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วนัน้ีอำกำศดีมำก อำกำศเยน็ เห็นไหม เป็นโอกำสท่ีเรำจะประพฤติปฏิบติักนั เป็นโอกำส
ท่ีเรำจะนัง่ภำวนำ ถำ้อำกำศเยน็นะ อำกำศเป็นใจกบัเรำ เรำปฏิบติัแลว้จิตใจควรจะร่มเยน็เป็นสุข 
จิตใจควรจะอยูใ่นร่ำงกำยน้ี ฟังธรรมน้ีเพื่อเป็นท่ีเกำะของใจ ถำ้ใจมนัไม่มีท่ีเกำะ มนัคิดของมนัไป
โดยตวัของมนัเอง ใจน้ี ธรรมชำติของควำมรู้สึก น่ีควำมคิดมนัรวดเร็วมำก มนัจะคิดไปตำม
อ ำนำจของมนั ถำ้มีธรรมน้ีเป็นเคร่ืองเกำะไว ้

ถำ้เกำะไว ้ เห็นไหม น่ีฟังธรรม ถำ้ฟังธรรมนะ ถำ้มนัมีควำมรู้สึก ถำ้มนัเขำ้ไปสู่เน้ือของ
ธรรม ถำ้ธรรมน้ีเขำ้ไปสู่ใจของเรำ เรำจะสะเทือนใจมำก มนัจะสะเทือนใจมำก ถำ้สะเทือนใจแลว้
นะ ส่ิงท่ีจะท ำใหมี้ควำมรู้สึกนึกคิดออกไปนอกลู่นอกทำงน่ีมนัจะไม่คิดไม่ท ำ เพรำะมนัเห็น
คุณค่ำไง เห็นคุณค่ำนะ 

น่ีชัว่วินำทีเดียว เห็นไหม ชำ้งกระดิกหู งูแลบลิ้น มนัสำมำรถท ำใหจิ้ตใจน้ีสะอำดบริสุทธ์ิ
ได ้แต่ถำ้ขณะท่ีชำ้งกระดิกหู งูแลบลิ้น กว่ำท่ีมนัจะเป็นไปไดม้นัจะตอ้งมีกำรก่อร่ำงสร้ำงตวักนัมำ 
จิตน้ีมนัจะมีกำรก่อร่ำงสร้ำงตวัมนัมำ มนัจะตอ้งท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ ถำ้ใจสงบแลว้มีหลกัมี
เกณฑข้ึ์นมำ ถำ้เกิดปัญญำข้ึนมำ ปัญญำอนัน้ีมนัจะเป็นประโยชน์กบัใจดวงน้ี 

แต่ท่ีเรำใชปั้ญญำกนัอยูน้ี่มนัเป็นประโยชน์กบักำรด ำรงชีวิต เพรำะกำรด ำรงชีวิตเรำ เรำ
ตอ้งมีหนำ้ท่ีกำรงำนของเรำ เรำท ำ เห็นไหม เรำใชปั้ญญำของเรำ ปัญญำในหนำ้ท่ีกำรงำนของเรำ
เพื่อหนำ้ท่ีกำรงำนของเรำใหป้ระสบควำมส ำเร็จ ดว้ยมีสติดว้ยมีปัญญำของเรำ น้ีคือปัญญำทำง
โลก ปัญญำทำงโลกคือปัญญำในสำมญัส ำนึก ปัญญำในควำมรู้สึกนึกคิดของมนุษยน้ี์ 
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แต่เรำฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพื่อเขำ้ไปถึงหวัใจอนัน้ี หวัใจของเรำไง ปฏิสนธิจิต เวลำเกิดใน
ไข่ ในครรภ ์ในน ้ำคร ำ ในโอปปำติกะ จิตก ำเนิด ก ำเนิด ๔ จิตเวียนตำยเวียนเกิดนะ เพรำะจิตมนั
เวียนตำยเวียนเกิดของมนั มนัถึงไดส้ร้ำงบุญญำธิกำร สร้ำงอ ำนำจวำสนำบำรมีมำ ถำ้ไม่สร้ำง
อ ำนำจวำสนำบำรมีมำ เรำจะไม่ไดม้ำเกิดเป็นมนุษย ์

ดูสิ เรำเกิดเป็นมนุษย ์ เรำมีโอกำสของเรำ เรำมีปัญญำของเรำ เรำมีหนำ้ท่ีกำรงำนของเรำ 
เรำใชปั้ญญำของเรำ เห็นไหม มนุษยส์ำมำรถเอำชำ้งเอำมำ้ เอำสัตวท่ี์มีก ำลงัเหนือกว่ำเรำมำใชง้ำน
ได ้เห็นไหม น่ีมนุษยมี์ปัญญำ ถำ้มนุษยมี์ปัญญำ มนุษยท์  ำหนำ้ท่ีกำรงำนของเรำ 

เวลำในชำติบำ้นเมืองเขำบอกว่ำ ชำติจะเจริญ เจริญเพรำะกำรศึกษำ...ใช่ ชำติเจริญเพรำะ
กำรศึกษำ แต่กำรศึกษำมำแลว้ตอ้งมีศีลธรรมจริยธรรม ศีลธรรมท่ีดีงำม ถำ้ศีลธรรมท่ีดีงำม เห็น
ไหม ในครอบครัวครอบครัวหน่ึงนะ ถำ้ลูกเรำกตญัญูกตเวที ควำมกตญัญูกตเวทีน้ี ถึงจะฟังเพื่อน 
ถึงจะมีเพื่อน มนัก็มีจิตใจฝักใฝ่เผือ่พ่อเผือ่แม่ มนัจะไม่ไปทั้ง ๑๐๐ เปอร์เซ็นตไ์ง แต่ถำ้มนัไม่มี
จิตใจท่ีกตญัญูกตเวที เวลำมนัคิดของมนั มนัไปของมนันะ 

ดูสิ เวลำเดก็ท่ีมนัหนีออกจำกบำ้นไป มนัเร่ร่อนของมนัไป ดว้ยควำมคิดของมนัว่ำมนัจะ
เอำตวัของมนัรอดได ้ แต่ถำ้พ่อแม่ ถำ้เรำดแูลของเรำ เห็นไหม ในเม่ือชำติตระกลูของใคร ใครก็
ตอ้งรักษำเป็นเร่ืองธรรมดำ ถำ้เร่ืองธรรมดำนะ ถำ้มนัมีควำมเขำ้ใจกนัได ้ ส่ิงต่ำงๆ ท่ีเรำคุยกนัรู้
เร่ืองได ้อนัน้ีมีคุณค่ำมำก 

ในครอบครัวของเรำมีควำมร่มเยน็เป็นสุข ในเม่ือในครอบครัวของเรำคุยกนัรู้เร่ือง ส่ิงน้ี 
เห็นไหม เวลำกลบับำ้น เวลำเรำกลบับำ้น ในบำ้นของเรำ เรำกลบับำ้นแลว้เรำมีควำมสุขนะ บำง
คนไม่อยำกกลบับำ้น เพรำะในบำ้นมีแต่ปัญหำ ในบำ้นมีแต่เร่ืองมีแต่ปัญหำทั้งนั้น แลว้คิดดูสิวำ่
เวียนตำยเวียนเกิดมำ ท ำไมมนัเป็นแบบนั้นล่ะ 

ค ำว่ำ “เวียนตำยเวียนเกิดมำ” เวลำเกิดมำทุกคนก็ตอ้งใหส้มควำมปรำรถนำ มีลูกมีเตำ้มี
ต่ำงๆ ก็อยำกจะใหเ้ช่ือฟัง ใหเ้ป็นคนดีทั้งนั้นน่ะ น่ีเพรำะเรำป้ันของเรำมำกนัเอง แต่ท ำไมคุยกนั
ไม่รู้เร่ืองล่ะ แต่ถำ้คุยกนัรู้เร่ือง เห็นไหม ส่ิงน้ีเป็นประโยชน์กบัเรำ ถำ้เป็นประโยชน์กบัเรำ น่ีเวียน
ตำยเวียนเกิด น่ีจิตน้ีส ำคญั 
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ถำ้จิตน้ีส ำคญั เห็นไหม ทรัพยส์มบติัต่ำงๆ ท่ีเรำจะไดม้ำน้ีเรำไดม้ำดว้ยสติดว้ยมีปัญญำ มนั
ถึงมีทรัพยส์มบติัส่ิงนั้นมำ มีทรัพยส์มบติัส่ิงนั้นมำแลว้เรำจะใชส้อยอยำ่งใด เรำจะเอำทรัพยส่ิ์งนั้น
มำเป็นประโยชน์อะไรกบักำรด ำรงชีวิตของเรำ เห็นไหม ทรัพยน้ี์มนัตอ้งไปแลกอำหำรมำ ในเม่ือ
อำหำรมนัเป็นกำรด ำรงชีวิต ทรัพยน่ี์กินไม่ไดน้ะ แต่ทรัพยน่ี์เรำใชแ้ลกเปล่ียนมำเป็นประโยชน์กบั
เรำได ้

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเรำไดม้ำ ทรัพยส์มบติัๆ มนัเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ ถำ้มนัไม่เป็น
ประโยชน์ เห็นไหม เรำหำมำแลว้เรำตอ้งเกบ็ตอ้งรักษำ ไอก้ำรเก็บรักษำน่ีส ำคญัมำก 

ตระกลูใดรู้จกัซ่อมบ ำรุงรักษำ มีกำรเก็บ มีกำรประหยดัมธัยสัถ ์ ตระกลูนั้นจะมัน่คง 
ตระกลูใดใชจ่้ำยฟุ่มเฟือย ตระกลูใดไม่รู้จกัเก็บรักษำ ตระกลูนั้นจะขดัสนไปขำ้งหนำ้ เห็นไหม ใน
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้สอนตั้งแต่ฆรำวำสนะ ฆรำวำส ในควำมเป็นอยูข่อง
โลก น่ีควำมเป็นอยูข่องโลก ถำ้เขำมีส่ิงนั้นแลว้จิตใจเขำมีควำมสุข มีควำมสงบ ควำมระงบั เขำถึง
จะมีแก่ใจท่ีจะมำศึกษำธรรม ถำ้มำศึกษำธรรม ศึกษำธรรมเพื่อใครล่ะ? กเ็พื่อชีวิตเขำนัน่แหละ ถำ้
จิต ชีวิตของเขำลุ่มๆ ดอนๆ เขำก็มีควำมทุกขค์วำมยำกของเขำ 

น่ีโอกำสของคนนะ เวลำคนเกิดมำน่ี คนท่ีมีโอกำสเขำก็ไม่ประพฤติปฏิบติัของเขำ เขำมี
โอกำสคือเขำพร้อมทุกอยำ่ง แต่เขำไม่ท ำของเขำ เพรำะจิตใจของเขำหยำบ จิตใจของเขำคิดว่ำเขำ
เกิดมำแลว้ตอ้งใชชี้วิตของเขำใหมี้ควำมร่มเยน็เป็นสุขในอุดมคติของเขำ แต่คนท่ีขำดแคลน คนท่ี
ทุกขย์ำกขำดแคลน อยำกจะประพฤติปฏิบติั มนัก็มีหนำ้ท่ีกำรงำนมำบีบคั้น หนำ้ท่ีกำรงำนตอ้ง
รับผดิชอบ 

เห็นไหม คนอยำกท ำก็ไม่ไดท้  ำ ไอค้นไม่อยำกท ำ คนท่ีมีโอกำสกลบัไม่อยำกท ำ เห็นไหม 
เกิดมำทุกคนไม่เหมือนกนั 

ฉะนั้น เวียนตำยเวียนเกิดในวฏัฏะนะ ส่ิงท่ีเป็นวฏัฏะน่ี วฏัวน ถำ้วฏัวน เรำเกิดเป็นมนุษย ์
เกิดมำพบพระพุทธศำสนำ พระพุทธศำสนำสอนท่ีสุดแห่งทุกข ์ ศำสนำสอนตั้งแต่ควำมเป็นอยูใ่น
บำ้น ควำมเป็นอยูข่องกำรบริหำรจดักำร ควำมเป็นอยู ่ ควำมกตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมำยของคน
ดีต่ำงๆ สอนใหค้นเป็นคนดีเพื่อใหส้ังคมร่มเยน็เป็นสุข 
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ถำ้สังคมร่มเยน็เป็นสุขนะ สมณะชีพรำหมณ์กมี็โอกำสไดป้ระพฤติปฏิบติั แลว้สมณะชี
พรำหมณ์ประพฤติปฏิบติั แลว้เรำล่ะ เรำเป็นใคร เรำก็อยำกจะประพฤติปฏิบติั ถำ้เรำอยำก
ประพฤติปฏิบติั เพรำะใหพ้น้จำกทุกข ์มนักต็อ้งมีแก่ใจนะ 

คนนอนหลบัอยูน่ะ เรำจะป้อนอำหำรเขำ เรำจะสั่งสอนเขำ คนนอนหลบัมนัไม่รับรู้ส่ิงใด
หรอก จิตใจน่ีมนัหลบัใหลไปกบัโลกนะ เรำก็เห็นนะ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ผูท่ี้เห็นโทษ ผูท่ี้จะเอำ
ตวัรอดใหไ้ด ้น่ีเรำมองไปในโลกสิ เขำก็บอกว่ำเรำน่ีเห็นแก่ตวั ท  ำไมเรำไม่อยูก่บัโลกเขำ ท ำไมไม่
ท ำงำนตำมโลกท่ีเขำบริหำรจดักำรกนั เรำหลีกตวัออกมำ เรำปลีกตวัออกมำ แลว้เรำจะไดป้ระสบ
ควำมส ำเร็จไหม เป็นคนเห็นแก่ตวัๆ เห็นไหม น่ีเวลำโลกเขำพดูอยำ่งนั้น เรำล่ะ เรำจะมีก ำลงัใจ
มำกพอไหม 

ถำ้เรำมีก ำลงัใจของเรำ เรำเขำ้ใจของเรำได ้ น่ีถำ้จิตใจมนัละเอียด จิตใจท่ีมนัละเอียดกว่ำ
มนัจะเขำ้ใจส่ิงนั้นได ้ ถำ้เรำเขำ้ใจส่ิงนั้นได ้ เรำตอ้งวำงส่ิงนั้นไว ้ เพรำะถำ้จิตใจมนัดำ้น มนัท ำ
ไขสือนะ คนท ำไขสือ เห็นไหม เขำท ำของเขำ เขำไม่โตไ้ม่แยง้ ไม่แอะสักค ำเลย เขำท ำไขสือ 
ท ำไมรู้ไม่ช้ี 

ถำ้ไขสือโดยสันดำน เห็นไหม เดก็ท่ีเรำตอ้งกำรใหม้นัเช่ือฟัง ใหม้นัฟังเรำ ถำ้มนัด้ือ น่ีมนั
ท ำไขสือของมนั พอไขสือของมนั เรำอธิบำยขนำดไหนเขำไม่รับรู้กบัเรำทั้งนั้นน่ะ น้ีพดูถึงถำ้ท ำ
ไขสือโดยสันดำน ถำ้ท ำไขสือทำงโลก เขำเอำแต่ประโยชน์ของเขำ ถำ้เป็นประโยชน์ของเขำ เขำ
เอำ แต่ถำ้เป็นประโยชน์กบัคนอ่ืนเขำไม่สนใจ เห็นไหม น่ีท ำไขสือ ถำ้ท ำไขสือแลว้มนัจะไม่เป็น
ประโยชน์กบัใคร น้ีไขสือโดยสันดำน 

แต่เวลำถำ้เป็นกิเลสล่ะ เห็นไหม เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ ครูบำอำจำรยข์อง
เรำช้ีว่ำ อวิชฺชำปจฺจยำ สงฺขำรำ สงฺขำรำปจฺจยำ วิญฺญำณ  ปัจจยำกำรของอวิชชำในหวัใจของสัตว์
โลก เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้บอก เห็นไหม เพรำะมีอวิชชำมนัถึงมีกำรเกิดถึงมีกำร
ขบัเคล่ือนไป ถำ้จิตมีกำรขบัเคล่ือนไป ส่ิงท่ีขบัเคล่ือนไป เพรำะอะไร เพรำะองคส์มเดจ็พระ
สัมมำสัมพุทธเจำ้ร้ือคน้ส่ิงน้ีมำ 

องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้เวลำเป็นกษตัริย ์ไปเท่ียวสวน เห็นยมทตู เห็นคนเกิด คน
แก่ คนเจบ็ คนตำย น่ีเรำก็ตอ้งเป็นอยำ่งนั้นหรือ ถำ้เป็นอยำ่งนั้นนะ สถำนะของทำงโลกคือจะได้
เป็นกษตัริย ์ สถำนะของทำงโลก ส่ิงท่ีทำงโลกเขำแสวงหำกนั อ  ำนำจทุกคนแสวงหำ แต่องค์
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สมเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ไดส้ละทิง้มำ สละทิง้มำเพรำะว่ำ ถำ้เรำเป็นกษตัริย ์เรำกต็อ้งเกิด ตอ้ง
แก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตำย เพรำะเกิดมำเป็นมนุษย ์ เพรำะไดส้ร้ำงสมบุญญำธิกำรมำเป็นพระโพธิสัตว ์
ตั้งแต่พระเวสสันดรยอ้นกลบัไป ถึงพระเวสสันดรเป็นชำติสุดทำ้ยมำเกิดเป็นเจำ้ชำยสิทธตัถะน่ี
มนัสร้ำงสมบุญญำธิกำรมำ สร้ำงสมบุญญำธิกำรมำเพรำะจิตละเอียดลึกซ้ึง เห็นไหม ถึงเห็นคุณค่ำ
ไง 

เห็นคุณค่ำ บอกว่ำ ถำ้เป็นกษตัริยอ์ยูก่็ตอ้งเกิด ตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตำย เป็นแบบนั้น แต่ถำ้
เรำออกแสวงหำล่ะ ออกแสวงหำกำรไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตำย ถำ้ออกแสวงหำกำรไม่เกิด ไม่
แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตำย มนัจะไปแสวงหำท่ีไหนล่ะ 

แสวงหำ เวลำออกไปบวชแลว้เขำ้ไปศึกษำกบัเจำ้ลทัธิต่ำงๆ ไปแสวงหำทำงโลก ทำงโลก
หมำยควำมว่ำ เวลำท่ีศำสดำต่ำงๆ ท่ีปฏิญำณตนว่ำเป็นพระอรหนัต์ๆ  น่ีฌำนโลกีย ์ ฌำนโลกียคื์อ
ทำงโลก เห็นไหม 

ว่ำโลกน้ีมีกำยกบัใจ เพรำะเรำเกิดมำเป็นมนุษย ์ มีชีวิต พอมีชีวิตข้ึนมำ เรำมีร่ำงกำย พอมี
ร่ำงกำย น่ีโลกเห็นไดแ้ต่ร่ำงกำยเป็นหญิง เป็นชำย เป็นนกับวชต่ำงๆ เขำเห็นแต่ร่ำงกำยควำมเป็น
มนุษยไ์ง แต่ค่ำของน ้ำใจๆ น่ีศำสนำท่ีองค์สมเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ท่ีแสวงหำอยู ่แสวงหำตรง
น้ี 

แสวงหำ เห็นไหม เวลำองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้อดอำหำร ๔๙ วนั จนขนเน่ำนะ 
รำกขนเน่ำร่วงหมดเลย น่ีเพรำะอดอำหำรเฉยๆ ไง ค ำว่ำ “อดอำหำรเฉยๆ” เพรำะอะไร คนเรำน่ี
เห็น เรำเห็นแต่ร่ำงกำยของคน แต่ควำมรู้สึกนึกคิดของคนล่ะ ควำมรู้สึกนึกคิดมำจำกไหนล่ะ? มนั
มำจำกจิต ถำ้มนัมำจำกจิต แลว้จิตมนัปรำรถนำ น่ีกิเลสมนัพำไขสือไง พำไขสือว่ำเรำจะประพฤติ
ปฏิบติั ไปปฏิบติักบัใครก็แลว้แต่ ท  ำทุกรกิริยำต่ำงๆ อดอำหำร 

อดอำหำรก็คือกำรอดอำหำร อดอำหำรก็อดแบบคนทุกขค์นยำกท่ีไม่มีจะกิน อดอำหำรนัน่
ก็อดของเขำ เวลำอดอำหำรไปแลว้ อดอำหำรเพรำะคิดว่ำจะช ำระกิเลส อดอำหำรเพื่อจะช ำระ
กิเลสๆ แลว้มนัก็ช ำระไม่ได ้ มนัช ำระไม่ไดเ้พรำะว่ำมนัอดโดยไม่ไดใ้ชปั้ญญำ อดโดยไม่ใช่เป็น
มรรค เพรำะขณะนั้นองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ยงัไม่ตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมำสัม
พุทธเจำ้ น่ีก ำลงัลองผดิลองถูกอยู ่มนัก็ไม่มีทำงออกไง 
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แต่เวลำท ำถึงท่ีสุดแลว้ มนัลองมำทุกๆ วิถีทำง มนัไปไม่รอดแลว้ เห็นไหม กลบัมำฉนั
อำหำรของนำงสุชำดำ กลบัมำฟ้ืนฟรู่ำงกำย พอฟ้ืนฟูร่ำงกำย คิดถึงน่ี จิตใจมนัปลอดโปร่ง คิดถึง
วนัท่ีเรำเป็นรำชกุมำร ก ำหนดลมหำยใจเขำ้ลมหำยใจออก อำนำปำนสติ เห็นไหม จิตใจมนัร่มเยน็
เป็นสุขขนำดไหน เวลำฉนัอำหำรของนำงสุชำดำแลว้ก ำหนด “คืนน้ีถำ้เรำนัง่แลว้ไม่ตรัสรู้ จะนัง่
ตำยคืนน้ีเลย” น่ีก ำหนดอำนำปำนสติใหจิ้ตมนัสงบเขำ้มำ 

จำกท่ีอดอำหำรเฉยๆ เวลำจิตมนัสงบเขำ้มำ น่ีมนัมีปัญญำของมนั ขณะว่ำจิตสงบเขำ้มำ
ดว้ยสติปัญญำ เห็นไหม บุพเพนิวำสำนุสติญำณ น่ีมนัเคล่ือนไปก็รู้ทนั จิตมนัรู้ทนันะ รู้ยอ้นกลบั
ไปตั้งแต่พระเวสสันดร ยอ้นกลบัไปไม่มีท่ีส้ินสุด น่ีมนัมีสติปัญญำ พอมีสติมีปัญญำ เป็น
สติปัญญำทำงโลก 

ทำงโลกหมำยควำมวำ่ คนเกิดมำมีกำยกบัใจ เจำ้ลทัธิต่ำงๆ ท่ีเขำประพฤติปฏิบติัอยู่น่ีเขำก็
ประพฤติปฏิบติัของเขำโดยทำงโลก ทำงโลกคือฌำนโลกีย ์ทำงโลกคือจิตมนัสงบ จิตมนัเหำะเหิน
เดินฟ้ำ มนัเป็นเร่ืองโลกๆ ทั้งนั้นน่ะ เพรำะมนัไม่ผำ่นมิติเขำ้ไปสู่กำรช ำระกิเลสได ้

ฉะนั้น ส่ิงท่ีปฐมยำม บุพเพนิวำสำนุสติญำณน่ีเร่ืองโลกๆ ดึงกลบัมำจุตูปปำตญำณก็ยงัโลก 
เพรำะมนัยงัเกิด เห็นไหม จิตน้ีตำยแลว้ก็เกิดในกำมภพ รูปภพ อรูปภพ มนักเ็กิดในวฏัฏะ มนัก็ยงั
เป็นเร่ืองโลกๆ เห็นไหม ถำ้เร่ืองโลกมนัช ำระกิเลสไม่ได ้ยอ้นกลบัมำถึงปัจจุบนั ยอ้นกลบัมำจิตท่ี
สงบเขำ้มำแลว้เขำ้สู่ปัจจุบนัของใจ 

ถำ้ใจเขำ้สู่ปัจจุบนั อำสวกัขยญำณ ปัจจุบนัท่ีใจมนัท ำ เห็นไหม ถำ้ใจมนัท ำ น่ีไง ส่ิงท่ีอำส
วกัขยญำณช ำระกิเลสในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ อวิชฺชำปจฺจยำ สงฺขำรำ สงฺขำ
รำปจฺจยำ วิญฺญำณ  ช ำระกิเลส พลิกฟ้ำคว  ่ำดินน่ะ จบส้ินกระบวนกำรของมนัไป ถำ้จบส้ิน
กระบวนกำรของมนัไปไดอ้ยำ่งไร? อำสวกัขยญำณ น่ีมรรค ๘ ด ำริชอบ งำนชอบ เพียรชอบ 
ควำมชอบธรรม สติชอบ สมำธิชอบ ปัญญำชอบ งำนชอบ ควำมชอบธรรมอนันั้นมนัเป็นปัญญำ 
มนัเป็นมรรค 

ขณะท่ีอดอำหำร ตอนท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้เป็นเจำ้ชำยสิทธตัถะท่ีก ำลงัต่อสู้
กบักิเลสท่ีกำรอดอำหำร มนัอดอำหำรโดยไม่ไดใ้ชปั้ญญำ ไม่ไดอ้ดอำหำรดว้ยจิต เห็นไหม จิตไม่
มีก ำลงั จิตไม่มีปัญญำ จิตไม่มีกำรกระท ำข้ึนมำ มนัอดอำหำรเฉยๆ กำรอดอำหำรอยำ่งนั้น น่ีเร่ือง
ของกำยกบัใจ น่ีโลกเห็นได ้เห็นเป็นเร่ืองโลกๆ 
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แต่เวลำองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้ มรรคญำณท่ีมนัเกิดข้ึน มนัพร้อมมรรค ๘ พร้อม
กนัท่ีช ำระกิเลสจนส้ินกิเลสไป เห็นไหม พอส้ินกิเลสไป วำงธรรมและวินยัน้ีไว ้ ส่ิงท่ีวำงธรรม
วินยัน้ีไวใ้หเ้รำกำ้วเดินตำม เรำเกิดเป็นมนุษยพ์บพระพุทธศำสนำ เวลำเรำศึกษำธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ ท่ีเรำศึกษำกนัมำ ศึกษำ ถำ้จิตใจเรำเป็นธรรมนะ ศึกษำมำน่ีปริยติั
ศึกษำมำเพื่อปฏิบติั ปฏิบติัท ำอยำ่งไร 

เรำศึกษำมำเป็นปริยติั เรำว่ำเรำรู้ เห็นไหม ถำ้กิเลสมนัไขสือนะ มนัท ำส่ิงน้ี ถำ้ท  ำส่ิงน้ีมนัก็
เป็นอุปำทำน ถำ้เป็นอุปำทำนมนัก็เป็นสัญญำ พอสัญญำข้ึนมำ เวลำประพฤติปฏิบติัข้ึนไปมนัจะ
เป็นอยำ่งนั้นน่ะ ดูสิ เวลำกิเลสมนัไขสือ ไขสือน่ีมนัอำ้งธรรมะไง อำ้งธรรมะโดยท่ีจิตใจน้ีมนัไม่
เป็นธรรม อำ้งอิง เห็นไหม 

ในกำรฝึกงำน คนท่ีฝึกงำน เรำไปฝึกงำนกบัท่ีส ำนกังำนใดก็แลว้แต่ งำนนั้นเรำฝึกงำนมำ
เพื่องำนของเจำ้ของงำนนั้น ไม่ใช่ของเรำ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ องคส์มเดจ็
พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ทดสอบมำดว้ยใจขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ น่ีไดม้รรคไดผ้ล
ข้ึนมำในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ แลว้สอนเรำ วำงธรรมและวินยัน่ีคือทฤษฎี คือ
ค ำบอกเล่ำ คือส่ิงต่ำงๆ ท่ีใหเ้ขำ้มำสู่ใจ 

แลว้เรำเอำส่ิงนั้นมำ เห็นไหม เวลำมนัไขสือน่ีมนัศึกษำธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัม
พุทธเจำ้ ปริยติั ปฏิบติั เวลำปฏิบติัข้ึนมำน่ีถำ้ปฏิบติัตำมควำมเป็นจริง มนัจะเป็นควำมเป็นจริง
ข้ึนมำจำกใจดวงนั้น แต่ถำ้ใจดวงนั้นมนัไม่เป็นควำมจริง แต่มนัอำ้งธรรมวินยัขององค์สมเดจ็พระ
สัมมำสัมพุทธเจำ้ เห็นไหม น่ีกิเลสพำไขสือ มนัจะท ำใหก้ำรปฏิบติัของเรำมนัสร้ำงภำพข้ึนมำโดย
ไม่เป็นตำมควำมเป็นจริง ถำ้ไม่เป็นตำมควำมเป็นจริงเรำก็ลม้ลุกคลุกคลำนอยูอ่ยำ่งนั้นถำ้จิตใจเรำ
อ่อนแอ 

จิตใจเรำอ่อนแอคือบำรมีธรรมมนัอ่อนแอนะ ส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนเรำก็วิตกวิจำรณ์ เรำก็ท  ำของ
เรำแลว้ เรำก็ประพฤติปฏิบติัของเรำแลว้ ส่ิงต่ำงๆ ท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้สอนก็ไดท้  ำ
สมบรูณ์ทุกอยำ่งหมดแลว้ ท ำไมมนัไม่เป็นไปๆ เห็นไหม น่ีเวลำกิเลสมนัพำไขสือน่ีมนัท ำใหเ้รำ
ลม้ลุกคลุกคลำนนะ 
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เวลำลม้ลุกคลุกคลำนมำเรำก็นอ้ยเน้ือต ่ำใจ ปฏิบติัธรรมเพื่อควำมร่มเยน็เป็นสุข ท ำไม
ปฏิบติัธรรมแลว้มนัทุกขย์ำกขนำดน้ี...เวลำมนัทุกขย์ำกขนำดน้ี เวลำท ำมนัทุกขย์ำก ทุกขย์ำก
เพรำะกิเลสมนัต่อตำ้น กิเลสในใจของเรำน่ะ 

เวลำเรำเวียนตำยเวยีนเกิดในวฏัฏะ เรำกส็ร้ำงคุณงำมควำมดีของเรำ เห็นไหม ถำ้มี
สติปัญญำเรำก็สร้ำงคุณงำมควำมดีของเรำ ดว้ยควำมหลง ดว้ยควำมไม่เขำ้ใจ คุณงำมควำมดีของ
เรำน่ีเรำท ำแลว้มนัเบียดเบียนใครบำ้งล่ะ มนัท ำส่ิงใดไปกระทบกระเทือนใครบำ้งล่ะ เห็นไหม เรำ
คิดว่ำเป็นบุญๆ ถำ้มนัเป็นบำปล่ะ มนัเป็นกรรมล่ะ ถำ้มนัเป็นกรรมส่ิงนั้นเรำไดส้ร้ำงบุญสร้ำงบำป
มำในใจเรำมหำศำล ฉะนั้น ส่ิงท่ีเรำท ำมำๆ มนัฝังจมมำในหวัใจของเรำน่ี เวรกรรมมนัฝังอยูใ่น
ปฏิสนธิจิตน่ี ฉะนั้น เวลำปฏิบติัข้ึนมำ เรำจะช ำระลำ้งมนั น่ีของท่ีมนัฝังอยูร่ำกลึกมำก แลว้เรำ
พยำยำมจะช ำระลำ้ง เห็นไหม 

ถำ้เรำเวียนตำยเวยีนเกิด ดูนะ ดูทำงโลกเขำ ถำ้เขำท ำไขสือ เขำบอกว่ำเขำนบัถือศำสนำ
พุทธ แลว้ศำสนำพุทธสอนอยำ่งไรเขำไม่รู้เลยนะ เขำนบัถือศำสนำพุทธแต่ไม่รู้ว่ำศำสนำพุทธ
สอนส่ิงใด 

