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ตั้งใจฟงธรรม  ธรรมะมนัมมีากมายมหาศาล  เพราะมันตองตอบสนองหัวใจสัตว 
โลกทกุๆ  ดวงใจ  ใจของสัตวโลกแตละดวงแตกตางกัน  หยาบละเอียด  ลกึซึ้งหนาบาง 
แตกตางกันมากมายมหาศาล ดวยบุญกุศล ดวยบาปอกุศลของแตละบคุคลที่สรางมา 

สิ่งที่สรางมาเห็นไหม  “ธรรมะ”  ธรรมที่จะเขาไปเจือจานในหัวใจของสัตวโลก 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกวา  “ธรรมะในพระไตรปฎกที่องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาทรงเทศนาวาการมา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธนี้ เปรียบเหมือนใบไมใน 
กํามือ” 

ขอเทจ็จรงิความเปนจรงิเรื่องของสจัธรรมเห็นไหม  ใบไมในปามากกวาใบไมใน 
กํามือ  ใบไมในกํามือนี้เทานั้นทีว่าเอามาสั่งสอนพอที่จะเปนปูนหมายปายทางใหเรากาว 
เดินตาม 

แตพวกเราเวลาศึกษาประพฤติปฏิบัตกิันไปแลว  ดวยทิฏฐิมานะดวยความเห็น 
ของเรา  วา  ใบไมในปาทั้งหมดตองเหมอืนใบไมในกํามือเราเทานัน้  ถาใบไมในปาที่มนั 
แตกตางกับใบไมในกํามือของเรา  เราบอกสิง่นัน้ไมใชใบไม  แตขอเทจ็จรงิมนัเปนใบไม 
หรือไมเปนใบไม  มันจะเปนใบไมก็ตอเมือ่นายพรานปาหรือในผูที่เขาใจถึงสจัธรรม 
ความจรงิวาสิ่งนั้นควรใชประโยชนสิ่งใด 

พวกพืชสมนุไพรเห็นไหม หมอทีเ่ขาเปนหมอยา พชืสมุนไพรตางๆ  เขาเอามาใช 
เปนประโยชนกับเขาไดทั้งนั้นเลย  ผูที่มีสจัธรรมรูสจัธรรมความเปนจริง  ใบไมทั้งหมด 
เปนประโยชนกับการรักษาเรื่องโรคภัยไขเจ็บไดทัง้นั้น สิ่งที่รักษาโรคภัยไขเจ็บเห็นไหม
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เพราะถาโรคภัยไขเจ็บนั้นหายไปแลว  ใบไมนัน้จะมีความหมายมีความจําเปนกบัผูที่หาย 
จากโรคภัยไขเจ็บนัน้หรอืไม 

ผูที่หายจากโรคภัยไขเจบ็นัน้เพราะใจของเขาหายจากโรค  ใบไมนัน้ก็คอืใบไม 
นั้น  แตเขาไมคัดคานใบไมนัน้หรอกวาใบไมนัน้ไมใชใบไม  หรือพืชสมนุไพรนัน้ไมใช 
พืชสมุนไพร  เปนพืชสมนุไพรเอาไวรักษาโรค คนที่ยังเปนโรคอยูที่เขาตองการใบไมนั้น 
นี่สัจธรรมที่เปนสัจจะความจรงิเหน็ไหม สิ่งที่เปนความจรงินัน้มอียู 

ทีนี้ของผูรูจริง  คําวารูจริง  ใจรูจรงินัน้ทุกอยางจะถกูตองชอบธรรมหมด  แตใจที่ 
ไมรูจริงนะ  สิ่งใดก็แลวแตถาเรายังไมเขาใจเรายังไมรูจริงเหน็ไหม  ธรรมะถาเรายังลงัเล 
สงสัยอยู  เรายงัไมเขาใจวาสิ่งนัน้ถูกหรือผิด  เราจะยังไมควรแสดงออกไป  พอเราแสดง 
ออกไปเหน็ไหม  เราทําใหหลงผิดนี้เปนโทษอยางหนึ่ง  เพราะ  !  เพราะเราหลงผิดเห็น 
ไหม คนที่หลงผิดแลวเดินถูกตองมนัเปนไปไมได 

หลวงปูมั่นบอกวา  “ตนคดปลายตรงไมมี”  ตนตองตรงเหน็ไหม  พอตนตองตรง 
เริ่มตนคําวาตนตองตรง  เวลาเราปลูกพืชกัน  เราตองเตรียมพื้นดนิ  เราตองเตรียมทุกๆ 
อยาง  เราตองมีกลา  เราตองมีทุกอยางพรอม  เราตองมีอาหาร  มีแดด  มีน้ํา  พืชนัน้ถงึจะ 
เติบโตขึน้มาได 

ในการประพฤติปฏิบัติของเรา เราปรารถนาเพือ่จะพนจากทุกข เราศึกษาแสวงหา 
ธรรมะกนัอยู  เราแสวงหาธรรมที่ไหน  เราจะปลูกตนไมบนอากาศ  ตนไมบนกอนเมฆ 
หรือเปลา  ตนไมบนกอนเมฆนัน้ปลกูไมได  กอนเมฆมันเคลื่อนที่ตลอด  กอนเมฆเปนไอ 
น้ําที่เกาะกลุมกนัเปนกอนเมฆ  มนัจะปลูกพืชไดอยางไร  เดี๋ยวมนัก็ละลาย  เดี๋ยวมนัก็ 
เปลี่ยนแปลง มันทรงตวัอยูไมได 

สัจธรรมทีเ่ราแสวงหาอยูมนัเปนนามธรรมทั้งหมดเลย  แลวพื้นที่ที่เราจะหาสัจ 
ธรรมใครเปนคนแสวงหาสัจธรรมละ  เหน็ไหม  เราแสวงหาสัจธรรมนั้นเปนเรือ่งหนึ่ง 
ตัวตนของเราเปนอีกเรื่องหนึง่  เราตองกลบัมาดูที่ตวัตนของเรา  เราถึงตองหาตัวตนของ 
เราใหเจอ  ทําตัวตนของเราใหเจอ  แมแตการคนหาตัวตนของเราใหเจอมันยงัไมเปนสัจ 
ธรรมเลย
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เพราะตัวตนของเราเหน็ไหม จิต วิญญาณ วิญญาณปฏิสนธิ สิ่งที่วิญญาณปฏิสนธิ 
นะ  วิญญาณปฏิสนธิกับวิญญาณในขนัธ  ๕  วิญญาณความรับรู  ความคิด  วิญญาณที่รับรู 
วิญญาณในขันธ  เพราะเราเกิดเปนสถานะของมนุษยแลว  เรามีขนัธ ๕ แลววิญญาณพวก 
นี้มาจากไหน 

วิญญาณความคิด  ความคิดนะ  วิญญาณนะ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
วิญญาณอยางนี้วิญญาณอายาตนะ  สิง่ทีเ่ปนอายตนะเราก็รับรูกนัแคเปลือกๆ  เทานัน้นะ 
แตตัวจริงของจิตมนัอยูทีไ่หน ตัวพลังงานมนัอยูที่ไหน ปฏิสนธิจิตนะตวัเกิดตัวตาย ตัวภ 
วาสวะ  ตัวสถานที่  ตัวทีจ่ิตเริ่มตนของพลังงาน  สิ่งที่พลังงานอวิชชามันอยูที่นัน่  อวิชชา 
มันอยูที่จิตไมไดอยูที่ความคิด 

ความคิดเกิดจากจิตไมใชจิต  ความคิดเกิดจากจิตเห็นไหม  แลวเราไปรูกันที่ 
ความคิด  ถาความคิดของเราความรูของเรายงัไมชัดเจน  เราไมควรพูดสิง่ใดออกไป  พูด 
เสร็จแลว  ดูสิ  มันเปนเหตุเปนผลทีเ่ขาจะโตแยงกลบัมา  ถาโตแยงกลับมาแลว  เห็นไหม 
มันกเ็ปนการทําใหศาสนาสะเทอืนไปดวยไง หยิกเลบ็ก็เจบ็เนื้อ 

