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ตั้งใจฟังธรรม ตั้งใจนิดหน่ึง วนัเวลามนัล่วงไปๆ ความสม ่าเสมอของชีวิตเห็น
ไหม การหายใจเป็นปกติ เวลาเราเหน่ือยหอบเราจะตอ้งหายใจแรงมาก เพราะมนั
ตอ้งการออกซิเจน เลือดมนัจะสูบฉีดแรงข้ึน ปอดตอ้งการก าลงังานมาก การหายใจมนัยงั
ตอ้งสม ่าเสมอตอ้งต่อเน่ือง เวลาหายใจโดยตอ้งใชพ้ลงังานมาก เห็นไหม  

 ในชีวิตประจ าวนัเราก็เหมือนกนั ความสม ่าเสมอในการประพฤติปฏิบติันะ พวก
เราประพฤติปฏิบติักนัดว้ยความขาดตกบกพร่อง การประพฤติปฏิบติัเราถึงยงัไม่ถึง
เป้าหมาย การถึงเป้าหมายเห็นไหม การบวชของเราในชีวิตน้ี  ใช่! เราบวชมาเรา
ตั้งเป้าหมายไวแ้ลว้ อุปัชฌายใ์หก้รรมฐาน ๕ มาแลว้ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ งานอนั
ประเสริฐ งานอนัสุดยอดนะ ผิวหนังน้ี ถา้ทะลุผิวหนงัไปดว้ยจิตท่ีมองเห็น แต่เราทะลุ
ผวิหนงัไปดว้ยปัญญาของเรา  

 ดูสิ เรากินอาหารทุกวนั หมู ไก่ เป็ด เรากินทุกวนั มนัมีเน้ือมีหนงัเหมือนกนั เรา
เห็นได ้เราผ่านได ้เขาท ากบัขา้วเห็นไหม เขาผ่าได ้เขาเห็นไดท้ั้งนั้นนะ เห็นไดด้ว้ยตา
เน้ือ เห็นไดด้ว้ยสามญัส านึกของมนุษยท่ี์ตอ้งใชเ้น้ือเป็นอาหาร  

 น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเราเห็นเราใชปั้ญญาใคร่ครวญ มนัเลยดูจืดชืดไง ดูว่ามนัไม่มี
คุณค่า ดูวา่ไม่มีความจ าเป็นไง  

 ดูสิ ต้นไม้ท่ีไหนเขาไม่ปลูกลงดินบ้าง ต้นไม้ต้นไหนเขาก็ปลูกลงดินทั้ งนั้ น 
ความเป็นไปของเราเห็นไหม มนัเป็นไปจากเราทั้งนั้นล่ะ เพราะมนัมีเรา มนัถึงมีความ
ทุกขไ์ง สรรพส่ิงท่ีมนัเกิดมาทั้งหมดเพราะมนัมีเรา ถา้เราท าลายเราไดเ้ห็นไหม โลกน้ีมี
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เพราะมีเรา ถา้ไม่มีเราโลกมนัก็อยูอ่ยา่งนั้นล่ะ โลกมนัเป็นธรรมชาติของมนัอยูอ่ยา่งน้ี น่ี
วฏัฏะมนักเ็ป็นธรรมชาติของมนัอยูอ่ยา่งน้ี 

 ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มีอยูโ่ดยดั้งเดิม องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้มาตรัสรู้ธรรมต่างหาก ธรรมกมี็อยูแ่ลว้ แต่เพราะพวกเราท าอ่อนแอกนั 
พวกเราไม่มีก าลงัใจกนั เราจะอ่อนแอ เราจะเส่ือมไปจากศาสนา แต่ตวัศาสนาไม่เส่ือม 
ตวัธรรมะกจ็ะไม่เส่ือม  

พระศรีอริยเมตไตรยกม็าตรัสรู้ธรรมอนัน้ี น่ีส่ิงท่ีมีอยูม่นักระตุน้อยูน่ะ เพราะองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้วางธรรมวินยัไว ้ เวลาองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เทศน์ธรรมจกัร เห็นไหม “อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ” ปัญจวคัคีย์
เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา ๖ องค ์ รวมทั้งองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้น่ี ส่ิงน้ีมนัยนืยนั
วา่มนัท าไดจ้ริง  

แลว้ในสมยัปัจจุบนัครูบาอาจารยข์องเรากท็  าไดจ้ริง ของมนัมีจริง ส่ิงท่ีของท่ีมี
จริง ดูสิ อากาศเราหายใจได ้ อวกาศเราพิสูจน์ไดเ้ห็นไหม ยานอวกาศข้ึนไปดวงจนัทร์ 
ข้ึนไปดาวองัคารต่างๆ เราเขา้ใจได ้ เราพสูิจน์ไดท้ั้งนั้น แต่ธรรมะท่ีมีอยูท่  าไมเราพสูิจน์
ไม่ได ้ท าไมเราท าไม่ได ้ของมีอยูเ่หมือนกนั  

 ของมีอยู่ทางวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์กนัได ้ของเขาจบัตอ้งของเขาได ้ของส่ิงน้ีมี
อยูข่องเราน่ี ท าไมเราพิสูจน์ไม่ได ้เราท าไม่ไดล่้ะ ถา้พิสูจน์ได ้เราท าได ้เราตอ้งมีก าลงัใจ 
เราตอ้งมีสติของเรา มนัจะสุดความสามารถเราไปถึงไหนล่ะ เราจะไม่มีความสามารถ
อยา่งนั้นเชียวหรือ ทั้งๆ ท่ีของมนัมีอยูก่บัเรา  

น่ีความสุขความทุกขก์็มีอยูก่บัเรา ความรู้สึกก็มีอยูก่บัเรา สติปัฏฐาน ๔ เห็นไหม 
ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ กมี็อยูก่บัเรา ธรรมะกมี็อยูก่บัเราเพราะอะไร ดูสิ เขาเรียนจบปริญญากนั
เห็นไหม เวลาเขาไปรับปริญญาใครเป็นคนไปรับ ก็คนท่ีเรียนจบนั้นไปรับใช่ไหม เรา
เรียนจบปริญญาแลว้เราจะให้ใครไปรับแทนล่ะ ยกเวน้แต่ว่าจะไม่รับ ท าฎีกาถวายใน
หลวงว่าไม่ขอรับปริญญา ถึงจบแลว้ก็ให้จบมีการศึกษาแต่ไม่ยอมรับปริญญา เห็นไหม 
อยา่งนั้นกมี็  
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  แต่น่ีเหมือนกนั ส่ิงท่ีมีอยู ่ธรรมะท่ีมีอยูแ่ลว้คือหวัใจท่ีมีอยูแ่ลว้ ความรู้สึกท่ีมนัมี
อยู่แลว้น่ี จิต.. ปฏิสนธิจิตท่ีมีอยู่ในไข่ของมารดาแลว้เกิดมาเป็นเรา ส่ิงน้ีมนัเป็นผูรั้บรู้! 
มนัเป็นคนรับปริญญา มนัเป็นคนรับรู้ รับธรรมะ ส่ิงท่ีมนัรับธรรมะ ถา้มนัไม่มีชีวิต ไม่มี
การกระท า ไม่มีหวัใจ ไม่มีส่ิงรู้ แลว้อะไรไปสมัผสัธรรม อะไรไปรับรู้มนั  

แลว้ส่ิงท่ีสัมผสัมนัจะเอาอะไรสัมผสั เอาอะไรเป็นคนรับรู้ ค  าว่ามีแลว้คือมีผูจ้ะ
รับไง แต่เราเองต่างหาก อ านาจวาสนาของเราท าไมมันไม่เข้มแข็งขนาดท่ีว่าเราจะ
คน้ควา้ของเราท าของเรานะ 

