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 ใจของคนนะมนัละเอียดอ่อนมาก มนัเขา้กบัหลกัของศาสนาไดไ้ง หลกัศาสนาละเอียดอ่อน

กวา่เร่ืองของใจอีก ใจมนัละเอียดอ่อน คือวา่มนัจบัตอ้งไม่ได ้ แต่มนัทิฐิมานะ มนักระดา้งไง ความ

กระดา้งแสดงออกไปโดยท่ีไม่รู้สึกตวัเลยวา่กระดา้ง เพราะความแสดงทุกวนัๆ ความเคยชิน ความเคย

ชินแสดงออกอยูใ่นของปกติธรรมดา แต่คนท่ีเขาเห็นเขารับไม่ได ้ เขารับไม่ไดห้รอก กิริยากระดา้ง

กระเด่ืองอยา่งน้ีเขารับกนัไม่ได ้ 

 แต่ศาสนาละเอียดอ่อนกวา่นั้นอีกนะ เขา้ไปก าจดัส่ิงน้ีไดห้มดเลย เพียงแต่วา่เร่ืองหยาบๆ มนั

ตอ้งค่อยๆ ตะล่อมเขา้ไปๆ การลองผดิลองถกู ไม่มีทางหรอก ถา้มนัถกูไดห้มดน่ีนะ เปรียญ ๙ ประโยค

ตอ้งเป็นพระอรหนัตท์ั้งหมด เปรียญ ๙ ประโยคศึกษาธรรมะมาน่ีทะลุปรุโปร่ง ขนาดวา่เถียงดว้ยนะ 

ไปถามหลวงปู่ ฝ้ัน “ในธรรมะพระพทุธเจา้น่ีรู้หมด ทุกแง่ทุกมุมรู้ทั้งนั้นเลย แลว้จะใหผ้มปฏิบติั

อยา่งไร?” ถามหลวงปู่ ฝ้ัน  

หลวงปู่ ฝ้ันบอก “อริยสจัอยูท่ี่ไหน? ทุกขอ์ยูท่ี่ไหน? ก าหนดไปท่ีทุกขข์องคนๆ นั้นสิ”  

ขนาด ๙ ประโยคไปถามนะวา่ “สอนพระสารีบุตรกส็อนไปแง่หน่ึง สอนพระโมคคลัลานะไป

แง่หน่ึง สอนครูบาอาจารยแ์ต่ละองคเ์ป็นคนละแง่หน่ึงๆ กเ็ป็นพระอรหนัตท์ั้งหมดเลย แลว้ใหผ้มเอา

ทางไหน? จะให้ผมจบัทางไหนแลว้เดินตามเขา้ไป?”  
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มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก! ท่ีวา่รู้แลว้จ าแลว้จะวา่เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้ เป็นไปไม่ไดเ้ลย ส่ิงท่ี

เป็นไปไม่ไดจ้ะใหเ้ป็นไปได ้ มนัเป็นไปไม่ได ้ ทีน้ีมนัตอ้งฝึกไป ถกู-ผดิมนัตอ้งฝึกไปเร่ือยๆ ฝึกไป

เร่ือยๆ  

ดูสิ ทุกขข์องเราเห็นไหม ทุกขข์องบุคคล หน้ี... หน้ีของบุคคล หน้ีของบริษทั เป็นหน้ีของ

บริษทัน่ี บริษทัแบกรับเกือบตายเลย หน้ีของบุคคล หน้ีของเอกชน ท าอยา่งไรจะผลกัไสใหเ้ป็นหน้ี

สาธารณะ ผลกัไสใหเ้ป็นหน้ีสาธารณะดว้ยอ านาจของอะไร ดว้ยอ านาจของการเมืองใช่ไหม ดว้ย

อ านาจของผูป้กครอง ดว้ยอ  านาจของการเมือง  

ไอน่ี้กเ็หมือนกนั เป็นหน้ีบุคคล หน้ีของเราเราทุกขเ์กือบตายนะ เราแบกทุกขย์ากนะ แลว้จะท า

