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ความสุข.. ทุกคนอยากปรารถนาความสุข ความสุขของคนไง ถา้คนเกิดมาแลว้ ความคิด
ของคนมนักคิ็ดของเขาไปแลว้แต่คนจะคิดไปปรารถนาไป ปรารถนามนัไม่สมหวงั แต่ถา้พอหนั
มาทางน้ี หนัมาเร่ืองศาสนา เห็นไหม เร่ืองของศาสนา อยา่งเช่นมาท าทาน กวา่จะมาไดต่ื้นตั้งแต่ตี 
๔ ตี ๕ กวา่จะท าอะไรเสร็จ  

เขาวา่การท างานเป็นการปฏิบติัธรรมไง มนัเป็นไดอ้ยู ่ เป็นไดโ้ดยหยาบๆ ไง การท างาน
เป็นการปฏิบติัธรรม ตั้งใจท างานแลว้เป็นธรรม คือสติมนัเป็นธรรม ถา้มีสติสมัปชญัญะ ทุกอยา่ง
มนักเ็ป็นธรรมหมด เป็นธรรมหมายถึงมีสติสมัปชญัญะเราเป็นนัน่ไป แต่มนัแกไ้ดโ้ดยเป็นวา่
มนุษยโ์ดยสมบรูณ์ไง มนุษยน่ี์โดยสมบรูณ์ การท างานท าหนา้ท่ี การปฏิบติัตนเป็นคนดีกเ็ป็นคนดี 
เป็นคนดีแลว้สงัคมกย็กยอ่ง เป็นความสุขอยา่งหน่ึง  

น่ีใหท้าน ถา้มีศีลข้ึนมามนักเ็ร่ิมขดักบัเขาแลว้ เร่ิมขดักบัทางโลกแลว้ พอทางโลกไปมนั
เป็นอยา่งนั้น ถึงวา่เวลาแบ่งมนัตอ้งแบ่ง เวลาภาคปฏิบติัออกไปท างานกต็อ้งไปเร่ืองของโลกเขา 
แต่ยอ้นกลบัมากเ็ป็นเร่ืองของผูท่ี้ปฏิบติัธรรม ถา้มีศีลเขา้มามนัศีลจากขา้งนอก ศีลมนัเป็นศีลธรรม
ดา ศีล อธิศีล ความสุขมนัหาไดด้ว้ยทัว่ไป มนัไม่ใช่วา่ความสุขมนัจะสุดยอด มนัตอ้งมีพื้นฐาน
ข้ึนมาก่อนไง  

ทาน ศีล ภาวนา ถา้มีทาน ศีล ภาวนา การตั้งใจของเรา เราท าทานน่ีกแ็สนจะล าบากมาก
แลว้ การท าบุญกศุลน่ีมนัเป็นการตดัความตระหน่ีถ่ีเหน่ียวของตวัเอง แต่ก่อนท าๆ ไดย้าก แลว้เรา
ดูคนท่ีเขาท าบุญกศุล เขาวา่ใจใหญ่ๆ ไง บางคนท าๆ มาก ท าจนเรามองวา่มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร 
เขาท าไดอ้ยา่งนั้น  
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แต่หวัใจเราเลก็เกินไป ถา้หวัใจเราเลก็เกินไป ส่ิงวตัถุนั้นจะมีคุณค่ามากกวา่หวัใจเรา มนั
ทบัถมหวัใจเรา แต่ถา้หวัใจเรามีอ  านาจมากกวา่ เราจะสละส่ิงนั้นได ้ น่ียกใหเ้ห็นวา่ความสุขมนั
เกิดข้ึนจากตรงนั้นไง เกิดข้ึนจากผูใ้หท่ี้สละทานออกไป  

การสละทานออกไป เห็นไหม ความตระหน่ีถ่ีเหนียวออกไป มนัสละออกไปมนักเ็ท่ากบั
มนัเป็นตวัส่ือ บุญกศุลมนัเขา้มาพร้อมกนั อาจารยบ์อกวา่ “เหมือนกบัเปิดประตู ถา้แงม้ประตูนอ้ย 
อากาศกเ็ขา้นอ้ย ถา้แงม้ประตูมาก อากาศกเ็ขา้ไดม้าก” แต่แงม้มากมนักอ็อกไปไดม้าก ส่ิงท่ี
ออกไปไดม้าก มนักเ็ขา้มาไดม้าก น่ีมนัเป็นบุญกศุลระดบัหน่ึง เป็นความสุขของคนระดบัหน่ึง  

