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ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มีคุณค่ามาก กว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้จะสร้างสมบุญญาธิการมาเป็นพระโพธิสัตว ์ แลว้กว่าจะร้ือคน้ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ข้ึนมา น่ีทุ่มเทมากนะ ทุ่มเทผา่นวฏัฏะมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย 
ทุ่มเทขนาดไหน มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กบัพระปัจเจกพุทธเจา้ท่ีตรัสรู้เองโดยชอบ  

ในลทัธิศาสนาต่างๆ อา้งว่าเป็นพระอรหันต ์อา้งว่า เห็นไหม ไม่ชอบ ถา้ตรัสรู้เองโดยชอบ 
จะทะลุปรุโปร่ง จะเขา้ใจเร่ืองของวฏัฏะ จะเขา้ใจเร่ืองของหวัใจ จะเขา้ใจเร่ืองของกิเลส กิเลสนะ 
กิเลสทาํใหเ้ราทุกขเ์รายาก กิเลสพาตายพาเกิด ผลจากกิเลสของสัตวม์นุษย ์ สัตวโ์ลก ทาํใหจิ้ตน้ี
เวียนตายเวียนเกิดไปในวฏัฏะ ถา้ไม่มีคนท่ีหูตาสว่าง ส่ิงน้ีจะไม่มีใครรู้แจง้ ถา้ไม่มีใครรู้แจง้มนัก็
ลูบคลาํกนัไป ส่ิงท่ีลูบคลาํกนัไปมนัจะเป็นธรรมะไดอ้ยา่งไร มนัเป็นธรรมเมา มนัเป็นเร่ืองของ
ธรรมโลกๆ เป็นโลกียะ เป็นเร่ืองของปัญญาทางโลกๆ แต่อา้งตวักนัว่าเป็นศาสดา  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ร้ือคน้ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พุทธ
ศาสนา ศาสนาพุทธนะ ธรรมะของพุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน แลว้เราเป็นชาวพุทธ เราเกิดในพุทธ
ศาสนา เราเกิดในพุทธศาสนานะ ในพุทธศาสนาบอกว่าการเกิดเป็นมนุษยมี์บุญกุศลมาก เป็น
อริยทรัพย ์ ทรัพยข์องการเกิด ถา้เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เราพบพระพุทธศาสนา เราใชศ้าสนาขนาด
ไหน เราอยูใ่นศาสนา เรามีความรู้สึกในศาสนาไหม  

ดูสิ ชาวพุทธดว้ยกนัในทางโลกเขาดาํรงชีวิตของเขา เหมือนกบัของอยูด่ว้ยกนัแต่ไม่รู้จกั
กนันะ ใชชี้วิตแบบโลกๆ ใชชี้วิตแบบนั้น น่ีถือเป็นชาวพุทธ ทาํบุญกนัเฉพาะนกัขตัฤกษ ์ ทาํบุญ
กนัเฉพาะประเพณีวฒันธรรม ประเพณีนะ ไปวดัไปวาวนัพระก็ยงัดี ยงัดีนะ ถา้ไปวดัไปวาวนัพระ
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น่ีก็ยงัไดท้าํบุญกุศลบา้ง ไดท้าํบุญกุศลกบัผูท่ี้เป็นชาวพุทธ แต่ไม่รู้จกัเลย ไม่เคยทาํบุญกุศล ไม่เคย
ทาํอะไร แลว้ยงัดูหม่ินอีกดว้ย 

เห็นไหม บอก “ภิกษุผูท่ี้สืบทอดศาสนาน้ีเป็นผูเ้อาเปรียบสังคม เป็นผูท่ี้ไม่ทาํการทาํงาน” 
ถา้ไม่ทาํการทาํงาน มนังานภายนอก งานภายในนะ น่ีเพราะเขาไม่เขา้ใจว่างานคือการอาบเหง่ือ
ต่างนํ้า งานคือการลงทุนลงแรงในการทาํงานอยา่งนั้น เขาไม่คิดหรอกว่าการทาํงานขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้น่ีทาํงานขา้มวฏัฏะนะ 

สร้างบุญญาธิการมาขนาดไหน เสียสละมา ทศชาติ ขณะท่ี ๑๐ ชาติสุดทา้ย เสียสละขนาด
ไหน เสียสละนั้นเพื่อใคร? เสียสละนั้นกเ็พือ่บารมีธรรม เพื่อใหห้วัใจมนัเขม้แขง็ เพื่อหวัใจแก่กลา้
ข้ึนมา ถา้หวัใจแก่กลา้ข้ึนมา มนัมีจุดยนืในหวัใจน้ี ถา้จุดยนืในหวัใจนะ จะไม่ตามกระแสโลก 
โลกจะหมุนไปขนาดไหน ใจน้ีจะไม่ตามเขาไป จะทวนกระแสตลอด ทวนกระแสเขา้ไปจนถึงใน
หวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไปทาํลายอวิชชาท่ีนัน่ แลว้วางธรรมไวใ้หเ้รากา้วเดิน
ตาม วางธรรมไวเ้ป็นประโยชน์กบัเรานะ  

แต่เราเกิดมามนัน่าสังเวชไหม? มองไปทางโลกสิ มนัน่าสังเวช น่าสังเวชเพราะเขาไม่
สนใจนะ เขาสนใจแต่เร่ืองทรัพยสิ์นเงินทอง เขา้ใจแต่เร่ืองของความเป็นอยูท่างโลก แต่เขาไม่
เขา้ใจเร่ืองสุขทุกขน์ะ เขาก็แสวงหากนั แสวงหานะ เหมือนคนไม่เขา้ใจแลว้แสวงหาในทางท่ีผดิ
ไง ทางท่ีผดิคือเขาแสวงหาเพื่อความสุข เขาอยากหาความสุข เขาแสวงหากนั แต่เขาจะไดค้วาม
ทุกขต์ลอดไป เพราะเขาแสวงหาดว้ยกิเลสไง เขาแสวงหาดว้ยความตอ้งการทะยานอยากในหวัใจ  

ส่ิงท่ีตอ้งการความทะยานอยากในหวัใจมนัใหผ้ลเป็นอะไร? มนัคายพิษใหก้บัหวัใจนะ ถึง
ทาํแลว้สมความปรารถนา มนัก็ไม่ใช่ความสุขแท ้ พอถึงสมความปรารถนาแลว้มนัหยดุเป็นไหม? 
มนัหยดุไม่ได ้มนัจะหมุนเวียนไปสภาวะแบบนั้น มนัพอไม่เป็น ถึงจะมาแสวงหามาเพื่อมนั แต่ถา้
เขามาศึกษา ศึกษาในธรรม ศึกษานะ ในปัจจุบนัน้ีว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ศึกษา
ธรรมกนัไง ศึกษาธรรม น่ีศึกษา ศึกษาข้ึนมาแลว้มนัเป็นอะไรล่ะ? ศึกษามาเป็นทิฏฐิมานะไง 
ศึกษาว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จะออกนอกแนวทางธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่ไดเ้ลย น่ีมนัเป็นความคิดของเรานะว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แลว้ปฏิบติักนัไป พยายามร้ือคน้ข้ึนมาแลว้ปฏิบติั 
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ถา้มนัรู้จริง เห็นไหม ดูสิ ศึกษากนัมา แลว้การดาํรงชีวิตล่ะ ถา้มนัเป็นธรรมจริงมนัตอ้ง
แกไ้ขอวิชชา มนัตอ้งแกไ้ขกิเลสตณัหาความทะยานอยากสิ ชีวิตมนัจะไม่ลุ่มๆ ดอนๆ อยา่งนั้น 
ชีวิตมนัจะไม่เป็นสภาวะแบบท่ีเขาดาํรงชีวิตกนัอยา่งนั้นหรอก 

น่ีศึกษาธรรมกนั ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ศึกษา ยิง่ศึกษามาก
ขนาดไหนยิง่ทิฏฐิมานะ สาํคญัตนว่ารู้ สาํคญัตนว่าเขา้ใจในศาสนา แลว้ไม่เขา้ใจส่ิงใดๆ เลย 
เพราะอะไร เพราะมนัเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัเป็นทฤษฎีไง มนัเป็นส่ิง
ท่ีว่ามนัไม่สามารถชาํระกิเลสได ้มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นสัญญา สัญญาความจาํไดห้มายรู้ ไปจาํธรรมของ
เขา เหมือนเราเห็นเขา เห็นเขาประสบความสาํเร็จกนั เราคิดว่าเราจะเป็น แลว้เราก็ดาํเนินชีวิต มนั
เป็นเร่ืองความสาํคญัตน มนัไม่เป็นความจริงเลย ถา้ศึกษาอยา่งนั้น ศึกษาไม่เป็นประโยชน์เลย  

แต่ในการประพฤติปฏิบติัล่ะ ถา้เราประพฤติปฏิบติันะ ถา้เราประพฤติปฏิบติัไม่สัจจะความ
จริง ถา้สัจจะความจริง ดูครูบาอาจารยข์องเราประพฤติปฏิบติั เป็นผูช้ี้แนวทางเรามา ส่ิงท่ีประพฤติ
ปฏิบติัมามนัมีประสบการณ์นะ ประสบการณ์มนัจะเห็นภยั ดูสิ คนจะชาํนาญการขนาดไหนใน
วิชาชีพของเขา ผูท่ี้จกัสาน เขาจะหาส่ิงท่ีเขาจะจกัสานของเขา เขาจะหาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัเขา 
แลว้เขาจะมีการจกัสานมนัข้ึนตน้ ท่ามกลาง และท่ีสุดอยา่งไร การจกัสานของเขา เขาจะฝึกของเขา 
นั้นเป็นวิชาชีพของเขานะ 

ในการประพฤติปฏิบติัของเรา ครูบาอาจารยท่ี์ผา่นการประพฤติปฏิบติัมา มนัจะมีเหตุมีผล
ในหวัใจนะ แต่เวลาเราประพฤติปฏิบติักนั ทางโลกเขาก็วา่กนัไป ว่าส่ิงน้ีปฏิบติัธรรม คนท่ีไม่
สนใจมนัก็ไม่สนใจจนน่าสลดสังเวช น่าสลดสังเวชมากๆ วา่ส่ิงน้ีมนัเป็นประโยชน์ เป็น
ประโยชน์มาก ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไม่มีตลอดไปนะ ผูท่ี้จะร้ือคน้ข้ึนมามนั
ไม่ใช่ของง่ายๆ หรอก ทางวิชาชีพของเขา ดูสิ ทางวิทยาศาสตร์เจริญขนาดไหน ถึงท่ีสุดแลว้เขาก็
ตอ้งมาศึกษาเร่ืองอริยสัจ ศึกษาเร่ืองสัจจะความจริงไง 

ไม่เช่ือนะว่าทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกขสัจ ทุกขต่์างๆ เขาบอกเป็นทุกขนิ์ยม 

มนัไม่ใช่ทุกขนิ์ยม มนัเป็นสัจจะความจริง มนัเป็นสัจนิยม มนัเป็นความจริงอยา่งน้ี แต่
ปฏิเสธกนัเอง ปฏิเสธทางวิทยาศาสตร์ ทางโลกเขากพ็ยายามหาความสะดวกสบาย แต่ว่าถา้ใครมี
เคร่ืองอาํนวยความสะดวกแลว้จะมีความสุขไง ดูสิ ตึกรามบา้นช่องขนาดไหน ใหญ่ขนาดไหนนะ 
ถา้หวัใจมนัเป็นทุกขน์ะ จะสูงก่ีชั้นก็แลว้แต่ มนัก็ไปทุกขอ์ยูบ่นตึกรามบา้นช่องนัน่น่ะ แลว้
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อุตส่าห์แสวงหากนัมา ใชชี้วิตทั้งชีวิตแสวงหาส่ิงน้ีมาเพื่อว่าจะเป็นความสุข แลว้มนัก็ไม่สุขจริง 
ส่ิงท่ีว่ามนัไม่สุขจริงเพราะอะไร เพราะมนัแสวงหาทางโลก 

แลว้ธรรมละ ส่ิงท่ีว่าธรรมๆ ดูอาหารของกายอาหารของใจสิ มนัเป็นเคร่ืองอาศยั มนัเป็น
ส่ิงท่ีอาศยั เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ มนัตอ้งมีปัจจยั ๔ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้วางปัจจยั 
๔ ไวว้่ามนุษยข์าดปัจจยั ๔ ไม่ได ้ ถา้ขาดปัจจยั ๔ การดาํรงชีวิตมนัไปไม่ได ้ แต่ปัจจยั ๔ เป็น
เคร่ืองอาศยั ไม่ใช่สัจจะความจริง ความจริงมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ? ความจริงมนัอยูท่ี่การเกิดและการตาย 
ถา้เกิดการตาย ใครเกิดใครตายล่ะ? จิตมนัเกิดมนัตาย เห็นไหม ศาสนามนัสอนเร่ืองนามธรรมมา 
แต่มนัก็ไม่เห็น เห็นไหม ชาวพุทธ ดูสิ ถา้จะบุญกุศลกนัก็ตอ้งเป็นวตัถุ ส่ิงท่ีเป็นบุญกุศลนะ แลว้
ทาํบุญกุศลตอ้งมีช่ือเสียง ตอ้งประกาศกิตติคุณกิตติศพัท ์ ตอ้งประกาศ...มนักิเลสทั้งนั้น มนัเป็น
เร่ือง... 

เหมือนโลกน้ีคือละคร มนัเหมือนกบัละครนะ มนัหลอกกนั มนัหลอกนะ หลอกตวัเอง 
ตวัเองทาํบุญจริงเหรอ ถา้ตวัไปทาํบุญจริงทาํไมไปติดไอเ้ร่ืองลาภสักการะเร่ืองอยา่งนั้นล่ะ ทั้งๆ ท่ี
สละนะ เราสละทรัพยส์มบติัของเราเพื่อบุญกุศล ถา้ใหม้นัไดบุ้ญกุศลจริงๆ เราสละเพือ่อะไร? เพื่อ
ลดทิฏฐิมานะ แลว้มนัไปประกาศตนนะ ตอ้งใครสละมาก ใครสละมากยิง่มีช่ือเสียงมาก ใครสละ
มากยิง่มีกิตติศพัทกิ์ตติคุณ...กิตติศกัด์ิมนัเกียรติของกิเลส กิเลสมนัข่ีหวัไม่รู้ตวันะ น่ีติดดีไง ติดดี
และติดชัว่ 

ความชัว่นะ เขาทาํชัว่เขาก็สบประมาทในศาสนา “ศาสนาน้ีไม่มีจริงหรอก ทาํดีไดดี้ทาํชัว่
ไดช้ัว่ไม่มีหรอก มีแต่ผลประโยชน์อยา่งเดียว” กเ็พราะผลประโยชน์นั้นมนัถึงทาํใหเ้รามีแต่ความ
ทุกขน้ี์ไง เพราะคิดไปหาผลประโยชน์ ถา้มีผลประโยชน์อยา่งเดียวมนัไม่เช่ือนรกสวรรค ์ ไม่เช่ือ
เร่ืองมรรคผลนิพพาน ไม่เช่ือว่ามีเหตุมีผล มนัก็โกง มนัก็ทาํแต่ความพอใจสิ อะไรท่ีมนัไดเ้ปรียบ
เอาเปรียบเขาตลอดไป ส่ิงท่ีเอาเปรียบเขาตลอดไปเพราะน่ีคือผลประโยชน์ไง มนัคิดแต่เร่ือง
ผลประโยชน์ บุญกรรมไม่มีหรอก  

ถา้คิดในทางกิเลสทางลบมนัก็ว่าไม่เช่ือศาสนาเลย ถา้เช่ือศาสนาข้ึนมา ทาํบุญกุศลก็ตอ้งมี
กิตติศพัทกิ์ตติคุณข้ึนมาอีก น่ีแข่งดีกนัไง ดีและชัว่ เวลาประพฤติปฏิบติัมนัตอ้งเร่ิมตน้ตรงน้ี ถา้
เร่ิมตน้ตรงน้ี ทาํความจริงมนัก็ตอ้งมีศีล สมาธิ ปัญญา น้ีเวลาปฏิบติัก็ปฏิบติัโดยกรอบ โดยกรอบ
ว่าทาํไม่ได ้ตอ้งผดิ ผดิสัจจะความจริง จะตอ้งทาํตามท่ีศึกษามา  



