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ตั้งใจฟังธรรม ธรรมะเป็นเคร่ืองจรรโลงชีวิตนะ ธรรมะท าใหเ้ราพน้จากทุกข ์ เราเกิดมา 
เราเจอแต่ความทุกข ์ความทุกขเ์ป็นความจริง ความทุกขเ์ป็นอริยสัจ เราเกิดมาเป็นมนุษย ์เราเกิดมา
สู่โลกแห่งความเป็นจริง โลกแห่งความเป็นจริงคือความรับรู้สึก คือความรับรู้ทั้งนั้น 

เวลาเราเกิดมาเป็นเดก็ นั้นก็เป็นโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกนั ท าไมทารกมนัรับรู้ได้
ภาษาของมนัล่ะ น่ี ๓ ขวบ ๔ ขวบ เขาก็รู้ภาษาของเขา ความไร้เดียงสาของเขา แต่ถา้มนัโตข้ึนมา 
น่ีโลกแห่งความเป็นจริงทั้งนั้นน่ะ แต่จิตใจของคน ระดบัของคน ความรู้สึกของคน น่ีคน
เหมือนกนั แต่วุฒิภาวะมนัไม่เหมือนกนั ถา้วุฒิภาวะของเดก็ ในเม่ือเดก็ของเขาก็มีความรับรู้ไดแ้ค่
นั้น ถา้ท าความดีความชัว่ของเขาก็ไดข้องเขาแค่นั้นน่ะ แต่ถา้มนัโตข้ึนมาล่ะ น่ีมนัมีสังคม ภาระ
ของสังคมในครอบครัวของเรา แลว้เร่ืองส่วนตวัของเราล่ะ 

น่ีเราเกิดมาในโลกแห่งความเป็นจริง ถา้อยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง เราอยา่เพอ้ฝัน ถา้เพอ้
ฝัน ความเพอ้ฝันของเรานะมนัไม่เป็นความจริง ถา้ความเพอ้ฝัน เห็นไหม แมแ้ต่การศึกษาธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็เหมือนกนั เพราะอะไร เพราะความไม่รู้ของเราไง เราเพอ้
ฝันของเราไป แมแ้ต่เราบวช เราศึกษาเร่ิมตน้ เรากจ็ะเช่ือของเราแลว้ว่านรกสวรรคมี์จริงหรือไม่มี
จริง ทั้งๆ ท่ีว่ามีจริงๆ ก็สงสยัทั้งนั้นน่ะ ถา้สงสัยทั้งนั้น เห็นไหม แลว้จริตนิสยัของคนไม่
เหมือนกนั บางคนสัมผสัไดรั้บรู้ไดส่ิ้งท่ีเหนือโลก สัมผสัไดรั้บรู้ได ้ คนท่ีสัมผสัไม่ได ้ รับรู้ไม่ได ้
ว่าจะเป็นความจริงไม่เป็นความจริง คนท่ีเป็นความจริง ก็ส่ิงท่ีเป็นความจริงตอ้งเก็บไวใ้นใจไม่
กลา้พดูใหใ้ครฟังไง แต่ถา้ไม่เป็นความจริงของเขา เขากไ็ม่เช่ือของเขา เห็นไหม 
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แมแ้ต่ความเช่ือเร่ืองโลกๆ ยงัไม่เหมือนกนั ถา้ความไม่เหมือนกนัอยา่งน้ี แลว้เราจะใหว้่า 
ตีค่าในเร่ืองของสังคม ในเร่ืองของภาษา ในเร่ืองของความรับรู้ มนัจะตีค่าไดอ้ยา่งไร ฉะนั้น ความ
ตีค่าไม่ได ้ การศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ศึกษาโดยกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก ฉะนั้น ทั้งๆ ท่ีกิเลสมนัพาใหเ้ราเกิดนะ ถา้เราอยูก่บัโลกแห่งความเป็นความจริง มนั
จะไม่เป็นเหยือ่ของใคร ถา้มนัไม่เป็นโลกของความจริง มนัเป็นเหยื่อทั้งนั้นน่ะ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา น่ีความสุขนะ ธรรมะมนัให้
ความสุขความร่มเยน็ มนัใหค้วามสุข แมแ้ต่จะเหน่ือยยาก ค าว่า “เหน่ือยยาก” เหน่ือยยากสายตวั
แทบขาดนะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น่ีพุทธกิจ ๕ เห็นไหม เชา้ข้ึนมาเลง็ญาณ ออก
บิณฑบาตไปโปรดสัตว ์ โปรดสัตวข้ึ์นมา ตอนเชา้เทศนาว่าการใหก้บัญาติโยมเขา ใหก้บัผูท่ี้เป็น
บริษทั ๔ พอถึงหวัค ่า เทศน์สอนพระสอนเจา้ แลว้ตอนดึกข้ึนมาเทศน์สอนเทวดา น่ีตอนเชา้เลง็
ญาณ เหน่ือยสายตวัแทบขาดนะ แต่ท าไมท่านมีความสุขล่ะ เหน่ือยสายตวัแทบขาด คือพุทธกิจ ๕ 
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่ในใจมนัเหน่ือยหน่ายไหมล่ะ? ในใจมนัไม่เหน่ือยหน่าย
ไปดว้ยหรอก ส่ิงท่ีไม่เหน่ือยหน่ายในหวัใจนั้นเพราะอะไร เพราะจิตใจนั้นเป็นธรรม 

ถา้จิตใจนั้นมนัมีความสุขมาก ความสุข เห็นไหม เพราะวา่เขามีความทุกขก์นั เรามี
ความสุขนะ แลว้มองโลกดสิู โลกเขาทุกขเ์ขายาก เขาตอ้งดิ้นรนของเขา แต่ถา้หวัใจของเราล่ะ เรา
ก็ตอ้งดิ้นรนเหมือนกนั เพราะฉะนั้นเราอยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริงไง โลกของความเป็นจริง 
ปัจจยัเคร่ืองอาศยัตอ้งมี ชีวิตอยูไ่ดเ้พราะอาหาร อยูไ่ดเ้พราะปัจจยั ๔ ในเม่ือปัจจยั ๔ เราก็แสวงหา
ปัจจยั ๔ ของเรา น่ีโลกแห่งความเป็นจริง แต่เราไม่ต่ืนไปกบัเขา เราไม่แบกรับภาระไปกบัเขา เขา
ตอ้งหาปัจจยั ๔ แต่ดว้ยความวิตกกงัวล ดว้ยความต่ืนกลวั ดว้ยความไม่เขา้ใจ มนัมีแต่ความทุกข์
ไปทั้งหมดล่ะ เห็นไหม น่ีโลกแห่งความเป็นจริง 

โลกแห่งความเป็นจริง ท่ีเขาอยูเ่ป็นโลกๆ นัน่ก็โลกแห่งความเป็นจริงของเขา แต่โลกแห่ง
ความเป็นจริงดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัมีแต่ความสุข ความทุกข ์ความยากของเขา ถา้
เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาใหเ้ป็นความจริงของเราข้ึนมานะ โลกแห่งความเป็นจริงของเรา เราก็อยู่
ของเรา เราก็มีปัจจยัเคร่ืองอาศยัเหมือนกนั 
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ดูพระสิ เวลาบวชมา บริขาร ๘ นัน่แหละปัจจยั ๔ น่ีสมบรูณ์เลย แลว้เวลาเราปฏิบติัของเรา 
เห็นไหม น่ีเหมือนนกมีปีกกบัหาง บิณฑบาตมาเพื่อเล้ียงชีพ พอเล้ียงชีพ เชา้ข้ึนมาปฏิสังขาโย น่ี
ส่ิงท่ีไดม้า ส่ิงน้ีของมนัคืออะไรล่ะ 

อาหารมนัเน่ามนับดู อาหารมีคุณภาพไม่มีคุณภาพ อยูท่ี่คนพอใจและคนไม่พอใจ น่ีกิเลส
มนัจะงอกงามข้ึนมาแลว้ กิเลสมนัจะพองโตข้ึนมาแลว้ พระองคน้ี์มีศกัยภาพ บิณฑบาตมาไดแ้ต่
ของดีของวิเศษ พระองคน้ี์เป็นคนทุกขจ์นเขญ็ใจ ไม่มีใครเหลียวแลเลย น่ีกิเลสมนัจะพองข้ึน
มาแลว้ อาหารมนัก็คืออาหาร มนัก็เป็นปัจจยั ๔ เคร่ืองด ารงชีวิตทั้งนั้นน่ะ ถา้มีชีวิตมีสติปัญญา 
เห็นไหม 

เราเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส เราบิณฑบาตเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ ส่ิงท่ีเราบิณฑบาตเล้ียงชีพ
ดว้ยปลีแขง้ เราไดม้าดว้ยอะไรล่ะ? ไดม้าดว้ยน ้าพกัน ้าแรงของเรา เห็นไหม ถา้เรามีอ  านาจวาสนา
ขนาดไหน มนัก็เป็นเวรเป็นกรรมของเราท่ีเราสร้างของเรามา ถา้เราสร้างของเรามา ส่ิงท่ีมีคนมาดู
มาแลมนัก็อีกเร่ืองหน่ึง ไม่มีคนมาดูแล เราก็มีอาหารด ารงชีวิต ถา้มีอาหารด ารงชีวิต จิตใจมนัไม่
วอกแวกวอแว ถา้ไม่วอกแวกวอแว กิเลสมนัก็ไม่โตข้ึน 

น่ีปฏิสังขาโย เราไดส่ิ้งใดมา การใชส้อยตอ้งมีปฏิสังขาโย คือมีสติแลว้ใชส้อย ถา้ไม่มีสติ
แลว้ใชส้อยไป เห็นไหม เราบิณฑบาตมาเพื่อด ารงชีวิต น่ีปัจจยั ๔ เคร่ืองอาศยั เราอาศยัมนัหรือมนั
จะข่มข่ีเราล่ะ ถา้เราอาศยัมนั เห็นไหม เราแค่อาศยั อาศยัชีวิตน้ีด ารงอยูเ่ท่านั้น ไม่ให้มนัมาข่มข่ี 
ไม่ใหกิ้เลสตณัหาความทะยานอยากมนัพองข้ึนมา น่ีไม่ไดอ้ยา่งใจ โน่นก็ไม่ได ้ น่ีก็ไม่ดี ไม่ดีไป
หมดล่ะ ไม่ดี แลว้ชีวิตน้ีล่ะ ชีวิตน้ีมนัอาศยัล่ะ ชีวิตน้ีอาศยัปัจจยั ๔ เท่านั้น ถา้ปัจจยั ๔ มนัพออยู่
พอกินมนัก็เร่ืองธรรมดาน่ะ มนัก็พอแลว้แหละ 

ถา้มนัพอของมนั เห็นไหม น่ีกิเลสมนัทนไม่ไดเ้พราะอะไร? ปฏิสังขาโย พิจารณาก่อนใช ้
พิจารณาก่อนฉนั พิจารณาก่อนต่างๆ ทั้งนั้นน่ะ ถา้พิจารณาแลว้ กิเลสมนัโตข้ึนมาไม่ไดน้ะ ถา้
กิเลสมนัโตข้ึนมาไม่ได ้ เราก็มีสติปัญญา เราก็รักษาชีวิตของเราไว ้ ถา้รักษาชีวิตของเราไว ้ การ
ประพฤติปฏิบติัของเราจะง่ายข้ึน เห็นไหม ศากบุตรพุทธชิโนรส เราเห็นภยัในวฏัสงสาร เรามา
บวชเป็นพระนะ เราออกประพฤติปฏิบติักนั เห็นภยัในวฏัสงสาร ถา้เราเห็นภยัในวฏัสงสาร แลว้
ส่ิงนั้นมนัเป็นภยั แลว้เราไปยดึมัน่ถือมัน่มนัท าไม ท าไมไม่ปล่อยวางมนัซะ 



ลอกคราบกิเลส ๔ 

©2012 www.sa-ngob.com 

น่ีมนัมีค่าท่ีความรู้สึกของเราน้ีนะ เราตอ้งแก่เฒ่าไปแน่นอน เราตอ้งตายแน่นอน ชีวิตเรา
ตอ้งมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด ถา้ชีวิตมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด ส่ิงท่ีมีความจ าเป็น ความส าคญักบั
เราคือสติปัญญา สติปัญญาข้ึนมาน่ีส่ิงใดกไ็ร้ค่าไปทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้สติมนัอ่อนแอส่ิงนั้นมนัก็มีค่า
ไปทั้งหมดล่ะ มีค่าเพราะอะไร ประดบักิเลสไง ประดบัเกียรติ อยากมีเกียรติ อยากมีศกัด์ิศรี น่ี
กิเลสทั้งนั้นน่ะ 

แลว้ส่ิงท่ีกิเลสเอามาบีบคั้นหวัใจ น่ีว่ามีเกียรติไง เวลาออกไปตอ้งสมบรูณ์บริบรูณ์ไปนะ ก็
มีพร้อมหมดเลย ไปดกัหนา้ไวเ้ลยนะ จะมีสัปทนนะ เวลาจะออกธุดงคน่์ะ พระถือสัปทนให ้ ไป
ไหน อู๋ย! มีคนดูแลให ้ ทุกอยา่งพร้อม...ไอน้ัน่มนัเป็นการตลาด เขาไปเพิ่มกิเลสกนัน่ะ ไปเพิ่ม
กิเลสเพื่ออะไร? เพื่อใหค้นศรัทธานบัถือ มนัเป็นภาระรุงรังไปทั้งนั้นน่ะ 

เวลาเขาปฏิบติัไป เวลาครูบาอาจารยข์องเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ออก
บิณฑบาต น่ีไปแบบนอแรด ไปองคเ์ดียว เวลามีปัญจวคัคียน่ี์ไปอุปัฏฐาก ปัญจวคัคียจ์ะทิง้ไป อยู่
องคเ์ดียว คนเดียวทั้งนั้นน่ะ ไปแบบนอแรด ถา้ไปแบบนอแรด ใครจะมาดูมาแลล่ะ ก็อ  านาจ
วาสนาของเราล่ะ เราท าของเราข้ึนมา ไม่ตอ้งอาศยัใครเลย ตอ้งไปอาศยัใคร? อาศยัปลีแขง้น่ีไง 
อาศยัความจริงข้ึนมาสิ จะมีวาสนาแค่ไหนก็เท่านั้นน่ะ  ถา้มีวาสนาแค่นั้นก็แค่นั้น เห็นไหม กิเลส
มนัโตข้ึนมาไม่ได ้

