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ตั้งใจภาวนา การภาวนาคือการรักษาจิตของเรา การภาวนาคือรักษา คนรักตัวเอง 
คนรักตน คนเห็นประโยชนกับชีวิตของตน ครูบาอาจารยทานบอกวา ผูที่นับถือศาสนา 
เปน ผูที่ มี บุญมาก   ผู ที่ ไม มีบุญจะไมมี โอกาสนับถือพระพุทธศาสนา  เ วล า 
พระพุทธศาสนาจะเกิดมาแตละครั้งแตละหน องคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา เอกนามกิง 
หนึ่งไมมีสอง แลวกวาจะตรัสรูทุกขแตละองคแสนทุกขแสนยาก แสนทุกขแสนยาก 
เพราะพุทธศาสนานี้เปนศาสนาที่ประเสริฐมาก เปนศาสนาที่ละเอียดออนมาก เปน 
ศาสนาที่เขาถึงทุกข กําจัดทุกขในหัวใจไดจริง  การกําจัดทุกขในหัวใจไดจริง เห็นไหม 
ทุกขไมมีก็ไมมีการเกิด เพราะมีการเกิด ทุกขเลยตามมา ทุกขเพราะมีการเกิด ที่ไหนมีการ 
เกิดที่นั้นตองมีการดับ ที่ไหนมีการเกิดตองมีการตาย สิ่งใดที่ไดสิ่งใดมาตองมีการ 
เปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา 

ชีวิตนี้เวียนตายเวียนเกิดโดยธรรมชาติอยางนี้ตลอดมา แลวปจจุบันนี้ เราเกิดมา 
พบพระพุทธศาสนา แลวเรามีโอกาสไดนับถือพุทธศาสนา ครูบาอาจารยบอกวา ผูที่ได 
นับถือศาสนานี้มีบุญกุศลมาก เรามีบุญกุศล เราไดนับถือพระพุทธศาสนา แลวเรายังมีบุญ 
กุศลมากกวานั้นเขาไปอีก ผูที่นับถือศาสนา เห็นไหมศาสนาพุทธเปนศาสนาแหงความ 
เรียบงาย  ศาสนาพุทธเปนศาสนาแหงการใหอภัย ศาสนาพุทธเปนศาสนาที่เจือจานกัน 
เห็นไหม พระพุทธศาสนาทําใหเกิดยิ้มสยาม ยิ้มเกิดจากหัวใจ ยิ้มเพราะมีความสุขใน 
หัวใจ ยิ้มเพราะมีการไวเนื้อเช่ือใจกัน มันถึงมีความสุขความอบอุนในหัวใจ 

พระพุทธศาสนามีประเพณีวัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรม เปนศาสนาแหงความ 
เรียบงาย ประเพณี วัฒนธรรมเพื่ออะไร เพื่อใหคนไดทําบุญกุศล เพื่อทําใหคนมีหลักมี 
เกณฑ ประเพณี วัฒนธรรม สิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นมา พระพุทธศาสนา ศาสนาแหงความเรียบ 
งายมีความสุขมีความพอใจในหัวใจของเรา เรามีความเช่ือมั่นในศาสนา เรามีเจตนาที่
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มากกวานั้น เรามีเจตนาที่วาเราจะประพฤติปฏิบัติใหเขาถึงธรรม เขาถึงธรรม เห็นไหม 
พระพุทธศาสนา ศาสนาแหงความเรียบงาย ความเรียบงาย ความอยูสุข อยูสบาย เห็น 
ไหม การมีศีลมีธรรม ผูมีศีล มีธรรม ฝนฟาตกตองตามฤดูกาล สังคมมีความรมเย็นเปน 
สุขเห็นไหม สิ่งนั้นเปนที่อาศัยของชาวพุทธ แตเรามีความตั้งใจมากกวานั้น เรามีความที่ 
ตองการใหพนไปจากทุกข การพนทุกขก็ตองการประพฤติปฏิบัติ  นี่พูดถึงในการ 
ประพฤติปฏิบัติขึ้นมา 

พระพุทธศาสนาสอนที่สุดแหงทุกขเห็นไหม สอนตั้งแตเล็กเด็กๆ สอนตั้งแตการ 
เสียสละ สอนกันมาเปนเรื่องโลก  สอนอยางนี้สอนเพื่อสังคมเห็นไหม เราเกิดมาใน 
สังคมอยางนั้น สังคมความเรียบงาย เห็นไหมพูดนี่มันเหมือนงาย พูดกับทํา เวลาทํา ทําก็ 
เหมือนงายๆ นะ แตเวลาองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาไมงายเลย องคสมเด็จสัมมาสัม 
พุทธเจาจะตรัสรูแตละพระองค เห็นไหมพระโพธิสัตวตองสรางบุญญาธิการ สรางมาเพื่อ 
สิ่งใด สรางมาเพื่อความเตรียมพรอมไง  พันธุกรรมทางจิต จิตของคนมันหลากหลาย จิต 
ของคนความคิดมันหลากหลาย แลวความคิดของจิต ความคิดของแตละบุคคลจะให 
เหมือนกันมันเปนไปไมได 

ดูสิ องคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาทานสรางบุญกุศลมาตั้ง ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย 
๑๖ อสงไขย คําวาอสงไขย ดูสิ พระพุทธเจาเหมือนกันแตบุญญาธิการแตกตางกันเห็น 
ไหม ปญญาแตกตางกัน การรื้อคนการสั่งสอนมันลึกซึ้งกวางขวาง สิ่งนี้มันมาจากไหน 
พระโพธิสัตวเตรียมความพรอมของจิต ถาเตรียมความพรอมของจิตมันงายไหมละ 
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงความเรียบงาย พูดเรื่องพระพุทธศาสนาพูดใหงายพูด 
อยางไรก็ได เพราะลิ้นของคนมันพลิกแพลงได  แลวถายิ่งลิ้นที่มีจิตใจอกุศล  เพื่อ 
ผลประโยชนของมัน มันยิ่งพูดใหคนเช่ือถือไดงายขึ้นไปอีก แลวพูดก็พูดงาย ทําก็ทํา 
งายๆ  ทําเหมือนงายๆ แตองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาไมงาย ไมงาย ตองทําตามความ 
เปนจริง  เพราะความเรียบงายเปนเรื่องของโลกไง 

สังคมเห็นไหม ดูสิ ดูธรรมวินัยสิ  วินัย ทําใหพระอยูกันดวยความสุข ความ 
รมเย็นเปนสุข สังคมมีกฎหมาย กฎหมายเพื่อบังคับคนที่ทําความผิดเห็นไหม แตคนที่ไม 
ทําความผิดก็ไมทําผิดกฎหมาย กฎหมายเขาบังคับคน เห็นไหม สิ่งตางๆ  สังคมก็เปน
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แบบนั้น ความเรียบงายของสังคมเพื่อความเปนอยูของโลกเขา แตในสังคมที่รมเย็นเปน 
สุขขนาดไหนสังคมนั้นก็ตองเกิดตองตายเปนธรรมดา ตองเกิดตองตายเปนธรรมดา 

เรา เปนชาวพุทธ เร าเปนผูมีบุญกุศล  เรา เปน ผูนับถือพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไร  พระพุทธเจาเกิดมา พระพุทธศาสนาเกิดจากที่ไหน เวลา 
องคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ าเกิดที่ โคนตนโพธ์ินั้น  เกิดที่ตนโพธ์ิ  เกิดอย างไร 
พระพุทธเจาเกิดอยางไร  เวลาพระพุทธเจาเกิดเปนเจาชายสิทธัตถะ แลวเวลาไปเที่ยว 
สวนเห็นคนเกิด คนแก คนเจ็บ คนตาย องคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาก็ยังมีความทุกขอยู 
นะ เราก็ตองเกิด ตองแก ตองเจ็บ ตองตาย อยางนี้เชียวหรือ 

เห็นไหม มันเปนความสรอยเศราเหงาหงอยไหม ถายังไมมีธรรม มันเปนความ 
เศราสรอยหงอยเหงานะ แตถามีธรรม เห็นไหมองคสมเด็จสัมมาพุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้น 
มาแลววางธรรมวินัยไว วางธรรมวินัยเพื่อเหตุใด เพื่อไปแกกิเลส กิเลสมันคืออะไร กิเลส 
มันคือความเคยใจ กิเลสเปนแรงขับของใจ ถาแรงขับของใจมีอวิชชามีกิเลสอยูมันจะมี 
แรงขับของมันเห็นไหม แรงขับอันนี้มันทําใหสูงๆ ต่ําๆ ในเมื่อจิตของเรายังพรองอยู 
ความพรองอยูมันหมุนของมันไป  สิ่งที่มันหมุนไปมันเปนความขับเคลื่อนของใจ กิเลส 
ตัณหาความทะยานอยากเปนแรงขับเคลื่อนของใจ 

แลวการชําระกิเลสตัณหาความทะยานอยากมันชําระอยางไร การชําระกิเลส 
ตัณหาความทะยานอยากโดยองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา อาสวักขยญาณชําระกิเลส 
ตั้งแตโคนตนโพธ์ิ เวลาองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาชําระกิเลสขึ้นมาแลว มันถึงวาถา 
เปนธรรม เวลาเปนธรรม พอศึกษาธรรมขึ้นมานี่ พูดงายๆ เวลาเราพูดงายๆ เราศึกษาไป 
เราก็สลดสังเวชเหมือนกัน 

เห็นไหม ธรรมสังเวช มันมีธรรม มันมีหลักขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาไง 
เพราะองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมาจากใจขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธ 
เจานั่นเปนความจริง แลววางธรรมและวินัยไวเปนเครื่องหมายเปนการบอกกลาวใหเรา 
ประพฤติปฏิบัติ ใหเราพยายามทําของเรา  ใหเราพยายามทําของเราเพื่อชําระลางกิเลส 
ของเรา กิเลสในหัวใจของเรานี่ เราตองขวนขวาย ตองประพฤติปฏิบัติของเราเอง
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ในเมื่อความทุกขความสุขเกิดจากกลางหัวใจของเรา เราจะประพฤติปฏิบัติ เรา 
ตองทําของเรา เวลาเราทํามันจะไมงายอยางที่เราคิดหรอก พูดเหมือนงาย ทําเหมือนงาย 
พูดเหมือนงายๆ ทําก็เหมือนงายๆ แต...แตเหมือน เพราะองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาไม 
งายมาตั้งแต ๔ อสงไขย ๘อสงไขย ๑๖ อสงไขย มันงายที่ไหน การเสียสละมาเพื่อ 
พัฒนาการของจิต การทําบุญกุศล ทําทานของเราเพื่อพัฒนาการของจิต เห็นไหม 

ทาน ศีล ภาวนา ทานคือความเสียสละ  เสียสละความตระหนี่ถี่เหนียว เสียสละ 
ความยึดมั่นถือมั่นของใจ ใจมันยึดมั่นถือมั่นโดยธรรมชาติของมัน การเสียสละนี้คือ 
กําปนทุบดิน  คือการพยายามบังคับ พยายามทําความตระหนี่ถี่เหนียวใหมันออกไปจาก 
ใจ  ความคับแคนใจอะไรตางๆ มันเปนอารมณความรูสึกที่เราไมตองการ เห็นไหม ความ 
ตระหนี่ถี่เหนียวก็เหมือนกัน ความตระหนี่ถี่เหนียว ความยึดมั่นถือมั่นของใจมันเปน 
ธรรมชาติของมัน กิเลสตัณหาความทะยานอยาก  ตัณหาคือความแสวงหาของมัน  ความ 
ลนฝงของมัน  มันไมมีความพอใจของมันเห็นไหม 

สิ่งใดเราคิด แมแตบุญกุศล เราก็พยายามแสวงหาของเรา การแสวงหาอยางนี้มัน 
เปนสิ่งที่ดี สิ่งที่ดีเห็นไหม สิ่งที่ดีเปนมรรค ความพยายามประพฤติปฏิบัติของเราเปน 
มรรค ความเปนมรรคคือการขวนขวาย การขวนขวาย คนจะถึงที่สุดแหงทุกขไดตองมี 
ความเพียร ความเพียรความพยายามของเรา เพราะเรามีความตั้งใจ เรามีความขวนขวาย 
ของเรา มันถึงมีความเพียรของเรา ถาความเพียรของเราขึ้นมา กิเลสมันมีแตหลอกลวงเรา 
ตลอดเวลา เวลาคนคิดสิ่งที่ดีๆ กิเลสมันก็ขึ้นมากับความคิดของเราอันนั้น มันก็ทําให 
ความคิดของเราใหเฉไฉออกนอกลูนอกทางไป เวลาจิตเรามีความทุกขความยาก  เวลาจิต 
ของเรามีความหมักหมมในใจ มันก็บอกวาสิ่งนี้เปนบาปอกุศล มันก็รังเกียจเดียดฉันท 
มันก็ไมพอใจ 