แลว้เวลำศำสนำพุทธ ใหมี้ทำน ศีล ภำวนำ ใหรู้้จกัประโยชน์กบัตวัเอง เขำก็บอกเขำก็คิด
เอำเองว่ำ เรำจะใหท้  ำไมในเม่ือเรำท ำหนำ้ท่ีกำรงำนมำดว้ยควำมทุกขค์วำมยำก เรำจะใหท้  ำไม 
เห็นไหม ทั้งๆ ท่ีใหเ้พื่อประโยชน์กบัจิตดวงนั้นนะ ถำ้จิตดวงนั้นรู้จกัเสียสละมำเพื่อใหจิ้ตใจมนั
เปิดกวำ้ง ถำ้จิตใจมนัเปิดกวำ้งมนัจะมีสติปัญญำท่ีจะแยกแยะไดว้่ำส่ิงใดผดิส่ิงใดถูก แลว้มนัจะมี
โอกำสของมนั 

ถำ้มนัท ำไขสือของมนั มนัเป็นเร่ืองโลกๆ เห็นไหม ถำ้โลกเป็นแบบนั้น เขำก็คิดของเขำ
อยำ่งนั้น แต่ถำ้จิตใจของเรำล่ะ จิตใจของเรำ เรำจะประพฤติปฏิบติัของเรำ แต่เวลำเรำจะประพฤติ
ปฏิบติัของเรำ เรำก็ประพฤติปฏิบติัเพื่อควำมร่มเยน็เป็นสุขๆ ท ำไมมนัปฏิบติัแลว้มนัไม่มีควำม
ร่มเยน็เป็นสุข 

มนัไม่มีควำมร่มเยน็เป็นสุขเพรำะกิเลสมนัต่อตำ้น เพรำะกิเลสมนัไม่ตอ้งกำรใหเ้รำ
ประพฤติปฏิบติั เพรำะกิเลสมนักลวัธรรม กิเลสมนักลวัศีล สมำธิ ปัญญำ เพรำะศีล สมำธิ ปัญญำ
จะเขำ้ไปช ำระลำ้งมนั จะเขำ้ไปพิสูจน์กนัวำ่ ในชีวิตเรำน่ี ถำ้กิเลสมนัครอบง ำมนัก็จะท ำใหเ้รำใช้
ชีวิตแบบโลกๆ เห็นไหม ค ำว่ำ “โลกๆ” เขำก็หลงใหลกนั 
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โลกคือตณัหำควำมทะยำนอยำก โลกคือสมุทยั พอสมุทยัน่ีมนัก็คิดจินตนำกำรไปว่ำส่ิงนั้น
จะเป็นสุขๆ ส่ิงนั้นๆๆ แลว้มนัก็แสวงหำส่ิงนั้น วิ่งตำมส่ิงนั้นไป แลว้ก็ตะครุบเงำไป ไม่เจอส่ิงใด 
ท่ีเป็นสุขจริงเลยสักอนัหน่ึง ถำ้มนัไม่เป็นสุขจริงสักอนั น่ีกิเลสมนัหลอกอยำ่งนั้นไง เพรำะกิเลส
มนัตอ้งกำรจิตของเรำ ตอ้งกำรภวำสวะ ตอ้งกำรภพ ตอ้งกำรปฏิสนธิจิตเป็นบำ้นเป็นเรือนของเขำ 

กิเลสเป็นนำมธรรมนะ พญำมำรน่ีเป็นนำมธรรม แลว้พญำมำรมนัอยูท่ี่ไหน ดูสิ เวลำพอ
พญำมำร กิเลสมนักระตุน้เรำใหเ้รำท ำกรรม เวลำท ำกรรม ท ำกรรมท ำตำมท่ีมนัพอใจ มนัเป็น
สมุทยัท่ีหลอกล่อใหเ้รำท ำท่ีมนัพอใจ พอท ำเสร็จแลว้กิเลสมนัก็ไปนัง่หวัเรำะอยู ่ แต่ควำมสุข
ควำมทุกข ์ ส่ิงท่ีท  ำแลว้ผลท่ีเกิดข้ึน เกิดข้ึนกบัจิตของเรำ เห็นไหม มนัอำศยับำ้นของเรำ อำศยั
หวัใจของเรำเป็นท่ีอยู ่ แลว้หลอกลวงเรำใหเ้รำท ำตำมแต่อ ำนำจของมนั ท ำตำมแต่อ ำนำจของมนั
แลว้ก็อยูใ่นอ ำนำจของมนัตลอดไปไง ท ำแลว้มนัก็อยูใ่นอ ำนำจของกิเลสตลอดไป แลว้เรำก็ทุกข์
เรำก็ยำก 

แต่เรำเกิดมำในชำติปัจจุบนัน้ี เรำเกิดมำเป็นมนุษยพ์บพระพุทธศำสนำ แลว้เรำอยำกจะพน้
จำกทุกข ์ ถำ้เรำปฏิบติัข้ึนมำ ในปัจจุบนัน้ีเรำมีควำมรู้สึกนึกคิด เรำมีควำมรู้สึกนึกคิดท่ีดี เรำมี
ควำมรู้สึกนึกคิดท่ีจะแสวงหำทำงออก เห็นไหม ถำ้เรำมีควำมรู้สึกนึกคิดท่ีจะแสวงหำทำงออก 
เวลำเรำปฏิบติัข้ึนมำ กิเลสในหวัใจของเรำคือมนัทบตน้ทบปลำยมำตลอดไง คือส่ิงท่ีสะสมมำใน
หวัใจมนัขดัมนักีดมนัขวำง...มดักีดมนัขวำง มนักีดขวำงแบบใด 

เวลำมนักีดมนัขวำงนะ เรำตั้งสติข้ึนมำ เรำพยำยำมจะท ำควำมสงบของเรำข้ึนมำมนัก็ไดช้ัว่
คร้ังชัว่ครำว เพรำะมนัไม่ต่อเน่ือง พอมนัไม่ต่อเน่ืองมนัก็ลม้ลุกคลุกคลำน เวลำค ำบริกรรมของเรำ 
เรำพุทโธๆ น่ีค  ำบริกรรมของเรำ น่ีมนัก็เกำะค ำบริกรรมของเรำ เด๋ียวถำ้สติมนัขำด ค ำบริกรรมนั้น
มนัก็เลือนรำงไป พอควำมเลือนรำงไปกบัควำมชดัเจนมนัแตกต่ำงกนั 

เวลำพุทโธๆ มนัชดัเจนแต่มนัละเอียด จำกหยำบๆ น่ีเรำนึกเอำ นึกเอำหยำบๆ พอมนั
ชดัเจนข้ึนมำ เห็นไหม พุทโธกบัเรำมนัจะกลมกลืนกนั กลมกลืนกนัจนมนัละเอียดเขำ้ไป จนพุท
โธไม่ไดเ้ลย เห็นไหม ถำ้มนัละเอียดเขำ้ไปๆ ควำมละเอียดเขำ้ไปอยำ่งหน่ึง แต่เรำพุทโธๆๆ แลว้
เลอะเลือนนั้นอยำ่งหน่ึง มนัแตกต่ำงกนั แตกต่ำงกนัถำ้มนัมีสติปัญญำ เห็นไหม น่ีคนท่ีฉลำด
เท่ำนั้น 
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เวลำเรำประพฤติปฏิบติั เขำบอกว่ำ “พุทธศำสนำเป็นศำสนำแห่งปัญญำ ในกำรประพฤติ
ปฏิบติั ปัญญำจะช ำระลำ้งกิเลส”...แลว้ปัญญำของใครล่ะ 

เวลำกิเลสมนัท ำไขสือนะ มนัจะอำ้งว่ำส่ิงน้ีเป็นปัญญำ น่ีกิเลสมนัอำ้งว่ำเป็นปัญญำเรำก็
เช่ือมนัไง เรำเช่ือว่ำส่ิงน้ีเป็นปัญญำ ปัญญำขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้บอกน่ีธรรมะ 
ปฏิบติัไปแลว้มนัจะเป็นไตรลกัษณ์ มนัจะเป็นส่ิงใดเป็นอนิจจงัส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกขส่ิ์ง
นั้นเป็นอนตัตำ มนัก็เป็นอนตัตำ มนัก็ปล่อยวำงหมดแลว้ 

เห็นไหม น่ีถำ้กิเลสมนัไขสือ มนัท ำใหล้ม้ลุกคลุกคลำน เวลำเรำปฏิบติัข้ึนมำเรำก็มีควำม
อดัอั้นตนัใจกนัว่ำ ท  ำไมมนัทุกขม์นัยำกขนำดน้ี...มนัทุกขม์นัยำก มนัเป็นท่ีนิสัยนะ ถำ้บำงคน ผูท่ี้
เป็นบวั ๔ เหล่ำ ผูท่ี้ปฏิบติัง่ำยรู้ง่ำยเขำก็ท  ำของเขำมำ ผูท่ี้ปฏิบติัแลว้ลม้ลุกคลุกคลำน มนัยงัไม่ได้
ส่ิงใดมำมนัก็ตอ้งท ำของเรำไป ส่ิงน้ีมนัเป็นอ ำนำจวำสนำของเรำ มนัเป็นส่ิงท่ีเรำสะสมมำทั้งนั้น
น่ะ 

คนท่ีสร้ำงบุญกุศลมำ เห็นไหม เขำมีจุดยืนของเขำ จิตใจเขำมัน่คงของเขำ กำรกระท ำของ
เขำเสมอตน้เสมอปลำย ควำมเสมอตน้เสมอปลำย จิตใจมนัก็ไดรั้บกำรดูแลมำแบบเสมอตน้เสมอ
ปลำยใช่ไหม อยำ่งของเรำน่ีเรำปฏิบติักนั เด๋ียวเรำก็มีควำมมุมำนะอดทน เรำก็หกัโหมของเรำ มนั
ก็ดีข้ึนมำพกัหน่ึง พอดีข้ึนมำแลว้ พอขำดสติมนัก็ไม่รู้จกัดูแลรักษำ พอไม่ดูแลรักษำมนัก็เส่ือมไป 
เห็นไหม พลงังำนทุกอยำ่งถำ้เรำใชแ้ลว้มนัตอ้งเส่ือมไปเป็นธรรมดำ 

จิตของเรำก็เหมือนกนั น่ีควำมเสมอตน้เสมอปลำย ถำ้ควำมเสมอตน้เสมอปลำยแลว้จิตเรำ
มัน่คง เรำท ำควำมสงบของใจเขำ้มำมำกนอ้ยขนำดไหน ถำ้มนัออกฝึกหดัใชปั้ญญำนะ ถำ้ปัญญำ
มนัเกิดจำกภำวนำมยปัญญำ ปัญญำเกิดจำกจิตท่ีมนัสงบแลว้มนัออกรู้ออกเห็น ออกรู้ออกเห็นใน
กำย ในเวทนำ ในจิต ในธรรม ในควำมรู้สึกนึกคิดเรำน่ีแหละ 

ควำมรู้สึกนึกคิดของเรำ เวลำกิเลสมนัพำใชน้ะ กิเลสมนัก็ใชค้วำมรู้สึกนึกคิดของเรำไปท ำ
โทษ ท ำส่ิงท่ีเขำ้มำเป็นโทษกบัตวัเรำเอง แต่เพรำะเรำมีสติเรำมีปัญญำ เรำท ำควำมสงบของใจเรำ
เขำ้มำ เรำก็มีควำมรู้สึกนึกคิดเหมือนกนั แต่ควำมรู้สึกนึกคิดน้ีมนัอยูบ่นสัมมำสมำธิ มนัอยูก่บัจิต
ท่ีตั้งมัน่ จิตท่ีอ่ิมจำกอำรมณ์ อ่ิมเพรำะเรำมีค ำบริกรรมของเรำ 
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พอมนัฝึกหดัใชปั้ญญำไป เห็นไหม มนัแยกแยะไป มนัจบัตอ้งได ้น่ีกำรขุดคุย้หำกิเลส กำร
ขุดคุย้ว่ำเรำจะใชปั้ญญำตรงไหน ใชปั้ญญำอยำ่งใด ใชปั้ญญำใหม้นัเป็นภำวนำมยปัญญำเกิดข้ึนมำ
ไดอ้ยำ่งไร น่ีถำ้มนัเล่ือนลอย มนัจบัตอ้งส่ิงใดไม่ได ้ มนักว็่ำง เวิง้วำ้งไปหมด แต่จบัตอ้งส่ิงใด
ไม่ได ้จบัตอ้งส่ิงใดไม่ได ้แต่ปัญญำมนัเกิดข้ึนมำ มนัเกิดข้ึนมำเพรำะเหตุใดล่ะ 

เพรำะถำ้กิเลสมนัไขสือ “มนัก็ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้ไง ถำ้เวิง้วำ้งไป
น่ี เวิง้วำ้ง นิพพำนเป็นควำมว่ำง เป็นต่ำงๆ มนัเป็นผลของกำรภำวนำไง” 

แต่ถำ้มนัเป็นธรรมนะ ถำ้มีสติ เรำฝึกหดัของเรำ เรำมีสติของเรำ ถำ้จิตมนัสงบแลว้นะ จิต
มนัอ่ิม จิตมนัอ่ิมของมนั มนัมีก ำลงัของมนั น่ีเรำพิจำรณำของเรำ พิจำรณำในควำมรู้สึกนึกคิดเรำน่ี
แหละ ถำ้พิจำรณำควำมรู้สึกนึกคิด เรำพิจำรณำของเรำไป น่ีมนัสลดมนัสังเวชเขำ้มำ แลว้พยำยำม
ใชส้ติปัญญำของเรำสังเกตดู 

สังเกตนะ ควำมคิดมนัเกิดอยำ่งไร น่ีเวลำควำมคิดท่ีคิดข้ึนไปน่ีมนัเกิดอยำ่งไร ถำ้มนัจบั
ตอ้งได ้ จบัตอ้ง เห็นไหม จิตเห็นอำกำรของจิต จิตเห็นกำย จิตเห็นจิต จิตเห็นธรรม ถำ้จิตมนัเห็น 
มนัจบัตอ้งของมนั มนัสะเทือนเล่ือนลัน่กลำงหวัใจ ถำ้มนัสะเทือนเล่ือนลัน่กลำงหวัใจ เห็นไหม 
มนัไม่ไขสือแลว้นะ 

ควำมว่ำไขสือน่ี เวลำปฏิบติัไปกิเลสมนัพำไขสือนะ มนัก็บอกส่ิงน้ีเป็นธรรม มนัดีมนังำม
ไปหมด ค ำว่ำ “ดีงำม” หมำยควำมว่ำ ปฏิบติัไปแลว้มนัเบำ มนัมีควำมรู้สึกนึกคิดท่ีดีๆ...ควำมรู้สึก
นึกคิดท่ีดีๆ มนัก็เป็นควำมดี ควำมดีเป็นควำมดีของใจ 

เวลำกิเลสมนัพลิกแพลง กิเลสมนัพำไขสือ กิเลสมนัพำออกใช ้ มนัก็คิดเหมือนกนั แต่มนั
คิดเป็นวิบำกกรรม คิดแต่ส่ิงท่ีท  ำใหล้ม้ลุกคลุกคลำน ค ำวำ่ “ลม้ลุกคลุกคลำน” พอคิดแลว้จิตใจมนั
จะสั่นไหว พอจิตใจมนัสั่นไหวนะ มนัก็ท  ำใหจิ้ตเส่ือม จิตใจน้ีมนัไม่มีหลกัมีเกณฑข์องมนั แลว้
เวลำคิดส่ิงใดท ำส่ิงใดมนัท ำเป็นเร่ืองโลกๆ เห็นไหม 

