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

 

ตั้งใจฟังธรรมนะ ตั้งใจฟังธรรม ฟังธรรมใหธ้รรมน้ีมนัสัมผสัท่ีใจ ถา้สมัผสัท่ีใจใจจะมีท่ี
เกาะ ใจเราไม่มีใครดูแลนะ ทั้งๆ ท่ีเราเดินไปเดินมากนัอยู่น่ี แต่หวัใจมนัเป็นอิสระ ไม่มีใคร
ควบคุมมนัได ้ ฉะนั้น ถา้เราฟังธรรมใหม้นัมีท่ีเกาะ ใหใ้จเรามีท่ีพึ่งท่ีอาศยั ถา้ใจไม่มีท่ีพึ่งท่ีอาศยั 
มนัมีกิเลสเป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยั 

กิเลส เห็นไหม กิเลสคือความไม่รู้สึกตวัมนัเอง แต่ธรรมชาติของสันตติ ธาตุรู้ ธรรมชาติ
ของมนั มนัจะเกิดต่อเน่ืองกนัไป เกิดต่อเน่ืองกนัไป แลว้มนัแสดงตนออกมาดว้ยความรู้สึกนึกคิด 
สัญชาตญาณของมนัแสดงออกไป น่ีถา้มีธรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั เห็นไหม เขาจะมีท่ีอบอุ่นใจของเขา 
ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด เราเกิดมามีชีวิตน้ี เราจะปล่อยใหชี้วิตน้ีดบัไปโดยท่ีเราไม่มีส่ิงใด
เป็นสมบติัของเราไปเลยหรือ  

สมบติัของเรานะ ส่ิงท่ีเราหา เราพยายามแสวงหากนัอยูน้ี่เราคิดว่าเป็นสมบติัของเรา มนั
เป็นสมบติัทางโลก มนัเป็นสมบติัสาธารณะ สมบติัท่ีเป็นของเราจริง มนัเป็นบุญและบาปท่ีจะไป
กบัใจเรา เราท าส่ิงใดข้ึนมามนัเป็นกุศล เห็นไหม กุศล อกุศล ส่ิงท่ีเป็นบุญกุศลมนัก็ท  าใหจิ้ตใจน้ี
เวียนตายเวียนเกิดไปในวฏัฏะ เวียนตายเวียนเกิดไปในวฏัฏะไม่มีท่ีส้ินสุด 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ระลึกถึงบุพเพนิวาสานุสติญาณ เป็นเคร่ืองยนืยนัว่า
ส่ิงน้ีการสะสมมาๆ การเวียนตายเวยีนเกิด เห็นไหม เวียนตายเวียนเกิดโดยมีสติมีสัมปชญัญะแบบ
พระโพธิสัตว ์เวียนตายเวียนเกิดเพื่อสร้างคุณงามความดี ของเราก็ปรารถนาว่าเราอยากจะเป็นคนดี 
เราอยากจะสร้างสมบุญญาธิการของเรา เพราะเราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
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เจา้มาเหมือนกนั เราเช่ือไง เช่ือเร่ืองการเกิดและการตาย ถา้เราไม่เช่ือเร่ืองการเกิดและการตาย ชีวิต
ของเรามนัพฒันาข้ึนมาไดอ้ยา่งใด  

ชีวิตน้ีพฒันาข้ึนมาเพราะอะไร เพราะเรามีสติปัญญาพฒันาข้ึนมาจนเป็นมนุษย ์ เป็นสัตว์
ประเสริฐ สัตวป์ระเสริฐมีส่ิงใดเป็นท่ีพึ่งอาศยั มีส่ิงใดเป็นสมบติัล่ะ? สมบติัของเรามีธรรมเป็นท่ี
พึ่งอาศยั ธรรมะมนัคืออะไรล่ะ? ธรรมะคือเราศึกษา เห็นไหม เขาบอกธรรมะเป็นธรรมชาติ เรา
ศึกษาธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้น่ีว่าเป็นธรรมๆ ศึกษาเป็นธรรมแลว้ ยิง่
ศึกษา ศึกษามาดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ศึกษามาดว้ยอวิชชา ศึกษาข้ึนมาเท่าไรก็งง
เท่านั้นแหละ ยิง่ศึกษามากเท่าไรก็งงเท่านั้น  

ค าว่างงเท่านั้น งงคือว่ามนัไม่เขา้ใจจริงไง แต่ว่าเขา้ใจ แต่จริงๆ ในจิตใตส้ านึกมนักไ็ม่รู้
หรอก ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นเป้าหมาย เป็นเป้าหมายถึงบอกว่าน่ี
เราเกิดมาชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด ฉะนั้น เราแสวงหาสมบติัของเรา สมบติัทางโลกน่ี
สมบติัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั สมบติัของใครนะ ใครเกิดมามีอ  านาจวาสนา ท าส่ิงใดจะประสบ
ความส าเร็จ ชีวิตน้ีจะมีจุดยนื จะมีหลกัมีเกณฑ ์ แต่บางคนเกิดมา ทั้งชีวิตนะมีแต่ความขาดๆ 
แคลนๆ มีแต่ความทุกขค์วามยาก ท าไมชีวิตเราล าบากล าบนมาขนาดน้ี เขาวา่ น่ีก็เพราะการท า
มาๆ ไง  

ใครสร้างบุญกุศลมา ส่ิงนั้นจะเป็นสมบติัของเขา เขาท าส่ิงใดประสบความส าเร็จของเขา 
เราสร้างเวรสร้างกรรมมา แต่เรากมี็บุญกุศลท่ีเกิดมาเป็นมนุษยน่ี์ เราท าส่ิงใดก็ไม่เคยประสบ
ความส าเร็จสกัที ส่ิงอยา่งน้ีเพราะว่าขาดการท าบุญกุศล ขาดกุศลของเรา เราก็พยายามสร้างบุญ
กุศลของเรา พอสร้างบุญกุศลของเรา ทุกคนจะนอ้ยเน้ือต ่าใจ เราก็ท  าบุญทุกวนั ตกับาตรทุกวนั 
ท าไมชีวิตน้ีมีความทุกขอ์ยา่งน้ี ทุกขม์นัเป็นอริยสัจไง  

ทุกข ์  เห็นไหม ดูสิทุกขน่ี์ทุกคนก็มี ทุกคนมีลมหายใจไหม? มี มีลมหายใจเขา้มนัตอ้งสูด
ลมหายใจไหม? ตอ้งสูด สูดลมหายใจเหน่ือยไหม? ตอ้งเหน่ือย น่ีตอ้งตั้งใจ ตอ้งต่างๆ ทีน้ีมนัเป็น
สัญชาตญาณไง เห็นไหม สัญชาตญาณของมนุษย ์ มนุษยเ์ราเวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมามนัก็หาทาง
รักษาเพื่อความหายเจบ็ไขไ้ดป่้วย เวลาเรานัง่นานก็ขบก็เม่ือย มนัก็เปล่ียนท่าเปล่ียนทาง มนัก็เป็น
สัญชาตญาณเป็นความเคยชินไป มนัก็เลยเห็นว่าเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองธรรมดา สูดลมหายใจมนัก็เหน่ือย
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นะ มนัก็เร่ืองธรรมดา ส่ิงท่ีว่าชีวิตน้ีเป็นทุกข์ๆ  มนัเป็นทุกขห์ยาบทุกขล์ะเอียด มนัเป็นทุกขข์อง
มนัอยูอ่ยา่งนั้นแหละ แต่ใครไปยดึมัน่ไม่ยดึมัน่ล่ะ 

เห็นไหม คนท่ีขยนัหมัน่เพียรนะ เขาบอกว่ามาบวชพระ บวชพระแลว้เป็นคนข้ีเกียจ ไม่ท า
มาหากิน ไม่ท าส่ิงใดเลย น่ีเวลาเขาคิดของเขานะ เขามองของเขาว่าเขาเป็นคนขยนัหมัน่เพียรนะ
ดีกว่าพระอีก พระวนัๆ ไม่เห็นท าอะไรเลย เขาเหน่ือยสายตวัแทบขาด น่ีเขาภมิูใจนะ เขาภมิูใจว่า
เขาเป็นคนขยนัหมัน่เพียร แต่เขาไม่รู้หรอกว่าพระนะ พระปฏิบติั เวลาครูบาอาจารยข์องเราเดิน
จงกรมทั้งวนัทั้งคืน ๒๔ ชัว่โมงตั้งสติตลอดเวลาเพื่อรักษาใจของตวัเองไว ้ เขาไม่เขา้ใจหรอกว่า
งานของพระมนัล าบากล าบนขนาดไหน กว่าจะเป็นผูป้ระเสริฐข้ึนมาได ้

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไปแสวงหากบัเจา้ลทัธิต่างๆ ๖ ปีน่ะทุกขย์ากขนาด
ไหน เวลาทรมานตนนะว่ากิเลสมนัอยูท่ี่เราใช่ไหม กิเลสมนัอยูท่ี่เราก็ทรมานตนไปนอนบนตะปู
นะ ปัจจุบนัน้ีในอินเดียยงัมีอยูน่ะ ท่ีเขาประพฤติวตัรเป็นสัตว ์ประพฤติต่างๆ พวกโยคี พวกฤๅษีชี
ไพรท่ีเขาท ากนัอยู ่ยงัมีอยูน่ะ ความเช่ืออยา่งน้ียงัมีอยู ่แต่สมยันั้นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ก็ไปศึกษากบัเขา ๖ ปีนะทรมานตวัเอง ทรมานทุกอยา่งเลย เพราะกิเลสอยูก่บัเรา จะฆ่ากิเลส จะ
ยา่ง จะเผา จะท าลายกิเลสนะ ทุกขย์ากขนาดนั้นน่ะ  

แลว้เวลาเราบวชพระข้ึนมา บวชพระข้ึนมาแลว้เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ยอ่ยไวใ้หเ้ราเรียบร้อยหมดแลว้ล่ะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ มา
จนหมดหนทางแลว้ล่ะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้จะมาร้ือคน้ในใจขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เอง เวลามาร้ือคน้ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ส าเร็จเป็นพระอรหนัต ์ เป็นศาสดา เป็นครูสอนตั้งแต่เทวดา อินทร์ พรหมลงมา 
แลว้วางธรรมและวินยัน้ีไวใ้หเ้รา ยอ่ยใหเ้ราเรียบร้อยแลว้น่ี เราจะมีปัญญาไหม  

เรามาศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใช่ไหม เราก็เช่ือ เช่ือมรรคผล
นิพพาน แลว้จริงๆ แลว้มนัเช่ือไหมล่ะ แลว้จริงๆ แลว้มนัสงสัยมรรคผลนิพพานไหม? มนัก็สงสัย 
เห็นไหม มนัสงสัยเพราะอะไรล่ะ? มนัสงสัยเพราะวา่เรามีอวิชชา มีกิเลส มีพญามารอยูใ่นใจ ถา้
เรามีกิเลสมีพญามารอยูใ่นใจ น่ีมาร มารมนัไม่ยอมใหใ้ครพน้จากมือมนัไปหรอก เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมานะ  
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“มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา เราจะไม่ด าริถึงเจา้อีกแลว้ เจา้จะเกิดบนหวัใจของ
เราไม่ไดอี้กเลย”  

มารน่ีไม่มีอยูใ่นหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เลย แต่องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เวลาเกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เห็นไหม นัน่แหละมี ยงัมีมารอยู ่ ขนาดเป็น
โพธิสัตว ์ สร้างบุญญาธิการมาขนาดไหนกมี็มารอยูท่ ั้งนั้นแหละ เพราะอะไร เพราะมารนัน่แหละ 
มารมนัอยูก่บัจิต เพราะมารนัน่แหละท าใหเ้กิดใหต้าย ถา้ไม่มีมาร ไม่มีอวิชชา เราจะเกิดจะตาย
ไหม  

ในเม่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เกิดมาจากนางสิริมหา
มายา มนัก็ตอ้งอวิชชาเป็นธรรมดา มารกคุ็มอยู ่ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดห้กัเรือน
ยอดของมนั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดท้  าลายมนัไปแลว้ แลว้ท าลายไปแลว้ ในใจของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงเอาประสบการณ์อนันั้นวาง
ธรรมวินยัน้ีไวใ้หเ้ราศึกษาไง  

พอเราไปศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้มา เราศึกษามาใช่ไหม เราเกิด
มาเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เรามีอ  านาจวาสนา เราจะมีหูตาท่ีสวา่งไสว เราไม่ใช่มีหูมี
ตาหลบัใหลไปกบัทางโลกเขา ดูสิชาวโลกเขานะปฏิญาณตนว่าเป็นชาวพุทธๆ น่ีชาวพุทธเขาท า
อะไรกนัล่ะ ชาวพุทธเหน่ือยสายตวัแทบขาด ชาวพุทธพยายามแสวงหา 

นัน่เขาเป็นชาวพุทธของเขา นัน่เป็นพุทธเพราะเขามีศาสนา เขานบัถือศาสนาพุทธ เรากน็บั
ถือศาสนาพุทธเหมือนกนั แต่เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้แลว้ ธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาศึกษาไปแลว้นะ ถา้ใครศึกษาไปแลว้มนัจะซ้ึงมาก ซ้ึงมาก
เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ช้ีมาท่ีอารมณ์ความรู้สึกของเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ในพระไตรปิฎกช้ีเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ช้ีถึง
การปลดเปล้ืองทุกขข์องเรา  

ทีน้ีเราไปศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราว่าเราเขา้ใจ เราเขา้ใจธรรมะ 
เวลาเราปฏิบติักนัว่าเราปฏิบติัธรรมะๆ ไง น่ีธรรมทบัจิต ธรรมทบัจิต เพราะเอาธรรมมา แลว้ธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้ทบัลงไปบนจิต พอทบัไปบนจิตเลยไม่รู้อะไรเลย จิตมนั
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เลยไม่รับรู้อะไรเลย แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ น่ีเวลาสนทนาธรรมกนัน่ี
ปากเปียกปากแฉะ อธิบายธรรมะน้ีไดเ้ตม็ท่ีเลย แต่ถามหวัใจวา่มีธรรมจริงอยูใ่นหวัใจไหม? 

