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หาบุญหากศุลใส่ตวั หาบุญหากศุลไง บุญคือความดี บุญคือความสุข บุญคือความสบาย 
บุญน่ะ อยากหาบุญ แต่มนักน่็าเห็นใจ เห็นไหม ของใครจะหาไดข้นาดไหน เขาหาไดม้ากไดน้อ้ย
กแ็ลว้แต่บุคคลนั้น “ศาสนา” อาจารยถึ์งบอกวา่ ศาสนาน้ีเปรียบเหมือนหา้งสรรพสินคา้ มีตั้งแต่
ของเลก็ๆ นอ้ยๆ ถึงของช้ินใหญ่ๆ 

ทาน อามิส การบูชา บูชาดว้ยอามิส เป็นวตัถุ เราสามารถสละออกได ้สามารถท าได ้บูชา
รัตนตรัย พระพทุธ...ดว้ยธูปดว้ยเทียน ดว้ยดอกไมธู้ปเทียน แต่คราวน้ีเราจะบูชาดว้ยใจไง บูชาให้
กิเลสมนัหลุดออกไปเลยล่ะ ใหใ้จพบความสงบ ความสงบนะ ท าไมเราปฏิบติักนัถึงไม่ถึงถึงความ
สงบ เคร่ืองยนืยนัวนัน้ี เคร่ืองยนืยนัเลยล่ะ ๑,๒๕๐ องค ์เป็นพระอรหนัตล์ว้นๆ นะ เราตอ้งมัน่ใจ
วา่มรรคผลมีใหเ้ราเขา้ไปจบัตอ้งไดน้ะ มรรคผลนะ 

เราปฏิบติักนั ปฏิบติัแต่ไม่แน่ใจไง มีไม่มี มรรคผลมีหรือไม่มี ท าไดห้รือไม่ได ้ เอาแค่
สวรรคน์ะ วา่สวรรคไ์ม่มี...มี สวรรคก์มี็ นรกกมี็ ส่ิงท่ีพระพทุธเจา้พดูไวไ้ม่มีค  าไหนปดเลย พดู
สตัยแ์หละความเป็นจริงทั้งหมด แต่เรากส็งสยั เราสงสยัตั้งแต่นรกสวรรคแ์ลว้ อยา่วา่แต่มรรคแต่
ผลเลย ทุกอยา่งมีแต่ความสงสยั มีแต่ความลงัเลทั้งหมด เอาความลงัเลเขา้ไปจบั เอาความลงัเลใน
หวัใจเขา้ไปจบัไง ความไม่แน่จริงของเรา ความไม่จริงไปจบัของจริงไดอ้ยา่งไร 

“อริยสจัจะ” สจัจะความจริงในโลกน้ีนะ น่ีอริยสจัเลย อริยสจัท่ีใครจะเขา้ถึงได ้ ๒,๐๐๐ 
กวา่ปีมาแลว้เขาถึงพสูิจน์ไดไ้ง วา่ผลชกัไปหาเหตุ “ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค” เห็นไหม อริยสจั 
ของวางอยูเ่ลย วางอยู ่ แต่การปฏิบติัของเราเขา้ไปไม่ถึงไง เพราะความไม่แน่ใจ เป็นสูตร
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วิทยาศาสตร์ ส่ิงท่ีเป็นวิทยาศาสตร์นะ เวลาก าหนดข้ึนมาเป็นทฤษฎีแลว้เราท าตามแบบนั้นๆ จะ
ไดต้อ้งใหผ้ลเป็นออกมาเป็นผลเป็นไปตามสูตรทฤษฎีนั้นถึงจะเป็นวิทยาศาสตร์ ถึงพิสูจน์ได ้ แต่
การประพฤติปฏิบติัท าไมไม่เป็นแบบนั้นล่ะ  

การประพฤติปฏิบติัพระพทุธเจา้เปิดไว ้ กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง การท าความสงบ ๔๐ วธีิการ
จะเขา้ไปหาความสงบ ท าไมไม่วางไวเ้ป็นหลกัตายตวัแบบวิทยาศาสตร์เป็นสูตรส าเร็จเลยล่ะ? 
เพราะมนัมีกรรมไง มนัมีกรรม มีความฝังใจของแต่ล่ะบุคคล ความถนดั เห็นไหม บารมีธรรม 
ความเป็นบารมี “สมาธิ” การเขา้สมาธิ ความเป็นสุขของสมาธิ ถา้ผูไ้ดส้มาธิ เอาสมาธิมาพดูกนัก็
ยงัเถียงกนัในเร่ืองของสมาธิ วา่สมาธิระดบัไหนถึงเป็นสมาธิ ความสงบขนาดไหนถึงเป็นความ
สงบไง  

ความสงบ เห็นไหม จริงๆ แลว้ความสงบกคื็อความสงบ แต่คนจะเขา้เสพถึงความสงบได้
ขนาดไหน ความสงบเหมือนน ้าในแกว้ มนัจะเตม็แกว้แค่นั้นเอง น ้าเตม็แกว้ ในแกว้หน่ึงเราเอาน ้า
เติมไปในแกว้ ๑ แกว้เตม็ นัน่คือสมาธิไง สมาธิมีผลแค่นั้น สมาธิ ผลของสมาธิ แต่จะท าใหอ้ยา่ง
นั้นตอ้งยกข้ึนวิปัสสนา ถึงจะช าระลา้ง มนัถึงจะเป็นความแน่นอน ถึงเป็นความจริงแทไ้ง  

ถา้เป็นสมาธิ เห็นไหม เป็นสมาธิ ความเส่ือมมนักมี็อยู ่๑. 

๒. ท่ีวา่เถียงกนัเพราะอะไร เพราะความเขา้ไปไง ความเขา้ไปสมัผสั 

ฌานเป็นอจินไตย ฌานคือความสงบ ฌานคือสมาธิไง 

อจินไตย ๔ โลก ฌาน พทุธวิสยั กรรม ส่ิงน้ีมนัเปรียบเทียบแขนงไดท้ั้งหมด เปรียบเทียบ
ได ้ ความเปรียบเทียบความแตกแขนงออกไปไง เห็นไหม ถึงวา่บารมีธรรม ความเขา้ถึง แลว้พอ
ความสงบ แลว้เอาเทียบเคียงกนั ถึงบอกวา่เปิดไวก้วา้ง ใหเ้ขา้ถึง ถึงวา่ธรรม “ปฏิบติัธรรมสมควร
แก่ธรรม” ดว้ยบารมีธรรมของแต่ล่ะบุคคล ดว้ยความเขา้ถึงของแต่ล่ะบุคคล ถึงไม่มีสูตรใดส าเร็จ 
พระพทุธเจา้วางไวก้วา้ง ปัญญาน้ีกวา้งขวางมาก วิธีการจะเขา้หาไง  

น่ีเพราะความไม่เช่ือมัน่ เพราะความไม่เช่ือ เพราะความ...เราวา่เราเช่ือ แต่พอปฏิบติัเขา้ไป 
ความลงัเลสงสยัในใจเพราะกิเลสมนัอยูท่ี่ใจ จะตอ้งลงัเลไปถึงท่ีสุด เพราะคนจะไม่หลงคือพระ
อรหนัตเ์ท่านั้น น่ีมนัเป็นความจริงอนันั้นอยูแ่ลว้มนัถึงวา่เอากิเลสมาพดูไง พระอรหนัตเ์ท่านั้นถึง
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จะไม่มีความลงัเลสงสยั ถา้ต ่ากวา่นั้นตอ้งลงัเลสงสยัทั้งหมด ความลงัเลสงสยัคือกิเลส ถา้มีกิเลส
อยูต่อ้งไม่เช่ือทั้งหมด  

แต่ในเม่ือเราเป็นชาวพทุธไง เช่ือดว้ยความเช่ือตามพระพทุธเจา้สอน เช่ือผูมี้ตาสวา่ง เรา
เป็นคนตาบอด เราเป็นนกัปฏิบติัตายงัมืดบอดอยู ่ คนมืดบอดนะ คนตาบอดคล าไปดว้ยความบอด 
คนตาบอดมนัจะมีความสงสยัแน่นอนเพราะตาบอด มือคล าไปนะ ความรู้สึกยงัเป็นอีกแบบหน่ึง 
เพราะความรู้สึกจากมือ ความคาดการณ์ คาดหมาย เห็นไหม ถึงบอกความลงัเลสงสยั ไม่ใช่ดูถกู
กนั ไม่ไดว้า่กนั มนัเป็นความจริงอนัหน่ึง ความลงัเลสงสยัมนัมีอยูแ่ลว้ในใจทุกๆ ดวงท่ีเกิดข้ึน 
เพราะเกิดจากกิเลส เพราะตวัน้ีไง มนัมาขวางกั้นในการเขา้ถึงของเราไง ความลงัเลสงสยั พอเกิด
ความลงัเลสงสยั การท าความเป็นจริงมนัไม่ถึงความจริงอนันั้นไง  

ความเป็นจริงแต่ละบุคคลกไ็ม่เหมือนกนั ความเป็นจริง แลว้บารมีธรรม ความเขา้ถึง ผู ้
ปฏิบติัยากรู้ยาก ผูป้ฏิบติัยากรู้ง่าย ผูป้ฏิบติัง่ายรู้ยาก ผูป้ฏิบติัง่ายรู้ง่าย บารมีธรรมไม่เหมือนกนั 
เห็นไหม ถึงบอกไม่มีสูตรตายตวั แต่อาศยัความจริงเดด็ขาดไวก่้อน เป็นบรรทดัฐาน ความจะ
เขา้ถึงความสงบอนันั้น เขา้ถึงความสงบนะ ความสงบท่ีวา่น ้าเตม็แกว้นัน่น่ะ เตม็แกว้ไง พอเตม็
แกว้แลว้มนักต็อ้ง...สร้างขนาดไหนกเ็ตม็แกว้ เห็นไหม ค าวา่ “เตม็แกว้” หมายถึงวา่ มนัจะไดผ้ล
มากกวา่นั้นไปไม่ได ้ มนัจะไดเ้ป็นผล มนัเตม็แลว้มนักต็อ้งเส่ือมสลายไปเป็นธรรมดา ถึงเขา้ถึง
ความสงบแลว้ตอ้งยกความสงบนั้นข้ึนวิปัสสนา 

ทีน้ีการเขา้ถึงความสงบก่อน ถึงความเป็นจริงไง มีพื้นฐานของความสงบ ถา้ไม่มีพื้นฐาน
ของความสงบ มนัเป็นโลก ความคิดทางโลกเป็นความคิดผกูมดั เป็นความคิดเขา้ขา้งตวั ความคิด
โดยธรรม ความคิดโดยธรรมเพราะไม่มีตวัตน ค าวา่ “ไม่มี” ไม่ใช่ไม่มีโดยไม่มีนะ ไม่มีกิเลสเป็น
เจา้อ  านาจไง แต่ตวัตนเป็นความเป็นหน่ึงเดียวมี เพราะความสงบของกิเลสมนัสงบ ความอยากมนั
สงบออกไป มนัมีความเป็นกลางและความละเอียดท่ีอยูใ่นหวัใจ...มี ตวัตนมีไปตลอด จนถึงเวลา
ส้ิน ถึงไม่มีตนัตน ตวัตนมีไปตลอด เพียงแต่ตวัตนน้ีปล่อยหลีกใหโ้อกาสเราไดท้  างานไง  