 ความคิดไม่ใช่จิต ความคิดของเราไม่ใช่จิต แต่ตอ้งอาศยัมนัเห็นไหม ดูสิ ดูเขาตี
เหลก็ เหลก็เขาตอ้งเอามาหลอมเพราะมนัเป็นเหลก็เน้ือแขง็ เน้ือคุณภาพของเหลก็มี
ขนาดไหน แลว้น่ีในปัจจุบนั เห็นไหม โบราณเขาตีมีด ตีเคร่ืองใชไ้มส้อยกนัแลว้เขาใช้
อะไร กเ็ขาใชเ้หลก็ไง เขาใชค้อ้นตี เขาเอาเหลก็น่ีตีเหลก็นะ  

น่ีกเ็หมือนกนั ความคิดไม่ใช่จิต ถา้ความคิดไม่ใช่จิตความคิดมนัใหโ้ทษ เพราะ
มนัมีกิเลสใช่ไหม ความคิดมนัมีกิเลส ความคิดมนัเหยยีบย  า่เรา ความคิดมนัถึงท าลายเรา 
ท าลายดว้ยตณัหาความทะยานอยาก เวลาคิดถึงคุณงามความดีกคิ็ดถึงไดช้ัว่คร้ังชัว่คราว 
แลว้ท าไม่ไดส้มตามความคิด กมี็ความนอ้ยเน้ือต ่าใจมีความเสียใจอีกเห็นไหม  

แลว้ความคิดอีกอนัหน่ึงเป็นความคิดท่ีเป็นฝ่ายธรรม ความคิดอนัหน่ึงเป็น
ความคิดฝ่ายกิเลส สงัขารท่ีเป็นกิเลสกบัสงัขารท่ีเป็นธรรม มนักต็อ้งเอาความคิดเราน่ี 
เห็นไหม หลวงปู่ ดูลยบ์อก “ความคิดทั้งหมดใหผ้ลเป็นทุกข ์ ตอ้งหยดุดว้ยความคิด” 

 การหยดุความคิดกต็อ้งใชค้วามคิด  กต็อ้งเอาความคิดน้ี เอาปัญญาของเราน่ีต่อสู้
ไล่ตอ้นความคิดของเรา ส่ิงท่ีไล่ตอ้นความคิดของเรา เรามีปัญญา เรามีสติสมัปชญัญะ 
เรามีก าลงั เรามีวฒิุภาวะ เรามีสติยบัย ั้งแลว้เราตามความคิดไป มีสติยบัย ั้งแลว้ตาม
ความคิดไป  

น่ีมนักเ็อาความคิดแกค้วามคิด เอาความคิดเรา เอาความคิดท่ีใฝ่ธรรม คิดเร่ือง
ตรึกในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เห็นไหม พระโมคคลัลานะเป็นพระ
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โสดาบนั พระโมคคลัลานะฟังธรรมมาจากพระสารีบุตร พระสารีบุตรฟังธรรมมาจาก
พระอสัสชิ  

“ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ใหด้บัท่ีเหตุนั้น”  

 เหตุคืออะไรล่ะ? เหตุคือตณัหาความทะยานอยาก เหตุคือส่ิงท่ีไม่รู้ในหวัใจไง ให้
ดบัส่ิงนั้น น่ีเป็นพระโสดาบนัข้ึนมาเห็นไหม ไปพดูใหพ้ระโมลคลัลานะฟัง พระโมคคลั
ลานะกเ็ป็นพระโสดาบนัข้ึนมา  

แลว้พระโมคคลัลานะไปนัง่โงกง่วงอยู ่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ 
“ใหต้รึกในธรรม ตรึกในธรรม” ตรึกในธรรมเพื่อแกค้วามง่วง ความเหงา เห็นไหม พระ
โสดาบนัยงันัง่หลบั นัง่โงกง่วงอยู ่แลว้เราเป็นใคร เราเป็นใครเห็นไหม โงกง่วงคืออะไร 
เป็นพระโสดาบนันะยงัมีความโงกง่วง ยงัมีความเฉ่ือยชาในหวัใจ 

 เราเป็นปุถุชน แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ใหต้รึกในธรรม ตรึกในธรรม  
ใหหู้ตามนัสวา่งไง น่ีเราตรึกในธรรม เราเป็นปุถุชน เราจะใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เราใช้
การตรึกในธรรม.. ตรึกในธรรมน้ีคือสงัขารใส่ธรรม  

ความคิดเห็นไหม เอาเหลก็ตีเหลก็ เอาความคิดไล่ความคิด เอาความคิดตีความคิด
ใหค้วามคิดสงบตวัลง เอาความคิดฝ่ายธรรม ถา้มนัสู้ไม่ได ้ ความคิดฝ่ายกิเลสมนัมี
มากกวา่เห็นไหม น่ีเหลก็ท่ีโดนเผามนัช้ินใหญ่กวา่ เอาคอ้นตียบุเขา้ไปในเน้ือเหลก็เลย 
หาไม่เจอเลย  

น่ีเหมือนกนั เวลาความคิด ส่ิงท่ีดีเราจะคน้ควา้ข้ึน เราจะท าของเราข้ึนมา มนัตาม
ตณัหาความทะยานอยากไปไม่ทนั ใชค้วามคิดไป หายไปเลย มนัคิดไปเลย ความคิดมนั
ฉุดกระชากลากไปเลย คิดจนสุดทุกข ์จนพอใจแลว้ เออ! ค่อยไดส้ติข้ึนมาเห็นไหม  

 น่ีเหลก็ตีเหลก็ แต่เหลก็ของเราไม่มีก าลงั เหลก็ของเราไม่มีคุณภาพ ความคิดของ
เราไม่มีคุณภาพ เห็นไหม เราถึงตอ้งตั้งสติ เราถึงตอ้งท าคุณงามความดี เกบ็เลก็ผสมนอ้ย  
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หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นพระอรหนัตน์ะ ท่านเป็นแบบอยา่ง การด ารงชีวิตของท่าน
เห็นไหม ท่านยงัเกบ็เลก็ผสมนอ้ยเป็นคติเป็นตวัอยา่งใหก้บัลกูศิษย ์ ใหเ้ราเช่ือมัน่ในตวั
ท่าน  

เพราะเรามองไม่เห็นน่ีวา่ใครเป็นพระอรหนัต ์อะไรเป็นพระอรหนัตล่์ะ เคร่ืองกา
รันตีวา่เป็นพระอรหนัตอ์ยูต่รงไหน มนักเ็ห็นเป็นพระเหมือนกนั แลว้พระเหมือนกนั
ท่านท าตวัอยา่งไร ท่านแสดงกิริยาอยา่งไร เราจะเช่ือท่านหรือไม่เช่ือท่าน มนัเป็นกิริยาท่ี
ท่านแสดงออกมาเห็นไหม น่ี ภารา หะเว ปัญจกัขนัธา  ขนัธ์ท่ีเป็นภาระ ธาตุ ๔ และขนัธ์ 
๕  ของพระอรหนัตม์นัเป็นภาระของจิตท่ีเป็นนิพพานอนันั้น จิตท่ีเป็นวิมุตติมนัอยูใ่น
ธาตุขนัธ์นั้น ธาตุขนัธ์นั้นไม่ใช่กิเลส มนัเป็นภาระ มนัเป็นส่ิงท่ีสะอาดบริสุทธ์ิจากจิตท่ี
เป็นวิมุตติท่ีมนัสะอาดบริสุทธ์ิ  

แต่กิริยาท่ีแสดงออกมา น่ีถา้จิตใจเราฝ้าฟางนะ เรากเ็หมือนหลวงตาองคห์น่ึงเห็น
ไหม เหมือนตาเฒ่าคนหน่ึงกเ็ดินงกๆ เง่ินๆ คนหน่ึง แลว้จะมาสอนอะไรเรา แลว้เราจะ
ฟังอะไรล่ะ น่ีไง เพราะจิตใจของเรามนัรับไม่ได ้ ท่านถึงเกบ็เลก็ผสมนอ้ยเป็นแบบอยา่ง 
เป็นส่ิงท่ีใหเ้รายดึมัน่ถือมัน่ ใหเ้รามัน่ใจในชีวิตแบบอยา่ง  

