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วันนีเ้ปนวนัอาสาฬหบูชา  เปนวนัทีอ่งคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาแสดง 
ธรรมจักร  เปนวันที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรม  ตั้งแตวันวิสาขบูชา 
เสวยวิมุตติสุขมาตลอด  เหน็ไหม  ทบทวนๆ  คําวาทบทวนนีไ้มใชเพือ่ถูกเพือ่ผิด  แต 
ทบทวนเสวยวมิุตติสุขมนัมคีวามสุขในหัวใจนัน้  จนเลอืกแลววาจะเทศนา  โปรดสอน 
ใครกอน เห็นไหม 

“โปรดปญจวัคคยี  เทศนธรรมจักร”  เทศนธรรมจักรนี้เปนการประกาศไง 
ประกาศสัจธรรม  ประกาศสัจธรรมประสบความสําเร็จ  ประกาศสัจธรรมจนวางรากฐาน 
ไว  แลวเราเปนสาวก-สาวกะ  เปนผูที่ไดยินไดฟง  ไดยินไดฟงธรรมขององคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจา  เพื่อเราไง  อยาใหสูญเปลานะ  “ธรรมแบบสูญเปลา  ถาธรรมสูญเปลา 
มันจะไมไดประโยชนสิ่งใดๆ เลย” 

เวลาแสดงธรรมขึ้นมา  “ทเวเม ภิกขเว ทางสองสวนที่ไมควรเสพ” อัตตกิลมถานุ 
โยค และกามสุขลัลิกานุโยค ตรงนี้ทีเ่ปนปญหา วาอะไรเปนอัตตกิลมถานุโยค 

อัตตกิลมถานุโยคขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  กอนที่จะตรัสรูธรรม 
ขึ้นมา  ไปเรยีนกบัเจาลทัธิตางๆ  ทรมานตนขนาดไหน  ทรมานมากนะ  พวกโยคีโยคะ 
ตางๆ  ที่เขาทํากัน  โยคีสมัยพทุธกาล  เขาทําทรมานตน  เพราะคิดวาการทรมานตนนัน้ 
เปนการทรมานกิเลสไง 

ในปจจุบันนี้กเ็หมอืนกนั เวลาเราปฏิบัตกิัน เราจะทรมานกเิลส เขากว็าเปนอัตตกิ 
ลมถานโุยค
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“อัตตกิลมถานุโยค”  เพราะองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาแสดงสัจธรรมไว 
แสดงธรรมจกัรไว  วานี้เปนอัตตกลิมถานุโยค  กามสุขัลลิกานโุยค  “ทางสองสวนที่ภิกษุ 
ไมควรเสพ” ไมควรเสพ  เพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทดสอบมา พอมาแสดง 
ธรรมจักร เพราะทานประสบความสําเร็จแลว ไดทดสอบมาแลว 

ทีนี้คําวาทดสอบมาแลว  ขณะทีอ่งคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาทดสอบในอัตต 
กิลมถานุโยค ที่เจาลทัธิตางๆ  เขาสอนนั้น  ไปทํากับเขา ทรมานตนเปลาๆ แตขณะที่องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  มานกึถึงที่โคนตนหวา  แลวมากําหนดอานาปานสตินัน้ 
อยางนีเ้ปนอัตตกิลมถานโุยคไหม  ไม  !  ไมเปนอัตตกิลมถานุโยค  เพราะวางใจเปนกลาง 
เห็นไหม 

คําวาเปนกลางนี้  คือไมลงไปสวนขางใดขางหนึง่  พอวางใจเปนกลางขึน้มา  เวลา 
ตรัสรูธรรมขึ้นมา  เห็นไหม  มนัจะยอนกลับเปนช้ันเปนตอนเขามาเลย  เขามาดูใจของ 
ตัวเอง “สัจธรรมมันเกิดทีน่ี่ เกิดบนหัวใจของสัตวโลก” 

เวลาทุกขเกิดบนหวัใจของสัตวโลก แลวสัตวโลกนีม้ันมาจากไหน สัตวโลกเวลา 
มันปฏิสนธิ  เวลาเทวดา  อินทร  พรหมมาฟงเทศนองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาละ 
เห็นไหมก็มีหวัใจเหมอืนกนั  ถงึไดมาฟงเวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเทศนาวา 
การทีหนึ่ง 

ในพระไตรปฎกวา  เทวดา  อินทร  พรหมสําเร็จเปนแสนๆ  สําเรจ็มหาศาลเลย 
มหาศาลเพราะวาเขามบีุญญาธิการตอกัน  สรางบุญญาธิการตอกัน  แลวเปนเพราะอํานาจ 
วาสนาขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา 

ครูบาอาจารยของเรา  เวลาประพฤติปฏบิัติขึ้นมา  เห็นไหม  ผูที่มีอํานาจวาสนา  ก็ 
ไดสั่งสอนเทวดาเหมอืนกนั  เทวดาก็ตองการ  ถาพูดถึงผูมีคุณธรรม  เทวดาก็ภพหนึง่ชาติ 
หนึ่ง  ก็เปนจิตวิญญาณดวงหนึ่ง  สิ่งทีเ่ปนจิตวิญญาณดวงหนึ่ง  เสวยภพชาติใด  ก็ได 
สถานะของภพชาตินั้น 

แตเรื่องอริยสจั  เห็นไหม เพราะอะไร เพราะเสวยภพชาติหนึ่ง  เพราะจิตเวลาตรัส 
รูธรรมจากอะไร  จากจิตดวงนั้นไง  ถาจิตดวงนั้นเสวยภพชาติใด  สถานะของภพชาตินั้น
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มันก็ครอบงําดวงวิญญาณจิตนัน้  แมแตเทวดา  อินทร  พรหมก็แลวแต  มันกจ็ะ 
ครอบงํา 

อริยสัจเปนสวนของอรยิสัจ อริยสัจตองจิตของเทวดา ของอินทร ของพรหมนัน้รู 
ธรรมขึ้นมา  แลวบรรลุธรรมนั้น  จะบรรลุขึน้มาไดอยางไร  เมือ่เวลาฟงเทศนองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาไง 

สิ่งที่วา  เวลาตรัสรูบนหวัใจ  “สัจธรรมเกิดบนไหน  ก็เกิดบนหัวใจของสัตวโลก” 
แลวสัตวโลกเวลาเกิดเปนมนุษยนี้ละ  เกิดเปนมนุษยขึ้นมาแลว สัตวโลกนี้  เพราะการเกิด 
บนหัวใจของเรา เหน็ไหม 

เราเปนสาวก-สาวกะนะ  ไดสรางบุญสรางกุศลมา  ถึงไดมาเกิดเปนมนุษยในพุทธ 
ศาสนา  แลววันนี้วนัสําคัญซะดวย  เปนวันอาสาฬหบูชา  เห็นไหม  เราตั้งใจ  เราจงใจของ 
เรา เพื่อจะชําระลาง 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึน้มา  เสวยวิมุตติสุขนี้  สิ่งที่ 
เปนวิมุตติสุขมันอยูที่ไหน เรารูไดแต “สุขเวทนา” เรารูไดแตสุขเวทนา เห็นไหม เวลาจิต 
มันเปนสัญญาอารมณ มันกเ็ปนสขุเวทนา  เปนความสุขของตัวทีเ่กิดขึน้มา  สิ่งนีถ้าเรายึด 
มั่นถอืมัน่ มนัจะสูญเปลานะ สูญเปลาไป 

เริ่มตนจากการสูญเปลา  เวลาพระอธิษฐานเขาพรรษา  พระจักขุบาลนีอ้ธิษฐาน 
พรรษา  เห็นไหม  ครูบาอาจารยเราอธิษฐานพรรษา  ถือธุดงควัตรตางๆ  คืออธิษฐาน 
พรรษา 

เริ่มตนไมใชจากการสูญเปลา  เริ่มตนจากความจรงิจงั  มันตองมีความจริงจงั  จาก 
หัวใจของเรากอน ถาหัวใจของเราไมมีศรทัธาความเช่ือ ดูสิ  ดูอุดมคติ  ดูความคิดของคน 
คน  ๒  คนมีความคิดแตกตางกัน  ถามีความคิดแตกตางไปทางใดทางหนึ่ง  เขาเชื่อ 
ความคิดของเขา ยึดมัน่ในความคิดของเขา  เขาจะดํารงชีวิตตามความคิดของเขา แตคนที่ 
มีความคิดแตกตาง  เขาก็จะคิดดวยความคิดของเขา  ดวยประโยชนของเขา  เขาดํารงชีวิต 
ของเขา เพื่อประโยชนของเขา
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ในเมือ่มคีวามคิดแตกตาง  เรือ่งนี้เริม่ตนก็เหมือนกัน  ดวยความจริงจงัของเรา  ถา 
เรามีความจรงิจงั  เราตั้งใจของเรา  เริม่ตนจากการมสีัจจะ  มีความจริง  “มันทําจรงิขึ้นไป 
มันจะไมสูญเปลา” แตถาเริ่มตนจากการสูญเปลา เหมือนพลังงานที่สูญเปลา 

ดูสิ พลังงานทีเ่ขาใชประโยชนได เขาจะนําขึ้นมาใช เพื่อผลประโยชนของเขา แต 
พลังงานที่สูญเปลาไป  ปลอยใหมันเสียหายโดยสูญเปลาเลย  แลวมันเกิดมาจากไหนละ 
พลังงานคือพลังงาน เพียงแตใชใหมันถกูตอง ใชใหมันเปนประโยชนขึ้นมา กับใชใหมนั 
เสียหาย สูญเปลาไป 

นี่ก็เหมือนกัน  เวลาเราตั้งใจจะภาวนา  เห็นไหม  จตินี้เปนนามธรรม  แตถาสิ่งที่ 
เปนวัตถุธาตุ  คือสิ่งที่เราจบัตองได  เราสมัผัสได  แตสิ่งที่เปนนามธรรมนี้  เปนความรูสกึ 
พอเปนความรูสึกขึน้มา มันมีความทุกขความสุขไหม.. มี  มันมีความทุกข  ความสุข ของ 
มันอยูแลวในหัวใจนี้ ทัง้ๆ ที่เปนนามธรรมนี่แหละ 

ทีนี้เวลาถาจิตมนัสงบเขาไป ถาเราทําจิตสงบของเราเขามาได มนัเปนรูปธรรมนะ 
รูปธรรมเพราะจิตมันสมัผัสไง  มันเปนปจจัตตงั  “โอปนยโิก  รองเรียกสัตวทัง้หลายมาดู 
ธรรม”  แตเวลารองเรียกสัตวทั้งหลายมาดูธรรม  เราก็เปดพระไตรปฎกเลย  เรากเ็ปดตํารา 
นี่เรยีกรองสัตวทั้งหลายมาดูธรรม 

เพราะวาจิตเราไมมีหลักเกณฑ  เพือ่จะยนืยนักับใครได  แตพอจิตมนัสงบขึ้นมา 
จิตเรามีหลักมเีกณฑขึ้นมา  “เรียกรองสัตวทั้งหลายมาดูธรรม  มาดูความสงบของหัวใจนี้ 
ไง” ถามาดูความสงบของหัวใจ สิ่งที่มนัสงบกับทีไ่มสงบ มนัแตกตางกนัอยางไร 

สิ่งที่จิตไมสงบ ก็นีไ่ง สิ่งทีว่าเปนรูปธรรมๆ วัตถุธาตุนี้เปนรูปธรรม เปนสิง่ทีจ่ับ 
ตองได สิ่งทีเ่ปนอารมณความรูสึก มนัก็เปนรูปธรรม เปนรูปธรรมเพราะอะไร เพราะพอ 
เวลาจิตมันสงบเขามา  มันปลอยความคิด  ปลอยความฟุงซาน  ปลอยอารมณความรูสึก 
อารมณความรูสึก กเ็ปนรูปอนัหนึง่ 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  เทศนาหลานของพระสารีบุตร  ที่เขาคิชฌ 
กูฏ  เห็นไหม  “ถาเธอไมพอใจสิง่ตางๆ  เธอตองไมพอใจอารมณความรูสึกของเธอดวย 
เพราะอารมณความรูสึกของเธอ กเ็ปนวัตถอุันหนึ่ง”
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เปนวัตถุอนัหนึง่  ตอเมื่อคนทีจ่ิตปลอยวางความสงบเขามา  มนัเหน็ความคิด 
ความคิดนีเ้ปนวัตถอุันหนึ่ง ดูสิธาตุรูและสะสารเปนวัตถุธาตุ ความคิด ความรูสึกนี้ ก็เปน 
ธาตุอันหนึ่ง  ธาตุรู  แตไมใชวัตถุธาตุที่เราจับตองจากภายนอกได  แตธาตุรูนี้  เราเอาอะไร 
ไปจับมันละ 

ดูสิ  ความคิด  ความรูสึกของคน  ที่เขาทายใจๆ  กนั  เวลาใครทายใจไดนี้  โอโฮ.. 
ตื่นเตนมาก  อูฮู..  เขาทายหัวใจกับความคิดเราได  นั่นมันเปนสถิติ  ความชํานาญของคน 
ตามพรหมศาสตร วิชาการอยางนั้นมันก็มี 

ดูสิเห็นไหม  พระวงัคีสะเคาะหัว  เคาะกะโหลก  “คนนี้ไปเกิดที่ไหน  คนนัน้ไป 
เกิดที่ไหน”  แลวมีความยึดมัน่วาตัวเองนี้ความรูมาก  จะไปเฝาองคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจา  คือตั้งใจจะไปแขงขันวาใครจะมีความสามารถมากกวากัน  ตั้งใจไปทาทาย  ไป 
แขงขัน  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเอาเลยนะ  เอากะโหลกมาใหเคาะ  ๓  กะโหลก 
ปอก ปอก ปอก “ไปนรก !” ปอก ปอก ปอก “ไปสวรรค !”  ปอก ปอก ปอก “หาย  !” 
ปอก ปอก ปอก “หาย !” 