แต่ถา้มนัอ่อนแอ มนัจะหวงัพึ่งเขาไปหมดน่ะ น่ีกิเลสทั้งนั้น หวงัพึ่ง หวงัใหค้นมาดูแล
รักษา ใหค้นมาเชิดหนา้ชูตา จะใหค้นมาเป็นข้ีขา้...ใครไม่เป็นข้ีขา้ แมแ้ต่กิเลสเรามนัยงัหลอกใช้
อยูข่นาดน้ี ใครจะเป็นข้ีขา้ใคร ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ ใครท าดีคนนั้นไดดี้ ใครท าชัว่คนนั้นไดช้ัว่ น่ี
มนัเป็นความดีความชัว่ทางหวัใจทั้งนั้นน่ะ 

ถา้หวัใจ เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้มนัจบ 
น่ีอยูก่บัโลกเท่านั้นเอง ถา้อยูก่บัโลกเท่านั้นเอง มนัเหนือโลก แลว้มนัไม่เป็นภาระรุงรัง ถา้มนัเอา
เร่ืองโลกๆ มามนัเป็นภาระรุงรังหมดล่ะ เราเกิดมาเป็นโลกนะ เราอยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง ถา้
อยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง ความเป็นจริงของสมมุติ สมมุติบญัญติั แต่ความเป็นจริงของเรามนั
ไม่มี ถา้ความเป็นจริงของเราไม่มี 

ใครมนัจะมาหลอกเราไม่ไดห้รอก ขอ้มูลข่าวสารน่ีขยะ ขยะมนัลน้โลก แลว้เราจะไปรับรู้
อะไรเร่ืองขยะนั้น เร่ืองของตวัเองยงัไม่รู้ เร่ืองของตวัเองน่ะท าอะไรบา้ง ความดีของเรามีสกัข้ีตีน
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ไหม ท าอะไรเป็นความดีของตวัเองบา้ง ถา้ความดีของมนัมีข้ึนมาน่ีมนัตอ้งไปฟังใคร มนัมีความ
จ าเป็นตอ้งใหใ้ครตอ้งมาสยบ น่ีมีความจ าเป็นอะไร? น่ีเพราะมนัตอ้งการใหค้นมาสยบน่ีสิมนัถึง
วุ่นวายไง มนัวุ่นวายเพราะอะไร เพราะมนัเป็นปัญหาสังคมไง 

เราอยูใ่นโลกของความเป็นจริงนะ ไม่ใช่อยูใ่นโลกแห่งความเพอ้ฝัน มนัจะเพอ้ฝันไปไม่มี
วนัจบวนัส้ินน่ะ น่ีถา้มนัเป็นความเพอ้ฝันไม่มีวนัจบส้ิน ยิง่คนกิเลสหนานะ เวลากิเลสมนัปอก
ลอกไง ดูคนเวลาไปอยูก่บัโลก ตวัเองก็ไม่มีท่ีพึ่ง ตวัเองก็ไม่มีจุดยนืของเรา ไปเจออะไรน่ีเขา
หลอกหมดน่ะ ใครเสนออะไรมาไปทั้งนั้นน่ะ น่ีเวลาคนเขาหลอกไปลอกคราบ เขาไปลอกคราบ
กนัในโรงแรม เห็นไหม เขาเอาอะไรไปลอกคราบล่ะ? ก็เอามารยาสาไถยนัน่ไปลอกคราบ น่ีเอา
มารยาสาไถยนะ ชวนกนัไป แลว้ถึงเวลาเขาวางยานะ หมดเลย 

เวลากิเลสมนัลอกคราบนะ มนัปลดเปล้ืองหมดน่ะ 

เห็นไหม ดู ๑๘ มงกุฎ มนัตกทองสิ มนัเอาอะไรมาล่ะ? มนัก็เอาทองมาตกไว ้พอเอาทอง
มาตกไว ้ เส้นใหญ่ๆ ทั้งนั้นน่ะ เราก็เห็นว่ามนัมีทองมา อยากไดเ้ส้นใหญ่ แบ่งคนละคร่ึง เราเห็น
พร้อมกนั น่ีถอดสร้อยของเราใหไ้ปเลยนะ ถอดทองค าแท ้ ทองค าท่ีอยูใ่นคอเราน่ี เพราะเราซ้ือ
ของเรามาเอง น่ีอยากจะไดท้องค าเส้นใหญ่ เห็นไหม เวลากิเลสมนัปอกลอกเพราะอะไร เพราะ
ความโลภ อยากไดเ้ส้นใหญ่ อยากไดอ้ยากดี อยากของเขา 

เขาบอก เวลาปฏิบติัอยา่มีความอยากนะ ถา้ปฏิบติัมีความอยาก มนัเป็นกิเลสทั้งนั้นน่ะ...ก็
น่ีไง ดูสิ ของอยูก่บัตวัแท้ๆ  ยกใหเ้ขาไป แลว้ไปเอาแต่ของท่ีเขาทิ้งแลว้เอามาล่อเหยือ่ เอามาเป็น
ของเรา น่ีไง อยา่ปฏิบติัดว้ยความอยากนะ เพราะวา่มนัมีความอยาก ถา้ไม่มีความโลภ ใครจะมา
หลอกลวงเราได ้ใครมนัจะมาหลอกลวงเรา เพราะเราโลภ เราอยากไดเ้อง พออยากไดเ้อง น่ีกิเลส
มนัจะลอกคราบ 

เวลาจะไดข้ึ้นมา เห็นไหม มีมารยาสาไถยทั้งนั้นน่ะ เขาเป็นทีมของเขาเลยนะ ตอ้งแบ่งกนั 
คนนั้นมาพดูอยา่ง คนน้ีมาพดูอยา่ง...งงน่ะ เพราะอะไร เพราะกิเลสมนัมา เห็นไหม น่ีพดูถึงว่า
สังคมนะ 

แลว้ถา้เป็นภายในล่ะ น่ีเวลากิเลสมนัจะลอกคราบนะ มนัลอกหมด ความดีของเราน่ีมนัเอา
ไปเกล้ียงเลย ไม่มีอะไรเหลือเลย น่ีเราจะท าคุณงามความดี เวลาเราเกิดมา เราเกิดมาโดยบุญกุศล
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นะ ถา้เราเป็นมนุษย ์ มนุษยน้ี์เป็นอริยทรัพย ์ อริยทรัพยจ์ริงๆ เพราะอะไร เพราะมนุษยม์นั
ขวนขวายได ้ ขวนขวายดีก็ได ้ ขวนขวายชัว่ก็ได ้ ท  าส่ิงใดก็ไดม้นุษยน่ี์ แต่ถา้มนัขาดสติ น่ีขาดสติ 
ขาดปัญญา น่ีกิเลสมนัลอกคราบ 

เวลาปฏิบติันะ ปฏิบติัธรรมๆ ปฏิบติัธรรมอะไรน่ะ ปฏิบติัธรรมเป็นโลก เป็นไสยศาสตร์ 
ปฏิบติัธรรม เวลาปฏิบติัธรรมน่ีกิเลสมนัลอกคราบ เพราะกิเลสมนัหลอกหมดเลย ไหนว่าศึกษา
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มาแลว้ไง มีธรรมวินยัเป็นเคร่ืองช้ีน าไง น่ีพุทธพจน์ๆ 
พระพุทธเจา้สอนไวห้มดล่ะ แลว้ปฏิบติัไปไหนล่ะ? มนัก็นอนจมกิเลสอยูน่ัน่ไง 

กิเลสมนัลอกความดีไปหมดเลย มนัเอาแต่กิเลสตณัหาทะยานอยากกดทบัหวัใจไว ้ แลว้ยงั
ภมิูใจนะว่าอยา่งน้ีปฏิบติัธรรมๆ...ปฏิบติัโดยกิเลสไง ปฏิบติัธรรมโดยกิเลส แลว้กิเลสมนัปลิ้น
ปลอ้น มนัก็อา้งธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พุทธพจน์ๆ ไง พุทธพจน์เพราะมนั
พอใจไง ถา้พอใจน่ีเป็นพุทธพจน์ ถา้ไม่พอใจ ส่ิงน้ีมนัปลอมปนเขา้มาในศาสนา มนัปลอมปนเขา้
มา ส่ิงท่ีมนัปลอมปนเขา้มาในศาสนาแลว้มนัไม่พอใจ แต่ถา้พอใจน่ะ พุทธพจน์น่ีถูกตอ้งเลย 

แมแ้ต่พุทธพจน์ กิเลสมนัก็จะเอามาอา้ง อา้งท าลายตวัเอง น่ีกิเลสมนัลอกคราบ คุณงาม
ความดีจะมีข้ึนมาบา้งมนัก็เอาไปเกล้ียง คุณงามความดีจะมีข้ึนมาเพื่อหวัใจ เพื่อความย ัง่ยนื ถา้คน
ย ัง่ยนืแลว้มนัสงบ มนัน่ิงของมนั ดูสิคนท่ีเขามีปัญญา เห็นไหม เขาไม่หวัน่ไหวไปกบักระแส
สังคม น่ีคนท่ีเขามีปัญญานะ คนท่ีมนัไม่มีปัญญาต่างหาก นัน่ล่ะมนัข้ีต่ืน มีอะไรมนัไปกบัเขาหมด 
น่ีเพราะมนัไม่มีปัญญาของมนัไง 

แลว้ไม่มีปัญญาข้ึนมา เห็นไหม น่ีกิเลสเราก็มี คนท่ีเกิดมาในโลกน้ี เห็นไหม คนดีก็มี คน
ชัว่ก็มี คนดีเขากส่็งเสริม คนดีเขาเห็นแลว้เขาสังเวชนะ คนท่ีเขาเป็นคนดี คนท่ีเขามีปัญญา เขา
เห็นแลว้สังเวชมาก เวลาเห็นเขาหลอกกนัน่ะ แต่มนัไม่ใช่หนา้ท่ีของเรา ถา้ไม่ใช่หนา้ท่ีของเรา 
แลว้เราเขา้ไปยุง่ในเหตุการณ์นั้น เขาก็ว่าไปโตแ้ยง้กบัเขา เกิดเป็นโทษเป็นภยัข้ึนมา 

แต่ถา้เป็นเจา้หนา้ท่ีล่ะ เขาท าตามหนา้ท่ีของเขา ถา้มีใครฉอ้โกงกนั ใครท าอะไร เจา้หนา้ท่ี
เขาตอ้งจดัการ แลว้เวลาเจา้หนา้ท่ีเขาจดัการ ดูสิ เจา้หนา้ท่ีเขามีทั้งนั้นล่ะ ต ารวจก็มี กฎหมายก็มี 
ทุกอยา่งก็มี ดูสังคมสิมนัยุง่ยากขนาดไหน สังคมมนัมีแต่ปัญหามากนอ้ยขนาดไหน เพราะอะไร
ล่ะ 
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ในเม่ือมนัมี เห็นไหม คนท่ีมนั ๑๘ มงกุฎนะ มนัปลิ้นปลอ้นไป มนัเลาะไปตามช่อง
กฎหมายทั้งนั้น มนัไปไดท้ั้งนั้นน่ะ ถา้มนัไปแลว้มนัเป็นประโยชน์อะไรกบัเรา ท าไมเราตอ้งไป
ยุง่วุ่นวายกบัเขา น่ีไงถา้คนมีปัญญา เห็นไหม เขายนืยิม้...“มนัไม่น่าจะหลอกกนัไดข้นาดน้ี แลว้ไอ้
คนท่ีโดนหลอกก็ท  าไมโง่ไดข้นาดน้ี” น่ีเขายนืยิม้ของเขานะ 

แลว้เขายนืยิม้ เห็นไหม ธรรมสังเวช มนัเห็น ถา้คนมีสติปัญญาเขามองเป็นธรรมนะ ดูสิ 
ผลร้ายของกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ถา้มนัมีกิเลสข้ึนมาน่ีมนัหลงตวัมนัเอง โง่กว็่าฉลาด ไม่
มีปัญญาก็ว่าคนดี น่ีถา้กิเลสมนัเตม็หวัใจนะ มนัไม่มีอะไรเป็นประโยชน์หมดล่ะ โง่อยา่งกบัหมา
ตาย มนัว่ามนัเป็นนกัปราชญน์ะ มนัว่ามนัเป็นคนเก่งนะ กล่ินหมาตายมนัเหมน็มนัเน่ามนัคลุง้
กระจายไปทัว่ล่ะ แต่มนับอกว่าน่ีกล่ินหอมหวานนะ กล่ินน้ีกล่ินเกสรดอกไม ้ กล่ินน้ีเป็นกล่ินท่ีดี 
น่ีเวลากิเลสมนัปิดหูปิดตาน่ะ 

แต่ถา้มนัเป็นความจริงล่ะ ดูดอกไมป่้าสิ เห็นไหม ดอกไม ้กลว้ยไมป่้า ทุกคนแสวงหามนั
มานะ มนัอยูใ่นป่า เวลามนัเกาะอยูบ่นตน้ไม ้ มนัออกของมนัมาน่ีมนัสวยงามมาก คนอยากไดม้นั 
ตอ้งปืนข้ึนไป ตอ้งไปเอาตน้มนัมา เอามาเพาะเล้ียงไวท่ี้บา้น เอามาเพาะเล้ียงไวเ้พราะอะไร เพราะ
มนัสวยงาม 

ของมนัมีคุณค่า ถา้ของมีคุณค่าน่ะเขาตอ้งขวนขวาย เขาข้ึนไปเอาดอกไมป่้ากนั เขา
แสวงหากนั เขาเอามาเพาะพนัธ์ุของเขา เอามาท าเพื่อประโยชน์ของเขา เพราะเขาเห็น
คุณประโยชน์ของมนั น่ีถา้มนัของดี คนเขาวิ่งเขา้ไปหาเอง เขาไปจดัการของเขามา ไม่ตอ้งไปแส่
ไปหาใครหรอก ไม่ตอ้ง! ไอน้ัน่มนัโง่เหมือนหมาตาย หมามนัตาย กล่ินมนัเหมน็ พอกล่ินมนั
เหมน็น่ีไม่มีใครตอ้งการหรอก แต่ไม่ตอ้งการ แต่มนัก็พยายามจะวา่ของมนัดีๆ น่ะ 

