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เอา้.. ตั้งใจฟังธรรม.. ท าไมตอ้งฟังธรรม ? เพราะการฟังธรรม จิตใจมีผูก้ล่อม เดก็
นอ้ยเวลาจะนอนเห็นไหม พอ่แม่กล่อมเพื่อใหล้กูหลบั ไอก้ารท่ีลกูหลบันั้นลกูหลบั
พกัผอ่น แต่ธรรม.. ธรรมกล่อมใจ ไม่ใช่หลบัพกัผอ่น ใหต่ื้นตวั การต่ืนตวัของใจ ถา้ใจมี
ความสงบร่มเยน็ ส่ิงนั้นเห็นไหม อาศยัธรรมเกาะไป  

เวลาครูบาอาจารยท่์านบอกนะ วา่ภาคปฏิบติัเรา ความส าคญัท่ีสุดคือการฟังธรรม 
เพราะเวลาสมยัพทุธกาล เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้แสดงธรรม แสดงธรรม
นะ เทวดากส็ าเร็จ มนุษยก์ส็ าเร็จ ส่ิงท่ีส าเร็จเห็นไหม ส าเร็จเพราะอะไร เพราะจิตใจ.. 
จิตใจท่ีมนัมีการกระท า  

จิตใจเราเราฝึกฝนของเรามา เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 
ภิกษุเวลาปฏิบติัเกือบถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ มีความลงัเลสงสยั จะไปถามองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ ไปถึงกฏิุเห็นไหม ฝนตกหนกั พอฝนตกหนกักเ็จ่ิงนองไปดว้ยน ้า เวลา
เมด็ฝนหยดจากชายคาลงไปเป็นจุดเป็นต่อม ค าวา่เป็นจุดเป็นต่อม เห็นเป็นจุดเป็นต่อม 
เพราะจิตใจฝึกมา จิตใจปฏิบติัมา จนจะถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ 

แต่ขณะท่ีปัญญาหมุนนะ ก าลงัมนัไม่พอ ก าลงัไม่พอมนัทะลุไปไม่ได ้ พอทะลุ
ไปไม่ไดก้จ็ะไปถามองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ใหอ้งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้เป็นผูแ้กไ้ข จิตใจมนัก าลงัคน้ควา้ ปัญญามนัก าลงัหมุนเตม็ท่ีของมนั เวลาไปเห็นจุด
และต่อม มนัแตกเป็นฟองข้ึนมา แลว้กแ็ตกเป็นฟองไป พอไปเห็นอยา่งนั้นมนักก็ระทบ
ถึงใจเห็นไหม  
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ส่ิงท่ีเป็นไปได.้. เป็นไปไดเ้พราะเหตุใด เป็นไปไดเ้พราะมีการกระท า เป็นไปได้
เพราะวา่เขาฝึกปฏิบติัของเขามา แลว้ส่ิงท่ีเป็นวฒิุภาวะในหวัใจ ใครจะไปวดัของใครได้
ล่ะ มนุษยเ์หมือนกนั แต่มนุษยไ์ม่เหมือนกนั 

มนุษยเ์หมือนกนัคือเป็นคนเหมือนกนัไง บวชพระเป็นพระเหมือนกนั แต่จิตใจ
ของบุคคลคนนั้นแตกต่างกนั แตกต่างกนัเพราะมีการประพฤติปฏิบติัเห็นไหม น่ีคือการ
ฟังธรรม การฟังธรรมส าคญัเพราะวา่จิตใจมนัเกาะส่ิงนั้นไป ความลงัเลสงสยั ส่ิงท่ีเรายงั
ไม่แน่ใจ “จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง” ครูบาอาจารยท่์านพดูบ่อยนะ ถา้จิตใจท่ีมีธรรม 
การแสดงออกมา มนัแสดงออกมาจากขอ้เทจ็จริงอนันั้น  

แลว้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เราก าลงัแสวงหาส่ิงน้ีอยู ่ เราก าลงัแสวงหาส่ิงน้ีอยู ่ ส่ิงท่ี
เราก าลงัแสวงหาส่ิงน้ีอยู ่แลว้จิตใจเราก าลงัไขวค่วา้ ก าลงัเรรวน ก าลงัไม่มีหลกัเกาะเห็น
ไหม การฟังธรรมถึงเป็นภาคปฏิบติัท่ีส าคญัท่ีสุด แลว้เวลาเราฟังธรรมแลว้นะ เรามีความ
ลงัเลสงสยั เรามีความไม่แน่ใจ เรามีความกงัวลต่างๆ ส่ิงน้ีมนัจะเขา้ไปเป็นขอ้มูลท่ี
แตกต่างท่ีจะเป็นขอ้พิสูจน์ของเรา  

ขณะฟังอยู ่ ถา้มนัช าแรกเขา้มาในจิตใจของเรา แลว้จิตใจมนัลงนั้นอีกเร่ืองหน่ึง 
ถา้จิตใจมนัยงัไม่ลง แต่เราไดป้ระเดน็ พอเราไดป้ระเดน็ข้ึนมา เราไปประพฤติปฏิบติัของ
เรา เอาส่ิงนั้นมาเป็นประเดน็ มนักม็าแยกแยะในหวัใจของเรา การฟังนะ มนัเป็นการจุด
ประกายหวัใจไง  

แต่ถา้เราปฏิบติัของเรา โดยท่ีเราไม่ไดย้นิไดฟั้งเห็นไหม มนัพยายามท าแลว้ท า
เล่า เอาหวัชนภูเขา บอกวา่ปฏิบติัธรรมๆ แต่ท าไมมนัทุกขข์นาดน้ี ไหนวา่ความสงบของ
ใจมีความสุขๆ ท าไมเราทุกขข์นาดน้ี ...แลกมาดว้ยทุกข ์ 

ครูบาอาจารยข์องเราแลกมาดว้ยทุกข ์ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เวลา
ปฏิบติัมาคน้ควา้อยู ่๖ ปี ไม่ทุกขเ์หรอ ทุกขม์ากๆ เรานะ ดูสิ เวลาเรามีความกงัวล มีความ
ฟุ้ งซ่านในหวัใจ แลว้เรากมี็แรงปรารถนาวา่เราอยากจะพน้จากทุกข ์ จิตใจเราละลา้ละลงั
ไหม จิตใจเราละลา้ละลงั เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้คน้ควา้มา ๖ ปีเห็นไหม 
ปรารถนามา จะพน้จากทุกขใ์หไ้ด ้ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ความเกิด ความแก่ ความ
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เจบ็ ความตาย มนัตอ้งมีฝ่ังตรงขา้ม ถา้มีฝ่ังตรงขา้ม ท าอยา่งไรมนัถึงจะท าใหไ้ม่เกิด ไม่
แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย เรากมี็เป้าหมายของเรา 

แลว้เราปฏิบติัอยู ่ มนัยงัไปไหนไม่รอด มนัมีความทุกขไ์หม มีความทุกขท์ั้งนั้น 
ถึงบอกวา่ แลกมาดว้ยทุกข ์ แลกมาทุกขเ์ป็นอริยสจั ทุกขเ์ป็นความจริง ทุกขไ์ง ทุกข์
เพราะมนัขดัแยง้กบัหวัใจ ทุกขม์นัไม่พอใจมนักเ็ป็นความทุกข ์ ส่ิงใดท่ีเป็นความพอใจ 
ส่ิงใดมีแรงปรารถนา มีความพอใจ สมความปรารถนา ส่ิงนั้นเป็นสุข มนักอ็นัเดียวกนั 
ไม่ปรารถนากบัปรารถนาออกมาจากไหน? ออกมาจากใจ และถา้ไม่ปรารถนาท าไมมนั
ทุกขล่์ะ?  

มนัทุกขเ์พราะวา่กิเลสตณัหาทะยานอยากของเรามนัโตแ้ยง้ แต่เวลาถา้มนัพอใจ
ล่ะ มนัเป็นตณัหาหรือเปล่า? มนักเ็ป็น แต่ท าไมมนัพอใจล่ะ? เห็นไหมน่ีเพราะกิเลส
ตณัหาความทะยานอยากของเรา ส่ิงน้ีมนัสะสมในหวัใจ เรากไ็ม่เขา้ใจ แลว้ส่ิงใด
ประพฤติปฏิบติัยิง่แลว้ใหญ่เลย เวลาปฏิบติัไป ถา้ท าแลว้มนัพอใจ ท าแลว้มนัมีความ
พอใจมีความสุข  

ค าวา่ความสุข ความสุขอยูท่ี่ไหนล่ะ? กิเลสมนัหลอกไดน้ะ กิเลสมนับงัเงา เวลา
เราเผชิญหนา้กบัความทุกขน์ะ เราไม่พอใจส่ิงใดๆ เลย แต่เวลากิเลสมนับงัเงา มนัก็
เผชิญหนา้กบัความทุกขน์ะ มนับงัเงาไง บงัเงาวา่ส่ิงน้ีมนัจะเป็นธรรม.. ส่ิงน้ีมนัจะเป็น
ความจริงของเรา.. มนัเป็นไปของมนันะ  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประพฤติปฏิบติั คน้ควา้มา ถึงรู้เล่ห์ รู้
เหล่ียม รู้ทนัมนั รู้ทนักิเลสของเรา มนัคือใคร? มนัคือกิเลสตณัหาความทะยานอยากท่ีท า
ใหเ้ราเกิดอยูน้ี่  

“อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา  สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณ ” 

อวิชชา.. อวิชชามนัอยูท่ี่ไหน? มนัอยูใ่นปฏิสนธิจิต มนัอยูใ่นภวาสวะ อยูใ่นภพ 
อยูใ่นจิตของเรา อยูใ่นฐานความรู้สึก ภวาสวะคือภพ คือสถานะของความรู้สึกอนัน้ี แลว้
มนัมีแรงขบั แรงขบัดว้ยบุญดว้ยกศุล เวยีนตายเวียนเกิดกนัอยูน้ี่ เวยีนไปเวียนมาอยูน้ี่ 
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แลว้เวียนไปเวียนมาพอเราเกิดมาเป็นมนุษยเ์รากมี็ศกัยภาพนะ มองไปท่ีสตัว ์ ดูถกูมนัวา่
เรามีสถานะเหนือกวา่ มองไปท่ีไหนทิฐิมานะมนัเกิดนะ  

ทิฐิมานะมนัท าใหชี้วิตเราล่วงไปๆ นะ แต่ถา้ไดฟั้งธรรม มนัเตือนสติเรา ค าวา่
เตือนสติเรา ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ร้ือคน้คน้ควา้มาขนาดไหน แลว้ส่ิง
ท่ีคน้ควา้น่ีคน้มาเพื่อใคร กเ็พื่อองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ใช่ไหม ถึงไดเ้ทศน์ธรรมจกัรเห็นไหม 

“ทเวเม  ภิกฺขเว..” ทางสองส่วนท่ีไม่ควรเสพ  

ทางสองส่วนท่ีไม่ควรเสพ.. โลกเขาท าอะไรกนัอยู ่ กามสุขลัลิกานุโยค กามคุณ 
ส่ิงน้ีเป็นคุณ เป็นคุณเพราะอะไร เป็นคุณเพราะเรามีศีลมีธรรมควบคุมมนั เป็นคุณนะ
กามคุณ เพราะท าใหเ้ผา่พนัธ์ุมนุษยไ์ม่สูญพนัธ์ุไป ท าใหค้รอบครัวตระกลูนั้นย ัง่ยนื
ต่อไป ย ัง่ยนืเพราะอะไร เพราะครอบครัวนั้นมีศีลมีธรรม ท าใหค้รอบครัวนั้นร่มเยน็เป็น
สุขใช่ไหม น่ีคือกามคุณ 

แลว้ถา้มนัเป็นโทษล่ะ?  ถา้มนัเป็นโทษมนัเผาผลาญมนัท าลายทั้งนั้นเลย  อตัตกิ
ลมถานุโยค ท าตวัเองใหล้  าบากเปล่า ล  าบากเปล่าท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
ปฏิบติัมา ๖ ปีน่ีล  าบากเปล่า มชัฌิมาปฏิปทาเป็นอยา่งไร ? ในเม่ือจิตมนัสงบแลว้องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้คน้ควา้ ถา้ไม่สร้างมานะ การตรัสรู้เองโดยชอบมีองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กบัพระปัจเจกพทุธเจา้เท่านั้น  

เราสาวก สาวกะ มีต ารา มีอริยสจั มีความจริง มีธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผูช้ี้น า เป็นผูค้อยช้ีน า แต่เราเกิดมาแลว้เราดูถกูชีวิตของเราเอง เรา
เกิดมาแลว้เราเป็นมนุษย ์ เราเกิดมาแลว้เราท ามาหากิน เราแสวงหาเพื่อศกัยภาพทางโลก 
เราดูถกูตวัเราเองไง! ดูถกูตวัเอง ถา้มนุษยอ์ยูก่บัโลก อยูก่บัความเป็นไปโดยไม่สนใจใน
ศาสนา มนักเ็หมือนแร่ธาตุอนัหน่ึง แร่ธาตุของโลกดูสิ ดูใบไมใ้บหน่ึง เวลามนัหลุดจาก
ขั้ว มนัทบัถมลงดิน มนัยงัเป็นปุ๋ยเป็นส่ิงมีประโยชน์ มนุษยล่์ะ ดูสิ เวลาเขาไปรบกนั เขา
วา่เป็นปุ๋ยกลบัมาๆ เพราะตายกลบัมาร่างกายกเ็ป็นปุ๋ย  
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แลว้ชีวิตเราเห็นไหม เรามองขา้มส่ิงน้ีไป แต่ถา้เรามีสติปัญญา ถึงเราเป็นสาวก 
สาวกะ เราไดย้นิไดฟั้งข้ึนมาแลว้มนัสะเทือนใจเรา ถา้มนัสะเทือนใจเรา มนักต็อ้งออก
แสวงหา แสวงหาไปท่ีไหนล่ะ? แสวงหาทางออกอยูท่ี่ไหน? ถา้แสวงหาข้ึนมาในหวัใจ
ของเรามนัจะเป็นทางออกได ้ ถา้แสวงหาตะครุบเงาไปขา้งนอก ตะครุบเงามนัจะจบส้ิน
ไปเม่ือไหร่? มนัจะจบส้ินไปไม่ได!้ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมาแลว้ วางธรรมและวินยัไวแ้ลว้ 
เวลาไปแสดงธรรมข้ึนมา เราฟังธรรมๆ นะ เวลาฟังธรรมข้ึนมา ผูมี้ความสนใจ เห็นไหม 
ไปเอาปัญจวคัคียก่์อน ๕ องค ์ไปเอายสสะ ยสสะอีก ๔๕ เห็นไหม  

