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พระอาจารยสงบ มนสฺสนฺโต 

เทศนบนศาลา วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
ณ วัดปาสันตพิุทธาราม (วัดปาเขาแดงใหญ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ตั้งใจนะ ตั้งใจฟงธรรม การฟงธรรมนั้นฟงไดตลอดชีวิต เวลาเขาพรรษาเหน็ไหม 
เราก็เขาพรรษา  พระตองอยูจําพรรษา  อยูจําพรรษานี่ตองรบีเรงภาวนา  เพราะไมออก 
ธุดงค  มันอยูประจําที่  ๓  เดือน  เรงรัดเพื่อจะใหตัวเองไดรูแจง  ไดรูขอเทจ็จรงิ 
แตออกพรรษาแลว ก็วเิวกไป 

จะวิเวกไปขนาดไหนนะ หลวงปูมัน่ทานบอกกับสมเด็จ  วาขณะทีอ่ยูในปาในเขา 
นั้น  ทานไปฟงเทศนจากใคร  ขนาดสมเด็จอยูในวัด  ยังตองรื้อคนขอมูลตลอดเวลา  แลว 
ทานไปฟงธรรมจากใครละ  หลวงปูมัน่บอก  ทานฟงธรรมอยูตลอดเวลาเลย  ใจพอเปน 
ธรรมนะ เวลากระทบสิง่ใด มนัจะเปนธรรมไปหมด แลวเวลาธรรมเกิดขึ้นมา มันเปนขอ 
ธรรมขอเท็จจริงออกมา  ออกมาจากอํานาจวาสนาของแตละบคุคล  เวลาธรรมเกิดนะ 
เวลาจิตสงบขึน้มา มันจะมขีอมลูขึน้มา มีความรูตางๆ ออกมาจากใจ 

ออกมาจากใจเหน็ไหม  ออกมาจากใจนีเ้พราะใจเราเกิดตายมาตลอด  เวลาใจมัน 
เกิดตาย  มันก็สรางสมบารมมีา  สิ่งที่แสดงออกมามันถงึหยาบละเอยีดตางกัน  บางทีจะ 
ชัดเจนมาก  ผูทีม่ีอํานาจวาสนาแลวมีจิตใจสงูสง  เวลาธรรมเกิดขึน้มา  มนัซาบซึ้ง 
มันเขาใจ  แตถาเราหยาบๆ  เห็นไหม  เวลาธรรมเกดิขึ้นมากง็งนะ  แลวเวลาคนทีม่ีบาป 
อกุศลมนัเกิดขึ้นมามันจะไมใชเปนธรรม  มันเกิดมาเปนนิมิต  เห็นสิง่ที่เปนครบูาอาจารย 
แลวติเตียน

แมแตบางคนเหน็องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เห็นเปนภาพเลย แลวก็ตเิตียน 
มันอยูที่วาสนาไง  อยูที่ผลบุญผลกรรม  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาถึงพูดไวใน 
ธรรมะวา  กรรมจําแนกสัตวใหเกิดตางๆ  กัน  แมแตเราเกิดเปนมนุษย  มนักย็ังมีสงูมีต่ํา
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ตางๆ  กัน  เห็นไหม  กรรมจําแนกสัตวใหเกิดตางๆ  กัน  แลวใจของเรามันก็มกีรรมตางๆ 
กันมา พอตางๆ กนัมา ก็มาเปนการแสดงออก เปนการรับรู 

แลวชีวิตของเรา  ชีวิตในปจจุบนันี้  ถาเปนทางโลก  เราเกิดมาตองปากกัดตนีถีบ 
ถาเราประสบความสําเร็จในชีวิต  เราก็วาชีวิตของเรานี้ราบรื่น  ก็ไปตืน่กับโลก  แลวเรา 
ออกมาอยูวัดอยูวากัน เรามาประพฤติปฏิบัติกนั ชีวิตของเราละ หายใจเขาและหายใจออก 
นะ  ถาจิตใจของเราไมฝกใฝในธรรมะ  ทุกคนทางโลกเขาจะมองอยู  มองวาเรามาใชชีวิต 
อยูในวัดในวา แลวไดอะไรขึน้มา เราจะไมไดอะไรขึ้นมาเลยนะ 

เราตองทํามาหากิน  เราตองอยูกับโลกเขา  แลวจะไดเงนิไดทองไดประสบ 
ความสําเรจ็  ไดในทางโลกของเขา  นั่นเขาคิดของเขา  แตนั่นคือสูญเปลา  มันนาสลด 
สังเวช  ชีวิตนี้สูญเปลา  แลวเราจะไปบอกเขาไดอยางไร  เราจะไปเปดตาใจเขาไดอยางไร 
ในเมือ่เขามีความเห็นอยางนั้น  เขามีความตองการอยางนั้น  แตเวลาเรามาอยูวัด  เพราะ 
อะไร  เพราะเราทกุขจากทางโลกมา  เรามอีํานาจวาสนา  เรามีศรัทธาความเช่ือ  เราเช่ือใน 
สัจธรรม เราจะรื้อคนสจัธรรมของเรา แลวสัจธรรมนี้มนัรื้อคนไดทีไ่หน 

ถาทางโลก เขาก็ไปรือ้คนในพระไตรปฎก เขาบอกวาธรรมวนิัยนี้องคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจา เทศนาวาการไว จดจารึกไวในพระไตรปฎก แตในการประพฤติปฏิบัติ 
ของเรา  ในศรัทธาความเช่ือของเรา  เราจะคนความาจากหัวใจของเรา  เราจะหาธรรมะ 
หาสัจจะความจริงขึ้นมาจากความรูสึกของเรา  ครูบาอาจารยที่ทานเปนธรรมกเ็หมอืนกบั 
ตูพระไตรปฎกทีม่ีชีวิต  เปนสัจธรรมเปดออกมาจากใจทั้งนั้น  ออกมาพรั่งพรูไมมวีันที่ 
สิ้นสุด 

ในตูพระไตรปฎกนัน้เราตองรือ้คน ถาสติเราดี  เรามสีติ เรามีศรัทธาความเช่ือ เรา 
ศึกษา  มันยังสดช่ืน  มันก็อานเขาใจ  ถาเราขุนมัว  จติเราขุนมัว  เราลา  ความคิดของเราลา 
มาก  เราอานเขาไปเทาไหร  เราก็ไมเขาใจ  รื้อคนนะ  ธรรมวนิัยเปนศาสดาของเรา  ตู 
พระไตรปฎกนั้นเปนตวัแทนขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา  แตกิเลสของเราละ 
อํานาจวาสนาของเรา เราจะเช่ือธรรมะขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาไดแคไหน 

แตถาเรามีศรัทธาความเช่ือ  เรามาประพฤติปฏิบัติของเราขึ้นมา  ชีวิตลวงไปๆ  วัน 
คืนลวงไปๆ เราแกเฒาไปทกุวนันะ แตเราไมเหน็หรอก เพราะอะไร เพราะกเิลสมันบงัตา
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เราแกเฒาไปทุกวันๆ แตใจมันไมเคยแก แตรางกาย ชีวิตมนุษยเรามนัแกไปทกุวนัๆ เวลา 
มันสิน้  มันตายไป  เวลามนัหมดอายุขัยไป  แลวจิตมนัไปไหน  จิตมนัก็ไปเกิดอีก 
ไปเกิดอีกมนัก็ไปทุกขอีก แลวไปเกิดอีกมันจะเจอสภาวะแบบนี้อกีไหม 

แตเรามาใชชีวิต  เรามาประพฤติปฏิบัตกิัน  เรามาใชชีวิตของเรา  ชีวิตทีเ่หลอือยู 
ชีวิตที่มีศรัทธาความเช่ือ  เราทําบุญกุศลของเรา  แลวเราพยายามจะรือ้คน  ใหมันสงบเขา 
มา  ใหมันมีสติ  ใหมนัมีหลกัมเีกณฑของมนั  อยาทําแบบไรเดียงสา  ดูเด็กๆ  สิ  มนัไร 
เดียงสาของมนั  มนักลาวตูของมนั  มนัพอใจของมนั  ขอมูลของมัน  มันยึดถือของมัน 
เด็กเหน็ไหม  อารมณของเด็กแปรปรวนเรว็มาก  เวลามันตองการสิ่งใดมนัก็เรียกรองเอา 
ตามแตมันจะพอใจ พอแมตองหามาให คนที่เลี้ยงดตูองหามาใหทั้งนั้น 

เด็กมนัไรเดียงสา  มนัไมรูไมเขาใจ  มนัคิดวาโลกเปนอยางที่มนันึกคิด  แตเรามา 
ประพฤตปิฏิบัติ  เราจะไรเดยีงสาแบบเดก็ๆ  ไดไหม  ในการประพฤติปฏิบัติ  เราจะไร 
เดียงสาอยางนั้นไหม  ถาเราไรเดยีงสา  เราจะไมมจีุดยืนในสิ่งใดๆ  เลย  การประพฤติ 
ปฏิบัติมนัจะไรเดียงสาไมได มนัตองมีสติ มนัตองมจีุดยืนของมัน ถามจีุดยืนของมัน  เรา 
จะพัฒนาใจของเราขึ้นมา ไมใชเด็กไรเดียงสาอยางนัน้ 

จิตไรเดยีงสาของเรา ศึกษาธรรมแบบหยาบๆ ขึ้นมา  เรามีศรัทธาความเช่ือ ไปอยู 
วัดแลวเราก็วาไดบุญแลว  เราถอืศีล  ๘  เราประพฤตปิฏิบัติขึ้นมา  แลวเราไดบุญกุศล  ถา 
พูดถึงเรื่องของประเพณีวัฒนธรรม  ใช  มันเปนบุญกุศล  แมแตการเสียสละทานเหน็ไหม 
ทาน ศีล ภาวนา การภาวนาเห็นไหม เรามาภาวนานี้ เราสํารวมระวังอายตนะทัง้หมด เรา 
สํารวมอนิทรีย อนิทรยีสังวร เรารวบรวมเขามา แตอินทรียสังวรขึน้มา แลวจิตมนัเปนไป 
สมตามความปรารถนาไหม 

จิตนั้นมันไมเปนไปสมตามปรารถนา  มันก็ขัดแยง  มันโตแยง  มนัมีความทกุข 
ความทุกขยากมนัเกิดจากตรงนี้ไง  ในการประพฤตปิฏิบัติของเรา ความทุกขยาก  เกิดจาก 
กิเลส  เกิดจากจิตใจของเรา  เกิดจากสิง่ที่มนัหมกัหมมในหัวใจ  ถามันมีศรัทธาความเช่ือ 
เริ่มตนมนัสดช่ืนขึน้มา มันก็มีแกใจในการประพฤตปิฏิบัติ 

แตถาเวลามนัออนดอยขึ้นมาเห็นไหม  มันถึงคราวไง  เจริญแลวเสือ่ม  เสื่อมแลว 
เจริญ  จิตใจของคนมันเปนอยางนี้โดยธรรมชาติ  เดีย๋วเสือ่มเดี๋ยวเจริญเปนธรรมดา  ถาไม
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มีองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนศาสดา  วางธรรมและวนิัยไว  เราจะเอาอะไรเปน 
จุดยืน  เราจะเอาอะไรเปนที่ตั้ง  เราก็ตองเอาองคศาสดาของเรา  เอาครูของเราเปน 
แบบอยาง 

ทานเปนกษัตริย  ชีวิตของกษัตริยนะ  ดูสิ  อํานาจ  เราพยายามเรียกรองกัน 
เราแสวงหาเงนิทอง เราแสวงหาอํานาจ เราแสวงหาทุกอยางตามกิเลสตัณหาความทะยาน 
อยาก  องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาจะไดสถาปนาเปนกษัตริยอยูแลว  ถาเปนกษัตริย 
มันเปนสิง่เราไหม  วาอยากจะอยูเปนกษัตริยไหม  ทานยังเสยีสละออกมา  ขณะเสียสละ 
ออกมาแลว เวลาออกประพฤติปฏบิัติ ไปศึกษากับเจาลัทธิตางๆ รื้อคนมา สิ่งที่รือ้คนนั้น 
ไมมีคนสอน ถามีคนสอนก็เปนคนสอนในทางที่ผิดๆ 

เราเองก็เรรวนอยูแลว  จิตใจของเรา  เราตองการหาทางหลุดพน  แลวผูสอนก็สอน 
ไปในทางที่หลุดพนไมได สอนไปในฌานโลกยี สิ่งที่เปนฌานโลกียมนัเปนเรื่องของโลก 
เรื่องของโลกคือเรื่องของหมูสัตว  เรือ่งของโลกคอืเรื่องของเรา  เรือ่งของโลกคอืเรือ่งของ 
จิตใจ  โลกกเ็กิดจากเรา  ใชไหม  แลวไปศึกษาคนควาเขามา  แตดวยอํานาจวาสนา  รื้อคน 
มาขนาดไหน ทําทุกรกิรยิามามหาศาลเลย ทําทุกรกริิยาดวยความคิดของโลก 

ถาคนขยนัหมัน่เพียร เหมอืนเราทํามาหากิน เราขยันหมั่นเพียร เรามีความมมุานะ 
มีความเพียรขึ้นมา  เราจะมีความสขุ  ในการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันตองมีความเพียร 
ขยันหมัน่เพียรมีความมุมานะ  ในการทําทุกรกิริยา  ในการทรมานกเิลส  คิดวาเปนการ 
ทรมานกิเลสเห็นไหม  คิดวาจะตอสูกับกิเลส  กิเลสมันกเ็อากิรยิาของเรา  เอาการกระทํา 
ของเราไปเปนอาวุธของมัน ไปเปนการหลอกลวง ไปเปนการลอหลอกเรา ใหเราจมปลัก 
อยูในกิเลสไง  ปฏบิัติโดยกเิลสเพราะยงัไมมีครบูาอาจารยที่แทจริง  ยงัไมมีใครตรัสรู 
ธรรมขึ้นมาโดยสจัจะความจริง 