อยา่งไรใหผ้ลกัภาระหน้ีน้ีออกไป? เป็นหน้ีสาธารณะก็เจียดจ่ายกนัไป เห็นไหม แชร์กนัออกไปเลก็ๆ 

นอ้ยๆ กด็ูวา่ไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่เป็นหน้ีสาธารณะ ธรรมน้ีเป็นของสาธารณะ ทุกขเ์ป็นทุกขข์องส่วน

บุคคล ทุกขเ์ป็นทุกขข์องเรา เราจะผลกัไสออกไปอยา่งไรใหม้นัเบาบางออกไปไง การผลกัไสออกไป

มนักต็อ้งดว้ยอ านาจของรัฐบาลใช่ไหม?  

“อ านาจของตน” อ  านาจของตนเกิดจากสมาธิก่อนไง เกิดจากหลกัการของเรา อ  านาจของเรา 

เราข่มใจของเราได ้เราพลิกใจของเราได ้อ  านาจของรัฐบาลจะเกิด อ  านาจของเราจะเกิด เกิดดว้ยความท่ี

เรามุมานะ เราตั้งใจของเรา น่ีผลกัไสออกไปใหจ้างออกไป ใหทุ้กขจ์างออกไปเป็นสาธารณะ ทุกขน้ี์

ไม่ใช่เรา  

น่ีมนัทุกขเ์ป็นเรา เวลาทุกขน่ี์เป็นเรา ทุกอยา่งเป็นเราหมดเลย เรายดึมัน่ถือมัน่นะ เราตะแบงไป 

มนัวนันึงๆ มีแต่ตะแบงไปนะ ตะแบงดว้ยเอาความเห็นของตวัเองมาตะแบงออกไปทุกวัน๊ทุกวนั แลว้

จะไปบีบไสใหข้องสาธารณะมาเป็นของของเราทั้งหมด มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร? มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลย 

ของสาธารณะเป็นของสาธารณะ แต่ไอน่ี้มนัไม่ยดึมนักไ็ม่ทุกข ์ แต่เพราะมนัยดึเขา้มาเป็นของของเรา 

เห็นไหม เพราะมีอ านาจของรัฐถึงวา่ตรากฎหมายออกมาเพื่อจะดนัออกไป น่ีตรากฎหมายออกมา  
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ไอน่ี้กเ็หมือนกนั เราถึงมีอ  านาจข้ึนมา เราใชปั้ญญาของเราพิจารณาอยา่งไร? จะใชปั้ญญาของ

เราผลกัไสความยดึติดถือมัน่ของเราน้ีออกไปอยา่งไร เห็นไหม ธรรมะเป็นของสาธารณะ  

แลว้มุมกลบันะ ยกมุมกลบั ในทางโลกของเขา ถา้สมบติัเป็นของสาธารณะน่ียดึมัน่ถือมัน่นะ 

โกงกินมาเป็นของบุคคล เห็นไหม พยายามดึงกลบัมาเป็นของบุคคล สมบติัเป็นสาธารณะ ธรรมน้ีเป็น

สาธารณะ ธรรมน้ีเป็นของสาธารณะ ธรรมน้ีเป็นกลาง แลว้แต่ใครจะโนม้นา้วเขา้มาใส่ใจของเราได ้

โนม้นา้วเขา้มา  

น่ีจะไปยดึสมบติัสาธารณะเป็นของเรา โกงเขา้มาเป็นของเรา ยิง่โกงเท่าไหร่นัน่น่ะทิฐิมานะ

เห็นไหม ความโกงเขา้มา แลว้มนัโกงไดไ้ม่ได ้ความโกงเขา้มาน่ีเป็นสมบติัชัว่คราว ของเป็นสาธารณะ 

เงินทองน่ีเราอาศยัมาเป็นของเราไดใ้นชาติน้ีนะ แต่หน้ีของกรรม หน้ีกรรมหน้ีท่ีเราสร้างสมบุญบาป

อนัน้ีไว ้มนัตอ้งไปเจออีกขา้งหนา้ต่อไป มนัเป็นของเราไหมล่ะ?  

