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 ตั้งใจฟังธรรม ฟังธรรมนะ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้อยูใ่นป่า อยูโ่คนตน้โพธ์ินะ.. องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมในป่า แลว้ไม่หลงป่า ไม่หลงป่าเพราะว่าเอาตวัเองพน้
ออกมาจากกิเลสได ้ แต่เราฟังธรรมกนั เราปฏิบติัธรรม เราหลงในธรรม.. เราหลงธรรม 
หลงป่า หลงในกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เพราะวา่ป่าคือป่ารกชฏั เห็นไหม ความคิด 
ความอ่านนัน่ล่ะเป็นป่า 

ความคิด ความอ่าน เพราะจิตมนัหลงเขา้ไปในความคิดความรู้สึกของเรา แต่ถา้
เราอยูใ่นป่า องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ในป่านะ เวลาเทศน์ธรรมจกัรก็เทศน์
ในป่า เวลาปรินิพพานก็ระหว่างโคนตน้รัง ชีวิตในป่า เห็นไหม ป่าน้ีมีคุณประโยชน์มาก 
ป่าน้ีมีคุณประโยชน์กบัสรรพส่ิงสรรพสัตวใ์ช่ไหม มนัเป็นศูนยอ์าหาร มนัเป็นท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจ มนัเป็นทุกๆ อยา่งของสังคมโลก มนัใหอ้ากาศ ใหค้วามร่มเยน็เป็นสุขนะ แต่
เวลาเราเกิดมาเราเกิดท่ามกลางโลกท่ามกลางป่า 

รกป่ากบัรกคน ถา้รกตน้ไมก้บัรกคน คนน่ีมนัมีความคิดหลากหลาย เราเกิดมาใน
สังคมเกิดมาในโลก ฉะนั้นเวลาฟังธรรมข้ึนมาเพื่อเตือนหวัใจของเรา.. องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้สร้างบุญญาธิการมามหาศาลนะ กว่าจะมาตรัสรู้ เห็นไหม ค าวา่ตรัสรู้น่ี
ตรัสรู้ในอะไร เวลาฟังธรรม ฟังธรรมจากท่ีไหน เวลาเราฟังธรรมข้ึนมาน่ีเราฟังธรรม
ของเรา แลว้กิเลสตณัหาความทะยานอยากของเรา มนัยดึมัน่ถือมัน่ของเรานะ มนัถือ
ความเห็นความรู้สึกของเราน้ีเป็นใหญ่ ความเห็นความรู้สึกนะ ความรู้สึกของเรา 
ความรู้สึกมนัมาจากอะไร มนัมาจากกิเลสตณัหาความทะยานอยาก 
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กิเลสตณัหาความทะยานอยาก เวลาเราว่าส่ิงใดมีคุณค่าเราก็แสวงหาส่ิงนั้น เวลา
แสวงหาส่ิงนั้น มนัไม่เป็นปัจจุบนั มนัเป็นอดีตอนาคตไปหมด มนัเป็นการคาดการหมาย 
การคิดการคน้ควา้ของเรา ส่ิงท่ีเป็นการคิดการคน้ควา้ของเราน่ีหลงป่า ! หลงเขา้ไปใน
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

เวลาเราเขา้เท่ียวป่าเท่ียวเขานะ เราบวชมาเป็นพระเป็นเจา้ เห็นไหม เราบวชมาน่ี
เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราออกธุดงคข์องเรา เราออกประพฤติปฏิบติัของเรา ถึงเราจะ
อยูว่ดัอยูว่า เราก็อยูส่มมุติว่าเป็นป่า.. สมมุติว่าเป็นป่า เราตอ้งการความสงบสงดั เรา
ตอ้งการความวิเวก น่ีสัปปายะ เห็นไหม เป็นสัปปายะ ๔ อาจารยเ์ป็นสัปปายะ อาหาร
เป็นสัปปายะ สถานท่ีเป็นสัปปายะ หมู่คณะเป็นสัปปายะ 

เราแสวงหาของเรา เวลาเราเป็นสัปปายะมนัเป็นส่ิงท่ีสมควรในการประพฤติ
ปฏิบติั ถา้ส่ิงน้ีเป็นความสมควรในการประพฤติปฏิบติั เราจะเร่ิมคน้ควา้กบัเรา เวลาเรา
ท าบุญกุศลกนั ทาน ศีล ภาวนา เราเสียสละทานข้ึนมาเราตอ้งมีชีวิต เราตอ้งมีชีวิตเป็น
มนุษย ์ เราถึงแสวงหาส่ิงต่างๆ ข้ึนมาได ้ แสวงหาแลว้เราเสียสละของเราข้ึนมา เห็นไหม 
เราเสียสละ เราท าบุญกุศลของเรา  

การท าบุญกุศลของเราน้ีเราท าบุญกุศลเพื่ออะไรล่ะ เพื่อความอ่อนนอ้มของหวัใจ 
ถา้ใจแขง็กระดา้ง ใจมนัคิดของมนัตามกิเลสตณัหาความทะยานอยากของมนั แต่เรา
ท าบุญกุศลของเรา เห็นไหม เราเสียสละต่างๆ ดดัแปลงมนั ต่อตา้นมนั ความคิดส่ิงใดท่ี
มนัอยากท าในส่ิงท่ีไม่ดี ส่ิงท่ีไม่ดี ส่ิงท่ีเรารู้ว่าเป็นโทษน่ีเราไม่ท า เราฝืนมนั ฝืนมนัเพื่อ
จะท าคุณงามความดีของเรา ฝืนมนัคือท าคุณงามความดีของเรานะ ตอ้งฝืนทั้งนั้น.. ถา้เรา
ไม่ฝืนเราก็ไม่ไดต่้อสู้กบักิเลส  

น่ีมนักลบเกล่ือนของเราไวน้ะ กลบชีวิตของเรา มนัท าลายชีวิตของเราทั้งหมด
เลย แต่ถา้เราฝืนมนั เห็นไหม เราเร่ิมฝืนมนั เราเร่ิมต่อตา้นมนั เราเร่ิมฝืนมนัต่างๆ ฝืนมนั
ดว้ยการท าคุณงามความดีของเรา มนัอยากไปอยากท าต่างๆ ถา้ส่ิงท่ีมนัไม่เป็นประโยชน์
น่ีไม่ท า เราจะท าแต่คุณงามความดีของเรา เราท าเพื่อประโยชน์กบัเรา เห็นไหม เราจะฝืน
มนัน่ีทาน ศีล ภาวนา ! ถา้เรามาภาวนา เราเป็นชาวพุทธ.. ชีวิตของเรานะ ถา้มนัประสบ
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ความส าเร็จในชีวิตของเรา ส่ิงน้ีมนัเป็นเคร่ืองอยูเ่ท่านั้นแหละ เคร่ืองอยูน่ะ เพราะชีวิตน้ี
มีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด เราจะตอ้งพลดัพรากจากชีวิตน้ีไปแน่นอน  

ทีน้ีค  าว่าพลดัพรากจากชีวิตน้ีไป เห็นไหม โอกาสของเราคือโอกาสในชีวิตน้ี ถา้
ชีวิตน้ีเราท าคุณงามความดีของเรานะมนัเป็นบุญกุศลของเรา ถา้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจน
จิตใจของเราพน้จากทุกขไ์ป ถา้ชีวิตน้ีตาย มนัจะตายก็พอใจ ถา้มนัจะตายก็พอใจแลว้ 
เพราะเวลามนัตายน่ีกิเลสมนัตายแลว้ มนัไม่มีอะไรจะมาหลอกเราว่าจะมีอะไรตายอีก 
แต่ถา้เรายงัไม่พน้จากกิเลส เรายงัหลงป่าของเราอยู ่ หลงความรู้สึก หลงความนึกคิดของ
เราอยูอ่ยา่งน้ี เวลาถา้มนัตายไปก็ละลา้ละลงัทั้งนั้นแหละ ตายไปแลว้เราจะไปไหน ตาย
ไปแลว้เราจะไปเกิดเป็นอะไร 

ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัจะเป็นจะตายข้ึนมา มนัตอ้งเป็นไปตามอายขุยั ถา้
อายขุยัมนัถึงท่ีสุด.. เวน้ไวแ้ต่ผูท่ี้มีอิทธิบาท ๔ จะอยูอี่กกปัหน่ึงก็อยูไ่ด ้ ผูท่ี้ประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมา เพราะอะไร เพราะสติปัญญาเขาพร้อม จะเป็นจะตายข้ึนมามนัเป็นผลของ
วฏัฏะ ผลของเวรของกรรมนะ แต่ถา้มีสติปัญญา ถา้มนัรักษาใจของมนั รักษาความรู้สึก
เรา เวลาตาย ดสิูเวลาเป็นลมเป็นแลง้ เห็นไหม มนัวบูลงนัน่ล่ะมนัจะตาย แต่ถา้คนมีสติ
มนัจะวบูไปไหน มีสติอยูน่ี่มนัจะไปไหน  

มนัจะไปไหนถา้มีสติสตงัของมนัอยูน่ะ มนัจะวบูไปไหน ก็มีความรู้สึกอยูก่บัผูรู้้
มนัจะไปไหนล่ะ จะเป็นจะตายน่ีมีอิทธิบาท ๔ มนัถึงจะร้ังได ้ มนัจะอยูอี่กกปัหน่ึงก็อยู่
ได ้ แต่ของเราจะเป็นจะตายข้ึนมา เห็นไหม เราวิตกกงัวลไปหมดเลย แลว้ชีวิตท่ีอยูน้ี่
ท  าไมเราไม่ถมความรู้สึกอนัน้ีล่ะ ท าไมไม่ถมหวัใจท่ีมนัละลา้ละลงัอยูน่ี่ล่ะ  

น่ีการถมของเรา เห็นไหม น่ีคุณงามความดีอนัน้ีประเสริฐท่ีสุดนะ.. น่ีทาน ศีล 
ภาวนา เราจะเกิดปัญญา คนเราจะมีปัญญา คนเราจะมีจริตนิสัยอยา่งไร มนัอยูท่ี่การ
กระท า อยูท่ี่เราฝึกปัญญาเราน่ีล่ะ ฝึกปัญญาน่ีไปฝึกท่ีไหน ปัญญา เห็นไหม ดูทางโลกเรา
ศึกษากนั ศึกษามาใหเ้กิดเป็นคนท่ีฉลาด เป็นคนท่ีทนัโลกเขา  

นั้นการศึกษานะ ศึกษามาเป็นวิชาชีพนะ คนศึกษามาแลว้จะมีความรู้ขนาดไหน 
ฉลาดในเร่ืองวิชาชีพแต่โง่กบัตวัเอง เห็นไหม ถา้มนัฉลาดวิชาชีพแลว้จะเป็นคนฉลาด
หมด คนท่ีมีการศึกษาระดบันั้น ท าไมไปเช่ือ ท าไมไปหลงป่านะ หลงความรู้สึกของ
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ตวัเอง หลงสถานะของตวัเอง หลงหนา้ตา หลงเกียรติคุณของตวัเอง น่ีแลว้ก็ใหเ้ขาชกัน า
กนัไป เพราะส่ิงน้ีเป็นสัจธรรม เราไม่ไดศึ้กษามา  

น่ีเวลาเราไปปฏิบติัธรรมกบัครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยจ์ะพดูอยา่งไรก็ไป
ตามนั้น เห็นไหม พากนัหลงไปหมดเลย เวลาดูสัตวน์ะ สัตวใ์นป่ามนัเป็นฝงูมนัอยูใ่นป่า 
น่ีสัตวป่์า.. ถา้สัตวป่์าเวลามนัหลงป่า เวลาสัตวฝ์งู ถา้เวลามนัอพยพมนัเป็นไป ถา้ไปไม่
ทนัฝงู ชีวิตของมนัจะตอ้งผจญภยัของมนัเองเลย แต่ถา้เป็นสัตวฝ์งู เห็นไหม มนัไปเป็น
ฝงูมนัจะดูแลกนั ฝงูมนัจะรักษากนั ถา้ฝงูมนัรักษากนั น่ีถึงอยูใ่นป่ามนัก็มีฝงูของมนัเพื่อ
จะดูแลรักษามนั แต่ถา้เราหลงจากฝงูล่ะ น่ีเรามีภยัไง  

สัตวกิ์นเน้ือนะ นกัล่ามนัมีนะ ถา้เราเผลอนะชีวิตเรา.. ดูสิสัตวท่ี์มนักินพืช เวลา
มนักินพืชของมนัมนัตอ้งรักษาชีวิตนะ อ่ิมทอ้งหน่ึง เวลาจะอ่ิมม้ือหน่ึง น่ีมนัตอ้งเอาชีวิต
มนัเขา้แลก ถา้มนัพลาดมนัก็เป็นเหยือ่ของเขา มนัก็เป็นอาหารของสัตวกิ์นเน้ือ น่ีชีวิตมนั
ทุกขม์นัยากนะ แมแ้ต่มนัจะกินอาหารซกัม้ือหน่ึงมนัตอ้งแลกดว้ยชีวิต แต่ของเราเวลาเรา
ท ามาหากินข้ึนมา เราท าความทุกขย์ากของเรา วา่ส่ิงน้ีเป็นความทุกข์ๆ  ความทุกขแ์ค่ไหน
มนัก็ไม่ไดแ้ลกกบัชีวิตมาหรอก เราไม่ตอ้งเอาถึงชีวิตเขา้แลกหรอก 

สัตวม์นัเอาชีวิตของมนัเขา้แลกนะเพื่อความด ารงชีพของมนั น่ีแลว้ดูสิเวลามนัอยู่
ในป่า ถา้มนัเป็นประโยชน์กบัมนั เวลาป่ามนัถึงเวลาแลว้ มนัก็ตอ้งอพยพของมนั ยา้ยถ่ิน
เพื่อใหมี้อาหาร เพื่อด ารงชีพของมนั.. มนัก็อยูใ่นป่าในเขาอยา่งนั้นล่ะ มนัอยูข่องมนั แลว้
เราล่ะเราเป็นมนุษย ์ เราเป็นพระดว้ย เวลาเราไปเท่ียวป่า เราเขา้ไปเท่ียวป่าเพื่ออะไรล่ะ 
เราอาศยัส่ิงนั้นเพื่อความสงบสงดันะ  