“อืม! ก็สงสัยนะ อืม ก็ลงัเลนะ” 

เวลาทุกขไ์หม? ทุกข ์ทุกขแ์น่นอน ทุกขท่ี์ไหน? ทุกขท่ี์ว่าตายแลว้จะไปไหน 

ไม่เห็นตวัจิตของเราจริงๆ เราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปไหน ทั้งๆ ท่ีเกิดมานัง่อยูน่ี่พ่อแม่ตั้งช่ือ
ให ้ เรามีช่ือมีเสียงนะ พอเราบรรลุนิติภาวะ เราแสวงหาทรัพยส์มบติัของเรามา เราจดทะเบียนไว้
สมบติัของเรามหาศาลเลย สรรพส่ิงน้ีเป็นของเราๆ แลว้ของเราเป็นของใครล่ะ แลว้เวลาเราตายไป
นะ เราไม่พลดัพรากจากเขา เขาตอ้งพลดัพรากจากเราแน่นอน สมบติัของเรา เห็นไหม ถา้เราใช้
สอยทุกวนัไปเราก็ใชส้อยของเราไป ถา้เราตายไปสมบติัมนัก็กองอยูน่ี่ น่ีมนัเป็นของเราจริงหรือ  

น่ีเราหาส่ิงใดๆ มา จดทะเบียนแลว้เป็นของเราหมดเลย สรรพส่ิงน้ีเป็นของเราหมดเลย 
แลว้เป็นของเรามนัก็เป็นชัว่คราว เป็นท่ีความตระหน่ีถ่ีเหนียวมนัยงัยดึว่าเป็นของมนั แต่ถา้จิตใจ
ของเราเป็นธรรม เห็นไหม เราเสียสละ เราท าส่ิงใดเพื่อประโยชน์กบัเรา เราจ่ายออกไปแลว้ น่ี
ไม่ใช่เป็นของเราแลว้ เราไดท้  าคุณประโยชน์ใหก้บัใจน้ี เราไดส้ร้างบุญกุศลใหก้บัใจน้ี เราเสียสละ
วตัถุส่ิงต่างๆ ไป แต่ไดบุ้ญกุศลข้ึนมา ไดค้วามรับรู้ข้ึนมาจากใจของเรา ใจมนัรับรู้ข้ึนมา เห็นไหม 
น่ีท าบ่อยคร้ังเขา้ๆ ความตระหน่ีถ่ีเหนียวมนัจะเบาบางลง พอเบาบางลงแลว้ท าอยา่งไรต่อไปล่ะ 

น่ีเพราะเราเป็นชาวพุทธ เราเป็นชาวพุทธ เราอยากจะพน้จากทุกข ์ อยากจะพน้จากทุกข์
ตอ้งปฏิบติัธรรมถึงจะพน้จากทุกข์ การบ าเพญ็เพียรภาวนา ตบะธรรมแผดเผากิเลสอวิชชาในหวัใจ
เราใหสู้ญส้ินไป ถา้สูญส้ินไป ท าอยา่งไรใหม้นัสูญส้ินไปล่ะ  

ฉะนั้น เรามีความเช่ือมีความศรัทธา เราเป็นลูกศิษยข์องครูบาอาจารย ์ เราเป็นลูกศิษยพ์ระ
ป่า พระป่าเขาสอน เห็นไหม สอนใหท้  าความสงบของใจ ท าความสงบของใจก่อน ถา้ใจมนัสงบ
ข้ึนมา เพราะใจมนัสงบระงบัข้ึนมามนัก็จะเป็นอิสระ มนัก็จะมีความสุขความสงบพออยูพ่อกิน 
แต่ถา้มนัเกิดวิปัสสนาญาณข้ึนมามนัจะช าระลา้งกิเลสของเราไป ถา้วิปัสสนาญาณมนัท าลายลา้ง 
ช าระกิเลส ฆ่ากิเลสแบบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีหกัเรือนยอดของมาร หกัเรือนยอด
ของมาร  
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หกัเรือนยอดคือตวัพญามาร คือตวัอวิชชา แลว้ลกูหลานของมนัล่ะ ลูกหลานของมนั น่ี
ลูกเตา้เหล่ากอของกิเลสมนัอยูใ่นหวัใจเราเตม็ไปหมดเลย หยบิจบัไปตรงไหนเป็นกิเลสไปหมด
เลย จิตของเราน่ีอวิชชามนัครอบง าตั้งแต่ฐีติจิตออกมา แลว้ความรู้สึกนึกคิดออกมา มนัคิดออกมา
จากอวิชชาคิดออกมา มนัเป็นเร่ืองของมารหมดเลย เอามาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ก็เอากิเลสมาศึกษา เอากิเลสมาจ า ใครจ าไดเ้ก่ง ใครจ าไดแ้ม่น คนไหนจ าไดดี้จะ
จบ ๙ ประโยคตั้งแต่เป็นสามเณร สามเณรเรียนจบ ๙ ประโยคตั้งแต่ยงัอายไุม่ถึง ๒๐ เห็นไหม 

น่ีเวลาคนท่ีเขาเรียนข้ึนมา เรียนซ ้ าเรียนซาก สอบแลว้ตก ตกแลว้สอบ สอบแลว้สอบย  ้าอยู่
อยา่งนั้นแหละ มนัไม่ผา่นสักที น่ีก็ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีเชาวน์
ปัญญา แต่ถา้เขาศึกษาดว้ยเชาวนปั์ญญา เขาศึกษามา ๙ ประโยค ๑๐ ประโยคออกมาแลว้ แลว้ท า
อยา่งไรต่อไปล่ะ “มนัมีจริงหรือ ปัญญาก็มากมายขนาดน้ี จบหมดทุกอยา่ง ในพระไตรปิฎกเขา้ใจ
หมดเลย” น่ีธรรมทบัจิต ธรรมมนัทบันะทบัหมดเลย ทบัอะไร ทบัดว้ยความสงสัยไง ทบัดว้ยว่า 
มนัมีจริง มรรคผลมนัมีจริงหรือ มรรคผลมนัมีหรือ มนัหมดกาล หมดสมยัหรือยงั แต่ธรรมรู้หมด
นะ เพราะในพระไตรปิฎกท่ีศึกษามา ๙ ประโยค มนับอกอยูแ่ลว้ นิพพานท าอยา่งไรถึงจะนิพพาน 
น่ีบอกหมด บอกวิธีการหมดเลย แต่ท าไม่ได ้ท  าไม่เป็น น่ีธรรมทบัจิต 

แลว้เรามาศึกษาของเรา เห็นไหม เรามาศึกษา เรามาประพฤติปฏิบติัของเรา เราจะมา
ปฏิบติัธรรมบ าเพญ็เพียรของเราเพื่อช าระลา้งกิเลสของเรา เวลาเรามาก าหนดพุทโธ พุทโธตามท่ี
ครูบาอาจารยเ์ราสอน บอกท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัไม่สงบข้ึนมา เวลาศึกษาธรรม
ข้ึนมามนัมีโลกียปัญญา มนัเป็นปัญญาโลก มนัเป็นสุตมยปัญญา ปัญญาอยา่งน้ี การศึกษามา ศึกษา
มาเพื่อความเขา้ใจในศาสนาเป็นแผนท่ีเคร่ืองด าเนิน แลว้เราตอ้งประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เรามีแผนท่ี
ด าเนินแลว้เราจะเดินตามแผนท่ีนั้นเขา้ไปสู่ใจของเรา ถา้เขา้ไปสู่ใจของเรา เราจะไปตรวจสอบใจ
ของเรา เราจะท า  

น่ีปฏิสนธิวิญญาณ ปฏิสนธิวิญญาณ วิญญาณอนัละเอียดท่ีปฏิสนธิเกิดในไข่ ในน ้าคร า ใน
โอปปาติกะ ส่ิงท่ีมนัเกิดมาก าเนิด ๔ แลว้ตอนน้ีมนัมาอุบติัในไข่ในครรภข์องมารดา มนัเกิดมา
เป็นเรามานัง่กนัอยูน่ี่ พอนัง่อยูน่ี่เราก็มีจิต เห็นไหม เรามีจิต ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ มนุษยมี์ธาตุ ๔ 
และขนัธ์ ๕ พอมีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ส่ิงน้ีปฏิสนธิจิต เราไม่เห็นมนั เราจบัตอ้งไม่ได ้ น่ีต าราบอก
ไว ้ ต าราบอกไวห้มดแหละ เขียนไวห้มดแหละ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิํฺญาณ  
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เห็นไหม น่ีปัจจยาการ อารมณ์ความรู้สึกมนัจะต่อเน่ืองกนัไปอยา่งนั้น ต่อเน่ืองอยา่งนั้น...เอ๊! แลว้
มนัเป็นอยา่งไรล่ะ  

ถา้คนเวลาปฏิบติัข้ึนมา เห็นไหม ปฏิบติัเพราะเราศึกษามา ศึกษามาน่ีธรรมทบัจิต เวลา
ปฏิบติัข้ึนไปเขาว่าหินทบัหญา้ๆ หินทบัหญา้นะ เขาว่าท าสมาธิแลว้มนัเป็นหินทบัหญา้ แต่ถา้
ธรรมทบัจิตน่ีมนัไม่รู้อะไรเลย น่ีคิดถึงธรรมะ ตรึกในธรรมไดห้มดเลยนะ เขา้ใจหมดเลย แต่ไป
ไหนไปไม่ถูก แผนท่ีมนัก็ช้ีแลว้นะบอกใหท้วนกระแสเขา้มา ใหท้วนกระแสเขา้มา แผนท่ีก็ช้ีให้
ทวนกระแสเขา้มาสู่ใจน่ี แต่มนัไปไม่เป็น มนัไปไม่ได ้มนัส่งออก เพราะอะไร เพราะความคิดมนั
ส่งออก ถา้ไม่ตรึก ไม่คิด สังขารไม่ปรุงไม่แต่งมนัก็ว่าไม่มีปัญญา พอสังขารมนัจะปรุงมนัจะแต่ง 
จิตมนัก็เขา้ไปปรุงแต่ง  

น่ีขนัธ์ ๕ เกิดจากจิต ความรู้สึกนึกคิดเกิดจากจิต สัญญาเกิดจากจิต พอเกิดจากจิต จิตมนั
คืออวิชชา พอมนัส่งออกมา น่ีส่งออก พอมนัส่งออก ส่งออกมนัเป็นความรู้สึกนึกคิดไป มนัก็เลย
ไม่เห็นตวัจิตสักที แต่รู้สึกธรรมะนะ ธรรมทบัจิต เห็นไหม ธรรมทบัจิต แต่เวลาเราก าหนดพุทโธ 
พุทโธ เราปฏิบติัของเรา เราอยากปฏิบติั เราอยากปฏิบติัตามความเป็นจริง เพราะเราเช่ือมัน่ในครู
บาอาจารยข์องเรา ในเม่ือครูบาอาจารยข์องเราท่านปฏิบติัมานะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ถา้ไปร้ือคน้กบัเจา้ลทัธิต่างๆ ร้ือคน้ดว้ยความมุ่งมัน่นะ ความมุ่งมัน่ เพราะตอนไปเท่ียว
เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย น่ียมทตูมาแสดงใหเ้ห็นมนัสะเทือนใจมากนะ  

“เราก็ตอ้งเป็นแบบน้ีหรือ” 

เห็นไหม น่ีเวลาผูส้ร้างบารมีเตม็มาแลว้นะ เราก็ตอ้งเป็นแบบน้ีหรือ เราก็ตอ้งตายเหมือน
เขาหรือ น่ีเราก็ตอ้งตาย ถา้เราตอ้งตายมนัสะเทือนใจมาก พอสะเทือนใจมากมนัตอ้งมีฝ่ังตรงขา้มท่ี
ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ในเม่ือมีการเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย มนัตอ้งมีฝ่ังตรงขา้มไม่เกิด 
ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย มนัลุกโชนข้ึนมาในใจนะ มนัคิดอยูต่ลอดเวลา จนจะหาทางออก ออกไป
แสวงหาส่ิงท่ีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ กนัมา ก็ศึกษามาเพื่อความ
ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย เขาว่าเขาปฏิญาณตนเป็นพระอรหนัตท์ั้งนั้นแหละ ไปศึกษากบัเจา้
ลทัธิต่างๆ เขาว่าเขารู้ เขาสอนใหส้ิ้นสุดแห่งทุกขไ์ด ้ เขาสอนจนหมดกระบวนการของเขาแลว้ 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไม่ใช่ เพราะวา่มนัยงัมีความรู้สึกนึกคิดอยู ่ มนัเกิดดบัๆ ใน
ใจอยู ่มนัไม่จบหรอก  

ฉะนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาแสวงหาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้เอง ตั้งแต่อานาปานสติ น่ีอานาปานสติก าหนดลมหายใจเขา้และลมหายใจออก จิตมนัสงบเขา้
มา น่ีจิตสงบเขา้มามนัไม่ส่งออก มนัไม่รู้สึกนึกคิดส่ิงใดมนัถึงสงบเขา้มา ฉะนั้น เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ เวลาครูบาอาจารยข์องเราปฏิบติันะ ก็ร้ือคน้อยา่งน้ี 
ร้ือคน้แลว้พยายามท าตวัเองใหไ้ด ้ ถา้ท าตวัเองใหไ้ด ้ เพราะท่านท าตวัเองไดแ้ลว้ท่านยงัมีชีวิตอยู่ 
ท่านสอนเรา สอนเราบอกว่าใหท้  าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบแลว้นะ ถา้ใจมนัสงบแลว้
มนัจะมีความสุข  

“สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี” 

แต่ในปัจจุบนัน้ีจิตของเรามนัฟุ้งซ่าน แลว้ไม่ฟุ้งซ่านธรรมดาดว้ยนะ จิตท่ีมนัฟุ้งซ่านมนัมี
อวิชชากระตุน้ มนัมีอวิชชา มีมารน่ะ มาร เห็นไหม ปกติเวลานัง่เราก็ปวดเม่ือยเป็นธรรมดา คนเรา
เจบ็ไขไ้ดป่้วย เวลานัง่มนัยิง่ปวดเม่ือยเป็น ๓ เท่า ๔ เท่านะ เพราะมนัเจบ็ไขไ้ดป่้วยใช่ไหม น่ีเวลา
ธรรมชาติของจิต คนเราเกิดมา ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด คือคนเราตอ้งแก่ชราคร ่าคร่า แลว้
ก็ตอ้งตายไปเป็นธรรมดา  

น่ีไงเวลาเกิดมา คนเรามนัก็มีพญามารครอบง าในหวัใจเราเป็นธรรมดา มนัก็มีความทุกข์
เป็นเร่ืองธรรมดาอยูแ่ลว้แหละ ทีน้ีมีความทุกขเ์ป็นธรรมดามนัยงัมีมารมาแผดมาเผาอีก มนัยงัมี
กิเลสตณัหาความทะยานอยากมากระตุน้อีก มนัยงัมีโทสะ มีโมหะ มีจริตนิสัยเขา้มาขบัไสอีก มนั
มีแต่ท าใหกิ้เลสฟูไปหมดเลย แลว้ศึกษาธรรมะแลว้บอกว่าสุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี น่ีแลว้มนั
จะสงบอยา่งไรล่ะ มนัจะสงบอยา่งไร  

