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เทศน์บนศาลา วนัที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

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

 

ตั้งใจฟังธรรม เวลาเราฟังธรรมนะ ค าว่า “กิเลสๆ” เราก็ไดย้นิมาจนชินหู เพราะกิเลสมนั
เป็นส่ิงท่ีไม่ดี เวลาธรรมะเป็นส่ิงท่ีดีงาม เราอยากไดธ้รรมกนันะ เวลาเราปฏิบติั เห็นไหม 
ความชอบธรรม โลกเขายงัแสวงหาความชอบธรรม เวลาเขาไดค้วามอยติุธรรม เขาบอกว่าเขา
ไม่ไดค้วามเป็นธรรม 

เวลาค าว่า “กิเลส” กิเลสมนัเป็นเร่ืองจากภายในของเรา ความไม่เป็นธรรมนะ สังคมเขาไม่
เป็นธรรม เขาเบียดเบียนกนั เขาฉอ้โกงกนั เขาท าลายกนั มนัถึงเป็นความไม่เป็นธรรม แต่เวลา
กิเลสของเรามนัอยูใ่นหวัใจของเรา เวลาเราคิดข้ึนมา เราจะแบ่งแยกไดอ้ยา่งไรว่าส่ิงใดเป็นกิเลส 

เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกว่าส่ิงน้ีเป็นกิเลส กิเลสคืออวิชชา 
อกุศล ส่ิงต่างๆ ท าใหเ้ราไดทุ้กขไ์ดย้ากไง ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ การท าคุณงามความดีของเรา ถา้เรา
ท าคุณงามความดี ผลของมนัตอ้งใหเ้ป็นคุณงามความดี แต่น่ีท  าคุณงามความดีทางโลก เวลาท าคุณ
ความดีในปัจจุบนัน้ี เราก็ว่าท  าคุณงามความดี เราไปเท่ียวแฉโพยเขา น่ีท  าคุณงามความดี เขาก็วา่คน
นั้นเป็นคนท่ีไม่ดี แต่เราบอกว่าเราท าถูกตอ้งๆ แต่ถูกตอ้งของใคร 

เวลาความถกูตอ้งมนัมีกาลเทศะของเขา สมควรและไม่สมควร ถา้เวลาสมควรของเขา 
กาลเทศะมนัตอ้งถูกตอ้ง ท าความดีมนัก็ไดค้วามดีตลอดไป เห็นไหม เวลาท าคุณงามความดีกบั
โลก มนัตอ้งดู ดูทิศทางลม ความเป็นไปไดห้รือความเป็นไปไม่ได ้ ถึงว่าคนมีปัญญา ถา้คนไม่มี
ปัญญานะ เถรตรงไง 
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ในประวติัหลวงปู่ มัน่บอกว่า เวลาเชิญใหข้ึ้นบา้นมนัก็ข้ึนไปบนหลงัคาซะ บอกใหล้งมา
บา้นมนัก็ลงไปใตถุ้น ลงไปใตบ้าดาลนั้นซะ เขาใหข้ึ้นบา้น เขาไม่ไดใ้หข้ึ้นหลงัคา น่ีเวลาความคิด
ของเรา เห็นไหม คนซ่ือตรงไง บอกใหข้ึ้นบา้นมา เวลามาเยีย่มน่ีใหข้ึ้นบา้น มนัข้ึนไปบนหลงัคา
เลยนะ แลว้ข้ึนไปท าไมบนหลงัคาน่ะ เขาเชิญข้ึนบา้น อยา่งนั้นลงมาๆ มนัก็ลงไปใตถุ้นซะ มนัไม่
เขา้บา้นไง 

น่ีกาลเทศะ ถา้มนัมีกาลเทศะของมนั เขาเชิญข้ึนบา้น เราก็ข้ึนบา้นเขา น่ีข้ึนบา้น เรามาเยีย่ม
เยยีนกนั เรามีสารทุกขสุ์กดิบ เราก็คุยกนั เสร็จแลว้เรากล็าเขาไป น่ีพดูถึงว่าถา้ไม่เถรตรง เรามี
ปัญญาของเรา เราแกไ้ขของเรา ถา้มนัแกไ้ขของเรา น่ีเร่ืองของสังคมทางโลกนะ 

เราบอกค าว่า “กิเลสๆ” กิเลสมนัคืออะไรล่ะ เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ว่ากิเลสคืออวิชชา ความไม่รู้ของมนั ดสิู เวลาคนไม่รู้นะ ท าส่ิงใดไปดว้ยความมัน่ใจของตวัว่า
ตวัเองท าน่ีเป็นความถูกตอ้ง น่ีความมัน่ใจของตวันะ ท าดว้ยความเตม็ไมเ้ตม็มือ แต่เวลาเรามา
ระลึกรู้ มาเขา้ใจการกระท าของเรา เราเสียใจภายหลงั เราเสียใจมากวา่ของแค่น้ีท  าไมเราไม่รู้ 
ขณะท่ีไม่รู้ มนัไม่รู้หรอก แลว้มัน่ใจมากวา่เราท าน่ีเป็นความถูกตอ้ง แต่เวลาท าไปแลว้นะ น่ีมรรค
หยาบฆ่ามรรคละเอียด ความคิดของเรามนัหยาบๆ 

เราจะบอกว่า เวลาท าในทางโลก ส่ิงนั้นก็ผดิๆ ส่ิงนั้นก็ผดิน่ะ เขาไม่รู้ของเขา ความไม่รู้ของ
เขา คนถา้ไม่รู้นะ เหมือนคนไร้เดียงสา เวลาไร้เดียงสาภาวะ เขาไม่รู้ของเขา อยา่งน้ีน่าเห็นใจมาก 
แต่เวลาถา้มนัเป็นกิเลสนะ มนัรู้ มนัรู้ แต่มนัจะเอา มนัรู้ของมนันะว่าผดิถูก แต่มนัยงัขืนท า มนัท า
เพราะอะไร? มนัท าเพราะทนแรงตณัหาความทะยานอยากของหวัใจของตวัไม่ได ้ น่ีไง กิเลสมนั
เป็นแบบน้ีไง 

ถา้กิเลสมนัเป็นแบบน้ีนะ ดูสิ เวลากิเลส เห็นไหม โลภะ ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
โทสะ โมหะ น่ีมนัขบัไสไป โทสัคคินา โมหคัคินา เป็นไฟนะ เป็นไฟเผาลนเรา แต่เราก็พอใจ น่ีไง 
บอก กิเลสๆ กิเลสเวลามนัเป็นความจริง มนัเป็นอยา่งน้ี แต่เราไม่รู้ไม่เห็นนะ เวลาคนเรามีความ
โลภ ความโกรธ ความหลง มนัไปหมดนะ ความรู้สึกนึกคิดน่ีมนัไปหมดเลย แลว้มนักฉุ็ดกระชาก
ลากใจน้ีไปหมดเลย แลว้บอกน่ีเป็นกิเลส กิเลสอะไรล่ะ ฆ่าเขาแลว้กลบัมายงัยนืหวัเราะอยูน่ี่ กิเลส 
ถา้กิเลสเราก็ตอ้งยบัย ั้งสิ 
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เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เห็นว่า น่ีช าระกิเลสๆ กิเลสมนัคืออะไร เราก็แสวงหา
กนั เวลาเราแสวงหากนั เราศึกษากนั เราอยากจะต่อสู้กบักิเลส เราอยากจะช าระกิเลส วา่ส่ิงนั้นเป็น
ส่ิงท่ีไม่ดี เราแสวงหากนันะ เราศึกษามาแลว้ ศึกษามาแลว้ก็สมบรูณ์แลว้ล่ะ เวลาเราเรียนมา เรา
ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มาสมบรูณ์แลว้ น่ีเป็นปริยติั ปริยติัเป็นแนวทาง
เพื่อประพฤติปฏิบติั เวลาเราจะประพฤติปฏิบติั น่ีแหละเราจะมาร้ือคน้กนั เราจะมาเผชิญหนา้กบั
มนัว่าอะไรเป็นกิเลส กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน แลว้เราเกิดมาในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เสวยวิมุตติสุข เห็นไหม “เราพน้ 
เราเป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชาออกมา เราจะไม่กลบัมาเกิดอีกแลว้” ถา้ไม่กลบัมาเกิด น่ี
พระพุทธศาสนา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาน่ีเลอเลิศ ส่ิงน้ีเลอเลิศ 
แลว้เป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชาออกมา เป็นจิตดวงแรกท่ีจะไม่เกิดไม่ตายอีกแลว้ มนัรู้เหตุรู้
ผล รู้ท่ีมาท่ีไป ส่ิงท่ีรู้เหตุรู้ผล เพราะช าระกิเลส ช าระอวิชชาออกไปจากหวัใจขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้วางธรรมและวินยั เราก็ศึกษามาเป็นแนวทางของเรา 

เวลาเราปฏิบติั เรามาประพฤติปฏิบติักนั เราก็หวงัจะพน้จากทุกข ์หวงัพน้จากทุกขน์ะ เวลา
มนัทุกขม์นัยาก มนัไม่ตอ้งถามใคร เพราะจิตทุกดวงเวลาเกิดมา มนัทุกขม์นัร้อน มนัเร่ามนัร้อน
ของมนัโดยขอ้เทจ็จริงของมนั โดยขอ้เทจ็จริงนะ คนเกิดทุกคน สัตวท่ี์เกิดในวฏัฏะน้ี ทุกดวงใจมี
แต่ความทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขเ์ป็นสัจจะ ทุกขเ์ป็นความจริง แต่เราอยูด่ว้ยกนั เพราะเป็นบุญกุศลนะ 

ดูสิ เวลาคนเจบ็ไขไ้ดป่้วย เวลาเขาหายใจไม่ได ้เขาตอ้งใหอ้อกซิเจนนะ ไอเ้รายงัหายใจได ้
น่ีเราเกิดเป็นมนุษย ์ สถานะของความเป็นมนุษยม์นัรักษาจิตเรา รักษาชีวิตของเราใหลุ่้มๆ ดอนๆ 
อยา่งน้ีมนัยงัพอประทงัชีวิตกนัไปได ้ แต่เวลามนัทุกขม์นัร้อนข้ึนมา ดูสิ คนเจบ็คนป่วยเขาหายใจ
ไม่ไดน้ะ เขาหายใจดว้ยตวัเองไม่ไดแ้ลว้ โคม่า เขาใหอ้อกซิเจนเพื่อประคองชีวิตนั้นไว ้ น่ีมนัทุกข์
ไหม แมแ้ต่หายใจ เขายงัหายใจดว้ยตวัเองไม่ไดเ้ลย 

น่ีก็เหมือนกนั ชีวิตของเรา เราหายใจได ้ ร่างกายเรายงัแขง็แรง เรายงัสมบรูณ์อยู ่ เรายงั
ช่วยเหลือตวัเราเองได ้ เราไม่ตอ้งพึ่งพาอาศยัใคร จะลุกจะนัง่ เราก็ไปของเราได ้แต่เวลาคนเจบ็ไข้
ไดป่้วยน่ีมนัไปไม่ได ้ ยอ้นถึงชีวิต น่ีเหมือนกนั เราเกิดมา อยา่งไรก็แลว้แต่ เราก็ยงัรักษาตวัเราได ้
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อยา่งไรเราก็ยงัมีสติปัญญาอยูว่่า เราเกิดมาเป็นมนุษย ์เรามีสติปัญญา เรามาประพฤติปฏิบติักนั เรา
อยากจะพน้จากทุกข ์น่ีความทุกขค์วามร้อนมนัเผาลนอยา่งนั้นล่ะ 

ถา้มนัเผาลนอยา่งนั้น เห็นไหม ทุกดวงใจท่ีเกิดมามนัมีทุกขเ์ป็นสัจจะ ทุกขเ์ป็นความจริง 
เราก็มีวาสนา ท าหนา้ท่ีการงานของเราก็บากบัน่ของเรา ท าเพื่อความมัน่คงของชีวิต แลว้มนัมีส่ิงใด
ไปเติมเตม็กบัจิตใจของเราล่ะ 

จิตใจของเราท่ีมนัเรียกร้อง เรียกร้องขอความช่วยเหลือ โลกเขาหาความยติุธรรมกนันะ เขา
โดนเบียดเบียน โดนรังแก เขาหาความยติุธรรมกนั น่ีเร่ืองของโลกท่ีเขาแสวงหา แต่หวัใจของเรา
มนัก็หา เราจะหาความเป็นธรรมของเรา ถา้จิตใจเราเป็นธรรมข้ึนมา มนัจะเห็นกิเลส เห็นตณัหา
ความทะยานอยาก เราถึงเร่ิมตน้ประพฤติปฏิบติั ทีน้ีถา้เรามาประพฤติปฏิบติั เราก็ตั้งใจท าของเรา 
เวลาตั้งใจท านะ 

ดูสิ เวลาคนเขามีคู่ครองกนั ถา้ซ่ือสัตยก์นั ซ่ือสัตยสุ์จริตในคู่ครองของตวั ในครอบครัวนั้น
จะมีความร่มเยน็เป็นสุข มนัเป็นเอกภาพ มีความเช่ือมัน่กนั มีความไวว้างใจกนั แต่ถา้ในครอบครัว
ใดไวใ้จกนัไม่ได ้ระแวงกนัตลอดไป มนัจะมีความสุขไหม 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้เป็นสัจจะเป็นความจริงข้ึนมา มนัจะเป็นความ
เป็นธรรมนะ แต่ถา้กิเลสมนัสวมเขา กิเลสมนัสวมเขานะ เวลาปฏิบติักนั ท่ีว่าเป็นธรรมๆ น่ีกิเลส
มนัสวมเขาเอาว่าเป็นธรรมๆ 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นความจริง แต่เวลากิเลสมนัไปศึกษาธรรม 
มนัอา้งอิงว่าส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ แลว้มนัสวมเขาเอานะ เวลามนัสวมเขาข้ึนมา ดสิู เวลาเราโดนสวม
เขาน่ีเราอายไหม เราเสียความรู้สึกไหม? เราจะเสียความรู้สึกมากเลยว่า แมแ้ต่คู่ครองของเรา เขายงั
ไม่ซ่ือสัตยก์บัเราเลย ไม่ซ่ือสัตยน์ั้นมนัก็เป็นเร่ืองเวรเร่ืองกรรมอนัหน่ึงแลว้นะ ยงัหลอกลวง ยงัท า
ใหเ้ราเสียหายอีก เห็นไหม น่ีเวลาความเป็นอยูข่องเรา 