ในเมือ่บุคลากรในศาสนา  เห็นไหม  ดูสิ  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  เปน 
เจาของศาสนา  เพราะองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาฝากศาสนาไวกับภิกษุ  ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา เราเปนชาวพุทธ เราเปนเจาของศาสนา เจาของศาสนาทําไมเปลี่ยนลัทธิ 
เปลี่ยนศาสนาละ ทําไมยายศาสนาละ มันนับถอืของมันนะ 

ตัวเองไมมั่นคงในศาสนา  ตัวเราไมมั่นคงในศาสนา  เห็นไหม  ดูสิ  พุทธมามกะ 
ตองถอืศีล  ๕  ตองมีศีลของเรา  แตถาเราเปนสามเณร  เราตองถือพระรัตนตรัย  พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ ยิ่งเราเปนภิกษุ เราเปนนักบวชเห็นไหม ศีล ๒๒๗ เปนรัฐธรรมนูญ 
ของพระ  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ  เฉพาะศีล  ธรรมและวนิัยเปนขอบังคับของเรา  สิ่งที่ 
บังคับๆ เพือ่ใคร ธรรมและวินัยบังคับเรานะ 

เราอยูกนัเปนหมูเปนคณะ  เปนสงฆ เปนสังฆะ  เปนหมูสงฆไง สังฆะสมมุติสงฆ 
อยูดวยกัน  ๔  องคขึน้ไปเปนสงฆ  สงฆนัน้อยูเปนสงฆขึ้นมาเพื่ออะไร  เพือ่ปรึกษากัน 
เพื่อดูแลกนั เพือ่เจอืจานกัน เพือ่แกความลังเลสงสัยตอกัน เหน็ไหม นี่เปนสังฆะ
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สิ่งที่เปนสังฆะนะ  ธรรมวนิัยเพือ่ความสงบสขุของสงฆไง  ทิฏฐิเสมอกนั 
ความเหน็เสมอกนันะ  ความเปนอยูของเราจะราบรืน่  การราบรื่นนะ  มุมมองเดียวกนั 
เปาหมายเดียวกนั  มุมมองของเราคอืพนจากทุกข  ในเมือ่พนจากทกุข  ในการประพฤติ 
ปฏิบัติทุกคนจะอํานวยความสะดวกให การใหโอกาสตอกันนะ การประพฤตปิฏิบัติมนัก็ 
ราบรื่น 

ถาไมใหโอกาสตอกนัเหน็ไหม  คนหนึ่งปฏบิัตอิีกคนหนึ่งกระทบกระเทอืน 
ตลอดเวลา  ถาขางนอกไมสงัดขางในจะสงัดไดอยางไร  ความสงบจากภายนอก  ความ 
สงบจากภายใน  กายวเิวก  จิตวิเวก  ถากายไมวิเวกจะเอาความวิเวกจากจิตมาจากไหน  ถา 
กายวิเวกเหน็ไหม  ดูสิ  เดนิจงกรมอยู  การเคลือ่นไหวอยู  กายไมวเิวก  กายเคลือ่นไหวอยู 
แตจิตนี้มนัสงบได เพราะการเคลื่อนไหวอยูนี้เปนอรยิาบถ ๔ 

อริยาบถ ๔  การเดินจงกรม  นัง่สมาธิภาวนาเหน็ไหม  ถึงกายจะเคลื่อนไหวอยูแต 
กายเคลือ่นไหวเพือ่ความสงบไง  แตการกระทบกระเทอืนกัน  กายเคลือ่นไหวเสียง 
กระทบกระเทือนเสียงดังขึน้มา กายเคลือ่นไหวดวยความเคลื่อนไหว กายเคลื่อนไหวเห็น 
ไหม นี่จิตแกจิต 

ถาจิตมันแกจิต  ถาจิตเจตนาของความสงบ  แตกายเคลื่อนไหวไปมนัเคลื่อนไหว 
ไปเพือ่ความสงบเหน็ไหม  การเคลื่อนไหวมันสกัแตวา  มันเปนกิริยาจากภายนอก  แต 
กิริยาจากภายในมันสงบของเขาขึ้นมาได  เดนิจงกรมอยูจิตสงบได  พอจิตสงบจะรวม 
ใหญขึ้นมาเดนิไมไดตองยืนรําพงึ  ยืนรําพึงไมไดตองนั่งลง  สมาธิภาวนาจิตมันรวมลงได 
ทามกลางการเดินจงกรม 

สิ่งนี้ถาผูประพฤติปฏบิัติขึ้นมามันวิเวก  ความวิเวกนะมนัถนอมรักษาจากภายใน 
ถาถนอมจากภายในจิตมนัจะรักษาของมนั เห็นไหม ถาจิตเราสั่งมาเปาหมายเราอยูที่ไหน 
การประพฤติปฏิบัติกเ็พือ่อะไร ถาเพื่อจิต เพื่อความเปนธรรมนะ 

สิ่งตางๆ  ปจจัยเครื่องอาศัยสิ่งนี้เปนเครื่องรอง  แตถาเราเปนพระกนั  เปนเจาของ 
ศาสนาเพื่อโลกไง  มนัเปนรปูแบบที่เอามาอวดกัน  อยางภายนอกขอวัตรปฏิบัติ  ดูสิ  สงบ 
เสงี่ยมเรยีบรอย  แตขางในนะนกกระยางเหน็ไหม  มันยนืรอกินปลา  มันยนือยางสงบ
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เสงี่ยมสวยงามมาก นกกระยางขาวปลอดเลยนะ แตมันรอใหปลาเผลอนะ มันจิกกนิทันที 
เลย ! ถาปลาเขามาใกล 

ถาจิตเราเศราหมอง  จิตเราลังเลจากภายใน  เราตองยอนกลับมาที่หวัใจของเรา  ถา 
เพื่อธรรมนะ  สิ่งนั้นเปนสิง่ที่พึง่พาอาศัย  ขอปฏบิัติทําเพื่อใคร  เวลาทําขอวัตรปฏิบัติ 
ขึ้นมาทําเพือ่ธรรมไง  ถาทําเพื่อธรรมทําแลวมันมีความสบายใจ  ทําแลวไง  เราไมไดเอา 
เปรียบใคร 

กิเลสนะมนัอยูมนันอนเนื่องมากับใจ  อนุสัยนอนเนือ่งมากับใจ  ใจมนัแข็ง 
กระดาง ทําตางๆ ทําสิ่งใดมีนอยเนื้อต่ําใจทัง้นัน้นะ ทําสิ่งใดเราก็เสยีเปรียบเขาทั้งนั้นนะ 
แตถาเราไดเปรยีบเขาเราจะมคีวามพอใจ  ไดเปรียบคือกิเลสมนัไดเปรียบไง  ถาขางในนะ 
มันขมขี่ใจ กเิลสมันขมขี่มากอน ตองมเีลหกลเพือ่เอาชนะคะคานกัน 

ถาชนะคะคานกนัเหน็ไหม กเิลสมันยิ่งตัวใหญขึน้มาตลอดเวลา ยิ่งกิเลสมนัยิง่ขม 
ขี่หัวใจ หัวใจยิง่มีทิฏฐิมานะ แตรูขางนอกนะวาเรามีความเมตตา  เมตตาของใคร เมตตา 
เพื่อเมตตา ทําเพื่อธรรมนะ มันทําดวยความสะดวกความสบายใจ 

ไมมกีําไมในมือเรา  องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาบอกมือเราแบตลอด  มือ 
สะอาดบริสุทธิ์ตลอด  จิตใจถาสะอาดบริสทุธิ์มันจะเขาที่ไหนก็ได  เพราะเราก็มเีจตนา 
บริสุทธิ์ ทุกอยางก็บริสทุธิ์ 

