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ตั้งใจนะ เราตั้งใจ ท าคุณงามความดีจากภายใน คุณงามความดี เห็นไหม เขาท ากนั คุณงาม
ความดี งานจากภายนอก เวลาท างานกนัตอ้งท างานอาบเหง่ือต่างน ้าท างานเพื่อด ารงชีวิต การ
ท างานของหวัใจ นัง่เฉยๆ ใหจิ้ตมนัสงบใหไ้ด ้น่ีการท างานภายใน 

เพราะเราเกิดมาพบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วาง
ศาสนาไว ้ เราถึงมีศาสนา ศาสนา เห็นไหม ศาสนธรรม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้เป็นเคร่ืองใหเ้รากา้วเดินตามธรรมอนันั้นไง เวลาเขาเกิดมา สตัวม์นักเ็กิดเหมือนกนั สตัวเ์กิดมา
กพ็บธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เหมือนกนั สัตวเ์ดรัจฉานมนัเกิดมาพร้อมกบัเรา 
ในปัจจุบนัน้ีสตัวม์นักเ็กิด มนักพ็บพระพทุธศาสนาของมนั มนัท าอะไรไดล่้ะ มนัไม่มีโอกาส เรา
เป็นมนุษย ์เราเกิดแลว้เราพบพระพทุธศาสนา เราพบธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ น่ี
เรามีโอกาสไง 

ในสมยัพทุธกาลนะ อญัญาโกณฑญัญะ เวลาเจา้ชายสิทธตัถะเกิด พยากรณ์เลยวา่เจา้ชาย
สิทธตัถะจะตอ้งเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แน่นอน น่ีปฏิญาณกนัไวน้ะ สญัญากนัไวว้า่
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ออกบวชแลว้จะออกบวชตาม เห็นไหม เวลาไปเอาเขา้จริงๆ 
เหลือแค่ ๕ น่ีปัญจวคัคีย ์แลว้ออกนะ ออกอุปัฏฐากเจา้ชายสิทธตัถะเพื่อธรรมอนัน้ีไง 

สมยัก่อนหนา้ท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะตรัสรู้ธรรม จะไม่มีใครรู้หลกัความ
จริงอนัน้ีไดเ้ลย ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ละเอียดอ่อนมาก ละเอียดอ่อนนะ แลว้
ไม่มีส่ิงใดสมัผสัได ้จะไม่มีเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ เคร่ืองมือทางใดเขา้ไปสมัผสัส่ิงน้ีไดเ้ลย เวน้ไว้
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แต่หวัใจของมนุษย ์ หวัใจของสตัวโ์ลกไง หวัใจของสตัวโ์ลก ตั้งแต่เทวดา อินทร์ พรหมท่ีฟัง
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม เป็นหม่ืนเป็นพนั เวลาองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้เทศนาวา่การ น่ีถา้มีธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ร้ือสตัวข์นสตัว ์
ไดเ้ป็นหม่ืนเป็นแสน 

แต่ถา้ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่เกิด อยา่งท่ีเจา้ชายสิทธตัถะยงัไม่ได้
ตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เทวดา อินทร์ พรหมกมี็ ผูท่ี้ปฏิญาณตนวา่เป็นพระ
อรหนัต ์เป็นศาสดาต่างๆ การสอนลทัธิต่างๆ กมี็ ส่ิงท่ีเขามีอยู ่ เขาเวียนวนไปในวฏัฏะของเขา ใน
การประพฤติปฏิบติั เห็นไหม ประพฤติปฏิบติั ความมัน่ใจของเขาวา่ส่ิงนั้นเป็นธรรม ส่ิงนั้นเป็น
ธรรมนะ เพราะเขาประพฤติปฏิบติัของเขา แต่หวัใจนั้นมีกิเลสมหาศาลเลย แลว้เขากค็รอบง าส่ิง
ท่ีวา่เป็นธรรมๆ อนันั้นไว ้

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไปศึกษา ไปทดสอบมาทั้งนั้น ส่ิงท่ีเขาปฏิญาณตนกนัวา่
เป็นศาสดา เป็นผูท่ี้เป็นพระอรหนัตน์ั้น องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กไ็ปศึกษากบัเขา จน
ไดรั้บการพยากรณ์จากเขาวา่เจา้ชายสิทธตัถะมีความรู้เสมอเรา ถา้ความรู้เสมอเรา กต็อ้งเป็นพระ
อรหนัตเ์หมือนเราสิ แต่ท าไมองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ยอมรับ 

เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สร้างมา พระโพธิสตัว ์ พทุธวิสยั ส่ิงท่ีพทุธวิสยั 
ความละเอียดอ่อนขนาดไหน ส่ิงท่ีท าใหเ้ราหลงทางกนั ส่ิงท่ีการประพฤติปฏิบติัแลว้ท าใหเ้ราออก
นอกลู่นอกทาง ถา้เราไม่มีสติสมัปชญัญะขนาดนั้น เรากจ็ะเช่ือเขา น่ีมนัมีส่ิงท่ีรองรับหลายสถานะ
นะ สถานะหน่ึงคือไปปฏิบติักบัเขา จิตมนักร่็มเยน็ ร่มเยน็เพราะอะไร เพราะมนัเป็นสมถะ เป็น
สมถะ เป็นสมาบติั เป็นส่ิงท่ีเป็นสมาธิ เป็นส่ิงท่ีวา่ความสมัผสัของใจท่ีมนัเขา้ไปปล่อยวางอารมณ์ 
มนักมี็ความมหศัจรรย ์ส่ิงท่ีมหศัจรรยน่ี์เราสมัผสัอนัน้ีหน่ึง 

แลว้ยงัมีเจา้ของศาสนา เจา้ของลทัธิเขายงัพยากรณ์ ยงัยอมรับสถานะวา่เจา้ชายสิทธตัถะมี
ความเห็น มีความรู้เสมอเรา เป็นพระอรหนัตเ์หมือนเรา น่ีมีส่ิงท่ีรองรับจะใหห้วัใจน้ีเห่อเหิมไป
กบัส่ิงท่ีโลกเขาเยนิยอกนั สรรเสริญกนั ยกยอ่งกนั ยกยอ่งวา่ส่ิงน้ีมีความรู้เสมอเรา ส่ิงน้ีมี
ความเห็นเหมือนเรา ส่ิงน้ีอยูส่อนลกูศิษยล์กูหาได ้ แต่เจา้ชายสิทธตัถะไม่ยอมรับส่ิงนั้น เพราะส่ิง
นั้นเวลาออกมาน่ีมนัเป็นสมมุติไง 
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ส่ิงท่ีเขา้ไปสงบมนัเป็นสมมุติ ส่ิงท่ีสมมุติเป็นอนิจจงั ส่ิงท่ีเป็นอนิจจงัมนัเขา้ไปสงบ
ชัว่คราว เพราะมนัมีก าลงัของมนัข้ึนไป เวลาเราท า เราตั้งใจของเรา ส่ิงน้ีมนัปล่อยวางเขา้มา จิต
มนัสงบได ้ เพราะหวัใจท่ีเขา้ไปตรัสรู้ธรรมหรือเขา้ไปสมัผสัธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ ส่ิงน้ีมนัเขา้ไปสมัผสั ส่ิงท่ีสมัผสั เวลามนัคลายตวัออกมามนักทุ็กข ์ มนัมีความรู้สึก ใน
เม่ือส่ิงท่ีในหวัใจมนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากอยูใ่นหวัใจ เหมือนเช้ือโรคท่ีในร่างกายของ
เรา ถา้ร่างกายเราอ่อนแอ เช้ือโรคมนักแ็สดงตวั แลว้ถา้มนัมีของแสลง มนัมีของท่ีเขา้ไป
กระทบกระเทือนมนั มนัยิง่แสดงตวัมากใหญ่เลย 

น้ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือหวัใจมนัคลายตวัออกมาจากความสงบ จากความท่ีมีสติสมัปชญัญะ
ควบคุมมนัไว ้ เวลาออกมาน่ีมนัสมัผสัได ้ พอมนัสมัผสัไป ส่ิงน้ีมนัสมัผสั มนักเ็ห็นกิเลสตณัหา 
กิเลส “ส่ิงน้ีมนัไม่ใช่” ถา้ไม่ใช่ เวลาเขา้ไปสงบ มนัอารมณ์ต่างไง อารมณ์ต่างขณะท่ีเราควบคุมได ้
มนักมี็ความสงบ ขณะท่ีมนัออกมา เวลามนัแสดงตวัข้ึนมา เพราะ ๑. ธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ยงัไม่ตรัสรู้ธรรม มนัไม่มีเคร่ืองมือเขา้ไปประคอง เขา้ไปสมัผสัไง 

แต่ถา้มนัมีเคร่ืองมือเขา้ไป ส่ิงท่ีเคร่ืองมือเขา้ไปจะท าลายมนั ในเม่ือธรรมยงัไม่เกิด ยงัไม่มี 
เวลามนัเส่ือม มนัถอยออกมากถ็อยทั้งหมด เวลาออกมามนัเป็นปกติไง เวลาสมัผสัส่ิงใดในเร่ือง
ของโลก เห็นไหม รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงแห่งมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร น่ีถา้เรามีในหวัใจ
ของเรา เราส่ิงท่ีมนัเป็นอวิชชาอยูใ่นหวัใจ  

ส่ิงท่ีมนัไม่สามารถควบคุมได ้ “อวิชชา” เห็นไหม พลงังานท่ีมีอยู ่ ส่ิงท่ีรับรู้อยู ่ เหมือนกบั
สถานีท่ีมนัเปิดรับส่ิงต่างๆ อยู ่ แลว้ส่ิงรูป รส กล่ิน เสียง มนัเขา้ไปกระทบกระเทือนใจ คนท่ีไม่
ชอบ ไม่มีจริตนิสยัอ  านาจวาสนากบัส่ิงนั้นมนักไ็ม่ปรารถนา แต่ถา้คนมีอ านาจวาสนา หรือมีจริต
นิสยัชอบส่ิงใด ส่ิงท่ีตวัเองชอบ ส่ิงท่ีตวัเองพอใจ ลองสมัผสัท่ีใจสิ มนัจะแสดงตวัทนัทีเลย ส่ิงท่ี
มนัแสดงตวัทนัทีข้ึนมา น่ีกิเลสมนัเกิดแลว้ 

ส่ิงน้ีเห็น ถา้คนเป็นสุภาพบุรุษมนัจะเห็นความเป็นไปของใจวา่ใจมนักระทบกระเทือนส่ิง
ใด กระทบกระเทือนส่ิงท่ีมนัมีความพอใจ มนัจะแสดงตวัของมนัออกมา ส่ิงท่ีแสดงออกมามนัก็
ฟุ้ งออกไป มนักค็วบคุมมนัไม่ได ้เพราะธรรมยงัไม่มีจะเอาอะไรไปควบคุมมนั ส่ิงท่ีควบคุมมนั น้ี
คือกิเลส น้ีคือความเร่าร้อนในหวัใจไง 
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ส่ิงท่ีเร่าร้อนในหวัใจ เขาจะปฏิญาณตน ปฏิญาณขนาดไหนวา่เขาเป็นพระอรหนัต ์เขาเป็น
ส่ิงท่ีเขาท าน้ีเป็นมรรคเป็นผล นั้นเป็นค าพดูของเขา แต่เจา้ชายสิทธตัถะไม่ยอมรับส่ิงนั้น ถึงตอ้ง
มาคน้ควา้ไง ถา้คน้ควา้ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เอง น่ีปัญญามนัเกิด เกิดอยา่งไร 
ความช าระกิเลสช าระอยา่งไร ปัญญาจะเกิดข้ึนมา เกิดจากองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สร้าง
สมบุญญาธิการมาเป็นพระโพธิสตัว ์ตั้งแต่ ๑๐ ชาติ 

เวลาสละออกไป พระเวสสนัดรสละลกู สละเมีย มนัสะเทือนหวัใจขนาดไหน คนท่ีสละ
ส่ิงท่ีหวงแหน ส่ิงท่ีรักท่ีสุด ส่ิงท่ีสงวนรักท่ีสุด เห็นไหม แกว้แหวนเงินทองโลกเขารักกนัเขาชอบ
กนั แต่เขากย็งัสละได ้ถึงเวลาพลดัพรากจากกนัน่ีตอ้งตายจากกนั มนักต็อ้งพลดัพรากจากกนั เห็น
ไหม แต่ภรรยา บุตร ส่ิงน้ีมนัสงวนขนาดไหน น่ีเกิดตายๆ กนัมานะ ในเม่ือปรารถนาเป็นพระ
โพธิสตัว ์ เกิดตาย สร้างกศุลบุญญาธิการมาดว้ยกนันะ ส่ิงท่ีดว้ยกนัน่ีความผกูพนัของใจมนัจะมี
ผกูพนัขนาดไหน 

เวลาเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เวลาเราถกูใจคู่ครองของเรา ปรารถนาเกิดกนัขอใหพ้บทุกภพทุก
ชาติ เกิดมาขอใหมี้ความร่มเยน็เป็นสุขดว้ยกนั ขอใหเ้กิดดว้ยกนั น่ีส่ิงน้ีแรงอธิษฐาน ส่ิงท่ี
ปรารถนามนักเ็ป็นไป ส่ิงท่ีเป็นไปนะ แต่มนัอาศยักรรมนะ ถา้กรรมท าสมควร สมดุลต่อกนั มนัก็
จะไปเกิดร่วมกนั การไม่สมดุลต่อกนั กาลเวลาไง 

คนเรา คนบางคนชอบอากาศร้อน บางคนชอบอากาศหนาว มนักเ็กิดต่างกนัแลว้ กาลเวลา
กต่็างกนั ส่ิงต่างๆ กต่็างกนั การเกิดจะให้พบกนัทุกภพทุกชาติมนัจะเป็นไปไดห้รือ ในเม่ือกรรม
มนัไม่เสมอกนัไง จิตใจไม่เท่ากนั น้ิวคนเรายงัไม่เท่ากนัเลย แลว้หวัใจความชอบไม่เท่ากนั 
ความชอบ เจตนา ความรู้สึกอนัน้ีชอบไม่ชอบ เขา้ไปถึงสะเทือนใจ ส่ิงน้ีมนัเกบ็ขอ้มูลไวใ้นใจ
ทั้งหมดล่ะ ใจมนัเกบ็ขอ้มูลส่ิงน้ีไว ้รับส่ิงน้ีไว ้เห็นไหม ความหนกัเบาของใจมนัต่างกนั  

