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เทศนบ์นศาลา วนัท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมนะ ฟังธรรมเพ่ือความร่มเยน็เป็นสุขของใจ แต่ใจอยูใ่นท่ีอากาศร้อนขนาด

น้ี มนัจะเอาความร่มเยน็เป็นสุขมาจากไหน เวลาอากาศมนัร้อน คนท่ีเจออากาศร้อนเขากห็าความ

ร่มเยน็ หาท่ีร่ม คนท่ีสังคมเร่าร้อน สังคมท่ีเร่าร้อนมนัมีแต่ความทุกขย์าก เรากห็าใจท่ีร่มเยน็เพ่ืออยู่

กบัสังคม เพ่ือความเป็นหลกัเป็นชยัของเรา ไม่ให้สงัคมเอาเราเป็นเหยื่อ 

ถา้เราเป็นเหยื่อ เหยื่อของสังคม เพราะความเร่าร้อนของสังคม แลว้เราก็อยูก่บัความเร่า

ร้อนนั้น เพราะจิตใจเราก็เร่าร้อน พอจิตใจเร่าร้อนแลว้ สังคมนั้นชกัน าเราไปดว้ยความคิดวา่เราอยาก

ช่วยเหลืออยากเจือจาน เพราะจิตใจของเราไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ สงัคมเร่าร้อน สงัคมเร่าร้อนเพราะ

อะไร เพราะสภาคกรรม กรรมท่ีสร้างร่วมกนัมา แต่เวลาเราเกิดมาถา้สังคมร่มเยน็เป็นสุข ถา้สังคม

ร่มเยน็เป็นสุข เราก็มีความร่มเยน็เป็นสุขดว้ย น่ีถา้สร้างกรรมดีมา เราจะเกิดส่ิงท่ีดีๆ ถา้ใจมนัร้อน

ละ่ ถา้ใจมนัร้อน เราจะหาธรรมะเป็นท่ีพ่ึงอาศยั 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ สร้างสมบุญญาธิการมาขนาดท่ีเกิดมาเป็น

เจา้ชายสิทธตัถะ ก็เร่าร้อนอยา่งน้ี เวลาเร่าร้อนข้ึนมา ไปเท่ียวสวนเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คน

ตาย น่ีมนัก็เร่าร้อน เวลาราหุลเกิด จิตใจมนัเร่าร้อนไปหมด เร่าร้อนเพราะจิตใจมนัอยากออกหา

ความร่มเยน็ไง เพราะสังคมมนัร้อน จิตใจมนัเร่าร้อน เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ออกมา

แสวงหา แสวงหาส่ิงใด ก็แสวงหาความร่มเยน็ แต่การแสวงหาความร่มเยน็ ดสิู ไปฝึกฝน ไปท า
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ทุกรกิริยาอยู ่๖ ปีนั้นมนัจะเอาความร่มเยน็มาจากไหนละ่ เพราะอะไร เพราะทรมานใจ ใจมนัด้ือ 

ใจมนัเอาใจของเราไวไ้ม่อยู ่

แต่ขณะท่ีสมยัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปทรมานตนนัน่น่ะ ไปทรมานตน

เพราะยงัไม่เขา้ใจวา่ส่ิงใดๆ มีแต่อ  านาจวาสนาบารมี มีแต่ความตั้งใจ มีแต่ความอยากพน้ทุกข ์ แลว้

คนท่ีจะสั่งสอนหาท่ีไหนละ่ ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ เขากส็อนไปคนละทิศคนละทาง แตเ่วลา

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยอ้นกลบัมาในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เอง เพราะ

ใจมนัร้อน ปฏิสนธิจิต เวลาเกิดข้ึนมาแลว้ เวลาปฐมยาม บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาส

วกัขยญาณ เวลามนัยอ้นกลบัเขา้มาสู่ใจ พอยอ้นกลบัเขา้มาสู่ใจ มนัรู้ไง ศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ มา

จะรู้ส่ิงใด แมแ้ต่ฤๅษีชีไพรท่ีเขารู้ของเขา เขาระลึกอดีตชาติไดข้องเขา แตร่ะลึกอดีตชาติไม่

เหมือนกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เพราะฤๅษีชีไพรระลึกไดม้ากไดน้อ้ยอยา่งหน่ึง ระลึก

ไดจ้ริง ระลึกไดป้ลอมไง ระลึกไดจ้ริงก็เป็นความจริง แต่ระลึกไดน่ี้เห็นจริง แต่ความจริงมนัไม่

จริงก็มีเยอะแยะไป 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ระลึกไป มนัเห็นจริงเห็นจงัไปหมด เห็นจริงเห็น

จงัจนไม่มีท่ีส้ินท่ีสุดนะ สาวไปไม่มีท่ีส้ินสุด เพราะอะไร เพราะ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ 

อสงไขย แลว้กวา่ท่ีแรงปรารถนาวา่จะปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้อีกละ่ แลว้

เวลาสร้างสมบุญญาธิการจนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้พยากรณ์แลว้วา่ต่อไปจะเป็นองค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้กลบัไม่ได ้ น่ีส่ิงท่ีสร้างมา บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ 

ระลึกอดีตชาติได ้ น่ีระลึก ถา้กิเลสยงัไม่ส้ินสุดไป จิตจะไปเกิดท่ีไหน จุตูปปาตญาณ แลว้เวลา

ยอ้นกลบัมาอาสวกัขยญาณ ท าลายอวชิชาในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ส่ิงท่ีวา่เร่า

ร้อนนกั ใจเร่าร้อนนกั หาท่ีพ่ึงอาศยัๆ แลว้มนัจะหาท่ีพ่ึงอาศยักนัท่ีไหนละ่ มนัก็ตอ้งหาท่ีพ่ึงอาศยั

โดยใจ โดยใจท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมาให้มีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมามนัถึงจะเป็นความจริง 

พอเป็นความจริงข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา วางธรรมและ

วนิยัน้ีไว ้ เราศึกษาเลา่เรียนกนัมาโดยความตั้งใจจริง โดยความตั้งใจ โดยความแสวงหา โดย
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การศึกษาต่างๆ การศึกษาอยา่งน้ีเราศึกษา ดูทางโลกสิ เวลาทางโลกเขานะ เวลาเขาจะตกลงสญัญา

กนัระหวา่งประเทศ เขาตกลงกนันะ เขาตอ้งขอการประชามติจากสภาถึงจะไปคุยกบัใครได ้ ถา้ไป

คุยขอ้ตกลง เวลาศึกษาขอ้ตกลงกนั ต่อรองกนั การเจรจาการคา้ เจรจาต่างๆ คยุแลว้คุยอีก คุยอยู่

นัน่น่ะ 

ส่ิงนั้นคุยมาเพ่ือส่ิงใดละ่ คุยมาเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติของตน ถา้ประเทศชาติ

ของตนนะ เวลาคุยจบแลว้ ถา้คุยจบแลว้ ถา้รัฐสภายงัไม่ลงสัตยาบนั กฎหมายนั้นใชไ้ม่ได ้

กฎหมายนั้นใชไ้ม่ไดเ้พราะวา่การตกลงระหวา่งประเทศมนัตอ้งลงสัตยาบนั ถา้ลงสัตยาบนัได ้มนั

ถึงจะเป็นกฎหมายได ้ถา้ไม่ลงสัตยาบนั มนัเป็นกฎหมายไม่ได ้

น่ีก็เหมือนกนั เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราศึกษาของเราๆ เรา

ศึกษาข้ึนมา ศึกษาข้ึนมาแลว้ศึกษามาท าไมละ่ เวลาเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้เพ่ือประโยชน์กบัเราๆ มนับงัคบัใชก้บัใจเราไดไ้หมละ่ แต่คนท่ีมีความเร่าร้อน เรามีความ

เร่าร้อน เราจะให้มีการบงัคบัใชก้บัใจของเรา มีสติปัญญาข้ึนมา ศึกษาข้ึนมา มนัก็เห็นดีเห็นงาม

ตามนะ 

เวลาเราไปเจรจาขอ้ตกลงระหวา่งประเทศเพ่ือประโยชน์กบัชนชาติของเรา เพ่ือ

ประโยชน์กบัเรา เพ่ือความเจริญ เพ่ือความรุ่งเรือง เพ่ือทุกๆ อยา่งเลย เวลาเพ่ือทุกๆ อยา่ง สุดทา้ย

แลว้เวลาเจรจาตกลงกนัแลว้ เซ็นสัญญากนัแลว้ ถา้รัฐสภาไม่ลงสัตยาบนั มนัจะบงัคบัใชไ้ดไ้หม 

มนัไม่ได ้ แลว้รัฐสภามนัมาจากไหนละ่ รัฐสภา องคป์ระกอบประกอบไปดว้ยอะไรละ่ น่ีก็

เหมือนกนั เวลาเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาดว้ยความเร่าร้อนเพ่ือ

ประโยชน์กบัใจเรา แลว้มนัเป็นจริงไหมละ่ 

การเป็นจริงนะ แมแ้ต่องคป์ระกอบรัฐสภา ดสิู กวา่เขาจะท างานการเมืองของเขา เขา

สมคัรของเขา เลือกตั้งของเขา กวา่จะไดรั้บเลือกตั้งของเขามา เวลาครบองคป์ระชุมแลว้มนัถึงจะ

ประชุมกนัได ้ มนัมีขั้นตอนของมนั น่ีก็เหมือนกนั ศึกษาธรรมเป็นภาคปริยติั ศึกษามาแลว้มนัจะมี

ผลตามความเป็นจริงกบัใจเราไหมละ่ แต่มนัมีผลกบัทางโลก มีผลกบัทางโลก เห็นไหม พอศึกษา
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ข้ึนมาไดป้ระกาศมาคนละใบ ชีวติน้ีอตุส่าห์ศึกษาเลา่เรียนมานะ แลว้ก็ไดก้ระดาษมาคนละใบ แต่

ความรู้จริงมนัเป็นอยา่งไรละ่ ความรู้จริงมนัเป็นสญัญา น่ีโลกียปัญญา ปัญญาทางโลก แลว้เอาใจไว้

อยูไ่หม 

ใจ ถา้มนัศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา แลว้มนัร่มเยน็เป็นสุขมา

ตลอด ส่ิงนั้นมนัเป็นประโยชน์กบัเรา ถา้เป็นความจริงข้ึนมา มนัเป็นประโยชน์ไหม ศึกษามาเพ่ือ

เป็นความรู้นะ ศึกษามาเพ่ือปฏิบติั ปริยติัก็ศึกษามาเพ่ือปฏิบติั ปริยติัไม่ไดศึ้กษามาเป็นสมบติัของ

เรา น่ีศึกษาดว้ยความจ า ศึกษาดว้ยสัญญา สัญญาอารมณ์ต่างๆ เกิดจากจิต เกิดจากจิตข้ึนมา โลก

เขามาเขาเกิดจากจิตเหมือนกนั ความเร่าความร้อนก็เกิดจากจิตเหมือนกนั เกิดจากส่ิงท่ีกิเลสตณัหา

ความทะยานอยากมนัยกยอปอป้ันหัวใจน้ีให้มีความเห่อเหิมทะเยอทะยานของมนัข้ึนไป แลว้ก็เอา

ส่ิงนั้นมาเป็นโทษกบัเรา แต่ถา้เป็นทางโลก คนเรามนัตอ้งมีจุดยืน คนเราตอ้งมีปฏิภาณไหวพริบ 

คนเราตอ้งมีสติปัญญา คนเราตอ้งมีความมัน่คงในหัวใจ เราถึงท าส่ิงใดเป็นประโยชน์ นัน่ทางโลก 

แต่ถา้เป็นทางธรรมละ่ ถา้ทางธรรม เราเรียนปริยติัมา ถา้เราเรียนมา ศึกษามา ถา้มี

สติปัญญา มนักจ็ะใชป้ระโยชน์กบัเรานะ ถา้ใชป้ระโยชน์กบัเรา จากปริยติั เรากจ็ะปฏิบติัของเรา 