ครูบาอาจารยถ์า้มีนะ น่ีสมณสารูปจากภายนอก ท่านสงบเสง่ียมเรียบร้อยดีน่ีคือ
หลวงปู่ ฝ้ัน หลวงตาท่านพดูบ่อยมาก บอกวา่ “หลวงปู่ ฝ้ันท่านน่ิมนวลมาก กิริยาท่าทาง
น่ิมนวลมาก พดูจาเยน็มาก” เห็นไหม อนัน้ีกเ็ป็นอ านาจวาสนาของผูท่ี้สร้างมา  

 แต่ครูบาอาจารยข์องเราเห็นไหม ดูสิ ดูหลวงปู่ มัน่ ใครกร็ ่ าลือมากวา่หลวงปู่ มัน่น่ี
ดุมาก.. ดุมาก.. ดุขนาดนั้น ดุอยา่งนั้นเพือ่จะฝึกปรือลกูนอ้ง เพื่อจะฝึกปรือลกูศิษยล์ูกหา
ไง ฝึกปรือตรงไหนล่ะ? มนัย  าเกรง ถา้จิตท่ีย  าเกรงเห็นไหม ความย  าเกรงอนันั้นมนัท าให้
กิเลสมนัไม่ไดแ้สดงตวัมากนกั ถา้ไม่มีความย  าเกรงกิเลสมนัท่วมหวันะ  

เวลาบวชพระเห็นไหม ท าไมเราตอ้งเป็นผา้ขาวก่อน เป็นผา้ขาวเพื่อความฝึกปรือ
ขอ้วตัรปฏิบติั ผา้ขาวกบัพระใช่ไหม ศีลมนัคนละชั้น มนักฟั็งกนัได ้ 
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แต่พอบวชเป็นพระแลว้ศีลเสมอกนันะ ทิฏฐิเสมอกนั ความเห็นเสมอกนั แต่เรา
เคารพกนัดว้ยอาวโุสภนัเต เคารพกนัตามธรรมวินยั แต่ถา้อาวโุสภนัเตแลว้มีคุณธรรม
ดว้ย เห็นไหม มนัลงท่ีใจ.. ใจมนัจะลงมาก  

แต่ถา้อาวโุสภนัเต แลว้คุณธรรมมนัอ่อน น่ี ๕ พรรษา ภิกษุผูฉ้ลาด ๕ พรรษา
สวดปาติโมกขไ์ด ้ใครวา่สวดปาติโมกขไ์ดน่ี้มนัรู้ธรรมวนิยั เห็นไหม น่ีมนัพน้วิสยั ภิกษุ
ผูโ้ง่เขลา ๑๐๐ พรรษากไ็ม่พน้วิสยั ไม่พน้วิสยัเพราะอะไร? เพราะเอาตวัรอดไม่ได ้ ไม่
เขา้ใจเร่ืองธรรมวินยั ท าผดิพลาดอยูต่ลอดเวลาเห็นไหม  

ผูท่ี้เอาตวัรอดได ้ เราจะวินิจฉยัเร่ืองวินยั การด ารงชีวิตของเรามนัมีธรรมวนิยั
ควบคุมอยู ่มนัผดิตลอดเวลา ถา้เราเขา้ใจผิดเห็นไหม วินยั..ผดิเพราะลงัเลสงสยั สงสยัขืน
ท ากผ็ดิแลว้ เราสงสยัอยูน่ี่วา่ถกูหรือผดิแลว้ท าลงไปเห็นไหม เป็นอาบติัทุกกฎทนัทีเลย 
แลว้ถา้ผดิท าไปกผ็ดิอีก แต่ถา้พดูถึงเราพน้นิสยัแลว้ๆ เราท าผดิไหม ถา้เราท าผดิก็ปลง
อาบติัสิ  ส่ิงท่ีเป็นอาบติันะ เราไม่รู้ไดเ้ลย  

ดูสิ เวลาเราออกไป ส่ิงท่ีมากระทบเรา มนัไม่มีเจตนาไม่มีส่ิงใดเลย มนัเป็นอาบติั
ไหม ส่ิงท่ีเป็นอาบติั เป็นอนาบติั ส่ิงท่ีการกระท าส่ิงน้ีไม่เป็นอาบติัเพราะอะไร เพราะมนั
มีในพระไตรปิฎกเห็นไหม “อาบติั - อนาบติั” ถา้ครบองคป์ระกอบเป็นอาบติัหมด ถา้ไม่
ครบองคป์ระกอบเป็นอนาบติั ส่ิงกระท าอนัเดียวกนั อนาบติัไม่เป็นอาบติัเห็นไหม  

น่ีเหมือนกนั ในการประพฤติปฏิบติักุปปธรรม อกุปปธรรม กุปปธรรม เห็นไหม 
สภาวะท่ีความเป็นจริง ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาติ นัน่น่ะกุปปธรรม น่ี
ธรรมชาติลมพดัลมเพไป มีความร่ืนเริง น่ีกปุปธรรม  

อกุปปธรรม! อกุปปธรรมคือธรรมท่ีไม่เส่ือม ธรรมท่ีคงท่ี ธรรมท่ีเป็นของมนั
โดยธรรมชาติของมนั ธรรมอยา่งน้ีมาจากไหน แลว้ใครแบ่งแยกได ้ธรรมท่ีมนัเป็นสพัเพ 
ธมัมา อนัตตา สภาวธรรมท่ียงัแปรสภาพอยู ่แลว้สภาวธรรมท่ีมนัคงท่ี สภาวธรรมท่ีมนั
เป็นความจริงมนัเป็นอยา่งไร พอวิปัสสนาไปแลว้มนัเป็นอยา่งไร  

ความคิดตีความคิด เหลก็ตีเหลก็ แต่เหลก็ตีเหลก็มนัตอ้งฉลาดดว้ย เหล็กมนัจะตี
เหลก็ไดอ้ย่างไรถา้ไม่มีช่างเหล็ก นายช่างผูช้  านาญเห็นไหม น่ีแมแ้ต่เหลก็เขาท าเป็นฝน
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เขม็ ตีเขม็ ตีมีด ใชป้ระโยชน์ไดทุ้กๆ อยา่งเลย หวัใจของเราน่ีมนัมีคุณค่ามาก ชีวิตน้ีมนัมี
คุณค่ามากจริงๆ นะ แกว้แหวนเงินทองไม่มีคุณค่าเลย คนเรานะจะมัง่มีศรีสุข จะมีเงิน
ทองมากลน้ฟ้าขนาดไหน กกิ็นขา้วความด ารงชีวิตเหมือนเราน่ีแหละ เหมือนกนั!  

มนัจะมีคุณค่ามาจากไหน? มนัมีแต่วา่ส่ิงน้ีมนักด็  ารงชีวิตเหมือนกนั แลว้ส่ิงท่ี
เหลือล่ะ เงินทองท่ีมีเอาไวม้นัเป็นทุกขเ์ป็นยากไหม แต่ชีวิตมีคุณค่ามากกวา่นั้น เพราะ
ส่ิงท่ีเป็นแกว้แหวนเงินทอง ถา้เงินกคื็อกระดาษท่ีเขาสมมุติข้ึนมาใหมี้ค่า แต่ถา้เป็นแร่
ธาตุ เป็นทอง เป็นเงิน เป็นเพชรนิลจินดา นัน่กเ็ป็นแร่ธาตุ  

 แลว้หวัใจล่ะ แลว้ชีวติล่ะ  ชีวิตน้ีมีค่าขนาดไหน เพราะชีวิตมีค่าเห็นไหม  ดูสิ 
เกิดมาตั้งแต่เดก็จนเจริญเติบโต ดูการเติบโตของร่างกายความมหศัจรรยข์องร่างกายของ
มนุษยซิ์ น่ีอวยัวะแต่ละช้ินอวยัวะแต่ละอยา่ง เห็นไหม ความมหศัจรรยข์องมนั  

