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วันนีว้ันอุโบสถ  ทําอุโบสถเพือ่ความบริสุทธิ์ของเรา  เพื่อความบริสทุธิ์ของใจ  ดู 
อากาศสิ! เวลามนัสงบเงยีบ มันมีความสุขมากนะ ความสุขเกิดจากความสงบไมมี ลมนิง่ 
มันมีความสงัดของเขา  สงัดจากภายนอก  ถาสงัดจากภายในละ?  ถาความสุขเกิดจากเรา 
นะ 

โลกมันปนปวน  รูป  รส  กลิ่น  เสียง  แสง  สี  เสียงของโลก  เขาชอบกนัอยางนัน้ 
ทางธุรกิจบนัเทงิ  เขาเอาแสง  สี  เสียงนี้มาเปนเครื่องมือหากนิ  แลวเราก็เขาไปในแสง  สี 
เสียงมันตรงกับกิเลส กเิลสชอบอยางนั้น 

เวลาเราตองการความสงบ  เพราะอะไร?  เพราะเราเช่ือองคสมเดจ็พระสัมมาสัม 
พุทธเจาวาความสุขเกิดจากความสงบไมมี  แตมันไมเคยสงบ  นามรูป  มีนาม  นามเปน 
ความวาง  รูปเปนสิ่งกระทบกระเทอืน  มีนาม  มีรูป  ในความรูสึกเปนรูปนาม  รูปนามใน 
หัวใจของเรา 

ความวางคือความวาง  คือความวาเหว  ความวางคอืสิ่งทีเ่ปนชองวาง  รูปคือวา 
อัตตา  คือความคิด  คือความกระทบ  นามรูปคือความรูสึกในหัวใจ  ฐีติจิตเปนนามรูป 
เริ่มตนเกิดจากความรูสึก อวิชชาปจจยา สังขารา สังขาราปจจยา วิญญาณัง มันไมเคยสงบ 
เลย มนัมีชองวางในความรูสึก มีชองวางเพราะมนัไมอิ่มเต็ม นีน่าม 

รูป!  รูปคอืความกระทบกระเทอืนในใจ  สิ่งที่กระทบกระเทือนออกมา  มัน 
กระทบกระเทือนกนัมาตั้งแตเราไมมคีวามรูสกึเลย  ตั้งแตในฐีติจิต  ในภวาสวะ  ในภพ 
ไมใชอายตนะขางนอกนี้หรอก อายตนะขางนอกมันเปนสิง่ที่กระทบระหวางขนัธกับจิต 

สิ่งที่จะเปนฐานที่ตัง้ของจิตเหน็ไหม  นามรปู  สิ่งทีเ่ปนนามรูป  สิ่งที่เปนอวิชชา 
ครอบงํา  ขวดน้ําที่พรองน้ําเวลาขยับจะมเีสียงดงัมาก  ความพรองของน้ํานี่นามรูป  มนั
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กระทบกระเทือนกนัในสภาวะแบบนัน้  ในตัวของมันเอง  มนัมขีั้วบวกขัว้ลบในตัวของ 
มันเองอยูแลว  มันถงึเปนปฏิสนธิจิต  จิตนี้ถงึเคลือ่นไป  จิตนี้ถึงปฏิสนธิในครรภของ 
มารดา  แลวออกมาเปนเทวดา  เปนอนิทร  เปนพรหม  เปนมนุษย  ปฏิสนธิในครรภของ 
มารดา เกิดในครรภ เกิดในไข เกิดในโอปปาติกะ สิ่งที่ไปเกิดในสถานะเหน็ไหม นี่สิ่งนี้ 
เวียนไปแลวยอนมาในโลกสิ 

แสง  สี  เสียง  ก็เหมือนกนั  คืนนีม้ีงานนั้น  คืนนี้มงีานนี้  ที่ไหนมงีานเราไปตาม 
เสียงนั้น เสยีงชักจงูไป เราไปตามเสียง ไปตามรูป ไปตามอายตนะกระทบ สิ่งนีเ้ปนเรือ่ง 
ของโลก โลกเอาสิ่งนีม้าเปนธุรกิจได  เอาสิ่งนี้มาหาเงินหาทอง  เปนสิ่งที่หาผลประโยชน 
ได  แตเราไปเสพสุข  เราไปเที่ยว  ทางโลกเขาไปเที่ยวกัน  ไปหาแหลงบันเทิงกนั  โลกคิด 
กันอยางนัน้ไง  คุณภาพชีวิต  ชีวิตของคนที่ทํางานตองมีการพกัผอน  ตองมีเวลาวาง 
คุณภาพชีวิตของโลกเขาคิดกันไดอยางนั้นนะ 

คุณภาพชีวิตของจิต  ชีวะคือความมีชีวิตอยู  ชีวะคอืจิต  ชีวะคือความรูสกึ  ถาเรา 
เปนคนละเอยีด  เราพยายามจะคนควาในหวัใจของเรา  เราจะคนควาเขาไปในตัวของเรา 
มันตองมพีื้นฐาน พื้นฐานของเรา พื้นฐานของนกัรบ พื้นฐานของศากยบุตร ถาศากยบุตร 
การเคลือ่นไป การดํารงอยูของเรามันจะฟองถึงความจงใจของเรา ความตัง้ใจของเรา 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาสอนถึงเสขิยวตัร  การดํารงชีวิต  ความ 
เปนอยูของเราใชปจจัย ๔ การกิน  การอยู  การเขาหองน้ําตางๆ องคสมเดจ็พระสมัมาสมั 
พุทธเจาสอนไวหมดเลย  เพราะอะไร?  เพราะสิ่งนีม้ันเปนบรรทัดฐาน  ถามีบรรทัดฐาน 
สิ่งที่เปนเหมือนกัน บรรทัดฐาน ปฏิปทาเครือ่งดําเนนิมนัเปนสัมมา 

