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ตั้งใจฟงธรรมนะ  ชีวิตของคนเรามันไมแนนอนหรอก  เราอยาคิดวาเราจะออก 
พรรษาแลวเราจะทอดกฐินกนันะ  อนาคตนี่มนัยังมสีิ่งใดๆ  ไมแนนอนทั้งสิน้  ฉะนัน้วนั 
คืนลวงไปๆ  เห็นไหม  ชีวิตนี้มีคุณคา  ในปจจุบันนี้เราทําสิ่งใด  เราคิดคาดหมายไปแต 
อนาคต  วาออกพรรษาเราจะธุดงค  นี่ไงเราประพฤติปฏิบัติกัน  เราคิดแตอนาคต  แลว 
ปจจุบนันีร้อวันไง รอวันแบบคนสิ้นทา เห็นไหม 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึน้มานะ  นี่  ๖  ป  นั่นละถงึจะ 
บอกวาไมเปนสาระ  แตก็ยงัมีความขยนัหมัน่เพียร  มีการกระทําดวยบุญญาธิการ  ดวย 
การศึกษา  ดวยความขยนัหมัน่เพยีร  เห็นไหม  ขยนัหมัน่เพียรทําทุกอยาง  ทําดวยความ 
สัจจะดวยความจรงิ 

แตของเรานี้  เวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมา  วางธรรม 
และวินยัไว  เราจะเอาจรงิเอาจังกนันะ  เราเกิดมา  เห็นไหม  เราเกิดมาเปนมนุษยในพุทธ 
ศาสนา เกิดมามีความทุกขนะ เกิดมามีความทุกขเพราะเรามีสติมีปญญา 

ขณะที่มีสติปญญาเกิดมานี่ดูสิ  ในครอบครวัๆ  หนึง่  พอแมเวลามีลูกเกิดขึน้มาก็ 
ตองมีความรมเย็น  มกีารคาดมีการหวัง  มีความสุขมคีวามปรารถนาทัง้นัน้แหละ  แตโดย 
สัจจะของโลก โดยสมมุติสจัจะ สัจจะเปนความหวัง 

ดูสิในครวัเรอืนใด  ถามียงัมเีด็กมเีสียงหัวเราะ  มีเสยีงเด็กเกิดใหม  ครอบครัวนั้น 
จะยั่งยนื แตถาครอบครัวใดที่โรยรา มีแตผูเฒาผูแก มีแตโรยราไป
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ฉะนั้นเวลามมีนุษยเกิดขึ้นมา สังคมเขามีการคาดหมาย มีความหวงั แตเราเกิดขึ้น 
มาแลวนีม่ันเปนความจริงไหมละ  เกิดขึ้นมามนัก็เปนสมมุติสัจจะนัน้ไง  แตชีวิตความ 
เปนจริงของเราละ... 

เราเกิดมาเปนมนุษยในพทุธศาสนา  เห็นไหม  เรามีการศึกษา  มีประเพณี 
วัฒนธรรม  เราถงึมีความเช่ือมีความศรัทธา พอมีความเช่ือมีศรทัธาแลว ถามีการรือ้คน มี 
การคนควา มีการศึกษา... มีการศึกษาเห็นไหม 

นี้เวลาครูบาอาจารยเราทานบวชมา  เวลาบวชขึ้นมาแลวทุกคนก็อยากจะไป 
สวรรค  ทุกคนอยากมีความสุข  อยากสมความปรารถนา  แลวพอมีความปรารถนานะ สิ่ง 
ที่ดีขึ้นมาๆ  ก็จะไปพรหมดีกวา...  แตถึงจะไปพรหมขนาดไหน  มันก็มีการสิน้อายุขยั  ถา 
มันมีการสิ้นอายุขัยแลวไปทีไ่หนละ.. ก็ไปนิพพาน เห็นไหม 

คนเราเวลาศึกษาไป  เวลามกีารคนควาแลว  มนัมคีวามปรารถนาสิ่งใดที่ดีกวา  เรา 
คัดเลือกเราแยกแยะ  จะไปสิง่ที่ดีกวานัน้  สิ่งทีด่ีกวาคือทกุคนตองปรารถนาแตความ 
เจริญรุงเรอืง ความที่ดีกวา สิ่งที่ดีกวา เหน็ไหม นีค่ือความปรารถนา 

เราเกิดมาเปนชาวพทุธในพุทธศาสนา  เรามีการศึกษามีการคนควา  และไดฟง 
ธรรม  สิ่งนีท้ําใหเรามีสติปญญา..  ทําใหเรามีสติปญญาวาชีวิตนี้คือสิ่งใด  นี่พูดถึงเรื่อง 
ศาสนานะ ศาสนาจะตอบสนองเรื่องชีวิต วาชีวิตนี้มาจากไหน.. เกิดมาทําไม.. เกิดมาแลว 
เวลาตายไปแลวไปไหน.. นี่พูดถึงหลักของศาสนา ! 

แตถาเปนลัทธิ  หรือความเช่ือตางๆ  ลัทธิมนัก็เปนแคลัทธิเทานัน้แหละ  สิ่งที่เปน 
ความเช่ือ แตจะเปนความจริงหรอืไมเปนความจรงิยงัไมสามารถเขาใจได 

แตในพุทธศาสนา..  ศาสนาสิ่งนี้เกิดขึ้นมาไดเพราะเหตุใดละ  เกิดขึ้นมาไดเพราะ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  !  ถาไมมีองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรม 
ขึ้นมานี่  เห็นไหม สาวก-สาวกะ... ทั้งๆ ที่มีหลักเกณฑขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ 
เจา มีธรรมวินยัที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวางไว ยังออกนอกลูนอกทางกันไป 

แตเวลาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจานี่ไมมีนะ  !  ไมมีธรรมวนิัย  องคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาไปศึกษากับเจาลัทธิตางๆ  เขายกยองเยนิยอปอปนวาเจาชายสิทธัต
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ทะมีความรูเสมอเรา..  มีความรูเสมอเรา  แตองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจายังไม 
ปรารถนา เพราะมนัเปนขอเท็จจริงในหัวใจ 

นี!่  คนที่มีสาระคุณ  คนที่มีคุณธรรม  คนที่สรางสมบุญญาธิการมา  มันแยกมนั 
แยะ มันมีความเขาใจได เห็นไหม นี่เวลาประพฤติปฏิบัติขึ้นมา สิ่งที่ไมมี องคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจาก็พยายามรื้อคนขึน้มา  ดวยสัจจะดวยความจรงิ  มันมีสัจจะมีความจรงิ 
ขึ้นมา เห็นไหม 

เวลาจิตสงบขนาดไหนเปนฌานสมาบัติไง  อยูกับอาฬารดาบส  สิ่งนั้นมันกเ็ขาใจ 
ได..  คนที่ทําสมาธิ  ทําฌานสมาบัติ  ทําความสงบรมเย็นของใจ  จะเขาใจเรื่องอยางนี้ 
ทั้งหมดแหละ  !  มันจับตองได  ดูสิความรูสึกนี่มนัจับตองได  จับตองดวยอะไร  จับตอง 
ดวยสติ.. สติปญญานี่เรามีความรูสึกได เราจับตองของเราได เราสัมผัสของเราได 

ความสัมผัส..  ดูสิเวลาเราโกรธ  เวลาเราโลภ  เวลาเราหลง  นีเ่ราก็เขาใจได  !  เรา 
สัมผัสของเราได  เพราะมนัสัมผัสเปนเนือ้เดียวกนั  เพราะวาความโลภ ความโกรธ  ความ 
หลงเปนเรา... พอความโกรธ ความโลภ ความหลงเปนเรา เราก็เลยรวมอารมณความรูสึก 
อันนัน้ไป  เห็นไหม  แตเรากเ็ขาใจได  เราก็ไดสมัผัสเหมือนกนั  แตสัมผัสดวยการขาดสติ 
สัมผัสดวยอารมณความรูสึก สัมผัสดวยสัญชาตญาณ ดวยสัญญาอารมณ 

แตเวลาประพฤติปฏิบัตขิึ้นมา เห็นไหม มีสติปญญาขึ้นมาแลว จิตสงบ.. มันก็รูวา 
สงบ จิตเวลามนัเปนฌานสมาบัติ กร็ูวาเปนฌานสมาบัติ มันแตกตางมันรูเองได แตถาเรา 
เปนผูทีม่ีวุฒิภาวะต่ําตอย  นีม่ันไมรูสิง่ใดเลย  ไมมสีิ่งใดเลย  เปนเรื่องไรสาระดวย  การ 
ปฏิบัตินี้  ปฏบิัติดวยความไรสาระ  !  ไมมีสิ่งใดเปนประโยชนขึน้มาเลย  เพราะอะไร 
เพราะจิตใจมนัไรสาระ 

เวลาคนมนัจะดี  มันจะดีที่หลกัเกณฑของใจดวงนั้น  ถาใจดวงนั้นมีหลักมีเกณฑ 
ขึ้นมา เห็นไหม มนัจะเปนสาระขึ้นมาทั้งหมด สิ่งนีเ้ปนสาระเพราะเหตุใด สิ่งทีเ่ปนสาระ 
เพราะใจดวงนั้นมีคุณคา..  มีคุณคา  เห็นไหม  ใจดวงนัน้มีสตมิีปญญา  มนัคัดเลอืกมัน 
แยกแยะ มันเลือกวาสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกไง
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ถามันเลือกสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกนะ  ดูสิอยางเชนเช้ือโรค  เราไมตองการปรารถนาให 
มันเขาตัวเราหรอก  เราตองการแตสิ่งทีเ่ปนคุณประโยชนกับรางกายนี้  นี่ทกุคนก็ 
ปรารถนาอยางนัน้  เห็นไหม  เจ็บไขไดปวย  ก็หวังปรารถนายามาเพื่อรักษารางกายนี้ให 
มันหายเจ็บไขไดปวย 

นี่ก็เหมือนกัน  เวลาจิตใจของเรามันสมัผัสได  วาสิ่งใดเปนคุณเปนประโยชนหรอื 
เปนโทษ  แตเพราะมนัมจีิตใจทีม่ันออนแอ  จิตใจที่ไมมีสตปิญญา  ไมมีอํานาจวาสนา 
บารมี  มนัถึงเปนเรือ่งไรสาระ  ทําแตเรื่องไรสาระ  !  มันไรสาระเพราะเหตุใด  ไรสาระ 
เพราะวาใจมันไมมีหลักมีเกณฑ  มนัไมรูวาสิ่งใดดีหรือสิ่งใดช่ัว  สิ่งใดเปนประโยชนกับ 
เราหรือไมเปนประโยชนกับเราไง  เราเหน็ประโยชนแตเปลอืกๆ  เห็นประโยชนแตทาง 
โลกไง 

ดูสิเวลาทําสิ่งใดก็แลวแต  ถาเราไดสมความปรารถนา  ไดตามกิเลสตัณหาความ 
ทะยานอยาก  สิ่งนี้มนัวาเปนประโยชนกับมนั  เหน็ไหม  นีป่ระโยชนอยางหยาบๆ  แต 
ความจรงิมนัสรางเวรสรางกรรมทั้งนั้นเลย  ถาสรางเวรสรางกรรมขึ้นมา  นี่ไงสิง่นีม้ัน 
เหยียบย่ําหวัใจไง นี่เพราะวาอะไร  เพราะวุฒิภาวะต่าํ พอวุฒิภาวะต่ํา ก็เห็นผลประโยชน 
แคสัญญาอารมณ  เห็นผลประโยชนแคความนึกคิด  มันไมเหน็ผลประโยชนของใจ  !  ไม 
เห็นผลประโยชนของใจ 

เพราะถาเวลาใจมันละเอยีดออนนะ “มันเกิดมาจากไหน.. มนุษยเกิดมาจากไหน” 
นี่ดูสิ  มนุษยเกิดมาจากเวรจากกรรมนะ  เกิดมาจากเวรจากกรรมเพราะอะไร  เพราะดูสิ 
เวลาเกิดมาแลว เห็นไหม ในรางกายเราก็มีสิ่งมีชีวิต ในรางกายมนุษยก็เปนสิ่งมีชีวิต เปน 
ธาตุ ๔ เราเกิดมานี้ไดธาตุ ๔ และขันธ ๕ 

ธาตุ ๔ และขันธ ๕ นี้... ธาตุ ๔ คือรางกายของมนษุยไง แลวเราเปนมนุษยนี่เปน 
ธาตุ ๔ เหมือนกนั แลวธาตุ ๔ มันมาจากไหนละ มันก็สืบทอดมาจากไขของแม สืบทอด 
มาจากสิ่งทีม่ีชีวิต 

ถาสืบทอดมาจากสิ่งทีม่ีชีวิตนะ ดูสิธาตุ ๔  ดิน น้ํา  ลม ไฟ.. ดิน น้ํา  ลม ไฟของ 
โลก มนัก็เปนดนิ น้ํา ลม ไฟ ดูสิเวลาฝนตกแดดออก  ฝนนี่มันชะมนัทําลายลาง ทําจนดิน 
ถลมจนเสียชีวิตไป
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นี่ไงธาตุ  ๔  เหมือนกัน  ธาตุ  ๔  จากขางนอก  เห็นไหม  แตธาตุ  ๔  ของเรานี้มนั 
ไดมาจากเวรจากกรรม  แลวจากเวรจากกรรมจากไหนละ..  จากเวรจากกรรมจากพอจาก 
แมไง ถาไมมีพอไมมีแม ไมมีแดนเกิดแลวเราเอาอะไรมาเกิด 

นี่มนัเกิดมานี้  ธาตุ  ๔  ก็คือธาตุ  ๔  แตมันมีเวรมีกรรมของมนัมา  ถามีเวรมกีรรม 
ของมันนะ แลวจิตใจนี้มนัมาจากไหนละ มันมาจากกรรม มาจากสิ่งที่สรางกรรมมา เห็น 
ไหม 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเวลาเกิดนะ  เวลาเกิดที่สวนลุมพินี  “เราจะเกิด 
ชาตินี้เปนชาติสุดทาย เราจะไมเกิดอีกแลว” นี่เพิง่เกดิ ! นี่ไงวุฒิภาวะ เห็นไหม ขนาดเพิ่ง 
เกิดยังมีบุญกุศลขนาดนัน้นะ  นี่สรางสมบุญญาธิการมาสมบรูณขนาดนัน้  เวลาออก 
ประพฤตปิฏิบัตินีจ่ะไปกับเจาลัทธิตางๆ  ไปศึกษากบัเขานี่  ๖  ปนะ  ทัง้ๆ  ที่มีสาระนะ 
จิตใจนีเ้ปนหลักเปนเกณฑ 

พระโพธิสัตว.. พระโพธิสัตว เห็นไหม เวลาเกิดขึ้นมา นี่องคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจาพูดไวเองบอกวา “โลกธาตุหวั่นไหวมอียู ๓ คราว” 

คราวหนึ่งคือองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเกิด.. 

