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…เป็นขมุทรัพยท่ี์ใครจะเปิด เราเองต่างหากไม่มีภาชนะท่ีจะไปตกัทรัพยส์มบติัอนัน้ี
ออกมา พระพทุธศาสนาน้ีเปรียบยิง่กวา่ทะเล น ้าทะเลมหาศาลขนาดไหน แลว้แต่ใครจะตกัใครจะ
จว้งเอา  

ในพระพทุธศาสนาสอน สอนตั้งแต่คฤหสัถ ์สอนคฤหสัถน์ะ ใหก้ารด ารงชีวิตของคฤหสัถ ์
ทิศไง ทิศ ๘ การบริหารทิศ พอ่แม่ ครูบาอาจารย ์ญาติ คนใชอ้ยูใ่นบริหารทิศทั้ง ๘ สอนคฤหสัถ ์
สอนนกับวช สอนเทวดา สอนหมดนะ พระพทุธเจา้สอน พระพุทธเจา้เป็นผูพ้บพระพทุธศาสนา 
แลว้เอาพระพทุธศาสนาวางไว ้วางไวห้มายถึงวา่มีต ารา มีคนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนัน้ี  

แลว้เราเกิดเป็นมนุษยค์นหน่ึง เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ไดพ้บพระพทุธศาสนาเป็นบุญกุศลอยา่ง
มหาศาล เพราะมนุษยเ์กิดมาในโลกน้ีหลายพนัลา้น เราเป็นหน่ึงในหลายๆ พนัลา้นนั้นท่ีเกิดใน
ประเทศไทยท่ีมีศาสนาพทุธเป็นศาสนาประจ าชาติ มีการส่งเสริม รัฐบาลส่งเสริมพระ รัฐบาล
ส่งเสริม สงัคมน้ีตรวจสอบ สงัคมน้ีเป็นสงัคมของชาวพทุธ เคยตรวจสอบไปวา่พระกบัผูป้ฏิบติัจะ
อยูก่นัถกูตอ้งขนาดไหน เราเป็น ๑ ใน ๖๐ ลา้นคนในประเทศไทยท่ีมีพระพทุธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติ แลว้พบครูบาอาจารยท่ี์ประพฤติปฏิบติัเป็นแนวทาง  

ถึงวา่ แลว้เราจะเอาสมบติัอะไร?  

“ทาน ศีล ภาวนา” เราไดท้  าทาน เราเช่ือในบุญกศุล เรากไ็ดท้  าทาน “ทาน” ไดท้ าบุญท า
กศุล ผูส้ละออก สละวตัถุออกไปเป็นบุญกศุล มนัเป็นวฒันธรรมประเพณี ประเพณีของชาวพทุธ 
เราอยากเป็นคนดี เราอยากจะใหส้งัคมยอมรับวา่เราเป็นคนดี เราท าตามวฒันธรรมประเพณีของ
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ชาวพทุธ ใหมี้การสละ มีการจาคะ มีถึงคราวท าทาน ถึงคราวนกัขตัฤกษต์อ้งนิมนตพ์ระ ตอ้งให้
พระสวดไง สวดอะไร สวดมงคล ๓๘ ประการ สวดวิรูปักเข สวดสูตรต่างๆ น้ีเป็นธรรมะของ
พระพทุธเจา้ สวดเพื่อใหเ้ราเขา้ถึงธรรม การฟังธรรม การฟังค าสวดคือค าสอน การเรียนภาคปริยติั  

ใหท้ าทานแลว้ไดศึ้กษาเป็นสุตมยปัญญา แลว้ให้ประพฤติปฏิบติั ประพฤติปฏิบติัเพือ่ให้
เป็นสมบติั เป็นปัจจุบนัสมบติั เป็นปัจจุบนันะ ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนท่ามกลางหวัใจ การท าบุญกศุลมนั
กเ็ป็นปัจจุบนัแค่ส่วนหน่ึง ปัจจุบนัท่ีเราไดรั้บความสุข ไดรั้บความอ่ิมใจในการท าบุญกศุลนั้น แต่
บุญกศุลนั้นส่งต่อไป เห็นไหม เราสร้างบุญกศุลไวจ้นเตม็เมด็เตม็หน่วย เราตายไปเราจะเกิดใน
สวรรค ์ จะชั้นไหนกแ็ลว้แต่ แลว้แต่แรงขบัของบุญกศุลในความบริสุทธ์ิของการท าบุญกศุลของ
เรา มนัตอ้งเป็นอดีตดว้ย มนัถึงไดเ้ป็นอนาคต จากปัจจุบนัแลว้ส่งผลใหค้วามสุขส่วนหน่ึง แลว้
ส่งผลในอนาคตอีกส่วนหน่ึง เพราะวา่ปัจจุบนัน้ีเป็นความสุข ตายไปกจ็ะพบความสุข สุคโต
ปัจจุบนัน้ี  

แต่การประพฤติปฏิบติัไม่ตอ้งไปหวงัตรงนั้น ไม่หวงัไปอนาคต หวงัในปัจจุบนัน้ี การ
ประพฤติปฏิบติั การส ารวมกาย วาจา แลว้ใจมนัส ารวมไหม ส ารวมกาย วาจาเพื่อนัง่สมาธิ ท าจิต
ใหต้ั้งมัน่ ปัจจุบนัธรรมจะเกิดข้ึนในเวลาจิตมนัสงบ พอจิตสงบ มนัพน้จากความฟุ้ งซ่าน  

ความสงบแท้ๆ  ความสุขเกิดข้ึนจากภายใน “สมาธิธรรม” ใครมีสมาธิ ใครมีความสงบของ
ใจ ความสุขใดๆ ในโลกน้ีจะมีความสุขเท่ากบัใจสงบน้ีไม่มี สงบหยาบๆ นะ สงบแทคื้อส้ินกิเลส 
สงบจริงเลย นัน่จิตหมดจากกิเลส อนันั้นสุขเหนือโลก เหนือสมมุติ เหนือทุกอยา่งท่ีการคาดหมาย 
เราคาดหมายไม่ถึงตรงนั้นเลย  

มนุษยน้ี์เก่งนกัเก่งหนาในการสมมุติ กฎหมายโลก กฎหมายสากล กฎหมายประเทศไทย
สมมุติข้ึนมาจนงงไปหมดเลย อยูก่นัดว้ยสมมุติไง ระเบียบกติกาต่างๆ น้ีมนุษยคิ์ดข้ึนมา เกิดมา
ท่ามกลางสมมุติแลว้เก่งสมมุติจริงๆ เก่งการประดิษฐคิ์ดคน้ข้ึนมานะ กติกาสงัคมน่ีสมมุติทั้งหมด
แต่เป็นจริง จริงตามสมมุติไง วนัน้ีออกกฎหมายมามาตราน้ี ใชไ้ปชัว่กาลชัว่คราวหน่ึงเปล่ียน 
สมมุติเปล่ียนไปแลว้ น่ีมนุษยเ์ก่งในความสมมุติ  
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แลว้วา่สมมุติๆ ท าตามสมมุติไปแลว้มนัสุขหรือมนัทุกขล่์ะ มนัสุขจริงตามความเป็นจริง
ไหม สมมุติตอ้งเปล่ียนตลอดเวลาเพื่อใหท้นักาล เพราะกิเลสมนัเหนือสมมุติ เกิดมาน้ีกเ็กิด
ท่ามกลางสมมุตินะ จริงตามสมมุติเพราะมนัเป็นของชัว่คราว  

“เกิด” คนเกิดมาตอ้งแก่ทั้งหมด คนแก่ตอ้งตายทั้งหมด...สมมุติไหม? สมมุติจริง แลว้ก็
สมมุติซอ้นข้ึนมาอีก แลว้เราปฏิเสธไม่ไดด้ว้ย ท าความผดิ ผดิเดด็ขาด ติดคุกเดด็ขาดเลย วา่
สมมุติๆ น่ีลองไปท าร้ายใครสิ “สมมุติ” กฎหมายใหอ้ภยัไหม น่ีมนุษยเ์ก่งในการสมมุติ เก่งในการ
ผกู เก่งในการมดัคอตวัเองใหจ้มไป แต่มนุษยไ์ม่รู้จกัการเปล้ืองออก  

การเปล้ืองตวัเองออกจากสมมุติ มนัไม่ไดเ้ปล้ืองท่ีกายออกจากสมมุติ มนัเปล้ืองหวัใจไง 
เปล้ืองหวัใจ เปล้ืองใจน้ีปล่อยวางไวท้ั้งหมด ปล่อยวางตามความเป็นจริง ไม่ใช่ปล่อยวางสกัแต่วา่ 
น่ีกองทพักิเลส กองทพักิเลสแมแ้ต่ปฏิบติัธรรมอยู ่นัง่สมาธิอยูกิ่เลสมนักเ็ส้ียม  

“การประพฤติปฏิบติัตามประเพณีวฒันธรรม” เราชาวพทุธ เราอยากจะปฏิบติั เราตอ้งมี 
เป็นนกัปฏิบติั ไปไหนตอ้งมีชุดปฏิบติั ตอ้งมีผา้สไบเฉียง เห็นไหม อยากไดรู้ปแบบของการ
ปฏิบติั เราเป็นชาวพทุธ เราไดท้ าบุญท ากุศลแลว้ แลว้เรายงัเป็นนกัปฏิบติัดว้ย แลว้ขณะปัจจุบนัน้ี
เรากป็ฏิบติัจริงๆ ดว้ย เรากน็ัง่ปฏิบติัอยูด่ว้ย แลว้กิเลสมนัสงบไหม 

กิเลสมนัไม่กลวัการปฏิบติัหรอก กิเลสมนัไม่กลวัเคร่ืองแบบนกัปฏิบติัหรอก กิเลสมนัไม่
กลวัพระท่ีวา่นุ่งเหลืองห่มเหลืองหรอก พระนุ่งเหลืองห่มเหลืองมา บวชมาพร้อมแต่ออกมาจาก
โบสถเ์ป็นพระโดยสมมุติเหมือนกนั ไดรู้ปแบบมาเหมือนกนั ไดรู้ปแบบเหมือนกบัปฏิบติัมา
เหมือนกนั ไดรู้ปมา แบบมา ไดส้มมุติ จริงตามสมมุติมาเป็นสมมุติสงฆ ์สงฆโ์ดยสมมุติไง แต่ไม่
เกิดอริยสงฆข้ึ์นมาท่ามกลางหวัใจ เรายงัไม่เกิดความประพฤติปฏิบติัเขา้ไปใหใ้จมนัเสพธรรม  