นี่ไง  สิ่งนี้ทางพรหมศาสตรเขามขีองเขาอยูแลว  ทายใจๆ  “ทายใจคนอืน่ได  แต 
ทายตัวเองไมได” ถาจะทายใจตัวเองได คือสิ่งทีเ่ปนความรูสึก ความนึกคิด สิ่งนีเ้ปนวัตถุ 
ธาตุ 

“ถาเราเริม่ตนถูก เราจะไมสูญเปลา แตถาเราเริม่ตนไมถูก เหน็ไหม เราสูญเปลา” 

พลังงานมนัมีอยูแลวนะ พลังงานคือปฏิสนธิจิตไง “จิตเดิมแทนี้ผองใส จิตเดมิแท 
นี้หมองไปดวยอปุกิเลส”  นี้เปนคําพูดของใคร  นี้เปนคําพูดขององคสมเดจ็พระสัมมาสัม 
พุทธเจา  เพราะองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา  เวลาทําความสงบของใจเขามา  มันผอง 
ใสขนาดไหน  มันรูของมนั  มันผองใสมันรวมใหญขนาดไหน  มันมีปจจัตตัง  มีสันทฏิฐิ 
โก ตัวจิตมันจะรับรูของมนั 

ถาเราเริม่ตนจากความจริง  มันจะไดความจรงิ  มนัจะมีความจริงตอเนื่องกันไป 
แตถาเริ่มตนจากความสูญเปลา  คือเริ่มตนจาก  “สิ่งนี้เปนนามธรรม  จับตองไมได”  พอ 
เวลาภาวนาไป สิ่งนีม้ันเปนความวางๆ อยางนีม้ันเปนผล “สูญเปลาตั้งแตตนเลย”



สูญเปลา  ๖ 

“สูญเปลาเพราะอะไร สูญเปลาเพราะวาคาดหมาย” 

ใหวางความรูสึก  วางความนึกคิดของตวัเองไวเลย  ที่ความรูสกึ  ความนึกคิดของ 
ตัวเองเปนอยางนัน้  เพราะอะไร  เพราะมันมีแบบอยางไง  มนัมีธรรมขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาเปนตัวอยางใชไหม  พอมีตัวอยาง  มันก็สรางภาพใหหัวใจเปนสภาวะ 
แบบนั้น “สูญเปลาเลย !” 

สูญเปลาเพราะอะไร  เพราะเราเปนชาวพุทธ  พุทธศาสนา  เห็นไหม  ดสูิ  สมมุติ 
บัญญัติขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  มันมีอยูแลว  เรารูสิ่งนี้มา  แลวเราประพฤติ 
ปฏิบัติโดยความเหน็ของเรา โดยความเขาใจของกเิลสตัณหาความทะยานอยาก 

เริ่มตนนี้ดูสิ ดูทางกฎหมายตางๆ สิ่งกําเนิดของสินคา ถิ่นกําเนิดของสิ่งของตางๆ 
สิ่งกําเนิดของผูคน มันมีถิน่กําเนิด มีที่มาที่ไป 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  ตรัสรูธรรมเปนพระอรหนัตขึ้นมา  นี่ 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ  ในอดีตชาติตั้งแตพระเวสสันดรไป  มนัมมีีที่จบ  มันมทีี่มานะ 
เพราะมนัมทีี่มาที่ไป มันถึงมีจริตนิสัยของคนแตกตางกันอยางไร โทสจริต โมหจริต มัน 
แตกตางกันอยางไร  จริตนิสัยนี้  เพราะมันเปนพันธุกรรมทางจิต  ที่มนัตัดแตงจิตของมัน 
มา มันมทีี่มาที่ไป พอมนัมีทีม่าที่ไป สิ่งที่วาในปจจบุันนีล้ะ 

ที่มาที่ไป  เหน็ไหม  เปนจริตเปนนิสยั  แลวธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจา ที่ทานตรัสรูธรรมขึ้นมา ทานวางรากฐานไวอยางนี้ แลวเราก็ศึกษา เราศึกษาโดย 
ที่เราไมรูที่มาทีไ่ป  เพราะเราไมรูที่มา  เราถึงบอกวามันตั้งตนไมได  มันไมมีอะไรใหควร 
กระทํา ใหมันจรงิจังขึน้มา มนัเปนอัตตกิลมถานุโยค 

แตกามสุขัลลิกานโุยค เวลามันเขาไปวางๆ วางๆ เพราะอะไร เพราะความเปนไป 
มันจะปฏิบัติหรอืไมปฏิบัติ จิตมันกเ็ปนอยางนี้อยูแลว 

คําวาจิตเปนอยางนี้  เพราะในอารมณความรูสกึของเรา  เดี๋ยวก็สุข  เดี๋ยวก็ทุกข 
เดี๋ยวก็ดี  เดี๋ยวก็ราย  มันเปนของมัน  ถามันคิดดี  โดยตอบสนองตัณหาความทะยานอยาก 
ตอบสนองความรูสึกไง  สิ่งนี้เปนธรรม  คือสิ่งนีม้ันเขากับความคิดเราได  คิดแลวมนั 
พอใจ มนัปลอยวาง แตถาสิ่งที่มนัขัดใจเรา คือสิ่งทีม่นัเขากับเราไมได สิ่งนี้ไมเปนธรรม



สูญเปลา ๗ 

นี่ไง ทัง้ๆ ที่คอืขอเท็จจริง จิตมนัเปนอยางนี้ มนัมีดมีีช่ัว มีสุขมีทุกข มันเปนของ 
มันอยูอยางนี้  แลวมันมีตัณหาความทะยานอยากเรงเรา  ใหมีการกระทําตอเนือ่งของมนั 
ไป แตถาเราทําดวยความเปนจริง เหน็ไหม เราตองมสีติบังคับ พอมีสติบงัคับ นีอ่ัตตกิลม 
ถานุโยคขึน้มาเชียวแหละ  “มันจะเปนการบังคบัตนเอง  มนัจะทําใหตวัเองลําบากเปลา” 
แตถาปลอยมันเรรอนไป “สูญเปลานะ” 

“เริ่มตนจากการสูญเปลา ปลายทางจะไมมีสิง่ใดประสบความสําเรจ็เลย” 

แตถาเริ่มตนจากความจรงิจัง เชน พระจักขบุาล เหน็ไหม อธิษฐานพรรษาเลย เรา 
จะถือเนสัชชิก  ไมนอน ๓  เดือน  เริ่มตนจากความจริงจัง  ไมใชเริม่ตนจากความสูญเปลา 
ทั้งๆ ที่ของมอียู มนันาเสียดายที่วาเรามีหัวใจ เรามีความรูสึก 

ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  ปรารถนาเปนพระโพธิสัตว  จะมา 
รื้อสัตวขนสัตว  ทานปฏบิัติมา  สรางสมบุญญาธิการมา  ตัดแตงพันธุกรรมมา  สรางมา 
เต็มทีเ่ลย  สมบูรณเตม็ที่เลย  เพือ่ทีจ่ะมารือ้สัตวขนสัตว  เวลาตรัสรูธรรมขึ้นมาดวยวริิยะ 
อุตสาหะ ดวยการรือ้คน ลองผิดลองถกูมา ๖ ป 

ถึงที่สุดแลว  ดวยอํานาจวาสนา  ตองตรัสรูเองโดยชอบ  คือตองยอนกลับมาตรัสรู 
ในหัวใจขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา พอทานตรัสรูธรรมขึ้นมาแลว ทานไดวาง 
ธรรมและวนิัยไวใหพวกเรา 

แลวเราเองกม็ีหัวใจเหมือนกนั  เรากเ็กิดมาในพุทธศาสนาเหมือนกัน เกิดมาดวยมี 
ความเคารพบูชา ดวยความศรัทธา “เราเกิดมาดวยการอยากจะพนทุกข !  แลวทําไมมาทํา 
ใหมันสูญเปลาละ”  ทําไมทําใหชีวิตนี้มันสูญเปลา  ไรคาไปอยางนี้  ปฏิบัติกเ็หมอืนกับ 
หุนยนต 

เวลาปฏบิัติโดยทีไ่มมีขอเท็จจริง  ก็เหมอืนกับหุนยนตเลย  เห็นหุนยนตโรงงาน 
ไหม มันทํางานทั้งวันเลย แลวทํางานดกีวามนุษยดวย แลวมันไดอะไร เพราะมนัไมมีจิต 
วิญญาณใชไหม  เราเปนคนทีม่ีจิตวิญญาณ  จะทําตัวใหมนัสูญเปลา  ใหเหมือนหุนยนต 
นั้นไปไดอยางไร !



สูญเปลา ๘ 

ถาไมทําเหมือนหุนยนตอยางนั้น  เราก็ตัง้สติของเราขึ้นมาสิ  ตั้งสติขึ้นมา  แลวใช 
ปญญาใครครวญดูวา สิ่งทีเ่ราคิด สิ่งทีเ่ราทํานัน้ มันถูกตองไหม 

“ถาเริ่มตนจากการสูญเปลา มนัก็จะสูญเปลาตลอดไป” 

แตถาเริ่มตนจากมีสติปญญา จะตองลงทุนลงแรง มรรคองคหนึง่ในมรรค ๘  เลย 
ความเพยีรชอบ ความวริิยะอุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร  “คนเราจะลวงพนทุกขดวย 
ความเพยีร”  ไมมีลวงพนทุกขไปดวยความมักงาย  ดวยความออนแอ  ดวยความสุกเอาเผา 
กิน ดวยความไมเอาไหน ไมมี ! 

เพราะมนัอยูในมรรค  ความเพียรชอบนี้  ความวริิยะอุตสาหะนี้มนัเปนความเพยีร 
ชอบ ฉะนั้นเวลาปฏิบัตมิันจะทุกขไหม.. ทุกข ! มันก็ตองทกุขทั้งนั้นแหละ ถาไมทุกข ดู 
สิ  ถาความรูสกึเรามนัจําไดนะ  เวลาเราคลอดออกมา  เราผานชองแคบมา  มนัทุกขขนาด 
ไหน  บีบคัน้ออกมานะ  เวลาเขาทรมานนกัโทษ  เห็นไหม  เขาบีบเขาคัน้  บีบคัน้เพราะ 
อะไร  เพราะเขาทําโทษคนที่ทําผิด  เขาตองรีดความลับออกมาจากนักโทษนัน้  เขาจะตอง 
ทรมาน แลวเราเอง ก็ตองรีดตวัเราเองออกมา อยางนีเ้ปนทกุขไหม 

ทุกขมนัเกิดจากอะไรละ  ทกุขมนัจะเกิดซ้ําๆ  ซากๆ  ไมใชเกิดมาชาตินี้ชาติเดียว 
หรอก  เขาบอก  “คนเราเกิดแลวตายหนเดียว”  ถาเกิดตายหนเดียว  ประชากรบนโลกมี 
เทาไหร  มันก็ตองมีเทานัน้  ประชากรโลกเดี๋ยวนี้  ขึน้มากี่เทาตัว  แลวมันมาจากไหน  นี่ 
เพราะมนัเกิดตายเกิดตาย  อยูซ้ําๆ  ซากๆ  อยางนี้  แลวมนัก็ไมเข็ดไมหลาบ  ไมเข็ดไม 
หลาบเพราะอะไร เพราะมนัจนตรอกไง มนัไปสูญเปลาไง 

ชีวิตนี้สูญเปลา  ทั้งๆ  ที่ทําคุณงามความดมีา  ถึงเกดิมาเปนมนุษย  แตใหมันสูญ 
เปลาไป  สูญเปลาไปเพราะกิเลสตัณหาความทะยานอยากมันปดกั้นหวัใจ  ปดกัน้ 
ความรูสึกความนึกคิดหมดเลย  นี้ถาเราสลัดมนัทิง้  สลัดมันทิ้งดวยสติปญญา  ดวยอํานาจ 
วาสนา 