เห็นไหม ตัณหา วิภาวตัณหามันก็อยูในใจของเราตลอดไป แตถามันอยูของมัน 
แบบนั้น มันก็อยูแบบวังวนของมันโดยธรรมชาติของมันอยูอยางนั้น กิเลสตัณหาความ 
ทะยานอยากมันอยูในใจของเราอยางนั้นตลอดมา  แลวเราศึกษาขึ้นมาประพฤติปฏิบัติ 
ขึ้นมา สิ่งนี้ถาเปนความดี ความดีมันก็เปนความทุกขความยากอันหนึ่ง มันเปนความมุง 
หมายอันหนึ่ง แตความมุงหมายนี้เปนความมุงหมายเพื่อจะพาใหเราพนไปจากสิ่งที่มัน 
หนวงเหนี่ยวหนวงรั้งเอาไว
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ถาเราคิดแบบนี้ พูดเหมือนงาย ถามีความอยากปฏิบัติไมได ความอยากเปนกิเลส 
ตัณหาความทะยานอยาก ความอยากเปนกิเลส มีกิเลสแลวจะปฏิบัติอยางไร  นี่เวลาเรา 
พูด แลวเวลาเราปฏิบัติละ เวลาทําก็เหมือนงาย เราก็ไมมีสิ่งใดเลย เราก็ทําโดยไมมีความ 
อยาก เราก็นั่งภาวนาของเราโดยไมมีความอยาก มันก็หัวตอ มันก็หัวตอ มันเปนไปไมได 
มันเปนสิ่งที่เปนไปไมได เพราะมันมีกิเลสตัณหาความทะยานอยากอยูในหัวใจอยูแลว 
มันมีของมันเปนธรรมชาติของมัน ถาไมมีธรรมชาติของมัน มันจะเกิดมาทําไม 

สิ่งที่มันเกิดขึ้นมา เพราะมันมีแรงขับของมันอยูแลว มันอยูจิตใตสํานึก อยูกับใจ 
เราอยูแลว บอกวากิเลสไมมี มีเพราะมันยึด ไมยึดกิเลส กิเลสมันก็ไมมี แลวเราก็ไมยึด 
เราก็บอกไมยึด ไมยึดแลวมันอยูไหน มันละลายไปกับอากาศหรือ กิเลสหายไปเพราะมี 
อะไรมาชําระลางมันหรือ มันก็ไมมี มันไมมีอะไรชําระลางกันไปเลย เราบอกวาเรารูเทา 
มันก็จบ เพราะเราไปยึดมันเองมันถึงเปน 

เห็นไหม พูดนะมันงาย พูดงายๆ แตความจริงไมเปนอยางนั้นเลย ถาความจริง 
เปนอยางนั้นนะ เวลาเราศึกษาธรรมขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาเปนปริยัตินะ นี่เปน 
ทางวิชาการ ถาทางวิชาการเราก็เขาใจแลว นิพพานคือไมมีกิเลสตัณหาความทะยานอยาก 
เลย ชําระกิเลสเปนช้ันเปนตอนขึ้นมา จดจําไดหมด มีรูปแบบหมด แลวเราสรางภาพได 
หมดเลย แตมันชําระลางกิเลสไดไหม มันไมไดเพราะอะไร เพราะปริยัติ  มันตองมีการ 
ปฏิบัติ แลวพอปฏิบัติมันไมมีขอเท็จจริงขึ้นมา การปฏิบัตินั้นก็สูญเปลา มันไมมีสิ่ง 
ผลตอบสนองกับความเปนจริงของหัวใจ 

การกระทําขึ้นมามันก็ทําดวยกิริยาเฉยๆ ดูสิ เวลาเราทําบุญกุศลกัน  เขาทําบุญ 
กุศลกันสักแตวาทํา ทําพอเปนพิธีไป แตคนที่ทําดวยความซาบซึ้งก็แตกตางกันเห็นไหม 
คนที่ทําดวยความซาบซึ้งเขาทําดวยความตั้งใจของเขา นี่เหมือนกัน เห็นเขาปฏิบัติก็ 
ปฏิบัติกัน ที่ไหนเขามีการปฏิบัติ กระแสการปฏิบัติมันขึ้นสูงเราก็ปฏิบัติกับเขาเปนกิริยา 
เฉยๆ มันไมมีสิ่งตอบสนอง ไมมีความเปนจริง 

นี่ งายๆ ไง พูดทําเหมือนงาย แตถาเอาความจริงขึ้นมามันไมงาย เพราะสิ่งที่เวลา 
เราทํานะ เราทําโดยไมไดตั้งใจ อยางวันนี้ภาวนาดี สิ่งตางๆ มันเปนไปได เพราะถาดี 
อยางนี้เราจะเอาจริงเอาจัง เทานั้นละ ลมเลยนะ พอจะเอาจริงเอาจังกิเลสมันตื่นไง  เวลา
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กิเลสยังไมตื่นมันก็ปลอยเราตามสบาย เหมือนวัวเหมือนควายเขาปลอยใหกินหญา  มันก็ 
เล็มของมันไปตลอดเลย พอผูกเชือกขึ้นมามันก็ดิ้นละ พอมันปลอยตามสบาย มันก็แทะ 
เล็มหญากินตลอดไป หัวใจ  กิเลสมันปลอยเราไง เหมือนวัวเหมือนควายจริงๆ พอกิเลส 
มันลืมตัว กิเลสมันนอนหลับ โห...สบาย มันดีนะ 

พอกิเลสมันตื่นขึ้นมาหัวชนฝาเลย หัวชนฝามันเปนอยางไรละ พอกิเลสตื่น 
มาแลวมันขัดอกขัดใจไปหมด  ปฏิบัติแบบนี้ก็ไมไดเรื่อง ทําอะไรก็ไมไดผล ทําอะไร 
ไมไดสักอยางเลย กิเลสมันตื่นขึ้นมามันก็เปนการเผชิญหนากับความเปนจริง กิเลสมันมี 
อยูแลวนะ เขาบอกกิเลสมันไมมีหรอก มีเพราะยึด  ก็มันไมไดยึด ก็บอกมันไมมีอะไร 
ตางๆ ก็ปฏิบัติไปแบบสบายๆ พอตั้งใจจะเอาจริงเอาจัง กิเลสมันตื่นขึ้นมามันทําอะไรไม 
ถูกสักอยางเลย ทําอะไรมันอั้นตูไปหมดเลย แลวบอกกิเลสมันไมมีไง ไมมีแลวขุนใจ 
ทําไม  ก็บอกวาสบายๆ ไง  ปลอยแลวก็ไมมีสิ ขณะปลอยมันเปนการกระทําโดยกิเลส 
ตัณหาความทะยานอยาก 

เวลากระทําโดยความเปนจริงของเรานะ เราก็ตองตั้งใจของเรา คนเราจะทําธุรกิจ 
จะทําการคาสิ่งใดเขาตองมีทุนรอนของเขา เขาตองมีองคความรูของเขาเพื่อจะประกอบ 
สัมมาอาชีวะของเขา เราไมมีองคความรูสิ่งใดๆ เลย  เห็นเขาทําเราก็ทําตามเขาไป เขาทํา 
ของเขา เขามีองคความรูของเขา ทําวิจัยตลาดของเขา เขาทําของเขาเองได การทํางานของ 
เขาถึงประสบผลความสําเร็จ ไอเราเห็นเขาทําเราก็ทําตามเขาไปเลย ถาตลาดมันดีมันก็ 
อาจจะประสบความสําเร็จไดเหมือนกัน 

นี่เหมือนกันมานั่งภาวนาก็สักแตวา องคความรูเราไมมี ความเปนจริงของเราไมมี 
ถาความจริงของเรามีนะ นี่ถึงบอกวา การปฏิบัติการพูดการทํามันไมงายอยางที่คิดหรอก 
เวลาเราทําโดยโลกๆ นะมันเหมือนงายนะ ครูบาอาจารยของเราที่มันเหมือนงายเพราะ 
อะไร  เพราะทานเคยทุกขยากขึ้นมากอน 

องคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาเวลาที่ออกจากราชวัง พยายามคนควาอยู ๖ ป  ไป 
ทดสอบไปตรวจสอบกับลัทธิตางๆ มา ทําทุกรกิริยามาขนาดไหน มันยากหรือมันงายละ 
มันงายไหม มันไมงายเลย แตถึงเวลาไปทดสอบมาแลว การทดสอบมาเพราะธรรมยังไม
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มี  ธรรมยังไมมี คือความเปนจริงยังไมมี เพราะเจาลัทธิตางๆ เขาก็สอนไปตามประสา 
ของเขา 

ทีนี้พอมาประพฤติปฏิบัติทั้งๆ ที่มีอํานาจวาสนา พอไปถึงไมไดนะ ก็ยอนกลับไป 
ถึงโคนตนหวาเลย ยอนกลับมาพึ่งศักยภาพของตนเอง  พึ่งศักยภาพของจิตที่ไดเปนพระ 
โพธิสัตวที่ไดสรางบุญญาธิการมามหาศาล  พระโพธิสัตวจะพึ่งคนนอกไดไหม ไมไดเลย 
แลวจะพึ่งใครละ ก็พึ่งใจของเรา นึกถึงโคนตนหวา  นึกถึงเมื่อจิตมันมีความสงบมันมี 
ความสุขอยางไร เห็นไหมจิตมันสงบมันมีความสุขอยางไร ถาจิตมีความสุขอยางไร เรา 
จะเอาอานาปานสติที่โคนตนหวานี้มาเปนตัวหลัก พอเปนตัวหลักก็กําหนดลมหายใจ 
ตั้งแตปฐมยามเห็นไหม พอจิตละเอียดเขาไป นี่พึ่งใครไมได พึ่งขางนอกพึ่งสิ่งใดๆ ไมได 
เลย ในเมื่อพึ่งสิ่งใดๆ ไมไดเลย ก็มาพึ่งสติปญญาของตัว มาพึ่งความเห็นของตัว 

สิ่งที่ปฏิสนธิจิตที่มันเกิดขึ้นมาเห็นไหม พอจะพึ่งความเห็นของตัวก็ตั้งสติเขามา 
กําหนดลมหายใจเขามา  กําหนดลมหายใจ ละเอียดเขาไป  เพราะไดวางสิ่งที่ไป 
ตรวจสอบ  วางสิ่งที่ศึกษามา  วางกับที่จิตใจเราไปแอบอิงความรูความเห็นของการ 
ประพฤติปฏิบัติทางโลกทิ้งหมดเลย  แลวกลับมาพึ่งตัวของเราเอง พอพึ่งตนเอง พอ 
ปฐมยามทรงถึงซึ่งบุพเพนิวาสานุสติญาณ  ญาณหยั่งรู  ญาณหยั่งรูเกิดจากอะไรละ ถาจิต 
ไมสงบจะมีญาณหยั่งรูมาจากไหน พอจิตมันสงบมันมีญาณหยั่งรูขึ้นมา เห็นไหม ญาณ 
หยั่งรูขึ้นมายอนอดีตชาติไปไมสิ้นสุด 

จุตูปปาตญาณ ก็ญาณหยั่ งรู เหมือนกัน  แตญาณหยั่งรูอยางนี้มัน เกิดจาก 
สัมมาสมาธิ  สมาธิมันมีของมันเห็นไหม มันเกิดเห็นโดยตามขอเท็จจริง เห็นโดย 
ขอเท็จจริงนะ ไมไดเห็นโดยอาสวักขยญาณ  อาสวักขยญาณคือญาณชําระกิเลส แตญาณ 
หยั่ ง รู อย างนี้  นี่ เห็นไหม  กิ เ ลสมันไมมี  ถ าไม ยึ ดคือไมมี  ญาณหยั่ ง รู อย างนี้ 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ยอนอดีตชาติไป ยอนตลอดไปมันแกกิเลสไดไหมละ มันแก 
ไมได 

จุตูปปาตญาณ อนาคต รูวาถาจิตไมมีที่สิ้นสุด เพราะมันมีกระบวนการของมันใช 
ไหม มันมีแรงขับของมันใชไหม  มันมีแรงขับของมัน นี่จิตมันเปนกลางนะ จิตเปน
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สัมมาสมาธิมันเกิดญาณหยั่งรู ญาณหยั่งรูไมมีกิเลสไปดีใจหรือเสียใจกับมัน แตมองไป 
ขนาดไหนมันก็ยังชําระกิเลสไมไดเห็นไหม 

อาสวักขยญาณมาทําลาย ทําลายอวิชชา  ทําลายกิเลส นี่แลวมาบอกวากิเลสมันไม 
มีไง กิเลสมีเพราะยึด ตัวตนมีเพราะยึด ถาไมยึดมันก็ไมมี  ไมมีเห็นไหม เรารูตามความ 
เปนจริงก็จบไง เราก็รูหมดแลว นิพพานก็วางปลอยสบายอยู นี่ไง พูดเหมือนงายๆ แต 
ความเปนจริงมันไมงายหรอก ไมงายอยางที่คิดหรอก พอไมงายอยางที่คิด ดูสิขนาดวา 
อาสวักขยญาณเกิดขึ้นมา องคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาพอเวลามาพึ่งตนเอง พึ่งตนเองดวย 
บุญอํานาจวาสนา พอเปรียบเทียบมากับสิ่งที่ไปทดสอบมากับเจาลัทธิตางๆ ทั้งหมดแลว 
เขาก็วาเขาเปนพระอรหันตทั้งนั้นแหละ แตหันลงไหนละ หันลงนรกนะซิ 

แตองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจานะวางไวหมดเลย ใครจะเชิดชู ใครจะรับประกัน 
แคไหนวางไวหมด แลวกลับมาพึ่งตนเอง แลวพอตนเองมันชําระ  ชําระองคสมเด็จ 
สัมมาสัมพุทธเจาเอง เห็นไหม ที่โคนตนโพธ์ิ  พอโคนตนโพธ์ิ เสร็จแลวมาเทศนธัมมจัก 
กัปปวัตตนสูตร  เทว เม ภิกฺขเว ทางสองสวนภิกษุไมควรเสพ อัตตกิลมถานุโยค   กาม 
สุขัลลิกานุโยค ทีนี้ อัตตกิลมถานุโยค  กามสุขัลลิกานุโยค มันก็ตองเทียบกับองคสมเด็จ 
สัมมาสัมพุทธเจาขณะที่ปฏิบัติมา ๖ ป อัตตกิลมถานุโยคมันไมมีธรรม มันทําของมันไป 
เต็มที่เลย แลวเราจะทําความจริงจังขึ้นมาเห็นไหม มันก็วาจะยากเกินไปเปนอัตตกิลมถา 
นุโยค  มันปดกั้นไมใหเรามีทางออกเลยนะ 

