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ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจฟังธรรม เรามาวดันะ เรามาปฏิบติัเพื่อความร่มเยน็เป็นสุข ความร่มเยน็เป็นสุข ถา้มนั
จะเกิดข้ึนมาได ้ มนัตอ้งตามความเป็นจริง แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เห็นไหม เราอยูก่บัโลก 
โลกน้ีอยูก่นัดว้ยความยกยอปอป้ัน ใหก้ าลงัใจกนัเพื่อความร่มเยน็เป็นสุขของโลกเขา มารยาท
สังคมนะ เราอยูก่นัดว้ยมารยาท ดว้ยความเกรงอกเกรงใจ แต่เวลาเราประพฤติปฏิบติั มนัตอ้งเป็น
ตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงของใครล่ะ? ตามความเป็นจริงของบุคคลคนนั้น ถา้บุคคลคน
นั้นปฏิบติั ถา้มนัเกิดผลข้ึนตามความเป็นจริง คนคนนั้นจะไดค้วามร่มเยน็เป็นสุข เป็นสุขจริงๆ นะ 
“สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี” 

แต่พวกเราเป็นชาวพุทธ ในเม่ือมนัเป็นหนา้ท่ีการงาน ก็เห็นใจอยู ่ ในเม่ือเราเกิดมา เราก็
ตอ้งมีหนา้ท่ีการงานเป็นธรรมดา แต่ถา้มีหนา้ท่ีการงาน เห็นไหม เราไปจริงจงั เราไปทุกขอ์ยูก่บั
หนา้ท่ีการงานนั้น จนลืมส่ิงท่ีมีคุณค่า คือความรู้สึกของใจ ใจอยูใ่นร่างกายน้ีมนัมีคุณค่ามาก เห็น
ไหม ดูสิ ถา้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ จิตใจอนันั้น น่ีเทวดา อินทร์ พรหมยงัมาฟัง
เทศน์ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัเป็นเร่ืองท่ีมหศัจรรย ์แต่ท่ีมนัจะมหศัจรรยอ์ยา่งนั้น
ไดม้นัตอ้งท าความเป็นจริงของใจนั้นข้ึนมา 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เสวยวิมุตติสุข เวลาปฏิบติัมา ๖ ปี ทุกขจ์นแสนเขญ็
นะ ปฏิบติัอยู ่๖ ปี ท  าทุกรกิริยา ท าทุกอยา่งเพื่อจะใหพ้น้จากทุกข ์ขณะท าทุกรกิริยา ในการท าส่ิงท่ี
มนัเป็นเร่ืองท่ีว่ากิเลสมนัอยูท่ี่ร่างกาย น่ีเขา้ใจวา่อยา่งนั้น พยายามประพฤติปฏิบติัมา เวลา
ประพฤติปฏิบติัมาน่ีสู้จนถึงท่ีสุด เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ 
เสวยวิมุตติ วิมุตติสุข วิมุตติสุขคือโลกเขาไม่มีไง 
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สุขน้ี น่ีโลกียปัญญา สุขเวทนา ทุกขเวทนา เป็นเร่ืองของโลกๆ เขา แต่เวลาเสวยวิมุตติสุข 
สุขท่ีพน้ออกไปจากโลก ถา้พน้ออกไปจากโลก มนัพน้ออกไปไดอ้ยา่งไร ถา้มนัพน้ออกไป เพราะ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท าข้ึนมาเป็นความจริงอนันั้น 

ถา้เป็นความจริงอนันั้นนะ เวลาเผยแผธ่รรมมา วางธรรมและวินยัน้ีไว ้เราก็ศึกษาธรรมวินยั
น้ีดว้ยสติปัญญาของเรา ถา้เราศึกษาธรรมวนิยัน้ีดว้ยสติปัญญาของเรา มนัก็เหมือนโลกๆ น่ะ ดูทาง
วิชาการสิ เวลาเขาวิพากษว์จิารณ์ เขาวิพากษว์ิจารณ์ส่ิงใดก็ไดท้างวิชาการ เพราะว่าเขาใชปั้ญญา
ของเขา น่ีก็เหมือนกนั เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็เหมือนวิพากษว์ิจารณ์
นัน่น่ะ เราไปตรึกในธรรม เราศึกษาธรรมของเราข้ึนมา แลว้เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัเอาความ
จริงข้ึนมา ถา้เอาความจริงข้ึนมา น่ีดว้ยมุมมองของใครล่ะ 

ถา้ดว้ยมุมมองของกิเลส มุมมองของโลก เห็นไหม เราอยูก่บัทางโลก เราจะตอ้งมีมารยาท
สังคม เราอยูก่นัดว้ยสังคม เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราก็ตอ้งมีมารยาทสังคม ท าส่ิงใดดว้ยความ
รุนแรงเกินไปก็ไม่ได ้ จะท าส่ิงใดน่ีเสียมารยาท ตอ้งนุ่มนวลอ่อนหวาน การนุ่มนวลอ่อนหวานน่ี
มนัเร่ืองของกิเลสทั้งนั้นน่ะ ถา้มนันุ่มนวลอ่อนหวานเพื่อส่ิงใดล่ะ? ก็เพื่อกิเลสมนัจะไดไ้ม่มีใคร
เขา้ไปดดัแปลงมนัไง น่ีดว้ยความนุ่มนวลอ่อนหวาน เห็นไหม น่ีเร่ืองของโลกนะ เวลาเราศึกษา
ข้ึนมา เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราประพฤติปฏิบติัดว้ยความเป็นจริงของเรา ถา้เป็นจริงของเรา เรา
ตอ้งลงทุนลงแรง 

เราเกิดมานะ เกิดเป็นมนุษยพ์บพระพุทธศาสนาน่ีมีคุณค่ามาก มีประโยชน์มาก มี
ประโยชน์เพราะอะไร เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้จริง เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้จริง “เราเป็นพระอรหนัต ์เราเป็นพระอรหนัต์” เวลาจะเทศนาว่าการ ไปพดู
กบัปัญจวคัคียก์็เหมือนกนั “เธอจงเง่ียหูลงฟัง ส่ิงท่ีเราไม่รู้ เราก็บอกไม่รู้ อยูด่ว้ยกนัมา ๖ ปี 
อุปัฏฐากกนัมาแลว้ก็บอกว่าไม่รู้ทั้งนั้นน่ะ แต่ขณะน้ี บดัน้ีรู้แลว้ เธอเคยไดย้นิค าพดูแบบน้ีไหม อยู่
กนั ๖ ปี ถา้ไม่รู้ก็ไม่เคยบอกเลย” แต่ขณะท่ีรู้แลว้ “เธอจงเง่ียหูลงฟัง” เห็นไหม น่ีเทศน์ธมัมจกัฯ 

เทศน์ธมัมจกัฯ ไป พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ “อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ” บุคคลท่ี ๒ รู้ไง พยานเกิดข้ึนแลว้ แต่ถา้พยานไม่เกิดข้ึน
นะ ถา้ค าวา่ “ความจริง” ความจริงของใคร ในเม่ือไม่มีใครรู้ มนัก็ไม่มีพยาน เวลาพระอญัญาโกณ
ฑญัญะเป็นพยานข้ึนมา เป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก เทศน์อนตัตลกัขณสูตรไป เป็นพระอรหนัต์
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ทั้งหมดเลย ปัญจวคัคียเ์ป็นพระอรหนัต ์ส่ิงท่ีว่าเป็นพระอรหนัต ์น่ีท  าความเป็นจริง มนัไดต้ามจริง
ข้ึนมา จริงท่ีไหน? จริงท่ีในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จริงท่ีในใจของพระปัญจ
วคัคียเ์ป็นข้ึนมา ความจริงของพระอริยบุคคล พระสงฆท่ี์เป็นพระอรหนัต ์ ๖๑ องค ์ รวมทั้งองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ “เธออยา่ไปซ้อนทางกนั โลกน้ีเขาเดือดร้อนนกั” น่ีเพราะมนัมีความ
จริงในหวัใจข้ึนไป มนัท าส่ิงใด มนัท าไดจ้ริง 

ทีน้ีวางธรรมวินยัน้ีไว ้ แลว้เวลาเราศึกษาในปัจจุบนัน้ี เราศึกษาดว้ยส่ิงใด เราศึกษาแลว้เรา
ปฏิบติักนันะ เวลาปฏิบติัดว้ยปัญญาชน เราปฏิบติักนัดว้ยความรู้ตวัทัว่พร้อม ดว้ยสติปัญญาของ
เรา สติปัญญาอยา่งน้ีนะ สติปัญญาอยา่งน้ี เห็นไหม เวลาท าไปทางโลก โลกน้ี เราทุกคนนะ กิเลส
เวลามนัหลอก มนัหลอกวา่เราท าส่ิงน้ีแลว้เราเขา้ใจ เราเป็นนกัวิชาการ วพิากษว์จิารณ์ธรรม 
วิพากษว์ิจารณ์ รู้ตวัทัว่พร้อม อารมณ์ความรู้สึกน่ีรู้หมด...รู้แลว้เราไดอ้ะไรข้ึนมา 

ปฏิบติัข้ึนมานะ ดูสิ เวลาคนทุกขค์นยากนะ เวลาคนทุกขค์นยากมนัทุกขท่ี์ไหนล่ะ? มนั
ทุกขท่ี์หวัใจน่ะ มนัแบกหามนะ มนัแบกหามเร่ืองโลก มนัแบกหามเร่ืองธรรม มนัแบกหามเร่ือง
ชีวิต มนัแบกหามเร่ืองครอบครัว มนัแบกหามเร่ืองสุขภาพ มนัแบกหามหมดเลย มนัแบกหามข้ึน
มาแลว้มนัก็ทุกขใ์นหวัใจมนันัน่น่ะ 

ทีน้ีเวลาเราตรึกในธรรม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราตรึกในธรรม 
“สภาวธรรมเป็นอยา่งนั้น โลกน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิง
นั้นเป็นอนตัตา มนัเป็นเช่นน้ีเอง มนัก็เป็นเช่นน้ีแหละ” พอเป็นเช่นน้ี พอหวัใจเราไดศึ้กษา พอ
ศึกษาอยา่งน้ีมนัเขา้มา น่ีศึกษาเขา้มามนัก็ปล่อยวาง ปล่อยวางสิ “มนัเป็นเช่นน้ีเอง” มนัปล่อยวาง
ไดอ้ะไรล่ะ มนัปล่อยวางเพราะสุขภาพจิตมนัดี 

ดูสิ เวลาตอนเชา้ เขาออกก าลงักายเพื่ออะไร? เพื่อสุขภาพร่างกายเขาดี ถา้สุขภาพร่างกาย
นะ เวลาในสมยัปัจจุบนัน้ีเขาไม่รอใหค้นป่วยนะ เขาพยายามจะฟ้ืนฟูใหค้นแขง็แรง รักษาตั้งแต่
ก่อนท่ีมนัจะเจ็บไขไ้ดป่้วย ถา้เจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมาก็ดูแลรักษากนัไป เห็นไหม เวลาเขาออกก าลงั
กายกนัต่างๆ ก็เพื่อใหสุ้ขภาพเขาแขง็แรง 

ทีน้ีเราประพฤติปฏิบติักนั เราประพฤติปฏิบติัดว้ยกิเลส เราประพฤติปฏิบติัโดยท่ีเราไม่มี
ผูน้ า เราไม่มีผูน้ าท่ีรู้จริง เราประพฤติปฏิบติักนั เราก็ประพฤติปฏิบติัดว้ยความรู้ตวัทัว่พร้อม 
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อารมณ์กรรมฐาน ทุกอยา่งรู้หมด พอรู้หมดมนัก็ปล่อยวาง ปล่อยวางคืออะไร? มนัก็สุขภาพจิตไง 
“ปล่อยวาง สบาย ปล่อยวางแลว้โล่งโถง ปล่อยวางแลว้มีคุณงามความดีหมดน่ะ” 

เวลาในทางโลกในปัจจุบนัน้ี ถึงเวลาเขาไปตรวจสุขภาพนะ ถา้ใครไปตรวจสุขภาพแลว้
สุขภาพสมบรูณ์แขง็แรง คนนั้นออกจากโรงพยาบาลมาดว้ยความภมิูใจ ดว้ยความดีใจ แต่ถา้ใคร
ไปตรวจสุขภาพนะ แลว้รู้ว่าตวัเองเป็นโรคเป็นภยัข้ึนมา เห็นไหม ถา้รู้ตวัว่าเป็นโรคเป็นภยัข้ึนมา
มนัก็ตอ้งสะเทือนใจ เดินคอตกเลยนะ ยิง่ถา้เป็นโรคร้ายนะ บอกว่าอยูไ่ดอี้ก ๖ เดือน อยูไ่ดอี้ก ๓ 
เดือน หรืออยูไ่ดอี้กเดือนเดียว น่ีคอตกเลยล่ะ ทีน้ีมนัจะรู้ตวัทัว่พร้อมไหมล่ะ มนัจะรู้ตวัทัว่พร้อม
อีกไหม 

มนัจะรู้ตวัทัว่พร้อมต่อเม่ือสุขภาพมนัแขง็แรง สุขภาพน้ีไม่มีส่ิงใดกระทบกระเทือนใจ มนั
ก็ดีไปหมดน่ะ แต่ถา้มนัไปตรวจสุขภาพแลว้ก็บอก “น่ีจะตาย อีกเดือนหน่ึงหมดอายขุยั” มนัจะ
รู้ตวัทัว่พร้อมไหมล่ะ มนัจะสั่นไหวไปในหวัใจเลย ถา้มนัสั่นไหวไป มนัจะรู้ทนัไหมล่ะ? มนัรู้ทนั
ไปไม่ไดห้รอก 

ถา้สุขภาพกายมนัก็เร่ืองสุขภาพกาย สุขภาพจิตก็มีเท่าน้ีแหละ “รู้ตวัทัว่พร้อม ทุกอยา่ง
เขา้ใจไปทั้งหมด อารมณ์ต่างๆ เขา้ใจไดห้มด ปล่อยวางหมด มรรคผลนิพพานไม่มีแลว้ เพราะมนั
ก่ึงพุทธกาลไม่มีหรอก” เห็นไหม น่ีรู้ตวัทัว่พร้อม มนัเป็นเร่ืองของสุขภาพจิตนะ สุขภาพธรรมไม่
มีเลย ถา้สุขภาพธรรม มนัจะเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

