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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 
เทศน์บนศาลา วนัท่ี ๒๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๒ 

ณ วดัป่าสนัติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ศาสนาจะมัง่คงเพราะอะไร เพราะวา่เปลือกไมค้ลุมตน้ไมไ้ว ้ เปลือกไม ้แก่น กระพี้  แต่ถา้
ไม่มีเปลือกไมอ้าหารเล้ียงตน้ไมไ้ม่ไดเ้ลย แต่ถา้ไปติดเปลือกเรากเ็ขา้ไม่ถึงแก่น มีทาน ศีล ภาวนา
ตอ้งมี แต่ตอ้งมีมนัอยูท่ี่พวกเราชาวพทุธ มีแลว้มีสติสตงัแค่ไหน มีทาน ศีล ภาวนา ทานกส่็วนของ
ทาน ศีลกส่็วนของศีล ภาวนากส่็วนของภาวนา ส่วนของภาวนา ฟังสิ มนัคนละส่วนกนั แต่มนัก็
ตอ้งวา่ เราตอ้งพฒันาข้ึนมาจากทาน ศีล ภาวนา  

ถา้ไม่มีทานเลย หวัใจมนัมืดจริงๆ จากมีทาน การใหแ้สนยากนกั เพราะเรามีความศรัทธา
แลว้เราถึงใหไ้ด ้ “ความศรัทธา” ศรัทธาในตวัเรา ไม่ใช่ศรัทธาในศาสนา ใหม่ๆ ศรัทธาใน
ผลประโยชน์ของเรา เราอยากไดผ้ลประโยชน์ของเรา เราถึงสละออกไปเพื่อประโยชน์ของเรา 
ไม่ไดเ้พื่อผูน้ั้นเลย เขาไดแ้ต่เศษเดนส่ิงท่ีเราสละออกไป แต่เราไดบุ้ญกศุลกลบัมา บุญกศุลกลบั
มานะ นัน่ทาน ศีลลอ้มใจของเราไวไ้ม่ใหห้ลุดออกไปในอารมณ์ท่ีมนัมัว่ อารมณ์ท่ีวา่มนัพอใจ 
กิเลสคอยยคุอยแหยอ่อกไปส่ิงภายนอก เราเอาศีลปกป้องไว ้“ศีล”  

“ภาวนา” น้ีประเสริฐท่ีสุด ภาวนาน่ีสามารถหกักรรมได ้ หกักรรมพน้ออกจากกรรมได้
ทั้งหมดเลย พระพทุธเจา้สอนเร่ืองกรรม ใหเ้ช่ือเร่ืองของกรรม กรรมคือการกระท า ส่ิงท่ีเรากระท า
มาแลว้เราถึงไดม้าเกิดเป็นมนุษยพ์บพทุธศาสนาน้ี ประเสริฐสุด ก่ึงพทุธกาลศาสนาเจริญรุ่งเรือง
มาก จนมีครูบาอาจารยท่ี์เป็นผูช้ี้แนะหลายองคม์ากมายเลย แลว้เรามาเกิด กรรมดีพามาเกิด แต่เกิด
มาแลว้ท าไมมนัทุกขล่์ะ กรรมดีมาเกิด เกิดแลว้เราตอ้งมานัง่อยูบ่นหอคอยงาชา้งสิ เราตอ้งเสวยสุข
สิ เพราะเรามีบุญมาเกิด กรรมดีพาใหม้าเกิด  

กรรมดีส่งเสริมใหเ้กิดเป็นมนุษย ์๑  

๒. เกิดมาในช่วงของผูท่ี้แสวงหาสจัธรรมความจริงเขา้สู่หวัใจ ๑  
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เห็นไหม มนัมาพอดีกนั ถึงวา่ถา้เกิดก่อนช่วงก่ึงพทุธกาล ศาสนายบุยอบไป จนปัจจุบนัน้ี 
หลวงปู่ มัน่เป็นผูเ้บิกทางมาคร้ังท่ี ๒ หลวงปู่ มัน่เป็นผูห้กัด่านออกไปก่อน แลว้ถึงวา่ฝึกครูบา
อาจารยม์า หลวงปู่ แหวน หลวงปู่ ขาว ครูบาอาจารยม์าเป็นชั้นๆๆ มา แลว้เรามาเกิดช่วงท่ีศาสนา
ก าลงัเจริญรุ่งเรืองอยู ่เราควรจะไดค้วามสุข ท าไมเราถึงวา่มีความทุกข?์  

มีความทุกขเ์พราะวา่กิเลสของเรามนัผลกัไส กิเลสของเรา ใจเช่ือพระพทุธเจา้ ใจเช่ือธรรม 
“ใจเช่ือ” ใจเช่ืออยู ่แต่กิเลสในหวัใจนั้นกผ็ลกัไส กิเลสในหวัใจนั้น เราจะหากิเลสจากท่ีไหน กิเลส
ในหวัใจน่ีจะหาจากท่ีไหน แสวงหากิเลสเพื่อจะช าระกิเลส ทุกคนอยากจะเจอกิเลส ทุกคน
อยากจะฆ่ากิเลส แต่ไม่รู้วา่กิเลสมนัย  า่ยอียูบ่นหวัใจขนาดไหน ไม่เคยเห็นกิเลสเลย  