สัมมาคือการเขามาหานามรูป  หาชองวางในหัวใจ  ไมใชสิ่งที่เราวากระทบใครวา 
เปนนามรูปหรอก กําหนดสัญญาอารมณเปนนามรูป ลมพัดมันเปนนามรปูที่ไหน ลมพัด 
ลมมนัพัดไปมนัเกิดความรอน  อากาศลอยตวัขึ้นไป  มันเกิดลมขึ้นมา  มันพัดของมันไป 
มันกเ็กิดลม

นี่ก็เหมือนกัน  ตากระทบรูป  วิญญาณไมรบัรูสึก  ลมพัดมาเราก็ไมรับรูอะไรเลย 
ลมพัดไปเรามคีวามทกุข  เรามีความคิดอยางอืน่  เราไมรับรูลมนั้นหรอก  นี่กเ็หมอืนกนั 
สิ่งที่กระทบกบัตา  แตจิตไมรับรู  เราไปมองกนัที่วาสัญญาอารมณเปนนามรปู  เราไมได
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มองวาฐีติจิต อวิชชา สิ่งที่เปนความรูสกึ เปนจิตลวนๆ นั้นเปนนามรูป มันหยาบอยางนั้น 
มันเปนการเสกสรร ธรรมะเสกสรร คาดหมายกนัไป วากันไป ปากเปยกปากแฉะ ธรรมะ 
สภาวะแบบนั้น แตความเปนไปมันไมเปนเลย เพราะอะไร? เพราะมนัเปนการเพอฝน 

ทางโลกบอกวามันเปนนามธรรม  ตองใหเปนรูปธรรม  การวิปสสนา  การปฏิบัติ 
มันยิง่กวารปูธรรมอีก เพราะสิ่งที่เปนรูปธรรมมันไมมีเจาของ ดูสิ วัตถุตางๆ ทฤษฎีตางๆ 
มันอยูในคอมพิวเตอร มนัมีชีวิตที่ไหน 

แตหัวใจเรามีชีวิตนะ  จิตนี้มีชีวิต  มีธาตุรู  แลวเวลามันสมัผัส  มันมีสติ  มันเปน 
สัมมา มันเปนมรรค มันเปนทางอนัเอก มนัเปนมรรค ๘ หมุนเขามา มันเหน็การกระทํา 
ทั้งหมด  โลกเขาบอกวาทํามากับมือ  นีม่ันทํามากับจิต  งานของจิต  จิตมันวิปสสนา  งาน 
ของจิต จิตกระทํามา มันเหน็เปนรูปธรรมยิง่กวาสิ่งที่เราทํานะ เราเคยมีประสบการณ เรา 
เคยทํางานตางๆ  เชนเรามีงานทํา  เสร็จจากงานทํา  พอเราเลิกจากงานนัน้มา  เอะ!  เราทํา 
ผิดพลาดอยางไร เราทําอยางไร อนันั้นเรายังคิด เรายงัเอามาทบทวน 

แตถาจิตมันทํางาน  อริยสัจมันเกิดกบัใจ  ถาอริยสัจมันเกิดขึ้นมา  มันจะ 
คลาดเคลือ่นไปไดอยางไร สิ่งทีเ่ปนอรยิสัจ งานของจิต เวลาจิตมันสงบ มันสงบอยางไร? 
มันปลอยวางอะไรเขามา? มันปลอยวางสิ่งใด มนัเปนความสงบเขามา มันสงบอยางนี้ ถา 
วุฒิภาวะเรายงัออนดอยอยู  เราวาความสงบนีเ้ปนผลงาน  สิ่งที่เปนผลงานมนัเปนผลงาน 
อะไร? ลมพัดผานไป แลวใบไมมันก็หยุดนิ่งของมนั เพราะมันไมมีลมพัด 

นี่ก็เหมือนกัน สิ่งที่มนัเกิดขึ้นกบัใจ สิ่งทีก่ระทบกับใจ  เวลามนัผานไปแลวเราวา 
สิ่งที่มนัผานไปแลว  แลวพอมันปลอยวางกว็าสิ่งนีเ้ปนผลงาน  มนัไมเปนอะไรเลย  มัน 
เปนการคาดหมาย  มันเปนสิง่ที่เกิดขึ้นกับใจ  ใจมันมีความเปนไป  แตเวลาจิตมันสงบเขา 
มา มันสงบอยางนี้ เราก็วาสิ่งนี้เปนผลงาน 

แตเวลาเราผานมา นีม้ันเปนการฝกฝน ดูสิ  ดูอยางเขาทํานากัน  คนทํานาเปนเวลา 
เขาปกดําตนกลาเขาจะเจริญงอกงาม  มันจะมีชีวิตตอไป  เราทํานาไมเปน  เราไปฝกฝน 
ใหม  เราปกไปนะ  พอหันกลับมาดูขาวลอยหมดเลย  ปกไปแลวเราก็คิดวาเราปกขาวแลว 
ถาเราปกตนกลาแลว เราดํานาแลว เดี๋ยวนามนัก็จะออกรวง นามนัก็จะเปนขาว แตเราไม
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รูหรอกวาเราปกดําไมเปน  ปกไปแลวมนัไมอยูในนานั้น  มนัก็ลอย  มนักเ็นาหมด  มันก็ 
เสียหายหมด 