ความจ าเจ เราอยูข่องเรา อยูใ่นชีวิตประจ าวนัของเรา น่ีเวลาจิตใจของเรามนัฮึก
เหิมข้ึนมาเราก็อยากจะประพฤติปฏิบติั เราก็อยากจะภาวนาของเรา เวลาไปท าแลว้มนั
ประสบความส าเร็จไหมล่ะ น่ีเพราะอะไรนะ ป่ารกชฏัของกิเลสเรามนัสาหสัสากรรจก์บั
ป่าเขานะ ป่าเขาน่ีมนัเป็นธรรมชาติ มนัเป็นท่ีอาศยัของสัตว ์ มนัเป็นท่ีท ากินของมนุษย ์
มนัเป็นแหล่งอาหารของทั้งสัตว ์ของทั้งมนุษย ์มนุษยก์็หาอาหารจากป่าน่ีแหละ ตน้น ้าล  า
ธารมนัเป็นแหล่งอาหาร มนัเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลา มนัเป็นแหล่งส่ิงต่างๆ มนัเป็นส่ิง
เร่ิมตน้ของอาหารเลย ของความเป็นอยูข่องโลกเลย ส่ิงนั้นมนัเป็นประโยชน์ เห็นไหม  
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น่ีพดูถึงป่าเขามนัเป็นประโยชน์ของมนัอยา่งนั้นนะ ถา้ส่ิงน้ีเป็นประโยชน์ เวลา
เราเขา้ป่าเขา้เขาไป เราเขา้ไปเพื่อส่ิงใดล่ะ น่ีเราเขา้ป่าเขา้เขาไปเพื่อความสงบสงดั เราเขา้
ป่าเขา้เขาไปเพื่อคน้ควา้เราเอง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ในป่า เห็น
ไหม ตรัสรู้ในป่าแลว้ไม่หลงป่า เพราะท่านท าลายความรกชฏัของหวัใจออกทั้งหมด  

เราเขา้ป่าไปเราก็หลงนะ น่ีถา้เราเขา้ป่าดว้ยความหลงของเรา เราไม่รู้จกั
ประโยชน์ของป่านั้น ส่ิงท่ีเขา้ไปอยูก่บัป่านั้น ป่านั้นเป็นทั้งแหล่งอาหาร เป็นทั้งแหล่ง
พกัผอ่น เป็นทั้งแหล่งท่ีเขาท าวิจยัทางชีวภาพต่างๆ เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลย ฝึกคนกไ็ด ้
ฝึกนกัศึกษาก็ได ้ นกัศึกษาเวลาท าวิจยัต่างๆ เขาก็ฝึกของเขาข้ึนมา น่ีเพื่อเอาคนเป็นคนดี
ข้ึนมา เพื่อมีวิชาชีพข้ึนมา เราเขา้ไปป่าก็เหมือนกนั สัตวป่์ามนัอยูป่่า มนัก็เหมือนกบัทาง
โลกท่ีเขาใชป้ระโยชน์จากป่านั้นแหละ 

น่ีป่าเป็นแหล่งอาหาร ป่าเป็นทุกๆ อยา่งเลย น่ีมนัใชเ้ป็นประโยชน์ของเรา แต่เรา
เขา้ไปเราไม่ใช่สัตวน่ี์ เราเป็นมนุษย ์ เราเป็นพระดว้ย เราเป็นมนุษยแ์ลว้บวชเป็นพระ 
แลว้เราธุดงคเ์ขา้ไปในป่า เราตอ้งการเอาส่ิงนั้นเพื่อความสงบสงดั เป็นชยัภมิูในการ
ประพฤติปฏิบติั.. ชยัภมิูนะ ส่ิงนั้นเป็นชยัภมิู เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัส
รู้อยูโ่คนตน้โพธ์ิ เห็นไหม ตรัสรู้ในป่า แลว้ตรัสรู้ท่ีไหนล่ะ ตรัสรู้ในใจขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

น่ีก็เหมือนกนั เราเขา้ป่าไปเราตอ้งเอาส่ิงนั้น ดูสิสัตวป่์ามนัอยูใ่นป่าดว้ยความ
ทุกขย์ากของมนั มนัไม่มีสมอง มนัมีสิทธิท าคุณงามความดี มนัดูแลฝงูของมนั มนัรักษา
ครอบครัวของมนั มนัรักลูกของมนั เห็นไหม มนัไดอ้าหารมามนัยงัแบ่งปันกนั น่ีถา้มนั
แบ่งปันกนันะ ถา้สัตวเ์ป็นสัตวท่ี์ดี หวัหนา้ท่ีดี.. ถา้หวัหนา้ไม่ดีมนัหวงแหนของมนั มนั
ท าลายๆ ทั้งนั้นแหละ เพราะส่ิงน้ีเป็นธรรมชาติของมนั  

น้ีสัตวป่์ามนัอยูป่่าทั้งชีวิต มนัไดอ้ะไรข้ึนมา แต่ของเราเราเขา้ป่าไป เขา้ป่าไปเพื่อ
ความสงบสงดั เห็นไหม เราไม่ใช่สัตว ์ เรามีสิทธิเลือกได ้ เราจะอยูท่ี่สะดวกสบายขนาด
ไหนก็ได ้ เราจะอยูด่ว้ยความจ าเจขนาดไหน เราจะอยูด่ว้ยความพอกพนูกิเลสมากนอ้ย
ขนาดไหนก็ได ้แต่เราป่าไปเพราะไปฝึกหดัเราไง เราไม่ใช่ไปอยูแ่บบสัตว ์เราไปอยูแ่บบ
มนุษยท่ี์เห็นภยัในวฏัสงสาร 
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ผูท่ี้เห็นภยัในวฏัสงสาร ป่ารกชฏัน่ีถา้เขาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ แต่ถา้เราพลดัพราก
เราหลง เห็นไหม เราหลงไป ถา้หลงป่าไปถึงกับเสียชีวิตไดน้ะ ถา้หลงป่าไปเราไม่มี
อาหาร เราไม่มีทางออก แลว้เราไม่สามารถด ารงชีวิตได ้เราตอ้งเสียชีวิตของเราไป แต่ท่ี
เราไปน่ีเราไปเพื่อก าราบหวัใจของเรา เพื่อก าราบพญามารในหัวใจของเราท่ีมนัครอบง า
เราอยูน่ี่ เราไม่มีส่ิงใดจะต่อรองกบัมนั เห็นไหม  

ดูชีวิตประจ าวนัเราสิ เราจะท าอยา่งไรก็ได ้ เราจะออกแสวงหาส่ิงใดก็ได ้ เรา
ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจา้มา แลว้เราบอกว่าเรารู้แลว้ก็ได ้ เราจะสร้างภาพอยา่งไรก็
ได ้มนัเขา้ขา้งตวัเองไปหมดเลย.. แต่ส่ิงน้ี เห็นไหม ส่ิงน้ีเป็นปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก เรารู้ได ้
เรามีความลงัเลสงสยั เรามีความลงัเลสงสัย เราเขา้มาถึงสัจธรรม น่ีเวลาสัตวป่์ามนัหลง
ป่านะ เวลามนัพลดัพรากจากหมู่คณะของมนันะ จากฝงูของมนั มนัตอ้งด ารงชีวิตของ
มนั 

น่ีก็เหมือนกนั ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราหลงในธรรมไง เรา
ศึกษาธรรมของพระพุทธเจา้แลว้เราว่าเราเขา้ใจไง เราหลงไปหมดเลย หลงจากทิฐิมานะ
ของเราว่าส่ิงน้ีเป็นความจริงของเรา ส่ิงน้ีเป็นสัจธรรมของเรา.. เป็นสัจธรรมของเรา ส่ิงน้ี
เพราะมนัเป็นเร่ืองหลงป่า ป่าน้ีมนัเป็นวตัถุนะ ป่าน้ีเป็นชยัภมิู ป่าน้ีเป็นวตัถุเป็นมิติน้ี 
เป็นวตัถุท่ีเราจบัตอ้งได ้เราถึงกบัเสียชีวิตได ้

แต่ถา้เวลาเราหลงกิเลส หลงธรรมในหวัใจน่ีนะมนัเป็นนามธรรม มนัเป็น
ความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึกนึกคิดมนัท าใหเ้สียเวลา มนัท าใหเ้รามีทิฐิมานะ มนัท าให้
จิตใจของเราไขวเ้ขวออกไปหมดเลย แลว้มนัตายไหมล่ะ.. มนัตายนะ มนัตายต่อเม่ือจิตน้ี 
เวลามนัออกจากร่างน้ีไปมนัก็ตายเหมือนกนั แต่เวลาเขาหลงป่าเขาตอ้งถึงกบัเสียชีวิต
เพราะว่าเขาไม่มีอาหารด ารงชีวิตเขา ถา้ร่างกายเขาขาดอาหารเขาตอ้งตาย ตายในความ
เป็นมนุษยน้ี์ แต่จิตน้ีมนัก็ตอ้งไปเกิดตามเวรตามกรรมใช่ไหม  

น่ีก็เหมือนกนั ความคิดความเห็นของเรามนัตายไหม ความคิดความเห็นของเรา
มนัไม่เคยตาย มนัเกิดจากจิตมนัไม่เคยตาย แต่เวลามนัคิด เวลามนัหลงไปในธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่าตวัเองรู้ ตวัเองเห็น ตวัเองฉลาด แต่มนัจะออกจากป่า
นั้นไม่ได ้มนัจะออกจากกิเลสน้ีไม่ได ้เพราะมนัไม่มีวิธีการท่ีมนัจะออกจากป่าน้ีได ้ 
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เวลามนัหลงธรรมข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ในป่า แต่ไม่หลง 
! ไม่หลงเพราะอะไร เพราะท่านเอาจิตของท่านออกมาจากตณัหาความทะยานอยาก 
ออกมาจากอวิชชา อาสวกัขยญาณไดท้  าลายหมด พอท าลายหมดมนัจะหลงไปไหน มนั
ท าลายป่าทั้งหมดเลย ไม่ไดต้ดัตน้ไมแ้มแ้ต่ตน้เดียว ท าลายป่ารกชฏั ท าลายกิเลสตณัหา
ความทะยานอยาก อวิชชาในหวัใจทั้งหมดเลย แลว้ท าลายอยา่งไรล่ะ  

มนัท าลายอยา่งไร ท าลายดว้ยอาสวกัขยญาณ แต่เราไปศึกษา น่ีเราไปศึกษาของ
เราว่าส่ิงนั้นเรารู้ ส่ิงนั้นเราเขา้ใจ แลว้มนัยิง่หลงเขา้ไปใหญ่ หลงธรรมไง หลงสัจธรรม
แต่ไม่มีธรรม.. น่ีส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมาน้ีเกิดข้ึนมาจากไหน เกิดข้ึนมาจากความอ่อนดอ้ย
ของใจ เห็นไหม ดูสิว่ามีการศึกษา มีความเขา้ใจทั้งหมดเลย มีวิชาชีพทุกอยา่งรู้มาหมด
เลยแต่ก็ไม่เขา้ใจ ไม่เขา้ใจส่ิงน้ีเลยเพราะอะไร เพราะมนัไม่เป็นความจริง  

ดูสิดูเวลาคนมนัหลงเขา้ไปในป่านะ เวลาหลงเขา้ไปเท่ียวป่าเพื่อความเพลิดเพลิน 
น่ีเราไปอยูป่่าเพื่อประโยชน์ ถา้เรารักเราชอบใจของเรา แต่ถา้มนัเป็นประโยชน์มนัก็เป็น
ประโยชน์ ถา้เราท าจริงตามหนา้ท่ี ตามขอ้เทจ็จริง มนัก็มีปัญญาใคร่ครวญได ้ มีปัญญา
แยกแยะไดว้่าอะไรผดิอะไรถูก อะไรควรไปและไม่ควรไป.. แต่ถา้มนัดว้ยความเผอเรอ 
ดว้ยความวิตกกงัวล น่ีเวรกรรมมนัท าใหพ้ลดัพรากได ้ แลว้พลดัพรากไดน่ี้มนัออกจาก
ป่านั้นไม่ไดน้ะ ไม่เป็นประโยชน์กบัใครเลย  

น่ีเวลาหลงป่า กบัหลงกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ป่าในหวัใจ ถา้หลงป่าใน
หวัใจนะ เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ในป่า แต่เราไปหลงในธรรม 
ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้วางธรรมและวินยัน้ีไว.้. ถา้เราไม่หลงล่ะ เราไม่
หลงเราท าอยา่งไร ถา้เราไม่หลงใช่ไหมเราตั้งสติของเราข้ึนมา  

ดูสิสติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม.. สจัธรรม ! ถา้สัจธรรมมนัเกิดข้ึนมานะ 
โดยธรรมะมนัเกิดข้ึนมา ธรรมท่ีเกิดข้ึนมาในหวัใจของเรา ถา้ธรรมะมนัไม่ไดเ้กิดใน
หวัใจของเราข้ึนมาเลย เห็นไหม เราเอาจิตใจของเรา.. ดูสิเวลาเขา้ป่าไปน่ีเราเดินดว้ย
ร่างกายของเรา แต่เวลาศึกษาธรรมของพระพุทธเจา้มา เวลามนัตรึกข้ึนมา มนัคิดข้ึนมาน่ี
มนัมาจากไหนล่ะ มนัก็คิดมาจากหวัใจของเราใช่ไหม  
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เวลาเราเขา้ป่าไป เราไปดว้ยร่างกายมนัตอ้งมีถนนหนทางนะ มนัไม่มีทางไปของ
มนั จะปีนเขาลงหว้ยต่างๆ มนัตอ้งใชก้ าลงัของเราไป แต่ความคิด ความคิดมนัสร้างภาพ 
มนัคิดข้ึนมาน่ีมนัว่ามนัรู้ธรรม มนัรู้ธรรม มนัเขา้ใจของมนัไปหมด ส่ิงนั้นเป็นธรรมจริง
หรือเปล่า.. ถา้มนัเป็นธรรมจริงข้ึนมา น่ีส่ิงน้ีมนัเป็นสุตมยปัญญา  

สุตมยปัญญาคือการศึกษา คือการไตร่ตรอง เห็นไหม เวลาเกิดจินตมยปัญญา
ข้ึนมา การเกิดจินตนาการ จินตนาการโดยท่ีมีสมาธิมนัจะลึกซ้ึงกว่าน้ีเยอะนกั เพราะถา้
ไม่ลึกซ้ึงกว่าน้ีนะ เวลาผูท่ี้ปฏิบติัไปเวลาหลง เวลาหลงป่า หลงกิเลสตณัหาความทะยาน
อยาก แต่ถา้จิตใจท่ีมนัมีพื้นฐานของมนั มนัเขา้ใจว่าเป็นสภาวะแบบนั้น ครูบาอาจารยท่ี์
ท่านมีวุฒิภาวะ ครูบาอาจารยท่ี์ท่านผา่นวิกฤติอยา่งน้ีมาท่านเห็นแลว้นะ ท่านพยายาม
ปลุกปลอบนะ เพราะอะไร เพราะการกระท า ดูสิเวลาเราหลงป่า บริเวณหนา้ผาชนั เราจะ
ปีนหนา้ผาท่ีเกิดตะไคร่น ้า ท่ีมนัเขียวท่ีมนัล่ืนมาก เราจะปีนผา่นพน้ส่ิงนั้นไปไดอ้ยา่งไร 