ถา้เราปฏิบติัตามความเป็นจริงของเรา เราจะไดผ้ลประโยชน์ตามความเป็นจริง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สละราชวงัมา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้

สละราชวงั ๓ หลงัมานะ ดูสิ ถา้อยูท่างโลกมนัก็มีความสุข มีความสุขประสาโลกท่ีเขาเห็นกนั 

ความสุขก็เพราะเป็นกษตัริย ์เป็นผูป้กครอง ผูมี้อ  านาจ ทางโลกทุกคนแสวงหา แต่เวลาใจท่ีเป็นธรรม 

ส่ิงน้ีถา้เราไดเ้ป็นกษตัริย ์ เราก็ปกครองชาติบา้นเมืองนั่นแหละไป แลว้เราก็ตอ้งเกิด ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ 

ตอ้งตายอยา่งน้ีหรือ 

ชีวติท่ีมีคุณค่า คุณค่าท่ีไหนละ่ คุณค่า ถา้จิตใจมนัประพฤติปฏิบติัของมนัข้ึนมาจนถึง

ท่ีสุดแลว้ ตณัหาความทะยานอยาก อวชิชาไดส้ ารอกคายออกไปจากใจ เรือนยอดของมาร เรือน

ยอดของมารเราไดห้ักแลว้ นายช่างใหญ่จะสร้างเรือนในหัวใจเราไม่ไดอี้กเลย นายช่างใหญจ่ะมา
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สร้างบา้นสร้างเรือน สร้างภพสร้างชาติในใจเราไม่ไดอี้กเลย ส่ิงน้ีท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ

เจา้แสวงหา ประสบความส าเร็จมา แลว้วางธรรมและวนิยัน้ีไว ้

ฉะนั้น เวลาเราศึกษาข้ึนมา เราศึกษาทางโลก ทางวชิาการ ทางโลก เราศึกษาทางโลก ถา้

ทางโลก ศึกษาโดยสัญญาอารมณ์ ศึกษาโดยตา่งๆ ข้ึนมา เพ่ือให้ไปศึกษาธรรม ศึกษามา เวลา

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ช้ีเขา้มานะ ปริยติัให้ปฏิบติั แลว้เกิดปฏิเวธ ถา้ใจมนั

ร้อน ใจมนัร้อนไง ถา้ใจมนัร้อน เราจะแสวงหาส่ิงใด เราจะท าอยา่งไรใหจิ้ตใจเราร่มเยน็เป็นสุข

ข้ึนมา 

ถา้เราพยายามท าจิตใจของเราใหร่้มเยน็เป็นสุขข้ึนมา เวลาศึกษา ศึกษามาเป็นปริยติั เวลา

ปฏิบติัข้ึนมา ขอ้วตัรปฏิบติั ถา้ขอ้วตัรปฏิบติัเพราะอะไร เพราะศึกษามาแลว้ ศึกษาคือสญัญา ศึกษา

คือวธีิการทั้งหมด เวลาศึกษามา วธีิการเขา้มาสู่จิต วธีิการนะ เพราะในพระไตรปิฎกบอกถึงวธีิการ

ประพฤติปฏิบติั ถา้บอกถึงวิธีการประพฤติปฏิบติัข้ึนมา แลว้เราปฏิบติัถกูตอ้งหรือเปลา่ ถา้ปฏิบติั

ถกูตอ้งข้ึนมามนัก็เป็นขอ้เทจ็จริง ธรรมตามขอ้เทจ็จริง ถา้มีขอ้เทจ็จริงข้ึนมามนัก็เป็นประโยชน์

กบัเรา ถา้มนัไม่ใช่ธรรมขอ้เทจ็จริงมนัก็เป็นความจอมปลอม 

ดูสิ ธรรมเน้ือแท ้ ถา้เน้ือแทโ้ดยสาระแก่นสาร ถา้มีสาระแก่นสารนะ มนัจะเป็นประโยชน์

กบัจิตดวงน้ี ถา้จิตดวงน้ีเวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้เราท าความสงบของใจเขา้มาไดถ้า้เป็นตาม

ความเป็นจริง ถา้เราท าความสงบของใจเราเขา้มาไม่ได ้ไม่ตามความเป็นจริง มนัไม่ใช่เน้ือแท ้ดูสิ 

ถา้กฎหมายบงัคบัใชไ้ม่ได ้ มนัเป็นโมฆะ ท าการเจรจาต่อรองมาทั้งหมด การต่อรองมา ใช้

ทรัพยากรไปมหาศาล สุดทา้ยแลว้จะออกเป็นกฎหมาย ออกเป็นกฎหมายก็ไม่มีใครรับรอง 

ออกเป็นกฎหมายก็บงัคบัใชไ้ม่ได ้

ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาก็วา่เขา้ใจ เขา้ใจวา่ส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ 

ถา้ส่ิงน้ีเป็นธรรม เวลาเราไปเจรจาต่อรองกนัเพ่ือจะให้บงัคบัใชใ้ห้เป็นประโยชน์กบัใจเรา เราก็

หวงัผลๆ เวลาเราหวงัผล เราศึกษาธรรมมา เรารู้ไปหมด คน้ควา้ไปหมด พยายามศึกษาไปหมด ท า
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ความเขา้ใจหมด เวลาสอบต่างๆ สอบเพ่ือจะให้ผา่นๆ เราตอ้งท าทุกอยา่งเลยเพ่ือจะให้เป็นความ

มัน่คงของใจ แต่เวลาศึกษาจบมาแลว้ไดก้ระดาษมา ๑ ใบ 

พอไดก้ระดาษ ๑ ใบนะ ถา้มีสติปัญญา เราก็รู้หลกัธรรมนะ รู้หลกัธรรมวา่ชีวติน้ีควร

ด าเนินอยา่งใด หลกัธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สอนเพ่ือส่ิงใด เราไปเจรจาการคา้มา 

เราไปเจรจาเพ่ือตกลงส่ิงต่างๆ มา เรากรู้็วา่ผลดีผลเสีย เรารู้ของเราเหมือนกนั น่ีก็เหมือนกนั เวลา

เขาเจรจากนัระหวา่งภพ ระหวา่งชาติ ระหวา่งเมืองนะ ระหวา่งประเทศ แตเ่วลาเราประพฤติปฏิบติั

ของเรา ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา หัวใจ ถา้เกิดเป็นโลกียปัญญา ถา้เกิด

เป็นโลกุตตรปัญญาละ่ 

โลกียปัญญาศึกษาน่ีศึกษาจากโลก ศึกษาจากกิเลส น่ีเป็นโลกียปัญญา ถา้เรามีสติปัญญา

ข้ึนมา ถา้โลกุตตระมนัจะร้ือคน้ออกไป มนัจะเป็นประโยชน์กบัหัวใจไง ศึกษามาเพ่ือความร่มเยน็

เป็นสุข ศึกษามาเพ่ือรู้ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้จะด ารงชีวติอยา่งไรเพ่ือ

ประโยชน ์ เพ่ือความด ารงชีวติ เพ่ืออยูร่อดของเราไปใหจิ้ตใจน้ี เห็นไหม ในเม่ือใจมนัร้อน กห็าท่ีร่ม

ท่ีพกัของเรา ถา้มีท่ีร่มท่ีพกัของเรา ถา้มนัใชย้า ถา้ยา เราเจ็บไขไ้ดป่้วย ถา้เราใชย้า ถา้มนัตรงกบัโรค

นั้นมนักจ็ะหาย ถา้เราใชย้านั้นดว้ยความประมาท ถา้มนัด้ือยา ด้ือยาข้ึนมาแลว้การรักษาโรคนั้นก็

รักษาไดย้าก 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถา้มนัตรงจริตตรงนิสัยท่ีเรามาศึกษา

ใคร่ครวญแลว้มนัเป็นประโยชน์กบัเรา น่ีเราใชย้า เราใชย้ามนัก็สงบระงบัลง แต่ถา้กิเลสมนัด้ือมนั

ดา้นข้ึนมา กิเลสมนัด้ือมนัดา้น ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เอาไม่อยูแ่ลว้ ยาท่ีเคย

ใชไ้ดป้ระโยชน์มนัจะใชไ้ม่ไดป้ระโยชน์แลว้ เห็นไหม ภาคความจ ามนัเป็นแบบน้ี มนับงัคบัใช ้

มนัไม่ไดต้ามความเป็นจริงไง ทั้งๆ ท่ีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นจริง จริงเพราะ

อะไร 

จริงเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มีกิเลส เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้

เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มีนางพิมพา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
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พทุธเจา้มีราหุล เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เกิดมากย็งัมีกิเลสอยู ่ เพราะมีกิเลสถึงพา

เกิดมา พอเกิดมา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนส้ินกิเลสไป พอ

ส้ินกิเลสไป นัน่น่ะธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้บงัคบัใชก้บัใจขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาอาสวกัขยญาณท าลายอวชิชาในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้หมด

ส้ิน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้น่ีธรรมเน้ือแท ้แท้ๆ  เลย มีความร่มเยน็เป็นสุขในใจขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้วางธรรมและวนิยัน้ีไว ้

แลว้เราไปศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ศึกษามาในภาคปริยติัๆ 

ศึกษามาโดยสัญญาอารมณ์ โดยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ศึกษามาถา้ใชป้ระโยชน์กบัเรา ถา้

มนัมีสติปัญญา มีสติยบัย ั้งกิเลสได ้มนัก็เป็นประโยชน์กบัเรา น่ีมียา มียาเพ่ือจะมารักษาไข ้มียามา

เพ่ือรักษากิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของเรา แครั่กษาไขบ้รรเทาอาการไปเท่านั้นแหละ 

แต่ถา้เราจะเอาความจริงนะ เอาความจริงในการประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้จะท าความจริง 

ถา้ท าความสงบของใจเขา้มาได ้ ถา้ท าความสงบของใจเขา้มาเพราะอะไร เพราะเราศึกษามา เราใชย้า

ของเรา เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาแลว้มนัก็เป็นสัญญาอารมณ์ มนั

เป็นความจ าทั้งนั้นน่ะ มนัเป็นปริยติั แลว้ถา้จะปฏิบติัละ่ 

เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านออกประพฤติปฏิบติั เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้

ท่านคน้ควา้ของท่านมา น่ีเป็นศาสดาของเรา วางธรรมและวนิยัน้ีไว ้ เราเกิดมาเป็นชาวพทุธพบ

พระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนามนัก็อยูใ่นต ารับต ารา ช่ือของธรรม ช่ือของธรรมช้ีเขา้มาสู่ใจ ช้ี

เขา้มาถึงท่ีการไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ทีน้ีเวลาผูท่ี้ออกปฏิบติั ออกปฏิบติัถา้ยงัมีความลงัเล

สงสัย ยงัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากอยู ่ จากคนดิบๆ จะท าให้เป็นคนสุกไปเลย มนัจะเอามา

จากไหนละ่ 

เวลาถา้มนัมีครูบาอาจารยใ์ช่ไหม เราก็ศึกษา เราก็คน้ควา้ของเรามา หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่

ท่านคน้ควา้ของท่านนะ ท่านวางขอ้วตัรไวใ้ห้เราประพฤติปฏิบติักนั เวลาขอ้วตัร ขอ้วตัรมาเพ่ือให้

ฝึกหัดใจ 
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มนุษยเ์กิดมาจากไหน เวลาปฏิสนธิจิตเกิดในไข ่ เกิดในครรภ ์ เราถึงเกิดมาเป็นมนุษย ์พอ

เกิดเป็นมนุษยมี์กายกบัใจ ถา้มีกายกบัใจนะ ความรู้สึกนึกคิดก็อยูใ่นร่างกายน้ี ไปศึกษาธรรมของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้รอบรู้ไปหมด แต่บงัคบัใชก้บัใจของเราไม่ได ้ บงัคบัใชไ้ม่เป็น