แต่เวลาศึกษาธรรม วา่ส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ มนัจริงหรือเปล่า น่ีไง กิเลสมนัสวมเขาเอา พอ
กิเลสสวมเขาเอา ถา้สวมเขาแลว้ ถา้มนัไม่รู้ตวันะ ถา้โดนเขาสวมเขาแลว้เรายงัไม่รู้อีกว่าเขาสวม
เขา ยงัช่ืนชมเขาอีกนะ ยงัช่ืนชมเขา ยงัไวว้างใจเขา เขาปอกลอกขนาดไหนก็ยงัไวใ้จเขา ถา้ไวใ้จ
เขา มนัก็หมดตวัไง น่ีก็เหมือนกนั เวลาปฏิบติั สติปัญญามนัเป็นความจริงไหม ถา้สติปัญญามนั
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เป็นความจริงน่ีใหเ้ป็นธรรมข้ึนมา อยา่ใหใ้ครมาสวมเขาเอา อยา่ใหกิ้เลสมนัสวมเขา แลว้กิเลสน่ี
กิเลสของใครล่ะ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการ จะมาร้ือสัตวข์นสัตว ์ “อานนท ์ไม่มีก า
มือในเรานะ” ซ่ือสัตยสุ์จริตหวงัร้ือสัตวข์นสัตว ์ เมตตามาก เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา มนัเป็นการร้ือภพร้ือชาติ เป็นการร้ือส่ิงท่ีเป็นอวิชชาในหวัใจขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทั้งหมดเลย แลว้จะร้ือสัตวข์นสัตว ์เห็นไหม วิธีการ ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ อยู ่ ๖ ปี มนัไปทดสอบมาขนาดไหน แลว้เวลาส่ิงท่ี
ทดสอบ เพราะเขาท ากนัใช่ไหม 

ดูสิ ลองไปทางโลกสิ เวลาในปัจจุบนัน้ีนะ เขาไม่ใหมี้การทุ่มตลาด ในทางธุรกิจเขาไม่มี
การทุ่มตลาดนะ เขาใหแ้ข่งขนักนัโดยความเป็นธรรม ถา้มีการแข่งขนัโดยความเป็นธรรม มนัท า
ใหมี้การแข่งขนั ท าใหผู้ท่ี้บริโภคไดป้ระโยชน์ เพราะมีการแข่งขนั เขาตอ้งแข่งขนักนั เราจะได้
ประโยชน์ เพราะเขาแข่งขนัแลว้เขาตอ้งลดราคาของเขาเพื่อประโยชน์ เขาแข่งขนักนัเพื่อลดตน้ทุน
ของเขา 

ในการประพฤติปฏิบติัเราก็เหมือนกนั เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไปศึกษากบั
เจา้ลทัธิต่างๆ น่ีโลกเขาแข่งขนักนั มีไปหมดนะ วิธีการสอนต่างๆ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ น่ีเพราะมนัเป็นโลกไง ค าว่า “เป็นโลก” หมายถึงว่า มนัเป็น
ตรรกะ มนัเป็นเร่ืองของสัญญาอารมณ์ท่ีทุกคนสามารถเขา้ใจได ้ถา้ทุกคนสามารถเขา้ใจได ้ทุกคน
ก็ศึกษาได ้

ดูฌานโลกียสิ์ อภิญญาต่างๆ ฌานโลกีย ์ ถา้จิตใจมนัสงบเขา้มามนัก็เป็นแบบนั้น ถา้ใครมี
อ  านาจวาสนาข้ึนมา ถา้จิตมนัมีก าลงัของมนั มนัก็แสดงออกไดแ้บบนั้น ถา้แสดงออกไปแบบนั้น
นะ เหาะเหินเดินฟ้าก็ได ้ รู้วาระจิตก็ได ้ ต่างๆ ก็ได ้ น่ีเร่ืองโลกๆ ทั้งนั้นแหละ น่ีมีการแข่งขนักนั 
แมแ้ต่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่ตรัสรู้
ธรรม โลกเขาก็มีอยูแ่ลว้ กาฬเทวิล ในสมยัพุทธกาล น่ีเป็นพราหมณ์ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ประสูติออกมา โลกธาตุจะหวัน่ไหว เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปลงอายสุังขาร 
โลกธาตุหวัน่ไหวไปหมด พระอานนทแ์ปลกใจมาก เขา้ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

“เหตุท่ีไม่เคยมีไม่เคยเป็นก็เป็นข้ึนมา โลกธาตุหวัน่ไหวไปหมดเลย มนัเป็นเพราะเหตุใด” 
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“อานนท ์เวลาโลกธาตุหวัน่ไหวน่ีนะ มีอยู ่๓ คราว คราวหน่ึง คือพระโพธิสัตวจุ์ติลงมาจะ
เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ คราวหน่ึง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม
ข้ึนมา อีกคราวหน่ึง องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปลงอายสุังขาร โลกธาตุจะหวัน่ไหว” 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เกิดน่ีโลกธาตุหวัน่ไหว กาฬเทวิลอยูบ่นพรหม โลก
เกิดอะไรข้ึนมา ถึงลงมาดูว่า ออ้! น่ีพุทธลกัษณะ ลงมาดู เพราะรู้จกักบัพระเจา้สุทโธทนะ ใหเ้ขน็
เจา้ชายสิทธตัถะออกมาใหดู้ น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เกิดแลว้ รู้วาระดว้ยนะ รู้ว่าอายขุยั
ตวัเองไม่ทนั เห็นไหม ดีใจมากว่าธรรมเกิดแลว้ แต่เสียใจท่ีเราหมดอายขุยัก่อน น่ีฌานโลกีย ์

เร่ืองสินคา้ทางโลก การแข่งขนักนัทางโลก การปฏิบติักนัแบบโลกๆ พอแบบโลกๆ น่ีมี
การแข่งขนักนั มีต่างๆ โลกเขา้ใจได ้ โลกรู้ได ้ น่ีเพื่อประโยชน์กบัเขา แต่ขณะประโยชน์ของเขา 
กาฬเทวิลน่ีรู้ พอรู้ข้ึนมา รู้ถึงก าหนดอายขุองตวัว่าเราตอ้งตายก่อน เสียใจมากๆ น้ีพดูถึงเร่ืองการ
แข่งขนัทางโลก ในการปฏิบติัทางโลก เราศึกษาวิธีการปฏิบติัข้ึนมาแลว้กิเลสมนัก็สวมเขาเอา สวม
เขาเอานะว่าเป็นการประพฤติปฏิบติัจริงหรือ 

ถา้เป็นการประพฤติปฏิบติัใหเ้ป็นธรรมข้ึนมา พระพุทธเจา้สอนไว ้ ธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ “ไม่มีก ามือในเรา” เห็นไหม น่ีกรรมฐาน ๔๐ หอ้ง พุทโธๆ พทุธานุสติ ธมั
มานุสติ สังฆานุสติ เวลาพดูถึง เวลาพระไปเท่ียวป่ากนั เวลากลวัผ ี กลบัมาเฝ้าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ว่ากลวัมาก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกเลยนะ ใหร้ะลึกถึงพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ ์ใหก้ าหนดพุทโธๆ สู้กบัพวกจิตวิญญาณ เวลาไปปฏิบติัในป่าในเขานะ ไปเจอ
ส่ิงใดเป็นอุปสรรค จะมาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตลอด 

น่ีไง ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาสอนเทศนาว่าการใหเ้ป็นหลกัเป็นเกณฑ์
ข้ึนมา แลว้เราศึกษา มีครูมีอาจารยค์อยช้ีคอยน าข้ึนมา ไม่ใหกิ้เลสมนัสวมเขาเอา ถา้กิเลสมนัสวม
เขาเอา “ปฏิบติักนัอยูน่ี่ ปฏิบติัแลว้ไม่ไดส่ิ้งใด” น่ีพดูถึงโลกๆ นะ มนัยงัไม่เขา้ไปถึงการประพฤติ
ปฏิบติัท่ีว่าเราปฏิบติัไปแลว้เราลงัเลสงสยั เวลาปฏิบติัไปแลว้จิตมนัสงบจริงหรือไม่สงบจริง เห็น
ไหม มนัสวมเขามาตลอด กิเลสของเราน่ี แลว้เราจะโทษธรรมะนะ “เวลาปฏิบติัธรรมท าไมมนั
ยุง่ยากขนาดน้ี” น่ีเราไปติเตียนหมดนะ แต่เราไม่ไดคิ้ดเลยว่าเพราะการกระท าของเรา 

เราท านะ เราท าของเรามา ปฏิภาณไหวพริบของเรามีเท่าน้ีเอง ถา้เราไดส้ร้างบุญกุศลข้ึนมา 
เราจะมีสติปัญญามากกวา่น้ี ถา้เรามีสติปัญญามากกว่าน้ี เราจะแยกแยะของเรานะ ส่ิงใดผดิส่ิงใด
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ถูก เวลาปฏิบติัข้ึนมา เรารู้จริงของเรา เราสมัผสัของเราก็ได ้เราไม่ใหม้นัสวมเขาเอานะ ถา้มนัสวม
เขาเอา การปฏิบติัเราจะลม้ลุกคลุกคลาน กิเลสเป็นใหญ่ตลอด กิเลสเป็นใหญ่ทั้งนั้น จะท าส่ิงใดก็
ไปยอมจ านนกบัมนั 

เวลาเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราศึกษาเป็นปริยติั ไปศึกษา น่ีสุ
ตมยปัญญา การศึกษา สุตมยปัญญาคือการศึกษา การใคร่ครวญของเรา จินตมยปัญญา ภาวนามย
ปัญญา เวลาเราศึกษามาแลว้เป็นปริยติั เวลาเราปฏิบติั เราวางของเราไวใ้หม้นัเกิดเป็นความจริง อยา่
ใหม้นัสวมเขาเอา เวลามนัสวมเขา เห็นไหม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นความ
จริงไหม? เป็นความจริง เป็นความจริงเฉพาะใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ในปัจจุบนัน้ี
ของเรามนัยงัไม่เป็นความจริงกบัเรา ในใจเราน้ีเป็นกิเลสทั้งนั้น ในใจเรากิเลสมนัก าลงัเหิมเกริม 
ก าลงัข่มข่ีหวัใจเราอยู ่ แลว้เราก็บอกว่าธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นแบบนั้นๆ 
เห็นไหม มนัสวมเขาแลว้นะ ถา้มนัสวมเขาแลว้ มนัเสียหายไปหมดนะ 

ถา้ไม่รู้ ไม่รู้เพราะอะไร เพราะเราไม่รู้ทนักิเลสของเรา เราก็ว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ น่ีมนัสวม
เขาเอาแลว้ ถา้ไม่รู้ เราไม่รู้ มนัก็ไม่เสียหาย ไม่เสียหายเพราะจิตใจมนัยงัไม่รู้ แต่ถา้มนัรู้ข้ึนมาล่ะ 
มนัจะรู้ข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ถา้มนัไม่หูตาสวา่งข้ึนมาน่ีจะรู้ไดอ้ยา่งไร ถา้มนัยงัเช่ือในการประพฤติ
ปฏิบติัของตวั มนัก็ยงัเช่ือกิเลสอยู ่มนัก็ใหกิ้เลสสวมเขาของมนัอยูอ่ยา่งนั้น 

แต่ถา้มนัมีปัญญาของมนั มนัเทียบเคียงว่าส่ิงน้ีมนัมีหลกัฐาน มนัมีเหตุมีผล มนัมีเหตุกบัผล
มนัไม่เป็นความจริง ถา้เหตุผลไม่เป็นความจริง กิเลสก็หลอกเอาน่ะสิ ถา้กิเลสหลอกเอา มนัก็สวม
เขาเราน่ะสิ ถา้มนัสวมเขา พอมนัรู้ทนั กิเลสมนัก็หายไป พอรู้ทนันะ เพราะกิเลสเป็นนามธรรม 
เวลากิเลสท่ีมนัข่มข่ีเรา มนัก็ข่มข่ีเราดว้ยก าลงัของมนั ดว้ยความเห็นของมนั แต่ถา้สติปัญญาเราทนั
นะ กิเลสมนัหายหนา้ไปไหน พอกิเลสมนัหายหนา้ไป มนัก็เป็นความจริงข้ึนมา เห็นไหม 

น่ีไง ปริยติัน้ีเรียนมา เราเรียนมา เรียนมาน้ีเพื่อประพฤติปฏิบติั แต่เวลาประพฤติปฏิบติัก็
อยา่ใหม้นัสวมเขาเราสิ อยา่ใหม้นัเป็นส่ิงท่ีมนัเป็นอดีตอนาคต มนัไม่เป็นความจริงท่ีจะมาเป็น
ปัจจุบนักบัใจดวงน้ี แต่ถา้เราก าหนดพุทโธของเรา เราตั้งปัญญาอบรมสมาธิของเรา ถา้มนัเป็น
ความจริงข้ึนมา แมแ้ต่เร่ิมท าสมถะ เร่ิมท าความสงบของใจ ถา้เป็นความจริงมนัก็เป็นความจริง 
ความจริงกบัความจอมปลอมมนัก็แตกต่างกนั 
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ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา มนัมีสติมีปัญญา มนัมีผูเ้ป็นเจา้ของ ผูเ้ป็นเจา้ภาพ เป็นผูดู้แลใจ
ของตวั ใครดูแลใจ น่ีใครดูแลใจ ใจของเรา เราแสวงหาอยูน่ี่ ใครไปดูแลมนั ถา้เรามีสติ น่ีองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เสวยวิมุตติสุข เวลา
ตรัสรู้ข้ึนมา เร่ิมตั้งแต่บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ เวลาจิตมนัเป็นข้ึนมา 
เป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา มนัลึกลบัซบัซอ้นนะ ลึกลบัซบัซอ้นส าหรับใจตวัเอง 