น่ีกิเลสมนัหามา มนัไปกวา้นมาชัว่คราว แต่เวลาตายไปนะ กิเลสมนัไม่ไดรั้บทุกข ์ จิตดวงท่ีมี

กิเลสนั้นต่างหากท่ีจะไปรับทุกขต่์อไป จิตดวงนั้นนะ จิตดวงท่ีรับทุกขเ์ป็นผลน่ีนา มนัเป็นวิบาก ไดรั้บ

ทุกขต่์อไปๆๆ น่ีวา่จะดึงยดึมาเป็นของเรา ของสาธารณะจะยดึมาเป็นของเรา แลว้มนัเป็นของเราจริง

ไหม มนัเป็นของเรากช็ัว่ ๘๐ ปีเราตอ้งตายไป เรายดึไวอ้ยา่งน้ีแลว้มนัตอ้งพลดัพราก เราไม่ตายจาก

สมบติั สมบติักต็อ้งพลดัพรากไปจากเรา ถึงจะอยูก่บัเราไปจนตาย เราตายไปแลว้กต็อ้งตกถึงแต่

ลกูหลานไป ลกูหลานของเราเสวยสมบติัอนันั้นไป แต่ไอค้นท่ีไปเอามา ไอค้นท่ีรับทุกขน์ั้นคือใคร?  

แต่ถา้เป็นธรรมนะ ธรรมน้ีเป็นสาธารณะ เห็นไหม อาจารยม์หาบวับอกวา่ “ธรรมแท้ๆ  เขา้ไป

ทุกอณูในอวกาศทุกอยา่ง เขา้ไปหมดไม่มีขดักบัส่ิงใดเลย ธรรมมนัเขา้ไปไดทุ้กแง่ทุกมุม ธรรมมนั

อ่อนมาก ธรรมมนัไม่เป็นโทษกบัใคร” น่ีธรรม ธรรมในหวัใจท่ีวา่เป็นธรรมแลว้นะ  

เร่ิมตน้จากกิเลสเป็นหวัใจเป็นบุคคล เป็นบุคคลมนัเลยยดึมัน่ถือมัน่มากไง จนท าใจน้ีใหเ้ป็น

สาธารณะ จนเป็นสาธารณะน้ีกเ็ป็น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายตอ้งแปรสภาพ ใหใ้จน้ีสมบติั
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น้ีเป็นสาธารณะ จนมนัเป็นธรรมโดยเน้ือหาสาระของมนัเอง ไม่ใช่สาธารณะ มนักลบัเป็นธรรมใน

หวัใจเพราะใจดวงนั้นเป็นธรรม เห็นไหม  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปรินิพพานไป กเ็อาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ

เจา้ไป พระสารีบุตรจะปรินิพพาน มาลาพระพทุธเจา้เห็นไหม “สารีบุตร เธอจงเห็นสมควรแก่เวลาของ

เธอเถิด” คือวา่แลว้แต่ธรรมอนันั้นเลย ความพอดีท่ีวา่จะพอดีของพระสารีบุตร พระสารีบุตรกเ็อา

ความสุขอนันั้นไป  

อาสเวหิ อาสวะส้ินไป จิตฺตานิ จิตของผูป้ฏิบติัน้ีพน้จากทั้งหมด พน้จากกิเลส พน้จากความยดึ

มัน่ถือมัน่ พน้จากบุคคล พน้จากสาธารณะ แมแ้ต่สาธารณะกพ็น้นะ มนัเป็นของบุคคล บุคคลท่ีเป็น