เพราะวา่เราจะไปหากิเลสเพื่อจะท าลายกิเลส มนัเป็นรูปธรรมเกินไป กิเลสน้ีเป็น
นามธรรม กิเลสอยูใ่นหวัใจเรา กิเลสพาเราเกิดมา “กรรมดี” กรรมดีกเ็ป็นของสมมุติ สมมุติ
ชัว่คราว มนัผลกัไส “กรรมชัว่” เพราะกรรมดีพาใหเ้กิดดี กรรมชัว่พาใหเ้กิดชัว่ แต่กรรมดีพาให้
เกิดข้ึนมา เกิดข้ึนมาเพราะวา่เป็นพลงังานท่ีหมด เป็นพลงังานชัว่คราว กรรมคือการกระท า การ
กระท าแลว้กเ็กิดตอ้งใหผ้ลเป็นวิบาก เป็นวิบากพอเสวยผลแลว้กห็มดไป กรรมใหม่กต่็อเน่ืองไปๆ 
กรรมต่อเน่ืองไป แลว้เราจะไปหาท่ีไหนกิเลส 

กิเลสมนัอาศยัอยูใ่นหวัใจของเรา อาศยัอยูแ่ลว้เราจะท าลายมนั มนักมี็การแก่นกิเลส เล่ห์
ของกิเลส ถึงมาท าความดีอยูกิ่เลสมนักม็าพร้อมกบัความดีท่ีเราจะท าอยูน่ี่ ถึงท าความดีเป็นท า
ความดีแบบท่ีกิเลสพาท า กิเลสพาท า ฟังสิ “กิเลสพาท า” กบั “ธรรมะพาท า” เราเช่ือพระพทุธเจา้ 
เราพยายามจะฝืนท า เราฝืนเขา้ไป ถึงวา่ตอ้งฝืนจากนอกเขา้ไปหาใน เราจะฝืนเขา้ไปเพื่อจะไป
ท าลายกิเลส ธรรมะอยูข่า้งนอก 

เพราะธรรมะน้ีเป็นขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
เป็นผูต้รัสรู้ธรรม เห็นไหม เป็นของเราหรือ? เป็นขององคส์มเดจ็องคพ์ระสมัมาสัมพทุธเจา้แลว้
เราเป็นสาวกเป็นผูเ้ดินตามใช่ไหม มนัถึงวา่ธรรมน้ีเป็นของจริงแต่อยูข่า้งนอก เป็นขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แต่กิเลสมนัอยูข่า้งใน กิเลสกบัใจน้ีเป็นอนัเดียวกนัมนัถึงท าใหเ้รามาเกิด
เป็นมนุษยอ์ยูน้ี่ กิเลสน้ีอยูท่ี่ใจถึงไดม้าเกิด เพราะใจน้ีมีกิเลส กิเลสพามาเกิด 

เกิดมาเป็นมนุษย ์มนัเป็นส่ิงท่ีอยูภ่ายใน ธรรมะมาจากขา้งนอกก่อน ฉะนั้น ธรรมะพาท าก็
ท าจากขา้งนอกเขา้ไป เพราะกิเลสอยูภ่ายในมนัถึงไดว้า่ท าใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลาน เราจะเขา้ไปหา
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เพื่อจะช าระกิเลส เราเพื่อจะเขา้ไปช าระ เพราะเราเห็นผลมาแลว้น่ี เราเช่ือ เรามีครูมีอาจารย ์ เรามี
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นพยาน เป็นพยานในการท่ีท่านเป็นองคแ์รกท่ีบุกเบิกไปก่อน 
แลว้ยงัมีอริยสาวก พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ ทั้งซา้ยและขวา เป็นผูบุ้กเบิกตามออกไป 
บุกเบิกตามออกไป น่ีหกัห่วงโซ่ของวฎัฎะ หกัห่วงโซ่ของจิตท่ีหมุนไปในวฎัฎะนั้น  

วฎัฎะน้ีพาเกิดพาตาย ถึงวา่ “บุญพามาเกิด” เราพบอยูเ่หมือนเราเขา้ไปในหา้งสรรพสินคา้ 
หา้งสรรพสินคา้นั้นมีสินคา้มากมายเลย เราเดินเขา้ไปตวัเปล่า แลว้เรากเ็ดินออกมาตวัเปล่า เราเห็น
สินคา้มากมายเลย แต่เราไม่ไดห้ยบิฉวยติดมือมาแมแ้ต่ช้ินเดียวเพราะเราไม่มีเงิน เราไม่มีเงินเขา้
ไปซ้ือในหา้งสรรพสินคา้นั้น เรากไ็ม่ไดห้ยบิฉวยติดมือมาเลย  

เกิดมาพบพระพทุธศาสนา วา่เป็นผูป้ระพฤติปฏิบติัธรรม แต่กิเลสพาท า ถึงวา่หยบิฉวยไม่
ติดมือเลย หยบิฉวยธรรมะไม่ติดมือเลยเพราะกิเลสพาท า แต่ถา้ธรรมะพาท า มชัฌิมาปฎิปทา 
ความเป็นกลาง ความเป็นกลางท่ีเป็นพอดีระหวา่งใหต้ามความเป็นจริง “ใหต้ามความเป็นจริง” 
จริงของธรรมะ ไม่ใช่จริงของความจ า จริงของเราเป็นจริงความจ า มนัเป็นความปลอม ปลอม
เพราะวา่มนัมีกิเลสอยู ่กิเลสพาคิด กิเลสพาท า  