ดูสิเวลาคนไปนะ  เขาไปถึงนักปราชญ  เขาไปเดินจนชนกนั  แตเพราะเราไมได 
ศึกษา  เราไมไดสัมผัสทาน  ชนเสรจ็แลวเราก็จากไป  เราไมสนใจเลย  แตถาเราสนใจ 
ขึ้นมา ดูสิ เวลาพระสารีบุตร เหน็ไหม เจอพระอัสสชิ ทําไมเปนไดละ



สูญเปลา  ๙ 

นี่ก็เหมือนกัน  เรามีครูมอีาจารย  ทําไมครูบาอาจารยของเรา  ทานทําตัวของทาน 
ไดละ  ทําไมทานมีโอกาสของทานละ  หลวงปูมัน่นี้ทานบุกเบิกมาขนาดไหน  ทานทุกข 
ยากมาขนาดไหน  คําวา  “ทุกขยาก..  ทุกขยากดวยความเพียรนะ”  ความเพียรมันทกุขยาก 
ทุกขยากเพราะมกีารสั่งการสอน ทุกขยากแตตํารับตาํรามีอยู 

เหมือนกับเราศึกษาดวยตนเอง เราก็เปดตํารับตํารา แลวเราก็ศึกษาดวยตนเอง กับ 
ศึกษาโดยที่มีครูบาอาจารยคอยบอกเรา “อยางนี้ผิด อยางนีถู้ก” มันจะงายกวาเราเปดตํารา 
แลวเราเทียบเคียงเอง 

หลวงปูมั่นทานตองทําอยางนั้นนะ  ถึงจะมีคนแนะนําถงึจะมีทานเจาคุณอุบาลี 
แนะนําขนาดไหน  มันก็แนะนําแบบคนไมรูกบัคนไมรูนั่นแหละ  เพราะหลวงปูมั่นทาน 
เปนผูที่ประพฤตปิฏิบัติ  แลวกลับมาเอาพวกนีเ้อง  กลับมาเอาหลวงปูเสาร  กลบัมาเอาเจา 
คุณอุบาลี กลับมาเอาทัง้หมดเลย 

กลับมาเอาเพราะอะไร  เพราะความคุนเคยที่ไววางใจกัน  และประพฤติปฏบิัติมา 
ดวยกนั เวลามันมีอะไรเปนอปุสรรค ก็มาปรกึษาหารือกนั แลวพอปฏิบัตเิขาไป ของใคร 
จะเขาไดลกึกวา ของใครเขาไปในความเปนจริงกวา มันตรวจสอบกนัตั้งแตเริม่ตน 

นี่ครูบาอาจารยของเรา  ทานประพฤติปฏิบัตมิา  ทานรื้อคนมา  แลวเราเปนมนุษย 
อยูในพทุธศาสนา  แลวอยูในชวงรวมยุครวมสมัย  ที่เราจะไดประพฤติปฏิบัติ  นี่ไงมันมี 
คุณคานะ ถาคิดอยางนี้ เราจะเห็นคุณคาขึน้มา เปนจงัหวะและโอกาสของคน 

เวลาครบูาอาจารยทานลวงไปแลว  ทานก็เทศนาวาการไว  ทานก็แนะนําไว  เห็น 
ไหม  ดูในมุตโตทยัสิ  “ธรรมะสถิตอยูในหวัใจของใคร”  ถาสถิตในหัวใจของปุถุชน  มัน 
จะสกปรกไปดวยกเิลสตัณหาความทะยานอยาก  ถาทองคํามนัอยูในเหมอืงแร  มันยังอยู 
ในดิน มนัตองมีดนิกลบเกลื่อนมนั 

“ธรรมสถิตอยูในหวัใจของใคร  !”  ถาธรรมสถิตอยูในหวัใจของผูทีม่ีคุณธรรม 
ขึ้นมา ธรรมนั้นมันจะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมา



สูญเปลา  ๑๐ 

คําสอนของใคร ! คําสอนทีอ่อกมาจากในหวัใจของใคร ! แลวเราจะเช่ือใจใคร ! 
ถาโอกาสอยางนี้  ครูบาอาจารยทานเปนแบบอยาง  เราก็ตองมีความจรงิจังขึน้มา  พอ 
เริ่มตนจากความไมสูญเปลา เหน็ไหม เก็บหอมรอมริบ 

หลวงปูมั่นทานเปนพระอรหันตนะ  ครูบาอาจารยทีอ่ยูในสมัยหลวงปูมัน่จะบอก 
เลยวา  ทานเก็บหอมรอบริบ  ขนาดทานเปนขนาดนั้น  ทานยงัเกบ็หอมรอบริบ  เปนคติ 
เปนตวัอยางกับเรา  เราทําไมมักงาย  ทําไมจะเอาแตความสะดวกสบายของเรา  ยอกๆ 
แยกๆ  ทําไมจริงไมจัง  กิเลสมันมีอํานาจเหนอืกวาทุกทีเลย  จะทําอะไรก็  “เอาแคนีก้อน 
เอาแคนั้นกอน ทําอยางนีจ้ะลําบากเกินไป เดี๋ยวจะอตัตกิลมถานุโยคอีกแลว” 

อัตตกิลมถานุโยค  แตเขาทํากันจริงจัง  ดูอยางพวกโยคีเขาทําอยางนั้น  เพราะเปน 
ความเช่ือของเขา วาทรมานตนคือทรมานกิเลส องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ก็เคยมี 
ความเช่ืออยางนัน้ 

แตนี่เราเดินจงกรม นั่งสมาธิ ภาวนา เราไมไดทรมานรางกาย เหนือ่ยยากมาก แต 
เราทรมานไอตวัดานๆ ในหัวใจเรา ไอตัวดานๆ นี่ “ยิ่งรูมากยิ่งดานมาก” รูธรรมะไปหมด 
เลย  สภาวะอยางนีเ้ปนธรรม  สภาวะอยางนี้เปนธรรม  มันดาน  แตมันไมมปีระสบการณ 
ดานๆ แตมันไมมีการพิสจูน มนัไมมีขอเทจ็จรงิเปรียบเทียบกับมัน 

เวลาเขาทางจงกรม  เราเดินไปดวยเทาเรา  เรานัง่สมาธิดวยกนของเรา  กนแตกเลย 
เรานั่งกับมนั  เพื่อทีจ่ะพิสจูนไอหัวใจดานๆ  นั่นแหละ  “ถามันเปนจริง  ทําไมธรรมของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเปนอยางนี้ ทําไมหวัใจเราเปนอยางนี้ไมได” 

ทําจนแทบเปนแทบตาย  ทําไมมนัมัน่คงไมได  ถามนัมัน่คงไมได  แลวความจริง 
มันไมเกิดขึ้นมา แลวเราจะเอาอะไรเปนความจรงิขึน้มา เราจะปลอยใหมันสูญเปลาไปใช 
ไหม  แมแตการเริ่มตนมนัก็สูญเปลา  แลวเวลาปฏบิตัิไป  มันเปนไปโดยสามัญสํานึกของ 
หัวใจ 

“สิ่งใดสิ่งหนึง่มกีารเกิดขึน้เปนธรรมดา  สิ่งทัง้หลายตองดับเปนธรรมดา  นีเ้ปนผู 
ที่มีดวงตาเห็นธรรม”



สูญเปลา  ๑๑ 

แตในดวงใจมนัเปนอยางนั้น  มันแปรปรวนเปนธรรมดาอยูแลว  เดี๋ยวดีเดี๋ยวช่ัว 
แลวเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข  เดี๋ยวกว็างเดี๋ยวก็ไมวาง  แลวพอมันวางขึ้นมาก็วา  “สิ่งนีเ้ปน 
ธรรม สิ่งนีเ้ปนธรรม” ไอนีม่ันมาจากไหนละ มนัมีเหตุมีผลอะไรเปนเครื่องยืนยันละ มัน 
ไมมเีหตุมีผลอะไรยืนยนักับมันเลย ! 

นี่ไง เดินจงกรม นั่งสมาธิ ภาวนา เพื่อทดสอบกับหวัใจนี้แหละ วาธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเปนอยางนี้ มีศีล สมาธิ ปญญา 

ถามีสติมีคําบรกิรรม จิตมันลงอยางไร ถาจิตมนัลงไป จากที่เดี๋ยวดเีดี๋ยวราย เดี๋ยว 
วางเดี๋ยวไมวาง แตถามันมีคําบริกรรมไป ถามันวาง มันวางอยางไร มันมีอะไรเปนเหตุ มี 
อะไรเปนผล แลวไอผูรู ผูเปนไป มนัเปนอยางไร 

พอมนัเปนขึน้มา  เหน็ไหม นี่ไงมันมีขอเทจ็จรงิ ที่วาเดินจงกรม นั่งสมาธิ ภาวนา 
นี่คือความเพยีร ที่เราวิริยะอุตสาหะของเราลงไป แตเราใสความวิริยะอุตสาหะของเราลง 
ไป เรามกีารกระทําใชไหม ดูสิเวลาเราคิด “ยกมือขึน้” มือมนัก็ยกขึ้น เพราะประสาทมนั 
สั่ง  แลวความจรงิทีเ่รายกมือขึน้  ใครเปนคนสัง่  ใจมันเปนคนสัง่  สั่งใหรางกายนี้ 
เคลื่อนไหวไปตามทีม่ันตองการ  เหมือนมนัเปนสัญชาตญาณใชไหม  ดูสิ  สัญชาตญาณ 
ของการระวงัภัย มีอะไรเขามาหนาเรา เราจะยกมือปดกั้นทนัทีเลย 

แตเวลาจิตมนัพุทโธ พุทโธ เวลาความคิดทีม่ันเกิดขึน้มากับจิต ความคิดที่มนัเปน 
โทษขึ้นมา  พอคิดขึ้นมานะมนัไปแลว  แลวเราพทุโธ  พุทโธนี่  เราโตแยงกลับมา  เปลี่ยน 
ความคิดทีม่ันเปนสัญชาตญาณเขามา  พุทโธ  พุทโธ  พุทโธ  แลวมันสงบระงบัเขามา 
อยางไร 

เราใชปญญาอบรมสมาธินี้  ใชปญญาไลความคิดเราไป  มันจะไปดวยกันเปน 
ปจจุบนัไง  คําวาปจจบุัน  “พุทโธ พุทโธจากใจ”  ใจมันอยูกับพุทโธ  เวลาเราพทุโธใหมๆ 
ขึ้นมานี้  มันไมใชพุทโธจากใจนะ  มันพุทโธจากสญัญา  อาว..  เวลาภาวนาพุทโธใชไหม 
เราก็พุทโธ พุทโธ พุทโธ



สูญเปลา  ๑๒ 

นี่พุทโธ  กับดูสเิรายกแขนขึ้น  ความจริงแขนมนัยกขึ้นมาไดเพราะอะไร  เพราะ 
คําสั่งจากความคิดเราใชไหม  คําสั่งจากจิตใชไหม  แขนยกขึน้  แตเพราะความเรว็ของมนั 
เราถึงไมทนัมนั 

นี่ก็เหมือนกัน พุทโธ พุทโธเหมือนกับเรายกแขนขึน้ แขนกับเรามนัคนละอันกนั 
คําวานึกพุทโธ  เพราะคําสั่ง  ความคิดมันมาจากจิต  พอความคิดเราพุทโธ  พุทโธ  ดวย 
สัญญาอารมณ ดวยสัญญาอารมณ ! 

เพราะสามัญสํานึกนี่มนัเปนสัญญาอารมณ  ความคิดเรานี่เปนสัญญาอารมณอยู 
แลว เราคิดพุทโธมันกเ็ปนสัญญาอารมณ พอเปนสญัญาอารมณ เห็นไหม สัญญาอารมณ 
เปนพทุโธใชไหม แตพลังงานของเราละ ตัวจิตเราละ มันอยูหางกันแคไหน พุทโธ พุทโธ 
พุทโธ  จนมนัเขามาใกลเคยีงกนั  พอใกลเคียงกนั  แลวมนัจะละเอียดขึน้ไป  จนเราจะนึก 
พุทโธไมไดเลย “นึกพุทโธไมไดเลย เพราะจิตหนึง่ !” 

“จิตหนึ่งคอืสัมมาสมาธิ  เปนปจจุบนั”  เห็นไหม  แตถาเราวางๆ  วางๆ  สัญญา 
อารมณนี้ มันวางที่ไหนละ มันวางบนอวกาศ แตตัวจิตอยูไหนไมรู “สูญเปลา ! พลังงาน 
สูญเปลา” 

เดี๋ยวนี้วิทยาศาสตรเจริญนะ  จักรวาลนี่คํานวณไดหมดเลย  ดูสิกี่ปแสง  ระหวาง 
ดาวเคราะหแตละดวง  เราไปไดขนาดนั้นเลย มีวิชาการที่ไหน พอเรามีการศึกษาแลว จิต 
มันคิดไดหมด ดูสิ พรหมที่เขาวาดภาพตามวัดตามวา ดูบนพรหมสิ ดูเทวดาเขาอยูกนัสิ นี่ 
วาดไดหมดเลย  จนิตนาการไดหมด  เพราะจิตมันเคยผานมาในวัฏฏะ  เห็นไหม  “แตสัจ 
ธรรมไมเคยสมัผัส สัจธรรมไมเคยสัมผัส !” 