ธรรมไง ถึงวา่เป็นวมุิตติ มนับญัญติัไม่ได ้มนัเทียบเคียงไม่ได ้แต่กจ็ะใหเ้ห็นวา่ในเม่ือมนัเป็นอยา่งนั้น

แลว้ จากสาธารณะ เห็นไหม กย็งัโกงกนัมา ดึงกนัมา เรากจ็ะผลกัออกไปๆ  

แต่มนัจ าเป็นตรงน้ี จ  าเป็นตรงใจท่ีมนัตั้งข้ึนมาไดไ้หมน่ี ใจมนัตั้งข้ึนมาไม่ได ้ ใจเป็นรัฐบาล

ไม่ได ้ ใจไม่มีอ  านาจเหนือกิเลสไง ใจไม่มีอ  านาจเหนือเรา ใจตอ้งมีอ  านาจเหนือเราก่อน เหนือเราเห็น

ไหม เพราะถา้อยูใ่นเรา น่ีความคิดโลกทั้งหมดเลย โลกียะ ถึงตอ้งท าใจใหส้งบข้ึนมาก่อน  

พอใจนั้นสงบข้ึนมา ปัญญามนัเกิดเป็นโลกตุตระ โลกตุตระน่ีเป็นสาธารณะแลว้เห็นไหม เขา้

กบัหลกัธรรมพระพทุธเจา้ ไม่มีกาล ไม่มีเวลา เป็นอกาลิโก ใครเขา้ถึงดวงนั้นเตม็หมด แมแ้ต่ ๕,๐๐๐ 

ปีศาสนาน้ีเส่ือมไปแลว้นะ หมดไปแลว้นะ แลว้พระศรีอริยเมตไตรยมาตรัสรู้กธ็รรมอนัเก่าน้ี แต่

กาลเวลาเสวยสุขเสวยทุกขม์นัต่างกนั เพราะชีวิตมนัจะยาวไกลหรือสั้นแคบต่างกนั แต่ธรรมคืออนัน้ี 

ช าระกิเลสคืออนัน้ี อริยสจัคืออนัน้ี พระพทุธเจา้ท่ีปรินิพพานไปแลว้ขา้งหนา้ ๔ องคก์ต็รัสรู้อนัน้ี พระ

อริยสาวกกต็รัสรู้อนัน้ี  

แต่ใจดวงท่ีมนัตรัสรู้มนัตอ้งมีอ  านาจของรัฐบาล อ  านาจของความข่มใจน้ีไดก่้อนไง อ  านาจของ

ความข่มใจ ถึงจะเป็นธรรมข้ึนมากเ็อาธรรมน้ีไปบีบบ้ีสีไฟคนอ่ืน เห็นไหม เป็นธรรมข้ึนมาคือจิตมนั
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จะเขา้ท่ีเขา้ทาง กห็ลงตวัเองเห็นไหม กไ็อแ้ค่พยบัแดด แค่ยงัไม่ท าอะไรเลย ขนาดพยบัแดดกย็งัไป

ต่ืนเตน้ ไปดีใจกบัมนั ไปจบัตอ้งมนั จะไปยดึของสาธารณะเป็นของเราไง  

ของน่ีสาธารณะมนัเกิด-ดบั เกิด-ดบัอยูท่ี่ใจ มนัเกิดข้ึนมา ตั้งอยูช่ ัว่คราว แลว้มนักต็อ้งแปร

สภาพไป เห็นไหม มนัเป็นไตรลกัษณ์ในตวัมนัเองอยูแ่ลว้ ทีน้ีถา้เราไม่มีพื้นฐาน คือใจไม่มีความมัน่คง

พอ เราจะจบัตอ้งอนัน้ีไม่ได ้ ถึงตอ้งเป็นการเขา้ไปประสบเอง เห็นไหม ประสบการณ์ตรงของจิตผูท่ี้

