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นกัภาวนา ฟังนะ นกัภาวนา รักษาความจริง โลกน้ีเป็นโลกสมมุตินะ มนัเป็นความจริง
ปลอม ค าว่า “สมมุติ” มนัก็เป็นความจริงนะ แต่ความจริงท่ีเป็นของปลอม มนัไม่ใช่จริงแทไ้ง 
สมบติั...ปัญญาก็เหมือนกนั การศึกษาเล่าเรียนมาน้ี ปัญญา...ศึกษามาเท่าไหร่มนักลื็ม เห็นไหม 
การศึกษาเล่าเรียนมามนัมีลืม ตอ้งไปคน้ควา้ต าราเพื่อฟ้ืนความจ า มนัสมมุติไหมล่ะ 

ปัญญาของเรา เราว่าเราศึกษามาแลว้ ฝังไวใ้นหวัมนัก็ยงัลืมเลย แลว้เก่ียวอะไรกบัวตัถุขา้ง
นอก นามธรรมกบันามธรรม สัญญาความจ าไดห้มายรู้ สัญญา คือ ความจ า การศึกษาเล่าเรียนมาก็
จ  ามา แต่เป็นประโยชน์เม่ือประกอบอาชีพทางโลก แลว้พอเป็นประโยชน์แลว้มนัก็ชกัใหใ้จหลง
ไป  

เพราะว่าเป็นประโยชน์ เรามีความรู้มาก เรามีความรู้ ความรู้เป็นเรา ไปยดึเขา้มนักทุ็กข์
แลว้ ทุกขเ์พราะมนัไม่สมความปรารถนาไง เราท าอะไรก็แลว้แต่ เราคิดวา่ปัญญาเราพร้อม 
เหตุการณ์เราคิดวา่มนัส าเร็จ แลว้ท าไปมนัไม่ส าเร็จเพราะอะไร มนัไม่ส าเร็จเพราะว่า
ส่วนประกอบมนัมี กรรมของคนมี คนเราน่ี การศึกษาเล่าเรียนมา จบมาเหมือนกนัหมด บางคน
ประสบความส าเร็จในชีวิต ถา้คนจบมาดว้ยกนั ท างานมาดว้ยกนั มนัก็ตอ้งส าเร็จดว้ยกนัหมดสิ 

ยกตวัอยา่งเช่นทพับก ผบ.ทบ. มีคนเดียว ผบ.ทบ. ผูบ้ญัชาการทพับกมีคนเดียว จบมาเป็น
รุ่นเท่าไร ท าไมคนนั้นเป็นไดล่้ะ แลว้วาสนานะ คนจะเป็นๆ ไม่ไดเ้ป็น นัน่พดูถึง มนัอาศยักรรม 
อาศยัวาสนา 
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น่ีว่ากรรม เราท าอะไรไม่ส าเร็จๆ เราเอาปัญญามาเทียบสิ ปัญญาอยา่งเดียวไม่พอ ว่าปัญญา
อยา่งเดียวจะใหป้ระสบความส าเร็จมนัไม่พอ ตอ้งอาศยัตวัเสริม ตวัขา้งเคียงดว้ย จงัหวะ โอกาส
ของเรา วาสนาบารมีคนก็ไม่เท่ากนั น่ีความจริงปลอม แต่เราไปยดึว่าเป็นความจริง 

เวลาเราอยูท่างโลก เราก็ยอมใช ้ ปัญญาอยา่งน้ีเราตอ้งใชน้ะ ปัญญาอยา่งน้ีเราก็ใช ้ ปัญญา
ทางโลก โลกียะ คือว่า ความจริงปลอมไง ถึงเป็นความจริง อาหารก็ปลอม อาหารท่ีร่างกายกินก็
ของปลอม เก็บไวม้นัก็เน่าก็บดูใช่ไหม อาหารก็ไม่เหมือนกนัดว้ย อยา่งเช่น สัตวก์็กินอยา่งหน่ึง 
มนุษยก์็กินอยา่งหน่ึง อาหารท่ีดีเลิศของมนุษยเ์ลย ไปใหส้ัตวกิ์นสิ สัตวม์นัก็ไม่ชอบ มนัชอบกิน
ตามประสาของมนั อาหารใครอาหารมนั น่ีความชอบต่างกนั มนัถึงว่าของปลอมไง 

เราว่าดี อาหารของเราดีมากเลย ปลอมไหม? ปลอม มนัไม่จริงหรอก เพราะมนัชัว่คราว 

น่ีว่า โลก ความจริงปลอม กบัความจริงแท้ๆ  ท่ีไหนล่ะ 

พระพุทธเจา้สอน ทุกขท่ี์ไหน ทุกข ์ เวลาทุกขใ์จ ทุกขท่ี์ไหน แกทุ้กขน์ัน่ล่ะ แกทุ้กข ์
อริยสัจไง อริยสัจ ๔ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค เห็นไหม จากความจริงปลอมๆ ข้ึนมา เราก็อาศยั
ชีวิตน้ีเล้ียงมา เล้ียงชีวิตเรามา จิตน้ีมนัเกิดตายๆ มาไม่รู้ก่ีภพก่ีชาติแลว้ มาเกิดเป็นมนุษยน้ี์ เราก็ใช้
ความปลอมกบัความปลอมน้ีเล้ียงร่างกายน้ีมา เล้ียงจิตใจน้ีมา มาประสบพบความจริงท่ีเป็น
บญัญติั 

พระพุทธเจา้บญัญติัไง บญัญติัว่า อยา่งเช่นสวดมนต ์น่ีบญัญติั บญัญติั หมายถึง เป็นค าสั่ง
สอนของพระพุทธเจา้ บญัญติัมาทบัสมมุติ ทบัความจริงปลอมนั้นเป็นชั้นหน่ึง แลว้ความจริงใน
บญัญติัน้ีอีกชั้นหน่ึง จากของท่ีเขาเรียกกนัสมมุติทัว่ไป บญัญติัมาใหเ้ป็นเวทนา ความสุข ความ
ทุกข ์เวทนา เห็นไหม เป็นเวทนา จะไดส่ื้อเป็นบญัญติั บญัญติัทบัสมมุติอีกทีหน่ึง 

“ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕” ของในโลกน้ี ไม่มีอะไรเลย เราไปต่ืน พระพุทธเจา้บอกว่าเป็นดินหมด 
เวลามนัแปรสภาพไป มนัจะแปรสภาพกลายเป็นดินไปหมด อะไรก็แลว้แต่ ของท่ีคมแขง็น้ีเป็น
ดิน เห็นไหม ดิน น ้า ลม ไฟ ร่างกายเรา ธาตุ ๔...ขนัธ์ ๕ คือ ความจ า ความคิด 

ถา้เราสมมุติไปมนัจะมาก ฟ่ันเฝือเกินไป บญัญติัศพัทม์าใหม้นัแค่น้ีเอง คือว่าบญัญติั 
สมมุติบญัญติั น่ีบญัญติัทบัสมมุติทีหน่ึง ใหเ้ป็นความจริงขยบัเขา้มาใกลก้บัความจริงแท ้ อริยสัจ
ไง อริยสัจน้ีก็เป็นบญัญติั เป็นสมมุติอนัหน่ึงเหมือนกนั แต่มนัสมมุติท่ีเขา้มาใกลค้วามจริงเขา้มา
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อีกนิดหน่ึง คือว่าไม่ใหเ้ราฟ่ันเฝือ แลว้ใหส่ื้อกนัได ้ ในชาวพุทธดว้ยกนัจะใชบ้ญัญติัน้ีส่ือกนัรู้
หมด แมแ้ต่เทวดามาฟังธรรมของพระพุทธเจา้ มาฟังธรรม ก็ใชอ้ยา่งน้ี เป็นบญัญติัทบัไปไง เพื่อ
เป็นเหมือนกบัภาษาอีกภาษาหน่ึง 

ทีน้ีเราศึกษาอนัน้ีมาแลว้ตอ้งท าใหแ้จง้ข้ึนมาในใจ แจง้ข้ึนมา หมายถึงว่า เราเสพ ใจมนัเขา้
ไปเสพ เสวยอารมณ์อยา่งนั้น ความทุกขม์นักินโดยธรรมชาติของมนัเอง หวัใจเราทุกข ์เราเร่าร้อน 
เราแกไ้ม่เป็น ไดแ้ต่บ่นว่า “ร้อนๆๆ ทุกข์ๆ ๆ” แต่แกไ้ม่เป็น เห็นคนทะเลาะกนัไหม คนทะเลาะกนั 
คนต่อสู้กนั มนัตะลุมบอนกนัอยูน่ัน่น่ะ แลว้เราจะแกไ้ขอยา่งไร อยา่งนั้นน่ะ 

น่ีหวัใจก็เหมือนกนั มนัตะลุมบอนอยูก่บัความทุกข ์ มนัเป็นเน้ือเดียวกนัไง ความทุกขก์บั
หวัใจน่ีเป็นเน้ือเดียวกนั มนัก็เลยเป็นทุกขอ์นัเดียวกนั เหมือนกบัคนต่อสู้กนั มนัตะลุมบอนกนั แต่
อนัน้ีเราไม่ไดต่้อสู้ อนัน้ีเราเป็นเน้ือเดียวกนัไปเลย พอเรามาศึกษาธรรมะพระพุทธเจา้ เร่ืองบญัญติั 
พระพุทธเจา้บอกว่า “ทุกขน้ี์เป็นความจริง ทุกขภ์ายนอก ทุกขภ์ายใน” 

ทุกข ์การท างานนั้นทุกขอ์ยา่งหยาบ อนันั้นไวต่้างหาก ทุกขภ์ายในหวัใจอยา่งน้ี เวลาหวัใจ
มนัทุกข ์มนัไม่ไดส้มความปรารถนามนั มนัก็ไม่พอใจ เห็นไหม มนัไม่ไดค้วามปรารถนาท่ีเราคิด 
มนัก็ขดัเคืองใจแลว้ แลว้ขนาดมนัไดค้วามปรารถนามาแลว้ มนัก็ยงัไม่พอใจ เพราะหวัใจน้ีไม่เคย
อ่ิม หวัใจไม่เคยอ่ิมหรอก ถมเขา้ไปเถิด ไม่เคยเตม็ มนัจะหิวของมนัตลอดไป เพราะว่ามนัมีกิเลส
ไง เพราะกิเลสน้ี ปากมนัใหญ่มาก มนักินสมบติัทั้ง ๓ โลกธาตุน้ี มนัก็ยงัไม่เคยพอ มนัจะเอาให้
มากกวา่นั้นอีก มนัไดเ้ท่าไหร่มนัก็ไม่เคยพอ น่ีพอมนัเสวยอยา่งนั้น มนัถึงไดเ้ป็นทุกข์ 

แลว้พอเราท าใจใหม้นัปล่อยวางหมดแลว้นะ มนัก็ยงัเศร้าหมองอยู่อยา่งนั้น เพราะเรา
ไม่ไดช้ าระมนั นัน่คือว่า ใหรู้้ทุกข ์เราไม่รู้ว่าทุกข ์ รู้ไหม พวกเราน่ีไปก าหนดผลของทุกขต่์างหาก
ล่ะ เวลาทุกขน้ี์มนัเสวยข้ึนมา มนัเป็นเหมือนกบัพลงังานของทุกขม์นัใชแ้ลว้ เราไม่รู้เร่ืองเลย พอ
มนัท าใหห้วัใจน้ีเป็นทุกขแ์ลว้ แลว้มนัสงบตวัไป ทุกข ์คือว่า กิเลสมนัใชเ้ราท างานแลว้ ตวัมนัเอง
ซ่อนอยูใ่นใตค้วามคิดนั้น แลว้เราค่อยมา “อ๋อ! มนัทุกขน์ะ” 

