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เอ้า.. ตั้งใจฟังธรรม.. ทาไมต้องฟังธรรม ? เพราะการฟังธรรม จิตใจมีผกู้ ล่อม เด็ก
น้อยเวลาจะนอนเห็นไหม พ่อแม่กล่อมเพื่อให้ลกู หลับ ไอ้การที่ลกู หลับนั้นลูกหลับ
พักผ่อน แต่ธรรม.. ธรรมกล่อมใจ ไม่ใช่หลับพักผ่อน ให้ตื่นตัว การตื่นตัวของใจ ถ้าใจมี
ความสงบร่ มเย็น สิ่ งนั้นเห็นไหม อาศัยธรรมเกาะไป
เวลาครู บาอาจารย์ท่านบอกนะ ว่าภาคปฏิบตั ิเรา ความสาคัญที่สุดคือการฟังธรรม
เพราะเวลาสมัยพุทธกาล เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรม แสดงธรรม
นะ เทวดาก็สาเร็ จ มนุษย์กส็ าเร็ จ สิ่ งที่สาเร็ จเห็นไหม สาเร็ จเพราะอะไร เพราะจิตใจ..
จิตใจที่มนั มีการกระทา
จิตใจเราเราฝึ กฝนของเรามา เวลาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ภิกษุเวลาปฏิบตั ิเกือบถึงที่สุดแห่งทุกข์ มีความลังเลสงสัย จะไปถามองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ไปถึงกุฏิเห็นไหม ฝนตกหนัก พอฝนตกหนักก็เจิ่งนองไปด้วยน้ า เวลา
เม็ดฝนหยดจากชายคาลงไปเป็ นจุดเป็ นต่อม คาว่าเป็ นจุดเป็ นต่อม เห็นเป็ นจุดเป็ นต่อม
เพราะจิตใจฝึ กมา จิตใจปฏิบตั ิมา จนจะถึงที่สุดแห่งทุกข์
แต่ขณะที่ปัญญาหมุนนะ กาลังมันไม่พอ กาลังไม่พอมันทะลุไปไม่ได้ พอทะลุ
ไปไม่ได้กจ็ ะไปถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าเป็ นผูแ้ ก้ไข จิตใจมันกาลังค้นคว้า ปั ญญามันกาลังหมุนเต็มที่ของมัน เวลาไปเห็นจุด
และต่อม มันแตกเป็ นฟองขึ้นมา แล้วก็แตกเป็ นฟองไป พอไปเห็นอย่างนั้นมันก็กระทบ
ถึงใจเห็นไหม
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สิ่ งที่เป็ นไปได้.. เป็ นไปได้เพราะเหตุใด เป็ นไปได้เพราะมีการกระทา เป็ นไปได้
เพราะว่าเขาฝึ กปฏิบตั ิของเขามา แล้วสิ่ งที่เป็ นวุฒิภาวะในหัวใจ ใครจะไปวัดของใครได้
ล่ะ มนุษย์เหมือนกัน แต่มนุษย์ไม่เหมือนกัน
มนุษย์เหมือนกันคือเป็ นคนเหมือนกันไง บวชพระเป็ นพระเหมือนกัน แต่จิตใจ
ของบุคคลคนนั้นแตกต่างกัน แตกต่างกันเพราะมีการประพฤติปฏิบตั ิเห็นไหม นี่คือการ
ฟังธรรม การฟังธรรมสาคัญเพราะว่าจิตใจมันเกาะสิ่ งนั้นไป ความลังเลสงสัย สิ่ งที่เรายัง
ไม่แน่ใจ “จากใจดวงหนึ่งสู่ใจดวงหนึ่ง” ครู บาอาจารย์ท่านพูดบ่อยนะ ถ้าจิตใจที่มีธรรม
การแสดงออกมา มันแสดงออกมาจากข้อเท็จจริ งอันนั้น
แล้วผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิ เรากาลังแสวงหาสิ่ งนี้อยู่ เรากาลังแสวงหาสิ่ งนี้อยู่ สิ่ งที่
เรากาลังแสวงหาสิ่ งนี้อยู่ แล้วจิตใจเรากาลังไขว่คว้า กาลังเรรวน กาลังไม่มีหลักเกาะเห็น
ไหม การฟังธรรมถึงเป็ นภาคปฏิบตั ิที่สาคัญที่สุด แล้วเวลาเราฟังธรรมแล้วนะ เรามีความ
ลังเลสงสัย เรามีความไม่แน่ใจ เรามีความกังวลต่างๆ สิ่ งนี้มนั จะเข้าไปเป็ นข้อมูลที่
แตกต่างที่จะเป็ นข้อพิสูจน์ของเรา
ขณะฟังอยู่ ถ้ามันชาแรกเข้ามาในจิตใจของเรา แล้วจิตใจมันลงนั้นอีกเรื่ องหนึ่ง
ถ้าจิตใจมันยังไม่ลง แต่เราได้ประเด็น พอเราได้ประเด็นขึ้นมา เราไปประพฤติปฏิบตั ิของ
เรา เอาสิ่ งนั้นมาเป็ นประเด็น มันก็มาแยกแยะในหัวใจของเรา การฟังนะ มันเป็ นการจุด
ประกายหัวใจไง
แต่ถา้ เราปฏิบตั ิของเรา โดยที่เราไม่ได้ยนิ ได้ฟังเห็นไหม มันพยายามทาแล้วทา
เล่า เอาหัวชนภูเขา บอกว่าปฏิบตั ิธรรมๆ แต่ทาไมมันทุกข์ขนาดนี้ ไหนว่าความสงบของ
ใจมีความสุ ขๆ ทาไมเราทุกข์ขนาดนี้ ...แลกมาด้วยทุกข์
ครู บาอาจารย์ของเราแลกมาด้วยทุกข์ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลา
ปฏิบตั ิมาค้นคว้าอยู่ ๖ ปี ไม่ทุกข์เหรอ ทุกข์มากๆ เรานะ ดูสิ เวลาเรามีความกังวล มีความ
ฟุ้ งซ่านในหัวใจ แล้วเราก็มีแรงปรารถนาว่าเราอยากจะพ้นจากทุกข์ จิตใจเราละล้าละลัง
ไหม จิตใจเราละล้าละลัง เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นคว้ามา ๖ ปี เห็นไหม
ปรารถนามา จะพ้นจากทุกข์ให้ได้ ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ความเกิด ความแก่ ความ
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เจ็บ ความตาย มันต้องมีฝั่งตรงข้าม ถ้ามีฝั่งตรงข้าม ทาอย่างไรมันถึงจะทาให้ไม่เกิด ไม่
แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เราก็มีเป้ าหมายของเรา
แล้วเราปฏิบตั ิอยู่ มันยังไปไหนไม่รอด มันมีความทุกข์ไหม มีความทุกข์ท้ งั นั้น
ถึงบอกว่า แลกมาด้วยทุกข์ แลกมาทุกข์เป็ นอริ ยสัจ ทุกข์เป็ นความจริ ง ทุกข์ไง ทุกข์
เพราะมันขัดแย้งกับหัวใจ ทุกข์มนั ไม่พอใจมันก็เป็ นความทุกข์ สิ่ งใดที่เป็ นความพอใจ
สิ่ งใดมีแรงปรารถนา มีความพอใจ สมความปรารถนา สิ่ งนั้นเป็ นสุ ข มันก็อนั เดียวกัน
ไม่ปรารถนากับปรารถนาออกมาจากไหน? ออกมาจากใจ และถ้าไม่ปรารถนาทาไมมัน
ทุกข์ล่ะ?
มันทุกข์เพราะว่ากิเลสตัณหาทะยานอยากของเรามันโต้แย้ง แต่เวลาถ้ามันพอใจ
ล่ะ มันเป็ นตัณหาหรื อเปล่า? มันก็เป็ น แต่ทาไมมันพอใจล่ะ? เห็นไหมนี่เพราะกิเลส
ตัณหาความทะยานอยากของเรา สิ่ งนี้มนั สะสมในหัวใจ เราก็ไม่เข้าใจ แล้วสิ่ งใด
ประพฤติปฏิบตั ิยงิ่ แล้วใหญ่เลย เวลาปฏิบตั ิไป ถ้าทาแล้วมันพอใจ ทาแล้วมันมีความ
พอใจมีความสุ ข
คาว่าความสุ ข ความสุ ขอยูท่ ี่ไหนล่ะ? กิเลสมันหลอกได้นะ กิเลสมันบังเงา เวลา
เราเผชิญหน้ากับความทุกข์นะ เราไม่พอใจสิ่ งใดๆ เลย แต่เวลากิเลสมันบังเงา มันก็
เผชิญหน้ากับความทุกข์นะ มันบังเงาไง บังเงาว่าสิ่ งนี้มนั จะเป็ นธรรม.. สิ่ งนี้มนั จะเป็ น
ความจริ งของเรา.. มันเป็ นไปของมันนะ
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติปฏิบตั ิ ค้นคว้ามา ถึงรู้เล่ห์ รู้
เหลี่ยม รู้ทนั มัน รู้ทนั กิเลสของเรา มันคือใคร? มันคือกิเลสตัณหาความทะยานอยากที่ทา
ให้เราเกิดอยูน่ ้ ี
“อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา สงฺ ขารปจฺจยา วิญฺญาณ”
อวิชชา.. อวิชชามันอยูท่ ี่ไหน? มันอยูใ่ นปฏิสนธิจิต มันอยูใ่ นภวาสวะ อยูใ่ นภพ
อยูใ่ นจิตของเรา อยูใ่ นฐานความรู้สึก ภวาสวะคือภพ คือสถานะของความรู้สึกอันนี้ แล้ว
มันมีแรงขับ แรงขับด้วยบุญด้วยกุศล เวียนตายเวียนเกิดกันอยูน่ ้ ี เวียนไปเวียนมาอยูน่ ้ ี
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แล้วเวียนไปเวียนมาพอเราเกิดมาเป็ นมนุษย์เราก็มีศกั ยภาพนะ มองไปที่สตั ว์ ดูถกู มันว่า
เรามีสถานะเหนือกว่า มองไปที่ไหนทิฐิมานะมันเกิดนะ
ทิฐิมานะมันทาให้ชีวิตเราล่วงไปๆ นะ แต่ถา้ ได้ฟังธรรม มันเตือนสติเรา คาว่า
เตือนสติเรา ดูสิ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารื้ อค้นค้นคว้ามาขนาดไหน แล้วสิ่ ง
ที่คน้ คว้านี่คน้ มาเพื่อใคร ก็เพื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมาแล้วใช่ไหม ถึงได้เทศน์ธรรมจักรเห็นไหม
“ทเวเม ภิกฺขเว..” ทางสองส่ วนที่ไม่ควรเสพ
ทางสองส่ วนที่ไม่ควรเสพ.. โลกเขาทาอะไรกันอยู่ กามสุ ขลั ลิกานุโยค กามคุณ
สิ่ งนี้เป็ นคุณ เป็ นคุณเพราะอะไร เป็ นคุณเพราะเรามีศีลมีธรรมควบคุมมัน เป็ นคุณนะ
กามคุณ เพราะทาให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่สูญพันธุ์ไป ทาให้ครอบครัวตระกูลนั้นยัง่ ยืน
ต่อไป ยัง่ ยืนเพราะอะไร เพราะครอบครัวนั้นมีศีลมีธรรม ทาให้ครอบครัวนั้นร่ มเย็นเป็ น
สุ ขใช่ไหม นี่คือกามคุณ
แล้วถ้ามันเป็ นโทษล่ะ? ถ้ามันเป็ นโทษมันเผาผลาญมันทาลายทั้งนั้นเลย อัตตกิ
ลมถานุโยค ทาตัวเองให้ลาบากเปล่า ลาบากเปล่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ปฏิบตั ิมา ๖ ปี นี่ลาบากเปล่า มัชฌิมาปฏิปทาเป็ นอย่างไร ? ในเมื่อจิตมันสงบแล้วองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นคว้า ถ้าไม่สร้างมานะ การตรัสรู้เองโดยชอบมีองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระปั จเจกพุทธเจ้าเท่านั้น
เราสาวก สาวกะ มีตารา มีอริ ยสัจ มีความจริ ง มีธรรมขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นผูช้ ้ ีนา เป็ นผูค้ อยชี้นา แต่เราเกิดมาแล้วเราดูถกู ชีวิตของเราเอง เรา
เกิดมาแล้วเราเป็ นมนุษย์ เราเกิดมาแล้วเราทามาหากิน เราแสวงหาเพื่อศักยภาพทางโลก
เราดูถกู ตัวเราเองไง! ดูถกู ตัวเอง ถ้ามนุษย์อยูก่ บั โลก อยูก่ บั ความเป็ นไปโดยไม่สนใจใน
ศาสนา มันก็เหมือนแร่ ธาตุอนั หนึ่ง แร่ ธาตุของโลกดูสิ ดูใบไม้ใบหนึ่ง เวลามันหลุดจาก
ขั้ว มันทับถมลงดิน มันยังเป็ นปุ๋ ยเป็ นสิ่ งมีประโยชน์ มนุษย์ล่ะ ดูสิ เวลาเขาไปรบกัน เขา
ว่าเป็ นปุ๋ ยกลับมาๆ เพราะตายกลับมาร่ างกายก็เป็ นปุ๋ ย
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แล้วชีวิตเราเห็นไหม เรามองข้ามสิ่ งนี้ไป แต่ถา้ เรามีสติปัญญา ถึงเราเป็ นสาวก
สาวกะ เราได้ยนิ ได้ฟังขึ้นมาแล้วมันสะเทือนใจเรา ถ้ามันสะเทือนใจเรา มันก็ตอ้ งออก
แสวงหา แสวงหาไปที่ไหนล่ะ? แสวงหาทางออกอยูท่ ี่ไหน? ถ้าแสวงหาขึ้นมาในหัวใจ
ของเรามันจะเป็ นทางออกได้ ถ้าแสวงหาตะครุ บเงาไปข้างนอก ตะครุ บเงามันจะจบสิ้ น
ไปเมื่อไหร่ ? มันจะจบสิ้ นไปไม่ได้!