ดูสิ อยา่งดวงตา เลนส์ตามนัเห็นภาพไดอ้ยา่งไร ล้ินมนัมีประโยชน์ขนาดไหน 
แมแ้ต่อวยัวะถา้ทางวทิยาศาสตร์มนัพิจารณาของมนักเ็ป็นเร่ืองมหศัจรรยน์ะ เร่ืองกลไก
ของร่างกายมนัเป็นส่ิงท่ีมหศัจรรยม์ากทางวิทยาศาสตร์ แต่หวัใจมนัส าคญัมากกวา่นั้น
อีก! หวัใจมีความส าคญัมากกวา่นั้นอีก เพราะหวัใจมนัเวียนเกิดเวียนตายมาน่ี ดีเอน็เอ
พิสูจน์ทางร่างกาย ทางการแพทยพ์ิสูจน์ไดเ้ห็นไหม พสูิจน์ไดว้า่มนัสืบพนัธ์ุกนัมา
อยา่งไร มนัสืบต่อสมัพนัธ์กนัมาอยา่งไร สืบต่อกนัมาอยา่งไร  

 แต่หวัใจล่ะ หวัใจท่ีมนัสืบต่อกนัมาน่ีสายบุญสายกรรม เกิดเป็นพอ่ เป็นแม่ เป็น
ลกูน่ี ผลดักนัเกิดผลดักนัตายน่ี เวียนตายเวียนเกิดกนัมาอยูอ่ยา่งน้ี ส่ิงท่ีซบัสมมาอนัน้ี
ส าคญักวา่ แลว้อนัน้ีอะไรพิสูจน์ได ้ ทางการแพทยเ์ขาพิสูจนไ์ดด้ว้ยทางเทคโนโลย ี ดว้ย
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเขาทดสอบกนัเห็นไหม เขาตรวจสอบกนัมา แต่หวัใจน่ีใครจะทดสอบ
ใหเ้รา ถา้เราไม่ท าของเราเอง  

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ มนักเ็ป็นส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้คน้ควา้มา เป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ น่ี
วชิชา ๓ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้วางไวแ้ลว้พิสูจน์ไดด้ว้ยธรรมขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ พิสูจน์ดว้ยอนาคตงัสญาณ ลกูศิษยค์นน้ีท าอะไรมา ภิกษุท าไมเป็น
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อยา่งนั้นๆ เวลาภิกษุสงสยันะ พระอรหนัตอ์งคน์ั้นท าไมทุกขย์ากขนาดนั้น ท าไมพระ
อรหนัตอ์งคน์ั้นไม่เรียบร้อยเลย ท าไมพระอรหนัตอ์งคน์ั้นถึงนุ่มนวลขนาดนั้น  

 เม่ือชาติก่อนนั้นเขาเป็นอยา่งนั้น เขาไดท้  ามาอยา่งน้ี ไม่ไดเ้ป็นเฉพาะชาติน้ี เคย
ท ามาแลว้ เคยท ามาแลว้ เป็นอยา่งนั้นๆ เพราะมนัสะสมมาเห็นไหม น่ีความมหศัจรรย์
ของจิต!  

จิตท่ีเวียนตายเวียนเกิด ส่ิงท่ีเวียนตายเวียนเกิดมนัมีคุณค่ามาก แลว้ในปัจจุบนัน้ี
มนัมาเกิดเป็นเรา แลว้เรามีศรัทธาความเช่ือ เราออกมาจากฆราวาส เราออกมาจาก
คฤหสัถ ์ ส่ิงท่ีเขาแสวงหากนัทางโลกเขาวา่เขามีความสุข เขาหาเงินหาทองกนัเพื่อ
ด ารงชีวิตของเขา เขาไดมี้ความสุขของเขา เราเห็นโทษของมนัเห็นไหม  เรามีวฒิุภาวะ 
เราเห็นโทษของมนั เราสละแลว้ เราท้ิงแลว้เพื่อมาเป็นภิกษุ เป็นผูเ้ห็นภยัในวฏัสงสาร  

หนา้ท่ีของภิกษุมนัคืออะไร? หนา้ท่ีของภิกษุมนัตอ้งร้ือคน้ท่ีหวัใจของเราน่ี แลว้
ถา้ร้ือคน้ท่ีหวัใจแลว้ เพราะมนัรู้จริงข้ึนมาแลว้มนัจะหวัน่ไหวไปกบัส่ิงใดในโลกน้ี ส่ิง
ใดในโลกน้ีมนัจะท าอะไรใหห้วัใจเราหวัน่ไหวไปได ้ แลว้ส่ิงท่ีไม่หวัน่ไหวไปไดเ้พราะ
อะไร เพราะมนัเห็นคุณค่าไง แมแ้ต่กระดาษกบัชีวิตเรา ชีวิตเรายงัมีคุณค่ากวา่เลย  

ดูสิ ดูเศรษฐกิจสิ เวลามนัเจริญรุ่งเรืองข้ึนมาเศรษฐกิจดีมาก ทัว่โลกเศรษฐกิจ
เฟ่ืองฟ ู ทุกคนมีความสุข มีความร่ืนเริง มีความแจ่มใส ธุรกิจมนัขาข้ึน เวลาธุรกิจมนัฟุบ 
มนักเ็ป็นขาลงเห็นไหม ทุกขย์ากท าลายชีวิตกนัเป็นวา่เล่นเลย เขาไปเห็นวา่แกว้แหวน
เงินทองมีคุณค่ามากกวา่ชีวิตเขา เขารับสภาพของเวลาธุรกิจมนัตกไม่ได ้ จนเขาตอ้ง
ท าลายชีวิตของเขาเห็นไหม แต่ถา้เราถือวา่ชีวิตเรามีคุณค่ากวา่นั้น  ส่ิงใดท่ีมนัเสียไปมนั
กเ็ป็นเร่ืองธรรมดา  

 ลมพดัมา มนัหอบเอาพายมุา หอบเอาฝนมา หอบเอาเมด็ทรายมา มนักม็าทบัถม
ท าลายบา้นเรือนของเรา เราท าไมท าใจไดล่้ะ เวลาเกิดอคัคีภยัข้ึนมา ไฟมนัไหมไ้ปหมด
ทั้งอ  าเภอเลย ท าไมเราท าใจไดล่้ะ  

เราเป็นคนสร้างมนัมาใช่ไหม เราเป็นเจา้ของมนั เวลามนัสูญหายไปจากเรา เรายงั
เหลืออยูไ่หม ชีวิตเรายงัเหลืออยู ่เราเขา้ใจชีวิตเราไหม ส่ิงท่ีเป็นสมบติัขา้งนอกมนัยงัเป็น
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สภาพของมนัอยา่งนั้น เขายงัมีความทุกขข์องเขา  แต่ถา้เร่ืองของใจล่ะ ใจถา้มนัพฒันา
แลว้นะ มนัมีท่ีมัน่ของมนัแลว้นะ มนัเขา้ใจตวัของมนัแลว้นะ มนัยนืตวัของมนัไดเ้ห็น
ไหม มนัมีคุณค่าเพราะเราเห็นคุณค่า เพราะเรารู้จกัวา่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัเราคือหวัใจ
ของเรา  

 ถา้มีหวัใจของเราป๊ับ! สมองกป็ราดเปร่ือง การคิดคน้ การคน้ควา้ต่างๆ มนัก็
ปราดเปร่ืองเพราะอะไร? เพราะใจมนัดี มนัอั้นตูอ้ยูใ่นหวัใจ หวัใจมนัตีบตนัคบัแคบ 
ความคิดอะไรมืดมนอนธการไปหมดเลย  ส่ิงใดท่ีคิดออกมนักไ็ม่ออกเลย จินตนาการ
ความเห็นของใจมนัเป็นไปไม่ไดเ้ห็นไหม เราถึงตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา เราจะมัง่
มีศรีสุข เราจะมีความทุกขจ์นเขญ็ ใจ เราจะมีปัญญามาก ปัญญานอ้ยกแ็ลว้แต่ เราจะท า
ความสงบของใจเขา้มาใหม้นัไดรั้บความสงบ  

ถา้ภิกษุเรายงัท าความสงบของใจไม่ได ้ ทรงธรรมวินยั ถา้เราไม่ทรงแลว้ใครมนั
จะทรงได ้ เราเป็นนกัรบ เราเป็นคนท่ีรบกบักิเลส เราจะต่อสู้กบัทิฏฐิตณัหาความทะยาน
อยากในหวัใจของเรา ทิฏฐิตณัหาความทะยานอยากในหวัใจเรามนัทบัถมใจของเราอยู่
เห็นไหม  

