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พระพุทธเจา้นะ เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา ความเกิด กรรมพาใหเ้กิด กรรมไง กรรม
จ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างกนั สัตวโ์ลก แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ การเกิดเห็นไหม 
กรรมดีพาเกิด เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ  

เจา้ชายสิทธตัถะอยูเ่พราะกรรมความดีพาเกิด อยูใ่นบุญกุศลเห็นไหม เกิดมาแลว้อยูใ่น
บุญกุศลมีแต่ความสุข มีแต่ส่ิงปรนเปรอ กามคุณ ๕ พร้อมหมดทุกอยา่งเลยล่ะ ปรนเปรอคนควร
จะมีความสุข แต่ความเป็นจริงอริยสัจ มีความสุขแต่ร่างกาย แต่หวัใจก็ยงัพร่องอยู ่ มนัมีความ
ทุกขอ์ยูใ่นใจนั้น ใจดวงนั้นมีความทุกขอ์ยู ่ “สุข” สุขแต่เฉพาะร่างกาย จึงตอ้งแสวงหาทางออก 
ขนาดบุญขนาดนั้นเห็นไหม กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างกนั มนัเวียนไปเหมือนวงัน ้ าวน น ้าวน
เห็นไหมพดัไป เราเป็นสัตวโ์ลก วฏัวน วนไปอยูใ่นวนัน ้านั้น น ้ านั้นพดั พดัเราไปไหนล่ะ ถา้
กรรมหนกัมนักล็งไปอยูก่น้บ้ึง มนัไม่ไปไหนหรอก อยูท่ี่ใตว้งัน ้ าวนนั้นน่ะ มนัไปไม่ได ้

แต่เพราะมนัมีกรรมแลว้แต่ความหมุนไปเวียนมาวนไป จ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างกนั บุญพา
เกิดยงัเกิดมาขนาดนั้น บุญพาเกิดแลว้ ออกประพฤติปฏิบติั เพราะว่าอริยสัจความเป็นจริงใน
หวัใจนั้นมนักระทบอยู ่ มนัมีความทุกขอ์ยู ่ มนัรู้อยู ่ แสวงหาโมกขธรรมไง ทุ่มไปทั้งชีวิตกว่าจะ
ไดโ้มกขธรรม หาความจริงจากอริยสัจมา นัน่ล่ะความเป็นจริงไง ความเป็นจริงสมส่วน สมกบั
การประพฤติปฏิบติัท่ีจริง แมแ้ต่สร้างบุญกุศลมาขนาดนั้นนะ ยงัตอ้งละออก ออกบวช ออก
แสวงหาโมกขธรรมยงัผจญกบัความขาดแคลนเห็นไหม ความขาดแคลนหมายถึงว่า เป็นถึง
กษตัริยน์ะ ความประณีตของความเป็นอยู ่ แต่ออกป่าไปโดยท่ีไม่มีศาสนา ตอ้งสมบุกสมบนั
ขนาดไหน อาหารการกินแบบท่ีเคยประสบมา เป็นไปไม่ได ้เพราะศาสนายงัไม่มี 
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แต่เพราะความเป็นจริงไง ความมุ่งมัน่ ความแสวงหาจะเอาความจริงใหไ้ด ้ เพราะบุญ
บารมีสะสมมาขนาดนั้นแลว้ ๖ ปีนะ อดอาหาร อดนอน ท าทุกอยา่งท่ีในสมยันั้นเขาท ากนั เขา
แสวงหากนัมา ท าทุกอยา่งท่ีว่าในลทัธิต่างๆ เขาสั่งสอนกนัมา มนัก็ไม่เป็นตามความเป็นจริง 

มนัถึงท่ีสุดของความเป็นไปได ้ ถึงท่ีสุดของลทัธิต่างๆ ท่ีสอนกนัอยู ่ แต่อริยสัจ คือ
ความรู้สึกเพราะคนไม่ประมาทไง คนไม่ประมาทไม่หลงเคลิบเคลิ้มไปกบัส่ิงเยนิยอของทางโลก 
จะว่าส้ินสุดหรือว่าส้ินของค าสั่งสอนของเจา้ลทัธิต่างๆ ก็ไม่สามารถช าระความทุกขข์องเราได ้
ไม่นอนใจเห็นไหม เช้ือในหวัใจน้ียงัมีอยู่ ก็ไม่นอนใจ หนักลบัมา สุดทา้ยตอ้งมาพึ่งตนเอง 
เพราะว่าส่ิงท่ีเขาท ากนัมานั้นมนัเป็นการสะสมไว ้ เอากิเลสซุกไวใ้ตพ้รม เอากิเลสซุกไวใ้นหวัใจ
ไง เอาแต่ความสุขในการประพฤติปฏิบติั ความสุขในสมาธิ ความสุขในการปล่อยวาง ปล่อยวาง
แบบโลกเขา ปล่อยวางส่ิงท่ีมีอยู ่มนัลูบๆ คล าๆ กนัไปไง 

แต่ผูท่ี้ไม่ประมาท ผูท่ี้พยายามไตร่ตรองตวัเองอยู ่ เพราะบุญญาธิการอนัน้ีไง เพราะบุญท่ี
สะสมมาจะไดม้าตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น่ีแหละ ถึงวา่ใคร่ครวญส่ิงน้ี เห็น
ความละเอียดในหวัใจท่ีเขาไม่เห็นกนัไง ว่าอนัน้ีมนัเป็นความทุกข ์มนัเป็นความเศร้าหมองในใจ
ไง  

ถึงตอ้งกลบัมาท าอานาปานสติ เห็นไหม อานาปานสติจนก าหนดจิตใหส้งบแลว้
ยอ้นกลบัไปดู บุพเพนิวาสานุสติญาณ ถา้เป็นผูป้ฏิบติัใหม่ หรือผูป้ฏิบติัสมยัปัจจุบนัน้ีก็ตอ้ง
ต่ืนเตน้มาก ลองรู้อดีตชาติ รู้ความเป็นไปของสัตวต่์างๆ ใครมนัจะไม่ต่ืนเตน้ ใครจะไม่ส าคญั
ตนว่าเป็นผูว้ิเศษ 

ขนาดน้ีก็ยงัไม่หลงใหล จนขนาดเขา้ไปถึงว่า จิตตายแลว้ไปเกิดท่ีไหน จุตูปปาตญาณ ก็
เห็นจิตดบัแลว้ไปเกิดท่ีไหน ต่อไปทางไหน เห็นอยา่งนั้นก็ไม่ต่ืนเตน้ เพราะอะไร เพราะว่าความ
วบูวาบในใจมนัมีอยู ่ ความดีใจ ความยดึมัน่ว่าตวัเองเก่งมนัอยูใ่นใจนั้น ความไม่ประมาท ความ
ไม่ชิงสุกก่อนห่าม ความไม่คิดวา่ตวัเองเป็นไปก่อน น่ีอยูก่บัปัจจุบนัธรรม อยูก่บัปัจจุบนัจิต อยู่
กบัการประพฤติปฏิบติัในปัจจุบนันั้น 

จนยอ้นกลบัมาดูตวัตนของจิต ตวัตนของเราไง อาสวกัขยญาณ ถึงจะก าหนดรู้เขา้ตาม
ความเป็นจริงไดด้ว้ยมรรคอริยสัจจงัท่ีสะสมมาไง จนเป็นปัจจุบนัธรรม เป็นความเป็นไปเขา้มา
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ช าระ โดยไม่มีเจา้ของ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จากตวัเองส่งออกไป จุตูปปาตญาณ ก็จากฐานท่ี
ส่งออกไป จนยอ้นกลบัมา ดว้ยความช านาญยอ้นกลบัมาท าลายฐานตรงน้ีไง 

ท าลายตวัภพตวัชาติ ตวัฐานท่ีใจ บุพเพนิวาสานุสติญาณ อนันั้นมนัส่งออกไป 
จุตูปปาตญาณก็ส่งออกไป อาสวกัขยญาณ ไม่ส่งไปไหน ตรงหวัใจนั้น ตรงท่ีภพของใจ 
ยอ้นกลบัมาท าลายระเบิดตรงนั้นดว้ยปฏิจจสมุปบาท อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ท าลายโดยความ
เป็นจริง ท าลายออกหมด ท าลายดว้ยบุญญาธิการ ๑ เพราะตวัเองสะสมมาตอ้งเป็นไปอยา่งนั้น 
โดยความเป็นจริงอยูแ่ลว้ สยมัภรูู้ตามความเป็นจริง 

แต่เพราะว่าดว้ยสติปัญญา ปัญญาตามความเป็นจริงนะ ปัญญาตวัน้ีปัญญาเขา้มา ปัญญา
ในมรรคอริยสัจจงั ด าริชอบ ความเห็นชอบ ชอบหมด ออกมา เพราะทุกขย์ากมามากมายแลว้ 
เท่ียวศึกษาตามลทัธิต่างๆ ดว้ยฝึกฝนตนเอง ดว้ยการอดอาหาร ดว้ยการอดนอน ดว้ยการทุกอยา่ง 
มนัทุกขย์ากมาพอแรงแลว้ไง มนัจะไปสุดโต่งขนาดไหนมนัก็ไปไม่ได ้ จะเอาตวัเองสุขขนาด
ไหน อยูใ่นความเช่ือตามลทัธิต่างๆ ก็เป็นไปไม่ได ้น่ีมนัวน  

จิตน้ีมนัแสวงหามาจนแบบจบัผดิจบัถูกมามหาศาลแลว้ กลบัเขา้มาท าลายตรงฐานท่ีวา่วิ่ง
ไปหาเขานัน่ล่ะ ไม่มีเราไง ไม่มีส่ิงท่ีส่งไป ไม่มีใครเป็นเจา้ของความคิดอนัน้ี มนัถึงเป็น
ธรรมจกัร มนัถึงเป็นอาสวกัขยญาณเห็นไหม ไม่ส่งออกไป ไม่รู้เขารู้เรา รู้เกิดข้ึนดว้ยญาณ อาส
วกัขยญาณ ท าลายอวิชชาตวัน้ีดบัหมด หมดส้ิน 

ความหมดส้ินตวัน้ีเป็นความสุขมหาศาลเห็นไหม “วิมุตติสุข” ค าว่า “วิมุตติ” มนัพน้จาก
โลกทั้งหมด พน้จากการมัน่หมายทั้งหมด เสวยสุขโดยความเป็นจริง จนวางใจว่าจะไม่สอนไง 
ทั้งๆ ท่ีว่าสร้างบุญญาธิการมาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ ปัญญาพุทธวิสัย ปัญญา
แบบว่าเป็นอจินไตยท่ีว่าคาดหมายไม่ได ้ยงัคิดว่าไม่อยากจะสอน ไม่อยากจะแนะน า  