ประโยชน์อะไรข้ึนมาเลย 

ถา้จะให้เป็นประโยชน์ข้ึนมาละ่ เป็นประโยชน์ข้ึนมา เวลาบวชเป็นพระเป็นเจา้ข้ึนมา 

เวลาจะมาบวช เป็นปะขาวก็ตอ้งฝึกหัด ฝึกหัดการด ารงชีวติของสมณะ ถา้ด ารงชีวติของคฤหัสถ ์

เราท าส่ิงใดก็ได ้ มีสิทธิเสรีภาพ ทุกคนท าส่ิงใดก็ได ้ มีความเสมอภาค เวลาบวชเป็นพระข้ึนมา  

ธรรมวนิยัครอบไว ้เรามีครูมีอาจารยข์องเรา เรามีธรรมวนิยั เราตอ้งฝึกหัดขอ้วตัรปฏิบติัของเรา ถา้

ฝึกหัดขอ้วตัรปฏิบติัของเรา เป็นปะขาวก็ตอ้งฝึกหัดขอ้วตัร ถา้ฝึกหัดขอ้วตัรเพราะอะไร เพราะคน

มีกายกบัใจ ขอ้วตัรบงัคบั เราท าความสะอาด เรากวาดลานวดั เราดูแลศาลาโรงธรรม เราท าเร่ือง

บริขาร ๘ ของเรา เก็บผา้ พบัผา้ต่างๆ เราท าของเรา จิตใจมนัเห็นดีดว้ยไหม ถา้จิตใจมนัเห็นดีดว้ย 

เราท าข้ึนมารักษาใจไว ้น่ีพดูถึงขอ้วตัรปฏิบติันะ 

แลว้เวลาเราจะก าหนดการภาวนาของเราละ่ พทุโธๆๆ พทุธานุสติ ในเม่ือหัวใจของเรา

มนัมีแต่กิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัไม่มีส่ิงใดครอบง ามนัได ้ไม่มีส่ิงใดจะต่อรองมนัได ้เรา

ระลึกถึงศาสดาของเรา เราระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พทุธานุสติ พทุโธๆๆ ของเรา

นะ จิตของเราถา้มนัสงบเขา้มา ถา้จิตมนัไม่สงบเขา้มา มนัด้ือดา้น มนัด้ือดา้นเพราะอะไร เพราะ

คนมนัไมดิ้บๆ มนัไม่มีส่ิงใดจะเป็นประโยชน์กบัเรา ไม่มีส่ิงใดเป็นประโยชน์กบัเรานะ ทั้งๆ ท่ีเกิด

มาเป็นมนุษยน้ี์เป็นอริยทรัพย ์ ไม่มีส่ิงใดเป็นประโยชน์กบัเรา เพราะตณัหาความทะยานอยากมนั

ลน้ฝ่ัง มนัชกัน าให้จิตใจน้ีไปตามอ านาจของมนั แลว้เราจะเอาอะไรไปต่อรองกบัมารละ่ ต่อรอง

กบักิเลสละ่ แลว้ธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ศึกษามาก็เป็นสัญญา ศึกษามาก็เป็นยาท่ี

มีคุณภาพ แต่เวลาใชไ้ปแลว้โรคมนัด้ือยา มนัไม่ยอมรับ จะท าอยา่งไร 

ถา้ท าอยา่งไร ถา้เรามีสติปัญญา เราก็ตอ้งมีสัจจะ พทุโธก็ตอ้งพทุโธจริงๆ พทุโธให้มนั

ออกมาจากใจ เร่ิมตน้ก็เหมือนกนั ถา้พทุโธไม่ไดก้็พทุโธออกเสียงมาเลย พทุโธๆๆ แลว้พอมนั
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ละเอียดเขา้ไปก็นึกเอา ถา้ละเอียดเขา้ไป พอละเอียดเขา้ไป ถา้มนัละเอียดจนมนัช านาญของมนั ถา้

มนัเอาใจของมนัไวไ้ดล้ะ่ ดูทางเคมีนะ ถา้ทางเคมี เวลานกัขตัฤกษเ์ขาจุดดอกไมไ้ฟนะ จุดดอกไม้

ไฟ ใครเป็นคนท าข้ึนมา มนัสวยงามไปหมดนะ น่ีเวลาจิตมนัสงบ มนัเยน็ของมนั เวลามนัเส่ือม 

มนัท าลายลงละ่ จิตสงบแลว้ก็เส่ือม เราจะรักษาไวอ้ยา่งไร 

คุณค่าของอณุหภูมิ คุณคา่ของความเร่าร้อน ความเร่าร้อน ความร่มเยน็ เวลาจิตมนัร่มเยน็

ข้ึนมามนัก็มีความสุข เวลาจิตใจมนัเร่าร้อนมนัก็กวา้นแต่ฟืนแต่ไฟเขา้มาเผาใจมนัเอง เวลาพทุ

โธๆๆ ถา้จิตมนัสงบระงบัข้ึนมาได ้ดูดอกไมไ้ฟสิ เขาจุด มนัสวยงามไปหมดละ่ แต่เวลามนัเส่ือม

นะ ดูสิ พวกดอกไมไ้ฟ พวกประทดั ถา้เดก็ไม่มีวฒิุภาวะ เดก็มีความประมาท เวลาไปจุดเลน่ มนั

ระเบิดนะ จนน้ิวขาด ถา้ของใชข้องสอยถา้ใครเก็บไวไ้ม่ดี ดสิู เวลาร้านขายดอกไมไ้ฟมนัระเบิด

ข้ึนมา มนัท าลายหมดน่ะ มนัท าลายโอกาสหมดเลย 

จิต ถา้เราท าความสงบของใจเขา้มา มนัเป็นธรรมเน้ือแท ้ ธรรมเน้ือแท ้ ถา้มีสติก็สติแท้ๆ  

เวลามนัมีสมาธิก็มีสมาธิแท้ๆ  เวลามนัมีปัญญานะ เวลาเกิดโลกุตตรปัญญา เกิดภาวนามยปัญญา 

ปัญญาจะเกิดข้ึนมาอยา่งใด เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาแกใ้จร้อนๆ ถา้เขา้มาสู่

ความร่มเยน็เป็นสุขของใจ ใจเราตอ้งเกิด ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายใช่ไหม ฝ่ังท่ีตรงขา้มท่ีไม่เกิด 

ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย มนัจะท าอยา่งใด 

น่ีก็เหมือนกนั เราศึกษามาก็ศึกษามาเพ่ือเป็นปริยติั ถา้ไม่ศึกษามาก็กลวัไม่รู้ ไม่รู้ปฏิบติัไป

ก็จะลุม่หลง แต่เวลาศึกษามาแลว้ ถา้จะใชต้ามความเป็นจริง ศึกษามาตอ้งวางไว ้ แลว้เวลาปฏิบติั

พร้อมกบัธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัจะเป็นสญัญาทั้งหมด มนัจะเป็นการคาด

การหมาย มนัจะเป็นจินตนาการ ถา้เป็นจินตนาการ ภาคการศึกษาคือปริยติั เวลาปฏิบติั วางไว ้

แลว้เราพทุโธให้ได ้ถา้พทุโธได ้ดูดอกไมไ้ฟเขาเกิดมาจากส่ิงใด ดอกไมไ้ฟถา้คนจุดมนัไม่เป็น ท า

ไม่ดี มนัก็จะใหโ้ทษกบัตวั จิตของเราถา้มนัสงบระงบัเขา้มา มนัสวยงามไปหมด ถา้สวยงามไปหมด 

แลว้จะใชอ้ยา่งใด จะท าประโยชน์กบัใจดวงน้ีอยา่งใดให้ใจดวงน้ีมนัช าระลา้ง ให้มนัใชปั้ญญาเขา้

มาแยกแยะส่ิงท่ีเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยากนะ 
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สักกายทิฏฐิ ความเห็นผิดของใจ เพราะสักกายทิฏฐิ ความเห็นผิดของใจ ศึกษาธรรมะ

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาเป็นสัจจะความจริง เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัก็เป็น

จินตนาการไปเสียหมด เวลาท าข้ึนไป แลว้เวลาจะภาวนาข้ึนมามนักจิ็นตนาการทั้งหมด มนัไม่เป็น

ความจริงข้ึนมา เวลาจิตมนัไม่เขา้สู่อริยสจั เวลาจิตมนัสงบเขา้มา พอจิตสงบ จิตมนัมีหลกัมีเกณฑ์

ของมนัข้ึนมา มนัไม่ใชปั้ญญาของมนั มนัไม่ใชปั้ญญามนัก็มีความร่มเยน็ใช่ไหม เหมือนกบัดอกไม้

ไฟ ดอกไมไ้ฟวนันกัขตัฤกษ ์ เวลาเขาจุดของเขามนัก็สวยงาม มนัก็สวยงามของมนั แตค่วาม

สวยงามข้ึนมา มนัมาจากไหนละ่ จิตของเราก็เหมือนกนั ถา้มนัจะสงบระงบัข้ึนมา เราตอ้งมี

สติปัญญาไหม เราตอ้งมีสติ เราถึงก าหนดพทุโธๆ มนัถึงอยูใ่นอ านาจของเรา อ านาจของเราเวลา

สงบร่มเยน็ นัน่ละ่ดอกไมไ้ฟท่ีมนัสวยงาม 

แต่เวลาถา้เราท าของเราไม่ถกูตอ้งละ่ ท าแลว้มนัไม่เป็นประโยชน์ข้ึนมา ดอกไมไ้ฟ ถา้เรา

จุดหรือเราท าไม่ถกูตอ้งมนัก็ให้โทษกบัเรา “พุทโธๆๆ พทุโธแลว้ท าไมมนัไม่ไดส้ักที พุทโธแลว้มนั

ไม่เคยสงบระงบัสักที พทุโธแลว้ท าไมมนัทุกขม์นัยากอยา่งน้ีทุกที ไปดูตามงานท าไมดอกไมไ้ฟ

เขาจุดแลว้มนัสวยงาม ดอกไมไ้ฟเราจุดไม่ไดส้กัที จุดแลว้ก็ระเบิดใส่ตวัเราอีกต่างหาก” น่ีถา้ไม่มี

สติปัญญา 

ธรรมเน้ือแท้มันเป็นข้อเท็จจริง แต่ถ้าเป็นจินตนาการไปมันกจ็ินตนาการอยู่อย่างนั้น 

แล้วล้มลุกคลุกคลานอยู่อย่างนั้นน่ะ มันจะไม่เป็นประโยชน์กบัเราเลย การไม่เป็นประโยชน์ 

เวลาปฏิบัติไป ถ้าปฏบิัตินะ ถ้าสัมมาทิฏฐิมีความถูกต้อง มีความดงีาม มีอ านาจวาสนา 

ปฏิบัติมันกไ็ด้มรรคได้ผลตามความเป็นจริงขึน้มา แต่ถ้าปฏิบัติของเราขึน้ไปโดยกเิลสตัณหา

ความทะยานอยาก ศึกษาธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา แล้วบังคับใช้กบัจิต

ไม่ได้ บังคับใช้กบักเิลสของเรา กเิลสมันต่อต้าน กเิลสมันไม่ยอมรับ 

เวลามาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้ปฏิบติัมาดว้ยเวรดว้ยกรรม 

ท าไมลม้ลกุคลกุคลานขนาดน้ี แลว้เวลาดอกไมไ้ฟมนัระเบิดใส่ตวัเองจนบาดเจ็บสาหัส เวลาปฏิบติั

