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 เกิดความพิสดารในหวัใจ ใหเ้ห็นคุณค่าไง ใหเ้ห็นคุณค่าของธรรม ธรรมไง ธรรมตาม
ความเป็นจริง ธรรมคู่เคียงโลก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กวา่จะไดธ้รรมมา กวา่จะตรัสรู้
ธรรมมาไง สร้างสมบารมีมา สร้างสมบารมีมา เพื่อมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้  

แต่พอมาเกิด เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ จนไดอ้อกบวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรม ขณะ
เสดจ็ออกไป ศึกษาเล่าเรียนกบัศาสดาต่างๆ ไง เจา้ลทัธิต่างๆ ศึกษาทั้งหมด ศึกษาข้ึนมานั้นเป็นสุ
ตมยปัญญา เป็นส่ิงท่ีศึกษามา เป็นสูตรส าเร็จมา แต่หวัใจนั้นกไ็ม่มีทางจะส าเร็จไปได ้ กห็า
ตวัอยา่ง หาวธีิการไง จนตอ้งทนทุกขท์รมาน เขา้ไปศึกษา เรียนจนต าราเขาหมดเลย  

อาฬารดาบสไดส้มาบติั ๖ อุทกดาบสไดส้มาบติั ๘ จนครูอาจารยน์ั้นไดย้อมรับไงวา่มี
ความรู้เสมออาจารย ์ใหอ้ยูส่อนลูกศิษย ์ใหอ้ยูส่อนคนต่อไปได ้เพราะไดเ้รียนต าราจนหมดจากพุง
ของอาจารยแ์ลว้ อนัน้ีคือสุตมยปัญญา คือปัญญาท่ีจ ามา คือปัญญาส าเร็จรูปไง  

ความส าเร็จรูปเอามาช าระกิเลสไม่ได ้ ความส าเร็จรูปเป็นโลก เป็นการกระท าท่ีเจาะจง
ข้ึนมา กิเลสมนัหวัเราะเยาะอีกต่างหาก เพราะกิเลสน้ีมนัเป็นความพลิกแพลงจากหวัใจอยูข่า้งใน 
มนัอยูก่น้บ้ึงจากเราท่ีเรียนรู้มาไง จนตอ้งแสวงหา จนตอ้งมาปฏิบติั จนคืนสุดทา้ย จนคืนสุดทา้ย
นัน่ยะ่ ยอ้นกลบัมาถึงตั้งแต่ตวัเองเป็นเดก็ เป็นราชกุมารท่ีนัง่อยูโ่คนตน้หวา้  

อานาปานสติ ความท าใจใหส้งบนั้น ท าจิตใหส้งบยอ้นกลบัมาเพราะไดส้ะสมบารมีมาแลว้ 
ตอ้งเป็นปัญญา ตอ้งเป็นปัจจุบนัธรรม แมแ้ต่องคศ์าสดา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัตอ้ง
เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นปัจจตัตงั เป็นส่ิงท่ีรู้เฉพาะตนจากหวัใจดวงท่ีประเสริฐนั้น แสวงหา แมแ้ต่ผูท่ี้
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เป็นศาสดาสะสมบารมีมามหาศาล ยงัตอ้งทนทุกขท์รมานถึง ๖ ปีเพื่อการแสวงหา เพื่อการตรัสรู้
ดว้ยตนเองไง  

แต่โลกปัจจุบนัน้ีเป็นสูตรส าเร็จทั้งหมด ส่ิงใดท่ีหามา หามา หามาจนหลงไปไง จนชาว
พุทธเหมือนกบัไม่ใช่ชาวพุทธไง ชาวพุทธน้ีเหมือนกบัผูท่ี้ไม่มีศาสนา ไม่มีหลกัของใจ ไม่ใช่เอา
ศาสนาพุทธมาเป็นเคร่ืองเกาะเก่ียวไง...เป็นความส าเร็จ เป็นสูตรส าเร็จ เป็นเทคโนโลยมีาจาก
ต่างประเทศ มาจากนอกกข็นเขา้มาเลย ซ้ือหามาเลย แลว้กใ็ชไ้ม่เป็น  

ใชไ้ม่เป็นเพราะซ้ือหามาเป็นส่ิงส าเร็จแลว้ เป็นสูตรส าเร็จท่ีเขาผลิตข้ึนมาเป็นสินคา้แลว้ 
แลว้เรากไ็ปซ้ือมาเลย ซ้ือมาวา่เป็นสมบติัของเรา เป็นส่ิงท่ีเขาหลอกลวงต่างหาก คนท่ีมีปัญญาเขา
หาทรัพย ์ แลว้เราเป็นผูท่ี้โง่กวา่เขาไง ใชข้องเขา ใชข้องเขาโดยอยา่งไร โดยไม่รู้ เพราะส่ิงท่ีรู้นั้น
คือผูท่ี้ประดิษฐข้ึ์นมาใช่ไหม  

ส่ิงท่ีเขาประดิษฐข้ึ์นมา คือวา่วชิาการเขาประดิษฐข้ึ์นมา เราซ้ือของท่ีเขาประดิษฐข้ึ์น
มาแลว้ เป็นส่ิงท่ีส าเร็จแลว้ เป็นสูตรส าเร็จไง ซ้ือแต่วตัถุเขา้มาแลว้เราวา่เราเป็นคนฉลาดไง คน
ฉลาดใชข้องเขา น่ีเอาส าเร็จเลย เอาของง่ายเขา้วา่ไง เอาของง่าย เอาแต่ความสะดวกสบายไง มนั
เป็นวตัถุ มนัไม่สามารถช าระหวัใจไดห้รอก  

ส่ิงท่ีเป็นสูตรส าเร็จมา มนัเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้ป็นเคร่ืองเร่าร้อนของใจต่างหาก ใจวิง่เตน้เผน่
กระโดดเพื่อจะหาส่ิงท่ีวา่จากตวัเองมีความสุข วา่ใหม้นัมีความพอใจของตวัไง แลว้หามาเท่าไร 
มนัมีความสุขจริงไหมล่ะ  

มนัเป็นเช่ือไฟ มนัเป็นเช้ือไฟสุมใหห้วัใจน้ีตอ้งการมากข้ึนไปอีก ความอยากใหญ่ ความ
ทะยานอยากไม่ใช่จะดบัไดด้ว้ยการใหเ้ช้ือไง วตัถุทั้งหลายท่ีเราหามาเท่าไรนั้นคือเช้ือของไฟ นั้น
คือการยแุหยใ่หห้วัใจน้ีมีความอยากมากข้ึนไปโดยไม่มีความท่ีส้ินสุด เห็นไหม มนัไม่ใช่การดบั
ทุกข ์ มนัไม่ใช่การมีความสุขจริง มนัเป็นการสุมไฟใหเ้กิดทุกข ์ ใหเ้กิดความตณัหาทะยานอยาก
มากข้ึนไป  

แต่เราชาวพุทธวา่ส่ิงท่ีเราหามาได ้ ส่ิงท่ีวา่เป็นพึ่งกบัทางใจ อนันั้นจะเป็นความสุข มนัเป็น
ส่ิงท่ีวา่หามาดว้ยความไม่รู้เท่า อนัน้ีมนัเป็นสมมุติทั้งหมด ค าวา่สมมุติหมายถึงวา่มนัไม่แน่นอน 
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มนัไม่จริง “ของท่ีไม่จริง” แมแ้ต่ร่างกายของเรากเ็ป็นสมมุติ ร่างกายของเราน้ียงัเป็นสมมุติเลย 
ความคิดน้ีกเ็ป็นสมมุติ มนัไม่ใช่ตามความเป็นจริง มนัไม่ใช่ มนัขดักบัหลกัตามความเป็นจริง
ทั้งหมด มนัเป็นโลกทั้งหมด  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กเ็ป็นอยา่งน้ีก่อนท่ีท่านจะตรัสรู้ธรรม มนัเป็นความคิด 
เป็นสมมุติ มนัเป็นความคิด มนัเป็นจินตนาการ มนัไม่ใช่ความจริง วา่เป็นสุตมยปัญญา จนองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมนะ เสวยวิมุตติสุขก่อน ตรัสรู้ธรรมนั้นดว้ยอะไรล่ะ ตรัส
รู้ธรรมแลว้เสวยวมุิตติสุขจนเอามาเทศนส์อนปัญจวคัคียข้ึ์นมาเป็นพยาน สอนปัญจวคัคีย ์ อญัญา
โกณฑญัญะเป็นผูรู้้ตามเป็นองคแ์รก  

น่ีสุตมยปัญญาคือธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้แลว้ เป็นธรรม แลว้ค า
สอนไง ค าสอนท่ีจ า เราศึกษาเล่าเรียน อนันั้นคือสุตมยปัญญาไง เราเป็นชาวพุทธ เราไปซ้ือ
พระไตรปิฎกเอาเขา้มาไวใ้นบา้นเรา เรามีตูพ้ระไตรปิฎกอยูใ่นบา้นเรา เราวา่เราเป็นเจา้ของศาสนา
หรือยงั เพราะตูพ้ระไตรปิฎก เป็นค าสอน วนิยัปิฎก ๒๑,๐๐๐ สุตตนัตปิฎก ๒๑,๐๐๐ เหมือนกนั 
แลว้กพ็ระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ เราเป็นเจา้ของศาสนาพุทธหรือยงั เรารู้ศาสนาพุทธ
ตามความเป็นจริงหรือยงั?  

ยงัเลย เพราะเราซ้ือพระไตรปิฎกมาไวใ้นบา้น เราควรจะเป็นเจา้ของศาสนา เราควรจะรู้
ศาสนาพุทธโดยตามความเป็นจริงเพราะเรามีตูพ้ระไตรปิฎกทั้งตูเ้ลย เรามีอะไรข้ึนมา เป็นชาว
พุทธกช็าวพุทธวา่เราแต่งตั้งไง เป็นชาวพุทธสูตรส าเร็จท่ีวา่ยงัไม่ไดศึ้กษาเน้ือหาของพุทธเลยไง  

ถา้เราเปิดตูพ้ระไตรปิฎก เราศึกษานั้น อนันั้นเป็นสุตมยปัญญา เราแสวงหา เหมือนกบัทาง
โลก เราหาวตัถุมาทั้งหมด หรือเราท าปรุงอาหารมาทั้งหมด เราท าอาหารมาเสร็จแลว้ เราตั้งไวห้นา้
เรา เราไม่ตกัอาหารใส่ปาก เราจะไดป้ระโยชนจ์ากอาหารนั้นไหม  

สุตมยปัญญากเ็หมือนกนั เราศึกษาสุตมยปัญญา เราเขา้ใจวา่อนัน้ีเป็นความรู้ของเรานะ 
ขนาดวา่เราซ้ือตูพ้ระไตรปิฎกเขา้มา อนันั้นกเ็หมือนกบัสูตรส าเร็จท่ีเราซ้ือของเขาเขา้มา แลว้เรา
มาศึกษาตามความเป็นจริง ศึกษาตูพ้ระไตรปิฎก ศึกษาตามหลกัวนิยัปิฎก สุตตนัตปิฎก อภิธรรม
ปิฎก เราศึกษาจนหมดแลว้ แลว้เราเขา้ใจ เราไดผ้ลประโยชนต์ามความเป็นจริงหรือยงั  
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เหมือนกนัเลย ปัจจุบนัน้ีเหมือนกนั เราเป็นชาวพุทธ เวลาเรามีความทุกข ์เรากบ็อกเราตอ้ง
ปล่อยวางใหไ้ด ้ เราตอ้งปล่อยวางใหไ้ด ้ เราจะเป็นชาวพุทธ เราตอ้งเขา้ใจตามหลกัความเป็นจริง 
เพื่อจะเอาเราพน้จากวกิฤตการณ์อนัน้ีไปใหไ้ดไ้ง แลว้มนัเป็นไปไดอ้ยา่งนั้นไหม  

