยูบ่นบนัไดท่ีมีท่ียนืแลว้ ไม่อนตัตา อนัน้ีพน้จากอนตัตาออกไป มนัไม่เส่ือม พอมนัไม่
เส่ือมมนัก็เขา้ใจตามความเป็นจริง 

การเขา้ใจตามความเป็นจริงเพราะไปรู้จริง ไปเห็นจริง ไปสัมผสัจริงๆ ความจริงของ
ศาสนาถึงเป็นความจริง ค าสอนน้ีถึงเป็นค าสอนท่ีจริง แต่เรามนัปลอม เราไม่สามารถเขา้ถึงความ
จริงไดก้็เลยลงัเลวา่ศาสนามีหรือเปล่า มรรคผลมีหรือเปล่า ถึงเขา้ไม่ถึงกนันะ เขา้ไม่ถึงก็ติดอยู่
อยา่งนั้นล่ะ คิดว่าการกระท าอนัท่ีท ากนัอยู่นั้นเป็นศาสนา 

ศาสนาจริงๆ ศาสนธรรมน้ีเป็นทางเดิน ไม่ใช่ท ากนัอยา่งนั้นนะ ท ากนัอยา่งนั้นน่ะมนัเป็น
ศาสนาอะไร ศาสนธรรมน่ี เพราะหวัใจน้ีเป็นท่ีรอง ท่ีลิ้มรสธรรม หวัใจน้ีเป็นท่ีลิ้มรสของธรรม 
มนัถึงตอ้งเขา้ใหถึ้งความจริงสิ เขา้ใหถึ้งความจริง  

มนัถึงว่า กินมะม่วงเขา้ไป พอผา่นน้ีแลว้มนัเขา้ไปอยูเ่ลย จะไม่ตอ้งใหใ้ครมาบอกเลยวา่ 
รสของมะม่วงน้ีเป็นแบบใด แต่ถา้เราไม่รู้ เราศึกษาทุกขน์ั้นเลย แลว้ก็มาเถียงกนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 
ร่างกายน้ีก็เหมือนกนั เราไดพ้ิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม แลว้ก็เหมือนกบัเรากินมะม่วงเขา้ไป
นัน่น่ะ ขณะน้ีมะม่วงเขา้ไปอยูใ่นทอ้งของเราแลว้ เราก็จะรู้รสของมนัทั้งหมด แลว้รู้ดว้ยว่ามนัเป็น
ประโยชน์กบัร่างกายขนาดไหน ไม่เป็นขนาดไหน มนัตอ้งขบัส่ิงท่ีเหลือเป็นกากออกไป เหลือแต่
วิตามินไวใ้นร่างกาย 

การพิจารณาจนปล่อยวางไปแลว้ เห็นไหม มนัรู้เท่า รูป รส กล่ิน เสียง มนัรู้เท่าหมด มนั
เอามาใชเ้ป็นประโยชน์ต่อไปน้ี เม่ือก่อนกินไม่รู้เร่ือง ต่อไปจนจิตมนัเดินบนอากาศแลว้ พกัอยูบ่น
ขั้นบนัไดแลว้น่ี คนมีหลกัยนื คนมีหลกัยดึ คนมีหลกักบัคนไม่มีหลกัก็ต่างกนั หลกัของใจมนั
มัน่คงแลว้ คนหลกัมัน่คงมนัก็ไม่ท าตวัเหลวไหลนะ แลว้จริงจงั มนัยิง่ไดกิ้นของจริงเขา้ไปแลว้น่ี 
ของจริงท่ีเขา้ไปอยูใ่นใจของเราแลว้มนัยิง่จริงต่อไป ขณะอยา่งนั้นแลว้ คนท่ีผา่นอยา่งนั้นถึงเป็น
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คนจริง ธรรมจริงๆ เห็นผลแลว้ จากการปฏิบติัแลว้ยิง่จะเอาใหม้ากข้ึนไปใหญ่ มนัไดลิ้้มรสไป
เร่ือยล่ะ เห็นคุณค่าไปเร่ือย มนัก็ยอ้นกลบัมาดูนะ มนัตอ้งยอ้นดูไปดูกลบัๆ 