ไปมีแต่ความทุกขค์วามยาก มีแตค่วามเร่าร้อน ไม่มีส่ิงใดเป็นประโยชน์กบัใจดวงน้ีเลย ไม่มี
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ประโยชน์กบัใจดวงน้ีเพราะกิเลสมนัซ้อนกิเลส โดยธรรมชาติเราเกิดมาโดยอวชิชา เรามีมารใน

หัวใจของเราอยูแ่ลว้ เรามาน่ีเพ่ือจะก าจดัมนั จะช าระลา้งมนั จะช าระลา้งกิเลสของเรา 

การชนะข้าศึกคูณด้วยล้าน คูณด้วยแสน คูณด้วยขนาดไหนกแ็ล้วแต่ สร้างเวรสร้าง

กรรม การชนะในธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการชนะตนเอง การชนะ

ตนเองประเสริฐที่สุด ถ้าการชนะตนเองประเสริฐทีสุ่ด เราตั้งสติแล้ว เราศึกษาธรรมขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว เราเข้าใจของเราแล้ว เราเห็นโทษของมันแล้วว่าการบังคับ

ใช้ไม่ได้มันล้มลุกคลุกคลานมาอย่างใด เราถึงวาง วางแล้วเราจะท าให้มันเป็นความจริงขึน้มา 

ธรรมเน้ือแท้จะเกดิกบัจิตดวงนี ้ ถ้าสติขึน้มากแ็ท้ๆ ถ้าจะเป็นสมาธิกส็มาธิแท้ๆ แล้วท าแล้ว

มันไม่ได้ผล เหมือนกบัส่ิงนั้นมันระเบิดท าลายโอกาสของเรามาตลอดเลย แล้วถ้าเราจ านนกบั

มัน เรากจ็ะล้มลุกคลุกคลาน เรากจ็ะน้อยเน้ือต ่าใจ แล้วส่ิงนีใ้ครเป็นคนท าให้ขึน้มาล่ะ 

เวลาปฏิบติันะ พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งเหตุและผล มนัตอ้งมีท่ีมาท่ีไปทั้งนั้นน่ะ คน

ท่ีประพฤติปฏิบติั แลว้เขาปฏิบติัของเขามีแต่ความร่มเยน็เป็นสุขของเขา เขาก็ไดส้ร้างของเขามา เขา

ท าของเขามา แลว้เขามีสติปัญญารักษาต่อเน่ืองกบัจิตของเขาไป จิตของเรา เวลาเราปฏิบติัข้ึนมา มี

เหมือนกนั เพราะคนเกิดมามีจิต คนเกิดมามีความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึกนึกคิดน้ีเป็นนามธรรม ส่วนท่ี

เป็นรูปธรรม รูปร่างร่างกายของเราเป็นรูปธรรม ฉะนั้น ส่ิงท่ีเราเกิดมา เรากบัเขาก็เหมือนกนั คนเรา

เกิดมามีกายกบัใจเหมือนกนั แต่เวลาประพฤติปฏิบติัของเขา เพราะเขาสร้างอ านาจวาสนาของเขา

มา เขามีสติปัญญา เขารักษาใจของเขา เขาท าให้ใจของเขาพฒันาข้ึนไปเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป นั้น

คืออ านาจวาสนาของเขา แต่เวลาของเรา เราก็มีกายกบัจิตเหมือนเขานัน่แหละ แต่เวลาท าแลว้

ท าไมลม้ลกุคลกุคลานละ่ ถา้ลม้ลกุคลกุคลาน เรามีเจตนาการประพฤติปฏิบติัไหม เรามีอ  านาจ

วาสนาไหม 
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เรากต็ั้งใจปฏิบัติเหมือนกนั เราก็เห็นโทษ จิตใจเรากเ็ร่าร้อนเหมือนกนั เรากอ็ยากหาที่มี

ความร่มเยน็เป็นสุขเหมือนกัน แต่ถ้าจิตใจมันเป็นไปไม่ได้ เราต้องสลดั สลดัความรู้สึกทั้งหมด 

สลดัอารมณ์ทั้งหมดแล้วเร่ิมต้น 

แต่ถา้จิตใจของเราไปย  ้าคิดย  ้าท าวา่ เราไม่มีอ  านาจวาสนา เราปฏิบติัแลว้เราก็ไม่ไดผ้ล 

ปฏิบติัแลว้ก็ลม้ลกุคลกุคลานอยูอ่ยา่งน้ี ดอกไมไ้ฟมนัระเบิดใส่เราไง ประทดัยกัษม์นัระเบิดใส่ 

พอระเบิดใส่แลว้มนัแกไ้ม่ถกู พอแกไ้ม่ถกู “มนัท าไมเป็นอยา่งนั้น ท าไมคนอ่ืนเขามี” 

ถา้ท าไมคนอ่ืนเขาท าได ้แลว้เราท าไม่ได ้มนัมีการต่อรองแลว้ละ่ คือวา่มนัน้อยใจแลว้ละ่ 

แต่ถา้เร่ืองของเขา เขาสร้างคุณงามความดีของเขามามนัก็เร่ืองของเขา เวลา ธมฺมสากจฺฉา เราคุย

กนัเพ่ือเป็นเหตุเป็นผล คุยกนัเพ่ือเป็นหนทาง เราคุยกนั เราคุยกนัสังคมกรรมฐาน เขาจะปรึกษากนั 

เขาจะคุยกนัเพ่ือช่วยเหลือเจือจานกนั แต่คยุแลว้วางไว ้นัน่คือสมบติัของเขา ถา้ของเราละ่ เรายงัลม้ลกุ

คลกุคลานอยู ่ เราพทุโธดว้ยสติปัญญาของเราแลว้ เรามีสติพร้อม ธรรมเน้ือแท ้ สติแท้ๆ  สติแท้ๆ  

เรากร็ะลึกได ้ ระลึกไดแ้ลว้ท าไมมนัขาดช่วง ระลึกไดแ้ลว้ท าไมมนัตกภวงัค์ ระลึกไดแ้ลว้ท าไม

มนัหายไป ถา้มนัหายไป เขาท าไดเ้พราะเหตุใด แลว้ของเราละ่ ของเรา ถา้เราตั้งสติของเรา เร่ิมตน้

ใหม่ ถา้ตั้งสติของเรา เร่ิมตน้ใหม่ แลว้พยายามท าเหตกุบัผล 

ถา้ธาตุขนัธ์ทบัจิต ถา้จิตมนัด้ือมนัดา้นเพราะมนัมีก าลงัของมนั เรากห็าทางผอ่นคลาย

ของเรา เราหาหนทางของเรา เพราะเราสร้างกรรมมาเป็นแบบน้ี ของเขาเป็นของเขา ของเราเป็น

ของเรา ของเขา เราฟังมามนัก็เป็นสัญญาแลว้ แลว้อ านาจวาสนาของคนก็ไม่เหมือนกนั ทั้งๆ ท่ี

ออกมาประพฤติปฏิบติัดว้ยกนั แต่อ  านาจวาสนาของเรา เราท าของเรามาอยา่งน้ี เราตั้งใจของเรา

อยา่งน้ี ถา้ตั้งใจอยา่งน้ี สลดัท้ิง สลดัส่ิงท่ีมนัยึดมัน่ถือมัน่วา่เราไม่มีอ  านาจวาสนา เรามีแต่ความทุกข์

ความยาก 

ความทุกขค์วามยากมนัเหมือนกนั เขาก าหนดพทุโธ เราก็ก าหนดพทุโธ เขาหายใจเขา้

หายใจออก เรากห็ายใจเขา้หายใจออก มนัต่างกนัตรงไหน เพียงแต่เขามีสติของเขา เขามีปัญญา

ของเขา เขามีแต่ความราบร่ืนของเขา นัน่อ  านาจวาสนาของเขา แต่ของเราละ่ ของเรามนัตอ้งเป็น
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ความจริงของเรา เราไม่เอาสมบติัของใครมาเป็นของเรา มนัเป็นไปไม่ได ้ เพราะเวลาองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้พดูไวใ้นธรรม “เราเป็นผูช้ี้ทางเท่านั้น” พวกเราผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัทุก

ดวงใจตอ้งก่อร่างสร้างตวัข้ึนมาเอง ตอ้งก่อร่างสร้างตวัข้ึนมาโดยเป็นขอ้เทจ็จริงกบัใจของเรา 

เวลามนัเร่าร้อนมนัก็เร่าร้อนเพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ไมดิ้บๆ กิเลสมนัมีก าลงั 

มนัก็พดัใส่ มนัก็โหมใส่เราลม้ลกุคลกุคลาน เพราะมนัเป็นพญามาร มนัตอ้งยึดจิตใจของเราไวเ้ป็น

ท่ีพ่ึงอาศยั เพราะมนัครองใจสัตวโ์ลก ถา้มนัครองใจสัตวโ์ลก เราจะประพฤติปฏิบติัธรรม ศึกษา

ธรรมะพระพุทธเจา้มา มนัก็อนุญาตให้ศึกษา มนัก็ศึกษาไปดว้ย มนัก็เขา้ใจไปดว้ย แต่เวลาจะปฏิบติั

จริงๆ มนัจะหาช่องทางจะท าให้เราไม่ประสบความส าเร็จ ถา้ประสบความส าเร็จกคื็อรุก การ

เจรจาการคา้ระหวา่งภพชาติ ระหวา่งประเทศ ระหวา่งบา้นระหวา่งเมือง 

น่ีก็เหมือนกนั เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราจะยึดเมือง เราจะท าลายสถานท่ีอยูข่องอวชิชา 

จะท าลายสถานท่ีอยูข่องมาร มนัตอ้งเกิด ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ถา้เราประพฤติปฏิบติัของเรา

ข้ึนมา เราจะหาฝ่ังตรงขา้ม ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย แลว้ใครมนัไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายละ่ 

มนัไม่ใช่ลอยมาจากฟ้า มนัก็วา่ใจดวงน้ีไง ใจดวงท่ีมนัทุกข์ๆ  ยากๆ อยูน่ี่ ถา้มนัมีสติปัญญา มนัมี

ธรรมข้ึนมา มนักจ็ะเบิกทางไง เบิกทางของใจให้มีโอกาสข้ึนมา เราจะไม่ขาดสติ จุดดอกไมไ้ฟก็จุด

ใส่ตวัเอง ท าส่ิงใดก็ท าให้โอกาสตวัเองเสียหาย เราก็พยายามของเราสิ เรามีสติปัญญาของเรา เราก็

ก าหนดพทุโธหรือใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ถา้มนัปัญญาอบรมสมาธิ ถา้จิตมนัสงบเขา้มานะ จิตมนั

สงบเขา้มา 

โดยธรรมชาติส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา 

ความรู้สึกนึกคิด ความทุกขค์วามยากมนัเกิดท่ีไหน มนัเกิดท่ีจิต ถา้เราไม่มีสติปัญญาควบคุมดูแล

มนันะ เราทนเอาเฉยๆ มนัถึงท่ีสุด มนัเกิดข้ึนมามนัก็ตอ้งดบั ความทุกขเ์กิดข้ึนมากบัใจมนัเป็น

อนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา มนัเป็นความจริง เป็น

ความจริง สจัจะความจริงมนัมีของมนัอยูแ่ลว้ แต่เพราะจิตใจเรามนัออ่นแอ เราไม่เห็นตามความ

เป็นจริงอนันั้น มนัก็เลยจุดดอกไมไ้ฟเผาแลว้เผาเลา่ไง 
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มนัก็เกิดดบันัน่แหละ แต่มนัเกิดซับๆ ซ้อนๆ เกิดจากความทุกข ์ เกิดจากส่ิงท่ีไม่ปรารถนา 

เกิดจากท าความลม้ลกุคลกุคลาน มนัก็เกิดจากความคิดเดิมๆ ความคิดเก่าๆ นัน่น่ะ มนัไม่ไดเ้กิด