มันก็ตองมีประสบการณ  เวลาจิตมันทํางานของมนัก็เหมอืนกนั  เวลามันทํางาน 
ของมัน มันสงบเขามา ถาจิตมันสงบเขามา  เราปรบัพื้นที่  เราชักน้ําเขานา น้ํามนัพอเพยีง 
เราก็ปกดําของเรา ปกดําเสร็จแลว ออ! ปกดําแลวมนัลอย ปกดําแลวมนัใชไมได มนัเปน 
เพราะอะไร?  ทําไมคนอื่นเขาปก  ครูบาอาจารยทานปกของทาน  งานของครบูาอาจารย 
ทานมีรวงมีขาวออกมา  ทานมีอาหารของทานกนิ  แตเราปกแลวก็ลอย  ทําแลวก็ไมไดผล 
ประสบการณมันทําบอยครั้งเขา พิสูจนบอยครัง้เขา 

นี่ก็เหมือนกัน  ในหวัใจมันมีการวปิสสนา  มันเหน็การกระทําของจิต  นี่สิ่งที่เปน 
การกระทําของจิต  ถามันปลอยวางตางๆ  เขามา  พอมันปลอยวางการกระทําแลวมนัเกิด 
วิชาการ  มันเกิดความรูจริงขึ้นมา  ถาจิตมันรูจรงิขึ้นมา  ประสบการณของมนั  มนัก็รูจริง 
ขึ้นมา  แลวมนัเหน็ผลงาน  มนัเหน็รวงขาว  เห็นเมด็ขาว  ปนี้ทํานาอยางนี้  ปหนาทํานา 
อยางนี้ ทําบอยครัง้เขามนัชํานาญขึ้นมา 

เวลามรรคสามคัคีมนัสมจุเฉทปหาน  กิเลสขาด  ขาดออกไปจากใจนะ  สิ่งนี้มนั 
เปนนามรูปหรือยงั  มนัเปนเรือ่งของขนัธหยาบๆ  ขันธหยาบ  ขันธกลาง  ขันธละเอียด 
โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี สิ่งที่ผานอนาคามีเขาไปแลวมันถงึจะเห็นตวัจิต ถาเห็นตัว 
จิต  ตัวนามรูปมนัอยูที่นัน่  ตัวนามตัวรูปมนัอยูที่จตินั่น  มนัไมใชอยูทีอ่าการกระทบนี่ 
หรอก อาการกระทบมันเปนเรือ่งหยาบๆ นะ 

เรื่องของการกระทําของจิต เรือ่งของความผูกพัน เรือ่งของความเปนไป แลวเราก็ 
จินตนาการกัน เพราะอะไร? เพราะเราตาบอดกนั ถาหัวหนาตาบอด มันจะเปนความจรงิ 
ไมได  ดูสิ  เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตรสัรูขึ้นมา  ไปบอกปญจวัคคยี  “เธอได 
ยินไหมวาเราเกิดมาเปนพระอรหันต  เราอยูดวยกัน  ๖  ป  ไมเปนก็วาไมเปน  เวลาเปน 
ขึ้นมา เราบอกเปนพระอรหันต” เพราะอะไร? เพราะมันมีกิจจญาณ สัจจญาณ มันมสีัจจะ 
ความจรงิในหวัใจขึน้มา ปฏิญาณตนวาเปนพระอรหนัต 

ครูบาอาจารยของเราก็เหมือนกัน รูจรงิเหน็จริง สอนตามความเปนจรงิมนัถึงเห็น 
สัจจะความจรงิ  ถามันพูดตามความเปนจรงิ  ตามความเปนจริงธรรมะเหมอืนกนั  ธรรมะ
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ขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาก็เหมือนกนั  ธรรมะของครบูาอาจารยกเ็หมอืนกนั 
ครูบาอาจารยทานสอนจากประสบการณของทาน 

แตธรรมะคนตาบอด  ธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ซุงทั้งทอน 
ไมไดเปดปกเลย ไมไดถากไมไดถาง ไมไดทําอะไรเลย แลวบอกวาจะสรางบาน หามซุง 
มา  ลากซุงมา  แลวบอกซงุนีเ้ปนขื่อเปนแป  มันเพอฝน  มันเพอฝนแลวก็บอกวาสิ่งนีเ้ปน 
นามรูป 

...รูปที่ไหน  มันเปนซุงทัง้ทอนเลย  มันเปนขือ่เปนแปตรงไหน  มันจะมขีื่อมีแป 
มันตองตัด  มันตองทํา  ตองเกิดการกระทําขึ้นมา  แลวการกระทํามนัอยูที่ไหน  ถามีการ 
กระทําเขาไปมันจะเหน็สัจจะความจรงิ  ทําเปนขื่อเปนแปทั้งหมดเลย  แลวมันเปนบาน 
ขึ้นมาหรอืยัง  มนัก็ยงัไมเปนบานอกี  มันกย็ังเปนไมแปรรูปที่ยาว  ที่สั้น  ที่กวาง  ที่แคบ 
ตางกัน เพราะการใชสอยมนัตางกนั 

การกระทําของใจมันจะเหน็อยางนัน้  ธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
กับธรรมของครูบาอาจารยเรา มันเปนขั้นตอน มนัเริม่ตนวาเราควรจะทําอยางไร? ควรจะ 
กาวเดินอยางไร?  ไมใชวาสิ่งนี้เปนธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  มนัจะผิด 
ไปไหน 

ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไมผิดนะ  มันผิดที่กิเลสเรา  กิเลสเรานี่ 
ไมรูอะไรเลย แลวกิเลสเรามันก็สวมรอย สวมเงา ธรรมะบังเงา บังเงาวาสิ่งนีเ้ปนธรรมๆ 
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะถกูตอง  ตองศึกษาอยางนี้  ตองทําอยางนี้ 
ศึกษามันสวนศึกษานะ ปริยัติ ปฏบิัติ ปฏิเวธ ขนาดที่ศึกษา ศึกษาขนาดไหนมันกม็ีความ 
ลังเลสงสัย ศึกษาขนาดไหนมนัเปนนกแกวนกขนุทอง แตในการประพฤติปฏิบัตมิันเปน 
ของเราจริงๆ ถาปฏิบัติแลวไมสมความปรารถนา มนัก็เปนการประพฤติปฏิบัติ 

