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ตั้งใจนะ ตั้งใจ เราเป็นเจา้นายเรา กินขา้วปลาอาหาร เวลาเขา้ไปตกถึงกระเพาะเรา เราเป็น
ผูอ่ิ้ม เราเป็นผูหิ้ว เราเป็นผูรู้้ร้อนรู้หนาว เราเป็นผูจ้ะหาความจริงจงั ความจริงจงัเลย วนัน้ี
พระพุทธเจา้ก่อนจะนิพพานไง ไปตายท่ีนัน่เพราะวา่กต็อ้งมีสัจจะไปโปรดสุภทัทะดว้ย  

สุภทัทะปริพาชกเป็นผูห้น่ึง เป็นนกับวชนะ เป็นนกับวชแลว้มีความถือตวัถือตนสูงเพราะ
เป็นพราหมณ์ เป็นผูท่ี้รู้ไตรเวทยม์าก ไม่ยอมเขา้ไปหาพระพุทธเจา้มาตลอด เพราะถือวา่ตวัเองมี
ความรู้มาก เพราะไตรเวทยใ์ครกท่็องไดไ้ง ถือวา่ตวัเองมีอาย ุ ถือตวัเองวา่ตวัเองศกัด์ิศรีมาก ไม่
ยอมไปหาพระพุทธเจา้ จนถึงวนัน้ี วนัน้ีวนัวสิาขะ วนัท่ีวา่เดือนดบัเพราะพระพุทธเจา้จะนิพพาน 
ถา้ไม่ไปวนัน้ีกจ็ะหมดโอกาสแลว้ ถึงไดย้อมลดทิฏฐิตวัน้ี ยอมไปหาพระพุทธเจา้ไง  

พระพุทธเจา้ก าลงัเทศนส์อนอยู ่ ก  าลงัเทศนส์อนอยูเ่พราะเป็นปัจฉิมโอวาทแลว้ ถึงกาล
สุดทา้ยแลว้ เขา้ไปถามเลยวา่  

“ศาสนาต่างๆ เขาบอกวา่เป็นพระอรหนัตอ์ยา่งนั้นๆๆ ศาสนาไหนกว็า่ศาสนาของตวัเป็น
ศาสนาท่ีประเสริฐ แลว้ศาสนาพุทธของพระพุทธเจา้วา่อยา่งไร?”  

“อยา่ถามไปเลยสุภทัทะ ใหช้า้ไปไย ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผลหรอก”  

อยา่งนั้นแลว้ไม่ตอ้งถามมาก ใหพ้ระอานนทบ์วชเลย พระอานนทบ์วชภายในคืนนั้น คืนน้ี
พระอานนทบ์วชให ้ แลว้ก่อนพระพุทธเจา้จะนิพพาน สุภทัทะน้ีเป็นสาวกท่ีพระพุทธเจา้บวชให้
แลว้เป็นพระอรหนัตอ์งคสุ์ดทา้ยไง  



เทศน์ในวนัวสิาขบูชา ๒ 

 

©2011 www.sa-ngob.com 

ดูความสามารถของพระพทุธเจา้สิ ลมหายใจก าลงัจะขาดอยูก่ย็งัสามารถเอาสุภทัทะ
ปริพาชกจนถึงพระอรหนัตไ์ด ้แลว้เราล่ะ มนักน็อ้มมาท่ีเรา เราล่ะ เราจะท าอยา่งไรกนั เพราะเห็น
แบบอยา่งแลว้ ก่อนท่ีไม่มากมี็ความคิดไง การใคร่ครวญ ความคิด ปัญญามากกห็มุนออกไป  

ความไม่ยอมรับ ความไม่ยอมรับกท็ าใหคิ้ดมาก พอคิดมาก จิตมนัมีพื้นฐานอยู ่ มนัคิด
ออกไป พอความคิดออกไป มนัเป็นกิเลสไหม ยิง่มีความคิดมาก กิเลสมนักไ็สมาก ขณะท่ีเราจะท า
ความสงบ เราอยา่ไปนอ้ยเน้ือต ่าใจวา่เราจะเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญา เราจะไม่มีความรู้...ตอ้งสงบ
ความคิดใหไ้ด ้ 

การสยบหรือสงบความคิด มนัใชค้วามคิดท่ียอดเยีย่มนะ ความคิดท่ีเหนือกว่า พระพุทธเจา้
ใชค้  าวา่ “ปัญญาความรอบรู้ในกองสังขาร” กองสังขารคือความคิดของเราน่ีแหละ ขนัธ ์ ๕ ไง 
สังขารคือความคิด ความปรุง ความแต่ง มนัเป็นนามธรรม แลว้ปัญญาท่ีรอบรู้ความคิดของเรา น่ี
ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร อนันั้นถึงจะเป็นปัญญาท่ีเป็นประโยชน ์ 

แต่ถา้เป็นปัญญาปัจจุบนัท่ีเราคิดอยูน่ี่มนัเป็นประโยชนอ์ยูค่ร่ึงเดียว มนัไม่ใช่ประโยชนแ์ท้
ส าหรับขณะปฏิบติัน้ี คร่ึงเดียวหมายถึงวา่ความรู้ทางโลก ความรู้ท่ีเราคิดอยูม่นัสะสมมา มนัเป็น
ปัญญาของคนกไ็ม่เหมือนกนั ไอคิวคนน้ีไม่เท่ากนั บางคนเห็นอะไรผา่นตาจ าไดห้มดเลย รู้หมด
เลย บางคนอ่านซ ้ าอ่านซากคิดไม่ออก  

ปัญญาการศึกษามานั้นอยา่งหน่ึง  

ปัญญาเดิมแท้ๆ  ท่ีสะสมมาจากบุญญาบารมีนั้นกอ็ยา่งหน่ึง  

แลว้มาปฏิบติัน้ีกอี็กอยา่งหน่ึง  

การปฏิบติัน้ีตอ้งสยบ สยบหยดุมนักเ็ป็นความสงบ เป็นฐานของใจไง ใจของคนท่ีจะ
ท างาน ถา้ใจยงัมีความคิดอนัเดิมอยู ่การท างานนั้นกเ็ป็นท างานแบบเดิมๆ ค าวา่ “เดิมๆ” กเ็หมือน
อยา่งโลกๆ ไง ความคิดทางโลกวา่โลกียะ จะประเสริฐขนาดไหนกเ็ป็นโลกียะ โลกียะคือความรู้
ปัญญาการสร้างวตัถุไวป้ระดบัโลก  
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การสร้างวตัถุไวป้ระดบัโลก ดูสิ บางอยา่งบางชนิดมีค่ามหาศาล แลว้เราท ากนัไม่ไดน้ะ 
เรากว็า่อนันั้นประเสริฐ อนันั้นเลิศมาก แต่กเ็ป็นปัญญาท่ีประดบัโลก ประเสริฐแค่ไหนคนๆ นั้นก็
ตอ้งตายไป คนๆ นั้นกไ็ดบุ้ญกุศลในการก่อสร้าง ในการท าถาวรวตัถุในศาสนาเท่านั้น แต่ดวงจิต
ดวงนั้นกต็อ้งดบัหมุนเวียนกลบัมาอีก เห็นไหม “ปัญญา” ปัญญาท่ีเป็นประโยชนข์องโลกมนัก็
ใหผ้ลเป็นบุญ  

แต่ปัญญาท่ีสงบสยบความคิดเลย สยบใหมี้ค่าเป็นศนูยใ์นความคิดของเรา อนันั้นมนัถึงจะ
เป็นประโยชนก์บัเราเอง ฟังสิ! ถา้คิดออกไปเป็นโทษ ถา้หยดุแลว้ถึงจะเป็นประโยชน ์ ประโยชน์
ตรงไหน? ประโยชนต์รงท่ีมนัละมนัวางความคิดเดิมไดท้ั้งหมด  

ความคิดเดิมพอวางทั้งหมด เพราะความคิดมนัไม่มี มนัไม่ฟุ้ง มนัไม่มี มนักต็อ้งสงบ ความ
สงบอนัน้ีต่างหากท่ีเป็นสมาธิท่ีเราวา่ความสงบของใจท่ีเราใฝ่หากนัไง ดูสิ สุภทัทะเขามีความรู้
ขนาดนั้น เขากย็งัตอ้งท าใจใหส้งบ แลว้กต็อ้งพิจารณาภายในคืนนั้น ค  าวา่ “ใจใหส้งบ” เขาได้
ศึกษามา เขาท ามาของเขาอยูแ่ลว้ มนัมีพื้นฐานของสมาธิและมีพื้นฐานของปัญญา แต่ไม่รู้จกัการ
ปรุงไง  

เคร่ืองประกอบของแกงซ้ือมาจากตลาดเตม็ไปหมดเลย แต่ไม่สามารถวา่อยา่งใดๆ ผสมกนั
ออกมาเป็นแกงเผด็ อยา่งใดๆ ผสมกนัออกมาเป็นแกงส้ม เห็นแต่กองกนัอยูน่ัน่แต่ท าไม่ได ้ ท า
ไม่ได ้ความคิดกเ็หมือนกนั ปัญญากเ็หมือนกนั ถา้มนัไม่ใช่มรรคในองค ์๘ ของเรา มรรคอริยสัจ
จงั “ความด าริ” ความด าริหกัใจเขา้มาใหถึ้งขั้วของใจ หกัเขา้มาตรงน้ีนะ หกัเขา้มาดูจุดเร่ิมตน้ของ
ความคิด มนัเกิดท่ีกลางหวัอก เร่ิมตน้ของความคิดเราน่ีกลางหวัอกเลยล่ะ ความคิดมนัออกจาก
ฐานตรงน้ีไง  

ภพคืออยูท่ี่ศนูยก์ลางของใจ ความคิดไม่ไดอ้ยูท่ี่สมอง สมองน้ีเป็นแค่ประสาทการควบคุม
ของร่างกายเท่านั้น เราวา่สมองๆ ความคิดๆ นะ อนันั้นเป็นทางวิทยาศาสตร์โลกใหว้า่ไป แต่จริงๆ 
แลว้มนัอยูท่ี่กลางหวัใจ กลางอก ฐานของภพ ฐานของเรา ถา้มนัสงบลงตรงน้ีไง มนัสงบลงตรงน้ี 
สงบลงตรงน้ีมนักเ็ร่ิมท่ีวา่ดึงงานกลบัมาตรงน้ีไง  
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“ความด าริชอบ” เพราะภพท่ีอยูอ่าศยัของใจของกิเลสมนัอยูต่รงน้ี เราจะช าระ เราตอ้งดึง
ทุกอยา่งนะ ดึงปัญญา ดึงความวริิยะ ดึงความอุตสาหะ ดึงความกระแสของจิตท่ีมนัพุ่งออกท่ีวา่มนั
น่ิมๆ ท่ีวา่มนัเป็นพลงังาน ใหห้นักลบัมาช าระตวัมนัเอง  