เร่ืองใหม่เลย เกิดแต่ความคิดเก่าๆ แต่มนัต่อเน่ืองไง ความทุกขม์นัก็เลยต่อเน่ือง ความทุกข ์ความ

ไม่ประสบความส าเร็จซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่ ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่จนนอ้ยเน้ือต ่าใจ จนทุกขใ์จอยูน่ี่ เพราะอะไรละ่ 

ก็เพราะกิเลสมนัหลอก เพราะเราขาดสติ เราท าของเราไม่ประสบความส าเร็จ 

แต่ถา้เรามีสติ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมไปแลว้ องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้เวลาเทศนาวา่การพระอรหันต ์๑,๒๕๐ องค ์โดยท่ีเอหิภิกข ุบวชให้เอง สอนเอง 

เป็นพระอรหันต ์ นิพพานไปหมดแลว้ เวลาครูบาอาจารยเ์ราประพฤติปฏิบติัข้ึนมารู้ธรรมตาม

ความเป็นจริง สัง่สอนกนัมา มนัมีคนรู้จริง คนท าไดจ้ริงมี ส่ิงท่ีมี แลว้เราละ่ เราศึกษาอยูน่ี่ เรา

ปฏิบติัอยูน่ี่ เราก็ตอ้งการความจริงอนันั้น ถา้เราตอ้งการความจริงอนันั้น ความจริงมนัมีอยูแ่ลว้ 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยืนยนั เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นไก่ตวั

แรกท่ีเจาะฟองอวชิชาออกไป แลว้เป็นผูช้ี้น าทาง แลว้พอช้ีน าทางมาให้ถึงในปัจจุบนัน้ีเรามีอ  านาจ

วาสนา เรามีเจตนา เรามีความมัน่คงของเรา เราจะประพฤติปฏิบติัของเรา 

การประพฤติปฏิบติันะ ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ ในการปฏิบติัตอ้งเอาชนะตนเอง การเอาชนะ

กิเลสตณัหาความทะยานอยากท่ีมนัจุดไฟเผาลนใจเราอยูน่ี่ ตณัหาความทะยานอยากมนัจุดไฟเผา

ลนเรามาตลอด แต่เรามีสติปัญญา เราจะดบัไฟ ดบัไฟน้ี ถา้ดบัไฟได ้พทุโธๆๆ ปัญญาอบรมสมาธิเขา้

มา ขอ้เทจ็จริงมนัตอ้งสงบ มนัตอ้งสงบ ถา้มนัตอ้งสงบ 

เพียงแต่เร่ิมตน้ผูป้ฏิบติัใหม่นะ เพราะเราคุน้เคย คุน้เคยอยูก่บัอารมณ์เดิมๆ คุน้เคยอยูก่บั

ส่ิงท่ีมนัระเบิดท าลายตวัเองมาตลอด เรามีอารมณ์ฉุนเฉียว เรามีแต่ส่ิงใดท่ีเผาลนใจตลอด มารมนั

ให้ผลเป็นแบบนั้น กิเลสตณัหาความทะยานอยากใหแ้ต่ทุกขก์บัใจทุกๆ ดวง แต่ธรรมขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ สจัธรรมมีแต่ความร่มเยน็เป็นสุข ถา้มีสติปัญญา มีสติปัญญา แมแ้ต่

การศึกษา ถา้มีสติปัญญา มีการศึกษามา ศึกษามามนัมีปริยติันะ ในธรรมขององคส์มเดจ็พระ
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สัมมาสัมพทุธเจา้ดว้ยภาคการศึกษา ดว้ยสญัญาอารมณ์ท่ีจ ามาน่ีแหละ มนัก็ยงัสามารถท าให้ใจเรา

ร่มเยน็ไดด้ว้ยเหตุดว้ยผล แต่เวลาจะช าระลา้งกนัจริงๆ มนัตอ้งเป็นภาคปฏิบติั 

การจ ามา การศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้มา มนัก็ไดผ้ลในโลกียะ 

ในส่ิงท่ีเป็นการจรรโลงหัวใจให้หัวใจมนัมีอาหารเป็นท่ีพ่ึง แต่อาหารอยา่งนั้นมนัเป็นอาหาร มาร

ศึกษา มารก็รู้ดว้ย แต่เวลาปฏิบติั เราตอ้งวางหมด ตอ้งให้เป็นขอ้เทจ็จริง ธรรมะเน้ือแทจ้ะเกิดกบั

เรา สติกเ็ป็นสติจริงๆ พทุโธๆๆ ถา้พทุโธจริงๆ นะ กิเลสมนัสอดเขา้มาไม่ได ้แต่น่ีพทุโธคร่ึงหน่ึง 

กิเลส ความตอ้งการ แรงปรารถนาคร่ึงหน่ึง “พทุโธๆ แลว้เม่ือไหร่จะสงบเสียที พทุโธมาแลว้พทุโธ

มาเลา่ พทุโธ”...มนัพทุโธคร่ึงหน่ึง มารเอาไปกินคร่ึงหน่ึง 

แต่ถา้เราสลดัท้ิงเลย พทุโธโดยเน้ือแท ้พุทโธโดยเน้ือแท ้สติแท ้ปัญญาแท ้ธรรมโดยเน้ือ

แท ้ มนักใ็ห้ผลคุณคา่ตามความเป็นจริงข้ึนมา จิตมนัสงบข้ึนมาไดน้ะ พอจิตสงบข้ึนมาได ้ ฝึกหดั 

ตอ้งหมัน่รักษา คนถา้รักษาไม่เป็น มนัเจริญแลว้เส่ือม ในเม่ือ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา สภาวธรรม

เกิดข้ึน ตั้งอยู ่ แลว้ดบัไป เวลาความรู้สึกนึกคิดเกิดโดยสญัชาตญาณ มนัก็เกิดดบัๆ แต่เวลาเกิดดบั 

เกิดดบัพร้อมกบัมาร พร้อมกบัความเร่าร้อน พร้อมกบัส่ิงท่ีมนัขบัไสอยูอ่ยา่งนั้นโดยสัญชาตญาณ 

เราก็เอาส่ิงน้ี เอาส่ิงท่ีจิตน้ีเป็นธรรมชาติท่ีรู้ แต่รู้โดยตวัมนัเอง รู้โดยท่ีไม่อาศยัส่ิงท่ีให้ตณัหาความ

ทะยานอยากมนัจูงใจน้ีไป เราก็มีสติปัญญาโดยเน้ือแท ้ พทุโธๆ มนัตอ้งสงบลงได ้ สงบลงได ้

รักษา ช านาญในวสีนะ ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ท าความสงบของใจเขา้มา 

ถา้ใจมนัสงบแลว้ ถา้เป็นสมาธิจริงๆ เวลามนัมีสติมีปัญญารับรู้ได ้ มีมรรคมีผล ถา้มนั

ออกพิจารณาของเรานะ เราพิจารณาในอะไรละ่ พิจารณาในกาย พิจารณาในเวทนา พิจารณาในจิต 

พิจารณาในธรรม ท าไมตอ้งพิจารณาละ่ ส่ิงน้ีเราศึกษามา เรากรู้็แลว้ เวลากิเลสก็บอกนู่นก็รู้แลว้ น่ี

ก็รู้แลว้ ทุกอยา่งรู้แลว้...รู้โดยส่ิงท่ีบงัคบัใชไ้ม่ได ้ รู้โดยส่ิงท่ีเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ 

รู้มาแลว้เราก็รู้จริงๆ นัน่แหละ แต่รู้มาแลว้ กิเลส จิตใตส้ านึกมนัยอมรับรู้ดว้ยไหม ถา้มนั

ยอมรับรู้ มนัตอ้งส ารอกมนัตอ้งคาย แลว้มนัคายอะไรออกมา มนัไม่มีเหตุมนัไม่มีผล มนับงัคบัใช้
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ไม่ได ้บงัคบัใชไ้ม่ไดม้นัก็ถอดถอนกิเลสไม่ได ้ไปเห็นแต่สมบติัของคนอ่ืน สมบติัของตวัเองมนัไม่มี 

ถา้สมบติัของตวัเองมนัจะมี มนัจะมีข้ึนมาไดอ้ยา่งใดละ่ 

ถา้มีสติมนัก็ยบัย ั้ง เราก็เห็นแลว้ เวลามนัเร่าร้อนมนัมีแต่เผาลนใจ ไปหมดทั้งเน้ือทั้งตวั 

พอมีสติระลึกได ้เราน่ีคิดเร่ืองอะไร เราคิดเร่ืองอะไร ส่ิงน้ีพอมีสติ สติแทม้นัสามารถหยดุไดไ้ง ถา้

สติแทม้นัสามารถหยดุความคิดเราได ้ ถา้มนัหยดุความคิดไดก้็หยดุเท่านั้นน่ะ หยดุแลว้มนัก็คิดต่อ 

เพราะสติมนักคื็อสติ 

ในเม่ือธรรมเน้ือแท ้สติแท้ๆ  มนัก็ให้ผลตามคุณสมบติัของสติ ถา้มีคุณสมบติัของสติแลว้ 

ถา้เรามีสติปัญญา เรามีสติปัญญาต่อเน่ือง ถา้สติมนัยบัยั้งได ้ เราก าหนดพทุโธมนัต่อเน่ืองๆ มนั

ต่อเน่ือง จากสติมนัก็มีปัญญา มีปัญญาเพราะมนัรับรู้ มนัเห็นไง ยิ่งปัญญาอบรมสมาธิเห็นโทษเลย 

มีสติ พอมีสติทนั หยดุ หยดุแลว้ ถา้มนัคิด มนัคิดเพราะอะไร คิดเพราะมนัขาดสติ แลว้เวลากิเลส

มนัขบัดนัออกมา เราไม่ทนั แต่ถา้มีสติแลว้มนัจบัได ้จบัความรู้สึกนึกคิดของเรา มนัหยดุแลว้ คิด

เร่ืองอะไร พอคิดเร่ืองอะไร มนัเป็นปัญญา ถา้มีสติมีปัญญาข้ึนมา 

ส่ิงท่ีวา่ธรรมชาติท่ีรู้มนัมีอยูแ่ลว้ แต่เพราะมนัโดนสัญญาอารมณ์ โดนมารมนัครอบง าอยู ่

มนัไปไดห้มด พอมีสติปัญญา สติกเ็น้ือแท ้เวลามนัเกิดสมาธิ สมาธิแท ้พอสมาธิแท ้สมาธิแทคื้ออะไร 

สมาธิแทคื้อมีสติแลว้ควบคุมได ้พอควบคุมไดน้ะ จากขณิกสมาธิก็เป็นอปุจารสมาธิ แลว้ช านาญใน

วสี การรักษาได ้ถา้เรารักษาสติได ้รักษาสมาธิได ้เวลามนัฝึกหัดใชปั้ญญาๆ ฝึกหัดใชปั้ญญาอะไร 

ก็เรียนมาจนรู้ไปหมดทุกเร่ืองแลว้ ทุกอยา่งรู้หมดเลย ท าไมตอ้งมาฝึกหัดใชปั้ญญาอีกละ่ 

ปัญญาอยา่งนั้นมนัเป็นปัญญาของกิเลส ปัญญาอยา่งนั้นเป็นจินตมยปัญญา ปัญญาท่ีเป็น

จินตนาการก็ได ้ ส่ิงใดก็ได ้ มนัจะท าส่ิงใดก็ได ้ มนับงัคบัใชไ้ม่ได ้ เพราะมนัมีกิเลส มนัมีสมุทยั

ร่วมมาดว้ย ถึงวา่เราก็รู้ทุกอยา่งเลย ศึกษาธรรมะเราเขา้ใจหมดเลย เราเขา้ใจหมดเลย แต่มนัมีสมุทยั มนั

มีกิเลสของเรา เพราะวา่ความคิดมาจากไหน ปัญญาท่ีเกิด เกิดมาจากไหน ก็เกิดมาจากจิต จิตมี

