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ศาสนาเป็นของจริง ธรรมะเป็นของจริง แต่เราอยูใ่นโลกสมมุติ โลกน้ีเป็นของสมมุติ จริง
ตามสมมุติ โลกธรรม ๘ นะ โลกธรรม มนัจริงตามสมมุติ เรากรั็บรู้ตามความเป็นจริง กโ็ลก
ธรรมน่ะ สรรเสริญคู่กบันินทา สุขคู่กบัทุกข ์ ขาวคู่กบัด า ความมีอยูม่นักต็อ้งสลายไป เห็นไหม 
รัฐบาลลม้ไปนัน่น่ะ  

ชีวิตของนิติบุคคลนะ ๑ เทอม ๔ ปี ถา้ครบ ๑ เทอมกว็า่เหมือนกบัเราเกิดแลว้เราตายไป แต่
น่ีปีกบั ๑ เดือนใช่ไหม แลว้กล็ม้ไป แลว้เราตามไปจะเห็นเลยล่ะวา่มนัใหผ้ลกบัโลกขนาดไหน เรา
ดูไปนะ ถา้เราต่ืนเตน้ไปกบัมนันะ เรากเ็ร่าร้อนไปดว้ย จริงตามสมมุติ จริง...จริงเดด็ขาดเลย ก่อตั้ง
ข้ึนมา ท าความดีกใ็หผ้ลกบัความเจริญรุ่งเรือง ก่อตั้งข้ึนมาแลว้ท าตวัไม่ดีกใ็หผ้ลในทางลบ พวก
เรากเ็ดือดร้อนไปดว้ย มนัไม่จริงไดอ้ยา่งไรสมมุติ สมมุติกจ็ริงตามมีอยา่งนั้นล่ะ แต่เรากต็อ้งเขา้ใจ
ไง 

ถา้คนมีผลประโยชน์มาก...เสียใจมาก คนมีผลประโยชน์นอ้ย...เสียใจนอ้ย คนเขา้ใจหลกั
ตามความเป็นจริง ความอนิจจงั มนักท็  าใหป้ล่อยวางใจได ้ ใจกไ็ม่ทุกขก์บัมนัจนเกินไป แต่คน
ปล่อยวางใจไม่ไดก้เ็ดือดร้อนมากหน่อย วฒิุภาวะของใจ ผลประโยชน์ของบุคคลไง เห็นไหม โลก
เป็นอยา่งนั้น เรามองแลว้เราเทียบเขา้มาตวัเราสิ เทียบเขา้มาท่ีตวัเรา “กายนคร” นครของกาย กาย
น้ีเป็นข้ีขา้ของใจ เป็นเมืองข้ึน กายน้ีเป็นเมืองข้ึนของใจ ใจมนัสัง่กาย หวัใจเป็นเมืองข้ึนของกิเลส 
ถา้ผูช้  าระกิเลสแลว้ หวัใจเป็นอิสระพน้จากกิเลส พน้จากการสัง่ของกิเลส  

เราเทียบขา้งนอกเรากด็ู เวลาเกิดเวลาดบัมนัเป็นใหผ้ลประโยชน์ขนาดนั้น ประเทศชาติมี
ผลและไม่มีผล ประเทศชาตินะ ผลของประเทศชาติเลย ความเจริญรุ่งเรืองของชาติ กบัความ
เจริญรุ่งเรืองของใจเรา หวัใจมนัครอบคลมุชาติมนุษย ์ เห็นไหม ชาติของมนุษย ์ แลว้มนัยงัเกิดได้
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อีก รัฐบาลตายกเ็กิด ตายแลว้กเ็กิด วฏัวนกเ็ป็นแบบนั้น ตายแลว้กเ็กิด ตายแลว้กเ็กิดใน ๓ โลกธาตุ
น้ี ยน่เขา้มานะ มองขา้งนอกแลว้กม็องเขา้มาขา้งใน มนัจะไดเ้ห็นความเปล่ียนแปลง เห็นชดัไง  

การภาวนาน้ีกด็ูความเปล่ียนแปลง มนัไม่มีอะไรแน่นอน การเปล่ียนแปลงเป็นกฎอนิจจงั 
มนัคงท่ีไวไ้ม่ได ้ แต่เรากย็ดึกนั ส่ิงท่ีดีเรากอ็ยากใหม้นัอยูก่บัเรานานๆ ส่ิงท่ีไม่ดีเรากไ็ม่อยากให้
ประสบอยูก่บัเรานานๆ อยากจะใหม้นัไม่มีส่ิงท่ีเราไม่พอใจ ส่ิงท่ีเป็นทุกขไ์ม่อยากใหเ้กิดเลย แลว้
มนัจะปฏิเสธไดอ้ยา่งไรในเม่ือมนัเป็นหลกัความเป็นจริง 

ทุกขข์า้งนอกกบัทุกขข์า้งใน มองทุกขข์า้งนอกแลว้กดึ็งเขา้มาทุกขข์า้งใน เอามาเทียบกนัๆ 
น่ีคือปัญญาไง การฝึกฝนปัญญาคือการใคร่ครวญรู้ พอรู้เท่ามนักป็ล่อยวางตามลกัษณะ ตามความ
เป็นจริง รู้แลว้ปล่อยวางไวต้ามความเป็นจริง ไม่ใช่รู้แลว้เขา้ไปคลุกคลีจนเดือดร้อนไปกบัมนั ไอ้
อยา่งนั้นรู้แบบรู้ไม่จริง เอาความรู้นั้นเป็นเราไง มนัไม่ใช่เรา เอาความรู้ เอาความรู้สึก เอา
ความเห็นเป็นเราเลย แลว้กเ็ดือดเน้ือร้อนใจไปกบัมนั  

แต่ถา้เราเป็นชาวพทุธนะ เรารู้เท่าตามความเป็นจริง รู้แลว้วางไวต้ามความเป็นจริง รู้...
ไม่ใหใ้ครมาหลอกเราได ้แลว้ขา้งในกเ็หมือนกนั ไม่ใหกิ้เลสมนัหลอกเราได ้กิเลสมนับอกวา่ส่ิงน้ี
ดี ส่ิงท่ีพอใจเป็นส่ิงท่ีดี มนัจะดีไม่ดีเรากย็งัไม่รู้เท่า เพราะเรายงัไม่พิจารณา ไม่มีใครหรอกท่ีวา่ส่ิง
ท่ีตวัเองคิดข้ึนมาแลว้ไม่ดี แต่ถา้เราเห็นในสภาพความเป็นจริงสิ ขณะปัจจุบนัน้ีเรานัง่ภาวนาอยู ่
เราตอ้งการใหก้ายสงบเป็นส่ิงท่ีดีใช่ไหม 

“กายสงบ จิตสงบ” จิตมนัสงบ จิตมนัปล่อยวางอารมณ์ เราวา่ส่ิงน้ีดี แต่ถา้เราท างานอยู ่เรา
กต็อ้งวอ่งไวในการงานนั้นเพื่อไม่ใหผ้ดิพลาด เห็นไหม ความดีแต่ละขณะกไ็ม่เหมือนกนัแลว้ 
แลว้ความดีของยดึของใจมนัจะเหมือนกนัไดอ้ยา่งไรในเม่ือใจมนัยดึ วฒิุภาวะของใจมนัต ่าอยู ่ มนั
กว็า่ความดีหยาบๆ นั้นเป็นความดีของมนั  

แต่วฒิุภาวะของใจมนัสูงข้ึน มนัจะรู้ละเอียดมากข้ึนกวา่นั้น มนักจ็ะปล่อยความหยาบนั้น
ออกไป มนัจะปล่อยได ้ วฒิุภาวะเกิดข้ึนจากตรงไหน วฒิุภาวะจะเกิดข้ึนกจ็ากการใชปั้ญญา
ใคร่ครวญไง การใชปั้ญญาใคร่ครวญ 

ประสบการณ์ของใจ ใจน้ีไดเ้ขา้สู่สนามรบ ใจน้ีไดบ้ริหารกาย บริหารผดิ บริหารถกู มนัจะ
เห็นล่ะ “บริหารผดิ บริหารถกู” เห็นไหม หิวขา้วหิวน ้า เรากินมากกินนอ้ยเราบริหารผดิ เห็นไหม 
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กินมากเกินไปกท็ าให้ร่างกายน้ีไม่มีประโยชน์ เพราะส่ิงท่ีเหลือสะสมไวใ้นกาย กินนอ้ยเกินไปก็
ท าใหร่้างกายน้ีไม่แขง็แรง หวัใจมนับริหารกายชั้นหน่ึง แลว้หวัใจโดนกิเลสมนัหลอกอีกชั้นหน่ึง 
เราถึงตอ้งใชปั้ญญาใคร่ครวญกลบัเขา้ไปดไูง  

เพราะวา่รัฐบาลลม้ไปนัน่มนักเ็ป็นเร่ืองโลกปัจจุบนัน้ี แต่เราเขา้ไปดูร่างกาย เราจะเห็นเลย 
ดูร่างกายนะ เพราะดูร่างกายมนัสะเทือนถึงหวัใจ จบัหวัใจดูมนัสะเทือนถึงกิเลส ถา้กิเลสลม้ลงไป 
มนัพน้จากการเป็นข้ีขา้ หวัใจน้ีเป็นอิสระ ไม่มีส่ิงใดๆ จะมาหลอกลวงหวัใจท่ีพน้จากกิเลสไดเ้ลย 
มนัจะมีความสุข สุขท่ีเป็นความเป็นจริงไม่ใช่สุขแบบโลก สุขแบบเขาเอาสรรเสริญเยนิยอมา
เยนิยอ เรากมี็ความสุข เขาเอาสมบติัมาใหเ้รากมี็ความสุข สุขแบบน้ีสุขแบบชัว่คราว กแ็บบรัฐบาล
ตั้งอยูช่ ัว่คราว สุขแบบน้ีไม่แน่นอน แต่มนัเป็นความสุขจริง ทุกคนปรารถนาความสุข แต่เป็น
ความสุขท่ีหยาบๆ ไง  