แลวเวลากามสุขัลลิกานุโยคเปนอยางไรละ เวลาติดสุขอยูแลวมันติดอยางไร พอ 
จิต เข าสมาธิมันติดอย างไร  นี่ท างสองสวนไมควรเสพ  ใหมัชฌิมาปฏิปทา 
มัชฌิมาปฏิปทาในการประพฤติปฏิบัติ  มัชฌิมาปฏิปทาแบบที่ เราทํ ากันอยู นี่ 
มัชฌิมาปฏิปทาแบบผูที่จงใจตั้งใจ มันจงใจตั้งใจเพราะมัชฌิมาปฏิปทาสมควรกับเหตุ 
สมควรกับกิเลสตัณหาความทะยานอยากของคนที่จิตหยาบจิตละเอียดแตกตางกัน ถาจิต 
หยาบจิตละเอียดแตกตางกันมันก็ตองมีเหตุคุณคาพอสมดุลกันมันถึงจะไปยับยั้งกัน ถึง 
ไปมีน้ําหนักตอสูกันได 

เราปฏิบัติมาเห็นไหม พูดนะมันงาย พูดนะมันงาย ๆ ยิ่งทํายิ่งงายเขาไปใหญเลย 
เพราะอะไร เพราะธรรมขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจามีอยูแลวใชไหม อางอิงมา
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ตลอดเลย แตไมไดพึ่งตนเองเลย เอาแตความรูความเห็นขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา 
เปนปริยัติแลวก็ยึดวาตองเปนอยางนั้น อะไรก็ไมมีอยูแลว กิเลสก็ไมมีอยูแลว ทุกอยางก็ 
ไมมีอยูแลว เขาใจก็วางไดหมดเลย นี่มันเหมือนงายแตไมงายเลย ไมงายเพราะองคสมเดจ็ 
สัมมาสัมพุทธเจาทํามาหมดแลว 

แลวเราประพฤติปฏิบัติขึ้นมา สิ่งที่ศึกษาเลาเรียนมาขนาดไหนเปนสมบัติของคน 
อื่นหมดนะ เราไดยินขาวมานะ ดูสิ หลวงปูเสาร  หลวงปูมั่น ครูบาอาจารยนะ พระ 
อรหันตทั้งนั้นเลย เราไดยินขาวของคนอื่นทั้งนั้นเลย แลวเราละ เราเปนอะไร เราไดอะไร 
เราไดตั้งใจทําขนาดไหน ถาเราตั้งใจทํามันควรจะเปนขาวของเรา มันควรจะเปนความ 
จริงของเรา มันควรจะเปนความสุขความสงบในหัวใจของเรา ถามันเปนความจริงความ 
สงบสุขในหัวใจของเรา เราถึงตั้งใจ นี่ไง  ถึงวาเรามีบุญไง ถาเราไมมีบุญเราก็ไมไดนับ 
ถือพระพุทธศาสนา นับถือพระพุทธศาสนาแลว เรายังจะเอาความเปนจริงใน 
พระพุทธศาสนา เราไมใชเอาประเพณีวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา สิ่งที่เขาทํากันอยูนี่ 
เปนประเพณีวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีแกน มีกระพี้ มีเปลือก 
แลวแกนของมันอยูไหน 

ถาแกนของมัน ดูสิ เวลาองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจากวาจะรอดพนจากกิเลสไป 
ยังตองมาพึ่งหัวใจขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาเอง เราประพฤติปฏิบัติมา ถาเราจะ 
พนจากกิเลสเราก็ตองพึ่งหัวใจของเราเอง ถาพึ่งหัวใจของเราเอง  หัวใจของเราอยูที่ไหน 
ที่วามนุษยมีกายกับใจ พูดวากายกับใจ กายกับใจนี่ รางกายมันเปนแรธาตุ มันเปนธาตุ ๔ 
ดิน น้ํา ลม ไฟ มันอาศัยแรธาตุ ดูกรรม ถาพูดถึงเรื่องของกรรม เรื่องของวัฏฏะมัน 
มหัศจรรยมาก ดูสิ พอแมของเรา ไขของแมใบเดียวมาเปนเรานั่งอยูนี่ไดอยางไร มัน 
เจริญเติบโตมาไดอยางไร นี่ธาตุ ๔ กับธาตุ ๔ ถาไมมีพอ ไมมีแม ไมมีสายบุญสายกรรม 
เราจะเกิดมาเปนมนุษยไดอยางไร 

ก็บอกวาในเมื่อมันเปนวิทยาศาสตร คนก็เกิดมาจากดินน้ําลมไฟ ธาตุ ๔ มาผสม 
กัน ก็ไปเอาดิน น้ํา ลม ไฟมากวนๆ มาผสมกันแลวเอาเขาไปในเครื่องจักร พยายามทําให 
มันเปนคนขึ้นมา มันก็เปนไปไมได มันไมมีหรอก แตเวลาเกิดมา เห็นไหม เราเกิดมา 
รางกายเปนดิน น้ํา ลม ไฟ มันจะเขาถึงธรรมไดไหม มันจะเปนประโยชนกับสิ่งใด มัน
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ไมมีประโยชนกับสิ่งใดเพราะอะไร เพราะสิ่งนี้มันเปนเรื่องของสสาร เรื่องของแรธาตุ 
แตเวลาความคิดปฏิสนธิจิตมาเกิดในไขของมารดา นี่เวียนตายเวียนเกิดในวัฏฏะ 

เวลาองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจายอนอดีตชาติไป ยอนตางๆ ไป มันรูมันเห็นของ 
มันไปนะ แตนี่เราไมรู  แลวเราก็ไมจําเปนตองรูตองเห็น ไมจําเปน เราตองการความสงบ 
ของใจเทานั้น แตพอจิตเราสงบแลวสิ่งนี้มันจะไปพิสูจนได สิ่งนี้พิสูจนตรวจสอบได ทุก 
ดวงใจ ทุกคนที่นั่งอยูนี่ ทุกคนที่มีชีวิตอยูนี่ ทุกคนมีปฏิสนธิจิต ทุกคนมีความรูสึก ทุกคน 
มีหัวใจ แลวหัวใจมันสืบตอมาจนเกิดออกจากครรภ จนเกิดมาเปนเรานั่งอยูนี่ ถาเปนเรา 
นั่งอยูนี่ เอาปจจุบันนี้ ถาปจจุบันเราพยายามจะขวนขวาย เห็นไหม กายกับใจ กายกับใจ 
ใจมันอยูไหน 

เวลาใจมันสงบรมเย็นขึ้นมานะ เราจะมีโอกาสของเรา เห็นไหมความตั้งใจความ 
จริงใจของเรา เราทําของเรา จะกําหนดพุทโธ หรือจะเปนปญญาอบรมสมาธิ  จะทําสิ่งใด 
ก็แลวแต ถาจิตมันสงบเขามา มันเปนเอกเทศของมันเขามา เห็นไหม ถาจิตมันเปน 
เอกเทศของมัน มันรับรูของมันได นี่ ตามขอเท็จจริง จิตฟุงซานทุกคนรูไดหมด ทุกๆ คน 
รูไดหมด 

ศึกษาธรรมขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจามาก็วากิเลสมีเพราะยึด ถาเราไมยึด 
กิเลสก็ไมมี  กิเลสจะมีขึ้นมาเพราะความยึดมั่นถือมั่นของใจ ใจมันเห็นผิดจากสัจธรรม 
ทั้งนั้นแหละมันก็เลยเปนแบบนี้ ศึกษาไปก็ศึกษาไปเถอะ มันเปนปริยัติ มันไมเปนความ 
จริงขึ้นมาหรอก 

ในเมื่อศึกษาอยางนั้นมันก็รูโดยโลกียปญญา มันรูโดยสัญญา รูโดยการเทียบเคียง 
แตในปจจุบันนะ ถาตัวจิตมันรูเองนะ ถาตัวจิตมันปลอยเอง มันจะปลอยเองไดอยางไร 
มันจะปลอยของมันเองโดยพุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ มันปลอยของมันเขามา มันมีที่ 
เกาะที่ยึดเขามาเห็นไหม พอพุทโธ พุทโธ พุทโธ จิตมันสงบเขามา ปลอยวางอะไรเขามา 
เรารูทันมันหมดเลย เรารูเทาตัวเราเองมาตลอด เห็นไหม ถาเรารูเทาตัวเอง ดูสิ เวลาองค 
สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาจะมาพึ่งตนเอง นี่ก็เหมือนกัน เราจะพึ่งใจเราแลว เราศึกษาขนาด 
ไหน เราปฏิบัติมาขนาดไหนมันก็ลมลุกคลุกคลานมาตลอด
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แตในปจจุบันนี้เราจะศึกษาเราจะปฏิบัติของเราเอง ถามันสงบเขามาเราก็รูวามัน 
สงบ ถามันไมสงบเราก็ตองหาชองทางของเราทําใหใจสงบใหได ถามันไมสงบขึ้นมาเรา 
จะใชปญญาของเรา เราก็ใชปญญาพิจารณาตรึกในธรรม เวลาองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธ 
เจาไปสอนพระโมคคัลลานะ ถาเธองวงนอนใหเธอตรึกในธรรมนะ  ใหเธอแหงนหนาดู 
ดาวนะ ใหเธอเอาน้ําลูบหนานะ  ถางวงนักก็นอนซะกอน นอนซะกอนเดี๋ยวลุกขึ้นมา 
ปฏิบัติใหม เห็นไหม มันก็มีชองทางออกที่เราจะไปได 

ไมใชวาพอมันจนตรอกเราก็จนตรอก จนดิ้นหาทางออกไมไดเลย ในเมื่อจน 
ตรอกขึ้นมาก็นอนซะ แตไมใชนอนแลวนอนไปเลย ไมกลับมาทําอีกเลย นอนแลวก็เบื่อ 
นอนแลวมีความสุข ก็เลยติด พอใจกับการนอนนั้น พอใจกับความสุขแบบนั้น นอนแลว 
มีความสุขปฏิบัติแลวทุกขมากไมเอาอีกแลว  เขาใหนอนพัก พอพักหายงวงแลวมาปฏิบัติ 
ใหม ถากลับมาปฏิบัติใหมเราตองขวนขวายขึ้นมา เห็นไหม 

เราจะพึ่งตนเอง เราจะเอาใจของเราขึ้นมา เราจะพยายามที่จะหาจุดยืนของเราให 
ได ถาเราจะหาจุดยืนของเราพอจิตมันสงบเขามานะ  เราตรึกโดยปญญา ปญญาธรรมเรา 
ตรึกขึ้นมา  เราใชปญญาของเรา ปญญามันจะใครครวญนะ  ใครครวญวา  สิ่งที่หัวใจมัน 
เกาะเกี่ยวไปหมดนี่ มันเหมือนยางเหนียว ยางเหนียวดูสิ ดูพาสเตอรสิ แปะไปที่ไหนมันก็ 
ติดไปหมดเลย 

จิตนี่เปนยางเหนียว มันรับรูอารมณทั้งหมด แลวมันซับไวหมดเลย มันซับสิ่ง 
ตางๆ ไวหมดเลย แลวทําไมมันเปนอยางนี้ละ ทําไมเราหาทางออกไมไดละ ถาเราใช 
ปญญาอบรมสมาธินะ เราก็จะใครครวญเขาไป เราใครครวญความรูสึกของเรา ความรูสึก 
อารมณความรูสึกไมใชจิต เพราะอารมณความรูสึกมันเกิดจากจิต จิตนี้เปนพลังงาน 
เทานั้น สิ่งที่เกิดขึ้นมา เกิดขึ้นจากพลังงาน พลังงานมันมีขอมูลของมัน มันมีขันธ ๕ ใช 
ไหม มันรับรู มันรับรส รูป รส กลิ่น เสียงเปนบวงของมารเปนพวงดอกไมแหงมาร  รูป 
รส กลิ่น เสียงมันผานอายตนะ  แลวมันก็เขาสูจิต พอเขาสูจิต ถาไมมีศาสนาเราก็คิดของ 
เรา เราก็รับรูของเราโดยธรรมชาติ เราก็รูมันเปนสิ่งมหัศจรรย 

รางกายของมนุษย ทางวิทยาศาสตรเขาก็พยายามจะคนควากัน มันเปนสิ่งที่ 
มหัศจรรยนะ นี่อายตนะของเรา ตา หู จมูก ลิ้น กาย  ใจ การทํางานของมัน เกิดโรคภัยไข
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เจ็บขึ้นมา  เขาเอามาวิเคราะหกันแลวมันเปนสิ่งที่มหัศจรรยมาก  เพราะฉะนั้น เราตรึก 
ของเราสิ ตรึกในธรรม ตรึกในธรรมวาสิ่งนี้เปนสิ่งมหัศจรรย แตความมหัศจรรยนี้มันมี 
คุณคาขนาดไหน มันเกิดจากบุญกุศลของเรานะ เพราะบุญกุศลของเรา  ดูสิ อวัยวะของ 
มนุษย อวัยวะตางๆ ของเรามันมีคุณคามาก  พอเสื่อมสภาพไป  เราตองถนอมรักษาไว 
มันเกิดมาก็เพราะบุญของเรา มันถึงมีรางกายนี้ 