จิต ! จิตเวลามนัพิจารณาข้ึนมา เวลาปฏิบติัข้ึนมา เวลามนัเกิดวกิฤติข้ึนมา มนัเจอ
สภาพแบบนั้น เห็นไหม น่ีปีนเท่าไหร่ก็ลม้ๆ ลม้ลุกคลุกคลาน จิตมนัผา่นจากวิกฤติอยา่ง
นั้นไปน่ีมนัท าอยา่งไร แลว้ครูบาอาจารยท่ี์ท่านผา่นข้ึนมาแลว้มนัจะมีวิธีการอยา่งไร น่ี
ท่านถึงคอยบอกคอยสอนพวกเราไง คอยบอกคอยสอนผูท่ี้ปฏิบติัใหม่ไง ว่าน่ีเวลาเรา
ผา่นเขา้ไปในท่ีล่ืน ผา่นเขา้ไปในป่าท่ีมนัมีอนัตราย เราจะรักษาตวัเราอยา่งไร แต่เวลา
ปฏิบติัไปเราว่าส่ิงท่ีล่ืน ส่ิงท่ีอนัตรายนั้นเป็นผลนะ มนัเขา้ใจของมนั  

มนัเขา้ใจของมนั เห็นไหม เวลาปฏิบติัไปน่ีมนัจะมีเหตุการณ์ เหตุการณ์ท่ีเราลุ่มๆ 
ดอนๆ เราจะติดขดัของเราไปตลอด ในการปฏิบติัมนัมีเล่ห์กล กิเลสน้ีเป็นเล่ห์กล มนัทั้ง
ล่อทั้งหลอก ทั้งพลิกแพลงเรา แต่เราไม่ไดคิ้ด เราไม่ไดคิ้ดว่าน่ีเราหลงธรรมะ หลงป่า
รกชฏัในหวัใจของตวั แลว้ว่าส่ิงน้ีเป็นธรรม เพราะว่าตรึกธรรมใช่ไหม พอมาตรึกธรรม
ก็ว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมเพราะเราศึกษามาน่ี เราศึกษามนัเป็นสุตมยปัญญา ธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ประเพณีวฒันธรรมก็มี ครูบาอาจารยท่์านก็สั่งสอนมา
ตลอด เห็นไหม ธรรมะไดฟั้งทุกคืนทุกวนัเลย   
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น่ีส่ิงน้ีจิตมนัรับรู้ได ้ พอจิตมนัรับรู้ไดต่้างๆ เวลามนัตรึกข้ึนมา ส่ิงท่ีตรึกข้ึนมา
เวลามนัมีความเห็นของมนัข้ึนมาล่ะ ถา้มีความเห็นข้ึนมาน่ีเราว่าเราไม่รู้ไดอ้ยา่งไรล่ะ 
มนัก็รู้ของมนัได ้ถา้รู้ของมนัได ้แต่เวลาภาคปฏิบติันะเราตอ้งเป็นของเราข้ึนมาเอง  

ส่ิงต่างๆ เวลามนัข้ึนมา.. เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ในป่า แลว้
ไม่หลงป่า แต่ของเรา น่ีกิเลสของเรามันเป็นป่าท่ีเรายงัหาทางออกไม่ได้เลย ถ้าหา
ทางออกไม่ได้เลย ส่ิง ท่ีหาทางออกไม่ได้มันมีประสบการณ์อะไรล่ะ มันไม่มี
ประสบการณ์ส่ิงใดเลย มนัช่วยตวัเองไม่ไดเ้ลย น่ีมหัลงใหลไดป้ล้ืมนะ หลงเขา้ไปใน
กิเลสตณัหาความทะยานอยากของตวั 

ถา้เราตั้งสติ ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เพื่อเป็นแผนท่ี
เคร่ืองด าเนิน แผนท่ีเคร่ืองด าเนินเขา้เดินป่าแต่ยงัไม่ไดเ้ขา้ป่า ยงัไม่ไดเ้ขา้ป่าเพราะอะไร 
เพราะมนัยงัไม่มีผูเ้ขา้ป่า แต่ถา้แผนท่ีเคร่ืองด าเนิน เห็นไหม ดูสิเวลาเขาเล่นเกมกนั เขา
กดอยูน่ัน่แหละ มนัเป็นเกมต่างๆ ท่ีเขาเขียนไวเ้สร็จแลว้ มนัพร้อมแลว้ น่ีกิเลสมนัเป็น
อยา่งนั้นเหรอ กิเลสมนัเป็นสูตรส าเร็จอยา่งนั้นเหรอ ถา้เรากดปุ่มแลว้มนัจะฆ่า มนัจะ
ท าลาย มนัจะไดค้ะแนน เป็นอยา่งนั้นเหรอ มนัไม่เป็นอยา่งนั้น พอไม่เป็นอยา่งนั้น..  

เกมท่ีเขาท าข้ึนมาเขาคิดเป็นสูตรส าเร็จมาใหส้ าหรับเราใชก้ดใชเ้ล่นได ้ แต่กิเลส
ของเรามนัพลิกแพลงเพราะมนัมีชีวิต มนัพลิกแพลงอยูต่ลอดเวลา ฉะนั้นเวลาธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะเป็นเกมอยา่งนั้นเหรอ น่ีกดเอาๆ แลว้ไดต้ามท่ีเรา
ปรารถนา ไดค้ะแนนมา ไม่ไดค้ะแนนมาก็ข้ึนตน้กนัใหม่อยูอ่ยา่งนั้นเหรอ น่ีถา้เป็น
สัญญาอารมณ์เป็นอยา่งนั้น สัญญาอารมณ์มนัเขียนภาพไวแ้ลว้ในหวัใจ แลว้หวัใจน่ีมนั
เขียนภาพเอาไวแ้ลว้มนัยงัมีการบิดเบือนตลอดไป  

ตลอดไป เห็นไหม แต่ถา้เรามีสติของเรา น่ีสติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม.. 
ถา้มีสติธรรมข้ึนมา น่ีเร่ิมตน้ เร่ิมตน้ส่ิงต่างๆ จะเกิดข้ึนมาเป็นปัจจุบนั มนัไม่ใช่เกมท่ี
เขียนเอาไว ้ท่ีเขาคิดสูตรไวส้ าเร็จแลว้ใหเ้ราตอ้งไปเดินแกเ้กมนั้น ถา้เราไปเดินแกเ้กมนั้น
มนัก็เป็นสัญญาทั้งนั้นแหละ ทีน้ีธรรมท่ีเราศึกษามามนัก็เป็นสูตรส าเร็จท่ีเป็นเกมนั้นมา
เลย แลว้ก็บอกว่าตอ้งเดินตามนั้น ตอ้งท าอยา่งนั้น ถา้ออกจากท่ีน่ีไปแลว้มนัจะผดิพลาด 
ผดิพุทธพจน์ ผดิพุทธพจน์  
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น่ีมนัหลงธรรม ! มนัหลงธรรม ธรรมอนัน้ีไง ดูสิอจินไตย พุทธวิสัยน่ีเป็น
อจินไตย เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สร้างมาเป็นพระโพธิสตัว ์
สร้างบุญญาธิการมามหาศาล ฉะนั้นเวลาพสูิจน์ดว้ยปัญญา.. “อิทปัปัจจยตา ปฏิจจสมุป
บาท มนัจะเป็นอยา่งนั้น จะเป็นอยา่งนั้น..” เป็นอยา่งนั้นเหรอ เป็นอยา่งท่ีว่าเป็นดวงๆ 
ดวงๆ อยา่งนั้นเหรอ มนัเป็นจริงๆ เหรอ ถา้มนัเป็นจริงๆ มนัเป็นอยา่งไร บอกมาสิมนั
เป็นอยา่งไร “อา้ว.. ก็มนัเป็นพุทธพจน์ไง พุทธพจน์มาอยา่งน้ีไง ร้อยดวงแปดดวง”   

ดวง.. เวลาธรรมน่ีนะ เวลาพดูถึงธรรมะ เห็นไหมดูสิทางการศึกษา เดก็ข้ึนมา 
พื้นฐานของเดก็ ถา้เดก็ข้ึนมาเราจะวางพื้นฐานใหเ้ดก็ไดอ้ยา่งไร เดก็มนัโตข้ึนมาเราจะ
ใหปั้ญญาของเดก็อยา่งไร แลว้เดก็น่ีมีเชาวปั์ญญาจะไปทางบริหาร จะไปทางวิชาการ จะ
ไปทางอยา่งไร เดก็มนัจะมีแววของมนั 

จิต.. จิตท่ีเวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เห็นไหม เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลา
มนัเป็นข้ึนมาน่ีพื้นฐานมนัตอ้งมีของมนั ถา้พื้นฐานมีของมนันะมนัจะเขา้ใจของมนัได ้
ความเขา้ใจไดน้ะ น่ีความเขา้ใจไดว้่าเร่ิมตน้ถา้อยา่งเดก็มนัวางพื้นฐานการศึกษามา น่ี
ศึกษาข้ึนมาแลว้พฒันาข้ึนมา เขาจะเขม้แขง็ข้ึนมา แลว้มนัจะพฒันาไปขา้งหนา้.. ถา้มีสติ 
เก็บหอมรอมริบไวเ้ป็นสมบติัของเรา ถา้เก็บหอมรอมริบไวเ้ป็นสมบติัของเรา เราตั้งสติ
ของเรา ถา้ตั้งสติของเรา ถา้มีสติการท าส่ิงใดจะเร่ิมเป็นกระบวนการของมนั 

เวลาสุภทัทะไปถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เวลาจะปรินิพพาน เห็น
ไหม ว่า “ศาสนาไหนกว็่าประเสริฐ ศาสนาไหนก็ว่าดียอดเยีย่มไปหมด” องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ว่า “เธออยา่ถามใหม้ากไปเลย ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มี
ผล ไม่มีรอยเทา้บนอากาศ ไม่มีหรอก !”  

ศาสนาไหนไม่มีมรรค มรรคญาณเป็นอยา่งไร มรรคเคร่ืองด าเนิน มรรคทางเอก
ด าเนินอยา่งไร ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล การประพฤติปฏิบติัถา้มนัมีศีล 
สมาธิ ปัญญา.. ศีล สมาธิ ปัญญาก็คือมรรค ๘ ถา้ศาสนาไหนไม่มีศีล สมาธิ ปัญญา ไม่มี
ผล เป็นผลไปไม่ได.้. น่ีไงท่ีว่าหลงป่าๆ น่ีหลงธรรม ! หลงธรรม ส่ิงนั้นมนัเป็นสูตร
ส าเร็จ ทุกอยา่งมีพร้อมอยูแ่ลว้ ทุกอยา่งกดปุ่มไดห้มดเลย มนัจะไดค้ะแนนกนัไปหมด
เลย ท าผดิท าถูกกดปุ่มเอา 
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มนัไม่มีหรอก มนัเป็นไปไม่ได ้ การกดปุ่มเอามนัเป็นวตัถุแลว้นะ ดูสิเทคโนโลยี
เด๋ียวน้ีมนัเร็วมาก แต่ส่ิงท่ีเร็วขนาดไหนมนัก็เป็นส่ิงท่ีมีโปรแกรมควบคุมได ้ หวัใจมนั
เร็วกว่านั้น แลว้หวัใจท่ีมนัเร็วกวา่นั้น ท่ีมนัพลิกแพลงไดม้ากกว่านั้น ฉะนั้นเราถึงตอ้งตั้ง
สติไง ถา้มีสติข้ึนมา เร่ิมตน้ตั้งแต่ค าบริกรรม เร่ิมตน้ตั้งแต่ปัญญาอบรมสมาธิ  

ค าว่าปัญญาอบรมสมาธิน่ีนะ เราก าหนดพุทโธ พุทโธขนาดไหนก็แลว้แต่ ถา้จิต
มนัมีพื้นฐานมนัลงของมนัได ้ ดูสิอ  านาจวาสนา.. อ  านาจวาสนาดูสิเราท านาทุกปีนะ ทั้ง
นาปีนาปรังต่างๆ ดูสิพนัธ์ุขา้วของเราข้ึนมาแต่ละปี คุณภาพของขา้วมนัใหป้ระโยชน์
มากนอ้ยแค่ไหน น่ีเราท านาทุกปีนะเราถึงมีขา้วกิน ดูสิท่ีเขาไปบุกป่า เขาไปเท่ียวป่า เขา
หาของป่ากนัเพื่อด ารงชีวิตของเขา แต่เด๋ียวน้ีโลกมนัเจริญไง พอโลกมนัเจริญ เห็นไหม 
ทุกอยา่งเราท าเป็นอุตสาหกรรม ขา้วเขาตอ้งท าทุกปีนะ ท าทุกปีเพื่อเล้ียงประชากรโลก
ไง 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีว่าเรามีสติปัญญา ถา้มีสติปัญญา เห็นไหม น่ีอาหารท่ีเล้ียง
ประชากรโลก แต่ส่ิงท่ีมนัจะตั้งหวัใจของเราข้ึนมาใหมี้ศีล สมาธิ ปัญญา.. ศีล สมาธิ 
ปัญญามนัจะเป็นเคร่ืองด าเนิน ขอ้วตัรปฏิบติัเป็นเคร่ืองด าเนินเขา้ไปสู่หวัใจ ถา้เป็น
เคร่ืองด าเนินเขา้ไปสู่หวัใจ มนัจะเร่ิมเดินป่าดว้ยความถูกตอ้ง ป่าในหวัใจ ป่ารกชฏัในใจ
เรา น่ีเราจะเดินป่าอยา่งไร เราจะก าจดักิเลสตณัหาความทะยานอยากของเราออกไปจาก
ใจของเราไดอ้ยา่งไร  

ถา้มนัจะก าจดักิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจของเราน่ีใครเป็นคนก าจดั 
ใครเป็นคนรับรู้ ใครเป็นคนเร่ิมตน้ท่ีจะก าจดั เราเขา้ป่าไปโดยท่ีว่าไม่มีป่าและไม่มีบุคคล
เลยเหรอ คนเขา้ป่าก็ไม่มี ป่าก็ไม่มี ส่ิงใดก็ไม่มี แลว้เขา้ไปแลว้วนไปอยา่งนั้น นึกเอาแลว้
ก็จบเหรอ มนัเป็นอยา่งนั้นไปไดไ้หม น่ีเขาหลงป่าเขายงัมีบุคคลนะ ยงัมีความรับรู้ว่ามี
เวรมีกรรม มีความสุขความทุกข ์มีต่างๆ มีการผจญภยัอยูใ่นป่านั้น 

น่ีเขารู้ว่าหลงเพราะอะไร เขาจะรู้ตวัว่าหลงต่อเม่ือเขาไม่มีทางออก เขาจะเสียชีวิต
อยูใ่นป่านั้นเขาถึงรู้ว่าหลง เขาตายไป แลว้น่ีพดูถึงเวลาถา้เราเร่ิมปฏิบติั แลว้ไม่มีสติ ไม่มี
เร่ิมตน้ส่ิงใดๆ เลยน่ีมนัจะเร่ิมตน้กนัท่ีไหนล่ะ 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ินะ เวลาตรัสรู้ข้ึนมาเอา
อะไรตรัสรู้ เอาใจตรัสรู้.. ถา้ใจท่ีตรัสรู้แลว้ เห็นไหม อาสวกัขยญาณท าลายอวิชชาใน
หวัใจทั้งหมดส้ินแลว้ น่ีตรัสรู้ในป่าแลว้ไม่หลง ! ไม่หลงเลย.. ธรรมและวินยัขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้วางไวถ้กูตอ้งหมด แต่ของเราน่ีไปหลงธรรมกนัเอง หลงใน
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