มีแต่พร ่าเพอ้ร าพนักนัวา่มีแต่ความทุกข ์ ความทุกข ์ เพราะอะไร เพราะมนัเป็นสูตรส าเร็จ 
เป็นการแบบเราซ้ือมา เราไม่รู้เน้ือหาสาระ เราเห็นเหมือนกบัเด็กเล่นตุ๊กตาเลย เราไม่เขา้ใจ มนัยิง่
กวา่ผูรู้้ศาสนานะ วา่ชาวพุทธถึงไม่รู้จกัศีลไม่รู้จกัธรรมไง ไม่เคยศึกษาเลย พอเกิดวกิฤตการณ์
ข้ึนมา มนัถึงช่วยตวัเองกนัไม่ไดไ้ง แลว้กโ็ทษวา่เป็นชาวพุทธ  

พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาทีป่ระเสริฐ พระพทุธศาสนาควรจะให้ชาวพทุธได้มทีีพ่ึง่ ได้มี
ทีป่ลงวางจากความทุกข์ของใจไง 

แต่มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลย มีแต่ความเร่าร้อน เพราะเป็นสูตรส าเร็จ เป็นแค่วา่พ่อแม่ถือพุทธ 
เรากพ็ุทธ ผูท่ี้ปฏิบติักเ็หมือนกนั ปฏิบติัแบบสูตรส าเร็จไง นัง่สมาธิกว็า่กายนัง่แลว้ไง แลว้กป็ล่อย
ตวัเองจนหลบัใหลไปไง...มนัไม่ใช่เป็นสมาธิจริงตามความเป็นจริง มนัเป็นเราอยากได ้ ถา้เรา
ศึกษาในต ารับต ารา หรือเราฟังครูบาอาจารยม์า จิตมนัจะอ่อน พุทโธมนัจะเร่ิมจางจะเร่ิมหายไป 
เรากจิ็นตนาการแลว้กป็ล่อยใหห้ายไป กลายเป็นหลบัไปเลย  

มนัไม่ใช่...ความอ่อน ความเขม้ สติมนัตอ้งพร้อม สติปัญญาจะพร้อมตลอดเวลา สติพร้อม
ความรู้สึกตลอดเวลา แลว้จิตน้ีถา้เราก าหนดเขา้ไป มนัจะจางลง จางลง ค  าวา่ “จางลง” หมายถึงมนั
สงบตวัลง ไม่ใช่จางลงแบบเราจินตนาการ ค  าวา่ “จาง” เป็นภาษาทางโลก ว่าจางลงคือวา่จืดจางลง
ไป จนหมดความรู้สึกไป  

น้ีความจินตนาการของโลกเหมือนกนั เรากเ็ขา้ใจ เราเป็นชาวพุทธ พุทธแต่งตั้ง เราเป็นชาว
พุทธเสร็จแลว้เราเป็นชาวพุทธ เรารู้ตามศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธจะสอน ศาสนาพุทธพดูถึงผล
ของกรรม พดูถึงบุญญาบารมี พดูถึงความเป็นไป เรากเ็ขา้ใจวา่เราจะไดบุ้ญตามนั้นไง  

ขณะน้ีเราประสบความทุกขเ์พราะเราประสบ ไอบุ้ญญาบารมีนั้นเราไม่เห็นไง เหมือนกบั
เมลด็พืชน่ี ถา้เมลด็พืชนั้นยงัไม่ไดล้งดินยงัไม่ไดป้ลูก ดินนั้นพร้อม อากาศพร้อม น ้าดี เห็นไหม 
ตน้ไมม้นัจะเจริญงอกงามมากเลย เมลด็พนัธ์ุ ค  าวา่ “เมลด็พนัธ์ุ” กเ็หมือนกบัเราท่ีเป็นมนุษยน่ี์ 
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เมลด็พนัธุ์เมลด็นั้นลงไปท่ีดิน แลว้เจริญงอกงามข้ึนมา เมลด็พนัธุ์นั้นตอ้งเป็นเมลด็พนัธุ์ท่ีดี เป็น
เมลด็พนัธุ์ท่ีดี เป็นเช้ือท่ีดี  

เรากเ็หมือนกนั การเกิดเป็นมนุษยน้ี์เหมือนกบัเมลด็พนัธุ์นั้นไง แลว้การประพฤติปฏิบติั 
การเช่ือศรัทธาในศาสนา ประพฤติปฏิบติัจนหลกัของใจนั้นเกิดข้ึนมา นัน่ล่ะ มนักเ็หมือนกบัวา่
ความเจริญเติบโตงอกงามของตน้ไมท่ี้มนังอกงามข้ึนมา มนัตอ้งเป็นความพอดีของกนั อนันั้นถึง
จะเป็นชาวพุทธไง  

ขณะท่ีเกิดพาย ุเกิดลม ตน้ไมน้ี้เขม้แขง็ ตน้ไมน้ี้ไม่อ่อนแอ ตน้ไมน้ี้ไม่ใช่ป่วยไข ้ตน้ไมน้ั้น
จะอยูไ่ด ้ จะไม่ลม้ลงไปจากกระแสลมนั้น เกิดวิกฤตการณ์อยา่งน้ีถา้เป็นชาวพุทธ ถา้หลกัของใจมี 
การศึกษาสุตมยปัญญาไง ตามปัญญาท่ีเราไดศึ้กษามาจากตูพ้ระไตรปิฎกท่ีเราซ้ือมา ท่ีเราเกบ็ของ
เราไวน้ัน่น่ะ แลว้เราศึกษาแลว้เราเจอเหตุการณ์กระทบของจิต เราเจอเหตุการณ์อะไร เราฝึกฝน
ข้ึนมา อนันั้นต่างหากมนัถึงจะท าใหจิ้ตใจนั้นเขม้แขง็ข้ึนมา  

ชาวพุทธตอ้งรู้เน้ือหาสาระตามสุตมยปัญญา แลว้ตอ้งมีปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ ปริยติัคือสุ
ตมยปัญญา คือการศึกษาเล่าเรียนอนันั้น แลว้มีการประพฤติปฏิบติั มีการทดสอบ “หินลบัปัญญา” 
การกระทบอารมณ์นั้นเราค่อยศึกษาอารมณ์นั้น แต่น้ีไม่เคยเลย ไม่เคยกระท าเลย แต่เวลาเจอ
วกิฤตการณ์แลว้อยากจะใหเ้ราเป็นไปโดยบุญกุศลแบบขอเอาไง  

การขอเอา อนันั้นมนัเป็นการขอเอาไง “ท าดี” กบั “ขอความดี” ต่างกนัไหม ถา้เรามีเน้ือหา
สาระ เป็นชาวพุทธแท ้ มนัตอ้งมีการฝึกฝนเร่ืองของใจข้ึนมาดว้ย เรากวา้นหาวตัถุข้ึนมา เรากวา้น
ข้ึนมาเพื่อทบัถมใจ การประพฤติปฏิบติัเพื่อใหใ้จพน้ออกมาจากการโดนทบัถมนั้น การโดนทบั
ถม การโดนสะสม เห็นไหม เราโดนอะไรปิดบงัเรา เรายงัอึดอดัเลย แต่หวัใจโดนส่ิงท่ีจินตนาการ
มาจากความอยากได ้ทบัถมใจอยูต่ลอดเวลา เราเห็นวา่อนันั้นกลบัเป็นความดี เป็นความท่ีวา่ใหใ้จ
มีความสุข แต่ความเป็นจริงของใจแลว้ไม่ใช่  

ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั คือการบ ารุงใหใ้จน้ีสืบทอดไปในชีวติน้ี ชีวติน้ีมีความตายเป็น
ท่ีสุด ชีวติน้ีมีความส้ิน การลมจะเขา้-ออกจนถึงวนัตายเป็นท่ีสุด ชีวติเราน่ี “ชีวติน้ีมีความตายเป็น
ท่ีสุด” แลว้ตายแลว้จะไปไหน การอยู ่อยูเ่พื่ออะไร แก่นสารของเน้ือหาสาระของชีวติไง  
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ชีวติน้ีคืออะไร?...ชีวติน้ีคือไออุ่นท่ียงัมีพลงังานท่ียงัเป็นไฟอยูใ่นหวัใจเท่านั้น ไออุ่นน้ี
เคล่ือนออกไปจากกายน้ีหมด เราหมดโอกาส วตัถุส่ิงของจะหามาไดข้นาดไหนกก็องอยูน่ัน่ กอง
อยูน่ัน่เฉยๆ นะ เราหามากองไว ้สมบติัของโลกกองไวม้หาศาลเลย แลว้เรากจ็ากมนัไป  

แต่ถา้ปัจจุบนัน้ีเราเป็นชาวพุทธ ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั ส่ิงท่ีเป็นวตัถุจะเกิดข้ึนมากนอ้ย
ขนาดไหน ส่ิงนั้นคือเป็นบุญกศุล เป็นบุญกรรมของแต่ละบุคคล อ านาจวาสนาของคนไม่
เหมือนกนั ถา้เราท าความเป็นจริงแลว้เกิดตามความจริง อนันั้นเราไม่ปฏิเสธ เพราะคนท่ีมีปัญญา
ไม่สามารถปฏิเสธได ้ มนัมาตามความเป็นจริงคือธรรมไง จิตใจเราเป็นธรรม เราหามาดว้ยความ
เป็นธรรม ส่ิงนั้นเป็นธรรม  

“ใจท่ีเป็นธรรม” วตัถุส่ิงของเกิดข้ึนมาจากหวัใจท่ีเป็นธรรม วตัถุส่ิงของนั้นจะเป็น
ประโยชน์ทั้งนั้นเลย ไม่สามารถมาทบัถมใจไดเ้ลย เหมือนกบัส่ิงท่ีเราไม่ติดขอ้งอยู ่ เรามองขนาด
ไหนเรากไ็ม่ห่วงหาอาวรณ์ แต่ถา้หวัใจมนัไม่ใช่ชาวพุทธ ไม่ใช่ฝ่ายปฏิบติัไว ้เวลามนัมีปัญหา มนั
จะเกาะเก่ียวไวก่้อน ส่ิงนั้นยงัไม่ทนัมาทบัถมเลย มนัทบัถมตวัมนัเองอยูแ่ลว้  

น่ีการประพฤติปฏิบติัออกมา การประพฤติปฏิบติั การฝึกฝนใจ ท าใจใหเ้ป็นอิสระตั้งแต่
ปัจจุบนัน้ี เกิดวิกฤตการณ์มนักไ็ม่ถึงกบัเขา้ไปเร่าร้อน แต่มนัจะเป็นการเศร้าหมอง เศร้าหมองดว้ย
การปลงธรรมสังเวชไง ผูท่ี้มีธรรมจะมองเหตุการณ์วกิฤตการณ์น้ีเป็นธรรมสังเวช เป็นครูอาจารย์
ท่ียอ้นกลบัมา เหมือนกบักระจกส่องกลบัมาหาเราวา่ “เห็นไหม ชีวติน้ีเราจะประมาทอยูไ่ด้
อยา่งไร” การปลงธรรมสังเวชของผูมี้ธรรม เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์จะเขา้ไปท าใหห้วัใจนั้นได้
ประโยชน์ทั้งหมดเลย ใหห้วัใจนั้นใหส่ิ้งนั้นเป็นเคร่ืองสอนใจไง ใหม้นัเป็นหินลบัปัญญาไง  