ธรรมะสมยอม ๕ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ศึกษามามนัก็เหมือนนะ เหมือนกบัเราไปดูเศรษฐี เศรษฐีมหาเศรษฐีเขาข่ีรถกนัคนัเป็น
ร้อยๆ ลา้นนะ ไอเ้รามนัไม่มีอะไร เกวียนยงัไม่มีจะข่ีเลย ธุดงคไ์ป ๒ เทา้เดินไป ไปไหนก็กา้วดว้ย
เทา้ของเรา แลว้เราจะไปเอารถคนัละเป็นร้อยๆ ลา้นมาจากไหน ธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ก็เหมือนกนั เวลาน้ีมรรคผลนิพพานมนัก็เหมือนกบัส่ิงท่ีสุดเอ้ือม แลว้พื้นฐาน
มนัมาจากไหน ถา้ไม่มีพื้นฐานเลย ไม่มีความสนใจเลย เราจะปพูื้นฐานอยา่งไร เราจะซ้ือรถร้อย
ลา้นพนัลา้น เราก็ตอ้งหาเงินของเราก่อนสิ เราตอ้งทาํประกอบสัมมาอาชีวะ มีเงินมีทองข้ึนมาเรา
ถึงจะไปซ้ือรถซ้ือราได ้ท่ีเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาข่ีกนั  

น่ีก็เหมือนกนั ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น่ีมรรคผลนิพพาน ถา้มรรคผล
นิพพาน เวลาศึกษาธรรมข้ึนมามนัก็ว่ามรรคผลนิพพาน...มรรคผลนิพพานแลว้เอาอะไรมานิพพาน
ล่ะ เวลานิพพาน ปฏิบติัไป ถา้พดูถึงกาํหนด พุทโธ พุทโธ อยูน่ี่ ครูบาอาจารยท่ี์มีอรรถธรรม ศีล 
สมาธิ ปัญญา ศีลเราก็รักษานะ ดูสิ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ภิกษุเราศีล ๒๒๗ ศีลในศีล คือขอ้วตัร
ปฏิบติัน่ีมนัศีลในศีล ศีลคือมนัเป็นธรรมเป็นวินยั ถา้ผดิน้ีมนัเป็นอาบติั  

ส่ิงท่ีเป็นอาบติั เป็นอาบติัเพราะมนัก็เกิดกงัวล เกิดนิวรณธรรม เราก็ตอ้งปลงอาบติักนั 
เพราะว่าทาํไม มนัก็ไปเกร็งในศีล ศีลมนัเป็นขอ้วตัร ศีลมนัเป็นกฎหมาย ศีลจริงๆ มนัอยูท่ี่ใจ ถา้
ใจไม่มีเจตนา ใจทาํอะไรผดิพลาดไป ถา้รู้เราก็ปลงอาบติัซะ ถา้มนัไม่เขา้ใจ ส่ิงนั้นมนัสุดวิสัย มนั
สุดวิสัย เห็นไหม ศีลมนัเป็นกติกา แต่ตวัศีลจริงๆ มนัอยูท่ี่ใจ ถา้ตวัศีล ถา้ตวัศีลมนัอยูท่ี่ใจ ศีลเป็น
เคร่ืองทาํใหห้วัใจไม่ออกไปนอกลู่นอกทาง เห็นไหม ศีล สมาธิ ปัญญา “แลว้เวลาปฏิบติักนั อา้ว! 
ศีลก็ไม่ตอ้ง ไม่ตอ้งทาํอะไรเลย ใชปั้ญญาไปเลย” แลว้ปัญญามาจากไหนล่ะ? ปัญญามาจากกิเลส 
มนัก็โลกียปัญญา แลว้ปฏิบติัก็ตอ้งเดินตามนั้น 

เห็นเศรษฐีเขาทาํ ทาํอยา่งเศรษฐีเขาไม่ได ้ ครูบาอาจารยข์องเรากวา่จะเป็นครูบาอาจารยเ์รา 
ท่านสมบุกสมบนัมาขนาดไหน พื้นฐานมนัอยูไ่หน ในการประพฤติปฏิบติั ศีล สมาธิ ปัญญา ขอ้
วตัรปฏิบติัข้ึนมา ถา้ไม่มีขอ้วตัรเลย มนัเกิดทิฏฐิ ทิฏฐินะ รู้ไปหมด คาํพดูเหมือนกนั กิน 
รับประทาน เสวย น่ีก็เหมือนกนั สมาธิก็คือสมาธิไง สมาธิของผูรู้้จริงมนัเป็นสมาธิสิ สมาธิของเรา 
เราก็สกัแต่ว่าสมาธิ เราคิดว่าเป็นสมาธิ มนัก็เป็นสมาธิข้ึนมาไดอ้ยา่งไรล่ะ มนัไม่เป็นสมาธิหรอก 
มนัไม่เป็นสมาธิเพราะอะไรล่ะ 

เพราะการสมยอมไง เราไปสมยอมกบักิเลส เวลาประพฤติปฏิบติัก็สมยอมกบักิเลสเลย แต่
เวลาเร่ิมตน้ข้ึนมา เราจะไม่สมยอมเลย เราจะตอ้งต่อสู้ เราจะตอ้งขดัขวาง เราจะตอ้งมีการ...ธุดงค
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วตัรเป็นเคร่ืองการขดัเกลากิเลส เราขดัเกลา เราถนอมรักษา เราตอ้งหาของเราสิ เศรษฐีเขาข่ีรถของ
เขามนักเ็ป็นรถของเศรษฐีเขา ของเรายงัไม่มีอะไรเลย เราตอ้งแสวงหาของเรา ไม่ใช่วา่เราเป็นชาว
พุทธน่ีเรามีสิทธิเลย ชาวพุทธ มีศีล สมาธิ ปัญญา ในหวัใจ ทุกคนคิดอยา่งนั้น พอปฏิบติัทางโลก
มนัคิดอยา่งนั้น แลว้ไปสมยอมกบักิเลสนะว่าส่ิงน้ีเป็นสมาธิ มนัสมยอมกิเลสใหกิ้เลสมนัเหยยีบย ํา่
นะ 

กิเลสน้ีมนัร้ายนกันะ ดูสิ เราเร่ิมปฏิบติัเร่ิมตน้จากศรัทธาความเช่ือ โลกเขาไม่เช่ือกนั เขา
สลดสังเวชนะ คนไปวดัน้ีเสียเวลํ่าเวลา แต่เวลาทุกขข้ึ์นมามนัจนตรอก ส่ิงท่ีบุญกุศลอนัละเอียด 
ส่ิงท่ีละเอียดมนัเร่ิมปฏิบติั ปฏิบติัอยา่งไร เราก็มาเก็บหอมรอมริบอยา่งน้ี เราจะเก็บหอมรอมริบ
ของเรา เราจะสร้างสมฐานใจของเราข้ึนมา  

ทุกขม์นัทุกขท่ี์ไหน? ทุกขม์นัทุกขท่ี์ใจ แลว้เวลาปฏิบติักนั ปฏิบติัดว้ยการสมยอม การ
สมยอม การสมยอมกนันะ เขาสมยอมในผลประโยชน์ เขามีผูไ้ดป้ระโยชน์เสียประโยชน์นะ ส่ิงท่ี
ผูท่ี้ไดป้ระโยชน์ ใครมนัไดป้ระโยชน์ล่ะ? คนท่ีไดป้ระโยชน์ก็กิเลสมนัไดป้ระโยชน์ แลว้คนท่ีเสีย
ผลประโยชน์ล่ะ? ก็คือเราไง เราเสียโอกาสตลอดไป แลว้สมยอมกนัอยูอ่ยา่งนั้น  

การสมยอมทางโลกเขามีผูไ้ดป้ระโยชน์ เขามีผูเ้สียหาย เขาไดต้กัตวงผลประโยชน์ ไอน่ี้
ใครมนัตกัตวงล่ะ? เราไม่รู้นะว่ามนัเป็นการสมยอม เพราะอะไร เพราะศึกษาธรรม ธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปฏิบติั ศีล สมาธิ ปัญญา เห็นเขามีรถกนัก็วาดฝันกนัไปว่าสมาธิวา่งๆ 
มนัก็ว่างตามสมาธิกนัไป แลว้เวลาครูบาอาจารยข์องเรา พระป่าเราประพฤติปฏิบติั “นัน่อตัตกิลม
ถานุโยค ทาํอยา่งนั้นทาํใหต้นลาํบากเปล่า” 

มนัจะลาํบากท่ีไหน ก็ขดัเกลากิเลส เพราะกิเลส กิเลสมนัหนา ดูสิ อดนอนผอ่นอาหารน่ี
ทุกขไ์หม แลว้การอดนอนผอ่นอาหารมนัไดป้ระโยชน์อะไรข้ึนมา มนัอดนอนผอ่นอาหารแลว้มนั
ไดม้รรคผลเหรอ? การอดนอนผ่อนอาหารไม่ไดม้รรคผลเลย การอดนอนผอ่นอาหารมนัทาํใหหิ้ว 
ทาํใหร่้างกายเบา มนัเป็นกลอุบายเป็นวิธีการ ถา้เป็นวิธีการน่ีจะเก็บหอมรอมริบไง หาเงินบาท สิบ
บาท ร้อยบาทข้ึนมาใหเ้ป็นเงินลา้นข้ึนมา เพื่อเราจะซ้ือรถใหเ้หมือนกบัเศรษฐี เศรษฐีเขาจะใชก้นั 
มนัถึงท่ีสุดแลว้มนัตอ้งเป็นอยา่งนั้นหมด ถา้มีเงินข้ึนมาใครจะทาํอะไรก็ได ้ถา้มีเงินข้ึนมา  



ธรรมะสมยอม ๗ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ถา้มีคุณธรรมข้ึนมา ถา้มีสมาธิจริงข้ึนมา ถา้มีสมาธิจริงข้ึนมาแลว้สมาธิมนัเกิดมาจากไหน
ล่ะ สมาธิมนัเกิดมาจากฟ้าเหรอ สมาธิมนัเกิดจากตาํรับตาํราเหรอ สมาธิมนัเกิดจากธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เหรอ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกช่ือสมาธิ สมาธิขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
คือใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคญาณขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ก็เป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้วางธรรมไว ้ มนัประเสริฐมาก 
ประเสริฐจนเหนือหวัเหนือเกลา้นะ  

 ถา้เราเป็นชาวพุทธ เราไม่เกิดมาพบพระพทุธศาสนา ไม่เกิดมาในศาสนา ใครจะรู้ใครจะ
สอน มนัประพฤติปฏิบติัไปมนัก็สมยอมกบักิเลสไปทั้งนั้น ปฏิบติัก็ปฏิบติัโดยกิเลส โดยเพราะไม่
มีธรรม ไม่รู้จกัธรรม แต่ถา้ปฏิบติัธรรมโดยธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่าไวอ้ยา่งหน่ึงนะ ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กา้วดาํเนินไป นั้น
มนับารมีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 

แต่พวกเรามนัข้ีทุกขข้ี์ยาก ข้ีทุกขข้ี์ยากเพราะเราไม่ไดส้ร้างสมบุญญาธิการอะไรมาเลย 
แลว้จะใหศึ้กษาแลว้ให.้..มนัไปลกั ไปลว้ง ไปขโมยธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มา
เป็นของตวั พอธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาเป็นของตวัแลว้ก็ทาํเป็นแค่กิริยา พอ
เป็นกิริยาข้ึนมา ว่าใจมนัจะปล่อยวางอยา่งนั้น อยา่งนั้น แลว้เขา้ไปสมยอมกบักิเลส ไปสมยอมว่า
เป็นสมาธิ เป็นสมาธิมนัไม่มีกาํลงั เป็นสมาธิทาํไมมนัไม่มีความสุข แลว้เป็นสมาธิ เวลาครูบา
อาจารยข์องเราท่ีประพฤติปฏิบติัมาเป็นสมาธิข้ึนมา ทาํไมมนัพดูมาแลว้ทาํไมมนัไม่เหมือนกนั 

ส่ิงนั้นมนัเป็นปัจจตัตงั สมาธิก็คือสมาธิ ปัญญาก็คือปัญญา แลว้สมาธิของเรากบัสมาธิของ
ครูบาอาจารยท่ี์ท่านมีกาํลงัข้ึนมา ทาํไมไม่เหมือนกนัเลย ไม่เหมือนกนัมนัก็ตอ้งมีของอนัใด
อนัหน่ึงท่ีไม่ถูกตอ้งสิ มนัไม่เหมือนกนัหรอก เพราะอะไร เพราะมนัไม่เป็นสมาธิจริงๆ สมาธิ
จริงๆ มนัมีการกระทาํของมนัข้ึนไป การกระทาํตั้งแต่เรารักษาศีลของเรา เรามีศีลของเราข้ึนมา เรา
มีเจตนาของเราข้ึนมา เจตนาตั้งข้ึนมา ไอน่ี้ทาํอะไรไม่ไดเ้ลยนะ ทาํอะไรก็เป็นความอยาก ทาํอะไร
ก็เป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยากไปหมดเลย 
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ตณัหาความทะยานอยากมนัก็เป็นตณัหาความทะยานอยาก แต่มนัอยากจะทาํ อยากจะดี 
เหตุ เห็นไหม ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ แลว้ไม่มีเหตุอะไรเลย คิดนึกทาํข้ึนมา แลว้ก็สมยอมกบั
กิเลสแลว้ก็วาดภาพไป 

แลว้เวลาธรรมะ ธรรมะข้ึนมา ว่ามรรคผลนิพพานไม่มี แลว้เวลานรกสวรรคข้ึ์นมาก็ว่า
เขียนเสือใหว้วักลวั แลว้เวลามนัเขียนกิเลสครอบหวัมนั มนัไม่ว่าบา้งว่าน่ีคือการหลอกตวัเอง เวลา
หลอกตวัเอง หลอกตวัเองน่ะไม่ยอมว่า เวลาผูป้ระพฤติปฏิบติัข้ึนมาเขาเช่ือมรรคเช่ือผลกนั เขามี
อาํนาจวาสนา เขาลงธรรมไง ใจน้ีลงครูบาอาจารย ์ลงส่ิงท่ีเป็นความจริง ลงส่ิงท่ีเป็นจริง ส่ิงน้ีมนัมี
จริง เราทาํไม่ถึงเอง เราทาํไม่ถึง เรามนัไม่มีโอกาสไดเ้ห็นแบบครูบาอาจารยท่์าน ครูบาอาจารย์
ท่าน ท่านเก็บหอมรอมริบของท่าน ศีล สมาธิ ปัญญา ท่านเก็บหอมรอมริบของท่าน ท่านทาํของ
ท่าน 

ทาํข้ึนมาใจมนัก็อ่อน ใจมนัก็ควรแก่การงาน ถา้เป็นสมาธิข้ึนมา มนัมีกาํลงัแลว้ใจมนัอ่อน 
มนัควรแก่การงานนะ แมแ้ต่มนัเป็นสมาธิข้ึนมามนัก็มีความสุข เวลาทุกข ์ ทุกขแ์สนทุกขม์าก ใจ
ทุกข์ๆ  อยูน่ี่มนัทุกขม์ากเลย แลว้ทุกขจ์ะทาํอยา่งไรล่ะ แลว้เวลาไปเคลิบเคลิ้มกนั ไปสมยอมกบัมนั
นะ 

น่ีมนัเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นะ เราท่องกนัปากเปียกปากแฉะ แลว้
เวลาภาวนากนัก็ภาวนากนัไปเป็นกิริยา มนัไม่คิดออกไปขา้งนอกทาง “โอ!้ น่ีเป็นสมาธิแลว้” น่ี
มนัไปสมยอมกบัมนันะ เราเสียผลประโยชน์มาก เสียผลประโยชน์เพราะตวัเองไม่ไดป้ระโยชน์
อะไรเลย ถา้ตวัเองไม่ไดป้ระโยชน์อะไรเลย ตวัเองก็คาอยูอ่ยา่งนั้น น่ีมนัคาอยูอ่ยา่งนั้น มนัจะ
เขา้สมาธิก็ไม่เขา้ จะบอกว่ามนัเป็นความคิดของโลกมนัก็ไม่ใช่ เพราะมนัไปตรึกในธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 