ถา้ตวัตนน้ีหยาบ มนัออกมาน่ีมนัจะคิดดว้ยตวัของมนัเองทั้งหมด ความหยาบอนัน้ีมนัสงบ
ตวัลง ความหยาบอยูก่ลางหวัใจ แลว้ความละเอียดท่ีอยูใ่นใจอนันั้น ความหยาบอนัน้ีมนัใหพ้ื้นท่ี
เราไดท้ างานไง ใหพ้ื้นท่ีเราไดเ้ร่ิมออกไปเป็นโลกตุตระ จากเดิมเป็นโลกียะ จะออกเป็นโลกตุตระ 
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โลกตุตระ หมายถึง การช าระสะสางความลงัเลสงสยัของเราน่ีไง ความลงัเลสงสยัภายในน่ี
ล่ะ สวรรคไ์ม่มี นรกไม่มี คนท าความชัว่ไดเ้ตม็ท่ีเลย ท าตามความท่ีวา่ความอยากท ามนัจะท าไป 
ถา้มนัมี เห็นไหม ความขยะ ความแหยงไง ความแหยง ความคร่ันเน้ือคร่ันตวั ความไม่กลา้ เห็น
ไหม มนัมีประโยชนอ์ยา่งนั้น ความเช่ือวา่นรกสวรรคมี์น่ี ตายไปตอ้งเกิดเดด็ขาด...มี มีจริงๆ มี
เพราะการประพฤติปฏิบติัน้ีมนัยนัไดไ้ง การประพฤติปฏิบติัน่ีมนัจะยนัออกมาจากตามความเป็น
จริง อยา่วา่แต่บญัญติัทฤษฎีเลย แต่ความเช่ือตามทฤษฎีขา้งนอกน้ี ความเช่ือแบบพระไตรปิฎก 
พระพทุธเจา้สอน  

โตเทยยพราหมณ์ ตายจากพราหมณ์แลว้ไปเกิดเป็นหมาไง อยูใ่นพระสูตรนะ เพราะอะไร 
เพราะติดในสมบติันั้นน่ะ ติดความมีสมบติั ตายจากพราหมณ์นั้นไปเกิดเป็นสุนขั พระพทุธเจา้
บิณฑบาตไป แลว้หมานั้นออกมาเห่า พระพทุธเจา้บอกวา่ “โตเทยยพราหมณ์ เธอเป็นมนุษยเ์ธอก็
ตระหน่ี เธอตายเป็นสุนขัเธอกต็ระหน่ี”  

คนใชไ้ดย้นิ ไปฟ้องลกูชายไง ลกูชายโกรธมาก เอาบริษทับริวารตามไปต่อวา่พระพทุธเจา้
ท่ีวดั พิสูจน์กนัเลย น่ีพิสูจน์กนั พอบอกวา่ “ถา้อยา่งนั้นใหก้ลบัไปท่ีบา้นนะ” เพราะวา่ชาติมนัใกล้
ไง ตายจากโตเทยยพราหมณ์ไปเกิดเป็นหมา “ใหก้ลบัไปเรียกพอ่เลย แลว้ลบูหวัใหดี้นะ แลว้เล้ียง
ใหอ่ิ้ม เสร็จแลว้ใหเ้รียกพอ่ดว้ย แลว้ใหข้อสมบติั” ลกูชายท าตามหมดเลย หมานั้นวิ่งมาขดุหลุม 
มาคุย้หลุม ใหข้ดุลงไป เจอสมบติัจริงๆ น่ีอยูใ่นพระไตรปิฎก 

น่ีคือการเกิดไง การเกิด ภพชาติมีแน่นอน น่ีเช่ือตามทฤษฎี เช่ือตามพระไตรปิฎก เช่ือตาม
ปัญญาของพระพทุธเจา้ แลว้พอประพฤติปฏิบติัเขา้ไป เราประพฤติปฏิบติักนัมนัตอ้งละตรงนั้นไง 
ถา้ไม่ละตรงนั้น มนัเป็นเช้ือ เช้ือการเกิด ถา้เราไม่ช าระเช้ือของการเกิด แลว้มนัจะดบัไดอ้ยา่งไร 
เราช าระเช้ือการเกิดจากใจ ใจน้ีไม่มีเช้ือไง แบบของท่ีแบบพนัธ์ุเมลด็ท่ีมนัหมดเช้ือ ท่ีมนัตายแลว้ 
มนัลงดินมนักไ็ม่เกิดใช่ไหม แต่เมลด็พนัธ์ุเมลด็ผกัทุกอยา่งท่ีมนัยงัไม่ตาย มนัลงดินมนัตอ้งเกิด
นะ ลงดินแลว้มีน ้าพรมอยู ่มนัตอ้งงอก ตอ้งเกิดเดด็ขาด หวัใจทุกดวงตอ้งเกิดทั้งหมดไง  

ฉะนั้น ถึงวา่ไม่มีไดอ้ยา่งไรนรกสวรรค ์ ไม่มีตรงไหน ลองปฏิบติัเขา้ไปนะ มนัไปดบัท่ี
ตรงเช้ือ ดบัตวัท่ีพาไปเกิดไง มนัดบัตวัพาไปเกิด แลว้นรกสวรรคเ์ป็นผลของการไปเกิดตวัน้ี 
ทฤษฎีนั้นบอกถึงผล การประพฤติปฏิบติัน้ีไปช าระท่ีเหตุ แลว้เหตุผลมนักต็อ้งมาเขา้กนัโดยความ
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เป็นจริง น่ีมนัไม่มีตรงไหน? พอมี ความเขา้ใจ มีความเช่ือ มีความเช่ือในมรรค มีความเช่ือในผล 
มรรคท่ีเกิดข้ึนจากเรา เราตอ้งก่อข้ึนมานะ  

“ภาวนามยปัญญา” สุตมยปัญญา การศึกษาเล่าเรียนมา การศึกษาทุกๆ อยา่งนั้นคือการสุตะ 
สุตะคือการจดจารึก การศึกษาเล่าเรียนมา จินตะ การใคร่ครวญ การจินตนาการ เห็นไหม จินตมย
ปัญญา ภาวนามยปัญญาน้ี เราก าลงัภาวนากนัอยูน้ี่ ภาวนาจนจิตมนัสงบ จิตสงบ เห็นไหม จิตสงบ
ดว้ยปัญญานะ ปัญญาการใคร่ครวญ ปัญญาการอบรมสมาธิ ปัญญาตอ้น ตอ้นใหว้งแคบเขา้มา 
ตอ้นความคิดใหแ้คบเขา้มาๆๆ แคบเขา้มามนักป็ล่อยเขา้มาๆ จนเป็นตวัมนัเองนะ อนัน้ีเป็นปัญญา
อบรมสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิ ถา้ใคร่ครวญเขา้ไปลึกเขา้ไปๆ มนัจะตดักิเลสพร้อมกบัรวมตวัลง 
การรวมตวัลงอนัน้ีกเ็ป็นภาวนามยปัญญา 

ภาวนามยปัญญาไง ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจาการภาวนา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากจิตคน้ควา้ในจิต จิต 
ความรู้สึกคน้ควา้ในตวัมนัเองไง หอ้งทดลองของวิทยาศาสตร์ การพิจารณาตวัเอง การพิจารณาตวั
ภพ ตวัชาติ ตวัพาเกิด ตวัจิตตวัพาเกิดไง ตวัจิต ตวัจิตวิญญาณ ตวัจิตปฏิสนธิดว้ย วิญญาณตวัรับรู้ 
เห็นไหม ความรู้สึก เสียงกระทบหูรับรู้น้ี โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณคือจมูกไดก้ล่ิน วิญญาณตวั
รับรู้น้ีเป็นอาการของใจ ไม่ใช่ตวัจิต เห็นไหม น่ีมนัวนเขา้มาๆ นะ พอมนัวนเขา้มาๆ ป๊ับ จิตตวัใน
มนักแ็กอ้าการตวันอก จิตตวัในนะ จิตตวัใน ความละเอียดของตวัในไง 

เราเป็นเจา้ของบา้น เราเช็ดถบูา้น ถา้เราอยูน่อกบา้น บา้นนั้นของเรา เราตอ้งเขา้บา้นนั้น 
เราอยูน่อกบา้น ความรู้สึกเราออก ออกไปหมดเลย ความรู้สึกเรารับรู้โลกทั้งหมดเลย ขณะน้ีเกิด
สงครามนอกประเทศ ขณะน้ีเกิด...เรารับข่าวสารเขาทั้งหมด หวัใจเราออกจากบา้นไปทั้งหมด จิต
กฟ็ุ้ งซ่าน จิตไม่มีความสงบ หวัใจเราออกจากร่างกายของเราไปรับรู้ส่ิงอ่ืนทั้งหมด ไปรับรู้ขา้ง
นอกน่ะ มนัอยูท่ี่ไหน 

บา้นนั้นร้าง บา้นร้างแบบน้ีไม่ใช่บา้นร้างแบบมีคนอยู ่ อนันั้นอีกเร่ืองหน่ึง บา้นร้างน้ีร้าง
แบบไม่มีสาระใดๆ เลย เกิดตายเปล่าๆ เกิดมาภพชาติหน่ึงมีแต่ความทุกข ์ ตายไปพร้อมกบัความ
ทุกข ์ แลว้กไ็ปเกิดอีกพร้อมกบัความทุกขน์ั้น ทุกขท่ี์สร้างข้ึนมา ไปเกิดในสถานะท่ีไม่ดี ยิง่ทุกข์
เขา้ไปใหญ่ เราเขา้ใจวา่เราจะหลบ หลบความทุกขใ์นภพชาติน้ีเพื่อไปเกิดในภพชาติใหม่ มนัจะ
หลบไปไหนในเม่ือทุกขพ์าไป ทุกขพ์าตาย ทุกขพ์าเกิด ทุกขพ์าไปตลอด เร่ิมตน้จากทุกขแ์ลว้มนั
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จะเอาผลมาจากเป็นความดีตรงไหน เร่ิมตน้จากความดีมนัถึงจะไดผ้ลเป็นความดีตลอดไปสิ เห็น
ไหม เราตอ้งดบัทุกขปั์จจุบนัน้ีไง 

ทุกขท่ี์เกิดข้ึนเพราะเหตุไร ทุกขเ์พราะเราโทษไปทั้งหมดเลย ทุกขเ์พราะนั้นๆๆ...ไม่ใช่ 
ทุกขเ์พราะมีชาติ ทุกขเ์พราะมีความเกิด เกิดตวัตน้ของความทุกขคื์อการเกิดเราน่ีล่ะ การเกิดเป็น
มนุษย ์ การเกิดเป็นทุกๆ อยา่ง คือการเกิดไปรับใชค้วามทุกข ์ เพราะการเกิดน้ี เร่ิมตน้ของการเกิด 
เร่ิมตน้ของการมี เร่ิมตน้ของการแสวงหา เร่ิมตน้ทุกๆ อยา่ง  

ทุกขคื์ออะไร? ชาติปิ ทุกฺขา ตวัอนัดบัหน่ึง ชาติการเกิดเป็นอนัดบัแรก แลว้ทุกขอ่ื์นๆ มนั
ตามมา พระพทุธเจา้ถึงสอนลงมาตรงน้ีไง สอนลงมาถึงวา่ดบัการเกิดน้ีใหไ้ด ้ดบัการเกิด ไอป้ลาย
เหตุนั้นจะดบัทั้งหมด เราวิ่งหาแต่ปลายเหตุ เราวิ่งออกไปขา้งนอก เราเขา้ใจวา่อนันั้นจะเป็นการ
เราจะไปดบัทุกขไ์ง มนัเป็นการบ่ม เป็นการเพอ้หา พระพทุธเจา้ไม่ไดส้อน ธรรมะไม่ไดว้า่อยา่ง
นั้น 