อวชิชาไหม มี ถา้มีอวชิชาข้ึนมา ส่ิงท่ีสมุทยัมนัร่วมมาดว้ย มนัถึงบงัคบัใชก้บัจิตเราไม่ได ้ ถา้

บงัคบัใชก้บัจิตเราไม่ได ้มนัก็ไม่เป็นธรรมะเน้ือแท ้มนัเป็นธรรมะท่ีมนัมีสมุทยัเจือปนมา 
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ถา้ธรรมะเน้ือแท ้พอจิตสงบแลว้จบัไปท่ีกาย ร าพึงไป ถา้ใครไม่เห็นกายก็ร าพึงไปท่ีกาย 

แต่ถา้ใครประพฤติปฏิบติัโดยมีความมัน่คง นัง่สมาธิไป นัง่ภาวนาไป จิตมนัพทุโธๆ จิตสงบแลว้ 

ถา้มนัสงบมากนอ้ยขนาดไหน ถา้มนันัง่ต่อเน่ืองกนัไปๆ เวลามนัออกมารู้เวทนา ถา้จิตสงบแลว้

มนัจบัเวทนา ถา้จบัเวทนา พิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม จบัข้ึนมา

พิจารณา ถา้จบัมาพิจารณา นัน่แหละใชปั้ญญา ปัญญาน้ีคือภาวนามยปัญญา ปัญญา เห็นไหม จิตท่ี

มนัสงบแลว้มนัจบัได ้ มนัพิจารณาแยกแยะของมนั แยกแยะวา่ ฝึกสอนมนั ฝึกสอนจิตมนั ใหจิ้ต

มนัรู้ ให้จิตมนัเห็น ความรู้สึกนึกคิดโดยขอ้เทจ็จริงท่ีเราคิดอยูน่ี่มนัไม่ใช่ความจริง 

ถ้าความจริง เพราะความจริงมันเป็นปัจจุบันธรรม จิตสงบแล้วมันรู้มันเห็นของมัน 

มันพิจารณาของมัน ถ้าจิตมันเห็นของมัน ถ้ามีก าลงันะ พิจารณากาย กายมันจะย่อยสลายไป 

กายมันจะเป็นไตรลกัษณ์ต่อหน้าให้รู้ให้เห็น ถ้ารู้เห็น เพราะส่ิงทีรู้่มามันรู้โดยสัญญา รู้โดย

การศึกษา มันบังคับใช้กบัจติ เพราะมันไม่เป็นธรรมเน้ือแท้ ไม่เป็นข้อเท็จจริงให้ใจมันเห็นได้ 

แต่มันเป็นการศึกษามาจากภายนอก ศึกษามาจากครูบาอาจารย์ ศึกษามาจากธรรมขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รู้ทั้งรู้นั่นแหละ แต่จิตแท้ๆ มันไม่เคยรู้เคยเห็นตามความเป็น

จริง 

ถา้จิตมนัสงบเขา้มาแลว้มนัจบักายได ้ มนัพิจารณาของมนั มนัแยกแยะของมนั มนัเป็น

ไตรลกัษณ์ มนัยอ่ยสลายไป มนัยิ่งช านาญข้ึนนะ พิจารณากายซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ มนัมีความช านาญ

ของมนั พอมีความช านาญของมนั มนัมีความช านาญ นัน่น่ะฝึกสอนใจๆ ฝึกสอนใจดว้ยภาวนามย

ปัญญา เป็นปัจจุบนัธรรม รู้เห็นกนัซ่ึงๆ หนา้ จกฺข ุ ุ  อุทปาท ิ าณ  อุทปาทิ ปญฺ า อุทปาท ิ

วชฺิชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ มนัมีจกัขญุาณ มนัมีปัญญา มนัพิจารณาของมนัแลว้มนัปลอ่ย

ของมนั 

ถา้ปลอ่ยของมนั พอปล่อยแลว้ ปลอ่ยแลว้ท าอยา่งไรต่อ มนัก็พิจารณาซ ้าไปๆๆ พอจิต

มนัสงบแลว้ซ ้ า พอจิตมนัพิจารณาไป ถา้จิตมนัใชก้ าลงัมากมนัก็เส่ือม เส่ือม มนัพิจารณาไปแลว้
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มนัก็ไม่ไป มนัไม่ไปตามส่ิงท่ีปรารถนา...ร าพึงไง จบักาย เห็นกายแลว้ ตอ้งเป็นอยา่งนั้น ให้เป็น

อยา่งนั้น ร าพึงในนั้น แต่เวลาจิตมนัไม่มีก าลงั ร าพึงมนัไม่ไปแลว้ มนัไม่ไป ตอ้งวางแลว้กลบัมา

พทุโธๆ กลบัมาพทุโธเพ่ือท าให้จิตมนัสงบ ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัก็เป็นสมาธิ สมาธิโดยธรรมเน้ือ

แท ้แต่ถา้มนัใชง้านไปแลว้สมุทยัมนัเจือปนเขา้มาแลว้ สมุทยัมนัปนเขา้มา สมุทยัคืออะไร 

คนไดส้มาธิกไ็ม่อยากให้สมาธิเส่ือม ใครไดส้มาธิแลว้ก็สมาธิก็เป็นของเรา พอมีสติกส็ติ

เป็นของเรา สติของเราท าไมมนัเผลอละ่ ท าไมลม้ลกุคลกุคลานละ่ ถา้เป็นสมาธิของเรา สมาธิมนั

ไปไหนละ่ เวลาใชไ้ปแลว้มนัไปไหน เห็นไหม มนัไม่มีส่ิงใดตามจินตนาการเราอยากไดน้ั้นหรอก ทีน้ี

พอใชไ้ปแลว้ ทุกอยา่งใชแ้ลว้ ทุกอยา่งใชพ้ลงังานไปแลว้มนัก็หดตวัลง หดตวัลง มนัก าลงันอ้ยลง 

ก าลงันอ้ยลงก็ตอ้งกลบัมา กลบัมาพทุโธ กลบัมาใชปั้ญญาอบรมสมาธิเพ่ือให้เป็นธรรมเน้ือแท ้

เน้ือแท ้ สติแท ้ สมาธิแท ้ เวลาปัญญาแท ้ ปัญญาแทพิ้จารณาไป มรรคสามคัคี ส่ิงท่ีเป็น

ความเป็นเน้ือแท ้ความเป็นขอ้เทจ็จริง มนัพิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ ส่ิงท่ีเป็นเน้ือแทเ้พ่ือธรรม ดูเคมี

ท่ีมนัไม่มีส่ิงใดเขา้ไปท าให้ส่ิงนั้นมนัดอ้ยค่า เวลาพิจารณาไปแลว้ พอทุกอยา่งสมดุลของมนั 

มรรคสามคัคี พิจารณาซ ้ าๆๆ จนมรรคสามคัคีมนัสมุจเฉทปหาน เพราะเราใชส้ารเคมีส่ิงใดเพ่ือ

ประกอบในการคน้ควา้ส่ิงใด ถา้มนัสมดุลของมนั มนัก็จบกระบวนการของมนั ถา้จบกระบวนการ

ของมนั ท าซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ ถึงท่ีสุดแลว้เวลาพิจารณาไปแลว้มนัขาด สงัโยชน์มนัขาดออกไป ถา้

สังโยชน์มนัขาดออกไป ส่ิงท่ีสังโยชน์ขาดออกไป ส่ิงท่ีมีคุณค่า 

เวลาเขาสร้างโรงงานปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ส่ิงท่ีเขาเอาแร่ยเูรเนียม พยายามเอามาท าความสะอาด

ให้มนัสะอาดบริสุทธ์ิ ถา้มนัยิ่งสะอาดบริสุทธ์ิ เขาท าอยา่งไร ถึงท่ีสุดแลว้เขาจะท าโรงงานไฟฟ้า

ของเขาได ้ ถา้ท าโรงไฟฟ้าของเขา เวลาเขาแยกแร่ยเูรเนียมเขาท าอยา่งไร ดูสิ เขามีโรงงานของเขา 

เขาตอ้งสร้างเตาปฏิกรณ์ท่ีไม่ให้รังสีมนัออกไปกระทบกระเทือนใคร คนท่ีเขาจะเขา้ไปท างาน เขา

ตอ้งมีชุดป้องกนัรังสีของเขา 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตมนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เราพิจารณาของเราซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ 

เวลามนัขาดออกไป เราพยายามจะท าใจของเราให้มนัสะอาด ให้จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใสๆ แต่เวลากิเลส 
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ดูสิ สักกายทิฏฐิ วจิิกิจฉา สีลพัพตปรามาส ส่ิงท่ีเราท าข้ึนมา กามราคะปฏิฆะ เราจะท าอยา่งไร ถา้

จะท าให้ใจเรามนัเป็นจิตเดิมแท ้ ถา้จิตเดิมแท ้ มนัเป็นชั้นเป็นตอนของมนัข้ึนไป ถา้เป็นชั้นเป็นตอน

ข้ึนไป เราจะมีสติปัญญามากนอ้ยแคไ่หน ถา้เรามีสติปัญญา ดูจากสติ มหาสติ ปัญญา มหาปัญญา 

มนัมีขอ้เทจ็จริงของมนัในการประพฤติปฏิบติัเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป 

ในการปฏิบติั ส่ิงท่ีวา่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปเท่ียวสวน เห็นคนเกิด คนแก่ 

คนเจ็บ คนตาย จิตน้ีมนัพาเกิด พาแก่ พาเจ็บ พาตาย แลว้เวลาจิตของเรามนัเคยพาเกิด พาแก่ พา

เจ็บ พาตายในวฏัฏะ เราเวยีนตายเวยีนเกิดมาตลอด แลว้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เพ่ือให้ธรรมของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ช าระลา้งเพ่ือไม่ให้เกิด ไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตาย แลว้อะไร

ท่ีมนัพาเกิด พาแก่ พาเจ็บ พาตาย แลว้อะไรท่ีมนัจะไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย แลว้ใครเป็นคน

ไปเห็นละ่ 

เห็นไหม ธรรมเน้ือแทม้นัจะรู้มนัจะเห็นของมนั ถา้ไม่รู้ไม่เห็น ใจดวงน้ีมนัก็มีความลงัเล

สงสัย ใจดวงน้ีปฏิบติัธรรมของเราไป ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา 

ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนับงัคบัใชก้บัจิตไม่ได ้ บงัคบัใชก้บัจิตไม่ได ้ อวชิชาหรือตณัหาความ

ทะยานอยากในหัวใจมนัก็หัวเราะเยาะ แต่เราประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงนะ พอจิตมนัสงบ

เขา้มา จิตสงบเขา้มา เราท าตามความเป็นจริงเพราะเรามีครูมีอาจารยไ์ง ถา้เรามีหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่

มัน่ท่านประพฤติปฏิบติัของท่านมา 

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน หลวงปู่ม่ันท่านปฏิบัติมานะ เวลาปฏิบัติมา ไม่มีใครส่ังสอน 

ท่านค้นคว้าของท่านเอง แต่ท่านมีอ านาจวาสนาบารมีของท่าน ท่านถึงมีสตปัิญญาไม่ยอมให้

ล้มลุกคลุกคลานไปกบักเิลสตัณหาความทะยานอยาก พลกิแพลงมาตลอด กเิลสมันมีลูกเล่น

อย่างไร ท่านกต้็องหาหนทางที่ท าให้มีสติปัญญาต่อสู้กบัมัน เป็นผลประโยชน์กบัใจของหลวงปู่

มั่น ท่านถึงได้มาสอนเรา ท่านถึงได้มาเป็นคนชักน าพวกเรา ชักน าพวกเราให้มันมีคุณธรรมในใจ