ดูนักกีฬาส!ิ  นักกีฬาเดีย๋วนีเ้ปนอุตสาหกรรมการกีฬา  กีฬาทุกอยางเปน 
อุตสาหกรรมหมดเลย  ตั้งเปนองคกรตางๆ  ขึน้มา  แลวตองทําคะแนนเขาไปถงึจะเขาไป 
เปนนักกีฬา  ถึงจะมโีอกาสไดแขงขัน  แมแตอยางนัน้ทุกคนพอทําเขาไปเปนนักกีฬา  เขา 
ไปแขงขันกับเขา  ถาประสบความสําเรจ็มนัมีผลประโยชนมหาศาล  พอมีผลประโยชน
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มหาศาลแลวใครบางที่จะไดมีโอกาสอยางนั้น เพราะเขาตองคัดเลอืก แมแตเรื่องของโลก 
เรื่องของกีฬา เรื่องของหนาที่การงาน เขาก็คัดเลือกกันทั้งนั้น 

แตในการประพฤติปฏิบัตขิองเรา เราวาสิ่งนั้นกเ็ปนธรรม สิ่งนี้กเ็ปนธรรม อางอิง 
กันไปหมดเลย มนัเปนเรื่องโลกๆ ถาโลกเปนอยางนี้มนัลอยลม มันไมมีหลักมีเกณฑเลย 
แลวเอาอะไรไปเปนเครื่องตัดสิน  จะไปเอาเครือ่งตดัสินอะไรมา  มนัก็ไมมอีะไรตัดสนิ 
เพราะอะไร?  เพราะตางคนตางไมรูก็ตัดสนิกันไมได  พอตัดสินกนัไมไดก็กลายเปน 
กระแสโลก

กระแสโลกก็เปนกระแส คําวา “กระแส” ไมมีอะไรเปนความจริงเลย แลวแตใคร 
จะมีความสามารถประชาสัมพนัธ  ใครจะมีความสามารถชักจูงได  ชักจูงกระแสได 
ควบคมุกระแสได  สิ่งนัน้เปนคนคุมกระแส  เวลาสิ้นสุดของชีวิตนี้แลวจะรูจรงิวาสิ่งนี้ 
เปนประโยชนไมเปนประโยชน 

แตถาเราประพฤตปิฏิบัติกระแสจะแรงขนาดไหน  โลกมนัจะหมุนเวียนขนาด 
ไหน เขาจะมคีนแบบวาตื่นกระแส เพราะเขาไมมีปญญา ถาเรามีหลักสัจจะความจริง เรา 
จะเห็นหมดเลย  เราจะรูจะเขาใจวาสิ่งนั้นไมเปนความจรงิ  แลวเราจะไมเปนเหยื่อของ 
กระแส  เพราะอะไร?  เพราะการเกิดเปนเรื่องแสนยาก  การเกิดนี่แสนยาก  เราเกิดมาพบ 
พระพุทธศาสนา  แลวเราจะใหสังคมหลอกไปทําไม  จะใหสิ่งที่วาเปนกระแสของโลก 
หลอกลวงเราไดอยางไร 

ถาเรามีสัจจะความจรงิ  เราจะไมมีใครมาหลอกลวงเราได  ทําไมถงึหลอกลวงเรา 
ไมไดละ? เพราะมนัไมเปนความจริง ถาเปนความจริง ความจรงิเกิดจากไหน? ความจรงิ 
เกิดจากใจเรา  ความจริงเกิดจากจิตสงบ  ความจริงจะเกิดความสัมผัส  แตถาหัวใจมันเปน 
ปจจัตตัง มนัรูอยูทีน่ี่ ความจริงอยูทีน่ี่ 

ดูสิ เวลาคนเกิดนะ มันเกิดมาโดยสัญชาตญาณ โดยสัจจะความจรงิ คนเกิดมาโดย 
ความเปนไป  เขาก็ตองกินไดอยูไดของเขา  ถามนัโตขึ้นมา  ทําไมเราตองสอน  ทําไมพอ 
แมตองถนอมรกัษาลูก ทําไมพอแมตองสอนลูก ทําไมพอแมตองสงลูกไปเรียน สงลูกไป 
หาวิชาการเพื่อดํารงชีวิตในโลกละ
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สิ่งที่เกิดขึ้นของโลกเขายังถนอมรักษากนัขนาดนั้น  แลวหัวใจของเราที่เกิดมา 
เปนชาวพุทธ แลวพบพระพุทธศาสนา ทําไมเราไมถนอมรกัษาใจของเรา ถารักษาถนอม 
ใจของเรา  เราจะเหน็คุณประโยชนหมดเลย  ผูที่ประพฤติปฏิบัตจิะกราบธรรมะขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาดวยหวัใจ มันจะซึ้งใจมาก เพราะอะไร? เพราะสิ่งตางๆ มนั 
ก็ชี้มาที่เรา 

เหมือนกับพอแมเรารักเรามาก  พอแมเราปรารถนาดกีับเราทัง้นัน้  ความรักที่ไมมี 
สิ่งแอบแฝงเปนความรักของพอแม  ความรักของพอแมจะมีตอลูกมาก  เปนความรักที่ไม 
มีสิ่งตอบแทนใดๆ ทัง้สิ้น เรื่องของโลกๆ เขา เขายังมีสิ่งตอบสนอง แลวความเมตตาของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจายิ่งกวานัน้อีก  เพราะอะไร?  เพราะเปนเมตตาคุณของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา จะรือ้สัตวขนสัตว 