เราวา่เราเป็นชาวพทุธ เราเป็นผูป้ฏิบติัธรรม แต่การกระท าของเราสวนกบัความเป็นจริง
ทั้งหมด เพราะอะไร เพราะกิเลสความตวัในไง การปฏิบติัเราน่ีตอ้งฝืนกิเลสอนัหน่ึง ฝืนกบักิเลส
นะ เพราะกิเลสมนัเป็นเรา มนัเป็นไส้ศึกอยูใ่นตวัเร่ิมตน้ ตวัเร่ิมตน้คือตวัในหวัใจไง มนัเป็นไส้ศึก
อยูใ่นใตดิ้นลึกๆ ในหวัใจเรา มนัเป็นตวัเร่ิมตน้หน่ึง แลว้เราจะเขา้ไปท าลายมนั เห็นไหม กิเลสมนั
มีการคดังา้งแลว้หน่ึง แลว้เราจะเขา้ไปท าลายมนัน่ีเป็นการต่อตา้นอีกหน่ึง  

ถึงวา่ ความไม่เช่ือ ความลงัเลสงสยัน้ีมนัเกิดโดยธรรมชาติ จิตใตส้ านึกมนัเกิดโดย
ธรรมชาติ ไม่ตอ้งใหใ้ครมาพดูวา่ “ฉนัไม่ลงัเลสงสยั” ไม่ตอ้งพดู ในเม่ือมีกิเลสอยูเ่ป็นอยา่งนั้น
ทั้งหมด เพยีงแต่บอกวิธีการไง ท่ีพดูน้ีพดูเพื่อวิธีการ พดูเพื่อความเขา้ใจไง เขา้ใจแลว้ถา้เราไม่รู้
เหตุ เรากไ็ปแกผ้ลไม่ได ้ ท าไมเราปฏิบติัถึงไม่เป็นผล เพราะเราไม่ทุ่มเตม็ท่ี เราไม่ทุ่มตามความ
เป็นจริง เราไม่ทุ่ม เราไม่ทุ่มไง เราวา่ทุ่ม เราวา่ เห็นไหม พอเราวา่น่ีกิเลสมนัอยูห่ลงัเรา เพราะเรา
วา่ กิเลสมนัอยูห่ลงัค าพดูเราทั้งหมดเลย เพราะสงัขารปรุง ใครปรุงก่อน? กิเลสพาปรุง ใครเป็นตวั
คิด? กิเลสพาคิดทั้งหมด หนักลบัมาดูตรงน้ีไง หนักลบัมาดูตรงน้ี 

ถา้หนักลบัมาดูตรงน้ีความจริงเราเกิดข้ึน ความจริงเราเกิดข้ึน พอเกิดข้ึน เพราะเรารู้ไง 
ท าไมมนัไม่เป็นผล เราเช่ือแลว้น่ี เช่ือตามทฤษฎีหน่ึง ถึงการปฏิบติัจะไม่ได ้ จะไม่ไดน้ะ ดูอยา่ง
เม่ือก้ีท่ีวา่เร่ิมจากทาน ศีล ภาวนา การเขา้มาถึงเร่ืองของการใหท้านน่ีเพราะเราเช่ือมัน่แลว้หน่ึง 
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เพราะเช่ือมัน่แบบนั้น การยกข้ึนมา เวียนเทียน การควบคุมกิริยาไง น่ีศีล ภาวนาน้ีมนัเป็นการเขา้
ไปจุดใกลอ้  านาจใดๆ ทั้งส้ิน การเขา้ไปใกลอ้  านาจ การเขา้ไปศนูยข์องกลางอ านาจใด การเขา้ถึง
นั้นยาก เพราะเขาตอ้งป้องกนั เราจะเขา้ไปศนูยอ์  านาจของกิเลสไง 

การท าทานน่ีกิเลสมนักต่็อตา้นพอเบาๆ เท่านั้นแหละ พอมีศีลมนักต็า้นปานกลางไง พอจะ
เขา้ไปท าลายถึงศนูยข์องอ านาจศูนยข์องกิเลส การต่อตา้นนั้นสุดๆ มนัยิง่ยากข้ึนเร่ือย เห็นไหม 
แลว้มนัเป็นนามธรรมดว้ย การเขา้ถึงศนูยอ์  านาจของกิเลสไง การรักษาความปลอดภยัของมนั
ขนาดไหน เราจะเขา้ไปท าลาย แลว้ไม่รู้ท าลายตรงไหนดว้ย มนัหลอกใหตี้ท่ีผดิดว้ย แลว้มนั
วกกลบัมาๆๆ วา่ ทาน ศีล ภาวนา ท าไมท าอยา่งนั้นท ากนัง่ายๆ  

กเ็หมือนกบัวา่เราเป็นขา้ราชการชั้นผูน้อ้ยน้ีมาก ต าแหน่งสูงข้ึนๆ นะ ยอดพรีะมิดสูงข้ึน 
ต าแหน่งจะนอ้ยลงๆๆ การปฏิบติั ดูสิ ทุกคนเป็นชาวพทุธทั้งหมด ทะเบียนบา้น เวลาท าความดี 
เป็นกศุลเท่าไร แลว้บวกลบออกมา ปฏิบติัน่ีเท่าไร เทียบมาเลย แลว้ไม่เทียบแค่น้ีนะ เทียบ
ประชากรทั้งโลก ก่ีพนัลา้นคน น่ีถา้เทียบเป็นก าลงัใจกไ็ดก้  าลงัใจ เราเป็นหน่ึงในก่ีพนัลา้น แลว้
เราเขา้มาใกลน้ี้ น่ีปัญญาการพาตนออกจากกิเลสไง 

พาตนออกจากกิเลสมนัตอ้งมีการพลิกตลอด ใชข้องเดิมไม่ได ้ วนัน้ีท าอยา่งน้ีไดผ้ล ไดผ้ล
นะ พรุ่งน้ีท าอยา่งน้ีอีก โอโ้ฮ! เม่ือวานไดผ้ลนะ วนัน้ีท าตาม...หมด น่ีกิเลสมนัทนัตลอดเลย กิเลส
มนัอยูข่า้งหลงัการท่ีออกมาประพฤติปฏิบติันัน่ล่ะ ถึงวา่ตอ้งเป็นปัจจุบนัธรรมไง ถึงจะซ ้ากนั ถึง
จะเหมือนกนักใ็หเ้ป็นปัจจุบนั ไอท่ี้เป็นเม่ือวานกเ็ป็นเม่ือวาน อนัน้ีกเ็ป็นวนัน้ี เช่น ขา้ว ขา้วเม่ือ
วานนั้นกห็มอ้นั้น วนัน้ีกหุ็งขา้วกห็มอ้น้ี เห็นไหม ถา้เป็นปัจจุบนัมนัใชไ้ด ้ ปัจจุบนัน้ีเกิดข้ึนจาก
ปัจจุบนั ถา้เป็นสญัญา ถา้เป็นความคาดหมาย อนันั้นมนัใชไ้ม่ได ้ น่ีมนัมีตรงน้ี เราจะลงัเลสงสยั 
เราจะวา่อนัไหนเป็นปัจจุบนัไม่ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั หมายถึงวา่ มนัค านวณ มนัคิดแลว้มนัปล่อย น่ีปัญญา ปัญญาคือการใชค้วามคิด 
ความคิดเป็นสงัขารไง ถา้ความคิดแบบโลก กิเลสพาคิด อนันั้นทุกข ์ แต่กใ็ชค้วามคิดเหมือนกนั 
มนัเป็นสงัขารอนัเดียวกนั แต่เพียงแต่วา่เป็นธรรมะใชห้รือกิเลสใช ้ถา้สมาธิมี ความรู้สึกเราพร้อม 
แลว้เราหมุนความคิดอนันั้นไป อนัน้ีเป็นธรรม ไม่ใช่วา่ถา้คิดแบบโลก เราคิดไปน้ี อนัน้ีเป็นความ
ทุกขม์ากเลย แลว้พอจะไปปฏิบติัธรรม เราจะไปนอนเฉยๆ ใหว้า่งๆ...ไม่ใช่นะ กใ็ชค้วามคิด
เหมือนกนั เห็นไหม ถึงวา่เป็น ภาวนามยปัญญา 
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เป็นภาวนามยปัญญา เพราะมนัครบองค ์ ๘ ของมรรคอริยสจัจงั ไง ด าริชอบ การด าริใน
งาน ด าริชอบ ด าริในวงภาวนา ด าริเช่ือในศาสนา เช่ือในวงกนั ความเพียรชอบเป็นการงาน สมัมา
กมัมนัโต การงานชอบ...เล้ียงชีวิตชอบ เล้ียงชีวิตชอบน้ีส าคญัท่ีสุดนะ เล้ียงชีวิตชอบน้ี เพียงแต่
เล้ียงผดิเล้ียงถกู เล้ียงชีวิต เล้ียงหวัใจไง ใจกินอารมณ์เป็นอาหาร ใจกินปัญญา กินความคิดน้ีเป็น
อาหาร กินอยูต่ลอดเวลา ถา้คิดเป็นโลกมนักเ็ป็นโลกไป ถา้คิดวา่เป็นธรรม เห็นไหม 

แลว้ตวัสุดทา้ยคือวา่ สมัมาสมาธิไง ความมีสมาธิชอบ ความมีสมาธิชอบน้ี เป็นองค ์๘ ตวั
น้ีมนักเ็ป็นความคิด งานชอบ ความเพียรชอบ ชอบทุกอยา่ง ความด าริชอบ ความคิดชอบ ชอบออก
มาแลว้เป็นอยา่งไร? กเ็ลยกลายเป็นภาวนามยปัญญา เกิดจากตวัสมาธิ ตวัตดัจากแรงดึงดูดของ
โลกเป็นของธรรมเท่านั้นเอง 

แรงดึงดูดของโลก ถา้เราคิดโดยปกติน้ีเป็นแรงดึงดูดของกิเลส แรงดึงดูดของกิเลสน้ีเป็น
เร่ืองของโลกียะ ใชส้มาธิ ความวา่ง ตวัตดัตวัแรงดึงดูดของกิเลส ตวัแรงดึงดูดของกิเลส ความคิด
ออกมาน้ีมนัเป็นธรรม พอเป็นธรรม ตวัน้ีไง ตวัน้ีคือวา่กใ็ชปั้ญญา ใชค้วามคิดเหมือนกนั แต่
ความคิดโดยธรรม ความคิดโดยธรรม คิดแลว้มนัจะปล่อยๆ ปล่อยหมายถึงวา่ หวัใจจะเป็นอิสระ 
เม่ือก่อนคิดแลว้กดถ่วงหวัใจ จะมีความทุกขเ์กิดข้ึน  

ถา้ปัญญาเกิด มนัคิดแลว้มนัจะปล่อยวางๆ ปล่อยวางเร่ือยๆ แลว้ความคิดน้ีจะหมุนข้ึน
เร่ือยๆๆ ความปล่อยวาง ความช าระออกดว้ยๆ จิตนั้นจะเป็นอิสระข้ึนไปเร่ือยๆ ฟังสิ จิตนั้นเป็น
อิสระข้ึนไปเร่ือยๆ ข้ึนไปเร่ือยๆ เพราะวา่มนัช าระลา้งออกไปตลอด จนถึงจุดหน่ึง จิตน้ีมนัจะ
พลิกตวั ความสะอาดนะ ความช าระลา้งอนันั้น มนัจะช าระลา้งข้ึนไปเร่ือยๆ ไง น่ีภาวนามยปัญญา 
ภาวนามยปัญญามนัหมุนข้ึนไป หมุนอนัน้ีมนัหมุนยงัไม่เท่ียง หมุนยงัไม่ลงพอดีไง  

