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ตั้งใจฟังธรรม ธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม ถึงวางธรรมและวินยั นี้ไว้ ถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าไม่ตรัสรู้ธรรม ธรรมทัว่ ๆ ไป แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาแสวงหากับ
เจ้าลัทธิต่างๆ เขาก็ปฏิญาณตนว่าเป็ นศาสดา
แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้ว เวลาเผยแผ่ธรรมอยูเ่ ห็น
ไหม เดียรถียน์ ิครนถ์ต่างๆ เขามีการต่อต้านอยูต่ ลอดเวลา เพราะในสมัยนั้นเขาก็มีเจ้า
ลัทธิต่างๆ ถ้าไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเชื่อถือกันตามๆ นั้นไป แต่เพราะ
มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมา ปฏิเสธทุกๆ แนวทางหมดว่าสิ่ งๆ
นั้นมันเป็ นเรื่ องของโลก มันข้องเกี่ยวอยูใ่ นโลก
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมาพ้นจากโลก ถ้าพ้นจากโลก..
พ้นจากโลกเพราะเหตุใด มันมีที่มาที่ไปไง “ดอกบัวเกิดจากโคลนตม” ชีวิตของเราแต่ละ
ชีวิตนี้มนั มีการผ่านเวรผ่านกรรมมา มันสร้างบุญสร้างกุศล สร้างบาปอกุศลมา เวียนตาย
เวียนเกิดมาตามแต่วฏั ฏะ ผลของวัฏฏะเห็นไหม ผลของวัฏฏะคือการเกิดและการตาย จิต
นี้ได้ผา่ นเวรผ่านกรรม ผลของวัฏฏะได้สร้างสมบุญญาธิการมา
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงได้มาตรัสรู้ธรรม เวลาตรัสรู้ธรรมขึ้นมาเห็น
ไหม นี้วา่ การตรัสรู้ธรรมเพราะเหตุใด เวลาถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้
ธรรม ออกจากราชวังแสวงหา ขณะที่แสวงหาอยูท่ าทุกรกิริยา ไปเที่ยวศึกษากับเจ้าลัทธิ
ต่างๆ เขามีการประพฤติปฏิบตั ิขนาดไหนก็ได้ทดสอบกับเขา ทากับเขามาจนทุกวิธีการ
แล้ว สิ่ งนั้นมันเป็ นเรื่ องนอกจากหัวใจ มันเป็ นเรื่ องนอกๆ มันเป็ นความรู้สึก เป็ นความ
นึกคิด เป็ นโลกียปั ญญา เป็ นปั ญญา เป็ นฌานโลกียท์ ี่เกิดจากจิต มันไม่ใช่จิต
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เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย้อนกลับมา ตั้งแต่อานาปานสติเห็นไหม
เวลาจิตมันสงบเข้ามา จากทาความสงบเข้ามา จนถึงบุพเพนิวาสานุสติญาณ จิตสงบแล้วรู้
อดีตชาติ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ มันทาที่ไหน เวลาตรัสรู้ตรัสรู้ข้ ึนมาที่หวั ใจ ถ้า
หัวใจนี้เวลาชาระล้างกิเลสไปเห็นไหม นี่พทุ ธะ นี่เหล่ากอของพุทธะ
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวียนตายเวียนเกิดมาเป็ นพระโพธิสตั ว์ เวลา
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้ในสุ ตตันตปิ ฎก เราเคยเป็ นชาติน้ นั .. เรา
เคยเป็ นกษัตริ ย.์ . เป็ นกษัตริ ยเ์ ห็นไหม เป็ นพ่อค้าต่าง เป็ นมาทุกอย่าง การเป็ นอย่างนี้ นี่
เหล่ากอของพุทธะ
พุทธะในหัวใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้สร้างสมบุญญาธิ การมา
เวลาสร้ างสมบุญญาธิ การมาจนถึงที่ สุด นี่ เพราะอานาจวาสนาบารมี สร้ างแต่คุณงาม
ความดี คุณงามความดี นะ เป็ นหัวหน้าสัตว์ เป็ นกษัตริ ย ์ เป็ นจักรพรรดิ เป็ นพราหมณ์
เป็ นอะไรต่างๆ นี่ ร้ื อสัตว์ขนสัตว์ดว้ ยการช่ วยเหลือเจื อจานเขามา ได้เสี ยสละมาทุกๆ
อย่าง
เสี ยสละที่ ว่านี้ เป็ นเหล่ากอ การสร้ างสมบุญญาธิ การเป็ นเหล่าเป็ นกอ เป็ นสิ่ ง
ต่างๆ ขึ้นมาในหัวใจ เวลาประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมาก็ยอ้ นกลับมาชาระล้าง ชาระล้างสิ่ งที่
เกิดในหัวใจ ชาระล้างสิ่ งที่เป็ นอวิชชาในหัวใจ พอชาระล้างสิ่ งนั้นเห็ นไหม เวลาองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เทศนาว่าการ เทศนาว่าการมาจากประสบการณ์ จากความ
เป็ นจริ งในใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วางธรรมและวินยั ไว้เห็นไหม
เวลาสิ่ งที่เป็ นไป.. ทาไมคนคนนั้นถึงเป็ นอย่างนั้น ? ทาไมคนคนนั้นถึงมีนิสัย
อย่างนั้น ? ทาไมคนคนนั้นได้สมบุกสมบันกับชีวิตมาขนาดนั้น ?
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีภิกษุถามถึงปั ญหา “เมื่อชาติน้ นั ๆ เขาเคย
ทาอย่างนั้น เมื่อชาติน้ นั ๆ” เขามีกรรมของเขา เขาได้ประสบกรรมของเขา เห็นไหมนี่ สิ่ง
ที่เกิดขึ้นกับใจ นี่เหล่ากอของพุทธะ
เหล่ากอของพุทธะ การสร้ างสมมามากน้อยแค่ไหน องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าวางธรรมและวินัยนี้ ไว้ ถ้าเราได้ศึกษาธรรม ศึ กษาธรรมขององค์สมเด็จพระ
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สัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหม เราศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลาวาง
ธรรมวินยั มาเป็ นประเพณี วฒั นธรรม
เราชาวพุทธนะ เกิดมาในประเทศอันสมควร เกิดมาในสมัยของพระพุทธศาสนา
เกิดมาจากพ่อจากแม่ พ่อแม่เป็ นชาวพุทธ พ่อแม่ส่งเสริ มเลี้ยงดูเรามา ได้ฝากฝัง ได้สั่งได้
สอนมา ได้มีการทามาเห็นไหม พ่อแม่เป็ นครู ของเราคนแรก แล้วเราศึกษาของเราด้วย
จริ ตนิสยั ของเรา โดยการกระทาของเรา
เวลาเราบวชเป็ นพระเป็ นเจ้าขึ้นมา ประพฤติปฏิบตั ิเห็นไหม แล้วบอกว่า “มรรค
ผลไม่มี” เวลาคนเขาไม่เชื่อ เขาไม่เชื่อว่ามรรคผลมีนะ เขาถึงกับถอดถอนเหล่ากอของเขา
นะ เขาเอาโอกาสของเขาโยนทิ้งไปเลย เขาเอาโอกาส เอาความเป็ นจริ งของเขาโยนทิ้งไป
ว่าสิ่ งนี้ไม่มีผล
ในการประพฤติปฏิบตั ิ พระที่ปฏิบตั ิกนั อยู่ ปฏิบตั ิมาก็ปฏิบตั ิเพือ่ ความสุ ข ปฏิบตั ิ
เพื่อสร้างบารมีเท่านั้น เขาไม่เชื่อนะว่ามรรคผลมี ! เขาว่ากึ่งพุทธกาลแล้วศาสนาไม่มี
มรรคไม่มีผล !
ถ้าจะมีมรรคมีผล คือมีมรรคมีผลแต่เฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขา
ไม่เชื่อและเขาไม่เชื่อว่าตัวเขาเอง เขาไม่เชื่อว่ามนุษย์เราสามารถประพฤติปฏิบตั ิให้ถึง
สิ้ นกิเลสได้ นี่เขาทาลายเหล่ากอของเขาเอง เขาทาลายพุทธะในหัวใจของเขาเอง แล้ว
เวลาเขาทาคุณงามความดีหรื อทาชัว่ บาปอกุศลของเขา เขาก็เกิดตามเวรตามกรรมนัน่ น่ะ
เขาจะเชื่อหรื อไม่เชื่อ เขาก็ตอ้ งเกิดตามเวรตามกรรมของเขา เขาทาสิ่ งใดเห็นไหม
นี่พระพุทธศาสนา
เห็นไหม

เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางธรรมและวินยั ไว้

“ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่ ”
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัง่ สอนนะ
สาธารณะ ให้เรามีจิตมีเมตตา
“เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร”

สัง่ สอนว่าให้เรามีจิตเป็ น
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ใครจะมีเวรมีกรรมมากับเรา เขาจะสร้างสมบุญญาธิการมาขนาดไหน ถ้ามีสิ่งใด
กระทบ ถ้ามีสติปัญญาของเรา เราจะไม่สร้างเวรสร้างกรรมต่อไปอีกแล้ว เราจะสร้างคุณ
งามความดีของเรา “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร” เราไม่จองเวรจองกรรมกับใคร เรา
ทาของเราเห็นไหม
แต่จิตใจของเขา ถ้าเขาไม่เชื่อของเขา นี่เขาถอนเหล่ากอของเขา เขาทาลายถึง
พุทธะของเขาว่ามรรคผลไม่มี ทาส่ งไปก็ไม่ได้ผล เขาใช้ชีวิตของเขาไป ใช้ชีวิตของเขา
ไปชีวิตหนึ่งโดยที่เขาไม่มีเหตุมีผลของเขา แต่เพราะเราเชื่อของเรา เราเกิดมามีอานาจ
วาสนา เราเกิดมาเป็ นชาวพุทธ พ่อแม่เราถือพุทธศาสนาเราก็นบั ถือพุทธศาสนา
เวลาเราศึกษาขึ้นมา พุทธศาสนาสอนเรื่ องสิ่ งใด พุทธศาสนาสอนถึงที่สิ้นสุ ดแห่ง
ทุกข์ เพราะเรามีโอกาส เรามีความเชื่อของเรา เราถึงได้ออกประพฤติปฏิบตั ิ เราถึงมา
ออกแสวงหาของเรา แสวงหาอะไร แสวงหาพุทธะของเรา ถ้าผูใ้ ดทาความสงบของใจเข้า
ไปได้เขาจะเข้าไปเห็นพุทธะของเขา
ถ้าใครทาความสงบของใจของเขาไม่ได้ เขาอยูแ่ ค่สญ
ั ญาอารมณ์ของเขา เขาอยู่
กับสัญญาอารมณ์ของเขานะ แล้วผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิ ถ้าผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิโดย
สัมมาอาชีวะ โดยสัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ ความเพียรชอบ งานชอบ เขาจะเชื่อครู บา
อาจารย์ของเขา เพราะครู บาอาจารย์ของเขาได้ผา่ นประสบการณ์ของเขา ครู บาอาจารย์
ของเขาได้สงั่ สอนเขามา ถ้าเขาเชื่อครู บาอาจารย์ของเขาจิตใจเขาจะลงครู บาอาจารย์ของ
เขา
เห็นไหม เป็ นเหล่าเป็ นกอนะ เราเป็ นเหล่าเป็ นกอ เป็ นสังฆะ เป็ นศากยบุตรพุทธ
ชิโนรสมาด้วยกัน แต่เวลาผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิ โดยมีกิเลสตัณหาความทะยานอยากอยูใ่ น
หัวใจ มันปฏิบตั ิมนั จะผ่าเหล่าผ่ากอออกไปนะ
เวลาเราไปศึกษา เวลาประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา เราก็ผา่ เหล่าผ่ากอว่าสิ่ งที่เราได้ยนิ
ได้ฟัง สิ่ งที่เราได้ สัญญาอารมณ์ที่ได้สมั ผัสนี้วา่ สิ่ งนี้เป็ นธรรม มันผ่าเหล่าผ่ากอไป ผ่า
เหล่าผ่ากอนี่มนั เป็ นสัญญาอารมณ์ท้ งั นั้น ถ้าจาสิ่ งใดมาว่าสิ่ งนี้เป็ นธรรมๆ เห็นไหม
เพราะสิ่ งนี้เป็ นธรรม
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คาว่าสิ่ งนี้เป็ นธรรม ในหัวใจเราเป็ นธรรม พอมันเป็ นธรรมขึ้นมานี่มนั เกิดทิฐิ
เกิดมานะ ครู บาอาจารย์มนั ก็ไม่เห็นหัวนะ มันจะเหยียบหัวครู บาอาจารย์มนั ไป ! สิ่ งที่
เป็ นคุณธรรมมันจะเหยียบหัวครู บาอาจารย์มนั ไปไม่ได้ ! สิ่ งใดที่มนั เหยียบหัวครู บา
อาจารย์นี่มนั ผ่าเหล่าผ่ากอไป ถ้ามันผ่าเหล่าผ่ากอนี่กิเลสตัณหาความทะยานอยากทั้งนั้น
เราเป็ นชาวพุทธแล้วเราบวชเป็ นพระเป็ นเจ้า เราแสวงหาครู บาอาจารย์ที่จะสัง่ จะ
สอนเรานะ เราแสวงหาครู บาอาจารย์ที่ท่านจะรู้จริ ง เรามีความสงสัย เรามีความลังเลสิ่ ง
ใด การประพฤติปฏิบตั ิของเรา สิ่ งที่เราทาเห็นไหม
การเดินทางไปบนถนนสายหนึ่ง ผูท้ ี่เดินถนนสายนั้นมาแล้วก็จะรู้อุปสรรคใน
ถนนสายนั้นว่ามีสิ่งใดบ้าง เราจะเริ่ มประพฤติปฏิบตั ิ เราจะเดินขึ้นไปบนถนนสายนั้น
สิ่ งที่ประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมาเรายังไม่เคยเดิน ไม่กา้ วเดิน เรายังไม่ข้ ึนไปบนถนนสายนั้น
เลย แต่เราได้ฟังครู บาอาจารย์เขาบอกว่าถนนสายนั้นมีอุปสรรคสิ่ งใด มีการกระทาแล้ว
จะเป็ นผลประโยชน์สิ่งใด แล้วสิ่ งใดถึงเป้ าหมายแล้วได้เป็ นอย่างใด
เราก็ได้ยินได้ฟังมาเห็นไหม เราก็คิดว่าเราทาได้ เราก็คิดว่าเราก็มีความสามารถ
เราก็คิดว่าสิ่ งนั้นเกิดขึ้นมา มันเกิดจินตนาการไปทั้งนั้น ในเมื่อมันเกิดจินตนาการ มันเกิด
สิ่ งต่างๆ ขึ้นไป สุ ตมยปั ญญาคือการศึกษาเล่าเรี ยน ถ้าการศึกษาเล่าเรี ยนนี้ การฟั งธรรมนี้
ก็คือการศึกษาเล่าเรี ยน เราได้ยินได้ฟังสิ่ งนี้ มาแล้วเกิดจินตนาการ จินตนาการว่าเป็ นสิ่ ง
นั้น เวลาครู บาอาจารย์บอกว่าสิ่ งนั้นมันไม่สมควรทา สิ่ งนั้นมันไม่เป็ นประโยชน์เพราะ
อะไร
นี่เหล่ากอของพุทธะ ถ้าพุทธะมันจะผ่านประสบการณ์ของมัน มันจะมีเหตุมีผล
ของมัน มันจะทาความสงบของใจของมัน แล้วจิตใจนั้นมันจะออกวิปัสสนา แล้วการ
แก้ไขสิ่ งต่างๆ เขาจะรู้ของเขา ครู บาอาจารย์จะคอยชี้แนะเรา แต่เพราะทิฐิมานะของเรา
นะ เราผ่าเหล่าผ่ากอไง
สิ่ งใดถ้ามีครู บาอาจารย์คอยบอก คอยสอน คอยแนะ ก็บอกว่าครู บาอาจารย์คอย
จับผิดเรา ครู บาอาจารย์ท่านไม่ส่งเสริ มเรา ทาไมครู บาอาจารย์ท่านส่ งเสริ มคนอื่น ท่าน
ไม่ส่งเสริ มเรา มันเกิดทิฐิมานะนะ มันจะผ่าเหล่าผ่ากอของมันไป
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ถ้ามันผ่าเหล่าผ่ากอของมันไป มันเกิดจากกิเลสตัณหาความทะยานอยาก มันเกิด
มาทาลายทั้งนั้น มันทาลายได้ทุกๆ อย่างนะ การทาลายนั้นคือทาลายหัวใจเราก่อน ถ้ามัน
ผ่าเหล่าผ่ากอ คนที่มีคุณกับเราเป็ นครู บาอาจารย์ของเรา ถ้ายังมีอคติ ไม่มีการกตัญญู
กตเวที สิ่ งนั้นมันไม่เป็ นธรรมหรอก ! มันเป็ นธรรมไปไม่ได้ !