เพราะมนัลึกซ้ึง ลึกซ้ึงจนว่า “ใครมนัจะหย ัง่รู้อยา่งน้ีได”้ จนทอดธุระไปพกัหน่ึง ขนาดน่ี
ปัญญาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ นัน่น่ะ มนัลึกซ้ึงขนาดไหน เพราะมนัพน้จาก
โลกทั้งหมด มนัพดูกบัใครไม่ได ้ มนัเป็นวิมุตติ วิมุตติพน้ออกไปเลย ตามความเป็นจริงจากจิต
ดวงนั้น นิพพานในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เสวยสุขขนาดนั้นน่ะ 
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จนสุดทา้ยคิดว่าส่ิงท่ีเป็นมาน้ีเป็นไปไดอ้ยา่งไร แลว้พรหมมาอาราธนาใหส้อนดว้ย โลก
น้ีจะฉิบหายถา้พระพุทธเจา้ไม่เผยแผธ่รรม แต่ตามความเป็นจริงก็ตอ้งเผยแผ ่ แต่มนัลึกซ้ึงไง 
ลึกซ้ึงจนขนาดคิดว่า ปัญญาของคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัว่าจะแนะน าใหค้นท่ีรู้ได ้
เป็นไปไดย้าก เพราะว่ามนัเป็นส่ิงท่ีว่าเหนือความมหศัจรรย ์ เหนือทุกอยา่ง เหนือโลก เหนือ
สงสาร เหนือในวฏัฏะ เหนือใน ๓ วนนั้นข้ึนไป  

จนยอ้นกลบัมาดู ยอ้นกลบัมาว่าผูท่ี้จะท าไดเ้พราะว่าผูท่ี้เขม้แขง็ยงัมีอยู ่ จึงไดส้อนเห็น
ไหม ออกเผยแผธ่รรมไง ความสุขอยา่งน้ีออกเผยแผ ่ปัญจวคัคียรู้์ตามมา จนพระอริยสงฆ์ต่างๆ รู้
ตามกนัมาๆ สังคมสงฆน์ั้นเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูส้อนเอง สังคมนั้นมีแต่
ความสุขเห็นไหม เพราะจิตนั้นส้ิน ส่วนใหญ่จะเป็นพระอรหันตท์ั้งหมด เพราะองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้มีญาณรู้ถึงว่าจิตดวงใดควรจะไดย้าขนานไหนไง จิตดวงไหนควรจะสอนทาง
ไหน ๗ วนับา้ง ๑๕ วนับา้ง ส าเร็จเป็นพระอรหนัต ์เป็นพระอรหนัต์ๆ ๆ เป็นไปหมดเลย 

สังคมพระใหม่ๆ จะมีความสุขมาก เพราะวา่อะไร เพราะว่าในเม่ือจิตน้ีเป็นธรรม จิตน้ีไม่
มีอคติ จิตน้ีจะมีความสุขขนาดไหน สังคมท่ีว่าไม่มีการทุจริต สังคมนั้นมีแต่ความราบร่ืน สังคม
นั้นมีแต่ความสุข ไม่มีการระแวง ไม่มีการหมองใจกนัเลย สังคมนั้นขนาดไหน เผยแผม่าเร่ือย 
สงฆมี์ความสุขมาตลอดเลย 

จนพระจุนทะไปเห็น ในสมยัพุทธกาล นิครนถน์าฏบุตรตายไปแลว้ลูกศิษยล์ูกหาทะเลาะ
เบาะแวง้กนั เป็นห่วงว่าศาสนาเราน่ีถา้เกิดสังคมพระเรามากข้ึน ถา้ต่อไปมีคนมาบวชมากข้ึน 
กลวัว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นิพพานไปแลว้ศาสนาจะไม่ย ัง่ยนื ไปอาราธนา ไปขอไง 
ไปถามพระพุทธเจา้ว่า  

“เพราะเหตุใด ลทัธิต่างๆ พอศาสดาเขาตายไป ลูกศิษยล์กูหาเขามีแต่ปัญหา” 

พระพุทธเจา้บอกว่า “วินยั”  

“เหตุใดถึงเป็นอยา่งนั้น แลว้จะรักษาไวด้ว้ยวิธีใด?” 

พระพุทธเจา้บอกว่า “ตอ้งมีธรรมและวินยั วินยัเคร่ืองบงัคบั วินยัท าใหพ้ระอยูใ่น
ร่องรอยเหมือนกนั” 
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พระจุนทะอารธนาใหบ้ญัญติัวินยั พระพุทธเจา้ไม่บญัญติัเห็นไหม ไม่บญัญติัเพราะไม่มี
เหตุก็ไม่บญัญติัเป็นผลออกมา ใหมี้เหตุถึงจะบญัญติัออกมา มีเหตุถึงมีผล ไม่บญัญติันะ จนพระ
มีมากข้ึนมาๆ พระมีมาก พอผดิข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นวินยัน้ีคือพระท่ีปฏิบติัผดิ ปฏิบติันอกลู่นอกทาง 
พระพุทธเจา้ถึงไดบ้ญัญติัวินยัออกมาเพื่อใหส้งฆน์ั้นอยูเ่พื่อความเป็นสุขไง เห็นไหม ธรรมและ
วินยัใหส้งฆอ์ยูเ่ยน็เป็นสุข แต่พอพระมากเขา้ๆ ความผดิออกไป พระท่ีว่าปฏิบติัข้ึนมา บวชเขา้
มาแลว้บวชแต่กาย ไม่ไดบ้วชหวัใจ บวชยงัไม่ได ้นัน่ล่ะตวัเป็นปัญหา พระจุนทะน้ีคอยสอดส่อง 
เป็นภาระของศาสนานะ แมแ้ต่พระสารีบุตรนิพพาน พระจุนทะน่ีแหละเป็นคนไปเผา เป็นคน
จดัการเร่ืองศพ แลว้เอาพระธาตุมาถวายพระพุทธเจา้ดว้ย พระพุทธเจา้ใหไ้วท่ี้ประตูทางเขา้วดัไง 

พระจุนทะน้ีแบกนะ คอยดูคอยสอดส่องหมู่คณะ คอยจดัการ น่ีใจผูท่ี้เป็นสุขแลว้มนัเป็น
สุขไป ใจผูท่ี้เป็นธรรม เป็นธรรมดว้ยความไม่หวาดระแวงไง สังคมนั้นมีความสุขมาก สังคมนั้น
นะ ดูอยา่งเช่นวนัมาฆบชูาสิ พระอรหนัตท์ั้งหมด พระพุทธเจา้บวชให ้๑,๒๕๐ องค ์ ในสโมสร
สันติบาต นัง่กนัเฉย “สโมสรสันติบาตรของพระอรหนัต์” ฟังสิ นัง่กนัสงบไง จิตน้ีสงบ จิตน้ีไม่
มีอคติ จิตน้ีเป็นนิพพาน จิตน้ีเป็นธรรมทั้งหมด ธรรมเมืองพอไง รอแต่พระพุทธเจา้ ฟังแต่
พระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้สวดปาติโมกข ์ 

ส่ิงใดท่ีเป็นความเศร้าหมองไม่ควรท าเลย ไม่ท าความชัว่ทั้งหลายทั้งหมด ท าแต่ความดี
ทั้งหมด สุดทา้ยท าใหจิ้ตผอ่งแผว้ โอวาทปาติโมกข ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประทาน
กบัพระท่ีว่าเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ทั้งหมด มนัเขา้ใจกนัทั้งหมดไง สังคมพระอรหนัต ์ 

แต่พอมากเขา้ๆ ผูท่ี้เขา้มาบวช วาสนาบารมีคนก็ไม่เหมือนกนั ไม่เท่ากนั พอบวชเขา้มาๆ 
มีปัญหาบา้ง มีความผดิพลาดบา้ง บญัญติัวินยัข้ึนมาๆ เพื่อใหเ้ป็นกรอบไง เพื่อใหพ้ระอยูเ่ป็น
กรอบ เพื่อใหเ้ป็นกรอบแลว้ดดัไง  

ดอกไมต่้างๆ ถา้ไดมี้เชือกร้อยเป็นพวงมาลยัมนัก็สวยงาม ดอกไมต่้างๆ แตกออกไปหมด 
วินยัเหมือนเชือก พระพุทธเจา้บญัญติัไว ้ร้อยไว้ๆ  ใหอ้ยูใ่นแนวทางเดียวกนั แนวทางเดียวกนันะ 
นัน่คือวนิยั แต่ธรรมเป็นอยา่งนั้นไดไ้หม ธรรมไง ผูท่ี้จะเขา้ถึงธรรม พอการศึกษาต่างกนั 
ความเห็นต่างกนั ภมิูธรรมภมิูหลงัต่างกนั นัน่ล่ะ การสั่งสอนไปถึงเป็นแนวทางท่ีต่างๆ ออกไป 
ต่างๆ ออกไป การสั่งสอนต่างออกไป ผูท่ี้ฟัง  
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อยา่งเช่นเราปัจจุบนัน้ีก็เหมือนกนั เราปัจจุบนัน้ีเราศึกษาพระไตรปิฎก ศึกษาธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เราจะเขา้ถึงธรรม เราศึกษา พระพุทธเจา้สอนเร่ืองของมี
ทาน มีศีล มีภาวนา ใหมี้ทาน ทานเพื่ออะไร ทานเพื่อใหห้วัใจน้ีควรแก่การงาน ใจคนในโลก ใจ
ท่ีเกิดมา กรรมจ าแนกใหส้ัตวเ์กิดต่างกนั สตัวเ์กิดต่างๆ กนั จริตนิสัยก็ต่างๆ กนั แลว้พอเกิดมา
ในโลก โลกคือหมู่สัตว ์ หมู่สัตวท่ี์เอารัดเอาเปรียบ ใจจะกระดา้ง ใจจะอคติ ความเป็นอคติใน
หวัใจท่ีลึกๆ โดยท่ีเราไม่รู้ตวัไง อนันั้นคือกิเลส 

เราภมิูอกภมิูใจว่าเราทนัคน เราไม่แพใ้คร ส่ิงน้ีถา้เป็นทางโลกเป็นคุณนะ คุณว่าเราตอ้ง
อยูก่บัโลกเขา เราตอ้งทนัโลกเห็นไหม โลก แต่ธรรมน้ีมนัเหนือโลก โลกน้ีมนัขวางไปหมด โลก
คือการไม่ยอมแพก้นั การกีดขวางกนัเพื่ออยูเ่อาตวัรอด อนันั้นเป็นเร่ืองของโลก ฉะนั้นจิตใจ
อยา่งน้ีถึงท าใหจิ้ตใจน้ีแขง็ จิตใจกระดา้ง ความแขง็ ความกระดา้งจะมาควรแก่การงานในการ
ประพฤติปฏิบติัเขา้ถึงธรรมไดย้าก  

ถึงตอ้งใหมี้ทาน ทานเพื่อสละความกระดา้งของใจ การสละทานมีเมตตา เมตตาน้ีจะเขา้
มาในหวัใจเร่ือยๆ เราสละออกไปๆ ใหจิ้ตน้ีอ่อน เพราะการท าบุญ การใหท้าน ผูรั้บรับดว้ยความ
พอใจ เราใหใ้หด้ว้ยความพอใจ น่ีถึงตอ้งมีทาน ทานเพื่อใหจิ้ตใจอ่อนลง  

ใหมี้ศีล ศีลเพื่อควบคุมใจใหเ้ป็นปกติ ใจเป็นปกติ พระพุทธเจา้ถึงว่า “ทาน ศีล ภาวนา” 
เห็นไหม ภาวนาเพื่ออะไร เพื่อใหจิ้ตสงบ ส่ิงน้ีเป็นโลก เราเกิดมาในโลก ทุกคน การเกิด เกิดมา
ในโลก เกิดมาอยูใ่นโลกน้ีทั้งหมด เกิดมามีพ่อมีแม่เหมือนกนัทั้งหมด องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ก็เกิดมาจากพระนางสิริมหามายา นางพิมพานั้นเป็นคู่ครองต่างหาก 