ดูสิ เรามองไปที่สัตวโลก สัตวโลกตกทุกขไดยาก เรามองเหน็เวลาสัตวน้ําที่วาน้ํา 
แหงอะไรตางๆ  ที่วามนัตองดิ้นรนเอาตัวรอด  นี่ชีวิตของมันนะ  สบตาสิ..สบตา..  ตา 
ละหอยเลย  เพราะอะไร?  เพราะสัญชาตญาณของสัตว  ของสิง่มีชีวิต  มนัตองพยายามดิน้ 
รนเพือ่เอาชีวิตรอดทัง้นัน้ แลวทําไมมันชวยตัวเองมนัไมไดละ เพราะอะไร? เพราะมันยงั 
ไมมีธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา 

แตถาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูขึน้มาแลว  รื้อสัตวขนสัตว  แตรื้อ 
สัตวขนสัตวเวลาแสดงธรรมมันยังไมเช่ือ  นรกไมมี  สวรรคไมมี  อยูกันไปวนัๆ  อยางนี้ 
ชีวิตวามีความสขุ  ในเมือ่บวชแลว  สังคมเขายอมรบัเช่ือถอืเรากอ็ยูเสวยสุขกันไป  ..กลืน 
กินถานแดงๆ นะ กลืนกนิสิ่งทีว่าเปนสมบัตขิองเขา เขาถวายทาน ทานของเขา ถาเราปจจ 
เวกขณะ ชีวิตของเราสมควรกับสิ่งตอบสนองกับบญุกุศลของเขาไหม มันก็คิด มนัก็ยอน 
ใจเขามานะ

ถามันยอนเขามา  การดํารงชีวิตของเรามันก็เคารพธรรมวนิัย  เหมือนกับพอแม 
รักษาเรา  ถาพอแมรักษาเรา  เรากเ็จริญเติบโตมา  เรารักษาชีวิตของเรา  เพราะเราเห็นโทษ 
ของมัน  เหน็โทษของชีวิตนะ ดูสิ เราบวชเราเรียนกนัมากี่ปแลว พรรษาหนึ่ง  ๕ พรรษา 
๑๐  พรรษา  แลวเดี๋ยวก็ตางคนตางตายไป  ตายจากเพศคฤหัสถกม็ี  ตายจากชีวิตนี้  ตายใน
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สมบัติของพระก็มี  การตายนี้มนัตายแนนอน  แลวเราจะทําอะไรกัน?  ถาทําอะไรกนั  มนั 
เห็นคุณคาของชีวิต 

เกิดมาในพระพทุธศาสนา  ศาสนาวางธรรมและวินยัไว  แมแตไมพบองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  ถาพบองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทําถูกทําผิดองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาคอยเผดียงตลอดเวลา  แตนี่ไมมีคนคอยเผดียง  มีแตเราจะซือ่สัตย 
กับธรรมวินยัขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาขนาดไหน  แลวเราจะพยายาม 
ประพฤตปิฏิบัติขนาดไหน 

ถาเราประพฤติปฏิบัติขึน้มาเราจะไดผลประโยชน  ความรมเยน็ของใจ  ถาใจมี 
ความสงบ เวลามนัพจิารณาเขาไป โสดาบัน สกทิาคามี อนาคามี แลวจะไปเหน็ตัวจิต ถา 
เห็นตัวจิต ตัวนามรูป ตัวนามรูปแทๆ จะอยูทีน่ั่น แลวเราประพฤติปฏิบัติกนั เริม่ตนเราก็ 
เปนนามรูป

ไมใช! เริ่มตนมนัเปนกองของขนัธ ๕ ขันธ ๕ เปนกองเลย กองของรูป กองของ 
เวทนา  กองสัญญา  กองสงัขาร  กองวิญญาณ  ขันธกับจิตกระทบกัน  เสวยอารมณ  ความ 
เสวยเปนไป มันเปนนามรูปที่ไหน มันเปนเรือ่งที่หยาบมาก 

แตถาละเอียดขึ้นไป  จิตเดมิแทนี้ผองใส  จิตเดิมแทหมองไปดวยอุปกิเลส  จิตเดมิ 
แทนี้ผองใส  จิตเดิมแทนี้เปนผูขามพนกิเลส  นามรูปมันอยูทีน่ั่น  เพราะอะไร?  เพราะมัน 
ผองใส มันปลอยวางตางๆ ของสิง่ที่เปนกามราคะ สิ่งที่เปนอปุาทานที่มนัฉุดกระชากลาก 
ไป  ฉุดกระชากลากไปนะ  เวลากิเลสมนัออกหากินจากอวิชชา  จากมารมันออกไป  ขันธ 
ละเอยีดเปนกามราคะ  ขันธหยาบเปนอปุาทานในธาตุ  ขันธอยางหยาบสุดมนัเปน 
สักกายทิฏฐิ มันความเหน็ผิดในกาย 

สิ่งที่มนัออกมาอยางนี้  มนัออกหาเหยื่อ  มนัเปนเรือ่งของโลก  มันเปนเรือ่งของ 
วัฏฏะ  นามรูปละเอยีดกวานั้นเยอะนัก  พอมนัปลอยวางเขามา..ปลอยวางเขามา..  จนมนั 
ตัดขาดจากสักกายทิฏฐิ จากอปุาทานในขนัธ จากกามราคะ มนัยนเขาไปถึงตัวมันเอง มนั 
เหมือนกับสิง่ที่สืบตอ สิ่งที่สืบตอไปมันโดนตัดหดสั้นเขามา มนัจะเปนตวัของมนัเอง
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พอเปนตัวของมันเองมันไมมีแรงขบั  ไมมีแรงขับความโลภ  ความโกรธ  ความ 
หลง  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  เปนเรื่องของกามราคะ  เพราะอะไร?  เพราะมนั 
โลภ โลภมาจากอาการตามใจของมนั ถามนัโลภ มนัหลงไปในสิ่งทีม่ันพอใจ พอมันหลง 
สิ่งที่มนัหลงถาไมไดดัง่ใจ มนักเ็กิดโทสะ 