“เธอกบัเรา พน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและเป็นทิพย ์ เธอจงอยา่ไปซอ้นทางกนั โลกน้ี
เร่าร้อนนกั โลกน้ีตอ้งการท่ีพึ่ง เธออยา่ไปซอ้นทางกนั” ต่างคนต่างแยกไปเห็นไหม 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กไ็ปเอาชฎิล ๓ พี่นอ้ง เป็นพระอรหนัตท์ั้งหมด 
“เอหิภิกข ุ เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด” เพื่อส้ินสุดแห่งทุกข ์“เธอเป็นภิกษุมาเถิด เธอเป็นภิกษุ
มาเถิด” น่ีไง เอหิภิกข ุ คลอดออกมาเอง องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บวชให้ สอน
ให ้จนถึงท่ีสุดเป็นผูท่ี้ส้ินกิเลส  

เวลาเห็นบุญเห็นคุณ ความเห็นบุญเห็นคุณของสาวก สาวกะ ดูปัญจวคัคียสิ์ 
อุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้อยูเ่พื่ออะไร เพือ่มีคนช้ีน า แต่เวลาเห็นองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กลบัมาฉนัอาหารของนางสุชาดา น่ีกลบัมาเป็นผูม้กัมาก 
ปฏิเสธเลย หนีไปเลย  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เสวยวิมุตติสุข ตรัสรู้
แลว้มนัเหนือโลก ส่ิงท่ีเหนือโลก.. โลกรู้ดว้ยไม่ได!้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
ตรัสรู้มาร้ือสตัวข์นสตัว ์ ร้ือสตัวข์นสตัวเ์วลาบรรลุธรรมข้ึนมาแลว้กต็อ้งเตรียมตวัสัง่
สอน ท าไมถึงทอดธุระล่ะ เพราะวา่มนัคนละเร่ืองกบัโลก วิทยาศาสตร์ท่ีพิสูจน์กนัอยูน้ี่
มนัเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นเร่ืองโลกๆ แต่ถา้เป็นธรรมะมนัมีความรู้สึก มีความออ้ยสร้อย มี
ส่ิงต่อรอง กิเลสมนัออ้ยสร้อยมากกวา่นั้นนกั! 
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วิทยาศาสตร์.. เราพดูกนัดว้ยวิทยาศาสตร์ ดว้ยขอ้เทจ็จริง เราตอ้งยอมรับกนัใช่
ไหม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กเ็หมือนขอ้เทจ็จริง อริยสจัเป็นความ
จริงอยา่งน้ี ความจริงอยา่งน้ีแต่ท าไมคนน้ีท าได ้ คนน้ีท าไม่ไดล่้ะ? ปฏิบติัแลว้ท าไมบาง
คนประสบความส าเร็จ บางคนไม่ประสบความส าเร็จล่ะ? มนัมีตวัแปร ตวัแปรทางจิต 
ตวัแปรทางกิเลสตณัหาทะยานอยากในหวัใจอีกมหาศาลเลย 

เวลาปัญจวคัคียเ์ห็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มาฉนัอาหารของนางสุชาดา 
ปฏิเสธเลย ขณะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา มนัเป็นมุมมอง โลก
เขา้ถึงธรรมไม่ได!้ แต่เวลาศาสนาเผยแผก่เ็ผยแผโ่ดยโลกน่ีแหละ เพราะเราเกิดมาโดย
โลก องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ กเ็กิดมาในโลกนะ  

ถา้ไม่เกิดมาในโลก ผลของวฏัฏะ จิตน้ีเวยีนตายเวียนเกิดไปในผลของวฏัฏะ เรา
จะไปเกิดท่ีไหน เกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม แลว้จะไปตรัสรู้กนัท่ีไหน แต่เรา
เกิดมาในโลกเห็นไหม เกิดมาในโลกมนัมีสถานะ มนัมีมนุษย ์ มนัมีรูปธรรม ส่ิงท่ีจะ
พิสูจน์กนั! ส่ิงท่ีจะพิสูจน์ตรวจสอบกนั! เวลาเกิดเป็นมนุษยข้ึ์นมาแลว้ เกิดเป็นเจา้ชาย
สิทธตัถะ พระเจา้สุทโธทนะเป็นพอ่เป็นกษตัริย ์พิสูจน์กนัดว้ยสถานะเลย แลว้ปฏิเสธวา่
ส่ิงน้ีมนัจะท าใหพ้วัพนั จะท าใหชี้วิตน้ีหมดไปอีกชาติหน่ึง  

ปฏิเสธแล้วออกแสวงหา การออกแสวงหาเห็นไหม บอกว่า “สภาวธรรม.. 
สภาวธรรม..” ธรรมมนัเกิดมาจากไหน? ธรรมมนัเกิดมาจากหวัใจ ถา้หวัใจน่ีความรู้สึก
ความนึกคิดเพราะอะไร “วิญญาณปฏิสนธิ” มนัหลัง่ลงในไข่ ในครรภ์ ในน ้ าคร ่ า ใน
โอปปาติกะ น่ีเวลามนัเกิด ส่ิงน้ีมนัมีคุณค่าท่ีมนัจะหมุนไป เวลาเราบอกเรามีชีวิตเห็น
ไหม เวลาเด็กคลอดข้ึนมา ลูกคลอดข้ึนมาทุกคนดีใจ “โอ.้. ลูก ชีวิตใหม่เกิดแลว้ ชีวิต
ใหม่เกิดแลว้”  

แต่เขาไม่เห็นวา่ปฏิสนธิในไข่มนัเกิดเม่ือไหร่ เวลาโอปปาติกะมนัเกิดเม่ือไหร่ 
มนัเป็นผลของเวรของกรรม เราไปรับโลก โลกรับรู้ไดแ้ต่ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ ส่ิงท่ีจบัตอ้งได้
เป็นวิทยาศาสตร์ ท่ีวา่ส่ิงน้ีเป็นชีวิตท่ีมีคุณค่า มีคุณค่าแต่ถา้เราไม่มีสติปัญญาของเรา มนั
มีคุณประโยชน์ มนัมีทรัพยท่ี์ซอ้นอยูก่บัชีวติเราอีกชั้นหน่ึง 
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เรารู้ไดแ้ต่เร่ืองโลกๆ รู้ไดแ้ต่สถานะท่ีเราพิสูจน์ไดท้างวิทยาศาสตร์ไง แต่เราไม่รู้
ไดว้า่ใครมีบารมี!! เรารู้ไม่ไดว้า่ใครจะมีสถานะท่ีจะถึงท่ีสุดแห่งทุกขไ์ด ้ แลว้ส่ิงน้ีมนัอยู่
ท่ีไหน มนัอยูใ่นหวัใจของเราเห็นไหม เราถึงบอกวา่เรามองขา้มความส าคญัของเราไง 
เราไปมองขา้มวา่ชีวิตของเราตอ้งประสบความส าเร็จ เราจะตอ้งมีสถานะ เราจะตอ้งมีช่ือ
จารึกลงในประวติัศาสตร์ แลว้มนักต็ายหมด!!  

แต่ถา้เรามีสติมีปัญญา เราฟังของเรา มนัจะสะเทือนใจของเรา เวลาองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้เผยแผธ่รรม ไปเอาชฎิล ๓ พี่นอ้ง จนถึงท่ีสุดนะเป็นท่ีสุดแห่งทุกข ์
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูบ้วชให ้เอหิภิกข ุ 

เอหิภิกข ุบวชให ้สอนให ้เห็นไหมสอนให้จนถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์น่ีคือเลือดในอก! 
คลอดมาจากธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ๑,๒๕๐ องคเ์ห็นไหม เห็นมี
คุณค่า องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ทุกๆ พระองค ์ จะตอ้งมีภิกษุ มีเอหิภิกขท่ีุจะเขา้
มาเคารพ จะวดับารมีกนั องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ของเรานะ ๑,๒๕๐ องค ์ น่ี
เลือดในอกนะ เลือดในหวัอก คลอดมา บวชมา สัง่สอนมา เพื่ออะไร เพื่อคุณธรรมอนัน้ี
ไง 

เวลามาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ช่ืนใจไหม ผลงานของเรา เวลาตรัสรู้
ข้ึนมาน่ี “จะสอนเขาไดอ้ยา่งไร..” มนัลึกลบัซบัซอ้นนกั แต่ผูท่ี้รักการฝึกฝน แลว้มีการ
กระท าข้ึนมา เขากส็ร้างวาสนาของเขามา แต่..สร้างวาสนามา ดูปัญจวคัคียสิ์ กวา่จะ
เอาปัญจวคัคียไ์ด ้ยสสะนะ “ท่ีน่ีเดือดร้อนหนอ ท่ีน่ีทุกขย์ากหนอ ท่ีน่ีขดัขอ้งหนอ” เห็น
ไหม “ยสสะมาน่ี ท่ีน่ีไม่เดือดร้อน” เดือดร้อนออกมาจากไหน เดือดร้อนออกมาจาก
ปราสาท ๓ หลงั 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เดินจงกรมอยูใ่นป่า ยสสะมาดว้ยชีวิตโลกไง 
เขาแสวงหา เรามีปราสาท ๓ หลงัเห็นไหม “ท่ีน่ีเดือดร้อนหนอ ท่ีน่ีขดัขอ้งหนอ ท่ีน่ีทุกข์
ยากหนอ” ท้ิงออกมานะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เดินจงกรมอยู ่ “ยสสะ ท่ีน่ีไม่
เดือดร้อน ท่ีน่ีไม่ขดัขอ้ง” ฟังเทศน์เป็นพระโสดาบนั พอ่แม่ตามมา พอ่แม่ตามมากเ็ทศน์
อีกทีเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา  
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เพื่อนฝงูไดย้นิข่าวมาตามหา เป็นพระอรหนัตห์มดเลย เพราะมนัมีบุญกศุลของ
เขา เขาไดส้ร้างบุญกศุลของเขา ส่ิงท่ีบุญกศุล เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
เทศนาวา่การน่ีเป็นพระอรหนัตท์ั้งหมดนะ 

น่ี “คุณ” เห็นไหม เลือดในอก เลือดในอกขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 
๑,๒๕๐ องค ์ แลว้มาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้จะปล้ืมใจไหม จะมีความสุขไหม พระอรหนัตต์อ้งมีความสุขอีกไหม ? 

เราบอกวา่พระอรหนัตแ์ลว้ไม่ตอ้งมีความสุข ไม่ตอ้งมีส่ิงใดมาเจือปนอีกเลย 
พระอรหนัตไ์ม่ตอ้งมีความสุข เพราะการแกกิ้เลสแลว้มนัแกกิ้เลสแลว้ แต่มนัเป็นหนา้ท่ี 
ค  าวา่เป็นหนา้ท่ี เพราะวา่สร้างบุญญาธิการมาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เอก
นามกิง 

การจะเกิดกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ยากแคน้แสนเขญ็นกั เวลา
ปรารถนาพทุธภูมิข้ึนไปวา่เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เราตอ้งเพิ่มบารมีของ
เราข้ึนไป แต่ขณะท่ีสร้างข้ึนมา กส็ร้างมาเพื่อเหตุน้ี 

ฉะนั้น ดูสิ ทางวิชาชีพทางโลกเห็นไหม เราเป็นอาจารย ์ เราเป็นผูส้ัง่สอน เรา
สอนลกูศิษยล์กูหา ถา้เราเป็นอาจารยท่ี์ดี ลกูศิษยล์กูหาเขากเ็คารพศรัทธาของเขา เขา
คิดถึงคุณตลอดเวลานะ น่ีคือวิชาชีพนะ วชิาชีพทางโลก  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สัง่สอนถึงท่ีสุดแห่งทุกขน์ะ มนัไม่มีครูคน
ไหนสอนได ้ไม่มีอาจารยค์นไหนสอนไดห้รอก เพราะอาจารยข์องเขาน่ีเขามืดบอด เวลา
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สัง่สอนข้ึนมาแลว้ ส่ิงน้ีสอนได ้ “เธออยา่ไปซอ้นทาง
กนั โลกน้ีเร่าร้อนนกั” เห็นไหม  

ถา้บุคคลากรไปซอ้นกนั มนัเสีย กวา่จะสร้างไดม้นัแสนยาก ฉะนั้นออกไปแลว้
อยา่ซอ้นกนั แลว้ออกไปน่ีเห็นไหม เวลาไปเผยแผ ่ พระอสัสชิไปไดพ้ระสารีบุตร พระ
โมคคลัลานะ ไดข้ึ้นมาสืบต่อกนัไป ส่ิงน้ีเป็นคุณประโยชน์เห็นไหม  

น่ีพดูถึงเลือดในอกท่ีเป็นเลือดท่ีดีนะ แต่ถา้มนัเป็นเลือดชัว่ล่ะ ถา้มนัเป็นเลือดชัว่
เห็นไหม มนัจะท าลาย.. ท าลายศกัยภาพ ท าลายสภาพของสงัคมๆ นั้น ดูนะ ในธรรมของ
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เหมือนกนั เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
บญัญติัวินยัขนาดไหนนะ พระฉพัพคัคีย ์ มีแต่คอยจะท าลาย เอาแต่ความสะดวกสบาย
ของตวั ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บญัญติัแลว้ คอยหลบคอยหลีกนะ  

บญัญติั อนุบญัญติั น่ีเกิดจากพระฉพัพคัคียน์ะ เกิดมากเลย น่ีพดูถึงเลือดชัว่นะ ถา้
เลือดชัว่แลว้เขาบวชเขา้มาท าไม เขาบวชเขา้มาในพทุธศาสนาท าไม เขามาอยูใ่นสงัคม
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท าไม  