นี่ไง  มนัทําใหตัวเองเสียโอกาส  เราเกิดมา  เราจะมีโอกาสขึ้นมา  เราตั้งใจของเรา 
ขึ้นมา ลงทนุลงแรงนะ การทําบุญกุศล ทาน ศีล ภาวนา 

ทาน  คือการเสยีสละขึน้มา  เพือ่เปดโอกาสใหหัวใจนี้  มนัมีโอกาสของมนั  “มี 
โอกาสเพราะมีการเสียสละ” เหมือนกบัมนัมีสตมิีปญญาขึ้นมา มันพัฒนาของมัน



สูญเปลา  ๑๓ 

“ทาน  ศีล  ภาวนา”  เรามาภาวนากันอยูนี่  เวลาภาวนา  “เอา..  หลวงพอก็ภาวนา 
พวกหนกู็ภาวนา  พระเณรก็ภาวนา  แลวจะมาวาอะไรกันอีกละ  ทําไมจะลงปฏกัอยูเรือ่ย 
เลย” 

ภาวนา  เวลาจิตไอหนาดาน ไอจิตมนัดานนี้  มัน  “สักแตวาทํา” สติมันไมมขีึ้นมา 
มันไมเปนปจจุบนั มนัเปนอดีตอนาคต เหน็ไหม “สักแตวากาวเดิน สกัแตวาการกระทํา” 

ครูบาอาจารยจะคอยเคาะตลอด เหมอืนเราบอก “ยกมือขึน้” ดวยคําสั่งของจิต จิต 
มันยกมอืขึ้น  ดวยคําสั่งของการบริกรรมพุทโธ  ดวยคําสั่งของปญญา  มันเปนสัญญา 
อารมณทัง้หมด ! 

แลวใหมีความขยนัหมัน่เพยีร  อยาใหมันมีชองวาง  ถามีชองวาง  พุทโธอยูขาง 
นอกอีกไปหลายรอยกิโล ไอตัวเองอยูนี่ไง อยูอยางนั้นแหละ พุทโธ พุทโธ พุทโธเขาไป 
ชัดๆ เขาไว “คําวาชัดๆ ระยะหางมันจะเขามาเอง” 

พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ ถาพุทโธนี่มนัระยะรนเขามา จาก ๑๐๐ กิโลเมตร มนั 
จะหดสั้นเขามาเรือ่ย จนมันเปนอนัเดียวกนัเลย ถาเปนอนัเดียวกนั “นี่ ! เริ่มตนจากตรงนี้ 
มันจะไมสูญเปลา” ไมสูญเปลาเพราะปฏิสนธิจิต 

“ปฏิสนธิจิต”  เห็นไหม  เกิดเพราะเรา  เพราะปฏิสนธิวิญญาณ  เกิดจากพอจากแม 
นะ สายบุญสายกรรม เวรกรรมนะ จิตเกิดจากตวัมนัเอง เพราะตัวมนัมกีรรม มันถึงจุตลิง 
สูครรภ  สูไข  สูน้ําคร่ํา  สูโอปปาติกะ พอพุทโธ พุทโธมาถึงมนั พุทโธ พุทโธจนเปนตวั 
มัน  พุทโธ  พุทโธ  เห็นไหม  เปนตัวมัน  เปนตัวฐีตจิิต  เปนตัวเริ่มตน  “นี่ไง  เริ่มตนจาก 
ความเปนจริง” 

ถาเริ่มตนจากสมาธิ  นี่คือกรรมฐาน  เขาวา  “กรรมฐานไมจําเปน  ทุกอยางไม 
จําเปน”  ถาไมเริม่ตนจากกรรมฐาน  ไมเริม่จากจิตทีม่ันสงบเขามา  แลวจิตมนัออกทํางาน 
ของมัน จะไปเริม่ตนกันทีไ่หน ! 

พลังงาน ถาไมเริม่ตนจากถิ่นกําเนิด ไมเริ่มตนจากจดุเริ่มตนของมนั แลวจะไปทํา 
อะไรกนั สิ่งทีท่ํากันไปนี้ ทํางานสูญเปลาไง พลังงานมนัอยูที่นี่ ตัวจิตปฏิสนธิจิตที่นี่ แต



สูญเปลา  ๑๔ 

ไปคิด ไปตรกึในธรรมะของพระพุทธเจา อยูที่หลาย ๑๐๐ โยชน แลวกว็า “นั่นเปนธรรม 
นั่นเปนธรรม.. ธรรมสูญเปลา” 

ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  ศึกษาปริยัติมาเพือ่ปฏิบัติ  ไมใช 
ศึกษามาเพื่อเปนธรรม  “สัญญาจําเปนธรรมเดี๋ยวก็ลมื”  พระไตรปฎก  อานแลวเดี๋ยวก็ลืม 
ทบทวนแลวทบทวนเลา ใครปฏิบัติอยางไร ตองทบทวนตลอดไป แตถาเปนสัจธรรม ไม 
มีทาง ! มันเปนความจรงิอยูกับใจนั้น ไปทบทวนอะไรมนั ไปอานอยูขางนอก 

ดูสิ  เราเก็บของไวในบานเราเอง  ทุกอยางสมบูรณหมดเลย  แตวิ่งไปหาของนอก 
บาน แลวมนัจะเจอไหม บอกวาของอยูที่ธนาคาร หรืออยูที่ตูนริภัย แลวจะไปหามนั ทั้งๆ 
ที่เราเกบ็อยูในบานนั่นละ แลวอยางนีจ้ะหาเจอไหม 

ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  เปนธรรมะสาธารณะ  ธรรมะของ 
เราเปนธรรมะในหัวใจ  เปน  “ธรรมะสวนบุคคล”  สมาธิเปนสมาธิของเรา  ปญญาเปน 
ปญญาของเรา 

สาธุ.. เวลาเราศึกษาธรรมองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจานี้เปนปรยิัติ  เปนธรรม 
ขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  เปนสมมุติบญัญัติ  ที่เราเกิดมาเจอไง  เหน็ไหม  เรา 
เกิดมาเจอ  หลวงปูมั่นทานก็เกิดมาเจอ ครบูาอาจารยเราทานกเ็กิดมาเจอ แลวทานตองมา 
รื้อคนของทาน เพราะไมมคีรูบาอาจารย 

แตตั้งแตหลวงปูมั่นลงมาถงึเรานี้ เรามีครมูีอาจารยนะ ผิดถูก เราสนทนาธรรมกนั 
“ธรรมสากัจฉา  เอตัมมังคลมุตตมงั  ผูสนทนาธรรม  นี่ธรรมะมอีันเดยีว  !  สัจธรรมมีอนั 
เดียว !” 

พระศรีอริยเมตไตรย  ก็จะมาตรัสรูอยางนี้  อนาคตวงศก็ตองมาตรัสรูอยางนี้ 
ธรรมะจะเปนอยางนี้  เพราะมันเปนความจริงเหมอืนกนั  มันเกิดจากฐีติจิต  เกิดจาก 
ปฏิสนธิจิต เกิดจากตนกําเนิด “ไมใชเกิดจากการสูญเปลา” 

การศึกษาธรรมะมา  มันไกลจากตวัไง  ทิ้งบานของตัว  แลวก็ไปแสวงหาทรัพย 
สมบัติจากขางนอก  แลวจิตมันยังเกิดอยู  ไฟไหมบานอยู  บานโดนเผาผลาญอยู  ไปหา
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ทรัพยสมบัติขางนอก  แลวทรัพยสมบัติจะเอาไปไวที่ไหน  ก็เอาไปไวที่สาธารณะอยูขาง 
นอกนั่น โจรมากป็ลนชิงไปอยูวนัยังค่ํา 

นี่ไงสมบัติ  เห็นไหม ดูสิบุญโดยกุศลอามิส สิ่งตางๆ  เปนทิพยๆ  เขามาสูใจ  เปน 
ทิพยมนัก็เวียนตายเวยีนเกิดนะ มนัเปน “ผลของวัฏฏะ” แตถามันเปนอริยสจั มนัจะเขาสู 
ใจเลย  เขาสูตัวเราเลย  เขาสูฐีติจิตเลย  เขาสูความเปนจริงอันนี้  แลวความจรงิอนันี้  มนัติด 
ของอยูนี่ แลวเราจะรื้อคนมนัอยางไร 

นี่ไง  เริม่ตนจากตรงนี้  แลวมนัจะไมสูญเปลานะ ไมสูญเปลาเพราะเราเริม่ตนจาก 
ถูกตอง พอถูกตองแลว จิตมนัสงบแลว เราออกวิปสสนา คือบานเราสกปรก เราจะรือ้ทํา 
ความสะอาดในบานเรา บานคนอื่นสกปรก มนัเรื่องของเขา 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวางธรรมวนิัยไว  มันกเ็หมอืนกบัเครื่องทําความ 
สะอาด  แลวมันอยูนอกบาน  มันจะทําความสะอาดสังคม  นัน่ก็เปนประโยชนกับสงัคม 
แตความสกปรกในบานเรา  ใครทําใหเราไมไดหรอก  เราจะตองทําของเราเอง  ถาทําของ 
เราเอง มันจะยอนกลับ นี่ “ทวนกระแส” 

ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทวนกระแสเขาไปสูฐีติจิต ไมใชทวน 
กระแสเขาไปสูตนน้ํา  ตนน้ํา  กลางน้ํา  ปลายน้ํานัน้  มันเปนบุคลาธิษฐาน  ใหเห็นวา 
ปญญาระดับตนน้ํา ระดับกลางน้ํา ระดับปลายน้ํา 

ตนน้ํามนัก็คอืฐีติจิต  คือตัวเริม่ตน  นีไ่งทวนกระแสเขาสูใจ  ตนน้ํา  ปลายน้ํามันก็ 
คือแมน้ํา มนัไมใชความรูสึกเรา 

กระแสของความคิด  เวลามนัไหลพรั่งพรูออกไป  มันเกิดจากอะไร  ความคิดมัน 
เกิดจากอะไร ถาเราควบคมุตนน้ําได  เราควบคุมใจเราได  ความคิดมนัมาจากไหน มันจะ 
ไมสูญเปลานะ 

พลังงานของใจมคีุณคามาก  แลวเราปลอยใหมนัสญูเปลา  คําวาสูญเปลา  มันก็ 
เหมือนการประพฤตปิฏิบัติ เริ่มตนของผูที่ปฏิบัติใหม มันลมลุกคลุกคลานนะ เหมอืนกบั 
นักกีฬาเลย ในเมื่อเขาจะมีความชํานาญ หรือวาเขาเลนกีฬาอยางนั้นไมได ลงไปมันเกอๆ
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เขินๆ  สูอะไรเขาไมไดหรอก  แตถาเราฝกไปบอยครั้งๆ  เขา  นักกีฬาชนิดนั้นเขาเลนจน 
ชํานาญใชไหม 

นี่ก็เหมือนกัน  ในการประพฤติปฏบิัติ  เริ่มตนมันก็จับผิดจับถูก  มันจะวาใคร 
ไมไดนะ  ไอการวาใครวาผิดถูกมาจากเริ่มตนนี้  ไมใชวาใคร  แตวาปฏิบัติไปแลวสิ  เวลา 
ปฏิบัติไป เราจะเขาสูกระแส เขาสูความจริงอยางไร 

ถาเขาสูความจริง การปฏบิัติจะใหมันถกูไปเลย มนัไมมีหรอก คนทํางาน มันผิด 
มาทั้งนัน้แหละ การปฏิบัติมนักม็ีผิดมีพลาดบาง แตความผิดพลาดบางนี้ อยาใหกิเลสมนั 
ยึด อยาใหกิเลสมนัมั่นใจสิ วาสิ่งนั้นเปนคุณธรรม นี่ไงมันสูญเปลาตรงนี้ สูญเปลาโดยที่ 
กิเลสมันเขามามีสวนดวย  แลวกิเลสมนัมาบัญชาการหมดเลย  แตเวลาเราปฏบิัติ  เราตอง 
ฝนมัน “ฝนความคิดคอืฝนกิเลส” 

เพราะกิเลสมนัเปนอนุสัย กิเลสมันอยูที่ฐีติจิต กิเลสมันอยูที่ภพ ความคิดทกุอยาง 
กิเลสมีสวนหมด “ความคิดของมนุษยทั้งหมด ! เจือไปดวยกิเลส” แตพอเราทําความสงบ 
พุทโธ พุทโธ พุทโธ นั่นแหละกเิลสสงบตัวลง เพราะถากิเลสมีตัวตนอยู มนัสงบไมได 