น่ีก็ไปตรึกในธรรมะ พอตรึกในธรรม ตรึกในธรรมนะ เวลาตรึกในธรรมมนัก็ เออ! จิตใจ
ไปอยูก่บัธรรมะ ถา้มนัไม่คิดเร่ืองอ่ืน แต่น่ีมนัก็ฟุ้งซ่านของมนัอยูแ่ลว้ มารมนัก็ขบัไส ทีน้ีพอไป
ตรึกในธรรมะ คิดในธรรมะ ศึกษาธรรมะ เห็นไหม ธรรมะทบัจิต ธรรมะทบัจิตไง ตรึกในธรรมะ 
ตรึกในธรรมะมนัเป็นความคิดไหม? เป็น แลว้ความคิดมาจากไหน มาจากจิตใช่ไหม? ใช่ แลว้มนั
ก็ออกมาจากจิต น่ีออกมาจากจิต ตรึกธรรมะ ธรรมก็ทบัจิตไง 
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แต่ถา้ครูบาอาจารยส์อนนะ บอกว่าใหก้ าหนดพุทโธ พุทโธ ท าความสงบของใจเขา้มา ถา้
ใจมนัสงบพุทโธ พุทโธ พุทโธนะ เวลาท าความสงบใหใ้จมนัสงบเขา้มา ถา้มีความสงบ น่ีสุขอ่ืน
ใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ถา้มนัสงบได ้แต่ท่ีมนัไม่สงบอยูน้ี่เพราะอะไรล่ะ เวลามนัไม่สงบ เห็นไหม 
มนัไม่สงบ มนัอยูท่ี่อ  านาจวาสนาของคน 

อ านาจวาสนานะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นศาสดาของเรา เป็นครูเอกของเรา 
ท่านรู้ถึงว่าคนท าบุญท าบาปกนัมาแต่ละคนไม่เหมือนกนั จิตน้ีเวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะมา เห็น
ไหม เรามาเกิดเป็นพี่เป็นนอ้งกนัในพ่อแม่เดียวกนัน่ีแหละ ท าไมนิสัยมนัไม่เหมือนกนั เรามาเกิด
เป็นหมู่เป็นคณะกนั เป็นเพื่อนรักกนั น่ีรักกนั ถือน ้าสาบานกนัเลย แต่ท าไมจริตนิสัยมนัไม่
เหมือนกนั เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เห็นถึงจิตท่ีเวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะน้ี 
สร้างบุญกุศล สร้างบุญสร้างบาปมาแตกต่างกนั ทีน้ีการสร้างบุญสร้างบาปมาแตกต่างกนั จริต
นิสัย ความรู้สึกนึกคิดของเขาถึงแตกต่างกนั  

ทีน้ีความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกนั พระพุทธเจา้ถึงวางกรรมฐาน ๔๐ หอ้งไง การท าความ
สงบของใจ ความแตกต่างกนั ความชอบ จริตนิสัย หรือท าแลว้ไดป้ระโยชน์และไม่ไดป้ระโยชน์ 
วิธีการเพื่อจะใหจิ้ตน้ีมีท่ีเกาะ มีค าบริกรรม มีปัญญาอบรมสมาธิเพื่อซกัฟอกจิต ฟอกใหม้นัปล่อย
วาง ฟอกจิตใหป้ล่อยวางความรู้สึกนึกคิด ฟอกนะ เห็นไหม ฟอก พุทโธ พุทโธน่ีความคิดไหม มนั
ก็เป็นความคิดนะ ไม่นึกพุทโธจะมีพุทโธไหม ไม่นึกพุทโธ น่ีบอกว่าไม่ตอ้งพุทโธหรอก พุทโธ
มนัมีความส าคญัขนาดไหน 

พุทโธน่ีสะเทือนสามโลกธาตุ พุทโธน่ีนะ จะสุขจะทุกขข์นาดไหน ถา้มีพุทโธน่ีมี
พระพุทธเจา้เป็นท่ีพึ่ง มีพุทธานุสติ เราอยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราอยูก่บัศาสดา
ของเรา เอาศาสดารักษาปกป้องดูแลหวัใจของเรา น่ีเป็นลูกมีพ่อมีแม่ ลูกมีพ่อมีแม่ ลูกกตญัํูกบั
พ่อแม่ ลูกคิดถึงพ่อแม่ น่ีพ่อแม่ในครอบครัวมีความสุขมาก ลกูเป็นคนดี พ่อแม่ก็ปล้ืมใจ พ่อแม่ก็มี
ความสุข ลกูก็มีความสุข เราคิดถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พุทโธ พุทโธ พทุโธ เราเป็น
ชาวพุทธนบัถือพุทธศาสนา แลว้เราระลึกถึงศาสดาของเรา นึกถึงศาสดาของเรา ไม่ไดนึ้กถึงส่ิงอ่ืน
เลย ถา้ไม่นึกถึงส่ิงอ่ืนเลย จิตใจมนัจะไปเท่ียวท่ีอ่ืนไหม มนัจะเร่ร่อนไหม มนัจะเท่ียวใหม้ารมา
หลอกไหม  
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น่ีเพราะเดก็ เห็นไหม จิตใจเรามนัเหมือนอนุบาล จิตใจน่ีสันตติ มนัเกิดดบัๆ มาตาม
ธรรมชาติของมนั แลว้มนัเร็ว แลว้มนัก็คิดร้อยแปดพนัเกา้ไปเลย แลว้คนมีจริตนิสัยก็คิดตามแต่
จริตนิสัยของตวั แลว้ก็ย  ้าคิดย  ้าท  าจนเป็นจริต จนเป็นนิสัย จนเป็นความเคยชินไป น้ีเราบงัคบั 
ใหม่ๆ ตอ้งบงัคบัเลยล่ะ บงัคบัใหอ้ยูก่บัพุทโธ บงัคบัใหอ้ยูก่บัพุทโธเลย ใหอ้ยูก่บัพ่อ อยูก่บัแม่ อยู่
กบัศาสนาของเรา  

เห็นไหม น่ีท าไมตอ้งพุทโธดว้ยล่ะ? ก็พุทโธเพื่อแยง่กนัไง พุทโธก็บงัคบัจิตไม่ใหไ้ปสู่
โลก จะบงัคบัจิตเขา้มาสู่ธรรมไง จะบงัคบัจิตของเราใหม้นัแสดงตวัของมนัเตม็ท่ีของมนัไง ให้
พลงังานส่ิงท่ีเคล่ือนท่ีท่ีเร็วท่ีสุดใหม้นัหยดุน่ิงไง ถา้มนัหยดุน่ิง หยดุน่ิงโดยท่ีไม่ตอ้งไปคิดอยา่ง
อ่ืนไง มนัอยูข่องมนัไม่ได ้ มนัตอ้งคิด มนัตอ้งมีความรู้สึกนึกคิดตลอดไป ทั้งๆ ท่ีคิดธรรมะน่ี
แหละ ตรึกในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้มนัก็เป็นความคิดอนัหน่ึงเหมือนกนันัน่
แหละ แลว้คิดโดยเร่ร่อน คิดโดยท่ีไม่มีสติปัญญา ธรรมมนัเลยทบัจิตไง  

แต่ถา้เรามีสติปัญญาของเรา เห็นไหม เรามีสติมีก าลงัของเรา บงัคบั บงัคบัเลย ตอ้งพุทโธ 
ตอ้งพุทโธ ท าไมตอ้งพุทโธล่ะ? เด๋ียวจะรู้กนั น่ีบอกมาเลย ทา้ทายมาเลย เด๋ียวจะรู้กนั ท าไมตอ้ง
พุทโธล่ะ? พุทโธนะ พุทธานุสติ น่ีส่ิงน้ีดูเรานะ 

เขาเจาะน ้ามนักนั เขาตอ้งแสวงหาน ้ามนั ท่ีไหนมีแหล่งน ้ามนั เขาเจาะข้ึนมา พอเขาเจาะ
ข้ึนมาไดเ้ขาจะดูดน ้ามนัข้ึนไป ดูดข้ึนมาเพื่อประโยชน์ของเขา เราก็หาจิตของเรา เราไม่เคยเจอจิต
เราสักทีหน่ึง ถา้ไม่เจอจิตสักทีหน่ึง เราจะหาจิตของเรา ถา้หาจิตของเรา ทั้งๆ ท่ีเราก็รู้ๆ อยูน่ี่แหละ 
ของอยูซ่ึ่งๆ หนา้ แต่ไม่รู้จกักนั ของอยูก่บัเราแต่ไม่รู้จกักนั ไม่รู้จกักนันะ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บอกใหก้ าหนดพุทโธ พุทโธน่ีแหละ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธไป เห็นไหม น่ี
แสวงหาน ้ามนั แสวงหามนัอยูท่ี่ไหน มนัอยูท่ี่ไหน แสวงหาน ้ามนั ถา้มนัแสวงหา น่ีไงเขาหา
น ้ามนั เขาใชค้ล่ืนแม่เหลก็ เขาแสวงหาวา่ท่ีไหนมนัมีน ้ามนั แต่เด๋ียวน้ีเทคโนโลยมีนัเจริญข้ึนมา 
มนัใชด้าวเทียมส่งมนัรู้หมด  

น่ีก็เหมือนกนั เราอยูท่ี่ไหน จิตของเรา โลกทศัน์ โลกก็คือเรา มนุษยเ์ป็นสัตวโ์ลก น่ีเราก็
จะหาความดีของเรานะ พุทโธ พุทโธ พุทโธ ถา้มนัเร่ิมพุทโธของมนั ถา้มนัเร่ิมพุทโธ พุทโธ ถา้
มนัมีสติมนัก็นึกพุทโธไดเ้ตม็ปากเตม็ค า เตม็ปากเตม็ค า ถา้เป็นเตม็ปากเตม็ค า พลงังานก็อยูท่ี่น่ี ถา้
มนัพุทโธสักแต่ว่าไง เขาว่าตอ้งพุทโธนะ ก็นึกพุทโธ สักแต่วา่นึกว่าเหมือนความคิดนอกๆ น่ีไง น่ี
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จิตมนัก็เร่ร่อน น่ีสักแต่ว่าท า แต่ถา้เขาบอกบงัคบั ตั้งใจ เห็นไหม เตม็ปากเตม็ค า พลงังานนั้นก็อยู่
กบัพุทโธ น่ีอยูก่บัพุทโธ  

พุทโธน้ีเป็นพุทธานุสตินะ แต่เวลาพุทโธ พุทโธถา้มนัละเอียดข้ึนมา ตวัมนัเอง ตวัมนัเอง
เป็นพุทโธ มนันึกพุทโธไม่ได ้ น่ีเวลาถา้เราไม่บงัคบัเราก็คิดพุทโธไม่ไดใ้ช่ไหม เพราะพุทโธมนั
จืดชืด พุทโธแลว้เครียด พุทโธแลว้ไม่มีประโยชน์อะไรเลย น่ีมนัเป็นการยแุหยข่องมาร มารมนั
อยากอิสระ มนัจะท าตามความพอใจของมนั มนัก็คิดประสามนันัน่แหละ แต่ถา้เราพทุโธเลย พุท
โธเลย แลว้พุทโธมนัก็แบบว่าลูบๆ คล าๆ พทุโธสักแต่ว่า พุทโธสักแต่วา่ท า มนัก็มีช่องว่างท่ีใหจิ้ต
มนัหลบหลีกได ้แต่เราพุทโธเตม็ปากเตม็ค า แลว้พยายามท าของเรา  

พุทโธเตม็ปากเตม็ค า เห็นไหม น่ีส่ิงน้ีมนัไม่มีช่องวางไปส่ิงใดเลย พุทโธ พุทโธ พุทโธ มนั
พุทธานุสติ แลว้มนัก็จบท่ีนัน่ พุทธานุสติเป็นค าบริกรรม จิตมนัเกาะไว ้ ถึงเวลาพุทโธ พุทโธจน
มนั น่ีนาโนนะ เราซอ้นๆๆ จนมนัตั้งมัน่ข้ึนมา ถา้มนัตั้งมัน่ข้ึนมา ขณิกสมาธิจะเกิดนะ ขณิกสมาธิ 
อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิมนัเป็นไปไดเ้ลยล่ะ แต่ถา้มนัเป็นไปได ้ เห็นไหม คนเป็นไปไดม้นัรู้
มนัเห็นของมนั  

น่ีไง ถา้ท าความสงบของใจได ้ ใจจะมีท่ีพึ่งท่ีอาศยั ทีน้ีพอท าความสงบของใจได ้ ใครท า
ความสงบของใจไดด้ว้ยสติสมัปชญัญะ มีสติพร้อม มนัจะเห็นว่าจิตสงบเป็นแบบน้ี แต่เวลาท า
แบบส้มหล่น เห็นไหม มนัเป็นของมนั เป็นของมนั แต่มนัเป็นอยา่งไรล่ะ ทีน้ีพอมนัว่างๆ มนัมี
ความสุขของมนั แลว้ท าอยา่งไรต่อไปล่ะ ทีน้ีพออยากไดข้ึ้นมา เห็นไหม พออยากไดข้ึ้นมาน่ี
พยายามของเรา ตั้งใจของเรา น่ีตณัหาซอ้นตณัหาแลว้ เขาบอกว่าปฏิบติัโดยความอยากไม่ไดน้ะ 
เพราะมีความอยากปฏิบติัมนัเป็นกิเลสนะ กิเลสเป็นความอยากทั้งนั้นแหละ  

จิตใตส้ านึกของคนมนัมีความอยากทุกคนแหละ เห็นไหม เวลาธรรมทบัจิตนะ เวลาถา้เรา
มีศรัทธาความเช่ือ เราก็วา่เราอยากจะส้ินสุดแห่งทุกข ์ เราอยากจะเป็นพระอรหนัต์ อยากจะ
นิพพานไป น่ีเราก็อยากของเราทั้งนั้นแหละ เพราะเราศึกษาแลว้เรารู้ใช่ไหม เราก็มีความอยากของ
เรา ความอยากอยา่งน้ีน่ีตณัหาซอ้นตณัหา ตณัหาซอ้นตณัหาเพราะเราศึกษาแลว้เรารู้ไง  