การประพฤติปฏิบติัมนัจะมีการประสบความส าเร็จ มีอุปสรรค จะเห็นผดิเห็นถูก การท า
แลว้ไดป้ระโยชน์ การท าแลว้ไม่ไดป้ระโยชน์ การท าแลว้มนัจะไดต้ามความเป็นจริงบา้ง กิเลสมนั
หลอกใหม้นัหลงทางไปบา้ง ส่ิงใดท่ีมกัมาก ส่ิงใดท าแลว้ใหม้นัเฟ่ืองฟู...ไม่ใช่ การชนะท่ีไม่ตอ้ง
ชนะเลย เห็นไหม 

แต่ก่อนท่ีจะไม่ชนะ ชนะโดยท่ีว่าไม่ตอ้งออกแรง ก่อนท่ีจะอยูเ่ฉยๆ ชนะโดยท่ีไม่ตอ้ง
สงคราม ก็โอโ้ฮ! ตอ้งรบก่อน กว่าเราจะสงบกาย เห็นไหม กว่าเราจะหดัสงบกายได ้ นัง่เป็น
ชัว่โมงๆ น่ีมนัเจบ็ปวดไหม แลว้เราสงบใจลงไปอีก มนัน่ิงไหม 

ก่อนท่ีจะไม่รบ มนัตอ้งรบมาก่อน รบแลว้มนัก็ไม่ตอ้งรบ เหตุไหนถึงจะเป็นเหตุควรท า
ก่อน ควรท าหลงัล่ะ ทุกขงั อริยสัจจงั สมุทยัอริยสัจจงั นิโรธอริยสัจจงั มรรคอริยสัจจงั มรรค ๔ 
ผล ๔ เห็นไหม... 

...มนัทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค ท าไมมรรคอยูห่ลงัล่ะ ท าไมมรรคน้ีไม่อยูห่นา้นิโรธล่ะ 
ตอ้งมรรคก่อนถึงจะนิโรธสิ 

นิโรธใหส้งบก่อนไง มรรคมนัถึงหมุนกลบัมา มนัตอ้งเดินเร่ือยๆ ตอ้งหมุนเร่ือยๆ มรรค 
เห็นไหม มรรคหมุนกลบัมา นิโรธคือพกัก่อน พอนิโรธแลว้มนัเป็นนิโรธอนัหน่ึง แต่มนัตอ้งเดิน
ต่ออีก มรรคยงัมีอีก 

อนตัตาๆ ไปดูแต่ขา้งนอก อนตัตา เราไม่มอง เราไม่ยอ้นกลบัมาดูตวัของเรา เปรียบเทียบ 
เวลาเราเห็นพวกผลไมม้นัเสียเร็วต่อหนา้ เราสลดใจ เราเสียใจเลย แลว้เราก็ใชร่้างกาย ใชชี้วิตเรา
โดยท่ีว่าไม่ไดเ้อาแก่นสาร ดูขา้งนอกแลว้ก็หนัมาดูขา้งใน ดูจากขา้งนอกเขา้มา ดูผลไมข้า้งหนา้
มนัเห็นชดั ก็เหมือนดูกายนอก กายใน เห็นคนขา้งนอกเขาทุกข์ เขาเจบ็ เขาร้อน ก็สลดใจบา้ง ดีใจ
บา้งไปกบัเขา แลว้เราก็ปล่อยใหเ้วลาเสียเปล่าไปๆ ก็เขา้ใจว่างานมนัเป็นงานความจริง “เขา้ใจว่า” 
ก็กิเลสมนัหลอกเอานะ “เขา้ใจว่า” มนัไม่เป็นตามความเป็นจริงน่ี ลองไดลิ้้มรสของความจริงสิ ไอ้
ความ “เขา้ใจว่า” มนัจะเขา้ใจอยา่งไร 
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ผูป้ฏิบติัหรือพระ พระดว้ยนะ ยิง่ผูป้ฏิบติัมีศีลน่ะ งดเวน้ทั้งหมด งดเวน้นะ ศีล ๘ เห็นไหม 
ไม่กินขา้วเยน็ ไม่ฟังการร้องร าขบัเล่น ก็ตดัรูป รส กล่ิน เสียง ตดัแลว้มนัไม่มีเหรอ คนท่ีตดัรูป รส 
กล่ิน เสียง มนัไม่กระทบรูป รส กล่ิน เสียงเลยเหรอ? 