เพราะเราเกิดมาเปนมนุษย เรามีรางกายกับจิตใจนี้ เราถึงมาพบพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาสอนยอนกลับ เราเกิดมาจากไหน เราเกิดมาจากกรรม มีการกระทําคือ 
การเกิด พระพุทธศาสนาสอนยอนกลับ สอนยอนกลับไปถึงการเกิด  เกิดมาแลวมาเปน 
ปจจุบันนี่ เกิดมามันเปนอริยทรัพย เพราะการเกิดมาเปนมนุษยไดพบพระพุทธศาสนา ได 
ประพฤติปฏิบัติขึ้นมา  เราเกิดมาดวยบุญกุศลของเรา บุญกุศลของเรา เพราะมีบุญกุศล 
เอาบุญกุศลมาประพฤติปฏิบัติ 

แลวการประพฤติปฏิบัติทําไมไมไดดั่งใจละ กิเลสนะมันไปกับเราตลอด กิเลส 
มันบังเงามาตลอด กิเลสพอมันนอนหลับพักผอนใหเราไดหายอกหายใจ เราก็วาเราเปน 
คนดี เราก็มีโอกาสไดทําสิ่งใดๆ พอกิเลสมันตื่นตัวขึ้นมากิเลสมันเหยียบย่ําเรา เราก็อยูใต 
อุงเทามันตลอดเวลา แลวเราจะทําอยางไร ในเมื่อกิเลสก็ยังมีอยู 

สัจธรรมจะเกิดขึ้นตอเมื่อเราตั้งใจ สมาธิจะเกิดมาตอเมื่อเรามีความตั้งใจ ในเมื่อ 
สมาธิเราเกิดมามีความตั้งใจ เราทําตั้งใจของเรา สวนนอยมันมีโอกาสนอยๆ แตเราจะทํา 
ของเราเพิ่มมากขึ้น มากขึ้น จนมันเสมอตัวกันเห็นไหม พอมันเริ่มเสมอกัน พอมันมา 
ตอสูกันได จิตใจเริ่มสงบรมเย็นขึ้นมา แตถาจิตใจเราเริ่มตน เริ่มตนตั้งแตการกระทําเห็น 
ไหม การกระทํามันไมงายหรอก ไมงายอยางที่คิด แตถามันงายขึ้นมา คําวาสมหลน 
มันฟลุค  เพราะคนเรามันก็สรางบุญกุศลมาเหมือนกัน 

ดูสิ  ฤดูกาลมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา วรรคแหงความดีเห็นไหม วรรคแหง 
กรรมตางๆ ที่มันเปลี่ยนแปลง ถึงเวลามันเปนของมันได  นี่ก็เหมือนกัน เวลาจิตมันลง 
ขึ้นมา สิ่งนั้นมันก็เปนคุณงามความดี มันก็เปนความสุขเห็นไหม มันเปนสิ่งที่ เรา 
เผชิญหนา เรารับรูมันได สิ่งที่รับรูไดนี่ ถาเราปฏิบัติบอยๆ  บอยครั้งเขา สิ่งนี้เราทําจน
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ชํานาญเห็นไหม เวลาครูบาอาจารยทานพูดนะ การประพฤติปฏิบัติของเราตองชํานาญใน 
วสี  เวลาเขาออกสมาธิ  เขาออกสูความสงบ การเขาออกสูความสงบ มันเขาออกอยางไร 

ธรรมทั้งหลายมาแตเหตุ เรามีสติ มีปญญาของเรา เรารักษาสติ รักษาปญญาของ 
เรา เห็นไหม นี่แหละมันจะเขาสูความสงบ ชํานาญในวสี  การเขาและการออก การเขา 
ออกเหมือนตะกอนของน้ํา ตะกอนของน้ําเวลามันนิ่งอยู ตะกอนก็อยูกนแกว เวลาขยับ 
ตะกอนมันขึ้นมา เห็นไหม การเขาการออก มันไมใชเขาออกแบบวาเราเขาออก มันเขา 
ออกดวยความซึมซับ เห็นไหมเวลาจิตมันละเอียดเขามาเหมือนตะกอนมันนอนกน เวลา 
ขยับตะกอนมันเขยา พอมันเคลื่อนไหวตะกอนมันก็ขึ้นมาบนน้ํา 

จิตใจของเราชํานาญในวสี แลวเราก็ดูของเรา จิตสงบเปนอยางไร เวลาจิตไมสงบ 
มันเปนอยางไร เพราะเหตุใด  เราก็ตองหาวิธีการ เห็นไหมเวลาครูบาอาจารยของเรา 
ความเปนอยูของเรา ภิกษุถือธุดงควัตร ฉันมื้อเดียว ขนาดฉันมื้อเดียวภิกษุยังผอนอาหาร 
การผอนอาหาร การอดอาหาร ธาตุขันธทับจิต 

เวลาธาตุขันธทับจิต  เวลาเราปฏิบัติ เราดู สุขในการเสพเห็นไหม สุขในการใช 
ปจจัย ๔ กับสุขในสมาธิ กับสุขในปญญานี่ ความสุขมันแตกตางกันอยางไร ถาเราไมเห็น 
กับความสุข เราไมเห็นโทษของการกิน เราไมเห็นโทษของการนอน เราไมเห็นโทษของ 
มัน ถาเราไมเห็นโทษของมัน เราจะไปอดเราจะไปผอนมันทําไม เพราะเราเห็นโทษของ 
มัน เห็นไหม เพราะการกินมาก  การนอนมากยิ่งทําใหอืดอาด ทําใหธาตุขันธทับจิต เราก็ 
ผอนเห็นไหม 

เราทั้งผอนทั้งเปดโอกาส  ธุดงควัตร ฉันมื้อเดียว อาสนะเดียว ถือผา ๓ ผืนตางๆ 
เปนเครื่องขัดเกลากิเลส มันเปนเครื่องขัดเกลาเห็นไหม กิเลสมันอยูในใจของเรา สิ่งนี้ 
เปนเครื่องขัดเกลาเปดโอกาสใหหัวใจมันมีโอกาสตอสูกับกิเลสของเรา ถาเราจิตมันไม 
สงบ เราก็ยอนกลับมาดูที่นี่ ยอนกลับมาดูความเปนอยูของเรา ยอนกลับมาดูความเปนไป 
ของเรา ถายอนกลับมาดูความเปนไปของเรา มันก็ตองถนอมรักษามาตั้งแตนั่น 

เห็นไหมวัวผูก เวลาเราผูกวัวไวใหมันกินหญา เวลาเราตองการใชเราก็ไปปลด 
เชือกนั้นมาไดเลย วัวปลอย  เราปลอยไวในปา เวลาจะใชมัน เราไปตอนไปเรียกไปหามัน 
กวาจะไดวัวมา นี่ก็เหมือนกัน ถาเราถนอมรักษา เราดูแลจิตของเราก็เหมือนผูกใจไวกับ
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พุทโธ พุทโธ เรารักษาใจของเราไว ถารักษาใจของเราไว เราจะใชงานเราก็จับเชือกนั้นมา 
ไดเลย แตถาเราปลอยตามสบาย เราจะมองดูตลอดวา ถาเราจะเอาจริงเอาจัง เราจะตองไม 
คลุกคลีกันจนเกินไป แลวเราพยายามตั้งสติของเราใหจิตนี้มีที่พึ่งอาศัยอยูตลอดเวลา พระ 
เรามีขอวัตรปฏิบัติเห็นไหม  ไมใหจิตมันออกไปนอกลูนอกทาง เราจะใหรักษาจิตอยูกับ 
ขอวัตรปฏิบัติ อยูกับการกระทําของเรา 

ถาไมมีสิ่งใดเราก็บริกรรมจิตเราไว นี่ไง ถาเรารักษาสิ่งนี้ไว มันก็จะสงบรมเย็น 
เขามา ถาจิตมันจะสงบรมเย็นเขามา มันตองมีเหตุของมัน ถามันไมมีเหตุของมันมันจะ 
สงบรมเย็นเขามาไดอยางไร ถามันมีความสงบรมเย็นเขามาเห็นไหม เราตรวจสอบของ 
เรา ชํานาญในวสี ถาชํานาญในวสีมันจะกระทบกระเทือนสิ่งใดบาง มันกระทบกระเทือน 
นะ เวลามันกระทบสิ่งใด เราเห็นวาถากระทบสิ่งนี้มันเปนโทษ เราก็พยายามหลบเลี่ยง 
หลบหลีก 

ครูบาอาจารยที่ประพฤติปฏิบัติทานจะไมคลุกคลีหมู ถาหมูคณะเขามาจะเขามา 
หาเราดวยธุระสิ่งใด  เราจะขอเวลาประพฤติปฏิบัติ เห็นไหม เราตองหลีกเรนหลีกของ 
เราเอง เพราะเราหลีกเรนของเราเองเราจะรักษาใจของเราได ทําสมาธิก็แสนยาก แตเปน 
สมาธิรักษาไวยิ่งยากกวา แลวพอเปนสมาธิแลวใหออกวิปสสนามันยิ่ง...ถาไมมีอํานาจ 
วาสนามันไมไปเลย มันคิดวาสมาธิเปนนิพพาน ใชไหม บอกวาถาจิตไมยึดสิ่งใด ไมยึด 
สิ่งใด ถาจิตไมใชสิ่งใดมันก็เปนสภาวธรรมเฉยๆ ขันธ ๕ ก็คือขันธ ๕ ทุกอยางมันก็เปน 
ธรรมดา คําพูดอยางนี้เพราะมันมีธรรมของครูบาอาจารยเราหรอก 

ตั้งแตสมัยหลวงปูมั่นมาทานจะบอกเลย  สอุปาทิเสสนิพพาน  ขันธ ๕ เปนภาระ 
ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ขันธเปนภาระ เปนภาระเพราะทานเปนพระอรหันต  ขันธ  ๕ ถึง 
ไมมีโทษ แตถาขันธมารนะ มันจะเปนสภาวะไดอยางไร ในเมื่อขันธมันเปนขันธอยูแลว 
ขันธมารนะ ขันธมันเปนมาร เพราะขันธ ความคิดมันเหยียบย่ําเราเห็นไหม รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ  มันเหยียบย่ําเราไหม รูปนี้มันทําลายเราไหม  รางกายมัน 
เสื่อมสภาพมันทําลายเราไหม รูปมันเหยียบเราตลอด 

มันเปนมาร มันเปนมาร เราถึงตองดูแลมัน เราถึงตองหาอาหารมาใหมันกิน เรา 
ตองพามันไปรักษา เจ็บไขไดปวยเราตองดูแลมัน นี่รูปมันก็เปนมาร เวทนามันก็เปนมาร
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อยากไดแลวไมไดดั่งใจ มารมันก็ขี่คอเห็นไหม เกิดความโกรธ ความไมพอใจ เกิดความ 
โลภ สัญญา สัญญามันก็เปนมาร มารเห็นไหม นี่มีสัญญา ศึกษาธรรมพระพุทธเจามา 
อยากนิพพาน อยากไดนิพพานมาก นิพพานมันก็เปนมาร เพราะมีสัญญาอยากไดนิพพาน 
มาก อยากไดจนเปนตัณหาซอนตัณหา ดวยสัญญาไง ปฏิบัติธรรม  สังขารมันปรุงนะ มึง 
ปฏิบัติไปมึงจะไดเลยละ จะนิพพานวันนั้นวันนี้เลย มันเปนมารทั้งนั้นเลยมันไมเปน 
ความจริง 

ยิ่งวิญญาณรับรู รับรูไปหมดเลยมันก็เปนมาร ขันธก็เลยเปนขันธมาร นี่ไง ขันธ 
บอกวาสักแตวาขันธ สภาวะก็เปนธรรมชาติของมัน ไมยึดมันก็ไมมีกิเลสหรอก กิเลสมัน 
ก็ไมมี มันไมมีแตพระอรหันตเทานั้นนะ แตพวกเรามีทั้งนั้นนะ ใหความคิดเราสะอาด 
บริสุทธิ์ ไมมีทาง เพราะอวิชชามันอยูในหัวใจ ถาอวิชชามันอยูในหัวใจ ความคิดที่เกิด 
จากอวิชชามันจะสะอาดบริสุทธิ์ไปไหน มันเกิดจากมารนะ ถามันเกิดจากมาร ความคิด 
มันจะพนจากมารไปไหน ความคิดตรึกในธรรม ตรึกในธรรมก็ตรึกในธรรมโดยมาร 
โดยความเห็นของเรา โดยกิเลสตัณหาความทะยานอยาก นี่ โดยกิเลสตัณหาความทะยาน 
อยาก เห็นไหม 

เพราะเราไดยินไดฟงจากครูบาอาจารยนะ นี่ไง เห็นไหมมันเปนบุญกุศลของเราที่ 
เราเกิดมาเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนา  ไดนับถือพระพุทธศาสนาแลวมีครูมีอาจารย 
ของเราประพฤติปฏิบัติมา แลวทานเทศนาวาการสอนเราไว แลวพอเราไปฟง ฟงแลวไป 
ยึด ไปยึด  สิ่งที่มันเกิดเกิดเพราะมาร มันเปนสภาวะมันไมมีสิ่งใดๆ เลย นี้มันเปนทฤษฎี 
แตโดยขอเท็จจริงโดยการปฏิบัติมันจะเปนอยางนั้นไหมละ 