อีกคราวหนึ่งคอืองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรสัรู.. 

และอีกคราว  คือองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาปลงอายุสงัขารจะปรินพิพาน.. 
โลกธาตุนี้ไหวหมดเลย นี่ผูมีบุญมาเกิด ! คนมอีํานาจวาสนามาเกิด 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาเกิดขึน้มานี้ เห็นไหม โลกเขารมเยน็เปนสุข 
ไปดวยอํานาจวาสนาบารมีของผูมีบุญกุศล  นี่จิตใจขนาดนัน้นะ  ดูเวลาครองเรือนสิ 
อยางเชนนางพมิพา  เวลาสามเณรราหุลเกิดแลวนี่  โอโฮ..  มันทกุขมนัรอน..  มันทุกขมัน 
รอนนะ ละลาละลังนะ  เวลาจะออกบวช เวลาจะออกจากราชวัง ละลาละลัง.. ละลาละลงั 
ตลอดเวลา เพราะอะไร เพราะความผูกพนัไง 

ดูสิคนดี  คนที่มวีุฒิภาวะมาเกิดขนาดนั้น  เพราะคนรับผิดชอบไง  รับผิดชอบมาก 
นะ ตองเสยีสละนางพิมพา ตองเสียสละสามเณรราหุลออกไป เพือ่ออกไปหาโมกขธรรม
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เพราะจิตใจมนัสรางสมบุญญาธิการมา มันจะออกหาสิ่งที่เปนสจัธรรม  เห็นไหม จะออก 
คนควาเพื่อความพนจากทุกข เพื่อพนจากการเกิดแกเจ็บตาย 

นี่ไง  ความปรารถนาของใจมันปรารถนา  รักก็รกั  หวงก็หวงกนัทั้งนั้นแหละ  แต 
เวลาจะออกไปนี่ละลาละลัง  เหน็ไหม  มนัมอีารมณความรูสึกหลายอารมณความรูสึกไง 
อารมณความรูสึกหนึ่งก็อยากจะพนจากทุกข  อารมณความรูสึกหนึ่งก็ไมอยากเกิดแกเจบ็ 
ตาย อารมณหนึ่งก็รูสึกความผูกพนั นี่ละลาละลงั 

พูดถึงเวลาคนจะออกไปคนควา  นี่ความพรอมของใจ  คนที่มีสาระ  คนที่มีความ 
รับผิดชอบ  มีทุกอยางพรอม  แตมันก็เปนเรือ่งของโลก  มันเปนเรื่องของโลกเพราะสราง 
บุญญาธิการมาจากโลก  นี่พระโพธิสัตวก็เคยสรางสมบุญญาธิการมาจากโลก  พระ 
เวสสันดรตางๆ ก็เกิดมาในโลกนี่แหละ... เกิดมาจากโลก เหน็ไหม 

เวลาสรางสมบุญญาธิการมาจากโลก  บุญสูงสงกม็าจากโลกมาจากวัฏฏะ...  จาก 
วัฏฏะแลวจะพนจากวฏัฏะ สิ่งใดจะพนจากวัฏฏะละ  เห็นไหม  คนมีสาระ ทําสิ่งใดก็เปน 
สาระ.. คนไมมีสาระ ทําสิ่งใดก็ไรสาระ.. 

นี่ขนาดมีสาระขนาดนี้  แตถายังไมมีธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
ยังไมตรัสรูธรรมขึ้นมา มันกม็ีสาระ แตมีผลใดทีเ่ปนสาระสิ่งใดละ ก็ตองออกไปคนควา 
ออกไปศึกษา  เพื่อจะใหเปนคุณธรรมขึ้นมาในหัวใจ  แลวสิ่งทีจ่ะเปนคุณธรรมขึ้นมาใน 
หัวใจได  นี่ทดสอบมาทัง้นัน้  ทดสอบมาทกุอยาง  คนมีสาระทําสิ่งใด  ถามันยงัไมเปนสจั 
ธรรม มันก็ไมไดของมนั เห็นไหม ไมเปนจริงขึ้นมา 

นี่ความจริง  !  ความจริงก็คือความจริง  ความปลอมก็คือความปลอม สิ่งตางๆ ทํา 
เหมือนกนั  นี่ดูสิอยางเชนการกระทําที่ทางโลกเขาทํากัน  เห็นไหม  ทําเหมอืนกัน  แต 
อันหนึง่ทําผิด อันหนึง่ทําถูก 

อันนีก้็เหมือนกัน  ในเมือ่สิ่งนั้นยงัไมมี  เพราะวุฒิภาวะของโลก  เพราะวุฒิภาวะ 
ของการเกิดในวัฏฏะ บุญกุศลสงเสริมมาขนาดนัน้ ในผลของวัฏฏะ มันกเ็ปนวัฏฏะ นี่จับ 
สิ่งใดมันก็เปนผลของวฏัฏะ 

“ผลของวัฏฏะคอืมนัเปลี่ยนแปลง ไมมีอะไรเปนความจริงสกัอยางหนึ่ง”
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แลวอะไรเปนจริงละ..  โลกมันเปนจรงิไมได  สสารเปนความจรงิไมได  แลววัตถุ 
เปนความจริงไมได แตเราก็เกิดมาจากวัตถุ เกิดมาจากสสาร เกิดมาจากวัฏสงสาร มันกอ็ยู 
ในวัฏสงสาร นี่ศึกษาขนาดไหนกเ็ปนการศึกษาเรือ่งของโลก เห็นไหม แตนี่สาระ.. สาระ 
คุณของผูทีม่ีบุญญาธิการ สาระคุณของผูที่คนควา สาระคุณของผูทีม่ีการกระทํา 

คนมีสาระ ทําสิ่งใดกเ็ปนสาระ มีสติปญญา นี่สิ่งที่ไมมี.. ไมมีคือวาสัจธรรมไมมี 
จะทําความสงบของใจขนาดไหน  มันก็เปนฌานสมาบัติ  เพราะมนัเปนเรือ่งของโลก  มัน 
มีอยูแลวโดยดัง้เดมิ  จะทําสิ่งใดมนักเ็ปนสมาธิ  ปญญาก็เปนปญญาโลกๆ  ปญญาก็เปน 
ปญญาของโลก ปญญาที่ศึกษามานี้ ศึกษามาเพื่อความพรอมทีจ่ะเปนกษัตริย 

ปญญาก็คือปญญา  ปญญาโลกเทียบเคียงขนาดไหน  มันก็เทียบเคยีงแบบนั้น 
แหละ แตเวลายอนกลับเขามาถึงใจ  เวลาภาวนาขึ้นมาจากความจริง นี่สาระอนันี้สําคัญ ! 
นี่สาระของใจ ใจทีม่ีสาระ 

ถาใจที่มีสาระ  พอเวลายอนกลับมาถึงหวัใจขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
เอง  นี่ตรัสรู  เห็นไหม  ยอนกลบัมาอานาปานสติ  กลับมาทําความสงบของใจ  ถาใจมนั 
สงบขึ้นมา  มันมีความรมเย็นขึ้นมาแลวยอนกลับ  ยอนกลับทวน  กระแสกลับ  เพราะมนั 
ไมสงออก แตที่แลวๆ มานี่มนัสงออกหมด 

สงออกคือเวลาจิตมันสงบขึน้มามนัออกรู  ออกตางๆ  เปนนิมิต  เปนสิ่งตางๆ  มัน 
เปนเรื่องสงออกหมดเลย  มันไมทวนกระแส  แตเวลาอานาปานสติ  เห็นไหม  กําหนดลม 
หายใจเขาและลมหายใจออก และมีสติปญญา...  แลวมีสติปญญาเพราะเหตุใด สติปญญา 
เพราะไปศึกษาไปคนควา  ถาเรามีความสงสัยที่ไหนที่จะมีสิ่งที่ดกีวา  เราไปพิสจูน 
ตรวจสอบมาหมดแลว เหน็ไหม 

นี่ไงเพราะมนัไปพิสูจนตรวจสอบมากับเจาลัทธิตางๆ  ใครที่มีคุณคา  ใครที่มี 
ช่ือเสียงเกียรติศัพท  เกียรติคุณขนาดไหน ก็ไดไปศกึษามาหมดแลว นี่สิ่งที่ออกไปจากใจ 
เรา  มันถงึไมมีสิ่งใดที่จะมีความลังเลสงสยัอีกแลว  สิ่งที่อยูขางนอก  สิ่งทีอ่ยูกบัผลของ 
วัฏฏะ  มันไมมีสิง่ใดที่จะมีคุณคาไปอีกแลว  เพราะไดไปศึกษาไดไปตรวจสอบมา 
หมดแลว
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นี่ยอนกลบั...  ยอนกลบัมาอานาปานสติ  ยอนกลับมาที่จิตสงบเขามา  มันพึง่อะไร 
ก็ไมได มนัตองพึ่งหวัใจของเรา เห็นไหม ถาพึ่งหวัใจของเรา มันยอนกลับมาที่ใจของเรา 
ถายอนกลับมาที่ใจของเรา นี่บุพเพนวิาสานุสติญาณ เพราะอะไร  เพราะไมมีปญญา ไมมี 
สิ่งใดคนควา ไมมีปญญา สิ่งใดๆ ยังไมเกิด 

พอจิตเปนอานาปานสติ  จิตที่ไมสงออก  จิตที่มนัมสีัมมาสมาธิ  จิตที่มีกําลังของ 
ตัวเอง แลวตัวเองรื้อคนขอมูลของตวัเอง นี่ไง มันถึงรูขอมลูของตัวเองได 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาเกิดมาแลว กาฬเทวิลเปนเพือ่นกบัพระเจาสุ 
ทโธทนะ  เขาก็ระลึกอดีตชาติไดเหมือนกนั  กาฬเทวิลกร็ะลกึอดีตชาติได  ๔๐  ชาติ 
อนาคตได ๔๐ ชาติเหมือนกัน ไปนอนบนพรหมไดเหมือนกนั  เหน็ไหม แตเขาทําสิ่งใด 
ไดละ เวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาตรัสรูขึน้มานีโ่ลกธาตุหวั่นไหว 

“เราเกิดหนหนึ่ง  เราตรัสรูหนหนึ่ง  เราปลงอายสุังขารหนหนึ่ง  โลกธาตุจะ 
หวั่นไหว” 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเกิดขึน้มานี่โลกธาตุหวั่นไหว  กาฬเทวลินอนอยู 
บนพรหมยังตองลงมาดูเลยละ “มันเกิดอะไรขึน้ มนัเกิดอะไรขึน้” สิ่งที่มันเกิดอะไรขึ้นนี้ 
เพราะเจาชายสิทธัตถะไดเกิดแลว  องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจาเกิดแลว  แตก็เขาขอ 
มาดูพุทธลักษณะ กาฬเทวิลทั้งดีใจและเสียใจ ดีใจคอืวาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา 
จะตรัสรูแลว  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาเกิดแลว  จะไดเปนองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจาไปขางหนา แตเสียใจนี้ เสยีใจเพราะตัวเองจะหมดอายุขยั 

นี่ไงเวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจากําหนดอานาปานสติ.. 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ  ยอนอดีตชาติได  กาฬเทวิลก็ทําได  !  กาฬเทวิลก็ทําได  เหน็ไหม 
ทําไดแตกาฬเทวิลไปไมได  ไปไมไดเพราะอะไร  เพราะนี่ไงมันไมมีสาระคุณเทากับองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ไมมีสาระคุณเทากบัเจาชายสิทธัตถะ  !  เพราะองคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาสรางสมบุญญาธิการมา  “บุญญาธิการ”  การสรางสมมาอนันัน้มนั 
แตกตางกัน
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แลวนี่โลกเขาก็มี สิ่งตางๆ มันพิสจูนได มนัตรวจสอบได ถามันตรวจสอบนะ คือ 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ  นี่ไงกาฬเทวิลก็ทําได  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาก็ทําได 
แตยังไมใชเปนพระอรหนัต มันยังไมเขาถงึ เห็นไหม 

นี่ไงสาระอันละเอียด  สาระทีเ่ปนความจริงขึน้มา  ถาสาระอันละเอียดมันมีของใจ 
ขึ้นมา  นี่สิง่นี้กไ็มติด  คือมันไมใชไง  มันไมใชเพราะอะไร  เพราะนี่ถงึรูอดีตชาติขนาด 
ไหน สิ่งตางๆ นี้มนัเปนเรื่องผลของวัฏฏะ 

สิ่งที่มี... คือจิตนีเ้วียนตายเวยีนเกิดเปนผลของวัฏฏะ จิตนี่มนัเกิดมันตาย มนัมเีวร 
มีกรรมของมัน  มนักเ็กิดเปนเทวดา  เปนอนิทร  เปนพรหม  เกิดในนรกอเวจี  เกดิเปน 
มนุษย เกิดเปนสัตวนรก เกิดตางๆ 

นี่ไงของมันมี  !  เพราะจิตมนัเกิด..  เกิดในวฏัฏะ  เห็นไหม  นี่ผลของวัฏฏะ..  ของ 
มันมี  !  ของมันมี  แตพวกเราคนไรสาระ  !  ไอพวกไรสาระไมรูสิ่งใดเลย มันอยากรูอยาก 
เห็น แตอยากรูอยากเห็นเพราะอะไร เพราะวุฒิภาวะมันไมมี อยากรูอดีตชาติ อยากรูตางๆ 
แตไมรู ! ไมรู 