ในการกระทํา  มันกม็ีกเิลสเปนธรรมดา  ดูสิ  อดอาหาร  ๔๙  วันเหน็ไหม  จนราก 
ขนเนา  ขนนี้ลวงหมดเลย  แลวกลั้นลมหายใจนะ  คดิวา  เพราะมีชีวิต  กิเลสมนัอยูกับเรา 
อยูกับความรูสกึของเรา  อยูกับรางกายของเรา  กลัน้ลมหายใจเพื่อที่จะตอสูกับกเิลส  จน 
สลบไปถงึ  ๓  หน  ดวยความคิดของโลก  ดวยความคิดแงมุมเดียว  ดวยความคิดของโลก 
โลกไมใชธรรม ธรรมไมใชโลก  โลกกับธรรมอยูดวยกนั  รางกายกับจิตใจอยูดวยกนั  แต 
ไมใชสิ่งเดียวกนั
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รางกายเห็นไหม  รางกายเติบโตมาจากไขของแมใบเดียว  เจริญเติบโตดวยจิต 
ปฏิสนธิจิตเกิดแลวเจริญอยูในครรภ  ๙  เดือน  จากไขเปนน้ํากลละ  เปนสิง่ที่เปนกอนเนือ้ 
เปนปญจสาขา  เห็นไหม  มีแขนมีขามีศีรษะ  แลวเจริญเติบโตมา  มันเปนสิง่ทีม่หัศจรรย 
นะ  เวลาเกิดเปนมนุษยขึน้มา  เกิดคลอดออกมาเปนมนุษยเหน็ไหม  เพราะเวลาอยูใน 
ครรภของมารดา เราตองอาศัยอาหารการกินจากแม กินจากในครรภ 

เวลาเราคลอดออกมา  เราตองหากินเอง  พอแมตองปอนมาเลี้ยงดมูา  กายกับใจ 
สิ่งที่เปนความมหัศจรรยในเรื่องของรางกาย แตถาไมมีปฏิสนธิจิต ดูสิ ดูคนที่เขามีไขแต 
เขาไมมเีพศสัมพันธ  ไขนีม้ันกข็ับทิง้ไปไมมีประโยชน  แตเพราะมีจิตปฏิสนธิเขาไปใน 
ไขนั้น  ไขนัน้ถงึเปนมนุษยขึน้มา  เปนสิง่ที่มหัศจรรย  เห็นไหม  พอเราเกิดเปนมนุษย 
ขึ้นมา  รางกายเรายิง่มหัศจรรยเขาไปใหญเลย  มันเจริญเติบโตขึ้นมา  มันมีเซลล  มันมี 
อะไรตางๆ มนัเปนเรื่องความมหัศจรรยของสิ่งที่มีชีวิต 

แลวจิตใจละ  ถาไมมปีฏิสนธิจิต  ไมมีจิตทีป่ฏสินธิในไขนัน้  ไขนั้นมนัก็ 
เจริญเตบิโตมาไมได  มันก็มีกาลมีอายขุองมัน  เวลามันแกขึน้มา  ตั้งแตไขมนัออนขึน้มา 
จนแกขึน้มา มันก็ขบัทิ้งไป มันขับทิ้งไปเปนธรรมดา แตเพราะมันเปนปฏิสนธิจิต เพราะ 
มันมีจิตของเรา  กายกับใจถึงไมใชอนัเดียวกนั  มันอยูดวยกันตัง้แตเจริญในครรภของ 
มารดา  จนคลอดออกมาเปนมนุษย  มันก็มีชีวิต  มีลมหายใจเขาและลมหายใจออก  สิ่งนี้ 
มันเปนความมหัศจรรย เห็นไหม 

แลวการศึกษาละ  การศึกษาเรือ่งของหัวใจ  ใจมนัไมเคยตาย  ที่มนัเกิดมนัตายอยู 
อยางนี้  ถาสิ่งนีม้ันไดรื้อคน  เรามีชีวิตใชไหม  เรามีศรัทธาใชไหม  เราถึงมาประพฤติ 
ปฏิบัติเพือ่คนความาจากทีน่ี่  เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา จะอาบเหงื่อตางน้ํา จะทุกขยาก 
เข็ญใจขนาดไหน  ก็เพื่อความสงบของใจ  ถาใจมันสงบขึ้นมาแลว  มันจะรือ้คนของมัน 
มันจะเปนประโยชนของมัน 

ถามันไมเปนความจรงิ  มันจะทึกทักเอา  ธรรมะมันทึกทักเอานะ  มนัคิดของมัน 
มันทกึทักของมัน  องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาเวลาไปศึกษากับอาฬารดาบส 
“ไดสมาบัติ  ๘  เหมือนเรา  มีความรูเหมือนเรา”  ถึงจะมีคนสนับสนุน  แตองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาก็ยงัปฏิเสธเลย เพราะมนัเปนเรื่องของโลก นีเ่ราปฏิบัตกิัน เห็นไหม เรา 
ก็มีโลกนะ เรามีชีวิตนี้ ชีวิตนี้ก็เปนโลก
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โลกคืออะไร  โลกคือหวัใจ  คือภพ  คือสิง่ทีเ่ปนสัตตะ  เปนผูของ  สิ่งนี้เปนโลก 
ความคิดออกมาถึงเปนโลกยีปญญา  ศึกษาเลาเรียน  ใครครวญมาขนาดไหน  เราศึกษา 
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เขาศึกษากันจนจบการศึกษาทางโลก  เปรียญ 
๙ ประโยค ศึกษาธรรมะนีจ่บสิ้นละ แลวเขาใจหมด แตงบาลีได แตงตางๆ ได ขยายความ 
ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาไดหมดเลย  มนัก็ไดของโลกๆ  ไง  ไดทาง 
วิชาการไง นี่คือเรื่องของโลก  แลวถาพูดถงึธรรมะละ  พูดถึงสัจจะความจริงในอริยสัจ  ก็ 
ไมเขาใจอะไรเลย ยิ่งศึกษามากขนาดไหน ยิ่งลังเลสงสัย ยิ่งทําใหเราตองทําวจิัย 

เราตองไมเช่ือสิง่ใดๆ  เลย  แลวก็ไมเช่ือธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธ 
เจาดวย  ไมเช่ือเพราะอะไร  ไมเช่ือเพราะมันมีกิเลสในหัวใจไง  ในการประพฤติปฏบิัติ 
กิเลสมันก็หลอกเรา  กิเลสมนัอาศัยธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ทําใหเรา 
ลมลกุคลุกคลาน ใหเราประพฤตปิฏิบัติออกนอกลูนอกทาง 

ในการศึกษาธรรมในภาคปริยัติ  ศึกษามาแลว  กิเลสมันกอ็างธรรมะขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวาเปนพุทธพจน  เปนผูรู  เปนผูเขาใจ  ผูรูผูเขาใจมนัก็เขาใจ 
ในเรือ่งโลกไง  เรือ่งโลกคอืขอมูล  คอืสิ่งทีว่ิจัย  ทีอ่งคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาทาน 
เทศนาวาการไว แลวพระอานนท พระอุบาลี จดจําธรรมและวินยัไว แลวทําสังคายนากัน 
มา จดจารึกกนัมา สิ่งทีจ่ดจารึกกนัมา เปนธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาจรงิ 
ไหม จริง! 

แตที่เปนของเราละ  เราจะไปทกึทักวาเรารูไมได  ในทางโลก  ในการทําสงคราม 
เขาตองรูเขารูเรา รูเขารูถึงกําลังของเขา รูถึงเลหกลศกึของเขา รูเขาแลวรูเรา วากําลังของ 
เราจะตอสูกับเขาไดไหม  ในทางธุรกิจ  เขาตองทําวจิัยตลาด  เขาตองสบืตลาด  เขาตองมี 
ตลาด  แลวก็ตองทําสินคา  เพือ่ประโยชนของเขา  แตถาคนที่มีความรกัละ  คนที่มคีวาม 
ศรัทธาละ เขาไมตองศึกษา ไมตองรูเขา รูแตเรา รูแตเราแลวรกัษาเรา แลวทําเราใหดี ถา 
คนเขาเหน็ดีดวย เขาจะเช่ือถือ 

แตถาเราประพฤตปิฏิบัติ  แลวเราทึกทกัเอาวาเปนธรรมๆ  เราไมรูทัง้เขา  และไมรู 
ทั้งเรา ไมรูสิ่งใดๆ เลย แลวออกไปทําตลาด ออกไปรบกับขาศึก ก็จะแพทุกทไีป ในการ 
ประพฤตปิฏิบัติของเราก็เหมอืนกัน  สิง่ที่วาเราจะไปทึกทักวาสิ่งนีเ้ปนธรรมๆ  มันไมได
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หรอก  สิ่งนี้เราไปทึกทกักันเอาเอง  มนัยังไมเปนธรรมหรอก  ถาเปนธรรม  มันจะเปนสัจ 
ธรรม สัจธรรมมันมีเหตมุีผลของมนั สัจธรรม กระบวนการของการสิ้น กิจญาณ 

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เวลาเทศนธรรมจกัรฯกับปญจวัคคีย  เห็นไหม 
“เมื่อกอนเราไมรู  เราจะไมพูดเลยวาเรารู ไมเคยพูด ขนาดอยูมาดวยกนั ๖ ป ยังไมเคยได 
ยินใชไหม  แตปจจุบนันี้  ใหเงี่ยหูลงฟง บัดนีเ้ราเปนศาสดา  เราเขาใจสัจจะตามความเปน 
จริง”  เพราะมีเหตมุีผล  มีสัจจะ  มีกิจญาณ  มีมรรคญาณ  สิ่งตางๆ  นี้  มันรอบวงของจิตนี้ 
แลวมีการกระทําไป 

แตในการประพฤติปฏิบัตขิองเรา  เราจะเอาความจรงิ  ความจริงนี้เปนธรรมเหนือ 
โลก แตขณะทีเ่ราปฏิบัตนิี้เราเปนโลก โลกเพราะอะไร เพราะเราเกิดมาจากพอจากแม มา 
บวชเปนพระก็เปนสมมุติสงฆ  บวชเปนพระจากญตัติจตุตถกรรมมาใหเปนสงฆ  สมมุติ 
สงฆ  เปนสมมุติเห็นไหม  เปนโลกไหม  เพราะเปนความสมมุติขึน้มาใหเปนสงฆ  แต 
สมมุติตามความเปนจริง สมมุติจากธรรมวนิัย 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวางธรรมวนิัยไว  เปนวนิัยกรรม  ญัตติจตุตถ 
กรรม  สงฆยกเขาหมู  เปนสงฆยกขึ้นมา  จริงตามสมมุติ  มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติ 
มีโอกาสนะ เพราะอะไร เพราะบวชแลว ทางราชการเขาใหโอกาสเต็มที่ สงัคมใหโอกาส 
เต็มทีเ่ลย  ใหโอกาสในการประพฤติปฏิบัติ มันเปนโลก โลกเพราะมนัเปนสมมุติใชไหม 
แลวถาใจเปนธรรมขึน้มาละ  ถาใจเปนธรรมขึน้มา  เราตองสรางสจัจะขึน้มา  มันตองเปน 
ความจรงิ 

สัจธรรมเห็นไหม  ธรรมเหนือโลก  สิง่ที่เปนโลก  ก็เอาโลกเขาไปแสวงหาธรรม 
เราเกิดมาเปนมนุษย  มนัก็เปนโลก  เพราะอะไร  เพราะมนุษยสมบัติ  เราตองมีบุญกุศล 
มาถึงเปนมนุษยสมบัติ  แลวมมีนุษยสมบัติขึน้มาแลว  เราไมของอยูกับโลกไง  เราอยูกับ 
โลกเขาแตเราไมติดโลกเขา  อยูกับโลกไง  คนที่อยูกบัโลกเขา  เขาตองพยายามขวนขวาย 
ของเขาเพื่อโลก  แตถามนัเพือ่ธรรมละ  โลกก็ตองอาศัยเพราะมรีางกาย  รางกายก็ตอง 
อาศัยปจจัยเครือ่งอาศัย 

แตถาเราออกประพฤติปฏิบัติ  ดูสิ  เราบวชมาเปนพระ  ปจจัย  ๔  เครื่องอาศัย 
มันเปนของโลกๆ  นะ  ของโลกๆ  ที่แสวงหาได  เพราะเราเกิดมาทามกลางธรรมและวินยั
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ขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  พุทธบริษัท  ๔  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา 
อุบาสก  อุบาสิกาที่ใครทีใ่ฝในธรรม  ที่เขาตองการ  เขาตองแสวงหา  แตเขาไมมโีอกาส 
เพราะเขาตองมอีาชีพของเขา  เขาเปนคฤหัสถใชไหม  เขาก็ตองแสวงหาทางโลก  หนาที่ 
การงานของเขา  แลวเขาอยากทําบุญกุศล  นัน่คือบญุกุศลของเขา  ที่เขาแสวงหาไดขนาด 
นั้น 

เราเปนพระ  เราบวชมาเราเห็นภัยในวฏัสงสาร  เราเปนพระ  เราบวชมาแลว 
เราอาศัยมนัเปนปจจัยทีเ่กื้อหนุนกัน  เพราะเราเปนนกัรบ  เราไมมีอาชีพ  เราสละสิง่ทีเ่ปน 
โลกมาเปนภกิษุผูเห็นภัยในวัฏสงสาร  บิณฑบาตดวยปลีแขง  เขาปรารถนาในการทําบุญ 
ของเขา  เราปรารถนาในธรรมวนิัย  เราปรารถนาสัจธรรมเหน็ไหม  แตเราก็ตองใช  ปจจัย 
๔ เครื่องอาศัย เลี้ยงชีวิตนี้ไวเหมอืนหยอดน้ํามันลอเกวียน ไมใหมนัมเีสียงดังออดแอด 

เลี้ยงชีวิตไวเพื่อการประพฤติปฏิบัติ  เลี้ยงชีวิตไวไมใชเพื่อโลก  ไมใชเพื่อความ 
เอร็ดอรอยความพอใจ ภิกษุกินเพือ่ดํารงชีวิตอยู โลกเขากินเพื่อกาม กินเพือ่เกียรติ แตเรา 
อยูเพือ่เรา  ปจจัยเครื่องอาศัยนัน้  เราจะไมตื่นเตนไปกับโลก  เพราะเราเห็นโทษของมนั 
มาแลว  เราทิง้มนัมาแลว  เราจะไมไปของเกีย่วกบัโลก  เราอาศัยอยู  สิ่งที่อาศัยอยู  อาศัย 
ปจจัยเครือ่งอาศัย เพือ่ดํารงชีวิตอยู เพือ่ประพฤติปฏบิัติ 