มรรคอริยสัจจงัอนัน้ีมนัไม่มี ในท่ีสุภทัทะไม่รู้ไง สุภทัทะถึงมาถามพระพุทธเจา้ไง  

พระพุทธเจา้ถึงบอก มรรคคือองค ์ ๘ “ความด าริชอบ” ความด าริกค็วามคิดเร่ิมตน้ชอบ 
ความด าริคือความเร่ิมตน้จากความคิด ก่อนจะคิดมีความด าริก่อน ด าริอนันั้นพุ่งเขา้มา น่ีปัญญา 
ความด าริชอบ  

การงาน “งานชอบ” งานทางโลกเป็นงานทางโลก ตอนน้ีเราปล่อยวางหมด เราก าหนดจิต
สงบใหเ้ป็นงานภายใน น่ีงานชอบคืองานท าใจใหส้งบ งานชอบคืองานยอ้นใจกลบัมา งานชอบคือ
งานคุย้เข่ียหากิเลส งานชอบคือการไม่ฟุ้งซ่านออกไป เห็นไหม งานมนักมี็หลายระดบั งานทาง
โลก งานทางธรรม งานการท าใจใหส้งบ งานคุย้เข่ียหาโจทยห์าจ าเลย งานในการวปัิสสนา งานใน
การช าระกิเลส งานในการต่อสู้ไง สมุจเฉทปหานอยา่งไร  

อยา่วา่แต่พิจารณานะ วา่การต่อสู้กิเลส เอากิเลสมาวางตรงหนา้ เอามีดไปสับหวักิเลสน่ีมนั
ยงัคิดเลยวา่จะกลา้สับ-ไม่กลา้สับ เพราะกิเลสมนัเป็นเรา เอามีดมาจะฟันอยูแ่ลว้ มนัไม่กลา้ฟัน
หรอก มนัฟันไม่ลง เรากว็า่อยากจะช าระกิเลส อยากจะต่อสู้กิเลส อยากจะฟันใหม้นัขาด...กม็นั
เป็นเรา ความคิดน้ีเป็นเรา สรรพส่ิงน้ีเป็นเรา เพราะเราเอาเราเขา้ไปบวก เพราะกิเลสมนัพาคิด  

ถึงสุดทา้ยแลว้ ก าลงัจะไดจ้ะเสียอยู ่ เรากย็งัจะแพเ้ลย เรายงัจะแพค้วามคิดของเราท่ีมนัไส
ออกมานะ ทีน้ีวา่การขดุคุย้มนัตอ้งไม่ใหป้ระมาทในการกระท าทุกๆ อยา่ง  

ในการกระท าของเรา ในการท าความสงบน้ีกบัในการจะวปัิสสนาน้ีจะเผลอไม่ได ้ สติตอ้ง
พร้อมตลอด ตอ้งเตือนตวัเองตลอดเวลา ไม่ใหเ้ผลอ ไม่ใหมี้อะไรแทรกเขา้มา กระท าอยู ่ท าๆ อยู ่
ปัญญาก าลงัหมุนอยู ่ มนัจะมีความคิดแวบเขา้มาไง “อนัน้ีไม่ใช่ ควรจะท าอยา่งนั้น ควรท าอยา่ง
นั้น”...น่ีกิเลสในท่ามกลางของการประพฤติปฏิบติั มนัจะชกัใหเ้ราเสียงานไง ชกัใหเ้ราเสียงานนะ 
น่ีเราตอ้งดูตรงน้ีดว้ย ตั้งสติใหดี้แลว้เขา้มา มนัถึงจะไดป้ระโยชนข้ึ์นมาไง ไดป้ระโยชนข้ึ์นมาจาก
การกระท าของเรา ประโยชนเ์น้ือๆ  
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พระพุทธเจา้สอนเอาไวแ้ลว้ พระพุทธเจา้หรือครูบาอาจารยเ์ป็นผูบ้อก เป็นผูส้อน เน้ือๆ 
คือวา่ผูท่ี้จะไดผ้ลตอ้งเป็นผูท่ี้ปฏิบติั ตอ้งเป็นผูท่ี้ใคร่ครวญ ตอ้งเป็นผูท่ี้ชกัเขา้มากลางหวัใจของตวั 
ไม่ใช่กิเลสไปขาดท่ีบนฟ้า ไม่ใช่กิเลสไปขาดใตบ้าดาล ขาดบนภูเขา ขาดในป่า ขาดในกฏิุกฏุงั...
ไม่ใช่ จะนัง่อยูท่ี่ไหนกิเลสตอ้งขาดท่ีใจท่ีเดียว ขาดท่ีใจเพราะกิเลสมนัอยูท่ี่ใจ แต่อาศยัความนั้น
ผลกัเขา้มา นอ้มเขา้มา  

ส่ิงแวดลอ้มน่ะ ร้อนนกัเรากท็  าไม่ได ้ มนัท าใหเ้ราหงุดหงิด เยน็นกัเรากท็  าไม่ได ้ ตอ้งให้
เราอบอุ่นพอสมควร ส่ิงขา้งนอกมีประโยชนเ์ท่านั้น แต่ประโยชนเ์ท่านั้น...ไม่ใช่นะ พอกิเลส การ
กระท าของเรา มนัไปเอาตรงนั้นเป็นเหตุ มนัจะเอาตรงนั้นเป็นเหตุ มนัจะพาใหเ้ราเสียการเสียงาน
ไง บางอยา่งถา้กดัฟันตอ้งตั้งสัจจะ ถา้เรามีสัจจะ ตั้งเลยสัจจะวา่จะท าอยา่งนั้น จะท าอยา่งนั้น จะ
ท าอยา่งนั้น ตั้งข้ึนมา  

ถา้เรายงัถามใจ เราถามใจเรา เราควรจะตั้งสัจจะอยา่งไรๆ เราควรท า 

ถา้มีการถาม มีการโตต้อบอยู ่นัน่น่ะ ปัญญาเกิด  

จ าไว ้ ปัญญาจะเกิดต่อเม่ือมีการฉุกคิด ปัญญาจะเกิดต่อเม่ือมีการสะกิดใจ ไม่ใช่คิดไปสัก
แต่วา่ท าไปวนัๆๆ หน่ึงเท่านั้น สักแต่วา่ท า กส็ักแต่วา่ผล ท าจริงกผ็ลจริง การต่อสู้จริงกจ็ะไดผ้ล
จริง ผลจริงๆ ผลท่ีเป็นนามธรรมแต่กลบัประเสริฐ  

ผลท่ีเป็นทางโลก ผลท่ีเป็นวตัถุ...ไม่มีทาง งานใดๆ ไม่มีทางส าเร็จ ในโลกน้ีไม่เคยมีใคร
ท างานเสร็จแลว้ถึงปล่อยวางไว ้ ไม่มีเลย จะตอ้งท าไวแ้ลว้ถึงตอ้งมีคนมารับช่วงต่อไปๆ เท่านั้น 
แต่อนัน้ีงานท่ีประเสริฐ ค  าวา่ “ประเสริฐ” เสร็จ! งานใดๆ ท่ีท าเสร็จไม่มียกเวน้หวัใจ “เสร็จ” เสร็จ
ส้ินเป็นขั้นเป็นตอนไปเลย แลว้พอเสร็จแลว้ “หมด” กิจอยา่งอ่ืนท่ีจะท าอีกไม่มี  

ดูสิ ฟังสิ พระอรหนัตเ์กือบทุกองคจ์ะเปล่งอุทานอยา่งนั้นเลย งานพรหมจรรยน้ี์อยูจ่บแลว้ 
พรหมจรรยไ์งอยูจ่บ จะไม่มีกิจใดๆ เลย ในศาสนาเรา ส าเร็จตั้งแต่ ๗ ขวบ พระทพัพมลัลบุตร 
ส าเร็จตั้งแต่ ๗ ขวบ ไม่มีงานใดท า ขอพระพุทธเจา้ท างานแทน ขอท าหนา้ท่ีแทนสงฆห์ลายๆ 
อยา่งเลย เห็นไหม ไม่มีตอ้งท าอะไรอีกแลว้ แลว้อยูไ่ปจากอาย ุ ๗ ขวบ จนกวา่จะเฒ่า จนกวา่จะ



เทศน์ในวนัวสิาขบูชา ๖ 

 

©2011 www.sa-ngob.com 

ชรา จนกวา่จะหมดอายขุยั ตรงน้ีเป็นประโยชนห์มดเลย เพราะใจนั้นสะอาด คิดแต่เร่ืองท่ีเป็น
ประโยชน ์แลว้กส็ร้างเป็นกศุลใหค้นอ่ืนต่อไป  

ใจเราสกปรกหรือเราเป็นสกปรก เราจะไม่เป็นประโยชนก์บัตวัเราเอง ๑ แลว้เราท า
ประโยชนใ์หค้นอ่ืนกไ็ม่ค่อยไดผ้ล ๑ แต่ถา้ใจเราสะอาดนะ เราจะท า-ไม่ท า ดูสิ เน้ือนาบุญของ
โลก เน้ือนาบุญของโลกนะ ไม่ตอ้งท ามนักเ็ป็น ค าวา่เน้ือนาน่ีมนัจะใหผ้ลตลอด เราเอาอะไรไป
หวา่นมนัจะเกิดทนัทีเลยล่ะ ถา้เน้ือนานั้นไม่ดีล่ะ เน้ือนาบุญของโลกอยูแ่ลว้ ประโยชนเ์กิด แค่น้ีก็
เกิดอนัหน่ึงแลว้ แลว้ยงัเป็นดวงตาของโลก  

พระพุทธเจา้นิพพานวนัน้ี พระอานนทอุ์ทาน “ดวงตาของโลกดบัแลว้”  

เพราะอยา่งดวงตาพวกเรามนัเห็นแค่น้ี ตาเน้ือกม็องเห็นแค่น้ี จกัรวาลเราน้ี เขาจะไป ปล่อย
จรวดข้ึนไป ไปถึงดวงดาวดวงไหน เคยเห็นสวรรคไ์หม ไปเห็นมนุษยย์งัไม่เจอเลย แต่ดวงตาของ
โลก ๓ โลกธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ  

“กามภพ” น่ีไง เทวดา เรา สัตวเ์ดรัจฉาน “รูปภพ” พรหม “อรูปภพ” แลว้ยงัส้ินไปอีก 
เหนือข้ึนไปอีก ดวงตา-ไม่ดวงตา รู้แจง้จบแลว้เห็นไปหมด รู้วา่เป็นไปไดอ้ยา่งไร ไม่สงสัยต่างๆ 
ในจกัรวาลน้ีเลยใน ๓ โลกธาตุ ท าไมจะไม่เป็นดวงตาของโลก นัน่ประโยชน์ท่ีเป็นไปได ้แลว้มนั
อยูท่ี่ไหน  