การประพฤติปฏิบติั ประพฤติปฏิบติัในรูปแบบ รูปแบบในการประพฤติปฏิบติั น่ีคือกิเลส 
กิเลสส่วนหน่ึง เป็นมรรคส่วนหน่ึง มรรคคือการอยากท าไง อยากท าใช่ไหม อยากท าอยาก
ประพฤติปฏิบติั มีรูปแบบในการประพฤติปฏิบติั แต่มนัไม่เขา้ไปถึงตวัธรรมะจริงในการท่ีวา่
ธรรมะน้ีเป็นทรัพยส์มบติั เป็นขมุทรัพยอ์นัมหาศาล  
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เราไม่สามารถเปิดฝาโอ่งได ้ ไม่สามารถตกัน ้าธรรมนั้นได ้ เราไม่สามารถเปิดส่ิงท่ีปกคลุม
ใจอยูไ่ด ้ เราไม่สามารถสยบกิเลสได ้ เราไม่สามารถสงบความฟุ้ งซ่านของใจใหม้นัสงบตวัลงได ้
เรากไ็ม่ไดน้ ้ าอมตธรรมอนันั้น เห็นไหม ถา้ความเป็นจริง อริยสจั ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค  

ทุกขม์นัเป็นความจริง  

สมุทยัมนักเ็ป็นความจริงอนัหน่ึง  

นิโรธ ความดบัทุกขก์เ็ป็นความจริงอนัหน่ึง  

อริยมรรค มรรคะ มรรคหยาบๆ มรรค อริยมรรค มรรค ๔ ผล ๔  

น่ีเคร่ืองมือในการด าเนิน เคร่ืองมือในการเปิดฝา ในการเปิดน ้าอมตธรรม  

ทีน้ีเราท าขนาดไหน เราถึงเขา้ไม่ถึง เพราะในการประพฤติปฏิบติั “กิเลส” กองทพักิเลส
มนัมาพร้อมกบัการประพฤติปฏิบติั มนัเส้ียมออกมา เราเปิดน ้ามาจากตน้น ้าจากก๊อกกแ็ลว้แต่ น ้ า
นั้นไหลออกมา น ้านั้นสกปรกหรือสะอาด น ้าสะอาดนั้น น ้านั้นเป็นคุณประโยชน์หมดเลย ถา้น ้า
นั้นสกปรกล่ะ น ้าสกปรกนั้น น ้านั้นกเ็ป็นน ้า มนัใหค้วามชุ่มช้ืนอยู ่ แต่น ้านั้นสกปรกใหโ้ทษกบัผู ้
เสพ ผูด่ื้ม ผูกิ้น กิเลสมนัยงัอยูใ่นหวัใจของเรา การประพฤติปฏิบติั เราเปิดน ้าออกมา น ้าอนัน้ี
สะอาดหรือบริสุทธ์ิ น ้ าน้ีสะอาดหรือไม่สะอาด เห็นไหม กิเลสบางทีมนัรุนแรง ออกมาน่ีจะ
ออกมาดว้ยความคิดท่ีรุนแรงมาก  

เวลามนัจางออกไป น ้าอนัน้ีออกมาดว้ยความเขม้ขน้ของพิษหรือความเจือจางของพิษ น่ีถึง
วา่ประพฤติปฏิบติัท่ียงัไม่ไดผ้ลเพราะตรงน้ี เราถึงตอ้งมีการฝืน ฝืนเพื่อใหน้ ้ าน้ีมีเจตนาของ
ความคิดหรือเจตนาของการปฏิบติัใหม้นัออ่นตวัลงๆ คือวา่ใหมี้เจตนาในการอยากปฏิบติั เจตนา
ในการอยากนัง่ เจตนาในการใส่เหตุ อนัน้ีเป็นมรรค มรรคคือการสร้างเหตุ เราไม่หวงัในผลนั้น  

การประพฤติปฏิบติัมนัถึงวา่มนัยงัมีส่วนของกิเลสจะร่วมออกมาดว้ย ตามน ้ามาตลอดเวลา 
เราถึงวา่เราประพฤติปฏิบติั เราเป็นนกัปฏิบติั เราเป็นนกัประพฤตินกัปฏิบติั เป็นผูท้  าความเพียร 
ท่ามกลางของความเพียร ธรรมมนัส่วนหน่ึง ธรรมฝ่ายเหตุกบัธรรมฝ่ายผล  
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“ธรรมฝ่ายเหตุ” เร่งความเพียร การงานชอบ การงานในการบงัคบัใจใหอ้ยู ่ ไม่ใช่การงาน
การประกอบอาชีพงานขา้งนอกนั้น การงานชอบ จิตแกจิ้ต ความคิดแกค้วามคิด ความเหน่ียวร้ัง 
สติความระลึกรู้อยู ่ เหน่ียวร้ังความคิดท่ีมนัแยบ็ออกไป ถา้ความระลึกรู้อยูน่ี่กเ็กิดข้ึนมาจากความ
ระลึก เกิดข้ึนมาจากจิตตวันั้น แลว้กเ็หน่ียวร้ังใหจิ้ตตวันั้นไม่ใหก้ระแสนั้นคิดออกไป  

“ความคิด” ถา้คิดออกไปมนัเป็นความคิดท่ีมนัเป็นตามสภาวะของมนัตอ้งเป็นอยา่งนั้น 
เพราะจิตเป็นการส่งออก เป็นพลงังานตวัหน่ึง ถึงไดต้อ้งใหก้ าหนดพทุโธไง มนัจะหยดุคิดเลย
ไม่ใหมี้ส่วนความรู้สึกเลยเป็นไปไม่ได ้ เพราะมนัเป็นพลงังานท่ีตอ้งมีความรับรู้อยู ่ ความรับรู้อยู่
แบบเดก็อ่อน ตอ้งเกาะผูอ่ื้นด าเนินต่อไป ใหย้นือยูต่วัเองกย็นือยูไ่ม่ได ้ ตอ้งเกาะอารมณ์ความรู้สึก
อยู ่ เกาะอารมณ์ความรู้สึกอยูก่เ็กาะอารมณ์ท่ีเป็นพิษ เกาะอารมณ์ท่ีใหโ้ทษแก่ตวัเอง น่ีธรรมฝ่าย
เหตุ ถึงเป็นกรรมฐาน ๔๐ หอ้งไง  

กรรมฐาน ๔๐ หอ้งกพ็ทุโธ ธมัโม สงัโฆ เทวตานุสติ ระลึกถึงความตาย มรณสัสติ ถึงได้
เอาส่วนน้ีมา เวลาระลึกรู้ออกไปกไ็ม่ระลึกดว้ยอารมณ์ความเป็นพิษ ใหร้ะลึกรู้อยูด่ว้ยอารมณ์
ความเป็นธรรม ถึงใหก้ าหนดพทุโธ พทุโธ พทุโธ ก าหนดกรรมฐาน น่ีธรรมฝ่ายเหตุ แต่มนัไม่กิน 
กิเลสมนัไม่ชอบ กิเลสมนัชอบรสแสบๆ รสเผด็ๆ รสท่ีมนัพอใจ ถึงวา่อารมณ์ท่ีเป็นพิษนั้นมนัถึง
เขา้กบักิเลส การประพฤติปฏิบติัอยู ่ กิเลสถึงเส้ียมอยู ่มนัตามออกมาดว้ยไง มนัถึงไม่ไดเ้ป็นผล น่ี
กิเลสมนัตามออกมา 

แมแ้ต่การนัง่ประพฤติปฏิบติัอยู ่ เพราะมนัเร่ิมตน้ออกมาจาก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ท่ี
ออกมาจากตน้ขั้วของความคิด ออกมาจากตน้ขั้วของใจ ตน้ขั้วท่ีออกมา น่ีถึงวา่กิเลสมนั...เรานัง่
ประพฤติปฏิบติัอยู ่กิเลสมนักอ็าศยัการประพฤติปฏิบติัน้ีออกมาดว้ย ถึงจะเขา้ไปเสพรสของธรรม
ไม่ไดต้ามความเป็นจริง คือวา่ขมุทรัพยอ์นัมหาศาลเลย เราเปิดยงัไม่ได ้ ขมุทรัพยน์ะ อริยทรัพย์
มหาศาลในศาสนาพุทธในตวัศาสนา ศาสนธรรมไง  

“ใจเป็นธรรม” ถา้ใจน้ีเขา้ถึงธรรม เปิดภาชนะไดเ้ป็นธรรมลว้นๆ นะ เป็นบ่อน ้าทิพย ์ เป็น
บ่อแห่งความสุข เป็นความสุขท่ีไม่เจือจางวา่อยา่งนั้นเลย เป็นสุขตลอด แต่มนัเปิดอยา่งไร เราถึง
วา่การประพฤติปฏิบติัอยูต่อ้งมีความเขม้แขง็ ตอ้งเกาะธรรมะฝ่ายเหตุ การงานชอบ ความเพียร
ชอบ การประพฤติปฏิบติัท่ีชอบ กิเลสมนัจะตามมาน่ีเป็นเร่ืองสุดวิสยั เพราะเราเกิดมาท่ามกลาง
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ของกิเลสพาเกิด เป็นเร่ืองสุดวิสยั มนัถึงวา่มนัมีอยูแ่ลว้โดยเร่ิมตน้ จิตเดิมแท ้ จิตตวัเกิดตวันั้นมนั
เป็นตวัของมนัเองอยูแ่ลว้  

ทีน้ีการช าระลา้งเขา้ไป ถา้ไม่มีตรงน้ี ไม่มีการเกิด ไม่มีจิตและไม่มีร่างกาย การประพฤติ
ปฏิบติัตรงน้ีกไ็ม่เกิด การท่ีวา่เกิดเป็นมนุษย ์ พบพระพทุธศาสนา เป็นวาสนาอนัอยา่งมากๆ ก็
ไม่ไดเ้กิด มนัถึงวา่การเกิดมามนัมีส่ิงท่ีดีและส่ิงท่ีไม่ดีปนกนัมาไง “กรรมท าจ าแนกสตัวใ์หเ้กิด
ต่างกนั” การเกิดของเรา เกิดมารูปสวย รูปไม่สวย เกิดมามีทรัพยส์มบติั เกิดมาอตัคดัขดัสน เกิดมา
สวย เกิดมารูปงามแต่ขดัสน เกิดมามีทรัพยม์ากแต่ร่างกายไม่สวยไม่งาม เห็นไหม อนัน้ีเปลือก  