ธรรมะขององคส์มเดจ็ของพระสมัมาสัมพทุธเจา้วา่ ข้ีตู่ ตู่วา่เรารู้ ตู่วา่เราเป็น ตู่วา่เราเขา้ใจ 
ปลอมไหม  

๑. ตวัเองปลอมเป้ือนเตม็ตวัเลย ข้ีตู่เอาธรรมะของพระพทุธเจา้มาเป็นของเรา ตู่ซ ้ าสอง  

แลว้เวลาปฏิบติัข้ึนมา ผลมนัถึงไม่ไดเ้ป็นตามนั้นไง เขา้ไปในหา้งสรรพสินคา้เห็นเตม็ไป
หมดเลยสินคา้ แต่ไม่สามารถหยบิฉวยติดมือมาเพราะข้ีตู่ แค่เห็นภาพกนึ็กวา่เป็นของเรา เห็นภาพ
วา่สินคา้เป็นรูปนั้นๆ สินคา้นั้นเพชรนิลจินดาน่ีเห็นหมด จ าภาพนั้นได ้ แลว้ออกมากนึ็กวา่เพชร
นิลจินดาจะตามตวัเรามาดว้ย...ไม่มา มนัมาแต่ความจ า มาแต่ภาพท่ีติดตามา แต่เพชรนิลจินดามนั
กอ็ยูใ่นตูโ้ชวน์ั้นล่ะ มนัไม่ไดต้ามเรามาหรอก  

เพราะวา่เราไม่ไดซ้ื้อหาหยบิฉวยติดมือมา เราแค่เอาตาไปเห็นภาพแลว้กอ็อกมา เห็นไหม 
ตู่ไหม ตู่ธรรมเป็นอยา่งน้ี ไดแ้ต่ความสญัญามา ไดแ้ต่ภาพความจ ามา ไดแ้ต่ความท่ีวา่มนัติดมาจาก
การเราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็สมัมาสมัพทุธเจา้ น่ีไง กิเลสพาท า ถา้มชัฌิมาปฎิปทาท่ีเป็น
ตามความจริงท่ีธรรมะพาท าล่ะ  
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หวัใจเป็นภาชนะท่ีจะใส่ธรรม หวัใจสกปรก ธรรมะสะอาดเขา้กนัไม่ไดเ้ลย หวัใจสกปรก
กิเลสเตม็หวัใจเลย แลว้ธรรมะเลอเลิศ ธรรมเหนือโลก ธรรมพน้จากโลก แลว้จะมนัเขา้กบัส่ิง
สกปรกเป็นไปไดอ้ยา่งไร กต็อ้งเร่ิมท าหวัใจก่อน ก่อนจะรับธรรมะเราตอ้งลา้งภาชนะของเราก่อน 
ท าใจใหส้งบ ใจมนัฟุ้ งซ่านอยู ่มนัคิดอยู ่ ถึงจะจ าธรรมะมากจ็  า เป็นภาพน่ีจ า แลว้คิดเอามนักส็วม
เขา้ไปเลย โดยการกอ็ปบ้ีเขา้ไปเลย มนัเป็นไปไม่ได ้แต่เราวา่มนัเป็นไปได ้ 

ผูใ้ดดน้เดาธรรม ยอ่มไดธ้รรมะดน้เดามาเตม็หวัใจเลย  

ดน้เดา เดา กไ็ปเห็นภาพมา กศึ็กษามา จ ามา ท าไมมนัจะดน้เดาไม่ได ้ จะคิดไม่ได ้พอคิด
ไดเ้กิดอารมณ์ เวลาเราภาวนาไปน่ีเกิดอารมณ์ อารมณ์ไดอ้ารมณ์ เพราะเรามีสญัญาอยูแ่ลว้ อารมณ์
นั้นผา่นมาแลว้นึกภาพออกชบัๆๆ เป็นอยา่งนั้นหมดเลย แลว้กว็า่ตวัเองไดธ้รรม “ผูใ้ดดน้เดา
ธรรม” ดน้เดา ธรรมะน้ีเดาไม่ได ้ ดน้ไม่ได ้ ดน้เดาธรรมกเ็ป็นธรรมดน้เดา แต่ถา้มชัฌิมาปฎิปทา
ตามความเป็นจริง มนัเป็นจริง อริยสจัเกิดข้ึน ปัจจตัตงัรู้จ  าพาะตน จริงๆ ตามหวัใจ แต่จริงตาม
ธรรม ไม่ใช่จริงตามดน้เดา จริงตามสญัญาน้ี 

เราเป็นลกูนะ พอ่แม่ยกมรดกใหเ้ราหมดเลย ยกใหเ้รา พอ่แม่น้ีจะยกมรดกใหเ้รา แลว้เรายงั
ไม่รับมรดกนั้น เราตายไป ไปเจอยมบาล  

ยมบาล “เราไดท้ าคุณงามความดีอะไรบา้ง?”  

บอก “เรามีท่ีดินอยูพ่อ่แม่จะยกให ้ยกมรดกให”้  

“แลว้โอนใหห้รือยงั?”  

“ยงั”  

“จะยกใหห้รือเปล่า?”  