เวลาเกิด ส่ิงท่ีใจเบาก็เกิดสูง ส่ิงท่ีใจหนกัมนักเ็กิดต ่า ส่ิงน้ีมนัท าใหใ้จนั้นเกิดตามแต่กรรม
ท่ีจะ...ในเม่ือมีกรรม มีแรงขบัเคล่ือนอยู ่ ยงัมีอวิชชาอยู ่ จิตตอ้งเกิดตลอดไป แลว้ส่ิงน้ีซบัสมมา 
เวลาพระโพธิสตัวม์นักซ็บัสมส่ิงน้ีมาไง แลว้ตอ้งผกูพนักนัมาขนาดไหน แลว้ตอ้งสละออก น่ีเวลา
ชูชกมาขอ มนัเป็นไปตามวฏัฏะ เป็นไปตามพระโพธิสตัวท่ี์พระพทุธเจา้พยากรณ์มาแลว้ น่ีถึงตอ้ง
สละลกู ตอ้งสละเมีย ส่ิงน้ีมนัสะเทือนหวัใจ ส่ิงท่ีสะเทือนหวัใจ สละชีวิต สละส่ิงต่างๆ มา
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มหาศาลเลย เราสละชีวิตของเรา กบัเราสละส่ิงท่ีเรารักของเรา สะเทือนใจของเรา ส่ิงใดมนัสละ
ยากกวา่กนั  

ส่ิงท่ีสละชีวิต เวลามีเหตุเภทภยัข้ึนมา เราป้องกนัภยัใหก้บับุตรภรรยาของเราไดท้ั้งนั้นล่ะ 
เราผจญภยั เราสละชีวิตเพื่อไดท้ั้งหมดเลย แต่น้ีเขาไม่เอา เขาตอ้งการใหส้ะเทือนหวัใจไง ส่ิงท่ี
สะเทือนหวัใจ ปัญญาเกิดจากไหน? ภาวนามยปัญญาเกิดจากใจ ไม่ใช่เกิดจากสมอง ไม่ใช่เกิดจาก
ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองของสถิติทางโลกท่ีเขาจดจารึกกนัไว ้ เห็นไหม ส่ิงท่ีเขาจดจารึกกนัไว ้ เขากส่ิ็งท่ีเกิด
จากมนุษยท์ั้งนั้น เกิดจากสมมุติ เกิดจากการคน้ควา้ของสตัวโ์ลก 

แต่ภาวนามยปัญญาเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีตอ้งมาตรัสรู้นะ ส่ิงท่ี
ตรัสรู้ เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มาตรัสรู้แต่ละพระองค์ๆ  ธรรมน้ีมีอยู ่ องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ พระพทุธเจา้องคต่์อไปกจ็ะมาตรัสอนัน้ี ทุกขอ์นัน้ี ปัญญาอนั
เลิศท่ีสุด ภาวนามยปัญญา ส่ิงท่ีสูงท่ีสุดคือส่ิงท่ีปัญญาเขา้ไปช าระกิเลส ส่ิงท่ีเขา้ไปช าระกิเลส มนั
ท าลายกิเลส ส่ิงน้ีเป็นปัญญารองรับปัญญาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีไม่เช่ือส่ิงท่ีจะ
ชกัจูงใหอ้งคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ออกนอกลู่นอกทางไปกบัเจา้ลทัธิต่างๆ  

เจา้ลทัธิต่างๆ พยายามจะชกัน าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ใหเ้ป็นผูท่ี้สัง่สอนอยูใ่น
ส านกัของเขา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ปฏิเสธ ปฏิเสธแลว้มาคน้ควา้เอง เพราะส่ิงท่ีเขา
ศึกษากนั เขาท ากนัมานั้นมนัไม่เขา้หลกัเขา้เกณฑ ์มนัเป็นเคร่ืองอาศยั เป็นเร่ืองของโลก เป็นส่ิงท่ี
มหศัจรรยข์องโลก โลกมาถึงสภาวะแบบนั้นได ้ เร่ืองก าลงัของจิตมนัเป็นส่ิงมหศัจรรยข์องเขา แต่
ส่ิงนั้นเป็นไสยศาสตร์ เป็นส่ิงท่ีเร่ืองของโลกเขามีประจ าอยูแ่ลว้  

แต่ถา้เป็นพทุธศาสน์ล่ะ พทุธศาสน์ พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ส่ิงท่ีพทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิก
บาน เพราะส่ิงน้ีมนัเป็นหลกัของใจ เป็นส่ิงท่ีเป็นใจตวัท่ีพาเกิดพาตาย จิตน้ีพาเกิดพาตายแลว้
สะสมมา ส่ิงท่ีสะสมมา เห็นไหม พระโพธิสตัว ์เวลามีอ  านาจวาสนา ส่ิงท่ีสร้างมาอยูท่ี่ไหนล่ะ มนั
กส็ร้างมาระหวา่งภพชาติ ตั้งแต่พระเวสสนัดรออกไป ๑๐ ชาตินั้น แต่ละชาติกส็ร้างมา สร้างมาก็
สะสมกลบัไปท่ีความรู้สึกอนันั้นไง เกิดชาติใดกแ็ลว้แต่กมี็หวัใจ นัน่น่ะ สละออกไป มนัจะสร้าง
บุญกศุลกส็ะสมลงท่ีใจ 

ส่ิงท่ีสะเทือนใจ ขณะสละออกไป มนัเกิดปัญญาไง เกิดอ านาจวาสนา เกิดกรรม ก าลงัของ
ใจ ส่ิงท่ีจิตท่ีมนัสร้างสมก าลงัเขา้มา ส่ิงใดรัก ส่ิงใดสงวนท่ีสุด ท่ีมนัสงวนท่ีสุด รักษาท่ีสุด ท่ีหวง
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แหนท่ีสุด มนัตอ้งสละออกไป เห็นไหม ก าลงัมนัเกิด น่ีพระโพธิสตัว ์ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้มีส่ิงน้ีรองรับไง พระปัจเจกพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ มีส่ิงน้ีรองรับ ถึงจะเกิดปัญญาอนั
ละเอียดอยา่งท่ีวา่ยอดเยีย่มอนันั้นได ้

ปัญญายอดเยีย่มส่ิงนั้นเกิดข้ึนมา จิตตอ้งสงบเขา้มา ถา้จิตไม่สงบเขา้มา ปัญญาเกิดขนาด
ไหน เป็นปัญญาของสมมุติของโลกเขา โลกน่ี โลกียปัญญา ส่ิงท่ีนกัวิทยาศาสตร์จะสูงส่งขนาด
ไหน นั้นเป็นเร่ืองของโลกเพราะมีตวัตน มนัเป็นก าแพงกั้นนะ ตวัตน อุปาทานเป็นก าแพงกั้น
ไม่ใหเ้ขา้ไปถึงตวัจิต ส่ิงน้ีออกมาจากจิตแลว้ผา่นสมอง แลว้สมองคิดออกไป จินตนาการออกไป 
น่ีอาศยัพลงังานของใจกบัสมองท่ีเร่ืองของโลก เพราะเร่ืองส่ิงต่างๆ ของโลกท่ีอาศยัทางโลกน้ีเป็น
พื้นฐาน แลว้พิสูจน์กนั คือการพยายามคน้ควา้กนั ส่ิงน้ีเป็นเร่ืองของโลก น่ีปัญญาอยา่งน้ี โลกีย
ธรรมอยา่งน้ีมนัจะเกิดข้ึนมา มนัเขา้ถึงกบัท าลายกิเลสไม่ได ้

ถึงตอ้งท าความสงบของใจ “อานาปานสติ” ท าความสงบของใจเขา้มา ท าลายก าแพงอนัน้ี
เขา้มา ถา้ท าลายก าแพงอนัน้ีเขา้ไป มนัจะเขา้ไปท าลายหวัใจตวันั้นไง ท าลายหวัใจ เห็นไหม 
ขณะท่ีเขา้ท าลายก าแพงส่ิงน้ีเขา้มา เพราะก าแพง... “มิติ” มิติของมนุษย ์๒๔ ชัว่โมง มิติของมนุษย์
กคิ็ดไดถึ้งส่ิงท่ีเป็นเร่ืองของมนุษย ์ จินตนาการไดใ้นขนัธ์ ๕ โดยของมนุษย ์ ส่ิงต่างๆ มนุษยคิ์ด
ขนาดไหน จินตนาการขนาดไหน เคยเกิดเคยตาย จากเทวดา อินทร์ พรหม กจิ็นตนาการนรก
สวรรค ์ จินตนาการของมนุษยไ์ง ส่ิงท่ีมนุษยจิ์นตนาการขนาดนั้น นัน่เป็นจินตนาการของมนุษยท่ี์
เร่ืองของปัญญา น่ีท าความสงบเขา้มา ผา่อนัน้ีเขา้มา ก าแพงอนัน้ีท่ีเป็นส่ิงท่ีมนักีดกั้น เห็นไหม ถา้
ผา่นน้ีเขา้มา พอผา่น้ีเขา้มา สงบเขา้ไปถึงตวัของใจ 

ถา้ตวัของใจ เกิดตายชาติหน่ึงกส่ิ็งท่ีเป็นประสบการณ์ของชาติหน่ึง ชาติหน่ึงเรากส่ื็อสาร
กนัในชาติหน่ึง น่ีมนั ๒๔ ชัว่โมงของมนุษย ์ แต่เวลาจิตน้ีท าลายก าแพงเขา้มา เขา้ไปถึงตวัของใจ 
จิตสงบเขา้ไปถึงตวัของใจ ขอ้มูลส่ิงท่ีสร้างสมท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เทศนาวา่การมา
วา่ “เราเคยเป็นอยา่งนั้น เคยเป็นอยา่งนั้น ตั้งแต่สมยัพระโพธิสตัว ์ตั้งแต่เป็นสตัว ์เป็นกวาง เป็นส่ิง
ต่างๆ มา” น่ียอ้นกลบัเขา้ไปถึงตรงน้ีไง 

พอยอ้นกลบัเขา้ไปถึงตรงน้ี น่ีขอ้มูลส่ิงท่ีสะสมมา ทุกภพทุกชาติ การกระท าของกรรม ส่ิง
ท่ีสร้างสมไวม้นัตอ้งสะสมลงมาท่ีหวัใจน้ี ขอ้มูล สญัญาส่ิงต่างๆ แต่ละภพแต่ละชาติ แต่น้ี อวิชฺ
ชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณ  น่ีมนัสะสมเขา้มาตรงน้ี 
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เวลาร้ือท าลายก าแพงเขา้ไป ยอ้นไป พลงังานมนัออก พลงังานส่งออกไป ไปอดีต 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ยอ้นกลบัไปอดีตชาติ ตั้งแต่พระเวสสนัดรไปถึงท่ีสุด ไปตลอด ไม่มีตน้ไม่
มีปลาย...ยอ้นกลบั น่ีส่ิงน้ีเกิดท าลายก าแพงเขา้มาแลว้ ส่ิงท่ีท าลายก าแพงมาแลว้ มนักย็งั...น่ีตวั
กิเลสตณัหาความทะยานอยากยงัปล้ินปลอ้น ยงัหลบหลีก “อยา่งน้ีไม่ใช่” ยอ้นทวนกระแสกลบั
มาถึงจิต เขา้มาถึงฐานของความคิด ฐานของขอ้มูลเดิมน้ีท่ีท าลายก าแพงเขา้มาแลว้ น่ียอ้นกลบัไป 
จุตูปปาตญาณกเ็หมือนกนั 

จนยอ้นกลบัมาในปัจจุบนัไง ในปัจจุบนัท่ีมนัละเอียดอ่อนมาก ละเอียดอ่อนท่ีวา่มนัสมดุล
กนัถึงท่ีสุดแลว้ ยอ้นกลบัเขา้ไป ถึงจะเขา้ไปเห็นอวิชชาไง ถึงไปเห็นพญามาร มารอยูต่รงน้ีไง ถา้
ท าลายเรือนยอดของมาร ท าลายออก ส่ิงท่ีวา่มรรคญาณเกิด อาสวกัขยญาณ น่ีเป็นอาสวกัขยั ส่ิงน้ี
เป็นส่ิงท่ีสะสมมา จิตน้ีพาเกิดพาตายมหาศาล ท าลายตรงน้ีไง  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ พอท าลายกิเลส เห็นไหม เสวยวิมุตติสุข ส่ิงน้ีต่างหาก 
ถึงเวลาออกไปเสวยวิมุตติสุขแลว้ออกไปสอนปัญจวคัคีย ์“เธอเคยไดย้นิไหม อยูด่ว้ยกนัมา ๖ ปี วา่
เราส้ินกิเลส เราเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เราเป็นพระอรหนัต”์ ถา้ไม่เป็นความจริงก็
ไม่เคยพดู แต่พอเป็นความจริงกพ็ดูตามความเป็นจริงนั้น แลว้ช้ีน าตามความเป็นจริงนั้น ธรรมน้ี
วางไวไ้ง 

เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ พบพระพทุธศาสนา เพราะเราพบธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สูงส่ง มีคุณค่ามหาศาล มีคุณค่าส าหรับหวัใจ
ของเรา ไม่มีคุณค่าส าหรับโลก ส าหรับโลกเขา ส่ิงน้ีมนัเป็นการช าระกิเลส โลกเขามีกิเลสตณัหา
ความทะยานอยาก เขาตอ้งมีส่ิงท่ีปรนเปรอ ปรนเปรอกิเลสต่างหาก ใครปรนเปรอกิเลสใหไ้ดม้าก
ท่ีสุด ในโลกธุรกิจต่างๆ ใครปรนเปรอกิเลสขนาดไหน คนนั้นจะมีศกัยภาพทางโลก 

แต่ถา้เป็นธรรม น่ีเราสละ เราตอ้งสละออก ส่ิงท่ีสละออกน้ีเป็นเร่ืองของโลก โลกน้ีท าให้
เราติดขอ้งไปกบัมนั กิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจ ในเม่ือมนัมีเช้ืออยู ่แลว้มนัมีส่ิงท่ีเป็น
แสลงกบัมนัไง มีส่ิงท่ีวา่มนัเป็นส่ิงท่ีมนัแสวงหา น้ีคือเหยือ่ของมนันะ ถา้เราป้อนเหยือ่กิเลส
ตลอดเวลา เราจะมีความสุขหรือความทุกขล่์ะ? มนัมีความทุกขแ์น่นอน ส่ิงท่ีเป็นความทุกข ์

