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ตั้งใจฟงธรรม  เราอุตสาหขวนขวาย  เราเกิดมาเปนชาวพุทธ  การเกิดมาเปนชาว 
พุทธ  เกิดมาเปนมนุษยแลวพบพุทธศาสนา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตอง 
คนควา  รื้อคน  สรางบุญญาธิการมาเปนพระโพธิสัตว  ตองมาตรัสรูเองโดยชอบ  ผูที่ 
ตรัสรูเองโดยชอบตองสรางบุญญาธิการมา 

เวลาครูบาอาจารยของเราปฏิบัติขึ้นมาจนถึงที่สุดแหงทุกข  “จะสอนไดอยางไร 
จะสอนไดอยางไรนะ”  มันเปนความลึกลับมหัศจรรยมาก  ทั้งๆ  ที่ครูบาอาจารยของเรา 
มีธรรมและวินัยนี้  เกิดมาในพระพุทธศาสนา  แลวมีความเลื่อมใสศรัทธา  ออกประพฤติ 
ปฏิบัติ  หลวงปูเสาร  หลวงปูมั่นเปนผูรื้อคน  เปนผูคนควา  มานะบากบั่นพยายาม 
ขวนขวาย  แลวพยายามรื้อคนขึ้นมาที่ไหน 

พวกเราในสมัยปจจุบันนี้ เราจะรื้อคนขึ้นมาจากตูพระไตรปฎก  ทุกคนกลัววาเรา 
จะพลัดพราก  เราจะหางออกจากศาสนา  พยายามจะรื้อคนในตูพระไตรปฎก  วารื้อคน 
สิ่งนั้นแลวจะเปนสัจธรรม  แตหลวงปูเสาร  หลวงปูมั่น  ทานรื้อคนอยูในปาในเขา  ทาน 
พยายามรื้อคนจากหัวใจของทาน  เวลาทานรื้อคนจากหัวใจของทานขึ้นมา  จะมีความ 
ลังเลสงสัย  ถามีอะไรเปนสิ่งที่สะดุดใจ  ทานก็มารื้อคนในพระไตรปฎก 

เวลาหลวงปูมั่นทานไมมีที่ปรึกษา  ทานก็รื้อคนในพระไตรปฎก  แลวไปถามเจา 
คุณอุบาลี  ใหเจาคุณอุบาลีวินิจฉัยในเรื่องของปริยัติ  ใหวินิจฉัยเรื่องธรรมและวินัยของ 
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เพราะวาตัวเองปฏิบัติเขาไปแลว  ความเห็น  ความ 
รับรู  ประสบการณ เปนปจจัตตัง  เปนสันทิฐิโกที่เกิดขึ้นมากับประสบการณของเรา
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แตเวลาธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ธรรมและวินัยเวลาศึกษา 
เห็นไหม  ธรรมมันมีหลากหลาย  มีตั้งแตหยาบไปหาละเอียด  จนถึงละเอียดที่สุด  เวลา 
เราปฏิบัติขึ้นไป  เราจะเกิดอุปสรรค  เกิดความลังเลสงสัย  เกิดการกระทําที่เราทําขึ้น 
มาแลว  มันเปนสิ่งที่เราไมเคยรูไมเคยเห็น  มันเปนธรรมเหนือโลกนะ  ในปจจุบันนี้ 
“อํานาจของกิเลส” กิเลสนี้มีอํานาจมาก  มันมีอํานาจเหนืออธิปไตยในหัวใจของ 
เรา  หัวใจของเรา  ชีวิตของเรา  ความรับรูสึกของเรา  ถาไมมีพุทธศาสนา  ทั้งๆ  ที่ 
ปจจุบันนี้มีพุทธศาสนา 

ดูสิ  ดูคนที่เขาไมไดนับถือพุทธศาสนา  ดูความเปนอยูของเขาเห็นไหม  เขาอยูใต 
อํานาจของกิเลส  เพราะมันมีอวิชชา  ถึงพาจิตดวงนั้นมาเกิด  เวลาเขาอยูใตอํานาจของ 
กิเลส  เขาจะทําสิ่งใดก็ไดตามความพอใจของเขา  ยิ่งในสมัยปจจุบันนี้  จะมีความเหอ 
เหิม  มีความทะนงตนวาไมนับถือศาสนาใดๆ  เวลาเขาลงในทะเบียนบาน  เขาตองลงวา 
นับถือศาสนาใด  ไมนับถือศาสนาใดๆ เลย  ดวยอํานาจของกิเลสไง 

อํานาจของกิเลสมันมีอํานาจมาก  มันมีอํานาจวาตัวเองมีความรูมากกวา  ตัวเอง 
เปนปญญาชนที่มีการศึกษา  มีความรับรู  เรื่องของศาสนาเปนเรื่องลาสมัย  เรื่องตกยุค 
เห็นวาตัวเองมีคุณคามากกวา  ในเมื่อคุณคาของตัวเองมีมากกวา  กิเลสมันก็มีอํานาจ 
ขึ้นมาโดยที่วามันมีเหตุมีผลนะ  เพราะเหตุใด 

เพราะสมัยโบราณ  สมัยยุคน้ําแข็ง  ยุคโลหะ  ยุคตางๆ  มา  มนุษยเริ่มมีความ 
เจริญมากขึ้น  มีปญญามากขึ้น  มนุษยจะไมรังแกกัน  มนุษยจะใหอภัยตอกันตางๆ  แตถา 
เปนสมัยโบราณคนก็เหมือนสัตว  ดูสิ  ไมมีไฟนะ  กินอาหารดิบๆ  ทุกอยางดิบๆ  ดู 
อํานาจของกิเลสสิ  ทีนี้เวลาคนมันพัฒนาขึ้นมาแลว  มันพัฒนาขึ้นมามันมีปญญา  มันก็ 
ตกอยูในอํานาจของกิเลส 

อํานาจของกิเลสมันมีอํานาจมาก  มันพาเราเกิดเราตายนะ  เวลาพาเกิดพาตาย 
เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ปรารถนาเปนพระโพธิสัตวเห็นไหม  นี่ความ 
ปรารถนาดี  ถาความปรารถนาดีก็ยังมีกิเลสตัณหาความทะยานอยากอยูเหมือนกัน  แต 
มันเปนไปในทางบวก  ก็คนควา  พยายามสรางบุญญาธิการ  มีการคนควา  มีการสราง 
สม  มีการสะสม  มีการทําคุณงามความดี  แตความดีอยางนี้มันก็เปนความดีของวัฏฏะ
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เห็นไหม  ดูสิ  กิเลสมันมีอํานาจไหม  ไมมีใจดวงใดเลยที่พนจากอํานาจของมันไป  ทุก 
ดวงใจอยูใตอํานาจของมันหมด 

แลวพออยูใตอํานาจของมันหมด  เวลาเกิดมาเปนชาวพุทธขึ้นมา  มันก็มีทิฏฐิ 
มานะของมัน  ก็วาตัวเรามีความดีความเดน  มีความพรอมหมด  ตางๆ  มันมีอํานาจมาก 
มันทําลายนะ  ดูสิ  ดูคนที่เปนชาวพุทธเรา  แตไมไดประพฤติปฏิบัติ  เปนชาวพุทธแต 
ทะเบียนบาน  เขาก็ใชชีวิตของเขา  ดูสิ  เขาฉอฉล  เขาทําลายโอกาสของเขา  เขา 
พยายามเอารัดเอาเปรียบคนอื่น  เขาทําเพื่อประโยชนของเขา  เขาวาเขาไดประโยชนนะ 
การกระทํามันเปนกรรมทั้งนั้น  เพราะเราทําสิ่งใดก็แลวแต จะเปนสิ่งที่เปนเวรเปนกรรม 

เวลามีการพนันขันตอ  ผูชนะก็สรางเวรสรางกรรม  ผูแพก็ตองเสียทรัพย  พอเสีย 
ทรัพยขึ้นมามันเจ็บชํ้าน้ําใจ  มันก็มีเรื่องของการผูกพยาบาทอาฆาต  นี่มันเปนเรื่อง 
ธรรมดา  นี่เปนการพนันขันตอนะ  แตถาเปนเรื่องทางโลกละ  การฉอฉลกันตางๆ  มัน 
สรางแตเวรแตกรรม  แตในเรื่องอํานาจของกิเลสมันวาสิ่งนั้นเปนประโยชนกับมัน  ใน 
เมื่อสิ่งนั้นมันจะเปนคุณตอเขา  เขาทําของเขาดวยกิเลสตัณหาความทะยานอยาก  นี่มัน 
ทําลายทั้งนั้นนะ  ทําลายแมแตในชีวิตประจําวัน 

เราเกิดมาในปจจุบันนี้  เราเกิดมาเปนมนุษยพบพุทธศาสนา  มีศีล  ๕  มีทาน  มี 
ศีล  มีการภาวนา  เพื่อเหตุใด  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เวลาประพฤติปฏิบัติ 
ขึ้นมาจนพนจากกิเลส  เปนศาสดาของเรา  พอเปนศาสดา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ 
เจาเสวยวิมุตติสุขอยู  เวลาจะออกบิณฑบาตครั้งแรก  “เราจะทําอยางไร” 

อนาคตังสญาณเห็นไหม  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแตกอนมาทํา 
อยางไร  พอทําอยางไรนี่  เวลายอนไปดูพระพุทธเจาตางๆ  วาทําอยางไร  เพราะทําตาม 
ประเพณีของพระโพธิสัตว  ประเพณีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เทวดามา 
ถวายบาตร  ๔  ใบ  อธิษฐานใหเหลือใบเดียวแลวออกบิณฑบาตเพื่อเลี้ยงชีพ  เพราะ 
สําเร็จเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เปนศาสดา  แตดํารงธรรมและวินัยไว  ดู 
ความเมตตาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานะ
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อยางเชนในปจจุบัน  ครูบาอาจารยของเรา  เวลาใครก็แลวแตที่ประพฤติปฏิบัติ 
ถึงที่สุดแหงทุกข  มันก็จบแลวนะ  ถาถึงที่สุดแหงทุกขก็ตายซะ  มันไมมีกิเลสแลวเปน 
วิมุตติสุข  คําวาวิมุตติสุขเราแสวงหาความสุขกัน  เราแสวงหาเรื่องของโลก  ปจจัยเครื่อง 
อาศัย  เราวาเปนความสุขๆ  ความสุขอยางนี้เปนความสุขที่เจือดวยอามิส  ความสุขที่อยู 
ในอํานาจของกิเลส  กิเลสมันพอใจ  กิเลสมันตองการ  กิเลสมันไดสะสม  กิเลสมันได 
เสพตางๆ  นี่มีความสุข  ความสุขภายใตอาณัติของกิเลส  เราก็แสวงหากัน  แลววิมุตติสุข 
มันคือสุขที่พนจากอํานาจ  ทําลายกิเลสในหัวใจจนหมดสิ้นไป  ไมมีอํานาจใดๆ  เลยที่จะ 
มามีอํานาจเหนือกับสภาวธรรมอันนั้น  เหนือสัจธรรม  เหนือสัจธรรมคือธรรมธาตุ  นี่ 
พอวิมุตติสุขแลวก็ตายซะ 

ทําไมองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไมไดคิดอยางนั้นละ  ทําไมองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาอยากรื้อสัตวขนสัตวละ  ประเพณีขององคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาทําอยางไร  ประเพณีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานะจะรื้อใคร  จะเอา 
ใครกอน  เพราะจะไปสอนใคร  เขาตองมีวุฒิภาวะ  เขาตองมีการรับรูจึงจะสอนเขาได  นี่ 
จะเอาอาฬารดาบส  เพราะเคยไปศึกษากับเขา  เขามีสมาธิของเขา  เขามีหลักมีเกณฑของ 
เขา 

ถาจะแสดงธรรมกับคนที่มีพื้นฐานก็ตายเสียแลว  ถึงมาเอาปญจวัคคีย  เพราะวา 
ไดอุปฏฐากกันมา  ๖  ป  คําวา  ๖  ป  ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพยายามรื้อคน 
พยายามประพฤติปฏิบัติ  ปญจวัคคียก็ปฏิบัติไปดวย  ดูสิ  อุปฏฐากอยู  ๖  ป  เห็นไหม 
มันก็มีเวลาวาง  มันก็ทําความเพียร  เรงความเพียรของตัวเองไป  ถึงที่สุดไปเอาปญจ 
วัคคียเพราะมีความพรอม  ไปเอาปญจวัคคียกอน  เวลาไดปญจวัคคียมาแลว  เสวยวิมุตติ 
สุข 

พระยสะ  “ที่นี่เดือดรอนหนอ  ที่นี่วุนวายหนอ”  ไดมา  ๖๐  องคนะ  “ที่นี่ไม 
เดือดรอน ที่นี่ไมวุนวาย”  ไดพระยสะ  และเพื่อนของพระยสะมาอีก  ๕๔  องค  รวมทั้ง 
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาดวยเปน ๖๑  องค 