ถ้ามันเป็ นธรรมไม่ได้ นัน่ มันคืออะไรล่ะ นัน่ มันคือกิเลสตัณหาความทะยาน
อยาก แล้วคิดดูสิ คนที่มีคุณกับเรา ครู บาอาจารย์ที่มีคุณกับเรา เราไม่เคารพบูชาท่าน เรามี
แต่การโต้แย้งติฉินนินทาในหัวใจของเรา สิ่ งนั้นเป็ นประโยชน์กบั หัวใจเราไหมล่ะ
ดูการผ่าเหล่าสิ ถ้ามันผ่าเหล่าออกไป มันผ่าเหล่าไปด้วยกิเลสตัณหาความทะยาน
อยาก มันไม่เป็ นความจริ งขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเลย แล้วเวลาทาของเราขึ้นไปนะ เราก็มีทิฐิ
มานะว่าสิ่ งนี้เป็ นความจริ ง เขาพูดธรรมะเราก็พดู ธรรมะได้ เขาพูดถึงสติปัญญาเราก็พดู
ถึงสติปัญญาได้ คาพูดก็เหมือนกันมันจะแตกต่างกันตรงไหน ?
แต่ทาไมเราพูดผิดล่ะ.. ทาไมครู บาอาจารย์บอกเราพูดผิด ทาไมครู บาอาจารย์ท่าน
ก็พดู เหมือนเรา ทาไมท่านพูดถูกล่ะ
ครู บาอาจารย์ของท่านท่านพูดถูกนะ พูดถูกเพราะอะไร เพราะท่านเดินบนถนน
สายนั้นมา ท่านเคยขึ้นไปบนถนนสายนั้น ท่านมีญาณของท่าน ท่านมีกาลังของท่าน ท่าน
มีสติปัญญาของท่าน ได้ผา่ นบนถนนสายนั้นมา นี่สิ่งที่ผา่ นถนนสายนั้นมาท่านก็เห็นของ
ท่านโดยความเป็ นจริ ง
แต่ของเรามันเป็ นสัญญาอารมณ์ มันเป็ นการสร้างภาพ มันเป็ นการสร้างภาพ
ขึ้นมา มันเป็ นความจริ งอย่างนั้นไหมล่ะ ถ้ามันไม่เป็ นความจริ งขึ้นมา ครู บาอาจารย์ท่าน
คอยบอกคอยชี้แนะเรา สิ่ งนั้นเป็ นประโยชน์หรื อเป็ นโทษ สิ่ งนั้นเป็ นประโยชน์ลว้ นๆ
ถ้าเป็ นประโยชน์เพราะอะไร เพราะเรามีกิเลสตัณหาความทะยานอยากใช่ไหม
ดูสิ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมา องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าเป็ นศาสดา เป็ นครู เอกของโลก นี่พทุ ธะเกิดครั้งแรก เวลาพระอัญญาโกณฑัญญะ
ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นสงฆ์องค์แรกของโลก นี่ไง นี่เหล่ากอ

เหล่ากอพุทธะ ๗

ของพุทธะ เหล่ากอของครู บาอาจารย์ของเรา เหล่ากอของสัมมาทิฐิที่ประพฤติปฏิบตั ิ
ขึ้นมาเพื่อชาระล้างกิเลส
สิ่ งนี้มนั มีมาเพราะความรู้จริ งของผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิ ครู บาอาจารย์ของเราท่าน
ประพฤติปฏิบตั ิเป็ นหลักเป็ นเกณฑ์ข้ ึนมาแล้ว เราก็แสวงหา เราอยากพ้นจากทุกข์ เราหา
ครู บาอาจารย์ของเรา ให้ครู บาอาจารย์ของเราเป็ นผูช้ ้ ีแนะนาเรา แล้วเวลาเราประพฤติ
ปฏิบตั ิข้ ึนไป จิตใจเรามีทิฐิมานะ มีกิเลสตัณหาความทะยานอยากขึ้นมา ครู บาอาจารย์
คอยชี้แนะ มาคอยบอกเรา มันเป็ นโทษที่ไหน ? มันเป็ นโทษเพราะกิเลสตัณหาความ
ทะยานอยากของเราไง
ต้องการให้ครู บาอาจารย์คอยโอ้โลมปฏิโลม คอยเอาอกเอาใจไง สิ่ งที่เอาอกเอาใจ
เอาอกเอาใจมันเป็ นทางเป็ นกิเลส มันก็เป็ นกิเลสล้วนๆ เวลาจิตใจมันผ่าเหล่าผ่ากอไปมัน
ไม่รู้จกั ตัวเอง ตัวจิตใจของตัวเองมันต่าทราม มันกลับเห็นว่าครู บาอาจารย์น้ ีเป็ นผูท้ ี่ทาผิด
กับเรานะ เห็นว่าคนอื่นทาผิดไปกับเราหมดเลย แต่ในหัวใจของเรามันต่าทรามของมัน
ไปเอง เพราะมันผ่าเหล่าผ่ากอของมันออกไป
นี่สิ่งที่เกิดทิฐิมานะ พอเกิดทิฐิมานะขึ้นมาเห็นไหม ดูสิ ดูพระเทวทัตสิ แม้แต่เกิด
ก็เกิดเป็ นสหชาติ การเกิดสหชาติคือเป็ นญาติ แล้วเวลาบวชขึ้นมาเป็ นลูกศิษย์ เวลาองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัง่ สอนขึ้นมา ทาไมมันผ่าเหล่าออกไปขนาดนั้น มันผ่า
เหล่าออกไปว่าเราก็เสมอกัน ความรู้กเ็ สมอกัน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอายุ
พรรษามากแล้วควรจะทอดธุระได้แล้ว วางสงฆ์นะให้ฉนั เป็ นคนปกครอง นี่มนั ผ่าเหล่า !
เหล่ากอของพุทธะมันมีเหตุมีผลนะ เหล่าของพุทธะมันจะชาระกิเลส สิ่ งนี้มนั
เป็ นประโยชน์มาก แต่เพราะกิเลสมันตัวร้ายกาจนัก กิเลสมันอยูก่ บั เราในหัวใจ มันผ่า
เหล่าผ่ากอ แล้วมันผ่าเหล่าผ่ากอ แล้วมันก็ถือทิฐิมานะว่าสิ่ งนั้นเป็ นความถูกต้องของมัน
ด้วยความเห็นของกิเลสตัณหาความทะยานอยาก แล้วถ้าไม่ได้ดงั่ ใจเห็นไหม ไม่ได้ดงั่ ใจ
ก็พยายามทาของเขา แต่สุดท้ายเทวทัตเขาก็ยงั สานึกตนได้
คาว่าสานึกนี่มนั จะเคารพในธรรมในหัวใจของตัว เคารพสิ เพราะอะไร เพราะ
สติปัญญา สัมมาทิฐิความเห็นถูกต้อง สิ่ งใดที่เป็ นความถูกต้อง เป็ นความอ่อนน้อมถ่อม
ตนมันทาให้กิเลสยุบยอบลง ให้จิตใจมันมีความสงบได้ ถ้าจิตใจมันมีความสงบร่ มเย็น
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ขึ้นมามันจะไม่ผา่ เหล่าผ่ากอเห็นไหม เหล่ากอของพุทธะมันเกิดตรงนั้น ถ้าเหล่ากอมัน
เริ่ มเกิดตรงนั้นมันจะย้อนเข้ามาสู่ความดี ถ้ามันทาคุณงามความดี ถ้าจิตใจเป็ นธรรมนะ
ถ้าจิตใจไม่เป็ นธรรม ถ้ามันผ่าเหล่าออกไปแล้วมันก็กลับมาทาลาย สิ่ งที่ทาลาย
ครั้งแรกสิ่ งแรกคือทาลายโอกาสของตัว ทาลายชีวิตของตัวเห็นไหม ดูสิเวลาถ้าเขาไม่เชื่อ
ถึงมรรคผล เขาขุดรากถอนโคนคุณงามความดีของชาติน้ ีของเขาไป แต่เหล่ากอของ
พุทธะนั้นมันก็ตอ้ งเวียนตายเวียนเกิดเป็ นธรรมชาติของมัน
ดูสิพวกลัทธิต่างๆ เห็นไหม ที่เขาไม่เชื่อพุทธศาสนาเขาก็ทาของเขาไป เขาก็อยู่
ของเขาไป นี่เกิดในประเทศอันไม่สมควร ทั้งๆ ที่เกิดในโลกนี้เหมือนกัน พุทธศาสนาก็มี
แต่เขาถือลัทธิอื่น เขาไม่ถือพุทธศาสนา นับถือพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วถ้าปฏิบตั ิไป ถ้า
กิเลสตัณหามันเหนียวแน่นมันก็ยงั ผ่าเหล่าผ่ากอออกไปนะ
แล้วเกิดถ้าเราประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมาแล้วจิตใจเราอ่อนแอ จิตใจเราไม่มีกาลังพอ
เห็นไหม นี่มนั ก็ผา่ เหล่าผ่ากอไปทางหนึ่ง มันก็เกิดทิฐิมานะเหยียบยา่ เหยียบยา่ ว่าทาก็
เหมือนกัน ทุกอย่างก็เหมือนกัน ทาไมไม่ยอมรับ ทาไมไม่ยอมเห็นความเป็ นจริ งอันนั้น
นี่มนั ผ่าเหล่าผ่ากอโดยทิฐิมานะ
แต่ถา้ มันอ่อนแอล่ะ เราก็จะอ่อนแอ จิตใจนี่ เห็นไหม ดูสิ พูดถึงในธรรมขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลาจะตรัสรู้ ธรรมเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ต้อง ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย เวลาจะเป็ นพระอรหันต์ เวลาจะสิ้ นสุ ดจาก
กิเลสมันต้องมีอานาจวาสนาบารมีข้ ึนมา หนึ่ งแสนกัป พอไม่ถึงหนึ่ งแสนกัป มันก็สร้าง
มาทุกคน
คาว่าแสนกัปไม่แสนกัปมันจะนับเริ่ มต้นจากตรงไหน แต่เพราะว่าการเกิดการ
ตาย การเวียนตายเวียนเกิด ผลของวัฏฏะมีการเกิดการตายตลอดเวลา ฉะนั้นสิ่ งที่จิตใจเรา
ปฏิบตั ิแล้วถ้าจิตใจเราอ่อนแอ จิตใจเราไม่เข้มแข็งพอ ทาสิ่ งใดมันก็นอ้ ยเนื้อต่าใจ ทาสิ่ ง
ใดก็ขาดตกบกพร่ อง จิตใจเราจะขาดตกบกพร่ องตลอดไป
ทาไมเราทาไม่ได้.. ทาไมเราทาสิ่ งนั้นแล้วไม่สมความปรารถนา.. ทาไมเราทาสิ่ ง
นั้นไม่ประสบความสาเร็ จ..