นี่ไงทั้งๆ  ที่ของมนัมี...  ของมันมีอยูกับจิต  เพราะจติเกิดจิตตายนีจ้ิตไดสะสมมา 
สิ่งนั้นถาไมสะสมมา  มนัจะเกิดมาเปนมนุษยไดอยางไร  พอมันเกิดเปนมนุษยขึน้มาแลว 
ทําไมวุฒิภาวะมันแกมันออนแตกตางกัน  คนที่เขามวีุฒิภาวะของเขา  เขามีจุดยืนของเขา 
เขาเปนหลักเปนเกณฑของเขา  เขาเปนสุภาพบุรุษ  รูเหตุผิดชอบชั่วดี  รูสิ่งใดเปนคุณและ 
ไมเปนคุณ  สิ่งใดควรทําและสิ่งใดไมควรทํา  ไมใชไหลไปตามอารมณความรูสึก  เปนพาล 
ชน ทําลายเขาไปทั่ว โดยที่ตัวเองไมรูจักตัวเอง เห็นไหม 

นี่ไงสิ่งที่เปนสาระและไมเปนสาระ  มันแตกตางกนัตรงนี้  !  แตกตางที่คนมีสาระ 
เขามีหลักมีเกณฑของเขา  เขาเปนสุภาพบุรุษ  เขารูวาสิ่งใดควรและไมควร  สิ่งใดเปน 
ประโยชนและไมเปนประโยชน ถามนัเปนประโยชน นี้มนัเปนประโยชนกับใจเรา 

นี่ไงของมีอยูแตเรารูไมได แตของมีอยู กาฬเทวลิรูได ของมีอยู เจาชายสิทธัตถะรู 
ได แตรูไดอยางไรละ ก็รูไดดวยผลของวัฏฏะ มนัเปนผลของวัฏฏะใชไหม 

“การเกิดและการตายเปนผลของวัฏฏะ”
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สิ่งที่มอียู..  พอจิตมนัสงบเขาไป  มันก็ไปเห็นขอมลูของมัน  มนัไปรับรูของมัน 
ดวย ! ดวยขอเท็จจริง ดวยความเปนจริง แตเพราะมนัมีขอเทจ็จรงิ ตามความเปนจริงเปน 
ทางวิชาการไว  ไอพวกไรสาระมันก็เทยีบเคยีง นึกเคียง  วาเอา  คิดเอา  คํานวณเอา  แตไม 
เปนความจริง เพราะมันเปนเรือ่งทีไ่รสาระ 

คนไมมีสาระ ทําแตเรื่องที่ไรสาระ แตความจรงิมอียู พอความจริงมอียู นี่คนหนึง่ 
เทียบเคียงกันไดลําบาก  เห็นไหม  คนเทียบเคียงกนัไมเปน  เวนไวแต  !  เวนไวแตครูบา 
อาจารยของเรา เวนไวแตผูที่มีสาระคุณ ผูที่มีสาระคณุก็ตองย่ําตามรอยเทาอยางนี้มา องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึน้มาเปนพระอรหนัต ผูที่ประพฤติปฏบิัติขึ้นมา 
ถาถึงจุดหนึ่งกเ็ปนพระอรหนัตเหมอืนกัน ! 

ในเมือ่ความรูเสมอกัน  ความรูเทากนั  พระอรหนัตก็คือพระอรหันต  สิง่ที่รู 
เหมือนกนันี้  เหน็ไหม ถงึบอกวา  “ผูรูจริงมี  !”  ผูรูจริง  ผูทําตามความเปนจรงินีม้ี สิ่งที่ 
กระทํามานีเ้ปนบุพเพนวิาสานุสติญาณนะ 

แลวสิ่งที่ไมใช  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไมตื่นเตนไปกับสิง่ใด  เพราะวา 
สิ่งที่ตรวจสอบมากับโลก..  โลกนี้ไดตรวจสอบ  ไดไปทดสอบกับเขามาทุกๆ  สถานที่ 
หมดแลว  เพราะวาเกจอิาจารย  หรอืผูที่มีความรอบรูเปนศาสดา  เปนเจาลัทธิตางๆ  นี่ไป 
ศึกษามาหมดแลว เห็นไหม โลกมนัถึงไมมี ! 

การประพฤติปฏิบัติทางโลก  มนัเปนการประพฤติปฏิบัติของผูไรสาระ  !  เพราะ 
สาระคุณของเขาไมมี  !  จิตใจของเขาไดสรางบุญกุศลมา  ไดบําเพ็ญเพียรมา  แตไมเขาถงึ 
หลักการ  มันถึงเขาถึงสาระความจริงอันนี้ไมได  แลวกําหนดตอไป  จิตดึงกลับมาเพราะ 
จิตมีเหตมุีผล มีสาระของจิตดวงนั้น 

นี่ยอนกลบัมา...  ยอนกลับมาสูความสงบที่ลกึซึ้งเขาไป  สิ่งทีเ่ปน 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ คือกระบวนการของจิตทีเ่ปนผลของวัฏฏะ ที่เปนการเกิดและการ 
ตายมาตลอด  เหน็ไหม  การเกิดและการตาย  สิ่งนัน้เปนอดีต  แลวปจจุบันคือเราใชไหม 
ปจจุบนัคือปจจบุัน นี่สิ้นสุดกระบวนการของขอมูล  ก็คือมาเปนเรา  แลวอนาคตทีจ่ะตาย 
ไปละ
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ถากระบวนการของจิตมันไมมีกระบวนการกระทําทีม่ันสิน้สดุไป  กระบวนการ 
ของจิตมันก็จะไปเกิดตอไปขางหนา  เพราะมันไมมสีิ่งใดบุบสลาย  จิตไมเคยบบุสลายจิต 
เปนจิต  !  จิตเปนจิต  มีบุญกุศลเปนสมบัติของจิตนัน้  ถาจิตนัน้ยงัมีแรงขับ  ยงัมอีํานาจ 
วาสนา ยังมีผลบุญผลกรรมอยู มนัจะตองไปตามกําลังของเขา นี่ไงถาไมสิน้สุด เห็นไหม 
จุตูปปาตญาณ  เห็นจิต..  ถามันเปนตามกระบวนการของมัน  ตองไปตามชาติของมัน 
ตามแตเหตุและผลของเขา 

นี่มนัเปนขอเท็จจริง  !  ถาเปนขอเท็จจรงิ  มันก็ไมสิน้สุด  จากชาติหนึ่งๆ  มันก็จะ 
ไปของมัน  อนาคตจะมขีองมัน  ถามนัไมมีสิ่งนี ้ องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา 
พยากรณไมไดวาพระศรีอรยิเมตไตรยจะมาตรัสรูขางหนา อนาคตวงศจะมาอีก ๑๐ องค 

นี่แมแตพระพทุธเจา  อนาคตมนักม็ีของมนัอยูแลว  ที่มีอยูแลวเพราะเหตุใด  มอียู 
แลวเพราะไดสรางสมบุญญาธิการมาจนสมบูรณของเขา  แลวสรางมาจากไหน..  สรางมา 
จากอดีต...  สรางจากอดีตมานี่คือการกระทําของเขา  ถาอยางนั้นนี่ดึงกลับ  !  ดึงกลับ  นี่ 
ขอมูลที่รูนะ ขอมูลทีเ่ปนผลของวัฏฏะ 

ในเมือ่มีผลของวัฏฏะถึงเกิดมาเปนเรา ผลของวัฏฏะทําใหจิตนี้มาเกิดเปนปจจุบนั 
แลวอนาคตละ อนาคตทีม่ันจะเปนไป นี่คือสิง่ทีเ่ปนไป !  แตถาไมไปละ..  ถาไมไปละ... 
กระบวนการที่เขาสรางสมมา นี่ยอนกลับมาในปจจบุัน มันแกกันที่นี่ 

“นี่สาระที่แทจริง ศาสนาพุทธอยูทีน่ี่ ศาสนาพุทธอยูที่การกระทํา” 

พุทธศาสนาจะเกิด  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาจะตรัสรูธรรมที่นี่  ถาตรัสรู 
ธรรมที่นี่  เหน็ไหม นี่ยอนกลับมาที่อรยิสัจ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค..  ในปจจุบนั ทุกข 
มันเปนความทกุขไหม  จะดีจะชั่วขนาดไหน  ถามกีารขับเคลือ่นไป  มกีารกระทํา  มนัมี 
ผลตอบสนองทัง้นัน้ นี่คือการหมนุไป เหน็ไหม 

แลวยอนกลบัมาในปจจบุัน  มันมีเหตุใดมันถงึหมนุไปละ  เพราะมันมีภวาสวะ 
มันมีภพ มันมีฐีติจิต มันมีปฏิสนธิวิญญาณ มันมีอยูของมัน ของมันมีอยูทั้งนั้น มอียูตั้งแต 
กระบวนการที่เกิดตายมาเปนพันธุกรรมแลว มอียู.. ถาไมอยางนั้นจะไปขางหนา มอียูใน 
ปจจุบนั  มีอยูในจิตที่มนันิง่อยู  มอียูในกระบวนการของมัน  แลวยอนกลบัมาทําลาย
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ทําลายที่สิ้นสุดกระบวนการทั้งหมด เห็นไหม นี่ไงทาํลายภวาสวะ ทําลายภพ ทําลายสิ่งที่ 
อยูทั้งหมด พอทําลายแลวจบสิ้นกระบวนการ พอจบสิ้นกระบวนการแลว... 

“สิ่งนี้เปนวิมุตติสุข  เปนสมบัติของผูทีม่ีการกระทํา”  สิ่งที่มีการกระทํา  นี่ความ 
เปนจริงมี เห็นไหม 

นี่สาระคุณ ! สาระนะ สาระที่การกระทํา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทํามา.. 
ทํามาจนเปนศาสดาของเรา  เราเกิดมาเปนมนุษย  แลวพบพุทธศาสนา  เรามีความเช่ือมี 
ความศรัทธา ถามีความเช่ือความศรัทธา สิ่งใดที่เราทาํนะ “มันเปนนานาสาระธรรม” 

นานาสาระ  เห็นไหม  ตั้งแตเรามีความเช่ือมีศรัทธา  พอมีความเช่ือความศรัทธา 
มันแสวงหามันคนควา  มีสติมีปญญา  มันจะเปนสาระคุณทั้งหมด  แมแตมีสตมิีการ 
เคลื่อนไหว  เราฝกสติของเรา  เรามีการเคลื่อนไหว  มีความรับรู  เห็นไหม  นี่ทองบทสวด 
มนต ทําบุญกุศลตางๆ นีถ่าเรามีสติ มนัจะเปนสาระคุณ ! 

นานาสาระ.. มันมีนานาสาระ ในการประพฤตปิฏิบตัิของคน ในจริตนิสัยของคน 
มันแตกตางหลากหลาย ความแตกตางหลากหลายนัน้อยูทีพ่ื้นฐาน อยูที่การกระทํา 

ดูสิจิตดวงหนึ่ง  เห็นไหม  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวา  “จิตดวงหนึง่ 
ถาเกิดตายเกิดตายชาติหนึ่งๆ ซากศพของเรานี้ จะเปนชาติใดก็แลวแต ถาเก็บไว โลกนี้ไม 
มีบรรจุ โลกนี้ไมมทีี่รองรับเลย ” แตนี่มันยอยสลายหมด เห็นไหม ธาตุ ๔ เนื้อหนังมงัสา 
นี้มนัก็แปรเปนดนิ น้ํา ลม ไฟ  มันก็เปนธาตุดิน มันยอยสลายไป 

นี่ไง  สิ่งที่จิตเกิดตายเกิดตายนี้  มันเปนจริตนิสัยของแตละบคุคล  ทนีี้ในการ 
กระทํา ถามีศรัทธาความเช่ือ แลวศรทัธาความเช่ือนี้ เช่ือมากเช่ือนอยแคไหน ศรัทธาจริต 
พุทธะจริต  จริตของคนมันแตกตางหลากหลาย  นี้การกระทําทีม่ีจริตนิสัยแตกตาง 
หลากหลายนี้  มนัก็ตองมีสตปิญญา  เพื่อยอนกลับมาถึงใจของเรา  เพราะใจของเรา  สิ่งที่ 
เปนการกระทําทั้งหมด มันก็ออกไปจากใจ ถาไมมสีติไมมีปญญา การกระทํานัน้มนัเปน 
การสักแตวา มันเหมือนกับวัตถนุะ 

ดูสิชีวิตของมนุษยในโลกนีท้ี่เขาไมเช่ือศาสนา  ที่เขาไมเช่ือวานรกสวรรคมี  เขา 
ไมเช่ือมรรคผลนิพพาน  เขาก็ใชชีวิตของเขา  เหมือนกับสวะนะ  เหมือนกับเศษสวะทีม่ัน
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ลอยไปตามน้ํา  ผลของวัฏฏะทีม่ันจะหมนุเวียนของมันไป  เขาจะเช่ือหรอืจะไมเช่ือนัน่ก็ 
อีกเรื่องหนึ่ง แตชีวิตของเขาไง ชีวิตของเขานี่มนัหมนุไปตามนั้น 

แตถาคนเช่ือละ...  คนเช่ือแลวมีครูมีอาจารย  มีการประพฤติปฏิบัติขึน้มา  การ 
กระทําสิ่งใดเพราะเราเช่ือ  เรามเีปาหมาย  เรามจีุดเริม่ตน  นี่ไงสาระมนัเกิดที่นี่  ถาสาระ 
เกิดที่นีน่ะ  เรามีสตมิีปญญา มีการกระทํา มีการแสวงหา แลวการแสวงหานี้  ทางโลกเขา 
แสวงหาสิ่งใด เขาก็ไดผลตอบสนองสิ่งนัน้ ถาแสวงหาศัตรู เที่ยวทํารายคนอื่น เดี๋ยวเขาก็ 
มีศัตรูของเขาขึ้นมา ถาแสวงหามิตร... แสวงหามิตรเขาก็พยายามจะรักษามิตรของเขา เขา 
ทําของเขา  ทําใจของเขา  รักษาตัวของเราเพื่อประโยชนกับสังคม  เห็นไหม  ...นี่แสวงหา 
มิตร 

ใครแสวงหาสิ่งใด  มันก็ไดผลตอบสนองสิ่งนั้น  เราแสวงหามรรคผลนิพพาน  เรา 
แสวงหาสัจจะความจริง  มันตองแสวงหาบนหัวใจของเรา  ตํารับตําราทางวิชาการ  มันชี้ 
เขามาที่ใจทั้งหมด พระไตรปฎกทั้งตูชี้มาถึงในหัวใจของเรา ชี้เขามาถึงความรูสึกของเรา 
ถาเราศึกษาเราประพฤติปฏิบัติขึ้นมา  มันก็กลับมาในใจของเรา  ถาเราประพฤติปฏิบัติ 
ตามความเปนจริง มันจะไดมรรคผลเดี๋ยวนี้ไง 

แตนี้ดูสิมันมาบวชเปนพระ  มันจะประพฤติปฏิบัต ิ แตหัวใจมันยงัสงออกไปเอา 
ตํารับตํารา จะไปเอาสาระจากขางนอก ! มันไมยอนกลับมาทีน่ี่ ! 