นี่พูดถึงวาเวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจารื้อสัตวขนสัตวไดจริง ๆ  แต 
เวลาพระพุทธศาสนาเผยแผออกไป  เพื่อประโยชนกับโลก  จริตนิสัยมันก็แตกตาง
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หลากหลายกันไป  ระดับของทาน  ระดับของศีล  ระดับของภาวนา  นี่ไง  สิ่งนี้มีใน 
พระพุทธศาสนานะ  แตถาคนที่มีกิเลสตัณหาทะยานอยาก  ที่มันมีอํานาจมากกวา  เขาไม 
เช่ือ  ของเขา  ดูอยางพวกเดียรถีย  นิครนถ  เห็นไหม  ทําไมเขาอยากจะทําลาย  ทําไมเขา 
จางใหนักเลงมาทําลายพระโมคคัลลานะละ  นี่ไง  ดูอํานาจของเขาสิ  ทั้งๆ  ที่มี 
พระพุทธศาสนานะ  ทั้งๆ  ที่อยูในยุคในคราวเดียวกัน 

แตในปจจุบันนี้  ศาสนานี้กําลังอยูในกึ่งพุทธกาล  เรามาเกิดในกึ่งพุทธกาลแลว 
เราพบพุทธศาสนา  ถาเราเกิดมากอนหนาหรือคลอยหลังนี้ไป  ศาสนาก็มีอยูอยาง 
นี้  เพราะศาสนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี้จะมีอยู  ๕,๐๐๐  ป  แตผูที่จะ 
ช้ีนําละ  เพราะอะไร  เพราะอํานาจของกิเลสเรา  กิเลสเรามันยอมใคร  อตฺตา หิ อตฺตโน 
นาโถ  ตนเปนที่พึ่งแหงตน  ตนถาไมเห็นความบกพรองของตน  แตถาเราเห็นความ 
บกพรอง  เราจะแกไขของเรา 

แตครูบาอาจารยช้ีความบกพรองของเรา  ทุกคนจะไมคอยพอใจ  กิเลสอํานาจ 
ของมันก็เหนือเราอยูแลวใชไหม  มันก็มีทิฏฐิมานะอยูแลว  แลวยังจะใหใครมาช้ีหนา 
กิเลสของเราได  แมแตกิเลสของเราอยูกับเราๆ  ก็ไมรู  เราก็ไมยอมจํานน  เราก็ไม 
ยอมรับ  เพราะกิเลสมันครอบงําเราหมด  เราอยูในอํานาจของมันทั้งหมด  แลวเวลาเรา 
ศึกษา  เราประพฤติปฏิบัติขึ้นมาเราจะใหใครมาช้ีหนามัน  ยิ่งมีใครมาช้ีหนามัน  ช้ีหนา 
กิเลสเรานะ  ทําไมเราโกรธ  ทําไมเราไมพอใจ  ทั้งๆ  ที่ช้ีหนากิเลส  ช้ีหนาความ 
ผิดพลาด  ช้ีหนาสิ่งตาง ๆ  ที่มันผิด  ดูอํานาจของมันเห็นไหม 

ในปจจุบันนี้กึ่งพุทธกาล  เรามีครูมีอาจารยของเรา  ทานพยายามประพฤติปฏิบัติ 
ขึ้นมา  เพื่อเปนสัจธรรม  เปนความจริงในหัวใจของครูบาอาจารยของเรา  ถามีความจริง 
ในครูบาอาจารยของเรา  ทานวางขอวัตรปฏิบัติ  ทานวางใหเรากาวเดินอยางไร  เวลาองค 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เวลารื้อสัตวขนสัตว  ประเพณีขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจาทําอยางไร 

เวลาเผยแผไปเห็นไหม  ดูสิ  เล็งญาณนะ  พุทธกิจ  ๕  เชาขึ้นมาออกบิณฑบาต 
โปรดสัตว  แลวถึงภาคบายโปรดประชาชน  ถึงหัวค่ําเทศนาวาการพระ  ถึงตอนดึกเทศน
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เทวดา  อินทร  พรหม  เล็งญาณๆ  เล็งญาณตลอดเพราะอะไร  เพราะสิ่งนี้มันเปนพุทธ 
วิสัย 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะปรินิพพาน  พระอรหันตทั้งหมดนั่ง 
ลอมรอบองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยู  พระอุบาลีเปนพระอรหันตเหมือนกัน 
ถามขึ้นมาในวงวา  “องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาปรินิพพานหรือยัง”  พระอนุรุทธะ 
นั่งอยูขางๆ  ตอบวา  “ยัง  ในปจจุบันนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากําลังเขา 
ปฐมฌาน  เขาสมาบัติ”  เห็นไหม  เขาปฐมฌาน  รูปฌาน  อรูปฌาน  เขาแลวถอยหลัง 
เขา-ออก  ระหวางรูปฌานกับอรูปฌาน  พระพุทธเจาจะปรินิพพานระหวางนั้น 

นี่ก็พระอรหันตเหมือนกัน  ทําไมพระอุบาลีถามขึ้นมาละ  พระอุบาลีเปน 
เอตทัคคะทางกฎทางวินัยนะ  ถามขึ้นมาเห็นไหม  พระอนุรุทธะนั่งอยู  ก็ตอบหรือวาพูด 
อยูไง  มันเปนปกติมันเปนธรรมดาของเอตทัคคะ  คือผูที่ถนัด  นี่องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจาเล็งญาณๆ  นี่พุทธวิสัย  สิ่งตางๆ  มันเปนเรื่องปกติ 

เหมือนเรามีตา  เราลืมตาเราก็เห็นภาพ  เราลืมขึ้นมาเราก็เห็นกันหมด  แตหัวใจที่ 
มันมีกําลังของมัน  มันเปนปกติธรรมดาของมัน  ฉะนั้นคําวาเล็งญาณเปนเรื่องปกติเปน 
เรื่องธรรมดาทั้งนั้น  เพียงแตวาสมควรหรือไมสมควรที่จะแสดง  สมควรทําและไม 
สมควรทํา 

ถาสมควรและเปนประโยชน  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะรื้อสัตวขน 
สัตว  พยายามจะคนควา  พยายามจะเมตตาสัตวโลก  แตถาสิ่งใดมันไมเปนประโยชน 
ขนาดวาพระตอรองดวยวาอยากรูอยากเห็น อยากใหองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
เปนผูช้ีนํา  แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะไมทําเลย  เพราะมันไมเปนประโยชน 
มันไปสรางอํานาจใหกับกิเลส  กิเลสมันมีอํานาจในหัวใจดวงนั้นอยูแลว 

แตถากิเลสมันมีอํานาจอยูแลว  มันครอบงําอยูแลว  ดวยความอยากรู  ดวยความ 
แสสายของมัน  อยากรูธรรม  อยากเขาใจธรรม  แตตัวเองไมมีหลักฐาน  อยากอาศัยองค 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาปฏิเสธ  นี่มีอยูใน 
พระไตรปฎก  สิ่งที่เปนการกระทําอยางนี้มีอยูในพระไตรปฎก
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โดยสัจธรรม  ถาโดยปกติ  โดยความชํานาญของจิต  จิตจะมีความชํานาญเปน 
เรื่องธรรมดา  แตถาพูดถึงผูที่ประพฤติปฏิบัติสิ้นกิเลสไป  ถามันไมมีสิ่งนั้นเลยที่เขา 
เรียกวาสุกขวิปสสโก  เตวิชโช  สิ่งตางๆ  ที่ประพฤติปฏิบัติมาเปนช้ันเปนตอนขึ้นมา  อยู 
ที่อํานาจวาสนา  อํานาจวาสนามันอยูที่ไหน  มันอยูที่การกระทําไง  เราทําดีทําช่ัวมาจน 
เปนจริตเปนนิสัย  ทําทุกวันๆ 

คนเราอยูดวยกัน  บางทีก็รําคาญ  ผิดซ้ําผิดซากก็ผิดซ้ําอยูนั่น  แตคนที่ผิดก็ผิดจน 
เปนเรื่องธรรมดา  แตคนที่เห็น  “ทําไมมันไมแกไข”  มันแกไขไมไดเพราะอะไร  เพราะ 
จิตใจมันตกอยูใตอํานาจของมัน  กิเลสมันย่ํายี  กิเลสมันเหยียบย่ํา  แลวผูที่อยูใตอํานาจ 
ของกิเลสก็ไมมีการพลิกแพลง ไมมีการตอสู  ไมมีการหาทางออกของเรา  แลวใหกิเลส 
มันเหยียบย่ํา  แลวก็บอกวาจะปฏิบัติธรรมนะ 

การปฏิบัติธรรมมันตองมีสติมีปญญา  คอยหาความบกพรองของตัว  สิ่งใดที่เปน 
ความขาดตกบกพรองนั่นแหละ  สิ่งนั้นมันเปนสิ่งที่กิเลสใชทําลายเรา  แลวถาเรามี 
สติปญญาเพราะอะไร  เพราะเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาใชไหม  เราเปนชาวพุทธเกิด 
มาพบพระพุทธศาสนา  แลวเรามีอํานาจวาสนา  เราจะออกประพฤติปฏิบัติ  เราจะชําระ 
กิเลสของเรา 

ถาเราชําระกิเลสของเรา  มันตองเปนไปตามขอเท็จจริง  มีเนื้อหาสาระ  จิตเวลา 
อํานาจของกิเลสมันมีอํานาจเหนือจิตเห็นไหม  อวิชชามันครอบงําจิต  พอครอบงําจิต 
เวลาปฏิสนธิจิตมาเกิดในไข  ในครรภ  มันมาจากอะไร  มันก็มาจากอวิชชา  มาจากพญา 
มาร  มารมีอํานาจมากนะ  เวลาอยูในคฤหัสถนี้อยูใตอํานาจของมาร 

ถาอยูใตอํานาจของมาร  มารปกครองหมดเลย  พอมารปกครองหมด  เราอยูใต 
อํานาจของมัน  ทําสิ่งใดก็ตองไปยอมจํานนกับมัน  ไปยอมจํานนกับกิเลสตลอด  กิเลสก็ 
มีอํานาจมากในหัวใจของเรา  มันเปนจริตเปนนิสัย  เปนการกระทํา  ทําดีทําช่ัวมันมี 
อํานาจครอบงําหมดเลย  เวลาปฏิสนธิจิต  เวลาไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน  เกิดในนรก 
อเวจี  เกิดตางๆ  มันก็อยูใตอํานาจของมาร  นี่มารมันคลอบงําหมด  ดูสิ  ดูอํานาจของมัน 
กิเลสนี้มีอํานาจมาก  กิเลสนี้มันทําลายสัตวโลกทั้งหมด
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ถามันทําลายสัตวโลก  มันบังคับใหสัตวโลกไปเกิดตามกรรม  เวลาเกิดกิเลส 
ตัณหาความทะยานอยาก  เกิดการกระทํา  พอเกิดการกระทํามันเกิดวิบาก  ผลมันตกลงที่ 
ไหนละ  มันก็ตกลงอยูที่จิตนั้น  ดูสิ  กิเลสมันมีอํานาจเหนือจิตนั้น  มันตองการใหจิตนั้น 
อยูในอํานาจของมัน  มันใหทําแตกรรมดีกรรมช่ัว  แลวใหตกผลึกในหัวใจนั้น  ใหเปน 
เวรเปนกรรม  แลวเวรกรรมนั้นมันมีการกระทํานั้น  แลวมันก็หมุนไปตกอยูในอํานาจ 
ของมันโดยผลของวัฏฏะ 

จิตที่มันเปนผลของวัฏฏะมันเกิดมันตายใชไหม  เวลามันเกิดมันตาย  ดูสิ เรามอง 
สังคมออกไป  เราเห็นหมดนะ  คนนั้นเปนอยางนั้น  คนนั้นเปนอยางนั้น  ในสังคมเรา 
เห็นเขาไดหมดเลย  แตเราไมเห็นตัวเรา 

นี่ก็เหมือนกัน  ผลของวัฏฏะ  สัตวมันตายมันเกิดเราเห็นหมด  ดูสิ  สัตวเวลาเขา 
จะเอาไปฆา  เขาจูงไปเขาลากไป  ถาสัตวมันมีสติปญญา  มันรูมันเสียใจของมันนะ  แต 
มันไมมีทางตอตาน  แตสัตวที่มันเซอ  สัตวที่มันไมเขาใจมันก็นึกวามันไดประโยชน 
ตลอด  มันคิดวาเขาจะปรนเปรอมัน  เลี้ยงมัน  เขาเลี้ยงมันไวทําไม  เขาเลี้ยงไวฆาเห็น 
ไหม  แตคนที่เขารักสัตวเขาเลี้ยงไวเปนเพื่อน  มันก็ขึ้นอยูกับอํานาจวาสนาของสัตว  จิต 
มันมีอํานาจวาสนาของมัน  ที่มันไดทําบุญทําบาปมา  ฉะนั้นเวลาเขาเอาไปฆา  เรามอง 
ไปเราเห็นหมด  เราเห็นผลของวัฏฏะ  แตใจของเราๆ  ไมเห็นนะ 