สรรพส่ิงในโลกน้ีตอ้งแปรสภาพไปทั้งหมด ไม่เขาจากเรา เรากจ็ากเขา แมแ้ต่วตัถุกบัเรา 
แมแ้ต่ร่างกายกบัหวัใจ ใจท่ีอยูใ่นร่างกายน้ีกต็อ้งจากกนัไปในวนัใดวนัหน่ึงแน่นอนตามหลกัตาม
ความเป็นจริง เราไม่ควรนอนใจอยูจ่นหายใจเขา้-หายใจออก จนถึงเวลาตายไป ตายไปโดย
ธรรมชาติอนันั้นไง เป็นการประมาทมาก  

ศาสนาพุทธคือตามหลกัธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ 
ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ไม่มีใครจะไปส่งเราถึงไหนหรอก มีแต่เขาไปส่งซากศพ
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ท่ีป่าชา้ แมแ้ต่เราตาย จิตเราออกจากร่างแลว้เขากไ็ปส่งกนั เขาไปร ่าครวญร าพนักนัส่ิงท่ีเป็น
สมมุติ เป็นธาตุ ๔ น้ีเท่านั้น  

เราต่างหากท่ีจะเป็นผูท่ี้เอาเราพน้ เอาสมบติัท่ีวา่โลกเขากองกนัไวเ้ป็นโลก แต่สมบติัของ
ใจท่ีจะเป็นเคร่ืองด าเนินพาเราไป บุญกศุลจะพาเราต่อไปขา้งหนา้ ในเม่ือเราตอ้งตายแลว้ตอ้งเกิด
อีก จิตดวงน้ีสะสมบุญญาบารมีมา มาเกิดจนมาถึงจุดท่ีวา่หกัเหท่ีวา่จะไปทาง ๒ แพร่งไง  

เกิดเป็นชาวพุทธ พบพระพุทธศาสนา สอนถึงการสะสมการท าทาน การท าคุณงามความดี 
การสะสมอนัน้ีเพื่อจะเป็นสมบติัของใจไปขา้งหนา้ การหาไวใ้นทางโลก หาไวส้ะสมไวน้ี้ อนัน้ีถา้
มนัเกิดข้ึนอยา่งท่ีวา่เป็นธรรม อนันั้นกเ็ป็นธรรม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นประโยชนก์บัโลกเพื่อจะนอ้ม
กลบัมาใหเ้ราสั่งสมเป็นบุญญาธิการ  

ถา้เรารู้จกัใช ้เรารู้จกัใหม้นัเป็นบุญเป็นกศุลเป็นเพื่อเรา เราสละออกเพื่อเรา เพื่อเรา เพื่อเรา
ไม่ใช่สละเพื่อใคร...เพื่อเรา เพื่อจะใหย้อ้นกลบัมาเป็นส่ิงท่ีวา่บุญญาธิการหนุนใจนั้นออกไป หนุน
ใจใหสู้งข้ึน เพราะเราไดส้ละออกส่ิงนั้น ใจเป็นผูส้ละออก เราจงใจ เรากลา้สละออก เรากเ็พื่อจะ
ใหใ้จเรา ใหส่ิ้งท่ีมนัทบัถมใจอยูน้ี่จางออกไป เห็นไหม เป็นประโยชน ์๒ ชั้น ๓ ชั้นนะ  

ประโยชนส์ าหรับโลกน้ี ผูท่ี้ไดรั้บผลบุญของเราท่ีเราใหไ้ปอยูแ่ลว้ ยงัยอ้นกลบัมาใหต้าย
แลว้ไปบนสวรรค ์ ตายแลว้ไปบนสวรรค ์ อนันั้นเป็นประโยชนก์บัชาวพุทธแท ้ วกิฤตการณ์น้ีเป็น
แค่ปลงธรรมสังเวชเอง แลว้ยงัไดป้ระโยชนอี์ก ๒ ชั้น ๓ ชั้น อนัน้ีเป็นเร่ืองวตัถุกบักาย แลว้
ระหวา่งเร่ืองกายกบัใจล่ะ  

เร่ืองกายกบัใจเรากห่็วง กายกบัใจนัน่น่ะ ใครไม่กลวัตาย มนัติดขอ้งอยู ่ แต่ถา้ใจเป็นชาว
พุทธ ชาวพุทธท่ีวา่ปฏิบติั อาการของใจน้ีกเ็ป็นวตัถุ อาการของใจ อารมณ์ท่ีคิดต่างๆ เราไม่เขา้ใจ 
มนัเป็น ๓ ชั้น ระหวา่งจิตออกมาเป็นอารมณ์ท่ีความคิดน้ี ความคิดน้ีถึงออกมาเป็นวตัถุขา้งนอก 
เราไปติดวตัถุขา้งนอก เราสละรู้เท่าทนัตามความเป็นจริงจากวตัถุขา้งนอก ส่ิงของนอกเรากป็ล่อย
เขา้มา ปล่อยเขา้มากเ็ป็นอารมณ์กบัใจ อารมณ์น้ีกเ็ป็นวตัถุอนัหน่ึง อารมณ์ความคิด สังขารปรุง 
สังขารแต่งมนักเ็ป็นอารมณ์อนัหน่ึง ฉะนั้น อารมณ์อนัน้ีมนักก่็อกวนใจ  
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เราศึกษาตามสุตมยปัญญา คือศึกษาตามธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เรา
เขา้ใจ เราเช่ือแลว้เราเห็น เราสละ มนัมีความอุ่นใจ มีความสุขใจ กบัเราท าความสงบเขา้ไปอีก เป็น
ความสุขเขา้ไปอีกชั้นหน่ึง ความสุขท่ีเราปลงธรรมสังเวช เห็นความเป็นไปของโลกแลว้มนัเศร้า
หมอง เศร้าใจ  

ความเศร้าหรือความสุขในใจอนันั้น เพราะเราถือวา่เราไม่มีผา่นวกิฤตการณ์มา เราไม่ทุกข์
เหมือนเขา เราสามารถเจือจานคนทางโลกไดด้ว้ย เราสามารถเจือจานหมู่คณะของเราไดด้ว้ย แลว้
เราสามารถช่วยใหบ้อกวธีิการ ใหว้ชิาการเขาอีกไดด้ว้ย แลว้เรากป็ล่อยใจเขา้มา  

แต่เวลามนัท าความสงบของใจตวัเองโดยหลบัตาอยา่งน้ีแลว้มนัลงไหม น่ีความนั้นเป็น
ความสุขอนัหน่ึง เป็นสุขประสาโลกเขาท่ีโลกน้ีตายแลว้เกิด ตายแลว้เกิดเป็นผูน้  าคน แต่พอเขา้
มาถึงวตัถุของใจ ท าใจใหส้งบ ถา้ใจปล่อยวตัถุภายใน คือวตัถุท่ีเป็นอารมณ์น้ี เป็นขนัธ์ ๕ เป็น
ความคิด เราปล่อยได ้ความสุขท่ีละเอียดเขา้ไปมนัเป็นอิสระกบัตวัไง  

เช้ือแห่งภพ เช้ือแห่งการยดึมัน่ถือมัน่ ใจน้ีมีเช้ือมียางเหนียวแห่งภพ มนัถึงไดเ้กาะเก่ียวกบั
อารมณ์ ส่ิงท่ีเป็นวตัถุเราสามารถสลดัไดเ้พราะมนัเป็นวตัถุ เราสามารถสลดัออกไป เราโอนยา้ยให้
คนอ่ืนไปเป็นของคนอ่ืน แต่อารมณ์กบัใจมนัเกาะเก่ียวกนัดว้ยนามธรรม มนัเป็นกระแส มนัเป็น
เช้ือ สละอยา่งไรจะใหม้นัสงบ มนัจะขาดออกไปไดล่้ะ...มนัสละออกไม่ได ้ 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ...ใครจะช่วยใครล่ะ?  

เราเป็นผูท่ี้มีสติ เราเป็นผูท่ี้มีปัญญา เราตอ้งก าหนดพุทธานุสติ ธมัมานุสติ สังฆานุสติ 
มรณงันุสติ กรรมฐาน ๔o หอ้ง เปล่ียนจากเช้ือแห่งภพ เปล่ียนจากความท่ีเคยชินมนัหมุนอยู่
ตลอดเวลา เปล่ียนอาหารใหม้าก าหนดพุทโธ พุทโธ ก าหนดตามอานาปานาสติลมหายใจเขา้-ออก 
ท าเพื่อใหพ้น้จากความเคยชินท่ีมนัหมุนออกไป  

เราจะไม่เห็นเลย เพราะมนัเป็นนามธรรม วตัถุนั้นเป็นวตัถุท่ีเราสามารถสละ เรายงัตระหน่ี 
เรายงัเกาะเก่ียว แต่น้ีมนัเป็นเน้ือเดียวกนัเลย เราไม่เห็น ไม่เห็นถึงจะไม่ไดส้ัมผสั ความไม่ได้
สัมผสั ไม่ไดส้ัมผสัเป็นจินตมยปัญญา ปัญญาใคร่ครวญเขา้ไป ใคร่ครวญเขา้ไป ใคร่ครวญเขา้ไป  

“ปฏิบติั ปฏิเวธ” 
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“ปริยติั” เราเทียบทางโลก ปริยติัเราท้ิงวตัถุเขา้มาแลว้ เหมือนกบัวตัถุส่ิงท่ีเกิดข้ึน วธีิการท่ี
เราใชว้ตัถุนั้นเราเขา้ใจตามหลกัความเป็นจริง ใชต้ามความพอใจ ใชต้ามความจ าเป็นไง แลว้รู้เท่า 
ไม่เป็นข้ีขา้มนั ถึงจะไม่มีความทุกข ์ถา้เราไม่รู้เท่า เราจะยดึมัน่ถือมัน่แลว้เราจะถนอม ส่ิงวตัถุนั้น
จะเป็นเจา้นายเรา เราจะเป็นข้ีขา้ คือตอ้งเกบ็ถนอมรักษาโดยไม่ไดป้ระโยชน์ ใชไ้ปดว้ยความทุกข์
ไปตลอดเวลา...กบัเราใชด้ว้ยรู้เท่าทนัเพราะเรามีสุตมยปัญญาเขา้ใจตามความเป็นจริง อนันั้นเป็น
ปริยติั  

“ปฏิบติั” ส่ิงท่ีเป็นปริยติัแลว้เอามาฝึกฝนในใจ หินลบัปัญญาอยูภ่ายในไง  

“การปฏิบติั” ก าหนดเพราะวา่ส่ิงท่ีเป็นวตัถุขา้งนอกมนัเคล่ือนออกไป การปฏิบติั ธรรมะ
ไง ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ กรรมฐาน ๔o หอ้ง เป็นธรรม ธรรมน้ีเกิดข้ึนท่ี
ไหน เกิดข้ึนท่ีใจ นึกพุทโธ นึกสิ นึกข้ึนมา เกิดข้ึนมาทนัที ก าหนดลมหายใจเขา้-ออก อานาปาน
สติ ลมป่ันป่วนอยูท่ัว่โลกดินแดนไม่เป็นประโยชน ์ แต่ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกจากปลาย
จมูกของเราน้ีเป็นประโยชน ์ น่ีอานาปานสติคือการปฏิบติัไง การปฏิบติัเกิดข้ึนจากธรรม ธรรมน้ี
บญัญติั พระพุทธเจา้รู้ตามธรรมแลว้ปฏิบติัตามความเป็นจริง แลว้วางไวน่ี้ เราจะเดินเขา้ไปไง  

“ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน”  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กอ็านาปานสติในคืนนั้น แลว้ส าเร็จไปก่อนแลว้ ส าเร็จ
ไป รู้ธรรมตามความเป็นจริง ใจน้ีส้ินไปจากเช้ือแห่งภพ พน้ออกไปแลว้ เป็นผูรู้้ตามความเป็นจริง 
เอาหลกัการตามความเป็นจริงนั้นวางไวใ้หช้าวพุทธเป็นผูเ้ดินตามไง  

ผูท่ี้เดินออกมาจากโลกไง ออกมาจากความหลงใหล ออกไปจากเช้ือแห่งภพไง กต็อ้ง
ก าหนดค าน้ีเขา้มาใช่ไหม ก าหนดข้ึนมาใหเ้ป็นปัจจตัตงั รู้ตามความเป็นจริงของบุคคลนั้น เป็น
ปัจจตัตงัอนันั้น เราจะท าใหใ้จสงบไดต้ามความเป็นจริงไง เป็นปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะผูท่ี้ปฏิบติัตาม
ความเป็นจริง ถึงเป็น อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนเท่านั้นจะสัมผสัตามความ
เป็นจริง แลว้กใ็จดวงนั้นจะเป็นผูรู้้ตามความเป็นจริงตามจริงนั้น  

ถา้ใจไดส้ัมผสัตามความเป็นจริง ตอ้งสัมผสัตามความเป็นจริง ไม่ใช่สัมผสัมาแบบ
ส าเร็จรูปขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรม
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ของครูบาอาจารย ์ แลว้เราจะดึงสวมเขา้มาใหใ้จเราเป็นอยา่งนั้นโดยใหเ้ป็นการแบบโลก แบบซ้ือ 
แบบแสวงหาเป็นสูตรส าเร็จไม่มี  

ส่ิงนั้นเกิดข้ึนไม่ได ้ ส่ิงนั้นเป็นการดน้ เป็นการเดา เป็นการคาดหมาย เป็นการฝืนหลกัตาม
ความเป็นจริงไง เพราะสังคมฝืนหลกัตามความเป็นจริง เขา้ใจวา่ตวัเองเป็นผูป้ระเสริฐ เขา้ใจวา่
ตวัเองเป็นผูท่ี้มัง่มีศรีสุขไง แต่สุดทา้ยแลว้กล่็มสลายไปเพราะมนัไม่ใช่เป็นหลกัความเป็นจริงไง  

หลกัตามความเป็นจริงมนัตอ้งเกิดข้ึนแลว้สัมผสัท่ีใจเราตามความเป็นจริงนั้น ถา้เกิดข้ึน
จากความเป็นจริงกต็อ้งเร่ิมจากความเป็นจริงถึงเป็นปัจจตัตงั มนัเป็น อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ ตน
เป็นท่ีพึ่งแห่งตนโดยตามความเป็นจริง  

ไม่มีใครเลย ไม่มีบุคคลใดๆ เลย ท่ีมีคนยืน่ให ้ เป็นคนแกไ้ขให ้ หรือเป็นคนยืน่สูตรใดๆ 
ให ้ สูตรน้ีใหไ้ดด้ว้ยสุตมยปัญญาเท่านั้น สุตมยปัญญาคือการศึกษาเล่าเรียนมา ถา้การศึกษานั้นคือ
การยกมาทั้งเป็นสูตรส าเร็จ ถา้สูตรส าเร็จหรือการศึกษาเล่าเรียนมาแลว้เป็นคนนั้นเป็นส่ิงท่ีเป็น
ปัจจตัตงั รู้เขา้ไปตามเน้ือของธรรม ผูท่ี้ปฏิบติั ผูท่ี้ศึกษาเล่าเรียนมาจนจบธรรมะ ๙ ประโยคหรือก่ี
ประโยคกแ็ลว้แต่ ท าไมเขาสึกขาลาเพศไปล่ะ ท าไมเขาไม่สามารถจะอยูใ่นหลกัของธรรมไดล่้ะ  

เพราะวา่การศึกษา การสูตรส าเร็จยกธรรมเขา้มามนักเ็หมือนกบัเราซ้ือวตัถุเขา้มาตามท่ีเรา
ซ้ือมา เราซ้ือเขา้มา เราวา่เรารู้เราเขา้ใจเป็นของๆ เรา เป็นของๆ เราเป็นของเราแต่เปลือกไง เป็น
ของๆ เราท่ีเขาเอาเงินเราไปแลว้ไง อนัน้ีกเ็หมือนกนั เราศึกษา เราซ้ือตูพ้ระไตรปิฎกมาไวใ้นบา้น
กเ็ป็นสมบติัของเรา แต่เราไม่ไดเ้ป็นปัจจตัตงัรู้ตามความเป็นจริงอนัน้ีไง เราศึกษา เราเขา้ใจ มนั
สละเขา้เป็นชั้นๆ เขา้มาไง พอถึงตรงน้ีแลว้เขา้มาก าหนดพุทโธ อานาปานสติ เพราะจิตใจควรแก่
งาน  

จิตใจของชาวพุทธท่ีควรแก่งาน จิตใจของชาวพุทธท่ีพฒันาข้ึน วฒิุภาวะของใจมนัสมกบั
งานช้ินน้ีไง มนัไม่ใช่เดก็อนุบาล เดก็อนุบาลร้องไหง้อแง ร้องไหเ้อา บงัคบัพ่อแม่ใหซ้ื้อของให ้
บงัคบัพ่อแม่ใหอุ้ม้ บงัคบัพ่อแม่ใหต้ามใจตวั เหมือนกนั เหมือนกบัชาวพุทธท่ีอ่อนแอ ชาวพุทธ
เดก็ๆ ชาวพุทธอนุบาล พอเจอเหตุการณ์เขา้กเ็อาตวักนัไม่รอดไง  
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เพราะไม่ใช่ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนหวงัอาศยัเขาไง หวงัอาศยัวตัถุ หวงัอาศยัเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ หวงัความเจริญโดยการจะชุบมือเปิบ...มนัเป็นไปไม่ไดต้ามหลกัความเป็นจริง 
มนัตอ้งพฒันาข้ึนมาจากตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน พฒันาข้ึนมาจากความรู้จริง ความเขา้ใจจริง เป็น
มนุษย ์เป็นผูท่ี้ไม่หลงโลก เป็นผูท่ี้เขา้ใจหลกัเน้ือหาสาระ อนันั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน  

มนัเกิดข้ึนอยู ่ แต่เราเขา้ใจแลว้เราปฏิบติัจนรู้หลกั อนันั้นเราใชป้ระโยชน์นั้นโดยไม่เป็น
เหยือ่ เราใชห้ลกัโดยไม่เป็นเหยือ่ น่ีเราใชไ้ปโดยเป็นเหยือ่ การประพฤติปฏิบติั ประพฤติปฏิบติั
ดว้ยความเป็นเหยือ่ไง ดว้ยการแค่ไดส้วมชุด แค่ไดก้ารประพฤติปฏิบติัในการสูตรส าเร็จนั้น มนั
จะเกิดข้ึนจากใจไดอ้ยา่งไร มนัไม่ไดส้ัมผสัตามความเป็นจริง กเ็ป็นเดก็อนุบาลอ่อนแออยูอ่ยา่งนั้น
ไง ไม่พฒันาใจข้ึนมาใหใ้จสัมผสักบัธรรม  

ธรรมโอสถ “รสของธรรมซ่ึงรสทั้งปวง” จิตไดส้ัมผสัแลว้ พอจิตสัมผสั จิตตอ้งรู้จริง 
ความสงบของใจ ระหวา่งขนัธ์กบัจิต ระหวา่งจิตท่ีสงบเขา้มาจากขนัธ์นั้น จากขนัธ์คือจากอารมณ์ 
จากวตัถุของใจ อาการของใจนั้นเป็นวตัถุอนัหน่ึง ถา้จิตสงบเขา้มา สงบเขา้มา จนเห็นวา่อารมณ์น้ี
เป็นวตัถุอนัหน่ึงนั้นคือผูท่ี้เห็น สละวตัถุในหวัใจออกจากใจไดต้ามความเป็นจริง เป็นปัจจตัตงั
ตามความเป็นจริงนะ เป็นปัจจตัตงั เป็นธรรมจริง เป็นปฏิเวธท่ีเกิดข้ึน เป็นผลส าเร็จของใจดวงนั้น
ไง  

เป็นปฏิเวธเพราะรู้ตามความเป็นจริงจากการฝึกฝน จากการใชธ้รรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็น...สุตมยปัญญาเคร่ืองส่องทาง ปฏิบติัดว้ยการฝึกฝนของเราเองจนเกิดเป็น
ความปฏิเวธ อนัน้ีเป็นสมบติัของเรา จากหวัใจดวงท่ีวา่เป็น อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ เพราะตน 
เพราะใจนั้นสัมผสักบัธรรม ใจนั้นปฏิบติัข้ึนมา ฝึกฝนข้ึนมา หินลบัปัญญาข้ึนมาจากใจดวงนั้นไง 
จากใจดวงท่ีปฏิบติัตามความเป็นจริงไง สติสมบูรณ์พร้อม ไม่ใช่วา่สูตรส าเร็จท่ีวา่คิดเอา นึกเอา 
คาดเอา หมายเอา แลว้กต็อ้งถึงเวลาเส่ือมสภาพไป เรากจ็ะมาเสียใจภายหลงั  

เห็นอารมณ์กบัจิตแยกออกจากกนั อารมณ์น้ีเป็นวตัถุ จิตน้ีเป็นจิต เห็นจิต เห็นเป็นวตัถุ
แลว้จิตน้ีเป็นจิตเพราะอะไร เพราะสติพร้อม เพราะความสัมผสั ความใคร่ครวญ ใชปั้ญญา
ใคร่ครวญความเห็นไง เพราะจิตน้ีสงบ มนัสงบเฉยๆ เหมือนหินทบัหญา้ “หินทบัหญา้” จิตน้ีจะ
สงบลงไปเลยเพราะความละเอียดของใจ  
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เราไม่เคยประพฤติปฏิบติั พอจิตสงบ สงบลงไปเราจะมีความลิงโลดใจไง ความลิงโลดใจ
เหมือนกบัเราไดร้างวลั เขามอบรางวลัใหห้รือเราท าคุณงามความดี เราไดร้างวลัมา เราจะมีความ
อ่ิมใจ เราจะมีความดีใจ ความดีใจอนันั้นจะไม่สามารถใหเ้ราเห็นวา่ขณะเราไปรับรางวลั สายตา
ของใครมองเราอยูบ่า้ง เราท าผดิหรือท าถูก เรารับดว้ยท่าทางท่ีสมควรไหม  