ถำ้เร่ืองโลกๆ มนัจะสร้ำงเวรสร้ำงกรรมทั้งนั้นน่ะ น่ีเวลำคิดทำงลบ คิดทำงชัว่ ถำ้คิดทำงดี
มนัก็เป็นประโยชน์กบัทำงดี เห็นไหม เป็นประโยชน์กบัหวัใจของเรำ น่ีมนัคิดทำงดีเพรำะมนัพำ
ใจไปส่ิงท่ีดี มนัก็เบำมนัก็สบำย น่ีมนัก็เป็นเร่ืองโลกน่ะ ถำ้เร่ืองโลกแลว้ ในกำรประพฤติปฏิบติั 
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ถำ้มนัพำไขสือ จิตมนัด้ือ จิตมนัดำ้น จิตมนัไม่มีภำวนำมยปัญญำ ไม่มีมรรคญำณ ไม่มีส่ิงใดท่ีเขำ้
ไปขุดคุย้ เขำ้ไปจบัส่ิงท่ีจะเป็นประโยชน์กบัเรำไง น่ีพดูถึงกำรประพฤติปฏิบติันะ 

เห็นไหม เวลำทำงโลกเขำ เขำบอกว่ำปฏิบติัเพื่อควำมสุข แลว้เวลำปฏิบติัน่ีท  ำไมเรำไม่มี
ควำมสุข เรำปฏิบติัแลว้ท ำไมมนัตอ้งลม้ลุกคลุกคลำนขนำดน้ี 

กำรลม้ลุกคุลกคลำนขนำดน้ี ถำ้เป็นธรรมๆ ชำ้งกระดิกหู งูแลบลิ้น ส่ิงท่ีว่ำชำ้งกระดิกหู งู
แลบลิ้น มนัก็สร้ำงสมมำจำกน่ีไง ชำ้งกระดิกหู งูแลบลิ้น เวลำมรรครวมตวั มรรคสำมคัคีมนั
สมุจเฉทปหำน น่ีชำ้งกระดิกหู งูแลบลิ้น ทีเดียวมนัขำดเลย แต่ก่อนท่ีมนัจะขำด มนัเอำอะไรมำ
ขำดล่ะ 

เรำนะ ดูสิ เรำรักษำโรค คนเจบ็ไขไ้ดป่้วยไปรักษำโรค หมอเขำตอ้งวินิจฉยัว่ำเป็นโรค
อะไร เขำตอ้งดูแลรักษำ เห็นไหม ถำ้เขำวิเครำะห์โรคไม่ไดเ้ขำก็รักษำตำมอำกำรนั้นจนกว่ำ
ร่ำงกำยนั้นจะแขง็แรง พอร่ำงกำยนั้นแขง็แรง โรคนั้นก็จะหำยไปโดยธรรมชำติของมนั น่ีเขำมี
ท่ีมำท่ีไปทั้งนั้นน่ะ ทีน้ีของเรำ เรำจะช ำระลำ้งกิเลสของเรำ เรำจะฆ่ำกิเลสของเรำ เรำจบัตน้ชน
ปลำยไม่ถูกเลย แลว้มนัจะเอำกิเลสมำจำกไหน 

กำรฝึกหดัไปมนัก็ดีกบัชัว่น่ีแหละ เห็นไหม กุสลำ ธมฺมำ อกุสลำ ธมฺมำ อพฺยำกตำ ธมฺมำ 
ท ำดีมำ ท ำชัว่มำ น่ีถำ้พดูถึงควำมดี ควำมดีมนัก็ปล่อยวำง มนัก็เวิง้วำ้ง มนักมี็ควำมร่มเยน็เป็นสุข 
ถำ้ควำมชัว่ ควำมชัว่มนัเป็นกิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำก มนัก็ท  ำใหจิ้ตใจขุ่นมวั น่ีมนัก็เดินไปคู่
กนัน่ะ แลว้อะไรมนัเป็นธรรมล่ะ เห็นไหม น่ีกิเลสมนัพำไขสือไง ท ำพำไขสือน่ีมนัท ำใหเ้รำ
ปฏิบติัแลว้มนัไม่เป็นประโยชน์กบัเรำ 

ถำ้เป็นประโยชน์ เห็นไหม เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้บอกพระอำนนทไ์ง 
“อำนนท ์ เธอบอกเขำนะ บริษทั ๔ น่ีใหป้ฏิบติับูชำเรำเถิด อยำ่บชูำเรำดว้ยอำมิสเลย” เรำก็เช่ือฟัง 
เห็นไหม ดว้ยอำมิสบชูำ เรำไดท้  ำของเรำมำกนัแลว้ แต่ในปัจจุบนัน้ีเรำจะปฏิบติับูชำ 

น่ีเวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ “อำนนทบ์อกเขำนะ ใหป้ฏิบติับชูำเถิด” เพรำะผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติันั้นเขำจะไดม้รรคไดผ้ลของเขำ เขำจะไดคุ้ณงำมควำมดีของเขำ เห็นไหม เวลำ
ปฏิบติับชูำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ก็ปฏิบติัเพื่อเรำนัน่แหละ ปฏิบติัเพื่อใหห้ัวใจมนัรู้จกั
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คุณจกัโทษ รู้จกัควำมดีควำมชัว่ ควำมดีควำมชัว่ทำงโลกนั้นอยำ่งหน่ึง ควำมดีควำมชัว่ทำงโลกท่ี
เรำประพฤติปฏิบติักนัอยู่น้ีมนัเป็นควำมดีควำมชัว่ท่ีท  ำใหเ้รำเกิดในวฏัฏะ 

ผลของวฏัฏะ เกิดมำแลว้มนัจะมีอ  ำนำจวำสนำบำรมีมำขนำดไหน จิตใจจะมีควำมมัน่คง
ขนำดไหน จิตใจจะวอกแวกวอแวขนำดไหน มนัก็เป็นจริตนิสัยท่ีสร้ำงมำทั้งนั้นน่ะ น่ีควำมดี
ควำมชัว่ของวฏัฏะ 

แต่ในกำรประพฤติปฏิบติัน่ีเป็นควำมดีควำมชัว่ของจิตปัจจุบนัน้ีเลย ถำ้ปัจจุบนัน้ี ถำ้
ส ำรอกคำยกิเลสออกเด๋ียวน้ี มนัก็จะส้ินกิเลสเด๋ียวน้ี มนัไม่ไปรอชำติไหนอีกแลว้ล่ะ มนัจะปฏิบติั
เด๋ียวน้ีแหละ ถำ้ปฏิบติัเด๋ียวน้ี เห็นไหม เรำตอ้งมีสติมีปัญญำ อยำ่ท ำไขสือ ถำ้ท ำไขสือน่ะมนัท ำ
สักแต่ว่ำท ำกนัไป แต่ถำ้ท ำควำมจริงนะมนัจะเป็นจริงข้ึนมำ 

ท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ ถำ้ใจมนัไม่สงบนะ ควำมรู้สึกนึกคิดน้ีเป็นเร่ืองโลกทั้งนั้นน่ะ 
ถำ้ควำมรู้สึกนึกคิดน้ีเป็นโลกมนัก็เป็นเร่ืองของโลก มนัเป็นเงำ มนัเป็นอำกำร มนัไม่ใช่ตวัใจ 
ฉะนั้น ถำ้ท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ จำกท่ีท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ พอจิตมนัสงบบำ้ง ค ำว่ำ 
“สงบบำ้ง” หมำยควำมวำ่ ทุกคนจะบ่นมำก “แลว้เม่ือไหร่จะไดใ้ชปั้ญญำๆ” 

ปัญญำน่ีใชไ้ดต้ลอดอยูแ่ลว้นะ เพรำะถำ้ปัญญำอบรมสมำธิเรำกใ็ชปั้ญญำเหมือนกนั ถำ้
ปัญญำน่ีปัญญำเพื่อควำมร่มเยน็เป็นสุข ปัญญำเพื่อควำมสงบระงบั...ร่มเยน็เป็นสุขหมำยควำมว่ำ 
ถำ้จิตมนัคิดคึกคะนองออกไปทำงโลก เรำก็ใชเ้หตุใชผ้ลโตแ้ยง้กนัในหวัใจของเรำ พอมนัเห็นผล
มนัก็วำงเขำ้มำๆ น่ีถำ้มนัร่มเยน็เป็นสุข ปัญญำท่ีพำใหร่้มเยน็เป็นสุขมนัก็ไม่คิดคึกคะนองออกไป
เป็นเร่ืองโลกๆ 

ถำ้ไม่คิดคึกคะนองออกไปเป็นเร่ืองโลกๆ มนัก็มีควำมรู้สึกนึกคิดอยูต่ลอดเวลำ ควำมรู้สึก
นึกคิด เห็นไหม มนัไม่คิดคึกคะนองออกไป แต่มนัก็คิดอยู ่ พอมนัคิดอยูน่ี่มนัก็เผำลนอยู่
เหมือนกนั เห็นไหม ไฟสุมขอน ไฟสุมขอนมนัก็เผำไหมอ้ยูใ่นนั้นนะ ควำมรู้สึกนึกคิดมนัก็คิด
แลว้คิดอีก เพรำะเรำหยดุควำมคิดไม่ได ้ ถำ้บงัคบัใหห้ยดุควำมคิดไม่ได ้ เรำกใ็ชส้ติปัญญำตำม
ควำมคิดน้ีไปโดยใชปั้ญญำ เห็นคุณเห็นโทษของควำมรู้สึกนึกคิดเรำ ถำ้เห็นคุณเห็นโทษของ
ควำมรู้สึกนึกคิดเรำ น่ีเพรำะเห็นคุณเห็นโทษไง 

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีกำรเกิดข้ึนเป็นธรรมดำ ส่ิงทั้งหลำยตอ้งดบัเป็นธรรมดำ” 
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พอเรำใชปั้ญญำพิจำรณำควำมรู้สึกนึกคิดวำ่มนัใหแ้ต่โทษๆ มนัก็ปล่อย เห็นไหม “ส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงมีกำรเกิดข้ึนเป็นธรรมดำ ส่ิงทั้งหลำยตอ้งดบัเป็นธรรมดำ”...ดบัแลว้รู้อะไรล่ะ? มนัไม่รู้ น่ี
ดบัเขำ้ไป ถำ้ยิง่ไขสือยิง่ไม่รู้ส่ิงใดเลย 

แต่ถำ้มีสตินะ เวลำมนัดบั ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีกำรเกิดข้ึนเป็นธรรมดำ เพรำะควำมรู้สึกนึกคิด
มนัเกิดข้ึน มีสติปัญญำดว้ยเหตุดว้ยผลมนักด็บัลง เพรำะมนัปล่อย มนัปล่อยแลว้มนัเหลืออะไรล่ะ 
ถำ้เรำมีสติอยู ่ เห็นไหม น่ีมีสติอยูม่นัปล่อยแลว้มนัก็คือตวัจิต แป๊บเดียวมนัก็คิดอีก เพรำะอะไร 
เพรำะปัญญำอบรมสมำธิเป็นแบบน้ี 

แต่ถำ้เป็นพุทโธๆๆ เขำ้ไป น่ีเรำพุทโธของเรำเพื่อใหจิ้ตมนัสงบระงบัเขำ้มำ ถำ้จิตสงบ
ระงบัเขำ้มำแลว้ น่ีมนัพุทโธอีกไม่ได ้พุทโธแลว้มนัเครียด พุทโธแลว้มนัไม่ต่อเน่ือง เรำก็ฝึกหดัใช้
ปัญญำตรึกตรองในควำมรู้สึกนึกคิดเรำน่ี ปัญญำใชไ้ดทุ้กท่ี ปัญญำใชไ้ดทุ้กสถำน เพียงแต่ว่ำ ท่ี
บอกว่ำ ศำสนำพุทธเป็นศำสนำแห่งปัญญำ แลว้ใชปั้ญญำแบบไขสือ ใชปั้ญญำโดยกิเลสมนัพำใช ้
เพรำะไปศึกษำธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้มำ แลว้กบ็อก อำ้งอิงเป็นค ำเดียวกบัท่ี
องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้พดูหมดเลย แต่ตวัเองไม่รู้ส่ิงใดเลย เห็นไหม น่ีถำ้ท ำพำไขสือมนั
ก็ไขสืออยำ่งน้ี พอไขสืออยำ่งน้ีป๊ับ แลว้เม่ือไหร่จะไดใ้ชปั้ญญำล่ะ 

ถำ้มนัไขสืออยำ่งน้ีมนัก็เป็นเร่ืองโลก ถำ้เป็นเร่ืองโลกมนัก็เป็นโลกียปัญญำ เพรำะปัญญำ
เกิดจำกจิต ปัญญำเกิดจำกควำมรู้สึกนึกคิดของเรำ ปัญญำเกิดจำกภวำสวะ ภวำสวะน้ีมนัมีอวิชชำ 
ถำ้อวิชชำเกิดข้ึนมนัก็ข้ึนตำมธรรมชำติของมนัอยูอ่ยำ่งนั้น มนัก็หมุนเวียนกนัอยูอ่ยำ่งน้ี เห็นไหม 
ถ่ำยเทกนัไปถ่ำยเทกนัมำดว้ยระหว่ำงโลกกบัธรรม มนัไม่เป็นควำมจริงข้ึนมำ น่ีเพรำะท ำมนัพำ
ไขสือ 

ฉะนั้น เรำจะท ำควำมจริงของเรำข้ึนมำแลว้ เรำไม่ไขสือ เรำจะเอำควำมรู้สึกนึกคิด เอำ
ควำมเป็นจริงของเรำ น่ีถำ้มนัเอำควำมจริงของเรำ เรำจะตั้งสติของเรำ มนัจะสงบขนำดไหน มนัมี
ควำมสงบบำ้ง ฝึกหดัใชปั้ญญำไป พอฝึกหดัใชปั้ญญำ มนัจะละเอียดเขำ้มำ เห็นไหม 

แมแ้ต่ว่ำเวลำเรำพุทโธๆ ถำ้มนัละเอียดเขำ้มำ พุทโธจนจิตมนัเป็นเน้ือเดียวกนั พุทโธจน
พุทโธไม่ไดไ้ป น่ีพุทโธๆ แลว้มนัเลือนรำงไป น่ีมนัไม่เป็นเน้ือเดียวกนั เพรำะมนัเลือนรำงไป 
เลือนรำงไปเพรำะกิเลสมนัยงัปกคลุมใจอยูด่ว้ยควำมหนำแน่น แต่มนัเลือนรำงไปดว้ยพุทโธๆๆ 
แลว้หำยไป น่ีมนัขำดสติ ถำ้ขำดสติ ถำ้มนัมำกกวำ่นั้นมนัก็ตกภวงัค ์พอตกภวงัคก์็เป็นมิจฉำสมำธิ 
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ถำ้เป็นสัมมำ ถำ้เรำพุทโธๆ ถำ้มนัเป็นเน้ือเดียวกนั แลว้มนัจะละเอียดเขำ้มำ แลว้เรำภำวนำ
อีกไม่ได ้ น่ีเรำฝึกหดัใชปั้ญญำไดแ้ลว้ ฝึกหดัใชปั้ญญำว่ำท ำไมเรำมนัเป็นอยำ่งนั้น เรำฝึกหดัใช้
ปัญญำใหปั้ญญำเขำ้มำพจิำรณำ ใหปั้ญญำเขำ้มำ ใหจิ้ตน้ีมีหลกัมีเกณฑ ์ ใหจิ้ตน้ีมีจุดยนื ถำ้จิตน้ีมี
จุดยนืนะ พอมีจุดยนื ใชปั้ญญำเหมือนกบัเรำสอนเดก็ๆ เห็นไหม 

เวลำเดก็ๆ น่ีผดิชอบชัว่ดี มนัควำมไร้เดียงสำของเดก็เขำไม่เขำ้ใจของเขำ เรำก็ตอ้งสั่งสอน
นะ ส่ิงน้ีผดิส่ิงน้ีถูก ใหเ้ดก็มนัรู้ถูกรู้ผดิ มีควำมผดิชอบชัว่ดี ใหเ้ดก็มนัพฒันำข้ึนมำ น่ีก็เหมือนกนั 
เวลำเรำใชปั้ญญำของเรำ ใหจิ้ตของเรำ “พทุโธแลว้มนัไม่ไดผ้ล พุทโธแลว้...” เรำฝึกหดัใชปั้ญญำ 
ปัญญำในอะไร 

ปัญญำในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ ปัญญำในกำรประพฤติปฏิบติั 
ปัญญำในชีวิตของเรำ เรำท ำส่ิงใดเพื่อเหตุใด เพื่อเหตุผลอะไร น่ีมนัใชปั้ญญำแยกแยะอยำ่งน้ีป๊ับ น่ี
ในเม่ือเรำประพฤติปฏิบติั เรำมำควบคุมหวัใจของเรำ เรำจะคิดอยำ่งไร เรำไปไหนไม่ไดห้รอก เรำ
ก็อยูน่ี่แหละ แต่เวลำคิดข้ึนไปแลว้มนัไดป้ระโยชน์อะไร 

ขณะท่ีเรำท ำหนำ้ท่ีกำรงำนเรำก็เบ่ือหน่ำย เรำก็อยำกจะประพฤติปฏิบติั เวลำเรำปฏิบติัแลว้
ท ำไมมนัยงัคิดออกไปขำ้งนอกอีกล่ะ ท ำไมจิตใจของเรำน้ีมนัโลเลนกั ท ำไมจิตใจของเรำไม่มี
จุดยนืเลย ท ำไมจิตใจของเรำใชไ้ม่ไดเ้ลย เห็นไหม น่ีถำ้ปัญญำมนัทนัดว้ยสตินะมนัอำย อำยดว้ย
เหตุผล พออำยดว้ยเหตุผลมนัก็ตั้งใจท ำ ตั้งใจปฏิบติั ตั้งใจเพื่อจะใหเ้ป็นประโยชน์กบัเรำ น่ีเวลำ
ปฏิบติัมนัก็เสมอตน้เสมอปลำย มีจุดยนื ควำมง่ำยข้ึน น่ีฝึกหดัใชปั้ญญำอยำ่งน้ี 

ถำ้ปัญญำอยำ่งน้ี ปัญญำแบบโลกๆ น่ีแหละ แต่เอำมำใชป้ระโยชน์กบัเรำ 

ถำ้ใชปั้ญญำอยำ่งน้ี ใชปั้ญญำแลว้ พอจิตมนัมีเหตุมีผล กำรพุทโธมนัก็สะดวกข้ึน กำรใช้
ปัญญำอบรมสมำธิมนัก็ง่ำยข้ึน ควำมง่ำยข้ึนเพรำะอะไร เพรำะมนัมีร้ัวรอบขอบชิด เพรำะปัญญำ
จะตะล่อมเขำ้มำๆ จนจิตน้ีมนัมีเหตุมีผล ยอมรับหลกักำรอยำ่งนั้น แลว้ถำ้เรำก ำหนดพุทโธต่อไป 
ใชปั้ญญำอบรมสมำธิต่อไป จิตมนัจะลึกซ้ึงข้ึน จิตมนัจะละเอียดข้ึน พอจิตละเอียดข้ึน ปัญญำมนัก็
จะชดัเจนข้ึนเวลำเรำฝึกหดัใชปั้ญญำ น่ีมนัเดินไปพร้อมกนัเพื่อควำมพฒันำของใจน้ีใหม้นัเป็น
ควำมจริงข้ึนมำ 
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ถำ้จิตมนัสงบเขำ้ไปจนถึงท่ีมนัมีเอกคัคตำรมณ์ จิตตั้งมัน่ จิตมีหลกัมีเกณฑ ์ ถำ้มนัเห็นกำย 
เห็นเวทนำ เห็นจิต เห็นธรรม ตำมควำมเป็นจริงนะ อนัน้ีไม่ใช่ไขสือเลย ถำ้ท ำไขสือนะมนัมีกิเลส 
กิเลสน้ีเป็นตวัครอบง ำ กิเลสน้ีเป็นตวัชกัน ำใหจิ้ตน้ีลม้ลุกคลุกคลำนไปดว้ยขบวนของกิเลสใน
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ อำ้งอิงธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ 
แลว้ไขสือ ไขสือคือปิดหูปิดตำ ใหจิ้ตนั้นไม่เขำ้ใจส่ิงใดๆ เลย 

แต่ถำ้เรำหูตำสว่ำงนะ เรำพิจำรณำของเรำ น่ีถำ้จิตมนัไม่สงบ จิตมนัไม่มีจุดยนื เรำก็ใช้
ปัญญำตะล่อมเขำ้มำจนมีร้ัวรอบขอบชิด จนจิตของเรำมีหลกัมีเกณฑ ์ มนัจะท ำของมนัดว้ยควำม
มัน่คงของมนั เห็นไหม แลว้ถำ้จิตมนัสงบจนท่ีมนัเห็นตำมควำมเป็นจริง ตอ้งจิตเห็นอำกำรของจิต 
จิตเห็นกำย จิตเห็นจิต จิตเห็นธรรม จิตเห็นเวทนำ น่ีมนัมีจุดยนืของมนั ถำ้จิตมนัอ่ิมเตม็ของมนั 
จิตมีหลกัมีเกณฑ ์ มนัจบัตอ้งไดช้ดัเจนมำก ถำ้จบัตอ้งไดช้ดัเจนมำก มนัใชปั้ญญำไป น่ีภำวนำมย
ปัญญำเกิดตรงน้ีไง ถำ้ภำวนำมยปัญญำเกิดตรงน้ีมนัก็เกิดวิปัสสนำไง 

ท่ีบอก ศำสนำพุทธเป็นศำสนำแห่งปัญญำ ปัญญำมนัจะเกิดตรงน้ี ถำ้ปัญญำมนัไม่เกิดตรง
น้ีมนัก็เป็นโลกียปัญญำ พอโลกียปัญญำก็ปัญญำจ ำมำ ปัญญำศึกษำมำในธรรมขององค์สมเดจ็พระ
สัมมำสัมพุทธเจำ้ ท  ำไมฉนัจะพดูไม่ได ้ท ำไมฉนัจะพดูไม่ถูก 

พดูได ้พดูถกู...พดูได ้พดูถูก แลว้มนัก็เกิดกำรสร้ำงภำพข้ึนมำในใจ พอสร้ำงภำพข้ึนมำ ก็
ปฏิบติัแลว้ก็เป็นอยำ่งนั้น ปฏิบติัก็รู้อยำ่งนั้น...ปฏิบติัมำขนำดไหน แลว้ไปไหนต่อ เห็นไหม ถำ้ท ำ
ไขสือมนัเป็นแบบนั้น ท ำไขสือ เรำจะไม่กำ้วหนำ้กนั เรำจะประพฤติปฏิบติัแลว้เรำจะลม้ลุก
คลุกคลำนกนั 

แต่เรำจะปฏิบติัตำมครูบำอำจำรยข์องเรำตั้งแต่หลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ ท่ำนลม้ลุก
คลุกคลำนมำทั้งนั้นน่ะ แต่ท่ำนก็พยำยำมสร้ำงสม สร้ำงดว้ยประสบกำรณ์ของใจของท่ำน ท่ำนท ำ
ของท่ำนจนประสบควำมส ำเร็จ ท่ำนถึงเอำประสบกำรณ์ควำมจริงอนันั้นมำวำงขอ้วตัรปฏิบติัไว้
ใหพ้วกเรำกำ้วเดิน 

ถำ้ใหพ้วกเรำกำ้วเดิน ในสมยัปัจจุบนัน้ีเรำมีกำรศึกษำกนั เรำก็บอกว่ำ ศำสนำพุทธเป็น
ศำสนำแห่งปัญญำ แลว้เรำท ำไมจะตอ้งท ำควำมสงบของใจ แลว้เรำท ำไมจะตอ้งมำสร้ำงหลกั
สร้ำงเกณฑใ์หจิ้ตใจเรำมัน่คงข้ึนมำ 
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น่ีดว้ยควำมรู้สึกนึกคิดว่ำ ส่ิงท่ีมัน่คง คือทำงโลกนั้นมนัเป็นกิเลส มนัเป็นเร่ืองกำรเขม้แขง็ 
เป็นควำมกระดำ้งของกิเลส กิเลสท่ีมนัยดึ มนัมีทิฏฐิ มนัมีมำนะ มนัมีกำรถือตวัถือตนของมนั แลว้
มนัไปศึกษำธรรมะข้ึนมำ มนัว่ำส่ิงนั้นมนัรู้ๆ นั้นเป็นเร่ืองโลกๆ 

แต่ถำ้เป็นเร่ืองธรรมนะ มนัเป็นเร่ืองของน ้ำใจ เร่ืองของควำมรู้สึก เร่ืองของน ้ำใจนะ จิตใจ
เรำจะเป็นผูส้ัมผสัธรรมๆ ถำ้จิตมนัสงบระงบัเขำ้มำ เรำเห็นควำมแตกต่ำงว่ำปุถุชนและกลัยำณ
ปุถุชน ปุถุชนคนหนำท ำควำมสงบไดบ้ำ้งไม่ไดบ้ำ้ง ท  ำแลว้ว่ำคนหนำๆ 

แต่ถำ้เป็นกลัยำณปุถุชน เห็นไหม เพรำะมีสติมีปัญญำ เพรำะมีสติมีปัญญำข้ึนมำน่ี เพรำะ
ดว้ยกำรใชปั้ญญำของเรำน่ี ดว้ยกำรใชปั้ญญำมีขอบมีเขตเป็นร้ัวรอบขอบชิดใหจิ้ตใจมีหลกัมี
เกณฑ ์ควบคุมใจตวัเองได ้ เห็นไหม ผูน้ี้จะท ำสมำธิไดง่้ำย น่ีกลัยำณปุถุชน พอกลัยำณปุถุชนน่ีท ำ
ไดง่้ำย พอมีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมำมนัท ำไดง่้ำย รักษำใจของเรำข้ึนมำ 

ถำ้มนัจบัตอ้ง เห็นไหม จิตเห็นอำกำรของจิต จิตของเรำเห็นกำย เห็นเวทนำ เห็นจิต เห็น
ธรรม ถำ้เห็นแลว้มนัสะเทือนเลย น่ีอยำ่งน้ีไม่ใช่ไขสือ เพรำะมนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นสันทิฏฐิโก 
จิตดวงน้ีลม้ลุกคลุกคลำน จิตดวงน้ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมำกบัเขำ จิตดวงน้ีศึกษำมำ แลว้เรำท ำ
ข้ึนมำน่ี เห็นไหม มนัท ำไขสือว่ำรู้ไปหมด รู้ทุกอยำ่ง แลว้ธรรมน่ีเขำ้ใจหมดเลย แลว้ผลล่ะ? งงๆ 
นะ 

งงๆ เพรำะมนัไม่เป็นขอ้เทจ็จริงในใจ เพรำะกิเลสมนัพำไขสือ แลว้มนัท ำก็ลม้ลุก
คลุกคลำนมำ ถำ้เรำไม่ไขสือของเรำนะ ถำ้จิตพุทโธๆ ถำ้เป็นเจโตวิมุตติ พุทโธๆๆ ถำ้จิตมนัสงบ
มนัจะมีควำมสุขของมนั มนัจะต่ืนเตน้ มนัจะแปลกประหลำด น่ีพอจิตสงบนะ หลวงตำท่ำนพดู
บ่อย “ถำ้ใครท ำจิตสงบเป็นสมำธิไดจ้ะพออยูพ่อกิน” 

มนัพออยูพ่อกินจริงๆ เพรำะถำ้จิตสงบลึกนะ มนัจะเขำ้ใจว่ำน่ีเป็นนิพพำนเลย มนัปล่อย
วำงหมด มนัมีควำมสุขของมนั แลว้ถำ้ออกมำ ออกจำกอปัปนำมำเป็นอุปจำระ น่ีนอ้มไปท่ีกำย ถำ้
เห็นกำยข้ึนมำ เห็นไหม มนัจบัได ้กำรจบัไดม้นัก็ต่ืนเตน้แลว้ ค  ำว่ำ “ต่ืนเตน้” มนัมีผลงำนไง 

คนเรำไม่เคยเจอเพชรเจอทอง ถำ้ไปเจอเพชรเจอทองมนัก็ต่ืนเตน้นะ น่ีใหห้ยบิเอำฉวยเอำ 
ไดม้ำกไดน้อ้ยแลว้แต่ควำมสำมำรถ น่ีพอหยบิเอำฉวยเอำ เพชรทองหยิบไดก้็เป็นของเรำใช่ไหม 
แต่ถำ้เป็นจิตเห็นกำย เห็นเวทนำ เห็นจิต เห็นธรรม ใหห้ยบิฉวยเอำนะ พอหยบิฉวยเอำมนัมีควำม
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อยำก พอมีควำมอยำก อยำกหยบิฉวยมนัก็หำยหมดเลย น่ีภำพนั้นหำยไป จบัตอ้งส่ิงใดไม่ได ้
เพรำะมนัเป็นนำมธรรม 

แต่เพรำะมนัมีประสบกำรณ์แลว้มนัจะรู้เลยว่ำถำ้หยบิฉวยแลว้จะไม่ไดอ้ะไรเลย แต่ถำ้
กลบัมำอยูต่วัจิต จิตรู้ส่ิงใด ถำ้จิตสงบแลว้เห็นนิมิต ถำ้ไม่เขำ้ใจส่ิงใด ถำมท่ีจิต จิตจะตอบไดเ้ลย 
แต่ถำ้จิตมนัเห็นใช่ไหม เพรำะจิตเห็น จิตเห็นอำกำรของจิต จิตเห็นกำย จิตเห็นเวทนำ จิตเห็นจิต 
จิตเห็นธรรม ถำ้จิตเป็นคนเห็น ถำ้พอจะจบัตอ้งมนัก็หำยไป ถำ้หำยไปมนัตอ้งกลบัมำสู่จิต กลบัมำ
พุทโธๆๆ ใหจิ้ตสงบข้ึนมำ น่ีกลบัมำท่ีน่ี 

ถำ้จิตมนัมีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมำ ส่ิงท่ีว่ำกำย เวทนำ จิต ธรรม ชดัเจนแจ่มแจง้ข้ึนมำเอง จิต
เห็นอำกำรของจิต จิตพิจำรณำ จิตแยกแยะ เห็นไหม ถำ้เป็นธรรม เห็นไหม นัน่มนัเป็นรูป เป็น
ควำมรู้สึกนึกคิด รูป คืออำรมณ์ควำมรู้สึก ควำมรู้สึกมนัแยกแยะนะ ในรูปมนัมีอะไร? มีเวทนำ ใน
เวทนำมีสัญญำ ในสัญญำมีสังขำร มีวิญญำณ ถำ้ขนัธ์ ๕ มนัแยกแยะ เพรำะแยกแยะ อำรมณ์
ควำมรู้สึกอนัหน่ึงมนัแยกแยะมนัจบัตอ้งแลว้มนัแยกแยะใหเ้ห็น ใหเ้ป็นขนัธ์ เป็นกอง เป็น ๕ กอง
เลย แลว้ใน ๕ กอง เห็นไหม 

เวลำพระอรหนัตน์ะ ขนัธ์ ๕ ภำรำ หเว ปญฺจกฺขนฺธำ ขนัธ์ไม่ใช่กิเลส ควำมรู้สึกนึกคิด
ไม่ใช่กิเลส ควำมรู้สึกนึกคิด รูปอนัวิจิตรไม่ใช่กิเลส ตณัหำควำมทะยำนอยำกของคนต่ำงหำกคือ
กิเลส ฉะนั้น รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ มนัไม่ใช่กิเลส แต่ขณะท่ีว่ำ อวิชฺชำปจฺจยำ สงฺขำ
รำ อวิชชำ คนท่ีมีอวิชชำ จิตของเรำมีกิเลส มีพญำมำรท่ีอำศยัจิตน้ีอยู ่ฉะนั้น ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนมำจำก
จิตท่ีเป็นอวิชชำ เกิดข้ึนมำจำกจิตท่ีมีกิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำก ขนัธ์นั้นก็เลยมีกิเลสไปดว้ยไง 