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราปฏิบติัของเรา จิตเราสงบ เรารู้ของเรา พอเรารู้ของเรา เราอยากได้
อยา่งน้ี อยากไดอ้ยา่งน้ี น่ีความอยากอยา่งน้ีมนัเป็นตณัหาความทะยานอยาก แต่จิตใตส้ านึกของ
คนอยากดี น่ีฉนัทะ ความพอใจ กามฉนัทะ กามราคะ ส่ิงท่ีเป็นกามราคะมนัเป็นเร่ืองโลกๆ เลยล่ะ 
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แต่กามฉนัทะ จิตมนัมีของมนัอยูจิ่ตใตส้ านึกนะ ถา้จิตใตส้ านึก น่ีความวิริยะ ความอุตสาหะ ความ
เพียรของเรามนัมีความพอใจ มีกามฉนัทะ น่ีมนัมีความอยากลึกๆ อยู ่ อยา่งน้ีเราแกไ้ขไม่ได ้ แต่
ท่ีว่าเราอยากไดอ้ยากดี อยา่งน้ีถา้มนัอยากไดอ้ยากดี น่ีตณัหาซอ้นตณัหาทุกขม์ากเลย 

ทีน้ีพอปฏิบติัไปๆ มนัไม่ได ้ เห็นไหม มนัไม่ไดต่้างๆ น่ีธาตุขนัธ์ทบัจิต เวลาธาตุขนัธ์ทบั
จิต เห็นไหม โดยธรรมของเรา เราท าของเราน่ีจบัตน้ชนปลายไม่ได ้ดูนกัมวยเวลาข้ึนชกใหม่ๆ นะ 
นกัมวยท่ีฝึกหดัใหม่แลว้ข้ึนชกใหม่ เขาจะเก้ๆ  กงัๆ ทั้งๆ ท่ีฝึกมาดีนะ พอข้ึนไปชกน่ีเขาต่ืนเตน้ 
ข้ึนไปชกแลว้คนเชียร์ เขาท าผดิท าถูก เขาท าไม่ไดด้ัง่ใจเลย  

อนัน้ีก็เหมือนกนั น่ีเวลาฝึกหดัใหม่ ผูฝึ้กหดัใหม่เป็นเร่ืองธรรมดา มนัก็เก้ๆ  กงัๆ เป็นเร่ือง
ธรรมดา แต่ถา้มนัท าของมนัไดข้ึ้นมา เห็นไหม น่ีเป็นปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก มนัรู้มนัเห็นของมนั 
พอมนัรู้มนัเห็นของมนั มนัอยากไดอ้ยา่งน้ีๆ เห็นไหม อยากไดอ้ยา่งน้ี น่ีนกัมวยท่ีข้ึนชก นกัมวยท่ี
ฝึกหดัใหม่ข้ึนไปเก้ๆ  กงัๆ แลว้เขาท าอยา่งใดเขาถึงจะไม่เก้ๆ  กงัๆ ล่ะ? เขาตอ้งมีความช านาญของ
เขาใช่ไหม เขามีประสบการณ์ของเขา เขาท าของเขา เขาจะรู้ว่าประสบการณ์ของเขา เขาเจอคู่ต่อสู้
แต่ละคนมนัก็ไม่เหมือนกนั 

ในการปฏิบติัของเราก็เหมือนกนั เวลาพุทโธ พุทโธของเราถา้จิตมนัสงบได ้ จิตท่ีดี กิเลส
มนัยงัไม่ต่ืนนอน กิเลสมนัยงัไม่รู้ทนั จิตใจมนัก็สงบได ้แต่ถา้กิเลสมนัรู้เท่ารู้ทนันะว่าเราท าส่ิงใด 
กิเลสมนัจะท าใหค้วามประพฤติปฏิบติัเรายากข้ึนมา ปฏิบติัข้ึนมา น่ีถา้เป็นวตัถุไม่มีชีวิต เราจบัไป
วางไวไ้หน เราจะประกอบส่ิงใดใหเ้ป็นเฟอร์นิเจอร์ เราจะประกอบส่ิงใดใหเ้ป็นส่ิงท่ีเราพอใจ เรา
ท าไดเ้ลย เพราะมนัไม่มีชีวิต มนัไม่ต่อตา้นเราหรอก มนัมีแต่ฝีมือเราท าไดห้รือไม่ไดเ้ท่านั้นแหละ  

แต่ถา้ความรู้สึกมนัมีมาร มนัมีกิเลส มนัปลิ้นปลอ้น เร่ร่อน มนัมีเล่ห์มีเหล่ียม แลว้เราจะท า
อยา่งไรกบัมนัล่ะ ถา้มนัไม่ต่ืนนอนนะ ท าส่ิงใดน่ีเราอยากปฏิบติัก็ได ้ เราพุทโธก็ได ้ ท  าส่ิงใดมนั
ไดก้บัเราไปหมดน่ะ แต่พอเห็นผลข้ึนมามนัจะต่อตา้นนะ ทีน้ีท  าไปนะ โอโ้ฮ! มนัท าไปแลว้น่ีก็ท  า
มาแลว้ ปฏิบติัมาแลว้ก็ไม่เห็นไดอ้ะไรเลย น่ีเวลามนัต่ืนนอนนะ มนับอกว่าปฏิบติัไปแลว้เด๋ียวเจบ็
ไขไ้ดป่้วย โอ๋ย! ร้อยแปดเลย อืม! เราก็เช่ือนะ  

ตอนน้ีมีอยูค่  าหน่ึงท่ีเขาพดูกนัมากเลย “ไม่มีอาจารยป์ฏิบติัไม่ไดน้ะ เด๋ียวบา้ เด๋ียวบา้นะ 
ไม่มีครูบาอาจารย”์ 
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หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านเอาครูบาอาจารยม์าจากไหน ท่านก็พยายามฝึกฝนของท่าน 
หลวงปู่ เสาร์ท่านฝึกฝนมากบัใครล่ะ น่ีเราอยูก่บัครูบาอาจารยน่ี์แสนดีมากเลย ถา้ครูบาอาจารยท่ี์
เป็นธรรมนะท่านจะช้ีน าเราได ้ แลว้มนัจะอยูก่นัตลอดไปไดไ้หม เราออกวิเวกบา้ง อะไรบา้งเราก็
ตอ้งฝึกหดัของเราทั้งนั้นแหละ เราจะตอ้งสร้างเน้ือสร้างตวัข้ึนมาใหเ้ราบรรลุนิติภาวะข้ึนมาใหไ้ด ้
เราจะโตข้ึนมาใหไ้ด ้ถา้เราโตข้ึนมาใหไ้ด ้ถา้กิเลสมนัต่ืนนอนข้ึนมา กิเลสมนัต่อตา้น การต่อตา้น
ข้ึนมา การปฏิบติัเราน่ีลม้ลุกคลุกคลาน  

น้ีเขาบอกท าไมตอ้งพุทโธ ท าไมตอ้งพุทโธ แมแ้ต่พุทโธน่ีนะ จะเคลียร์พื้นท่ีการเป็นสม
ถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน มนัยงัแสนยาก แต่แสนยากขนาดไหนมนัก็ไม่สุดวสิยันกัปฏิบติั
เราใช่ไหม ถา้เราท าความสงบของใจเขา้มา ใจมนัสงบมาได ้ เราอยากไดอ้ยา่งน้ีอีก น่ีพออยากได้
อยา่งน้ีอีก เรารู้ว่าส่ิงน้ีเป็นผล จิตสงบเราเขา้ใจวา่สมาธิเป็นผลท่ีเราเคยไดส้ัมผสั แต่ถา้จะเขา้เป็น
สมาธิอีก มนัไปไม่ไดเ้พราะเหตุใดล่ะ  

“ธาตุขนัธ์ทบัจิต ธาตุขนัธ์ทบัจิต” ขนัธ์ๆๆ ขนัธ์คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
สังขารความคิด ความปรุง ความแต่ง เห็นไหม สัญญา สัญญาคือความจ าไดห้มายรู้วา่จิตมนัเคย
สงบอยา่งนั้น มนัอยากไดอ้ยา่งนั้น น่ีเวทนามีความสุขไง สุขเวทนา ทุกขเวทนา แต่สมาธิมนัน่ิง 
เวิง้วา้ง มีความสุข น่ีเวลามนัทุกข ์ ทุกขเ์วลามนัท าสมาธิไม่ได ้ มนัฟุ้งซ่าน อึดอดัขดัขอ้ง ทุกขไ์ป
หมดเลย เห็นไหม น่ีขนัธ์ ขนัธ์คือนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมมนัคิด มนัแก่กลา้ เพราะมารมนั
ส่งเสริม น่ีธาตุขนัธ์ทบัจิต  

ธาตุคือร่างกายของเรา กินอ่ิมนอนอุ่นมนัมีก าลงัของมนั เราก็ผอ่นกนันะ นกัปฏิบติัฉันแต่
นอ้ย กรรมฐานเราน่ีกินนอ้ย นอนนอ้ย ขยนัหมัน่เพียรมาก ท าเพื่อประโยชน์กบัเรา แลว้ถา้
ขยนัหมัน่เพียรมากแลว้มนัก็ยงัไม่ได ้ เรากินนอ้ย นอนนอ้ย ขยนัหมัน่เพียรแลว้มนัก็ยงัไม่ประสบ
ความส าเร็จอีก น่ีเราตอ้งมีอุบาย มีอุบายวิธีการของเรา เราจะไม่ใหธ้าตุขนัธ์ทบัจิต ถา้ไม่ใหธ้าตุ
ขนัธ์ทบัจิต เวลาคนอดอาหาร คนผอ่นอาหารนะ มนัจะเบา ตวัมนัจะเบา เดินจงกรมตวัปลิวนะ 
หลวงตาว่าเดินจงกรมน่ีตวัปลิวเลยนะ เวลาฉนัขา้วเขา้ไปน่ีอืดอาดเหมือนเรือเกลือเลย มนัขยบั
ขยายไม่ไดเ้ลย แต่คนมนัก็ตอ้งมีอาหาร ก็ตอ้งพยายามดูความสมดุล ดูความสมดุลว่าเราพอได้
ขนาดไหน ท าน่ีไม่ใหธ้าตุขนัธ์ทบัจิต 
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ถา้ไม่ใหธ้าตุขนัธ์ทบัจิต เราศึกษาของเรา เราหาประสบการณ์ของเรา น่ีควบคุมไดดู้แลได ้
เพื่อใหจิ้ตของเรา ใหก้ารปฏิบติัต่อเน่ือง ถา้การปฏิบติัต่อเน่ืองโดยสติสัมปชญัญะ เห็นไหม ถา้มนั
สงบเขา้มา น่ีจิตสงบเขา้มา จิตสงบเขา้มามนัจะมีความสุข พอจิตสงบเขา้มาเราก็ฝึกหดัใชปั้ญญา 
ถา้ฝึกหดัใชปั้ญญา เพราะจิตมนัสงบ มนัฝึกหดัใชปั้ญญา มนัจะเขา้สู่โลกุตตรปัญญา 

ถา้ปัญญาเกิดข้ึนมาจากการวิปัสสนา ปัญญาเกิดข้ึนจากจิตสงบ ค าว่าจิตสงบนะ เวลาจิต
มนัสงบ มนัโล่ง เวลามนัใชปั้ญญาไปแลว้มนัจะลึกซ้ึง คิดเร่ืองกายเหมือนกนัน่ีแหละ แต่ถา้ธรรมะ
ทบัจิตนะ เวลาคิดเร่ืองกายเหมือนกนั เร่ืองกายนะ เร่ืองกายใครจะมีความช านาญยิง่กว่าทางการ
แพทยเ์ขา ทางการแพทย ์ตั้งแต่เรียนแพทยเ์ขาก็เรียนจากอาจารยใ์หญ่ ซากศพน่ีผา่แลว้ผา่อีก เขาก็
ศึกษาจากตรงนั้น แลว้เขาจะคดัเดก็ท่ีมีปัญญามาศึกษาทางการแพทย ์ ศึกษามาท าไม? ศึกษามา
รักษาคนไข ้ ศึกษามาเพื่อรักษาชีวิตของคน แต่เวลาเราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ เราศึกษาเร่ืองกาย ศึกษาเร่ืองกายจากจิต ถา้จิตมนัสงบเขา้มาแลว้เห็นกาย มนัไม่
เหมือนกบัทางการแพทยท่ี์เขาศึกษาอาจารยใ์หญ่มา  

เวลาเขาเป็นแพทยฝึ์กหดั เขาศึกษาจากคนไข ้ เขาศึกษาจากส่ิงท่ีมีชีวิต เขาเรียนเฉพาะทาง
จนเขามีความช านาญของเขา เขามองเห็นภาพหมดเลย อยา่งนั้นมนัยงัเป็นวิชาชีพ เห็นไหม น่ีเป็น
โลกๆ ค าวา่โลกๆ ธรรมทบัจิตๆ ถา้แพทยท่ี์เขาเป็นสัมมาทิฏฐิ เขาเป็นคนดี เขาจะท าเพื่อสังคม 
แพทยท่ี์เขาเอาส่ิงน้ีเป็นวิชาชีพของเขา เขาหาเงินหาทองนะ เขาหาเงินหาทอง เขาหาผลประโยชน์
จากเร่ืองความเจบ็ไขไ้ดป่้วยของมนุษย ์ น่ีมนัก็อยูท่ี่คุณธรรมในใจของแพทย ์ แต่เวลาเราปฏิบติั
ข้ึนมามนัอยูท่ี่คุณธรรมของธรรมหรือของกิเลสล่ะ  

ถา้มนัอยูท่ี่คุณธรรมของกิเลส ดกิูเลสมนัมีคุณธรรมดว้ยหรือ กิเลสมนัเอาธรรมะไง เอา
ธรรมะมาอา้งอิง เห็นไหม น่ีเป็นธรรมๆ ธรรมทบัจิต ธรรมทบัจิตหมายถึงว่ามนัทบัมา ก็อปป้ีมา
ทบัลงไปท่ีจิต แลว้จิตมนัดิ้นรนอะไรไม่ไดเ้ลย มนัไม่มีความจริงข้ึนมาจากจิตนั้นเลย ถา้มนัไม่มี
ความจริงข้ึนมาจากจิตอนันั้น มีความรู้ขนาดไหน ดูสิทางการแพทย ์ เขาเรียนจบแพทยม์า เขาไป
ท าวิชาชีพอ่ืนเยอะแยะไป เด๋ียวน้ีเขาจบแพทย ์ แต่เขาไปท าธุรกิจ เขาไปท าการคา้ต่างๆ เขาไม่เอา
วิชาชีพมาใช ้เขาไปท าอาชีพอื่นเยอะแยะไปหมดเลย 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตใจมนัมีสติสมัปชญัญะ เห็นไหม แลว้ถา้มนัท าความสงบของใจเขา้มา 
ถา้ใจมนัสงบเขา้มา มนัลึกซ้ึงเขา้มามนัจะเป็นธรรมข้ึนมา น่ีมนัจะเป็นธรรมข้ึนมาจากจิต ถา้จิตมนั
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เป็นธรรมข้ึนมา มนัจะเป็นธรรมข้ึนมาจากจิตใช่ไหม แต่น่ีเอาธรรมะมาทบัจิต เอาธรรมะมาทบัจิต 
น่ีมีทิฏฐิมานะอวดตวัว่ารู้ว่าแน่ อวดตวัว่าศึกษาธรรมมา มีธรรมในหวัใจ แต่ไม่มีความจริงใน
หวัใจแมแ้ต่นอ้ยเลย แต่ถา้เป็นความจริงของมนัข้ึนมาล่ะ  