 น่ีความคิดท่ีมนัเหยยีบย  า่หวัใจเราอยูไ่หม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ เราเกิดเป็นชาวพทุธ เราเห็นภยัในวฏัสงสาร เราออกมาบวชเป็นพระกรรมฐานท่ี
จะต่อสู้กบักิเลสเห็นไหม เราจะต่อสู้กบัมนั เพราะเราเห็นภยัมนัมาแลว้ ส่ิงน้ีมนัเหยยีบย  า่
มนัเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยาก  

เราตอ้งศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ต่อสู้กบัมนั เห็น
ไหม  แลว้ใครเป็นคนต่อสู้ น่ีไงส่ิงท่ีเป็นธรรม ธรรมมีอยูแ่ลว้คือภวาสวะ คือภพ คือ
หวัใจ คือสถานท่ี  สถานท่ีกิเลสมนัเหยยีบย  า่มนัท าลายข้ึนมา แลว้สร้างธรรมข้ึนมา ตรึก
ในธรรม ตรึกในธรรม เป็นปัญญาอบรมสมาธิท่ีต่อสู้กบักิเลส  

 ธรรมะคือสงัขารท่ีเป็นธรรม ต่อสู้กบักิเลส เห็นไหม เหลก็ตีเหลก็ ความคิดสู้กบั
ความคิด ถา้ก าหนดเราพทุโธๆๆๆๆ  น่ีกเ็หมือนกนั มนักเ็ป็นความคิดอนัหน่ึง พทุโธเรา
นึกเอาข้ึนมาหรือเปล่า พทุโธใครเป็นคนนึกข้ึนมาเห็นไหม มนักนึ็กข้ึนมาบนสถานท่ีนั้น 
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บนภพนั้น บนใจนั้น พอใจนั้นมนัเป็นคนนึกข้ึนมาน่ี ส่ิงท่ีมนันึกข้ึนมาจากใจ ผลท่ีมนั
ตอบสนองข้ึนมาจากใจ  

ไฟ! ถา้ไม่มีโรงไฟฟ้า ไม่มีส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้ามนัมาจากไหน ถา้มี
ก าเนิดเคร่ืองไฟฟ้าข้ึนมา เรามีสายส่งไปใช่ไหม น่ีกเ็หมือนกนั ภพ! ส่ิงท่ีเป็นจิตเห็นไหม 
ความคิดไม่ใช่จิต ความคิดเกิดจากจิต ความคิดเรามนัเป็นกิเลส มนัเป็นความคิดไป
ทั้งหมดเลย แต่ความคิดท่ีเป็นธรรมข้ึนมามนักเ็กิดจากจิต ในเม่ือจิตกบัจิตมนัต่อสู้กนั 
ความคิดท าลายความคิดข้ึนมา ผล ! ผลท่ีตอบรับเห็นไหม  

ไฟฟ้าถา้ส่งไปแลว้ สายส่งนั้นส่งไปแลว้มนัหายไปเลย น่ีเราไล่จากสายส่งข้ึนมา 
ไล่จากสายส่งข้ึนมา ไล่ข้ึนไป ดบัๆๆๆๆ  จากสายส่งข้ึนมามนัไปท่ีไหนล่ะ มนักล็งไปท่ี
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้านั้นท่ีมนัท าไฟฟ้าข้ึนมา  

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้ความคิดมนัตีความคิด มนัตีแลว้มนัดบัๆๆๆๆ เขา้ไป มนักต็อ้ง
เขา้ไปถึงใจเห็นไหม ถา้เขา้ไปถึงใจน่ีสมัมาสมาธิไง ส่ิงท่ีมนัเกิดความคิดเหมือนกนั 
ความคิดอนัหน่ึงมนัเป็นความคิดของกิเลสไง  

ในเม่ือความคิดของกิเลส เห็นไหม ดูสิ กระแสไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าสายส่ง
มนัส่งออกไป ไฟฟ้ามนัไปท าใหแ้สงสวา่งท่ีปลายสายเห็นไหม น่ีเราไปเห็นท่ีปลายสาย
กนั เกิดดบัๆ ปลายสายน่ีเกิดดบั เกิดดบั ปลายสายมนัเกิดท่ีไฟฟ้าแลว้ดบัท่ีไฟฟ้า แลว้
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ามนัยงัหมุนอยูน่ั้น แลว้อะไรมนัคือความสงบล่ะ  

ส่ิงท่ีความคิดไง เราไปดบัเหตุท่ีปลายความคิดนั้น แต่ความคิดมนัไม่ไดก้ลบัมาท่ี
ตน้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้านั้น มนัถึงไม่เป็นความจริง ถา้เป็นความจริงของเราเห็นไหม เราตั้ง
สติของเราแลว้ท าของเราข้ึนมาใหไ้ด ้น่ีหนา้ท่ีของเรานะ  

ความสม ่าเสมอ.. การกระท าสม ่าเสมอ มีความจริงจงัของเรา มีจริงใจ ความจริงใจ
กบัเรา จะเป็นประโยชน์กบัเรานะ ส่ิงน้ีมนัลอยมาจากไหน กิริยาของเรา อ  านาจวาสนา
ของเรา มนัไม่ใช่เกิดมาวนัน้ีพรุ่งน้ี มนัเกิดมาจากส่ิงท่ีเราสร้าง ในเม่ือสติสมัปชญัญะเรา
เป็นอยา่งน้ี เราตอ้งท าการต่อสู้ เราตอ้งท าฝ่ายตรงขา้ม เช่น ถา้เราเป็นโทสจริต เราตอ้งเอา
เมตตา ถา้เราเป็นการวิตกจริต เราเอาอสุภะ เอาความสวย ความงาม เราตอ้งท าฝ่ายตรง
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ขา้มเพื่อแกนิ้สยัเรา ถา้มนัชอบอยา่งน้ี..เราไม่ท า เราตอ้งเอาฝ่ายตรงขา้ม ท าส่ิงท่ีตรง
ขา้มฝึกปรือไง ฝึกปรือจากขา้งนอก  

ดูสิ นกักีฬา นกัมวย ความถนดัของเขา แลว้เวลาเขาจะข้ึนชกมวยเห็นไหม เขาจะ
แกท้างมวยของเขานะ นกัมวยถนดัซา้ย ถนดัขวา เขาจะออกอาวธุส่ิงใดก่อน เพื่อป้องกนั
อาวธุของฝ่ายตรงขา้มท่ีเขาจะออกอาวธุนั้นเพื่อมาถึงตวัของเรา เห็นไหม  

น่ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือจริตนิสยั กิเลสมนัเป็นอยา่งนั้น แลว้เรายงัย  ้าคิดย  ้าท า คิด
ตามกิเลสนั้นไป ถา้คิดตามกิเลสนั้นไปแลว้เม่ือไหร่เราจะใหกิ้เลสมนัสงบตวัลงล่ะ กิเลส
เราสงบตวัลงเม่ือไหร่ แต่ถา้เรามีการต่อสู้ มีการป้องกนัตวั เราคิดตรงขา้มไว ้ มนัอยาก
เป็นอยากไป ฝืนๆๆ ฝืนเพื่ออะไร? ฝืนเพื่อใหเ้ห็นไง ฝืนวา่ในเม่ือมนัไปไม่ได ้มนัหยดุได ้
จิตมนัหยดุได ้ 

 ถา้จิตมนัหยดุได ้หรือมนัพอใจแลว้เราถึงไป ถึงท าส่ิงท่ีตามความจ าเป็น แต่ถา้มนั
ยงัไม่มีความจ าเป็นเห็นไหม เราฝืนมนัเพื่อใคร ท่ีเราปฏิบติักนัอยา่งน้ีปฏิบติัเพือ่ใคร 
ปฏิบติัเพื่อจิตดวงน้ี ถา้จิตดวงน้ีมนัไดรั้บการต่อตา้น ไดรั้บการฝืน การฝืนนั้นมนัเป็นการ
ฝืนกิเลส เพราะอวิชชามนัอยูท่ี่ใจของเรา 