ตดัมี เพราะรูป รส กล่ิน เสียงน้ีเป็นของประจ าโลก พระองคไ์หนบา้งท่ีจะพน้ ไม่มีเสียง 
ไม่คุยกนั ไม่ใชเ้สียงเลย ตดัแลว้ก็ตอ้งกระทบอยู ่ แต่ตดัดว้ยกติกา ดว้ยศีล แต่ถา้ปฏิบติัไปๆ ท่ีว่า 
ความจริงๆ มนัตดัขา้งใน ขา้งในมนัตดัแลว้ 

จากเร่ิมตน้ก่อนจะตดัไม่ได ้ก็เอาศีลน้ีมาบงัคบัก่อน มนัตดัไม่ไดห้รอก ใจมนัวอกแวก เอา
ศีลมาบงัคบัไวไ้ม่ใหม้นัตดั มนัหดัตดัจนมนัตดัขาดจากขา้งในน่ะ จิตมนัปล่อย มนัว่างอยู ่ มนั
ออกมาน่ีมนัพร้อมกบัความรู้สึก สติพร้อมเป็นอตัโนมติั เห็นไหม ปล่อยมนัก็ต่อ ดึงมนัก็หยดุ สติ
ทนัสิ สติทนั เห็นไหม เวลาจะคิดอะไร สติมนัทนั มนับอกไม่ตอ้งคิด หรือว่าคิดแลว้ไม่มี
ประโยชน์ หยดุทนัที 

หรือถา้คนไม่รู้เร่ือง เวลามนัคิดออกไป ใครมาเตือนเขา้ อนันั้นไม่ดี ถา้เห็นตาม เรายดึ เรา
ย ั้ง หยดุทนัที มนัก็เห็นอยู ่ ถา้ท  าอยา่งน้ี ถา้มีสติยบัย ั้ง เราลองได ้ อนัน้ีเป็นแบบว่าไม่สามารถช่วย
ตวัเองได ้แต่ปฏิบติัถึงความจริงภายในแลว้น่ะ มนัเตือนตวัมนัเอง สติอตัโนมติั มนัเตือนตวัมนัเอง 
มนัพร้อม มนัจะเตือนได ้เราตอ้งใหผู้อ่ื้นเป็นผูเ้ตือนผูส้อนตลอด มนัจะถึงยบัย ั้งไดบ้า้ง 

น่ีว่างขา้งใน ตดัขา้งใน ตดัออก จริงภายใน เราหาของจริงน่ี มรรคมี ผลมี พระพุทธเจา้
สอนตามหลกัความเป็นจริง เพราะว่าก่อนจะสอนเขา้ไปเห็นจริงแลว้ รู้จริงแลว้ถึงไดม้าสอน ผูท่ี้รู้
จริงเห็นจริงมาสอน เอาของปลอมๆ จากไหนมาสอน เราเป็นผูฟั้ง ผูติ้ดตาม แลว้เราฟังของจริง แต่
ใจมนัเป็นของปลอม มนัเช่ือปลอมๆ มนัก็เขา้ไม่ถึงใช่ไหม เคร่ืองส่งกบัเคร่ืองรับมนัจูนเขา้หากนั
ไม่ได ้ มนัรับรู้เร่ืองไม่ไดห้รอก อยา่งไรก็ไม่ไดเ้ร่ือง เคร่ืองส่ง เคร่ืองรับ ถา้มนัสมควรแก่กนั มนั
รับไดรู้้เร่ืองหมด 