ทุกคนมีพ่อมีแม่ แลว้ถึงมีเรา น่ีกรรมถึงซดัมาใหต่้างๆ กนั การเกิดมาในโลก โลกน้ีถึง
เป็นหมู่สัตว ์แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สร้างสมบารมีมา ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ เราก็
สร้างคุณงามความดีมา เพราะเรามาเกิดพบพระพุทธศาสนา น่ีมนัก็มีบุญขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ บุญถึงว่าท่านตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ อนันั้นตอ้งสร้างบุญ
มามหาศาล น่ีบุญพาเกิด  

เกิดมาแลว้ยงัตอ้งขวนขวาย ถึงไดส้ าเร็จเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ไดเ้สวยสุข
ตามความเป็นจริง เรากส็ร้างคุณงามความดี เราถึงไดเ้กิดเป็นมนุษยพ์บพุทธศาสนา แลว้ยงัได้
ออกมาใหท้าน รักษาศีล แลว้ก็มาภาวนาน่ีไง มาภาวนาเพื่อใหจิ้ตน้ีสงบออกจากโลก อาศยัโลก
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โดยความไม่เป็นโลก โลกน้ีมีความแขง็มีความกระดา้งเห็นไหม ความกระดา้งของโลกเขา การ
ตอ้งใหท้นักนั ใครไม่ทนัคนนั้นเป็นเหยือ่ไง เป็นเหยือ่ของโลกเขา ผูท่ี้ฉลาดจะไดป้ระโยชน์มาก
จากโลกน้ี ผูท่ี้โง่จะตอ้งเป็นเหยื่อของเขา ชีวิตน้ีตอ้งเป็นทุกขต์ลอดไป อนันั้นเป็นเร่ืองของโลก  

แต่เร่ืองของธรรม การเกิดมาในโลก พระพทุธเจา้สอนวา่ บญัญติัไวใ้นพระไตรปิฎก
เห็นไหม “ไม่มีใครเลยไม่เกิดมาเป็นพ่ีเป็นนอ้ง เป็นญาติ เป็นเครือญาติกนัมา ในการเกิด
การตายในวฏัฏะน้ี” น่ีความเมตตามนัเกิดมาแลว้ ความเมตตาวา่ โลกคือหมูสัตวน้ี์เก่ียวขอ้ง
กนัไปดว้ยธรรม เป็นญาติธรรมเห็นไหม ญาติธรรมคือการเกิดและตายเหมือนกนั การเกิด
และการตายน้ีคือธรรม คือความเป็นจริงไง แต่คนเรากลวัในการตาย แต่พอใจในการเกิด 
การเกิดนั้นคือตายจากโลกอ่ืนมาเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้พบพระพทุธศาสนาได้
ประพฤติปฏิบติั ถึงไดย้อ้นกลบัมาดูท าใหจิ้ตน้ีสงบ 

สงบจากส่ิงท่ีเป็นโลก ส่ิงท่ีหลงใหลไดป้ล้ืมกนัอยูน่ี่ไง ส่ิงท่ียึดวา่ส่ิงน้ีเป็นของๆ เรา 
แต่มนัเป็นของเราไม่จริง เป็นของเราเพราะเราเสวยภพน้ีเท่านั้น น่ีถา้เราไม่เห็นคุณค่าของ
ความวา่ส่ิงน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงน้ีเป็นไตรลกัษณ์ ถา้เรายงัยึดอยูว่า่เป็นเรา เรากบัโลกน้ีเป็นอนั
เดียวกนัจะไม่พลดัพรากจากกนั เราจะทกุข ์ เราจะน ้ าตาพราก มนัตอ้งเป็นพลดัพราก ส่ิงน้ี
พลดัพรากโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ น ้ าตาจะไม่มีท่ีเกบ็ น ้ าตาจะนองเป็นเหมือนกบัทะเล 
เพราะวา่เราไปยึดส่ิงท่ีเป็นไปไมไ่ด ้ ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ตามความเป็นจริง แต่กิเลสมนัเส้ียมให้
คิดอยา่งนั้นไง 

เรายอ้นกลบัมาเพ่ือใหดู้ตรงน้ีไง เพราะยอ้นกลบัมาดว้ยธรรม ธรรมน้ีจะเป็นยาเพ่ือ
จะเขา้ไปต่อสู้กบักิเลสในหวัใจของเรา ต่อสู้กบักิเลสในหวัใจของเรา ในหวัใจของเราไม่ใช่
หวัใจของคนอ่ืน ไม่ใช่ทุกคนตอ้งเป็นคนดีก่อน แลว้ฉันจะเป็นคนดีตาม...ไม่ใช่ ในหวัใจ
ของเรา คือในความทุกขข์องเราอนัน้ีไง  

ท าใจใหส้งบใหพ้น้จากโลกน้ี แต่ก่อนจะสงบ ก่อนจะข้ึนมาถึงการภาวนา มีทาน มี
ศีล แลว้มีภาวนา เพราะมนัควรแก่การงาน เราตอ้งเตรียมใจเรามาก่อน เราจะมาถึงน่ี เราตอ้ง
เตรียมใจ ตอ้งท าการท างานใหเ้รียบร้อย แลว้เราถึงจะเขา้ท่ีภาวนา เราจะภาวนาเราตอ้ง
เตรียมเวล ่าเวลาเพื่อจะภาวนา 
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น้ีจิตก็เหมือนกนั ถา้เราปล่อยใหม้นัแขง็กระดา้งอยูอ่ยา่งนั้น มนัจะควรแก่การงาน
หรือ น่ีทาน ศีล ภาวนา เพ่ือใหค้วรแก่การงาน แลว้ก าหนดใจใหส้งบ มนัสงบไดไ้หมใน
เม่ือภาวนา จะใหเ้สวยวิมุตติสุขเหมือนองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ ก าหนดใหจิ้ตน้ี
เป็นความสงบ จิตน้ีตอ้งเป็นความสงบก่อน  

เราจะเกิดเป็นมนุษย ์ จะมาจากสวรรค ์ หรือมาจากนรก มาจากจิตดวงไหนก็แลว้แต่ 
พอไดเ้กิดเป็นมนุษยข้ึ์นมา เกิดในปฏิสนธิจิต อยูใ่นครรภข์องมารดาจนคลอดออกมาเป็น
มนุษย ์ เป็นมนุษยแ์ลว้ถึงมีโอกาสไดพ้บส่ิงท่ีวา่เราเป็นเรา เราไดศึ้กษาการงานถึงไดส้มบติั
โลกมา  

จิตน้ีใหส้งบก็เหมือนกนั ท าจิตใหส้งบ ถา้จิตน้ีสงบก็เหมือนกบัการเกิด การเกิดเป็น
มนุษยน้ี์ ขณะจิตท่ีไม่สงบน้ีเหมือนสัมภเวสีไง จิตน้ีเสวยอารมณ์อยูต่ลอดเวลา เหมือนกบั
สัตว ์ เหมือนกบัเปรตตวัหน่ึง จิตเราน้ีเหมือนเปรตเหมือนผีนะ มนัคิดร้อยแปด มนักวา้นมา
เป็นของมนัหมด อารมณ์หน่ึงก็เหมือนกบัภพหน่ึงชาติหน่ึง คิดดีก็เป็นเทวดา คิดชัว่มนัก็
เป็นเปรต เห็นไหม จิตน้ีเป็นเปรตเป็นผีอยูต่ลอดเวลา จิตน้ีเป็นสัมภเวสีวนอยูใ่นวงัวนของ
อารมณ์ไง วนอยูใ่นความคิด มนัไม่เป็นอิสระ พอจิตน้ีก าหนดใหส้งบตวัลงไป พอจิตน้ีสงบ 
เสวยภพ เอกคัคตารมณ์ มนัเป็นตวัของตวัมนัเอง มนัไม่เป็นข้ีขา้ ไม่เป็นทาสของอารมณ์ ไม่
เป็นทาสของความคิดดีคิดชัว่ คิดดีเป็นเทวดา คิดชัว่เป็นเปรต ในหวัใจนั้นน่ะ 

น่ีไดเ้กิดจากเปรตผีเทวดา เกิดมาเป็นมนุษยอี์กทีหน่ึงไง แต่มนุษยใ์นการปฏิบติั น่ีใจ
มนัเป็นอิสระออกมา น่ีคือการท าความสงบ แลว้มนัสงบจริงไหม? เกิดเป็นมนุษยน์ะ น่ีเกิด
เป็นจิต จิตน้ีมนัเกิดออกมาจาก พน้มาอีกท่ีเป็นธาตุ ท าใจใหส้งบ ลองดูใหม้นัสงบ ท าใหไ้ด้
จริงๆ เพราะตอ้งพน้ออกไปจากโลกไง 

จิตน้ีจะสงบ พอสงบแลว้ถึงควรแก่การงานอีกชั้นหน่ึง ความท าใจใหส้งบมนัแสน
ยาก ก าหนดไปๆ ก าหนดพทุโธ หรืออานาปานสติก็แลว้แต่ จนกวา่จิตน้ีจะเป็นตามความ
เป็นจริง จิตน้ีสงบเขา้ไปๆ ความสงบของจิตเห็นไหม ความสงบของจิต ไม่ใช่ความ
คาดหมายของจิต  
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ประเทศชาติมนักวา้งออกไป “ทอดแห” เราทอดแหไปแหจะกวา้งออกไปตามแต่
แรงเหวี่ยงออกไป แลว้เราลากแหเขา้มาสิ ลากแหเขา้มาๆ จนอยูใ่นก ามือเรา ลากเขา้มาจน
รวมกนัเป็นเหมือนกบักระจุกเดียว อารมณ์ของเราก็แผไ่ปทั้งหมดเลย ไม่เคยสงบ แผไ่ปใน 
๓ โลกธาตุ ก าหนดจิตเขา้มาๆ ใหม้นัเป็นหน่ึงเดียว 

อานาปานสติก าหนดลมหายใจ ก าหนดดึงเขา้มาๆ แหนั้นจะหดตวัเขา้มาเองโดย
ธรรมชาติ ดว้ยการเราดึงจอมแหนั้นข้ึนมา แหมนัจะรวมเขา้มา เราก าหนดพทุโธก็แลว้แต่ 
ท าอานาปานสติก็แลว้แต่ เราตอ้งก าหนดอยูต่รงนั้น เราไม่คาดหมายวา่จิตน้ีจะสงบ จิตน้ีจะ
เป็นอยา่งไร เห็นไหม การคาดการหมาย ชิงสุกก่อนห่าม คาดหมายออกไป มนัแซงออกไป
ก่อน แซงความคิด แซงความเป็นจริง แมแ้ต่ท าใจใหส้งบ เราตอ้งท าโอปนยิโกเรียกร้อง
สัตวท์ั้งหลายใหม้าดูธรรม โอปนยิโก ไมมี่กาล โอปนยิโกยอ้นกลบัมา  