ของมนัดี เขามีประโยชน์ของเขา ถา้เขามีประโยชน์ของเขา เขาไม่ทนใหต้นเป็นเบ้ียล่าง
ใครหรอก คนนะไม่มีใครเป็นเบ้ียล่างใครหรอก ส่ิงท่ีเขายอมเป็นเบ้ียล่าง เพราะเขาตอ้งการส่ิงใด 
เขาตอ้งการอะไร น่ีเห็นไหม เวลากิเลสมนัลอกคราบ มนัลอกคุณงามความดี ลอกต่างๆ ในหวัใจ
เราไปทั้งหมดเลย ทั้งปฏิบติัธรรมนะ เวลาจิตมนัมาปฏิบติั น่ีมาปฏิบติั ก าหนดพุทโธหรือปัญญา
อบรมสมาธิน่ี ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา ความจริงมนัจะเป็นความจริงนะ ถา้เป็นความไม่จริง
ข้ึนมา เห็นไหม กิเลสมนัลอกคราบ 
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เวลาปฏิบติัไป หลงใหลกนัไป ปฏิบติัไปแลว้มนัจะเป็นความจริงข้ึนมาไหม ถา้ปฏิบติัมนั
ไม่ไดผ้ล ถา้เรามีสติปัญญาของเรา เราก็ตอ้งมีความเพียรสิ มีขนัติ มีความเพียร ขนัติคือความ
อดทน คนเราปฏิบติัน่ีไม่มีความอดทนเลยหรอ 

ดูนกักีฬาสิ นกักีฬา เห็นไหม การฝึกฝน การจะเป็นนกักีฬา ส่ิงท่ีเป็นบรรทดัฐานท่ีตอ้งมี
อนัดบัแรกเลยคือใจ คือใจสู ้ถา้ใจมนัไม่เอา ใจมนัไม่สู้ นกักีฬาคนนั้นน่ะ ถึงจะมีพรสวรรคข์นาด
ไหนนะ พอมนัถึงเวลาเอาเขา้จริงนะ มนัสู้เขาไม่ไดห้รอก เพราะอะไร เพราะใจไม่สู ้ ถา้ใจสู้ น่ี
อนัดบัหน่ึงเลย จะท างาน จะท าส่ิงใดตอ้งใจสู้ พอใจมนัสูข้ึ้นมาแลว้ เห็นไหม เราฝึกฝนอยา่งอ่ืนน่ี
มนัตามมา เพราะอะไร เพราะใจมนัสู ้มีความขยนั มีความอดทน น่ีมนัมีขนัติธรรมของเขา  

น่ีก็เหมือนกนั เวลาปฏิบติัข้ึนมา ถา้มนัไม่ได ้ ไม่ได ้ ท  าไมถึงไม่ได ้ มนัไม่ไดเ้พราะเหตุใด 
ท าไมคนอ่ืนเขาท าได ้ ท  าไมองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ท าได ้ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่าน
ผา่นไปแลว้ ท่านก็เป็นมนุษยเ์หมือนเรา เราก็เป็นมนุษยค์นหน่ึง อา้ว! เพราะท่านสร้างอ านาจ
วาสนาบารมีมา เราไม่ไดท้  าส่ิงใดมาเลย เราเกิดมาเป็นมนุษยก์็ทุกข์ๆ  ยากๆ อยูน่ี่ แลว้ท่านเกิดเป็น
มนุษยห์รือเปล่า องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นมนุษยห์รือเปล่า หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ก็
เป็นมนุษยท์ั้งนั้นน่ะ แลว้เราก็เป็นมนุษยเ์หมือนกนั ถา้เป็นมนุษยเ์หมือนกนั ท่านสร้างคุณงาม
ความดีมา เรากส็ร้างคุณงามความดีของเรามา ถา้ไม่สร้างคุณงามความดี เราจะเกิดเป็นมนุษยไ์ด้
อยา่งไร 

แลว้เราเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้เรา เรายงัมีสติปัญญา เรายงัมีความใฝ่ฝัน เรายงัมีความวิริย
อุตสาหะท่ีอยากจะประพฤติปฏิบติัของเรา แมแ้ต่เราคิดปฏิบติัข้ึนมา เพราะงานทางโลก คนท างาน
ก็อยากจะท างานสะดวกสบายทั้งนั้นน่ะ ท าอะไรสะดวกสบายแลว้ก็ไดเ้งินตอบแทนมากๆ ท าส่ิง
ใดก็ไดใ้หมี้เงินทองไหลมาเทมา น่ีคิดอยา่งนั้นทุกคนน่ะ แลว้เวลาเขาท างานกนั เขายงัคิดอยากจะ
สะดวกสบายของเขา แลว้เวลาท าไปแลว้มนัสะดวกสบายจริงหรือเปล่าล่ะ น่ีงานทางโลกเขานะ 

แลว้เราจะประพฤติปฏิบติัเพื่อจะเอาใหพ้น้จากกิเลส ถา้เราไม่มีความขยนัหมัน่เพียร ถา้เรา
ไม่มีความจริงจงัของเรา แลว้เราปฏิบติัไปล่ะ มนัเอาความจริงจงัของเรา ปฏิบติัไปมนัเป็นความ
จริงไหมล่ะ พอเป็นความจริง เห็นไหม ท าส่ิงใด ส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ เพราะมนัใหค้ะแนนตวัเอง
ทั้งนั้นน่ะ กิเลสมนัลอกคราบนะ กิเลสมนัลอกคราบมนัจะใหค้ะแนนของเรารุดหนา้ไปตลอดเลย 
ใหก้ าลงัสอง ใหบ้วกเขา้ไปเลยตลอด คะแนนจะเพิ่มใหต้ลอดเวลาเลย แลว้เพิม่แลว้ไดอ้ะไรมาล่ะ? 
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ก็กิเลสมนัลอกคราบไง ไดส่ิ้งเพอ้เจอ้ไง ไดส่ิ้งเพอ้ฝันมาไง มนัไม่ไดมี้อะไรเป็นความจริงของมนั
ในหวัใจเลย 

ถา้มนัเป็นความจริงล่ะ ถา้เป็นความจริงนะ ดูนะ การปฏิบติันะ ดูสิ ผเีส้ือ มนัผสมพนัธ์ุ 
ผสมพนัธ์ุเสร็จแลว้มนัจะวางไข่ พอมนัวางไข่ เห็นไหม พอมนัเกิดมามนัจะเป็นตวัหนอน พอตวั
หนอน มนัจะกินของมนั จะกินใหท้นักาลเวลาของเขา เวลามนัเป็นดกัแด ้ มนัก็รอกาลเวลา เวลา
มนัลอกคราบออกมา เห็นไหม มนัจะใหปี้กมนัแขง็ พอปีกมนัแขง็ มนัจะบินของมนัไป ผเีส้ือมนั
จะบินของมนัไป บินของมนัไปตามการอพยพของมนั แลว้มนัผสมพนัธ์ุ แลว้มนัก็จะวางไข่ พอ
มนัวางไข่ ถึงเวลามนัก็วางไข่เพื่อด ารงเผา่พนัธ์ุของมนั ถึงเวลามนัเป็นตวัหนอน มนัพยายามจะกิน
ของมนัเพื่อใหม้นัเจริญเติบโตข้ึนมา มนัจะชกัใยเป็นดกัแด ้ เวลามนัลอกคราบออกมา มนัจะเป็น
ของมนั น่ีมนัมีท่ีมาท่ีไปหมดล่ะ 

ฉะนั้น เวลาเราเกิดมา เราเป็นนกัปฏิบติั เราเกิดมาเราเป็นมนุษยใ์ช่ไหม เป็นมนุษยแ์ลว้เรา
มีหวัใจใช่ไหม เรามีหวัใจ เรามีกายกบัใจ ใจมนัจะเป็นผูท่ี้สัมผสัธรรม เรามีสติ เรามีอ  านาจวาสนา 
เราถึงมีความใฝ่รู้ เราอยากประพฤติปฏิบติัข้ึนมา 

พระเราออกมาออกบวช เพราะเราอยูใ่นวฏัสงสาร เราเกิดเราตาย เราก็เห็นว่าการเกิดการ
ตาย เห็นไหม ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขเ์ป็นความจริง เกิดมาน่ีมีความทุกขท์ั้งนั้นน่ะ ทั้งๆ ท่ีเป็น
อริยทรัพย ์ ท่ีเกิดมาเป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรัพยท่ี์มีจิตและใจน่ี แต่ถา้มนัเอาหวัใจน้ี เอาร่างกายน้ีเพื่อ
โลก มนัก็ไดแ้ต่เร่ืองโลกน้ีมา ท าบุญกุศล ผลบุญกุศลนั้นก็ส่งใหเ้ป็นอามิส มนัก็เกิดในวฏัฏะ คุณ
งามความดี เห็นไหม ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ ก็เวียนตายในวฏัฏะ แต่เราประพฤติปฏิบติัธรรมข้ึนมา 
เราจะปฏิบติัของเรา เรามีความเห็นภยัในวฏัสงสาร เราบวชเป็นพระข้ึนมา เราจะปฏิบติัตามความ
จริงของเรา ถา้ประพฤติปฏิบติัตามความจริงของเรา เราปฏิบติัของเรา 

ในเม่ือมีใจ มนัมีหวัใจ ใจน้ีสัมผสัธรรมๆ เวลาผเีส้ือมนัจะมีของมนั มนัก็มีพ่อแม่ของมนั 
มนัก็มีการวางไข่ของมนั มนัถึงฟักตวัมนัออกมา มนัถึงว่าเป็นหนอน มนัจะกินใบไมข้องมนัเพื่อ
ความเติบโตของมนั มนัจะชกัใยของมนัเป็นดกัแด ้ มนักาลเวลาของมนั มนัถึงลอกคราบมนั
ออกมา มนัเป็นผเีส้ือ เห็นไหม รอใหปี้กแขง็แลว้มนัก็บินของมนัไป 

จิตใจท่ีเป็นมนุษย ์ จิตใจท่ีฝักใฝ่ออกประพฤติปฏิบติัข้ึนมา น่ีเรามีหวัใจอยู ่ เรามีจิต จิตใจท่ี
มนัประพฤติปฏิบติัข้ึนมาน่ีมนัจะฟักไข่อยา่งไร มนัจะเร่ิมตน้ของมนัข้ึนมาอยา่งใด มนัจะมีของ
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มนัข้ึนมาไง มนัไม่มาจากฟ้า มนัไม่มาจากท่ีว่าพุทธพจน์ๆ แต่ไม่มีท่ีมาท่ีไปเลย เวิง้วา้งว่างเปล่า น่ี
เป็นการเพอ้เจอ้ เพอ้ฝัน นัน่กิเลสมนัลอกคราบ กิเลสมนัลอกคราบออกไปหมดเลย 

แลว้ลอกคราบไปแลว้ แลว้มนัท าอะไร ก็ปฏิบติัไปแลว้น่ะ ส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ...น่ีใหค้ะแนน
ตวัเอง คาดหมายกนัไป เช่ือมัน่ในหวัใจของตวัเองไป น่ีกิเลสมนัเหยยีบย  า่หวัใจ แลว้ส่ิงน้ีถึงเวลา
แลว้มนัเป็นอยา่งไรล่ะ มนัเป็นความจริงไหมล่ะ ถา้มนัไม่เป็นความจริงนะ มนัจะไม่เป็น
ประโยชน์กบัเรา ไม่เป็นประโยชน์กบัเราในชาติน้ี แต่ในการประพฤติปฏิบติั เวลาปฏิบติับูชาๆ 
ทาน ศีล ภาวนา ภาวนาแลว้พยายามจะใหไ้ด ้เห็นไหม 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเขาท างาน หนา้ท่ีการงานต่างๆ ส่ิงท่ีเขาจะสู้กนั เขาสู้กนัดว้ยหวัใจของเขา สู้
กนัท่ีหวัใจของเขา สู้ท่ีใจสู้ ใจสู้ ใจมนัมีสติ ไม่ใช่มาทอ้แทน้อ้ยเน้ือต ่าใจ แลว้ท าส่ิงใดมนัก็ลม้ลุก
คลุกคลานไปหมดน่ะ มนัก็ท  าสักแต่ว่าท า ท  าพอเป็นพิธีกนัไปทั้งนั้นน่ะ น้ีถา้ใจมนัสู้ ถา้มนัปฏิบติั
บชูา ปฏิบติัของเรา ถา้มนัเป็นจริง เราจะลอกคราบกิเลสนะ ถา้ลอกคราบกิเลส มนัจะเป็นความ
จริงข้ึนมาจากหวัใจ เพราะ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ถา้ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 
เห็นไหม มนัจะมีความจริงข้ึนมาในหวัใจนั้น 

หวัใจน่ะ เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เราก็ศึกษาได ้ ศึกษา เรา
ศึกษาน่ีมนัมีศรัทธานะ ถา้เราศึกษาเขา้ไป ถา้มนักระเทือนหวัใจ น่ีธรรมสังเวช มนัธรรมสังเวช 
มนัก็เป็นเร่ืองโลกทั้งนั้นน่ะ เราเกิดมากบัโลก เราอยูก่บัโลก น่ีเร่ืองของโลก โลกเป็นความจริง 
แลว้ถา้เราปฏิบติัล่ะ เราจะลอกคราบกิเลส ลอกคราบกิเลสมนัก็ตอ้งมีท่ีมาท่ีไป ถา้เร่ืองของโลกมนั
ก็อยูท่ี่โลกน่ีแหละ อยูท่ี่เราศึกษาข้ึนมา เห็นไหม น่ีปฏิภาณไหวพริบ 

เวลาเราหมดอายขุยัไป น่ีผลของวฏัฏะเวียนตายเวียนเกิด แต่ถา้เราท าคุณงามความดีของเรา 
เราประพฤติปฏิบติัของเรา ถา้มนัจะเป็นความจริง มนัจะลอกคราบกนัท่ีน่ี มนัจะลอกคราบกิเลส
ออกไปเลย ถา้มนัเป็นกิเลสท่ีในหวัใจท่ีมนัเขม้แขง็ กิเลสมนัลอกคราบนะ ลอกคุณงามความดี 
เพราะกิเลสมนัเป็นใหญ่ ส่ิงท่ีจะเป็นประโยชน์ข้ึนมาน่ีมนัลอกคราบหมดเลย เอาแต่กิเลสน่ีสะสม
ไวใ้นหวัใจ 

แต่ถา้เรามีสติปัญญา ถา้สติปัญญามนัก็เป็นกิเลส แต่ถา้เราอยากประพฤติปฏิบติั เราอยาก 
จะพน้ทุกข ์ เห็นไหม ถา้เราท าข้ึนมาน่ีมนัเป็นมรรค มรรคเพราะอะไร มรรคเพราะความอยาก เขา
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บอกว่า “ถา้เป็นความอยากอยา่งน้ีมนัก็ตกทองน่ะสิ เวลาปฏิบติัข้ึนไป พอก าหนดไป จิตมนัว่างๆ 
น่ีโสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี อนัน้ีมนัตกทอง” น่ีกิเลสมนัลอกคราบ 