เราฟังข่าว สุภทัทะกว็นัน้ี แต่เม่ือ ๒,๐๐๐ กวา่ปีมาแลว้ แลว้ข่าวของเราล่ะ ข่าวของเรา เรา
ท าเอง จิตสงบ โอ!้ ข่าวเกิดแลว้ นาย ก. ไดภ้าวนา วนัน้ีจิตสงบ เห็นไหม ข่าวของเราเราตอ้งสร้าง
ข้ึนมาเอง ฟังข่าวของคนอ่ืนแลว้ไม่ขนลุกขนพองหรอก แต่ข่าวของเราเกิดนะขนพองสยองเกลา้
ในความสุข ขนพองสยองเกลา้ในความสุขนะ ในความปีติ เวลาจิตสงบมนัจะมีความปีติ มีความ
อ่ิมใจ ตวัพองตวัใหญ่ ขนพองสยองเกลา้ จิตมนัหวัน่มนัไหว ความสุขเกิดข้ึนจากภายใน ความสุข
น้ีเป็นความสุขท่ีไม่ใช่เกิดข้ึนจากอามิส ส่ิงท่ีปรุงแต่งข้ึนมา มนัสุขจากฐานเดิม จิตสงบเขา้ไป สงบ
เขา้ไป  

ถา้มนัมีออกรู้ นัน่อุปจารสมาธิ จิตน้ีพอสงบเขา้ไปแลว้มนัวนออกเป็นอุปจาระ วนออกไป
อุปจารสมาธิ จะเห็นต่างๆ อนันั้นกเ็ป็นความสุขอีกอยา่งหน่ึง แต่ไม่สมควร มนัจะท าใหแ้บบวา่
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เป็นงานเน่ินชา้ไง พ่อแม่สั่งใหลู้กไปซ้ือของท่ีตลาด พ่อแม่กน็ัง่รออยูว่า่ลูกจะเอาของมาใหเ้ม่ือไร 
ไอลู้กไปตลาดกไ็ปเถลไถลเท่ียวไป มนัไดป้ระโยชนอ์ะไรล่ะ น่ีกเ็หมือนกนั ถา้จิตส่งออกกเ็ป็น
อยา่งนั้นน่ะ ไปตลาด ไปชมร้านคา้ ไปไม่กลบั พอกลบัมาแม่ตี จิตมนักลบัมามนักไ็ปเท่ียวมาแลว้ 
มนัใชพ้ลงังานไปแลว้ มนักเ็พลียมนักอ่็อน เหมือนกนั อุปจารสมาธิมีผลแค่น้ีนะ  

แต่ถา้ไปพดูในวงปฏิบติั เขาจะวา่ วงท่ีวา่เขาเร่ิมภาวนากนัน่ะ โอ๋ย! ต่ืนเตน้ ดีใจ...มนัเป็น
ความเกิดท่ีใหติ้ด เพราะว่าพวกเรายงัมีกิเลส ยางเหนียวในใจยงัมีอยู ่ มนัอยากจะรู้อยากจะเห็นส่ิง
ต่างๆ ทั้งนั้นล่ะ พอไปเจอสภาพแบบนั้นแลว้มนัติดไง เห็นไหม มนัเป็นประโยชนห์รือมนัเป็น
โทษ? มนัเป็นประโยชน์ส าหรับแค่เป็นเกจวดัจิตไง วา่จิตของเรามนัเคยมีวาสนาบารมี มนัท าแลว้
มนัไดผ้ล นัน่น่ะ มีแค่นั้นจริงๆ  

แบบเห็นผเีห็นสางน่ี เรากเ็ห็นวา่ ออ้! เพราะจิตเราเสมอเขาถึงไดเ้ห็นเขา หรือจิตเขาเสมอ
เรา มาใหเ้ราเห็นเท่านั้นเอง มนัเป็นการเห็นวา่จิตน้ีมนัเคล่ือนข้ึนจากภูมิของจิตปกติ แต่ออกไป
แลว้ถา้เรามีสติ เราควบคุม เราท าเป็น มนัจะไดป้ระโยชนท์ั้งหมด แต่ถา้เราท าไม่เป็น เราปล่อย
ออกไป กลบัมากก็ลบัโดนตีอีกดว้ย ไปเท่ียวตลาดมาไม่ไดข้องกลบัมาอยา่งท่ีพ่อแม่สั่งไป  

น่ีเราตั้งจิต หวัใจของเราเป็นพ่อแม่ ฐานของจิตน้ีเป็นพ่อแม่ เพราะฐานของจิตน้ีมีกิเลสอยู ่
เราตอ้งการช าระสะสางตวักิเลสท่ีอยูก่ลางหวัใจ ฐานตรงน้ีมนัเรียกร้องใหเ้ราช่วยเหลือตวัเราเอง
ไง ท าอยา่งไรเราจะมีความสุข ท าอยา่งไรเราจะปลดเปล้ืองไอค้วามขอ้งใจ 

กิเลส คือความคบัแคน้ ความขอ้ง ความบีบรัดกลางหวัใจ เราไดป้ลด ไดช้ าระความคบั
แคน้ ความบีบรัดในหวัใจออก หวัใจโล่งโถง วา่งไปหมด เป็นอิสระเสรีครอบ ๓ โลกธาตุ เห็น
ไหม ไอต้รงน้ีถึงเป็นพ่อแม่ไง พ่อแม่ถึงตอ้งการใหลู้กมาช่วยไง ทีน้ีอุปจารสมาธิออกไปแลว้มนั
ไปเพลินอยู ่มนัไม่กลบัมาช่วยพ่อแม่ กลบัมากต็อ้งโดนท าโทษ  

เพราะสมาธิน้ีมนัเป็นอาการของใจ มนัเป็นส่วนหน่ึงของใจ มนัเป็นส่วนหน่ึงของมรรคใน
องค ์ ๘ มนัถึงไดว้า่ไม่เป็นงานทั้งหมด การท าสมาธิเพื่อใหจิ้ตสงบ พอจิตสงบแลว้ตอ้งเอาจิตนั้น
คุย้เข่ียหาเหตุผลในจิต ในกาย ในเวทนา ในธรรมนั้นข้ึนมาเป็นจ าเลยในการทดสอบ ในการขดุคุย้
ไง  
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เพราะกิเลสท่ีควบคุมหวัใจ บีบรัดหวัใจอยูม่นักใ็ชอ้าศยัส่ิงท่ีวา่น้ีบีบรัดเขา้ไปท่ีใจ ร่างกาย
ไม่สมความพอใจมนักบี็บรัด ร่างกายไม่สมความปรารถนามนักบี็บรัด ธรรม ความไม่พอใจ ความ
เฉา ความไม่พอใจมนักบี็บรัด เวทนา ความสุข-ความทุกขใ์นใจ โสมนสั-โทมนสัมนักบี็บรัด มนั
บีบรัดไปทั้งหมด  

ส่ิงท่ีน้ีมนัเป็นตวัสะทอ้นกลบั เราตีเทนนิส อดัเทนนิสเราตีเขา้ไปท่ีก าแพงจะเดง้กลบัมา 
เราจะคน้หาจิต จิตเราสงบแลว้เราจะคน้หากิเลส มนัไม่เจอไง เรากค็น้ลงมาท่ีกาย ท่ีเวทนา ท่ีจิต ท่ี
ธรรม เพราะจิตน้ีมนัไปผกูติดตรงนั้น เราเอาจิต ตวักระแสจิตท่ีวา่จิตสมาธิตีเขา้ไปท่ีเวทนา ตีเขา้
ไปท่ีธรรม ตีเขา้ไปท่ีกาย แลว้ขดุคุย้ตรงนั้น มนัจะสะทอ้นกลบัมา สะทอ้นกิเลสมนัอยูท่ี่นัน่ น่ีคือ
การช าระกิเลส  

กายไง “กาย” เราวา่กายของเราน่ีแหละ กายของเราเป็นประโยชนอ์ะไร เป็นประโยชน ์
เป็นเหมือนถ ้าใหจิ้ตน้ีอาศยัเท่านั้นเอง แลว้กท็  าประโยชนโ์ลกไป แต่ถา้เราขดุคุย้ เราดูเขา้ไปท่ีกาย
สิ กายน้ีเป็นเราไหม?...เป็น กเ็ราทั้งคนท าไมไม่เป็น จิตมนัมดัเตม็ท่ีเลย ถึงวา่ตีเทนนิสเขา้ไปไง 
ขดุลงไปท่ีนัน่ “มนัเป็นเราจริงเหรอ” ถา้เป็นสัญญา เป็นความคิด เป็นต าราท่ีเราเรียนมา กว็า่ไม่
จริง ประเพณีกบ็อกคนเกิดมาตอ้งตาย แต่เวลาตายน้ีเห็นเตน้กนัทุกคน  

น่ีกเ็หมือนกนั “กายไม่ใช่เรา กายไม่ใช่เรา”...ท าไมยดึขนาดนั้นน่ะ ไอค้  าพดูน่ีเพราะเรา
เป็นชาวพุทธไง น่ีแหละการจดจ ามา...ไม่ผดิหรอก เป็นคุณ เป็นคุณในการศึกษาเล่าเรียน แต่เป็น
โทษในการปฏิบติั อยา่งเช่น งานทางโลก สิทธิทางปัญญาของใครคนนั้นกต็อ้งใชป้ระโยชนไ์ป 
เราไปลกัของเขามาใช ้เป็นโทษ-ไม่เป็นโทษ?  