แต่ถา้หวัใจเกิดมา เกิดมาในร่างของมนุษย ์ แลว้พบพระพทุธศาสนา น่ีวาสนาเกิดแลว้ 
เพราะโอกาสมนัมี โอกาสการประพฤติปฏิบติัมนัมี โอกาสการเจอครูบาอาจารย ์ การท่ีวา่ในหมู่
ของชาวพทุธ ในหมู่ของฝ่ายท่ีเกิดสร้างเหตุ สร้างเหตุใหเ้ป็นไปไง มีโอกาส มีหมู่คณะ มีการชกัดึง
กนัไป เป็นโอกาสหรือไม่เป็นโอกาส เป็นบุญหรือไม่เป็นบุญ เป็นอ านาจวาสนาหรือไม่เป็น  

ถึงวา่ถา้ไม่มีการเกิด ไม่มีหวัใจและไม่มีร่างกายน้ี เรากไ็ม่ไดป้ระพฤติปฏิบติั พอประพฤติ
ปฏิบติักม็าขดักบัวา่ท าไมกิเลสมนัถึงไดม้าเส้ียมเราขนาดน้ี ความเป็นจริง ขอ้เทจ็จริงมนัเป็น
ขอ้เทจ็จริงโดยความเป็นจริงในการเป็นสมมุติของโลก ในวฏัวนท่ีเป็นแบบน้ี เราเกิดท่ามกลาง
ความสมมุติ เราปฏิเสธส่ิงน้ีไม่ได ้หนา้ท่ีของเราคือหนา้ท่ีก าจดั หนา้ท่ีจะใหพ้น้จากทุกขน้ี์ออกไป  

แลว้ทุกข ์กิเลส กิเลสคือทุกข ์กิเลสท าความขดัใจใหต้วัเอง กิเลสเป็นความไม่พอใจของตวั 
เพราะเรามีกิเลส เรามีความทุกขใ์นหวัใจ ศาสนาน้ีถึงแกทุ้กข ์ทุกขเ์ป็นผล ความขดัขอ้งหมองใจน้ี
เป็นผลเกิดจากสมุทยั สมุทยัความทะยานอยาก ความขดัสน ความไม่พอใจ ความจะเอาแต่ใจ 
ความตอ้งการใหส่ิ้งท่ีพอใจ-ไม่พอใจเกิดดบัในความพอใจของตวั  

เพราะเกิดความยดึ ความยดึเพราะเรายดึเอง เราคาดเอง เราหมายเอง เราปรารถนาเอง แต่
มนัไม่ตามความเป็นจริง เพราะส่ิงท่ีตามความเป็นจริงน้ีมนักเ็ป็นอนิจจงั ส่ิงท่ีเราคาดเราหมายเรา
นึกเอง อนันั้นยิง่เป็นอนิจจงัซอ้นอนิจจงัเขา้ไปใหญ่เลย มนัถึงเป็นทุกข์ๆ ๆๆ ๒ ชั้น ๓ ชั้น ทุกข์
เพราะอยากใหผ้ลเป็นตามความคิดของตวั แลว้ตวัน้ีมนักว็า่เป็นตวัพลงังานท่ีออกมาจากเราเป็น
นัน่ล่ะ แต่เรากศึ็กษากนัมา เรากเ็ล่าเรียนกนัมาวา่เป็นแบบนั้น แต่เราไม่สามารถช าระลา้งได ้เพราะ
เราจบัตวัปัจจยัตวัน้ีไม่ได ้ คือเราไม่เห็นตามความเป็นจริง เราไม่เห็นความเกิดดบัในหวัใจใน
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ความคิดน้ีในตามความเป็นจริง เราไปเห็นแต่ผลของทุกขต์ลอด ทุกขเ์ป็นผล อารมณ์ความรู้สึก
ท่ีวา่เป็นทุกข์ๆ  อนันั้นมนัยิง่กวา่ผลแลว้ มนัเป็นวิบากอีกต่างหาก  

แต่เราวา่เรากศึ็กษาธรรมะ เรากป็ฏิบติัธรรม ท าไมเราไม่ไดผ้ล เราไม่ไดผ้ล  

“ผล” ผลคือธรรม เราเขา้ไปเสพธรรม “เสพธรรม” ปฏิบติัธรรมเพื่อธรรม ไม่ใช่ปฏิบติั
ธรรมเพื่อกิริยา ไม่ปฏิบติัธรรมเพือ่วฒันธรรม “การปฏิบติัธรรม” การประพฤติปฏิบติัธรรมเพื่อให้
ไดแ้ค่เปลือกเหรอ การประพฤติปฏิบติัเป็นส่ิงท่ีดี ดีแน่นอน เพราะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะพน้
ออกไป เป็นแนวทาง เป็นวิธีการท่ีเราจะออกจากทุกข ์ 

แต่น่ีเวลาท าแลว้ถึงวา่ไม่ใหน้อนใจ ใหบึ้กบึน ใหส่้งกระแสถึงการออกไป ใจน้ีใหเ้คล่ือน
ไป เคล่ือนท่ีออกไป ไม่ใช่ปฏิบติัอยูต่รงนั้นแลว้ปฏิบติัสกัแต่วา่ปฏิบติั การปฏิบติัตอ้งใหเ้คล่ือนท่ี
ออกไป ตอ้งเป็นไปได ้ 

ผลมีจริง ผลมี ผลของความสุข ผลของการช าระกิเลส ท่ีไหนมนัมีเหตุตอ้งมีผลสิ มืดคู่กบั
สวา่ง ความเป็นไปไม่ไดต้อ้งคู่กบัความเป็นไปได ้ส่ิงใดท่ีเป็นไปไม่ได ้ถึงจุดหน่ึงตอ้งเป็นไปได ้มี
เหตุผลพอถึงเป็นไปได ้ เหตุผลดว้ยมรรคอริยสจัจงั ความเห็นชอบ ความเห็นในการแกไ้ข 
ความเห็นในการหกักลบัมา ความเห็นในการรูปของใจ จบัตวัความสุขความทุกขอ์นัน้ีได ้
ความเห็นตรงน้ี ความเห็นวา่ผูท่ี้รับผลมนัมี  

พอปฏิบติัมนักล็งัเล พระพทุธเจา้ตายมาแลว้ ๒,๕๐๐ กวา่ปี ผลยงัมีอยูห่รือ จะปฏิบติัเสีย
เปล่าหรือเปล่า การประพฤติปฏิบติัมาก่ีปีมนัยงัไม่ไดผ้ล น่ีเราจะปฏิบติัเสียเปล่าหรือเปล่า แลว้
พระท่ีปฏิบติัมา พระท่ีบวชมาทั้งชีวิต ฟังสิ! ใชชี้วิตอยูใ่นเพศพรหมจรรย ์ ใชชี้วิตอยูใ่นการ
ประพฤติปฏิบติั แลว้จะไม่เสียชีวิตเปล่าหรือ ฟังสิ! แลว้เราปฏิบติั เราจะหวงัผล-ไม่หวงัผล ผลมนั
มีแต่ถา้เราไปคาดผลผดิ ปักใจใหเ้ช่ือถึงวา่ผล ผลของการช าระกิเลส ผลของครูบาอาจารยท่ี์ยนืยนั
มาเป็นหลกักมี็  

ในพระไตรปิฎก พระสารีบุตรส าเร็จท่ีเขาคิชฌกฏู ในถ ้าท่ีเขาคิชฌกฏู น่ีชดัๆ เลย เป็นผู้
ช  าระกิเลสท่ีถ  ้านั้นท่ีเขานั้น ครูบาอาจารยห์ลายๆ องคว์า่ท่ีวดันั้นๆ ท่ีตรงนั้นเลย น่ีการช าระกิเลส
มนัช าระกนัซ่ึงๆ หนา้ปัจจุบนัธรรม เห็นการส้ินไปของกิเลสจากใจ น่ีมนัเป็นการยนืยนัวา่มี ผล
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การส าเร็จ ผลของการช าระกิเลสเป็นไปได ้ ถา้เราเช่ือวา่ผลมนัมีอยู ่ เหตุในการเตม็ใจ การเตม็ใจ 
การมุมานะ การพยายาม การขวนขวายมนัจะเตม็รูปแบบ เราตั้งใจวา่เราขวนขวาย เราพยายามท า
เตม็ท่ี แต่กิเลสท่ีมนันอนเน่ืองมาในหวัใจมนัแบ่งไปกินแลว้คร่ึงหน่ึง  

ความไม่แน่นอน ความลงัเล ความสงสยั ความไม่จริง จริงกจ็ริงสกัแต่วา่ตอ้งเกบ็เผือ่ไว้
พรุ่งน้ีท างานบา้ง เกบ็เผือ่ไวเ้ด๋ียวจะกลบัไปท่ีบา้นจะไปนอน เห็นไหม มนักจ็ริงตั้งใจมาเตม็ท่ีเลย 
แต่มนัเผือ่ไวก่้อนปฏิบติัแลว้ดว้ย วา่นัง่แลว้เด๋ียวจะท าอยา่งนั้นๆ ต่อ พลงังานน้ีตอ้งเกบ็ไวใ้ชอ้ยา่ง
นั้นต่อ มนัไม่ปักเตม็ร้อย  

เหมือนการกระท าหลายๆ ส่ิง เราทุ่มไปเตม็ๆ เลย เราทุ่มไปทั้งหมด มีเท่าไรทุ่มไปใหห้มด
เลย เพราะอาการของใจมนัไม่ใช่เหมือนวตัถุ มนัใชเ้ท่าไรมนักไ็ม่หมดหรอก เหน่ือยนกัพกัเด๋ียวก็
หาย พลงังานอนัน้ีใชไ้ดต้ลอดเวลา แต่เราไปห่วง เราไปพะวงกนัซะเอง เราไม่ยอมใชเ้ตม็ท่ี กลวั
จะเหน่ือย กลวัจะเสีย เวลาสร้างเหตุนะ เวลาทุกขบี์บคั้นจนเจบ็แสบ จนคอตก ท าไมไม่คิดถึงมนั
บา้ง  