ปฏิบติันั้นมนัจะเขา้ใจหลกัอนัน้ี แลว้มนัจะท าจิตตวัน้ีตั้งอยูไ่ดไ้ง  

ความท่ีจะตั้งอยูไ่ดเ้พราะวา่ความผดิพลาดบ่อยๆ หลุดจากมือเห็นไหม จากใจดวงหน่ึงใหใ้จ

ดวงหน่ึง จากใจดวงหน่ึงยืน่ใหใ้จดวงหน่ึง ใจดวงนั้นไม่สามารถรับส่ิงน้ีได ้ ปล่อยใหห้ลุดมือออกไป 

มนักเ็สียดาย พอมนัเสียดายมนักต็อ้งมีความแสวงหา มนักต็อ้งพยายามตั้งใจ ท าอยา่งไรจะใหภ้าชนะน้ี

ใส่ธรรมอนัน้ีไดไ้ง ท าอยา่งไรใหใ้จน้ีพยายามจะรับส่ิงอนัน้ีได ้มนักต็อ้งดดัแปลงใจ  

มนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นความรู้เฉพาะคน คนๆ นั้นตอ้งเขา้ถึงเอง เขา้จบัตอ้งเอง จะไป

ให.้.. ถา้อยา่งนั้นพระพทุธเจา้เอาไปหมดแลว้ สตัวโ์ลกน่ีขนไปหมด สตัวโ์ลกขนไปหมด ไม่มีใครจะ

ปล่อยท้ิงไวห้รอก มนัตอ้งใจดวงนั้นเป็นเอง เห็นไหม กิเลสเกิดท่ีใจ กิเลสเจริญเติบโตในใจ กิเลสข่ม

เหงใจแลว้มนักไ็ป ใหใ้จนั้นรับทุกขต่์อไป เห็นไหม กิเลสเกิดจากใจ  

ธรรมกเ็กิดจากใจ แต่ไม่ไดธ้รรมเกิดจากต ารา ต าราเป็นแผนท่ี แผนท่ีเป็นแผนท่ีนะ แลว้เขา้ไป

ช าระใจตวันั้น มนัถึงตอ้งประสบการณ์ตรง ไม่มีทางเลยท่ีจะบอกแลว้ใหเ้ขา้ใจได ้ องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสัมพทุธเจา้บอกเลย “เราเป็นคนช้ีทาง” ช้ีทางไปคนเดินไปหลงทางกไ็ม่ถึง คนเดินไปไม่มีก าลงั

พอกไ็ม่ถึง ช้ีบอกขนาดไหน  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นถึงศาสดา เป็นพระพทุธเจา้นะ เป็นผูท่ี้มาร้ือสตัวข์นสตัว์

นะ แต่ขนไปไดเ้ท่าท่ีวา่จิตดวงนั้นยอมรับไง มนัจะเร่ิมยอมรับก่อน ยอมรับในความทุกขค์วามยาก ใน

ความท่ีจะเอาชนะกิเลสตน ตอ้งสร้างตนข้ึนมาใหไ้ดก่้อนไง จะเอาแต่เอาเปรียบๆ เอาเปรียบมนักิเลส

อยูแ่ลว้ เอากิเลสแกกิ้เลสไดอ้ยา่งไร? กิเลสแกกิ้เลสไม่ได ้ ธรรมตอ้งแกกิ้เลส แต่จะเขา้ถึงธรรมไดม้นั



เทศน์เช้าเร่ือง สญัชาติพทุธ ๖ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

ตอ้งเป็นธรรม ไม่ใช่เอากิเลสไปเหนือธรรมไง ท าเขา้ไปแลว้เป็นกิเลส เอากิเลสไปควบคุมธรรมไว ้จะ

เอาท ามาข่มธรรม ข่มไดอ้ยา่งไร ข่มไม่อยู ่ 

สมาธิเกิดข้ึนมีก าลงัพลงังานนะ รัฐบาลน้ีมีอ  านาจมาก ข่มไวช้ัว่คราว รัฐบาลนั้นเปล่ียนไปนะ 