ในการปฏิบัติ  ดูสิ เรานับสตางคเห็นไหม  มานับเงิน มานับเลย ๑๐๐ บาท มันก็ 
อยู ๑๐๐ บาทอยางนั้นแหละ มันไมไปไหนหรอก เพราะมันเปนวัตถุ แตความประพฤติ 
ปฏิบัติของเราละ เราปฏิบัติ  ๑๐๐ ครั้งมันจะเปน  ๑๐๐ บาทนั้นไหม  ถามันเปน 
วิทยาศาสตร  โดยทฤษฎีเรานับเงินไว ๑๐๐ บาท วางไว เงิน ๑๐๐ บาทมันยังอยูคงที่ของ 
มันตลอดไป คงที่ ๑๐๐ บาทนะ แตมันจะเสื่อมคาทางโลก เพราะเงินมันเฟอตลอด แตเงิน 
๑๐๐ บาทมันก็อยู ๑๐๐ บาทอยางนั้นนะมันไมเสื่อมคาหรอก นี่ไง เปนสภาวะไง มันเปน 
สภาวะ มันไมมีกิเลสหรอก
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แตเวลาเราประพฤติปฏิบัติมันเปนอยางนั้นไหมละ เวลาเราทํา ทําพุทโธ พุทโธ 
๑๐๐ ครั้งมันจะเปนเงินเทากับ ๑๐๐ บาทไหมละ ปฏิบัติรอยหนพันหนมันจะไดเงิน ๑๐๐ 
บาทนี้ไหมละ มันคงที่ไหม มันไมคงที่เลยเห็นไหม ในการประพฤติปฏิบัติมันไมงาย ไม 
งายอยางที่คิด ฉะนั้นพอไมงายอยางที่คิด เพราะครูบาอาจารยของเราทานประพฤติปฏิบัติ 
มากอน ในเมื่อประพฤติปฏิบัติมามันมีขอเท็จจริงรองรับ มีความจริงอันนั้นรองรับ 

ถามีความจริงอันนั้นรองรับ เห็นไหม การชํานาญในวสี เราตองยอนกลับมาที่นี่ 
ยอนกลับมาตองพึ่งตนเอง ตองพึ่งหัวใจของเราใหมันชํานาญในวสี ถามันสงบขนาดไหน 
สิ่งนั้นมันสงบมาแลวนะ เราพยายามของเรา เราตองพยายามของเรา ความเพียรชอบ 
ความวิริยะ ความอุตสาหะ ไมใชอัตตกิลมถานุโยค  เพราะเรากําลังเผชิญหนากับกิเลส 
ตัณหาความทะยานอยากของเราเอง เรารูของเราเองวาจิตใจของเรานี้เปนอยางใด 

ถาจิตใจของเรามันยังไมสงบรมเย็นใหเทากับความพอใจของเรา แลวเราทําอยูนี่ 
มันจะเปนอัตตกิลมถานุโยคไปที่ไหน แตถามันเปนกิเลสตัณหาความทะยานอยากของ 
เรา เราก็รูใจของเราอยู แลวเราบอกวา สิ่งที่เราทําใหเปนกลาง กลางของกิเลส กลางของ 
กิเลสก็คือการนอนหลับไง กลางของกิเลสคือการเลิกไง กลางของกิเลสมันก็บอกวากลับ 
บานเถอะ นี่ไง มันคิดของมันโดยกิเลสตัณหาความทะยานอยาก 

แตถามันเปนธรรม เปนธรรมเห็นไหม ไมเปนอัตตกิลมถานุโยค  การที่เปนอัตตกิ 
ลมถานุโยค  การทําทุกรกิริยาตางๆ นั้นเปนอัตตกิลมถานุโยค  การอดนอนผอนอาหาร 
เปนการตอสูกับกิเลส มันเปนธุดงควัตร  มันเปนเครื่องขัดเกลากิเลส เปนเครื่องขัดเกลา 
แตไมไดเปนเครื่องชําระ เครื่องขัดเกลากิเลสเปนแคเปดทางใหจิตนี้ไดออกเคลื่อนไหว 
เพราะสิ่งนี้เปนขอวัตรปฏิบัติใหจิตใจออกเคลื่อนไหว ออกเคลื่อนไหวไปขอวัตร ไปใน 
ธุดงควัตร เปนการขัดเกลากิเลสใหจิตใจนี้มันผองแผว ถาจิตใจของเราผองแผว แลวเรา 
ประพฤติปฏิบัติขึ้นมาจิตมันสงบขึ้นมาได พอจิตมันสงบเขามาเห็นไหม นี่ เรารักษาความ 
สงบของเรา รักษาความสงบ  พยายามทําความสงบ ใชปญญา ออกปญญา 

ไมใชจิตวาตองสงบถึงอัปปนาสมาธิ  จิตตองเขาถึงเต็มที่แลวใชปญญา การใช 
ปญญามันใชไดทุกที่ เพียงแตการใชปญญานี้เปนการฝก สมาธิจะเกิดปญญาโดยตัวมัน 
เองไมได สมาธิจะเกิดปญญาไดอยูที่การฝกฝน ตองพาจิตออกใชปญญา ขณะที่จิตเราเริ่ม
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สงบเล็กนอย สงบมากนอยขนาดไหน การใชปญญาของเรานั่นคือการฝกฝนไง การ 
ฝกฝนใหจิตออกใชปญญาแลวเราจะเห็นคุณประโยชนของมันวา ขณะที่จิตออกพิจารณา 
แลว ออกตรึกในธรรม ยอนกลับมาที่ความสงบ มันสงบรมเย็นกวาเดิม 

จิต ดูสิ วุฒิภาวะของจิต ถาจิตเด็ก เราไปทิ้งไวที่ไหนมันกลับบานไมถูก มันหลง 
ทางได แตถาจิตมีวุฒิภาวะ ถึงจะไปทิ้งไวที่ไหนก็แลวแตมันจะหาทางกลับบานได ถาจะ 
หลงมันก็ถามชาวบาน ถามหาชองทางกลับจนได จิตก็เหมือนกัน พอเราฝกใชปญญา การ 
ฝกใชปญญามันเห็นการเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบวา ถาเกิดสมาธิขึ้นมา พอมีสมาธิ 
เปนพื้นฐาน แลวพอมีปญญาขึ้นมาไดไตรตรองตรึกในธรรม หรือออกพิจารณาสิ่งตางๆ 
ในธาตุ ๔ และขันธ ๕ ของเรา 

พอออกพิจารณาตางๆ มันจะยอนกลับมาเห็นคุณคาไง  เพราะมันไดตรึกโดยมี 
พื้นฐานของสมาธิ ความลึกซึ้งความรับรูของมันนะมันแตกตาง แตกตางกับความคิดโดย 
ปกติของเราที่จิตเรายังไมลงสูสมาธิ จิตของเรานั้นพอไมมีพื้นฐาน มันคิดออกไป มันคิด 
เปรียบเทียบ มันเปนสัญญา มันเปนการเปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ มันมีความ 
รับรู มันมีความเขาใจไหม มี ความเขาใจมี แตความลึกซึ้งมันแตกตางกันเห็นไหม 

แตถาจิตเราสงบเขามา ความคิดของเรา ปญญาของเราที่ออกใครครวญตางๆ มันมี 
ความลึกซึ้ง ลึกซึ้งที่ไหน ก็ลึกซึ้งที่ความรับรูของเราไง มันเปนสันทิฏฐิโก มันเปนปจจัต 
ตัง  จิตที่มันละเอียด มันเปนสมาธิละเอียด มันก็รูวามันละเอียด พอมันใชปญญา ปญญา 
มันถอดมันถอน จนมันสํารอกกิเลสออกไป มันก็รูของมัน 

นี่ไง การฝกปญญา การฝกอยางนี้มันมีการเปรียบเทียบเขามา วุฒิภาวะของจิตมัน 
จะโตขึ้น มันไมใชจะเปนเด็กแบเบาะอยูตลอดไปนะ จิตของเราเหมือนกับเด็กออนที่แบ 
เบาะอยู มีสติมีสมาธิชวยประคับประคองมัน แลวพอมันโตขึ้นมา มันทํางานของมันมัน 
จะไมเปนเด็กออนอยางนั้นตลอดไปหรอก เวลาลมลุกคลุกคลานเราก็นอยเนื้อต่ําใจกัน 
เราก็เสียใจวาเราลมลุกคลุกคลานมาตลอดเลย 

แตเวลาถาจิตมันมีหลักมีเกณฑของมันนะ ถาจิตไมมีหลักมีเกณฑของมัน ทําไม 
เวลาครูบาอาจารยของเราภาวนาขึ้นมา ๗ วัน ๗ คืน ทานภาวนาของทาน ทานตอสูของ 
ทาน นั่งตลอดรุง มันมาจากไหน อันนี้ไมไดทําโดยความทุกขนะ  ทําดวยความพอใจ
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ทั้งนั้นนะ คนเราจะไดผลขึ้นมา มันเห็นผลตอบสนองตรงหนาเหมือนเราไดผลประโยชน 
ตอบแทนอยูตลอดเวลา เราอยากไดทั้งนั้นนะ เขาเอาเงินมากองอยูใครนับไดเทาไหรเอา 
ไปเทานั้น โห นับทั้งวันเลย มันจะเอาใหมากที่สุดเลย 

นี่ก็เหมือนกัน พอจิตไดประโยชนมา จิตมันเห็นคุณคา เห็นมรรคผลนิพพานอยู 
แคเอื้อม สิ่งที่มันประพฤติปฏิบัตินะ ทําไมจะไมมีแกใจ ทําไมจะไมมีความตั้งใจ มันมี 
ความตั้งใจขึ้นมาเพราะมันเห็นผล มันจะไดผลเห็นไหม  มันเห็นผลประโยชนของการ 
กระทําอันนั้น มันก็ตอสู และมีความจงใจตั้งใจทํา 

ถาบังคับใหทํา ทําไมไดนะ ใครจะคิดวาเขาบังคับใหเราทํา หรือเราพยายามบังคับ 
ตัวเองทํา จะทําอยางนั้นตลอดไปไหวไหม ถามันไมมีผลตอบสนอง มันไมมีสิ่งใดๆ มา 
รับรูวาสิ่งที่เปนความสุข สิ่งที่จิตมันสงบเขามา มีหลักมีเกณฑขึ้นมา แลวพอมีหลักมี 
เกณฑขึ้นมานะ ทํานะไมงายอยางที่คิดหรอก เพราะมันมีโสดาปตติมรรค สกิทาคามิ 
มรรค อนาคามิมรรค  อรหันตตมรรค  มรรค ๔ ผล ๔ พอมรรค ๔ ผล ๔ นะ สติปญญา 
จะเปนมหาสติ มหาปญญา พอมหาสติมหาปญญามันจะมีปญญาอัตโนมัติ นี่ความ 
แตกตางหลากหลายของปญญา ถาไมมีใครรูจริง สิ่งนี้แยกแยะไมได แยกแยะไมออก 

ดูสิ  ในมุตโตทัยของหลวงปูมั่นนะ ธรรมสถิตในหัวใจของใคร ถาสถิตในหัวใจ 
ของปุถุชนมันก็เปอนไปดวยกิเลส ตัณหา ความทะยานอยาก ถามันสถิตในใจของพระ 
โสดาบัน เห็นไหม ความสะอาดบริสุทธ์ิของมันก็มีสวนหนึ่ง ถาสถิตในใจของพระ 
สกิทาคามี  ความสะอาดของธรรมนั้นก็เพิ่มอีกสวนหนึ่ง ถาสถิตในใจของพระอนาคามี 
ความสะอาดบริสุทธ์ิของธรรม ความสะอาดบริสุทธ์ิ ความเขาใจความรับรูของธรรมก็ 
ลึกซึ้งมากกวา ยิ่งถาธรรมนี้สถิตในใจของพระอรหันตนะ ธรรมนี้ไมแปดเปอนไปดวย 
กิเลสแมแตฝุนละอองเลย เปนธรรมสะอาดผองใส เปนธรรมแทๆ เลย 

นี่ไง สิ่งที่มันสถิตในแตละดวงใจที่เขาถึงธรรม ธรรมสถิตในใจของแตละดวงมัน 
ก็แตกตางกัน พอมันแตกตางกัน  ในการประพฤติปฏิบัติของเรา เวลาเกิดปญญาขึ้นมา 
เห็นไหม  เกิดปญญาขึ้นมา  เราตองใชของเราดวยเต็มความความสามารถ ดวย 
ความสามารถของเราใครครวญ เพราะการใครครวญถามีสัมมาสมาธิ การใครครวญนั้น 
การใครครวญมาจากไหน การใครครวญก็ใครครวญออกไปจากจิต ถาไมมีจิต ไมมีความ
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ตั้งใจ ไมมีภวาสวะ ไมมีภพ ไมมีที่ตั้ง ไมมีกระบวนการเริ่มตน แลวใครเปนเจาของ 
ความคิดละ ใครเปนเจาของสติ ใครเปนเจาของปญญาที่มันออกทํางานนี้ 

ถามันออกทํางานนี้ มันเกิดจากจิตใชไหม แลวยอนกลับมาไมสงออก การสงออกคือ 
สงออกไปนอกเรื่องนอกราว แตถาออกทํางาน มันอยูในวงของขันธ ธาตุ ๔ และขันธ ๕ 
ถาจิตมันอยูในวงของขันธ เห็นไหมปลาในสุม ถามันอยูในสุม มันกําลังตอสูขลุกขลิกอยู 
กับกิเลสตัณหาความทะยานอยากในหัวใจของเรา สิ่งนี้คือการกระทําคุณงามความดี 
ทั้งนั้นนะ นี่คือการฝกฝนไง ถาการฝกฝนของเรา จิตออกทํางานขึ้นมานี่ ออกทํางาน 
พิจารณาในกาย  ในเวทนา ในจิต ในธรรม 

ถาเปนเจโตวิมุตติ  คือจิตมันสงบขึ้นมา มีหลักมีเกณฑของมันแลวนอมไปสูกาย 
มันเห็นกายโดยธรรม มันสะเทือนเลื่อนลั่นถึงกิเลสตัณหาความทะยานอยาก ไมใช 
พิจารณากายนะ โอย กายก็สักแตวากาย กายกับจิต มันไมมีกิเลสมาตั้งแตตน แลวมันก็มี 
นิพพานอยูในหัวใจโดยดั้งเดิมอยูแลว  มันเปนการคาดหมายไปหมดนะ มันเปนสูตร 
สําเร็จนะ มันเปนกิเลสหัวเราะเยาะนะ 