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ข้ ึนมาแล้ว วางธรรมและวินยั ไว้แล้ว
เวลาไปแสดงธรรมขึ้นมา เราฟังธรรมๆ นะ เวลาฟังธรรมขึ้นมา ผูม้ ีความสนใจ เห็นไหม
ไปเอาปั ญจวัคคียก์ ่อน ๕ องค์ ไปเอายสสะ ยสสะอีก ๔๕ เห็นไหม
“เธอกับเรา พ้นจากบ่วงที่เป็ นโลกและเป็ นทิพย์ เธอจงอย่าไปซ้อนทางกัน โลกนี้
เร่ าร้อนนัก โลกนี้ตอ้ งการที่พ่ งึ เธออย่าไปซ้อนทางกัน” ต่างคนต่างแยกไปเห็นไหม
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปเอาชฎิล ๓ พี่นอ้ ง เป็ นพระอรหันต์ท้ งั หมด
“เอหิ ภิกขุ เธอจงเป็ นภิกษุมาเถิด” เพื่อสิ้ นสุ ดแห่งทุกข์ “เธอเป็ นภิกษุมาเถิด เธอเป็ นภิกษุ
มาเถิด” นี่ไง เอหิภิกขุ คลอดออกมาเอง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชให้ สอน
ให้ จนถึงที่สุดเป็ นผูท้ ี่สิ้นกิเลส
เวลาเห็นบุญเห็นคุณ ความเห็นบุญเห็นคุณของสาวก สาวกะ ดูปัญจวัคคียส์ ิ
อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยูเ่ พื่ออะไร เพือ่ มีคนชี้นา แต่เวลาเห็นองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมาฉันอาหารของนางสุ ชาดา นี่กลับมาเป็ นผูม้ กั มาก
ปฏิเสธเลย หนีไปเลย
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ธรรมขึ้นมา เสวยวิมุตติสุข ตรัสรู้
แล้วมันเหนือโลก สิ่ งที่เหนือโลก.. โลกรู้ดว้ ยไม่ได้! องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตรัสรู้มารื้ อสัตว์ขนสัตว์ รื้ อสัตว์ขนสัตว์เวลาบรรลุธรรมขึ้นมาแล้วก็ตอ้ งเตรี ยมตัวสัง่
สอน ทาไมถึงทอดธุระล่ะ เพราะว่ามันคนละเรื่ องกับโลก วิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์กนั อยูน่ ้ ี
มันเป็ นวิทยาศาสตร์ เป็ นเรื่ องโลกๆ แต่ถา้ เป็ นธรรมะมันมีความรู้สึก มีความอ้อยสร้อย มี
สิ่ งต่อรอง กิเลสมันอ้อยสร้อยมากกว่านั้นนัก!
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วิทยาศาสตร์.. เราพูดกันด้วยวิทยาศาสตร์ ด้วยข้อเท็จจริ ง เราต้องยอมรับกันใช่
ไหม ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนข้อเท็จจริ ง อริ ยสัจเป็ นความ
จริ งอย่างนี้ ความจริ งอย่างนี้แต่ทาไมคนนี้ทาได้ คนนี้ทาไม่ได้ล่ะ? ปฏิบตั ิแล้วทาไมบาง
คนประสบความสาเร็ จ บางคนไม่ประสบความสาเร็ จล่ะ? มันมีตวั แปร ตัวแปรทางจิต
ตัวแปรทางกิเลสตัณหาทะยานอยากในหัวใจอีกมหาศาลเลย
เวลาปั ญจวัคคียเ์ ห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฉันอาหารของนางสุ ชาดา
ปฏิเสธเลย ขณะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมา มันเป็ นมุมมอง โลก
เข้าถึงธรรมไม่ได้! แต่เวลาศาสนาเผยแผ่กเ็ ผยแผ่โดยโลกนี่แหละ เพราะเราเกิดมาโดย
โลก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมาเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ ก็เกิดมาในโลกนะ
ถ้าไม่เกิดมาในโลก ผลของวัฏฏะ จิตนี้เวียนตายเวียนเกิดไปในผลของวัฏฏะ เรา
จะไปเกิดที่ไหน เกิดเป็ นเทวดา เป็ นอินทร์ เป็ นพรหม แล้วจะไปตรัสรู้กนั ที่ไหน แต่เรา
เกิดมาในโลกเห็นไหม เกิดมาในโลกมันมีสถานะ มันมีมนุษย์ มันมีรูปธรรม สิ่ งที่จะ
พิสูจน์กนั ! สิ่ งที่จะพิสูจน์ตรวจสอบกัน! เวลาเกิดเป็ นมนุษย์ข้ ึนมาแล้ว เกิดเป็ นเจ้าชาย
สิ ทธัตถะ พระเจ้าสุ ทโธทนะเป็ นพ่อเป็ นกษัตริ ย ์ พิสูจน์กนั ด้วยสถานะเลย แล้วปฏิเสธว่า
สิ่ งนี้มนั จะทาให้พวั พัน จะทาให้ชีวิตนี้หมดไปอีกชาติหนึ่ง
ปฏิ เ สธแล้ว ออกแสวงหา การออกแสวงหาเห็ น ไหม บอกว่า “สภาวธรรม..
สภาวธรรม..” ธรรมมันเกิดมาจากไหน? ธรรมมันเกิดมาจากหัวใจ ถ้าหัวใจนี่ ความรู้สึก
ความนึ กคิ ดเพราะอะไร “วิญญาณปฏิ สนธิ ” มันหลัง่ ลงในไข่ ในครรภ์ ในน้ าคร่ า ใน
โอปปาติกะ นี่ เวลามันเกิด สิ่ งนี้ มนั มีคุณค่าที่มนั จะหมุนไป เวลาเราบอกเรามีชีวิตเห็ น
ไหม เวลาเด็กคลอดขึ้นมา ลูกคลอดขึ้นมาทุกคนดีใจ “โอ้.. ลูก ชี วิตใหม่เกิดแล้ว ชี วิต
ใหม่เกิดแล้ว”
แต่เขาไม่เห็นว่าปฏิสนธิในไข่มนั เกิดเมื่อไหร่ เวลาโอปปาติกะมันเกิดเมื่อไหร่
มันเป็ นผลของเวรของกรรม เราไปรับโลก โลกรับรู้ได้แต่สิ่งที่จบั ต้องได้ สิ่ งที่จบั ต้องได้
เป็ นวิทยาศาสตร์ ที่วา่ สิ่ งนี้เป็ นชีวิตที่มีคุณค่า มีคุณค่าแต่ถา้ เราไม่มีสติปัญญาของเรา มัน
มีคุณประโยชน์ มันมีทรัพย์ที่ซอ้ นอยูก่ บั ชีวติ เราอีกชั้นหนึ่ง
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เรารู้ได้แต่เรื่ องโลกๆ รู้ได้แต่สถานะที่เราพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ไง แต่เราไม่รู้
ได้วา่ ใครมีบารมี!! เรารู้ไม่ได้วา่ ใครจะมีสถานะที่จะถึงที่สุดแห่ งทุกข์ได้ แล้วสิ่ งนี้มนั อยู่
ที่ไหน มันอยูใ่ นหัวใจของเราเห็นไหม เราถึงบอกว่าเรามองข้ามความสาคัญของเราไง
เราไปมองข้ามว่าชีวิตของเราต้องประสบความสาเร็ จ เราจะต้องมีสถานะ เราจะต้องมีชื่อ
จารึ กลงในประวัติศาสตร์ แล้วมันก็ตายหมด!!
แต่ถา้ เรามีสติมีปัญญา เราฟังของเรา มันจะสะเทือนใจของเรา เวลาองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรม ไปเอาชฎิล ๓ พี่นอ้ ง จนถึงที่สุดนะเป็ นที่สุดแห่งทุกข์
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นผูบ้ วชให้ เอหิ ภิกขุ
เอหิ ภิกขุ บวชให้ สอนให้ เห็นไหมสอนให้จนถึงที่สุดแห่งทุกข์ นี่คือเลือดในอก!
คลอดมาจากธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑,๒๕๐ องค์เห็นไหม เห็นมี
คุณค่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ จะต้องมีภิกษุ มีเอหิ ภิกขุที่จะเข้า
มาเคารพ จะวัดบารมีกนั องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะ ๑,๒๕๐ องค์ นี่
เลือดในอกนะ เลือดในหัวอก คลอดมา บวชมา สัง่ สอนมา เพื่ออะไร เพื่อคุณธรรมอันนี้
ไง
เวลามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่นใจไหม ผลงานของเรา เวลาตรัสรู้
ขึ้นมานี่ “จะสอนเขาได้อย่างไร..” มันลึกลับซับซ้อนนัก แต่ผทู้ ี่รักการฝึ กฝน แล้วมีการ
กระทาขึ้นมา เขาก็สร้างวาสนาของเขามา แต่..สร้างวาสนามา ดูปัญจวัคคียส์ ิ กว่าจะ
เอาปั ญจวัคคียไ์ ด้ ยสสะนะ “ที่นี่เดือดร้อนหนอ ที่นี่ทุกข์ยากหนอ ที่นี่ขดั ข้องหนอ” เห็น
ไหม “ยสสะมานี่ ที่นี่ไม่เดือดร้อน” เดือดร้อนออกมาจากไหน เดือดร้อนออกมาจาก
ปราสาท ๓ หลัง
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินจงกรมอยูใ่ นป่ า ยสสะมาด้วยชีวิตโลกไง
เขาแสวงหา เรามีปราสาท ๓ หลังเห็นไหม “ที่นี่เดือดร้อนหนอ ที่นี่ขดั ข้องหนอ ที่นี่ทุกข์
ยากหนอ” ทิ้งออกมานะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่ “ยสสะ ที่นี่ไม่
เดือดร้อน ที่นี่ไม่ขดั ข้อง” ฟังเทศน์เป็ นพระโสดาบัน พ่อแม่ตามมา พ่อแม่ตามมาก็เทศน์
อีกทีเป็ นพระอรหันต์ข้ ึนมา

เลือดในอก ๘

เพื่อนฝูงได้ยนิ ข่าวมาตามหา เป็ นพระอรหันต์หมดเลย เพราะมันมีบุญกุศลของ
เขา เขาได้สร้างบุญกุศลของเขา สิ่ งที่บุญกุศล เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เทศนาว่าการนี่เป็ นพระอรหันต์ท้ งั หมดนะ
นี่ “คุณ” เห็นไหม เลือดในอก เลือดในอกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๑,๒๕๐ องค์ แล้วมาเฝ้ าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าจะปลื้มใจไหม จะมีความสุ ขไหม พระอรหันต์ตอ้ งมีความสุ ขอีกไหม ?
เราบอกว่าพระอรหันต์แล้วไม่ตอ้ งมีความสุ ข ไม่ตอ้ งมีสิ่งใดมาเจือปนอีกเลย
พระอรหันต์ไม่ตอ้ งมีความสุ ข เพราะการแก้กิเลสแล้วมันแก้กิเลสแล้ว แต่มนั เป็ นหน้าที่
คาว่าเป็ นหน้าที่ เพราะว่าสร้างบุญญาธิการมาเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอก
นามกิง
การจะเกิดกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากแค้นแสนเข็ญนัก
เวลา
ปรารถนาพุทธภูมิข้ ึนไปว่าเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราต้องเพิ่มบารมีของ
เราขึ้นไป แต่ขณะที่สร้างขึ้นมา ก็สร้างมาเพื่อเหตุน้ ี
ฉะนั้น ดูสิ ทางวิชาชีพทางโลกเห็นไหม เราเป็ นอาจารย์ เราเป็ นผูส้ งั่ สอน เรา
สอนลูกศิษย์ลกู หา ถ้าเราเป็ นอาจารย์ที่ดี ลูกศิษย์ลกู หาเขาก็เคารพศรัทธาของเขา เขา
คิดถึงคุณตลอดเวลานะ นี่คือวิชาชีพนะ วิชาชีพทางโลก
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัง่ สอนถึงที่สุดแห่งทุกข์นะ มันไม่มีครู คน
ไหนสอนได้ ไม่มีอาจารย์คนไหนสอนได้หรอก เพราะอาจารย์ของเขานี่เขามืดบอด เวลา
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัง่ สอนขึ้นมาแล้ว สิ่ งนี้สอนได้ “เธออย่าไปซ้อนทาง
กัน โลกนี้เร่ าร้อนนัก” เห็นไหม
ถ้าบุคคลากรไปซ้อนกัน มันเสี ย กว่าจะสร้างได้มนั แสนยาก ฉะนั้นออกไปแล้ว
อย่าซ้อนกัน แล้วออกไปนี่เห็นไหม เวลาไปเผยแผ่ พระอัสสชิไปได้พระสารี บุตร พระ
โมคคัลลานะ ได้ข้ ึนมาสื บต่อกันไป สิ่ งนี้เป็ นคุณประโยชน์เห็นไหม
นี่พดู ถึงเลือดในอกที่เป็ นเลือดที่ดีนะ แต่ถา้ มันเป็ นเลือดชัว่ ล่ะ ถ้ามันเป็ นเลือดชัว่
เห็นไหม มันจะทาลาย.. ทาลายศักยภาพ ทาลายสภาพของสังคมๆ นั้น ดูนะ ในธรรมของ
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องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกัน
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บัญญัติวินยั ขนาดไหนนะ พระฉัพพัคคีย ์ มีแต่คอยจะทาลาย เอาแต่ความสะดวกสบาย
ของตัว สิ่ งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติแล้ว คอยหลบคอยหลีกนะ
บัญญัติ อนุบญั ญัติ นี่เกิดจากพระฉัพพัคคียน์ ะ เกิดมากเลย นี่พดู ถึงเลือดชัว่ นะ ถ้า
เลือดชัว่ แล้วเขาบวชเข้ามาทาไม เขาบวชเข้ามาในพุทธศาสนาทาไม เขามาอยูใ่ นสังคม
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทาไม
ทาไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบุญญาธิการมาขนาดนี้ เห็นไหม คน
จะถามกันมากเลยว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้วา่ เทวทัตจะมาทาลายศาสนา
แล้วให้บวชทาไม? ให้บวชทาไม?