แต่ส าหรับเรา ถา้เรามองไปท่ีวตัถุ มองไปทางโลก มองออกจากตวัไป รู้ไปหมด เขา้ใจไป
หมดเลย เพราะเรามองเขา มนัเห็นไง แต่เวลาจิตมนัจะมองเขา้มาท่ีตวั มนัมองไม่เห็นไง มนัมองไม่
เห็น มนัจบัไม่ได ้น่ีไง มนัถึงไดช่้องไง พอมนัไดช่้องข้ึนมา เรามองแต่คนอ่ืน ใครไดป้ระโยชน์? ไม่
มีใครไดป้ระโยชน์ส่ิงใดเลย เราไปมองขา้งนอก เราเห็นความบกพร่องของคน เราเห็นคนนั้นท า
หนา้ท่ีการงานของเขา ท าความถูกตอ้งของเขา มนัเป็นความดีความงามในตวัเขา ถา้เขาขาดตก
บกพร่อง มนัก็เป็นการขาดประโยชน์ของเขา 

“ของเขา” ไม่ใช่ “ของเรา” ของเขาน่ีรู้เห็นไปหมด ของเราไม่รู้ไม่เห็นเลย เพราะจิตมนัไม่
สงบ จิตมนัไม่สงบระงบัเขา้มา มนัจะรู้เห็นไม่ได ้ รู้เห็นไม่ไดเ้พราะวา่มนัเสวยอารมณ์อยูเ่ตม็กลาง
ความรู้สึกของใจ ใจมนัเสวยอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอยูอ่ยา่งน้ี แลว้ความรู้สึกนึกคิดอยา่งน้ีมนัไป
ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เห็นไหม ดูกิเลสมนัหลอกสิ กิเลสมนัหลอกใจ
ดวงน้ี กิเลสมนัสวมเขาใจดวงน้ี แลว้ใจดวงน้ีไม่รู้สึกตวัเองเลย ไม่รู้สึกว่าตวัเองโดนกิเลสสวมเขา
อยู ่มนัก็ศึกษาไปดว้ยความเตม็ไมเ้ตม็มือ 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นธรรมจริงไหม? ใช่ เป็นขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ แต่เป็นของเราหรือเปล่า? ไม่เป็น ไม่เป็นเพราะอะไร เพราะน่ีเป็นสุตมยปัญญา 
ศึกษาตามแบบตามแผนท่ีมนัมีร่องมีรอยท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมและวินยัน้ีไว ้
พระพุทธเจา้วางไวใ้หเ้ราศึกษาไง ศึกษามาเพือ่มาช าระกเิลส ไม่ได้ศึกษามาไว้เป็นสมบัติของเรา 
มนัเป็นการรู้จากการศึกษา รู้จากทางทฤษฎี รู้ดว้ยสัญญา มนัจ ามา ศึกษามา จ  ามาเป็นแบบเป็นแผน 
ศึกษามาแลว้ขยายความๆ ในวงของความไม่รู้ ความไม่รู้เพราะตวัมนัเองไม่รู้ตวัมนัเอง 

น่ีศึกษาข้ึนมาทางวิชาการ...ใช่ มนัเป็นวิชาการนะ ทางวิชาการมนัจะเปิดกวา้งใหเ้รา
วิพากษว์ิจารณ์ไดทุ้กๆ อยา่ง เพื่อเป็นผลทางวิชาการ แลว้มนัเก่ียวอะไรกบัใจล่ะ น่ีกิเลสมนัสวมเขา
แลว้นะ มนัยงัเผาท าลายครอบครัวมนัเองเลยนะ มนัเผาท าลายหวัใจไง เผาท าลายให้ไม่มีโอกาสใน
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การประพฤติปฏิบติั แต่ถา้มนัเป็นความจริงนะ นัน่ทางวิชาการ เราก็วางไว ้ก็เราศึกษามา เราก็ไดใ้บ
ประกาศมาแขวนอยูจ่นเตม็บา้นเตม็เมือง จนไม่มีท่ีจะเก็บกนัแลว้ แต่ความรู้สึกเราล่ะ ความรู้สึก
ความเป็นจริงในหวัใจล่ะ น่ีมนัไม่เป็นความจริง เห็นไหม กิเลสมนัสวมเขา 

แต่ถา้จะไม่ใหม้นัสวมเขานะ ส่ิงท่ีรู้ก็วางไว ้ ในการประพฤติปฏิบติัน้ีมีผูรู้้กบัเราเท่านั้น 
โลกน้ีจะมีก็มีเร่ืองของโลกเขา เวลาโลกน้ีมี น่ีหนา้ท่ีการงานของเรา เราก็อยูก่บัโลก เราก็เขา้ใจได ้
แต่ในปัจจุบนัน้ีเราวางไว ้ เราวางโลกไว ้ น่ีมนัเร่ืองส่วนตวัของเราแลว้ มนัเร่ืองหวัใจของเรา เร่ือง
ความรู้สึกของเราท่ีจะเขา้สู่ธรรม เราตั้งสติของเรา มีแต่ผูรู้้กบัค าบริกรรมพุทโธๆ หรือใชปั้ญญา
อบรมสมาธิ 

ถา้ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ใชปั้ญญาของเราไล่ความคิดเขา้มา ความคิดท่ีมนัจะออกไปสู่โลก
นัน่แหละ เพราะมนัไม่คิด มนัจะไปสู่โลกไดอ้ยา่งไร ดูสิ เราขงัตวัเราไวท่ี้น่ี แต่ความรู้สึกนึกคิดเรา
คิดแต่เร่ืองท่ีบา้นทั้งหมดเลย เราคิดแต่เร่ืองขา้งนอกหมดเลย เราไม่ไดคิ้ดถึงขอ้เทจ็จริงการ
ด ารงชีวิต ขอ้เทจ็จริงของความรู้สึกนึกคิด ขอ้เทจ็จริงท่ีว่าความคิดมนัเกิดดบั มนัเกิดข้ึนมาแลว้มนั
ก็เป็นไฟแผดเผาเรา พอเรามีสติปัญญาทนัข้ึนมา มนัก็ปล่อยหมดๆ น่ีไง ส่ิงท่ีธาตุรู้ท่ีมนัเสวย
อารมณ์ ท่ีว่าเป็นเร่ืองโลก มนัจะสงบระงบั คือมนัปล่อยวางเขา้มา 

เห็นไหม ธาตุรู้มนัเสวยอยูเ่ตม็ไมเ้ตม็มือของมนั ถา้มนัเสวยอยูเ่ตม็ไมเ้ตม็มือของมนั แลว้
ไปศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เห็นไหม ตรรกะ เร่ืองโลกๆ น่ีมนัส่งออกหมด 
แต่ถา้เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้มา มนัจะปล่อยวางเขา้มาๆ ส่ิงท่ีมนัเสวย ส่ิงท่ีเป็นความรู้สึกนึก
คิดมนัจะปล่อยของมนัเขา้มา ปล่อยของมนัเขา้มา ปล่อยมนัเขา้มา 

ถา้ก าหนดพุทโธๆๆๆ เห็นไหม เราก าหนดพุทโธ ก าหนดพุทธานุสติ น่ีเวลาเราระลึกถึงพ่อ
ถึงแม่เรา มนัยงัเป็นความกตญัญู เป็นความคิดท่ีดีๆ เลย แต่เวลาเรานึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาดว้ยพุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน น้ี
เราจะตรัสรู้ธรรมตามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราก็จะกลบัไปสู่พุทธะ สู่ผูรู้้ สู่ธาตุรู้ สู่ผูรู้้ ผู ้
ต่ืน ผูเ้บิกบานในหวัใจของเรา ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน เพราะมนัมีสติปัญญาข้ึนมา มนัก็เป็นเอกเทศ
ข้ึนมา มนัเป็นสัจธรรม 

ใครท าความสงบของใจทั้งหมด ทุกดวงใจ น่ีความสงบ เร่ืองของจิตน่ีเป็นสากล สากล คือ
มนัเป็นอยา่งนั้น มนัเป็นความจริงของมนัอยูอ่ยา่งนั้นอยูแ่ลว้ แต่เพราะเวลาเราเกิดมา สถานะของ
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ความเป็นมนุษย ์ น่ีมนัส่งออกมา ดูสิ มนัเสวยอยูเ่ตม็ไมเ้ตม็มือของมนั แลว้มนัก็ไปคิดแต่เร่ืองขา้ง
นอก น่ีมนัสวมเขาเอา 

เพราะกิเลส กิเลสคืออวิชชาอยูท่ี่ดวงใจ มนัเสวยอารมณ์ มนัเสวยความรู้สึกนึกคิดเตม็ไม้
เตม็มือ มนัก็มาจากอวิชชานัน่น่ะ อวิชชาคืออะไร? อวิชชาคือความไม่รู้ ความไม่รู้คืออะไร? ความ
ไม่รู้คือตณัหาความทะยานอยาก ความไม่รู้คือกิเลส แลว้กิเลสมนัเสวยออกมา แลว้มนัเสวยอารมณ์
อยา่งน้ีแลว้ก็เอาอารมณ์น้ีไปศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีมนัสวมเขาเอา
ทั้งหมดเลยไง สวมเขาเอาแลว้มนัท าลายตวัมนัเองดว้ย ท าลายอะไร? ท าลายโอกาสในจิตท่ีมนั
ประพฤติปฏิบติั ท าลายโอกาสท่ีจิตมนัสงบระงบัเขา้มา 

ถา้มนัสงบระงบัเขา้มา คือมนัปล่อยอารมณ์เขา้มา พุทโธๆ น่ีพุทธานุสติ เวลามนัคิดนอก
เร่ืองนอกราว มนัคิดแต่ความทุกข ์ คิดถึงความยดึมัน่ถือมัน่ คิดถึงตณัหาความทะยานอยาก คิดแต่
เร่ืองส่ิงท่ีจะพามนัไปทุกขย์าก เห็นไหม น่ีมีสติ เปล่ียนมาคิดพุทโธซะ เราไม่เสียดายความคิดอนั
นั้น 

น่ีมนับอก “ไม่ได ้ถา้เราไม่คิด เราก็ไม่ฉลาด ถา้เราไปคิดพุทโธๆ พุทโธน่ีมนัเกิดดบัๆ พุท
แลว้โธ พุทแลว้โธ มนัตดัแค่นั้น มนัจะไม่ฉลาด แต่ถา้เราคิดไป ตรึกในธรรมะไป เราจะเป็นคน
ฉลาด”...กิเลสมนัสวมเขา กิเลสสวมเขาเอา สวมตวัเองจนมอดไหมไ้ปแลว้นัน่น่ะ น่ีคิดไปร้อยแปด 
แต่ท าไมเวลาปัญญาอบรมสมาธิมนัถึงเป็นประโยชน์ล่ะ 

ปัญญาอบรมสมาธิ เพราะเรามีสติมีปัญญาไง เพราะธรรมชาติมนัเป็นแบบนั้นอยูแ่ลว้ 
ธรรมชาติของความคิดมนัเกิดดบัอยูแ่ลว้ล่ะ แต่เกิดดบัดว้ยความไม่รู้ของมนั มนัก็เสวยเตม็ไมเ้ตม็
มือของมนัไปไง ถา้เรามีสติปัญญาข้ึนมา เรามีสติปัญญาไล่ข้ึนไป เราเห็นความคิดของเราข้ึนมา เรา
เห็นโทษของมนัไง คิดแลว้มนัก็ทุกขม์นัก็ยาก คิดแลว้มนัก็แสบปวด เจบ็ปวดในหวัใจ คิดแลว้มนั
ก็แสบร้อนในใจ คิดแลว้มนัก็ไม่มีประโยชน์ส่ิงใดเลย 

พอมนัปล่อยวางความคิด เห็นไหม น่ีมนัเสวยอารมณ์ ธาตุรู้มนัรู้เฉพาะในตวัของมนั แต่ถา้
มนัจะรู้ถึงความรู้สึกนึกคิด มนัตอ้งเป็นสังขาร สังขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง มนัจะมีเวทนา
ของมนั มีความรู้สึกนึกคิดของมนั เห็นไหม ขนัธ์ ๕ มนัเสวยไปแลว้มนัก็คิดออกไปขา้งนอก ถา้มี
ปัญญาข้ึนไป พอมนัคิด มนัก็ปล่อยเขา้มา ปล่อยเขา้มา มนัก็ปล่อยเขา้มาเป็นอิสรภาพในตวัของมนั 
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พุทโธๆ เราเปล่ียนความคิดมาเลย เปล่ียนความคิดจากท่ีมนัรู้สึกนึกคิด ท่ีคิดแต่เร่ืองความ
เจบ็ปวดแสบร้อน คิดแต่เร่ือง คิดธรรมะก็แสบร้อนนะ คิดจะนิพพานๆ “อืม! นิพพานนะ โอ!้ 
นิพพาน เราจะท าไดห้รือ โอ!้ พดูถึงนิพพานเชียวหรือ มนัสูงส่งนะ นิพพานมนัอยูน่อกโลก 
นิพพานมนัไม่เกิดไม่ตายอีกนะ” น่ีไง คิดถึงธรรมะโดยกิเลสมนัคิด มนัคิดใหอ่้อนแอไง 

เวลากิเลสมนัสวมเขาข้ึนมา มนัคิดแลว้มนัไปไม่รอดไง คิดแลว้มนัจะไปหาเบ้ียใตถุ้น
ร้านน่ะ เวลามนัจุดแบงก์นะ จุดแบงก์ไปหาเบ้ีย มนัไปหาเบ้ียท่ีใตถุ้นร้าน ความเป็นมนุษยเ์ป็นสัตว์
ประเสริฐท่ีมีโอกาสจะช าระลา้งกิเลสในหวัใจของตวัเองได ้ มนัก็บอกว่า “มนัไม่ไหวนะ มนัจะ
นิพพาน มนัจะสูง มนัจะสุดเอ้ือม มนัจะเป็นไปไม่ได”้ เห็นไหม มนัท าลาย มนัเก็บเบ้ียใตถุ้นร้าน 
มนัไปสู่จิตใตส้ านึกถึงตวัเองว่าตวัเองไม่มีศกัยภาพ ไม่มีความรู้สึกนึกคิด...ไม่มีปัญญาอยา่งนั้น
เชียวเหรอ ไม่มีปัญญาน่ีเกิดมาเป็นมนุษยไ์ดอ้ยา่งไร ไม่มีปัญญาจะเกิดมาเป็นมนุษย ์ เพราะองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็เกิดมาเป็นมนุษย ์ แลว้มีอ  านาจวาสนา มีบารมี แลว้พยายามร้ือคน้
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไป 