ตรึกในธรรมนะ วิตก วิจาร ปีติ สุข เป็นเอกคัคตารมย ์ น่ีก็เป็นสมาธิ น่ีก็วิตกแลว้ ปีติก็ตั้ง
แลว้ ปีติก็เกิดแลว้ มนัสร้างภาพหมดเลย พอมนัสมยอมเขา้มนัก็เป็นสภาวะแบบนั้น แลว้มนัเป็น
สมาธิไหม ถา้เป็นสมาธินะ พุทโธก็แลว้แต่ เรากาํหนดพุทโธ พุทโธ คาํบริกรรม มนัมีคาํบริกรรม
ข้ึนมาน่ะมนัหนา้ท่ีการงานของใจ ในเม่ือใจมนัทาํงาน ใจมนัมีคาํบริกรรม มนัมีสติสัมปชญัญะ
ควบคุมใจไป แลว้ส่ิงท่ีควบคุมใจไป โดยสจัจะความจริงมนัเป็นสภาวะแบบนั้น ดูสิ นํ้ าหยดลงหิน
ทุกวนัหินมนัยงักร่อน หยดนํ้าน่ีมนัสามารถทาํใหหิ้นเป็นบ่อเป็นหลุมไดเ้ลย มนัหยดของมนัไป
อยา่งนั้น มนักดัเซาะไป หินมนัยงัเป็นหลุมเป็นบ่อได ้ 
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แลว้เวลาพุทโธไป พุทโธมนัเป็นการสร้างกาํลงัข้ึนมา ทาํไมมนัจะตั้งตวัข้ึนมาไม่ได ้มนัตั้ง
ตวัข้ึนไม่ได ้ ถา้ตั้งตวัข้ึนมาไม่ได ้ มนัมีอาการอยา่งไรเกิดข้ึนไป มนัจะวบูวาบขนาดไหน น่ีไง มนั
จะวบู มนัจะวาบ มนัจะตกท่ีสูง มนัจะเป็นอะไรก็แลว้แต่ น่ีมนัเป็นความจริงอยา่งน้ี ความจริงก็
ตอ้งไปสัมผสัความจริงสิ ถา้ความจริงมนัเกิดข้ึนมามนัมีความสัมผสัไหม ปีติ สุข เอกคัคตารมย ์
มนัเป็นอยา่งไร อะไรมนัเป็นปีติ อะไรมนัเป็นความสุข อะไรมนัเป็นเอกคัคตารมย ์ 

ไอน่ี้มนัไปสมยอมกนัแลว้ว่าส่ิงน้ีอารมณ์อยา่งน้ีมนัเป็นสมาธิ แลว้ยงัมากล่าวตู่นะ กล่าวตู่
ว่า “ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัพระป่าเป็นอตัตกิลมถานุโยค ทาํตนใหล้าํบากเปล่า” มนัทาํใหกิ้เลสลาํบาก
ต่างหากล่ะ มนัพยายามจะข่มกิเลสไว ้ ข่มกิเลสไวเ้พื่อทาํความสงบ “ว่า พุทโธ พุทโธ แลว้ไม่มี
ปัญญา” ไม่มีปัญญาเด๋ียวมนัจะมี ถา้มนัจะมีปัญญาข้ึนมามนัก็ตอ้งมีปัญญาข้ึนมาดว้ยความเป็นจริง 
มนัไม่ใช่มีปัญญาข้ึนมาดว้ยการไปสมยอมกบักิเลส ใหกิ้เลสว่าน่ีเป็นปัญญา แลว้มนัเป็นปัญญา
จริงไหมล่ะ? มนัเป็นปัญญาการสมยอม  

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะเราเป็นชาวพุทธ คนท่ีเขาไม่ประพฤติ
ปฏิบติั เขาไม่สนใจ เขาจะไม่สนใจเลย เขาจะอยูป่ระสาของเขา ไอน่ี้เราเกิดมา แลว้เรามีศรัทธา 
แลว้เรามีความเช่ือ เราสนใจในศาสนา สนใจศาสนา ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราจะปฏิบติัก็ปฏิบติั
โดยสมยอมกบักิเลสอีก เห็นไหม เราไปสมยอม เราเสียหายก่ีชั้นน่ะ ชั้นหน่ึงเราปฏิบติัข้ึนมาเพราะ
เรามีศรัทธาแลว้นะ แลว้พอสมยอมข้ึนไปมนัก็ไปคาอยูอ่ยา่งนั้น น่ีเขาเรียกติด ติดในความเห็นของ
ตวั ตวัเองไปติดกบักิเลสใหกิ้เลสมนัมาครอบงาํ มนัครอบงาํนะ ครอบงาํเพราะอะไร ครอบงาํ
เพราะเราไม่รู้ทนัมนั มนัฉลาดมากขนาดนั้นน่ะ กิเลสของเราน่ีแหละ 

กิเลสของเรา ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ชาํระมนัมาตลอด ท่านถึงไดมี้
คุณธรรม ท่านถึงไดเ้ป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีธรรม ท่านจะมีเคร่ืองยนตก์ลไกการใชข้องท่าน ก็ท่าน
แสวงหาของท่านมา ไอเ้รามนัไม่มี แลว้ไปนึกภาพเอาว่าเรามี เราก็เป็นชาวพุทธเหมือนกนั ศกัด์ิศรี
ของพระก็เหมือนกนั บวชมา ๒๒๗ เหมือนกนั ศีลเท่ากนั อะไรก็เท่ากนั พอเท่ากนัข้ึนมาแลว้มนั
จริงไหมล่ะ? มนัเป็นสมมุตินะ เราบวชข้ึนมาน่ีจริงโดยสมมุติ เราเป็นพระ เป็นพระโดยสมมุติ 
สมมุติข้ึนมาเพราะมนัเกิดจากวินยั เกิดจากธรรมวินยั เป็นสมมุติ 

แลว้ถา้มนัเป็นสงฆจ์ริงๆ มนัเป็นสงฆข้ึ์นมาจากหวัใจ แลว้เป็นสงฆจ์ริงๆ ข้ึนมากบัเรา มนั
ก็เหมือนเดก็มนัเล่นรถพลาสติก แลว้เศรษฐีเขามีรถจริงๆ ของเขา แลว้เขาบอกรถเหมือนกนั...ใช่
เหมือนกนั ช่ือว่ารถเหมือนกนั แต่คนัหน่ึงเป็นรถหลอกเดก็ แต่คนัท่ีรถมนัวิ่งไดม้นัมีเคร่ืองยนต์
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กลไก มนัวิ่งได ้มนัเหยยีบไดเ้ตม็ท่ีของมนั มนัเป็นพาหนะท่ีเขาใชป้ระโยชน์ข้ึนมา น่ีรถเหมือนกนั 
น่ีก็เหมือนกนั พระเหมือนกนั เท่ากนั ทุกอยา่งเท่ากนั มนัก็ข่ีหวัเอา กิเลสมนัก็ข่ีหวันะ มนัจะ
อา้งอิงของมนัไป แลว้เวลาศึกษาข้ึนมา ศึกษาสภาวะแบบนั้น แลว้เราทาํข้ึนมา เห็นไหม “ทาํตาม
ประสากิเลส ตอ้งใชปั้ญญาไปเลย พวกน้ีพวกท่ีประพฤติปฏิบติัพระป่า กาํหนดพุทโธเป็นคนท่ีไม่
มีปัญญา”  

ไม่มีปัญญาเอาตวัรอดไดน้ะ ไอค้นท่ีมีปัญญา ปัญญามาก ปัญญากิเลส ปัญญาเหยยีบย ํา่
ตวัเอง แลว้ก็ไปสมยอมกบักิเลสดว้ย แลว้จนจิตข้ึนมาก็ไม่มี สมาธิก็ไม่เคยเห็น แลว้ปัญญาจะเกิด
ข้ึนมา ไม่เคยเกิดปัญญาเลย ตรึกข้ึนมาขนาดไหนก็ไม่เกิดปัญญาเลย  

แต่พวกเราประพฤติปฏิบติักนั ถา้จิตมนัสงบเขา้มานะ จิตมนัสงบเขา้มามนัเห็นคุณ เห็นคุณ
ของศีล เห็นคุณของการประพฤติปฏิบติั เพราะมนัเกิดจากการกระทาํของเรา ถา้เราไม่มีการปฏิบติั
อยา่งน้ี จิตมนัจะสงบเขา้มาอยา่งน้ีไดอ้ยา่งไร พอนึกพุทโธ พุทโธ ถา้จิตมนัลง มนัลงขนาดไหน ถา้
จิตมนัไม่ลง น่ีใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธินะ  

ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธิ มนัใชปั้ญญาใคร่ครวญ ใคร่ครวญไอค้วามทุกขค์วามยาก ตรึก
ในธรรม เวลาตรึกในธรรม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้สอนอะไร? สอนถึงชีวิต 
สอนถึงใหมี้สติ สอนถึงเพื่อทาํใหไ้ม่ประมาทในชีวิต สอนถึงคุณค่า ถา้เห็นคุณค่าน่ีใชปั้ญญาตรึก
เขา้ไป ปัญญาอยา่งน้ีมนัเขา้ไปกล่อมใจ ถา้กล่อมใจข้ึนมา มนักล่อมใหเ้ห็นโทษ เห็นโทษของการ
คิดท่ีฟุ้งซ่าน เห็นโทษภยั พอคิดแลว้จะทาํใหห้วัใจเจบ็ชํ้านํ้ าใจ  

แต่ถา้มนัตรึกในธรรม ตรึกในธรรมน่ีมนัสลดสังเวช ขณะท่ีเราตรึกในธรรมนะ ปัญญา
อบรมสมาธิ บางทีตรึกจนเศร้าสร้อยนะ ดูสิ เวลาเราคิดถึงมรณานุสติ คิดถึงความตาย คิดถึงความ
ตายจนมนัเป็นความสังเวช ถา้เป็นความสังเวชได ้ถา้เป็นความสลดเป็นความหดหู่ ถา้เป็นความหด
หู่นะ ส่ิงนั้นมนัไม่เป็นประโยชน์กบัเรา เราใชแ้ง่ธรรมแง่อ่ืนมาเป็นประเด็นข้ึนมาใหใ้จมนัได้
ใคร่ครวญ  

ปัญญาอบรมสมาธิบ่อยคร้ังเขา้ๆ มนัตอ้งสงบได ้มนัทาํได ้ถา้มนัทาํไดข้ึ้นมามนัเป็นปัญญา
ของเรา ถา้ปัญญาข้ึนมามนัแยกแยะไปเร่ือย น่ีมนัเห็นนะ มนัตอ้งเป็นกบัเราสิ ไม่ใช่ว่าเราเหมือน
เดก็ๆ มีรถพลาสติกคนัหน่ึง แลว้เราก็เอาน่ีไปอา้งอิงกบัเขา ถา้มนัเป็นวตัถุข้ึนมาเหมือนรถ



ธรรมะสมยอม ๑๑ 

©2012 www.sa-ngob.com 

พลาสติกกบัรถท่ีมนัวิ่งไดบ้นถนนน่ีนะ เราอายเขานะ เราจะน่าอายเลย เราจะหนา้แตกเลย ไปคุย
กบัใครมนัหนา้แตก เอารถคนัหน่ึงแลว้ก็เท่ียวไปอวดเขา 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตมนัไม่ลง จิตมนัไม่เป็นสมาธิ พดูธรรมะไปมนัเป็นธรรมะพลาสติก 
มนัเป็นรถพลาสติก แลว้มนัน่าอาย แลว้ถา้เกิดธรรมข้ึนมาก็ไปสมยอมกบัมนัอีกว่าน่ีรถเหมือนกนั 
เวลาคุยกนั รถเหมือนกนั รถพลาสติกมนัคนัหน่ึงบาทสองบาทมนัก็ซ้ือได ้ เดก็เขาเล่นกนัเป็น
หอบๆ แลว้เราคุยธรรมะกนัอยา่งนั้นหรือ ธรรมะของเราเป็นอยา่งนั้นหรือ สมาธิเราเป็นอยา่งนั้น
หรือ เราเป็นชาวพุทธหรือ พระพุทธเจา้สอนอยา่งน้ีหรือ ถา้พระพุทธเจา้สอนอยา่งน้ีแลว้มนัแก้
กิเลสไดอ้ยา่งไร  

กิเลสมนัร้ายนกั กิเลสมนัอยูใ่นหวัใจของเรา กวา่จะฟาดฟันกนัดว้ยภาวนามยปัญญา กิเลส
กว่ามนัจะสงบตวัลงใหเ้ป็นสมาธิข้ึนมา ทุ่มเทกนัขนาดไหน ทุ่มเทข้ึนมามนัจะเป็นผลความจริง 
แลว้เรากว็่าปฏิบติักนั เราก็ไปอวดเขาตลอดไป  

กิเลสมนัร้ายจริงๆ เราไปสมยอมกบัมนั พอสมยอมแลว้เสียโอกาสมาก ดสิู เรา
สมบุกสมบนัมากนัขนาดน้ีนะ ดูนะ นบัวนัมาสิ พระเราบวชมาจะออกพรรษาอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีออก
พรรษาน่ีเราทาํอะไรบา้ง ถา้ทาํอะไรข้ึนมา ทาํข้ึนมามนัตอ้งมีเหตุมีผลสิ มีเหตุผลใหม้นัเตือนหวัใจ 
หวัใจน้ีประพฤติปฏิบติัมา 

เร่ืองของสังคม สังคมมนักระทบกระเทือนกนัมนัเร่ืองของสังคมอยูแ่ลว้ แต่สังคมท่ี
กระทบกระเทือนมนัเป็นเร่ืองของชีวิต เพราะชีวิตเกิดมาแลว้มนัตอ้งตาย คนเกิดมาแลว้ตอ้งตาย 
ในสังคมมนัตอ้งมีการกระทบกระเทือนกนั ส่ิงน้ีมนัมีอยูแ่ลว้ เอาอนันั้นมนัเอามาเป็นประเดน็
ไม่ได ้ ประเดน็ของเราคือการเกิดและการตาย คือเร่ืองหวัใจของเรา เร่ืองการท่ีจิตมนัมีกาํลงัข้ึนมา 
จิตมนัมีความศรัทธาข้ึนมา เราตอ้งหมัน่รีบกระทาํของเรา ถา้จิตมนัรีบกระทาํข้ึนมา ขณะท่ีมนั
อ่อนควรแก่การงาน เราตอ้งรีบทาํงาน ถา้เกิดถา้มนัแขง็กระดา้งข้ึนมาล่ะ แขง็กระดา้งข้ึนมามนัก็
ทาํใหท้อ้แท ้จิตมนัทอ้แทม้นัอ่อนแอนะ ถา้มนัทอ้แทอ่้อนแอ เราจะสมบุกสมบนัไปไดอ้ยา่งไร มนั
ก็ทาํสักแต่ว่า ถา้ทาํสักแต่วา่ น่ีไม่มีสติ ส่ิงท่ีทาํสักแต่ว่า ผลมนัเป็นสักแต่ว่า คือมนัไม่เป็นผล  

น่ีไง มนัก็เขา้ไปสมยอมกบัมนัอีกแลว้ สมยอมกบักิเลสทั้งหมดเลย เกิดมาก็ไดบ้วชมาแลว้ 
ไดต่้อสู้กบักิเลสแลว้ก็เดินกลบัจ๊อกๆๆ ไปอยา่งนั้น สติก็ไม่มี อะไรก็ไม่มี กิเลสมนัข่ีหวัในทาง
จงกรมนะ กิเลสข่ีหวัในการนัง่สมาธิภาวนา ถา้มนัข่ีหวัมาอยา่งนั้นเราก็ตอ้งต่อสู้นะ เราต่อสู้ ต่อสู้
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กบัใคร น่ีไง ต่อสู้กบัใคร? ก็ต่อสู้กบัความเคยใจ กิเลสท่ีมนัหดหู่ ถา้มนัพลิกข้ึนมา มนัพลิกข้ึนมา
ดว้ยปัญญาข้ึนมา 