เขาศึกษากัน  เขาศึกษามาเพือ่ประพฤติปฏิบัติ  เขาศึกษามาเพื่อจะเขามาสูใจ  เขา 
ศึกษามาเพื่อคนควาศีล สมาธิ ปญญา เพื่อใหมีสติปญญาขึ้นมา เขาคนควากนัที่นี่ ! 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูอยูทีโ่คนตนโพธ์ิ  ไมมีตํารา  ไมมีธรรมะ 
แมแตตัวเดียว  แตตรัสรูขึ้นมาในใจขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา  อันนี้ถาเราทํา 
ความเปนจริงของเรา สติก็คือสติ ! สติขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาก็สอนไวแลว 
ใหตั้งสติ ! ตั้งสติแลวพยายามคนควาของเรา ถาเราคนควาของเรา เรามีการกระทําของเรา 
เห็นไหม 

“นี่สาระคุณเกิดที่นี่ ! นานาสาระธรรม !”
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มันเปนธรรมทัง้หมด  สติปญญาในการกระทํา  ในการเคลื่อนไหว  มันจะเปน 
สาระทั้งหมดเลย  แตในปจจบุันนี้มนัเปนเรือ่งไรสาระ...  “ไรสาระธรรม”  เปนธรรมะที่ 
ไมมีสาระ ธรรมะที่ไรสาระ ! 

การประพฤติปฏิบัติไมตองทําสิ่งใด  ใหเฝาถนอมรักษา  ใหดูแลใจไป รักษาใจไป 
..  รักษาใจไป  แลวรักษาใจนี้รกัษาอยางไร  รักษาผูรู  รักษาใจนี้รกัษาอยางไร..  นี่ไง  มนั 
เปนมารยาสาไถ มันเปนเรือ่งไรสาระเพราะเหตุใด “มันเปนเรื่องไรสาระ” เห็นไหม 

เวลาใครมีความทุกขมีความยากขึน้มา  ก็ทําสบายๆ  มันเปนมารยาสาไถ  มนัเกิด 
มารยาสาไถเพราะเริม่ตั้งแตเราไมมีหลักเกณฑของใจ  เปนมารยาสาไถเพราะมันไมมี 
สาระ ความไมมีสาระเพราะใจมนัไมมีสาระ ในเมื่อใจมันไมมีสาระ แลวศึกษาธรรมของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาก็วา “ธรรมะคือความวาง ! ธรรมะคือความเบา 
ธรรมะคือความสงบ” 

แลวสิ่งนีม้ันเปนจรงิไหม  มนัเปนจริงที่ชื่อ  !  ความจริงมันกเ็ปนความจริง  ความ 
จริงมันจะเกิดขึ้นมาจากใจของผูที่มีสาระ  เปนที่องคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  ครูบา 
อาจารยเรา อยางนัน้เปนความจรงิ ! ความจรงิมนัมีผลของมัน มีกิจญาณ มีสจัญาณ มีการ 
กระทําที่เปนผลขึน้มาใหรบัรู เปนปจจัตตัง คือรับรูจาํเพาะตน 

ดูสิ  รอนก็รูวารอน  หนาวก็รูวาหนาว  นั่นเขารูโดยผิวหนังนะ  แตความเปนจรงิ 
เวลาประพฤติปฏิบัติขึ้นมา  ถาความรูสึกของใจนี้มนัมีกระบวนการของมัน  มันรับรูของ 
มัน แตไอนีว่า “วางๆ วางๆ” 

ถาวางๆ อยางนี้  เริ่มตนก็ปฏเิสธสติ ปฏิเสธสมาธิ ปฏิเสธปญญา ปฏิเสธทุกอยาง 
แลวก็ทําไป อยางนั้นมันเปนการสรางภาพ ! มันเปนมารยาสาไถ ! ความเปนมารยาสาไถ 
มายาภาพที่เกิดขึ้นมาของใจไง  เห็นไหม  นีม่ันเปนธรรมะอาบยาพิษนะ...  อาบยาพิษ 
เพราะอะไร เพราะมันไมมีสิ่งใดตอบสนองใจตามความเปนจริง มนัถึงเปนเรือ่งไรสาระ ! 

อวิชชานี้รายมาก อวิชชาคือความไมรู  เห็นไหม มนัไมรูสิ่งใด.. มันไมรูอะไรละ.. 
มันไมรูจกัตัวของมันเอง  ไมมีสาระอะไรเปนประโยชนเลย  เห็นไหม  เพราะความไร
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สาระตั้งแตเริ่มตน  แตไปรูธรรมะนะ  ไปรูธรรมวนิยันะ  ไปรูในตํารับตํารา  เพราะอะไร 
เพราะสัญชาตญาณ 

สัญชาตญาณเกิดจากจิต  ความรับรูเกิดจากจิต  พอจตินี้ออกไปศึกษาธรรมะ  นี่ไง 
มันก็สรางภาพขึ้นมา สรางมารยาสาไถขึน้มากับจิต นี่ไงมันถงึเปนธรรมะที่ไรสาระ ! ไร 
สาระเพราะคนนัน้ไรสาระ  คนนัน้ไมมีคุณคา  คนไมมีคุณคาเพราะมนัไมมีอํานาจวาสนา 
บารมี  บารมีออนแอมาก  เหมอืนกบัมดแดงเฝาพวงมะมวง  มดแดงมนัไตอยูอยางนัน้  แต 
มันไมเคยไดลิม้รสของมะมวง 

นี่ก็เหมือนกัน  วาศึกษาธรรมะ..  ศึกษาธรรมะ  ศึกษามาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรม 
กัน  แตไมเคยเขาถึงธรรมเลย  พอเขาไมถึงธรรม  มนัก็เหมือนกับมดแดงทีม่ันไตมะมวง 
แลวมนัก็หมนุไปหมุนมาอยูอยางนัน้แหละ 

นี่ก็เหมือนกัน วาง.. วาง.. มีความสบาย.. ทําไมมันสบาย ปฏิบัติไปแลวมันสบาย 
ละ...  เมื่อกอนนี้เปนคนที่ฉุนเฉียวมาก  เปนคนทีเ่ลวรายมาก..  เดี๋ยวนี้ปฏบิัติแลวเปนคนดี 
หมดเลย.. 

นี่ไงเปนคนดีเพราะอะไรละ  มนัดีเพราะสังคมเขาเห็นสภาพแบบนี้ใชไหม  มนั 
สรางมารยาขึ้นมา มันดกี็เปนดีแบบโลกไง คนเราที่เกิดมานี้  เหน็ไหม ดูสิดเูวลาจิตมันพา 
เกิด เกิดมาแลวก็ไดสถานะภาพของมนุษยนี้มา 

สิ่งที่เปนมนุษยคอืมนุษยไง  ทกุคนเหมอืนกัน  เกิดมาเปนคนเหมือนกนัหมดเลย 
แตเวลาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาเปรียบเทยีบคนนะ 

มนุสสเปโต คือมนุษยเปรต... 

มนุสสเดรัจฉาโน คือมนุษยสัตว.. 

มนุสสเทโว คือมนุษยเทวดา... 

เวลาการเกิดนีเ่กิดมาเปนมนุษยเหมือนกัน  แตความรูสึกจิตใจมันแตกตางกนั 
ความเปนสัตวมนุษย..  ความเปนเทวดาในมนุษย..  ความเปนเปรตในมนุษย..  นี้มันเปนที่ 
ไหน มันเปนที่หัวใจไง ! มันเปนทีใ่จไปคิดอยางนั้น ใจทําอยางนั้น ใจกระทําอยางนัน้
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นี่ไงเวลาเกิด  เกิดมาเปนมนุษยเหมือนกัน  นีไ่งสภาวะการเกิดเกิดมาเปนมนุษย 
เหมือนกนั  ทีนี้เวลาประพฤติปฏบิัติขึ้นมา  เวลาเกิดมาเปนพระอริยบคุคล  เปนโสดาบัน 
เปนสกทิาคา เปนอนาคา มันกเ็ปนเหมอืนกัน แตเหตุที่มันจะเปนละ 

นี่ไงถามันมีสาระคุณ  คือคนเปนมนุสสเทโว...  แมแตเปนมนุษยก็เปนเทวดา 
เทวดาเขามคีวามเมตตา เทวดาเขามีหัวใจที่เปนธรรม เขาทําไปเพือ่ประโยชนของเขา เขา 
มีสติปญญาของเขา 

แตมนุษยสัตว  !  ดูสัตวสิ  เวลาสัตวเดรจัฉาน..  มนุสสเดรัจฉาโน  สัตวดีก็มี  สัตว 
กตัญูก็มี  สัตวที่มนัทํารายคนก็มี  นี่มนุษยสัตว..  แตสัตวมันจะดีขนาดไหน  มันกเ็ปน 
สถานะของสัตว 

จิตใจทีม่ันเปนมนุสสเดรัจฉาโน  มันไมคิดถึงเรื่องที่เปนคุณธรรม ที่พนจากความ 
เปนสัตว  แลวความเปนสัตว  เหน็ไหม สัตวมนัทํารายกัน สัตวมนัปกปองกันดวยสถานะ 
ของสัตว  แตธรรมนีม้นัเหนอืสัตวไง  !  มันเปนสตัตะผูของ  แตนี้ธรรมเปนธรรมของ 
มนุษย  ถาเปนมนุษยขึ้นมา  มนัจะมีสติปญญา  พอมีสติปญญาขึ้นมาแลว  มนัจะเขาไปสู 
ธรรม.. 

ถาเขาไปสูธรรม  เหน็ไหม  นี่พอเขาสูธรรม  ถาจิตใจมันมีพืน้ฐานของความเปน 
มนุษย  พอมกีารกระทําขึ้นมา  การกระทําดวยสมอง  การกระทําดวยคุณธรรม  ถาการ 
กระทําดวยคุณธรรมนี้ ดูสิการเสยีสละ การใหโอกาสคน การใหโอกาสนะ เดินสวนทาง 
กัน ใหทางกนันี่กเ็ปนบุญแลว 

นี่ถามนัเปนมนุษย..  มนุษยที่มนัมวีุฒิภาวะ  มันทําสิ่งใดจะเปนนานาสาระธรรม 
นานาสาระทุกสิ่งทุกอยาง 

“นานาสาระธรรม”  มันเปนธรรม  เปนคุณธรรม..  เปนคุณธรรมใหจิตใจดวงนั้น 
จิตใจทีม่ีการแสดงออกอยางนัน้  มนัมีสตปิญญา  มันมั่นคงของมนั  มันรูผิดชอบชั่วดี  มนั 
ไมบอกวาวางๆ วางๆ มันไมใชเรือ่งไรสาระแบบทีก่เิลสมนัอางธรรม 

ถาเปนอยางนัน้ มนัเปนเรื่องไรสาระ ที่กเิลสอางธรรมเพราะ ! เพราะไมมีสติ ไม 
มีสติแยกถูกแยกผิด วาสิ่งใดเปนความผิด สิ่งใดเปนความถูก แลวเวลาสิ่งใดเปนความผิด
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ความถูกของสัตว มนุสสเดรจัฉาโน.. มนุสสเทโว สิ่งใดที่เปนความผิดความช่ัวของจิตใจ 
คือกิเลสตัณหามันอยูในหัวใจ  การแสดงออกมานี้  เปนมารยาสาไถ  เปนมารยาภาพที่การ 
แสดงออก 

แตจิตใตสํานึก  จิตที่มนัคิดเหน็แกตัว  จิตที่มนัคดิแตผลประโยชน  จิตที่มนั 
เสียสละ  เหน็ไหม  นัน่..  มันเกิดจากตรงนัน้  ถามันเกิดจากตรงนัน้  นี่เวลาทําสติ  เวลามี 
สติปญญามันจะเขาถึงทีน่ั่น มนัจะเขาสูภวาสวะ เขาสูภพ เขาสูใจ 

ฉะนั้น  ถาเราประพฤติปฏบิัติโดยไรสาระ มันเปนธรรมทีไ่รสาระ ธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาทางวิชาการมนัมอียู... มันมีอยู เหน็ไหม 

นี่ศีล  สมาธิ  ปญญา  มรรค  ๘...  มันก็สรางภาพทําใหเหมือน  แตมันไมเปนความ 
จริง มนัเลยเปนธรรมะที่ไรสาระ ! ไรสาระเพราะคนๆ นั้นไรสาระ แลวถาคนๆ นั้นมีหมู 
คณะ  มีผูนําที่ไรสาระ  กระบวนการของความไรสาระ  มันจะเปนกระบวนการทีเ่ปน 
กระแสที่ใหญมาก  เพราะเปนกระบวนการที่ไรสาระ ไมมีสาระการตรวจสอบ ไมมีสาระ 
จากหัวใจที่แบงแยกถูกแยกผิด 

