
ใจคดในธรรม ๑ 
 

©2013 www.sa-ngob.com 

ใจคดในธรรม 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัที่  ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ 

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

 

เวลาเทศน์น่ะ เทศน์บอกถึงความบกพร่องของคน ถา้คนมนับกพร่องนะ ท าส่ิงใดมนัก็
บกพร่อง แต่คนเราถา้มนัจะบกพร่องแลว้มนัตอ้งแกไ้ข เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เห็น
ไหม เวลาเกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะเลยล่ะ น่ีจะเป็นกษตัริย ์เวลาเป็นกษตัริยน่ี์มนัเป็นสถานะทาง
โลก เป็นผูน้ าของสังคมนะ เป็นกษตัริย ์ เป็นผูรั้บผดิชอบทั้งหมดเลย แต่เวลามนัพะวา้พะวง น่ีไป
เท่ียวสวนเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย เราตอ้งเป็นเช่นนั้นหรือ  

การเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย กบัสถานะของกษตัริย ์ สถานะของกษตัริยข้ึ์นนัง่บลัลงัก์
ประหารชีวิตใครก็ได ้ จะท าส่ิงใดก็ไดต้ามแต่ใจตวัเลย ถา้เป็นกษตัริยท่ี์ดีจะปกครองดีมาก แต่ถา้
กษตัริยท่ี์เป็นคนพาล เห็นไหม ก็เห็นแก่ตวั จะขดูรีดประชาชน ฉะนั้นส่ิงท่ีเป็นกษตัริย ์ สถานะ
ของกษตัริยม์นัมีประโยชน์ขนาดไหน แต่เวลาเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย น่ีมนัแสวงหา
ธรรมจะเอาธรรมะ ธรรมะ คืออะไรไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ถา้ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย
มนัท าอยา่งไรล่ะ ท าอยา่งไร ก็ตอ้งออกแสวงหาสิ ออกแสวงหาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้เอง 

เวลาออกแสวงหานะ เวลาทุกข์เวลายากขนาดไหน น่ีฝืนทนเอา ฝืนทนเอา ใครอยากจะไป
เจอแต่ความทุกข ์ ทุกคนก็อยากจะเจอแต่ความสุขทั้งนั้นแหละ แต่ความสุขทางโลก ความสุข
จอมปลอม ความสุขจอมปลอมอยา่งนั้นมนัจะท าใหชี้วิตน้ีมีแต่ความเร่าร้อนไง ถา้ความเร่าร้อน 
มนัมีส่ิงใดเป็นประโยชน์ล่ะ เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สลดัทิง้ทั้งนั้นแหละ 
ทิง้ส่ิงนั้นมาเพื่ออะไร? เพื่อสัจธรรม เพื่อสัจธรรม ถา้เพื่อสัจธรรม น่ีเราจะปฏิบติัธรรม ถา้ปฏิบติั
ธรรมมนัตอ้งซ่ือสัตยก์บัเราก่อน ถา้มีสัจจะนะ  
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คนมีสัจจะ มีการกระท าส่ิงใดมนัจะเป็นประโยชน์กบัคนคนนั้น ถา้คนคนนั้นคนเร่ร่อน 
คนไม่มีสัจจะในหวัใจของตวั ไม่มีสัจจะนะ เห็นไหม ใจมนัคด คดในธรรมดว้ย ถา้ใจมนัคดไง ถา้
ใจมนัคดมนัโกงข้ึนมาน่ีมนัโกงใครล่ะ? มนัโกงตวัเองนัน่แหละ มนัโกงตวัเองเพราะเหตุใดล่ะ น่ี
ถา้ใจมนัคดนะ เวลามนัคดมนัคิดของมนัประสาท่ีมนัตอ้งการ ถา้ประสามนัตอ้งการ มนัท าส่ิงใด
ล่ะ มนัท าส่ิงใดมนัก็ท  าส่ิงท่ีใหต้วัเองไม่ไดส้มความปรารถนา ไม่ไดส้มผลประโยชน์กบัตวัเองท่ี
ตวัเองปรารถนา แลว้ตวัเองปรารถนาอะไร 

น่ีเวลาเราเกิดมาเป็นชาวพุทธพบพุทธศาสนา พุทธศาสนาสอนเร่ืองส่ิงใดล่ะ? สอนเร่ือง
ส้ินสุดแห่งทุกข ์ ถา้ส้ินสุดแห่งทุกขม์นัจะส้ินสุดท่ีไหนล่ะ ส้ินสุดในอวกาศหรือ ส้ินสุดในชีวิต
ปกติประจ าวนัอยา่งน้ีหรือ อยา่งน้ีมนัก็เป็นเร่ืองธรรมดาของมนุษย ์ แต่เวลาส้ินสุดแห่งทุกขม์นั
ส้ินสุดท่ีไหนล่ะ? มนัส้ินสุดในใจ ถา้ส้ินสุดในใจนะ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไปร้ือคน้ ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ เขาปฏิญาณตน
ว่าเป็นพระอรหนัต ์ ปฏิญาณตนว่าเป็นศาสดาทั้งนั้นแหละ แต่เป็นศาสดา คือเจา้ชายสิทธตัถะ เจา้
สิทธตัถะเป็นปุถุชนนะ ยงัไม่ไดส้ าเร็จเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไปศึกษากบัเขา ดูสิ ดู
เจา้ชายสิทธตัถะไปฟังเขาพดู ฟังเขาท า เห็นพฤติกรรมของเขาแลว้มนัไม่ใช่ธรรมๆ ทั้งนั้นแหละ 
พอไม่ใช่ธรรมข้ึนมาน่ีไม่เช่ือๆ ทั้งนั้น น่ีเวลามาศึกษากบัอาฬารดาบสเขา้สมาบติั ๘ สมาบติั ๘ 
“เจา้ชายสิทธตัถะมีความรู้เหมือนเรา มีความเห็นเสมอเรา เป็นผูส้อนได ้ เป็นผูท่ี้มีธรรมในหวัใจ” 
เจา้ชายสิทธตัถะไม่เช่ือเลย ไม่เช่ือส่ิงใดเลย น่ีดูวุฒิภาวะสิ ถา้ใจมนัตรง ส่ิงใดท่ีมนัไม่ตรงสัจจะ
ความจริง มนัปฏิเสธตั้งแต่ในหวัใจเลย 

แต่ถา้ใจมนัคด ถา้ใจมนัคดนะไม่ตอ้งมีใครบอกหรอก มนัคดของมนั 

ดูสิคดในขอ้ งอในกระดูก ถา้คดในขอ้ งอในกระดูก มนัท าอะไรมนัก็ท  าใหเ้ราเจบ็ปวดเท่า
นั้นเองไง ร่างกายมนัมีแต่ความเจบ็ปวดทั้งนั้นแหละ คดในขอ้ งอในกระดูก มนัมีแต่ความ
ปวดร้าวในร่างกายเราเท่านั้นแหละ น่ีความปวดร้าวในร่างกายน่ีปวดร้าวเพราะอะไร เพราะส่ิงน้ี
มนัเป็นวตัถุธาตุ ร่างกายของเราถา้มนัเส่ือมสภาพมนัก็เป็นอยา่งนั้น ถา้มนัเส่ือมสภาพแลว้มนัเป็น
อยา่งนั้น มนัไม่ปกติ ถา้ไม่ปกติ คดในขอ้ งอในกระดูกมนัก็ใหแ้ต่ความเจบ็ปวด ใหแ้ต่ความเร่า
ร้อนทั้งนั้นแหละ แต่ใจมนัคดล่ะ  
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เวลาใจมนัคดข้ึนมา เวลาท าส่ิงใดวา่เป็นประโยชน์กบัเรา มนัเป็นประโยชน์ไหมล่ะ? มนั
ไม่เป็นประโยชน์เพราะอะไร เพราะมนัปอกลอกตวัมนัเองไง น่ีดูสิเราปรารถนาจะพน้จากทุกข ์
พน้จากทุกข ์แต่เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัปอกลอกคุณงามความดีของตวัเราไป ถา้เราท าใจให้
เราตรง น่ีเราก าหนดพุทโธ ก าหนดปัญญาอบรมสมาธิท าใหจิ้ตใจมนัตรง ถา้จิตใจมนัตรง มนัตรง
ต่อธรรมก็เขา้สู่ธรรม สัจธรรมอนันั้นมนัก็จะเกิดปัญญา เกิดวิปัสสนาญาณ ท าใหกิ้เลสส้ินไปจาก
ใจได ้แต่ใจมนัคด ถา้ใจมนัคด มนัคดแลว้มนัปอกลอกตวัเอง ปอกลอกตวัเองตรงไหน? ปอกลอก
ตวัเองตรงท่ีมนัไม่เขา้สู่สัจจะความจริงไง  

ถา้จิตมนัจะเขา้สู่สัมมาสมาธิ ถา้เขา้สู่สัมมาสมาธิ ใจมนัตรง ใจมนัตรงก็มีความสุข มีความ
สงบ มีความระงบั ถา้ใจมนัคด ถา้ใจมนัคด มนัไม่เขา้สู่สัจจะความจริง น่ีไม่เขา้สู่สัจจะความจริง
มนัปอกลอกอะไรล่ะ? น่ีปอกลอกสมาธิของตวั ปอกลอกปัญญาของตวัท่ีเกิดข้ึนมาในปัจจุบนั
ธรรม ถา้มนัปอกลอกข้ึนมามนัใหผ้ลอะไรล่ะ? ใหผ้ลแต่ความเศร้าหมอง ใหผ้ลแต่ความไม่เป็น
จริง ถา้ใหผ้ลแต่ความไม่เป็นจริงข้ึนมา น่ีปอกลอกคุณงามความดีท่ีจะเกิดข้ึนกบัใจดวงนั้น 

พอจะปอกลอกคุณงามความดี เห็นไหม แลว้ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ก็ว่าส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ พอท าข้ึนมาน่ีแสดงธรรมๆ แสดงเพื่อเหตุใดล่ะ? จะไปปอกลอกคนอ่ืน
ไง จะไปปอกลอกส่ิงใดล่ะ ดสิู คนเบาปัญญา ถา้เป็นคนเบาปัญญานะ ใครพดูส่ิงใดกเ็ช่ือ ยิง่ถา้มี
พระพดู พระท่ีวางตวัมีความสงบเสง่ียม เห็นไหม น่ีความเศร้าหมอง เสียงเศร้าหมอง ผา้เศร้าหมอง 
ทุกอยา่งเป็นความเศร้าหมอง เศร้าหมองข้ึนมาเรากมี็ความศรัทธา น่ีคนเบาปัญญามนัดูแต่รูปแบบ  

พอรูปแบบข้ึนมา ครูบาอาจารยท่ี์ใจมนัคดเขาแสดงธรรมๆ เพื่อเหตุใดล่ะ? แสดงธรรมมา
เพื่อลาภสักการะ เพื่อผลประโยชน์ ดูสิ ส่ิงต่างๆ อา้งอิงไปหมด ส่ิงนั้นเป็นคุณธรรม ส่ิงนั้นเป็น
คุณธรรม ส่ิงใดจะสร้างข้ึนมาเป็นวตัถุ วตัถุต่างๆ ข้ึนมามนัจะสวยงาม มนัจะเป็นประโยชน์ มนัจะ
เป็นบุญกุศล บุญกุศลส่ิงนั้นมนัเป็นเร่ืองส่ิงใด? มนัเร่ืองของทาน เร่ืองของโลก  

ดูสิ ในสมยัพุทธกาลนะ เวลาผูท่ี้ศรัทธาในองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ดสิู อนาถบิณ
ฑิกเศรษฐีเอาเงินปพูื้นเลย ปพูื้นเพื่อซ้ือสวนเจา้เชตุเพื่อถวายองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
กษตัริยใ์นสมยัพุทธกาล ดูพระเจา้อโศกสร้างวดั ๘๔,๐๐๐ วดั เวลาไปถามอาจารยข์องตวัว่าเป็น
ญาติกบัศาสนาหรือยงั? ยงั ถา้จะเป็นญาติกบัศาสนาตอ้งท าอยา่งไร? ตอ้งใหส้ายเลือด ลูกออกมา
บวชใหเ้ป็นญาติกบัศาสนา  
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น่ีส่ิงท่ีเป็นวตัถุๆ ส่ิงท่ีเป็นบุญกุศลๆ ส่ิงนั้นมนัเป็นเร่ืองโลกๆ ถา้เร่ืองโลกๆ มนัเป็นคนท่ี
เขามีศรัทธา มีความเช่ือ เขามีสถานะของเขา เขาท าของเขาได ้ นัน่ก็เป็นผลประโยชน์ของเขา แต่
เวลาใจมนัคด ใจมนัคดมนัแสดงธรรมๆ เพือ่ประโยชน์กบัตวัเอง ประโยชน์กบัช่ือเสียงทางโลกไง 
มนัปอกลอกคุณงามความดีในใจของตวัเองไปแลว้ มนัก็จะเอาแต่ช่ือเสียงทางโลก พอเอาช่ือเสียง
ทางโลกข้ึนมาก็บอกว่าส่ิงนั้นเป็นบุญกุศล ส่ิงนั้นเป็นประโยชน์กบัศาสนา ก็ขวนขวายท ากนั
ข้ึนมา  

คนท่ีเขามีก าลงัของเขา เขาท าของเขาเป็นประโยชน์ของเขา นัน่เป็นเร่ืองคุณงามความดี
ของเขา แต่คนท่ีไม่มีก าลงัข้ึนมา น่ีไปปอกลอกเขา ปอกลอกเขา ท าข้ึนมาว่าส่ิงนั้นเป็นประโยชน์
กบัศาสนา ศาสนาเพื่ออะไร? ศาสนามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์พื่อถึงส้ินสุดแห่งทุกข ์