น่ีไง เราเกิดมาเป็นมนุษยพ์บพระพุทธศาสนานะ ในปัจจุบนัน้ีเราเกิดมาพบครูบาอาจารย ์
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นผูบุ้กเบิกมา ถา้ท่านเป็นผูบุ้กเบิกมานะ เวลาธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาเทศนาว่าการไว ้ถา้โคน าฝงูเป็นผูท่ี้ฉลาด หวัหนา้โคนั้นจะพาฝงูโคนั้น
พน้จากวงัน ้าวน ถา้โคนั้นเป็นผูท่ี้โง่เขลาเบาปัญญา มนัจะพาฝงูโคนั้นไปสู่วงัน ้าวน วงัน ้าวนมนัจะ
ดูดโคทั้งฝงูนั้นลงไปในวงัน ้าวน เสียชีวิตหมดเลย แต่ถา้โคท่ีฉลาดล่ะ โคท่ีฉลาด ท าไมเขาถึงฉลาด
ล่ะ 

เห็นไหม ถา้เราศึกษาธรรม ศึกษาธรรม ศึกษามาแลว้ประพฤติปฏิบติั ปฏิบติัแบบโลกไง ถา้
ปฏิบติัแบบโลก มนัเป็นเร่ืองของสุขภาพจิต ถา้สุขภาพจิตมนัสุขสบาย สุขสบายเพราะอะไรล่ะ 
เพราะมนัเป็นเร่ืองโลกๆ มนัเป็นโลกียปัญญา ปัญญา เห็นไหม เขา้ใจว่าเทียบอารมณ์ เทียบอารมณ์
เป็นอารมณ์อยา่งน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไวใ้นอภิธรรมว่าเป็นอยา่งนั้น อารมณ์
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อยา่งนั้นมนัรู้เท่ารู้ทนั มนัก็จบ จบแลว้ท าอยา่งไรต่อ? ก็เท่านั้นน่ะ แลว้ก็ทบทวน ทบทวนกนัอยู่
อยา่งนั้น แลว้มนัเป็นไปไดไ้หมล่ะ 

แต่ถา้เวลาโคท่ีฉลาดนะ โคท่ีฉลาดเวลาลงไปพาฝงูโคนั้นขา้มแม่น ้า วงัน ้ าวน ขา้มวฏัฏะ ถา้
ขา้มจากฝ่ังน้ีไปอยูฝ่ั่งทางนูน้ มนัจะขา้มไปไดอ้ยา่งไร แต่ถา้โคมนัโง่นะ มนัไม่เคยเห็นวงัน ้าวนนั้น 
มนับอก วงัน ้าวนไม่มี ไม่เคยเห็น ถา้ไม่เคยเห็นนะ ดูสิ เวลาไม่เคยเห็น เห็นไหม คล่ืนสึนามิน่ีเรา
บอกไม่เคยมี ไม่เคยเห็น เวลามนัมาทีน่ีมนักวาดไปเป็นแสนๆ มนักวาดไปหมดนะ ตายเป็นแสน 
แลว้มนัมาจากไหนล่ะ มนัมาจากไหน 

น่ีก็เหมือนกนั วงัน ้าวนมนัคืออะไรล่ะ ถา้วงัน ้าวน ครูบาอาจารยข์องเรา...ถา้ประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมา เวลาจิตท่ีมนักระทบ มนัมี เป็นคร้ังเป็นคราวท่ีมนักระเทือนใจน่ีมนัมี ถา้กระเทือนใจ
มนัก็คือกระเทือนกิเลส แลว้มนับอกว่ามนัไม่มีไง เวลาเราประพฤติปฏิบติัน่ีรู้ตวัทัว่พร้อม รู้ตวัทัว่
พร้อม รู้ตวัทัว่พร้อมแลว้มนัจะเป็นอยา่งไรต่อไป 

จริตของจิตนะ จิตน่ีเวลามนัสร้างบุญสร้างกรรมมา จริตนิสัยของจิตมนัแตกต่าง
หลากหลายกนัมา จะประพฤติปฏิบติัทางไหน จะมีค าบริกรรมนะ ค าว่า “บริกรรมพทุโธๆ” น่ีค า
บริกรรม พุทธานุสติ ธมัมานุสติ สังฆานุสติ อนุสติ ๑๐ ถา้การประพฤติปฏิบติัข้ึนมา กรรมฐาน ๔๐ 
หอ้ง ถา้กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง น่ีท  าเพื่ออะไร? ท าเพื่อใหห้วัใจน้ีเขม้แขง็ ใหจิ้ตใจเขา้มาเป็น
สัมมาสมาธิ ถา้จิตใจเขา้เป็นสัมมาสมาธิ สมัมาสมาธิเพื่อเหตุใด? ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้เกิดปัญญา 
ปัญญาท่ีมนัจะช าระลา้ง 

น่ีโคน าฝงู หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบติัของท่านมา ท่านฉลาดของท่าน 
ท่านเคยผา่นวงัน ้าวน ท่านเคยประสบเหตุการณ์การท่ีหวัใจน้ีมนักระทบกบักิเลสมา ท่านเอาหวัใจ
ของท่านรอดพน้แลว้ท่านถึงมาสอนเรา ไม่ใช่โคโง่ๆ โคโง่ๆ โคท่ีไม่มีปัญญา น่ีวพิากษว์ิจารณ์
ธรรม “ธรรมะตอ้งเป็นอยา่งนั้น” น่ีวงัน ้ าวนก็ไม่เคยเห็น สรรพส่ิงใดๆ ก็ไม่เคยเห็น ไม่เคยเห็น “น่ี
ธรรมก็เป็นอยา่งนั้นไง มนัรู้ตวัทัว่พร้อม”...แต่รู้ตวัทัว่พร้อมแลว้ไดส่ิ้งใดข้ึนมา 

จะก าหนดส่ิงใดกแ็ล้วแต่ ถ้าจริตของมัน จริตของจตินี้ได้สร้างบุญญาธิการมาขนาดไหน 
มนัจะมเีหตุมผีลในใจดวงน้ัน ถ้าจติมนัสงบลง หรือจติมนัปล่อยวางส่ิงใดมา มนัมผีลกระทบนะ 
ค าว่า “ผลกระทบ” เวลาคนท า ครูบาอาจารย์ของเราท่านประพฤติปฏบิัติมา น่ีโคน าฝูงทีฉ่ลาด 
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ เวลาท่านสอนลูกศิษย์ลกูหานะ ให้ท าความสงบของใจเข้ามา แล้วถ้าจติที่
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มนัจะท าความสงบเข้ามา มนักแ็ล้วแต่จริตนิสัยของใจดวงน้ัน ใจดวงน้ันท าความสงบได้ง่าย ท า
ความสงบได้ยาก ถ้าท าความสงบได้ยาก น่ีใช้ปัญญาอบรมสมาธิ สมาธิอบรมปัญญา จะมวีธีิการ
แก้ไขอย่างใดให้จตินีม้พีืน้ฐาน ถ้าจติมพีืน้ฐาน มนัมกีารกระท า โคน้ันจะลงสู่แม่น า้ จะข้ามฝ่ัง จะ
ข้ามวฏัฏะ จะพ้นออกไปจากกเิลส 

แต่ถา้จิตท่ีมนัไม่เคยสงบ มนัไม่เคยสงบของมนั มนัเป็นมิจฉา มิจฉาเพราะอะไร เพราะรู้ตวั
ทัว่พร้อมแลว้มนัก็ปล่อยวาง ปล่อยวางแลว้ท าอยา่งไรต่อไป? ปล่อยวางแลว้ไม่รู้ ถา้ไม่รู้ น่ีพดูถึง
จิตท่ีมนัไม่รู้นะ เพราะมนัไม่สืบต่อ ไม่สืบต่อ น่ีโคท่ีไม่ฉลาด โคท่ีไม่ฉลาด แม่น ้าก็ไม่กลา้ลง เรา
จะขา้มฝ่ัง ฝ่ังของวฏัฏะกบัวิวฏัฏะ ฝ่ังของกิเลสกบัฝ่ังของธรรม เราจะขา้มไปสู่ความเป็นจริง พอ
ไปสู่ความเป็นจริง มนัไปไม่ได ้มนัไม่กลา้ลง เพราะมนัไม่ตอ้งลง 

การลงน ้านะ เวลาเราท าความสงบของใจ “อนันั้นมนัเป็นสมถะ ส่ิงนั้นไม่เป็นประโยชน์”...
แม่น ้าทั้งสายไม่มีประโยชน์เหรอ แม่น ้าทั้งสายมนัไปกางกั้นระหว่างวฏัฏะ วิวฏัฏะนะ มนักั้น
ระหว่างโลกกบัธรรมนะ ถา้เราไม่ขา้มสู่วิวฏัฏะ มนัจะพน้จากกิเลสไปไดอ้ยา่งไร มนัจะมีส่ิงใด
ก าจดักิเลสในหวัใจนั้น 

ฉะนั้น บอกว่า “ไม่ตอ้งท า ไม่ตอ้งลงฝ่ัง ไม่ตอ้งลงแม่น ้า ไม่ตอ้งไปเจอวงัน ้าวน ไม่ตอ้งเจอ
ส่ิงใดเลย เพราะส่ิงนั้นมนัเป็นสมถะ ส่ิงนั้นจิตมนัไปรู้ไปเห็นของมนัโดยความไม่เขา้ใจ โดยเป็น
สมถะ โดยความเป็นโลก ไม่ไดใ้ชปั้ญญา” 

เวลานกัวิชาการเขาวพิากษ ์ วิพากษเ์ร่ืองธรรมะ “ถา้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา เรา
ไดใ้ชปั้ญญาของเราแลว้ เรารู้ตวัทัว่พร้อม เราเขา้ใจความรู้สึก เราควบคุมไดห้มด” ความเขา้ใจของ
เรา เขา้ใจอะไร? น่ีเขา้ใจเร่ืองโลกๆ ไง ไปปฏิบติัอยูฝ่ั่งหน่ึง ฝ่ังของวฏัฏะ พอฝ่ังของวฏัฏะ รู้ตวัทัว่
พร้อมแลว้ก็จบ แลว้มนัจบจริงไหม? จบไม่จริง จบไม่จริงเพราะอะไร เพราะจริตของคนไม่
เหมือนกนั 

จะก าหนดส่ิงใดก็แลว้แต่ จะปฏิบติัอยา่งไรก็แลว้แต่ ถา้จิตมนัสงบนะ ถา้จิตท่ีมนัไดส้ร้าง
มา มนัสร้างมาดว้ยตณัหาความทะยานอยากในหวัใจ ถา้มนัจะรู้จะเห็นของมนั มนัก็จะรู้จะเห็น ถา้
มนัจะก าหนดส่ิงใด จะรู้ตวัทัว่พร้อม จะภาวนาส่ิงใด มนัก็จะเห็นของมนั เห็นแลว้ท าอยา่งไรต่อ? 
เห็นแลว้ละลา้ละลงัไง เพราะอะไร 
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เพราะหวัหนา้โคโง่ หวัหนา้โคไม่พาด าเนิน หวัหนา้โคบอก “ไม่ตอ้ง ส่ิงนั้นเป็นนิมิต เห็น
ส่ิงนั้นแลว้ไม่เกิดประโยชน์ส่ิงใด” แต่เวลาคนท่ีจริตนิสัยเป็นแบบนั้น เขาจะรู้เขาจะเห็นของเขา 
แลว้เขารู้เขาเห็น เขาท าอยา่งไรต่อไปล่ะ เพราะโคมนัไม่น าฝงูไป โคไม่น าฝงูไปเพราะโคบอกว่า 
“ไม่ตอ้งท า ส่ิงนั้นมนัเป็นสมถะ ส่ิงนั้นไม่เป็นประโยชน์ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์คือใชปั้ญญา”...แลว้
เวลาปัญญาน่ีปัญญาของใคร? ปัญญาของกิเลส เห็นไหม ปัญญาของกิเลสนะ 

เพราะถา้เราตรึกในธรรม เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ผลของมนัคือสุขภาพจิต ผลของมนัคือ
จิตมนัปล่อยวางภาระรุงรังในใจ ถา้เราไม่ไดค้วบคุมดูแล จิตมนัก็คิดไปโดยฟุ้งซ่านไปโดย
ธรรมชาติของมนั เราก็ตรึกในธรรม ตรึกใหจิ้ตมนัอยูก่บัธรรม พออยูก่บัธรรมข้ึนมา มนัก็อยูด่ว้ย
สุขภาพของมนั แต่มนัไม่ไดอ้ยูด่ว้ยสติปัญญา 

ถา้มนัอยูด่ว้ยสติปัญญานะ ถา้จิตเราพิจารณาอยา่งไรก็แลว้แต่ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้มา 
จิตมนัจะเขา้มา ถา้จิตมนัสงบ มนัจะปล่อยความฟุ้งซ่าน ปล่อยความเครียด ปล่อยต่างๆ เขา้มา ถา้
สติปัญญาเขา้มา มนัจะเขา้สู่สมถะ ถา้สมถะน่ีคือสัมมาสมาธิ แต่ถา้ไม่เขา้สู่สัมมาสมาธิ ไม่เขา้สู่
สมถะนะ มนัเป็นมิจฉา มิจฉาเพราะอะไร มิจฉาเพราะสติปัญญามนัไม่สามารถควบคุมจิตน้ีได ้ถา้
ไม่สามารถควบคุมจิตน้ีได ้ ก็ว่างๆ ว่างๆ ดว้ยความสงสัย ว่างๆ น่ีปล่อยวางหมด ปฏิบติัมาแลว้
ปล่อยวางทุกอยา่งมาหมดเลย ปล่อยวางมาแลว้ท าส่ิงใดไม่ได ้ท าส่ิงใดต่อไปก็ไม่ได ้ละลา้ละลงั 

ส าหรับผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั จริตนิสัยของจิตท่ีไปรู้ไปเห็น พอไปรู้ไปเห็น น่ีไปถามผูน้ า ไป
ถามหวัหนา้ฝงู หวัหนา้ฝงูบอกว่า “ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ตอ้งท าส่ิงใดเลย ไม่ท าส่ิงใด”...แลว้ปฏิบติัเพื่อ
อะไร? ปฏิบติัเพื่อความเขม้แขง็ ปฏิบติัเพื่อสุขภาพจิต แลว้เป็นเร่ืองโลกๆ เร่ืองโลกๆ เพราะ
ส่งเสริมเยนิยอกนัว่าส่ิงน้ีเป็นธรรม แลว้ผูท่ี้ปฏิบติัตามความเป็นจริง ส่ิงนั้นไม่เป็นธรรม ไม่เป็น
ธรรมเพราะอะไร ไม่เป็นธรรมเพราะมนัเป็นความล าบาก มนัเป็นความทุกขค์วามยาก 