คําวาบริสุทธิ์  บริสุทธิ์ดวยเจตนาแตจิตยังไมไดบริสทุธิ์  เจตนาบริสุทธิ์เฉยๆ  แต 
จิตนี้อวิชชา  ถาเจตนามันบริสทุธิ์มันตองทําความสงบของใจเขามาใหได  ถาใจมันสงบ 
เขามาใหไดเห็นไหม  พอจิตสงบเขามา  ทุกอยางสะอาดหมดในรางกายเรา  เราชําระ 
รางกายมนัสะอาด  แตความสะอาดมันอยูกับเราไดไหม  เดี๋ยวเหงื่อไคลมันก็ตองออกมา 
เปนธรรมดา ในเมือ่อวิชชามันอยูกลางหัวใจ มนัสะอาดบริสุทธิ์ขนาดไหน เจตนาดีขนาด 
ไหน มันก็มอีวิชชาอยูในหวัใจนั้น 

อวิชชายังไมถอนขึ้นมาจากใจ  สิ่งตางๆ  ไวใจไมไดทัง้นัน้นะ  เจตนามนั 
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จิตของเราไวใจไมไดทั้งหมด  ทุกคนไวใจตัวเองไมได  ถาไวใจ 
ไมไดเราจะตั้งใจอยางไรเพื่อจะใหเราไวใจตัวเองได มันตองมเีหตุมีผลสิ



เทศนพระเร่ือง ตองรูจริง ๖ 

การกระทําเหน็ไหม  ดูสิ  เหตุผลนะ  “ธรรมทัง้หลายมาแตเหตุ”  แลวเหตุมนัอยูที่ 
ไหน เราจะรักษาเหตุดวยวิธีการใด ถาเรารกัษาเหตุเห็นไหม เรารักษาเหตุจากภายนอก นี่ 
ขอวัตรปฏิบัติมนัเปนเปลอืก มนัเปนสิ่งทีถ่นอมรักษาสังคมและความเปนสุข 

ดูสิ  ดูรางกายของเราสิ  รางกายของเราตองมีอาหารใชไหม  ตองมีการพกัผอน 
ขึ้นมา  รางกายมนัจะไดไมเจ็บไขไดปวย  แตสิ่งที่อยูในรางกายมันมีอะไร  มนัมีหัวใจนะ 
หัวใจนีม้ันทุกขมันรอนอยูในรางกายนี้  มีสิง่ใดปรนเปรอมาขนาดไหนมันกไ็มไดสมดัง 
ใจมัน ถากเิลสมันแผลงฤทธิ์ออกมา 

ธรรมะกวาจะขยบัตัวไดนะ  กิเลสมันใหโอกาสทํางาน  ถากิเลสมนัตื่นขึน้มา 
ธรรมะหายหมดเลย  สงบเสงีย่มอยูเวลามนัเกิดกิเลสขึ้นมามนัเหยียบย่ําทําลายธรรมวนิัย 
ในหัวใจเราหมดเกลีย้งเลย 

เราเปนพระจากขางในนะ  พุทธะ  ผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน  เจอพทุธะที่ไหนตองฆา 
พุทธะกอน  เราไมเจอพุทธะ  ผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน  เราบวชเปนสงฆขึน้มาเราก็วาเราเปน 
พระ เรามีศีลมีธรรมของเรา สังคมยอมรบันับถือ เราพอใจของเรา นี่มนันอนใจไมได 

ถานอนใจกเิลสตัวมันจะหนาดาน  มนัจะฮกึเหมิขึ้นมาทันที  ดูสิ  ทุกคนยอมรับ 
การยอมรับของสงัคมมันจะมปีระโยชนอะไรขึน้มา  คนโงยอมรับนะ  กิเลสในหัวใจของ 
เราธรรมะยอมรับไหม  ถาธรรมะยอมรบัในหวัใจ  ธรรมวนิัยนีย้อมรับเราสักคนเดียวนะ 
โลกเขาจะติเตียนขนาดไหนมนัเรื่องของโลกเขา 

โลกเหน็ไหม ขนโคกับเขาโค เขามี ๒ เขา ขนโคมเีต็มตัวมนัเลย โลกมีคนโงหรือ 
คนฉลาดมาก มีแตคนโงทัง้นัน้นะ โงที่ไหน โงที่ตวัเองไง เอาตัวเองไมรอดไง เอาตวัเอง 
ไมได  ทุกอยางเขาใจไปหมด  ธรรมะเขาใจหมดเลย  เขาใจขึ้นมาแลวมนัเขาถงึใจเราไหม 
เขาใจแตเปลอืกเขาใจแตปากเปยกปากแฉะไง  แตหัวใจเปนอยางไร?  หัวใจมนัมอีะไรค้ํา 
จุนมนับาง 

หัวใจทีเ่รียกรองความชวยเหลืออยู มนัตองการดิ้นรนเพือ่ที่จะพนจากกิเลสทั้งนั้น 
แตเราไมมีสิง่ใดจะเขาไปเยียวยามัน  สตกิ็ไมมี  สมาธิก็ไมมี  ปญญาที่พูดขึน้มานี้เปน



เทศนพระเร่ือง ตองรูจริง ๗ 

สัญญาทั้งนั้น  สัญญาที่เกิดขึน้มานี้เปนสัญญาที่เกิดขึ้นมาจากใจเปนโลกียปญญา  โลก 
ทัศน โลกความเปนโลก ความคิดของโลก 

ถาจิตสงบเขามามันจะเปนตัวพลังงาน  ตัวพลังงานเปนจิต  สัมมาสมาธิเปนสากล 
ลัทธิไหนเขาทําสมาธิ  แตสมาธิเขาทํากันเขาทําสมาธิไปเพื่อเหตุใด  เขาทําสมาธิขึ้นมา 
ของเขานี้เขาคิดวาสมาธินี้เปนผลเพราะเขาไมเคยรูจกัธรรมะ  เขาไมรูจกัสิ่งใดๆ  เลย  พอ 
จิตสงบขึน้มาก็ทกึทักเอาวาสิ่งนี้เปนธรรม  เปนธรรม  ทึกทกัเอาแตไมเปนความจริง  !  ถา 
เปนความจริงนะมนัจะตางจากธรรมะของเราไดอยางไร  มันจะตางจากองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาไดอยางไร 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเวลาทําขึ้นมาเห็นไหม  ดูสิ  มรรคญาณมนัเกิด 
ขึ้นมา  ธรรมจกัรมนัเคลื่อน  ธรรมจกัรมันหมุนออกไปจากใจ  ธรรมจกัรออกไปจาก 
พลังงานของจิต ธรรมจักรๆ มนัอยูที่ไหน ธรรมจกัรของโลกเขา นั่นเปนตํารานะ 

การงานชอบ เพียรชอบนะ อันนัน้เปนช่ือของมรรค ๘ แตตัวจริงของมรรคมันอยู 
ไหน  เวลาทําเปนรูปเคารพมากไ็ปแกะกนัเปนธรรมจักรเปนหินขึน้มานั่น  นัน่เขาเอาไว 
ใหหมาเยี่ยว  ใหหมามันไปเยีย่วไปขี้นัน่นะ  แตของจริงมนัอยูไหน  เราไปถูไปทําความ 
สะอาดกันแลวหัวใจมนัสกปรกมนัทําความสะอาดมาบางหรือเปลา 

ถามันทําความสะอาดหัวใจขึ้นมา มรรคมันเกิดทีน่ี่ เพราะอะไร เพราะความเพียร 
ชอบ  งานชอบ  ความเพียรไง  งานชอบๆ ที่ไหน  งานชอบแบกหามนะเหรอเปนงานชอบ 
งานนัน้เปนงานของฆราวาสเขา  งานของพระนัง่นิง่ๆ  หัวใจมันกาวออกมาไหม  ปญญา 
มันไดเกิดขึน้มาหรอืเปลา 

ถาปญญามันไดเกิดขึ้นมา  ปญญาของใคร  ปญญาของกเิลสมันเอาธรรมะมาอาง 
นะ เวลาทําปญญาขึ้นมาธรรมจกัร โลกเห็นไหม สัมโภชฌงค โอโหย สิ่งที่เปนธรรมะนี้ 
จะฆากิเลสนะ  กิเลสมันเอาธรรมะฟาดใสตัวเองใสหนาเรา  เราไมรูตวัเลยวากเิลสมนัเอา 
ธรรมะมาอาง ! มันธรรมะของใคร?