ธรรมถึงจะมีประโยชน์กบัผูท่ี้ปฏิบติัธรรม ธรรมถึงจะมีประโยชน์กบัผูท่ี้มีอ  านาจวาสนา มี
จริตนิสยั ตอ้งมีจริตนิสยันะ ถา้ไม่มีจริตนิสยั เห็นไหม คนเกิดมาพบพระพทุธศาสนามหาศาลเลย 
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แลว้เกิดมาเป็นชาวพทุธท่ีทะเบียนบา้น น่ีศึกษาธรรม อยูก่บัโลกเขา อยูก่บัโลกนะ วา่เราเป็นชาว
พทุธ เราท ามาหากิน เราอยูก่บัโลก 

มีพระ ศึกษา ชาวพทุธ มีพระไวท้  าพิธีกรรมไง ท าบุญต่างๆ เวลาจะตายนะ เวลาจะตาย 
กลวัวา่จะไม่มีพระสวดมนตใ์หไ้ง กลวัไม่มีพระบงัสุกลุ กลวัไม่มีพระสวดอภิธรรมให ้ กสุลา ธมฺ
มา อกสุลา ธมฺมา ในเม่ือเราท าคุณงามความดีมา จะพระสวดหรือไม่มีพระสวด ไม่จ าเป็นหรอก ถา้
เราท าคุณงามความดีของเรานะ การสวดมนต ์การท าบุญกศุลนั้นเป็นบุญกศุล บุญของโลกเขา แลว้
กติ็ดกนัแค่น้ีไง 

เราเกิดมาพบธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีมีคุณค่ามหาศาลเลย แลว้เราจะ
ใชธ้รรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เพื่อแค่รอสวดตอนเราตายหรือ เราตายแลว้มีพระ
สวดอภิธรรมให ้ เราจะไดเ้ป็นบุญกศุล น่ีเราจะอาศยัธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
เพียงเท่าน้ีหรือ 

ถา้เราไม่เพียงเท่าน้ี เราศึกษาธรรมกนั เราปฏิบติัธรรมกนั ทุกคนปรารถนาความสุข องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ “ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่” เรากพ็ยายามท าคุณงามความดีกนัไง คุณงาม
ความดีนะ เราท าคุณงามความดี เราประกอบสมัมาอาชีวะทางโลก แลว้เรากจ็ะออกหาหวัใจ หา
บุญกศุลใหห้วัใจไดพ้ึ่งพาอาศยั น่ีศึกษาธรรม ประพฤติปฏิบติัธรรมกนั ถา้ประพฤติปฏิบติัธรรม
ทางไหนล่ะ? 

การศึกษานะ เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ธรรมขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีวา่ประเสริฐและสุดยอดมากน่ีอยูใ่นพระไตรปิฎก ธรรมและวินยั “ธรรม
และวินยัจะเป็นศาสดาของเธอ” เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สัง่กบัพระอานนทไ์ว ้ พระ
อานนทส์งสยั พระอานนทเ์ป็นพระโสดาบนั สงสยัวา่ ธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
คน้ควา้มาแสนยากน่ี มนัจะมีกาลมีเวลาไหม 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอก “ไม่มีกาล ไม่มีเวลา” 

ไม่มีกาลนะ “ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม โลกน้ีจะไม่วา่งจากพระอรหนัตเ์ลย” ไม่
วา่งนะ เพียงแต่หวัใจเรามนัเส่ือมทรามต่างหากล่ะ น่ีต่อไปคนจะเช่ือขนาดไหน เห็นแต่ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ทางโลกน้ี น่ีเป็นธรรม ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กเ็อามลทิน เอา
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กิเลสตณัหาความทะยานอยากเขา้ไปศึกษา แลว้บอกธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 
ธรรมจากพระโอษฐด์ว้ยนะ ออกมาจากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

เวลาออกมาจากองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ธรรมวนิยัเป็นขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ แต่เวลาเราศึกษาเขา้ไป อวิชชาเรากมี็ อวิชชานะ มนัไม่รู้สึกตวัมนัเองเลย มนัไป
ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้มนักก็ล่าวตู่วา่ส่ิงน้ีเราเขา้ใจ ส่ิงน้ีน่ีธรรม
ออกมาจากพระโอษฐน์ะ ธรรมตอ้งเช่ือนะ 

เช่ือไดอ้ยา่งไร ในเม่ือกิเลสตณัหาความทะยานอยากของผูท่ี้จดจารึกมนับิดเบือนน่ะ ถา้มนั
บิดเบือน เห็นไหม น ้าไหลตามท่อ แลว้เราไปปิดก๊อก เราไปบิดเบือนใหน้ ้ าไหลออกไปต่างนอก
กระแสน ้านั้น ถึงบอกวา่ ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้สอนใหป้ล่อยวาง ปล่อยวางใหห้มด อิทปปฺจฺจยตา ส่ิงน้ีมีถึงมีส่ิงน้ี ถา้ไม่มี
พื้นฐานมนักไ็ม่มีอะไรเลย มนักเ็หมือนกบัน ้า เราสาดน ้าลงไป น ้าเราเกบ็ไวม้นัจะระเหยไป เรา
สาดไปในท่ีแหง้ มนัจะซึมซบัหายไปหมดเลย หวัใจเป็นอยา่งนั้นหรือ ในเม่ือถา้เราปล่อยวางให้
หมด เราปล่อยวาง เราปล่อยไป ปล่อยใหไ้ม่มีส่ิงสืบต่อ แลว้มนัจะปล่อยวางไป วา่งไปๆ น้ีเป็น
นิพพาน 

เป็นนิพพานไดอ้ยา่งไร น ้าระเหยไป แต่หวัใจมนัเป็นน ้าใจ “ใจ” น ้าเราเกบ็ไวเ้คร่ือง
สุญญากาศ เวลามนัระเหย มนักว็นอยูใ่นสุญญากาศนั้น จิตน้ีกเ็หมือนกนั มนัไม่เหมือนน ้าท่ีสาด
ออกไปในอากาศแลว้มนัระเหยออกไปในอากาศ พอระเหยออกไปในอากาศมนักว็นเวียนกลบัไป
ในธรรมชาตินั้นเหมือนกนั จิตน้ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือถา้เราปล่อยวาง ปล่อยไปทั้งหมด ปล่อยนะ 
ปล่อยใหม้นัวา่งไป มนัจะเป็นธรรมมาจากไหน น่ีแลว้ยงัมีความเขา้ใจนะ 

ถา้มีความเห็นผดิจากใจ ท าไมพระป่าตอ้งปฏิบติักนัรุนแรงนกั ท าไมพระป่าตอ้งท ากนั
แบบตามครูบาอาจารยท่ี์ตอ้งถือธุดงควตัร ท าไมตอ้งท าใหต้นเดือดร้อนเปล่า ท าไมตอ้งท ากนั
ขนาดนั้น ท าตามสบายๆ ท าตามปล่อยความสืบต่อไง ส่ิงน้ีไม่มีกไ็ม่มีส่ิงน้ี มนัไม่มีไปจากไหน ใน
เม่ือมนัปฏิเสธวา่มนัไม่มี แลว้ธาตุรู้มนัมาจากไหน น่ีผูท่ี้ไม่เคยท าสมัมาสมาธิ ผูท่ี้ไม่เคยท าความ
สงบของใจจะไม่เขา้ใจเร่ืองของใจ ถา้ไม่เขา้ใจเร่ืองของใจ ใจเท่านั้นเป็นส่ิงท่ีสมัผสัธรรมขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 
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เวลาศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะเราศึกษาดว้ยสมอง ดว้ย
สญัญา ดว้ยขนัธ์ ไม่ใช่ศึกษาดว้ยใจ ถา้ศึกษาดว้ยใจ ตอ้งท าความสงบของใจเขา้มาก่อน ถา้จิตสงบ
เขา้มามนัเห็นอาการของใจต่างๆ เห็นอาการสงบจากขนัธ์ ๕ เขา้มา แลว้มาถึงความสงบ น้ีมนัจะ
เห็นความต่าง ถา้ความต่างคือตวัความรู้สึกอนัน้ีต่างหาก ตวัความรู้สึก ใจท่ีสมัผสัอนัน้ีมนัถึงเป็น
สภาวธรรมตามความเป็นจริงในภาคปฏิบติัไง 

แต่ถา้เป็นสุตมยปัญญา การศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น้ีเป็นปริยติั 
ส่ิงท่ีเป็นปริยติันะ ศึกษาธรรม ศึกษาคือการอ่านแผนท่ี การเอาแผนท่ีมาศึกษา อ่านแผนท่ี ซีรอกซ์
ส่ิงนั้นออกมา ถา้ออกมาในหวัใจน่ีมนัเป็นสญัญาทั้งหมด แต่มนัมีอวิชชาในหวัใจของเรา 

ถา้อวิชชาในหวัใจของเรา มนัอยูท่ี่การตีความไง ถา้ตีความ คนตีความธรรมขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ถา้คนแบบเถรตรงนะ เถรตรง พยายามประพฤติปฏิบติั พยายาม
ประพฤติปฏิบติัธรรมตามส่ิงท่ีเราศึกษามาจากพระไตรปิฎก เห็นไหม เราเถรตรง เราพยายามให้
ตรงกบัธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ น่ีมนัปฏิบติัไป ไปไม่รอดหรอก 

เวลาอุปัชฌายบ์วชพระภิกษุบวชใหม่ เวลาใหก้รรมฐาน ๕ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ 
เห็นไหม ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั จะท าอยา่งไร จะต่อสู้อยา่งไร จะท าอยา่งไรใหท้ าลายส่ิงน้ีใหม้นั
ทะลเุขา้ไปถึงหวัใจใหไ้ด ้ใหห้วัใจพิจารณามนัปล่อยวางอยา่งไร 

แต่ถา้เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เรากศึ็กษาแลว้เถรตรง คิดไป
สภาวะแบบนั้นไง การประพฤติปฏิบติัอยา่งน้ีมนักเ็ป็นการประพฤติปฏิบติัแบบสุตมยปัญญา มนั
จะท าใหเ้ป็นการเถรตรงไปอยา่งนั้น ถา้เราเถรตรงขนาดไหนแลว้เราพยายามประพฤติปฏิบติันะ ผู ้
ท่ีประพฤติปฏิบติั ถา้ไม่มีครูไม่มีอาจารยก์พ็ยายามประพฤติปฏิบติัไปตามความเห็นของตวั ถา้
ความเห็นของตวั ตวัมีกิเลสเตม็หวัใจ ในเม่ือเรามีกิเลสเตม็หวัใจ เราจะไปตีธรรมขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้เขา้ใจ เป็นไปไม่ได ้

ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ เพราะมนัมีความเห็นต่าง ถา้ความเห็นต่างของหวัใจเรา ศึกษาไปขนาด
ไหน มนัศึกษามามนัมีแต่ความลงัเลสงสยันะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วางธรรมไวอ้ยา่งน้ี 
ใหส้มัโพชฌงค ์ ใหธ้รรมวิจยั เรากว็ิจยั เรากใ็ชปั้ญญาของเรา ปัญญาของเราคิดใคร่ครวญของเรา 
แลว้เถรตรงดว้ยนะ น่ีคือปัญญาแลว้ ในพระไตรปิฎกบอกวา่ใหธ้รรมวิจยั ใชธ้รรมน่ีวิจยั เรากว็ิจยั
แลว้ เรากใ็ชค้วามคิดแลว้ ความคิดน้ีเป็นธรรมแลว้  



กิเลสตบตา ๑๑ 

©2012 www.sa-ngob.com 

เป็นธรรมของเราไง เป็นธรรมของความเถรตรงของกิเลส กิเลสตณัหาความทะยานอยาก
มนัยดึมัน่ถือมัน่ตวัมนัเอง ยดึมัน่ถือมัน่ตวัเองเป็นศนูยก์ลางของจกัรวาล ตวัเองเป็นศนูยก์ลางของ
ทุกๆ อยา่ง แลว้ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กไ็ปข่มข่ีใหค้วามเห็นของตวัเหนือ
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไง ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สุดยอด
อยูแ่ลว้ แต่มนัเอากิเลสตณัหาความทะยานอยากของมนัเขา้ไปตีความแลว้กไ็ปเถรตรงกบัธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้  

น่ีกิเลสตณัหาความทะยานอยากอยูใ่นหวัใจของเรา เราจะไม่เขา้ใจกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากในหวัใจของเราเลย เราเขา้ใจวา่เป็นธรรมเพราะเราศึกษาธรรม เราศึกษาธรรมจาก
ธรรมวินยั จากพระโอษฐข์ององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้เรากตี็ความตามแต่กิเลส
ตณัหาความทะยานอยากท่ีมนัเถรตรงไปกบัธรรมอนันั้นไง ถา้มนัตีความไปตณัหาทะยานอยาก 
ไปกบัธรรมอนันั้น มนักตี็ความไปโดยกิเลส แลว้มนัจะเขา้ไปในธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ มนัเป็นไปไม่ได ้

ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้กเ็ขา้ใจเอาวา่ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้หมดกาล หมด
เวลา เห็นไหม “หมดกาลแลว้ หมดเวลาแลว้ เราประพฤติปฏิบติัขนาดน้ี เราท าขนาดน้ี เรายงัเขา้ใจ
ไม่ได ้ เรายงัรู้ไม่ได ้ผูท่ี้จะประพฤติปฏิบติัใหรู้้จริงเห็นจริงไม่มีแลว้ ไม่มีแลว้ หมดกาล หมดเวลา
ไง” 

หมดไปไหน องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม 
สมควรแก่ธรรมโดยสจัจะความจริงตั้งแต่สุตมยปัญญา ศึกษาแผนท่ีเคร่ืองด าเนินแลว้ปล่อยวางมนั 
แลว้ใชว้ิปัสสนา ใชค้วามสงบ จินตมยปัญญาเขา้มา แลว้มนัจะเป็นภาวนามยปัญญาเขา้ไป แลว้ส่ิง
ใดมนัเป็นสุตมยปัญญาล่ะ แลว้ตรงไหนมนัเป็นจินตมยปัญญาล่ะ แลว้ตรงไหนมนัเป็นภาวนามย
ปัญญาล่ะ มนักเ็กิดความลงัเลสงสยั 