ทําอยางนี้กิเลสหัวเราะเยาะ  เพราะอะไร เพราะมันเปนเรื่องโลกๆ  ไมเขาสู 
ธรรม ถาไมเขาสูธรรม เห็นไหมพอจิตมันสงบขึ้นมา มันก็รับรูถึงความสุขความสงบของ 
มัน พอรับรูความสงบของมัน ดูสิ เราเคยทําครัวไหม ถามีดคมกลา สิ่งใดๆ ที่เราทําจะ 
ประสบความสําเร็จทั้งหมด แลวสิ่งที่เราใชมีดทํา  ตั้งแตเนื้อ ปลาตางๆ เราแล เราทํา มัน 
จะไมชํ้า ไมอะไรตาง ๆ เพราะมีดมันคมใชไหม แตถามีดมันทื่อ มีดไมมีคม สิ่งตางๆ ที่ 
เราทํามันจะเปนไดเหมือนมีดคมไหม 

ถาจิตมันมีสัมมาสมาธิ เวลาปญญาออกไปทํางานขึ้นมา  มันพิจารณาของมันไป 
นะ มันจะขาด คําวาขาดนี่ คือสิ่งที่กังวลใจ สิ่งที่มันปกเสียบในหัวใจโดนถอดถอน ธาตุ 
๔  และขันธ ๕ เวลามันขาดนะ ขาดมี ไมใชขาดสูญหรอก ไมใชวาขาดแลวมันจะขาด 
หายไปเลยแบบโลกๆ นะ เวลามันขาดมันปลอยวางไป มันปลอยวางไปทั้งหมด พอ 
ปลอยแลว จิตนี้มันผองใส จิตนี้มันมีความสดช่ืนของมัน นี่พิจารณาไปดวยปญญามัน 
ขาดอยางนี้ มันขาดบอยครั้งเขา บอยครั้งเขา นี่ตทังคปหาน  มีการฝกฝนบอยครั้งเขา
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บอยครั้งเขา ถึงที่สุดนะความขาดมันก็มีความแตกตางนะ ความขาดโดยตทังคปหาน มัน 
ปลอยวาง ปลอยวาง มันรับรู มันเปนปจจัตตัง สันทิฏฐิโก จิตรับรูหมด 

แตเวลาพิจารณาไปจนมันขาด ขาดโดยสังโยชนขาด ถาการขาดโดยสมุจเฉท 
ปหานนี่  เวลามันขาดสังโยชนขาดไปพรอม พอสังโยชนขาดไปพรอมเห็นไหม กายเปน 
กาย จิตเปนจิต ทุกขเปนทุกข จิตรวมลง พอจิตรวมลง มันผองใส มันผองใส รูวาขาด 
ยถาภูตํ  ญาณะทสฺสนํ  รูวา รูวา มันเปนไปตามนั้น สิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาจากไหน สิ่งที่การ 
กระทํานี้มันเกิดมาจากไหน มันงายไหม มันไมงายหรอก มันไมงายเลย 

แตมันเหมือนครูบาอาจารยที่ทานปฏิบัติมาแลวทานทุกขยากมากอน เวลาทาน 
อธิบายมันถึงวาเหมือนงายไง เหมือนงาย คําวาเหมือนงาย เพราะทานมีขอเท็จจริง มี 
ความจริงในใจของทาน ทานถึงอธิบาย แลวทานบอกช้ีแนวทาง ช้ีแนวทางใหเรามีความ 
มุมานะมีความตั้งใจ พอเรามีความมุมานะมีความตั้งใจ เสนทางเดียวกันนะ มรรค ๔ ผล 
๔ นิพพาน ๑ ทุกดวงใจเดินสูเสนทางนี้ เสนทางของอริยสัจมีอยูเสนทางเดียว องคสมเด็จ 
สัมมาสัมพุทธเจาของเราองคที่ ๔  พระศรีอริยเมตไตรยก็จะเดินบนเสนทางนี้ มีอยู 
เสนทางเดียว ธรรมะมีอยูโดยดั้งเดิม ธรรมะ มัคโคทางอันเอก มันมีของมันมีอยูแลว 

แตของเรา ถาเราทําขึ้นมามันจะเขาสูเสนทางธรรม เสนทางธรรม ถาเขาสูเสนทาง 
โลกเราก็จะลมลุกคลุกคลาน แตถาเราจะเขาสูเสนทางธรรม เราตองมีความเขมแข็ง เรา 
ตองมีความมุมานะ เราตองมีความอดทน  การทํางานทุกอยางแมแตงานทางโลกเขาก็ตอง 
อาบเหงื่อตางน้ํา แตในการประพฤติปฏิบัติของเรา เราปฏิบัติเพื่อชําระลางกิเลส 

เห็นไหม ผูบริหารจัดการตองใชสติปญญา วิตกกังวล รับผิดชอบสังคมทั้งสังคม 
นี่เหมือนกัน เรารับผิดชอบวัฏฏะของเราเลยนะ เรารับผิดชอบหัวใจที่เวียนตายเวียนเกิด 
วัฏวน ไมมีตนไมมีปลาย เรารับผิดชอบของเรา งานของจิตภาวนา ถาจิตสงบแลวเอาจิตนี้ 
ออกทํางาน ถาเอาจิตนี้ออกทํางานนะ ทํางานโดยสิ่งที่มันติดของในตัวของมันเอง ทํางาน 
ที่แปลกประหลาดมหัศจรรยมาก ทวนกระแสเขามา 

โลกเขาทํางานบริหารจัดการมาเพื่อประโยชนของเขา เพื่อศักยภาพของเขา แต 
เวลาเราบริหารจัดการของเราเห็นไหม ดูสิ ครูบาอาจารยของเราออกธุดงค ออกปาออก
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เขา อยูในปาในเขาอยูคนเดียว หลวงปูมั่นอยูในปาในเขาอยูคนเดียวพิจารณาของทาน นั่ง 
อยูโคนไมพิจารณาของทาน งานของทาน รื้อคนของทาน 

เรามีครูบาอาจารย เราพยายามจะรื้อคนของเรา เราก็จิตภาวนาเหมือนกัน เราจะอยู 
ที่ไหนก็แลวแต มันทํางานอยูกลางหัวอก มันทํางานอยูในหัวใจของเรา ใหมันเคลื่อนไหว 
ของมันไป เคลื่อนไหวดวยมีสติสัมปชัญญะ ถามันเหนื่อยออนเหนื่อยลานักเราก็กลับมา 
พักกับความสงบ พุทโธ พุทโธ พุทโธ หรือปญญาอบรมสมาธิ  กลับมาพัก เพราะเรา 
ทํางานเปนแลว  ถามันพิจารณาจนสังโยชนขาดไปพรอมสมุจเฉทปหาน  มันเห็นชัดเจน 
นี่ คนเปนงาน เห็นไหม 

ครูบาอาจารยทานพูดบอย การประพฤติปฏิบัติยากที่สุดคือขั้นตน  พอขั้นตนได 
ผานไปแลว การทํางานของเรามันจะสืบตอของมันไป มันสืบตอ ขันธอยางหยาบ ขันธ 
อยางกลาง ขันธอยางละเอียด ในเมื่อตนทาง ตนเชือก จับเชือกไดสาวไปจนสุดปลาย 
เชือก จับกระแสของมันกระแสของกิเลส เราไดจับของมัน เราไดพิจารณาของมัน แลว 
เราไดทําลายมันแลว   ถาเราพิจารณาตอไป เพราะกิเลสไง สภาวธรรม สภาวะที่มัน 
เกิดขึ้นจากใจของเรา  มันเกิดที่ไหน มันเกิดจากจิต สติปญญาเกิดจากจิตไมใชจิต แตเกิด 
เพราะความฝกฝน เพราะความวิริยะอุตสาหะ ถามีสติ มีสมาธิของเรา  มันเกิดจากจิตอยู 
แลว แลวใชปญญา ปญญาก็กลับมาชําระลางจิต กลับมาชําระลางภวาสวะ ที่มันมีกิเลส 
ตัณหาความทะยานอยาก มันมีอวิชชานะ 

องคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมา เห็นชัดเจนแลววางธรรมและวินัย 
ไว แตเวลาเราประพฤติปฏิบัติเรารูเราเห็นของเรา เรารู เราไดถอด ไดถอนของเรา การได 
ถอดไดถอน นี่ นี่  พระปฏิบัติพระปา  พระปาปฏิบัติเทานั้น เปนผูที่สงวนธรรมและวินัย 
สงวนมรรคผลไวเทานั้นใชไหม คนอื่นทําไมไดใชไหม คนอื่นใคร ๆ เขาก็ทําได ทุกคนมี 
สิทธ์ิที่จะทําได ทุกคนมีลมหายใจ ลมหายใจเขานึกพุท ลมหายใจออกโธ ทุกคนมีลม 
หายใจ ใชไหม ลมหายใจ อานาปานสติ ทุกคนมีสิทธ์ิทั้งนั้น ไมมีใครจะมีอํานาจเหนือ 
ใครหรอก  แต แตเวลาทําปฏิบัติมันเปนขอเท็จจริง จริงหรือเปลาเทานั้นเอง 

ไมใช โอ มรรคผลนิพพานนี่พระปาผูกไวเลยนะ คนอื่นจะพูดถึงมรรคผลนิพพาน 
ไมได พูดไดทั้งนั้นนะ แตพูดแลวมันขายโงไง พูดดวยความตลบตะแลงไง ตลบตะแลง
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พูดถึงธรรมะของพระพุทธเจา แตจิตใจของเรากิเลสเต็มหัว  กิเลสในหัวใจมันเต็มหัว 
พูดธรรมะพระพุทธเจาอะไรก็ไมมี กิเลสไมมี  สรรพสิ่งตางๆ ไมมี มีเพราะยึด แลว 
กลับมาสูเปนขอนไมแลวไมมีอะไรเลย ถาการปฏิบัติอยางนั้นเปนมรรคผล ขอนไม แร 
ธาตุตางๆ มันเปนนิพพานหมดแลว นี่มันไมเปน เพราะกิเลสมันอยูในหัวใจ 

เวลาประพฤติปฏิบัติขึ้นไปนี่ การปฏิบัติของเรามันถึงตองมีขอเท็จจริงอยางนี้ไง 
มันมีขอเท็จจริงตอเมื่อเราตองมีสติ เราตองมีปญญาของเรา แลวถาเปนสมาธิก็รูวาเปน 
สมาธิดวย เวลาฟุงซานไมมีใครบอก มันก็รูวาฟุงซาน เวลาสงบมันจะไมรูจักความสงบ 
ไดอยางไร ถามันไมรูจักความสงบ นี่ไง ญาณหยั่งรู เกิดญาณหยั่งรู ญาณคือกําลังของใจ 
ญาณคือจิตตะ จิตภาวนา เพราะความรับรู ญาณทัศนะ แลวทัศนคติ ความรูความเห็นที่ 
เกิดจากญาณมันละเอียดออนอยางไร 

คนปฏิบัติถายังแยกโลกียปญญา กับโลกุตตรปญญาไมถูก มันเขาสูความจริง 
ไมได โลกียปญญามีนะ เราอยูกับโลก ดูสิ การบริหารจัดการของเรา ศัพทแสงในวิชาชีพ 
ตางๆ เขามีมหาศาลเลยแลวแตวิชาชีพใดเขาก็มีศัพทแสงของเขาตามวิชาชีพนั้น สิ่งนั้น 
เห็นไหม มันเปนโลกียปญญา มันเปนเรื่องโลก เราก็รับรูได แตสิ่งนี้มันฆากิเลสไดไหม 
มันฆากิเลสไมไดเลยนะ อยางเชนวิชาชีพของเรา เรามีวิชาชีพของเราที่มีคาวิชาชีพ  เราจะ 
ได เงินประจํา เดือนของเราอีกดวย สิ่งนั้นเปนคาวิชาของเรา  แตวิชานี้มันก็ได 
ผลประโยชนใชไหม 

แตถามันเปนโลกุตตรปญญาละ โลกียปญญา โลกุตตรปญญา ปญญาคือปญญา 
คือรูเทาก็จบ ปญญารูเทาก็จบ มันก็เรื่องโลกๆ ทั้งนั้นนะ มันเหมือนกับวิทยาศาสตร 
เหมือนกับคอมพิวเตอรไง คอมพิวเตอรที่ เวลาเราทํางานมันก็ตอบสนองเราโดย 
เทคโนโลยีแบบนั้น นี่เหมือนกัน เราจะคิดแบบนี้มันก็เปนโลกหมด มันเปนโลกียปญญา 
มันเปนสิ่งที่เราสรางขึ้นมาเพื่อผลประโยชนกับเราเอง เราสรางขึ้นมาเพื่อการทาํงานความ 
สะดวกสบายของเราเอง แตกิเลสมันไมชําระลางไปหรอก 

เราจะมีเงินมากเงินนอยขนาดไหนถอนกิเลสไมได เราจะใหใครแกกิเลสแทนเรา 
ไมไดเลย แตการจะแกกิเลสคือจิตของเราเทานั้น ถาจิตของเราเทานั้นนะ จิตของเราตองมี 
ความเปนไปของมัน มีความเปนไปมันมีความสงบเขามา ทวนกระแสเขามา ทวนกระแส
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เขาไปสูจิต แลวชําระลางที่จิต พอประพฤติปฏิบัติเขาไปมันเปนปริยัติ พอปฏิบัติไมใช 
บอกวา พระปาเทานั้น การปฏิบัติดวยความวิริยะอุตสาหะเทานั้นถึงจะสิ้นสุดแหงทุกข 

