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ตามสบาย ไม่ตอ้งก าหนด ไม่ตอ้งก าหนดพทุโธ แต่ระลึกสติอยู ่ ระลึกสติไวน้ะ ให้เอาใจ
เกาะเสียงไว ้ จะรู้เร่ืองหรือไม่รู้เร่ือง ถา้เป็นประสาโลกมนัอยากจะรู้ ใครพดูอะไรมาน่ีจะรู้ใหห้มด
ไง จะรู้ใหเ้ขา้ใจ อนันั้นมนัเป็นความเห็นแก่ตวั ฟังสิ ความเห็นแก่ตวัไง เห็นแก่ตวัวา่ตวัเองอยากรู้ 
แลว้มนัจะไม่รู้อะไรเลย เพราะวา่ความรู้อนัท่ีวา่เราอยากรู้นัน่น่ะ มนัเป็นความอยากอนัหน่ึงนะ 
แลว้เป็นความอยากรู้วา่รู้ของคนอ่ืนไง 

ศาสนธรรมค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้เป็นปัจจตัตงั ความรู้เฉพาะตนเกิดข้ึน ความรู้ตาม
ความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน ความรู้ตามความเป็นจริงไง ท าใจใหส้งบ เอาเสียงรสของธรรม เอาเสียงนั้น 
เอาธรรมะของครูบาอาจารยน์ั้นเป็นท่ีเกาะเก่ียวแลว้ท าใจใหเ้ป็นปกติ ท าใจไวเ้ร่ือยๆ จิตมนัจะ
ละเอียดเขา้ไป แลว้มนัจะเสพความรู้สึกจากความเป็นจริงของตวั อนัน้ีถึงจะเป็นความจริงแทข้อง
บุคคลคนนั้นไง ถา้เราไปตามความเขา้ใจ ความเห็นแก่ตวั ความอยากรู้ก่อน ความคาดความหมาย
ก่อน มนัไปกวนใจใหขุ้่นเห็นไหม ความเห็นแก่ตวัวา่ตวัจะไดก้ลบัไม่ได ้ 

ความไม่เห็นแก่ตวัไง สกัแต่วา่ท า สกัแต่ว่า สกัแต่วา่ ท าไปตามความเป็นจริง แลว้มนัจะ
เกิดข้ึน เราไม่สกัแต่วา่ เราไปยดึหมายผลก่อนเห็นไหม  

“ฟัง” ตั้งใจฟัง ตั้งใจนะ ฟังไวเ้ฉยๆ แลว้ก าหนดเขา้ไปเร่ือยๆ จิตมนัจะละเอียดเขา้ไป น่ี
ความเป็นจริงของเน้ือหาสาระของจิต ไม่ใช่ความเป็นจริงของการศึกษาเล่าเรียนในการศึกษาการ
จ า การจ าตอ้งพยายามจ าใหไ้ดถึ้งจะเขา้ใจเน้ือความไง แต่อนัน้ีการปล่อย การปล่อยแลว้เขา้ไปเสพ 
ใจเขา้ไปเสพความสงบ จิตมนัสงบไปเร่ือย ธรรมชาติของจิตมนัไม่ยอม มนักวนตวัเองตลอดเวลา  
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ธรรมชาติของจิต พระพทุธเจา้เปรียบเหมือนแกว้น ้าแลว้มนัขุ่นดว้ยตะกอนอยูต่ลอดเวลา 
จิตของเรากเ็ป็นอยา่งนั้น พลงังานมนัส่งออกตลอดเวลา พลงังานส่งออกนะ แลว้พลงังานนั้นจะมี
ขนัธ์ ๕ ดว้ย มนัใชพ้ลงันั้นผา่นขนัธ์ ๕ ตวัสญัญาตวัปรุงไง ตวัสญัญา ตวัขอ้มูลเดิม ความจ าได้
หมายรู้ สงัขารคือความปรุงความแต่ง น่ีพลงังานมนัใชผ้า่นตรงน้ี ผา่นขนัธ์ ๕ ผา่นกิริยาของใจ 
มนักก็วนใหขุ้่นไปเร่ือย กวนใหขุ้่นไปเร่ือย 

แต่พอจะท าใหม้นัสงบข้ึนมา เราจะเอาสญัญาท าใหส้งบไม่ได ้มนัตอ้งเอาธรรมะ ธรรมคือ
ความเป็นจริงไง กิริยาท่ีความเป็นจริง กิริยาของสติเห็นไหม เอาอาการของใจเขา้ไปสงบมนั เห็น
ไหม ตั้งสติไวอ้ยา่งน้ี สตินั้นกเ็ป็นระลึกรู้ สติเกิดข้ึนจากจิต จิตก าหนดระลึกรู้อยู ่ สติมนักพ็ร้อม
รู้อยูเ่ห็นไหม เอาเน้ือของจิตก าราบเน้ือของจิต เอาพลงังานตวันั้นก าราบพลงังานตวันั้น พลงังานท่ี
เป็นพลงังานโง่ กบัพลงังานธรรมะของพระพทุธเจา้ท่ีเป็นพลงังานฉลาดไง ถา้โลกกว็า่พลงังาน
สกปรก พลงังานสะอาด 

พลงังานของกิเลส กิเลสมนัไสออกมา พลงังานตวัน้ีตวัของจิต มนัขบัออกมาโดย
ธรรมชาติ ถึงคนตอ้งมาเกิดไง ถึงเราตอ้งมาเกิด จิตวิญญาณน้ีตอ้งเร่ร่อนไปตลอดเวลาไง จิต
วิญญาณของเราน่ีไม่เป็นอิสระ มนัอยูใ่นใตอ้าณติัของกิเลส คือยางเหนียวท่ีมนัตอ้งไสไป
ตลอดเวลา เกิดตาย เกิดตายมาตลอด จิตดวงน้ีเคยเกิดเคยตาย เคยลุ่มๆ ดอนๆ มาตลอด ไม่ใช่วา่
เกิดเฉพาะชาติน้ี เราจะมาเห็นวา่เราเกิดมาเป็นเราแลว้ เราถึงวา่มีเรา จิตดวงน้ีซบัซอ้นมาตลอดเวลา
เห็นไหม พลงังานตวัน้ีมนัไสไปตลอด 

ฉะนั้น พอเรามาเกิดมาชาติปัจจุบนั เราเกิดมาแลว้พบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา
สอนถึงตวัตน สอนถึงตวัตนภายใน ตวัตนภายนอกดว้ย สอนถึงภายในนะ ใหเ้ราเร่ิมตั้งแต่ทาน ศีล 
ภาวนาเห็นไหม พวกเราตอ้งท าทานก่อน การท าทานคือไม่ตระหน่ีถ่ีเหนียว ใจน่ีมนัเป็นกวา้งแลว้ 
ใจมนัเปิดกวา้งก่อน ทาน ท าทานใหใ้จเปิดกวา้ง ใจเปิดกวา้ง คนเปิดกวา้งเห็นไหม บา้นท่ีปลอด
โปร่ง บา้นท่ีปลกูอยูส่ะดวกสบาย ไม่เจอแดดจนมากเกินไป บา้นไม่ปลกูอยูก่ลางพาย ุ

น่ีเหมือนกนั พอใจมนัเปิดกวา้งมนัปลอดโปร่ง ความปลอดโปร่ง กระแสลม ความเป็นอยู ่
ความเขา้มา กระแสการเขา้มาเห็นไหม ทานเร่ิมมีไง คนไม่มีทาน คนไม่รู้จกัตวัตนไง คนไม่เห็น
คุณงามความดีของเรา คนมีทานแลว้กมี็ศีลเห็นไหม มีทานออกไปก่อน มนัปลอดโปร่งมนัโล่ง 
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มนัจะเขา้มาไดอ้ยา่งไร เขา้มาแลว้ตามแต่ธรรมชาติลมพดัเขา้มาใหบ้า้นพงัไปเลยเหรอ ถึงตอ้งมีศีล
ข้ึนมาอีกเห็นไหม ศีลควบคุมความปลอดโปร่งตวัน้ีไง  

ศีลคือความปกติ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๒๒๗ อธิศีล ศีลอนับริสุทธ์ิของพระอริยเจา้ ตั้งแต่พระ
โสดาบนัข้ึนไปเห็นไหม สีลพัพตปรามาส ศีลไง ศีลไม่ลบูคล าเหมือนปุถุชน ปุถุชนน่ีศีลมีการลบู
การคล า การท าดว้ยความไม่แน่นอนเห็นไหม อธิศีล ศีลเกิดจากความเป็นจริงจากภายในไง อธิศีล
นัน่ศีลบริสุทธ์ิแท ้ ไอศี้ลของเรามนัศีลชัว่คราว เด๋ียวกเ็ผลอท าผิดอยา่งนั้น เด๋ียวกเ็ผลอท าผดิอยา่ง
นั้น มนักต็อ้งยอมรับ แต่เรากต็อ้งมีศีล มีศีลมนัถึงจะเร่ิมเห็นไหม มีศีล พอศีลคือจิตมนัคิด เราเจอ
อะไรท่ีวา่เป็นความผดิเราอยากท า บางอยา่งเราอยากท าเห็นไหม ถา้เรามีศีลน่ีมนัจะบงัคบัตรงน้ีได ้
ถา้ไม่มีศีลเห็นไหม ไม่มีศีลมนัจะปล่อยตามสบายไง เห็นไหมบา้นเปิดกวา้งไง 

ทาน การอภยักนั ทานเห็นไหม แลว้กมี็ศีลก าหนดเขา้มา มีศีลแลว้กเ็ร่ิมมีภาวนา พอมีศีลมี
การก าหนดขอบเขต การก าหนดขอบเขตมนักไ็ม่ตั้งมัน่ ก าหนดขอบเขตไว ้ ขอบเขตไว ้ ขยบั
เขยื้อนไปเร่ือย ศีลน่ะ ศีลท่ีเราก าหนดไว ้ พอมนัเป็นปกติมนักไ็ม่เป็นความเป็นจริงของเราไง ถึง
ตอ้งมีสมาธิไง ศีล สมาธิ ภาวนา การภาวนาคือการรวบรวมเห็นไหม ขอบเขตของศีลแลว้ใหต้ั้งมัน่
อยูท่ี่ภพคือหวัใจ น่ีตวัตนมนัเร่ิมจะมีข้ึนมา  