เทศนพระเร่ือง ตองรูจริง ๘ 

มันเปนธรรมะขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  เราไดอะไรขึ้นมา  เรามี 
ความรูความเหน็อะไรขึน้มาถึงเปนธรรมะของเราบาง  ถาเปนธรรมะของเรานะจิตสงบ 
เขามา เราจะรูวาเราสงบ เรามีสติสัมปชัญญะ เราจะยบัยั้งความคิดของเราไดตลอดเวลา 

ความคิดนีม้ันเกิดขึน้เพราะอะไร เพราะตัณหาความทะยานอยาก ถาความคิดนี้ไม 
มีตัณหาความทะยานอยากความคิดเกิดขึน้มาไมได จิตมันสงบมันสบายของมัน จิตมันจะ 
อยูทรงตัวของมันโดยธรรมชาติของมนั  มันมสีติสัมปชัญญะควบคมุอยู  สัมมาสมาธิมัน 
เกิดอยางนี้ 

ไมใชวามนัวางๆ  อยู  วางๆ  โดยไมมเีจาของ  ไมมีสติ  ไมมีสัมปชัญญะ  ไมมีใคร 
ควบคมุมนัเลย  ปลอยใหมนัไหลไปตามกระแส  สิ่งที่ไหลไปตามกระแส  พลงังานดไูฟสิ 
เห็นไหม  เรามีเครื่องปนไฟขึน้มา  เรามีสายสงเอาพลังมาให  ดูไฟฟาสถิตบนอากาศสิ 
ฟาผาทีหนึ่งนี่เราควบคมุมนัไดอยางไร  เราเอาอะไรไปควบคมุมัน  แรงเสยีดสีของไฟฟา 
สถิตบนอากาศนี้มันมีแรงเสียดสีกนั  พลงังานของมนั  มันทําลายทั่วๆ  ไป  มันกม็ีของมนั 
เปนธรรมชาติของมัน 

กิเลสกเ็หมอืนกัน ! กิเลสในหัวใจ ธรรมะนี่ มีสติสมัปชัญญะควบคุมอยางไร รูจัก 
ตัวเองพลงังานของตวัเองเปนอยางไร  กําลงัของตัวมีมากนอยแคไหน  สิ่งทีม่ันเหยียบย่ํา 
มาในหัวใจใครพาเหยียบย่ํา  ตัวมนัก็ไมเหน็  กิเลสไมเคยเห็นหนากิเลสเลย  ไมรูจักกิเลส 
เลย บอกวาชําระกิเลส 

กิเลสมันอยูที่ไหน?  กิเลสมันอยูที่ใจ  แลวใจมนัอยูที่ไหน?  ใครครอบคลุมหวัใจ 
อยู  พลังงานตัวไหนมนัครอบคลุมอะไรของเราอยู  มีแตกิเลสพาขับเคลื่อนความรูสึก 
ความคิดของเรา  แลวตื่นเตนไปกับอารมณความรูสกึ  เพราะตัวเองรูฟา  รูดนิ  รูทกุอยาง 
แลวพูดออกไปเสียหายทัง้นัน้เลย 

ถาสิ่งใดยังลังเลสงสัยอยู  สิ่งใดยังไมรูจรงิอยาเพิ่งมัน่ใจ  อยาเพิ่งชะลาใจ  อยาเพิ่ง 
แสดงออก  การแสดงออกไปนะเปนผลตอบสนองขึน้มา  มนัสะเทือนถึงธรรมะขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  สัจธรรม  นี่ไงธรรมะ  เห็นไหม  ภิกษุผูทรงศลีทรงธรรม 
แสดงออกมามนัเปนธรรม หรอืมนัเปนโลก หรือมันเปนกเิลส



เทศนพระเร่ือง ตองรูจริง ๙ 

ถามันเปนธรรมขึน้มาสัจธรรมมนัมอีันเดียวไมมีสอง  สัจธรรมนี้ตองเปนหนึ่ง 
เดียว  การแสดงออกมาแสดงดวยกิเลสเปนสอง  แมแตผูแสดงมันก็เปนสองอยูแลวเพราะ 
กิเลสกบัหัวใจมนัเปนคนละเรื่องกัน พลังงานมันมีพลังงานของมัน มนัมีตวัจิตอยูนะ 

ตัวจิตมนัมีศักยภาพของมัน ทําดีมา ไดสะสมสิง่ใดมา มันก็เกิดมาเปนมนุษย เปน 
เทวดา  เปนอนิทร  เปนพรหม  ทําช่ัวอกุศลมามนัก็เกิดเปนสัตวเดรัจฉาน  มนัเกิดในนรก 
อเวจี  แลวมาเกิดเปนมนุษยนีเ่ห็นไหม  มันก็แบงมาเปนสถานะกลางใหเราทําดีก็ไดทําช่ัว 
ก็ได 

ทําดีเห็นไหม  แตธรรมะในเมื่อสงัคมเขายอมรับกันวาสัจธรรม  ศีลธรรม 
จริยธรรมเปนสิ่งที่ดีงาม  กตัญูกตเวทเีปนเครือ่งแสดงออกของคนดี  มันกม็ีมารยาท 
สังคม  การแสดงออกกตัญูกตเวทเีปลือกๆ  กนั  แตหัวใจมนัจะเชือดเฉอืนกัน  จะทําลาย 
กันตลอดเวลา สิ่งที่ทําลายตลอดเวลาเห็นไหม สิ่งทีท่ําลาย อะไรทําลายอยู 

ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาไมตองบอกใคร สันทฏิฐิโกรูจําเพาะ 
ตน  ยับยั้งตวัเองไดตลอด  ความสุขความทุกขเปนของเรา  สิ่งตางๆ  รับรูไดทั้งนั้น  ใส 
หนากากเขาหากัน  สิ่งทีว่าสิ่งนัน้เปนคุณงามความดี  แลวก็เอาซอนดาบไวขางหลังคอย 
เชือดเฉือนทําลายกนันะ 

จิตของเราความคิดของเรานะมนัทําลายเราไหม  มันซอนคมซอนพิษสิ่งใดทําลาย 
หัวใจเราอยู ถาเราปลอยใหมันทําลายเราอยูอยางนี้ เราวาเราเปนคนรักตนหรือเปลา ถาเรา 
เปนคนรักตนนะ เราตองเอาตนเรารอดจากสิ่งที่ชั่วชาในหัวใจของเรา เปนสิง่ช่ัวชา ! 