เรื่องทีเ่ปนกิเลส  มนัชอบกเิลส  จิตใจของคนที่เปนกิเลส  จิตใจของคนที่มอีวิชชา 
ครอบงําอยูโดยธรรมชาติ คนเกิดมาทุกคนมีอวิชชา คนเกิดมา แมแตเจาชายสิทธัตถะ เกิด 
มาเปนเจาชายสิทธัตถะ  ก็มีอวิชชาครอบคลมุมา  “เวลาเจาชายสิทธัตถะมาตรัสรูธรรม 
ขึ้นมา นั่นไดฆาอวิชชาจากวิชชา” 

วิชชาคืออะไร  วิชชาคือมรรคญาณที่เขาไปทําลาย  พอทําลายสิ่งนั้นขึน้ไป  นัน่ไง 
ถึงพนจากความไมรู  แตนี้ความไมรูนี่อวิชชามันครอบงําในหวัใจ  ศึกษาธรรม..  ศึกษา 
ธรรมแลวแอบอาง แอบอางเพราะอะไร เพราะจิตใจที่มันไมมีสาระไมมคีุณคา  มันไพล 
เห็นไหม ไพลเปนน้ําตาลเคลอืบยาพิษ แลวกอ็างธรรมะ.. อางธรรมะ แตไมมีสาระในใจ 
มันเปนธรรมะทีไ่รสาระ 

“แตถาคนที่มอีํานาจวาสนาในหัวใจ  มนัจะเปนนานาสาระธรรม  เปนธรรม 
ทั้งหมด ! เปนธรรมทั้งหมดเพราะมนัมีคุณธรรมในใจ”
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มีคุณธรรมในหัวใจ  เห็นไหม  การกระทําของเรา  การเคลือ่นไหวของเรามันจะ 
เปนธรรม.. ถาเปนธรรมแลว ตั้งสติกเ็ปนธรรม ทําสมาธิมันก็จะเปนธรรม แมศึกษาธรรม 
ขึ้นมา ก็ศึกษาขึ้นมาเพื่อสลดสังเวช 

เวลาผูที่ประพฤติปฏบิัติขึ้นมา  เวลาพูดถงึธรรมะ  นี่จะพูดถงึสัลเลขธรรม  สัลเลข 
ธรรมนะ  ดวยความเอือ้เฟอ  ดวยความเผ่ือแผ  ดวยความมักนอย  ดวยมีการกระทํา  เพราะ 
อะไร เพราะมนัขัดเกลาไง มนัขัดเกลากิเลส 

เวลาพูดสิ่งใด ทําสิ่งใด ทําเพื่อใหตบะธรรมแผดเผากิเลส ถาแผดเผามัน นี่คือคน 
ที่มีสาระ แตเราดูคนทีม่ีสาระเปนคนที่ทกุขยาก คนที่มีสาระไมคลุกคลี  คนทีม่ีสาระไมมี 
สิ่งใดปรนเปรอ  แตเขามีตบะธรรม..  ตบะธรรมทีม่นัแผดเผากิเลสของเขา  นัน่ละมันจะ 
เปนสาระ ! เปนสาระตัง้แตมีสติมปีญญา เห็นไหม 

พอมีสตมิีปญญา  เราทําสิ่งใดจะไมกระทบกระเทอืนตัวเรากอน  เพราะเราจะหลบ 
เราจะหลกี แลวสิ่งนัน้จะเปนประโยชนกับหมูคณะ เปนประโยชนกับสงัคม ดูสอิยางเชน 
พระโพธิสัตว  ความเปนสาระทีจ่ะเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เกิดทุกภพทุก 
ชาติก็เปนผูที่เสียสละ  เปนผูที่ทําคุณประโยชนกับสังคม  เพราะพระโพธิสัตวมีสิง่ที่ทํา 
ขึ้นมา 

พระโพธิสัตว  พุทธภูมิ  แตยังไมไดเปนพระอรหันต  มันก็เปนปถุุชน  มันก็มถีูกมี 
ผิดได... มันมีถูกมีผิด สิ่งตางๆ นี้เปนเรื่องของโลก เห็นไหม แตถาเรามีสาระของเรา มนั 
เริ่มตนจากเรามีสาระ มนัถึงจะเปนประโยชนกับเรา แตถาเราไมมีสาระนะ.. 

“ธรรมะไรสาระ”  เปนคนไรสาระ  ทําแตเรื่องไรสาระ  ปฏิบัติธรรมขึน้มา  ก็ไมมี 
สาระสิ่งใดตกผลึกในหัวใจเลย มันสกัแตวา.. สักแตวากระทํา ไมไดผลตามความเปนจริง 
แตก็จะพยายามเทียบเคียงธรรมะนะ 

แตถาเรามีสติของเรา  เรามีปญญาของเรา ใครจะทุกขใครจะยาก มันเปนเรื่องของ 
ทุกๆ คนนะ แตเรือ่งของเรา  เปนเรื่องของเรา  เราจะตองมีสติของเรา มีปญญาของเรา ถา 
เรามีสติปญญา  สิ่งนีม้ันแกไขเรานะ  มนัมกีารแกไข  มีการกระทํา  ถาเราแกไขเราได  เรา 
กระทําของเราได เหน็ไหม นี่ตบะธรรมนะ ธรรมจะเกิดกับเรา !
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ถามีสติมีปญญา  เวลากเิลสมันเรารอนขึ้นมา มันไมยอมใคร มันจะเอาแตเอาชนะ 
คะคานคนอื่น  แลวการเอาชนะคะคานคนอื่น มนัเปนผลของกิเลสทั้งนั้นเลย แลวผลของ 
กิเลส เอากิเลสไปแกกเิลสมนัจะเปนไปไดไหมละ เขามีแตเอาธรรมแกกิเลส เหน็ไหม 

“นานาสาระธรรม”  มันเปนสาระทันทถีามีสตินะ  แตถาขาดสตินี่มันจะไป  เวลา 
เราขาดสติ  แลวเรามาประพฤติปฏิบัติ  เขาวาเปนธรรม...  เขาวาเปนธรรมเพราะอะไร 
เพราะมนัไมมีเหตมุีผลใชไหม  พอขาดสติ...  ดูสิดูอยางวาวเชือกขาดนี้ใครควบคุมมันได 
มันจะไปตามแรงลม 

ความรูสึกความนึกคิดของใจ  ถามันขาดสติ  สิง่ที่เกิดขึ้นมานี้มนัมีสิง่ใดเปน 
ประโยชนกับมัน  เหมอืนวาวทีเ่ชือกขาด  คือเราควบคุมไมได  เราควบคุมสิง่ใดไมไดเลย 
วาวนี่พอเวลาเชือกมันขาดแลวมนัไปตามกระแสลม มันจะไปตกที่ไหนก็ไมรู 

ความรูสึกความนึกคิด  ตรึกในธรรม  !  ถาเราขาดสติ  มันวามันเปนพระอรหนัต 
วาง.. สบายไปหมดเลย 

“นี่เพราะมันขาดสติ มนัเลยเปนสิ่งที่ไรสาระ” 

แตถามีสติละ...  พอมีสติขึ้นมานะ  ทําอะไรกจ็ะเปนความทุกขยากไปหมดเลย 
เพราะมนัรับรู  เห็นไหม  ดูสิเราจะเอาวาวขึ้นสูอากาศ  เรามีเชือกของเรา  เราจะเอาตามใจ 
เราไมไดหรอก ขนาดของเชือกมนัสั้นมันยาว ความรูสึกมนัจะขึน้สูงขึน้ต่ํา นี่เพราะเชือก 
เรามีสั้นหรือยาวเทานัน้ แรงลมมมีากขนาดไหน สิ่งนี้มนัมีอปุสรรคไปหมด เห็นไหม แต 
ถาวาวเชือกขาด  แลวเราเอาวาวโยนขึ้นไปบนอากาศ  ไมมีสิ่งใดตอบสนองกับ 
ผลประโยชนอนันัน้เลย 

นี่ไงผูที่ไรสาระ ธรรมะไรสาระ ! มันไมมีสิ่งใดเปนผลตามความเปนจริง ! 

แตถาเรามีสติปญญา  เห็นไหม  พอเรามีสติกล็ําบากลําบนไปทุกอยาง  เพราะมนัรู 
เห็นหมด  ทุกขกร็ูวาทุกข  เวลาเรานัง่สมาธิไป  กําหนดพุทโธ  หรอืใชปญญาอบรมสมาธิ 
มันจะลงพุทโธหรือไมลงพุทโธก็แลวแต  เรารับรูทัง้นั้นแหละ  แลวทุกขยากมาก  มัน 
ไมไดดั่งใจ มันเปนของซึ่งหนา เหน็ไหม
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พุทโธ  พุทโธ  พุทโธนี้  จนจิตมันมีสติปญญาของมนัขึ้นมา  จิตละเอียดออนมาก 
นอยขนาดไหน แลวจับพลัดจบัผลู สมาธินี่เขาไดยาก... เขาไดยากเพราะอะไร เพราะเรามี 
ตัณหาความทะยานอยาก  เรามีความไมรูจรงิในหวัใจของเรา  แลวเราก็ทําโดยความไร 
สาระกันมาตลอด เพราะสิ่งที่ไรสาระมันสะดวกสบาย มันไมมีสติควบคมุ ! ไมตองทําสิ่ง 
ใด ! แลวมันจะหายไปเลย เปนพระอรหันต ! วางหมดเลย... ไรสาระ ! 

แตถาจะทําสาระ  ทําใหมันเปนความจริงขึ้นมา  “นานาสาระธรรม”  คือเก็บเลก็ 
ผสมนอย การกระทําของเรานี้ มาจากการเก็บเล็กผสมนอย 

การเกิดเปนมนุษยนี้เพราะมอีริยทรัพยเปนทรัพยสมบัติของเรา  “  อริยทรัพย  ” 
ทรัพยความเปนมนุษยนี้เปนอริยทรัพยของเรา เราเกดิมาเปนมนุษยนี้  เราสรางไดบุญกุศล 
มาขนาดนี้แลว  พอเกิดมาเปนมนุษยแลว  หาอยูหากนิทางโลกกนัก็ลําบาก  เวลาบวชเปน 
พระเปนเจาขึ้นมา  เห็นไหม เราจะประพฤตปิฏิบัติกล็ําบาก มันลําบากไปทกุอยางเลย แต 
ลืมไปวาการเกิดเปนมนุษยนี้ เราไดสรางบุญกุศลมาพอสมควรแลว 

สิ่งที่สรางบุญกุศลมาพอสมควรแลวนี้  จะทําสิ่งใดเรามีสติปญญาของเรา  เรามีสติ 
ตั้งมั่น  ทําสิ่งใดมนัชัดเจนไง  คนมีสติ  เห็นไหม  จับของรอนก็รูวารอน  จับของเย็นก็รูวา 
เย็น 

จิต..  เวลาเรามีสตปิญญาขึ้นมา  กําหนดพทุโธมันก็รูวากําหนดพทุโธ  พอมัน 
กําหนดไมได  มนัหายไปโดยไมมีสติปญญา  เราก็รูมัน.. นี่ถามีสติ ทําสิ่งใดมันจะรับรูตอ 
หนาชัดเจน ! 

ความเปนไป... กําหนดพุทโธ พุทโธจะลงไดมากไดนอย หรอืมนัลงไมได ถามัน 
ลงไมไดนีเ้พราะเหตุใด  มันก็หาเหตุหาผลวาทําไมถึงเปนอยางนี้  ทําไมองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาถึงสอนวากรรมฐาน ๔๐ หอง ใหทําศีล สมาธิ ปญญา... ถาทําศีล สมาธิ 
ปญญาแลว  เราก็เริม่ทํามา แตทําไมมนัไปไมได มนัไปไมไดเพราะกเิลสเราแกกลา กิเลส 
ตัณหาความทะยานอยากของเรานี้มนัปดกัน้ทั้งหมด
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ฉะนั้นทําสิ่งใดไป  เหน็ไหม  ดูสเิขาโคนตนไมทั้งตนเลย  เขาจะเอามาสรางบาน 
สรางเรอืน  กวาเขาจะเลาะกิ่งของเขา  เขาจะทําใหเปนทอนซุง  กวาเขาจะเลือ่ยมาทําเปน 
ไมพื้นไมใชประโยชน เขาตองลงทุนลงแรงขนาดไหน 

นี่ก็เหมือนกัน  เวลาเราทําสมาธิ  สมาธิจะมาจากฟา..  ทุกอยางจะเปนไปหมดเลย.. 
อยางนัน้มนัสรางภาพหมดโดยความไรสาระ  มันไมเปนประโยชนกับอะไรเลย  เปน 
ประโยชนอยางเดียวคือหลอกตวัเอง..  หลอกตัวเองวาตัวเองมีสมาธิ  !  หลอกตัวเองวา 
ตัวเองมีปญญา ! หลอกไปเรื่อยๆ เพราะความไรสาระ มันเลยไมเปนสาระ เห็นไหม 

แลวกิเลสก็หลอกอีกชั้นหนึง่ มันก็วังวนอยูในอวิชชา วังวนอยูกับการอยูในกิเลส 
เพราะมนัเกิดมาจากความไรสาระ  เกิดจากวุฒิภาวะของจิตออนแอ  แลวเกิดในสงัคมที่ 
ออนแอ สังคมทีม่ีความมักงาย สังคมที่ชิงสกุกอนหาม สังคมทีอ่ยากไดสิ่งใดมาดวยความ 
งายๆ  อยางนั้นมันไมมีในโลกนี้  แตก็สรางกนัวามี  สรางกนัขึ้นมาวาใหมนัสมความ 
ปรารถนาของสงัคมของเขา แตมันไมเปนความจริง 

ถาเปนความจริงนะ  เราตั้งสติ  !  เราตองตั้งสติแลวพยายามทําของเรา  เราเกิดมา 
จากไหนละ  จิตปฏิสนธินี่มนัมาจากไหน  มันมาเกิดในไขจนมาเปนเรานีม้ันมาอยางไร 
เกิดก็ไมรูวาเกิด  พอเกิดมาแลวพอแมก็ตัง้ช่ือให  พอแมเลีย้งดมูา  บวชขึ้นมาก็เปนพระ 
พระไรเดียงสา ! บวชเขามาแลวกย็ังไรเดียงสา ยังออนแออยู แตอวดรู ! อวดวาเปน ! 