แลว้ถา้มนัมีความอยากอยู ่ แลว้ถา้ปฏิบติัโดยท่ีไม่มีความอยากมนัถึงไม่ใช่ลอกคราบ แลว้
ถา้ความอยากอยา่งน้ี ถา้กิเลสมนัลอกคราบมนัก็ไม่มีอะไรส่ิงใดจะเป็นประโยชน์กบัเราเลยสิ มนัก็
เป็นความจอมปลอม มนัก็เป็นการหลอกลวงตวัเอง มนัก็ไม่มีอะไรเป็นมรรคเป็นผลน่ะสิ ถา้ไม่มี
มรรคผล น่ีไง เวลากิเลสมนัมีก าลงันะ มนัก็ตีโพยตีพายไปอยา่งนั้นแหละ 

แต่ถา้เรามีขนัติ เรามีใจสู้ หวัใจท่ีมนัเขม้แขง็ หวัใจท่ีประพฤติปฏิบติั เห็นไหม เราศึกษามา
หมดแลว้ ถา้เราศึกษามาหมดแลว้ แนวทางเราก็รู้แลว้ มนัขาดแต่ความเป็นจริงท่ีจะเกิดข้ึนมากบั
เรา ถา้มนัจะขาดความเป็นจริงจะเกิดข้ึนมากบัเราท่ีไหน? เราคือความรู้สึกน่ีไง เราท่ีเราเห็นทุกข์
มาพอแรงแลว้ล่ะ เราเห็นทุกขเ์ห็นภยัในวฏัสงสาร เราถึงออกมาประพฤติปฏิบติั ออกมาบวชกนั 
แลว้เวลาเราท าหนา้ท่ีการงานของเรา เราก็รู้สึกว่ามนัล าบากล าบน 

ฉะนั้น เราจะอยากพน้จากทุกข ์ เราอยากประพฤติปฏิบติัของเรา ถา้เราอยากประพฤติ
ปฏิบติัของเรา ถา้เราประพฤติปฏิบติัของเรา เห็นไหม น่ีเราปฏิบติัใหม้นัเกิดความจริงข้ึนมา มนั
ขาดแต่จิตท่ีมนัสงบ ถา้จิตไม่สงบข้ึนมา ดสิู ผเีส้ือ ถา้มนัเป็นตวัอ่อน มนัจะชกัใยเพื่อท าดกัแดใ้ห้
มนัฟักตวัของมนั จิตใจของเรา เราจะท าคุณงามความดีของเรา ถา้มนัไม่สงบ เห็นไหม มนัไม่เป็น
ผเีส้ือหรอก มนัก็เป็นมนุษยอ์ยูน่ี่แหละ มนัก็เป็นคนอยู่น่ีแหละ ความคิดอยา่งไรก็คือความคิด แต่
ความเป็นจริงมนัก็เวรกรรม มนัก็ตกอยูท่ี่ใจน่ีแหละ มโนกรรม แต่เราปฏิบติัข้ึนไป เราไม่ไดคิ้ด
เพอ้เจอ้ ถา้คิดเพอ้เจอ้มนัก็คิดเอา นัน่กิเลสมนัลอกคราบ 

ก าหนดพุทโธ สมาธิอบรมปัญญา หรือปัญญาอบรมสมาธิ ตั้งสติใหดี้ แลว้พุทโธไปเร่ือยๆ 
เห็นไหม พุทโธเป็นค าบริกรรม ของน่ีกิเลสมนัลอกคราบคนบางคนหมดแลว้ มนัลอกคราบใน
วฏัฏะ ลอกคราบตั้งแต่พรหมลงมา หลอกลวงมาตลอด เด๋ียวนู่นจะดี เด๋ียวน่ีจะดี เด๋ียวคนนูน้จะมา
ส่งเสริม เด๋ียวคนน้ีจะมาเก้ือหนุน เด๋ียวคนนูน้จะมาช่วยเหลือ เด๋ียวคนนูน้จะมาเจือจาน...มนัลอก
คราบมาตั้งแต่พรหมลงมาแน่ะ เพราะทุกคนมีความรู้สึกนึกคิด เพราะทุกคนก็หวงัจะพน้จากทุกข ์
หวงัดี แต่มนัมีความดีข้ึนมาจริงไหมล่ะ 

ถา้มนัไม่มีความดีข้ึนมาจริง เวลาใหม้นัก าหนดพุทโธ มนัถึงเคร่งเครียดไง ถา้จิตใจของคน
ท่ีใจมนัสู้ ใจมนัประพฤติปฏิบติัข้ึนมาได ้ ถา้มนัพุทโธแลว้จิตมนัจะสงบ มนัมัน่ใจ มนัท าได ้ พุท
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โธน่ีท าได ้แลว้พอท าไดข้ึ้นมา พุทโธมนัตอ้งสงบ ชา้หรือเร็ว หยาบหรือละเอียด มากหรือนอ้ย มนั
ตอ้งสงบได ้พอสงบได ้ถา้ใหก้ าหนดพุทโธ จิตใจน้ีมนัก็ยอมพุทโธ 

แต่ถา้มนัไม่เคยท า หรือมนัท าแลว้มนัอ่อนแอ จิตใจมนัไม่สู้ จิตใจมนัไม่มีความมัน่คง พุท
โธนะ เขาพุทโธเราก็พุทโธ พุทโธไปพุทโธมา...พุทโธ่! ไม่ใช่พุทโธแลว้นะ พุทโธ่! คือมนัทอ้แท ้
มนัไม่เอาไง 

ฉะนั้น เวลาถา้จิตมนัไม่ยอมพุทโธน่ีเราตอ้งบงัคบัมนั บงัคบัใหพุ้ทโธ บงัคบัใหพุ้ทโธ 
เพราะดูเดก็สิ เดก็อ่อนมนัไม่ชอบกินอาหารหรอก มนัจะเขา้ไปกินแต่ขนมท่ีมนัพอใจ ส่ิงใดท่ีเป็น
ขนม ส่ิงใดท่ีเป็นส่ิงล่อเดก็ เดก็อยากกินอยากไดท้ั้งนั้นน่ะ แต่พ่อแม่พยายามอธิบายว่าส่ิงนั้นมนั
ไม่เป็นประโยชน์กบัร่างกายนะลูก ส่ิงใดท่ีมนัเป็นประโยชน์กบัร่างกาย ลูกควรกินอยา่งน้ี...แต่มนั
ไม่อร่อยน่ะ! มนัไม่ไดด้ัง่ใจน่ะ! มนัก็ตีโพยตีพายของมนัไป 

จิตก็เหมือนกนั เวลาบอกว่าใหพุ้ทโธ อาหารท่ีมีคุณภาพ น่ีพุทธานุสติ ส่ิงท่ีเป็นพุทโธ 
“ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน เราศึกษาในธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้มา เห็นไหม น่ีธรรมวินยัศึกษามาหมดแลว้ล่ะ เขาบอกว่า “กรรมฐาน ๔๐ 
หอ้ง ท าความสงบของใจจะเป็นสมถะแลว้มนัจะเกิดวิปัสสนา ถา้ท าวิปัสสนาไปมนัจะเป็นพระ
อรหนัต ์มนัจะพน้จากทุกข”์ 

ก็ศึกษามาหมดแลว้ไง ก็เรียนรู้มาทัว่ ก็รู้มาหมดทุกอยา่ง แลว้กิเลสมนัลอกคราบหมดเลย 
อา้ว! นัน่ก็คือต ารา น่ีก็รู้แลว้...รู้แลว้กล็อกคราบ ก็รู้แลว้ก็เป็นพระอรหนัต ์ พระอรหนัตท่ี์ความรู้ 
พระอรหนัตท่ี์การศึกษา พระอรหนัตท่ี์ความเขา้ใจไง แลว้มนัเป็นความจริงไหม...น่ีกิเลสมนัลอก
คราบ 

ศึกษามาหมดแลว้ล่ะ เพราะอะไร เพราะกิเลส มนัศึกษาดว้ยกิเลสไง พอศึกษาดว้ยกิเลส 
มนัศึกษามนัก็เขา้ใจ ศึกษามาแลว้มนัก็รู้ทุกอยา่ง น่ีรู้แลว้มนัจะโง่ท่ีไหน รู้แลว้มนักต็อ้งเป็นคน
ฉลาดสิ รู้แลว้ก็บรรลุธรรมสิ ประพฤติปฏิบติัธรรมก็สมควรแก่ธรรมสิ...น่ีกิเลสลอกคราบเกล้ียง
เลย กิเลสลอกคราบหมด แลว้ท าไปปฏิบติัไป ถา้บอกว่าปฏิบติัเพื่อบูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ มนัก็ปฏิบติัไดเ้ป็นพิธีกรรม ปฏิบติัเพื่อบุญกุศล ทีน้ีเราจะปฏิบติัเพื่อจบกนัท่ีน่ีไง ปฏิบติัก็
ใหเ้ป็นความจริงข้ึนมาน่ะ 
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ฉะนั้น ถา้มนัปฏิบติัใหเ้ป็นความจริงข้ึนมา ศึกษามาขนาดน้ี ศึกษามานะ ถา้ศึกษาในทาง
อภิธรรม เขาบอกว่าสมถะไม่มีประโยชน์ อะไรไม่มีประโยชน์ นัน่ก็เป็นกลุ่มชนท่ีเขาเช่ือของเขา 
เราเป็นกรรมฐาน เราก็มีครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยก์ก็  าหนดพุทโธ ดูสิ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่
ก าหนดพุทโธ ท่านเป็นพระอรหนัตไ์ปหมดแลว้ล่ะ ฉะนั้น ถา้เราเช่ือของเรา เราก็ท  าของเราสิ ถา้
เขาไม่เช่ือก็จริตนิสัยของเขา กิเลสลอกคราบเขาก็เร่ืองของเขา แต่กิเลสเรามนักล็อกคราบเราอยูน่ี่ 

ถา้มนัลอกคราบเราอยูน่ี่ ถา้มนัไม่ยอมพุทโธ เราก็มีสติปัญญาบงัคบัใหพุ้ทโธสิ ถา้เรา
บงัคบัใหพุ้ทโธ เห็นไหม เพราะอะไร เพราะครูบาอาจารยท่์านท ามาแลว้ ท่านผา่นไปแลว้ ถา้
บงัคบัพุทโธมนัก็เหมือนพ่อแม่สอนเดก็นัน่น่ะ ส่ิงท่ีเป็นขนม ส่ิงท่ีเป็นน ้าตาลมนัท าใหฟั้นผ ุ แลว้
ถา้นม ถา้มนัไม่มีประโยชน์ กินเขา้ไปแลว้มนัก็ถ่ายทอ้ง เด๋ียวเวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็ตอ้งไปหาหมอ 
เวลาไปหาหมอโดนเขม็ ก็ร้องไห ้ เวลากินก็ชอบกิน เวลาเจอเขม็เจออะไรก็ร้องไหอี้ก เห็นไหม น่ี
อธิบายใหฟั้ง อืม! อยา่งนั้นก็ยอมกิน ยอมกินเพื่อใหร่้างกายแขง็แรง 

น่ีก็เหมือนกนั จิตใจ ถา้มนัเห็นพุทโธมีประโยชน์มนัก็ยอมพุทโธนะ ถา้มนัยอมพุทโธ ถา้
ครูบาอาจารยห์รือผูท่ี้ปฏิบติัมีพื้นฐานแลว้พุทโธเคยสงบแลว้มนัมัน่ใจว่าสงบไดจ้ริง น่ีไง กิน
อาหารท่ีเป็นประโยชน์แลว้ร่างกายเจริญเติบโตจริง แต่กินอาหารท่ีไม่เป็นประโยชน์ มนัก็พอ
ประทงัชีวิตไป แต่มนัก็ทุกขย์ากไปอยา่งนั้นน่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาคิดตามกิเลสไป ถูไถกนัไปมนัก็อยูข่องมนัได ้ อยูไ่ดเ้พราะอะไร อยูไ่ด้
เพราะสถานะของมนุษยไ์ง แต่เวลาตายสิ เวลาตาย จิตออกจากร่างไป มนัจะอยูไ่ดไ้หม? มนัก็เป็น
ตามเวรตามกรรมนัน่น่ะ น่ีมนัตามเวรตามกรรมของมนัไป 

ถา้มนัอยูไ่ดก้็อยูไ่ดข้องมนั แต่ถา้พุทโธล่ะ พุทโธๆๆ ถา้จิตสงบน่ะ เห็นไหม น่ีไง ท่ีว่า ใน
เม่ือผเีส้ือมนัตอ้งวางไข่ ถา้มนัไม่มีวางไข่มนัจะฟักเป็นตวัหนอนตวัดกัแดข้ึ้นมาไดอ้ยา่งไร น่ีไง 
ถา้จิตมนัสงบแลว้ ถา้จิตมนัสงบเขา้มา เราปัญญาอบรมสมาธิ จิตมนัสงบเขา้มา ถา้เราพิจารณา มนั
มีตวัมีตนของมนันะ มนัไม่ใช่เพอ้เจอ้ เพอ้เจอ้โดนกิเลสมนัลอกคราบ เห็นไหม มนัเพอ้เจอ้ของมนั
ไป เพอ้เจอ้มนัก็เพอ้เจอ้แลว้ไม่มีขอ้เทจ็จริง ไม่มีเหตุมีผล เหตุและปัจจยั ถา้ไม่มีเหตุมีปัจจยัมนัจะ
เกิดผลมาจากไหน 

ถา้มนัไม่มีธรรมโอสถ ไม่มีธรรมาวุธ มนัจะไปฆ่ากิเลสไดอ้ยา่งไร ถา้มนัมีธรรมาวุธของ
มนั เห็นไหม น่ีจะลอกคราบกิเลสแลว้นะ ถา้จิตมนัสงบข้ึนมา ถา้มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต 
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เห็นธรรมตามความเป็นจริง ถา้ตามความเป็นจริงนะ ถา้เห็นทีแรก เห็นนิมิต นิมิตมนัเกิดข้ึนมาได้
อยา่งไรล่ะ? นิมิตเกิดจากจิตสงบ ถา้จิตไม่สงบนะ มนักเ็ป็นความฝัน เป็นความฝัน เป็นความเห็น
รูป มนัก็เป็นเร่ืองอายตนะกระทบ แต่ถา้จิตมนัสงบข้ึนมา มนันัง่อยูอ่ยา่งน้ี จิตมนัสงบ แลว้มนัเห็น
ของมนัน่ะ เพราะจิตเห็นอาการของจิต 