คือว่า เราไปรู้แต่ผลของมนัไง คือว่า เราไม่สามารถก าหนดทุกขถ์ูก เราไปก าหนดแต่ผล
ของทุกข ์ ผลของมนัใช่ไหม มนัไสใหเ้ราคิด ไสใหเ้ราท า เป็นผลแลว้ หรือว่า เราก าหนดทุกขไ์ม่
เจอ เราบ่นว่าทุกข์ๆ  อยูน่ะ แต่เราไม่เคยเห็นว่าทุกขอ์ยูท่ี่ไหนเลย เห็นไหม 
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บญัญติัเสร็จแลว้ เราเขา้ใจบญัญติัแลว้ ยงัตอ้งแสวงหา ตอ้งท าใหเ้กิดข้ึนมาจากภายใน น่ี
เรียกว่า “ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ” 

ปริยติั คือ เล่าเรียนบญัญติัมา แลว้ก็มาปฏิบติั แลว้ปฏิเวธ พอมนัรู้ข้ึนมาอีกชั้นหน่ึงนะ นัน่
ล่ะ ความจริงแท ้ จากความจริงสมมุติเขา้มา มนัจะเขา้ไปเจอความจริงแทภ้ายใน น่ีก าหนดทุกข ์
ก าหนดทุกข ์ หมายถึง ตวัจุดท่ีเป็นตวัตน้เหตุ ตวัท่ีใหเ้ราทุกขร้์อนอยูน่ี่ มนัทุกขใ์นทุกขไ์ง คือว่า
ทุกขน้ี์ เราทุกขเ์ป็นแค่ผลใช่ไหม เราจบัตวัตน้เหตุว่าทุกขอ์ยูท่ี่ไหน พอจบัตวัน้ีได ้ ตอ้งท าใหใ้จ
สงบ ใจสงบ ใจปล่อยวางแลว้เห็นตวัน้ี เห็นความทุกขภ์ายในแลว้สาวเขา้ไป สาวจากตวัเหตุน้ี ตวั
ท่ีผลเป็นทุกข ์ใหเ้ขา้ไปหาว่า ทุกขอ์นัน้ีเกิดจากอะไร 

เรานัง่อยูเ่ฉยๆ นะ เราไม่พอใจข้ึนมา เราทุกขข้ึ์นมาแลว้ ไม่พอใจน่ี ฟึดฟัดๆ ข้ึนมาเลยใน
หวัใจ มนัเกิดจากอะไร? เกิดจากสมุทยั สมุทยั คือ ความไม่อยาก เห็นไหม ไม่อยากใหเ้ป็นอยา่ง
นั้น เรานัง่อยู ่ เราไม่อยากอะไรก็ไม่รู้ บางทีน่ะ มนัขืนใจ มนัขดัใจไปเฉยๆ นัน่ล่ะ นัน่เขาเรียกว่า 
“สมุทยั” สมุทยั คือ ความอยาก ความไม่อยากในหวัใจ มนัยอุอกมา นัน่น่ะ แกเ้ขา้ไปตรงนั้น 

ตรงน้ีต่างหาก พอแกเ้ขา้ไปท่ีตรงน้ี คือเหตุใหเ้กิดทุกข ์ จบัทุกขแ์ลว้สาวเขา้ไปหาเหตุ ตวั
ทุกขม์นัหายเอง มนัก็ว่างเอง มนัแบบว่า เราบงัคบัใจได ้จากใจน่ีมนัไสใหเ้ราคิด ตามปกติเราเป็นข้ี
ขา้มนัตลอดเลย เราจะสามารถเขา้ไปถึงตวัตน้เหตุ แลว้ไปช าระตวัตน้เหตุน้ีได ้ เกิดจากน่ี เกิดจาก
เราสาวเขา้ไปหาความจริงแทไ้ง จากความจริงปลอมๆ ขา้งนอกนัน่ล่ะ 

จะหาอยา่งไร? ความจริงแทจ้ะหาอยา่งไร? 

ความจริงแทห้าในโลกน้ีไม่ได ้ โลกน้ีไม่มี เราวิ่งไปเถอะ เราจะหาสมบติัในโลกน้ี หาเป็น
แกว้แหวนเงินทอง หาไดอ้ยู ่แต่จะหาความจริงแทใ้นนั้น ไม่มี ตอ้งสละออกมา เหมือนคนทะเลาะ
กนั เราตอ้งแยกคนทะเลาะกนัออกจากกนั เห็นไหม ถา้เราแยกคนท่ีทะเลาะกนั ต่อสู้กนั ออกจาก
กนั เราหา้ม เราตอ้งแยกคนออกมาก่อน แลว้เรามาคุยว่า เหตุผลเพราะอะไร ใครผดิใครถูก 

อนัน้ีก็เหมือนกนั หวัใจมนัตะลุมบอนอยูก่บัความคิด ตะลุมบอนอยูก่บัความโลภ มนัไม่
เห็นหรอก เราตอ้งสละออก เราตอ้งแยกความคิดท่ีเราติดออกมา ใหอ้ยูใ่นความสงบ ใหแ้ยกหวัใจ 
กบัแยกอารมณ์ออกจากกนั 
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ฉะนั้น เวลาพระบวช หรือว่านกัปฏิบติัตอ้งมา มาในท่ีสงดั สัปปายะไง สัปปายะท่ีท าใหใ้จ
น้ีสงบ เห็นไหม เวลาพระธุดงคไ์ป ธุดงคไ์ปไหน? ธุดงคไ์ปในป่า น่ีมนัจะแยกหวัใจออกมาจาก
โลก แยกหวัใจออกมาไม่ใหม้นัคลุกเคลา้ ไม่ใหม้นัเป็นเน้ือเดียวกนัจนหาเหตุหาผล หาตน้หา
ปลายไม่เจอ ตอ้งแยกออกมา แยกคนทะเลาะกนัออกจากกนั แยกใจออกจากอารมณ์ น่ีแยกกนัจาก
ตรงน้ี 

จากการเขา้ใจ ก่อนเราจะปฏิบติั ก่อนท่ีเราจะท าความเพียร เราตอ้งศึกษาใช่ไหม ใชปั้ญญา
ใช่ไหม ใชปั้ญญาแลว้บงัคบัใจตวัเองใหล้งถึงความสงบ บงัคบัใจตวัเองนัน่น่ะ แยกใจออกมาจาก
อารมณ์ท่ีว่าทะเลาะกนั ท าใจใหส้งบสิ 

ทีน้ีมนัท ายาก คนตะลุมบอนกนัอยู ่ เราแยกออกมา เขาไม่พอใจหรอก มนัโกรธกนั ปล่อย 
มนัก็เขา้หากนัอยา่งเก่า อารมณ์กบัใจก็เหมือนกนั จะยบัย ั้งอยา่งไรมนัก็คิด จะยบัย ั้งอยา่งไรมนัก็
คิด ท าอยา่งไรใหใ้จมนัไม่คิด ใหม้นัอยูเ่ฉยๆ นัน่ล่ะ ท าใจใหส้งบ เร่ิมท าใจใหส้งบ แยกออกมา 
ตอ้งแยกออกจากกนัแลว้จะเห็นเหตุเห็นผล แค่แยกออกจากกนัน่ีนะ แยกใจออกมาน่ี  

คนตะลุมบอนกนันะ คนก าลงัทะเลาะกนั มนัทั้งต่อย ทั้งท  าร้ายร่างกายกนั มนัก็ตอ้งระวงั
ตวั ตอ้งเจ็บตอ้งปวด พอเราแยกออกมาจากกนั มนัจะหอบแลว้เหน่ือย อนัน้ีก็เหมือนกนั แยกใจ
ออกจากอารมณ์น่ีนะ อารมณ์กบัใจแยกออกจากกนั มนัจะมีความสุขมากนะ “โอ!้ เม่ือก่อนท าไม
มนัคิดฟุ้งซ่านไปทัว่” พอแยกออกมา “เอ! มนัโล่ง มนัปล่อยวาง” เหมือนกบัมนัไม่มีใครท าร้าย
แลว้ หวัใจน้ีไม่มีใครกดข่ีมนั น่ีแยกออกมาอยา่งนั้น 

ท าใจใหส้งบ มนัมีความสุข ความสุขในการท าใจใหส้งบน้ีก็เป็นสุขอยา่งหน่ึง สุขท่ีแปลก
โลก ในโลกน้ี ความสุขท่ีเราพอใจมนัก็เป็นความสุขชัว่คราว สุขดว้ยอามิสไง สุขดว้ยตอ้งมีเหตุล่อ 
สุขตอ้งท าใหใ้จมนัพอใจ เหมือนกบัเราล่อเดก็ๆ เอาของเล่นใหม้นั มนัจะดีใจชัว่คร้ังชัว่คราว ใจก็
เหมือนกนั ในความจริงปลอมในโลก เราหาอะไรใดๆ วตัถุใดมาล่อใจ มนักมี็ความสุขชัว่คราว 
มนัไม่มัน่คงหรอก 

แต่พอมนัปล่อยวางตามความเป็นจริง สุขแทโ้ดยตวัมนัเองไง มีสมาธิธรรม รสของธรรม 
ใจไม่เคยไดด่ื้มไดกิ้นเลย ใจมนักินอารมณ์ตลอดเวลา มนักินแต่อารมณ์โลก กินแต่ความจริง
ปลอมๆ มาตลอดเวลา มนัก็ว่ามีความสุขพอสมควร ถา้เราเป็นข้ีขา หาจนกว่ามนัจะพอใจนะ มนัก็
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มีความสุขชัว่คร้ังชัว่คราว แต่พอมนัปล่อยจากอารมณ์โลก ความจริงปลอมๆ เป็นความจริงใน
บญัญติั ในสมาธิธรรมของพระพุทธเจา้ มนักินสมาธิธรรมนะ ไม่ตอ้งเจือดว้ยอามิสนะ 

“ใจ” ใจเป็นนามธรรม แลว้ธรรมะเป็นนามธรรมเหมือนกนั เขา้เป็นเน้ือเดียวกนั สุขอนัน้ี 
สุขเกิดข้ึนจากตวัเราเอง สุขไม่ตอ้งไปแสวงหาภายนอก สุขอยูท่ี่กลางหวัอกเราเท่านั้นน่ะ สุขในตวั
น่ีหาง่ายๆ เลย เรามนัเซ่อกนั เราไปหาแต่ขา้งนอกกนันะ เราว่า “สุขอยูท่ี่ไหนนะ สุขอยูท่ี่ไหนนะ” 
เราก็วิ่งแสวงหากนั แลว้มนัก็หลอกไปๆ หลอกไปเร่ือยๆ 

เวลาน่ีเป็นของแป๊บเดียวนะ ๘๐ ปีน่ีชัว่คร้ังชัว่คราวเลยล่ะ เราภมิูใจกนั เห็นสัตวม์นัอาย ุ๕ 
วนั ๗ วนั ๑๐ ปี ๒๐ ปี ว่ามนัอายนุอ้ย เราว่าเราน่ีอายยุนื...ไม่ยนืหรอก พวกท่ีเขาเป็นทิพยเ์ขามอง
เราน่ีหวัเราะเยาะเลยล่ะ ชัว่ชีวิตเราน้ีวนัเดียวของเขาเอง ชัว่ชีวิตเราน่ี ๑๐๐ ปี เท่ากบั ๑ วนัของเขา
บนสวรรค ์แป๊บเดียว ฉะนั้นว่า เรามาเกิด ๑๐ กว่าปีแลว้ตายไป...๒๐ ปีตายไปนะ แค่เขาไม่ถึงคร่ึง
วนั 