ถา้มนัจะเป็นความจริงข้ึนมา เห็นไหม น่ีหลวงตาท่านจบมหามาเหมือนกนั เวลาท่านจบ
มหาแลว้ท่านอยากจะประพฤติปฏิบติัของท่าน ท่านบอกเลยนะ จบมาท่านเรียนของท่านมหา ๓ 
ประโยค ๓ ประโยคเป็นแผนท่ีด าเนินท่ีไปไดแ้ลว้ แต่ท่านก็ยงัสงสัยว่า แลว้นิพพานมีจริงหรือ
เปล่า นิพพานจะเป็นจริงหรือเปล่า ทั้งๆ ท่ีศึกษานิพพานมานัน่แหละ ฉะนั้น ถา้มีอาจารยอ์งคใ์ด 
ถา้มีครูบาอาจารยอ์งคใ์ดช้ีน าเราได ้ บอกช้ีถึงทางเดินของจิตใหห้มดความสงสยัได ้ จะถืออาจารย์
องคน์ั้นเป็นอาจารยข์องเรา เป็นผูช้ี้น าเรา 

ไปหาหลวงปู่ มัน่ เห็นไหม หลวงปู่ มัน่บอกว่า “มหา มหามาหาอะไร มหามาหานิพพานใช่
ไหม นิพพานไม่ไดอ้ยูภ่เูขาเลากา นิพพานไม่อยูใ่นส่ิงใดๆ หมดทั้งส้ิน นิพพานมนัอยูท่ี่ใจ” 

ทีน้ีนิพพานอยู่ท่ีใจ คนช้ีถูกท่ี แลว้ช้ีเป็นดว้ย แลว้เรียนมาก็เรียนมาจบแลว้เหมือนกนั เรียน
มาเหมือนกนั แต่ไม่มัน่ใจว่ามนัอยูต่รงไหน น่ีหลวงปู่ มัน่ท่านพดูไว ้ เห็นไหม ไม่ใหธ้รรมทบัจิต 
ธรรมทบัจิต ถา้ธรรมทบัจิต เราตอ้งดิ้นออกมาจากธรรมก่อนแลว้ค่อยมาปฏิบติันะ  

“มหา มหาเรียนมาเป็นถึงมหานะ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ สาธุ ธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐ แต่เพราะกิเลส คุณวิเศษของกิเลสมนัไปแยง่ชิง
ธรรมอนันั้นมาว่าเป็นของเรา ถา้กิเลสมนัไปแยง่ชิงว่าเป็นของเรา อวดรู้ว่ารู้ อา้งว่ารู้วา่เขา้ใจ เวลา
เราปฏิบติัข้ึนมามนัจะมาเตะ มาถีบกนั คือมนัจะมาขดัแยง้กบัขอ้เทจ็จริงท่ีมนัจะเกิดข้ึนตามความ
เป็นจริงท่ีใจเราจะเป็น” 

เพราะนัน่มนัเป็นทฤษฎี นัน่เป็นสมบติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ น่ีธรรมวินยั
เป็นศาสดาของเรา ศาสดาของเรา มนัเป็นสมบติัของศาสดา ศาสดาวางธรรมวินยัน้ีใหเ้ราศึกษา 
ศึกษามาเพื่อประพฤติปฏิบติั ไม่ไดศึ้กษามาว่าเป็นของเรา ศึกษามาก็เป็นความจ าอยูแ่ลว้ จ  ามาแลว้
ก็งง จ  ามาแลว้เด๋ียวก็ลืม ลืมก็ทบทวน เด๋ียวก็เปิดหนงัสือ เปิดหนงัสือ เปิดแลว้ก็เป็นช่ือ เป็นช่ือมนั
ก็น่ีธรรมทบัจิต เห็นไหม  

“มหา ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ สาธุ เทิดไวบ้นศีรษะ เทิดไวบ้นศีรษะ”  
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เรามาศึกษากนั เราเป็นชาวพุทธ ถา้ไม่มีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรม
และวินยัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เราจะมีศาสนาพุทธมาใหเ้รานบัถือ
หรือ ท่ีเรานบัถือศาสนาพุทธ เรานบัถือศาสนาพุทธเรา น่ีศาสดาของเราใช่ไหม สอนถึงการเกิด
และการตายใช่ไหม ใหเ้ราท าบุญกุศลอยูน่ี่ น่ีมีคุณมีบุญกุศลขนาดไหน เราจะไปดูถกูดูแคลนท่ี
ไหน 

ไม่ใช่ดูถูก ดูแคลนเลย แต่คุณวิเศษของกิเลสมนัเอามาอา้งมาอิง คุณวิเศษของกิเลสมนัจะ
มาท าร้ายเราใช่ไหม ฉะนั้น หลวงปู่ มัน่ท่านบอกว่า “ส่ิงท่ีศึกษามาเทิดไวบ้นศีรษะนะ แลว้ใส่
ลิ้นชกัไว ้แลว้ลัน่กุญแจมนัไว ้มหา ใหป้ฏิบติัไปก่อนนะ ถา้ปฏิบติัไป ถา้ความจริงมนัเกิดข้ึนกบัใจ
ของเรา น่ีพอธรรมมนัเกิดข้ึนกบัใจของเรา ส่ิงท่ีเราศึกษามา ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ท่ีเราใส่ลิ้นชกัไว ้ แลว้ลัน่กุญแจไวน้ัน่น่ะ มนัจะออกมาเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เห็นไหม 
ไม่ใหธ้รรมมาทบัจิตก่อนไง”  

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ สาธุ แลว้ใส่ลิ้นชกัไวแ้ลว้ลัน่กุญแจไวด้ว้ย อยา่
ใหม้นัออกมาเทียบมาเคียง มาใหค้ะแนนตวัเอง มาเป็นประเด็นใหต้วัเองสงสัย มาเป็นประเดน็ให้
ตวัเองลม้ลุกคลุกคลาน ไม่ใหธ้รรมทบัจิตไง ใหจิ้ตมนัเป็นธรรมข้ึนมา แลว้พอจิตเป็นธรรมข้ึนมา 
เห็นไหม น่ีธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ ทบัจิต เราก็ปฏิบติักนัลม้ลุกคลุกคลาน  

ถา้ธรรมทบัจิตนะมนัเป็นการโอก้ารอวดอยูใ่นหวัใจนัน่ล่ะ ฉนัเรียนมา ฉนัรู้ ฉนัมีความ
เขา้ใจ...แลว้ตวัเองล่ะ ธรรมะมนัทบัดิ้นๆๆ ไม่หลุดเลย ธรรมะมนัทบัแบนแต๊ดแต๋อยู่ใตธ้รรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เลย แต่ถา้เราปฏิบติัของเรานะ สาธุ ธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นเคร่ืองหมายช้ีทาง พอช้ีทาง ทางท่ีจะเกิดข้ึนจะเกิดข้ึนจากเรา ถา้เกิดข้ึนจาก
เรา ทางมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ มรรคเอก น่ีทางอนัเอก มคัโคทางอนัเอก เห็นไหม เราจะท าทางของเรา  

น่ีเวลาเราปฏิบติักนั การศึกษาของเรา เขาบอกว่ามรรค ๘ สัมมาอาชีวะเราก็เล้ียงชีพชอบ 
ท าชอบ นั้นมนัเป็นการเล้ียงชีพ เป็นการเล้ียงชีพทางฆราวาส แต่เวลาเราจะปฏิบติัของเรา การเล้ียง
ชีพ เห็นไหม จิตมนัคิดอะไร? จิตมนัคิดแต่ความโลภ ความโกรธ ความหลง น่ีมนัเล้ียงชีพผดิ ถา้
จิตมนัคิดเสียสละ จิตมนัคิดอยากมีคุณธรรม จิตมนัมีสติสัมปชญัญะยบัย ั้ง เห็นไหม น่ี
สัมมาอาชีวะ ถา้เราเล้ียงชีพไดถู้ก ความคิดท่ีดี ศรัทธาความมัน่คงในใจมนัพอใจจะท า ถา้มนัท า
ของมนัข้ึนมา มนัท าดว้ยความสดช่ืน ช่ืนบาน ความช่ืนบาน ปฏิบติัดว้ยความช่ืนบาน ไม่ไดป้ฏิบติั
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ดว้ยความคอตกนะ เวลาปฏิบติัดว้ยความคอตกเลย ทุกขอี์กแลว้ จนเบ่ือหน่ายไม่อยากเขา้ทาง
จงกรม จนเบ่ือหน่าย  

น่ีเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประพฤติปฏิบติัอยู ่ ท่านก็คน้ควา้ของท่าน ท่านท า
ของท่าน ท่านเห็นนะเวลาจิตเส่ือม เวลาจิตมนัดีจิตมนัเส่ือม ความเศร้าหมองความผอ่งใสในใจ 
ท่านรู้ของท่าน แลว้ในวงกรรมฐานของเรา เร่ืองอยา่งน้ีมนัมี เห็นไหม เวลาจิตมนัเส่ือม เส่ือม
เพราะเหตุใด? เส่ือมเพราะเรารักษาไม่ถกู รักษาไม่เป็น แต่ถา้จิตมนัเส่ือมแลว้เจริญล่ะ มนัเจริญ
ข้ึนมา เห็นไหม น่ีไม่ใหธ้าตุขนัธ์ทบัจิต มนัตอ้งดูแลรักษาขนาดนั้น ถา้ดูแลรักษา ส่ิงท่ีรักษายาก
ท่ีสุดคือรักษาใจ  

เพชรนิลจินดาเวลาไปเก็บไวใ้นตูนิ้รภยั เขาใส่กุญแจก็จบแลว้ แต่ถา้ของเราล่ะ น่ีเด๋ียวมนั
แฉลบ เด๋ียวมนัเร่ร่อน เด๋ียวดี เด๋ียวร้าย รักษายากนกั เวลาดีก็ดีสุดๆ เลย เวลามนัร้ายนะมนัท าลาย
แมแ้ต่ตวัเองไดเ้ลยล่ะ แลว้รักษาอยา่งไร? ตั้งสติไว ้ ใหก้ าหนดพุทโธไว ้ ถา้มนัพุทโธไม่ได ้ เรามี
ความรู้สึกนึกคิดมาก เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ถา้ปัญญาอบรมสมาธิ มนัคิดส่ิงใด ตามมนัไป พอ
ตามมนัไป เวลามนัปล่อยวางข้ึนมา ปล่อยวางแป๊บ เด๋ียวก็คิดอีกใหม่ๆ ถา้เราช านาญข้ึนๆ มนัจะมี
หลกัของมนัแลว้ ถา้มีหลกัของมนัป๊ับ ปัญญาอบรมสมาธิมนัก็ได ้ 

พอปัญญาอบรมสมาธินะ ปัญญาอบรมสมาธิ มนัเป็นสมาธิข้ึนมาเด๋ียวมนัก็ออกไปคิดอีก 
เราก็ใชส้ติตามไป เห็นไหม มนัท าบ่อยคร้ังเขา้ๆ มีความช านาญมากข้ึนๆ ช านาญมากข้ึนจนจิตมนั
สงบ จิตสงบมนัเห็นของมนันะ เวลามนัเสวยอารมณ์เราเห็นเลยล่ะ พอเราเห็น น่ีส่ิงท่ีมนัเสวย
อารมณ์เพราะจิตสงบแลว้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ถา้มนัเห็นนะ เวลาทางการแพทย ์
เห็นไหม เขาเห็นกาย เขาฝึกกาย น่ีแพทยฝึ์กหดัเขาก็ฝึกข้ึนมา ผูท่ี้ช านาญการแลว้ผา่ตดัสมอง 
ผา่ตดัเปล่ียนหวัใจต่อเส้นเลือดต่างๆ เขามีความช านาญของเขา เขาท าของเขาจนมีความช านาญ  

ในการปฏิบติัของเราก็เหมือนกนั ถา้ในการปฏิบติัของเรา เห็นไหม ถา้จิตมนัสงบแลว้เวลา
มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เห็นจากจิต พอเห็นจากจิตข้ึนมานะ เห็นเป็นนิมิต ถา้
เห็นเป็นนิมิต ถา้จิตเราสงบ จิตมีก าลงั เห็นไหม นิมิตนั้น น่ีเห็นกาย กายจะตั้งอยู ่ถา้ก าลงัเราไม่พอ
มนัแวบ็ๆ แวบ็ๆ มนัเร็วข้ึนมามนัเห็นผา่นๆ เห็นผา่นๆ แมแ้ต่จิตเราไม่มีก าลงั เวลาเห็นส่ิงใด มนั
เคล่ือนไป มนัเคล่ือนท่ี ก าลงัมนัไม่พอ  
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ถา้ก าลงัไม่พอนะ ดูสิเราจะผา่ตดัคนท่ีไม่ไดว้างยาสลบไดไ้หม เราจะผา่ตดัคนไข ้ คนไข้
ตอ้งวางยาสลบใช่ไหม พอวางยาสลบเขาจะผา่ตดัสมอง ผา่ตดัส่ิงใดเขาผา่ตดัของเขาไดท้ั้งนั้น
แหละ เพราะคนไขว้างยาสลบอยู ่ คนไขไ้ม่มีความรู้สึกอยูต่อนนั้น เขาท าส่ิงใดก็ได ้ แต่ถา้คนไขท่ี้
ไม่ไดว้างยาสลบ ลองผา่ไปสิ ดิ้นตายเลย แลว้เราผา่ไม่ไดห้รอก มีแต่ความเสียหาย  