นี่ไมมีการศึกษา  ถามกีารศึกษา  เห็นไหม  บวชเขามาแลวตองมีการศึกษา...  มี 
การศึกษาวาสิ่งใดควรไมควร  สิง่ใดเปนหรอืไมเปน  นี่มนัศึกษาได  เพราะคนนี่มีหมูีตา 
คนนีเ่ปนคนฉลาดนะ เห็นเขาทํากร็ูวาเขาทํา เห็นเขาทําแลวเปรยีบเทียบได ตํารับตําราก็มี 
ครูบาอาจารยกม็ี  แลวสงตอกันมานีม่ันก็ตรวจสอบทดสอบไดทั้งนั้นแหละ  สิ่งนี้มนั 
ทดสอบได  ถามีหมูีตา  ถามันอยากเอา  ถามันเปนไปจรงิ  มันตองการเปนสาระคุณนะ 
ตองการสาระธรรม ตองการสิ่งทีเ่ปนประโยชน มนัศึกษาไดทั้งนัน้แหละ 

คนนีเ่ปนคนฉลาด  คนจรงิๆ  นี่รบัรูไดหมดเลย  หัวใจนี้  ถามีสติปญญา  มนัเกบ็ 
ประโยชนไดทั้งนั้นแหละ  แตมันจะเอาประโยชนหรือจะเอาโทษละ  ถาจะเอาโทษ  เหน็ 
ไหม  คือเอาความมักงาย  เอาความพอใจของตัว  มนัก็เปนเรื่องไรสาระ  มันเปนเรื่องไร 
สาระอยูแลว แลวจิตใจนี้มนัเปนกเิลสอยูแลว มันเขากันงายเลย
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แตเวลาศึกษาธรรมขึน้มา  ศึกษาขึ้นมามนัก็ขัดใจเราทั้งนั้นแหละ  พระพุทธเจา 
สอนใหถอืศีล พระพทุธเจาสอนใหมีศีลขึน้มากอน ศีลคือความปกติของใจ ถาใจมันปกติ 
ขึ้นมา ทําสิ่งใดขึ้นมามนัก็เปนประโยชนกับตวัมนั 

แตถามันไมเปนปกติ เห็นไหม ดูสิอยางเชนขาวเปลอืก ทําไมเขาตองมาสีกอนละ 
ทําไมเขาตองเอาแกลบออก  ทําไมเขาไมกนิทั้งแกลบละ  ทําไมเขาตองสีขาว  ทําไมเขา 
ตองทําประโยชน 

นี่ก็เหมอืนกัน  ความคิดดิบๆ  ความคิดโดยความไรสาระ  ไมมีสิ่งใดเปนประโยชน 
เลย  มันเอาสิ่งนี้มา  มันก็เหมอืนกนิขาวพรอมกับแกลบ  กินขาวเปลือกแลวบอกวาอรอย 
มาก  กินขาวเปลือกนี้  กินแลวอุดมสมบูรณ  รางกายแข็งแรง  ความเปนจริงทางโลกนี้ 
เปนไปไดไหม มนัเปนสิ่งที่เปนไปไมได 

นี่ก็เหมอืนกัน  ในการประพฤติปฏิบัติ  ในการที่มันจะบรรลุธรรม  ในการที่เราจะ 
พนจากทุกข นี่มันมีเหตุมีผลของมัน ขาวเปลือกก็ตองสีกอน สีแลวกย็ังกินไมได ตองหุง 
มันอีก  แลวถาหุงไมสกุ  สุกแลวถาเกิดมันไหม  อยางนั้นมนัก็กนิไมได...  มันตองเปนขาว 
สุกทีม่ันสวย ที่มนัพอดกีับการกิน 

นี่ก็เหมอืนกัน  จิตใจของเรานี้ที่ควรแกการงาน  มันควรแกการงานอยางใด  ทํา 
อยางใดมันถึงจะเปนประโยชน เปนสาระคุณขึ้นมา 

มันมีขั้นมีตอนนะ  พระพุทธเจาปฏิบัตมิากอน  พระพุทธเจาลมลุกคลุกคลานมา 
กอน  พระพุทธเจาไปศึกษากับเจาลัทธิตางๆ  มาทั้งนั้นแหละ  สิง่ใดที่เปนทางออก  เห็น 
ไหม  พระพุทธเจาจะหาทางออกใหไดกอน  แตก็หาทางออกไมได  จนยอนกลับมา 
พระพุทธเจามาแกที่ใจขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาเอง  แลววางธรรมและวินัย 
ไวเปนบุคลาธิษฐาน เปนคําบอกเลา เปนแบบอยาง 

แตเวลาทําจรงิๆ  ขึ้นมานี้  สติเปนอยางไร...  สมาธิเปนอยางไร..  ปญญาเปน 
อยางไร... ทําไมองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาแบงปญญาไวถึง ๓ อยาง 

สุตมยปญญา  คือการศึกษา…  ทางวิชาการทางโลกนี้คอืการศึกษา  แตสุตมย 
ปญญาฆากิเลสไมได !
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จินตมยปญญา  คือจินตนาการดวยสมาธิ  จินตนาการดวยการสรางภาพ  ถึงจะ 
จินตนาการดวยการมีสติ มันกย็ังฆากิเลสไมได !  แตจินตนาการทีม่ีเหตมุีผล จินตนาการ 
ที่มีขอมูลรองรับ ดวยจิตทีม่ันสงบเขามา นัน่ละอยางนั้นมันก็ฆากิเลสไมได ! 

แลวภาวนามยปญญาเปนอยางไรละ  “ภาวนามยปญญา  !  ภาวนามยปญญาที่ 
ชําระกิเลส”  นี่องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาแบงปญญาไวถึง  ๓  ขั้นตอน  ปญญา ๓ 
ประเภท ! แลวมันจะเขาสูความจริงดวยวิธีการอยางใด 

ฉะนั้นเราตรึกขนาดไหน เราคิดขนาดไหน มันก็เปนจินตนาการทั้งนั้นแหละ มนั 
เปนไปไมไดหรอก ! เปนไปไมได มันฆากิเลสไมได ! 

นี่ไงเพราะความไรสาระของจิต  เพราะจิตไรสาระ  มันถงึเอาสิ่งตางๆ  ใหเขากับ 
ความพอใจของตัว อยางนัน้มนัก็ไมมอีะไรเปนสาระขึ้นมาเลย... 

แตเพราะเรามีครูมอีาจารย  เหน็ไหม  เวลาเราบวชเขามาแลว  เราจะตองมีหมูีตา หู 
ตานี่สําคัญมาก  เพราะเรามาศึกษา  เราจะมาแกกิเลส  เพราะกิเลสมันอยูที่ในใจของเรา  ใจ 
ของเรานี้มนัเอารัดเอาเปรยีบ  มันจะตองการความสะดวกสบายของมัน  ตามนิสัยของมัน 
ตามสันดานทีม่ันเกิดตายเกิดตาย เพราะผลของวัฏฏะมันเปนอยางนั้น 

ฉะนั้นพอเรามีสติขึ้นมา  สติมันจับสิ่งใด  พอมีสติแลวจับสิง่นัน้ดู..  พอดูแลวมัน 
แกไข  ขัดเกลา..  แตความแกไขขัดเกลานีม้ันไมยอมรับหรอก  มันไมตองการ  เห็นไหม 
นานาสาระคุณ ! นานาสาระธรรม ! 

มันจะเปนประโยชนกับเรานะ  สาระคุณนี้เปนคุณประโยชนกับเรา  ถาเปนธรรม 
ก็เปนธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา  องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจานี้  ไป 
ศึกษากับเจาลัทธิตางๆ  ก็ไปสงัเกตอยางนี้  ไปประพฤติปฏิบัตนิี้ก็ไปสงัเกต  ไปทดสอบ 
แลวปฏิบัติตาม แลวมันไดผลไหม.. ไมได ! 

นี่ก็เหมือนกัน องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาวางธรรมและวนิัยไว นี่เปนธรรม 
ขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  เปนตามความเปนจรงิ  แตมันเปนตามความเปน 
จริงของเราหรือเปลาละ เราไมจริงเพราะเรามันไรสาระไง
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ใจเราไรสาระเพราะใจเราไมมีสมาธิ ใจเราไรสาระเพราะใจเราไมมีหลักมีเกณฑ 
เพราะมันไมมีสาระสิ่งใดที่เปนประโยชนกับมันเลย แตมันวามันจะเอาธรรมขององค 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหไดเหมือนการถายเอกสารเลย ไดกอบปมาเลยวาเปน 
ธรรม.. เปนธรรม นี่มันถึงไรสาระไง 

แตถามันจะเปนคุณละ..  ถามันจะเปนประโยชนละ..  ถามีสติขึ้นมา  เห็นไหม  พอ 
จิตพุทโธ พุทโธ พุทโธ นี่มนัมีการเปลี่ยนแปลง 

จิตเรารอน  จิตทุกขยาก  มันกร็ู  ถามันเอาตัวจิตไวไมได  ถามันสงบเขามาไมได.. 
ยิ่งปฏิบัตเิทาไหรกย็ิ่งรอน  มันก็ตองรอนอยางนี้ทัง้นั้นแหละ  ดอูยางเชนนักกีฬาปฏิบัติ 
ใหม นักกีฬาฝกหัดใหมสิ  เกๆ   กังๆ  ไปทัง้หมดเลย  เหมือนคนจะทําไมเปนนะ แตถาเขา 
ฝกฝนของเขาไป  เขาปฏบิัติของเขาไป  เขามีความชํานาญ  เขาทําของเขาไดตามความเปน 
จริง เขาจะเปนเจาของแชมปเลย เขาทําไดตามความเปนจรงิของเขาเลย 

อันนีก้็เหมือนกัน  เราพุทโธแลวจิตใจมันลุมๆ ดอนๆ มันเปนไปไมไดขนาดไหน 
ก็แลวแต  อนันีม้ันเปนเพราะกเิลสตัณหาของเรา  แตไอพุทโธนีไ่มไดทําลายเรา  สิ่งที่เปน 
สติปญญาไมไดทําลายเรา  แตสิ่งทีท่ําลายเรานี ้ เพราะความมกังายของเรา  !  เพราะความ 
ไมจรงิไมจังของเราเทานัน้เลย  แลวยิง่ถาไรสาระ  มันไมยอมรบัความเปนจรงิ  มันยิง่ไร 
สาระยิ่งหมดหวังไปเลย 

แตนี้เพราะเรามีสาระ.. เรามีสติปญญา เราพยายามทดสอบของเรา ตรวจสอบของ 
เรา แลวพยายามปฏิบัติของเรา มันจะเปนประโยชนกับเรา มนัมีสตมิา มีสติพุทโธ พุทโธ 
พุทโธไป  จิต..  ถามีคําบริกรรม  จิตมีการกระทํา  มนัเปลี่ยนแปลงของมัน  เขาไปสูความ 
สงบของมนั ดวยความสงบในตัวของมันนะ 

แตในปจจบุัน  ในการประพฤตปิฏิบัตินี้  เวลาเราพุทโธ  เรามีสติปญญา  เราบังคับ 
ใหมันเปนไปอยางที่เราปรารถนา ถาเราบังคับใหเปนอยางที่เราปรารถนา อยางนั้นมันไม 
เปน ! มันไมเปน นี้มนัเปนสัญญาอารมณเพราะมีการบังคับ มีการบังคบัใหจิตเปนอยางที่ 
เราสมความปรารถนา ดวยคําบริกรรมแคเพียงลูบๆ คลําๆ เห็นไหม
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มันถงึไรสาระตรงนี้ไง มันไมมีสาระเพราะมนัไมเปนความจริง ! แตถามันมีสาระ 
.. ถามันเปนสาระ คอืเราพทุโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธเขาไป พอพทุโธเขาไปนี้ จากสัญญา 
อารมณเหมือนกนั  จากจิตเหมือนกัน  จากความคิดเหมือนกัน  แตเพราะเรามีความมุงมัน่ 
เรามีสติปญญาของเรา พอพทุโธ พุทโธ เห็นไหม พอจิตมนัมีคําบริกรรม จิตมันกม็ีทีเ่กาะ 

มันกเ็หมอืนเด็กมนัยงัเดนิไมเปน  เวลามันจะเดนิมันกอ็าศัยเดินเกาะไปตามราว 
ไมไผ ราวตางๆ ที่เขาทําใหเด็กฝกหัดเดิน 

นี่ก็เหมือนกัน จิตมนัพุทโธ พุทโธ พุทโธไป เหน็ไหม คือมันเกาะคําบริกรรม ถา 
จิตมันเกาะคําบรกิรรม  นี่คอืการสะสมของมนั  แลวพอเด็กมันเดินไดนะ  มันจะไมอาศัย 
ราวไมไผทีเ่ขาทําไวใหเกาะนัน้เลย  แตกอนทีม่ันจะเดิน  มันก็ตองอาศัยราวนั้นเกาะไป 
กอน  เกาะฝกหัดจนมันมั่นใจของมนัวา มันเดนิไดนะ มันจะหัดปลอยมือ แลวมันจะเดนิ 
ของมันไปเอง 

พุทโธ  พุทโธ  พุทโธนี้  จิต...  มันก็เกาะคําบริกรรมของมนัไป  จิตมันเกาะคํา 
บริกรรมของมันไปบอยครั้งเขา.. บอยครั้งเขา จนมนัมัน่ใจวามันเดนิไดเอง เหน็ไหม มนั 
เดินไดเอง ไมตองอาศัยไมนั้นเปนเครือ่งอาศัย 

นี่ไงพทุโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ จนจิตมันเปนอิสระของมันขึน้มา จนจิตมนัเขาสู 
ความเปนสาระ  เขาสูความเปนธรรม  เปนสาระธรรมของใจ  มนัรูของมนั  !  มันรูของมนั 
โอโฮ.. มันจริงของมัน มนัรบัรูของมนั 