นี่ไง  พุทธศาสนา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงบอกวา  อตฺตา  หิ อตฺตโน 
นาโถ  ตนเปนที่พึ่งแหงตน  ตนตองยอนกลับมา  เพราะสิ่งที่องคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาวางธรรมและวินัยไวใหเรากาวเดินตามนี้  เพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ 
เจาทานไดประพฤติปฏิบัติ  ทานไดรื้อคน 

ถาไมไดรื้อคน เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไปเทศนปญจวัคคีย  “ถาไม 
มี  กิจจญาณ  ไมมีสัจจญาณ  ไมมีสัจจะความจริง  เราจะไมปฏิญาณตนวาเราเปนพระ 
อรหันต”  เดี๋ยวนี้เปนพระอรหันตขึ้นมา  เพราะมันมีการกระทํา  มันมีความเปนจริงของ 
มันขึ้นมา  ถามีความเปนธรรม  กิจญาณ  กิจการกระทําในหัวใจมันไดทําลายอวิชชา 
ทําลายสิ่งที่เปนกิเลสตัณหาทะยานอยาก  ที่มันมีอํานาจในหัวใจขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจา  ทําลายจนสิ้นออกไป
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ถาทําลายทุกอยางมันสิ้นออกไปแลว  สิ่งที่เปนการกระทําอันนั้น  องคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาถึงบอกวาใหเงี่ยหูลงฟง  เห็นไหม  ทเวเม  ภิกฺขเว  ทางที่เราทํากัน 
อยูนี้มันทาง  ๒  สวน  อัตตกิลมถานุโยค  กามสุขขัลลิกานุโยค  ถาความพอใจและ 
ความไมพอใจมันขัดแยงกันในหัวใจเราอยูตลอดเวลา  มัชฌิมาปฏิปทามันจะไมเกิดกับ 
เราหรอก  มัชฌิมาปฏิปทาที่บอกวาเปนทางสายกลางๆ กางเสื่อกางหมอนไง  กลาง 
อํานาจของกิเลสไง  กลางที่ไมมีสติปญญาไง  มันเปนกลางไปไมไดหรอก 

มันเปนกลางไปไมไดเพราะอะไร  เพราะมันไมมีเหตุมีผลอะไรเลย  ความเปน 
กลางของเราก็คือความเปนกลางใตอํานาจของกิเลส  กิเลสบอกใหเปนกลาง  “วางๆ 
วางๆ”  มีความสงบ...  มีความสบาย...  โอย!  ศึกษาธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจา  แมแตศึกษาธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เศราใจนะ  มันนาเศรา 
ใจ  เวลาชีวิตประจําวัน  กิเลสเหยียบย่ําเรา  ทําลายเราอยูแลว  ทั้งๆ  ที่เปนความดํารงชีวิต 
นี่แหละ  ทั้งๆ ที่เราทําคุณงามความดีนี่แหละ  เพราะอะไร 

เพราะวันเวลาของเรามันเสียเปลาไปวันหนึ่งๆ  เห็นไหม  กาลเวลามันกินชีวิต 
ของเราไป  แลวกินตัวมันเองดวย  โลกนี้มันหมุนไปโดยวิทยาศาสตร  โดยสัจธรรม  มัน 
ทําลายตัวมันเองตลอด  มันเคลื่อนที่ตลอดเวลา  โลกนี้มันเปนอนิจจัง  มันตองแปรปรวน 
อยูตลอดเวลา  ชีวิตของเราก็ตองแปรปรวนตลอดเวลา  เราสรางมาดวยบุญกุศล  จะมีอายุ 
๑๐๐  ป  หรือ  ๒๐๐  ปก็แลวแต  มันก็ตองตายไป  ยิ่งทําความช่ัวยิ่งเลวรายเขาไปใหญ 

ดูอํานาจของมัน  มันเหยียบย่ํา  มันทําลาย  มันฉุดกระชากใหหัวใจตองทําตาม 
อํานาจของมัน  ถาทําตามอํานาจของมัน  ดูสิอํานาจของมัน  มันทําลายตลอด  ทั้งๆ  ที่เรา 
เปนคนดีมันก็ทําลาย  มันทําลายชีวิตเราไง  มันทําลายโอกาส  ทําลายเวลาของเราไป 
ตลอดเห็นไหม  ถามันจะทําลายเรา  เราก็เอาตัวมัน  คือเอาความรับรู  เอาความรูสึก  เอา 
หัวใจนี่แหละตอสูกับมัน 

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เวลาตอสูกับกิเลสเอาอะไรตอสู  นั่งอยูโคนตน 
โพธ์ินั้นเอาอะไรตอสู  ก็เอาสัจธรรม  เอาสติปญญานี้ตอสูเขาไปกับกิเลสตัณหาความ 
ทะย านอย ากที่ มั นมี อํ าน าจ อยู  แ ล ว เ ข า ไปทํ าล าย  พอจิ ตส งบ เข า ไป



อํานาจกิเลส  ๑๐ 

บุพเพนิวาสานุสติญาณ  เวลาจิตสงบเข าไป  นั่นมันยังมีอํ านาจอยูนะ  ถ า 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ  จิตสงบเขาไปถึงฐาน  แลวมีขอมูลของจิตเพราะจิตไดกระทํามา 

ยอนอดีตชาติเพราะอะไร  เพราะจิตนี้เคยเกิดเคยตายอยูในอํานาจของกิเลส  กิเลส 
มันมีอํานาจมาก  มันทําใหหัวใจขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดเกิดไดตายมา 
ตั้งแตพระเวสสันดรยอนกลับไปไมมีที่สิ้นสุด  แลวพอจิตมันสงบเขาไป  มันไปเห็น 
ขอมูล  ยอนกลับเขาไปไมมีที่สิ้นสุด นี่ไงแมแตจิตสงบ  มีญาณหยั่งรูอดีตชาติ  มันก็มี 
อํานาจของมัน  แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดสรางบุญกุศลมา  องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจามีสติปญญาเห็นไหม  มันมีอํานาจ 

เวลาเราทําจิตสงบแลวยอนอดีตชาติไป  ทุกคนก็อยากรูอยากเห็นทั้งนั้น  มันติด! 
มันอยากรูอยากเห็นมันก็เปนอดีตไป  มันไมเปนปจจุบัน  นี่ไง  ไมใชมัชฌิมาปฏิปทา 
อันนี้มันตกไปกามสุขัลลิกานุโยค  อัตตกิลมถานุโยค  ทาง  ๒  สวน  องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจาเวลาไปก็มีสติสัมปชัญญะดึงกลับมาดวยความสงบ  ดวยจิตที่เปนอานา 
ปานสติ  ดวยจิตที่เปนสัมมาสมาธิ  พอลงถึงฐาน  นี่จุตูปปาตญาณมันออกไปอีกแลว 

นี่ไง  พอออกไป  นี่อํานาจของมัน  คําวาอํานาจของมันคือมันมีกําลัง  มันมีความ 
เหนือกวาใจขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เพราะบุพเพนิวาสานุสติญาณ 
จุตูปปาตญาณนี้  มันเปนฌานโลกีย  มันเปนญาณหยั่งรูในหัวใจ  มันไมใชมรรคญาณ 
มันไมใชสัจธรรม  ไมใชทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค  มันไมเปนมรรคสัจ  มันเปนความรู 
ของฐาน  ความรูจากกําลังของสมาธิ  รูกําลังของจิตที่มันมีกําลังของมัน  มันรูขอมูลของ 
ใจตัวเอง  เพราะตัวเองที่เกิดมามันมีการเกิดและการตาย  นี่ผลของวัฏฏะไง 

ที่เราเห็นคนอื่นเกิด  คนอื่นตาย  เห็นสัตวโลก  เห็นสังคม  โอย!  มันนาสงสารไป 
หมด  เขาใจเรื่องของเขาไปหมด  แตเรื่องของตัวเองมันไมเขาใจ  องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจายอนกลับมาถึงจิตของเรา  จิตทุกดวงใจมันก็มีการเกิดและการตายเปน 
ธรรมชาติของมัน  ยอนกลับมาที่นี่ 

ถายอนกลับมาเพราะจิตมันเปนสัมมาสมาธิ  พอจิตมันถึงฐานของมัน  อาสวักขย 
ญาณเขาไปสูฐีติจิต  มันทําลายภวาสวะ  ทําลายภพ  ทําลายหัวใจ  ทําลายทั้งหมด  ยิ่ง
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ทําลายยิ่งเปนธรรมธาตุ  ถาไมทําลายฐีติจิต  ไมทําลายสิ่งที่เปนภพ  เปนสถานที่  เปน 
ความรับรูของใจที่มันเกิดเห็นไหม  นี่ไง  เขาบอกวาศาสนาพุทธไมใชปจเจกชน  ถา 
ศาสนาพุทธเปนปจเจกชน  ก็จะเอาแตตัวเองรอดไง  ถาไมมีการกระทํา  คนที่ไมเคย 
ทําลายสิ่งที่เปนอวิชชา  กิจจญาณที่เขาไปทําลาย ภวาสวะ  ทําลายภพ  สิ่งที่กิเลสมันเปน 
ที่อาศัย  กิเลสมันมีอํานาจก็เพราะมันมีที่ตั้ง  กิเลสมันมีอํานาจเพราะมันครอบคลุมได 
เพราะมันมีปฏิสนธิจิตปฏิสนธิวิญญาณ  ตัวนี้มันเปนตัวฐาน  ถาไมทําลายมัน  ตรงนี้มัน 
ก็เปนที่อยูของมัน  เปนสถานที่ๆ  มันจะบังคับบัญชาจิตของเรา  พอทําลายหมดแลว  พอ 
จิตเขาไปทําลาย  ยิ่งทําลายยิ่งสะอาดบริสุทธิ์  แลวทําลายอยางไร 

นี่ไง  สิ่งที่มันเปนความจริง  มันมีของมันเห็นไหม  ถามันทําลายภวาสวะ  ทําลาย 
ขอมูลทั้งหมด  ทําลายฐีติจิตทั้งหมด  นี่ไงความสะอาดบริสุทธ์ิขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจา  ถาทําลายสภาวะแบบนั้น  เพราะมีการกระทําอยางนั้น  เพราะองค 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทําลายกิเลสในใจขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ใชไหม  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงมีการวางธรรมและวินัย 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเทศนาวาการ  พระอานนทเห็นไหม  สิ่งใด 
ที่จํามาที่เปนประโยชน  เอามาศึกษา  เอามาคนควา  แลวเอามาสั่งสอน  พระอานนทเปน 
ผูจํา  เปนพหูสูตร  จําพระสุตตันตปฎกมา  จําสิ่งที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสั่ง 
สอนมา  เทคนิคตางๆ  ก็จํามา  จดจารึกกันมา  แลวเราก็ไปศึกษาดวยอํานาจของกิเลส 
เราไดแตช่ือนะ  ตัวเองไมรูจักตัวเอง  ถาตัวเองไมรูจักตัวเองเห็นไหม  ดูสิ  การทําลาย 
ของมัน  แมแตการทําคุณงามความดี  การตั้งใจศึกษาธรรมะขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจา  แตตัวเองไมเขาใจอะไรเลย  ยิ่งศึกษายิ่งไมเขาใจ 

แตในปจจุบันนี้สิ่งที่เขาคุยกันอยู  ที่เขาพูดกันอยู  เขาพูดโดยตรรกะของเขา 
จริงๆ  แลวเนื้อหาสาระมันไมรูเรื่องหรอก  ไมเขาใจสิ่งใดๆ  เลย  เพราะมันไมเปนความ 
จริง  อยางเชน รสหวาน  รสเค็ม  มันมีรสหวานรสเค็มตอเมื่อเราไดลิ้มรสนั้น  แตนี่ก็ 
อธิบายวารสหวาน  รสเค็ม  ไปเรื่อยๆ  แตตัวเองไมเคยไดลิ้มรสนั้น  ถาไมเคยไดลิ้มรส 
นั้นก็อาศัยธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไง  ดูสิ  ดูกิเลสมันทําลาย  ทําลาย
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ชาวพุทธที่ประพฤติปฏิบัติธรรม  เพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกใหเรียน 
ปริยัติ  เห็นไหม  ปริยัติ  ปฏิบัติ  ปฏิเวธ 