น่ีเวลาว่า เราภมิูใจกนันะ น่ีขนาดว่า น่ีเป็นกฎธรรมชาติของวฏัฏะนะ แลว้เรามาคิดมุมกลบั
สิ ถา้เราอายมุากๆ นะ อายสุัก ๗๐-๘๐ แลว้ร่างกายมนัใชไ้ม่ไดแ้ลว้ เรานอนพะงาบๆ อยูน่ะ มนั
เบ่ือหน่าย มนัอยากจะใหม้นัส้ินๆ ไป ชีวิตเราน่ี น่ีพดูถึงความประมาทไง ตอนน้ีเรากป็ระมาทใน
ชีวิตนะ ประมาทมากๆ เลย วนัเวลานะ เราน่ียงัภมิูใจว่าอีก ๕ ปี ๑๐ ปี ๒๐ ปี เราจะมีชีวิตอยู ่ชีวิตน้ี
ยงัอีกยาวไกล ท าเม่ือไรก็ได.้..ไม่หรอก 

เวลากิเลสมนัหลอกเรา มนัหลอกมาอยา่งน้ี หลอกว่าเม่ือไหร่ก็ได ้ หลอกมา มนัยงัไม่ถึง 
คนเรายงัไม่ถึงเชิงตะกอน มนัยงัไม่เสียใจหรอก พอมนัจะตายนัน่น่ะมนัจะเสียใจ แลว้เสียใจก็
หมดเวลาแลว้ น่ีผลของวฏัฏะตามความเป็นจริงนะ ถา้เรามาศึกษาตรงน้ี เราเขา้ใจตรงน้ี เราจะไม่
ใชชี้วิตน้ีไปเปล่าประโยชน์ ว่าอยา่งนั้นน่ะ ชีวิตเราน่ีเราใชไ้ปแบบสุรุ่ยสุร่าย วนัเวลาน่ีเรา
สุรุ่ยสุร่ายมาก เราปล่อยผา่นไปๆๆ แลว้เรายดึอะไรไม่ไดเ้ลย 

วฏัฏะ คือว่า การเกิดการตายในวฏัวนไง เราไม่ใช่เกิดชาติน้ีชาติเดียวหรอก เราเกิดมามาก
แลว้ แลว้ยงัตอ้งไปขา้งหนา้อีก เรามายนือยูต่รงปัจจุบนันะ ลองหันไปดูขา้งหลงัสิ อดีตท่ีผา่นมา 
แลว้อนาคตขา้งหนา้ไปน่ี แลว้เราจะต่ืนอะไร จะใหโ้ลกมนัหลอกอยูอ่ยา่งนั้นเหรอ โลกน้ีไม่ใช่
ธรรม ธรรมน้ีก็ไม่ใช่โลก แต่มนัอาศยักนัอยูน่ะ อาศยัท่ีว่า มนัมีโลกก็มีธรรมไง เพราะมีโลกน่ีมนั
เป็นทุกขใ์ช่ไหม มนัเป็นสีด า ก็ตอ้งมีสีขาว สีขาวตรงขา้มกบัสีด า น่ีอยูใ่นโลกเหมือนกนั แสวงหา
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ตามโลกเขา เพราะเราเกิดมาน่ีมนัเป็นวฏัฏะ มนัตอ้งอยูใ่นโลกเขาอยา่งน้ีแหละ แต่ธรรมมนัก็อยู่
ท่ามกลางโลกนัน่ล่ะ แต่เราหาไม่เจอ 

ทีน้ีผูท่ี้ฉลาด มาเกิดในโลกน้ี พระพุทธเจา้น้ีเป็นผูฉ้ลาดท่ีสุด เกิดท่ามกลางโลกน้ี แลว้เป็น
ผูท่ี้ตรัสรู้ดว้ยพระองคเ์อง เป็นสยมัภ ูรู้ดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งมีใครสอนเลย แต่กว่าจะรู้ไดอ้ยา่งนั้นนะ 
เพราะท่านสร้างสมบารมีมามาก เห็นไหม  

อยา่งท่ีว่าเม่ือก้ี เราเรียนมาดว้ยกนั ท าไมเราไม่เหมือนกนั น่ีก็เหมือนกนั เกิดเป็นมนุษย์
เหมือนกนั แต่ไม่เหมือนกนั ท่านเกิดเป็นพระพุทธเจา้ เราเกิดเป็นสาวก เป็นผูท่ี้ไดม้าเกิดท่ามกลาง
ของศาสนา เราก็มีวาสนามาก มากจริงๆ แต่พระพุทธเจา้ตอ้งทุกขแ์ลว้มาตรัสรู้ในโลกน้ีไง ถึงว่า 
บารมี เห็นไหม การเกิดการตายไม่เหมือนกนั ท่านสร้างมา 

ฟังสิ ใน ๑๐ ชาตินั้นนะ ในการสร้างเป็นพุทธภมิูมานั้นนะ ทุกขม์ากขนาดนั้น ถึงไดเ้ป็น
ผลมาอยา่งนั้น แต่เราไม่ไดม้องตรงนั้นน่ี เรามองแต่เราๆ น่ีไง มองแต่ตวัเรา ยดึตวัเราเป็นใหญ่ 
อะไรก็แลว้แต่ เราน้ีเป็นใหญ่ๆ เลย เพราะพอใจแลว้มนัก็ไสใหคิ้ด น่ีใหม้องอดีต แลว้ก็มองไป
อนาคตไง แลว้ส่ิงว่า เกิดมาท่ามกลาง เกิดมาท่ามกลางแลว้นะ เหมือนอาหารวางอยูต่รงหนา้เลย 
ส ารับอาหารวางอยูต่รงหนา้เลย แลว้ปล่อยใหม้นัเสียไปนะ ตลาดวายไง แต่น่ีปล่อยใหชี้วิตน้ีผา่น
ไปไง สัจธรรมมีอยูแ่ลว้ แลว้จะอยูค่งท่ีตลอดไป แต่หวัใจเราเขา้ไม่ถึงต่างหาก วา่ศาสนาเส่ือมไง 

ศาสนธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ไม่เส่ือม แลว้พวกเราก็ภมิูใจนะ ชาวพุทธ ว่า
ศาสนาไม่เส่ือม บุคคลเส่ือมๆ บุคคล เรา หวัใจเราเส่ือม ห่างไกลจากศาสนาออกมา ห่างไกลจาก
สัจจะความจริงแทอ้ยูภ่ายในหวัใจนะ หวัใจเรามืดบอด เราหลบัตามองเขา้ไปในหวัใจ มีแต่มืด 
มองไม่เห็นอะไรเลย  

เพราะคนเรามืด เราบอด เรามีกิเลสมาก ถึงตอ้งฟังค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ ฟังผูท่ี้มีตา 
ฟังผูท่ี้หูตาสว่าง ท่านมองเขา้ไปในกิเลส ท่านจะรู้เลยว่ากิริยาของใจกบักิริยาของกิเลส อารมณ์ 
ธาตุรู้มนัเป็นธาตุเฉยๆ มนัเสวยอารมณ์ ระหว่างใจกบักิเลส กบัขนัธ์ เห็นไหม เวลามนักระทบกนั 
แต่เรามองไม่เห็น เพราะเรามองเขา้ไป มืดบอดๆ ด าไปหมด ถึงตอ้งใชศ้าสนธรรมไง 
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ท่ีว่า เราจะเส่ือม อาหารจะวาย วายตรงน้ี ศาสนาเส่ือมตรงนั้นน่ะ เพราะเราไม่เช่ือ เราเขา้
ไม่ถึงต่างหาก สัจธรรมไม่เส่ือม เราว่า บุคคลเส่ือมๆ บุคคล ไม่ตอ้งไปมองท่ีอ่ืน บุคคลเราน่ีล่ะ 
บุคคลเราน่ีเส่ือมจากศาสนา เส่ือมออกไปไกลไง หวัใจมนัไม่ไดเ้ขา้ไปเสวยไง  

ชาวพุทธนะ ควรจะไดเ้ขา้ไปเสวยสมาธิธรรมก็ยงัดี ใจน่ีสงบ สมาธิธรรม เราเสวยอยู ่ มี
ความสุขอยูพ่อสมควร แลว้ถา้ดบัลง เราตอ้งตายไปโดยท่ีว่าเราไม่ไดช้ าระกิเลส เราก็ไปเกิดเป็น
พรหม ถา้เราจบัตรงน้ีได ้จบัอารมณ์อนัน้ีได ้ เวลาจิตมนัจะดบั เสวยอารมณ์น้ีก่อน ตอ้งเกิดอยูแ่ลว้ 
สมาธิธรรม เอกคัคตารมณ์ เป็นหน่ึง พรหมน้ีก็เป็นขนัธ์หน่ึง เทวดาขนัธ์ ๔ มนุษยก์็ขนัธ์ ๕ มนุษย์
เราน่ีมีขนัธ์ ๕ 

จิตเป็นหน่ึง เวลาจิตเป็นสมาธิ จิตเป็นพรหม จิตเป็นพรหมเพราะมนัเป็นหน่ึงเดียว เพราะ
อารมณ์ความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียว เราเสวยอยา่งนั้น ทีน้ีอารมณ์ท่ีมนักินไดน้ะ เราเทียบได ้ ๓ 
โลกธาตุ ใจเราน้ีเทียบได ้เขาว่า “สวรรคมี์ไหม ส่ิงน้ีมีไหม” ไม่ตอ้งไปพิสูจน์ท่ีสวรรคน์ัน่ สวรรค์
ท่ีว่าจิตน้ีมนัไปเสวยน่ีชา้เกินไป สวรรคใ์นใจน่ีแหละ มนัจะเห็นท่ีเกิดท่ีน่ีเลย อารมณ์อยา่งน้ีเป็น
อารมณ์ของเทวดา น่ีสวรรคใ์นใจ อารมณ์ท่ีมีความสุข เห็นไหม แต่ว่าจิตมนัเป็นสมาธิ อารมณ์เป็น
หน่ึง พรหมเป็นอยา่งน้ีเอง เอกคัคตารมณ์ ขนัธ์ ๑ น่ีสวรรคภ์ายใน 

มนัก็ต่อกนั ภพมนัก็ต่อภพ เพราะใจน้ีมนัเสวยมาหมดแลว้ ๓ โลกธาตุน้ีไม่มีภพไหนท่ีเรา
ไม่เคยเกิดเลย คนเราน่ีเกิดลุ่มๆ ดอนๆ เกิดท่ีสุขมากก็เคยเกิด เกิดท่ีทุกขม์ากก็เคยเกิด แลว้ซบัลงท่ี
หวัใจ ซบัลงมาอยูท่ี่ใจนัน่ล่ะ มนัยอ่ยสลายลงมาใหเ้ป็นขนัธ์ในปฏิจจสมุปบาท ให้เป็นสัญญา
ในปฏิจจสมุปบาทนะ ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ 

ขนัธ์ ๕ คือขนัธ์ปัจจุบนัน้ี ย่อยเขา้ไปๆ ก็สะสมไวท่ี้นัน่ เวลาจิตสงบข้ึนมา จิต สงบลงไป 
ส่ิงท่ีอยูใ่นหวัใจมนัออกมาเอง นัน่ถึงสาวได ้สาวถึงหาอดีตได ้พอสาวไปมนัก็ติดพนัๆๆ ช าระๆๆ 
ช าระขาดออกไปๆๆ เราเป็นหน้ีใคร เราจ่ายหน้ีเขาไป เราก็รู้ว่าหน้ีเราหมด อนัน้ีก็เหมือนกนั เรา
ช าระในหวัใจเราออกไปเท่าไรๆ มนัเบาลงๆ หน้ีเราก็หมดไป เหตุท่ีสัมพนัธ์กนั เหตุท่ีว่าใจจะไป
สวรรค ์ตดัสวรรคอ์อกจากใจเลยล่ะ 