ท าไมองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สร้างบุญญาธิการมาขนาดน้ี เห็นไหม คน
จะถามกนัมากเลยวา่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้รู้วา่เทวทตัจะมาท าลายศาสนา 
แลว้ใหบ้วชท าไม? ใหบ้วชท าไม?  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ ถา้ไม่ใหบ้วช มนัจะเลวร้ายกวา่น้ีไง แต่ 
เพราะใหบ้วชแลว้ เวลาท่ีบวชเขา้มาในพทุธศาสนาแลว้ ท าฌานโลกียไ์ด ้เหาะเหินเดินฟ้า
ไดน้ะ เวลาไปทรมานอชาตศตัรูดว้ยฤทธ์ิดว้ยเดชนะ แต่หวัใจของเขามนัไม่เป็นธรรม  

น่ีพดูถึงถา้เลือดมนัชัว่! มนัท าลาย.. แต่ท าลายลา้งขนาดไหนมนักเ็ป็นเลือดใน
ร่างกายเราใช่ไหม น่ีพดูถึงเลือดในร่างกายเรานะ แต่ในการประพฤติปฏิบติัล่ะ ในการ
ประพฤติปฏิบติัของเรา ส่ิงน้ี ส่ิงท่ีเป็นธรรมน้ีมนัเป็นคติธรรมของเรา 

เราคิดสิ เราคิดถึงหวัอกขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ วนัน้ีวนัมาฆะบูชา 
เอหิภิกข ุ เลือดในอก บวชใหเ้อง สอนเอง ท าเองจนทุกอยา่งเป็นพระอรหนัตท์ั้งหมดเลย
มนักช่ื็นใจใช่ไหม เพราะอะไร เพราะไดส้ร้างบุญญาธิการมา 

เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมา “จะสอนใครไดห้นอๆ” เพราะมนัลึกลบัซบัซอ้นเกินไป 
ลึกลบัซบัซอ้นเกินกว่าท่ีเราจะคิดแบบโลกๆ น้ี แต่พวกเราเด๋ียวน้ีบอกวา่เป็นปัญญาชนๆ 
ปัญญาชนจะคิดแบบโลกๆ น่ีวา่เรามีปัญญา เรามีความรู้ ท าไมตอ้งไปล าบากล าบน
จะตอ้งไปทรมานตนท าไม มนัตอ้งไม่ทรมานตน แลว้จะเอาภวาสวะ จะเอาสมาธิ จะเอา
จิตตวัไหนมาพิจารณา 
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ถา้ไม่พิจารณา... กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน กิเลสมนัปฏิสนธิจิต มนัไม่อยูท่ี่ความคิด มนั
ไม่ไดอ้ยูท่ี่ความรับรู้สึกน้ี ความรู้สึกน้ีมนัเป็นสญัชาติญาณ มนัเป็นเร่ืองของโลก มนัเป็น
เร่ืองของธรรมชาติ ธรรมชาติของการเกิดเป็นมนุษยม์นักมี็อารมณ์ความรู้สึกใช่ไหม 

ส่ิงต่างๆ น้ี แลว้เรากบ็อกศึกษาธรรมะ.. ศึกษาธรรมะ.. องคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้กส็อนจากตรงน้ี ตรงท่ีวา่เวลาแสดงธรรมเห็นไหม อนุปุพพิกถา เร่ิมตน้จากการ
เสียสละทาน พอเสียสละทานแลว้เธอจะไดบุ้ญกศุล เธอจะไดเ้ป็นเกิดเป็นเทวดา ถา้เกิด
เป็นเทวดาแลว้มนักต็อ้งเวียนตายเวียนเกิด กบ็อกใหเ้นกขมัมะ เนกขมัมะเสร็จแลว้ ถา้จิต
ควรแกก้ารงาน องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ถึงจะเทศนอ์ริยสจั  

แต่ในปัจจุบนัน้ีไม่ตอ้ง! ไม่ตอ้งท าอะไรกนัเลย! อยูเ่ฉยๆ รอเป็นพระอรหนัต ์
ดว้ยความมกัง่าย แลว้เวลาพดูถึงธรรมะข้ึนมาก ็ “ท าไมตอ้งล าบากล าบนขนาดนั้น..” 
ล  าบากล าบนนะ คนมกัง่ายจะไดย้าก! คนท่ีมุมานะคนนั้นจะไดป้ระสบความส าเร็จ 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเป็นการกระท าอยา่งน้ีมนัอยูท่ี่จิตใจของเรา จิตใจมุมมองของเรานะ 
มุมมองความรับรู้สึกของเราน่ีคืออ านาจวาสนาล่ะ ถา้มุมมองของเรามนัฉงนสนเท่ห์ไป
ทุกอยา่งเลย กบัส่ิงใดเรากไ็ม่ยอมรับ ไม่ยอมลงใจ 

แต่คนท่ีมีปัญญานะ เวลาจบัส่ิงใดนะกฉ็งนสนเท่ห์เหมือนกนั แต่! แต่ใชปั้ญญา
ของเราใคร่ครวญวา่มนัเป็นจริงตามนั้นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แสดง
ธรรม “กาลามสูตร” อยา่เช่ือๆๆๆ อนัน้ีส าคญัมากเลย อยา่เช่ือๆ แต่ตอ้งมีศรัทธา อยา่เช่ือ
กต็อ้งจบัเขา้ไปพิจารณา ไม่ใช่อยา่เช่ือแลว้ปัดท้ิงไปเลย อยา่เช่ือแลว้กไ็ม่สนใจอะไร อยา่
เช่ือแลว้ฉนักจ็ะเป็นโจร อยา่เช่ือแลว้ฉนักจ็ะเป็นเลือดชัว่! 

ไม่เช่ือ.. ไม่เช่ือแต่ตอ้งพิจารณาสิวา่เราจะเป็นเลือดดีหรือเลือดชัว่ เวลาเราปฏิบติั
ของเราข้ึนมาเห็นไหม ถา้จิตเราจะสงบข้ึนมา กิเลสเป็นเลือดชัว่ ธรรมะเป็นเลือดดี ความ
ดีและความชัว่ เหรียญมีสองดา้นในหวัใจของเรา ใครบา้งไม่เคยคิดแต่เร่ืองดีและเร่ืองชัว่  

เร่ืองชัว่เรากรู้็อยู ่แต่ท าไมเราไม่ใหม้นัคิดล่ะ ปฏิเสธเลยวา่เราจะปิดตู ้เราจะไม่ให้
ความคิดชัว่ในหวัใจเราออกมาเลย น่ีพดูเราพดูได ้ เราตั้งใจได ้ มีผูป้ฏิบติัเยอะนกั เวลา
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ปฏิบติัพอจิตมนัสงบเขา้ไปแลว้เห็นไหม คอยติเตียนครูบาอาจารย ์ ติเตียนตลอดโดย
ธรรมชาติเลย แลว้จะแกอ้ยา่งไร 

“ผมกเ็คารพนะ ผมกรั็กนะ ท าไมพอจิตมนัสงบแลว้ พอมนัเร่ิมจะเขา้มา ท าไมมนั
มีแรงตา้น..” น่ีไงเวรกรรมมนัเกิดแลว้เห็นไหม เราบอกวา่เราเคารพ เรากรู้็อยู ่ เพราะเรา
อยากจะพน้จากทุกข ์ เราอยากจะมีผูช้ี้น า เราจะหาครูบาอาจารยท่ี์เราลงใจ ครูบาอาจารย์
องคไ์หนท่ีจะเป็นผูช้ี้ท่ีลงใจท่ีจะสอนเราได ้เราอยากจะหาครูบาอาจารยอ์งคน์ั้น 

น่ีมนักเ็ป็นความปรารถนาความแสวงหาของเราใช่ไหม แต่เวลาเขา้ไปแลว้ เวลา
จิตสงบแลว้ท าไมมนัต่อตา้นล่ะ ดูสิ...ความคิดในปัจจุบนั ความคิดในปัจจุบนัคือความคิด
ในขนัธ ์ ๕ ความคิดโดยสญัชาตญาณ เรากอ็ยากหาท่ีพึ่ง เราอยากหาครูบาอาจารยท่ี์
ทอดสะพานใหเ้ราเดินสะดวกสบายข้ึนไป 

น่ีคือแรงปรารถนาในปัจจุบนัน้ี แต่พนัธุกรรม กรรมท่ีมนัมาในหวัใจ พนัธุกรรม
ของใจ ใจท่ีมนัมีเวรมีกรรมกนัมาเห็นไหม เวลาจิตมนัสงบข้ึนมาท าไมมนัต่อตา้นล่ะ มนั
ต่อตา้น เราในปัจจุบนัเรากเ็ป็นลกูศิษยเ์ป็นครูบาอาจารยก์นั แต่ท าไมหวัใจมนัต่อตา้น
ขนาดนั้น 

น่ีไง พดูถึงความเป็นไปในเร่ืองของเวรและกรรม ในเร่ืองของจริตนิสยัมนักมี็
ของมนัอยูแ่ลว้ ฉะนั้นเวลาเราปฏิบติัข้ึนมา เร่ืองของใครเป็นเร่ืองของเขา “คนท าดีไดดี้ 
ท าชัว่ไดช้ัว่” เป็นเร่ืองของเขา 

แต่จิตใจของเราล่ะ เราปัจจุบนัน้ีเห็นไหม ดูสิ...เราเป็นมนุษยเ์กิดใน
พระพทุธศาสนา ไดบ้วชเป็นพระดว้ย แลว้ถา้ไม่บวชเป็นพระ เรากเ็ป็นผูท่ี้ประพฤติ
ปฏิบติั วนัน้ีวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา เราจะปฏิบติับูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้  

บูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ไดอ้ะไรข้ึนมาล่ะ เราจะปฏิบติัเพื่อองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เหรอ เราจะปฏิบติับูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ใน
พทุธะของเราไง พทุธะคือในหวัใจของเราน่ีแหละ 
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ดูสิ...เวลาเราอยูใ่นบา้น พอ่แม่เป็นพระอรหนัตข์องเรา เกิดมาชีวิตน้ี ถา้ไม่มีพอ่
แม่เกิด เราไม่มานัง่กนัอยูอ่ยา่งน้ีหรอก แต่เวลานัง่อยูน้ี่น่ีพอ่แม่เกิดมาเห็นไหม พอ่แม่
เป็นพระอรหนัตข์องเรา เราจะดูแลพอ่แม่ของเราอยา่งไร ในบา้นเรา เราเคยดูแลพอ่แม่เรา
ไหม 

พอ่แม่เราจะเป็นอยา่งไร พอ่แม่เรากมี็สิทธิใหชี้วิตเรามา เวลาประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมาเหมือนกนั เราจะดูแลใจเราไหม เวลาเกิดจากพอ่จากแม่ จากพอ่จากแม่น่ีเป็นการ
วดัผลของวฏัสงสาร แต่เวลาจริงๆ แลว้จิตมนัเกิด! จิตเห็นไหม เพราะมนัมีอวิชชามนัถึง
จุติลงในไปไข่ไง เราน่ีกรรมมนัพาเราเกิดเอง! 

ถา้กรรมมนัพาเราเกิดเอง แต่ถา้เราไม่มีพอ่แม่เราจะเกิดมาไดอ้ยา่งไร เพราะผล
ของวฏัฏะเห็นไหม ผลของวฏัฏะมนัตอ้งเป็นไปตามเวรตามกรรม พอมาเกิดน่ีสิ เวลาเรา
เกิดมาเป็นมนุษยใ์นพระพทุธศาสนา  

“ความกตญัญูกตเวทีมนัเป็นการแสดงออกของคนดี”  

เรากมี็การแสดงความกตญัญกูตเวทีกบัพอ่ กบัแม่ กบัญาติกบัพี่นอ้งของเรา อนัน้ี
เป็นเคร่ืองแสดงออก แต่เวลาเราปฏิบติัข้ึนมาน่ี แลว้หวัใจเราล่ะ เราจะปฏิบติัอยา่งไร เรา
จะมีสติปัญญา เราจะดูแลมนัอยา่งไร 

ถา้เราดูแลเรามีสติเห็นไหม มีสตินะ ค าบริกรรมเรากจ็ะเกิดข้ึนมา ค าบริกรรม
เพราะอะไร เพราะมนัเห็นคุณประโยชนไ์ง ถา้เราเห็นคุณประโยชน ์ รู้จกัอะไรเป็น
ประโยชน์เป็นโทษเราจะมีสติปัญญา แลว้เราจะท าแต่ประโยชนใ์หก้บัหวัใจของเรา 

แต่ถา้มนัท าไม่ได ้เรากต็อ้งมีอุบาย กิเลสมนัอยูก่บัเรา กิเลสมนัเกิดก่อนเราเกิดอีก 
กิเลสมนัอยูก่บัจิตมาตลอด กิเลสมนัหมุนเวียนในวฏัฏะ กิเลสมนัอนุสยัมนันอนเน่ืองใน
จิตดวงนั้น จะไปเกิดเป็นเทวดากมี็กิเลส เป็นพรหมกมี็กิเลส ทุกอยา่งกมี็กิเลสถา้ไม่มี
กิเลสมนัจะมีแรงขบัท่ีไหนมา 

น่ีกิเลสมนัเกิดก่อนท่ีเราจะมาเป็นมนุษยอ์ยูน้ี่ แลว้เวลาปฏิบติัน่ีเราจะไปช าระลา้ง
มนั ถา้ช าระลา้งมนัเห็นไหม มนัตอ้งเอาความดีสิ เอาธรรมะไปช าระลา้งมนั ธรรมะคือ
อะไร สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม 
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ถา้ตั้งสติข้ึนมา ถา้เราไม่มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เรากส็ะเปะสะปะ สติ
ใครสติมนั สติเรา เรากแ็ต่งมนัข้ึนมา สติใครแก่สติใครกลา้.. จะเอาสติมาชัง่กิโลกนัวา่
ใครมีน ้าหนกัมากกวา่กนั เพราะไม่มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ มนักเ็ป็นไปตาม
อาจาริยวาท ตามความเช่ือ ตามความเห็นของตวั 

แต่เพราะเราเกิดมาในพระพทุธศาสนานะ วนัน้ีวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา
เพราะมีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ถึงไดเ้ทศนา
วา่การเอาพระยสสะ เอาชฎิล ๓ พี่นอ้ง จนเป็นพระอรหนัต ์๑,๒๕๐ องคน่ี์ไง 

ส่ิงน้ีเป็นบรรทดัฐาน สจัจะ-อริยสจัเป็นบรรทดัฐาน เวลาเราประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมา สจัจะ มรรคญาณ มรรค ๘ มนัมีของมนัอยูแ่ลว้ มีเพราะอะไร มีเพราะองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผูร้ื้อคน้ข้ึนมา  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ถา้ไม่มีมรรคญาณข้ึนมาท าลายหวัใจ องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้จะเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เพราะมรรคญาณในการ
กระท า ในอ านาจวาสนาบารมี ในปฏิสนธิจิต  

ญาณมนัเกิดจากอะไร มรรคญาณๆ มนัเกิดมาจากไหน มรรคญาณมนัเกิดมาจาก
ต าราเหรอ มนัเกิดมาจากทฤษฎีเหรอ มนัเกิดจากการสัง่ซ้ือมา ก๊อบป้ีมา ขโมยเขามาเหรอ  
! มรรคญาณของทุกๆ คนมนักเ็กิดจากจิต! 