ไอน่ี้กสิ็ทธิทางปัญญาของครูบาอาจารยห์รือของผูท่ี้ปฏิบติัองคน์ั้นท่ีพดู วา่กายน้ีเป็นอยา่ง
นั้นๆ เราฟังมา แต่สิทธิในการใชเ้รายงัไม่เกิด สิทธิในการใชข้องเรา ถา้เราจ้ีลงไปท่ีกายนั้น เห็น
กายแตกต่อหนา้ ปัจจุบนัธรรม กายน้ีจะแตกออก จะแปรสภาพออกใหเ้ห็น จิตน้ีสลดสังเวชจะ
ปล่อยเขา้มา นัน่คือผลงานของผูท่ี้ปฏิบติันั้น  

ผลงานของดวงใจทุกดวงท่ีเร่ิมการขดุคุย้นั้น อนันั้นถึงเป็นประโยชนข์องเรา อนันั้นเป็น
ปัญญาแทข้องเรา เป็นปัญญาท่ีเกิดจากการใคร่ครวญการขดุคุย้ของนกัปฏิบติัอยา่งเช่นเราเท่านั้น 
นกัปฏิบติัอยา่งเช่นเราเป็นผูอ้าชาไนยไง อด อ่ิม หิว กระหาย ปวด ทุกข ์ ร้อน ทน น่ีอาชาไนย 
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อาชาไนยต่อเม่ืออยูท่่ามกลางของไฟ ไฟคือความร้อน ไฟคือตบะ ร้อน-ไม่ร้อนดูขาสิ อาชาไนยแม้
อยูท่่ามกลางของไฟกไ็ม่หวัน่ไหว ท่ามกลางของไฟเลยนะ ไฟในราคะ ไฟในตณัหา ไฟในความ
ไม่พอใจ...ไฟทั้งนั้น  

แต่เราใชไ้ฟตามกระแสไปตลอด เราไม่เคยทวนกระแส เราเป็นปลาตาย วา่ยตามน ้าไป
เร่ือย ฟังธรรมะมากคุ็ย เป็นอยา่งนั้น เป็นอยา่งนั้น...รู้ “ปลาตาย”  

แต่น่ี “ปลาเป็น” ทวนกระแสเขา้ไป พุ่งเขา้ไป อยูท่ี่กายนัน่ล่ะ อดัเขา้ไป อดัเขา้ไป อดัจริงๆ  

ถา้ไม่เห็น เราพิจารณาไปเร่ือย จนถา้ไม่เห็นกพ็ิจารณาเวทนา พิจารณา “เวทนาเป็น
อยา่งไร? ดูหนงัดูละครไม่เห็นเป็นอยา่งน้ี ท าไมมานัง่น้ีมนัเจบ็ปวดนกั” เราปล่อยอากาศออกไป 
อากาศมนัโล่งไปหมดเลย เราลองปิดสิ มนัจะอบั มนัจะช้ืน...จิตใจมนัปล่อยออกไปหมด มนั
ปล่อยตามสบาย มนัไม่เห็นเวทนาเลย เวทนากไ็ม่เกิดตวั พอเราบงัคบัดว้ยกิริยาการนัง่ กิริยาเดียวน่ี 
กิริยาท่ีเราพบัเพียบอยูน่ี่ เห็นไหม เราปิดหมด เวทนามนัจะเกิดทนัทีเลย เวทนาเกิดเพราะอะไร?  

เพราะหวัใจมนัโดนปิด เพราะหวัใจมนัด้ิน เพราะหวัใจไปรับรู้มนั ใจเท่านั้น ใจเท่านั้น 
ความรู้สึกของเราเท่านั้นท่ีไปรับรู้ ถา้ปัญญามนัใคร่ครวญ มนัตามทนั มนัจะปล่อย พอปล่อยนั้น 
ถา้ปล่อยแบบปกตินะ มนักจ็ะหาย ถา้ปล่อยแบบวา่ปัญญาเรานอ้ยหรือวา่ความใคร่ครวญพลงังาน
เรานอ้ย มนัจะชา แค่น้ีกเ็ห็นแลว้วา่มนัหลอก  

มนัคือใคร? มนัคือกิเลสไง  

ความเคยใจ ใจน้ีมนัคิดวา่เป็นอยา่งนั้น มนัหลอก ใจมนัหลอก  

เราใคร่ครวญไปสิ เราดูของเราไป เราท าของเราไป  

“เวทนา” พิจารณาเวทนา การพิจารณาไง พิจารณาเท่าไรมนักช่็วยเหลือหวัใจเราเท่านั้น 
ช่วยเหลือความคิดท่ีวา่เม่ือก้ีน่ี มนัลงไปเอาเขาต่างหาก มนัคือใจเรานะ วา่มนั วา่เขา วา่เราน้ีเป็น
ค าพดูระหวา่งกิเลสกบัธรรมเท่านั้น เป็นการโตต้อบกนัระหวา่งความคิดกบัความคิดเท่านั้น วา่มนั
หรือใครน่ีจะพดูออกไปขา้งนอกไม่ได ้ มนัจรมา ความคิดน้ีจรมา ความคิดน้ีเกิดข้ึนจากเราอดั
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เอาไว ้ พอเราขยายออก เราขยบัร่างกาย เราขยบัขา มนัหายแลว้ เรากไ็ม่มีโอกาสไดพ้ิจารณาแลว้ 
นัน่ถึงวา่ใหเ้ห็นความโง่ของใจเราไง  

“สวด” เวลาสวด ปัญญาพระพุทธเจา้ ปัญญาครูบาอาจารยเ์วลาพดูมานัน่น่ะ ทุกคนรู้หมด 
แต่ถา้มนัเป็นปัญญาของเรา ปัญญาของเรามนัถึงตดัขาดของเรา ตดัขาด น่ีความโง่-ความฉลาดจะ
เกิดตรงนั้น ฉลาดมนัตอ้งอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ น่ีเท่าทนัหมดนะ เท่าทนัความเคล่ือนไหวไปของ
การหลอก  

เราอยูใ่นท่ามกลางของหลอกไง “สมมุติ” อยูใ่นกลางของสมมุติ แลว้ความเคยชินมนัแปร
สภาพตลอด แปรสภาพตลอด เกิดข้ึนมาน่ีทางขา้งหนา้คือตอ้งตายเดด็ขาด ขา้งหนา้ตายเดด็ขาดอยู่
แลว้ แลว้มนัแก่ มนัเฒ่า มนัชราภาพไป ตอนน้ีมนันอนใจ มนัคิดไม่ถึง มนัไม่รู้ มนัคิดไม่ถึง ทุก
คนเลยเวลายงัมาก เวลายงัมี นอนใจนะ นอนใจกน็อนจม  

ถา้เราข้ึนมาเป็นตวัของตวัเราเอง เราเป็นนกัรบ รบกบัความรู้สึกภายในหวัใจ ความสุข
แทน่้ะ ความสุขแท ้ สุขมาตลอด การภาวนาไปจะมีความสุขเป็นอาหารการกินไปตลอด มนัจะ
หนุนไปเร่ือยนะ จิตเป็นสมาธิจะมีความสุข ไม่อยา่งนั้นนกัปฏิบติัอยูไ่ม่รอดนะ นกัปฏิบติัเราจะมี
ความสุขคอยเจือจานไปเร่ือย เจือจานไปเร่ือย ใหมี้ความสุขไปเร่ือย สุขในเป็นสมาธิ สุขในการ
พิจารณาแยกแยะเป็นคร้ังคราว มนัแยกออก แยกออกน่ีจะมีความสุขมาก แลว้จะจ าความสุขอนัน้ี
เป็นอาหารของใจ หล่อเล้ียงใจไปเร่ือยๆ  

เวลาทางโลกเขายงัมีเคร่ืองหล่อเล้ียง เคร่ืองพกัอาศยักนัไป ปฏิบติัธรรมน่ีวา่ไม่มี...มี มีให้
ใจมนัพกัเฉยๆ แต่เราตอ้งเขม้แขง็ตลอด แต่ถา้คนมนัไดเ้ขา้ไปล้ิมรสไง รสของสมาธิธรรม รสของ
การใคร่ครวญพิจารณาแลว้ปล่อยวาง ปล่อยวางๆ ปล่อยวางจุดหน่ึงๆ นะ ปล่อยวางธรรมดาๆ น่ี
ปล่อยวาง เช่นเราพิจารณารูป รส กล่ิน เสียงภายนอก มนักป็ล่อยวางรูป รส กล่ิน เสียงภายนอกเขา้
มา ปล่อยวางจากรูป รส กล่ิน เสียงภายนอกเพราะใจน้ีมนัติดไปหมด ติดไปทัว่โลกธาตุเลย  

พอมนัพิจารณาสรรพส่ิงน้ีไม่ใช่เร่ืองของเรา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในโลกน้ีเป็นหนา้ท่ีของเขา มนัก็
สรุปลงสิ “โลกน้ีมีเพราะมีเรา เราดบัโลกน้ีกไ็ม่มี” เห็นไหม อดัมนัเขา้ไปสิ ปัญญาน่ีมนัจะท าให้
มนัไปคิด ไม่อยา่งนั้นอดัไม่อยูน่ะ  
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“โลกน้ีมีเพราะมีเรา” เพราะเราตายหรือเราอยู ่โลกเขากอ็ยูข่องเขาอยา่งนั้นน่ะ โลกน้ีเขาจะ
หมุนของเขาไปอยา่งนั้น โลกน้ีมนัเป็นธรรมชาติของมนัอยูอ่ยา่งนั้น เราต่างหากไปพอใจหรือไม่
พอใจเขา เราต่างหากจะไปยดึใหม้นัชา้หรือมนัเร็ว จากความคิดของเราเท่านั้น  

“เราต่างหาก” ใหเ้ห็นโทษเราเลย  

ตวัโทษคือตวัเรา เราจะปล่อยเขา้มา ปล่อยเขา้มา ปล่อยเขา้มาจนมนัปล่อยไดเ้ดด็ขาด ถึงจุด
หน่ึงปล่อยไดเ้ดด็ขาด พอปล่อยไดเ้ดด็ขาดแลว้ทีน้ีจะก าหนดใหจิ้ตเป็นสมาธิเม่ือไรกไ็ด ้ จะท าใจ
ใหอ้ยูใ่นความสงบไดง่้ายข้ึนมากเลย ไม่เหมือนกบัวา่ปล่อยตามสภาพความเป็นจริงของใจ
ธรรมดาท่ีถึงเวลาภาวนาแลว้ค่อยมาควบคุมกนั แต่ถา้มนัตดัรูป รส กล่ิน เสียงภายนอก มนัจะมี
เฉพาะอารมณ์กระทบระหวา่งหูกบัเสียง ตากบัรูป แลว้จิตรับรู้ มนัจะยน่ระยะเขา้มาระหวา่งแค่
อายตนะกระทบปัจจุบนัน้ีเท่านั้น อยา่งอ่ืนท่ีเป็นอดีต-อนาคตท่ีคิดออกไปไง การคิดถึงรูป รส 
กล่ิน เสียงภายนอก คิดข้ึนไปเพราะวา่มนัเป็นอดีต-อนาคตท่ีเราจดจ ามา  

แต่ถา้เป็นกลัยาณปุถุชนแลว้มนัจะไม่คิดถึงตรงนั้นถา้เราสติพร้อม ยกเวน้แต่เราปล่อยให้
มนัคิดเป็นการเป็นงาน เราปล่อยได ้ แต่ถา้เราคิดวา่ควบคุมใจ เราคิดป้ับจะตดัเลย ตดัใหม้าเหลือ
อารมณ์กระทบน้ีเท่านั้น อารมณ์กระทบน้ี กระทบท่ีวา่เสียงกระทบหูน่ีความรู้สึกเกิดข้ึน ความรู้
เขา้ใจในเสียงนั้นเกิดข้ึนในเน้ือหาสาระ น้ีเป็นวญิญาณท่ีเกิดข้ึนจากปัจจุบนั จิตน้ีมนัจะปล่อยเขา้
มา ปล่อยเขา้มาจนเป็นแบบน้ี พอเป็นแบบน้ีเขา้ มนักคุ็ย้เขา้มาขา้งในสิ มนัถึงคุย้เขา้มาขา้งในไดไ้ง 
คุย้เขา้มาขา้งในกใ็นกาย ในกายจากผวิหนงัเราเขา้ไป เน้ือหา เน้ือ ความเห็นจากการคาดเดาต่างกนั
นะ ความเห็นจากการคาดเดาวา่มนัตอ้งแปรสภาพ ไอน้ัน่เราคาดเดา  