การภาวนามนัตอ้งอาศยัส่ิงนั้นหรือ วตัถุส่ิงนั้นเป็นท่ีอาศยั ดูสิ ศาลาริมทาง น่ีมีเทวดามา
ถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่า “ท าอยา่งไรเป็นพระอินทร์ พระอินทร์มีไหม” 

“เธออยา่มาถามเลยว่าพระอินทร์มีไหม วิธีการท าใหเ้ป็นพระอินทร์ยงัมีเลย ถนนหนทาง 
ท าศาลาริมทางต่างๆ ใหเ้ขาไดอ้าศยัสมบติัของเรา” 

เขาท าคุณงามความดีอยูแ่ลว้ ท  าคุณงามความดีแลว้ แต่เขาไดอ้าศยัศาลาริมทาง อาศยั
สาธารณะประโยชน์ท่ีเราสร้างข้ึนมา เวลาเขาไปเกิดเป็นเทวดา เทวดาเกิดจากอะไรล่ะ เขาท าคุณ
งามความดี เขาก็เกิดเป็นเทวดา เราก็เป็นคนท าคุณงามความดี เพราะถา้เรามีจิตใจท่ีไม่เป็นธรรม
มนัจะสร้างท่ีสาธารณะประโยชน์ใหค้นอ่ืนเขาไดค้วามร่มเยน็หรือ ถา้ไดค้วามร่มเยน็ เห็นไหม 
เขาก็ไปเกิดเป็นเทวดาเหมือนกนั เราก็ไปเกิดเป็นเทวดาเหมือนกนั แต่เกิดเป็นเทวดา เป็น
ผูป้กครองเขา เป็นพระอินทร์ 

น่ีส่ิงต่างๆ ท่ีเขาท าข้ึนมามนัเป็นเร่ืองท่ีว่าเขาท าของเขากนัได ้ แลว้เวลาเราท าสาธารณะ
ประโยชน์ๆ เขาท าไดเ้พื่อไปเกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหมต่างๆ แลว้เราท าสาธารณะประโยชน์ เขา
ท าประโยชน์เพื่ออะไร? เพื่อความร่มเยน็เป็นสุข เพื่อคนพึ่งพาอาศยั แต่เวลาจะประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมา เวลาปฏิบติัข้ึนมา คุณงามความดีของเรามนัเกิดจากไหนล่ะ? มนัเกิดจากปัญญา ปัญญามนั
เกิดจากอะไร? เกิดจากศีล สมาธิ ปัญญา  
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ถา้ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้ใจมนัคดมนัจะเขา้สู่สัจธรรมความจริงไดอ้ยา่งไร ดูสิ มนัปอกลอก
คุณงามความดีของตวัเองก่อน ปอกลอกคุณงามความดีเพราะใจมนัคด ใจมนัคดในธรรม ธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่ตวัเองมนัไม่มีสัจธรรม ไม่มีสัจธรรมน่ีมนัปอกลอกคุณ
งามความดีแลว้ คุณงามความดีท่ีตวัเองเขา้ไม่ถึง เขา้ไม่ถึงเพราะอะไร เพราะมนัไม่เกิดมรรคญาณ 
ไม่เกิดมรรคญาณเพราะอะไร ไม่เกิดมรรคญาณเพราะมนัปอกลอกคุณงามความดีของตวั เพราะ
กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัคดโกงไง  

น่ีมนัคดในธรรมๆ เวลามนัคดแลว้มนัไม่เป็นประโยชน์กบัเรา แลว้มนัยงัท าลายเรา ท าลาย
เสร็จแลว้ ท าลายมรรคผล แต่มนัไปเอาส่ิงท่ีเป็นโมฆบุรุษตายเพราะลาภ ตายไปเพราะเหยือ่ มนัไป
เอาเหยือ่ เหยือ่เพราะอะไร เพราะเราเกิดเป็นมนุษยพ์บพุทธศาสนา พุทธศาสนาสอน สัจธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนไวเ้ป็นสัจจะ ดูสิ เราเดินไปบนถนนหนทาง ถา้เราเดินไป
บนถนนหนทาง เรามีความสะดวกสบายไหม  

น่ีก็เหมือนกนั เราเกิดมาเป็นมนุษยพ์บพุทธศาสนา ศาสนาสอนน่ีสัจธรรมๆ สัจธรรม
ศาสนามนัเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ในเม่ือเราอยูใ่นหนทางนั้น ถา้อยูใ่น
หนทางนั้น น่ีดูสิชาวพุทธอยูใ่นหนทางนั้น คนท่ีอยูใ่นหนทางนั้นมนัอาศยัธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีไงท่ีบอกว่าแสดงธรรมๆ น่ีคดในธรรมๆ ใจมนัคด คดในธรรม ธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ บนถนนท่ีเป็นสาธารณะ ถนนท่ีเป็นสัจธรรม สัจธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เราเกิดเป็นชาวพุทธพบพุทธศาสนา  

ในเม่ือเราเกิดอยูใ่นถนนเดียวกนั อยูใ่นเส้นทางเดียวกนั เห็นไหม น่ีใครมาพดูเร่ืองธรรมๆ 
เราก็เช่ือเขา...คนเบาปัญญามนัเช่ือ พอคนเบาปัญญามนัเช่ือมนัก็ท  าสภาวะส่ิงนั้นข้ึนไป สภาวะส่ิง
นั้นมนัเป็นสัจธรรม มนัเป็นความจริงข้ึนมาไหม? มนัไม่เป็นความจริงข้ึนมา ความจริงคืออะไร? 
ความจริงคือสัจจะ อริยสัจจะท่ีจะเขา้สู่อริยสัจ เขา้สู่มรรค มรรคมนัก็คือมรรคญาณเขา้ไปท าลาย
กิเลส แต่ในเม่ือมนัเป็นเร่ืองโลกๆ 

ดูสิ ดูท่ีว่าเทวดามาถามว่าพระอินทร์มีไหม พระอินทร์มีไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ยงับอกเลยว่าสาธารณะประโยชน์ โลกเขาก็ท  ากนัได ้ นัน่มนัประโยชน์โลกๆ ไง 
ประโยชน์โลกๆ เร่ืองความร่มเยน็เป็นสุขในศีลธรรมจริยธรรม แต่ในความเป็นจริงล่ะ ในความ
เป็นจริงถา้จะประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัตอ้งอาศยัอะไรล่ะ? มนัตอ้งอาศยัศีล สมาธิ ปัญญา อาศยั
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กิริยาของจิต เห็นไหม ดสิู น่ีกิริยาของมนั จิตของเรามนัมี ดูสิ สัญชาตญาณของจิต ความรู้สึกนึก
คิด น่ีเวลาปฏิบติักนัเขาปฏิบติักนัท่ีน่ี  

ในเม่ือปฏิบติัท่ีน่ี เวลาพระเราบวชมา เห็นไหม รุกฺขมูลเสนาสน  เวลาอยูรุ่กขมลู อยูร่่มไม ้
อยูช่ายคา อยูช่ายเขา เราอยูใ่นท่ีสงบระงบั มนัไม่ตอ้งการความคลุกคลี มนัไม่ตอ้งการส่ิงท่ีว่าใจ
มนัคด มนัแสวงหาส่ิงนั้นมาเพื่อศกัยภาพ เพื่อความเป็นไปของโลก แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเรา
ประพฤติปฏิบติัมา หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านปฏิบติัมา ท่านมาจากไหน? น่ีท่านเสียสละออกมา 
หลวงปู่ เสาร์ท่านเป็นเจา้อาวาสนะ ท่านเป็นเจา้อาวาส ท่านปกครองวดั ท่านมีวดัมีวาของท่าน 
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านมีของท่านทั้งนั้นแหละ ท่านเสียสละ ท่านทิง้หมด  

เวลาท่านไปเจอนครพนม ท่านเป็นคนไปฟ้ืนฟูมาทีแรกเลย เสร็จแลว้ท่านก็ไปนิมนตค์น
อ่ืนมาอยู ่ เวลาประเพณีวฒันธรรมเขาไปกราบพระธาตุๆ หลวงปู่ มัน่เวลาพระจะไปกราบพระธาตุ
ท่านบอกว่า “หลงธาตุ! หลงธาตุ!” ธาตุภายนอกไง ท าไมไม่ดูธาตุในใจของตวั ธาตุ ๔ ธาตุ ๔ หลง
ธาตุ หลงธาตุความเป็นสัจจะเป็นส่ิงท่ีมีชีวิต ส่ิงท่ีมีความรับรู้ ไปติดแต่ธาตุ ๔ ไปเกิดแต่วตัถุจาก
ภายนอก วตัถุภายนอกน่ีหลงธาตุไง 

ดูสิ ครูบาอาจารยข์องเราท่านสละทิง้มาแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะไดเ้ป็น
กษตัริยน์ะ สถานะของกษตัริยน่ี์ทิง้เลย ทิง้มาเพื่ออะไร? เพื่อแสวงหาโมกขธรรม เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาประพฤติปฏิบติัตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเป็นสัจจะความจริงในใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ วิมุตติสุข “จะสอนใครไดห้นอ จะสอนใครไดห้นอ” เพราะมนัคิด 
เพราะประสบการณ์ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัลึกลบัซบัซอ้นขนาดไหน เวลาหลวง
ปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ท่านรู้ของท่านข้ึนมา น่ีมนัก็มีความว่ามนัจะเป็นไป
ไดอ้ยา่งไร จะเป็นไปไดอ้ยา่งไร 

ส่ิงท่ีถา้ใจมนัตรงข้ึนมามนัมีความซ่ือสัตย ์ ซ่ือสัตยน์ะ มีสัจจะ มีสัจจะนะ เวลาประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมามนัตอ้งมีกฎกติกากบัตวัเอง ถา้มีกฎกติกากบัตวัเอง ท าส่ิงใดข้ึนมา เห็นไหม ถา้จะ
ลม้ลุกคลุกคลาน มนัจะมีความล าบากล าบนขนาดไหน อนันั้นมนัเป็นเพราะกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากท่ีเราไดส้ร้างสมของเรามา น่ีเราก็ไดส้ร้างคุณงามความดีข้ึนมาเราถึงไดเ้กิดมาเป็น
มนุษยพ์บพุทธศาสนา พุทธศาสนาสอนเร่ืองอะไรล่ะ? สอนเร่ืองสัจจะ อริยสัจจะ  
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สัจจะท่ีเราท ากนัอยูน่ี่ สัจจะ เห็นไหม ดูสิ เรามีทาน เรามีศีล เราจะมีการภาวนาของเรา น่ี
มนัก็เป็นสัจจะๆ แลว้เราก็คิดว่าเราจะท ากนัไง เวลาใจมนัคดกนั เวลาใจมนัคด คดในธรรม เวลา
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอามาเป็นรูปแบบต่างๆ แลว้ก็มีการประพฤติปฏิบติักนั
ไป น่ีว่าส่ิงนั้นปฏิบติัแลว้ตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั ตอ้งมีความพร้อมไปทั้งหมด แลว้ถา้ท าข้ึน
มาแลว้มนัจะเป็นประโยชน์ มนัเป็นอยา่งนั้นจริงหรือ  

เวลาท าจริงๆ ข้ึนมา ดสิู ครูบาอาจารยข์องเราอยูใ่นป่าในเขาข้ึนมา เวลาอยูใ่นท่ีสงบระงบั
มนัถึงเป็นความจริงข้ึนมา ความจริงข้ึนมาเพราะอะไร เพราะน่ีส่ิงท่ีกิเลสมนัไม่ตอ้งการ ชยัภมิูใน
การปฏิบติัมนัอยูท่ี่ไหน? ชยัภมิูในการปฏิบติัมนัอยู่ท่ีความสงบระงบัใช่ไหม มนัอยู่ท่ีสัปปายะ ๔ 
สถานท่ีวิเวก กายวิเวก จิตวิเวก ส่ิงต่างๆ ความวิเวก ส่ิงต่างๆ อยา่งน้ีกิเลสมนัไม่พอใจ กิเลสมนัไม่
ตอ้งการ กิเลสมนัตอ้งการความคลุกคลี กิเลสมนัตอ้งการความมัน่คง แลว้ความมัน่คงของกิเลส
มนัมีไหม  

น่ีความมัน่คงของกิเลส เพราะกิเลสมนัคืออะไร กิเลสวฏัฏ ์ กรรมวฏัฏ ์ วิปากวฏัฏ์ น่ีเวลา
มนัเกิดกิเลสมนัยแุหย ่ กิเลสมนัมายแุหย ่มาล่อ มาหลอก ก็เกิดการกระท า เกิดกรรม พอเกิดกรรม
แลว้มนัเกิดผล เกิดผลข้ึนมา กิเลสมนัยแุหยเ่สร็จแลว้ มนัท าเสร็จแลว้มนัไปไหนล่ะ? มนัก็ไป ไป
เพื่ออะไร? ไปเพื่อจะไปยแุหยร่อบใหม่ต่อไป ไปแลว้มนักจ็ะไปเอาเหยือ่ล่อใหเ้ราจะมาปอกลอก
ตวัเราเอง น่ีกิเลสมนัท าใหค้ดโกง มนัคดโกงชีวิตของเรา มนัคดโกงวิธีการของเรา มนัคดโกงการ
ปฏิบติัของเรา แลว้มนัคดโกงข้ึนมาแลว้เราก็ยงัเช่ือมนั น่ีไงใจมนัคด มนัคดอยา่งน้ีไง 