มรรคอริยสจัจงั มนัสามคัคีไง มรรคน้ีรวมกนั รวมตวัไง มรรคน้ีรวมตวั เหมือนเราท าของ 
เราหมุน เราผสมส่วนผสมของสารเคมี มนัผสมจนเขา้กนัไดท่ี้เป็นเน้ือเดียวกนัไง จิตน้ีเป็นเน้ือ
เดียวกนั สมาธิน้ี ความคิดน้ี สจัจะน้ี ความจริงทุกอยา่ง มรรค ๘ รวมตวัไง รวมเป็นสามคัคี ช าระ
ไง ตดัขาด ตดัขาดจากความเห็นผดิ เม่ือก่อนความเห็นน้ีกิเลสมนัใชใ้หคิ้ดผดิๆ พอมรรคตดัออก
แลว้ ความเห็นวา่กายน้ีไม่ใช่เรา ความเห็นวา่ส่ิงต่างๆ โลกน้ีเกิดดบัโดยธรรมตามความเป็นจริง ย   
กิญฺจิ สมุทยธมฺม  ความเกิดข้ึน ย   กิญฺจิ สมุทยธมฺม  ส่ิงใดเกิดข้ึนส่ิงนั้นดบัทั้งหมด  
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พระอญัญาโกณฑญัญะ รู้ตรงน้ีไง พระพทุธเจา้เปล่งอุทานเลย บอกวา่ “อญัญาโกณฑญัญะ
รู้แลว้หนอ’’ อญัญาโกณฑญัญะเหยยีบเขา้กระแสของนิพพานแลว้ไง สรรพส่ิงในโลกน้ีเกิดข้ึนทุก
อยา่งตอ้งดบัทั้งหมดเลย แต่ความเห็นของกิเลส ส่ิงใดเกิดข้ึนเป็นของเรา เราจะลบู เราจะคล า เรา
จะถนอมไวใ้ชก้บัเราตลอดไปไง ส่ิงส่ิงนั้นเราจะยดึไวก้บัเราไง แต่ตามความเป็นจริง ตามความ
เป็นจริงท่ีทฤษฎีอยา่งหน่ึง ตามความเป็นจริงสอนใจของตวัจนเห็นตามสภาวะตามเป็นจริง ตาม
เน้ือแท ้จิตน้ีกบัความเห็นจะท าเป็นเน้ือเดียวกนั อะไรหลอกมนัไม่ไดไ้ง  

ความคลายออก ความคลายออกจากความเห็นผดิ มนัคลายออก มนัสลดัท้ิงเลย นัน่น่ะถึง
วา่เป็นขณะจิตท่ีอะไรกห็ลอกไม่ได ้ คนคนน้ีไม่ใช่เป็นมนุษยธ์รรมดา มนุษยค์นน้ีเป็นมนุษยท่ี์วา่
เหนือมนุษย ์ ร่างกายมนุษย ์ความประพฤติปฏิบติั ค าพดูการกระท า ทุกอยา่งเหมือนมนุษยท์ั้งหมด 
แต่หวัใจดวงนั้นไม่เหมือนมนุษย ์ เพราะวา่ความเห็นในใจดวงนั้นมนัเปล่ียนไปแลว้ ความเห็นใน
ใจดวงนั้นน่ะเปล่ียนไปจากความเห็นตามโลกเขาเห็นเลย เปล่ียนไปเลย เปล่ียนไปตามความเป็น
จริงนะ ไม่ใช่เปล่ียนไปตามความเสกสรรป้ันยอของบุคคลใดกแ็ลว้แต่ โลกเขาประทานกนั เขาให้
ปริญญากนั ตอ้งใหบุ้คคลคนอ่ืนรับประกนัไง 

ปัจจตัตงั ความรู้ตามความเป็นจริง จิตดวงนั้นรู้ตามความเป็นจริง เห็นตามเป็นจริง ธรรมะ
ประทานใหไ้ง ธรรมแท้ๆ  ประทานนะ เพราะใจนั้นเขา้ถึงธรรม ธรรมกบัใจดวงนั้นเขา้ถึงกนั 
ประสานกนัเป็นเน้ือเดียวกนั เป็นตามความเป็นจริงน่ะ...ใครประทานให?้ ถึงวา่เป็นปัจจตัตงัไง ถึง
เปิดกวา้งนะ ศาสนาน้ีถึงเปิดกวา้ง แลว้ทุกคนเขา้ไดห้มด 

คนท่ีมีหวัใจ คนท่ีมีหวัใจไง เพราะหวัใจ ภาชนะท่ีจะรับธรรม ภาชนะท่ีจะสัมผสัธรรมคือ
ใจเท่านั้น ตูพ้ระไตรปิฎกบรรจุหนงัสือไว ้ หนงัสือนั้นพมิพเ์ป็นตวัอกัษร เป็นกิริยาออกมาจาก
หวัใจของพระพทุธเจา้ ธรรมะคือหวัใจของพระพทุธเจา้ แลว้อธิบายออกมาเป็นกิริยา แลว้จดจารึก
กนัมา แลว้หวัใจเรากศึ็กษากิริยาอนันั้น ศึกษาธรรมะของพระพทุธเจา้นั้น แลว้ประพฤติปฏิบติัเขา้
ไป ดนัหวัใจเขา้ไปถึงธรรมอนันั้นเหมือนกนั ถึงวา่ภาชนะท่ีจะสัมผสั ท่ีจะเป็นภาชนะบรรจุธรรม
คือหวัใจเท่านั้น หวัใจคือจิตเท่านั้นท่ีจะเขา้ไปถึงธรรมดวงนั้นไง 

น่ียอ้นกลบั เรายอ้นกลบั...บา้น เราอยูน่อกบา้น เราอยูใ่นบา้นนะ น่ีกห็วัใจเหมือนกนั 
หวัใจของเรา เราวา่หวัใจของเรา เราเขา้ใจวา่หวัใจของเรา เราเป็นเจา้ของหวัใจ แต่ทุกคนไม่
สงสารหวัใจของตวัเองเลย ทุกคนมองขา้มหวัใจของตวัไปหมด ทุกคนมองขา้มหวัใจของตวั 
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เพราะเราไปยดึส่ิงเคร่ืองประดบัของใจ ยดึส่ิงท่ีเกาะเก่ียวอยูท่ี่ใจไง เราไม่เคยนึกถึงหวัใจ ไม่เคย
เห็นใจของตวัเลย มนัถึงไม่รู้จกัคุณค่า ไม่รู้จกัคุณค่าของมนุษย ์ ไม่รู้จกัคุณค่าส่ิงท่ีจะบรรจุธรรมะ
ของพระพทุธเจา้ได ้มองขา้มส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดคือกลางหวัอกของมนุษยทุ์กๆ คน ทั้งๆ ท่ีมนุษยค์นคน
นั้นเป็นผูป้ฏิบติันัน่ล่ะ มนุษยค์นท่ีปฏิบติันั้นกย็งัมองขา้มส่ิงท่ีจะไปบรรจุ ภาชนะท่ีจะไปบรรจุ
ธรรมะของพระพทุธเจา้ แลว้เอาอะไรจะไปบรรจุ 

ถา้เห็นคุณค่าของภาชนะ เห็นไหม การประพฤติปฏิบติั การจะคงเส้นคงวาในการประพฤติ
ปฏิบติัมนัตอ้งมี การคงเส้นคงวา ความมานะ ความมุมานะ ความอุตสาหะ ความจริงจงัของเราตอ้ง
มี เพราะเราเห็นคุณค่า เหมือนเราเขา้ป่าล่าสตัว ์ เขา้ไปในป่า วิ่งหาล่าสตัว ์ หาสตัว ์ ยงิสตัว ์ ไม่เจอ
สตัว ์น่ีกเ็หมือนกนั เราเขา้ใจวา่เราๆๆ แต่เราไม่เห็นวา่หวัใจเราอยูต่รงไหน เราไม่เคยจบัตอ้งใจเรา
วา่อยูต่รงไหน...น่ีเหรอการปฏิบติั 

เราน่ี แลว้พอคิดอยา่งน้ีกลบัมา น่ีคือปัญญานะ อนัน้ีคือการใหปั้ญญา ใหแ้นวความคิด แลว้
เอาแนวความคิดน้ีคิดออกมาเพื่อหวัใจดวงท่ีคิด เพื่อหวัใจดวงนั้น หวัใจดวงท่ีจะออกจากกิเลสไง 
หวัใจดวงท่ีจะเอาตวัเองพน้ออกจากทุกข ์หวัใจของตวัเอาพน้ออกจากทุกขน่์ะ วนกลบัมาๆ เราไป
โทษส่ิงใดๆ โทษทุกอยา่ง โทษคนอ่ืนหมดเลย อนัโนน้กไ็ม่สมควร อนัน้ีกไ็ม่ดี อนัน้ีกไ็ม่เป็น
ความเป็นจริง อะไรกไ็ม่ ไม่ดีทั้งหมด แลว้คนท่ีโทษเขาล่ะ? ส่ิงท่ีไปติเขาล่ะ เห็นไหม ถึงบอกเรา
ไปเกาะเก่ียวกบัอารมณ์ของใจทั้งหมดไง เราไปเกาะเก่ียวกบัอารมณ์ของใจของตวั  

สติ สติความระลึกรู้ สติคือการเคร่ืองด าเนิน เคร่ืองสอดส่อง สอดส่องความผดิความถกู
จากความคิดของเรานัน่ล่ะ สอดส่องด ู การสอดส่อง การใคร่ครวญ แลว้จะเห็นจุดเห็นท่ีบกพร่อง 
เห็นจุดเห็นท่ีบกพร่อง การจะเขา้ไปช าระลา้งไง ตอ้งช าระลา้ง เห็นไหม เปรียบเทียบเหมือนกบัส่ิง
ท่ีรู้ตามความเป็นจริง กบัส่ิงท่ีวา่โดนกิเลสมนัหลอก...กิเลสหลอกจริงๆ นะ ความเห็นของทัว่ๆ ไป
เห็นอยา่งนั้น เห็นตามแรงโฆษณา ตามแรงประชาสมัพนัธ์ไปทั้งหมดเลย 

แต่ถา้หวัใจถึงธรรม กบัใจเป็นอนัเดียวกนั อนัส่ิงนั้นเป็นเร่ืองโลก เราอยูใ่นกระแส เรา
ยอมรับ เพราะธรรมน้ีธรรมะละเอียดกวา่โลก ธรรมะไง กวา้งขวางเหมือนสุญญากาศ บรรจุทุกๆ 
อยา่งไดท้ั้งหมด แลว้มนัจะไปขวางโลกตรงไหน? มนัไม่ขวางโลก แต่ถา้มนัขวางกิเลสนั้นอีกเร่ือง
หน่ึง ขวางกิเลส หมายถึงวา่ เป็นข่ายของปัญญาไง ข่ายนะ เป็นตาข่าย ตาข่ายเขาดกัสตัว ์เห็นไหม 



ธรรมอยูท่ี่ใจ ๑๑ 
 

©2012 www.sa-ngob.com 

อนัน้ีข่ายของปัญญาไง ปัญญาท่ีเขาบอกวา่ไม่ตอ้งการส่ิงจอมปลอมเขา้มาหลอกตวัเอง ไม่ตอ้งการ
ส่ิงจอมปลอมใดๆ เขา้มาหลอกตม้ใหเ้ราน้ีหลงตามกระแสโลก น่ีถา้ข่ายปัญญาอยา่งน้ีจริง 

ธรรมะไม่ขวางโลก แต่ธรรมะรู้ทนัโลก ธรรมะเป็นข่ายปัญญาคอยจบั คอยความเป็นไป
ของโลกไง เห็นไหม มนัถึงไม่ขวาง เป็นไปไม่ไดว้า่ผูป้ฏิบติัธรรมจะไปขวางโลก ไม่มีขวางโลก 
ไม่มี เพยีงแต่วา่จะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน ์ กาลอนัน้ีควรเป็นแบบใด กาลอยา่งน้ีเป็น
กาลขนาดไหน ถา้เป็นเร่ืองของโลกเรากไ็ปตามโลก ถา้เป็นกาลของธรรมน้ี เป็นกาลของธรรม 
อยา่งเช่น ปัจจุบนักาลอยา่งน้ี กาลของการสัง่การสอน การบอกวิธีการ การบอกตอ้งบอกโทษ 
เหมือนหมอนะ หมอรักษาคนไขไ้ง เขาถึงบอก อนัน้ีเช้ือโรค... 