เวลาครบูาอาจารยทานประพฤติปฏิบัติขึน้มาเหน็ไหม  เวลาทานจะปลกุปลอบตัว 
ของทานเอง ทานจะตเิตียน  เอาธรรมะ..  มันเปนยอดธรรมใชไหม ติเตียนความเลวความ 
ทราม  ความขี้เกียจขี้คราน  ติเตียนหัวใจของเราทีม่นันอนจมกับกิเลส  ธรรมะเปนของดี 
สมาธิปญญาเปนของดทีั้งหมด แตทําไมไมขวนขวาย ทําไมไมแสวงหา 

สิ่งที่แสวงหาขึน้มามนัเปนความจรงิตามธรรมหรือไม  ถาเปนความจริงตามธรรม 
มันเปนสมัมา สัมมาคือมนัถกูตองดงีาม เห็นไหม ดสูิ  เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ



เทศนพระเร่ือง ตองรูจริง ๑๐ 

เจาตรัสรูเองโดยชอบ แลวเรารูโดยไมชอบ รูแตไมชอบ ไมชอบธรรม รูโดยขโมย รูโดย 
สัญญา รูโดยฉกฉวยความจรงิออกมาเหน็ไหม 

ในปจจุบันนี้  ดูสิ  ทรัพยสินทางปญญาของเขา  สมบัติของเขาเราไปก็อบปเขามา 
เขาฟองเอาคาเสียหายเลย  นี่ธรรมะขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาทานไมไดถอื 
ลิขสิทธ์ิ  ทานเผยแผ  ทานตองการใหสัจธรรม  ใหสาวก  สาวกะ  ใหบริษัท  ๔  ไดเขาถงึ 
ธรรม  ทานตองการรือ้สัตวขนสัตว  ทานปรารถนามารื้อสัตวขนสัตว  แตกิเลสของเรามนั 
พลิกแพลงวาสิ่งทีอ่งคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาปรารถนานี่เพราะธรรมวินัยนี้ช้ีลงมา 
ที่หัวใจทัง้หมด 

พระไตรปฎกทั้งหมดช้ีมาที่ใจนะ  ตัวพระไตรปฎกนะเปนตํารา  เปนทฤษฎีเฉยๆ 
ช่ือของสมาธิ  ช่ือของปญญา  ช่ือของนิพพาน แตความจริงมันไมมีในพระไตรปฎก ! มัน 
มีอยูบนหัวใจของสัตวโลก  นัน้มนัเปนเครื่องหมายช้ีบอกเขามา  มันเปนเปาหมายวิธีการ 
มันคอืวิธีการทีเ่ราจะรือ้คน  ตองทําตามนี้  ตองทําแบบนี้  ตองทําอยางนัน้  มนัถึงจะได 
ความจรงิขึน้มา 

เราศึกษาขึ้นมาแลวเราไดประพฤตปิฏิบัติไหม  เราไดกระทําไหม ถาเราไดกระทํา 
ขึ้นมา  ทําแลวมนัสมความเปนจรงิไหม  ทําเปนเหมอืนกบัหุนยนตไง  เหน็เขานั่งกน็ั่งกบั 
เขา เห็นเขายืนก็ยืนกับเขา เห็นเขาเดินก็เดนิกับเขา เดินไปแลวนะเขาเดิน ๑๐ เกา ๒๐ เกา 
เราเดิน ๑๐๐ กาว เราเดินมากกวา เขาเดนิ ๑๐ เกา ๒๐ เกา เขามีสติปญญาของเขานะ เขา 
ทําดวยความจรงิของเขา ไอเดิน ๑๐๐ กาวเราเดนิชมทุงไง  เราเดินสกัแตวานะ หมามันยงั 
วิ่งดีกวาเราเลย 

การกระทํามันตองมเีหตุมีผลสิ  ถาทํามนัมเีหตุมีผลมันถึงจะเปนสัจธรรมขึน้มา 
พอทําขึ้นมา  พอเราตั้งใจทําขึน้มา  สติปญญา  กิเลสตัณหาความทะยานอยากมนักเ็หยียบ 
ย่ํา ทําแลวก็โอดโอย เราทํามากับเขานะ นี่พลงังานมนัไมเปนเอกภาพ 

ความเปนจริงนะ ดูสิ เวลาเราตมน้ําเห็นไหม สิ่งตางๆ เวลาลมมนัพัด พลงังานมัน 
ไมอยูกับทีเ่ลย  ลมพัดเขามาเตาไฟมนักระจายไปทั่ว  ความรอนมนัจะพอ  อุณหภมูิมนัจะ 
พอไหม มนัจะเปนขึ้นมาไหม ทําของเรา เราทําไมจริงไมจัง เราไมปองกนั เราไมดูแล
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ถาเราปองกัน  สติตั้งใหดี  แลวตั้งใจทําใหดี  ใหมันรูจริงขึ้นมา  สมาธิก็เปนสมาธิ 
นะ  จิตสงบขึ้นมา  โอโฮ  มันมีความสงบ  สงบมนัเกิดจากอะไร  ความสงบนี้มนัเกิดจาก 
ตองตั้งสตนิะ ความสงบนีเ้กิดจากความตั้งใจของเรา เราถนอมรกัษาของเรา 

คําบริกรรมของเรานี้จดจอ  เพราะพทุโธ  พุทโธ  ถาเราพุทโธชา  พุทโธที่ขาดชวง 
พลังงานมนัแลบออก มนัแวบออก เราเหน็ไฟมันแลบออก ไฟมนัไมคงที่ ไฟอุณหภูมมิัน 
ไมได  อาหารมันก็ไมสกุหรอก  อาหารมันไมสกุธรรมดามนัจะเสียหายไปอีกดวยนะ 
เพราะอาหารถงึเวลาแลวมันเนามนัเสีย 

นี่ก็เหมือนกัน  เวลาทําขึ้นมาแลวก็โอดโอย  ทําไมไดประโยชนไมไดผลเห็นไหม 
ถายังไมรูจรงิ  !  จะไมเขาใจเหตุวาทําไมมันถึงไมรูจริง  ถายังไมรูจริงนะ  คนไมรูจริงก็ 
เขาใจวาตัวเองมีธรรมะ  เพราะอะไร  เพราะพูดเหมอืนพระไตรปฎกหมดเลย 
พระไตรปฎกพูดคําไหน  เราก็พูดคําเดยีวกบัพระไตรปฎกเลย  แตความจริงไมมีสักช้ิน 
หนึ่ง สักนอยนิดในหวัใจ 

แตถามันเปนความจรงิขึ้นมานะ มันรูเหตุรูผลเพราะอะไร เพราะกวาจะเปนความ 
จริงไดมันจะตองลมลุกคลุกคลานมา  จิตทีป่ระพฤตปิฏิบัติมา  องคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาฝกอยูในปา ๖ ป ครูบาอาจารย หลวงปูมัน่ หลวงปูเสาร ครูบาอาจารยทานปฏิบัติ 
มาทั้งชีวิต ครูบาอาจารยนะ ๙ ป  ๑๐ ป  อยูในปาตองตอสูกับกเิลสทัง้นัน้  ตอสูกับตัวตน 
เอาชนะตัวเองใหได แลวลมลุกคลุกคลานมา ลมลุกเพราะเหตุใด ! 

สิ่งที่ลมลุกนะมนัขาดสติอยางไร  ปญญาที่มันคิด  เวลาปญญาที่วาเรารู  เรารู 
อยางไร ใชปญญาแลวจิตมันปลอยวาง วางอยางไร วางอยางนี้กิเลสหลอก มนัไมมีเหตมุี 
ผล มันวางเฉยๆ วางเหมอืนขีล้อยน้ํา ขี้ก็ลอยไปตามน้ํา ลอยไปๆ ธรรมะๆ ธรรมะเปนขี้ 
เหรอ 

ธรรมะเปนความจริงนะ! ไมใชขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง เอาแตความโลภ ความโกรธ 
ความหลงมาแลวมาอางกนั  เอาขี้ไปปายเขาทั่วไปหมดเลย ตัวเองปายตัวเองก็เหม็นพออยู 
แลว  ทําไมตองไปปายคนอืน่อกี  ปายสิ  !  เพราะกลวัเขาไมยอมรับเราไง  จะบอกเขาวานี่ 
เปนธรรม นี่เปนธรรม ก็มันเปนขี้ มันเปนความโลภ ความโกรธ ความหลงทั้งนั้นนะ มัน 
เปนขี้ มนัเหม็น
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พอมนัเหม็นออกไปนะ  กลิ่นมันก็ไมใชธรรมะอยูแลว  กลิน่ก็เหม็น  ขอมลูก็ 
ขัดแยง  ความเปนจริงในหัวใจไมมีแมแตนิดเดยีว  เพราะครูบาอาจารยที่ประพฤติปฏบิัติ 
เปนความจริงขึน้มาไดมันตองลมลุกคลุกคลานมา  ความลมลุกคลุกคลานอนันีม้ันจะฝก 
ใจขึ้นมา  ใจที่มันจะเติบโตขึ้นมาได  ดูสิ  ดูเด็กทารกกวามันจะเดนิได  มันจะลมไปกี่เทีย่ว 
กวามันจะยนืขึ้นมาได กวามนัจะยืนขึน้มาวิง่เลนกบัสังคมเขาได 