โดยธรรมชาติน่ีเราก็รู้โดยอายตนะ น่ีรูป รส กล่ิน เสียง เห็นไหม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถา้
จิตมนัรับรู้ จิตมนัก็รับรู้หมดล่ะ น่ีมนัคืออะไร? น่ีก็คือภาษาโลก ภาษาการส่ือสารไง แต่ถา้จิตมนั
สงบเขา้มา มนัปล่อยอายตนะมาทั้งหมดเลย ถา้มนัไม่ปล่อยอายตนะเขา้มา เห็นไหม รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ขนัธ์ ๕ เวลาขนัธ์ ๕ ถา้จิตมนัเสวยแลว้ น่ีรูปก็คือเรา อารมณ์ก็คือเรา 
ความรู้สึกก็คือเรา ถา้เราไม่มีความรู้สึก ก็คนตายน่ะสิ...อา้ว! คนเป็นน่ะ คนเป็นมนัก็ไดย้นิสิ คน
เป็นมนัก็ไดก้ล่ินน่ะสิ คนเป็นมนัก็รู้หมดน่ะ 

แลว้จิตมนัสงบเขา้มาแลว้น่ีมนัไม่รับรู้เลย มนัไม่ผา่นตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มนัไม่ผา่น
รับรู้เลย จิตมนัสงบเขา้มา แลว้จิตสงบเขา้มาแลว้มนัไปเห็นอะไรล่ะ ถา้มนัไปเห็นกาย เห็นเวทนา 
เห็นจิต เห็นธรรม ตามความเป็นจริง น่ีมนัจะฟักตวั มนัจะเป็นดกัแด ้ มนัจะฟักตวัของมนัออกมา 
ถา้มนัฟักตวัของมนัออกมา ถา้มนัจบัของมนัได ้ มนัพิจารณาของมนั พิจารณากาย พิจารณาจิต 
พิจารณาธรรม ถา้พิจารณาของมนั มนัพิจารณาแลว้ พอพิจารณาของมนัไป 

มนัพิจารณาแลว้มนัปล่อยถา้มีก าลงันะ ถา้พิจารณาแลว้มนัไม่ปล่อยล่ะ เวลาพิจารณาไป
แลว้ ถา้ก าลงัไม่พอมนัก็ยื้อกนัไว ้ ยื้อกนัไวห้มายถึงว่า พิจารณาไดอ้ยู ่ แต่มนัดึงกนัไปก็ดึงกนัมา 
ดึงกนัมา แลว้ดึงกนัมาดึงกนัไปน่ีมนัมีดว้ยเหรอ ในเม่ือความรู้สึกนึกคิดมนัจะไปดึงอย่างไรล่ะ น่ี
ความรู้สึกนึกคิด เวลาเราคิดส่ิงใดท่ีมนัตดัสินใจอะไรไม่ได ้เห็นไหม เราคิดอยา่งไร มนัก ้ าก่ึงๆ อยู่
อยา่งนั้นน่ะ จะดีก็ไม่ใช่ จะชัว่ก็ไม่ใช่ แต่มนัคิดอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัคิดอยา่งไร เห็นไหม ถา้ก าลงั
ไม่พอมนัเป็นแบบนั้นน่ะ มนัเป็นแบบนั้น มนัเป็นความคิด ความรู้สึกนึกคิดท่ีมนัยื้อกนั มนัก็ตอ้ง
ปล่อยวางส่ิงน้ีแลว้กลบัมาพุทโธๆ กลบัมาใหมี้ก าลงัข้ึนมา 

ถา้มีก าลงั เห็นไหม ดูสิ เขาชกัคะเยอ่กนั ถา้ขา้งใดมีก าลงัมากกวา่ ไปหมดน่ะ แต่ถา้ก าลงั
ใครนอ้ยกว่า โดนเขาลากไปเลย น่ีก็เหมือนกนั ถา้ใครมีก าลงัมากกว่าล่ะ ระหว่างกิเลสกบัธรรม
ใครมีมากกว่าล่ะ น่ีถา้โดยธรรมชาตินะ ในเม่ือตวัหนอนมนัเป็นดกัแด ้ ถา้มนัฟักตวัของมนั มนัก็
จะฟักตวัมนัออกมาโดยธรรมชาตินะ แต่ถา้มนัฟักตวัแลว้มนัตายคานั้นล่ะ น่ีก็เหมือนกนั ในการ
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ประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนมา ถา้จิตใจมีก าลงัข้ึนมามนัจะเป็นประโยชน์ ถา้จิตใจไม่มีก าลงัล่ะ แลว้
จะท าอยา่งไรล่ะ 

ดกัแดม้นัเป็นธรรมชาติ ผเีส้ือเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติคือว่าธรรมชาติมนัฟักตวัของมนัไป 
น่ีกฎธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ เห็นไหม ดูส่ิงมีชีวิตมนัจะพฒันาของมนัไป คือกฎโดยธรรมชาติ 
ทีน้ีหวัใจของเราล่ะ หวัใจของเราถา้มนัเวยีนตายเวียนเกิดในวฏัฏะน่ีก็เป็นธรรมชาติอนัหน่ึง แต่
ขณะน้ีมนัจะปฏิบติัธรรมใหม้นัรู้ธรรมๆ ข้ึนมา ใหม้นัรู้เท่ารู้จริงน่ะ ใหจิ้ตมนัรู้ สอนมนัๆ สอนตวั
จิต ไอต้วัโง่ใหม้นัเขา้ใจ ถา้มนัไดพ้ิจารณาของมนั เพราะจิตกว่าจะเขา้ใจ เพราะกิเลสกบัธรรม 
เด๋ียวกิเลสมนักล็อกคราบ ถา้เรามีสติปัญญาเราก็จะลอกคราบกิเลส 

อา้ว! ถา้กิเลสลอกคราบก็ไหลตามมนัไปนะ น่ีเวลากิเลสกบัธรรมในหวัใจมนัต่อสู้กนั มนั
พิจารณาของมนั พิจารณาเพราะอะไรล่ะ พิจารณาเพราะว่าเรามีสติมีปัญญามนักพ็ิจารณาไดน่้ะสิ 
ถา้เราไม่มีสติปัญญาล่ะ มนักถ็ูไถอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ น่ีถา้มนัถูไถ ถา้ปฏิบติัแลว้ปฏิบติัของเรา ถา้มนัยงั
ถูไถของมนัไปอยู ่ เห็นไหม ปฏิบติัแลว้มนัไม่เจริญ ไม่กา้วหนา้ ถา้ไม่เจริญกา้วหนา้ เราก็พิสูจน์
ของเรา ถา้คนมีสติมีปัญญานะ ลม้ลุกคลุกคลานทั้งนั้นน่ะ งานอยา่งน้ีมนัเป็นงานร้ือภพร้ือชาติ 

งานร้ือภพร้ือชาติ ดูสิ เวลาทางวิทยาศาสตร์ เขาว่านรกสวรรคม์นัอยูไ่หน ถา้นรกก็ขดุลง
ไปนะ เขาไปส ารวจทะเลกนัน่ะ ลงไปน่ีนะเป็นกิโลๆ นู่นน่ะ มนัยงัไม่เห็นนรกอยูไ่หนนะ เวลาขุด
ลงไป ดูเขาท าเหมืองสิ เขาขุดลงไปในดินนัน่ก่ีกิโลนัน่น่ะ นรกมนัอยูไ่หนล่ะ...ถา้สวรรค ์ เขาไป
ยานอวกาศกนั เขาไปดาวองัคารกนั สวรรคม์นัอยูไ่หน เขาหาสวรรคข์องเขาไม่เจอ เขาไม่เช่ือ เขา
ไม่เช่ือของเขานะ 

น่ีก็เหมือนกนั ในความรู้สึกนึกคิด ถา้คนภาวนาถา้มีหลกัมีเกณฑ ์ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคล
มุตฺตม  เวลาสนทนาธรรม ถา้สนทนาธรรม คนคนหน่ึงพดูอยา่งหน่ึง คนคนหน่ึงพดูเพื่อธรรม แต่
เวลาทางโลกเขาฟังน่ะเขาฟังเป็นโลก ก็เป็นโลก เป็นวิทยาศาสตร์ไง เป็นโลกก็ส่ิงท่ีเรามีขอ้มูล เรา
ศึกษามา ใครศึกษาวิชาชีพทางใดมา เหตุการณ์ส่ิงใดเกิดข้ึนเขาจะวิเคราะห์ไปตามวิชาชีพของเขา 
ใครมีขอ้มูลในหวัใจอยา่งไรมา เวลาฟังธรรมมนัก็วิจยัหรือเช่ือไปตามท่ีภมิูปัญญาของตวั น่ีภมิู
ปัญญาของตวั ใครมีอ านาจวาสนามากนอ้ยขนาดไหนเขาเช่ือไปตามภมิูปัญญาของเขา แต่เวลาคน
ท่ีปฏิบติัไปมนัลงลึกเขา้ไปในความเป็นจริง 
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ลงลึกเขา้ไปความเป็นจริง จิตมนัสงบ สงบอยา่งไร ความรู้สึกนึกคิด เวลามนัฟุ้งซ่าน มนั
แผไ่ปทัว่ เวลามนัสงบระงบัเขา้มามนัสงบระงบัเขา้มาไดอ้ยา่งไร ถา้สงบระงบัเขา้มามนัไม่มีเหตุมี
ผล มนัเอาอะไรจะมาสงบล่ะ เวลาคน เห็นไหม ดูสิ เวลาส้มหล่นน่ะมนัวบูลง อู๋ย! มนัดีมากๆ แลว้
ท าอีกคร้ังหน่ึงสิ ใหม้นัวบูอยา่งน้ีอีกทีหน่ึง เห็นไหม คนเราเป็นลม เวลาเป็นลมเขาก็เอา
แอมโมเนียใหด้มไง เขาท าใหฟ้ื้นข้ึนมา แลว้เอง็เป็นลมอีกทีหน่ึงสิ มนัจะเหมือนเดิมอีกไหม น่ี
เวลาเป็นลมทีหน่ึง โอ๋ย! หนา้มืดเป็นลม เขาก็เอาแอมโมเนียใหด้ม แลว้ก็พยายามนอนใหพ้กัผอ่น 
เด๋ียวก็ฟ้ืนข้ึนมา อา้ว! แลว้เป็นลมอีกทีสิ...เป็นไม่ไดน่้ะ เม่ือก้ีไม่รู้เป็นอยา่งไรมนัวบูไป น่ีก็
เหมือนกนั เวลาส้มมนัหล่น เวลามนัวบูไป มนัเป็นอะไรไป แลว้มนัเป็นอยา่งไรล่ะ? สลบใช่ไหม 
ตอ้งการแอมโมเนียหรือเปล่า 

แต่ถา้เราก าหนดพุทโธๆ เวลาจิตมนัลงล่ะ จิต เวลาคนจะลงนะ เวลามนัสงบไป น่ีมนัสงบ 
มนัต่ืนเตน้ มนัแปลกประหลาด น่ีอยากรู้...ออกเลย อยากรู้ กลบัมาอยูเ่หมือนเดิมน่ี กลบัมาเป็น
สามญัส านึก น่ีถา้อยากรู้ไง พออยากรู้ ถา้จิตมนัจะเป็นไป อยากรู้ เอะ๊! มนัจะเป็นอยา่งไร เอะ๊! มนั
จะเป็นอยา่งไร...เรียบร้อย กิเลสมนัลอกคราบ ถา้กิเลสมนัลอกคราบก็จบ จะไดดี้ก็ไม่ได ้ จะไปก็
ไม่ไป เห็นไหม เวลาปฏิบติัน่ะ 

ขณะท่ีว่าเราก าหนดพุทโธๆ เห็นไหม พุทธานุสติ เราก็เรียนมาแลว้ ศึกษามาแลว้ ครูบา
อาจารยก์็ท  ามาแลว้ ดว้ยทางวิชาการเราก็เช่ือมัน่ว่าท  าได ้เพราะครูบาอาจารยน่ี์เป็น ชีวิตของคนแต่
ละคนตอ้งรักชีวิตของตวัเองทั้งนั้นน่ะ แลว้หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านสร้างบุญญาธิการมา แลว้
ท่านปฏิบติัมา ท่านจะเอาชีวิตของท่านมาทิง้เปล่าเหรอ แลว้ท่านปฏิบติั แลว้ถา้ทิง้เปล่า ท่านเอา
อะไรมาสอนเรา คนไม่รู้ เอาอะไรมาสอน คนท่ีจะสอนเขาตอ้งมีขอ้เทจ็จริงในใจเขานะ 

ถา้มีขอ้เทจ็จริง ดูสิ คนจะเป็นหมอ ถา้คนเป็นหมอ เวลาไปรักษาคนไข ้ แลว้คนไขข้ึ้นมา 
เราวิเคราะห์โรคไม่ได ้ เราจะเอาอะไรไปรักษาเขา ถา้เรารักษา วิเคราะห์โรคนั้นไม่ได ้ มนัก็หมอ
เถ่ือนไง หมอเถ่ือนมนัก็รักษาตามแต่คาดหมายกนัไป แลว้มนัเป็นจริงไหม น่ีถา้มนัฟลุ๊ครักษาได ้
เออ! หมอน้ีเก่งมาก พอมีคนไขค้นใหม่มานะ มือสั่นนะ ไม่เช่ือ 

น่ีไง ถา้มนัไม่มีขอ้เทจ็จริงในหวัใจ ถา้มีขอ้เทจ็จริงในหวัใจ มนัเป็นอยา่งไรล่ะ 

ถา้มนัเป็นอยา่งไร ถา้มนัจะวบูลง มนัจะเกิดส่ิงท่ีแปลกประหลาด...ตั้งสติไว ้ ตั้งสติไว ้ อยู่
กบัพุทโธ อยูก่บัผูรู้้ ส่ิงท่ีมนัเป็นน้ีเพราะจิตมนัละเอียด มนัถึงรู้ของมนั ถา้มนัจะลง มนัจะ
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มหศัจรรย ์ มนัจะแปลกโลก เราอยา่ไปต่ืนเตน้ แต่ยาก มนัตอ้งต่ืนเตน้เป็นธรรมดา แมแ้ต่เงินทอง
เขาใหม้ากๆ มือสั่นนะ เงินทองจะไปเก็บจากไหน ลา้นสองลา้น มือสั่นเลย แลว้ถา้เชค็ใบนั้นยิง่
ตวัเลขมากๆ มือไมส้ั่นน่ะ 