น่ีมนัเป็น ๒ แง่ แง่หน่ึงคือว่า เราตายแลว้เราไปหา เราไปเสวยภพอยา่งนั้นหน่ึง 

กบัเหตุท่ีจะไปน่ี เพราะใจมนัเก่ียวพนักนั 
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ใจเป็นอะไร เวลามนัดบัไปมนัก็เสวยอยา่งนั้นล่ะ น่ีถึงว่า ดบัท่ีใจๆ นิพพานน่ะ นิพพานใน
หวัใจ ใจเสวยนิพพาน ดบัส้ิน แต่ถา้ไม่ดบัมนัก็เวียนอยูอ่ยา่งนั้น เวียนอยู่อยา่งนั้นเอง เวียนข้ึนสูงๆ 
ต ่าๆ สูงๆ ต ่าๆ นัน่น่ะ 

เวลาการเป็นมนุษยข์องเรา เราน่ีเป็นแค่เฟืองตวัหน่ึงในเคร่ืองนะ เฟืองตวัหน่ึงในเคร่ือง 
เวลาเคร่ืองยนตม์นัหมุนไปนะ เฟืองเตม็ไปหมดเลย วฏัวนน้ี เรามนุษยค์นหน่ึงก็เป็นแค่เฟืองตวั
หน่ึง โลกน้ีมนักวา้งขวาง ในโลกน้ีเรายงัไม่เขา้ใจทั้งหมดเลย แลว้ใน ๓ โลกธาตุ เราจะไปเขา้ใจ
ไดอ้ยา่งไร ฉะนั้น ถา้เราจะไปศึกษาขา้งนอกหมดมนัไม่ได ้เราตอ้งกลบัเขา้มาศึกษาท่ีหวัใจเรา ดบั
ท่ีหวัใจน้ีเลย ดบัท่ีหวัใจเรา แต่น่ีออกไปขา้งนอกไง 

วฏัฏะ ท่ีว่า ใหดู้โลกขา้งนอก ดูแลว้เทียบเขา้มาในหวัใจเรา เราเป็นเฟืองตวัหน่ึง แลว้ก็
หมุนในใจเราน่ี กิเลสในใจเราก็หมุนในหวัใจน่ีหวัป่ันอยูแ่ลว้ แลว้ยงัตอ้งมาป่ันใน ๓ โลกธาตุน้ี
อีกนะ ชาติน้ีตายไป เกิดมาแลว้ตายๆ แลว้หมุนไปอยา่งนั้น เฟืองตวัหน่ึง แลว้หมุนไปในเคร่ือง ก็
ท  าใหเ้คร่ืองน่ีหมุนไป เราก็เป็นเฟืองตวัหน่ึงใน ๓ โลกธาตุน้ี ก็หมุนอยูอ่ยา่งน้ี ในเฟืองตวันั้น 
เวลาหมุนมนัก็ร้อน มนัก็สึกหรอ แต่มนักด็บัไม่ได ้ เพราะเคร่ืองมนัหมุนไป พอเคร่ืองมนัติดแลว้ 
พลงังานของคนอ่ืนมนัก็หมุนเฟืองนั้นไป 

ไอน่ี้ก็เหมือนกนั เราอยูใ่นวฏัฏะ วฏัฏะกบี็บคั้นเรา ๓ โลกธาตุบีบคั้นเรานะ เพราะเราเป็น
มนุษย ์ ถึงไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอะไรก็แลว้แต่ ก็อยูใ่น ๓ โลกธาตุน้ี เฟืองตวันั้นก็หมุนไป
ตลอดเวลา ดสิู ทุกขไ์ม่ทุกข ์ เรากโ็ดนหมุนนะ กิเลสหมุนในใจ ก็หมุนแลว้ เฟืองมนัหมุนมนัก็
ร้อนอยูช่ั้นหน่ึงแลว้ ยงัตอ้งใหว้ฏัฏะน้ีบีบคั้นเราไปอีกชั้นหน่ึง เพราะมนัหลุดออกมาไม่ได ้ยงัตอ้ง
ดบัสองดบั ออกจากวฏัฏะดว้ย แลว้ดบัในหวัใจอีกดว้ย เอาเฟืองนั้นออกมาจากเคร่ืองเลย ยกตวัให้
ข้ึนเอง ออกจากวฏัฏะ ยกตวัเองออกมา พน้ออกมาจากวฏัฏะเลย แลว้มนัไม่ตอ้งไปหมุนไปป่ันอยู่
อยา่งนั้น แต่มนัตอ้งหยดุตวัเองก่อน หยดุใจน่ี หยดุใจใหไ้ด ้

พอหยดุใจ ใจมนัก็ทรงตวัได ้ น่ีมนัหยดุไม่ได ้ เห็นไหม เวลาเคร่ืองมนัป่ันไป มนัลากไป 
กิเลสมนัลากไป ความอยากในใจนัน่ล่ะ 

๑. ความอยากในใจ 

๒. ความเคยชินในใจ 
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๓. การขบัเคล่ือน 

เราไม่สามารถรู้เลยๆ มนัน่าสงสารนะ เราปรารถนาดี ใครๆ ก็อยากเป็นคนดี ใครๆ ก็อยาก
มีความสุข แต่ท าไมท าไม่ไดล่้ะ เราว่าส่ิงน้ีดี ส่ิงน้ีไม่ดี ไม่ควรท า แต่มนัก็อยากท าในใจ มนัก็ไสไป 
มนัก็ดนัไป น่ีมนัน่าคิด ถา้ไดฉุ้กคิด นั้นน่ะเราเป็นคนดี ไดฉุ้กคิดมนัก็เร่ิมยบัย ั้งไง ขอใหไ้ดฉุ้กคิด 
น่ีไม่ไดฉุ้กคิด บ่น ไดแ้ต่บ่น “เราก็ทุกข ์ เราก็เป็นชาวพุทธ เราก็ท  าความดีมามาก ท าไมชีวิตมนั
ทุกข ์ขนาดน้ีหนอ” อนัน้ีมนัเป็นความเห็นของเราน่ีนา 

ชีวิตคนน่ีนะ บางคนทุกขม์ากเลย แต่คนนอกเขามองว่าคนน้ีมีความสุขมากเลย เพราะทุก
คนมองออก มนัจะมองว่าคนอ่ืนมีความสุข เราน้ีมีความทุกข ์ คนอ่ืนมีความสุข เรามีความทุกข ์
ทั้งนั้นเลย แลว้เราก็มาบ่นของเราว่าเราทุกข์ๆ ...ก็มนัอยากออกไง อยากออกไปหมด เพราะมนัคาด
มนัหมาย คือว่า ตณัหาความทะยานอยาก อุปาทานความยดึมัน่ถือมัน่ท  าใหทุ้กขม์าก เพราะไม่
เขา้ใจ 

ปิดสวิตซ์ก็หมด เปิดไฟ กดสวิตซ์ ไฟมนัก็เปิด พร๊ึบ...สว่างไปหมดเลย ดบัสวิตซ์ มนักด็บั 
แต่น่ีมนัไม่ดบัสวิตซ์ มนัวิ่งไปดบัไฟ จะเอามือไปปิด ปิดตรงนั้น ปิดตรงน้ี แสงมนัก็ลอดมาจนได้
ล่ะ ไอน่ี้ก็บ่นว่าทุกข์ๆ  แลว้ก็จะไปแกท่ี้นู่นแกท่ี้น่ี บา้นทั้งหลงั มนัร่ัวหมดทั้งหลงัเลย แลว้ปิด
ไม่ได ้เวลาฝนตก เห็นไหม หลงัคาน่ีร่ัวไปหมดเลย ซึมเขา้ไป ร่ัวไปหมดเลย น่ีก็บ่นว่าทุกข์ๆ  แลว้
ก็รักษาไม่ได ้รักษาตวัเองไม่ได ้ดูใจตวัเองไม่ได ้น่ีมนัมีแต่บ่นๆ 

หลบัตา หนัเขา้มา เวลามนัทุกขร้์อนมากๆ นะ หลบัตาน่ีมนัยิง่ฟุ้งมากเลย เห็นไหม เวลาใจ
เราอารมณ์ดีๆ หลบัตามนัก็ง่ายข้ึน เห็นไหม น่ีสติ ความระลึกรู้อยู.่..เขา้ใจ เขา้ใจว่าจะเอาความดี 
เอาความสุข มนัเป็นความเขา้ใจเฉยๆ น่ะสิ เป็นความเขา้ใจ ไม่ใช่ความจริง มนัเป็นการคาดการ
หมาย รู้ไหม การคาด การหมาย การดน้ การเดา หมายไปทัว่ หมายเท่าไรมนัก็ทุกขเ์ท่านั้นล่ะ คาด
เท่าไรก็ทุกขเ์ท่านั้นล่ะ เพราะคาดไป เอากิเลสมนัคาดน่ี ๒ ก็เป็น ๓...๓ ก็เป็น ๔ คาดไปเร่ือย ผลดั
ไปเร่ือยๆๆ 

หยดุ สติทนัมนัก็หยดุอยูน่ะ สติทนัน่ะ อยา่งวตัถุหยดุน่ีมนัจะหยดุง่ายๆ เลย แต่หวัใจ 
นามธรรมน่ีมนัหยดุไม่ได ้เราบอกหยดุ แป๊บเดียวเท่านั้นล่ะ พอส้ินค าว่า “หยดุ” มนัก็หมุนไปแลว้ 
จิตน้ีมหศัจรรยน์ะ เวลามนัเป็นผลข้ึนมามนัถึงไดใ้หผ้ลมากไง จิตน้ีมหศัจรรย ์ จิตเราน่ี ถึงว่าให้
หยดุ ถา้ไม่หยดุน่ีมนัหมุนออก สมบติัล ้าค่า สมบติัมหาศาลเลย ท่ีว่ามหศัจรรยไ์ง จิตหน่ึงมนัเป็น
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ตวัมนัเองก็มหศัจรรยอ์ยูแ่ลว้ แต่ถา้เราท าไดอี้กล่ะ มนัจะไม่สงสัยใดๆ ในโลกน้ี ส่ิงใดในโลกน้ีเรา
ยิง่สงสัยเท่าไร เราก็ยิง่ระแวง ยิง่คิดมาก เพราะมนัไม่เขา้ใจ ความรู้ใดๆ ในโลกน้ีมนัเป็นเร่ืองของ
เขา แต่ความรู้ช าระภายใน ความรู้ท่ีเขา้ใจตนเอง การเขา้ใจตน ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน เห็นไหม 

แต่น่ีมนัไม่เขา้ใจตน มนัเขา้ใจตามสมมุติน่ะ ช่ือ นาย ก. นาย ข. นัน่น่ะ สถานะปัจจุบนัน้ี
ค ้าคออยู ่ เหมือนคนในคุก คนในคุกกบัคนนอกคุก เท่านั้นเอง เขา้คุก-ออกคุก เขา้คุก-ออกคุก เกิด
มาน่ีแหละ น่ีคุกของมนุษย ์ คุกของความคิดเราไง มนัคุกจริงๆ นะ ออกจากคุกไปสิ ตายไป ออก
จากคุกไปก็ไปเสวยอยูคุ่กใหม่ อยูใ่นภพไหน อยูใ่นชาติน้ีก็คุกนั้นล่ะ 

มนัรู้ตามสถานะปัจจุบนัน้ี แลว้ก็หลบัตาเลย รู้แลว้ก็หลบัตา ไม่รู้ว่ามนัมาจากไหน เกิดมา
น่ีเกิดมาจากไหน แลว้ตายแลว้จะไปไหน เวลาถามตวัเองแค่น้ีมนัก็สะทอ้นใจนะ... 