เราเป็นชาวพทุธ เราอยากหาความสุขท่ีย ัง่ยนื เราอยากหาความสุขท่ีเป็นความจริงท่ีไม่อยู่
ในกฎของอนิจจงั สุขน้ีเป็นสุขแท้ๆ  ไม่ใช่สุกๆ ดิบๆ แบบท่ีเราเป็นอยูน้ี่ ไออ้ยา่งเราน่ีเป็นแบบ
สุกๆ ดิบๆ ไง สุขอยู ่ สุขเพราะความพอใจ สุขเพราะกิเลสมนับอกใหสุ้ข กิเลสมนัคลายตวัลง มนั
กลวัเราจะไม่อยูใ่นเง้ือมมือของมนั กลวัเรามนัจะบอบช ้าเกินไปไง มนักค็ลายไวช้ัว่คราวๆ ใหเ้รามี
ความสุข  

ฉะนั้นวา่เราอยา่ไปต่ืนเตน้กบัความสุขท่ีเราไดเ้ลก็นอ้ยน้ี เราตอ้งกระเสือกกระสนเขา้ไป
หาความสุขท่ีละเอียดข้ึนไปอีก ความสุขท่ีละเอียดข้ึนไปเร่ือยๆ ปล่อยวางไปเร่ือยๆ จนเป็น
ความสุขแทแ้น่นอน เห็นไหม ความสุขจากหยาบๆ มนักเ็ป็นการเจือจานใหห้วัใจเรามีก าลงัเดิน
เขา้ไป ความสุขหยาบๆ ใหมี้หวัใจน้ีเดินเขา้ไปไง เดินเขา้ไปหาความสุขภายในนะ  

การกา้วเดินของใจกบัการกา้วเดินของกาย เราจะเดินมากเดินนอ้ยไดก่ี้กิโลเมตร เราตอ้ง
กา้วเดินออกไป หวัใจมนันอนจมอยูก่บักิเลส มนัไม่เคยกา้วเดินออกจากกิเลสเลย มนันอนจมนอน
แช่อยูใ่นใจนัน่น่ะ เพราะเราไม่มีการเคล่ือนไหว  

การท าสมาธิอยูน้ี่กคื็อการเคล่ือนไหว ยกมนัข้ึนมาจากการแช่อ่ิมอยูใ่นน ้ากิเลส นอนจมอยู่
นัน่ล่ะ ความง่วงเหงาหาวนอน การไม่ยกหวัใจข้ึน มนัเลยท าใหแ้บบอยูใ่นนิวรณธรรมไง การง่วง
เหงาหาวนอน การเศร้าซึม ใจไม่คึกคะนอง ใจไม่ลืมตา แต่ถา้เวลามนัคิด มนัรุนแรงข้ึนไป คึก
คะนองเกินไปมนักฟ็ุ้ งซ่าน ถึงตอ้งใหม้นักินอาหารท่ีถกูตอ้ง 
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ถึงวา่รัฐบาลของใจตอ้งบริการกายน้ีใหถ้กูตอ้ง นัง่ใหเ้รียบร้อย สงบเกบ็กิริยาทั้งหมด ตั้ง
กายน้ีใหต้รง ตั้งรัฐบาลน้ีใหดี้ แลว้กบ็ริหารไม่ใหห้วัใจมนัออกไปกินอารมณ์ขา้งนอก ใหม้นัอยู่
ในขอบเขตของกายน้ี อยูใ่นประเทศของเรา ถา้มนัคิดออกไปขา้งนอก มนัออกไปขา้งนอกแลว้ 
ออกไปประเทศอ่ืน มนัไปบริหารเขาไม่ได ้ประเทศของท่ีอ่ืนเขา เขากมี็รัฐบาลของเขาบริหารอยู ่ 

บริหารกายของเรา บริหารใจใหอ้ยูใ่นขอบเขตของกาย จะคิดออกไปกย็บัย ั้งไวด้ว้ยสติไง 
เอาสติน้ีมาจ่อไว ้วา่ขอบเขตของเราอยูแ่ค่น้ี ไม่ใหอ้อกไปขา้งนอก ออกไปขา้งนอกมนัเป็นโทษ วา่
กิเลสมนัเส้ียมออกไปแลว้ มนัไปลกัขโมยไง ไปลกัขโมยอารมณ์ของคนอ่ืนมา ไปลกัขโมยของส่ิง
ขา้งนอกเขา้มาวา่เป็นของตวั แมแ้ต่ของของเราเองเรายงัรักษาไม่ไดเ้ลย ท าไมมนัออกไปเอามา
ไกลนกั 

ตอ้งติโทษมนันะ ตอ้งติโทษความคิด ขอบเขตมีขนาดน้ีมนัท าไมไม่อยูใ่นขอบเขตของเรา 
มนัจะออกไปไหนของมนั สติพร้อมอยูม่นัยบัย ั้งได ้ยบัย ั้งดู ดึงไวน้ะ พอดึงไวอ้ยูก่พ็ิจารณา การดึง
ไวก้เ็ป็นงานอยา่งหน่ึง สติจดจ่อการปลดความคิดไม่ใหอ้อกไป นัน่ล่ะเป็นขนัติธรรม นัน่มนัยกจิต
ข้ึนแลว้ ยกจิตข้ึนมา ถา้เราไม่ท าอยา่งนั้นจิตมนักน็อนเน่ืองอยูอ่ยา่งนั้นล่ะ  

เวลานอนเน่ืองมนักน็อนเน่ืองนะ เวลามนัลกัขโมยออกไปนอกจากกาย เรากไ็ม่รู้เร่ือง ก็
เหมือนเราเผลอไง เรามีนกัโทษอยูค่นหน่ึง เวลาอยูต่่อหนา้เรามนักส็งบเสง่ียม มนัวา่มนัจะไม่หนี 
แลว้เราเป็นผูคุ้ม เรากพ็อใจกบัมนั สติเป็นผูคุ้ม พอคิดวา่นกัโทษไม่หนีกไ็ม่ไดค้อยระวงั เผลอ
หน่อยเดียวไปแลว้ เผลอหน่อยเดียวออกไปแลว้ ความคิดพรวดไปแลว้ สติถา้ไม่ไดจ้ดจ่อไว ้มนัก็
จะออกไปเร่ือย  

การบริหาร การตามดูไง พอการตามดู จิตมนัไดเ้ปล่ียนแปลง จิตมนัไดก้า้วเดิน จิตไม่ได้
นอนจมอยู ่ รักษาไว ้ท าไว ้มนักจ็ะสงบลง พอสงบลง รัฐบาลน้ีกมี็เงินไง มีเงินเอาข้ึนมาบริหาร มี
เงินน่ะ มีพลงังาน มีความสงบ พอมีพลงังานน้ีกเ็อาพลงังานน้ีมาบริหารไง มาดูวา่จะใชอ้ยา่งไรให้
มนัเป็นประโยชน์ข้ึนมาอีก ถา้ไม่เอามาใช ้เงินน้ีกจ็ะดอ้ยค่าไป 

จิตท่ีสงบกเ็หมือนกนั จิตท่ีสงบแลว้มนักมี็ความสุขชั้นหน่ึงคือความสงบ มีความสุขจาก
การมีเงิน มีความสุขจากเกิดจากใจท่ีสงบ พอมีความสุข เราอยูใ่นความสุข ความสุขน้ีมนัท างาน 
ไม่ใช่เอาความทุกขม์าท างาน ไม่มีเงินไปกูเ้ขามาน่ะมีความทุกข ์ เอาความทุกขท์ างานกย็งัไดง้าน
ข้ึนมา แลว้เราเอาความสุขท างาน ท าไมมนัไม่ไดง้านข้ึนมา  
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ลองถามตวัเอง ถามตวัเองวา่ท าไมเราท างานแลว้ไม่ไดผ้ลงานข้ึนมา เพราะงานน้ีเราไม่เคย
ท า เราไม่มีความสามารถท างานน้ี งานน้ีไม่เคยท า แลว้จะท าอยา่งไร  

พระพทุธเจา้สอนวา่ใหใ้คร่ครวญนะ ใหต้ั้งสตินะ พอจิตสงบแลว้เราพลิกข้ึนมาดูไง เอา
ความสุขมนัพอใจแลว้นะ การจดจ่อ การใคร่ครวญ การดูอยู ่ จะเห็นการกา้วเดินออกไปของ
กระแสของใจ จิตน้ีสงบมนักย็งัสงบขณะท่ีเราควบคุมเท่านั้น เพราะธรรมชาติของมนัตอ้ง
ขวนขวายหาเหยือ่เขา้มากินตลอดเวลา  

การท างานมนัหวงัก าไรหวงัขาดทุน การภาวนาของใจน่ีถา้การปล่อยวางนั้นคือก าไรไง 
การไดม้านั้นขาดทุนนะ การสละออกนั้นถึงเป็นการได ้ ไดเ้พราะเราสละออกไปไง สละความ
พะรุงพะรังของใจออกไป การออกนัน่คือการได ้ แต่ถา้การไดข้ึ้นมาโดยทีแรกมนัจะเป็นการเสีย 
เพราะมนัไปสะสมเขา้มาใหห้นกัหวัใจ แต่ถา้ปล่อยวางออกไปแลว้มนัจะเป็นวา่ง ความวา่ง ความ
เวิง้วา้ง เป็นความสุข 

ทางของหวัใจมนักินความวา่ง มนัตอ้งดู มนัสงบ สงบอยา่งหน่ึง แต่การปล่อยวางจากการ
ใคร่ครวญนั้นอีกอยา่งหน่ึง ความสงบน้ีเป็นสมถกรรมฐาน การท าใจใหส้งบเป็นสมถธรรม การ
พิจารณาน้ีเป็นวิปัสสนาธรรม หวัใจท่ีสงบแลว้ตอ้งเขน็ใหข้ึ้น ใหว้ิปัสสนาไง  

ปัญญามี ๒ ชนิดนะ ปัญญาในการท าใจใหส้งบ “การเลาะ” เลาะท่ีออกไปคิด เลาะใหส้งบ 
อนันั้นเป็นปัญญามรรคหยาบๆ ไม่ใช่อริยมรรค แต่ถา้คนไม่เคยท าแลว้จะวา่อนันั้นเป็นงาน เป็น
การใชปั้ญญาแลว้ แลว้พอสงบข้ึนมากว็า่น่ีเป็นผล แลว้ไม่ใคร่ครวญ ไม่ชะล่าใจอยู ่ อนัน้ีมนัจะ
เส่ือม ส่ิงน้ีมนัจะแปรสภาพ เพราะมนัยงัไม่คงท่ี  