จิตมนัไม่เคยเป็นอยา่งนั้น มนัตอ้งต่ืนเตน้เป็นธรรมดา แต่พอต่ืนเตน้แลว้ คร้ังท่ี ๒ น่ะ 
เตือนมาสิ จะเป็นอยา่งนั้นอีกหรือ จะทุกขย์ากขนาดนั้นอีกหรือ น่ีถา้มนัเป็นอยา่งนั้น น่ีช านาญใน
วสี ถา้มีช านาญในวสีนะ เราประพฤติปฏิบติัของเรา ช านาญในวสี ถา้เราไม่ช านาญในวสี เราจะ
เอาอะไร เห็นไหม เรามีเงินมา เงินน้ีมาจากไหน เราท างานส่ิงใดมาเราถึงไดเ้งินมา แลว้ไดเ้งินมา 
เงินเราสะอาดบริสุทธ์ิ เราจะใชท้  าส่ิงใดก็ได ้

น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิต ถา้มนัจะแปลกประหลาด มนัจะมหศัจรรย ์มนัจะต่ืนเตน้ขนาดไหน น่ี
ก็ใครท ามาล่ะ? ก็เราพุทโธมาไง ถา้พุทโธมา เห็นไหม น่ีถา้จิตมนัสงบ มนัมหศัจรรยข์นาดไหน น่ี
ไง ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าท่ีมนัลึกลบัซบัซอ้นไง อตฺตา หิ อตฺตโน นา
โถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ธมฺมสากจฺฉา ธรรมท่ีมีในใจของครูบาอาจารยน่์ะ โอ๋ย! มนัเป็นแบบน้ี
หรือ มนัเป็นแบบน้ีหรือ ถา้มนัเป็นแบบน้ี เราจะรักษาอยา่งใดไง เราอยา่ไปต่ืนเตน้กบัมนั แต่
หนา้ท่ีของเราคือสร้างเหตุ ท าของเราข้ึนไป ผลมนัจะตามมา 

เงิน เห็นไหม เงินมีมาก ไดม้าลา้น ๒ ลา้น ๓ ลา้น ๔ ลา้น ก็เงินมนัเพิ่มมาเร่ือยๆ น่ะ มีเงิน
น่ีจะท าอะไรก็ได ้มีเงินจะซ้ือหาอะไรก็ได ้มีเงินใชจ่้ายอยา่งไรก็ได ้จิตก็เหมือนกนั ถา้จิตมนัสงบมี
ก าลงัของมนัข้ึนมา ถา้มีก าลงัข้ึนมา มนัก็จะไม่ไปยื้อกนัไง เพราะมนัมีเงิน สามารถซ้ือได ้มนัมีเงิน
พอท่ีมนัจะมีก าลงัพอท่ีมนัจะพิจารณาได ้ถา้มนัมีก าลงัพอพิจารณาได ้เห็นไหม ดกัแดม้นัก็ไม่ตาย
คาในดกัแดน้ั้นไง 

น่ีถา้มนัมีเงิน พิจารณาของมนัได ้มนัมีเงินข้ึนมาใชส้อยได ้มีเงินข้ึนมาเล้ียงด ารงชีวิตได ้มี
เงินเพื่อท าประโยชน์ได ้ เงินนั้นมนัเป็นพื้นฐานนะ แลว้เงินมนัใชอ้ะไร เงินท าประโยชน์ ท าโทษ
หรือท าประโยชน์ใหต้วั ถา้เงินท าโทษใหต้วันะ พอจิตมนัสงบ มนัรู้ของมนัไปนะ “โอโ้ฮ! 
นิพพานนะ” น่ีกิเลสมนัลอกคราบแลว้นะ 

น่ีมีเงินใชอ้ะไร? มีเงินใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ มีเงิน ไม่ใช่ใหเ้อาไวฆ่้าตวัตาย มีเงินแลว้อวด
เขา โอ๋ย! ฉนัมีเงินเยอะนะ โอ๋ย! มีเงินน่ะใส่กระสอบแบกไปอวดชาวบา้นนะ เด๋ียวตายหมด โจร
มนัปลน้หมดน่ะ 
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น่ีก็เหมือนกนั จิตมนัสงบแลว้ สงบไวท้  าไม ถา้จิตมนัสงบแลว้ เงินเขาไวท้  าไม เงินเอาไว้
ใชส้อยเพื่อประโยชน์กบัเรา ถา้ประโยชน์กบัเราสมควรแลว้ เห็นไหม ประโยชน์โลกกย็งัใชไ้ดน้ะ 
ประโยชน์อยา่งอ่ืนมนัก็ยงัใชไ้ด ้ เงินน่ีใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งนั้นน่ะ จิตใจของเราถา้มนัสงบแลว้ เรา
จะพิจารณาอยา่งไร 

ถา้ไม่พิจารณา เงินจะใชอ้ยา่งไร ถา้เงินใชเ้ป็นประโยชน์ข้ึนมามนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา 
ถา้ไม่มีเงิน ก็มีปัญญา เราน่ีคนมีปัญญามาก ปัญญาน้ีไบร์ทมาก โอ๋ย! ปัญญาฉลาดเหลือลน้เลย แต่
ก็ฉลาดอยูใ่ตกิ้เลสน่ี กิเลสมนัก็ย  า่ข่ีเอา ย  า่ยเีอาอยูน่ี่ น่ีฉลาด คนฉลาดมาก คนมีปัญญามาก แต่เอา
ตวัไม่รอดน่ะ เอาตวัมนัไม่รอดนะ เอาหวัใจน้ีใหอ้อกจากกิเลสตณัหาความทะยานอยากไม่ได ้ น่ี
แลว้อยา่งน้ีฉลาด ฉลาดเพื่ออะไรล่ะ? ฉลาดก็โดยกิเลสไง ฉลาดใหกิ้เลสมนัครอบง าอยู่ไง 

แต่ถา้มีสติ มีปัญญา มีสมาธิ พอสมาธิมนัเกิดข้ึนมา สมาธิมนัมีก าลงั พอก าลงัน่ีมนัลึกลบั
มหศัจรรย ์ มหศัจรรยม์าก เวลามนัเกิดปัญญานะ ปัญญาท่ีเกิดข้ึน ปัญญามนัจะพิจารณาในอะไร? 
ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม...ในธรรมน่ะ ในชีวิตเราน่ี ในความทุกขค์วามยาก ในการ
ก าหนดพุทโธ “เอ๊! พุทโธเพื่ออะไร...อ๋อ! ถา้พุทโธแลว้เป็นอยา่งน้ี...โอ๋ย! ซาบซ้ึงพระพุทธเจา้ 
พระพุทธเจา้สอนอยา่งน้ีเองเนาะ ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคตเนาะ ถา้ใครพุทโธ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิก
บานนะ ก็มนัต่ืนตวัอยูน่ี่ไง มนัต่ืน” 

น่ีไง ถา้มนัต่ืนตวัอยูด่ว้ยสติพร้อม มนัไม่ใช่ต่ืนวิ่งไปกบัเขา ต่ืน มีสติพร้อมเพื่อจะรักษาเรา 
เพื่อจะแกไ้ขหวัใจน้ี พอต่ืน ต่ืนพร้อม ต่ืนแลว้มนัมีสติปัญญาพร้อม มนัพิจารณาของมนั พิจารณา
ในการก าหนดพุทโธ อ๋อ! พุทโธมีคุณประโยชน์อยา่งน้ี พุทโธท่ีช่ือน้ีคือใหจิ้ตมนัเกาะ เห็นไหม 
เม่ือก่อนจิตมนัไม่ยอมรับส่ิงใด มนัก็ด้ือดา้น พอมนัรับส่ิงใด มนัเกาะพุทโธๆๆ อ๋อ! พทุโธใหผ้ลดี
กบัเราเนาะ 

แลว้พุทโธใหผ้ลดีน่ะ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานแลว้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานมนัจะดอูะไรล่ะ 

ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานมนัก็ดูว่าจิตน้ีไปติดขอ้งอะไร ปฏิสนธิจิตมนัเกิดในวฏัฏะ มนัเวียนตาย
เวียนเกิดมาอยา่งน้ีเอง ถา้มนัเกิดเวียนตายอยา่งน้ีเอง เห็นไหม ผูใ้ดเห็นธรรมนะ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมี
การเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา น่ีมนัเกิดอยา่งน้ีเอง เพราะมนัเกิดใน
วฏัฏะ แลว้มนัเกิดมาแลว้มนัก็ตอ้งตายในวฏัฏะ ตายเปล่า ตายโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก 
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ตายโดยกิเลสมนัลอกคราบ น่ีมนัเป็นอยา่งน้ีเอง มนัเป็นอยา่งน้ีจริงๆ แลว้มนัเป็นจริงๆ ของมนั...
แต่เราไม่รู้ไม่เห็นน่ะ 

ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้หมดแลว้ ไตรลกัษณ์รู้หมด น่ีรู้ทุกอยา่ง
พร้อมเลย...แต่ไม่เคยรู้เคยเห็นเลย วนัน้ีมารู้มาเห็นข้ึนมามนัแจ่มแจง้ในหวัใจ น่ีพอมนัแจ่มแจง้
ข้ึนมาในหวัใจ มนัเกิดอยา่งน้ีเอง มนัเกิดอย่างน้ีเอง...แลว้มนัดบัอยา่งไรล่ะ 

มนัเกิด เห็นไหม มนัเกิดก็รู้ว่าเกิด ก าลงัคล ากนัอยูน่ี่ ก าลงัต่อสู้กนัอยูน่ี่ แลว้มนัดบัอยา่งไร
ล่ะ? ดบัไม่ได ้ ดบัไม่ลง วางไม่ได.้..วางไม่ได ้ เห็นไหม น่ีพิจารณาซ ้ า พิจารณาของเราไป ถา้มนั
หนกัหนาสาหสัสากรรจก์็กลบัมา กลบัมา เห็นไหม เงินทองใชไ้ปมาก เงินทองร่อยหรอลงแลว้ ถา้
ไม่มีตน้ทุนไว ้ เด๋ียวเราไม่มีเงินใชส้อย เห็นไหม กลบัมาท่ีพุทโธๆๆ เพิ่มเงินของเรา รักษาเงินของ
เราข้ึนมา เราใชส้อยแลว้เราตอ้งกลบัมาดูแลมารักษาของเรา แลว้เราใชส้อยใหเ้ป็น ใชส้อยนัน่คือ
ปัญญา 

ถา้ใชส้อยไดถ้กูตอ้ง เห็นไหม น่ีลอกคราบกิเลส ลอกคราบเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป เห็น
ไหม น่ีผเีส้ือมนัจะออกมาจากดกัแด ้ถา้ผเีส้ือมนัจะออกมาจากดกัแดน้ะ มนัพิจารณาแลว้มนัปล่อย 
มนัปล่อย น่ีมนัปล่อยของมนั ถา้ปีกมนัแขง็นะ มนัละทิง้ มนัจะบินของมนัไป มนับินของมนัไป 
เห็นไหม เวลาเราพิจารณาของเรา ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ขณะ
พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่านะ มนัก็มีความสุขนะ เวลาปล่อยมนัมหศัจรรยม์าก แมแ้ต่ก าหนดพุทโธ
หรือปัญญาอบรมสมาธิ ถา้จิตมนัจะลงน่ะ มหศัจรรย ์เราก็แปลกประหลาดแลว้ 

สัมมาสมาธินะ ถา้จิตมนัมีความสงบ จิตมนัมีสัมมาสมาธิ มนัเช่ือมัน่ในศาสนามาก แต่เดิม
เรามีแต่ศรัทธา มนัศรัทธาแลว้มนัก็แกว่ง ศรัทธาน้ีไม่มัน่คง แต่ขณะท่ีเราท าของเราข้ึนมาได ้ ทุก
คนถาม “ท าบุญไดบุ้ญจริงหรือ ท าบุญมีบุญมีไหม” น่ีเขาถามกนัตลอดเวลา เพราะเขาไม่มัน่ใจใน
ตวัเขา 

แต่เวลาเราปฏิบติัของเราข้ึนมา พอจิตพุทโธๆ จนมนัสงบเขา้มา มนัเห็นจิตของเรา เห็น
ความสงบระงบัในจิตของเรา จากท่ีมนัสงสยั ท่ีมนัแกว่ง มนัเร่ร่อน พอมนัพุทโธๆ สงบ เห็นไหม 
“ท าบุญแลว้ไดบุ้ญไหม ท าบุญแลว้มีบุญไหม”...ก็พุทโธๆ อยูน่ี่ไง พอจิตสงบเขา้มาไง “อ๋อ! มนั
เป็นอยา่งน้ี” เห็นไหม มนัเช่ือมัน่ในศาสนา มนัเช่ือมัน่ในธรรม 
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ศาสนาคืออะไร? ศาสนาคือค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ คือทฤษฎี คือ
ส่ิงท่ีพระพุทธเจา้บอก “เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด” แต่ธรรมยงัไม่
เกิดข้ึนไง พอจิตมนัสงบเขา้ไป น่ีธรรมเกิด น่ีสัมมาสมาธิ มนัมัน่คงไง ศรัทธา อจลศรัทธา น่ีมนั
มัน่คงในศาสนา แต่ท าไดห้รือท าไม่ไดน้ัน่อีกเร่ืองหน่ึง ท าไดห้รือท าไม่ได ้ เพราะเคยสงบแลว้ ถา้
มนัมีสติมีปัญญาข้ึนมามนัจะสงบมากข้ึน เพราะอะไร เพราะเราไม่ทิง้เหตุ เราไม่ทิง้ส่ิงท่ีท  าใหม้นั
สงบ ถา้มนัไม่มีส่ิงท่ีท  าใหส้งบ มนัเป็นเร่ืองโลกน่ะ 

โลก เห็นไหม เวลามนัเป็นลมวบูไป เวลามนัจะปล่อย มนัตอ้งเป็นอยา่งนั้นน่ะ เพราะไม่มี
สติไม่มีปัญญาควบคุมมนั เวลาเขาจะว่าว่างๆ ก็คือสลบนัน่แหละ พอสลบแลว้ก็แอมโมเนียใหม้นั
ฟ้ืน ฟ้ืนแลว้ก็สลบ แลว้มนัเป็นอยา่งไรไม่รู้ เพราะมนัไม่มีสติพร้อมไง แต่เราพุทโธๆๆ ของเรา 
เห็นไหม ละเอียดเขา้มา รู้ตวั ชดัเจน โอโ้ฮ! โอโ้ฮ! น่ีไง พอโอโ้ฮ! โอโ้ฮ! น่ีพอมนัสงบนะ ถา้ไม่
ฝึกหดัใชปั้ญญา แลว้ถา้กิเลสมนัจะลอกคราบนะ เกล้ียงเลย “น่ีนิพพาน” สมาธิน่ีคนติดได ้