“จะยกให้ แต่ยงัไม่ไดโ้อนให”้  

แลว้ไปตู่วา่เป็นของเราไดไ้หม? ไม่ได ้๒ ชั้น  

๑. ยงัไม่ไดโ้อนให ้ยงัไม่ใช่ของเรา เพียงแต่วา่จะให ้“จะ”  
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๒. ตายไปแลว้มนัคนละภพ ถา้เป็นมรดกน้ีมนัเป็นภพของมนุษย ์ ตายไปแลว้พน้ไป ตาย
ไป ไปเกิดไปหายมบาลนั้น ยงัไม่ไดติ้ดสิน เห็นไหมไม่ได ้ เพราะวา่อะไร เพราะวา่จะใหแ้ต่ยงั
ไม่ไดใ้ห ้ 

ผูใ้ดปฏิบติัธรรม จ ามา แลว้วา่เป็นของเรา แต่ยงัไม่เกิดข้ึนตามความเป็นจริง...ไดไ้หม เป็น
ธรรมะจริงไหม...จริง น่ีในความจริงท่ีวา่เราจะเขา้ถึงธรรมจริง เป็นปัจจตัตงัจริง ไอน่ี้มนัจริงแต่ 
“จะ” เราจะรับมรดกจากแม่ แม่ยกมรดกใหเ้รา พอ่แม่ยกมรดกใหเ้ราแลว้ ยกใหเ้ลย แลว้เรากรั็บ
โอนใหเ้ป็นของเราเลย เราตายไปไปเจอยมบาล ยมบาลบอก 

“เรามีความดีอะไรบา้ง?”  

“เราไดม้รดกมา เรามีท่ีดิน เรามีคุณงามความดีตรงน้ี”  

ยมบาลบอก “แลว้เราท าอะไรต่อ?”  

“ไม่ไดท้  า ยงัไม่ไดท้  ากิจการต่อไป”  

มนัเป็นของเก่า มนัเป็นแต่อดีตชาติ ยงัไม่ตายสมบติันั้นมี แลว้เราตายไปแลว้เราจะไดอ้ะไร
มา เพราะเรายงัไม่ไดท้  าคุณงามความดี เรายงัไม่ไดเ้อาสมบติันั้นใหม้าเป็นประกอบกิจการออกไป 
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจากสมบติันั้น น่ีกเ็หมือนกนั เราปฏิบติัธรรม เราจ าภาพนั้นมา จ าได้
เลย ท่องจ าไดแ้ม่นย  ามากเลย ข้ึนมานึกเม่ือไรกไ็ด ้เป็นของเรา เราคิดไดห้มดเลย วิตกวิจารไดห้มด
เลย  

วิปัสสนาอยูไ่ง การพิจารณากาย การพิจารณาเวทนา การพิจารณาจิต การพิจารณาธรรม 
การพิจารณาท่ีใคร่ครวญกนัจนปล่อยวางตามความจริง ฟังสิ ไม่ไดจ้  ามาแลว้ มีการต่อสู้ เพราะแม่
ยกมรดกใหแ้ลว้ โอนใหเ้ราแลว้ เรากพ็ิจารณากาย เวทนา จิต ธรรมตามเป็นจริงแลว้ แยกออกตาม
ความเป็นจริง น่ีเราท าไดห้มดเลย แต่มนัไม่ไดป้ล่อยเป็นปัจจตัตงัจริง ธรรมะน้ียงัไม่เป็นจริงของ
เรา เพราะวา่มนัจริงในขั้นปฏิบติั แต่มนัยงัไม่จริงเพราะมนัยงัมีส่วนปลอม มีส่วนของเราอยูใ่นนั้น 
เห็นไหม มนัแยกออกปล่อยหมดเลย แลว้ตายไป เรากย็งัท าอยูแ่ต่มนัยงัไม่ได ้ 

พอ่แม่ใหม้รดกเรา เรารับมรดกนั้น เราสร้างกิจการใหญ่โตออกไป หรือเราท าคุณงามความ
ดี ท่ีดินนั้นมรดกนั้นเกิดพืชผลมาก เราไดส้ละออกไป เราไดท้ าคุณประโยชน์ตวัเราดว้ย ทั้งโลก 
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ทั้งทุกอยา่งหมดเลย เราตายไป ยมบาลถามวา่ “ไดอ้ะไรมา เรามีคุณงามความดีอะไร?” เราท ามา
หมดเลย เรามีความดีมหาศาล ไม่ตอ้งเจอยมบาลดว้ย หลุดออกไปเลย ยมบาลยงัไม่สามารถจะท า
อะไรได ้เพราะคุณงามความดีน้ีมนัเสริมข้ึนไป  

เราพิจารณาธรรม ธรรมะของพระพทุธเจา้ แต่เราเอามาพิจารณา พิจารณาธรรมตามความ
เป็นจริง พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรมตามความเป็นจริง ในมรรคอริยสจัจงัหมุนตวัเขา้รวมเป็น
หน่ึงเดียว พิจารณาออกไปรวมเขา้ไปจนแยกแยะกายออกเป็นกาย จิตออกเป็นจิต ทุกขอ์อกเป็น
ทุกขต์ามความเป็นจริงทั้งหมดเลย แยกออกตามความเป็นจริง แยกออกไปแลว้ ยงัเห็นอีกวา่หลุด
ออกไป สงัโยชน์ในสกักายทิฏฐิหลุดออกไป สงัโยชน์การเกาะเก่ียวไว ้ 