ในการประพฤติปฏิบัติไมเปนอยางนั้น  เพราะสิ่งที่มันเปนสัมมาสมาธิ  มันเปน 
รสหวานรสเค็มเห็นไหม  เราจะรูรสหวานหรือรสเค็มเพราะเราสัมผัส  พอเราสัมผัส 
ความสัมผัสอันนั้นมันจะมั่นคงกับช่ือนะ  กับสิ่งที่วาเปนรสหวานรสเค็มจากที่เราจํามา 
ถาเราจํามา  รสหวาน  ความหวานของมันมีคาความหวานมาก  ความหวานนอย  โอโฮ! 
พูดรอยแปดเลย  ไอคนฟงก็เช่ือนะ  แตรสหวานเปนอยางไรไมรู  รสเค็มก็เหมือนกัน  รส 
เค็มมันมีความเค็มเขมขนขนาดไหน  นี่กิเลสมันทําลาย  ทําลายแมแตความดีของเราเอง 
ทําลายในการประพฤติปฏิบัติของเราเอง 

ถาเราจะประพฤติปฏิบัติของเรา  กิเลสนะ  อํานาจของมันตั้งแตโสดาปตติมรรค 
สกิทาคามิมรรค  อนาคามิมรรค  ถึงอรหัตตมรรคเห็นไหม  มันยังยึดยังยื้อกันอยู  กิเลส 
อยางหยาบโสดาปตติมรรค  กิเลสอยางกลางสกิทาคามิมรรค  กิเลสอยางละเอียด 
อนาคามิมรรค  กิเลสอยางละเอียดสุดอรหัตตมรรค  สิ่งนี้เรายังจะตองเผชิญ  เราจะตอง 
ปกหลักปกฐานของเรา  เพื่อจะแกไขหัวใจของเรา 

ถาเราจะแกไขหัวใจของเรา  เราก็ตั้งสติกับเรา  แลวมีคําบริกรรมครูบาอาจารย 
สอนใหทําความสงบของใจ  พยายามพุทโธๆๆ  ไป  แลวพยายามพุทโธหรือใชปญญา 
อบรมสมาธิ  ถาจิตมันไมสงบ  จิตมันมีความฟุงซาน  จิตมันมีการตอตาน  กิเลสมันมี 
อํานาจมาก  ถากิเลสมันมีความตอตาน  เราก็ตองมีอุบายวิธีการ 

ครูบาอาจารยของเราเปนแมเหล็ก  ลูกศิษยลูกหา  พระบวชใหมก็อยากหาครูบา 
อาจารยเปนที่เกาะที่พึ่งอาศัย  ถาเราไปพึ่งอาศัยดวยคุณธรรม  อาศัยดวยความจริงจังของ 
เรา  เพราะวาพุทธศาสนาก็สงตอกันมาเปนทอดๆ  มา  การสงตอเปนทอดๆ มา  ครูบา 
อาจารยก็ตองการ  สิ่งที่เราไปศึกษา  เพื่อประพฤติปฏิบัติใหไดตามความเปนจริง 

แตถาเราไปพึ่งครูบาอาจารย  เรามีทิฐิมานะ  ดูสิ  ภูเขาทองมันเปนทองทั้งลูกเลย 
มันเปนทองคําทั้งนั้น  เราไปดวยกิเลสตัณหาความทะยานอยาก  อีกาดําปดปเลย  ไปเกาะ 
อยูบนภูเขาทองมันก็เปนอีกาอยูวันยังค่ํา  นี่ก็เหมือนกัน  สิ่งนี้ถาเราแกไขของเรา  เรา
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พยายามประพฤติปฏิบัติของเราขึ้นมา  ครูบาอาจารยเปนผูช้ีนํา  ถาเปนผูช้ีนําเห็นไหม 
ถามันมีอํานาจของมัน  กิเลสมันขัดแยงในหัวใจของเรา  มันมีความลังเลสงสัย  มันไมมี 
ความเขาใจสิ่งใดๆ  ขึ้นมา  เราก็ศึกษาได  เราก็ถามได  เพราะมันเปนสิ่งที่ตอตานนะ 

เวลาเราทําความสงบของใจ  เริ่มตนประพฤติปฏิบัติใหม  มันเหมือนกับเด็กหัด 
ใหม  เด็กหัดใหมจะเริ่มตนทําสิ่งใดๆ  มันก็มีความขัดแยงไปทั้งนั้น  เพราะมันไมมีความ 
ชํานาญ  จิตของเราก็เหมือนกัน  จิตของเราเวลาเรากําลังพุทโธๆๆ  ไป  หรือใชปญญา 
อบรมสมาธิก็แลวแต  มันจะลงไปสูความสงบมันลงไดยากเพราะเหตุใด  เพราะวามัน 
เปนเรื่องธรรมเหนือโลก 

ในปาราชิก  ๔  อวดอุตริมนุสสธรรม  พูดถึงฌานสมาบัติ  ถาเปนภิกษุนะ  ถาไม 
มีในตนนั่นแหละอวดอุตริมนุสสธรรม  ธรรมที่เหนือมนุษย  ในปกติสมาธิของเราที่วามี 
อยูแลว  มันเปนสมาธิของปุถุชน  คําวาสมาธิของเราคือสติปญญาที่บังคับใหเราเปนปกติ 
แตถาเราทําพุทโธๆ  หรือทําปญญาอบรมสมาธิ  เราตองการใหลึกกวานี้  เพราะถามันลึก 
กวานี้  แลวถาปญญามันเกิดมันก็เกิดโดยโลกุตตรปญญา 

แตถามันเปนปญญาปจจุบัน  เราฝกปญญาโดยสมาธิของปุถุชน  สมาธิของมนุษย 
ก็สิ่งที่สรางมา  คนที่สรางบุญมามาก  สิ่งตางๆ  ถามีโอกาสมา  เขาจะมีความมั่นคงของ 
เขา  แตถาเราสรางของเรามา  เราเปนโลภจริต  เราจะวิตกกังวลตลอด  สิ่งที่วิตกกังวลเรา 
จะคิดสิ่งใดทําสิ่งใด  เราจะไมมั่นคงของเราเลย  อันนี้มันเปนจริตนิสัย  สิ่งนี้มันเปนเรื่อง 
ของโลก  มันก็มีของมันอยูแลว  มีอยูแลวคือวามันเปนจริตนิสัย  เปนอํานาจวาสนาบารมี 
ของแตละบุคคลมันไมเหมือนกัน 

ทีนี้เรามาประพฤติปฏิบัติ  เวลาเรากําหนดพุทโธๆ  หรือปญญาอบรมสมาธิ 
คนเราเวลาปฏิบัติ  ดวยความเปนชาวพุทธ  เกิดเปนมนุษยพบพุทธศาสนา  อยาก 
ประพฤติปฏิบัติ  อยากจะออกจากทุกข  เวลาศึกษาธรรม  วิมุตติสุขมันมีความสุขมาก  ถา 
จิตเปนสมาธินี่  โอโฮ!  มันจะมีความรมเย็นเปนสุข  เราก็อยากใหมันเปนอยางนั้น  เราก็ 
อยากไดอยางนั้น
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พอมีความอยาก  ดูสิอํานาจของกิเลสมันหลอก  สิ่งใดๆ  ก็แลวแต  ในพุทธ 
ศาสนาของฟรีไมมี  ของเกิดเองไมมี  ทุกอยางเกิดเองไมมี  มันตองมีการกระทําทั้งนั้นละ 
เวลาพุทโธๆๆ  หรือปญญาอบรมสมาธิ  ถาจิตมันสงบเขามา  สมาธิมันเกิดขึ้น  ทีนี้ความ 
ฟุงซาน  หรือสิ่งตางๆ  คือกิเลสที่มันมีอํานาจในหัวใจของเรา  สิ่งที่มันจะตอตาน 

การประพฤติปฏิบัติที่การเริ่มตนเห็นไหม  ดูนักกีฬาที่มีความชํานาญของเขา  เขา 
จะใชประโยชนในทักษะของเขาไดตลอดเวลา  แตของเราเห็นไหม  พวกเราผูฝกหัดใหม 
เราตองอาศัยความฝกหัดใหมีความชํานาญ  จิตมันคุนเคยกับอารมณสามัญสํานึก  จิตมัน 
คุนเคยกับกิเลส  จิตมันวามันรูอยู  เราศึกษาธรรมะ  เราอยากพนจากกิเลส  แลวธรรมะ 
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  จะพนจากกิเลสได  นี่ก็คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา 
เปนสิ่งที่ประเสริฐ  เราอยากไดสิ่งนั้น 

แตเวลาเราปฏิบัติ  เราปฏิบัติกับอะไรละ  เพราะกิเลสมันมีอํานาจเหนือกวา  ก็ 
ปฏิบัติดวยการยอมจํานนกับกิเลส  มีความลังเลสงสัยไปตลอด  จะพุทโธหรือ  มันก็มี 
ความขัดแยงในใจ  ถาเปนปญญาอบรมสมาธิหรือ  มันก็ออกนอกลูนอกทางกันไป  มัน 
หลุดออกไปเห็นไหม  เราจึงตองใชสติ  ตองใชปญญา  ถาใชสติปญญาขึ้นมา  เวลา 
พุทโธๆ  มันมีสิ่งใดเปนผลตอบสนอง  ถาผลตอบสนองมันเปนประโยชนขึ้นมา  เราก็ 
ตองตั้งสติของเรา  เรากําหนดพุทโธๆ 

การกําหนดพุทโธเหมือนกับสิ่งตางๆ  ที่เราจัดใหมันเขาที่  ถาจิตมันมีความ 
ฟุงซาน  มันมีแรงตอตาน  มันมีอะไรตางๆ  มันมีของมันทั้งนั้น  สิ่งที่มันมีของมันอยูแลว 
เราถึงตองตั้งสติแลวเราตองหมั่นสังเกตจิตใจของเรา  แลวเราใชปญญาใครครวญ  สิ่งใด 
ควรและไมควร  ถาไมควรเราไมควรไปทํามัน  ถาเราไมควรทําเลย  ไมควรคิดเลย  ถา 
มันจะคิดสิ่งใดที่มันจะเขามาทําใหจิตใจนี้ฟุงซาน  เราตบไปทันทีเลย  ตบคือสติบอก 
ไมใหคิด  ไมใหทํา  เรารักษาใจของเรา 

ขณะที่เรารักษาใจของเรานะ  ทําของเรา  รักษาของเรา  กําหนดของเราขึ้นมา  พอ 
จิตมันสงบเขามาบอยครั้งเขา  เราใชปญญามากขึ้นมันจะเปนเครื่องพิสูจน  ถาจิตของเรา 
มีความสงบเขามา  แลวเวลาปญญามันใครครวญสิ่งใด  เวลามันคิดสิ่งใด  ทําไมมันคิดได 
ทําไมมันเห็นโทษ  ทําไมมันทําแลวมันเห็นประโยชน  ทําไมมันมีความพอใจ
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แตถาจิตมันฟุงซานเห็นไหม  จิตมันเปนเรื่องของกิเลสนะ  มันคิดไมออก  มัน 
คิดนอยเนื้อต่ําใจ  เราเปนคนไมมีอํานาจวาสนา  เราปฏิบัติไปแลวก็จะไมไดผล  คนอื่น 
เขามีวาสนากวาเรา  เราควรจะกลับไปบานดีกวา  เราจะไปทําชีวิตประจําวันของเรา  เรา 
แคไปทําบุญของเราก็ได  ถาจิตใจมันไมมีกําลัง  มันจะคิดออกไป  ความคิดอยางนี้เปน 
ความคิดของใคร  เปนอุบายของใคร  มันเปนเครื่องลอของใคร  มันก็กิเลสทั้งนั้น 

กิเลสนี้  ดูสิอํานาจของมันทําลายทุกวิถีทาง  มันเปนเครื่องทําลายตลอด  เปน 
เครื่องทําลายประจําหัวใจ  เปนเครื่องทําลายประจําความรูสึกของเราตลอด  ทําลายความ 
มั่นคง  ความตั้งใจ  ความจงใจ  การกระทํา  ทําลายใหเสียหายทั้งนั้น  แตเวลามีสติปญญา 
ขึ้นมานี่  สัจธรรมจะพาใหเราออกจากทุกข 

ถาสัจธรรมพาใหเราออกจากทุกข  กวาเราจะตั้งสติได  กวาเราจะตั้งของเราขึ้นมา 
เราก็ไปเก็บเล็กผสมนอยมาจากไหน  มันก็ไปเก็บเล็กผสมนอยมาตั้งแตเราตั้งสตินี่ 
ไง  มันเก็บเล็กผสมนอยตอเมื่อเราเดินจงกรม  นั่งสมาธิภาวนา  เราเก็บเล็กผสมนอย 
เพราะเรามีความตั้งใจของเรา  ถาเราไมมีความตั้งใจของเรา  ใครเขาจะเอามาให 