หลงในธรรมนะ หลงในธรรมเพราะเหตุใด หลงในธรรมเพราะเรามีกิเลสตณัหา
ความทะยานอยาก ตณัหาความทะยานอยากน่ีมนัตอ้งการปรารถนา มนัแรงปรารถนาว่า
อยากพน้ทุกข ์ อยากจะไดม้รรคผลนิพพาน อยากจะพน้จากทุกข ์ แลว้พน้จากทุกขด์ว้ย
ความนึกเอา ดว้ยความคิดเอา แลว้เทียบเคียงเอา จะเอาใหม้นัเป็นแบบธรรมวินยัตาม
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไรในเม่ือมนัไม่มีการ
กระท าเลย  

น่ีถา้มีการกระท า การกระท าท่ีไหนล่ะ การกระท าน่ีไงในหวัใจท่ีมีสติข้ึนมาน่ีไง 
ถา้คนมีสติข้ึนมา เห็นไหม ดูสิคนมีการศึกษาทางวิชาชีพมามาก แต่ขาดสติย ั้งคิด ใครพดู
อยา่งไรก็เช่ือเขาไป ถา้มีสติย ั้งคิดข้ึนมาน่ีมนัเป็นจริงไหม พอมนัเป็นจริงไหมน่ีเราตอ้ง
ปฏิบติั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกเลย “ไม่สามารถจะท าใหใ้ครพน้จากทุกข์
ได ้แต่เป็นผูช้ี้ทางเท่านั้น” ถา้คนช้ีทาง เวลาเราปฏิบติัน่ีเรารู้ได ้ ส่ิงท่ีมนัเป็นคุณธรรม เรา
ตอ้งรู้จกัคุณธรรมสิ ถา้เราไม่รู้จกัคุณธรรมส่ิงใดๆ เลย มนัจะเป็นคุณธรรมเหรอ  

น่ีไงดูสิ ตวัเองหลงก็ไม่รู้ว่าหลง ตวัเองผดิพลาดขนาดไหน ใหกิ้เลสตณัหามนั
หลอกขนาดไหนก็เช่ือมนัไป มนัมีเหตุมีผลอะไร สัจธรรมมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ ส่ิงใดเป็น
เคร่ืองพิสูจน์กนัว่าส่ิงใดเป็นจริงและไม่เป็นจริง ส่ิงท่ีเป็นจริงข้ึนมา ถา้จิตมนัเป็นจริง
ข้ึนมาน่ีมนัรับรู้ของมนั เห็นไหม เวลาปฏิบติัข้ึนไป มนัจะเวิง้วา้งขนาดไหนเราสร้าง
กนัเองนะ เราสร้างว่าป่าก็ไม่มี ผูห้ลงก็ไม่มี ธรรมะก็เขา้ใจแลว้ แลว้มนัมีอะไรตอบสนอง
ล่ะ มนัมีอะไรเป็นมรรคเป็นผลบา้ง 

น่ีไงท่ีว่าหลงธรรม ! หลงธรรม ! ธรรมะมนัเร่ิมตน้ไม่ได ้แลว้ท่ามกลางก็ไม่มี ถึง
ท่ีสุดก็ไม่รู้เร่ืองว่าท่ีไหน แต่ถา้เร่ิมตน้มนัเร่ิมตน้ได ้ เห็นไหม เร่ิมตน้ได ้ น่ีถา้มีสติมนัจะ
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เร่ิมตน้ได.้. มีสติ มีสติเร่ิมมีค าบริกรรม ถา้มีค าบริกรรมนะจะเดินป่ากพ็ร้อม จะเดินป่าก็มี
ผูน้ า  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดผ้า่นมาแลว้ เราจะเขา้ป่า เขา้ป่าเพื่ออะไร เพื่อ
ความสงบสงดั เขา้ป่าเพื่อควบคุมใจของตวั เพราะใจของเราน่ีมนัด้ือนกั ใจของเรามนัด้ือ
นกั มนัอยูท่ี่ไหนมนัอยูด่ว้ยความสะดวกสบายของมนัแลว้มนัก็เหยยีบย  า่เรา ใจของเรา
มนัเหยยีบย  า่เราเพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยากอาศยัอยูใ่นหวัใจน้ี มนัเหยยีบย  า่
หวัใจของเรา  

ฉะนั้นเราเขา้ไป ดูสิธุดงควตัร ถือศีลในศีล ศีลโดยปกติน่ี ๒๒๗ เราก็ถือศีลกนั
อยูแ่ลว้ แต่ถา้เราถือธุดงควตัร เห็นไหม เพราะว่าศีลในศีล ธุดงคน้ี์ไม่ถือก็ไม่ปรับอาบติั 
ถา้ถือข้ึนมา ถือข้ึนมาเป็นขอ้วตัร ถือข้ึนมาเป็นเพราะผูท่ี้เห็นภยัในวฏัสงสาร น่ีมนัเป็น
เคร่ืองขดัเกลา ธุดงควตัรเป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลส แต่ไม่ใช่การฆ่ากิเลส มนัฆ่าไม่ได ้ 

ศีล.. ศีลฆ่ากิเลสไดเ้หรอ ศีลฆ่ากิเลสไม่ไดแ้ต่ศีลขดัเกลาได ้ ขดัเกลาเพื่อปิดลอ้ม
มนั เพื่อปิดลอ้มหวัใจท่ีมนัปรารถนา มนัตอ้งการของมนัไม่มีขอบเขต เห็นไหม เราก็เอา
ธุดงควตัรเขา้มา น่ีธุดงค ์ ๑๓ บิณฑบาตเป็นวตัร อาสนะเดียวเป็นวตัร ภาชนะเดียวเป็น
วตัร ส่ิงใดๆ ข้ึนมามนัก็แค่อาหาร  

สัปปายะ ๔ อาหารเป็นสัปปายะ ครูบาอาจารยเ์ป็นสัปปายะ หมู่คณะเป็นสัปปา
ยะ ถา้มีสัปปายะ ๔ ทิฐิมานะ ทิฐิเสมอกนั ความเห็นเสมอกนั การประพฤติปฏิบติัดว้ยกนั
จะเก้ือกลูต่อกนั การเก้ือกลูต่อกนั เห็นไหม เราหาหมู่คณะท่ีเป็นสัปปายะ 

ส่ิงท่ีเก้ือกลูต่อกนั ส่ิงน้ีในเม่ือมีสติปัญญาข้ึนมาน่ีมีศีล ! ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้เกิด
สมาธิน่ีมีศีลข้ึนมา มีความสงบใจข้ึนมา มีความสงบใจข้ึนมาน่ีเราตั้งสติแลว้ เราตั้งสติ
ของเรา เราพอใจเพราะจิตใจน้ีมนัด้ือนกั ส่ิงต่างๆ พอมนัด้ือนกั จิตใจมนัด้ือนกั ไอผู้ท่ี้
หลงน่ีมนัด้ือนกั มนัหลงมนัยงัไม่รู้ตวัว่ามนัหลงเลย แต่ถา้มีสติข้ึนมาน่ีใครเป็นคนหลง 
แลว้เราอยูไ่หน 

เวลาก าหนดค าบริกรรม พุทโธ พุทโธไป เห็นไหม จากท่ีมนัหลงนะ จากท่ีมนัไม่
มีส่ิงใดเป็นสัมภาระท่ีจะด ารงชีวิตของมนัเลย ไปอยูป่่าอยูเ่ขา เวลาหลงป่าข้ึนมาน่ีไม่มี
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อาหาร ไม่มีส่ิงใดๆ ด ารงชีวิตเลย พอพุทโธ พุทโธ พุทโธเขา้ไปนะ น่ีพุทโธ เห็นไหม จิต
ท่ีหิวกระหายมนัไดด่ื้มกิน.. น่ีสติธรรม สมาธิธรรม !  

สมาธิธรรม.. สมาธิคือจิตท่ีมีอาหารของมนั สมาธิธรรมเป็นอาหารของจิต พอ
อาหารของจิต จิตมนัอ่ิมเตม็ของมนั มนัไม่หิวกระหาย คนไม่หิวกระหาย คนหลงป่านะ
ไม่ตกใจ ถา้คนหลงป่ายิง่ตกใจ ยิง่ตกใจยิง่ไม่มีสติปัญญา มนัจะเตลิดเปิดเปิงไป ลม้ลุก
คลุกคลาน ตกเหวตกบ่อ สัตวร้์ายคาบเอาไปกินไดห้มดเลย.. แต่ถา้จะหลงขนาดไหนเรามี
สติปัญญาของเรา เราก าหนดค าบริกรรมของเรานะ มนัมีสติปัญญา มนัทรงตวัของมนัได ้
เราหลงป่า แต่ชีวิตของเราก็มี อาหารของเราก็มี ทุกอยา่งเราก็มี น่ีเราจะหาทางออก เราจะ
หาทางออก ถา้มีทางออกไดเ้ราจะออกจากป่าน้ี 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาจิตมนัตั้งสมาธิของมนัข้ึนมาได ้ เห็นไหม น่ีจิตใจน้ีมนัหลง
ของมนั มนัหลงในอะไรล่ะ มนัหลงในกาย หลงในเวทนา หลงในจิต ในธรรม.. หลง
จริงๆ หลงเพราะอะไร หลงเพราะมนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก หลงเพราะมนัมี
อวิชชาความไม่รู้ของมนั  

มนัไม่รู้จริงๆ นะ ! น่ีเรานัง่ฟังเทศน์กนัอยู่น้ีทุกคนก็บอกว่ารู้หมดล่ะ สติปัฏฐาน 
๔ กาย เวทนา จิต ธรรมใครจะไม่รู้ ไอน่ี้มนัเป็นศพัท.์. มนัเป็นศพัท ์ ! มนัเป็นนิยามว่า
อะไรเป็นกาย อะไรเป็นเวทนา อะไรเป็นจิต อะไรเป็นธรรม แลว้เวทนามนัก็มีสุขเวทนา 
เวทนาน่ีเวลามนัไม่ชอบ สุขเวทนาชอบท าไม.. เวทนาน่ีไม่ชอบเลยเพราะมนัมี
ทุกขเวทนา สุขเวทนา อุเบกขาเวทนา ถา้มนัสุขเวทนาก็ปล้ืมใจ ดีใจ อยากจะกอดมนัไว ้
แต่เวลามนัเป็นทุกขเวทนาก็อยากจะผลกัไสของมนัออกไป  

มนัก็มีสุขะ มีทุกขะ แลว้เราจะเลือกส่ิงใดล่ะ.. ถา้เป็นกาย กายของเราก็
เส่ือมสภาพ ไม่มีส่ิงอะไรคงท่ีกบัเราตลอดไป น่ีแลว้ถา้หลงไปในชีวิตของเรา เห็นไหม 
เราคิดว่าเราจะอยูค่  ้าฟ้า ปรนเปรอขนาดไหนมนัก็ตาย แลว้ตายน่ีตายแบบสูญเปล่า ตาย
แบบไม่มีส่ิงใดเป็นสมบติัของใจน้ีไปเลย แต่ใจพอมนัเกิดมาเป็นเรา หนา้ท่ีการงานของ
เราก็ศึกษา เราก็ท  าของเราเราก็มีวิชาชีพต่างๆ เราก็ตอ้งหามาทั้งนั้น หามาเพื่อด ารงชีวิต
ไว ้แลว้จิตใจน่ีถา้มนัพลิกแพลงได ้ถา้มนัแกไ้ขได ้มนัมีการกระท าได ้ไม่ใหม้นัหลงใหล
ไป มีสติมีปัญญาคอยควบคุมใจของเราไว ้ 
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น่ีใจของเรา เห็นไหม เขาจะมีสุขมีทุกขข์นาดไหน โลกเขาจะเป็นอยา่งไรน่ีเพราะ
อะไร เพราะเราไปมองแต่โลกไงว่าโลกเขาเป็นกนัอยา่งนั้น เราประพฤติปฏิบติัเราก็จะ
แปลกโลกเขา เราจะไม่เหมือนกบัโลกเขาไปเลย โลกเขาจะเจริญรุ่งเรือง เราเป็นคนทุกข์
คนยาก ไอเ้จริญรุ่งเรืองน่ีรุ่งเรืองไปไหน รุ่งเรืองไปสู่เมรุไง รุ่งเรืองไปสู่ความตาย แต่ไอ้
ท่ีไอทุ้กขไ์อย้าก ไอทุ้กขไ์อย้ากเพราะมีสติปัญญามนัรู้ระลึกรู้สึกตวัอยูต่ลอดเวลา ถา้
รู้สึกตวัตลอดเวลาน่ีจะทุกขก์็รู้ว่าทุกข ์จะไปไหนใหม้นัเป็นไป มนัจะตกนรกอเวจี มนัจะ
ไปบนสวรรคค์  ้าฟ้าท่ีไหนใหม้นัไป ถา้เรามีสติอยูน่ี่มนัจะไปไหน จิตมนัจะไปไหน 

น่ีเรารักษาของเรา เห็นไหม งานของเรามนัอยูท่ี่น่ีไง ถา้เรารักษาของเราท่ีน่ีมนัจะ
ทรงตวัของมนัข้ึนมา ถา้จิตมนัทรงตวัข้ึนมา พอจิตมนัทรงตวัข้ึนมาน่ีมนัพร้อมไง หลง
ป่าก็มีสติมีปัญญา มีอาหาร จะหาทางออก ถา้หาทางออกได ้ ทางออกดว้ยไหน ทางออก
ดว้ยปัญญา เวลาเขาออกจากป่าเขาออกกนัอยา่งไร เขาก็มีทางของเขาออกใช่ไหม มีผูน้ า
ทางออกใช่ไหม มีคนมาช่วยเหลือจุนเจือใหเ้ราออกจากป่านั้นได ้ แต่เวลาจิตเราจะออก
จากป่าใครจะจุนเจือล่ะ  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ช้ีทางเอาไวแ้ลว้ ธรรมวินยัก็ช้ี น่ีช้ีใหมี้ทางออก 
ทางออกโดยมคัโค ทางอนัเอก น่ีจิตน้ีมนัจะพน้ออกไปได ้ ถา้พน้ออกจากส่ิงน้ีไป ถา้เรา
พน้ออกจากส่ิงน้ีไป เห็นไหม อะไรมนัจะมาหลอกเราอีกล่ะ อะไรมนัจะมาครอบง าเรา
ได ้แต่เพราะเราหลงมนัอยูม่นัถึงครอบง า มนัถึงผลกัไส มนัถึงใหเ้ราอยูใ่นอ านาจของมนั  