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ประสบความสาเร็ จหรื อไม่ประสบความสาเร็ จนี่ใครเป็ นคนบอกล่ะ
นี่จิตใจเราเห็นไหม ดูสิเวลาครู บาอาจารย์ของเราท่านได้ผา่ นถนนสายนั้นมา ท่าน
ได้ลม้ ลุกคลุกคลานมา ท่านได้กระทามา แล้วของเราเราจะขึ้นถนนสายนั้น เราจะมี
ยานพาหนะอะไรขึ้นไป เราจะหาความสุ ข เราจะหาหัวใจของเราได้อย่างไร
ในการประพฤติปฏิบตั ินะ คนเกิดอะไรพาเกิด ปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิตเห็นไหม
เวลาเกิดในไข่ เกิดในน้ าคร่ า เกิดในโอปปาติกะเห็นไหม เกิดในไข่ เกิดในครรภ์... กาเนิด
๔ จิตปฏิสนธิมนั เป็ นตัวเกิด ตัวเกิดและตัวตายเห็นไหม ดูสิเวลาเกิดขึ้นมาได้ร่างของ
มนุษย์น้ ีมา เวลาเกิดขึ้นมา เกิดในไข่ เกิดในครรภ์ นี่แค่น้ ามันข้นน้ ามันใสเท่านั้นนะ ถ้า
ปฏิสนธิจิตมันเข้าไปแล้ว มันจะกาเนิดต่อเนื่องกันไปจนเกิดเป็ นทารกในครรภ์ จนคลอด
ออกมาเป็ นเราเห็นไหม
อะไรมันพาเกิด จิตมันพาเกิด ความกาเนิดเกิดมาจากไหน เกิดมาจากจิต ถ้าจิตมัน
กาลังเกิดขึ้นมา เวลาเราเกิดมาแล้ว จนเราโตมาเป็ นผูใ้ หญ่ จนมาบวชเป็ นพระ จนมา
ประพฤติปฏิบตั ิ สิ่ งนี้เกิดมาเพราะเราศึกษาธรรม นี่เป็ นเหล่ากอ เหล่ากอเพราะเราเป็ น
บริ ษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิ กา
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝากศาสนานี้ไว้ ศาสนานี้ให้เรารักษา แล้ว
ศาสนามันอยูท่ ี่ไหนล่ะ ศาสนามันอยูใ่ นตูพ้ ระไตรปิ ฎกใช่ไหม ศาสนามันอยูใ่ นประเพณี
วัฒนธรรมใช่ไหม
สิ่ งนั้นมันเป็ นเพราะโลกเขาคิดกันอย่างนั้น โลกเขาเห็นกันอย่างนั้นไง แต่ดูสิ
ศาสดาองค์เอกของโลกคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วางธรรมวินยั มา ๒,๐๐๐
กว่าปี หลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่ ของเรามารื้ อค้น พยายามทดสอบ-ตรวจสอบขึ้นมาจนเป็ น
ความจริ งขึ้นมาในใจของหลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่
ท่านก็สงั่ สอนเราให้ประพฤติปฏิบตั ิใช่ไหม พอเราประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา สาย
พระป่ าของเราเห็นไหม เหล่ากอของพุทธะ เหล่ากอจากหลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่ เหล่ากอ
จากครู บาอาจารย์เรามา เป็ นเหล่าเป็ นกอมา เหล่ากอมาประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมาจากความ
เป็ นจริ งขึ้นมา
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สิ่ งที่เป็ นประเพณี วฒั นธรรมเราก็สาธุ สิ่ งนี้มนั เป็ นเรื่ องของสังคม เราเกิดเป็ น
มนุษย์ มนุษย์เป็ นสัตว์สงั คมใช่ไหม เราเกิดมาเราก็ตอ้ งมีที่พ่ งึ ที่อาศัยเห็นไหม มีชาติ มี
ตระกูล มีครอบครัว มีตาบล มีหมู่บา้ นเป็ นประเทศชาติข้ ึนมา สิ่ งนี้มนั ก็ตอ้ งมีการ
ปกครอง เราอยูข่ ้ ึนมา เราอยูก่ บั โลก เราเกิดมากับโลก
“ดอกบัวเกิดจากโคลนตม” เราเกิดมาในสังคม สังคมเขามีประเพณี วฒั นธรรม
เป็ นชาวพุทธ เราก็เกิดมาเป็ นเหล่ากอของชาวพุทธ เหล่ากอชาวพุทธเราก็ทาให้มนั มัน่ คง
ขึ้นด้วยความมัน่ คงของใจ เราจะพ้นจากทุกข์เห็นไหม เวลาเกิดอะไรพาเกิด จิต ปฏิสนธิ
จิตมันพาเกิด
ที น้ ี ในการประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ข้ ึ น มา ดู สิ เ ราก็ ศึ ก ษาเล่ า เรี ย นขึ้ น มาตามประเพณี
วัฒนธรรม ศึกษาขึ้นมาจนได้นกั ธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก เราได้เปรี ยญธรรม
ประโยคกี่ประโยค ร้อยประโยคก็แล้วแต่ สิ่ งนั้นก็เป็ นการศึกษาเห็นไหม นี่ ไปศึกษาจาก
ภายนอก เหล่ากอมันอยูไ่ หน เหล่ากอที่กาเนิ ดความรู้ก็ไม่รู้อยูไ่ หน เหล่ากอมันอยูท่ ี่ไหน
เหล่ากอมันคือปฏิสนธิจิต คือสิ่ งที่มีชีวิตไง
สิ่ งที่มีชีวิตนี้ ดูสิ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้านี่กส็ ะสมมาจากหัวใจดวงนี้ หัวใจดวงนี้สะสมขึ้นมาจนมีอานาจวาสนา
มีบารมีข้ ึนมา จนรื้ อค้นขึ้นมาจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ไป เป็ นศาสดาของเรา วางธรรมและ
วินยั ไว้ให้เราก้าวเดิน
วางธรรมวินยั นี้คอยสัง่ สอนเรา ธรรมวินยั นี้ศึกษากันมา จดจากันมา ศึกษากันมา
รักษากันมาจนเป็ นประเพณี วฒั นธรรม ผิดจากประเพณี วฒั นธรรมในสิ่ งนี้ไปไม่ได้เลย
สิ่ งนั้นมันจะเป็ นธรรมขึ้นมาได้อย่างไร สิ่ งนี้มนั เป็ นความรู้สึก เป็ นความนึกคิดออกมา
จากใจ แล้วเรามีความเชื่อมัน่ เห็นไหม
เพราะเรามีครู เรามีอาจารย์ เรามีเหล่ากอของพุทธะ ! เหล่ากอของเรามี หลวงปู่
เสาร์หลวงปู่ มัน่ เรามี ครู บาอาจารย์ของเรามีใช่ไหม ท่านพาประพฤติปฏิบตั ิใช่ไหม เราก็
มาประพฤติปฏิบตั ิกนั อยู่
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นี้มาประพฤติปฏิบตั ิอยูน่ ี่ นี่เห็นไหม ดูสิถนนสายนี้ที่ครู บาอาจารย์ท่านเดินไป
แล้ว เราจะเอาสิ่ งใด ยานพาหนะใดขึ้นสู่ถนนสายนั้น นี้เราประพฤติปฏิบตั ิ เราพยายาม
ทาความสงบของใจ ใจมันก็ไม่สงบ ใจเราก็อ่อนแอ ใจเราก็ไม่มีกาลังของเราสักที สิ่ งนี้
เห็นไหมดูสิ เวลาผ่าเหล่าด้วยกิเลสตัณหาความทะยานอยาก ด้วยทิฐิมานะ มันก็เหยียบยา่
ครู บาอาจารย์ของมันไป
เวลาเราประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมาด้วยหัวใจของเราที่มนั อ่อนแอ เราก็วา่ ครู บาอาจารย์
ท่านพูดเกินกว่าเหตุไปหรื อเปล่า.. ครู บาอาจารย์ท่านพูดอย่างนั้นจะเป็ นความจริ งไหม..
เราปฏิบตั ิจะได้สมกับที่ครู บาอาจารย์พดู หรื อเปล่า...
สิ่ งนี้มนั จะเกิดขึ้นมา เพราะเรายังประพฤติปฏิบตั ิไม่ถึงที่เป็ นสันทิฏฐิโก ถึงที่ได้
เป็ นปั จจัตตัง เราจะมีความสงสัยไปหมด สิ่ งที่เป็ นความสงสัยเราไม่ตอ้ งไปลังเลกับความ
สงสัยนั้น ความสงสัยในหัวใจนี่เห็นไหม นิวรณ์ธรรมปิ ดกั้นแม้แต่สมาธิ การทาใจให้
สงบก็ลงั เลสงสัย ทาสิ่ งใดก็มีความละล้าละลัง ทาสิ่ งใดก็ไม่มีความมัน่ คงสักที ถ้าจิตใจที่
มันแข็งกระด้างจนเป็ นตัณหาความทะยานอยาก มันก็เหยียบยา่ ทาลายครู บาอาจารย์ไป
ส่ วนหนึ่ง นี่มนั แหวกแนวออกไป
แต่เวลามันแตกหน่อแตกกอออกไปทาลายหน่อของพุทธะของตัวเองก่อน ทาลาย
หน่อของพุทธะ ทาลายเหล่ากอพุทธะ ทาลายหมดเลย เพราะมันจะทาลายคนอื่นก็เท่ากับ
ทาลายตัวเอง เพราะปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิตมันเป็ นคนคิด ปฏิสนธิจิตมันเป็ นคนกระทา
มันมีเจตนากระทาแล้วผลมันจะไปไหน ทาดีหรื อทาชัว่ มันก็กลับสู่ใจดวงนั้น
ครู บาอาจารย์เราก็เป็ นครู บาอาจารย์ของเราวันยังค่า เพราะครู บาอาจารย์ของเรา
ท่านได้ผา่ นร้อนผ่านหนาวมา ท่านสัง่ สอนเราก็เพื่อประโยชน์กบั เรา ไม่ได้ประโยชน์กบั
ท่าน ท่านเป็ นผูท้ ี่ทา นี่ประโยชน์ของครู บาอาจารย์กบั ประโยชน์ของเรา ก็คือการ
ประพฤติปฏิบตั ิของเรา ถ้าเราปฏิบตั ิได้ผลของเราก็เป็ นผลของเรา แล้วครู บาอาจารย์ท่าน
ก็ประพฤติปฏิบตั ิของท่านมาแล้ว ท่านผ่านพ้นไปแล้วมันจะมีสิ่งใดไปกระทบตัวท่าน
มันจะไม่เข้าไปถึงใจของท่านเลย มันเป็ นไปไม่ได้ที่จะไปกระเทือนของท่าน โลกธรรม
๘ ท่านผ่านไปแล้ว ท่านเหยียบยา่ ไปแล้ว
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เพียงแต่เป็ นทิฐิมานะของเรา ! เพราะเราเห็นผิด ! เราเห็นผิดว่าท่านไม่สงเสริ มเรา
ท่านไม่เยินยอเรา เราก็เหยียบยา่ ท่านไป มันก็มาทาลายพุทธะของเราเห็นไหม ทาลาย
หัวใจของเรา ทาลายอะไร ทาลายโอกาสไง
ดูสิ เทวทัตเวลาเขาผลักก้อนหิ นใส่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สิ่ งนั้นเป็ น
อนันตริ ยกรรมเลย ถ้าเราคิดไม่ดีมนั ก็ผลักความรู้สึก ผลักอารมณ์ความรู้สึกว่าอาจารย์เรา
ไม่ดีอย่างนั้น.. อาจารย์เราไม่ดีอย่างนี้.. มันก็ผลักอารมณ์ มันก็เหมือนก้อนหิ น ทุ่มเข้า
ไปๆ ทุ่มไปที่ไหน ทุ่มเข้าไปในใจของตัวเอง นี่ไง คาว่าทาลาย
แต่นี่จิตใจเราไม่ได้คิดทาลาย เราเคารพบูชา แต่เราประพฤติปฏิบตั ิทาไมมันไม่
สมความปรารถนา คาว่าสมความปรารถนาหรื อไม่สมความปรารถนานี่เห็นไหม นี่
นิวรณ์ธรรม สิ่ งที่เราทาเราตั้งใจของเรา เป็ นสมาธิจริ งๆ มันเป็ น ถ้ามีเราบวกเข้าไปว่าเรา
จะเป็ นสมาธิอย่างนั้น เราจะมีสติอย่างนั้น… ไม่มีหรอก ! ไม่เป็ น !
ไม่เป็ นเพราะอะไร เพราะมันแบ่งเป็ นสองเป็ นสาม สัญญาอารมณ์กบั เรา
ความรู้สึกนึกคิดกับเรา คาว่าเราคือผูร้ ู้ พุทธะ พุทธะมีอยูท่ วั่ ไป พุทธะมีอยูใ่ นสัตว์..
พุทธะมีอยูท่ วั่ ไป แต่นิพพานไม่มีหรอก !