เวลาวัตถุทางโลกเห็นไหม  พอแมจะมีการจุนเจือลูก  จะเอาสิ่งตางๆ  มาใหลูก 
ได  แตในการประพฤติปฏิบัติใครจะใหเรา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวาเรา 
เปนผูช้ีทางเทานั้น  เพราะจิตของเรา  เราประพฤติปฏิบัติขึ้นมาดวยความเช่ือมั่นของเรา 
ดวยสติปญญาของเรา  ถามันเกิดผลกับเรานะ  จิตมันเริ่มผอนแรง  คําวาผอนแรง  เห็น 
ไหมมันไมมีกําลังมากจนเกินไป 

แตเดิมถาเราประพฤติปฏิบัติใหม  หัวใจของเรามันเตนตูมตามๆ  มันฉุดกระชาก 
มันดื้อ  มันไปดวยอํานาจของมัน  เรานี่ตองยอมจํานนมันตลอด  พอมันมีสติขึ้นมาเรา 
ควบคุมไดแลว  เราควบคุมสิ่งที่มีอํานาจ  ดูสิชางสารที่มันตกมันที่มันมีอํานาจของมัน 
เราควบคุมมันได  ถาเราควบคุมมันได  เราจะมีความภูมิใจไหม  ทุกคนจะมีความภูมิใจ 
นะ  “ฮื่อ!  หัวใจของเราก็ดูแลไดเนาะ  โอโฮ!  เราก็มีความสามารถที่จะควบคุมไดเนาะ” 
สิ่งนี้มันจะเริ่มสงบตัวแลว  เพราะดวยสติดวยปญญาควบคุมเขา
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พอดวยสติดวยปญญาควบคุมเขา  จิตเริ่มสงบ  พอจิตเริ่มสงบ  มองสิ่งใดมันจะ 
มองเปนประโยชน  มองเปนคุณงามความดี  แตสิ่งนี้เปนอนิจจัง  มันเกิดขึ้นดวยคุณงาม 
ความดีของเรา  เกิดขึ้นดวยสติปญญาของเรา  เกิดขึ้นดวยคําบริกรรม  พอมันเกิดขึ้นดวย 
อยางนี้  เพราะมันมีเหตุผลมันจึงเกิดขึ้น  พอมีเหตุมีผลเกิดขึ้น  เราก็ตองพยายามสราง 
เหตุนั้นมากขึ้น  เราก็ตองดูแลรักษา 

การดูแลรักษา  การปฏิบัติในพระไตรปฎกบอกไวประจํา  “การปฏิบัติผูที่ไม 
ประสบความสําเร็จ  เพราะปฏิบัติไมเสมอตนเสมอปลาย”  ทีนี้โอกาสในการปฏิบัติ 
สม่ําเสมอเราหาไดยาก  ตอนนี้บวชเปนพระเปนเจาขึ้นมา  ความปฏิบัติสม่ําเสมอนี้เรามี 
โอกาสแลว  เราตั้งเวลาไวเลย  อยางเชน  ในพรรษาเราตั้งเวลาไวเลย  เราจะนอนกี่โมง 
เราจะตื่นกี่โมง  จะนั่งสมาธิวันละกี่ช่ัวโมง  เวลาเดินจงกรมวันละกี่ช่ัวโมง  ความ 
สม่ําเสมอนี้เราทําได  เราถือธุดงควัตร  เราตั้งสัจจะแลวพยายามทําอยางนั้น  การปฏิบัติที่ 
ไมไดผลเพราะขาดความสม่ําเสมอ  ความเสมอตนเสมอปลาย 

ถาเรามีความเสมอตนเสมอปลาย  มันจะไดและไมได  เพราะความเสมอตนเสมอ 
ปลายมันเปนพิธีการ  คือเราตั้งใจปฏิบัติ  แตสิ่งที่มันจะไดขึ้นมา  คือจิตของเรามันสงบ 
หรือไมสงบนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง  ความปฏิบัติสม่ําเสมอนี้เปนโอกาส  แลวถาจิตมันสงบ 
ขึ้นมา  จิตมันมีหลักมีเกณฑขึ้นมา  มันเกิดจากผลที่ปฏิบัติสม่ําเสมอนั้น 

ถาความปฏิบัติสม่ําเสมอนั้นมันเกิดผลขึ้นมา  เราจะมีความรมเย็นเปนสุข  เราจะ 
มีหลักมีเกณฑของเราขึ้นมา  พอมีหลักมีเกณฑขึ้นมา  เราใชใหพิจารณาออกไปในกาย 
ในเวทนา  ในจิต  ในธรรม  หรือในวัตรปฏิบัติตางๆ  มันจะเห็นทะลุปรุโปรงเพราะอะไร 
เพราะจิตมัน...  จะวาจิตคนละดวง  ไมใช  มันก็จิตดวงเดียวนี่แหละ  จิตของเราเวลามัน 
ฟุงซาน  เวลามันทุกขยาก  มันเอาแตคายพิษออกมาใหเราเรารอน  แลวจิตของเรานี่แหละ 
เวลามันสงบรมเย็นขึ้นมา  มันมองเรื่องเดียวกันวาทําไมมันดีไปหมดเลย  มันสุข  มันมี 
ความพอใจ  แลวเวลามันคายพิษนะ  เวลามันฟุงซานนะ  ทําไมมันทุกขละ  ก็จิตดวงนี้ 
แหละ 

เขาบอกวาจิตมี  ๑๐๘  ดวง  ๑๐๘  ดวงนั่นมันเปนอารมณความรูสึก  อารมณ 
โทสะ  อารมณโมหะ  นั่นละความรูสึก  ที่เขาวาเปนดวงๆๆๆ  แตมันก็มาจากจิตของเรานี่
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แหละ  มาจากจิตดวงนี้แหละ  ถาจิตดวงนี้เราดูแลรักษาขึ้นมา  เราจะเห็นประโยชนของ 
มัน  ถาเราดูแลรักษาขึ้นมา  จิตมันจะพัฒนาขึ้นมา  มันจะดีขึ้น  พอดีขึ้นก็ใชปญญา  คําวา 
ใชปญญาคือใชปญญาใครครวญใหจิตมั่นคง  การใชปญญาในสัจธรรม  ที่เขาบอกวานั่น 
ก็สักแตวา  นั่นก็ไมใช  อันนั้นมันเกินไป 

มันเกินไปหมายถึงวาเด็กมันเกิดขึ้นมา  เด็กมันยังไมรูจักทํามาหากินอะไรเลย  ก็ 
บอกสักแตวา  สักแตวา  เด็กนั้นมันก็จะนอนในเบาะนั้นจนตาย  เด็กมันจะไมพัฒนาเลย 
มันจะนอนอยูในเบาะนั้น  เด็กโตขึ้นมามันก็ยังนอนอยูในเบาะ  มันนอนไมได 
หรอก  เพราะมันตองโตขึ้นมา  มนุษยมันจะนอนแบเบาะอยางนั้นตลอดไปไมได  เพราะ 
มันเปนมนุษย  แตหัวใจมันนอนได  เพราะมันเปนนามธรรม 

ที่บอกวานั่นมันสักแตวานะ นี่ไงอํานาจของกิเลส เวลามันฉอฉลกับผูที่ประพฤติ 
ปฏิบัต ิ สรรพสิ่งในโลกนี้เปนสักแตวา นั่นก็เปนอนิจจัง มันไมมีสิ่งใดเลย  นี่ไงมันก็ 
เหมือนจิตมันไมพัฒนา  มันก็เหมือนจิตที่นอนแบเบาะ  แลวพอนอนแบเบาะมันก็จมแช 
อยูกับอวิชชา  จมแชอยูกับอํานาจของกิเลส  ไมมีสิ่งใดตอบสนอง  ปฏิบัติไปก็ปฏิบัติเสีย 
เปลา  ปฏิบัติไปเปนกิริยา  แตความเปนจริงไมมี 

พอความเปนจริงไมมีนะ  พอกิเลสมันตีกลับ  เวลามันตีกลับ  เวลาจิตมันเสื่อมนะ 
เพราะผูที่ประพฤติปฏิบัติ  ครูบาอาจารยของเราจะเสมอตนเสมอปลายเพราะอะไร 
เพราะของทานเปนความจริง  แตครูบาอาจารยที่ไมเปนความจริงนะ  สักแตวาๆ  นี่  เวลา 
มันตีกลับขึ้นมา  มันสํารอกออกมา  มันคายออกมา  มันจะทําแตความเสียหายใหกับ 
บุคคลคนนั้น  แลวยังทําความเสียหายใหกับสังคมอีกมหาศาลเลย  นี่ไงโดยอํานาจของ 
มันนะ 

คําวาสักแตวาๆ  นี่  มันชิงสุกกอนหาม  มันไปขายกอนซื้อ  แตในการกระทําเห็น 
ไหม  ไมใหกิเลสมันมีอํานาจมากไปกวาเรา  กิเลสมันมีอํานาจอยูแลว  ถากิเลสมันไมมี 
อํานาจมันไมเอาจิตนี้มาปฏิสนธิใหเราเกิดเปนมนุษยมานั่งอยูนี้หรอก  สิ่งที่เปนมนุษย 
สิ่งที่มีความรับรู  เพราะกิเลสมันมีอํานาจ  มันถึงทําใหเราเกิดมา  มันถึงทําใหเราทุกข 
เพราะมันมีอํานาจ  มีความอยาก
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แตความอยากที่เปนมรรค  อยากในการแสวงหา  อยากในการเอาออก  มันมี 
อํานาจ  เราก็ใชสิ่งที่มันมีอํานาจ  นี่ เกลือจิ้มเกลือ  จิตแกจิต  เอาความรูสึกของเราทําลาย 
ตัวเราเอง  ถาเอาความรูสึกของเรา  ตั้งตัวเราขึ้นมาได  เอาสิ่งที่เปนประโยชน  สิ่งที่เรา 
สรางคุณงามความดีในแงบวกตั้งมั่น  พอตั้งขึ้นมา  ตั้งสติ  แลวใชปญญาของเรา 
ใครครวญบอยครั้งเขา  บอยครั้งเขา  พอมันสงบขึ้นมาบอยๆ  จากจิตที่คายพิษ  มันจะมี 
ความฟุงซาน  มันจะมีความทุกข 

แตถาเราปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  สิ่งที่ปฏิบัติขึ้นมามันมีคุณคาของมันขึ้นมา 
จิตตองสงบได  ถาจิตสงบไมไดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไมสอน  องคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาสอนกรรมฐาน  ๔๐  หอง  ทําใหจิตมันสงบ  ถาจิตมันสงบเขามา 
สงบเล็กสงบนอย  สงบมากขนาดไหน  เวลามันเกิดขึ้นมามันเปนผลบวกทั้งนั้น 

ดูสิ  เครื่องจักรเวลาเขาจะซอมมัน  เขาตองดับเครื่องมัน  จิตที่มันหมุนอยูตลอด 
เลา  จิตที่มันมีแตความทุกขความยาก  มันจะไปทําสิ่งใดไดละ  ถามันทําความสงบเขามา 
สงบเล็กสงบนอยก็ไมสําคัญ  เพราะความสงบเล็กสงบนอย  มากนอยขนาดไหน  มันเปน 
ความตางระหวางความฟุงซานกับความสงบไง  มันเปนปจจัตตัง  เปนสันทิฏฐิโก  จิต 
ดวงนั้นจะรูเอง  จิตทุกดวงจิตจะเขา  จะรู  จะเห็น  จะสัมผัส 

รสหวานก็รูวาหวาน  รสเค็มก็รูวาเค็ม  ไมใชรสหวานรสเค็มที่มันอยูในตํารา  รส 
หวานรสเค็มเปนตัวอักษร  เปนตัวอักษรวารสหวานคือตัวอักษร  แตไมไดลิ้มรส  แตพอ 
จิตมันสงบขึ้นมามันไดลิ้มรส  หวานก็รูวาหวาน  หวานมากหวานนอยก็รู  เค็มมากเค็ม 
นอยก็รู  ในเมื่อมันเปนปจจัตตัง  จิตมันมีความสงบ  มันมีความรมเย็นขึ้นมา 