ในการประพฤติปฏิบัติตามขอเท็จจรงิ  เราตองสํารวมระวงั  ไมใชวาเราจะตองนั่ง 
สมาธิภาวนา  ถึงจะเปนการประพฤติปฏิบัติ  บิณฑบาตไป  เราก็มีสติสัมปชัญญะไป 
เหมือนเดนิจงกรมไป  เราจะใครครวญไปในธรรม  ผูที่ประพฤติปฏิบัติธรรม  เวลาเดินไป 
บิณฑบาต  จะมีกิ่งแขนงของธรรม  ความคิดความรูสึก  มันออกมาจากใจ  ตัวใจนีเ้ปนราก 
แกว 

อารมณความรูสึก ความคิดเปนกิ่งเปนแขนง เราวเิคราะหวิจัย เรามวีิหารธรรม เรา 
ตรึกในธรรมไดตลอดเวลาในสิง่นี้  ไมใชวาเราจะตองเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนา  ถึง 
จะเปนการปฏบิัติ  การเดินบิณฑบาต  การอยูในวัด  การทําขอวัตรปฏบิัติ  เราก็มีสติได 
ตลอดเวลา  เราจะรักษาของเรา ถามันมีการสงวนรักษาขึ้นมา มีสติสัมปชัญญะ นี่อินทรีย 
แกกลา  ถาอินทรยีเราออน  สติเราออน  การกระทําของเราทุกอยางมนัออน  แลวเราก็ 
ประพฤตปิฏิบัติมา
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เวลาศึกษาธรรมมาตั้งแตคฤหัสถ  ศึกษาธรรมวนิัยขององคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจา แลวมาประพฤติปฏบิัติ นั่งสมาธิภาวนา มันเปนเหมือนไมดบิๆ ไมดิบนั้นเราจะ 
จุดไฟไดอยางไร มนัตองมีศีล ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑o ศีล ๒๒๗ ศีลคือความปกติของใจ ถา 
จิตมันไมเปนความปกติ มันก็ดิน้รน เวลาถือศีล มันก็ลําบากลําบนไปหมด 

ถาไมถอืศีล อยูโดยปกติ กิเลสมนัก็ไมตอตาน พอบอกวาเราจะถอืศีลนะ เราจะถอื 
ศีล  เราจะถอืธุดงควัตร  เราจะมีขอวัตรปฏิบัติขึน้มา  กิเลสมันตอตานหมด  ดูสิ  เวลาพระ 
เรานะ  นอกพรรษาปลอดโปรงมาก  พออธิษฐานพรรษาเขาไป  มันจะอึดอดัทันทีเลย 
กิเลสนี่มนัละเอียดออน  เปนช้ันเปนตอนเขาไปนะ  เวลามันไดปลอยตามสะดวกสบาย 
มันจะฟาดงวงฟาดงาอยางไร เราก็ไมรูไปกับมันเห็นไหม 

แตพอเรามีศีลเขาไป  มันก็เขาไปตรวจสอบ  ความดคีวามช่ัวของเรา  ศีลธรรมเปน 
เครื่องตรวจสอบ  ศีล ๕  ศีล ๘ ศีล  ๑o  ศีล ๒๒๗  เราผิดศีลไหม  ถาเราทําผิดศีล  จะดวย 
มโนกรรมก็ได  ความคิดที่ไมดี  คบบัณฑิตหรือคบพาล  ถามันเปนพาล  มนัย้ําคิดย้ําทําจน 
เปนจริตเปนนิสัย แตถาเราคิดในสิ่งที่ดีๆ ย้ําคิดย้ําทํา มันกเ็ปนสิ่งที่ดีๆ คิดสิ่งที่ดี ทําสิ่งที่ดี 
มีศีลมีธรรมในหวัใจขึน้มา ในการจะมานั่งสมาธิภาวนามันกจ็ะงายขึน้ 

การนั่งสมาธิภาวนา  การกระทําออกไป  ถาเราไมเขาใจสิ่งใดๆ  เลย  เราประพฤติ 
ปฏิบัติของเราขึน้มา ดวยการทึกทกัเอา  เพราะการทกึทักมนัไมเปนขอเท็จจรงิ มันไมเปน 
ความรูแจง  ไมรูขอเทจ็จรงิตามความเปนจรงิ  เราทึกทักวาควรจะเปนอยางนั้น  นาจะเปน 
อยางนัน้ แลวเราเขาใจวา ธรรมะเปนอยางนั้น แลวนี่มนัจะเปนผลไดอยางไร มนัเปนการ 
ทําลายตนนะ คอืมนัทําลายโอกาสของเราทีจ่ะเขาไปหาขอเท็จจริง 

สมาธิก็ตองเปนสมาธิจรงิๆ  ปญญาก็ตองเปนโลกุตตรปญญาจริงๆ  ที่เขาไปชําระ 
กิเลส  ในเมื่อมันเปนการทึกทัก  แลวกิเลสมนัก็ละเอยีดออน  กิเลสพอทึกทกัขึ้นมา  มันก็ 
สรางภาพวาเปนความจริง  เวลาเราทําสมาธิขึ้นมา  วางๆ  มีความสบาย  ก็ทกึทักวานี่เปน 
มรรคเปนผล  แลวถามนัทึกทกั  มันกท็ําลายโอกาสของเราแลว  นี่ไง  เบียดเบยีนตนกอน 
แลวเบยีดเบียนผูอืน่  แลวเราก็เอาสิ่งที่เราทกึทักนี้ไปเปนแนวทาง  ไปสั่งสอนคนอืน่เห็น 
ไหม จะผิดกันไปหมดเลย
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แตถามันเปนความจรงิ  สัจธรรมมีอนัเดียว  โสดาบันก็เปนโสดาบันเหมือนกนั 
หมด สกิทาคามี อนาคามี พระอรหนัตจะเหมือนกนัหมด จะเปนสัจธรรมอันเดียวกัน ถงึ 
จะเดินมาชองทางไหน  มันก็จะเปนอันเดียวกัน  แตถาเปนการทึกทกัของเรา  ความทกึทัก 
ของคนแตละชั้นละตอนก็ไมเหมอืนกัน  การทึกทักของคนที่ละเอยีดออน  เขาก็ทกึทักได 
แนบเนยีน  เขาก็ทกึทักของเขาดวยความสุขมุคัมภรีภาพ  คนที่หยาบ  มันกท็ึกทกัเอา 
หยาบๆ ความหยาบๆ เราเหน็เราก็รูวาสิ่งที่หยาบๆ นี้จะเปนธรรมะไปไดอยางไร มันเปน 
ความจรงิไปไมได 

ความทึกทักนี้  ใครเปนคนพาทึกทัก  กก็ิเลสมันพาทึกทักไง  มนัยังไมเขาถึงความ 
จริง  มันทึกทกัคือมันตูเอาเอง  ถาตูเอาเองมนัจะเปนความจริงไหม  มันไมเปนความจริง 
มันทําลายเราแลวนะ  ทําลายโอกาสเราที่จะเปนความจรงิ  มันทําลายโอกาสของเราทีจ่ะ 
เขาถึงสัจธรรม 

สมาธินี้เปนสจัจะอันหนึ่ง  สมาธิทําใหจิตสงบเขามา  ใหมีหลักมเีกณฑ  ถาเราไม 
ทึกทัก  เราจะรูตามขอเท็จจริงในหัวใจของเรา  ถามันเปนสมาธิ  ความสงบของใจเปน 
อยางไร  เรื่องของโลกกับเรือ่งของธรรม  เรือ่งของโลกคอืการจนิตนาการ  การคาดการ 
หมายของใจ  มนัคาดหมายไป  ดูสิ  ดูในชีวิตประจําวันของเรานี้  โดยสามัญสํานึกของเรา 
เรากลวัผี  เรากลวัที่มดื  เรากลัวสิ่งตางๆ  เรากลัวทกุขกลัวยาก  เรากลัวความลําบากลําบน 
เรากลวัไปหมดเลย สิ่งที่เรากลวันี้ แลวถามันมีการทาํความเขาใจ สิ่งทีเ่ปนความกลวัมนัก็ 
จะหายไป เราก็คิดวาเราเขาใจธรรมแลว นี่มนัเปนเรือ่งของโลก 

แลวถาปฏิบัติในทางโลก  ตรึกในธรรม  พอตรกึในธรรมโดยสจัธรรม  แมแตคน 
ทุกขคนยาก เวลามีความทุกขยากเบยีดเบียนใจขึ้นมา ถาเราศึกษาธรรมขึ้นมา ธรรมะเหน็ 
ไหม  ทุกขเปนอริยสัจ  ทุกขเปนความจริง  ถามันเขาใจสัจจะความจริง  มันก็ปลอยวางได 
เปนบางคราว เปนบางโอกาส การปลอยวางอยางนี้ เราก็ทึ่งในธรรมนะ 

แตในการประพฤติปฏิบัตมิันจะละเอยีดออนไปกวานั้นอกี  มันละเอียดออนคือ 
มันตรกึในธรรม ตรึกนี้มาจากไหน นีไ่ง โลกคืออะไร โลกคือหมูสัตว โลกคือหวัใจของ 
เรา  มันตรึกในธรรม  ก็คือตรึกในโลก  โลกียปญญา  โลกมนัตรึกขึน้มา  ความรูของเรา 
ขอมูลของเรา  สถิติสัญญาที่มันจําไดหมายรูขนาดไหน  เวลามนัตรึกขึ้นมาก็เอามาตีแผ 
พอตีแผออกมาขนาดไหน มนักป็ลอยวาง เหน็ไหม
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พอมนัปลอยวาง นี่ไง ก็ทึกทักไปเลยวาเปนธรรมๆ มันจะเปนธรรมไปไดอยางไร 
ในเมือ่มนัคอืสิ่งทีเ่ปนโลกหมายถงึเรือ่งความรูสกึของเรา  แตสิ่งที่เปนโลกุตตรธรรม 
ปญญาที่เปนโลกุตตรธรรม มันจะรื้อถอนอุปาทาน รื้อถอนสิง่ที่ปกเสียบในหัวใจ การรือ้ 
การถอนนัน้  ดูสิ  ศรมันปกอกขึน้มา  แลวเรากระชากมันออกมา  มันจะรูซึ้งไหมวามนัมี 
ความเจ็บปวดขนาดไหน 

แมแตเราเหยียบเศษแกว  เวลาเดินไปมนัยังเสียวแปลบๆ  เขาไปถงึหัวใจเลย  แลว 
สิ่งที่มนัเปนอปุาทาน  ที่มันฝงในหัวใจ  การถอนมันออกมานั้น  วิธีการถอนมันถอน 
อยางไร  การไมมีวิธีการถอน  มันก็เปนจินตมยปญญาไง  มันใชปญญาใครครวญไป  มนั 
ไมมเีหตุไมมีผล ถามันจะมีเหตมุีผล เราก็ตองทําความสงบของใจเขามา ศีล สมาธิ ปญญา 
ครูบาอาจารยของเรา หลวงปูมั่น หลวงปูเสาร ทานจะบอกวาใหทําสมาธิ ใหทําจิตใหมัน 
ตั้งมั่น 

ถาจิตตั้งมัน่  เวลาปญญามันเกิด  มันถงึจะเปนโลกตุตรปญญา  เปนปญญาที่องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาแสวงหา  ดูสิ  เวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไปเที่ยว 
สวน เหน็คนเกิด คนแก คนเจบ็ คนตาย ปญญามันก็เกิดแลว เกิดจนถึงกบัสลดสังเวชนะ 
ถามีคนเกิด คนแก คนเจบ็ คนตาย มันก็ตองมีสิง่ที่ไมเกิด ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย โลกนี้มี 
มืดก็มีสวาง มันตองมีของคู อันนี้เปนปญญาหรอืยัง 

ถายังไมเปนปญญา  ทําไมองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาถึงสละราชบัลลงักได 
ปญญาอยางนี้เปนปญญาถอนกเิลสไหม  มนัเปนปญญาในสามัญสํานึกใชไหม  เพราะวา 
สรางอํานาจวาสนามา  สิ่งนีม้ันมาเตือนหวัใจไง  ไมใหไดสถาปนาเปนกษัตรยิ  ที่จะตอง 
รับผิดชอบมากไปกวานี้  เห็นแลวมนัสะเทอืนใจ  ถึงออกหาโมกขธรรม  สิ่งที่ออกหา 
โมกขธรรม  ที่ไปศึกษาเลาเรียนกับเจาลัทธิตางๆ  นั้น  ปญญามันเกิดขึ้นมาขนาดไหน 
ขนาดไดสมาบัติ ๘ นะ อาฬารดาบสยังรับประกนัเลย 

สมาธิที่ยังไมเกิดปญญา มันเกิดเปนฌานโลกีย ไดสมาบัติ ขณะที่ศึกษาคนความา 
ตามอํานาจวาสนา  ก็คิดถงึโคนตนหวาไง  กําหนดอานาปานสติ  ลมหายใจเขาและลม 
หายใจออก ในเมื่อยังไมมอีงคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา แลวองคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจากําหนดอะไร  กําหนดพุทโธหรือเปลา  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจากําหนด
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พุทโธไหม พุทธะยังไมเกิด ยังไมมีองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา แลวองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจากําหนดอะไร 