นิพพาน.. ที่วา่ นิพพานมีอยูแ่ ล้ว ไม่มี ! พุทธะมี สัตว์มนั มีพทุ ธะคือมันมีจิตไง
พุทธะอยูใ่ นขี้ พุทธะอยูใ่ นสัตว์ ในมด นัน่ พุทธะ สิ่ งต่างๆ นี้ เพราะไม่ตอ้ งการให้เกิดทิฐิ
มานะ ฉะนั้นเราก็เหมือนกัน เราก็มีพทุ ธะ
นี่เหล่ากอของพุทธะ เราจะรักษาของเราอย่างไร เราจะตั้งสติของเราอย่างไร เรามี
สติปัญญาของเรานะ เราดูแลของเรา เหล่ากอเห็นไหม เรามีหมู่มีคณะ มีครู มีอาจารย์เป็ น
เหล่าเป็ นกอมา เราก็เป็ นหนึ่งในเหล่าในกอนั้น มีความสามัคคี มีความมุมานะ มีการ
กระทาขึ้นมา
ดูสิ ดูเวลากอไผ่เห็นไหม มีบางลาที่วา่ อายุหลายปี บางลาก็เพิง่ แทงหน่อขึ้นมา
บางลาก็อายุมากปี สองปี มันมีของมัน จิตใจเราก็เหมือนกัน ในเหล่าในกอของเรา เรามี
ครู มีอาจารย์ เรามีอะไรต่างๆ เราเพิ่งโผล่มา เราเพิ่งแตกหน่อมา มันเพิ่งปี สองปี ลาไม้มนั
ยังอ่อนอยู่ เราก็อยูอ่ าศัย เราอาศัยแรงลมมาปะทะ เราอยูก่ บั เหล่ากอของเราเห็นไหม
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นี่กเ็ หมือนกัน เราอยูก่ บั หมู่คณะของเรา เราอยูก่ บั ครู บาอาจารย์ของเรา เราก็ต้ งั ใจ
ทาของเรา ถ้าเราตั้งใจทาของเราเห็นไหม ดูสิวนั เวลามันผ่านไป กอไผ่น้ นั ลาไผ่น้ นั จะ
อายุมากขึ้นไปเรื่ อยๆ พออายุมากขึ้นไปอย่างเรามาปฏิบตั ิเห็นไหม อายุพรรษาเรามันจะ
มากขึ้นไปเรื่ อยๆ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิอายุเราจะแก่ข้ ึนไปเรื่ อยๆ ต่อปี ๆ ไปเรื่ อยๆ อันนี้มนั เป็ นเรื่ อง
ของผลของวัฏฏะ เรื่ องของกาลเวลา
แต่ถา้ จิตใจของเรานะ ความคิด ความรู้สึก ความนึกคิดถ้ามันมี เรามีสติปัญญาพอ
ไหม เรากาหนดของเราให้เป็ นความจริ งจังของเรา มันจะสงบเข้ามาได้นะ ถ้าจิตมันสงบ
เข้ามา สงบเข้ามาเห็นไหม นัน่ ล่ะ ความสงบจริ ง
ถ้าจิตมันสงบเข้ามามันมีความรับรู้สึก พุทโธก็ได้ ปั ญญาอบรมสมาธิกไ็ ด้ ถ้าจิต
มันสงบเข้ามา ความที่วา่ จิตสงบ กับจิตเสื่ อม หรื อว่าจิตไม่สงบ แตกต่างกันอย่างไร ถ้าจิต
สงบเห็นไหม เรามีความร่ มเย็นเป็ นสุ ขเพราะเราบวชมา เราประพฤติปฏิบตั ิมา เรา
ต้องการชาระล้างกิเลส กิเลสตัณหาความทะยานอยากคืออวิชชา ความไม่รู้สึกตัวมันเอง
พาให้เราเกิดในกาเนิ ด ๔ แล้วปั จจุบนั นี้เราเกิดมาเป็ นชาวพุทธ เราเกิดมาเป็ นมนุษย์แล้ว
ได้บวชเป็ นพระ เราเกิดมาเป็ นมนุษย์เราได้ประพฤติปฏิบตั ิเห็นไหม นี่กาเนิด ๔
ฉะนั้นสิ่ งที่กาเนิด ๔ เราแก้กนั ที่หวั ใจนี้ เราแก้กนั ที่พทุ ธะนี้ ถ้าพูดถึงพุทธะเห็น
ไหม ปั ญญาอบรมสมาธิหรื อคาบริ กรรม ถ้ามันสงบเข้ามา ความสงบนี้จะทาให้จิตใจมี
กาลัง ความสงบนี้มนั จะเป็ นธรรม ความเป็ นธรรมเพราะว่าสิ่ งที่วา่ มันสงบเข้ามามันจะใช้
ปั ญญาออกไป
ปั ญญาเกิดจาก... ศีล สมาธิ ปั ญญา ปั ญญาที่เกิดจากสัมมาสมาธิ ปั ญญาที่การ
ชาระล้าง เวลามันเกิดขึ้นมามันเห็นคุณค่านะ มันมีความตื้นตันในหัวใจนะ มันมีความตื้น
ตันว่าสิ่ งที่เราใช้ปัญญา เราใช้ความรู้สึกนึกคิดกันแต่เดิม ความรู้สึกมันเป็ นสัญชาตญาณ
มันเป็ นวิชาชีพ คาว่าวิชาชีพเป็ นวิชาชีพทางโลก ทางโลกเขามีวิชาชีพสิ่ งใดเขาจะ
ประกอบสัมมาอาชีวะตามวิชาชีพของเขา
เวลาจิต เวลาความคิดมันเกิดจากจิต มันเป็ นธรรมชาติ มันเป็ นธรรมชาติของ
มนุษย์ที่มีธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ มันเกิดขึ้นมาในหัวใจโดยธรรมชาติของมัน สิ่ งนี้
มันเป็ นธรรมชาติของมัน แต่เพราะเราอยูก่ บั ความรู้สึกนึกคิดแล้วเราไม่เคยเข้ามาเห็นถึง

เหล่ากอพุทธะ ๑๔

ความคิดกับตัวจิตที่มนั สงบ เราก็เลยไม่เห็นว่าตัวจิตของเรา พอไม่เคยเห็นตัวจิตของเรา
เราก็บอกว่าเราไม่มีอานาจวาสนา เราไม่มีกาลังพอ เราเป็ นคนอ่อนด้อย สิ่ งที่เราไม่มีกาลัง
พอเราทาไม่ได้
แล้วถ้าคนที่อ่อนไปกว่านี้เขาก็จะบอกว่ามรรคผลไม่มี ทางานอาบเหงื่อต่างน้ า
ทางานจนทุกข์ยากขนาดนี้มนั จะไม่เกิดเป็ นผลประโยชน์กบั เรา แล้วเราจะไปทาความ
สงบเฉยๆ เราไปทาอย่างนี้ มันจะไปทาความสงบแล้วมันจะได้ประโยชน์สิ่งใดกับเรา
เห็นไหม มันปฏิเสธตั้งแต่เริ่ มต้น
คนเรานะ ดูสิในการที่เราสร้างบ้านสักหลังหนึ่ง เวลาเราขุดดิน ขุดต่างๆ เพื่อจะ
วางรากฐาน เขาให้ใครทา แล้วเวลาสาเร็ จเป็ นบ้านเป็ นเมืองใครเป็ นคนจัดการ นี่ ก็
เหมือนกัน สิ่ งที่หวั ใจมันจะเริ่ มทาความสงบของใจเข้ามา มันต้องมีเหตุมีผลของมัน ถ้ามี
เหตุมีผลของมันนะ สิ่ งที่เรามีสติมีปัญญาขึ้นมา เวลามันสงบเข้ามาเห็นไหม ความที่จิต
มันสงบแล้วถ้าเกิดปั ญญา
การเกิดปั ญญาที่มนั สะท้อนใจ.. มันสะท้อนใจเพราะสิ่ งใด สะท้อนใจว่าถ้ามัน
เป็ นโลกียปั ญญา ปั ญญาที่มนั ยังเกิดขึ้นโดยความรู้สึกนึกคิดเราโดยปกติ แล้วเราไม่มี
สติปัญญาแม้แต่จะตรวจสอบมันว่าสิ่ งใดเป็ นเราหรื อไม่เป็ นเรา สิ่ งใดเป็ นความคิด สิ่ งใด
เป็ นตัวจิต สิ่ งใดเป็ นความสงบ สิ่ งใดเป็ นความฟุ้ งซ่าน เราไม่มีสติปัญญาจะแยกแยะสิ่ ง
ใดเลยว่าสิ่ งนั้นเป็ นเราไปทั้งหมด
พอสิ่ งนั้นเป็ นเราไปทั้งหมด เราจะมาจับต้นชนปลายไม่ได้ พอจับต้นชนปลาย
ไม่ได้เราก็ลม้ ลุกคลุกคลาน ล้มลุกคลุกคลานก็บอกว่า ไม่มี.. มรรคผลไม่มี.. ได้ปฏิบตั ิ
แล้วไม่เห็นมีอะไรเลย ได้ปฏิบตั ิแล้วมันไม่เป็ นไปตามที่ครู บาอาจารย์ท่านสัง่ สอนเลย
มันไม่มีอะไรเป็ นจริ งสักอย่าง มีแต่เขียนเสื อให้ววั กลัว หลอกกันอยูเ่ ฉยๆ นี่ถา้ จิตใจมัน
อ่อนแอ
แต่ถา้ จิตใจมันมีกาลังของมันขึ้นมา จิตใจมันมีกาลังมีสติปัญญา แล้วเราได้สร้าง
อานาจวาสนามาแล้ว ถ้าเราไม่ได้สร้างอานาจวาสนามา เราจะไม่มีความสนใจในการ
ประพฤติปฏิบตั ิ
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งานในการอาบเหงื่อต่างน้ าทุกคนว่ามันเป็ นเรื่ องความทุกข์ความยาก งานในการ
บริ หารจัดการเห็นไหม ความรับผิดชอบ แล้วงานทางโลกกับงานทางธรรม งานทางโลก
เขาอาบเหงื่อต่างน้ า เขาทาแล้วไม่มีวนั จบสิ้ น กระบวนการในการบริ หารจัดการในงาน
ของเราไม่เคยจบ จนต้องส่ งต่อๆ กันไปให้คนมารับช่วงต่อไปนะ
แต่ในการประพฤติปฏิบตั ิ เวลาเราปฏิบตั ินี่คืองานอันละเอียดไง งานละเอียดคือ
ว่าตั้งสติแล้วรักษาความรู้สึกนึกคิดให้มนั เป็ นหนึ่ง ให้มนั วางได้ ให้มนั วางสัญญาอารมณ์
ได้ สัญญาอารมณ์กบั พลังงานเห็นไหม สัญญาอารมณ์กบั จิต นี่มนั เป็ นสอง เป็ นสองนี้
เป็ นสองอยูแ่ ล้ว แล้วมันเคลื่อนออกไปเราก็ไม่มีสติปัญญาทันมันเลย เราไม่มีสติปัญญา
ทันมันแล้วเราก็ยงั อ่อนแอ เราบอกเราทาไม่ได้ เราเกิดมาอานาจวาสนาน้อย มันก็อ่อนแอ
อยูแ่ ล้ว แล้วกิเลสเห็นไหม เวลาคิดสิ่ งนี้มา นี้อะไรคิด ? กิเลสพาคิด
แต่ถา้ เวลาเป็ นธรรมล่ะ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เกิดมาเป็ น
มนุษย์ จะได้เป็ นกษัตริ ย ์ ดูสิ ไปเที่ยวสวนเห็นไหม เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย
ท่านยังสลดสังเวช ท่านยังเอาสิ่ งนี้มาเป็ นความดลใจให้ออกประพฤติปฏิบตั ิจนเป็ นองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรากราบไหว้กนั อยูน่ ้ ี เวลาเขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างนั้น
เขายังสะท้อนใจเข้ามา
แล้วชีวิตของเรามันมีความทุกข์ มันมีผลกระทบขนาดไหน แล้วจิตใจของเรา เรา
ก็เป็ นมนุษย์ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็ นมนุษย์ ครู บาอาจารย์เราก็เป็ นมนุษย์
แล้วท่านก็ประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมาจนท่านพ้นกิเลสไป แล้วเราล่ะ เราต้องทาได้สิ ถ้าเราทา
ได้ เรามีสติปัญญาขึ้นมา มันก็จะตั้งสติ
จะล้มลุกคลุกคลาน เห็นไหม “ดอกบัวเกิดจากโคลนตม” ความล้มลุกคลุกคลาน
จิตใจเรายังอ่อนด้อย จิตใจเรายังไม่มีกาลัง “ดอกบัวจากโคลนตม” นี่คือตมไง คือขี้ตม ขี้
โคลน สิ่ งต่างๆ นี้ลม้ ลุกคลุกคลานอยูน่ ้ ีมนั เปรอะเปื้ อนอยูใ่ นหัวใจของเรา เราก็ต้ งั สติ
งานอันละเอียดนะ งานพ้นจากทุกข์นะ งานที่เราจะไม่มาเกิดมาตายนะ เวลาเกิด
ปฏิสนธิจิตมาเกิด เวลาเราชาระล้างเราต้องกลับไปชาระล้างที่จิต นี่ไงเหล่ากอของพุทธะ
เราเวียนตายเวียนเกิดไม่มีตน้ ไม่มีปลาย เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน่ ล่ะ
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เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย นี่
เหล่ากอสร้างสมบุญญาธิการมา นี่ คือเหล่ากอพุทธะ เหล่ากอพุทธะในสังคม ในการเกิด
เป็ นมนุษย์ ในการบวชเป็ นพระเป็ นเจ้า แล้วการประพฤติปฏิบตั ิเราก็มีหมู่มีคณะ นี่คือ
เหล่ากอจากโลก เหล่ากอในหัวใจนะ เวลาพระอัญญาโกณฑัญญะ พิจารณาธรรมจักร
ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาว่าการจนมีดวงตาเห็นธรรม
“อัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วหนอ อัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วหนอ”
เหล่ากอมันจะเกิดในหัวใจของเรา
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นผูท้ ี่
ชี้บอกทาง แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสุ ขมาก ในเมื่อมีคนที่เป็ นพยาน
ที่รู้สิ่งนี้ข้ ึนมาได้ ฉะนั้นสิ่ งที่มนั จะเป็ นจริ งกับเราขึ้นมา เราศึกษามาเป็ นประเพณี
วัฒนธรรม เราศึกษามาเป็ นปริ ยตั ิ ปั จจุบนั นี้เราจะประพฤติปฏิบตั ิตามความเป็ นจริ ง แล้ว
ถ้าจิตใจมันเป็ นจริ งขึ้นมาเห็นไหม มันจะซาบซึ้ง ซาบซึ้งจากหัวใจของเรา แล้วจะ
ซาบซึ้งครู บาอาจารย์มาก ถ้าจิตมันเป็ นธรรมนะ มันจะซาบซึ้งครู บาอาจารย์มาก
ครู บาอาจารย์ท่านบอกว่า เวลาท่านประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนไป จะไปรู้สิ่งใด หลวงปู่
มัน่ หลวงปู่ เสาร์ท่านรู้หมดแล้ว ท่านบอกไว้แล้ว บอกไว้เป็ นคติธรรม แต่เราไม่เข้าใจ พอ
เราไปเจอสิ่ งใดเข้าก็แล้วแต่ มันเป็ นอันนั้น.. มันเป็ นอันนั้น... นี่มนั ซาบซึ้งว่าครู บา
อาจารย์ท่านรู้หมดแล้ว แต่เรานี่ไม่รู้
แล้วเวลาประพฤติปฏิบตั ิไป เราไปรู้สิ่งนั้นมันสะเทือนใจนะ สะเทือนใจเพราะว่า
ถ้าจิตมันสงบมันมีกาลังของมัน เราก็จะรู้ของมัน แต่ในปั จจุบนั นี้เราบอกจิตเราไม่สงบ