ถา้มีศีลความปกติของใจ คนมีศีล เห็นไหม คนจะอยูท่ี่ไหนแลว้แต่ เขาจะมีมหรสพ มีความ
ร่ืนเริงต่างๆ โลกเขาจะต่ืนกระแสกนัไป พวกน้ีไม่ต่ืนไปกบัเขานะ มีศีลมีอะไรมนัจ ากดัขอบเขต
ของตวั บางอยา่งมนัท าไม่ได ้รู้วา่ตวัเองท าไม่ได ้อยา่งนั้นท าไม่ได ้เรากไ็ม่ควรท า มนักจ็  ากดั เห็น
ไหม ไม่ต่ืนไปตามกระแสโลก ทุกอยา่งมนัตอ้งคิด  

น่ีมีศีลข้ึนมา จิตมนัปกติเขา้มา น่ีมนัหาได ้มนัตอ้งมีพื้นฐานข้ึนมาเป็นชั้นๆ ข้ึนมา แลว้ถึง
จะท าความสงบของใจ ถา้ท าความสงบของใจข้ึนมา น่ีทาน ศีล ภาวนา ใจมนัควรแก่การงาน เขา
จะป้ันโอ่งป้ันไห เห็นไหม ดินเขาตอ้งซอ้มก่อน อนัน้ีกเ็หมือนกนั เรามาท าเร่ืองน้ี เราซอ้มใจของ
เรามาก่อน ใหมี้ทาน มีศีลแลว้กมี็ภาวนา ถา้มีภาวนา มนัจะยอ้นกลบัมาท่ีเราล่ะ  

เร่ืองของการภาวนาเป็นเร่ืองของบุคคล เร่ืองของคนๆ เดียว แต่เร่ืองของทานเร่ืองของ
อะไร มนัยงัเป็นเร่ืองของหมู่คณะ เห็นไหม เราเป็นหวัหนา้ทอดกฐินทอดผา้ป่า เราเป็นหวัหนา้ เรา
ชกัข้ึนมาเป็นหมู่คณะ ถา้บุญกศุลมนัเกิดข้ึนไป ไปเกิดเป็นเทวดา เรากเ็กิดเป็นหวัหนา้มีบริษทั
บริวาร บริษทับริวารใหช้กัน ากนัเขา้มา  

แต่เวลาจะออกปฏิบติัเพื่อจะเอาตวัเอง พระพทุธเจา้สอน “ใหไ้ปแบบนอแรด” หน่ึงเดียวไง 
ใหไ้ม่ไปเป็นคู่ ถา้ไปเป็นคู่มนัจะเร่ิมเบาลง ความเดด็ขาดความดีงามจะเร่ิมเบาลง ถา้ไปแบบนอ
เดียว ไปแบบนอแรด นอแรด แรดมีนอเดียว ไปแบบบุคคลคนเดียว ไปคนเดียวน่ีมนัเหมือน
ออกไปแลว้มนัไม่มีคู่คิด มนัไม่มีอะไร มนัวา้เหว ่ ความวา้เหวค่วามผกูพนัอนันั้นมนัจะเร่ิม
ยอ้นกลบัเขา้มาหาเรา  
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น่ีเร่ืองของบุคคล เร่ืองการประพฤติปฏิบติัเป็นเร่ืองของบุคคล เวลาไปไปเป็นของบุคคล
ไป ในประวติัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่สร้างบารมีมาเป็นคู่มา สร้างเป็นพทุธภูมิมา แลว้พอท่านมา
ท าปฏิบติัจนส้ินไป เห็นไหม คู่ครองของท่านมาหานะ คู่ครอง เห็นไหม วา่ “สร้างสมบารมีมา
ดว้ยกนั ท าไมมาตดัช่องนอ้ยแต่พอตวัหนีไปคนเดียว? ท าไมหนีไปคนเดียวล่ะ? ออกไปคนเดียว”  

หลวงปู่ มัน่บอกวา่ “ใหเ้อาอนัท่ีวา่ท่านประพฤติปฏิบติัเป็นบุญกศุลน่ี ใหอ้ธิษฐานให้ 
อนุโมทนาไง ใหอ้นุโมทนาวา่อนัน้ีเป็นบุญกศุล อนัน้ีเป็นความดี” เห็นไหม ถึงจะตดัช่องนอ้ยไป
แต่พอตวั แต่มนัเป็นการสร้างสมมา จิตทุกดวงตอ้งเป็นอยา่งนั้น นิพพานไปแลว้อ่ิมเตม็ แลว้อ่ิม
เตม็ในจิตดวงนั้น ถึงวา่อ่ิมเตม็ในจิตดวงนั้น พอจิตดวงนั้นเป็นไปแลว้ ทุกดวงใจถึงเสมอกนั ท าได้
หมดไง  