ถา้อยูใ่นอ านาจของมนันะ กิเลส พญามารมนัอยูใ่นภวาสวะ ในภพ ในหวัใจเราน่ี
แหละ มนัมีอ  านาจ ! มนัมีอ  านาจเพราะอะไร เพราะกิเลสน้ีมนัร้ายนกั กิเลสมนัพาเกิดพา
ตาย มนัไม่มีตน้ไม่มีปลาย มนัพาเกิดพาตาย ท าคุณงามความดีมาขนาดไหนมนัก็ครอบง า
มาตลอด มนัครอบง ามา ครอบง ามาจนเป็นนิสัย มีความเห็น มีมุมมอง เห็นไหม เวลาเรา
พดูธรรมะกนัไปมุมมองเราจะแตกต่างคลาดเคล่ือนกนั เวลาเราพดูธรรมะหยาบละเอียด
อะไรต่างๆ  พดูธรรมเหมือนกนั แต่บางคนพดูถึงความละเอียดลึกซ้ึง ไอค้นน้ีหยาบก็ฟัง
แลว้มนัเกินไป แต่ไอค้นท่ีเป็นคนหยาบ เวลามนัพดูคนละเอียดก็บอกว่าไอน่ี้มนัหยาบ
เกินไป น่ีส่ิงน้ีมนัเป็นอ านาจวาสนาท่ีสร้างมา ท่ีมุมมองแตกต่างกนั  
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ฉะนั้นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มนัถึงหลากหลาย.. ธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกเลย บอกไวใ้นพระไตรปิฎกว่า ท่ีในพระไตรปิฎก
มนัแค่ก าใบไมใ้นมือเท่านั้น แต่ก าใบไมใ้นป่า น่ีจริตนิสัยของคนมนัแตกต่าง แต่ ! แต่
โดยหลกักคื็ออริยสัจ โดยหลกัน่ีท่ีหลกัน้ี แต่มุมมองวิธีการท่ีการกระท า แต่ใครจะเขม้ขน้ 
ใครจะปานกลางขนาดไหนใหม้นัมีสติปัญญา ใหมี้สติปัญญาพยายามสร้างสติของเรา
ข้ึนมา แลว้ดูแลรักษาใจ ถา้ดูแลรักษาใจ ใจมนัจะเขม้แขง็ข้ึนมา ใจมนัจะมีสติปัญญา
ข้ึนมา 

ถา้มีสติปัญญา น่ีไงตวัน้ีแหละ! ตวัน้ีแหละ ถา้ตวัน้ีมนัออกรู้ เห็นไหม มนัออกรู้
ออกใชปั้ญญา ออกใชปั้ญญานะ.. เวลาท าสมาธินะ เวลาเราหลงป่าไปเราคิดจินตนาการ
ของเราไปหมดเลยว่าเราเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพ แต่ความทุกขใ์นใจน่ีนะมนัจะแผดเผาไป
ตลอด แต่เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมานะ เราจะมีความทุกขใ์นการประพฤติปฏิบติั เรา
จะมีความทุกขใ์นการตั้งสติ พอตั้งสติข้ึนไปแลว้จิตใจมนัก็ไม่ไดคิ้ดตามสะดวกสบาย
ของมนั  

เวลาเราก าหนดค าบริกรรมจิตใจมนัจะคิดเร่ืองนอกลู่นอกทาง มนัก็ตอ้งมาทน
ทุกขก์บัพุทโธ พุทโธเน่ีย เวลาเราใชปั้ญญาข้ึนมา ใชปั้ญญาติดตาม ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ 
มีสติแลว้ใชปั้ญญาอบรมสมาธิควบคุมความคิด ตามความคิดไป ดูความคิดว่ามนัคิดเร่ือง
ส่ิงใดดว้ยเหตุดว้ยผล มนัหยดุของมนั เวลามีสติข้ึนไป เวลาเราเดินจงกรม นัง่สมาธิ 
ภาวนาเพื่อเหตุน้ีล่ะมนัทุกข ์ มนัทุกข ์ เห็นไหม มนัทุกข ์ แต่เพราะเรามีความตั้งใจ เรามี
ความจงใจ ความทุกข ์ทุกขเ์พื่อจะควบคุม ทุกขเ์พื่อจะตีแผ ่ทุกขจ์ะใหเ้ห็นโทษของมนัไง 

ถา้มนัเห็นโทษของการฟุ้งซ่าน มนัเห็นของการท่ีเราควบคุมใจเราไม่ได ้ มนัเห็น
โทษใช่ไหม มนัก็ตั้งใจภาวนา ตั้งใจนัง่สมาธิ เดินจงกรม.. ถา้ตั้งใจนัง่สมาธิ เดินจงกรม 
เห็นไหม พอเรานัง่สมาธิ เดินจงกรมข้ึนมาน่ีมนัทุกขไ์หม ทุกข ์ลงทุนลงแรงน่ีงานอะไร
ไม่ทุกข ์ท างานทางโลกเขาอาบเหง่ือต่างน ้าเขาก็ทุกขข์องเขา 

เรามีสมณสารูปใช่ไหม เรามีสมณสารูป เรามีความสงบเสง่ียม มีความอ่อนนอ้ม
ถ่อมตน แต่เวลาปฏิบติัมนัก็ทุกขท์ั้งนั้น มนัก็ทุกขเ์หมือนกนั ! แต่ทุกขเ์พื่อจะใหเ้ท่าทนั
กบัจิตของตวัเอง ถา้เรามีความเท่าทนักบัใจของเราน่ีมนัทรงตวัของมนัได ้ 
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น่ีสัมมาสมาธิ ! จิตมนัปล่อยวางเขา้มา เราใชปั้ญญาใคร่ครวญส่ิงใดก็แลว้แต่มนั
จะปล่อยวางเขา้มา ปล่อยวางเขา้มา.. การปล่อยวาง เห็นไหม จิตมนัก็แช่มช่ืนข้ึน จิตมนัก็
มีหลกัมีเกณฑข้ึ์น น่ีคนหลงป่าแต่มนัมีความแช่มช่ืนของมนั มนัจะออกจากป่าใหไ้ด ้

การหลงป่า ถา้มีคนชกัน าออกจากป่ามนัก็จบ แต่การหลงธรรม หลงกิเลสตณัหา
ความทะยานอยากในหวัใจน่ีมนัหลงของมนันะ ถา้มีครูบาอาจารยท่์านคอยบอก คอย
แนะ คอยช้ีน า นั้นเป็นโอกาส เป็นอ านาจวาสนาของเรา ทีน้ีอาจารยท่ี์จะคอยช้ีคอยแนะ
เรา เราฟังแลว้ อืม.. มนัเหลือเช่ือนะ อืม.. มนัเหนือโลก อืม.. ใครจะท าไดข้นาดนั้น  

ท าได ้ ! มนัท าไดต่้อเม่ือจิตใจเราเขม้แขง็นะ ดูสิเราจะคิดไหมว่าเราน่ีจะมีเงิน 
สามารถจะซ้ือขา้วของส่ิงของได ้ เราจะคิดไหมล่ะ เราก็คิดว่าเราไม่น่าจะมีนะ แต่ถา้เรา
เก็บหอมรอมริบ เรารู้จกัแสวงหา ถา้เรามีเงินข้ึนมา จ านวนของสินคา้เท่าไร ถา้เงินเรามี
มากกวา่เราซ้ือไดท้ั้งนั้นล่ะ จิตใจของเราท่ีว่าเราท าไม่ได้ๆ  น่ีแหละ แต่ถา้มนัมีสติมี
ปัญญาข้ึนมา มนัก็เหมือนเงินนัน่แหละ 

ทุน เห็นไหม สมาธิคือทุน ถา้เรามีสมาธิข้ึนมา เวลาปัญญามนัเกิดนะ เวลาปัญญา
ท่ีเกิดจากสัมมาสมาธิน่ีมนัท าลายนะ มนัท าลายอวิชชานะ มนัท าลายความไม่รู้นะ ส่ิงใด
ท่ีมนัไม่รู้ท่ีพอกพนูในหวัใจเรา เราไม่รู้ส่ิงใดเลย ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ว่าธรรมวินยัๆ พุทธพจน์ๆ น่ีกิเลสมนัไม่รู้เร่ืองเลย หวัใจมนัก็ไม่รู้เร่ืองเลย เพราะ
มนัเป็นสุตมยปัญญา มนัเป็นการศึกษามาจากขนัธ์  

ขนัธ์ น่ีมนัเป็นสัญญา ดูเวลาศึกษา เห็นไหม รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ.. 
มนัก็คือความคิดความรับรู้สึกเราน่ีแหละ มนัศึกษามาจากขนัธ์ มนัศึกษามาจากภาพ
ความจ า สัญญามนัจ ามา แต่เวลาจิตมนัสงบเขา้มา มนัสงบเขา้มามนัผา่นขนัธ์เขา้มามนัถึง
สงบได ้ถา้จิตมนัอยูท่ี่ระดบัของขนัธ์น่ีมนัสงบไม่ไดห้รอก 

ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธินะ ดูสิใชปั้ญญาใคร่ครวญมนัก็ขนัธ์นัน่แหละ แต่ขนัธ์
ท่ีมีสติปัญญา เวลามนัพิจารณาเขา้ไปแลว้มนัก็หยดุ มนัหยดุมนัปล่อย พอมนัปล่อยข้ึนมา 
ปล่อยมาแลว้เหลืออะไร เหลือพลงังาน พลงังานนั้นคือสมาธิ น่ีตวัสมาธิ เพราะตวัสมาธิ
มนัเป็นสัจธรรม สัจธรรมเพราะจิตมนัผา่นเขา้มาในตวัของมนั แต่เวลาเราศึกษาน่ีเรา
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ศึกษาดว้ยความคิดไง เราศึกษาดว้ยขนัธ์ ๕ การศึกษา การคน้ควา้ น่ีคน้ควา้โดยขนัธ์ ๕ 
เท่านั้น แต่ถา้จิตมนัปล่อยวางน่ีมนัจะปล่อยวางเขา้มาสู่มนั  

ฉะนั้นเวลาจิตน่ี พุทโธ พุทโธจนจิตมนัสงบเขา้มา มนัจะเขา้มาสู่ตวัจิต ถา้เขา้มาสู่
ตวัจิต เห็นไหม ตวัจิตถา้มนัมีก าลงัของมนั แลว้เราใคร่ครวญของเรา อยูท่ี่อ  านาจวาสนา 
ถา้จิตมนัออกไปมนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม.. เห็นกายนะ เห็นกายโดยท่ีจิต
มนัมีก าลงันะมนัจะเห็นกายข้ึนมา เห็นกายน่ีมนัแทงเขา้ไปท่ีหวัใจ เวลาดูอุปัชฌายใ์ห้
กรรมฐาน ๕ เห็นไหม เกศา โลมา นขา ทนัตา ตโจ.. ยอ้นหนา้ยอ้นหลงั ถา้ไม่ให้
กรรมฐาน ๕ การบวชนั้นเป็นพระไม่ได ้ 

การบวชตอ้งใหก้รรมฐาน ตอ้งให้รุกขมลู ส่ิงท่ีรุกขมูลน่ีพระป่าทั้งนั้นล่ะ ! อยูใ่น
ป่าทั้งนั้นล่ะ น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็ตรัสรู้ในป่า ธรรมะของพระพุทธเจา้ก็
ท  ามาเพื่อป่า ป่าโดยวตัถุนะ ป่าโดยสังคมโลก กบัป่าในหวัใจของตวั น่ีเวลาเกศา โลมา 
นขา ทนัตา ตโจ เห็นไหม ถา้มีเกศา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ส่ิงน้ีมนัท าใหจิ้ตน้ีมนัติดพนั
อยู ่จิตของเรามนัไม่ติดพนัส่ิงอ่ืนมากไปเลย  

เกศา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ระหว่างตรงขา้มน่ีติดมาก ถา้มนัติดของมนั เห็นไหม 
มนัติด มนัยดึมัน่ของมนัโดยกามราคะ โดยส่ิงท่ีฝังใจ โดยกามโอฆะ ส่ิงน้ีเพราะอะไร 
เพราะจิตน้ีมนัเกิดมาในโอฆะน้ี จิตน้ีมนัเกิดมา.. น่ีไง เราเกิดมาในโอฆะมนัก็ติด มนั
เหมือนกบัยางเหนียว ยางเหนียวน่ีส่ิงใดมนัจะติดไปหมด ปะส่ิงใดมนัก็ติดไปหมดใช่
ไหม  

น่ีก็เหมือนกนั มนัเยิม้อยูใ่นหวัใจ มนัเป็นอยา่งนั้นโดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ 
แลว้ เพราะวา่มนัเยิม้อยา่งนั้นโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ มนัถึงท าใหจิ้ตใจน้ีอยูใ่นอ านาจของ
มนั แลว้แต่มนัจะบญัชาการ.. หลงใหลไดป้ล้ืม อยูใ่นอ านาจ อยูใ่นครอบง าของเขาหมด
เลย แต่พอเราตั้งสติข้ึนมา เห็นไหม พอเราตั้งสติพุทโธ พุทโธข้ึนมา ถา้จิตมนัผา่นตรงน้ี
เขา้มาน่ีมนัทรงตวัของมนัได ้ 

ทรงตวัได.้. ทรงตวัไดก้บัการใชปั้ญญาในการช าระกิเลสแตกต่างกนั การทรงตวั
ได ้ การรักษาจิตท่ีจิตมนัทรงตวัไดม้นัถึงจะออกใชปั้ญญา ถา้มนัออกใชปั้ญญาน่ีเป็น
ธรรม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ิ ตรัสรู้ในใจขององค์
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สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ จิตใจของเราถา้มนัมีสติปัญญาข้ึนมา จนมนัพฒันาการของ
มนัข้ึนมา จนมนัมีก าลงัของมนัข้ึนมา น่ีมนัจะท างานของมนั 

เวลาเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ดสิูน่ีทุกข ์สมุทยั นิโรธ 
มรรค น่ีมรรคญาณธรรมจกัรมนัเคล่ือน เราศึกษามาน่ีเราศึกษา เราฟังครูบาอาจารย์
เทศนาว่าการเพราะอะไร เพราะจิตใจของครูบาอาจารยข์องเราท่านไดท้  าของท่านมา ถา้
ท่านไม่ไดท้  าของท่านมา น่ีปัญญาท่ีเกิดจากจิต จิตท่ีมนัมีการกระท า จิตท่ีมนัเร่ิมแผดเผา
ท าลาย มคัคะมนัเร่ิมเคล่ือนออกไปจากใจ เห็นไหม  

น่ีส่ิงน้ีมนัเป็นภาคปฏิบติั มนัเป็นการกระท า มนัไม่ใช่ภาคการศึกษา ภาค
การศึกษาท่ีว่าศึกษาโดยขนัธ์  ศึกษาโดยขนัธ์ ๕ คือศึกษาแบบโลก แต่เวลาภาคปฏิบติัน่ี
ปฏิบติัตอ้งใหจิ้ตมนัสงบเขา้มา น่ีจิตมนัสงบเขา้มาจนจิตมนัตั้งมัน่ พอจิตมนัตั้งมัน่ จิต
มนัไม่มีกิเลสชกัน าใหม้นัหลงใหลไป เห็นไหม ถา้มนัไม่มีสติปัญญาน่ีมนัหลงนะ 
เหมือนคนทรงตวัไม่ได ้ถา้คนทรงตวัได ้ดูสิดูเดก็มนัเล่นลูกข่าง ถา้มนัทรงตวัไม่ไดม้นัก็
ลม้ แต่ถา้เราเล่นลูกข่างมนัปล่อยออกไป ถา้มนัมีก าลงัหมุนตวัมนัเอง มนัจะทรงตวัของ
มนัเขา้มา 