เรานกัปฏิบติัก็เหมือนกนั ผูท่ี้ปฏิบติั ลูกศิษยพ์ระพุทธเจา้ทุกองค ์ พอส าเร็จแลว้จะเป็น
พยานใหพ้ระพุทธเจา้ว่า ออ้! มนัเป็นอยา่งน้ีทุกองค ์ พวกเราปฏิบติัก็เหมือนกนั จิตเขา้ไปรับรู้
รสชาติอยา่งใดก็แลว้แต่ มนัจะเป็นพยานตามหลกัความจริงนัน่น่ะ ทั้งๆ ท่ีความจริงก็มีอยูแ่ลว้นะ 
แต่เราไม่สามารถเขา้ไปรู้จริงได ้เราไม่สามารถเป็นพยานรู้จริงได ้พอเราปฏิบติัถึงจุดแลว้ ปัจจตัตงั
รู้จ  าเพาะตน แลว้พดูความจริงไดเ้ท่าท่ีความรู้เรารู้นัน่ล่ะ ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัน่ี ผูใ้ดรู้ลึก
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รู้ละเอียดเขา้ไป จะรู้ชดัเขา้ไปเร่ือยๆ แลว้จะสามารถช าระใจของตวัเองไดน้ะ ไดผ้ล ๒ อยา่ง ช าระ
ใจของตวัมีความสุขแลว้ ยงัสามารถ เห็นไหม 

พระพุทธเจา้ถึงไดส้อนไวว้่า ตอ้งท าตนของตนเป็นท่ีพึ่งของตนใหไ้ดก่้อน ประโยชน์ตน
ไง พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนใหลู้กศิษยใ์หเ้ห็นประโยชน์ของคนอ่ืนก่อน ใหเ้ห็นประโยชน์ของตน 
ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนได ้แลว้ยงัสอนผูอ่ื้นไดอี้ก เห็นไหม 

ก็เหมือนว่า ลูกศิษยพ์ระพุทธเจา้ ฟังพระพทุธเจา้สอน แลว้ประพฤติปฏิบติั ส าเร็จแลว้เป็น
พยานใหพ้ระพุทธเจา้ดว้ย แลว้ยงัสอนผูอ่ื้นต่อๆ กนัมา ผูท่ี้ปฏิบติัจริงสมควรแก่ธรรม สมควรแก่...
เราปฏิบติัก็จริง นัง่ก็จริง ท  าก็จริง แต่มนัไม่สมควร เรายงัไม่รู้ตามความเป็นจริง ถา้มนัสมควรแลว้
มนัตอ้งรู้ตามความเป็นจริงของมนัเดด็ขาด เหตุมนัพอ ผลมนัไม่มี เอามาจากไหน เหตุมนัพอ ผล
ตอ้งมี เราก็ว่าเหตุเรามากแลว้ แต่มนัไม่พอ 

เพราะเราว่าน่ี ข้ึนช่ือว่าเราน่ีกิเลสมนัหลอกมาแลว้ชั้นหน่ึง ขณะปฏิบติั ไม่ตอ้งมีเรามีเขา 
ใส่เขา้ไปแต่ความเพียรอยา่งเดียว ความเพยีรน้ีใส่เขา้ไปเลย มรรคผลรออยูข่า้งหนา้ ขาดเฉพาะ
ความเพียรของเราเท่านั้น ธงปักอยูข่า้งหนา้ เราเดินเขา้ไปหาธง เราหยบิธงได ้ เห็นธงอยูลิ่บๆ แต่
เราเดินเขา้ไปไม่ถึงสักที ต าราสอนอยู ่ เห็นไหม ศาสนธรรมบอกอยูลิ่บๆ แต่เราก็เดินเขา้ไปไม่ถึง 
แลว้พอเขา้ไปไม่ถึงก็เห็นธงนั้นลางเลือนลงเร่ือยๆ 

เวลาเราท างานเหน่ือยสิ ตาลาย พอเร่ิมตาลายนะ การปฏิบติัน้ี พอท าแลว้เพลีย ท าแลว้
เครียด ทุกอยา่ง แลว้จะตั้งเป้าหมายไวผ้ดิแลว้ ท าใหป้ลอดโปร่ง ท าใหโ้ล่งใหห้มด ไม่ตอ้งหมาย
ใดๆ ทั้งส้ิน เพราะจิตน้ีมนัจะเขา้ลงตรงกลางของมนัเท่านั้น เพราะภาชนะของธรรมไง จิตน้ีมนั
เป็นตวักลางอยูแ่ลว้ ไอท่ี้ท าใหยุ้ง่ คือความคิด คืออารมณ์โลกทั้งนั้น ปล่อยออกทั้งหมด มนัจะเขา้
พอดี ปล่อยออกทั้งหมด 