จากเราเกิดเป็นสตัว ์เป็นสตัวน์ะ เป็นเปรต เป็นผ ีเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม เร่ร่อน
มาตลอดเลย ไปตามกระแส เห็นเรือไหม เรือหรือวา่สวะท่ีลอยไปตามน ้า มนัไปตามกระแส แมแ้ต่
น ้าจะพดัไป เป็นไปตามอยา่งนั้น เราปักไง เราปักสมอ ปักเสาแลว้เราผกูเรือไวสิ้ เรือนั้นกไ็ม่ไป
ตามกระแส มีภาวนาเพื่อจิตตั้งมัน่ ไม่ตามกระแสความคิดของตวัไปเร่ือยไง ความคิดของตวัไป
ตามกระแส ไปตามเวรตามกรรม ตามส่ิงท่ีจะพบเห็น เราปักใหจิ้ตใหเ้ห็นตวัตนของเรา เห็นตวัตน
คือวา่จิตตั้งมัน่ เร่ิมท าสมาธิ ไม่ไหลตามกระแสไป ฉะนั้นคนมีธรรมถึงเป็นผูท่ี้เอาตวัรอดได ้

ปัจจุบนัน้ี ดูสิ โลกขนาดไหน ร้อนไหม เศรษฐกิจตกต ่ามาก โลกเร่าร้อนมาก แลว้เรากม็อง
ตรงนั้นเป็นความสุข ความทุกข ์เรามองวตัถุกนั เรามองขา้ม เราหลงทางนะ เราหลงทางกนั จริงอยู่
ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั เราไม่ปฏิเสธปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั คน สตัว ์ขาดปัจจยั ๔ ไม่ได ้ปัจจยั 
๔ ตอ้งมีนะ มีเคร่ืองอยูอ่าศยัเห็นไหม เคร่ืองอยูอ่าศยัไม่ใช่เป็นข้ีขา้ เคร่ืองอยูอ่าศยัมนัเป็นเคร่ือง
อยูอ่าศยัชัว่คราว มนุษยน้ี์ ๘๐ ปี ๑๐๐ ปีกต็ายไป ปัจจยั ๔ เราใชเ้ฉพาะในชีวิตมนุษยน้ี์ เราสะสม
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กนัไวจ้นเราตายไปแลว้กย็งัเหลือกองอีกมหาศาล แลว้เรากไ็ปยดึตรงนั้นวา่เป็นของของเรา เรา
หลงทาง หรือไม่หลงทาง ส่ิงส่ิงนั้นจะจากเราไปตอนน้ี หรือเราตายจากมนัไปเดด็ขาด 

ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด ส่ิงท่ีจะตามจิตวิญญาณของเราไปคือคุณงามความดี หรือ
การประพฤติปฏิบติัใหเ้กิดเป็นบุญกศุลภายในไง เป็นอริยทรัพย ์ เป็นทรัพยท่ี์แนบกบัดวงใจไป 
ดวงใจนะ จิตวิญญาณนัน่ไง มนัจะแนบกบัจิตวิญญาณนั้นไปเลย เพราะมนัเป็นความรู้สึกภายใน
กระทบกบัความรู้สึกภายใน ความรู้สึกภายในน้ีเท่านั้นท่ีมนัจะตายไปพร้อมกบัจิตวญิญาณของเรา 
วตัถุท่ีเราหาไวม้นัจะกองไวใ้นโลกน้ี ไม่สามารถจะตามเราไปได ้ เวน้ไวแ้ต่เรามีความคิดเป็นคนผู้
ท่ีฉลาดใหท้านออกไปนัน่น่ะ วตัถุนั้นมนัถึงจะกลายมาเป็นทิพย ์เป็นความฝังใจไป เพราะทานนั้น
เราไดส้ละออกแลว้ อนันั้นถึงจะเป็นประโยชน ์

เราไดเ้จือจานใคร คนคนนั้นเขาไดมี้ความพน้ทุกขจ์ากอนันั้นไปเห็นไหม พน้จากความบีบ
บ้ีสีไฟของความทุกขอ์นันั้น เขามีความยิม้แยม้แจ่มใส เราเห็นเห็นไหม อนันั้นเป็นบุญกศุลเกิดข้ึน
ปัจจุบนัเลย เรายืน่ใหค้นไหนคนนั้นเขามีความอ่ิมอกอ่ิมใจ เรากมี็ความสุข แลว้มนัยงั...นัน่
ปัจจุบนันะ ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนท่ีพบเห็น มีความอ่ิมใจ บุญเกิดข้ึนในหวัใจ สะสมไป สะสมไป เรา
ระลึกอยูเ่ม่ือไหร่มนักเ็ป็นบุญกศุลตลอด ระลึกถึงวา่การท่ีเราให้ไปดว้ยความพอใจ วตัถุนั้นถึงจะ
เป็นประโยชน์ต่อเม่ือเราไดท้  าประโยชน์อยา่งนั้น 

แต่เราไปยดึมนัน่ะ เราไปยดึมนัวา่จะไม่ใหพ้ลดัพรากจากเราไป หรือเราไปยดึ เราไปหา 
ยดึไวอ้ยา่งนั้น มนัเลยเป็นทุกขไ์ง เรายดึไว ้ ส่ิงนั้นจะมีหรือจะเป็นไป ขณะท่ีมนัจะมีมาหรือมนัจะ
เสียไป อนันั้นมนัเป็นเหตุผลหรือวา่มนัเป็นขอ้เทจ็จริงขณะนั้น แต่หวัใจมนัร้อนรุ่มอีกต่างหาก
นัน่น่ะ มนัเป็นทุกขส์องชั้นเขา้ไปเห็นไหม ถา้เราสละส่ิงนั้นวางไวก่้อน เราจะแกไ้ขอยา่งไรต่อไป
ขา้งหนา้นั้นมนัเป็นเหตุการณ์ท่ีเราจะแกไ้ขออกไป แต่เราตอ้งดึงใจของเราไม่ใหเ้ร่าร้อนตามไป น่ี
ถึงวา่เป็นนามธรรมไง บุญกศุลมนัเป็นนามธรรม จิตวิญญาณน้ีเป็นนามธรรม แต่นามธรรมน้ีมนั
ส าคญักวา่วตัถุอีก วตัถุมนัแปรสภาพใหเ้ราเห็น เราวา่มนัเป็นอนิจจงั 

แต่นามธรรมในหวัใจท่ีมนัเกิดข้ึนแลว้มนัยดึมัน่ถือมัน่น่ี มนัจะท าลายไดย้ากแสนยากกวา่
วตัถุหลายร้อยเท่านกั กิเลสภายในน้ีมนัยิง่ยดึยิง่ถือ ส่ิงของนั้นจะล่วงเลยมา ๑๐ ปี ๒๐ ปีแลว้เป็น
วตัถุมนัตอ้งบุบสลายไป มนัตอ้งโดนท าลายไปหมดแลว้ แต่ความจ ามาท่ีเราจ ามาในหวัใจท าไม
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มนัยดึขนาดนั้น คิดถึง มนัจะเป็นของสดๆ ใหม่ๆ ตลอดเวลาเห็นไหม แต่เวลาเราคุยกนัน่ี เราวา่
วตัถุมนัเป็นอนิจจงั แต่ความเป็นอนิจจงัภายในเราไม่ไดดู้  

ความเป็นอนิจจงัภายใน ท าไมเราไม่สละ ไม่ปล่อย ไม่วางล่ะ เพราะเราปล่อยวางมนัไม่
เป็นไง เราปล่อยวางมนัไม่ไดไ้ง มนัไม่ใช่วา่มนัจะมาสะสมเอาแต่ชาติปัจจุบนันะ มนัสะสมมาแต่
อดีตชาติ การเกิดสูงๆ ต ่าๆ ของจิตวิญญาณดวงน้ี มนัสะสมมาในหวัใจนั้นมหาศาลเลย ฉะนั้นจิต
วิญญาณของแต่ละบุคคลเกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้ถึงไดไ้ม่เสมอกนัไง ความไม่เสมอกนัในปัจจุบนัน้ี
มนัมีการขบัดนัมาจากอดีต การสะสมมาต่างกนั อยา่งเช่น ปัจจุบนัน่ีเราท าทานกต่็างกนั การ
กระท าของบุคคลกต่็างกนั อนัน้ีต่างหากมนัถึงสะสมมา แลว้มนัใหม้าเป็นวาสนาบารมีไง  

คนมีวาสนามีบารมี ค  าวา่ “บารมี” มนัเป็นบารมีภายใน คนมีบารมีผูค้นกเ็ช่ือคนกฟั็ง คน
ไม่มีบารมีพดูไปเถิด คนเขาไม่ฟัง อนัน้ีเป็นการแสดงออกไปทางใหเ้ห็นรูปธรรม แต่บารมีภายใน
ส าคญักวา่นะ การนัง่ การท าความสงบไดไ้ว การพิจารณาไดไ้ว การจบัตอ้งตนเองไดไ้ว การจบั
ตอ้งตนเองไง จิตน้ีเควง้ควา้ง จิตน้ีเป็นนามธรรม ไหลไปตามกระแส สติเป็นคนยดึเหน่ียวร้ังไว ้
ขอบเขตใหใ้กลเ้ขา้มา จนจิตน้ีอยูใ่นอ านาจของสติ อยูใ่นอ านาจนะ มนัหดสั้นเขา้มาจากความคิดท่ี
พุง่ออกไป ความคิดพุง่ออกไป กระแสท่ีพุง่ออกไป ความคิดออกไป อนันั้นมนัพุง่ออกไปรับรู้รูป 
รส กล่ิน เสียง ภายนอก 

สติน้ีพยายามเหน่ียวร้ังเขา้มา การต่อสู้การเหน่ียวร้ังเขา้มาน้ี ต่อสู้กนัดว้ยความสุดๆ เวลา
ประพฤติปฏิบติัเราอยา่ไปกลวัความทุกข ์เวลาทุกขข์องโลกมนัใหผ้ลมาจนเราน ้าตาไหล น ้าตาร่วง
นะ การท างานน้ีแสนทุกขแ์สนยาก เรากย็งัฝืนท าเพราะเราเห็นผล แต่การประพฤติปฏิบติัอยา่ไป
หวัน่ไหว อยา่กลวัทุกข ์ อยา่กลวัยาก ทุ่มเขา้ไปสุดความสามารถ มีแรงเท่าไร มีความจงใจเท่าไร 
ตอ้งทุ่มไปทั้งหมดเลย ความทุกขจ์ะเกิดจากการประพฤติปฏิบติันั้นเป็นความทุกขท่ี์เราจะพน้จาก
ทุกข ์เป็นการแกไ้ข 