ฉะนั้นปัญญาเป็นโลกียะ การพิจารณาเขา้มา ตะล่อมใจใหส้งบ อนันั้นกเ็ป็นปัญญา แต่มนั
ยงัไม่ใช่ปัญญาการฆ่ากิเลสไง ถึงตอ้งใชว้า่จิตสงบแลว้ตอ้งพิจารณาซ ้าอีก ตอ้งพิจารณาอีก การ
พิจารณาเม่ือจิตสงบแลว้ อนัน้ีถึงเป็นอริยมรรค อนัน้ีถึงวา่เป็นการเดินปัญญาท่ีถกูตอ้ง อนัน้ี
พระพทุธเจา้ถึงวา่อนัน้ีเป็นปัญญาของศาสนาพทุธ ปัญญาภายใน ปัญญาอยา่งน้ีใคร่ครวญเขา้ไป
จะเกิดภาวนามยปัญญา  

จากปัญญาการเกบ็หอมรอมริบข้ึนมาจากโลกๆ นัน่ล่ะ พอจิตมนัสงบแลว้เราพจิารณาใหม่ 
อนัน้ีมนัจะเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากการภาวนาอยา่งน้ีมนัเป็นสมบติัอนัประเสริฐ 
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สมบติัอนัประเสริฐเลย เพราะมนัเป็นสมบติัท่ีมนัจะฆ่ากิเลสได ้ กิเลสน้ีไม่มีอาวธุชนิดใดท่ีเขา้ไป
ช าระกิเลสไดเ้ลย  

คนเป็นโรคจะตอ้งใชย้าเขา้ไปรักษา ยาถา้มนัถกูตอ้งกบัโรค โรคนั้นจะหาย แต่กิเลสน้ีไม่มี
อาวธุใด ไม่มีส่ิงใดๆ จะเขา้ไปก าราบได ้ ยกเวน้แต่ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากจิตสงบ 
ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากการภาวนา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากการใคร่ครวญ การสืบต่อ ปัญญาอนัน้ีเกิดจาก
กระแสของจิต กิเลสมนัสงบอยูใ่ตจิ้ตท่ีสงบๆ นัน่ล่ะ แลว้พอปัญญาน้ีใคร่ครวญแลว้ มนัจะเขา้ไป
ช าระกิเลสอนันั้น  

ฉะนั้นวา่ปัญญาภายในตวัน้ีส าคญักวา่ปัญญาการช าระเขา้มาจากขา้งนอกนั้น ฉะนั้นปัญญา
ตอ้งดูนะ ไม่ใช่วา่การคิดแลว้อยา่งน้ีคือปัญญา  

“การคิด” เร่ิมตน้น่ะ การคิดจากใหจิ้ตสงบคือปัญญา มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ฟังสิ 
ปัญญาอบรมสมาธิไม่ใช่ภาวนามยปัญญา ปัญญาอบรมสมาธิน้ีคือวา่จิตมนัหยาบเกินไป ใชมี้ด
หยาบๆ ใชมี้ดฟัน ใชมี้ดเลาะก่ิงเลาะใบ แต่ปัญญาภายในน้ีมนัไม่ใช่มีด มนัเป็นกบ มนัเป็นส่ิงท่ี
ละเอียดข้ึนไปกวา่นั้น เป็นแบบหินเจียร มนัไม่ใช่มีด ช าระไม่ได ้มนัไสเพื่อใหค้วามน่ิงไง  

ตน้ไมม้นัหยาบใช่ไหม ตน้ไมท้ั้งตน้มนัมีทั้งก่ิงทั้งใบ มนัเอามาสร้างบา้นไม่ได ้ เป็นเสา
เป็นเรือนกไ็ม่ได ้ ตอ้งลม้ตน้ไมก่้อนแลว้เราสบัออก เราเลาะก่ิงเลาะกา้นของตน้ไม ้ เพื่อใหม้นัเป็น
เสา เป็นไม ้เป็นเคร่ืองเรือน  

ปัญญาของโลก ปัญญาอบรมสมาธิกเ็ป็นแบบนั้น ปัญญาอบรมสมาธิน้ีกเ็หมือนกบัเราเลาะ
ก่ิงเลาะกา้นเพื่อใหใ้จสงบ พอใจสงบแลว้เรากแ็ค่มีเสาเรือน การมีเสาเรือน การจะประกอบข้ึนมา
เป็นบา้น เสาเรือนน้ีกต็อ้งมาบาก บากใหเ้ป็นท่ีวางข่ือวางคาน จิตท่ีสงบน้ีกเ็หมือนเสาเรือน กต็อ้ง
มาบากมาฟัน การบาก การฟัน การประกอบเสาเรือน การตั้ง น่ีแหละคือวิปัสสนา อนัน้ีเป็น
ภาวนามยปัญญา  

“เรือนของใจ” จากใจท่ีวา้เหวน่ะ หวัใจน่ีไม่มีท่ีพกัเลย หวัใจน่ีอยูก่ลางฝน กลางแดด กลาง
มรสุม มรสุมของโลกธรรมไง เขาติเขาวา่ หรือท างานไม่ประสบความส าเร็จ มนัจะมีความเร่าร้อน
ของใจ นัน่ล่ะหวัใจท่ีไม่มีเรือนอยู ่ มนัจะเร่าร้อนอยา่งนั้น แลว้เราท าใจเราสงบ จากเร่าร้อนเราเขา้
พกัอยูใ่ตช้ายคา แต่เรายงัไม่ไดป้ระกอบเรือนข้ึนมา  
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ถา้เราพกัอยูช่ายคาของพระพทุธศาสนา ชายคาของพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้สัง่สอนศา
สนธรรมเอาไว ้เราพยายามปฏิบติัเขา้มา แลว้เราเขา้มาพกัถึงชายคา แลว้เราไม่ประกอบเรือนข้ึนมา
เป็นเรือนของเรา มนัน่าเสียใจไหม  

เราอุตส่าห์ท าใจของเราเป็นสมาธิ ท าใจของเราตั้งมัน่แลว้เขา้ไปอยูช่ายคาของศาสนาแลว้
ไม่ประกอบเรือนข้ึนมาใหเ้ป็นธรรมในใจของตวัไง หวัใจเท่านั้นเป็นเคร่ืองรับธรรม ความรู้สึกมนั
เขา้ไปล้ิมรสของธรรมไง รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง รสของความทุกข ์รสของโลกธรรม  

แต่น้ีรสของธรรมแท้ๆ  เกิดจากภาวนามยปัญญาน้ี ปัญญาหมายถึงปัญญาของโลกกบั
ปัญญาของธรรม ปัญญาอบรมสมาธิกบัปัญญาวิปัสสนา น่ีคือปัญญา คือวา่การใชปั้ญญาไง อยา่
หลงทิศ เพราะวา่มาถึงตรงน้ีแลว้มนัจะไม่ยอมกา้วเดิน จิตไม่กา้วเดินเพราะเราเขา้ใจวา่ไง  

พอเราเขา้ใจวา่มนักอ็ยูต่รงนั้นล่ะ ธรรมะดน้เดา เราเดาไง เดาวา่เราถึงท่ีแลว้ จิตมนัเลยนอน
จม จิตมนัถึงไม่มีผลประโยชน์ข้ึนมา มนัท าแลว้ไม่ไดผ้ล ท าแลว้ไม่ไดผ้ลกเ็พราะวา่มนันอนอยูน่ี่ 
มนัไม่ยอมกา้วเดินออกไป มนัไม่วิปัสสนาไง วิปัสสนาลงตรงไหน? ตรงกาย ตรงเวทนา ตรงจิต 
ตรงธรรม ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเราตั้งข้ึนมา ไม่ใช่ทั้งหมด ไม่ใช่วา่ตอ้งพิจารณากายแลว้พิจารณาจิต...
ไม่ใช่  

๔ อยา่งน้ี กาย เวทนา จิต ธรรมน้ี มนักร็วมลงท่ีกายกบัใจเท่านั้น กายกบัใจน่ีแหละ 
พิจารณากายกไ็ด ้ พิจารณาอารมณ์วา่ความรู้สึกของจิตกไ็ด ้ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมนัสะเทือนกนัหมด 
เพราะกายน้ีเป็นข้ีขา้ของใจ จบักายกส็ะเทือนใจ จบัใจกส็ะเทือนกาย มนัปล่อยไดท้ั้ง ๒ ฝ่าย 
พิจารณากาย ใจมนักป็ล่อยกาย พิจารณาใจ ใจกป็ล่อยกายเหมือนกนั อยูท่ี่ความถนดั อยูท่ี่จิตมนั
ชอบ จิตมนัจบัตรงไหนได ้ ยกข้ึนมาดูสิ หวัใจมนัเป็นเจา้เมืองของกาย มนักไ็ม่อยากใหก้ายน้ีแปร
สภาพ ไม่อยากใหก้ายน้ีไม่ตามความพอใจของมนั แลว้มนัเป็นไปตามนั้นไหม  

ถา้หวัใจมนัเป็นเจา้ของกายนะ กายเป็นเมืองข้ึนน่ะ มนัสัง่สิวา่ไม่ใหเ้จบ็ไม่ใหป้วด ของท่ี
เราเป็นเจา้ของ เราตอ้งสามารถสัง่ได ้ เราตอ้งบญัชาการได ้แต่น่ีบญัชาการไปแลว้มนักฝื็น แลว้เรา
จะไปดูโลกขา้งนอกไดอ้ยา่งไร โลกขา้งนอกมนัยิง่ฝืนมากกวา่น้ีอีก มนัไม่อยูใ่นอ านาจของเรา  

น่ีเหมือนกนั กายน่ีมนัอยูใ่นอ านาจของเราหรือเปล่า น่ีคือการใชปั้ญญา มนัไม่อยูอ่  านาจ
ของเรา แต่มนัอาศยักนัอยู ่เห็นไหม เราถึงวา่ไม่ประมาทไง  