จิตสงบกเ็หมือนกนั จิตสงบน้ีเหมือนหินทบัหญา้ หินทบัหญา้จะไม่เห็นไง จะไม่เห็นวา่
อาการของใจท่ีท าใหใ้จไม่สงบนั้นมนัเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร มนัอยูต่รงไหนไง ถึงวา่จิตสงบอยา่งท่ีวา่
หินทบัหญา้ ถึงเวลาแลว้จะเส่ือม เส่ือมหมายถึงวา่ เพราะเราท าดว้ยความไม่รู้ จิตสงบกส็งบไปดว้ย
ความไม่รู้ เวลาถอนออกมาแลว้...วตัถุท่ีวา่เป็นวตัถุท่ีเราเห็นกบัจิตน้ีกเ็ป็นเน้ือเดียวกนั คือเช้ือแห่ง
ภพท าใหส่ิ้งน้ีเป็นเน้ือเดียวกนั เรากบัวตัถุนั้น จิตกบัวตัถุนั้นเป็นเน้ือเดียวกนั  

แลว้ยงัมีความจินตนาการต่อไปวา่มีความสุขมาก มีความอ่ิมเอิบมาก ใจปล่อยวางโล่ง...
จินตนาการข้ึนมา ซอ้นข้ึนมา วตัถุนั้นกลบัซอ้นข้ึนมา อารมณ์ความคิดกลบัหลอกลวงตวัเอง 
เพราะวา่มีเช้ือแห่งภพ เช้ือแห่งภพคือกิเลสตณัหาตวัน้ีมนักห็ลอกอีกชั้นหน่ึง การหลอกอนัน้ีท าให้
เราไม่สามารถแยกวตัถุคือขนัธ์ ๕ กบัใจออกจากกนั ถา้แยกไม่ออก พอแยกไม่ออกมนักเ็ป็นเน้ือ
เดียวกนั ความท่ีเป็นเน้ือเดียวกนัน้ี ถึงเวลาถึงหินทบัหญา้ไว ้ถึงเวลาแลว้จะเส่ือม  

ความสงบเป็นสพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายน้ีตอ้งแปรสภาพทั้งหมด ส่ิงใดเกิดข้ึน 
ส่ิงนั้นตอ้งมีการแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ถึงจุดหน่ึงแลว้ส่ิงน้ีจะคลายตวัออกทั้งหมดเลย นัน่น่ะ 
ถึงจะท าใหค้วามเส่ือมไปกเ็หมือนกบัการปฏิบติั เราลงทุนลงแรงข้ึนไป ท าข้ึนไปถึงเตม็ท่ีเลย แลว้
พอเส่ือมลงมาน่ีความทุกขจ์ะเกิดข้ึน ความนอ้ยเน้ือต ่าใจจะเกิดข้ึน ความเกิดข้ึนอนัน้ีกเ็หมือนกบั
เกิดวกิฤตการณ์ข้ึนกลางหวัใจไง แลว้เรากท็รงตวัไวไ้ม่ไดเ้ม่ือเกิดวกิฤตการณ์เกิดข้ึนกลางหวัใจ  

เพราะความเส่ือมแลว้กท็  าใหเ้ราถอย จนถึงไม่อยากประพฤติปฏิบติั ถา้ประพฤติปฏิบติัต่อ
กต็อ้งใชค้วามมุมา ดูสิ ถา้เราอยูใ่นช่วงเศรษฐกิจดี เราท าอยา่งไรเรากจ็ะมีโอกาสมากเพราะ
การตลาดนั้นดี แต่ช่วงเศรษฐกิจท่ีมนัแยอ่ยา่งน้ี เราประกอบส่ิงใดไป เราตอ้งใชค้วามรอบคอบ 
ตอ้งใชค้วามเพียรมุมาขนาดไหน จิตถา้มนัเส่ือมไปแลว้นะ เราจะเร่ิมปฏิบติัใหม่ เหมือนกนั 
เพราะวา่อะไร เพราะใจมนัเคยสัมผสัอยา่งนั้นแลว้ เคยสัมผสัความสงบ เคยสัมผสัอยา่งนั้นแลว้เคย
ท าได ้ แลว้เราตอ้งมาอยูท่่ามกลางแดดไง อยูท่่ามกลางวกิฤตการณ์ไง น่ีถา้จิตเส่ือมดว้ยความท่ี
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ไม่ไดร้อบคอบนะ เวลาจะฟ้ืนข้ึนมาตอ้งใชค้วามมุมา ตอ้งใชค้วามจงใจเพิ่มข้ึนอีก ๒ เท่า ฉะนั้น 
ถึงเป็นความล าบากอนัหน่ึง  

น่ีการประพฤติปฏิบติัมนักจ็ะประสบเหตุการณ์อยา่งนั้นอยูท่ ัว่ไป ถึงวา่ “ตอ้งเป็นตนเป็นท่ี
พึ่งแห่งตน” เราเท่านั้นตอ้งคอยตรวจสอดส่อง ใหเ้ราสุจริตกบัใจเราเองไง ใหเ้ราสุจริต ใหเ้ราจงใจ
มุมาสอดส่องดูใจ เราจะไม่ทุจริตกบัใจเราเอง...ไม่หลง ไม่ทุจริต ไม่สวมใหไ้ง ไม่ยอมเอาสูตร
ส าเร็จมาสวมใหใ้จตวัเอง ส่ิงนั้นเป็นส่ิงนั้น ส่ิงน้ี...ตอ้งตรวจสอบไง  

ส่ิงท่ีสงบตวัลงแลว้ใคร่ครวญดว้ยท่ีวา่กิเลสหลอกอนัน้ี...เป็นไปได ้ เป็นไปไดท่ี้วา่มนั
ไม่ใช่สมุจเฉทปหาน ตทงัคะไง เป็นความชัว่คราว ตทงัคปหาน ค าวา่ “ตทงัคปหาน” เพราะจิตมนั
สงบมนักมี็ความร่มเยน็ ปล่อยวางได ้การปล่อยวางไดน้ั้นชัว่คราวเท่านั้น เสร็จแลว้กตี็กลบั  

ตอ้งซ่ือสัตย ์ตอ้งตรวจสอบ ตอ้งซอ้นเขา้ไป ส่ิงท่ีพอเราท าใจเราสงบ มนัสงบตวัลง แต่เรา
ไม่ดูวตัถุส่ิงนั้นเอง ตอ้งพยายามตั้งใจ สงบแลว้กไ็ม่หลงตวัเอง เห็นไหม เราจะประสบความส าเร็จ
ขนาดไหน เรายิง่ตอ้งใคร่ครวญ ตอ้งเอาส่ิงนั้นใหห้นีคู่แข่งขนัใหไ้ด ้เพื่อจะไม่ใหเ้ราเส่ือมตวัลง  

จิตสงบแลว้เรากต็อ้งพยายามตรวจสอบ ตอ้งพยายามดู เราไม่ต่ืนเตน้เหมือนกบัท่ีวา่เราเขา้
ไปรับรางวลั เราเขา้ไปรับรางวลั กิเลสมนัหลอก กิเลสมนัมอบให ้ ดีอยา่งนั้น ประเสริฐอยา่งนั้น 
จิตน้ีสงบ ตทงัคปหานหลุดพน้แลว้ ใจน้ีส้ินแลว้จากเช้ือแห่งภพ...นัน่คือกิเลสหลอก นัน่คือ
กระแสมนัหลอกลวงตวัเราเอง อนัน้ีเราไม่ซ่ือสัตย ์ เราไม่ซ่ือสัตยก์บัการประพฤติปฏิบติัของเรา 
เราตอ้งซ่ือสัตย ์ตอ้งตรงใจ ตรวจสอบเขา้มา ตรวจสอบเพื่อใหเ้ห็นไง  

จิตน้ีสงบเขา้ไป สงบเขา้ไป ความสงบเขา้ไป เราก าหนดได ้ยกข้ึนวปัิสสนา วตัถุท่ีใจเราติด
ขอ้ง อาการท่ีเกิดข้ึน เวลาเราพน้ออกมาจากสมาธิ จิตน้ีเวลาสงบตวัเขา้ไปน้ีเป็นเอกคัคตารมณ์นะ 
มีความสงบ มีความสุข แลว้พอคลายออกมา พอคลายออกมา...เพราะวา่ขนัธ์ ๕ กบัจิตน้ีมนัอยู่
ดว้ยกนั จิตน้ีซอ้นอยูใ่นขนัธ์ ๕ ไง มนัเหมือนเน้ือเดียวกนั พอถอนออกมากเ็ป็นอารมณ์เดียวกนั 
มนัถึงมองไม่เห็นไงวา่วตัถุกบัใจมนัอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งไร ขนัธ์ ๕ กบัใจ อนัไหนเป็นขนัธ์ ๕ อนั
ไหนเป็นจิต อนัไหนเป็นวตัถุ อนัไหนเป็นจิต  
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ยกข้ึนวปัิสสนาคือใคร่ครวญ ตรวจสอบอยูต่ลอดเวลา คือพิจารณาอยู ่ เวลามนัถอนออกมา 
อารมณ์ท่ีเกิดข้ึน แลว้เรากเ็ทียบออกมา เทียบออกมาจากท่ีวา่อนัไหนเป็นวตัถุ วตัถุท่ีวา่ใจเวลาเรา
คิดออกมา มนัมีอารมณ์ร่วมไหม?...มีแน่นอน คิดถึงเร่ืองใดกแ็ลว้แต่ มนัจะหมุนไปรอบเลย ส่ิงท่ี
หมุนไป มนัหมุนไปแลว้ ขนัธ์ ๕ น่ีหมุน ๑ รอบ ๑ รอบ เวทนาในความรู้สึกนั้น เวทนาไง เวทนา
ชอบหรือไม่ชอบ วญิญาณรับรู้ ปรุงแต่งพร้อม มนัถึงเกิดเป็นอารมณ์ได ้ เกิดอารมณ์ท่ีวา่จิตน้ีสงบ
เนาะ สุขเนาะ  

ค าวา่ “สุข” น้ีกเ็ป็นวตัถุแลว้ แต่จิตมนัจบัตรงน้ีไม่ไดไ้ง เพราะเป็นเน้ือเดียวกนั ตอ้ง
พยายามวปัิสสนาไง ยกข้ึนวปัิสสนาหมายถึงจิตสงบแลว้หนักลบัมาดูอารมณ์ตวัน้ี จบัตรวจสอบ 
ตรวจสอบ ตรวจสอบหมายถึงวา่จบัปล่อย จบัปล่อยอยูอ่ยา่งนั้น จบัข้ึนมา อารมณ์น้ีเขา้มา
เทียบเคียงกบัความรู้สึก จะคิดถึงเร่ืองใดกแ็ลว้แต่ จบัมาเทียบเคียงกบัความรู้สึก เทียบเคียงกบั
ความรู้สึก จนอ๋อ! ข้ึนมาเด๋ียวนั้นนะ... เอ๊าะ! อ๋อข้ึนมาคือการเห็นใจไง คือใจน้ีเห็นวตัถุนั้นไง มนั
จะเกิดความรู้สึกอีกตวัหน่ึง เป็นรู้สึกวา่เหมือนกบัเราจบัจ าเลยได ้ เหมือนกบัเราจบัผูร้้าย 
เหมือนกบัเจา้หนา้ท่ีเขาจบัผูท่ี้ทุจริตได ้ 