แต่พอจิตมนัสงบ มนัไม่มีกาลเวลา พอไม่มีกาล ไม่มีเวลา พอมนัเห็นตามสภาพนั้น ปัญญา
มนัสั่งได ้ สั่งใหแ้ปรสภาพ สั่งใหไ้หม ้สั่งใหเ้น่า มนัจะเห็นทนัทีในปัจจุบนันั้น มนัจะสลดสังเวช
มาก แลว้มนัจะปล่อยไดจ้ริงๆ ไม่ใช่ปัญญาคาด ปัญญาคาดกบัปัญญาจริงจะต่างกนัมาก ปัญญา
คาด ความคาดความหมายของปัญญาจะต่างกนัมากเลย แต่ถา้เป็นความเป็นจริงแลว้มนัเป็นอีก
อยา่งหน่ึง  

นั้นน่ะ มนัเกิดข้ึนจากใคร ถา้พระพุทธเจา้ไม่เกิด แลว้ไม่ตรัสรู้ ไม่มีทางหรอก ไม่มีทาง 
ยกเวน้แต่พระปัจเจกพุทธเจา้ ถา้จะตรัสรู้เองกพ็ระปัจเจกพุทธเจา้เท่านั้น มนัเป็นของลึกมาก 
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ลึกลบัมาก ลึกจนใครกห็ย ัง่คาดไม่ได ้แลว้เรากไ็ม่เห็นคุณค่าของมนัดว้ย เราไม่เห็นคุณค่า เราเห็น
วา่การสะสม การสั่งสมข้ึนมาของเราเป็นคุณค่าไง ไม่มีใครคิดเลยวา่การช าระสะสาง การยิง่ช าระ
ลา้งมนัจะเป็นคุณค่า  

แต่เวลาเราท าน่ะ เราจะเอาแต่ตวัเลขนอ้ยๆ ไง แลว้จะใหคุ้ณค่ามากๆ อยา่งถือศีล ศีล 
๒๒๗ ศีล ๑o ศีล ๘ เอาตวัไหน? เอาตวันอ้ย ไอน่ี้กเ็หมือนกนั เวลาคุณค่า เราเขา้ใจผดิเอง เรา
เขา้ใจผดิจริงๆ นะ  

ความทุกขค์วามร้อนภายนอกมนัเป็นไปไดทุ้กคน เวลาเราเกิดมา เราเกิดมา ตามหลกัธรรม
วา่เราเป็นญาติธรรมไง เราเป็นญาติกนัโดยธรรม ค าวา่ “ญาติกนัโดยธรรม” หมายถึงวา่เราเกิดมามี
สิทธิเสมอกนัเพราะเราตอ้งมีปากและทอ้ง ตอ้งทุกขย์ากเหมือนกนัดว้ยการใชปั้จจยั ๔ เสมอกนั
ทุกคนเลย น่ีญาติธรรมไง ความเสมอภาคมนัเกิดจากตรงน้ีไง ทุกคนมี ๑ ปากและ ๑ ทอ้ง ตอ้งด้ิน
รนเท่ากนั เสมอภาคมาก วา่ญาติธรรมไง ทีน้ีคนเกิดมาเป็นมนุษยพ์บพระพุทธศาสนาน้ีคือวา่เป็น
ญาติธรรม ธรรมชาติ ธรรมพระพุทธเจา้สอนมาใหเ้ป็นญาติกนัทั้งหมดเลย  

ทีน้ีส่ิงท่ีออกไปจากตรงน้ี ออกไปจากตรงน้ีมนัเป็นท่ีเราแลว้ มนัเป็นท่ีเรา ญาติกนัโดย
ธรรมไง โอกาสท่ีจะเขา้มาตรงน้ีไง โอกาสท่ีจะเขา้มาปฏิบติัไง “โอกาส” โอกาสน้ีกส็ าคญัมาก
แลว้ ถา้ไม่มีคนใหโ้อกาสเรา คนใหโ้อกาสเรา เราจะนึกถึงคนๆ นั้นมากเลย ใครใหโ้อกาสเราได้
เกิด ใครใหโ้อกาสเราไดท้ างาน ใครใหโ้อกาสเราไดแ้สดงฝีมือ แลว้กิเลสมนัปิดโอกาสเราทั้งหมด
เลย แลว้บดัน้ีกิเลสมนัใหโ้อกาสเราไง กิเลสมนัใหโ้อกาสนะ คือวา่มนัยอมเช่ือ ยอมปล่อยใหเ้รา
ออกมา ความเช่ือกบัความไม่เช่ือ นัน่น่ะ กิเลสชดัๆ เลย  

แลว้ความเช่ือน้ีปล่อยใหเ้ราออกมา ขณะปฏิบติัอยูแ่ลว้เรายงัไม่เช่ืออีกเหรอวา่ผลมนัไม่มี...
ผลมีเดด็ขาด จนปัจจุบนัน้ีหลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยท่ี์ล่วงไปแลว้ กระดูกเป็นพระธาตุหมดเลย ถา้
เราปักใจเช่ือนะ ๑. วา่ผลมี ความเพียรเรามัน่คง เราจงใจท าจริง พระพุทธเจา้บอกเลย ในต ารา 
อยา่งสูง ๗ ปี ท าตลอดนะ อยา่งสูง ๗ ปี อยา่งกลาง ๗ เดือน อยา่งเร็ว ๗ วนัเท่านั้น เราตอ้งส าเร็จ 
ต ารากางไวช้ดัๆ ถา้ต าราไม่จริง ต าราไม่จริง เราปฏิบติัแลว้ไม่ไดน่ี้แลว้เราจะไปเช่ือใคร...ไม่ใช่ 
ต ารามีจริงอยูแ่ต่มนัขาดเพราะเรา ใจเราไม่จริง “ใจเราไม่จริง” เพราะผลมนัมีใหเ้ราเห็น ผลกมี็ 
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มรรคกมี็ ผลกมี็ มีหมด อยา่งเช่นเราทุกขก์มี็ สุขกมี็ ถา้ทุกขย์งัมีอยู ่ ทุกขต์อ้งแกไ้ด ้ ของท่ีมีตอ้งคู่
กบัไม่มี  

ความลงัเลสงสัยเป็นนิวรณธรรม ความเป็นนิวรณธรรมท าใหห้วัใจน้ีไม่ปักลง พอไม่ปัก
ลง ผลไม่เกิด เราเขา้ใจวา่เราท า เราเขา้ใจวา่ท า เราท าสักแต่วา่ สักแต่วา่หมายถึงวา่ภายใน ความคิด
จิตใตส้ านึกมนักนัไว ้ ถา้จิตใตส้ านึกน้ีปล่อยโล่ง ๑. จิตใตส้ านึกปล่อยโล่ง ความเช่ือปักลงไป 
มรรคผลมีจริง ทุกอยา่งมีจริงหมด ปักลงไปเลย  

กิเลสน้ีร้ายมากนะ แมแ้ต่ความกงัวลนิดเดียว ดูสิ เรายงิแสงเลเซอร์ ถา้เราตั้งองศาผดินิด
เดียว ไปไกลขนาดไหน แลว้หวัใจ มนัเร็วกวา่นั้นน่ะ ถา้ความไม่เช่ือน้ีนะ มนับิดนิดเดียวนะ มี
ความแคลงใจหน่อยเดียวเท่านั้นน่ะ ความคิดต่างไปเลย ความแคลงในใจเกิดข้ึนนิดเดียว เป้าหมาย
ต่างไปมหาศาลเลย แลว้ถา้กงัวลตวัน้ี น่ีปักใจเช่ือในศาสนาทั้งเหตุและผล เหตุคือการปฏิบติัน้ี เหตุ
คือการนัง่ เหตุคือการพยายามตอ้งจงใจ น้ีคือสร้างเหตุ สร้างเหตุในการปฏิบติัแต่ไม่หวงัผล  

ถา้หวงัผล ขณะหวงัผล ความคิดท่ีอยากไดผ้ลอนันั้นกเ็ป็นสมุทยัตวัหน่ึง อยากในการ
ปฏิบติัมนัไม่เป็นสมุทยัเหรอ? มนัเป็นสมุทยั อยากน่ีเป็นสมุทยั แต่สมุทยั อยากกินขา้วกบัอยาก
กินพวกอบายมุข เท่ียวกินเหลา้กินยา อยากเหมือนกนัไหม แต่อยากกินขา้วกคื็ออยาก อยากเหลา้ก็
อยาก แต่อยากไปกินขา้วมนัเป็นความจ าเป็นของร่างกาย อยากกินเหลา้กินยามนัเป็นความอยาก
ท่ีวา่ไม่กินมนักไ็ม่เป็นไร อยากในเหตุมนักเ็หมือนกบัอยากกินขา้ว ฉะนั้น เขาถึงจดัวา่อยากอนัน้ี
เป็นมรรค มรรคไง  

ความอยากในความเพียร ความเพียรชอบ ความด าริชอบ เป็นความอยากทั้งนั้น เพียรชอบ
ไง ความวริิยะชอบอุตสาหะเป็นความอยากไหม? ตอ้งเกิดจากความอยาก อยากอนัน้ีเป็นมรรค แต่
ถา้เราไปอยากในผลนั้นเป็นอยากท่ี ๒ ท่ีมาซอ้นในสมุทยัไง ถึงวา่ใหอ้ยากในเหตุน้ี  

อยากในเหตุแต่ไม่อยากในผล แลว้ผลจะเกิด  

ถา้อยากในเหตุ พอนัง่ๆ แลว้อยากในผลดว้ย เป็นการคาดเดา มนัจะเกิดความสุขบา้ง
พอสมควร เพราะการคาดเดาใหม่ๆ ความไม่เคยชินมนัจะเห็นเป็นอุปาทานวา่เป็นจริงไป พอเป็น
จริงไปมนัจะเป็นอุปาทาน สมาธิท่ีเกิดข้ึนน้ีจะเป็นสมาธิท่ีวกิาร สมาธิวกิารน้ีมนัไม่เป็น
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สัมมาสมาธิ ไม่เป็นสัมมาสมาธิมนัจะมาประกอบใหเ้ป็นงานท่ีถูกตอ้งยาก งานท่ีถูกตอ้งมนัเป็น
มรรคในการฆ่ากิเลสไง เช่น เราก าหนดจิตเขา้ไป ก าหนดการกดการถ่วง สมาธิน้ีจะเกิด เกิดเพราะ
อะไร เพราะมนัมีเช้ือ ใจน่ีมนัเป็นความวา่งอยูแ่ลว้ ใจน่ีเป็นความวา่ง เป็นบางโอกาสนะ  