จิตน้ีเป็นนามธรรม ! แลว้จิตน้ีเป็นนามธรรมมนัจะทรงตวัของมนัไดอ้ยา่งไร ส่ิง
ท่ีทรงตวัไม่ได ้ท่ีเราฟุ้งซ่านกนัอยูน้ี่ ท่ีเราคิดกนัอยูน้ี่เพราะว่าจิตมนัทรงตวัไม่ไดม้นัจะมา
อาศยัขนัธ์ไง อาศยัสัญญา อาศยัสังขาร อาศยัความปรุงความแต่ง จิตมนัก็อาศยัเกาะเขา
ตลอดไป จิตมนัพึ่งตวัมนัเองไม่ไดเ้ลย แต่เพราะเรามีครูมีอาจารยใ์ช่ไหม เพราะเราเป็น
กรรมฐานใช่ไหม  

ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน ! งานของการร้ือภพร้ือชาติ งานน้ีมนัอยูบ่นอะไรล่ะ งาน
ของโลกเขา งานของโลกเขาเขายงัตอ้งมีท่ีรองรับใช่ไหม เด๋ียวน้ีเขาบอกท างานท่ีบา้นๆ 
เขาท างานท่ีบา้นเขาก็มีโนต้บุก๊ของเขานะ เขามีคอมพิวเตอร์ของเขา เขาจะส่งท างานกนั
ท่ีบา้นได ้ท างานก็คืองาน 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตมนัไม่มีกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงานมนัจะท างานท่ีไหน 
ถา้กรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน งานร้ือภพร้ือชาติ มนัตอ้งรู้จกัท่ีมาท่ีไป รู้จกัจุดก าเนิด 
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น่ีจิตมนัคืออะไร เวลาปฏิสนธิจิต จิตมนัเกิดเป็นมนุษยน่ี์เกิดอยา่งไร เวลาก าเนิด ๔ เกิด
เป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม เกิดเป็นสัตวน์รกอเวจีน่ีมนัเกิดอยา่งไร 

ส่ิงท่ีมนัเกิด เห็นไหม ท่ีมนัเกิดน่ีคือผลของวฏัฏะ แลว้ปัจจุบนัน้ีเกิดเป็นมนุษย ์
เกิดเป็นมนุษยมี์หวัใจ มีภวาสวะตวัภพ ถา้จิตมนัสงบเขา้มาสู่ฐาน ถา้สงบเขา้มาสู่ฐาน น่ี
ไงมนัรู้สึกตวัของมนันะ มนัมีจิตตั้งมัน่.. มนัหลงป่าก็ไม่มีใครรู้ว่าใครหลงเลย เขาหลงป่า
เขาก็ตายนะ สัตวม์นัหลงจากฝงูมนัตอ้งผจญภยัของมนั ไอน่ี้จิตมนัไม่รู้จกัตวัมนัเอง มนั
หลงใหลไดป้ล้ืม ศึกษาธรรมะแบกหามไวเ้ตม็หวัใจเลย ! แต่มนัไม่รู้จกัตวัมนัเอง หา
ตวัเองก็ไม่เจอ แต่พอเวลาพุทโธ พุทโธ  พอเวลาจะท าสมาธิเขา้ไปน่ีสู่ฐานท่ีตั้งแห่งการ
งาน 

ถา้สู่ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน ถา้จิตมนัสงบไดน้อ้ย บอกว่าแลว้เม่ือไรมนัจะได้
ภาวนาล่ะ เม่ือไรจะไดว้ิปัสสนา.. วิปัสสนาไม่มี ถา้จิตไม่สงบ ! จิตสงบแลว้ออกไปเห็น
สติปัฏฐาน ๔ เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ดว้ย ! ดว้ยคุณภาพของมนั.. แต่ท่ี
เขาเห็นกนัอยูน้ี่ ถา้มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิน่ีใคร่ครวญได ้ 

ใคร่ครวญ.. จิตเวลาเราตรึกในธรรม เห็นไหม เราตรึกในธรรม เราศึกษาธรรม
ของพระพุทธเจา้ เราเป็นชาวพุทธเราศึกษาได ้เรากรู้็หมดแหละ กาย เวทนา จิต ธรรม ทุก
คนท่องกนันกแกว้นกขุนทองแต่มนัไม่มีอยู่จริง ! มนัไม่มีอยูจ่ริงเพราะจิตมนัไม่สงบ มนั
ไม่มีฐานท่ีตั้งแห่งการงาน มนัไม่เขา้ถึงฐาน ไม่เขา้ถึงผูเ้สียหาย มนัไม่เขา้ถึงหวัใจ มนั
เป็นไปไม่ได ้มนัเขา้ถึงขนัธ์ มนัเขา้ถึงความจ า นัน่เป็นภาคปริยติั 

น่ีหลง ! หลงใหลไดป้ล้ืม หลงในธรรม แต่เวลาถา้จิตมนัสงบเขา้มานะ แลว้เรา
ก าหนดนะ พอจิตมนัสงบเขา้มาเราใชปั้ญญาได ้ เขาว่าแลว้เม่ือไหร่จะไดใ้ชปั้ญญาล่ะ.. 
ปัญญาใชไ้ดทุ้กท่ี แต่มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ! 

ปัญญาอบรมสมาธินะ ถา้เป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นปัญญาอบรมสมาธิ เพราะเราใช้
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใคร่ครวญ ใคร่ครวญทวนกระแส จากจิตท่ี
มนัคิดโดยธรรมชาติของมนั โดยกิเลสตณัหาความทะยานอยากบงัคบัขบัไสใหอ้อกมา
เป็นความคิด มนัเป็นเจตนาท่ีคิดออกมาจากใจ จะคิดดี คิดเลว คิดชัว่ คิดอยูต่รงไหน มนั
ก็เป็นความคิดของกิเลสหมด เพราะน่ีกรรมฐาน ฐานท่ีตั้ง.. ฐานท่ีตั้งน่ีมนัไม่มีก าลงั ไม่มี
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ความมัน่คง มนัออกไปโดยอ านาจ ดูสิเวลาลมแรงๆ มนัพดัส่ิงใดๆ ส่ิงใดจะทนกบั
กระแสลมท่ีรุนแรง มนัจะพดัส่ิงใดไปหมดเลย 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีมนัเกิดจากจิต เกิดจากภวาสวะ เกิดจากภพ กรรมฐาน ฐาน
ท่ีตั้งแห่งการงาน แต่มนัเกิดโดยอารมณ์ความรู้สึก มนัไม่ใช่ฐานท่ีตั้ง มนัเป็นเหมือนพายุ
อารมณ์ มนัจะพดัของมนัออกไปตลอดเวลา เราถึงท าความสงบของใจ ทีน้ีค  าว่าพดัเขาว่า
ไม่เห็นมี พดัอะไร ? พายมุนัก็ท  าลายทั้งนั้นล่ะ น่ีมนัพดัอะไร ความคิดไม่เห็นมนัพดั
อะไร สนุกดีซะอีก อูฮู้.. ยิง่คิดยิง่มนั...  

ความคิดมนัคิดออกไป แต่มนับวกดว้ยความโลภ ความโกรธ ความหลง ถา้มนั
บวกดว้ยความโลภ คิดดว้ยความโลภ มนับวกดว้ยความหลง ก็คิดดว้ยความหลง มนับวก
ดว้ยความโกรธ มนัก็คิดดว้ยความโกรธ มนัคิดออกไปน่ีเพราะมนัเป็นส่ิงท่ีเราคิดดว้ย
กิเลสตณัหาความทะยานอยากคิดตามออกไป มนัถึงไม่เห็นโทษไง มนัถึงว่าไม่รับรู้
ส านึกส่ิงใดๆ  

น่ีมนัหลง ! หลงกิเลส หลงในสจัธรรม หลงไปหมดเลย แต่ถา้มีสติปัญญา เห็น
ไหม น่ีท่ีว่าใชปั้ญญาๆ น่ีปัญญาอบรมสมาธิจะเป็นสัมมาทิฏฐิ แต่ถา้มนัเป็นปัญญา
การศึกษา ปัญญาการจ ามา ไม่ใช่ปัญญาอบรมสมาธิ มนัเป็นปัญญาหลงในธรรม หลงว่ารู้ 
หลงว่าฉลาด หลงว่าเขา้ใจแต่ไม่มีตวัตน ไม่มีส่ิงใดเป็นส่ิงตกผลึกรับรู้ในหวัใจ น่ีแต่ถา้
เราใชปั้ญญานะ ปัญญาอบรมสมาธิ เราตรึกในธรรมของพระพุทธเจา้เหมือนกนั  

น่ีไงมนัมีสัมมากบัมิจฉา ถา้เป็นมิจฉานะ ยิง่ดูเฉยๆ ดว้ยยิง่หมดเร่ืองเลยไม่ตอ้ง
พดูถึง ยิง่ดูเฉยๆ ยิง่เป็นไปไม่ไดเ้ลย แต่ถา้มนัเป็นมิจฉามนัก็หลงไปในธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แต่ถา้มีสติ ! ถา้มีสติ.. ถา้มีสติ เห็นไหม คิดในธรรม ตรึกใน
ธรรม พอตรึกในธรรมข้ึนมา น่ีมีสติมนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิเพราะ
เราใคร่ครวญ พิจารณาแลว้น่ีมนัเห็นโทษ พอเห็นโทษแลว้มนัก็หยดุ  

ค าว่าหยดุนะ หยดุนัน่แหละ พอหยดุข้ึนมา เห็นไหม น่ีแลว้จะใชปั้ญญาเม่ือไหร่ 
พอหยดุข้ึนมา ค าว่าหยดุน่ีมนัเขา้ไปสู่กรรมฐาน สู่ฐานท่ีตั้ง พอหยดุบ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ัง
เขา้ ใชปั้ญญาไล่เขา้ไป.. ตรึกในธรรมน่ีแหละ ตรึกในความคิดเร่ืองโลก เร่ืองความ
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เป็นอยู ่ เร่ืองความนึกคิด ถา้สติไม่พอความคิดมนัก็จะไหลไป แต่ถา้มีสตินะ ความคิดนั้น
หยดุได ้มนัหยดุดว้ยว่าเราคิดเร่ืองอะไร คิดท าไม คิดแลว้เผาลนใจท าไม 

น่ีมนัหยดุ หยดุชัว่คราวแลว้คิดต่อ ความคิดต่อน่ีเพราะเราไม่มีความช านาญ แต่ถา้
เรามีสติ เห็นไหม พอมนัหยดุเราก็ อ๋อ.. มนัหยดุได ้พอมนัหยดุไดน้ะ จากท่ีว่ามนัหลงจน
ไม่รู้ตน้ไม่รู้ปลาย ไม่มีทางเขา้ทางออก น่ีรู้ว่าหลง แต่ ! แต่เราเห็นทางไปแลว้.. ถา้เห็น
ทางไป พอมนัหยดุไดใ้ช่ไหม มีสติเราใชส้ติตามความคิดไป มนักห็ยดุบ่อยๆ หยดุมาก
ข้ึน น่ีเราจะเขา้ไปสู่ฐานของเรา ถา้เขา้สู่ฐานของเรา เราใชค้วามคิดอยา่งน้ีคิดบ่อยๆ แต่มี
สติปัญญา มีสติตามความคิดไปตลอด  

ความคิดน่ีมนัเป็นสัมมาทิฏฐิ ความเห็นถกูตอ้ง แลว้ความเห็นถูกตอ้งน่ีการใช้
ปัญญา ปัญญามนัจะอบรมใหจิ้ตใจสะอาดข้ึน ค าว่าสะอาดข้ึนคือมนัไม่คิดตามอารมณ์
มากเกินไป จิตใจมนัจะเร่ิมปล่อย เร่ิมวาง เร่ิมมีก าลงัของมนัข้ึนมา ขยนัหมัน่เพียร แลว้
เทียบเคียงไดก้บัอารมณ์เดิม อารมณ์ท่ีมนัควบคุมไม่ได ้ เทียบเคียงกบัท่ีมีสติควบคุมได ้
ควบคุมแลว้มนัปล่อยได ้ แลว้ถา้ท าไป คนเราท างานทุกอยา่ง พอท างานมีรายไดข้ึ้นมาน่ี
กิเลสมนัจะเขา้มาท าลาย  

กิเลสมนัจะเขา้มาท าลายเพราะอะไร เพราะกิเลสมนัอยูท่ี่จิต กิเลสมนัอยูท่ี่ฐาน
ท่ีตั้งนัน่ล่ะ เพราะกิเลสมนัเป็นอวิชชา อวิชชาน่ีปฏิสนธิจิต.. เพราะมีกิเลส ขนาดพระ
อนาคายงัไปเกิดบนพรหม พระอนาคาก็ยงัมีกิเลสอยู ่ เห็นไหม ค าว่ากิเลสน่ีมนัมีอยูโ่ดย
ดั้งเดิม “ท่ีไหนมีจิตท่ีนัน่มีกิเลส !”  