“แก่นของกิเลส” กิเลสมนัมาพร้อมกบัหวัใจ มนัเกิดตั้งแต่ปฏิสนธิมาพร้อมกบัใจอยูท่ี่ใจ 
บีบคั้นหวัใจมาตลอด บีบคั้นนะ บีบบ้ีสีไฟหวัใจมาตลอดเลย เราไม่เห็นทุกขอ์นัน้ีเลย แต่พอจะท า 
เราวา่มาเห็นทุกข ์ทุกขเ์ปลือก ทุกขกิ์ริยา ไม่ไดทุ้กขเ์น้ือของจิตท่ีนอนเน่ืองมา “ภวาสวะ” อนุสยัท่ี
นอนเน่ืองมากบัใจพร้อมกบั “กิเลสสวะ” อาสวะ ๓ นอนเน่ืองออกมาจากเน้ือของใจ เน้ือของใจ
อยูท่่ามกลางร่างกายเราน่ี ร่างกายน่ีเป็นแค่คูหานะ เป็นท่ีอยูอ่าศยัของใจเท่านั้น เกิดเป็นมนุษยถึ์ง
ไดร่้างของมนุษยม์า ร่างของกายมาแลว้มีหวัใจ เกิดเป็นเทพ เกิดเป็นผ ี เขามีแต่ใจลว้นๆ เราเกิดมา
เป็นมนุษย ์เราไดคู้หาไดถ้  ้ามาถ ้าหน่ึง แลว้เราระเบิดออกไดไ้หม  

การจิตสงบตั้งมัน่จนเห็นกายภายในนะ กายจากตาธรรมเห็น ตาภายในเห็น พิจารณาจน
คูหาน้ีระเบิดออก จิตพน้ออกมาจากถ ้า จิตเราน่ีหลงเขา้ไปในถ ้า ปิดมืดหมดเลย เราไม่สามารถ
ท าลายถ ้าน้ีไดเ้ลย แลว้มีอยูค่ราวหน่ึง เราท าลายถ ้า แสงสวา่งพุง่เขา้มาดูสิ อยูใ่นความมืด อยูใ่นถ ้า
ในท่ีอบัช้ืน อยูใ่นความอึดอดั แลว้ถึงคราวหน่ึงเราระเบิดออกไป ความสวา่งหลุดเขา้มานะ ส่อง
แสงเขา้มานะ อากาศถ่ายเทนะ ความสดช่ืน จิตน้ีพน้ออก น่ีการพิจารณากาย  
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น่ีเราไม่ไดพ้ิจารณา เรายอมจ านน อยูใ่นถ ้ากไ็ม่กลา้ท าลายถ ้า มนัจะอบั มนัจะช้ืนอยา่งไรก็
ทนอยูเ่อา กลวัท าไปแลว้มนัจะกระเทือนร่างกาย กลวัท าไปแลว้เราจะเจบ็จะปวด น่ีมนักลวัไป
หมด มนัไม่กลา้ ถา้เราไม่กลา้ เราเป็นโรค เราไม่กลา้ท าลายเช้ือโรคนั้น เราเป็นโรคท่ีตอ้งท าการ
ผา่ตดั เราไม่กลา้ลงมีด มนัสะเทือนเราไปหมด เราไม่กลา้ลงมีด เราไม่กลา้ท าลายเช้ือโรคท่ีอยูใ่น
ตวัเรา เราวา่เราโง่หรือเราฉลาด อา้ว! ฟังสิ  

เพราะความเห็นของกิเลส ความเห็นของเรามนัจะเห็นอยา่งนั้นไง เราไม่ไดเ้ห็นตามความ
เป็นจริงท่ีพระพทุธเจา้ไดส้อนไว ้ พระพทุธเจา้บอก “ส่ิงน้ีเป็นกิเลส ส่ิงน้ีเป็นความไม่จริง ส่ิงน้ี
เป็นส่ิงท่ีพึ่งไม่ได ้ส่ิงน้ีเป็นส่ิงใหร้ะวงั”  

แต่เวลาเราวา่ “ไม่ได ้ ส่ิงน้ีเป็นเรา ของน่ีเป็นของเรา เราท าส่ิงน้ีมนัจะสะเทือนไป” มนัไม่
กลา้ท า เพราะความเห็นของเรา ความเห็นของเรา เราคือใคร? เราคือกิเลส เราคือมานะ เราตั้งป้อม 
น่ีกิเลส กองทพักิเลสในหวัใจมนัขดักบักองทพัธรรมของพระพทุธเจา้ ค  าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ 
ศาสนธรรมค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้นะ อยูข่า้งนอก ยงัไม่สามารถเอาธรรมนั้นเขา้มาในหวัใจ
เราได ้ 

การศึกษา การอ่านต ารามายมืมาทั้งหมดเลย ยมืความคิดของพระพทุธเจา้มา ยมืมาแลว้ก็
ไม่ไดเ้ขา้ไปแนบกบัเน้ือของใจเป็นความเห็นของตวั ความเห็นยมืกเ็หมือนกบัส่ิงท่ีอยูน่อกบา้น
ของเรา แต่ส่ิงท่ีอยูใ่นบา้นของเราคือกิเลส กิเลสมนัอยูท่ี่กลางหวัใจ มนัขบัไส มนัปฏิเสธโดยท่ีเรา
ไม่รู้ตวัเลย  

เราวา่เราเป็นชาวพทุธ เราเช่ือพระพทุธเจา้ เราเช่ือค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ เราเห็นตาม
ความเป็นจริงนั้นหรือเปล่า เห็นตามความเป็นจริงนั้นกิเลสตอ้งระเบิด ถ  ้านั้นตอ้งแตกออก ถึงจุด
หน่ึงส่ิงท่ีเป็นวตัถุเราท าลายไดด้ว้ยส่ิงท่ีมีพลงังานท่ีเหนือกวา่ คูหาของกายน้ีกเ็หมือนกนั พลงังาน
ของการวิปัสสนาตอ้งระเบิดได ้พลงังานของสมาธิธรรม  

ตบะธรรม ตบะ “ตโป” ตบะ พระพทุธเจา้ไดส้วดมนตส์อน “ตโป จ” “พฺรหฺมจริยญฺจ” 
ตโปคือตบะธรรม ตบะธรรมน้ีเผาผลาญดว้ยความเห็นถกูตอ้ง ไม่ใช่เผาผลาญดว้ยความเห็นผดิ 
“ความเห็นถกู” งานการเผาผลาญท่ีถกูตอ้ง การพิจารณาจุดนั้นท่ีถกูตอ้ง การท าความเพียร การท า
ถกูสม ่าเสมอ วิริยธรรม ตอ้งมีพลงังานของสมาธิดว้ย  
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ถา้สมาธิยงัเป็นสมาธิอยู ่ การวิปัสสนา การพิจารณาไปมนัจะเป็นวงรอบ มนัจะตดั มนัจะ
เฉือนออกไป มนัจะมองส่องเขา้ไป ถึงมนัไม่ไดท้  าลายถ ้านั้นมนักมี็เหมือนแสงเอก็ซเรยม์องผา่น
ถ ้านั้นไดแ้ลว้ ถา้เป็นสมาธิ พลงังานตวัน้ียงัมีพลงังานอยู ่ ถา้สมาธิเบาลงมนัมองเห็นไปเห็นแต่
กอ้นหิน เห็นแต่มนัผา่นทะลุดว้ยแสงเอก็ซเรยไ์ม่ได ้ แสงเอก็ซเรยเ์หมือนกบัแสงของสมาธิ เป็น
พลงังานของสมาธิ ฉะนั้น ถา้สมาธิ จิตท่ีตั้งมัน่ จิตท่ีวิปัสสนาถกูตอ้งน้ี มนัถึงวา่เป็นมรรค มรรค
อริยสจัจงั  

แต่ถา้สมาธิไม่ถึงนะ สมาธิอ่อนตวัลง พลงังานน้ีอ่อนตวัลง ความคิดน้ีกอ็่อนตวัลงตาม 
ความคิดน้ีออ่นตวัลงตามแลว้ความคิดน้ีกเ็ป็นโลก เป็นโลกียะ เป็นความคิดแบบท่ีเราศึกษาเล่า
เรียนกนัมา มนัไม่ใช่ภาวนามยปัญญา ปัญญาอนัน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนจากธรรมจกัรของพระพทุธเจา้ 
พลงังานมนัเกิดข้ึน เราส่งข้ึนไปแลว้มนักเ็ส่ือมลงมา ความเส่ือมลงมาเราตอ้งไสกลบัข้ึนไป ตอ้ง
กลบัมาท าความสงบของใจ ท าความสงบของใจเพื่อมาเพิ่มพลงังานของใจใหเ้ป็นธรรมจกัร 
พลงังานตวัน้ีมนัจะมาตดัแรงดึงดูดของกิเลส แม่เหลก็ของใจ พลงังานกระแสดึงดูดของโลก 
เคร่ืองบินกระสวยอวกาศมนัออกจากโลกไปไม่ไดเ้พราะมนัติดแรงดึงดูดอยู ่มนัตอ้งขบัไสออกไป
ไม่ไดพ้ลงังานไม่พอ  

ธรรมจกัรน้ีมนัหมุนไม่ไดเ้พราะแรงดึงดูดของกิเลส แรงดึงดูดของเรา เพราะแรงสมาธิ ตวั
สมาธิน้ีมนัไม่ตดั ตวัสมาธิตวัมาตดัแรงดึงดูดของกิเลสไง แรงดึงดูดของกิเลส แรงดึงดูดความเห็น
แก่ตวั แรงดึงดูดของความคาดหมาย แรงดึงดูดตวัน้ีถา้มนัออกมาเป็นโลกียะ โลกียะหมายถึงการ
คาดหมายของตวัเอง ความเห็นของตวั มนัตอ้งตดัความเห็นของตวัออกไปใหเ้ป็นธรรมจกัร เป็น
ความเห็นตามความเป็นจริง  

ถา้สมาธิอยู ่พลงังานตวัสมาธิพร้อมมนัจะหมุนออกไป หมุนออกไปแต่เป็นธรรมจกัร เป็น
ความเป็นจริงของการเกิดข้ึน เป็นปัจจุบนัธรรมนั้น จนธรรมจกัรน้ีรวมกนัไง เป็นสามคัคี รวมกนั
จนความหมุนไปพอ ระเบิดออก...  