อนัน้ีก็เหมือนกนั โอปนยิโกตอ้งเตือนใจตวัเอง ใหเ้ป็นปัจจุบนัน้ี โอปนยิโก อยา่
คาดออกไป เราต่างหากสัมผสัธรรมกลางหวัใจ สัมผสัวา่จิตน้ีมนัจะสงบตามความเป็นจริง 
ฟังสิ! “จิตน้ีจะสงบตามความเป็นจริง” จิตของเราน่ี มนัจะสงบต่อเม่ือใหอ้าหาร มา้มนัคึก
มนัคะนอง เขาจะไม่ใหกิ้นหญา้ จิตน้ีก็เหมือนกนั มนัจะกินพทุโธๆ หรือกินอานาปานสติ 
อารมณ์มนัเกาะเก่ียวตามความเป็นจริงนะ มนัจะสงบเขา้ไปดว้ยปัจจุบนัธรรม ไม่ใช่คาด 
ไม่ใช่หมาย ไม่ใช่ชิงสุกก่อนห่าม ไม่ใช่หมายออกไปขา้งหนา้ หรือหมายออกไปขา้งหลงั  

เราศึกษาเพราะเราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา เราไดเ้รียนปริยติัไง เราไดเ้รียนต ารา 
เราไดค้าดหมายมา เราเคยเป็นไปเห็นไหม แมจิ้ตเคยสงบมนัก็ยงัคาดหมายไมไ่ดว้า่จะให้
เหมือนคราวนั้น ท าใหเ้หมือนน่ีมนัคาดไปแลว้ มนัชิงสุกก่อนห่ามไปแลว้ มนัแซงออกไป
จากปัจจุบนัน้ี มนัแซงหนา้แซงหลงัออกไปแลว้ น่ีมนัถึงไม่สงบ 

มนัสงบมนัก็เป็นไปไดย้าก แวบ็ๆๆๆ เห็นไหม ตั้งสติไว ้ สติของเราตั้งไวใ้หพ้ร้อม 
ระลึก สติคือความระลึกรู้ ระลึกข้ึนมา มนัจะลืม พทุโธ ช่วงจะหายไป เราก็นึกข้ึนมาใหม้นั
เป็นตามความเป็นจริง น่ีเกิดอีกทีหน่ึงเกิดก็เป็นสมาธิ ใหจิ้ตน้ีพน้ออกไปจากอารมณ์ของ
โลก อารมณ์ของวฏัฏะท่ีมนัหมุนไป หมุนไปท่ีวา่เป็นสัมภเวสีท่ีเสวยอารมณ์อยูน่ี่ 
ก าหนดใหต้ามความเป็นจริง น่ีคือการท าความสงบ  
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พอจิตมนัสงบข้ึนมามนัไดผ้ล ๒ อยา่ง มนัจะแปลกประหลาดในความสงบอนันั้น ๑ 
ความสุขท่ีเกิดจากความสงบอีก ๑ ความสุขเกิดข้ึนจากความสงบนั้นนะ ความสุขสิเพราะ
มนัไม่เคยล้ิมรสอนัน้ี น่ีความประหลาดคือความสงบ มนัเหมือนกบัเป็นเคร่ืองยนืยนักบัเราไง  

เคร่ืองยนืยนัคือจิตน้ีพอเสวยธรรม มนัจะยนืยนั มนัจะไม่มีลงัเลสงสัย วิจิกิจฉาในความ
สงสัย เราจะคาดหมายเลยนะ สมาธิจะเป็นอยา่งนั้น ความสงบจะเป็นอยา่งนั้น ไอค้วามคาด
ความหมายอยา่งหน่ึง เราเคยไดย้นิคนเล่าคนบอกอยา่งหน่ึง เราไดย้นิครูบาอาจารยอ์ยา่งหน่ึง แต่
ถา้ความเป็นไปในความเป็นจริงน้ีเป็นอยา่งหน่ึง น่ีความลงัเลสงสัยมนัไม่เกิดตรงน้ีเพราะเราไป
สัมผสัจริง ถา้สงบตามความเป็นจริง น้ีคือการท าจิตใหส้งบ 

จิตสงบเห็นไหม จิตสงบพน้ออกไปจากโลก พอจิตสงบแลว้ตอ้งยกข้ึนวิปัสสนา ยกข้ึน
วิปัสสนาหมายถึงว่า การท าปัญญาไง ท าจิตใหส้งบน้ีอยา่งหน่ึง ยกจิตน้ีใหว้ิปัสสนาเป็นปัญญา
การช าระกิเลสอยา่งหน่ึง ถา้จิตน้ีสงบนะ มนัก็พน้จากโลกียะไง มนัจะเร่ิมเดินปัญญาไดไ้ง แต่ถา้
จิตไม่สงบ พิจารณาอยา่งไร คิดอยา่งไร มนัก็เป็นโลกียะไง แลว้ถา้พิจารณาใหม้นัสงบดว้ยการ
ก าหนดพุทโธใหเ้ป็นสมาธิ การท าใจ ตั้งสติใหเ้ป็นความสงบ  

ถา้มนัเป็นไปไม่ไดเ้พราะจิตมนัฟุ้งซ่าน มนัเป็นจริตนิสัยท่ีว่ากรรม กรรมจ าแนกใหส้ัตว์
เกิดต่างๆ กนัไง บางคนพยายามจะบงัคบัใหเ้ป็นความสงบ มนัไม่ยอมเป็นไป ท าอยา่งไรก็เป็น
ไม่ได ้ ใชปั้ญญาเห็นไหม ปัญญาอบรมสมาธิ ความคิดถึงโลก ความคิดถึงวิชาชีพ ความคิดถึง
ทุกข ์ความคิดถึงการเกิดและการตาย ความคิดในร่างกายของเรา พิจารณาความเป็นไป ความเป็น
อนิจจงั เห็นความเจริญและความเส่ือมสภาพไปเป็นธรรมดา น่ีคิดออกไป 

ความคิดอนัน้ีเพราะคิดใหใ้จมนัสยดสยองไง คิดใหใ้จน้ีว่าส่ิงท่ีคิดออกไปนั้นเป็นของ
เทจ็ทั้งหมดเลย โลกน้ีมีการเจริญข้ึนแลว้ตอ้งเส่ือมไปเป็นธรรมดา มนัเป็นไตรลกัษณ์อยูแ่ลว้ แต่
เราก็อยากจะยดึใหม้นัเป็นความจริง ในครอบครัวของเรา แมแ้ต่ในตวัของเราตั้งแต่เกิดมาจน
ปัจจุบนัน้ี การเกิดมาจนปัจจุบนัน้ี เซลลใ์นร่างกายมนัไดต้ายไปก่ีชุดๆ แลว้ เห็นไหม มนัแปร
สภาพมาตลอด เราจะยดึวนัไหนใหเ้ป็นของเราไม่ไดท้ั้งส้ิน วนัปัจจุบนัน้ีก็ไม่ใช่ เพราะมนัจะ
เป็นพรุ่งน้ีไปขา้งหนา้แน่นอน มนัไม่มีส่ิงใดจะยดึไดส้ักอยา่งหน่ึงเลย แต่หวัใจมนัก็ยดึ น่ีปัญญา
ใคร่ครวญเขา้มา ปัญญาอนัน้ีเป็นปัญญาอบรมสมาธิ  
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สมาธิอบรมปัญญาอยา่งหน่ึง สมาธิท าใหจิ้ตสงบนั้น ในแวดวงขั้นของท าความสงบไง 
ขั้นของท าใหจิ้ตเป็นสมาธิไง ขั้นของการท าใหใ้จน้ีเป็นอิสระของตวัเอง ถา้เป็นความสงบโดย
ท่ีว่าเราพิจารณา อนันั้นอนัหน่ึง ถา้เป็นไดเ้ป็นสมาธิอบรมปัญญา  

แต่ถา้กรรมจ าก าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั จิตดวงนั้นท าใหเ้ป็นความสงบดว้ยเป็นเร่ือง
ของสมาธิไม่ไดก้็ตอ้งใชปั้ญญาน้ีอบรม ปัญญาอนัน้ีไม่ใชปั้ญญาการช าระกิเลส ปัญญาอนัน้ีเป็น
ปัญญาท าใหจิ้ตใจน้ีสงบเขา้มา ปัญญาอบรมสมาธิเห็นไหม ปัญญาอบรมสมาธิก็เป็นปัญญาเพื่อ
ท าใจใหส้งบเท่านั้น ท าใจใหส้งบ ท าใจใหเ้อกเทศ ท าใจใหเ้กิดจากสัมภเวสีอนันั้น เพราะจิตน้ี
มนัตอ้งเกาะเก่ียวความคิดอยา่งนั้นล่ะ มนักเ็สวยอารมณ์อยา่งนั้น แต่ใชปั้ญญาเขา้มา ใชปั้ญญาก็
ตอ้งอาศยัสติ มนัจะคิดทุกเร่ืองออกไป คิดออกไปเราก็ตามดว้ยสติออกไป สติตามออกไป ถึงจุด
หน่ึงนั้นปัญญาจะปล่อยเอง ปล่อยเป็นความสงบ ปัญญาปล่อยออกมาเป็นสมาธิ สมาธิน้ีไม่ลงลึก 
แต่มนัปล่อยหมด แลว้โล่ง ว่าง เป็นอิสระเหมือนกนั  

ไล่เขา้มาๆ จนถึงจุดหน่ึงตอ้งยกข้ึนไง การฝึกขั้นตอนของปัญญานะ ขั้นตอนของปัญญา
มนัจะกวา้งขวางกว่าขั้นตอนของสมาธิ ความท าสมาธิ ขนาดน้ีว่าท าสมาธิเรายงัท าแสนยากเลย 
ใครท ามาประพฤติปฏิบติัมาตั้งก่ีปีก่ีสิบปี มนัเคยสงบใหไ้ดลิ้้มรสสักหนหน่ึงไหม? มนัไม่เคยลิ้ม
รสของความสงบเห็นไหม มนัยงัยากขนาดนั้น พอจิตสงบแลว้มนัจะต่ืนเตน้ มนัจะต่ืนเตน้ จะ
คาดหมายไง มนัจะเป็นเอกเทศ มนัจะอิสระ ก็ว่าอนัน้ีเป็นมรรคเป็นผล น่ีมนัแซงหนา้แซงหลงั 
มนัชิงสุกก่อนห่ามไง มนัความสงบ มนัมีความสุข แต่มนัเป็นขั้นตอนของความสุข เพราะเราไป
ชิงสุกก่อนห่าม เราไปคาดหมาย เราอ่านต าราแลว้เราจะดน้เดา เราจะตีค่าใหม้นัสูงข้ึนไปไง 
ฉะนั้น สังคมสงฆถึ์งไดยุ้ง่วุ่นวายไง สังคมสงฆท่ี์พระเขาเป็นธรรมแท้ๆ  นัน่น่ะ ส่ิงท่ีเป็นธรรม
ตอ้งไม่มีอคติ แต่ส่ิงน้ีเพียงแค่จิตน้ีสงบลง จิตน้ีเกิดเป็นมนุษยข้ึ์น เกิดเป็นสมาธิไง จากจิตน้ีเป็น
สัมภเวสี จนจิตน้ีเป็นเอกเทศของตวัเอง นัน่ล่ะเห็นไหม  