ถา้พดูถึงพระอรหนัตไ์ม่มีจิต เพราะท าลายภพ ท าลายสถานท่ีตั้ง ไม่มีส่ิงใดเพราะ
กิเลสมนัตั้งไม่ได ้ กิเลสไม่มีสภาวะ ไม่มีสถานท่ีอยูม่นัจะอยูท่ี่ไหนล่ะ แต่เพราะมนัมี
สถานท่ีกิเลสมนัถึงยนือยูบ่นนั้นได ้ ฉะนั้นส่ิงท่ีคิดออกมาน่ีกิเลสทั้งนั้น ฉะนั้นพอกิเลส
ทั้งนั้นเราใชปั้ญญาของเราใคร่ครวญเขา้ไป เราศึกษาของเรา เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้
มาบ่อยคร้ังเขา้ มนัมีก าลงัของมนัข้ึนมาเร่ือยๆ นะ พอมีก าลงัข้ึนมามนัปล่อยวางเขา้มา 
ปล่อยวางเขา้มา น่ีเราใชปั้ญญา 

ทุกคนจะถามว่า แลว้บอกว่าพุทโธ พุทโธเราจะใชปั้ญญาไดเ้ม่ือไร.. พอเราใช้
ปัญญาเขา้ไป ส่ิงใดท่ีเรามีการกระท า เห็นไหม เรามีการกระท าแลว้ไดผ้ลข้ึนมา กิเลสมนั
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จะหาช่องหาทาง หาช่องทางท าลายความเพียร ท าลายเหตุผลในหวัใจท่ีเราไดป้ระโยชน์ 
พอกิเลสมนัตามมาทนัเราก็เบ่ียงมาใชพุ้ทโธ ใชพุ้ทโธบา้ง ใชปั้ญญาอบรมสมาธิบา้ง เรา
ใชอุ้บายของเราเพราะกิเลส.. เราหลงอยูใ่นกิเลส กิเลสมนัก็หลอกล่อ กิเลสมนัก็จะใหเ้รา
เช่ือตามมนั แลว้บอกว่ามนัเขา้ใจธรรมะหมด มนัรู้ทุกอยา่งจบส้ิน มนัรู้เขา้ใจหมดเลย แต่
ตวัเองน้ียงัไม่รู้จกั ตวัเองท่ีสามารถจะทรงตวัข้ึนมาใหเ้ป็นฐาน เป็นฐานท่ีตั้งแห่งการงาน
เท่านั้น ไม่ไดเ้ป็นส่ิงใดๆ เลย  

พอมนัมีฐานข้ึนมา เห็นไหม คนมีฐานข้ึนมาเขาเรียกว่าภาวนาเป็นนะ ค าว่า
ภาวนาเป็นน่ีมนัทวนกระแส มนัจะเกิดภาวนามยปัญญา มนัจะเกิดโลกุตตรธรรม มนัจะ
เกิดส่ิงมีการกระท า ถา้มนัเกิดส่ิงมีการกระท าข้ึนมา เห็นไหม น่ีมนัเกิดข้ึนมามนัจะพน้
จากความลุ่มหลงได ้ ถา้พน้จากความลุ่มหลง เราจะออกป่าเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมานะ.. 
การออกจากป่า ดูสิเวลาป่าท่ีเป็นป่าทึบมาก ป่าช้ืน ทุ่งโล่งต่างๆ ป่าน่ีมนัก็มีหลายระดบั
ของมนั  

การเร่ิมตน้ของเราถา้เราไปป่าดิบช้ืน แลว้อยูใ่นกลางใจป่า การกระท าของเรามนั
ตอ้งใชก้ าลงัแลว้ตั้งสติอยา่ตกใจ ไม่ตอ้งตกใจ การหลงป่านั้นเป็นการเปรียบเทียบว่ามนั
ตอ้งตาย แต่การหลงในความคิดน่ีเรายิง่ตกใจ เรายิง่ไม่มีก าลงัของเรามนัยิง่มืดมน แต่ถา้
เรามีก าลงัใจของเรา เราตั้งสติของเรา เราจะไม่มืดมนอนธการนะ มนัจะมืดมวัขนาดไหน 
พระอาทิตยข้ึ์นมนัจะสว่างหมด  

น่ีก็เหมือนกนั จิตใจของเรามนัจะมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากขนาดไหน มนั
จะปกคลุมหวัใจดว้ยความมืดบอด แต่ถา้เรามีสติ เรามีความเพียร มีความวิริยะ มีความ
อุตสาหะ คนเราจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร ความวริิยะ ความอุตสาหะ.. ความเพยีร 
ความวิริยะอุตสาหะน้ีมนัจะจุดประกายในหวัใจของเรา มนัมืดบอดขนาดไหนมนัตอ้ง
สว่างข้ึนมาได ้มนัตอ้งเห็นหนทางของมนัข้ึนมาได ้ 

ถา้ความเห็นหนทางข้ึนมา เห็นไหม ดูสิเวลาเราเดินจงกรม นัง่สมาธิ ภาวนากนั 
ตะวนัแจง้ๆ น่ีแหละ แต่ในหวัใจเราไม่รู้อะไรเลย น่ีมนัมืดบอด มืดบอดทางปัญญาไง.. 
แสงไฟ แสงพระอาทิตยส์ว่างไสว แต่หวัใจมืดบอด เห็นไหม !  แต่ถา้เรามีสติปัญญาข้ึน
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มานะ เวลาเราเดินจงกรม นัง่สมาธิ ภาวนา เวลาระหว่างค ่าคืนมนัจะมืดมนอนธการขนาด
ไหน แต่หวัใจมนัแช่มช่ืนนะ หวัใจมนัเบิกบาน หวัใจมนัมีความสุขของมนั  

ถา้มีความสุขของมนั เห็นไหม ความสุขมนัเกิดจากอะไรล่ะ ความสุขมนัเกิดจาก
สติปัญญาท่ีมนัไล่ตอ้นทนักิเลสของเรา ใหกิ้เลสของเราสงบตวัลง ถา้กิเลสของเราสงบ
ตวัลง จิตใจของเราน่ีกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน รักษาส่ิงน้ีไวแ้ลว้ออกฝึกปัญญา 
ฝึกปัญญาท่ีเราใชปั้ญญา ปัญญาอบรมสมาธิ เราก็ใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้มาบ่อยคร้ังเขา้ 
ค  าว่าปัญญาอบรมสมาธิบ่อยคร้ัง.. เงิน เห็นไหม เรานบัเงินขนาดไหน เราจะมีเงินครบ
จ านวนท่ีเราพอใจ   

จิต ! จิตถา้มนัใชปั้ญญาอบรมสมาธิบ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้ พอถึงท่ีสุดแลว้ถา้
มนัออกใชปั้ญญา เราจะรู้ไดว้่าปัญญาอยา่งน้ี ปัญญาท่ีมนัออกรู้ ปัญญาท่ีมนัออกเห็นกาย 
เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมน้ี มนัสะเทือนขั้วหวัใจ มนัสะเทือนฐานท่ีตั้งแห่งการงานไง 
เพราะฐานท่ีตั้งคือภพ คือหวัใจ คือสัมมาสมาธิ ถา้ฐานท่ีตั้งแห่งการงานมนัออกรู้ออก
เห็น ออกใชปั้ญญา ถา้ออกรู้ออกเห็นออกใชปั้ญญา ปัญญาอบรมสมาธิคือการท าความ
สะอาดฐานน้ีใหม้นัสะดวกสบายข้ึน ใหฐ้านน้ีมีก าลงัข้ึน แต่พอฐานน้ีมีก าลงัข้ึนแลว้ 
เวลาใชปั้ญญาเก่ียวเน่ืองต่อไปมนัจะเกิดโลกุตตรปัญญา  

โลกุตตรปัญญาน้ีคือวิปัสสนาญาณ วิปัสสนาญาณน้ีเกิดจากอะไร เกิดจาก
กรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงานน้ีสะอาดบริสุทธ์ิ ฐานท่ีตั้งแห่งการงานน้ีไม่มีอวิชชา
ครอบง า มนัถึงไม่มีความหลง พอไม่มีความหลงมนักเ็ห็นทางออกใช่ไหม ทางออกท่ีเรา
ใชโ้ลกุตตรธรรมคือทางออกแห่งปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากสัมมาสมาธิ ปัญญาท่ีเกิดจาก
การภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฝึกหดั ปัญญาเกิดจากการใคร่ครวญ ปัญญาเกิด
จากสัมมา งานชอบ เพียรชอบ  

งานชอบ ชอบในสมถะ ชอบในวิปัสสนา.. งานชอบ ชอบในการร้ือคน้กิเลส เห็น
ไหม งานชอบ ความเพียรชอบ สติชอบ ปัญญาชอบ ทุกอยา่งชอบ ความชอบธรรม ! 
ความชอบธรรมเกิดจากการฝึกหดั ความชอบธรรมเกิดจากการจิตท่ีมนัหลงใหลไดป้ล้ืม 
แลว้จิตใจมนัตั้งสติปัญญาของมนัข้ึนมา  แลว้มนัฝึกหดั มนัมีการกระท าของมนัข้ึนมา  
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น่ีไงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ิ แต่ตรัสรู้อยูใ่นหวัใจ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั  ลม้ลุกคลุกคลาน 
หลงใหลไดป้ล้ืม น่ีหลงธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ หลงกิเลสในหวัใจ
ของตวั แต่เพราะเราประพฤติปฏิบติั เรามีครูมีอาจารยค์อยช้ีน า เราปฏิบติัดว้ยความ
เขม้แขง็ของเรา ดว้ยความวิริยะ ดว้ยความเพียรของเรา เห็นไหม น่ีมนัรู้แจง้ข้ึนมาเร่ือยๆ 
ความรู้แจง้อยา่งน้ีข้ึนมาน่ีภาคปฏิบติัมนัไม่ใช่ภาคความจ า  

ภาคปฏิบติัความจริงรู้ของเรา น่ีภาคปฏิบติัมนัเกิดข้ึนมาจากหวัใจของเรา หวัใจ
ของเรามนัปฏิบติั ถา้จิตมนัสงบ น่ีไงฐานมนัเป็นอยา่งน้ี เวลาออกใชปั้ญญาข้ึนมา ปัญญา
ท่ีเกิดจากมรรคญาณ เกิดจากมรรค ๘ เกิดจากส่ิงท่ีฝึกหดัข้ึนมา มนัเขา้มาช าระลา้ง มนั
ถอดมนัถอนข้ึนมา.. ถอดถอนท่ีไหน ไปถอดถอนในหนงัสือ ไปถอดถอนในทะเบียน
บา้น ไปถอดถอนท่ีไหน ไม่มี ! มนัจะถอดท่ีกลางหวัใจน่ี มนัถอดท่ีผูรู้้น่ี มนัถอดท่ีผู ้
หลงใหลไดป้ล้ืมน่ี มนัจะมีสติปัญญาข้ึนมา มนัจะท าใหม้นัสวา่งไสวข้ึนมา เห็นไหม 
พิจารณาเขา้ไปแลว้ปล่อยวางไดม้ากนอ้ยขนาดไหน การปล่อยวางนัน่ล่ะเขาเรียกตทงัค
ปหาน 

ตทงัคปหาน ปล่อยวางชัว่คราว ปล่อยวางโดยไม่ครบกระบวนการของมนั ไม่ถึง
ท่ีส้ินสุดจบกระบวนการ เราตอ้งมีความขยนัหมัน่เพียร เราจะออกจากป่า ออกจากป่า
ขนาดไหน ป่ามนัก็ยงัมีขอบเขตของมนั มนัมีภยัของมนั มนัมีสัตวร้์ายของมนั มนัมี
โรคภยัไขเ้จบ็ เห็นไหม จิตใจของเราน่ีเราวิปัสสนาไปโดยใชปั้ญญาของเราเขา้ไป มนัจะ
มีอะไรเป็นอุปสรรคบา้งล่ะ มนัมีส่ิงใดมาท าลายบา้งล่ะ  

ส่ิงท่ีมาท าลาย ดูสิเรานัง่สมาธิ ภาวนา ถา้จิตเราสงบข้ึนมา เวลาเกิดการกระทบ 
เวลาเกิดกิเลสนะ เวลามนัเห็นว่าจิตใจเรามีก าลงัน่ีมนัจะหลบหลีก มนัจะหลบหลีกนะ 
มนัรอใหเ้ราใชปั้ญญา รอใหเ้ราฟ่ันเฟือน พอเราฟ่ันเฟือน กิเลสมนัแสดงตวัออกมา จิต
เส่ือมหมดนะ เวลาจิตมนัเส่ือม.. เวลาคนท่ีปฏิบติันะท าสมาธิสมาธิก็เส่ือม พอสมาธิเส่ือม
เราพยายามตั้งใจของเราข้ึนมา เวลาไปใชปั้ญญา เพราะมีก าลงัของสมาธิพอใชปั้ญญา  

ถา้สมาธิ เห็นไหม เวลาจิตมนัเส่ือม.. มนัเส่ือมเพราะไม่มีสติ รักษาไม่เป็น รักษา
ไม่ดี เป็นคนสะเพร่า มนัก็จะเส่ือมของมนั แต่เวลาสติเราดี สมาธิเราดี เราออกใชท้าง
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ปัญญา ปัญญาท่ีเป็นโลกุตตรธรรม ปัญญาท่ีเกิดจากการเป็นภาวนามยปัญญา มนัจะเป็น
ผลงานข้ึนมา มนัจะเกิดการปล่อยวางเป็นตทงัคปหานน่ีแหละ แต่ถา้มนัปล่อยวางแลว้ 
ดว้ยความประมาท ดว้ยความไม่ถนอมรักษา เพราะมนัใชง้านใช่ไหม พอใชง้านข้ึนมาน่ี
ก าลงัมนัอ่อนลง พออ่อนลงมนัก็เส่ือม เส่ือมเพราะท างาน 

เส่ือม ! น่ีสมาธิเส่ือม เส่ือมเพราะวา่เรารักษาไม่เป็นมนัถึงเส่ือมในตวัของมนัเอง 
เส่ือม ! เส่ือมเพราะใชม้าก เส่ือมเพราะเราใชปั้ญญา เราใชโ้ลกุตตรธรรม เราใชภ้าวนามย
ปัญญาน่ีแหละ เราใชม้ากเกินไป พอใชม้ากเกินไปมนัไม่เป็นมชัฌิมาปฏิปทา ไม่เป็น
มชัฌิมาปฏิปทาเพราะอะไร เพราะงานชอบ เพียรชอบ สมาธิชอบ สติชอบ ปัญญาชอบ 
ความชอบธรรมคือมชัฌิมาปฏิปทา คือความสมดุล ส่ิงใดถา้มนัใชม้ากเกินไป เหมือน
มีด เห็นไหม มีดท่ีเราใชง้านมากๆ ความคมของมนัก็จะดอ้ยค่าไป เราตอ้งกลบัมาลบัมีด
ของเราใหค้มกลา้ข้ึนไป แลว้เราจะใชมี้ดนั้นไดเ้ป็นประโยชน์ไดส้มควรกบัความคมนั้น 

จิต ! จิตถา้เราใชปั้ญญาออกไปมากนอ้ยขนาดไหน เวลามนัใชปั้ญญาไปมากข้ึน
ไป มนัจะใชก้ าลงัออกไปแลว้ มนัจะเส่ือมถอยของมนัข้ึนมา เราตอ้งกลบัมา วางการใช้
ปัญญานั้นมาก าหนดพุทโธก็ได ้ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ.. ค  าว่าปัญญาอบรมสมาธิคือเราไม่
ใชปั้ญญาฟาดฟันกบักิเลส เราใชปั้ญญาใหจิ้ตสงบตวัเขา้มา พอจิตสงบตวัเขา้มาน่ีเรามา
พกัของเรา มาพกัของเราเพื่อความสมดุล เพื่อความเป็นมชัฌิมาปฏิปทา เพื่อความวงจร
รอบของมนั ฉะนั้นเราก็จะออกไปวิปัสสนาอีก  

ถา้จิตมนัสงบแลว้ พอจิตสงบมนัก็ถอนเส้ียนถอนหนาม มีความสุขนะ.. ถา้จิตมนั
เส่ือมไม่สงบ คนเคยสงบแลว้ไม่สงบนะมนัก็เร่าร้อนในใจ มนัเป็นเพราะอะไร เรากท็  า
ความดีแลว้ เราก็ตั้งสติแลว้ คร้ังท่ีแลว้ก็ท  าอยา่งน้ีมนัก็เป็นสมาธิ แต่คร้ังน้ีท  าไมท าแลว้
มนัไม่เป็น คร้ังท่ีแลว้เพราะมนัไม่รู้มนัเลยเป็น คร้ังน้ีมนัรู้แลว้นะ กิเลสมนัหลอกล่อนะ
ไม่เป็นหรอก 