จิตไม่สงบจริง จิตไม่มีหลกัเกณฑจ์ริง น่ีเวลาเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มนั
เหมือนกบัไม่ไดว้างยาสลบ มนัไม่ชดัไม่เจนของมนั ถา้ไม่ชดัไม่เจนของมนั เราตอ้งกลบัมาท าพุท
โธของเรา กลบัมาท าพุทโธของเรา ถา้พุทโธของเรามนัชดัเจน พุทโธก าลงัมนัพอข้ึนไป น่ีเห็น
ภาพส่ิงใดน่ิง ถา้น่ิง เราพิจารณาของเราได ้พิจารณาน่ีมนัจะเป็นไปของมนัอยา่งนั้น น่ีพดูถึงความ
เป็นจริงนะ ความเป็นจริงของจิตท่ีมนัรู้มนัเห็นของมนั เห็นไหม 

จิตมนัจะเป็นธรรมข้ึนมามนัมีเหตุมีผลของมนั ถา้จิตมนัจะเป็นธรรมข้ึนมา ไม่ใช่ธรรมทบั
จิต ถา้ธรรมะทบัจิต เพราะจิตมนัมีกิเลส มีอวิชชา มนัทบัลงไป มนัไม่มีส่ิงใด แลว้อยา่งท่ีว่าวาง
ยาสลบๆ ถา้มนัทบัไป เรารู้ตวัทัว่พร้อมน่ีมนัสลบเลยล่ะ เพราะมนัไม่กา้วหนา้ แต่ถา้เป็นความจริง
ของเรานะ พอจิตมนัสงบแลว้มนัฝึกหดัใชปั้ญญา ทั้งๆ ท่ีเวลาเราใชปั้ญญา ธรรมทบัจิตๆ ถา้มี
สติปัญญานะ มนัจะเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ถา้มีปัญญานะ เวลาพิจารณาของมนัไป มนัจะปล่อย 
พอปล่อย จิตมนัจะปล่อยแลว้มนัจะมีความสุขของมนั  

ถา้มีความสุขของมนั เพราะอะไร เพราะเวลาปล่อยแลว้ แลว้ท าอยา่งไรต่อไปล่ะ ทั้งๆ ท่ี
ธรรมทบัจิต เราศึกษามามาก เรารู้มามาก เวลามนัปล่อยแลว้งงนะ ปฏิบติัไม่ได ้ ธรรมทบัจิตมนัก็
งง สงสัย เวลาถา้ท าข้ึนมาส้มหล่น เพราะมีความรู้มาก ความรู้อนัน้ีมนัเป็นสัญญาจ าขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มา แลว้ถา้พิจารณาของเราไป จิตมีวาสนาน่ีมนัส้มหล่น มนัเป็นไป 
พอเป็นไปมนัฟลุค มนัฟลุคเพราะอะไร เพราะจิตมนัเป็นอยา่งนั้นอยูแ่ลว้  

ค าสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็อาการของใจน้ีทั้งนั้นแหละ ค าสอนของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ช้ีเขา้มาท่ีการแกกิ้เลสตั้งแต่ปุถุชน กลัยาณปุถุชน โสดาปัตติ
มรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค 
อรหตัตผล น่ีค าสอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้จะข้ึนตน้เป็นอยา่งน้ีไปเลย 

ตั้งแต่ปุถุชน ปุถุชน เห็นไหม ดูสิปุถุชนคนหนา พอคนหนา องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธ
เจา้จะเทศน์อนุปุพพิกถาก่อน ใหเ้ขามีศรัทธามีความเช่ือของเขา พอเขามีความเช่ือของเขา น่ีพอเขา
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มีความเช่ือของเขา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงเทศน์เร่ืองอริยสัจ ถา้จิตปุถุชน กลัยาณ
ปุถุชน เพราะจิต เราท าจิตของเราสงบ เพราะจิตของเราเป็นปุถุชนคนหนา ท าความสงบไดย้าก 

พอท าความสงบบ่อยคร้ังเขา้ น่ีรูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่ง
มาร ถา้เรามีสติปัญญา เราพิจารณาของเราแลว้ รูปก็ส่วนรูป เขารู้รูปดีรูปชัว่ เสียง น่ีรูป รส กล่ิน 
เสียง มนัก็เป็นธรรมชาติของมนัอยูอ่ยา่งนั้นแหละ มนัมีแก่นสารของมนัในตวัของมนัเองอยูอ่ยา่ง
นั้นแหละ แต่เราไปใหค่้ามนัมากข้ึนหรือนอ้ยลง เราไปใหค่้ามนัเอง น่ีมนับชูา เห็นไหม รูป รส 
กล่ิน เสียงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร  

พอเรามีสติปัญญาข้ึนมา ปัญญาอบรมสมาธิ พิจารณารูป รส กล่ิน เสียง เวลามนัเห็นโทษ
ของมนั มนัเห็นโทษมนัก็ปล่อย ปล่อย พอปล่อยบ่อยคร้ังเขา้ๆ น่ีรูป รส กล่ิน เสียง...อ๋อ! ท่ีมนัฟุ้ง
มนัซ่าน ท่ีมนัทุกขม์นัยากอยูน่ี่ ก็รูป รส กล่ิน เสียงนัน่แหละมนัมายแุหย ่ มนัมาเร่งเร้าใหจิ้ตน้ีคิด
ตามมนัไป พอมีสติปัญญาเราก็เห็นโทษของมนั พอเห็นโทษบ่อยคร้ังเขา้ๆ ถึงท่ีสุดแลว้มนัขาดนะ 
มนัขาดเลยนะ รูป รส กล่ิน เสียง ก็เกอ้ๆ เลย เพราะรักษาจิตไวด้ว้ยปัญญา จิตมนัจะเป็นสมาธิเลย 
รูป รส กล่ิน เสียงไม่สามารถเขา้มา จิตมนัไม่รับรู้ เสียงมาก็ผา่น รูปมาก็ผา่น ทุกอยา่งผา่นหมด มนั
ดูแลจิตของมนั เห็นไหม น่ีกลัยาณปุถุชนคือรักษาสมาธิไดง่้ายไง  

พุทโธ พุทโธ พุทโธ น่ีก็เหมือนกนั พุทโธ เห็นไหม รูป รส กล่ิน เสียง พุทโธมนัก็คิดร้อย
แปดน่ีแหละ มนัไม่ยอมพุทโธ ไม่ยอมพุทโธ มนัก็คิดของมนัไป แต่มีสติปัญญาพุทโธ พุทโธ พุท
โธ จนเห็นโทษของมนั ถา้อยูก่บัพุทโธ เราไม่ไดใ้ชค้วามคิดเปรียบเทียบ มนัอยูก่บัพุทโธ พุทโธ 
พุทโธถา้มนัเป็นพุทโธเสียเอง ถา้มนัเป็นพุทโธเสียเอง มนัไม่ออกรับรู้รูป รส กล่ิน เสียง เห็นไหม 
ถา้ไม่ออกรับรู้รูป รส กล่ิน เสียง น่ีเวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เทศน์อนุปุพพิกถาก็
เพื่อใหจิ้ตใจของคนควรแก่การงาน  

เวลาเราปฏิบติัของเราเพื่อจะใหใ้จของเราเป็นธรรมๆ ข้ึนมา จิตของเราตอ้งมีหลกัมีเกณฑ์
ของเรา ถา้จิตของเราไม่มีหลกัมีเกณฑ ์จิตของเราอยูใ่ตพ้ญามาร อยูใ่ตค้วามรู้สึกนึกคิด อยูใ่ตกิ้เลส
ตณัหาความทะยานอยาก มนัคิด ตรึกธรรมะก็ตรึกธรรมะโดยคุณวิเศษของกิเลสมนั ท าส่ิงใดนะ 
ฉนัรู้ ฉนัเห็น ฉนัท า ฉนัไดป้ระโยชน์ ฉนั ฉนัหมดเลย กิเลสเป็นเรา เราเป็นกิเลสไง สรรพส่ิงเป็น
เรา เราเป็นสรรพส่ิงไปหมดเลยไง แต่ถา้จิตเราสงบเขา้แลว้มนัไม่เป็นเราล่ะ น่ีจิตเป็นจิต สมาธิเป็น
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สมาธิ พอจิตสงบเขา้มา สมาธิมนัปล่อยอะไรล่ะ เพราะมารมนัมายแุหยไ่ม่ได ้ มารมายแุหยไ่ม่ได้
จิตมนัก็ไม่เกาะในรูป รส กล่ิน เสียง มนัก็ปล่อยตวัมนัข้ึนมาเป็นสัมมาสมาธิ  

พอปล่อยมาเป็นสัมมาสมาธิ เห็นไหม น่ีถา้คนไม่มีอ  านาจวาสนา มนัเป็นสัมมาสมาธิมนัก็
ว่าสัมมาสมาธิน้ีเป็นนิพพาน เพราะสมาธิเป็นความว่าง ความว่าง นิพพานเป็นความว่างมนัก็ว่าง
ของมนั เห็นไหม น่ีว่างอยา่งน้ีมนัก็ว่างแบบหวัตอ มนัว่างขา้งนอก มนัว่างจากจิตน้ีไม่ออกรับรู้รูป 
รส กล่ิน เสียง แต่ตวัมนัว่างไหม? มนัว่างจากความไม่ออกไปรับรู้รูป รส กล่ิน เสียง มนัก็อยูข่อง
มนั เห็นไหม อยูข่องมนัแลว้ท าอยา่งไรต่อ? พอเด๋ียวมนัจางลงมนัก็ออกคิดอีก 

เพราะธรรมชาติของมนัเป็นอยา่งนั้น น่ีเวลามนัเป็นสมาธิมนัก็อยูก่บัสมาธิ พอออกจาก
สมาธิมนัก็เป็นเหมือนเดิม รูป รส กล่ิน เสียง มนัก็มีอ  านาจเหนือจิตดวงน้ี น่ีเสียงเขาเรียกใชก้็วิ่ง
แลว้ เห็นรูปท่ีพอใจมนัก็วิ่งหา ทุกอยา่งมนัไปหมดเลย เห็นไหม น่ีมนัว่างจากขา้งนอกเขา้มา ถา้
ว่างจากขา้งนอกเขา้มา มนัปล่อยรูป รส กล่ิน เสียงมามนัก็เป็นสัมมาสมาธิ พอสัมมาสมาธิ พอมนั
เห็นนะ เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม น่ีไงจิตจะเป็นธรรมข้ึนมานะ 

จิตจะเป็นธรรม เป็นธรรมเพราะการฝึกหดั เป็นธรรมเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ไปเรียนกบัเจา้ลทัธิต่างๆ มา ๖ ปี ใครๆ ก็ว่าเป็นศาสดา ใครๆ ก็ว่าเป็นพระอรหนัต ์ สอนองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มาหมดแลว้ น่ีธรรมทบัจิต ธรรมของคุณวิเศษของกิเลสนะ ไม่ใช่
ธรรมแท้ๆ  ดว้ย แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่ใหท้บั ไม่รับรู้ พอปฏิบติัถึงท่ีสุดแลว้ไม่มี
คุณธรรมจริง ท่านทิง้หมดเลย แลว้ท่านมาศึกษาของท่านเองจนเป็นธรรมข้ึนมาจากในใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้  

พวกเราก็มาศึกษากนัแลว้ก็มาทบัในหวัใจเรา รู้เห็นไปหมดเลย อธิบายนิพพานไดทุ้กเร่ือง
เลย นิพพานมนัยงัมีขอบมีเขต ยงัมีสุขาวดีบนนิพพานอีก นิพพานยงัมีหลายชั้นหลายตอน อธิบาย
นิพพานไปเป็นคุง้เป็นแควเลย แต่มนัทบัจิตไว ้จิตไม่รู้เร่ือง 

แต่ถา้เราปฏิบติัตามกรรมฐานของเรา เห็นไหม น่ีเวลาจิตสงบแลว้ ถา้จิตคนมีอ านาจวาสนา
นะ มนัจะเกิดข้ึนทนัที จิตสงบ น ้าใสจะเห็นตวัปลา จิตสงบแลว้จะเห็นฉลาม เห็นมาร เห็นต่างๆ ท่ี
มนัเคยชกัน าจิตน้ีใหห้ลงใหลไดป้ล้ืมไปกบัมนั ถา้เราเห็นของเรา เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น
ธรรม เพราะมนัเห็น เห็นนัน่แหละคือเห็นกิเลส ถา้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มนั
สะเทือนหวัใจไง สะเทือนหวัใจเพราะมนัสะเทือนกิเลส 
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ถา้มนัพิจารณาของมนั เห็นไหม น่ีโสดาปัตติมรรค มคัโคทางอนัเอก โสดาปัตติมรรค 
โสดาปัตติมรรคเพราะเหตุใด โสดาปัตติมรรคเพราะจิตสงบแลว้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น
ธรรมตามความเป็นจริง 

แต่ถา้ธรรมทบัจิตนะ มนัก็คิดถึงเร่ืองกาย เร่ืองเวทนา เร่ืองจิต เร่ืองธรรมเหมือนกนั แต่
เหมือนกนัโดยดิบๆ เหมือนกนั เห็นไหม ดูสิเวทนาคืออะไร? ก็สุขกบัทุกขไ์ง แลว้สุขกบัทุกขไ์หม
ล่ะ กายก็เห็นกนัอยูน่ี่ไง น่ีกาย เวทนา จิต จิตก็เด๋ียวคิดดีคิดชัว่ไง อา้ว ธรรมะ ธรรมะมนัคิดให้
ปล่อยวางก็ปล่อยวางไง เห็นไหม ธรรมะมาทบัไม่เห็นตวัมนั 

แต่ถา้จิตมนัเป็นอิสระ มนัเป็นสัมมาสมาธินะ มนัก็มีความสุขอยูแ่ลว้ แลว้ถา้มนัเห็นกาย 
เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง อูฮู้! มนัขนพอง มนัสะเทือนกิเลส พอมนัสะเทือน
กิเลส พอมนัเห็น ถา้จิตมีหลกัมีเกณฑ ์มนัพจิารณาของมนัได ้มนัแยกแยะของมนันะ แยกแยะ น่ีไง
มรรค มรรคสามคัคี มรรคมนัเร่ิมออก เห็นไหม งานชอบ เพียรชอบ 

มนัมีงานชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ น่ีความชอบธรรมในการประพฤติปฏิบติั พอมนัชอบ
ธรรมในการประพฤติปฏิบติั น่ีส่ิงท่ีว่านกัมวยใหม่ท่ีออกเร่ิมชกใหม่มนัจะเกอ้ๆ เขินๆ ท าส่ิงใดก็
ขาดตกบกพร่องไปหมด นกัปฏิบติัใหม่ เวลาออกพิจารณา เห็นไหม เวลาเห็นกาย เห็นเวทนา เห็น
จิต เห็นธรรมใหม่ๆ พิจารณาแลว้ถา้นกัมวยข้ึนชกคร้ังแรกแลว้ชนะน็อกมนัก็ภมิูใจ ไดร้างวลัดว้ย 
เราพิจารณาจิตคร้ังแรก พิจารณาบ่อยๆ ถา้จิตเรามนัปล่อย เห็นไหม มนัปล่อยมนัก็พอใจมาก น่ีถา้
พิจารณาแลว้มนัปล่อย มนัปล่อย ตทงัคปหาน มนัปล่อยมาแลว้ก็มีความสุขไง 

ความสุขจากจิตท่ีสงบ พุทโธ พุทโธน่ีพุทธานุสติ ปัญญาอบรมสมาธิถา้จิตมนัปล่อยเขา้มา
มนัก็เป็นพื้น เป็นฐาน สมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงานคือจิตสงบ จิตมี
พื้นฐาน จิตมีพื้นฐานจิตก็ฝึกหดัท างาน จิตฝึกหดัวิปัสสนา วิปัสสนา วิปัสสนาในสักกายทิฏฐิ 
วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส  

สักกายทิฏฐิ ทิฏฐิความเห็นผดิ ทิฏฐิมานะในใจ ทิฏฐิมานะอยูท่ี่จิตใตส้ านึก จิตใตส้ านึก 
เห็นไหม น่ีท่ีว่าจิตใตส้ านึกของคน เวรกรรมของคนสร้างมาไม่เหมือนกนั โทสจริต โมหจริต โลภ
จริต ส่ิงท่ีเป็นจริตนิสัย ถา้เป็นโทสะ เห็นส่ิงใดมีแต่ไฟ ถา้เป็นโลภะ ไม่ตอ้งใครมาน่ีมนัหลงไป
แลว้ ส่ิงท่ีมนัหลง เวลามนัพิจารณาไปมนัจะร้ือจะถอนอวิชชา ส่ิงท่ีเป็นพญามาร มารในหวัใจ ส่ิง
ท่ีสังโยชน์ร้อยรัดจิตไว ้พิจารณาแกไ้ข พิจารณาแยกแยะมนับ่อยคร้ังเขา้  
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ค าว่า “แยกแยะ” พิจารณาซ ้ าแลว้มนัเป็นไตรลกัษณ์ อะไรเป็นไตรลกัษณ์? น่ีเป็นไตร
ลกัษณ์ พระไตรลกัษณ์เชียวนะ น่ีลกัษณะ ๓ ลกัษณญาณอยูใ่นพระไตรปิฎก ศึกษามาน่ีลกัษณะ
ของไตรลกัษณ์จะเป็นอยา่งนั้น จะเป็นอยา่งนั้น แลว้เวลามนัเกิดข้ึนมนัเร็วมากนะ พับ่ๆๆ เลย ถา้
มนัเร็วข้ึนมา แต่สติเราทนัหมด มีสติมีปัญญา น่ีเร็วขนาดไหนสติปัญญามนัเร็วกว่า มนับริหาร
จดัการไป วิปัสสนามนัปล่อยวางไป แลว้มนัปล่อยวางอยา่งไร มนัแยกแยะของมนัอยา่งไร มนั
แยกแยะแลว้มนัปล่อยวางของมนั  

ปล่อยวาง ความปล่อยวางกมี็ความสงบ ปล่อยวางเพราะจิตสงบน้ีสงบจากวิปัสสนา เวลา
จิตท่ีมนัเป็นสมถะนะ พุทโธ พุทโธ ปัญญาอบรมสมาธิ เวลาปล่อยมาน่ีว่างจากขา้งนอก เห็นไหม 
ว่างจากขา้งนอก ขา้งในไม่วา่ง ขา้งในน่ีจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส น่ีตอ
ของจิต จิตท่ีมนัเป็นกิเลสลว้นๆ แต่มนัสงบระงบัเขา้มาจากสามญัส านึก มนัก็เป็นสมถะ มนัเป็น
สัมมาสมาธิ แต่เวลาจิตมนัออกเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม น้ีคือการเห็นกิเลส  

การเห็นกิเลสนะ พอเราเห็นกายน่ีมนัขนพองสยองเกลา้ มนัสะเทือนกิเลส น่ีถา้เวทนาเป็น
เรา เราเป็นเวทนาใช่ไหม เวทนามนัก็เจบ็ปวดอยูน่ี่ พิจารณาเวทนา เวลามนัปล่อยเวทนามนัก็เป็น
อิสระ พอเป็นอิสระ พอจิตมนัสงบแลว้ ถา้มนัจบัเวทนา มนัพิจารณาเวทนาอีก น่ีจิต เห็นไหม จิต 
จิตจบัเวทนา ถา้จิตจบัเวทนามนัพิจารณาเวทนาได ้ แต่ถา้เวทนาเป็นเรา ถา้เวทนาเป็นเรานะ เวลา
นัง่ใหม่ๆ เวลามนัเจบ็ปวด ยิง่อยากใหห้ายยิง่ปวดมากเลย เพราะเวทนากบัจิตมนัเป็นอนัเดียวกนั 
แต่เราพิจารณาซ ้ าพิจารณาซากจนมนัปล่อยเวทนา ปล่อยวางเวทนา  

เวทนาสักแต่ว่าเวทนา จิตสักแต่วา่จิต แลว้ถา้จิตมนัออกจบัเวทนา น่ีจิตออกจบัเวทนา มนั
พิจารณา เวทนามนัคืออะไร เวทนามนัตั้งอยูบ่นอะไร เวทนามนัมาจากไหน เวลาเราไม่เจบ็ปวด
เวทนามนัไม่มี...เวทนามนัก็เป็นนามธรรมไง ทีน้ีเป็นนามธรรม เห็นไหม ถา้จิตมนัจบัเวทนาได้
มนัก็เป็นวิปัสสนา แต่ถา้เวทนาเป็นเรามนัก็เป็นสมถะ น่ีเวลาพิจารณาเวทนาก็มีซบัมีซอ้น เวทนา
นอก เวทนาใน เวทนา มนัยงัมีลูกเวทนา หลานเวทนา ปู่ เวทนา ยา่เวทนา เวทนามีเวทนาท่ีเขม้ขน้ 
เวทนาท่ีเจือจาง น่ีวิปัสสนาไปมนัจะมีรายละเอียดอีกมหาศาลเลย 

รายละเอียดอยา่งน้ีไม่ตอ้งไปรู้ทั้งหมด เอาอยา่งใดอยา่งหน่ึงในปัจจุบนั ในปัจจุบนั ใน
เบ้ืองหนา้เรา ส่ิงใดท่ีเราตอ้งพิจารณา ส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนมาจบัส่ิงนั้นแลว้พิจารณาเลย ถา้จิตมนัมีหลกั
มีเกณฑน์ะ จบัพิจารณา ถา้จิตไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ วาง จิตไม่มีหลกัมีเกณฑห์มายความว่าจบัส่ิงใด
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แลว้มนัก็ไม่สะดวกไปสักอยา่งเลย ท าอะไรก็อึดอดัขดัขอ้งไปหมดเลย ท าอะไรก็จะไม่ไดผ้ลไป
สักอยา่งเลย วางไวแ้ลว้ท าความสงบของใจก่อน คนเรานะเวลาเหน่ือยยาก อ่อนเพลีย จะไปท าส่ิง
ใดน่ีท าได ้ท  างานท าได ้แต่งานนั้นมนัก็ไม่เรียบร้อยหรอก แต่ถา้จิตใจนะ เวลาสมาธิมนัไม่พอ ไป
ท าส่ิงใดแลว้มนัจบัตน้ชนปลายน่ีท าไม่ถูกเลย แลว้ไม่มีอะไรดัง่ใจสักอยา่งเลย แลว้ถา้กิเลสมนั
สวมเขา้มานะ คุณวิเศษของกิเลสมนัสวมเขา้มานะ มนัจะบอกเลยว่า เห็นไหม ปฏิบติัมาขนาดน้ี 
ทุกขย์ากขนาดน้ี ยิง่ปฏิบติัไปขา้งหนา้มนัจะทุกขย์ากไปกว่าน้ีอีกนะ น่ีมนัท าใหเ้ราแหยงหมดเลย  

แต่ถา้เรามีอ  านาจวาสนานะ ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด ไม่มีใครอยูค่  ้าโลกหรอก ทุก
ชีวิตน้ีตอ้งพลดัพรากไป แลว้ส่ิงท่ีเราท ามา เราท ามาเพื่อเสริมสร้างบารมีของเรา ปฏิบติัแลว้ถา้มนั
จะขนาดไหนเราก็ไดป้ฏิบติับูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เกิดมาเป็นชาวพุทธ เห็นไหม 
ชาวพุทธเขาเป็นชาวพุทธกนัท่ีทะเบียนบา้น เขาไม่เคยท าส่ิงใดเลยในภาคปฏิบติั ในภาคปฏิบติั
หมายถึงเป็นเน้ือหาสาระของศาสนาพุทธเรา บ าเพญ็ตบะ บ าเพญ็เพียรเพื่อช าระลา้งกิเลส  

น่ีสติ สมาธิ ปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใหเ้รา
ฝึกหดั แลว้กิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจเราก็ไม่รู้จกัช่ือ เราก็ไม่เคยเห็นมาทั้งนั้นน่ะ ส่ิง
ใดท่ีอึดอดัขดัขอ้ง ส่ิงใดท่ีท าแลว้มนัมีแต่ความทุกขร้์อน นัน่แหละมนัคือกิเลส เห็นไหม เราได้
ฝึกหดั ไดแ้ยกแยะ ไดท้  าความรู้จกั 

จิตใจของเรา คนท่ีไดรู้้จกัจิตใจของตวัเอง คนท่ีรู้จกัท าความละเอียด ท าจิตใจของตวัเองให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย กบัคนท่ีไม่รู้จิตใจของตวัเอง แลว้ใหพ้ญามาร ใหกิ้เลสตณัหาความทะยาน
อยากเป็นคนบญัชาการจิตใจของคนคนนั้นใหว้ิ่งเตน้ ใหเ้วียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะตามแต่กิเลส
มนับญัชาการ คนไหนจะมีประโยชน์มากกว่า เห็นไหม ถา้จิตมนัมีสติปัญญาข้ึนมา มนัจะมี
ความรู้สึกนึกคิดอยา่งน้ีข้ึนไป น่ีกิเลสมนัจนดว้ยเหตุผลนะ มนัก็เบาตวัลง 

ถา้กิเลส เราไม่มีเหตุผลของมนันะ “ท ามาจนขนาดน้ี ปฏิบติัมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ แก่จน
ป่านน้ีแลว้ยงัท าไม่ได”้ เวลาพระสารีบุตรเป็นห่วงแม่มาก ว่าแม่มีลูกเป็นพระอรหนัตต์ั้งหลายองค ์
แต่แม่ยงัเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู ่ แลว้จะท าอยา่งใด จะท าอยา่งใด อยากจะใหใ้ครไปแกแ้ม่ อยากใหอ้งค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไปเอาแม่ เวลาตวัเองตรวจสอบแลว้ก็ตอ้งเป็นตวัเองนัน่ล่ะ  

เวลาจะไปโปรดแม่ เห็นไหม น่ีแม่คิดเลย “บวชตั้งแต่หนุ่มยนัแก่ วนัน้ีคงจะมาสึกท่ีบา้น” 
เพราะไม่เคยมา ไม่เคยมาท่ีบา้น พอมาท่ีบา้น แม่ของพระสารีบุตรคิดอยา่งนั้นเลย เวลาคิดอยา่งนั้น 
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น่ีพระสารีบุตรท่านรู้แลว้ล่ะ แต่วนัน้ีจะเป็นวนัท่ีท่านจะส้ินอายขุยั แลว้ท่านจะมาส้ินอายขุยัใน
หอ้งท่ีท่านเกิดไง พอเขา้ไปอยูใ่นหอ้งนั้น เพราะท่านมีโรคประจ าตวัคือโรคถ่ายทอ้ง คืนนั้นเทวดา
ลงมาอุปัฏฐาก เห็นแสงพุ่งเขา้ไปในหอ้งไง อู๋ย! แม่ก็ต่ืนเตน้ ถามว่า “ลกู ใครมาน่ะ” 

“น่ีเทวดา” 

ก็ยงัปกติอยู ่แต่พอดึกข้ึนไปแสงมนัสว่างข้ึน มนัแจ่มแจง้ข้ึน วิ่งเขา้ไปอีก 

ถามวา่ “ลูก ใครมาน่ะ” 

“พรหมมา” 

“โอโ้ฮ!” 