ถึงประพฤติปฏิบติั ศึกษาธรรมกนันะ ประพฤติปฏิบติัธรรม ทั้งๆ ถา้เรามีอ  านาจวาสนา เรา
เกิดมาพบธรรมของ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แต่เราพยายามคน้ควา้กนัดว้ยบุญญาธิการ
ของพวกเรานะ ของสาวก-สาวกะท่ีคน้ควา้กนั ถึงท่ีสุดกต็อ้งวิจยักนั องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้บอกใชปั้ญญา กใ็ชปั้ญญากนั ใชปั้ญญาเคล่ือนไหวโดยปัญญา ส่ิงน้ีเป็นปัญญา ส่ิงท่ีใคร่ครวญ  
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น่ีตีค  าวา่ “ปัญญา” มนัตีค าวา่ ปัญญาของใคร? ปัญญาของกิเลสพาใชก้ไ็ม่เขา้ใจวา่ปัญญา
ของกิเลสพาใชน้ะ ถา้เราใชปั้ญญาของกิเลส แต่เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ เราเป็นมนุษย ์เราเป็นผูท่ี้เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เราเป็นผูท่ี้มีบุญ เราเกิดมาแลว้เราพบครูบา
อาจารย ์ ถา้เราพบครู พบครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยจ์ะพาเราประพฤติปฏิบติั น่ีมีคนช้ีช่องทาง มี
คนช้ีน า ถา้เราเจอครูเจออาจารย ์แลว้เราเช่ือครูเช่ืออาจารยข์องเรา ผูท่ี้บุกเบิกไง บุกเบิกนะ  

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ๕,๐๐๐ ปี ผูใ้ดเกิดมาใน ๕,๐๐๐ ปีแลว้
ประพฤติปฏิบติั สาวกะทั้งนั้น สาวกสาวกะผูท่ี้ไดย้นิไดฟั้ง ขนาดสาวก เราเกิดมามีบุญขนาดน้ี เรา
เห็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ กราบไวก้นัทุกวนันะ ตูพ้ระไตรปิฎกน่ีกราบไหว้
กนัทุกวนั วา่ส่ิงน้ีเป็นธรรม ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ถา้เราปฏิบติัอยา่งน้ี เราจะพน้จาก
ทุกข ์

แลว้ถามตวัเองวา่ทุกขไ์หม ถามตวัเองนะ ขา้วของเงินทองจะมีขนาดไหน ถามตวัเอง ทุกข์
ไหม ทุกขจ์นเขญ็ใจกถ็ามตวัเองวา่ทุกขไ์หม คนทุกขจ์นเขญ็ใจมนัจะทุกขเ์พราะวา่ตอ้งแสวงหา
การด ารงชีวิตดว้ย แต่คนท่ีมัง่มีศรีสุขมนัไม่ตอ้งแสวงหา แต่มนักทุ็กขเ์พราะมนัมีสมบติัมาก มนั
จะรักษาอยา่งไรไง มนัมีความทุกขต่์างกนั ส่ิงท่ีความทุกขน้ี์มนัเป็นเร่ืองสจัจะความจริง แลว้เวลา
ถึงท่ีสุดแลว้เราตอ้งตายไป เราตอ้งพลดัพรากจากชีวิตน้ี ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีน่าหวงแหนไหม ส่ิงน้ีเป็น
ส่ิงท่ีเราสู้กบัความตายดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใสไดไ้หม น่ีมนัเป็นความทุกขท์ั้งนั้น ส่ิงท่ีเป็นความ
ทุกขต่์อหนา้เราน่ี เราจะแกไ้ขอยา่งไร 

ส่ิงน้ีเกบ็ไวใ้นหวัใจ ซ่อนเร้นไวใ้นหวัใจ แลว้กไ็ปศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้นะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ใหป้ล่อยวางๆ เรากป็ล่อยวางหมดแลว้ 
เขา้ใจ น่ีไปต่ืนสมบติัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้วา่สมบติัขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้เป็นของเรา ทั้งๆ ท่ีส่ิงท่ีเราซ่อนเร้นไวใ้นหวัใจมนัเป็นส่ิงท่ีวา่มนัเป็นกาลเวลา 
ถา้เราไม่ศึกษา เราไม่ประพฤติปฏิบติันะ วนัคืนล่วงไปๆ จะปฏิเสธไม่ปฏิเสธ เราถึงเวลา ถึงกรรม
ใหผ้ลแลว้เราตอ้งพลดัพรากจากชีวิตน้ีแน่นอน ชีวิตน้ีตอ้งพลดัพรากเป็นท่ีสุด เราจะสู้ เราจะ
เผชิญหนา้กบัมนั หรือจะหลบหลีกมนัขนาดไหน มนักเ็ป็นไปตามอ านาจของมนั  

แต่ถา้เราเช่ือครูเช่ืออาจารย ์ น่ีสุตมยปัญญา การศึกษานัน่วางไว ้ วางไวน้ะ แลว้เราคน้ควา้
ของเรา คน้ควา้ส่ิงท่ีวา่มนักลวัเป็นกลวัตายน่ี ยอ้นกลบัมาท่ีตวัเรา ธรรมขององคส์มเดจ็พระ
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สมัมาสมัพทุธเจา้นั้นเป็นส่ิงท่ีเป็นคุณค่ามหาศาล ถา้ไม่มีส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองเทียบเคียง ใครจะมีความรู้
ส่ิงต่างๆ ท่ีเขา้มาเป็นปัจจตัตงัในหวัใจได ้เป็นปัจจตัตงันะ กิเลสท่วมหวัใจ ส่ิงต่างๆ ลน้หวัใจ มนั
กว็า่เป็นปัจจตัตงัของมนั เพราะมนัปฏิเสธ มนัปฏิเสธวา่ “ส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงน้ีมีความวา่ง ส่ิงน้ีมี
ความสุข ส่ิงน้ีปล่อยวาง ส่ิงน้ีคือนิพพาน” 

ปฏิเสธไปขนาดไหน ถา้ลมหายใจขาดมนัจะรู้จากใจวา่มนัไปจุติท่ีไหน มนัไปเกิดท่ีไหน 
มนัจะเห็นตามความเป็นจริงของมนัไง ส่ิงน้ีมหศัจรรย ์ เพราะใจมนัเป็นส่ิงท่ีมหศัจรรย ์ มนัถึงเขา้
คุณค่ากบัธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีเป็นส่ิงมหศัจรรยไ์ง ส่ิงท่ีมนัเป็นส่ิงท่ีเป็น
คุณค่ามหศัจรรย ์เพราะมนัตอ้งมีการกระท า เพราะมนัตอ้งมีการคน้ควา้ 

ถา้ไม่มีการกระท า ไม่มีการคน้ควา้ มนัจะส้ินกิเลสไปไดอ้ยา่งไร ในเม่ือศึกษาธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้มนัปล่อยวางไปตามธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ ไปต่ืนสมบติัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้เอาส่ิงท่ีเป็นอวิชชา ส่ิงท่ีเป็นตณัหา
ความทะยานอยากซุกไวใ้นหวัใจนะ 

แต่ถา้เรามีอ  านาจวาสนา ครูบาอาจารยข์องเราน่ีพาบุกเบิก ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัพาบุกเบิก
ข้ึนมาก่อน มนัมีเหตุมีผล นกักีฬานะ นกักีฬาเขาจะเล่นกีฬา อยา่งเราน่ี เราเห็นเขาเป็นแชมป์โลก
กนั เขาเป็นนกักีฬากนั เรากอ็ยากจะเป็นแชมป์โลก เพราะเรามีช่ือเสียง มีศกัยภาพ ทุกคนจะให้คน
นบัหนา้ถือตา เราอยากจะเป็นแชมป์โลก ในปัจจุบนัอยา่งน้ีเราจะข้ึนไปเป็นแชมป์โลกไดไ้หม? 
เป็นไปไม่ไดเ้ลย เป็นไปไม่ไดเ้พราะอะไร 

เพราะกวา่จะเป็นแชมป์โลกได ้ เขาตอ้งมีทกัษะของเขาในการแข่งขนักีฬามาแลว้มากมาย
มหาศาลจนยกระดบัของเขาข้ึนไปถึงกบัแข่งขนัถึงเป็นแชมป์โลกได ้ แลว้เราไม่มีทกัษะส่ิงใดเลย 
เราจะข้ึนไปถึงเป็นแชมป์โลก เราจะท าอยา่งไร 

ส่ิงท่ีเป็นแชมป์โลก เห็นไหม เร่ิมตน้เราตอ้งสร้างก่อน ส่ิงท่ีเป็นแชมป์โลก กิเลสมนัเป็น
แชมป์โลก มนัลม้ลา้งทุกอยา่งอยูใ่นโลกของมนั อยูใ่นอ านาจของมนั พญามารอยูใ่นหวัใจของเรา 
ถา้เราจะต่อสู้กบัมนั แลว้เราเป็นนกักีฬาท่ีเป็นนกักีฬาเพื่อสุขภาพไง เขาเล่นกีฬากนัเพื่อสุขภาพ 
เพื่อจะใหร่้างกายแขง็แรง เพื่อพน้จากทุกขโ์รคภยัไขเ้จบ็ ไอน่ี้มนัเป็นสมคัรเล่น เป็นส่ิงท่ีวา่เป็น
เพื่อสุขภาพ 
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ส่ิงท่ีสุขภาพ เห็นไหม ท่ีเราเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ แลว้เอานกักีฬาเพื่อสุขภาพน่ีไปลงแข่งขนั
กบัแชมป์โลก มนัมีโอกาสสู้กนัไหม? มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลย ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดเ้ลย เพราะมนัต่างกนั
ทุกอยา่ง ต่างกนัทั้งก าลงั ต่างกนัทั้งแชมป์ ต่างกนัทั้งนกักีฬาท่ีเล่นต่างกนั เห็นไหม ถา้เราจะท า
อยา่งนั้น เราจะข้ึนไปหากิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจไดอ้ยา่งไร  

ถึงตอ้งมีความเช่ือในครูอาจารย ์ ถา้ความเช่ือในครูอาจารย ์ เห็นไหม ในการประพฤติ
ปฏิบติัมนัจะเขา้ทางไง ถา้มนัเขา้ทางนะ ครูบาอาจารยจ์ะสอนใหท้ าความสงบของใจก่อน ส่ิงท่ีท า
ความสงบของใจ เพราะเร่ืองของโลก น่ีโลกียปัญญา เราใชปั้ญญาขนาดไหน ส่ิงท่ีโลกเขามี
ความเห็นผดิ ความเห็นผดิเร่ืองของโลก โลกเป็นใหญ่ เห็นไหม ปัญญาอยา่งน้ี ปัญญาอยา่งท่ีใช้
อยา่งน้ี น่ีคือปัญญา ปัญญาเกิดข้ึนมาแลว้ ส่ิงต่างๆ โลกน้ีตอ้งต่อสู้กนัดว้ยปัญญา คนท่ีช าระกิเลสก็
ตอ้งมีปัญญา ปัญญาอยา่งน้ีปัญญากิเลสพาใชไ้ง ถา้ปัญญากิเลสพาใช ้ ส่ิงน้ีมนัมีอยูใ่นทุกๆ คน ใน
สตัวโ์ลกเกิดมาตอ้งมีปัญญาอยูแ่ลว้ มีสมองอยูแ่ลว้ มีความคิดอยูแ่ลว้ 

มีอ  านาจวาสนา เกิดมาพบพระพทุธศาสนา แลว้มีอ  านาจวาสนาออกประพฤติปฏิบติั มนัก็
ตอ้งมีปัญญาโดยธรรมชาติของมนั ถา้ไม่มีปัญญาน่ีเราจะแบ่งแยก เราจะชกัน าใหชี้วิตของเราให้
สนใจในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไดอ้ยา่งไร เพราะมนัเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมเห็นไหม 

วา่เกิดตาย เกิดแลว้ตอ้งตาย ตายแลว้ตอ้งเกิด ทุกอยา่งตอ้งเป็นไป ส่ิงท่ีเป็นไปตามกรรม 
เห็นไหม แต่เกิดมาน้ี ถา้เราท าดว้ยบุญกศุลของเรา เราเช่ือครูบาอาจารยข์องเรา แลว้เรายอ้นกลบั
เขา้มาท าลายกิเลสได ้ เกิดชาติน้ีจะเป็นชาติสุดทา้ย จะไม่ตอ้งเกิดอีกเลย แต่การตายน้ีตอ้งตาย
แน่นอน จิตน้ีอยูใ่นหวัใจของเรา ถา้เราช าระกิเลสแลว้ แต่ร่างกายมนัสะอาดไปไดไ้หมล่ะ? 
ร่างกายมนัเป็นส่ิงโสโครกโดยธรรมชาติของมนั มนัตอ้งสละออกไป 

ถา้ส่ิงน้ีสละออกไป ถึงยอ้นกลบัมา ถา้ยอ้นกลบัมา เห็นไหม เราไม่ใช่นกักีฬาเพื่อสุขภาพ 
เราไม่ใช่ปฏิบติัเพื่อสุขภาพจิตไง ถา้เราปฏิบติัเพื่อสุขภาพ เพื่อท าความสงบของใจ ก าหนดพทุโธๆ 
เพื่อความสงบ อนัน้ีเป็นเร่ืองของแค่ปฏิบติัเพื่อสุขภาพจิตไง ใหเ้กิดมาแลว้ประพฤติปฏิบติั แก่แลว้
นอนหลบั ถา้มีความเครียดแลว้นอนไม่หลบั กท็  าแค่เพื่อสุขภาพ 
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แต่ถา้เราจะเป็นนกักีฬา เราจะช าระกิเลส เราตอ้งพยายามท าจิตของเราใหส้งบเขา้มาใหไ้ด ้
ถา้จิตสงบเขา้มาใหไ้ด ้ เห็นไหม มนัตอ้งท าลายก าแพง ก าแพงส่ิงท่ีปิดขอ้มูลในหวัใจนั้นน่ะ ถา้เรา
ท าก าแพงส่ิงน้ีได ้เราทะลุ 

รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ถา้เราท าลาย รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ความ
ท่ีมนัฟุ้ งซ่านออกไป ส่ิงน้ีถา้เรามีกิเลสตณัหาในหวัใจเตม็ในปกติของปุถุชน น่ีขนัธ์ ๕ น้ีเป็นมาร 
“ขนัธมาร” มนัเป็นมาร น่ีอยากไดส่ิ้งใด พอใจส่ิงใด มนักเ็พิ่มเติม ย  ้าคิดย  ้าท า ตอ้งการส่ิงนั้น 
แสวงหาส่ิงนั้น ท าใหเ้ราตอ้งออกแสวงหาตามแต่อ านาจ ตามแต่กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนั
ตอ้งการ เห็นไหม ถา้เราเป็นปุถุชน ส่ิงท่ีวา่ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ น้ีมนัจะเป็นมาร น่ี
ขนัธมาร ส่ิงท่ีเป็นขนัธมารมนัเป็นมารอยูแ่ลว้ มนัควบคุมใจเราอยูแ่ลว้ มนัตอ้งแสวงหาเหยือ่มา
เพื่อป้อนมนั เพื่อใหม้นัอ่ิมหมีพมีนัในหวัใจของเรา 

แต่ถา้เราพยายามใคร่ครวญ ส่ิงน้ีเรามีปัญญา เพราะเราเช่ือธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ เราเช่ือครูบาอาจารยข์องเราวา่ ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอยา่งน้ี ปัญญาพยายาม
ท าลายก าแพงอนัน้ีเขา้มาใหไ้ด ้ จะตอ้งมีสติ ถา้มีสติ เห็นไหม น่ีการควบคุมใจ แลว้ส่ิงท่ีมีสติ
พร้อมกบัความคิด คิดขนาดไหน มนัตอ้งมีความคิด ความคิดโดยธรรมชาติท่ีวา่เราใหม้นัคิด
ออกมา เพราะมนัมีแรงขบัอยูใ่นหวัใจอยูแ่ลว้ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อยูใ่นหวัใจน่ี อวิชชา 
พลงังานตวัน้ี พลงังานโดยไม่รู้สึกตวัของมนั มนัตอ้งขบัเคล่ือนตลอดเวลา ส่ิงท่ีขบัเคล่ือนน้ีมนั
ตอ้งขบัเคล่ือนผา่นขนัธ์ ส่ิงท่ีผา่นขนัธ์ออกมามนักเ็ป็นอารมณ์ความรู้สึกออกมายดึขา้งนอก 

ถา้เราเช่ือธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เรากใ็ชส้ติควบคุมมนั เรายอ้นมนั
กลบัไง ส่ิงท่ียอ้นมนักลบั ถา้ยอ้นกลบัมีสติพร้อมเขา้มา ปัญญาคิดขนาดไหน ส่ิงท่ีคิดน้ี เห็นไหม 
เราเกิดมาทุกภพทุกชาติ เราไม่ไดเ้กิดมาชาติน้ีชาติเดียวหรอก ส่ิงท่ีโลกน้ีเขามีความสุข เขามีความ
พอใจกนัอยู ่มนักมี็สุขอยูแ่ค่น้ี ทุกคนไดส้มัผสั 

เศรษฐี มหาเศรษฐีเขากใ็ชชี้วิตของเขา เขาสมัผสัเร่ืองความสุขทางโลก เขาซ้ือ เขาตอ้งการ
แสวงหาส่ิงท่ีเป็นสุขของเขา เขาหาของเขาทั้งนั้นน่ะ เขาท าบุญกศุลเพื่อบุญกศุลของเขา เขาสละ
ทานของเขาเพื่อความสุขในหวัใจของเขา ส่ิงน้ีมนัเป็นอามิสทั้งหมด จะท าใหใ้จดวงน้ีเกิด
ตลอดไป ท าเร่ืองแสวงหาสุขทางโลกกเ็ป็นเร่ืองของโลก แสวงหาสุขทางธรรมกเ็ป็นสุขทางธรรม
ท่ีมนัแสวงหาโดยอามิส 
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แต่ถา้เรามีปัญญาของเรา เราผา่นขั้นตอนส่ิงท่ีประพฤติปฏิบติั เร่ืองของโลก ส่ิงท่ีโลก
ท าบุญท ากศุลก็เร่ืองของโลก โลกหมุนไปตามวฏัฏะ น่ีเราพบธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ แลว้ถา้เป็นชาวพทุธท่ีทะเบียนบา้นกแ็ค่ใหใ้นศาสนาของเราน้ีเป็นแค่พิธีกรรม เพื่อจะให้
ชีวิตของเขาจบชีวิตน้ีไปโดยเป็นชาวพทุธโดยสมบูรณ์ 

ตั้งแต่เกิดกท็  าบุญ ท าบุญวนัเกิด ท าบุญส่ิงต่างๆ ข้ึนมา แต่แลว้พอมีอ านาจวาสนาข้ึนมาก็
ท าบุญ ท าบุญเพื่อจะใหห้วัใจน้ีมีบุญกศุลเป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวก ถา้เราศึกษาเขา้ไป ศึกษา
เขา้ไปถา้ไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ ไม่มีหลกัมีเกณฑน์ะ ถา้เราเช่ือ เราเป็นคนท่ีมีศกัยภาพ เราเป็นผูท่ี้มี
ปัญญา เราจะเช่ือใจของเรา เราจะมีความเถรตรงกบัอวิชชา เถรตรงกบักิเลสตณัหาความทะยาน
อยาก แลว้ตีความจากกิเลสตณัหาความทะยานอยาก จากธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ เป็นเถรตรงไป เป็นกรอบ 

ส่ิงท่ีเป็นกรอบอยา่งนั้น น่ีกิเลสเอากรอบอยา่งน้ีไปค านวณธรรมอยา่งน้ี เราจะอยูใ่นกรอบ
อยา่งนั้น น่ีกรอบของกิเลส กรอบของอวิชชา กรอบของตณัหาความทะยานอยาก แลว้ตีธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ มนัจะทะลุกรอบอนัน้ีไปไม่ได ้มนัจะช าระกิเลสไม่ได ้ เห็นไหม 
เรากจ็ะไม่มีโอกาส เรากต็อ้งเกิดตายๆ ไปในวฏัฏะน้ี เพราะเราไม่มีโอกาสเลย 

แต่ถา้เราเช่ือธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้เช่ือครูบาอาจารย ์ ตอ้งท าลาย
กรอบ ท าลายก าแพงอนัน้ีเขา้มา ปัญญามนัเกิดขนาดไหนกใ็คร่ครวญเขา้มาๆ ใคร่ครวญส่ิงน้ี มี
สติสมัปชญัญะพร้อมเขา้มา มนัจะท าลาย ท าลายส่ิงท่ีวา่ออกไปหาเหยือ่นะ เพราะส่ิงท่ีเป็นเหยือ่
มนัใหผ้ลอะไรกบัหวัใจดวงน้ี 

ในเม่ือออกไป รูป รส กล่ิน เสียง น่ีมนับ่วงของมาร มนัเติมเหยือ่ใหม้าร มนัเติมเหยือ่ให้
หวัใจมีแต่ความฟุ้ งซ่าน มีแต่ความทุกขใ์นหวัใจตลอด แลว้เราคิดมา เราหลงกลมนั เราหลงกลให้
ส่ิงน้ีจูงจมูกมาน่ีก่ีภพก่ีชาติ ท าไมไม่เศร้าใจ ท าไมไม่รู้จกัหวัใจ เห็นไหม น่ีมนัเห็นเขา้มา มนัจะ
สลดสังเวช  

สลดสงัเวชวา่ เราเห็นวา่คนอ่ืนเป็นภยั เห็นวา่วฏัฏะเป็นภยั เห็นต่างๆ เป็นภยั เวลาศึกษา
ธรรม ทุกอยา่งเป็นภยัๆ...ไม่คิดเลยวา่ความคิดเราน่ีเป็นภยั วา่ “ปัญญาๆ ปัญญาจะฆ่ากิเลส ปัญญา
จะพาใหเ้ราพน้จากกิเลส” กปั็ญญาเราน่ีเป็นภยั ปัญญาเรามนัท าใหเ้ราฟุ้ งซ่านอยูน่ี่ เราท าไมไม่
สงบเขา้มาล่ะ ถึงตอ้งมีสติไง สติควบคุมมนั ควบคุมไปเร่ือยๆ ธรรมออกไป ใคร่ครวญไป 
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ส่ิงท่ีวา่เป็นปัญญาๆ ปัญญาของกิเลสพาใช ้ มนัท าใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลานไปตลอด ตลอด
ตั้งแต่ในวฏัฏะน้ีนะ บุญกศุลขนาดไหนมนักห็มุนไป เพราะเราไม่ไดป้รารถนาเป็นพระโพธิสตัว ์
จนองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้พยากรณ์ ถา้พยากรณ์แลว้กลบัไม่ได ้ มนัตอ้งเป็นไปขา้งหนา้ 
ตอ้งลม้ลุกคลุกคลานไปขนาดไหน เพื่อบุญกศุลของเรา 

แต่ส่ิงน้ีเราจะเกิดจะตายไปไหนไม่มีตน้ไม่มีปลายนะ ถา้ระดบัเราท่ีเรายงัประพฤติปฏิบติั 
ยงัไม่เห็นธรรม ถา้เห็นธรรม มนัจะไม่มีตน้ไม่มีปลาย ทั้งๆ ท่ีพบศาสนา พบองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ ธรรมและวินยั พบครูบาอาจารยท่ี์ช้ีน าอยูแ่ลว้ น่ีถึงมีสติควบคุมส่ิงน้ีเขา้มา 
ปล่อยวางเขา้มาๆ 

ปัญญาท่ีเป็นพิษเป็นภยักมี็ ปัญญาท่ีกิเลสพาใชน่ี้ แลว้ปัญญาท่ีเป็นธรรมกมี็ ถา้เช่ือครูเช่ือ
อาจารย ์ถา้เรามีสทัธาจริต เราเช่ือมัน่ เราก าหนดพทุโธๆ ส่ิงน้ีเราไม่ใช่ปฏิบติัเพื่อสุขภาพ ส่ิงน้ีเรา
ปฏิบติัเพื่อเราจะลม้แชมป์ ลม้กิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจ เราตอ้งพฒันาทกัษะหน่ึง เรา
ตอ้งเพิ่มก าลงัของร่างกายเราหน่ึง ร่างกายท่ีเขาข้ึนไปแข่งขนักนั เห็นไหม คนท่ีมีก าลงัมากกวา่เขา
เสียดสี เสียดสีจนขา้ศึกคู่ต่อสู้สู้เขาไม่ไดน้ะ 

น้ีกิเลสมนัมีก าลงัมหาศาล กิเลสท่ีเป็นนามธรรมน่ีมนัลึกลบัมหศัจรรย ์ มนัอยูใ่นหวัใจของ
เรา มนัมีก าลงัของมนัมาก มนัท าใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลานนะ เวลาประพฤติปฏิบติัไป “อ านาจ
วาสนาของเราไม่มี เราปฏิบติัไปจะไม่ไดผ้ล ครูบาอาจารยท่์านกป็ฏิบติัของท่าน หนา้ท่ีการปฏิบติั
มนัเป็นเร่ืองของนกับวช ไม่ใช่เร่ืองของเรา” 

เวลาเราจะท าคุณงามความดี ท าไมมนัท าใหเ้รานอ้ยเน้ือต ่าใจ เวลากิเลสตณัหาความทะยาน
อยากท่ีมนัตอ้งการนะ เวลาโกรธ เวลาไม่พอใจส่ิงใด มนัเติมไฟเขา้ไปนะ มนัไม่เคยยบัย ั้งเลย มนั
ไม่เคยต่อตา้นวา่ “ส่ิงน้ีไม่ดีนะ อยา่คิด อยา่โกรธเขานะ” ไม่เคยบอก เวลาโกรธใครข้ึนมาน่ีมนัใส่
ฟืนใส่ไฟ ไปถึงท่ีสุดแลว้ โกรธจนพอใจแลว้ น่ีสะใจ เพราะอยากวา่เรา มนัยงัตามมากระทืบซ ้าอีก
นะ น่ีกิเลสมนัเป็นอยา่งนั้น มนักระทืบจนขนาดท่ีวา่เรากล็ม้ลุกคลุกคลาน แต่ไม่รู้ตวั “ส่ิงน้ีเป็น
ศกัยภาพ เรามีอ  านาจวาสนา เขากลวัเรา เขายอมอยูใ่นอ านาจของเรา” น่ีกิเลสมนัอยากใหญ่ กิเลส
มนัเบียดเบียนตนก่อนนะ มนัเบียดเบียนหวัใจอยูใ่นอ านาจของมนั เราไม่รู้ตวัเลย แลว้เรายงัหลง
มนัไป 
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แต่ถา้มีสติแลว้เราควบคุมมนัเขา้มา ส่ิงน้ีใหโ้ทษมาตลอดเลย มนัสลด มนัสงัเวชนะ สงัเวช
ความคิดเราน่ี “ท าไมเป็นอยา่งน้ี ท าไมเราน่ีหลงตวัเองขนาดน้ี ความคิดท าไมมนัท าลายเราขนาด
น้ี” ท าลายเรานะ ไม่ไดท้  าลายใครเลย ท าลายเราใหไ้ม่มีโอกาสไดเ้พิ่มทกัษะ ไดเ้พิ่มก าลงัข้ึนมาให้
มีก าลงัข้ึนมาท่ีเราจะลงไปแข่งขนั ลงไปแข่งขนันะ ถา้ธรรมเกิด ลงไปแข่งขนักบักิเลสตณัหา คือ
ลงไปท าลายกิเลส น่ีถา้เราท าความสงบเขา้มามนัถึงจะมีโอกาสไง 

การประพฤติปฏิบติั ถึงวา่ ถา้อยูใ่นกรอบของกิเลสนะ “ปล่อยวาง อยา่งน้ีกเ็ป็นธรรมแลว้ 
ปล่อยวาง” คิดตามกรอบไง “ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ วา่ง ปล่อยวาง
หมดเลย มนักว็า่ง มนักป็ล่อยวาง น่ีนิพพาน” ติดกนัอยูอ่ยา่งนั้นนะ ส่ิงน้ีพากนัติดพนัไป แลว้เป็น
สงัคมท่ียอมรับกนั เพราะสงัคมเช่ือกนัอยา่งนั้น 