ถา้ใจมนัคดข้ึนมา มนัท าส่ิงใดข้ึนมามนัเป็นประโยชน์กบัใครล่ะ? มนัปอกลอกคุณงาม
ความดีนะ ถา้เรามีสัจจะ เรามีความเช่ือของเราอยา่งน้ี เราสลดัทิง้ เราก็เกิดตายกบัมนัมาก่ีภพก่ีชาติ
แลว้ กิเลสมนัพาเกิดพาตายมาก่ีภพก่ีชาติ แลว้ในชาติปัจจุบนัน้ี เห็นไหม ในชาติปัจจุบนัน้ีเรามี
สติปัญญาแค่ไหน ทุกคนจะบอกว่าตวัเองฉลาด ทุกคนเป็นยอดคนทั้งนั้นแหละ เป็นยอดมนุษย ์
แลว้ยอดมนุษยท์  าไมเอาชนะตวัเองไม่ได ้ ยอดมนุษยท์  าไมเอาใจของเราไวใ้นอ านาจของเราไม่ได ้
ถา้ยอดมนุษยม์นัก็ตอ้งสั่งไดสิ้ สั่งใจของเราไวใ้นอ านาจของเรา ท าใจใหม้นัตรงเขา้มา  

ถา้ท าใจใหม้นัตรง น่ีเรามีสติปัญญาขนาดไหน เราพยายามท าความสงบของใจเราเขา้มา 
ถา้ใจมนัสงบระงบัเขา้มาได ้เห็นไหม น่ีมนัเป็นประโยชน์กบัเรา ประโยชน์ท่ีไหน ประโยชน์ท่ีมนั
ไม่ฟุ้งซ่าน มนัไม่ใหกิ้เลสมนัมาหลอกมาล่อ ใหชี้วิตน้ี เห็นไหม “ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด” 
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ทุกคนตอ้งตายหมด แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ ใครจะพดูอยา่งไร 
ธรรมะก็คือธรรมะ แต่คนนั้นตอ้งตายหมด มนัเวียนตายเวียนเกิดทั้งนั้นแหละ  

น่ีแลว้เราท าไมโง่เขลากบัชีวิตของเรา ท าไมโง่เขลาแลว้ยงัตะครุบเงากนัอยูอ่ยา่งน้ี ท  าไม
เอาแต่เร่ืองโลกๆ เห็นไหม “ส่ิงใดๆ จะเป็นความจ าเป็นทั้งหมด จะปฏิบติัข้ึนมาทุกอยา่งมีความจ า
เป็นไปหมดเลย” แต่ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก พุทโธ ค าบริกรรม ส่ิงท่ีมีปัญญา อะไรมนั
จ าเป็น แลว้ถา้จ  าเป็นอยา่งน้ีมนัพะรุงพะรัง มนัส่งออกไปขา้งนอก มนัหมายไปหมดนะ “นัน่ก็มี
ความจ าเป็น น่ีก็มีความจ าเป็น” ดูพระใหม่สิ พระใหม่ๆ เวลาบวชมาแลว้จะออกธุดงค ์น่ีมีความจ า
เป็นไปหมดเลย แลว้ไปดูพระเก่าๆ ท่ีเขาออกธุดงคสิ์ เขามีบริขาร ๘ เท่านั้น เขาไปไดห้มดล่ะ น่ี
มนัเบากาย เบาใจ มนัไปได ้

แต่เวลาผูท่ี้ออกปฏิบติัใหม่ๆ นะ เทียนก็จ  าเป็น ทุกอยา่งก็จ  าเป็น จะแบกกนัไป ไปคร่ึงทาง
มนัไปไม่รอดหรอก เห็นไหม มนัเหมือนกนัทั้งนั้นแหละ ถา้ใจมนัคด คดโกงตวัเอง มนัท าลาย
ตวัเอง เวลาประพฤติปฏิบติัออกไปแลว้ น่ีคดในธรรมนะ มนัปอกลอกนะ ปอกลอกคุณงามความดี 
เวลาครูบาอาจารยเ์ทศนาว่าการ บอกว่าถา้ใครโกรธเรา เราโกรธตอบ คือเราโง่กว่าเขา ถา้เขาท าแต่
บาปอกุศลของเขา น่าสงสารเขา เพราะเขากวา้นเอาแต่บาปอกุศลมาใส่ใจของตวั แลว้กิเลสมนัก็
หลอก หลอกว่าตวัเองจะไดป้ระโยชน์ ท าส่ิงใดไปจะไดส้มความปรารถนา น่ีมนัน่าสงสาร สงสาร
เพราะอะไร  

ดูสิ เวลากิเลสมนัคด ใจมนัคด กิเลสมนัปิดตา มนัท าของมนั พอท าของมนัไปแลว้ ผลของ
มนัคืออะไรล่ะ ผลของมนั ดูสิ ท  าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ ใครจะเช่ือหรือไม่เช่ือสัจจะมนัเป็นแบบนั้น 
ใครจะเช่ือหรือไม่เช่ือก็แลว้แต่เขา แต่เวลาเขาท าของเขา ดว้ยความคดโกงในใจของตวัเอง แลว้
เวลาท าออกไป ท าออกไปแลว้ใครไดผ้ลล่ะ ผูท่ี้จะไดรั้บผลมนัคือใคร เห็นไหม กิเลสวฏัฏ ์
กรรมวฏัฏ ์วิปากวฏัฏ ์น่ีกิเลสมนัหลอก กิเลสมนักระตุน้ กิเลสมนัใหท้  า แลว้พอท าตามมนัไปแลว้ 
วิปากวฏัฏ ์ ผลน่ีวิบาก วิบากมนัตกกบัใครล่ะ? วิบากมนัก็ตกกบัจิตนั้นแหละ แลว้จิตมนัไดส่ิ้งใด
มา  

น่ีเวลาเทศนาว่าการกรู้็ว่าเป็นอยา่งนั้น แต่เวลาใจเรามนัคดข้ึนมาในธรรม แลว้มนับอกว่ามี
ธรรมๆ แลว้แสดงธรรมออกไป ถา้มนัมีคุณธรรมข้ึนมาในหวัใจ ส่ิงท่ีแสดงออกไปมนัแสดง
ออกไปดว้ยสัจจะความจริง มนัมีคุณธรรมในเสียงนั้น เสียงนั้นพดูออกมามนัมีธรรมมาดว้ย แต่ถา้
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คดในธรรม คดในธรรม เห็นไหม ดูสิ รู้แจง้ธรรมไปหมดเลย แต่เป็นธรรมเป็นขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จะท าส่ิงใดใหเ้ป็นประโยชน์ข้ึนมากบัใจ น่ีท  าไม่เป็น ท าไม่ถูก ไม่ถูกเพราะ
เหตุใด? ไม่ถูกเพราะมนัไม่เคยท า คนไม่เคยท ามนัจะเป็นความจริงข้ึนมาไหม  

ขณะท่ีเราอยูบ่นถนน อยู่ท่ีสาธารณะ น่ีสาธารณประโยชน์ใครๆ ก็ใชไ้ด ้ ธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใครก็แสดงได ้ แต่ความจริงล่ะ ความจริงคือการกระท าท่ีมนัเป็นการ
ช้ีน า เป็นการช้ีน าใหม้นัเป็นสัจจะความจริง ถา้มนัไม่ช้ีน า ถนน เห็นไหม ดูสิ ถนนน่ีเวลาเกิด
แผน่ดินไหว เกิดน ้าหลากข้ึนมา มนัตดัขาดข้ึนไปใครจะซ่อมแซมมนั จะซ่อมแซมถนนน้ีใหเ้ป็น
สาธารณะประโยชน์ต่อไปขา้งหนา้  

น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัมีธรรมในหวัใจ เวลาจะกา้วเดินไป ศีล สมาธิ ปัญญามนัจะกา้วเดินไป
อยา่งไร ถา้มนัท าความสงบของใจเขา้มาใจสงบอยา่งไร ถา้ใจไม่สงบ ใจไม่สงบเวลามนัพิจารณา
ไป ดูสิ ใจไม่สงบ ถนนมนัจะช ารุดเสียหาย เสียหายเพราะอะไร “น่ีปฏิบติัง่ายรู้ง่าย ปฏิบติัเขา้ใจ
แลว้จะรู้ไปหมด สัจธรรม”...มนัพดูไปน่ีถนนมนัขาด ในเม่ือถนนมนัขาด มนัต่อเน่ืองไปไม่ไดม้นั
จะไปถึงเป้าหมายไดอ้ยา่งไร มนัไปไม่ไดห้รอก น่ีเวลามนัคด คดอยา่งน้ี มนัคดโกงธรรมในการ
กระท าในใจ แลว้พอการกระท าในใจ ส่ิงน้ีแต่ใชป้ระโยชน์สาธารณะอยู ่ ประโยชน์สาธารณะคือ
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง น่ีใจคดในธรรม 

แต่ถา้เรามีสัจจะ เราจะท าผลประโยชน์กบัเรานะ เราตอ้งตั้งสติของเรา น่ีตั้งสติของเรา ท า
ความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัตรง ใจมนัตรงหมายถึงว่าจิตมนัลงสู่ความสงบระงบั ถา้ใจมนัจาก
ใจคดๆ คดเพราะอะไร คดเพราะว่ากิเลสตณัหาความทะยานอยาก ความฟุ้งซ่าน มนัก็เป็นเร่ือง
กิเลสเวลามนัยมุนัแหยข้ึ่นมา มนัเหมือนกบัส่ิงท่ีจะสุดวิสัย  

มนัเหมือนกบัส่ิงสุดวิสัยเพราะเราประพฤติปฏิบติัใหม่ใช่ไหม คนท่ีประพฤติปฏิบติัเร่ิมตน้
ข้ึนมาน่ีเราเอาความคิดของเราไวไ้ม่ได ้ เราไม่มีก าลงัพอท่ีจะเอาจิตของเราใหส้งบระงบัได ้ น่ีมนัก็
ยมุนักแ็หยข่องมนั มนัยแุหยใ่หอ้ะไร? ยแุหยใ่หเ้ราส่งออกไปสู่อ  านาจของมนั แลว้หมายไปหมด
นะ เรามีความจ าเป็นไปหมด น่ีส่ิงต่างๆ ก็มีความจ าเป็น ทั้งๆ ท่ีเราอยากจะประพฤติปฏิบติั เรา
อยากจะพน้จากทุกข ์แต่เราก็มีความจ าเป็น  

ดูสิ เวลาเราไปศึกษาธรรมกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีก็มีความจ าเป็น ศึกษาน่ี 
เพราะเราปฏิบติัไปแลว้เรากลวัจะหลงทาง ปฏิบติัไปแลว้เรากลวัจะผดิพลาด เราก็ไปศึกษาธรรม
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ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ถา้ผูท่ี้มีสติมีปัญญา เห็นไหม พยายามฟังเทศน์ครูบา
อาจารยข์องเรา เพราะครูบาอาจารยข์องเราท่านเอาประสบการณ์ของท่าน เทศน์กรรมฐานๆ ไง 
เวลาหลวงตาท่านพดูนะ ไปอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ใหม่ๆ ท่านเทศน์ทีหน่ึง ๔ ชัว่โมง ๔ ชัว่โมง เทศน์
อยา่งน้ี เทศน์เป็นการกล่อมใจเราไง  

เวลาครูบาอาจารยท่์านแสดงธรรมออกมา ธรรมในใจของครูบาอาจารยข์องเรา เห็นไหม น่ี
แสดงธรรมออกมามนัเหมือนเสือ เสือบนัลือสีหนาท มนัพร้อมกบัมือ พร้อมกบัตีนเสือ มนัมีเข้ียว
มีเลบ็ มนัจะตะปบนะ เวลากิเลสมนัฟังธรรมครูบาอาจารยท่ี์ท่านมีคุณธรรมในใจ มนัเหมือนเสือ
มนัจะตะปบเอา กิเลสมนัก็หมอบสิ เห็นไหม เวลาครูบาอาจารยท่์านแสดงธรรม แสดงธรรมเพราะ
เหตุนั้น แสดงธรรมไวใ้หเ้ราฟัง ใหเ้ราฟัง ใหเ้ราประพฤติปฏิบติัไป  

เวลาเทศน์กรรมฐาน เวลาฟังเทศน์ เวลาเราอยูข่องเราโดยปกติ เราภาวนา เรากก็ าหนดพุท
โธของเรา เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิของเรา เวลาเราฟังเทศน์ครูบาอาจารยน์ะ เราตั้งสติของเราไว ้
ธรรมอนันั้นมนัจะตะปบ เข้ียวเสือ เลบ็เสือมนัจะตะปบกิเลส กิเลสมนัก็ตอ้งหลบ ตอ้งหมอบ น่ี
เวลาครูบาอาจารยท่์านแสดงธรรม แสดงธรรมเพื่อความสงบระงบัในใจ  

ฉะนั้น เราตั้งสติของเราไว ้ แลว้ฟังส่ิงน้ีไวเ้พื่อประโยชน์กบัเรา น่ีเพื่อประโยชน์กบัเราใน
การปฏิบติั การฟังธรรมๆ มนัไดป้ระโยชน์ตรงน้ี ถา้ไดป้ระโยชน์ตรงน้ี ถา้เราอยูข่องเราเอง เรา
ปฏิบติัของเราเอง กิเลสมนัยมุนัแหยต่ลอด เพราะกิเลส ใจมนัคดไง กิเลสมนัล่อมนัหลอกไป
ตามนั้นแหละ พอล่อหลอกตามนั้นเราก็ไม่มีก าลงัไปสู้กบัมนั  