พอมีความรมเย็นเปนสุขขึ้นมาเพราะเกิดจากอะไร  เกิดจากสติปญญาของเรา พอ 
เกิดจากสติปญญาของเรา  นี่ไงมันไมใชเด็กแบเบาะ นั่นก็สักแตวา ของทุกอยางมันมีอยู 
แลว  มันเปนไปไมได  มันเปนสิ่งที่เปนไปไมได  อํานาจกิเลสมันมีอํานาจเหนือกวา  ถา 
มันมีอยูแลว  มันตองควักออกมาใหเราดูสิ  ไมมีหรอก!  ไมมี!  แตเพราะอํานาจของมัน 
ฉอฉลวาเปนธรรมๆ  เปนธรรมะฉอฉล  ไมใชธรรมะตามความเปนจริง
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ถาธรรมะตามความเปนจริงนะ  ตองมีองคความรู  มีการกระทํา  มีการสํารอก  มี 
การคายออก  แลวสํารอกคายออกอยางไร  นี่ไงพอจิตมันสงบเขามา  สงบมากสงบนอย 
พิจารณาไปบอยครั้งเขา  มันจะฝกหัด  มันเปนบททดสอบ  บทฝกหัดใหใจมันมี 
พัฒนาการ 

พอใจมันมีพัฒนาการนะ  ใครจะมีสิ่งใดเปนอุปสรรค  ใครจะมีสิ่งใดเปน 
วิปสสนา  เปนสิ่งที่เห็นกาย  เห็นเวทนา  เห็นจิต  เห็นธรรม  ดวยการใชปญญา  สิ่งนั้น 
จับแลวแยกแยะไป  เราจะไมตองวาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เวลาปฏิบัตินั่นก็ 
สักแตวา  นูนก็สักแตวา  แลวเราก็ไปสรางภาพกันไวอยางนั้น  แลวตองทําใหเปนอยาง 
นั้นถึงจะเขาสติปฏฐาน  ๔  มันเปนไปไมไดหรอก  มันไมเปนความจริงหรอก 

ดูสิ  เศรษฐีแตละยุคแตละสมัย  ในเรื่องของโลกเขายังแตกตางกันเลย  คาของเงิน 
เห็นไหม  ๑  บาทสมัยโบราณมีคุณคามากเลย  เดี๋ยวนี้  ๑,๐๐๐  บาทยังแทบไมมีคาเลย 
๑,๐๐๐  บาทซื้ออะไรไดบาง  สมัยโบราณนะ  ๑  สตางคยังมีคามากเลย  นี่ก็เหมือนกัน 
สมบัติของครูบาอาจารย  สมบัติขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามีคุณคามาก  แลว 
สมบัติของเราๆ จะมีกี่หมื่นกี่แสนลานบาท  แลวมีคุณคาเทากับสิ่งนั้น  เราก็ประพฤติ 
ปฏิบัติของเราไป  มันเปนยุคเปนสมัย  มันถึงเวลาที่เราจะตองปฏิบัติของเรา 

ถาเราปฏิบัติของเราเพราะอะไร  เพราะเราไมใหเวลามันกลืนนะ  มันกลืนกินทั้ง 
ชีวิตของเราและตัวมันเองดวย  ตัวมันเองคือภพชาติไง  ถาเราเกิดมาเปนมนุษย  กวาจะ 
เกิดมาได  กวาจะผานชองคลอดของแมออกมาได  เหมือนตายแลวฟนนะ ตายแลวฟน 
ขึ้นมาถึงเปนมนุษยขึ้นมา  แลวยังจะตองไปอยางนั้นรอบแลวรอบเลาๆ  อยูอยางนั้นอีก 
หรือ  ถาเราไมอยากไปรอบแลวรอบเลาก็เอาสิ่งนั้นมาเตือนใจตัว  เกิดมาแลวเปนมนุษย 
ตายแลวจะไมเกิดอีก  จะไมไปผานชองแคบนั้นอีกแลว  จะไมใหรีดตัวเราออกมาใหมัน 
ทุกขยากขนาดนั้น  ถาจะไมอยากออกไปผานชองแคบนั้นจะทําอยางใด 

ถาไมอยากผานชองแคบนั้นก็ตองมีสติ  ก็ตองมีปญญา  ก็ตองมีความจริงจัง  มี 
ความองอาจกลาหาญ  มีการกระทําของเราใหมันเปนความจริงขึ้นมา  ถาเราไปกลัวสิ่งที่ 
เราจะตองผานชองแคบนั้น  ทําไมตรงนี้เราไมจริงจัง  ถาเราไมจริงจัง  เราไมทําสิ่งนั้น
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เราก็ตองไปผานอยางนั้นอีก  เราจะตองไปเกิดไปตายอยูอยางนั้นอีก  เราจะเอาสิ่งใด  ถา 
เราคิดอยางนี้  นี่คือการตอรองกับกิเลส  เพื่อใหหัวใจของเรามีโอกาส 

ถามันทําความสงบได  จิตมันจะมีโอกาสนะ  ถาเรามีสติปญญา  จิตมันสงบเขา 
มาปญญามันเกิด  เวลาปญญามันเกิด  คนที่ภาวนาเปนจะเปนโลกุตตรปญญา  ไมเปน 
ปญญาแบบสถิติ  ไมเปนปญญาสมอง  ไมไดเปนสิ่งที่เราเขาใจไดอยางนี้  ปญญาอยาง 
นั้นพอจิตมันสงบมันก็เปดกวาง  ถาจิตเราไมสงบมันมีความฟุงซาน  มีขอมูล  มีความ 
พอใจของตัว  แลวเวลาปญญามันเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาจากฐานที่สกปรก 

แตเวลาที่จิตมันสงบเขามา  สิ่งที่มันสงบ  มันไมมีขอมูลสถิติ  เพราะเราคาดหมาย 
ไมไดวามันจะเกิดอะไรขึ้น  แลวถาการคาดหมายมันเปนสัญญา  สิ่งที่เปนสัญญามันไม 
เปนปญญาอยูแลว  ฉะนั้นมันถึงวามันจะเกิดขึ้นโดยที่เราคาดหมายไมได  มันจะเปน 
ปจจุบันธรรม  มันจะเปนสัจธรรมที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้น 

ถามันเกิดขึ้นในขณะนั้น  ถาจิตมันรูมันเห็น  ฟงสิ  จิตมันรูมันเห็น  เหมือนเรา 
เดินไปบนถนน  แลวเราไปเจอทองคํากอนหนึ่งตกอยู  เราจะตื่นเตนไหม  เราก็ตื่นเตน 
เปนธรรมดา  จิตก็เหมือนกัน  จิตถามันสงบขึ้นมา  แลวเห็นกาย  เห็นเวทนา  เห็นจิต 
เห็นธรรม  โดยสัจธรรม  โดยความจริงของมันนะ  ดูสิ  เราไปเจอทองคํา  เราเห็นเราก็ 
อยากได  เราก็อยากจะเปนเจาของ  อันนี้ก็เหมือนกัน  ในเมื่อมันเห็นกาย  เห็นเวทนา 
เห็นจิต  เห็นธรรม  มันสะเทือนหัวใจมาก  เพราะอะไร  เพราะจิตมันสงบ  มันมีหลักมี 
เกณฑของมัน 

ถามันจับสิ่งนั้นได  แลวมันแยกแยะของมันเห็นไหม  แยกแยะทําลาย  ทําลาย 
ดวยสัจธรรม  ทําลายเพราะเหตุใด  อํานาจของกิเลสมันฝงในหัวใจ  กิเลสมันนอนเนื่อง 
มากับความรูสึกของเรา  พอนอนเนื่องมากับความรูสึกของเรา  นี่เห็นแกตัว  สิ่งที่เห็นแก 
ตัว  สิ่งที่มันตองการมีอํานาจครอบงําเรา  มันก็บอกวาโนนก็ดี  นี่ก็งาม  มันเปนจิตใต 
สํานึก  มันเปนสัญชาตญาณ 

ทุกคนก็วาเราเกิดเปนมนุษย  ทําไมสิ่งที่เปนมนุษยจะไมเปนเรา  เปน!  เปนโดย 
สมมุติ  เพราะถาเราบอกวามนุษยนี้เปนเรา  เราจะเกิดเปนมนุษยตลอดไป  แลวถาเรา
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สรางคุณงามความดีไปเกิดเปนเทวดา  เปนพรหม  เราจะเกิดไดอยางไร  นี่เพราะเปนผล 
ของวัฏฏะ  เราไมมีอํานาจควบคุมวาเราจะตองเปนอยางนั้นตลอดไป  มันเปนเรื่องของ 
เวรเรื่องของกรรม  มันเปนเรื่องของกิเลสที่มันนอนเนื่องมากับใจ  พอมันนอนเนื่องมา 
กับใจ  พอมันเห็นสิ่งใด  สิ่งนี้มันฝงรากลึกอยูในหัวใจของเราอยูแลว 

พอเรากําหนดปญญาอบรมสมาธิ  หรือสมาธิอบรมปญญา  ถามันสงบเขามา 
เวลามันเปนขอเท็จจริงของมัน  มันเกิดปญญา  เกิดเปนโลกุตตรปญญา  มันจะไปเห็น 
กาย  เห็นเวทนา  เห็นจิต  เห็นธรรม  เพราะการเห็นกาย  เห็นเวทนา  เห็นจิต  เห็นธรรม 
มันสะเทือนหัวใจ  มันใชปญญาแยกแยะของมันเห็นไหม  ทําลายบอยครั้งเขา บอยครั้ง 
เขา  มันจะสํารอกคายออกเปนตทังคปหาน  มันปลอย! 

ความปลอยเห็นไหม  เวลาเราพิจารณากาย  เวลาไปเที่ยวปาชาก็เปนการพิจารณา 
กายภายนอก  เวลาเราไปเห็น  เห็นไหม  เห็นคนทุกขคนยาก  เห็นสิ่งตางๆ  เราเห็นขาง 
นอกเราก็รูสึกสลดสังเวช  ถาจิตใจเราฟุงซาน  จิตใจเรามันกําลังเหอเหิม  พอไปเห็น 
สภาพของคนที่พิการ  คนที่เขาทุกขยาก  เห็นแลวเราสลดใจนะ  เราไมเปนอยางนั้นก็บุญ 
แลว  ถาเราเปนอยางนั้นเราจะทุกขขนาดไหน  พอไปเห็นสภาวะอยางนั้น  นี่!  กายนอก 

กายนอกคือสภาวะที่เห็นจากภายนอกโดยตาเนื้อ  มันจะหดเขามา  หดความรูสึก 
เขามา  มันเกิดสังเวช  มันเกิดความหดหูหัวใจ  พอหดหูหัวใจมันจะยอนกลับเขามาเปน 
อิสระ  เปนตัวของมันเอง  การพิจารณาภายนอก  มันจะถอนความรูสึกกลับมาเปน 
สัมมาสมาธิ  เปนสมถะ  การพิจารณากายนอกเปนสภาวะใหตัวเองเปนอิสระ  พอเปน 
อิสระแลว  อิสระคือสมาธิ  อิสระคือจิตที่เปนอิสระ  จิตที่ไมของเกี่ยว แตที่เขาวา  “สัก 
แตวา  สักแตวา”  นี่แหละกิเลสลวนๆ  ไอ “สักแตวา  สักแตวา”  คือกลับมาอิสระ 

อิสระคืออะไร  อิสระคืออวิชชา  อิสระก็คือกิเลส  อิสระก็ตัวของมัน  อิสระแลว 
มันตองวิปสสนา  วิปสสนาคือวาจิตที่มันเปนอิสระแลว  จิตที่มันเปนสัมมาสมาธิแลว 
ออกรูในกาย  ในเวทนา  ในจิต  ในธรรม  มันแยกมันแยะของมัน  การที่เราทําสมาธิ  เรา 
ยังตองลมลุกคลุกคลาน  แคสมาธินี่กําปนทุบดินนะ
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กําปนทุบดินเพราะอะไร  เพราะจิตเรามีอยูแลว  ปฏิสนธิจิตทําใหเกิดเปนมนุษย 
ปฏิสนธิจิตปฏิสนธิวิญญาณเรามีอยูแลว  แลวถามีอยูแลว  ถาเราใชปญญา  เราใชคํา 
บริกรรม  ถามันหดสั้นจากสิ่งที่เปนรูป  รส  กลิ่น  เสียง  เปนบวงของมาร  มันไปยึดหมด 
ยึดจักรวาล  ยึดหมดเลย  ถาจิตมันจินตนาการได  มันยึดหมด  ยึดสวรรค  ยึดพรหม  ยึด 
นิพพาน  ยึดหมดเลย  ทีนี้เราพุทโธๆๆ  นี่มันหดสั้นเขามาเปนอิสระของมัน  คําวากําปน 
ทุบดินคือของมันมีอยูแลว  ปฏิสนธิจิตนี่  โลกนี้มีเพราะมีเรา  มันยึดครอบจักรวาลไปเลย 
แลวเราพุทโธๆๆ  ยอนกลับมาเปนมัน  ถายอนกลับเขามา  กําปนทุบดินหมายถึงวาสิ่งที่ 
เปนสมถะ  สิ่งที่เปนตัวจิต  สิ่งที่เปนสัมมาสมาธิของมันมีอยู 