(เทปขดัขอ้ง) 

...การวิปัสสนาใหเ้ห็นตามความเป็นจริง...  
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(เทปขดัขอ้ง) 

...กิเลสมาอีกตวัมาเหน่ียวร้ัง มนัถึงวา่เป็นการท างาน ๒ ซบั ๓ ซอ้นเขา้ไปอยูใ่นนั้น เพราะ
กิเลสมนัจะเหน่ียวมนัจะร้ังไปทุกขั้นตอนในการประพฤติปฏิบติั มนัยมุนัแหยน่ะ มนัจะไม่ใหท้ า
ตามอยา่งนั้น น่ีความเห็นของกิเลส  

การประพฤติปฏิบติั แมแ้ต่ท าความสงบมนักต่็อตา้นมาตลอด วิปัสสนามนักย็แุหยไ่ป
ตลอด มนัเหน่ียวมนัร้ังไวต้ลอดเลย เหมือนกบัเรา การท างาน เราท างานของเราอยู ่มีคนมาคอยท า
ใหง้านน้ีเสียตลอด นัน่ล่ะคือกิเลส วิปัสสนาน้ีกเ็หมือนกนั งานท่ีการต่อสู้จริงๆ นะ มนักเ็ป็นงาน
ท่ีวา่หนกัหนาสาหสัสากรรจแ์ลว้ ยงัมีการเหน่ียวการร้ังของกิเลส การต่อตา้นของกิเลส  

น่ีพดูอยา่งน้ีเพือ่จะใหว้า่ “อยา่นอนใจ” ไม่ใช่วา่สุดวิสยันะ พระพทุธเจา้สอนแต่ผูท่ี้มีกิเลส
เท่านั้นล่ะ สอนท่ีผูอ้ยากประพฤติปฏิบติั อยากพน้ทุกข ์ คนนอนอยูท่ี่บา้นพระพทุธเจา้ไม่สอนนะ 
คนนอนอยูน่ะ เพราะไปสอนมนัท าไม คนมนัเหมือนกบัคนไม่มีค่า คนน้ีไม่ตอ้งการ คนท่ีไม่
สนใจไง  

“ธรรมะพระพทุธเจา้” ขมุทรัพยอ์นัน้ีมนัเป็นเร่ืองของนามธรรม มนัเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน
ท่ีอะไรกไ็ปสมัผสัไม่ไดน้อกจากหวัใจมนุษยก์บัหวัใจของพวกเทวดา เพราะความสุขความทุกข์
ภายในมนัเป็นนามธรรม ธรรมะน้ีกเ็ป็นนามธรรม คนท่ีจะขวนขวาย คนท่ีจะแบมือ คนท่ีจะเปิด
หวัใจรับ น่ีส่วนนอ้ยไง  

ฉะนั้น เราเป็นผูป้ฏิบติั ๑ แลว้เรายงัเปิดใจ ๑ พระพทุธเจา้จงใจสอนพวกเรา จงใจสอนพวก
ปฏิบติั จงใจสอนพวกท่ีตอ้งการ เราเป็นผูหิ้วกระหายท่ีอยากจะพน้ทุกข ์ ไม่ใช่หิวกระหายใน
สมบติัโลกนะ สมบติัโลกส่วนสมบติัโลก หิวกระหายในการพน้ทุกข ์ หิวกระหายในการช าระ
กิเลสไง  

อยา่นอนใจ เกิดมา คนเกิดมา เกิดตาย เกิดตายทุกคน ไม่ใช่เกิดมาชาติน้ีชาติเดียวหรอก  

พระพทุธเจา้สอนวา่ “การเกิดการตายมาน่ีภพชาติซบัซอ้นกนัมาไม่มีท่ีส้ินสุด”  

“ถา้เอาน ้าตาของเราทุกๆ ชาติมารวมกนัแลว้น ้าทะเลสู้ไม่ได”้ 
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“กองกระดูกท่ีตายเกล่ือน ตายเกล่ือนน่ี เรานัง่ตรงไหน เรากน็ัง่ทบับนกองกระดูกเก่าของ
เราทั้งนั้นเลย”  

ฟังดูแค่น้ีวา่เราเกิดตายมาก่ีเท่า ไม่มีท่ีส้ินสุด ไม่นบั! การเกิดการตายไม่นบัวา่ก่ีชาติหรือก่ี
ลา้นๆ ชาติ ไม่มีตน้ไม่มีปลายไม่มีท่ีส้ินสุด คือนบัไม่ได ้แลว้จะเกิดตายต่อไปอีก จะเกิดตายต่อไป
นะ ตอ้งเกิดและตอ้งตายต่อไปอีก แลว้ท าไมไม่มุมานะเอาใหม้นัไม่ตอ้งไปเกิดไปตายไปเสียน ้าตา
อีกล่ะ?  

ถา้จะช าระกิเลสจนส้ินไป การตายการเกิด เพราะกิเลสมนัตายแลว้ไม่มีอะไรตายแลว้ แลว้
กไ็ม่มีอะไรเกิดอีก แต่คนท่ีช าระกิเลสแลว้กจ็ะตอ้งตายไป ตายไปเพราะสละคราบท้ิงเท่านั้นเอง 
สละร่างกายของมนุษยน้ี์หลุดออกไป หวัใจนั้นส้ินแลว้มนัไม่มีการเกิดการตาย เพราะมนัรู้จกัการ
เกิดการตายแลว้มนัสลดัไอท่ี้วา่ขนัธ์ ๕ ในหวัใจท่ีมนัจะใหผ้ลออกไปแลว้  

ขนัธ์ ๕ ท าบุญกศุล มนักซ็บัลงท่ีใจ การสร้างคุณงามความดี ใครคนไหนคนท า คนนั้นเป็น
คนท าคนนั้นตอ้งรู้ นัน่คือสญัญาลงท่ีใจ การท าความชัว่แต่ชาติไหนมากต็อ้งลงท่ีใจ ขนัธ์ ๕ น้ี
สละออกแลว้เป็นตอของจิต แลว้ไปสละตอของจิตออกไป เห็นการตายไปของกิเลสชดัๆ ต่อหนา้
ต่อตา เห็นการตายของกิเลสแลว้ เห็นการสมมุติท่ีวา่โลกน้ีสมมุติในการตายการเกิด ในสมมุติตาม
ความเป็นจริง สมมุติตามความวฏัวน สมมุติในความเป็นจริงนะ แลว้กม็าสมมุติโลกไง เกิดใน
ประเทศไทย เป็นประชากรของชาวไทย จะออกนอกประเทศไทยตอ้งมีบตัรผา่นแดน ตอ้งมีวีซ่า 
ตอ้งมีพาสปอร์ต น่ีสมมุติของโลก  

เราสละออกทั้งสมมุติโลกและสมมุติตามความเป็นจริงท่ีมนัเป็น หวัใจน้ีถึงไม่มีการเกิด
การตาย แลว้เรายงัเกิดๆ ตายๆ อยูน่ี่เราจะสงสารตวัเราเองไหม เพราะเราเห็นวา่เราตอ้งไปเกิดไป
ตายอีก แลว้ไม่มีหนทางใดเลยท่ีจะเอาชนะตรงน้ีได ้ จ  ากดัไดก้ศ็าสนธรรมค าสัง่สอนของ
พระพทุธเจา้เท่านั้น “ศาสนธรรม” แลว้เรากเ็ดินมาๆ ตลอด ปฏิบติัมาตลอด...ทางอ่ืนไม่มี ทางอ่ืน
ไม่มีหรอก พลาดจากน้ีไปกไ็ปเกิดไปตายอยา่งเดียว พลาดจากน้ีไปนะ ไปแน่นอน เราจะพดู
อยา่งไร เราจะฝืนอยา่งไรกแ็ลว้แต่ ความฝืนนั้นคือสมุทยั คือความคิด คือความปรารถนา คือความ
ตอ้งการท่ีจะใหเ้ป็นไป แต่ความจริงเป็นอีกอนัหน่ึง ความจริงอนัหน่ึงเพราะวา่ในหวัใจยงัมียาง
เหนียวอยู ่มนัไปเช่ือมต่อเอาขนัธ์ ๕ มนัเสียดายสมบติัท่ีเคยไดส้ร้างสมไว ้ 
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เกิดถา้เราเคยสร้างสมคุณงามความดีไวแ้ต่อดีตชาติ ชาติน้ีจะท าอะไรกแ็ลว้แต่ จิตมนักข็อ้ง
อนันั้น อยา่วา่แต่มนัจะไปติดในคุณงามความดี ติดในการท าชัว่ท าดีในชาติน้ีเลย การท าดีในชาติ
ก่อนๆ มามนักฝั็งอยูท่ี่ใจนัน่น่ะ มนักย็งัไปพะวงอยูต่รงนั้น มนัยงัตอ้งไปเกิดอยา่งนั้น ยงัตอ้งหมุน
ไปอยูต่ลอดไปไง อยา่วา่แต่ชาติปัจจุบนัน้ีนะ วา่จะสะสมมาขนาดไหน แลว้เวลาจะมาปฏิบติัมนัยงั
ยแุหย ่ 

การสะสมมามากๆ สะสมมากๆ จนขนาดวา่พทุธภูมิ เวลาจะวิปัสสนามนัยงัออ้ยอ่ิงยงั
เสียดายอยูภ่ายในนะ เวลาเขา้ไปถึงจุดแลว้มนัจะรู้ เราหิวกระหายขนาดไหนกแ็ลว้แต่ เราเดินหา
อาหารไม่มีท่ีกิน เราเขา้ครัวเราสิ พอเปิดครัวเขา้ไปน่ีเรารู้ท่ีเลยล่ะ เปิดหมอ้ขา้วท่ีไหน แกงอยูใ่นตู้
ไหน เอามากินทนัที  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั อ  านาจวาสนาของเรา เราปฏิเสธท่ีปาก อ านาจวาสนาในหวัใจ เขา้ไปถึง
จุดนั้นแลว้มนัจะรู้กนัเอง ถึงวา่จิตดวงไหนท่ีมนัสะสมคุณงามความดีไว ้ เวลามนัจิตน้ียอ้นกลบัเขา้
ไปถึงตรงนั้นกเ็หมือนกบัเราเขา้ครัวไป มนัจะเห็นอาหารของตวัเอง เห็นหมอ้ขา้วของตวัเองท่ีเคย
ไดส้ร้างไวแ้ลว้ หมอ้ขา้วเป็นวตัถุมนัจะแปรสภาพไป มนัจะเป่ือยมนัจะเน่าไป แต่คุณงามความดี
ในหวัใจน้ีมนัเป็นอาการของใจ มนัสะสมอยูล่งท่ีใจ มนัเป็นความคิดในหวัใจ เวลาจิตสงบเขา้ไป
เจอถึงตรงนั้นแลว้มนัถึงจะเป็นผลท่ีมนัรับรู้ทนัที น่ีมนัถึงวา่พาไปการตายการเกิด มนัจะเสียดาย
แต่ปัจจุบนัน้ี วา่ปัจจุบนัน้ีวา่เราสร้างคุณงามความดีมา เราจะสร้างกนัไป ยงัเสียดายอยูว่า่ยงัอยาก
เกิดอยากตาย สร้างมามากกลวัมนัจะไม่ไดผ้ลเหรอ กิเลสมนัย ุ น่ีกองทพักิเลส แลว้วา่ปฏิบติัธรรม
ไง  