ความโลภ ความโกรธ ความโกรธมันเกิดโทสะมนัจะเปนไป เวลาเราใชวิปสสนา 
ญาณเขาไปชําระขันธอยางละเอียดเขาไปจนมันขาดออกหมด พอมนัขาดออกหมด ความ 
โลภ ความโกรธ ความหลง มนัไมเขาไปถงึตัวใจ ใจมันหดสัน้เขามาเปนตัวมันเอง พอตัว 
มันเอง มนัเปนตัวจิตลวนๆ 

จิตเดิมแทนี้ผองใส จิตเดิมแทนี้ผองใสนี่ แตมนัผองใสมันกเ็ปนตัวของมนัเอง ตัว 
มันเองมันมีอวิชชาความไมรูตวัของมนัเอง  เดี๋ยวก็มสีติ  เดี๋ยวกร็ู  เดีย๋วกไ็มรู  เดี๋ยวก็วาง 
เดี๋ยวกเ็ปน  เดี๋ยวก็วานี่นิพพาน  เดี๋ยวก็วาไมใช  นี่สิ่งนี้นามรูป  กระทบกระเทอืนกันอยูใน 
หัวใจ  ความสุขอันหยาบ  ความทุกขอันละเอยีด  ความทุกขเพราะความไมเขาใจ  ความ 
ทุกขเพราะมันเปนไฟสมุขอน  ความทุกขเพราะมนัเผาไหมลนตัวมันเอง  แลวมันกไ็ม 
เขาใจ มันก็วาโลกวาง 

ความวางทัง้หมด  อยางอื่นมันเปนความวางเลย  กําหนดจิตปบมันจะเปนวางหมด 
วางมันไมรับรูสิง่ใดๆ  เลย  เพราะมนัวาง  ..ความวางอยางนีม้ันเปนความวางของมาร 
ความวางของสิง่ที่ตองไปเกิดเปนพรหม  สิ่งที่ไปเกิดเปนพรหม  ขนาดนามรูปอนัละเอยีด 
มันยงัเปนสภาวะแบบนั้นเลย 

แลวสิ่งทีม่ันไดมา สิ่งที่เปนนามรูป  เพราะเราประพฤติปฏิบัติมา  เราลงทุนลงแรง 
มหาศาลเลยกวาจะมาถงึตรงนี้ได เราจะเหน็การกระทําของเราขึ้นมาตลอด แตกิเลสอยาง 
ละเอยีดทําไมเราเหน็มนัไมไดละ 

กิเลสเห็นไหม มนัติด มนัหลง เวลามันหลง หลงอยางหยาบๆ ก็หลงอยางหยาบๆ 
หลงอยางกลางมันก็หลงอยางกลาง  หลงอยางกามราคะมันก็หลงอยางกามราคะ  แตพอ 
มันหลงในตวัมนัเองมนักว็าโลกนี้วางหมดเลย สิ่งนี้เปนนิพพาน นี่ไฟสุมขอน พอไฟสมุ 
ขอนมันอึดอัดขัดของในหัวใจ  ถาอึดอัดขัดของในหัวใจ  มันทําไมไมยอนกลับมา?  มนั
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ยอนกลับมาไมได  เพราะพลังงานโดยธรรมชาติของมัน ดูสิ ดูความรอน มันก็กระจายตัว 
มันออกไป 

นี่ก็เหมือนกัน จิตมนัก็กระจายตวัมนัออกไป พอกระจายตัวมนัออกไปก็ไมมีสิทธิ์ 
อะไรไปจับตวัมนั  เวลาขนัธกับจิตมันออกไปกระทบ จิตมันยอนกลับมามันก็เหน็สภาวะ 
จิต  เพราะสิ่งที่มนัออกไป สายการบังคบับัญชามันยาว เราสามารถตัดทอนได เราจับตอง 
ได  แตที่เปนผูอํานวยการ  ทีเ่ปนเจาอวิชชา  เปนพญามารมันอยูในตวัมนัเอง  เอาอะไรไป 
จับมนั 

มันเปนไฟสุมขอนเพราะอะไร?  เพราะชองทางไปหาเหยื่อ  มันโดนธรรมะของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตัดทอนเขามาตลอด พอตัดทอนเขามาตลอดมนักเ็จอตวั 
มันเอง พอเจอตวัมนัเองก็ไมมวีิธีการจะเขาไปจับตวัมันเอง เพราะมันไมยอนกลับ เพราะ 
มันไมตั้งสติ เพราะมันไมเขาถงึฐีติจิต มันไมเขาใจถงึวาอวิชชามันเกิดจากที่ไหน เกิดจาก 
ภาวะตรงไหน 

ถามันยอนกลับเขามาตรงนี้  มันมาจับตองตรงนี้ได  สิ่งที่จับตองตรงนี้ไดเปน 
คุณสมบัติอยางมหาศาลเลย  มรรคอันละเอียดมันจะเทียบเคียงระหวางปญญาไง  สุตมย 
ปญญาก็อยางหนึง่ การศึกษาเลาเรยีน การทองจํา การก็อบปกันมาเปนสุตมยปญญา 