ส่ิงท่ีเคยท าแลว้ แลว้มนัจะไดอ้ยา่งนั้น ไม่มี.. ส่ิงท่ีเคยท าแลว้ก็แลว้กนัไปแลว้ เรา
ตอ้งท าของเราในปัจจุบนัน้ี ถา้ปัจจุบนัท าส่ิงท่ีเคยท าแลว้ ถา้มนัสมดุลใช่ก็ถูก ถา้มนัท า
แลว้ไม่ใช่ ไม่ใช่เราก็ตอ้งตั้งสติแลว้ก าหนดมากข้ึน  ภาวนาไปมากข้ึน การกระท าของเรา
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มนัตอ้งมีการพลิกแพลง เห็นไหม เราไม่ไดท้  าดุ่ยๆ ท าซ่ือบ้ือซ่ือตรงเกินไป กิเลสมนัก็
ยิม้ๆ เลย 

น่ีพดูถึงถา้หลงในธรรมนะ มนัก็บอกเลยตอ้งเป็นอยา่งน้ี พระพุทธเจา้สอนอยา่งน้ี 
สูตรส าเร็จไงเหมือนเกมเดก็เล่น เป็นอยา่งนั้นเป็นสูตรเลย ตอ้งท าเป็นสูตรอยา่งนั้นๆ ไม่
มีทางหรอก ! เป็นไปไม่ได ้พระอรหนัตใ์นสมยัพุทธกาลแต่ละองค ์น่ีความสมดุลของจิต
ไม่เหมือนกนัซกัองคห์น่ึง เอตทคัคะ ๘๐ องค ์ก็ไม่เหมือนกนัเลย ไม่มีใครเหมือนใคร  

ทีน้ีไม่มีใครเหมือนใคร ส่ิงท่ีเหมือน เห็นไหม ส่ิงท่ีเหมือนกิเลสมนัก็รู้ทนัแลว้ 
ส่ิงท่ีท  าเคยไดกิ้เลสมนัก็รู้ทนัแลว้ แต่ถา้ท าแลว้ ถา้เป็นสมดุลอยา่งน้ีมนัลงนัน่อีกเร่ือง
หน่ึง อีกเร่ืองหน่ึงเพราะอะไร เพราะกิเลสมนัก็ไม่ทนัเราเหมือนกนั ถา้เรามีสติมีปัญญา
นะ เราพลิกแพลงของเราน่ีกิเลสไม่ทนัหรอก แต่น้ีเพราะเรานอนใจไง เรานอนใจเพราะ
คนท่ีใชปั้ญญานะ จิตเวลาสงบแลว้ออกใชปั้ญญา คนเวลาจิตสงบมนัก็เหมือนกบัเรา
พกัผอ่นนอนหลบั เวลาเราออกไปท างานมนัตอ้งอาบเหง่ือต่างน ้า มนัไม่อยากไปหรอก 
แต่ถา้คนพอมนัเห็นผลของการใชปั้ญญาแลว้ เพราะการช าระลา้งกิเลสมนัตอ้งใชปั้ญญา
จากสัมมาสมาธิ ใชปั้ญญาสัมมาสติ สัมมาสมาธิ งานชอบดว้ยตอ้งลงตรงงานท่ีเราท า
ถูกตอ้งดว้ย  

มนัเห็นผลของมนันะ ดูสิคนเรานะ เราคา้ขาย ท าธุรกิจ แลว้มีผลตอบแทน
หลัง่ไหลมามหาศาล เราก็อยากไดอ้ยากดีทั้งนั้นล่ะ เวลาจิตมนัดีนะ เวลาจิตท่ีเราท าโดย
สมดุล เราพจิารณาไปน่ีมนัปล่อย มนัขาด โอโ้ฮ.. มีความสุขมาก มนัมีก าลงัใจท า
บ่อยคร้ังเขา้ ท  าบ่อยคร้ังซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ขิปปาภิญญาเท่านั้นท่ีปฏิบติัแลว้มนัจะช าระลา้ง
กิเลสไดง่้าย แต่เวไนยสัตว.์. ดูสิเวไนยสัตว ์เห็นไหม แมแ้ต่โลกเด๋ียวน้ีเช่ือเร่ืองปฏิบติัเขา
ยงัไม่เช่ือเลย แลว้เวลาปฏิบติัข้ึนมาแลว้เขายงัว่าเลยวา่ท าไมพวกน้ีมีเวลาวา่งมากเนาะ 
ชีวิตเราน่ีตอ้งท ามาหากิน  

การท ามาหากินมนัเป็นความเพียร ความวิริยะอุตสาหะ นั้นก็เป็นเร่ืองหน่ึงนะ แต่
เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราจะหาหวัใจ หาอยูห่ากินใหใ้จของเรา เราก็ตอ้งมีความ
เพียรของเรานั้นอีกเร่ืองหน่ึง แลว้ความเพียรอยา่งน้ี เห็นไหม  

“สติ มหาสติ ! ปัญญา มหาปัญญา !” 
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การภาวนานะ เร่ิมตน้ลม้ลุกคลุกคลาน กว่าจะสร้างเน้ือสร้างตวันะ สร้างฐานท่ีตั้ง 
เวลาทหารออกรบนะเขาตอ้งตั้งค่าย ตั้งฐานของเขา ตอ้งขุดสนามเพาะเพื่อหลบหลีก
ขา้ศึก หวัใจของเราน่ีไม่มีอะไรเลย ไม่รู้เหนือรู้ใตเ้ลย หลงเขา้ไปในธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ หลงเพราะกิเลสมนัพาหลง พอหลงเขา้ไปในธรรมก็คิดวา่ตวัเองมี
ป้อมคูหาหอรบเรียบร้อยแลว้ พอเวลากิเลสมนัเป่าทีเดียวลม้หมดเลย.. วา่ปฏิบติัแลว้.. 
เป็นพระอรหนัตแ์ลว้.. จบ ! รู้จบรู้ส้ิน กิเลสมนัเป่าหูทีเดียวค่ายคูประตูรบ หอรบลม้หมด
เลย  

แต่ถา้เรามีสติปัญญาของเรา เห็นไหม น่ีเราตั้งสติของเรา เราขุดสนามเพาะของ
เรา เราตั้งค่ายของเรา น่ีกรรมฐาน.. สร้างฐานข้ึนมา ตั้งหลกัตั้งเกณฑข์องเราข้ึนมา แลว้
ใชส้ติปัญญาของเราไป สติปัญญาของเรา เห็นไหม ใครมีสติปัญญาอยา่งใดใหใ้ชไ้ป
ตามนั้น.. เวลาค่ายคูประตูหอรบของแต่ละท่ี ถา้เป็นชายทะเล ระหว่างทบัเรือ ทบับกน่ีรบ
พร้อมกนั เขาก็ตั้งค่ายไปอยา่งหน่ึง ถา้ทบับกข้ึนไปบนภูเขาข้ึนไปต่างๆ เขาก็ตั้งค่ายอยา่ง
หน่ึง  

น้ีก็เหมือนกนั ในการปฏิบติัของเราน่ีเราไดผ้ลของเราอยา่งใด ปฏิบติัแลว้มนั
สมควรแก่เรา เราคุยกนัเป็น ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เราคุยกนัเราปรึกษากนัเพื่อ
ผลประโยชน์ เพื่อมาทดสอบกนัว่าส่ิงใดจะเป็นประโยชน์ แต่ ! แต่ไม่มีใครจะท าให้
เหมือนกนัแลว้ไดป้ระโยชน์ ไม่มี ! น่ีค่ายคูประตูหอรบแต่ละพื้นท่ี ชยัภมิูแตกต่างกนั 
การตั้งค่าย ถา้ตั้งไม่เป็นนะ ขา้ศึกเขาลอ้มนะ ไม่มีน ้ากิน ไม่มีขา้วกินอดตายนะ 

น่ีก็เหมือนกนัเราจะไปเช่ือใคร ! ฉะนั้นเราจะตอ้งเอาประสบการณ์ของเรา เอา
จิตใจของเรา เอาความเห็นของเรา จิตใจท่ีมนัประพฤติปฏิบติัข้ึนมา แลว้ไดผ้ลข้ึนมา ถา้
ไม่ไดผ้ล ท าไมเราตั้งค่ายตั้งคูแลว้ท าไมเราหาเสบียงไม่ได ้ถา้หาเสบียงไม่ไดจ้ะไปรบกบั
ใคร.. การรบทพัจบัศึกเขารบเพื่อความชนะ ไอเ้ราน่ีจะภาวนาของเรา เราจะชนะกิเลส เรา
หลงอยูน่ี่เราจะออกจากค่ายประตูหอรบเพื่อไปท าศึก เราจะมีเสบียงมาจากไหน 

ถา้มนัมีสติปัญญา เห็นไหม เวลาเราสนทนาธรรมกนั ธมฺมสากจฺฉาน่ีไวเ้ป็นคติ 
แต่ไม่เหมือนกนัหรอก ท าแลว้จะใหเ้ป็นเหมือนกนัๆ ไม่มีหรอก ฉะนั้นไม่เหมือนกนั แต่
เราฟังมา เราฟังมาเป็นคติธรรม.. ค  าว่าคติธรรมนะ ถา้เรามีใจนะ ดูสิใจท่ีเป็นธรรม น่ี
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สรรพส่ิงน้ีเป็นธรรมะหมดเลย เพราะใจเขาเป็นธรรม เขามองแลว้นะเป็นคติธรรม
สอนใจเขาไดห้มดเลย ถา้จิตใจเราเป็นโลกนะ ส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนมนัขดัแยง้ มนัขดัหูขดัตา 
จะปฏิบติัข้ึนมาพอเห็นเขา้ไปน่ีมนัแทงหวัใจฟูหมดเลย จิตสงบก็ไม่สงบ เวลาปฏิบติัเคย
ใชปั้ญญาไดม้นัก็ไม่ได ้ไม่ไดเ้พราะอะไร 

น่ีไงถา้จิตมนัไม่เป็นธรรม เขาบอกว่า “ธรรมะเป็นธรรมชาติ ทุกอยา่งเป็น
ธรรมชาติ..” เป็นธรรมชาติต่อเม่ือใจเป็นธรรม ! เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
สอนโมฆราช เห็นไหม  

“โมฆราช เธอจงมองโลกน้ีเป็นความว่าง ว่างหมดไม่มีสรรพส่ิงเลย”  

ความว่างหมายถึงว่า มนัเป็นอนิจจงัทั้งหมด แลว้กลบัมาถอนอตัตานุทิฏฐิใน
หวัใจของเราใหไ้ด ้ถา้ถอนความรู้ว่าวา่งน่ีโลกก็วา่งดว้ย จิตใจก็ว่างดว้ย..  

ธรรมะเป็นธรรมชาติ.. แต่ใจเราไม่เป็นธรรมชาติ! จิตใจเรามนัขดัแยง้ไปหมดเลย  

ธรรมะเป็นธรรมชาติ.. แต่กิเลสมนัท่วมหวั มนัจะเป็นธรรมชาติท่ีไหนล่ะ  

ธรรมะเป็นธรรมชาติ.. ฝนตกแดดออกมนัก็ไม่พอใจ มีส่ิงใดขดัแยง้ใจ หวัใจมนัก็
เดือดร้อน แลว้บอกธรรมะเป็นธรรมชาติ ! 

มนัตอ้งมาถอนอตัตานุทิฏฐิน้ีก่อน มนัตอ้งถอนหวัใจของเราน้ีก่อน ถา้ถอนหวัใจ
ของเรา ถอนต่างๆ ในหวัใจ พษิในหวัใจมนัไม่ลุ่มหลงในกิเลสตณัหาความทะยานอยาก
แลว้.. น่ีมนัก็เป็นอยา่งน้ี โลกเป็นอยา่งน้ีเอง วนัคืนๆ เวลา ๒๔ ชัว่โมงมนัก็หมุนอยูอ่ยา่ง
น้ี มนัไม่มีอะไรเลย 

น่ีไงมนัจะเป็นธรรมต่อเม่ือใจคนนั้นเป็นธรรมแลว้ ! ถา้ใจคนนั้นเป็นธรรมแลว้ 
พอใจคนนั้นไม่หลงในกิเลส ไม่หลงในป่า ไม่หลงในธรรม.. ไม่หลงในธรรม ! ถา้ใจเป็น
ธรรมแลว้มนัไม่หลง ถา้ไม่หลงในธรรมมนัจะไปหลงสรรพส่ิงเร่ืองของโลกๆ ได้
อยา่งไร.. เร่ืองของโลก โลกน้ีเป็นอจินไตย โลกน้ีเป็นวฏัฏะ โลกน้ีหมุนของมนัอยู่อยา่ง
น้ี 
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น่ีโลก น่ีส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นโลก ถา้จิตใจเป็นธรรมแลว้มนัไม่หลงโลก ! ถา้จิตใจไม่
เป็นธรรม หลง.. จะเป็นธรรมชาติขนาดไหนมนัก็เกิดตายๆ ธรรมชาติมนัใหคุ้ณใหโ้ทษ 
ธรรมชาติถา้พอใจเรามนัก็จะเป็นธรรม มนัก็จะเป็นความพอใจ ถา้มนัไม่พอใจเรามนัก็
ไม่เป็นธรรมแลว้ น่ีจิตใจท่ีมนัยงัหลงอยูน่ะ  

เราหลงป่า เราเป็นกรรมฐาน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ในป่านะ 
แสดงธรรมก็ในป่า ปรินิพพานก็ในป่า แต่ขณะท่ีออกมาเผยแผธ่รรมในนครราชคฤห์ ใน
แว่นแควน้ต่างๆ เพราะว่าการเผยแผธ่รรมจะตอ้งใหศ้าสนามัน่คงมนัก็ตอ้งมีเปลือก มี
แก่น มีกระพี้  แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอาบริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา.. ภิกษุ ภิกษุณีน่ีเอาเป็นตวัอยา่ง เอาเป็นหลกัชยั  

ฉะนั้นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงด ารงชีพเป็นตวัอยา่ง เป็นคติตวัอยา่ง.. 
ตรัสรู้ในป่า แสดงธรรมคร้ังแรกในป่า ปรินิพพานในป่า ค าว่าป่ามนัเป็นประโยชน์ใน
การประพฤติปฏิบติั มนัเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมจิตใจไดง่้าย เราเป็นพระป่า ถา้เรา
อยูใ่นป่าจนหลงป่า หลงไปเลยไม่มีหลกัมีเกณฑ ์แต่ถา้เรามีหลกัมีเกณฑ ์เราจะไม่ลุ่มหลง
ไปกบัป่านะ  

ป่านั้นเป็นชยัภมิู เป็นสถานท่ีฝึกหวัใจของเรา เราไม่ใช่สัตวป่์า สัตวป่์ามนัอยูข่อง
มนัดว้ยการด ารงชีพ เราเป็นพระป่าแลว้ไม่หลงป่า อาศยัป่าเป็นชยัภมิูฝึกหวัใจข้ึนมาใหมี้
สติมีปัญญา เพื่อศกัยภาพของใจน้ีพน้จากทุกข ์ เอวงั 