ถาการปฏิบัติแบบขิปปาภิญญา ปฏิบัติงายรูงาย ดูพระยสะ พระพาหิยะเห็นไหม 
ฟงเทศนพระพุทธเจาทีเดียว  แตสิ่งที่ทีเดียวนี้มันตองยอนไปดูเบื้องหลัง ดูเบื้องหลังเห็น 
ไหม เวลาพระพุทธเจาสอนพวกนี้แลว  พระประชุมกันจะสงสัยเรื่องนี้มาก เพราะพระที่ 
อยูกับองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา อยูกับพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ  เวลาประพฤติ 
ปฏิบัติพยายามตอสูพยายามทําของเราเต็มที่แลวถึงจะสําเร็จ แลวทําไมพระพาหิยะ ทําไม 
พวกนี้ฟงเทศนพระพุทธเจาหนเดียวจึงสําเร็จ พระพุทธเจาบอก  เขาเคยทํามาตั้งแตชาติ 
นั้น ชาตินั้น  เห็นไหม มันมีที่มาที่ไปทั้งนั้นนะ เพราะองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาเปนผู 
ตรัสเอง 

ฉะนั้นของเรา เราตองเอาความจริงของเรา นี่คือกระแสโลกแลวนะ คือโลกเขา 
แบงฝกแบงฝาย แบงฝายวาเปนพระปาพระบาน เวลาบวชขึ้นมามันไมมีพระปาพระบาน 
หรอก เวลาบวชนะ เกศา โลมา นขา ทันตา ตะโจ อุปชฌายทุกองคตองใหกรรมฐาน ๕ 
กับผูบวชทุกๆ องค มันไดสิทธิมาตั้งแตเปนมนุษยแลว แลวเวลาบวชขึ้นมาอุปชฌายก็ 
บวชเหมือนกัน พระปาไปบวชที่ไหน พระปาก็บวชกับอุปชฌายนี้แหละ พระทั้งหมด 
บวชกับอุปชฌาย แลวแบงปาแบงบานที่ไหนละ มันเพียงแตวาทําจริงหรือทําไมจริง 
ตางหาก แตพอทําไมจริงแลวทําไมได พูดงายๆ ไง พูดทําเหมือนงาย พูดงายๆ วา พูด 
ธรรมะพระพุทธเจา แตมันไมเปนความจริง 

แตเวลาพระปาพูด พระปาเขามีขอเท็จจริงรองรับ แลวพอมีขอเท็จจริงรองรับ 
เวลาพระที่บวชกันแลวบอกวา  เขาพูดธรรมะไดเหมือนกัน  สรรพสิ่งตางๆก็พูดได 
เหมือนกัน  ก็พูดได ก็พูดไดทั้งนั้นนะ แตพูดแลวมีขอเท็จจริงไหมละ มันเปนจริงไหมละ 
มันไมจริงตางหากละ  มันไมจริงเพราะใจมันไมจริงไมใชวาไมจริง พูดธรรมะ 
พระพุทธเจาไมจริง พูดธรรมะพระพุทธเจาก็พูดธรรมะพระพุทธเจาเหมือนกัน แตพูดใน 
ภาคปริยัติ มันก็พูดไปโดยทฤษฎี แลวพูดภาคปฏิบัติ ทําไมถึงพูดภาคปฏิบัติละ 

นี่ไง พระปาพูดภาคปฏิบัติเพราะพระปาทํามาไง  ทํามาแลวถามีสติมาอยางไร มี 
สมาธิมาอยางไร มีปญญามาอยางไร แลวมันเปนจริงอยางไร ถาพระปาปฏิบัติไมไดจริง
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พระปาปฏิบัติไมจริงเวลาพูดก็ผิดเหมือนกัน ถาพูดมันถูก ถูกเพราะอะไร ถูกเพราะใจมัน 
ถูก แตถาผิด ผิดเพราะอะไร ผิดเพราะใจมันผิด เพราะใจมันไมมีขอมูล ใจมันไมมีความ 
เปนจริง มันก็ไมมีความเปนจริงขึ้นมา แตถาใจมีความเปนจริงขึ้นมา จะพูดอยางไรมันก็ 
ถูก 

ฉะนั้นเราปฏิบัติแลว ถาผิดถูกเราจะรูของเรา แลวเวลาครูบาอาจารยเทศนนะ  ผูที่ 
ปฏิบัติฟงงายๆ เลย เพราะถาสิ่งที่เราทํามาแลว ถาครูบาอาจารยทานพูดแลวไมเปนอยาง 
สิ่งที่เราทํา หรือเราทําแลวมันแตกตางกันอยางไร นี่ มันบอกแลวนะ แตถาเปนจริตนิสัย ก็ 
เปนเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง ถาจริตนิสัย ถามันทํากันมาเพราะผลมันก็ตอบแทน  อริยสัจมีหนึ่ง 
เดียวเหมือนกัน อริยสัจมีหนึ่งเดียว ฉะนั้นเราปฏิบัติมาแลว เราตองทําของเรา ทําเพื่อเรา 
เราอาศัยตัวของเราเพื่อประโยชนกับเรา มันจะเจริญจะเสื่อมขนาดไหน เวลาลมลุก 
คลุกคลานนะ  เวลาเราติดสมาธิไปหาอาจารย อาจารยก็แกให เวลาออกปญญา ออก 
ปญญาจนเลยเถิดไปอาจารยก็ดึงกลับเขามา  ดึงกลับเขามาเพื่ออะไร ถาปญญาเลยเถิด 
ออกไป เลยเถิดออกไปนะมันจะลมลุกคลุกคลาน ถามีมรรคมีผลรองรับ ความลมลุก 
คลุกคลานนั้นมันจะไมเสื่อมกลับไปสูปุถุชน เพราะมันมีมรรคผลรองรับ 

แตถาเราไมมีมรรคผลรองรับนะ เวลามันเสื่อมมานี่ มันเสื่อมขึ้นมามันทอแทนะ 
ความทอแทนั้นทําใหหัวใจของเราไมมีที่อาศัย ฉะนั้น เมื่อไมมีที่อาศัยเราก็อยูกับครูบา 
อาจารย เพราะครูบาอาจารย พอแมครูจารยมีอํานาจวาสนาที่ครอบหัวครอบกระหมอม 
เราได ดูแลเราได เวลาเราทอแทเราก็แปะอยูกับอาจารยกอน 

แตถาเวลาจิตใจของเราเขมแข็งขึ้นมาเราก็จะออกหาวิทยายุทธของเราละ  ออกหา 
ธุดงคไปเพื่ออะไร ธุดงคไปก็เพื่อสูจิต ธุดงคไปเพื่อยอนกลับเขามาดูใจเรา ธุดงคไป เรา 
ออกเผชิญกับอํานาจวาสนาของเราเลย  เพราะเราธุดงคออกไปแลวเราจะพบสิ่งใดบางละ 
ถาเราเปนคนที่สรางบุญกุศลมานะ ออกไปนะ ออกธุดงคไป บิณฑบาตที่ไหนก็มีคนใส 
บาตร ไปอยูที่ไหนก็มีคนคอยจะเจือจาน 

แตถาอํานาจวาสนาเราขี้ทุกขนะ ไปที่ไหนเราก็ตองแสวงหาของเราเอง เราตอง 
ดูแลตัวเราเอง นี่ออกธุดงค พอธุดงคไปแบบนี้ พอมีสิ่งใดที่เราไปสัมผัสมันจะยอนกลับ 
มาที่ใจเรา  ดูเทวทัตสิ  เทวทัตเปนสหชาติเหมือนกัน เปนกษัตริยเหมือนกัน เวลานาง
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วิสาขามาเยี่ยมพระพุทธเจาถือน้ําปานะมา มาฝากองคนั้นฝากองคนี้ ไมฝากพระเทวทัต 
เลย เราก็ศากยบุตรเหมือนกัน ลูกกษัตริยเหมือนกัน นี่ นอยเนื้อต่ําใจเห็นไหม เพราะ 
ความนอยเนื้อต่ําใจ เราจะทําอยางไรใหเขาเห็นคุณคาของเรา นี่มันคิดในแงของโลกไง 
ไมคิดในแงของธรรม ถาคิดในแงของธรรมนะ อาว ในเมื่อเรานอยเนื้อต่ําใจวาเขาไมเห็น 
ศักยภาพของเราเลย เราก็ทําของเราสิ เราก็ปฏิบัติของเราสิ แลวเราก็ปฏิบัติมาเพื่อมรรค 
ผลนิพพานนี่ เรามาปฏิบัติไมใชหวังน้ําปานะอยางนั้นนะ เราไมตองการศักยภาพใหเขา 
มานับหนาถือตา 

ถามันคิดในเชิงบวกนะ เราก็จะเอาความคิดแบบนั้นมาพลิกแพลงใหเรามีความมุ 
มานะ ใหเราทําคุณงามความดีของเรา ใหใจเราเปนคุณงามความดีของเรา แตนี่คิดในทาง 
โลกไง ถาเขามีศักยภาพเหนือเรา เราตองการใหเขาเห็นศักยภาพของเรา ก็คิดวางแผน ถา 
เราจะใหประชาชนยอมรับเรา เราจะเอาใครกอน เอาอชาตศัตรู เพราะอชาตศัตรูเปนราช 
กุมารที่จะไดขึ้นครองราชย เอาอชาตศัตรูมาศรัทธากอน นี่ ความคิดเปนโลกเห็นไหม แต 
เวลาเราธุดงคไป เราไมธุดงคอยางนั้น เราธุดงคไปเพื่อจะชําระลางกิเลสของเรา เราธุดงค 
ไปเพื่อจะถอดถอนกิเลสของเรา มันจะทุกข มันจะยากอยางไร ยอนมาดูใจ ถาเราไมไดทํา 
สิ่งใดๆ มาเลย มันจะไมมีอะไรตกถึงกระเพาะของเราก็ใหมันเปนไป 

หลวงตาทานพูดบอย ถาพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบที่ไมมีกิน ไมมีใครดูแลรักษาเรา 
อยากเห็น หลวงตาทานพูดคํานี้ประจํา ถาพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อยูในธรรมวินัยแลว 
ไมมีประชาชนคอยเกื้อหนุน ไมมีคนตองการบุญจากพระองคนั้น ทานอยากเจอพระอยาง 
นั้นมากเลย แตนี่เราออนแอกันเห็นไหม นี่พูดถึงความออนแอ ถาเรามีความเขมแข็งของ 
เราขึ้นมา สิ่งที่กระทบขึ้นมากับการกระทําของเรา เราตองพลิกแพลงมาเปนธรรม มาเปน 
ธรรม เพื่อใหมีความมุมานะมีความตั้งใจกับเรา  ถามีความตั้งใจ ธุดงคไปก็เพื่อยอนกลับ 
มา ธุดงคไปเพื่อคนหาใจเรา  ธุดงคไปเพื่อขุดคุยหากิเลส 

เวลาเราประพฤติปฏิบัติขึ้นมา เวลาเราติดสมาธิ  ติดสมาธิพอจิตมันสงบเขา 
มาแลวมันไมออกไง กิเลสตัณหาความทะยานอยากเวลามันยึดของมันนะ มันไมออก 
วิปสสนาเห็นไหม เราก็ตองออก เราออกไปหา ออกธุดงคเพื่อมีสิ่งเปรียบเทียบ เพื่อ 
เปลี่ยนสถานที่ เพื่ออะไรตางๆ เพื่อดึงใหหัวใจออกมาทํางานใหได การออกมาทํางานนะ 
การไมออกทํางานอยางหนึ่ง การออกทํางานจนเลยเถิดอยางหนึ่ง เปนการที่ทําใหจิต
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เสื่อม จิต เวลาปฏิบัติไปมันจะมีโอกาสอยางนี้ ไมใชปฏิบัติแลวทุกอยางจะราบรื่นไป 
หมดหรอก ความไมราบรื่นนะ มันอยูที่วุฒิภาวะ  อยูที่เวรที่กรรม เวรกรรมของคน เห็น 
ไหม 

ครูบาอาจารยปฏิบัติมา ถาปฏิบัติไปเปนขั้นเปนตอนขึ้นไปถึงที่สุดแหงทุกข  จบ 
เลย นั้นก็บุญของทาน แตปฏิบัติไปถาไมมีครูบาอาจารยสอน เพราะเราไมรู ทั้งๆ ที่ตําราก็ 
ช้ีบอกอยู แตสิ่งที่เราไมรูไมเห็น แลวไมมีครูบาอาจารยคอยช้ีแนะนี่ มันเขาขางตัวเอง 
ทั้งนั้นนะ แลวเวลาจิตสงบ เห็นไหม มันก็วานิพพาน เวลาออกใชปญญาไดหนหนึ่ง มัน 
ปลอยวางหนหนึ่งมันก็วานี่เปนนิพพาน เวลามันเสื่อมเสื่อมหมดเลย นิพพานทําไมเสื่อม 
ได จะรูตัวตอเมื่อมันเสื่อมมันทุกขมันยาก แตขณะที่เรามีสติปญญาอยู มันจะเสื่อม มันจะ 
ถอยขนาดไหน เราก็ยังมีสติปญญาที่จะสูอยูนะ เรายังไมถึงกับทอถอย 

ดูสิ  เราเกิดเปนมนุษยนี่เปนอริยทรัพย  พอเกิดเปนมนุษยแลวมีโอกาสไดนับถือ 
พระพุทธศาสนาดวย แลวมีโอกาสไดประพฤติปฏิบัติดวย อันนี้เปนอริยทรัพย ทรัพยของ 
เรามีเปนพื้นฐานอยูแลว แตเวลามันเสื่อมขึ้นมาทําไมจะกลับไปเปนมนุษยที่ไมไดปฏิบัติ 
อีกละ ทําไมจะกลับไปเปนชาวพุทธเหมือนกันแตไมไดประพฤติปฏิบัติ  ก็ทําบุญกุศล 
เพื่อเกิดบนสวรรคก็พอ ก็ยังทําบุญได ในเมื่อเราปฏิบัติไมได เราก็แคทําบุญเฉยๆ ทําบุญ 
กุศลก็เปนพื้นฐานเห็นไหม 