จินตมยปญญาก็จินตนาการโดยกิเลสก็เยอะ  จินตนาการโดยการประพฤติปฏิบัติ 
ที่มันเปนจินตมยปญญา  ขณะที่เราวิปสสนากันโดยที่มรรคยงัไมบริสุทธิ์ผุดผอง  ไม 
มัชฌิมาปฏิปทา  มันเปนจินตมยปญญา  จินตมยปญญาของที่มีสมัมาสมาธิ  มีสติก็อยาง 
หนึ่ง จินตมยปญญาของโลกเขา จินตนาการของโลกเขาก็เปนอีกอยางหนึ่ง 

สิ่งนี้มนัเปนทางผานเพราะมนัเปนววิัฒนาการ  เปนการพัฒนาของจิต  จิต 
พัฒนาขึ้นมาอยางนี้  มันพัฒนาขึ้นมาถึงตวัมนัเอง  แลวถาเรากาวเดินตอไปมันจะเปน 
ภาวนามยปญญา ภาวนามยปญญากเิลสมนัเริ่มเบาตัวลงๆ มันเริ่มจางลงๆ  จนถงึที่สุดมัน 
ขาด 

เวลากิเลสมนัขาดอยางนี้  ภาวนามยปญญาอยางหยาบก็เห็น  แลวมีผลงานดวย 
แลวจะเริ่มตนการกาวเดินตอไปมันก็มีการขัด มีกิเลสมาหลอก มกีารขัดแยง มีการเริม่ตน
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มีการจับตอง  แลวเริ่มตนกาวเดนิไปเปนสกิทาคามี  เปนอนาคามี  ความคิด  ภาวนามย 
ปญญาอยางหยาบ  อยางละเอียด  อยางกลางเห็นหมดเลย  แลวก็เขาใจวาสิ่งนี้มนัจะเปน 
ปญญาของเรา มนัตองใชปญญาอยางนี้เขาไปใชชําระกิเลส 

..ไมใชเลย!  เวลาเขาไปถึงอวิชชามันเปนปญญาญาณ  มันเปนความลึกซึง้  ลึกซึ้ง 
กวาปญญาสังขารความคิดปรุงแตง  มันถงึเริม่ตนไมได  มันถงึจับตองไมได  มนัถึงไม 
เปนไปตามสัญชาตญาณ  มันถงึตองมีปญญาอนัละเอียดสุขุมลุมลึกมาก  ความสุขมุลุมลึก 
อยางนีม้ันจะยอนกลับเขาไป ถาจับตัวสิง่นี้ได 

พอจับสิง่นี้ไดแลวปญญาที่มนัละเอยีด แลวมันจะไปกุกกุจจะทําไม รูปราคะ อรูป 
ราคะ  มานะ  กุกกุจจะ  อวิชชา  ความเพลนิ  ความเปนไป  ความเพลนิมนักท็ะลอุอกไปถงึ 
ขางนอก มนัไมอยูในฐานที่ตั้งของงาน มันไมอยูในวงจรของกิเลสอนัละเอียดที่ใชปญญา 
อันละเอยีดใครครวญมัน  มันสงออกไปขางนอก  มนัออกไปกระทบสิ่งจากภายนอก  มัน 
เปนปญญาอยางหยาบ เพราะเราเคยชินกับสภาวะแบบนั้น 

การประพฤติปฏิบัติ  การกาวเดินมันจะเหน็คุณประโยชน  มันจะเห็นเทคนคิ  เห็น 
วิธีการของการกระทําของจิตมาตลอด  แลวเวลาประพฤติปฏิบัติไป  ที่วาองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจาปฏิญาณตนวาเปนพระอรหันต  ครูบาอาจารยของเราปฏิญาณตนเปน 
พระอรหันต เพราะมันเห็นเทคนิค เห็นวิธีการ เห็นการหลบซอนของกิเลส 

สิ่งที่เปนกเิลสมนัหลบซอนอยูในจิต  ในเหลอืบของจิตที่มนัเปนขัน้เปนตอนเขา 
มา  จนถึงที่สุดรากฐาน  นามรูป  ตัวฐีติจิต  ตัวนามตวัรูปทีเ่ขาเอาไปเพอฝนกนันี่  สิ่งนีเ้อา 
มาเพอฝนเพราะอะไร?  เพราะมนัมอียูในพระไตรปฎก  มนัมอียูในอภิธรรม  มนัมอียูใน 
พระไตรปฎกที่เปนธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา  แลวเอาไปเพอฝนกันวา 
เปนการประพฤติปฏิบัติ  มนัไมมีสัจจะความจรงิ  มันเอาสิ่งนี้ไปเพอฝนกัน  มนัถึงไมเปน 
ความจรงิ  แลวมนักว็ิปสสนากนั  มันกท็ํากนัไมถึงที่สุดตามกระบวนการของการ 
ประพฤตปิฏิบัติ 

แตถาครูบาอาจารยของเรา  สิ่งที่จะเปนนามรปู  เปนความเปนไปของการกาวเดนิ 
การดับการฟนชีวิต  การดํารงชีวิตระหวางวิชชากับอวิชชา  กระแสความคิดที่มนัออกไป
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ที่มันจะยอนกลับไป ออกไปเปนโลกก็แลวแต ออกไปเปนธรรมก็แลวแต มันเกิดจากตรง 
นี้ 

ถามันเกิดจากตรงนี้  กวาทีม่ันจะเขาไปถึงรงัของอวชิชา  กวาที่จะเขาไปถงึวิธีการ 
การประพฤติปฏิบัตเิขามา  มันทุมเททั้งชีวิต  มันใชชีวิตสมบุกสมบันมาขนาดไหน  แลว 
กวาจะเขาไปจับตองสิ่งนี้ได  สิง่ที่มนัเปนโดยธรรมชาติของมนั  มนัเปนอาการของจิต 
ระหวางวิชชากับอวิชชา ระหวางความเปนไปของตวัจิตลวนๆ ไมใชตัวขันธ 