ถา้คนไม่มีจิต คนไม่มีสติปัญญาข้ึนมา ถา้ไม่มีความสงบของใจข้ึนมาจะไม่มีส่ิง
ใดเลย! ส่ิงใดท่ีศึกษามาเป็นทฤษฎี ส่ิงใดท่ีฟังมาน่ีขโมยเขามา ครูบาอาจารยท่์านเทศนา
วา่การกเ็พื่อประพฤติปฏิบติั เพื่อดดัแปลงตน ไม่ใช่พดูเทศนาวา่การมาเพื่อใหเ้ราหยบิไป 
จบัฉวยไปเอาไปท าโจรกรรม น่ีเลือดชัว่!! 

แต่เลือดดีล่ะ เราเลือดดีเรารักษาของเรา เราดูแลใจของเรานะ เราตอ้งเอาใจของ
เราใหไ้ดก่้อน ถา้เอาใจของเราไดเ้ห็นไหม ถา้เราท าใจของเราไม่ได ้ เราจะเอาอะไรไป
สอนเขา เราไปสอนเขาน่ีเราไปสอนดว้ยงูๆ  ปลาๆ นะ 



 เลือดในอก  ๑๔ 
 

เราจะจ ามาขนาดไหน เราศึกษามาขนาดไหน เรารู้จริงไม่ไดห้รอก ส่ิงใดไม่เคย
ประสบส่ิงนั้นรู้จริงไม่ได ้ ถา้ส่ิงใดเคยประสบ เรามีสติขนาดไหน เรามีสมาธิขนาดไหน 
เรามีปัญญาใคร่ครวญขนาดไหน ปัญญาของเราไม่เคยเกิดเลย ปัญญาท่ีเกิดข้ึนมาน้ี  น่ี
พทุธพจน์ๆ น่ีมนัจ ามาทั้งนั้น ไม่ตอ้งจ า สญัชาตญาณของคนมีอยูแ่ลว้เห็นไหม  

ทุกขไ์ม่ตอ้งถามใคร ทุกขทุ์กคน บอกใหพ้ดูถึงเร่ืองความทุกขห์นัหนา้เขา้หากนัก็
พดูไม่มีวนัจบ น่ีแลว้มนัทุกขอ์ะไรล่ะ ทุกขน่ี์เป็นอาการ อาการของทุกข ์ แต่ถา้เรามี
สติปัญญาเห็นไหม เรามีสติปัญญาเราจะยบัย ั้งแลว้ เร่ิมยบัย ั้งแลว้  

“ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ” น่ีเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้นะ เราตอ้งแกไ้ขของเรา เลือดในร่างกายของมนุษยน้ี์ มนัจะตอ้งฟอกอยูต่ลอดเวลา 
ถา้ไม่ฟอกเลือดมนัจะเสีย มนัเป็นธรรมชาติของมนั โดยกิเลสมนัเหมือนเลือด มนัเขา้ขา้ง
มนัตลอดเวลา 

เวลาเราท าคุณงามความดีของเรานะ เราจะตั้งสติของเรานะ มนัจะฟอกของมนั 
ฟอกตั้งแต่ปุถุชน เป็นกลัยาณปุถุชน เราจะรักษาความรู้สึกความนึกคิดของเราใหอ้ยูใ่น
หลกัในเกณฑ ์ใหม้นัเป็นธรรมข้ึนมา 

ในร่างกายของเรามนัจะมีแต่ของเสีย มนัตอ้งมีระบบของร่างกาย ธรรมชาติสร้าง
มาให ้ ใหม้าตรวจสอบ ใหม้าท าความสะอาดในร่างกายน้ี เพือ่ประโยชน์กบัชีวิตเรานะ 
แลว้ชีวิตของคนเรามนักมี็เวรมีกรรม 

“ความไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ” 

แค่น้ีเรากมี็บุญกศุลเป็นมหาศาลแลว้ ดูสิ...ดูคนทุกขค์นยากสิ คนเจบ็ไขไ้ดป่้วย
เห็นไหม ดูสิ...เขาตอ้งทุกขต์อ้งยากนะ เขาจะหาเงินหาทองมามากนอ้ยขนาดไหนก็
แลว้แต่ เวลาเขาตอ้งพลดัพรากจากนั้นไปนะ เขาตอ้งอาลยัอาวรณ์ อาลยัอาวรณ์น้ีเป็นแค่
เงินทองนะ แลว้ถา้แสวงหาเงินมาทางท่ีชอบมนักย็งัตอ้งพลดัพราก 

แลว้ถา้แสวงหาเงินมาทางท่ีไม่ชอบล่ะ กรรมมนัจะใหผ้ลอีกเห็นไหม เราหา
มาแลว้ เราตอ้งพลดัพรากจากส่ิงนั้นไป แลว้พลดัพรากไปแลว้กต็อ้งไปรับผลของกรรม
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อีก น่ีมนัจะทุกขร้์อนขนาดไหน ส่ิงน้ีมนัเป็นเร่ืองของจิตวิญญาณ เร่ืองของกิเลสตณัหา
ทะยานอยาก 

ส่ิงน้ีต่างหาก ร่างกายของมนุษยเ์รากส็ร้างส่ิงน้ีมาเพื่อความด ารงชีวิตอยูแ่ลว้ 
เพื่อใหร่้างกายเราเขม้แขง็ ร่างกายมนัสมดุลของมนั ฉะนั้นเวลาจิตของเรา ดูสิ...เวลามนัมี
ความคิด มีความโตแ้ยง้ มีอะไรต่างๆ แลว้บอกธรรมะๆ 

เวลาร่างกายมนัเจบ็ไขไ้ดป่้วย ดูสิ...เลือดเวลาเขาฟอกไตเห็นไหม เขาตอ้งมีเคร่ือง
ฟอกไตต่างๆ เพื่อใหม้นัเขา้สู่ร่างกายเรา ธรรมะท่ีไปศึกษามานะ วา่เป็นธรรม เป็นธรรม.. 
มนัเป็นจริงเหรอ ? ถา้มนัเป็นความจริงเห็นไหม สติเป็นอยา่งไร ไม่ตอ้งไปเถียงกนัเลยวา่
สติใครจริง สติใครปลอม สติใครกส็ติมนั 

สติของเราดูสิ...ครูบาอาจารยท่์านเป็นมหาสติ มหาปัญญา เป็นสติอตัโนมติั แลว้
เก่ียวอะไรกบัเราล่ะ เราไดอ้ะไร มนัไม่ใช่สติของเราเลย แต่ถา้เรามีสติของเราข้ึนมาล่ะ
เห็นไหมมนัจะไปฟอกเลือดเราไง มนัจะไปฟอกใจเราแลว้ 

ไอเ้ลือดชัว่นะ เลือดชัว่ในสงัคม เลือดชัว่ในพทุธศาสนามนักเ็ป็นเร่ืองเวรเร่ือง
กรรม ไอกิ้เลสชัว่ในหวัใจเราน้ีเราจะเอาอะไรไปฟอกมนั เราจะเอาอะไรเพื่อไปยบัย ั้งมนั 
เพื่อจะท าลายมนันะ  

ดูสิ...มาร “มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา” มารมนัครอบคลุมหวัใจของเรา 
มนักอ็ยูห่ลงัความคิด มนักใ็ชชี้วิตเราอาศยัอยูใ่นภวาสวะ ในภพ ในหวัใจเราน้ี ข่มข่ีข่ม
เหงแลว้บงัคบับญัชาใชเ้ราใหห้วัปักหวัป าอยูน้ี่ แลว้เรากเ็ช่ือมนั เรากท็  าตามมนั มนัจะใช้
อยา่งไร น่ีเดินตอ้ยๆ เลย แลว้เวลาผลเกิดข้ึนมามนักเ็อาแต่น ้าตามาฝาก 

เอาน ้าตามาเป็นความทุกขค์วามยาก ความทุกขค์วามยาก แลว้เรากบ็อกวา่จะมา
ปฏิบติัเพื่อพน้จากทุกข ์ พน้จากทุกข.์.. แลว้กใ็หทุ้กขม์นัข่ีคออยูอ่ยา่งน้ี แลว้เวลาจะท า
ข้ึนมา... “ไม่ได ้มนัล าบาก” จะเอากนัแต่ง่ายๆ 

น่ีฟังธรรมเห็นไหม ฟังธรรมเพื่อเตือนเรา ส่ิงใดมนัของดิบๆ นะ ไมเ้วลาเขาจะใช้
ท าประโยชน์เห็นไหม เขาจะใหม้นัแหง้ เขาจะจุดไฟของมนัได ้
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จิตของเราปุถุชนมนัดิบๆ ส่ิงท่ีดิบๆ แลว้เราเอาความดิบๆ น้ีไปศึกษาธรรม แลว้ก็
วา่ส่ิงนั้นเป็นธรรม จุดไฟไม่ติดหรอก ถา้เรามีตบะธรรมเห็นไหม ตากใหแ้หง้ ไมน้ั้นจะ
เพื่อการหุงหาอาหาร เพื่อด ารงชีวิต ส่ิงน้ีกเ็หมือนกนั เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เรามี
สติปัญญาของเราเขา้มา ตอ้งมีสติยบัย ั้ง พอยบัย ั้งข้ึนมาเห็นไหม ฟอกๆๆ  

ถา้เป็นสมัมาสมาธิ สมาธิมนัจะมีความร่มเยน็เป็นสุข ถา้มีสมาธิเป็นความร่มเยน็
เป็นสุข สมาธิมีประโยชน์อยา่งไร กถ็ากถางกนั น่ีไอเ้ลือดชัว่ ไอค้วามประพฤติชัว่ใน
ศาสนา “สมถะไม่จ าเป็น.. สมถะไม่ตอ้งไปท า.. ใชปั้ญญาไปเลย ในการใชปั้ญญามนัจะ
เป็นสติปัฏฐาน ๔” ข้ีโมท้ั้งนั้น! สติปัฏฐาน ๔ มนัมีแต่ช่ือ มนัเอายีห่อ้มาจากพทุธพจน ์
เอาตวัมนัมีอะไร? ถา้ตวัมนัมีมนัพดูอยา่งนั้นไม่ได!้ คนถา้ไม่มีจริงข้ึนมา พอจิตมนัสงบ
ข้ึนมาแลว้ มนัถึงออกพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม มนัถึงเป็นสติปัฏฐาน ๔ 

มนัเป็นสติปัฏฐาน ๔ เพราะมนัช าระกิเลส สติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม 
มนัเกิดข้ึนมา เพราะการช าระกิเลส แลว้มนัไม่ไดช้ าระอะไรเลย มนัไม่ท าอะไรเลยมนัจะ
เป็นสติปัฏฐาน ๔ ท่ีไหนล่ะ? มนักเ็ป็นข่าวลือ มนักเ็ป็นช่ือมาจากพทุธพจน์ แต่ตวัเองนะ 
หมาข้ีเร้ือน! 

น่ีไง ถา้มนัไม่เป็นหมาข้ีเร้ือนข้ึนมา เราตั้งสติข้ึนมา มนัพิสูจน์ไดว้า่ถา้จิตสงบ
ข้ึนมา แลว้เกิดปัญญาข้ึนมามนัจะเขา้ไปช าแรกในหวัใจ มนัจะเป็นจิตใตส้ านึก แลว้ไป
ถอดถอนกิเลส มนัเป็นความจริงอยา่งนั้น ถา้มนัไม่มีความจริงอยา่งนั้น พดูขนาดไหน
ปากเปียกปากแฉะพดูไปเถอะ! 

ผลท่ีเกิดจากใจของเรามนัไม่มี เวลาเราท าน่ีเราท าเพื่อใคร? เห็นไหมคุณงามความ
ดีของครูบาอาจารย ์ สาธุ คุณงามความดีของครูบาอาจารยอ์าจารยท่์านกเ็ป็นประโยชน์
ของท่าน เพราะท่านบากบัน่ของท่านมา ถา้คุณงามความดีของเรา เราศึกษาข้ึนมา ครูบา
อาจารยข์องเรากเ็พื่อช้ีแนะเรา เพื่อจะใหเ้รามีช่องทางท่ีจะใหเ้ราไม่ตอ้งไปเสียเวลา
คน้ควา้ของเราเอง 

ถา้เราคน้ควา้ของเราเองนะ  

๑.เสียเวลายดืเยื้อ 
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๒.มนัออกนอกลู่นอกทางไปเลย  

นอกลู่นอกทางเพราะอะไร? ดูเทวทตัสิ เทวทตัอยูก่บัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้แท้ๆ  เลย เวลาจิตสงบเป็นฌานโลกีย ์ ฌานโลกียเ์ห็นไหมเหาะเหินเดินฟ้า แปลง
กายได ้เวลามนัมีวิตกข้ึนมา เร่ืองลาภสกัการะ ออกนอกลู่นอกทางไปเลย 

แลว้จิตของเราล่ะ? เห็นไหม ส่ิงท่ีมีครูบาอาจารยค์อยช้ีน าๆ คอยช้ีแนะคอย
ปกป้องไว ้ ปกป้องไวเ้พราะอะไร? เพราะส่ิงน้ีมนัอนัตราย ดูสิ ผูว้ิเศษ ผูว้ิเศษเวลาท าจิต
ของเราใหส้งบใหมี้ก าลงัของเราข้ึนมานะ เราคิดวา่เรารู้ส่ิงท่ีชาวบา้นเขาไม่รู้ เราเอาส่ิง
นั้นมาท าเพื่อประโยชน์เพื่อวิชาชีพของตวั ดูสิ เขา้เจา้เขา้ทรง การทายโน่นทายน่ี มนัเป็น
ประโยชน์อะไรข้ึนมา ท าไมไม่ทายหวัใจของตวั “เอง็น่ะ เกิดมาก่ีชาติแลว้! แลว้เกิดมา
ชาติน้ีเอง็จะตายเปล่าเหรอ” อยา่งน้ีมนัเป็นมิจฉา  

ถา้เป็นสมัมาล่ะ เห็นไหมสมัมาน่ีสติปัญญามนัจะกรอง กรองใหใ้จของเราเขา้มา
สู่ความสงบ แลว้ความสงบมนัมีประโยชนอ์ะไรล่ะ? เราเป็นผูว้ิเศษ เรารู้โน่นรู้น่ี คนเขา
นบัหนา้ถือตา เวลาท าความสงบเขา้มา ไม่เห็นไดอ้ะไรเลย...  