น้ีกเ็หมือนกนั เราซ่ือสัตยก์บัใจจนใจดวงน้ีเห็นผูท่ี้ทุจริต เห็นผูท่ี้หลอกลวง เห็นเช้ือแห่ง
ภพท่ีหลอกลวงใจไง จะเกิดอาการอีกอาการหน่ึง อนัน้ีคือเร่ิมตน้จะวปัิสสนาได ้เหตุท่ีจะวปัิสสนา
คือวปัิสสนาส่ิงท่ีมนัหลอกลวงอยูใ่นใจ วปัิสสนาเช้ือแห่งภพนั้น เป็นวตัถุท่ีเป็นนามธรรมไง วตัถุ
ท่ีเป็นนามธรรมมนัซอ้นใจอยูไ่ง ถา้จบัไดก้จ็ะจบัอยา่งนั้น นัน่คือเห็นระหวา่งใจกบัวตัถุ วตัถุท่ีมนั
ซอ้นทบัใจอยู ่ ซอ้นทบัใจอยูน่ะ พอจบัไดแ้ลว้กว็ปัิสสนา วปัิสสนาหมายถึงวา่ส่ิงน้ีเป็นประโยชน์
อะไร วตัถุน้ีเราใชป้ระโยชนไ์ดแ้ค่ไหน กเ็หมือนกนั เหมือนกบัเราท้ิงวตัถุขา้งนอกเขา้มา แต่วตัถุ
ในหวัใจน้ี ท่ีวา่เราติดพนักนัอยูน้ี่ ท่ีมนัซอ้นใจอยูน่ี่ น่ียกข้ึนเป็นวตัถุ ระหวา่งวตัถุขา้งในใจกบัตวั
ของใจต่างหาก  

วปัิสสนาจนเห็นโทษของความไม่แน่นอน เห็นโทษของขนัธ์ เห็นโทษของความคิด 
ความคิดน่ีเกิดๆ ดบัๆ ตลอดเวลา ความคิดเดิมๆ น้ีไม่ใช่มีเฉพาะชาติปัจจุบนัน้ี เราเกิดตายเกิดตาย
มากบัส่ิงน้ี ส่ิงน้ีควบคุมใจอยู ่ส่ิงน้ีเป็นเช้ือแห่งภพอยู ่มนัเสวยภพ เสวยชาติมาพอแรงแลว้ไง ค  าวา่ 
“พอแรง เสวยภพ เสวยชาติ” โดยท่ีเราไม่รู้สึกตวั เราตายเกิดตายเกิดมาไม่รู้สึกตวัเลย ส่ิงน้ีมนัเป็น
เน้ือเดียวกนัมา มนัหลอกลวงมา  
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เศรษฐกิจมีการเจริญแลว้มีการล่มสลายไป เป็นไปโดยธรรมชาติ เป็นไปโดยหลกัตาม
ความเป็นจริง ส่ิงน้ีกเ็หมือนกนั เกิดตายเกิดตายมาเป็นตามหลกัความเป็นจริงโดยธรรมชาติเลย 
โดยตามหลกัความเป็นจริงของมนั เห็นไหม กิเลสกเ็ป็นธรรมชาติ ใจน้ีกเ็ป็นธรรมชาติอนัหน่ึง 
หมุนเวยีนกนัมาตลอดเวลา  

แต่เราเมลด็พนัธุ์อนัน้ีเราเกิดท่ามกลางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาก าลงัเจริญรุ่งเรือง 
แลว้เราเช่ือตามหลกัตามความจริง แลว้ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนตามความเป็นจริง ใจน้ีปฏิบติัตาม
ความเป็นจริง ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ผลประโยชนเ์กิดข้ึนจากปัจจตัตงัท่ีจิตน้ีสัมผสั ปฏิเวธเกิด
ข้ึนมาเป็นขั้นๆๆ ปฏิเวธตามความเป็นจริง...ปฏิเวธไง จนเห็นส่ิงตามความเป็นจริงอนัน้ีไง เห็น
ดว้ยตาของธรรม ไม่ใช่เห็นดว้ยการคาดเดา ไม่ใช่เห็นดว้ยคือสูตรส าเร็จไง สูตรส าเร็จนั้นมนัเป็น
สัญญาอารมณ์มัน่หมาย มนัเป็นการยดึมา มนัยกสูตรส าเร็จของผูอ่ื้น วตัถุท่ีเอามาสวมเขา้ใจ มนัก็
เป็นการครอบง าท่ีไม่เป็นตามความเป็นจริง  

แต่ขณะท่ีจิตเห็นวา่วตัถุส่ิงน้ี แลว้ท่ีวา่หลอกใจ แลว้ใจน้ียดึมัน่ถือมัน่มา เกิดมาพาไปเกิด
มาเพราะเสวยภพไง เช้ือแห่งภพเสวยภพมาเป็นภพเป็นชาติมาตลอดไง แลว้เราจะแยกตรงน้ีออก 
แยกออกมาดว้ยวิปัสสนาญาณ ดว้ยมรรคอริยสัจจงัไง ดว้ยมรรคคือวา่ดว้ยด าริชอบ ดว้ยความ
เห็นชอบ ดว้ยความเพียรชอบ แต่เป็นความเพียรระหวา่ง อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ เพราะท่ามกลาง
หวัอกของผูท่ี้ปฏิบติันั้นเกิดดบัเกิดดบัจนมาเกิดเป็นภพปัจจุบนัน้ีอยูท่ี่ท่ามกลางหวัอกนั้นไง แลว้
สัมผสัตามความเป็นจริงอยูท่ี่ท่ามกลางหวัอกนั้นน่ะ  

ท่ามกลางหวัอกเป็นจุดของไออุ่นท่ีวา่เกิดตายเกิดตาย เป็นเช้ือแห่งภพ ภพอยูต่รงนั้นไง ภพ
อยูต่รงท่ามกลางหวัใจนัน่ไง แลว้ส่ิงนั้นมนัประสบเขา้ มนัสัมผสัตามความเป็นจริง “ตนเป็นท่ีพึ่ง
แห่งตน” ระหวา่งท่ีหวัอกท่ีเช้ือแห่งภพนั้น ภวาสวะไง มนัท าลายภวาสวะนั้นออกไป เช้ือแห่งภพ
นั้นแหลกสลายออกไปน่ะ  

การเกิดและการตาย เพราะตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนคือระหวา่งท่ีตรงจุดของภพนั้น ส่ิงใดๆ 
ในโลกน้ีมนักเ็ป็นไปตามวฏัฏะ ๓ โลกธาตุน้ีหมุนไปตามวฏัฏะเลย แลว้วา่เช้ือแห่งภพระหวา่งภพ
นั้นกห็มุนไปตามวฏัฏะนั้น หมุนไปตามวฏัฏะตามกระแสของโลก กามโลก รูปโลก อรูปโลก ๓ 
โลกธาตุน้ีหมุนไปตลอด หมุนไป  
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เวลาจิตน้ีหมุนลงไป มนักห็มุนไปตามวฏัฏะ วฏัวนไปประสบทุกขป์ระสบยาก เหมือน
กระแสของเศรษฐกิจ น่ีเหมือนกนั วนไปนะ จิตหน่ึงหมุนไปวนไป วนไป วนไปตามวฏัฏะ แลว้ก็
วนมาเจอไง วนมาถึงวา่ขณะปัจจตัตงัไง ปัจจตัตงัขณะประพฤติปฏิบติัน้ีเป็นอตฺตา หิ อตฺตโน นา
โถ  

พอจิตน้ีระเบิดระหวา่งเช้ือแห่งภพนั้นน่ะ กลางของภพนั้นระเบิดออก เช้ือแห่งภพน้ีไม่มี 
ภพนั้นไม่มี ภพนั้นโดนท าลายหมด ไม่มีเช้ือ วฏัฏะนั้นเป็นวฏัฏะ เห็นไหม วฏัฏะน้ีกวา้งขวางมาก 
วฏัวน ๓ โลกธาตุน้ีกวา้งขวางมาก แต่หวัใจท่ีท าลายเช้ือแห่งภพนั้นครอบ ๓ โลกธาตุน้ี  

ความวา่งอนัน้ีไง ตามหลกัตามความเป็นจริง อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ เป็นตนนะ เป็นตน
เป็นท่ีพึ่งแห่งตน แลว้ท าลายลงระหวา่งท่ามกลางเช้ือแห่งภพระหวา่งภพนั้น กวา้งใหญ่ขนาดท่ีวา่
ครอบ ๓ โลกธาตุ ความวา่งท่ีไม่มีเช้ือเลย...ฟังสิ วตัถุท่ีอยูใ่นหวัใจ เช้ือแห่งภพท่ีมนัเกาะเก่ียวกนั
มาตลอดเวลานั้นน่ะ แลว้เราท าลายลงดว้ยปัจจตัตงั อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตน
ปฏิบติัตามความเป็นจริงระหวา่งท่ามกลางภพ ระหวา่งกลางหวัใจ ภพนั้นทลายออกไป  

วฏัฏะท่ีวา่ ๓ โลกธาตุน้ีกวา้งขวางท่ีใจน้ีวนอยูใ่นวฏัฏะนั้นน่ะ มนัวนไปตามวฏัฏะนั้น กบั
เวลามนัวา่งออกมา วฏัฏะนั้นกลบัเลก็กวา่หวัใจท่ีความวา่งนั้น ความวา่งท่ีปล่อยวางจากวตัถุกลาง
หวัใจ เห็นไหม ปล่อยวางวตัถุจากขา้งนอกมา มนัยงัแค่ปล่อยวางแลว้มนัเสวยความสุขในหวัใจ 
หวัใจน้ีความสุขภายในไง เราสามารถสละวตัถุภายนอก เพราะมนัคือเรา กมี็ความอ่ิมอกอ่ิมใจเกิด
ตายเกิดตายในสวรรคน์ั้น เพราะเราสร้างคุณงามความดีเป็นบุญกุศล จนเรามาปฏิบติัใหเ้กิด
ภาวนามยปัญญาไง  

เรามาปฏิบติั จากปริยติั จากสุตะมาจินตมยปัญญา แลว้ภาวนามยปัญญา  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั จากวตัถุภายนอก เราท้ิงวตัถุภายนอกเขา้มา แลว้เรากม็าท าลายวตัถุท่ีมนั
เป็นเช้ืออยูใ่นหวัใจน้ี ท าลายตวัน้ีมนัไดคุ้ณประโยชนก์วา่มหาศาลเลย เพราะจิตน้ีพน้จากเช้ือ มนั
เป็นเมืองพอไง เป็นเมืองพอ เป็นเมืองอ่ิม เป็นเมืองท่ีไม่เป็นเหยือ่ใครๆ ทั้งส้ิน  

ความไม่เขา้ใจ ความฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม เป็นเหยือ่ของเขาอยูใ่นโลกน้ี ขนาดในโลกน้ี
แค่ชีวติๆ หน่ึง เรากเ็ป็นเหยือ่ในความประสบทุกขย์ากในวกิฤตการณ์ แต่เวลาเกิดตายเกิดตายยงั
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ไม่เห็นวา่วกิฤตการณ์ใน ๓ โลกธาตุน้ี ในกามภพแมแ้ต่กามภพโลกเดียว เกิดในสวรรค ์ เกิดใน
นรก เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน มนัตอ้งวนไปอยูต่ลอดเวลา น่ีขนาดในกามภพ
เท่านั้น  