เราเกิดมาเป็นชาวพุทธ เห็นไหม เกิดเป็นชาวพุทธ เวลาเทวดาเขาอวยพรกนั “ดบัขนัธ์จาก
เทวดาแลว้ขอใหเ้กิดเป็นมนุษยเ์ถิด เกิดแลว้ไดพ้บพระพุทธศาสนา จะไดท้  าบุญกุศลข้ึนมา จะได้
เกิดเป็นเทวดาอีก” น่ีเทวดา สมองเขามีแค่นั้นน่ะ แต่เรามีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เราเกิด
เป็นชาวพุทธ แลว้เราพบพระพุทธศาสนา เราจะใชปั้ญญาของเรา 

ปัญญาท่ีเราท ามาหากินกนัอยูน่ี่ เวลาปัญญาเราบริหารในครอบครัวของเรา เราก็วา่มีปัญญา
รู้เท่ารู้ทนัคน แต่ท าไมเราไม่มีปัญญารู้เท่ารู้ทนักิเลสเราล่ะ ปล่อยใหม้นัสวมเขาเราอยูท่  าไม แต่ถา้
เรามีปัญญารู้เท่า มนัเศร้าใจนะ มนัเศร้าใจหมายความว่า เวลาสมบติัท่ีเขาแสวงหากนั มนัรู้ว่าเป็น
สมบติัของมนั แต่เวลาสมบติัท่ีเป็นอริยทรัพยใ์นหวัใจ เขาก็มีโอกาสของเขา ท าไมเขาไม่ท า ท  าไม
เขาไม่ท า ท  าไมเขาปล่อยใหกิ้เลสมนัเหยยีบย  า่เอา 

เวลาแกว้แหวนเงินทอง เราแสวงหาของเรา เราแสวงหามาเพื่อประโยชน์ของเรา เราเห็นเรา
ก็อยากได ้เราเห็นเราก็หามาเป็นสมบติัของเรา แต่เวลาศีล สมาธิ ปัญญาท่ีมนัควรจะแสวงหาได ้มนั
ควรจะท าได ้ ท  าไมมนัไม่ท า แลว้มนัเกิดมาเป็นมนุษย ์ ว่าเกิดเป็นมนุษย ์ คนท่ีประเสริฐๆ เวลา
ทรัพยส์มบติัภายนอกมนัเห็นคุณค่าได ้ แต่เวลาทรัพยส์มบติัภายในจะเห็นไม่ได ้ เป็นเพราะอะไร
ล่ะ? ก็เป็นเพราะกิเลสมนัสวมเขาเอาไง 
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ถา้กิเลสมนัไม่สวมเขาเอา เรากคิ็ดของเราได ้ ของท่ีมีค่า ของท่ีมีประโยชน์ ของท่ีมีคุณค่า
มากกวา่ จะเอาอะไร น่ีเวลาแกว้แหวนเงินทอง กองน้ี ๕ บาท กองน้ี ๑๐ บาท กองน้ี ๒๒๗ บาท เอา
กองไหน? ทุกคนก็เอา ๒๒๗ ทั้งนั้นน่ะ ศีล ๕ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เวลาศีลน่ีบอกถือ ๔ ขอ้ ศีล ๕ ยงั
ไม่ยอมถือครบนะ มนัจะเหลือไวข้อ้หน่ึงเพื่อมนัจะหลบหลีก เห็นไหม น่ีเวลากิเลสมนัสวมเขา มนั
ท าลายทั้งหมด มนัท าลายโอกาสทั้งหมด แลว้ก็อา้งอิงกนัว่าเป็นชาวพุทธ แลว้อา้งอิงกนัว่า
ประพฤติปฏิบติัธรรม แต่ประพฤติปฏิบติัธรรมโดยใหกิ้เลสมนัสวมเขาเอา สวมเขาท าลายโอกาส
ของเรา 

แต่ถา้เป็นความจริง ทิง้ใหห้มดเลย ศึกษามาขนาดไหนก็วาง เพราะปริยติัเขาศึกษามาเป็น
แนวทาง ค าว่า “แนวทาง” เห็นไหม ศึกษามาแลว้ใหว้าง แลว้ถา้ปฏิบติัไปแลว้ ถา้มีแนวทาง แต่ไม่
มีทาง จะท าอยา่งไร ศึกษามาน่ีแนวทางนะ จบวิศวะมา การสร้างถนน สร้างอยา่งนั้น ตอ้งปรับพื้น
อยา่งนั้น ความอดัใหค้วามมัน่คงขนาดนั้น แต่มนัยงัไม่มีถนนสักเส้นหน่ึง มนัจะเดินไปไหน? มนั
ไม่มี น่ีแนวทาง เราก็ตอ้งสร้างทางข้ึนมาไง มีแนวทาง แต่ไม่มีทาง มนัจะท าอยา่งไร เพราะแนวทาง
น้ีศึกษามาเพื่อปฏิบติั 

ฉะนั้น เราศึกษามาแลว้เราวางไว ้ มนัเป็นทฤษฎีท่ีเขาวางไว ้ สร้างถนนข้ึนมา สร้างความ
เป็นจริงข้ึนมา ถา้สร้างความเป็นจริงข้ึนมา มนัจะมีทางใหต้วัเองเดิน แต่น่ีมนัไม่มีทางใหเ้ดินน่ะ 
หนัซา้ยหนัขวา ไปไหนไม่รอด แลว้มนัก็สวมเขานะ “น่ีปฏิบติันะ ดูสิ ชาวพุทธเขาไม่ปฏิบติักนั เรา
นกัปฏิบติันะ เราปฏิบติัน่ีเราเป็นนกัรบนะ”...น่ีอุ่นใจ พอใจ พอใจกบัรูปแบบว่าเราจะปฏิบติัไง แต่
มนัมีความจริงข้ึนมาไหม 

ถา้มนัไม่มีความจริงข้ึนมานะ น่ีไง ผดัวนัประกนัพรุ่ง วนัๆ ก็ล่วงไปๆ แลว้ก็บอกว่า “ส่ิงน้ี
เป็นธรรม ส่ิงน้ีเป็นธรรม” น่ีมนัสวมมาตลอด แลว้ถา้เป็นขั้นของปัญญานะ ถา้มนัไม่สวมเขาเอานะ 
พวกนกัปฏิบติัเราจะไม่ติดกนัหรอก แต่นกัปฏิบติั เห็นไหม ถา้ไม่มีครูบาอาจารยค์อยช้ีน าน่ีติดไป
ตลอดทาง ติดไปตลอดสาย 

ตัณหาความทะยานอยากเหมอืนยางเหนียว เจอส่ิงใดมนัแปะหมด พอแปะเสร็จแล้วนะ มนั
กแ็บกหามกนัไป พอแบกหามไป มนักล้็มลกุคลกุคลานไป แต่ถ้าเราประพฤติปฏบิัติใช่ไหม ยาง
เหนียว เราพยายามปลดเปลือ้งมนั เราก าหนดให้ได้ เราจะมสีติปัญญาของเราให้ได้ ถ้ามสีติปัญญา
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นะ มนัจะทบทวนเข้ามา ท าไมเราท าความสงบไม่ได้ สงบ ท าไมถงึไม่สงบ ถ้ามนัไม่สงบนะ ความ
เพยีรเราพอไหม ถ้าความเพยีรเราไม่พอ มันมอีปุสรรคส่ิงใด ถ้ามอีปุสรรคนะ 

ดูเวลาเราอยูก่บัครูบาอาจารย ์ ยิง่ถา้หลวงปู่ มัน่ดว้ยน่ี ท่านจะใหโ้อกาสเตม็ท่ีเลย หลวงตา
ท่านบอกว่าวดัท่านน่ีไม่ใหมี้งานนะ ท่านใหพ้ระปฏิบติัเตม็ท่ี ถา้มีงานก็มีหนา้ท่ี ก็หนา้ท่ีเฉพาะ
บุคคลคนนั้นจะช่วยกนัดูแล แต่ถา้เวลาประพฤติปฏิบติัน่ีท่านใหเ้ตม็ท่ีเลย เห็นไหม เพราะครูบา
อาจารย์ท่านเห็นคุณค่าของอริยทรัพย์ เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏบิัติ แล้วไม่ให้กเิลสมนัสวม
เขาเอา ไม่ให้กเิลสสวมเขาเอา เพราะครูบาอาจารย์ท่านเคยต่อสู้กบักเิลสมาแล้ว ท่านรู้ถงึความ
โหดร้ายของมนั รู้ถงึความโหดร้ายของกเิลสนะ 

ถา้เรายงัไม่ประพฤติปฏิบติั หรือเราประพฤติปฏิบติัแบบท่ีว่าใหม้นัสวมเขาเอาแบบน้ี มนัก็
รักษาเราไปแค่น้ีเอง มนัก็หลอกเราแค่น้ี ใหเ้ราอยูสุ่ขอยูส่บาย อยูก่นัแบบเล่ือนลอยอยา่งน้ีไป แต่ถา้
ใครเอาจริงเอาจงักบัมนั เอาจริงเอาจงัท่ีจะไปเผชิญหนา้กบัมนันะ มนัก็มีแรงตา้น มีอุบาย มีการ
กระท าใหเ้ราตอ้งต่อสู้ไปมากกว่านั้น 

“มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา เราจะไม่ไดด้  าริถึงเจา้อีกแลว้ เจา้จะเกิดในหวัใจของ
เราไม่ไดอี้กเลย” น่ีคือค าเยาะเยย้มารขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ แต่เราล่ะ มารเอย มนัอยู่
ไหน มนัก็คือเราหมดน่ะ มนัครอบครองหวัใจเราทั้งหมด ปฏิบติัไปมนัก็มารมนัพาปฏิบติั น่ีไง มนั
ถึงสวมเขาเอาไง มนัจูงจมูกตอ้ยๆๆ เดินตามมนันะ มนัจูงจมูกก็เดินตามมนัไป ปฏิบติัก็ปฏิบติัตาม
มารนัน่ล่ะ ตามท่ีมนัจะเปิดโอกาสใหท้  าน่ะ เห็นไหม ถา้เราปฏิบติักนัแบบน้ี มนัก็ยงัอยูก่นัแบบท่ี
กิเลสมนัไม่ท าใหเ้ราทุกขย์ากจนเกินไป 

แต่ถา้มนัละเอียดข้ึนมานะ เวลาเราปฏิบติัข้ึนไป เวลาเราจะเผชิญหนา้กบัมนั ลม้ลุก
คลุกคลานไปหมดเลย น่ีไง เวลาท าความสงบของใจ เวลาจิตมนัเส่ือม มนัเพราะเหตุน้ีแหละ เวลา
จิตมนัเส่ือม เห็นไหม เวลาจิตมนัสงบ พอจิตมนัสงบ ถา้พุทโธๆ จนจิตเป็นขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ 
มีความสุข มีความระงบั มีความพอใจของมนั น่ีเราไดลิ้้มรส มนักลวัเราจะติดใจนะ มนักลวัเราจะ
ชอบ เราติดใจ รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง รสของความสงบระงบัในใจ 

พอมนัดีข้ึนมา เด๋ียวมนัก็หาอุบาย “ไอนู่้นดีกว่า ไอน่ี้ดีกว่า” ไม่ตอ้งท าเลย อยูเ่ฉยๆ มนัก็จะ
ดีกว่า น่ีมนัลม้ลุกคลุกคลานไปหมดน่ะ น่ีเวลามนัจะหาทางลม้ หาทางท าลายความเพียรของเรานะ 
เราก็เช่ือ เออ! ก็เราท าความสงบของใจไดแ้ลว้ เราท าไดแ้ลว้ก็คือไดแ้ลว้ไง แลว้ก็ไม่รู้จกัรักษามนั 



กิเลสสวมเขา ๑๔ 

©2013 www.sa-ngob.com 

ประมาทเลินเล่อกบัมนั เวลามนัเส่ือมไปแลว้นะ โอโ้ฮ! ทีน้ีเดือดร้อน เดือดร้อน อยากได ้อยากเป็น 
อยากดี ความอยากนั้นก็กระตุน้ใหม้นัทุกขเ์ขา้ไปอีกชั้นหน่ึง น่ีเวลามารมนัหลอกลวงแลว้นะ 

เวลาเช่ือมนัแลว้นะ มนัยงักระทืบซ ้ า กระทืบจนหวัใจ “เออ้! เลิกดีกว่า ท  ามาแลว้นะ เรา
ทุกขย์ากขนาดน้ี”...ดีกวา่ ดีกว่าอะไรล่ะ ดีกว่าไปเวียนตายเวียนเกิดใช่ไหม อะไรมนัจะดีกว่าล่ะ 
ทรัพยส์มบติัในโลกน้ีก็เป็นโลกน้ีเพื่อใชด้  ารงชีวิตเท่านั้นเอง แต่ถา้มนัมีทรัพย ์ มีความสงบระงบั
เขา้มา มีปัญญาข้ึนมา ใคร่ครวญข้ึนมา รักษาใจของเราข้ึนมา มนัจะพน้นะ มนัจะพน้จากความไม่รู้ 
ถา้ท าความสงบได ้ ส่ิงน้ีมนัยนืยนักบัเรา เรากลบัมาทบทวนถึงการกระท าของเราวา่มนัสมบรูณ์
อยา่งไร มนัขาดแคลนอยา่งไร มนัขาดตกบกพร่องตรงไหน ถา้มนัขาดตกบกพร่องนะ เราพยายาม
ของเรา 

ถา้พยายามของเรานะ น่ีเขาท าได ้ เราก็ท  าได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นมนุษย ์
ในบรรดาสัตวส์องเทา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด ในบรรดาสัตวส์องเทา้  องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็เป็นมนุษยเ์หมือนเรา ครูบาอาจารยข์องเราก็เป็นมนุษยเ์หมือนเรา 
เราก็เป็นมนุษยค์นหน่ึง มนุษยค์นหน่ึง เวลาเขามี ๒ มือ ๒ เทา้ ๑ สมอง ๑ หวั เราก็มีเหมือนกนั เวลา
ร่างกายก็เหมือนกนั เราก็มี ๒ แขน เราก็มี ๒ ขา เราก็มีศีรษะอนัหน่ึงเหมือนกนั เห็นไหม เรากมี็เท่า
เขาน่ะ ท าไมเขาท าได ้ท  าไมเราท าไม่ได ้ถา้ท าไม่ไดป๊ั้บ ถา้มีสติปัญญานึกคิดอยา่งน้ี มนัจะมีความ
ฮึกเหิม 