ฉะนั้น เวลาฟังธรรมน่ี ฟังธรรมเพื่อเหตุน้ี ถา้ฟังธรรมเพื่อเหตุน้ี ฟังธรรมไปกล่อมใจเราไป 
ถา้ใจมนัสงบระงบัเขา้มามนัก็เป็นประโยชน์กบัเรา ถา้ใจมนัสงบเขา้มา ฟังอนัน้ีไวเ้ป็นท่ีเกาะใหใ้จ
มนัเกาะส่ิงน้ีไว ้ แลว้ส่ิงใดท่ีมนัสะเทือนใจ มนัสะเทือนใจสิ มนัสะเทือนใจเพราะอะไร เพราะ
กิเลสมนัหนา้ดา้น กิเลสมนัครอบครองใจ มนัก็คิดว่ามนัเป็นเจา้วฏัจกัร มนัมีอ  านาจของมนันัน่น่ะ 
เวลาธรรมมา เวลามนัสะเทือนข้ึนมามนัจะรู้ของมนัว่าน่ีมนักลวัธรรมๆ ไง  

น่ีธรรมของครูบาอาจารย ์ ธรรมของเราไม่มี ถา้ธรรมของเราไม่มี เราพยายามตั้งสติของเรา 
ตั้งสติของเรา ก าหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธของเรา เห็นไหม เพื่อเอาใจของเราไวใ้นอ านาจของเรา 
ถา้เอาใจของเราไวใ้นอ านาจของเรา มนัเป็นขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ น่ีอปัปนาสมาธิมนัเขา้ไป
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สงบระงบัเลย ถา้มนัไม่สงบระงบัล่ะ เวลาเราพุทโธ พุทโธอยูม่นัฟุ้งซ่าน เวลาใชปั้ญญาอบรม
สมาธิมนัแถออกไปตลอดเวลา...น่ีมนัแถออกไปเพราะมนัเคยชิน เพราะอวิชชาความไม่รู้  

แมแ้ต่ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้พอเรากลวัมีความผดิพลาด 
เราไปศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เพื่อมาเป็นแนวทางของเรา พอเป็น
แนวทางของเรา เห็นไหม น่ีใจคดในธรรม พอศึกษามามนัก็ว่ามนัรู้ ศึกษามามนักบ็อกว่าส่ิงน้ีรู้
หมดแลว้ ในพระไตรปิฎกอ่านมา ๕ รอบ เขา้ใจไปหมด ปฏิบติัรู้แจง้หมดแลว้ น่ีใจมนัคดในธรรม 
แลว้ก็เอาส่ิงน้ีออกไปปนูหมายป้ายทางใหค้นเขาเช่ือถือศรัทธา แต่ถา้เป็นความจริงของเราล่ะ เรารู้
จริงหรือ  

ถา้เรารู้จริง เห็นไหม ถนนสายน้ีส้ินสุด เร่ิมตน้ตั้งแต่กระบวนการของมนั ตั้งแต่ศีล สมาธิ 
ปัญญา มนัไปส้ินสุดเอาท่ีไหน ถา้มนัส้ินสุดแห่งทุกขม์นัก็จบไง แต่ถนนหนทางมนัไปไม่รอด มนั
ใชถ้นนสาธารณะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้มนัก็คร่ึงๆ กลางๆ เป็นหลุมเป็นบ่อ 
ไปไม่ได ้ไปไม่ได ้น่ีไงใจมนัคดในธรรม 

แต่ถา้เรามีความซ่ือสัตยน์ะวางใหห้มด ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เราเกิด
มาเป็นชาวพุทธพบพุทธศาสนา เห็นไหม ดูสิ เราเกิดมาเป็นชาวพุทธ พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆเ์ป็นรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นแกว้สารพดันึก เป็นครูบาอาจารยข์องเรา 
เรามีสิทธิทั้งนั้นแหละ เราเป็นชาวพุทธ เราจะกราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราจะเคารพ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นเร่ืองธรรมดา น่ีไงส่ิงท่ีว่าเราเป็นชาวพุทธ ส่ิงน้ีเรามีสิทธิ เรา
มีสิทธิท่ีเราจะเคารพบชูาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆอ์ยูแ่ลว้ ทีน้ีเราเคารพบชูาพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆอ์ยูแ่ลว้ แลว้ประโยชน์กบัเราล่ะ  

ถา้ประโยชน์กบัเรา เห็นไหม เราใชป้ระโยชน์สาธารณะ น่ีถา้ใจมนัคดในธรรมมนักเ็อา
สาธารณะมาเป็นประโยชน์กบัเราๆ แลว้ไอค้นเบาปัญญามนัก็เช่ือ เพราะคนเบาปัญญามนัเช่ือ แลว้
มนัจะไดป้ระโยชน์ส่ิงใดกบัผูเ้บาปัญญานั้นล่ะ น่ีท  าส่ิงใดๆ ผูเ้บาปัญญา น่ีบารมีธรรมๆ เห็นไหม 
ถา้เราสร้างของเรา เราแก่กลา้ข้ึนมา แก่กลา้ข้ึนมาน่ีเราจะตอ้งมีเหตุมีผล กาลามสูตร ไม่เช่ือ ท่าน
พดูอยา่งไรตอ้งพิสูจน์ ถนนเส้นน้ีมนัจะไปท่ีสุดทางนั้นไหม ถา้มนัไม่สุดทาง มนัไปติดอะไร มนั
ติดเพราะเหตุใด 
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น่ีก็เหมือนกนั ก าหนดพุทโธ พุทโธ พุทธานุสติ ธมัมานุสติ สังฆานุสติ อนุสติ ๑๐ แลว้มี
การประพฤติปฏิบติั เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกใหท้  าความสงบของใจ แลว้องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เวลาถา้ใจมนัคด ใจมนัคดมนัก็อา้งอิง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ไปเทศน์ธมัมจกัฯ กบัปัญจวคัคีย ์ ไม่เห็นสอนท าสมาธิเลย แลว้เวลาปัญจวคัคียเ์ขาได้
ปฏิบติักบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาจนจิตเขา ๖ ปี น่ีมีสมาธิไหม  

ยสะออกจากบา้นมา “ท่ีน่ีเดือดร้อนหนอ ท่ีน่ีวุ่นวายหนอ” เขาก็ไม่ไดท้  าสมาธิมาเลย ไม่ได้
ท  าสมาธิมาเลย แต่เขาเดือดร้อน ความเดือดร้อนน่ีจิตใจมนัหดหู่ ดูสิ มนัไม่คดไม่โกงตวัมนั ดูสิ 
มนัเสียสละมา ถา้คนท่ีใจของเขาไม่เป็นธรรม เขาก็ติดของเขา เขากพ็อใจของเขา แต่เขาสร้าง
บารมีของเขามา เขามีคุณธรรมของเขามา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธรรมข้ึนมา 
เขาเป็นพระโสดาบนั เวลาพ่อมาตาม เทศนาว่าการเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาเลย น่ีกลบับา้นไม่ได้
แลว้ กลบับา้นไม่ไดแ้ลว้ บอกใหพ้่อกลบับา้นไป ลูกชายกลบับา้นไม่ไดแ้ลว้ กลบัไม่ไดเ้พราะ
อะไร เพราะไม่ติดโลก สลดัโลกทิง้หมดเลย 

น่ีส่ิงว่าใจมนัคดมนัก็อา้งอิงทั้งนั้นล่ะว่าท าแบบนั้น ไม่ตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา น่ี
เพราะใจมนัคด เพราะถนนหนทาง ถา้เราไม่มีถนนหนทางเราจะเดินไปอยา่งไร ถา้เราไม่มีถนน
หนทางของเราล่ะ อนันั้นเป็นถนนสาธารณะ เป็นทางขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะ
เราเกิดเป็นชาวพุทธพบพุทธศาสนา พุทธศาสนาสอนเขา้มาสู่ใจเรา ถา้สู่ใจเรา เราตอ้งประพฤติ
ปฏิบติั น่ีใจของเรา ถา้ใจของเรา อยา่ใหม้นัคดมนัโกงเรา อยา่ใหม้นัปอกลอกคุณงามความดีของ
เรา ถา้มนัไม่ปอกลอกคุณงามความดีของเรา เราตอ้งมีสติ มีก าลงัยบัย ั้งมนั ยบัย ั้งมนันะ  

ถา้เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เวลามนัตรึกในธรรมๆ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ แต่ตรึกในธรรม แต่กิเลสมนัคด ใจมนัคด มนัต่อตา้น มนัเรียกร้อง มนัตอ้งการผล “ปฏิบติั
แลว้ก็ไม่ไดผ้ล มีแต่ความเศร้าใจ มีแต่ความเสียใจ ไหนว่าปฏิบติัธรรมแลว้มนัจะมีความสุขๆ 
ท าไมไม่มีความสุขสกัที” 

ถา้ปรารถนาอยากไดค้วามสุข ไม่ไดมี้ความสุขหรอก แต่ถา้จิตใจมนัสงบข้ึนมา ความสุขท่ี
เกิดข้ึนมาเรายงัไม่รู้วา่จกัเลยว่าความสุขอยา่งน้ีเป็นอยา่งไร เวลามนัปล่อยวางข้ึนมา “สุขอ่ืนใด
เท่ากบัจิตสงบไม่มี”  
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เราหามา เราท าหนา้ท่ีการงาน เราหาแต่วตัถุตามแต่ท่ีกิเลสมนัปรารถนา แลว้มีส่ิงใดบา้งล่ะ
ท่ีมนัไดม้าแลว้มนัมีความมัน่คง ถา้มนัไดม้าแลว้มนัเป็นสมบติัของเรา มนัไม่เคยเห็น แต่เวลาจิต
มนัสงบข้ึนมา เห็นไหม น่ีจิต จิตมนัไม่ตอ้งอาศยัส่ิงใด อาศยัขนัธ์ อาศยัต่างๆ มาเป็นผลงานของ
มนัเลย เวลามนัสงบเขา้มา แลว้มนัสงบเขา้มาแลว้มนัมีความต่ืนเตน้ มนัมีความพอใจของมนั น่ีถา้
ใจมนัตรง ถา้ใจมนัตรงข้ึนมา เห็นไหน มนัจะเห็นผลของมนั ถา้ใจมนัไม่ตรงล่ะ  

ในสมยัโบราณนะ ในเม่ือมนุษยย์งัไม่ฉลาดพอ การนุ่งห่มของเราน่ีนุ่งห่มใบไม ้ เพราะ
อะไร เพราะมนุษยย์งัไม่ฉลาด พอมนุษยเ์จริญข้ึน มนุษยมี์ประสบการณ์ข้ึน มนุษยรู้์จกัทอ รู้จกั
สาน รู้จกัต่างๆ รู้จกัมีเส้ือ มีผา้ มีเคร่ืองนุ่งห่ม ถา้มีเคร่ืองนุ่งห่มเพราะเหตุใดล่ะ เพราะมนุษยมี์
ปัญญาข้ึน อนัน้ีก็เหมือนกนั เวลาเราใชปั้ญญาของเรา ดูสิ เราก าหนดพุทโธ เราใชปั้ญญาอบรม
สมาธิ ถา้จิตใจของเรามนัคด มนัโกง มนัเหลว มนัไหล มนัท าส่ิงใดจะเป็นประโยชน์กบัมนัล่ะ  

“ท าไมเราท าแลว้จิตเราไม่สงบ เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาแลว้ท าไมมนัไม่ไดผ้ล น่ีธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกสุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แลว้ท าไมสุขแลว้มนัไม่
เห็นสงบสักที เวลามนัไม่สงบสักที ไม่มีความสุขสักที แลว้ความสุขมนัจะหาจากไหนล่ะ”...น่ีเวลา
มนุษยเ์รายงัไม่มีปัญญาพอ ดูสิ เวลาคนเบาปัญญาๆ ก็ใหพ้วกใจคดในธรรมหลอกลวงว่าส่ิงนั้น
เป็นประโยชน์ก็หลงกบัเขาไป สร้างประโยชน์กบัเขา แลว้สร้างข้ึนมาน่ีสร้างแต่ประโยชน์โลก 
แลว้จริงๆ ข้ึนมาเขาตอ้งสร้างปัญญา สร้างสติ สร้างปัญญา  

ถา้ลองสอนธรรมะเขา้ไปน่ีใครจะหลอกลวงใคร ทุกคนก็มีสติปัญญาเหมือนกนั ดูสิ ทาง
สาธารณะทุกคนไปถึงส้ินสุดแห่งทาง ทุกคนก็ไดผ้า่นเส้นทางนั้นมา ก็รู้ว่าธรรมะคืออะไร ธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนไวว้่าอยา่งไร แต่เส้นทางของตวัมนัไม่มี ถา้เส้นทางของ
ตวัไม่มี น่ีคนไม่เบาปัญญามนัก็ไม่เป็นเหยือ่ของใคร ไม่ใหใ้ครหลอกลวงได ้ 

ฉะนั้น จิตใจของเรา เราประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนมา ถา้จิตใจมนัยงัไม่มีหลกัมีเกณฑ ์น่ีใน
เม่ือมนุษยย์งัไม่เจริญข้ึนมา มนุษยย์งัไม่มีปัญญาก็นุ่งห่มใบไม ้ นุ่งห่มหนงัเสือ นุ่งห่มต่างๆ ข้ึนมา 
แต่พอมนุษยเ์จริญข้ึนมา เขามีเส้ือ มีผา้ มีผอ่น มีแพรภณัฑข์องเขา จิตใจของเราท่ีเราจะเอาใจของ
เราไวใ้นอ านาจของเรา ถา้เรามีสติปัญญาข้ึนมา ปัญญาอบรมสมาธิข้ึนมามนัก็ตอ้งมีผา้ มีผอ่น แพร
ภณัฑเ์พื่อจะมาประดบัร่างกายของเรา 
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ถา้ประดบัร่างกายของเรามนัมีเหตุมีผลข้ึนมา มียางอายไหม เวลาไม่มีผา้ผอ่นอยูก่บักายเรา 
น่ีเรามียางอายไหม เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้มนัเป็นความจริง เรามียางอายไหม ถา้เรามี
ยางอายข้ึนมา ท าไมไม่ตั้งสติข้ึนมาล่ะ ท าไมไม่ตั้งสติ ท  าไมไม่มีปัญญาท่ีดีใหปั้ญญาอบรมสมาธิ
เขา้มา น่ีถา้มนุษยม์นัมีปัญญาข้ึนมามนัก็มีเคร่ืองนุ่งห่ม เห็นไหม จิตใจถา้มนัจะใชปั้ญญาอบรม
สมาธิข้ึนมา มนัจะท าใหจิ้ตใจน้ีมนัซ่ือตรงเขา้มา มนักมี็หลกัมีเกณฑ ์ น่ีถา้มีหลกัมีเกณฑ ์ เพราะ
ความซ่ือสัตย ์

ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้เรามีศีลข้ึนมา เราไม่ทุศีล เราไม่ท าลายโอกาสของเรา แต่ถา้เรามีศีล
สมบรูณ์ข้ึนมา เวลาเราท าข้ึนมา น่ีเวลาคนจะมีเส้ือผา้แพรภณัฑข้ึ์นมาก็ตอ้งมีอะไรล่ะ? เขาก็ตอ้งมี
ฝ้าย มีส่ิงต่างๆ มาป่ันมาทอข้ึนมาเพื่อจะทอข้ึนมาเป็นผืน แลว้ตอ้งมีการตดัการเยบ็ข้ึนมา จิตใจ
ของเรา ถา้เรามีสติปัญญาข้ึนมามนักมี็ปัญญาของมนั จะรักษาตวัมนั ถา้รักษาตวัมนัข้ึนมา เห็น
ไหม ถา้จิตใจมนัตรง มนัตรงเพราะมนัมีเหตุมีผล เพราะมีสติมีปัญญา ถา้มีสติปัญญามนัถึงพฒันา
ตวัมนัข้ึนมา ถา้มนัพฒันาตวัข้ึนมามนัถึงจะสงบระงบัไดไ้ง ถา้จิตมนัสงบข้ึนมามนัก็มีความสุข น่ี
ความสุข 

ถา้มีความสุขข้ึนมา น่ีจิตมนัตรง ถา้ใจมนัตรง ใจมนัไม่คดแลว้ล่ะ ใจไม่คด เห็นไหม ดูสิ
คนท่ีไม่มีครูบาอาจารยค์อยช้ีแนะ พอจิตมนัสงบข้ึนมา เห็นภตูผปีีศาจ พอจิตสงบข้ึนมาน่ีรับรู้
ความรู้สึกนึกคิดของคน...น่ีแมแ้ต่ใจมนัตรงแลว้มนัก็ยงัแฉลบ มนัก็ยงัแฉลบออกไป มนัไม่เขา้สู่
อริยสัจ ถา้มนัแฉลบออกไป แฉลบออกไปเพราะอะไรล่ะ แฉลบออกไป เห็นไหม ดูสิ อ  านาจ
วาสนาบารมีของคน ดูสิ เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เรามีครูมีอาจารยข์องเรานะ เวลาครูบาอาจารย์
ของเราท่านปฏิบติัของท่านมา น่ีเวลาท่านเทศนาว่าการข้ึนมาท่านก็บอกประสบการณ์ของท่านนัน่
แหละ แต่เราจะมีวุฒิภาวะแค่ไหนท่ีเราจะรู้ได ้ 

ถา้เราไม่มีวุฒิภาวะเลย ดูสิ เวลาใจมนัคด คดในธรรม เขาแสดงธรรมข้ึนมาดว้ยความฉอ้
ฉล ดว้ยความหลอกลวง เราซาบซ้ึง ซาบซ้ึงกนันะ ใครฟังก็ซาบซ้ึง เพราะอะไร เพราะเราไม่มีหลกั
มีเกณฑ ์เพราะมนุษยม์นัยงัไม่มีปัญญาไง พอมนุษยย์งัไม่มีปัญญาข้ึนมา ยงัตอ้งนุ่งห่มใบไม ้มนัยงั
ไม่มีผา้ผอ่นแพรภณัฑข้ึ์นมาเพื่อจะปกปิดเรา น่ีเราปฏิบติัของเราไม่ได ้ เราปฏิบติัของเรา จิตของ
เราไม่เคยสงบ เพราะเราไม่มีหนทางของเรา  
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เวลาเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีทางสาธารณะ เวลาธรรมวินยั
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทางของเราไม่มี ใครมาเสนอถนนหนทางมนัก็เขา้ใจได ้
เพราะถนนสาธารณะเราก็เขา้ใจ เราก็ศึกษามา เขาก็แสดงธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้มา เราก็เช่ือถือศรัทธาเขาไป เพราะอะไร เพราะเราไม่มีธรรมของเราไง เพราะมนุษยย์งัไม่เจริญ
ข้ึนมา ยงัไม่มีปัญญา ถา้มนุษยเ์จริญข้ึนมา มีปัญญา น่ีผา้เราก็ทอของเรามาเอง ตดัเยบ็เราก็ตดัเยบ็
ของเรามาเอง การตดัเยบ็ข้ึนมาเราก็มีเคร่ืองนุ่งห่มของเรา 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้มีเคร่ืองนุ่งห่มของเรา เขาจะมีเคร่ืองนุ่งห่ม เขาก็ตอ้งมีการตดัเยบ็ของเขา
เหมือนกนั ถา้เขาไม่มีการตดัเยบ็ของเขาข้ึนมา เขาไปเอาเคร่ืองนุ่งห่มมาจากใครล่ะ ถา้มีมาเขาก็
ขโมยของคนอ่ืนมา น่ีก็เหมือนกนั ถา้เวลาใจมนัตรงข้ึนมาแลว้ ถา้มนัจะปฏิบติัธรรม มนัจะเขา้สู่
สัจธรรม ถา้เขา้สู่สัจธรรมมนัตอ้งมีเหตุมีผลสิ จิตสงบแลว้ท าอยา่งไร จิตสงบน่ี ใจมนัตรงแลว้มนั
จะเขา้สู่ธรรมอยา่งไร ถา้มนัจะเขา้สู่ธรรม ธรรมอยูไ่หน ธรรมอยูไ่หน  

น่ีเวลาในพระไตรปิฎกมนัก็เป็นช่ือของธรรมทั้งนั้น เวลาครูบาอาจารยแ์สดงออกมาท่านก็
แสดงออกมาจากประสบการณ์ของท่าน เห็นไหม ถา้เรามีสติปัญญา เราปฏิบติัของเราข้ึนมาเป็น 
เวลาครูบาอาจารยท่์านแสดงออกมาเราจบัไดห้มด เราเขา้ใจไดเ้ลย แลว้มนัเปรียบเทียบได ้ น่ีของ
เรากบัของท่านมนัแตกต่างกนัอยา่งไร เวลาพิจารณาเขา้สู่อริยสัจ อริยสัจมนัมีหน่ึงเดียวเท่านั้น
แหละ มนัไม่มีสอง 

ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้แสดงธรรมข้ึนมาเป็นทางสาธารณะ ทางสาธารณะก็
คือถนนหนทาง โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามีมนัก็เป็นระดบัชั้นของมนัข้ึนไป ถนนหนทางท่ีเป็น
ความเจริญงอกงามของมนัไป ถา้ใครท าไดม้นัก็รู้ตามถนนหนทางนั้น แต่ถา้เราท าของเราล่ะ เรา
ท าของเรา สัจธรรมความจริง ถนนหนทางของเรา ถา้เรามีถนนหนทางของเรา เราลงทุนลงแรง
อยา่งใด ถา้เราลงทุนลงแรงของเรา เราท าของเราข้ึนมา ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมามนักเ็ขา้สู่สัจจะ 
แต่ถา้เราลงทุนลงแรงของเราข้ึนมาแลว้มนัสูญเปล่า มนัสูญเปล่า มนัไม่เกิดส่ิงใดข้ึนมาเลย  

น่ีไงเวลาเราปฏิบติัข้ึนมาแลว้เราถึงไม่มีความสุขมีความสงบระงบั ถา้เราไม่มีความสุขสงบ
ระงบั เขาเสนอ เห็นไหม น่ีใจคดในธรรมเขาก็เสนอทางเรียบง่าย ทางลดั ทางท่ีเราจะได้
สะดวกสบาย เราก็ไปเช่ือเขา เราเช่ือเขานะ น่ีคนเบาปัญญา ถา้คนเบาปัญญาน่ีเช่ือคนง่าย แต่ถา้คน
มีปัญญาหนกัแน่นข้ึนมา เวลาปฏิบติัข้ึนมา ดูสิ มนุษยม์นัมีปัญญาข้ึนมา ถา้มนุษยมี์ปัญญาข้ึนมา
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เราปฏิบติัของเรา ถา้จิตมนัสงบเขา้มา เวลาครูบาอาจารยท่์านแสดงออกมา ถา้จิตสงบ อา้ว! เราก็
สงบเหมือนกนั สงบแลว้ท าอยา่งไรต่อไป 

ถา้ท าอยา่งไรต่อไป เห็นไหม สงบแลว้ ถา้มนัท าส่ิงใดไม่ไดเ้พราะมนัแฉลบ มนัแฉลบ
เพราะอะไร มนัแฉลบเพราะว่าความสงบระงบัของเรา ถนนหนทางของเรามนัเป็นถนนหนทางท่ี
มนัคบัแคบ มนัไม่สามารถจะเอายวดยานต่างๆ ผา่นถนนส่ิงน้ีไปได ้ ถา้ยวดยานของเราท่ีมนัจะ
ผา่นถนนส่ิงน้ีไป ถนนของเราตอ้งกวา้งขวาง ถนนของเราตอ้งมีความมัน่คงของเรา ถา้มีความ
มัน่คงของเรา ในเม่ือมนัผา่นไปไม่ไดเ้ราก็รู้ ดูสิ เวลารถติด รถติดหล่มท าอยา่งไร ท าอยา่งไรใหร้ถ
นั้นข้ึนจากหล่ม 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาจิตมนัตรงข้ึนมาแลว้มนัจะท าอยา่งไรใหเ้ขา้สู่สัจธรรม แมแ้ต่การเขา้สู่
สัจธรรม เห็นไหม น่ีเวลาหลวงตาท่านไปสนทนาธรรมกบัหลวงปู่ แหวน น่ีเร่ิมตน้ ถา้เร่ิมตน้ผา่น
ไปได ้๑ ผา่น เวลาผา่นข้ึนไปได ้แลว้ต่อไปเวลาถามข้ึนไป เร่ิมตน้ถามป๊ับตอบมาเลย ๑๐ กว่านาที 
ถา้เร่ิมตน้ถนนหนทางมนัมี รถมนัผา่นไปได ้ถา้รถมนัผา่นไปได ้แลว้ส้ินสุดแห่งถนนสายน้ีมนัไป
อยา่งไร ถา้มนัไปอยา่งไร ดูสิ เวลาหลวงตาท่านถามไป หลวงปู่ แหวนท่านใส่เตม็ท่ีเลย พอใส่
เตม็ท่ีข้ึนมา จบข้ึนมา 

หลวงปู่ แหวนยงัถามเลย “มหา มีอะไรใหค้า้นมา” 

“ผมไม่คา้นหรอกครับ ผมหาฟังธรรมแบบน้ี ผมหาฟังธรรมแบบน้ี” 

น่ีไง อริยสัจจะมนัมีสองไหม? มนัไม่มีหรอก ในเม่ือไม่มี ถา้เรามีถนนหนทางของเรา เรา
ปฏิบติัของเรา แต่เพราะเราปฏิบติัของเราไม่ได ้เพราะเราไม่มีหลกัมีเกณฑข์องเรา เราถึงจะเป็นคน
เบาปัญญาไปตลอด ใครพดูส่ิงใด ใครเสนอส่ิงใดก็เช่ือเขาไปทั้งนั้น แต่ถา้เรามีสัจจะความจริงของ
เรา แลว้สัจจะความจริง ครูบาอาจารยท่์านแสดงออกมามนัรับรู้ไดน้ะ รู้ไดเ้ลย ใจน้ีคดหรือใจน้ี
ตรง ถา้ใจมนัตรงแลว้มนัเขา้สู่สัจธรรมไหม ถา้ใจมนัตรงแลว้มนัเขา้สู่สัจธรรม น่ีเห็นกาย เห็น
เวทนา เห็นจิต เห็นธรรมอยา่งใด 

การเห็นกายๆ เห็นกายท่ีว่าเห็นกายๆ เห็นกายมนัแตกต่างหลากหลายมหาศาล เห็นกายโดย
ปัญญาก็ได ้เห็นกายโดยจิตก็ได ้เห็นกายในความรู้ความเห็นท่ีมนัสะเทือนกิเลส มนัเป็นอยา่งใด น่ี
ถา้เร่ิมตน้ ถา้มนัไม่แฉลบนะ ถา้ใจมนัตรงแลว้ตอ้งพยายามประคองไม่ใหม้นัแฉลบออกไป ส่ิงท่ี
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มนัจะตรงข้ึนมาไดเ้พราะเราตอ้งมีเคร่ืองนุ่งห่มแพรภณัฑข์องเรา มนัตอ้งมีสติ มนัตอ้งมีค า
บริกรรม มนัตอ้งมีปัญญาอบรมสมาธิ  

ปัญญาท่ีใช้ๆ  กนัอยู่น้ีเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ในการประพฤติปฏิบติัทั้งหมด ส่ิงท่ีว่าเป็น
ปัญญาๆ ปัญญาของกิเลสทั้งนั้น ในเม่ือใจมนัยงัคดอยู ่ ถา้ใจมนัยงัคดอยู ่ คดคืออะไร? คดคือ
อวิชชา ความไม่รู้ ถา้ความไม่รู้อยูใ่นใจข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นปัญญาๆ ปัญญามนัมาจากไหน? ปัญญามนั
จะเกิดไดจ้ากฐีติจิต ปัญญามนัจะเกิดไดจ้ากภวาสวะ ปัญญามนัเกิดมาจากภพ มนัตอ้งมีท่ีเกิด 