อานาปานสติ มนัก็เปนกรรมฐาน ๔๐ หอง พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ อา 
นาปานสติ  กําหนดลมหายใจเขาและลมหายใจออกดวยสติสัมปชัญญะ  ดวยใจขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  มนัก็เปนอานาปานสต ิ จนจิตมันสงบเขามา  จิตสงบเขามา 
เรื่อยๆ  เวลาไดฌานสมาบัติ  ระลกึอดีตชาติไดไหม  เขาใจขอมูลไหม  เวลาที่กําหนดลม 
หายใจเขาและลมหายใจออก  พอจิตสงบเขาไป  เกิดบุพเพนิวาสานุสติญาณยอนอดีตชาติ 
มันมาจากไหน  มนัมาจากขอมูล  มนัมาจากจิตไง  ขอมูลที่มนัมอียู  สิ่งที่ไดสะสมมาเปน 
พระโพธิสัตว สะสมมาแตละภพแตละชาติ สิ่งที่สะสมมาแลวก็ยอนกลบัไป 

ถาเราเขาไปเหน็สิ่งนั้นเราก็จะตื่นเตน  แตเพราะองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา 
ไดทดสอบมากับเจาลัทธิตางๆ  มามหาศาลแลว  เวลามัชฌิมยาม  เกิดจุตูปปาตญาณ  จิตที่ 
มันยงัไมสิน้กเิลส  บุพเพนิวาสานุสติญาณ  ขอมลูสิ่งนี้เจริญมาตั้งแตเปนพระเวสสันดร 
เกิดมาเปนเจาชายสิทธัตถะ  แลวถามันยังไมถึงที่สิ้นสุด  ถามันตายไป  มันจะไปเกิดเปน 
อะไรตอไป จุตูปปาตญาณ  ในเมือ่มนัมีแรงขับ  มนัมีกิเลสอยู  มีตัณหา  กรรมจําแนกสัตว 
ใหเกิดตางๆ  กัน  มันก็ตองไปเกิดตาย  เพราะจิตนี้มนัไมเคยตาย  มันยังมคีุณสมบัตทิี่ 
จะตองไปเกิดดีเกิดช่ัว ตามแตอํานาจวาสนา 

สิ่งนี้มนัก็ไมใช  เพราะมันเปนอดีตอนาคต  อดีตคือสิ่งที่ไดสรางคุณงามความดีมา 
สรางสมบุญญาธิการมา  เปนเจาชายสิทธัตถะ  ที่จะเปนชาติสุดทายที่จะตองตรัสรูธรรม 
เปนศาสดา แตถายังไมตรัสรู มนัก็ยงัไมใช ขณะทีย่งัมีแรงขับ มนัจะไปเกิดอยางไร นี่ไง 
การคนควาอยางนีค้ือ  วิชชา  ๓  ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ถึงที่สุดแลว 
ก็ยอนกลับไป  สิ่งที่ไปอดีตก็ไมใช  สิ่งที่ยังไมถึงที่สิ้นสุดไปอนาคตก็ไมใช  ยอนกลับ 
มาถึงในปจจบุัน อาสวักขยญาณ อวิชชา ปจจยา สังขารา สังขารา ปจจยา วิญญาณัง สิ่งที่ 
เกิดขึ้น เหน็ไหม องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกกบัปญจวัคคีย ถาเราไมมีกจิญาณ 
เราไมมีการกระทํา  เราไมไดเปนพระอรหันต  เรากไ็มเคยบอกวาเราเปนพระอรหันต  แต 
ขณะนี้เราเปนพระอรหันต  ใหเงี่ยหลูงฟง  เพราะมันมีเหตุมปีจจยัที่ไดเปนพระอรหันต 
ขึ้นมา  ไดเปนพระอรหันตขึน้มาจากวิชชา  ๓  นี้  จากจิตที่มกีารกระทําอยางนี้  มนัมเีหตุมี
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ผล  มันมีการกระทํา  ไมใชเกิดขึ้นมาลอยๆ  ไมไดทึกทักเอาวาเปนศาสดาหรือไมเปน 
ศาสดา 

เพราะมีสติสมัปชัญญะ  ไมเคยทึกทกัเลยวาเปนพระอรหันต  จะทรมานตนขนาด 
ไหน  จะทกุขยากขนาดไหน  มปีญจวัคคียคอยดูแลรักษาอยู  ทําอยางไรกย็ังเปนไปไมได 
จนถงึสุดทาย  ในบุคคลาธิษฐาน  เวลาอดอาหาร  เทวดาเอาพิณ ๓ สายมาดีดใหฟง  สายที่ 
มันตึงเกนิไปพอดีดก็ขาด  สายที่หยอนเกินไปพอดดีพิณมันกไ็มมีเสียง  สายที่เปนกลาง 
พอดีดขึ้นมาเห็นไหม ถึงกลับมาฉันอาหาร 

อันนีเ้ปนบุคคลาธิษฐาน  เปนสิ่งที่องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาเทศนาวาการ 
เปนนิทาน ใหพระอานนทจํามา แตจริงๆ แลวมันเปนปจจุบัน ในกรรมฐานเราวา มันเปน 
เรื่องบุคคลาธิษฐาน ใหยอนกลับมา เหมือนกบัเรือ่งที่วาธรรมเกิด ธรรมเกิด มนัเปนบุคค 
ลาธิษฐาน  มันเปนสิ่งทีเ่ราสรางสมบุญญาธิการมา  ใหไดคิด  ใหมีแงมีมมุใหเรายอนกลับ 
เขามาในหัวใจของเรา  เวลาประพฤติปฏบิัติขึ้นมาเห็นไหมบพุเพนิวาสานุสติญาณนั่นก็ 
อดีต จุตูปปาตญาณนั่นก็อนาคต สิ่งที่เปนปจจุบันถึงที่สุดแลว เห็นไหม วิมุตติสุข ทําลาย 
อวิชชาทั้งหมด เราเปนพระอรหันตจากตรงนี้ 

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนพระอรหันตตรงนี้  พอสิ้นกเิลสไป  หมด 
สวางไสวเปนธรรมธาตุในหัวใจ  วิมุตติสุขเกิดจากใจขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ 
เจา  มันมีเหตมุีผล  ไมใชทึกทักเอานะ  ถาไปทึกทักเอามนัจะไมเปนศาสดาของเรา 
แตเปนศาสดาของกเิลส  ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาก็มเีปนมาตรฐานอยู 
อยางนี้แลว  ใหเราประพฤติปฏิบัติ  เดินตามรอยธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธ 
เจา  แตถาใจมันทึกทัก  มันติ๊ตางเอาเอง  เปนช้ันเปนตอนเขาไป  แลวมนัจะเปนความจริง 
ไดอยางไร  ถาเปนความจริงขึน้มา  มันจะไปหวั่นไหวกับสิง่ใด  มันไมหวัน่ไหวกับสิ่ง 
ใดๆ  เพราะมนัสะอาดบริสุทธิ์มาจากใจดวงนั้น  ถาใจดวงนั้นสะอาดบริสุทธิ์  มนัมาจาก 
อะไร จากกจิญาณ กิจการกระทํา การกระทําในอะไร การกระทําในโลกุตตรปญญา 

โลกุตตรปญญากับโลกยีปญญา  มันตางกันอยางไร  โลกุตตรปญญากับ  โลกีย 
ปญญาตางกันจากผูที่รูเหน็จริง เพราะกิจที่ทํานี้ มนัเปนโลกียปญญาทั้งหมด ผูที่ประพฤติ 
ปฏิบัติเริม่ตนนั้นมันจะไมเปนโลกไปไดอยางไร  มนัเปนโลก  ๑oo  เปอรเซนต  เพราะเรา 
เกิดมาเปนโลกไหม  เราเกิดมาเปนมนุษยนีเ้ปนโลกหรือเปลา  ไปเกิดเปนเทวดา  เปน
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อินทร  เปนพรหม  มนัก็เปนโลกเพราะมันคอืกามภพ  รูปภพ  อรูปภพ  มันเปนผลของ 
วัฏฏะ  มนัจะหนีจากโลกไปไหน มันหนีจากโลกไปไมไดเลย  เพราะเราเกิดในวัฏฏะ  ใน 
สังสารวัฏ มนัเปนโลก 

วัฏฏะ วิวัฏฏะ แลววิธีการออกไปสูวิวัฏฏะมันเกิดอยางไร เราเกิดมาเปนโลก สิ่งที่ 
มีพื้นฐานเปนโลก  สิง่ที่เกิดขึ้นมาจากพืน้ฐานนั้นมันจะเปนธรรมไปไดอยางไร  มนัก็เปน 
โลกโดยธรรมชาติ  แลวสิ่งทีเ่ปนโลกโดยธรรมชาติมันก็ตองเปนอยางนั้น  เราตองยอมรับ 
ความจรงิ ตามขอเท็จจริงวา สิ่งนี้ในปจจุบันเปนโลกก็คือโลก 

โลกเพราะอะไร  โลกคอืหมูสัตว  โลกคือเรา  โลกก็คือผูที่มอีํานาจวาสนามาเกิด 
เปนมนุษยนี้ ในเมือ่เกิดเปนมนุษยนีม้ันเปนโลก ก็ตองมีสติ เพื่อตอกย้ํา เพือ่แสวงหาสิ่งที่ 
เปนธรรม  ถามันใชปญญาอบรมสมาธิเขามา  ตรึกในธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัม 
พุทธเจา มันจะเปนปญญาอบรมสมาธิ เพราะเปนธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธ 
เจา ไมใชธรรมของเรา 

ในเมือ่เปนองคศาสดาใชไหม  องคศาสดานี้ไดรือ้คนทดสอบมาขนาดไหน  ๖  ป 
กับลัทธิตางๆ  แลวในปจจุบนัของเรา  เราตรึกในธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธ 
เจา แตใจเราเปนโลก แตธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาเปนธรรมะสาธารณะ 
เหมือนเราหายใจนี้  ถาเราไมหายใจเขาไมหายใจออก  เราก็ตายใชไหม  ธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจานัน้ครอบโลกธาตุอยู  ๕,oooป  ๕,ooo  ปเพราะอะไร  พระ 
อานนทถามวา 

“องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาปรนิิพพานไปแลว  ธรรมขององคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจา จะหมดกาลหมดสมัยเมื่อไหร” 

“อานนท!  ถาผูใดปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  โลกนี้จะไมวางจากพระอรหนัต 
เลย” 

แลวองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไดพยากรณไววา  กึ่งพทุธกาลศาสนาจะ 
เจริญอกีหนหนึ่ง  เจริญขึน้มาจากผูที่มีบุญกุศล  ผูมีบุญมาเกิด  ผูมีบุญมาคนควา 
มาแสวงหา มีครมูีอาจารยมาแสวงหา มาคนควาในเรื่องของสจัธรรม ในเรือ่งของอริยสจั
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ในเรือ่งของการกระทํา มันกม็ีผูช้ีนําใชไหม ศาสนายังมอียูอกี ๕,ooo ป แตตอไปศาสนา 
จะเสื่อม เสื่อมที่ไหน 

ศาสนาจะหมดไป หมดไปจากความเขาใจ หมดไปจากหัวใจของสัตวโลก  แตตัว 
ศาสนา ตัวสัจธรรมไมเคยหมด หมดไปไมได ถาหมดไปพระศรอีริยเมตไตรยจะมาตรัสรู 
อะไร  สิ่งที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจารื้อคนขึ้นมา  พระศรีอริยเมตไตรยตรัสรู 
ขึ้นมา  หรืออนาคตวงศ  มนัก็อริยสัจอันนี้  ธรรมมันมีอยูโดยดั้งเดิม  สิ่งที่มอียูแลว  แตมัน 
จะเสื่อมไปจากที่เราไมสนใจ เราไมเช่ือ มนัเปนไปไมได 

ดูอยางในปจจบุันนี้  ขนาดที่วากึ่งพุทธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหนึง่  มีครูบา 
อาจารยคอยชี้นํา  ครูบาอาจารยทานมีประสบการณของทานมา  แลวช้ีนํามา  เราจะเช่ือ 
ไหม  พอเราเช่ือขึ้นมา  แตทําไมเราทําไมไดอยางทีท่านวาละ  เราจะทําไดหรือไมได  มนั 
เปนทีอ่ํานาจวาสนาของเราหนึง่  มันอยูทีค่วามจริงใจความตัง้ใจของเราหนึ่ง  แลวถามี 
ความจรงิใจความตั้งใจ  ธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาวาไว  เหน็ไหม  ผูที่ 
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ป ถาเรามี ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ปและมีครบูา 
อาจารยคอยชี้นํา เราคอยกระทําของเรา ใหมนัเปนตามขอเทจ็จริง อยาไปทึกทัก อยาไปติ๊ 
ตาง  อยาไปคิดวามนัจะเปนอยางไร  ถามนัจะเปนนะ  ดูสิ  เวลาเราจุดไฟ  ความรอน  ถา 
อุณหภูมิมนัถงึ  น้ํามนัตองเดือดโดยธรรมชาติ  มันเปนธรรมชาติ  มันเปนสัจจะ  มันเปน 
ขอเทจ็จรงิทีม่ันตองเปนอยางนัน้จรงิๆ 

แตขณะที่เราทํา  เราประพฤติปฏบิัตินี้  มนัเปนหรอืยังละ  มันเปนสมาธิหรือยงั 
มันเปนปญญาหรอืยัง  ถามนัเปนสมาธิ  มันเปนปญญาจริงๆ  ขึ้นมา  น้ํามนัเดอืดขึ้นมา 
เราจะปฏเิสธการเดือดของน้ําไดไหม ในเมื่อเราตั้งน้าํอยูบนไฟ แลวไฟความรอนของมนั 
ถึงที่สุดแลวน้ํามนัเดอืด  เราจะปฏิเสธความเดือดของน้ําไดหรอืเปลา  มันปฏเิสธไมไดใช 
ไหม  เพราะน้ํามนัไดรับความรอนนัน้จนถงึอุณหภมูิของมนั  มันถงึจุดเดอืด  มันก็เดอืด 
เปนธรรมดา 

สมาธิก็เหมือนกัน  สมาธินี้ถาเราทําดวยความเพยีรของเรา  ความเพียรคือตบะ 
ธรรม  ถาตบะธรรมมนัถึงจุดเดอืดของมนั  มันก็ตองเปนไปตามธรรมชาติของมนั  พอถงึ 
จุดเดือด น้ํามนัเดอืดขึน้มาแลว เราจะเอาไปทําอาหารอะไร เราจะเอาน้ํารอนมาตม มากิน
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เปนน้ํารอน  เราจะกนิกาแฟหรือเราจะทําอาหาร  มันกเ็ปนหนาที่ของเรา  ถาคนมันไม 
เขาใจ น้ํามันเดือดขึน้มาแลวก็ปลอยใหมันเยน็ไปเปนน้ําธรรมดา 