แต่ถา้เราน่ีเร่ิมตน้ปฏิบติั มนัจะนิพพานอะไร เราก็ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้มาแลว้ ธรรมวินยัน่ีมรรค ๔ ผล ๔ ถา้มรรค ๔ ผล ๔ มนัตอ้งลึกซ้ึงกวา่น้ี มนัตอ้ง
เดินมรรคสิ แลว้มนัตอ้งเดินมรรค โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผลสิ ถา้มนัโสดาปัตติมรรค เห็น
ไหม จิตสงบแลว้ออกหา ออกคน้ควา้ น่ีสติปัฏฐาน ๔ อริยสัจ ๔ สติปัฏฐาน ๔ มรรค ๔ ผล ๔ น่ี
มนัมีของมนัข้ึนไป มนัเป็นไปได ้

แลว้ถา้มนัเป็นไปได ้เห็นไหม อยา่งเราน่ีเรามีลายแทง แต่เราจะหาสมบติัใหเ้จอ เราจะตอ้ง
ตามลายแทงนั้นไหม แลว้ลายแทงนั้นคือกระดาษน่ะ แต่ถา้เราไปเจอสมบติันั้นนะ มนัจะเป็นความ
จริง น่ีก็เหมือนกนั เราปฏิบติัข้ึนมา เห็นไหม น่ีทฤษฎี น่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ แลว้เราท าเป็นจริงข้ึนมาไหม ถา้เป็นจริงข้ึนมา พอจิตมนัสงบ น่ีจากปุถุชนเป็นกลัยาณปุถุชน 

ถา้มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มนัเป็นโสดาปัตติมรรค รู้เลย เป็นโสดาปัตติ
มรรคเพราะอะไร เพราะความคิดท่ีเป็นโลกๆ ความคิดท่ีเราพิจารณาของเรามา ความคิดท่ีเป็นโลก
ข้ึนมา น่ีเรารู้ เรารู้เพราะเราใชปั้ญญาของเรามาตลอด พอจิตมนัสงบข้ึนมามนัก็ต่ืนเตน้แลว้ แลว้
พอจิตมนัออกใช ้ จิตเวลามนัออกใชปั้ญญาข้ึนมา มนัออกใชปั้ญญาในกาย ในเวทนา ในจิต ใน
ธรรม น่ีไง ท่ีว่า สติปัฏฐาน ๔ จริง สติปัฏฐาน ๔ จริง เพราะมนัเป็นความจริง เพราะจิตมนัเป็นจริง 
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จิตของเราเป็นความจริงมนัก็รู้จริง พอรู้จริงมนัก็พิจารณาของมนัตามความเป็นจริง พอตามความ
เป็นจริงมนัก็แยกแยะของมนั เห็นไหม 

เวลามนัปล่อยก็เป็นตทงัคปหาน เห็นไหม ดกัแดม้นัแขง็แรง ดกัแด ้ ตวัหนอนมนัไดกิ้น
ใบไมม้าเยอะ มนัสะสมอาหารของมนัมา อาหารมนัพอไง น่ีมนัจะฟักตวัของมนั เห็นไหม น่ี
พิจารณาแลว้ปล่อย พิจารณาแลว้ปล่อย ปล่อยของมนัไปเร่ือย ปล่อยของมนัไปเร่ือย เพราะอะไร 
เพราะมนัพิจารณาของมนัปล่อย มนัตอ้งอาศยัเวลามนัฟักตวัของมนัใหไ้ด ้ น่ีก็เหมือนกนั พิจารณา
ของมนัซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า น่ีมนัจะลอกคราบกิเลสนะ 

เวลามนัลอกคราบออกมา มนัตอ้งรอใหปี้กมนัแขง็ ใหต้วัมนัแขง็ พอมนัแขง็แลว้มนับิน
ของมนัไป มนัเป็นอิสระ มนัเป็นส่ิงท่ีว่า...คิดสิ จากตวัหนอนมนักลายเป็นผเีส้ือ จากท่ีกิเลสมนั
เหยยีบย  า่หวัใจ มนักลายเป็นธรรม เป็นอิสระ มนัเป็นของมนันะ มนัมีคุณค่าของมนั 

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา” 

ชีวิตน้ีมนัเกิดข้ึนไปเป็นดกัแด ้ เวลาฟักออกมา มนัลอกคราบออกมา มนัเป็นผเีส้ือ มนัได้
ทิง้ดกัแดน้ั้นไว ้มนัลอกคราบของมนัออกมา จิตน้ีกิเลสมนัครอบง าไว ้ เวลาพิจารณาในสติปัฏฐาน 
๔ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส น่ีสังโยชน์ละไป พอละไป มนัละดกัแดน้ั้นออกมา ละ
ส่ิงนั้นทิ้งออกมา ผเีส้ือมนัลอกคราบออกมา มนัใหปี้กมนัแขง็ แลว้มนัมีอิสระของมนั 

จิตมนัพิจารณาของมนัแลว้เวลามนัขาด เวลามนัขาดไปแลว้นะ อกุปปธรรม ผเีส้ือมนัจะ
กลบัไปเป็นตวัหนอนไหม ผเีส้ือจะกลบัไปเป็นดกัแดไ้หม แต่ผเีส้ือนั้นไปผสมพนัธ์ุ มนัผสมพนัธ์ุ
ของมนัแลว้มนัไปไข่ของมนั มนัจะเป็นผเีส้ือตวัใหม่ข้ึนมา เห็นไหม ผเีส้ือท่ีมนัไปแลว้มนัคือไป
แลว้ น่ีถา้มนัพิจารณาของมนั เวลามนัปล่อย เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เสวยวิมุตติสุขๆ 
ไอน่ี้เวลามนัลอกคราบข้ึนมาน่ี มนัลอกคราบกิเลสไปชั้นหน่ึงแลว้ แลว้ถา้มนัท าต่อเน่ืองข้ึนไป 
พิจารณาเขา้ไป ผเีส้ือก็คือผเีส้ือ จิตก็คือจิต ผูท่ี้บรรลุธรรมก็บรรลุธรรม แต่บรรลุธรรมข้ึนมามนั
ลอกคราบไปชั้นหน่ึง 

สัตวบ์างชนิดมนัลอกคราบหลายหน อยา่งเช่นงูมนัลอกคราบแลว้ลอกคราบอีกเพราะอะไร 
เพราะถึงเวลาแลว้มนัตอ้งลอกคราบ ไม่ลอกคราบมนัก็โตไม่ได ้ น่ีสัตวปี์กแขง็เวลามนัลอกคราบ
ของมนัแลว้ ตวัมนัเป็นตวัอ่อนนะ มนัตอ้งรอใหปี้กมนัแขง็ ถา้สัตวปี์ก ถา้มนัลอกคราบ 
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จิต! จิตมนัจะลอกคราบของมนัไปๆ ลอกคราบไปจนกว่ามนัจะถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ ถา้ถึง
ท่ีสุดแห่งทุกข ์ แลว้มนัท าอยา่งไรต่อไปล่ะ น่ีเวลามนัลอกคราบของมนั เห็นไหม ธรรมชาติของ
มนั ดูสิ สัตวม์นัลอกคราบโดยธรรมชาติของมนั ถา้มนัถึงวงจรชีวิตของมนั มนัจะลอกคราบของ
มนัเพื่อจะเปล่ียนแปลง เพื่อจะใหม้นัเจริญเติบโตข้ึน 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตของเรา ดูสิ ผเีส้ือมนัลอกคราบออกมาเพื่อเป็นผีเส้ือ น่ีมนัเป็นสัตว ์มนั
เป็นวงจรของธรรมชาติ แต่จิตน้ีอยูใ่นวงจรของธรรมชาติ แลว้ถา้วงจรของมนั มนัจะพฒันาของ
มนัข้ึนมา มนัจะท าของมนัอยา่งไร ถา้มนัท าข้ึนมา น่ีไง มรรค ๔ ผล ๔ ไง เราศึกษามาแลว้ เรารู้ทุก
อยา่งไง แลว้เรามีครูบาอาจารย ์ ดูสิ หลวงปู่ เสาร์ท่านท าของท่านอยา่งไร น่ีครูบาอาจารยข์องเรา
ท่านปฏิบติัของท่านมาอยา่งไร น่ีเรามีครูบาอาจารยข์องเราเป็นท่ีปรึกษา เรามีครูบาอาจารย ์ เรา
แกไ้ขของเรา เราท าของเราเพื่อประโยชน์กบัเรา ถา้ประโยชน์กบัเรา ประโยชน์กบัจิตนะ 

ร่มโพธ์ิร่มไทร ครูบาอาจารยข์องเราเป็นร่มโพธ์ิร่มไทรของเรานะ เราอาศยัในร่มโพธ์ิร่ม
ไทรนั้น แลว้เราประพฤติปฏิบติัของเราใหเ้รา...หน่อของพุทธะเจริญเติบโตข้ึนมา น่ีศาสนทายาท 
เราเป็นศาสนทายาท เราจะเป็นท่ีพึ่งของหมู่คณะ เราจะท าเพื่อประโยชน์กบัสังคมถา้มนัเป็นความ
จริงข้ึนมา 

แต่ถา้มนัไม่เป็นความจริงนะ ถา้กิเลสมนัลอกคราบ มนัลอกคราบจนความดีเราก็ไม่เหลือ
นะ ถา้ความดีเราไม่มี ส่ิงต่างๆ เราไม่มี แลว้เราจะไปสอนเขาล่ะ แลว้เวลาสอนเขามนัก็สอนได ้
สอนไดด้ว้ยทางวิชาการ ส่ิงท่ีเราจ ามา สอนดว้ยความจ า ความจ าคือส่ิงท่ีเราท ามาน่ี แลว้ถา้เป็นการ
ประพฤติปฏิบติัใช่ไหม เวลาปฏิบติัไป เราคาดเอง น่ีกิเลสมนัลอกคราบในการประพฤติปฏิบติัของ
เรา เราท าความสงบของใจเขา้มา เราใชปั้ญญาของเรา แต่มนัโดยกิเลสไง โดยกิเลสท่ีมนัพิจารณา
ของเราไป เพราะกิเลสมนับวกมาตลอด กิเลสมนัมีอยูใ่นหวัใจของเรา เพราะมนัเป็นอวิชชา แลว้
เราท าของเรา เราเช่ือของเราว่ามนัเป็นความจริง มนัเป็นความจริงนะ 

ดูสิ สัตวม์นัเป็นธรรมชาติของมนั วงจรธรรมชาติมนัฟักใหส้ัตวม์นัด ารงเผา่พนัธ์ุของมนั 
น่ีมนัเป็นสัตว ์ มนัยงัมีชีวิตอีกชีวิตหน่ึงนะ แต่ของเรา เราคาดหมายของเรา ดูสิ จิตของเรามนัคือ
อวิชชา คือกิเลสมนัลอกคราบ มนัก็ลอกคราบอยูใ่นหวัใจ กิเลสมนัอยูใ่นหวัใจของเรา มนัลอก
คราบความดีไปหมดล่ะ แต่ดว้ยกิเลสท่ีมนัเป็นทิฏฐิมานะในหวัใจมนัก็ว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ ถา้เป็น
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ธรรม ปฏิบติัไป ส่ิงใดท่ีเราคาดเราหมายว่ามนัเป็นจริงข้ึนมา เราก็ว่าส่ิงนั้นเป็นธรรม พอเป็นธรรม
ข้ึนมา มนัก็เอาส่ิงน้ีไปสอนเขาไง เอาค าว่า “เป็นธรรมในใจ” ไปสอนคนอ่ืน 

น่ีไง ถา้มนัสอนตามพระไตรปิฎก สอนตามธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่
เวลาสอนก็บอกสอนตามนั้นไง แต่ไม่บอกว่าเป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ บอกว่า
เป็นการประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนมา เป็นความจริงของเราข้ึนมา ถา้สอนตามนั้นเราก็โดนกิเลส
มนัลอกคราบ มนัพดูไม่ไดไ้ง มนัก็ตอ้งว่าไปตามนั้น น่ีกิเลสมนัลอกคราบ มนัไม่มียางอาย ถา้
กิเลสมนัหนา้ดา้น มนัไม่มียางอาย 

แต่ถา้มนัมียางอายนะ ส่ิงท่ีว่าเราไม่รู้ แต่ในต าราว่าไวอ้ยา่งนั้น นั้นเราไม่รู้ แต่ถา้เรารู้จริง
ล่ะ ถา้มนัเป็นไปได ้ เราลอกคราบกิเลส จนผเีส้ือมนับินไปนะ มนัผสมพนัธ์ุของมนัต่อไป แต่ถา้
มนัเป็นสัตวท่ี์มนัตอ้งลอกคราบบ่อยคร้ังเขา้ล่ะ ผเีส้ือ มนัเป็นวงจรธรรมชาติอนัหน่ึง แต่ในจิตใจ
ของเรา เห็นไหม จิตน้ีไม่เคยตาย เวียนตายเวียนเกิด พระโพธิสัตว ์ เห็นไหม ๔ อสงไขย ๘ 
อสงไขย ๑๖ อสงไขย น่ีเวียนตายเวียนเกิด จิตดวงเดิม จิตดวงเก่า พนัธุกรรมของจิต จิตมนั
พิจารณาของมนัไป ถา้มนัมีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมา ถา้มนัพิจารณาของมนัโดยสติปัฎฐาน ๔ จริง 
เพราะมนัมีจิต มีความรับรู้สึกจากภายใน แลว้มนัพิจารณาของมนั เป็นงานวิปัสสนา งานสมถกร
รมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน เกิดข้ึนในหวัใจดวงนั้น ใจดวงนั้นพิจารณาหวัใจดวงนั้นไป จนได้
ช าระลา้ง จนไดล้อกคราบกิเลสออกไปชั้นหน่ึง เห็นไหม ตอ้งท าความสงบของใจใหม้ากข้ึน กิเลส
มนัไดล้อกคราบมาอีกชั้นหน่ึง 