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าไม่ให้บวช มันจะเลวร้ายกว่านี้ไง แต่
เพราะให้บวชแล้ว เวลาที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้ว ทาฌานโลกียไ์ ด้ เหาะเหิ นเดินฟ้ า
ได้นะ เวลาไปทรมานอชาตศัตรู ดว้ ยฤทธิ์ดว้ ยเดชนะ แต่หวั ใจของเขามันไม่เป็ นธรรม
นี่พดู ถึงถ้าเลือดมันชัว่ ! มันทาลาย.. แต่ทาลายล้างขนาดไหนมันก็เป็ นเลือดใน
ร่ างกายเราใช่ไหม นี่พดู ถึงเลือดในร่ างกายเรานะ แต่ในการประพฤติปฏิบตั ิล่ะ ในการ
ประพฤติปฏิบตั ิของเรา สิ่ งนี้ สิ่ งที่เป็ นธรรมนี้มนั เป็ นคติธรรมของเรา
เราคิดสิ เราคิดถึงหัวอกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันนี้วนั มาฆะบูชา
เอหิ ภิกขุ เลือดในอก บวชให้เอง สอนเอง ทาเองจนทุกอย่างเป็ นพระอรหันต์ท้ งั หมดเลย
มันก็ชื่นใจใช่ไหม เพราะอะไร เพราะได้สร้างบุญญาธิการมา
เวลาตรัสรู้ธรรมขึ้นมา “จะสอนใครได้หนอๆ” เพราะมันลึกลับซับซ้อนเกินไป
ลึกลับซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะคิดแบบโลกๆ นี้ แต่พวกเราเดี๋ยวนี้บอกว่าเป็ นปั ญญาชนๆ
ปั ญญาชนจะคิดแบบโลกๆ นี่วา่ เรามีปัญญา เรามีความรู้ ทาไมต้องไปลาบากลาบน
จะต้องไปทรมานตนทาไม มันต้องไม่ทรมานตน แล้วจะเอาภวาสวะ จะเอาสมาธิ จะเอา
จิตตัวไหนมาพิจารณา
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ถ้าไม่พิจารณา... กิเลสมันอยูท่ ี่ไหน กิเลสมันปฏิสนธิจิต มันไม่อยูท่ ี่ความคิด มัน
ไม่ได้อยูท่ ี่ความรับรู้สึกนี้ ความรู้สึกนี้มนั เป็ นสัญชาติญาณ มันเป็ นเรื่ องของโลก มันเป็ น
เรื่ องของธรรมชาติ ธรรมชาติของการเกิดเป็ นมนุษย์มนั ก็มีอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหม
สิ่ งต่างๆ นี้ แล้วเราก็บอกศึกษาธรรมะ.. ศึกษาธรรมะ.. องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าก็สอนจากตรงนี้ ตรงที่วา่ เวลาแสดงธรรมเห็นไหม อนุปุพพิกถา เริ่ มต้นจากการ
เสี ยสละทาน พอเสี ยสละทานแล้วเธอจะได้บุญกุศล เธอจะได้เป็ นเกิดเป็ นเทวดา ถ้าเกิด
เป็ นเทวดาแล้วมันก็ตอ้ งเวียนตายเวียนเกิด ก็บอกให้เนกขัมมะ เนกขัมมะเสร็ จแล้ว ถ้าจิต
ควรแก้การงาน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงจะเทศน์อริ ยสัจ
แต่ในปั จจุบนั นี้ไม่ตอ้ ง! ไม่ตอ้ งทาอะไรกันเลย! อยูเ่ ฉยๆ รอเป็ นพระอรหันต์
ด้วยความมักง่าย แล้วเวลาพูดถึงธรรมะขึ้นมาก็ “ทาไมต้องลาบากลาบนขนาดนั้น..”
ลาบากลาบนนะ คนมักง่ายจะได้ยาก! คนที่มุมานะคนนั้นจะได้ประสบความสาเร็ จ
ฉะนั้น สิ่ งที่เป็ นการกระทาอย่างนี้มนั อยูท่ ี่จิตใจของเรา จิตใจมุมมองของเรานะ
มุมมองความรับรู้สึกของเรานี่คืออานาจวาสนาล่ะ ถ้ามุมมองของเรามันฉงนสนเท่ห์ไป
ทุกอย่างเลย กับสิ่ งใดเราก็ไม่ยอมรับ ไม่ยอมลงใจ
แต่คนที่มีปัญญานะ เวลาจับสิ่ งใดนะก็ฉงนสนเท่ห์เหมือนกัน แต่! แต่ใช้ปัญญา
ของเราใคร่ ครวญว่ามันเป็ นจริ งตามนั้นไหม เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดง
ธรรม “กาลามสูตร” อย่าเชื่อๆๆๆ อันนี้สาคัญมากเลย อย่าเชื่อๆ แต่ตอ้ งมีศรัทธา อย่าเชื่อ
ก็ตอ้ งจับเข้าไปพิจารณา ไม่ใช่อย่าเชื่อแล้วปั ดทิ้งไปเลย อย่าเชื่อแล้วก็ไม่สนใจอะไร อย่า
เชื่อแล้วฉันก็จะเป็ นโจร อย่าเชื่อแล้วฉันก็จะเป็ นเลือดชัว่ !
ไม่เชื่อ.. ไม่เชื่อแต่ตอ้ งพิจารณาสิ วา่ เราจะเป็ นเลือดดีหรื อเลือดชัว่ เวลาเราปฏิบตั ิ
ของเราขึ้นมาเห็นไหม ถ้าจิตเราจะสงบขึ้นมา กิเลสเป็ นเลือดชัว่ ธรรมะเป็ นเลือดดี ความ
ดีและความชัว่ เหรี ยญมีสองด้านในหัวใจของเรา ใครบ้างไม่เคยคิดแต่เรื่ องดีและเรื่ องชัว่
เรื่ องชัว่ เราก็รู้อยู่ แต่ทาไมเราไม่ให้มนั คิดล่ะ ปฏิเสธเลยว่าเราจะปิ ดตู้ เราจะไม่ให้
ความคิดชัว่ ในหัวใจเราออกมาเลย นี่พดู เราพูดได้ เราตั้งใจได้ มีผปู้ ฏิบตั ิเยอะนัก เวลา
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ปฏิบตั ิพอจิตมันสงบเข้าไปแล้วเห็นไหม คอยติเตียนครู บาอาจารย์ ติเตียนตลอดโดย
ธรรมชาติเลย แล้วจะแก้อย่างไร
“ผมก็เคารพนะ ผมก็รักนะ ทาไมพอจิตมันสงบแล้ว พอมันเริ่ มจะเข้ามา ทาไมมัน
มีแรงต้าน..” นี่ไงเวรกรรมมันเกิดแล้วเห็นไหม เราบอกว่าเราเคารพ เราก็รู้อยู่ เพราะเรา
อยากจะพ้นจากทุกข์ เราอยากจะมีผชู้ ้ ีนา เราจะหาครู บาอาจารย์ที่เราลงใจ ครู บาอาจารย์
องค์ไหนที่จะเป็ นผูช้ ้ ีที่ลงใจที่จะสอนเราได้ เราอยากจะหาครู บาอาจารย์องค์น้ นั
นี่มนั ก็เป็ นความปรารถนาความแสวงหาของเราใช่ไหม แต่เวลาเข้าไปแล้ว เวลา
จิตสงบแล้วทาไมมันต่อต้านล่ะ ดูสิ...ความคิดในปั จจุบนั ความคิดในปั จจุบนั คือความคิด
ในขันธ์ ๕ ความคิดโดยสัญชาตญาณ เราก็อยากหาที่พ่ งึ เราอยากหาครู บาอาจารย์ที่
ทอดสะพานให้เราเดินสะดวกสบายขึ้นไป
นี่คือแรงปรารถนาในปั จจุบนั นี้ แต่พนั ธุกรรม กรรมที่มนั มาในหัวใจ พันธุกรรม
ของใจ ใจที่มนั มีเวรมีกรรมกันมาเห็นไหม เวลาจิตมันสงบขึ้นมาทาไมมันต่อต้านล่ะ มัน
ต่อต้าน เราในปั จจุบนั เราก็เป็ นลูกศิษย์เป็ นครู บาอาจารย์กนั แต่ทาไมหัวใจมันต่อต้าน
ขนาดนั้น
นี่ไง พูดถึงความเป็ นไปในเรื่ องของเวรและกรรม ในเรื่ องของจริ ตนิสยั มันก็มี
ของมันอยูแ่ ล้ว ฉะนั้นเวลาเราปฏิบตั ิข้ ึนมา เรื่ องของใครเป็ นเรื่ องของเขา “คนทาดีได้ดี
ทาชัว่ ได้ชวั่ ” เป็ นเรื่ องของเขา
แต่จิตใจของเราล่ะ
เราปั จจุบนั นี้เห็นไหม
ดูสิ...เราเป็ นมนุษย์เกิดใน
พระพุทธศาสนา ได้บวชเป็ นพระด้วย แล้วถ้าไม่บวชเป็ นพระ เราก็เป็ นผูท้ ี่ประพฤติ
ปฏิบตั ิ วันนี้วนั สาคัญทางพระพุทธศาสนา เราจะปฏิบตั ิบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า
บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้อะไรขึ้นมาล่ะ เราจะปฏิบตั ิเพื่อองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหรอ เราจะปฏิบตั ิบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน
พุทธะของเราไง พุทธะคือในหัวใจของเรานี่แหละ
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ดูสิ...เวลาเราอยูใ่ นบ้าน พ่อแม่เป็ นพระอรหันต์ของเรา เกิดมาชีวิตนี้ ถ้าไม่มีพอ่
แม่เกิด เราไม่มานัง่ กันอยูอ่ ย่างนี้หรอก แต่เวลานัง่ อยูน่ ้ ีนี่พอ่ แม่เกิดมาเห็นไหม พ่อแม่
เป็ นพระอรหันต์ของเรา เราจะดูแลพ่อแม่ของเราอย่างไร ในบ้านเรา เราเคยดูแลพ่อแม่เรา
ไหม
พ่อแม่เราจะเป็ นอย่างไร พ่อแม่เราก็มีสิทธิให้ชีวิตเรามา เวลาประพฤติปฏิบตั ิ
ขึ้นมาเหมือนกัน เราจะดูแลใจเราไหม เวลาเกิดจากพ่อจากแม่ จากพ่อจากแม่นี่เป็ นการ
วัดผลของวัฏสงสาร แต่เวลาจริ งๆ แล้วจิตมันเกิด! จิตเห็นไหม เพราะมันมีอวิชชามันถึง
จุติลงในไปไข่ไง เรานี่กรรมมันพาเราเกิดเอง!
ถ้ากรรมมันพาเราเกิดเอง แต่ถา้ เราไม่มีพอ่ แม่เราจะเกิดมาได้อย่างไร เพราะผล
ของวัฏฏะเห็นไหม ผลของวัฏฏะมันต้องเป็ นไปตามเวรตามกรรม พอมาเกิดนี่สิ เวลาเรา
เกิดมาเป็ นมนุษย์ในพระพุทธศาสนา
“ความกตัญญูกตเวทีมนั เป็ นการแสดงออกของคนดี”
เราก็มีการแสดงความกตัญญูกตเวทีกบั พ่อ กับแม่ กับญาติกบั พี่นอ้ งของเรา อันนี้
เป็ นเครื่ องแสดงออก แต่เวลาเราปฏิบตั ิข้ ึนมานี่ แล้วหัวใจเราล่ะ เราจะปฏิบตั ิอย่างไร เรา
จะมีสติปัญญา เราจะดูแลมันอย่างไร
ถ้าเราดูแลเรามีสติเห็นไหม มีสตินะ คาบริ กรรมเราก็จะเกิดขึ้นมา คาบริ กรรม
เพราะอะไร เพราะมันเห็นคุณประโยชน์ไง ถ้าเราเห็นคุณประโยชน์ รู้จกั อะไรเป็ น
ประโยชน์เป็ นโทษเราจะมีสติปัญญา แล้วเราจะทาแต่ประโยชน์ให้กบั หัวใจของเรา
แต่ถา้ มันทาไม่ได้ เราก็ตอ้ งมีอุบาย กิเลสมันอยูก่ บั เรา กิเลสมันเกิดก่อนเราเกิดอีก
กิเลสมันอยูก่ บั จิตมาตลอด กิเลสมันหมุนเวียนในวัฏฏะ กิเลสมันอนุสยั มันนอนเนื่องใน
จิตดวงนั้น จะไปเกิดเป็ นเทวดาก็มีกิเลส เป็ นพรหมก็มีกิเลส ทุกอย่างก็มีกิเลสถ้าไม่มี
กิเลสมันจะมีแรงขับที่ไหนมา
นี่กิเลสมันเกิดก่อนที่เราจะมาเป็ นมนุษย์อยูน่ ้ ี แล้วเวลาปฏิบตั ินี่เราจะไปชาระล้าง
มัน ถ้าชาระล้างมันเห็นไหม มันต้องเอาความดีสิ เอาธรรมะไปชาระล้างมัน ธรรมะคือ
อะไร สติธรรม สมาธิธรรม ปั ญญาธรรม
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ถ้าตั้งสติข้ ึนมา ถ้าเราไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็สะเปะสะปะ สติ
ใครสติมนั สติเรา เราก็แต่งมันขึ้นมา สติใครแก่สติใครกล้า.. จะเอาสติมาชัง่ กิโลกันว่า
ใครมีน้ าหนักมากกว่ากัน เพราะไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มันก็เป็ นไปตาม
อาจาริ ยวาท ตามความเชื่อ ตามความเห็นของตัว
แต่เพราะเราเกิดมาในพระพุทธศาสนานะ วันนี้วนั สาคัญทางพระพุทธศาสนา
เพราะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงได้เทศนา
ว่าการเอาพระยสสะ เอาชฎิล ๓ พี่นอ้ ง จนเป็ นพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์นี่ไง
สิ่ งนี้เป็ นบรรทัดฐาน สัจจะ-อริ ยสัจเป็ นบรรทัดฐาน เวลาเราประพฤติปฏิบตั ิ
ขึ้นมา สัจจะ มรรคญาณ มรรค ๘ มันมีของมันอยูแ่ ล้ว มีเพราะอะไร มีเพราะองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นผูร้ ้ื อค้นขึ้นมา
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีมรรคญาณขึ้นมาทาลายหัวใจ
องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพราะมรรคญาณในการ
กระทา ในอานาจวาสนาบารมี ในปฏิสนธิจิต
ญาณมันเกิดจากอะไร มรรคญาณๆ มันเกิดมาจากไหน มรรคญาณมันเกิดมาจาก
ตาราเหรอ มันเกิดมาจากทฤษฎีเหรอ มันเกิดจากการสัง่ ซื้อมา ก๊อบปี้ มา ขโมยเขามาเหรอ
! มรรคญาณของทุกๆ คนมันก็เกิดจากจิต!