เทศนอ์บรมในพรรษา ๘ 

©2012 www.sa-ngob.com 

เกิดมาเป็นมนุษย ์มนุษยมี์กายแลว้ มีใจแลว้ ไม่ปล่อยใหม้นัเส่ือมสภาพไปโดยธรรมชาติ น้ี
เราไม่ไดป้ระโยชน์ข้ึนมา เราจะพิจารณาหรือไม่พจิารณา มนัเป็นอยา่งน้ีอยูแ่ลว้ มนัเส่ือมสภาพไป
ตามธรรมดา รัฐบาลกล็ม้ไปแลว้ไม่เห็นเหรอ แลว้กายอยูไ่ดอ้ยา่งไร มนัตอ้งลม้ไปเดด็ขาด ทีน้ีถา้
ลม้ไปเดด็ขาด มนัลม้ไปโดยท่ีเราไม่ไดป้ระโยชน์น่ะสิ เราพิจารณาดูสิ พิจารณาดู ถึงลม้ไปเด๋ียวก็
ตั้งข้ึนมาใหม่ได ้ 

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เราพิจารณาดูนะ มนัแปรสภาพ แต่มนัตั้งไม่ได ้ เขาตั้งรัฐบาลไม่ได ้ น่ีเรา
ตั้งหวัใจไม่ได ้ เราไม่เห็นกายภายในไง เราไม่เห็นกายภายในนะ กายภายนอกมนักายตาเน้ือดู กาย
ในหมายถึงวา่เรานัง่ จิตน้ีสงบแลว้มนัมองเห็นกายภายใน เห็นไหม ตาในไง ตาธรรม ถา้ตาธรรม
เห็นน่ะ เห็นกาย นัน่น่ะตั้งได ้ตั้งแลว้ แลว้พิจารณาได ้มนัจะเร่ิมท างานได ้น่ีเราไม่สามารถตั้งได ้ 

ตาในเห็น เห็นส่วนใดส่วนหน่ึงของกาย จะเป็นกะโหลกกไ็ด ้จะเป็นกอ้นเน้ือกไ็ด ้กระดูก
แขน กระดูกขา กระดูกส่วนใดส่วนหน่ึงไดห้มดเลย ถา้มนัตั้งไดโ้ดยส้มหล่นนะ โดยบุญหล่นใส่
ทบัเทา้ เขาเรียกวา่บุญมนัหล่นใส่หวัแม่เทา้ชกัตีนหนีไม่ทนั  

ไอน่ี้กเ็หมือนกนั วาสนาของเราของทุกคนท่ีสร้างสมกนัมาไม่เหมือนกนั พอจิตสงบข้ึนมา
น่ีจะเห็นเลย มนัมาใหเ้ห็นโดยธรรมชาติเลย นัน่ล่ะคนมีวาสนา คือวา่ส้มมนัหล่นใส่ไง การเห็น
สภาพแบบนั้น ผูใ้ดเห็นนะ นัน่ล่ะเห็นรัฐบาลในหวัใจ มนัเป็นสมบติัมหาศาล ใครไดเ้ป็นรัฐบาลน้ี
จะดีใจมาก  

ไอน่ี้กเ็หมือนกนั ใครไดเ้ห็นกายภายใน มนัจะมีความสุขมหาศาลนะ กเ็หมือนวา่เราไปเจอ
ขมุทรัพย ์ รัฐบาลซอ้นรัฐบาลไง เห็นแต่กายนอก กายนอกน่ีเป็นกายสมมุติ กายสมมุติกเ็หมือนกบั
ท่ีวา่รัฐบาลมนัสมมุติ มนัไม่ใช่ของเรา มนัของคนอ่ืนเขา แต่ถา้เห็นภายในนะ ตาในเห็น มนัเป็น
ของเรา ความสุขน้ีมหาศาล เหมือนกบัในบา้นเราน่ีมีเงินอยูไ่ม่รู้เท่าไร ความสุขอนัน้ีมากมายเลย 
จากตาในเห็นนะ ตาธรรมเห็นน่ะ เพราะวา่ถา้พิจารณากายตรงน้ี เพราะการเห็นคือการพิจารณา 
เห็นนัน่จบัไว ้จ่อไวใ้ช่ไหม น่ีเป็นนิมิต ปฏิภาคะไง การแยก แยกใหก้ายน่ีขยายออก กายขยายออก
หมายถึงวา่ไอกิ้เลสมนัช าระอยูใ่นกายนัน่น่ะ มนัเป็นเน้ือเดียวกนัไง  

พอเราแยกขยายส่วน หรือวา่ใหม้นัแปรสภาพ ไอส่ิ้งท่ีสกปรกในกายท่ีตาในเห็นคือตวั
กิเลสไง เพราะกิเลสมนัหลงวา่กายน้ีเป็นของมนัใช่ไหม พอเห็นกย็งัมีกิเลสอยู ่ กว็า่มีความสุขอยู ่
แต่พอมนัเห็นวา่กายน้ีมนัแปรสภาพ มนัไม่คงท่ี มนัจะปล่อยเลย เพราะของท่ีขนาดวา่เราเห็นกาย
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นอก เราวา่กายน้ีเป็นของเรา กายในมนัยดึมากกวา่นั้นอีก พอมนัพิจารณา มนัเห็นตามความเป็น
จริงนะ กิเลสมนัจะปล่อย แลว้มนัสลดใจมาก มนัจะรวมลงนะ มนัจะวา่เลยวา่ท าไมเราโง่ขนาดนั้น 
ปกติน่ีเราจะวา่เราโง่ไม่ไดเ้ลย เราตอ้งวา่เราฉลาด เราทั้งหมด เราทั้งหมด เพราะกิเลสมนัสอนให้
วา่อยา่งนั้น 

แต่ถา้เห็นตามความเป็นจริง น ้าหนกัของกิเลสกบัน ้าหนกัของธรรมไง ธรรมะของ
พระพทุธเจา้ ศาสนธรรมมนัมีน ้าหนกัมากกวา่ ภาวนามยปัญญาน่ีมนัเขา้ไปเชือดเฉือน น ้าหนกั
การพิจารณากบัน ้าหนกัความยดึถือ ความยดึถือน่ีกิเลสมนัยดึมากๆ เรากว็า่เรายดึ เรากรู้็อยูว่า่ส่ิงใด
ดีส่ิงใดไม่ดี ท าไมเราแพใ้จทุกที 

ไอกิ้เลสท่ีมนัยดึกายอยูก่อ็ยา่งนั้นล่ะ เห็นจากกายนอกมนักอ็ยากใหเ้ห็นวา่เป็นความสุข 
เห็นเป็นความสวยงาม พอขา้งในมนัเห็น มนักมี็ความสุขมากข้ึนกวา่ขา้งนอกน้ีอีก มนักย็ดึเขา้ไป
ใหญ่ แต่ปัญญาไดฟ้าดฟันนะ ปัญญาไดใ้คร่ครวญ ไดสื้บต่อ ไดต่้อสู้ จนวา่เห็นความสุข ความสุข
อนัท่ีเห็นนัน่ล่ะมนัแปรสภาพใหดู้ มนัเหมือนกบัวา่เราจบักอ้นวตัถุ เรากจ็บัไวไ้ม่ได ้มนักต็อ้งแปร
สภาพ เราไปจบัพยบัแดดไง จบัพวกแสงสีภายในกจ็บัไม่ได ้ มนักอ็นิจจงั มนักเ็ป็นอนตัตา มนัก็
แปรสภาพ 

พอมนัเห็นสภาพความเป็นจริงแบบนั้น ภาวนามยปัญญา ปัญญาใคร่ครวญอยูอ่ยา่งนั้น 
เห็นตามความเป็นจริงแลว้มนัจะปล่อยเลย รัฐบาลในรัฐบาลไง ความเหนือกวา่ของธรรมไง ความ
เหนือกวา่ของธรรมมนัไดเ้หนือกวา่กิเลสแลว้ไง เห็นตามความเป็นจริงแลว้ปล่อยไวต้ามความเป็น
จริงแลว้ไม่ใหใ้ครมาหลอกไง 

เห็นตามความเป็นจริง เห็นแลว้ แลว้ปล่อยวางไวต้ามความเป็นจริงนะ เห็นตามเป็นจริง
แลว้มนัหลุดออกไปแลว้ปล่อยวาง แลว้เขา้ไปรู้หลกัดว้ย น่ีธรรมะมนัเป็นแบบนั้น ปัญญาการ
ช าระกิเลสเป็นแบบนั้น รู้วา่มี รู้วา่แปรสภาพ รู้วา่ขาดไป แลว้ไปรู้วา่ขาดดว้ย รู้วา่จิตออกมา 
ญาณทสัสนะนัน่ไง รู้วา่ปล่อยวางไวแ้ลว้ แลว้กลบัมาสงบอยู ่

ไม่ใช่รู้ตามเขา รู้ของโลกไม่รู้อยา่งนั้น รู้แลว้ยดึ รู้แลว้ถือ รู้แลว้ยิง่มีมาก รู้แลว้ยิง่... 

...ยิง่รู้มาก เห็นไหม ยิง่มีมากกว็า่ยิง่ไดม้าก แต่ธรรมะไม่เป็นแบบนั้น ยิง่เอาออกท่ีวา่
ออกไป ออกคือได ้พอรู้เท่าแลว้มนัปล่อย ออกคือได ้เพราะมนัปล่อยออกๆๆ ใจมนัจะปล่อยความ
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ยดึถือภายใน มนัจะปล่อยโดยเองไม่ได ้เราจะปล่อยแบบการท่ีเราดน้เดากไ็ม่ได ้มนัปล่อยเอง แลว้
ท าไมไม่บอกใหม้นัปล่อยเองล่ะ 

เพราะวา่ค าบอกค าเล่ามนัเป็นสมบติัของคนอ่ืนไง ไม่เป็นปัจจตัตงั ไม่เป็นสมบติัส่วน
บุคคล พระพทุธเจา้ท่านตรัสรู้ข้ึนมา ท่านกมี็ธรรมของท่าน ท่านเอาธรรมนั้นมาสอนสาวก สอน
พวกเรา แลว้ถา้เราเขา้ไปถึงจุดนั้น เราพิจารณา เราใคร่ครวญของเรา นัน่น่ะ นัน่ธรรมะของเรา มนั
ปล่อยวางไวต้ามความเป็นจริงในหวัใจนั้น หวัใจท่ีคลอนแคลน หวัใจท่ีตั้งมัน่ไม่ได ้ หวัใจท่ีฝ่า
มรสุมฝ่าโลกธรรม ๘ ไง 