แต่การชิงสุกก่อนห่าม การแซงหนา้แซงหลงั แซงออกไป คาดหมายว่ามนัเป็นธรรม
เหมือนกบัท่ีว่าสังคมท่ีเป็นธรรมแลว้ไง อยา่งนั้นล่ะพอกิเลส พอความสงบน้ี สพฺเพ ธมฺมา อนตฺ
ตา ธรรมทั้งหลายตอ้งแปรสภาพไป ความแปรสภาพออกไปน้ีก็กิเลสลว้นๆ ข้ึนมา พอกิเลส
ออกมา มนัก็เลยตอ้งท าตามความกิเลสท่ีมนัมีอ  านาจเหนือไง สังคมมนัป่ันป่วนอยา่งนั้นไง 
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แต่ถา้ผูท่ี้มีสติเห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่ยอมเช่ือ ขนาดไดจิ้ตน้ีรวม
ลงขนาดท่ีว่าเป็นสมาบติั ๘ มนัก็ตอ้งละเอียดอ่อนขนาดนั้น มนัน่าจะเคลิบเคลิ้ม ท าไมไม่
เคลิบเคลิ้มล่ะ? ถูกตอ้ง เพราะท่านสร้างสมบารมีมา จะตรัสรู้เป็นสยมัภ ู ตรัสรู้ธรรมตามความ
เป็นจริง ถึงว่าไม่หลงใหลไง 

แต่เอามาเป็นพยานไดว้่าท่านก็เคยผา่น ท่านก็เคยท ามาแลว้อยา่งนั้น ถึงยอ้นกลบัมาด ู น่ี
เรา เราแค่จิตน้ีเป็นหน่ึง จิตน้ีเป็นสมาธิเฉยๆ สมาธิเฉยๆ นะ ความสุขเฉยๆ เอง มนัยงัไม่ยกข้ึน
เป็นปัญญาเลย ความเป็นปัญญา การเป็นปัญญา การใคร่ครวญของปัญญา ปัญญามนักวา้ง กวา้ง
เพราะอะไร น่ีขนาดสมาธิน้ี การตะล่อมเขา้มาใหเ้ป็นหลกัเป็นเกณฑ ์ จริตนิสัยยงัไม่เหมือนกนั 
ยงัต่างกนั น่ีเร่ืองของฌานไง เร่ืองของอจินไตยอยา่งหน่ึงเหมือนกนั อจิตไตยในพุทธวิสัย 
อจินไตยในเร่ืองของฌาน การท าสมาธิ อจินไตยมนักวา้งขวางขนาดไหน แค่ท าความสงบนะ 
ยกข้ึนวิปัสสนา วิปัสสนาดว้ยปัญญา ปัญญาในอะไร ในอริยมรรค ไม่ใช่ปัญญาของโลก ถา้
ปัญญาของโลกเห็นไหม ปัญญาของโลก เราก าหนดสิ ถา้จิตน้ีมนัยงัไม่สงบพอ จิตน้ีเป็นโลกนะ 

เร่ิมดู พิจารณารูป พิจารณาตา ตาน้ีกระทบรูป กระทบรูปก็ตามไปๆ พิจารณาไป รูปนั้น
เป็นอนิจจงั รูปนั้นเป็นอนตัตา รูปนั้นไม่ใช่เรา เราไม่ใช่รูป ก็คิดไป มีอะไร? มีเจตนาตวัน้ี มี
เจตนาตวัน้ีตามไป รูปนั้นดบั ทุกอยา่งดบัหมด เพราะอะไร เพราะมีการเจาะจงไง มีการ
ใคร่ครวญไป มีเจตนาลงไปมนัจะดบัตามเจตนานั้น ดบัน้ีเป็นอะไร ดบัเป็นโลกียะ ดบัน้ีเป็นโลกี
ยะเพราะอะไร เพราะมีเจตนาตวัตามไป 

เปรียบเหมือนเขาเล่นหนงัเล่นละคร เขาตอ้งเขียนบทข้ึนมาใช่ไหม แลว้กใ็หค้นเล่นคน
แสดงตามบทนั้น กบัเจา้ตวัเขา คือชีวิตของเราน่ี ชีวิตตามความเป็นจริงเรา เราเป็นคนคนหน่ึงเรา
ยดึอิสระของเรา แต่ถา้เราเขา้ไปแสดงหนงัแสดงละคร เราตอ้งแสดงตามบทนั้น บทท่ีเราแสดง
นั้นกบัเราเป็นคนเดียวกนัไหม? ไม่ใช่  

ส่ิงท่ีแสดงนั้น แสดงแลว้เป็นฟิลมห์นงั แลว้ก็เป็นฟิลมฉ์ายออกไปอยา่งไร มนัก็เป็นบทท่ี
แสดงออกมาแลว้จบัภาพนั้นไว ้ แต่ชีวิตตามความเป็นจริงไม่ใช่อยา่งนั้นเลย เปรียบเหมือนกบั
การวิปัสสนาน่ีไง การท่ีว่าจิตถา้เป็นโลก เป็นโลกียะเห็นไหม มนัพิจารณาไปอยา่งนั้น พิจารณา
ไปดว้ยเจตนา มนัดบัภาพนั้นไดไ้ง ความดบัภาพนั้นได ้ ความเห็นแปรสภาพอนันั้นได ้ เราก็
เขา้ใจว่าอนัน้ีเป็นวิปัสสนา  
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แต่มนัโลก มนัดบัส่วนหน่ึง ดว้ยใจมนัเป็นอยา่งนั้นอยูแ่ลว้ ดว้ยความเห็นท่ีว่าจิตน้ีมนั
กลมกล่อมไปตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงนะ แต่ตามความเป็นจริงของโลก มนัดบัแลว้
เราก็เช่ือ การเช่ือน้ีชิงสุกก่อนห่ามไง ไม่ตรวจสอบไง น่ีมนัไม่ใช่เป็นอริยมรรคไง ถา้เป็น
อริยมรรค เป็นภาวนามยปัญญา ความเจตนาน้ีเจตนาในพื้นฐาน เจตนาในชีวิตของเรา เจตนาใน
ความทุกขสุ์ขท่ีมนักระเพื่อมในหวัใจน้ี วิปัสสนาไป วิปัสสนาไปมนัก็จะดบัอยา่งนั้นเหมือนกนั 
เพราะมนัตอ้งดบัอยา่งท่ีว่าเจตนาอนันั้น เพราะอนัน้ีก็เป็นเจตนาอนัหน่ึง แต่เจตนาอนัน้ีไม่ใช่
เจตนาเพื่อจะดบั เฉพาะรูปภาพนั้น ไม่ใช่เจตนาจะดบัเพื่อส่ิงนั้น 

แต่เจตนาจะดบัท่ีตน้ขั้วไง ตน้ขั้วคือเรา ตน้ขั้วคือหวัใจไง ทีน้ีมนัวนออกไปไม่มีเจตนา 
เพราะตวัเจตนาน้ีคือตวัหลอกชั้นหน่ึง ตวัเจตนาน้ีไม่ใช่ตวัจิต ตวัเจตนาน้ีเป็นตวัท่ีว่าเราเร่ิมคิด 
มนัเป็นตวักรอบไง ตวัเหมือนกบัว่าเราเขียนบทใหเ้ล่น เห็นไหม มนัเป็นเป้าเป้าหมายหน่ึง
เท่านั้น เหมือนกบัเราส่องไฟฉายออกไป ไฟฉายน้ีเกิดจากดวงเทียนของไฟฉายจากไฟใช่ไหม 
มนัพุ่งออกไปเป็นล าแสง เราไปท่ีเป้าหมายท่ีปลายล าแสงนั้น ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีตรงนั้นเขา้มา 
จะเขา้ไปดบัตรงนั้นไม่ได ้

ไฟฉายน้ีเราเอามือป้องสิ จะใหต้รงไหนดบัล่ะ จะใหส่้วนไหนเวา้ออกไป เราเอามือป้อง
สิ ส่วนท่ีปลายนั้นก็ตอ้งดบัแลว้เห็นไหม การวิปัสสนาดว้ยเจตนาก็อยา่งนั้นน่ะ เอามือปลอ้งส่วน
ใดส่วนหน่ึงมนัก็ดบัโดยส่วนนั้น มนัไม่ใช่ดบัท่ีตรงหวัเทียนนั้น ไม่ใช่ดบัตรงความท่ีว่าภวาสวะ 
มนัไม่ดบัตรงกลางหวัใจไง น่ีวิปัสสนาตามความเป็นจริงมนัตอ้งวิปัสสนาอยา่งนั้น ปัญญาอยา่ง
นั้นถึงเป็นปัญญาตามความเป็นจริง  

ไม่ใช่ตามปัญญาท่ีเขาคิดกนัอยา่งน้ีไง เราเท่าทนัอารมณ์ตลอด ท่ีการวิปัสสนาอยา่งทาง
โลก เราทนัความคิด เราทนั...ทนัสิ เพราะอะไร เพราะมีเจตนาคุมอยู ่ มนัถึงไม่เป็นภาวนามย
ปัญญา มนัเป็นปัญญาของโลกอยา่งหน่ึง เป็นปัญญาวิธีวิปัสสนาท่ีเราคิดว่าเป็นวิปัสสนา เห็น
ไหม น่ีคือปัญญา มนัไปคาดไปหมาย เป็นการชิงสุกก่อนห่าม ชิงสุกก่อนห่ามหมายถึงว่ามนัดบั 
เราเอามือป้องส่วนใดส่วนหน่ึง เราว่าส่วนนั้นใช่ ส่วนนั้นใช่ พอเราเอามือป้องไฟฉายทั้งหมดมนั
ก็มืดหมด เราป้องไวเ้ห็นไหม แต่เราไม่ไดด้บัตรงดวงไฟท่ีพุ่งออกไป เราเอามือป้องไวต่้างหาก 
ไม่ใช่ว่าเราดบัไฟน่ีนา 
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ทีน้ีถา้เราดบัไฟ การดบัไฟดบัทั้งหมด มือน้ีไม่ตอ้งป้อง เจตนาไม่มี ภาวนามยปัญญา
หมายถึงว่าปัญญาจะเกิดข้ึนตามความเป็นจริง ไม่ใช่เจตนา ไม่ใช่เรา ถา้เป็นเรา เราเขา้ไปอนันั้น 
เราเขา้ไปใหปั้ญญาน้ีเป็นการบงัคบั มนัไม่ช าระกิเลสไง เพราะกิเลสน้ีเป็นนามธรรม กิเลสน้ีเป็น
นามธรรมนะ แลว้ความคิดน้ีก็เป็นนามธรรม มนัตอ้งเป็นส่ิงท่ีคู่ควรต่อกนั พระพุทธเจา้ถึงว่า
ตรัสรู้ดว้ยอนัน้ีไง ตรัสรู้ดว้ยมรรคอริยสัจจงั ตอ้งเป็นมรรคอยา่งนั้น มนัถึงจะเป็นมรรคจริง ถึง
จะเป็นขั้นตอนของปัญญา น้ีแค่แขนงเดียวนะ แค่แขนงว่า ปัญญาท่ีวิ่งกลบัมาช าระกิเลส  