มนัถึงวา่มนัเป็นพื้นฐานจากทานข้ึนไป น่ีเป็นการชกัน า เป็นการหมู่คณะเป็นบริษทับริวาร
กนัข้ึนไป แต่ถึงสุดทา้ยแลว้มนักต็อ้งไปเป็นตรงนั้นหมด  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เกิดไดอ้งคเ์ดียว เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
ตรัสรู้ข้ึนมาแต่ละองค์ๆ  พระพทุธเจา้มีไดอ้งคเ์ดียว คราวละหน่ึงองคเ์ท่านั้น หน่ึงเดียวเท่านั้น แลว้
ชกัน าต่อไป บุญกศุลมนัจะมาตรงน้ี มาตรงท่ีวา่ชกัน าไป สามเณรราหุลเป็นบุตรกเ็ป็นพระอรหนัต์
ข้ึนมาเหมือนกนั น่ีเตม็เหมือนกนัๆ สุดทา้ยแลว้กไ็ปเตม็ท่ีตรงนั้นเหมือนกนั เหมือนกบัไปถึง
จุดเป้าหมายแลว้ไปเตม็ตรงนั้นเหมือนกนัหมดเลย แต่เวลาไปน่ีเป็นเร่ืองของบุคคลท่ีตอ้งท าเอง  

พระพทุธเจา้บวชเณรราหุล ใหใ้ครเป็นคนสอน? ใหพ้ระสารีบุตรเป็นคนสอน เห็นไหม 
ใหพ้ระสารีบุตรบวชให้ แลว้ใหพ้ระสารีบุตรเป็นคนสอน สอนนัน่เป็นการกระท าของสามเณร
ราหุลตอ้งพยายามปฏิบติัข้ึนมา ปฏิบติัข้ึนมา ศึกษาเล่าเรียนมาไดเ้ป็นเอตทคัคะในการศึกษา ใน
การคน้ควา้ ในการตอ้งการ..  

เชา้ข้ึนมา “วนัน้ีจะไดค้วามรู้ขนาดไหน?” เอาก าหินก าทรายเลย “ขอใหเ้ราไดค้วามรู้ขนาด
เมด็ทรายเมด็หินในมือน้ี” น่ีเป็นผูใ้คร่ครวญในการศึกษา มีใครศึกษา มีใครสอนวิชาการ อยากรู้
อยากเห็นไปหมดเลย น่ีท าเขา้มา พยายามศึกษาพยายามคน้ควา้ของตวัเอง จนถึงท่ีสุดมนักไ็ปถึง
จุดท่ีวา่อ่ิมเตม็เหมือนกนั  



เทศนเ์ชา้ คุณจากของนอ้ย วนัท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๔๔ ๔ 

©2012 www.sa-ngob.com 

การอ่ิมเตม็เหมือนกนั มนัถึงวา่มนัตอ้งออกเหมือนนอแรด จะอ่ิมเตม็ไดม้นัตอ้งแสวงหา
ก่อน มนัเตม็ไปไดใ้นหวัใจ หวัใจเรามนัพะรุงพะรังเตม็ไปไดใ้นหวัใจ หวัใจเรามนัคิดของมนั
ประสามนัเอง มนัวิตกวิจารประสาของมนัเอง มนัคาดมนัหมายของมนัเอง  

การคาดการหมายน้ีเขา้ถึงธรรมะไม่ได ้ ธรรมะไม่ใช่การคาดการหมาย การปฏิบติัธรรมน้ี
ตอ้งเขา้ไปประสบการณ์ เป็นปัจจตัตงัรู้จ  าเพาะตน เราท าซ่ึงๆ หนา้ เห็นกนัซ่ึงๆ หนา้เลย มนัจะ
เป็นวา่ผูอ่ื้นท าแทนใหม้นักอ็าศยักนั แลว้อารมณ์ความคิดน้ีกไ็ม่ใช่เรา เราใชอ้ารมณ์ความคิดน้ีก็
ไม่ไดอี้ก ถึงตอ้งผา่นอารมณ์ผา่นความคิดน้ีเขา้ไป  