พอมนัปล่อยวางออก เม่ือตน้เรือนข้ึนมาในหวัใจ ๑ เรือน พระพทุธเจา้บอกมี ๑ เรือนนะ 
ตอ้ง ๓ เรือน แลว้เรือนยอดของ ๓ เรือนอีก ยอด ๓ เรือนนะ ยอด ๓ หลงั วฏัวนไง เจา้ของวฏัฏะ 
น่ีปล่อยขั้นแรกเรากไ็ดเ้รือน ๑ หลงั ถึงวา่มาอยูใ่นชายคาไง ความศรัทธาเป็นศรัทธาปกติใช่ไหม 
ศรัทธาของเรา ศรัทธาของปุถุชน พอไดเ้รือนน่ีมนัอจลศรัทธา เพราะอะไร 

เพราะมนัไดล้ิ้นรสเอง เป็นปัจจตัตงัเราเขา้ไปล้ิมเอง รสชาติของธรรมะน่ี เรือนในหวัใจ 
รสของธรรมเราไดล้ิ้มแลว้ เราไดด่ื้มไดกิ้นดว้ย เป็นอมตะเลย เพราะไม่เส่ือมจากน้ีเดด็ขาด ถา้มนั
ปล่อยวางตามความเป็นจริง ไม่เส่ือมดว้ย การปล่อยออกไปแลว้มนัไดม้ามหาศาลเลย แต่หวัใจมนั
ไม่กลา้ปล่อย จะต่อสู้ จะช าระกิเลสมนักไ็ม่กลา้ มนัไม่กลา้ มนักลวั มนัเจบ็ กิเลสมนัจะหลอก
อยา่งนั้น ถึงตอ้งต่อสู้กบักิเลส อยา่ใหม้นัหลอก 

ท าใจใหฮึ้กใหเ้หิมไว ้ “การต่อสู้กบักิเลส” ดูหวัใจสิ ถา้วนัไหนเราฮึกเราเหิม การประกอบ
ความเพียรมนัจะมีผล ถา้วนัไหนมนันอ้ยเน้ือต ่าใจ มนัทอ้มนัถอย มนัหดมนัหู่ งานนั้นจะไม่ไดผ้ล 
หรือไดผ้ลกน็อ้ย มนัตอ้งอาจหาญ ตอ้งร่าเริง อาจหาญไง อาจหาญภายใน นัง่อยูเ่ฉยๆ แต่หวัใจมนั
อาจหาญ มนัเป็นอาชาไนย มนัเลือกกินแต่ส่ิงท่ีดีๆ ในหวัใจ เลือกกินแต่มรรคของพระพทุธเจา้ 
เลือกกินแต่อริยมรรค อริยผล มนัไม่เลือกกินพวกโลกียะ มนัไม่เลือกกินอารมณ์โลก น่ีดูใจของตวั 
หมุนเขา้มา หมุนเขา้มา  

ถึงวา่ลกูศิษยมี์ครูไง ไม่มีหรอกท่ีเราจะไดส้มบติัภายในท่ีวา่เป็นเลิศน้ีดว้ยความมกันอ้ย 
ดว้ยความอ่อนเปล้ียเสียขา ดว้ยความไม่กา้วเดินน่ะ  
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เราวาสนาดีมาก วาสนาเราดีมากเพราะอะไร เห็นไหม ดูเขาสอบเขา้โรงเรียนกนัสิ เขาคดั
นกัเรียนกนั เอน็ทรานซ์เห็นไหมน่ะ หน่ึงต่อสิบ หน่ึงต่อหา้สิบ หน่ึงต่อร้อย หน่ึงต่อพนั กวา่จะเขา้
ไปเจอ กวา่จะเขา้ไปไดเ้รียน ไออ้ยา่งเรากเ็หมือนกนั กวา่เราจะต่อสู้นะ กวา่เราจะต่อสู้กบักิเลส จะ
เขา้มาปฏิบติัน่ีเหมือนกนัเลย เขาคดัเลือกกนัภายนอก เขาคดัเลือกนกัเรียน แต่เราคดัเลือกหวัใจท่ี
มนัเช่ือในศาสนาไง 

เราคดัเลือกความไม่เช่ือ เราคดัออกไปความไม่เช่ือ การไม่มุมานะ การไม่กลา้ท า เห็นไหม 
กวา่จะมาภาวนาเราตอ้งต่อสู้กบัไอค้วามคิดในใจขนาดไหน ต่อสู้กบัความคิดในใจท่ีวา่เราจะไม่มี
วาสนา เราท าแลว้จะไม่ไดผ้ล มรรคผลจะมีหรือเปล่า น่ีแหละเอน็ฯ เขา้มาในศาสนา 

เขาเอน็ฯ เขา้ไปมหาวิทยาลยักนั น่ีเราเอน็ฯ เขา้มาในศาสนธรรม เอน็ฯ เขา้มาเพื่อจะมา
ปฏิบติั แลว้อยา่งน้ีจะไม่มีวาสนาเหรอ เขาเอน็ฯ หน่ึงต่อร้อย หน่ึงต่อพนันะ เราเอน็ฯ หน่ึงต่อก่ี
พนัลา้น โลกน่ี คนในโลกน้ีเป็น ๕-๖ พนัลา้น เราเป็นหน่ึงในผูป้ฏิบติั เราเอน็ฯ ผา่นหน่ึงในหา้
พนัลา้น ท าไมเราจะไม่มีวาสนา 

อยา่งน้ีมนักป็ลุกปลอบใจได ้ สมบติัภายในใครจะเห็นของใคร ไอต้รงน้ีส าคญัมาก ตรงท่ี
เราเอน็ฯ ผา่นจากหน่ึงในก่ีพนัลา้นมา มานัง่อยูน่ี่ ถา้ตรงน้ีเราคิดมาเป็นประโยชน ์ มนัจะช าระ
กิเลสไอก้ารไม่อยากท า แลว้กว็า่เราไม่ไดป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไร ถา้ไม่ไดป้ระโยชน์ท าไมเราผา่น
ตรงน้ีมาได ้ผา่นไอต้รงท่ีหวัใจมนัต่อตา้นไม่ใหม้าปฏิบติั ท าไมเราผา่นมาได ้ 

น้ีเราผา่นมาไดแ้ลว้ กว็าสนาของเราแลว้ น้ีวาสนาของเรา เรากต็อ้งมุมานะต่อไป หวัใจมนั
จะหมุนไปๆ น่ีคือการเรายไุง เรายใุหห้วัใจมนัคึก ใหห้วัใจมนัมีการต่อสู้ ถา้เราไม่คิดเลยมนักอ็่อน
ไปเร่ือย อ่อนไปเร่ือย 

ถึงวา่เร่ืองภายใน เร่ืองอริยมรรค เร่ืองผลภายในมนัใหญ่โตมากนะ เป็นผลมหาศาลเลย  

ของในโลกน้ีจะฝากกนัไว ้จะส่งต่อกนัขนาดไหน มนักอ็ยูใ่นโลกน้ี มนัสามารถมีใบรับใบ
รองใบส าคญัมอบหมายได ้แต่สมบติัภายในมนัเตม็อยูใ่นหวัใจของเราเอง เตม็อยูใ่นหวัใจผูป้ฏิบติั 
มนัจะส่งต่อใหด้ว้ยกิริยาเท่านั้นนะ ไม่สามารถเอาสมบติัภายในมาส่งต่อกนัได ้ เพราะมนัเป็น
ธรรมในใจ แต่กิริยาของธรรมคือการแสดงธรรม การศึกษาเล่าเรียน มนัเป็นแค่กิริยาความรู้สึก
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ของธรรมอนันั้นเท่านั้นนะ มนัมหศัจรรยก์วา่สมบติัใดๆ ทั้งส้ิน แลว้มนัเป็นการท่ีวา่เป็นของ
ดั้งเดิมแทใ้นหวัใจ 

หวัใจเวลามนัทุกขร้์อน มนัเร่าร้อน มนัทุกขร้์อนขนาดไหน แลว้หวัใจเวลามนัมีความสุข
จากในศาสนธรรม มนัจะมีความสุขขนาดไหน ฟังดูสิ สุขท่ีไม่สามารถใดๆ เขา้มาใหม้นัเป็นทุกข์
ไดอี้กเลย นัน่น่ะ มนัเป็นการกา้วเดินเขา้ไปภายใน  

ถึงวา่มนัเป็นสมบติัมหาศาล สมบติัท่ีประเสริฐมาก ตอ้งยอดของคนเท่านั้นถึงจะมีโอกาส
มาภาวนานะ ยอดของคน ยอดของมนุษยถึ์งจะพุง่เขา้หาจุดสุดยอดของพระนิพพานของศาสนา
พทุธเรา ถา้ไม่มียอดของคน ไม่มีความตั้งใจ ไม่มีความมุมานะมา มนัเขา้มาตรงน้ีไม่ได ้มนัไม่เขา้
มาตรงน้ีหรอก เพราะเขา้มาท าไม เขา้มาแลว้ไม่เห็นไดอ้ะไร กิเลสมนัต่อตา้นนะ เขาเอาแต่ส่ิงท่ีมี
ในโลก ไม่มีใครเขาหรอกท่ีจะมาเอาส่ิงท่ีไม่มี ไอส่ิ้งท่ีไม่มีมนัเป็นปากวา่ แต่จริงๆ แลว้มนัมีอยู่
ภายใน คือสุขแทไ้ง สุขแทท่ี้พระพทุธเจา้สอนไว ้

“อมตธรรม” อมตะของใจ หวัใจท่ีไม่ตาย หวัใจมนัตายมนัเกิดมากบัโลกมนุษยน์ะ มนั
เปล่ียนภพเปล่ียนชาติเท่านั้น ใจจริงๆ ไม่เคยตาย มนัแปรสภาพจากภพน้ีอยูภ่พนั้น จากร่างน้ีไปอยู่
ร่างนั้น จากมนุษยไ์ปเป็นสตัว ์จากเป็นสตัวเ์ป็นเทวดาเป็นอะไร มนัไม่เคยตาย แต่มนัเวียนวา่ยตาย
เกิดอยูใ่นวฏัวน 