เช่ือไง เพราะ วา่ส่ิงน้ีเป็นปัญญาๆ แต่ถา้เวลาครูบาอาจารยข์องเราพดูนะ มนัเป็นส่ิงท่ีวา่
โลกเขาไม่ค่อยเช่ือฟังกนั เพราะอะไร เพราะส่ิงน้ีมนัลึกเกินไป มนัล าบากเกินไป มนัตอ้งท าแบบ
ทุ่มทั้งความมุมานะของเรา ตอ้งทุ่มก าลงัมหาศาลเพื่อจะเขา้ไปไง “ท าไมมนัท ามนัทุกขย์ากขนาดน้ี 
ท าไมมนัตอ้งท าขนาดน้ี” มนัทุกขย์ากสิ เพราะอะไร  

เพราะการเกิดและการตาย เวลาไปเกิดในครรภข์องมารดา นัง่ขดอยู ่๙ เดือน มนัทุกขก์วา่น้ี
อีก ความทุกขอ์ยา่งนั้น แลว้ความเจบ็ปวดแสบร้อนของใจท่ีเกิดตายๆ มนัมีน ้าหนกัมหาศาลเลย ถา้
เราเอามาค านวณนะ แต่เราไม่คิด 

วา่ “ส่ิงน้ีเป็นธรรมชาติ คนกเ็กิดมาอยา่งน้ี แลว้กต็อ้งตายไปอยา่งน้ีเป็นธรรมชาติ แลว้ตาย
แลว้กแ็ลว้กนั” มนัจะแลว้กนัมาจากไหน ในเม่ือส่ิงท่ีวา่มนัพสูิจน์กนัไดด้ว้ยการประพฤติปฏิบติั
เราน่ี ถา้เรายอ้นกลบัเขา้มาในหวัใจ เราถึงมีก าลงัใจไง มนัจะทุกขม์นัจะยากขนาดไหน ทุกขย์าก
นะ ทุกขย์ากเพื่อจะพน้จากกิเลส ทุกขย์ากเพื่อจะไม่ตอ้งกลบัมาทุกขอี์กไง 

แต่ถา้เราจะท าสบายๆ น่ีกิเลสมนัหลอก หลอกใหเ้ราตอ้งไปทุกขย์ากกบัมนันะ ส่ิงท่ีทุกข์
ยากกบัมนั มนักท็  าใหเ้ราวนไป น่ีกิเลสมนัหลอกนะ แลว้ถา้เราประพฤติปฏิบติั น่ียอ้นกลบัมา 
ยอ้นกลบัมา จนมีหลกัมีเกณฑ ์จิตใจเราพฒันาข้ึนมา ถา้พฒันาน่ีมนัจะเขา้มา ตดัรูป รส กล่ิน เสียง 
ส่ิงท่ีเบียดเบียนตนก่อน ตดัรูป รส กล่ิน เสียงท่ีเบียดเบียนตนเขา้มา เพราะใคร? 
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เพราะมีครูมีอาจารยค์อยช้ีน า ถา้ไม่มีครูไม่มีอาจารยค์อยช้ีน า เรากจ็ะสวมวา่ส่ิงน้ีเป็น
ธรรมๆ แบบเจา้ชายสิทธตัถะท่ีไปเท่ียวปฏิบติักบัเจา้ลทัธิต่างๆ ไง แต่ครูบาอาจารยข์องเราจะคอย
ประคองเขา้มาใหก้ลบัเขา้มาภายใน ถา้มนักลบัเขา้มาภายใน มนัจะท าลายก าแพงนั้นเขา้มา ถา้
ท าลายก าแพง น่ีรูป รส กล่ิน เสียง ท่ีเป็นบ่วงของมาร มนัปล่อยวางอนัน้ีเขา้มา ท าปล่อยเขา้มา ใคร
ปล่อย? 

รูป เวทนา...สงัขาร วิญญาณ ปล่อยเขา้มา พอปล่อยเขา้มาน่ีมนักเ็ป็นตวัของมนั ถา้ยกไป
วิปัสสนาไดน้ะ มีอ  านาจวาสนา ครูบาอาจารยค์อยช้ีน า น่ีมนัจะไปเห็นกาย “กาย เวทนา จิต ธรรม” 
ถา้วิปัสสนาไปมนัปล่อย วิปัสสนาจบัไดน้ะ แลว้มนัมีอ  านาจวาสนา ไม่มีอ  านาจวาสนามนั
วิปัสสนาไปมนัไม่ปล่อย ไม่ปล่อยเราตอ้งฝืนตอ้งทน ตอ้งพยายามสร้างก าลงัของเราข้ึนมา  

เหมือนนกักีฬาท่ีจะไปสู่ต าแหน่งแชมป์ มนัตอ้งฝึกฝน เวลาดูนกักีฬาท่ีเขาเป็นแชมป์สิ วนั
หน่ึงเขาตอ้งฝึกขนาดไหน ตารางของเขา เขาตอ้งมีตลอดเวลา เขาตอ้งฝึกตลอดเวลา เพื่ออะไร? 
เพื่อจะไม่ใหใ้ครข้ึนมาเทียบเคียงเขาไง น่ีกิเลสมนัอยูใ่นหวัใจของเรา มนัฝึกมาตั้งแต่ภพชาติไหน 
มนัฝึกมาตั้งแต่ในวฏัฏะน่ี ตั้งแต่ไม่มีตน้ไม่มีปลาย มนัสะสมก าลงัมนัมหาศาลเลย แลว้เรากจ็ะเขา้
ไปท าลายมนั เราจะต่อสู้กบัมนั เราถึงตอ้งพยายามท าความสงบเขา้มาเพื่อใหก้  าลงัมนัพอสมดุลท่ี
จะยกวิปัสสนาได ้ถา้ยกวิปัสสนาได ้เห็นสภาวะของกายแลว้มนัปล่อยๆ ถา้มนัปล่อย เห็นไหม 

ถา้กิเลสมนัตบตานะ ถา้กิเลสมนัตบตา ตบตานะ ตอนท่ีเราพยายามสู้กบักิเลสมา เราไม่เคย
เห็นกิเลสเลย เราไม่เคยเห็นกิเลส เราใหกิ้เลสข่ีหวัท าลายมาตลอดนะ กิเลสน่ีข่ีหวัท าลายมา ครูบา
อาจารยท่ี์สัง่สอนกนัมาตั้งแต่เจา้ลทัธิต่างๆ ท่ีเจา้ชายสิทธตัถะไปศึกษากบัเขามา เจา้ชายสิทธตัถะ
ไม่เช่ือเขา จนกวา่คน้ควา้ของเจา้ชายสิทธตัถะเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ข้ึนมาเอง 

น้ีกเ็หมือนกนั เราเกิดมาท่ามกลางพทุธศาสนา แลว้เรากค็น้ควา้ เรากป็ระพฤติปฏิบติัของ
เราข้ึนมา น่ีกิเลสมนัหลอกมาตลอด อยูใ่นกรอบของกิเลส อยูใ่นความคิดของอวิชชา อยูใ่น
ความคิดของกิเลสท่ีควบคุมแลว้เรากห็ลง เรากล็ม้ลุกคลุกคลานมากบัอ านาจของมนั แต่เพราะเรา
มีครูมีอาจารย ์ เพราะครูบาอาจารยข์องเรา เร่ิมตน้ตั้งแต่ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ครูบาอาจารยข์องเรา
ปฏิบติัมาก่อน ถึงเห็นสจัจะความจริง เห็นสจัจะความจริงคือการกระท าไง คือเหตุ คือมรรคท่ี
เกิดข้ึนจากใจของครูบาอาจารยข์องเราข้ึนมา ส่ิงท่ีมรรคท่ีเกิดข้ึนจากครูบาอาจารย ์ จากใจครูบา
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อาจารย ์ มนัมีการกระท า มนัมีเหตุมีผล มนัส่ือความหมาย มนัประคองเขา้มาไดไ้ง แลว้ประคอง
ข้ึนมาจนจิตของเราปล่อยวางข้ึนมา จนยกวิปัสสนาไดน้ะ 

วิปัสสนา เห็นไหม ขณะท่ีเห็นกาย เห็นจิต มนัจะมีความสะเทือนใจมาก ส่ิงท่ีสะเทือนใจ 
นัน่คือเห็นกิเลส คือการไดส้มัผสั ไดก้ารต่อกรกบักิเลส ถา้ไดส้มัผสัต่อกรกบักิเลส เราไดข้ึ้น
สนามสู้กบักิเลส ถา้มีการวิปัสสนาแลว้มนัปล่อยวางๆ น่ีถา้โดนกิเลสหลอกมนักป็ล่อยวาง แลว้
เส่ือมสภาพ สู้ไม่ไหว ทอ้แท ้อ่อนแอ จนลม้ลุกคลุกคลาน จนปฏิบติัใหม่ กวา่จะเขา้ไปเห็นกายอีก
แต่ละทีท าไมมนัแสนทุกขแ์สนยาก เวลามนัจบัจิตน่ีแสนทุกขแ์สนยาก เพราะก าลงัเราไม่พอ เราก็
จบัส่ิงน้ีไม่ได ้

แต่ถา้ก าลงัเราพอ เราเขา้จบัได ้ ถา้จบัได ้ แลว้ถา้ต่อสู้กบักิเลส ถา้กิเลสมนัตบตานะ มนัจะ
ปล่อย แลว้มนักเ็ตลิดเปิดเปิงนะ กิเลสน้ีร้ายมาก ในการประพฤติปฏิบติัท่ีเราจะฆ่ากิเลส แต่ถา้
กิเลสมนัตบตา มนัจะสร้างสถานะของมนัข้ึนมา สร้างสถานะวา่ส่ิงน้ีเป็นธรรม ถา้ส่ิงน้ีเป็นธรรม 
มนักจ็ะเตลิดเปิดเปิง ส่ิงน้ีเป็นธรรม 

ในการประพฤติปฏิบติั เราจะท าทางวิชาการอยา่งไรกแ็ลว้แต่ ส่ิงท่ีการกระท า ส่ิงท่ีประสบ 
เราสร้างบา้นสร้างเรือน เห็นไหม การสร้างมีหลายวิธีการ ส่ิงท่ีเป็นวิธีการ การสร้าง การก่อสร้าง
บา้นเรือนมนัมีหลายวิธีการ มนัมีหลายรูปแบบท่ีการกระท า แต่ออกมาแลว้มนัตอ้งเป็นบา้นท่ีอยู่
อาศยัได ้ส่ิงท่ีเป็นบา้น เป็นท่ีอยูอ่าศยั เห็นไหม 

ในการประพฤติปฏิบติั มรรค ๔ ผล ๔ มนัหมุนเวียนไป มรรคญาณ เห็นไหม มีปัญญา
วิมุตติ มีเจโตวิมุตติ ส่ิงท่ีเจโตวิมุตติ แต่ถนดัไปทางไหนมนัตอ้งส าเร็จออกมาเป็นบา้นไง ส่ิงท่ีเป็น
บา้น เวลาวิปัสสนาไป วิปัสสนากายไปซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า มนัไม่ยอมปล่อยวาง ขณะท่ีเราก่อร่างสร้าง
ตวัน่ีมนัตอ้งมีการกระท าของมนัข้ึนมา ส่ิงน้ีเราพิจารณาไปเร่ือยๆ 

เพราะเรามีครูมีอาจารยค์อยช้ีน า ช้ีน านะ ถา้มนัเป็นสจัจะความจริง มนัพิจารณาไปมนั
ปล่อย มนัปล่อย มนัแปรสภาพ มนัส่ิงท่ีคงท่ีไม่ได ้ มนัเป็นไตรลกัษณะ มนัเป็นส่ิงท่ีไม่มีการคงท่ี 
ส่ิงท่ีไม่คงท่ีเพราะอะไร เพราะเราซ่ือสตัยไ์ง เราซ่ือสตัยก์บัธรรมของเรา เราซ่ือสตัยก์บัตวัของเรา
เอง เราเป็นสุภาพบุรุษ เราจะไม่ใหกิ้เลสมนัตบตา 
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ถา้เราไม่ซ่ือสตัยข์องเรา เรามีกิเลสนะ แลว้เรามีทิฏฐิมานะของเรา กิเลสมนัตบตานะ ถา้มนั
ตบตาน่ีมนัไม่เป็นความจริงหรอก ถา้ไม่เป็นความจริง มนัปล่อยขนาดไหน ปล่อยเหมือนกนั คิดวา่
ปล่อย เวลาแสดงธรรมมาวา่ “ตอ้งปล่อยอยา่งน้ีๆๆ” ปล่อยอยา่งน้ี แต่ไม่มีขณะจิต ส่ิงท่ีขณะจิต
สมุจเฉทปหาน ส่ิงท่ีสมุจเฉทปหาน อนัน้ีมนัเป็นสจัจะความจริง น่ีวิจิกิจฉา สีลพพตปรามาส 
ความลบูคล าในศีลมนัไม่มีนะ 

ศีล เราท าความผดิศีล ถา้มนัเป็นความผดิศีล ท าลบูคล าของมนั ส่ิงท่ีลบูคล าศีล ส่ิงน้ี
สงัโยชนม์นัขาดไหม ถา้สงัโยชน์ไม่ขาด น่ีกิเลสมนัตบตา แลว้กเ็ตลิดเปิดเปิงนะ เตลิดเปิดเปิงไป 
ส่ิงท่ีกามราคะ ปล่อยกามราคะ ปล่อยกายกบัจิต ปล่อยหมด ท าลายหมด เห็นไหม ธรรมถึงธรรม 
ถา้เป็นสภาวธรรมมนัจะถึงเป็นสภาวธรรมนะ สภาวธรรม ขนัธ์น้ีไม่ใช่จิต จิตน้ีไม่ใช่ขนัธ์ 

ถา้สภาวะไม่ใช่ธรรม ขนัธ์ท่ีวา่ขนัธมาร กบัขนัธ์ท่ีวา่ส้ินกิเลส เวลาครูบาอาจารยแ์สดง
ธรรมตอ้งแสดงออกมาจากขนัธ์ ออกมาจากขนัธ์ไหน มนัออกมาจากใจ ขนัธ์น้ีเป็นเคร่ืองมือของ
ใจ แต่ถา้มนัเป็นขนัธมาร ส่ิงท่ีแสดงออกมามนัเป็นเร่ืองของมารทั้งหมด  