แตนี้ก็เหมอืนกัน ใจของเรามันนอนจมขี้อยูนะ มนัอยูในขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ใจ 
นอนจมขี้อยูแลวมนัจะลุกขึน้มาจากขีไ้ดอยางไรละ  พอมนันอนจมขี้กบ็อกวานี่ธรรมะไง 
ธรรมะของฉันกลิ่นหอมอยางนี้ หอมแบบแมลงวันไง 

แตธรรมะขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจามันหอมแบบแมลงผ้ึงนะ  มัน 
หอมเกสรดอกไม  แมลงผ้ึงมนัชอบของสะอาดบริสุทธิ์  แมลงวันมันชอบของเหม็น 
ธรรมะเราธรรมะแมลงวันนะ ถาธรรมะแมลงวันมันก็นอนจมกองขี้อยูอยางนั้น แลวกลิน่ 
มันคลุงไปเขาเขาใจหมดแลว แสดงออกมามนัยิ่งเปนขี้โลภ ขีโ้กรธ ขี้หลง ความเปนจรงิ 
มันไมมี 

ฉะนั้นสิ่งใดที่ยังไมรูเพราะความลมลกุคลุกคลานของจิต  การประพฤติปฏบิัติมา 
ครูบาอาจารยแตละองคตองมีลมลุกคลุกคลานมา  มนัตองมีผานเหตุการณวิกฤติในหัวใจ 
จิตมันฟุงซานอยางไร?  เวลากเิลสตัณหาความทะยานอยากทีม่ันเกิดขึน้มา  มนักระทุงใน 
หัวใจ มนัเหยียบย่ําหัวใจมนัทุกขนะ ทุกขอะไรไมเทากับทุกขใจ ปจจัยเครื่องอาศัยมนัจะ 
ขาดแคลนบาง มนัยังมีเครื่องบรรเทาเอาอยางอืน่มาทดแทนกนัได 

แตหัวใจเวลามันทุกขขึน้มาจะเอาอะไรไปทดแทนมนั  หัวใจมีดวงเดยีวนะ 
ความรูสึกมีอนัเดยีว  เวลามันทกุขขึ้นมามนัก็ทุกขเต็มที่  เวลาความสขุขึ้นมามันใหผล 
เล็กนอยหมด ดูสิ โลกธรรม ๘ เห็นไหม สรรเสริญนินทาขึน้มามนัก็ลมปาก เวลานนิทา 
มาเหมือนกบัเสาเขม็ทิ่มกันไปกลางหวัใจเลย เวลามนัทุกขเจ็บปวดแสบรอนในใจ เวลามี 
ความสุขขึน้มาแคลมพัดชายเขา 

แลวสิ่งนีเ้รายงัไมมีสติสัมปชัญญะ โอปนยโิกเรียกรองสัตวทัง้หลายมาดูธรรม มา 
ดูหัวใจที่ทกุขยากนี่สิ  อยูในปาในเขาภาวนาจิตมันไมลงจะเอาหัวฟาดภูเขาตายอยู 
เรียกรองสัตวทัง้หลายมาดูธรรม ดูอธรรมในใจไง อธรรม อกุศล ความคิดชั่ว ความคิดที่
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ทําลายหัวใจ  เรยีกรองสัตวทั้งหลายมาดูอกุศล  เวลาจิตมันเปนสมาธิขึ้นมา  จิตมนัเปน 
ธรรมขึ้นมาเห็นไหม สิ่งนี้เปนธรรมเปนคุณธรรม 

“เรียกรองสัตวทัง้หลายมาดูธรรม” มาดูหัวใจของขาสิ หัวใจขามีความสุข มีความ 
รื่นเริง  หัวใจขากําลังเกิดธรรมจักร  ปญญามันเกิดขึน้มาเหน็ไหม มันบดขยี้กเิลสอยู  แลว 
ถาจิตใจมนัเปนธรรมขึ้นมา  อกุปปธรรมมันเกิดขึน้มาในหัวใจ  มันบดขยี้กเิลสจนกเิลส 
มันยอยสลายไปกลางหวัใจเราเหน็ไหม 

กายเปนกาย  จิตเปนจิต  ทุกขเปนทุกข  จิตหลุดออกไปจากกายเปนกาย  จิตเปนจิต 
ทุกขเปนทุกข จิตหลุดออกไป จิตมคีวามปลอยวางไป จิตรับรูออกไป ยะถาภูตัง เกิดญาณ 
ทัศนะ เกิดความรูจริงเห็นจริงเห็นไหม 

ถาสิ่งนี้มนัเกิดขึ้นมา  จิตที่ลมลุกคลุกคลานมนัก็ทกุขของมัน  จิตทีม่ันพนออกไป 
จากสักกายทิฏฐิ วจิิกิจฉา สีลัพพตปรามาส มนัก็ตองมีการกระทําของมนั มเีหตุมีผลของ 
มัน  ถามันมีเหตมุีผลอยางนี้แลวเหน็ไหม  ถาเขาถงึอกุปปธรรมแลว  จิตที่เปนธรรมแลว 
มันจะมอีะไรมาผิดอีก 

สิ่งที่มนัสูงขึน้ไป สกทิาคามี อนาคามี มนัผิดได เพราะกิเลสมนัละเอยีดขึ้นไป แต 
สิ่งที่เราผานมา เราฆากิเลสตาย สักกายทิฏฐิความเหน็ผิด เราทําลายมันกลางหวัใจเราแลว 
มันจะมีสิ่งใดผิดอีก คนที่มีธรรมในหัวใจจะพูดผิดไมได ! พูดธรรมะผิดไปจากอรยิสัจจะ 
ความจรงินะมนัเปนไปไมได  เพราะจิตเคยลมลุกคลกุคลานมา  จิตเคยยืนตวัเองขึน้มาได 
จิตเคยเกิดมรรคญาณขึ้นมา  มรรคญาณไดทําลายกเิลสออกไปจากหัวใจ  กิเลสมันขาด 
ออกไปจากหัวใจ เราเปนคนทําลายมนัแลวเราจะมีความสงสัยสิง่ใดในหวัใจอีกไหม 

ความลงัเลสงสัยในหัวใจที่มนัโดนกระทําไป  ที่มนัขาดออกไปจากหัวใจ  สิ่งนี้ 
เปนความจริงอนันี้ มันจะลังเลสงสัยไหม ถาลังเลสงสัย ดูสิ เวลาเปนโรคเปนภัย เวลาเจ็บ 
ไขไดปวยขึ้นมา  ในหัวใจเรามอีะไร  มีแตไขใชไหม  เวลาไขมันหายไป  หายไปเพราะ 
อะไร  ดูสิ  ไขของเขาโรคบางโรคไมตองรกัษามันกห็าย  บางโรคไมรักษาไมไดตองตาย 
เด็ดขาด
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แลวโรคของเราเปนโรคราย  โรคกิเลสมันเปนโรคราย  มันเปนโรคในวฏัฏะเหน็ 
ไหม  สิ่งทีม่ันอยูในโอฆะ  อยูในดงของสัตวราย  มันทําลายเรามาตลอดเวลา  แลวเรา 
ทําลายมันออกไปจากใจ  เราพนออกไปจากมนั  มนัเปนความลึกลับมหัศจรรยขนาดไหน 
สิ่งนี้มนัตางกนั โลกกับธรรม 