สมาธิมันเกิดขึ้นมาแลว  ถาสมาธินี้เปนความจริง  เราจะเขาใจในการกระทําไหม 
นี่ไงโลกียปญญา  ปญญาที่มันเกิดจากโลก  ไมตองไปนอยเนื้อต่ําใจวาอันไหนเปนโลกีย 
ปญญา  อันไหนเปนโลกุตตรปญญา  มันเปนโลกียปญญาทั้งหมด  เพราะมนัเกดิจาก 
ความคิดของเรา  เราไปตรึกในธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ทีว่าเปน 
ธรรมๆ มันก็เปนโลกียปญญาทั้งนัน้ 

มันเปนปญญาจากเรา  แลวมันมีความสลดสังเวช  มนัมีธรรมะสังเวช  ความสลด 
สังเวชมนักเ็ปนโลก พอมีธรรมะสงัเวช มนัก็สลดใจเขามา มันสลดใจเขามามันก็ละเอียด 
เขามา แลวมีสติของเราเขามา มันสลดเขามาเรือ่ยๆ มันหดสัน้เขามา หดสั้นเขามา  ความ 
หดสั้นเขามา มันเปนความคิดเรือ่งโลกๆ มนัหดสั้นเขามาโดยธรรมชาติ 

กําหนดพุทโธก็เหมือนกนั  ในการประพฤติปฏิบัตทิกุแนวทาง  จะเปนฤๅษีชีไพร 
หรือเปนพระเปนเจาในพุทธศาสนา  หรือในลัทธิใดก็แลวแต  การประพฤติปฏิบัติ 
เหลานั้น ผลของมันคอืสมาธิทั้งหมด ผลของมันไมมีหรอกที่จะเปนวิปสสนา ไมมี มนัไม 
มีวิปสสนาหรอก เพราะมนัคิดมาจากโลก คิดมาจากเรา มันเกิดเปนโลก 

ใครบางไมเปนมนุษย  แลวคนเกิดเปนมนุษยมีกเิลสไหม  ในเมือ่คนมีกเิลสนะ 
แลวความคิดมนัจะเปนธรรมไปไดอยางไร  มันจะตรึกธรรมขนาดไหน  มนักเ็ปนกิเลส 
มันเปนโลกยีปญญาทั้งหมด  แตผลที่สุดของมนั  มนัหดสั้นเขามา  ถามีสติสัมปชัญญะ  มี 
ความเช่ือ  มนัจะหดสัน้เขามา  แลวมีสติ  แลวถามนัใชปญญา  ปญญาเวลาหดสั้นเขามา 
เหมือนสมกับเปลือกสม 

มันเปนไปไมไดหรอก  ที่ใครจะหยิบสมแลวไมโดนเปลือกสม  มันเปนไปไมได 
แลวในความคิดของเรา  ความคิดเปนความคิดไมใชจิต  ในเมื่อจิตคือพลังงาน  จิตคือตัว 
เกิดตัวตาย  ปฏิสนธิจิตมันไมใชความคิดอยางนี้  ความคิดนี้เขาเรียกขันธ  ๕  ขันธ  ๕  มัน 
เปนเปลอืกสม  เราเกิดเปนมนุษยแลว  โดยสัญชาตญาณเราถึงมีความคิด  เราถงึมรีางกาย 
กับจิตใจ มีธาตุ ๔ และขันธ ๕
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ธาตุ  ๔  และขันธ  ๕  ไมใชใจ  แลวตัวใจมนัเกิดเปนมนุษย  เราคิดดวยเปลือกสม 
ดวยความคิด  มนัถึงเปนโลกไง  แลวถาเราไปเกิดเปนเทวดาละ  ไปเกิดเปนเทวดาก็ไมมี 
รางกาย  เขามีแตหัวใจของเขา  ไปเกิดบนพรหมละ  พรหมมีขันธเดียวเลย  มันเปนผลของ 
วัฏฏะ มนัเปนผลของการเกิด 

เราเกิดเปนมนุษยมนัเปนโดยธรรมชาติ  ธรรมชาติของคําวาโลก  คําวาโลกเพราะ 
อะไร  เพราะมนัมเีปลอืกสม  เปลือกสมคือความคดิ  เราจะประพฤติปฏิบัติในลัทธิใน 
ศาสนาใดก็แลวแต แมแตในศาสนาพุทธของเราเอง การประพฤติปฏิบัติในแนวทางอะไร 
ก็แลวแต  จะเปนวปิสสนาสายตรงหรือสายไมตรงกแ็ลวแต  มันเปนสมถะทัง้หมด  มัน 
เปนสมาธิทั้งหมด 

ฉะนั้นความคิดนี้ก็เปนโลก  ไมตองไปนอยเนือ้ต่าํใจวาฉันจะเปนโลกยีปญญา 
หรือเปนโลกุตตรปญญา มนัเปนโลกียปญญาลวนๆ ทุกคนทีป่ระพฤติปฏิบัติ ทกุแนวทาง 
ทุกลัทธิ  ทุกศาสนาเปนโลกทั้งหมด  แลวผลของมนัคือสมาธิ  ถาเปนสมาธิแลวมีสติมัน 
เปนสมัมาสมาธิ  ถาไมมีสตมิันเปนมิจฉาสมาธิ  มิจฉาสมาธิเพราะทึกทักเอาวานี่คอืพระ 
อรหันต 

ในฤๅษีชีไพรในลทัธิตางๆ  เขาบอกวาเขานี้สิน้กิเลส  เขามีคุณธรรมเพราะเขา 
ทึกทักกนัเอาเอง  เขาทึกทักของเขาเอง  แตมนัไมเปนความจริง ถามันเปนความจริงขึน้มา 
ครูบาอาจารยของเรา ที่ประพฤติปฏิบัตมิา ผูรูจริงจะฟงออก ผูรูจริงจะเขาใจจรงิ เพราะผูรู 
จริงเห็นไหม  ดูสิ  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามีวิชชา  ๓  ผูรูจริงนีม้ันตองมกีาร 
กระทํา  ในการกระทําของใจที่มนัเปนมรรคญาณ  มันเปนธรรมจกัร  มนัมรรคสามคัคี 
มรรคญาณเขาไปทําลายกิเลสอยางไร เปนช้ันเปนตอนเขาไป 

ในเมื่อมนัเปนโลก  เราไมตองไปวิตกกังวลวาจิตเราเปนโลก  ความคิดเราเปนโลก 
ไมตองไปตกใจ  แตเวลาพูดเปนหลักการอยางนี้  เพื่อใหมันเห็นวาสิ่งนี้มันเปนโลกยี 
ปญญา  ในเมื่อโลกียปญญามันไมใชเปนปญญาฆากิเลส มันเปนปญญาทีท่ําใหจิตมันสงบ 
เขามา เปนชั้นเปนตอนเขามา จะปฏิเสธสมาธิหรือไมปฏิเสธสมาธิมนัก็คือสมาธิ จะบอก 
วามันเปนมรรคผล  เปนนิพพาน  จะเปนอะไรก็แลวแต  นั้นเปนการทึกทัก  นั้นเปน 
ความเห็นของกิเลส  นัน้เปนความเหน็ของโลกซอนไป  กิเลสซอนอีกชั้นหนึ่งวาเราเปน 
ผูมีมรรคมีผล  เราเปนผูมีคุณธรรม  ทั้งที่มันไมเปนความจริงเลย  เพราะถามันเปนความ
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จริง  มันเปนผูที่มีสติสมัปชัญญะ  มันเสื่อมลงมา  จิตมันเสื่อม  ถามีกิเลสอยู  เวลาจิตมัน 
เสื่อมออกมา มนัเปนอารมณปุถุชนนีแ่หละ มนัเปนอารมณดิบๆ นี่แหละ  มันเปนไมดิบๆ 
ที่ไมเคยสกุเลย ไมเคยแหง ไมสามารถที่จะเอาไปทําเปนเชื้อเพลิง ไมสามารถจะเอาไปทํา 
ประโยชนใดๆ ไดเลย 

แตถามันเปนสัมมาสมาธิ  ตามแบบขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ตาม 
ศาสดาที่เปนแบบอยาง  เห็นไหมกําหนดอานาปานสติ  จนจิตสงบเขามาเปนสมัมาสมาธิ 
มีสติสัมปชัญญะ  เขาไปเหน็ขอมูลของใจ  เขาไปเหน็บุพเพนวิาสานุสติญาณ  เห็นขอมูล 
ของใจที่มนัเปนไป  มีสตมิีสัมปชัญญะ  มีสติเหน็ไหม  จะตามไปขนาดไหน  ก็ไมมทีี่ 
สิ้นสุด เกิดมาไมมีที่สิน้สุดเลย  ตามไปแลวมันไดประโยชนกับสิง่ใด เห็นไหมนี่คอืโลกีย 
ปญญา  ปญญาของโลกๆ  เพราะเปนปญญาที่เห็นขอมูลของใจ  ปญญาที่เหน็การเกิดและ 
การตาย ที่จิตมันเคยเกิดเคยตายมา  จุตูปปาตญาณเห็นจิตที่ไปเกิดตอไปๆ นี่กโ็ลกไง โลก 
คือหมูสัตว ก็จิตมนัเกิดอยูในวัฏฏะมนัก็เปนโลก เปนปญญาเกิดจากโลก 

อาสาวักขยญาณ  นี่ไง  โลกุตตรธรรม  ปจจบุันธรรมทีจ่ิตมัธยัสถ  ที่เปนกลาง 
ที่ละเอียดลกึซึ้งมาก  แลวพลิกฟาคว่ําดินเปนพระอรหันตมาเปนศาสดาของเรา  เปนผูสั่ง 
สอนเรา  ถาจิตมนัเปนโลก  ขณะทีเ่ราคิดอยูนีม้ันเปนโลกเหน็ไหม  ถาเปนโลก  เรากม็ี 
สติสัมปชัญญะไลเขาไป  ไลเขาไปคอืพยายามมีสต ิ แลวพยายามขยนัหมัน่เพียรเขาไป 
แลวมีครูมอีาจารยคอยชี้นํา  ถาไมมีครบูาอาจารยคอยชี้นํา  เราก็ใครครวญของเรา 
ใครครวญของเราใหมนัเปนสัจจะความจรงิ  เปนขอเท็จจรงิ  สมาธิเปนอยางนี้  ความสงบ 
เปนอยางนี้ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ 

เวลาเขาฌานสมาบัติเหน็ไหม  สิ่งที่เปนฌานสมาบัต ิ ถามันเขามันจะมีขอเท็จจริง 
ของมันอยู ขอเทจ็จรงิของฌานสมาบัติ อารมณมันเปลี่ยนแปลงตั้งแตปฐมฌาน ทุติยฌาน 
ตติยฌาน  จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะฯ สมาบตัิ  ๘  เขาออก  เขาออก มันมีกําลงัของ 
มัน มันจะออกไปมีฤทธิ์มีเดช มันก็ไปติดของมนั กรรมฐานเรา ครูบาอาจารยในสายพระ 
ปาเรา จะไมไปยุงเกี่ยวกับฌานสมาบัติ สวนใหญแลวจะทําสัมมาสมาธิ 

เพราะสัมมาสมาธิมันเปนมรรค  มันเปนมรรคอยูในมรรค  ๘  พอจิตมันสงบเปน 
พื้นฐานเขามา  แลวออกรูเห็นไหม  สมกับเปลือกสม  ในเมือ่ถาเปนการกําหนดฌาน 
สมาบัติเห็นไหม  เพงกสิณไฟ  เพงกสิณตางๆ  การเพง  คือ  การเพงใหจิตมนัอยูในที่เดียว
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เห็นไหม เห็นกสิณแดง กสิณขาว กสิณน้ํา กสิณไฟ มันขยายสวนแยกสวนเห็นไหม  มัน 
ก็เปนเปลือกสมอยูวันยังค่ํา มนัเปนเปลือกสมเพราะจิตมันเปนโลกเห็นไหม 

คําวาเปลือกสม  ในเมือ่มนัเปนโลก  มนัก็มกีําลังของมัน  แลวมนัก็ตื่นเตนไปกับ 
โลก  มนัก็หมุนไปกับโลก  หมนุไปกับโลกหมายถงึวามันมีอภิญญา  รูวาระจิต  รูเรื่อง 
โลกๆ รูเรื่องจิต แตถาเปนปญญาอบรมสมาธิมันไมใชเพง การเพงอยางเพงกสิณ การเพง 
การดู  กสิณไฟ กสิณเขียว กสิณแดง การเพงมันเปนฌานสมาบัติ  แตถาเปนปญญาอบรม 
สมาธิ มันเปนการปอกเปลือก 

ปญญาอบรมสมาธิ  มันใชปญญาใครครวญ  การกาํหนดพุทโธ  หรือ  การใชวิธี 
ตางๆ  ที่วาเปนการกําหนดวปิสสนาสายตรงโดยใชปญญานั้น  มนัก็เปนปญญาโลกๆ  คอื 
โลกียปญญานี่ไง  โลกียปญญา  กําหนดนามรูป  แลวเขาใจวาสิ่งนี้เปนการวิปสสนา  ไป 
ทึกทักเอาวาเปนวปิสสนา  แลวก็ทึกทักเอาวามมีรรคมีผล  แตถามีผูรูจริงมาบอกวา  มรรค 
ผลนิพพานในปจจุบันนี้มอียู  เพราะตัวเองไมใชเปนความจรงิ  ก็ทึกทักวาเปนผล  แตเวลา 
มีคนโตแยงก็ทกึทักวา กึ่งพุทธกาลไมมีพระอรหันต ถาไมมีพระอรหนัต แลวอกาลิโกละ 
เห็นไหม ธรรมไมมีกาลไมมีเวลา 