เวลารู้เร่ืองผูว้ิเศษ รู้เร่ืองของชาวบา้นนะ เห็นไหมในธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ “สลัเลขธรรม” เพื่อมกันอ้ย เพื่อสนัโดษ เพือ่ด  ารงชีวิต เราด ารงชีวิต
ข้ึนมาเพื่อประพฤติปฏิบติั เราไม่ไดด้  ารงชีวิตมาดว้ยการทายดว้ยฌานโลกียอ์ยา่งนั้น  

ฌานโลกียอ์ยา่งนั้น ฤๅษีชีไพรเขาด ารงชีวติอยา่งน้ีมาอยูแ่ลว้ แลว้เราเกิดมาเป็น
ชาวพทุธพบพทุธศาสนา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้วางธรรมและวินยัไวแ้ลว้ เรา
ยงัจะไพล่ออกไปนะ น่ีไง น่ีเลือดชัว่ไง  

ถา้เลือดมนัดีล่ะ เลือดในอกนะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ธรรมและวินยั
คือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เราเป็นเซลล์ๆ  หน่ึงในธรรมน้ี แลว้ไอเ้ซลลต์วัน้ีมนั
จะเป็นเซลลบ์วกท่ีท าลายศาสนา หรือมนัจะเป็นลบ เป็นเลือดท่ีเป็นประโยชน์กบัศาสนา  

ถา้จิตใจมนัสงบ จิตในมนัมีหลกัมีเกณฑ ์ แลว้มนัออกเป็นฌานโลกียไ์ป แลว้
ด ารงชีวิตดว้ยอยา่งนั้นเหรอ? แต่ถา้เวลาจิตมนัสงบข้ึนมา สงบแลว้ไดอ้ะไรล่ะ? ไม่มีใคร
รู้จกัเลย สงบแลว้กอ็ยูใ่นป่า สงบแลว้มีอะไร สงบนัน่แหละ มนัเป็นความจริง! มนัเป็น
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ความจริงถา้จิตมนัสงบเขา้มา แลว้มนัร่ืนเริงมนัอาจหาญ มนัอาจหาญนะ เพราะอะไร 
เพราะเราคน้ควา้ส่ิงน้ีอยู ่เราคน้ควา้ใจของเรากนัอยูน่ะ  

ศาสนาน้ีจะช าระกิเลสดว้ยใจ ใจมีความส าคญั ความรู้สึกเป็นความส าคญั แลว้
มนัอยูไ่หนล่ะ? มีแต่เงา! ความคิด ความรับรู้ ความรู้สึกน้ีเงาทั้งนั้น อาการของใจไม่ใช่ใจ
ทั้งหมดเลย! เพราะโดยสญัชาติโดยธรรมชาติของมนุษย ์มนุษยมี์ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ แลว้
เรากใ็ชส่ิ้งน้ีส่ือความหมายกนัอยู ่แลว้เราท าดว้ยอาการของมนั เราท าดว้ยโจรผูร้้าย เราท า
ดว้ยความมกัง่าย มนัจะออกสู่นอกลู่นอกทางหมดเลย 

แต่ถา้เรามีสติปัญญาของเราข้ึนมาเห็นไหม เราควบคุมแลว้ ถา้ควบคุมแลว้
ควบคุมใหม้นัสงบเขา้มา ถา้สงบเขา้มามนัเป็นผลงานของเรานะ เป็นผลงานของเรา
เพราะเราด ารงชีวิตดว้ยพทุธศาสนา เราด ารงชีวิตดว้ยศากยบุตรพทุธชิโนรส เรา
ด ารงชีวิตดว้ยหวัใจท่ีเคารพบูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สร้างบุญญาธิการมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ 
อสงไขย กวา่จะเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทุกขย์ากล าบากมาขนาดไหน เป็น
อสงไขยท าแต่คุณงามความดีมาตลอดเลย เพื่อใหห้วัใจน้ีมนัควรแก่การงาน ใหห้วัใจน้ี
สมกบัความเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้ไดต้รัสรู้มาเป็นองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ 

แลว้วางธรรมและวินยัไว ้ แลว้เรามาบวชในพทุธศาสนาเป็นศากยบุตรพทุธ
ชิโนรส เป็นเลือดเมด็หน่ึงในพทุธศาสนานะ เราจะเคารพบูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ไหม? เราจะเห็นอกเห็นใจองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีอุตส่าห์แสวงหาส่ิง
น้ีมาวางไวเ้ป็นประโยชน์กบัพวกเราไหม? ถา้เราเห็นแก่ประโยชน์อยา่งนั้น เราเคารพ
บูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เราจะประพฤติปฏิบติัของเราเห็นไหม  

ถา้มนัสงบข้ึนมานะ เรากเ็ป็นเลือดท่ีดี เป็นเลือดท่ีดีเห็นไหม เลือดในอก! แลว้
เลือดในอกมนัเป็นเลือดท่ีดีแลว้มนัจะเป็นเลือดท่ีดีเพื่อใครล่ะ? พระอรหนัต ์ ๑,๒๕๐ 
องคน้ี์เป็นเลือดในอกขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แต่ในการประพฤติปฏิบติั
ของเรา มนัเลือดในอกของเราน่ี ในหวัใจเราน่ี ในความทุกขค์วามยากของเราน่ี ในส่ิงท่ี
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เกิดท่ีตายน่ี ผลของวฏัฏะน่ี วนไปวนมาอยูเ่น่ีย วนัคืนล่วงไปๆ ผลของมนัจะเวียนเกิด
เวียนตายๆ อยูอ่ยา่งน้ี แลว้มนัจะช าระกนัอยา่งไรล่ะ?  

เราเกิดข้ึนมาดว้ยอ านาจวาสนา เราเกิดมาดว้ยบุญกศุล เราถึงมาพบครูบาอาจารย ์
ตั้งแต่หลวงปู่ มัน่หลวงปู่ เสาร์ข้ึนมา ท่านร้ือคน้มาดว้ยความล าบากล าบน ดว้นความวริิยะ
อุตสาหะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน เพราะท่านท าถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ ท่านนิพพานไปแลว้ 
เหลือแต่พวกเราน่ี เหลือแต่พวกเราท่ีจะเดินใหถึ้ง แลว้เดินใหถึ้ง เดินดว้ยอะไร? เดินดว้ย
ตีนเหรอ? ไม่ใช่! เดินดว้ยสติ เดินดว้ยปัญญา เดินดว้ยหวัใจ  

เวลาเราเดินจงกรมเห็นไหม เดินจงกรมเพือ่ความสงบของใจ นัง่สมาธิกน้แตกกน้
พองกเ็พื่อความสงบของใจ เราเดินดว้ยหวัใจ แต่กิริยาของมนุษยม์นักมี็อิริยาบถ ๔ น่ี
แหละ อิริยาบถ ๔ เห็นไหม  บุญกิริยาวตัถุ เวลานัง่ดว้ยความสงบเสง่ียมเห็นไหม เราอุทิศ
ความสะดวกสบายของเราเพื่อองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้คือพทุธะในหวัใจของเราน่ีแหละ เรารักษาองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ในหวัใจของเราเพื่อประโยชน์กบัเราเห็นไหม เดินดว้ยใจ มี
สติปัญญาข้ึนมา กลัน่กรองเขา้มา พอกลัน่กรองเขา้มา มนัมีความสงบร่มเยน็นะ น่ีไงเขา
บอกวา่ความสงบมนัมีประโยชน์อะไรล่ะ?  

แต่ถา้เรารู้เร่ืองร้อยแปดพนัเกา้ มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา หูทิพยต์าทิพยม์นัจะ
เป็นประโยชน์ ถา้มนัเป็นความจริงนะ จิตท่ีมีอ  านาจวาสนาข้ึนมา เวลามนัส้ินสุดแห่ง
ทุกขม์นัมีของมนัเอง! มนัเป็นของมนัโดยธรรมชาติของมนั ถา้ลองไดท้ าอ  านาจวาสนา
ของใคร อ  านาจอยา่งไรมนักเ็ป็นอยา่งนั้น  

เพชรคือเพชร เหลก็คือเหลก็ หินคือหิน จิตใจท่ีมนัท า มนัแร่ธาตุส่ิงใดชนิดใด 
มนักต็อ้งออกเป็นแร่ธาตุตามนั้น แต่ถา้เป็นเพชรเห็นไหม เป็นเพชรแต่ไม่รู้จกัใช ้โจรมนั
กป็ลน้หมดนะ  

น่ีกเ็หมือนกนั พอจิตมนัรู้ดีรู้ชัว่ รู้เร่ืองของชาวบา้น มนักบ็อกวา่มนัรู้ แลว้มนัได้
อะไรข้ึนมาล่ะ? มนัไดอ้ะไรข้ึนมา? แต่ถา้มนัประพฤติปฏิบติัข้ึนมาช าระกิเลสแลว้ ส่ิงท่ีรู้
ข้ึนมาน้ีเป็นประโยชน์เพราะอะไร? เพราะมนัไม่มีกิเลสตณัหาความทะยานอยากไง มนั
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เป็นประโยชน์กบัจิตใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นประโยชน์กบัครูบา
อาจารยเ์รา มนัเคร่ืองมือช่วยคอยขนาบจิตท่ีมนัด้ือ น่ีเป็นเคร่ืองมือของครูบาอาจารยท่ี์
ท่านสร้างของท่านมาไง 

ฉะนั้นส่ิงนั้น ถา้เราไปต่ืนเตน้กบัมนั แต่เราไม่เห็นคุณค่าของความสงบของใจ 
ความสงบของใจมนักเ็หมือนการศึกษานะ ถา้มนัมีการศึกษาข้ึนมาแลว้ ศึกษามาเพื่อ
ความรู้ของเรา แต่อาชีพท่ีเราจะประกอบอาชีพนั้นมนัเกิดจากเชาวปั์ญญา นัน่อีกชั้นหน่ึง
นะ เพราะหลกัการศึกษา ศึกษามาเพื่อความรู้ แต่เวลาไปประกอบอาชีพมนัตอ้งมีเชาว์
ปัญญาเป็นประสบการณ์ชีวิตอีกอนัหน่ึง  

น่ีกเ็หมือนกนั ส่ิงท่ีจิตมนัสงบเขา้มาๆ มนัเป็นความรู้ของเรา แต่เราจะบริหาร
อยา่งไร บริหารในหวัใจเรา มนัมีคุณค่ามาก! จิตสงบมีคุณค่ามากเพราะมนัเป็นประโยชน์
กบัผูผู้น้ั้น แต่เพราะมนัไม่มีจิตสงบเลย จิตไม่สงบมนัเลยแลว้คิดแต่ของออกไป เวลา
สงบข้ึนมา กส็งบข้ึนมาเพื่อเป็นผูว้ิเศษเพราะอะไร เพราะจิตใจคนมนัหยาบ จิตใจของคน
มนัมีวฒิุภาวะของใจมนัอ่อนแอ พออ่อนแอส่ิงใดท่ีมนัรับรู้ไดด้ว้ยความอ่อนแอดว้ย
ตณัหาทะยานอยาก มนักว็า่ส่ิงนั้นเป็นประโยชน์ไง  

แต่ส่ิงใดท่ีเป็นคุณประโยชน์ มนักลบัไม่รู้เร่ือง ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มนักลบัเห็น
เป็นโทษเห็นไหม น่ีเลือดในหวัใจของเรา ความรู้สึกความนึกคิดในหวัใจของเรามนัมี
กิเลสตณัหาทะยานอยากมนัครอบง าของมนัอยู ่ เราถึงตอ้งมีครูบาอาจารยค์อยขนาบคอย
ดูแลของเรา แลว้เราตั้งสติของเรานะ พทุโธๆ ปัญญาอบรมสมาธิข้ึนมา พอมนัสงบข้ึนมา 
เรารู้วา่สงบ พอสงบแลว้มนัมีความร่มเยน็ คนร่มเยน็เป็นสุขออกท างาน กบัคนทุกขย์าก
คนเร่าร้อนออกท างานมนัแตกต่างกนั 

เรานะเป็นหน้ีเป็นสินลน้พน้ตวัเลย จะท าอะไรนะ หมุนเงินไม่ทนั โอโ้ห.. ปวด
หวัตายเลย แต่คนท่ีเขาร่มเยน็เป็นสุข เงินเขาเป็นเงินเยน็ เขาจะจบัจ่ายใชส้อย เขาจะท า
อะไรของเขา เป็นประโยชน์กบัเขาทั้งนั้นเลย  

จิตใจท่ีเป็นสมาธิเห็นไหม ร่มเยน็เป็นสุข แลว้ออกท างาน แต่จิตใจของเราน่ีโลก
ลว้นๆ เลย จะเอานิพพานพรุ่งน้ี! จะเอามรรคผลเด๋ียวน้ี! โอโ้ห มนัเร่ามนัร้อน มนัท ามนั
จะเอาใหไ้ด ้แลว้ไดไ้หม?  ไม่ได…้ 
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แต่ถา้มนัจะไดข้ึ้นมา เราตั้งสติของเราเห็นไหม สติปัญญาข้ึนมา พอมนัจะมีความ
สงบของใจข้ึนมา จิตใจร่มเยน็เป็นสุข จิตใจมีทุน สมาธิคือทุนนะ สมาธิคือขอ้เทจ็จริง
ของใจ อาการของใจไม่ใช่ขอ้เทจ็จริงของใจ อาการของใจ ความรับรู้ความรู้สึกเป็น
อาการของใจทั้งหมด ไม่ใช่ตวัใจ 

แต่ถา้เป็นตวัใจข้ึนมา พอสงบของใจข้ึนมา อ้ือ! สมาธิพดูไม่ไดพ้ดูไม่ออก ฉะนั้น
เวลาคนท่ีไดส้มาธิจริง เขาพดูออกมาดว้ยขอ้เทจ็จริงของเขาเป็นความจริง ไอเ้รานะ
สญัญาทั้งนั้น วา่งๆ .. วา่งๆ..  แหม มีความสุข ถา้มนัไม่สุขกก็ลวัจะไม่ใช่ของจริงไง ดูสิ 
ความชัว่มนัปล้ินปลอ้น มนักะล่อนหลอกตวัเอง โอโ้ห มีความสุขๆ สุขจริงเหรอ? สุข
เป็นอยา่งไร?  