ธรรมะของโลกๆ  จํากนัมา  ปากเปยกปากแฉะ  แตเมื่อสัจจะความจรงิมนัเกดิขึ้น 
มาแลวมนัเหนือโลก  สิ่งที่ธรรมะเหนือโลกนะมันจะพูดเหมอืนโลกไดอยางไร  โลกก็คือ 
โลกไง  สิ่งที่มนัเหนอืโลกขึน้มาแลว  มนัเหนอืโลกเพราะเหตุใด  มันมีการกระทํา  มันมี 
ความเปนไป เห็นไหม ในเมือ่มนัมีความเปนไปแลวมันจะผิดจากโลกไปไหน ในเมือ่มนั 
เปนธรรมเหนือโลก ธรรมะเหนือธรรมชาตินะ 

ธรรมะเปนธรรมชาติ  เปนธรรมชาติ  การเกิดการตายก็เปนธรรมชาติอนัหนึ่ง 
ความโลภ ความโกรธ  ความหลง  ก็เปนธรรมชาติอนัหนึ่ง  ความโกรธเปนธรรมชาติของ 
กิเลสนะ  มันกโ็กรธเปนธรรมชาตินะ  ถาธรรมะเปนธรรมชาติ  ไอคนโกรธอยูก็เปน 
ธรรมะเหมือนกนั  แตมันเปนธรรมไปไมได  เพราะมันโกรธขึ้นมาทําใหเลอืดสูบฉีด  ทํา 
ใหรางกายนี้ใชพลงังานมาก  หัวใจมันตองใชพลังงานมาก  สิ่งที่เปนพลังงานมากมัน 
เคลื่อนไหว มันบบีคั้นหวัใจไหม ถาบีบคัน้หัวใจนัน่นะมนับั่นทอนใจ 

แตถาใจมันเปนธรรมนะ  กิริยาแสดงออกของครูบาอาจารยเราอนันัน้มนัเปนไป 
โดยธรรมไง  ไปโดยธรรมคือไมใชโลก  !  แตมันเปนความเขมขนของธรรมะ  มนัเปน 
ความเขมขนของผูเห็นภัยในวัฏสงสาร มันเห็นภยันะ 

ดูสิ  เราเห็นเด็กจะจมน้ํา  เราจะบอกหนูขึน้มา หนูขึน้มา มนัจะหายจากจมไดไหม 
ถาเด็กมนัจมน้ําถาเราไมโดดลงไปอุมมันขึ้นมา  เด็กมันจะรอดพนจากน้ํามาไดอยางไร 
เด็กมนัชวยตัวเองไมได บอกหนูวายเขาฝงสิ ก็มันวายน้ําไมเปน 

นี่ก็เหมือนกัน จิตคนทีม่ีกิเลสในหวัใจมันไมรูจักตัวมันเองหรอก มนันอนจมขีอ้ยู 
นั่นนะมนัไมรูจักวาเปนขี้มนัเอาขี้ใสปาก  มนักินขีด้วยความพอใจนะ  แตผูที่เหน็โทษ 
พยายามบอกมนั ถามันไมเขาใจมนัก็ตองตบมอืมนั แลวก็บอกวาไมได
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อันนีเ้ปนอารมณรุนแรง  สิ่งทีม่ันเปนกิเลส  ถาใจเปนกิเลส  การแสดงออกกิริยา 
ทั้งหมดมันเปนกิเลสหมด ใจเปนธรรมแลวแสดงออกดวยความรนุแรงขนาดไหนมันเปน 
กําลังของธรรม ถาธรรมะเหน็ไหม เพราะมนัเหน็โทษ เห็นถูกเห็นผิด 

ความเหน็ผิดของเราความเขมแข็งของเรามันเปนสมัมาทิฏฐิ ถึงจะเปนทิฏฐิก็ทิฏฐิ 
ที่ถูกตอง  ทิฏฐิที่วาเหน็ภัยในวัฏสงสาร  เหน็ภัยในการกระทําที่ผิด  ในเมื่อมนัทําสิ่งที่ 
กระทําที่ผิดแลวถามันทําสิ่งที่ทําในทางที่ถูก  เราจะทําอยางไรใหสิง่ที่ผิดมนัเปนสิ่งทีถู่ก 
ได 

ผิดถูกมันอยูทีไ่หน ธรรมะกับอธรรมไง กุศลกับอกศุล กุศลอกุศลมนัเกิดจากใคร 
กุศลมันเกิดขึน้มาเอง  อกุศลมนัเกิดขึ้นมาเองเหรอ  ธรรมะกับอธรรมมนัเกิดขึ้นมาลอยๆ 
จากฟาเหรอ ถามนัไมมจีิต ไมมีภวาสวะ ไมมีภพ ไมมีสถานที่ตัง้ มันเกิดมาจากไหน 

ความช่ัวมนัเกิดมาจากไหน ความช่ัวมันกเ็กิดมาจากใจที่ชั่วไง ถามนัไปชําระทีใ่จ 
ใหมันสะอาดขึ้นมาได  มันจะชั่วมาไดอยางไร  ในเมื่อใจมันสะอาดแลวมันช่ัวมันเปนไป 
ไมได เพราะใจมนัสะอาด 

ความช่ัวเหน็ไหม  ดูสิ  วิมุตติสุข  ใจนีเ้ปนธรรมธาตุ  ถาใจนี้ไมเสวยอารมณ  ไม 
แสดงออก ไมเสวย ไมรบัรู ไมมีขันธ มันแสดงออกมาไดอยางไร ตัวพลงังานเฉยๆ ธรรม 
ธาตุมันแสดงออกไมได  เพราะอะไร  เพราะจิตลวนๆ  ไมมีกิรยิา  กิริยาความคิดตางๆ  มัน 
เปนกริิยาของจิต มนัเปนอาการของจิตทั้งหมด 

จิตมันเปนวิมุตติ  มนัไมมีกริิยา  มันทรงตัวของมันโดยธรรมชาติ  มันแสดงออก 
อยางไร ทีนีถ้ามันแสดงออกของมนันะ ครบูาอาจารยแสดงออกมาเพือ่ประโยชนกับโลก 
แลวมนัก็เสวยออกมาจากขันธ  มโนสัญเจตนาหาร  มะนัสมฺิงป  นพิพินทะติ  มันทําลาย 
มโน มโนไมมี จิตไมมี พระอรหันตไมมีจิต 

ในเมือ่ไมมจีิตขึ้นมาแลวมนัจะแสดงตัวออกมากับโลกไดอยางไร  มนัแสดงตัว 
ออกมานะ  มันก็เสวยออกมา  มันเคลือ่นตวัออกมาดวยแรงของธรรม  มันแสดงออกของ 
มันเพื่อประโยชนกับใคร เพื่อประโยชนกบัโลกใชไหม เพื่อประโยชนกับสมมุติ
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เรามีครมูีอาจารยนะ สิ่งใดทีไ่มรูสิง่ใดที่ยงัไมแนใจอยาแสดงออกไป เพราะแสดง 
ออกไปแลวเวลาเขาโตแยงกลับมาแลวเราแกไขไมได  คือเราไมมเีหตุผลรองรับเพียงพอ 
แตใจที่เปนธรรมจะยนือยูที่ไหนก็เปนธรรม  ธรรมยนือยูบนไฟก็คือธรรม  ยนือยูบนน้ําก็ 
คือธรรม  เพราะตัวมนัเปนธรรม  เรื่องไฟเรื่องของน้าํไมใชเรื่องของธรรม  ไฟกบัน้ําก็คอื 
ไฟกับน้ํา  ธรรมก็คอืธรรม  ธรรมอยูบนไฟกย็ังเปนธรรม  อยูบนน้ําก็เปนธรรม  ใจทีเ่ปน 
ธรรมเหน็ไหม  เราตองรักษาใจเรา  ปฏิบัติที่เรา  รักษาที่เรา  แกไขที่เรา  เพื่อประโยชนกับ 
เรา 