อยา่งเช่นวา่สติ ทุกคนมีสติหมด ถา้คนขาดสติ คนนั้นเป็นคนบา้ ปกติของมนุษยน่ี์มีสติ
พร้อม แต่เป็นสติของปุถุชนน่ะ เป็นสติของเรา เป็นสติของการด ารงชีวติน้ีเท่านั้น แต่ในการสร้าง
การภาวนาตอ้งสมาธิ ปัญญา สติ...สติ-ปัญญา มหาสติ-มหาปัญญา แลว้กเ็ป็นสติอตัโนมติั สติมนั
จะพร้อมมากข้ึนไปเร่ือยๆ  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ความวา่งของใจมนัมีอยู ่ฉะนั้น พอเราก าหนดอะไรกแ็ลว้แต่ท่ีเขาเพ่งกนั
อยู ่ มนักจ็ะเกิดได ้ แต่มนัมีตวัการกดถ่วงไง ถา้เราก าหนด เราท าอานาปานสติ เราก าหนดลม เรา
ก าหนดกรรมฐาน ๔o หอ้งอยา่งใดอยา่งหน่ึง มรณัสสติ เทวตานุสติ พุทโธ พุทโธ พุทธานุสติ ธมั
มานุสติ เราก าหนดส่ิงน้ีเป็นอาหารของใจใหต้ดั ใหต้ดัใจใหส้งบไง  

ความคิดน้ีมนัคิดสืบต่อเน่ืองออกไป พออนัน้ีเขา้มาตดัๆๆๆ พอตดัอนันั้น เพราะวา่เราไม่
กดถ่วง พอตดัๆ เร่ือย ตดัใหม้นัเป็นวา่งๆๆ ไปเร่ือย เพราะเวลามนัจะออกมากินกใ็หกิ้นพุทโธ พุท
โธ กินอาหารท่ีเราป้อนเท่านั้น  

กรรมฐานน้ีเป็นอาหารท่ีเราป้อนใหใ้จกิน กินตลอดๆ มนัจะตดัไปๆ ตดัจนมนัเป็นความ
วา่งโดยอตัโนมติั ความวา่งในตวัมนัเอง สัมมาสมาธิเป็นสมาธิท่ีบริสุทธ์ิ เป็นสมาธิท่ีควรแก่การ
งาน พอเป็นสมาธิท่ีควรแก่การงานน่ีเราจะควบคุมง่าย เราจะใชส้อยได ้ ใชส้อยท างานไดง่้ายข้ึน 
แต่ถา้เป็นสมาธิท่ีวกิารอยา่งนั้นน่ะ มนัมีความกดถ่วงมา มนัไม่เท่ียง มนัเบ้ียว มนับิด เวลามนั
ออกไป มนัออกไปทางอ่ืน แลว้จะชกัเขา้มาเป็นการงานอยา่งน้ีไม่เขา้  

ทีน้ีเราตั้งใจของเราอยา่งน้ี เราท าอยา่งน้ี ตั้งใจอยา่งน้ี ตั้งใจใหเ้ป็นปกติอยา่งท่ีวา่น่ี เราอยา่
ไปห่วง อยา่งนั้นจะเป็นประโยชน ์อยา่งน้ีจะเป็นประโยชน ์เขามาเล่าไง คนมาถึงชกัน าไง แลว้เรา
กย็า้ยไปเร่ือย ตน้ไมย้า้ยท่ีปลูกไปเร่ือย เกิดประโยชนก์บัเรากไ็ม่เกิด การปฏิบติักไ็ม่เจริญรุ่งเรือง
ไปขา้งหนา้ เจริญรุ่งเรืองกลางหวัใจนะ ปฏิบติัไป ปฏิบติัไปเราไดป้ระโยชนข์องเราเอง เราจะรู้
ประโยชนข์องเราเอง  
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เวลาหวงั หวงัมรรค ผล นิพพาน แต่มนัตอ้งหวงัเพราะศาสนาพุทธเป้าหมายคือนิพพาน
อยา่งเดียว เกิดมาแลว้มนัตอ้งส้ิน แต่เวลาการงานกท็ าไป ถึงจุดหน่ึง ถา้เราวาสนาพร้อม แลว้เราท า
ของเราไปเร่ือยๆ ท าของเราไปเร่ือยๆ ถา้เวลากิเลสมนัขาด เพราะมนัชัว่วา่ชนะเดียว มนัชัว่ชา้ง
กระดิกหูไง ถา้เราตดั ชัว่กาลเวลานิดเดียว แต่เวลาเราสร้างเหตุข้ึนมายาก  

เหตุคือวา่ อยา่งเช่นเราสร้างบา้น กระเบ้ืองแผน่สุดทา้ย กระเบ้ืองแผน่สุดทา้ยท่ีมุงหลงัคา
อนันั้นคือเสร็จ ถา้กระเบ้ืองสุดทา้ยมุงแผน่นั้น บา้นนั้นกเ็สร็จ แต่เวลาเราขนอิฐ ขนทรายเขา้มา 
ยากขนาดไหน ขนอิฐ ขนทราย ขนของเขา้มาสร้างบา้น กวา่เราจะเทข้ึนมาได ้ แต่กระเบ้ืองแผน่
สุดทา้ยกแ็ป๊บเดียว เห็นไหม สร้างเหตุตั้งแต่ตอนน้ี ตั้งแต่สมาธิ ตั้งแต่การใคร่ครวญเขา้ไปเร่ือย แต่
ถา้ถึงจุดมนัเป็นไป กระเบ้ืองแผน่สุดทา้ย พอกระเบ้ืองแผน่สุดทา้ยมนัรู้เอง 

 ธรรมะน้ีเป็นผูป้ระสิทธ์ิประสาทใหเ้ลย เป็นขั้นตอนของใจ ประสิทธ์ิประสาทให ้มนัขาด
ลงท่ีใจ มนัหลุดออกไปท่ีใจ ใจน้ีไดต้ดัการบีบรัด ตดัไอท่ี้ความกงัวลออกไปแลว้ชั้นหน่ึง มนัมีถึง 
๔ ชั้นนะ ๔ ชั้นกวา่จะช าระสะสางกนัไดส้ะอาด  

ถา้เราช าระ ช าระไดช้ั้นเดียวน่ีกพ็อใจแลว้ อยา่งนอ้ยชั้นเดียวพอใจเลย เพราะอะไร เพราะ
ไม่ตกต ่า จิตดวงน้ีมีเจา้ของ ฟังดูสิ “จิตดวงน้ีมีเจา้ของ” เพราะพระโสดาบนัน้ีเกิดอีก ๗ ชาติอยา่ง
มากนะ อยา่งนอ้ย ๓ ชาติ หรืออยา่งถา้ดีกด็บัในชาตินั้นเลย  

จิตดวงน้ีมีเจา้ของ จิตดวงน้ีจะไม่เคล่ือนไปตามกระแส คือวา่เหมือนกบัเราเอาสวะโยนลง
น ้าแลว้ไหลไปตามน ้า ถา้ปุถุชน จิตอยา่งพวกเราเหมือนกบัเขาเอาสวะไปท้ิงไวท่ี้แม่น ้า แลว้แต่
กระแสน ้าจะซดัไป เราภาวนา เราเป็นชาวพุทธ เราท าจนจิตเราน่ีมีเจา้ของ ก าหนดไดเ้ลยวา่เกิด
อยา่งมากคือ ๗ ชาติเท่านั้นเป็นอนัวา่ส้ินสุด  

ศาสนาพุทธสอนทั้งปัจจุบนั แลว้ยงัสอนถึงไปขา้งหนา้  

คิดดูสิ อยา่งจิตเราเป็นเหมือนสวะ สวะจริงๆ นะ เพราะเราเขา้ใจวา่เราเป็นคนดี เราจะอยู่
อยา่งน้ีตลอดไป เราไม่คิดถึงเวลาจ าเป็นเหรอ เวลาจ าเป็น เวลาเหตุการณ์เฉพาะหนา้น่ีมนัตอ้ง
เป็นไปตามเหตุการณ์เฉพาะหนา้นั้น มนัไม่มีอะไรคงท่ีหรอก หวัใจคน วนัน้ีคิดดี ต่อไปจะคิด
อยา่งไร แลว้ถา้เหตุการณ์เฉพาะหนา้บีบรัดเขา้เร่ือยๆ เป็นอยา่งไร  
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แต่ถา้ลองเป็น จิตมนัภาวนาจนมีขั้นตอนแลว้อยา่งท่ีวา่ ๗ ชาติ มนัสีลพัพตปรามาสไง มนั
จะไม่ประพฤติในความผดิ ถา้ความผดินั้นจะเกิดข้ึน ใหชี้วติน้ีดบัไปเลย ชีวติน้ีดบักไ็ดไ้ม่เป็นไร 
ถา้จะไปท าความผดิ เพราะดบัไปแลว้มนักไ็ปเกิดเท่านั้น แต่ถา้เราไม่มีตรงน้ี เราจะห่วงชีวติมาก 
เราจะกลวัตาย เราจะท าอะไรกแ็ลว้แต่ท่ีจะเอาตวัรอด นัน่มนัถึงวา่มนัเป็นสวะไง อยูท่ี่เหตุการณ์จะ
มากระทบ มนัเหมือนน ้าพดัไปเป็นคล่ืน จิตน้ีเหมือนสวะถา้เราไม่จริงจงั ไม่ใหจิ้ตน้ีมีเจา้ของ  

เราวา่เราเป็นมนุษย ์ เราว่าเราเป็นคนประเสริฐ แต่เวลามนัดบั จิตมนัจะดบั เราจะท า
อยา่งไร? น่ีหลกัศาสนาถึงวา่สอนถึงปัจจุบนั สอนทั้งอนาคตไง สอนทั้งเบ้ืองหนา้ไง ตายแลว้ให้
ไปดี ตายแลว้ใหไ้ปดีถา้มนัไม่ถึงจุดหมาย ถา้ถึงจุดหมาย สอนถึงท่ีสุดเลย  

พิจารณากายนัน่น่ะ พิจารณาเวทนานัน่น่ะ เป็นโสดาบนั  

พิจารณากายซ ้ าเขา้ไปอีกนัน่ มนัแตกออก กายกบัใจออกจากกนั พระสกิทาคามีนะ ก็
พิจารณากายเหมือนกนั  

แลว้พิจารณาเขา้ไปอีก พอลึกเขา้ไปอีก มนัจะเป็นพิจารณาอสุภะ เป็นกามราคะ คนท่ีเกิด
มาเพราะตรงน้ี เพราะเทวดากย็งัเสพกาม ถา้เราเป็นถึงตรงนั้นเราจะเกิดในท่ีสูง ถา้เป็นโสดาบนัไม่
เกิดท่ีต ่ากเ็กิดบนเทวดา เทวดากย็งัเป็นกามอยู ่เขายงัเสพกนัอยู ่เสพดว้ยทิพย ์เหมือนกนั  