เวลามนัใชปญญาอบรมสมาธิ  มันเปนการปอกเปลอืก  ไมใชการเพง  การเพงให 
เปลือกสมหลุดออกไป หรือเปลอืกสมถูกปอกออกไปโดยการเพงนั้นไมมี แตถาเปนฌาน 
สมาบัติ  การนั่งฌานสมาบัติเชนการเพงกสิณ  การเพงอยางนั้นเปนการเพงเพือ่ใหจิตมัน 
นิ่ง พอจิตมนันิ่งจิตมนัมกีําลัง เพราะมันเปนกสิณ มนัเปนสิ่งที่ขยายสวนแยกสวน 

แตสมคือหัวใจ สมคอืสัจธรรม สมคอืสิ่งที่เราจะเขาไปแสวงหามรรคญาณ เราจะ 
เขาไปแสวงหาอริยสัจ  สัจจะความจริงในหวัใจของเรา  ถาเปนปญญาอบรมสมาธิเห็น 
ไหม  ปญญาอบรมสมาธิหมายความวา  ปญญาคือการใครครวญความคิดที่วาเปนโลกีย 
ปญญา  ความคิดจากโลก  ความคิดของโลกียปญญานี้มันคิดไปโดยสามัญสํานกึโดย 
สัญชาตญาณ คนเราทุกขเพราะคิด มันก็มีความคิดเปนธรรมดา 

ในเมือ่มคีวามคิดเปนธรรมดา พอความคิดมันเกิดขึน้มาเรากม็ีสติยับยั้งไว สติตาม 
ความคิดไป เห็นคุณเห็นโทษของมนั ความคิดที่เราคิด  เชน  เราคิดเรื่องการงาน แลวสิ่งที่ 
มันคิดไมออก  เหมอืนเดก็นกัศึกษา  คิดเรื่องตางๆแลวคิดไมออก  แลวเรามาใชปญญา
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อบรมสมาธิใครครวญมนั  มันคิดจนมนัปลอยวางเขามา  แลวมันคิดออก  มันเหน็คุณและ 
เห็นโทษในการกระทํา 

สิ่งที่เหน็ในการกระทําคอื  เห็นคุณและโทษ  คือสิ่งที่เปนความคิดปกปดใจไว 
ความคิดทีม่ันเปนโทษ  ความคิดทีเ่ปนกิเลส  มันปกปดใจไววาเปนความคิด  มนัเขาใจวา 
ความคิดเปนใจไง  เวลามนัปอกออกเหน็ไหม  “เออะ  ความคิดก็ไมใชเรา”  มันก็หยุดได 
มันกอ็ยูในอํานาจของเรา  เราก็ควบคมุได มนัคิดโดยสัญญา สัญญาที่มันคุมไว สัญญาคือ 
ขอมูล สงัขารมนัปรงุมนัแตง มันเห็น มนัก็ปอกออก ปอกออก 

มันแยกสวนออก  จนเห็นเปนขอเท็จจริง  มันเห็นโทษของมัน  มันก็ปลอยเขามา 
ปลอยเขามา นี่ไง สมกับเปลือกสม ความคิดโดยธรรมชาติ ในการกระทําทัง้หมด ปญญา 
อบรมสมาธิ  ปญญาที่คิดกันอยูนี้เปนโลกยีปญญาทั้งหมด  แตโลกยีปญญาโดยสัจธรรม 
เปนปญญาอบรมสมาธิ มันจะปอกเปลือกโลกออกไง ถาปอกเปลือกโลกออกไป มันก็จะ 
เปนธรรม ธรรมคอืเปนสมัมาสมาธิ คือสัจธรรม 

พอเปนธรรมปบ  มนัไดปอกเปลือก  ถามันมีเปลือกอยูมนัก็คอืเรา  มเีปลอืกอยูก็มี 
ตัณหา  มีเปลือกอยูก็มีตวัตน  แตเวลาเปนสมาธิขึ้นมา  ถาเปนสัมมาสมาธิ  สมาธินี้วาง  มี 
สติรู  ถาเปนอปัปนาสมาธิมนัจะสักแตวารู  ความวางอยางนี้  มันเปนพื้นฐานทีเ่ราจะ 
ออกเปนโลกุตตรปญญา  เพราะเนือ้สมนี้มนัเปนวตัถุที่ไมมีชีวิต  แตความคิดคือเปลอืก 
มันเปนเปลอืกของใจ 

ตัวใจนีค้ือธาตุรู  พุทธะ  สสารที่มีชีวิต  ธาตุรูเปนสสารที่มีชีวิตทีม่ีสันตติ  ทีม่ัน 
มหัศจรรย  ที่ไมเคยตาย  เวลาเราใชปญญาเขามาโดยโลกยีปญญา  ไมตองไปปฏิเสธ  ไม 
ตองไปกลัววาเปนโลกียปญญา  ไมตองไปคิดวาเราจะผานพนโลกียปญญาไปไดอยางไร 
ขบวนการของมนัโดยขอเท็จจริงนั้น  จะตองไมทกึทกั  ไมกลาวราย  ไมคาดหมาย  ใหมนั 
เปนขอเทจ็จริงขึน้มา  พอมันปลอยวางเขามา  มันถึงตัวใจ  ตัวใจคอืตัวธาตุรู  ตัวใจคอื 
สัมมาสมาธิ 

แลวสัมมาสมาธินี้มันจะคิดออกไป ระหวางเนือ้สมที่มีชีวิต มันกระทบกับเปลอืก 
สม กระทบกบัความคิด จากพลังงานคือสมัมาสมาธิ มันกระทบกับความคิด ถามันจับได 
เพราะตัวจิตมันเปนสัมมาสมาธิ  มันมีสติสัมปชัญญะพรอม  เวลามนัออกไปรับรู
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เขาเรียกวาเสวยอารมณ  พอเสวยอารมณ  เนื้อสมกับเปลือกสมกระทบกัน  พอมนัจบั 
เปลือกสมได 

เปลือกสมคอือะไร  เปลอืกสมคือความคิดโดยสามญัสํานึกของมนุษย  ความคิดที่ 
มันเกิดขึ้นกับเรา  เราก็จับตองได  พอเราจับตองไดเห็นไหม  ความรูสกึเปนรปู  เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ นี่ไง วิปสสนาเกิดตรงนี้ ถาวิปสสนาเกิดขึ้นมา อันนีถ้ึงจัดวาเปน 
วิปสสนา ถึงจัดวาเปนโลกุตตรธรรม ถงึจะเปนโลกตุตรปญญา ปญญาที่เราใครครวญ  ที่ 
เรารับรู เขาบอกวา ในการสงคราม ถารูเขารูเรา รบรอยหนก็ชนะรอยหน รูเขารูเรามนักร็ู 
เรื่องโลกๆ รูเรือ่งเขาเรือ่งเรามนัคือรูเรือ่งขอมลู 

แตไอรูเรา  รูสัจธรรม  มันโง  มนัไมเขาใจ  แลวก็ทกึทักเอารอยแปดพนัเกา 
มันไมไดประโยชนกับสิ่งใดๆ เลย แตถามันเปนขอเท็จจรงิขึ้นมาเห็นไหม เวลาประพฤติ 
ปฏิบัติเขามา  ตัวจิตมนัสงบเขามา  มนัหดสั้นเขามา  จนเปนพืน้ฐานของมนัเอง  แลวมนั 
ออกรับรู นี่ไง สิ่งที่กระทบนี้ โลกุตตรปญญามันจับแลวมนัเห็น มันสะเทือนนะ มันเปน 
สิ่งที่มหัศจรรย สิ่งที่ลึกลับ มนัทวนกระแส โลกุตตรปญญา การวิปสสนามันเกิดอยางนี้ 

มันไมใชไปดูวาเกิดดับเกิดดับจากโลก ดูสิ นามรปู มันเกิดดับ เกิดดับอยางนัน้ จะ 
ดูเขาไปเทาไหรก็เกิดดับเทานั้น  มันกเ็กิดดับ  มันเปนเรือ่งโลกไง  มนัเปนความเห็นของ 
เปลือก ความเห็นของพลังงาน พลังงานโลกียปญญา แลวมันมเีหตุมีผลกับสิ่งใด มันเปน 
สิ่งที่เปนสัจธรรมไหม  ถาไมมีครูบาอาจารยที่รูจริง  พอพูดออกไป  พูดถึงสภาวธรรมที่ 
เห็นความคิด เกิดดับ เกิดดับ เราก็ไปทึ่งกันนะ เราก็ไปแปลกใจกัน เพราะอะไร เพราะมัน 
ไมมีคนรูจริง 

ถามีคนรูจรงิ  สิ่งนั้นมันเกิดประโยชนอะไร  มนัวางใชไหม  มันสบายใชไหม 
ทึกทักเอาวาไดขัน้ไหนละ จะเอาขั้นไหน ใหคะแนนตัวเองสิ จะถึงกบัสิ้นกิเลสก็ได แลว 
มันสิน้จรงิไหม  เพราะตัวเองใหคะแนนตวัเอง  มนัจะเปนไปไดอยางไร  นักกีฬาที่ไหน 
บางที่กรรมการเขาไมใหคะแนน  แลวตวัเองใหคะแนนตัวเอง  กิเลสมันใหคะแนน 
ความเหน็ของเรามันใหคะแนน  มนัเปนเรื่องของโลกใชไหม  แตถาเปนสจัจะจริง  สัจ 
ธรรมนัน้ใครใหคะแนน กรรมการใหไมได ทุกคนไมมีสิทธิ์ให
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มันเปนตามขอเท็จจริง  เปนสจัธรรม  จิตนี้กลัน่ออกมาจากอริยสจั  จิตนี้กลัน่ 
ออกมาจากความจรงิ  จะเปนพระโสดาบันดวยวิธีการใด  ถาปญญาอบรมสมาธิจะเปน 
ปญญาวิมุตติ  ถาสมาธิอบรมปญญาจะเปนเจโตวมิุตติ  จะเปนวิธีการอะไรก็แลวแต 
สัจธรรมมันกลั่นออกมาจากอริยสัจ  ถามนักลัน่ออกมาจากอริยสัจ  มันเปนอกปุปธรรม 
มันจะไมมีการแปรสภาพ  มนัจะไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  อีกทั้งสิน้เลย  มันจะคงที่ของ 
มัน คงที่แบบธรรม 

แลวมนัจะเจริญเติบโตขึน้ไปจากโสดาบันเปนสกิทาคามี  เปนอนาคามี  เปนช้ัน 
เปนตอนขึน้ไป  แตวิธีการนัน้มนัจะละเอียดเขาไปเปนช้ันๆ  แมแตการเริ่มตนจากโลกียะ 
กับโลกุตตระ  เราก็ยงัเถียงกันปากเปยกปากแฉะ  แลวเราเองกท็ําใหเราเองมีความลังเล 
สงสัย วาประพฤติปฏิบัติไปแลว อะไรจะผิด อะไรจะถูกละ ไมตองไปคาดไปหมายวาสิ่ง 
ใดจะผิดจะถกู  เพราะถาเรายิ่งไปคาดหมายขนาดไหน  เห็นไหม  ผูใดปฏบิัติธรรมสมควร 
แกธรรม ไมมีสิทธิ์คาดหมาย 

สิทธิของเราคือความเพียรชอบ  สิทธิของเราคือเราตั้งสติสัมปชัญญะ  แลว 
ไตรตรองดวยปญญาของเราเขาไป ตอสูเขาไป มันเปนธรรมะเหนือโลกนะ ธรรมะเหนอื 
โลก เหนอืการคาดหมาย ถาเราคาดหมาย ดูสิ เวลาพูดถึงนรกสวรรค ทุกคนคาดหมายได 
ทุกคนเขาใจได  เพราะจิตดวงนี้  มนัเคยเกิดเคยตายในวัฏฏะ จิตนีม้ันไมเคยเขาไปในแดน 
ของโสดาบนั ในแดนของถึงที่สุดแหงทุกข จิตนี้ไมเคยเขาไป จิตนี้ถึงคาดหมายไมได 

“นี่สุญญตา นิพพานเปนสุญญตา” แลวก็วางๆ กันอยู พยายามทําใหตัวเองสูญไป 
มันจะสูญไปไหน มันสูญจากบุญจากกรรมสิ จากคณุงามความดี เพราะอะไร เพราะจะทํา 
ใหสูญนี้ มันจะสูญไปไดอยางไร ทําดีก็ตองไดดี ทําช่ัวก็ตองไดชั่ว ยิง่ประพฤติปฏบิัติมนั 
ยิ่งมีคุณงามความดีขึ้นมา  แลวจะปฏิเสธมนัไดอยางไร  เอาดีเปนทางออก  เอาดีเปนทาง 
กาวเดินใชไหม ทุกขควรกําหนด สุขมันควรกําหนดไหม สุขมันเกิดขึ้นมาเรากอ็ยูกบัมนั 
มีสติสัมปชัญญะเหน็ไหม 

เวลาใชปญญาอบรมสมาธิ  ใชปญญาเขาไป  พอมันปลอยวางเขามา  มันวางเขามา 
มันปลอยมาเราก็พทุโธไวสิ  เพราะอะไร  เพราะมันตองมจีิตยืน  จิตมนัตองละเอียดเขาไป 
แลวหมัน่ทํา  หมั่นทําเขาไปบอยครัง้เขา  ถึงที่สุดมนัตองจับตองได  เพราะของมันมีอยู 
สมกับเปลอืกสม  สมมนัมเีปลือกโดยธรรมชาติของมัน  แลวเปลือกสมกบัสมนั้นไมตอง
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ไปหาที่ไหน  ไมตองไปสวนสมไรสมนะ  มันอยูทีก่ลางหัวใจนี้  สมของเราไมมีบูดไมมี 
เนา 

สมนี้ ถาไมเก็บไวในตูเย็น มนักเ็นาก็บูดของมัน มนัก็เสียหายของมนั แตไอหัวใจ 
มันไมเคยตาย  ไอสมดวงนี้  ไอหัวใจดวงนี้  มันไมมีบบุสลาย  มนัมาเกิดตายเกิดตาย 
ตลอดไป ไมมีบบุสลายนะ มันมีเวรมีกรรม มนัจะเกิดตายโดยธรรมชาติของมนัอยางนัน้ 
แลวมนัอยูที่นี่  สมกับเปลอืกสมหาเอาที่นี่ ถึงที่สุดแลว ดูสิ  ไขมุกในจาน  ไขมุกคือไขมุก 
จานก็คือจาน จิตทีม่ันพนไปแลว จิตก็คอืจิต กิเลสกค็ือกิเลส มันไมใชอนัเดียวกนัหรอก 