ค าว่า “ขั้นของปัญญา” ขั้นของสมาธิอยา่งหน่ึง ขั้นของปัญญาน้ีไปอีกอยา่งหน่ึง 
เหมือนกนั วิปัสสนาไปน่ี กายน้ีไม่ใช่เรา กายน้ีเป็นฐาน ใจต่างหากอาศยักายอยู ่ น่ีพจิารณาดว้ย
ปัญญาใหเ้ห็นตามความเป็นจริงไง เห็นตามความเป็นจริงดว้ยปัญญานะ ไม่ใช่เห็นตามความเป็น
จริงว่าสัญญานะ เราเห็นตามความเป็นจริงกนัอยูน้ี่มนัเป็นสัญญาว่ากายน้ีไม่ใช่เรา คนเกิดมาตอ้ง
ตายทั้งหมด เดก็ก็ตาย ผูใ้หญ่ก็ตาย การตายอนันั้นมนัตายไปดว้ยหมดกรรม หมดวาระ เห็นไหม 
เราเห็นความเห็นอนัน้ีมนัซบัมาอยู่ท่ีหวัใจ ซบัมาๆ ก็คิดว่าตวัเองรู้แลว้ไง รู้อยา่งน้ีรู้ดว้ยสัญญา 

เวลาจิตมนัสงบข้ึนไปมนัจะปรุงแต่งข้ึนมาทนัที เพราะว่าจิตมนัสงบลงไป สงบเขา้ไป
แลว้จะยกข้ึนวิปัสสนา กิเลสท่ีอยูใ่นหวัใจมนัจะเส้ียมมนัจะสอน ค าว่า “เส้ียม” หมายถึงว่าส่ิงใด
มนัก็รู้แลว้ ส่ิงใดมนัก็รู้แลว้ รู้ดว้ยสัญญา น่ีปัญญามนัหลอก ก็ชิงสุกก่อนห่ามว่าเป็นไปๆ แลว้
วิปัสสนามนัจะเป็นอยา่งนั้นจริงๆ ดว้ยนะ น่ีคือกิเลสท่ีมนัหลบ มนัหลง มนัหลอก มนัเส้ียมอยู่
ในวงวิปัสสนา อยูใ่นวงท่ีว่าเราก าลงัสร้างปัญญาไง น่ีสร้างปัญญา 

เราจะสร้างปัญญาข้ึนมาเพื่อจะช าระกิเลส กิเลสมนัก็จะหลอกเขา้มา ในหลงัว่าเราคิดว่า
เราสร้างปัญญานั้น หลอกมาเพื่ออะไร หลอกมาเพื่อใหเ้ราลม้กลิ้งไง ลม้กลิ้งลม้หงายไปไง ชิงสุก
ก่อนห่ามไปก่อน คาดหมายไปก่อน คาดไปๆ พอคาดไปน่ีมนัท าลาย ๒ ชั้น ๓ ชั้นนะ ท าลายถึง
ความเป็นไป ท าลายถึงว่าเราสะสมเงินทองมาจนมีสมบติั จนมีตน้ทุนข้ึนมา ท าลายกนัมา ท า
จิตใจใหค้ลายจากความสงบนั้น คลายจากความสงบ จิตน้ีสงบน้ี จิตน้ีเป็นฐาน จิตน้ีควรแก่การ
งาน จิตน้ีตั้งมัน่ ยกข้ึนวิปัสสนาเห็นไหม พอมนัถึงถึงจุดนั้นแลว้ว่าส่ิงน้ีเป็นธรรม ส่ิงน้ีเป็นธรรม
แลว้ พอเป็นธรรม เขา้ใจว่าเป็นเห็นไหม ชิงสุกก่อนห่าม ไม่ใช่ตรวจสอบ มีแต่ความประมาท ไม่
มีความตั้งใจจริงใหเ้ห็นว่าใหม้นัเป็นไปตามความเป็นจริง 
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ลม้! ลม้ทั้งหมดเลย น่ีคือการเส่ือมไง จิตเส่ือมจากการภาวนา พอจิตเส่ือม จิตถอย เราก็
ตอ้งตกไปสิ ทั้งๆ ท่ีว่าเราจะพน้จากสัมภเวสีข้ึนมา มนัจะกลบัไปอยูต่รงนั้นน่ะ แลว้มีความคิดท่ี
พิลึกพลิัน่ มนัเป็นความทุกขอ์อกไป ท าตวัเองเสียหาย ๑ ท าใหห้มูคณะเสียหายอีก ๑ ท าลายไป
หมดเลย เพราะตวัเองท าไม่ได ้เห็นคนอ่ืนท าไดม้นัก็ขวางหูขวางตา 

เห็นคนอ่ืนขวางหูขวางตา ตวัเองก็กิเลสขวางหวัใจน้ีไม่รู้สึกตวั กิเลสท าใหต้วัเอง
หงุดหงิดตวัเองหวัน่ไหวอยูต่ลอดเวลา แลว้ยงัท าลายคนอ่ืนใหเ้ป็นเหมือนเป็นเรา น่ีสังคมสงฆ ์
สังคมปฏิบติัมนัฟ่ันเฟือนเพราะเหตุน้ี เหตุเพราะการชิงสุกก่อนห่าม เหตุเพราะการแซงหนา้แซง
หลงัในหวัใจของตวัไง แซงหนา้ในอารมณ์นั้นน่ะ มนัไม่เป็นตามความเป็นจริงไปอยา่งนั้น 

น่ีขนาดพิจารณาอยา่งนั้นนะ พิจารณากาย พิจารณาธาตุขนัธ์ ใหธ้าตุเป็นธาตุ จิตเป็นจิต 
ใหม้นัถอนออกมา น่ีขั้นของปัญญา มนัยกข้ึนไปๆ เป็นชั้นๆ ขนาดว่าถา้พิจารณาจนกายน้ีมนั
ปล่อยวางตามความเป็นจริง ค าว่า “ปล่อยวางตามความเป็นจริง” เห็นไหมว่าพิจารณาไป จิตน้ี
เป็นหน่ึง จิตน้ีมนัเป็นหลกัมนัเป็นฐานอยูแ่ลว้ มนัเป็นอนัหน่ึง เป็นสัมมาสมาธิ 

สัมมาสมาธิน้ีตอ้งใหมี้ความด าริชอบเห็นไหม ความด าริชอบ ด าริชอบท่ีตรงไหน ด าริ
ชอบใหห้นักลบัมาท่ีจิตน้ีเห็นกาย เวทนา จิต ธรรมตามความเป็นจริง เวทนาก็ไม่ใช่เรา เวทนาสัก
แต่ว่าเวทนา เวทนาน้ีมนัก็เหมือนตอไม ้ เหมือนกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง มนัไม่ใหคุ้ณค่า คือวา่เวทนาก็
เป็นเคร่ืองหมายหน่ึงเท่านั้นเอง มนัสักแต่ว่าเป็นเวทนา 

แต่สุขและทุกข ์พอใจและไม่พอใจน้ีเป็นเพราะเราใหค่้าไง จิตน้ีใหค่้า จิตน้ีมีความหมาย 
จิตน้ี กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั ถา้จิตน้ีครุ่นคิดในเร่ืองอะไร การวิตก แลว้แต่จริตมนัจะ
คิดเป็นไป มนัจะใหคุ้ณค่าอนันั้นมากไง ใหคุ้ณค่ากบัภาพนั้นมาก เวทนามนัจะหนกัไปทางนั้น 
หนกัไปตามแต่ว่าเบ้ืองหลงัของจิตท่ีมนัสะสมมาตวันั้น ฉะนั้นเวทนาถึงไม่เหมือนกนัไง การให้
ค่าต่างกนั บางคนนัง่สว่าง นัง่ตลอดรุ่ง ทนได ้ แต่บางคนไม่ไดเ้ลย แมแ้ต่นัง่หน่อยเดียวก็ปวดก็
ทุกข ์ เวทนาสักแต่ว่าเวทนา เวทนาไม่ใช่จิต จิตน้ีไม่ใช่เวทนา หนักลบัมาพิจารณาเวทนา กาย 
เวทนา จิต ธรรม เวทนาสักแต่ว่าเวทนา จิตน้ีพน้ออกจากเวทนา เวทนาเกิดดบัๆ ถา้เราพิจารณา
เวทนาอยู ่เวทนาน้ีเป็นขนัธ์ ๕ ใช่ไหม ขั้น ๕ ไม่ไดอ้ยูท่ี่จิต 

ขนัธ์ ๕ ไม่ไดอ้ยูท่ี่จิต เหมือนกบักรอบอนันั้น กรอบรูปกบัตวัรูป กรอบของใจ ถา้มนัทิ้ง 
จิตน้ีพิจารณาจนเห็นตามความเป็นจริง กรอบรูปกบัรูปกค็นละส่วนกนั เวทนากบัใจก็คนละส่วน



ภาษากิเลส ๑๖ 
 

©2011 www.sa-ngob.com 

กนั เวทนาไม่ใช่จิต จิตน้ีไม่ใช่เวทนา เวทนาไม่ใช่ทุกข ์จิตน้ีไม่ใช่ทุกข ์ทุกขน้ี์ไม่ใช่จิต แยกออก
จากกนั แยกตามความเป็นจริงนะ สักกายทิฏฐิตอ้งหลุดออกไปตามความเป็นจริง 

น่ีคือปัญญาท่ีใคร่ครวญตามความเป็นจริง มรรคอริยสัจจงัไง อริยสัจน้ีเป็นเรารึเปล่า 
อริยสัจน้ีก็ไม่ใช่เรา เราก็ไม่ใช่อริยสัจ อริยสัจน้ีเป็นการเคล่ือนไปของใจ ผา่นอริยสัจคือมรรค
อริยสัจจงั ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ไม่ใช่เรา ถา้เป็นเรา เราไปติดส่วนใดส่วนหน่ึงอยูต่รงนั้น ส่ิง
น้ีไม่ใช่เรา เราก็ไม่ใช่อริยสัจ แต่เราท าใจของเราข้ึนมาดว้ยความสงบของใจ ดว้ยปัญญา ขั้นของ
ปัญญา ใหห้มุนไปตามความเป็นจริง  

หมุนไปตามความเป็นจริงเป็นภาวนามยปัญญา วงรอบไง จิตน้ีควรก าหนดไดก้ าหนด
แลว้ ทุกขน้ี์ควรก าหนดไดก้ าหนดแลว้ การใชปั้ญญาใคร่ครวญเราไดใ้คร่ครวญแลว้ มนัจะพน้
ออกไป จิตน้ีพน้ออกมา พน้ออกมาจากอริยสัจ มนัเหมือนกบัภาพถ่ายเห็นไหม ภาพถ่าย เรา
ถ่ายภาพ กบัศิลปินท่ีเราวาดภาพ เขาวาดภาพออกมา ศิลปินท่ีวาดภาพวาดไดท้ั้งหมด 

จิตน้ีพน้จากอริยสัจออกมา เหมือนศิลปินไง วาดภาพใดใดก็ได ้ เพราะพน้จากอริยสัจ
ออกมา น่ีคือธรรมท่ีตามความเป็นจริง ธรรมตามความเป็นจริง ธรรมเป็นอกาลิโก ธรรมท่ีเป็น
กบัใจเป็นดวงเดียวกนั กบัการแซงหนา้แซงหลงั กบัการชิงสุกก่อนห่ามเห็นไหม เราศึกษา
อริยสัจมา เราศึกษาทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค เอาจิตน้ีเขา้ไปในทุกข ์ในสมุทยั ในนิโรธ มรรค เรา
ไดก้ าหนดตามนั้นแลว้ เราจะใหเ้ป็นไปอยา่งนั้น เป็นไปไม่ได ้ 