ฉะนั้น ถา้เทวดา มนัมีเทวดา ๒ ฝ่าย ฝ่ายหน่ึงคือเทวดาปุถุชนท่ีท าบุญกุศลแลว้ไปเกิดเป็น
เทวดา กบัเทวดาพระอริยเจา้ เห็นไหม มนักต่็างกนัตรงนั้นอีก แลว้พดูถึงถา้ไปเกิดบนเทวดาหรือ
เกิดในท่ีเป็นประโยชน ์ เป็นสุข เป็นสุขในเฉพาะส่ิงแวดลอ้ม แต่มนัเป็นทุกขเ์พราะวา่ใจน้ีมนัยงั
เกิดดบั มนักก็ลวัตาย ถึงเป็นเทวดากมี็ความทุกข ์ กเ็หมือนกบัเราอยูใ่นบา้น ขณะท่ีเราเงินเดือน
ออก อนันั้นเราเป็นเทวดา เพราะเราจบัจ่ายใชส้อยดว้ยความพอใจเลย นัน่เป็นเทวดา เพราะเงินมนั
เตม็มือ ขณะท่ีเงินเราขาดมือเลย แลว้เรามีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งิน ขณะนั้น นัน่น่ะเป็นทุกข ์ เพราะ
มนับีบรัด เทวดากเ็หมือนกนั มีสุขเฉพาะมีทิพย ์ส่ิงท่ีใชอ้ยูใ่ชส้อยน่ีสะดวกสบายมาก แต่หวัใจมนั
กมี็ตอ้งการมากกวา่นั้น ไม่มีส่ิงใดเลยท่ีจะไปเล้ียงใจใหอ่ิ้มหน าส าราญไดโ้ดยมนัอยูเ่ป็นสุข ยกเวน้
เราช าระกิเลสหมด  
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มนัถึงไวใ้จไม่ได ้พอปฏิบติัมามนัยงัไวใ้จไม่ได ้แลว้มนัขยบัข้ึนไปเร่ือย ข้ึนไปเร่ือย ข้ึนไป
เร่ือย ข้ึนไปเร่ือย แลว้คนมาติดอยูต่รงนั้นใช่ไหม ถา้เรา อยา่งกามท่ีติดอยูอ่ยา่งนั้น “อสุภะ” 
พิจารณากายน้ีส่วนหน่ึง พิจารณากายเวลามนัแปรสภาพส่วนหน่ึงนะ พิจารณาอสุภะในกายอีก
ส่วนหน่ึง “กายในกาย”  

แลว้พิจารณาธาตุของกายน้ีอีกอยา่งหน่ึง พิจารณากายโดยความเป็นธาตุ มนัเกิดข้ึนมาเป็น
ธาตุ พอเป็นนิมิต นิมิตกบัฝันนะ ฟังใหดี้ๆ ฝันเป็นฝัน แต่นิมิตน้ีไม่ใช่ฝัน มนัจะมีสติพร้อมแลว้
มนัจะเห็นแลว้มนัจะสั่งได ้ ฝันเรานอนฝันไปใช่ไหม เรานอนแลว้ฝันมนัจะเป็นไปตามเร่ืองท่ีเรา
ฝันข้ึนมา ฝันนั้นเกิดจากสังขาร เกิดจากสัญญาดั้งเดิมท่ีสติไม่พร้อมแลว้มนัหมุนเวยีนไป  

แต่ถา้เป็นนิมิต ภาพเกิดคลา้ยๆ ความฝันแต่ไม่ใช่ มนัจะชดักวา่นั้น แลว้เราบงัคบัภาพนั้น
ได ้ แลว้เรารู้สึกตวัตลอดเวลา แลว้เหมือนกบัว่าเราเล่นเกมคอมพิวเตอร์นัน่น่ะ เราเล่นเกม
คอมพิวเตอร์ เรากดคอมพิวเตอร์อยู ่ มนัเกิดภาพข้ึนมาแลว้เราสั่งใหเ้ป็นไป ถา้เวลาจิตมนัเห็น
พิจารณากายหรือพิจารณาภายใน มนัจะเป็นอยา่งนั้น ถา้จิตดี ภาพจะชดั ถา้จิตไม่ดี ภาพมนัจะ
หวัน่ไหว เราตอ้งกลบัไปท่ีจิต คอมพิวเตอร์น่ีมนัข้ึนมาเป็นคอมพิวเตอร์ แลว้มนัเป็นส าเร็จรูปใช่
ไหม เรากดเล่นไดต้ามอ าเภอใจ แต่เวลาพิจารณาภายในไม่เป็นอยา่งนั้น ไม่เป็นอยา่งนั้นตรงท่ีถา้
จิตน้ีพื้นฐานดี เกมน้ีอยู ่ ภาพน้ีอยูช่ดั ถา้จิตน้ีพลงังานไม่พอ เกมนั้นอยา่งนอ้ยภาพนั้นไหว อยา่งดี
ไม่เห็นภาพนั้นเลย ภาพนั้นตั้งข้ึนมาไม่ได ้ ฉะนั้น เวลาภาพนั้นมนัไหวหรือมนัเป็นอะไร เราตอ้ง
ท้ิงงานนั้นทนัที  

งานในการภาวนามีอยู ่ ๒ อยา่ง ในสมถกรรมฐานคือการตอ้งเพิ่มพลงังานของจิต
ตลอดเวลา แลว้งานในการวปัิสสนาคือใชพ้ลงังานของจิตนั้นไปวปัิสสนาดว้ย ใชใ้นมรรคองค ์ ๘ 
แต่มรรคองค ์๘ นั้นใชไ้ปแลว้พลงังานนั้นกจ็ะหมด เส่ือมลงๆ ตอ้งกลบัมาตรงสมถกรรมฐานเพื่อ
เพิ่มพลงังานของจิตข้ึนมาตลอดเวลา แลว้ภาพนั้นถึงจะอยูค่งท่ีใหเ้ราพิจารณาได ้ 

พอการพิจารณาก าลงัเราพอ หรือเราพิจารณาบ่อยๆ เขา้ มนัจะแตกแลว้แปรสภาพออกให้
เห็นตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงของวาสนาบารมีของคน บางคนเห็นหนเดียว ถา้จิตมนั
อ่อนมนัไหว มนัเห็นแลว้มนัจะปล่อยเลย ถา้จิตของคนแขง็กระดา้ง มนัตอ้งซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ซ ้ าแลว้
ซ ้ าเล่า แต่มนัจะขาดไดเ้หมือนกนัเพียงแต่วา่มากหรือนอ้ยเท่านั้น เพราะบางคนติดมาก บางคนติด
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นอ้ย บางคนติดแบบกลางๆ ถึงวา่การภาวนาน้ีไม่มีสูตรส าเร็จ เป็นสมบติัของส่วนบุคคลเท่านั้น 
เป็นผูป้ฏิบติัแต่ละบุคคลๆ ท่ีจะปฏิบติัไปแต่ละบุคคล ไม่มีวา่ตอ้งขนาดน้ีขนาดน้ีถึงเป็นคนนั้น...
ไม่ใช่  

พระพุทธเจา้สอนพระสารีบุตรกไ็ปอยา่งหน่ึง สอนพระโมคคลัลานะกไ็ปอยา่งหน่ึง 
ตามแต่จริตนิสัยของแต่ละบุคคลท่ีจะตรงกบัความชอบอนันั้น พระพุทธเจา้รู้ถึงกิเลสอนันั้น ถึงได้
สอนเขา้ไปตรงท่ีกิเลสตรงนั้นเลย  

แต่พระพุทธเจา้ไดนิ้พพานไปแลว้ ครูบาอาจารยก์เ็ป็นบางองคเ์ท่านั้นท่ีจะส่องเขา้ไปถึงรู้
วา่คนไหนชอบอยา่งไร อยา่งน้ีมนัตอ้งเป็นบารมีของแต่ละบุคคลท่ีจะมาเป็นครูบาอาจารย ์ ยกเวน้
แต่วา่เรามีวาสนาไปเจอครูบาอาจารยอ์ยา่งนั้นอีกต่างหาก  

ฉะนั้น การพบครูบาอาจารยน่ี์เป็นของประเสริฐมาก การพบนะ เสมือนนกัเรียนเจอครูดี
นัน่น่ะ มนัจะเป็นวาสนาของนกัเรียนหรือวาสนาของครูล่ะ นกัเรียนเจอครูท่ีดี สอนใหเ้ป็นท่ีดี 
นกัเรียนนั้นกเ็ป็นคนดีแลว้ไดว้ชิาการดีดว้ย ถา้นกัเรียนนั้นเจอครูไม่ดี กเ็หมือนกนั พระก็
เหมือนกนั พระกไ็ปมีอยา่งนั้นเหมือนกนั เรากต็อ้งใคร่ครวญหาไป ไอน้ั้นเป็นเร่ืองภายนอกมา
เทียบเป็นเร่ืองพิจารณาเท่านั้น  

จริงๆ แลว้มนัอยูท่ี่ใจเรากบักิเลสเท่านั้นเลย  

จริงๆ แลว้มนัอยูท่ี่กลางหวัใจเราเท่านั้นเลย  

ส่ิงท่ีไม่ดีนั้นกเ็ป็นตวัอยา่งได ้ ส่ิงท่ีดีกเ็ป็นตวัอยา่งได ้ ส่ิงท่ีไม่ดีนั้นถา้เราเป็นประสาเรา เรา
คิดนะ เราไม่กลวันกัเหรอวา่เด๋ียวน้ีเป็นขนาดน้ีๆ แลว้เราจะไม่ตกรุ่นเหรอ เราจะหาใครเป็นท่ีพึ่งท่ี
อาศยั เห็นไหม มนักท็  าใหเ้ราขวนขวายในการปฏิบติั ขวนขวายใหเ้รารีบหาทางออกนะ  

เราจะรอจนกวา่ตลาดน้ีวาย จนเขาเกบ็ตลาดหมดแลว้เราค่อยมาหาซ้ือของ ถา้ตอนน้ีตลาด
ตั้งไวเ้ตม็ไปหมดเลย เรากต็อ้งรีบขวนขวาย เพราะเราดูสภาพส่ิงท่ีไม่ดีมาเป็นตวัอยา่ง ถา้ส่ิงท่ีดีก็
ยิง่เป็นครูยิง่ยอดใหญ่  
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“ส่ิงท่ีดี” ฟังสิ อยูค่รูบาอาจารยแ์ลว้สอนประจ านัน่น่ะ ยกกย็กแต่พระจกัขบุาล อดนอนไง 
ปฏิญาณวา่จะอดนอนใน ๓ เดือน เสร็จแลว้เพราะอดนอนมาตลอด ภาวนามาตลอด ใกล้ๆ  ออก
พรรษาตาเจบ็ พอตาเจบ็ไปหาหมอ หมอสมยัโบราณ สมยัพระพุทธเจา้ ตอ้งนอน ถา้ไม่นอนน้ีตา
จะบอด หมอขอใหน้อนแต่ตวัเองตั้งสัจจะไวแ้ลว้ ไม่นอน บอดใหบ้อดไป สุดทา้ยกต็าบอดเพราะ
โรคตา ตาบอด พอตาบอด กิเลสกข็าดพร้อมกนั  