แต่เราลูกศิษยก์รรมฐานนะ หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบติัมา ท่านไดผ้า่นมา โคท่ีฉลาด
นะ โคท่ีฉลาดมนัเคยผา่นวิกฤติมา ในเม่ือเราอยูฝ่ั่งน้ี ฝ่ังของวฏัฏะ ฝ่ังของโลก เราเกิดมาอยูฝ่ั่งของ
โลกนะ แลว้เราจะขา้มฝ่ังไปสู่วิวฏัฏะ ถา้สู่วิวฏัฏะ เวลาเราลงน ้าไป น ้า เวลาน ้าหลาก น ้ามาก มนัก็
มีน ้ าวนเป็นธรรมดา แต่เวลาน ้าแหง้น ้าแลง้ เราสามารถเดินขา้มน ้าไปได ้ มนัเป็นวิกฤติของจิตแต่
ละดวง จิตแต่ละดวงท่ีสร้างสมมามนัไม่เหมือนกนั ถา้จิตมนัสงบแลว้ บางคนท าจิตมีความสงบ
ระงบัข้ึนมาแลว้มนัจะใชปั้ญญา มนัก็ใชปั้ญญาไปได ้
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การใชปั้ญญานะ ปัญญาในพุทธศาสนามนัมีสุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา 

สุตมยปัญญา การศึกษาเล่าเรียน น่ีโดยธรรมชาติ โดยธรรมชาตินะ การศึกษาน้ีไม่มีวนัท่ี
ส้ินสุด ถา้ใครยงัมีการศึกษาคน้ควา้ ใครมีการท าวิจยัคน้ควา้ ใชส้มองตลอดไป คนคนนั้นจะไม่แก่
ไม่เฒ่า จะทนัสังคม ไม่ตกยคุตกสมยั ถา้ไม่ตกยคุตกสมยั น่ีคือการใชปั้ญญาทางโลก คือสุตมย
ปัญญา คือศึกษาในความเจริญกา้วหนา้ของวิทยาศาสตร์ ในความเจริญกา้วหนา้ของโลก ในส่ิงท่ี
เขาใชก้นัมาเพื่อประโยชน์ น่ีคือสุตมยปัญญา เพราะมนัเป็นเร่ืองของโลก มนัไม่ไดแ้กไ้ขเร่ืองของ
หวัใจ มนัเป็นการด ารงชีวิตในการใชปั้จจยัเคร่ืองอาศยัเพื่อความสะดวกเพื่อความสบาย เราก็อาศยั
ความสะดวกสบายเพื่อการด ารงชีวิตท่ีมนัสะดวกข้ึน ทีน้ีความสะดวก ยิง่สะดวกขนาดไหน เวลา
มนัก็เหลือ เวลาเหลือแลว้ส่ิงใดท่ีมนัไปซบัซอ้นอยูใ่นใจ มนัเป็นความเบ่ือหน่าย เป็นความวิตก
กงัวล เป็นต่างๆ เห็นไหม น่ีสุตมยปัญญา 

แลว้ถา้จินตมยปัญญา เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีจินตนาการ
กนั “ธรรมะจะมีความปล่อยวาง ธรรมะ นิพพานคือวิมุตติสุข คือความว่าง ธรรมะคือความว่าง 
ความว่าง”...ว่าความว่าง ว่างคืออะไรล่ะ เห็นไหม กิเลสมนักส็ร้างข้ึนมา น่ีจินตมยปัญญา แลว้จบั
ตน้ชนปลายไม่ถูก เพราะผูน้ าฝงูไม่เคยมีประสบการณ์ ผูน้ าฝงูไม่มีความจริงในหวัใจ ถา้ผูน้ าฝงูไม่
มีความจริงในหวัใจ เห็นไหม อาศยัทฤษฎี อาศยัส่ิงท่ีมีอยูใ่นโลก 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมและวินยัน้ีเป็นสมบติัสาธารณะ เพราะ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ ปรารถนาเป็นองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ร้ือคน้มาจนตรัสรู้เองโดยชอบ วางธรรมและวินยัไว ้ เราเป็นสาวกสาวกะ มี
การศึกษา สาวกสาวกะ ผูท่ี้ไดย้นิไดฟั้ง เราไดย้นิไดฟั้งธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
แลว้เรากจ็ะประพฤติปฏิบติักนั แต่มนัอยูท่ี่อ  านาจวาสนาว่าเราจะมีผูน้ าท่ีดีไหม ถา้เรามีผูน้ าท่ีดี เรา
มีครูบาอาจารยไ์หม ถา้มีครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยน่ี์หวัหนา้ฝงู โคนั้นเป็นผูท่ี้ฉลาด โคนั้นเป็นผู ้
ท่ีมีประสบการณ์ ถา้มีประสบการณ์ 

เวลาท าก าหนดพุทโธๆ ถา้จิตมนัสงบเขา้มา ปัญญาอบรมสมาธิเขา้มา แลว้เม่ือไหร่จะใช้
ปัญญา เม่ือไหร่จะใชปั้ญญา 
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ปัญญามนักอ็ยู่ทีค่วามอ่อนด้อยของจติหรือความเข้มแขง็ของจติ จติทีม่นัมเีชาวน์ปัญญา 
มนักจ็ะฝึกหัดใช้ปัญญาของมนัได้ แต่จติที่มนัอ่อนด้อย หรือสัทธาจริต สัทธาจริตน่ีมีแต่ความเช่ือ 
มแีต่ความเช่ือน า ถ้าเป็นพทุธจริต มนัมปัีญญาน า 

ค าว่า “มีปัญญาน า” เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนไปน่ีเราใชปั้ญญา ปัญญาของใคร ถา้เร่ิมตน้
ของการใชปั้ญญาน่ีมนัเป็นปัญญาของโลก ค าว่า “โลก” คือเราเกิดมาเป็นมนุษยน่ี์เป็นโลก โลก
เพราะอะไร เพราะเราเกิดมาเป็นคน เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาจากพ่อจากแม่ น่ีเกิดมาในฝ่ังของ
วฏัฏะ ในเม่ือฝ่ังของวฏัฏะ เราเกิดมาเป็นโลก อะไรเป็นตวัเกิดล่ะ? ปฏิสนธิจิต ก าเนิด ๔ 

ในเม่ือเกิดเป็นมนุษย ์ มนัมีภวาสวะ มีกิเลสสวะ อวิชชาสวะ ภวาสวะ มีกิเลส ๓ ในเม่ือมี
กิเลส ๓ น่ีกิเลส ๓ มนัเป็นพื้นฐาน ความรู้สึกนึกคิดเกิดบนจิตทั้งหมด ถา้ไม่มีตวัจิต ไม่มีพลงังาน 
ความรู้สึกนึกคิดมาจากไหน ไม่มีความรู้สึกนึกคิดน่ะ ทีน้ีความรู้สึกนึกคิดท่ีเราใชปั้ญญาอยูน่ี่ มนั
ปัญญาจากไหน 

ผูท่ี้เป็นหวัหนา้ฝงูไม่รู้จกัใจของตวั ไม่เคยเห็นความปล่อยวางในใจของตวั ก็วา่ใจของตวั
มนัรู้ มนัมีความคิดเกิดอยา่งไร มนัมีกระบวนการของมนัด าเนินไปอยา่งไร แต่หลวงปู่ มัน่ท่านเคย
ผา่นมาหมดแลว้ ท่านเคยผา่น ส่ิงใดควรเป็นประโยชน์ ความรู้สึกนึกคิดท่ีเราจะคิด มนัก็คิดมาจาก
โลกน่ีแหละ เพราะเราเกิดมาเป็นโลก เราเกิดมาเป็นคน เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เรามีความรู้สึกนึกคิด
เป็นธรรมชาติ ทีน้ีความรู้สึกนึกคิดน่ี พลงังานมนัมีของมนัใช่ไหม แลว้มนัมีอวิชชาคือความไม่รู้ 
ไม่รู้ในอะไร 

น่ีท่องบ่นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้จนปากเปียกปากแฉะ แต่ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่
รู้อยา่งไร? ไม่รู้ตามความเป็นจริงไง น่ีท่องบ่นไดท้ั้งหมดน่ะ ท่องบ่นไดก้็วิพากษว์ิจารณ์ทาง
วิชาการไง ถา้วิพากษว์ิจารณ์ทางวิชาการ แต่เวลาถา้จิตมนัสงบล่ะ ถา้จิตเวลาท าความสงบของใจ
นะ ก็บอกว่า “ความสงบนั้นมนัไม่มีความจ าเป็น เพราะความสงบนั้นไม่เกิดปัญญา เราจะใชปั้ญญา
ของเราไปเลย” เห็นไหม พอใชปั้ญญาน่ีมนัเร่ืองโลกไง 

เราปฏบิัติโดยโลก มนักจ็ะได้ผลทางโลก เราปฏบิัติทางโลก เพราะเราเอาโลกปฏบิัติ เอาโลก
ปฏบิัติคอืเอาความรู้สึกนึกคดิปฏบิัติ มนักไ็ด้ผลมาเป็นสุขภาพจติ แต่มนัไม่มสุีขภาพธรรม 
สภาวธรรมตามความเป็นจริงมนัไม่ม ีมนัเป็นปริยตัิในภาคปฏบิัติไง 
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ในเม่ือเราปฏิบติั น่ีเราปฏิบติั เวลาเขาบอก มีการศึกษาแลว้ตอ้งมีวิปัสสนาจารย ์ฝึกหดัเป็น
วิปัสสนาจารยเ์พื่อจะไดอ้บรมสั่งสอน เพื่อจะใหค้นประพฤติปฏิบติัข้ึนมา แลว้วิปัสสนาจารย ์
วิปัสสนาจารยอ์ยา่งไร? ก็ศึกษามา กมี็ธรรมวินยั ก็วิปัสสนาจารยด์ว้ยทฤษฎีไง ดว้ยทฤษฎี ดว้ย
ความจ า ดว้ยความท่ีเราไดท้  าของเรามา น่ีไง โคมนัโง่ มนัไม่เคยผา่นวิกฤติ มนัไม่เคยลงน ้า มนัไม่
รู้จกัวงัน ้าวน ถา้วงัน ้าวน วงัน ้าวนมนัจะพดัอะไรไป? มนัจะพดัชีวิตน้ีไปนะ ถา้มนัพดั มนัพดัโค
นั้นตายไปเลย ตายไปไหน? ตายไปกลางล าน ้า กลางแม่น ้านั้น 

แต่ถา้ผูท่ี้ฉลาด ผูท่ี้ฉลาดมนัมีการกระท า เราจะลงน ้า เราจะลงน ้าไปน่ีเราจะว่ายน ้าไดไ้หม 
เราจะทวนกระแสน ้าอยา่งใด ถา้เราลงน ้า เราว่ายน ้าไป เราจะทวนกระแสน ้า มนัมีวกิฤติอยา่งไร 
แลว้ถา้เจอวงัน ้าวน เวลากิเลสอยา่งหยาบ กิเลสอยา่งกลาง กิเลสอยา่งละเอียด กิเลสมนัมีหลายซบั
หลายซอ้นนกั มนัจะดูดใหห้วัใจน้ีลงไปในอ านาจของมนั มนัไม่ปล่อยใหจิ้ตน้ีพน้ออกไปหรอก 
มนัตอ้งการยดึไวใ้นอ านาจของมนัทั้งนั้นน่ะ ฉะนั้น เรามีอะไร มีก าลงัส่ิงใดท่ีจะไปต่อสู้กบัมนั 
ต่อสู้กบัมนันะ มนัคืออะไร? มนัก็คืออวิชชา มนัก็คือพญามารในหวัใจ แลว้พญามารในหวัใจมนั
อยูท่ี่ไหนล่ะ 

คนไม่เคยเห็นกิเลส คนไม่รู้จกักิเลส ไม่รู้จกัส่ิงใดๆ เลย แต่บอกว่า “ปล่อยวาง รู้ตวัทัว่
พร้อม เขา้ใจหมดแลว้ ปล่อยวางทุกอยา่ง ไม่มีส่ิงใดในหวัใจเลย วา่ง สบาย”...โลก เห็นไหม ปฏิบติั
โดยโลก ไดผ้ลทางโลก สุขภาพจิต แต่ไม่มีสุขภาพธรรม ถา้มีสุขภาพของธรรม ธรรมมนัจะเกิด
ข้ึนมาเพราะเหตุใด ธรรมมนัจะเกิดข้ึนมาเพราะว่าเราท าความสงบของใจ 

เราเกิดมาจากโลกใช่ไหม ทุกคนเกิดมาจากโลก แลว้ก็อยูก่บัโลก มีพ่อมีแม่ มาบวชก็มี
อุปัชฌายอ์าจารยท์ั้งนั้นน่ะ แลว้เวลาประพฤติปฏิบติัไปก็ประพฤติปฏิบติัโดยโลก “โดยโลก” โดย
โลกท่ีจะเขา้สู่ธรรม เพราะมีโคน าฝงู หวัหนา้ท่ีดี ถา้หวัหนา้ท่ีดีนะ เราท าความสงบของใจเขา้มา ใจ
มนัจะสงบระงบัเขา้มาอยา่งไร ถา้ใจมนัสงบระงบัเขา้มา มนัสงบเพื่อเหตุใด? สงบเพื่อจะไม่ให้
กิเลสตณัหาความทะยานอยากพญามารมนัชกัจูงจิตน้ีออกไปก่อน เวลาความรู้สึกนึกคิดข้ึนมา เรามี
ความคิดอยา่งไรก็แลว้แต่ กิเลสมนันอนเน่ืองมากบัใจ อารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดมีกิเลสนอนเน่ือง
มาดว้ย คิดดี กิเลสมนัก็ติด ดีก็ติด ชัว่ก็ติด เพราะธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก 
ข้ามทั้งดแีละช่ัว 
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ดีก็ติด คนบอกท าดีๆ ท่ีทะเลาะกนัอยูทุ่กวนัน้ีทะเลาะกนัเร่ืองอะไร ไม่ใช่ทะเลาะกนัเร่ือง
ความดีเหรอ เอาความดี เอาความดีเป็นตวัตั้ง แลว้ก็ทะเลาะเบาะแวง้กนัเพราะความดี แลว้ความดี
ของใครล่ะ? ความดีอยา่งน้ีมนัดีโลกๆ ไง ถา้ความดีของเรา เรารู้นะว่าพดูออกไปกระเทือนเขาไหม 
เขาจะดีมนัก็เร่ืองของเขา เขาดี เขาท าดีขนาดไหน ถา้เขาท าดี ประเทศชาติก็ไดป้ระโยชน์ไง แต่ถา้
เราท าดีล่ะ? ท าดีก็ท  าดีของโลก แลว้ดีของเราล่ะ 