ถา้มีความฮึกเหิม ส่ิงท่ีมนัจะสวมเขา มนัก็จางไป มนัก็หายไป เพราะเราจะเอาจริงเอาจงักบั
มนั แต่ถา้เราอ่อนแอนะ มนัหลอกลวง เราก็ลม้ลุกคลุกคลานไป น่ีเราหาอุบายของเรา แลว้เราท า
ความสงบของใจเขา้มานะ ถา้มนัเร่ิมสงบเขา้มา เราสังเกตไดว้่าเราวางอารมณ์อยา่งใด เราตั้งสติ
อยา่งใด แลว้ถา้เราจะท าใหม้ากข้ึน เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นความสงบระงบั มนัจะตอ้งเป็นความเบา 

ส่ิงท่ีว่าส่ิงท่ีเป็นความหนกัหน่วง “ธาตุขนัธ์ทบัจิต” ถา้ธาตุขนัธ์ทบัจิต ดูสิ เวลาโทสจริต โม
หจริต เวลาจริตของเรามนัรุนแรง มนัก็ทบัความรู้สึก ทบัหวัใจของเรา เพราะมนัครอบง าหวัใจของ
เราไง เวลาเราหลง เราก็หลงไปเสียสุดโต่ง เวลาเราโกรธ เราก็โกรธเสียสุดโต่ง มนัใหจิ้ตใจเรา
แสดงตวัออกมาไม่ไดเ้ลย มนัแสดงอยูใ่ตอ้ารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอนันั้น เห็นไหม น่ีเวลาธาตุขนัธ์
มนัทบัจิต ความหนกัหน่วงมนัทบัหวัใจ เราพยายามจะตอ้งใหส่ิ้งน้ีเบาบางลง ถา้มนัหลงเหรอ มนั
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หลงใช่ไหม เราก็ใชส้ติปัญญาของเราหาเหตุหาผล ถา้มนัโกรธหรือ เรากคิ็ดว่าส่ิงท่ีเป็นความโกรธ 
ความทุกขค์วามยากอยา่งน้ีมนัเหยยีบย  า่หวัใจ มนัไดป้ระโยชน์ส่ิงใดมา เห็นไหม 

ส่ิงท่ีร่างกาย ดูสิ มนัง่วงหงาวหาวนอนนะ เราก็ผอ่นอาหารของเราใหน้อ้ยลง อาหารท่ีเรา
กินเขา้ไปมนัเป็นประโยชน์กบัร่างกายหรือไม่เป็นประโยชน์กบัร่างกาย ถา้ร่างกายมนัเต่งตึง 
ร่างกายมนัเขม้แขง็ข้ึนมา แลว้หวัใจเราอยูไ่หนล่ะ เห็นไหม เราห่วงเฉพาะร่างกายน้ีใช่ไหม แต่ถา้
เราเล้ียงไว ้ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้พดูไวใ้นธรรม เราฉนักนั เรากินอาหารกนัให้
เหมือนกบัแค่หยอดน ้ามนัลอ้เกวียน ไม่ใหม้นัมีเสียงดงัเท่านั้นน่ะ เราหยอดลอ้เกวียนใหม้นัหมุน
ไปได ้ชีวิตเรานะ ถา้เราอยูเ่รากิน เพราะชีวิตมนัหมุนไปได ้น่ีธาตุขนัธ์ไม่ทบัจิต 

ถ้าไม่ทบัจตินะ ในการปฏบิัติ จากทีล้่มลกุคลกุคลานขึน้มามนักม็โีอกาสของมนั ถ้าเรามี
ปัญญาขึน้มา เรามทีางต่อสู้ทั้งน้ันน่ะ เห็นไหม คนเราจะล่วงพ้นทุกข์ด้วยความเพยีร ด้วยความมี
สติปัญญา ปัญญามนัจะแก้ไขทุกๆ อย่าง ในการท างานทุกๆ หน้าทีม่ันต้องมปัีญญา มปัีญญา
แยกแยะ อย่าเช่ือส่ิงใดโดยทีไ่ม่มเีหตุมผีล ถ้าเราไม่เช่ือส่ิงใดโดยไม่มเีหตุมผีล แล้วมนัจะมาหลอก
เราได้อย่างใด ถ้ามนัหลอกเราไม่ได้ เราท าของเราไป ถ้ามนัเป็นความจริง มนัเป็นปัจจัตตัง มนัเป็น
สันทฏิฐิโก 

ถา้จิตใจน้ีไปรู้ไปเห็นข้ึนมา ใครจะหลอกเราได ้ ส่ิงท่ีเขาหลอกกนัอยูน้ี่เพราะเราไม่รู้ไง ส่ิง
ท่ีหลอกกนัได ้ เพราะเราไม่เคยไดส้ัมผสัไง แต่ถา้เราไดส้ัมผสัข้ึนมา ถา้จิตเราสงบเป็นความจริง
ข้ึนมา “อืม! จิตสงบเป็นแบบน้ี” ส่ิงท่ีเราว่าว่างๆ ว่างๆ กนัมาอยูน่ั้น มนัเป็นสัญญาอารมณ์ มนัเป็น
สัญญา สัญญาคือว่าเราสร้างภาพ แต่ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมานะ มนัพดูไม่ออกเลย ถา้พดูไม่ออก 
พอมนัสงบระงบัเขา้มา มนัเป็นสัมมาสมาธิข้ึนมา แลว้กิเลสไปไหน 

น่ีไง ท่ีว่า เรารู้ว่ากิเลสมนัเป็นความทุกข ์ กิเลสมนัเป็นส่ิงท่ีไม่ดีงาม กิเลสมนัเป็นตณัหา
ความทะยานอยาก แลว้มนัอยูไ่หน มนัอยูไ่หน ก็มนัสงบมาแลว้ มนัมีความสุข แลว้มนัอยูไ่หน มนั
อยูไ่หน ถา้ไม่มีการใชปั้ญญาขุดคุย้ ฝึกหดั มนัจะไม่รู้จกัหนา้ตากิเลสเลย แลว้กิเลสนะ “มารเอย 
เธอเกิดจากความด าริของเรา” มนัอยูห่ลงัความคิด น่ีด าริ ด  าริแลว้ก็คิด แลว้ถา้มนัอยูท่ี่ความด าริของ
เรา “มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา” มนัอยูห่ลงัความคิด ในเม่ือยงัไม่ไดคิ้ด มนัก็ยงัไม่เกิด 
แลว้มนัไม่พิจารณา มนัก็ไม่เห็นมนั แลว้มนัก็เป็นเราอยูน่ี่ เวลาเป็นสัมมาสมาธิข้ึนมา หากิเลสไม่
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เจอ ถา้หากิเลสไม่เจอ เห็นไหม เด๋ียวมนัก็เส่ือม มนัเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ น่ีติดอยูใ่นความ
สงบถา้ติดในความสงบ 

ถา้ไม่มีความสงบ คิดต่างๆ ออกไป มนัสวมเขาเอาเตม็ๆ เลย นัน่น่ะเป็นความคิดของกิเลส
เลย กิเลสคิดเร่ืองธรรม กิเลสคิดธรรม พอกิเลสคิดธรรม มนัจะไปฆ่ามนัไหม? มนัก็มีก าแพงขวาง
กั้นอยูไ่ง แต่ถา้ท าความสงบของใจเขา้มา มนัสงบแลว้กิเลสไปไหน คราวน้ีไม่ใช่กิเลสคิดธรรม
แลว้นะ ถา้เราใชปั้ญญาของเราโดยโลกียปัญญา น่ีกิเลสคิดธรรม แต่พอเราท าความสงบของใจ 
กิเลสมนัสงบตวัลง จิตมนัถึงไดส้งบระงบั สงบระงบัจนมนัมีก าลงัของมนั มนัสดช่ืนของมนั น่ีจิต
เป็นสัมมาสมาธิ 

เวลาท าสมาธิ ฤๅษีชีไพรเขาก็ท  าของเขาอยูแ่ลว้ แต่พอท าไปแลว้ เขาไม่มีมรรค เขาไม่มี ดูสิ 
กาฬเทวิล เวลาจะตายยงัเสียใจเลยว่าจะตอ้งตายก่อนองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ทั้งๆ ท่ีเขา
ไดส้มาบติันะ เขารู้อดีตชาติได ้ เขาระลึกอดีตชาติได ้แลว้เขาหวงัพน้ทุกขด์ว้ย แต่เพราะไม่มีธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไม่มีผูช้ี้น า ไม่มีคนสอน เขาถึงไปไม่รอด แต่เวลาเราเกิดมา
เป็นมนุษย ์ เราพบพระพุทธศาสนา เราพบแลว้ไง มีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ถา้
จิตมนัสงบเขา้มา แลว้กิเลสมนัไปไหน กิเลสมนัอยูไ่หน น่ีมนัถึงตอ้งฝึกหดัไง 

เวลามนัฝึกหดัข้ึนมา น่ีเราใชปั้ญญาของเรา ปัญญามนัแยกแยะข้ึนไปเร่ือย ถา้เป็นปัญญา
อบรมสมาธิ มนัจะใชส้ติปัญญาใคร่ครวญในความรู้สึกนึกคิดของเรา พอมนัใคร่ครวญความรู้สึก
นึกคิดของเรา มนัจะเห็นโทษของมนั คิดดี มนัก็ท  าใหฟุ้้งซ่าน คิดชัว่ คิดไม่ดี มนัก็ท  าใหเ้กิดความ
ทุกข ์ ท าใหเ้กิดบาดแผลของใจ ถา้คิดชัว่นะ คิดชัว่น่ีท  าใหเ้กิดบาดแผลของใจ คิดดี คิดดีก็ติดใน
ความคิดของตวั เห็นไหม มนัถึงว่า ความคิดดีคิดชัว่น่ีมนัปล่อยหมด มนัปล่อยหมดมนัก็สงบ พอ
มนัสงบบ่อยคร้ังเขา้ ใชปั้ญญาฝึกฝนใหม้ากข้ึน พอเราใชปั้ญญาฝึกฝนมากข้ึน จิตใจมนัก็สงบ มี
ก าลงัมากข้ึน 

พอมีก าลงัมากข้ึน เวลามนัจะคิด เห็นไหม เม่ือก่อนเวลาคิด เราคิดแลว้ เพราะคิดดีคิดชัว่ไง 
เพราะมนัคิดแลว้ เราถึงไล่ตามความคิด อืม! คิดแบบน้ีไม่ดี ถา้เวลามนัคิดแลว้ เออ้! คิดแบบน้ีดี แต่
แบบน้ีดี มนัก็ไม่ควรคิด เพราะเราตอ้งการความสงบ เห็นไหม ทั้งคิดดีและคิดชัว่ น่ีมนัคิดแลว้เรา
ถึงไดรู้้ไดเ้ห็น ถา้มนัมีสติปัญญามนัก็ปล่อย ปล่อยข้ึนมาน่ีมนัก็เป็นตวัมนั ปล่อยเขา้มาเป็น
สัมมาสมาธิ 
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เวลาสมาธิน่ี สติเรายงัไม่มัน่คงแขง็แรง มนัก็คิดอีก คิดอีก เราก็พิจารณาของเราไป พิจารณา
ซ ้ าก็ปล่อย ปล่อย ปล่อยอยูอ่ยา่งน้ี ถา้ปล่อยอยูอ่ยา่งน้ี จนมนัตั้งมัน่ ถา้มนัเสวยอารมณ์ ถา้มนัเห็นว่า
ความคิด ถา้มนัจบั จติเห็นอาการของจติ จติเห็นความคดิ เราเห็นความคดิของเรานะ เรารู้จกั
ความคดิของเรา 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เทศนากบัหลานพระสารีบุตรท่ีเขาคิชฌกฏู “ถา้เธอ
ไม่ชอบส่ิงต่างๆ เธอตอ้งไม่ชอบอารมณ์ความรู้สึกของเธอดว้ย เพราะอารมณ์ความรู้สึกของเธอก็
เหมือนกบัวตัถุอนัหน่ึง” 

“อารมณ์ความรู้สึกของเธอก็เหมือนกบัวตัถุอนัหน่ึง” อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดเป็น
อารมณ์ไหม ความรู้สึกนึกคิดน้ีเป็นอารมณ์ไหม? เป็นอารมณ์ เป็นวตัถุอนัหน่ึงใช่ไหม แต่หลาน
พระสารีบุตรไม่รู้เร่ือง น่ีไม่รู้เร่ือง แต่พระสารีบุตรรู้ เพราะพระสารีบุตรไดฟั้งธรรมขอ้น้ี จากเหตุ
อนัน้ีแหละ ท าใหพ้ระสารีบุตรเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา 

แต่ถา้เราใชค้วามคิดของเรา เรามีสติปัญญาของเรา เราใชค้วามคิดของเรา ใชด้ว้ยสติดว้ย
ปัญญา มนัก็แยกแยะข้ึนมา แยกแยะเขา้มา จนมนัสงบระงบั แลว้เราสังเกต สังเกตดว้ยสติปัญญา 
ดว้ยปัญญาของเรา พอมนัเสวยอารมณ์ เราจบัได ้ ส่ิงท่ีจบัได ้ น่ีไง จิตเห็นอาการของจิต ถา้จิตเห็น
อาการของจิต มนัจบัของมนัได ้มนัจะเกิดวิปัสสนา ถา้เกิดวิปัสสนา ถา้จบัไดอ้ยา่งน้ี น่ีกิเลสมนัไม่
สวมเขา เพราะกิเลสมนัสวมเขาไม่ได ้

ถา้เป็นกิเลสนะ มนัจะเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัไปหมด ความคิดเป็นเรา สรรพส่ิงเป็นเรา จิต
เป็นเรา ทุกอยา่งเป็นเรา กิเลสก็เป็นเรา ธรรมก็เป็นเรา เป็นเราไปหมดเลย มนัสับปลบั มนัมัว่กนัไป
หมดเลย แต่ถา้มีสติปัญญา มนัแยกหมด มนัแยกความรู้สึกนึกคิด แยกจิตมาเป็นสัมมาสมาธิ ถา้มนั
เสวยออกไปก็เป็นขนัธ์ ๕ เวลาจบัขนัธ์ ๕ มนัก็แยกแยะของมนั ใชปั้ญญาแยกแยะข้ึนไป น่ีไง เวลา
จิตมนัสงบแลว้กิเลสไปไหน น่ีเราจะหากิเลสไง ว่ากิเลสเป็นส่ิงท่ีไม่ดี เราจะช าระลา้งกิเลส แลว้
กิเลสมนัอยูไ่หน กิเลสมนัอยูไ่หน 