ขึน้มา ถ้าพวกเรามีคุณธรรมในใจขึน้มา ศาสนาจะมั่นคง มั่นคงในหัวใจของสัตว์โลก เวลา
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ศาสนามั่นคง ม่ันคงในใจของหลวงปู่ม่ันก่อน หัวใจหลวงปู่ม่ันท่านม่ันคงแล้วท่านถึงเอา

ความมั่นคงอนันั้นมาเป็นแนวทางให้เราประพฤติปฏิบัติ 

ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้เราท าจริงข้ึนมา เราจะเห็นโทษอยา่งท่ีวา่ เขาสร้างโรงงาน

ไฟฟ้านิวเคลียร์ข้ึนมาเพ่ือประโยชน์กบัการอตุสาหกรรม เพ่ือประโยชน์กบัแสงสวา่ง เพ่ือ

ประโยชน์กบัการใชส้อยในชีวติของเขา น่ีก็เหมือนกนั เราพิจารณาของเรา เรามีสติปัญญาของเรา

ข้ึนมาก็เพ่ือให้เกิดประโยชน์กบัใจของเรา 

ถา้ใจของเรา ถา้มนัมีธรรมะแท ้มีสติมีปัญญาแท ้มนัแยกแยะของมนั ส่ิงท่ีเป็นความสกปรก 

ส่ิงท่ีท าให้จิตน้ีเกิดตายกคื็อสังโยชน์ คือกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เห็นไหม สกักายทิฏฐิ 

วจิิกิจฉา สีลพัพตปรามาส เราพิจารณาซ ้ าพิจารณาซากของเรา เวลามนัขาดออกไป สังโยชน ์๓ ตวั

มนัขาดออกไป กิเลสอยา่งหยาบๆ มนัขาดออกไป ความสกปรก ส่ิงท่ีเป็นความสกปรกในแร่นั้นเรา

ไดค้ดัแยกออกไป เราคดัแยกส่ิงนั้นออกไป ส่ิงท่ีธรรมชาติท่ีรู้ ธรรมชาติท่ีรู้ท่ีมนัจะเป็นประโยชน์

กบัเราข้ึนมา แลว้ถา้เรามีสติปัญญาเราก าหนดพทุโธๆ ท าความสงบของใจ ถา้ใจมีความสงบลึกซ้ึง

ข้ึน ใจมีความสงบลึกซ้ึงข้ึนเพราะก าลงัของจิตมนัจะมีมากข้ึน ก าลงัของจิตมีมากข้ึนเพราะเราได้

พิจารณาของเรา เราไดแ้ยกแยะ เราไดค้ายสังโยชน์ออกไป คือสักกายทิฏฐิ ความเห็นผิด ถา้มี

สักกายทิฏฐิ ความเห็นผิด เพราะความเห็นผิดอนัน้ี ถา้ภาวนาไม่เป็น สักกายทิฏฐิ ความเห็นผิด 

เพราะมีความเห็นผิด มนัเป็นไมดิ้บๆ เห็นผิดตั้งแต่ตน้ มนัถึงเขา้ช่องทางไม่ถกู 

ถา้เขา้ช่องทางไม่ถกู เรามีสติปัญญาข้ึนมาแลว้เราจบักาย จบัเวทนา จบัจิต จบัธรรมข้ึนมา

พิจารณาแยกแยะ พิจารณาแยกแยะซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่ ซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่จนเห็น พิจารณาจนแยกแยะ เพราะ

มนัเป็นปัจจุบนัธรรม เพราะมนัเป็นของจริง ถา้มนัมีสติ มีปัญญา มีสมาธิความเป็นจริง มนัจบัได้

จริงๆ พอจบัไดจ้ริงๆ รสชาติมนัแตกตา่งกนั 

เวลาเราปฏิบัติขึน้มาเราล้มลุกคลุกคลาน มันไม่มีรสมีชาติเพราะอะไร เพราะมีแต่

ความน้อยเน้ือต ่าใจ ปฏิบัติไปแล้วกไ็ม่สมหวงัสักที มีแต่ความเร่าร้อน มีแต่ไฟแผดเผาหัวใจ แต่
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พอจิตสงบขึน้มามันกม็ีความร่มเยน็ พอมีความร่มเย็นนะ ถ้ามันออกจับกาย ออกจับเวทนา ออก

จับจิต ออกจบัธรรมด้วยความเป็นจริง มันได้ผลงานขึน้มาไง 

ส่ิงท่ีเราจะแยกแยะคดัแยกส่ิงท่ีให้จิตใจของเรามนัพน้ออกไปจากความสกปรกโสมม ส่ิง

ท่ีมนัเป็นทิฏฐิมานะท่ีมนัซับซ้อนอยูก่บัใจ ท่ีพาเวยีนตายเวยีนเกิดมาก่ีภพก่ีชาติ ไม่มีตน้ไม่มีปลาย 

ถา้เราจบัได ้ พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่ถึงท่ีสุด ดว้ยความเป็นส่ิงท่ีธรรมเน้ือแท ้ ดว้ยสมาธิแท ้ ดว้ย

ปัญญาแท ้ดว้ยมรรคผลแท้ๆ  พิจารณาเขา้ไป แท้ๆ  ใจมนัรู้ เพราะเราลม้ลกุคลกุคลานมา คนท่ีเรารู้

ผิด เราเป็นคนดิบมา เรารู้วา่ความเป็นดิบไม่ตอ้งให้ใครมาบอกเราหรอก เราเกิดเป็นมนุษย ์ เรารู้

ศกัยภาพความเป็นมนุษยข์องเรา 

จิตของเรา ถา้มนัไม่เคยสัมมาสมาธิ มนัก็รู้อยูว่า่มนัก็จมอยูก่บักิเลสตณัหาความทะยานอยาก 

แต่ถา้จิตของเรามนัสงบเขา้มา มนัมีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมา เรากรู้็ไดว้า่จิตของเราเคยสงบเขา้มา จิตเรา

มีก าลงัมากนอ้ยขนาดไหน เรากรู้็ของเรา ถา้รู้ของเรา ถา้พิจารณาไปไม่ได ้ มนัก็ลม้ลกุคลกุคลาน

อยู ่แต่ถา้เรามีสติปัญญาของเรา เราพิจารณาของเรา มนัก็เกิดภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาเกิด

ข้ึนมา มนัเกิดท่ีไหน มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก มนัรู้มนัเห็นกลางหัวใจ แยกแยะแลว้

แยกแยะอีก เวลาแยกแยะแลว้มนัก็ลม้ลกุคลกุคลาน เพราะงานมนัละเอียดข้ึนไปเร่ือยๆ 

เรากห็วงัผลของเราวา่ “เม่ือไหร่มนัจะประสบความส าเร็จเสียที เม่ือไหร่มนัจะเห็นมรรค

เห็นผลเสียที”...ส่ิงท่ีมนัเป็นความจอมปลอมมนัสอดเขา้มาอยา่งน้ี นัน่ละ่สมุทยัทั้งนั้นน่ะ 

“เม่ือไหร่จะดีสักที เม่ือไหร่จะดี” เม่ือไหร่ ค าวา่ “เม่ือไหร่” มนัต่อรอง “เม่ือไหร่” คือกิเลสทั้งนั้น แต่

ถา้ปฏิบติัไป ไม่ตอ้ง “เม่ือไหร่” ปัจจุบนัเหมือนกนั ปัจจุบนัเด๋ียวน้ี เอาเด๋ียวน้ี สู้อยา่งเดียว สู้อยา่ง

เดียว ถึงท่ีสุดถา้มนัเป็นความจริง มนัเป็นของแท ้มนัมรรคสามคัคี เพราะมนัเป็นความเป็นจริง 

พอวา่เป็นของแท ้ ของแทม้นัก็เป็นศีล สมาธิ ปัญญา มนัเป็นมรรคไง โสดาปัตติมรรค 

โสดาปัตติผล ถา้มนัมรรคสามคัคี มนัสมจุเฉทปหาน มนัก็เป็นผล ผลมนัก็อกุปปธรรม มนัไม่ใช่

ความจริงหรือความจอมปลอม ส่ิงท่ีเป็นเน้ือแทเ้น้ือปลอมอยูน่ี่หรอก ความเป็นเน้ือแทเ้น้ือปลอม 

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา สภาวธรรมน้ีเป็นอนตัตา สภาวธรรมน้ีมนัแปรสภาพของมนั สภาวธรรมท า
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ให้จิตใจมนัรู้มนัเห็นของมนัข้ึนมา ผลของมนั ใจท่ีมนัดิบๆ ข้ึนมา เวลามนัสมุจเฉทปหานข้ึนไป 

สังโยชน์ ๓ ตวั มนัก็ท าให้จิตน้ีมีความสะอาดมากข้ึน พอจิตสะอาดมากข้ึน มนัก็ตอ้งใชว้ตัถ ุใชส่ิ้ง

ท่ีเป็นมรรคละเอียดข้ึนไปเป็นสกิทาคามิมรรค สกิทาคามิมรรค เวลามนัจบัข้ึนไป มนัก็กายนอก กาย

ใน กายในกาย ถา้จบัไดข้ึ้นมามนัก็พิจารณาซ ้ าไป ถา้ซ ้าข้ึนไป แยกบ่อยคร้ังเขา้ 

จากพิจารณากายเร่ิมตน้ การพิจารณากายท่ีพิจารณาแลว้มนัก็ยอ่ยสลายของมนัไป มนั

แปรสภาพให้เราดูเป็นไตรลกัษณ์ๆ ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ จนถึงท่ีสุดมนัไม่มีส่ิงใด ซ่ึงๆ หนา้ ท าลาย

หมดเลย ถา้ท าลายหมดเลย มนัเหลืออะไร จิตมนัก็รวมลง จิตรวมลง ปลอ่ย ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เรา

ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ มนัรู้มนัเห็นของมนัตามความเป็นจริง ถา้รู้เห็น

ตามความเป็นจริง สงัโยชน์มนัขาดออกไป เห็นไหม เวลามนัละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไป พอจิต

มนัจบัเขา้ไปเป็นสกิทาคามิมรรค ถา้มนัจบัของมนัได ้จบัของมนัได ้จบัไดเ้พ่ือส่ิงใด 

เวลาท่ีวา่มรรคผลแท้ๆ  เวลาผลของมนัก็เป็นอกุปปธรรม แต่เวลาพิจารณาเขา้ไป ส่ิงท่ีมนั

ละเอียดข้ึนไป ส่ิงท่ีเป็นสารเคมี ความสกปรกท่ีมนันอนเน่ืองมากบัจิต พอนอนเน่ืองมากบัจิต เรา

จะท าใหจิ้ตน้ีเป็นของแทข้ึ้นมา เราจบัได ้ เราพิจารณาซ ้ าเขา้ไป พิจารณาซ ้ าแลว้แยกแยะแลว้

แยกแยะอีก เวลามนัปลอ่ยวางไป ปลอ่ยวาง ส่ิงท่ีปลอ่ยวาง กามราคะปฏิฆะมนัออ่นลงๆๆ ออ่นลง

ถึงท่ีสุดเวลามนัขาด มนัรวมลง เห็นไหม โลกน้ีราบหมดเลย กายเป็นโพธิ จิตเป็นกระจกใส มนั

ปลอ่ยหมด มนัปลอ่ยหมดอยา่งนั้น กามราคะปฏิฆะออ่นลง ความสะอาดบริสุทธ์ิของมนัมีมากข้ึน 

มีมากข้ึน ความสะอาดมีมากข้ึน 

ดูสิ แร่ยเูรเนียมท่ีเขาจะทดลองของเขา เขาจะท าความสงบของเขา เขาตอ้งมีอปุกรณ์ของ

เขา เขาตอ้งมีชุดคุม้ครองของเขา น่ีก็เหมือนกนั เวลาวา่โลกน้ีมนัราบหมดเลย แลว้ส่ิงท่ีละเอียด