ถ้าดจีริง เห็นไหม ดูสิ ครูบาอาจารย์ของเรานะ เวลาท่านท าคุณงามความด ีท่านท าปิดทอง
ก้นพระ ไม่ให้ใครรู้เลย เวลาองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าตรัสรู้อยู่โคนต้นโพธ์ิน่ะท ากบัใคร มี
ใครเป็นพยาน มใีครไปรู้กบัองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าบ้างว่าองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจ้าก าลงัท าคุณงามความดอียู่ องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าก าลงัใช้มรรคญาณทีจ่ะท าลาย
อวชิชาในหัวใจ เพือ่จะเป็นองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า เพือ่เป็นหลกัชัย เพือ่พระพทุธ พระ
ธรรม ให้เรามทีีพ่ึง่ น่ีใครท าอยู่ทีไ่หน 

น่ีเหมือนกนั เราทะเลาะกนัดว้ยความดี ความดีก็ดีของเขา แลว้ความดีของเราล่ะ ถา้ความดี
ของเรา เรามีสติปัญญาของเรา ถา้เรามีสติปัญญาของเรา เรารักษาใจของเราได ้ ถา้เรารักษาใจของ
เรา เราใชปั้ญญาทางโลกน่ีแหละ ใชปั้ญญาทางโลก แต่ถา้ผูน้ านะ ถา้เราไม่ใชปั้ญญาจากทางโลก 
เราจะเร่ิมตน้ท่ีจุดใด ความดีของคนอ่ืนมนัก็เป็นความดีของเขา ความดีขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ ความดีของหลวงปู่ เสาร์ 
หลวงปู่ มัน่ ท่านก็นิพพานไปหมดแลว้ แต่ท่านมาร้ือคน้เป็นขอ้วตัรปฏิบติั เป็นแบบอยา่งใหเ้รา
กระท าตาม ถา้เป็นแบบอยา่งใหเ้รากระท าตาม ถา้เราท าข้ึนมา มนัก็จะเป็นประโยชน์ เป็นความดี
ของเราไง 

ถา้เราท าใช่ไหม มนัก็เป็นความดีจากภายในของเรา ถา้เราไดค้วามดีของเรา เราไดอ้ะไร? 
เราไดค้วามสงบระงบั ความดีของเราหมายความว่าเราก็ท  าจากโลกๆ น่ีแหละ น่ีเขาเอาโลก
ประพฤติปฏิบติั แลว้เขาไดแ้ค่สุขภาพจิตดี แต่เขาไม่มีสุขภาพธรรม ไม่มีสุขภาพธรรมเพราะผูน้ า
ไม่ใหท้  าลึกซ้ึงไปกว่าน้ี ถา้ความลึกซ้ึงไปกว่าน้ี 

เพราะเวลาร่างกายเราเห็นกนัได ้ตวัสูง ต ่า ด  า ขาว เราเห็นกนัได ้แต่เราไม่รู้วา่เขาคิดอะไร 
เราไม่รู้ความรู้สึกนึกคิดของเขาหรอกว่าเขาคิดส่ิงใดอยู ่ ฉะนั้น เวลากิเลสมนัอยูท่ี่ความรู้สึกนึกคิด 
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มนัไม่ไดอ้ยูท่ี่รูปท่ีเราจบัตอ้งได ้ทีน้ีเราเกิดเป็นมนุษย ์มนัเป็นรูปท่ีเราจบัตอ้งได ้เรารู้เราเห็นได ้แต่
กิเลสมนัเป็นนามธรรม ถา้กิเลสเป็นนามธรรม กิเลสมนัอยูใ่นความคิดของเรา 

ถา้กิเลสอยูใ่นความคิดของเรา เราเช่ือมัน่ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เรา
เช่ือมัน่ในพุทธศาสนา เราเช่ือมัน่ว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าท่านเป็นพระอรหนัต ์
ท่านเป็นศาสดา ท่านเป็นคนวางธรรมวินยัใหเ้รากา้วเดิน ถา้เรากา้วเดิน เพราะเรามีความเช่ือมัน่ เรา
ถึงอยากจะประพฤติปฏิบติั เราถึงจะพน้จากทุกข ์ถา้เราจะพน้จากทุกข ์เราจะท าปฏิบติัไปโดยโคท่ี
ตาบอด โคท่ีไม่มีประสบการณ์เลย ก็เอาต ารามากางกนั แลว้ก็บอกว่าปฏิบติัตามโลกๆ ปฏิบติัตาม
วิพากษว์ิจารณ์ธรรม แต่ตวัเองไม่ไดธ้รรม 

ถา้ท าแลว้มนัไดผ้ล ผลเพราะอะไร ผลเพราะธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ น่ี
วางธรรมและวินยัน้ีไว ้ เวลาประพฤติปฏิบติัตามไป น่ีสุขภาพจิตดี สุขภาพจิตดีก็ตาย ท าดีไดดี้ ท  า
ชัว่ไดช้ัว่ ถา้ท  า ท  าดว้ยการลูบๆ คล าๆ มนัก็ไดธ้รรมะลูบๆ คล าๆ แลว้ก็สุขสบายดี สุขสบายดีโดย
ท่ีว่าไม่ไดล้งทุนลงแรง น่ีท  าโดยโลก แต่เวลาครูบาอาจารยเ์ราบอกว่าใหก้ าหนดพุทโธ ใหท้  าความ
สงบของใจ ใหใ้ชปั้ญญาอบรมสมาธิ น่ีเป็นโลกไหม? ก็เป็นโลก แต่เป็นโลกโดยท่ีจะกา้วขา้มมนั
ไป จะกา้วขา้มมนัไปเพราะอะไร 

ถา้เราท าความสงบของใจเขา้มานะ ถา้จิตใจมนัสงบได ้ จิตใจก่อนท่ีจะสงบ แลว้แต่จริต
นิสัย ถา้คนท าความสงบได ้แลว้มีหลกัมีเกณฑ ์จะท าความสงบไดบ่้อยๆ คร้ัง จนจิตเป็นสมาธิ แต่
ถา้คนท าความสงบของใจเขา้มาแลว้ไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ ท าดว้ยความปัญญาอ่อนดอ้ย ท าดว้ยความ
สะเพร่า ท าดว้ยความสุกเอาเผากิน มนัจะลม้ลุกคลุกคลาน ถา้ลม้ลุกคลุกคลานข้ึนมา ครูบาอาจารย์
ของเราถึงวางขอ้วตัรปฏิบติัไวใ้หส่ิ้งน้ีเป็นท่ีเกาะเก่ียว เวลาจติมนัล้มลุกคลกุคลานแล้วอย่าให้มนั
ไหลไป อย่าให้มนัไหลไปตามกเิลสว่า “เราหมดอ านาจวาสนา เราท าแล้วมนัไม่ได้ผล ท าไมคนอืน่
เขาเป็นคนด ีท าไมเราเป็นคนช่ัว” เห็นไหม เวลากเิลสมนัคดิในใจนะ น่ีนามธรรมมนัคิดอยู่ในใจ 

ฉะนั้น ครูบาอาจารยถึ์งวางขอ้วตัรไว ้ วางขอ้วตัรไวต้ั้งแต่ต่ืนนอนข้ึนมา เราจะท าขอ้วตัร 
วตัรในโรงธรรม วตัรในศาลาโรงธรรม วตัรออกบิณฑบาตเป็นวตัร น่ีมีขอ้วตัรปฏิบติัใหจิ้ตมนั
เกาะไว ้ถา้มนัท าแลว้มนัไม่ไดผ้ลข้ึนมา ใหจิ้ตมนัเกาะไว ้ถา้จิตมนัเกาะไว ้มนัมีสติปัญญาของมนั 
เห็นไหม เราเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ น่ีเล้ียงชีพดว้ยร่างกายนะ แลว้ถา้เราจะเล้ียงหวัใจ เราจะมี
สติปัญญาขนาดไหน 
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ถา้มนัท าของมนัข้ึนมา ถา้จิตมนัสงบนะ ถา้จิตมนัสงบ จิตของคน เวลาสงบระงบัไปแลว้ 
มนัจะรู้มนัจะเห็นของมนั ถา้เวลาจิตสงบแลว้ ถา้เห็นกายนะ ดูสิ เขาบอกรู้ตวัทัว่พร้อม เขาก็เห็น
กาย เห็นกายแลว้ท าอยา่งไรต่อ 

เห็นกาย เห็นโดยอปุาทานกม็ ี เห็นโดยตามความเป็นจริงกม็ ี เห็นโดยจนิตนาการกม็ี ถ้ามนั
จะจนิตนาการนะ มนัเป็นโลกๆ ทั้งน้ันเลย แต่เพราะเรามีโคน าฝงู เพราะเรามีหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่
มัน่ เรามีครูบาอาจารยค์อยประคอง คอยบอก คอยช้ี คอยแนะ ถา้คอยบอก คอยช้ี มนัจะเขา้สู่ทาง ดู
สิ เดก็เวลามนัลงสู่น ้า มนักลา้ลงไหม? จะลงน ้า มนัก็ไม่กลา้ลง แต่เวลาสัตวน์ะ สัตวท่ี์มนัยา้ยถ่ิน 
เวลามนัยา้ยถ่ินเพื่อหาอาหารของมนั มนัไปของมนันะ มนัตอ้งยา้ยถ่ินเพื่อชีวิตของมนั 

แต่น่ีในการประพฤติปฏิบติั ละลา้ละลงั ท  าส่ิงใดก็ท  าไม่ได ้ จะท าส่ิงใดก็กลวัผดิพลาด 
ผดิพลาดไปหมด แต่ถา้เรามีครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยท่์านผา่นวิกฤติอยา่งน้ีมาแลว้แหละ จิตนะ 
จิตของคนท่ีมนัจะสงบ เวลามนัลงแลว้ มนัอยูท่ี่จริตนิสัย มนัจะลงน่ิมนวล มนัจะลงดว้ยความตก
จากท่ีสูง หรือมนัจะสงบระงบัมาโดยท่ีไม่มีส่ิงใดเลย หรือก่อนจะสงบระงบั มนัออกรู้ส่ิงใด ออกรู้
นะ ออกรู้ออกเห็น เพราะมนัเกิดผลกระทบไง น่ีมนัอยูท่ี่จริต มนัอยู่ท่ีเวรท่ีกรรม ถา้เวรกรรม แลว้
ครูบาอาจารยจ์ะแกอ้ยา่งไร จะรักษาอยา่งไรใหม้นัมีมาตรฐาน 

มนัมีมาตรฐานเดียวนะ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ขณิกสมาธิมนัเกิดได ้มนั
เกิดได ้พอเกิดข้ึนมาแลว้มนัก็คลายตวัออกมา ถา้อุปจารสมาธิ ถา้มีครูบาอาจารยค์อยช้ีคอยแนะ อุป
จาระตรงนั้น อุปจาระโดยรอบของจิต ถา้โดยรอบของจิต มนัจะวิปัสสนาตรงนั้น ปัญญามนัจะเกิด
ตรงนั้น ถา้ปัญญาเกิดตรงนั้น มนัจะเกิดสุขภาพธรรม ถา้ธรรมมนัมีสุขภาพแขง็แรงข้ึนมา มนัมี
สมาธิ เห็นไหม สมาธิธรรม 

แลว้เวลาฝึกหดั อุปจาระน่ีใหม้นัเกิดปัญญาธรรม ถา้ปัญญาธรรม มนัเป็นปัญญาของจิตดวง
นั้น มนัเป็นปัญญาของปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิต เพราะจิตมนัสงบเขา้มา แลว้มนัมีวงรอบของมนั มนั
ออกรู้ของมนั ถา้เราก าหนดพุทโธๆ แลว้มีสติปัญญาเขา้ไป จนเขา้สู่อปัปนาสมาธิ ก็เขา้ไปพกั อปัป
นาสมาธินะ สักแต่วา่รู้ สกัแต่ว่านะ มีความสงบร่มเยน็ เขา้ไปพกั 

เวลาคนปฏิบติัข้ึนมาบอกว่า “อยากจะเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม จิตสงบแลว้ไม่
รู้ไม่เห็น” ถา้ไม่รู้ไม่เห็น ท าใหม้นัลึกเขา้ไป เวลาพกัเขา้มา เขา้สู่อปัปนาสมาธิ มนัเขา้ไปถึงขอ้มูล
เลย เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ บุพเพนิวาสานุสติญาณ ก าหนดตั้งแต่ปฐมยาม จิต
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สงบเขา้มา มนัเขา้ไปสู่ขอ้มูลเดิมของจิต ถา้จิตเขา้ไปสู่ขอ้มูลเดิม ขอ้มูลมนัจะไปร้ือคน้ข้ึนมา ถา้ร้ือ
คน้อยา่งน้ีข้ึนมา บุพเพนิวาสานุสติญาณ มนัจะไม่มีท่ีส้ินสุด เพราะการเกิดการตายของจิตมนัไม่มี
ตน้และไม่มีปลาย อนัน้ีมนัเป็นอดีต เพราะไปรู้เร่ืองอดีต น่ีดึงกลบัมา 

พอดึงกลบัมา ก าหนดจิตใหเ้ป็นปัจจุบนั พอเป็นปัจจุบนั ก าลงัของจิตมนัเกิดข้ึนมา เพราะ
ก าลงัของจิตมนัมีมากข้ึน สัมมาสมาธิมนัมีก าลงั จุตูปปาตญาณ มนัก็ไปอีกแลว้ จิตไปเกิดท่ีไหน 
ไปท่ีไหน เห็นไหม ถา้อยา่งน้ีมนัก็ไม่จบ มนัไปอนาคต เพราะจิตมนัจะไปเกิดขา้งหนา้ จากอดีต
ท่ีมากบัอนาคตขา้งหนา้ มนัไม่ใช่ ก็ดึงกลบัมา ดึงกลบัมาดว้ยสตินะ มีสติแลว้นอ้มมา มนัก็กลบัมา
สู่ใจ 