การกระทาํต่างๆ ในโลกน้ี ดูสิ อาหารกินทุกวนัมนัก็ตอ้งกินอยูเ่ร่ือยไป เพราะอะไร เพราะ
เขา้มาในกระเพาะเพื่อจะใหร่้างกายไดส้ารอาหารไปเป็นประโยชน์ พลงังานต่างๆ มนัก็เป็นสภาวะ
แบบนั้น จิตมนัก็เหมือนกนั ในการลองผดิแลว้ถูกเพื่ออะไร? เพื่อใหม้นัอยูต่วั ถา้จิตมนัมีเหตุมีผล
ของมนัข้ึนมา มนัพยายามตั้งสติข้ึนมา มนัฝึกฝนบ่อยคร้ังๆ เขา้ การฝึกฝนบ่อยคร้ังเขา้ มนัก็ฝึกฝน
ในอะไร? ก็ฝึกฝนใน ศีล สมาธิ ปัญญา...ศีล สมาธิ ขอ้วตัรปฏิบติั เราฝึกฝน น่ีมนัมีคุณค่าอยา่งน้ี 

เขาบอกว่า “นู่นก็ติด น่ีก็เป็นอตัตกิลมถานุโยค ทาํอะไรไม่ไดเ้ลย” ทาํอะไรไม่ไดเ้ลย มนัก็
เป็นธรรมะตายๆ ธรรมะความเห็นกนัอยา่งนั้นไง น่ิมนวลควรแก่การงานนะ อยา่งน้ีน่าเคารพนบั
ถือ ส่ิงท่ีออกมาจากอาการของพระปฏิบติัมนักระโดกกระดาก มนักระโตกกระตาก มนัทาํรุนแรง
เกินไป มนัทาํส่ิงท่ีเขาไม่เจริญศรัทธา 

มนัไม่เจริญศรัทธา มนัศรัทธาใครล่ะ? ศรัทธากิเลส ถา้มนัเจริญศรัทธากิเลส ใหกิ้เลสมนั
ครอบงาํนะไม่ตอ้งมาเจริญ ใหเ้ขาไปเจริญกนัเอง ใหเ้ขาไปเจริญกนั เขาจะนุ่มนวลขนาดไหนนัน่
มนัเร่ืองของเขา แต่ถา้เราจะชาํระกิเลส แลว้เราเขา้ไปสัมผสั เขากินกนัแต่ไอส่ิ้งท่ี...เขากินอาหาร
กนั นํ้าท่าเขากิน กินแต่ส่ิงท่ีโลกเขามีกนัอยูแ่ลว้ เราไม่กินอยา่งนั้น เห็นไหม สัตวอ์าชาไนยตอ้งกิน
อาหารท่ีมนัเป็นประโยชน์กบัเรา ถา้เราจะเอาอะไรไปสัมผสัความจริง สัมผสัธรรมะกบัความจริง 
มนัเกิดมาจากไหนล่ะ? เกิดมาจากการต่อสู้ เกิดมาจากการกระทาํของเรา 

 ถา้เกิดจากการกระทาํของเราข้ึนมา น่ีใหม้นัเป็นความจริง ถา้มนัจะเป็นความจริงนะ มนั
รวมมนัก็ตอ้งรวมลง จิตเป็นสมาธิกเ็ป็นสมาธิ จะเป็นสมาธิโดยกาํหนดคาํบริกรรม ถา้จิตมนัสงบ
เขา้มา อาการท่ีเกิดต่างๆ ข้ึนมามนัเกิดมา ถา้เกิดแลว้เกิดความลงัเลสงสัย เกิดนิวรณธรรม มนัลง
สมาธิไดไ้หม น่ีเกิดเพราะอะไร? ก็เพราะผดิศีล แต่ถา้เราผดิศีล เราปลงอาบติั เราต่อสูล่้ะ เราต่อสู้ 
เราทาํของเราข้ึนมา มนัทาํข้ึนมามนัก็เขา้ แลว้ถา้มนัจิตมนัข้ึนมา เห็นไหม ดูสิ เวลาอดนอนผ่อน
อาหารท่ีว่ามนัไม่มีประโยชน์ อดนอนผ่อนอาหารมนัเป็นการอดนอนผอ่นอาหารมนัทาํใหทุ้กข ์
แต่การทุกขอ์นัน้ีมนัทาํใหกิ้เลสมนัอ่อนตวัลง มนัเป็นการขดัเกลา มนัเป็นการเปิดทาง มนัเป็นการ
ต่อสู้  
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ถา้มนัเป็นการต่อสู้ ต่อสู้กบัใคร? ก็ต่อสูก้บัทิฏฐิมานะของเรา ต่อสู้กบัส่ิงท่ีมนัหลงผิด ถา้
มนัหลงผดิข้ึนมา มนัเป็นความหลงผดิเพราะอะไร เพราะเราจริง ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้อยูใ่นตาํรา แต่ธรรมะของเรา สมาธิคือสมาธิ ศีล สมาธิ ปัญญา มนัเป็นอยา่งไร 
ถา้เราต่อสู้ เรามีความเขม้แขง็ข้ึนมา 

 น่ีเหตุมนัพอ เหตุมนัมา ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ถา้เหตุมนัพอ มนัตอ้งเป็นไป ส่ิงท่ีเป็นไป 
เป็นไปแลว้เป็นสัมมาดว้ย ถา้มนัเป็นไปโดยมิจฉามนักล็ม้ลุกคลุกคลานอยูอ่ยา่งนั้น ส่ิงท่ีมนัเขา้ไป
สมยอมนะมนัก็โดนกิเลสเหยยีบหวั ส่ิงท่ีเป็นมิจฉามนัก็พาใหห้ลงผดิไปอีก ตกไปทางขา้งซา้ย ถา้
ส่ิงท่ีอตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค แลว้มชัฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง กลางตรงไหน  

กลางท่ีมนัถา้มนัลงนะมนัเป็นสมาธิข้ึนมา มนัเป็นสมาธิข้ึนมาก่อน แลว้บอกว่า สมาธิไม่
จาํเป็นใชปั้ญญาไปเลย แลว้ถา้สมาธิไม่จาํเป็นแลว้ใชปั้ญญาไปเลย มนัก็ไปสมยอมกนั สมยอมกนั
อยูอ่ยา่งนั้น แลว้ใจก็ไม่มีกาํลงั แลว้เวลาครูบาอาจารยข์องเราปฏิบติัมีกาํลงั น่ีไง พดูถึงสมาธิกบั
สมาธิคนละอนักนั สมาธิของเขา สมาธิคือการสมยอมกนั สมยอมกนั มีผูเ้สียประโยชน์ มีผูไ้ด้
ประโยชน์ เสียประโยชน์ ธรรมะของเราท่ีเราศรัทธา เราศรัทธา เราพยายามเจริญข้ึนมา เราต่อสู้
ข้ึนมา เพราะอะไร เพราะเรามีศรัทธาเรามีความเช่ือนะ เราถึงมาบวชเป็นพระเป็นเณรกนั เราถึง
ออกมาประพฤติปฏิบติักนั น่ีเรามีศรัทธาขนาดน้ีแลว้ไปสมยอมน่ีมนัเสียขนาดไหน เพราะเราตั้ง
รากตั้งฐานมา แลว้รากฐานน้ีก็โดนทาํลายหมดเลย แต่ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา เราต่อสู้ข้ึนมา 

มนัมีกิเลส แก่นของกิเลส เราก็ทดสอบ ถา้เราทดสอบ มีครูบาอาจารยค์อยช้ีนาํ ถา้เราทาํ
ความจริงข้ึนมาน่ีมนัลงนะ ถา้สงบข้ึนมามนัไม่ใช่การสมยอม จิตมนัลง สมาธิมนัเป็นสมาธิ สมาธิ
คืออะไร? สมาธิคือจิตสงบบ่อยคร้ังเขา้ๆ จิตมนัสงบเขา้มา ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ 
สมาธิมีความชาํนาญข้ึนมาจนทาํสมาธิไดแ้ก่กลา้ แก่กลา้คือจิตเอกคัคตารมย ์จิตตั้งมัน่  

ถา้จิตตั้งมัน่ น่ีสมาธิ ติดสมาธิอีก ว่าสมาธิเป็นนิพพานไปเลย เพราะอะไร เพราะมนัทาํ
แสนทุกขแ์สนยาก กว่าจะทาํสมาธิไดแ้ต่ละทีมนัแสนทุกขแ์สนยาก แลว้มนัไดแ้ลว้ “น่ีคือ
นิพพาน” เพราะอะไร เพราะมนัผา่นขั้นตอน เห็นไหม บอกว่า “สมาธิไม่เป็นปัญญา ถา้พุทโธ พุท
โธ พวกน้ีพวกทาํสมาธิ แลว้ติดอยูใ่นสมาธิ” 

แลว้เวลาเขาไปทาํข้ึนมา แมแ้ต่ของเขาไปสมยอมกบัสมาธิกไ็ม่ใช่สมาธิ แลว้พอเจอสมาธิ 
ก็ไม่รู้จกัสมาธิ แลว้พอเจอสมาธิก็ว่าเป็นนิพพานข้ึนมาอีก มนัไม่ใช่หรอก เพราะอะไร เพราะศีล 
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สมาธิ ปัญญา ถา้มีสมาธิอยา่งน้ีข้ึนมา ถา้ปัญญามนัเกิดข้ึน ถา้เกิดข้ึนนะ มนัเป็นการฝึกปัญญา ขั้น
ของปัญญานะ ถา้จิตมนัสงบแลว้ยอ้นไปหากาย เวทนา จิต ธรรม หากาย หากายเพราะอะไร เพราะ
คนมนัติดอยูท่ี่กายน่ี ไม่พน้ไปจากกาย ไม่พน้ไปจากกายนะ เกิดท่ีเวทนา เกิดท่ีจิตของเรา ถา้มนัติด
ข้ึนมา ถา้จิตมนัสงบเขา้ไป มนัยอ้นไป มนัเป็นธรรมนะ แต่ถา้จิตมนัไม่สงบข้ึนมาน่ีมนัเป็นกิเลส
นะ มนัเป็นการคาดการหมาย เป็นการสร้างภาพ  

เห็นไหม ถา้เป็นขั้นของปัญญา ขั้นของปัญญาเวลาไปสมยอมมนั มนัยิง่กวา่น้ีอีกนะ เพราะ
อะไร เพราะมนัสร้างข้ึนไป ถา้คนวิกลจริต เห็นไหม น่ีสร้างภาพข้ึนมาเป็นสมาธิ แลว้สมาธิข้ึนมา 
ไปเห็นอะไรต่างๆ มนัเห็นแลว้มนัสะเทือนใจ ถา้เห็นแลว้สะเทือนใจ ส่ิงท่ีเห็นแลว้สะเทือนใจน่ี
ปัญญามนัเกิดไหม แต่ถา้มนัไม่เป็นสมาธิ พอสมาธิมนัอ่อนลง แลว้มนัไปเห็นภาพสร้างภาพมนัไป
ตามจินตนาการเลย เห็นไหม น่ีถึงกบัเสียไดน้ะ ถึงกบัเสียเพราะตวัทาํตวัเองใหเ้สียหายไป ถา้ทาํ
เสียหายไปน่ีมนัขาดสมาธิแลว้ เพราะถา้มีสมาธิมนัจะเสียหายอยา่งนั้นไม่ได ้ เพราะสมาธิมนัถึงจะ
เห็นส่ิงท่ีมนัสะเทือนใจ เห็นส่ิงท่ีสะเทือนใจนะ มนัไปเห็นอะไรล่ะ? เห็นส่ิงท่ีกิเลสมนัพาใชไ้ง 

กิเลสมนัเป็นนามธรรม กิเลสมนัอยูใ่นหวัใจของเรา แลว้มนัออกหาเหยือ่ หาเหยือ่ใน
อะไร? หาเหยือ่ในความหลงผดินัน่น่ะ ในความโลภ ความโกรธ ความหลง มนัหลงในอะไร? ก็มนั
หลงในรูป รส กล่ิน เสียง มนัหลงเพศตรงขา้ม มนัหลงรูปต่างๆ ทั้งๆ ท่ีกายก็กายเหมือนกนั ธาตุ ๔ 
ขนัธ ์๕ เหมือนกนั ไม่ต่างกนัหรอก มนัต่างกนัตรงไหน 

มนัต่างกนัโดยสมมุติน่ีไง พอเกิดข้ึนมาแลว้ เห็นไหม ดูสิ จิตไม่ใช่สัตว ์ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่
เรา ไม่ใช่เขา เวลาจิตมนัสงบข้ึนมา มนัว่าง มนัเป็นหน่ึงเดียว สมาธิมีหญิงมีชายไหม เวลาถึง
นิพพานน่ีมีหญิงมีชายไหม? มนัไม่มีหรอก แต่ขณะท่ีมนัเป็นน่ีมนัเป็นโดยสมมุติ แลว้สมมุติอยา่ง
น้ีแลว้เราไปติดมนั พอไปติดมนัอยา่งนั้นมนัก็ยอ้นกลบั ยอ้นกลบัถา้มนัมีสมาธิ สมาธิมนัก็แยกได ้
แยกได ้แยกข้ึนมามนัก็เป็นปัญญา  

ปัญญาน้ีปัญญาเกิดมาจากไหนล่ะ ปัญญาน้ีมนัเป็นปัญญาเกิดจากธรรมไง จากธรรมท่ีเรา
สร้างสมน่ี เราจะสร้างสมของเราข้ึนมานะ ถา้เราไม่สร้างสมข้ึนมา เวลาปัญญามนัเกิด ปัญญาใน
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่มีสมาธิเหมือนกนั เพราะจิตมนัเร่ิมกา้วเดินของ
ปัญญา มนัก็ไปสมยอมกบัมนั ไปสมยอมกบักิเลสนะ ใหกิ้เลสมนัสร้างภาพว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ  
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ส่ิงน้ีเป็นธรรมน่ะ มนัจินตมยปัญญา การใคร่ครวญโดยหลกัมนัมีสมาธิ มนัใคร่ครวญ มนั
จินตมยปัญญา จินตนาการดว้ยความจริง จินตนาการธรรม จินตนาการธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ใครเป็นคนจินตนาการ? ก็ใจของเรา เพราะใจของเรามีหลกัมีฐาน แลว้ส่ิง
ท่ีว่าเป็นปัญญา ปัญญาท่ีขณะท่ีว่าไม่เช่ือในธรรม ศีล สมาธิ ปัญญานะ ไม่เช่ือในการทาํสมาธิ ไม่
เช่ือในความสงบของใจ ไม่เช่ือในตน้ทุน เห็นไหม มนัก็ใชปั้ญญาไปเลย ปัญญาท่ีว่าคนท่ีกาํหนด
สมาธิ กาํหนดพุทโธ พุทโธ มนัจะไม่มีปัญญา แลว้กใ็ชปั้ญญากนัไป ปัญญาอยา่งนั้นมนัเป็น
ปัญญาการอา้งธรรม อา้งธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้สมยอม  

ปัญญาอยา่งนั้นถา้มนัเป็นความจริง มนัเป็นความจริงในการประพฤติปฏิบติั อยา่งครูบา
อาจารยเ์รา มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ถา้เป็นความจริง มนัเป็นการตรึกในธรรมแลว้มนัเขา้ใจใน
ธรรม จิตมนัก็สงบมาๆ ถา้เป็นความจริงมนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ถา้มนัไม่เป็นความจริง มนัว่า
ส่ิงนั้นเป็นมรรค เป็นการชาํระกิเลส แลว้มนัชาํระกิเลสไดไ้หม แลว้มนัชาํระกิเลสไดจ้ริงหรือ? มนั
ไม่เป็นการชาํระกิเลสไดจ้ริง แต่มนัเป็นการสมยอม มนัเป็นการสมยอมของใจเรา เป็นการสมยอม 
สมยอมเพราะเราไม่รู้เท่า พอเราไม่รู้เท่าเราก็ทาํของเราไป ทาํว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมไง 