เพรำะขนัธ์เกิดจำกไหน? ขนัธ์เกิดจำกจิต น่ีจิตเห็นกำย กำยก็เกิดจำกจิต เพรำะจิตมนัรู้มนั
เห็นของมนั มนัถึงเห็นของมนั ฉะนั้น ถำ้จิตมนัมีอวิชชำ จิตมนัมีกิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำกอยู ่
ถำ้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนถึงเป็นกิเลสหมดไง ถำ้มนัเป็นกิเลสหมด จิตมนัตอ้งสงบระงบัแลว้จบัส่ิงนั้นได ้
แลว้พิจำรณำแยกแยะ เห็นไหม 

ถำ้บอกว่ำ “ขนัธ์มนัไม่มี มนัเป็นสักแต่ว่ำ ขนัธ์ก็เป็นสักแต่ว่ำ กำยน้ีก็เป็นสักแต่วำ่ ของมนั
เป็นของของมนัอยูโ่ดยดั้งเดิมอยูแ่ลว้ มนัก็มีของมนัเป็นไปอยำ่งนั้น”...พดูอยำ่งน้ีน่ีท  ำไขสือ ท ำ
ไขสือเพรำะว่ำมนัเป็นไขสือ มนัไม่รู้จริงไง 
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เวลำองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้บอกว่ำ ส่ิงท่ีเป็นสักแต่ว่ำ เพรำะเขำประพฤติปฏิบติั 
เขำแยกแยะใชปั้ญญำจนมนัขำดสรุปไปแลว้มนัถึงเป็นสักแต่ว่ำ มนัไม่ใช่อนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

แต่ขณะท่ีเรำมีกิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำกน่ีมนัมียำงเหนียวในใจ มนัเป็นเรำทั้งนั้นน่ะ 
มนัไม่มีอะไรเป็นสักแต่ว่ำสักอยำ่งหน่ึง มนัไม่มีอะไรเป็นสักแต่ว่ำหรอก แต่เพรำะควำมไขสือ
ของเรำ เรำไปอำ้งอิงธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ว่ำ “มนัเป็นสักแต่ว่ำ มนัไม่ใช่ของ
เรำๆ” ไม่ใช่ของเรำอยำ่โอดโอยสิ ไม่ใช่ของเรำน่ีบอกใหม้นัปล่อยวำงใหไ้ดจ้ริงสิ 

มนัไม่ไดจ้ริงหรอก มนัท ำไขสือไปถึงท ำใหเ้สียหำยไง 

แต่ถำ้เป็นควำมจริงข้ึนมำนะ มนัไม่มีอะไรสักแต่ว่ำสักอยำ่ง มนัเป็นควำมจริงทั้งเร่ือง มนั
เป็นควำมจริงตำมสมมุติไง พอเรำเกิดมำเป็นคนมนัก็เป็นคนจริงๆ เรำมีควำมรู้สึกนึกคิดเรำก็มี
ควำมรู้สึกนึกคิดจริงๆ จริงทั้งนั้นน่ะ แต่จริงตำมสมมุติไง จริงเพรำะมนัมีอวิชชำ จริงเพรำะมนัมี
ควำมไม่รู้มนั เพรำะควำมไม่รู้มนัถึงมีผลกดถ่วงหวัใจของเรำ 

แต่เพรำะพอเรำมำศึกษำ เรำท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ เพรำะเรำเป็นลูกศิษยมี์ครู ครูเอก
ของโลกคือองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ ในปัจจุบนัน้ีก็มีหลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่เป็นครูเอก
ของเรำ เพรำะครูเอกของเรำท่ำนไดป้ระสบกำรณ์ ท่ำนไดก้ระท ำมำ ท่ำนไดช้ ำระลำ้งกิเลส ท่ำนได้
ต่อสู้กนัมำจนประสบควำมส ำเร็จแลว้วำงขอ้วตัรไวใ้ห้เรำกำ้วเดินตำมน่ี 

แต่เวลำเรำท ำของเรำข้ึนมำ เห็นไหม “นัน่ก็เป็นสักแต่ว่ำ นู่นก็มนัไม่ใช่ของเรำ ไม่ใช่ของ
เรำ” 

ยงัไม่ไดท้  ำอะไรเลย อะไรไม่ใช่ของเรำ 

เพรำะค ำวำ่ “ไม่ใช่ของเรำ” เรำก็เลยจบัตอ้งอะไรไม่ไดเ้ลย พอจบัตอ้งอะไรไม่ไดเ้ลยแลว้ก็
บอกว่ำส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ เรำท ำเสร็จแลว้ มนัไม่มีอะไรเป็นขอ้เทจ็จริงในใจอนันั้น เห็นไหม ปริยติั 
ถำ้ศึกษำโดยปริยติัเป็นอยำ่งน้ี น่ีเรำเขำ้ใจของเรำ 

ฉะนั้น ปริยติัแลว้ตอ้งปฏิบติั พอปฏิบติัข้ึนมำมนัจะเป็นขอ้เทจ็จริงของใจดวงนั้น 

ถำ้ใจดวงนั้นติดในปริยติันั้นมนัก็ไขสือในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้เป็น
อยำ่งนั้น แต่ถำ้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมำ น่ีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้น่ีวำงไว ้ แต่เรำ
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ปฏิบติัข้ึนมำใหเ้ป็นควำมจริงของเรำ ถำ้ควำมจริงของเรำเกิดข้ึนมำ เห็นไหม ถำ้ควำมจริงกบัควำม
จริง ปริยติักบัปฏิบติัมนัจะวิ่งชนกนั หมำยถึงว่ำมนัเป็นอนัเดียวกนั 

อนัเดียวกนัว่ำ ปริยติัน้ีเป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ องคส์มเดจ็พระสมัมำสัม
พุทธเจำ้ร้ือคน้ข้ึนมำ องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ปรินิพพำนไปแลว้ ธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ ส่ิงน้ีเป็นธรรมวินยัท่ีองคส์มเดจ็
พระสัมมำสัมพุทธเจำ้วำงไว ้ ฉะนั้น น่ีเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ ปริยติั...
ปริยติัเป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ทั้งหมด แต่ของเรำล่ะ ขององคส์มเดจ็พระ
สัมมำสัมพุทธเจำ้น่ีวำงไว ้แลว้เรำท ำของเรำข้ึนมำ 

ถำ้มนัไขสือมนัก็อำ้งอิงว่ำธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้เป็นของเรำ เรำรู้แลว้ 
เรำเขำ้ใจหมดแลว้ น้ีเพรำะวำ่มนัไขสือ แต่ถำ้ไม่ไขสือ มนัวำงไว ้ แลว้ท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ
ตำมท่ีครูบำอำจำรยข์องเรำท่ำนเคยด ำเนินมำก่อน ครูบำอำจำรยท่์ำนผำ่นพน้มำหมดแลว้นะ ผำ่น
พน้ไปในขอ้เทจ็จริงในใจของท่ำน ฉะนั้น เรำตอ้งท ำควำมสงบของใจเขำ้มำก่อน ถำ้ใจมนัสงบ
แลว้ ถำ้มนัรู้มนัเห็นก็ตำมขอ้เทจ็จริงของมนั 

ดูอยำ่งเช้ือโรคสิ เช้ือโรคนะ ถำ้เช้ือโรคท่ีเป็นเช้ือโรคเขำตอ้งใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ เขำถึงจะ
เห็นเช้ือโรคนั้น ถำ้ไม่มีกลอ้งจุลทรรศน์ เช้ือโรคก็คือเช้ือโรคอยูอ่ยำ่งนั้นน่ะ แต่ตำเปล่ำเรำมองไม่
เห็น จิตของเรำถำ้มนัยงัพร่ำมวั จิตของเรำถำ้มนัยงัเป็นเร่ืองโลกๆ อยู ่มนัก็เขำ้ใจไดต้ำมทฤษฎีเป็น
ปริยติัขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้น่ีไง 

น่ีบอกว่ำ เช้ือโรคเขำ้ไปในร่ำงกำยแลว้มนัจะไปเพำะเช้ือ แลว้มนัจะท ำใหเ้รำเจบ็ไขไ้ดป่้วย 
น่ีทุกคนก็รู้ทั้งนั้นน่ะ แต่ถำ้ไม่มีกลอ้งจุลทรรศน์มำส่องเรำก็ไม่เห็น น่ีเวลำธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ ปริยติัก็บอกไวอ้ยำ่งนั้น เรำก็เขำ้ใจ เรำก็รู้ แต่ถำ้เรำท ำใจของเรำข้ึนมำ ถำ้ใจ
มีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมำมนัก็จะเป็นกลอ้งจุลทรรศน์ 

ถำ้กลอ้งจุลทรรศน์ เห็นไหม จิตเห็นอำกำรของจิต ถำ้มนัเห็นของมนั มนัรู้ของมนั มนัเห็น
โทษนะ ถำ้ส่ิงน้ีเรำไม่เห็น เรำไม่เขำ้ใจ มนัก็จะเขำ้ไปในร่ำงกำยของเรำ แลว้เรำก็จะเป็นโรคเป็น
ภยั จิตของเรำ ถำ้เรำไม่รู้ว่ำอำรมณ์ควำมรู้สึกนึกคิดอยำ่งน้ี ส่ิงท่ีเป็นโทษกบัเรำอยำ่งน้ี ถำ้เรำไม่
เห็นว่ำเป็นโทษ เห็นไหม 
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เพรำะเรำศึกษำมำในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้บอกว่ำ “สักแต่วำ่ นู่นก็
ไม่ใช่เรำ กิเลสมนัเป็นนำมธรรม เวลำมนัเขำ้ใจแลว้มนัก็ปล่อยวำงหมด” เห็นไหม น่ีในภำคปริยติั 
แต่เวลำเรำไขสือเรำก็อำ้งว่ำเรำรู้ แลว้อำ้งวำ่เรำรู้แลว้มนัก็มีภำพใหม้นัรู้จริงๆ พอมีภำพใหรู้้จริงๆ 
แลว้ท ำอยำ่งไรต่อล่ะ ท ำเสร็จแลว้ เพรำะจิตใจอ่อนแอ จิตใจไม่มีก ำลงัไง 

ถำ้จิตใจมีก ำลงันะ เวลำเรำปฏิบติันะ ปฏิบติัเพื่อควำมร่มเยน็เป็นสุข แต่ท ำไมเรำทุกขย์ำก
กนัขนำดน้ีล่ะ เรำทุกขย์ำกเพรำะเรำมกัง่ำย เรำทุกขย์ำกเพรำะเรำอยำกได ้ แต่ถำ้เวลำปฏิบติัน่ีดว้ย
ควำมไม่อยำกได ้ ดว้ยควำมไม่มกัง่ำย มนัทุกขย์ำกไหม? ทุกข ์ ทุกขเ์พรำะอะไร ทุกขเ์พรำะควำม
เพียรไง 

ในเม่ือเรำเดินจงกรมนัง่สมำธิภำวนำมนัไม่มีควำมทุกข ์มนัเอำมำจำกไหนล่ะ ไอทุ้กขอ์ยำ่ง
น้ีมนัทุกขป์ระจ ำธำตุขนัธ์ เวลำเดินจงกรมมนัก็เม่ือย พอนัง่ๆ ไปมนักดทบัมนัก็ปวด มนัก็เร่ือง
ธรรมดำน่ะ ส่ิงท่ีในเม่ือคนเดินอยูท่ ั้งวนัๆ มนัไม่เหน่ือยไม่เม่ือยมนัเป็นไปไดอ้ยำ่งไร มนัเป็นไป
ไม่ไดห้รอก มนัก็เป็นของมนั 

แต่เวลำเรำเดินจงกรมนัง่สมำธิภำวนำ แลว้จิตใจเรำไดผ้ลหรือเปล่ำ 

เรำเดินจงกรมนัง่สมำธิภำวนำก็เพื่อควำมสงบร่มเยน็ของใจ ถำ้ใจสงบร่มเยน็ เรำฝึกหดัใช้
ปัญญำของเรำ น่ีเวลำเดินจงกรม แลว้จิตใจ เวลำจิตท่ีสงบแลว้มนัเห็นกำย เห็นเวทนำ เห็นจิต เห็น
ธรรม ตำมควำมเป็นจริง พอเห็นตำมควำมเป็นจริงนะ เวลำปัญญำมนัจบัตอ้งได ้ แลว้ถำ้สติปัญญำ 
สติกบัสมำธิไม่มัน่คงมนัก็ลม้ลุกคลุกคลำน คือจบัหลุดไมห้ลุดมือ กำรปฏิบติั เห็นไหม เด๋ียวก็เห็น
ภำพชดั เด๋ียวก็มีควำมรู้สึก เด๋ียวก็จบัขนัธ์ได ้มนัก็มีรสมีชำติ 

เวลำเรำจบัขนัธ์ จบัอำรมณ์เรำ เรำพิจำรณำนะ กำย เวทนำ จิต ธรรม ธรรมำรมณ์ อำรมณ์
ควำมรู้สึกนึกคิด ส่ิงท่ีมนัเป็นกิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำก พอเรำจบัไดน่ี้เรำแยกแยะมนั 
แยกแยะใหเ้ห็นว่ำส่ิงใดเป็นโทษ ส่ิงท่ีเป็นโทษน่ีมนัรวมตวักนัมำอยำ่งไร อำรมณ์ท่ีมนัรุนแรง 
อำรมณ์ท่ีเป็นควำมโกรธ ท่ีมนัปะทะปะทงัเรำน่ีมนัเกิดข้ึนมำไดอ้ยำ่งไร ถำ้เรำมีสติ เรำจบัมนัไวก้็
เบรกมนัไวก่้อน 

พอเบรกไวแ้ลว้เรำก็แยกว่ำ โกรธเพรำะอะไร อะไรท ำใหโ้กรธ? อ๋อ! เพรำะวิญญำณมนั
รับรู้ รู้มำอยำ่งไรล่ะ เพรำะสังขำรมนัหลอก สังขำรมนัปรุง มนัปรุงมำเพรำะอะไร เพรำะมนัมี
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ขอ้มูล มีสัญญำอยูใ่นหวัใจ สัญญำวำ่ส่ิงท่ีเรำไม่ชอบ พอมนัเป็นควำมไม่ชอบ มนักระเทือนกบั
กิเลส แลว้สัญญำก็ปรุง ปรุงมนัก็เกิดอำรมณ์ควำมรู้สึกนึกคิด มนัก็เกิดเวทนำ เวทนำก็เกิดเป็นรูป 
ก็เกิดเป็นอำรมณ์อีก อำรมณ์มนัก็หมุนเวียนต่อไป มนัก็คิด มนัก็ซอ้นๆๆๆ เขำ้ไป พอซอ้นเขำ้ไป
มนัไม่ทนัไง 

แต่ถำ้มีสติมีปัญญำน่ีมนัแยกของมนั พอแยกออกไป รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ 
แยกออกจำกกนั มนัเกิดไม่ไดน่้ะ...ไฟ คตัเอำทเ์รำตดัแลว้ ไฟมนัมำไดไ้หม? มนัมำไม่ไดห้รอก น่ี
ถำ้มีสติปัญญำเขำ้ไปยบัย ั้ง เขำ้ไปแยกแยะอำรมณ์ควำมรู้สึกมนัจะเกิดไดไ้หม? เกิดไม่ไดห้รอก 
เกิดไม่ได ้มนัเก้ๆ  กงัๆ อยูอ่ยำ่งนั้นน่ะ แต่ถำ้พอสติมนัอ่อนมนัก็รวมอีก มำอีกแลว้ๆ 