“ส่ิงท่ีดี” ความอุตสาหะขนาดนั้นน่ะ ถึงจะตาบอดกย็อมแลก แลกกบัความสวา่งโพลง
กลางหวัใจ เอาเขา้แลกเลย แต่ถา้เราไม่เขม้แขง็พอนะ อา้ว! ตาบอดกรั็กษาตาก่อน เอาไวห้ายแลว้
ค่อยมาภาวนาใหม่ อยา่งน้ีกไ็ด ้ กเ็ป็นวาสนาของเรา วาสนาของบุคคลนั้นไง วา่ถา้ตายซะ จะตา
บอดซะ เราจะไม่มีโอกาสปฏิบติั ถา้รักษากายไว ้รักษาใจไว ้ถึงเวลายงัมีโอกาสปฏิบติั...กไ็ด ้ 

บางทีกิเลสมนัหลอก หลอกหลายซบัหลายซอ้น  

มี...ครูบาอาจารยส์อน นัง่พิจารณาอยู ่พิจารณาขา้วจนขา้วกลายเป็นตวัหนอน ตวัหนอนใน
...โทษนะ...ตวัหนอนในสว้มมนัเหมือนเมลด็ขา้ว พิจารณาเมลด็ขา้วท่ีเราจะกินน่ีเป็นตวัหนอนเลย 
จนมนัขยะแขยงกินไม่ได ้ พอกินไม่ไดม้นักอ็ดไป กินไม่ไดจ้ริงๆ มนัขยะแขยง มนักจ็ะตาย จน
โหย จนเซหมด ไปหาหลวงปู่มัน่ หลวงปู่มัน่บอก  

“น่ีกิเลสมนัซอ้นเขา้มาในวงปฏิบติั ถา้ไม่กินกต็ายเปล่า ตอ้งกิน”  

ถา้กิน ท่านบอกเลย  

“กิเลสมนัอยูท่ี่ใจนะ ไม่ไดอ้ยูท่ี่กาย ถา้ตายน่ีกิเลสหวัเราะเยาะ เพราะกิเลสมนัหลอก 
หลอกใหเ้ราไม่ยอมกินขา้ว ถา้เรากินขา้วเสร็จแลว้เรายงัมีโอกาสไดต่้อสู้กบักิเลส”  

เห็นไหม ถึงบอกวา่เป็นอุบายของใครของมนั เป็นสมบติัของใครของมนั เพียงแต่เราจะยดึ
อนัใดมาเป็นอุบาย เป็นท่ีสะเทือนใจ หรือวา่อุบายท่ีจะท าใหเ้รามีความมุมานะ  

เป็นประโยชนไ์ดห้มด ถา้เรารู้จกัคิด รู้จกัพลิกแพลง  

ในขณะปฏิบติันะ พลิกแพลงเขา้มา พลิกแพลงเขา้มา พลิกแพลงเขา้มา ใหเ้ป็นประโยชน์
กบัไอท่ี้วา่มนัจะหลอกใหเ้ราเลิกอยา่งเดียวไง เลิก ไม่ปฏิบติั เลิก หรือวา่เอาไวก่้อน อนัน้ีไม่ตอ้ง
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พดู มนัจะมีเป็นขอ้มูลเดิมอยูแ่ลว้ “เอาไวก่้อน เอาไวก่้อน” หรือวา่ “เม่ือนั้น เม่ือน้ี” เป็นขอ้มูลเดิม
ในใจเลย ออกมาโดยธรรมชาติ ไม่ตอ้งไปหา  

ทีน้ีเราจะหาอนัไหนมาถ่วงอนัน้ีไวเ้ท่านั้นล่ะ  

ถา้หามาถ่วงอนัน้ีไวไ้ด ้ความสืบต่อ ความต่อเน่ือง นกักีฬาวิง่ ถา้วิง่ถึงเส้นชยักจ็บ นกักีฬา
วิง่เขา้ไป พกัก่อนแลว้ค่อยมาวิง่เร่ิมตน้ใหม่ เร่ิมตน้ใหม่ นกักีฬานั้นจะถึงเส้นชยัไหม หวัใจในการ
ปฏิบติั ถา้กดัฟันหรือวา่ดนัไปๆ หรือพยายามไปน่ีตอ้งถึงเส้นชยัเขา้สักวนัหน่ึง แต่ถา้หวัใจเรา
ปฏิบติัแลว้เราพกัไวก่้อน พกัไวก่้อน จะมาเร่ิมตน้ใหม่ โอโ้ฮ! ยากนะ เพราะวา่นกักีฬา ร่างกายมนั
ยงัเส่ือมสภาพชา้กวา่หวัใจ หวัใจน้ีเส่ือมสภาพเร็วมาก นกัปฏิบติัขนาดปฏิบติัวา่ไดผ้ลมากๆ พอ
เผลอหน่อยเดียวเส่ือมหมดเลย เพราะมนัเป็นนามธรรม เรารักษาไดย้ากมาก  

การท าข้ึนมากแ็สนยาก การรักษาไวย้ิง่ยากกวา่ 

 แต่ถา้การท าข้ึนมาน่ีแสนยาก การท่ีรักษาไวก้ย็ิง่ยากกวา่น้ี เราประคองใหดี้ แลว้มนัหมุน
ตดัสมุจเฉทปหานแลว้ไม่ตอ้งรักษา มนัเป็นธรรมชาติ มนัเป็นอกปุปธรรม ไม่มีวนัเส่ือม น่ีนกั
ปฏิบติัตอ้งการตรงนั้น ตอ้งการไปถึงจุดท่ีมนัไม่เส่ือมๆ เป็นขั้นๆ ไป แลว้ไม่ตอ้งรักษา เพราะมนั
ไปถึงจุดของมนัแลว้จะรักษาอยา่งไร ถา้รักษานั้นไม่ใช่ของแทสิ้ ถา้รักษาน้ีไม่ใช่ความเป็นจริง
ของมนัสิ ไม่ตอ้งรักษาเลย มนัเป็นธรรมชาติอยา่งนั้นเลย  

แต่ก่อนท่ีเราไปถึงจุดนั้น กระเสือกกระสน เส่ือมๆๆ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายน้ี
แปรสภาพทั้งหมด ยกเวน้อกปุปธรรม กบัเอโกธมัโม ธรรมอนัเอก ธรรมท่ีเป็นหน่ึงไม่มีสอง 
ธรรมในโลกน้ีเป็นธรรมคู่ทั้งหมด ขาวคู่กบัด า ไม่ไดคู่้กบัได ้ แต่ถา้ถึงอนัเอกแลว้ไม่มีเส่ือม ไม่มี
เส่ือมนะ  

เราจะเดินไปถึงจุดนั้นไหม เราจะไปไหวไหม? 

ตั้งใจ ถา้ตั้งใจแลว้ตอ้งถึงจุดนั้น วาสนาน้ีเกิดจากการปฏิบติั วาสนาน้ีไม่ใช่เกิดข้ึนมาลอยๆ 
เวลาเราปฏิบติั ทุกคนจะบอกเลย เราน้ีวาสนานอ้ย เอาแค่วาสนาเรามี...เพราะนอ้ยกนัทุกคนน่ะ ถา้
คนไม่ตกัน ้าใส่ตุ่ม ตุ่มมนัจะมีน ้าข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ถา้เราตกัน ้าใส่ตุ่ม ตุ่มตอ้งเตม็ดว้ยน ้า ทุกวนัๆ 
นะ 
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คติธรรมอนัน้ีในศาสนามีบ่อย พระพุทธเจา้เกิดสมยัเป็นกระรอก กระรอก พระพุทธเจา้
ยกข้ึนมาเทศนใ์หพ้ระฟังประจ า ไปท ารังอยูท่ี่ตน้มะพร้าวอยูช่ายทะเลไง แลว้ลมพดัถึงรังน้ีตกลง
ไปในทะเล กระรอกเป็นแม่ ตวัเองยงัมีชีวติอยู ่ไปนะ ไปท่ีทะเล เอาหางจุ่มน ้าทะเลแลว้สะบดัออก 
สะบดัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ท าอยูอ่ยา่งนั้น พอไปหาอะไรกินมากลบัมากต็อ้งมาสะบดัอยา่งนั้น จน
เทวดาทนไม่ไหว เทวดามาถามเลย  

“ท าไมกระรอกท าอยา่งนั้น?”  

“ลูกตกลงไป จะเอาลูกคืน”  

“แลว้เอาหางจุ่มน ้าทะเลข้ึนมา เม่ือไรน ้าทะเลมนัจะแหง้ล่ะ?”  

“กไ็ม่รู้ กท็  าอยา่งน้ีทุกวนั จนกวา่มนัจะตายไป จนกวา่มนัจะแหง้”  

เทวดาทนไม่ไหวนะ ในพระสูตร จนเทวดาตอ้งเอาข้ึนมาให ้ 

พระพุทธเจา้บอกวา่ “เราเคยเป็นกระรอกนั้น”  

น่ีความอุตสาหะของสัตว ์ มีในพระไตรปิฎกมากเลย เร่ืองความอุตสาหะท่ีวา่เป็นคติ
ตวัอยา่งนะ สังคมไทย ในนิทานอีสป นัน่น่ะ คดัออกมาจากพระไตรปิฎกเกือบทั้งนั้นเลย แต่ผูมี้
ปัญญาคดัออกมา คดัออกมา เราอ่านเขา้ไปมนักเ็ป็นคติเตือนใจ น่ีกเ็ป็นคติเตือนใจ  

ถา้เราเตือนใจ ขออยา่งเดียว ขอใหถ้ามใจตวั ขอใหถ้าม ใหมี้การตอบ-การถามกนั นัน่ล่ะๆ 
คนจะมีทางออก อนันั้นจะมีคนใหมี้ทางไป ทางไดห้าทางออก ออกคือออกพน้เลยดว้ยนะ ช าระ
กิเลสออกจากใจแลว้เป็นอิสระเสรีเตม็ท่ีในหลกัของศาสนาพุทธ อิสระเตม็ท่ีเลย พน้จากโลกทั้ง ๓ 
พน้จากบ่วงของเทวดาดว้ย พน้จากของพรหม พน้หมดเลย เราไม่ตอ้งไปเกิดอีกท่ีตรงนั้น แลว้ไม่
ตอ้งเกิดอีกในท่ีมนุษย ์ไม่ตอ้งเกิดอีกในท่ีอบายภูมิ ไม่ตอ้งเกิดอีกในท่ีนรก พน้หมดทั้งนั้นเลย  

เกิดข้ึนจากการปฏิบติัของเรา เกิดข้ึนจากภายในของเรา  

ฉะนั้น เราตอ้งเลือกของเราเอง เลือกเอาเองนะ เลือกของเราเองเป็นคนเลือก  

เอาล่ะเนาะ เอาล่ะ 