พลังงานออกไปจากไหน  ความรูสึก  ความคิดตางๆ  ออกมาจากไหน  ออกมา 
จากจิต  แลวจิตมันอยูกลางหัวอกเรานี่  แลวเราพุทโธๆๆ  หรือใชปญญาอบรมสมาธิ 
ทําไมเรากลับมาสูมันไมได  เวลามันออกไป  ความคิดมันยิงออกไปจากฐานของใจ  แลว 
เราพยายามดึงกําลังที่มีกลับมาสูฐาน  ทําไมทําไมได 

พุทโธๆ  กับปญญาอบรมสมาธิ  มันเหมือนกําปนทุบดินเลย  ของมันมีอยู  ของ 
มันเกิดมาจากฐีติจิต  พอมันกลับมาสูตัวของมันเห็นไหม  มันไมไดคิดออกไปโดยความ 
ฟุงซาน  มันไมไดคิดออกไปโดยธรรมชาติของมัน  เวลาออกรูนี้  ตองฝก  ตองหมั่น  มัน 
จะเกิดเองไมไดหรอก 

จิตเปนสมาธิแลวมันจะเกิดปญญา นั่งไวเฉยๆ แลวปญญามันจะวิ่งมาชนเรา  ไม 
มีทาง!  นี่ไง  เพราะมันเปนจินตนาการ  เปนสิ่งที่วาเวลาประพฤติปฏิบัติ  อํานาจของ 
กิเลสมันทําใหทุกอยาง  ทุกการกระทําเสียหายไปหมด  แมแตในการปฏิบัติ  เวลาการ 
ปฏิบัติไปในวงกรรมฐานของเรา  เวลาปฏิบัติไปติดในสมาธิก็มี  ติดในการวิปสสนาก็มี 
ติดในขั้นของโสดาบันไมทะลุก็มี  พอทะลุไปแลวไปติดในสกิทาคามี  ไปติดในอนาคา 
คามี  เขาใจวาอนาคามีคือสิ้นกิเลสก็มี 

นี่ไง  ทั้งๆ ที่ฆามันมาเปนช้ันๆ  แลวนะ  แตกิเลสที่มันละเอียดกวามันก็ยัง 
ครอบงําใหเราไขวเขว  ใหเราอยูในอํานาจของมันตลอดมา  ในการประพฤติปฏิบัติ  ถา 
เรามีครูบาอาจารยเราจะไมเสียเวลา  ถาไมมีครูบาอาจารย  ประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เกิด 
ขึ้นมากับเรา  เราตองใชสติปญญาใครครวญแลวใครครวญอีก  กวาจะปลดสิ่งที่มันเกาะ
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เกี่ยวหัวใจไวเปนปเปนเดือนนะ  บางทีเกาะเอาไมออกเลย  บางทีพิจารณาจนปลดไมได 
เลย  เกาะอยูอยางนั้น  เกาะอยูจนตาย  ติดจนตายไป  ตายไปพรอมกับความติดนั้น 

แตถามีครูบาอาจารย  คําวามีครูบาอาจารย  ทานเคยผานอยางนี้มาทั้งหมด  เคย 
ผานมาแตละช้ันแตละตอน  การที่กิเลสมันหลอก  หลอกอยางไร  เวลากิเลสมันหลอก 
แลวความเห็นเปนอยางไร  มันก็เหมือนดูสิ  ดูอยางบานเรือน  ๔  ช้ัน  ครูบาอาจารยอยู 
ช้ันบนสุดทานจะเห็นหมดเลย  เพราะทานตองผานช้ัน  ๑  ช้ัน  ๒  ช้ัน  ๓  ช้ัน  ๔  ทาน 
ตองผานขึ้นไป  แลวการผานขึ้นไป  มันก็มีอุปสรรคของแตละบุคคลไมเหมือนกัน 

แตครูบาอาจารยอยูบนช้ัน  ๔  เราจะเขาช้ัน  ๑  เราจะเขาบานนะ  เราบอกเราเขา 
บานแลว  ไอบานนั้นเปนกิเลส  ไมสนใจ  ไอตัวเองอยูในที่โลง  “โอย!  นิพพานๆ”  นี่ไง 
อํานาจของกิเลสมันฉอฉล  มันหลอกลวงใหผูประพฤติปฏิบัติไขวเขว  แตครูบาอาจารย 
ของเรา  ทานตองผาน  ทานตองสรางฐานช้ัน  ๑  ช้ัน  ๒  ช้ัน  ๓  ช้ัน  ๔  ทานสรางของ 
ทานขึ้นมา 

ถาการสรางขึ้นมามันแตกตางกันอยางไร ช้ัน  ๑  กับช้ัน  ๒  แตกตางกันอยางไร 
ช้ัน  ๒  กับช้ัน  ๓  แตกตางกันอยางไร  ช้ัน  ๓  กับช้ัน  ๔  แตกตางกันอยางไร  พอถึง 
ช้ัน  ๔  ถึงที่สุดแหงทุกขแลว  มันแตกตางกับปุถุชนที่วากําปนทุบดิน ที่วานิพพานๆๆ 
คือวาง คือสิ่งสงบเย็นๆ  สงบเย็นมีอะไรเปนเครื่องตอบสนอง 

ดูอํานาจของกิเลสสิ  มันมีอํานาจขนาดไหน  เวลาคนประพฤติปฏิบัติมันยังฉอฉล 
มันยังหลอกลวงใหอยูในอํานาจของมันตลอดไปเห็นไหม  แตเพราะเราเกิดมามีอํานาจ 
วาสนา  เราเกิดมามีครูมีอาจารย  ครูบาอาจารยของเราในวงกรรมฐาน  ในวงของพระปา 
นี้  มันจะมีวงใน 

วงใน  หมายถึงวา  ลูกศิษยกับอาจารยสนิทคุนเคยกัน  แลวทําขอวัตรปฏิบัติกันนี่ 
เรามีปญหา  เรามีสิ่งใด  ดวยความคุนเคยใชไหม  แลวดวยความสนิทชิดเช้ือ  จะมีเกร็ด 
เล็กเกร็ดนอยของครูบาอาจารยที่วาองคไหนติดอยางไร  องคไหนเปนอยางไร  คอยเลา 
ใหเราฟง  สิ่งที่เลาใหฟง  แลวเราเปนอยางนั้นไหม  เรามีปญหาไหม  นี่ไง วงกรรมฐาน
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“วงกรรมฐาน  วงผูที่ประพฤติปฏิบัติ”  มันก็เหมือนกับวงนักวิชาการที่เขารื้อคน 
เขาจะคุยกันในวงทางวิชาการของเขา  วาสิ่งที่เราทําวิจัยอยูนี้  มันมีอะไรขาดตกบกพรอง 
แลวทางวิชาการที่เขาไมเปนธรรมนะ  เขาจะขโมยคุณงามความดี  เขาจะขโมยขอมูลไป 
เปนผลงานของเขา  แตนี่ครูบาอาจารยของเราจะขโมยอะไร  ชีวิตเราก็ทิ้งแลว  สิ่งตางๆ 
ไมมีขโมยหรอก  มีแตจะบอก  ในวงในนี่วงกรรมฐาน  วงของครูบาอาจารยนะ  แลวก็วง 
ของลูกศิษยลูกหาที่ประพฤติปฏิบัติ 

สมัยหลวงปูมั่น  ครูบาอาจารยที่ประพฤติปฏิบัติมีหลักมีเกณฑ  เวลาหลวงปูมั่น 
ทานพูดสิ่งใดมาจะเขาใจได  วงของผูที่เขาใจ  วงทางนักวิชาการที่มีวุฒิภาวะ  ที่มีปญญา 
เสมอกัน  พูดถึงทางวิชาการจะเขาใจกันได  แตถาวงทางวิชาการหรือนักวิชาการที่ไมมี 
วุฒิภาวะ  หรือปญญาออน  ทางวิชาการเขาคุยกันขนาดไหนก็ไมรูเรื่องหรอก ไมเขาใจ 
กับเขาหรอก  อยูในวงวิชาการนั้นก็ไมรูจักวิชาการนั้น 

นี่ก็เหมือนกัน  ในวงกรรมฐาน  ครูบาอาจารยของเราที่ปฏิบัติมีเนื้อหาสาระ 
หลวงปูมั่นพูดสิ่งใด  มันจะไมคลาดเคลื่อนเลย  มันคําไหนคํานั้น  ออกมามันจะเปน 
ประโยชนหมดเลย  แตถาผูที่ปฏิบัติไมเปน  หลวงปูมั่นก็พูดอยางนี้แหละ  แตเราเขาใจ 
ไมได  เราเขาใจสิ่งที่หลวงปูมั่น  เขาใจไมได  ยังบอกวาหลวงปูมั่นพูดผิดอีกนะ  หลวงปู 
มั่นทานแกชราภาพ  ทานพูดเพอเจอ  ทานพูดแลวไมเปนความจริง  ดูสิ  ดูอํานาจของ 
กิเลสที่มันครอบงําหัวใจของผูที่ประพฤติปฏิบัติ 

เวลาสิ้นจากกิเลสไปแลว  เวลาครูบาอาจารยทานประพฤติปฏิบัติจนกิเลสมันตาย 
จากหัวใจไปแลว  ถามันตายจากหัวใจไปแลว  มันตองไมมีกิเลส  ไมมีสิ่งใดเลย  ครูบา 
อาจารยบอกวาเผลอโนน  เผลอนี่  คําวาเผลอนี้มันเปนกิริยาภายนอก  ดูสิ  กิริยาภายนอก 
เห็นไหม  รางกายเราใชงานแลวเราเหนื่อยลาไหม  เรานั่งนานๆ  เราขบเมื่อยไหม 

หัวใจก็เหมือนกัน  มันเสวยอารมณออกมา  มันเสวยเปนความคิดออกมา  แลวพอ 
เสวย  เพราะตัวธรรมธาตุ  ตัวพลังงานที่สะอาด  วิมุตติแสดงออกไมได  มันแสดงออก 
โดยสมมุติ  มันแสดงออกโดยผานขันธเห็นไหม  ผานขันธคือออกผานสัญญา  สังขาร 
วิญญาณ  ผานขันธเวลามันเผลอ  เผลอตรงนี้ไง  มันเผลอที่ขันธ
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ดูสิ  เราไปสั่งความไวกับคนๆ หนึ่ง  อีกคนๆ  หนึ่งจําความนี้ไวแลว  แลวเขา 
ทํางานอยางอื่นจนเขาลืมไป  เราไปถามเขา  เขารูไหม  พอเราไปถามเขา  สิ่งที่เราไปสั่ง 
ความไว  เขาจําไมได  เพราะตอนสั่งความ  “จําใหแมนๆ นะ  จําใหแมนนะ”  แตเขา 
ทํางาน  พอเขาฟงจากเราไปแลวเขาไปทํางานอยางอื่นตอไป  พอทํางานอยางอื่นตอไปนี่ 
แลวสมองมันก็คิดของมันไป  เวลากลับมาถามถึงคําที่เราสั่งไวก็จําไมได 

จิตเสวยอารมณ!  ที่วาเผลอๆ  ไง  จิตเสวยอารมณมันก็เสวยขันธ  พอมันเสวย 
ขันธ  พอมันกลับมาที่ตัวมันเองละ  “เผลอ”  เผลอเสวยอารมณ  มันจะไมมีผลไง  มันไม 
มีผลกับจิตดวงนั้นหรอก  มันไมมีผลกับสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น  ธรรมธาตุก็คือธรรมธาต ุ

ฉะนั้นสิ่งที่วาหลวงปูมั่นทานชราภาพ  ทานจะเผลอ  ทานจะไมเขาใจ  มันเปน 
ความเพอเจอ!  ของอํานาจกิเลสของไอพวกที่วุฒิภาวะมันตํ่าตอยไง 

ในการปฏิบัติของเรา  เราอยาใหสิ่งนั้นมาทําลายเรา  สิ่งนี้มันเปนคติธรรมนะ  ครู 
บาอาจารยของเรามีคติ  มีคุณธรรม  ถาเปนครูบาอาจารยของเรา  ทานกตัญูกตเวทีกับ 
ครูบาอาจารย  ทานรักเคารพบูชา  ครูบาอาจารยก็เหมือนพอกับลูกนะ  การอยูดวยกันมา 
เนิ่นนาน  มันก็มีพูดจริง  พูดเลน  พูดหยอก  พูดลอ  ขนาดหยอกลอของคนที่มีคุณธรรม 
หยอกลอก็หยอกลอดวยธรรม  พูดเลนก็เลนดวยธรรม  พูดจริงก็จริงก็เขมขนดวย 
ธรรม  ถามีกตัญูกตเวทีมันจะฟงเห็นไหม 