เวลาเราเจบ็ไขไ้ดป่้วย ไปโรงพยาบาล หมอเขาฉีดยา อนันั้นกเ็ป็นความเจบ็ปวด แต่
เจบ็ปวดเพื่อจะหายจากโรค ไม่ใช่วา่เราเป็นแผล เราเป็นเป็นไข ้ แลว้เราพยายามหาของแสลงใส่
เขา้ไป ทาเขา้ไป ใหโ้รคภยันั้นขยายตวัออกไป  

ฉะนั้นการประพฤติปฏิบติัมนัมีแต่ความทุกขเ์ห็นไหม เหมือนกบัไปโรงพยาบาลเพื่อจะ
พน้ออกจากไข ้ความเจบ็ ความปวดอนัน้ีเราตอ้งยอมรับ เราตอ้งช่ืนใจ ผงเขา้ตาเห็นไหม ผงเขา้ตา 
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เรามองภาพกไ็ม่ชดั ตาน้ีกม็วัดว้ย ความเช่ือในผลของการปฏิบติัไง เหมือนผงเขา้ตา เรามนัลงัเล 
เราสงสยัวา่ประพฤติปฏิบติัแลว้จิตมนัจะสงบอยา่งไร มรรคผลจะเป็นอยา่งไร ผลเกิดจากการ
ปฏิบติัมนัจะมีจริงหรือ กาลเวลามนัผา่นพน้ไป พระพทุธเจา้ปรินิพพานมา ๒,๕๐๐ กวา่ปีมนัจะมี
มรรคผลอยูอี่กหรือ จนวา่พระพทุธเจา้ตายไป มรรคผลนิพพานจะหมดไปพร้อมพระพทุธเจา้น่ะ 

มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก มนัเป็นความจริงอยู ่ สจัจะความจริงอยู ่ คนเราเกิดมาน่ีเกิดมาจาก
เดก็แลว้กโ็ตไปเป็นผูใ้หญ่ แลว้ตอ้งแก่ไป ตอ้งตายไป เกิด แก่ เจบ็ ตาย มนัเป็นความจริงอยู ่ มนั
เป็นความทุกขอ์ยู ่แลว้ผูม้าประสบธรรมเห็นไหม การเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย มนักเ็ป็นธรรม 
มนัเป็นความจริงอนัหน่ึง ความทุกขท่ี์ผกูมดัมนักเ็ป็นความจริงอนัหน่ึง ความแกไ้ขใหห้ลุดพน้
ออกไปมนัตอ้งเป็นความจริงอนัหน่ึงสิ 

พระพทุธเจา้บอกพระอานนท ์ “ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม มรรคผลไม่จางไปจาก
โลกเลย มีตลอดเวลา” มนัจะขาด ขาดแต่วา่เราไม่เช่ือเห็นไหม ผงเขา้ตา ตาฝ้าตามวัไง เรากว็า่เห็น
ตาฝ้าตามวั แต่ความลงัเลสงสยัของใจ ตาธรรม ตาในไง ตาในมนัลงัเลสงสยั ความลงัเลสงสยัการ
ประพฤติปฏิบติัมนัถึงไม่ปฏิบติัตามความเป็นจริง 

ถึงวา่ ทุกขเ์พราะความเป็นทุกขข์องโลก เรากอ็ยากจะออกทุกข ์เวลาออกจากโลกเศรษฐกิจ
ตกต ่าน่ีมีแต่ความเป็นทุกข ์มีแต่โลกน้ีเร่าร้อนอยากจะออกจากทุกขแ์ลว้มาประพฤติปฏิบติั พอเร่ิม
ประพฤติปฏิบติัวา่ทางน้ี ทางศาสนาน้ีจะท าใหเ้ราพน้ทุกขไ์ด ้ แต่พอปฏิบติัมนักเ็กิดความลงัเล
สงสยัเห็นไหม มนัจบั มนัเหยยีบข้ีไก่ไม่ฝ่อ มนัจบั จบัไม่จริง มนัตอ้งเช่ือมัน่ พอเช่ือมัน่การ
กระท าของเรามนักจ็ะตั้งมัน่ การกระท าของเรากจ็ะเป็นความเป็นจริงไง 

ตั้งมัน่เลย มรรคผลมีจริง เราพยายามตั้งสติใหจ้ริงๆ ไม่ลงัเลสงสยั ไม่ลบูๆ คล าๆ ไง ความ
ลบูๆ คล าๆ ท าใหเ้ราท าแลว้ประพฤติปฏิบติัแลว้ไม่ไดห้ลกัไดเ้กณฑ ์ เราไม่ลบูไม่คล า ทุ่มลงไป 
ทุ่มลงไปท่ีหวัใจนัน่น่ะ การทุ่มลงไปคือการไม่ลงัเลสงสยัใดๆ ทั้งส้ิน ท าแบบทุ่มทั้งตวั ไม่ท าแบบ
เหยยีบเรือสองแคมไง ท าไปแลว้กบ็อกเด๋ียวกบ็อกหยดุก่อน เอาไว ้สงวนพลงังานในหวัใจไว ้เพื่อ
ไปท างานอยา่งอ่ืนไง มนัทุ่มไม่จริง กิเลสในหวัใจมนัจะหลอกมาตลอด หลอกเรานัน่ล่ะ  

มนัแบ่งส่วนหน่ึงในพลงังานท่ีวา่จะตั้งสติเอาไวจ้ะไปท างานขา้งหนา้ไง งานขา้งหนา้
หมายถึงงานประกอบอาชีพ งานออกจากตรงน้ีไปไง กิเลสมนัหลอกอยา่งนั้นนะ มนัไม่ทุ่มจริง
หรอก วตัถุส่ิงใดกแ็ลว้แต่เราใชไ้ปมนัจะหมด พอทุ่มไปน่ีหมด แต่สติความระลึกรู้อยูภ่ายใน ทุ่ม
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เท่าไรมนักไ็ม่หมด มนัเป็นนามธรรม นึกข้ึนเท่าไรมนักมี็เท่านั้น แต่เราสงวนไวเ้อง เรามนัโง่ โง่
กบัตวัเองไง กลวัวา่ท าไปแลว้มนัจะหมดเปลืองไง เรากเ็ลยแบบวา่สงวนไว ้ ท าไม่เตม็มือ ท าเตม็
มือไปเลย ทุ่มไปทั้งตวั ทุ่มไปทั้งความรู้สึกทั้งหมด แลว้นึกข้ึนมามนักมี็เท่าเก่าๆๆ 

ไม่เท่าเก่านะ มนัจะมากกวา่เก่าดว้ย ถา้ยิง่ระลึกรู้ ยิง่ท าเขา้ไป เพราะมนัจะกวา้งขวางข้ึนไป
ไง ความช านาญ ความคล่อง กระแสน ้าไหลไปในดิน ไหลไปมนัจะเซาะดินใหเ้ปิดกวา้งข้ึน 
พลงังานท่ีเราระลึกข้ึนมา แลว้เราฝึกหดัข้ึนมา มนัจะเหมือนกบัวา่ วสีในการช านาญ การใชไ้ง การ
ใชพ้ลงังานตวัน้ี เราช านาญเขา้ มนักเ็หมือนกบักระแสน ้าท่ีไหลไปในดินมากๆ มนัจะกวา้ง มนัจะ
ช านาญข้ึน ช านาญในวสี ช านาญในการประพฤติปฏิบติั 

ยิง่ระลึกรู้เท่าไร มนัยิง่มากข้ึนๆ เห็นไหม มนัจะตั้งมัน่มากข้ึนเร่ือยๆ ไม่ใช่วา่ใชแ้ลว้มนัจะ
หมดไป ยิง่ใชย้ิง่มี เพราะช านาญข้ึน ใหญ่ข้ึน ดีข้ึน ละเอียดอ่อนข้ึน แต่เวลาเราจะไปใชใ้นทางเหตุ
เราไม่กลา้ใช ้ใชใ้นทางเหตุเรากลวัจะเสีย กลวั สงวนไว ้เราไม่ใส่ไปเตม็ท่ีเลย 

เร่ืองของหวัใจไง ทุ่มลงไป ก าหนดส่วนใดส่วนหน่ึง มนัจะรวมลงตรงนั้น ปลายจมกูเห็น
ไหม ปลายจมูกหรือก าหนดระลึกรู้อยูต่รงไหน ก าหนดไป ตรงนั้นมนัจะเป็นจุดศนูยร์วมทั้งหมด
ของความรู้สึก ความตั้งมัน่ตรงนั้น ก าหนดไว ้ ก าหนดไว ้ จิตมนัจะเร่ิมปล่อยวางจากรูป รส กล่ิน 
เสียงภายนอกไง จากท่ีมนัพุง่ออกไปความคิดไง ความคิดจะจางลงๆๆ มนัเป็นการยื้อยดุกนั
ระหวา่งธรรมกบักิเลส กิเลสถา้คิดออกไปในรูป รส กล่ิน เสียง น้ีมนัจะมีอารมณ์ มีความรู้สึก มนั
พอใจ มนัสนุก มนัเป็นอารมณ์ท่ีกิเลสมนัพอใจ มนักดึ็งไป 

แลว้สติเราดึงกลบัมาพทุโธๆๆ หรือดึงกลบัมาความระลึกรู้อยูน่ี่ เราดึงกลบัมา มนัเป็นการ
ยื้อยดุกนัระหวา่งกิเลสกบัธรรมไง กิเลสน้ีมนัอยูใ่นหวัใจเรามาเป็นลา้นๆๆ ชาติ เพราะเราเกิดมาน้ี
ไม่มีท่ีส้ินสุด ความสนิท ความชิดเช้ือระหวา่งกิเลสกบัใจมนัถึงเป็นเน้ือเดียวกนั ธรรมะของ
พระพทุธเจา้ประกาศมา ๒,๕๐๐ ปี แลว้เรามาประสบ...จริงอยู ่ เราเช่ือเพราะเราเป็นชาวพทุธ เรา
เช่ือเพราะครูบาอาจารยเ์ป็นผูป้ระสิทธ์ิประสาทให ้ เราเช่ือเพราะวา่พระพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้เป็นจริง
ผา่นพน้ไปไดจ้ริง เราเช่ือเห็นไหม แต่เราเช่ือน้ีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากขา้งนอกเขา้มา  