ส่ิงใดท่ีสร้างมาน่ีมนัปัจจุบนัน้ี ไม่มีส่ิงใดเลยดีเท่ากบัการออกจากทุกขน่ี์ล่ะ ไม่มี! ไม่มี! 
เป็นเคร่ืองล่อทั้งนั้นนะ เหยือ่ล่อปลา เบด็เก่ียวปาก หวงัไวไ้ม่ไดน้ะ ตอ้งตดัใหไ้ด ้ ตดัความคาด
ความหมายไปขา้งหนา้ เวลาจะท าอะไรถา้เรามุ่งมัน่ เราท าตามจริงมนัจะพน้ได้ๆ   

หวัใจน่ีมนัแปลกประหลาดนะ หวัใจของมนุษยน่ี์ เวลามนัเขม้แขง็ข้ึนมามนัเตม็ท่ีนะ เวลา
เขม้แขง็เราใหก้ าลงัใจหวัใจ มนัไม่เคยกลวัอะไรเลยนะ ท าไมเวลาดูอยา่งโลกภายนอกเขาสิ เขามี
เหตุการณ์อะไรท่ีเขาวา่น่าจะแบบวา่คนนั้นไม่สามารถจะผา่นเหตุการณ์นั้นได ้ แต่มนัผา่นมาได้
ตลอด วิกฤตบางอยา่งคนๆ นั้นไม่น่าจะผา่นมาไดเ้ลย ถา้วิกฤตนั้นนะ ถา้คนมีบารมี วิกฤตนั้นมนั
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เป็นผสัสาหาร มนัเป็นการทดลองจิตใจ มนัเป็นการเพิ่มศกัด์ิศรีบารมีของใจดวงนั้นข้ึนมา น่ีมนั
ผา่นมาไดห้มดนะ อ  านาจของใจไง อ  านาจของบุญกศุลท่ีเราสะสมมา  

เรามองกนัแต่วตัถุ วตัถุนิยม มองกนัแต่ส่ิงท่ีมองเห็นดว้ยตาเน้ือเท่านั้นน่ะ กิเลสน่ีมนัตา
เน้ือมองไม่เห็น กิเลสอธิบายไม่ได ้ กิเลสคือความขดัขอ้งใจ กิเลสคือมนัจะเอาแต่ใจมนั กิเลสมนั
ไปนัง่อยูบ่นหวัเรา กิเลสมนันัง่บนคอแลว้ไสเราไปแบบกระบือ แลว้เราไม่คิด ท าไมไปยอมใหม้นั
ข่ีคออยูอ่ยา่งนั้นเหรอ มนัข่ีคอแลว้มนักบ็งัคบัไสไปอยา่งน้ีน่ีพอใจ พอใจใหกิ้เลสมนัข่ีหวั แลว้เรา
จะคว  ่ามนัลงมาบา้ง คว  ่ามาไม่ไดน้ะ คิดดสิู มนัข่ีคอแลว้มนัไสเราไป แลว้ตาเราอยูท่ี่ไหน ตาเราอยู่
บนกระหม่อมเหรอถึงไดม้องเห็นกิเลสอยูข่า้งหลงั? ตาเราอยูข่า้งหนา้ กิเลสข่ีคออยู ่ ตามองไป
ขา้งหนา้ก ็โอ!้ นัน่สวยนะ รถรุ่นนั้นดี บา้นหลงันั้นสวย โลกยงัเจริญอยู ่ 

กิเลสอยูข่า้งหลงัไม่ไดเ้ห็น น่ีถา้ใจสงบมนัเห็น เพราะเวลาจิตสงบข้ึนมา ตาธรรมมนัเปิด 
ตาธรรมเหมือนตาสบัปะรดไม่ใช่ตามนุษย ์ เรามี ๒ ตาส่งไปขา้งหนา้ พอตาธรรมมนัเปิด มนัตา
รอบตวั กิเลสมาทางไหนรู้ทนั อนัน้ีกิเลสบอก เราประพฤติปฏิบติัอยูอ่ยากเลิก อนัน้ีกิเลสพดู ถา้
อยากเลิกกนูัง่อีก ๕ ชัว่โมง ถา้อยากไปเราจะไม่ไป น่ีตาธรรมเกิด ถา้ตาธรรมเห็นกิเลสนะ  

ถา้ตาเน้ือเราไม่เห็น มนัข่ีคอแลว้ไสไป ถา้ตาธรรมมนัจะมองกลบัมา  

อา้ว! คิดสิ ชีวิตๆ หน่ึง อยูป่่ามาตั้งแต่เกิดนะ ตั้งแต่ออกบวชพระพทุธเจา้ เจา้ชายสิทธตัถะ
ตั้งแต่ออกประพฤติปฏิบติั ชีวิตนั้นทั้งชีวติอยูแ่ต่ในป่าในดง อยูแ่ต่โคนไมม้าตลอด ชีวิตนั้นมี
ความสุขไดอ้ยา่งไร ท าไมไม่เหมือนชีวิตเราล่ะ นัง่อยูบ่นกองเงินกองทอง นัง่อยูใ่นพาหนะอยา่ง
ประเสริฐ แลว้ท าไมหวัใจมนัทุกข?์  

น่ีดูเอา เปรียบเทียบเอา วา่ถา้ใจสงบ ใจเป็นธรรมแลว้นะ อยูโ่คนไมก้มี็ความสุข มีความสุข
มหาศาล “สุขหนอ สุขหนอ” จนพระในสมยัพทุธกาลอุทานเลยล่ะ “สุขหนอ สุขหนอ” เพราะใจ
มนัอ่ิม ใจไม่เคยหิวกระหายใดๆ ทั้งส้ินเลย ใจอ่ิม ใจพอใจอยู ่ผูท่ี้ชนะกิเลสท่ีกิเลสไม่สามารถข่ีคอ
ได ้ท่ีกิเลสไม่สามารถบงัคบับญัชาจิตดวงนั้นได ้กบัท่ีมนัข่ีคอแลว้ไสเราไป น่ีกองทพักิเลส ปฏิบติั
เพื่อเอากิเลสไม่ปฏิบติัเพื่อเอาธรรม  
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ถา้ปฏิบติัเพื่อกิเลส เพราะกิเลสมนัข่ีคอตั้งแต่ก่อนปฏิบติัอยูแ่ลว้ ข่ีคอมาตั้งแต่เร่ิมจาก อวิชฺ
ชาปจฺจยา สงฺขารา ตอของจิตนัน่น่ะ เพราะขอ้เทจ็จริงเป็นแบบนั้นจริงๆ แลว้ไม่มีทางใดแกไ้ขเลย 
มีแต่ทางน้ี ทางน้ีฝืนเขา้ไป ฝืนเขา้ไป  

ดูสิ อยา่งเช่นทีมนกักีฬา นกักีฬาน้ีลงมาเล่นนะ เราเล่นกีฬากบันกักีฬาฝ่ายตรงขา้ม แต่เรา
ตอ้งไปท าลายโคช้มนัก่อน โคช้น้ีมนัอยูน่อกสนามกีฬา โคช้น้ีเป็นคนวางแผนมาใหเ้ล่น โคช้ก็
โคช้ก่อนลงสนาม ลงสนามมาโคช้ยงัลงมาโคช้อยูข่า้งสนาม  

น่ีเหมือนกนัเลย เราลองออกมาประพฤติปฏิบติั เรามานัง่ประพฤติปฏิบติั เรามานัง่สมาธิ
ภาวนา ไอกิ้เลสมนัคือโคช้อยูใ่นหวัใจ มนัโคช้ออกมาตั้งแต่นู่นเลย น่ีมนัเป็นเร่ืองเกือบจะสุดวิสยั
ในการจะเขา้ นกักีฬาตอ้งเล่นกบันกักีฬาสิ ท าไมนกักีฬาตอ้งไปท าลายโคช้นั้นก่อนล่ะ? กต็อ้งให้
จิตสงบก่อน นกักีฬาน้ีมนัเปรียบเทียบเหมือนกบัเป็นกีฬาฝ่ายตรงขา้ม มนัเล่นกนัไดแ้ค่น้ี ระหวา่ง
เรากบัคู่ต่อสู้เท่านั้น น่ีถา้ระหวา่งเรากบัคู่ต่อสู้มนัพอสมน ้าสมเน้ือ มนัเป็นท่ีวา่เป็นกติกาท่ีเขาให้
เล่น น่ีสมมุติ  

แต่จริงๆ แลว้มนัตอ้งไปท าลายโคช้ก่อน เพราะโคช้คือ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา โคช้นั้นมนั
อยูท่ี่จุดเร่ิมตน้ ถึงตอ้งท าใหจิ้ตสงบใหโ้คช้นั้นไม่มีโอกาสเขา้มาสัง่ท่ีขา้งสนาม เราท าลายโคช้ป๊ับ 
ทีน้ีกเ็หลือการต่อสู้กบัเราแลว้ ระหวา่งนกักีฬาฝ่ายตรงขา้มกบัเรา เห็นไหม ตอ้งท าลาย ตอ้ง
พยายามท าจิตใหส้งบ ใหจิ้ตน้ีสงบเลย ใหโ้คช้นั้นเขา้มาใกลใ้นกีฬาน้ีไม่ได ้ ใหโ้คช้นั้นอยูห่่าง
ออกไป พอจิตสงบมนักพ็อมีการต่อสู้กนั 