เหมือนกบัเราถ่ายภาพ ภาพถ่าย เราถ่ายภาพเห็นไหม ภาพถ่ายถ่ายดว้ยอะไร? ถ่ายดว้ย
กลอ้ง ภาพนั้นออกมาเสมอกนัเพราะเป็นภาพถ่าย แต่ศิลปินวาดภาพจะภาพไหนก็ได ้ แลว้สีไม่
เท่ากนั เพราะสีท่ีให ้ สีเขม้ สีอ่อน คือว่าออกมาเป็นภาพนั้นไง ต่างกนัตรงน้ี ถา้เราคาดเราหมาย 
มนัจะเหมือนกบัภาพถ่ายนั้น อริยสัจ เป็นอริยสัจ รู้อริยสัจ รู้ตามความเป็นจริง เหมือนกบั
ภาพถ่าย ภาพถ่ายนั้นมนัถ่ายดว้ยกลอ้ง คนใชก้ลอ้งคือเรา มนัถึงเขา้ไม่ถึงหวัใจไง เขา้ไม่ถึงเรา 
ศิลปินการวาดก็ตอ้งวาดออกจากความคิดของเรา หวัใจมนัเร่ิมคิดเร่ิมวาด ศิลปินคือหวัใจ หวัใจ
นั้นคือตวัภวาสวะ คือตวักิเลสท่ีมนัอยูต่รงหวัใจนั้น ถา้ดบัท่ีหวัใจนั้น ภาพวาดไม่มี เพราะเราวา่ง
หมด เราเห็นภาพเป็นอากาศธาตุ วาดไปในอากาศ ไม่มีภาพออกมา 

แต่เราถ่ายรูปไปแลว้เราไปดบัท่ีไหนล่ะ กลอ้งเป็นอนัหน่ึง ภาพนั้นออกมาแลว้ เห็นไหม 
ต่างกนัไหม อริยสัจถึงไม่ใช่เรา เราไม่ใช่อริยสัจ รู้อริยสัจตามความเป็นจริง ฝึกฝนหวัใจข้ึนมา
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เหมือนศิลปิน ศิลปินการวาดภาพ ศิลปินการท าอะไรก็แลว้แต่ รู้ข้ึนมา ช านาญข้ึนมา ยอดเยีย่ม
ข้ึนมา เห็นไหม รู้ตามความเป็นจริง รู้จนถึงท่ีสุดแลว้ สูงสุดของยอดไม ้ เอนลงต ่าไง สูงสุดคือ
สามญั สูงสุดแลว้หวัใจน้ีช านาญจนหลบัตาวาดภาพ มือน้ีตวดัไปเป็นภาพออกมาเลย แลว้แต่จะ
ออกมาเป็นภาพใด เห็นไหม สูงสุดยอ้นไปสู่สามญั 

จิตท่ีพน้จากกิเลสไง ดว้ยปัญญาไง มนัไม่ติดขอ้งในส่ิงใด มนัเป็นตรงนั้น แต่ตอ้งมา
ฝึกฝน คนฝึกฝนข้ึนมาจนเป็นศิลปิน ฝึกฝนข้ึนมาตอ้งมีอารมณ์ร่วม มีความคิดขนาดไหน อนัน้ีก็
เหมือนกนั ยกข้ึนดว้ยปัญญาญาณ ปัญญาน่ะ ภาวนามยปัญญา มนัไม่ใช่สูตรส าเร็จ มนัไม่ใช่
เจตนาท่ีเราคิด มนัถึงว่าเป็นตามความเป็นจริงไง ตามความเป็นจริงของปัจจุบนัธรรม น่ีขั้นของ
ปัญญา  

ขั้นของปัญญาท่ีผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจะใหพ้น้ออกไปตามความเป็นจริงนั้นน่ะ ไม่ใช่ว่าชิง
สุกก่อนห่าม ชิงสุกก่อนห่ามน่ีคาดไง คาดหมาย พอคาดหมายแลว้ไม่ไดต้ามความคิดของตวั ๑. 
ก็ทุกข ์ การคาดการหมายก็เหมือนภาพถ่ายนั้นน่ะ มนัเห็นภาพถ่ายนั้นแลว้มนัก็จะเอาไวอ้ยา่งนั้น
ไง คาดหมายไวไ้ม่สมกบัความคิดก็ทุกข ์ ไม่สมหรอก เพราะภาพนั้นเป็นเหตุการณ์ตรงนั้น แต่
วนัเวลาเคล่ือนไปตลอด วนัเวลากบัภาพนั้น ภาพนั้นถ่ายแลว้อีกร้อยปีเป็นภาพอดีตไปแลว้ ภาพ
อนาคต อนาคตท่ีผา่นมาน่ีเราถ่ายไม่ทนัหรอก แต่อริยสัจน้ีไม่เป็นอยา่งนั้น 

ทุกขก์็เป็นทุกขอ์ยูอ่ยา่งนั้น การดบัทุกข ์ ทุกขท่ี์ไหน การดบัทุกขท่ี์นัน่ ทุกขเ์กิดมา ทุกข์
เพราะยดึ เพราะมีสมุทยั สมุทยัคือไม่รู้ตามความเป็นจริงของทุกขน์ั้น แยกไง ความเราพอใจก็
อยากดึงใหน้านๆ อยากใหอ้ยูก่บัเรานานๆ เห็นไหม คนเราเกิดมาแลว้ก็ไม่อยากแก่ คนเราเกิด
มาแลว้ก็ไม่อยากตาย น่ีสมุทยั มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก  

ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ ละดว้ยอริยมรรค ดว้ยตามเป็นจริง น่ีรู้หมด ถา้มนัผา่น
อริยสัจออกไปแลว้ มนัรู้ตามความเป็นจริงหมด ไม่มีความต่ืนเตน้นะ นิโรธ นิโรธะ ดบัหมด 
เห็นไหม ทุกขค์วรก าหนด พอมนัคิดถึงเร่ืองอะไรล่ะ จิตมนัรู้ทนัหมดแลว้ ก าหนดหมด สมุทยั
ควรละ รู้เท่ามนัจะไปติดตรงไหน รู้เท่าหมด ก็นิโรธดบัหมด น่ีวงรอบของอริยสัจ น่ีไง แต่ใจอยู่
ไหนล่ะ น่ีใจท่ีเป็นธรรม 

ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมไง พอใจมนัเป็นธรรมข้ึนมา ใหต้ามความเป็นจริงแลว้จะไม่ท าใหห้มู่
สงฆน์ั้น ท าใหพ้ระท่ีอยูด่ว้ยกนันั้น จะดว้ยความเป็นทุกข ์ ไม่มีเลย เพราะรู้เท่า ส่ิงนั้นคือกรรม 
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บางอยา่งสุดวิสัยนะ สุดวิสัยท่ีเราจะควบคุมใหม้นัเป็นไปตามความพอใจของเรา กรรมจ าแนก
สัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั เห็นไหม “กรรม” แลว้สัตวท่ี์เกิดมา มนัวนมาขนาดไหน ถึงไดต้อ้งมาอยู่
ร่วมกนั ถึงไดต้อ้งมาร่วมกนั 

ดูองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เกิดมา พระอานนท ์ นนัทะ ทั้งหมดเลย หลายองค ์
เยอะมากนึกไม่ออก น่ีเกิดมาสหชาติ พระสารีบุตร ลูกพี่นอ้ง ๙ คนบวชแลว้เป็นพระอรหนัต์
ทั้งหมดเลย องคสุ์ดทา้ยพระเรวตัตะ นัน่สังคมแบบนั้น น่ีการเกิดมาแลว้กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้ป็น
พระอรหนัตห์มดทั้ง ๙ องค ์พี่นอ้งพระสารีบุตร เป็นพระอรหันตท์ั้งหมดเลย  

พระพุทธเจา้ อยา่งเทวทตัน่ีก็เป็นญาติ เป็นญาตินะ เป็นลูกพี่ลูกนอ้ง แลว้บวชออกมาแลว้
ท าไมออกมาแลว้มาเป็นศตัรูกนัล่ะ แลว้พระพุทธเจา้สามารถแกพ้ระเทวทตัไดไ้หม เพราะกรรม
จ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนัมา อนัน้ีเป็นปัจจุบนักรรม แลว้ยอ้นกลบัไปท่ีอดีตสิ ชูชกกบัพระ
เวสสันดรสิ น่ียอ้นอดีตๆ ไป กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั แลว้มาพบในชาติท่ีเป็นองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ น้ีเป็นเพราะกรรม  

แต่ต่อไปขา้งหนา้ เพราะตอนท่ีเทวทตัจะโดนแผน่ดินสูบ จะมาขอขมาไง จิตน้ีเร่ิมเปิด 
จิตน้ีรู้แลว้ว่าส่ิงน้ีเป็นความผดิ แลว้เคยประพฤติปฏิบติัมา อนัน้ีถึงว่าเป็นกรรม กรรมอนันั้น ถา้
เราเขา้ใจตรงน้ีเราเห็นกรรมตรงน้ี เรากลวั กลวัเร่ืองของกรรม หรือการกระทบกระทัง่แลว้ให้
อภยั เพราะว่าผูท่ี้ต  ่ากว่าผูท่ี้เสวยกรรมนั้นอยูเ่ขาไม่สามารถยบัย ั้งกิเลสตวัน้ีได ้ กิเลสมนัร้ายกาจ
ขนาดน้ีฟังสิ ทั้งๆ ท่ีตวัเองก็มีบุญมีกุศลอยูใ่นหวัใจพอสมควร แต่กิเลสน้ีก็ผลกัไสใหเ้ป็นเจา้ของ
ความคิด บงการใหท้  าความผดิ เพื่อจะใหไ้ปทางต ่าไง 

แต่พระเทวทตัถึงจะท าขนาดนั้นก็ยงัไดคิ้ดไง ยงัมาขอขมานะ แต่ส่ิงท่ีท  าไปแลว้ ตั้งแต่
เร่ิมคิดสังฆเภทแลว้ ตั้งแต่แยกสงฆ ์ จะเป็นใหญ่นัน่น่ะ ตั้งแต่นั้นมาส่ิงท่ีเป็นคุณงามความดีใน
หวัใจหมดเลย เคยเหาะไดก้็เหาะไม่ได ้เคยท าได ้ตวัน้ีเขาเรียกเหาะได ้เคยศึกษาธรรมะ ตวัน้ีเป็น
พื้นฐานของใจท่ีว่าเป็นกรรมดีไง กรรมชัว่ก็ท  า กรรมดีก็ท  า ฉะนั้นกรรมชัว่น้ีท  ามาแลว้ตอ้งลงไป
เสวยในนรกไง 

ในต ารานะบอกว่า พระเทวทตัพน้จากนั้นข้ึนมาจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจา้ จะตรัสรู้เป็น
พระปัจเจกพุทธเจา้ นัน่เป็นเทวทตันะ เราก็ยอ้นกลบัมาท่ีเราสิ ยอ้นกลบัมาดูถา้กิเลสเวลามนัข้ึน 
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เวลากิเลสท่ีว่าเราแซงหนา้แซงหลงั การชิงสุกก่อนห่ามแลว้การวิปัสสนาไปแลว้พอถึงตรงนั้น 
เราก็ตอ้งหลงตวัเองไป ค าว่า “หลงตวัเอง” คือว่ามนัเสวยอารมณ์  