ถามันสงบได ดูสิเวลาเราอัปปนาสมาธิ สงบจนคิดไมไดเลย สงบจนใชประโยชน 
ไมได  สงบจนไมมีสิง่ใดจะเคลือ่นไหวเลย  แตพอเวลามนัคลายตวัออกมา  เปนอปุจาร 
สมาธิ แลวเรานอมไปพิจารณาของเรา นีม่ันจะเปนผลประโยชนขึน้มา เปนผลประโยชน 
เพราะมนัไปรูไปเหน็ 

สมบัติจากขางนอก  สมบัติทางวิชาการที่เราเขาใจตางๆ  มันเปนอีกเรือ่งหนึง่  แต 
สมบัติในบานเรา  เราพิจารณาของเรา  กระแสมันถงึกัน  เวลาถาจิตมันสงบแลว  ถามัน 
พิจารณากาย มันเหน็กาย มนัสะเทือนเลือ่นลั่นนะ 

เปรียบเทียบเหมือนเรานี้ไมเคยมีเงนิเลย  แลวเราไปเจอกองเงินนั้น  หนึ่งลานบาท 
หาลานบาท  อยางนีเ้ราจะตืน่เตนไหม  ตื่นเตนแนนอน  !  เราไดยินกนัมา  “เงิน  เงิน  เงิน” 
แตเราก็ไมรูจักวาเงนิ  แตพอไปเจอเขา  อูฮู..  เงินมนัขนาดนี้  จิตถามันสงบแลว  เวลาเรา 
เห็นกาย มนัสะเทือนอยางนั้นเลย
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เงินของจริงใชไหม  เงนิหนึง่ลาน  เงนิหาลานนี้  เอามาใชประโยชนไดถกูตองตาม 
กฎหมาย    จิตพอมันไปเห็นกายเขา  มนัถกูตองตามขอเท็จจริง  มันถูกตองตามสัจธรรม 
มันถกูตองเพราะจิตมนัเห็นของมันจรงิ มันสะเทอืนเลื่อนลั่น ใหมๆ  มันเปนอยางนั้น 

แตพอเรามเีงนิหนึ่งลาน  มีเงินหาลาน  แลวเราใชประโยชนของเราบอยครัง้เขาๆ 
ความรูสึกมันจืดลงไหม  ความรูสกึความนึกคิดที่วา  เราบริหารเงิน  มันไมตื่นเตนเหมอืน 
เราไดเงนิครัง้แรกใชไหม 

นี่พอมันเห็นกาย มนัพจิารณากายบอยครั้งเขา ครั้งแรกมนัจะขนพองสยองเกลา ผู 
ที่ไมเคยเหน็  พอไปเหน็ใหมๆ   มันเปนอยางนัน้หมด    แตพอมันเหน็บอยครัง้เขา  มันมี 
ความชํานาญมากขึ้น  ความตืน่เตนอยางนั้น  มันก็เริม่เบาลง  เหมือนเวลาปฏิบัติ  เวลาจิต 
เปนสมาธิ  เวลามันเปนปติ  โอโฮ.. มีความสุขมาก มีความสุขมาก  เดี๋ยวนี้ไมเห็นมันมีปติ 
เลย .. มี ! แตเพราะมันคุนชิน 

มันมีของมนั  เพราะถาเรามีเหตมุีผล  เราสรางเหตุผล  เราจะรักษาใจของเราได แต 
ถาไมมเีหตุมีผล เราไมรกัษาใจของเรา เห็นไหม มนัสูญเปลา.. 

“สูญเปลาเพราะตั้งแตเราไมรักษา”  ไมรักษากิเลสมนัก็ครอบงําไง  ถารักษา  กิเลส 
เขามาไมได สติยนัมนัไว “กิเลสไมใหเขามา ! กิเลสไมใหเขามา !” รักษาใจเราไว 

นี่เริม่ตนจากความจริง  แลวมนัลําบากไหม..  ลําบากสิ  !  “ทวนกระแส”  ปลาเปน 
ไมใชปลาตาย ปลาตายไมตองทําอะไรเลย น้ําพัดมนัไป แตเราคือปลาเปน ดูสิ  เวลาปลา 
มันจะวางไข มันตองขึ้นไปตนน้ํา มันจะไปวางไขของมนั 

นี่ก็เหมือนกัน  เราจะเอาชนะตัวเราเอง  เราจะเอาชนะกิเลสของเรา  แลวทําไมเรา 
ไมมีสตลิะ เราตองมีสติของเรา เราตองคุมของเรา เห็นไหม ถาเรามีสติ เราคุมอยางนี้ มัน 
ถึงเปนธรรมไง ถาไมอยางนั้นเปนโลกหมด เปนโลกคือโลกียะ คอืสัญชาตญาณ เปนโลก 
แลวไดอะไรขึน้มา โลกมันก็ไดผลตอบสนองเปนโลกใชไหม 

“โลกคอือะไร  โลกคอืวัฏฏะ  ผลตอบสนองคอืสูญเปลา”  แลวจะเวียนตายเวยีน 
เกิดไป  ปากจะบนพร่ําเพอนิพพานขนาดไหน  มันกห็มุนไป  มนัไมมีทางเขามาเปนความ
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จริงได ! แตถาเปนความจริงขึน้มา “โอปนยิโก เรียกรองสัตวทัง้หลายมาดูธรรม” ใครจะ 
เช่ือไมเช่ือ มันเรือ่งของเขา เพราะหัวใจดวงนี้มนัรูเอง 

เราโกหกคนอืน่ไดหมดนะ  แตเราโกหกตวัเองไมไดหรอก  ถามันสงสยั  “เอะ.. 
ทําไมมนัเปนอยางนี้ละ  ทําไมมันเปนอยางนี”้  ถามันสงสัยอยูนะ  มนัจะเปนจริงไปไมได 
หรอก ถาไมสงสัย ไมสงสัยเพราะเหตุใด 

เวลากเิลสมนัขึน้  เวลาเราพจิารณาไป  เราปฏิบัติไป  มันจะมขีอตอรองอยางนี้ 
ทั้งนัน้แหละ  ถาขอตอรองเกิดขึ้น  เราจะตองมีสติปญญา  ขอตอรองนี้สําคัญมาก  ขอตอ 
รองนี่ดี ดีที่ไหน ดีเพราะมนัเปนเหตเุปนผลที่เราตองดูแลไง 

เวลาปฏบิัติไป ทุกคนจะบอกวา “วางหมดเลย หากิเลสไมเจอ อะไรก็ทําไมได” นี่ 
คือขอตอรอง  ขอทดสอบ  แตถามันไมมี  “นี่คืออะไร  ไหนวาไมมี  ถาไมมีแลวนี่คืออะไร 
ทําไมมนัโผลขึน้มา” พอมันโผลขึ้นมา แล ถามันไมใช มันสงสัย “นี่อะไร” 

ถาปฏิบัติไปโดยสติ  มหาสตินะ  มนัชัดเจนอยางนีเ้ลย  มันชัดเจนแมแตความคิด 
แมแตสิ่งใดที่สะดุดใจเรา  มันจับไดหมด  แตถาจิตใจเราไมพัฒนาขึ้น  ดูสิ  ในมุตโตทยั 
“ธรรมสถิตอยูในหวัใจของใคร”  ถาสถิตในหัวใจของปุถุชน  มันเซอๆ  ซาๆ  พอบอก 
นิพพานๆ  มนัก็เช่ือ  “สูญเปลา”  บอกนิพพานแลวมนัเช่ือ  มันก็นอนจมอยูกับนิพพานอยู 
นั่นไง มันไมไดอะไรเลย 

แตถาธรรมสถิตในหวัใจของคนทีม่ีคุณธรรมขึ้นมา  พอบอกนิพพาน  มนัถามวา 
“นิพพานจริงเหรอ ถานิพพาน ทําไมมีความรูสกึนึกคิดอยางนี้ นิพพาน ทําไมมนัมอีาการ 
วูบวาบสัน่ไหวขนาดนี้ ถาขนาดนี้ มันตองไมใช !”  นี่ไง ขอทดสอบตอรองนี้ มนัทําให 
เราตรวจสอบ ถามกีารตรวจสอบ มีการพจิารณาขึ้นมา คือมีงานไง 

ในการปฏบิัติ  ถาเราปฏิบัติไมได  หรือทําจิตสงบไมได  หรือเราออกวิปสสนา 
ไมได คอืมนัไมมีงานทํา ถาไมมงีานทํา ดูสิ เราไปตากแดดตากฝน เดินไปเดินมา มันเปน 
ทุกขนะ แตถาใจมนัมีธรรม ใจมนัมงีาน จะตากแดดตากฝน ไมเกี่ยว เพราะความรับรูจาก 
ภายนอกกบัความรับรูจากภายใน
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ถาความรับรูจากภายใน พอจิตมนัหมนุ ปญญามันเกดิขึ้นมา แลวปญญาเห็นไหม 
ดูสิระหวางความคิดกับจิต  จิตเปนพลังงานความคิด  เห็นไหม  มนักระทบกันอยูขางใน 
แลว สิ่งที่วา “วัตถุธาตุ วัตถุธาตุ” มันจากขางนอก 

แตนี่อารมณความรูสกึ  มันเปนวัตถุอนัหนึง่  จิตมนัจับตองได  แลวมนัใครครวญ 
มันแยกแยะของมนั เห็นไหม ฝนตกแดดออก เดินจงกรมกลางแดดเปรี้ยงๆ มนัไมออกมา 
รับรูหรอก  มนัหมนุของมนั  มันจะฆากิเลสของมัน  มันเปนพลังงานของมนั  เปนการ 
กระทําของมนั  มนัสูญเปลาตรงไหน  ทั้งที่ตากแดดเปรี้ยงๆ  นะ  เดนิจงกรมทั้งวันทัง้คนื 
มันทําไดทัง้นัน้แหละ 

แตถาไมมีงานทํา มันออนแอ มันไมสู มนัไมมกีารกระทํา แตถามันเขมแข็งขึน้มา 
มันทําของมนัขึน้มา แลวมนัจะเปนประโยชนขึน้มา 

ในการกระทํานัน้  มันเปนปจจัตตัง  มนัเปนสันทฏิฐิโก  มันรูเองโดยชอบ มนัจะรู 
จากภายใน  ถามันไหววานกันได  ถามนัซื้อขายแลกเปลี่ยนได  เศรษฐี  มหาเศรษฐี  ก็เปน 
พระอรหันตหมดแลว เขาจะซือ้หมดเลย 

แตนี่ในเมื่อเงินมันซือ้ไมได  สิ่งตางๆ  มันแสวงหาจากที่อื่นไมได  มันจะแสวงหา 
ไดทางเดียว คือในทางจงกรม  ในการนัง่สมาธิ ภาวนานี้เทานัน้  !  เพราะ  “จิตแกจิต” มัน 
ตองเอาจิตนัน่แหละเขาไปแกมนั 

สิ่งที่วา  “ทําไมมึงมาเกิด  ทําไมมึงหลงมา  ทําไมมงึมาทุกขยากอยูนี”้  แลวเวลาจะ 
เขาไปชําระลาง  จะเขาไปตอสูนี้  “ทําไมออนแอ ทําไมไมสู”  แลวเวลามาเกิด  เวลาลมลุก 
คลุกคลานมา เวลาทุกขยากขึน้มานี่คอตก ใหกิเลสมนักระทืบเอา กระทืบเอา เวลาจะตอสู 
กับมนั  ทําไมไมมีกําลัง  เห็นไหม  ถามันปุบปบใจขึ้นมา  มันมีกําลงัขึ้นมา  มันก็จะ 
ยอนกลับมา 

ความสุขความทุกขในการเกิดนะ  ทุกคนเกิดมาจากพอจากแม  จะบวชเปนพระ 
พระกม็ีพอแม  มีชาติตระกลูทั้งนั้น  การหวงชาติตระกูล  ทุกคนก็หวง  ใครบางมันจะไม 
หวง  แตหวงชาติตระกูล  กับจะเอาตัวเองใหรอด  เพือ่ที่ชาติตระกูลไดบุญกุศล    นี่ไง  มัน 
คิดไดทั้งนั้นแหละ



สูญเปลา ๒๐ 

ถาหัวใจเปนธรรมนะ  มนัจะคิดมาเปนธรรม  ถาหัวใจมนัเปนกเิลส  มนัหวงไป 
หมด  หวงหนาพะวงหลัง  แลวก็สูญเปลาไปทั้งหมด  สูญเปลาจากขางนอก  สูญเปลาจาก 
ขางใน สูญเปลาแลวไมมีอะไรติดไมติดมือมาเลย เกดิตายอีกชาติหนึ่ง 