แต่กิเลสน้ีเป็นเน้ือเดียวกบัหวัใจเห็นไหม มนัยื้อยดุออกไป มนัยาก มนัยากตรงน้ีไง เพราะ
ถา้ท าเขา้มาน้ีกิเลสมนัรู้อยู ่ เหมือนยากบัโรค โรคมนักลวัยา ยาเขา้มาน่ีตอ้งตามมาก าจดัโรคน้ี
แน่นอน ฉะนั้นเวลาเขา้มาน่ีเขา้มาจากภายนอก ส่ิงท่ีเขา้มาจากภายนอก กบัส่ิงท่ีอยูห่วัใจ ส่ิงท่ีอยู่
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ในหวัใจมนัตอ้งตา้นทานไดดี้กวา่ มนัตา้นไดดี้กวา่มนัถึงเขา้ถึงใจไดย้าก การท าความสงบเร่ิมตน้
มนัถึงเป็นไปไดย้ากไง เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีเขา้มาจากขา้งนอก แต่เขา้มาจากขา้งนอกมนักเ็ป็นธรรม 
เป็นยา เป็นส่วนท่ีควรจะเป็น ส่วนท่ีเป็นประโยชน ์

ส่วนท่ีเป็นประโยชน ์ เราตอ้งขวนขวาย ความยากความง่ายน้ี ยากง่ายเกิดจากกิเลสของเรา 
ยาน่ีไม่ใหโ้ทษหรอก ยาน่ีธรรมะพระพทุธเจา้ใหคุ้ณลว้นๆ เลย ยาของโลกมนัยงัมีการแพย้าบา้ง 
แบบวา่มีผลขา้งเคียง ธรรมะพระพทุธเจา้น้ีไม่มีผลขา้งเคียง มีแต่ดีกบัดีลว้นๆ ธรรม ธรรมไง เวลา
เราเรียกร้องความเป็นธรรมเห็นไหม เขาเรียกร้องความเป็นธรรม เขาร้องเรียนกนั เขาหาความเป็น
ธรรม เพราะวา่เขาไม่ไดรั้บความเป็นธรรม  

แต่หวัใจเราไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากธรรมะพระพทุธเจา้ มนัไดรั้บแต่กิเลส มนัไดแ้ต่
รสของความเจบ็แสบปวดร้อน รสของโลกธรรมไง นินทา การนินทา การกล่าวร้ายเห็นไหม 
ความคิดจากภายใน ความเส่ือมลาภ เราไดแ้ต่รสของกิเลส มนัท้ิงโลกธรรมท่ีตามส่วนของกิเลส 
เราไดแ้ต่รสอยา่งนั้น แต่รสของธรรม รสของธรรม ความสงบของใจ ความรู้เท่าทนักิเลส การคิด
ออกไปท่ีท าใหเ้ราทุกขย์าก ธรรมมนัจะเขา้มาช าระตรงน้ีไง ท าใหผ้ลลว้นอยา่งเดียว แต่มนัยาก
เพราะกิเลสเราต่อตา้น มนัยาก เพราะวา่หวัใจเราไม่เปิดรับ มนัยากเพราะหวัใจ 

กิเลสน่ีเราวา่ธรรม ธรรมเรากจ็บัตอ้งไม่ได ้ กิเลสเรากจ็บัตอ้งไม่ได ้ แต่มนัขบัไสออกมา
เป็นความรู้สึกเรากไ็ม่รู้ เห็นไหม มนัขบัไสออกมา มนัยากเพราะกิเลสของเรานะ เราตอ้งท าความ
เขา้ใจวา่ท่ีเราประพฤติปฏิบติัไม่ไดอ้ยู ่ หรือเราท าไม่ไดผ้ลเพราะกิเลสของเรา ไม่ใช่ธรรมะ
พระพทุธเจา้ ธรรมะพระพทุธเจา้ใหผ้ลอยา่งเดียว ไม่มีโทษเลย การถือศีล เห็นไหม การใหท้าน
แลว้หมดไปเหรอ? มนัหมดไปในวตัถ ุ แต่มนัไดม้าดว้ยนามธรรม มนัไดม้าดว้ยบุญกศุล มนัได้
มหาศาลเลย  

วตัถท่ีุหมด หมดไปสิ เพราะวตัถุท่ีหมดไปมนัถึงจะไดส่ิ้งท่ีตอบแทนกลบัมาไง ศีลก็
เหมือนกนั เราระงบัความสะดวกสบายของเรา เราระงบัมือ เราระงบัตีน ระงบัส่ิงท่ีจะไปท า
ความผดิ ระงบัแมแ้ต่หวัใจท่ีคิดผดิเลย กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมเห็นไหม อธิศีลมนัระงบัถึง
มโนกรรม เพราะอธิศีล ศีลน้ีเกิดจากมโน “อธิศีล” ศีลบริสุทธ์ิจากหวัใจ นัน่น่ะธรรมลว้นๆ ศีลเรา
ระงบั เราปล่อย เราสละตรงนั้นออก เรากไ็ดส่ิ้งตอบแทนข้ึนมา คือหวัใจเราเป็นส่ิงท่ีบริสุทธ์ิ 
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ขณะท่ีศีลนั้นบริสุทธ์ิ ขณะนัง่ปัจจุบนัน้ีศีล ๕ ครบบริบรูณ์ เราไม่ไดท้  าความผดิใดๆ แมแ้ต่นิด
เดียวเลย อนัน้ีเป็นความบริสุทธ์ิผดุผอ่งของขณะปัจจุบนัท่ีมีศีลบริสุทธ์ิ 

มีสมาธิเห็นไหม มีสมาธิ จิตตั้งมัน่ จิตน้ีเป็นจิตท่ีตั้งมัน่ จิตน้ีเป็นจิตท่ีไม่หิวกระหาย จิตน้ี
เป็นจิตท่ีอ่ิม ไม่เสวยอารมณ์ของโลก ไม่เสวยอารมณ์ในรูป รส กล่ิน เสียงแลว้ เห็นไหม เสวย
ธรรม สมาธิธรรมไง จิตตั้งมัน่มนัเสวยธรรม เสวยความสงบ น่ีธรรมเร่ิมเกิดข้ึนจากใจ 

จากท่ีวา่กิเลสลว้นๆ จากกิเลส จากธรรมภายนอก เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัตอ้งเกิดข้ึน
จากใจ การเกิดข้ึนจากใจน้ีเป็นปัจจตัตงั การเกิดข้ึนจากใจน้ีพระพทุธเจา้สอน เห็นไหม ถึงวา่เป็น
สมัมาสมาธิไง ความท าใจใหส้งบมนัมีมาแต่ดั้งเดิม เพราะวา่ทุกคนเกิดมา ทุกคนมีวาสนาบารมี 
ทุกคนขวนขวายอยู ่พระปัจเจกพทุธเจา้ถึงมีอยูต่ลอดเวลาไง แมแ้ต่ศาสนาไม่มี พระปัจเจกพทุธเจา้
กม็าตรัสรู้ได ้เพราะมีวาสนาบารมีของบุคคลนั้น 

อนัน้ีจิตตั้งมัน่ จิตตั้งมัน่มีอยู ่ การท าความสงบของใจกมี็อยู ่ แต่เป็นสมัมา สมัมาคือสงบ
แบบท่ีไหลเวียนเห็นไหม สงบแบบไหลเวียน น ้าท่ีสะอาด ไหลเวียนไปแลว้มนักส็ะอาด ไม่ขุ่น
เป็นตม น ้าท่ีสกปรกเวลามนัท าความสะอาดข้ึนมาน่ีตะกอนจะนอนกน้ พอไหลเวยีน ส่ิงท่ีสงบก็
ตอ้งข้ึนมาใหส้กปรกอยา่งเก่าเห็นไหม สมัมาสมาธิ กบัมิจฉาสมาธิไง ความเป็นสมัมาสมาธิเราท า
จิตใหส้งบดว้ยมีศีลก าหนดมา ส่ิงท่ีมีศีลนั้นก าหนดมา ศีลนั้นบริสุทธ์ิท าใหเ้กิดสมาธิท่ีตั้งมัน่ 
สมาธิท่ีบริสุทธ์ิผดุผอ่ง สมาธิ สมัมาสมาธิถึงไดต้อ้งเดินอริยมรรคไง  

สมาธิน้ีเป็นมรรคองคห์น่ึงในมรรค ๘ สมัมาสมาธิจิตน้ีสงบ จิตน้ีมีความสุขมาก จิตน้ีตั้ง
มัน่ มนัเสพธรรมเขา้ไปส่วนหน่ึง มนัควรแก่การงานไง จิตสงบแลว้อ่อนน่ิม ควรแก่การงานใน
การพิจารณาความเป็นไตรลกัษณ์ ความเป็นอนิจจงัของโลก ความเป็นไปแปรปรวนตลอดเวลา 
เราถึงวา่เราหลงทางกนัไปจบัตอ้งวตัถุไง เราตอ้งดู วตัถุมนักแ็ปรปรวน มนัตอ้งแปรสภาพไป
ตลอดเวลา ไม่มีส่ิงใดคงท่ี 

แต่หวัใจท่ีอาศยัปัจจยั ๔ อยูน่ี่ การอาศยัปัจจยั ๔ อยูแ่ลว้ แลว้รู้เท่าปัจจยั ๔ ใชปั้จจยั ๔ 
ดว้ยความเป็นประโยชน์ลว้นๆ ไง แลว้ใชชี้วิตแบบมีคุณค่าไง ชีวิตน้ีมนัตอ้งเกิดดบั การเกิด มี
ความพอใจของทุกๆ คน การเกิด ชีวิตใหม่เกิดแลว้มีแต่ความดีใจ ตระกลูนั้นมีความดีใจวา่มีผูสื้บ
ต่อตระกลูแลว้ มีผูสื้บต่อ สืบสกลุต่อไป เป็นการฉลอง การดีอกดีใจ เห็นไหม แต่การดบั การดบั
ของชีวิตหน่ึงในตระกลูตระกลูนั้นจะมีความเสียใจ จะมีความเศร้าโศก  
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แต่มนัเป็นความเป็นจริง ทุกคนตอ้งเดินไปตรงนั้นทั้งหมด ทุกชีวิตท่ีเกิดข้ึนตอ้งดบั
ทั้งหมด การใชชี้วิตแบบสุรุ่ยสุร่าย การใชชี้วิตแบบไม่มีธรรมในหวัใจ กบัจิตตั้งมัน่ จิตไดรู้้แลว้ มี
สมาธิ มีความรู้ เขา้ใจในชีวิต หนักลบัมาดูชีวิตเห็นไหม ดูชีวติภายนอก ดูรูป รส กล่ิน เสียง ดู
ภายนอก ดูชีวิตภายใน ดูการเกิดดบัของอารมณ์ในหวัใจ  

ชีวิตท่ีเกิดดบั วนัๆ หน่ึงการเกิดดบั ความคิดเกิดดบัในหวัใจน้ีก่ีซบัก่ีซอ้น เกิดๆ ดบัๆ ใน
หวัใจน่ี การเกิดดบัของอารมณ์หน่ึงๆ ความทุกขอ์ารมณ์หน่ึงๆ สิ ความทุกขอ์ารมณ์หน่ึง คิดถึงส่ิง
ท่ีเจบ็แสบเจบ็ปวด จะเกิดความทุกขม์ากในอารมณ์อารมณ์นั้น อารมณ์นั้นดบั ความเจบ็แสบอนั
นั้นมนัไปไหน มนัหลงเหลืออยูเ่พราะอารมณ์นั้นดบั มนักค่็อยๆ ดบัตามกนัไป มนัเน่ืองดว้ย
อารมณ์อนันั้น 

มนัเน่ืองดว้ยเพราะอารมณ์อนันั้นมาขุ่นมวั แต่ความรู้สึกมนัจะต่อไป แลว้กจ็างไปๆ การ
เกิดดบั สมัมาสมาธิความหนักลบัมาดูไง ดส่ิูงท่ีเป็นอนิจจงั ดูใหเ้ห็นความเป็นไตรลกัษณ์ไง ความ
เป็นไตรลกัษณ์นั้นส่ิงท่ีเกิดข้ึน... 