น่ีถำ้มีสติปัญญำมนัแยกแยะอยำ่งน้ี มนัเห็นเหตุผลอยำ่งน้ี เห็นไหม น่ีโดยขอ้เทจ็จริง ไม่ใช่
เป็นกำรไขสือ ไม่เป็นกำรว่ำน้ีเป็นปริยติัแลว้เรำวำ่เป็นสักแต่ว่ำ ไม่มีอำรมณ์ควำมรู้สึก ไม่มีรสมี
ชำติ มนัเป็นสักแต่ว่ำ ไม่มีอะไรเขำ้ไปผกูพนักบัมนัเลย...เป็นไปไม่ไดห้รอก 

ถำ้มนัเกิดมำ เกิดมำโดยอวิชชำ เกิดมำโดยกิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำก เกิดมำโดยตณัหำ 
เกิดมำโดยสมุทยั แลว้บอกไม่มีๆ เป็นสักแต่ว่ำ มนัเอำมำจำกไหน ส่ิงท่ีเป็นสักแต่ว่ำๆ น้ีเป็นของ
องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ต่ำงหำก เพรำะองคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้เป็นพระอรหนัต์
ไปแลว้ แลว้เรำล่ะ เรำจะท ำอยำ่งไรของเรำใหม้นัเป็นควำมจริงข้ึนมำ 

พอควำมจริงข้ึนมำ เห็นไหม เรำมีสติปัญญำเรำก็แยกของเรำๆ มนัจะเกิดข้ึนเป็นควำมจริง 
ถำ้เกิดข้ึนเป็นควำมจริงนะ พิจำรณำกำย ถำ้มนัเห็นภำพกำย กำยจะเห็นส่ิงใดก็แลว้ ถำ้สติปัญญำ
มนัดี มนัจะจบัได ้ถำ้สติกบัสมำธิมนัอ่อนแอนะ ภำพนั้นมนัก็ไม่คมชดั ภำพนั้นมนัก็ไหว ภำพนั้น
ก็ต่ำงๆ แลว้พอเห็นข้ึนมำมนัสะเทือนหวัใจนะ ถำ้เห็นควำมเป็นจริงน่ีสะเทือนกิเลสมำก สะเทือน
แลว้ ถำ้จบัได ้

กำรกระท ำมนัตอ้งมีอุบำย มีวิธีกำร เพรำะกิเลสมนักีดขวำงทุกกระบวนกำรท่ีเรำท ำ กิเลส
นะมนัจะสงวนหวัใจของเรำไวเ้ป็นท่ีอยูข่องเขำ กำรกระท ำของเรำ ถำ้กระท ำของเรำ ถำ้สติปัญญำ
เรำดี กิเลสมนัโตแ้ยง้ไม่ได ้ มนัก็หลบซ่อน หลบหลีก มนัไม่ยอมแพห้รอก ถำ้มนัหลบหลีก เห็น
ไหม หลบหลีกไวท้  ำไม? หลบหลีกไวใ้หเ้รำเผลอ พอใหเ้รำเผลอ เรำเส่ือม พอเส่ือมนะมนัยแุหย ่
มนัตำมใหผ้ลซ ้ำเลย 
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“เห็นไหม ปฏิบติัแลว้ก็ไม่ไดผ้ล ปฏิบติัมำเป็นปีเป็นหลำยๆ ปี สู้เรำอยูบ่ำ้น สู้เรำไปทำง
โลกเรำยงัมีควำมสุขกวำ่ เห็นไหม น่ีปฏิบติัแลว้ก็ทุกขย์ำก”...น่ีมนักระทืบซ ้ ำเลย ถำ้กิเลส เห็นไหม 
มนัรอจงัหวะทั้งนั้นน่ะ 

ถำ้กิเลสกระทืบซ ้ ำ แลว้เวลำพดูถึงกิเลสๆ กิเลสก็เป็นนำมธรรมนะ พญำมำรก็อยูก่ลำง
หวัใจเรำน่ีแหละ แต่ถำ้เวลำเกิดปัญญำข้ึนมำ เวลำจกัรมนัเคล่ือน น่ีธรรมจกัร จกัรมนัหมุน ถำ้
ปัญญำมนัหมุนนะ ดว้ยมรรค ดว้ยสติ ดว้ยปัญญำ ดว้ยมรรคญำณ งำนชอบ เพียรชอบ จกัรมนั
หมุน เรำจะเห็นของเรำว่ำ ถำ้จกัรมนัหมุน เวลำปัญญำมนัเคล่ือนตวัออกไปนะ มนัจะฟำดจะฟัน
ใหกิ้เลสยบุยอบตวัลง แต่ถำ้มนัเป็นโลก มนัเป็นเร่ืองของสมุทยั มนัจะเป็นกงจกัร กงจกัรมนัหมุน
ไปนะ มนัก็ท  ำลำยควำมเพียรเรำทั้งนั้น ท  ำลำยใหเ้รำลม้ลุกคลุกคลำนตลอด 

ฉะนั้น เวลำปฏิบติัน่ี อตฺตำ หิ อตฺตโน นำโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน เวลำเรำเดินจงกรมนัง่
สมำธิภำวนำมนัจะมีใครมำคอยประคองเรำล่ะ น่ีเรำจะตอ้งมีสติปัญญำเพื่อควำมช ำนำญของเรำ ถำ้
เรำมีสติ มีควำมช ำนำญของเรำ เห็นไหม ส่ิงท่ีผดิพลำดแลว้ ครำวหนำ้เรำจะตั้งสติใหม้ำกข้ึน เรำ
จะท ำควำมสงบใหม้ำกข้ึน แลว้เรำจะจบัตอ้งใหม้ำกข้ึน แลว้เวลำเรำแยกแยะข้ึนมำ เรำจะตอ้งให้
รอบคอบมำกกว่ำน้ี 

ถำ้มนัแยกแยะรอบคอบมำกกว่ำน้ี พอพิจำรณำไปมนัก็จะปล่อย ถำ้มนัสมดุลนะ เพรำะว่ำ
อะไร ชำ้งกระดิกหู งูแลบลิ้น คือมนัเร็วมำก ฉะนั้น เวลำสติปัญญำท่ีมนัหมุน เวลำเรำใชปั้ญญำไป
น่ีมนัจะเร็ว มนัจะหมุนมำก ถำ้ยิง่ช ำนำญมนัยิง่จะคล่องตวัมำก น่ีควำมคิดจะเร็วมำก เร็วขนำด
ไหน สติมนัเร็วกว่ำ สติมนัยบัย ั้งไดม้ำกกวำ่ ปัญญำมนัจะแยกแยะไดม้ำกกว่ำ มนัปล่อยแลว้ปล่อย
เล่ำ เรำพยำยำมท ำของเรำใหช้ ำนำญข้ึน ควำมช ำนำญนะ 

ถำ้ควำมไม่ช ำนำญ เห็นไหม เวลำกิเลสมนัฟ้ืนมำ กิเลสมนัเขำ้มำขดัแยง้น่ี เรำลม้ลุก
คลุกคลำนเลย เพรำะควำมช ำนำญของเรำ เรำจะฟ้ืนตวัเร็วไง ถำ้มนัลม้ลุกคลุกคลำนแลว้น่ีเรำ
เร่ิมตน้ เร่ิมตน้เด๋ียวนั้น เพรำะน่ีกิเลสขดัขำแลว้ ถำ้เรำเร่ิมตน้ป๊ับ น่ีมีสติปัญญำ กิเลสมนัเห็นว่ำ
ก ำลงัเรำมำกกว่ำ กิเลสมนัก็ตอ้งถอยไป เพรำะอำวุธ ธรรมำวุธ อำวุธท่ีเป็นธรรมน่ีมนัฟำดฟัน 

กิเลสกลวัธรรม กลวัควำมเขม้แขง็ของเรำ กลวัคุณธรรมของเรำ กิเลสกลวัตรงน้ี ถำ้เรำมี
ควำมเขม้แขง็ของเรำ เรำมีสติปัญญำของเรำ กิเลสมนัจะหลบหลีก หลบหลีกมนัก็ปล่อยเป็นตทงัค
ปหำน ซ ้ ำแลว้ซ ้ ำเล่ำๆ ตอ้งมีสติปัญญำมัน่คงของเรำ ถึงท่ีสุดเวลำมนัขำดนะ ส่ิงท่ีเป็นจริง เห็น
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ไหม มนัไม่ใช่ท ำไขสือ ท ำไขสือมนัไม่มีเหตุมีผล แต่ถำ้เป็นควำมจริง เวลำมนัขำด มนัรู้มนัเห็น
กลำงหวัใจของเรำ ถำ้มนัขำดข้ึนไป เห็นไหม ส่ิงท่ีไม่เคยรู้เคยเห็น แลว้ส่ิงมนัเคยรู้เคยเห็น เวลำ
มนัขำด มนัมีผลอยำ่งไรล่ะ? มีผลดว้ยควำมสุข น่ีถำ้มนัเป็นควำมสุขนะ เวลำธรรมมนัใหผ้ล เห็น
ไหม 

น่ีเวลำกิเลส ทุกคนก็เขำ้ใจได ้เวลำท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ จิตมนัสงบข้ึนมำ เรำจะเขำ้ใจ
ว่ำน่ีนิพพำนเลย แต่เวลำมนัพิจำรณำเขำ้ไป เวลำมนัขำด กำย เวทนำ จิต ธรรม ถำ้มนัขำด ขนัธ์ ๕ 
ไม่ใช่เรำ เรำไม่ใช่ขนัธ ์๕ กำยไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขไ์ม่ใช่กำย น่ีเวลำมนัปล่อย มนัปล่อยอยำ่งไร เวลำ
มนัขำด ขำดออกไปน่ีสังโยชน์มนัขำดไปอยำ่งไร 

พอสังโยชน์มนัขำดออกไป มนักลบัมำต่ออีกไม่ไดน้ะ ถำ้กลบัมำต่ออีกไม่ได ้ขณะจิตท่ีมนั
เปล่ียนแปลงไปแลว้น่ีมนัเปล่ียนแปลงอยำ่งไร ถำ้มนัเปล่ียนแปลงไปแลว้นะ มนักลบัมำเป็น
แบบเดิมอีกไม่ได ้

น่ีไง ถึงว่ำ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีกำรเกิดข้ึนเป็นธรรมดำ ส่ิงทั้งหลำยตอ้งดบัเป็นธรรมดำ 

มนัดบัไปเป็นธรรมดำดว้ยเวลำชำ้งกระดิกหู งูแลบลิ้น ท่ีมรรคญำณมนัท ำลำยกนั ถำ้มรรค
ญำณมนัท ำลำยกนั มนัท ำลำยกนัเพรำะอะไรล่ะ ท ำลำยกนัเพรำะเรำฝึกฝน เพรำะเรำมีกำรกระท ำ 
เพรำะควำมมัน่คงของเรำ เพรำะเรำไม่เฉไฉกบัมนั เรำท ำของเรำมัน่คงของเรำ ท ำซ ้ ำท  ำซำกไง น่ี
ตรงน้ีถำ้มนัท ำได ้

เพรำะมนัตอ้งมีอ  ำนำจวำสนำบำรมี คือว่ำ คนท่ีท ำเสมอตน้เสมอปลำยไง ถำ้คนท ำเสมอตน้
เสมอปลำย น่ีท  ำต่อเน่ือง กำรท ำต่อเน่ือง เห็นไหม ท ำซ ้ ำลงไปท่ีเดิมๆๆ ท่ีเดิมท่ีไหน? ท่ีเดิมท่ีตรง
สังโยชน์มนัมดัไวไ้ง สักกำยทิฏฐิควำมเห็นผดิของใจไง 

น่ีเพรำะมนัมีสักกำยทิฏฐิ สังโยชน์ท่ีมนัมดัไว ้ แลว้มนัก็มีกิเลสมำอำ้งมำอิง มนัก็ไหลตำม
กิเลสไปตลอดเวลำ เวลำเรำมีสติมีปัญญำข้ึนมำ เรำท ำของเรำข้ึนมำ กวำ่จะเขำ้มำถึงจุดท่ีสังโยชน์ท่ี
มนัมดัไว ้ แลว้พอเขำ้ไปถึงจุดนั้น เวลำมนัมีกำรใชปั้ญญำข้ึนมำต่อสู้แต่ละคร้ังแลว้ เวลำเรำปล่อย
วำงข้ึนมำ น่ีในเม่ือสังโยชน์มนัไม่ขำด กิเลสมนักมี็โอกำสท่ีจะผลกัใหเ้รำออกไปจำกจุดเดิมนั้นจน
ได ้ ถำ้เรำออกจำกจุดเดิมแลว้มนัจะเขำ้ไปอยำ่งไร? มนัก็ตอ้งหำอุบำยหำวิธีกำรใหจิ้ตใจน้ีเขม้แขง็
ข้ึนมำ แลว้ท ำเขำ้ไปสู่จุดเดิมนั้น มนัก็ปล่อยๆ ปล่อยๆ 
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เวลำปล่อยน่ีตทงัคปหำนนะ ถำ้จิตใจไม่มีพละ ไม่มีก ำลงั เวลำปล่อยแลว้มนัจะเสแสร้ง 
กิเลสพำใหเ้สแสร้ง ถำ้กิเลสพำเสแสร้งแลว้มนัก็พำออกไปจำกหลกัเกณฑข์องใจ ออกไปจำกจุด 
เห็นไหม ภวำสวะออกไปจำภพ ออกไปจำกสถำนท่ีท่ีกิเลสมนัอำศยัอยู ่ถำ้กิเลส เห็นไหม เวลำท่ีว่ำ
เรำไม่มีก ำลงัพอ เวลำกิเลสมนัจูงออกไปจำกท่ีมนัอยูเ่รำก็ตำมมนัไป 

พอตำมมนัไปแลว้ กวำ่เรำจะกลบัมำนะ ถำ้เรำพจิำรณำมนัปล่อยแลว้ ถำ้มนัไม่สมุจเฉท 
มนัไม่ขำด พอไม่ขำด สังโยชน์มนัไม่ขำด เห็นไหม มนัก็เหมือนท ำเฉไฉของมนัไป กิเลสมนัพำ
ออก พอกิเลสมนัพำออก กว่ำเรำจะรู้ตวั ถำ้รู้ตวั เห็นไหม เจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ ถำ้มนัมี
ของมนัอยูม่นัก็จะเส่ือม แต่ถำ้มนัเป็นกิเลสมนัเฉไฉของมนัไป มนัไม่รู้ตวัของมนั พอไม่รู้ตวัของ
มนั มนัไหลตำมไปน่ะ ถำ้ไหลตำมไป มนัอยูก่บัโลกๆ 

ส่ิงท่ีเป็นโลกนะ โลกมนัก็คือเร่ืองของกิเลส ถำ้โลกเป็นแบบนั้น ถำ้ท ำไปแลว้ถำ้เป็นโลก 
มนัก็ลม้ลุกคลุกคลำนอยูต่รงนั้นล่ะ แต่ถำ้เรำมีสติมีปัญญำนะ มนัมีอุบำย อุบำยคือวิธีกำรท่ีเรำจะ
แยกแยะเปล่ียนแปลงหำวิธีกำรใหม่ วิธีกำรใหม่ตอ้งต่อสู้ข้ึนไป ต่อสู้ เห็นไหม งำนของใจ งำน
ทำงโลกเขำอำบเหง่ือต่ำงน ้ำข้ึนมำเขำยงัตอ้งท ำของเขำ งำนของใจนะ งำนของใจมนัตอ้งมีสติมี
ปัญญำ มนัมีละเอียดอ่อนกว่ำงำนของโลกหลำยชั้นนกั 

ถำ้หลำยชั้นนะ น่ีเรำเดินจงกรม เรำเห็นพระเดินจงกรมนัง่สมำธิภำวนำ เรำเห็นเขำท ำอะไร 
น่ีเห็นเขำเดินไปเดินมำ แต่ปัญญำในจิต ธรรมจกัรไง จกัรมนัหมุนของมนั มนัมีควำมละเอียด
ลึกซ้ึงในหวัใจนั้น เห็นไหม ส่ิงท่ีท  ำอยำ่งนั้นน่ะ ถำ้ซ ้ ำแลว้ซ ้ำเล่ำน่ะ เพื่อไม่ใหกิ้เลสมนัท ำใหเ้รำ
ออกคลำดเคล่ือนไปจำกจุดท่ีเป็นภวำสวะ จุดท่ีเป็นภพ จุดท่ีมนัเป็นจริง ถำ้มนัเส่ือมนะ ถำ้มนัแบบ
ว่ำเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ พอมนัเจริญข้ึนมำถึงท่ีสุด มนัเขำ้ไปถึงจุดนั้นได ้ ซ ้ ำแลว้ซ ้ ำเล่ำ
เวลำมนัขำด ขณะจิตท่ีมนัขำด มนัมีควำมสุข มีควำมสุขนะ 