พอมนัหกัวฏัฏะได ้ หวัใจน้ีไม่เคยตาย มนัอยูใ่นนิพพานธรรมของพระพทุธเจา้ มนักไ็ม่มี
วนัตาย ความสุขท่ีไม่แปรสภาพ ความสุขท่ีวา่แมแ้ต่เทวดา อินทร์ พรหมกย็งัไม่มี แลว้เราเป็นคน
คนหน่ึง เป็นยอดคน เป็นอาชาไนยท่ีวิ่งเขา้ไปหาตรงนั้น พุง่เป้า พุง่ยอดเขา้มาสู่จุดสุดยอดแลว้ มนั
ถึงวา่เป็นยอดคนไง ถึงเป็นยอดคน เป็นยอดนกัปฏิบติั ยอดคนมนักต็อ้งไดย้อดธรรมสิ ยอดธรรม
อยูท่ี่ไหน ยอดธรรม ยอดของธรรม รสของธรรม รสอนัประเสริฐ 

ไม่ตอ้งไปหาท่ีอ่ืน อยา่ไปดูขา้งนอก อยา่...ดูท่ีใจ รสของธรรม รสของความสุขอยูท่ี่หวัใจ
ไม่ใช่อยูท่ี่ล้ิน ล้ินมนัแค่รับรู้รสอาหารเท่านั้น ความสุขกายจากความสมัผสัจากกาย มนัเป็นแค่ของ
การส่ือเขา้ไปถึงใจเท่านั้น แต่หวัใจมนัร้อนมนักร้็อนอยูอ่ยา่งนั้นใช่ไหม เวลามนัร้อนอยูบ่นกอง
น ้าแขง็มนักร้็อน แต่เวลามนัเยน็ มนัสุขอยูท่ี่ใจมนักเ็ยน็ แมแ้ต่อยูก่ลางแดดมนัยงัเยน็เลย หวัใจท่ี
เป็นความสุข 
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นัน่น่ะ ถึงวา่ใหม้องเขา้มาท่ีใจ หกัความฟุ้ งซ่านออกไป หกัใหไ้ด ้ เราเป็นยอดคน เรามี
ก าลงัใจแลว้ ท าไมหกัไม่ได ้ตอ้งหกัไดสิ้ พระพทุธเจา้กห็กัแลว้ พระสาวกตั้งแต่คร้ังพทุธกาล พระ
อรหนัตส์าวกของพระพทุธเจา้กห็กัแลว้ ครูบาอาจารยรุ่์นตั้งแต่หลวงปู่ มัน่ลงมากห็กัแลว้ หกั...หกั
กิเลสออกจากใจ หกัได ้ตอ้งหกัได ้พยานมีอยูแ่ลว้ พระพทุธเจา้มีอยูแ่ลว้ สาวกมีอยูแ่ลว้  

พระพทุธเจา้เห็นส่ิงใดกไ็ม่พดูเพราะไม่มีพยาน จนพระโมคคลัลานะลงจากเขาคิชฌกฏู 
เห็นเปรต พระตาบอดไม่เคยเห็นกว็า่เห็นพระโมคคลัลานะยิม้ ไม่พดู ถามพระโมคคลัลานะวา่ยิม้
เพราะอะไร 

“เราเห็นแต่ยงัไม่พดู จะพดูต่อหนา้พระพทุธเจา้”  

ไปเฝ้าพระพทุธเจา้ พระองคน์ั้นกถ็ามข้ึนมาวา่ “ตอนเชา้ท่ีเดินลงจากเขาคิชฌกฏู ยิม้เพราะ
อะไร” 

เห็นเปรตไง เห็นไหม ตาในเห็น เห็นเปรตลอยมา ขนหลุดออกไปกลายเป็นหอกพุง่
กลบัมาท่ิมตวัๆ ร้องโอดโอยอยูอ่ยา่งนั้นกไ็ม่ตาย ดูสิ ดูจิต ไม่เคยตาย 

แลว้พระพทุธเจา้กย็นัวา่ “เรากเ็คยเห็น” พระพทุธเจา้ท่านวา่นะ ท่านกเ็คยเห็น แต่ท่านไม่
พดูเองเพราะไม่มีพยาน แต่คราวน้ีพระโมคคลัานะเห็นแลว้  

ท่านกเ็ห็น พอมาเป็นพยานต่อกนั พดูออกมาจะไดว้า่โลกเขาจะวา่ไม่โกหกไง  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั มรรคผลมีอยู ่ พระพทุธเจา้กมี็ พระพทุธเจา้บอกไวแ้ลว้ พระสาวก
อรหนัตค์ร้ังพทุธกาลกม็ากมาย พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะเป็นพระอรหนัตท์ั้งนั้น กย็นืยนักนั
มา เป็นพยานกนัมา มนัจะไม่มีไดอ้ยา่งไร 

ส่ิงท่ีไม่มี วา่ “ส่ิงท่ีไม่เอาส่ิงท่ีไม่มี”...มี มีผลน่ีมี รอแต่หวัใจน้ีเขา้ไปเสวยเท่านั้น รอแต่ใจ
น้ีเขา้ไปล้ิมรสธรรม ของมีอยูแ่ลว้ อาหารน่ีกองอยูพ่ะเนินเทินทึก แต่ไม่สามารถกินได ้ เป็นชาว
พทุธ ศาสนาพทุธสอนตั้งแต่ใหล้ะความชัว่ ท าความดี ตายแลว้ไปเกิดบนสวรรค ์ ใหล้ะความชัว่ 
ใหท้  าความดีปัจจุบนัน้ีไง ใหล้ะความชัว่ในใจไง ใหป้ฏิบติั ใหว้ิปัสสนาข้ึนมา หกักนัเด๋ียวน้ีเลย 
หกักิเลสออกจากใจเด๋ียวน้ี กิเลสตายต่อหนา้เด๋ียวน้ี ตายตั้งแต่ลกูข้ึนมา ตายตั้งแต่หลาน เหลนมา
เร่ือยๆ จนถึงเจา้วฏัจกัร 
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อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา ตวัอวิชชานั้นคือตวัยอดของกิเลส ตวัยอด ตวัวฏัจกัร ตวัเจา้ใหญ่
ของกิเลสเลย หกัมนัลงสิ ลองดูสิ หกัแลว้ดูสิวา่มนัจะสุขขนาดไหน หกัออกจากใจ อยา่ไปแต่ข่ีมา้
เลียบเมืองอยู ่ภาวนาอยูก่ข่ี็มา้เลียบเมือง เดินชายทุ่ง เอาแต่ความสุขเลก็ๆ นอ้ยๆ ข่ีมา้เลียบเมืองนะ 
ไปอยูน่ัน่น่ะลมเยน็ผา่น ลมเยน็นอนอกนอนใจอยู ่ กเ็ออ! มีความสุข มีความพอใจอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 
ไม่หกัน่ี ข่ีมา้เลียบเมืองท าไม มนัตอ้งตีด่านสิ ตีกิเลสสิ ตีลงท่ีหวัใจสิ ฝืนสิ หกัเขา้สิ เห็นไหม 
ความสุขนัน่กแ็บบคนข่ีมา้มนักดี็กวา่คนเดินอยูแ่ลว้ 

น่ีเหมือนกนั จากใจของโลก เขาวา่ใจเขาทุกข์ๆ  ร้อนๆ เรากม็าปฏิบติั มนัข่ีมา้กมี็มา้ข่ีแลว้ 
ถึงจะเลียบเมืองกย็งัดี แต่มนัไม่ไดผ้ลข้ึนมาอีกน่ะสิ มีมา้แลว้เอามา้น่ีไปทางไหน ใหเ้รือมนักินไป
ใช่ไหม เขาวา่ไดเ้รือมาเสียมา้ ไดม้า้กเ็สียเรือ อยูอ่ยา่งนั้นเหรอ ประเด๋ียวกไ็ดเ้ด๋ียวกเ็สีย เด๋ียวกจิ็ต
สงบ เด๋ียวกฟ็ุ้ งซ่านอยูอ่ยา่งนั้นเหรอ ท าไมไม่หกัเขา้ล่ะ 

หกัตรงไหน กม็นัไม่เห็นเลย ใจกเ็วลาสงบกไ็ม่เห็นมีอะไรเลย 

กเ็วลามนัออกมามนัฟุ้ งไหมล่ะ เวลามนัลงจากมา้ มนัเดินมนัเจบ็เทา้ไหมล่ะ น่ีออกจาก
สมาธิมากเ็หมือนกนั ออกจากความสุขของใจมา ลงไปมนักอ็นัเก่า ไวใ้จไดเ้หรอ มนัไวใ้จไม่ได้
นะ 

น่ีมาปฏิบติั วา่เอน็ฯ เขา้มา หน่ึงในพนัๆ ลา้นเขา้มา เด๋ียวกจ็ะออกไปหาเขาอีก จะโดนไทร์
ออกไปจากนกัปฏิบติัไง ใครไทร์? กห็วัใจนัน่ล่ะ มนัไม่ท าไง พอภาวนาไป ภาวนาไปๆ “โอะ๊! เรา
กว็าสนานอ้ย เรากมี็วาสนาเนอะ เราไปท าบุญสุนทาน เรากไ็ดบุ้ญพอสมควรแลว้...เลิกปฏิบติั” 

เขาเขา้มหาวิทยาลยั เขาเรียนไม่ไหวนะ เขาโดนไล่ออก ไอน่ี้ไม่อยา่งนั้นน่ะสิ ตวัเองไล่
ออก ไล่หวัใจตวัเองใหม้นัห่างออกจากศาสนาไปเร่ือยๆ ดนัหวัใจออกมาใหห่้างออกมา นัน่ล่ะ ถา้
ภาวนาไม่ไดผ้ลจะเป็นอยา่งนั้น มนัไวใ้จไดเ้หรอ ขนาดภาวนามนัยงัจะถอนตวัออกไปเลย  

กิเลสมนัเก่งขนาดนั้น กิเลสของเรานะ วา่เถอะ อยา่วา่แต่กิเลสของเขา กิเลสในใจเรา
นัน่น่ะ กิเลสของคนอ่ืนมนัใหผ้ลกบัคนอ่ืน กิเลสของเขามนัใหโ้ทษกบัใจของเขา กิเลสของเรามนั
ใหโ้ทษกบัใจของเรา มุมานะเขา้มาขนาดน้ีแลว้ ลองมนัแพสิ้ 