ถา้มนัเป็นธรรม ส่ิงท่ีเป็นธรรม เห็นไหม ดูหลวงปู่ มัน่สิ หลวงปู่ มัน่นะ ท่านประพฤติ
ปฏิบติั ออกบวชจากหลวงปู่ เสาร์ แลว้ประพฤติปฏิบติัมา ลม้ลกุคลุกคลานมาดว้ยกนั แลว้หลวงปู่
มัน่กลบัไปช้ีน าวิธีการใหห้ลวงปู่ เสาร์พยายามประพฤติปฏิบติันะ แลว้ขณะท่ีไป หลวงปู่ มัน่กบั
หลวงปู่ เสาร์เจอกนั เห็นไหม หลวงปู่ มัน่ท่านจะเป็นเณรนอ้ยเลย ท่านจะประพฤติปฏิบติั ท่านจะ
อ่อนนอ้มถ่อมตน ท่านจะไม่แสดงตนเลย ทั้งๆ ท่ีวา่ท่านมีศกัยภาพ เห็นไหม น่ีธรรมถึงธรรม 

ธรรมถึงธรรม เพราะสีลพพตปรามาส มนัเป็นศีลไง ศีลวตัร อาจริยวตัร อาคนัตุกวตัร 
สทัธิวิหาริก เห็นไหม ส่ิงน้ีจะเป็นธรรม ส่ิงท่ีเป็นธรรม ในการแสดงออกในธรรม ถา้ส่ิงท่ี
แสดงออกในธรรม ธรรมมนัจะมีแสดงออก มนัสะเทือนใจ มนัไม่กลา้ฝืนธรรมไง 

ถา้ฝืน เห็นไหม เวลาแสดงธรรม จิตออกมา จิต พลงังานของจิต พลงังานของจิตผา่น
ออกมาจากขนัธ์ ถา้มีความผดิ จิตน้ีมนัมีอตัโนมติั ส่ิงท่ีอตัโนมติั ถา้แสดงออกมนัเป็นเจตนา ส่ิงท่ี
เจตนามนัเป็นคุณงามความดี ส่ิงน้ีมนัจะไปตามธรรม แต่ถา้ส่ิงใดแสดงออกมามนัเป็นอกศุล ส่ิงท่ี
เป็นอกศุลน้ีมนัเป็นอะไร? มนัเป็นอวชิชา ส่ิงท่ีเป็นอวิชชามนัเป็นกิเลส ถา้มนัแสดงออกมาอยา่ง
นั้น มนัไปผา่นขนัธ์ท่ีไหน มนัผา่นขนัธ์ เพราะขนัธ์อนันั้นมนักต็อ้งเป็นขนัธมารสิ แต่ถา้อนัน้ี ใจน้ี
มนัเป็นธรรม น่ีธรรมถึงธรรมไง 
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ถา้ธรรมถึงธรรมนะ ดูสิ ในสมยัพทุธกาล มีพระองคห์น่ึงรับบิณฑบาต ไปบิณฑบาตใน
บา้นนะ บิณฑบาตไปฉนัในบา้นของคฤหสัถทุ์กวนัๆ นดักนั ถึงเวลาแลว้วนันั้นไปฉนัอาหาร บา้น
นั้นเขาเป็นช่างเจียระไน กษตัริยเ์อาเพชรมาใหเ้จียระไน เขาเจียระไนเพชร แลว้มือ พอดีเขาเอา
เพชรมาให ้แต่ช่างนั้นก าลงัท าอาหารอยู ่ มือเลอะเลือด กรั็บเพชรนั้นไวแ้ลว้วางไวอ้ยู ่ น่ีวางไวแ้ลว้
ท าอาหาร กลบัมาเพชรหายนะ เพชรนั้นหายไปเพราะอะไร เพราะนกกระเรียนมนักิน เพราะมนัมี
เลือดไง เห็นเลือด กินเขา้ไป พระท่านเห็นนกนั้นกินเพชรเขา้ไป 

แต่ในบา้นนั้นมีพระอรหนัตอ์งคน้ี์ แลว้กมี็นายช่าง แลว้กมี็ภรรยา เห็นไหม นายช่างนั้นเขา
กไ็ปปรึกษากบัภรรยาวา่ รับเพชรของกษตัริยม์า เอามาใหเ้จียระไน แลว้หายไป แลว้บา้นน้ีกมี็
พระองคน้ี์ แลว้กมี็นายช่างกบัภรรยาเท่านั้น นายช่างกบัภรรยาน้ีไม่ไดเ้อาแน่นอน เพราะส่ิงน้ีเป็น
ของกษตัริย ์ถา้เราท าของกษตัริยน้ี์หาย ตอ้งโดนประหารชีวิตแน่นอน 

ภรรยาของช่างนั้นบอกวา่ “จะโดนประหารชีวิต จะตกนรกหมกไหมช้ั้นไหน กไ็ม่เช่ือวา่
พระองคน้ี์เอา” เห็นไหม ใจเป็นธรรมนะ แต่สามีไม่เช่ือ สามีบอก “เราอยูก่นัเท่าน้ี ถา้พระองคน้ี์ไม่
เอา ใครจะเอาไป” จนถา้ตวัเองจะตาย ไม่ยอม ไม่ยอมตายไง ไม่ยอมรับความจริง ใจไม่ถึงธรรม 
ถา้ใจไม่ถึงธรรม ไม่ยอมรับความจริง จะเอาแต่ตวัรอดไง 

พอเอาแต่ตวัรอด ถึงเขา้ไปท าลายพระอรหนัต ์บีบคอถามวา่ “เอาเพชรไปไหนๆ” 

“ไม่ไดเ้อา” 

กไ็ม่เช่ือ บีบจนอาเจียนออกมาเป็นเลือด นกกระเรียนนั้นเห็นเลือดแลว้เขา้มากินเลือด เอา
เทา้เตะนกกระเรียนนั้นตาย พอตายแลว้ พระองคน์ั้นถามวา่ “นกกระเรียนตายหรือยงั” 

“ตายแลว้” 

“พอตายแลว้ ปล่อยก่อน จะบอก น่ีนกกระเรียนมนักินไป” 

ผา่ออกมาในกระเพาะมีเพชรเมด็นั้น 

น่ีส่ิงท่ีถึงธรรม แมแ้ต่ไม่รู้กเ็ช่ือ ส่ิงท่ีไม่ถึงธรรม ไม่มีเหตุผลกไ็ม่เช่ือ ไม่เช่ือส่ิงใดๆ เห็น
ไหม เวลาจิตท่ีมนัแสดงออกมาเป็นอกศุล ส่ิงท่ีเป็นอกศุลมนัสะเทือนหวัใจนะ มนัสะเทือน มนัคิด
ออกมาไม่ได ้ ถา้จิตน้ี ครูบาอาจารย ์ จิตเราเป็นจิตท่ีส้ินจากกิเลส ส่ิงท่ีคิดออกมาวา่จะโดนหลอก 
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จะโดนครอบง า ส่ิงท่ีครอบง าไม่ได ้ ครอบง าไม่ไดเ้พราะสติเป็นอตัโนมติั ส่ิงท่ีเป็นสติอตัโนมติัน่ี
เวลาผดิพลาดออกไปจากภายนอก ผดิพลาดออกจากภายนอกเพราะส่ิงท่ีกิเลสตณัหาความทะยาน
อยากของคนคนนั้นเขามากล่าวตู่ คนคนนั้น เห็นไหม 

พระอรหนัตห์ลงในสมมุติบญัญติั สมมุติไง สมมุติคือโลก น่ีโลกสมมุติ เห็นไหม พระ
อรหนัตเ์ขา้โรงพยาบาล พระอรหนัตจ์ะไปสัง่ใชย้าตวันั้นๆ ไดไ้หม พระอรหนัตเ์ขา้โรงพยาบาล 
โรคน้ีเป็นสมมุติ ยาน้ีเป็นสมมุติ สมมุติเขาน่ี หมอเขามีความเห็นอยา่งไร เขาจะรักษาอยา่งไร 
ปล่อยเขารักษาไป แต่หวัใจของเราเขาแตะตอ้งไม่ได ้เพราะอะไร 

เพราะร่างกายน้ีเป็นเร่ืองของโลกเขา เร่ืองของสมมุติ น่ีพระอรหนัตถึ์งไม่เขา้ใจเร่ืองของ
สมมุติไง “บญัญติั” พระอรหนัตเ์วลาสวดมนตผ์ดิ เห็นไหม พระอรหนัตส์วดมนตผ์ดิพลาด สมมุติ
บญัญติั พระอรหนัตผ์ดิพลาดได ้ส่ิงท่ีผดิพลาดมนัไม่สะเทือนหวัใจหรอก มนัไม่สะเทือนหวัใจ  

ถึงบอก จะครอบง าพระอรหนัตไ์ม่ได ้ พระอรหนัตไ์ม่ไดเ้ทศน์ออกมาจากขนัธ์ พระ
อรหนัตเ์ทศน์ออกมาจากจิต แต่อาศยันั้นผา่นเขา้ไป 

ถา้โดนกิเลสตบตา น่ีมนัตาบอด พอมนัตาบอด มนัไม่เขา้ใจเร่ืองของความเป็นไปของจิต 
ไม่เขา้ใจเร่ืองการเป็นไปของพระโสดาบนัท่ีพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม แลว้ปล่อยวางกาย 
เวทนา จิต ธรรม โดยตามความเป็นจริง 

ถา้ปล่อยกาย เวทนา จิต ธรรม โดยความเป็นจริง สงัโยชน์ เห็นไหม สกักายทิฏฐิ ความเห็น
ผดิในทิฏฐิตณัหา ทิฏฐิความเห็นผดิของตวัมนัจะไม่มี พระโสดาบนัจะไม่มีทิฏฐิความเห็นผดิท่ีจะ
สวนกระแสครูบาอาจารย ์ เพราะการสวนกระแสครูบาอาจารยม์นัเป็นส่ิงท่ีสีลพพตปรามาส มนั
เป็นส่ิงท่ีลบูคล า มนัไม่เป็นความจริง ถา้มนัเป็นความจริง มนัจะสวนกระแสไปอยา่งนั้นไม่ได ้
เพราะมนัเป็นอกศุล 

ส่ิงท่ีเป็นอกศุลมนัเป็นอกศุลจากหวัใจ มนัจะเป็นธรรมไปไดอ้ยา่งไร ในเม่ือมนัสวน
กระแสออกไปอยา่งนั้น น่ีส่ิงท่ีสวนกระแส แลว้ยงับิดเบือน บิดเบือนเพราะความไม่เช่ือใจของ
ตวัเอง น่ีกิเลสมนัตบตานะ ถา้กิเลสตบตา ส่ิงท่ีกิเลสมนัตบตา แลว้เราตา้นกิเลส เราจะตอ้งอยูใ่น
บาปอกุศล 
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ส่ิงท่ีสะสมมา เราเกิดมาเป็นชาวพทุธ แลว้เราพบพระพทุธศาสนา ในการประพฤติปฏิบติั
ของเรา ในการวิปัสสนาของเรา ในการท่ีเราพบครูบาอาจารยข์องเรา ครูบาอาจารยข์องเราจะ
ประคองนะ ประคองใหเ้ราเติบโตข้ึนมา เพราะครูบาอาจารยข์องเราแต่ละองคเ์กิดท่ามกลาง
ศาสนา ศาสนาน่ี ศาสนธรรมค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ผูใ้ดปฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรม ผูน้ั้นจะไดมี้ความสุข ความสุขคือวมุิตติสุขของใจดวงนั้น ใจดวงน้ีจะไม่เกิดไม่
ตายไปกบักระแสโลกอีกแลว้ น่ีเพราะเขา้ถึงธรรม เพราะเขา้ถึงธรรม น่ีจะจรรโลง จะทะนุถนอม 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มีปัญญาขนาดนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
กราบธรรมๆ แลว้ผูท่ี้เขา้ถึงธรรมน่ีท าไมไม่สงวนรักษาธรรม แลว้ใครจะสงวนรักษา เห็นไหม ส่ิง
ท่ีสืบต่อได ้ มีครูบาอาจารย ์ จะพยายาม จะปกป้อง จะดูแล จะแกไ้ข แลว้สภาวธรรมท่ีมนัจะโดน
บิดเบือน 

ส่ิงท่ีบิดเบือน เวลาประพฤติปฏิบติัอยูใ่นกรอบของกิเลส มนักตี็ความผดิ ตีความกิเลส
ตณัหาความทะยานอยากตามหวัใจของตวั น้ีไม่เคยเห็นกิเลสเลย ขณะท่ีเราพยายามประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมาจนเห็นกิเลส จนเห็นครูบาอาจารยป์ระคองเราข้ึนมา จนเรามีโอกาสกา้วเดินนะ ท าไม
กิเลสมนัตบตาไดข้นาดน้ี ตบตาแลว้เรากเ็ช่ือกิเลสของตวัเองนะ 

พอเช่ือกิเลสของตวัเอง เห็นไหม ข่ีหลงัเสือ พอข่ีหลงัเสือข้ึนไป “ธรรมของตวัจะเป็นอยา่ง
น้ี สภาวะของธรรมเป็นอยา่งน้ี” มนัเป็นธรรมในกรอบของกิเลสพาใชท้ั้งหมดเลย แต่ถา้มนัเป็น
สจัจะตามความเป็นจริง องคห์ลวงปู่ มัน่ปล่อยใหผู้ท่ี้ประพฤติปฏิบติัตามสจัจะความจริงของแต่
อ านาจวาสนาของใจ ใจใครมีอ านาจวาสนาขนาดไหน เจโตวมุิตติ ปัญญาวิมุตติ แลว้แต่อ านาจ
วาสนา ปัญญาอบรมสมาธิ หรือก าหนดพทุโธเป็นสทัธาจริต ยอ้นกลบัเขา้มาใหใ้จดวงนั้นก าหนด
เขา้มา แลว้ถา้ผา่น ถา้วิปัสสนาแลว้ผา่น ท าแลว้ผา่น จะคอยประคอง คอยช้ีน า  