...ธรรมชาติน้ีไม่ตอ้งสอน สัตวทุ์กตวักลวัตาย ตายกก็ลวั เวลาตายข้ึนมาน่ีใจสั่นใจหาย
หมดนะ เวลาจะว่าตายน่ี ตาย แต่ตอ้งตายหมด ธรรมชาติมนัตอ้งตายอยูแ่ลว้ แต่เกิดน่ีสิ แลว้จะ
ไม่ใหเ้กิดก็ไม่ได ้ ในเม่ือมีเช้ืออยู ่ ในเม่ือหวัใจน้ีมนัยงัมียางเหนียวอยูใ่นใจ ตอ้งเกิดเดด็ขาด แต่เรา
เขา้ใจว่าตายแลว้ไม่มี ตายแลว้สูญ หรือตายแลว้ก็ไม่รู้จะไปไหน เกิดสูงๆ ต ่าๆ เกิด เกิดแน่ๆ 

นอกศาสนาก็ว่ากนัไปนะ แต่ในศาสนา ดใูจน่ี นกัปฏิบติัจะดูใจ เพราะใจมนัเกิดมนัดบั
แลว้มนัรู้จริงๆ ตามหวัใจ ตามภายใน ภายในน่ีมนัจริงตามความเป็นจริงเลย เพราะเห็นเช้ือจริงๆ 
ถา้เราจะไปดบักิเลสนะ เราไม่เห็นเช้ือโรค เราไม่รู้ว่าตวัไหนเป็นเช้ือ แลว้ดบัตวัไหนเราจะดบัได้
อยา่งไร แลว้เวลามนัตดัขาดๆ ค าว่า “ตดัขาดๆ” ตดัขาดจากกิเลสท่ีมนัซอ้น มนัไปสมานใหข้นัธ์ 
๕ กบัใจเป็นอนัเดียวกนัไง 

ในสักกายทิฏฐิ เขา้ใจว่ากายน้ีเป็นเรา อยา่งเช่นกายกบัใจน้ี เราก็แยกไม่ถกูว่าอนัไหนกาย 
อนัไหนใจ แลว้เวลามนัขาดนะ ใจมนัปล่อยกาย มนัปล่อยเป็นชั้นๆ เขา้มานัน่น่ะ เราจบัไปท่ีกาย
เรา เราว่าจบัไปท่ีกาย แลว้กายเราจบัรู้สึก แลว้ใจอยูไ่หนล่ะ ลองจบัใจออกมาใหดู้ ไม่เคยเห็น เรา
ไม่เคยเห็นใจของเราเอง ใครไดส้มาธิธรรมนัน่ล่ะเห็นใจของตวัเอง ใจมนัสงบ มนัรวมไปแลว้เป็น
หน่ึง ความรู้สึกนัน่ล่ะจบั นัน่แยกกายกบัใจ 
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สมาธิท่ีลึกๆ นะ สามารถแยกออกจากกนัไดเ้ลย แยกความรู้สึกน้ีออกจากกายไดห้มดเลย 
แต่ไม่สามารถช าระกิเลสได ้ ยกเวน้แต่ว่าความเขา้ใจในการท่ีมนัสมาน การท่ีกิเลสมนัสมานกาย
กบัใจน้ีเป็นอนัเดียวกนันัน่น่ะ เราแยกออกจากกนั นัน่เห็นเช้ือโรค 

เช้ือโรค คือ ตวักิเลส มนัสมานไง เช้ือเขา้ไปอยูใ่นกาย มนัท าให ้ เวลาเช้ือโรคเขา้ เราไม่
สบาย มนัมีเช้ือโรคใช่ไหม ท าใหเ้ราเจบ็ไขไ้ดป่้วย เอายาไปก าราบมนั เช้ือโรคตอ้งหายไป สงบตวั
ลง ก็เบาข้ึน  

กิเลสก็เหมือนกนั วิปัสสนาญาณเขา้ไปตดั วิปัสสนาญาณนะ ว่าอยา่งนั้นเลย เราสร้าง
ข้ึนมา สร้างปัญญาข้ึนมา กายน้ีมนัไม่ใช่เรา ถา้ใช่เรา เราตอ้งสั่งได ้ เกิดแลว้ไม่ตอ้งตาย เกิดแลว้
หา้มตาย เพราะกายน้ีเป็นของเรา ร่างกายน้ีหยดุเลย แบบสต๊าฟไวเ้ลย กาลเวลาใหม้นัเคล่ือนไป
เฉยๆ แต่ร่างกายน้ีไม่เส่ือมสภาพตามไป ใหม้นัเป็นอมตะ เราตอ้งท าอยา่งนั้นสิ แต่น่ีมนัไม่ได ้มนั
แปรสภาพตามความเป็นจริง น่ีจริงตามบญัญติั 

การเกิดน้ีจะไม่ใหเ้กิดก็ไม่ได ้ เพราะกรรมมี กรรมไสมาใหเ้กิด แต่ในเม่ือเกิดมาแลว้ 
เหมือนกบัตามน ้า เราเกิดเป็นมนุษยม์าเพราะบุญกุศลสร้างมา แลว้เหมือนกบัตามน ้ามา จริงตามน ้า 
แลว้จะปล่อยไปอยา่งไร มนัเป็นบุญมา ตามน ้ามาแลว้น่ีเราสร้างข้ึนมาอีกมนัก็สูงข้ึน...หา้มไม่ได ้
ของอยา่งน้ีหา้มไม่ได ้มนัตอ้งเกิดแน่นอน 

ฉะนั้น เราไปหา้มไม่ใหเ้กิดเป็นมนุษย ์ มนัก็เกิดเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน เกิดเป็นสัตว ์ เกิดใน
อบายภมิู เกิดเป็นเทวดา อนัน้ีมนัใช.้..อย่างเช่นเกิดเป็นเทวดา หมดจากเทวดาแลว้ลงมาเกิดเป็น
มนุษยน่ี์ประเสริฐแลว้ มนัอยา่งนั้นก็เกิดเป็นอยา่งอ่ืนท่ีต ่ากว่าน้ีไป เกิดจากขา้งล่างข้ึนมาก็
เหมือนกนั เกิดจากอบายข้ึนมาน้ีก็เกิดเป็นมนุษย ์

คนมีท าดีท าชัว่เหมือนกนัหมด ทุกคน ทุกคนตอ้งผา่นการท าความดีความชัว่มา ไม่มีใคร
ท าดีหมด แลว้ท าความชัว่หมด เพราะเวลากิเลสมนัใหผ้ลน่ีเราบงัคบัไม่ได ้ เผลอไป ท าไป โดน
กิเลสยยุงโดยเราไม่รู้ตวั น่ีมนับงัคบัมาใหเ้กิดอยูแ่ลว้ ทีน้ีเกิดมาเป็นมนุษย ์เราตอ้งใชส้ถานะมนุษย์
น้ีใหเ้ป็นประโยชน์มากท่ีสุด เห็นไหม ใชส้ถานะมนุษยเ์ราน่ี มนุษยส์มบติั 

มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐ มนัประเสริฐจริงไหม สัตวป์ระเสริฐตอ้งมีศีลธรรมในหวัใจ สัตว์
ประเสริฐมนัประเสริฐต่างกบัสัตวเ์ดรัจฉานก็ตรงท่ีมนัมีศีลมีธรรมไง มนุษยก์บัสัตวเ์ดรัจฉานมนัก็
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มีหวัใจ มีร่างกายเหมือนกนั สัตวเ์ดรัจฉานมนัก็รู้สุขรู้ทุกขเ์หมือนกนันะ มนัก็เกลียดทุกข ์ มนัก็
ปรารถนาจะมีความสุข เราลองใหว้ตัถุส่ิงของมนัสิ มนัดีใจเลยล่ะ ใหอ้าหารมนั มนัเขา้มาหาเลย 
เห็นไหม มนัก็ปรารถนาความสุขเหมือนกนั 

แลว้มนุษยเ์ราน่ีว่าเป็นสัตวป์ระเสริฐๆ ประเสริฐอยา่งน้ี มีศีลมีธรรมจากศีลธรรมท่ีความจ า
ไดน้ะ ศีล ๕ ศีล ๑๐ น่ีเราจ าได ้ กบัอธิศีล ศีลในหวัใจน่ีเป็นศีลแท้ๆ  เลย กระเพื่อมออกมาจาก
ความรู้สึกป๊ับ รู้ว่าผดิถูกแลว้ กระเพื่อมนะ ใจคิด คือ กระเพื่อมไง ใจไม่คิด ใจสงบ ถา้ใจคิดออกมา
นัน่น่ะอธิศีล อธิศีล อธิจิต นัน่ล่ะยิง่ประเสริฐเขา้ไปใหญ่ ประเสริฐภายใน น่ีมนุษยเ์ป็นสัตว์
ประเสริฐ เราท าใหเ้ป็นสัตวป์ระเสริฐ เราถึงใชภ้พมนุษยน้ี์ใหเ้ป็นประโยชน์ 

ท าความดีไดไ้ปเกิดบนสวรรค ์ เกิดแน่นอน เพราะมนัดบัน้ีแลว้จิตมนัเสวยไปเลย มนัเป็น
ธรรมชาติของมนัไปเอง แต่เราตอ้งบงัคบัการกา้วเดินไปขา้งหนา้ของเราไปอีกชั้นหน่ึงสิ ท  าไป
เร่ือยๆ สะสมไปเร่ือยๆ จนถึงมนัส้ินไปเลยนะ คราวน้ีไม่เกิด ท าไดท่ี้น่ีนะ ท าไดท่ี้น่ีเพราะพน้จาก
ท่ีน่ีไป พน้จากมนุษยส์มบติัไป ถา้เราไม่พบช่วงของศาสนา ศาสนธรรมค าสั่งสอนอนัน้ี อนัท่ีว่า
อนัน้ีถึงนิพพานๆ มนัก็พดูกนัสักแต่ว่า 

เพราะว่า ค  าว่า “นิพพาน” มนัเป็นค าท่ีฝังลึกมาแต่กาลไหนๆ แลว้ แต่ถา้ในช่วงกลาง
ศาสนาเรานะ นิพพาน คือว่า พอสงบเราก็เขา้ใจว่าเป็นนิพพานไง ถา้ศาสนธรรมพระพทุธเจา้ไม่ได้
วางไว ้แลว้ภิกษุ ครูบาอาจารยไ์ม่ไดสื้บทอดกนัมา มนัเป็นความเขา้ใจ กิเลสมนัหลอกอีกชั้นหน่ึง 