จากท่ีคร้ังก่อนท่ีพอ่แม่ยกใหแ้ลว้พิจารณา มนัแยกออก แต่สงัโยชน์ยงัไม่ไดแ้ยกออกจาก
ไป สงัโยชน์ยงัมีอยู ่ แต่มนัปล่อยเพราะวา่พลงังานมนัพอ พอของการประพฤติปฏิบติัอนันั้น เป็น
การโอนให ้จ าไดข้ึ้นใจ จนขนาดวา่ท าเองกไ็ด ้ แต่ท าเองแลว้ยงัไม่สมกบัประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน แต่ท่ี
พิจารณาอยา่งน้ี ยกให ้ท าแลว้ ท าข้ึนมาตามความเป็นจริง แยกตามความเป็นจริง แยกออก ธรรม
ไดผ้ลเกิดข้ึนมา สงัโยชน์น่ีหลุดออกไปตามความเป็นจริงเลย น่ีคือเห็นธรรมตามความเป็นจริง 

ถา้ท าตามความเป็นจริงอยา่งน้ีแลว้มนัถึงจริงข้ึนมาจากท่ามกลางหวัใจ แมแ้ต่ตายไปยงัไม่
ตอ้งไปหายมบาลนั้น หลุดไปตามความเป็นจริง ข้ึนสวรรคเ์ดด็ขาด เพราะมนัเป็นสมบติัท่ีหนุนใจ
ข้ึนไปโดยตามความเป็นจริง น่ีคือธรรมไง ธรรมท่ีออกมาจากขา้งนอก ธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ จากภายนอกท่ีเราพยายามเหน่ียวร้ัง พยายามจะเขา้หา พยายามจะฝึกฝน พยายาม
จะด่ืม ลา้งภาชนะของใจใหม้นัสะอาดเขา้จนสามารถรับธรรมนั้นได ้ ท าใจใหส้ะอาดสามารถจะ
เป็นท่ีบรรจุธรรมได ้ข้ึนมา ๑ ขั้นตอน  

บุคคล ๘ จ าพวกนั้น เร่ิมมีส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากใจ จากธรรมท่ีเกิดข้ึนจากใจ ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้น
เห็นธรรม ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบัทั้งหมด ดบัตามความเป็นจริงจากการ
วิปัสสนาญาณ ไม่ใช่ดบัตามท่ีวา่ “จะ” หรือทุกๆ อยา่ง หรือพิจารณาไปแตกออก แต่สงัโยชน์
ไม่ไดห้ลุดออกไป สกักายทิฏฐิยงัไม่เขา้ใจรอบ จริงๆ อยา่งน้ีต่างหาก จริงเพราะวา่มนัจริงทั้ง
ธรรมะดว้ย ไม่ใช่จริงเพราะเรา ไม่ไดเ้พราะวา่เราเขา้ไปมัน่หมาย เราเขา้ไปดน้ไปเดา มนัเอาเราเขา้
ไปพวัพนัในส่ิงท่ีขณะเราประพฤติปฏิบติัไม่ได ้เพราะเรามีกิเลสอยู ่ 
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แต่ความจริงกเ็ป็นความจริงอนันั้นกค็วามจริงอนันั้น ความจริงอนันั้น ความจริงขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีตรัสรู้ไวต้ามความเป็นจริง จริงคือจริงตามธรรม จริงคือจ าในเหตุ
และผลท่ีรวมลงแลว้หลุดออกไปนะ เหตุและผลรวมเขา้กนัมา แลว้วิปัสสนาหลุดออกไป ผลท่ี
เกิดข้ึนจากส่ิงนั้น “ผลท่ีเกิดข้ึน” เกิดข้ึนจากการวิปัสสนา เกิดข้ึนจากการต่อสู้ เกิดข้ึนจากการ
ก าลงัท าลายฐานอนันั้น ท าลายฐานของกิเลส ท าลายฐานเพื่อใหส่ิ้งน้ีท าลายหลุดออกไปทั้งหมด 
จนจิตน้ีไม่มีฐานท่ีอยู ่มนักต็อ้งไปเกาะธรรมสิ  

แต่เราไม่กลา้ท าลายฐานตวัน้ี คิดวา่ฐานตวัของเราน้ีจะไปบรรจุธรรม แต่ถา้เราท าลายฐาน
ของเรา พอฐานมนัหมดไป มนัไม่มีท่ีอยูอ่าศยั มนักต็อ้งไปเกาะส่ิงใดส่ิงหน่ึง เพราะมนัเป็นไปตาม
ความเป็นจริงอยูแ่ลว้ มนัตอ้งเกาะธรรมสิ น่ีไง ภาชนะท่ีสะอาดท่ีจะใส่ธรรมได ้ น่ีจริงมนัจริง
ตามนั้นต่างหากล่ะ ท่ีวา่จริงๆ อยูน่ัน่น่ะ 

มนัไม่จริง เพราะใจมนัปลอม ใจน้ีโดนหลอกมาตลอด ความหลอกๆ กิเลสมนัเคร่ือง
หลอกๆ มนัเขา้กนัได ้มนัจริงตามสมมุติ อยากสะดวก อยากสบาย “อยาก” อยา่งเดียว แลว้เวลาท า
ข้ึนไปถึงวา่กิเลสพาท า มนัคาดไปขา้งหนา้ มนัหมายไปขา้งหนา้ หมายไปหมดเลย ส่ิงใดส่ิงนั้นเรา
รู้แลว้ๆ แลว้พอมนัไดอ้ารมณ์ตามนั้น ตามท่ีเราจินตนาการนั้น แลว้จิตน้ีเขา้ไปไดค้วามสงบนั้น 
มนัจะส่งออกทนัทีเลย ส่งไปตามท่ีคาดท่ีหมายอนันั้น อนัท่ีจะออกไป เราถึงวา่ เราเช่ือเราไม่ได ้
เราเช่ือตวัเราเองไม่ไดเ้ลย  