...การพิจารณาเห็นไหม เราไปมองอยากจะเห็นแต่ความ... 

...ไม่ไดม้อง ไม่ไดรู้้สึกตวัวา่อารมณ์ท่ีพิจารณาอยูน่ั้น พิจารณาเขาอยูก่เ็ป็นไตรลกัษณ์ 

การพิจารณาภายนอก การพิจารณาดูเป็นไตรลกัษณ์แลว้มนัปล่อยวาง น่ีจิตสงบ ความสงบ
ความร่มเยน็ของหวัใจนะ ท่ีวา่จิตตั้งมัน่ มนัเป็นความสงบแบบก าป้ันทุบดิน คือความสงบของจิต
สงบ แต่กิเลส คือวา่ยางเหนียว ส่ิงท่ีจะตอ้งแกไ้ข มนัซุกอยูภ่ายใน แต่การพิจารณาไตรลกัษณ์ การ
พิจารณาอารมณ์เห็นไหม เราขดุคุย้ส่ิงท่ีมนัสงบอยูใ่ตจิ้ต ข้ึนมาพจิารณา 

การพิจารณาน้ีเป็นการวิปัสสนาไง เป็นหมอกต็อ้งเป็นการผา่ตดัไง ก่อนจะผา่ตดั เราตอ้ง
ท าใหค้นไขพ้ร้อมในการจะเขา้ผา่ตดั ในการท าจิตสงบเห็นไหม ท าใหเ้ราพร้อมท่ีจะเกิดมีการ
ผา่ตดักิเลส ตอ้งจิตสงบก่อน ตอ้งจิตสงบแลว้เอากิเลสข้ึนมาพิจารณา การตดั วิปัสสนาน้ีถึงจะเป็น
การตดั เป็นการสมุจเฉท เป็นการตดัใหข้าดออกไปไง  

การพิจารณาแลว้น่ี การพิจารณามนัถึงวา่ พิจารณาใหม่ๆ พิจารณาเห็นการเป็นไตรลกัษณ์
ขา้งนอกน่ี มนักต็ดั แต่มนัตดัไม่ถกู ตรงสมุฏฐานของโรค มนักเ็ลยสงบปล่อยวางเขา้มา คือการ
พิจารณาไตรลกัษณ์ในอารมณ์นั้นไง แต่ตวัอารมณ์นั้นมนัไม่เป็นไตรลกัษณ์ดว้ยไง 
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พิจารณาเขา้ๆ หลายคร้ังหลายหนเขา้เห็นไหม ความเป็นอารมณ์นั้นมนัจะแปรปรวนให้
เห็น แลว้ความรู้สึกของเรานั้นกส็งบตามไปดว้ย ความสงบคือวา่ มนักินตวัมนัเองดว้ยไง ไม่มีเรา
เขา้ไปขวางในส่ิงท่ีมนัจะเป็นความวา่งอนันั้นไง และจิตสงบขา้งนอกท่ีวา่จิตตั้งมัน่อยา่งหน่ึง 
อารมณ์ความสงบมีความสุขอยา่งหน่ึง แต่การขาดน้ีมนัจะต่างกนัออกไป การท่ีวา่พิจารณาไตร
ลกัษณ์จนเห็นตามความเป็นจริงแลว้ ช าระสะสางกนัตามความเป็นจริง มนัจะเป็นความรู้สึกท่ีลึก
กวา่ 

ลึกเขา้ไปสิๆ เพราะวา่กิเลสน้ีมนัเป็นเน้ือเดียวกบัใจใช่ไหม เราไปลบูคล าอยูภ่ายนอก มนัก็
เป็นการช าระขา้งนอกเขา้มา เหมือนตวัเราสกปรกน่ี เราอาบน ้า เราไดแ้ค่ผวิหนงั แต่ความสกปรก
ในร่างกายของเรา เด๋ียวมนักข็บัออกมา ทีน้ีถา้เราไปช าระส่ิงท่ีจะขบัออกมาจากผวิหนงั จากภายใน 
ทางวิทยาศาสตร์ท าไม่ได ้ แต่ทางธรรมท าได ้ ธรรมของจิตท าได ้ มนัถึงเยีย่มไง ธรรมะถึงวา่วิเศษ
สุด มนัเขา้ไปช าระความรู้สึกของกิเลสท่ีอยูใ่นเน้ือเดียวกบัจิต จางออกไป จางออกไป พิจารณา
เร่ืองของกายจนเขา้ใจเห็นไหม เพราะความเป็นไตรลกัษณ์มนัเห็นตามความเป็นจริงแลว้ มนัก็
ปล่อยวางตามความเป็นจริงสิ เพราะเหตุใหเ้กิดทุกข ์ กายจิตท่ีมนัเก่ียวเน่ืองกนั ท่ีมนัออกไป เป็น
เหตุใหเ้กิดทุกขไ์ง  

ถึงวา่เหตุของความเป็นทุกข ์ เห็นไหม เขา้ไปช าระเหตุนั้นไง ช าระเหตุนั้นไง เหตุนั้นมนั
เป็นสมุทยัไง ความหลง ความไม่เขา้ใจของตวั เพราะจิตน้ีมนัหลงมาตลอด ความหลงความไม่
เขา้ใจ พอมนัเห็นไตรลกัษณ์ตามความเป็นจริง แลว้ตวัมนัเองกเ็ห็นความเป็นจริงของตวัมนัเอง
ดว้ย มนักอ๋็อ! น่ะสิ มนัจะหลงไปไหนล่ะ เราเอาเงินไปเกบ็ไวข้า้งนอก เราเอาเงินเกบ็ไวใ้นท่ีไหน
กแ็ลว้แต่ แลว้เราวิ่งหาไปน่ี เราหาไป เจอหรือไม่เจอ ความเจอนั้นกอ็ยา่งหน่ึงเห็นไหม เราไปเกบ็
เงินเกบ็ไวข้า้งนอก 

เหมือนกบัเราไปช าระสะสางขา้งนอกไง กบัเรามาช าระสะสางท่ีหวัใจไง ถึงวา่เราเกบ็ไว้
ขา้งนอก เราไปหาขา้งนอก แลว้ใครเป็นคนไปเกบ็ เห็นไหม เหตุ เราต่างหากเป็นคนไปเกบ็ เราเอา
เงินนั้นไปเกบ็ เราเอาเงินนั้นไปวางไวข้า้งนอก ใครเป็นคนผดิ เราเป็นคนผดิใช่ไหม เพราะเราเป็น
คนเอาไป เราเป็นคนหลงรึเปล่า หลง เพราะเราเอาไปไวข้า้งนอก แลว้เงินเป็นอะไร เงินเป็น
กระดาษ แลว้ความคิดตรึกนั้นเป็นอะไร เป็นอารมณ์ ความเสียอกเสียใจคืออะไร คืออารมณ์
ภายใน  
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กระดาษนั้นจะใชป้ระโยชน์ไดห้รือไม่ได ้ เห็นไหมน่ีคือความหลง กระดาษนั้นถา้ปัจจุบนั
เขาใชก้นัอยู ่กายน้ียงัใชไ้ดอ้ยู ่กย็งัใชอ้ยู ่แต่ถา้เราเขา้ใจวา่ กระดาษนั้นถึงจุดหน่ึงแลว้เขาตอ้งพิมพ์
ใหม่ เขาตอ้งแปรสภาพใหม่ เขายกเลิกใชไ้ด ้ กายน้ีถา้ตายไปแลว้ไม่มีค่า ถา้เราตายออกไป จิต
วิญญาณน้ีออกจากร่างกายไปเกิดสภาวะใหม่ กายน้ีกไ็ม่มีค่า เห็นไหม  

แต่ถา้เราอยูใ่นกายน้ี เราพิจารณาปัจจุบนัไง ใหเ้ห็นค่า ใหเ้ห็นความปล่อยวางไง ท่ีวา่เราเอา
เงินไปไวข้า้งนอกนัน่น่ะ เราไปติดเร่ืองของเงินขา้งนอกเป็นความหลง แต่เพราะใจนั้นไปติด ถา้ใจ
นั้นปล่อยวาง กระดาษนั้นกคื็อกระดาษไป เราจะเจอหรือไม่เจอนั้นมนัเป็นเร่ืองของกระดาษ วตัถุ
ภายนอก แต่ความยดึติดของใจท่ีไปติดกระดาษนั้น ไปติดเงินนั้นไง  

ความไม่เขา้ใจระหวา่งกายกบัจิตท่ีมนัเก่ียวเน่ืองกนัอยูน่ี่ กเ็หมือนกนั มนักว็า่กายกบัเราน้ี
เป็นอนัเดียวกนัไง แต่จริงๆ คือตวัหวัใจน้ีมนัไปเกาะเก่ียวกบักายใช่ไหม มนัเกาะเก่ียววา่เราคือเรา
ใช่ไหม กายกบัเราน้ีเป็นอนัเดียวกนั เราเป็นคนคนหน่ึง เราเป็นคนปัจจุบนัน้ี มนักเ็ลยวา่หลงใน
วตัถุกายไง มนัหลง เป็นไตรลกัษณ์ไม่เป็นความเป็นจริง การพิจารณาท่ีวา่ยงัไม่เป็นความเป็นจริง  