ถ้าคนไม่มีจิต คนไม่มีสติปัญญาขึ้นมา ถ้าไม่มีความสงบของใจขึ้นมาจะไม่มีสิ่ง
ใดเลย! สิ่ งใดที่ศึกษามาเป็ นทฤษฎี สิ่ งใดที่ฟังมานี่ขโมยเขามา ครู บาอาจารย์ท่านเทศนา
ว่าการก็เพื่อประพฤติปฏิบตั ิ เพื่อดัดแปลงตน ไม่ใช่พดู เทศนาว่าการมาเพื่อให้เราหยิบไป
จับฉวยไปเอาไปทาโจรกรรม นี่เลือดชัว่ !!
แต่เลือดดีล่ะ เราเลือดดีเรารักษาของเรา เราดูแลใจของเรานะ เราต้องเอาใจของ
เราให้ได้ก่อน ถ้าเอาใจของเราได้เห็นไหม ถ้าเราทาใจของเราไม่ได้ เราจะเอาอะไรไป
สอนเขา เราไปสอนเขานี่เราไปสอนด้วยงูๆ ปลาๆ นะ
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เราจะจามาขนาดไหน เราศึกษามาขนาดไหน เรารู้จริ งไม่ได้หรอก สิ่ งใดไม่เคย
ประสบสิ่ งนั้นรู้จริ งไม่ได้ ถ้าสิ่ งใดเคยประสบ เรามีสติขนาดไหน เรามีสมาธิขนาดไหน
เรามีปัญญาใคร่ ครวญขนาดไหน ปั ญญาของเราไม่เคยเกิดเลย ปั ญญาที่เกิดขึ้นมานี้ นี่
พุทธพจน์ๆ นี่มนั จามาทั้งนั้น ไม่ตอ้ งจา สัญชาตญาณของคนมีอยูแ่ ล้วเห็นไหม
ทุกข์ไม่ตอ้ งถามใคร ทุกข์ทุกคน บอกให้พดู ถึงเรื่ องความทุกข์หนั หน้าเข้าหากันก็
พูดไม่มีวนั จบ นี่แล้วมันทุกข์อะไรล่ะ ทุกข์นี่เป็ นอาการ อาการของทุกข์ แต่ถา้ เรามี
สติปัญญาเห็นไหม เรามีสติปัญญาเราจะยับยั้งแล้ว เริ่ มยับยั้งแล้ว
“ทุกข์ควรกาหนด สมุทยั ควรละ” นี่เป็ นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้านะ เราต้องแก้ไขของเรา เลือดในร่ างกายของมนุษย์น้ ี มันจะต้องฟอกอยูต่ ลอดเวลา
ถ้าไม่ฟอกเลือดมันจะเสี ย มันเป็ นธรรมชาติของมัน โดยกิเลสมันเหมือนเลือด มันเข้าข้าง
มันตลอดเวลา
เวลาเราทาคุณงามความดีของเรานะ เราจะตั้งสติของเรานะ มันจะฟอกของมัน
ฟอกตั้งแต่ปุถุชน เป็ นกัลยาณปุถุชน เราจะรักษาความรู้สึกความนึกคิดของเราให้อยูใ่ น
หลักในเกณฑ์ ให้มนั เป็ นธรรมขึ้นมา
ในร่ างกายของเรามันจะมีแต่ของเสี ย มันต้องมีระบบของร่ างกาย ธรรมชาติสร้าง
มาให้ ให้มาตรวจสอบ ให้มาทาความสะอาดในร่ างกายนี้ เพือ่ ประโยชน์กบั ชีวิตเรานะ
แล้วชีวิตของคนเรามันก็มีเวรมีกรรม
“ความไม่มีโรคเป็ นลาภอันประเสริ ฐ”
แค่น้ ีเราก็มีบุญกุศลเป็ นมหาศาลแล้ว ดูสิ...ดูคนทุกข์คนยากสิ คนเจ็บไข้ได้ป่วย
เห็นไหม ดูสิ...เขาต้องทุกข์ตอ้ งยากนะ เขาจะหาเงินหาทองมามากน้อยขนาดไหนก็
แล้วแต่ เวลาเขาต้องพลัดพรากจากนั้นไปนะ เขาต้องอาลัยอาวรณ์ อาลัยอาวรณ์น้ ีเป็ นแค่
เงินทองนะ แล้วถ้าแสวงหาเงินมาทางที่ชอบมันก็ยงั ต้องพลัดพราก
แล้วถ้าแสวงหาเงินมาทางที่ไม่ชอบล่ะ กรรมมันจะให้ผลอีกเห็นไหม เราหา
มาแล้ว เราต้องพลัดพรากจากสิ่ งนั้นไป แล้วพลัดพรากไปแล้วก็ตอ้ งไปรับผลของกรรม
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อีก นี่มนั จะทุกข์ร้อนขนาดไหน สิ่ งนี้มนั เป็ นเรื่ องของจิตวิญญาณ เรื่ องของกิเลสตัณหา
ทะยานอยาก
สิ่ งนี้ต่างหาก
ร่ างกายของมนุษย์เราก็สร้างสิ่ งนี้มาเพื่อความดารงชีวิตอยูแ่ ล้ว
เพื่อให้ร่างกายเราเข้มแข็ง ร่ างกายมันสมดุลของมัน ฉะนั้นเวลาจิตของเรา ดูสิ...เวลามันมี
ความคิด มีความโต้แย้ง มีอะไรต่างๆ แล้วบอกธรรมะๆ
เวลาร่ างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วย ดูสิ...เลือดเวลาเขาฟอกไตเห็นไหม เขาต้องมีเครื่ อง
ฟอกไตต่างๆ เพื่อให้มนั เข้าสู่ร่างกายเรา ธรรมะที่ไปศึกษามานะ ว่าเป็ นธรรม เป็ นธรรม..
มันเป็ นจริ งเหรอ ? ถ้ามันเป็ นความจริ งเห็นไหม สติเป็ นอย่างไร ไม่ตอ้ งไปเถียงกันเลยว่า
สติใครจริ ง สติใครปลอม สติใครก็สติมนั
สติของเราดูสิ...ครู บาอาจารย์ท่านเป็ นมหาสติ มหาปั ญญา เป็ นสติอตั โนมัติ แล้ว
เกี่ยวอะไรกับเราล่ะ เราได้อะไร มันไม่ใช่สติของเราเลย แต่ถา้ เรามีสติของเราขึ้นมาล่ะ
เห็นไหมมันจะไปฟอกเลือดเราไง มันจะไปฟอกใจเราแล้ว
ไอ้เลือดชัว่ นะ เลือดชัว่ ในสังคม เลือดชัว่ ในพุทธศาสนามันก็เป็ นเรื่ องเวรเรื่ อง
กรรม ไอ้กิเลสชัว่ ในหัวใจเรานี้เราจะเอาอะไรไปฟอกมัน เราจะเอาอะไรเพื่อไปยับยั้งมัน
เพื่อจะทาลายมันนะ
ดูสิ...มาร “มารเอย เธอเกิดจากความดาริ ของเรา” มารมันครอบคลุมหัวใจของเรา
มันก็อยูห่ ลังความคิด มันก็ใช้ชีวิตเราอาศัยอยูใ่ นภวาสวะ ในภพ ในหัวใจเรานี้ ข่มขี่ข่ม
เหงแล้วบังคับบัญชาใช้เราให้หวั ปั กหัวปาอยูน่ ้ ี แล้วเราก็เชื่อมัน เราก็ทาตามมัน มันจะใช้
อย่างไร นี่เดินต้อยๆ เลย แล้วเวลาผลเกิดขึ้นมามันก็เอาแต่น้ าตามาฝาก
เอาน้ าตามาเป็ นความทุกข์ความยาก ความทุกข์ความยาก แล้วเราก็บอกว่าจะมา
ปฏิบตั ิเพื่อพ้นจากทุกข์ พ้นจากทุกข์... แล้วก็ให้ทุกข์มนั ขี่คออยูอ่ ย่างนี้ แล้วเวลาจะทา
ขึ้นมา... “ไม่ได้ มันลาบาก” จะเอากันแต่ง่ายๆ
นี่ฟังธรรมเห็นไหม ฟังธรรมเพื่อเตือนเรา สิ่ งใดมันของดิบๆ นะ ไม้เวลาเขาจะใช้
ทาประโยชน์เห็นไหม เขาจะให้มนั แห้ง เขาจะจุดไฟของมันได้
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จิตของเราปุถุชนมันดิบๆ สิ่ งที่ดิบๆ แล้วเราเอาความดิบๆ นี้ไปศึกษาธรรม แล้วก็
ว่าสิ่ งนั้นเป็ นธรรม จุดไฟไม่ติดหรอก ถ้าเรามีตบะธรรมเห็นไหม ตากให้แห้ง ไม้น้ นั จะ
เพื่อการหุงหาอาหาร เพื่อดารงชีวิต สิ่ งนี้กเ็ หมือนกัน เราจะประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา เรามี
สติปัญญาของเราเข้ามา ต้องมีสติยบั ยั้ง พอยับยั้งขึ้นมาเห็นไหม ฟอกๆๆ
ถ้าเป็ นสัมมาสมาธิ สมาธิมนั จะมีความร่ มเย็นเป็ นสุ ข ถ้ามีสมาธิเป็ นความร่ มเย็น
เป็ นสุ ข สมาธิมีประโยชน์อย่างไร ก็ถากถางกัน นี่ไอ้เลือดชัว่ ไอ้ความประพฤติชวั่ ใน
ศาสนา “สมถะไม่จาเป็ น.. สมถะไม่ตอ้ งไปทา.. ใช้ปัญญาไปเลย ในการใช้ปัญญามันจะ
เป็ นสติปัฏฐาน ๔” ขี้โม้ท้งั นั้น! สติปัฏฐาน ๔ มันมีแต่ชื่อ มันเอายีห่ อ้ มาจากพุทธพจน์
เอาตัวมันมีอะไร? ถ้าตัวมันมีมนั พูดอย่างนั้นไม่ได้! คนถ้าไม่มีจริ งขึ้นมา พอจิตมันสงบ
ขึ้นมาแล้ว มันถึงออกพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม มันถึงเป็ นสติปัฏฐาน ๔
มันเป็ นสติปัฏฐาน ๔ เพราะมันชาระกิเลส สติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม
มันเกิดขึ้นมา เพราะการชาระกิเลส แล้วมันไม่ได้ชาระอะไรเลย มันไม่ทาอะไรเลยมันจะ
เป็ นสติปัฏฐาน ๔ ที่ไหนล่ะ? มันก็เป็ นข่าวลือ มันก็เป็ นชื่อมาจากพุทธพจน์ แต่ตวั เองนะ
หมาขี้เรื้ อน!
นี่ไง ถ้ามันไม่เป็ นหมาขี้เรื้ อนขึ้นมา เราตั้งสติข้ ึนมา มันพิสูจน์ได้วา่ ถ้าจิตสงบ
ขึ้นมา แล้วเกิดปั ญญาขึ้นมามันจะเข้าไปชาแรกในหัวใจ มันจะเป็ นจิตใต้สานึก แล้วไป
ถอดถอนกิเลส มันเป็ นความจริ งอย่างนั้น ถ้ามันไม่มีความจริ งอย่างนั้น พูดขนาดไหน
ปากเปี ยกปากแฉะพูดไปเถอะ!
ผลที่เกิดจากใจของเรามันไม่มี เวลาเราทานี่เราทาเพื่อใคร? เห็นไหมคุณงามความ
ดีของครู บาอาจารย์ สาธุ คุณงามความดีของครู บาอาจารย์อาจารย์ท่านก็เป็ นประโยชน์
ของท่าน เพราะท่านบากบัน่ ของท่านมา ถ้าคุณงามความดีของเรา เราศึกษาขึ้นมา ครู บา
อาจารย์ของเราก็เพื่อชี้แนะเรา
เพื่อจะให้เรามีช่องทางที่จะให้เราไม่ตอ้ งไปเสี ยเวลา
ค้นคว้าของเราเอง
ถ้าเราค้นคว้าของเราเองนะ
๑.เสี ยเวลายืดเยื้อ
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๒.มันออกนอกลู่นอกทางไปเลย
นอกลูน่ อกทางเพราะอะไร? ดูเทวทัตสิ เทวทัตอยูก่ บั องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าแท้ๆ เลย เวลาจิตสงบเป็ นฌานโลกีย ์ ฌานโลกียเ์ ห็นไหมเหาะเหิ นเดินฟ้ า แปลง
กายได้ เวลามันมีวิตกขึ้นมา เรื่ องลาภสักการะ ออกนอกลู่นอกทางไปเลย
แล้วจิตของเราล่ะ? เห็นไหม สิ่ งที่มีครู บาอาจารย์คอยชี้นาๆ คอยชี้แนะคอย
ปกป้ องไว้ ปกป้ องไว้เพราะอะไร? เพราะสิ่ งนี้มนั อันตราย ดูสิ ผูว้ ิเศษ ผูว้ ิเศษเวลาทาจิต
ของเราให้สงบให้มีกาลังของเราขึ้นมานะ เราคิดว่าเรารู้สิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่รู้ เราเอาสิ่ ง
นั้นมาทาเพื่อประโยชน์เพื่อวิชาชีพของตัว ดูสิ เข้าเจ้าเข้าทรง การทายโน่นทายนี่ มันเป็ น
ประโยชน์อะไรขึ้นมา ทาไมไม่ทายหัวใจของตัว “เอ็งน่ะ เกิดมากี่ชาติแล้ว! แล้วเกิดมา
ชาติน้ ีเอ็งจะตายเปล่าเหรอ” อย่างนี้มนั เป็ นมิจฉา
ถ้าเป็ นสัมมาล่ะ เห็นไหมสัมมานี่สติปัญญามันจะกรอง กรองให้ใจของเราเข้ามา
สู่ความสงบ แล้วความสงบมันมีประโยชน์อะไรล่ะ? เราเป็ นผูว้ ิเศษ เรารู้โน่นรู้นี่ คนเขา
นับหน้าถือตา เวลาทาความสงบเข้ามา ไม่เห็นได้อะไรเลย...