...ร่างกายฟ้ืน ฟ้ืนข้ึนมาเพื่อจะ...ส่ิงนั้นตอ้งส่งเสริม พวกวิตามิน พวกส่ิงส่งเสริมร่างกายให้
ฟ้ืนจากเจบ็ไขไ้ดป่้วย เพื่อจะมาต่อสู้ไง อนันั้นตอ้งส่งเสริม หมอเขายงัตอ้งท าแบบนั้น แลว้การ
ประพฤติปฏิบติัมนัละเอียดกวา่หมอ ละเอียดกวา่หมอตรงไหน? ละเอียดกวา่หมอมากๆๆ 
เหลือเกิน เร่ืองธรรมน้ีละเอียด เพราะเร่ืองหมอน้ีเร่ืองของโลกไง คนใดเป็นไข ้ ลกูเราเป็นไขน้ะ 
ลกูเราเป็นไขเ้ราไปใหห้มอ ลกูเราไม่ตอ้งการกินยาเลย ลกูเราน่ีจะต่อตา้นทุกอยา่ง ท าไมหมอเขา
ฉีดยาไดล่้ะ? เพราะเป็นเร่ืองวตัถุใช่ไหม เพราะยามนัเป็นวตัถุใช่ไหม มนัฉีดเขา้ไปในกลา้มเน้ือได้
ใช่ไหม 

ถา้ธรรมะน้ี ดูสิ ลกูของเรา คนในปกครองของเราไม่เช่ือฟังเรา เราพดูธรรมะ พดูจนหูฉีก
มนัฟังไหม เพราะอะไร เพราะธรรมะมนัเป็นธรรม มนัไม่ใช่วตัถุท่ีจะฉีดเขา้ไปได ้มนัเป็นวาสนา
บารมีของผูท่ี้จะมารับดว้ย...ใจเปิดไม่เปิด ดูอยา่งพระพทุธเจา้เทศน์สิ เวลาผูท่ี้ฟังแลว้เขา้ใจน้ี 
“พระพทุธเจา้น่ียอด เปรียบเหมือนกบัผูท่ี้เปิดของท่ีปิดอยู ่ เปิดของคว  ่าอยูห่งายข้ึน ภาชนะท่ีปิดอยู่
หงายข้ึน เพื่อรับธรรมของพระพทุธเจา้” เห็นไหม ธรรมะเป็นแบบนั้น ธรรมะน้ีไม่ไดบ้งัคบั ไม่ใช่
ขู่เขญ็ เพียงแต่เปิดใจไม่เปิดใจ ความเห็นตวัเองถกูตอ้งไม่ถกูตอ้ง มนัถึงวา่ยิง่กวา่หมอ 

ส่ิงใดท่ีควรจะกระทบใจ ส่ิงใดท่ีบอกสะกิดใจ การสะกิดใจ การสะดุดใจ ส่ิงนั้นนัน่นะ 
การสะดุด การสะกิด คือการเปิด การเคาะไง น่ีธรรมะเป็นแบบนั้น ธรรมะถึงตอ้งมีการทวน
กระแส ทวนกระแสโลกเขา้ไปไง ถึงวา่การเคาะ การบอก การแนะวิธีการ 

แลว้เราถึงจุด วฒิุภาวะของใจ พระสมยัพทุธกาลก าลงัวิปัสสนา จะไปถามพระพทุธเจา้ไง 
ก าลงัวิปัสสนาดว้ยปัญญาหมุนต้ิวเลย แลว้หาทางออกไม่ได ้จะไปเรียนถามพระพทุธเจา้ ไปถึงกฏิุ
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ไง พอดีเกิดฝนตก หลบอยูท่ี่ใตถุ้น ฝนตกลงมา น ้าฝนตกลงมาเป็นตุ่ม เป็นต่อม แลว้แตก เป็นฟอง
แตกข้ึนๆ การท่ีตวัเองวิปัสสนาอยู ่ เห็นส่ิงกระทบเขา้มาไง เห็นฟองน ้าท่ีแตกเป็นต่อมๆ มนั
กระทบเขา้ใจนะ กิเลสขาดเด๋ียวนั้น มาถึงใตถุ้นจะข้ึนบนัไดกจ็ะไปกราบเรียนถามพระพทุธเจา้ 
ไม่ข้ึน เดินกลบัเลย เห็นไหม น่ีเวลาปัญญามนัหมุนไง แลว้ส่ิงท่ีกระทบ แลว้เหตุการณ์แบบนั้นเรา
เห็นกนัทุกวนั เราเห็นฝนตก เห็นทุกวนั เห็นฟองแตกทุกวนั ท าไมเราไม่ได ้ ท าไมเราไม่เขา้ใจ
ตามนั้น? เราเขา้ใจตามทฤษฎี 

พดูถึงวา่ใจไง วฒิุภาวะของใจ ขั้นภูมิ ภพภูมิของใจ จากท่ีวา่เม่ือก้ีน้ี จากท่ีวา่จิตปกติ จิต
เป็นโลกียะ เห็นสภาวะตามความเป็นจริง “ส่ิงใดเกิดข้ึน ส่ิงนั้นตอ้งดบัทั้งหมด ส่ิงใดเกิดข้ึน ส่ิง
นั้นตอ้งดบัไป ส่ิงใดมี ส่ิงนั้นตอ้งบุบสลายทั้งหมด โลกน้ีไม่มีอะไรคงท่ีทั้งหมด” เห็นไหม น่ี
เพราะเขา้ใจตามสภาวะตามความเป็นจริง เขา้ใจเหรอ น่ีคือค าพดูไง 

แต่ความจริงไม่ใช่เขา้ใจ มนัสมุจเฉท มนัช าระกิเลสไดส้งัโยชน์ถึง ๓ ตวั สกักายทิฏฐิไง 
ความเห็นวา่กายเป็นเรา ความลงัเลสงสยัในธรรมะ ความลงัเลสงสยั วิจิกิจฉา แลว้ความเคลือบ
แคลงในศีล ในแนวทางปฏิบติั สีลพัพตปรามาส ความเคลือบแคลงในศีล ความเคลือบแคลงใน
แนวทางปฏิบติั มนัขา้มพน้ไปเลยล่ะ ขา้มพน้ออกไป นัน่เห็นตามความเป็นจริง 

แต่อนัน้ีไม่นะ อนัน้ีกห็มุนอยู ่ หมุนอยูเ่ขา้มาๆ อนัน้ีภพภมิูของใจสูงข้ึนมา พอสูงข้ึน
มาแลว้ความเห็นต่างกนัแลว้ พอเห็นต่าง พอข้ึนไปขา้งบนๆ เห็นไหม น่ีการฟังธรรมน้ีอยูท่ี่ภพภูมิ
ของใจ ภพภูมิของความคิด ภพภูมิของสมาธิ พื้นฐานท่ีแน่นในหวัใจ จิตน้ีเป็นหน่ึง จิตน้ีแน่น จิตน้ี
เป็นหน่ึงนะ สมาธิ ท าความสงบเขา้ไปบ่อย จิตจะเป็นสมาธิ สมาธิคือความมัน่คงของใจ ใจตั้งมัน่ 
จิตตั้งมัน่ จิตน้ีเป็นหน่ึง เห็นไหม จิตน้ีเป็นหน่ึง แลว้จิตน้ีวปัิสสนาจนเขา้ใจสภาวะความเป็น
พื้นฐาน เป็นพื้นฐานท่ีวา่มีการรองรับ เหมือนกบัสถานีอวกาศ มีรองรับนกับินอวกาศอยูบ่น
อวกาศได ้ น่ีเหมือนกนั จิตมีภูมิ มีฐาน วฒิุภาวะของใจเป็นชั้นหน่ึง ขั้นหน่ึง ถึงบอกวา่ ผูท่ี้เหยยีบ
กระแสของนิพพานความเห็นตอ้งต่าง พอเห็นต่างน่ีปัญญามนัจะหมุนตามทนัได ้ น่ีฟังธรรมแลว้
มนัจะเขา้ใจตามธรรม 

เราน่ีเห็นกนัทุกวนัๆ แลว้เราไม่เขา้ใจ เราไม่กระทบเขา้มาถึงใจ เราไม่กระทบเพราะเรา
ไม่ไดคิ้ดอยา่งนั้น เราคิดแบบโลกไง แลว้เราไม่มีวฒิุภาวะของใจท่ีจะรองรับตรงน้ีดว้ยไง น่ี
ปัญญาๆ ปัญญาการมองออกไปถึงไม่เหมือนกนั ความรับรู้กไ็ม่เหมือนกนั ค าพดูค าเดียวกนั พดู
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ออกไปค าเดียวกนั วฒิุภาวะของใจต่างกนักรั็บรู้ต่างกนัแลว้ น่ีภาชนะท่ีจะรับรู้ธรรม ภาชนะเขา้ไป
เสพธรรมไง เสพธรรมนะ เสพธรรมจนเป็นอนัเดียวกบัธรรม เอโก ธมัโม จิตน้ีเป็นหน่ึงเดียว จิตน้ี
เป็นธรรมทั้งแท่ง “เอโก ธมัโม” เอโก เป็นหน่ึงนะ ธมัโม หน่ึงท่ีเป็นธรรมดว้ยไง มรรค ๔ ผล ๔ 
นิพพาน ๑ เอโก ธมัโม ออกไปเป็นหน่ึงเดียว 

ไต่เตา้ข้ึนไปจากกิเลสเตม็ตวัทุกๆ คน คนท่ีเกิดมา คนท่ีมีการเกิด คนเกิดทุกคนมีกิเลส
หมด ไม่ใช่แค่เรานะ ไม่ใช่แค่พวกเรา แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เพราะการเกิดนั้น
มนัเป็นธรรมชาติของการเกิด ตอ้งอาศยัตวันั้นตวัเกิด คือตวัอวิชชา ตวัไม่รู้...ไม่รู้ในอะไร? ไม่รู้ใน
ตวัเอง แต่มนัรู้ในกระแสกรรม มนัหมุนไปตามกรรม ปฏิเสธไม่ได ้ เราปฏิเสธโลกน้ีไม่ได ้ เรา
ปฏิเสธกระแสการเงินของโลกไม่ได ้ เราปฏิเสธใดๆ ไม่ไดเ้ลย เพราะอะไร เพราะมนัเป็นตาม
ความเป็นจริง หวัใจท่ีไปเกิดเหมือนกนั หวัใจท่ีมาเกิดทุกๆ ดวงเหมือนกนัทั้งหมด มนัเป็นไปตาม
กรรม มนัเป็นไปตามส่ิงท่ีมนัสะสมมาในหวัใจทุกๆ ดวง วาสนาแข่งกนัไม่ได ้ 