พอกลบัมาสู่ใจ เวลาปัจฉิมยาม อาสวกัขยญาณท่ีเกิดปัญญา น่ีปัญญามนัเกิดมาอยา่งไร 
ปัญญาท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่าอาสวกัขยญาณท่ีมนัเกิดข้ึนมา มนัท าลาย น่ีไง องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัเป็นความจริงข้ึนมา มนัไม่ใช่ทาง
วิชาการท่ีมาวิพากษก์นัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ถา้วิพากษก์นัอยูอ่ยา่งนั้น แลว้มนัไดอ้ะไรข้ึนมาล่ะ ถา้มนัได้
ทางโลก มนักสุ็ขภาพจิต เพราะมนัไม่ลงสู่สมาธิ แต่ถา้ของเรา เราจะท าความสงบของใจเขา้มา ถา้
ท าความสงบของใจนะ แลว้เม่ือไหร่มนัจะใชปั้ญญา 

การใช้ปัญญาน่ีไม่มขีอบเขต เวลาท าสมาธินะ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ 
สมาธิมนัมีขั้นตอนของมนั สมาธิน่ีน ้ าลน้แกว้ น ้ าเตม็แกว้ เห็นไหม ชาลน้ถว้ย มากกวา่นั้นมนัก็ลน้
ไป ถา้มนัท าไดร้ะดบันั้น เราตอ้งออกฝึกหดัใชปั้ญญาแลว้ แลว้เวลาใชปั้ญญา ถา้มีสัมมาสมาธิ ถา้มี
หลกัมีเกณฑ ์เวลามนัใชปั้ญญาไป น่ีอุปจารสมาธิ อุปจาระเวลามนัออกรู้ ออกรู้อยา่งไร ถา้ออกรู้นะ 
มนัออกรู้โดยท่ีมีสัมมาสมาธิ มีสติ มีปัญญา แลว้ออกรู้ คนท่ีออกรู้ดว้ยสติปัญญา ดว้ยความพร้อม
น่ะ มนัจะลงน ้า จะขา้มวงัน ้าวน มนัจะมีสัตวร้์าย มนัจะมีสัตวค์อยท าร้ายเรา แต่เรามีสติปัญญา เรา
มีอาวุธพร้อมท่ีจะต่อสู้ ท่ีจะผา่นล าน ้าน้ีออกไป 

แต่ถา้มนัรู้ตวัทัว่พร้อม รู้ตวัทัว่พร้อม มนัรู้เห็นกาย เห็นกายรู้กาย แลว้ท าอยา่งไรต่อไป? 
ละลา้ละลงัท าไม่ได ้น ้ าก็ไม่กลา้ลง ถา้ลงไปแลว้มนัเป็นสมถะ ลงไปแลว้มนัจะติดนิมิต มนัเกิดข้ึน
มาแลว้มนัจะไม่เป็นประโยชน์ น่ีไง มนัจะลงก็ไม่กลา้ ไอจ้ะถอยหรือก็เห็น ไอจ้ะบอกว่ามนัไม่มี
นิมิต มนัไม่รู้เห็นส่ิงใด มนัก็รู้ เพราะจริต ถา้จริตมนัเป็น มนัก็เป็นของมนัอยา่งนั้น น่ีไง เพราะ
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หวัหนา้ฝงูมนัโง่ เพราะหวัหนา้ฝงูมนัไม่รู้จกัจริตของใจ เพราะหวัหนา้ฝงูไม่รู้ท่ีมาของปฏิสนธิจิต
ว่ามนัเวียนตายเวียนเกิดมาอยา่งใด 

ถา้มนัเวียนตายเวียนเกิดมา มนัมีการกระท าของมนัมา ถา้มนัเป็นส่ิงใด ตอ้งแกไ้ขตามส่ิง
นั้น ใครปลูกมะม่วง มนัก็ไดม้ะม่วง ใครปลกูทุเรียน มนัก็ไดทุ้เรียน ใครปลูกเงาะ มนัก็ไดเ้งาะ ใคร
ท าเวรกรรมมาส่ิงใด มนัจะออกมา ถา้เราจะใชปั้ญญาของเรา มนัใชปั้ญญาของเรา เราตอ้งเขา้ไป
เผชิญกบัมนั 

ปลูกเงาะ แลว้เวลาออกเงาะมา รู้จกัรักษาไหม ปลูกทุเรียน เวลาออกทุเรียนมา ไดร้ดน ้า
พรวนดินมนัไหม ปลูกทุเรียนมา ปลูกแต่ทุเรียน ไม่มีผลเลย ทุเรียนไม่มีผล ปลกูเงาะมนัก็มีแต่ใบ
เงาะ ไม่มีลูกเงาะเลย น่ีก็เหมือนกนั เราจะมีสติปัญญารักษาใจเราไหม ถา้เรามีสติรักษา เราจะปลูก
เงาะ เราก็ตอ้งดูแลรักษานะ ตอ้งหมัน่พรวนดิน หมัน่ดูแลเพื่อจะไดผ้ลข้ึนมา ปลูกทุเรียน เราก็ตอ้ง
มีแหล่งรดน ้าพรวนดินมนัข้ึนมา จะเป็นผลไมข้องใคร เป็นจริตนิสัยของใคร มนัก็ตอ้งดูแลรักษา
นั้น ถา้จิตมนัสงบระงบัเขา้มา มนัมีสติปัญญาเขา้มา มนัจะเป็นผลนั้น จริตไง 

น่ีไง ถา้ครูบาอาจารยท่์านมีประสบการณ์ของท่าน โคน าฝงูจะพาฝงูโคนั้นออกจากวงั
น ้าวน จะพาข้ึนฝ่ัง ถา้พาข้ึนฝ่ัง เวลาจิตสงบแลว้มนัรู้อะไร น่ีไง มนักระเทือนนะ เวลาเราไปเจอ
หนา้กิเลส เวลาเราไปเห็นมนั มนัจะต่อรอง เห็นไหม ลูกกิเลส หลานกิเลส พ่อกิเลส ปู่ กิเลส กิเลส
มนัมีหยาบมีละเอียดข้ึนไป กิเลสมนัจะโง่ขนาดท่ีว่าเดินเขา้มาชนหนา้เรา แลว้ใหเ้ราจดัการมนั 
เป็นไปไดไ้หม? มนัเป็นไปไม่ได ้ มนัเป็นไปไม่ได ้ แลว้กิเลสเป็นอยา่งไร กิเลสเป็นยกัษ ์ กิเลส
เป็นมาร กิเลสเป็นอยา่งไรล่ะ 

กเิลสมนักเ็ป็นความพอใจเราน่ีแหละ กเิลสมันกท็ าให้เราหลงน่ีแหละ มนัคิดก่อนเราหน่ึง
กา้ว “จะท าส่ิงใด ส่ิงนั้นไม่เป็นผล ส่ิงนั้นไม่เป็นประโยชน์กบัเรา ส่ิงนั้นไม่มีอะไรดีเลย” แต่เวลา
กิเลสมนัจะพาใหเ้ลิกนะ พาไม่ใหป้ฏิบติั “โอ!้ ส่ิงนั้นสุดยอด” เห็นไหม เราไม่ทนัมนัเลย แต่ถา้เรา
จะทนัมนัล่ะ 

ครูบาอาจารยท่์านเคยผา่นอยา่งนั้นมา เราถึงจะตอ้งเขม้แขง็ไง จะตอ้งมีสัจจะ ถา้เรามีสจัจะ
ของเรา เราปฏิบติัของเราข้ึนมา เรามีสัจจะใช่ไหม เรามีสัจจะวา่เราจะนัง่เท่าไร เราจะท าเท่าไร เรา
จะท าอยา่งใด เราท าของเรา แลว้ผลท่ีมนัเกิดข้ึน นัน่โคน าฝงู น าฝงูโคลงสู่แม่น ้า จะขา้มวงัน ้าวน จะ
ข้ึนไปอยูฝ่ั่งนูน้ เวลาจิตมนัประสบไง จิตมนัรู้มนัเห็น น่ีไง สัตวร้์ายมาแลว้ มนัท าใหเ้ราไขวเ้ขวนะ 
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มนัท าใหเ้ราละลา้ละลงันะ จะเดินหนา้ก็ไม่กลา้ จะถอยหลงัก็ไม่ท า จะถอยหลงัก็กลวัจะไม่ได ้ไอ้
จะไปขา้งหนา้หรือ เราก็ละลา้ละลงั เราท าส่ิงใดไม่ได ้

แต่ถา้มีครูบาอาจารย ์ เห็นไหม ใหม้ัน่คง ท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบนะ เวลา
ฝึกหดัใชปั้ญญา ฝึกหดัใชปั้ญญานะ ปัญญาน่ีออกฝึกหดัใช ้ พอจิตมนัสงบแลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา  
ปัญญาในชีวิต ปัญญาในการด ารงชีวิตเรา ปัญญาในความทุกขข์องเรา ใคร่ครวญอยา่งน้ีไป พอ
ใคร่ครวญบ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้ พอใคร่ครวญด้วยสัมมาสมาธิ ด้วยมสีมาธิรองรับนะ ปัญญานี้
จะแหลมคม พอปัญญามนัแหลมคม มนัคดิส่ิงใด มนัจะฉีกขาด ฉีกขาดออกไปด้วยก าลงัของสมาธิ 
ด้วยก าลงัของปัญญา ค าว่า “ฉีกขาด” คือฉีกส่ิงท่ีมนัติดขอ้งอยูใ่นหวัใจ มนัปล่อยได ้มนัวางได ้พอ
วางได ้มนัจะเกิดความมหศัจรรย ์

ถ้าปัญญาทีม่นัมสัีมมาสมาธิรองรับ ถ้าเราใช้เป็นนะ เราจะเกดิความมหัศจรรย์ว่า ท าไมมนั
คดิได้อย่างนี ้ท าไมมันเวิง้ว้างขนาดนี ้ท าไมมนัสลดัได้หมดเลย ท าไมทุกอย่างน่ีเราปล่อยวางได้ แต่
ถ้าสมาธิมนัไม่ดนีะ เรากค็ดิเหมอืนกนั ท าไมมนัละล้าละลงั ท าไมมนัท าแล้วมนัไม่ได้ผล ท าไมเรา
ท าแล้วเราห่วงหน้าพะวงหลงั น่ีไง ละล้าละลงัอย่างน้ันน่ะ 

ถา้มีครูบาอาจารยน์ะ ท่านบอกว่าใหว้างใหไ้ด ้ แลว้กลบัมาท าความสงบของใจ คือมีดมนั
ไดใ้ชส้อยมามาก มนัท่ือ มนัไม่คมกลา้ เราตอ้งวาง แลว้มีดนั้นเราตอ้งกลบัมาลบั ลบัดว้ยพุทโธ ลบั
ดว้ยปัญญาอบรมสมาธิ เราพยายามมาลบั มาดูแล มาดูมีดของเรา ดูอาวุธของเรา ถา้อาวุธของเรา 
มนัท าความสงบของใจ 

ฉะนั้น เวลามีกิเลสนะ เวลามนัท าความสงบของใจ มนัก็ท  าไดย้าก ละลา้ละลงันกั เวลามนั
ออกไปใชปั้ญญา มนัไดผ้ลของมนัใช่ไหม พอไดผ้ลของมนั มนัก็กลบัมาติสมาธิ “สมาธิไม่ได้
ประโยชน์อะไรเลย ท าใหแ้ค่มีก าลงั ตอนน้ีเกิดปัญญาแลว้ก็จะใชปั้ญญา ปัญญามนัคมกลา้ อยากจะ
ใชปั้ญญาใหม้ากข้ึนไป” เห็นไหม น่ีความไม่สมดุล ความท่ีเราไม่มีครูมีอาจารย ์ เราจะท าละลา้
ละลงั ท  าแลว้ลม้ลุกคลุกคลาน 

แต่ถา้มีครูบาอาจารยน์ะ เอง็ท าไปเหอะ ถา้สมาธิเอง็ไม่มัน่คงนะ เอง็ท าไปแลว้นะ เอง็
เสียเวลา แลว้ยิง่ใชม้าก ยิง่ใชปั้ญญามาก ความท่ือของมีด ความท่ือของการกระท านั้นมนัยิง่จะไม่
ไดผ้ล กว่าจะรู้ตวันะ มีดมนัเหลือแต่ดา้ม หามีดไม่เจอ แต่ถา้มีครูบาอาจารยเ์ขาบอกนะ มีดเราเอา
กลบัมาลบัก่อน เด๋ียวกลบัไปจะใชป้ระโยชน์ไดม้าก น่ีเวลาครูบาอาจารยเ์ตือนแนะ เราก็ไม่ค่อยเช่ือ 
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เพราะเราเช่ือประสบการณ์ของเรา เวลามนัไม่เกิดปัญญาก็ทุกขม์าก เวลามนัเกิดปัญญา มนัก็ไดผ้ล
อยูน่ี่ไง แลว้ปัญญาเท่านั้นมนัจะไปฆ่ากิเลส ก็รีบมุมานะขวนขวายใชปั้ญญา 

พอใชปั้ญญาไป มรรคสามคัคี ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ สมาธิชอบ สติชอบ แลว้
ความชอบธรรม เห็นไหม ดูสิ วตัถุท่ีเป็นความชอบธรรม ตาชัง่ เวลาเขาชัง่มนัยงัเอียงเลย แลว้น่ี
อารมณ์ของเรามนัเป็นนามธรรม มนัยิง่แกว่ง มนัยิง่เอียง มนัแกว่งเลย มนัแกว่งหนกัหน่วงไปขา้ง
ใดขา้งหน่ึง มนัก็เป็นอตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค ไปขา้งใดขา้งหน่ึง มนัไม่ลง
มชัฌิมาปฏิปทาความพอดีของมนั ความพอดีมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ? ความพอดีก็อยูท่ี่การฝึกฝนน่ีไง 
อยากลองผดิลองถูก แลว้มีครูบาอาจารยค์อยช้ี คอยแนะ คอยดึง คอยดึงนะ 

ถา้มนัไม่ดึง หน่ึง เราเสียเวลา ท าผดิท าพลาดข้ึนมาแลว้มนัจะพิสูจน์กนัอยา่งใด แลว้เวลา
มนัลม้ลุกคลุกคลานนะ มนัก็จะนอ้ยใจ มนัก็จะนอ้ยใจนะ ดูสิ ท  าดีขนาดน้ี เวลาเกิดสมาธิ เกิด
ปัญญาข้ึนมา กว่าจะหามาก็แทบเป็นแทบตาย เวลาใชไ้ปแลว้น่ีมนัหายไปไหนหมดเลย เส่ือมหมด 