เวลารู้เรื่ องผูว้ ิเศษ รู้เรื่ องของชาวบ้านนะ เห็นไหมในธรรมขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า “สัลเลขธรรม” เพื่อมักน้อย เพื่อสันโดษ เพือ่ ดารงชีวิต เราดารงชีวิต
ขึ้นมาเพื่อประพฤติปฏิบตั ิ เราไม่ได้ดารงชีวิตมาด้วยการทายด้วยฌานโลกียอ์ ย่างนั้น
ฌานโลกียอ์ ย่างนั้น ฤๅษีชีไพรเขาดารงชีวติ อย่างนี้มาอยูแ่ ล้ว แล้วเราเกิดมาเป็ น
ชาวพุทธพบพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางธรรมและวินยั ไว้แล้ว เรา
ยังจะไพล่ออกไปนะ นี่ไง นี่เลือดชัว่ ไง
ถ้าเลือดมันดีล่ะ เลือดในอกนะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมและวินยั
คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราเป็ นเซลล์ๆ หนึ่งในธรรมนี้ แล้วไอ้เซลล์ตวั นี้มนั
จะเป็ นเซลล์บวกที่ทาลายศาสนา หรื อมันจะเป็ นลบ เป็ นเลือดที่เป็ นประโยชน์กบั ศาสนา
ถ้าจิตใจมันสงบ จิตในมันมีหลักมีเกณฑ์ แล้วมันออกเป็ นฌานโลกียไ์ ป แล้ว
ดารงชีวิตด้วยอย่างนั้นเหรอ? แต่ถา้ เวลาจิตมันสงบขึ้นมา สงบแล้วได้อะไรล่ะ? ไม่มีใคร
รู้จกั เลย สงบแล้วก็อยูใ่ นป่ า สงบแล้วมีอะไร สงบนัน่ แหละ มันเป็ นความจริ ง! มันเป็ น
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ความจริ งถ้าจิตมันสงบเข้ามา แล้วมันรื่ นเริ งมันอาจหาญ มันอาจหาญนะ เพราะอะไร
เพราะเราค้นคว้าสิ่ งนี้อยู่ เราค้นคว้าใจของเรากันอยูน่ ะ
ศาสนานี้จะชาระกิเลสด้วยใจ ใจมีความสาคัญ ความรู้สึกเป็ นความสาคัญ แล้ว
มันอยูไ่ หนล่ะ? มีแต่เงา! ความคิด ความรับรู้ ความรู้สึกนี้เงาทั้งนั้น อาการของใจไม่ใช่ใจ
ทั้งหมดเลย! เพราะโดยสัญชาติโดยธรรมชาติของมนุษย์ มนุษย์มีธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ แล้ว
เราก็ใช้สิ่งนี้สื่อความหมายกันอยู่ แล้วเราทาด้วยอาการของมัน เราทาด้วยโจรผูร้ ้าย เราทา
ด้วยความมักง่าย มันจะออกสู่นอกลู่นอกทางหมดเลย
แต่ถา้ เรามีสติปัญญาของเราขึ้นมาเห็นไหม เราควบคุมแล้ว ถ้าควบคุมแล้ว
ควบคุมให้มนั สงบเข้ามา ถ้าสงบเข้ามามันเป็ นผลงานของเรานะ เป็ นผลงานของเรา
เพราะเราดารงชีวิตด้วยพุทธศาสนา เราดารงชีวิตด้วยศากยบุตรพุทธชิโนรส เรา
ดารงชีวิตด้วยหัวใจที่เคารพบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบุญญาธิการมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖
อสงไขย กว่าจะเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกข์ยากลาบากมาขนาดไหน เป็ น
อสงไขยทาแต่คุณงามความดีมาตลอดเลย เพื่อให้หวั ใจนี้มนั ควรแก่การงาน ให้หวั ใจนี้
สมกับความเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วได้ตรัสรู้มาเป็ นองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้ววางธรรมและวินยั ไว้
แล้วเรามาบวชในพุทธศาสนาเป็ นศากยบุตรพุทธ
ชิโนรส เป็ นเลือดเม็ดหนึ่งในพุทธศาสนานะ เราจะเคารพบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าไหม? เราจะเห็นอกเห็นใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อุตส่ าห์แสวงหาสิ่ ง
นี้มาวางไว้เป็ นประโยชน์กบั พวกเราไหม? ถ้าเราเห็นแก่ประโยชน์อย่างนั้น เราเคารพ
บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราจะประพฤติปฏิบตั ิของเราเห็นไหม
ถ้ามันสงบขึ้นมานะ เราก็เป็ นเลือดที่ดี เป็ นเลือดที่ดีเห็นไหม เลือดในอก! แล้ว
เลือดในอกมันเป็ นเลือดที่ดีแล้วมันจะเป็ นเลือดที่ดีเพื่อใครล่ะ? พระอรหันต์ ๑,๒๕๐
องค์น้ ีเป็ นเลือดในอกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ในการประพฤติปฏิบตั ิ
ของเรา มันเลือดในอกของเรานี่ ในหัวใจเรานี่ ในความทุกข์ความยากของเรานี่ ในสิ่ งที่
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เกิดที่ตายนี่ ผลของวัฏฏะนี่ วนไปวนมาอยูเ่ นี่ย วันคืนล่วงไปๆ ผลของมันจะเวียนเกิด
เวียนตายๆ อยูอ่ ย่างนี้ แล้วมันจะชาระกันอย่างไรล่ะ?
เราเกิดขึ้นมาด้วยอานาจวาสนา เราเกิดมาด้วยบุญกุศล เราถึงมาพบครู บาอาจารย์
ตั้งแต่หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสาร์ข้ ึนมา ท่านรื้ อค้นมาด้วยความลาบากลาบน ด้วนความวิริยะ
อุตสาหะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน เพราะท่านทาถึงที่สุดแห่งทุกข์ ท่านนิพพานไปแล้ว
เหลือแต่พวกเรานี่ เหลือแต่พวกเราที่จะเดินให้ถึง แล้วเดินให้ถึง เดินด้วยอะไร? เดินด้วย
ตีนเหรอ? ไม่ใช่! เดินด้วยสติ เดินด้วยปั ญญา เดินด้วยหัวใจ
เวลาเราเดินจงกรมเห็นไหม เดินจงกรมเพือ่ ความสงบของใจ นัง่ สมาธิกน้ แตกก้น
พองก็เพื่อความสงบของใจ เราเดินด้วยหัวใจ แต่กิริยาของมนุษย์มนั ก็มีอิริยาบถ ๔ นี่
แหละ อิริยาบถ ๔ เห็นไหม บุญกิริยาวัตถุ เวลานัง่ ด้วยความสงบเสงี่ยมเห็นไหม เราอุทิศ
ความสะดวกสบายของเราเพื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพุทธะในหัวใจของเรานี่แหละ เรารักษาองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหัวใจของเราเพื่อประโยชน์กบั เราเห็นไหม เดินด้วยใจ มี
สติปัญญาขึ้นมา กลัน่ กรองเข้ามา พอกลัน่ กรองเข้ามา มันมีความสงบร่ มเย็นนะ นี่ไงเขา
บอกว่าความสงบมันมีประโยชน์อะไรล่ะ?
แต่ถา้ เรารู้เรื่ องร้อยแปดพันเก้า มันจะเป็ นประโยชน์กบั เรา หูทิพย์ตาทิพย์มนั จะ
เป็ นประโยชน์ ถ้ามันเป็ นความจริ งนะ จิตที่มีอานาจวาสนาขึ้นมา เวลามันสิ้ นสุ ดแห่ง
ทุกข์มนั มีของมันเอง! มันเป็ นของมันโดยธรรมชาติของมัน ถ้าลองได้ทาอานาจวาสนา
ของใคร อานาจอย่างไรมันก็เป็ นอย่างนั้น
เพชรคือเพชร เหล็กคือเหล็ก หิ นคือหิ น จิตใจที่มนั ทา มันแร่ ธาตุสิ่งใดชนิดใด
มันก็ตอ้ งออกเป็ นแร่ ธาตุตามนั้น แต่ถา้ เป็ นเพชรเห็นไหม เป็ นเพชรแต่ไม่รู้จกั ใช้ โจรมัน
ก็ปล้นหมดนะ
นี่กเ็ หมือนกัน พอจิตมันรู้ดีรู้ชวั่ รู้เรื่ องของชาวบ้าน มันก็บอกว่ามันรู้ แล้วมันได้
อะไรขึ้นมาล่ะ? มันได้อะไรขึ้นมา? แต่ถา้ มันประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมาชาระกิเลสแล้ว สิ่ งที่รู้
ขึ้นมานี้เป็ นประโยชน์เพราะอะไร? เพราะมันไม่มีกิเลสตัณหาความทะยานอยากไง มัน
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เป็ นประโยชน์กบั จิตใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นประโยชน์กบั ครู บา
อาจารย์เรา มันเครื่ องมือช่วยคอยขนาบจิตที่มนั ดื้อ นี่เป็ นเครื่ องมือของครู บาอาจารย์ที่
ท่านสร้างของท่านมาไง
ฉะนั้นสิ่ งนั้น ถ้าเราไปตื่นเต้นกับมัน แต่เราไม่เห็นคุณค่าของความสงบของใจ
ความสงบของใจมันก็เหมือนการศึกษานะ ถ้ามันมีการศึกษาขึ้นมาแล้ว ศึกษามาเพื่อ
ความรู้ของเรา แต่อาชีพที่เราจะประกอบอาชีพนั้นมันเกิดจากเชาว์ปัญญา นัน่ อีกชั้นหนึ่ง
นะ เพราะหลักการศึกษา ศึกษามาเพื่อความรู้ แต่เวลาไปประกอบอาชีพมันต้องมีเชาว์
ปั ญญาเป็ นประสบการณ์ชีวิตอีกอันหนึ่ง
นี่กเ็ หมือนกัน สิ่ งที่จิตมันสงบเข้ามาๆ มันเป็ นความรู้ของเรา แต่เราจะบริ หาร
อย่างไร บริ หารในหัวใจเรา มันมีคุณค่ามาก! จิตสงบมีคุณค่ามากเพราะมันเป็ นประโยชน์
กับผูผ้ นู้ ้ นั แต่เพราะมันไม่มีจิตสงบเลย จิตไม่สงบมันเลยแล้วคิดแต่ของออกไป เวลา
สงบขึ้นมา ก็สงบขึ้นมาเพื่อเป็ นผูว้ ิเศษเพราะอะไร เพราะจิตใจคนมันหยาบ จิตใจของคน
มันมีวฒ
ุ ิภาวะของใจมันอ่อนแอ
พออ่อนแอสิ่ งใดที่มนั รับรู้ได้ดว้ ยความอ่อนแอด้วย
ตัณหาทะยานอยาก มันก็วา่ สิ่ งนั้นเป็ นประโยชน์ไง
แต่สิ่งใดที่เป็ นคุณประโยชน์ มันกลับไม่รู้เรื่ อง สิ่ งที่เป็ นประโยชน์มนั กลับเห็น
เป็ นโทษเห็นไหม นี่เลือดในหัวใจของเรา ความรู้สึกความนึกคิดในหัวใจของเรามันมี
กิเลสตัณหาทะยานอยากมันครอบงาของมันอยู่ เราถึงต้องมีครู บาอาจารย์คอยขนาบคอย
ดูแลของเรา แล้วเราตั้งสติของเรานะ พุทโธๆ ปั ญญาอบรมสมาธิข้ ึนมา พอมันสงบขึ้นมา
เรารู้วา่ สงบ พอสงบแล้วมันมีความร่ มเย็น คนร่ มเย็นเป็ นสุ ขออกทางาน กับคนทุกข์ยาก
คนเร่ าร้อนออกทางานมันแตกต่างกัน
เรานะเป็ นหนี้เป็ นสิ นล้นพ้นตัวเลย จะทาอะไรนะ หมุนเงินไม่ทนั โอ้โห.. ปวด
หัวตายเลย แต่คนที่เขาร่ มเย็นเป็ นสุ ข เงินเขาเป็ นเงินเย็น เขาจะจับจ่ายใช้สอย เขาจะทา
อะไรของเขา เป็ นประโยชน์กบั เขาทั้งนั้นเลย
จิตใจที่เป็ นสมาธิเห็นไหม ร่ มเย็นเป็ นสุข แล้วออกทางาน แต่จิตใจของเรานี่โลก
ล้วนๆ เลย จะเอานิพพานพรุ่ งนี้! จะเอามรรคผลเดี๋ยวนี้! โอ้โห มันเร่ ามันร้อน มันทามัน
จะเอาให้ได้ แล้วได้ไหม? ไม่ได้…
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แต่ถา้ มันจะได้ข้ ึนมา เราตั้งสติของเราเห็นไหม สติปัญญาขึ้นมา พอมันจะมีความ
สงบของใจขึ้นมา จิตใจร่ มเย็นเป็ นสุ ข จิตใจมีทุน สมาธิคือทุนนะ สมาธิคือข้อเท็จจริ ง
ของใจ อาการของใจไม่ใช่ขอ้ เท็จจริ งของใจ อาการของใจ ความรับรู้ความรู้สึกเป็ น
อาการของใจทั้งหมด ไม่ใช่ตวั ใจ
แต่ถา้ เป็ นตัวใจขึ้นมา พอสงบของใจขึ้นมา อื้อ! สมาธิพดู ไม่ได้พดู ไม่ออก ฉะนั้น
เวลาคนที่ได้สมาธิจริ ง เขาพูดออกมาด้วยข้อเท็จจริ งของเขาเป็ นความจริ ง ไอ้เรานะ
สัญญาทั้งนั้น ว่างๆ .. ว่างๆ.. แหม มีความสุ ข ถ้ามันไม่สุขก็กลัวจะไม่ใช่ของจริ งไง ดูสิ
ความชัว่ มันปลิน้ ปล้อน มันกะล่อนหลอกตัวเอง โอ้โห มีความสุ ขๆ สุขจริ งเหรอ? สุ ข
เป็ นอย่างไร?