แลว้ในเม่ือใจมนัคดอยู ่ ส่ิงท่ีมนัเกิดปัญญาข้ึนมา ปัญญาท่ีว่าแสดงธรรมๆ ธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ น่ีใจคดในธรรม ใจคดในธรรม แต่ถา้จิตมนัสงบแลว้ จิตสงบข้ึนมา 
ใจมนัตรง ถา้ใจมนัตรง มนัยงัเขา้สู่ธรรมไม่ได ้ ในเม่ือเขา้สู่ธรรมไม่ไดม้นัก็รู้สัจธรรมไม่ได ้ ใน
เม่ือรู้สัจธรรมไม่ได ้ เวลาแสดงธรรมออกมามนัเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
เป็นธรรมสาธารณะ เป็นถนนสาธารณะ ไม่ใช่ถนนของตวั  

ถา้ถนนของตวั ถนนของตวัจะเขา้อยา่งไร จะเขา้ไปสู่หนทางนั้นอยา่งไร ถา้เขา้สู่หนทาง 
พอจิตสงบแลว้ น่ีถา้เราเบิกทางของเราไม่ได ้ นอ้มไปๆ เห็นไหม ดูสิ เขาจะสร้างถนนเขาตอ้งถม
ถนนของเขา ถา้ถนนเขาช ารุดเสียหาย ถา้ใชไ้ม่ไดเ้ขาตอ้งมีวตัถุพาดใหใ้ชช้ัว่คราวไปก่อน ใช้
ชัว่คราวไปแลว้เขาซ่อมแซมของเขาใหม้นัข้ึนมาใหไ้ด ้ 

น่ีก็เหมือนกนั เราพุทโธ พุทโธ พุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิของเราใหจิ้ตมนัสงบข้ึนมา 
แลว้รักษาใจของเราข้ึนมา มีสติปัญญาของเราข้ึนมา ถา้มีข้ึนมา น่ีมนัเป็นโลกียปัญญา มนัเป็น
ปัญญาเกิดจากโลก ใจคดๆ น่ีแหละ ใจมนัคดเพราะอวิชชา ใจมนัคดเพราะเราไม่รู้เท่าทนัใจของ
เราเอง ฉะนั้น ส่ิงน้ีมนัมีอยูโ่ดยธรรมชาติ ส่ิงท่ีอวิชชามนัมีอยูก่บัเราโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ น่ีกิเลส
มนัอยูก่บัเรา ธรรมชาติมนัมีอยูก่บัเรามาตั้งแต่เร่ิมตน้ มนัมีมาตั้งแต่การเวียนตายเวียนเกิด กิเลสมนั
อยูก่บัเราทั้งนั้นแหละ น่ีมนัท าใหใ้จคด  

ทีน้ีเราพุทโธ พุทโธ พุทโธ เห็นไหม เราพยายามท าใหใ้จตรง ถา้มนัพุทโธ พุทโธ น่ีขณิกส
มาธิ อุปจารสมาธิ ใจมนัเร่ิมมีแนวทางข้ึนมา มนัเร่ิมจะตรงต่อธรรมๆ ถา้มนัตรงต่อธรรมแลว้ น่ี
ศีล สมาธิ ถา้เราฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้ไม่มีสมาธิ การเกิดปัญญามนัเป็นปัญญาของกิเลสทั้งนั้น 
ปัญญาของโลกทั้งนั้น น่ีมนัคดมนัโกง มนัจะท าใหเ้ราท าลายโอกาส ท าลายคุณงามความดีของเรา
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ทั้งนั้นแหละ น่ีเราก็ตั้งสติของเรา เราตั้งสติของเราแลว้พยายามฝึกหดัคดัแยกใหม้นัเป็นความจริง
ข้ึนมา  

ความจริงข้ึนมา เห็นไหม ดูสิ เวลาเป็นความจริง มรรคญาณๆ มนัเกิดข้ึนมา เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ ข้ึนมา เขาจะพดูยกยอ่งขนาดไหน องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่ปรารถนาและไม่ตอ้งการเลย เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้ เวลามาพิจารณาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอง เวลาอาสวกัขยญาณมนัเกิดข้ึนมา มนั
มีสัจจะ มนัมีมรรค มีเหตุมีผลของมนัข้ึนมาในความจริง 

แลว้เราประพฤติปฏิบติักนัอยูน่ี่ เราจะปฏิบติัของเรา เราตอ้งมีความจริงของเราข้ึนมา ถา้มี
ความจริงข้ึนมา เห็นไหม น่ีถา้ใจมนัตรงแลว้มนัจะเขา้สู่สัจธรรม ยงัไม่เป็นธรรมนะ เป็นสัจธรรม 
สัจจะความจริง เห็นไหม ดูสิ สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิง
ใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา ไตรลกัษณญาณ สัจธรรม สัจธรรมเขาเป็นของเขาอยูอ่ยา่งนั้น แต่
มนัไม่มีใครมีอ  านาจวาสนาเขา้ไปร้ือคน้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะ
ฟองอวิชชาออกมา น่ีเพราะมนัเจาะฟองอวิชชา 

ทุกดวงใจมีกิเลสอยู ่ แต่ถา้ใจคดในธรรม มนัจะบอกว่า “ธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิม นิพพานมี
อยูแ่ลว้ สรรพส่ิงน้ีมีอยูใ่นใจอยูแ่ลว้ เดินเขา้ไปน่ีไปชนมนัเลย จะเดินเขา้ไปชนนิพพานในใจเลย” 
น่ีใจคดในธรรมมนัพดูกนัอยา่งนั้น 

แต่สัจธรรมความจริง กิเลสมนัมีอยูโ่ดยดั้งเดิม กิเลสมนัมีอยูแ่ลว้ กิเลสมนัมีอยูแ่ลว้ เห็น
ไหม น่ีว่าจิตเดิมแทผ้อ่งใส แลว้ผอ่งใสมนัเกิดอยา่งไรล่ะ? ผอ่งใสนัน่แหละ ดูสิ ดูเกิดเป็นพรหมสิ 
เวลาเขาเกิดเป็นพรหม เกิดต่างๆ น่ีอ  านาจวาสนาของจิต เวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะมนัมหศัจรรย์
ขนาดไหน แลว้ไม่เคยรู้เคยเห็นข้ึนมา แลว้ไปเห็นข้ึนมาก็ว่า “โอ๋ย! จิตมนัผอ่งใสๆ”...ผอ่งใสมนั
คืออวิชชา ผอ่งใสเพราะอวิชชาพาเกิด แลว้เกิดในสถานะอะไรล่ะ  

ฉะนั้น ขณะท่ีมนัจะผ่องใสขนาดไหน มารมนัไม่ปล่อยใหจิ้ตพน้ไปจากอ านาจของมนั
หรอก ฉะนั้น ส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้คืออวิชชา ส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้น่ีมนัคือกิเลส แลว้ถา้กิเลสมนัมีอยูแ่ลว้ เวลา
เราไปศึกษาธรรมๆ ศึกษาธรรม สถานะเราเกิดมาเป็นมนุษยพ์บพุทธศาสนา เรามีสิทธิ ในเม่ือเรา
เป็นชาวพุทธ เราเคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราเป็นชาวพุทธ แต่ถา้ใจมนัตรงมนัก็
ซ่ือตรง ถา้ไม่รู้ก็วา่ไม่รู้ “เราฟังธรรมมา เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มา



ใจคดในธรรม ๑๙ 
 

©2013 www.sa-ngob.com 

เป็นแบบน้ี เราก็พดูธรรมตามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ถา้เป็นความ
จริงข้ึนมาก็จะรู้แจง้ข้ึนมา ถา้ผูป้ฏิบติัไม่เป็นความจริง เพราะธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้เป็นอยา่งน้ี แต่ผูท่ี้ปฏิบติัยงัปฏิบติัไม่ไดจ้ริง มนัก็ไม่รู้แจง้” น่ีถา้พดูอยา่งน้ี แมแ้ต่ความ
ซ่ือสัตยข์องมนุษย ์ เวลาศึกษามาก็บอกตามท่ีมาท่ีไป แต่ความจริงท่ีเรารู้น่ีมนัไม่มี ถา้มนัไม่มี
ข้ึนมา ถา้มนัซ่ือสัตยซ่ื์อตรง มนัยงัท าคุณประโยชน์ของเราได ้

แต่ถา้มนัคดในธรรม มนัคดเพราะมนับอกว่า “ธรรมะมีอยูแ่ลว้”...มีอยูอ่ยา่งไร “ธรรมะมี
อยูแ่ลว้ เราเขา้ไปเราจะไปชนกบัธรรมะเลย แลว้จะไปชนกบัธรรมะ”...ฤๅษีชีไพรในสมยัพุทธกาล
เขาปฏิบติัมามหาศาล เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้ไม่ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ปัญจวคัคียจ์ะ
ไปไดไ้หม ขณะท่ีว่าเทศน์ธมัมจกัฯ ข้ึนมากบัปัญจวคัคีย ์พระอญัญาโกณฑญัญะรู้องคเ์ดียว อีก ๔ 
องคย์งัไม่รู้เลย ทั้งๆ ท่ีของท่ีมีอยู ่ ของมีอยู ่ บอกช้ีน าขนาดไหน ดูสิ ดูกิเลสมนัปิดบงัไวสิ้ ถา้มนั
ปิดบงัไวข้นาดไหน แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้หมัน่เพียร พยายามเทศนาซ ้าแลว้ซ ้าเล่า
จนปัญจวคัคียเ์ป็นพระโสดาบนัทั้งหมด เทศน์อนตัตลกัขณสูตรเป็นพระอรหนัตท์ั้งหมด 

“น่ีส่ิงท่ีเป็นไป ถา้มนัมีอยูแ่ลว้ ช้ีก็เขา้ถึงเลยสิ”...ถา้กิเลสมนัมีอยูแ่ลว้ กิเลสมนัจะปอกลอก
คุณงามความดี กิเลสมนัจะปอกลอกทุกๆ อยา่งในใจของเรา เราตอ้งตั้งสติ ถา้เราตั้งสติแลว้ ธรรมะ
ท่ีจะเกิดข้ึน ดูสิ สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม สัจธรรมท่ีมนัจะเกิดข้ึน สัจจะมนัมี สัจจะมนัมี 
ฉะนั้น เวลาสัจจะข้ึนมา เกิดปัญญาข้ึนมา มนัเป็นธรรมหรือยงั 

ในเม่ือสัจจะความจริง สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิง
ใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา...น่ีสัจจะมนัมีๆ แลว้ปัญญาเราแทงตลอดไหม ปัญญาของเรามนัมี
คุณธรรมตามความเป็นจริงท่ีว่าเป็นถนนหนทางของเราจริงไหม ถา้ถนนหนทางของเราจริง เราท า
ข้ึนมา มนัเขา้สู่สัจธรรม 

ใจตรงแลว้ไม่ใหม้นัแฉลบ ถา้มนัแฉลบไป เห็นไหม ดูสิ เวลาฤๅษีชีไพร ดูเทวทตัสิ ฌาน
โลกีย์ๆ  มนัแฉลบหมด พอมนัแฉลบไปรู้นู่น รู้น่ี รู้ส่ิงต่างๆ น่ีมนัออกนอกอริยสัจนะ ถา้มนัออก
นอกอริยสัจ ใจมนัคดอยูแ่ลว้ ถา้ใจมนัคดอยูแ่ลว้ มนัมีส่ิงใดมาเป็นผลประโยชน์  

ค าว่า “ผลประโยชน์” เพราะใจมนัคด มนัไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ อะไรเป็นโทษ มนั
เห็นว่าส่ิงท่ีเหนือมนุษย ์ส่ิงท่ีเป็นผูว้ิเศษไง รู้ส่ิงต่างๆ น่ีมนัเป็นสมบติัของใจดวงนั้นไง น่ีมนัพาไป
หมดเลยนะ พอมนัพาไปมนัก็ส่งออกหมดเลย พอส่งออกไป ไปท าตามกิเลสตณัหาความทะยาน
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อยาก ท าตามความพอใจของตวั มนัจะเขา้สู่ธรรมไหม ถา้มนัแฉลบออกไป มนัจะเขา้สู่ธรรมไหม 
แต่ถา้เรามีสติปัญญา เห็นไหม น่ีอานาปานสติ ก าหนดพุทธานุสติ ก าหนดมรณานุสติใหม้นัสงบ
ระงบัเขา้มา ท าใจใหต้รง 

ถา้ใจมนัตรงนะ ตรงเพราะเหตุใด ตรงเพราะกิเลสมนัยบุยอบลง ตรงเพราะกิเลสมนัไม่มี
อ  านาจ ตรงเพราะกิเลสมนับงการจิตดวงน้ีไม่ได ้ แต่ในปัจจุบนัท่ีเราปฏิบติักนัอยู ่ ทั้งๆ ท่ีศึกษา
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มา น่ีกิเลสมนับงการ มนับงการ มนัคาดหมาย มนัมี
ความพอใจวา่มนัจะเป็นตามความเป็นจริงของมนั แต่มนัไม่มีอะไรจริงสักอยา่งหน่ึง เพราะสรรพ
ส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั มนัไม่แน่นอนทั้งนั้นแหละ ส่ิงท่ีแน่นอนคือความไม่แน่นอน มนัไม่มีส่ิง
ใดคงท่ี ไม่มีส่ิงใดแน่นอน 