ทีน้ีปล่อยออก ค าว่า “ปล่อยออก” ปล่อยออกอยา่งไร ปล่อยออกมนัจะพอดีอยา่งไร ปล่อย
ออกมนัก็ร่วงสิ มนัเป็นนามธรรม จะร่วงไปไหน การปล่อยออกๆ ก็คือการปล่อยความรู้สึกออก 
ปล่อยความนึกคิดออก มนัจะเป็นตวัของมนั เพราะจิตน้ีมนัอาศยัส่ิงท่ีว่านั้นเป็นตวัแสดงตวัเท่านั้น 
เราไปเสวย มนัไปกินเขา้ มนัไปอาศยัอารมณ์นั้นแสดงตวัออกมา เราปล่อยออกใหห้มดๆ ใหม้นั
เป็นตวัของมนัเอง นัน่คือพุทธะ 
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เพราะความไม่เขา้ใจ ความเลินเล่อ ความเผอเรอ ความว่าคิดว่า จบัอนันั้นจะถูก จบัอนัน้ีจะ
ถูก ถึงว่าถา้ไม่เป็นเลยตอ้งใชค้  าบริกรรม กลบัมาท่ีค าบริกรรมเลย พุทโธๆๆ พุทโธไวเ้ลย อาศยัค า
บริกรรมแทนกบัไอส่ิ้งท่ีว่าเสวยในใจอารมณ์ทั้งหมด เอาอนัน้ีมาเป็นจุดเด่น ส่ิงท่ีมนัจบัปล่อยๆๆ 
มนัพร ่าเพร่ือ มนัไม่รู้เร่ือง คือว่าเอาพุทโธน้ีมาเป็นจุดเด่น 

ถนนมีทุกสาย เห็นไหม ซอกซอยเตม็ไปหมดเลย...ไม่ไป ไปสายเมน ไปสายเมนก็ก าหนด
พุทโธๆ ไวน่ี้แหละ มนัลงตรงนั้น ก าหนดสายเมนไวเ้ลย ตอ้งจบัใหอ้ยูด่ว้ยนะ เราก าหนดว่าจะไป
สายเมน แต่เวลาไปจริงๆ แลว้ มนัไปไม่ถึง แวะลงขา้งทางหมดเลย พอแวะลงขา้งทางก็โทษแลว้ 
“ศาสนามีจริงหรือเปล่า ว่าผลมีๆ มนัอยูต่รงไหน ท ามาเกือบเป็นเกือบตายไม่เห็นเจอสักที” เห็น
ไหม โทษแลว้ เพราะเราแวะขา้งทางต่างหาก เราไม่เดินตรงไปตรงนั้นน่ี เราท าแลว้ เราไปไม่ถึงจุด
นั้น แลว้เราก็ไปโทษว่าจุดนั้นไม่มี 

ความคิดของใจมนัหลอก ความคิดของใจน่ะ ของจริงมนัมีอยู ่ แต่ความปลอมมนัหลอก 
เห็นไหม ความปลอมในใจมนัสอน ความปลอมในใจมนัเส้ียม ถา้เราพุ่งไปถึงเป้ามนัก็จะถึงเป้า 
มนัไม่ใหถึ้งล่ะสิ มนักลวัไปเห็น แลว้กลวัจะติดใจ กลวัเราจะท าอีก น่ีกิเลสมนัยบัย ั้งอยา่งนั้น 
กิเลสมนัหลอกอยา่งนั้น มนัเส้ียมอยา่งนั้น เพราะการปฏิบติัน้ีมนัเพื่อช าระกิเลส การปฏิบติัเป็น
การต่อสู้กบักิเลส กิเลสมนัก็ตอ้งสอยเอาน่ะสิ กิเลส ความรู้สึกน้ีมนัตอ้งสอย มนัตอ้งยบัย ั้ง มนัตอ้ง
ต่อตา้น 