เราเกิดมาแลว  สิ่งตางๆ  ควรกระทํา  เราทําเพือ่ประโยชนกับเรา  ถามีหลักมีเกณฑ 
ขึ้นมา เห็นไหม มนัเปนไปของมัน มันเปนไป ไมใชลอยมาจากฟานะ “พุทธศาสนา ไมมี 
อะไรเปนของฟร”ี  เวรกรรมมีหมด  “ทําดีไดดี  ทําช่ัวไดชั่ว”  ทําดีทําช่ัวจากภายนอก ทําดี 
ทําช่ัวจากภายใน 

ดูสิความคิดนี้  เหน็ไหม  นกึบอยๆ  คิดบอยๆ  ย้ําคิดย้ําทําบอยๆ  จนเคยชิน  นี่ไง 
พันธุกรรมของจิตมันไดสะสมแลว  มันไดกระทําแลว  แลวถาเราคิดแตเรื่องดีๆ  พอคิด 
เรื่องดีๆ แลวมีสตปิญญา มันเชิดชูของมัน  เชิดชูสิ  เพราะคิดแตเรื่องดีๆ มนัจะมีความรื่น 
เริง มีความอาจหาญ มันไมเฉา ไมเหงาไมหงอย เหน็ไหม แลวเรามีสตปิญญา ใครครวญ 
บอยครัง้เขา 

คําวา  “ปจจุบนัของสมาธิ”  คําบริกรรมกับจิต  มันจะเปนอันเดียวกัน  ไมใชวาเรา 
ปลอยใหมันดือ้ดานของมันไป  แลวเราก็วาเราบริกรรมอยู  นี่ไง  มันเขามาเสียบชองวาง 
ระหวางความคิดกับจิต  แลวเวลาเราใชปญญาอบรมสมาธิก็เหมอืนกัน  ในเมือ่ความคดิ 
มันคิดสิง่ตางๆ มีแตความทกุขใชไหม เราใชสติปญญาไลตามมันไป ไลตามความคิดไป 

ไลตามความคิดนะ ถาดูเฉยๆ  เหมือนเรานั่งเพงเปลอืกสม  เอาสมมาวางไว  แลวกู 
จะดูใหเปลือกสมมนัหลุดออกไปจากสม กูจะกินสม อีกชาติหนึ่งก็ไมไดกนิ 

นี่ก็เหมือนกัน ถาไมใชปญญาอบรมสมาธิ ไมมีการปอกสม ไมมีการแยกแยะ ไม 
มีการใชปญญา  ปญญาอบรมสมาธิ  เราใชปญญาไลความคิดไป  “ความคิดมนัคือ  รปู 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนเปลือก” เห็นไหม 

ความคิดกับจิต  ความคิดมันเปนเปลือก  เราปอกมนัดวยสติปญญา  เราปอกมนั 
“คิดเรื่องอะไร คิดเรื่องนีม้ีเหตมุีผลอะไร” บางทีความคิดขึ้นมา มันเจบ็แสบปวดรอน มัน 
ขมไง เปลือกสมมันขมนะ ลองเอาเปลือกสมมาเคี้ยวสิ ขมนาดูเลย



สูญเปลา ๒๑ 

ถามันคิดเรื่องไมดี  เรือ่งความเจ็บช้ําน้ําใจ  อูฮู..  ขมนาดูเลย  แตถากินน้ําตาลมนั 
หวานนะ ถามันคิดเรือ่งดี โอโฮ.. จะเปนพระอรหนัตแลว ภาวนาเกงมาก ภาวนาเปนคนดี 
สังคมเขายกยอง ศรัทธา อูฮู.. เขาช่ืนชม ถาคิดเรื่องหวานๆ นะ โอโฮ.. อรอย “นี่มนัเปน 
เปลือกสมไง !” 

มีสติปญญา นี้คือปญญาอบรมสมาธิ  เขาชมเพราะ  เขาชมผิดตัว  เขาชมคนผิด เขา 
ชมพระพุทธเจา  เขาไมไดชมมึงหรอก  มึงหลงตัวเองไง  !  ถาสติปญญามันตามไป  เหน็ 
ไหม มันจะปอกเปลือก ถาปอกเปลือกคอืปอกความคิด ถาปอกความคิดมนัจะเขาสูจิต นี่ 
คือปญญาอบรมสมาธิ 

ถาปญญาอบรมสมาธิ พอมันเปนสมาธิขึ้นมา คืออะไร คือปจจุบนั แตถาเปนอดีต 
อนาคต ผลั้วะ.. ความคิดเกิดแลว ความคิดเกิดเพราะอะไร ความคิดมนัเกิดจากจิต จิตเปน 
ปจจุบนัใชไหม  จิตคอืพลงังาน  แตความคิดทีม่ันคิดออกไปนะ  เปนอดีตอนาคต  ถาอดีต 
อนาคตมนัเกิดขึ้น มนัก็เปนสามัญสํานกึเรานี่ไง 

นี่ไง “สูญเปลา” ไปอีกแลว แตถามีสตปิญญาไลเขามา  เห็นไหม มนัไลเขามา ไล 
เขามา ปอกความคิด ปอกเปลือกมนั นี่เปนปญญาอบรมสมาธิ ถาไมไดปอกมัน ก็พุทโธ 
พุทโธ พุทโธ..  พุทโธก็เปนการปอกอยางหนึ่ง ปอกโดยการบริกรรม 

เวลาเราจะปอกเปลือก  เห็นไหม  เราปอกเลย  เพราะวาปอกเปน  เราไมตองใช 
ความคิด  เราปอกเอง  นี่เราพุทโธ  พุทโธ  พุทโธนี่มันปอกดวยคําบริกรรม  พุทโธ  พุทโธ 
พุทโธ จนมนัเปนหนึ่ง นัน่มนัก็ปอกความคิด เพราะถาจิตมันสงบเปนอยางนี้ ปจจุบนั ! 

ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ  เปนปจจุบนั แลวปจจบุันนี้ นอมออกไป 
วิปสสนา ถามนัคิดไมได มันวิปสสนาไมได เราตองรําพึงขึ้นมา นึกขึ้นมา 

“ก็ไหนบอกวามันเปนสัญญา แลวนกึขึ้นมาไดอยางไร” 

ถากิเลสตัณหาความทะยานอยากดวยความสูญเปลา  พอมันนึกถงึสัญญา  มันวา 
มันเปนมรรคเปนผล แลวมันไหลไปตามสัญญา แตพอจิตมนัสงบ เราปอกเปลือกสมแลว 
เรารูวาเปลือกสมมันขม แลวถาเปลือกสมนี้  เขาเอาไปตากแหง เขาเอาไปดองเคม็ เปลอืก



สูญเปลา ๒๒ 

มันจะหวาน หวานเพราะเขาไดกระทํามา เรารู แตทีนี้พอเรารูขึน้มา จิตมันสงบแลว แลว 
เราจะดําเนนิการตอไป มนัเกีย่วเนือ่งอะไร 

นี่มนัระหวางความคิดกับจิต  มันมาเกี่ยวเนื่องสมกบัเปลอืกสม  ถาสมกบัเปลือก 
สมนะ มนักเ็อาสิ่งนั้นมาใครครวญ เพราะอะไร เพราะมันจะยอยสลายทั้งสม และเปลือก 
สมนัน้ 

สมคือสัญญาอารมณ คือขันธ ๕ ความคิด พลังงานคือตัวจิต ถาเวลามนัพิจารณา 
ไปแลว  พิจารณากาย  เวทนา  จิต  ธรรม  ดวยปญญาแยกแยะ  พอแยกแยะขึ้นมา  พอมนั 
ปลอยหนหนึง่  ตทังคปหาน  มนัปลอยอะไร  มนัปลอยดวยสตปิญญา  นี่ไง  พอมนัขึน้มา 
จิตมันก็วางไปดวย นีไ่งมันจะปลอยหมด 

แลวถามนัไมมีการกาวเดิน  ไมมีการกระทํา  นี่ไง  นี่เริม่ตนจากที่วา  “สัญญาเปน 
โทษ  สัญญาเปนโทษ”  สัญญาเปนโทษจริงๆ  นะ  คนปฏิบัติไปนี่  สัญญาเปนโทษมาก 
เพราะเวลาครูบาอาจารยทานเทศนาวาการ  หลวงตาทานพูดบอย  หลวงปูมัน่ทานไมเคย 
เฉลยผลการปฏิบัติเลย  ทานพูดแตเหตุตลอด  สมัยหลวงปูมั่นทานไมเฉลยเลย  เพราะถา 
เฉลยขึน้มาแลว คนมนัจะจําสัญญานั้น แลวไปสรางภาพ 

นี่คือวามันเปนโทษ เปนโทษเพราะอะไร เพราะนิพพานนี่ไง  เดี๋ยวนีน้ิพพานมันรู 
ไปหมดเลย อูฮู.. วาง อูฮู.. นิพพาน “พูดแตปาก” 

คนปฏิบัตจิริงรูหมด  ถามันเปนความจริงแลวเขาสบตา  มองตานี่  “เปนจริงหรอื 
เปลา”  ถาเปนจริงขึน้มา  มนัมเีหตุผลตรงนี้  นีไ่ง  ถามันเปนโทษ  คือเปนโทษตรงนี้  ตรง 
สัญญาที่เปนความจํา  พอจําเขามาแลว  เราหลงในสญัญาของเรา  ย้ําคิดย้ําทํา  จนคิดวามนั 
เปนความจริง 

นี่ไง อูฮู.. เราสิ้นกเิลส อูฮู.. คนยกยองสรรเสริญ มันคิดวามันดี จนมนัหลงตวัมนั 
เองไง  ทั้งๆ  ทีเ่ขาชมคนผิดนะมงึ  มึงบาแลว  ถาย้ําคิดย้ําทํา  เห็นไหม  สัญญานี่  แมแต 
หยาบๆมันยังเปนอยางนัน้เลย แตถาเรามีสติปญญา คือของมนัมอียูแลว 

ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ถาไมมีสัญญา เรานี่เปนคนบา ไมรูผิดชอบ 
ช่ัวดี เรารูผิดชอบชั่วดี เพราะสัญญาที่เขาสั่งสอนกันมานี้ เราจํามา สัญญามันจํามา สังขาร



สูญเปลา ๒๓ 

มันปรุงมันแตงใชไหม  “สัญญานี่แหละละเอยีดนัก”  สัญญานี่มันอยูกับจิต  แมแตตัวมัน 
เอง  มนัยังจําตัวมนัเองเลย  แลวเวลามันจําสิ่งตางๆ  ที่เราคุยกนั  ภาษาตางๆ  นี้  เราจํามา 
ทั้งนัน้ ฝกจนคลอง “ยกมอื” เห็นไหม จิตสั่ง ยกมือเลย 

นี่ก็เหมือนกัน มันฝกจนมนัคลอง โดยสัญชาตญาณไปเลย แลวเวลามนัสรางภาพ 
ขึ้นมา มนัสรางมาละเอียดยิง่กวานั้นอีก ทนีี้เวลาจิตมันสงบเขาไป หรือเวลาครบูาอาจารย 
เทศนาวาการขึน้มา  ถามนัจําได  มนัไปสรางภาพ  ละเอยีดกวานี้อีก  สรางภาพมาจนเช่ือ 
เราก็เช่ือนะ  “เออ..  มันเปนแลวมันวางเนาะ  มนันพิพานจรงิๆ  แหละ”  แตไมรูนิพพาน 
อะไร เพราะไมมีเหตมุีผล 

นี้เพียงแตวา  ถาจิตมนัสงบ  แลวมันวินจิฉัยไมได  หรือมนัไมมีงานทํา  ถึงรําพึง  ก็ 
ตองรําพึงขึน้มา  รําพึงก็คือคิดนี่แหละ  เวลาคิด  เราคิดดวยสมอง  เราคิดดวยโลกยีปญญา 
ไมมอีะไร เราก็คิดขึน้มา บริหารสมอง เดีย๋วสมองมนัจะฝอ คิดไว ตองใชบริหารสมอง 

นี่พูดถึงทางโลกนะ  แตเวลาทางจิตละ  รําพึงจากสมาธิ  สมาธิมันคิดไดออนๆ  คิด 
ไดดวยการรําพึง รําพึงถึงกาย เวทนา จิต ธรรม มันเห็น แตเวทนาไมตองรําพงึเลย มนัเกิด 
ตลอดเวลา  พอรําพึงขึ้นมา  เห็นไหม  มนัก็คอืสัญญานี่แหละ  แตนี่สัญญาแบบคนใชเปน 
แตถาสัญญาของคนใชไมเปน  สัญญามันจูงจมูกไง  มันใหคามาเลย  “ดีช่ัว  นี่คือสัญญา” 
มันสรางภาพมาอยางนั้น 

แตถามันเปนการรําพึงขึ้นมา มันดงึมา ดึงขนัธ ๕ ขึน้มา เพือ่แยกแยะ ดึงความคิด 
มาเพื่อจะวนิิจฉัย รําพึงขึ้นมา พอพิจารณาไปแลวมนัปลอย ปลอยเพราะมนัใชปญญา มัน 
จะรวมลงสูใจ ถาลงสูใจนะ พจิารณาบอยครั้งเขาๆๆ เปนสมาธิ มันก็รวมลงสูใจ โดยขั้น 
ของสมาธิ คือสมถะ คือสิง่ที่จุดเริ่มตน สิ่งทีเ่ปนการกระทําที่จะไมสูญเปลา 