อันนี้ตางหาก  มนัถึงจะออกไปใชปญญา  อันนี้ตางหาก  เวลามันออกพิจารณาสิ่ง 
ใด  มันจะเขาสูกิเลส..  สูกิเลสเพราะอะไร  ดูสิเด็กทีม่ันเดนิไมได  หรือเด็กเวลาทีเ่ขาเดิน 
แลวตองอาศัยไมไผ ไมไผกับเดก็นัน้ตองอยูดวยกนัใชไหม 

เวลาจิตนี่นะมันไมแสดงตวัของมนั มนัมีแตความคดิ มันมีความคิดนะ... จิตมันมี 
ความคิด  “ความคิดไมใชจิต  จิตไมใชความคิด”  เพราะจิตมันเปนพลงังาน  จิตมันเปนตวั 
จิต  แตความคิดมันเกิดจากจิต  แลวมันไปดวยกัน  เหมือนเด็กเวลามันเดนิไปไหนมันตอง 
มีราวเกาะเดินไปตลอด  แลวมันจะมีทีไ่หนทีม่ีราวใหเกาะเดนิไปทั้งประเทศละ  มนั 
เปนไปไมไดใชไหม
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นี่พูดถึงวัตถุไง แตถาเปนความคิดนีม่ันเปนอยางนั้นจริงๆ เพราะมนัมพีลังงานกบั 
ความคิดนี้ตลอดไป มันเปนสอง มนัขวางไปหมดไง มันขวาง... เพราะถนนหนทางนี้ เขา 
เอาไวใหรถวิง่นะ เราจะไปขวางถนนไมไดหรอก รถมันจะชนเรา 

นี่ก็เหมือนกัน ความคิดกับจิต มันเขาสูธรรมะไมได  มันขวางไปหมด  !  แตถาเรา 
พุทโธ พุทโธ พุทโธ เห็นไหม พุทโธจนจิตมันสงบ เหมือนมันปลอยราว มนัไปเฉพาะจิต 
คือจิตมนัไปไหน มนัไปโดยที่ไมมีสิง่ใดขวาง พอจติมันเริ่มสงบเขามา มันออกใชปญญา 
ของมัน มนัเขาสูธรรม เขาสูมรรค ๘ เห็นไหม 

ดําริชอบ..  งานชอบ..  เพียรชอบ..  สมาธิชอบ..  นี่มนัจะเขาสูกระบวนการตาม 
ความเปนจริง  !  ถามันเขาสูกระบวนการตามความเปนจรงิ  นี้มนัเพราะเหตุใดละ  ทําไม 
มันถงึเขาสูกระบวนการตามความเปนจริง เพราะนานาสาระธรรมไง ! 

นานาสาระธรรมเพราะมีสติ มีปญญา แลวมีสติปญญาในขั้นใด ปญญาในขั้นของ 
สมถะ  ปญญาในขัน้ของการรกัษาตัวเอง  ถามีสตมิีปญญารักษาตัวเอง  จนตัวเองเปน 
อิสรภาพ ตัวเองไมมีสัญญาอารมณเปนสอง ถาตัวเองมีสัญญาอารมณเปนสอง สิ่งใดที่คิด 
ขึ้นมา นี่คิดจากพลังงาน มนัเลยไรสาระ เพราะ ! เพราะสิ่งที่เปนความคิดเกิดจากจิต แลว 
มันคิดเรื่องธรรมะ คิดวาวาง.. คิดไปตามความพอใจ.. มันเลยไรสาระเลย ! ไรสาระเพราะ 
ไมมีภวาสวะไมมีภพ ไมมีฐีติจิต ไมมีเรา คือไมมีบุคคล ไมมีตวัจิต ไมมีสิ่งใดใหเปนเกร็ด 
ประโยชน เปนสาระ 

ทั้งๆ ที่มนัมี ! ความคิดทั้งหมดออกจากจิต เกิดจากเจตนา มีความคิดนี่เปนเจตนา 
เจตสิกมันออกไปจากใจ...  ออกไปจากใจ  แลวออกไปเปนธรรมชาติ  ออกไปเปน 
สัญชาตญาณ  ออกไปเปนผลของวัฏฏะ  ออกไปเพราะเปนมนุษย  เพราะมนุษยมคีวามคิด 
มันเลยเปนเรื่องไรสาระ ! 

ทั้งๆ ที่เกิดเปนมนุษย ควรจะมีประโยชน การเกิดเปนมนุษยนีเ้ปนอรยิทรัพย แลว 
ถาใช  ธาตุ  ๔  และขันธ  ๕  โดยสติปญญา  การใครครวญ  การรือ้คนนี้  องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาเวลาตรัสรูขึน้มา... สติปฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม.. นี้ก็คือกายกบั 
ธาตุ ๔ และขันธ ๕ นี่แหละ
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ธาตุ  ๔  และขันธ  ๕  เวลาจิตที่มนัสงบแลว  กลบัมาวิปสสนา  กลับมาใชปญญา 
ใครครวญในสติปฏฐาน  ๔  ก็ใครครวญในกายในจติเรานี่แหละ  สิ่งที่เกิดมานีม้ันมีคุณคา 
แตเราใชกันไมเปน  เพราะเราใชกันดวยมารยาสาไถ  มันเลยเปนเรือ่งไรสาระเลย  ทั้งๆ  ที่ 
เราเกิดมาเปนมนุษยนะ แตเพราะมีครูมอีาจารย แตเพราะมีการประพฤตปิฏิบัติ แตเพราะ 
มีสติปญญา นี่มันจะเปนสาระขึน้มาทนัที ! เปนสาระขึ้นมาทนัทีเลย 

แตเปนขึน้มาเพราะดวยความทุกข  ความยาก  ความเพียร  ความเพียรชอบ  ความ 
วิริยะอุตสาหะของการกระทํา  มีความวิรยิะอุตสาหะขึ้นมา  เหน็ไหม  มันถึงเปนนานา 
สาระธรรม  เกบ็เลก็ผสมนอย  นานาสาระ  ทุกกิรยิา  ทุกอิริยาบถ  ทุกการกระทํา  มี 
สติปญญาใครครวญ นี้เปนประโยชนหมด 

เวลาพระที่สําเรจ็เปนพระอรหนัตนะ  สําเรจ็ในทานัง่  สําเร็จในทาเดิน  สําเร็จใน 
ทายืน สําเร็จในทานอน เหน็ไหม “ นี่อิริยาบถ ๔ ” 

อิริยาบถนะ... นี่กิริยามารยาท อิริยาบถของเรานี้มนัเปนเรื่องเปลอืกๆ  เดนิจงกรม 
นั่งสมาธิ  ภาวนานี้  เดินเคลือ่นไหวตลอด  แตจิตมนัหมุนเขามา  จิตมนัมีสติปญญาเขามา 
มันยอนเขามาดวยสตปิญญา มันเกิดปญญาการใครครวญ เห็นไหม 

นี่ไงทีเ่ขาเรยีกวา “งานภายใน คืองานของจิต” 

เวลาจิตมันขยับ  จิตมนักาวเดินออกไป  เวลาไมเกิดปญญา  ปญญาโดย 
สัญชาตญาณ.. ปญญาจากสมอง.. ปญญาโดยสามัญสํานึก.. มันเปนโดยธรรมชาติของมัน 
นี่พลังงานทีเ่คลือ่นทีไ่ดเรว็ที่สุด... ความคิดความนกึของเรานี้เร็วกวาแสง ฉะนั้นความคิด 
เร็วกวาแสง  นี่สิ่งทีม่ันอยูในรางกายของเรา  ความคิดความรบัรูตางๆ  พลังงานนีม้ันเร็ว 
มาก 

ฉะนั้นเราศึกษาอยางไร นี่เราถึงบอกวา  เวลาเราศึกษากันนี้ “จิตดวงที่ ๑ จิตดวงที่ 
๒  ดวงที่  ๓”  เราพยายามคิดเหน็ใหมันเปนเหมอืนวิทยาศาสตรที่เราจับตองเปนสสาร 
เปนวัตถุ แตความเร็วของจิตเร็วกวาแสง ! เราถึงไมเห็นความคิดเรา
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ความคิดทีม่ันเกิดขึน้มา  มันคิดขนาดไหน  เราคิดเปรียบเทียบในธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไป เลยกลายเปนพระอรหันตหมดเลย.. วางหมดเลย.. ทําสิ่ง 
ใดก็ไดหมดเลย.. เลยกลายเปนธรรมะไรสาระเลย 

นี่ไง ทัง้ๆ ทีม่ันมีสาระนะ ทั้งทีเ่กิดเปนมนุษย... อรยิทรัพยนี่มีสาระ ธาตุ ๔ และ 
ขันธ ๕  มีจิตนีม้ีคุณคามาก  แตจะมีคุณคาเพราะตองประพฤตปิฏิบัติตามความเปนจริง  มี 
สติปญญาของเราจริงๆ แลวเกิดขึน้มา มนัเปนสติปญญาของจิตดวงนัน้ 

“จิตแกจิต”  จิตที่มีอวิชชา  จิตที่มีตัณหาความทะยานอยาก  มนัก็ทําใหจิตนั้นเวียน 
ตายเวียนเกิดไปตามวัฏฏะ  เวยีนตายเวียนเกิดไป..  นี่อหังการ  ถือตวัวาเปนนกัปราชญ  มี 
ความรู มบีุญญาธิการ เกิดตายทั้งนัน้แหละ ไมรอดหรอก 

แตถาเรามีสติปญญาของเรา เหน็ไหม ...อาบเหงือ่ตางน้ํา ทุกขๆ ยากๆ กนันี ้ดูสิผู 
ที่ประพฤติปฏิบัตจิะรักษาอนิทรยี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จะควบคุมตลอด จะดูแลตลอด 
ถามองทางโลก  ก็วานีเ่ปนคนทุกขคนยาก  เปนคนที่ไมมคีวามสุขประจําชีวิตเลย  เพราะ 
ความสุขคอืกามคุณไง ! “กาม” เห็นไหม 

“รูป รส กลิ่น เสียงเปนกามคุณ เปนบวงของมาร เปนพวงดอกไมแหงมาร” นี่คือ 
ความสุขหรอื? แตโลกเขาวานี่คือความสุข 

ถาเราปรารถนาสิ่งใด  แลวสมความปรารถนา  สรางสภาวะสิ่งใดสมความ 
ปรารถนา สิ่งนั้นเปนความสุขทั้งหมด นี่คือรปู รส กลิ่น เสียง นี่เปนกามคุณ ! 

โลกเขามีความสุข แตเวลาเราถอืพรหมจรรย  เราถอืศีลใชไหมใหจิตตั้งมั่น  ใหจิต 
เปนหนึ่งเดยีว  ใหจิตกําหนดอานาปานสติ  กําหนดพุทโธใหจิตมนัตั้งมั่นขึน้มา  เราตอง 
ควบคมุอนิทรีย ตองควบคุมทุกอยาง แตเขาบอกวาเปนคนขี้ทุกขขีย้าก เห็นไหม 

“แตคนขี้ทุกขขีย้ากนี้  มนัเปนนานาสาระธรรม”  มันจะเปนคุณประโยชนกับใจ 
เปนคุณธรรมของเรา ถาเปนคุณธรรมของเรา เห็นไหม 

“ดอกบัวเกิดจากโคลนตม”  อริยทรัพย  อริยภูมิ  จะเกิดจากหัวใจปุถุชน  จะเกิด 
จากหัวใจที่มันทุกขยากนี่แหละ  แตเพราะมันมีสติมปีญญา  มีคุณธรรม  มันถึงยอนกลับ
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มาต้ังสติปญญา  เพื่อจะหาอริยทรัพยจากภายใน  เพื่อจะหาคุณประโยชนกับเรา  ดวยจิต 
แกจิต  เอาจิตเอาความรับรูสึกของเรานี้  มีสติปญญาเขามาใครครวญในหัวใจของเรา นี่ไง 
นี่ปญญาปจจุบัน ไมใชปญญาศึกษามาจากใคร 

การศึกษา..  การศึกษาเปนสุตมยปญญา  คือการศึกษาในภาคปริยัติ  ศึกษามาเปน 
วิธีการ  เปนแนวทางเทานัน้  แตมันแกกเิลสไมได  !  อยางเชนคนไมใชสัญชาตินั้น  จะไป 
อยูในประเทศนัน้ไมได 

ในเมือ่ปญญามนัไมไดเกิดจากจิต ไมไดเกิดจากสัญชาติในหัวใจของเรา อยางนัน้ 
มันแกกเิลสไมไดหรอก  !  ดูสิ  ลิขสิทธ์ิจากชาติใดชาติหนึ่ง  มันกเ็ปนลิขสิทธ์ิของเขา  แต 
เราศึกษาได  เราคนควาได  แตมันจะเขามาแกไขนี่มนัคนละรัฐ  ฯ  มันคนละประเทศ  คน 
ละฐีติจิต คนละฝาย มนัจะเขาถึงจิตเราไมไดเลย 

แตถามันเกิดจากจิตเราละ คนในชาตินั้น.. คนในประเทศนัน้.. คนผูมีสิทธิในชาติ 
นั้น เขาทําสิ่งใดเขามีสิทธิตามชอบธรรมของเขา 

จิต..  ถาเวลาปญญามันเกิดจากเรา  ถาเรามีสติปญญาขึ้นมา  เหน็ไหม  มีความสงบ 
ของใจขึ้นมา  ถามันเกิดภาวนามยปญญาขึ้นมา  นีม่นัเกิดมาจากใจของเรา  แลวถามันเกิด 
จากใจของเรา “นี่ไง ธรรมมันเกิดทีน่ี่ สาระเกิดที่นี”่ 

สาระคือขอเท็จจรงิ ตามความเปนจริง ถามีสาระมีความเปนจริง  เห็นไหม มนัจะ 
เปนประโยชนกับใจดวงนัน้.. มีประโยชนกับใจดวงนั้น แลวมันเปนปจจัตตงั 

เปนปจจัตตัง  คือจิตเปนสมาธิ  ก็รูวาเปนสมาธิ  จิตฟุงซานมา  ก็รูวาฟุงซานมา 
ตลอด  เริ่มตนมาไมรูสิ่งใดเลย  ไมรูขาวรูดํา  ไมรูตนสายปลายเหตุ  แตเพราะมีสติมีคํา 
บริกรรม มีการใชปญญาอบรมสมาธิ ดวยความตั้งมัน่ ดวยความวิริยะ ดวยความอุตสาหะ 
ดวยการกระทําของเรา เหน็ไหม 