น่ีเขาบอกว่า “เวลาน ้าใสแลว้จะเห็นตวัปลา ท าความสงบของใจเขา้ไป เวลาใจมนัสงบแลว้
นะ มนัจะเห็นกิเลส”...รออีกร้อยชาติ ไม่มีทาง! น่ีมนัตอ้งร้ือคน้ มนัตอ้งหาของมนั มนัถึงจะเจอ
ของมนั เพราะกิเลสนะ ดสิู ดูธาตุรู้เราสิ ธาตุรู้ ถา้เราท าความสงบของใจ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน เพราะ
กิเลสมนัสงบระงบัเขา้มา แต่เวลาธาตุรู้เรา น่ีกิเลสมนัก็เป็นนามธรรมท่ีอยูก่บัธาตุรู้น้ี ถา้มนัอยูก่บั
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ธาตุรู้น้ี เวลาสงบเขา้มา แลว้กิเลสไปไหน? มนัก็ลึกกวา่ มนัละเอียดกว่า มนัสงบตวัลงอยูใ่นใจของ
เรา ฉะนั้น น ้ าใสแลว้จะเห็นตวัปลา จะเห็นท่ีไหน จิตสงบแลว้กิเลสมนัจะวิ่งมาชนใหเ้ราจบัมนั
เหรอ? มนัไม่มี ถา้มนัไม่มี เราตอ้งแยกแยะไง 

พอแยกแยะ ทีเ่ราฝึกของเรานี่ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เราใช้สติปัญญาของเราแยกแยะ
ความคดิเรามา นีเ้ป็นสมถะนะ “เป็นสมถะ” หมายความว่า เราก าลงัใช้ปัญญาเพือ่จะปล่อยวาง
อารมณ์ความรู้สึก ถ้าเราปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกของเราแล้ว มันเป็นอสิระของเราแล้ว “สุขอืน่
ใดเท่ากบัจติสงบไม่ม”ี จติมนัได้สงบระงบัแล้ว แล้วถ้าเรามสีติปัญญา เราเห็นเวลามนัเสวยไง 

ท่ีว่ามนัเสวยเตม็ไมเ้ตม็มือ น่ีคือสัญชาตญาณ น่ีคือสัจจะความจริง สัจจะมนัเป็นแบบน้ีใน
สถานะของมนุษย ์ แต่เพราะมีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เห็นความเป็นไปของจิต เห็นไหม วิถีแห่งจิต วิถีแห่งจิตท่ีจิตมนัจะข้ึนสู่
ความรู้สึกนึกคิด มนัจะเสวย มนัจะเป็นความคิดออกมาจนเป็นความเป็นมนุษยข์องเรา ความรู้สึก
นึกคิดของมนุษยเ์รามนัเป็นแบบนั้น 

แต่เพราะเราไม่มีสติปัญญา เราไม่มีจิตท่ีสงบระงบัแลว้เห็นตามความเป็นจริงนั้น ถา้เราไม่
มีสติปัญญา ไม่มีจิตท่ีมนัสงบระงบัจนเห็นเป็นความจริงนั้น มนัก็เป็นการนึกคิดเอาเอง เป็นการ
สร้างภาพเอาเองดว้ยตรรกะ ดว้ยการศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มา น่ีไง 
กิเลสมนัสวมเขาเอาแบบน้ี 

แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติัตามความจริงข้ึนมา มนัปล่อยวางข้ึนมาทั้งหมด แลว้มนัเป็นจริง
ข้ึนมา เป็นจริงเพราะจิตมนัรู้มนัเห็นของมนั ถา้มนัรู้มนัเห็นของมนันะ “รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้ง
ปวง” เวลาจิตสงบระงบัข้ึนมามนัก็มีความสุขของมนัแลว้นะ แลว้เวลาถา้จิตสงบแลว้มนัเห็นของ
มนั คือมนัเห็นจิตมนัเสวยอารมณ์แลว้ น่ีมนัจบัได ้พอมนัจบัได ้มนัแยกแยะ น่ีธรรมจกัร จกัรมนั
เร่ิมจะหมุนแลว้ 

น่ีไง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะแสดงธมัมจกัฯ บอกว่า เทวดา อินทร์ พรหม 
ส่งข่าวเป็นชั้นๆ ข้ึนไปเลย เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธมัมจกัฯ แลว้ จกัรน้ีได้
เคล่ือนแลว้ ใครจะยอ้นจกัรน้ีกลบัไปอีกไม่ไดเ้ลย ใครจะยอ้นกลบัไปเป็นปกติไม่ได ้ เพราะองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ 
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น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาถา้จิตมนัสงบระงบั แลว้เราเห็นขนัธ์ของ
เราโดยความเป็นจริง แลว้เราใชปั้ญญาแยกแยะ น่ีจกัรมนัจะหมุนแลว้ จกัรหมุนเพราะอะไร เพราะ
เกิดปัญญาไง เวลาเกิดปัญญา ปัญญาน้ีเกิดจากอะไร? ปัญญาน้ีเกิดจากสติ เกิดจากสมาธิ เพราะเรามี
สติ เราท าความสงบของใจ ใจจะเป็นสัมมาสมาธิข้ึนมา พอเป็นสัมมาสมาธิข้ึนมา พอจิตมนัเห็น
อาการของจิต มนัจบัได ้มนัแยกแยะได ้ เห็นไหม มนัเกิดงานชอบ เพียรชอบ เพราะเราท างานเพื่อ
จะช าระลา้งกิเลส เห็นไหม ความชอบธรรม 

ความชอบ งานในการท าสมถะ ในการท าความสงบของใจ น้ีคือความชอบธรรมของสมาธิ 
แต่เวลาเราฝึกหดัจนเกิดปัญญาข้ึนมา น่ีงานชอบ ชอบในการวิปัสสนา ชอบในการท่ีจะแยกแยะ
ออกมาใหเ้ห็นตามความเป็นจริง น่ีถา้งานชอบ มนัก็มีความเพียรชอบ เกิดสติชอบ สมาธิชอบ 
ความชอบธรรม พอมนัหมุนไป น่ีมนัจะเกิดธรรมจกัร เกิดสัจจะ เกิดความจริงข้ึนมา ถา้เกิดความ
จริงข้ึนมา น่ีมนัเป็นสัจธรรมนะ เรารู้ของเรา มนัเป็นความมหศัจรรยน์ะ 

เวลาเราโง่ๆ เรามืดบอด เราก็ลม้ลุกคลุกคลานดว้ยความทุกขย์ากมาก เวลาปฏิบติัข้ึนมาน่ี
เดินจงกรมจนอ่อนเพลีย จนทุกขจ์นยาก นัง่สมาธิจนหลงัขดหลงัแขง็ มนัไม่ไดผ้ลสกัที แต่เวลาเรา
พิจารณาของเราไป เรากระท าของเราดว้ยความมุมานะ ดว้ยความมัน่คงของเรา ดว้ยความอุตสาหะ
ของเรา เราท าข้ึนมาจนมนัเป็นผลข้ึนมา เวลาจิตมนัสงบระงบัแลว้ เราแยกแยะ เราพยายามขุดคุย้ 
พยายามแสวงหาการฝึกหดัใชปั้ญญา 

การฝึกหดัใชปั้ญญาก็คือการส่องกลอ้ง การหากิเลส พอการหากิเลส มนัจบักิเลสได ้มนัจบั
กิเลส เพราะเห็นอาการของมนั เห็นความจริงของมนั เราเห็นความจริงของมนั เราพิจารณาของเรา 
แยกแยะของเรา แยกแยะ เห็นไหม รูปเป็นอยา่งไร เวทนาเป็นอยา่งไร สัญญาเป็นอยา่งไร สังขาร
เป็นอยา่งไร วิญญาณเป็นอยา่งไร แยกมนัออก อยา่ใหม้นัรวมกนั มนัรวมกนัดว้ยตณัหา ดว้ยยาง
เหนียว เวลาเราใชปั้ญญาน่ีเราแยกออกเป็นกอง เป็นกอง น่ีแยกออกเป็นกอง มนัแยกออกไป 
อารมณ์มนัก็ไม่เกิด อารมณ์ไม่เกิด แลว้มนัเห็นโทษของมนัไง น่ีกิเลสมนัก็ใชข้นัธ์ ๕ ใชค้วามรู้สึก
นึกคิดของเราไปท า 

เวลาโกรธ โกรธจนหนา้ด าหนา้แดง จะไปท าร้ายเขา เวลาหลง หลงจนจิตใจดวงน้ีก็ไม่มี
คุณค่าส่ิงใด ทีน้ีความลุ่มหลงว่าสมบติัขา้งนอกจะมีคุณค่าๆ มนัเหยยีบย  า่หวัใจน้ีทั้งหมดเลย น่ีเวลา
ความโลภ ความโกรธ ความหลง เห็นไหม เวลาโลภก็จะแสวงหา น่ีแสวงหาเอา 
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เขาบอกว่าการปฏิบติัน้ีก็เป็นความโลภอนัหน่ึง...ถา้เป็นความโลภ โลภโดยท่ีไม่มีเหตุมีผล 
นัน่คือความโลภอนัหน่ึง แต่อนัน้ีมนัมีเหตุมีผล เราท าปฏิบติัไปดว้ยสัจจะ ดว้ยมรรคไง น่ีอยาก 
อยากไดก้็ประพฤติปฏิบติัจริงข้ึนมา มนัเป็นจริงข้ึนมา มนัเป็นความจริงข้ึนมา พอความจริงข้ึนมา
น่ี มนัไม่ใช่ความโลภ มนัเป็นความจริง แต่ถา้เป็นความโลภนะ โลภ อยากได ้อยากนิพพาน อยาก
พน้จากทุกข ์ แต่มนัท าไม่เป็นความจริง อนันั้นคือความโลภ แต่ถา้มนัเป็นความจริง เพราะเราตอ้ง
ประพฤติปฏิบติั เราตอ้งเป็นความจริง 

ถ้าไม่มรรค ไม่มมีรรคญาณ ไม่มธีรรมจกัร ไม่มยีารักษาโรค โรคจะหายได้อย่างไร อยากให้
โรคหาย อยากให้โรคหาย แต่ไม่มยีาส่ิงใดมารักษานีเ้ลย มันจะหาย เป็นไปไม่ได้ แต่ถ้ามนัมยีา
ขึน้มา ยารักษาโรคน้ัน แต่อนันี้มนัเป็นธรรมจกัร อนันีม้ันเป็นธรรม ธรรมะทีจ่ะช าระล้างกเิลส 
ธรรมะจะช าระล้างความลุ่มหลง ความลุ่มหลงของเรา กเิลสตัณหาความทะยานอยากของเราทีม่นั
ลุ่มหลง แล้วท าให้หัวใจเรามนัทุกข์ร้อน ท าให้หัวใจของเราเกดิแล้วเกดิเล่า ซ ้าๆ ซากๆ 

แต่ในเม่ือปฏิบติัข้ึนมาจนมนัเป็นธรรม น่ีธรรมะเป็นธรรมะของส่วนบุคคล เห็นไหม งาน
ชอบ เพียรชอบ ปัญญาชอบ ความระลึกชอบ ความชอบธรรมอนัน้ีมนัเกิดจากการกระท า ถา้มนัเกิด
จากการกระท าจากจิตดวงใด เกิดจากการกระท าจากจิตของบุคคลคนนั้น ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติันั้น
มนัก็จะเขา้ไปช าระกิเลสในหวัใจของผูท่ี้ปฏิบติันั้น มนัถึงเป็นสัจธรรม มนัถึงเป็นความจริง มนัถึง
จะสวมเขาเอาไม่ไดไ้ง กิเลสมนัจะสวมเขาไม่ไดเ้พราะมนัเป็นความจริงข้ึนมา น่ีมนัท า เห็นจน
ชดัเจนข้ึนมา จนเป็นความจริง จนกิเลสมนัหลบหนา้ 

เวลาถา้ปัญญานะ มีสัมมาสมาธิท่ีดีๆ แลว้ปัญญาท่ีเขม้แขง็ กิเลสมนัจะหลบนะ เวลา
พิจารณาไปแลว้มนัปล่อย ปล่อยวางหมด ปล่อยว่างหมด น่ีตทงัคปหาน มนัสมุจเฉทปหานไม่ได ้
เพราะกิเลสมนัหลบเล่ียง มนัหลบหนี กิเลสน้ีร้ายนกั ส่ิงท่ีว่าเราอยากหากิเลส เราอยากรู้กิเลส ว่าจะ
ฆ่ากิเลสๆ แต่เวลาเราไปเจอมนัแลว้เราใชปั้ญญาแยกแยะมนั มนัยงัหลบ มนัยงัซ่อน มนัปล่อยวาง
แบบไม่ขาด ถา้ไม่ขาดนะ เราก็ตอ้งมีสติมีปัญญาซ ้ าแลว้ซ ้าเล่าๆ ซ ้ าดว้ยความสมดุล ดว้ยความเป็น
ปัจจุบนั 

ถา้ท าสมาธิข้ึนมา ท าความสงบของใจข้ึนมา แลว้ออกไปพิจารณา จะเจอส่ิงใด ส่ิงใดท่ีเขา้
มาเป็นเหยือ่ ค  าว่า “เป็นเหยือ่” คือกิเลสมนัเอาส่ิงนั้นอา้งอิงๆ เห็นเป็นเวทนา เห็นเป็นสัญญา เห็น
เป็นสังขาร เห็นเป็นวิญญาณ หรือเห็นเป็นภาพความรู้สึกนึกคิดของกาย เป็นธรรมารมณ์ อารมณ์
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ความรู้สึกนึกคิดน่ี มนัเห็นส่ิงใด ถา้มนัเป็น มนัเป็นอารมณ์ความรู้สึก อารมณ์ความรู้สึกก็เหมือน
วตัถุอนัหน่ึง เห็นไหม ถา้เรามีสติปัญญา มนัจบัได ้ถา้คนใชปั้ญญามนัจบัได ้พอจบัไดม้นัก็แยกแยะ
ของมนั 