“ความสุขใดเท่ากบัความสงบไม่มี” มนัเป็นอยา่งไร? ถา้มนัสงบจริงๆ มนัสงบ
ของมนั มนัมีความสุขของมนั มนัอ่ิมเตม็ของมนั แลว้ออกคน้หาออกใชปั้ญญา ปัญญาท่ี
มนัเกิดข้ึนมาจากสมัมาสมาธิ ลึกลบัซบัซอ้นกวา่ปัญญาท่ีเราคิดมาก คนท่ีท าความสงบ
ของใจ พอใจสงบแลว้ออกวิปัสสนา เวลาปัญญามนัเกิดข้ึนมา อ้ือหือ.. มนัซ้ึง.. มนั
มหศัจรรย.์. มนัตอ้งมหศัจรรยสิ์ ถา้ไม่มหศัจรรยม์นัจะช าระกิเลสไดอ้ยา่งไร เพราะกิเลส 
มนัลึกลบัซบัซอ้นยิง่กวา่มหศัจรรยอี์ก! 

มนัพลิกแพลงปล้ินปลอ้นในหวัใจของเรานะ พลิกแพลงปล้ินปลอ้นแลว้บงัเงา 
บอกวา่ ความคิดความรู้สึกของเรานะ พทุธพจน์ๆ เป็นธรรมๆ มนัเอาธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มาเหยยีบหวัมนั มาหลอกมนั มาท าลายมนั ดูสิ ดคูวามชัว่
ของมนั! ดูความชัว่ของกิเลสในหวัใจของเรา!  

แลว้บอกวา่พทุธพจนน์ะ ทั้งๆ ท่ีมนัจะเป็นคุณงามความดีนะ แต่เพราะเราใจเร็ว
ด่วนได ้ เราท าของเรา เราประพฤติปฏิบติัของเราดว้ยคิดวา่มนัเป็นมรรคเป็นผล แต่ถา้เรา
ท าตามขอ้เทจ็จริงโดยความเป็นธรรมเห็นไหม ตั้งสติข้ึนมา มนัจะเป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิ 
ช่างหวัมนั! เพราะธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ  

ถา้เราไดส้ร้างเหตุข้ึนมา เรามีการกระท าของเราแลว้นะ ถา้ธรรมมนัข้ึนมา มนั
เป็นอ านาจวาสนาของเรา เป็นปัญญาของเรา มนักเ็ป็นความจริงของเรา มนักส็งบจริงๆ 
ของเรา แลว้มนัใชปั้ญญา ปัญญาจริงๆ ของเรา แลว้พอจิตมนัสงบข้ึนมาเป็นสมัมาสมาธิ 
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แลว้มนัออกใชปั้ญญาข้ึนมาแลว้นะ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้คือใน
พระไตรปิฎก เวลาปัญญาของเราเกิดรอบหน่ึง มนัปล่อยวางรอบหน่ึง น่ีมนัเป็นธรรม
ของเรานะ 

ธรรมของจิตดวงน้ี ธรรมของจิตดวงท่ีเขา้ไปวิปัสสนาโดยการใชปั้ญญา มนักจ็ะ
มาช าระกิเลส ถอดถอนกิเลสของใจดวงนั้น ถา้มนัถอดถอนกิเลสของใจดวงน้ี มนักเ็ป็น
ประโยชน์กบัใจดวงน้ีเห็นไหม น่ีไง มนัท าใหก้ารเกิดการตายมนัผอ่นคลายลง มนัเกิดต
ทงัคปหาน การเกิดตทงัคปหาน มนัวิปัสสนา ปล่อยวางเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา น่ีไง มนั
เป็นความลึกลบันะ  

แลว้ความลึกลบัอยา่งน้ี เวลาครูบาอาจารยข์องเรา ในสงัคม ในครอบครัว
กรรมฐาน ในครอบครัวของครูบาอาจารยเ์รา เวลา ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม   เวลา
ครูบาอาจารยข์องเราออกประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ออกมาจากป่าจากเขามา มาเฝ้าหลวงปู่
มัน่ มากราบหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่จะคุยธรรมะกนัเห็นไหม แลว้เวลาหมู่คณะถา้มีใคร
ออกมาจากป่า ออกมาจากการประพฤติปฏิบติัเหมือนออกสงครามกลบัมา  

“พวกน้ีไปสงครามกลบัมา ฆ่ากิเลสมาก่ีศพ ฆ่ากิเลสมาก่ีศพ” จะถามปัญหากนั น่ี
ไง เวลา ธมฺมสากจฺฉา มนัมีความร่ืนเริง มนัตรวจสอบกนั มนัเป็นความจริงของเราใจ
หวัใจข้ึนมาเห็นไหม 

เลือดดีๆ เขาท ากนัแต่เร่ืองดีๆ แต่เลือดมนัชัว่ มนัท าแต่เร่ืองชัว่ๆ ถา้เลือดมนัดีมนั
ท าแต่เร่ืองดีๆ เห็นไหม ส่ิงน้ีมนัส่งเสริมกนั มนัใหก้ าลงัใจกนั ใหก้  าลงัใจกนัส่ิงน้ี
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา แลว้เวลาเราปฏิบติัข้ึนไปนะ พอจิตของเราเวลามนัลง แลว้มนัเกิด
ปัญญา มนัลึกลบัมาก ลึกลบัซบัซอ้น  

น่ีคือ ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา ปัญญาเกิดจากจิตกา้วเดิน ไม่ใช่
ปัญญาสมอง ไม่ใช่ปัญญาการศึกษา การศึกษาจะศึกษามากนอ้ยขนาดไหน การศึกษาน้ี 
สมบติัน้ีไวก้บัโลก เห็นไหม โลกเขาบอกวา่ ปัญญาน้ีไม่ตอ้งใส่บ่าแบกหาม ทุกคนมี
ปัญญา ทุกคนศึกษาแลว้มนัจะมีประโยชน์ ใช่!  
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มนัเป็นประโยชน์ แต่มนัเป็นประโยชน์กบัโลก มนัเป็นประโยชน์กบัการฝึกการ
ควบคุมใจของเรา แต่มนัไม่เป็นประโยชนก์บัการถอดถอนกิเลส มนัถอดถอนกิเลสไม่ได ้
มนัอยูก่นัคนละมิติ มนัเป็นปัญญาสมอง  

แต่ถา้เวลาภาวนาจนจิตสงบ เห็นไหม จิตสงบไดเ้พราะเรากรองความเห็นผดิ 
กรองความชัว่ กรองกิเลสตณัหาทะยานอยาก ใหเ้ลือดน้ีมีคุณภาพ เลือดน้ีเป็นเลือดปกติ 
เลือดน้ีมนัจะหมุนเวียนไปในร่างกาย ส่ิงใด ช่วงไหน มนัเป็นโรคภยัไขเ้จบ็ มนักจ็ะไป
เสริม ไปท าใหเ้ป็นปกติ  

น่ีกเ็หมือนกนั พอจิตมนัสงบแลว้มนัใชปั้ญญาข้ึนมา ปัญญาท่ีจิตมนัสงบ มนั
ภาวนาข้ึนมา มนัตทงัคปหาน ตทงัคปหานหมายถึงวา่ ทิฐิ คนเรานะ สมัมาทิฐิ คือการ
เห็นถกูตอ้งและภาวนา สมัมาทิฐิ คือความเห็นถกูตอ้งนะ แต่จิตใตส้ านึกมนัมีทิฐิของมนั 
สกักายทิฐิ ทิฐิวา่สรรพส่ิงน้ีเป็นเรา  

สรรพส่ิงน้ีเป็นเรา โดยจิตใตส้ านึก ไม่ใช่ปาก!  ไม่ใช่ความคิด! เราศึกษาธรรม 
พทุธพจน์บอก ไม่ใช่เราๆ ทุกคนกเ็ห็น จะลทัธิศาสนาไหน เขากรู้็กนัอยูว่า่เกิดมาตอ้งตาย 
ลทัธิศาสนาไหนเขาก็รู้ แลว้เขาใคร่ครวญของเขาเหมือนกนั แต่เขาไม่มีสมัมาสมาธิ เขา
ไม่มีมรรคญาณ เขาไม่สามารถเขา้ไปถึงจุดเป้าหมายท่ีจิตใตส้ านึกท่ีขอ้มูลทิฐิอนัน้ีมนัฝัง
อยู ่

แต่พอจิตเราสงบข้ึนมาถึงสมัมาสมาธิ ถึงตวั สมัมาสมาธิเกิดท่ีไหน? เวลาหลวงปู่
มัน่ท่านพดูเห็นไหม “อวิชชาเกิดจากอะไรๆ” “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา..” อวิชชาเกิดจากฐี
ติจิต อวิชชามนัตั้งอยูบ่นอะไร? สมาธิมนัตั้งอยูบ่นอะไร? สมาธิมนัเกิดท่ีไหน? สมาธิมนั
เกิดในพทุธพจน์เหรอ? พทุธพจน์มนัเป็นช่ือนะ สมาธิมนัเกิดท่ีจิตเรานะ ถา้จิตเรามนัมี
สมาธิข้ึนมา มนัเกิดปัญญาข้ึนมา มนัถอดถอนท่ีไหน? มนัลงไปท่ีไหน? มรรคญาณๆ 
ธรรมจกัรๆ มนัอยูท่ี่ไหน?  

มนัหมุนเขา้มา พอหมุนเขา้มาถึงหวัใจ เวลามนัปล่อยวาง คือตทงัคปหานมนั
ปล่อยวางๆ โอโ้ห ถา้มนัไม่ลึกลบัซบัซอ้นนะ คนผูป้ระพฤติปฏิบตันะถา้ไม่มีครูบา
อาจารยน์ะ มนับอกวา่มนัเป็นพระอรหนัตเ์ลยแลว้ ปล่อยวางทีหน่ึงกเ็ป็นโสดาบนั ปล่อย
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วางท่ี ๒ มนักเ็ป็นสกิทาคา ปล่อยวางท่ี ๓ มนักเ็ป็นอนาคา ปล่อยวางท่ี ๔ มนัเป็นพระ
อรหนัตแ์ลว้  

เพราะอะไร เพราะพิจารณากายปล่อยกาย พิจารณากายปล่อยกาย ตทงัคปหานคือ
ชัว่คราวๆๆ แลว้มนัปล่อยอะไรล่ะ? ปล่อยบา้! มนัไม่ไดป้ล่อยอะไรเลย เพราะมนัไม่เป็น
ความจริงเห็นไหม น่ี ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  ของครูบาอาจารยเ์ราท่าน
ตรวจสอบกนั ท่านตรวจสอบกนัอยา่งน้ีไง 

แต่ถา้ตทงัคปหานนะ มนัไม่ครบวงจรของมนั มนัไม่มีเหตุมีผลของมนั มนัถอน
สกักายทิฐิอนันั้นไม่ได ้ แต่ถา้มนัจะถอนสกักายทิฐิอนันั้นเห็นไหม พอมนัปล่อยวาง
ขนาดไหน ปล่อยวางคือการขนาบเร่ืองกิเลสตณัหาทะยานอยาก กิเลสคือยางเหนียว ยาง
เหนียวท่ีมนัพาเวียนตายเวียนเกิด มนัแก่นของกิเลส  

กิเลสน้ีเป็นแก่นนะ ดูสิ เรามองในทางโลกเห็นไหม สรรพส่ิงในโลกน้ี ทุกอยา่ง 
วตัถุ อะไรท่ีมนัเขม้แขง็เราวา่ส่ิงนั้นคงท่ี ส่ิงนั้นเขม้แขง็มาก แต่ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม
ความรู้สึกล่ะ ดูสิ มนัออ้ยอ่ิงออ้ยสร้อยในใจเรา มนัยิง่กวา่อีก! ส่ิงท่ีคมแขง็อยา่งภูเขา 
ระเบิดท้ิงเลย แต่ความรู้สึกล่ะ? ออ้ยสร้อยนัน่น่ะ เบ่ือๆ แบบคนกินเหลา้ เบ่ือแบบคนเมา 
พอพิจารณาไปแลว้ เฮอ้.. เลิกแลว้ไม่เอาอีกแลว้ 

เด๋ียวมาอีกแลว้! แลว้เราจะท าอยา่งไร จะเอามนัใหส้ิ้นใหไ้ด ้ ใหม้นัถอดถอนให้
ได ้เห็นไหม พจิารณาไป พิจารณาไปซ ้าๆนะ ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา 
ไม่ใช่ปัญญาเกิดจากท่อนไม ้ ขอนไมก้ล้ิงไปกล้ิงมาแลว้บอกเกิดปัญญานะ มนัเป็นไป
ไม่ไดห้รอก ปัญญาเกิดจากภาวนา ภาวนามยปัญญาเกิดจากจิตเห็นไหม 