 ถา้ใจของเรามนัไหลไปตามอวิชชา มนักไ็หลไปตามอ านาจของมนัเห็นไหม แต่
เพราะเราตรึกในธรรม ตรึกในธรรมเห็นไหม เหลก็ตีเหลก็ ความคิดตีความคิด มนัเป็น
ความคิดจากภายนอกกจ็ริงอยู ่ แต่มนัเป็นวธีิการท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดร้ื้อ
คน้แลว้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดต่้อสู้กบัตวัเองแลว้ เวลาธรรมขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไดว้างไว ้ 

การชนะศึกสงครามคณูดว้ยลา้นเป็นการสร้างเวรสร้างกรรม การชนะตนเองแค่
หน่ึงเดียวเท่านั้นเป็นส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด แลว้การชนะ ดสิู สงครามท่ีเกิดข้ึนเขาเสีย
ทรัพยากรขนาดไหน เขาต่อสู้ขนาดไหน แลว้โลกเห็นไหม มนักห็มุนเวียนอยูอ่ยา่งนั้น 
เด๋ียวกเ็กิดรัฐใหม่เกิดชาติใหม่ มนักเ็กิดสงครามต่อไป ในเม่ือมนุษยมี์การแก่งแยง่
สงครามมนัตอ้งเกิดเป็นธรรมดาเห็นไหม แลว้กส็ร้างเวรสร้างกรรมกนัไป  
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แต่เวลาเราจะต่อสู้กบัเรา ทรัพยากรของเราคือสติของเรา คือปัญญาของเรา แลว้
ต่อสู้ฝืนใจกบัของเรา ฝืนในหวัใจของเรา ทรัพยากรน้ีเราสร้างข้ึนมา เป็นอ านาจวาสนา
เป็นบารมีของเรา แลว้ถา้มนัจบท่ีน่ีฆ่ากิเลสไดบุ้ญมากท่ีสุด  

 การฆ่ากิเลสกฆ่็าความทุกขท่ี์เกิดจากใจ ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนมาแลว้ท าลายหวัใจ ส่ิงน้ี
เราท าลายมนัเห็นไหม การท าลายท่ีประเสริฐท่ีสุดคือท าลายกิเลส ท าลายอยา่งอ่ืนเป็นการ
ผดิพลาดทั้งหมด เพราะสร้างเวรสร้างกรรม เพราะมนัเป็นของคู่ มนัเป็นระหวา่งเขากบั
เรา แต่ความคิดเรา ความคิดกิเลสกบัธรรมในหวัใจมนัเป็นของคู่เหมือนกนั  

แต่ของคู่ของเราไง คู่หน่ึงเป็นคู่ความชัว่ กิเลสตณัหาความทะยานอยาก คู่หน่ึง
เป็นความดีท่ีมนัจะเกิดจากเรา ส่ิงน้ีมนัต่อสู้กนัได ้ แลว้เราเองมีสติสมัปชญัญะเป็นคน
จดัการเห็นไหม เราเกิดมาจากกิเลสทั้งหมด เรามีอวิชชาข้ึนมาเราถึงไปเกิดเป็นมนุษย ์
แลว้เกิดเป็นมนุษยมี์กิเลสทั้งหมดแลว้เราเอาอะไรไปสู้กบัมนั ไม่ใหมี้กิเลส.. ไม่ใหมี้
กิเลส..แลว้ไม่เอาธรรมะไปสู้กบัมนั 

 ธรรมะคืออะไร? ธรรมะคือสติปัญญา สติปัญญาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ไม่ใช่ของเรา แต่ถา้วนัใดธรรมะเป็นของเราล่ะ ปัญญาของเรามนัช าระกิเลสของ
เรา มนัท าลายกิเลสของเรา น่ีไงธรรมะส่วนบุคคล ธรรมะของเราไง ถา้ไม่ใช่ธรรมะของ
เราจะเป็นพระโสดาบนัไดอ้ยา่งไร พระโสดาบนัในพระไตรปิฎกเป็นครูบาอาจารยข์อง
เรา พระอญัญาโกณฑญัญะหรือวา่ปัญจวคัคียเ์ป็นพระอรหนัตข้ึ์นมากเ็ป็นสมบติัของท่าน  

แลว้สมบติัของเราล่ะ ธรรมะของเรามนัไม่เกิด ถา้ธรรมะของเรามนัเกิดข้ึน
มาแลว้ เห็นไหม ดูพระสารีบุตรไม่เช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สิ ไม่เช่ือเลย 
เม่ือก่อนไม่เช่ือเป็นพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะไปเรียนกบัสญัชยั ทุกขม์าก อาจารย์
ของเราสอนไดแ้ค่น่ีเอง ปัญญามีมากกวา่ เรียนจบแลว้ไปถามอาจารย ์ สญัชยัสอนมาสิ 
สอนจบแลว้ สอนไดแ้ค่น้ี รู้แค่น้ี  

สญัชยัรู้หมดแลว้ พระสารีบุตรรู้หมดแลว้ พระโมคคลัลานะรู้หมดแลว้ ไม่มีทาง
ไปเลย ไปไม่ไดเ้ลย สุดทา้ยเจอพระอสัสชิ พระอสัสชิสอนจนเป็นพระโสดาบนัข้ึนมา น่ี
พาไปพบองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ พาไปบวชกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ พระพทุธเจา้เทศน์สอนจนเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาเห็นไหม  



เทศนพ์ระเร่ือง จิตแกจิ้ต ๑๓ 

 

 ค าวา่เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา ขณะท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สอน องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นศาสดา เป็นผูส้ัง่ผูส้อน ผูฝึ้กฝน เคารพบูชามาก แต่การ
เคารพบูชาไวบ้นหวัใจ เคารพเชิดชูไวม้หาศาลเลย แต่ขอ้เทจ็จริงความศรัทธาความเช่ือ
มนัแกกิ้เลสไม่ได ้ การแกกิ้เลสคือมรรคญาณของเราท่ีมนัต่อสู้ อาจารยส์อนกส่็วน
อาจารยส์อน แต่ธรรมท่ีเกิดกบัเรา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาสมาธิเรารับรู้เองใช่ไหม  

เวลาเรานัง่ทานขา้วกนั อาจารยก์มี็บาตรของท่าน ท่านกฉ็นัของท่านเห็นไหม ใน
บาตรของเราล่ะ เรากฉ็นัในบาตรของเรา อาจารยฉ์นัในบาตรของท่าน บาตรของเรามนั
เก่ียวเน่ืองอะไรกนั มนักบ็าตรของอาจารยน์ะ แลว้บาตรของเรากบ็าตรของเรา แต่เราก็
อาศยัในอารามท่ีเดียวกนั อาศยัครูบาอาจารย ์อาศยัเอาบารมีของท่าน เรากอ็าศยั  

แต่เวลามนัเกิดกบัเรา ธรรมะของเรา สมาธิของเรา ปัญญาของเรา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบั
เรา เราตอ้งฝึกฝน เราตอ้งคน้ควา้ เราอาศยัหมู่คณะอยู ่ดูสิ ดูบา้นเราสิ ดูกฏิุเราสิ ในวดัเรา
น้ีมีกฏิุอยูห่ลงัเดียวหรอ มนักมี็กฏิุมีหลายสิบหลงัอยูด่ว้ยกนั มนัเก้ือหนุนกนั มนั
ช่วยเหลือกนั มนัจุนเจือกนัเป็นสงัคม  