เวลากิเลสมนัหลอก หลอกเร่ืองใหเ้ราทุกขก์็หลอกแลว้ หลอกปฏิบติั ขณะปฏิบติัอยู่มนัก็
ยงัไสใหเ้ราเขา้ใจวา่อนัท่ีจิตเป็นสมาธินั้นเป็นนิพพานนะ เวลาจิตมนัสงบเขา้ไปภายในนั้นนะ 
เพราะส่ิงท่ีเราไม่เคยเห็นมนัก็เขา้ใจว่า อนัน้ีเป็นนิพพาน นัน่ก็เสียเวลาไปอีกชาติหน่ึง แลว้ท า
ความดี เพราะไปเป็นผูป้ฏิบติัใช่ไหม ถึงปฏิบติัผดิ แต่มนัก็ไดส้ร้างอริยทรัพยภ์ายในแลว้ ก็ไปเกิด
เป็นพรหม เกิดเป็นอะไรอยูน่ัน่ล่ะ แลว้พอไปรู้ตวัอีกทีก็ไปอยู่ท่ีนัน่แลว้ “ไอน่ี้ไม่ใช่นิพพานน่ีนะ 
นิพพานยงัมีอีกท่ีหน่ึง” เห็นไหม มนัไปเป็นผลแลว้เราถึงจะไปรู้ 

น่ีเหมือนกนั เวลาทุกขเ์กิดออกมา มนัเป็นผลแลว้ถึงรู้วา่ทุกข ์ แต่ไม่สามารถหาเหตุได ้ ถึง
ว่า มนุษยเ์กิดมาพบพระพุทธศาสนาน้ีประเสริฐมาก ประเสริฐมากๆ เลย แบ่งไดน่ี้ ตลาดยงัไม่วาย 
หวัใจเรายงัไม่เคล่ือนออกไปจากศาสนา ต่อไปมนัจะถือเฉยๆ ไง ถา้เคล่ือนออกไป ถือเฉยๆ 
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สัจจะมี ครูบาอาจารยมี์ ความจริงมี หวัใจเราก็มี หวัใจเราน่ะ ของท่ีเป็นวตัถุนะ มนักลบั
เป็นอนิจจงั มนัตอ้งแปรสภาพ แต่จริงๆ คือหวัใจเราน่ีแหละ มนัเป็นนามธรรมนะ แต่มนัจะมีอยู่
ตลอดเวลา กระดิกข้ึนมาสิ บางทีเรานัง่เหม่อๆ เห็นไหม ไม่มีเลย พอนัง่ข้ึนมากเ็กิดทนัทีเลย 
นามธรรมอนัน้ีมนักลบัคงท่ี หวัใจน่ีแปลกมาก คงท่ี มนัมีอยูต่ลอดเวลา ตายไปอยูท่ี่ไหนมนัก็มี 
ความรู้สึกอนัน้ี เพราะความรู้สึกไม่เคยตาย ตายแต่เฉพาะร่างกาย 

เวลาร่างกายน้ีช ารุดทรุดโทรมไป มนัตอ้งตาย หมดไปตอ้งตายไป แต่หวัใจไม่เคยตาย
หรอก แต่มนัเป็นข้ีขา้เขาไปตลอด กิเลสมนัไสไปในวฏัฏะน่ี ทุกข ์๒ ชั้นนัน่น่ะ วฏัฏะบีบใหทุ้กข์
อยูช่ ั้นหน่ึง ทุกขใ์นหวัใจบีบไวอี้กชั้นหน่ึง 

แต่มาเจอหมอแลว้ เจอพระพุทธเจา้ เจอยาแลว้นะ ศาสนธรรมน่ี ศาสนธรรม ธรรมของ
พระพุทธเจา้น้ีเป็นยา ยาน้ีช าระกิเลส ยาท่ีช าระโรคท่ีมีอยูใ่นหวัใจ เราก็รู้วา่เป็นโรคทุกคน คนท่ี
เกิดมาทุกคนมีโรคหมด ไม่เวน้เลยแมแ้ต่คนเดียว เพราะกิเลสน้ีท าใหเ้กิด คนท่ีเกิดคือคนท่ีมีกิเลส
เท่านั้น ทุกคนท่ีเกิดมาเป็นมนุษยน่ี์มีเช้ือโรคหมดเลย ไม่มีใครท่ีไม่มี คือมีกิเลสในหวัใจ แลว้ช าระ 
คือพระพุทธเจา้เป็นองคแ์รก แลว้ก็พระสาวกท่ีเป็นพระอรหนัตเ์ท่านั้นท่ีช าระโรคน้ีได ้ แลว้
นอกจากนั้น ไม่ได ้ตายไปพร้อมกบัโรค ตายไปพร้อมกบักิเลสไง 

ไอเ้ราก็ตอ้งเดินไปถึงตรงนั้น เราน่ีก็ตอ้งตายเดด็ขาดเลย แต่ตายไปดว้ยเราจะเอาสมบติัพก
ไปไดข้นาดไหน สมบติัน่ี...คือว่า เช้ือโรค แลว้ก็ธรรมะพระพุทธเจา้ เราปราบปรามไดข้นาดไหน
ในหวัใจเรา เราไดไ้ปเท่านั้นน่ะ ความดีท่ีเราท าน่ีไดไ้ปเท่านั้นน่ะ 

สมบติัผลดักนัชม สมบติัในโลกน้ีเป็นของโลกน้ี เป็นของสาธารณะ เราหาไดม้ากไดน้อ้ย
เราก็ภมิูใจอยูต่อนยงัมีชีวิตอยูเ่ท่านั้นน่ะ พอส้ินไปนั้นนะ แต่ถา้เป็นผูดี้ สมบติันั้นเป็นประโยชน์ 
ประโยชน์ หมายถึงว่า ไม่ใหโ้ทษเรามากจนเกินไป แต่ถา้ผูท่ี้ว่าเป็นห่วงมนัมากเกินไป รักษามนั
มากเกินไปนะ มนักลบัใหผ้ลเป็นโทษ ก็เราติดไง 

เวลาเราจะตายไป เราตอ้งช าระใจ เราตอ้งเอาแต่อริยทรัพยภ์ายในไปพร้อมกนั แต่คนเราถา้
มนัไม่เขา้ใจ เวลาตายมนัยดึแต่สมบติัภายนอก ขา้งในน่ีกลบัไม่ไดเ้ลย จะท าความดีขนาดไหนก็ฝัง
อยูภ่ายใน แต่มนัยงัไม่เสวยผล  
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อยา่งเช่นเราเคยท าความดีไว ้ เราไม่นึกถึงมนั มนัก็ไม่มี เห็นไหม เงียบ อยูไ่หนก็ไม่รู้ แต่
เรานึกถึงความดีท่ีเราเคยท าสิ ข้ึนมาทนัทีเลย นัน่น่ะ ถา้เราเขา้ใจอนัน้ี เราคิดถึงความดีภายในนะ 
สมบติัภายนอกเราจะทิง้เลย ก่อนจะตาย เราจะทิง้เลย เราไม่สนใจ เราจะเอาความดีภายใน เพราะ
อนัน้ีมนัแนบกบัใจ ไปพร้อมกบัใจ 

สมบติัภายนอกน่ีเราทิง้ใหลู้กใหห้ลานมนัไว ้ ทิง้ใหใ้ครก็ทิง้ใหไ้ปเลย เราอยา่ไปยดึมนั ยดึ
มนัน่ีมนัออกไปเอาขา้งนอก มนัเสวยภพขา้งนอกน้ี จิตมนัไม่เอาของท่ีละเอียดกว่า แมแ้ต่สมบติัมี 
เหมือนกบัอาหารมีในตูก้บัขา้ว เรายงัเปิดกินไม่เป็นเลย ทั้งๆ ท่ีเราหา เป็นของเราแลว้นะ ทั้งๆ ท่ี
เราหาไวใ้นหวัใจแลว้น่ะ 

เพราะกิเลสมนัจะใหเ้ราเกิดต ่า เกิดท่ีว่ามนัมาบงัคบัเราได ้ เกิดต ่าแลว้มนับงัคบับญัชา หรือ
ท่ีอยู ่ บา้นของมนั มนัอยากอยูบ่า้นท่ีว่ามนัอยูส่ะดวกสบาย แต่เราอยากใหม้นัอยูใ่นบา้นท่ีไม่
สะดวกสบาย อยากใหห้วัใจเรามีธรรมมากๆ เราจะไดมี้ความสุขมากๆ ใหกิ้เลสมนัอยูห่อ้งเลก็ๆ 
หอ้งแคบๆ น่ีเป็นการต่อสู้ระหว่างธรรมกบักิเลสในหวัใจเรา แลว้เราจะท าอยา่งไร จะเอาส่ิงท่ีดี
บรรจุในหวัใจเราใหม้ากๆ 

ถึงว่า ไม่เสียว่าเราเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้พบพระพุทธศาสนาจริงๆ ดว้ย แลว้ไดบ้รรจุ พยายาม
ยดัความสุข ยดัธรรมน้ีเขา้ไปในหวัใจเราใหม้ากท่ีสุด บรรทุกสมบติั ธรรมสมบติัเขา้ใจหวัใจแลว้ 
บรรทุกไปใหไ้ดม้ากท่ีสุด จนถึงท่ีสุดแลว้เตม็เลย ธรรมกบัใจเป็นอนัเดียวกนั 

จากท่ีแบ่งเป็น ๒ ไง ขาวกบัด า สุขกบัทุกข ์ จนใจน้ีเตม็ไปดว้ยธรรมทั้งแท่งเลย ว่า เอโก 
ธมัโม สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา เราบรรทุกไปในหวัใจ ธรรมมากขนาดไหน กิเลสมนัก็มี เห็นไหม มนั
อนตัตา มนัแปรสภาพอยู ่มนัก็ต่อสู้กนัอยูต่ลอดเวลาภายในใจเรานัน่น่ะ  

แต่พอเราบรรทุกจนเตม็หมด จนกิเลสมนัไม่มีท่ีอยูเ่ลย เป็นธรรมทั้งแท่ง เอโก ธมัโม 
ธรรมเป็นเอก ธรรมเป็นหน่ึง อนัน้ีไม่แปรสภาพ เป็นธรรมแท ้ แต่ถา้เราเอาธรรมบรรจุไปๆ ยงัมี
กิเลสอยู ่ มนัยงัเป็น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมน้ีก็แปรสภาพ เพราะกิเลสมนัชนะบา้ง ธรรมชนะ
บา้ง เป็นบางโอกาส 

เราถึงตอ้งบรรจุใหเ้ตม็ แต่มนัเตม็ไม่ไดเ้พราะกิเลสมนัอยูใ่นใจ มนัยงัแบ่งท่ีอยูต่ลอดเวลา 
อยา่งท่ีว่านัน่น่ะ พิจารณากาย พิจารณาจิต น่ีล่ะ ฆ่ามนัเป็นชั้นๆ มนัมีอยู ่๔ หอ้งในหัวใจ กิเลส ๔ 
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หอ้งไง โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล 
อรหตัตมรรค อรหตัตผล เห็นไหม ๔ หอ้งเหมือนกนั 

แต่หอ้งของผลนะ หอ้งของผลกบัห้องของเหตุ เราก็ไล่เขา้ไปสิ ไล่จนไม่ใหม้นัอยูใ่นหวัใจ
เลย ปิดใหห้มดทั้ง ๔ หอ้ง บรรจุธรรมใหเ้ตม็ ไล่มนัออกไปจากใจ ไล่ดว้ยมรรค 