อา้ว แลว้ท่ีวา่ฟังธรรมมาๆ นัน่ ธรรมะพระพทุธเจา้เป็นของจริง แลว้ท าไมเราเช่ือ เราเอา
เขา้มาปฏิบติั ท าไมมนัไม่สมจริงอยา่งท่ีเราคิดล่ะ? กก็ารช าระกิเลสมนัช าระท่ีตวัเรา การช าระ
กิเลสคือการช าระท่ีใจของเรา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา  สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณ  ความคิดท่ีเกิดข้ึน
ทั้งหมดมนัคืออวิชชา คือมนัไม่รู้จริง ความคิดของเรา รู้ๆ อยูน่ี่ ท่ีเราพดูเรานึกอยูน่ี่รู้หมด น่ีมนัคือ
อวิชชา มนัรู้หลอกไง ถึงเป็นธรรมะของพระพทุธเจา้ มนักห็ลอกเราอีกชั้นหน่ึง มนัรู้หลอก 

ถา้รู้จริง วชิชาน่ีรู้จริง รู้จริงตั้งแต่ความคิดท่ีคิดน่ีไง  

องคส์มเดจ็สมัมาสมัพระพทุธเจา้ยงัเยาะเยย้มาร “มารเอย เราเห็นเธอแลว้ เธอเกิดจากความ
ด าริของเรา” ฟังสิ ความด าริก่อนท่ีจะเป็นความคิดทุกๆ อยา่ง มารเกิดพร้อมกบักิเลสเลย แลว้
เร่ิมตน้มนักต็อ้งเป็นความหลอกเราเดด็ขาดเลย แต่การจะช าระเขา้ไปมนัจะตอ้งสาวเขา้ไป ตอ้ง
สาวเขา้ไปๆ จากความยาวเหยยีดยาวของมนั ความยาวของหวัใจท่ีคิดออกมา จนเราวิ่งเตน้เผน่
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กระโดดทุกขย์ากอยูน่ี่ มนัยาวมาก เรากจ็บัตอ้งตั้งแต่ส่ิงท่ีหยาบๆ น้ีเขา้ไป เช่น ท าจิตใหเ้ราสงบ
ก่อน จิตของเราน่ีท าใหส้งบก่อน  

ถา้จิตของเราไม่สงบ มนัเป็นโลกียะ ฟังสิ ค  าวา่ “โลกียะ” กบั ค าวา่ “โลกตุตระ” มนั
ต่างกนัท่ีวา่ “โลกียะ” หมายถึงความคิดแบบมีแรงดึงดูดของกิเลส แรงดึงดึงดูดของกิเลสความคิด
เรา คิดดว้ยเราน่ี เหมือนกบัวา่ ส่ิงใดๆ ในโลกน้ีอยูใ่นแรงดึงดูดของโลกทั้งหมด ความคิดน้ีเขา
เรียก “โลกียะ”  

“โลกตุตระ” เป็นความคิดท่ีจะพน้หลุดออกจากโลก “โลกตุตระ” โลกพน้จากโลกตุตร
ธรรม ถา้ความคิดอยา่งนั้นตอ้งท าจิตเราใหส้งบ จิตของเราน่ี ถา้จิตของเราไม่สงบมนัเป็นโลกียะ 
ความคิดน้ีพร้อมกบัแรงดึงดูดของเราทั้งหมด แรงดึงดูดคือความคิด อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา ท่ีวา่
คิดไม่รู้จริง เราถึงตอ้งพยายามท าใจของเราใหส้งบ สงบแรงดึงดูด ความคิดยงัไม่มี  

สมาธิคือการท าใหจิ้ตสงบ จิตน้ีสงบ สงบจากแม่เหลก็ สงบจากกิเลส สงบจากแรงดึงดดู 
สงบจากความเคยใจ น้ีคือตวักิเลส แต่กเ็ป็นนามธรรม เราจะไปเห็นหนา้มนัตรงไหน เราไม่เห็น
หนา้มนั แต่เราจะเห็นความสงบกบัความฟุ้ งซ่าน ถา้จิตน้ีสงบคือกิเลสน้ีมนัยบุยอบตวัลง เรากรู้็ เรา
รู้ท่ีอาการจิตสงบและจิตไม่สงบ แต่เรายงัไม่เห็นหนา้กิเลสหรอก เพราะความคิดน้ียงัไม่เกิด โลกี
ยะกบัโลกตุตระมนัแบ่งกนัตรงน้ี ถา้เกิดจิตมนัสงบ พอสงบแลว้ แค่จิตสงบน่ีผูป้ฏิบติัมนักย็งัมี
ความเผลอไผลไปไดว้า่ อนัน้ีเป็นท่ีสุดของการปฏิบติัแลว้นะ น่ีมนัจะเร่ิมปลอมตั้งแต่ตรงน้ี  