เพราะจิตน้ี จิตท่ีวา่อยูก่บัวตัถุ วตัถุนั้นเป็นเช้ือ เช้ือท่ีดึงไปพาไปไง เพราะมนัมีแรงดึงดูดไง 
กิเลสเป็นแรงดึงดูด เล่ห์เหล่ียมของกิเลสดึงดูดตวันั้นไปไง ใหเ้ขา้ไปในวฏัวน วนไปในกามภพน้ีก็
แสนพิลึกพิลัน่อยูแ่ลว้ ยงัวนไปรูปภพ อรูปภพ พรหมท่ีไม่มีรูป พรหมท่ีมีรูป วนไปอยูอ่ยา่งนั้น
ตลอดเวลา กมี็สูงๆ ต ่าๆ  

คนเรา จิตน้ีตกอยูใ่นเหตุการณ์ใด จิตน้ีตกไปอยูใ่นวฏัวนนั้น สร้างคุณงามความดี ผลของ
คุณงามความดีกส่็งใหสู้งข้ึนๆ กว็นข้ึนไป วนข้ึนไปขนาดไหน พอใชพ้ลงังานนั้นหมดกต็อ้งวน
กลบัลงมาในวฏัฏะท่ีจิตน้ีหมุนไปไง ความแปรสภาพ ความวนเวยีนไปของโลก ของวฏัวนน้ีเป็น
อยา่งนั้นตลอดเวลา  

ใจดวงน้ีหมุนไป เควง้ควา้งมาเหมือนกบัขยะในอวกาศ ลอยไปตามยถากรรมในกรรม ตาม
ยถากรรมในกรรมคือตามยถากรรมท่ีจิตนั้นไดส้ร้างคุณงามความดี หรือไดอ้ยูใ่นกระทบส่ิงท่ีอยู่
ในวฏัฏะหรืออยูใ่นขณะท่ีท าความชัว่กว็นลงขา้งล่าง วนลงไปในนรกในอเวจี ทุกดวงใจตอ้งเคย
วนไปมาตลอด วนมาตลอดเลย ติดอยูใ่นวฏัวน น่ีเหมือนกบักระแสเศรษฐกิจเหมือนกนั  

ทีน้ี ถา้มีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เราศึกษาแลว้ ศึกษาในสุตมย
ปัญญา เกิดปลงธรรมสังเวช กเ็ห็นระบบเศรษฐกิจนั้นกลบัมาเป็นประโยชน์กบัเรา แลว้เรากต็ั้งใจ
ปฏิบติัใหใ้จน้ีพึ่งตนเองได ้เห็นไหม ศึกษามาแลว้เขา้มาขา้งใน ศึกษาตามปฏิบติัใหพ้น้ออกไปจาก
กระแสเศรษฐกิจนั้นได ้ 

วฏัวนน้ีกเ็หมือนกนั การประพฤติปฏิบติัจนละวตัถุภายในได ้ ละวตัถุภายในคือละกิเลส
ตณัหาภายในหวัใจได ้ จนส้ินจากเช้ือแห่งภพ มนัละเอียดกวา่ มนัพน้ออกไปจากวฏัวนน่ะ ใน ๓ 
โลกธาตุน้ีจิตตอ้งเกิดตอ้งตายอยูใ่นวฏัฏะน้ี มนัท าลายภพ ท าลายหวัใจ ท าลายแรงดึงดูด ภพท่ีเกิด
ท่ีตาย ภวาสวะของใจ จนไม่มีวตัถุในหวัใจ หวัใจน้ีเป็นหวัใจวา่งทั้งหมด หวัใจเป็นธรรมลว้นๆ 
เหมือนกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระอริยสาวก และพระอรหนัตใ์นคร้ังพุทธกาล ไม่มี
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วตัถุใดๆ ไม่มีเช้ือใดๆ อยูใ่นหวัใจนั้นเลย ในวฏัฏะน้ีกไ็ม่มีส่ิงใดเป็นแรงดึงดูดระหวา่งภพกบัวฏั
วนได ้ 

วฏัฏะน้ี กระแสของวฏัฏะ ๓ วฏัฏะน้ีถึงไม่สามารถใหเ้ป็นท่ีอยูห่รือวา่เป็นแรงดึงดูดจาก
ตวัเช้ือได ้ เพราะเช้ือแห่งภพนั้นไม่มี ใจท่ีเป็นธรรมถึงมีความสุขลว้นๆ ไง ส่ิงใดจะเกิดดบั ส่ิงใด
จะเกิดวกิฤตการณ์อยา่งไร ใจดวงนั้นไม่มีความทุกขไ์ดเ้ลย ใจดวงท่ีเป็นอตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ 
นัน่น่ะ เป็นตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนท่ีปฏิบติัตามความเป็นจริง ใจดวงนั้นเป็นธรรมลว้นๆ จะไม่มี
ความทุกขไ์ปกบัวิกฤตการณ์นั้น เห็นวกิฤตการณ์เป็นแค่ธรรมสังเวชไง เห็นเป็นเคร่ืองเตือนใจ
ตวัเองอยูด่ว้ย เห็นแลว้มนัเป็นวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมามนัเป็นอนิจจงัลว้นๆ  

แลว้ใจท่ีพน้ออกมาจากส่ิงท่ีเป็นอนิจจงัแลว้มองกลบัไป แค่ธรรมสังเวชไง เป็นธรรม
ลว้นๆ กบัธรรม แลว้สังเวชเฉยๆ กบัท่ีเขาเป็นอยูใ่นความทุกขอ์นันั้นต่างกนัมากเลย ต่างกนัอยา่ง
กบัฟ้ากบัดิน น่ีไงถึงวา่เป็น อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ เรายอ้นกลบัมาท่ีตวัเรา เราประพฤติปฏิบติัท่ี
ตวัเรา เห็นไหม มนัเหมือนกบัส่ิงท่ีไม่มีค่า เราอยูก่บัทางโลกเขา เขาสะสมสมบติัขนาดไหน เขาวา่
เขามีค่า เขามีศกัด์ิศรี เขาเป็นผูม้ ัง่มี เขามีเกียรติศกัด์ิเกียรติคุณ  

แต่ผูท่ี้เช่ือธรรม แลว้มาปฏิบติัระหวา่งกายกบัใจ ระหวา่งวตัถุในหวัใจกบักิเลสระหวา่งภพ
กบัเช้ือแห่งภพนั้น คุณค่าต่างกนัมหาศาลเลย คุณค่าต่างกนัเพราะวา่ อยา่งนั้นยงัหมุนเวียนอยูไ่ป 
ยงัมีสุข-มีทุกขอ์ยู.่..อนัน้ีไม่มี ไม่มีทุกขใ์ดๆ เขา้ไปเจือปน ไม่มีเลย อ่ิมพอนะ วา่สูงส่งมนักจ็ะคู่กบั
ตกต ่า จะวา่เป็นส่ิงใดมนักจ็ะเป็นอยา่งนั้น มนัถึงว่ามนัถึงเมืองพอไง เมืองพอคือเมืองท่ีไม่ตอ้งการ 
เป็นเมืองแห่งความสุขอ่ิมพอ สุขตามความเป็นจริงจากการประพฤติปฏิบติัท่ีวา่ระหวา่งกายกบัใจ
นั้นน่ะ ระหวา่งท่ีวา่เรายิง่ปล่อยวางเขา้มาถึงตวัเราขนาดไหน ถึงตวัเรานะ  

การประพฤติปฏิบติัไม่ตอ้งใชว้ตัถุ ไม่ตอ้งใชพ้ลงังานขา้งนอก แต่ตอ้งใชพ้ลงังานขา้งใน 
แลว้ใชอ้ยา่งมหาศาล มนัสมุจเฉทปหานกลางใจ ไม่ใช่ตทงัคปหานอยา่งการประพฤติปฏิบติัท่ีวา่
ปล่อยเป็นสูตรส าเร็จ จินตนาการเอา อนันั้นไม่ใช่ อนันั้นมนักจ็ะหมุนไปตามเขานัน่ล่ะ เพราะมนั
ไม่ใช่เป็นปัจจตัตงั มนัเป็นการหวงัพึ่ง เป็นการเกาะเก่ียว  
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การเกาะเก่ียว ไม่เราหลุดจากเขา เขากต็อ้งหลุดจากเรา เป็นการบุบสลาย เป็นการตอ้งใช้
หน่วงเหน่ียวกนัอยูต่ลอดเวลา มนัตอ้งแปรสภาพ มีการหลุดมือไปกท็ าใหต้ก ใหเ้จบ็ ใหป้วดไป
เร่ือย แต่เกิดข้ึนจากหลกั อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ  

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ของผูท่ี้ปฏิบติันั้น มนัเป็นของคนนั้น  

เรามีภพ เรามีจุด เรามีเช้ือ แลว้เราท าลายภพ ท าลายจุด ท าลายเช้ือดว้ยน ้ามือของเราเอง มนั
ถึงเป็นความจริงไง เป็นความจริงจากดวงนั้น เป็นความจริงจากผูป้ฏิบติันั้น ถึงเป็นหลกัความจริง
วา่ใน “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” นั้น เอวงั 

 

เพิม่เติมท้ายกณัฑ์ 

เป็นประโยชน ์เป็นประโยชนม์หาศาลเลย เป็นประโยชนม์หาศาลเลย... 

พอจิตสงบลงไป จิตตอ้งสงบก่อน ท าจิตใหส้งบ แลว้พอสงบเขา้ไปจิตนั้นมีพลงังานไง 
เหมือนกบัวา่ถา้ปกติเป็นความคิดเราปกติน่ี เขาเรียกโลกียะ คิดขนาดไหนมนักคิ็ดดว้ยความคิดเดิม
ของเรา...จิตน้ีสงบลงไปก่อน พอจิตน้ีสงบลงไป มนัปล่อยวาง เหมือนกบัท่ีเราวา่ใชว้า่หินทบัหญา้
นัน่น่ะ คือวา่ปล่อยวางอารมณ์โลกียะ ถา้มนัพลิกข้ึนมาเป็นวปัิสสนา มนัจะเป็นโลกุตตระ มนัก็
เหมือนกบัโลกตุตระไง จิตสงบน้ีเหมือนกบัวา่เราส่งยานอวกาศไปในอวกาศ แลว้เราไปทดลอง
ทางวทิยาศาสตร์ในอวกาศ ไม่มีแรงดึงดูดของโลก ถา้มีแรงดึงดูดของโลก การทดลอง
วทิยาศาสตร์บางอยา่งทดลองไม่ไดเ้พราะมีแรงโนม้ถ่วงของโลก เพราะกระแสแม่เหลก็มนัดึงดูด 
ส่งยานอวกาศน้ีออกไปถึงอวกาศนะ มนัไม่มีแรงดึงดูดไง นัน่คือจิตเป็นสมาธิไง  

จิตสมาธิกเ็หมือนกบัวา่ พน้จากแรงดึงดูดของกิเลสไง แรงดึงดูดคือเราไง ถา้ไม่มีสมาธิน้ี 
ความคิดคือเรา มนัคิดเขา้ขา้งตวัเองตลอด น่ีประโยชนม์หาศาลตรงน้ีไง ตรงท่ีจิตน่ีเป็นสมาธิ แลว้
พลิกข้ึนมาถึงจะเป็นโลกุตตระ แต่ถา้จิตน้ีไม่พลิกข้ึนเป็นโลกตุตระ มนักเ็ป็นแค่จิตน้ีเป็นสมาธิ
เฉยๆ แลว้จะเส่ือมไปไง พอมนัเส่ือมถอนข้ึนมามนักเ็ป็นความคิดเดิม เขาถึงบอกวา่มนัไม่เป็น
ประโยชน ์ 
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แต่ถา้ใช ้ “เคล่ือนหนอ”...“หนอ” น่ีเขาวา่เป็นปัญญาพร้อมกนัไป เป็นปัญญาพร้อมแต่มนั
เป็นปัญญาพร้อมกบัแรงดึงดูด เห็นไหม เหมือนกบัเราทดลองวิทยาศาสตร์บนโลกเราน่ีมนักมี็แรง
ดึงดูดตลอด แรงดึงดูดน่ีท าใหก้ารทดลองวทิยาศาสตร์น้ีมนัมีแรงดึงดูด มนัถึงวา่ไม่เหมือนกบัพน้
จากแรงโนม้ถ่วง  