สัตวห์วัใจเราคือสัตว ์ จิตของเรา มนักลบัมาเป็นสัมภเวสีไง มนัเสวยอารมณ์อยา่งนั้นไป 
แลว้กิเลสมนัร้อยรัด มนัท าใหใ้จดวงนั้นคิดอยา่งนั้นน่ะ ร้อยรัดคือว่ามนัเป็นเน้ือเดียวกนั มนัท า
ความไม่ดีไง มนัจะท าความไม่ดีน่ีมนัน่ากลวัไหมวา่กิเลสน่ีเราประพฤติปฏิบติัมาเพื่อจะใหพ้น้
จากกิเลส เราประพฤติปฏิบติักนั ปฏิบติัธรรมกนัน่ีใหใ้จน่ีเป็นธรรมลว้นๆ ใหเ้ป็นความสุข
ลว้นๆ ใหเ้ป็นสัมคมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ท่ีตน้ตั้งแต่เผยแผใ่หม่ๆ ท่ียงัไม่มีพระ
มาก มีความสุขไง จนมีพระมาก มีพระเทวทตั จนท าใหส้ังคมสงฆน์ั้นตอ้งมีธรรมและวินยัครอบ
ไวเ้พื่อจะไม่ใหส้ังคมนั้นป่ันป่วนไง  

น่ีก็เหมือนกนั หวัใจของเรา เราประพฤติปฏิบติัมาเพื่อใหเ้ป็นธรรม แต่ท าไมมนัเป็น
กิเลสล่ะ ท าไมมนัไม่เป็นตามความเป็นจริงล่ะ ท าไมประพฤติปฏิบติัท าไมมนัยดึมัน่ถือมัน่ว่า
ตวัเองรู้ดีล่ะ ท าไมตวัเองยดึมัน่ว่าตวัเองน้ีเป็นผูว้ิเศษล่ะ แลว้คนอ่ืนท าความผดิไปหมด แลว้
ท าลายเขาไปหมด เพราะอะไร 

เพราะว่าการประพฤติปฏิบติัเพื่อช าระกิเลส มนัเป็นการประพฤติปฏิบติัเพื่อเสริมสร้าง
กิเลส สั่งสมกิเลสวา่ตวัเองเป็นผูว้ิเศษไง “ฉนัเป็นผูป้ฏิบติัธรรม ปฏิบติัธรรมแลว้รู้ธรรม ฉนัเป็น
พระอริยเจา้ ฉนัเป็นผูเ้หนือกิเลส” แต่ไม่รู้สึกตวัเลยวา่ตอนท่ีคิดอยูน่ั้น ตอนท่ีท าอยูน่ั้นกิเลสมนั
บญัชาการใหท้  าไง ถึงท าใหส้ังคมสงฆน์ั้นป่ันป่วน  

สังคมท่ีความเป็นไปของส่ิงท่ีอยูด่ว้ยกนั คนอ่ืนก็หนกัอกหนกัใจไง เราว่าเราเป็นคนดี เรา
ว่าเราเป็นเหนือคน เรายอดคน นัง่บนหวัคน คนหรือพระปฏิบติัตอ้งมาอยูใ่นอ านาจของเรา พระ
ท่ีอยูด่ว้ยก็มีแต่ความทุกข ์ มีแต่ความเร่าร้อนไง แต่ก็อยูไ่ปเพราะมนัเป็นกรรม กรรมท่ีมาประสบ
กนั กรรมท่ีมาร่วมจ าพรรษา กรรมท่ีว่ายงัไม่ถึงเวลาจะพกั จะไปไดต้ามความพอใจของตวั จนถึง
เวลาออกพรรษา  

พอออกพรรษาแลว้ ผูท่ี้จะหลีกเร้นออกไปหาท่ีพกัพิง หลีกเร้นออกจากความทุกขเ์พื่อไป
แบบนอแรด ไปธุดงค ์ไปหาความสงบของตวั น่ีมนัเกิดข้ึนจากการปฏิบติัเพื่อจะใหพ้น้จากกิเลส 
แต่เพราะการชิงสุกก่อนห่าม แต่เพราะการแซงหนา้แซงหลงัใหกิ้เลสมนัหลอกแมแ้ต่ในการ
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ประพฤติปฏิบติั พอประพฤติปฏิบติัเขา้ไปถึงจุดท่ีว่ามนัถอยหลงัลงมาไง สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา 
ธรรมทั้งหลายท่ีประพฤติปฏิบติัเขา้ไปท่ีว่าเราจะเขา้ไปเสวยธรรมนั้น 

แต่กิเลสมนัหลอกใชม้าตลอด เวลามนัถอยลงมา ความยดึมัน่ถือมัน่ของกิเลสมนัเพิ่มเขา้
มาอีก ๒ ชั้น ๓ ชั้น เพราะการประพฤติปฏิบติัท่ีว่าเราเป็นธรรมอนันั้นมนัเขา้ไปเส้ียมไง เขา้ไป
ยดึมัน่ว่าเราผา่นจากสนามรบมาไง เราผา่นจากสงครามมา เราเป็นทหารผา่นศึก เราเป็นผูท่ี้ผา่น
สงคราม เราเป็นผูท่ี้เกรียงไกรไง แต่มนัไม่รู้เลยว่า ไอท่ี้พดูๆ นั้นเป็นภาพถ่าย มนัไม่ใช่ศิลปินแท้
ไง  

ภาพถ่ายท่ีก๊อบป้ีออกมาจากธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แลว้ก็ยดึมัน่ถือ
มัน่ว่าเป็นของตวั แลว้มนัก็ไม่เป็นตามความเป็นจริง กิเลสมนัก็หลอกใช ้ กิเลสมนัก็เส้ียมเขา้ไป
ตรงนั้นไง มนัก็เลยท าใหป่ั้นป่วนไปหมด เห็นไหม ความป่ันป่วนในสังคมนั้น ผูท่ี้ประพฤติ
ปฏิบติัอยา่งน้ีเป็นท่ีเอือมระอาของหมู่คณะ เป็นท่ีเอือมระอา เป็นท่ีท าใหค้นอ่ืนหนกัอกหนกัใจ
ไง ตวัเองไม่เห็นโทษของตวัเองเลย 

น่ีถา้ใจเป็นธรรมจริง ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมจริง ธรรมนั้นเป็นภาวนามยปัญญาท่ี
ช าระกิเลสจริง ไม่มีเจตนา ไม่มีการจงใจ เพราะมนัเป็นธรรมจกัร จกัรน้ี ธรรมน้ี มรรคอริยสัจจงั
น้ี ไม่ใช่ของใคร ไม่ใช่ของบุคคล เป็นธรรมแท้ๆ  ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีตรัสรู้
มาใน ๕,๐๐๐ ปีน้ี แลว้ก็จะเป็นธรรมแท้ๆ  ของพระอริยศรีเมตไตรย จะเป็นธรรมแท้ๆ  ขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ต่อๆ ไปท่ีจะมาตรัสรู้ธรรม แลว้เผยแผธ่รรม พระอริยสาวก
ทั้งหลายท่ีประพฤติปฏิบติัมา จะตอ้งเขา้ทางน้ีทั้งหมด จะเขา้ภาวนามยปัญญา อาสวกัขยญาณ 
ญาณธรรมจกัรอนัน้ีเท่านั้น จะผา่นตรงน้ี ไม่ใช่ของบุคคล มนัถึงไม่เป็นธรรมจกัร เป็นกลางไง 
เป็นตามความเป็นจริงตวัน้ีไง ถา้ผา่นตรงน้ีไดต้ามความเป็นจริงจะไม่สามารถไปท าลายคนอ่ืน
ไดเ้ลย เพราะจะเขา้ใจเร่ืองของกรรม เขา้ใจเร่ืองของการพึ่งพาอาศยั ความเขา้ใจ 

ก็อยา่งท่ีว่าเขา้ใจทุกอยา่ง สติพร้อมเป็นอตัโนมติัอยูใ่นหวัใจนั้น ธรรมลว้นๆ สุขลว้นๆ 
วิมุตติลว้นๆ ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมแลว้ท าเป็นตามความจริง ไม่ชิงสุกก่อนห่าม ไม่
แซงหนา้แซงหลงัก่อน มนัจะถึงเป้าหมายสุดยอดของธรรมของศาสนาพุทธเรา แลว้ก็ไม่มาสร้าง
ความป่ันป่วนใหก้บับุคคลอ่ืน ไม่สร้างความป่ันป่วนแน่นอน เป็นท่ียดึท่ีเหน่ียว เป็นท่ีพึ่ง เป็นท่ี
ไวว้างใจ เป็นท่ีพึ่งอาศยัของหมู่คณะ ของสังคมสงฆ ์ เป็นผูช้ี้แนวทาง ท าการแทนองคส์มเดจ็
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พระสัมมาสัมพุทธเจา้แบบครูบาอาจารยท่ี์ท าอยูน่ี่ ท  าการแทนองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
เลยไง เพราะธรรมเหมือนกนั พระอรหนัตเ์หมือนกนั  

พระอรหนัตส์มยัพุทธกาล พระอรหนัต ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็เป็นพระ
อรหนัต ์ ครูบาอาจารยท่ี์ส้ินแลว้ก็เป็นพระอรหนัต ์ สมควรแก่ธรรม เป็นประโยชน์ไหม เป็น
ประโยชน์มากเลย ปฏิบติัธรรมตามความเป็นจริง ตามความเป็นธรรม อนันั้นก็เป็นธรรมจริง น้ี
ปฏิบติัธรรมดว้ยกิเลสหลอก ดว้ยกิเลสมนัเสริมเขา้ไปนะ ใหกิ้เลสมนัเขม้แขง็ข้ึนไปอีก ใหกิ้เลส
มนัแก่กลา้ข้ึนไปอีก แลว้กลบัมาท าลายธรรม กลบัมาท าลายหมู่คณะ กลบัมาท าลายผูป้ระพฤติ
ปฏิบติัดว้ยกนัเอง 

ฉะนั้น เราเป็นผูป้ฏิบติั เราตอ้งเอาตวัน้ีมาคิดเป็นคติเตือนใจ เราจะเป็นใคร เราจะปฏิบติั
ธรรมสมควรแก่ธรรมใหเ้ป็นธรรมจริง เป็นธรรมจกัรแท้ๆ  กบัเราปฏิบติัใหกิ้เลสมนัหลอกตั้งแต่
ว่าอนัน้ีเป็นภาวนานะ อนัน้ีเป็นเจตนาดบัทุกขน์ะ แลว้ก็ดบัไปตามความเป็นจริง กิเลสมนัหลอก 
เจตนาเป็นเราๆๆ แลว้ดบัไดห้มด ดบัไดช้ัว่คราวไง แลว้กถ็อยลงมาจนสร้างความป่ันป่วนอยา่ง
นั้น น่ีมนัตอ้งระวงัตรงน้ีไง 

มนัถึงว่า เราจะเป็นแบบไหน จะเป็นธรรมแท้ๆ  หรือเป็นธรรมสุกก่อนห่ามไง จะเป็น
ธรรมชิงสุกก่อนห่าม เอวงั 