จิตเราฟุ้ งซ่าน จิตเราไม่มีกาลังต่างๆ สิ่ งนี้เรารู้ได้ เรารู้ได้เพราะมันไม่มีไง แต่ถา้ เวลามันมี
ขึ้นมาล่ะ มันมีข้ ึนมาเห็นไหม พอเวลาคนทาความสงบของใจ พอทาความสงบของใจ
ความสงบมันเป็ นอนิจจัง เดี๋ยวก็เสื่ อม เดี๋ยวก็เจริ ญ เจริ ญแล้วก็เสื่ อม เสื่ อมแล้วเจริ ญ แล้ว
มันจะอยูข่ องมันอย่างไรล่ะ
เสื่ อมก็เป็ นคติธรรมอันหนึ่ง เจริ ญก็เป็ นความสัมผัส เป็ นปั จจัตตัง เป็ นสันทิฏฐิโก
อันหนึ่ง แต่ความที่เจริ ญ ความที่มนั่ คงนี้ทุกคนก็ปรารถนา ทุกก็อยากจะให้มนั เจริ ญและ
มัน่ คงตลอดไป แต่ในความเป็ นจริ งมันมีอยูห่ รื อเปล่าล่ะ
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ในความเป็ นจริ ง “ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ” ถ้าเหตุผลมันไม่สมควร “ผูใ้ ดปฏิบตั ิ
ธรรมสมควรแก่ธรรม” ถ้ามันสมควรแก่ธรรม เราปฏิบตั ิสมควรแก่ธรรม เหตุผลมันต้อง
เป็ นอันนั้น
ในการประพฤติปฏิบตั ิทุกคน ทุกจริ ตนิสยั เวลาทาความสงบของใจมันก็คือ
สัมมาสมาธิ สมาธิเหมือนกัน เวลามันออกใช้ปัญญาในการใคร่ ครวญ ในกาย เวทนา ใน
จิต ในธรรม มันก็เป็ นปั ญญาที่เกิดจากสัมมาสมาธิเหมือนกัน แล้วเวลาพิจารณาไปแล้ว
มันอยูท่ ี่อานาจวาสนาของคนว่า ขิปปาภิญญานี้ปฏิบตั ิทีเดียวตรัสรู้เป็ นองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเลยก็มี ปฏิบตั ิซ้ าแล้วซ้ าเล่าก็มี อันนี้มนั มีพ้นื ฐานมาจากการสร้างบุญ
กุศล มีอานาจวาสนาของแต่ละบุคคลมา
ฉะนั้นโดยข้อเท็จจริ ง สมาธิกค็ ือสมาธิ ปั ญญาก็คือปั ญญา ฉะนั้นเส้นทางนั้นที่ครู
บาอาจารย์ท่านเดินผ่านไปแล้ว เราจะขึ้นสู่เส้นทางนั้น ถ้าขึ้นสู่เส้นทางนั้นด้วยหัวใจที่
เคารพนบนอบนะ
เราเป็ นคนหลงป่ าแล้วมีนายพรานป่ าเดินออกจากป่ าไป ทั้งๆ ที่นายพรานป่ านั้น
เขาเดินออกจากป่ าไปด้วยวิชาชีพของเขา เราหลงป่ าอยู่ เราเห็นนายพรานป่ าเดินอยูน่ นั่
เราเดินตามนายพรานป่ านั้น ออกจากป่ านั้นไปด้วยความหลงของเรา นายพรานป่ านั้นจะ
มีบุญคุณกับเราไหม
ถ้าเราหลงป่ านะ เราหลงป่ าเราถึงกับเสี ยชีวิตได้ แต่มีนายพรานที่เขาชานาญป่ า
เขาเดินออกจากป่ านั้นไป เราได้เดินตามรอยนั้นเขาออกไปพ้นจากป่ านั้น ชีวิตนี้เรารอด
มาได้ ในการประพฤติปฏิบตั ิครู บาอาจารย์ของเราท่านเดินพ้นออกไปแล้ว แล้วเราเดิน
ตามมา เรามีช่องทางอยู่ เราจะตามรอยทางนั้นไปเพื่อจะออกจากป่ านั้นไหม ถ้าเราเกิด
ทิฐิมานะ เราว่าเรารู้แล้ว เราไม่เดินตามไป เรานัง่ อยูน่ นั่ เราออกนอกลู่นอกทางไป เรา
แหกเหล่าแหกกอไป แต่เราบอกว่าเราพ้นจากป่ า มันเป็ นไปได้จริ งไหม
ถ้ามันเป็ นไปได้จริ ง นั้นเป็ นคติ เป็ นเรื่ องของกิเลสตัณหาความทะยานอยาก เรา
เอามาสัง่ สอนเรา แล้วเรามาประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา ครู บาอาจารย์ท่านเดินป่ าไปแล้ว ท่าน
ผ่านป่ าไปแล้ว เราก็พยายามของเรา เราพยายามของเรานะ เราตั้งสติของเรา ทาความสงบ
ของเราให้เราเห็นช่องทางในการเดินตามนั้นไป ถ้าจิตมันสงบขึ้นมามันเห็นช่องทางนั้น
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ช่องทางนั้นคืออะไร เวลาจิตมันออกใช้ปัญญาในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม
ถ้าในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม เวลาจิตสงบ เวลาเรากาหนดพุทโธ หรื อเราใช้ปัญญา
อบรมสมาธิ พอจิตสงบเข้ามาเราก็รู้ได้วา่ จิตมันสงบ ปั ญญาอย่างนี้เวลามันพิจารณาเข้ามา
มันปล่อยวางเข้ามา เราเป็ นคนทาเอง มันเป็ นปั จจัตตัง เป็ นสันทิฏฐิโก เรารู้วา่ ระดับของ
มัน ค่าของมัน มีคุณค่าแค่ไหน แค่น้ ีเราก็ซาบซึ้งแล้ว
คนเราเวลาทุกข์เวลายากนะ เหมือนคนแบกหามมาเต็มที่ แล้วมันวางสิ่ งที่เป็ น
ภาระรุ งรังไว้ ปลดจากตัวเราไป มันจะมีความสุ ขแค่ไหน
จิตใจของเราแบกโลกมา เราเกิดมากับโลกแล้วเราก็แบกโลก เราอยากจะมัง่ มีศรี
สุ ข เราอยากจะมีทุกอย่างให้สมความปรารถนา เราแบกมาทุกอย่างเลย นั้นน่ะ แบกโลก
แบกโลกก็เกิดความหนักหน่วง เกิดความหนักหน่วงมันก็กดถ่วงจิตใจ แล้วเวลาประพฤติ
ปฏิบตั ิข้ ึนมาด้วยปั ญญาอบรมสมาธิหรื อใช้คาบริ กรรม พอมันวางสิ่ งนั้นไป มันวางโลก
มันวางความหนักหน่วงของใจทั้งหมด แล้วจิตใจมันถึงเป็ นอิสระ จิตมันมันถึงเป็ น
สัมมาสมาธิได้
ถ้าจิตใจมันสงบเพราะมันวางโลกทั้งหมดนะ ดูความรู้สึกที่แบกโลกกับวางโลก
มันแตกต่างกันอย่างใด สัมมาสมาธิถา้ จิตมันเป็ นมันรู้ค่าของมัน คนแบกโลกมาทุกข์
ขนาดไหน แล้วมันวางโลกได้มนั ปลอดโปร่ งแค่ไหน ถ้ามันปลอดโปร่ งมีความสุขขนาด
นั้น เราจะมียาน มีพาหนะที่ข้ ึนสู่บนถนนสายนั้น สายที่ครู บาอาจารย์ท่านผ่านไปแล้ว
สายที่หลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่ เหล่ากอของพุทธะได้ผา่ นถนนสายนี้ไป
เหล่ากอของพุทธะท่านผ่านถนนสายนี้ไปแล้วท่านกวักมือเรี ยกเรา จงใจพยายาม
ดึงเราให้เราเดินเข้าสู่เหล่ากอนั้น เหล่ากอของโลกคือความเป็ นอยูข่ องเรา คือหมู่คณะ
ของเรา เหล่ากอของธรรม จิตใจที่เป็ นธรรม จิตใจที่ประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมามันเห็นแล้วมัน
จะซาบซึ้ง มันจะรู้จกั บุญคุณ มันจะมีความเคารพบูชามาก
ความเคารพบูชานั้นมาจากจิตที่มนั สัมผัสนะ จิตใจที่เป็ นธรรม จิตใจที่เป็ นธรรม
นี่สมั มาสมาธิมนั ก็เป็ นสมาธิธรรม แล้วเกิดปั ญญาธรรม เกิดปั ญญาธรรมคือภาวนามย
ปั ญญา ปั ญญาที่เกิดจากโลกุตรธรรม ปั ญญาที่เกิดจากการประพฤติปฏิบตั ิ มันจะซาบซึ้ง
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ดูสิเราทางานไม่เสร็ จ แล้วเราต้องการให้คนช่วยประคองเรา เราทางานไม่เสร็ จ
แล้วเครื่ องมือของเรามันขาดตกบกพร่ อง เราต้องการให้คนช่วยเหลือเราไหม ?
เราประพฤติปฏิบตั ิ เราใช้ปัญญาเวลาพิจารณาไปแล้วมันปล่อยวาง แต่มนั ยังไม่
สมุจเฉทปหาน ยังไม่ถึงที่สุดให้กิเลสมันขาด เราทาละล้าละลัง เราทาผิดทาถูกเห็นไหม
ถ้าพิจารณามากเกินไปสมาธิมนั ก็อ่อนแรงลง พออ่อนแรงลงมันก็ละล้าละลัง สิ่ งใดมันก็
ไม่ประสบความสาเร็ จ มันก็ตอ้ งวางอย่างนั้น กลับมาพุทโธสร้างกาลังก่อน
เหมือนคนทางาน คนที่ทางานดูสิ ดูกรรมกรนายช่างเขาทางานเห็นไหม เขา
ทางานตลอดไปจนไม่มีวนั จบเลย สร้างบ้านหลังหนึ่งเสร็ จวันนั้นเลย ถ้าไม่เสร็ จก็ทาจน
ไม่มีเวลาพักผ่อน มันเป็ นไปได้ไหม ? เขามาทางานเขาก็ตอ้ งพักงาน กลับไปพักผ่อน
กลับไปกินข้าว กลับไปอะไรแล้วก็กลับมาทางานใหม่ ทาเป็ นเดือนเป็ นปี ถ้ามันตึกสูง ถ้า
มันประณี ตก็ตอ้ งทางานมากหน่อย ถ้ามันเป็ นกระท่อมห้องหอไม่กี่วนั มันก็เสร็ จ
นี่กเ็ หมือนกัน จิตใจที่มนั สงบขึ้นมาแล้ว ถ้ามันสงบเข้ามาเห็นไหม ถ้ามันทางาน
ตลอดไปมันก็ไม่มีกาลังของมัน มันก็เป็ นไปไม่ได้ แล้วความสมดุลของใจ การฝึ กหัด
อย่างนี้มนั เป็ นความฝึ กหัด แบบฝึ กหัดโดยครู บาอาจารย์ที่ท่านบอกไว้ เราก็ตอ้ งมา
พยายามฝึ กหัดแล้วหาช่องทางของเรา
ครู บาอาจารย์บอกให้ทาอย่างนั้นๆ เราก็เป็ นคนซื่อตรง ซื่อบื้อ ทาตามนั้นเลย ทา
ตามนั้นโดยที่ไม่เป็ นความรู้สึก ไม่เป็ นหัวใจที่มนั แยกแยะของเราขึ้นมามันจะเป็ นของเรา
ได้อย่างไร มันก็เป็ นของครู บาอาจารย์นนั่ น่ะ ครู บาอาจารย์ช้ ีทางให้ บอกวิธีให้ เราก็ตอ้ ง
พยายามของเรา พยายามสร้างสมของเราขึ้นมา
พอจิตมันสงบ โอ้โฮ... เราก็ทาได้ ไหนว่าเราไม่มีปัญญาไง ไหนว่าเราอ่อนด้อยไง
นี่มนั ทาได้ พอทาได้ข้ ึนมาเห็นไหม นี่ปัจจัตตัง สันทิฏฐิโก
สติธรรม สมาธิธรรม ปั ญญาธรรม แล้วเกิดปั ญญา ขั้นของปัญญาไม่มีขอบเขต
ขั้นของความสงบมันเป็ นเรื่ องที่มีและไม่มีเลยนะ จิตเราฟุ้ งซ่านมันก็ไม่มีสมาธิ พ้นจาก
ความฟุ้ งซ่านมันก็เป็ นสมาธิ แล้วสมาธิน้ ีมนั เป็ นมิจฉาหรื อสัมมา
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ถ้าเป็ นมิจฉาสมาธิ สิ่ งใดเห็นไหม จุดไฟขนาดไหนมันต้องมอดสักวันหนึ่ง
ความคิดจะทุกข์ขนาดไหน มันจะมีกิเลสตัณหาเหยียบยา่ ในหัวใจขนาดไหน สุ ดท้ายสัก
วันหนึ่งมันต้องมอดไหม้ไป มันจะอยูอ่ ย่างนั้นไปไม่ได้หรอก ถ้ามันรุ นแรงจนทาให้เรา
ทาร้ายตัวเองตายไป ตายไปจิตนั้นก็ไม่มีวนั หมดไป มันก็จะตามไปนัน่ น่ะ ไม่มีวนั จบ
หรอก แต่มนั ต้องจบเห็นไหม
ถ้าเป็ นความฟุ้ งซ่านถึงที่สุดแล้วมันก็ตอ้ งมีความสงบ แต่ความสงบโดยไม่มีสติ
ความสงบโดยไม่มีการฝึ กหัด ความสงบโดยไม่มีการควบคุม มันเป็ นมิจฉา มันเป็ นมิจฉา
เพราะมันสงบของมันเอง เวลาทุกข์มนั ก็ทุกข์ของมันเอง เวลาหายก็หายของมันเอง ใคร
เป็ นคนดูแล ใครเป็ นคนจัดการ ใครเป็ นคนแยกแยะ มันไม่มี
เป็ นมิจฉา ! มิจฉาเพราะอะไร เพราะมันไม่มีสติ ถ้ามีสติข้ ึนมาเห็นไหม เรามีคา
บริ กรรมของเรา มีสติปัญญาของเรา ถ้ามันสงบ สงบต่อหน้า สงบกับเรา สงบที่รู้ๆ สงบที่
เห็นๆ สงบที่จบั ต้องได้ นี่ไงมันถึงเป็ นความสงบ มันก็เป็ นสัมมา สัมมาสมาธิ มันเป็ น
ความสงบสัมมาสมาธิน้ ีแล้วถ้ามันออกรู้ไปเห็นไหม
ถึงบอกว่าถ้าเป็ นสมาธิของมันมีอยู่ ของมันมีอยูซ่ ่ ึงๆ หน้า สงบและไม่สงบ แต่ถา้
เป็ นปั ญญาล่ะ ของไม่มีอยู่ ปั ญญาที่มีอยูน่ ี่เห็นไหม สิ่ งที่ไม่สงบคือความฟุ้ งซ่าน พอมัน
สงบขึ้นมามันก็ปล่อยความฟุ้ งซ่านมา ปล่อยความรู้สึกนึกคิด ปล่อยขันธ์ ๕ เข้ามามันถึง
เป็ นความสงบ แล้วความรู้สึกนึกคิดที่มนั มีอยูโ่ ดยธรรมชาติของมันอย่างนี้ ที่เขาใช้
ปั ญญากันอยูน่ ้ ี เขาบอกว่าสิ่ งนี้เป็ นปั ญญา
มันเป็ นโลกียปั ญญา มันเป็ นปั ญญาสัญชาตญาณ มันเป็ นปั ญญาจากอวิชชา มัน
เป็ นปั ญญาจากกิเลส มันถึงไม่ใช่ปัญญาในพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ไม่ตอ้ งการปั ญญาอย่างนี้
ปั ญญาอย่างนี้ดูสิ ดูที่เขาศึกษาทางวิชาการมา เขามีความรู้ ถ้าจะพูดทางวิชาการ
พูดได้ ๕ ปี ไม่มีวนั จบ แต่เขารู้จกั ตัวเขาไหม ? เขาไม่รู้จกั ตัวเขาเลย.. แต่ถา้ พอเราทาความ
สงบของใจเราเข้ามา จิตใจที่มนั สงบเข้ามาถ้ามันออกรู้ สัมมาสมาธิมนั ออกรู้ นี่ข้ ึนอยูบ่ น
ถนนสายนั้น แล้วพอออกรู้ไป ออกรู้ในอะไร ออกรู้ในกาย ออกรู้ในเวทนา ออกรู้ในจิต
ออกรู้ในธรรม