เห็นไหม เวลาเราเทียบถึงเป็นประโยชนข้ึ์นมา เรากเ็ห็นประโยชน์ข้ึนมาวา่เราเขา้มาแลว้ 
เราเอน็ฯ เขา้มา เราพยายามเอน็ฯ เขา้มาในศาสนา เอน็ฯ เขา้มาเป็นผูน้กัปฏิบติั เอน็ฯ เขา้มา แต่
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เวลามนัไทร์ออกไป ดูสิ ใครเป็นคนท า? น่ีใจมนัพลิกไดห้มดเลย กิเลสน่ีเป็นคนท า เวลาเราเอน็ฯ 
เขา้มา กิเลสมนัยบุมนัยอบตวัลง มนัไม่ตายนะ มนัยอบตวัลง คือวา่มนัหลบไง มนักลวัธรรมะของ
พระพทุธเจา้ เราศึกษาธรรมะแลว้เราเช่ือธรรมะ เรามุมานะน่ีมนักลวั มนัหลบตวัลง มนัแค่หลบตวั
ลง แต่พอก าลงัเรานอ้ย เราพิจารณา เราใชปั้ญญาจนก าลงัเรานอ้ย มนัข้ึนมา เห็นไหม “วาสนาเรา
ไม่มี ถอยเหอะ” กห็วัใจอีกนัน่ล่ะมนัเป็นคนดนัเราออกมา  

จากเขา้มานะ ธรรมะสอนเขา้มานะ เราเป็นชาวพทุธ เราเช่ือพระพทุธเจา้ เช่ือครูบาอาจารย ์
เรากศึ็กษาเขา้มา ศึกษาเขา้มา ความศึกษาเขา้มา อะไรเป็นความดีท่ีสุด จากใหท้านใช่ไหม จะถือ
ศีลใช่ไหม เราวา่ทาน ศีลกภ็าวนาใช่ไหม จะภาวนากใ็ชปั้ญญาใช่ไหม ภาวนามยปัญญาใช่ไหม 
เห็นไหม ไล่เขา้มา แต่เวลามนัไม่ไหว มนัแพม้นักถ็อยกรูดๆ ออกมาเหมือนกนั  

ถึงไวใ้จไม่ได ้ ใจเราน่ีแหละ อยา่ไปวา่คนอ่ืนนะ คนอ่ืนนั้นเร่ืองของเขา วา่คนอ่ืนไวใ้จ
ไม่ได ้ใจเรากไ็วใ้จไม่ได ้ กิเลสมนัอยูท่ี่เรา เรายงัไวใ้จใจเราไม่ได ้ถา้ช าระกิเลสไดเ้ม่ือไหร่ นัน่น่ะ
ไวใ้จได ้ถา้กิเลสมนัขาดออกจากใจแลว้ จะวา่ไวไ้ดไ้ม่ได ้ไม่ตอ้งพดูถึงเลย ถา้วา่ไวไ้ดก้บัไวไ้ม่ได้
มนัยงัมีคนพดูอยูใ่ช่ไหม 

พอกิเลสมนัขาดพับ๊ๆ พับ๊ๆๆ มนักห็มดแลว้ พดูกไ็ม่ได ้ ไม่พดูกไ็ม่ได ้ อยูม่นัอยา่งนั้นล่ะ 
เพราะจิตน้ีไม่เคยตาย เวลาจิตมนัวนในวฏัจกัรมนักไ็ม่เคยตาย จิตท่ีส้ินกิเลสแลว้มนักไ็ม่เคยตาย 
แต่ถา้พดูออกมาป๊ับ มนักเ็ป็นกิริยาทั้งนั้นเลย เป็นสมมุติทั้งหมด ไม่สมมุติกเ็ป็นบญัญติั ถึงวา่ถึง
จุดแลว้อ่ิม พอ พอดี 

ถึงอยา่งนั้นแหละ ถึงวา่เป็นท่ีพึ่งของตนเองไดแ้ลว้ถึงจะเป็นท่ีพึ่งของคนอ่ืนไง เป็นท่ีพึ่ง
ของตน ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน แน่นอน ตายใจ ไม่สงสยั ท าไมคนอ่ืนจะพึ่งไม่ได?้ ท าไมจะสอนคน
อ่ืนไม่ได?้ ตนยงัคลอนแคลน ตนยงัเป็นเร่ร่อนอยู ่ ตนยงัไม่มีหลกัใจ แลว้ตนจะไปสอนคนอ่ืนได้
อยา่งไร เต้ียอุม้ค่อมนะ ตกทะเลกนัหมดล่ะ  

โคน าฝงูไม่สามารถพาฝงูโคนั้นออกจากวงัน ้าวน อยา่วา่แต่ข้ึนฝ่ังเลย โคขา้มฝ่ังขา้มแม่น ้า 
ไปเจอวงัน ้าวน จะหลบวงัน ้าวนนั้นอยา่งไร หลบวงัน ้าวนแลว้ถึงจะออกพาโคข้ึนไปบนฝ่ัง วงั
น ้าวนนัน่วฏัวนไง วนอยูน่ี่ ลองวนลงใตแ้ม่น ้าสิ มนัจะดูดกนัตายกนัหมดนะ 
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อยา่นอนใจ น่ี ๒ เดือนแลว้ ๑ พรรษา เขา้มาน่ี ๒ เดือนแลว้ ปีแลว้ปีเล่านะ ปีแลว้ปีเล่า ปี
แลว้ปีเล่า เพราะนอนใจ ภาวนาเอาบุญเหรอ? ไม่ใช่ภาวนาเอาบุญนะ ภาวนาเอาความหลุดพน้ 
ภาวนาช าระกิเลส ภาวนามนัไดอ้ยูแ่ลว้บุญน่ะ แต่มนัไม่ใช่ไปเอาแค่นั้นน่ีนา ใครมนัจะเอาแค่ของ
นอ้ยๆ เนาะ นกัปฏิบติัมนัหวงันิพพานทั้งนั้นล่ะ ตอ้งหวงันิพพาน ถา้ไม่หวงันิพพาน กช็าวพทุธ 
พระพทุธเจา้สอนอยา่งนั้นน่ะ 

ธงชยัพระอรหนัตน์ะ ผา้กาสายะนะ ศากยบุตรพทุธชิโนรส ลกูของพระพทุธเจา้ ลกูของ
กษตัริย ์ “ผา้กาสายะ” ธงชยัของพระอรหนัต ์ปลิวไสวอยูใ่นชาวพทุธนะ เมืองไทยเมืองพทุธ พระ 
๔-๕ แสนองค ์ เหลืองอร่ามตอนเชา้ ธงชยัพระอรหนัตเ์ตม็ไปหมดเลย ธงน่ะธงน าไปแต่เราไปไม่
ถึงธงสิ เราไม่ไปถึงธงแลว้ควา้ธง ชิงธงไง ธงชยัพระอรหนัต ์ เราชิงธงพระอรหนัตไ์ม่ได ้ เราชิง
ไม่ไดเ้หรอ เราเอามาห่มเอามาคลอ้งตวัไวเ้ฉยๆ ธงชยัพระอรหนัตน์ะ ชิงธงใหไ้ด ้ เพื่อสมบติัของ
ชาวพทุธ  

เราเป็นลกูพระพทุธเจา้นะ เราเป็นสาวกนะ พระพทุธเจา้สอนแลว้ แลว้วางไวจ้นมาเด๋ียวน้ี 
พระพทุธเจา้สอนแลว้สืบๆ กนัมา สืบๆ กนัมา ศาสนธรรมค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ ศาสนธรรม
ไง ศาสนธรรมดว้ย แลว้เรากท็  าจริงๆ ดว้ย เห็นไหม ของจริงกบัของจริงกเ็ขา้กนัสิ ศาสนธรรม
ค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้เป็นธงชยัพระอรหนัต ์เป็นธงช้ีน าของพวกเรา  

แลว้เรากจ็ริงดว้ย เรากป็ฏิบติัจริงๆ เรากท็  าจริงๆ มนักเ็ขา้กนัน่ะสิ ความจริงกบัความจริง 
ความมุมานะ ความอดทน อุตส่าห์พยายาม ตอ้งถึง ตอ้งถึงสิ การอุตส่าห์พยายาม การต่อสู้ การไม่
น่ิงนอนใจ การกา้วเดินใจไม่ใหน้อนจมนะ ไม่ใช่ภาวนาแบบนอนจม ภาวนาแบบนอนจมไม่เอา 
ภาวนาแบบกา้วเดิน กา้วเดินสืบต่อไปตลอดเวลา ไม่ใหอ้ยูก่บัท่ี พลิกแพลง เปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาในหวัใจ ใหว้ฒิุภาวะมนัเพิม่ข้ึนๆ 

เรากไ็ม่หลอกเราเอง ใจมนักไ็ม่สามารถหลอกใจมนัเองได ้ เพราะมนัคิดข้ึนมามนัเป็น
สมมุติหมด มนัจะหลอกไดอ้ยา่งไร สะเทือนข้ึนมากเ็ป็นโลกแลว้ มนัอยูข่องมนัประสาใจของมนั
อยา่งนั้น เห็นไหม ใจมนักห็ลอกใจไม่ได ้แลว้จะใหค้นทั้งโลกมาหลอกไดอ้ยา่งไร ในเม่ือใจน่ีมนั
หลอกตวัมนัเองไม่ไดแ้ลว้ ความลบัในใจอนัน้ีไม่มี แลว้ความลบัขา้งนอกมนัจะมีไดอ้ยา่งไร ขา้ง
นอกมนัจะมาหลอกไดอ้ยา่งไร 
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ในเม่ือใจน่ีหลอกมนัไม่ได ้ มนักไ็ม่ต่ืนกบัใดๆ ทั้งส้ิน รัฐบาลจะเกิดจะล่มไปอีกก่ีรัฐบาล
มนักไ็ม่ต่ืน เพราะโลกเป็นแบบน้ี โลกน้ีเป็นแบบน้ีมาแต่อดีตกาล โลกธรรมน้ีเป็นธรรมะดั้งเดิม 
เป็นของท่ีมีอยูต่ลอดมาแต่ไหนแต่ไรมา แลว้เรามาประสบเอาเด๋ียวน้ี แลว้เราจะมาต่ืนเอาอะไร  

ของน้ีเป็นของดั้งเดิม เป็นของเก่าแก่ เป็นของประจ าโลก แลว้เราพึ่งมาประสบชาติน้ีเอง 
ชาติปัจจุบนัน้ีเรามาเจอเท่าน้ีเอง แลว้เราตายไปหรือเราอยู ่ มนัจะมีแค่รัฐบาลเดียวเหรอ มนัมีมา
ตลอด เห็นไหม ธรรมะ โลกธรรม ๘ มนักไ็ม่ต่ืน 