พิจารณากาย สักกายทิฏฐิ จนขาด นัน่น่ะไดห้อ้งหน่ึง มนัก็เหลือ ๓ หอ้ง 

พิจารณาอุปาทาน อุปาทานในกาย ในจิต น่ีมนัก็เหลือ ๒ หอ้ง 

พิจารณากามราคะในขนัธ์ ๕ ขนัธ์ภายในหวัใจขาด นัน่น่ะมนัเหลือหอ้งเดียวแลว้ 

พิจารณาตอของจิต ตอของจิตท่ีอยูใ่ตข้นัธ์ ดบัมนัใหห้มดนะ 

จาก ๔ หอ้งเหลือหอ้งเดียว มนัเป็นหน่ึง พอลงตรงน้ีผลวัะ! มนัก็หมดแลว้ 

นัน่น่ะธรรมทั้งแท่ง ไม่ใช่อยูใ่นอนตัตา พน้จากอนตัตาไป อตัตาก็ไม่ใช่ จะเป็นหน่ึง เป็น
แท่งก็ไม่ได ้มนัสักแต่วา่ธรรม มนักระเพื่อมออกมาทีไรมนัก็พร้อมออกมากบัสติ พร้อมออกมาทั้ง
ความรู้  

เพราะจิตน้ีเป็นหน่ึง จิตน้ีไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นกิริยา กระเพื่อมมาก็เป็นขนัธ์ น่ีจิต
กระเพื่อมๆ ออกมาก่ีขนัธ์ นัน่น่ะเสวยอารมณ์ จิตเสวยอารมณ์ไง 

จิตอยา่งน้ีไม่เสวย เพราะสติมนัพร้อมอยู ่ จิตน้ีไม่เสวยอารมณ์ ไม่เสวยทุกข ์ ไม่เสวยใดๆ 
ทั้งส้ิน ไม่มีการเสวย อ่ิมอยูใ่นตวัมนัเอง น่ีธรรมอนัเอก 

ถา้เราบรรจุเตม็ๆ เราบรรจุไดข้ณะมีชีวิตอยู ่บรรจุไดข้นาดน้ี ใจมนัพร้อม ใจมนัศรัทธา ใจ
มนัพร้อมจะท า ศาสนธรรม คือธรรมคืออาหารอยูข่า้งหนา้ ตลาดยงัไม่วาย โอย้...เจบ็ไขไ้ดป่้วย
ข้ึนมา จะรู้จกัว่าตลาดมนัเร่ิมวาย แก่ เฒ่า ชราคร ่าคร่าไปนั้นน่ะ 

คนมีธรรมในหวัใจมนัยงัมีท่ีผอ่นคลาย คนไม่มีธรรมในหวัใจนะ ดูคนแก่ท่ีไม่รู้จกัธรรม 
ไม่รู้จกัผดิจกัชัว่ นอนอยูน่ะ แก่มาก จนเบ่ือ เบ่ือหน่ายเนาะ จนบางคนมีนะว่าอยากตาย ตายๆ ไป
ซะ ตายไปมนัก็ไปเกิดทุกขข์า้งหนา้นัน่ล่ะ เหมือนคนตกสมยัไง ตกแบบอายมุากจนแบบว่า
ลูกหลานมนัพน้วยัท่ีจะคึกคะนอง แต่มนัก็กลวัตายนะ มนัหนัไปทางไหนมนัก็หนัไม่ออก จะอยู่
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หรือมนัก็เบ่ือ ไอจ้ะไปหรือก็กลวัตาย เราจะเป็นอยา่งนั้นไหม เราจะใชชี้วิตเป็นอยา่งนั้นไหม ชีวิต
เรา เราจะใชชี้วิตอยา่งนั้นไหม เราตอ้งใชข้ณะน้ี ขณะท่ียงัมีชีวิตอยูน่ี่ 

เวลาเราเจอทอง สมมุติ ทองเขากองไวใ้นร้านทอง เขาบอกใหห้ยบิเอาเท่าไรก็ได ้ เราก็จะ
หยบิใหเ้ตม็ท่ีเลย ทองในร้านทอง สร้อยคอทองค านัน่น่ะ เขาบอก “อา้ว! เปิดร้านนะ ใครจะหยบิ
เอาๆ” เราก็ควา้เตม็ท่ีเลย แต่พอบอกธรรมะพระพุทธเจา้ ใหส้ละแลว้ไดใ้นหวัใจ ท าไมไม่ควา้ 
ศาสนธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้มีอยู่ ท  าไมไม่ควา้ ควา้ใหติ้ดมือ ใครควา้ไดเ้ท่าไรมนัติดไป
เท่านั้นล่ะ แต่เราไปควา้กนัแต่การศึกษา ควา้แต่สมบติัของเขา มนัไม่เขา้ถึงใจไง 

ใจน้ีเป็นนามธรรม อยา่งเช่นก าหนดใหจิ้ตน้ีมนัว่าง จิตว่างทีหน่ึงมนัก็เหมือนเราช าระบา้น
ทีหน่ึง ช าระบา้นท่ีหน่ึงสะอาดท่ีหน่ึงๆ จากท่ีมนัสกปรก สกปรกมาก น่ีเร่ิมควา้เขา้มาภายใน 

สมาธิธรรม สมาธิเป็นมรรคองคห์น่ึง มรรค ๘ องคข์องมรรคมี ๘ พอมีสมาธิข้ึนมามนัก็
บา้นสะอาดข้ึน บา้นสะอาดข้ึน งานก็ถูกตอ้งข้ึน จากงานขา้งนอก งานท่ีว่าเราพลั้งเผลอไป ท า
อะไรก็ท  าแบบไม่เขา้ใจ แต่พอมีมรรค เพราะ ค าวา่ “มีมรรค” มนัตอ้งมีปัญญาเห็นชอบ ความด าริ
ชอบ ปัญญาเห็นชอบ การงานชอบ เล้ียงชีพชอบ เล้ียงชีพดว้ยสมาธิธรรม ไม่เล้ียงชีพดว้ยอารมณ์ 
อนัน้ีมนัก็หมุนเขา้มา 

อริยมรรค มรรคเป็นทางอนัเอก แก ้แกท่ี้ตรงน้ีไง 

เขาว่า “เอ!๊ ใจเป็นธรรมๆ...แกอ้ยา่งไร” 

งานภายนอกเราใชมื้อท า งานภายในใชห้วัใจท า ใชค้วามคิดท า 

งานขา้งนอกใชมื้อใช่ไหม ประกอบอาชีพ เล้ียงชีพชอบ ท าสัมมาอาชีวะ อาชีพบริสุทธ์ิ 

เล้ียงหวัใจชอบ ก็ใชค้วามคิด นัน่เล้ียงหวัใจ เพราะจิตมนักินอารมณ์ เล้ียงหวัใจชอบ 

สัมมาอาชีวะของใจ กบัสัมมาอาชีวะของปาก สัมมาอาชีวะของใจน้ีมนักินอารมณ์ พอจิต
เป็นสมาธิ มนัสะอาดข้ึนๆ มนัก็เขา้ไป นัน่ล่ะควา้เขา้มา น่ีงานเป็นอยา่งนั้น งานในทางธรรม จน
เตม็ข้ึนมาๆ ถึงใหค้วา้เอา 
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มี อาหารมี เวลาเราท างานอยากท าสบาย กิเลสมนัสอนอยา่งนั้นน่ะ อยากใหดี้ อยากให้
สบายโดยท่ีไม่ตอ้งท าอะไรเลย อยูเ่ฉยๆ ก็จะใหเ้ป็นคนดี อยูเ่ฉยๆ ก็อยากจะใหม้นัมีความสุข 

น่ีพระพุทธเจา้สอนว่าตอ้งท า ถา้พระพุทธเจา้บอก ของน้ีไม่ตอ้งท านะ แบบว่าเสกใหไ้ดน้ะ 
ท่านจะไม่ทิง้พวกเราไวเ้ลย คนเกิดมาน่ีใหเ้ป็นพระอรหนัต์ทั้งหมด ใครไม่สงสาร เราดูสิ ดูลกู ดู
หลาน ดูญาติพี่นอ้งเรา เราสงสารไหม? เราก็สงสาร เราก็อยากใหทุ้กคนมีความสุข แลว้
พระพุทธเจา้ดูเราน่ะ 

เป็นญาติกนัโดยธรรมนะ คนเกิดมาน่ีเป็นญาติกนัหมดเลย เพราะอะไร เพราะมนัมีขนัธ์ ๕ 
กบัธาตุ ๔ เหมือนกนั มีปากมีทอ้งเหมือนกนั คือว่า สถานะเท่ากนัหมดเลย การเกิดมาน่ี เกิดเป็น
มนุษย ์ ตอ้งอาหารใส่ปาก ปากน่ีตอ้งกินเหมือนกนั มีทอ้งเหมือนกนั หิวเหมือนกนั ทุกข์
เหมือนกนั สุขเหมือนกนั เสมอกนัดว้ยธรรม เขาเรียกว่า “ญาติโดยธรรม” เป็นญาติกนั เพราะเกิด
เป็นมนุษยเ์หมือนกนั 

เพราะเป็นญาติกนัหมด ท าไมไม่สงสารกนัล่ะ แลว้พระพุทธเจา้ใจเป็นพระอรหนัต ์ใจท่าน
ประเสริฐ ท าไมท่านจะไม่สงสาร ถา้สงสาร ท าไมไม่บอกว่า คนเกิดมาใหเ้ป็นพระอรหนัตห์มด 
ไม่ทิง้เอาไวเ้ลยในโลกน้ี 

มนัเป็นไปโดยภายใน การจะเสวยธรรม การกระท า เพราะกิเลสมนัอยูท่ี่ภายใน มนัไม่
สามารถยดัเยยีดได ้ โรงงานป๊ัมวตัถุ ป๊ัมส่ิงของ ป๊ัมท่ีว่า...เป็นสมบติั เขาป๊ัมมาได ้ โรงงานป๊ัม มนั
ป๊ัมได ้เพราะมนัเป็นวตัถุ แต่หวัใจป๊ัมไม่ได ้ 

แมแ้ต่แม่เราพ่อเรา ลูกในทอ้ง อยากใหทุ้กคนดีเหมือนกนัหมด จะใหอ้อกมาใหเ้หมือนกนั
หมดเลยมนัยงัไม่เหมือนเลย เพราะกรรมมนัตกแต่ง กรรมของผูน้ั้นน่ะ กรรมของพ่อ กรรมของแม่ 
แลว้ยงักรรมของลูกท่ีมาเกิดนั้นอีก เพราะกรรมของลูก คือ ตวัจิต กรรมของแม่นั้นเป็นกระแส  

กาละ เห็นไหม ไข่ของแม่ แลว้ไอน้ัน่เป็นวตัถุ ท่ีว่าเป็นส่ิงท่ีมีชีวิต ไม่ใช่กระแสของกรรม 
แต่จิตปฏิสนธิ คือ ตวัเราน้ีส าคญัท่ีสุด ๓ อยา่งมาบรรจบพบกนั ปฏิสนธิจิตกบัเช้ือของพ่อกบัไข่
ของแม่ พอดี กรรมมนัผสมกนัพอดี นัน่เกิดออกมา นัน่ถึงว่าพ่อแม่บงัคบัไม่ไดไ้ง พ่อแม่ถึงอยาก
ใหลู้กเหมือนกนัหมดไม่ไดไ้ง เพราะตวัปฏิสนธิจิตของดวงนั้นต่างหาก มนัยงัท าใหส้มใจหมาย
ไม่ไดเ้ลย ไอน่ี้ใจก็เหมือนกนั  
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พระพุทธเจา้ก็อยากจะใหเ้ป็นเหมือนกนัทั้งหมดล่ะ ใหมี้ความสุขทั้งหมด ถึงไดว้างศาสน
ธรรมอนัน้ีไวไ้ง  แลว้เราเกิดมาแลว้ จิตดวงนั้นเป็นผูท่ี้เสวยเองไง เพราะปฏิสนธิจิตนั้น มนัมีกรรม
มา กรรมมาก กรรมนอ้ย ท าบุญมา เห็นไหม  