ดูสิ เวลาพระพุทธเจาเทศนอนุปุพพิกถา  ตั้งแตทาน ตั้งแตศีล  ตั้งแตสวรรค 
ตั้งแตเนกขัมมะ ในชีวิตประจําวันพระพุทธเจาก็พยายามพูด พยายามวางพื้นฐานใหชาว 
พุทธเราไดทําทาน พูดถึงผลของมันก็คือสวรรค  ถาบนสวรรคก็ยังเวียนตายเวียนเกิด เห็น 
ไหม พอบนสวรรคแลวก็ใหถือเนกขัมมะ แลวก็แสดงอริยสัจ แสดงถึงการประพฤติ 
ปฏิบัติ แลวตอนนี้เราก็ประพฤติปฏิบัติอยู ขั้นตอนของเรา เราผานขั้นตอนพื้นฐานของ 
มนุษย ผานพื้นฐานของคน ผานพื้นฐานของชาวพุทธจนเปนนักปฏิบัติแลว เวลามันทด 
ทอ เวลาจิตใจมันเสื่อม ทําไมคิดทอถอย ทําไมทําลายโอกาสของตัวละ 

เราคิดเชิงบวก คิดตางๆ ปญญานะ ถาคนมีวาสนาสิ่งใดเกิดขึ้น มันจะเปน 
ประโยชนกับเรา เราจะคิดเปนประโยชนกับเราหมดนะ คิดวาเราจะมุมานะ เราตองมีการ 
กระทํา เราทํามาขนาดนี้แลว เราเกิดมาเปนมนุษยแลว พบพระพุทธศาสนาแลว  สาธุ เกิด
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มาเจอทุกอยางแลว  เหมือนกับเราเกิดมาแลวมีทุกอยางพรอมกับเรา แลวเรายังไม 
สามารถทําของเราได เราจะนอยเนื้อต่ําใจไปหาใคร ถาเราไมนอยเนื้อต่ําใจไปหาใคร เรา 
ก็พยายามยอนกลับมาที่เรา นั่งเฉยๆ ลมหายใจเขานึกพุท  ลมหายใจออกนึกโธ มันจะ 
เสื่อมไปไหน ที่เสื่อมไปแลวก็แลวกันไป 

ในปจจุบันนี้ เราจะมุมานะ เอาวุฒิภาวะ เอาความสดช่ืน เอาจุดยืนของใจ เอา 
ปญญาของเรากลับมาใหได พอมันกลับมาได เห็นไหม จิตเสื่อมได มันก็เจริญได พอจิต 
มันเจริญขึ้นมา เราก็มีความแชมช่ืนขึ้นมา พอมีความแชมช่ืนขึ้นมา เราก็รักษาไว แลวมัน 
จะกลับไปเห็นโทษไง เห็นโทษวา เวลามันเจริญมันมีคุณประโยชนกับเรา  มีความสุข 
อยางนี้  เวลาเสื่อมมันทุกขยากขนาดนั้น เราถึงถนอมรักษา พอถนอมรักษาปบ เราจะ 
ยอนกลับมาในการปฏิบัติไง 

ที่บอกวาพระปาทําเครง ทําเครง ไมคลุกคลีกัน นี่มันอะไรกัน ก็เพราะคลุกคลีกัน 
มันถึงเสื่อมอยางนั้น แลวพอเราเห็นโทษของการเสื่อมอยางนั้น เราถึงจะไมคลุกคลี พอ 
ไมคลุกคลี พอไมคลุกคลีเราก็มีสติปญญารักษา คนที่รักษากับคนที่ไมรักษาก็แตกตางกัน 
ใชไหม  คนที่รักษา สิ่งที่รักษา คนรักษาก็ตองมีสติ ตองมีสิ่งที่ใหรักษา รักษาอะไรละ 
รักษาใจของตัว 

แตถาไมรักษา เห็นไหม เราปลอยใจหายหมดเลย ใจเปนนามธรรม ไมมีใครรักษา 
มัน มันก็เหมือนอากาศธาตุ มันก็หายหมดเลย แลวจะเหลืออะไรละ ก็เหลือซากศพเดินได 
ไง เหมือนซากศพ เหมือนไมมีจิตวิญญาณ  มันก็เดินไปเดินมา ทุกขอยูนี่ ชีวิตเปนอยางนี้ 
เราจะทอถอย เราจะหลบหลีกไปอยางไร สิ่งนี้มันก็เปนชีวิตประจําวันของเรา 

แลววันคืนลวงไป ลวงไป เราก็ตองสิ้นไปเปนธรรมดา พอสิ้นไปเปนธรรมดา เรา 
ก็จะไปเกิดใหมอีก แลวก็จะเกิดประสบการณอยางนี้อีกเหรอ นี่ไงเหมือนกีฬา นักกีฬา 
แขงกันไมมีที่สิ้นสุด เราก็ตองมีโอกาสแขงตลอดไป นี้ เราปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลเหมือน 
นักกีฬาที่กําลังตอสู กําลังแขงขัน แขงขันกันระหวางกิเลสกับธรรมที่มันอยูในหัวใจของ 
เรา เราก็เปนนักกีฬาคนหนึ่งที่กําลังแขงขันกับกิเลสของเราเอง เพื่อใหไดสภาวธรรม 
เพื่อใหธรรมเกิดขึ้นมา เราจะทอแทไปไหน เราทําไมไมคิดตอสู
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สิ่งใดๆ เกิดขึ้นมา มันผานไปแลวทั้งนั้นนะ สิ่งที่เปนอดีตเปนประวัติศาสตรมา 
มันจะไมมีประโยชนอะไรกับเราเลย มันจะเปนประโยชนก็ตอเมื่อเปนคติธรรม สิ่งที่เรา 
ประสบมาแลว มันจะเปนประสบการณสอนถึงการทําดีทําช่ัวของเรา แตถาเปนความจริง 
มันคือปจจุบันธรรมที่เราจะตอสูกับเราในกิเลสเราเทานั้น ถามันจะเปนการตอสูกับกิเลส 
ของเรา เห็นไหม ตอสูกับกิเลส กิเลสมันอยูที่ไหน เราไมเห็นมัน เห็นไหม 

แตการเดินจงกรม การนั่งสมาธิภาวนา กิเลสมันไมชอบ มันไมพอใจ ถาเราทํา 
อยางนี้ มันก็ทําอยางนี้ นี่ตอสูกับมัน แลวเดี๋ยวมันแสดงตัวออกมาเอง พอมันแสดงตัว 
เห็นไหม นี่ ขุดคุยหากิเลส พอเจอกิเลสแลว นี่ไง ไหนวาไมมี พอมันมีขึ้นมาเราก็จับได 
เห็นไหมวิปสสนาไป  วิปสสนากิเลส เห็นไหม ระหวางกิเลสกับธรรม การแขงขัน 
ระหวางกิเลสกับธรรมเกิดขึ้นมากับหัวใจอีกรอบหนึ่ง มรรค ๔ ผล ๔ นี่ กิเลสที่เราจะขุด 
คุยหามันเจอ แลวเราเอามันมาดูหนา ขึง เอามันมาดูหนา แลวดูพิจารณามัน  สิ่งนี้ นี่ เปน 
การขุดคุยหากิเลส มันเปนการประพฤติปฏิบัติอยางหนึ่งนะ แลวเราพิจารณาของเราไป 
บอยครั้งเขา บอยครั้งเขา 

ในเมื่อมันเกิดจากที่ไหน ถาการพิจารณานั้นโดยกําลังของปญญา โดยกําลังของ 
มรรคญาณ นี่ กิเลสมันจะหนีเขาไปสูจุดจนตรอกของมัน ถาเปนสังโยชนขาด สังโยชน 
ถอนไป  สักกายทิฏฐิหมดไป กามราคะ ปฏิฆะหมดไป สิ่งตางๆ มันก็ตองเขาไปสูจุดของ 
มัน ถาเขาไปสูจุดของมัน นี่ภวาสวะ จิตเดิมแทนี้ผองใส จิตเดิมแทหมองไปดวยอุปกิเลส 
ถาเราขุดคุยเขาไปสูจุดเดิมแทของมัน นี่ไงจิตไง นี่ตัวจิต  ตัวภวาสวะ ตัวภพ ตัวปฏิสนธิ 
จิต ถาเราผานกามราคะแลว สิ่งที่ไมมีที่สิ้นสุดมันก็ไปเกิดบนพรหม ทั้งๆ  ที่เราไมรูนะ 
เราเขาใจวานี่สิ้นกิเลส นี่นิพพานแลวนะ นี่มันจนตรอกแลว ตอสูจนไมมีทางไปแลว 
ตอสูถึงที่สุดแลว ไมมีหรอก กิเลสไมมี แตเวลาเราดับขันธ พอดับขันธไป มันเหลืออะไร 
ละ 

คนตายนะ จิตออกจากรางไป มันเหลือจิตลวนๆ ถาจิตลวนๆ มันยังมีภวาสวะ มัน 
ยังมีภพ มีสถานที่ของมันอยู มันไปเกิดที่ไหน มันก็ไปเกิดบนพรหม เพราะมันจิตหนึ่ง 
จิตหนึ่งไปเกิดบนพรหมนะ แตพอเราใครครวญเขาไปถึง โดยใชปญญาใครครวญไปถึง 
จุดที่เกิดของเขา ไปถึงจุดของเขา จุดภวาสวะของเขา ฐานที่ตั้งของเขา
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นี่ไง แลววิปสสนาไป ใครครวญไป มันจะผองใสขนาดไหน มันก็ตองเศราหมอง 
มันตองมีการอาลัยอาวรณ มันละเอียดลึกซึ้งมาก เพราะคําวาปญญาญาณ รูปราคะ อรูป 
ราคะ  มานะ อุทธัจจะ อวิชชา นี่ มานะความถือตัว ความวาถือตัว เราก็วาถือตัวนะ นักเลง 
อันธพาลมันถือเนื้อถือตัวนะ  อันนี้มันเปนสัญชาตญาณมันหยาบมาก ในตัวมันเองถือตัว 
มันเองเหมือนพลังงานสสารที่มันมีของมัน มันแสดงตัวของมันโดยที่ไมมีคาสิ่งใด มันก็ 
แสดงตัวของมัน 

ดูแสงไฟสิ แสงไฟมันก็มานะ มันวากูสวาง จิตเดิมแทมันเปนจิตของมัน มันเปนภ 
วาสวะของมัน คําวามานะ มานะในตัวมัน มันเปนความเห็นที่จิตที่เห็นวามันละเอียดมาก 
นะ  แตนี่เวลาเราอานโดยสามัญสํานึกไง มานะคือตัวตนนะ เราสูงกวาเขา เสมอเขา 
สําคัญวาเสมอเขา สําคัญวาสูงกวาเขา สําคัญวาต่ํากวาเขา  นี่เปนมานะ เปนมานะ 

แตความจริงในตัวมันเองมันมานะอยางไร อุทธัจจะถามันขยับ มันออกมาอยางไร 
ความคิดออกไมได ความคิดทําไมได นี่ไง เวลาปญญาญาณที่มันละเอียดลึกซึ้ง เวลาเขา 
ไปสูฐีติจิต สูจิตเดิมแท กระบวนการของมัน มันทําลายตัวมันเอง พอทําลายตัวมันเอง 
ทําลายเพราะอะไร เพราะมันมีมรรคญาณ ทําลายดวยอรหันตตมรรค พอมันสิ้นสุด 
กระบวนการของมัน เห็นไหม นี่กระบวนการของธรรมวินัย สมมุติบัญญัติจบ สิ่งที่พน 
ออกไป ธรรมธาตุ ความรับรู 

เวลาองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูตรงโคนตนโพธ์ิ เวลาโยมถามนะ ปฏิบัติ 
มาจากใคร เราปฏิบัติของเรามาเอง เราปฏิบัติเอง เราตรัสรูเองโดยชอบ ไมมีใครสั่งสอน 
ทําไมพระพุทธเจากลาปฏิญาณตนขนาดนั้น เพราะมันเปนความจริงในหัวใจขององค 
สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา แลวสิ่งตางๆ พระพุทธเจาอธิบายไดหมด สิ่งตางๆ  ทานอธิบาย 
ไดหมด นี่ มรรคผล นิพพาน มันเปนความจริงของผูปฏิบัติตามความเปนจริง ตามความ 
เปนจริงที่เราทุกคนทําได เรามีสิทธิทําได 

เราเปนชาวพุทธที่มีอํานาจวาสนา เกิดมาเปนชาวพุทธแลวไดประพฤติปฏิบัติ ได 
ตั้งใจเพื่อจะเอาชนะกิเลสของเรา เปนการแขงขันระหวางกิเลสกับธรรมในหัวใจของเรา 
แลวกิเลสมันมีกําลัง มันก็ทําใหเราทุกข เรายาก แตถาปฏิบัติขึ้นมาโดยธรรม เราก็มี 
ความสุขของเรา ความสุขอยางนี้เปนการเจือจานใหการปฏิบัติเรามีกําลัง มีความตั้งใจ
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แลวปฏิบัติของเราไป ทําได มีโอกาส ถายังมีชีวิตอยู มีลมหายใจอยู เราจะมีโอกาสปฏิบัติ 
คนจะไมมีโอกาสตอเมื่อคนนั้นสิ้นชีวิตไปเทานั้น  เอวัง