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เวลาเราทาความสงบของใจเห็นไหม เรานัง่ สมาธินานๆ ก็เกิดเวทนา แล้วทาไม
มันถึงไม่ออกรู้ล่ะ ถ้ามันออกรู้ในเวทนานะ เวทนานั้นมันเป็ นเวทนาดิบๆ เวทนาเกิดจาก
จิต เวทนาที่เกิดจากจิตมันเป็ นอันเดียวกัน พิจารณาเวทนาแล้วปล่อยเข้ามามันก็เป็ น
สัมมาสมาธิ มันไม่เป็ นวิปัสสนาหรอกเพราะมันไม่มีสมาธิ ไม่มีตวั จิต ไม่มีพทุ ธะ ไม่มี
เหล่ากอ ไม่มีตน้ ขั้ว ไม่มีถึงที่สุดแห่งทุกข์ สิ่ งนี้มนั จะปลดเปลื้องกันอย่างไร
แต่ถา้ ทาความสงบของใจเข้ามา พิจารณาเวทนา มันก็ปล่อยเวทนาเข้ามาก็สงบ
แล้วพิจารณาเวทนาบ่อยครั้งเข้า ถ้าจิตมันปล่อย สงบเข้ามาๆ จนเข้าไปสู่พทุ ธะ คือถึง
เหล่ากอของมัน แล้วถ้ามันพิจารณาซ้ าๆ เวทนาไม่ใช่เรา พอพิจารณาเวทนาเข้าไปมัน
ตื่นเต้นนะ โง่น่าดูเลย เพราะเราหลงเราถึงรู้จกั เวทนา เวทนาก็เป็ นเวทนาของมันอยูแ่ ล้ว
ดูสิภูเขาเลากามันมีเวทนาที่ไหน เพราะมันไม่มีจิต ไอ้เราเพราะมีจิตเห็นไหม ดู
ซากศพนอนอยูใ่ นโรงพยาบาลมันก็ไม่มีความรู้สึก แต่ไอ้พวกเพราะจิตของเราเอง ด้วย
สัญชาตญาณของมนุษย์ เวลาเรานัง่ นาน โดยกิริยาเราจะเปลี่ยนท่า มันไปโดย
สัญชาตญาณ เราเลยไม่เห็นว่าอะไรเป็ นทุกข์อะไรไม่เป็ นทุกข์ แล้วจิตใจมันเคยของมัน
ไง มันเคยของมันโดยสัญชาตญาณ มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
แต่พอเรามีสติปัญญาเราจะพิจารณาเวทนา ถ้าเวทนามันเกิดขึ้นมาเพราะเราศึกษา
กันมาเห็นไหม เรามีประเพณี วฒั นธรรม เหล่ากอของพุทธะ นี่ทางโลกเขาก็สอนกันอยู่
ทางโลกเห็นไหม สังคมเขาก็วา่ กันไปอย่างนั้น แต่เรามาพิสูจน์ของเรา พอพิจารณา
เวทนามันเกิดขึ้น เราพิจารณาเวทนา มันปล่อยเวทนามามันก็เข้าไปสู่ความสงบ
มันปล่อยเวทนามาเข้าสู่ความสงบนะ เราก็พิจารณาซ้ าเข้าไปมันก็ปล่อยเวทนาเข้า
ไปสู่ความสงบ จิต เพราะมันสงบเข้ามา มันเห็นเวทนาชัดเจนมาก พอเห็นชัดเจน เวทนา
ก็เป็ นเวทนา เราก็เป็ นเรา แล้วเราไปรับรู้อะไรกับเวทนาล่ะ เวทนามันอยูท่ ี่ไหน อยูใ่ น
เนื้อ ในหนัง ในกระดูก ในเส้นขน ในอะไร... ไม่เห็นมีเลย ถ้ายกจิตออก มันก็เหมือน
ซากศพ มันก็เหมือนกับธาตุ ๔
แต่เพราะมันมีจิตอยู่ เพราะจิตมันโง่ นี่ไง ถ้าจิตมันพิจารณาเวทนา พิจารณา
บ่อยครั้งเข้า พิจารณาเวทนาครั้งแรกมันจะเป็ นสมถะ มันจะปล่อยวางให้สงบ เห็นไหม
มันถึงบอกว่าความว่าฟุ้ งซ่านหรื อว่าสงบ เวลามันฟุ้ งซ่าน ของมันมีอยู่ สมาธิมีอยู่ จิตมีอยู่
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แต่คนไม่ทาแล้วทาไม่เป็ น พอทาไม่เป็ น.. พิจารณาแล้วก็บอกว่าเป็ นพุทธเหมือนกัน แต่
ทาไมครู บาอาจารย์ไม่ยอมรับ
...มันจะไปยอมรับอะไร อันนี้มนั โดยกิเลส โดยตัณหาความทะยานอยาก มันเป็ น
การผ่าเหล่าผ่ากอ มันไม่เป็ นความจริ ง เพราะมันผ่าเหล่าผ่ากอมันถึงไม่จริ ง แต่ถา้
พิจารณาตามความจริ งนะ เวลาธรรมมันเกิดขึ้นมานะ มันไม่ผา่ เหล่าผ่ากอ มันเป็ นไปโดย
ข้อเท็จจริ ง มันเป็ นไปโดยธรรม
ถ้าเป็ นไปโดยธรรมมันจะเริ่ มเข้ามาจากโลกียปั ญญาสู่สมั มาสมาธิ สู่ความเป็ น
จริ ง แล้วจะเริ่ มออกเป็ นโลกุตรปั ญญา ถ้าปั ญญาเกิดจากสัมมาสมาธิ ความรู้ความเห็นใน
เวทนาแตกต่างกัน ความรู้ความเห็นในสติปัฏฐาน ๔ แตกต่างกัน ความแตกต่างกัน... ดูสิ
ถ้ามันแตกต่างกันมันแตกต่างเพราะใครล่ะ
เมื่อก่อนจิตเรายังไม่ได้สมั ผัส เราก็ไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง เราก็คิดว่าเหมือนกัน
เราจะพูดคาเดียวกับครู บาอาจารย์ แล้วครู บาอาจารย์ท่านไม่ยอมรับเรา เราก็วา่ ครู บา
อาจารย์น้ ีจบั ผิดเรา ไม่จริ งใจกับเรา เห็นไหมมันแตกเหล่าแตกกอขึ้นไปแล้วมันเหยียบยา่
แต่ถา้ มันเป็ นความจริ งขึ้นมานะ พอเป็ นความจริ งขึ้นมามันจะซาบซึ้ง ซาบซึ้งจาก
ใจของเรา แล้วพอซาบซึ้งจากใจของเรา ไปถามครู บาอาจารย์วา่ ทาไมเป็ นอย่างนั้นล่ะ ครู
บาอาจารย์บอกว่า ก็บอกแล้ว ก็บอกแล้ว.. พอบอกแล้วเราถึงเข้าใจ มันถึงจะเข้าใจ นี่ไง
เวลาถ้าเป็ นสันทิฏฐิโก เป็ นปั จจัตตัง เราจะรู้ของเราก่อน ครู บาอาจารย์แค่รับฟังเท่านั้น
แต่ที่ครู บาอาจารย์ท่านรู้เพราะท่านผ่านไปก่อนแล้ว ท่านเคยผ่านเหตุการณ์อย่าง
นี้ ท่านเคยพิจารณาอย่างนี้ ถ้าท่านไม่เคยพิจารณาอย่างนี้ท่านจะบอกเราได้อย่างไร ถ้า
ท่านไม่เคยพิจารณาอย่างนี้ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าเราติดอยูใ่ นขั้นไหน เราติดอยูเ่ ราไม่เป็ น
ของเราเห็นไหม เพราะทิฐิมานะ มันก็เลยไม่ได้ผล ทิฐิมานะมันจะเหยียบยา่ ใจของเรา
ก่อนแล้วก็ไปเหยียบยา่ ครู บาอาจารย์
แต่ถา้ เป็ นความจริ งนะ มันเคารพบูชา เคารพบูชาจากความซาบซึ้งใจ ธรรมกับ
ธรรมเข้ากัน ธรรมกับธรรมเห็นไหมเป็ นสัมมาทิฐิเหมือนกัน มิจฉาทิฐิกบั สัมมาทิฐิมนั
เข้ากันไม่ได้ ถ้าเป็ นมิจฉาทิฐิความเห็นผิด ความเห็นผิดแล้วยึดความเห็นผิดของเขาด้วย
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เขายิง่ เหยียบยา่ ทาลาย การเหยียบยา่ ทาลายโดยกิเลสตัณหาความทะยานอยาก ถ้าเหยียบ
ยา่ ทาลายมันก็เป็ นการประจานตนว่าตนเป็ นคนไม่ดี
ฉะนั้นเขาต้องพลิกแพลงไปว่าเป็ นการดูแล เป็ นการเคารพนบนอบ แต่มนั มี
เบื้องหลัง นี่ไงผูท้ ี่แตกเหล่าแตกกอ มันไม่ใช่เหล่ากอพุทธะ มันเป็ นเหล่ากอของกิเลส
ตัณหาความทะยานอยาก มันเป็ นเหล่ากอของผูท้ ี่อยากใหญ่ อยากดัง อยากมีอานาจไง ยิง่
ปฏิบตั ิไปยิง่ ลงเหวไง ปฏิบตั ิไปจะไม่ได้ผล แต่เราปฏิบตั ิกนั เราจะเอาผลนะ เรามาปฏิบตั ิ
เพื่อจะชาระกิเลส
พูดให้เห็นถึงว่ากิเลสนี้มนั ร้ายกาจนัก แล้วมารที่อยูใ่ นหัวใจมันครอบคลุมหัวใจ
ของทุกๆ คนอยูน่ ะ เราประพฤติปฏิบตั ิอยูน่ ี่เพราะเราจะแก้ไข เราจะแก้ไขของเรา เรา
จะต้องมีสติปัญญาของเรา เราจะต้องต่อสู้กบั เรา ต่อสู้นะ
“คนจะล่วงพ้นทุกข์ดว้ ยความเพียร”
ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ ฉะนั้นความเพียรของเราต้องมี ถ้ามีเรามี
ความเพียร ถ้าความเพียรนั้นความเพียรชอบกับความเพียรไม่ชอบ ถ้าความเพียรชอบเห็น
ไหมเราตั้งของเรา เราสังเกตของเรา มีสิ่งใดที่เข้ามาทาให้วอกแวกวอแว เราต้องตั้งสติ ถ้า
มีสิ่งใดขาดตกบกพร่ อง ศีล เราต้องย้อนกลับมาที่ศีล ถ้าทาแล้วมันไม่ได้ผล ทาแล้วมันมี
สิ่ งใดที่กีดขวาง เราย้อนกลับมาดูศีล
ศีล สมาธิ ปั ญญา ถ้าเกิดว่าศีลเราปกติ แต่สมาธิเรายังไม่ได้ข้ ึนมา เพราะขาดสติ
ขาดความจริ งจังของเรา เราพยายามรักษาของเรา ถ้าเกิดสมาธิข้ ึนมาแล้วปั ญญามันจะ
เป็ นไป คาว่าปั ญญาเป็ นไปแล้วมันจะเป็ นไปเอง ไม่มีหรอก ปัญญาต้องฝึ กฝนนะ
ถ้าเรามีสมาธิขนาดไหน ถ้าเป็ นสมาธิ ... ความฟุ้ งซ่านกับความสงบมันมีอยูแ่ ล้ว
เพียงแต่เป็ นสัมมาหรื อเป็ นมิจฉา ฉะนั้นถ้าเราฝึ กของเราจนมันเป็ นสัมมา สัมมาเพราะ
อะไร สัมมาเพราะมีสติ สัมมาเพราะควบคุมได้ แล้วพอจิตมันสงบขึ้นมาแล้วเราออกใช้
ปั ญญา พอออกใช้ปัญญามันแยกแยะของมัน ถ้าออกใช้ปัญญา คนที่สร้างกาลังมาน้อยถ้า
ออกไปพิจารณาแล้วไม่เห็นสิ่ งใดเลย ไม่เห็นสิ่ งใดเลยต้องราพึงขึ้นมา เห็นไหมปัญญา
ต้องฝึ ก
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ปั ญญาต้องฝึ ก ปั ญญาจะไม่เกิดเอง ปั ญญาที่เกิดเองนี่คือปั ญญาโลกๆ ปั ญญาเกิด
เองนี้คือปั ญญาแบบคนฟุ้ งซ่าน การฟุ้ งซ่านถ้ามีสิ่งใดมาสะกิดมันจะพุง่ ออกไปเลย ความ
ฟุ้ งซ่านอย่างนี้ แล้วเราก็ไปฟุ้ งซ่านในธรรม แล้วก็คิดว่าสิ่ งนั้นเป็ นปั ญญาๆ ปั ญญาไม่มี !
ปั ญญาเกิดจากสัมมาสมาธิ ถ้าจิตมันมีสมั มาสมาธิเกิดขึ้น แล้วถ้ามันไม่มีเราต้อง
ราพึง ราพึงไปที่กาย ราพึงในสมาธิคือการคิด คิดในสมาธิ แต่หลักธรรมใช้คาว่าราพึง ถ้า
คิดมันก็เป็ นเหมือนกับความฟุ้ งซ่าน เป็ นความคิดของสามัญสานึก นี่คือความคิด
แต่เพราะมันมีความสงบใช่ไหม มันมีจิตสงบแล้วถ้ามันพิจารณากายไป ถ้ามันมี
อานาจวาสนา เห็นกายนี่เป็ นเจโตวิมุตติ ถ้าไม่เห็นกายเราใช้ปัญญาของเราพิจารณาใน
ขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ เพราะมันเป็ นสังขารปรุ งแต่ง มันเป็ นสังขาร แต่มนั มีสมาธิรองรับ พอมี
สมาธิรองรับ สิ่ งนี้ถา้ มันเกิดขึ้นมา เราใช้ปัญญาของเรา เราฝึ กของเรา ราพึงให้มนั เกิด
ขึ้นมา พอเกิดขึ้นมาเราพิจารณาของเราไป นี่ยงิ่ พิจารณาไปนะ ถ้าพิจารณาแล้วมันปล่อย
พอปล่อย ตทังคปหาน มันจะมีความดูดดื่ม มีความรู้สึก นี่โลกุตรธรรม
สิ่ งที่เรากระทามันมีผลแตกต่างทั้งนั้น แล้วเราจะมีความตื่นเต้นว่า โอ้โฮ.. เวลา
ปั ญญาที่เกิดจากสัมมาสมาธิทาไมมันจะดูดดื่มขนาดนี้ ทาไมมันมีกาลังขนาดนี้ เห็นไหม
เวลาเขาทางานกับทางโลก โลกเวลาเขาทางานเขามีผลงานของเขามา เขาจะมีความชุ่ม
ชื่น มีความพอใจ มีความสุ ขใจของเรา ไอ้นี่เราประพฤติปฏิบตั ินะ เราปฏิบตั ิเพื่อชาระ
กิเลสของเราเห็นไหม
ในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า “เราจะมีกาลังมากน้อยขนาดไหน
จะสร้างศึกสงครามชนะคูณด้วยพัน มีแต่เวรแต่กรรม”
แต่ถา้ การประพฤติ ปฏิ บตั ิ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ โคนต้นโพธิ์
แล้วเราเห็นไหม หน่ อของพุทธะ เหล่ากอพุทธะ เหล่ากอคือการเกิดการตายขึ้นมาสร้าง
สมเป็ นบารมี หน่อของพุทธะ หน่อของพุทธะคือความสงบของใจ ถ้าเรามีหน่อพุทธะถ้า
มันแตกหน่อออกมา แตกดอกออกผลเห็นไหม มีการปฏิบตั ิมนั จะมีความชุ่มชื่น มันจะมี
ความสุ ข มันจะมีความพอใจ นี่ อย่างนี้ เป็ นสันทิฏฐิโกนะ อย่างนี้ เป็ นสันทิฏฐิโกมันรู้เอง
เห็นเอง ถ้ารู้เองเห็นเองแล้วผูท้ ี่รู้เองเห็นเองตรวจสอบกันมันทาไมจะไม่รู้ล่ะ
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แต่ของเรา เราไม่เคยมี ไม่เคยรู้เองเห็นเอง เราเป็ นจินตนาการ นี่คุยกับครู บา
อาจารย์ไม่ได้หรอก เพราะครู บาอาจารย์ท่านรู้เองเห็นเอง มันมีสนั ทิฏฐิโก มันมีถนนสาย
นั้น มันมีรูปธรรม มันมีขอ้ เท็จจริ งที่พดู ออกมาได้ แต่เพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นใช่ไหม
แต่เราจามา เรารู้มาจากในพระไตรปิ ฎก เราฟังจากครู บาอาจารย์ที่พดู ซ้ า เราก็พดู ให้
เหมือนพูดซ้ า มันเป็ นไปไม่ได้หรอก !