กรรม คือ กรรมดี กรรมชัว่ไง ถา้ปฏิสนธิจิตอนันั้น ตาสว่างมาพอสมควร มาเจอศาสนา
ดว้ย อยากดว้ย ประพฤติปฏิบติัดว้ย นั้นล่ะมนัถึงสว่างโพลงภายในไง ถึงไดบ้รรจุหวัใจไดเ้ตม็
ธรรมไง ถึงไดเ้ป็น เอโก ธมัโม ในหวัใจนั้นไง  ถึงเป็นปฏิสนธิจิตดวงนั้นต่างหากล่ะ  ธรรมเป็น
อนัเอกอนันั้น ปฏิสนธิจิตนั้น อ่ิมทั้งธรรมแลว้มนัก็ไม่ไปเกิดอีก เห็นไหม  

จากท่ีว่าไข่ของแม่กบัเช้ือของพ่อนั้นน่ะ แลว้ปฏิสนธิจิตน้ีไม่มาเกิด มนัเป็นไปไม่ได ้ เป็น
หมนัอยูอ่ยา่งนั้นล่ะ ปฏิสนธิจิตน้ีไม่มาอีกแลว้ มนัจะมาเกิดไดอ้ยา่งไร พ่อแม่ปรารถนามีลูก
เท่าไหร่ ก็ไม่มี ก็กรรมของพ่อของแม่ กระแสมีอยู ่แต่ปฏิสนธิจิตน้ีส้ินไปแลว้น่ี มนัจะเอาอะไรมา
เกิด มนัก็เหลือแต่พ่อกบัแม่ก็หวงัไปสิ  

แต่ปฏิสนธิจิตน้ี มนัไม่เก่ียว เห็นไหม บงัคบัไม่ได ้น่ีเป็นอนัเอกไง เอกอนัน้ี เอกท่ีไม่มีใคร
บงัคบัได ้ กิเลสบงัคบัไม่ได ้ วฏัฏะไม่มีสิทธ์ิ มนัหลุดพน้ออกไปหมดเลย น่ีพระพุทธเจา้สอนไวไ้ง 
น่ีธรรมะของพระพุทธเจา้ เราเป็นสาวก บริษทั ๔ อยูท่่ามกลาง มนัถึงน่าภมิูใจ น่ามุมานะ กอบโกย
เขา้มาในหวัใจ กอบโกยนะ พยายามกอบโกยเลย ขยนัหมัน่เพียร จงใจ ตั้งใจ ใครเขาจะว่าเป็นคน
ไม่เอาเร่ือง คนไม่เอาถ่าน อนันั้นแลว้แต่เขาว่าหรอก แลว้แต่ปากของโลกนะ  

โลกธรรม ๘ ใครท าดีเกินหนา้กนัไม่ไดห้รอก ถา้เราตั้งใจท า เป็นสมบติัของเรา สมบติัใคร
สมบติัมนั ใครกินใครอ่ิมนะ ใครไม่ท าคนนั้นไม่ได ้ แลว้เราตั้งใจ ถึงว่าใหก้อบโกยไง ยงัมีชีวิต 
โรคก็เตม็หวัใจ ยาก็เตม็หวัใจ แต่มนักินคนละทีไง เวลาอ่ิมเอิบนะ โอ.้..ดีอกดีใจ พกัเดียว เพราะ
เช้ือโรคมนัเป็นธรรมชาติอยูแ่ลว้ มนัตอ้งเกิดเอง  มนัตอ้งเกิดโดยธรรมชาติ เพราะมนัฝังอยู ่ ถึงได้
ตอ้งท าเอง ยาก็มี ธรรมะก็มี ฉลาดไม่ฉลาดเท่านั้นเอง  

เวลาเราพดูกนั เราคุยกนั  ใครเขาว่าเราโง่ เราไม่พอใจหรอก เราว่าเราฉลาดน้ี เลอเลิศเลย
ล่ะ โลกน้ีใครจะฉลาดเท่าเราว่ะ อยา่ว่าแต่โลกน้ีเลย สามโลกธาตุน้ีไม่มีใครฉลาดเท่าเราหรอก แต่
ดนัไปโง่กบักิเลสไง ไปโง่กบัไอต้วัมืดด าในหวัใจท่ีมนับงัคบันั้นน่ะ ไม่เป็นอิสระกบัตวัเลยนะ จะ
ฉลาดขนาดไหน มนักโ็ง่กบักิเลสของตวันั้นน่ะ กิเลสมนัไสใหท้  าอะไร กต็อ้งไปเป็นข้ีขา้มนั  
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ถา้คนฉลาดจริงมนัตอ้งพน้จาก ไอค้วามบงัคบัในหวัใจสิ จะอยูท่ี่ไหนก็มีความสุขนะ นัง่
นอนท่ีไหนก็ไม่เป็นข้ีขา้ใครเลยล่ะ จะนัง่ จะยนื จะนอน อยู่ท่ีไหน อิสระตลอด แต่เปลือกนอกน้ี
เป็นข้ีขา้นะ เปลือกนอกนะ เปลือกนอกยงัอยูน่ี่ กายมนุษยม์นัยงัครอบคลุมอยูน่ี่ มนัตอ้งกินตอ้งใช้
เหมือนกนั แต่หวัใจหรอก ท่ีหวัใจเป็นอิสระนั้นน่ะ แต่เปลือกนอกยงับงัคบัอยู่น้ี สังคมยงับงัคบัอยู่ 
สังคมเอย โลกธรรม นั้นล่ะเปลือกนอก มนัถึงว่าไม่ทะลุออกไปไง ถึงมองกนัไม่ออกไง  

ถึงว่าอิสระในหวัใจน้ี มนัสุขส่วนตวั สมบติัส่วนบุคคล สมบติัของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัได้
นะ อยูไ่หนก็อิสระภายใน ก็หวัใจเป็นอิสระใช่ไหม ถึงจะเป็นทาสใครก็แลว้แต่ มนัเป็นทาสแต่
กายเท่านั้นแหละ แต่หวัใจมนัเป็นอิสระไปแลว้ นัน่น่ะ ผูฉ้ลาดไง 

แต่เราน้ีเป็นทาสทั้งภายใน เป็นทาสกิเลสทั้งหมด ฉลาดไม่จริง น้ีอยา่ใหค้นอ่ืนว่าโง่ เราว่า
เองเลย เราว่าตวัเราเอง เราติตวัเราเอง พลิกข้ึนมา พลิกข้ึนมาทุกอยา่งใหม้นัเป็นประโยชน์ไง พลิก
ข้ึนมาๆ พลิกใจข้ึนมาไง  

พอพลิกใจข้ึนมา ก็เหมือนกบัเราท างาน พลงังานกลบัมาเตม็ท่ีเลย ลองพลิกใจทีหน่ึงนะ 
เราก็มีความมุมานะ ใจมนัก็หึกเหิมข้ึนมาทีหน่ึง ความหึกเหิมนั้นน่ะ ก าลงัใจ มีก าลงัใจนะ มนัก็
สามารถท าไดแ้บบเตม็ท่ีเลย 

ถา้ไม่มีก าลงัใจ มนัอ่อนแอนะ ใจอ่อนแอนะ จะนัง่ขนาดไหนนะ ใจไม่สู้นะ ใจไม่สู้ นัง่ไป 
สักแต่ว่ากิริยาไง เราพยายามนัง่ เอาไมม้ดัไวเ้ลย มดัตวัเองกบัไมไ้วเ้ลยนะ ใหต้ั้งใหต้รงเลยนะ แต่
หวัใจไม่สู ้ มนัก็อยา่งนั้นแหละ น่ีถึงว่าก าลงัใจส าคญัมาก ก าลงัใจจากของเราน่ี ถึงใหพ้ลิก คอย
พลิก ถา้คนอ่ืนพดูนะมนัแบ่งไปคร่ึงหน่ึง แต่ถา้เราพดูกบัใจเราเอง เราฉลาดจริงหรือ น่ีก าลงัใจมนั
เกิดเอง เราฉลาดจริงหรือ ฉลาดจริงท าไมเราไม่สามารถท าแบบท่ีว่า ธรรมะพระพุทธเจา้สอนไว้
มนัมีเคร่ืองปนูป้ายหมายไวต้ลอดทางเลย แต่เราท าไม่ไดน่ี้ เราคนน้ีเป็นคนอยา่งไร เห็นไหม ทางก็
มีอยู ่ 

เราไปบนถนน เห็นไหม เคร่ืองหมายบอกป้ายทาง โคง้ไหนๆ เห็นหมด ไปได ้ เขา้โคง้นะ 
ระวงัใหดี้ ไปได ้เราระวงัไปได ้พระพุทธเจา้ก็บอก ท าทานแลว้สละความตระหน่ีถ่ีเหนียวแน่นใน
หวัใจ ใหถื้อศีล เพื่อใหใ้จไม่ฟุ้งซ่าน  
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เหมือนกบัร้ัวบา้น เราท าสมาธิใหใ้จสงบเขา้มา น่ีป้าย หมายเขา้มา เห็นไหม น่ีพระพุทธเจา้
ก็บอก ถนนน้ีก็มีลูกศรช้ีเขา้มาๆ น้ีพอจิตสงบแลว้ ก็ใหพ้ิจารณา เป็นองคข์องมรรค จบักิเลส จบั
ความไม่พอใจ จบัความติดในกาย น่ีจบัความติดในกาย กายน้ีเราติดมนัไหม  ถา้เราไม่ติดมนั 
ท าไมเรามนัยดึมนัหมาย  มนัมีอุปาทานอยู ่ เวลาเราติด เราถามตวัเองว่า ติดไหม? ไม่ติด 
พระพุทธเจา้สอน แลว้ก็รู้ มนัรู้แต่ปากไง เหมือนกบัเราฟังเขาเล่าว่านะ ท่ีนัน่เกิดไฟไหม้ๆ  เราก็
เฉยๆ นะ ไฟไหมก้รู้็ว่า คือว่า ไฟไหมบ้า้น แต่ถา้วนัไหนไฟไหมบ้า้นเราสิ หมดเน้ือหมดตวั มนัจะ
เสียใจมากเลย  

อนัน้ีก็เหมือนกนั พระพุทธเจา้บอกไว ้สอนไว ้ก็รู้แต่ปากไง พระพุทธเจา้สอน เรากรู้็ ชาว
พุทธรู้ โน่นก็ไม่เป็นไร โน่นก็ปล่อยวาง มนัไม่ไดป้ล่อยหรอก มนัซุกเขา้ไปในหวัใจ หนกัเขา้ไป
อีก เวลาเขาว่าเราไม่โกรธหรอก ไอไ้ม่โกรธ มนัโกรธไปแลว้ มนัโกรธจนแบบมนัสงบแลว้ เออ...
ฉนัไม่โกรธหรอก แต่หวัใจมนัหงุดหงิดเลย นัน่รู้แต่ปากเป็นอยา่งนั้น น่ีรู้ปริยติั รู้ตามการศึกษาเล่า
เรียน รู้มาแลว้น่ี มนัยงัมาเป็นโทษ โทษว่า เรารู้แลว้ไง เรารู้แลว้ เราไม่กระท า เรารู้แลว้ เราปล่อย
วางแลว้ กิเลสมนัเลยหวัเราะเยาะ ข่ีคอ นัง่หัวเราะอยูใ่นหวัใจนั้นน่ะ กิเลส คือว่า มนัอยู่ท่ีหวัใจ มนั
รักษาบา้นมนัไดไ้ง มนัรักษาท่ีอยูข่องมนัได ้มนัก็หวัเราะเยาะเรา (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