อารมณ์น้ีเป็นเพื่อนสองของใจ เวลาเราไม่คิด อารมณ์มนัไม่มี เราปล่อยใจวา่งๆ สบายๆ 
อารมณ์มนัไม่มี แต่เวลาเราคิด อารมณ์มนัเกิดข้ึน มนัเพื่อนสอง แลว้เพื่อนสองถา้คิดในทางผกู
โกรธ คิดในทางวิตกวิจาร มนัจะขุ่นมวัใหใ้จน่ีข้ึนมาๆ มากเลย ข้ึนมาใหมี้ความเร่าร้อนในหวัใจ
หน่ึง  

ถา้คิดในคุณงามความดี คิดในบุญกศุล คิดส่ิงท่ีวา่มนัมีความสุข มนักไ็ดช้ัว่ครู่ชัว่ยาม ส่ิงท่ี
เป็นคุณงามความดี มนัเขา้ไปแลว้มนัไดช้ัว่ครู่ชัว่ยาม แต่ส่ิงท่ีวา่คิดแลว้มนับาดหมางใจ มนัจะคิด
ไดบ่้อยๆ มากเลย ถึงวา่เร่ิมตน้จากสะสางตรงน้ีเขา้ไป ตอ้งเร่ิมสะสางตรงน้ีเขา้ไป  

ถา้ไม่สะสางตรงน้ีเขา้ไป ความคิดของเรามนัถึงวา่คิดแลว้มนัไม่เป็นไปอยา่งท่ีคิด เพราะ
ความคิดน้ีเกิดจากตณัหาความทะยานอยากหน่ึง การคาดการหมายหน่ึง ความคิดน้ีแปรปรวนโดย
ธรรมชาติของมนัหน่ึง สรรพส่ิงท่ีเราคิดน้ี ผลท่ีเป็นความคิดแลว้มนักแ็ปรปรวนโดยธรรมชาติของ
มนัอีกหน่ึง  

ส่ิงท่ีแปรปรวนกบัส่ิงท่ีแปรปรวนเป็นอนิจจงัทั้งหมด มนัหมุนไปไง “ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิง
นั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา” มนัจบัตอ้งอะไรไม่ไดเ้ลย มนัเป็นไปตามสภาวะ
ตามความเป็นจริงของมนั แต่สภาวะตามความเป็นจริงของมนั เรากใ็ชค้วามคิดตามไป เห็นไหม 
วา่เรารู้เป็นตามความเป็นจริงของมนั ความจริงเป็นอยา่งนั้น เรารู้เป็นอยา่งนั้น..  

เรารู้น้ีมนัไปรู้ตามเขา มนัรู้เหมือนโค เขาจงูไปเชือด เขาเอาเชือกผกูไวแ้ลว้กจ็ูงไปเชือด ไอ้
คนจูงๆ ไปเชือด ไอค้นเดินตามกเ็ดินตามไป ไอธ้รรมะเรากเ็หมือนกนั ถา้ไม่เป็นปัจจุบนัธรรม ผูท่ี้
จูงโคไปเชือดกบัโคนั้นจะเขา้ไปถึงตวักนัเอง แลว้สลดักนัตรงนั้นเป็นไปไม่ได ้ 
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การคาดการหมายน่ีมนัเป็นการจินตนาการของเรา มนัถึงวา่มนัเร่ิมจากตณัหาความคิด 
ตณัหาคือความอยากออกจากพน้ทุกข ์ ตณัหาคืออยากท าคุณงามความดี วา่ส่ิงนั้นเป็นความดีแลว้ 
เขา้วา่เป็นความดีแลว้กจ็มอยูใ่นความดีนั้น เห็นไหม ติดในดี  

ธรรมะน้ีไม่ติดในดีและติดในชัว่ มนัขา้มพน้ดีและชัว่ไปหมดเลย ดีกไ็ม่ใช่ ชัว่กไ็ม่ใช่ ดีก็
ติด ชัว่กติ็ด เพราะ! เพราะมนัเป็นเวทนา สุขเวทนา ทุกขเวทนา เห็นไหม มนัเป็นขนัธ์เหมือนกนั 
มนัเป็นอารมณ์เหมือนกนั อารมณ์ซอ้นอารมณ์ แลว้ละเอียดเขา้มาเป็นชั้นๆ เขา้มา  