เปล่ียนรัฐบาลนั้นไป ไอส่ิ้งท่ีท าความผดิไว ้ เขากต็อ้งมาดูแล เห็นไหม ตอ้งตรวจสอบ ตอ้งจบัมา ตอ้ง

เอาข้ึนศาล ตอ้งช าระสะสางกนัในความผดินั้น เห็นไหม ถา้มีก าลงัอยูม่นัข่มไดช้ัว่คราวเท่านั้น  

แต่ถา้เป็นความเป็นจริง มนัไม่ใช่ข่ม มนัช าระลา้งไดเ้กล้ียงเลย ช าระไดเ้กล้ียงมนัตอ้งรักษา

อยา่งนั้น ช าระไดเ้กล้ียงมนักต็อ้งข้ึนไปเร่ือยๆ พฒันาข้ึนไปเร่ือย น่ีธรรมท่ีเป็นสาธารณะ จะเป็นของ

เรามนัตอ้งธรรมท่ีเกิดข้ึนจากใจของเรา ถึงเป็นของเรา แต่เป็นของเราแลว้กห็ลุดมือไปๆ เพราะ สพฺเพ 

ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายตอ้งแปรสภาพทั้งหมด จนกวา่มนัจะเป็นของเราได ้อนันั้นจะเป็นของเรา

จริง  

น่ีศาสนามนัละเอียดอ่อนขนาดนั้น แลว้จะมาเอาชุบมือเปิบ ชุบมือเปิบไม่ไดห้รอก ชุบมือเปิบ

ไม่มี ถา้จะชุบมือเปิบ ในมุมกลบักนั ศาสนามีอยูพ่ร้อม พระพทุธเจา้ตอ้งแสวงหาเอง น่ีของมีอยู ่ยงัชุบ

มือเปิบไม่ได ้ กล็า้งมือตวัเอง ชุบลา้งเปิบไม่ถึงธรรม เขา้ไม่ถึงธรรม เขา้ไปถึงเปลือกๆ แลว้กว็า่อนัน้ี

เป็นธรรม  

เป็นธรรมไปไม่ได!้ ชุบมือเปิบยงัเปิบไม่เป็น แลว้เราจะไปแสวงหาเองมนักต็ายเปล่า มนัตอ้ง

ตั้งสตินะถึงจะเอาตวัรอดได ้ ไม่ตั้งสติ ไม่ตั้งใจตวั เอาตวัรอดไปอยา่งไร ไปไม่รอด พอไปไม่รอดกจ็ะ

โทษ โทษวา่ท าจะเป็นจะตายนะ อุตส่าห์แสวงหาขนาดน้ีแลว้ท าไมไปไม่ได ้มรรคผลไม่มี นรกสวรรค์

ไม่มี  

มนัไม่มีท่ีไหน มนัทุกขร้์อนในใจ อะไรคือไม่มี? เผาอยูน่ี่ท าไมมนัไม่มีเหรอ? จะไปสุคโต

ขา้งหนา้ตอ้งปัจจุบนัน้ีสุคโตก่อน ตอ้งสุขเด๋ียวน้ี ไปน่ีสุขหมด วนัน้ีดีพรุ่งน้ีตอ้งดีตลอด วนัน้ีทุกขร้์อน

เตม็หวัใจแลว้พรุ่งน้ีจะไปสุข เอามาจากไหน?  
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เห็นไหม ถึงวา่มนัถึงประสบไดไ้ง วา่ไม่มี... ไม่มีกต็อ้งถามใจตวัเอง ทุกขห์รือไม่ทุกข ์ถา้ทุกข์

นัน่น่ะธรรมมี เพราะอะไร เพราะธรรมแกทุ้กขน์ั้น ทุกขน์ั้นเป็นอริยสจั พอจบัอริยสจัไดเ้ราจะเขา้ถึง

นั้น นัน่ล่ะแกทุ้กข ์ทุกขต์อ้งแกต้รงนั้น เอวงั 