ทีน้ีมนัจะเป็นท่ีวา่ถา้ยกข้ึนเป็นโลกตุตระคือวปัิสสนาได ้ เหมือนท่ีวา่เราจบักิเลสไดท่ี้วา่
เม่ือก้ีน่ี ถา้เราจบักิเลสได ้ อนัน้ีเราจบัไดไ้ง มนักเ็ป็นประโยชนเ์ลย คือวา่เหมือนกบัเราลงทุนไป
แลว้ เราท าธุรกิจ เราก าไรเลย  

แต่ถา้ไม่สามารถจบักิเลสได ้ไม่สามารถวปัิสสนาได ้มนักแ็ค่เป็นสมาธิแลว้เส่ือมไปไง อนั
น้ีเขาถึงบอกวา่มนัไม่มีประโยชนไ์ง เหมือนกบัเรามีเงินไง แลว้เราไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ เราใชเ้งิน
หมดไปโดยท่ีไม่ไดป้ระโยชนอ์ะไรข้ึนมา แต่ไดป้ระโยชนสิ์เพราะเรามีเงินใช่ไหม เรามีเงินเราซ้ือ
ของ ตอ้งไดป้ระโยชนสิ์ เราใชป้ระโยชนข้ึ์นมา ทีน้ีเพียงแต่วา่เขาดูตรงน้ีไง ดูตรงท่ีวา่มนัเส่ือม
ออกมา ถึงวา่ไม่เป็นประโยชนไ์ง ถึงบอกวา่จิตสงบเฉยๆ ไม่ไดป้ระโยชนอ์ะไร  

ท าไมจะไม่ได ้ เพราะไดแ้ลว้ไดจ้ริงดว้ยไง เพราะไดแ้บบโลกตุตระเลย ไดแ้บบตามหลกั
ความเป็นจริง เพราะวา่ไปทดลองบนอวกาศ แลว้พิสูจนอ์ยา่งท่ีวา่ พิสูจนแ์บบปัจจตัตงัเลย พิสูจน์
วา่ของใครของมนัเลย อนันั้นถึงเป็นความจริง อนัน้ีเป็นแนวทางปฏิบติัทางน้ี  

แต่อนัโนน้เขาไม่ไดป้ฏิบติัทางน้ี ทางอภิธรรมเขาไม่ใหป้ฏิบติัอยา่งน้ี เขาใหเ้คล่ือนไปเลย 
เขาบอกใหมี้ปัญญาพร้อมกบัสมาธิไปเลย สมาธิดว้ย ปัญญาดว้ย เขาถึงวา่อนันั้นเป็นปัญญา อนั
นั้นเป็นประโยชน ์แต่อนัน้ีโง่ ถา้พุทโธ พุทโธเขา้ไปน่ีเขาวา่โง่ เขาวา่โง่  

แต่เวลาผลตามความเป็นจริง “โง่” ท าไมครูบาอาจารยเ์ผามาเป็นพระธาตุหมดเลย ครูบา
อาจารยเ์ป็นพระธาตุทั้งนั้น ของจริงทั้งนั้นเลย ของเขายงัไม่เคยมีนะ น่ีไม่ไดแ้บ่งเราแบ่งเขานะ ถา้
แบ่งเราแบ่งเขา เขากบัเราหมายถึงวา่วธีิการปฏิบติัไง ของทางฝ่ายนั้นท่ีวา่ปฏิบติัแลว้เป็นความจริง
ยงัไม่เคยเห็น ยงัไม่เคยมีเลย  

โยม : หลวงพ่อคะ เขาไม่ไดป้ฏิเสธพุทโธ 
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หลวงพ่อ : มนัเป็นการแบบวา่...น่ีเพราะเขาถือวา่อนัน้ีคือกิเลส คือการวพิากษว์จิารณ์คืออนัน้ีเป็น
กิเลสไง เป็นกิเลสกต็อ้งเกบ็ไว ้ จะไม่พดูต่อหนา้ต่อหนา้ จะไปพดูทีหลงั อยา่งท่ีพดูน่ีวา่เขาไม่ได้
ปฏิเสธพุทโธ เขาไม่ปฏิเสธ  

โยม : เฉพาะเวลาท่ีเรานัง่... 

หลวงพ่อ : เขาไม่ปฏิเสธพุทโธ เขาไม่ปฏิเสธต่อหนา้น้ี เพราะวา่อะไร เพราะตอ้งการพื้นฐาน
ใหม่ๆ ไง พื้นฐานพวกน้ี  

ถา้มีการแบ่งแยก อนัน้ีคือกิเลส ถา้มีการแบ่งแยกนะ...ตอ้งไม่แบ่งแยก อะไรกไ็ดต้อ้งเขา้
กนัไดห้มด กิเลสคือการปฏิเสธ ถา้ยอมรับหรือวา่เป็นไปไดก้คื็อความสุขไง อนัน้ีเขาวา่อยา่งนั้น 
อนัน้ีมนัถึงบอกวา่ ท่ีเราจนอยูน่ี่เพราะเหตุน้ีไง เพราะเราไปเอาก่อนไง เขาบอกท่ีวา่ชาวพุทธน้ีตอ้ง
ปล่อยวางทั้งหมดไง ปล่อยวางวา่งหมดน้ีมนัเป็นพระอรหนัตเ์ท่านั้น  

แต่ใหม่ๆ น้ีตอ้งมี ตอ้งมีกฎกติกา “ธรรมและวนิยัน้ีเป็นศาสดาของเรา” ธรรมและวนิยัเป็น
ตวัแทนของศาสดา แลว้วนิยั ถา้ไม่มีวนิยัจะเขา้ถึงหลกัความจริงไดอ้ยา่งไร เห็นไหม ตอ้งมีวนิยั 
ตอ้งมีธรรมตามความเป็นจริง  

แต่เขาเอาธรรมข้ึนมาก่อนเลย วา่เขามีธรรม เขาไม่ยดึมัน่ถือมัน่ เขาไม่ปฏิเสธ เขาหา้ม
วจิารณ์กนั แต่ลึกๆ แลว้ยิง่กวา่วจิารณ์ ท่ีบอกวา่ท่ีวา่เพราะอะไร เพราะน่ีเราคุยกนัภาษาพื้นๆ ไง 
คุยกนัแบบวา่ เหมือนกบัวา่อยา่งท่ีวา่ เขามีวงในวงนอกอยูน่ี่ ถึงวงน้ีเขาตอ้งการดึงศรัทธาน่ีเขาไม่
วจิารณ์หรอก แต่พอข้ึนมาแลว้นะ เขาจะไปวจิารณ์กนัขา้งในไง เหมือนกบัว่าศนูยก์ลางอ านาจไง 
เหมือนกบัผูบ้ริหาร วางนโยบายออกมาแลว้ผูป้ฏิบติัไง ผูป้ฏิบติัตอ้งท าอยา่งไร...ออกดึงๆๆๆๆ น้ี
เขา้มา  

แต่ขา้งบนน้ีแน่นอน ไม่วจิารณ์พุทโธน่ีไม่เช่ือ ยิง่กวา่เพราะเราเขา้ไปสัมผสัขา้งในแลว้ ตน้
ขั้วเลย ตน้ขั้วมาอยา่งน้ีเลย เพราะอนัน้ีมา ถา้เอามาชนกนัแลว้มนัถึงจะรู้ไง  

อยูก่บัอาจารย ์ อยูก่บัอาจารย ์ อาจารยบ์อกเลยตั้งแต่สมยัหลวงปู่มัน่เลย องคห์ลวงปู่มัน่ 
เพราะหลวงปู่มัน่ เวลาเขาคุยกนั มีพวกวงในเอาไปถามไง ใหห้ลวงปู่มัน่พิจารณาอยา่งน้ี อยา่งน้ี 
อยา่งน้ีไง หลวงปู่มัน่พิจารณามาแลว้เพราะอาจารยม์หาบวัเล่าใหฟั้ง อาจารยเ์จ๊ียะกเ็ล่าใหฟั้ง แลว้
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อนัน้ีมนักเ็ป็นธรรมดาไง เราลงไปหวัหินน่ีไง เราไปสัมผสัเขา้แลว้ มนัถึงวา่อ๋อ! อ๋อเลยไง เพราะ
อนัน้ีมนัเป็นทิฏฐิของคนใช่ไหม  

เขาพดูเลย “...อยา่งน้ี...อยา่งน้ี...อยา่งนั้นหลวงปู่มัน่กเ็ก่งกวา่พระพุทธเจา้น่ะสิ...ไม่มี หลวง
ปู่มัน่ไม่ใช่พระอรหนัต ์ ไม่เช่ือทั้งหมด ไม่เช่ือ ไม่มี เพราะอะไร เพราะหลวงปู่มัน่ไม่ไดเ้รียน
อภิธรรม หลวงปู่มัน่ไม่รู้อะไรเลย ถา้หลวงปู่มัน่อยา่งน้ี หลวงปู่มัน่อยา่งน้ี หลวงปู่มัน่ตอ้งเก่งกวา่
พระพุทธเจา้” 

เปิดเทปฟังสิ ในเทปมีทั้งนั้นน่ะ ตน้ขั้วเลย  

ถา้อยา่งนั้นไม่ปฏิเสธ รับรองวา่ไม่ปฏิเสธน่ะสิ ถา้ปฏิเสธ ท าไมพระท่ีวา่ท าไมคนท่ีชอบ
ท่ีวา่ เวลาเขา้อุโบสถไดห้มด มหานิกาย-ธรรมยตุเขา้ไดห้มด  

ท าไมหลวงปู่มัน่...กไ็ม่ยอมไง หลวงปู่มัน่บอกวา่ “ถา้วนิยัน่ีมาอยูใ่นพระไตรปิฎก ธรรม
และวนิยัน้ีเป็นศาสดาของเรา ถา้วนิยัน้ี กฎกติกาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีวางไวน้ี้เรา
ไม่เช่ือ กเ็ราไม่เช่ือพระพทุธเจา้น่ะสิ”  

หวัใจท่ีวา่ไม่ปฏิเสธพระพุทธเจา้นะ จะไม่กลา้ท าความผดิท่ีพระพุทธเจา้บญัญติัวา่ผดิ 
พระพุทธเจา้บอกอยา่งน้ีไม่ท า ท าไม่ได ้ท าแลว้เป็นโมฆียะ เป็นการโมฆะ กไ็ม่ท า แต่พระนัน่บอก
อนัน้ีเป็นกิเลส ฟังสิ ค าวา่ “กิเลส” กบัค าวา่ “เช่ือพระพุทธเจา้” น่ีอนัไหนถูกตอ้ง (เทปส้ินสุดเพียง
เท่าน้ี) 