ขอ้เทจ็จริงมนัเป็นแบบน้ี เราเขา้ใจขอ้เทจ็จริงแลว้เราไม่ใช่เขา้ใจเพื่อจะมืออ่อนตีนอ่อน เรา
เขา้ใจเพื่อเราจะปฏิบติัใหถ้กูทาง เราเขา้ใจเพื่อปฏิบติัใหถ้กูช่องทางท่ีจะตามความเป็นจริง ตาม
ความเป็นธรรมท่ีพระพทุธเจา้สอน ไม่ใช่การคาดการหมาย  

“การคาด การหมาย” แลว้กจ็ะต่อสู้ในการคาดการหมาย  

เหมือนเดก็เล่นขายของ เล่นเกมกด ยงิกนัใหญ่เลย ในเกมนัน่น่ะ ยงิอะไร? ยงิจอทีวี มนั
ไม่ไดย้งิท่ีหวัใจ น่ีคาดหมาย แลว้เป็นอยา่งนั้นหมดนะ “ท าสมาธิไปแลว้จะเกิดปัญญา ท าสมาธิไป 
ท าสมาธิไปเร่ือยๆ แลว้ปัญญามนัจะเกิด พอจิตสงบจะมีปัญญา จะเป็นไป” มนัเล่นเกมกดอยูน่ัน่
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ล่ะ แลว้เกมกดมนัเป็นหวัใจไหม เกมกดมนัเป็นกิเลสไหม? เกมกดนั้นเป็นคนมีกิเลสคิดออกมาให้
เราล่อ กิเลสมนัล่อออกมา ๒ ชั้น ๓ ชั้นนะ คนคิดเกมข้ึนมา คนคิดเคร่ืองเล่นข้ึนมา แลว้ใหเ้ราไป
เล่นกนั สมมุติโลกกเ็ป็นแบบนั้น สมมุติกนัข้ึนมาใหต่ื้นเตน้ ใหเ้ผน่กระโดดตามไป  

แต่จริงๆ มนัคือหวัใจทุกข ์จริงๆ มนัอยูท่ี่ใจ กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ  

วา่ภาวนาใหจิ้ตสงบแลว้มนัจะเกิดปัญญา...ปัญญาอะไร จิตสงบจะเกิดปัญญาอะไร?  

จิตมนัจะสงบ จิตสงบตอ้งฝึกปัญญา “จิตสงบ” จิตสงบท าลายโคช้ ท าลายโคช้เลย ออกไป 
จิตสงบ แลว้นกักีฬาท่ีฝ่ายตรงขา้มล่ะ นกักีฬาเขาอยูท่ี่ไหน เกมการเล่นน้ีเขาวางแผนมาอยา่งไร 
เขาจะออกมาในรูปแบบไหน  

พอจิตสงบ โคช้ของเขากโ็คช้มาแลว้ใหเ้ขาอยูต่่างหาก แต่เกมท่ีเขาจะต่อสู้กนั น่ีปัญญา 
ปัญญาเร่ิมอ่านเกมเขา อ่านเกมของการหลอกของกิเลส กิเลสมนัจะหลอกออกรูปไหน ปฏิบติัไป
อีก ๕ ปีจะไดผ้ล ปีน้ียงัไม่เอาจริง เม่ือนั้นๆ ค่อยเร่ิมตน้กนัใหม่ น่ีออกแลว้ เกมออกแลว้ ปัญญาก็
ตอ้งต่อสู้สิ อีก ๕ ปีเอง็ยงัมีลมหายใจอยูห่รือเปล่า พรุ่งน้ีเอง็ตายแลว้ แลว้เอง็จะเอาอะไรไปสู้เขา  

จิตสงบแลว้ตอ้งฝึกปัญญา ปัญญาในการไตร่ตรอง ปัญญาในการต่อสู้กบักิเลส ไม่ใช่
ปัญญาท่ีศึกษาเล่าเรียนมาเป็นสุตมยปัญญา คือปัญญาเดิม ปัญญาท่ีเน่าแลว้ ปัญญาในการต่อสู้
กิเลสตอ้งคิดเด๋ียวนั้น สู้เด๋ียวนั้น เป็นปัจจุบนัธรรม เราอยูใ่นกาลในเวลาของเกมๆ นั้น ในเกมๆ 
นั้นมีเวลาอยูเ่ท่าไร เรามีก่ีวินาทีท่ีจะต่อสู้กนัในเกมนั้นเท่านั้น ปัจจุบนัธรรมท่ีปัญญาเกิด เกิดตรง
นั้นไง  

เวลาเราจนตรอก เวทนาเกิดแบบแรงกลา้ การต่อสู้น้ีร่างกายก าลงัอ่อนเพลีย เห็นไหม มนั
จนตรอก จนตรอกแลว้มนัจะเกิดปัญญาไง คนเรากินอ่ิมนอนหลบัมนันอนใจ คนเราน่ีโดนไฟเผา 
โดนเจา้หน้ีรุกมนัจะหาทางแกไ้ขสถานการณ์ รุกเขา้มา รุกเขา้มาน่ี การนัง่ ความเพียร การนัง่
ตลอดรุ่ง การอดอาหาร การต่อสู้ น่ีมนัเป็นการไล่ตอ้นเขา้มา ไล่ตอ้นใหเ้ราจนตรอก พอจนตรอก 
ปัญญาในการเอาตวัรอด ปัญญาในการต่อสู้กบัความบีบคั้นของกิเลส น่ีปัญญาการฝึกฝน ถึงวา่เกิด
สมาธิแลว้ตอ้งหดัฝึกฝนใหเ้กิดปัญญาในการช าระกิเลสอีกชั้นหน่ึง ถึงบอกวา่เป็นสมถกรรมฐาน
และวิปัสสนากรรมฐาน  
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“สมถกรรมฐาน” สมถะท าใจตวัเองใหเ้ป็นอิสระไม่เกิดแรงดึงดูดของกิเลสก่อนชั้นหน่ึง 
แต่ไม่เกิดแรงดึงดูดของกิเลสชัว่คราว ไม่ใช่ก าจดักิเลส การให้พน้จากแรงดึงดูดอยา่งหน่ึง กบัการ
พน้จากแรงดึงดูดแลว้หาทางต่อสู้วา่ใหม้นัหลุดออกจากวงโคจรของแรงดึงดูดอนัน้ีเลย นั้นคือ
ปัญญา น่ีวิปัสสนาปัญญา มนัเป็นปัจจุบนัธรรมท่ีจะแกไ้ขกนั แลว้แกไ้ขเด๋ียวนั้น  

เคร่ืองเสียเด๋ียวน้ี เคร่ืองยนตด์บัและขดัขอ้งเด๋ียวน้ี เราอยูก่ลางอากาศ เราจะท าอยา่งไรให้
เคร่ืองบินน้ีไม่ตก ท าอยา่งไรแกไ้ขสถานการณ์ใหเ้คร่ืองบินน้ีบินไดต่้อไปจนตลอดรอดฝ่ัง น่ี
ปัญญาเวลาเกิด เกิดในปัจจุบนั ปัจจุบนัแค่เคร่ืองบินท่ีอยูก่ลางอากาศท่ีจะตกหรือไม่ตกตรงนั้นล่ะ 
ถึงวา่เวลาวิปัสสนาถึงจุดหน่ึงแลว้ความเป็นไปไดเ้หมือนกบัชา้งกระดิกหู งูแลบล้ิน  

การไส การก่อฐาน การฝึกฝนมนัฝึกฝนมานาน แต่สมุจเฉทปหานแค่ฟุบ สมุจเฉทปหาน
แค่งูแลบล้ิน น่ีการแกไ้ขจุดหน่ึงแลว้ขาดออกไปเลย วิปัสสนาจะเป็นแบบน้ี วิปัสสนาการฝึกฝน
การต่อสู้มาเป็นขั้นเป็นตอนมาตลอดนะ เป็นขั้นเป็นตอนในการฝึกฝนในการต่อสู้ ในการแยกแยะ  

ส่ิงใดเป็นกิเลส ส่ิงใดเป็นธรรม?  

ส่ิงใดเป็นผลจากกิเลส ส่ิงใดเป็นผลจากธรรม? 

“ผลนะ” กิเลสใหผ้ลอีกต่างหาก  

ธรรมประพฤติปฏิบติั ธรรมฝ่ายเหตุแลว้ใหผ้ลอีกต่างหาก ผลรวมลงอยูท่ี่หวัใจผูป้ฏิบติั
เท่านั้น ผูใ้ดเปิดภาชนะแลว้ตกัขมุทรัพย ์ สามารถเปิดภาชนะได ้ สามารถเปิดขมุทรัพย ์ เปิดตู้
พระไตรปิฎก ตูพ้ระไตรปิฎกบรรจุธรรมะของพระพทุธเจา้ไวเ้ตม็ตูเ้ลย แลว้เราสามารถแงม้เปิดตู้
พระไตรปิฎกได ้เราจะศึกษาเท่าไรล่ะ ในตูพ้ระไตรปิฎกน่ีธรรมะพระพทุธเจา้ทั้งตูเ้ลย  

วินยัปิฎก สุตตนัตปิฎก อภิธรรมปิฎก  

วินยัขอ้บงัคบั ๒๑,๐๐๐ ขอ้ สุตตนัตปิฎก ๒๑,๐๐๐ ขอ้ พระอภิธรรม ๔๒,๐๐๐  

ขอ้ปฏิบติั วนิยัขอ้บงัคบันะ ขอ้บงัคบัเคร่ืองด าเนินเป็นปฏิปทา  

“สุตตนัตปิฎก” คือการทดลอง การเปรียบเทียบ  
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“อภิธรรม” อภิธรรมเป็นสูตร เป็นทฤษฎีของหวัใจ เป็นทฤษฎี เป็นขอ้เทจ็จริงของใจ ภาวะ
ของใจ แลว้คน้ออกไปเป็นขอ้เทจ็จริงนะ เป็นสูตรทฤษฎีของหวัใจลว้นๆ  

อยา่งถา้เป็น “วินยัปิฎก” วินยัปิฎกยงัเป็นขอ้วินยัขอ้เปรียบเทียบของคฤหสัถ ์ของพระภิกษุ 
ภิกษุณี การเปรียบเทียบภิกษุณี ภิกษุท าผดิอยา่งนั้นๆ เป็นบุคคล  