แตขณะที่มันเปนอันเดียวกัน  สิง่ที่เปนอันเดียวกัน  มันกท็ําใหยิ่งลงัเลสงสัย  แลว 
ประพฤตปิฏิบัติไป  ก็ไปกลาวตู  ไปทึกทกันะ  พอมันปลอยวางเขามาขนาดไหน 
มันมหัศจรรยจรงิๆ  คนที่ปฏิบัตมิามนัจะรู  รูวาเราลมลุกคลุกคลานมาขนาดไหน  แมแต 
การทําความสงบของใจ  มันจะสงบไดขนาดไหน  เวลามันสงบขึน้มา  แลวเวลามนัเสือ่ม 
ไป สมาธิมันเสือ่ม จะทุกขยากมาก 

ในการปฏบิัติแบบไมดบิๆ  นี้จะทกุขยากมาก  ทุกขยากเพราะเปนงานที่จะพนไป 
จากกิเลส  เราจะตองสั่งสม  ถึงมันจะทกุขจะยาก  เราตองมีสติ  ตองใหกําลงัใจตวัเอง 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเปนถงึกษัตริย  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาก็ยงัทิ้ง 
มาหมดเลย  แลวเราจะทําอะไรจงึจะไดสถานะอยางนั้น  แตสถานะของหวัใจนัน้มีคุณคา 
เทากัน นี่คือสาวก สาวกะ 

เราเปนสาวก  สาวกะ  ผูไดยนิไดฟง  แลวไดยินไดฟงธรรมวินยัขององคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา แลวมีแกใจไหม มีความมุมานะขนาดไหน มีความจงใจขนาดไหน 
ความจงใจความตั้งใจนี้เปนความเพียรชอบ  ถาสักแตวาทํา  อยากไดธรรมขององคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา เดินไปก็ไมมีสติ เดินไปเถอๆ คิดไปโนน คิดไปนี่ ใชชีวิตหมดไป 
วันๆ หนึง่ ในการกระทํานะ อยาประมาท อยาประมาทกับชีวิตนะ 

เชาออกบิณฑบาต  ฉันอาหารแลวตองใครครวญตลอดเวลา  ชีวิตนี้มนัสิ้นไปทุก 
วันๆ วันคนืลวงไปๆ  ยอนกลับไปปที่แลว  ยอนไปสิ  ชีวิตเราเปนอยางนี้ไหม  รางกายเรา 
เปนอยางนีไ้หม นีม่ันกเ็สื่อมชราคร่ําครามาตลอดแลวนะ เมื่อกอนเดินจงกรมไดทั้งวนัทัง้
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คืน  เดี๋ยวนีเ้ดินจงกรมไดกี่ชั่วโมง  แลวนั่งสมาธิไดเทาไหร  มันเสื่อมสภาพไปตลอดเวลา 
ไขขอกเ็สื่อม ทุกอยางก็เสือ่ม 

แลวความเสื่อมอยางนี้  หัวใจกเ็สื่อม  กําลังใจกเ็สื่อม  แลวเราจะเอาอะไรไปสูกับ 
มัน ถาจะสูกบัมนัเหน็ไหม หมูคณะของเราจะสงเสริมกนั สัปปายะ สิ่งที่เปนสัปปายะ นี่ 
จะดูแลกัน  ใหโอกาสกนั  ใครเรงความเพียรไดเทาไร  ก็เอาเทานั้นเลย  โอกาสของเรามี 
แลวนะ  ยงัมลีมหายใจอยู  ยังมเีขามอีอกอยู  มคีรบูาอาจารยอยู  สงัคมยังรมเย็นเปนสุข 
ประเทศชาติยังไมมีศึกไมมีภัยเขามาทําใหไมมโีอกาส 

ถาประเทศชาติทุกขยาก  ถาสงครามโลกเกิดขึน้มา  มันจะมานั่งภาวนากันอยูได 
ไหม  อยางนี้แลวทําไมเราไมคิดอยางนี้ขึน้มาเพือ่ใหมีกําลังใจ  แลวมนัจะเจริญนะ  ใจมนั 
จะดีขึ้น  ดีขึ้นเพราะอะไร  ดีขึ้นเพราะการกระทํา  ดขีึ้นเพราะมีจิต  ดีขึน้เพราะมีการรักษา 
ธรรมทั้งหลายมาแตเหตุ  ถาเรารักษาสิ่งนี้ดี  แลวเราจะไปกลัวอะไรวาสมาธิจะไมเกิดกบั 
เรา ไปกลวัอะไรวาปญญาจะไมเกิดกับเรา 

สิ่งที่มนัไมเกิด  ไมเกิดเพราะกิเลสมนัตอตาน  ไมเกดิเพราะมนัเปนโลก  เห็นไหม 
เราก็เปนโลก  ถามนัเปนโลกเราก็ทําใหมันเปนธรรม  ถาเปนโลกมันกอ็อกฟุงซาน 
เปนโลกมันก็เปนโลก เปนโลกก็เปนเรา ดูสิ  เวลาจติสงบเขามาแลว ใชปญญาขนาดไหน 
ปญญาถามีสมาธิรองรบั  มันจะเปนโลกุตตรปญญา  ปญญามันใครครวญไปในกาย  ใน 
เวทนา ในจิต ในธรรม ถาใครครวญไป ปญญามันกาวเดินไป 

การกาวเดนิของปญญานะ  ถาเปนกาย  มันพจิารณากาย  มันแยกแยะ  ถาพิจารณา 
กายโดยปญญาเห็นไหม  เปรียบเทียบวา  กายมนัมีสภาวะของกายเปนอยางไร  ถาปญญา 
มันมีสมาธิอยูมนัจะปลอย  มนัปลอยเลย  ถาพูดถึงใชปญญาในกายมันจะปลอย พอปลอย 
เขามา ปลอยเขามา  ก็วาง  สบายมาก นัน่คือสมาธิดี  มีกําลัง  ถาไมมีกําลงันะมันไมปลอย 
มันยือ้กนัอยู 

ถาเปนการพิจารณากายโดยเจโตวมิุตติ  เห็นกายแลวรําพึงใหมันแยกสวนขยาย 
สวน  เห็นกายแลวขยายสวน วิภาคะ ขยายสวนออกไป  ถามันเปนสัจธรรมมันจะเรว็มาก 
ปจจุบนัธรรม  กําลังของสมาธิมนัจะขยายสวนเลย  ดูสิ  เวลานัง่สมาธิ  เวลากายมันพอง 
ขึ้นมา  เหมือนนัง่อยูบนโลกเลย  โลกมันเล็กเทาปลายเข็ม  เรานั่งคอมมันอยูเลย  เวลานั่ง
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สมาธิไป รางกายผิวหนังมันเหมือนกบัเปนถุงพลาสติก ไมมีสิ่งใดๆ เลย มันวาง แคความ 
วางมันก็มหัศจรรยแลว  แลวเวลาวิภาคะ  ใหมันขยายสวนแยกสวน  มันเหน็สภาวะแบบ 
นั้นปญญามนัก็เกิด ปญญามันเกิดเพราะมันรูมนัเหน็ 

ถามันรูมันเห็น มันจะถอนอปุาทาน เพราะความเหน็ผิดในสักกายทิฏฐิ ความเหน็ 
ผิดในกาย  ความเหน็ผิดนั้นใจมนัเหน็ผิด  ธรรมะของพระพุทธเจาถกู  เวลาปากพดูหรือ 
สัญญานั้นถูก  แตเปลือกสมมันจะพูดวาถกูนะ  เปลือกสมมนัเปนขอมูลไง  รูป  เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  สังขารนี้เปลอืกสมนี้มนัสื่อความหมายกันได  คนเกิดมาก็ตอง 
ตายหมด แตไอตัวจิต ตัวเนื้อสม มนัไมยอมรับหรอก อุปาทานมนัไมยอมรับหรอก 

เวลาจิตมันสงบเขาไปถึงตวัอุปาทาน  แลวมนัใครครวญ  มันเห็นของมันเอง  มนั 
เปนปญญาอกีชั้นหนึง่เห็นไหม  ปญญาจากความคดิกับปญญาจากใจ  ปญญาจากตัวเนื้อ 
สม  เพราะอุปาทานมันอยูที่ตัวเนือ้สม  เวลามันถอนมันถอนกันทีเ่นือ้สม  ถอนผลั้วะ  กาย 
เปนกาย จิตเปนจิต ทุกขเปนทุกข ขันธ ๕ ไมใชเรา  เราไมใชขันธ ๕ เปลอืกสมเห็นไหม 
ความคิด ขนัธ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ขันธ ๕ ไมใชทุกข ทุกขไมใชขันธ 
๕ 

ตัวขันธ  ๕  เปนตัวเปลอืก  เปลอืกไมใชใจ  ใจไมใชเปลือก  เปลือกกับใจมนัแยก 
ออกจากกัน  แตเปลอืกสมกับสมที่มนัอยูดวยกัน  เพราะอะไร  เพราะสังโยชนมนัรัดไว 
สังโยชนกค็ือสักกายทิฏฐิ  วิจิกจิฉา  สีลัพพตปรามาส  สมกับเปลือกสมมนัแยกออกจาก 
กันไมไดหรอก  มนัเปนธรรมชาติของมนั  เปนสัญชาตญาณ  เปนสัจจะความจริง 
แตขณะที่ใชปญญาใครครวญเขามา  สังโยชนที่มนัรัดไว  เปลอืกสมกับสมก็แยกออกไป 
เนื้อสมกับเปลอืกสมขาดออกไปจากกัน  โดยขอเทจ็จริงเลย  แลวก็สมานเปนเหมือนเดมิ 
อยูอยางเดิมเปนธรรมชาติ  เห็นไหม แตมันขาดแลว ขาดจากสังโยชน สังโยชนนีม่ันไมมี 
ขันธ ๕ ไมใชเรา  เราไมใชขันธ ๕  ขันธ ๕ ไมใชทุกข ทุกขไมใชขนัธ ๕ เปลือกสมกับ 
สมไมใชอนัเดยีวกนั  อยางไรถึงจะไมใชอันเดียวกันละ  ถามันเหน็จรงิ  รูจรงิ  มันจะเห็น 
จริงๆ อยางนัน้ดวยปญญา ปญญาที่ใครครวญใน กาย เวทนา จิต ธรรม 

ถามีสมาธิเปนปญญาใครครวญ  มันจะใครครวญของมนัขึน้ไป  กาย  เวทนา 
เวทนากาย เวทนาจิต ถาเวทนาของกาย เจ็บไขไดปวยนี้คือเวทนาของกาย แลวเวทนาของ 
ใจละ เวทนาของใจ ไมมีใครเขาทําอะไรเราเลย นั่งเฉยๆ ก็คิดเหยียบย่ําตัวเอง คิดนอยเนือ้
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ต่ําใจเห็นไหม คิดแลวเศราสรอยหงอยเหงา นี่ไง นี่เวทนาของใจ คิดพิจารณาของมนั มัน 
จะเห็นกันไปหมด  แลวมันปลอยได  เวลาปลอยนั้น  จะปลอยที่กายก็ได  ปลอยทีเ่วทนาก็ 
ได ปลอยทีจ่ิตก็ได ปลอยที่ธรรมก็ได 

การปลอยมนัตองใชปญญาทั้งหมด ปญญาอยางนี้คอืโลกุตตรปญญา มันถึงตองมี 
สมาธิเปนตัวหนุนไง  มันถึงเปนศีล  สมาธิ  ปญญาไง  แลวสมาธิก็อยาไปทกึทักวาเปน 
สมาธิ หรือไมเปนสมาธิ ถาเปนสมาธิ แรงอัดของสมาธิ แรงอัดของอากาศที่เราอัดเขามา 
มันตองมกีําลังของมันทัง้นัน้  ออกซเิจนถาเราอัดไวจะเปนประโยชนเห็นไหม  ดูสิ  จรวด 
นี้ไปอวกาศมนัไปจากอะไร  ออกซิเจนเหลวมันอดัเขาไป  พลังงานมันถึงขบัเคลือ่น 
ออกไปได 

จิตที่เปนสมาธิขึ้นมา  เวลาปญญามนัเกิดขึน้มา  มนัเกิดจากสมาธิอยางนี้  มันก็เปน 
ประโยชนขึ้นมา  มันถึงเปนโลกุตตรปญญา  มันเปนโลกุตตรปญญาเพราะเราทําของเรา 
มันไมเกิดมาจากใคร  ไมไดเกิดมาจากองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาประทานให  ไม 
เกิดจากใครจะประทานใหเราไดทัง้สิ้น  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูช้ีทาง  เรา 
เปนผูที่ประพฤตปิฏิบัติ  แลวเราเปนคนที่ยงัมลีมหายใจอยู  เรายังมีชีวิตอยู  อยาใหชีวิตนี้ 
มันหมดไป

ถาชีวิตหมดไป ดวยบุญดวยกรรมที่เราไดสรางบุญกนัมาเยอะ ถาชีวิตหมดปบ เรา 
ไปเกิดเปนเทวดา  เปนอินทร  เปนพรหม  ก็ไปนอนสบาย  กินอาหารทิพยอยูนูน  กวาจะ 
หมดจะตายจากเทวดา  จะตายจากพรหม  ไมตายกไ็มได  วัฏวน  ไปเกิดเปนเทวดาก็มี 
อายุขัย  ไปเกิดเปนพรหม  จะเกิดเปนอะไรก็มอีายุขยัทั้งหมด  แลวพอหมดอายุขัยแลวจะ 
ไปไหน นี่ไง  จิตมันเวียนไปในวัฏฏะเหน็ไหม มนัตายจากมนุษย  ถามนัมีสถานะ  มันจะ 
ไปเกิดเปนอะไร  แลวมันก็ตองตายจากสถานะที่ไปเกิดนั้นอีก  มันก็เวียนกลับมาอีก  มัน 
จะเวยีนตายเวียนเกิดกันอยูอยางนี้ 