ประโยชนของเราคอืชีวิตเรา  ประโยชนของเราคือสมมุติ  คือสสาร  คือสมบัติ 
พัสถานมนัเปนสมบัติสาธารณะ  เขาไมพลัดพรากจากเรา  เราก็ไปพลัดพรากจากเขา 
แมแตชีวิตก็มีการพลัดพรากเปนที่สุด  ชีวิตนี้จิตเคลื่อนออกจากราง  เวลาจิตมันเคลื่อน 
ออกไปก็คอืคนตาย แตจิตไมเคยตาย 

ตัวจิตเหน็ไหม  ในปจจบุันจิตนี้ยงัไมไดเคลื่อน  จิตนี้อยูกับเรา  โอกาสที่การ 
กระทําทั้งหมดสสารเคลื่อนตัวไปไมได  สิ่งทีเ่คลือ่นไปไดคอืธาตุรู  คือตัวจิตที่มนัทําให 
เราเคลือ่นไหว การทํา การนั่งสมาธิ การภาวนา การสรางปญญา ปญญาที่วาสราง ปญญา 
สมมุตินีค้ือปญญาสราง แตสราง ทําจนชํานาญเห็นไหม 

มรรคอยางหยาบ  มรรคอยางละเอียด  มรรคมันจะละเอียดเขาไป  ปญญาเห็นไหม 
โลกียปญญา  โลกุตตรปญญา  ภาวนามยปญญา  ปญญาที่เกิดขึ้นมาจากการฝกฝนจากการ 
กระทํา ปญญาที่ไมมีสมาธิรองรับมนัจะเปนสัญญา 

ถาปญญาที่มีสมาธิรองรับ เหน็ไหม ปญญาที่เปนสมัมาสมาธิ สิ่งที่เกิดเปนปญญา 
ขึ้นมา  มนัจะเขาเปนมรรค  ๘  สิง่ที่เปนมรรค  ๘  มรรคญาณมันจะเคลื่อนตัวออกไปแลว 
กลับมาทําลาย กเิลสในหัวใจของเราเหน็ไหม 

นี่คนที่ฉลาดเหน็ไหม  ในเมือ่ยังมีชีวิตอยู  ยังมีการขับเคลื่อนอยู  ยังทําคุณงาม 
ความดีได  นีอ่ามิสบูชา  ปฏิบัติบูชา  แลวพอปฏบิัตบิูชาแลว  สิ่งที่ปฏิบัติบูชาเกิดผลไหม 
ผลที่เกิดขึน้จากการกระทํานี่  ใครเปนคนกระทํามันขึน้มา  แลวทําแลวมันจะเปน 
ประโยชนจรงิหรือไมจริง  ถาเปนประโยชนไมจริง  กิเลสมนัอางเลหไง  ปญญาเกิดแลว
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ทุกอยางเกิดแลว  มรรคสมบูรณแลว  เปนพระอรหนัตแลว  นี่อางหมด  คําวาอางก็ไมใช 
ความจรงิ ความจริงไมใชอาง 

เนื้อจิต  เนื้อมัน  ตัวมนัเปน  ตัวมนัรับรู  ตัวมันประหารตัวมัน  ตัวมนัทําลายตวัมนั 
ยะถาภูตังญาณทัศนะ ความรูความเห็นเกิดชัดเจนมาก สิ่งนี้คือสจัธรรม สิ่งนี้คอืความจรงิ 
ความจรงิทีม่ีหนึง่เดียว 

ถาครูบาอาจารยหรอืผูประพฤติปฏบิัติคนไหนเขาถงึความจรงิอนัเดยีวนี้  มันจะ 
พูดตางกันจากความจริงอันนี้ไมได  แตขณะที่พูดตางจากความจรงินี้เปนความจํา  จําจาก 
ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาไง  จําจากครูบาอาจารยไง  จําแบบ “รอยโค” 
เห็นเกวียนมนัผานหนาไป พยายามเดนิตามรอยนัน้ไป แตเราไมมีเกวียน ไมมีโค  เราเดนิ 
ตามรอยเขาไป เหน็รอยเกวียนนะเดินตามรอยเกวยีนไป แลวเกวยีนเราอยูไหน เกวียนมนั 
บรรทกุสัมภาระไดนะ 

ธรรมะสัจจะความจรงิทําคุณงามความดี  มันขนของสิ่งดีๆ  มาทั้งนั้น  แตเราไมรู 
ไมเหน็  เกวยีนกไ็มรูจัก  โคก็ไมรูจัก  เหน็แตรอย  แลวก็วานี่รอยเกวยีน  เกวียนเปน 
อยางไร? ไมรู แลวโค.. โคยิง่ไมรูใหญเลย แตเห็นแตรอย รอยมันตรงไป นี่รอย นี่ไงจํามา 
ถาเราคุยมานะ ธรรมะเปนที่สองไง รอยเกวียน โคเทยีมเกวียนไปขางหนา 

ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวางแนวทางไว  เหน็แตรอยก็คิดวา 
รอยนั้นคอืนิพพานไง  แลวโคมงึละ  แลวเกวยีนมึงละ  แลวการกระทําที่เปนสัจจะความ 
จริงละ  จิตทีล่มลุกคลกุคลาน  จิตที่สงเสรมิขึ้นมาจนเปนความจรงิ  จิตทีม่ีคุณภาพกลัน่ 
ออกมาจากจิต  จิตกลั่นออกจากอรยิสัจ  เหน็ไหม  โสดาบันมีจิตนะ  สกิทาคามี  อนาคามี 
อนาคามีเหน็ไหม อยูในเรอืน อารามกิผูที่ไมมีเรือน แตตัวยังมอียูเหน็ไหม 

จิตนี้กลัน่ออกมาจากอริยสจั  ถงึที่สุดแลวนะ  ยะถาภูตังญาณทัศนะ  เห็นไหม  ถึง 
ที่สุดนะ  อาสเวหิ  จิตฺตานิ  วิมจฺุจิง  สูติ  ตัวจิตมนัจะทําลายตัวมนัเองจนไมมีตวัตน  ไมมี 
สถานะ ไมมีสิ่งใดทัง้สิ้น เขาเปนธรรมธาตุไปนะ พระอรหันตถึงไมมีตวัจิตไง
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แตขณะที่เปนพระอริยบคุคลนะจิตมี  ตัวตนมี  รับรูได  สิ่งตางๆ  รับรูได  สิ่งนี้ 
เรียกรองสัตวทัง้หลายมาดูธรรม  ธรรมของใคร  สูงต่ําแคไหน  การแสดงออกมามนัฟอง 
หมด มันฟองถึงผูรูจริง รูขนาดไหนพูดไดขนาดนัน้ รูไมไดก็พูดไมได 

ฉะนั้นถาไมรูจริงอยาเพิง่พูด อยาพูดออกไป พูดออกไปนะคําพูดเรามนัจะกลับมา 
ทําลายเรา  ทําใหเขาดูถูกศาสนา  ภิกษุในพุทธศาสนาทําไมพูดออกมาแลวไมรับผิดชอบ 
ภิกษุในพุทธศาสนาไหนวามีศีลไง ไหนวามีความซือ่สัตย มีสัจจะ มีความจรงิไง แลวพูด 
ออกมาทําไมเรามีความโตแยงไดละ 

แตถาเปนความจรงินะ  ใหโตแยงมา  โตแยงมา  สัจจะมีหนึ่งเดียวจะโตแยงได 
อยางไร หนึง่ที่ไมมีสอง คําพูดที่เปนสองไง มถีูกกบัผิดไง แตความจรงิพูดหนึง่เดียว พูด 
มา..  ถาโตแยงมาก็โตไมได  มนัจะตองลงทางเดยีวกนั  มันจะตองเปนอันเดียวกัน  มนัจะ 
เปนประโยชนกับศาสนา  เราถึงตองตั้งใจนะ  ประพฤติปฏิบัติของเราใหรูจรงิแลวเราคอย 
แสดงออก เอวงั