ไม่ตอ้งเสียใจ ไม่ตอ้งโกรธ ไม่ตอ้งเคืองใดๆ ทั้งส้ิน เพราะท่ีมาเกิดๆ อยูน้ี่ เพราะเราท ามา
ทั้งนั้น ทุกๆ คนสร้างกรรมมา สร้างกรรม กรรมตวัน้ีพาเกิด เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้มาพบ
พระพทุธศาสนา แลว้ไดป้ระพฤติปฏิบติั อนัน้ีบุญกศุลมหาศาล ดูการเกิดของสตัวโ์ลกท่ีเขาเกิดอยู่
ทุกข์ๆ  ยากๆ มหาศาลเลย นัน่กรรมเขาพาเกิดไปอยา่งนั้นไง 

น่ีการเกิด การเกิดทุกดวงใจ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมากิเลสทั้งหมด กิเลสทั้งหมด ไม่มีใครสูงใครต ่า
กวา่กนัในการเกิดการตาย เป็นญาติกนัโดยธรรมไง การเกิดการตายน้ีมีค่าเท่ากนัทั้งหมด ต่างกนั
ดว้ยบุญกศุลของดวงใจแต่ละดวงท่ีวา่กรรมอนันั้นต่างหากล่ะ มนัถึงวา่เวลามาปฏิบติั มาประพฤติ
น่ีมนัถึงไม่เหมือนกนั ถึงวา่ธรรมะถึงไดเ้ปิดกวา้งไง ธรรมะ กรรม ทุกอยา่งเขา้กนัไดห้มด เพราะ
พระพทุธเจา้เป็นสยมัภู พระพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม ผูท่ี้มีธรรมในหวัใจเป็นพระอรหนัต ์ จะท าจะ
บญัญติั จะวางกฎเกณฑใ์ดๆ ท่ีไปขดักนั...ไม่มี ตอ้งไปทางแนวทางเดียวกนัทั้งหมด เปิดกวา้งไว้
ทั้งหมด 

น่ีมนัเป็นความจริงท่ีวา่เราเกิดมาในพระพทุธศาสนา เราเกิดมาตามความจริง บุญกศุล
มหาศาล มหาศาลจริงๆ เพราะทางท่ีจะพาใหก้า้วด าเนิน มรรคอริยสจัจงั...ไม่มีหรอกถา้
พระพทุธเจา้ไม่ตรัสรู้ ไม่ตรัสรู้นะ ใครจะหาทางออกอนัน้ีเจอ ขนาดพระพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้ วาง
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หลกัเกณฑไ์วแ้ลว้ ครูบาอาจารยม์าตั้งแต่หลวงปู่ มัน่ ตั้งแต่ครูบาอาจารยม์า บอกช้ีแนะจ้ิมๆ ไชๆ 
อยูทุ่กวนัเรายงัท าไม่ไดเ้ลย คิดดูสิ ดูถึงอ  านาจวาสนา 

แลว้ยอ้นกลบัไปถึงวา่พระพทุธเจา้ไม่มีใครบอก ท ามาไดอ้ยา่งไร พระพทุธเจา้ไม่มีใคร
บอก สยมัภูตรัสรู้ดว้ยตนเอง ไปเรียนมากบัอาฬารดาบส อาฬารดาบส อุทกดาบส สมาบติั ๖ 
สมาบติั ๘ ไปกบัเขาทั้งหมด ลองมาทุกวิชาทุกสาขา ฌานไหน สมาบติัไหน เรียนมาทั้งหมด แลว้
กช็ าระกิเลสไม่ได ้ช าระไม่ได ้

พทุธวิสยั เป็นเร่ืองอจินไตย ขวนขวายขนาดไหน ยงัหา ยงัไปศึกษามากย็งัไม่ได ้ แลว้เรา
กลบัมาเร่ิมตน้กนัใหม่เด๋ียวน้ีไง อะไรแปลกมาปลอมมา...มบั ควา้มบัๆ นะ ส่ิงใดแปลกปลอมมาน่ี
ในหวัใจชอบ ทางไหนลดั ทางไหนสะดวก ทางไหนสบาย ทางนั้นมนัจะทางลงเหว มรรคอริสจั
จงัน้ีต่างหากไง 

“สุภทัทะ เธออยา่ถามใหเ้สียเวลาไปเปล่าเลย ศาสนาใดไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผลหรอก 
ศาสนาไม่มีเหตุจะเอาผลมาจากไหน รอยเทา้บนอากาศไม่มี” รอยเทา้ของสตัว ์ รอยเทา้ของมนุษย์
อยูบ่นกลางอากาศไม่มี รอยเทา้มนัตอ้งอยูบ่นดิน อยูท่ี่บนรอยท่ีเราจะเห็นรอยเทา้เราได ้ ถา้ไม่มี
มรรค ไม่มีพื้นฐาน เอาผลมนัมาจากไหน  

น่ียอ้นกลบัมาใหก้ าลงัใจตวัเองไง ท่ีพดูน่ีใหย้อ้นกลบัมาใหก้ าลงัใจตวัเองวา่ การเกิด การ
เป็นมนุษย ์ ศกัด์ิศรี สิทธิเสรีภาพเท่ากนั เสมอกนัโดยธรรม แต่เรามีโอกาส มีวาสนามหาศาลเลย 
มหาศาลเลย สาวกะ สาวก สาวกะ สาวกผูไ้ดย้นิไดฟั้ง ผูไ้ดอ้บรมสัง่สอน สาวกะ เราเกิดท่ามกลาง
พระพทุธศาสนา ครูบาอาจารยพ์ร้อม แลว้มาเทียบถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ สยมัภ ูน่ีถึง
วา่ศาสนา ถึงวา่ธรรมะละเอียดอ่อนขนาดไหน ธรรมะน้ีจรรโลงโลกขนาดไหน ธรรมะไง ธรรมะ 
ธรรมของพระพทุธเจา้ 

ในโลกน้ีสมบติัใดมีค่า สมบติัใดมีค่านะ พระพทุธเจา้ส าเร็จเป็นพระพทุธเจา้แลว้ถึงได้
ยอ้นกลบัมาดูนะ สมบติัใดโลกน้ีท่ีวา่มีค่า สมบติัใด “รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง” รสของ
ธรรมท่ีมีเศษในหวัใจของพระพทุธเจา้ น่ีชนะทั้งหมด ถา้ไม่ชนะมนัจะสลดัรสของโลกไม่ได ้ รส
ของโลกเขาน่ี ท่ีโลกเขาติดกนัอยูน่ี่ ธรรมะตอ้งเหนือ รสของธรรมชนะทั้งหมดเลย สลดัโลกออก
หมด สลดักิเลสออกหมด สลดัออกทั้งหมด มนัสุขขนาดไหน ท่ีวา่เยีย่ม ท่ีวา่ดี รสท่ีเขาเสพกนั เขา
วา่ดีน่ะมนัดีขนาดไหน แต่เวลาเสพธรรมท่ีมนัเหนือข้ึนไปขนาดไหนถึงไดส้ลดัออกจากโลก



ธรรมอยูท่ี่ใจ ๑๕ 
 

©2012 www.sa-ngob.com 

ทั้งหมด สลดัออกจากกิเลสทั้งหมดไง นัน่น่ะธรรมะของพระพทุธเจา้ ธรรมนะ ธรรม เอโก ธมัโม 
จิตท่ีเป็นหน่ึงนั้น จิตท่ีเป็นหน่ึงนั้น จิตท่ียอดเยีย่มอนันั้น 

น่ีการแสวงหา การแสวงหา การเขา้สู่ธรรมไง การเขา้สู่ๆ มนัวกกลบัมาน่ี วกไปวกมา วก
มาใหฝึ้กคิด ใหว้กมาเปรียบเทียบ ใหเ้ปรียบเทียบ ใหเ้คร่ืองด าเนิน ใหก้  าลงัใจไง มนัมีทั้งจาก
ประวติัมาจาก ๒,๕๐๐ กวา่ปี เห็นไหม น่ีมนัยนืยนัไง พอมนัยนืยนัอยา่งน้ี เรากเ็อาหวัชนเขาสิ หวั
ชนเขาเลย ชนภูเขาทั้งลกูนะ วา่จะดนัไปใหไ้ด ้ กพ็ระอรหนัต ์ ๑,๒๕๐ องค ์ ตั้งสมยันั้นนะ แลว้
สมยัน้ีล่ะ สมยัปัจจุบนัเราน่ี มรรคผลจะหมดไปแลว้หรือ 

ถา้มรรคผลหมดไปน่ี พระศรีอริยเมตไตรย...อีก ๕,๐๐๐ ปี ศาสนาน้ีหมด ศาสนาน้ี
พระพทุธเจา้วางไว ้๕,๐๐๐ ปี แลว้จะเส่ือม จะเส่ือมไป ถึงคราวโลกสูญจากศาสนา โลกจะสูญจาก
ศาสนากเ็ลยเห็นแก่ตวัไง หวัใจจะไม่พึ่ง ไม่อาศยักนั จะไม่คิดอะไร จะไม่มีแบ่งมีความเมตตากนั 
น่ีมนัจะทุกขม์ากนะ จนกวา่โลกน้ีจะป่ันป่วนไปทั้งหมด ถึงจุดหน่ึงนะ ป่ันป่วนถึงจุดหน่ึง จน
เอะใจไง ถึงวา่ “เออ...เลิกเถอะ เลิกเถอะ เลิกๆๆๆ ท าลายกนั” แลว้โลกจะวิวฒันาการกลบัมาใหม่ 
วิวฒันาการกลบัมาใหม่แลว้พระศรีอริยเมตไตรยถึงจะมาตรัสรู้ไง แลว้มนัเส่ือมตรงไหน ถา้เส่ือม
พระศรีอริยเมตไตรยเอาอะไรมาตดั 

๕,๐๐๐ ปีน้ีกเ็หมือนกนั ๕,๐๐๐ ปี คิดดูสิ ถา้เรามาเอาเร่ืองอยา่งน้ีมาเทียบกบัตวัเองนะวา่น่ี 
๒,๕๐๐ ปีมาแลว้ ศาสนา ปฏิบติัไปจะไม่ไดผ้ล เรากว็า่สร้างบุญกศุลกนัเพื่อเกิดข้ึนไปพบพระศรี
อริยเมตไตรย แลว้ปัจจุบนัน้ีล่ะ พบพระศรีอริยเมตไตรยนะ อีก ๒,๐๐๐ กวา่ปีถึงศาสนาหมด เรา
จะเกิดอีกก่ีภพก่ีชาติ เราจะทุกขอี์กเท่าไร น ้าตาน้ียงัมีท่ีใหร้้องไหอี้กเหรอ จะเอาอะไรไปชุบน ้าตา
เราอีก...เราเอาตวันั้นมาเทียบสิ เวลาเราปฏิบติัไม่ไดน่ี้ กิเลสมนัหลอกไง  

กิเลสในหวัใจของเราน่ีแหละ มนักลวัเราจะหลุดพน้ออกไปจากมนั เหมือนกบัเราสร้าง
บา้น เรากลวัคนจะมาลกับา้นของเราไป กิเลสมนัเอาหวัใจเราเป็นท่ีอยูอ่าศยั มนักก็ลวัวา่เราจะ
ท าลายบา้นของมนัไง ถา้หวัใจน้ีเขา้ถึง หวัใจน้ีพน้จากกิเลส เห็นไหม พน้จากกิเลสเขา้ถึงธรรม 
กิเลสมนัไม่มีท่ีอยูท่ี่อาศยั มนัสงวนบา้นมนัไวไ้ง แต่เราไม่รู้ เราไม่รู้ เรากเ็ช่ือมนั “เออ! สร้างบุญ
กศุลไป ปฏิบติัน้ีเราไม่มีโอกาส ไม่มีวาสนา” 