แตถาไมรวมลงสูใจ  เวลาปฏิบัติแลว  เวลาพิจารณาโดยสูญเปลา  โอโฮ..  คนที่ 
พิจารณานะ  เวลาพูดถึงธรรมะนี้  พูดดวยจนิตนาการไดจนทกุคนเขาเชื่อเลย  อูฮู..  มัน 
ละเอยีดลึกซึง้  แตไมมีฐาน  ไมมีขอเท็จจริง  ไมมีสิง่ใดพูดใหมั่นใจไดเลย    เพราะเขาเอง 
เขาก็พูดจากจนิตนาการของเขา  วาเพลิดแพรวไปหมดเลย  ไอคนฟงกท็ึ่งมากเลย  แตพอ 
ใหพูดรอบสอง “เอะ.. ไมเหมอืนกันแลว” ใหพูดรอบสาม ไมเหมอืนกนัแลว  เพราะไมมี 
หลัก ไมมีความจริงของใจ
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แตถามีความจริงของใจ ใหพูดแสนรอบ ! ลานรอบ ! ก็อันเดียว เพราะมันมาจาก 
ความจรงิ  แตถามันไมมีความจริง  มันมาจากไหน  เห็นไหม  ความสูญเปลาของโลก  ยิ่ง 
สูญเปลาขนาดไหน  เรายิ่งเห็นวามันมีคุณคา  แตถามีการกระทําของเรา  เห็นไหม  เรา 
กระทําตามความเปนจรงิ 

นี่พวกนั้นเขาบอกวา  “โอย..  นั่งสมาธิ  เดินจงกรม  โอย..  โงมาก  ไมไดใชปญญา 
เลย  โอโฮ..  เดี๋ยวนี้เขาเลิกทํากนัแลว  เขาใชปญญาหมดแลว”  ปญญาของอะไร  ปญญา 
อยางนัน้ เปนปญญาสูญเปลา จําไว ! “ปญญาสูญเปลา” 

ปญญาสูญเปลานี้ ทุกคนคิดไดนะ ทุกคนทําได เดี๋ยวนี้ทางวิชาการออกมามากเลย 
ในคอมพิวเตอรมมีหาศาลเลย  จนไมรูวาเราจะฟงวาใครผิดใครถูก  แตถาเรามีจริตนิสัย 
เรามีอํานาจวาสนา มันมีเหตมุีผล เราใครครวญสิ “มันจรงิหรือ” 

“กาลามสูตร”  ไมใหเช่ืออะไรเลย  ไมใหเช่ือทัง้สิ้น  เช่ือในการกระทํา  แลวเราทํา 
ไดจริงหรือเปลา  ถามนัทําไดจริงขึน้มา  เหน็ไหม  เริ่มตนจากความจริง  ถาเริ่มตนจาก 
ความจรงิ  มีความขยัน  มีความหมัน่เพียร  ความเพยีรชอบไง  เราทําดวยความชอบธรรม 
มันจะผิดก็ผิด ผิดแนนอน จริงๆ 

เราจะบอกเลย  คนปฏิบัตนิี้ผิดหมด  !  เริ่มตนปฏิบตัิ  จะไมมีถูกหรอก  ผิดหมด 
แหละ  !  ผิดก็ผิดสิ  คนไมผิด  แลวมันจะถูกไดอยางไร  แตถามันปฏิบัติไปแลว  เพราะมนั 
ผิดใชไหม  เหมือนคนไมเคยทํางาน แลวพอไปทํางาน มันจะทําไดถูกไปเลย มันไปเอาที่ 
ไหนมาถกู 

จิตของเรา เราจะฆากิเลส แลวกิเลสกับเรามันเกิดมาดวยกนั มันเปนเพื่อนซี้กันมา 
กับใจเรานี้  เกิดมาดวยกนั  เปนบัดดีก้ัน  แลวถงึเวลาจะผลักเขาออกไปเลย  มันจะเปนไป 
ไดอยางไรละ 

แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสุดยอด  !  สุดยอดโดยใชประสบการณ  ใช 
การกระทํา  เกิดมาดวยกนั  กิเลสกบัจิตมาดวยกนั  แลวฆามัน  !  ฆามัน  !  ฆามันดวยการ 
ปฏิบัติ เห็นไหม ฆามันดวยความจริง
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แตนี่เกิดมาดวยกนัแลวเราจะตายไปดวยกนั  เพราะเราไมมีความจริงของเราขึ้นมา 
แลวจะเอาแตสุกเอาเผากนิ  ไมมีความจรงิจังกับเราเลย  จริงจังของคนอืน่  มนัเรื่องของเขา 
นะ คนไหนจริงจัง ทํางานดวยสตปิญญาของเขา  เขาจะประสบความสําเรจ็ในชีวิต  “ใคร 
ทําคนนัน้ได” 

แลวเวลาเขาปฏิบัติขึน้มา ใครปฏิบัติแนวทางไหน ถาเขาทําของเขาได สาธุ.. สาธุ 
.. แตของเรา มันตองเอาของเรา ทุกขเรากท็ุกข เจ็บช้าํน้ําใจเราก็เจ็บ แลวเราจะรือ้ถอนมนั 
แลวอุบายอะไร ทีม่ันจะทําได 

เหมือนเรากระหายมาเหลือเกนิ  อะไรที่กนิแลวดํารงชีวิตได  ขอกินแลว  เพราะ 
ตองดํารงชีวิตอยู  ถาไมกิน  ขาดใจตายนะ  มันหวิโหยจนขนาดนัน้เลย  แตนี่หิวโหยมา 
ขนาดไหน เราก็ใหมันกินไมได 

คนเราเกิดมาตองมอีาหาร  แตหัวใจ  มันหิวขนาดไหนนะ  ดูสิ  เวลาจิตมันไปเกิด 
ในนรกอเวจี  เวลาโดนไฟบรรลัยกลัปมนัเผาจนแหลก  เผาจนมอดไหมนะ  แลวมนัก็เกิด 
ขึ้นมาอกี เพราะมนัยงัไมหมดกรรม จิตมันเปนอยางนั้น 

นี่ก็เหมือนกัน  เวลาตองการอาหาร  ถาไมกนิอาหารจนขาดใจตาย  เพราะมนัมี 
รางกาย แตถาหัวใจละ นี่ไงมันถึงไดทุกขซ้ําๆ ซากๆ ไง ทุกขขนาดไหนก็ไมเปนไร เวลา 
รางกายเรามบีาดแผล  เราตองเย็บตองรักษา แตเวลาเปนแผลใจเตม็ไปหมด แลวเราจะไป 
เย็บมนัที่ไหน มันเจบ็ช้ําน้ําใจอยูอยางนัน้แหละ  เลอืดซกอยูขางใน ไมรูไมเห็น จะทํามนั 
อยางไร 

นี้ถาเรามจีรงิจังขึน้มา  เราเหน็ผลของมนั  เราเห็นโทษของมนั  แลวเราทําจรงิ 
ขึ้นมา  เวลาจิตสงบแลว  ถามันไมมงีาน  เรากอ็อกรําพึง  ใหมันไดงานขึน้มา  ถามันยงัไม 
สงบใชไหม แลวเราใชปญญาขึ้นมานี้ มนักเ็พื่อความสงบนี่แหละ 

สิ่งที่เขาบอกวา “กรรมฐานไมตองทํา สมาธิไมตองทํา” สิ่งที่เขาทําๆ กัน ผลของ 
มันก็คอืสมาธิทั้งนั้นแหละ แลวเปนมิจฉาดวย คอื “มิจฉาสมาธิ” ไง คือไมรูจกัสมาธิ แลว 
เขาใจวา  การใชปญญานั้น  มันจะไปถึงนิพพาน  มนัจะเอานิพพานมาจากไหน  “มันสูญ
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เปลา  !  มันสูญเปลามาจากหวัใจที่หลอกลวง  !  มันสูญเปลาขึ้นมาจากหัวใจที่มกีิเลส 
ตัณหาความทะยานอยากนัน้ !” แลวตรึกในธรรมของพระพทุธเจา 

แตถามีสติปญญา มันจะเปนปญญาอบรมสมาธิ คือกรรมฐาน คือสมาธิ  !  ใครทํา 
อยางไร เขาพูดของเขาไป แตผลลัพธมันเปนอยางนัน้ ! ผลลัพธมันเปนความจริง เพียงแต 
มันเปนมิจฉา  มจิฉาเพราะอะไร  เพราะตัวเองไมมีสติปญญา ที่สามารถจะกลั่นกรองสิ่งที่ 
ถูกที่ผิดได  เพราะตัวเองไมมีสติปญญาพอ  แตถาคนมีสติปญญาพอ  เหน็ไหม  มนั 
กลั่นกรองของมนั มันจะรูเลยวา “มิจฉาไมใชสัมมา” แลวถามันเปนสมัมา สัมมาอะไร 

นี่เวลามันสงบขนาดไหน ก็เปนสมาธิ มันสงบ มันมคีวามสุขขนาดไหน มันก็เปน 
สมาธิ  เพราะอะไร  เพราะมันยงัไมมีการกระทํา  มรรคมนัไมครบองคของมัน  ถามรรค 
ครบองคนะ  “งานชอบ  เพียรชอบ  ระลึกชอบ  สติชอบ  ปญญาชอบ”  แลวงานชอบ  งาน 
อะไรชอบ “งานของสมถกรรมฐาน” งานของการรื้อภพรื้อชาติ งานของสํานกึของมนุษย 

ถิ่นกําเนิดของคน  สัญชาติอะไร  ใครเปนคนรบัรอง  จะถือกี่สัญชาติ จะถือวามึง 
เปนใคร  จิตเปนใคร  จิตนีเ้ปนใคร  “นี่สูญเปลาหมด”  สูญเปลาเพราะไมรูจักตัวเอง  สูญ 
เปลาเพราะทําตัวเองไมเปน แตถาเปนจริงขึ้นมา เห็นไหม เราจะไมสูญเปลานะ แลวตั้งใจ 

พรุงนีว้ันเขาพรรษา ตั้งสัจจะ แลวพิสูจนกนั ใครดีใครช่ัว ใครสุขใครทุกข สาธุ.. 
เรื่องของเขา  แตเรือ่งของเรา  เราตองเอาใหได  ตองตั้งสัจจะ  แลวเอาของเราใหได  เรา 
ลงทนุลงแรงขนาดนี้ 

นี่พูดถึงเวลาปฏิบัติ มันเปนเรือ่งปจจัตตัง มันเปนเรือ่งหัวใจจากภายใน แตมนุษย 
เปนสัตวสังคม  ในเมื่อมนุษยเปนสัตวสงัคม  เห็นไหม  เราอยูกับสังคม สังคมเขาทําสิ่งใด 
“ใจเขา ใจเรา” ในเมือ่สิ่งใดๆ ทีเ่ราไมชอบ เราไมพอใจ เขาก็ไมชอบเหมือนกัน 

ฉะนั้น มนุษยเปนสัตวสังคม ก็เหมือน “ลิ้นกับฟน” อยูดวยกัน ตองใหอภัยกนั อยู 
ดวยกนั ตองเจือจานกนั ดวยปจจัยเครือ่งอาศัย ดวยน้ําใจ ดวยการใหโอกาสกนั  ไมใชวา 
“เรื่องของเขา  เรือ่งของเรา”  แลวจะตัดขาดเลยนะ  ไมยุงกบัใครเลย  ถาไมยุงกับใครมันก็ 
ตองไปอยูในปา อยูองคเดียว อยูคนเดยีว ถึงทําอยางนั้นได
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แลวถาถึงเวลาตองทําอยางนัน้นะ พวกเราจะปลีกวิเวก ถึงที่สุดแลว เราจะออกไป 
เพื่อจะทําจรงิทําจังของเราขึ้นมา แตในขณะที่เราอยูดวยกนั ใช.. มันจะแบงปนของเราไป 
เพราะมนุษยเปนสัตวสังคม “สังฆะ” คือสงฆ เห็นไหม ๔ องค ๕ องครวมกนัขึ้นมาเปน 
สงฆ ไมเปนสงฆ เปนสังฆะ 

เปนสงัฆะนี้ มันมีขอวัตรปฏิบัติ มันมีความอยูรวมกนั มันมีการกระทําตอกนั ใน 
เมื่ออยูดวยกนั น้ําใสใจจรงิ  เรามีน้ําใจตอกนั แลวเกือ้กูลตอกัน  เห็นไหม การปฏิบัตจิะดี 
ขึ้นนะ เพราะมนัไมมีการกระทบ แตถาการปฏิบัตมิกีารกระทบ เพราะในความรูสึก มนัก็ 
กระทบอยูแลว  หัวใจเรามันกระทบอยูแลว  กระทบกับกิเลสของเรานี่แหละ  ไมถกูใจซัก 
อยาง  ไมมอีะไรถูกใจเลย  ถาไมมอีะไรถูกใจเลย  เราก็ตองตั้งสติสูกับมนั  สูกับความรูสึก 
ของเรานี่แหละ 