ในการประพฤติปฏิบติั จิตมนัมีเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ เจริญแลว้เส่ือมกย็งัดีนะ มนั
ยงัมีเจริญบา้ง แต่ถา้มนัไม่เจริญ มนัเอาอะไรไปเส่ือม มนัไม่เส่ือม ไม่มีจะใหเ้ส่ือมตั้งแต่ตน้เลย 
เพราะอะไร เพราะปฏิบติัโดยโลก ปฏิบติัโดยสุขภาพจิต ไม่มีสุขภาพธรรม ถา้มีสุขภาพธรรม 
ธรรมมนัเหนือโลก ธรรมเหนือโลกเพราะอะไร เพราะธรรมน้ีมนัช าระลา้งโลกนะ โลกทศัน์ มนั
ช าระลา้งหวัใจน้ีใหพ้น้ไปจากโลก 

ดูสิ ธรรมโอสถๆ โอสถทางโลกเขา ยาสมุนไพร ยาต่างๆ เขาไว้ใช้รักษาโรคภยัไข้เจบ็ ธรรม
โอสถมนัจะช าระล้างภพชาติ ถ้ามนัจะช าระล้างภพชาติ แล้วธรรมโอสถ มนัจะไปหาใน
พระไตรปิฎก หาทีไ่หนกไ็ม่เจอ สมาธิมันต้องเกดิจากหัวใจ สติ สมาธิ ปัญญาเกดิจากการกระท า
ของเราทั้งน้ัน สดๆ ร้อนๆ กเิลสน่ีสดๆ ร้อนๆ มนัทุกข์อยู่น่ี มนัเผาหัวใจอยู่น่ีสดๆ ร้อนๆ จะเดก็อ่อน 
จะวยักลางคน จะแก่เฒ่าชราขนาดไหน มนักเ็ผาลนใจอยู่สดๆ ร้อนๆ มนัไม่เคยล้าสมัยเลย แล้วถ้า
เราจะท าให้มนัทนั เรากต้็องมศีีล สมาธิ ปัญญาของเราขึน้มา ไปหาเอาจากต าราไม่ม ีไปหาจากครู
บาอาจารย์กไ็ม่ม ีถ้าไม่เกดิจากการฝึกฝนของเราขึน้มา แลว้ถา้มนัฝึกฝนข้ึนมา ฝึกฝนอยา่งไร 

เวลาฝึกฝนนะ เวลามนัจะลม้ลุกคลุกคลาน เราใชปั้ญญา การใชปั้ญญาน่ีมนัฝึกหดั นกักีฬา
ทุกชนิด ถา้เขาไม่มีการฝึกฝนข้ึนมา ไม่ใชเ้ทคนิค ไม่ซอ้มเทคนิคของเขา เขาลงไปแข่งขนั มีแต่วนั
แพก้บัแพ ้น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือเราจะฝึกหดัของเราข้ึนมา เราฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญาท่ีมนัฝึกหดัใช้
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นะ พอใชแ้ลว้ ถา้มีสติมีปัญญา มีสติมีสมาธิ น่ีฝึกหดัใช ้แลว้พอใชแ้ลว้ มนัใชไ้ปแลว้มนัฟ่ันเฝือ เรา
กลบัมาท าความสงบของใจ ฝึกหัดใช้อย่างนี ้พอฝึกหัดใช้น่ีปัญญามนัจะเกดิ น่ีภาวนามยปัญญาจะ
เกดิจากสัมมาสมาธิ ถ้าไม่มสัีมมาสมาธิรองรับ ปัญญาน้ันเป็นโลกยีปัญญา โลกยีปัญญาคอืปัญญา
เกดิจากสัญชาตญาณ ปัญญาเกดิจากจติ ปัญญาเกดิจากอวชิชา เพราะความไม่รู้ แต่ถ้ามนัมสีติมี
ปัญญาขึน้มา มสีติมสีมาธิขึน้มา ปัญญามนัจะวชิชา 

อวิชชาคือความไม่รู้เน้ือไม่รู้ตวั แลว้คิดไปโดยสัญชาตญาณ แต่ถา้เป็นวิชชาล่ะ วิชชา เห็น
ไหม วิชชาเกิดจากศีล เกิดจากสติ สมาธิ แลว้เกิดปัญญาของเราเป็นวิชชา วิชชาเพราะอะไร วิชชา
เพราะเราร้ือคน้ เราใชข้องเรา แลว้พิจารณาไป ผลของมนั มนัจะปล่อยวางเขา้มา น่ีธรรมโอสถ มนั
จะรู้พร้อมเขา้มา ถา้รู้พร้อมเขา้มา น่ีไง สุขภาพธรรม สุขภาพธรรมเพราะเรารู้ เห็นไหม 

เราจะลงสู่แม่น ้า เราจะขา้มวงัน ้าวน แรงดึงดูดของแรงน ้า มนัดูดเราลงไปแรงขนาดไหน 
พอดูดไปแลว้มนัมีงูมีสัตวร้์ายเขา้มาคอยฉกคอยกดั มนัไดแ้ผลนะ มนัไดแ้ผลมา ท าไมมนัเจบ็ปวด
ขนาดน้ี น่ีก็เหมือนกนั เวลากิเลสมนัฉุดกระชากนะ ท าใหค้วามเพียรของเราพลิกฟ้าคว  ่าดิน ท าให้
ความเพียรของเราลม้ลุกคลุกคลาน อารมณ์อยา่งน้ีท าไมมนัทุกขย์ากอยา่งน้ี 

เวลาเราต่อสู ้ เราพลิกแพลงของเรา เราพน้จากวงัน ้าวนนั้นออกไปรอบหน่ึงๆ เราใชปั้ญญา
พิจารณาของเรา มนัพน้ออกมา มนัพน้ออกมาดว้ยอะไร พอพน้ออกมา พน้จากแรงดึงดูดของน ้า 
ไม่มีอะไรดูดเราลงไปแลว้ เราตะเกียกตะกายออกมาจากแรงดึงดูดของมนั สัตวร้์ายท่ีมนัจะตามมา
ท าร้ายเรา เรามีไมมี้อาวุธต่างๆ ผลกัไส กนัมนัออกไป น่ีเรารักษาตวัเรา รักษาแผล รักษาต่างๆ ให้
มนัเป็นข้ึนมา น้ีเป็นบุคลาธิษฐาน มนัเป็นรูปธรรม แต่ถา้เป็นปัญญาล่ะ? เป็นนามธรรม ถา้เป็น
กิเลสล่ะ? มนัเป็นความรู้สึกนึกคิดหมด ฉะนั้น ถา้สติปัญญาเราไวข้ึนมา มนัจบัตอ้งนะ มนัเห็นของ
มนั มนัแยกแยะของมนั แยกแยะน่ีเป็นอยา่งน้ีเลย 

เวลาหลานพระสารีบุตรจะไปต่อว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะเอาตระกลูของ
พระสารีบุตรมาบวชทั้งหมดเลย จะไปต่อว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะว่า “ไม่พอใจส่ิง
ต่างๆ ไม่พอใจส่ิงต่างๆ” 

องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้ารู้หมดแล้วแหละ แต่ในเมือ่องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจ้าจะทรมานไง “ถ้าเธอไม่พอใจส่ิงต่างๆ เธอต้องไม่พอใจอารมณ์ความรู้สึกของเธอด้วย เพราะ
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อารมณ์ความรู้สึกของเธอกเ็ป็นวตัถุอนัหน่ึง” เป็นวตัถุนะ น่ีถ้าจติเราสงบระงบั จติเรามี
สัมมาสมาธิ ความคดิ อารมณ์ความรู้สึกเป็นวตัถุอนัหน่ึง เราจบัได้นะ จบัอย่างไร 

จิตสงบแลว้จบัอารมณ์ความรู้สึก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อารมณ์เป็นรูป รูปมนั
มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง มีวิญญาณรับรู้ในอารมณ์นั้น เห็นไหม 
อารมณ์ความรู้สึก เพราะมีวิญญาณรับรู้ในอารมณ์ 

อารมณ์ เห็นไหม “รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร” เห็นไหม 
“รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร” เพราะรูป รส กล่ิน เสียงมนักระตุน้ มนัเป็นบ่วง มนัเป็น
พวงดอกไมแ้ห่งมารท่ีมาคลอ้งหวัใจเรา แลว้หวัใจมนัก็โง่ มนัก็ไปตามเขาหมด พอไปตามเขาหมด 
หวัใจมนัก็ร้อนรน หวัใจมนัก็วา่งเปล่า ส่ิงท่ีมนัเป็นอารมณ์ความรู้สึก ถา้เรามีสติมีปัญญา เราท า
ความสงบของใจเขา้มา มนัจบัไดน้ะ มนัจบัได ้

ถา้จิตสงบ จิตสงบแลว้พิจารณา “จิตเห็นอาการของจิต” จิตเห็นอาการ ความรู้สึกนึกคิดน้ี
เป็นอาการ อาการน้ีเกิดจากอะไร? เกิดจากจิต อาการน้ีเกิดจากจิต เกิดจากภวาสวะ เกิดจากภพ แลว้
ถา้เราท าความสงบของใจ ใจมนัสงบระงบัเขา้มา มนัสั่นไหวอยา่งไร มนัจบัได ้ ถา้มนัจบัได ้ จบั
อาการความรู้สึก ถา้จบัอาการความรู้สึก น่ีไง มนัเป็นวตัถุอนัหน่ึง ถา้มนัจบัได ้มนัพิจารณาของมนั
ไดน้ะ น่ีไง มนัเกิดงาน มนัเกิดวิปัสสนา 

ท่ีว่า “ใชปั้ญญาแลว้เป็นวิปัสสนา ใชปั้ญญาแลว้เป็นวิปัสสนา”...ปัญญาอะไร ไอน้ัน่มนั
สุขภาพจิต มนัเร่ืองโลกๆ มนัเป็นเร่ืองจินตนาการ มนัไม่มีผลตอบรับ มนัไม่มีขอ้มูล ไม่มี
ขอ้เทจ็จริงส่ิงใดเป็นผลงานเลย แต่เพราะเรามีครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริง หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครู
บาอาจารยข์องเราท่านเป็นจริง ท่านผา่นมาก่อน ท่านรู้ เราดูคนท างานสิ คนท างานไม่เป็นท าอะไร 
เรารู้แลว้วา่คนท างานถูกหรือท างานผดิ 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราใชปั้ญญาของเรา ปัญญาท่ีเวลามนัแยกแยะข้ึนมา ถา้เป็นสัญญานะ เป็น
สัญญาเทียบเคียง น่ีเร่ืองโลกๆ รู้ได ้แต่ถา้ใครไปจบัได ้ความแตกต่างระหวา่งอุณหภมิูร้อนและเยน็ 
เวลาความเยน็ น ้ าเยน็เราด่ืมแลว้เราก็มีความร่มเยน็เป็นสุข น ้าร้อนล่ะ ด่ืมน ้าร้อนตอ้งระวงัมนัลวก
ปากนะ ถา้น ้าร้อน แต่น ้าร้อนมนัเพื่อสุขภาพร่างกายนะ 
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น่ีก็เหมือนกนั พอเวลาจิตมนัเห็นความจริงของมนั เห็นอาการของมนั ถา้มนัจบัได ้ถา้จบัได ้
นัน่น่ะมนัจะเขา้สู่งานแลว้ เขา้สู่งานอะไร? เขา้สู่งานวิปัสสนา ถา้วิปัสสนา น่ีสติปัฏฐาน ๔ กาย 
เวทนา จิต ธรรม ถา้จิตสงบระงบั มนัจะเป็นความจริงข้ึนมา ถา้จิตไม่สงบระงบั น่ีเร่ืองโลกๆ เร่ือง
โลกๆ เร่ืองสุขภาพจิต เพราะเร่ืองโลก เร่ืองโลกนะ ไม่กลา้ถล าไปนะ ถา้ถล าลงไปสู่สมาธิ ถล าไปสู่
การวิปัสสนา ลงน ้า จะขา้มสู่วงัน ้าวน ไม่กลา้ ท  าไม่ได ้เพราะอะไร เพราะไม่มีใครเคยเดินไป 

ในฝูงโคทีไ่ม่รู้ ในฝูงโคที่มดืบอด ไม่กล้าลงน า้ จะอยู่บนพืน้ดินคอยเลม็หญ้ากนิไปเท่าน้ัน 
ถ้าเลม็หญ้ากนิอยู่ฝ่ังของวัฏฏะ มนักเ็ป็นผลของสุขภาพจติ ผลของวฏัฏะ ผลของโลก ไม่มผีลของ
ธรรม ถ้าผลของธรรมนะ มนัข้ามฝ่ัง มนัลงสู่น า้ มนัจะมกีารกระท า 

แลว้ลงสู่น ้า ใครว่ายน ้าไม่เป็นลงไปก็ตายหมด ถา้จิตไม่สงบระงบัจะลงไปท่ีไหน เอาท่ี
ไหนมาลง น่ีไง เวลาจิตมนัสงบแลว้ ถา้ไม่เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เพราะกิเลสเป็น
นามธรรม กิเลสน้ีเป็นนามธรรม แต่กิเลสน้ีออกหากินดว้ยอาการของใจ น่ีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ขนัธ์
น่ี ความรู้สึกนึกคิดน่ี กิเลสมนัก็อาศยัความรู้สึกนึกคิดของเราออกไปท ากรรม ออกไปหาเหยือ่ 

เวลาเราเป็นปุถุชน ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั “ขนัธมาร” ขนัธ์ ๕ เป็นมาร ธาตุขนัธ์เป็นมารหมด 
เพราะอวิชชามนัเป็นมาร มารมนัอยูท่ี่อวิชชา อยูท่ี่ภวาสวะ มนัท าใหทุ้กอยา่งเป็นมารหมดเลย แลว้
เป็นมารน่ีมนัก็ออกหาเหยือ่ แต่ถา้จิตมนัสงบ จิตมนัมีหลกัมีเกณฑข์องมนั มนัเห็นของมนันะ ถา้
มนัเห็นของมนั มนัก็เห็นกิเลส มนัก็เห็นมารไง ถา้จิตสงบแลว้เห็นกายนะ มนัจะสะเทือนหวัใจมาก 
ถา้เวลาเราพิจารณากาย เวทนา เวทนาน่ีเวทนาโลกๆ เราจบัตอ้งได ้เวทนาน่ีเราจบัตอ้ง เวทนาเราก็
ปวด เวทนาเราก็ลุกหนี เวทนาเราก็มีแต่ความทุกขท์ั้งนั้น แต่ถา้จิตมนัสงบแลว้ มนัจบัเวทนามาเล่น
ได ้เวทนามนัเกิดอยา่งไร 