พิจารณาพอมนัเขา้ใจจุดหน่ึงมนักป็ล่อยวาง แต่ปล่อยวางดว้ยความเห็นแต่ภายนอกไง ก็
ปล่อยวางเร่ืองของความรู้สึกภายนอก แต่ตวัของมรรค มนัไม่สามคัคี มรรคไม่สามคัคี มรรคไม่
รวมตวัไง กเ็ห็นกาย เห็นกายๆ มนัเขา้ใจกาย เขา้ใจกาย แต่มนัไม่แปรตามความเป็นจริง ความเป็น
จริงมนัตอ้งช าระไอต้วัความลงัเลสงสยัไง ความไม่เขา้ใจไง เพราะวา่กายกบัจิตน้ี ปัจจุบนัน้ีมนั
เป็นเราแน่นอน เพราะเรากบักายน้ีอยูด่ว้ยกนั  

นาย ก คือนาย ก นาย ก จะเป็นอะไร กต็อ้งเป็นนาย ก แต่ท่ีความยดึติดนาย ก นัน่เห็นไหม 
ถา้ช าระตรงน้ีแลว้ นาย ก กคื็อนาย ก แต่ความลงัเลสงสยั ความยดึติดนั้น อนันั้นไม่มี ความยดึติด
ในสกักายทิฏฐิ ความเขา้ใจ มนัแกต้รงน้ี มนัแกต้รงความยดึติดของอุปาทาน ตรงความยดึมัน่ถือ
มัน่กายกบัเรา มนัแกต้รงท่ีวา่ เราไปเอาเงินไวข้า้งนอก แลว้เราไปติดเงินขา้งนอกนัน่ไง  

พอมนัเขา้ใจตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงเป็นปัจจุบนัธรรม แลว้ปล่อยวางตาม
ความเป็นจริงในปัจจุบนันั้น ปล่อยวางตามความเป็นจริง น่ีการช าระ การผา่ตดัความลงัเลสงสยั 
การผา่ตดัความลงัเลสงสยัท่ีความยดึมัน่ถือมัน่ไง มนัลงัเลสงสยัดว้ย แลว้มนัไปยงัยดึวา่อุปาทาน
ดว้ย  
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การพิจารณายอ้นกลบั ยอ้นกลบัเขา้ไปท าลายไอค้วามลงัเลสงสยั ความลงัเลสงสยัไม่มี 
ความยดึมัน่ถือมัน่กต็อ้งแตกสลายไปพร้อมกนัไง มนักเ็ลยปล่อยวางอีกช่วงหน่ึง คือวา่ปล่อยวาง
อนัน้ีมนัถึงไดลึ้กกวา่ ความรู้สึกอนัน้ีมนัถึงต่างกบัจิตตั้งมัน่ไง เพราะจิตตั้งมัน่นั้นมนัตั้งมัน่ดว้ย
ความลงัเลสงสยัน้ีอยูลึ่กๆ ลงไป แลว้กเ็สพธรรมไง นัน่กเ็ป็นธรรมะของพระพทุธเจา้  

แต่การพิจารณาตามความเป็นจริงหน่ึง แลว้มรรคอริยสจัจงัรวมตวักนัอีกหน่ึง สมุจเฉท
ปหานจากความลงัเลสงสยัภายในอีกหน่ึง นัน่วิปัสสนา อนัน้ีถึงเป็นวิปัสสนาญาณไง ยถาภูตงั 
ญาณทสัสนงัไง ยถาภูตงัเลย รู้ตามความเป็นจริง แลว้ยงัมีความรู้สึกอีกอนัหน่ึงท่ีวา่ หลุดออกไป รู้
วา่หลุดออกเลย แค่เร่ิมตน้นะ มนัถึงเป็นปัจจตัตงัท่ีแน่นอนมาก  

ความเป็นปัจจตัตงั ธรรมะประสิทธ์ิประสาทในหวัใจแลว้ มนัไม่ตอ้งถามใครๆ ทั้งส้ิน 
เพราะยิง่ถามคนอ่ืนกไ็ม่รู้ ตวัเองกไ็ม่รู้ถึงไดถ้าม การเอ่ยปากถามออกไปจะรู้ไดอ้ยา่งไร เพราะใคร
จะตอบ แต่ถา้การประพฤติปฏิบติั ธรรมะพระพทุธเจา้ประกาศตอบ อยูใ่นหวัใจของผูป้ฏิบติั ผูท่ี้
ปฏิบติั ผูท่ี้ช าระตามความเป็นจริง ถึงวา่อ  านาจวาสนาของผูน้ั้นไง  

บุคคลผูน้ั้น บุคคล ๘ จ าพวกเห็นไหม จากปุถุชนข้ึนมาเลย บุคคล ๘ จ าพวกกบุ็คคลท่ี
ปฏิบติัข้ึนไป คนคนเดียวผา่นขั้นตอนข้ึนไปถึง ๘ ขั้นตอน ขั้นตอนหน่ึงกเ็ป็นบุคคลคนนั้น บุคคล
บุคคลไง วาสนาของเราจะอยูต่รงไหนไง อนัน้ีเป็นทางข้ึน บุคคลท่ีจะกา้วไปตามพระพทุธเจา้ได้
วางแนวทางไว ้ มรรคะไง ทางอนัเอก ไม่ตอ้งลงทุนลงแรงดว้ย อยูท่ี่หวัใจน่ี อยูท่ี่กายกบัใจเรา
เท่านั้นนะ  

ถึงวา่โลกมนัจะเจริญจะเส่ือม นัน่เร่ืองของโลก ความเห็นภายในของเรา แลว้เห็นคุณค่า
ดว้ย ไม่ใช่เห็นธรรมดานะ เห็นคุณค่าของการมีลมหายใจอยูน้ี่ เห็นคุณค่าของการมีจิตวิญญาณท่ี
อยูใ่นกายน้ี เพราะมนัเป็นโอกาสท่ีเราจะไดป้ระพฤติปฏิบติัไง โอกาสท่ีเราจะไดแ้สวงหาไง เรามี
สวนมีไร่มีนาอยูห่น่ึงสวน เราไม่ท าสวนท านาเราใหเ้กิดประโยชน์ข้ึนมา ถึงวนัหน่ึงเขาตอ้งไล่ท่ี
เราออกไป ถึงวนัหน่ึงไอส้วนไร่นาของร่างกายน้ีมนัตอ้งแตกดบัเป็นธรรมดา เรามีสวนมีนาอยู่
หน่ึงผนื แลว้เราไม่ปลกูมรรคปลกูผลข้ึนมาในนาในสวนของเราข้ึนมาหรือ  

เราจะมีวาสนาหรือไม่มีวาสนา ถึงวา่เยีย่ม เยีย่มมากๆ นะ อยูท่ี่โอกาส โอกาสคือการหนั
กลบัมาดู กบัโอกาสออกไปขา้งนอก โอกาสของเราไง กาลเวลา กาลเวลาหน่ึง มีความมุมานะ การ
เวลาหน่ึง มีความสนใจ แต่กาลเวลาหน่ึงมนักจ็ะมีความจางไปเดด็ขาด ส่ิงใดเกิดข้ึนส่ิงนั้นตอ้งมี
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การดบัไปเป็นธรรมดา ความตั้งใจความอุตสาหะเกิดข้ึน มนักมี็ความอ่อนแอ มีความทอ้แทอ้ยูเ่ป็น
ธรรมดา ธรรมดาเลย ส่ิงใดเกิดข้ึน ส่ิงนั้นตอ้งมีการดบัไปเป็นธรรมดา 

นั้นถึงวา่ เวลามนัจริงเวลามนัจงัไง ถึงวา่อยา่หลง อยา่เดินผดิทาง อยา่ส่งออก อยา่ไปหยบิ
จบัตอ้งกบัวตัถุไวจ้นเกินกวา่เหตุ เกินกวา่เหตุนะ ถึงวา่ไม่ใหท้ั้งหมดล่ะ ไม่ได ้คนเราเกิดมาน่ี เกิด
มาในสภาพของปากและทอ้งไง มนุษยเ์กิดมาเป็นญาติกนัโดยธรรม มีหน่ึงปาก หน่ึงทอ้ง
เหมือนกนัหมด ทุกคนตอ้งท างาน ทุกคนตอ้งหาของใส่ปาก ของเขา้ปากมนักต็กถึงทอ้งไง ถา้ทอ้ง
มีพลงังานมนักย็งัสืบต่อชีวิตอยูน้ี่นะ  

การเกิดตายน้ีมนัของธรรมดา แต่ถา้ใหม้นัตายตอนน้ีหรือ อดจนมนัตายไปหรือ ไม่กินให้
มนัตายไปซะ ตายไปกโ็ง่เขา้ไปอีกใหญ่นะ มนักเ็หมือนคืนสวนนาเขาไปไง จะตายต่อเม่ือตอ้งท า
ใหเ้กิดผลข้ึนมาก่อนสิ มีสวนมีนาอยูช้ิ่นหน่ึง เขายงัไม่ไดเ้รียกคืน ท าไมรีบไปคืนเขา กม็าอดตาย
ถา้รีบไปคืนเขา เสียค่าเช่าดว้ยการหาอาหารมาใส่ปากน่ีแหละ มนักจ็ะไดเ้ช่าชีวิตน้ีไวไ้ง เช่าให้
ร่างกายเราอยูด่ว้ยกนัต่อไป เพื่อจะไดป้ระกอบคุณงามความดีไง  

คือจะออกจากโลก ถา้ออกจากโลกนะ โลกน้ีคือหมู่สตัว ์โลกน้ีคือเรา เราตอ้งเวียนวา่ยตาย
เกิดไปตามโลก เกิดมากทุ็กข ์ มีการเจริญข้ึนตอ้งมีการเส่ือมไป เกิดในยคุของการเส่ือม เส่ือมดว้ย
ความเจริญ เกิดมาในยคุของความเจริญของศาสนาไง ยคุความเจริญ ยคุของการประพฤติปฏิบติั 
ยคุท่ีมีการต่ืนตวั เราเกิดมาอยูใ่นกระแสอนันั้นน่ะ วาสนาไม่วาสนา น่ีกระแสขา้งนอก แลว้กระแส
ขา้งในหวัใจล่ะ  