เห็นไหม เราไม่มีโอกาส เราไม่มีวาสนา ๑. 
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๒. พระพทุธเจา้วา่ไวแ้ลว้ ๒,๕๐๐ ปีไปจะไม่มีพระอรหนัต ์

พระอานนทถ์ามพระพทุธเจา้เลยวา่ “พระพทุธเจา้นิพพานไปแลว้ เม่ือใดจะหมดยคุหมด
เขตหมดแดน ส้ินพระอรหนัต”์  

“อานนทเ์ธออยา่ถามอยา่งนั้นเลย ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม โลกน้ีจะไม่วา่งจาก
พระอรหนัตเ์ลย’’ 

เพียงแต่วา่เราปฏิบติัไม่สมควรแก่ธรรม เราปฏิบติัสมควรแก่กิเลสไง ถา้ปฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรม แมแ้ต่พระพทุธเจา้ไม่มีนะ กเ็ป็นพระปัจเจกพระพทุธเจา้ ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควร
แก่ธรรมมนัตอ้งเป็นธรรมโดยเฉพาะสิ เหมือนกบัสูตรวิทยาศาสตร์ เห็นไหม วิทยาศาสตร์น่ะ เรา
ทดลองตามทฤษฎี เราท าตามสูตรนั้นมนัตอ้งใหผ้ลสิ ถา้ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมมนัตอ้งใหผ้ล
เดด็ขาด ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม มนักเ็หมือนสูตรวิทยาศาสตร์นัน่ล่ะ ปฏิบติัธรรมสมควรแก่
ธรรม มนัตอ้งใหผ้ลเป็นธรรมสิ เห็นไหม ถา้ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม แต่การปฏิบติัของ
เราน่ีมนัสมควรไม่สมควรล่ะ? มนัไม่สมควรแก่ธรรมมนักไ็ม่ใหเ้ป็นธรรม 

ไม่ใช่อยูท่ี่เพศนะ ไม่ใช่วา่พระเท่านั้น “อ๋อ! เป็นเพศเป็นพระถึงจะปฏิบติัไดเ้ขา้ถึงธรรม”  

นางวิสาขา พระพาหิยะ พระเจา้สุทโธทนะ เป็นพระเหรอ พระเจา้สุทโธทนะเป็นพ่อของ
พระพทุธเจา้นะ น่ีเป็นพระอนาคา จนพระพทุธเจา้ไปเทศน์โปรดสุดทา้ยส าเร็จเป็นพระอรหนัต ์
พระพาหิยะยงัไม่ไดบ้วช พระพทุธเจา้เทศน์สอนเป็นพระอรหนัต ์พระพทุธเจา้ใหไ้ปหาบาตรก่อน 
เป็นคฤหสัถท์ั้งนั้นนะ ไม่เก่ียวกบัเพศ ไม่เก่ียวกบัเพศ หวัใจไม่มีเพศ หวัใจเป็นกลาง หวัใจไม่มี
หญิงไม่มีชาย สมาธิไม่มีหญิงไม่มีชาย ธรรมะไม่มีหญิงไม่มีชาย...ไม่มี ออกจากเป็นโลกโดย
สมมุติมา สมมุติน้ีแบ่งแยกเท่านั้น ธรรมไม่มีแบ่งแยก ธรรมเสมอภาค ภราดรภาพ เสมอกนัโดย
ธรรม ธรรมเท่านั้นเสมอภาคทั้งหมด เห็นไหม เป็นธรรมไง เสมอกนัโดยธรรม ความเป็นธรรม  

เราเรียกร้องหาธรรม เรียกร้องหาธรรม ขอความเป็นธรรม แต่หวัใจไม่เคยใหธ้รรมมนัเลย 
หวัใจเอาแต่ความสกปรก เอาแต่เร่ืองอบายมุขเขา้ไปทบัถมไวต้ลอด เอาแต่ความพอใจ เอาแต่นอน
จมไง น่ีเวลาเราเรียกร้องความเป็นธรรม เรียกร้องความเป็นธรรมขา้งนอก แต่เราไม่รู้จกัความเป็น
ธรรมจริง เราถึงไม่สามารถเอาธรรมเขา้ถึงใจจริง ถา้ผูท่ี้มีธรรมในหวัใจจริง เขาเขา้ใจตามความ
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เป็นธรรมจริงนั้น ใจเป็นธรรมโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ นัน่น่ะใจเป็นธรรมโดยธรรม ถา้หวัใจเราเป็น
ธรรมโดยธรรม จะไม่มีทุกขอ่ื์นเลย สุขลว้นๆ สุขลว้นๆ นะ หวัใจดวงนั้น 

เพราะเรากลวัการเกิดและการตาย เวลากิเลสส้ินออกไปจากใจแลว้ มนัส้ินตั้งแต่วนันั้น มนั
ไม่มีการเกิดการตายอีกแลว้ ผูท่ี้กิเลสส้ินออกไปจากใจ ถึงมีชีวิตอยู.่..ตามพระไตรปิฎกเรียกวา่ สอุ
ปาทิเสสนิพพาน เป็นผูท่ี้นิพพาน แต่ยงัมีชีวิตอยู ่ ยงัมีเศษส่วน “สะ” เศษส่วนของความรู้สึก 
เศษส่วนของขนัธ์ เศษส่วนของสมมุติไง เวลาตายสลดัผลวัะออกเป็นอนุปาทิเสสนิพพาน  

สอปุาทิเสสนิพพานกบัอนุปาทิเสสนิพพาน เห็นไหม พระอรหนัตท่ี์ส้ินชีวิตไป พระ
อรหนัตท่ี์ตายไป ธาตุพระอรหนัตท่ี์ตายไป นัน่น่ะเป็นอนุปาทิเสสนิพพาน คือวา่เป็นนิพพานโดย
เน้ือหาสาระเลย แต่พระอรหนัตท่ี์ยงัมีชีวติอยู ่ เห็นไหม “สะ” เศษส่วน สอุปาทิเสสนิพพาน
เศษส่วน เศษส่วนคือขนัธ์ ๕ พระพทุธเจา้ถึงบอกวา่ ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา 

พวกเราน่ี ขนัธ์เป็นเรา ความคิดเป็นเรา ทุกอยา่งเป็นเรา พอเราเอาความคิด คิดวา่วนัน้ีตอ้ง
ออกจากบา้น วนัน้ีตอ้งออกจากวดั วนัน้ีตอ้งท านั้นๆ เห็นไหม ขนัธ์น้ีใชเ้รา ความคิดน้ีใชเ้รา 
ความคิดน้ีเป็นเจา้นาย แต่สอุปาทิเสสนิพพาน ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์น้ีเป็นภาระ ขนัธ์น้ีอยู่
เน่ืองดว้ยกบัหวัใจดวงนั้น เป็นอยูด่ว้ยกนัโดยธรรมชาติ รับรู้กนัโดยความเป็นจริง รับรู้กนั เห็น
ไหม ไม่มีใครมีอ  านาจเหนือใคร ถา้คิดเป็นประโยชน์ “เออ! เห็นดว้ย ท าไป” ถา้คิดอนัน้ีเป็นโทษ 
“ไม่มีทาง” 

เพราะความด าริไง ความด าริ ความคิดเร่ิมตน้ “มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเราเอง 
บดัน้ีเราเห็นการเกิดของเธอแลว้ เธอจะเกิดจากใจของเราไม่ไดอี้กเลย” ความด าริ ความคิดเร่ิมตน้ 
เห็นไหม ธาตุขนัธ์เป็นภาระน่ีมนัไม่มีโอกาส มนัไม่มีโอกาสจะเป็นเจา้นายความคิดอนันั้น มนัไม่
มีโอกาสในหวัใจเรา มนัไม่เป็นเจา้นายในหวัใจเราไง 

สอุปาทิเสสนิพพาน ถึงเวลาตาย ไม่มีส่ิงใดๆ จะมีค่า ไม่มีส่ิงใดๆ จะท าใหด้วงใจดวงนั้น
หวัน่ไหวได ้เห็นไหม น่ีพดูถึงวา่การเกิดการตาย ถา้ลงชนะกิเลสแลว้ไม่มีการเกิดและไม่มีการตาย 
เพราะกิเลสมนัตายแลว้ ตายตั้งแต่ส้ิน ตายตั้งแต่ช าระกิเลสออกจากใจทั้งหมด ถา้กิเลสออกจากใจ
ทั้งหมดการเกิดการตายถึงไม่มี การเกิดและการตายไม่มีอีกแลว้ เป็นธรรมลว้นๆ เป็นธรรมลว้นๆ 
เลย 
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แต่ถา้เราตายนะ พวกเราตาย “พวกเรา” เห็นไหม พวกท่ีมีกิเลสอยูต่าย ไม่ตอ้งตายจริง คิด
แค่ตาย คิดถึงตาย คิดถึงพลดัพราก แค่น้ีใจกเ็ศร้าหมองแลว้ ห่วงไปหมดทุกอยา่ง ห่วงไปหมด 
กงัวลไปหมด แต่จริงๆ แลว้ห่วงตวัเอง แต่กิเลสมนัหลอกนะน่ะ ห่วงคนนูน้ห่วงคนน้ี เพราะเรา
ตอ้งไป เราตอ้งตาย เราตอ้งตายไป เรากลบัเป็นห่วงกบัคนอ่ืน แต่จริงๆ เวลาเราอยูแ่ลว้ไม่เคยห่วง
เลย เพราะอะไร น่ีมนับงัเงาไง กิเลสมนัหลอกอีกชั้นหน่ึง มนักลวัตาย แต่มนับอกวา่ไม่ไดก้ลวัตาย 
ไปห่วงคนอ่ืนน่ะสิ ไปห่วงคนอ่ืน เพราะใหค้นอ่ืนมาเป็นกงัวลไปเป็นตวัห่วงเราไง น่ีตายไป
พร้อมกบักิเลส ตายไปพร้อมกบัความยดึมัน่ถือมัน่ แลว้มนัเป็นธรรมชาติท่ีตอ้งเกิดตอ้งตายแบบ
นั้นทั้งนั้น ยกเวน้แต่วา่ปฏิบติัถึงธรรม 

พอถึงธรรมแลว้กิเลสตายตั้งแต่วนัท่ีถึงธรรมอนันั้น ความเขา้ใจตามความเป็นจริงวา่โลกน้ี
แปรสภาพไปทั้งหมด เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เราไดร่้างกายของมนุษยม์า ได้
ร่างกายมา แต่หวัใจเป็นของเรานะ ไดร่้างกายมาแลว้เราเอาร่างการน้ีมาประพฤติปฏิบติั เอาร่างกาย
น้ีเขา้มาในศาสนา ประพฤติปฏิบติัจนหวัใจนั้นผอ่งแผว้ หวัใจท่ีผอ่งแผว้นั้นถึงไดช้ าระลา้งร่างกาย
นั้นตลอด 