น่ีไง จิตเห็นอาการของจิต จิตสงบแลว้มนัจบักาย จบัเวทนา จบัจิต จบัธรรมมาเป็นการ
พิสูจน์ เพราะอะไร เพราะกิเลสมนัก็อาศยัส่ิงน้ีออกไปสร้างเวรสร้างกรรม น่ีเวลาเราประพฤติ
ปฏิบติั เราก็อาศยัส่ิงน้ี แต่มนัเป็นวิชชาและอวิชชา ถา้เป็นอวิชชาน่ะไม่รู้เร่ือง เป็นเร่ืองโลกๆ แลว้
ลูบๆ คล าๆ น่ีถา้เป็นอวิชชานะ 

ถา้เป็นวิชชาล่ะ วิชชาเพราะจิตมนัสงบ พอจิตสงบน่ีมนัมีก าลงัของมนั ดูสิ มือไม่มีบาดแผล 
จบัตอ้งยาพิษ จบัตอ้งส่ิงใด เอามาวิเคราะห์ไดห้มด แต่ถา้มือโชกเลือด ไม่กลา้จบัแมแ้ต่เกลือนะ มนั
แสบ มนัทุกข ์มนัร้อน จิต ถา้มนัไม่มีสัมมาสมาธิ ไม่สงบระงบั มนัมีอวิชชา มนัมีความไม่รู้ของมนั 
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ท าส่ิงใดไป สุขภาพจิตโลกๆ สุขภาพจิตคือเขาไม่ไดท้  าจริงเลย แค่รู้ตวัทัว่พร้อม เร่ืองของโลก เร่ือง
ของโลกก็จดัระเบียบความคิด ความคิดน่ีจดัใหม้นัเขา้รูปแบบเท่านั้นเอง แลว้ก็อยูมี่ความสุขกนั 
“เราเป็นชาวพุทธ เราก็ประพฤติปฏิบติัแลว้ เราก็ท  าของเราแลว้” 

“แลว้มรรคผลล่ะ” 

“มรรคผลไปเอาขา้งหนา้ ปฏิบติัเพื่อสร้างบารมี...มรรคผลเหรอ มรรคผลไม่กลา้พดูถึง” 

แต่ครูบาอาจารย์ของเรานะ มรรคผลเดีย๋วนี้ ทีไ่หนมทุีกข์ ถ้าก าจดัทุกข์แล้วพ้นจากทุกข์ ที่
ไหนมทุีกข์ องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าสอนทีน่ั่น ถ้าหัวใจใครมทุีกข์ แล้วมสีติปัญญาต่อสู้
กบัมนั แลว้ต่อสู้ดว้ยวิธีการส่ิงใด ถา้ไม่มีครูบาอาจารย ์ น่ีจะต่อสู้ส่ิงใด ทุกขก์็ไปคน้หามนั มีพระ
ปฏิบติัมากนะ ไม่เคยเห็นทุกข ์ แบกหินแบกทุกอยา่งว่าจะใหเ้ห็นทุกข.์..ไม่มีทาง เขาไม่ไดเ้ห็น
อยา่งนั้น 

ถา้เขาจะเห็น จิตมนัสงบเขา้มาน่ะ ทุกขอ์ยูท่ี่ไหนล่ะ? ท่ีเป็นทุกข ์เป็นทุกขก์นัอยูน่ี่ ทางโลก
น่ีมนัอาการของทุกข ์ “ทุกข”์ ทุกขม์นัเกิดในอะไร “ทุกข์ควรก าหนด สมุทยัควรละ” ทุกขม์นัเกิด 
เกิดจากสมุทยั สมุทยั ความไม่รู้ พอความไม่รู้ เห็นไหม ดูสิ เราจะท าส่ิงใดก็แลว้แต่ ถา้กิเลสมนัยงั
ไม่ต่ืนนอนข้ึนมา ท าไดส้ะดวกทั้งนั้นน่ะ วนัไหนพอกิเลสมนัต่ืนนอนข้ึนมา ลม้ลุกคลุกคลาน
หมดน่ะ นัน่ก็ไม่ใช่ น่ีก็ไม่ดี นัน่ก็ไม่ถูกตอ้ง ลม้หมด แต่ถา้กิเลสยงัไม่เกิดนะ ท าอะไรก็ท  าได ้

น่ีไง ส่ิงท่ีกิเลสมนัเกิด นัน่ล่ะคือตณัหาความทะยานอยาก คือมนัถ่าย นัน่น่ะตวัทุกข ์แต่พอ
มนัคิดแลว้ ดสิู เวลาเราทุกขเ์รายาก คิดทุกขย์ากเพราะอะไร เพราะไม่สมความปรารถนาทั้งนั้น ไม่
สมความปรารถนามนัเกิดจากไหนล่ะ? เกิดจากว่าเราคิด เราคิดข้ึนมาแลว้ น่ีผลของมนั มนัเป็น
วิบาก แลว้เราก็อยูท่ี่อาการของทุกข ์เราก็ทุกขก์นัอยูน่ี่ 

แต่ถา้จิตมนัสงบ จิตมนัสงบ “จิต อาการของจิต” มนัจะเสวยน่ีมนัเห็นหมด คือมนัจะไปจบั
ตอ้งส่ิงใด ตีมือมนัเลย ไม่ใหม้นัท า ไม่ใหม้นัท า ทีน้ีพอจิตมนัสงบแลว้ มนัสงบแลว้ใช่ไหม ใหม้นั
ไปจบั จบัมาพิสูจน์ ส่ิงท่ีเคยเป็นเคยมี ส่ิงท่ีเคยท ามาน่ะถูกตอ้งดีจริงหรือเปล่า น่ีไง ส่ิงท่ีเคยเป็นมา 
เคยคิดเคยท ามา มนัก็เป็น น่ีไง มนัเป็นอาการของใจ “จิต อาการของจิต” มนัไปโดยสัญชาตญาณ
ของมนุษย ์ มนัท ากนัมาอยูอ่ยา่งน้ี ลม้ลุกคลุกคลานกนัมาอยูอ่ยา่งน้ี แลว้เวลาปฏิบติัโดยโลกๆ ก็
ปล่อยวางหมดแลว้ จดัใหม้นัเขา้ท่ีก็จบ น่ีสุขภาพจิต 



สุขภาพจิตดี ๒๒ 

©2013 www.sa-ngob.com 

แต่สุขภาพธรรมนะ ถา้เรามีสติมีปัญญา จิตสงบแลว้ น่ีจิตสงบ “จิตเห็นอาการของจิต” จิต
เห็นกาย จิตเห็นจิต จิตเห็นธรรม ธรรมารมณ์ จิตเห็นเวทนา ถา้จิตสงบแลว้จบัเวทนาได ้ถา้จิตเราไม่
สงบ เวทนาเกิดข้ึนน่ีเจบ็ปวดมาก แลว้เวทนาเป็น ๒ เท่า ๓ เท่า จนเราลม้ลุกคลุกคลาน ถา้จิตสงบ
แลว้นะ จบัเวทนา เวทนามนัคืออะไร เวทนามนัอยูท่ี่ไหน อะไรเป็นเวทนา ธาตุเป็นเวทนาไดไ้หม 
วตัถุมนัมีความรู้สึกไหม? ไม่มี น่ีธาตุ ๔ มนัมีความรู้สึกไหม 

แลว้ถา้ความคิดล่ะ เวทนา ความเสียใจ ความไม่พอใจ มนัเป็นเวทนา เห็นไหม เวทนากาย 
เวทนาใจ ถา้เวทนาทางความรู้สึก เวทนามนัเกิดจากอะไร? เกิดจากความไม่รู้ ถา้พิจารณาไล่เขา้ไป
นะ ไล่เขา้ไปถึงท่ีสุดแลว้นะ มนัไม่มีอะไรเลย เพราะความโง่ ความไม่เขา้ใจ มนัถึงมีผลตอบสนอง 
แต่ถา้พอมนัเขา้ใจแลว้มนัก็ปล่อยหมด ปล่อยแลว้ปล่อยเล่า ปล่อยแลว้ปล่อยเล่า พอถึงเวลามนัขาด
นะ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ขนัธ์ ๕ เห็นไหม สักกายทิฏฐิ
มนัขาดไป พิจารณากาย พิจารณากายจนมนัปล่อย ถา้มนัปล่อย เวลามนัขาดไปล่ะ มนัปล่อยแลว้
ปล่อยเล่า พิจารณากายน่ีพิจารณาอยา่งไร เห็นกายอยา่งไร เวลาเห็นกาย อะไรเห็น 

ส่ิงท่ีเป็นอุปาทาน เวลาพิจารณาไปโดยสุขภาพจิตนะ ถา้จิตมนัมีจริตนิสัย โดยสุขภาพ คือ
เขาไม่ไดคิ้ดว่าเป็นวิปัสสนา เพราะว่าเขาบอกว่ามนัรู้ตวัทัว่พร้อม มนัจบแลว้ น่ีกระบวนการ
ความคิดจดัใหเ้รียบร้อยแลว้ก็จบแลว้ล่ะ แต่เพราะจริตนิสัยเขามี จะก าหนดส่ิงใด จะภาวนาอยา่งใด
ก็แลว้แต่ ถา้มนัมีจริตนิสัยนะ มนัจะมีร่องรอยของมนั ถา้มีร่องรอยของมนันะ มนัก็เห็นใช่ไหม 

ถา้เห็นของเรา ถา้มีสติปัญญา ถา้มีสัมมาสมาธิ ถา้เห็นอยา่งนั้นมนักระเทือนใจ มนัจบัตอ้ง 
มนัจบัใหม้ัน่คั้นใหต้าย มนัจบัไดด้ว้ยความชอบธรรม แต่ถา้จิตมนัไม่มีก าลงัไง จิตมนัไม่มีก าลงั
เพราะอะไร เพราะบอกว่ามนัพิจารณาแลว้รู้ตวัทัว่พร้อม รู้ตวัทัว่พร้อม ว่างหมด ปล่อยวางหมด 
ปล่อยวางหมดแลว้เห็น เห็นแลว้ท าอยา่งไรต่อไป 

เหมือนกบัคนท่ีเป็นไข ้ คนท่ีเป็นโรคภยัไขเ้จบ็ แลว้รู้ส่ิงท่ีว่าเป็นโรคภยัไขเ้จบ็ แต่แกไ้ข
ไม่ได ้เพราะมนัไม่มีก าลงั มนัเป็นไปไม่ได ้ถา้เป็นไปไม่ได ้แลว้ท าอยา่งไรต่อล่ะ? ก็ละลา้ละลงัไง 
ไปก็ไปไม่รอด ถอยก็ถอยไม่ได ้ ไปขา้งหนา้ก็ไปไม่ได ้ ถอยก็ถอยไม่ได ้ แลว้ท าอยา่งไรต่อ น่ีไง 
เพราะอะไร 

เพราะฝงูโค หวัหนา้ฝงูโคนั้นไม่มีประสบการณ์ หวัหนา้ฝงูโคนั้นเป็นนกัวิชาการ พร ่าๆ 
วิพากษว์ิจารณ์แต่ส่ิงนั้นมา แต่หวัหนา้โคของกรรมฐานเรา เพราะเราเป็นลูกศิษยมี์ครู ครูของเราได้
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ประพฤติปฏิบติัมานะ ถา้ประพฤติปฏิบติัมา จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ถา้ใจดวงนั้นไม่มีขอ้มูล
ตามความเป็นจริง จะเอาขอ้มูลส่ิงใด 

เวลาเห็นกายก็เห็นกายเหมือนกนั เวลาเดก็มนัเล่นขายของมนัก็เล่นขายของ เดก็เล่นขาย
ของคือเล่นสนุก ผูใ้หญ่ขายของท าธุรกิจ เขาท าจริงๆ เขาไดผ้ลตอบแทนจริงๆ จิต ถา้ไม่มีครูบา
อาจารยบ์อก มนัก็เดก็เล่นขายของน่ะ ท าอะไรลูบๆ คล าๆ ลูบๆ คล าๆ แลว้ก็เอออวยกนัทางสังคม 
สังคมก็เอออวยกนั แลว้เดก็เล่นขายของมนัสนุก เดก็เล่นขายของมนัพอใจของมนั สังคมปฏิบติัเรา
ก็เล่นขายของกนั พอเล่นขายของข้ึนมา สังคมใหญ่ข้ึนมาก็บอกส่ิงนั้นถูกตอ้ง ส่ิงนั้นถูกตอ้ง แต่ผูท่ี้
ท  าความเป็นจริงข้ึนมา จะเอาความเป็นจริงข้ึนมา 

แต่น่ีบอก “ส่ิงนั้นท าแลว้ล  าบากเปล่า ส่ิงนั้นเป็นอตัตกิลมถานุโยค ส่ิงนั้นมนัเป็นสมถะท่ี
ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นปัญญาข้ึนมา” แต่ถา้มนัมีความจริงข้ึนมา เดก็เล่นขายของกเ็ดก็เล่นขาย
ของนะ ผูใ้หญ่ท าธุรกิจการคา้ เขาตอ้งมีเชาวน์ปัญญา เขาตอ้งท าการตลาด เขาตอ้งตรวจสอบตลาด 
เขาท าทุกอยา่งของเขาดว้ยขอ้มูลของเขา แลว้เขาตอ้งมีปฏิภาณของเขา เขาถึงท าใหธุ้รกิจนั้น
ประสบความส าเร็จได ้