สัตวน์ั้นถา้เป็นไข่ เวลาไข่มนัฟักตวัข้ึนมา มนัจะรอดข้ึนมาเป็นผีเส้ือหรือเปล่า ในวงจรนั้น
มนัจะเป็นอาหารของสัตว ์ นกัล่ามนัเอาส่ิงนั้นเป็นอาหารของมนั มนัก็ตดัวงจรนั้นไป แต่ถา้ผเีส้ือ
ตวันั้นมนัไดฟั้กตวัของมนัจนมนัออกมาเป็นผเีส้ือ แลว้มนัมีอิสรภาพ มนัมีของมนัไป เห็นไหม ถา้
มนัวางไข่ มนัก็เป็นวงจรชีวิตต่อเน่ืองกนัไป 

ถา้จิตของเรา ถา้มนัพิจารณาของเราจนเราพิจารณาจนลอกกิเลสออกมาชั้นหน่ึง น่ีมนัมี
ชีวิต มนัมีความรับรู้สึก เวลามนัปล่อยวางหมด เห็นไหม อืม! อยา่งน้ีเอง น่ีมนัเห็นชดัเจนของมนั 
มนัเป็นอกุปธรรม มนัเป็นเคร่ืองสัจธรรมตามความเป็นจริง น่ีประทบัอยูใ่นใจดวงนั้น แลว้ใจดวง
นั้นมนัพิจารณาของมนั มนัจะลอกคราบต่อไป เพราะมนัลอกคราบกิเลสมาแลว้หนหน่ึง เห็นไหม 
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มนัไดล้อกคราบกิเลสออกมาอีกหนหน่ึง มนัไดล้อกคราบออกมาแลว้ ถา้ไดล้อกคราบออก
มาแลว้ ถา้มนัพิจารณาของมนั มนัท าความสงบของใจเขา้ไป เห็นไหม น่ีมนัจบัของมนัได ้ ถา้มนั
จบัของมนัได ้ พิจารณาซ ้ า พิจารณาซาก เพราะการจะลอกคราบมาชั้นหน่ึงมนัตอ้งด ารงชีวิตของ
มนัไปใช่ไหม ด ารงชีวิตของมนัไปถึงฤดูกาลของมนัท่ีมนัจะตอ้งลอกคราบ ถึงฤดูกาลท่ีมนัจะตอ้ง
ลอกคราบ มนัจะลอกคราบของมนัออกมา 

ถา้มนัจะลอกคราบออกมามนัตอ้งมีตวัตนของมนั มนัตอ้งมีอาหารของมนั มนัตอ้งไดฟั้ก
ตวัของมนั มนัถึงจะลอกคราบของมนัออกมาอีก ถา้มนัลอกคราบออกมา พอมนัลอกคราบออกมา 
ถา้มนัท าของมนั น่ีก็เหมือนกนั จิตน้ีมนัจะลอกคราบกิเลสออกไป มนัก็ตอ้งมีสติปัญญาของมนั 
มนัก็ตอ้งมีสติปัฏฐาน ๔ มนัตอ้งมีก าลงัของมนั มนัตอ้งมีอริยสัจ ๔ มนัตอ้งมีมรรคญาณ ถา้มรรค
ญาณ ถา้มนัพิจารณาของมนัไป แลว้พิจารณาของมนัไป ระหว่างต่อสู้กนั ระหว่างพิจารณาต่อกนั 
ในการท่ีสะสมอาหาร สะสมส่ิงต่างๆ เพื่อการเจริญเติบโตของมนั 

ถา้จิตใจมีความเติบโต เติบโตทางไหน ถา้เติบโตทางโลก ทางโลกเติบโตคือสถิติ ทางโลก
เติบโตคือวตัถุ แต่ถา้ความเติบโตในหวัใจล่ะ เห็นไหม มนัยิง่ละเอียดอ่อนข้ึน สติ มหาสติ ส่ิงท่ี
ละเอียดอ่อนข้ึน จากสติปัญญาข้ึนมาน่ีมนัพิจารณาเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป เวลามนัละเอียดข้ึนไป
ตอ้งเป็นมหาสติ มหาปัญญา แลว้ถา้มนัละเอียดข้ึนไป มนัจะเป็นมรรคญาณ ญาณคือญาณหยัง่รู้ 
มนัเป็นสติปัญญา สติปัญญามนัหยาบเกินไป สติปัญญามนัคือสังขาร ความคิด ความปรุง ความ
แต่ง แต่ถา้มนัเป็นญาณของมนัน่ะ ญาณ คือมนัละเอียดอ่อนลึกซ้ึง เห็นไหม ดูสิ ดูการลอกคราบ 
เวลากิเลสมนัลอกคราบมนัเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป ถา้มนัลอกคราบข้ึนไป ถา้กิเลสมนัลอกคราบ
มนัก็ติด กิเลสมนัลอกคราบมนัก็ผา่นขั้นตอนไปไม่ได ้

แต่ถา้ลอกคราบกิเลส เห็นไหม ลอกคราบมนั ถา้ลอกคราบกิเลสมนัตอ้งมีมหาสติ มหา
ปัญญา แลว้งานท าอยา่งไร งานท่ีจะลอกคราบกิเลส...งานท่ีลอกคราบกิเลสคือมรรค งานลอก
คราบกิเลสคืองานของเรา งานลอกคราบกิเลสคืองานนกัรบ งานลอกคราบกิเลสคืองานของศาก
บุตรพุทธชิโนรส เห็นไหม ดูสิ ผูท่ี้เป็นศาสนทายาท น่ีตน้โพธ์ิตน้ไทรมนัจะผา่นการเจริญเติบโต
ข้ึนมา มนัตอ้งฟักตวัของมนัข้ึนมา มนัตอ้งมีการดูแลรักษาข้ึนมา มนัตอ้งใชก้าลเวลาของมนัข้ึนมา 
มนัถึงจะเป็นร่มโพธ์ิร่มไทรใหน้กกาอาศยั 
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จิตใจท่ีมีคุณธรรมข้ึนมา มนัตอ้งมีเหตุมีผลของมนั ถา้เหตุผลข้ึนมา ดูสิ การกระท าของเรา
เป็นความจริง น่ีถามมา เวลาร่มโพธ์ิร่มไทรใช่ไหม เวลานกกามาอาศยัมนัก็มีผลไมใ้หม้นักิน มนัมี
ร่มโพธ์ิร่มไทรใหม้นัไดพ้กัอาศยั 

น่ีก็เหมือนกนั จิตใจท่ีเราจะอาศยัล่ะ มีอะไรใหถ้ามมา มีอะไรใหถ้ามมา มีส่ิงใดใหถ้าม...
ถามนั้นคืออะไร? ถามนั้นคือธรรมไง ธรรมท่ีเราไม่รู้เร่ือง ธรรมท่ีเรายงัมีสติปัญญาไม่พอ เราจะ
เอาส่ิงนั้นเป็นเป้าหมาย ถา้มีครูบาอาจารยค์อยเป็นเป้าหมาย คอยบอก คอยช้ีน า แลว้เราก็มีความ
วิริยะ มีความอุตสาหะ จิตใจเราเขม้แขง็ จิตใจเราต่อสู้ จิตใจเราไม่อ่อนแอ การต่อสู้ ต่อสู้ในความ
ละเอียดลึกซ้ึง 

ในเม่ือมนัเป็นเร่ืองทางขา้งนอกนะ เร่ืองนอกคือเร่ืองโลกน่ี การต่อสู้คือความเขม้แขง็ แลว้
ความมุมานะ แต่เวลาความเขม้แขง็ในหวัใจนะ มนัละเอียดลึกซ้ึง เห็นไหม เราตอ้งมีความเขม้แขง็ 
ตอ้งมีความละเอียด ความรอบคอบ คอยดูแลของเรา แลว้ใชปั้ญญา เห็นไหม มหาสติ มหาปัญญา 
จบัตอ้ง มนัจะไวขนาดไหน เรามีสติปัญญาจบัแลว้พิจารณา พิจารณาแยกแยะใหไ้ด้ๆ  ความ
แยกแยะนั้นคือการพิสูจน์ตรวจสอบ พิสูจน์ตรวจสอบใหจิ้ตใจมนัฉลาดข้ึนมา 

ค าว่า “ปัญญา” ปัญญาตอ้งมีก าลงั มีก าลงัคือสัมมาสมาธิ น่ีมรรค ๘ สมัมาสมาธิ สมัมา
กมัมนัโต สมาธิน้ีก าลงัท างาน งานในการแยกแยะ ในการพสูิจน์ ถา้กิเลสท่ีมนัละเอียดมนัจะลอก
คราบออกมา ถา้ลอกคราบกิเลสออกมาแลว้ ดูสิ เวลามนัลอกคราบออกมาแลว้ ตวัอ่อน ตวัมนัจะ
น่ิมนวล เพราะปีกแขง็มนัตอ้งรอเวลา ถา้มนัลอกออกมา ถา้มนัไม่มีวาสนานะ สัตวใ์ดมาเจอ มนั
กินเป็นอาหาร ถา้กินเป็นอาหารมนัก็ไม่การด ารงชีวิตต่อไป 

จิตใจของเรา ถา้มนัท าผดิพลาด มนัขาดช่วง เห็นไหม เวลามนัขาดช่วง ท าไปแลว้มนั
สะดุด ท าต่างๆ เราตอ้งดูแลของเรา ดูแลใหม้นัเขม้แขง็ข้ึนมา พิจารณาแลว้ พิจารณาเล่า ซ ้ าแลว้ซ ้ า
เล่า พอถึงเวลามนัขาดนะ กายเป็นโพธิ จิตเป็นกระจกใส ว่างไปหมดเลย ว่างมาก ความว่างท่ีมี
สติสัมปชญัญะพร้อมนะ ความว่างท่ีรู้ๆ อยูน่ี่ ส่ิงท่ีว่าท  าสมาธิมหศัจรรยข์นาดไหน พอมาถึงระดบั
น้ีมนัยิง่ลึกซ้ึง ลึกซ้ึงมาก 

ลึกซ้ึงขนาดไหน ถา้เรายงัมีสติมีปัญญาอยู ่ มนัจะมีงานต่อเน่ืองกนัไป ถา้งานต่อเน่ืองกนั
ไป เห็นไหม เราจะลอกคราบกิเลสใหล้ะเอียดข้ึนๆ ถา้จบัไดเ้ป็นกามราคะ ส่ิงท่ีเป็นกามราคะ เห็น
ไหม ส่ิงท่ีการด ารงเผา่พนัธ์ุ ดูสิสัตวท่ี์มนัผสมพนัธ์ุแลว้มนัไม่ด ารงเผา่พนัธ์ุเพราะอะไร เพราะมนั
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สืบพนัธ์ุแลว้มนัไม่มีชีวิตต่อไป น่ีไง กามราคะ ส่ิงท่ีหวัใจถา้มนัยงัมีโอฆะ มนัตอ้งต่อเน่ืองกนัไป 
พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าๆ 

ถึงเวลาท าลายมนั ท าลายถึงท่ีสุดแลว้ จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ย
อุปกิเลส จิต ความผอ่งใส คือความรู้สึกเฉยๆ ความผอ่งใสของมนัน่ะ อยา่งน้ีก็เป็นกิเลสดว้ยหรือ 
อยา่งน้ีไม่ควรเป็นกิเลสหรอก ถา้เป็นกิเลสมนัตอ้งเป็นกามราคะ มนัตอ้งรักสวยรักงาม ไอน่ี้มนัจะ
เป็นกิเลสไดอ้ยา่งไร กิเลสเพราะมนัเป็นภาวสวะ กิเลสเพราะมนัมีตวัตนของมนัอยู ่

เห็นไหม เวลาลอกคราบๆ มาน่ี มนัเป็นตวัอ่อน ตวัอ่อนมนัใหโ้ทษใหผ้ลใหใ้คร แต่ตวั
อ่อนนะ ดูสิ เวลาพวกสัตว ์พวกนกัล่ามนัชอบตวัอ่อน เพราะมนักินแลว้มนัมีรสชาติดีของมนั มนั
เอาเป็นอาหารของมนั น่ีไง กิเลสมนัก็เอาส่ิงนั้นมายดึถือของมนัไว ้ มนัก็ว่าท่ีอยูข่องมนั ท่ีอาศยั
ของมนั เห็นไหม ถา้สติมนัพร้อมข้ึนไป มนัไปเห็นของมนั 

เวลามนัจดัการของมนันะ ส้ิน ท าลายถึงความว่า “มนัรู้เฉยๆ มนัเป็นกิเลสไดอ้ยา่งไร มนั
ไม่เป็นกิเลสหรอก” มนัก็เลยไปรักษาไว ้ มนัก็เลยไม่มีการกระท า ถึงท่ีสุดถา้ไม่มหาสติปัญญาเขา้
ไปถึงท่ีสุด ถา้ไม่มีมรรคญาณเขา้ไปท าลายมนั จบ ลอกคราบกิเลสทั้งหมด แลว้เหลือส่ิงใดไวล่้ะ? 
เหลือวิมุตติสุข เหลือธรรมธาตุเอาไว ้ส่ิงท่ีเหลือ เหลือธรรมธาตุ 

พระอรหนัตมี์ส่ิงเหลือดว้ยหรือ 

ภาราหเว ปัญจขนัธา ขนัธ์เป็นภาระอยา่งยิง่ 

แต่ถึงท่ีสุดแลว้ถา้มนัทิง้ เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน 
“อานนทเ์ธอตกัน ้าใหเ้ราหน่อยเถิด เรากระหายเหลือเกิน” น่ีตอ้งขบัเคล่ือนกนัไปจนถึงท่ีสุดแลว้
ทิง้หมด พอทิง้หมดแลว้ สอุปาทิเสสนิพพาน อนุปาทิเสสนิพพาน ส้ิน ไม่มีส่วนเหลือในหวัใจ ถา้
หมดส่วนเหลือในหวัใจ นั้นหมดส้ิน ไม่ส่ิงใด ไม่มีตวั ไม่มีตน ไม่มีคราบ ไม่มีส่ิงใดจะใหม้าลอก
เราอีกล่ะ มนัไปถึงท่ีสุด มนัส้ินสุดตั้งแต่กิเลสมนัตาย พอกิเลสตายแลว้มนักคื็อจบแลว้ล่ะ 

แต่ในเม่ือชีวิตเราด ารงไปถึงท่ีสุด ถา้ถึงท่ีสุดแลว้น่ี ครบกระบวนการของมนัแลว้ เห็นไหม 
เร่ิมตน้จากกิเลสลอกคราบ ท าลายทุกอยา่งเลยในชีวิตเรา แต่ดว้ยใจสู้ ดว้ยมีครูบาอาจารย ์เราจะยนื
ข้ึนมาได ้แลว้เราลอกคราบกิเลส จนถึงท่ีสุด 
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