ถา้เป็นเจโตวิมุตตินะ ถา้จิตมนัสงบแลว้พิจารณากาย มนัจะเห็นเป็นภาพกายข้ึนมาเลย ถา้
เป็นภาพกายข้ึนมา เราจะแยกแยะอยา่งไรใหม้นัเป็นไตรลกัษณ์ ใหม้นัยอ่ยสลายอยา่งไร มนัยอ่ย
สลาย มนัเปล่ียนแปลงของมนั ไตรลกัษณะ เห็นไหม น่ีมีความคิดเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ แลว้ดบัไป มนั
เกิดข้ึน แลว้ตั้งอยู ่ตั้งอยูแ่ลว้มนัยอ่ยสลายอยา่งไร มนัเปล่ียนแปลง 

น่ีร าพึง ถา้เป็นเจโตวิมุตติตอ้งร าพึง ร าพึงใหม้นัเป็นอยา่งนั้นดว้ยก าลงัของสมาธิ ร าพงึให้
มนัเป็นไป พอใหม้นัเป็นไปอยา่งนั้น นัน่คือปัญญา ปัญญาท่ีรู้ท่ีเห็นไง ท่ีรู้ท่ีเห็นส่ิงน้ีว่ามนัเป็นไตร
ลกัษณ์ มนัอยูค่งท่ีไม่ได ้แลว้มนัอยูค่งท่ีไม่ได ้ถา้มนัอยูค่งท่ีไม่ไดแ้ลว้มนัอยูไ่หนล่ะ น่ีถา้จิตมนัไม่
สงบ มนัก็ไม่เห็นอีกน่ะ ถา้จิตมนัสงบแลว้ เวลาจิตสงบแลว้มนัถึงเห็นข้ึนมา 

พอเห็นข้ึนมาเป็นภาพกายนะ เป็นเจโตวิมุตติ เจโตวิมุตติน่ีก าลงัของสมาธิน า พอมีก าลงั
สมาธิน าแลว้ใชปั้ญญา แต่ปัญญาน้ี ปัญญาของเจโตวิมุตติกบัปัญญาวิมุตติมนัแตกต่างกนั แต่มนั
แตกต่างกนัขนาดไหน ค าวา่ “แตกต่าง” คือการกระท า คือส่ิงท่ีเป็นความถนดั คือส่ิงท่ีเป็นจริตของ
ใจ แต่เวลาส่ิงต่างๆ ท่ีมนัพิจารณาไปแลว้ ถา้มนัรวมลง มรรคสามคัคี รวมลงดว้ยมรรค ๘ เห็นไหม 
มนัจะหมุนของมนัไปๆ จนมนัรวมลงนะ มนัสามคัคี มนัสามคัคีมนัก็ปล่อยๆ ความสามคัคีอยา่งน้ี
เป็นตทงัคปหานต่อเน่ือง เพื่อฝึกหดัใหห้วัใจน้ีเขม้แขง็ ใหปั้ญญาของเราเขม้แขง็ ใหส้ติปัญญาของ
เราเขม้แขง็จนมนัทรงตวัของมนั มนัพิจารณาของมนั 

พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ถา้มนัสามคัคี มนัรวมตวั แลว้มนัขาดนะ เวลามนัขาด มนัเหมือนกนั
ไง จะเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ จะพิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม จะ
พิจารณาส่ิงใด เวลาขาดน่ีเหมือนกนั แต่เวลาความเห็น ส่ิงท่ีว่ามนัแตกต่าง ท่ีว่า เจโตวิมุตติ จิตสงบ
แลว้ พิจารณาไปแลว้มนัปล่อยวาง 

ค าว่า “ปัญญา” เห็นไหม ร าพงึให้มนัเห็นให้มนัรู้ เพราะมนัฝึกหัดให้จตินีฉ้ลาดขึน้ พอมนั
พจิารณาไป มนัย่อยสลายหมด “เอ๊อะ! มนักไ็ม่มอีะไรน่ะ ท าไมเราลุ่มหลงไปขนาดน้ันนะ” จติใจ
มนัจะเบา จติใจมนัจะมคีวามสุข มนัจะมีความสุขมาก แต่สุขอย่างนีเ้ผลอไม่ได้นะ สุขนีเ้พราะ
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กเิลสมนัยงัไม่ขาด กเิลสมนัหลบซ่อน ถ้ามนัฟ้ืนได้ มนักลบัมาท าลายได้ เราต้องพจิารณาละเอยีด
ซ ้าแล้วซ ้าเล่า จนกว่ามนัจะขาด 

ถา้ขาดนะ กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ มนัแยกออก ถา้เป็นเจโตวิมุตตินะ แต่ถา้
เป็นปัญญาวิมุตติ พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้าเล่าๆ มนัปล่อยเขา้มาๆๆ พิจารณาใหล้ะเอียดเขา้ไปๆ เวลามนั
ขาดนะ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ มนักคื็อสังโยชน์
เหมือนกนั ถา้สังโยชน์เหมือนกนั เวลามนัขาด มนัขาดอยา่งนั้น ถา้มนัขาดอยา่งนั้น น่ีมนัขาดโดย
ความเป็นจริง เห็นไหม ส่ิงทีม่นัขาดแล้ว ถ้ามนัขาดตามความเป็นจริง น่ีมนัเป็นความจริง กเิลสมัน
สวมเขาไม่ได้ กเิลสมนัสวมเขาส่ิงนีไ้ม่ได้ แต่ถ้าพจิารณาขึน้ไปข้างบน มนัสวมได้ มนัสวมได้
เพราะกเิลสมนัละเอยีดขึน้ไป 

ฉะนั้น ในการประพฤติปฏิบติั ครูบาอาจารยข์องเราถึงมีความส าคญัไง ถา้มนัพิจารณาไป
แลว้มนัขาดหมด มนัเป็นอกุปปธรรม ส่ิงท่ีเป็นอกุปปธรรมนะ พระโสดาบนัจะไม่เส่ือมจากการ
เป็นพระโสดาบนัเดด็ขาด แต่พระโสดาบนัยงัเกิดอีก ๗ ชาติ ค  าว่า “เกิดอีก ๗ ชาติ” เกิดแลว้ก็ตอ้ง
ประพฤติปฏิบติั เพราะเกิดแลว้มนัพาดกระแสไง ค าว่า “ประพฤติปฏิบติั” หมายความว่า มีตน้ทุน
อยูแ่ลว้ ถา้มีตน้ทุนอยูแ่ลว้นะ การปฏิบติัมนัก็จะเรียบง่ายข้ึน แลว้มนัจะมีโอกาสใหเ้ราประพฤติ
ปฏิบติั จะคิดส่ิงใด โลกเขาแสวงหาแต่ทรัพยส์มบติักนั แต่จิตดวงน้ีมนัจะแสวงหาแต่อริยทรัพย ์
แสวงหาแต่ความเป็นจริง ถา้ในชาติปัจจุบนัน้ีมนัก็ปฏิบติัต่อเน่ืองข้ึนไป ปฏิบติัต่อเน่ืองข้ึนไปก็ท  า
ความสงบของใจเขา้ไปอีก น่ีความสงบของใจนะ 

เวลาในโสดาปัตติมรรค พอจิตสงบระงบัแลว้ เราพยายามคน้ควา้ พยายามหา น่ีน ้ าใสจะ
เห็นตวัปลา มนัไม่มี น ้ าใสแลว้เราก็ตอ้งคน้ควา้หาของเรา พอหาของเราก็ฝึกฝนของเรา พอฝึกฝน
ข้ึนมา จิตมนัจะมีความช านาญ พอมีความช านาญข้ึนมามนัก็จบัตอ้งง่าย เหมือนคนมีประสบการณ์ 
คนมีประสบการณ์ท าส่ิงใดมนัก็ถนดัถน่ี แต่คนท่ีไม่มีประสบการณ์ก็ลม้ลุกคลุกคลาน “ก็ท  า
เหมือนเขาน่ีแหละ ท าไมไม่เป็นผลสักที ไม่เป็นผลสักที” 

เห็นไหม แต่ถา้ฝึกไปๆ มีสติปัญญาข้ึนไป แลว้มีความมุมานะ อยา่ทอ้แท ้ อยา่สลดัทิง้ ถา้
สลดัทิง้ เวลาปฏิบติัก็ตอ้งเขา้มาสู่จุดเดิมน่ีแหละ เพราะจริตนิสัยเราเป็นแบบน้ี ฉะนั้น เรา
ขยนัหมัน่เพียรของเรา ท าข้ึนไป มนัจะเกิดความช านาญข้ึนมา จนมนัถึงท่ีสุด มนัขาด มนั
เป็นอกุปปธรรม 
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ทีน้ี พออกุปปธรรม น่ีโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล ถา้สกิทาคามิมรรคมนัละเอียดกว่า พอ
มนัละเอียดกว่านะ เราก็ท  าความสงบของใจข้ึนไปอีก ไม่ใช่ว่าเราท าความสงบของใจแลว้ ใจเราจะ
มีความสงบตลอดไป 

ความสงบของใจนะ ความสงบของใจน่ีมนัเหมือนทุน เหมือนเงิน เราใชแ้ลว้มนัตอ้งหมด
ไป หมดไปเราก็หาใหม่ หาใหม่ หมดไป เราก็หาใหม่เพื่อมาใชต่้อเน่ืองกนัไป จิต เวลามนัสงบแลว้ 
เวลาจะพิจารณาต่อไป เราก็ท  าความสงบของใจ ถา้ใจสงบแลว้ เราก็ออกคน้ออกหา ทีน้ี การออก
คน้ออกหาในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม มนัจะง่ายข้ึนสะดวกข้ึน ง่ายข้ึนสะดวกข้ึนเพราะว่า
ตน้ทุนมนัมี 

ตน้ทุนมนัมี เห็นไหม เวลาเราจบัเป็นสายนะ ขนัธ์ ๕ อยา่งหยาบ ขนัธ์ ๕ อยา่งกลาง ขนัธ์ ๕ 
อยา่งละเอียด กายนอก กายใน กายในกาย ถา้มนัพิจารณาเป็นอกุปปธรรมแลว้ แสดงว่าเราเคยท ามา 
มนัมีช่องทาง คนเคยท างานมา คนท างานเป็น ภาวนาเป็น เวลาภาวนาต่อเน่ืองไปมนัจะง่ายกว่าคน
ท่ีว่าลม้ลุกคลุกคลานท่ีจบัตน้ชนปลายไม่ได ้

ฉะนั้น คนจบัตน้ชนปลายไม่ได ้ เห็นไหม การภาวนา หลวงตาถึงบอกว่า การภาวนามียาก
อยู ่๒ คราว คราวหน่ึงคือคราวเร่ิมตน้ ยงัจบัตน้ชนปลายไม่ถูก มนัก็ลม้ลุกคลุกคลานเป็นธรรมดา 
แต่เวลาเป็นอกุปปธรรมขั้นหน่ึงน่ีมนัจบัตน้ชนปลายไดแ้ลว้ จบัตน้ชนปลายเพราะเราจบัตน้ชน
ปลายจนเป็นอกุปปธรรม 

อกุปปธรรมหมายถึงว่า อฐานะท่ีมนัจะเส่ือมสภาพ มนัเป็นของจริงๆ อยูใ่นหวัใจดวงนั้น 
ถา้มนัเป็นของจริงๆ อยูใ่นหวัใจดวงนั้น คือตน้ทุน แลว้ท่ีมนัจะปฏิบติัต่อเน่ืองไป เวลาจิตสงบแลว้
มนัจะต่อเน่ืองข้ึนไป มนัก็พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม แต่เป็นกาย เวทนา จิต ธรรมท่ีละเอียดกว่า 
ท่ีละเอียดกว่า กิเลสมนัก็ตอ้งละเอียดกว่า ฉะนั้น การท่ีมนัจะหลอกลวง มนัจะสวมเขา มนัจะ
ท าลาย มนัก็ตอ้งละเอียดกว่าเป็นธรรมดา ฉะนั้น เวลาสติปัญญาท่ีมนัละเอียดกว่า เราก็ตอ้งใช้
ปัญญาท่ีมนัละเอียดกว่าเขา้ไปแยกแยะข้ึนมาดว้ยความสุขุมคมัภีรภาพ ดว้ยการแยกแยะ ไม่ใช่ท า
แบบสุกเอาเผากิน 

เวลาเราแยกแยะข้ึนไป พอจบัได ้ พิจารณาซ ้ าพิจารณาซาก พิจารณาซ ้ าพิจารณาซาก ถา้
พิจารณากาย มนัจะยอ่ยสลายไป มนัจะไปสู่สถานะเดิม ถา้พจิารณากาย สักกายทิฏฐิ เวลาพิจารณา
แลว้มนัจะเป็นไตรลกัษณ์ มนัจะปล่อยวางของมนั ถา้พิจารณากายโดยอุปาทานท่ีมนัฝังอยูท่ี่กาย 
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มนัพิจารณาไปแลว้มนัจะยอ่ยสลาย เห็นไหม ยอ่ยสลายเป็นดิน เป็นน ้า เป็นลม เป็นไฟ น ้าก็
กลบัคืนสู่น ้า ดินก็กลบัคืนสู่ดิน ไฟก็กลบัคืนสู่ไฟ ลมกก็ลบัคืนสู่ลม แลว้มนัท าลายเสร็จแลว้มนัก็
รวมลงๆ ท าอยูอ่ยา่งนั้นซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า 

พิจารณาปัญญาก็เหมือนกนั ถา้เป็นขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ อยา่งหยาบ ขนัธ์ ๕ อยา่งกลาง ขนัธ์ ๕ 
อยา่งละเอียด แลว้มนัมีอุปาทานอยา่งไร? ก็ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์
ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ แลว้น่ีไปยุง่กบัมนัท าไมอีก ท าไมมีความรู้สึก? เพราะมนัมกีเิลสอยู่ มนัมคีวาม
ต้องการของมนัอยู่ มนัยังมส่ิีงตกค้างอยู่ในใจอยู่ มนักเ็กาะเกีย่วกบัความรู้สึกนึกคดิอยู่เหมอืนกนั 
ถา้มนัเกาะเก่ียวความรู้สึกนึกคิด แลว้ความรู้สึกนึกคิดน่ีมาจากไหน ถา้ความรู้สึกนึกคิด เราจะ
แยกแยะ แยกแยะมนัอยา่งไร เห็นไหม พิจารณาซ ้าไปๆ พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า เวลา
มนัขาดนะ โลกน้ีราบหมดเลย ว่างหมดเลย ถา้มนัว่างน่ีมนัมีความสุขกนัอยา่งไร น่ีไง ถา้มนัไม่
สวมเขา 