ร่างกายกเ็หมือนกนัเห็นไหม ร่างกาย หวัใจ ปอด ตบั มนักมี็หนา้ท่ีต่างๆ กนักท็  า
ดว้ยกนั เรากส็มบรูณ์ เรากแ็ขง็แรง เรากเ็ดินไดส้ะดวกสบาย ในอารามน้ีมนัเก้ือหนุนกนั 
มนัส่งเสริมกนั แต่ความจริงในหวัใจมนัส าคญักวา่นั้นนะ! เวลามนัรู้จริงข้ึนมาเห็นไหม 
แลว้เวลาท่ีเช่ือศรัทธา เวลาท่ีศรัทธา เวลาท่ีท าข้ึนมาแลว้ เห็นไหม ผูใ้ดปฏิบติัธรรม 
บรรลุธรรมข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้รู้มาแลว้ทั้งนั้นเลย แลว้บอกเรา
ทั้งนั้นเลย บอกแลว้นะ อืมๆๆ เรายงัคบัแคน้ในหวัใจนะ พมิพผ์ดิ เขียนผดิ มนัคงไม่เป็น
อยา่งน้ี น่ียงัต่อตา้นอยูน่ะ  

แต่ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมานะ โอ๋! กราบแลว้กราบอีก ครูบาอาจารยเ์ราจะกราบพระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ กราบจากหวัใจ กราบดว้ยหวัใจ เพราะการเวียนตายเวียนเกิด
นะ มนัซ ้าแลว้ซ ้าเล่า (เสียงกระตุก) แลว้ถา้ไข่ใบไหนมีสเปร์ิมเขา้ไปมนักม็าเกิดเป็นเรา 
ถา้มนัไม่มีปฏิสนธิจิตมนัจะมาเกิดไดอ้ยา่งไร จิตของเราท่ีมาเกิดน่ี เร่ืองของจิต เร่ืองของ
การเกิดและการตาย น่ีพิจารณามนั  
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ความเจบ็ไขไ้ดป่้วย ความทุกขค์วามยากในร่างกายมนัมีเป็นธรรมดานะ ถา้มีเป็น
ธรรมดาแลว้ ถา้เราเห็นแต่เร่ืองร่างกายน้ีเป็นใหญ่ หวัใจมนัจะท าส่ิงใดไม่ไดเ้ลย มนัจะ
คอยแต่วา่มนัจะพิการ คอยแต่มนัจะรักษาส่ิงท่ีของหยาบ   

เจบ็ไขไ้ดป่้วยกต็อ้งรักษาเป็นธรรมดา แต่อยา่ใหห้วัใจมนัอ่อนแอ อยา่ใหห้วัใจ
มนัป่วยไปดว้ย ใหห้วัใจมนัเขม้แขง็ นัง่สมาธิเดินจงกรมภาวนา ตอ้งต่อสู้ ธรรมะมนัอยู่
ฟากตาย กิเลสเวลามนัจะหลอกเรามนัเอาความตายน้ีมาหลอกเรา ท าอยา่งน้ีตาย ดูสิ คน
นั้นกต็ายแลว้ คนน้ีกต็ายแลว้ เรากจ็ะตายเป็นคนต่อไป แลว้ไม่ปฏิบติัมนัตายไหมล่ะ ไม่
ปฏิบติัมนักต็าย  

 ดูอุบติัเหตุสิ คนหนุ่มคนสาวประสบอุบติัเหตุตายเยอะแยะเลย ใครมนักต็อ้งเกิด 
มนักต็อ้งตายแลว้แต่เวรแต่กรรมของเขา เราเกิดมามนักต็อ้งตาย แต่ก่อนตายจะท า
อยา่งไร ใชปั้ญญาพลิกแพลงเห็นไหม จิตแกจิ้ต เอาความคิดแกค้วามคิด แต่ความคิดฝ่าย
หน่ึงเป็นกิเลส ความคิดฝ่ายหน่ึงเป็นธรรม จนถึงท่ีสุดนะพอกิเลสมนัช าระกิเลสจนส้ิน
ไปจากหวัใจเห็นไหม  

ดูสิ ท่ีพระสารีบุตรไม่เช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้อยา่งน้ี  เพราะเวลามนั
เป็นข้ึนมามนัเห็นจริงของมนั วา่ท าแลว้ถา้ความเช่ือมนัเป็นบาตรของอาจารย ์ บาตรของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ อาหารในบาตรขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
กบับาตรของเรา มนัไม่ใช่บาตรของเราหรอก  เราเห็น เรารู้  ท่านฉนักอ่ิ็มของท่าน 
รสชาติอาหารในบาตรของเรากมี็ ในบาตรของท่านกมี็ ท่านฉนัของท่านรสน้ี เราฉนัก็
เหมือนกนัทั้งนั้นล่ะ แต่มนักค็นละบาตร มนัคนละคน มนักค็นละความจริง มนักค็นละ
สมัผสั  

แต่ถา้มนัเป็นของเรานะ มนัสะเทือนหวัใจของเรานะ ดูสิ บาตรของเรา เราได้
หยบิอาหารใส่ปากของเรา ล้ินของเรากรั็บรส พออาหารนั้นตกเขา้ไปในกระเพาะของเรา 
กระเพาะของเรามนัไดย้อ่ยอาหาร อาหารนั้นกเ็ขา้ไปเป็นประโยชน์กบัร่างกายน้ี หวัใจท่ี
มนัอยูใ่นร่างกายน้ี มนัไดอ้าหารเขา้ไปมนักส็ดช่ืน มนักมี็ก าลงัของมนัข้ึนมา  

พอมีก าลงัข้ึนมามนักต็อ้งกินตอ้งอยูเ่พื่อด ารงชีวิตของมนัไป แลว้จิตล่ะ เวลาทุกข์
โหยหวนนะ คนตายโดยอุบติัเหตุ คนตายไปเป็นสมัภเวสีไปทุกขไ์ปยากอยูน่ะ ตอ้งขอ
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ส่วนบุญจากผูอุ้ทิศส่วนบุญส่วนกศุลไปให ้ ส่ิงท่ีอุทิศส่วนกศุลไปใหจ้ะไดใ้ชส้อยส่ิงนั้น  
เพราะเวรกรรมของเขายงัไม่ถึงวาระท่ีจิตของเขา มนัยงัเป็นสมัภเวสีอยู ่ มนัเกิดเป็น
สมัภเวสี เกิดเป็นนรกอเวจี เกิดบนอินทร์ บนพรหม มนัเกิดเป็นภพเห็นไหม   

 สมัภเวสีกเ็ป็นภพหน่ึง แต่ภพอยา่งน้ีมนัเป็นภพท่ีตอ้งทนทุกขท์นยากกนัไป ยงั
ตอ้งอาศยัส่วนบุญจากเขา แต่จิตท าไมมนัเกิดอยา่งนั้นล่ะ เกิดหมดแลว้เป็นหมดเห็นไหม 
ส่ิงท่ีมนัเกิดมนัเป็น เราพิสูจน์ในใจของเรา   

ถา้ครูบาอาจารยท่์านเทศนาวา่การ จะเช่ือหรือไม่เช่ือนั้นนัน่เป็นความคิดของเรา 
เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีมหศัจรรยข์องจิต จิตน้ีมหศัจรรยม์าก เราไปเห็นคุณค่าของวตัถุ คุณค่า
ของแกว้แหวนเงินทอง เราไม่เห็นคุณค่าของจิต พอจิตมนัมีคุณค่าของมนัเห็นไหม เวลา
ไอพ้วก ๑๘ มงกฎุมนักว็า่มนัมีฤทธ์ิมีเดช มนักว็า่จิตมนัพลิกแพลง มนัท าพิธีกรรมหลอก
เงินชาวบา้นเห็นไหม นั้นมนัเล่ห์กล  

 แต่ถา้จิตมนัเป็นตามความจริง มนัรู้จริงเห็นจริงของมนันะ มนัมีความมหศัจรรย ์
แลว้มนัเกบ็ไวใ้นหวัใจ เพราะฝ่ายหน่ึงเป็น ๑๘ มงกฎุหลอกลวงโลก ความจริงของเรา
พดูออกไป โลกเขาจะเช่ือถือไดม้ากนอ้ยขนาดไหน เพราะ ๑๘ มงกฎุมนักพ็ดูเหมือนๆ 
กนัน่ี  