เรำเกิดมำเรำทุกขเ์รำยำก ควำมทุกขน้ี์ไม่ตอ้งถำมหำกนัว่ำควำมทุกขม์นัเป็นแบบใด มนั
แผดเผำทุกดวงใจ แลว้ทุกดวงใจไม่เคยไดรั้บรสแบบน้ี รับรส เห็นไหม เวลำเรำจะท ำควำมสงบ
ของใจ เวลำเรำประพฤติปฏิบติักนัไปมนัก็เหม่อๆ ลอยๆ คร่ึงๆ กลำงๆ แลว้บอกว่ำส่ิงนั้นเป็น
ควำมว่ำงๆ ส่ิงนั้นเป็นสักแต่ว่ำ 

ค ำว่ำ “สกัแต่ว่ำ” น่ีมนัปฏิเสธแลว้ มนัปฏิเสธกำรกระท ำมำทั้งหมดเลย แต่ถำ้เรำท ำมำดว้ย
ควำมเขม้ขน้ของเรำ เรำท ำดว้ยควำมเป็นจริง มนัไม่ไดส้ักแต่ว่ำหรอก มนัจบัเตม็ไมเ้ตม็มือ จบัให้
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มัน่คั้นใหต้ำย แลว้ใชปั้ญญำแยกแยะของมนั เห็นไหม เวลำมนัขำดนะ ส่ิงท่ีโลกน้ีเขำไม่มี ทุก
ดวงใจเวียนตำยเวียนเกิดในวฏัฏะ จิตน้ีเวียนตำยเวียนเกิดในวฏัฏะโดยธรรมชำติของมนั แลว้เวลำ
ถำ้มนัขำด มนัไดท้  ำใหส่ิ้งท่ีจะเวียนตำยเวียนเกิดมนัไม่ไปตำมธรรมชำติ 

เห็นไหม ว่ำธรรมะเป็นธรรมชำติ ธรรมะเป็นธรรมชำติ กำรตำยกำรเกิดก็เป็นธรรมชำติ ถำ้
เป็นธรรมชำติอยำ่งนั้น เวียนตำยเวียนเกิดมนัก็เป็นเร่ืองปกติของจิต จิตมีทุกดวงใจมีควำมรู้
เหมือนกนั แต่เวลำมนัขำดไปแลว้มนัไม่เป็นแบบนั้นแลว้ ถำ้มนัจะเกิดอีกมนัก็เกิดอีก ๗ ชำติเท่ำ
นั้นเอง 

ถำ้มนัเกิดอีก ๗ ชำติ จิตท่ีมนัจะเกิดอีก ๗ ชำติ กบัจิตท่ีมนัตอ้งเวียนตำยเวียนเกิดท่ีไม่มีตน้
ไม่มีปลำยมนัแตกต่ำงกนัอยำ่งไร ควำมแตกต่ำงของจิตมนัแตกต่ำงแลว้ พอมนัแตกต่ำง น่ีส่ิงท่ี
แตกต่ำงนะ มนักำรันตีข้ึนมำท่ีไหนล่ะ? มนักำรันตีข้ึนมำท่ีใจดวงนั้น ท่ีใจท่ีมนัเห็นน่ะ ใจท่ีมนัรู้ท่ี
มนัเห็น ท่ีมนัขำดออกไปน่ะ น่ีจิตท่ีมนัมีควำมรู้อยำ่งน้ีมนัมีอกุปปธรรมนะ 

เวลำธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ในธรรมจกัร เห็นไหม สพฺเพ ธมฺมำ อนตฺ
ตำ ว่ำธรรมทั้งหลำยน้ีเป็นอนตัตำ ทุกอยำ่งเป็นอนตัตำ น่ีเป็นอนตัตำเพรำะมนัตอ้งเวียนตำยเวียน
เกิดในวฏัฏะน้ีไง ส่ิงต่ำงๆ น้ีเป็นอนตัตำ น่ีเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ท่ีบอก
ว่ำ สพฺเพ ธมฺมำ อนตฺตำ ธรรมทั้งหลำยน้ีเป็นอนตัตำ 

แต่เวลำจิตท่ีว่ำ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีกำรเกิดข้ึนเป็นธรรมดำ ส่ิงทั้งหลำยตอ้งดบัเป็นธรรมดำ...
ดบัเป็นธรรมดำเพรำะจิตมนัรู้มนัเห็นของมนั จิตท่ีมนัรู้มนัเห็นของมนั จิตท่ีมนัจบักำย จบัเวทนำ 
จบัจิต จบัธรรม ท่ีวิปัสสนำ ท่ีไดใ้ชปั้ญญำของมนั น่ีมนัพิจำรณำของมนั เห็นไหม มนัไม่ใช่สักแต่
ว่ำ มนัท ำไดเ้ตม็ไมเ้ตม็มือของมนั เวลำมนัช ำระลำ้งออกมำ มนัท ำดว้ยจบกระบวนกำรของมนั 
เห็นไหม 

พอมนัจบกระบวนกำรของมนั จบกระบวนกำรของมรรคญำณ พอจบกระบวนกำรของ
มรรคญำณน่ะ ดว้ยมรรคสำมคัคี เวลำมนัขำดไปแลว้ เวลำมนัขำดไป ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีกำรเกิดข้ึน
เป็นธรรมดำ ส่ิงทั้งหลำยตอ้งดบัเป็นธรรมดำ ดบัเพรำะอะไร ดบัเป็นธรรมดำเพรำะว่ำมนัไม่มี
สังโยชน์เขำ้ไปเหน่ียวร้ังอีกแลว้ มนัจะเกิดข้ึนมำ ตั้งอยู ่ และดบัไปเป็นธรรมดำ ธรรมดำเพรำะจิต
มนัไดท้  ำลำยสังโยชน์ มนัรู้เห็นตำมควำมเป็นจริง 
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ถำ้ตำมควำมเป็นจริง จะเกิดก็เกิด จะอยูก่็อยู ่จะไปก็ไป ไม่มีส่ิงใดมำเกำะเก่ียวใหจิ้ตน้ีตอ้ง
เดือดร้อนไปกบัควำมรู้สึกอนัน้ี เห็นไหม ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีกำรเกิดข้ึนเป็นธรรมดำ ส่ิงทั้งหลำยตอ้ง
ดบัเป็นธรรมดำ มนัตำมควำมเป็นจริงท่ีมนัรู้มนัเห็นจริงของมนั เพรำะมนัไดส้ ำรอกคำยสังโยชน์
ออกไปแลว้ น่ีสังโยชน์ ๓ ตวัเองนะ น่ีเกิดอีก ๗ ชำติ 

แลว้ถำ้มนัท ำข้ึนไป ปฏิบติัข้ึนไป มนัจะลึกลบัมหศัจรรยอี์กมำก น่ีโสดำปัตติมรรค โสดำ
ปัตติผล สกิทำคำมิมรรค สกิทำคำมิผล อนำคำมิมรรค อนำคำมิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล มรรค 
๔ ผล ๔ 

ถำ้มรรค ๔ ผล ๔ เวลำจิตมนัพิจำรณำ มนัยกข้ึนไปมนัก็เป็นสกิทำคำมิมรรค แมแ้ต่โสดำ
ปัตติมรรค เวลำเรำประพฤติปฏิบติัข้ึนมำใหม่ จะเป็นโสดำปัตติมรรคถำ้มนัจบัไดต้ำมควำมเป็น
จริง มนัเห็นจริงของมนั มนัพิจำรณำของมนั แลว้มนัพิจำรณำลม้ลุกคลุกคลำนมำน่ีเรำรู้ของเรำ 
แลว้ถำ้มนัเป็นสกิทำคำมิมรรคล่ะ มนัท ำควำมสงบของใจใหล้ะเอียดมำกไปกวำ่นั้น แลว้พอมนัจบั
ของมนัไดน้ะ เวลำมนัจบัมนัได ้มนัเห็นของมนัตำมควำมเป็นจริง 

ถำ้ไม่เห็นตำมควำมเป็นจริง มนัเหมือนกบัว่ำเรำมนัเล่ือนลอย เห็นไหม มนัท ำไขสือนะ ถำ้
ไขสือในขั้นสกิทำคำมี ไขสือในขั้นอนำคำมียิง่แลว้ใหญ่ เพรำะไอน้ัน่เป็นกำมรำคะ ส่ิงท่ีเป็นกำม
รำคะมนัจะท ำลำยกำมภพ ถำ้ท ำลำยกำมภพ มนัไม่เกิดในวฏัฏะตั้งแต่กำมภพลงมำ น่ีมนัจะลึกลบั
มหศัจรรยม์ำกกว่ำน้ี 

ถำ้มนัลึกลบัมหศัจรรยม์ำกกวำ่น้ี เวลำเรำปฏิบติักนั เรำบอก “ปฏิบติัเพื่อควำมร่มเยน็เป็น
สุข ท ำไมมนัทุกขย์ำกอยำ่งนั้น” ควำมทุกขค์วำมยำก ทุกขย์ำกเพรำะกิเลสมนัขดัแยง้ มนัคดังำ้ง 
มนัท ำใหเ้รำลม้ลุกคลุกคลำน เพื่อสงวนสถำนท่ี เพื่อสงวนใจดวงน้ีใหเ้ป็นท่ีอยูอ่ำศยัของมนั 

แต่เรำปฏิบติัข้ึนมำดว้ยควำมเขม้แขง็ ดว้ยควำมเป็นจริง ดว้ยควำมวริิยะ ดว้ยควำมอุตสำหะ 
ดว้ยควำมละเอียดรอบคอบ ไม่สุกเอำเผำกิน จะทุกขจ์ะยำกขนำดไหน เรำสร้ำงบุญญำธิกำรมำมนั
ถึงจะทนแรงกดดนัอยำ่งน้ีได ้ แต่ถำ้เรำไม่ทุกข ์ เรำไม่ไดส้ร้ำงบุญญำธิกำรมำนะ เวลำมนัทุกขม์นั
ยำกมนัจะมว้นเส่ือ มว้นเส่ือคือมนัจะเลิกไง มนัจะไม่เอำจริงเอำจงั มนัจะไม่ท ำของมนั “เรำไปท ำ
อยำ่งอ่ืนดีกว่ำ”...แลว้อะไรมนัจะดีกว่ำล่ะ 
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เพรำะกิเลสมนัสร้ำงเหตุสร้ำงผลมำเพื่อค ำน้ีไง เพื่อเลิกดีกวำ่ มนัไม่มีอะไรดีไปกว่ำน้ี
หรอก...ถำ้อยูก่บัโลก โลกก็เป็นของเดิม โลกทุกคนก็รู้ก็เห็น แต่ถำ้เป็นควำมจริงอยำ่งน้ีถำ้จิตมนั
ไม่รู้ไม่เห็นกบัมนั มนัไม่มีปัจจตัตงั ไม่มีสันทิฏฐิโกข้ึนมำในหวัใจ เห็นไหม มนัเป็นกำรอำ้งอิง
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ มนัก็เป็นท ำไขสือไป ถำ้เป็นควำมจริงข้ึนมำมนัจะรู้
จริงของมนัอยำ่งน้ี 

แลว้ถำ้ยกข้ึนสู่สกิทำคำมิมรรค ละเอียดอ่อนมำกกว่ำน้ี แลว้ยิง่ข้ึนไปอนำคำมิมรรคนะ มนั
ตอ้งเป็นมหำสติ มหำปัญญำ ถำ้เป็นมหำสติ มหำปัญญำ มนัจะลึกซ้ึงขนำดไหน 

ควำมว่ำลึกซ้ึง ลึกซ้ึงเพรำะเรำมีหลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ ท่ำนไดล้ม้ลุกคลุกคลำนมำ ท่ำน
ไดต่้อสู้กบัส่ิงน้ีมำ มนัถึงละเอียดลึกซ้ึงในใจของท่ำน แลว้ท่ำนพยำยำมจะบอกเรำนะ 

ครูบำอำจำรยท่์ำนบอกว่ำ ส่ิงท่ีเรำท ำนะ เรำท ำน่ีมนัเป็นเร่ืองกิเลสเลก็นอ้ย ค ำว่ำ 
“เลก็นอ้ย” เลก็นอ้ยหมำยควำมวำ่มนัเป็นหลำนของกิเลส หลำนของกิเลสน้ีถำ้เรำช ำระลำ้งไดจ้ะ
เป็นโสดำบนั ลูกของกิเลสมนัก็เป็นสกิทำคำมี พ่อของมนั พ่อน่ีเป็นเร่ียวเป็นแรงในครอบครัว นัน่
อนำคำมี ปู่ ของเขำก ำหนดนโยบำยเฉยๆ เห็นไหม ขั้นท่ีสุดแห่งทุกข์ 

ส่ิงท่ีว่ำของเลก็นอ้ย ขั้นของหลำนมนัน่ีเรำยงัลม้ลุกคลุกคลำนขนำดน้ี แลว้ข้ึนต่อไปเป็น
ลูก เป็นพ่อ เป็นปู่  น่ีมนัจะมีกลอุบำยวิธีกำรอยำ่งใด น่ีมนัจะไขสือ ไขสือคือมนัจะหลอกใจ ไขสือ
คือมนัจะหลอกเรำ หลอกเรำใหอ้ยูใ่นอ ำนำจของมนั เห็นไหม 

ฉะนั้น ในกำรปฏิบติัของเรำ เรำจะฆ่ำหลำน น่ีฆ่ำหลำนมนัตำย น่ีพลิกศพกิเลส น้ีมนักเ็ป็น
โสดำบนั ถำ้พลิกศพลูกของเขำเรำก็จะไดเ้ป็นสกิทำคำมี ถำ้ฆ่ำพ่อมนัไดด้ว้ยมหำสติ มหำปัญญำ 
ดว้ยควำมเพียร ดว้ยควำมวิริยอุตสำหะ ไม่ใหกิ้เลสมนัไขสือใหม้นัมำหลอกใช ้ มนัหลอกใชแ้ลว้
เรำก็อำ้งอิง แลว้บอกเรำไดข้ั้นนั้นๆๆ มนัเป็นเร่ืองของกิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำก ท ำใหเ้รำ
พลำดโอกำสนะ 

ถำ้กิเลสมนัพำไขสือ มนัจะท ำใหเ้รำลม้ลุกคลุกคลำน แลว้จะไม่เป็นจริงข้ึนมำ ท ำพำไขสือ
เรำก็จะไม่ไดส่ิ้งใดเลย แต่ถำ้เป็นส่ิงท่ีเรำปฏิบติัข้ึนมำตำมขอ้เทจ็จริงของเรำเพื่อประโยชน์กบัใจ
ดวงน้ี 
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ใจดวงน้ีคือบุคคลทุกๆ คน ถำ้ยงัเป็นบุคคล เป็นคนท่ีมีชีวิตอยู ่มนัมีหวัใจในร่ำงกำยน้ี เรำ
ยงัมีโอกำสไดท้  ำควำมสะอำด เรำยงัมีโอกำสไดท้  ำมรรคญำณเพื่อมำฟอกใจดวงน้ีใหใ้จดวงน้ี
ส ำรอกคำยกิเลสออก มนัจะไดไ้ม่ตอ้งมำเวียนตำยเวียนเกิดทุกข์ๆ  ยำกๆ อยูแ่บบน้ีอีกไง เรำจะพน้
จำกโลกน้ีไปดว้ยควำมเพียรชอบ เอวงั 