เพราะมันพูดซ้ า คาพูดมันต้องมีเหตุผลรองรับใช่ไหมว่าสิ่ งนั้นคืออะไร สิ่ งนั้นทา
อย่างไร แต่เราพูดให้เหมือน แต่เวลาพูดถึงเหตุผลเราพูดไม่ได้ นี่มนั เป็ นความผิดของเรา
ไง เป็ นความผิดของเราเพราะเป็ นจินตมยปั ญญา แล้วเราจะบอกว่าครู บาอาจารย์ลาเอียง
เราได้อย่างไร นี่พดู ถึงครู บาอาจารย์นะ
แต่ ถา้ ความจริ งแล้วมันไม่ ต้องครู บาอาจารย์หรอก มันเอาความจริ ง ของเรานี้
แหละ เอาในเรื่ องหัวใจเรานี้ แหละ เราก็สงสัยเราเอง คนที่ประพฤติปฏิบตั ิถา้ มันไม่เป็ น
ความจริ งมันจะมีความสงสัย ความสงสัยนั้นมันจะสั่นคลอนหัวใจ หัวใจจะสั่นคลอนไป
หมด ถ้ามันสั่นคลอนขึ้นไปแล้ว ละล้าละลังแล้ว ให้พูดความจริ งไม่กล้าพูดความจริ ง
แล้วไม่กล้าเผชิญกับความจริ งเลย
แต่ถา้ เป็ นความจริ งนะ เราเผชิญกับความจริ ง ผิดก็คือผิด ถ้ามันเป็ นผิดเห็นไหม
ครู บาอาจารย์ถึงบอกว่าสิ่ งนี้มนั เป็ นมิจฉานะ สิ่ งนี้มนั ขาดสตินะ ถ้ามันเพิ่มมีสติข้ ึน
มาแล้วมีการระมัดระวังเข้ามา มันจะควบคุมเข้ามาได้ มันจะอยูใ่ นเขตของความปลอดภัย
แล้วเขตของความปลอดภัยถ้ามันทาต่อไป เขตของความปลอดภัย สร้างผลประโยชน์
ขึ้นมาจากในความปลอดภัยนั้นมันจะไม่มีความผิดพลาด นี่ถา้ ทาขึ้นไป
ถ้าเราตั้งใจทามันเป็ นของที่เล็กน้อยสาหรับโลกเขาว่า แต่ถา้ เป็ นการปฏิบตั ิไม่
เล็กน้อย เพราะสติปัญญามันจะเล็กน้อยไปไหน ถ้ามันมีการกระทามีการควบคุมขึ้นมา
มันจะพัฒนาขึ้นมา แล้วพอเป็ นขึ้นมาเราจะรู้เลยถูกผิดเป็ นอย่างไร นี่เห็นไหมข้อเท็จจริ ง
มีแล้ว ถ้าข้อเท็จจริ งนี่เราพูดได้หมด ถ้าพูดเราพูดได้หมด เราภาวนาขึ้นไป
หัวใจมันลงตลอดนะ ถ้าหัวใจเป็ นธรรมจะลงธรรมมาก เพราะธรรมนั้นคือสัจ
ธรรม สัจจะ-อริ ยสัจจะมันมีอยู่ ถ้าสัจจะ-อริ ยสัจจะมันมีอยู่ สัจจะเห็นไหม สัจจะคือ
ความจริ งที่โลกเขามีสจั กัน กษัตริ ยต์ รัสแล้วไม่คืนคา พูดคาไหนคานั้น นี้สจั จะของเขา
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อริ ยสัจจะ ในสัจจะในพุทธศาสนา อริ ยสัจจะมันลึกซึ้งกว่านั้นอีก มันลึกซึ้งกว่า
สัจจะของโลกที่เขาให้สญ
ั ญากัน แต่อริ ยสัจจะมันถอดมันถอนแล้วเราไปรู้ไปเห็นเข้า มัน
ถอดมันถอนกิเลสเราออกมา สิ่ งนี้มนั เกิดมาเห็นไหม นี่ไงเหล่ากอพุทธะเราถึงได้ซาบซึ้ง
ซาบซึ้งในการเกิดเป็ นชาวพุทธ แล้วมีศรัทธาความเชื่อ มีการประพฤติปฏิบตั ิจริ งขึ้นมา
มันหาค่าไม่ได้ มันตีเป็ นราคาค่าไม่ได้เลย
ดูสิชีวิตมนุษย์เรามีค่าเท่าใด เวลาเกิดวาตภัย เกิดอะไรต่างๆ เขาบอกว่าทรัพย์สิน
มันไม่มีค่าหรอก ในเมื่อมนุษย์ไม่มีคนตาย สิ่ งนี้มีค่าที่สุด ชีวิตคนมีค่าที่สุด ชีวิตคนมีค่า
กว่าวัตถุสิ่งของข้าวของทั้งหมดเลย ชีวิตคนมีค่าที่สุด แล้วอริ ยธรรมในหัวใจของผูท้ ี่เป็ น
มนุษย์มนั จะมีค่าแค่ไหน แล้วหัวใจเราได้สมั ผัสนี่โลกเขารู้อะไรกับเราได้ แต่ครู บา
อาจารย์รู้ได้ เหล่ากอของเรารู้ได้ ครู บาอาจารย์ของเราท่านผ่านไปแล้ว ท่านเป็ นคนบอก
เรา ท่านเป็ นคนชี้นาเรา ฉะนั้นเราจะต้องประพฤติปฏิบตั ิตามความเป็ นจริ ง
ถ้าจิตมันสงบแล้วออกใช้ปัญญา
แล้วปั ญญาในการใช้น้ นั มันจะเป็ นโลกุตร
ปั ญญา ปั ญญาที่ถอดถอนเป็ นตทังคปหาน มันปล่อยวางขนาดไหน มันปล่อยนะ
พิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม ถ้าสมดุลมันปล่อยวาง การ
ปล่อยวางนี้เห็นไหม ดูสิมชั ฌิมาปฏิปทา คาว่าเป็ นมัชฌิมาปฏิปทามันปล่อยวาง เพราะถ้า
ไม่สมดุลมันปล่อยวางไม่ได้ เอียงข้างใดข้างหนึ่ง หนักไปข้างใดข้างหนึ่ง ความไม่เป็ น
สมดุลไม่มี
ในทางการช่าง ศูนย์นี่เขาต้องสาคัญมาก ถ้าศูนย์ไม่ได้ ระดับไม่ได้ การก่อสร้าง
การกระทาสิ่ งนั้นจะทรงโครงสร้างนั้นไว้ไม่ได้เลย จิตเวลาประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมาด้วย
มรรคญาณ ด้วยมรรค ๘ สิ่ งใดที่เป็ นความสมดุลของมันคือมัชฌิมาปฏิปทา ถ้าขาดการ
สมดุลเห็นไหม นี่ความเป็ นระดับของมัน โครงสร้างของมันจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง
มันจะปล่อยวางไม่ได้
การปล่อยวางเห็นไหม เราปล่อยวางบ่อยครั้งเข้าๆ ต้องมีความขยัน มีความหมัน่
เพียร จะมีความขยันมีความหมัน่ เพียรแล้วมีความสุ ขมากนะ ความสุ ขเห็นไหมดูสิ เวลา
คนเรามีเงินมีทองมันอยากได้มากขึ้นๆๆ เวลาเราประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา เวลามันปล่อยวาง
อยากจะปล่อยวางมากขึ้นๆ ให้ถึงที่สุด เว้นไว้แต่คนที่ปฏิบตั ิแล้วไม่เข้าใจว่าการปล่อย

เหล่ากอพุทธะ ๒๗

วางนี้มนั เป็ นตทังคปหาน การปล่อยวางนี้มนั เป็ นการฝึ กฝนจิต มันเริ่ มฝึ กหัดการใช้
ปั ญญา
การใช้ปัญญานี้มนั ต้องปั ญญาซ้ าแล้วซ้ าเล่า ให้เกิดการกระทามีความชัดเจนขึ้น มี
การตรวจสอบ ทดสอบ-ตรวจสอบ ทดสอบ-ตรวจสอบ จนถึงที่สุด ความว่าถึงที่สุดมันมี
กระบวนการของมัน กระบวนการนี้มีอยูแ่ ล้ว ! ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าที่ตรัสรู้ธรรมขึ้นมา ที่บอกว่าธรรมะมีอยูแ่ ล้ว แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารื้ อ
ค้นขึ้นมาเอง แต่พวกเรานี้มนั ยังรื้ อค้นขึ้นมาไม่ได้ ฉะนั้นการตรวจสอบนี่คือการรื้ อค้น
คือการตรวจสอบให้จิตใจมันได้ถอดถอน
คาว่าถอดถอน มันถอดถอนของจิตของบุคคลคนนั้น ถ้ามันถอดถอนจากบุคคล
คนนั้น ทดสอบ-ตรวจสอบ ทดสอบ-ตรวจสอบ ซ้ าแล้วซ้ าเล่า ทาซ้ าแล้วซ้ าเล่า แต่ถา้ มัน
เป็ นขิปปาภิญญา ทีเดียวขาด นัน่ มันเป็ นเรื่ องของเขา แต่ถา้ เราเวไนยสัตว์เห็นไหม ขนาด
ที่ทาได้ขนาดนี้ ถ้าเรามีเหล่ากอของพุทธะแล้วเราไม่แตกเหล่าแตกกอ เราเดินตามธรรม
เดินตามข้อวัตรปฏิบตั ิ เดินตามที่ครู บาอาจารย์ท่านสัง่ สอน เพราะครู บาอาจารย์ท่านได้
เดินของท่านไปแล้ว ท่านเดินผ่านไปแล้วว่า การเดินโดยมัชฌิมาปฏิปทา การเดินด้วย
สัมมาทิฐิน้ ีเป็ นช่องทางที่ถกู ต้อง เป็ นมัคโค เป็ นทางอันเอก จะทาให้จิตใจนี้พน้ จากกิเลส
เห็นไหม
กิเลสครอบงา มารนี้ครอบงาใจของเราอยู่ มาร อวิชชานี้มนั ครอบงาความไม่รู้ใน
หัวใจ มันครอบงาเราอยู่ เราปฏิบตั ิมาก็เพื่อให้หวั ใจมันเห็นชัดว่าสิ่ งใดครอบงา แล้วสละ
ความครอบงานั้นให้เป็ นวิชา อวิชชาให้เป็ นวิชา ในเมื่อมันเป็ นวิชา วิชาที่กา้ วเดินไป ยัง
ไม่สิ้นสุ ดกระบวนการของวิชา มันต้องมีความขยันหมัน่ เพียร เพราะวิชากับอวิชชามีการ
ต่อสู้ มีการขัดแย้งคัดง้างกัน ถ้าเป็ นอวิชชามันก็เป็ นความด้นเดา น่าจะเป็ นอย่างนั้น..
น่าจะเป็ นอย่างนี้... ปฏิบตั ิแล้ว มันก็ได้แล้ว มันก็เป็ นแล้ว... นี่คืออวิชชา !
วิชาคือการที่วา่ ถ้ามันไม่เป็ นจริ ง มันก็รับรู้ในหัวใจของเรา ถ้ามันเป็ นจริ งมันเป็ น
จริ งเพราะเหตุใด มันมีสิ่งใดเป็ นสัมมาสมาธิ มีสิ่งใดเป็ นสติ มีสิ่งใดเป็ นงานชอบ ความ
เพียรชอบ นี่วิชามันตรวจสอบมันต่อสู้กนั ระหว่างวิชากับอวิชชา มันตรวจสอบกัน มันถึง
ต้องซ้ าแล้วซ้ าเล่าๆ บนถนนหนทางเส้นนั้น ถึงที่สุดแล้วมันขาด !