เดินจงกรมจนฝ่าเทา้แตก นัง่สมาธิจนกน้พอง อนันั้นคือกิริยา อนัน้ีคือร่างกาย แต่
หวัใจท่ีมนันัง่อยูน่ะ หวัใจท่ีมนัอยูใ่นร่างกายเราน้ี ส่ิงท่ีมนัหมุนไป มนัพิจารณาไป มนัก็
ปล่อยวางไป ปล่อยวางไป ลึกลบัมหศัจรรย ์ 

กองความชัว่ในใจนะ เลือดในหวัอกขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ท่าน
ภูมิใจของท่าน แลว้มนัเป็นผลเพราะมนัเป็นประวติัศาสตร์มาแลว้ ประวติัท่ีวา่ ไดเ้ทศนา
วา่การ “เอหิภิกข”ุ ไดบ้วชเอง ไดส้อนเอง ไดว้างธรรมและวินยัไวจ้น ๕,๐๐๐ ปี  
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“ก่ึงพทุธกาล ศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง”  

ในปัจจุบนัน้ีเจริญรุ่งเรืองข้ึนมาเพราะเรามีครูบาอาจารย ์ เจริญข้ึนมา วตัถุไม่มี
ความส าคญั! ความเจริญเจริญในหวัใจ หวัใจท่ีจากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ถา้ไม่มีใจ
ดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง นัน่คือวิทยาศาสตร์ คือโลกหมด 

ส่ิงท่ีโลกศึกษากนัดว้ยโลก แลว้เอาคอมพิวเตอร์เขา้ไปจบักนั มนัจะอยูใ่น
คอมพวิเตอร์นะ แลว้กดข้ึนมากต็อ้งเหมือนกนั แลว้มนักเ็ป็นผลของคอมพิวเตอร์ ไอค้น
กด กดแลว้กย็งัเป็นทุกขอ์ยูน่ัน่  

แต่ถา้เราท าความสงบของใจข้ึนมา ใจมนัสงบขนาดไหน เราพิจารณาของเราเขา้
มามนัจะปลดความทุกขใ์นใจของเราได ้ ในใจเรามีความทุกขย์ากมาก แต่เพราะเราจน
ตรอก เราไม่มีความสามารถ ทุกคนมีแรงปรารถนา เพราะเราเป็นชาวพทุธดว้ยกนั เราก็
ศึกษาต ารามาดว้ยกนัทั้งนั้น 

แลว้เรากมี็อ  านาจวาสนา ถา้ไม่มีอ  านาจวาสนาเราจะไม่มีใจฝักใฝ่ทางน้ีนะ ฝักใฝ่
เห็นไหม การฝักใฝ่ของเรา ดูสิ...สวดมนตส์วดพรทุกวนั ถา้ไม่ไดส้วดกเ็หมือนกบัขาดส่ิง
ใดไปอยา่งหน่ึง 

เราภาวนาทุกวนัๆ สิ ถา้ไม่ภาวนานะเหมือนกบัขาดส่ิงใดไปอยา่งหน่ึง แลว้ถา้
ภาวนาจิตมนัสงบแลว้นะ จิตมนัสงบสงบขนาดไหน เราตอ้งฝึกมนั สงบแลว้ถา้เราปล่อย
ไวน้ะ ความสงบเป็นอนิจจงั มนักต็อ้งแปรสภาพเป็นธรรมดา 

ทีน้ีความสงบน้ีมนัเกิดจากอะไร? ความสงบน้ีเกิดจากสติปัญญา เกิดจากความ
เพียรของเรา ถา้เกิดจากความเพียรของเรา เรากด็ูเอาความเพียรของเราเป็นตวัตั้ง แลว้
สติปัญญาเราขนาดไหน เราแสวงหาของเรา เราท าของเรา พอมนัสงบข้ึนมาแลว้ ออก
ฝึกหดัใชปั้ญญา 

ถา้ไม่มีความสงบ การใชปั้ญญานั้นเป็นโลกียปัญญา เป็นปัญญาของกิเลสทั้งหมด 
แต่เพราะมีความสงบของใจข้ึนมา เพราะมีความสงบของใจ เพราะมนัเกิดปัญญาข้ึนมา 
ปัญญาน้ีมนัจะลงสู่จิต เพราะอะไร เพราะความสงบนั้นสมาธิเกิดจากจิต ถา้ลงสู่จิตข้ึนมา 
เพราะกิเลสมนัอยูท่ี่จิตเห็นไหม เวลามนัวปัิสสนา มนัใชปั้ญญาเขา้ไป มนัจะถอดถอน
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ของมนั ถอดถอนมนัตทงัคปหาน มนัปล่อยแลว้ปล่อยเล่า ขยนัหมัน่เพียร ตอ้งมี
ขยนัหมัน่เพียร ถา้ไม่ขยนัหมัน่เพียร ถา้เป็นเลือดชัว่ เป็นเร่ืองกิเลสมนัแอบอา้ง มนักบ็อก
มนัเป็นพระอรหนัต ์ จนเป็นพระอรหนัต ์ ๔-๕ รอบเลย เพราะมนัพิจารณาซ ้าแลว้ซ ้าเล่า
อยูอ่ยา่งนั้น 

แต่ถา้เรามีสติปัญญา เราจะมีสติปัญญามนัเป็นปัจจุบนั มนัไม่ไดคิ้ดคาดการณ์
คาดหมายวา่เราจะเป็นอะไร มนัจะพิจารณามาก่ีร้อยหนก่ีพนัหนกแ็ลว้แต่ เราพิจารณาซ ้า
ไปๆ ถา้มนัไม่มีส่ิงใดบอกเหตุ ไม่มีส่ิงใดบอกเหตุกบัใจเรา วา่ส้ินกระบวนการของมนั 
ขณะจิตท่ีมนัเปล่ียนแปลง ขณะจิต! จิตขณะท่ีมนัเปล่ียนเห็นไหม  

ดูสิ...ของดิบเป็นของสุกมนัยงัเปล่ียนแปลงของมนัได ้ เราวดัค่าไดน้ะวา่ส่ิงใดมนั
เปล่ียนแปลงอยา่งไร แลว้จิตใจของเรามนักซ็ ้ าๆๆ อยูอ่ยา่งน้ี มนัไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง
ส่ิงใดเลย แต่พอพิจารณาซ ้าแลว้ซ ้าเล่าๆ ถึงท่ีสุดเวลาขณะจิตมนัพลิก พรึบ! น่ีไง แลว้มนั
พลิกไปแลว้มนัเป็นอะไรล่ะ? มนัเป็นอะไร? 

เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เห็นไหม “เวลากิเลสขาดดัง่แขน
ขาด” คนเราตดัแขนท้ิงจะรู้ไหมวา่เราตดัแขนเราท้ิง มนัเป็นอยา่งน้ีจริงๆ แต่เวลาปฏิบติั
ไปแลว้ เวลาตทงัคปหานมนัปล่อยวางนะ โอโ้ห...น่ีปล่อยวางหนหน่ึงกว็า่เป็นขั้นนั้นๆ 
ขั้นบา้ขั้นบอไป 

น่ีไงเลือดชัว่มนัท าลายทั้งหมด แต่ขณะท่ีวา่ปฏิบติัน้ีเลือดมนัเสีย ถา้มนัจะวา่มนั
ชัว่มนักป็ฏิบติัมา แต่อนัน้ีมนักอ็ยูท่ี่วาสนา ถา้วาสนาของเราเห็นไหม ดูสิ...คนเขามี
วาสนานะ เขาจะมีจุดยนืของเขา จะไม่เช่ือส่ิงใดไดง่้ายๆ มนัตอ้งพิสูจน์กนั 

เวลาจิตใจเราปล่อยวางแลว้ เราออกมาใชอ้ารมณ์ปกติ เราพิสูจนไ์ดเ้ลย พิสูจน์วา่
จิตใจเรามนัหวัน่ไหวแค่ไหน จิตใจเรากระทบส่ิงใดแลว้มนัมีผลตอบสนองมากนอ้ยแค่
ไหน ถา้มีผลตอบสนองหรือมีความหวัน่ไหว อยา่งน้ีไม่ใช่! อยา่งน้ีไม่ใช่มนัไม่เขา้
องคป์ระกอบ 

ถา้อยา่งน้ีไม่ใช่เรากต็อ้งเร่งมุมานะภาวนาต่อเน่ืองเขา้ไป ถา้มนัต่อเน่ืองเขา้ไป ส่ิง
ท่ีเราท าไดข้นาดน้ี  ผลของมนัยงัไม่เป็นความจริง แลว้เราจะเอาความจริงเราท าขนาด
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ไหน เรากต็อ้งมุมานะท ามากข้ึนมากข้ึน ทีน้ีพอเราบอกท ามากข้ึน เราบอกวา่อยา่งน้ีมนั
ลงทุนลงแรงเกินไป 

เราลงทุนลงแรงขนาดน้ีมนัยงัไม่ไดผ้ล ค าวา่ไดผ้ลมนัเป็นกิริยา มนัเป็นการ
ภาวนามาเพื่อผลท่ีดีข้ึน แต่ผลของเรา เราตอ้งการใหข้ณะจิตมนัถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์แลว้ถึง
ท่ีสุดน่ีเป็นขั้นเป็นตอน อยา่งเป็นโสดาบนักใ็หม้นัเป็นโสดาบนัจริงๆ ข้ึนมา 

ถา้เป็นโสดาบนัจริงๆ ข้ึนมาแลว้นะ ความเป็นโสดาบนัมนัเป็นฐานรองรับ ถา้จิต
เส่ือมมนักเ็ส่ือมลงมาจากสกิทาคาลงมาเป็นแค่โสดาบนั ไม่เส่ือมเป็นปุถุชน แต่ถา้จิตเรา
ยงัไม่เกาะกระแสไม่เท่าถึงโสดาบนั มนัเจริญแลว้เส่ือมเป็นปุถชุน  

แลว้เป็นปุถุชนนะ ดูสิ...เวลาพระเห็นไหม เวลาบวชข้ึนมาน่ีเป็นพระท่ีแสนดีเลย 
เวลาสึกจากพระไป ส ามะเลเทเมายิง่กวา่คนปกติเลย ท าไมเป็นอยา่งนั้นล่ะ? น่ีก็
เหมือนกนัจิตของเราเวลาปฏิบติัข้ึนไป เวลามนัดี ดีเหลือลน้เลย เวลามนัเส่ือมมาท าไม
มนัทอ้ถอย มนัทดทอ้ไปขนาดนั้นล่ะ น่ีไง มนัแหยงของมนั มนัท าของมนัเห็นไหม 

จิตมนัจะเส่ือมขนาดไหน เราจะท าของเราเห็นไหม ถา้เราพิจารณาของเราถึงขณะ
จิตนั้นเปล่ียนแลว้ มนัไม่ตกมา มนัมีสถานะของโสดาบนัรองรับไวเ้ห็นไหม กปุธรรม 
อกปุธรรม สพัเพ ธมัมา อนตัตา สภาวธรรมเป็นกปุปธรรม 

กปุธรรม ดูสิ...พระอาทิตยข้ึ์นพระอาทิตยต์ก โลกน้ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา น่ี
กปุธรรม ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติมนัเป็นกปุธรรม ไม่เช่นนั้นมนัแปรสภาพ แต่อ
กปุธรรมล่ะ! อกปุธรรมล่ะ! ธรรมท่ีไม่แปรสภาพ ธรรมท่ีเป็นจริงๆ มนัอยูไ่หน ธรรม
จริงๆ มนัอยูท่ี่ไหน? อยูใ่นต าราเหรอ? อยูใ่นพทุธพจน์เหรอ? มนัอยูท่ี่ผูป้ฏิบติัไง  

จิตท่ีมนัเป็นข้ึนมาแลว้มนักคื็อเป็น ถา้จิตท่ีมนัไม่เป็นมนักว็วัพนัหลกันัน่น่ะ วน
อยูน่ัน่ วนอยูน่ัน่ออกไหนไม่ถกูเลย แต่ถา้มนัเป็นความจริงนะมนัไม่วนอยูน่ัน่นะ มนัวน
จะออก วนเหมือนกนั วนเหมือนกนัเพราะอะไร? เพราะมนัพนัมาท่ีใจน่ีแหละ แก่นมนั
อยูท่ี่ใจน่ีแหละ มนัวนมา มนัวิปัสสนาญาณเขา้มา 



 เลือดในอก  ๒๘ 
 

พิจารณากาย จิตกเ็ป็นผูพ้ิจารณา พิจารณาเวทนา กจิ็ตเป็นผูพ้ิจารณา พิจารณาจิต 
กจิ็ตเป็นผูพ้ิจารณา พิจารณาธรรม กจิ็ตเป็นผูพ้ิจารณา จิตเป็นผูพ้ิจารณาตน้ขั้วมนัอยูท่ี่จิต 
ผลตอบสนองแลว้มนักส็ะเทือนหวัใจทั้งนั้น 

ถา้จิตมนัสงบ ถา้จิตมนัสงบพิจารณาส่ิงใดมนักส็ะเทือนมาท่ีหวัใจ พอมนั
สะเทือนบ่อยคร้ังเขา้ๆ ถึงท่ีสุดแลว้มนัขาด! น่ีไงอกปุปธรรมไง ธรรมท่ีไม่แปรสภาพไง 
แต่ไม่แปรสภาพในขั้นของโสดาบนั ถา้ไม่แปรสภาพของขั้นสกิทาคา ไม่แปรสภาพของ
ขั้นอนาคา ไม่แปรสภาพเลย! ไม่แปรสภาพอีกเลย! ส้ินไปเลย แลว้ส้ินอยา่งไร 

น่ีไงเลือดดี ท าคุณงามความดี เห็นไหม ท าความดีแลว้มนัมีผลตอบสนอง แลว้มนั
เป็นความจริงข้ึนมา พอความจริงข้ึนมาเห็นไหม เลือดในอกขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ วนัน้ีวนัมาฆะบูชา เลือดในอกของสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็น
เลือดท่ีสะอาด เป็นเลือดของพระอรหนัต ์ส้ินกิเลสแลว้ทั้งหมด 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นพระอรหนัต ์ ลกูศิษยล์กูหาขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้กเ็ป็นพระอรหนัต ์ เกิดมาจากไหน? “ดอกบวัเกิดมาจากโคลนตม” 
เกิดมาจากหวัใจของเราท่ีทุกขท่ี์ยากน่ีแหละ 