พระพุทธเจา้ถึงไดส้อนว่า กิเลสเท่านั้นท่ีมนัชนะทุกคน มนัอยูเ่หนือทุกๆ คน อยูเ่หนือโลก
ทั้งหมด แลว้ก็มีธรรมะเท่านั้นเหมือนกนัท่ีจะต่อสู้กบักิเลสได ้ ธรรมะของพระพุทธเจา้เท่านั้น 
เพราะมนัหกัเขา้มาท่ีหวัใจ หกัเขา้มาท่ีว่ารังโจร รังของมนั รังของเจา้วฏัจกัร ธรรมดาของผูอ่ื้นมี
แต่วิ่งออกไปหา คือว่ากลบัมาใหเ้จา้วฏัจกัรเป็นคนไสออกไป วิ่งหาออกไป ๓ โลกธาตุ เลยหามนั
ไม่เจอ 

ธรรมะของพระพุทธเจา้สอนว่า ใหห้กักลบัมาหาท่ีรังของมนั หาท่ีจุดตน้ตอของการท่ีมนั
เส้ียมออกมา มนัถึงจะเห็นหนา้กิเลส มนัถึงว่าไม่ใหเ้ราเขา้ไปเห็นหนา้มนั ถึงไดไ้สใหเ้ราออกนอก
ลู่นอกทาง มนักลวัจะไปรู้ไปเห็นมนั มนักลวัจะเห็นไปถึงจุด ถึงรากเหงา้ของมนั น่ีถึงว่ามีศาสนา
พุทธเท่านั้นนะ ศาสนาพุทธเท่านั้น เพราะว่าเขา้ไปถึง... 
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อยา่งเช่นภเูขา มนัมีถ  ้าใช่ไหม ภเูขาน่ีในถ ้า ถ  ้านั้นเป็นท่ีอยูข่องเสือโคร่ง เสือใหญ่ กิเลสมนั
อยูท่ี่นัน่ แต่ถา้เป็นทางอ่ืนนะ เป็นทางศาสนาต่างๆ จะสอนว่า มีภเูขา ภเูขานั้นคือท่ีพกัท่ีอาศยั ท่ี
ยอดเยีย่ม คือท าใจสงบไง ท าใจใหส้งบ ท าใจใหส้บาย ทุกศาสนาสอนหมด ท าใหจิ้ตเป็นหน่ึง ท า
ใหใ้จเป็นอาตมนั ท าใหใ้จน้ีไปอยูก่บัพระเจา้ ท  าใจใหเ้รียบร้อย 

แต่ศาสนาพุทธเรา ท าใจสงบแลว้ ตอ้งร้ือคน้หากิเลส ทุกคนท าใจใหส้งบ ท าใจใหถึ้งเป็น
หน่ึง เป็นอาตมนั นัน่ล่ะเป็นภเูขา เขา้ไปอยู่ท่ีภเูขานั้นเท่านั้น แลว้ก็ไปนอนตายกนัตรงนั้นหมดเลย 
แต่มนัตอ้งคน้ลงไปในถ ้านั้นอีกล่ะ แลว้เขา้ไปในถ ้า ยงัจะมีเสืออยูใ่นถ ้านั้นอีก จากภเูขาทั้งภเูขา 
เห็นไหม มนัร่มร่ืน มนัเยน็ไปหมด เขาไปนอนกนัตรงนั้นหมดเลย 

แต่เราชาวพุทธเขา้ไปถึงนั้นแลว้ยงัตอ้งแสวงหาว่า ถ  ้ามนัอยูท่ี่ไหน ถ ้าเขาปิดอยู ่ ปากถ ้าเขา
ปิด เหมือนภเูขาเป็นหินดานไปหมดเลย ไม่มีร่องรอยเลยว่าตรงไหนมนัเป็นช่อง เป็นปากประตูถ ้า 
นั้นมนัถึงไดเ้พลิดเพลินกนัไง...(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