ถาไมมีอํานาจกิเลสนะ  อํานาจกิเลสในแงบวกมันคือคุณงามความดี  แตเพราะมี 
อํานาจธรรม  สิ่งใดที่ครูบาอาจารยทานหยอกทานลอ  มันมีก็เกร็ดนะ  มันมีคติธรรม  ถา 
คติธรรมนี้เราจับมาเปนประโยชนเห็นไหม  ถาใจเปนธรรมมันจะเปนประโยชน  แลว 
มันจะเขาใจสภาวะตางๆ หมด  ถาจิตใจไมเปนธรรม  มันจะไดสิ่งที่เปนกิเลสตัณหาความ 
ทะยานอยาก  มันไดแตความฉอฉลในหัวใจ 

ฉะนั้นถาเราประพฤติปฏิบัติ  เราจะไมใหเปนอยางนั้น  ถาไมใหเปนอยางนั้นเรา 
ก็ตั้งสติของเรา  ใจเขา  ใจเรา  ใจของคนอื่น  ใจของสังคม  ใจของหมูคณะ  เขาจะเปน 
อยางไร  ถามันเปนคุณงามความดีเราก็สาธุ  ถามันเปนคุณงามความดีไปไมได  ในเมื่อ 
อํานาจของกิเลสมันมีกําลังมากกวา  เขาจะทําใหฉอฉล  ใหจิตใจนี้มันคลาดเคลื่อนกันไป
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เราก็ดูใจเรา  ถาดูใจเรานะ  เราก็พยายามทําความสงบของใจเรา  เดินจงกรม  นั่งสมาธิ 
ภาวนาของเรา 

มนุษยเปนสัตวสังคม  อยูดวยตัวเองไมได  ในเมื่อเราเปนสัตวสังคม  เราอาศัย 
สังคมนั้นอยู  แตเราตองการอาศัยสังคมนั้นอยูเพื่อรักษาใจเรา  เราอาศัยสังคมนั้นอยูเพื่อ 
ทําจิตใจเราใหสงบ  นี่มันเรื่องของเขา  เขาทําสิ่งใดเวรกรรมนั้นมันตกกับเขาทั้งนั้น  แต 
ถาเราทําคุณงามความดีของเรา  เวรกรรมมันก็ตกกับเรา  แลวถามันเปนคุณธรรม  เปน 
คุณงามความดี  สัจธรรมมันจะเกิดขึ้นในหัวใจของเรา  ถามันเกิดขึ้นในหัวใจของเรา  ถา 
จิตสงบแลวเราทํางานของเรา  เราแยกแยะของเรา  เราดูแลของเรา  เราจะไมใหกิเลสมันมี 
อํานาจเหนือจิตใจของเรา 

ในปจจุบันนี้มันมีอํานาจอยู  เพราะเรายังมีกิเลสอยู  แตเราพยายามจะสูกับมันอยู 
นี่ไง  อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ  ตนเปนที่พึ่งแหงตน  เราจะตองตอสูกับกิเลสของเรา  องค 
ความรูของการชําระกิเลสตั้งแตเปนโสดาบัน  เปนสกิทาคา  เปนอนาคา  มันมีการกระทํา 
ของมัน  แลวมีการกระทําของมัน  มันทําเห็นชัดๆ ไง  เวลาสมุจเฉทปหาน  เวลามันฆา 
กิเลส  เห็นกิเลสมันตายตอหนา  มันตายอยางไร  พอมันตายขึ้นไปแลวมันจะฟนมาไดอีก 
ไหม  ถามันฟนขึ้นมาไมไดมันก็เปนตทังคปหาน  มันไมใชสมุจเฉทปหาน  มันไม 
เปนอกุปปธรรม 

กุปปธรรม-อกุปปธรรม  กุปปธรรมคือ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา นิพพานเปนอนัตตา 
ทุกอยางเปนอนัตตา  ถาเปนอนัตตา  จิตใจก็เปนอนัตตา  ขอนไมก็เปนอนัตตา  อากาศก็ 
เปนอนัตตา  กอนเมฆก็เปนอนัตตา  กอนเมฆมันแปรปรวนตลอดมันเปนอนัตตาไหม 
มันก็เปนอนัตตา  แลวมันไดอะไร? 

แตถามันเปนปจจุบันธรรมนะ  สัจธรรมที่มันเกิดขึ้นมาในหัวใจ  ไมเปนแบบ 
นกแกวนกขุนทองหรอก  กุปปธรรม สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา สภาวธรรมเปนอนัตตา 
นิพพานเปนอนัตตา  ไมเปน!  เปนอนัตตาไมได  ถานิพพานเปนอนัตตา  พวกเราไมตอง 
ทําอะไรเลย  มันมีอยูแลว  เพราะสรรพสิ่งนี้มันแปรปรวนตลอด  อนัตตาคือการไมคงที่ 
อนัตตาคือการเกิดขึ้น  ตั้งอยู  แลวดับไป  ความแปรปรวนของมัน  มันมีของมันอยูแลว
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แลวนิพพานมันเปนความแปรปรวนหรือ  นิพพานมันไมคงที่หรือ  เขาบอกวาถา 
นิพพานคงที่มันจะเปนตัวตน  เปนตัวตนก็มึงทําลายตัวตน  มันทําลายตัวตนไปถึงเปน 
นิพพาน  ถามันไมทําลายตัวตนมันจะนิพพานไดอยางไร  การมีนิพพานตองทําลายตัวตน 
ใชไหม  ถาทําลายตัวตนแลวนิพพานมันจะมีตัวตนไดอยางไร  ถานิพพานมีตัวตน  ไอ 
นิพพานอยางนั้นก็คือนิพพานโกหกนะสิ  มันจะเปนนิพพานไดอยางไร 

ถามันมีความจริงของมันเพราะอะไร  เพราะมันมีความจริงขึ้นมา  มันมีการ 
กระทําของมันขึ้นมา  ไมใชมีความจํา แตนี่ คําหนึ่ งก็พระไตรปฎก สองคําก็ 
พระไตรปฎก  สาธุนะ  พระไตรปฎก  สัจธรรมอันนั้นก็เคารพบูชา  แตเคารพบูชานี่มัน 
เคารพบูชาในปริยัติ  ปริยัตินี่คือธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  คนที่ 
กตัญูกตเวที  คนที่มีคุณธรรมจะอกตัญูมันเปนไปไมไดหรอก  ไมมีใครอกตัญู 
หรอก  แตไอพวกอกตัญูนั่นแหละ  มันเอากฎหมาย  เอาธรรมวินัยมาเหยียบย่ําคนอื่น 
วาเปนธรรมวินัย  วาสิ่งนี้เปนพระไตรปฎก  เพราะมันไปเอามาแอบอาง 

แตครูบาอาจารยของเรา  ดูสิ  หลวงปูมั่น  แมแตตัวอักษรทานยังไมยอมอยูเสมอ 
เลย  ทานตองยกไวบนที่สูง  ทานบอกวา  “อักษรทุกตัว  มันเปนการสื่อธรรมะขององค 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได”  ไมใชพระไตรปฎกนะ  แมแตตัวอักษรเฉยๆ 
ตัวหนังสือนี่  หลวงปูมั่นทานจะไมยอมนั่งเสมอเลย  ทานจะยกไวเลย  ถายิ่งมีตําราทาน 
จะเอาไวที่สูง  ทานจะไมนอน  ไมนั่งตีเสมอตัวอักษรเลย  เพราะทานบอกวา  “ตัวอักษร 
นี้  เปนการสื่อธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา” 

ไมใชจะบอกวาธรรมวินัยในตูพระไตรปฎกแลวจะไมเคารพบูชา  เคารพบูชาแต 
เคารพบูชาแบบธรรม  ไมใชเคารพบูชาแบบกิเลส  ถาเคารพบูชาแบบกิเลสก็เหมือน 
ตํารวจ  กฎหมายมีเอาไวหาผลประโยชน  พระไตรปฎกก็มีเอาไวหาผลประโยชน  ถากู 
ทองจําไดแมน  กูเถียงชนะมึง  นี่คือพระไตรปฎก  นี่คือธรรมของพระพุทธเจา 

ถามึงพูดคําในพระไตรปฎกผิด  กฎหมายนี้มึงพูดผิด  มึงไมเขาใจเรื่องกฎหมาย 
แตมึงไมไดทําผิด  แลวมันจะผิดกฎหมายตรงไหน  คนที่ประพฤติปฏิบัติมาเขาไมไดทํา 
ผิดอะไรเลย  แลวกฎหมายมันจะมีประโยชนอะไร  กฎหมายจะไปบังคับเขาไดอยางไร
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ในเมื่อเขาไมไดทําอะไรผิด  แตนี้คนที่ทองกฎหมายไดแมน  เอากฎหมายไปเที่ยวทําลาย 
เขา  เอากฎหมายเที่ยวไปเหยียบย่ําคนอื่น  แตนี่ก็มาบอกวาพระไตรปฎกๆ 

พระไตรปฎกเปนคุณประโยชน  แตเปนคุณประโยชนในการชําระกิเลสของเรา 
พระไตรปฎกเปนธรรมและวินัย  ธรรมวินัยนี้เพื่อจะยอนกลับมาชําระกิเลสของเรา 
พระไตรปฎกไมไดเอาไวไปเหยียบย่ําคนอื่น  พระไตรปฎกไมใชวาเอาไปเหยียบย่ําเพื่อหา 
ผลประโยชน  พระไตรปฎกไมใชวาเอาไวเปนสินคา!  พระไตรปฎกเอาไวเคารพบูชา 
เอาไวทําลายกิเลสของตัวเอง 

ถาอํานาจของกิเลสมันไมมี  เราจะทําลายกิเลสของเรา  สิ่งตางๆ ที่เปนธรรมและ 
วินัยขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  จะเปนประโยชนกับเรา  กับผูที่ประพฤติ 
ปฏิบัตินั้น  แตถาจิตใจของเราเปนกิเลสตัณหาความทะยานอยาก  แลวฉอฉลจะเอาสิ่ง 
นั้น  เหมือนเจาหนาที่เอากฎกติกาไปเที่ยวหาผลประโยชนมาใสตัว  มันเปนธรรมไหม 
มันเปนการชําระกิเลสไหม 

ถาชําระกิเลส  ถาเราเปนคนจริง  เราเปนของจริง  ทําไมเราตองเอากฎหมายมา 
หนุนหลังละ  ความดีก็คือความดี  สัจธรรมก็คือสัจธรรม  ถามีสัจธรรมจริงก็พูดออกมาสิ 
สัจธรรมคืออะไร  ความจริงมันเปนอะไร  ไมใชฉอฉล  บิดซายบิดขวาอยูอยางนั้น  แลว 
บอกวานี่คือพระไตรปฎก  มันก็พระไตรปฎกที่ปากสกปรกมันพูด  ปากอมขี้! 

แตถาปากสะอาด  ปากที่มันเปนประโยชน  พูดถึงพระไตรปฎก  พูดดวยความ 
สะอาดนะ  พูดใหพวกเราช่ืนชม  เราช่ืนชมการกระทําขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ 
เจา  เราช่ืนชมพระรัตนตรัย  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ถาไมมีองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจา  จะไมมีพระพุทธศาสนา  แลวเราเปนชาวพุทธที่ เคารพ 
พระพุทธศาสนา  เพื่อประพฤติปฏิบัติขึ้นมา  พุทโธ  ผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน 

เพราะเราเคารพพระพุทธศาสนา  เทากับเราเคารพตัวเราเอง  เพราะหัวใจของเรา 
คือพุทธะ  จิตใจของเราเห็นไหม  นี่พุทธะ  ถามันเปนธรรม  เปนคุณธรรม  เปนคุณงาม 
ความดี  เราจะชื่นชม  ถาไมมีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  จะไมมีพุทธศาสนา  ถา
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จะมีพระพุทธศาสนา  ก็จะตองมีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากับพระปจเจก 
พระพุทธเจาเทานั้น  อยางพวกเราจะรื้อคนกันเองหรือ  เปนไปไมได 

ฉะนั้นมีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนครูเปนอาจารย  แมแตพอ  แม  ปู 
ยา  ตา  ยาย  ก็ยังเคารพบูชาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  แลวเรามอีะไรที่จะไปตี 
เสมอ  เรามีอะไรทีจ่ะไปดถููกดูแคลน  เรามีอะไรที่จะไปทําลาย  ไมม!ี  ไมมีหรอก!  แต 
มันเปนความจริง  มนัเปนสัจธรรม  ฉะนัน้การเคารพบูชาตองเคารพบูชาดวยธรรม 
เคารพบูชาดวยสัจธรรม  ไมใชเอามาแอบอางหาผลประโยชนเพือ่ประโยชนกบัตน  เอวงั 
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