“สุตตนัตปิฎก” เป็นนิทาน เป็นการเปรียบเทียบ เป็นการฝึกฝนในการเป็นปัญญา กเ็ป็น
บุคคลอีก เอาอา้งบุคคล อา้งสถานท่ี  

แต่ถา้ “อภิธรรม” น่ีรวมลง คดัเอาแต่เร่ืองภาวะของใจ ผูท่ี้ปฏิบติัแลว้อาการเป็นไปของใจ 
อาการเป็นอยา่งไร ไม่อา้งบุคคล อา้งหวัใจ อา้งทฤษฎีของใจลว้นๆ ไง แลว้เราเปิดตูพ้ระไตรปิฎก 
ตั้งแต่วินยัปิฎก สุตตนัตปิฎก อภิธรรม พน้จากอาการไง พน้จากทฤษฎีของใจ ใจน้ีไดช้ าระ ใจน้ีได้
ฝึกฝน ใจน้ีไดท้  าใหเ้ป็นไปในตามค าสัง่สอน แลว้เราผูป้ฏิบติัสมตามความเป็นจริง ปฏิบติันะ 
ปฏิบติัใหส้มความเป็นจริง ใหเ้ป็นอภิธรรมเป็นความเป็นจริงหลุดพน้ออกไป เป็นความเป็นจริง
จากการประพฤติปฏิบติั ไม่ใช่เป็นความเป็นจริงแบบการศึกษาอภิธรรมแลว้มาจ า จ  าท่ีอภิธรรม 
ไม่ไดป้ฏิบติัตามความเป็นจริง  

การปฏิบติัมนัเป็นไปตามความจริงโดยท่ีวา่ไม่ตอ้งศึกษาแต่เราเปิดตูจ้ริงๆ เปิดตูคื้อเปิด
ธรรมะ เปิดใจ เปิดขมุทรัพย ์ ตกัขมุทรัพย ์ ใจนั้นเป็นขมุทรัพยเ์อง ไม่ใช่ศึกษาอภิธรรมมา จ า
มาแลว้เอามาท่องไง เป็นสุตมยปัญญา ปัญญาในการเปิดอ่านดว้ยตาเน้ือ ไม่ไดเ้ปิดตามความเป็น
จริงจากหวัใจ เปิดตามความเป็นจริง ตูพ้ระไตรปิฎกอยูท่ี่ใจ ตูพ้ระไตรปิฎก ธรรมะท่ีเราศึกษา 
ธรรมะท่ีเราตามความเป็นจริง ธรรมะท่ีเรารู้ ธรรมะท่ีเราเขา้ไปเป็นเน้ือเดียวกบัธรรม มนัก็
เหมือนกบัพระพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม  

ธรรมะมีอยูด่ ั้งเดิม มีอยูต่ามความเป็นจริงแต่ใจของคนหยาบ ใจของคนเขา้ไม่ถึง ใจของ
คนไม่มีความสามารถจะหยัง่รู้ได ้จนพระพทุธเจา้เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ออกประพฤติปฏิบติัจน
ไดส้ าเร็จเป็นพระพทุธเจา้ เพราะบารมี การสัง่สมมาอยากไดโ้พธิญาณ การสัง่สมมา เปิดตูรู้้ตาม
ความเป็นจริง แลว้กว็างพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ 
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พระพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมะ ศาสนธรรมค าสัง่สอน ศาสนธรรมวางลงมา พระสงฆผ์ูไ้ป
ปฏิบติัรู้ตามความเป็นจริง น่ีเป็นบนัได เป็นรัตนตรัย เป็นแกว้อนัประเสริฐของเรา พระปัจเจก
พทุธเจา้กม็าตรัสรู้มารู้อนัเดียวกนัน่ีแหละ แต่ท่านรู้ธรรมตามความเป็นจริงของท่านแต่ไม่สามารถ
ไง ผูท่ี้จะรู้มีความสามารถจะยืน่มือมาใหเ้ราตอ้งเป็นพระพทุธเจา้ มีหน่ึงเดียวเท่านั้น แลว้เราเกิดมา
พบพระพทุธศาสนา มนัคนไม่มีวาสนาตรงไหน  

พระพทุธเจา้ตรัสรู้นะ โอกาสท่ีวา่ ๕,๐๐๐ ปีท่ีท่านพยายามคน้ควา้มาแลว้วางไวต้ามความ
เป็นจริง เป็นโอกาส ๕,๐๐๐ ปี ศาสนาเราน่ี ๕,๐๐๐ ปี แลว้เราเกิดมาท่ามกลางเลย ท่ามกลาง
พระพทุธศาสนา ๒,๕๐๐ เศษๆ ก าลงัพอดี ก าลงัวา่ถา้เป็นอาหารก าลงัออกมาจากเตา ควนักรุ่นๆ 
ออกมาเลย แต่เราไม่กิน ไม่ฮึด ไม่ท าได ้เราไม่สามารถเอาขมุทรัพยอ์นัน้ีได ้ 

เราตอ้งติตวัเราเองนะวา่เราไม่มีวาสนา วา่เราไม่ใช่เป็นคนจริงจงั เราท าสกัแต่วา่ท า คือวา่
มนัจะท าดว้ยเป็นกองทพัธรรมหรือเป็นกองทพักิเลส เพราะผูท่ี้คน้ควา้มา พระพทุธเจา้กวา่จะ
ไดม้าอยา่งนั้นนะ น่ีถึงวา่พระรัตนตรัยเป็นแกว้สารพดันึก สารพดันึกตรงไหน?  

พระพทุธเจา้ตรัสรู้ก่อน สารพดันึกตรงศาสนธรรมน่ีส าคญัท่ีสุด “ศาสนธรรม” ธรรมความ
เป็นจริงนะ แลว้พระพทุธเจา้ท าออกมาใหเ้ป็นปริยติั ท าออกมาแบบจด ผูท่ี้รู้แลว้จดจารึกคือวา่
ค าสัง่สอนน่ีออกมาใหเ้ป็นทฤษฎี พระปัจเจกพทุธเจา้ท าตรงน้ีไม่ได ้ รู้ตามความเป็นจริง สอนคน
อ่ืนกม็องตากนัเฉยๆ ท่านกรู้็จริงนะ  

แต่พระพทุธเจา้สอนมา สอนมาจนลกูศิษยล์กูหานะ จนชฎิล ๓ พี่นอ้งเหาะกนัข้ึนไปนะ 
เหาะข้ึนไปแลว้ลงมา ในพระไตรปิฎกนะ เหาะข้ึนไปแลว้ลงมา ตอนจะโปรดพระเจา้พิมพิสารนะ 
เพราะเห็นวา่ชฎิลน่ีมีลกูศิษย ์๕๐๐ นอ้งอีก ๕๐๐ รวม ๑,๐๐๐ แลว้พระพทุธเจา้มาองคเ์ดียว  

“ใครหนอเป็นอาจารยห์รือเป็นลกูศิษยก์นัแน่” 

ชฎิลตอ้งเหาะข้ึนไปบนอากาศแลว้เหาะลงมา เหาะข้ึนไปแลว้ลงมา เหาะข้ึนไปลงมา แลว้
กม็ากม้เอาเศียรซบพระบาทพระพทุธเจา้เลย  

“ขา้พเจา้เป็นลกูศิษย ์พระพทุธเจา้เป็นศาสดา เป็นผูส้ัง่สอน”  
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ขนาดผูป้ฏิบติัธรรมนะ หวัใจเป็นธรรมแลว้นะ มีความสุขนะ ความสุขหมายถึงช าระกิเลส
ได ้ ไอเ้หาะเหินเดินฟ้ามนัเป็นผลพลอยได ้ มนัเป็นเคร่ืองขา้งเคียง แต่เรากไ็ปต่ืนเตน้กบัไอ้
ผลขา้งเคียง ใครแสดงอภินิหาร ใครแสดงอิทธิฤทธ์ิไดว้า่คนนั้นเป็นผูว้ิเศษ ผูว้ิเศษไม่ใช่พระอริย
เจา้  

ความจริงคือการประพฤติปฏิบติั การช าระกิเลสออกจากใจตามความเป็นจริงอนันั้น
เท่านั้นประเสริฐ นัน่คือธรรมแท ้คือวา่ธรรมแทม้นัอยูท่ี่ใจ ธรรมแทคื้อผลของการประพฤติปฏิบติั
ช าระกิเลสได ้ ธรรมแทไ้ม่ใช่วา่ฤทธ์ิเดชฤทธ์ิคาถา อนันั้นเป็นผลขา้งเคียงท่ีไดต้ามมาจากการ
ประพฤติปฏิบติัท่ีใจนั้นบริสุทธ์ิแลว้  

ใจบริสุทธ์ิควรแก่การงาน ใจท่ีบริสุทธ์ิมนัน่ิมมนัอ่อน มนัจะท าอะไรกท็ าได ้ แต่ไม่ท า
เพราะอะไร เพราะเป็นเร่ืองไร้สาระท่ีวา่ตอ้งไปท าใหใ้จมนัเป็นพลงังานข้ึนมาออกไปเป็นพลงังาน 
จิตท่ีอ่อนท่ีควรแก่การงาน เหมือนกบัผูดี้ คนนิสยัเรียบร้อย นิสยัผูดี้เขานัง่ท่ีไหนเขาเรียบร้อย 
ไม่ใช่นิสยัหยาบ การจะออกฤทธ์ิออกเดชมนัตอ้งไปออกเป็นนิสยัหยาบออกไปใหใ้จน้ีเกิด
พลงังานข้ึนมา ใหม้นัหยาบออกไปแลว้ถึงจะท าฤทธ์ิข้ึนมาไง แต่ใจท่ีช าระกิเลสแลว้ ใจท่ีอ่อนควร
แก่การงาน ใจท่ีเป็นผูดี้ ใจท่ีเรียบร้อย ใจท่ีน่ิมนวล ใจท่ีเป็นธรรม  

ปฏิบติัธรรมเพือ่ธรรม ธรรมของพระพทุธเจา้นะ  

ถึงวา่ปฏิบติัเอาอะไร ปฏิบติัเอากิเลสกบัปฏิบติัเอาธรรม  

ตั้งใจนะ วนัน้ีแสดงธรรม ธรรมะของพระพทุธเจา้ จบ เอวงั 