เวลาจิตไมสงบก็รูวาไมสงบ  แตพอจิตเริ่มสงบเขามา  มันเริม่พิจารณาดวยการใช 
ปญญา  นี่มันแยกแยะได  อยางเชนคนเรานะตาบอด  เวลาเขาบอกสิ่งใดขนาดไหน  วานั่น 
เปนแสงสเีสียงอยางใด เราก็ไมรับรูไปกับเขา แตเขาบอกกฟ็งเขาไว
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จิตมันไมเคยสงบ มันมีแตความฟุงซาน ถาจิตเวลามนัเริม่สงบเขามา นีม่ันรบัรูได 
มันเปดตาได ถามันเปดตาไดนะ ถามันไมใชคนตาบอด มันกเ็ห็นไปทุกอยาง รับรูไปทุก 
อยาง 

จิต ! จิตถามีกําหนดพุทโธ พุทโธจนจิตเปนสมาธิ คือมันไดสัมผัส เหน็ไหม นีม้ัน 
เปนปจจัตตัง  มันเปนสนัทิฏฐิโก  ถาจิตมนัเปนปจจตัตัง  คือสงบก็รูวาสงบ  พอสงบขึน้ 
มาแลว  มันใชปญญา  มันใครครวญสิ่งใด  นี้มนัแตกตางหลากหลาย  ถามันแตกตาง 
หลากหลาย  นี่ไงสาระมันเกิดแลว ! สาระตามความเปนจรงิมนัเกิด 

แตสาระที่เกิดขึ้นมาก็ไมรู  ปฏบิัติใหมไมรู  เพราะมันยงัไมมีความชํานาญ  เราก็ 
ตองมีสติปญญาของเรา  เรากําหนดพุทโธบอยครั้งเขา ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ  เห็นไหม 
ถาพุทโธ พุทโธจนจิตมันลงดิ่งจนอัปปนาสมาธิ มันสักแตวาเลย คิดไมได ทําสิ่งใดไมได 
แตรูอยูชัดเจนมาก ! 

นี่ถาคนทําเปน ถามีสาระขึ้นมามันจะรู นี่ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ 
มันจะรูเรื่องของสมาธิ ! แลวถาผูที่ประพฤติปฏบิัติจนมีความชํานาญนะ ถาจิตชําระกิเลส 
จิตวิปสสนาจนสติปฏฐาน  ๔  แกไขจิตของเราเปนขั้นเปนตอนขึ้นมา  เวลาไปฝกไปทํา 
สมาบัติ  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไปทําสมาบัติ  สมาบัติกับสมาธิแตกตางกัน 
อยางไร นี่ชัดเจนมาก ! 

เพียงแตวาสิ่งนี้มนัเปนสาระที่มีคุณประโยชน  มันเปนสาระของใจที่สัมผัส 
ฉะนั้นคนที่ไมมีความชํานาญ  ฌานกับสมาธิแตกตางกันอยางใด  แลวทําไมครูบาอาจารย 
ของเราถึงใชแทนกัน.. 

“คําวาฌานก็คือสมาธิ สมาธิก็คือฌาน” แตความจริงไมใช ! ความจริงไมใช ! 

นี่เวลาครูบาอาจารยทานวา  หลวงตาทานพูดบอย  “ไอฌานๆ  แชนๆ  อะไรนี่อยา 
มาพูดกับเรา... อยามาพูดกับเรานะ ไอฌานๆ แชนๆ นี้ เพราะเราไมไดปฏิบัติเอาฌาน เรา 
ปฏิบัติเอาสมาธิ”
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เพราะสมาธินี้มนัมขีณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ  อัปปนาสมาธิ  ฉะนั้นพอเปนสมาธิ 
แลวจิตมนัตั้งมั่น  พอจิตตั้งมัน่  จิตมนัมีกําลงั..  จิตตั้งมั่น  คําวาจิตตั้งมั่นนี้อะไรตั้งมั่น  ตั้ง 
มั่นคอืตนเสาใชไหม เอาเสามาตั้งมั่นมันกเ็ปนเสา มนัไมมีชีวิตหรอก 

แตจิตเวลามนัตั้งมั่น  นี้มนัรูตวัของมนั  เวลาขณิกสมาธินี่มันชัดเจนของมัน  แลว 
เวลาอปุจาระ พอชัดเจนแลวออกไปมีกําลงั  ถาอัปปนาขึ้นมานีโ่อโฮ..  รมเยน็เปนสุข  มัน 
เปนเรื่องที่ลกึลับมหัศจรรยมากเลย 

นี่ไงนี่มนัรูของมนั  เพราะจิตมันมีชีวิต  จิตมันเปนธาตุรู  มันรับรูสึกของมัน  เปน 
สมาธิ มันก็ตองรูวาเปนสมาธิ... ไมเปนสมาธิ มันก็ตองรูวาไมเปนสมาธิ.. 

แตพวกไรสาระ  พวกธรรมที่ไรสาระก็วา “วางๆ มีความสบาย อูฮู.. สบายนาดู 
เลย นะ วาง.. อูฮู.. มีความสุขมากเลย” แตมันไมมีสาระ เพราะไมมกีําลัง จิตมนัถึงมีกําลงั 
ไมได 

เหมือนเราเขาใจวาเรามีเงินลานหนึง่  แตมันไมมเีลย  เงินลานนี้คอืคิดกนัเอาเอง 
แตถาเรามีเงนิหนึง่ลานนี่นะ  เงนิหนึง่ลานนั้นจะทําประโยชนไดมากนอยแคไหน  คิดเอา 
สิ..  แตคนที่ไมมเีงินหนึ่งลาน  แตคิดวาตัวเองมีเงนิหนึ่งลาน  อยางนัน้คือคนไรสาระ 
ธรรมะไรสาระก็เปนแบบนั้น วา “วางๆ.. สบาย... วางๆ.. สบาย...” แตไมมีเงินจริง 

แตถาคนที่มีสาระนะ “นานาสาระธรรม เก็บเล็กผสมนอย” 

“นานาคือทุกกระเบียด ทุกสติ ทุกการเคลื่อนไหว.. สาระ คือสติปญญา.. นี่ธรรม 
คือสัจธรรมตามความเปนจริง” 

ถามันมีสาระ  มีการกระทํา  จิตเปนขณกิสมาธิก็รู  สงบแลวใชปญญานี่ทะลุปรุ 
โปรง แคเปนสมาธินะ ความเหน็เรานี้จะแตกตางกบัปกติ 

ความเหน็ปกติคอืความเห็นของสมอง  มนัมกีิเลสปดตาไว  มันจะมองคิดสิง่ใด 
ดวยวิทยาศาสตร ดวยสมอง ดวยการศึกษา ดวยทางวิชาการ แตพอเรากําหนดพทุโธ พุท 
โธ พุทโธ พอจิตเรามกีําลังเปนสมาธิ นี่เราจะคิดโดยธรรม 

“ธรรมะเหนือโลก เหนือวทิยาศาสตร เหนือทางวิชาการ”



นานาสาระธรรม  ๓๒ 

ดูสิเราศึกษาธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  นี่เปนธรรม  เราศึกษา 
มาแลว  เรากว็าเราเขาใจซาบซึง้  แตพอจิตเราเปนสมาธิ  เปนขณิกสมาธิ  คือเราตรึกใน 
ธรรมขอเดียวกัน จิตมันจะมีความรูความเห็นที่สะเทอืนหัวใจ 

ถาจิตมันมีขณิกสมาธิ เราจะใชปญญาพิจารณาทางโลก ทางชีวิต ทางความเปนอยู 
ของโลก  ความเปนอยูของสงัคม  นี่มนัก็ทะลุปรโุปรง..  มันทะละปรุโปรงเพราะอะไร 
เพราะจิตมันมีกําลัง จิตมันมีความเปนเอกเทศ ความเปนเอกเทศคือไมมีผลของวัฏฏะ 

ผลของวัฏฏะ คือผลของเวรของกรรม.. ผลของวัฏฏะ คือผลของความชอบใจ ไม 
ชอบใจ.. ผลของการเขาขางฝกฝาย 

แตถาจิตมันเปนสมัมาสมาธิ..  “สัมมา  คือไมมีตัณหาความทะยานอยาก.. 
สัมมาสมาธิคือไมมีสมุทัยในสมาธินั้น”  แตถาเปนเรื่องของโลก  ถึงจะมีความสงบขนาด 
ไหน  มันมีตัณหา  มีฝกฝาย..  ฝกฝายผลของวัฏฏะ  การใครครวญประโยชนนั้น  การ 
ใครครวญสิ่งใดนัน้จะไมชัดเจน จะใครครวญตามจริตนิสัยของแตละบุคคล 

แตถาจิตดวงใด ถาจิตมันมีความสงบ จิตมันมีขณิกสมาธิ มันใครครวญสิ่งใด ดวย 
จิตที่เปนมัชฌิมาปฏปิทา  เปนสิง่ที่เปนสจัธรรม มนัไมมีฝกไมมีฝาย  การไมมีฝกไมมีฝาย 
เวลาพิจารณาสิ่งใดแลวมันเหน็ไปตามขอเท็จจริง 

จิตไมมีฝกไมมีฝาย  มนัถึงไมมีผลประโยชนกับความรูสึกนึกคิด  พอจิตไมมี 
ผลประโยชนกับความนกึคิด จิตไมเปนฝกเปนฝาย ความพิจารณาของมนัเลยชัดเจน แลว 
พอมีความชัดเจน ผลที่จิตมันพิจารณาชัดเจนนี้  เหมอืนกบัเครือ่งเรดาร เรดารจับสิง่ใดได 
คาตามความเปนจริงมนัจะใหผลตามความเปนจรงิ 

จิต.. ถามันมีสัมมาสมาธิ มีขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ  เวลาพิจารณาสิ่งใด มันจะมี 
คาตามความเปนธรรม  !  มันไมใชมีคาตามความเปนวิทยาศาสตร  มันไมใชมีคาตาม 
วัฏฏะ  ตามความเห็นความรูสึกความนึกคิด  ความพอใจและไมพอใจ  จิตมันมีกําลังของ 
มัน เห็นไหม มนัพิจารณาสิ่งใด มันจะมีความรูสึก มันจะมีความสุข 

“นี่ไง ! นี่ไงนานาสาระธรรม”



นานาสาระธรรม  ๓๓ 

เริ่มตนจากนานาสาระธรรมนะ ! แลวมนัพิจารณาซ้าํแลวซ้ําเลา จิตมันจะมีหลักมี 
เกณฑของมัน  มนัจะปลอยวางเขามาเปนอิสรภาพของมัน  แลวพอมันปลอยวางเขามา 
บอยครัง้เขา นีจ่ากขณิกสมาธิเปนอปุจารสมาธิ นี่เปนขั้นของสมถะนะ ! 

นี่ไมไดวิปสสนาอะไรเลย นี่แคเพราะมีนานาสาระธรรม กับเก็บเลก็ผสมนอย มนั 
ก็จะเปนพืน้เปนฐาน  เปนหลกัเปนเกณฑ  ใหจิตนี้มกีําลัง  ใหจิตนี้มวีิวัฒนาการ  ใหจิตนี้ 
พัฒนาของมันขึน้ไป 

พอพัฒนาขึน้ไป  จนสงบบอยครัง้เขา  จนสงบบอยครั้งเขา  ถามีสติปญญานะ  มัน 
จะไมหลงตัวมันเอง  แตถาไมมีสติปญญานะ  พอพจิารณาบอยๆ  พอมนัสงบแลวกว็า  “เอ 
อ.. นี่นิพพาน วาง... สบาย” เห็นไหม นี่ไงมนัยังมีการกาวเดนิไป 

นานาสาระ  คือเราตองมีสติ  ตองมีปญญา  ตองมกีารแยกแยะ  ดูสิทางโลกเขา 
ประกอบธุรกิจกัน  เขาตองทําการวิจยัตลาด  เขาตองมีการประชุม  เขายังตองทําดวยความ 
รอบคอบ เขาถงึทําแลวไมมีความเสยีหาย 

อันนีเ้ราปฏบิัติธรรมนะ  การปฏบิัติธรรมนี่นะ  มันเปนภาวนามยปญญา  ปญญา 
เลิศจากจิต  ปญญาที่เกิดจากจิตที่เปนสมัมาสมาธิทีส่ะอาดบริสุทธิ์  แลวจึงเกิดภาวนามย 
ปญญา  ปญญาที่เกิดจากจิตที่สะอาดบริสุทธิ์  มันลกึลับซับซอนกวาปญญาที่เขาทําธุรกิจ 
กันอกีหลายเทานัก 

ปญญาทางธุรกิจ  ปญญาที่เขาทําการคา  ปญญาเพื่อทางโลก  เขายังตองใชปญญา 
เขายังตองหาขาว  เขายังตองหาขอมูลขอเท็จจริงของเขา  เขายังรอบคอบขนาดนั้น  ไอเรา 
ประพฤตปิฏิบัติธรรมกันนะ “ธรรมะเหนือโลก” คือมันจะฆากิเลสเลยแหละ แตเราทําให 
มันไรสาระ ก็เลยเปนธรรมะไรสาระ 

แตถามันจะเปนสาระ  เราจะลมลุกคลกุคลานขนาดไหน  เราจะตองมีสติ  เรา 
จะตองมีความมมุานะ เราจะตองมีความบากบั่น มันจะเปนประโยชนกับเรา 

นี้คือธรรมจริง  !  ธรรมจริง  คือธรรมขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา  ที่องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึน้มา  แลววางธรรมและวินยัไว  เราเปนสาวก-
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สาวกะ  เราตองทําความเปนจรงิ  เราอยาทําเขาขางตัวเอง  แลวอยาตามกระแสที่เขาไร 
สาระกัน 

เดี๋ยวนี้เปนธรรมะไรสาระ...  “ ธรรมะไรสาระ ”  เอวัง