ตัวขันธคือตวัสิ่งที่สงออกมาขางนอกนี้เปนตัวขันธ  สังขารปรุงแตง  ความคิด 
ความปรงุ  ความแตง  ปญญาที่วาปญญาคือความรอบรู  ปญญาคือความคิด  ความปรงุ 
ความแตง  สิ่งนี้มนัเปนปญญาอยางหยาบ  อยางหยาบมันก็มีหยาบ  มีกลาง  มีละเอียด  แต 
ขณะที่เปนปญญาญาณ สิ่งนี้เขาไปเทียบเคียงไมได มันจะไมเขากับสิ่งนี้เลย มนัเปนความ 
ละเอยีดอนัเปนปญญาญาณอันนัน้  พอปญญาญาณอันนัน้เขาไปชําระอยางนี้  จบสิน้ 
กระบวนการของวิปสสนา มันพลกิคว่ําไป 

อาสเวหิ  จิตฺตานิ  วิมุจจฺิง  สูติ  อาสวะสิน้ไป  จิตนีเ้ปน  แลวจิตพระอรหนัตอยูที่ 
ไหน?  จิตพระอรหันตหรือ  ถาจิตพระอรหนัตก็มีฐีตจิิตตัวนี้สิ  ถาตัวนีเ้ปนฐีติจิตอยู  ตัวนี้ 
มันคาอยูมนัจะเขาไปเปนพระอรหนัตไดอยางไร? มนัก็เปนพระอรหนัตไมได แตภูมิของ 
พระอรหันตมี 

แตตัวจิตมันโดนชําระไป  เพราะมันเปนภวาสวะ  มนัเปนตัวภพ  มันเปนตัวสถาน 
ที่ตั้ง  แลวพระอรหันตมีที่ตั้งทีไ่หน  ถาพระอรหันตมีที่ตั้ง  พระอรหันตกอ็ยูในวัฏฏะสิ 
วัฏฏะมนัเปนสิ่งที่พิสูจนตรวจสอบได  มีภพ  มีที่ตัง้  มีสิ่งที่คํานวณได  มันก็อยูในวฏัฏะ 
แตถามันพนออกไปจากวัฏฏะ  เอาอะไรไปพิสจูน  พิสูจนไมได  มันก็พนออกไปจาก 
สมมุติ มนัก็เปนวิมุตติไป 

ถึงวานพิพานนีเ้ที่ยง  นิพพานมีอยู  ถูกตอง!  มีเหมอืนไมมี  ไมมีเหมอืนมี  แลวมัน 
อยูที่ไหน? มนัอยูที่ในหวัใจ แลวสิ่งนี้จะพิสจูนตรวจสอบได มันก็ตองมีผูที่รูจริง ถาผูที่รู 
จริง จะตรวจสอบจะพิสูจนอยางไรก็ตรวจสอบได ถาไมรูจรงินะ พอขยับกล็ืมแลว เพราะ 
สิ่งนี้มนัละเอยีดจนไมสามารถที่จะใชตรรกะหรือปรชัญาเขาไปจับตอง  เปนไปไมได! 
เปนไปไมไดเลย



เทศนพระ วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๔๙ ๑๓ 

แลวสิ่งนีเ้กิดขึน้มาจากเพราะเรามีอํานาจวาสนา  เรามีชีวิต  แลวเรามาประพฤติ 
ปฏิบัติ  เราถงึตองเคารพธรรมและวินัย  ถาเราเคารพธรรมและวนิัย  เราจะซื่อสัตยกับชีวิต 
เปนพระอาชีพ เราเปนมอือาชีพ เราจะเปนผูที่ประพฤติปฏิบัติจริง เราจะไมปฏิบัติเพอฝน 
เราจะไมทําแบบเพอฝน  เราจะไมยอมเปนทาสของกิเลส  เราจะไมยอมใหกิเลสเขามาชัก 
ใยใหในวงจรชีวิตในการประพฤติปฏิบัตเิราเสียเวลา  หลงทาง  ผิดพลาด  แลวแตความ 
หยาบ ละเอียด ลกึ ของการประพฤติปฏบิัติมนัจะตางกันไป 

แตถาเราประพฤตปิฏิบัติของเรา  ถาเราปรารถนาอีกอยางหนึง่  ปรารถนาเปนการ 
สะสมบารมี อันนั้นก็สรางสมชีวิตของเรา เพราะชีวตินี้แลวแตคนจะเลือก เกิดมาเปนชาว 
พุทธมีโอกาสมหาศาลเลย  เราเกิดมามโีอกาสมาก  โลกเขาปากกัดตนีถีบนะ  เขาพยายาม 
ใชชีวิตของเขา 

เรามานี่ปจจัยเครือ่งอาศัยมีพรอม  ทกุคนสงเสริมเราอยูแลว  แลวถาเราทําจรงิทํา 
จังของเรา  เราจะไดอริยทรัพย  ทรพัยที่ตีคาไมได  ทรัพยทีไ่มสามารถตีคาได  ในโลกนี้ 
แกวแหวนเงินทองเขาประมูลกัน เขาตีคาได แตสิ่งนี้ไมมีใครประมูล ไมมีใครแยงชิงจาก 
สมบัติของบุคคลคนๆ  นั้นได  สิ่งนีเ้ปนทรัพยที่ตีคาไมได  มนัถงึเปนอริยทรพัย  ถาเราหา 
สิ่งนี้ไดเราจะมีความสุขจรงิ จะเปนคุณสมบัติของเรา เอวัง 
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