ฉะนั้น เวลาท่านส้ินไป เวลาท่านไปฌาปนกิจ เห็นไหม ไปท าพิธีกรรมศพ กระดูกถึงได้
กลายเป็นพระธาตุไง กระดูกของพระอรหนัตทุ์กคนแยง่ ทุกคนแสวงหา ทุกคนอยากได ้ กระดูก
ของมนุษยท่ี์ตายไปทุกคนกลวัผ ีทุกคนจะวิ่งหนีไง น่ีเพราะใจพน้จาก...เราไดร่้างมนุษยม์า แลว้เรา
ประพฤติปฏิบติั จิตท่ีมนัสะอาดมนัจะฟอก มนัจะเขา้เป็นธรรม ธรรมตวันั้นไง ถึงวา่เป็นมนุษยแ์ต่
ไม่เหมือนมนุษยป์กติ มนุษยป์กติมนัมีแต่กิเลส มีแต่ความเห็นแก่ตวั แต่มนุษย ์ มนุษยท่ี์พน้จาก...
มนุษยท่ี์ถึงธรรม ใจเป็นธรรม ใจเป็นธรรมมนัจะฟอกร่างกายนั้น ท าใหร่้างกายนั้นเป็นประโยชน์
ไง เป็นประโยชน์ของโลก  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูส้ัง่สอนเทวดา เป็นผูส้ัง่สอนมนุษย ์ เป็นผูส้ัง่สอน
ทั้งหมด เป็นผูส้ัง่สอน เห็นไหม ทั้งพระเป็นผูส้ัง่สอน ช้ีน าจนถึงกบัวา่เอาลกูศิษยล์ูกหาพน้ไปจาก
กิเลสได ้ เป็นผูร้ื้อสตัวข์นสตัวไ์ง แลว้เราผูป้ระพฤติปฏิบติั ผูป้ระพฤติปฏิบติั ผูท้  าตามเป็นจริง ใจ
ถึงธรรม ใจเป็นธรรม ผูน้ั้นไดป้ระโยชนข์องตนเองก่อนเพื่อน พน้จากทุกขไ์ง พน้ออกจากทุกข ์
หวัใจนั้นไม่เป็นทุกข ์ ตวัเองไดถึ้งธรรมก่อน เป็นท่ีพึ่งของตนก่อน ตนเอาตวัรอดไดก่้อน แลว้มนั
ถึงจะเป็นประโยชน์แก่โลก เป็นประโยชนทุ์กๆ อยา่ง เป็นเน้ือนาบุญดว้ย เป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยั มนัไม่
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ถึงกบัพระพทุธเจา้เนาะ พระพทุธเจา้น่ีเป็นดวงตาของโลก เป็นดวงตาของโลก เป็นผูช้ี้น าสงัคมวา่
อยา่งนั้นนะ 

สงัคมน้ีอาศยักนั สงัคมน้ีเป็นคนตาบอด สงัคมน้ีเกาะเก่ียวกนั แต่ผูท่ี้เขา้ใจตามความเป็น
จริงสิ เขา้ใจตามความจริง เขา้ใจตามกิเลสไง เขา้ใจ มนัเขา้เอาแต่ความดี เอาแต่ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ๆ ส่ิงท่ีเป็นความดีมาช่วยเหลือกนั มาเจือจานกนั เขา้ใจวา่ใจควรเสพอะไร หวัใจควรจะ
กินอะไร...มนุษย ์ปากกินอาหาร แต่หวัใจของคนมนักินอารมณ์ไง เวลามนัคิด มนัเจบ็ปวด มนัมา
จากไหน เวลามนัมีความสุขท าไมมนัชอบ มนัอยากแสวงหา แลว้มนักไ็ม่ไดอ้ยูก่บัเราคงท่ีคงวาไง 
แต่เวลาเจบ็ปวด เวลาแรงเสียดสีเขา้มาถึงใจ เราอยากปฏิเสธ มนัปฏิเสธไม่ได ้ แต่เวลาส่ิงท่ีเขา้มา
พอใจ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ส่ิงท่ีเป็นความดีของเรา เราอยากจะใหม้นัอยูก่บัเรานานๆ มนัไม่อยูก่บั
เรา เห็นไหม น่ีอารมณ์ กินอารมณ์เป็นอาหารไง 

อารมณ์น้ีกเ็ป็นอนิจจงั สรรพส่ิงน้ีเป็นอนิจจงั หวัใจกเ็ป็นอนิจจงัท่ีพึ่งไม่ได ้ อารมณ์กพ็ึ่ง
ไม่ได ้เพราะเป็นอนิจจงัทั้งหมด ไม่มีส่ิงใดๆ พึ่งไดเ้ลยใน ๓ โลกธาตุน้ี  

มีธรรมน้ีแหละ ธรรมแท้ๆ  ของพระพทุธเจา้น่ีแหละ เพราะเขา้ไปถึงธรรมแลว้มนัช าระ
อารมณ์ทั้งหมด ช าระทั้งหมดนะ เพราะมนัเป็นเปลือก มนัเป็นแขกจรมา เวลามนัเกิดมนักมี็ แวบ
มนักห็ายไป แต่ธรรมของจริงไง ธรรมของจริงสถิตอยูท่ี่ใจ ภาชนะท่ีจะใส่ธรรม ภาชนะท่ีเป็น
ธรรมดว้ย ภาชนะใส่ธรรมแลว้เป็นธรรมจริงๆ เป็นท่ีพึ่งของตนเอง เป็นท่ีพึ่งของตนได ้ ถึงจะเป็น
ท่ีพึ่งของบุคคลอ่ืน เป็นท่ีพึ่งของทุกๆ คน “เป็นท่ีพึ่ง” ฟังสิ ฟังค าวา่ “เป็นท่ีพึ่ง” แต่ปัจจุบนัน้ีเรา
พึ่งตวัเองไดห้รือยงั น่ียอ้นกลบั ปัจจุบนัพึ่งตวัเองไดห้รือยงั ใจพึ่งไดห้รือยงั ถา้พึ่งไดเ้ราจะมี
ความสุข 

เราแสวงหาความสุข แสวงหาใหถ้กูท่ี ความสุขท่ีเราคิดวา่เราจะแสวงหากนั เราพยายาม
แสวงหา เราวิ่งเตน้นะ เราแสวงหา แลว้เราคิดดูสิวา่หวัใจอยูก่ลางในตวัเราน้ี เราเขา้หอ้งท่ีไหนก็
ได ้แลว้เราปิดประตูอยูใ่นหอ้ง อยูใ่นท่ีสงดั อยูใ่นท่ีปฏิบติัได ้แสวงหาง่ายๆ เลย เห็นไหม 

๑. ไม่เบียดเบียนคนอ่ืน 

๒. ไม่ตอ้งใชต้น้ทุนใชอ้ะไรมากมายนกั 
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แต่จริงๆ แลว้ถา้วา่ไม่ใช ้ เราวา่ใชม้าก เพราะอะไร เพราะมนัใชชี้วิตทั้งชีวิตเลย ลมหายใจ
เขา้ออกไง หายใจเขา้ถา้ไม่หายใจออกกต็าย หายใจออกไม่หายใจเขา้กต็าย เห็นไหม น่ีมนัใช้
ตน้ทุนของไออุ่น ของชีวิตเราเลย น่ีการปฏิบติัใชชี้วิตเลย แต่ทางโลกไม่ไดเ้ก่ียวกบัใคร หมายถึง
วา่ไม่มีตน้ทุนทางโลกไง  

เราตายนะ สมมุติถา้เราตายไปโดยท่ีปฏิบติัไม่ถึง ไม่ไดผ้ลประโยชน์ไปน่ีมนัน่าเสียดาย 
เพราะตายเปล่า แต่ถา้ประพฤติปฏิบติัใชชี้วิตน้ี เขา้ใจชีวิต แลว้เอาชีวิตน้ีใหเ้ป็นประโยชน ์ ไม่ใช้
ชีวิตฟุ่ มเฟือยเกินไป ไม่ใชชี้วิตแบบสุรุ่ยสุร่ายไง ใชชี้วิต ใชว้นัเวลาไปใหห้มดไปวนัๆ โดยท่ีวา่เรา
กย็งัหาประโยชน์ใส่ตวัเองไม่ไดไ้ง น่ีเราใชชี้วิตเลย แลว้ปิดประตู แสวงหาท่ามกลางใจ แสวงหา
ของเราเอง แลว้เป็นประโยชน์จริงๆ 

ของท่ีแสวงหาจากใจของเรา แสวงหาจากร่างกายของเราภายใน เวลาเป็นประโยชน์ข้ึน
มาแลว้ เห็นไหม ตวัเองพึ่งไดก่้อน แลว้ยงัเป็นประโยชน์โลกดว้ย ท่ีวา่แสวงหาขา้งนอกนั้น 
กระแสขา้งนอกนั้นเร่ืองของโลกเขา เร่ืองของโลกเขา...เราตายไปหรือเรายงัอยู ่มนักเ็ป็นแบบน้ี 

มีเรา เรารับรู้โลกกมี็ เราเขา้อยูใ่นป่าลึกๆ เลย ไม่รับรู้โลกเลย โลกมีไหม? มนักมี็ มนัก็
เป็นอยูอ่ยา่งนั้นนะ แต่เราไม่รับรู้เลย แต่น่ีพอเรารับรู้ รับรู้ เป็นไป เรากเ็ศร้าหมอง เรากผ็อ่งใสตาม
เขาไป นัน่ใหเ้ห็นโลก เห็นประโยชน์โลก เห็นประโยชน์เรา 

ประโยชน์โลก เห็นไหม ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยัเราตอ้งมี พระพทุธเจา้บอกแลว้ ตอ้งมี
เคร่ืองอยูอ่าศยั แมแ้ต่ภิกษุ แมแ้ต่ผูบ้วช เห็นไหม ปัจจยั ๔ บริขาร ๘ มีบาตรอนัดบัแรก บาตรเล้ียง
ชีวิต เล้ียงชีวิตเพื่อจะแสวงหาธรรม เล้ียงชีวิตไวเ้พื่อความเป็นไป เรากต็อ้งแสวงหาทางโลก 
แสวงหาเป็นปัจจยั ๔ อนัน้ีเป็นธรรม การแสวงหาอยา่งน้ีไม่เป็นกิเลส ฟังสิ “ไม่เป็นกิเลส” ไม่เป็น
การมกัอยาก ไม่เป็นการกวา้นมาเบียดเบียนโลก เพราะมนัเป็นหนา้ท่ี มีปากและทอ้งตอ้งการ
เป็นไป 

แต่ท่ีวา่ “เป็นกิเลส” หมายถึงวา่ เราอยากไดม้ากกวา่นั้น เราท าเกินกวา่เหตุ เห็นไหม ส่ิงท่ี
ท าเป็นไปตามความเป็นจริงตามภาระหนา้ท่ี อนันั้นไม่เป็นกิเลส อนันั้นเป็นหนา้ท่ี ไม่ใช่กิเลส 
แมแ้ต่เราท าส่ิงนั้นกิจการเจริญรุ่งเรืองมากเลย แลว้มนัเขา้มา...กห็นา้ท่ี เพราะวาสนาบารมีของ
บุคคลคนนั้น โอกาส จงัหวะ วาสนา ไม่เหมือนกนั ฉะนั้นเราจะปฏิเสธวาสนา ปฏิเสธโอกาส 
ปฏิเสธอะไรไม่ได ้มนัเป็นตามความเป็นจริงอยา่งนั้น น่ีถึงบอก ถา้ไม่เขา้ใจแลว้มนัจะบอกปฏิเสธ
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วา่ทุกอยา่งเป็นกิเลสๆๆๆ หมดเลยไง กิเลสๆๆ อยูท่ี่ใจเราทั้งนั้นเลย ส่ิงท่ีท าๆ ตามนั้น หนา้ท่ีการ
งานนั้นไม่ใช่กิเลส เป็นหนา้ท่ีการงาน 

อวสานนะ อวสานของการเทศนา เอวงั 