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คาว่าขาดนี้ สังโยชน์มนั ขาดออกไปจากใจ ครู บาอาจารย์ท่านก็ผา่ นไปแล้ว องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ “อัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วหนอ อัญญาโกณฑัญญะรู้แล้ว
หนอ”
องค์ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า เปล่ ง อุ ท านเลยนะ เพราะองค์ ส มเด็ จ พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นพระพุทธ พระธรรม
แต่ ย งั ไม่ มี ใครเป็ นพยาน ไม่ มี ใครรู้ จริ ง ว่ามันมี จ ริ ง หรื อ ธรรมะมี จ ริ งหรื อ มรรคผล
นิ พ พานมี จริ งหรื อ ก็รู้ อยู่คนเดี ยว แต่ เวลาพระอัญญาโกณฑัญญะมี ดวงตาเห็ นธรรม
“อัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วหนอ” นี้ มีความชื่นใจมาก มีบุคคลเป็ นพยาน นี่ เหล่ากอพุทธะ
เกิดมาเป็ นขั้นเป็ นตอนขึ้นมา
สิ่ งนี้มนั เกิดขึ้นมาด้วยความชุ่มชื่นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ธรรมขึ้นมาแล้วเผยแผ่ธรรมขึ้นมา มีผปู้ ฏิบตั ิตามแล้วได้ผลจริ ง นี่ของเราก็มี

ตรัสรู้

ในปั จจุบนั นี้เราเกิดมาท่ามกลางพุทธศาสนานะ เรามีหลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่ ที่
ท่านรื้ อค้นมา มีครู บาอาจารย์ท่านรื้ อค้นมา รื้ อค้นมาด้วยความมัน่ คง ความอาจหาญ เรามี
หมู่มีคณะ เราไม่ใช่ทาโดยไม่มีใครเหลียวแลนะ ครู บาอาจารย์ท่านเหลียวแลเราอยูน่ ะ ครู
บาอาจารย์ท่านถนอมรักษาเรานะ ครู บาอาจารย์ท่านมีหวั ใจที่เป็ นธรรม แล้วท่านเป็ น
ธรรมในหัวใจท่านจะมีความเมตตาขนาดไหน
ดู สิ เ วลาองค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า ใจท่ า นเป็ นธรรมมาก เห็ น ไหม
ปรารถนาจะรื้ อสัตว์ขนสัตว์ ครู บาอาจารย์ของเราก็เหมือนกัน ใจท่านเป็ นธรรมมาก ท่าน
อยากให้เรารู้ จริ งไง สิ่ งที่ท่านปากเปี ยกปากแฉะ จ้ าจี้จ้ าไชอยู่ เหล่านี้ ก็เพราะว่าสิ่ งที่เรา
เป็ นนี่ ยงั เป็ นโลกอยู่ ท่านก็พยายามจะให้เราทาจริ งทาจังขึ้นมา เพื่อจะให้เราเข้าถึงเหล่า
กอเดียวกัน เข้าถึงพุทธะเดียวกัน แล้วเกิดปั ญญาขึ้นมาเห็นไหม
เวลาพิจารณาไปจนมันขาด ขาดนี้มนั ขาดอย่างไร คนขาดน่ะรู้ เวลามันขาดไป
สังโยชน์มนั ขาดไปแล้ว สักกายทิฏฐิ ทิฐิที่เป็ นความเห็นผิด ดูสิมิจฉาทิฐิ สัมมาทิฐิ แล้ว
ทิฐิ มิจฉาทิฐินี่สกั กายทิฏฐิ ทิฐิในกายมันขาดออกไป ขาดออกไปอย่างไร ถ้ามันขาด
ออกไปแล้ว มันจะกลับมาเป็ นอย่างอื่นไม่ได้เลย มันเป็ นอกุปปธรรม
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นี่ไงที่บอกว่า “สัพเพ ธัมมา อนัตตา มรรคผลต้องเป็ นอนัตตา มันเป็ นอนัตตา... ”
อนัตตาที่มนั แปรปรวนอยูน่ ี่ อนัตตาที่วิชากับอวิชชามันกาลังต่อสู้กนั นี่เป็ นอนัตตา
อวิชชาคือความยึดมัน่ ถือมัน่ ของใจ เพราะมันไม่รู้ อวิชชาคือความไม่รู้แล้วเถียง แล้วดื้อ
ดึง แล้วเถรตรงว่าเป็ นธรรมๆ นี่คืออวิชชา
วิชาคือ ศีล สมาธิ ปั ญญา ที่ได้ตรวจสอบแล้ว วิชาเห็นไหม วิชานี้ ได้พิจารณาใน
กาย ในเวทนา ในจิ ต ในธรรม นี่ คือวิช า สิ่ งนี้ เป็ นวิช า วิช ากับ อวิชชานี่ สัพ เพ ธัมมา
อนัตตา เพราะถ้ามันเป็ นอนัตตามันจะแปรสภาพได้อย่างไร ไม่เป็ นอนัตตามันจะเกิ ด
กระบวนการของมัน ได้อ ย่ า งไร กระบวนการของมัน คื อ การแปรปรวนใช่ ไ หม
กระบวนการของมันคือการขับเคลื่อนไปใช่ไหม นี่คืออนัตตา
แต่ถา้ เวลามันขาดออกไปนะ มันจะเป็ นอนัตตาได้อย่างไร เวลามันขาดไปแล้ว
มันสิ้ นสุ ดไปแล้วมันก็เป็ นธรรม สิ่ งที่เป็ นธรรม นี่ธรรมเหนือโลกไง แล้วธรรมเหนือ
โลกขั้นไหน ธรรมเหนือโลกขั้นโสดาบัน ขั้นสกิทาคา ขั้นอนาคา ขั้นอรหัตตมรรค
อรหัตตผล สิ้ นสุ ดกระบวนการของสิ้ นทุกข์ไป มันเป็ นเรื่ องมหัศจรรย์มากนะ
เหล่ากอพุทธะเรามีเหตุมีผลนะ เหล่ากอของหลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่ เหล่ากอของ
เรา เหล่ากอของผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิ เราก็เป็ นไม้แขนงหนึ่ง เราก็เป็ นแขนงหนึ่งในเหล่า
กอนั้น เราภูมิใจไหม เราได้ภูมิใจไหมว่าเรานี้เป็ นเหล่ากอของพุทธะ เราเป็ นลูกศิษย์ของ
ครู บาอาจารย์ของเราที่ท่านประพฤติปฏิบตั ิมาจนเป็ นที่เคารพบูชา จนมีชื่อเสี ยง ชื่อเสี ยง
นั้นมันตามมาทีหลังนะ ความจริ งของใจต่างหาก ความเป็ นจริ งของใจที่มนั เป็ นความจริ ง
อันนั้นขึ้นมา แล้วมันปลดอวิชชา ระหว่างวิชากับอวิชชาที่มนั ทาลายกัน
ที่วา่ “สัพเพ ธัมมา อนัตตา” ก็รู้ได้ ผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิ ผูท้ ี่ผา่ นถนนเส้นนั้นมา ผู้
ที่ผา่ นกระบวนการมาชัดเจนมาก รู้ได้ดว้ ยความชัดเจน แต่เวลาแสดงธรรมออกไป ผูท้ ี่
รับจะมีคุณสมบัติได้มากน้อยแค่ไหน
แต่เวลาไอ้พวกแตกเหล่าแตกกอออกไป ก็บอกว่าพุทธพจน์ พุทธพจน์ คาว่าพุทธ
พจน์ ถ้าพูดถึงเหล่ากอพุทธะเขาอธิบายได้ดีกว่าอีก อธิบายได้เนียน แล้วเสมอ แล้วเข้ากัน
ได้หมด
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แต่ผา่ เหล่าผ่ากอไปนี่ ไปจามาพูด มันจามาพูดด้วยความเห็น ด้วยความทิฐิไง ว่า
นิพพานก็ตอ้ งเป็ นอนัตตา.. พระพุทธเจ้าสอนเรื่ องอนัตตา.. นี่มนั เป็ นอนัตตา...
ไปยึดคาว่าอนัตตา คาว่าอนัตตานี้มนั ถูกต้อง พระพุทธเจ้าสอนอนัตตาเพราะโลก
เขาเป็ นอัตตา แต่เราสอนอนัตตา แต่การอนัตตา อนัตตามันมีหลายซับหลายซ้อนหลาย
ชั้น โสดาบันก็อนัตตาหนึ่ง สกิทาคาก็อนัตตาหนึ่ง อนาคาก็อนัตตาหนึ่ง อรหันต์ก็
อนัตตาหนึ่ง แล้วอันไหนมันอนัตตาแท้ล่ะ เวลากระบวนการของมันมันมีไง มรรค ๔ ผล
๔ สิ่ งนี้เป็ นมรรค ๔ ผล ๔ กระบวนการของมันไป
นั้นแตกเหล่าแตกกอไปก็ไปยึดแต่ตามทิฐิมานะของตน ว่าสิ่ งนั้นเป็ นธรรม แล้ว
อ้างอิงว่าเป็ นพุทธพจน์ อ้างอิงว่าเป็ นพระพุทธเจ้า อ้างอิงว่าสิ่ งนั้นมันเป็ นเจ้าของไง ไอ้
พวกเรานี้ไอ้พวกสาวก สาวกะ พวกที่ประพฤติปฏิบตั ิมนั จะไปโต้แย้งกับพุทธพจน์
เจ้าของศาสนาได้อย่างไรล่ะ
แต่ความจริ งเจ้าของศาสนาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธพจน์ ธรรม
และวินยั นี้สิ่งที่เราไปยึด พวกแตกเหล่าแตกกอไปก็ไปยึดฉวยเอา เอาสิ่ งนั้นมาแอบอ้าง
แต่ในการประพฤติปฏิบตั ิแอบอ้างหรื อไม่แอบอ้าง ไม่จาเป็ น จาเป็ นว่าในการปฏิบตั ิให้
มันเป็ นจริ งขึ้นมาจากใจ ถ้าใจมันเป็ นจริ งขึ้นมานะ เพราะกิเลสนี่กิเลสของเรานะ พุทธ
พจน์น้ นั ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปริ นิพพานไปแล้ว ๒๕๕๔ ปี องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า สอุปาทิเสสนิพพาน เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม
ขึ้นมา ๔๕ ปี องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปริ นิพพานไปนั้น อนุปาทิเสสนิพพาน
จบสิ้ น
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจบสิ้ นไปแล้ว สิ่ งนี้เป็ นอานาจบารมี
วาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แสดงธรรมวินยั ที่สอนเราไว้ แต่เวลาเราไป
ศึกษามา เราศึกษาด้วยทิฐิมานะ ทิฐิแตกเหล่าแตกกอ ไม่ใช่อยูใ่ นเหล่าของพุทธะ คือไม่รู้
จริ ง
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ไม่รู้จริ งก็ไปอ้างอิงสิ่ งนั้นมาว่าเป็ นพุทธพจน์ ต้องการอานาจวาสนาบารมีของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นสิ่ งที่มีอิทธิพลเหนือคนอื่น เหนือ.. คาว่าเหนือเห็น
ไหม นี่มนั ถึงแตกเหล่าแตกกอออกไปด้วยทิฐิมานะ
แต่เวลาประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา พุทธพจน์.. สาธุ พุทธพจน์น้ ีเป็ นธรรมขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็ศึกษาปริ ยตั ิน้ นั มาพอสมควร เราก็ปฏิบตั ิ เราปฏิบตั ิ
ของเราไป ทาความสงบของใจ ถ้าจิตสงบแล้วออกใช้ปัญญา เวลาเกิดขึ้นมานี้ อันนี้คือ
ข้อเท็จจริ งเลยล่ะ เห็นจริ งรู้จริ ง นี่เป็ นความจริ งขึ้นมา ไม่ใช่อา้ งอิง แล้วเข้าใจได้ละเอียด
ลึกซึ้งกว่า
ธรรมของหลวงปู่ มัน่ เห็นไหม ท่านบอกว่า “ใบไม้ในกามือกับใบไม้ในป่ า” ใน
พุทธพจน์กข็ ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงปู่ มัน่ เอามาเพื่อการาบไง การาบ
ไอ้พวกหัวดื้อ ไอ้พวกแตกเหล่าแตกกอไง ว่าธรรมในพระไตรปิ ฎกนี้เหมือนกับใบไม้ใน
กามือ แต่เวลาข้อเท็จจริ งเห็นไหม มันเหมือนใบไม้ในป่ า
ผูท้ ี่ปฏิบตั ิโดยข้อเท็จจริ งจะรู้จะเห็นมันเยอะแยะไปหมด เพียงแต่วา่ เวลาจะพูดสิ่ ง
ใดก็ตอ้ งพูดเข้าสู่ใบไม้ในกามือนั้น เพราะใบไม้ในกามือนั้นชาวพุทธเราเชื่อถือศรัทธา
เชื่อถือศรัทธาว่าเป็ นพุทธพจน์ ใบไม้ในกามือนั้น ฉะนั้นเวลาอ้างสิ่ งใดก็ตอ้ งอ้างใบไม้ใน
กามือนั้น แต่ใบไม้ในป่ ายังอีกมหาศาล !
เหล่ากอพุทธะเขารู้นะ ไอ้เหล่ากอกิเลสตัณหาความทะยานอยากของเรานี้ไม่รู้
แล้วไม่รู้น้ ีไม่มีความจริ งเป็ นของตัวเองก็อา้ งพุทธพจน์.. พุทธพจน์.. หลวงปู่
เสาร์หลวงปู่ มัน่ ท่านอ้างเพื่อให้ชดั เจน แต่ความจริ งท่านอ้างจากใจของท่าน ครู บา
อาจารย์ของเราท่านอ้างจากความรู้จริ งอันนั้น แต่ความรู้จริ งนี้มนั ต้องรู้ผา่ นพุทธพจน์ไง
เวลาพูดออกมาก็เป็ นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
หลวงตาท่านพูดประจา “เวลาปฏิบตั ิข้ ึนไปแล้วจะรู้ไปที่ไหน พระพุทธเจ้ารู้แล้ว..
พระพุทธเจ้ารู้แล้ว..”
ฉะนั้นเวลาปฏิบตั ิแล้วจะกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความซาบซึ้ง
ในหัวใจ เราซาบซึ้ง ถ้าไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ ใครจะรู้ได้... ใคร
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จะรู้ได้... เวลาหลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่ เห็นไหม สาวก สาวกะ ก็มีธรรมและวินยั ขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยูแ่ ล้วก็ยงั ต้องบากบัน่ ขนาดนั้น
เวลาหลวงตาท่านไปอยูก่ บั หลวงปู่ มัน่ เห็นไหม หลวงปู่ มัน่ ท่านผ่านหมดแล้ว
เวลาท่านสอนท่านบอก หลวงตาท่านราพันให้ฟังประจา “เหมือนเด็กๆ เหมือนสอน
เด็กๆ จิตเสื่ อมก็บอกว่าจิตนี้มนั ต้องกินอาหาร ไม่ตอ้ งไปเสี ยใจดีใจกับมัน พุทโธๆ ไว้
เดี๋ยวมันหิ วนะ มันก็จะกลับมากินเอง พุทโธๆๆ ไว้จิตกลับไปเป็ นสมาธิอีก”
เวลาท่านผ่านมาแล้วท่านย้อนกลับไปดูเห็นไหม ย้อนกลับไปดูที่หลวงปู่ มัน่ สอน
ท่านสะท้อนใจว่าเหมือนสอนเด็กๆ เหมือนสอนด้วยความเมตตา.. ถ้าเราไม่รู้กค็ ือเราไม่รู้
แต่พอเรารู้แล้วนะ เรามีความเคารพ เห็นไหมท่านเมตตาเรา เราจับต้นชนปลายสิ่ งใด
ไม่ได้เลย ท่านสอนเหมือนเด็กๆ เลย
“จิตนี้มนั ต้องกินอาหาร” นี่เวลาความคิดมันเกิดจากใจไง ถ้าจิตมันเสื่ อมไป ไม่
ต้องไปเสี ยใจกับมันเพราะเรารักษาอาหารไว้ รักษาพุทโธๆๆ ไว้ เดี๋ยวมันหิ วมันจะ
กลับมากินเอง แล้วก็เป็ นอย่างนั้น จากจิตเสื่ อมมันก็หายหมด จากจิตที่มนั เสื่ อม จากจิตที่
มันควบคุมไม่ได้ พอจิตมันต้องมากินอาหาร ต้องมากินพุทโธๆๆ จนจิตสงบเห็นไหม
ครู บาอาจารย์ของเราเป็ นเจดียน์ ะ เป็ นธรรมเจดีย ์ เป็ นที่เคารพบูชาของเรา เพราะ
ท่านเมตตาเรา ท่านสอนเรา ท่านบอกเรา ให้เราเข้าสู่เหล่าสู่ กอไง เหล่ากอของพุทธะ เพื่อ
ประโยชน์กบั เราเอง เอวัง