เราถึงวา่ตอ้งพยายามท าความสงบพอใจพอสมควร ตอ้งท าความสงบใจเขา้มา สงบดว้ย
วิธีการใชค้วามคิดไล่ตอ้นเขา้มากไ็ด ้ สงบดว้ยการท าความสงบของใจกไ็ด ้ ท าความสงบของใจ 
ความพะรุงพะรังอนันั้นหมดไปหน่ึง แลว้ความคิดความอ่านมนัจะเท่าทนัไง จะเท่าทนัอารมณ์
ความคิดของตวั  

ปัญญาในศาสนาพทุธเรา พระพทุธเจา้สอนวา่ “ปัญญาคือการรอบรู้ในกองสงัขาร” กอง
สงัขารคือความคิด ความปรุง ความแต่ง เห็นไหม ความคิดท่ีเราคิดอยูม่นัเป็นสงัขาร มนัปรุง มนั
แต่ง แลว้ปัญญาในศาสนาคือปัญญารอบรู้ในกองสงัขาร รอบรู้ในขนัธ์ ๕ รอบรู้ในความคิดอีก
ชั้นหน่ึง  

ความรอบรู้ในความคิดของตวัเองอีกชั้นหน่ึง มนัตอ้งใชค้วามสงบของใจเขา้มา ความสงบ
ของใจนั้นถึงกบัเขา้มาตามความน้ี อนัน้ีทนั อนัน้ีทนัข้ึนมากเ็ป็นความสงบเขา้มา กค็วามสุข
เกิดข้ึน  

เวลาปฏิบติัธรรมกนั พวกเราชาวพทุธน่ีบอกวา่เราท าไม่ได ้ เราเป็นส่ิงท่ีสุดเอ้ือมสุดวาสนา 
ฉะนั้นเด๋ียวน้ีพระเขาสอนกนั ถึงสอนวา่ใหม้นัต ่าลงมาๆ ไง เป้าหมายต ่าลงมา พอเป้าหมายต ่าลง
มา อธิษฐานบารมี บารมี ๑๐ ทศัของพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ปรารถนาเป็นพระพทุธเจา้ แลว้
พยายามเขา้ถึงเป้าหมาย ถึงเป้าหมายของศาสนาเรา เป้าหมายคือวา่ดบัทุกขท์ั้งหมด ถึงดบัทุกข ์ ถา้
ท าไดไ้ม่ไดม้นักเ็ป็นอ านาจวาสนาของเรา  

ท าความสงบของใจ.. นกัศึกษา นกัเรียน เดก็ พอท าความสงบเขา้มา อ่านหนงัสือกเ็ขา้ใจ
ง่าย เรียนหนงัสือกดี็ข้ึน ปัญญามนัปลอดโปร่ง ผูท่ี้ท  าการท างานมาเครียด เวลาท าความสงบเขา้มา 
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มนัเป็นยา เป็นธรรมโอสถท่ีช าระใจโดยธรรมชาติของมนั แต่เรามองขา้มตรงนั้นไป เวลาพดูถึง
ปฏิบติัธรรมกต็อ้งวา่ปฏิบติัธรรมเพือ่จะละกิเลส เพื่อจะละกิเลส..  

มนัละความพะรุงพะรังของใจมนักเ็ป็นความสุขส่วนหน่ึงแลว้ แลว้มนัจะท าใหจิ้ตน้ีสดช่ืน
ข้ึนมา เห็นไหม ผูท่ี้ท  างานนะ จิตหายคลายเครียด ความสุขในใจเกิดข้ึน มนัเป็นคุณไปทั้งหมดเลย 
แต่เวลากิเลสมนัสอนไง กิเลสมนัเส้ียม กิเลสมนัท ามนัขดัขาไง เราเป็นคนวาสนานอ้ย เราไม่ใช่นกั
ปฏิบติั เราท าไม่ได.้. มนัปฏิเสธตั้งแต่หญา้ปากคอกเลย ปฏิเสธส่ิงเร่ิมตน้เลย พอปฏิเสธส่ิงเร่ิมตน้ 
คุณประโยชน์ท่ีจะไดม้นัเลยไม่ไดข้ึ้นมา  

แต่ถา้น้ีวา่เรานกัปฏิบติั การปฏิบติัของเรา เราจะรู้อยา่งไรวา่เราไม่มีอ  านาจ เราไม่มีวาสนา 
ถา้เรามีอ  านาจมีวาสนาเป้าหมายของเราคือตอ้งดบัทุกขท์ั้งหมด เพราะมนัเป็นเป้าหมายของศาสนา 
ถา้เราไม่พดูอยา่งนั้นแลว้ ศาสนาสอนสอนท่ีไหนล่ะ?  