ถา้ไม่ผา่น คืออ านาจวาสนามีเท่านั้น ส่ิงท่ีมีเท่านั้น เวลาประพฤติปฏิบติั ขิปปาภิญญาจะ
ผา่นโดยความคล่องตวั แต่ถา้มนัเวไนยสตัว ์ ตอ้งพยายามต่อสู้ พยายามปฏิบติัข้ึนมา ใหน้กักีฬา
ของเรา...เราตอ้งเพิ่มทกัษะของเราข้ึนมา ตอ้งหมัน่ฝึกซอ้มข้ึนมา น่ีธาตุของเรา อยา่งน้ีมนัเป็น
อ านาจวาสนาของใจ เรามีจริต มีนิสยั ถา้มีจริตนิสยั เราเขา้มาถึงถกูทาง อนัน้ีเป็นส่ิงท่ีสุดยอดแลว้ 
สุดยอดนะ ถา้ท าไดไ้ม่ได ้ ภพชาติสั้นเขา้นะ ถา้เราประพฤติปฏิบติั ส่ิงน้ีเราไม่สามารถช าระกิเลส
ออกเป็นชั้นเป็นตอนได ้
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ถา้เราช าระกิเลสเป็นชั้นข้ึนมา อยา่งเช่น ผา่นพิจารณาเห็นสกักายทิฏฐิ ไม่เห็นสจัจะความ
จริงวา่ส่ิงน้ีไม่ใช่เรา ขนัธ์ ๕ ไม่มีในเรา เราไม่มีในขนัธ์ ๕ ขนัธ ์๕ ไม่มีในทุกข ์ทุกขไ์ม่มีในขนัธ์ 
๕ เห็นไหม ส่ิงน้ีเป็นสจัจะความจริง ต่างอนัต่างจริง น่ีอีก ๗ ชาตินะ ส่ิงน้ีอีก ๗ ชาติ แลว้กอี็ก ๗ 
ชาติ คนเราไดส่ิ้งน้ีมา ไม่ตอ้งเกิดตายไปตามวฏัฏะ น่ีมนัสะเทือนหวัใจตลอดนะ สติพร้อมหมด ถา้
มีสติ จะท าความผดิพลาดน่ีสติมนัจะเตือนตลอด เพราะอะไร 

เพราะมนัเห็นคุณประโยชน์ขา้งหนา้ไง ถา้เห็นคุณประโยชน์ขา้งหนา้นะ ขนาดเราเห็น
สภาวะแบบน้ี น่ีความเห็นต่างจากโลกเลย โลกเขาเห็นคุณสมบติั สมบติัของเขา เห็นคุณสมบติัใน
โลกธรรม ๘ การสรรเสริญ การนินทา เขามีส่ิงนั้น ถา้ไดห้วัโขนดว้ย มีต าแหน่งหนา้ท่ีดว้ย ได้
ต่างๆ ดว้ย จะมีศกัยภาพมาก มีความพอใจมาก มีคนนบัหนา้ถือตา 

แต่ถา้เป็นพระโสดาบนันะ สกักายทิฏฐิไม่เห็นตามโลกเขา สกักายทิฏฐิ กายน้ีมนัเป็นส่ิง
ท่ีวา่เราตอ้งรับภาระ แลว้เราจะอยูก่บัโลกเขาไดอ้ยา่งไร ในเม่ือโลกมนัเป็นภาระทั้งหมดเลย แลว้
เราตอ้งการเวลาเพื่อจะพยายามจะคน้ควา้ พยายามจะตอ้งการเวลาเขา้มาประพฤติปฏิบติั น่ีมนัจะ
หาท่ีหลีกเร้นนะ 

เวลาประพฤติปฏิบติัไม่เป็น เราจะติดครูติดอาจารยม์ากเลย เพราะครูบาอาจารยจ์ะเป็นผู ้
ช้ีน าเรา แต่ขณะท่ีเราปฏิบติัแลว้มนัติด มนัจุดไฟติดไง คือจุดวิปัสสนาข้ึนมาได ้มนัจะหลีกเร้นนะ 
จะอยูก่บัหมู่คณะ แลว้หมู่คณะมนักเ็ป็นภาระรับผดิชอบ แลว้ทิฏฐิความเห็นของหมู่คณะ คนนั้นก็
พดูอยา่ง คนน้ีกพ็ดูอยา่ง แลว้ถา้จิตเรายงัโลเล ค าพดูนั้นมนักเ็หน่ียวร้ังใหจิ้ตน้ีมนัตอ้งไปกงัวลส่ิง
ต่างๆ น่ีถา้เป็นโลก ตอ้งการสรรเสริญ ตอ้งการหวัโขน ตอ้งการต าแหน่ง ตอ้งการหนา้ท่ี 

ถา้เป็นธรรม จะหลีกเร้นเขา้ท่ีสงดั เขา้ท่ีควรแก่การงาน เขา้ท่ีช าระกิเลส เพราะส่ิงน้ีมนัอยู่
ในหวัใจเรา มนับีบบ้ีสีไฟในหวัใจเรา ถา้เราท าลายส่ิงน้ีมนัจะเป็นความสุขของเรา มนัจะเป็นส่ิงท่ี
เราพน้ภยั ถา้เราพน้ภยัไดเ้ม่ือไหร่ มนัมีธรรมในหวัใจนะ 

ถา้คนมีธรรมในหวัใจ มนัจะบอกวิธีการในการท าส่ิงท่ีกิเลสในหวัใจหลุดออกไปเป็นชั้น
เป็นตอน มนัมีวิธีการ มีภาคปฏิบติั ถา้ไม่มีการปฏิบติั มนัจะหมดไปเฉยๆ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก 
น่ีเราคุมใจไวเ้ฉยๆ แลว้กิเลสมนัจะหมดไปเอง น่ีมนัเป็นไปไม่ได ้ในเม่ือเช้ือโรค ไม่มีส่ิงต่างๆ เขา้
ไปท าลาย มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก 
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แต่ถา้มนัมีกิเลส มนัมีส่ิงท่ีวา่เป็นกิเลสในหวัใจ เราเขา้ใจตามสกักายทิฏฐิ ตามความเป็น
จริงแลว้ เราวิปัสสนาข้ึนไป เพราะอะไร เพราะส่ิงน้ีมนัไปติดอยู ่ ติดท่ีวา่กายกบัจิตมนัยงัมี
อุปาทานอยู ่ ถา้มนัปล่อย ปล่อยแลว้มนัจะข้ึนไปเห็นกามราคะ วิธีการเห็นกามราคะเห็นอยา่งไร 
วิธีการจะจบักามราคะ วิธีการท่ีจะเห็นส่ิงท่ีนางตณัหา นางอรดี น่ีเป็นลกูของพญามาร เราจะเขา้ไป
เห็นพญามารไดอ้ยา่งไร 

พญามาร ส่ิงท่ีเป็นพญามาร เห็นไหม ถา้กิเลสตบตานะ มาร ในอรรถกถา มารน่ีแปลงกาย
เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ พระในสมยันั้นยงัตอ้งกราบ น่ีเพราะอะไร เพราะความหลง
ไปไง หลงวา่นึกวา่เห็นความรูปงาม กราบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ น่ีตวัมารเองมนัยงั
แสดงตวัเป็นพระพทุธเจา้ไดเ้ลย น่ีตวัในใจ ถา้กิเลสมนัตบตานะ มนัจะท าลายตวัมนัเอง ท าลาย
หวัใจของมนัเอง ท าลายโอกาสท่ีมนัจะไปหาท่ีหลีกเร้นอยา่งน้ีไง 

ท่ีหลีกเร้น ท่ีเป็นสปัปายะ ท่ีควรแก่การงาน ท่ีควรแก่ช าระกิเลส เห็นไหม น่ีขนาดเห็นแก่
นางตณัหา นางอรดีท่ีเห็นกาม เห็นกามแลว้วิธีการจะฆ่าจะท าลายนางตณัหา นางอรดี จะท า
อยา่งไร จะท าอยา่งไร วิปัสสนาท าอยา่งไร ซ ้าอยา่งไร มนัปล่อย มนัฆ่านางตณัหา นางอรดีแลว้ 
เศษส่วนของมนั ส่ิงท่ีเป็นเศษส่วน เห็นไหม อนาคามี ๕ ชั้น จะท าพยายามอยา่งไร จะปลดลด
อยา่งไร สุทสัสา สุทสัสี...น่ี ๕ ชั้น วิปัสสนาเขา้ไป 

ติดอีกเหมือนกนั แมแ้ต่ท าถกูตอ้งข้ึนไป มารมนักท็  าลายตลอด มนัปิดกั้นตลอด มนั
บิดเบือนตลอด เห็นไหม น่ีมนับิดเบือนนะ มนัตบตา มนัท าลาย มนัท าลายโอกาสของหวัใจของ
เรา ทั้งๆ ท่ีเราเกิดมาพบองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ธรรมและวินยัไง 

ครูบาอาจารยท่์านสงวนท่านรักษาธรรมวนิยัเพราะอยา่งน้ีไง 

๑. ส่ิงน้ีเกิดข้ึนไดย้าก 

๒. ผูท่ี้จะประพฤติปฏิบติัเขา้ไปถึงสจัจะความจริงยิง่แสนยาก 

แสนยากเพราะครูบาอาจารยท่ี์เขา้ถึง ส่ิงท่ีแสนยากเพราะเป็นงานอนัละเอียด งานของ
อาชาไนย งานของบุรุษและสตรีอาชาไนย เพราะภิกษุ ภิกษุณี ปฏิบติัไดเ้หมือนกนั ส่ิงท่ีปฏิบติั
เหมือนกนั ถึงท่ีสุดแลว้เขา้ไปจะเห็นมารไดอ้ยา่งไร น่ีเห็นแค่ลกูของมาร การท าลายลกูของมาร 
เศษส่วนท่ีลกูของมาร แลว้จะยอ้นกลบัเขา้ไปอยา่งไร 
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วิธีการอยา่งน้ีครูบาอาจารยเ์ป็นคนคอยช้ีน า ครูบาอาจารยจ์ะใหอุ้บาย ถา้ช้ีน า มารมนัจะ
เอาธรรมของครูบาอาจารยเ์ราน่ีพลิกกลบัมา ตบตาน่ะ ตบตาวา่ “น่ีเป็นอยา่งนั้น น่ีเป็นอยา่งน้ี” น่ี
มารมนัร้ายมาก กิเลสในหวัใจน้ีร้ายมาก มนัตบตาเราไปทุกอยา่งเลย แลว้เรากล็ม้ลุกคลุกคลานไป
กบักิเลส 

แลว้ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาใหไ้ด ้ น่ีความเห็นต่าง เห็นต่างเพราะอะไร เพราะธรรม
ของเรามนัอยูใ่ตข้องพญามารไง ธรรมของเรา ธรรมของเราน่ีมารมนัยงัแปลงกายเป็นองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ได ้ แลว้ธรรมของเรามนัเป็นธรรมของมารทั้งหมด แลว้เรากโ็ตแ้ยง้กบัสจั
ธรรม ธรรมถึงธรรม แต่กิเลสมนัจะไปถึงธรรมท่ีไหนล่ะ มนักโ็ตแ้ยง้ไง 

ส่ิงท่ีโตแ้ยง้ธรรม นัน่ล่ะคืออวิชชา นัน่ล่ะคือมาร ส่ิงท่ีมารมนัโตแ้ยง้ มนัโตแ้ยง้ มนัไม่ถึง
ธรรม มนัเป็นธรรมไปไม่ไดห้รอก เพราะมนัไม่ถึงธรรม มนัไม่เป็นธรรม มนัถึงตอ้งตกอยูใ่ต้
อ  านาจของกิเลส ส่ิงท่ีอ  านาจของกิเลส มนัถึงท าลายไง ท าลาย ถา้เป็นธรรมจะไม่ท าลาย 

หลวงปู่ มัน่คิดถึงหลวงปู่ เสาร์ จะอ่อนนอ้ม จะถ่อมตน จะทุกอยา่ง ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองของโลก 
เร่ืองของโลก กิริยาหรือความเป็นไปขอโลกนั้นอีกเร่ืองหน่ึง แต่ถา้กิริยาภายในหวัใจ มนัทนั
หมดน่ะ เพราะมนัขยบัออกไปนะ เวลาจิตมนัเคล่ือน มนักข็ยบัออกไป น่ีขยบัออกไปมนัรู้ทนัหมด 
เพราะมนัเป็นอตัโนมติั เคล่ือนออกไปแลว้ถึงตอ้งเป็นมโนสญัเจตนาหาร ตอ้งสร้างตวัข้ึนมา 
วิมุตติ ส่ิงท่ีจิตท่ีมนัออ่นนุ่มอยูข่องมนั ธรรมชาติของมนั เห็นไหม มนัเป็นอีกมิติหน่ึง เป็นวิมุตติ 

แต่เวลาจะแสดงออกมาเพื่อส่ือกบัสมมุติ ส่ือกบัลกูศิษยล์กูหา มนัตอ้งสร้างตวัมนัข้ึนมา 
พอมนัสร้างตวัข้ึนมา น่ีมโนสญัเจตนา มีเจตนา เร่ิมอยา่งน้ี สติมนัทนัอยา่งน้ี แลว้มนัจะไปโดน
หลอก มนัจะไปผดิพลาดตรงไหน แลว้มนัออกไป ออกผา่นขนัธ์ ส่ิงท่ีขนัธ์น่ีแสดงธรรมกแ็สดง
โดยขนัธ์ออกมา เพราะสงัขารปรุง สงัขารแต่ง แต่งโดยขนัธ์ท่ีเป็นภาระ ขนัธ์ท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ 
ไม่ใช่ออกมาโดยขนัธมาร 

ถา้กิเลสมีอวิชชาในหวัใจ น่ีมาร มารมนัมีอยูใ่นหวัใจ มนัเป็นอวิชชา แลว้มนัผา่น มนัก็
ผา่นขนัธมาร ขนัธมารกบัขนัธ์บริสุทธ์ิ มนัจะไปกนัไดอ้ยา่งไร ขนัธ์ท่ีเป็นมารกบัขนัธ์ท่ีบริสุทธ์ิ
มนักข็ดัแยง้กนั ถา้ขดัแยง้ ธรรมถึงไม่ถึงธรรมไง ถา้ธรรมถึงธรรม จะเป็นอนัเดียวกนั เอวงั 