เดิมทีใจมนักป็ลอมดว้ยอวิชชาอยูแ่ลว้ แลว้พอปฏิบติัเขา้ไปมนักจ็ะเร่ิมปลอม การปฏิบติั
ธรรมมนัเป็นส่ิงท่ีเราตอ้งต่อสู้กบักิเลสแลว้ชั้นหน่ึง ต่อสู้กบักิเลสนะ ต่อสู้สิเพราะกิเลสมนั
เหมือนกบัส่ิงท่ีฟุ้ งซ่าน ส่ิงท่ีแพร่ออกไปทั้งหมดเลย เราพยายามจะรวบมนัเขา้มาให้ส่ิงท่ีเป็นจุด
เดียว จุดไง เป็นเอกคัคตารมณ์ เป็นหน่ึงเดียว น่ีเราตอ้งต่อสู้กบัมนัโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้  

ยงัตอ้งโดนมนัหลอก หลอกคือวา่มนัจะพยายามท าส่ิงท่ีวา่เคร่ืองมือท่ีจะเขา้ไปรวบให้
กิเลสน้ีเป็นหน่ึง เป็นเอกคัคตารมณ์ มนัจะทะลใุหเ้คร่ืองมือน้ีพงัไปไง  

มนัถึงวา่ ขณะท่ีเราปฏิบติั ๑. มนักเ็ป็นความทุกขย์ากท่ีใหเ้ราท าใจใหส้งบ น่ีมนัต่อสู้กิเลส
แลว้ชั้นหน่ึง แถมท าไปแลว้กิเลสมนัยงัชกัขา มนัยงัท าลาย มนัยงัพยายามท าใหเ้ราเขา้ใจผดิ คือวา่
มนัท าใหเ้ป้าหมายจากการปฏิบติันั้นต่างออกไปจากเราจะเขา้ไปหาตามความจริง ฟังสิ ถา้เราเขา้
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ไปหาตามความจริงคือธรรมะจริงตอ้งสงบอยา่งนั้น ตอ้งปล่อยวางเขา้มาเป็นขั้นตอน จนยกข้ึน
วิปัสสนา นัน่คือความจริง  

แต่กิเลสบอก น่ีคือนิพพาน น่ีคือส้ินสุดของการปฏิบติัแลว้ เพราะวา่จิตมนัจะร่มเยน็มาก น่ี
แค่จิตสงบ แค่พน้จากแรงดึงดูดนะ ความสงบของจิตน้ีเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยัท่ีสงบมาก ท่ีเยน็สุขใจ
พอสมควร น่ีมนัถึงท าใหติ้ดไดไ้ง กิเลสมนัถึงพาใหติ้ด 

พอสงบแลว้ยกข้ึนเป็นโลกตุตระ น่ีความคิดจะเกิด ขณะจิตสงบแลว้ถอนออกมา ช่วงถอน
ออกมาเป็นโลกตุตระ “โลกตุตระ” หมายถึงวา่มนัจะรู้เห็นโทษเห็นคุณวา่ ธรรมดาส่ิงท่ีแปรปรวน
อยูน้ี่ท าไมเราหลง ท าไมเราเขา้ใจวา่ส่ิงน้ีเป็นความจริง ท าไมเราปฏิบติัธรรมแลว้วา่ ส่ิงน้ีถึงวา่เป็น
เรา เป็นเรารู้ เป็นเราเห็น เป็นเราเขา้ใจ แลว้กส็มอา้งวา่รู้ธรรม  

เวลาปฏิบติัไป เราโง่น่ี ความโง่ของเรา กิเลสพาโง่ กิเลสพาโง่นะ แต่กิเลสมนัฉลาด มนัพา
ใหเ้ราโง่ต่างหาก เพื่อจะท าใหเ้รากา้วเดินไปไม่ได ้ เพราะมนัจะท าใหเ้ราลม้เหลวจากการปฏิบติั น่ี
มนัเป็นแรงต่อตา้นอีกทางหน่ึง น่ีมนัถึงวา่มนัไม่จริงตรงนั้นไง การปฏิบติัถึงไม่จริงตาม ถึงจะ
ปล่อยวางจะวา่งขนาดไหนมนักไ็ม่จริง มนัไม่จริงเพราะมนัปลอม ความคิดกป็ลอม ดั้งเดิมของใจ
กป็ลอม ส่ิงท่ีเขา้ไปเจอส่ิงนั้นกป็ลอม  

มนัถึงวา่ ตอ้งท า ตอ้งคราด ตอ้งไถ ไถข้ึนไปใหธ้รรมนั้นประสิทธ์ิประสาท ใหธ้รรมนั้น
ปัจจตัตงัเบ่งบานข้ึนมาจากท่ามกลางหวัใจอนันั้นต่างหาก หนา้ท่ีของเราคือการคราด การไถ การ
วิปัสสนาในกาย ตั้งกายข้ึนมา ถา้จิตน้ีสงบ ท่ีวา่จะพน้จากโลกตุตระ เห็นไหม ตั้งกาย ตั้งเวทนา จิต 
ธรรม  

ถา้จิตน้ีสงบ พน้จากแรงดึงดูด พน้จากกิเลสชัว่คราว ท่ีมนัเป็นความสุขอยูแ่ลว้ดว้ย ยกข้ึน
เป็นโลกตุตระ คือกิจท่ีจะพน้จากโลก โลกตุตระ ความคิดท่ีเป็นทางโลกตุตระ ความคิดท่ีการ
พิจารณากายน้ีแหละ  

แต่กิเลสมนัหลอกวา่กายน้ีเป็นของต ่าๆ เวทนาน้ีใครๆ กรู้็ จิตหรือคุมอยูต่ลอดเวลา ยิง่
ธรรมะน่ีท่องข้ึนใจเลย เห็นไหม ธรรมะน้ีท่องข้ึนใจ ไม่มีใครบอกมนักไ็หลออกมา ธรรมมนัผดุๆ 
มนัไหลออกมาจากใจ ใจมนัสงสยัข้ึนมา พอจิตสงบข้ึนมาละ มีส่ิงท่ีเกิดข้ึน...  