มนัไปลดคุณค่าไง เหมือนกบัของท่ีมีคุณค่า ๑๐๐ เปอร์เซ็นตเ์ตม็อยา่งน้ี เราลด ๕๐ 
เปอร์เซ็นต ์ ๒๐ เปอร์เซ็นต ์ เราต่างหากท าได ้ ๒๐ เปอร์เซ็นต ์ ๕๐ เปอร์เซ็นตน์ั้นมนัอยูท่ี่อ  านาจ
วาสนาของเรา  

แต่ในศาสนาน้ี คุณค่าของศาสนา ๑๐๐ เปอร์เซ็นตก์ต็อ้งวางไว ้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นตต์ามนั้นสิ 
ท าไมเราไปลดคุณค่าของศาสนา? น้ีเอากิเลสไปลดไดอ้ยา่งไร? กิเลสข้ึนมา มนัปฏิบติักใ็หม้นัอยู่
ในหวัใจของเรา ท าไดข้นาดไหนกเ็ป็นวา่อ  านาจวาสนาของเราไดข้นาดนั้น ถา้ไดถึ้งท่ีสุดแลว้ นัน่
กคื็อท่ีสุดท่ีวา่มนัเป็นไปได ้ 

อนัน้ีกิเลสมนัขดัขวางเรา เราถึงท าความสงบของเราเขา้มาแลว้พยายาม พยายามถา้วา่มนั
จะเป็นส่ิงท่ีดีงามข้ึนมา มนัตอ้งคน้ควา้แลว้จบัตอ้งไดถึ้งจะเป็นวิปัสสนา สมถกรรมฐาน-วิปัสสนา
กรรมฐาน เราท าสมถกรรมฐานอยู ่ท่ีเขาสอนๆ กนัอยู ่เห็นไหม รู้ทนันามรูป รู้ทนันามรูป.. อนันั้น
เป็นสมถะทั้งหมด แต่ความเขา้ใจ ความไม่รู้ของเขา ความเขา้ใจวา่อนันั้นเป็นวิปัสสนาพร้อมกบั
สมถะ สมถกรรมฐานกบัวิปัสสนากรรมฐานท าไปพร้อมกนั แต่ถา้ท าสมถะก่อนเขาวา่อนัน้ีเป็น
การเสียเวลาเปล่า  
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การเป็นโลกียะ โลกียอ์ารมณ์ โลกียอ์ารมณ์ละเอียดเขา้ไปขนาดไหนกเ็ป็นโลกียอ์ารมณ์ 
โลกียอ์ยูใ่นโลกเขา ส่ิงท่ีหมุนเวียนในโลกอยูใ่นวฏัฏะ มนัจะพน้จากวฏัฏะไปไหน แต่วิวฏัฏะ เห็น
ไหม มนัตอ้งเปล่ียนจากความเคยชิน เปล่ียนจากธรรมชาติของเราพลิกออกไปเลย  

ถึงตอ้งเอาสมถกรรมฐานแลว้วิปัสสนา กรรมฐานคือการยกข้ึนวิปัสสนา มนัตอ้งจบัตอ้ง
ได ้ จบัตอ้งหมายถึงวา่มนัจุดเช้ือไฟติด เห็นไหม ถา้มีขยะอยูท่ี่ไหน เราจุดไฟถา้ติดตรงนั้นมนัจะ
ลามไป แต่มนัจะจุดติด ขยะเปียกมนัจุดติดไดย้ากมาก แลว้หาท่ีจุดกห็าท่ีจุดไม่เจอ  

ความสงบแลว้ถึงคน้ควา้ พยายามไล่ตอ้นเขา้มา ถา้จบัตรงนั้นไดแ้ลว้ วิปัสสนามนัจะ
เป็นไป วิปัสสนาจะเป็นไปหมายถึงวา่จิตจุดไฟติดแลว้ ขยะมนัเปียกมนัตอ้งพยายามตอ้งเข่ีย ตอ้ง
พยายามใหไ้ฟมนัติดข้ึนมาใหไ้ด ้วิปัสสนาไปรอบ ๒ รอบมนัจะปล่อยวาง พอปล่อยวางทุกคนจะ
เหมา รีบเหมาไปวา่ปล่อยวางแลว้ แลว้จะเอาอนัน้ีเป็นผล แลว้จะท าอยา่งอ่ืนต่อไป แลว้ขยะนั้นก็
ไหมต่้อไป พอขยะนั้นไหมไ้หมต่้อไป ขยะนั้นกก็องอยูน่ัน่ เห็นไหม อนันั้นเป็นขยะ เราเห็นดว้ย
ตา มนัส่งกล่ินเหมน็คลุง้ไปดว้ย  