แต่เวลาประพฤติปฏิบติัครูบาอาจารยท่์านบอกใหพ้วกเราขยนัหมัน่เพียร ขยนัหมัน่เพียร 
ใหช้ านาญในวสี “ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ” ถา้เรามีสติปัญญา เราสร้างเหตุของเราไว ้ มนัจะเขา้สู่
สัจธรรม เขา้สู่สัจจะ ท าใจใหต้รง พอใจตรงแลว้เราตั้งสติไว ้ แลว้ครูบาอาจารยจ์ะคอยช้ีแนะว่าส่ิง
ใด จบัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม การเห็นนะ การเห็นถา้ใจมนัคดๆ อยูน่ี่ เราก็มีกาย มี
เวทนา มีจิต มีธรรมเหมือนกนั เพราะใจมนัคดๆ อยูเ่ราก็รู้ได ้ เพราะเราศึกษาเส้นทางสาธารณะมา 
แต่เส้นทางของเราไม่มี น่ีเรามีแบบแปลน เรามีแผนท่ีมา เราจะท าทางอยา่งนั้น  

น่ีไง เวลาบอกว่าเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เราก็เห็นได ้ การเห็นอยา่งน้ีเห็น
แบบโลกๆ การเห็นแบบโลกๆ ผลของมนั ถา้มนัปล่อยวางมามนัก็เป็นสมาธิไง มนัปล่อยวางเขา้
มามนัจะท าใหใ้จน้ีตรงไง ถา้มนัปล่อยวาง ท าใจใหต้รง เพราะใจของเรามนัคด ใจของเรามนัมี
กิเลสตณัหาความทะยานอยาก กิเลสมนัมีอยูแ่ลว้ มนัก็มัน่หมายของมนัไปทุกเร่ือง มัน่หมายไป
ตามกิเลสตณัหาความทะยานอยากเร่ืองรูป รส กล่ิน เสียง แลว้เวลาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัก็มัน่หมายในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้อีก มัน่หมาย
เร่ืองโลกมา พอปล่อยจากโลกมามนัก็มามัน่หมายในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ตวัจริงมนัถึงไม่มี มนัถึงไม่เป็นจริงข้ึนมา มนัมัน่หมายไปทุกอยา่ง เห็นไหม 

เราวางใหห้มด น่ีมัน่หมายทางโลกมาเรากมี็สติปัญญาควบคุมมาใหม้นัสงบมา ถา้มนัมัน่
หมายในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ มนัก็ยงัไม่เกิดข้ึน อดีตอนาคตมนัไม่เป็น
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ความจริงข้ึนมา เรามีสติปัญญารักษาใจของเราข้ึนมา เวลามนัปล่อยวางเขา้มา ปล่อยวางมนัก็เป็น
อิสระในตวัมนัเองไง ถา้มนัเป็นอิสระในตวัมนัเอง เห็นไหม ดูสิ เอกคัคตารมณ์จิตมนัตั้งมัน่ไหม  

ถา้จิตไม่ตั้งมัน่ เราศึกษา เราพิจารณากาย พจิารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม ถา้เรา
พิจารณาแบบโลกๆ ผลของมนัก็คือว่ามนัสงบอยา่งน้ี ผลของมนัคือมนัปล่อยวางเขา้มา ผลของมนั
คือปล่อยวางเขา้มา ปล่อยวางเขา้มาเราก็พิจารณาซ ้าเขา้ไป น่ีพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม ซ ้ าแลว้
ซ ้ าเล่า ถา้มนัปล่อยวางเขา้มา ถา้จิตมนัต่อเน่ือง จิตมนัต่อเน่ือง พิจารณาน่ีมนัปล่อยวางเขา้มา ถา้ใจ
มนัตรงแลว้ ถา้มนัพิจารณากายซ ้าๆๆ 

จากพิจารณากายซ ้านะ พิจารณากายปล่อยวางเขา้มาเป็นสมถะ สมถะเพราะมนัเป็นปัญญา
อบรมสมาธิ แต่ถา้จิตมนัสงบแลว้ ถา้ใจมนัตรงแลว้ ถา้มนัจบัตอ้งได ้ น่ีมนัไม่แฉลบออก ถา้มนั
แฉลบออก เห็นไหม ดูสิ ฌานโลกียท่ี์เราไดอ้ภิญญากนัมนัแฉลบไปทั้งนั้นแหละ น่ีจิตมีก าลงั จิตมี
ก าลงัแต่ไปเร่ืองโลก ไม่เขา้สู่ธรรม 

ถา้เขา้สู่ธรรมมนัมีกาย เวทนา จิต ธรรม สติปัฏฐาน ๔ ถา้สติปัฏฐาน ๔ มนัจะเกิดอริยสัจ 
เกิดสัจจะความจริง เกิดสัจจะความจริงเพราะเหตุใด? เกิดสัจจะความจริงเพราะจิตมนัตรง เพราะ
จิตมนัตั้งมัน่ เพราะท่ีภาวนากนัแลว้มนัไม่ไดผ้ลเพราะจิตมนัไม่ตรง จิตมนัคดแลว้มนัแฉลบ พอ
มนัคด เห็นไหม ดูสิ ถา้มนัตรงข้ึนมา มนัหมุนไป มนัเป็นพลงังานต่างๆ มนัจะไดคุ้ณงามความดี 
จะไดป้ระโยชน์มาก แต่ถา้มนัเร่ิมคดเลก็ๆ นอ้ยๆ คดนอ้ยมนัก็เหวี่ยงไปนอ้ย แรงฉุดกระชากมนั
จะมีแลว้ ยิง่ถา้มีมากนะ เคร่ืองยนตน์ั้นพงัเลย  

ถา้จิตของเรา ถา้กิเลสมนัเขา้มาท าใหค้ดงอ มนัก็คาดหมาย ตีความ มีความรู้ ความเห็น มนั
ก็แฉลบของมนัออกไป น่ีถา้แฉลบออกไปมนัตอ้งปล่อย ถา้แฉลบแลว้ ถา้เราตามไปมนัยิง่คดยิง่
โกงไป เพราะมนัมีรสมีชาติ พอรู้เห็นส่ิงใด เป็นผูว้ิเศษอยา่งใด น่ีมีรสมีชาติ มีรสมีชาติน่ีกิเลสมนั
ก็ส่งเสริม มนัก็ปอกลอกตวัเอง ท าลายโอกาสตวัเองไง 

แต่ถา้มีครูบาอาจารยน์ะ ความผดิพลาดอยา่งน้ี ในหมู่วงพระกรรมฐาน ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั 
ไม่มีใครเลยท่ีปฏิบติัแลว้ไม่มีความผดิพลาด ปฏิบติัอยา่งไรมนัก็ความลม้ลุกคลุกคลาน มีความ
ผดิพลาดมาทั้งนั้นแหละ แลว้ในวงกรรมฐาน ในวงของครูบาอาจารยข์องเรา น่ีเวลาธมฺมสากจฺฉา 
เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เวลาคุยธรรมะกนั ส่ิงน้ีเกร็ดของธรรมๆ ท่ีครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัมา เวลาท่าน
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เอาประสบการณ์ของท่านมาเล่าสู่กนัฟัง มนัเป็นคุณค่า มนัเป็นประโยชน์ มนัเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้
ปฏิบติั มนัจะไปเจอวิกฤติส่ิงใดมนัจะไดป้ระโยชน์ส่ิงนั้นมา  

ฉะนั้น เวลาเราปฏิบติัของเรา เราจะจ าของใครมาก็แลว้แต่ ส่ิงนั้นมนัเป็นประเด็นใหเ้ราได้
คน้ควา้ในใจของเรา ถา้เราคน้ควา้ในใจของเรานะ ส่ิงท่ีมนัมีอุปสรรคส่ิงใด เราปล่อยเลย กลบัมา 
กลบัมาพุทโธ กลบัมาท าความสงบของใจ กลบัมาท าปัญญาอบรมสมาธิ ถา้อบรมสมาธิมนัก็จะท า
ใหใ้จเราตรง ถา้ใจเราตรง มนัไม่คด ไม่งอ มนัก็ไม่ท าใหมี้แรงเหวี่ยงใหจิ้ตมนัแฉลบออกขา้งนอก 

แต่ถา้พอเรากลบัมาสู่ความสงบระงบั ส่วนใหญ่เวลาปฏิบติัไปแลว้มนับอกว่า “เสียเวลา จิต
สงบไม่เกิดปัญญา ส่ิงท่ีช าระกิเลสมนัเป็นเร่ืองของปัญญา ปัญญาเท่านั้น พุทธศาสนาเป็นศาสนา
แห่งปัญญา”...แต่มนัไม่รู้เลยว่าใจมนัคดน่ะ มนัคดโกงตวัเอง มนัท าลายตั้งแต่พื้นฐานในการ
ปฏิบติัเลย มนัปอกลอกความจริงออกจากใจทั้งหมดเลย 

แต่ถา้เรามีสติปัญญา มีครูบาอาจารย ์ เพราะครูบาอาจารยข์องเราท่านไดเ้ดินทางเส้นน้ีกนั
มาแลว้ เวลาครูบาอาจารยบ์างองคติ์ดทีหน่ึง ๑๐ กว่าปีอยูต่รงน้ี ติดว่าตวัเองใชปั้ญญามาแลว้ๆ 
ปัญญาพิจารณามาแลว้มนัจะทะลุทะลวงกิเลสไป ไปไม่รอดหรอก ไปไม่รอดมนัก็วกวนอยูท่ี่นัน่ 
ถา้มนัวกวนอยูอ่ยา่งนั้นมนัไม่เจริญกา้วหนา้ 

แต่มีครูบาอาจารยก์็ดึงออกมา หมัน่ดึงออกมา ดึงออกมาดว้ยอะไร? ดึงออกมา ธมฺมสากจฺ
ฉาไง น่ีสัจธรรมท่ีเหนือกว่า สัจจะความจริง ถา้สัจจะความจริงมนัช้ีมาถึงความบกพร่องของเรา 
เราเถียงไม่ข้ึนหรอก เพราะอะไร เพราะเราอยูใ่นพื้นท่ีท่ีต ่า เราไม่สามารถมองเห็นทะลุทะลวงข้ึน
ไปถึงความสูงส่งนั้นได ้ฉะนั้น ไปถึงความสูงส่งนั้นไม่ไดเ้พราะกิเลสมนับงัตาไว ้ 

ถา้บงัตาไว ้ เห็นไหม เรากลบัมาท าความสงบของใจก่อน เพราะอะไร เพราะส่ิงท่ีบงัตาเรา
ไวคื้อกิเลสตณัหาความทะยานอยาก แต่ครูบาอาจารยข์องเราท่านผา่นพน้ไปแลว้ ท่านหูตาสว่าง
มาก หูตาสว่างในตาของครูบาอาจารยข์องเรา ท่านก็พดูของท่านไดด้ว้ยเหตุดว้ยผล ไอเ้รามนัมืด
บอด ใจมนัคดอยู ่มนัปิดบงัใจของตวั พอมนัปิดบงัใจของตวั มนัก็ลงัเลสงสัย “มนัจะเป็นจริงอยา่ง
นั้นหรือ มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งใด เราก็ปฏิบติัมา เราก็เห็นซ่ึงๆ หนา้” เห็นไหม เวลาใจมนัคดมนั
เป็นอยา่งนั้นแหละ แลว้ปฏิบติัไปขนาดไหนมนัก็ลม้ลุกคลุกคลานอยูอ่ยา่งนั้นแหละ 
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แต่ถา้ครูบาอาจารยท่์านมีเหตุมีผลนะ เรามีหลกัมีเกณฑ ์ เราพยายามปฏิบติัตามข้ึนไป ถา้
เราทะลุทะลวงผา่นนั้นไป “ท าไมมนัเหมือนกนั ท าไมมนัเหมือนกนั” เพราะมนัผา่นไปแลว้มนัจะ
รู้ แต่ขณะท่ีมนัไม่ผา่นน่ีแหละมนัส าคญั มนัไม่ผา่นเพราะอะไรล่ะ? มนัไม่ผา่นเพราะความยดึมัน่
ถือมัน่ของเราไง  

ฉะนั้น ถา้เราเช่ือมัน่ ในเม่ือเรามีครูมีอาจารยใ์ช่ไหม ท่านเป็นครูบาอาจารยข์องเรา เวลา
ท่านบอกเรา ท าไมเราไม่พิสูจน์ล่ะ ท าไมเราไม่ลองปฏิบติัตามท่านล่ะ ถา้ปฏิบติัตามท่านนะ วาง
ไวก่้อน “ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา” น่ีวางไวก่้อน แลว้เราท าความสงบของใจเขา้มาใหใ้จ
มนัตรง พอใจมนัตรงข้ึนมา พอเราออกไปใชปั้ญญา เห็นไหม ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจาก
สัมมาสมาธิ ปัญญาท่ีจิตใจมนัตรง จิตใจท่ีไม่คดไม่งอ จิตใจท่ีไม่เห็นแก่ตวั จิตใจท่ีไม่ปอกลอก
ตวัเอง จิตใจท่ีไม่หลอกตวัเอง เห็นไหม น่ีมนัไม่ปอกลอกตวัเองเพราะอะไรล่ะ? เพราะดว้ยค า
บริกรรม เพราะดว้ยปัญญาอบรมสมาธิ ดว้ยความมัน่คงของใจ 