มีอยูค่ราวหน่ึง เรามีความมุมานะ เห็นไหม นัน่ล่ะโอกาสทอง มีอยูค่ราวหน่ึง จิตน้ีทอ้ถอย 
เป็นคราวๆ ไป เราถึงตอ้งท าหนา้ท่ีของเราอยา่งเดียวคือเติมความศรัทธา ศรัทธาคือหวัรถจกัร 
ความศรัทธา ความเช่ือมัน่ พยายามเข่ียผงออกจากตา ความลงัเลสงสยัไง ความลงัเลสงสยั ความ
ไม่ปักใจเช่ือ  

หวัใจมนัทุกขใ์ครจะช่วยเหลือมนั เจอหนา้กนักไ็ดแ้ต่วา่ "สบายไหม?" ช่วยเหลือกนัไดแ้ค่
ปลอบประโลมเท่านั้นเอง "อยา่ท าอยา่งนั้นนะ ควรจะท าอยา่งน้ีนะ" เห็นไหม แต่ใครมนัจะ
สามารถแกทุ้กขใ์นหวัใจของเราได ้ เราเท่านั้นนะ! เราเท่านั้น! เพราะอุปาทานกอ็ยูใ่นเรา ความยดึ
มัน่ถือมัน่กอ็ยูใ่นเรา อยูใ่นเราไง อยูใ่นความลงัเลสงสยัของใจไง กต็อ้งพลิกสิ จิตแกจิ้ต ความลงัเล
สงสยั เกิดข้ึนมาจากความมุมานะเขา้ไปแกไ้ขมนั  
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อนุสยัไง การนอนเน่ืองของใจ อนุสยันะ ภวานุสยั อวิชชานุสยั กิเลสนุสยั อนุสยั ๓ มนั
เป็นเคร่ืองดองใจไง เปรียบเหมือนผลไมท่ี้ดองแลว้ ผลไมท่ี้ดองน่ะมนัเขา้ไปในเน้ือเลย เห็นไหม 
แต่ผลไมน้ั้นมนัเป็น... ผลไมเ้ป็นวตัถุ มนัแกใ้หส้ะอาดไม่ได ้ของดองแลว้น่ี จะเปล่ียนยงัไงใหม้นั
สะอาดข้ึนมาใหเ้หมือนกบัผลไมท่ี้ยงัไม่ดอง แต่หวัใจท่ีอนุสยัท่ีดองไวน่ี้ ช าระได ้ สะอาดบริสุทธ์ิ 
สะอาดบริสุทธ์ินะ พน้ออกไปจากโลก มนัเป็นส่ิงท่ีเป้าหมายในศาสนาเรา  

ศาสนาพทุธของเราสอนมรรคผลนิพพาน สอนตั้งแต่ทาน ศีล ภาวนา บุคคล ๘ จ าพวก พน้
ออกไปจนถึงส้ิน บ่วงของมารไง หลุดออกไปจากบ่วงของโลก ออกไปจากบ่วงของ ๓ โลกธาตุ 
ออกไปจากพรหมโลก เราปรารถนาเกิดเป็นเทวดา เกิดเป็นพรหม พระพทุธเจา้สอนวา่ออกไปจาก
บ่วงไง สงัสารวฏัน้ีเราเวียนวา่ยตายเกิดมาไม่เบ่ือหรือ  

เราเท่านั้นหรือท่ีจะเผาศพคนอ่ืน ศพเรา เราไม่เคยเผาเลย เขามดัตราสงัศพเห็นไหม ห่วง
พอ่ ห่วงลกู ห่วงบุตร ห่วงภรรยา ห่วงทรัพยส์มบติั น่ีเห็นไหมท าลายบ่วงออกไปไง เผากิเลสของ
ตวัเองซะ แลว้ไม่ตอ้งใหใ้ครมาเผาศพ เผากิเลสของตวั เผาความกงัวลของใจ ใจไม่กงัวลอยูอี่กแลว้
มนัจะมาเอาความทุกขม์าจากไหน ใจยงัเป็นข้ีขา้อยู ่ กิเลสมนัเหยยีบบนหวัใจน่ะ มนัเหยยีบย  า่บน
หวัใจแลว้กมี็แต่ความทุกข ์ห่วงแต่ใครจะไม่จดังานศพ ไม่จดัท าพิธีกรรมใหส้มเกียรติ ตายไปกลวั
ผ ีไม่อยากใหเ้อาไปไวป่้าชา้ เวลามนัตายไปแลว้ใครจะเอาไวไ้ด ้ 

เวลาคิดเห็นไหม มนัคิด ดูกิเลส เวลามนัคิดไง คนกลวัผ ีตายแลว้อยา่เอาไปป่าชา้นะ กลวัผ ี
พอตายไปแลว้กเ็ป็นผ ี มนัสัง่เสียอะไรได ้ น่ีดูความเหล่ือมล ้าของกิเลสในหวัใจสิ แลว้กด็ูถึง
ปัจจุบนัน้ีสิ น่ีความเหล่ือมนิดเดียว เส้นผมบงัภูเขา แง่ของกิเลสมนับงัใจนิดหน่ึง เวลาเราอยูเ่ห็น
ไหม เรากลวัวา่เราตายแลว้กลวัผ ี ไม่เอาไปป่าชา้ เวลาเราตายไปแลว้เรากเ็ป็นผ ี เขากก็ลวัเรา แต่
ท าไมตอนน้ีเขาไม่กลวัเราล่ะ ท าไมตอนน้ีเขามาดีกบัเรา เขามาลบูหนา้ลบูหลงัล่ะ  

เราไปส่งคนกนัไดแ้ค่เชิงตะกอนนะ เราส่งศพไดแ้ค่เชิงตะกอน แต่กิเลสน้ีมนัตอ้งไปตาม
เวรตามกรรมอนันั้นน่ะ ถา้เราช าระไดก่้อน ศพของเราไม่ตอ้งใครมาส่ง จิตวิญญาณน้ีบริสุทธ์ิ ไป
เสวยส่ิงท่ีดีไง ใครเป็นคนหาสมบติัอนัน้ีใหก้บัจิตวิญญาณของเรา เราเท่านั้น เห็นไหม คือวา่
มนุษยเ์ราช่วยกนัไดแ้ค่ไปส่งท่ีเชิงตะกอน แต่ธรรมะพระพทุธเจา้ยกระดบัของหวัใจนะ เป็น
โสดาบนั เป็นสกิทา เป็นอนาคา เป็นอรหนัตส้ิ์นไปเลย ดูสิวา่คุณค่ามนัต่างกนัมากมายขนาดไหน  
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เขาวา่ศาสนาน้ีเป็นตวัถ่วงสงัคม ศาสนาน้ีเอาเปรียบโลก โลกจะท าอะไรตอ้งเป็นใหญ่ 
ธรรมตอ้งเป็นใหญ่ ธรรมเหนือโลก แต่เพราะวา่เราไม่เขา้ใจไง แลว้ธรรมกเ็ลยไปถ่วงโลก ศาสนา
น้ีเบียดเบียน ศาสนาน้ีถ่วงสงัคม สงัคมไม่เห็นคุณค่าไง น่ีท าใหค้นเราตาบอดไง ยกวตัถุใหญ่กวา่ 
ยกวตัถุข้ึนมาเป็นใหญ่ ศาสนาน้ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ มนัเป็นปัจจตัตงัในหวัใจ 
ปัจจตัตงัตามความเป็นจริง ไม่ใช่ปัจจตัตงัแบบท่ีวา่มาอวดอา้งกนันะ ปัจจตัตงัอวดอา้งคือวา่เป็น
ปัจจตัตงัเอาออกมาส่ือกนัไม่ได ้กอ็วดอา้งกนัไป 

ปัจจตัตงัจริงๆ มนัเหนือโลก มนัตอ้งเหนือสิ ความเหนือดว้ยการไม่ติดในโลกไง ถา้ไม่ติด
ในโลก สมบติัในโลกน้ีตอ้งไม่มีค่า ถา้สมบติัมีค่า มนัตอ้งติดโลก การติดนั้นคือใหค่้าส่ิงนั้น ของ
ในโลกไม่มีค่าทั้งหมด แมแ้ต่สวรรคก์ไ็ม่มีค่า แมแ้ต่พรหมกไ็ม่มีค่าเห็นไหม ภพของ ๓ โลกธาตุ
ไม่มีค่าใดๆ ทั้งส้ินเลย มนัพน้จาก ๓ โลกธาตุไป เอาอะไรมาใหค่้ามนั ถา้ไม่ใหค่้ามนัแลว้จะติด
โลกไดอ้ยา่งไร โลกน้ีถึงไม่มีค่า โลกน้ีถึงเป็นเศษฝุ่ น แลว้วา่ธรรมท าไมจะไม่เหนือโลก ธรรมตอ้ง
เหนือโลก แลว้เราปฏิบติัเอาอะไร เอาโลกหรือเอาธรรม  

เราเป็นนกัปฏิบติั ร่างกายน้ีเป็นโลก เพราะมนัเป็นวตัถุ แลว้เราจะท าอยา่งไรเราจะใหพ้น้
ออกไป นามธรรมนะจิตวิญญาณน่ี รับเสียงได ้ถา้เขามีเคร่ืองขยายเสียง เขาด่ามาจากเป็นกิโลๆ เรา
ยงัเจบ็ปวดได ้เขาด่ามาเห็นไหม ไปรับเสียงมา น่ีนามธรรมมนัออกไปเอาไดใ้น ๓ โลกธาตุเลย แต่
ร่ายกายน่ีเขาจะท าลายเรา เขากต็อ้งท าลายท่ีผวิหนงั มนัจะเจบ็ปวดเขา้ไปถึงร่างกายของเรา  

เปรียบกบัวตัถุสิ น่ีเปรียบวตัถุกบัเปรียบนามธรรม เปล่งเสียงน่ีหูมนัออกไปเอาถึงไหนเอา
ไดน้ะ แลว้กไ็ปเอาความเจบ็ปวดเขา้มาเห็นไหม แลว้เวลาร่างกายน่ี เขามาตี เขามาท าใหเ้จบ็ปวด
ล่ะ มนักร่็างกายน้ีเป้าเลก็ขนาดไหน น่ีธรรมเหนือโลก นามธรรมใหญ่มาก ส่ิงความคิดน้ีถา้ออกมา
เป็นวตัถุ จะซอ้นๆๆ กนัใน ๓ โลกธาตุจุไม่หมด สมบติัท่ีเป็นทิพยน้ี์ใหญ่โตมหาศาล ธรรมเหนือ
โลก  