คนบา้กบัพระอรหนัตเ์ห็นไหม คนบา้มนัพดูดว้ยขาดสติ พระอรหนัตท่์านมีสติ
พร้อม ท่านพดูจากคุณธรรมของท่าน มนัมีคุณธรรมของท่าน ท่ีวา่ความสะอาดบริสุทธ์ิ
ไร้เดียงสา พระอรหนัตไ์ม่มีไร้เดียงสาหรอก ไร้เดียงสามนัไม่มีวฒิุภาวะมนัจะเป็นพระ
อรหนัตไ์ดอ้ยา่งไร ความสะอาดบริสุทธ์ิน้ีไม่ไร้เดียงสานะ มีสติสมบูรณ์มาก เพราะมีทุก
อยา่งสมบูรณ์มาก เพราะมีความสมบรูณ์อยา่งนั้นจิตมนัถึงไม่แสดงออกของมนั  

เวน้ไวแ้ต่จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเทศนาวา่การ เวลาลกู
ศิษยล์กูหา ผูท่ี้เราฝึกฝนอยูน่ั้นจิตมนัคึกคะนอง จิตมนัความพิสดารข้ึนมา มนัจะมีอาการ
อยา่งนั้น อาการมากกวา่นั้น ครูบาอาจารยต์อ้งควบคุมใหไ้ด ้ จิตมนัจะพิสดารมาขนาด
ไหน มนัจะรู้เห็นส่ิงใด มนัจะลงไปในนรกอเวจี มนัจะไปเห็นนรกอเวจี มนัจะข้ึนไปบน
สวรรคบ์นพรหม เวลาจิตมนัจะสงบข้ึนมา มนัจะไปเห็นส่ิงใดข้ึนมา เห็นส่ิงนั้นมนัมา
จากไหน? จิตมนัเป็นไปข้ึนไปในวฏัฏะ มนัไปเห็นเทวดา อินทร์ พรหม   
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เทวดา อินทร์ พรหม มาฟังเทศน ์ ส่ิงท่ีฟังเทศนม์นักเ็ป็นโทษของวฏัฏะ มนั
เป็นเร่ืองของเทวดา อินทร์ พรหม กเ็ป็นเร่ืองของจิตหน่ึงใช่ไหม เรากจิ็ตหน่ึง เทวดา 
อินทร์ พรหม กจิ็ตหน่ึง น่ีเป็นการส่ือสารกนัดว้ยภาษาใจ  

แต่อริยสจัท่ีมนัเกิดจากใจ อริยสจัท่ีมนัท าลายกิเลสในหวัใจ ท่ีท าลายพญามาร ส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนมาน่ีต่างหาก ธรรมะอยูท่ี่น่ีต่างหาก อริยสจัมรรคญาณเกิดท่ีน่ี มนัท าลายกิเลส
ท่ีน่ีต่างหาก  

ถา้มนัท าลายกิเลสท่ีน่ีเห็นไหม มนัไม่เป็นในวฏัฏะ จิตน้ีมนัออกไปในวิวฏัฏะ 
มนัมีค่าเหนือกวา่วฏัฏะ เทวดา อินทร์ พรหม ฟังเทศน์ตรงไหน  กเ็ทศน์ส่ิงท่ีพน้จาก
วฏัฏะไง เพราะเทวดา อินทร์ พรหม เขาอยูใ่นวฏัฏะอยูแ่ลว้  เขาอยูใ่นพรหม อยูบ่น
สวรรค ์มนักเ็ป็นความสุขในวฏัฏะท่ีดีท่ีสุดในวฏัฏะน้ีแลว้  

 แต่มีดีท่ีสุดในวฏัฏะเห็นไหม น่ีถึงพรหมเวลาหมดอายขุยัล่ะ?  พรหมไปไหน  
พรหมไปเกิดท่ีไหน  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนน่ีความมหศัจรรยข์องจิต จิตน้ีมนัมหศัจรรย ์ ท่ีบอกวา่ 
๑๘ มงกฎุ เขากห็ากินไปตาม ๑๘ มงกฎุของเขา  

แต่ความจริงท่ีรู้ความจริงแลว้ ความจริงอนันั้นจะเป็นประโยชนไ์ดม้ากนอ้ยขนาด
ไหน  ความเป็นมากนอ้ยเห็นไหม เวน้ไวแ้ต่มีจิตท่ีเป็นไปท่ีครูบาอาจารยท่์านเป็นผูช้ี้น า 
ท่านเป็นอาจารย ์ ท่านเป็นผูช้ี้น า ท่านเป็นผูดู้แลรักษาจิตนั้นใหม้นัประเสริฐข้ึนมา ดูแล
รักษาใหจิ้ตนั้นมีคุณค่าข้ึนมา ดูแลรักษาจนจิตนั้นยอ้นกลบัมาเห็นคุณค่าของจิตของ
ตวัเอง จิตท่ีไปรู้ไปเห็นในวฏัฏะ ในนรก ในสวรรค ์ ในเทวดา ในอินทร์ ในพรหม ไปรู้
ไปเห็นสมบติัของคนอ่ืน ไปรู้ไปเห็นโทษของคนอ่ืน ไปรู้ไปเห็นส่ิงท่ีคนอ่ืนเขาอยูบ่น
พรหม ไปเสวยสุขของเขา ไปดูสมบติัคนอ่ืนเห็นไหม 

แลว้สมบติัของตวัล่ะ สมบติัท่ีควรจะเป็นความจริงล่ะ สมบติัท่ีมนัควรจะเป็น
อริยมรรคญาณ สมบติัท่ีจะเป็นอริยสจัในหวัใจท่ีมนัจะพน้จากกิเลสล่ะ  น่ีส่ิงน้ีมนั
ตอ้งกระตุกกลบัมา กระตุกใหจิ้ตดวงน้ีกลบัมาถึงจิตของตวัเอง แลว้มาแกไ้ขกนัท่ีน่ี ถา้
มนัรบๆ กนัท่ีน่ี  เห็นไหม 
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“มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา เราจะไม่ด าริถึงเจา้อีกแลว้ เจา้จะเกิดจากจิต
ดวงนั้นไม่ไดอี้กเลย ”  

เห็นไหม มารเอย มารเอย มารท่ีในหวัใจน้ี กลบัมาท่ีน่ี  คุณค่าของศาสนามนัอยู่
ท่ีน่ี คุณค่าของศาสนาสมัผสัอยูท่ี่ใจ ใจของเราถา้เป็นธรรมข้ึนมาเห็นไหม  จิตแกจิ้ต! 
เหลก็ตีเหลก็ จิตแกจิ้ต จิตของเราแกข้องเรา ธรรมะของเรา ศีล สมาธิ ปัญญา ท่ีเกิดข้ึนมา
จากใจของเรา จะตอ้งมาท าลายกิเลสในหวัใจของเรา แลว้ถา้ถึงท่ีสุดแลว้เป็นธรรมะของ
เรา เห็นไหม 

 บาตร! บาตรใครบาตรมนั ธรรมะใครธรรมะมนั ธรรมะท่ีในหวัใจท่ีเกิดข้ึนมาน้ี 
เป็นสมบติัของเราเห็นไหม ประโยชน์ของเรา ส่ิงท่ีเกิดกบัเราเห็นไหม  

เราท ากนันะ ใหเ้สมอตน้เสมอปลาย การมาฟังธรรม การมาลงอโุบสถศีล การลง
อุโบสถเพื่อกระตุน้  ถา้เราไม่ท ากนันะ น ้าน่ีมนัไหลลงต ่าไปตลอดเวลา เราตอ้งพยายาม
ทวนกระแส เราจะตอ้งท าใหส้งัคมสงฆ ์ สงัคมของเราใหต่ื้นตวั ใหส้ดช่ืน ไม่หงอยเหงา
กบัโลกเขาไป โลกเขาจะทุกขจ์ะยาก เขาจะเห็นการเคล่ือนไหวของเรามนัเป็นเร่ืองทุกข์
ยาก แต่เราเห็นการเคล่ือนไหวของเราเป็นการเขา้สังคม เขา้หมู่เขา้คณะ ใหห้มู่คณะของ
เราเขม้แขง็ ใหค้ณะของเรารักษากนั อยูก่นัดว้ยความเป็นธรรม เพื่อประโยชน์กบัพวกเรา 
เอวงั 
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