พอมนัพิจารณาข้ึนมา มนัพิจารณา น่ีปัญญาท่ีเกิดจากสัมมาสมาธิ ปัญญาท่ีเกิดจากจิตตรง 
ปัญญาท่ีเกิดจากใจมัน่คง ใจท่ีมนัไม่วอกแวกวอแว พอพิจารณาไปมนัจะเห็นคุณค่า พิจารณาไป
แลว้มนัเวิง้วา้ง มนัมีความสุข จิตสงบแลว้ “ความสุขใดในโลกน้ีเท่ากบัจิตสงบไม่มี” พอจิตสงบ
ข้ึนมาเกิดปัญญา ปัญญาท่ีมนัช าระลา้ง มนัส ารอก มนัคาย คายกิเลสตณัหาความทะยานอยาก คาย
ความเห็นผดิ คายความลุ่มหลง คายความคาดหมาย คายความยดึมัน่ในใจ มนัมีความสุขกว่า
มหาศาลเลย  

ฉะนั้น พอจิตสงบมนัมีความสุข “สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี” พอเกิดใชปั้ญญาข้ึนไป 
ปัญญาท่ีมนัเป็นสัจธรรมข้ึนไป ท่ีมนัซ่ือตรงกบัตวัเอง ปัญญาท่ีใจมนัมัน่คงกบัตวัเอง มนัพิจารณา
ไป น่ีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ในพระไตรปิฎกท่านช้ีน าเขา้มาถึงวธีิการในการ
ปฏิบติั เราศึกษามาดว้ยความคดโกงของกิเลส ไปยดึมัน่ถือมัน่ว่าส่ิงนั้นเป็นเรา พดูเป็นน ้าไหล
ไฟดบัไปน่ะ มนัไม่เป็นความจริงเลย  

เวลามนัเกิดกบัใจเราข้ึนมา เวลาเราพิจารณาของเราข้ึนมา น่ีถา้ใจมนัมัน่คงข้ึนมา ใจมนั
ตรงข้ึนมา เราพิจารณาธรรมข้ึนมาดว้ยความสงบระงบั ดว้ยปัญญาญาณท่ีมนัช าระลา้ง มนัส ารอก 
มนัคายออก มนัซาบซ้ึงเป็นอีกคนหน่ึงเลย 
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จากจิตใจท่ีด้ือดา้น จากจิตใจท่ีเห็นแก่ตวั จากจิตใจท่ีหมกัหมม น่ีเวลามนัส ารอก มนัคาย
ออกมนัเห็นโทษของใครล่ะ มนัเห็นโทษของใคร? มนัเห็นโทษของกิเลสตณัหาความทะยานอยาก
ในใจท่ียดึมัน่ถือมัน่ ทั้งๆ ท่ีศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาเพื่อประโยชน์ใน
การประพฤติปฏิบติั  

เวลาปฏิบติัข้ึนมาจะเอาความจริงข้ึนมาก็ใหกิ้เลสมาหลอกมาลวงข้ึนมา แลว้หลอกลวง
ข้ึนมาดว้ยสถานะของอวิชชา สถานะของความคดงอในใจ ดว้ยความเอารัดเอาเปรียบก็เท่ียวไป
เชิญชวน ไปชกัน าคนอ่ืน ไอพ้วกปัญญาเบามนัก็เช่ือถือศรัทธากนัไป มนัก็ท  าลายบริษทั ๔ เลย แต่
ถา้เรามีจิตใจท่ีเป็นความจริงของเรา เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาไม่ตอ้งไปหวัน่ไหวกบัส่ิงใด 

เวลาพระบวชข้ึนมา เห็นไหม เวลาอุปัชฌายใ์หนิ้สสัย ๔ อกรณียกิจ ๔ ใหอ้ยูรุ่กขมูล น่ีส่ิง
น้ีเวลาปฏิบติัข้ึนมามนัก็เป็นศีล สมาธิ ปัญญา มนัเป็นสติปัญญาของเราเอง จะช าระลา้งกิเลสเรา
เอง มนัไม่ตอ้งอาศยัส่ิงใด ไม่ตอ้งอาศยัส่ิงวตัถุประกอบจากภายนอกเลย วตัถุประกอบจาก
ภายนอกมนัเป็นประโยชน์ข้ึนมาต่อเม่ือศาสนามัน่คง แลว้มีผูท่ี้เช่ือถือศรัทธาท่ีเขามีก าลงัของเขา 
เขาถึงไดส้ร้างส่ิงท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ไวก้บัศาสนา  

เราจะเอาศาสนธรรมค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นสัจธรรมในใจ
ของเรา เราจะใชเ้ฉพาะสติปัญญาในใจของเราเท่านั้น น่ีมนัเป็นด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ ความ
ระลึกชอบ สติปัญญาท่ีความชอบธรรมในใจของเราเท่านั้นมนัจะเป็นประโยชน์กบัการช าระลา้ง
กิเลส มนัไม่มีส่ิงใดเลยท่ีจะมาเป็นประโยชน์กบัการช าระลา้งกิเลส มนัเป็นเร่ืองจิตใจของเรา มนั
เป็นเร่ืองกิริยาของจิตท่ีในหวัใจของเรา มนัจะมาช าระลา้งจิตของเรา ฉะนั้น เราตอ้งมีความซ่ือตรง
กบัเรา 

ส่ิงท่ีเป็นสมบติัทางโลก ส่ิงท่ีเป็นสมบติัในพุทธศาสนาน้ีเราก็ช่ืนชม เราก็มีความเห็น
ประโยชน์สาธารณะเหมือนกนั แต่ประโยชน์ส่วนตนของเรายงัไม่มี สัจจะความจริงท่ีจะเกิดกบัเรา
มนัตอ้งเกิดกบัเราข้ึนมาใหไ้ด ้ เพราะเราท าเพื่อขอ้เทจ็จริง เราไม่ไดท้  าเพื่อความปอกลอก เพื่อ
ความท าลายตวัเราเอง 

เวลาคนอ่ืนมาปอกลอก มาท าลายเรา เรากคิ็ดว่าคนคนนั้นเป็นคนคดโกงเรา แต่เวลากิเลส 
น่ีใจมนัคด กิเลสมนัคดงอในใจของเรา มนัท าลายเราน่ีเราไม่เห็นการท าลายในใจของเรา แลว้เรา
ยงัว่าเราปฏิบติัแลว้จะไดผ้ลๆ เรายงัหลงใหลไดป้ล้ืมไปกบักิเลสตณัหาความทะยานอยาก 
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แต่เวลาเรามีสติปัญญา เรามีครูบาอาจารยเ์ป็นแบบอยา่ง ถา้ครูบาอาจารยท่ี์เป็นแบบอยา่ง
นะ ท่านจะเนน้ เนน้เร่ืองศีล สมาธิ ปัญญา เร่ืองสัจจะความจริงในหวัใจ ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ให้
รักษาใจของตวั ใหดู้แลใจของตวั ถา้มนัรักษาใจของตวั ดูแลใจของตวั ในเม่ือใจมนัคิดดีท าดีมนั
จะออกมาดว้ยการฉอ้ฉล ดว้ยการคดโกง ดว้ยการท าลายจากตวัเองแลว้จะไปฉอ้ฉลท าลายคนอ่ืน
ไหม? น่ีมนัไม่มี เห็นไหม น่ีโคน าฝงูๆ ไง ถา้โคตวันั้นมีสติมีปัญญา จะน าฝงูโคนั้นใหพ้น้จากวงั
น ้าวน จากวงัวนของกิเลสข้ึนสู่ฝ่ัง แต่ถา้โคท่ีฉอ้ฉลก็พาฝงูโคนั้นลงวงัน ้าวนไปหมดแหละ 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเรามีสติปัญญา เราพิจารณาของเรา เราท าของเรา เพื่อประโยชน์กบัเรา ถา้
ประโยชน์กบัเรานะ เวลาพิจารณาไปซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า จากพิจารณากาย เวทนา จิต 
ธรรม เป็นสมถะก็มี สมถะเพราะมนัฝึกหดัใหม่ เร่ิมจากโลกียปัญญา พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้ าเล่า ซ ้ า
แลว้ซ ้ าเล่าดว้ยความขยนัหมัน่เพียรของเรา อยา่เบ่ือหน่าย พอพิจารณาไปแลว้มนัเบ่ือหน่าย ถา้
จิตใจมนัคดงอ มนัเบ่ือหน่าย เบ่ือหน่ายเพราะอะไร เพราะน่ีมนัคดงอ 

ดูสิ คดในขอ้ งอในกระดูก มนัก็เจบ็ปวดแลว้ จิตใจน่ีกิเลสมนัคด ใจมนัคดมนัก็มีความเบ่ือ
หน่ายอยูแ่ลว้ แลว้ปฏิบติัไปมนัยงัไม่ไดผ้ลตามความปรารถนา น่ีตณัหาซอ้นตณัหา สมุทยัซอ้น
สมุทยั ท าลายใหเ้รามีแต่ความเจบ็ช ้าน ้ าใจทั้งนั้นแหละ เราพยายามตั้งสติของเรา เราท าเพื่อ
ประโยชน์กบัเรา น่ีท  าเพื่อประโยชน์กบัเรา เห็นไหม 

ประโยชน์ในการประพฤติปฏิบติันะ ถา้เรายงัเขม้แขง็ เรายงัมีก าลงัอยู ่ เรายงัลุกเดินนัง่
สะดวกสบาย น่ีมนัควรแก่การงาน แต่ถา้เราชราภาพไปแลว้ ชราภาพไปแลว้เราก็ตอ้งหาท่ีพึ่งของ
เรา ถา้หาท่ีพึ่งของเรา เราก็พยายามก าหนดของเรา ในเม่ือร่างกายมนัขบัเคล่ือน มนัขยบัขยาย มนั
จะกา้วเดินไดย้ากล าบาก แต่จิตใจมนัไม่มีอายขุยั จิตใจมนัก็ยงัสดช่ืน จิตใจมนัก็ยงัคิดร้อยแปดของ
มนั เห็นไหม ตั้งสติของเรา พยายามท าของเรา เพื่อประโยชน์กบัเรา 

ถา้มนัท าไดต้ามความเป็นจริงของเราข้ึนมานะ เวลาปฏิบติัมา เวลาเกิดปัญญา ปัญญาท่ีเกิด
จากใจซ่ือตรง ใจตรงน่ีเกิดปัญญา เห็นไหม ใจตรง ตรงสู่ธรรม เวลาเกิดปัญญาข้ึนมา น่ีเวลากิเลส
กบัธรรมมนัแข่งขนัในใจ เวลาปฏิบติัไป พิจารณาไปแลว้มนัปล่อยวาง ปล่อยวาง ถา้มนัยงัไม่
ส ารอกคายออก ยงัไม่สมุจเฉทปหาน ถา้เราสติปัญญาไม่พอเด๋ียวมนัก็เกิดอีก ค าว่า “เกิดอีก” 
หมายความว่า ในเม่ือเช้ือไขในขั้นตอนนั้นยงัอยูใ่นใจ เราช าระลา้งไม่ถึงท่ีสุด น่ีเช้ือไขแมแ้ต่นอ้ย
เด๋ียวมนัก็ขยายใหใ้หญ่ข้ึนมา 
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ฉะนั้น เวลาภาวนาไปแลว้ ครูบาอาจารยท่ี์ผา่นประสบการณ์มา ท่านเจริญแลว้เส่ือม เส่ือม
แลว้เจริญ แต่ถา้ขิปปาภิญญา เวลาพิจารณาไปแลว้มนัขาดไปเลย อนันั้นเป็นอ านาจวาสนาของเขา 
แต่ส่วนใหญ่เจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ น่ีมนัจะมีประสบการณ์ แลว้ดูแลรักษาใจของเรา ถา้
เส่ือม เส่ือมมนัก็เส่ือมไปแลว้ เราก็ตั้งสติปัญญาของเรา น่ีเพลาถา้มนัคด เราท าใหม้นัตรงซะ เราจะ
ไปนอ้ยเน้ือต ่าใจส่ิงใดไม่มีประโยชน์หรอก ถา้เส่ือมก็เส่ือมไปแลว้ เราก็ตั้งสติปัญญาของเราข้ึนมา 

ตั้งสติปัญญาของเราข้ึนมา เห็นไหม น่ีเวลากิเลสกบัธรรมมนัต่อสู้กนั เวลามนัถึงท่ีสุด 
สมุจเฉทปหาน น่ีมรรคสามคัคีรวมตวัแลว้สมุจเฉทปหาน กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข์ 
มนัถอนสังโยชน์นะ สักกายทิฏฐิ ทิฏฐิคือความเห็นผดิ ถา้มนัถอด มนัถอน สมุจเฉทปหานไปแลว้
น่ีอกุปปธรรม ถา้เป็นอกุปปธรรม จบเลย อกุปปธรรม 

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา น่ีกุปปธรรม ส่ิงท่ีว่า โลกน้ีส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใด
เป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา มนัเป็น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา สัจจะมนัยงัแปรปรวน ยงัหมุนเวียนอยู่ 
น้ีปัญญาเกิดมนัก็เกิดเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ พอถึงท่ีสุดมนัสมุจเฉทปหานเป็นอกุปป
ธรรม ผลของธรรมๆ น่ีเป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี ถึงส้ินสุดแห่งทุกขไ์ป  

น่ีอกุปปธรรม อกุปปธรรม อฐานะท่ีมนัจะเส่ือมสภาพไง 

เวลาจิตมนัเส่ือมมนัก็เส่ือมของมนั เวลามนั “อฐานะ” มนัคงท่ีคงวานะ น่ีส่ิงน้ีจะเป็น
ประโยชน์กบัเรา เราท าของเราดว้ยความจริงของเรานะ ใครจะคดใครจะโกงกนัมนัสร้างเวรสร้าง
กรรม แต่เราจะดูแลรักษาใจของเรา เราจะปฏิบติัตามความเป็นจริงของเราใหเ้ป็นประโยชน์กบัเรา 
สมเป็นสมบติัของเรา เอวงั 