“ความสุ ขใดเท่ากับความสงบไม่มี” มันเป็ นอย่างไร? ถ้ามันสงบจริ งๆ มันสงบ
ของมัน มันมีความสุ ขของมัน มันอิ่มเต็มของมัน แล้วออกค้นหาออกใช้ปัญญา ปั ญญาที่
มันเกิดขึ้นมาจากสัมมาสมาธิ ลึกลับซับซ้อนกว่าปั ญญาที่เราคิดมาก คนที่ทาความสงบ
ของใจ พอใจสงบแล้วออกวิปัสสนา เวลาปั ญญามันเกิดขึ้นมา อื้อหื อ.. มันซึ้ง.. มัน
มหัศจรรย์.. มันต้องมหัศจรรย์สิ ถ้าไม่มหัศจรรย์มนั จะชาระกิเลสได้อย่างไร เพราะกิเลส
มันลึกลับซับซ้อนยิง่ กว่ามหัศจรรย์อีก!
มันพลิกแพลงปลิ้นปล้อนในหัวใจของเรานะ พลิกแพลงปลิน้ ปล้อนแล้วบังเงา
บอกว่า ความคิดความรู้สึกของเรานะ พุทธพจน์ๆ เป็ นธรรมๆ มันเอาธรรมะขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเหยียบหัวมัน มาหลอกมัน มาทาลายมัน ดูสิ ดูความชัว่
ของมัน! ดูความชัว่ ของกิเลสในหัวใจของเรา!
แล้วบอกว่าพุทธพจน์นะ ทั้งๆ ที่มนั จะเป็ นคุณงามความดีนะ แต่เพราะเราใจเร็ ว
ด่วนได้ เราทาของเรา เราประพฤติปฏิบตั ิของเราด้วยคิดว่ามันเป็ นมรรคเป็ นผล แต่ถา้ เรา
ทาตามข้อเท็จจริ งโดยความเป็ นธรรมเห็นไหม ตั้งสติข้ ึนมา มันจะเป็ นสมาธิไม่เป็ นสมาธิ
ช่างหัวมัน! เพราะธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ
ถ้าเราได้สร้างเหตุข้ ึนมา เรามีการกระทาของเราแล้วนะ ถ้าธรรมมันขึ้นมา มัน
เป็ นอานาจวาสนาของเรา เป็ นปั ญญาของเรา มันก็เป็ นความจริ งของเรา มันก็สงบจริ งๆ
ของเรา แล้วมันใช้ปัญญา ปั ญญาจริ งๆ ของเรา แล้วพอจิตมันสงบขึ้นมาเป็ นสัมมาสมาธิ
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แล้วมันออกใช้ปัญญาขึ้นมาแล้วนะ ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใน
พระไตรปิ ฎก เวลาปั ญญาของเราเกิดรอบหนึ่ง มันปล่อยวางรอบหนึ่ง นี่มนั เป็ นธรรม
ของเรานะ
ธรรมของจิตดวงนี้ ธรรมของจิตดวงที่เข้าไปวิปัสสนาโดยการใช้ปัญญา มันก็จะ
มาชาระกิเลส ถอดถอนกิเลสของใจดวงนั้น ถ้ามันถอดถอนกิเลสของใจดวงนี้ มันก็เป็ น
ประโยชน์กบั ใจดวงนี้เห็นไหม นี่ไง มันทาให้การเกิดการตายมันผ่อนคลายลง มันเกิดต
ทังคปหาน การเกิดตทังคปหาน มันวิปัสสนา ปล่อยวางเป็ นชั้นเป็ นตอนเข้ามา นี่ไง มัน
เป็ นความลึกลับนะ
แล้วความลึกลับอย่างนี้ เวลาครู บาอาจารย์ของเรา ในสังคม ในครอบครัว
กรรมฐาน ในครอบครัวของครู บาอาจารย์เรา เวลา ธมฺ มสากจฺฉา เอตมฺ มงฺ คลมุตฺตม เวลา
ครู บาอาจารย์ของเราออกประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา ออกมาจากป่ าจากเขามา มาเฝ้ าหลวงปู่
มัน่ มากราบหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ จะคุยธรรมะกันเห็นไหม แล้วเวลาหมู่คณะถ้ามีใคร
ออกมาจากป่ า ออกมาจากการประพฤติปฏิบตั ิเหมือนออกสงครามกลับมา
“พวกนี้ไปสงครามกลับมา ฆ่ากิเลสมากี่ศพ ฆ่ากิเลสมากี่ศพ” จะถามปั ญหากัน นี่
ไง เวลา ธมฺ มสากจฺฉา มันมีความรื่ นเริ ง มันตรวจสอบกัน มันเป็ นความจริ งของเราใจ
หัวใจขึ้นมาเห็นไหม
เลือดดีๆ เขาทากันแต่เรื่ องดีๆ แต่เลือดมันชัว่ มันทาแต่เรื่ องชัว่ ๆ ถ้าเลือดมันดีมนั
ทาแต่เรื่ องดีๆ เห็นไหม สิ่ งนี้มนั ส่ งเสริ มกัน มันให้กาลังใจกัน ให้กาลังใจกันสิ่ งนี้
ประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา แล้วเวลาเราปฏิบตั ิข้ ึนไปนะ พอจิตของเราเวลามันลง แล้วมันเกิด
ปั ญญา มันลึกลับมาก ลึกลับซับซ้อน
นี่คือ ภาวนามยปั ญญา ปั ญญาเกิดจากการภาวนา ปั ญญาเกิดจากจิตก้าวเดิน ไม่ใช่
ปั ญญาสมอง ไม่ใช่ปัญญาการศึกษา การศึกษาจะศึกษามากน้อยขนาดไหน การศึกษานี้
สมบัติน้ ีไว้กบั โลก เห็นไหม โลกเขาบอกว่า ปั ญญานี้ไม่ตอ้ งใส่ บ่าแบกหาม ทุกคนมี
ปั ญญา ทุกคนศึกษาแล้วมันจะมีประโยชน์ ใช่!
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มันเป็ นประโยชน์ แต่มนั เป็ นประโยชน์กบั โลก มันเป็ นประโยชน์กบั การฝึ กการ
ควบคุมใจของเรา แต่มนั ไม่เป็ นประโยชน์กบั การถอดถอนกิเลส มันถอดถอนกิเลสไม่ได้
มันอยูก่ นั คนละมิติ มันเป็ นปั ญญาสมอง
แต่ถา้ เวลาภาวนาจนจิตสงบ เห็นไหม จิตสงบได้เพราะเรากรองความเห็นผิด
กรองความชัว่ กรองกิเลสตัณหาทะยานอยาก ให้เลือดนี้มีคุณภาพ เลือดนี้เป็ นเลือดปกติ
เลือดนี้มนั จะหมุนเวียนไปในร่ างกาย สิ่ งใด ช่วงไหน มันเป็ นโรคภัยไข้เจ็บ มันก็จะไป
เสริ ม ไปทาให้เป็ นปกติ
นี่กเ็ หมือนกัน พอจิตมันสงบแล้วมันใช้ปัญญาขึ้นมา ปั ญญาที่จิตมันสงบ มัน
ภาวนาขึ้นมา มันตทังคปหาน ตทังคปหานหมายถึงว่า ทิฐิ คนเรานะ สัมมาทิฐิ คือการ
เห็นถูกต้องและภาวนา สัมมาทิฐิ คือความเห็นถูกต้องนะ แต่จิตใต้สานึกมันมีทิฐิของมัน
สักกายทิฐิ ทิฐิวา่ สรรพสิ่ งนี้เป็ นเรา
สรรพสิ่ งนี้เป็ นเรา โดยจิตใต้สานึก ไม่ใช่ปาก! ไม่ใช่ความคิด! เราศึกษาธรรม
พุทธพจน์บอก ไม่ใช่เราๆ ทุกคนก็เห็น จะลัทธิศาสนาไหน เขาก็รู้กนั อยูว่ า่ เกิดมาต้องตาย
ลัทธิศาสนาไหนเขาก็รู้ แล้วเขาใคร่ ครวญของเขาเหมือนกัน แต่เขาไม่มีสมั มาสมาธิ เขา
ไม่มีมรรคญาณ เขาไม่สามารถเข้าไปถึงจุดเป้ าหมายที่จิตใต้สานึกที่ขอ้ มูลทิฐิอนั นี้มนั ฝัง
อยู่
แต่พอจิตเราสงบขึ้นมาถึงสัมมาสมาธิ ถึงตัว สัมมาสมาธิเกิดที่ไหน? เวลาหลวงปู่
มัน่ ท่านพูดเห็นไหม “อวิชชาเกิดจากอะไรๆ” “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา..” อวิชชาเกิดจากฐี
ติจิต อวิชชามันตั้งอยูบ่ นอะไร? สมาธิมนั ตั้งอยูบ่ นอะไร? สมาธิมนั เกิดที่ไหน? สมาธิมนั
เกิดในพุทธพจน์เหรอ? พุทธพจน์มนั เป็ นชื่อนะ สมาธิมนั เกิดที่จิตเรานะ ถ้าจิตเรามันมี
สมาธิข้ ึนมา มันเกิดปั ญญาขึ้นมา มันถอดถอนที่ไหน? มันลงไปที่ไหน? มรรคญาณๆ
ธรรมจักรๆ มันอยูท่ ี่ไหน?