มนัเป็นธรรมสมยอม ธรรมะสมยอม ธรรมะโดยกิเลส แต่เพราะมนัมีหลกัมีเกณฑท่ี์ว่าเรา
เกิดเป็นชาวพุทธ มนัเกิดมาพบพระพุทธศาสนา มนัมีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
มรรคผลนิพพานน่ะ โสดาบนัเป็นอยา่งน้ี สกิทาคามีเป็นอยา่งน้ี อนาคามีเป็นอยา่งน้ี แลว้กส็ร้าง
ภาพกนั แลว้มนัไม่เป็นความจริง ไม่เป็นความจริงตรงไหน? ตรงท่ีมนัไม่ไดท้าํอะไรเลย มนัไป
สวมเอาว่ามรรคผลไม่มี ส่ิงท่ีไม่มี ธรรมะคือไม่มี โลกเขาทาํส่ิงท่ีมี เราทาํส่ิงท่ีไม่มี 

ทาํส่ิงท่ีไม่มี แลว้ทาํอยา่งไรถึงจะไม่มีล่ะ เอาอะไรไปลบลา้งความไม่มี ถา้ส่ิงท่ีว่าไม่มีเลย 
สัญชยัมนัก็สอนแลว้ “ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่” แลว้สัญชยัมนัสอนแลว้ พระสารีบุตร พระโมคคลัลา
นะไปเรียนกบัสัญชยัมาก็ไม่ยอมรับ เห็นไหม 

มนัมีสิ มนัมีวิธีการ มนัมีการกระทาํ ถา้มีการกระทาํ จากจินตมยปัญญา ถา้ปัญญามนั
ใคร่ครวญไป ใคร่ครวญไป ใคร่ครวญในอะไร ถา้จิตไม่สงบ มนัจะไม่เห็นกาย เวทนา จิต ธรรม 
โดยสัจธรรม ถา้ไม่เห็นกาย เวทนา จิต ธรรม การเห็นของเขานะเห็นภูติผปีีศาจ ภติูผปีีศาจมนัเป็น
จิตวิญญาณนะ การเห็นผ ีเวลาจิตมนัสงบเขา้ไปเห็นเทวดา อินทร์ พรหม เห็นเทวดา อินทร์ พรหม 
มนัก็เห็น เห็นโดยอาํนาจวาสนา เห็นโดยฤทธ์ิ ดูสิจิตสงบเขา้มาเขามาอนุโมทนากบัเรา อนุโมทนา
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กบัเรา เขาก็ไดบุ้ญกุศลของเขา แลว้จิตเราสงบเขา้มาแลว้มนัเห็นอะไร เห็นส่ิงนั้นมนัแกไ้ขอะไรได้
ล่ะ เพราะอะไร เพราะเราไม่ไดติ้ดตรงนั้น เราติดท่ีกายของเรา 

แต่ถา้เราเห็นกายของเรา เห็นกายของเรามนัเป็นสัจธรรม เป็นสัจธรรมนะ เป็นธรรมท่ีเรา
เกิดข้ึน เป็นมรรคญาณ มรรคน้ีมนัเกิดข้ึนมาเพราะอะไร เพราะใจมนัเห็น พอใจมนัเห็น ถา้มนัจะ
แยกแยะออกไป น่ีมนัเป็นมรรค ถา้มนัเป็นมรรค การเห็นมรรค การกระทาํถา้จิตไม่สงบมนัเป็น
มรรคไดอ้ยา่งไร ถา้ไม่จิตมนัสงบ มนัเห็น เห็นไหม ดูสิ ทางโลกเขาเห็นกนั ดสิู เขามองฝ่ายตรง
ขา้มกนั ยิง่เห็นยิง่มีความพอใจ ยิง่เห็นยิง่มีความตรึงใจนะ  

แต่ถา้เราสงบเขา้มา ถา้เราเห็นกายข้ึนมา เห็นกายของเรามนัเป็นอริยสัจ มนัเป็นอริยสัจใน
สติปัฏฐาน ๔ เราเห็นกายข้ึนมานะ ถา้เราเห็นกายข้ึนมา เราแยกแยะของเราข้ึนมา จิตมนัแยกแยะ
ของมนั มนัไม่ใช่เห็นจิตวิญญาณ การเห็นจิตวิญญาณมนัเห็นจากวฏัฏะ เพราะจิตวิญญาณอยูใ่น
วฏัฏะ อยูใ่นโลก เห็นไหม วฏัฏะ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ส่ิงท่ีเราเห็นมนัก็เห็นในวฏัฏะ แต่สัจ
ธรรมมนัไม่เห็นในวฏัฏะ สัจธรรมมนัเห็นท่ีจริง เพราะอะไร เพราะจิตมนัเกิดมนัตาย มนัเกิดใน
วฏัฏะ แลว้ภพชาติข้ึนมา เราอยูส่ถานะไหน มนัก็เวียนตายเวียนเกิดไปตามในวฏัฏะนั้น  

แต่จิตมนัเป็นคนไปเกิด จิตดวงน้ีมนัถึงเกิดทุกๆ ภพ ทุกๆ ชาติไง มนัเกิดมาทุกๆ สถานะ 
เพราะจิตน้ีไม่มีตน้ไม่มีปลาย ถา้มนัมีเฉพาะเด๋ียวน้ี แลว้มนัทาํไมรูปคนไม่เหมือนกนั ดูสิ ทาํไมเขา
ไม่สนใจในศาสนาเลย ไม่ไดส้นใจมาในศาสนา ก็เอาศาสนาเป็นเคร่ืองมือ เป็นเคร่ืองมือของกิเลส
นะ ไปสมยอมกบัมนั ใหกิ้เลสมนัข่ีหวั ทั้งๆ ท่ีมีวาสนาข้ึนมา เพราะอะไร  

เพราะสนใจในศาสนาแลว้ เขา้มาในศาสนาแลว้ ประพฤติปฏิบติัแลว้ ยงัใหม้นัข่ีอยูน่ัน่น่ะ 
พอข่ีอยูน่ัน่มนัก็สมยอมกบัมนั เสียประโยชน์หมดเลย แต่ถา้เราทดสอบตรวจสอบ มนัเป็นความ
จริงไหม เราแยกแยกของเรา ปัญญามนัเกิดข้ึนมา ถา้เห็นกาย เห็นกายสัจจะความจริง น่ีมนัแยก
ของมนั มนัปล่อยของมนั การปล่อยอยา่งน้ีนะ ถา้เราไปเช่ือมนั น่ีการสมยอมอยา่งละเอียดนะ 

เวลาจิตมนัพิจารณาไป มนัเกิดตทงัคปหาน มนัปล่อยวางไดน้ะ การปล่อยวางข้ึนมาน่ีเราก็
ซาบซ้ึงใจมาก จิตมนัปล่อยวาง ว่างหมดเลย เห็นไหม การปล่อยวางมนัสมยอมโดยละเอียด การ
สมยอมเพราะเราลงใจไง ถา้เราไม่ลงใจ จะปล่อยวางขนาดไหนเรายงัไม่พอใจ เพราะมนัไม่มี
คาํตอบ ถา้มนัมีคาํตอบ เราไปพิจารณาซํ้าแลว้ซํ้ าเล่า ซํ้ าแลว้ซํ้าเล่า มนัจะปล่อยขนาดไหน มนัไม่มี
คาํตอบ 
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ถึงท่ีมีคาํตอบนะ เวลามนัเป็นสัจจะความจริงมนัดัง่แขนขาดนะ เวลามนัตดัน่ะ ส่ิงท่ีมนัตดั
กิเลส เห็นไหม อยา่งน้ีมนัเป็นธรรมจริงๆ มนัไม่ใช่สมยอมนะ ถา้ไม่สมยอมนะมนัขาด กายเป็น
กาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ แลว้รวมลง จิตน้ีปล่อยวางหมดเลย...ปล่อยอะไร? ปล่อยความหลง
ผดิไง ปล่อยความหลงผดิว่าส่ิงน้ีเป็นเรา ส่ิงน้ีเป็นเรา มนัเป็นเราจริงหรือเปล่า? มนัเป็นเรา มนัเป็น
เราจริงๆ เพราะเราสร้างบุญกุศลมา เราเกิดเป็นมนุษย ์เกิดเป็นมนุษยม์นัเป็นความจริง ความจริงใน
ชาติน้ี ถา้เป็นความจริงชาติน้ีเวลามนัถึงท่ีสุดแลว้มนัก็ตายไป 

ถา้ตายไปเราก็ไดภ้พชาติใหม่ มนัภพชาติใหม่แลว้มนัเป็นความจริงไหม ภพชาติใหม่นะ 
แลว้เราไม่เคยเกิดไม่เคยตายมาเหรอ เราเคยเกิดเคยตายมา ถา้เราเคยเกิดเคยตายมา แลว้ส่ิงท่ีเราเกิด
ตายมาแลว้มนัเป็นของใครล่ะ? มนัก็เป็นอดีตอนาคตไปใช่ไหม แลว้ในปัจจุบนัน้ีถา้มนัไม่เห็นมนั
ก็ตอ้งไปตามกระแสอยา่งน้ี มนัก็ตอ้งเกิดตอ้งตายไป แลว้เราก็ทาํบุญทาํกุศลกนั แลว้เราก็ไปเกิด
เป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม มนัเกิดไปเป็นสภาวะแบบนั้น 

แต่ในขณะท่ีมนัมาปล่อย มนัปล่อย มนัมาปล่อยความอุปาทานยดึมัน่ ยดึมัน่ในกายว่าเป็น
ของเรา วิญญาณเป็นของเรา...มนัไม่เป็นของเรา จิตมนัก็ปล่อย มนัก็เป็นอิสระ กายกบัจิตก็แยกจาก
กนัต่างหาก เห็นไหม กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข์ สังโยชน์ก็ขาดออกไป แลว้มนัขาด
อยา่งไรล่ะ ความจริงมนัขาดอยา่งไร 

น่ีธรรมะความจริง ไม่ใช่ธรรมะสมยอมนะ ถา้ธรรมะสมยอม มนัจะไม่รู้จกัขณะ ขณะท่ีจิต
มนัพลิก จากท่ีจิตมนัพลิกจากปุถุชนเป็นโสดาบนั จนเป็นกลัยาณปุถุชน เดินโสดาปัตติมรรค 
โสดาปัตติมรรคเดินอยา่งไร เวลาเห็นอริยสัจ เห็นอริยสัจอยา่งไร มนัทาํน่ีมนัทาํอย่างไร น่ีไง 
ธรรมะจริงๆ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กา้วเดินอยา่งน้ี ครูบาอาจารยเ์รากา้วเดินอยา่งน้ี การ
กา้วเดินอยา่งน้ีมนัเอาอะไรมากา้วเดิน จิตท่ีมนัพฒันาข้ึนไปมนัเอาอะไรมากา้วเดิน? ขอ้วตัรปฏิบติั 
ศีล สมาธิ ปัญญา มนักา้วเดิน ศีล สมาธิ 

ปัญญาเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใช่ไหม แลว้วางธรรมไวเ้ป็นธรรม
วินยั แลว้เรากา้วเดินตามนั้น เห็นไหม ดูสิ เราก็เป็นเศรษฐีข้ึนมา เราก็มีคุณธรรมของเราข้ึนมาใน
หวัใจ พอเรามีคุณธรรมข้ึนมาในหวัใจ น่ีไง มนัพาหะไง มนัเป็นอฐานะ จิตท่ีมนัเป็นความจริงมนั
เป็นความจริงอยูแ่ลว้ มนัจะเส่ือมสภาพจะไปทางนั้นอีกไม่ได ้ มนัเป็นอฐานะ มนัเป็นความจริง
อยา่งนั้น  
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ถา้ความจริงอยา่งนั้นมนัก็เป็นอยา่งนั้น มนัสมุจเฉทปหาน เป็นอยา่งนั้นเลย พิจารณากาย 
เวทนา จิต ธรรม ตอ้งเป็นอยา่งน้ี ถา้เป็นอยา่งน้ี การกา้วเดินต่อไป ถา้เราติด เห็นไหม เราติดเรา
พอใจมนัก็เท่าน้ี ถา้เราเดินต่อไป เดินต่อไปมนัจะยกข้ึนใหสู้งข้ึน น่ีเป็นความอุปาทานนะ 
อุปาทานว่าส่ิงน้ี สรรพส่ิงน้ีเป็นของเรา...มนัไม่เป็นของเราหรอก 

มนัเกิดมาดว้ยอาํนาจวาสนา มนัเกิดมานะ เกิดมาเป็นมนุษย ์ เห็นไหม ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ในวนัวิสาขบชูา เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ แลว้ก็เกิดเป็นองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ปรินิพพานภายในวนัวิสาขบชูาวนัเดียวกนั น่ีไง ทาํไมตอ้งเกิด ๒ หน ๓ หน
ล่ะ? เกิด ๒ หน ๓ หนก็เกิดมา เกิดมาโดยกิเลส เกิดมาดว้ยบุญกุศลท่ีสร้างมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ 
แลว้วิปัสสนาทาํลายกิเลสออกไป เห็นไหม เกิดในธรรม เพราะจิตมนัสะอาดบริสุทธ์ิ  

น่ีเราประพฤติปฏิบติัมาโดยเวไนยสัตว ์ มรรค ๔ ผล ๔ ในเม่ือจิตมนัเกิดในธรรม โดยท่ีว่า
ไม่เป็นการสมยอม ถา้เป็นการสมยอมเพราะธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีอยูแ่ลว้ 
ส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ เห็นไหม ดูสิ ดูนิวเคลียร์สิ ส่ิงท่ีว่าถา้เป็นทางสันติเขาใชป้ระโยชน์มหาศาลเลย แต่
ถา้มนัไปใชใ้นทางทาํลายเขาล่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราไปสมยอมกบัมนั คือสมยอม
กบักิเลสใหม้นัมาทาํลายเรา แต่ถา้เราวิปัสสนาเป็นสัจจะความจริงข้ึนมาน่ีมนัเป็นมรรคญาณ มนั
ทาํลายกิเลสนะ มนัทาํลายกิเลส มนัสมุจเฉทปหาน สมุจเฉทปหานจิตมนัขาดออกไป ส่ิงท่ีเป็น
กิเลสตณัหาความทะยานอยากความหลงผดิมนัขาดออกไป ขาดออกไปเลย จะไม่มีเหลือเศษอยูเ่ลย 
เป็นโสดาบนัก็เป็นโสดาบนั ๑๐๐ เปอร์เซ็นตเ์ลย แลว้เป็นอฐานะท่ีจะแปรสภาพอีก  

แลว้เรากา้วเดินข้ึนไป กา้วเดินข้ึนไป ส่ิงท่ีกา้วเดินข้ึนไป มนัก็ทาํศีล สมาธิ ปัญญา 
เหมือนกนั ศีล สมาธิ ปัญญา...ศีล สมาธิ ปัญญา แต่มนัไม่ใช่โสดาปัตติมรรค มนัเป็นสกิทาคามิ
มรรค สกิทาคามิมรรค ความละเอียดของมนั กิเลสอยา่งละเอียดมนัก็หลอกโดยละเอียด ถา้กิเลส
มนัละเอียด มนัก็หลอกโดยละเอียด ส่ิงท่ีหลอกโดยละเอียดมนัหลอกใคร? กม็นัหลอกไอค้วามโง่
เราน่ี ถา้เรายงัโง่อยูน่ะมนัก็หลอกอยูอ่ยา่งน้ี แลว้ความฉลาดล่ะ ความฉลาดมาจากไหน ความฉลาด
คืออะไร? คือปัญญา แลว้ปัญญามนัเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

ปัญญามนัเกิดข้ึนมา ส่ิงท่ีควรแก่การงาน งานมนัทาํมาแลว้ ยอ้นกลบัมาท่ีความสงบของใจ 
เพราะกว่าท่ีเราจะมีสมาธิ กว่าท่ีเราจะใชปั้ญญาของเรากา้วเดิน เราลงทุนลงแรงไปขนาดไหน ส่ิงท่ี
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ลงทุนลงแรงนะ ดูสิ ดูเราทาํธุรกิจการคา้ข้ึนมา ถา้เราทาํแลว้มีกาํไรๆ เราก็อยากทาํใช่ไหม มนัก็อุ่น
ใจ มนัก็ดีใจ  