น่ีเพราะอะไร เพราะพราหมณ์เขาถือพรหมไง เขาถือว่าพรหมน่ีสูงสุดไง แลว้พรหมยงัตอ้ง
อุปัฏฐากลูกเรา ท าไมลูกเรามีอ  านาจวาสนาขนาดนั้น น่ีพระสารีบุตรเทศน์ถึงคุณของพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ ์วา่เทวดา อินทร์ พรหมก็เป็นผูดู้แลอุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
เทศนาว่าการถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์แม่ของพระสารีบุตรมีดวงตาเห็นธรรมเป็น
พระโสดาบนัข้ึนมาเลยนะ  

“บวชตั้งแต่หนุ่มยนัแก่ เด๋ียวน้ีจะมาสึกท่ีบา้น” แต่เวลามีดวงตาเห็นธรรมข้ึนมาน่ีร้องไห ้
ร้องไหว้่า “ลูกไม่รักแม่ ลูกไม่รักแม่ ถา้ลูกรักแม่ลูกตอ้งบอกแม่มานานแลว้” แต่ตอนเยน็เดินเขา้มา
แม่ยงันึกว่าจะมาสึกเลยนะ น่ีเวลาคุณของกิเลสมนัมีขนาดนั้น มนัปกปิดไปหมดเลย แลว้เวลาจะ
ใหคุ้ณของธรรมมนัแสดงตวัออกมา เห็นไหม  

ฉะนั้น ถา้เราไปศึกษาธรรม ถา้ธรรมทบัจิตมนัก็ยิง่กลายเป็นว่าธรรมน่ีปกปิดไปเลย แลว้
เราก็ลม้ลุกคลุกคลานกนัอยู ่ ฉะนั้น เราศึกษามา ในการศึกษา โลกน้ีเจริญดว้ยการศึกษา คนตอ้งมี
ปัญญาทั้งนั้นแหละ แต่มนัเป็นปัญญาทางโลก ปัญญาทางวิชาชีพ แต่ในการประพฤติปฏิบติั เรา
ศึกษามาขนาดไหน กิเลสมนัก็จองหองพองขน กิเลสมนัก็ชูหางว่าฉนัศึกษามามาก น่ีธรรมก็ทบัจิต 
แต่ถา้เราศึกษามาแลว้เราวางไวก่้อน เราปฏิบติัของเราใหเ้ป็นตามความเป็นจริงข้ึนมา จิตจะเป็น
ธรรม 
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จิตจะเป็นธรรมมนัตอ้งเป็นตามความเป็นจริงข้ึนมา แลว้จิตจะเป็นธรรม ใครจะท าใหจิ้ตน้ี
เป็นธรรมข้ึนมาล่ะ น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นคนช้ีทางใหเ้ท่านั้น พวกเราท่ีนัง่เจบ็ๆ 
ปวดๆ โอยๆ กนัอยูน่ี่ตอ้งชนะ ตอ้งปฏิบติัจนกว่าความเจบ็ความปวดมนัจะปล่อยวางหมด ถา้เวลา
มนัปล่อยวางหมดนะ พิจารณาเวทนาจนสักแต่ว่าเวทนา น่ีมนัชาๆ ชาๆ น่ีสักแต่ว่า คือจิตมนัไม่
เสวยเตม็ปากเตม็ค า จิตมนัแตะๆ ไว ้ เห็นไหม น่ีมนัชานะ นัง่ไปๆ มนัชาหมดเลย น่ีเวทนาสักแต่
ว่าเวทนา มนัไม่ไปลงท่ีจิต ไม่ไปลงท่ีสุข ไม่ลงไปท่ีความปลอดโปร่ง และไม่ลงไปท่ีเจบ็ มนัชาๆ 
อยู ่เวทนาสักแต่ว่าเวทนา  

ถา้เราพุทโธซ ้า หรือเราใชปั้ญญาลึกเขา้ไป เวลามนัปล่อยวางเลย น่ีมนัปล่อยวางเลย ถา้มนั
ปล่อยวางนะมนัก็เป็นความสุข น่ีเวทนาไม่สักแต่ว่า ถา้เวทนาสักแต่วา่มนัก็เสมอกนั แต่ถา้เรา
พิจารณาจนมนัปล่อยวางหมด มนัปล่อยวางหมด เห็นไหม จิตน้ีเด่นมาก เด่นจากวิปัสสนาญาณ 
เด่นจากจิตท่ีจะเป็นธรรม จิตท่ีจะเป็นธรรม พิจารณาซ ้ า พิจารณาซาก ในกาย ในเวทนา ในจิต ใน
ธรรม พิจารณาบ่อยคร้ังเขา้มนัจะปล่อยบ่อยคร้ังเขา้ มนัอยูท่ี่วาสนาของคน  

ขิปปาภิญญาปฏิบติัทีเดียวเป็นพระอรหนัตเ์ลย แต่เวไนยสัตว ์ ในเม่ือจริตนิสัยเราสร้างมา
แบบน้ี เวลาเราปฏิบติัเราคิดอยา่งน้ีจริงๆ นะ เราปฏิบติัเราทุกขย์ากขนาดไหนก็แลว้แต่ เอาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้กบัหลวงปู่ มัน่เป็นก าลงัใจ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็น
กษตัริย ์ ออกไปสมบุกสมบนัอยู ่ ๖ ปีทุกขย์ากขนาดไหน หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านทุกขย์าก
ขนาดไหน ความทุกขข์องเราไม่เท่าท่านหรอก เพราะความทุกขข์องเรา ทุกขข์นาดไหนมนัก็มี
ประวติัหลวงปู่ มัน่ใหศึ้กษา มนัก็เป็นวิธีการท่ีหลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยท่ี์ประพฤติปฏิบติัมา 
ประสบความส าเร็จมาแลว้ เราเห็นร่องเห็นรอย เราเห็นทางเดิน 

แต่ครูบาอาจารยข์องเรา ดูสิหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านมีพระไตรปิฎก มีธรรมวินยัของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่ไม่มีคนช้ีน า เรามีร่อง มีรอย มีทางเดิน เราตอ้งมีความมุมานะ 
มีความอตุสาหะ ถา้เรามีความมุมานะ มีความอุตสาหะ ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้บอกว่า ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี อยา่งนอ้ยตอ้งเป็นพระอนาคามี อยา่งมากเป็นพระอรหนัตเ์ลย ๗ 
วนั ๗ เดือน ๗ ปี ท  าต่อเน่ืองๆ มนัจะทุกขจ์ะยากขนาดไหนกดัฟันทนแลว้ท าเตม็ท่ีเลย เพราะ 
เพราะน้ีจะเป็นสมบติัของเรานะ 
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เราตั้งประเดน็ข้ึนมาว่าถา้เราตายแลว้จะไปไหน ถามตวัเอง เราตายแลว้จะไปไหน เราเช่ือ
ไหมว่าเราตายแลว้จะไปไหน ถามตวัเองสิ น่ีเพราะมนัมีความสงสัย มนัมีความไม่แน่ใจอยูน่ัน่ไง 
มนัถึงตอ้งรีบคน้ควา้ รีบประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้พอถึงท่ีสุดแห่งทุกขแ์ลว้ น่ีถามมนัว่าตายแลว้จะ
ไปไหน 

มนัจะถามว่า แลว้ใครตาย ใครตาย เพราะอะไร เพราะเวลามนัช าระลา้งกิเลส เวลากิเลสมนั
ขาดไปแลว้น่ีใครตาย เวลากิเลสมนัตายไปแลว้ ทั้งๆ ท่ีสอุปาทิเสสนิพพาน พระอรหนัตท่ี์มีชีวิตอยู่
น่ี กิเลสส้ินไปจากจิตมนัจะไปตายท่ีไหน อะไรมนัจะตาย? น่ีมนัไม่มีอะไรตายเพราะกิเลส อวิชชา 
มารไม่มี ทุกอยา่งไม่มี มนัเป็นภาระหนา้ท่ี พอมนัสลดัทิง้ก็จบ ถา้มนัสลดัทิง้จบ มนัตายแลว้ไป
ไหนล่ะ ตายก็อนุปาทิเสสนิพพานไง จะไดไ้ปจบส้ินกนัทีไง 

แต่ถา้มนัยงัมีกิเลสอยู ่ เห็นไหม ตายแลว้ไปไหน ค าว่าตายแลว้ไปไหน ถา้มนัยงัมีส่ิงใด 
ตายแลว้ไปไหน สงสัยใช่ไหมตอ้งร้ือคน้ ตอ้งร้ือคน้ ตอ้งแกไ้ข ตอ้งปฏิบติัของเรา เราตอ้งท า
หนา้ท่ีการงาน งานเรามีไง ถา้ถึงส้ินสุดแห่งทุกขแ์ลว้งานมนัไม่มีไง ถา้เราปฏิบติัจนถึงส้ินกิเลส
แลว้งานมนัไม่มี มนัไม่มีมาร ไม่มีพญามาร ลูกมาร เหลนมาร หลานมารท่ีอยูบ่นหวัใจของเรา ท่ี
มนัขบัมนัไสใหใ้จน้ีตอ้งไปเกิดไปตาย มนัท าใหส้ิ้นสุดแห่งทุกขแ์ลว้ มนัไม่มีพญามาร ไม่มีลูก
มาร หลานมาร เหลนมารคอยมาบงัคบับญัชาใหจิ้ตน้ีตอ้งเวียนตายเวียนเกิดตามอ านาจของมนั 

เราพิจารณาของเรา พิจารณา ถา้ชนะมนั ชนะมนัท่ีไหน เห็นกิเลสเห็นกิเลสท่ีไหน เพราะ
กิเลสน้ีเป็นนามธรรม กิเลสน้ีมีช่ือเป็นนามธรรม แลว้ตวัมนัอยูใ่นอะไร? ตวัมนัก็อาศยักาย เวทนา 
จิต ธรรมเป็นเคร่ืองมือออกไปหาผลประโยชน์ของมนั 

กาย เวทนา จิต ธรรม ธรรมารมณ์ อารมณ์ความรู้สึกนึกคิด แลว้กิเลสเป็นนามธรรมมนัก็
อาศยัความรู้สึกนึกคิดออกไป ออกไปเพื่อหาประโยชน์ เป็นคุณประโยชน์กบัมนั คุณประโยชน์
อะไร? ก็ท  าตามท่ีมนัพอใจไง มนัพอใจส่ิงใดก็ท  าตามมนัไง แต่ถา้มีสติปัญญาเราก็ยบัย ั้ง ยบัย ั้งให้
จิตมนัสงบเขา้มา พอจิตสงบเขา้มา เวลาใชปั้ญญาข้ึนมามนัก็เป็นสังขารเหมือนกนั แต่สังขารท่ีมี
สัมมาสมาธิ 

ถา้สังขารท่ีมีสัมมาสมาธิมนัตรึกในธรรม ตรึกในธรรม ใชปั้ญญาข้ึนมา สังขารน้ี 
สัมมาสมาธิ มนัก็เป็นมรรคไง ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบไง สมาธิชอบ น่ีด าริชอบ งานชอบ 
ความชอบธรรม ชอบธรรมก็เป็นมรรค พอเป็นมรรคข้ึนมามนัก็ยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาช าระลา้ง  
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ช าระลา้ง เพราะเรามีงานตอ้งท า เรามีหนา้ท่ีการงานตอ้งท า เพราะตายแลว้ไปไหน มนั
สงสัยอยู ่ แต่เราปฏิบติัข้ึนไปแลว้ เวลามนัปล่อยข้ึนมา เห็นไหม เวลาสังโยชน์ขาด ๓ น่ีเป็นพระ
โสดาบนั กามราคะ ปฏิฆะอ่อนลงเป็นพระสกิทาคามี พิจารณาข้ึนไปเป็นมหาสติ มหาปัญญา 
ท าลายกามราคะแลว้เป็นพระอนาคามี จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส ตอ
ของจิต ท าลายตอของจิต ท าลายภวาสวะ ท าลายภพทั้งหมดแลว้มนัจบส้ินแลว้ 

พอมนัจบส้ินข้ึนมาแลว้มนัจะไปไหนล่ะ? มนัไม่มีท่ีมาท่ีไป เห็นไหม พอไม่มีท่ีมาท่ีไป
ข้ึนมามนัก็จบส้ินของมนัใช่ไหม ถา้ความจบส้ินอยา่งน้ีข้ึนมา เห็นไหม ถามตวัเองแลว้ก็สบายใจ 
ถา้เราถามตวัเองน่ีใหถ้ามตรงน้ี ถา้ถามตวัเองว่าตายแลว้จะไปไหน ถามตวัเองสิ 

เราน่ีถามตวัเองเร่ืองน้ีมาตลอด เกิดมาจากไหน มาท าไม แลว้ตายแลว้จะไปไหน 

พอตายแลว้ไปไหนน่ีมนัหวัน่ไหวนะ มนัหวัน่ไหว เอย้! ตายแลว้ไปไหน เอ๊! แลว้มาจาก
ไหน ตายแลว้ไปไหน...ถามตวัเอง! ถามตวัเอง! ถามมนัเลย! แลว้ถา้มนัหวัน่ไหว มนัมีอารมณ์
ความรู้สึก น่ีเอง็ยงัมี เอง็ยงัมีของมึงอยู ่ถา้มีก็ตอ้งใส่กนัเลย เพราะลูกมาร หลานมาร เหลนมาร พ่อ
มาร ปู่ มาร 

ถา้มนัพิจารณา โสดาบนัน่ีหลานมนั สกิทาคามีลกูมนัตาย ถา้เป็นกามราคะน่ีพ่อแม่มนั พ่อ
แม่น่ีรุนแรงมาก ถา้เวลาพ่อแม่มนัตาย มนัมีปู่  เวลาพญามาร เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมามารน่ีคอตกนะ 

ลูกสาวพญามาร ความโลภ ความโกรธ ความหลง “พ่อเป็นอะไร”  

“องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้หลุดจากมือเราไปแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
หลุดไปแลว้”  

“พ่ออยา่เสียใจ”  

น่ีพ่อแม่มนั น่ีลูกมนั น่ีความโลภ ความโกรธ ความหลงบอกกบัปู่  ปู่ คือเจา้วฏัจกัร บอกว่า 
“พ่อไม่ตอ้งเสียใจ เด๋ียวจะไปล่อลวงเอง” นางตณัหา นางอรดีไปฟ้อน ไปร าอยู่นะ องค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้น่ีพ่อยงัฆ่าแลว้เลย ลกูสาวมนัจะมาท าอะไรได ้
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เวลาจิตใจถา้มนัมีหลกัมีเกณฑแ์ลว้มนัรู้เท่าไปหมดนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา วางธรรมและวินยัน้ีไวเ้พื่อปรารถนาจะร้ือสัตวข์นสัตว ์ เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ยงัมีพระชนมชี์พอยู ่ องค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้จะเลง็ญาณว่าใครมีอ  านาจ
วาสนา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะไปเทศนาว่าการเอาบุคคลคนนั้นจนส้ินกิเลสไป  

แต่ในปัจจุบนัน้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านนิพพานไปแลว้ ท่านวางธรรมและ
วินยัน้ีไวใ้หเ้ราเป็นศาสดาของเรา เพื่อพวกเราจะไดฝึ้กฝนฝึกหดัประพฤติปฏิบติัข้ึนมาใหเ้ป็น
สมบติัของเรา ถา้เราศึกษาของเราดว้ยคุณวเิศษของกิเลส ก็ศึกษาธรรมะมาใหก้ดทบัจิตเรา ธรรม
ทบัจิต แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติัของเราตามความเป็นจริงของเราข้ึนมา จิตจะเป็นธรรม 

ถา้จิตเป็นธรรมนะ เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมวินยัน้ีไวเ้ป็น
ศาสดาของเรา เราเคารพบชูาของเรา เราเคารพบชูาท่ีไหน? เคารพบชูาท่ีหวัใจของเรา ถา้หวัใจของ
เราเคารพบชูาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราเคารพตวัตนของเรา เราถึงมีสัจจะกบั
เรา 

ถา้เรามีสัจจะในตวัเราเอง เห็นไหม เราตั้งสัจจะว่าเราจะภาวนา เราจะฝึกหดั เราจะท าของ
เรา ถา้มีสัจจะของเรา เราฝึกหดัตวัเรา เราก็จะมีคุณธรรมข้ึนมาในหวัใจของเรา จิตใจของเราก็มี
คุณธรรมข้ึนมา เห็นไหม ไม่ใช่ธรรมทบัจิต จิตเป็นธรรมต่างหาก เอวงั 