หวัหนา้โคน าฝงูก็เหมือนกนั จะลงสู่น ้า จะลงต่างๆ มนัตอ้งมีปัญญาของมนั มีปัญญาพาฝงู
โคนั้นข้ึนฝ่ังนะ ถา้มีปัญญานะ ดูสิ เวลาโคมนัไปตามหวัหนา้ หวัหนา้จะพาไปอยา่งไร แลว้เวลาไป 
ในฝงูโคนั้น โคตวัไหนบา้งท่ีมนัอ่อนแอ โคตวัไหนท่ีสุขภาพไม่แขง็แรง โคตวัไหนท่ีด้ือ โคตวั
ไหนท่ีมนัคอยกีดขวางไม่ใหโ้คตามๆ กนัไป น่ีหวัหนา้ฝงูจะรู้ หวัหนา้ฝงูจะแบ่ง หวัหนา้ฝงูจะคอย
กนั คอยท าใหโ้คแต่ละตวัมีโอกาสไดร้อดข้ึนจากฝ่ังไป น้ีคือน ้าใจของครูบาอาจารย ์น้ีคือน ้าใจของ
ธรรม ถา้น ้าใจของธรรม มนัเป็นความจริงนะ น ้าใจของธรรม เพราะธรรม 

เพราะในการประพฤติปฏิบติั เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาธมัมจกัฯ เวลา
พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม “โอ๋! อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ อญัญาโกณฑญัญะรู้
แลว้หนอ” น่ีมนัมีน ้าใจ คือว่าปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์ แลว้เวลาเทศนาว่าการไป สัตวน์ั้นเป็น
สัตวป์ระเสริฐ สัตวน์ั้นมีดวงตาเห็นธรรม 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการ เห็นไหม “เราเป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟอง
อวิชชาออกมา เราเป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชาออกมา” แลว้เวลามนัมีไก่ท่ีมนัเจาะฟองออกมา 
มนัท าลายกิเลสออกมาเป็นตวัๆ น่ีผูท่ี้กระท ามนัจะมีความภมิูใจไหม 



สุขภาพจิตดี ๒๔ 

©2013 www.sa-ngob.com 

เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติัมา ท่านเอาชีวิตน้ีแลกมา เอาชีวิตแลกเพราะ
อะไร เพราะท่านสร้างบุญญาธิการ ท่านมีก าลงัของท่าน ท่านมีความมุ่งมัน่ของท่าน แลว้ท่านใช้
ปัญญา อยา่งพวกเรานะ เราจะมุ่งมัน่ขนาดไหนนะ มุ่งมัน่ตายเปล่า เพราะเชาวน์ปัญญาของเรามนั
ไม่ละเอียดลึกซ้ึงเท่าพญามาร พญามารในใจของเราน่ีแหละ มนัจะสร้างสมว่าส่ิงนั้นเป็นธรรม ส่ิง
นั้นเป็นธรรม แลว้เราก็จะเช่ือมนั ลม้ลุกคลุกคลาน น่ีเพราะอะไร เพราะสติปัญญาของเรา เราสร้าง
มาไม่ไดข้นาดนั้น 

เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านสร้างของท่านมา หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านพดูเอง หลวง
ปู่ มัน่ท่านบอกท่านปรารถนาพุทธภมิูมาเหมือนกนั แลว้ท่านเสียสละซะ หลวงปู่ เสาร์ท่าน
ปรารถนาพระปัจเจกพุทธเจา้มา ดูสิ แลว้ท่านก็สละของท่านเหมือนกนั หลวงปู่ มัน่นะ เวลาท่านไป
เอาหลวงปู่ เสาร์ใหส้ละปัจเจกภมิู ไปเอาเจา้คุณอุบาลีฯ ใหส้ละพุทธภมิู ท่านเอาหลายองคม์ากท่ี
เป็นพุทธภมิู ใหเ้สียสละๆ มา 

เพราะเวียนตายเวียนเกิดไปเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ขา้งหนา้ก็เป็นพระ
อรหนัตเ์หมือนกนั ถา้ปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกขก์็เป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั เพียงแต่ว่าเป็นองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ขา้งหนา้นัน่มนัจะมีอ  านาจวาสนาบารมีมากข้ึนมาเท่านั้นเอง น่ีไง 
เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านมีอ านาจวาสนาขนาดนั้น ท่านใชปั้ญญาของท่านอยา่งนั้น ท่านถึง
เป็นโคน าฝงูของเรา 

เรามีหวัหนา้ เรามีหวัหนา้โคท่ีมีเชาวน์มีปัญญา ไม่ใช่โคโง่ๆ ประสบการณ์ก็ไม่มี เอาแต่
ทฤษฎี เอาแต่ทางวิชาการมาวิพากษ ์ แลว้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา วิพากษข้ึ์นมาใช่ไหม โลกชอบ
อยา่งนั้น โลกชอบความสะดวก เห็นไหม ดูสิ สินคา้ลดราคา ใครๆ ก็อยากซ้ือ แต่สินคา้ลดราคา 
คุณภาพมนัมีจริงหรือเปล่า เขาลดราคามา สินคา้ลดราคา คุณภาพก็ไม่มี คุณภาพก็ต ่าไป ราคากถ็ูก
ข้ึนมา น่ีเราชอบ แต่สินคา้ท่ีมีคุณภาพ เรากจ็ะตอ้งแสวงหา ดูสิ เวลาพืชสมุนไพรท่ีเขาไวใ้ชรั้กษา
โรค เขาตอ้งไปหากนัท่ีไหน เพราะมนัข้ึนในอุณหภมิูอยา่งใด มนัถึงจะมีคุณสมบติัในการรักษา
โรค เราจะรักษา เราจะหาศีล สมาธิ ปัญญาในหวัใจของเรา เราจะไปเอาง่ายๆ มาจากไหน เอามา
จากไหนง่ายๆ 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีง่ายมนัไม่มี เห็นไหม ส่ิงท่ีง่าย กิเลสมนัก็อา้งอิงส่ิงนั้น เวน้ไวแ้ต่ขิปปาภิญญา 
แต่ขิปปาภิญญามนัก็ไม่ง่าย เพราะส่ิงท่ีขิปปาภิญญาเขาก็ตอ้งสร้างบารมีของเขามา ขิปปาภิญญา 
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ไปดูในพระไตรปิฎก ทุกองคย์อ้นอดีตชาติไป ถา้ใครเป็นขิปปาภิญญา ปฏิบติัง่ายรู้ง่าย พระสงฆจ์ะ
ถามพระพุทธเจา้ทนัที “ท าไมมนัเป็นแบบนั้น” พระพุทธเจา้จะบอกว่า “เม่ือชาติท่ีแลว้ ชาตินั้นๆ 
เขาไดส้ร้างมาขนาดไหน” 

แต่เราไดส้ร้างมาอยา่งไร เราไดส้ร้างของเรามา ขณะน้ีเรามีสติปัญญา เรามีความมุ่งมัน่ของ
เราท่ีจะประพฤติปฏิบติั อนัน้ีก็มีคุณลน้พน้แลว้ล่ะ มีคุณมีประโยชน์มหาศาล ศรัทธาน่ี ถา้ไม่มี
ศรัทธา ไม่มีความเช่ือ เราจะไม่ฟังธรรม 

ฟังธรรมข้ึนมา ธรรมมนัคืออะไร ธรรม เราฟังแลว้ไม่เขา้ใจ ถา้เราไปฟังเร่ืองโลกๆ เราฟัง
แลว้พอใจ ฉะนั้น ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ “การฟังธรรมน้ีแสนยาก” 
แสนยากเพราะกว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้จะตรัสรู้ธรรมข้ึนมา แลว้องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้จะร้ือสัตวข์นสัตว ์กว่าจะไดข้ึ้นมา 

ดูสิ วนัมาฆบชูา ผลงานขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เอหิภิกขุ บวชใหเ้อง แลว้เป็น
พระอรหนัตท์ั้งหมด ๑,๒๕๐ องค ์ น่ีเวลาส่ิงนั้น ถา้ไดฟั้งครูบาอาจารยอ์ยา่งน้ี เวลาพดูออกมา 
คุณธรรมในใจของจริงทั้งนั้น ถา้ของจริง เราจะฟังอยา่งน้ี เห็นไหม ปากต่อปาก เพราะสมยั
พุทธกาล ส่ือสารมวลชนยงัไม่มี แต่ในปัจจุบนัน้ี เราบอก ฟังธรรมน้ีแสนยาก เราไดฟั้งทุกวนัเลย 
เราไดฟั้งทั้งนั้นน่ะ แลว้ไดฟั้งน่ี มนัอยู่ท่ีคุณภาพของจิต คุณภาพของจิตเราน่ีเรารับอยา่งไร 
เคร่ืองรับ ถา้เคร่ืองรับดีนะ ฟังธรรมของครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรม เราฟังแลว้มนัจะดูดด่ืม แต่ถา้
เคร่ืองรับของเรามนัช ารุด มนัชอบ ชอบอะไรที่มนัครืดๆ ครืดๆ ชอบอยา่งนั้นน่ะ เหตุผลมนัไม่มี 

ถ้าเหตุผลมนีะ ฟัง “กาลามสูตร” เวลาองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าพยายามกระตุ้นให้
พวกเรามศีรัทธาความเช่ือ แต่ในเวลาประพฤติปฏบิัติ ท่านบอกว่าห้ามเช่ือ เพราะความเช่ือแก้กเิลส
ไม่ได้ ความเช่ือความศรัทธานีชั้กลากให้เราเข้ามาฟังธรรม ชักลากให้หัวใจนีอ้อกมาค้นคว้า ออกมา
ประพฤติปฏบิัติ การประพฤติปฏบิัติน้ันมนัจะตรวจสอบในความเป็นจริงขึน้มา 

องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าสอนไว้ในกาลามสูตร อย่าเช่ือว่าเป็นอาจารย์ของเรา อย่า
เช่ือว่ามนัอนุมานแล้วเราพอใจ อย่าเช่ือว่าเราคดิแล้วจะเป็นอย่างน้ัน อย่าเช่ือ ให้ปฏบิัติขึน้มาตาม
ความเป็นจริง ตามความเป็นจริงทีม่ันจะเกดิขึน้จริงกบัเรา ถ้าเกดิขึน้จริงกบัเรา มันจะเป็นความ
จริง น่ีสุขภาพธรรม 
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สุขภาพจิตน้ีเป็นเร่ืองโลกๆ นะ แลว้มนัปฏิบติักนัเป็นเร่ืองโลก ศาสนาน้ีเราใชเ้ป็นเร่ือง
โลกไป เป็นโลกียะ แต่ในธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ มนัมีโลกุตตรธรรมดว้ย 
โลกุตตรธรรมคือธรรมเหนือโลก ธรรมเหนือโลกคือธรรมเหนือกิเลส เหนือตณัหาความทะยาน
อยากในใจท่ีมนัปิดตาเรา ถา้มนัปิดตาเรา แลว้เราท าตามนั้น เราจะไดส่ิ้งใดมา 

เห็นไหม ถา้เราจะเป็นโลกุตตรธรรม ถา้ตวัสมาธิน่ีแหละ ตวัสมถะน่ีแหละ มนัจะแบ่ง
ระหว่างโลกกบัธรรม ถา้ไม่มีสัมมาสมาธิ มนัเป็นเร่ืองโลกๆ โลกๆ เพราะอะไร เพราะความรู้สึก
นึกคิดเราเกิดจากอวิชชา เกิดจากความไม่รู้ เกิดจากกิเลสตณัหาความทะยานอยากบวกกบัธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ก็มาเรียงความคิดมาใหเ้ป็นเร่ืองสุขภาพจิต 

แต่ถา้เราท าความสงบของใจเขา้มา มนัสงบอยา่งไร สงบจากกิเลสตณัหาความทะยานอยาก 
กิเลสตณัหาความทะยานอยากน้ีคือตวักระตุน้ใหจิ้ตน้ีฟุ้งซ่าน ใหจิ้ตน้ีแสวงหาส่ิงท่ีไม่เป็นความ
จริง เราก าหนดพุทโธๆๆ จนจิตมนัสงบเขา้มา พุทโธเป็นพุทธานุสติ ส่ิงท่ีแสวงหาดว้ยความ
ฟุ้งซ่าน ใหม้นัอยูก่บัพุทโธซะ ใหม้นัอยูท่ี่เกาะไว ้ เกาะไวจ้นจิตมนัสงบระงบัจากความไม่รู้ ความ
ไม่รู้เพราะจิตมนัสงบระงบั มนัมีสติ 

เวลาเราสงบ เราก็รู้ว่าเราสงบ เวลาเราฟุ้งซ่าน เราก็รู้ว่าเราฟุ้งซ่าน จิตเราดี เรากรู้็ว่าจิตเราดี 
จิตเราร้าย เราก็รู้วา่จิตเราร้าย จิตไม่เป็นสมาธิ เราก็รู้วา่จิตไม่เป็นสมาธิ มนัถึงมีสติ พอมีสติข้ึนมา 
ถา้มีสติปัญญา มีสมาธิข้ึนมา เวลามนัออกใคร่ครวญ ใคร่ครวญในธรรม ตรึกในธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นัน่แหละ แต่เวลาถา้มนัเห็นจริงข้ึนมา อนัน้ีจะเป็นโลกุตตรปัญญา 

โลกียปัญญา โลกุตตรปัญญา โลกียธรรม โลกุตตรธรรม มนัอยูท่ี่เราเลือก 

จติดวงเดยีว จติดวงนีม้หัศจรรย์นัก เป็นได้หลายอย่าง เป็นทั้งด ี เป็นทั้งร้าย เป็นทั้งกเิลส 
เป็นทั้งธรรม ถ้ายงัไม่ถงึทีสุ่ดแห่งทุกข์ แต่ถ้าประพฤติปฏบิัติจนถงึทีสุ่ดแห่งทุกข์ เป็นธรรมธาตุ 
พ้นจากวัฏฏะ พ้นจากวงัน า้วน ขึน้ฝ่ังไปฝ่ังวมุิตติ ขึน้ฝ่ังจากวัฏฏะ พ้นออกไปแล้ว ไม่ด ีไม่ร้าย ไม่
กลบักรอก 

สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา สภาวธรรมน้ีเป็นอนตัตา แต่เวลาประพฤติปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์
มรรคสามคัคี สมุจเฉทปหาน เป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี เป็นพระอรหนัต ์
เป็นอกุปปธรรม ไม่ใช่อนตัตา 
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กุปปธรรม สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายเป็นอนตัตา น้ีเป็นกุปปธรรม แต่เวลา
ประพฤติปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ เป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี เป็นพระอรหนัตน์ั้น 
เป็นอกุปปธรรม พน้จากความเป็นอนตัตา ไม่ใช่อตัตา ไม่ใช่อนตัตา ไม่ใช่ส่ิงใดๆ เลย มนัเป็น
นิพพาน เอวงั 