น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตมนัสงบข้ึนมามนัก็มีตน้ทุน มีตน้ทุนถา้เราวิปัสสนา วิปัสสนา ขณะท่ี
เราใชว้ิปัสสนากาย เวทนา จิต ธรรม ส่วนท่ีผา่นมา เรามีประสบการณ์แลว้ เราจะไม่ไปเช่ือเขานะ 
พระโสดาบนัจะไม่เช่ือมงคลต่ืนข่าว แลว้โลกมนัต่ืนข่าวนะ ดูสิ ดูทางโลก มนัน่าสลดสังเวชนะ 
ทาํกนัสักแต่ว่า สักแต่ว่าทาํกนันะ ทาํกนัเป็นพิธี แลว้พอถึงเวลากไ็ปสมยอมกบัมนั แลว้เวลาคนทาํ
จริง คนทาํจริงก็ทาํไม่ถูก ไม่ถูกเพราะอะไร เพราะคนทาํจริงมนัมีส่วนนอ้ยไง  

เขาโคมนัมี ๒ เขา ขนโคน่ีมนันบัไม่ไดเ้ลย แลว้ในอาํนาจวาสนาของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั
มนัก็เป็นอยา่งนั้น แต่เวลาแสดงธรรมไม่แสดงธรรมในหมู่ผูรู้้ไง ไปแสดงธรรมกบัขนโค...ขนโค
มนัจะไปรู้อะไร ก็ขนโคมนัเส้นเท่านั้น เขาโคต่างหากมนัแหลมๆ มนัขวิดคนตาย ขนโคเขาเอาไป
ใชท้าํแปรงทาสี เพราะมนัใชป้ระโยชน์อะไรไม่ได ้ แลว้เวลาแสดงธรรมไปแสดงธรรมอยา่งนั้น
มนัก็เป็นธรรมสิ เพราะคุณภาพของผูฟั้งมนัไม่ถึงไง ถา้คุณภาพของคนฟังท่ีมนัตอ้งการมรรคผล
นิพพาน ส่ิงนั้นมนัเป็นการสมยอมกนั กิเลสมนัข่ีหวัอยู ่ ถา้กิเลสข่ีหวัอยูแ่ลว้มนัจะเป็นคุณธรรมมา
ไดอ้ยา่งไร  

แต่ถา้ครูบาอาจารยเ์ราท่ีท่านประพฤติปฏิบติัจริง มนัถึงทาํจริงทาํจงั ทาํจริงทาํจงัเพราะคน
จริงมนัอยูก่บัของจริง ธรรมะน่ีมนัสุดยอดของความจริงนะ อริยสัจ ส่ิงท่ีเป็นอริยสัจนะ สัจจะ 
สัจจะโลกเป็นสัจจะโลก น่ีอริยสัจจะ อริยสัจจะแลว้เราเอาอะไรไปรองรับอริยสัจจะล่ะ จะเอาของ
เล่นๆ เอาของท่ีไม่มีสถานะไปรับส่ิงท่ีเป็นอริยสัจข้ึนมาไดอ้ยา่งไร แลว้อริยสัจมนัเกิดมาจากไหน? 
อริยสัจมนัเกิดมาจากตาํราเหรอ อริยสัจมนัเกิดมาจากตูพ้ระไตรปิฎกเหรอ...ส่ิงนั้นมนัเป็นการช้ีเขา้
มาท่ีใจเรานะ 

เราจะไปไหนก็แลว้แต่ เราตอ้งการหาความสุขใหเ้รานะ น่ีก็เหมือนกนั ในการประพฤติ
ปฏิบติัเราก็ตอ้งการถึงท่ีสุดของกิเลส แลว้ถา้มนัถึงท่ีสุดของกิเลส มนัอยูท่ี่ไหน? มนัทาํมาท่ีน่ี นัง่
สมาธิ เดินจงกรม เดินจงกรมมนัเดินไปน่ีร่างกายมนัเดินไปนะ แต่เราเอาความสงบของใจ นัง่
สมาธิก็เหมือนกนั มนัจะฟุ้งซ่านขนาดไหน คาํบริกรรมจะตอ้งใชต้ลอดไป ใชต้ลอดไปนะ ถึงท่ีสุด
ตอ้งใชค้าํบริกรรมกาํหนด เพราะอะไร เพราะจิตมนัไม่มีส่ิงท่ีเป็นคาํบริกรรม มนัไม่มีการ
เคล่ือนไหว มนัจะยอ้นกลบัมาสงบไดอ้ยา่งไร 
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ส่ิงท่ีมนัปล่อย ปล่อยใหม้นัเป็นไปเอง น่ีเวลาเปรียบเทียบ ธรรมะเปรียบเทียบ ว่าจิต
เหมือนกบันํ้าท่ีมีตะกอนอยู ่ เวลาตะกอนมนันอนกน้ จิตก็เป็นความสงบ น่ีเราไปเทียบวตัถุกนัไง 
จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส ก็ตอ้งรอใหต้ะกอนของนํ้าลงกน้ก่อนแลว้เราจะเห็นกิเลส...อีก ๑๐ ชาติก็ไม่
เห็น เพราะอะไร เพราะไอน่ี้มนัเป็นบุคลาอธิษฐาน แลว้เราไปปฏิบติัตามนั้น 

เราปฏิบติัตามธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ท่านพดูมนัมีความหมาย ว่าถา้จิตมนัสงบแลว้ จิตท่ีจริงนะ เวลาตะกอนมนันอนกน้แลว้ใหค้น้ควา้ 
ใหค้น้ควา้หาไอกิ้เลสในความใสๆ เพราะกิเลสมนัใสอยูใ่นนํ้าท่ีใสๆ นั้นน่ะ แลว้เวลาเขยา่ข้ึนมา
ตะกอนมนัข้ึนมา เวลาสมาธิมนัเส่ือมไง เวลากาํลงัเราไม่พอเราก็จะหาไม่ได ้ เราก็จบัไม่ได ้ น่ี
ความหมายมนั ๒ ชั้น ๓ ชั้นนะ แต่เราบอกว่าทาํอยา่งนั้นไม่ได ้ ตีความอยา่งนั้นไม่ได ้ ถา้ตีความ
อยา่งนั้นผดิ ผดิจากธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัตีความโดยกิเลสนะ เพราะ
อะไร เพราะเขาไม่เคยเห็นของจริง เขาไม่เคยไดลิ้้มรส เขาไม่มีการกระทาํ แลว้เขาเห็นครูบา
อาจารยเ์ราเห็นหมู่คณะเราประพฤติปฏิบติั ว่าส่ิงนั้นเป็นอตัตกิลมถานุโยค 

อตัตกิลมถานุโยค...คนมนัขยนัหมัน่เพียรเวย้! คนมนัมีโอกาส คนท่ีมนัจะต่อสู้กบักิเลส คน
มนัจะต่อสู้กบักิเลสมนัจะเอาอะไรไปต่อสู้ล่ะถา้ไม่มีเคร่ืองมือ เห็นไหม น่ีเคร่ืองมือนะ ธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีศีลในศีล ธุดงควตัร ๑๓ น่ีเป็นเคร่ืองขดัเกลา ศีลในศีล ถา้ผูท่ี้
ไม่มีจริตนิสัยจะปฏิบติั ปฏิบติัโดยศีล ๒๑,๐๐๐ ขอ้ นัน่ก็อีกเร่ืองหน่ึง มีความพอใจในศีล 

“ศีล-ธรรม” ในวินยัปิฎก สุตตนัตปิฎก ส่ิงต่างๆ มนัเป็นจริตนิสัย แต่ในเม่ือในวงกรรมฐาน 
ในวงของครูบาอาจารยเ์รา ส่ิงใดท่ีเป็นเคร่ืองมือ ดูสิ เราไปทาํการทาํงานถา้เราไม่มีเคร่ืองมือ เราจะ
ทาํอะไร น่ีก็เหมือนกนั เราจะต่อสู้กบักิเลส เราก็อยากจะกดใหกิ้เลสมนัมีกาํลงันอ้ยท่ีสุด แลว้เราจะ
ฆ่ามนั ฆ่ามนันะ ตอ้งมีการฆ่ามนั ตอ้งมีเหตุมีผล ไม่ใช่อยูเ่ฉยๆ ไปสมยอมกบัมนัแลว้ว่าเป็นธรรม 
เป็นธรรม...ไปสมยอมกบัมนั ไปสมยอมกบักิเลส กิเลสมนัจะคอยใหใ้ครชนะมนั 

กิเลสมนัร้ายกาจนกั เวลามนัต่อตา้นมนัก็ต่อตา้นใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลาน เวลาเรามีกาํลงั
ข้ึนมามนัก็ใหเ้ราพอหายใจ เห็นไหม สมยอมไปภกัดีกบัมนั ภกัดีกบัมนัน่ีเราเสียผลประโยชน์
ทั้งนั้นเลย เพราะอะไร เพราะความท่ีเราประมาท เราไม่ใชดุ้ลพินิจใคร่ครวญในใจของเรา ถา้เราไม่
ประมาทกบัตวัเอง ไม่ประมาทกบักิเลสนะว่ากิเลสมนัโง่ เราทาํอยา่งน้ีมนัยอมจาํนนแลว้ น่ีไป
สมยอมกบัมนั แลว้ว่าส่ิงน้ีเป็นธรรม...มนัเส่ือมหมดนะ ถึงเวลาแลว้มนัตอ้งเส่ือม ส่ิงท่ีเรามีเป็น
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พื้นฐานอยูน่ี่มนัรองรับไว ้ แต่ส่ิงท่ีเจริญกา้วหนา้น่ีมนัเส่ือม มนัไปไม่รอด เราถึงจะตอ้งใชค้วาม
หมัน่เพียร ใชส้ติสัมปชญัญะแลว้ใชดุ้ลยพนิิจ ไม่ยอมใหกิ้เลสมนัมาต่อรอง 

กิเลสมนัต่อรองนะ “พอแลว้แหละ ทาํอยา่งน้ีไวก่้อน ปฏิบติัมาตึงเกินไปแลว้ ตอ้ง
ยอ้นกลบัมา” มนัจะตึงเกินไปก็ตึงเพื่อฆ่ากิเลส ถา้ยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาเพื่อทบทวน น่ีมนัถึง
ตอ้งยอ้นหนา้ยอ้นหลงั มนัเป็นอุบายวิธีการ เพราะมนัเป็นปัจจุบนัไง ถา้เราทาํส่ิงใดท่ีมนัเป็น
รูปแบบ กิเลสมนัอาศยัอยา่งน้ีเป็นช่องทางออกใหเ้ราพลิกแพลง ออกใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลาน ลม้ลุก
คลุกคลานนะ ในการปฏิบติัน่ีน่าสงสารมาก เพราะอะไร  

เพราะครูบาอาจารยท่ี์ผา่นมาแลว้ท่านตอ้งทุ่มเท ถา้ท่านไม่ทุ่มเทของท่าน ท่านจะไม่
สามารถเอาชนะตวัท่าน เพราะกิเลสมนัอยูก่บัเรา ถึงท่ีสุดแลว้มนัเอาความตาย เอาความทุกข์
ลาํบาก เอาความพิการมาหลอกมากางกั้นไม่ใหเ้รากา้วเดินได ้ ถา้มนัจะเป็นจะตาย ใครมนัจะเป็น
จะตาย? มนัจะเป็นจะตายเพราะเราเป็นคนรู้นะ เจบ็ไขไ้ดป่้วยใครเป็นคนรู้ล่ะ? เราก็รู้ของเรา แลว้
กาํลงัเรามีไม่มีเราก็รู้ของเรา 

แลว้เวลามนัมีข้ึนมา กาํลงัมนัมีข้ึนมามากเกินไป ดูสิ คิดอะไรมนัก็คิดแต่เร่ืองโลกๆ คิด
อะไรมนัก็คิดแต่ว่าส่ิงน้ีมนัพอสมควร มนัไม่ทุ่มเท แต่ถา้เราอดนอนข้ึนไป เราผอ่นอาหารลงไป 
ถา้มนักินอ่ิมนอนอุ่นข้ึนมาน่ีกิเลสมนัจะตวัอว้น เราก็ผอ่นมนั ผอ่นมนั มนัไปมนัคิดอะไร? มนัคิด
อะไรไม่ออกนะ เพราะอะไร เพราะถา้มนัจะคิดไปเร่ืองโลกๆ นะ มนัไม่มีกาํลงัไง มนัคิดแต่เร่ือง
อาหารไม่มีในทอ้ง คิดแต่พรุ่งน้ีเราจะฉนัอาหารเม่ือไหร่ ฉนัไม่ฉนัมนัก็อยูท่ี่การท่ีเราทาํความเพียร 
ถา้ทาํความเพียรไดข้ึ้นมามนัก็ไดผ้ลข้ึนมา ถา้ยงัไม่ไดท้าํความเพียร ไม่ใหกิ้น ไม่ใหกิ้น ไม่ให้
ออกไปกิน เราไม่ไปฉนัซะอยา่งหน่ึง ใครจะพาไป น่ีใหกิ้เลสมนัยอมจาํนนไง 

ถา้กิเลสมนัยอมจาํนน มนัก็เปิดช่องเปิดทางใหเ้ราไดก้า้วเดิน น่ีบอกเป็นอุบาย เป็นอาวุธ 
เป็นธรรมาวุธ อาวุธท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางไว ้ แต่คนไม่ยอมใช ้ แลว้พระเรา 
กรรมฐานเราไปใชเ้ขา้ “น่ีอตัตกิลมถานุโยค ทาํอยา่งน้ีลาํบากเปล่า” แลว้ลาํบากเปล่ามนัไดม้รรค
ไดผ้ล ลาํบากเปล่ามนัมีเหตุมีผล เพราะอะไร 

เพราะจิตมนัสงบ เราก็เป็นคนสงบ ถา้ปัญญามนักา้วเดินออกไปไดเ้พราะอะไร เพราะจิต
มนัเปิดกวา้ง ถา้จิตมนัไม่มีความง่วงเหงา ไม่มีความหนกัหน่วง มนัก็เปิดกวา้ง เปิดกวา้งมนัก็เร่ิม
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กา้วออกไป กา้วออกไปมนัก็ออกปัญญา แลว้ปัญญาเรากก็า้วเดินไปไม่ตอ้งใหกิ้เลสมนัมาดกัหนา้
นะ 

กิเลสท่ีมนัดกัหนา้เรามนัทาํใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลาน เราก็ประสบการณ์มาอยูแ่ลว้ เราถึง
จะตอ้งตั้งสติ พอตั้งสติข้ึนมาใคร่ครวญบ่อยคร้ังเขา้ จนถึงท่ีสุดมนัปล่อย ถา้มนัปล่อย เห็นไหม น่ีต
ทงัคปหาน ถา้เป็นขิปปาภิญญา ทีเดียวถึงท่ีสุด แต่ดูองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พุทธวิสัย ๔ 
อสงไขย คนท่ีจะมีปัญญาอยา่งน้ีตอ้งสร้างบุญญาธิการมาพอสมควร...ไม่พอสมควร มากทีเดียว
เลยล่ะ แลว้เราสร้างของเรามาอยา่งน้ี เราสร้างของเรามา คือว่าเรามีตน้ทุนเท่าน้ี ตน้ทุนเรามีเท่าน้ี 
เราเห็นตน้ทุนของคนอ่ืนมากแลว้เราจะไปเอาของเขามา 

มนัเอามาไม่ไดน้ะ มนัเป็นบารมีของธรรม มนัเป็นบารมีในหวัใจ บารมี อาํนาจวาสนา
บารมีไปแข่งกนัไดไ้หม เราจะแข่งกบัใครได ้ ดูสิ ดูท่ีเกิดมารูปชัว่ตวัดาํ กบัเขาเกิดมาวจิิตรพิสดาร
ของเขา แลว้เขางดงามขนาดไหน ไอน้ัน่มนับุญกุศลของเขา ไอเ้ราเกิดมารูปชัว่ตวัดาํขนาดไหน 
แต่มนัก็เป็นอาํนาจวาสนาของเรา แต่หวัใจมนัอยากทาํ ถา้หวัใจมนัอยากทาํมนัก็ต่อสู้ เห็นไหม ถา้
มนัต่อสู้ น่ีไง มรรค ๔ ผล ๔ ไง ถา้มรรค ๔ ผล ๔ เราแกไ้ขของเรา เราพยายามต่อสู้ของเรา เรา
แยกแยะของเราไปเร่ือย น่ีไม่ใหกิ้เลสมนัมาบงัเงา ถา้กิเลสบงัเงา แลว้เรากย็งัโง่อีกชั้นหน่ึงอีก ไป
ยอมมนัอีก ไปสมยอมมนัอีก เสียหายกนัไปหมดนะ การประพฤติปฏิบติัน่ีเสียหายกนัไปหมดเลย  