ขอใหช้ าระใจ เขา้ถึงหวัใจ เขา้ถึงธรรมแท ้เขา้จริงๆ นะ มนัเป็นประโยชนม์หาศาล โอโ้ฮ! 
อธิบายไม่ถกู ประโยชน์จากหวัใจของเราเองก่อน แลว้ประโยชน์ของโลกทั้งหมด  

“ธรรม” ค าวา่ “ธรรม” สตัวท์ั้งหลาย โอปนยโิกไง ร้องเรียกสตัวท์ั้งหลายมาดูธรรมไง ไอน่ี้
ธรรมในหวัใจเรา เรากด็ูจนพอแลว้ ธรรมในหวัใจของเราสิ เรากด็ูธรรมในใจเราจนพอแรงแลว้ 
แลว้ยงัเรียกร้องสตัวท์ั้งหลายมาดูธรรม ธรรมปัจจุบนัธรรมไง หวัใจเป็นธรรมมนักอ่ิ็ม มนักพ็อ 
มนัพอใจ มนัอ่ิมใจมาตลอด สตัวต์วัไหนมาดูมนักส็บาย น่ีวา่ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนไดแ้ลว้ ท าไมคน
อ่ืนจะพึ่งไม่ได ้

พึ่งได ้ พึ่งได.้..ธรรมะพระพทุธเจา้พึ่งได ้ ศาสนาพทุธพึ่งได ้ แลว้เราขนาดพึ่งแลว้ไม่พึ่ง
เปล่านะ เราจะท าใหต้วัเราพึ่งไดด้ว้ย เราจะท าตวัของเราเองเป็นท่ีพึ่งของเราเองเลยดว้ย มนั
มหศัจรรยข์นาดนั้นนะศาสนาพทุธ เป็นสมบติัท่ียอดเยีย่ม เป็นธรรมาวธุท่ีกิเลสกลวัมาก แต่เราไม่
สามารถเอาธรรมาวธุน้ีไปช าระกิเลส เราเอาธรรมาวธุน้ีมาเชือดคอเราต่างหากล่ะ เอาธรรมะมา
เชือดคอตวันะ ไม่ไดเ้ชือดกิเลส ถา้เอาธรรมะเชือดกิเลส มนักพ็ุง่เขา้ไปหากิเลสสิ ไอน่ี้มนัไปศึกษา
ธรรมมาแลว้มาเชือดคอตวัไง “ธรรมะมนัของสูง นกัปฏิบติักพ็ระเท่านั้น เรามนัคนไม่มีวาสนา” 
เห็นไหม ศึกษาธรรมะมาแต่เอามาเชือดคอตวั ไม่เชือดกิเลส 

ธรรมะตอ้งเชือดกิเลสสิ ธรรมาวธุ พระพทุธเจา้สอนไวเ้ชือดกิเลส พระพทุธเจา้ไม่ไดส้อน
ไวเ้ชือดคอตวั พระพทุธเจา้สอนธรรมะไวใ้หค้นเอามาเชือดคอตวัเองเหรอ? ไม่ ไม่ไดส้อน สอน
วา่ธรรมาวธุน้ีกิเลสมนักลวั กิเลสไม่กลวัใดๆ อาวธุใดๆ กไ็ม่เคยกลวั กลวัแต่อาวธุของ
พระพทุธเจา้น้ีเท่านั้นไง 
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เห็นไหม ศีล ๘ มาจ าศีล มาอยูว่ดั ดูสิฝนตกทุกขข์นาดไหน น่ีกิเลสมนักลวัอยา่งน้ี กลวั
ความจริงของเรา กลวัในการเขา้สนามรบไง หวัใจมนัพากิเลสเขา้สนามรบดว้ย เขา้ไปในทาง
จงกรม เขา้ไปนัง่สมาธิไง เรากลวัผ ีนัน่น่ะ กิเลสมนักก็ลวัดว้ย เราหิวขา้ว กิเลสมนักหิ็วดว้ย เราฝืน 
เราไม่นอน กิเลสมนักไ็ม่ไดน้อนดว้ย แต่ถา้เรากลวัข้ึนมา กลวัวา่เราจะกลวัผ ีเราจะกลวัหิวขา้ว เรา
ไม่กลา้อดอาหาร ไม่กลา้มุ่งเนน้ความเพียร น่ีธรรมาวธุ น่ีแหละเชือดลงท่ีกิเลส แต่พอกิเลสมนั
บอกกลวั เราเช่ือกิเลส เราเช่ือกิเลส เราไม่เช่ือธรรม 

ถา้เราเช่ือธรรม เราตอ้งมุมานะ เราตอ้งต่อสู้ คนเช่ือธรรม คนเป็นคน คนเช่ือธรรมไง คน
เช่ือธรรม เช่ือพระพทุธเจา้ คนเคารพพระพทุธเจา้ เคารพพระพทุธเจา้กมี็ครูในหวัใจ เคารพ
พระพทุธเจา้ เคารพค าสัง่สอนศาสนธรรมของพระพทุธเจา้ คนมีหลกั กิเลสมนักเ็ร่ิมอ่อนตวัลง 
อ่อนตวัลง เพราะคนมีหลกั ไม่ใช่คนเซ่อๆ ซ่าๆ กิเลสมนัต่อยหนา้เอา นู่นกไ็ม่รู้เร่ือง น่ีกไ็ม่รู้เร่ือง 
กิเลสมนักห็วัเราะเยาะข่ีคอๆ ข่ีคอเลยนะ ไอค้อคอดๆ คอก่ิวๆ น่ีกิเลสมนัข่ีดีนกั มนัไม่ตกไง มนั
เอาขาหนีบไว ้นัง่บนบ่าไม่เคยตก ข่ีคอเราตลอดไป ธรรมะไม่เคยข้ึนไปข่ีเลย  

น่ีถึงวา่ถา้ความมุมานะ ความหกัเขา้มา ความจริงของเรา ศาสนธรรมน้ีเป็นของจริง ถามตวั
สิ จริงไหม ถามใจของตวัน่ีจริงไหม ใจเราน่ะถาม เราตอ้งเป็นคนถามนะ เราเท่านั้นเป็นคนถาม 
ไม่มีใครถามใหเ้ราได ้ คนอ่ืนเป็นคนอ่ืน เราเป็นเรา เราชนะเรากคื็อเรา แลว้สุขดว้ย เราชนะดว้ย 
เราเป็นคนคนหน่ึงในศาสนาพทุธ แลว้ชนะกิเลสนะ เราชนะกิเลส เราเป็นลูกศิษยต์ถาคต 
พระพทุธเจา้ชอบคนอยา่งนั้น พระพทุธเจา้ชอบคนจริง ชอบคนปฏิบติั แลว้เป็นพยานกนัไง  

ถา้เราเตือนเรา เราเขา้หาความจริง คือวา่ความจริง ความจริง จริงแท ้รอเราเลย รอเราอยู ่รอ
เราอยูน่ะ เป็นปัจจุบนันะ ไม่ใช่รอจนพรุ่งน้ีมะรืนน้ีนะ เขา้เด๋ียวน้ี ปัจจุบนัเด๋ียวน้ี นัง่อยูน่ี่คิดถึง
พรุ่งน้ีนัน่เป็นอดีตเป็นอนาคตแลว้ รอเราอยู ่ เรากย็งัคิดไปขา้งหนา้ เห็นไหม รอเราอยู ่ เพราะมนั
ไม่มีกาลไม่มีเวลา เขา้ถึงใจทุกขณะจิตท่ีท าใจมชัฌิมาปฏิปทาลงตรงช่องกลางนั้นพอดี รออยา่งนั้น 
ไม่ใช่รอไปพรุ่งน้ีมะรืนน้ี รออยูท่ี่ตรงกลางหวัใจนัน่ล่ะ มชัฌิมาไง 

“มชัฌิมา” มชัฌิมาเป็นกลางไง ไม่เอียงเขา้กามสุขลัลิกานุโยค ความสุข ความพอใจของใจ 
ไม่ไปอตัตกิลมถานุโยค ความท่ีวา่กิเลสมนับงัเงา ดึงออกไปไง พอเราจะลงตรงกลาง กิเลสบอกวา่
อนัน้ีมนัจะนอ้ย มนัจะอ่อนไป มนัจะฝืนดึงแรงเกินไป อนันั้นอตัตกิลมถานุโยค ไม่ออ่นแอจนเป็น
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กามสุขลัลิกานุโยค ไม่แขง็กระดา้งจนเลยเถิดไปเป็นอตัตกิลมถานุโยค ลงมามชัฌิมาปฏิปทาตรง
นั้นน่ะ ตรงกลางของหวัใจนัน่ล่ะ 

แต่ก่อนจะมาตรงน้ี กิเลสมนัคอยชกัไวก่้อนไง อยา่งเช่นการกลวั การอ่อนแอ นัน่น่ะกิเลส
ทั้งหมดเลย จนพอกิเลสมนัสงบลงแลว้ กิเลสมนัจะไสไปอตัตฯ เลยล่ะ กิเลสไม่ยอมแพห้รอก 
แมแ้ต่นัง่ภาวนาอยู ่ เวลาเราจะอ่อนแรงลงนัน่กามสุขลัลิกานุโยค ชุ่มอยูใ่นกามในความสุขไง 
กิเลสมนักย็ิม้ อยูใ่นข้ีขา้มนั 

พอภาวนาๆๆ มา สู้จนมาแบบมาถึงจะเร่ิมชนะมนั จะมชัฌิมา มนัไม่มชัฌิมา มนัเลยเถิด
ออกไปเป็นอตัตฯ เลย เพราะกิเลสมนัไม่ยอมแพ ้ มนัไสไปเลย มนัจะลองผดิลองถกูอยูใ่นใจอยู่
นัน่น่ะ มชัฌิมาในใจนะ 

ไอท่ี้วา่ขา้งนอกนัน่เขาวา่กนัไป ไอท่ี้วา่อตัตกิลมถานุโยคกลวัจะทุกขเ์กินไป กลวัจะวา่
ล  าบากเกินไป อนันั้นใหค้นอ่ืนเขาวา่ ไอห้วัใจเราวา่น่ี ศาสนธรรมค าสัง่สอน มชัฌิมาท่ามกลาง
หวัใจ อตัตกิลมถานุโยคท่ามกลางหวัใจ (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