แต่ถา้เป็นกิเลส เป็นสัญญาอารมณ์ มนัเป็นนามธรรม มนัจุดติดหนหน่ึง มนัเผาไปไหมห้น
หน่ึง แลว้มนักห็มกัหมมอยูใ่นหวัใจ แต่เราไม่รู้ มนัยงัไม่แสดงตวัออกมา เม่ือไหร่ถา้สมาธิน้ีมนั
เส่ือมคลายลง มนัแสดงตวัออกมากล่ินมนัถึงจะออกมา กล่ินหมายถึงวา่ขดัขอ้งใจไง ความขดัขอ้ง
ใจ ความใจน้ีมนัจะขดัขอ้งแลว้ อนันั้นเป็นกิเลสทั้งหมด ส่ิงท่ีเป็นกิเลส เราตอ้งพยายามจบัแลว้ให้
มนัเป็นประโยชน์กบัเราไง ถา้เป็นกิเลสแลว้เราพยายามจะตอ้งละมนัๆ เราพยายามละขนาดไหน 
ลกู หลาน เหลน เราละมนัไปเร่ือยๆ ละไปเร่ือยๆ  

ละคือการท าความเขา้ใจวา่ ส่ิงนั้นท่ีเราคิดข้ึนมามนัขดัขอ้งใจเราน้ี มนัเป็นความคิดผดิของ
เรา ตอ้งวา่ของเราก่อนนะ ถา้เป็นของเราแลว้เราจะสามารถช าระแกไ้ขได ้ ตอ้งตั้งสมุฏฐานข้ึนมา
วา่เราผดิเราถกูตรงไหน ตั้งประเดน็ข้ึนมา ถา้มีประเดน็ป๊ับปัญญามนัจะหมุนเขา้มา ถา้เราไม่ตั้ง
ประเดน็ข้ึนมาเราผิดเราถกู เรามีคุณประโยชน์หรือเรามีความเสียหาย เราเผลอไป เห็นไหม ให้
กิเลสมนัหลอกออกไป ความคิดน้ีพุง่ออกไปแลว้ตอ้งดบัตรงนั้น  

พอดบัตรงนั้นเขา้มาบ่อยเขา้ ความเคยชินท าบ่อยๆ พอชินบ่อยๆ เขา้มนัจะคล่อง ความ
คล่องตวั เห็นไหม จากคล่องตวันะ “ตามรู้ตามเห็น” ตามเขา้ไป พอความโกรธดบัไปแลว้เราค่อย
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รู้ทนั เรากเ็สียใจ พอ “รู้เท่ารู้ทนั” เห็นไหม มนัจะเกิด เรากรู้็วา่มนัจะเกิด รู้เท่ารู้ทนั รู้แจง้แทง
ตลอด 

น้ีอยูท่ี่การฝึกฝน อยูท่ี่การหมัน่เพียรของเรา ทุกคนท าได ้เพราะมนัเป็นอยูใ่นหวัใจ มนัเกิด
ดบัท่ีใจ จะยนื จะเดิน จะนัง่ จะนอน จะท าอะไรมนักคิ็ดได ้มนักรู้็สึกไดใ้จของเรา เราควบคุมใจ
ของเรา แลว้ความสุขจะอยูท่ี่น่ี  

ศาสนาเราสอนลงท่ีใจ แต่ใจน้ีมนัอาศยัเกาะเก่ียว ตวัมนัเองแสดงตวัไม่ได ้ ตอ้งอาศยักาย 
อาศยัวตัถุต่างๆ แลว้มนักไ็ปเกาะขา้งนอก ถา้คนหยาบกไ็ปมองแต่วา่ขา้งนอกนั้นเป็นท่ีพึ่ง แต่ถา้
คนฉลาดเขา้มา เพราะท่ีพึ่งนั้นหาจนครบบริบูรณ์ขนาดไหนมนักไ็ม่ใช่ท่ีพึ่งจริง เพราะมนัยงัมี
ความทุกขอ์ยู ่ เห็นไหม ร่นเขา้มาๆ จนถึงใจของเราได ้ แต่กต็อ้งอาศยัส่ิงนั้น ไม่อยา่งนั้นพระจะ
ออกธุดงคท์ าไม ออกธุดงคไ์ปกเ็พื่อวา่ใหม้นัแสดงตวัออกมา ใหกิ้เลสน้ีมนัแสดงตวัออกมา ออก
ธุดงคไ์ปเพื่อเหมือนกบัส่ิงท่ีมนัเป็นยางเหนียวในหวัใจลากมนัออกมา แลว้ปหานมนัๆ ถา้อยูก่บัท่ี
แลว้มนัหมกัหมม มนัลากไม่ได ้ 