ส่ิงท่ีมนัจะเป็นคุณธรรม ส่ิงท่ีมนัจะเป็นประโยชน์กบัเราเสียหายกนัไปหมด พอเสียไป
หมด กว่าจะรู้ตวันะ ครูบาอาจารยท่์านเคยผา่นสภาวะอยา่งน้ีมา ท่านเห็นโทษของมนัไง แต่เรามนั
กลา้เกินคน ครูบาอาจารยท่์านทาํของท่านก็เป็นจริตนิสัยของท่านสิ เราทาํอยา่งน้ีมนัเป็นประโยชน์
กบัเราไง กิเลสมนัหลอกอยา่งนั้น เพราะหูมนักวา้ง หูมนัสูง มนัฟังธรรมมาเยอะไง น่ีมนัเป็นจริต
นิสัย มนัเป็นจริตนิสัย...อา้งกนัไป จริตนิสัยก็กิเลสมนัข่ีแลว้ พอมนัข่ีแลว้ มนัจริตนิสยัมนัจะเป็น
อยา่งนั้น เสร็จแลว้ก็ไปกลิ้ง กลิ้งกบัมนั กิเลสมนัก็ทาํใหก้ลิ้ง กลิ้งอยูห่นา้มนัเลย มนัแอบยิม้เยาะอยู่
นะไม่รู้ตวั “น่ีมนัปล่อยแลว้ ปล่อยแลว้” เห็นไหม น่ีไม่สมยอมมนัก็กระทืบ มนักระทืบอยูแ่ลว้ ไม่
สมยอมกิเลสมนัก็กระทืบอยูแ่ลว้ กระทืบธรรมะไง เพราะอะไร 

เพราะเราสร้างสมเกือบเป็นเกือบตาย กว่าจะทาํปัญญาข้ึนมาแต่ละรอบ แลว้ปัญญามนั
ใคร่ครวญแต่ละรอบ กาย เวทนา จิต ธรรม แยกแยะออกแต่ละรอบ กว่าปัญญามนัจะข้ึนมาต่อสู้กบั
มนั แลว้ยงัไปยอมจาํนนกบัมนั แลว้ยงัไปสมยอมกบัมนั ทุกๆ อยา่งเลย แต่ถา้เราตรวจสอบ เรา
หมัน่กลบัมา ถา้มนัไปไม่ไดเ้รากลบัมาท่ีพุทโธ ไปไม่ไดก้ต็อ้งกลบัมาท่ีกาํลงั 
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คนจะทาํขนาดไหน ถา้ทาํธุรกิจการคา้ตอ้งมีทุน แต่ถา้คนการประพฤติปฏิบติั นกักีฬาตอ้ง
มีกาํลงันะ ตอ้งมีกาํลงั ทกัษะจะดีขนาดไหน ถา้อ่อนซอ้มนะ แพ้ๆ ๆๆ น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราต่อสู้
มาก เราใชค้วามต่อสู้มาก เราใชปั้ญญามาก มนัตอ้งใชพ้ลงังานมาก ฟังนะ ใชแ้ลว้ใชเ้ล่ามนัก็สึก
กร่อนเป็นธรรมดา ถา้สึกกร่อนเป็นธรรมดา จิตน่ีกาํลงัมนัตอ้งอ่อนลง เรากก็ลบัมาท่ีพทุโธ  

สมถกรรมฐานกบัวิปัสสนากรรมฐานตอ้งกา้วเดินไปพร้อมกนั มนุษยมี์ ๒ ขา ขาซา้ยและ
ขาขวา มีอยูข่าเดียวก็กระโดดไป กระโดดไปมนัไปไม่ไดไ้กลหรอก น่ีกระโดดไป เสร็จแลว้เด๋ียวก็
ไปรบกนัอยู่นัน่น่ะ น่ีก็เหมือนกนั ใชส้มถะอยา่งเดียวหรือใชปั้ญญาอยา่งเดียวไม่ได ้ ตอ้งใชส้มถะ 
ใชต้น้ทุนคือใชปั้ญญากา้วเดินไปพร้อมกนั แต่ขณะท่ีความสมดุลท่ีกา้วเดินอยา่งไร มนุษยเ์ราโดย
สัญชาตญาณนะ ซา้ยขวามนัจะกา้วเดินตามธรรมชาติของมนั แลว้อะไรท่ีมนัควรจะเป็นปัญญาล่ะ 
อะไรควรท่ีจะกลบัมาทาํความสงบล่ะ 

แต่ถา้เราใชว้ิปัสสนา เราใชก้าํลงับ่อยคร้ังเขา้ แลว้มนัเส่ือมสภาพบา้ง เขา้ไปต่อสู้กบักิเลส 
แลว้กิเลสมนัถีบหงายมาบา้ง น่ีมนัจะทาํใหเ้รารู้จงัหวะจะโคนไง เขา้ไปต่อสู้กบัมนั แลว้ไม่รู้เลย 
ลม้ไปต่อหนา้มนัยงัว่าฉนัชนะ เลือดอาบหนา้ยงัไม่รู้สึกตวัวา่ตวัเองโดนกิเลสมนัสอยเอาหนา้หงาย
มานะ พอถึงเวลามนัเส่ือม อ๋อ! เส่ือมอีกแลว้ เส่ือมหมายถึงวา่มนัไปไม่ได ้ มนัไปไม่ไดก้็ตอ้ง
กลบัมาท่ีพุทโธ กลบัมาท่ีปัญญาอบรมสมาธิใหม้นัมีกาํลงัข้ึนมาแลว้ไปต่อสู้กบัมนัใหม่ ต่อสู้กบั
มนัใหม่ เห็นไหม มนัมีเหตุมีผลนะ 

การต่อสู้ มีผูแ้พผู้ช้นะ ไม่ใช่การสมยอม การสมยอมไม่มีผูแ้พผู้ช้นะ ระหว่างกิเลสกบั
ธรรมมนัต่อสู้กนั ถา้กิเลสมนัโดนฆ่า มนัตายไป น่ีมนัจะตายต่อหนา้เลย กิเลสมนัตายต่อหนา้ เห็น
ไหม เวลาใจถา้มนัพิจารณาซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่ามนัจะปล่อย ขาดเลย กายเป็นกาย กายกบัจิตแยกจากกนั
โดยธรรมชาติ โลกน้ีราบเป็นหนา้กลอง ไม่มีส่ิงใดเลย มีความสุขมาก ตวัเบามาก ว่างหมดเลย ส่ิง
ท่ีมนัว่าง ว่างมาจากไหนล่ะ ว่างเพราะจิต อุปาทานในจิตมนัโดนทาํลาย ส่ิงท่ีจิตมนัโดนทาํลายน้ี 
มนัเก่ียวเน่ืองกนั มนัปล่อยโดยธรรมชาติเลย ส่ิงน้ีกามราคะปฏิฆะมนัอ่อนลง แลว้ส่ิงน้ีมนัรู้มาจาก
ไหน ถา้ใจมนัไม่สัมผสัมนัจะรู้มาไดอ้ยา่งไร 

ถา้มนัรู้ข้ึนมา น่ีไง น่ีคือผลงานไง ผลงานของส่ิงท่ีเราไม่เช่ือมนั เราไม่ยอมจาํนนกบักิเลส 
เราซํ้ าแลว้ซํ้าเล่า เราพิจารณาของเราไปบ่อยคร้ังเขา้ๆ มนัจะเป็นความจริงนะ แลว้ว่างมาก ส่ิงท่ีว่าง 
ว่าง น่ีว่างว่าใครวา่ง ตวัความว่าง มนัยงัมีส่ิงท่ีลึกลบัในหวัใจอีกเยอะแยะเลย ถา้เป็นความว่าง ขณะ
ประพฤติปฏิบติั สมุจเฉทมนัหนเดียวๆ...หนเดียวมนัเป็นขั้นตอน หนเดียวน่ีมนัสมุจเฉทปหาน ส่ิง
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ท่ีสมุจเฉทปหานแลว้มนัเป็นผลงาน แต่ส่ิงท่ีทาํข้ึนไปล่ะ แลว้เวลาจิตมนัไม่ยอมไปนะ แต่ถา้มีครู
บาอาจารยค์อยเคาะคอยช้ี เห็นไหม ยอ้นกลบัไป ยอ้นกลบัไปมนัจะจบั น่ีขนัธ์อนัละเอียด ถา้จบั
กามก็เป็นกามราคะ ส่ิงท่ีเป็นกามราคะมาจากไหน 

เวลาจิตมนัปล่อย มนัว่าง มนับอกว่าส่ิงน้ีเป็นนิพพานนะ มนัไม่มีอะไรเลยนะ โลกน้ีว่าง 
ความสุขเป็นว่าง เห็นไหม น่ีมนัก็ไปจาํนนกบัมนันะ ไปจาํนนกบัความรู้สึกอนัน้ี พอจาํนนกบั
ความรู้สึกน้ี น่ีมนัยอมจาํนนแลว้มนัก็ติดไง แต่ถา้มนัใคร่ครวญบ่อยคร้ังเขา้ๆ ในคน้ควา้ไง การ
คน้ควา้หากิเลส 

กิเลสนะถา้กาํลงัเรามาก กิเลสมนัจะยอมสงบ มนัยอมสงบตวัลง มนัเหมือนกบัโจรผูร้้าย
นะ มนัเขา้ไปซ่อนตวัอยูใ่นบา้นของเรา แลว้มนัรอเราเขา้ไปในบา้น มนัจะฆ่าเรา น่ีก็เหมือนกนั 
ขณะท่ีเราคน้ควา้มนั มนัไม่เห็นมนั มนัจะสงบตวัลง มนัจะพยายามซ่อนตวัไว ้ แลว้เราก็ว่าเป็น
นิพพาน...มนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แลว้ถา้ตายไปจะรู้เลยว่านิพพานไม่นิพพาน เพราะมนัยงัมีอยูล่่ะ แต่
ถา้เราคน้ควา้ เราใชส้ติสัมปชญัญะ ยอ้นกลบันะ ยอ้นกลบัเขา้ไป ถา้จบัได ้จบัไดเ้ป็นกามราคะ  

ถา้มนัพิจารณาจิต ส่ิงท่ีมนัเป็นกาม มนัเป็นกามราคะ ถา้พิจารณากายมนัเป็นอสุภะ เป็นอสุ
ภะเลย อสุภะน่ี เห็นความเป็นอสุภะเห็นอยา่งไร ถา้เห็นอสุภะข้ึนมาแลว้เราวิปัสสนาอยา่งไร ใช้
ปัญญาอยา่งไร การใคร่ครวญกบัอสุภะ มนัก็หลอกนะ เวลาถา้ใชปั้ญญาไป ส่ิงท่ีมนัปล่อยแลว้ ไม่
มีแลว้ วา่งแลว้ น่ีว่างจากขา้งนอกนะ เพราะอะไร เพราะมนัเป็นขนัธ์ ๕ ขนัธอ์นัละเอียดไง ส่ิงท่ี
ขนัธ์อนัละเอียดมนัเป็นกามราคะ  

ถา้เป็นอสุภะนะ พิจารณากาย กายของจิต เพราะจิตมนัมีกายอยา่งน้ีมนัถึงสร้างรวงรัง 
เพราะสร้างรวงรัง เห็นไหม น่ีโอฆะ ส่ิงท่ีเป็นโอฆะมนัเป็นความฝังใจ มนัเป็นสัญชาตญาณของจิต 
จิตทุกดวง ดูสิ ดูเทวดา อินทร์ พรหมสิ เวลาเทวดาเขายงัเสพกาม กามของเทวดาเขาเสพกนั
อยา่งไร? น่ีมนันึกก็พอใจไปทุกตอน พอใจตลอด เขาพอใจของเขานะ เขาเสพโดยทิพย ์ความทิพย์
ของเขา น่ีไง กามราคะ กามราคะมนัเป็นอย่างน้ี แต่ถา้พิจารณากามราคะจนขาดออกไป ไปเกิดเป็น
พรหม พรหมไม่ใช่พรหมปุถุชนนะ 

ถา้พรหมปุถุชนหรือพรหมอริยบุคคลขั้นตํ่า แต่ถา้พจิารณาขาดออกไป น่ีพรหมขั้น
อนาคามี ขั้นอนาคามีมนัปล่อยวางอยา่งไร ตั้งแต่อนาคามี ๕ ชั้นข้ึนไปท่ีจะไม่กลบัมาเกิดอีก ไม่
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กลบัมาเกิดในกามภพ ส่ิงท่ีเป็นกาม เทวดายงัเสพกาม แลว้ใจน่ี มนุสสเปโต มนุษยเ์ปรตไง สเปโต 
เห็นไหม มนุสสติรัจฉาโน กายเป็นมนุษยแ์ต่ใจเป็นสัตว ์

แต่ถา้เราพจิารณาไป ข้ึนไปมนัเป็นอริยบุคคล มนัจะเป็นสัตวไ์ดอ้ยา่งไร มนัเป็นสัตวไ์ม่ได้
เพราะอะไร เพราะสติมนัเป็นมหาสติ มหาสติมนัจะตามความรู้สึกทนั ตามความรู้สึกเพราะอะไร 
เพราะมนัเคล่ือนไปพร้อมกบัสติ เพราะสติอยา่งหยาบๆ ข้ึนมา จากสติกเ็ป็นมหาสติข้ึนมาน่ีมนัจะ
ตามทนั ถา้ตามทนัมนัก็วิปัสสนาของมนัไปเร่ือย เห็นไหม 

วิปัสสนา การใชว้ิปัสสนาใหใ้ชปั้ญญา การปัญญานะ ถา้ปัญญาไปสมยอมกบัมนัหนหน่ึง
มนัก็หลอกหนหน่ึง ถา้ปัญญาเป็นความจริงข้ึนมา มนัพิจารณาไปมนัปล่อยเหมือนกนั มนัปล่อย
แลว้มนัว่าง มนัว่างข้ึนมามนัก็สร้างเหตุการณ์ สร้างสถานะ พิจาณาอสุภะไปบ่อยคร้ังน่ีมนัปล่อย 
บ่อยจนชาํนาญนะ ชาํนาญใคร่ครวญมาก ใคร่ครวญมาก เห็นไหม ท่ีการวิปัสสนามนัจะทาํ
บ่อยคร้ังเขา้ ไม่ใช่วิปัสสนาหนสองหนหรือเราเขา้ใจแลว้ พิจารณาหนสองหนน่ีมนัไปสมยอม มนั
เท่ากบัสมยอมนะ เท่ากบัสมยอม แลว้สมยอมแลว้มนัก็อยูต่รงนั้น อยูท่ี่นัน่ อยูอ่ยา่งนั้น ติดอยูอ่ยา่ง
นั้นน่ะ 

แต่ถา้เราใคร่ครวญของเรา เราไม่สมยอม เราเปรียบเทียบ เปรียบเทียบว่ามนัมีความรู้สึก
ไหม มนัยงัมีตวัตนไหม มนัมีส่ิงต่างๆ ท่ีอยูก่ระทบกระเทือนหวัใจไหม ถา้ส่ิงใดมี เห็นไหม ดูสิ 
ของท่ีมนัมีอยู ่ อะไรกระเทือนมนั ดูสิ ร่างกายเรา เรามีอยูน่ี่ ลมพดัมาเราตอ้งมีความรู้สึกใช่ไหม 
เรามีภมิูอากาศมนัเปล่ียนแปลงเราก็รู้สึกใช่ไหม น่ีเหมือนกนั เวลาจิตท่ีมนัเปล่ียนแปลง มนัมี
อาการต่างๆ มนัเห็นทั้งนั้นล่ะ เพียงแต่ว่ามนัไปสมยอมกบักิเลสอนัละเอียดว่ามนัไม่มี มนัว่างเฉยๆ 
มนัทาํไมจะไม่ว่าง มนัปล่อยวางสิ ถา้เป็นการสมยอมมนัก็เป็นสภาวะแบบนั้น 