มันหมุนเข้ามา พอหมุนเข้ามาถึงหัวใจ เวลามันปล่อยวาง คือตทังคปหานมัน
ปล่อยวางๆ โอ้โห ถ้ามันไม่ลึกลับซับซ้อนนะ คนผูป้ ระพฤติปฏิบตั นะถ้าไม่มีครู บา
อาจารย์นะ มันบอกว่ามันเป็ นพระอรหันต์เลยแล้ว ปล่อยวางทีหนึ่งก็เป็ นโสดาบัน ปล่อย
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วางที่ ๒ มันก็เป็ นสกิทาคา ปล่อยวางที่ ๓ มันก็เป็ นอนาคา ปล่อยวางที่ ๔ มันเป็ นพระ
อรหันต์แล้ว
เพราะอะไร เพราะพิจารณากายปล่อยกาย พิจารณากายปล่อยกาย ตทังคปหานคือ
ชัว่ คราวๆๆ แล้วมันปล่อยอะไรล่ะ? ปล่อยบ้า! มันไม่ได้ปล่อยอะไรเลย เพราะมันไม่เป็ น
ความจริ งเห็นไหม นี่ ธมฺ มสากจฺฉา เอตมฺ มงฺ คลมุตฺตม ของครู บาอาจารย์เราท่าน
ตรวจสอบกัน ท่านตรวจสอบกันอย่างนี้ไง
แต่ถา้ ตทังคปหานนะ มันไม่ครบวงจรของมัน มันไม่มีเหตุมีผลของมัน มันถอน
สักกายทิฐิอนั นั้นไม่ได้ แต่ถา้ มันจะถอนสักกายทิฐิอนั นั้นเห็นไหม พอมันปล่อยวาง
ขนาดไหน ปล่อยวางคือการขนาบเรื่ องกิเลสตัณหาทะยานอยาก กิเลสคือยางเหนียว ยาง
เหนียวที่มนั พาเวียนตายเวียนเกิด มันแก่นของกิเลส
กิเลสนี้เป็ นแก่นนะ ดูสิ เรามองในทางโลกเห็นไหม สรรพสิ่ งในโลกนี้ ทุกอย่าง
วัตถุ อะไรที่มนั เข้มแข็งเราว่าสิ่ งนั้นคงที่ สิ่ งนั้นเข้มแข็งมาก แต่สิ่งที่เป็ นนามธรรม
ความรู้สึกล่ะ ดูสิ มันอ้อยอิ่งอ้อยสร้อยในใจเรา มันยิง่ กว่าอีก! สิ่ งที่คมแข็งอย่างภูเขา
ระเบิดทิ้งเลย แต่ความรู้สึกล่ะ? อ้อยสร้อยนัน่ น่ะ เบื่อๆ แบบคนกินเหล้า เบื่อแบบคนเมา
พอพิจารณาไปแล้ว เฮ้อ.. เลิกแล้วไม่เอาอีกแล้ว
เดี๋ยวมาอีกแล้ว! แล้วเราจะทาอย่างไร จะเอามันให้สิ้นให้ได้ ให้มนั ถอดถอนให้
ได้ เห็นไหม พิจารณาไป พิจารณาไปซ้ าๆนะ ภาวนามยปั ญญา ปั ญญาเกิดจากการภาวนา
ไม่ใช่ปัญญาเกิดจากท่อนไม้ ขอนไม้กลิ้งไปกลิ้งมาแล้วบอกเกิดปั ญญานะ มันเป็ นไป
ไม่ได้หรอก ปั ญญาเกิดจากภาวนา ภาวนามยปั ญญาเกิดจากจิตเห็นไหม
เดินจงกรมจนฝ่ าเท้าแตก นัง่ สมาธิจนก้นพอง อันนั้นคือกิริยา อันนี้คือร่ างกาย แต่
หัวใจที่มนั นัง่ อยูน่ ะ หัวใจที่มนั อยูใ่ นร่ างกายเรานี้ สิ่ งที่มนั หมุนไป มันพิจารณาไป มันก็
ปล่อยวางไป ปล่อยวางไป ลึกลับมหัศจรรย์
กองความชัว่ ในใจนะ เลือดในหัวอกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่าน
ภูมิใจของท่าน แล้วมันเป็ นผลเพราะมันเป็ นประวัติศาสตร์มาแล้ว ประวัติที่วา่ ได้เทศนา
ว่าการ “เอหิ ภิกขุ” ได้บวชเอง ได้สอนเอง ได้วางธรรมและวินยั ไว้จน ๕,๐๐๐ ปี
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“กึ่งพุทธกาล ศาสนาจะเจริ ญอีกหนหนึ่ง”
ในปั จจุบนั นี้เจริ ญรุ่ งเรื องขึ้นมาเพราะเรามีครู บาอาจารย์ เจริ ญขึ้นมา วัตถุไม่มี
ความสาคัญ! ความเจริ ญเจริ ญในหัวใจ หัวใจที่จากใจดวงหนึ่งสู่ใจดวงหนึ่ง ถ้าไม่มีใจ
ดวงหนึ่งสู่ใจดวงหนึ่ง นัน่ คือวิทยาศาสตร์ คือโลกหมด
สิ่ งที่โลกศึกษากันด้วยโลก แล้วเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปจับกัน มันจะอยูใ่ น
คอมพิวเตอร์นะ แล้วกดขึ้นมาก็ตอ้ งเหมือนกัน แล้วมันก็เป็ นผลของคอมพิวเตอร์ ไอ้คน
กด กดแล้วก็ยงั เป็ นทุกข์อยูน่ นั่
แต่ถา้ เราทาความสงบของใจขึ้นมา ใจมันสงบขนาดไหน เราพิจารณาของเราเข้า
มามันจะปลดความทุกข์ในใจของเราได้ ในใจเรามีความทุกข์ยากมาก แต่เพราะเราจน
ตรอก เราไม่มีความสามารถ ทุกคนมีแรงปรารถนา เพราะเราเป็ นชาวพุทธด้วยกัน เราก็
ศึกษาตารามาด้วยกันทั้งนั้น
แล้วเราก็มีอานาจวาสนา ถ้าไม่มีอานาจวาสนาเราจะไม่มีใจฝักใฝ่ ทางนี้นะ ฝักใฝ่
เห็นไหม การฝักใฝ่ ของเรา ดูสิ...สวดมนต์สวดพรทุกวัน ถ้าไม่ได้สวดก็เหมือนกับขาดสิ่ ง
ใดไปอย่างหนึ่ง
เราภาวนาทุกวันๆ สิ ถ้าไม่ภาวนานะเหมือนกับขาดสิ่ งใดไปอย่างหนึ่ง แล้วถ้า
ภาวนาจิตมันสงบแล้วนะ จิตมันสงบสงบขนาดไหน เราต้องฝึ กมัน สงบแล้วถ้าเราปล่อย
ไว้นะ ความสงบเป็ นอนิจจัง มันก็ตอ้ งแปรสภาพเป็ นธรรมดา
ทีน้ ีความสงบนี้มนั เกิดจากอะไร? ความสงบนี้เกิดจากสติปัญญา เกิดจากความ
เพียรของเรา ถ้าเกิดจากความเพียรของเรา เราก็ดูเอาความเพียรของเราเป็ นตัวตั้ง แล้ว
สติปัญญาเราขนาดไหน เราแสวงหาของเรา เราทาของเรา พอมันสงบขึ้นมาแล้ว ออก
ฝึ กหัดใช้ปัญญา
ถ้าไม่มีความสงบ การใช้ปัญญานั้นเป็ นโลกียปั ญญา เป็ นปั ญญาของกิเลสทั้งหมด
แต่เพราะมีความสงบของใจขึ้นมา เพราะมีความสงบของใจ เพราะมันเกิดปั ญญาขึ้นมา
ปั ญญานี้มนั จะลงสู่จิต เพราะอะไร เพราะความสงบนั้นสมาธิเกิดจากจิต ถ้าลงสู่จิตขึ้นมา
เพราะกิเลสมันอยูท่ ี่จิตเห็นไหม เวลามันวิปัสสนา มันใช้ปัญญาเข้าไป มันจะถอดถอน

เลือดในอก ๒๖

ของมัน ถอดถอนมันตทังคปหาน มันปล่อยแล้วปล่อยเล่า ขยันหมัน่ เพียร ต้องมี
ขยันหมัน่ เพียร ถ้าไม่ขยันหมัน่ เพียร ถ้าเป็ นเลือดชัว่ เป็ นเรื่ องกิเลสมันแอบอ้าง มันก็บอก
มันเป็ นพระอรหันต์ จนเป็ นพระอรหันต์ ๔-๕ รอบเลย เพราะมันพิจารณาซ้ าแล้วซ้ าเล่า
อยูอ่ ย่างนั้น
แต่ถา้ เรามีสติปัญญา เราจะมีสติปัญญามันเป็ นปั จจุบนั มันไม่ได้คิดคาดการณ์
คาดหมายว่าเราจะเป็ นอะไร มันจะพิจารณามากี่ร้อยหนกี่พนั หนก็แล้วแต่ เราพิจารณาซ้ า
ไปๆ ถ้ามันไม่มีสิ่งใดบอกเหตุ ไม่มีสิ่งใดบอกเหตุกบั ใจเรา ว่าสิ้ นกระบวนการของมัน
ขณะจิตที่มนั เปลี่ยนแปลง ขณะจิต! จิตขณะที่มนั เปลี่ยนเห็นไหม
ดูสิ...ของดิบเป็ นของสุ กมันยังเปลี่ยนแปลงของมันได้ เราวัดค่าได้นะว่าสิ่ งใดมัน
เปลี่ยนแปลงอย่างไร แล้วจิตใจของเรามันก็ซ้ าๆๆ อยูอ่ ย่างนี้ มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
สิ่ งใดเลย แต่พอพิจารณาซ้ าแล้วซ้ าเล่าๆ ถึงที่สุดเวลาขณะจิตมันพลิก พรึ บ! นี่ไง แล้วมัน
พลิกไปแล้วมันเป็ นอะไรล่ะ? มันเป็ นอะไร?
เวลาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหม “เวลากิเลสขาดดัง่ แขน
ขาด” คนเราตัดแขนทิ้งจะรู้ไหมว่าเราตัดแขนเราทิ้ง มันเป็ นอย่างนี้จริ งๆ แต่เวลาปฏิบตั ิ
ไปแล้ว เวลาตทังคปหานมันปล่อยวางนะ โอ้โห...นี่ปล่อยวางหนหนึ่งก็วา่ เป็ นขั้นนั้นๆ
ขั้นบ้าขั้นบอไป
นี่ไงเลือดชัว่ มันทาลายทั้งหมด แต่ขณะที่วา่ ปฏิบตั ิน้ ีเลือดมันเสี ย ถ้ามันจะว่ามัน
ชัว่ มันก็ปฏิบตั ิมา แต่อนั นี้มนั ก็อยูท่ ี่วาสนา ถ้าวาสนาของเราเห็นไหม ดูสิ...คนเขามี
วาสนานะ เขาจะมีจุดยืนของเขา จะไม่เชื่อสิ่ งใดได้ง่ายๆ มันต้องพิสูจน์กนั
เวลาจิตใจเราปล่อยวางแล้ว เราออกมาใช้อารมณ์ปกติ เราพิสูจน์ได้เลย พิสูจน์วา่
จิตใจเรามันหวัน่ ไหวแค่ไหน จิตใจเรากระทบสิ่ งใดแล้วมันมีผลตอบสนองมากน้อยแค่
ไหน ถ้ามีผลตอบสนองหรื อมีความหวัน่ ไหว อย่างนี้ไม่ใช่! อย่างนี้ไม่ใช่มนั ไม่เข้า
องค์ประกอบ
ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่เราก็ตอ้ งเร่ งมุมานะภาวนาต่อเนื่องเข้าไป ถ้ามันต่อเนื่องเข้าไป สิ่ ง
ที่เราทาได้ขนาดนี้ ผลของมันยังไม่เป็ นความจริ ง แล้วเราจะเอาความจริ งเราทาขนาด
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ไหน เราก็ตอ้ งมุมานะทามากขึ้นมากขึ้น ทีน้ ีพอเราบอกทามากขึ้น เราบอกว่าอย่างนี้มนั
ลงทุนลงแรงเกินไป
เราลงทุนลงแรงขนาดนี้มนั ยังไม่ได้ผล คาว่าได้ผลมันเป็ นกิริยา มันเป็ นการ
ภาวนามาเพื่อผลที่ดีข้ ึน แต่ผลของเรา เราต้องการให้ขณะจิตมันถึงที่สุดแห่งทุกข์ แล้วถึง
ที่สุดนี่เป็ นขั้นเป็ นตอน อย่างเป็ นโสดาบันก็ให้มนั เป็ นโสดาบันจริ งๆ ขึ้นมา
ถ้าเป็ นโสดาบันจริ งๆ ขึ้นมาแล้วนะ ความเป็ นโสดาบันมันเป็ นฐานรองรับ ถ้าจิต
เสื่ อมมันก็เสื่ อมลงมาจากสกิทาคาลงมาเป็ นแค่โสดาบัน ไม่เสื่ อมเป็ นปุถุชน แต่ถา้ จิตเรา
ยังไม่เกาะกระแสไม่เท่าถึงโสดาบัน มันเจริ ญแล้วเสื่ อมเป็ นปุถชุ น
แล้วเป็ นปุถุชนนะ ดูสิ...เวลาพระเห็นไหม เวลาบวชขึ้นมานี่เป็ นพระที่แสนดีเลย
เวลาสึ กจากพระไป สามะเลเทเมายิง่ กว่าคนปกติเลย ทาไมเป็ นอย่างนั้นล่ะ? นี่ก็
เหมือนกันจิตของเราเวลาปฏิบตั ิข้ ึนไป เวลามันดี ดีเหลือล้นเลย เวลามันเสื่ อมมาทาไม
มันท้อถอย มันทดท้อไปขนาดนั้นล่ะ นี่ไง มันแหยงของมัน มันทาของมันเห็นไหม
จิตมันจะเสื่ อมขนาดไหน เราจะทาของเราเห็นไหม ถ้าเราพิจารณาของเราถึงขณะ
จิตนั้นเปลี่ยนแล้ว มันไม่ตกมา มันมีสถานะของโสดาบันรองรับไว้เห็นไหม กุปธรรม
อกุปธรรม สัพเพ ธัมมา อนัตตา สภาวธรรมเป็ นกุปปธรรม
กุปธรรม ดูสิ...พระอาทิตย์ข้ ึนพระอาทิตย์ตก โลกนี้เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา นี่
กุปธรรม ธรรมะเป็ นธรรมชาติ ธรรมชาติมนั เป็ นกุปธรรม ไม่เช่นนั้นมันแปรสภาพ แต่อ
กุปธรรมล่ะ! อกุปธรรมล่ะ! ธรรมที่ไม่แปรสภาพ ธรรมที่เป็ นจริ งๆ มันอยูไ่ หน ธรรม
จริ งๆ มันอยูท่ ี่ไหน? อยูใ่ นตาราเหรอ? อยูใ่ นพุทธพจน์เหรอ? มันอยูท่ ี่ผปู้ ฏิบตั ิไง
จิตที่มนั เป็ นขึ้นมาแล้วมันก็คือเป็ น ถ้าจิตที่มนั ไม่เป็ นมันก็ววั พันหลักนัน่ น่ะ วน
อยูน่ นั่ วนอยูน่ นั่ ออกไหนไม่ถกู เลย แต่ถา้ มันเป็ นความจริ งนะมันไม่วนอยูน่ นั่ นะ มันวน
จะออก วนเหมือนกัน วนเหมือนกันเพราะอะไร? เพราะมันพันมาที่ใจนี่แหละ แก่นมัน
อยูท่ ี่ใจนี่แหละ มันวนมา มันวิปัสสนาญาณเข้ามา
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พิจารณากาย จิตก็เป็ นผูพ้ ิจารณา พิจารณาเวทนา ก็จิตเป็ นผูพ้ ิจารณา พิจารณาจิต
ก็จิตเป็ นผูพ้ ิจารณา พิจารณาธรรม ก็จิตเป็ นผูพ้ ิจารณา จิตเป็ นผูพ้ ิจารณาต้นขั้วมันอยูท่ ี่จิต
ผลตอบสนองแล้วมันก็สะเทือนหัวใจทั้งนั้น