ถา้เราคิดสิ พิจารณานะ แลว้เราช าระของเราได ้เราช าระส่ิงเกาะเก่ียวท่ีในหวัใจเราไดน่ี้ ส่ิง
เกาะเก่ียวน้ีมนับีบใหเ้ลก็ลงเร่ือย ส่ิงใดเกาะเก่ียวกเ็หมือนกบัเป็นขอบเขต มนัปล่อยวางตรงไหน 
ตรงเกาะเก่ียวไม่มี มนักว็า่งข้ึนๆ ปลดออกไดห้มด เวิง้วา้งไปหมด ปลดออกจนไม่มีส่ิงใดขอ้งเก่ียว
เลย เวิง้วา้งจน ๓ โลกธาตุน้ีจบัตอ้งไม่ได ้ธรรมเหนือโลก  
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หวัใจเราเป็น ทุกดวงใจมีสิทธิทุกดวงใจ มีลมหายใจ มีจิตวญิญาณ มีสิทธิทั้งหมด ใน
ศาสนาพทุธ มรรคผลนิพพานวางไวต่้อหนา้ เราปฏิเสธกนัทั้งหมด วา่เราไม่มีวาสนา เราไม่กลา้จบั
ตอ้งวา่เป็นของสูงส่ง มนัเป็นสมบติัของพระพทุธเจา้ สมบติัของครูบาอาจารยส์มยัพทุธกาล 
ปัจจุบนัน้ีเราไม่มีโอกาส มนัไม่มีโอกาสไปท่ีไหน ถา้มนัไม่มีโอกาส เราตอ้งปฏิญาณตนวา่เราไม่
ทุกขก์นัแลว้ ในหวัใจเราไม่มีทุกข ์ ทุกขเ์ราปัจจุบนัน้ีเป็นคนท่ีประเสริฐ เป็นคนท่ีมีความสุข
มหาศาล เป็นคนท่ีไม่เคยประสบทุกขเ์ลย นั้นถึงจะพดูได ้

แต่ถา้ในหวัใจยงัทุกขอ์ยูน่ะ ยงัหงอยเหงา ยงัเศร้าสร้อย ยงัคอตก กทุ็กขเ์ป็นอริยสจั ทุกข์
สมุทยั นิโรธ มรรค ถา้ทุกขม์นัมีมนัตอ้งมีมรรคแกสิ้ ถา้ทุกขม์นัยงัจบัตอ้งได ้ทุกขย์งัรับรู้อยู ่ ทุกข์
มนัดบัมนักเ็กิดความดบัทุกขเ์ห็นไหม นิโรธ นิโรธะ ความสุขจะเกิดข้ึนจากทุกขด์บัทั้งหมด 
เพราะทุกขม์นัดบั น้ีทุกขม์นัทั้งหวัใจ แลว้เคร่ืองดบัมี แต่เราปฏิเสธเคร่ืองดบัไง เราถึงวา่เราไม่มี
วาสนา  

ไฟมนัร้อน อาการ เราเขา้ไปใกลไ้ฟ ไฟจะเอาความร้อนเปล่งมาถึงเรา เราจะเกิดความร้อน 
เพราะเราใกลไ้ฟ เห็นไหม แลว้ทุกขม์นัเกิด มนัใหผ้ล แลว้ถา้ไฟมนัดบัลงล่ะ มนัเยน็ลงล่ะ นิโรธ
เกิดเห็นไหม นิโรธมนัเกิดข้ึน ความเยน็เกิดข้ึนจากเรา เห็นไหม กิเลสมนัดบัไง กิเลสไม่มีไง 
ความสุขเกิดข้ึน ความสุขเกิดข้ึนจากความร้อนท่ีเกิดข้ึนเผาผลาญในใจ ไม่มี สุขอยา่งไรกคิ็ดเอา
เอง  

สุขท่ีไม่เกิดจากความทุกขบี์บบ้ีสีไฟ ถึงวา่”ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค” “ไม่ใช่ ทุกข ์สมุทยั 
นิโรธ สุข” ความสุขไม่ตอ้งพดูถึงมนั มนัเป็นไปตามธรรมชาติ มนัเป็นไปตามความเป็นจริง ผูเ้กิด
เหตุแลว้ดบัเหตุหมด ผลท่ีไดรั้บอนันั้นไง ธรรมลว้นๆ ไง ธรรมลว้นๆ เกิดข้ึนจากการระงบัดบั
ทุกขใ์หห้มด แลว้ผลท่ีเกิดข้ึนอนันั้นไม่พดูกนั มนัเป็นความจริงท่ีเกิดจากกระแสความเร่าร้อน 
กระแสความทุกข ์ กระแสของไฟ กระแสของกิเลสท่ีเผาผลาญไง เผาผลาญมาทุกภพทุกชาติ เผา
ผลาญมาจนเป็นปัจจุบนัน้ี คนถา้หยาบมนักเ็ผาผลาญแบบร้อนไง เผาผลาญแบบไฟไง แบบกอไผ่
มนัเผาเห็นไหม มนัแตกโป้งป้างๆ กริยาของความทุกขแ์บบทุกขเ์ขญ็ใจ ผูท่ี้ทุกขเ์ขญ็ใจมนัจะทุกข์
แบบนั้น แบบหยาบๆ 

คนท่ีมัง่มีศรีสุขเห็นไหม มนักเ็ป็นไฟนะ มนักเ็ป็นความทุกขแ์บบละเอียดข้ึนมา เห็นไหม 
เป็นความทุกขว์า่เป็นภาระความรับผดิชอบ เป็นทุกขท่ี์วา่แบกไวห้นกั เป็นความทุกขบ์ริหารผูอ่ื้น 
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เป็นความทุกขท่ี์วา่แบกรับผดิชอบการบริหาร น่ีกเ็ป็นความทุกขอี์กอนัหน่ึง ความทุกขล์ะเอียด
ข้ึนมาเห็นไหม ความทุกขอ์ยา่งน้ีมนัเป็นความทุกขข้ึ์นมาท่ีวา่ เกิดจากไฟช็อต เกิดจากกระแสไฟ 
อยา่งไฟฟ้าเราใชข้ึ้นมาน่ีกย็งัมีความร้อนออกมา เห็นไหม น่ีเร่ืองกระแสไฟ  

ยงัมีทุกขเ์ขา้ไปอีกนะ เป็นทุกขก์บัความออ้ยอ่ิงเห็นไหม ดูอยา่งแสงแดดยงัใหค้วามร้อน
อยู ่ ไม่ตอ้งไฟฟ้าหรอก ความทุกขอ์นัละเอียดข้ึนไป แลว้มนัดบัทั้งหมด มนัอยูท่ี่เราเกิดภพชาติ
ไหน ดบัทั้งหมด ธรรมถึงเป็นความจริงไง ถึงท าไดไ้ง  

ถึงวา่ศาสนาเราสอนนะ สอนตั้งแต่เร่ิมตน้ พระพทุธเจา้สอน เราถึงวา่เราเป็นชาวพทุธ เรา
ตอ้งภูมิใจไง เป็นชาวพทุธ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เป็นคนท่ีมีวาสนาบารมีมาก มีวาสนาบารมี
ไง สิทธิและโอกาสมีทุกคน สิทธิและโอกาสท่ีจะจบัตอ้งธรรม แลว้เราไปปฏิเสธสิทธิและโอกาส
ของเราเองไง คนๆ นั้นไร้ค่า ไร้ค่าเพราะตวัเองท าค่าของตวัเองใหเ้ส่ือมไป ไม่ใช่ไร้ค่าเพราะวา่
ศาสนาหรือใครมาเป็นคนตีค่าใหน้ะ  

การมีค่าหรือไร้ค่า เกิดจากความรู้สึกภายในของเราเองดว้ย ความรู้สึกความเห็นของเราอนั
นั้นมนัจะเป็นคนใหค่้าเราวา่ เรามีโอกาสหรือเราไม่มีโอกาส การใหค่้าเราไม่ตอ้งใหค้นอ่ืนให ้
หวัใจเราเองเป็นคนให ้ เห็นไหม ถึงวา่เป็นประชาธิปไตยสุดๆ เลย เป็นธรรมะเป็นโอกาสของแต่
ละบุคคล น่ีศาสนาพทุธใหค้วามเสมอภาคขนาดนั้น ศาสนาพทุธให้ความเสมอภาคทุกๆ คนเลย 
ธรรมไง เป็นธรรมไง ธรรมาธิปไตย 

ประกาศศาสนาไว ้ วางไวเ้ป็นท่ามกลาง แลว้ธรรมาธิปไตยแต่ละบุคคลจะหยบิเอาได ้ จบั
ตอ้งเอาได ้ ธรรมาธิปไตย ธรรมแท้ๆ  เลย ธรรมของพระพทุธเจา้ เป็นของพระพทุธเจา้จริงๆ นะ 
เพราะพระพทุธเจา้เป็นผูต้รัสรู้ ศาสนาของพระสมณะโคดม แลว้เราเป็นสาวก เป็นบริษทั ๔ เป็นผู้
ท่ีไดเ้กิดมาท่ามกลางศาสนา ท่ามกลางนะ เพราะการเกิด แก่ เจ็บ ตาย มนัเป็นความจริง ท่ามกลาง
ศาสนาเห็นไหม 

การเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย แลว้ศาสนาน้ีครอบคลุมอยู ่ครอบคลุมวา่การเกิด เกิดจาก
กิเลส การก าจดักิเลสไดคื้อการส้ินไป การก าจดักิเลสไดคื้อการตายของปุถุชน การก าจดักิเลสตาย
ไปดว้ยธรรม ตายไปดว้ยกิเลส กบัตายไปดว้ยธรรม เห็นไหม การเกิด แก่ เจบ็ ตาย ท่ามกลาง
ศาสนา เราเกิดมาท่ามกลางศาสนาไง เป็นอณูเลก็ๆ เป็นหนอนตวัหน่ึง เกิดข้ึนมาในท่ามกลาง
ศาสนา แลว้หนอนตวันั้นจะฉลาด หรือจะโง่มนัเป็นสิทธิของหนอนตวันั้นไง 
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คือวา่ วาสนาบารมี หนอนตวันั้นจะแทะจะไช หรือวา่หนอนตวันั้นจะท าตวัเองจนเป็นผู้
ประเสริฐ น่ีแหละคือธรรมะพระพทุธเจา้ น่ีล่ะฟังธรรม เราตั้งใจปฏิบติั ตั้งใจใหดี้ แลว้เราจะไดส้ม
ความปรารถนาของแต่ละบุคคล เอวงั 

 