ถึงบอกวา  ถาเราเห็นสภาวะแบบนั้น  เราถงึตองพยายามของเรา  เราจะไมปลอย 
เวลาใหมนัลวงไป  เราสรางบุญแลวคิดวาเราไดบุญ  ไดบุญนั้นมนักย็ังเวียนตายเวยีนเกิด 
แตถาเปนอริยสัจ  อริยทรัพย  มันถึงไดในปจจุบนันี ้ มันเหน็คุณเหน็โทษนะ  แลวมนัจะ 
มองมา ครูบาอาจารยก็มองพวกเรา ทานสงสาร สังเวชนะ เพราะอะไรรูไหม
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เพราะมนัเกิดมาดวยกันไง  เขาก็ชีวิตหนึง่  เราก็ชีวิตหนึ่ง  เรากเ็คยทกุขมาอยางนี้ 
เขาก็ทุกขอยางนี้  แลวครูบาอาจารย ดูอยางองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาสิ เกิดมาเปน 
เจาชายสิทธัตถะ  เวลาจะออกบวชนั้น  ทกุขขนาดไหน  สามเณรราหุลเกิดแลวนะ  คนไม 
รักภรรยา  ไมรกับุตรมันเปนไปไดอยางไร  แลวตองทิ้งภรรยา  ทิ้งบุตรออกมาเพือ่ออกไป 
ผจญกับกิเลส มันจะทุกขยากขนาดไหน ตอนทีอ่อกมามันทกุขนะ มันเจ็บแสบหวัใจนะ 

แตเวลาพนจากทุกขไปแลวเห็นไหม มาตอสูกบักิเลส ตอสูกับทุกๆ อยาง คนควา 
มาจนเปนองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา เปนศาสดา แลวกลับไปเอานะ ไปโปรดพระ 
เจาสุทโธทนะเปนพระอรหนัต  ไปเอาสามเณรราหุลเปนพระอรหนัต  เอานางพิมพามา 
เปนพระอรหันตหมดเลย สิ้นจากกิเลสทั้งหมดเลย สิ่งนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา 
เปนพระศาสดา  เปนผูรื้อคน  เปนคนคนความา  แลวเอาธรรมวนิัยนีม้าฝากฝง  มาอธิบาย 
มาทําความเขาใจ ใหเราพยายามคนควาของเราขึ้นมา 

แลวเรานีเ้ปนศากยบุตรพทุธชิโนรส  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ปรารถนา 
มาก  ปรารถนาจะรือ้สัตวขนสัตว  ปรารถนาจะยกพวกเราใหพนจากทุกขไป  แลวเรามา 
นอนใจกนัอยูทําไม  เรามาบวชเปนพระเปนเจากัน  เราออกประพฤติปฏิบัติ  แลวมานอน 
ใจไดอยางไร เราจะมานอนใจอยูใชไหม เราจะไมยอมเอาสิ่งที่ปกเสียบหัวใจเราออกหรอื 
สิ่งที่ปกเสียบในหัวใจนี้ แลวใครจะเปนคนเอาออกให ถาเราไมเอาออกของเราเอง 

เราก็ตองเอาออกของเราเอง ดวยสติ ดวยปญญาของเรา จิตแกจิต ไมมีสิ่งใดแกได 
สิ่งที่มนัฝงอยูกับใจ  เราก็ตองเอาปญญาของใจดึงมันออกมา ถาจะดึงมันออกมา  ก็ตองทํา 
ความสงบของใจเขามา  ใหมันเหน็ตัวของมัน  ใหมันมีความสามารถ  มีสติจับ 
แลวจับหาคันศร  แลวใชปญญาเลาะมนั  ปญญาเลาะมันแลวดงึมนัออกมา  ดึงอุปาทาน 
ออกมา ชักมันออกมา สิ่งที่ดึงมนัออกมา ดึงมันออกมาดวยปญญาญาณ ดึงออกมา จะเห็น 
ไดชัดเจน 

ในการประพฤติปฏิบัติมนัจะเห็นชัดเจนมาก มันทกึทักไมได คําวาทกึทักมันไมมี 
เหตุไมมีผล  ถึงอธิบายเหตุผลออกมาใหมนัถูกตองไมได  ถาอธิบายเหตุผลใหถูกตอง 
ไมได  มันจะเปนสจัธรรมไปไดอยางไร  ธรรมทั้งหลายมาแตเหตุ  เวลาพระอัสสชิเทศนา 
วาการกับพระสารีบุตร องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสอนวา ธรรมทัง้หลายมาแตเหตุ
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องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาสอนใหกลบัไปทีเ่หตุนั้น ฟงแลวพระสารีบุตรใชปญญา 
ไลตามเขาไป เหตอุยูไหน เหตุในการกระทํามันอยูทีไ่หน 

ถามีเหตุในการกระทํา  ผลของมันคอืสุญญตา  สุญญตานั้นใครๆ  ก็พูดได  ความ 
วาง  ความวาง  เดก็มนัก็พูดได  แลวมนัวางจริงไหมละ  วางของเด็ก  มนักน็ั่งสรางอารมณ 
มันกว็าง  ไอเรานี้ตรึกขึน้มา  มันทกึทักวาวาง  มันกว็าง  ธรรมะทึกทกันะ  มนัทําลายเรา 
ทําลายโอกาสของเรา 

จิตนั้นถามันมีกําลงัขึ้นมา มันจะมีปญญาของมัน มนักําลังกาวเดนิของมนั อยาไป 
ทึกทัก ปลอยใหมันเปนสัจธรรม หนาที่ของเราคือขยันหมัน่เพยีร ถาสติมนัจับได จับกาย 
จับเวทนา  จับจิต  จับธรรม  จับไดแลวใครครวญมัน  ใครครวญซ้ําแลวซ้ําเลา  อยาทึกทัก 
แลวคาดหมายใหมนัเปนไปอยางนั้น  มนันาเสียดายนะ  ดูสิ  ดูนักกีฬา  ที่เขาแขงอยูใน 
สนาม  ถาเขาไปทึกทกัเอาวาเขาชนะแลว  แลวเขากเ็ลนตามสบายนะ  เดีย๋วคูแขงเขาก็ตอง 
ทําคะแนนมาเสมอ แลวเอาชนะไป 

นี่ก็เหมือนกัน ถาเรายงัไปทกึทักอยู วาใจเราเปนมรรคเปนผล แลวถาจิตเรามันยัง 
ดีอยู  ดีอยูหมายถงึวาการแขงขนักีฬามนัยังไมสิน้สดุเวลา  เรายังมีโอกาสอยู  แตถามนั 
สิ้นสุดเวลา  หมายถึงหมดชีวิตไป  สิ้นสุดเวลาหมายถึงจิตมันเสื่อมลงมา  พักครึง่จิตมัน 
เสื่อมลงมา  แลวเราจะตองทําใหจิตขึ้นไปใหมีฐานของมนั  ตองมีสมถะ  มีฐานที่ควรแก 
การงาน ตองมีสมาธิที่จะทําใหมันเกิดโลกุตตรปญญา 

ถาไมมีสมาธิมันจะเปนโลกียปญญา  สิ่งทีว่าเปนโลกียปญญามันเกิดขึน้มา  เราไม 
ตองไปปฏิเสธมนั  มนัเปนโดยธรรมชาติ  มันเปนตามขอเทจ็จรงิ  เราถึงบริหารมนัเอง 
บริหารวา  สิ่งที่เปนโลกียปญญาคือทําใหจิตสงบเขามา  พอถามันออกวิปสสนาคือ 
โลกุตตรปญญา  เราจะเปนคนบริหารเองวา  เปนโลกียปญญาหรือเปนโลกุตตรปญญา 
จิตที่เปนสมาธิ  คนที่ภาวนาเปนจะรูเอง  คําวาโลกียปญญาหมายถึงวาเวลามันตอสูกับ 
กิเลสไป แลวมนัตอสูไปไมได 

จิตกับสมาธิมนัเสื่อม  มันตอสูไปไมไดคอืวามนัพจิารณาไปแลวจากอุคคหนิมิต 
เปนวิภาคะไมได เพราะกําลงัไมพอ รูเลยวาสมาธิมันเสื่อม สมาธิออนแอลง  ถาใชปญญา 
นะ  ปญญาใครครวญในกาย  ถามนัใครครวญไปแลว  มันปลอยวาง  นัน่คือสมาธิมันพอ
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แตถามันใครครวญไปแลว  ปญญามันไปไมได  มนัใครครวญไปแลวมันยื้อกนัอยู  คือวา 
มันไปไมได นั่นคอืสมาธิไมพอ ถาไมพอแลวมันคิดตอไปกเ็ปนโลกยีปญญา 

แตถากลับมาทําสมาธิ  กลับมาทําความสงบของใจ  สรางฐานขึ้นมา  แลวพอมัน 
กลับไปใชปญญา เปนโลกุตตรปญญา เปนภาวนามยปญญา มันใครครวญได มนัก็ปลอย 
สมาธิมันวิภาคะได  มันก็ขยายสวน  เราเองเปนผูที่ปฏิบัติจะบริหารจัดการไดเองวา  สิ่งที่ 
มันเปนโลกยีปญญาเปนอยางไร สิ่งที่เปนโลกุตตรปญญาเปนอยางไร เพราะโลกียปญญา 
ก็ใหผลอยางหนึ่ง  โลกยีปญญาใหผลถึงการขัดแยง  ใหผลวาจิตนี้มันเศราหมอง  ใหผล 
ของมันวาจิตนี้มนัไมคลองตัว 

โลกุตตรปญญาเวลามันใหผล คอืปลอยวาง คือมีความสุข มีการปลอยวาง ปลอย 
วางซ้ํา  ปลอยวางซาก  เปนตทังคปหาน  ถึงที่สุดมันจะขาดออกไปเหน็ไหม  สมุจเฉท 
ปหาน ไมใช  ตทังคปหาน การเปนตทังคปหานคือการใชโลกุตตรปญญาในการซอม  ใน 
การใครครวญ  ในการทําลาย  ในการตอสูกับกเิลสไปเรือ่ยๆ  จนถึงที่สุด  กิเลสมันโดน 
ทําลายบอยครั้งเขาๆ ซ้ําแลวซ้ําเลา 

จนถงึที่สุด  มนัทนกําลังของธรรมะไมได  มนัทนถงึสัจจะความจริงของสจัธรรม 
ไมได  ถึงที่สุดแลว มนัตองโดนสจัธรรมนี้ทําลายมนั พอทําลายขึน้ไป ถอนทิฏฐิ ถอนศร 
ออกจากใจ ขาดพั้บ กายเปนกาย จิตเปนจิต ทุกขเปนทุกข ขันธ ๕ ไมใชเรา เราไมใชขันธ 
๕  สัจจะความจริงเปนสัจจะความจริง  สัจจะความจริงอยางนีม้ันเกิดขึน้จากสิ่งที่เราเดิน 
วิปสสนาญาณเห็นไหม นี่คอืโลกุตตรธรรม 

ถึงไดบอกวาจะโลกียธรรมหรือโลกุตตรธรรม  ไมตองไปวิตกกงัวล  มันเปนไป 
ตามขอเทจ็จรงิทีม่ันมีอยูกับใจ ใจคือเหรียญ เหรยีญมี ๒ ดาน ใจคือสิ่งที่มนัมกีิเลส เวลา 
ที่มันคิดออกมาเปนกเิลสกเ็ปนโลก  ถาคิดออกมาเปนธรรมนั้นจะเอาอะไรมาคิด  ก็เอาสิ่ง 
ที่เปนสมาธิไง  เอาสิ่งทีม่ันเปนคุณธรรม  มนัใชปญญาออกมามนักเ็ปนธรรม  ถามนั 
ออกเปนโลกมันก็เปนกเิลส  ถามันออกเปนธรรม  มนัก็เปนสัจธรรม  แลวตอสูใครครวญ 
เขาไป บอยครั้งเขา ถึงที่สุด มนัพลกิฟาคว่ําดินจบสิน้ขบวนการของมันเห็นไหม 

นี่มนัเปนธรรมะแทๆ ไมใชธรรมะทึกทกั ธรรมะทึกทักเอา มนัก็ลมลกุคลุกคลาน 
กันอยูอยางนี้ เขามีเทามาใหเดนิ  ไมใชใหมาคลานกนัอยางนี้  ไอนี่มนัคลานกันไป ๔ เทา
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มือเขาเอาไวทํางาน  ไมใชเอามาคลาน  นี่ไง  จิตมนักาวเดินไปไมได  มันกค็ลานตอกตอย 
อยูกับที่นัน่ละ มนัถงึเปนการทกึทักวาเราไดเดนิกาวไป 

คนที่เขาเดินมาเขาเดินตวัตรง  เดินมา๒เทา  สมถะวปิสสนาเดินตรงไป  ผูที่เขาเขา 
ไปตามขอเท็จจริง  ไอเราไปทึกทักเอา  คลาน ๔ ขาไป  ก็คิดวาเดนิไปเหมอืนเขา  แลวมนั 
จะไปไดไกลแคไหนกนัละ ไอคนเขาเดินเขาวิ่งไปจนจะถงึที่สุดแลว 

สัจธรรมเปนขอเท็จจริงนะ  ใหมันเปนปจจุบันธรรม  อยาทึกทัก  อยาใหกเิลสมัน 
หลอก ทําขึ้นมาใหเปนความจรงิของเรา มนัจะเปนสมบัติของเรา คุณธรรมมนัเปน อยาง 
นี้  โลกเปนอยางนี้  เราเกิดมากบัโลก  แลวพบพุทธศาสนา  พุทธศาสนากําลังเจริญในกึ่ง 
พุทธกาล  เราเกิดมาเจอสิ่งที่วามมีรรคผล ถาเราปฏิบตัิจริง จะจับตองได  ไขวควาได  เปน 
สมบัติของเราได  เราตองมุมานะ  ใหมีกําลงัใจ  แลวเราจะประพฤติปฏิบัตไิดประสบ 
ผลสําเร็จ ใหเปนคุณธรรมของเรา เอวัง