ถา้มนัสวมเขา มนัก็ลม้ลุกคลุกคลาน ถา้มนัสวมเขา ก็ท  าแลว้ท าเล่า ถา้มนัไม่สวมเขาข้ึนมา
มนัก็เป็นธรรมไง ธรรมะขณะน้ีเป็นอกุปปธรรมนะ อกุปปธรรมมนั ๒ ขั้นตอน อกุปปธรรมคืออ
ฐานะ คือมีตน้ทุน ส่ิงท่ีจะท าใหจิ้ตน้ีจะล่มสลายไปจนออกไปเป็นปุถุชน เป็นไปไม่ไดอี้กแลว้ แลว้
ข้ึนไป ถา้โลกน้ีราบหมด มนัว่างหมด แลว้ท าอยา่งไรต่อไป 

ถา้มีสติปัญญา มนัตอ้งท าข้ึนไป พอท าข้ึนไป มนัจะเป็นมหาสติ มหาปัญญา ค าว่า “มหาสติ 
มหาปัญญา” เห็นไหม สติตอ้งยิง่ใหญ่ ปัญญาตอ้งยิง่ใหญ่ ถา้ปัญญาไม่ยิง่ใหญ่ สติไม่ยิง่ใหญ่ มนัจะ
จบักามราคะไดอ้ยา่งไร 

ส่ิงท่ีเป็นกามราคะ ถา้พิจารณากายนอก กายใน กายในกาย...กายในกาย ก็อสุภะไง 

ถา้พิจารณาโดยจิต มนัก็เป็นกามราคะ กามฉนัทะ เพราะมนัมีฉนัทะ มีความพอใจ มนัก็เกิด
กามราคะ แต่ถา้มนัเป็นความจริง ถา้มนัจบัได ้ มนัตอ้งเป็นมหาสติ มหาปัญญา เห็นไหม ถา้กิเลส
มนัไม่สวมเขานะ ถา้กิเลสสวมเขา มนัก็บอก “น่ีนิพพาน นิพพานแลว้แหละ มนัว่างหมด มนัไม่มี
อะไรเลย ไม่มีอะไรเลย น่ีไม่มีอะไรเลย”...แต่มี 

ถา้มีสติปัญญา มหาสติ มหาปัญญา มนัจบัของมนั มนัพิจารณาของมนั 
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“มนัไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลย” ไม่มีอะไรเลยก็กิเลสมนัสวมเขาเอาไง น่ีไง ว่างๆ ว่างๆ 
ไง ถา้วา่งๆ มาตั้งแต่ตน้ ตั้งแต่ตน้ไม่มีอะไรมนัก็ว่างของมนัมาแลว้ ใหม้นัท าลายเหยยีบย  า่มาตลอด 
แต่มนัมีข้ึนไป แต่กิเลสอยา่งละเอียดมนัก็หลอกดว้ยความละเอียดของมนั ลึกซ้ึงของมนั แต่ถา้มนัมี
มหาสติ มหาปัญญา มนัจบัของมนันะ สะเทือนเล่ือนลัน่เลย สะเทือนเล่ือนลัน่เพราะอะไร เพราะ
มนัไดขุ้มทรัพย ์ ถา้มนัจบักายได ้ ถา้มนัจบักายไม่ไดม้นัก็ว่างอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัไม่เกิดเป็น
อนาคามิมรรค ไม่เกิด 

อนาคามิมรรคหมายถึงว่า มรรคผล มรรคมนัตอ้งจบัได ้มนัตอ้งมีเหตุมีผล มนัมีเหตุมีปัจจยั
ของมนั ถา้มนัจบัไม่ได ้มนัก็ว่างอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ถา้ว่างอยูอ่ยา่งนั้นมนัไม่เกิดมรรค ถา้ไม่เกิดมรรค 
มนัก็ไม่เกิดมหาสติ มหาปัญญา แลว้มหาสติ มหาปัญญา มนัจะเกิดอยา่งไร 

น่ีไง ครูบาอาจารยข์องเราถึงตอ้งคอยปลุก คอยปลอบ คอยส่ง คอยเสริมไง ถา้มนัจบัของ
มนัได ้ มนัก็เป็นอสุภะ อสุภะกบัพิจารณากายมนัแตกต่างกนัอยา่งไร กายท่ีหยาบละเอียดมนั
แตกต่างกนัอยา่งไร? มนัแตกต่าง เพราะสติกบัมหาสติก็แตกต่างแลว้ ถา้ปัญญา มหาปัญญามนัก็
แตกต่าง น่ีเวลาสติปัญญามนัก็ใชใ้คร่ครวญในส่ิงท่ีเป็นสามญัส านึกของมนุษยน้ี์ มนัใชพ้ิจารณา
ช าระลา้ง มนัก็เป็นโสดาบนั 

แต่ถา้เป็นอนาคามี มนัตอ้งเป็นมหาสติ มหาปัญญา เพราะกิเลสท่ีละเอียดลึกซ้ึง ถา้พิจารณา
ซ ้ าๆ แลว้ การหลอกลวง การสวมเขาอนัน้ีละเอียดลึกซ้ึงมาก มนัจะบอกว่ามนัพิจารณาไปแลว้ จน
ไม่มี จนว่าง จนต่างๆ น่ีมนัจะหลอกลวงไปตลอด แลว้ถา้เราเช่ือนะ ก็ลม้ลุกคลุกคลาน การปฏิบติั
มนัจะยากมาก 

แต่ถา้มีสติปัญญาข้ึนมา มนัแยกของมนั มนัจบัแลว้พิจารณา แยกซ ้ าๆ ซากๆ มนัจะละเอียด
ลึกซ้ึงเขา้ไป ละเอียดเขา้ไปจนถึงตวัจิต แลว้จิตมนัไปช าระกนัท่ีนัน่ ปล่อยวางกนัท่ีนัน่ พอปล่อย 
มนัปล่อยวางเพราะอะไร น่ีขนัธ์อยา่งกลาง ขนัธ์อยา่งหยาบ ขนัธ์อยา่งละเอียด มนัท าลาย มนัทิง้
หมด พอมนัทิง้หมด ทิ้งกามราคะ มนัก็ปล่อยวางหมด ถา้พิจารณาเป็นปัญญา กามฉนัทะ กามราคะ 
ถา้มนัพิจารณา มนัขาด ขนัธ์อยา่งละเอียดขาด บ้ึม! คาหวัใจ แลว้มนัขาด บ้ึม! น่ีมนัเป็นผลนะ มนั
เป็นวิบาก แต่มนัเกิดจากการกระท าต่างหากล่ะ 

แลว้บอกว่าบ้ึมๆ แลว้ก็บอกว่า เอาปืนยงิมนั เอาระเบิดเขวี้ยงมนัใหม้นัเกิดบ้ึม! มนัจะไดจ้บ 
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บ้ึมใส่ใคร บ้ึม! ฆ่าตวัตายไง บ้ึม! ใส่เรา จิตไม่ไดท้  าลายจิต บ้ึมๆ มาแลว้ท าอะไร แต่เวลา
มนัเป็นของมนัน่ีมนัเป็นวิบาก คือผลท่ีเกิดจากการกระท า พอเกิดจากการกระท า มนัครืน! ในหวัใจ 
โอโ้ฮ! มนัมหศัจรรยข์องมนั น่ีเสร็จแลว้พิจารณาซ ้าๆ เขา้ไป น่ีอนาคามีอยา่งละเอียด คือสัดส่วนท่ี
มนัเหลือ 

การปฏิบติัมนัยงัมีวิธีการของมนัอีกเยอะนะ ถา้มีครูบาอาจารยค์อยประคอง เราจะท าของ
เราไปได ้ถา้ไม่มีครูบาอาจารยป์ระคองกนัไปนะ เราก็ว่าเวลาพิจารณาซ ้ าๆ เขา้ไป ซ ้ า มนัก็คลายตวั
ออก น่ีอนาคามี ๕ ชั้น มนัจะละเอียดของมนัข้ึนไปเป็นชั้นๆ มนัจะคลายตวัของมนัออก พอคลาย
ตวัมนัออกๆ เราคิดว่าส่ิงน้ีเป็นมรรค ๔ ผล ๔ ไง มนัก็เลยไปส้ินสุดท่ีว่าขนัธ์อยา่งละเอียด แลว้ขนัธ์
อยา่งละเอียดแลว้มนัออกไปเป็นจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จตินีไ้ม่ใช่ขันธ์ จติส่วนจติ ขนัธ์ส่วนขันธ์ 

เพราะจิตน้ี “มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา” แต่มนัไม่ใช่ด าริเลยนะ เวลาปฏิบติัไม่ใช่
ด าริเลย มนัเป็นแค่ความผอ่งใส แค่พลงังานเฉยๆ พลงังานตวัน้ีคือตวัอวิชชา พลงังานตวัน้ีไง “จิต
เดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้
กิเลส”...แลว้จิตผอ่งใสมนัอยูไ่หน 

เวลาบอกว่า เวลาจิตสงบแลว้มนัผอ่งใส เห็นแสงต่างๆ...แสงตะเกียงมนัก็อยูน่ี่ไง ดูแสงไฟ
อยูน่ี่ แสงไฟมนัมีค่ากบัใคร แสงไฟมนัใหแ้ต่ความสวา่งกบัเราเท่านั้นล่ะ แต่จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส 
แสงความสว่างอนัน้ีสิ มนัจะไปเกิดบนพรหมนะ ถา้พิจารณากามราคะมาแลว้มนัจะเกิดบนพรหม 
แลว้หามนัไม่เจอหรอก 

การคน้ การหา เราทิง้คนมาทัว่ เราท าลายคนมาทั้งหมดเลย เราเป็นผูมี้อิทธิพล เราจะท าลาย
ตวัเราไหม? เราไม่ยอมท าลายตวัเราหรอก เราจะเห็นว่าคนอ่ืนไม่ดีหมดเลย เราน่ีสุดยอดคน น่ีไง 
จิตท่ีละเอียดกว่าน้ีมนัยิง่หลงยิง่กว่าน้ี น่ีการสวมเขาอนัละเอียดน้ีลึกซ้ึงนกั นอ้ยคนนกัท่ีจะส านึก
ตวัได ้ ส่วนใหญ่แลว้ทุกคนจะไปคร่อมตออยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แต่เพราะมีครูมีอาจารย ์ เพราะมีคนท่ีมี
สติปัญญาข้ึนมา มนัถึงไปจบัตวัน้ีได ้พอจบัตวัน้ีไดก้็เป็นอรหตัตมรรค 

อรหตัตมรรค อรหตัตผล มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ถา้มนัไม่มีอรหตัตมรรค เอาอรหตัตผล
มาจากไหน ถา้มนัจบัไม่ได ้ มรรคมนัจะเกิดไดอ้ยา่งไร น่ีไง ดูสิ ธรรมจกัรคือจกัรท่ีมนัจะหมุน 
อรหตัตมรรคท่ีมนัจะหมุน เอาอะไรมาหมุน 
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มนัไม่มีตน้ไม่มีปลาย ไม่มีเร่ิมตน้ ไม่มีส่ิงใดเป็นพื้นฐาน ไม่มีท่ีตั้งของมรรค ไม่มีท่ีตั้งของ
ธรรมจกัร แลว้มนัจะไปอยูท่ี่ไหน ถา้มนัมีข้ึนมา มนัก็หมุน ถา้มนัจบัของมนัได ้ มนัก็เป็น
อรหตัตมรรค อรหตัตมรรคมนัก็สมัปยตุเขา้มา สมัปยตุเขา้มาก็เป็นอรหตัตมรรค วิปปยตุเขา้มาก็
เป็นอรหตัตผล มนัคลายตวัออก เห็นไหม นิพพาน ๑ จบ น่ีไง ถา้มนัจบแลว้ กิเลสสวมเขาอีกไม่ได ้
ไม่มีสถานท่ีใหกิ้เลสไดอ้ยูอ่าศยั ท่ีอยูอ่าศยัของมารไม่มี 

แต่ถา้ยงัมีท่ีอยูอ่าศยัของมาร มีส่ิงต่างๆ ข้ึนมา มนัก็สวมเขาเอาไง มนัสวมเขา้มาตั้งแต่
หยาบๆ ข้ึนมา ไปขา้งบนมนัละเอียดกว่าน้ีเยอะนะ ลึกลบัซบัซอ้นมาก ถา้ไม่มีครูบาอาจารย ์
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาน่ี เราจะท ากนัอยา่งไร ถา้ไม่มีคนมีบารมีข้ึนมา ไม่มีหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่
ข้ึนมา เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านสร้างบุญญาธิการมา ท่านบอกว่าท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์
เหมือนกนั ท่านก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจา้ ท่านถึงไดล้ะเอียดลึกซ้ึง ละเอียดลึกซ้ึงหมายความว่า 
ไม่ใหกิ้เลสมนัหลอก ไม่ใหกิ้เลสมนัสวมเขาเอา ท่านถึงเอาตวัท่านรอดมาได ้

ดูสิ เวลาองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าจะร้ือสัตว์ขนสัตว์ แล้วจะร้ือสัตว์ขนสัตว์ได้
อย่างไร เขาจะรู้ได้อย่างไร จนทอดธุระ น่ีขนาดว่าปัญญาขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้านะ 
แล้วน่ีปัญญาของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ แล้วพวกเราเป็นลูกศิษย์กรรมฐาน ลกูศิษย์ครูบาอาจารย์ 
ลกูศิษย์วดัป่าบ้านตาด ลกูศิษย์พระป่า เหน็ไหม พระป่าเขาประพฤติปฏบิัติกนัด้วยความเป็นจริง 
เขาไม่ให้กเิลสมนัสวมเขาเอานะ เขาไม่ให้ส่ิงต่างๆ มาหลอกมาลวง เราต้องท าความจริงของเราเพือ่
ประโยชน์กบัเรา เอวงั 