ถึงตอ้งพยายามคน้ควา้ ตอ้งพยายามน่ี เดินจงกรมวา่เหมือนกบัหาทุกข ์ แต่ไม่ใช่นะ เขาวา่
ทุกขน้ี์เป็นอริยสจั ทุกขน้ี์เป็นทุกขข์องใจ ถา้เป็นทุกขข์องกายนะ คนท่ีทุกขม์าก คนท่ีเป็นกรรมกร
แบกหาม เขาทุกขย์ากมากเลย เขากเ็บ่ือเขาก็ร าคาญมาก ท าไมเขาไม่สละทุกขไ์ดล่้ะ?  

มนัทุกขป์ระกอบอาชีพการงาน ไม่ใช่ทุกขข์องใจ ทุกขข์า้งนอก ทุกขข์า้งนอกมนัไม่เห็น
ทุกขห์รอก ทุกขข์องใจมนัจะสะอึกเลย อ๊ึก.. พอจบัทุกขข์องตวัเองได ้น่ีตวัของทุกข ์ทุกขม์นัเกิดท่ี
ใจ ใจเป็นประธาน ใจเป็นตวัใหญ่  

ถึงวา่ไอส่ิ้งท่ีวา่ทุกขภ์ายนอก ทุกขก์ารท ามาหากิน ทุกขใ์นการงานนั้น มนัเป็นทุกข์
เปลือกๆ มนัไม่ใช่อริยสจั อริยสจัมนัทุกขข์องใจ วิตกกงัวลน่ีกทุ็กข ์ แต่เราจบัวิตกกงัวลเราไม่ได ้
เราจบัวิตกกงัวล จบัความเห็นของใจ จบัตวัทุกขน้ี์ไดแ้ลว้สาวไป เกิดเพราะอะไร? เกิดเพราะ
สมุทยั ดบัเพราะอะไร? ดบัเพราะมรรค นิโรธ เห็นไหม อริยสจัมนัจะหมุนไปรอบหน่ึงๆๆ 
ความเห็นของเรามนัจะช าระกิเลสของเราเขา้ไปได ้ 

ชาวพทุธเรา การแสวงหาของพวกเรานะ สุขหาไดท้ัว่ไป อยา่งท่ีท าทานกนัอยูน้ี่ มาท าบุญ
กศุลน้ี อนัน้ีกเ็ป็นการช าระอยา่งหน่ึง มนัจะสะสมมาท่ีใจของเรา เราตอ้งเอาแต่เลก็แต่นอ้ย เกบ็
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หอมรอมริบไง ไม่ใช่วา่จะไปควา้เอาแต่ซุงท่อนใหญ่ๆ แบกเอาแต่ซุงท่อนใหญ่ ใครจะไปแบก
ไหว แต่ถา้ไมเ้ราสะสมข้ึนมาวนัละเลก็วนัละนอ้ย มนักส็ะสมข้ึนไปได ้ 

ถึงวา่จะเลก็จะนอ้ยจะมากจะอยา่งไรนะ เราตอ้งสะสมของเราเขา้ไป อยา่มองขา้มของ
เลก็นอ้ย หลวงปู่ ฝ้ันบอกไวน้ะ “ผงมนัเขา้ตาคน ซุงน้ีไม่เคยเขา้ตาใครเลย ผงฝุ่ นเลก็ๆ น่ีเขา้ตาคน 
แลว้เจบ็มากเลย”  

ธรรมวินยักเ็หมือนกนั เลก็ๆ นอ้ยๆ ตอ้งสะสมไปๆ เพื่อเป็นบุญกศุลของเรา เพื่อเป็น
พื้นฐานของเรา อยา่มองขา้มความเลก็นอ้ย ความเลก็นอ้ยสะสมนั้นกจ็ะเป็นประโยชน์กบัเรา
ทั้งนั้น เอวงั  