(เทปขดัขอ้ง) 
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“ธรรมผดุ” ธรรมผดุน้ีกเ็ป็นธรรมผดุเพราะจิตมนัสงบ ดูสิ เวลาน ้ามนัไหล น ้าไหลมาเจอ
ส่ิงท่ีไมปั้กอยูน่ี่มนัจะมีปฏิกิริยาทนัทีเลย น ้าไหลมา มีไมปั้ก มีสวะอยูอ่นัเดียวเท่านั้นเอง น ้าจะ
เป็นเกลียวคล่ืน เป็นคล่ืนทนัทีเลย จิตน้ีสงบกเ็หมือนกนั มีส่ิงใดไหวออกมา น่ีธรรมมนัผดุ ส่ิงน้ี
มนัเป็นส่ิงท่ีนอกอริยสจั ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค น้ีคืออริยสจั ๔ ในการวิปัสสนาในกาย เวทนา 
จิต ธรรม  

แต่แค่จิตสงบแลว้ธรรมมนัผดุน้ี แค่น ้าไหลมา แค่น ้าไหลตามไปแลว้มีสวะอนัหน่ึงมนัติด
อยู ่ แลว้น ้ากเ็ป็นคล่ืนเท่านั้นเอง เท่านั้นจริงๆ นะ แต่คิดดสิู น ้ าไหลไปมนัน่ิงไหม มนัน่ิงแลว้มนั
เรียบไป แลว้ส่ิงนั้นสวะขวางอยูน่ี่ มนัเป็นเกลียวคล่ืนข้ึนมา ใจท่ีมนัสงบ พอส่ิงท่ีมนัสะดุดใจ
ข้ึนมา มนัผดุออกมาจากหวัใจ น่ีธรรมมนัเกิด วา่ธรรมมนัผดุ  

เขาวา่ การปฏิบติันั้นวา่ ท าจิตลงถึงส่วนแลว้อริยบุคคลจะผดุข้ึนมา  

กิเลสมนัอยูท่ี่นัน่ อวิชชามนัอยูท่ี่นัน่ อยูท่ี่ใจนัน่ล่ะ แค่จิตมนัสงบมนัจะเอาอะไรมาผดุ 
อวิชชาหรือจะใหธ้รรมะมนัผดุ ใหอ้ริยบุคคลผดุข้ึนมาจากอ านาจของกิเลสนั้น กิเลสน้ีหรือท่ีมนั
จะอ่อนๆ ท่ีท าใหเ้ราพน้จากมือมนัไป  

อาจารยม์หาบวัท่านพดูอยูท่ี่วดัวา่ ตามต าราบอกอยูว่า่ธรรมมนัผดุ จริงอยู ่ในพระไตรปิฎก
วา่ธรรมผดุ ครูบาอาจารยว์า่ธรรมผดุ แต่ผูป้ฏิบติัน่ีวา่ “กิเลสมนัผดุ” กิเลสคือความไปเห็นใช่ไหม 
น ้ามนัไหลไปมนัตอ้งไหลไปเป็นธรรมดาของมนั แลว้ถา้มนัน่ิงเพราะเราควบคุมอยู ่ แต่ส่ิงท่ีมนั
เป็นคล่ืน เพราะส่ิงท่ีสวะมนัข้ึนมา ส่ิงนั้นมนัเป็นธรรมชาติท่ีมนัตอ้งเป็นไป เราจะไปเอาผลแค่นั้น
เหรอ ผลของเราคือน ้าท่ีไหลไปใช่ไหม ไหลไปแลว้เราเอาน ้านั้นไปท าเป็นประโยชน์ใช่ไหม เรา
จะเอาไปผสมอะไรล่ะ เราจะเอาไปท าเป็นอาหาร เราจะเอาไปท าส่ิงใด น ้านั้นกเ็ป็นประโยชน์  

จิตน้ีท่ีมนัสงบแลว้ จิตสงบเป็นสมัมาสมาธิ เป็นมรรคหน่ึงองคเ์ดียวเท่านั้นเอง ในมรรค ๘ 
มรรค ๘ ความด าริชอบ ด าริในการจะขา้มพน้กิเลส การงานชอบ งานในการช าระกิเลสในสติปัฏ
ฐาน ๔ การงานชอบ ความเพียรชอบ ความเพียรท่ีเรามุ่งในการวปัิสสนาญาณ น่ีแค่สมัมาสมาธิ 

เพียงแต่มนัผดุ อนันั้นมนัเป็นกิริยาของธรรม มนัเป็นธรรมท่ีมนัเป็นไปเอง ธรรมท่ีมีโดย
ธรรมชาติคือธรรมอนันั้นเกิดข้ึนมา เราถึงไม่ตอ้งไปต่ืนไง อยา่ใหกิ้เลสมนัหลอก อนัน้ีคือกิเลสมนั
หลอกนะ กิเลสมนัวา่ อนัน้ีเป็นความจริง อนัน้ีเป็นส่ิงท่ีเรารู้ไง (เทปส้ินสุดเพียงแค่น้ี) 