แต่ถา้เรามีสติเรามีสัมปชญัญะ เราใคร่ครวญของเราไป มนัตรวจสอบได ้ การตรวจสอบ
อยา่งน้ีมนัก็เห็นโทษของมนั เห็นโทษของมนัก็ทาํซํ้ าเขา้ไปอีก จบัท่ีนั้นแลว้ก็ทาํซํ้ าอีก ซํ้ า เห็น
ไหม เห็นเป็นอุบายวิธีการ พิจารณาไปในแง่มุมต่างๆ ถา้อสุภะ ใหม้นัแยกออกไป ใหม้นัทาํลายตวั
มนัเองเขา้ไป ถา้มนัไม่ได ้ ดูอสุภะ ใหม้นัยอ้นออกไป ยอ้นว่าใหม้นัเป็นสุภะข้ึนมา ใหม้นัเป็น
ความสวยความงาม ความสวยความงาม ดท่ีูจิตมนัมีความพอใจไหม จิตมนัเขา้ไปแนบแน่นไหม 
ถา้มนัพอใจข้ึนมา น่ีไง ตวัน้ีเป็นอาการของจิตท่ีอาการของกามราคะท่ีมนัยงัฝังอยูใ่นหวัใจ ถา้ฝัง
อยูใ่นหวัใจ เรากพ็ิจารณาซํ้ า พิจารณาเป็นสุภะ คือความพอใจ  
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พิจารณาเป็นอสุภะ อสุภะคือการจะทาํลาย เพราะความจริงมนัเป็นอสุภะ อสุภะโดยธรรม 
ถา้มีธรรมข้ึนมา มีสมาธิข้ึนมา มนัเป็นอสุภะโดยธรรมชาติของมนั แต่ถา้มนัเป็นกิเลส มนัเป็นสุภะ 
มนัเป็นความพอใจ เพราะอะไร เพราะส่ิงท่ีเป็นกามราคะ ส่ิงท่ีเป็นกามฉนัทะท่ีอยูใ่นหัวใจ มนัจะ
ปกปิดตวัมนัไว ้ ปกปิดตวัมนัไวน้ะ ว่าส่ิงน้ีมนัไม่มี แลว้มนัก็ไปพอใจกบัความรู้สึกของใจ เพราะ
มนัระหว่างขนัธ์กบัจิตท่ีมนักระทบกระเทือนกนั ส่ิงน้ีมนัพอใจมนัก็เสพ เสพกนัอยูส่ภาวะแบบ
นั้น  

แต่ถา้มนัพิจารณาอสุภะ มนัเป็นรูปท่ีชดัเจน น่ีใหม้นัแปรสภาพ ใหม้นัแปรสภาพนะ มนั
จะแปรสภาพขนาดไหน เพราะความชาํนาญ ความชาํนาญนะ ปล่อยบ่อยคร้ังเขา้มนัมีความชาํนาญ
นะ พอชาํนาญหนหน่ึง มนัปล่อยหนหน่ึง ปล่อยหนหน่ึง มนัปล่อยจริงนะ ว่าง มนัเหมือนจริงๆ ว่า
มนัจะขาด แต่ถา้เราเช่ือนะ มนัไม่ขาด พอมนัไม่ขาด มนัจะมีส่ิงน้ีฝังอยูใ่นใจ ถา้ฝังอยูใ่นใจนะ 
เด๋ียวมนัก็แสดงตวั พอแสดงตวัข้ึนมามนัจะเกิดใหเ้ราราํคาญ แต่ถา้เรารําคาญข้ึนมาเพราะอะไร 
เพราะจิตมนัสูงแลว้ เพราะจิตท่ีมนัปล่อยวางเขา้มามนัปล่อยส่ิงต่างๆ เขา้มา ปล่อยเร่ืองหยาบๆ เขา้
มา ปล่อยเร่ืองความหลงผดิในกาย ปล่อยระหว่างกายกบัจิตท่ีมนัว่างข้ึนมา แลว้ปล่อยส่ิงน้ีมนัเป็น
ความพอใจ ความพอใจในตวัมนัเอง น่ีคือกามฉนัทะ แลว้มนัมีความหงุดหงิดในหวัใจ มนัมีความ
หงุดหงิด มนัมีส่ิงต่างๆ ถา้มนัยงัมีอยู ่ 

แต่ถา้มนัพิจารณาซํ้าแลว้ ถึงท่ีสุดมนัปล่อย มนัขาดนะ ส่ิงน้ีครืน! ในหวัใจเลย เพราะอะไร 
เพราะมนัทาํใหไ้ม่เกิดในกามภพ มนัครืน! มนัสะเทือนหวัใจมาก มนัสะเทือนโลกธาตุ สะเทือน
โลกธาตุข้ึนมามนัก็ปล่อยว่างข้ึนมา แลว้เราก็ใชปั้ญญาซํ้าเขา้ไป ซํ้าเขา้ไปเพื่อจะทาํส่ิงท่ีเป็น
เศษส่วน เศษส่วนของความท่ีเราเคยผา่นประสบการณ์อยา่งใดมามนัจะมีเศษส่วนของมนัในหวัใจ 
ซํ้ า พิจารณาซํ้ าเขา้ไป น่ีอนาคามี ๕ ชั้น ถึงท่ีสุดมนัจะว่างหมดนะ ตวัใจจริงๆ มนัเป็นตวัว่างหมด
เลย ว่างหมด มนัจบัตอ้งไดย้ากมาก ขั้นสุดทา้ยน่ีจบัตอ้งไดย้ากมาก เพราะมนัเป็น “จิตเดิมแทน้ี้
ผอ่งใส จิตเดิมแทห้มองไปดว้ยกิเลส” มนัจะมีความหมองความเศร้าในตวัมนัอยูอ่ยา่งนั้น แลว้การ
ไปจบั การไปจบัคือตอ้งใชจิ้ต ใชอ้รหตัตมรรคเขา้ไปจบัตวัมนัเอง มนัเป็นความลึกลบั มหศัจรรย์
นะ 

 ถา้เป็นการสมยอม ถา้เป็นส่ิงท่ีว่าใชศ้าสนาดว้ยปัญญาทางโลกๆ ดว้ยประเพณี เห็นไหม 
ทาํไม่ได ้ ว่าส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีเหนือการคาดหมาย แลว้พระป่าครูบาอาจารยส์ายปฏิบติัทาํอยา่งนั้น
แลว้เทศน์ออกมามนัไม่เหมือนกบัในพระไตรปิฎกเลย มนัไม่เหมือนกบัศีลธรรมจริยธรรมท่ีเขา
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ประพฤติปฏิบติักนั เขาตอ้งไปยอมจาํนนกบักิเลส นัง่เก็บกิริยามารยาทอยา่งนั้น แลว้กิเลสมนัจะ
ตายต่อหนา้ไปทุกวนัๆ ไง 

ส่ิงนั้นมนัเป็นการหลอกลวงตวัเอง มนัเป็นการสมยอมกบักิเลส แต่ถา้จิตมนัละเอียดเขา้ไป 
มนัไปเห็นนะ ถา้มนัจะเห็น มนัจะมีอาํนาจวาสนา มนัจะมีอรหตัตมรรคเขา้ไปจบั จบัตวัท่ีว่าเป็น
ธาตุรู้ ธาตุรู้ไง “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทเ้ป็นผูข้า้มพน้กิเลส” จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใสนะ แต่มนั
เศร้าหมอง ถา้เราเขา้ไปจบัแลว้ปัญญาเราไม่ละเอียดพอนะ มนัก็จะเศร้าหมองผ่องใสอยูก่บัใจอยา่ง
นั้นน่ะ 

แลว้ถา้ปัญญาอนัละเอียดเป็นปัญญาญาณเขา้ไปนะ ส่ิงท่ีเป็นธาตุ แลว้ธาตุมนัทาํลายตวัมนั
เอง มนัทาํลายตวัมนัเอง อรหตัตมรรคละเอียดขนาดนั้นนะ แลว้มนัจะใชปั้ญญาขนัธ์นะ ปัญญา
ท่ีว่าเป็นสังขาร เป็นความคิด ความปรุง ความแต่ง น่ีมนัหยาบมาก เพราะความคิด ความปรุง ความ
แต่ง มนัแต่งมาจากไหน? มนัแต่งมาจากจิต แลว้จิตมนัมีกิเลส น่ีมนัปรุงแต่งกนั มนัใชปั้ญญาอยา่ง
หยาบๆ เหมือนใชเ้คร่ืองมืออยา่งหยาบทาํงานอยา่งหยาบ ถา้ใชเ้คร่ืองมืออยา่งละเอียดทาํงานอยา่ง
ละเอียด เคร่ืองมืออยา่งหยาบเขา้ไปทาํงานอยา่งละเอียดไม่ได ้ มนัคนละขั้นคนละตอน มนัคนละ
ประเภทของปัญญา ปัญญามนัมีมรรคมรรคหยาบ มรรคละเอียด มนัมีเป็นชั้นเป็นตอน น่ีไง พระ
กรรมฐานเรา ครูบาอาจารยถึ์งบอก กายนอก กายใน กายในกาย มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียด 
มรรคต่างๆ 

เขาก็บอกว่า “มรรคฆ่ามรรค มนัจะมีมาจากไหนล่ะ” ก็มรรคมนัหยาบมนัมาอยูใ่นหยาบ 
มนัจะละเอียดไดอ้ยา่งไร มนัก็เจริญข้ึนไปไม่ได ้เห็นไหม 

ครูบาอาจารยท่ี์มีประสบการณ์จริง การกระทาํท่ีว่ากิเลสมนัหลอกข้ึนมา มนัต่อสู้กบักิเลส
มาโดยสัจจะความจริง โดยอริยสัจ ดว้ยความเป็นจริง โดยอริยสัจนะ เวลาปัญญามนัเกิด มรรค
ญาณมนัเกิด มนัหมุนเขา้ไปในหวัใจเลย มนัไปทาํลายกิเลสเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป มนัทาํลาย
อยา่งไร มนัไม่ใช่ไปสมยอมกนัอยา่งนั้น น่ีธรรมะสมยอม น่ีมนัรับไม่ไดเ้ลย แลว้เห็นคนท่ีปฏิบติั 
เห็นครูบาอาจารย ์เห็นกรรมฐานเราทาํความเป็นจริง ว่าส่ิงนั้นมนัทาํอวดกนั มนัไปทาํอวดโลก...น่ี
กิเลสทั้งนั้น ตวัเองก็ไม่ทาํ ทาํก็ทาํไม่เป็น แลว้เวลาครูบาอาจารยท่ี์ทาํ ครูบาอาจารยท่ี์สั่งสอนกนัมา
มนัมีคนรู้จริง สอนจริง หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสาร์ เป็นครูบาอาจารย ์ เป็นตน้รากเหงา้ของกรรมฐาน 
แลว้วางรากฐานข้ึนมา แลว้มนัก็พสูิจน์กนัมาก่ีชัว่อายคุน มนัก็ทาํกนัมาก็ได ้ ถา้มนัไม่จริง ทาํไม
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มนัมีครูบาอาจารยเ์ช่ือ ทาํไมมีคนมีปัญญามาเช่ือ เช่ืออยา่งนั้น น่ีโลกมนัเป็นอยา่งนั้น มนัไป
สมยอมกบักิเลส แลว้ก็ว่าส่ิงนั้นทาํไม่ได ้ส่ิงน้ีทาํไม่ได ้

แต่ครูบาอาจารย ์ เห็นไหม เวลาจิตเดิมแทผ้อ่งใส แลว้ปัญญาอยา่งไรท่ีไปจบัความผอ่งใส 
แลว้ปัญญาญาณเขา้ไปชาํระกิเลส ชาํระกิเลส เห็นไหม ดูสิ มนัเขา้ไปทาํลายตวัมนัเอง จนถึงท่ีสุด
มนัพลิกไปหมดเลย นัน่ล่ะ น่ีธรรมแท้ๆ  

ธรรมแท้ๆ  นะมนัเป็นความจริงอยูใ่นใจดวงนั้น ใจดวงนั้น น่ีธรรมธาตุ ธรรมธาตุอยา่งน้ี
แลว้ ไม่มีกิเลสในหวัใจเลย แลว้ส่ิงท่ีเป็นประสบการณ์ กว่าใจดวงน้ี จากใจท่ีกิเลสเตม็หวัท่ีมนั
ทุกข์ๆ  ยากๆ แลว้มนักา้วเดินมา ทาํลายมา แลว้เราก็เกิดมาเป็นชาวพุทธ เราก็มีหวัใจเหมือนกนั 
แลว้เรากจ็ะประพฤติปฏิบติัเหมือนกนั เราเช่ือมัน่ในศาสนา ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เรา
กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆน์ั้น เราทาํวตัรกนั ขอขมาลาโทษนะ ใหป้ฏิบติัธรรมสมควรแก่
ธรรม 

เราทาํ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ ธรรมะไง เราผดิจากธรรมตลอดนะ เราปฏิบติัธรรม
ไม่สมควรแก่ธรรม น่ีมนัอ่อนไป แก่ไป หลงไป ออมชอมกบัมนัไป ไปสัมพนัธก์บัมนั สัมพนัธ์กบั
กิเลสตลอดเลย มนัไม่สมควรแก่ธรรม ถา้สมควรแก่ธรรม เหตุนะ เหตุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายมา
แต่เหตุ ถา้เหตุมนัถึง ธรรมาวุธมนัไปทาํลายกิเลสได ้มนัจะตอ้งทาํลายกิเลสเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป 

ถา้ทาํลายเป็นขั้นเป็นตอน นัน่ไง มนัมีเหตุมีผล มนัมีการกระทาํ ไม่ใช่ว่ามนัมาเก็บเรียง
มารยาทกนั แลว้ก็มาต๋ิมๆ กนัอยูอ่ยา่งนั้น แลว้จะมาบรรลุธรรมๆ แลว้เวลาทาํจริงทาํจงัข้ึนมาก็ทาํ
ไม่ได ้ น่ีมนัไปปิดกั้นไง ทาํลายกนันะ ทาํลายตวัของเราเอง ทาํลายโอกาสของเราเอง ทาํลายทุกๆ 
อยา่งเลย เพราะกิเลสเท่านั้น 

แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยข์องเราท่ีมีเน้ือหาสาระ มีสาระ มีคุณธรรมในหวัใจไง เห็น ถึง
สังเวช เวลาครูบาอาจารยท่์าน ถา้เรามาใชปั้ญญากนัเลย เรามาใชค้วามคิดกนัเลย น่ีเหมือนศพเดิน
ไดน้ะ ตายทั้งๆ ท่ีมีชีวิตอยู ่เราปฏิบติัธรรมกนัเราว่าเราเป็นคนมีชีวิต เรายงัมีโอกาสอยู.่..เหมือนคน
ตาย โลกก็เหมือนกนั เหมือนคนตาย โลกก็เหมือนกนั โลกท่ีเขาไม่สนใจน่ะเหมือนคนตาย ของท่ี
มีอยู ่ เหมือนกบัเหรียญมี ๒ ดา้น อยูด่า้นเดียว ดา้นท่ีไม่สนใจ เราอยูอี่กดา้นหน่ึง ดา้นท่ีสนใจ แต่
ถา้สนใจเวลาต่อสู้ไปมนัก็มีการโตแ้ยง้อยา่งน้ี มีกิเลสคอยฉุดกระชาก คอยทาํลาย แลว้ถา้ปัญญา
ของเราไม่ทนั ก็ไปสมยอมกบัมนั ไปใหม้นัเหยยีบย ํา่  
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ถา้เราเช่ือครูบาอาจารย ์ เราเช่ือตวัเองไม่ได ้ เราเช่ือครูบาอาจารย ์ แต่เวลาประพฤติปฏิบติั 
ธรรมจะเกิดจากเรา น่ีความเช่ือฆ่ากิเลสไม่ได ้การจะฆ่ากิเลสตอ้งมรรคญาณ ตอ้งศีล สมาธิ ปัญญา 
แลว้เป็นมรรค ๘ รวมลงเป็นมรรคสามคัคี ทาํลายกิเลสของเราเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป มนัจะเป็น
ธรรมแท้ๆ  เกิดจากใจของเรา เอวงั 