สูกับความรูสึกของเรา  เห็นไหม สูกับความจริง ฝนมัน  เพือ่ประโยชนกับเรา พอ 
ฝนมันแลว  มนัไดเหตุไดผลขึน้มา  “ธรรมสากัจฉา  เอตัมมังคลมุตตมงั”  เราคุยกัน  เรา 
ปรึกษากัน คุยกันเปนคติ วาคนนีท้ําอยางนี้ แลวจะไดอยางนัน้ 

แตมันเปนเรื่องของเขานะ ถาของเรา เราทําอยางไร เราพยายามเอาใจของเรา แลว 
ทําของเราใหได  ถาทําของเราได  มนัเปนผลของเรา  เดี๋ยวเราจะปรึกษา  “ธรรมสากัจฉา” 
เราจะพูดใหฟงบาง ถาพูดใหฟง “เปนอยางนีถู้กตองไหม” แกไขของเราขึ้นไป  เห็นไหม 
นี่คือหมูคณะที่ดี 

เราบวชมา  เราวาเรากม็ีบุญอยู  เราเจอหมูคณะที่ดีๆ   เยอะ  หมูคณะที่ดีๆ   ชวนกัน 
ภาวนา ออกปาออกเขา ชวนกนัไมนอน วันพระวันเจานี่ไมนอน  เรื่องเนสัชชิก  เปนเรื่อง 
ธรรมดา  เหมือนกนิขาวเลย  กนิขาวตองกนิทุกวัน  เรานี่อดนอนเปนเรื่องธรรมดา  การ 
ภาวนา  หมูคณะชวนกนัทําอยางนัน้  มี..  ถาหมูคณะชวนกนัไปนอกลูนอกทาง  เราจะ 
เสียหายได 

ฉะนั้น  เพื่อนนี้หายาก ยิ่งในการประพฤติปฏิบัติ  เห็นไหม อยางเชนพระธุดงคมา 
ดวยกนั  ถาธุดงคมาดวยกัน  เดินทางเหมือนกัน  คนหนึ่งมนัเหนื่อยลาแลว  ขอพัก  อีกคน 
หนึ่งยงัไปไดอีก ก็อยากไปกอนเพื่อน นี่ไง หาที่ความสมดุลกันนี้ยาก



สูญเปลา ๒๘ 

หัวใจเรา  ขณะที่จะใหคิดเหมือนกนั  มันกย็าก  ฉะนัน้หมูคณะตองเหน็ใจกัน  เรา 
เกิดมาในสงัคม  เราเหน็ใจกนั  “เห็นใจกนั  มันเปนเรือ่งมารยาทสังคม  แตปฏิบัติ  มันเปน 
เรื่องสวนตัว มันเปนเรื่องของเรา !” 

ฟงธรรมตองฟงใหเปน  ถาฟงธรรมไมเปน  มันก็บอกวา  “เรื่องของเราคนเดียว 
นะ”  ถาเรื่องของเราคนเดียว  เขาเรียกวา  “คนเห็นแกตัว”  แตถาเรื่องของสงัคม  มนัเปน 
เรื่องมารยาทในสังคม แตเรื่องการปฏบิัติ ตองเราคนเดียว ! 

ฟงธรรม ถาเปนธรรม ที่วา “ธรรมเหนอืโลก เหนือโลก” มันตองเปนเรื่องเอกเทศ 
เรื่องของเรา  แตขณะทีเ่ราอยูในโลก  อยูในสงัคม  เห็นไหม  มันถึงมีธรรมวินัย  เพื่อความ 
สมานฉันท เพื่อความเปนไปของสงัคม 

นี่ถาฟงธรรมเปน มันจะเขาใจ ถาฟงธรรมไมเปน เห็นไหม “โลกกับธรรม.. อะไร 
เปนโลก  อะไรเปนธรรม”  เปนโลกคอืเหน็แกตัว  โลกมันแกงแยง  ชิงดีชิงเดน  ถาเปน 
ธรรม มันเสียสละ เกื้อกูลตอกัน โลกกบัธรรมนี้มนัอยูดวยกนั เหมอืนเหรียญสองดาน 

“ทุกอยางมีดีและชั่ว”  แมแตการประพฤติปฏิบัติ  พดูแลวมนัสะเทอืน  สะเทือน 
จริงๆ “มรรคหยาบ มรรคละเอยีด”นี้  เวลาปญญามนัขึ้นแตละชัน้ ปญญาขั้นนี้นะ โอโฮ.. 
มันสุดยอดมากเลย พอมันพาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ไอทีว่าสุดยอดนะ “มรรคหยาบ ฆามรรค 
ละเอยีดไง” ถาเราวาสุดยอดแลวเรายึดกับสุดยอดนี้ เราเจริญไมได เพราะเรายึดกับปญญา 
ที่เราวาดี เราจะพัฒนาขึ้นไปไมไดเลย 

“มรรคหยาบ  ฆามรรคละเอยีด”  เพราะวาเรายึดนะ  มรรคละเอียดจะไมเกิดกบัเรา 
เลย  แตพอมันเปนมรรคละเอยีดขึ้นไป  เปนช้ันเปนตอนขึน้ไป  นีไ่ง  ผูที่ประพฤติปฏิบัติ 
มรรคหยาบมรรคละเอยีด  กิเลสอยางหยาบ  กิเลสอยางกลาง  กิเลสอยางละเอยีด  ละเอยีด 
สุด กิเลสนีม้ันลึกลบัซับซอน มันยังจะปลิน้ปลอนกบัเราอีกเยอะมาก 

คนที่ประพฤติปฏิบัติ  พิจารณากาย  กายนอก  กายใน  กายในกาย  แตละชั้นนี้  มนั 
ปลิ้นปลอน หลอกหลอนอีกเยอะนัก แตในเมื่อมันเปนอยางนี้ ขอเท็จจริงเปนอยางนี้ การ 
ชําระกิเลสเปนอยางนี้ เราก็ตองสูมัน !



สูญเปลา ๒๙ 

ทีนี้การสูมัน  เหน็ไหม  ครูบาอาจารยที่ทานผานมา  ทานสมบุกสมบัน่มา  เหน็ใจ 
มากนะ หลวงปูมัน่นี้บอกวา “หมูคณะปฏิบัตมิา การแกจิตแกยากนะ  ผูเฒาจะแกวะ” คือ 
ทานอยากจะแก แลวคนจะแกอยางทาน คนที่มคีวามรูครอบคลมุขนาดทาน มนัหาไดยาก 
เพราะอะไร

อยางพวกเราเปนลูกศิษยลกูหา  เราก็ชุบมอืเปบ ฟงจากทาน  เอาประสบการณจาก 
ทาน  เราพยายามเทียบเคียงจากทาน  เรายงัไมสูกนั  แลวทานไมมีใครจะเทยีบเคียงเลย 
ทานตองรื้อคนเอง  ทานตองปฏิบัติของทานเอง  นีก่ารครอบคลมุของการที่กเิลส  มันจะ 
ทิ่ม มันจะไช มันจะหาทางออก มนัจะตะแบง มันจะทําใหลมคว่ําลมหงาย 

ทานตองสูมาดวยตัวของทานเอง ทานถงึมปีระสบการณเยอะไง การแกจิต ถาคน 
ไมเคยมีประสบการณอยางนั้น  ไมเคยมจีิตที่โดนกิเลสมันกลัน่แกลงอยางนั้น  ไมมกีิเลส 
มันครอบหวั กระทําอยางนัน้ เราจะไมรูเลยวา “กิเลสมันมีอยางนี้ดวยเหรอ” 

ขนาดมันอยูในหัวใจเรา นี่ก็ทกุขเตม็ทีแลวนะ อูฮู..  ขนาดนี้  อูฮู..  กิเลสเตม็ที่  เรา 
ยังไมเคยเห็นกเิลสทีม่ันทําลายเราขนาดนั้นหรอก เพราะเรามีครูบาอาจารยคอยบอก คอย 
ช้ี คอยแนะ เห็นไหม “อันนั้นไมไดนะ อนันี้ไมดีนะ” 

หลวงตาทานบอกวา “ตบมือไวตลอด” ตบมือคือความคิดมันจะเกิดไง  เวลา 
ความคิดจะเกิด “ตบมือไว ตบจิตไว” ตบไมใหมันคดิ ตบไมใหมนักระทํา ตบไว 

นี่ครูบาอาจารย  ทานทํากับเราขนาดนี้เลย  แตเราไมรูวาครบูาอาจารยทานเมตตา 
เรานะ เราไมรูก็วา “ดุชิบหาย” เอา.. วาไปนั่นเลย “อูฮู.. อะไรก็ไมได” ไมไดเพราะมันจะ 
เปนโทษไง  การย้ําคิดย้ําทํา  มันกเ็ปนนิสัยไมดี  แลวเรากอ็ยากจะชนะกิเลสกนั  เราก็ 
อยากจะมีคุณธรรมในหวัใจกนั 

สิ่งใดที่มนัเปนประโยชนกับเรา “คติธรรม” นะ ถึงบอกวา ใหมั่นคง ใหจรงิจงั ให 
ทําความจรงิขึ้นมา  เราจะรูจริงเห็นจริงขึน้มา  จะไมสูญเปลาทั้งชีวิตนี้  จะไมสูญเปลาทั้ง 
การประพฤติปฏิบัติ จะไมสูญเปลาจากหัวใจของเรานะ



สูญเปลา ๓๐ 

เราเปนคนๆ หนึ่ง  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาปรินิพพานไปแลว  วางธรรม 
และวินยัไว  เพือ่ใหเรายังมรีองมีรอยในการปฏบิัติ  ไมมีคนสอน  แตมีครูบาอาจารยเรา  ที่ 
ทานรื้อคนขึน้มา แลวคอยบอกคอยสอน 

คอยบอกคอยสอนนี้สําคัญ  แมแตความคิดเห็นผิดเรานิดหนอย  เราใชเวลาเปน 
วันๆ เดอืนๆ บางคนยังคิดไมไดนะ คิดไมไดหรอก 

ดูสิ  อยางประเทศขางเคียงเรา  การพัฒนาที่แตกตางกัน  จิตใจ  วุฒิภาวะที่แตกตาง 
กัน  ความคิดก็แตกตางกนั  แลวกวาจะคิดไดนะ  เราเสียเวลามากเลย  เดี๋ยวนี้ประเทศ 
ขางเคียงเรา เหน็ไหม เขาตองมีการชวยเหลอืเจือจานกัน เราพัฒนา เพราะเราเกื้อหนุนเขา 
ตลอด 

นี่ก็เหมือนกัน  ครูบาอาจารย  ทานเกือ้หนนุเจอืจานกัน  มนัทําใหเรางายไง  นี่พอ 
ติดปบ มาถึงพูดปบ.. จบเลย ดูสิ เราจะสรางสะพาน ยกเงินใหเขาเลย ทําใหเขาเลย แตถา 
ใหเขาหาเงินเอง ใหเขาทําเองนะ อีก ๑๐ ชาติเขาก็ทําไมได 

นี่ก็เหมือนกัน  ครบูาอาจารยของเรา  ทานชวยเหลอืเจือจานเรา  มีคุณขนาดนั้นนะ 
แตเราไมรูไมเขาใจ  ถาไมรูไมเขาใจนี ้ มนัก็เปนทีว่ฒุิภาวะ  ถึงคราวถึงการนัน้  เราจะรูได 
เราจะรูไดนะ 

หลวงตาทานพูดไวเปนคตปิระจํา  ตอนทานเทศนนะ  วา  “หมูคณะจําคําพูดของ 
ผมไวนะ ถาใครปฏบิัติมาถงึตรงนี้ จะมากราบศพ” เพราะมันซึง้ใจ ถาเราเขาไปถึงจุดนัน้ 
เราจะสะเทือนใจมาก  แตถาเรายังเขาไมถงึจุดนั้น  เราไมรู  พูดอะไรก็ไมรูเรือ่ง  พูดอะไร 
เพอเจอ แตพอเวลาเราเขาไปจุดนัน้แลว มนัจะคลานไปกราบศพ มนัจะซึง้ใจมาก 

หลวงตาทานทากบัพระประจํา  เวลาทานเทศนจบ  เราอยูกับทาน ทานจะพูดอยาง 
นี้  เพื่อใหเราพิสูจนไง  ใหเรามั่นคง  ใหเราจรงิจงั  เพื่อเราจะไดรูขึ้นมา  เพื่อจะเปน 
ประโยชนกับเรา เพื่อจะเปนคุณธรรมในหวัใจของเรา เอวัง