ถ้าจิตมันสงบ ถ้าจิตมันสงบพิจารณาสิ่ งใดมันก็สะเทือนมาที่หวั ใจ พอมัน
สะเทือนบ่อยครั้งเข้าๆ ถึงที่สุดแล้วมันขาด! นี่ไงอกุปปธรรมไง ธรรมที่ไม่แปรสภาพไง
แต่ไม่แปรสภาพในขั้นของโสดาบัน ถ้าไม่แปรสภาพของขั้นสกิทาคา ไม่แปรสภาพของ
ขั้นอนาคา ไม่แปรสภาพเลย! ไม่แปรสภาพอีกเลย! สิ้ นไปเลย แล้วสิ้ นอย่างไร
นี่ไงเลือดดี ทาคุณงามความดี เห็นไหม ทาความดีแล้วมันมีผลตอบสนอง แล้วมัน
เป็ นความจริ งขึ้นมา พอความจริ งขึ้นมาเห็นไหม เลือดในอกขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า วันนี้วนั มาฆะบูชา เลือดในอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ น
เลือดที่สะอาด เป็ นเลือดของพระอรหันต์ สิ้ นกิเลสแล้วทั้งหมด
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นพระอรหันต์ ลูกศิษย์ลกู หาขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็ นพระอรหันต์ เกิดมาจากไหน? “ดอกบัวเกิดมาจากโคลนตม”
เกิดมาจากหัวใจของเราที่ทุกข์ที่ยากนี่แหละ
ดูยสสะสิ “ที่นี่เดือดร้อนหนอ ที่นี่วนุ่ วายหนอ” เดือดร้อนไหม? ทุกข์ไหม? นี่ก็
เกิดมาจากความทุกข์ท้ งั นั้นนะ แต่ท่านมีอานาจวาสนาของท่าน ถ้าที่นี่เดือดร้อน ที่นี่
วุน่ วาย ท่านก็แสวงหาที่ไม่วนุ่ วายไง ที่ไม่เดือดร้องไง แต่ที่ไม่วนุ่ วายไม่เดือดร้อนมันก็
เป็ นธรรมชาติ มันก็เป็ นป่ าเขาลาเนาไพร
แต่ถา้ มันไม่เดือดร้อนในหัวใจสิ ถ้าหัวใจมันทุกข์มนั ยาก “ที่นี่วนุ่ วายหนอที่นี่
เดือดร้อนหนอ แล้วที่นี่มนั สุ ขหนอ ที่นี่มนั พ้นจากทุกข์หนอ” เห็นไหม ถ้ามันแสวงหา
สิ่ งนี้ได้ มันก็เป็ นประโยชน์สิ่งนั้นขึ้นมา
สิ่ งนี้ที่กระทาเราก็อยากทา เราก็ตอ้ งทาให้ได้ เวลาเราคิดถึงสิ่ งใด องค์ศาสดาเป็ น
ครู เอกของโลก เราต้องเอาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง เอาครู บา
อาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมาเป็ นตัวอย่าง
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ถ้าเรามีตวั อย่าง เรามีครู บาอาจารย์เห็นไหม มีครู บาอาจารย์คอยเป็ นพี่เลี้ยง คอย
คุม้ ครองดูแล เราทาสิ่ งใดขึ้นมามันก็ปลอดโปร่ งนะ แต่ถา้ เราทาสิ่ งใด โทษนะ ละล้า
ละลังนะเราก็สงสัย อาจารย์ยงิ่ สอนก็ยงิ่ สงสัย แล้วก็สงสัยกันไปใหญ่เลย
เราเองเราก็แย่อยูแ่ ล้ว แล้วอาจารย์พดู อะไรมามันก็ไม่ขาดสักอย่างหนึ่ง ไอ้นนั่ จะ
เป็ นไอ้นี่ ไอ้นี่จะเป็ นอย่างนั้น สิ่ งนั้นจะมีสิ่งนั้น แล้วมันเป็ นสิ่ งใดล่ะ? แต่ถา้ เป็ นครู บา
อาจารย์ของเรานะ ฟันธงเลย ตั้งสติให้ดี สิ่ งนี้แก้ไขได้ ถ้าสติดีมนั ดับหมด ถ้าสมาธิข้ ึน
มาแล้วมันยิง่ เป็ นประโยชน์ข้ ึนมาใหญ่เลย แล้วถ้าเกิดปั ญญา ภาวนามยปั ญญาขึ้นมา
เรานะ ล้วงเข้าไปในสุ่ มปลานะ เราหยิบขึ้นมานึกว่าปลา นึกว่าปลาไหลเห็นไหม
ขึ้นมามันเป็ นงูเห่าเรานี่สลัดทิ้งเลย แต่ถา้ เราล้วงลงไปแล้วเราไม่รู้วา่ งูเห่าหรื อว่าปลาไหล
นี่ไง งูๆ ปลาๆ
ถ้าครู บาอาจารย์ท่านไม่เป็ นธรรมนะ
ไม่เป็ นธรรมเราเองเราก็ละล้าละลังนะ
ฉะนั้นเวลาครู บาอาจารย์ที่เป็ นธรรม เป็ นธรรมนี่รู้ได้ รู้ได้ง่ายๆ คนอยูด่ ว้ ยกัน ศีลเห็น
ไหม “ศีลจะรู้ได้กต็ ่อเมื่อเราอยูค่ ุน้ เคยกัน” มันเห็นหมดนะ
ธรรม.. ธรรมจะรู้ได้ต่อเมื่ออ้าปากนะ อ้าปากออกมาเมื่อไหร่ นัน่ แหละออกมา
จากหัวอก ออกมาจากหัวใจ หัวใจรู้เท่าไหร่ กพ็ ดู ได้เท่านั้นแหละ แล้วพูดก็ยา่ เหมือนวัว
ยา่ อยูก่ บั ที่นนั่ ล่ะ มันไม่ยา่ ออกไปจากกิเลสเลย มันไม่ยา่ ออกไปจากภวาสวะ ออกจากภพ
ออกจากความเป็ นจริ งเลย
แต่ถา้ เป็ นครู บาอาจารย์ของเราเห็นไหม พูดคาไหนคานั้น เราไม่ละล้าละลังนะ
เราสงสัย แต่ครู บาอาจารย์ไม่สงสัย เราน่ะสงสัย เห็นไหมสิ่ งที่รู้ที่เห็นจริ งไหม? จริ ง แต่
ความรู้ความเห็นนั้นไม่จริ งเลย
สิ่ งที่รู้เห็น... จริ ง แต่มนั ไม่จริ งเพราะเรามีกิเลสไง สิ่ งที่รู้เห็นจริ งไหม? เห็นจริ งๆ
ไหม? จริ ง เราก็ยดึ ของเราว่าจริ ง แต่ครู บาอาจารย์บอกว่าไม่จริ ง ถ้าไม่จริ ง ไม่จริ งเพราะ
อะไร เราก็ตอ้ งตรวจสอบเห็นไหม
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พอเราวางสิ่ งนี้ เราวางสิ่ งที่ไม่จริ ง แล้วมันลึกเข้าไป ลึกเข้าไป เราจะเข้าไปสู่
ความจริ ง เราจะเข้าไปสู่ความจริ งเห็นไหม นี่ครู บาอาจารย์ของเรา สิ่ งที่เป็ นความจริ งมัน
ก็เป็ นความจริ ง สิ่ งนี้ไม่เป็ นความจริ ง อย่างใดๆ ก็ไม่เป็ นความจริ ง
ยิง่ ถ้าไม่เป็ นความจริ งนะ เวลาปฏิบตั ิไปน่าสังเวชนะ บางแห่งเวลาลูกศิษย์ลกู หา
ปฏิบตั ิข้ ึนมาพอจะมีหลักมีเกณฑ์พาออกทางานเสี ยหมดเลย เพราะอะไร? เพราะเดี๋ยวลูก
ศิษย์มนั ภาวนาเป็ นขึ้นมา มันจะมาถอนหงอกอาจารย์มนั
นี่เพราะอาจารย์พดู พุทธพจน์ไง พอจิตสงบแล้วพิจารณากายเลย พิจารณากายไป
เลย ทีน้ ีพอพิจารณากายขึ้นมาแล้วมันเป็ นขึ้นมา พอมันเป็ นขึ้นมาไปถามอาจารย์ อาจารย์
ตอบไม่ได้ อย่างนั้นเราไปทางานกันเถอะ มันก็เสื่ อมออกไปหมดเพราะมันไปอยูเ่ รื่ อง
โลกๆ เห็นไหม
นี่เรารู้ได้ไง เรารู้ได้ดว้ ยประสบการณ์ เรารู้ได้ดว้ ยการคลุกคลีนนั่ นะ แต่ถา้ มัน
เป็ นความจริ งขึ้นมานะ มันฟันธงหมด มันเด็ดขาด ผิดคือผิด ถูกคือถูก ต้องเป็ นอย่างนั้น
ไม่มีอะไรคาอยู่ สิ่ งที่คาอยูๆ่ คือเราไม่แน่ใจ
นี่ไงกุปปธรรม อกุปปธรรม ถ้าเป็ นกุปปธรรมก็ธรรมดา ธรรมดาเห็นไหม
นิพพานเป็ นอนัตตา.. สัพเพ ธัมมา อนัตตา.. สรรพสิ่ งก็เป็ นอนัตตาก็วา่ กันไป แต่ถา้ ความ
จริ งมันเป็ นไหมล่ะ มันเป็ นไหม มันเป็ นหรื อไม่เป็ น ทุกคนก็พดู ไม่ได้ ทุกคนก็รู้ไม่ได้
เพราะมันมาจากตารา
แต่ตาราออกมา ตาราเขามี ตาราเขาบอกระดับของมันเป็ นอย่างนี้ ระดับของโลก
เป็ นอย่างนี้ ไม่มีสิ่งใดคงที่ โลกนี้ไม่มีสิ่งใดคงที่หรอก มันแปรสภาพหมดล่ะ แล้วถ้าเอา
วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วมันก็เป็ นอย่างนั้นจริ งๆ แล้วสิ่ งในโลกนี้ไม่มีอะไรคงที่ สิ่ งที่คงที่
ไม่มี
ดูสิ...ทองคา ๑๐๐ เปอร์เซ็นไม่มี ๙๙.๙๙ เปอร์เซ็น ไม่มี แต่โสดาบัน สกิทาคา
อนาคา ถึงที่สุดแห่งทุกข์ ๑๐๐ เปอร์เซ็น! ๑๐๐ เปอร์เซ็น! ถ้า ๙๙.๙๙ เปอร์เซ็น ตรงจุด
นั้นแหละกิเลสออกตรงนั้น กิเลสออกตรงนั้นเลย แต่ถา้ มันถึงที่สุดเห็นไหมมันต้อง ๑๐๐
เปอร์เซ็น
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แล้ว ๑๐๐ เปอร์เซ็นนี้ หาที่ไหน? ถึงบอกมันมีได้เฉพาะความสะอาดบริ สุทธิ์ของ
ใจไง ใจนี้สะอาดบริ สุทธิ์ บริ สุทธิ์ต้อง ๑๐๐ เปอร์เซ็น จะ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เปอร์ เซ็น
๑๐๐,๐๐ เปอร์เซ็นไปเลย สิ่ งนั้นเป็ นความจริ ง
แล้วความจริ งถ้ามันมีจริ ง มันต้องเปิ ดเผยได้ ถ้าเป็ นจริ งมันต้องเปิ ดเผยได้
ตรวจสอบได้ การเปิ ดเผยการตรวจสอบนี้ มันเป็ นคุณสมบัติเห็นไหม เป็ นคุณสมบัติของ
ครอบครัวกรรมฐาน
ครอบครัวกรรมฐานเห็นไหม ครอบครัวของเรา ครู บาอาจารย์ท่านบอกว่า
ครอบครัวของเราจะรู้กนั ก่อน ครอบครัวของเรานี่รู้ เพียงแต่วา่ รู้แล้วมันเป็ นประโยชน์
หรื อเป็ นโทษล่ะ
เห็นไหม เรามีแก้วแหวนเงินทอง เราจะเที่ยวใส่ ไปโชว์เขาเดี๋ยวโจรปล้นหมดนะ
เรามีแก้วแหวนเงินทองทุกคนเก็บไว้ในเซฟทั้งนั้นน่ะ ไม่มีใครเอามาโชว์หรอก ถ้าใครมี
ของเล็กๆ น้อยๆ แล้วเอาไปโชว์ไม่มีประโยชน์หรอก
สิ่ งนี้ เรื่ องโลกกับเรื่ องความเป็ นจริ ง ถ้าความเป็ นจริ งเห็นไหม วันนี้วนั สาคัญทาง
พุทธศาสนา เวลาคิดถึงคติธรรมแล้วมันสะเทือนใจ คิดถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าด้วยความภูมิใจในลูกศิษย์ลกู หาของท่านนะ
เลือดในหัวอก ท่านดูแล ท่านกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูมา แล้วเป็ นเนื้ อนาบุญของโลก
ด้ว ยการเชิ ด ชู ศ าสนา องค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า ก็ ต้อ งภู มิ ใ จเป็ นธรรมดา
พระฉัพพัคคียท์ ้ งั ๖ และ พระสัตตรสวัคคียท์ ้ งั ๑๗ ที่คอยทาบัญญัติเป็ นธรรมวินยั มา
เป็ นพระไตรปิ ฎกเกื อ บทั้ง หมดเลย ฉัพ พัค คี ย ์ สั ต ตรสวัค คี ย ์ท ามา องค์ส มเด็จ พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าก็เมตตาดูแลรักษามา
นี่กเ็ หมือนกัน เราจะดูแลหัวใจของเราอย่างไร? เราจะประพฤติปฏิบตั ิอย่างไร?
เราจะเอาใจของเราไปสู่ที่ไหน? มันเป็ นสิ ทธิของเราเห็นไหม ว่าเอกสิ ทธิ์ สิ ทธิของบุคคล
บุคคลจะทาอย่างไรก็ได้ บุคคลจะเชื่อใครก็ได้ นี่เป็ นเรื่ องธรรมดา
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แต่ถา้ เราเอาเป็ นประโยชน์ เราเอาความจริ งเข้าเปรี ยบเทียบ นี่เพราะเราประพฤติ
ปฏิบตั ิมาเราทาแบบนี้ ไปอยูก่ บั ใครก็แล้วแต่ถา้ นอกลู่นอกทางเก็บของหนี .. เก็บของหนี
.. มันสิ ทธิของเขา เขาเป็ นผูใ้ หญ่ เราเป็ นเด็ก เราไม่มีสิทธิที่จะให้เขาทาตามเราได้
ฉะนั้นถ้าสิ่ งใดที่ใด ขอให้เราภาวนาเราจะอยูท่ ี่นนั่ นาน สิ่ งใดถ้าเขาไม่ให้เรา
ภาวนา หรื อเขาออกนอกลู่นอกทางเราก็ไปของเรา เราแสวงหาของเรา ครู บาอาจารย์เป็ น
ผูช้ ้ ีนา เราจะต้องทาปฏิบตั ิของเรา เพื่อประโยชน์กบั เรานะ
นี่พดู ถึงวันนี้วนั สาคัญทางพระพุทธศาสนา วันนี้วนั มาฆะบูชา เราจะต้อง
ประพฤติปฏิบตั ิกนั เพือ่ บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ให้ใจเรานี้เป็ นพุทธ ธรรม สงฆ์ ให้สมกับเราอุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า คืออุปัฏฐากหัวใจของเรา เอวัง
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