ดูยสสะสิ  “ท่ีน่ีเดือดร้อนหนอ ท่ีน่ีวุน่วายหนอ” เดือดร้อนไหม? ทุกขไ์หม? น่ีก็
เกิดมาจากความทุกขท์ั้งนั้นนะ แต่ท่านมีอ านาจวาสนาของท่าน ถา้ท่ีน่ีเดือดร้อน ท่ีน่ี
วุน่วาย ท่านกแ็สวงหาท่ีไม่วุน่วายไง ท่ีไม่เดือดร้องไง แต่ท่ีไม่วุน่วายไม่เดือดร้อนมนัก็
เป็นธรรมชาติ มนักเ็ป็นป่าเขาล าเนาไพร 

แต่ถา้มนัไม่เดือดร้อนในหวัใจสิ ถา้หวัใจมนัทุกขม์นัยาก “ท่ีน่ีวุน่วายหนอท่ีน่ี
เดือดร้อนหนอ แลว้ท่ีน่ีมนัสุขหนอ ท่ีน่ีมนัพน้จากทุกขห์นอ” เห็นไหม ถา้มนัแสวงหา
ส่ิงน้ีได ้มนักเ็ป็นประโยชน์ส่ิงนั้นข้ึนมา 

ส่ิงน้ีท่ีกระท าเรากอ็ยากท า เรากต็อ้งท าให้ได ้ เวลาเราคิดถึงส่ิงใด องคศ์าสดาเป็น
ครูเอกของโลก เราตอ้งเอาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นตวัอยา่ง เอาครูบา
อาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเป็นตวัอยา่ง  
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ถา้เรามีตวัอยา่ง เรามีครูบาอาจารยเ์ห็นไหม มีครูบาอาจารยค์อยเป็นพี่เล้ียง คอย
คุม้ครองดูแล เราท าส่ิงใดข้ึนมามนักป็ลอดโปร่งนะ แต่ถา้เราท าส่ิงใด โทษนะ ละลา้
ละลงันะเรากส็งสยั อาจารยย์ิง่สอนกย็ิง่สงสยั แลว้กส็งสยักนัไปใหญ่เลย 

เราเองเรากแ็ยอ่ยูแ่ลว้ แลว้อาจารยพ์ดูอะไรมามนักไ็ม่ขาดสกัอยา่งหน่ึง ไอน้ัน่จะ
เป็นไอน่ี้ ไอน่ี้จะเป็นอยา่งนั้น ส่ิงนั้นจะมีส่ิงนั้น แลว้มนัเป็นส่ิงใดล่ะ? แต่ถา้เป็นครูบา
อาจารยข์องเรานะ ฟันธงเลย ตั้งสติใหดี้ ส่ิงน้ีแกไ้ขได ้ ถา้สติดีมนัดบัหมด ถา้สมาธิข้ึน
มาแลว้มนัยิง่เป็นประโยชน์ข้ึนมาใหญ่เลย แลว้ถา้เกิดปัญญา ภาวนามยปัญญาข้ึนมา 

เรานะ ลว้งเขา้ไปในสุ่มปลานะ เราหยบิข้ึนมานึกวา่ปลา นึกวา่ปลาไหลเห็นไหม 
ข้ึนมามนัเป็นงูเห่าเราน่ีสลดัท้ิงเลย แต่ถา้เราลว้งลงไปแลว้เราไม่รู้วา่งูเห่าหรือวา่ปลาไหล 
น่ีไง งูๆ  ปลาๆ 

ถา้ครูบาอาจารยท่์านไม่เป็นธรรมนะ ไม่เป็นธรรมเราเองเรากล็ะลา้ละลงันะ 
ฉะนั้นเวลาครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรม เป็นธรรมน่ีรู้ได ้ รู้ไดง่้ายๆ คนอยูด่ว้ยกนั ศีลเห็น
ไหม “ศีลจะรู้ไดก้ต่็อเม่ือเราอยูคุ่น้เคยกนั” มนัเห็นหมดนะ  

ธรรม.. ธรรมจะรู้ไดต่้อเม่ืออา้ปากนะ อา้ปากออกมาเม่ือไหร่ นัน่แหละออกมา
จากหวัอก ออกมาจากหวัใจ หวัใจรู้เท่าไหร่กพ็ดูไดเ้ท่านั้นแหละ แลว้พดูกย็  า่เหมือนววั
ย  า่อยูก่บัท่ีนัน่ล่ะ มนัไม่ย  า่ออกไปจากกิเลสเลย มนัไม่ย  า่ออกไปจากภวาสวะ ออกจากภพ  
ออกจากความเป็นจริงเลย 

แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยข์องเราเห็นไหม พดูค าไหนค านั้น เราไม่ละลา้ละลงันะ 
เราสงสยั แต่ครูบาอาจารยไ์ม่สงสยั เราน่ะสงสยั เห็นไหมส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็นจริงไหม? จริง แต่
ความรู้ความเห็นนั้นไม่จริงเลย  

ส่ิงท่ีรู้เห็น... จริง แต่มนัไม่จริงเพราะเรามีกิเลสไง ส่ิงท่ีรู้เห็นจริงไหม? เห็นจริงๆ
ไหม? จริง เรากย็ดึของเราวา่จริง แต่ครูบาอาจารยบ์อกวา่ไม่จริง ถา้ไม่จริง ไม่จริงเพราะ
อะไร เรากต็อ้งตรวจสอบเห็นไหม  
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พอเราวางส่ิงน้ี เราวางส่ิงท่ีไม่จริง แลว้มนัลึกเขา้ไป ลึกเขา้ไป เราจะเขา้ไปสู่
ความจริง เราจะเขา้ไปสู่ความจริงเห็นไหม น่ีครูบาอาจารยข์องเรา ส่ิงท่ีเป็นความจริงมนั
กเ็ป็นความจริง ส่ิงน้ีไม่เป็นความจริง อยา่งใดๆ กไ็ม่เป็นความจริง  

ยิง่ถา้ไม่เป็นความจริงนะ เวลาปฏิบติัไปน่าสงัเวชนะ บางแห่งเวลาลกูศิษยล์กูหา
ปฏิบติัข้ึนมาพอจะมีหลกัมีเกณฑพ์าออกท างานเสียหมดเลย เพราะอะไร? เพราะเด๋ียวลกู
ศิษยม์นัภาวนาเป็นข้ึนมา มนัจะมาถอนหงอกอาจารยม์นั  

น่ีเพราะอาจารยพ์ดูพทุธพจน์ไง พอจิตสงบแลว้พิจารณากายเลย พิจารณากายไป
เลย ทีน้ีพอพิจารณากายข้ึนมาแลว้มนัเป็นข้ึนมา พอมนัเป็นข้ึนมาไปถามอาจารย ์อาจารย์
ตอบไม่ได ้ อยา่งนั้นเราไปท างานกนัเถอะ มนักเ็ส่ือมออกไปหมดเพราะมนัไปอยูเ่ร่ือง
โลกๆ เห็นไหม 

น่ีเรารู้ไดไ้ง เรารู้ไดด้ว้ยประสบการณ์ เรารู้ไดด้ว้ยการคลุกคลีนัน่นะ แต่ถา้มนั
เป็นความจริงข้ึนมานะ มนัฟันธงหมด มนัเดด็ขาด ผดิคือผดิ ถกูคือถกู ตอ้งเป็นอยา่งนั้น 
ไม่มีอะไรคาอยู ่ส่ิงท่ีคาอยู่ๆ  คือเราไม่แน่ใจ 

น่ีไงกปุปธรรม อกปุปธรรม ถา้เป็นกปุปธรรมกธ็รรมดา ธรรมดาเห็นไหม 
นิพพานเป็นอนตัตา.. สพัเพ ธมัมา อนตัตา.. สรรพส่ิงกเ็ป็นอนตัตากว็า่กนัไป แต่ถา้ความ
จริงมนัเป็นไหมล่ะ มนัเป็นไหม มนัเป็นหรือไม่เป็น ทุกคนกพ็ดูไม่ได ้ ทุกคนกรู้็ไม่ได ้
เพราะมนัมาจากต ารา 

แต่ต าราออกมา ต าราเขามี ต าราเขาบอกระดบัของมนัเป็นอยา่งน้ี ระดบัของโลก
เป็นอยา่งน้ี ไม่มีส่ิงใดคงท่ี โลกน้ีไม่มีส่ิงใดคงท่ีหรอก มนัแปรสภาพหมดล่ะ แลว้ถา้เอา
วิทยาศาสตร์พิสูจน์แลว้มนักเ็ป็นอยา่งนั้นจริงๆ แลว้ส่ิงในโลกน้ีไม่มีอะไรคงท่ี ส่ิงท่ีคงท่ี
ไม่มี  

ดูสิ...ทองค า ๑๐๐ เปอร์เซ็นไม่มี ๙๙.๙๙ เปอร์เซ็น ไม่มี แต่โสดาบนั สกิทาคา 
อนาคา ถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์๑๐๐ เปอร์เซ็น! ๑๐๐ เปอร์เซ็น!  ถา้ ๙๙.๙๙ เปอร์เซ็น ตรงจุด
นั้นแหละกิเลสออกตรงนั้น กิเลสออกตรงนั้นเลย แต่ถา้มนัถึงท่ีสุดเห็นไหมมนัตอ้ง ๑๐๐ 
เปอร์เซ็น  



 เลือดในอก  ๓๑ 
 

 

แลว้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นน้ี หาท่ีไหน? ถึงบอกมนัมีไดเ้ฉพาะความสะอาดบริสุทธ์ิของ
ใจไง ใจน้ีสะอาดบริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิตอ้ง ๑๐๐ เปอร์เซ็น จะ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เปอร์เซ็น  
๑๐๐,๐๐ เปอร์เซ็นไปเลย ส่ิงนั้นเป็นความจริง 

แลว้ความจริงถา้มนัมีจริง มนัตอ้งเปิดเผยได ้ ถา้เป็นจริงมนัตอ้งเปิดเผยได้
ตรวจสอบได ้การเปิดเผยการตรวจสอบน้ี มนัเป็นคุณสมบติัเห็นไหม เป็นคุณสมบติัของ
ครอบครัวกรรมฐาน 

ครอบครัวกรรมฐานเห็นไหม ครอบครัวของเรา ครูบาอาจารยท่์านบอกวา่
ครอบครัวของเราจะรู้กนัก่อน ครอบครัวของเราน่ีรู้ เพียงแต่วา่ รู้แลว้มนัเป็นประโยชน์
หรือเป็นโทษล่ะ 

เห็นไหม เรามีแกว้แหวนเงินทอง เราจะเท่ียวใส่ไปโชวเ์ขาเด๋ียวโจรปลน้หมดนะ 
เรามีแกว้แหวนเงินทองทุกคนเกบ็ไวใ้นเซฟทั้งนั้นน่ะ ไม่มีใครเอามาโชวห์รอก ถา้ใครมี
ของเลก็ๆ นอ้ยๆ แลว้เอาไปโชวไ์ม่มีประโยชน์หรอก 

ส่ิงน้ี เร่ืองโลกกบัเร่ืองความเป็นจริง ถา้ความเป็นจริงเห็นไหม วนัน้ีวนัส าคญัทาง
พทุธศาสนา เวลาคิดถึงคติธรรมแลว้มนัสะเทือนใจ คิดถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ดว้ยความภมิูใจในลกูศิษยล์กูหาของท่านนะ  

เลือดในหัวอก ท่านดูแล ท่านกล่อมเกล้ียงเล้ียงดูมา แลว้เป็นเน้ือนาบุญของโลก 
ด้วยการเชิดชูศาสนา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องภูมิใจเป็นธรรมดา 
พระฉัพพคัคียท์ั้ง ๖ และ พระสัตตรสวคัคียท์ั้ง ๑๗ ท่ีคอยท าบญัญติัเป็นธรรมวินยัมา 
เป็นพระไตรปิฎกเกือบทั้ งหมดเลย ฉัพพคัคีย์ สัตตรสวคัคีย์ท ามา องค์สมเด็จพระ
สมัมาสัมพทุธเจา้กเ็มตตาดูแลรักษามา 

น่ีกเ็หมือนกนั เราจะดูแลหวัใจของเราอยา่งไร? เราจะประพฤติปฏิบติัอยา่งไร? 
เราจะเอาใจของเราไปสู่ท่ีไหน? มนัเป็นสิทธิของเราเห็นไหม วา่เอกสิทธ์ิ สิทธิของบุคคล 
บุคคลจะท าอยา่งไรกไ็ด ้บุคคลจะเช่ือใครกไ็ด ้น่ีเป็นเร่ืองธรรมดา 
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แต่ถา้เราเอาเป็นประโยชน์ เราเอาความจริงเขา้เปรียบเทียบ น่ีเพราะเราประพฤติ
ปฏิบติัมาเราท าแบบน้ี ไปอยูก่บัใครกแ็ลว้แต่ถา้นอกลู่นอกทางเกบ็ของหนี.. เกบ็ของหนี
.. มนัสิทธิของเขา เขาเป็นผูใ้หญ่ เราเป็นเด็ก เราไม่มีสิทธิท่ีจะให้เขาท าตามเราได ้

ฉะนั้นถา้ส่ิงใดท่ีใด ขอใหเ้ราภาวนาเราจะอยูท่ี่นัน่นาน ส่ิงใดถา้เขาไม่ใหเ้รา
ภาวนา หรือเขาออกนอกลู่นอกทางเรากไ็ปของเรา เราแสวงหาของเรา ครูบาอาจารยเ์ป็น
ผูช้ี้น า เราจะตอ้งท าปฏิบติัของเรา เพื่อประโยชน์กบัเรานะ 

น่ีพดูถึงวนัน้ีวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา วนัน้ีวนัมาฆะบูชา เราจะตอ้ง
ประพฤติปฏิบติักนัเพือ่บูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ พระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ใหใ้จเราน้ีเป็นพทุธ ธรรม สงฆ ์ใหส้มกบัเราอุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ คืออุปัฏฐากหวัใจของเรา เอวงั 

 

 
 
 
  

 
 

©2011 www.sa-ngob.com 