ข้ึนมาละ่ ส่ิงท่ีละเอียดข้ึนมามนัจะเป็นมหาสติ มหาปัญญา ถา้มหาสติ มหาปัญญา มนัเขา้ไป มนั

จบัตอ้งได ้จบัตอ้งส่ิงใด 

ถา้จบัตอ้งกาย มนัก็เป็นกามราคะ ถา้จบัตอ้งจิต มนัก็กามฉันทะ กามฉันทะคือความพอใจ

ของจิต จิตมนัมีความพอใจของมนั เขาจะแยกแยะอยา่งไร เขาจะท าส่ิงใดเพ่ือให้แร่นั้นมนัมีคุณค่า 
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ให้แร่นั้นมนัจะเป็นพลงังานได ้ ถา้แร่มนัสกปรก ถา้แร่มนัไม่มีความสะอาดพอ มนัท าส่ิงใดไม่ได ้

เขามีกระบวนการของเขา เขามีการกระท าของเขา นัน่กระบวนการ น่ีพดูถึงกระบวนการนั้นท า

เพ่ือส่ิงใด ก็ท าเพ่ือผลประโยชน์ของเขา 

น่ีก็เหมือนกนั กระบวนการในมหาสติ มหาปัญญาของเรา แลว้กระบวนการของเรา 

กระบวนการเพ่ือท าใจดวงน้ีให้ใจดวงน้ีมนัเป็นเน้ือแทข้องมนัข้ึนมา ถา้เป็นเน้ือแท ้จิตผอ่งใสๆ ไง 

ท่ีไม่ผอ่งใสเพราะเหตุใด จิตไม่ผอ่งใสเพราะมนัมีความโลภ ความโกรธ ความหลง มนัมีกามราคะ

ปฏิฆะ มนัมีความผกูพนัของใจข้ึนมา แลว้จิตมนัติดตรงน้ี ตรงน้ีเป็นแม่ทพัใหญ่ของใจ ดสิู เจา้วฏั

จกัรๆ จิตน้ีเวยีนตายเวยีนเกิดในวฏัฏะ เวยีนตายเวยีนเกิดซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่ ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่เพราะเหตุใด

ละ่ ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่เพราะมนัอยูใ่นโอฆะไง ซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่เพราะมนัเกิดภพเกิดชาติมา มนัก็มีส่ิงท่ีเป็น

ตน้ทุนของใจดวงน้ี 

ถา้ใจดวงน้ีเราพิจารณาของเราข้ึนมา จากท่ีวา่ส่ิงดิบๆ ข้ึนมา มนัไม่มีตน้ทาง มนัมาไม่ไดเ้ลย 

แต่น้ีตน้ทางมนัผา่นเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา แต่เวลาพิจารณาข้ึนมาถึงท่ีสุดแลว้มนัเป็นส่ิงท่ีวา่เรา

จะตอ้งต่อสู้กบัแม่ทพัใหญ่ของใจ ความเป็นแม่ทพัใหญ่ของใจ ส่ิงท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ในทาง

โลก ในสังคมทุกอยา่ง ส่ิงใดตกข้ึนมามนัตกผลึกในใจดวงน้ี ฉะนั้น เราพิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ ถา้

มนัจบัไดจ้ริง พอจบัไดจ้ริงมนัก็มีเลห์่มีเหล่ียมของมนัข้ึนมาดว้ยการต่อรอง ดว้ยการลอ่ลวง 

ลอ่ลวงวา่ส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ ส่ิงน้ีเป็นผลแลว้ มนัต่อรองนะ 

จากเร่ิมตน้ตั้งแต่ปากทางเขา้มา เราต่อรองกบัเขาเอง เราต่อรองเพราะเราลม้ลกุคลกุคลาน 

เราถึงไดต้่อรองกบัเขา “ท าไมเป็นอยา่งนั้น” เราต่อรองนะ แต่ถา้พอจิตมนัพิจารณาข้ึนไป มนัเป็น

มหาสติ มหาปัญญา 

จากเร่ิมตน้เราพิจารณาของเรา สติ สมาธิมนัจะออ่นดอ้ย พิจารณาลม้ลกุคลกุคลานตลอด 

เพราะปัญญามนัยงัไม่หมุน ปัญญามนัยงัไม่เดิน แต่ถา้เป็นมหาสติ มหาปัญญา เวลาปัญญามนัเดิน 

เราเดินเป็นแลว้ เราข้ึนไปแลว้ มหาสติ มหาปัญญามนัจะหมุนตลอด มนัจะต่อรองไปอีกรูปแบบหน่ึง

เลย ต่อรองวา่อยา่งน้ีเป็นผลแลว้ อยา่งน้ีเป็นผลแลว้ 
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จากท่ีลม้ลกุคลกุคลาน ท าส่ิงใดก็ไม่ได ้ท าส่ิงใดก็มีแต่ความนอ้ยเน้ือต ่าใจ ท าส่ิงใดก็มีแต่

ความไม่ประสบความส าเร็จ แต่เวลามรรคมนัรวมตวั เวลามรรคมนัพิจารณาของมนั มรรคมนัหมุน

ของมนั เวลาปัญญามนัเกิดแลว้ ในเม่ือขยะจุดติดแลว้มนัจะไหมข้ยะจนถึงท่ีสุดให้ได ้ แต่ขยะท่ีจุดไม่

ติด ขยะเปียกมนัก็ท าให้เราล าบาก แต่เวลามนัหมุนเขา้ไป มนัลึกซ้ึงเขา้ไป จากสติ มหาสติ จาก

ปัญญา มหาปัญญาข้ึนมา มนัพิจารณาของมนั มนัก็ตอ่รอง “นู่นก็รู้แลว้ น่ีก็รู้แลว้ ต่างๆ เขา้ใจได้

หมด เป็นอยา่งนั้นแลว้” 

ถา้การต่อสู้ การพิจารณา มนัก็มีลม้ลกุคลกุคลานนะ แลว้มนัหมุนของมนั ระหวา่งกิเลส

กบัธรรมต่อสู้กนัในหัวใจของเรา มีมหาสติ มหาปัญญา แยกแยะ ถา้ปฏิบติัอยา่งน้ีส่วนใหญ่แลว้ครู

บาอาจารยท่์านจะหลีกเร้นอยูค่นเดียว เพราะวา่มนัต่อสู้ตลอดเวลาทั้งกลางวนัทั้งกลางคืน มนัเป็น

น ้าป่าท่ีไหลรุนแรงเพ่ือจะช าระลา้งใหไ้ด ้ แตกิ่เลสมนัก็แก่นของกิเลสนะ มนัก็มีทางหลบทางซ่อน

ของมนั มนัจะสร้างภาพของมนั ท าให้การประพฤติปฏิบติัลม้ลกุคลกุคลาน ลม้ลกุคลกุคลานนะ จะอด

นอนผอ่นอาหารขนาดไหน สู้กนัเตม็ท่ี สูก้นัเพ่ือความไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายไง 

ไอเ้ร่ืองความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายใครก็รู้ ในปัจจุบนัน้ีเวลาคนตายก็ไปส่งกนัท่ี

เชิงตะกอน เวลาคนตายกไ็ปเห็นวา่คนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย เราเห็นมาตลอด แตไ่อไ้ม่เกิด ไม่

แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ใครเป็น แลว้เป็นข้ึนมา จะเอาส่ิงใดมาเป็นพยานวา่ใครเป็นแลว้มนัเป็นความ

จริง ถา้ความจริงมนัเกิดตรงน้ีไง 

ความจริงท่ีวา่ธรรมะเน้ือแท ้ เน้ือแทเ้พราะมนัเป็นมหาสติแท้ๆ  มนัเป็นมหาปัญญาแท้ๆ  

ถา้มหาสติ มหาปัญญาแท้ๆ  เวลาน ้าป่าท่ีมนัพุง่ใส่ ท่ีมหาสติ มหาปัญญา ท่ีปัญญามนัหมุนไม่มีวนัหยดุ

วนัพกัวนัผ่อนมนัเป็นอยา่งใด คนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น เวลาปัญญาของเรา น่ีเป็นมหาสติ มหาปัญญานะ 

มนัเป็นภาวนามยปัญญานะ ไอปั้ญญาท่ีวา่เร่ิมตน้มา ไอท่ี้บงัคบัใชไ้ม่ได้ๆ  มนัอยูข่า้งหลงัแลว้แหละ 

แต่เวลามนัต่อสู้กนัไป มนัสร้างหลกัสร้างเกณฑข้ึ์นมา สร้างหลกัสร้างฐานข้ึนมาในหัวใจ 

เวลาธรรมจกัรมนัหมุน เห็นไหม จกฺข ุุ อุทปาทิ าณ  อุทปาทิ ปญฺ า อุทปาทิ วชฺิ

ชา อุทปาท ิ อาโลโก อุทปาทิ มนัเป็นจกัขญุาณในใจ มนัพิจารณาซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่ ถึงท่ีสุดนะ เวลา
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มนัท าลายกนั ครืน! ในหัวใจ หัวใจน้ีสนัน่หวัน่ไหว มนัส ารอกกามราคะ พอกามราคะ กลืนเขา้ไป

ท่ีใจ ท าลายลงท่ีใจ ถา้มนัท าลายท่ีใจ ดูสิ ส่ิงท่ีเป็นแร่ท่ีมนัมีความสกปรกโสมมของมนั ท าจน

สะอาดบริสุทธ์ิ ท าจนพร้อม พร้อมท่ีจะท าเป็นระเบิด พร้อมท่ีจะท าเป็นแท่งนิวเคลียร์เพ่ือจะท า

โรงงาน ส่ิงท่ีมนัพร้อมจะท าส่ิงใดก็ได ้ถา้ท าส่ิงใดก็ได ้ความพร้อม 

จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส มนัจะผอ่งใสไดอ้ยา่งไรละ่ถา้มนัมีความโลภ ความโกรธ ความหลง 

มนัผอ่งใสไปไม่ได ้แต่ถา้มนัมีมหาสติ มหาปัญญา มนัท าลาย เวลามนัระเบิดครืน! ในหัวใจ มนัยงั

มีเศษส่วนของมนั เศษส่วนของมนั เห็นไหม ส่ิงท่ีเราท าลายแลว้ เราท าลายวตัถไุปหมดเลย แต่ส่ิง

ท่ีเรามีขอ้มูล มีนามธรรมอยู ่มนัรับรู้ได ้พิจารณาซ ้ าๆๆ เขา้ไป มนัจะท าลายเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป 

ท าลายจนใส ใสหมดเลย ใส ใครเป็นคนท าละ่ เพราะตวัเราท าใช่ไหม ดสิู เรามีความคิด ความคิด

เรากลัน่กรองความคิดเราเอง น่ีก็เหมือนกนั เวลามรรคญาณมนัเกิดข้ึน มหาสติ มหาปัญญามนัก็

กลัน่กรองของมนั กลัน่กรอง น่ีอนาคามี ๕ ชั้น ซ ้ าๆๆ เขา้ไป ถึงท่ีสุดมนัหมดส้ินไปเลย น่ีธรรมะ

เน้ือแท ้

ถา้ธรรมะเน้ือแทม้นัจิตผอ่งใส แลว้จิตผอ่งใส จิตผ่องใสมนัคืออะไรน่ะ ถา้ไม่มีครูบา

อาจารย ์ ส่ิงน้ีมนัลุม่หลงกนัทั้งนั้นน่ะ ส่ิงท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เพราะปฏิบติัมาดว้ยความท่ีวา่

มหาสติ มหาปัญญานะ จิตใจน้ีหูตาสวา่งไสว พิจารณาส่ิงใดวา่สวา่งไสว ผอ่งใส วา่งไปหมดเลย 

ครอบคลมุไปทุกๆ อยา่งเลย ใจน้ีโลง่โถงไปหมดเลย ไม่มีส่ิงใดเลย ไม่มีส่ิงใดเลย น่ีธรรมะเน้ือแท ้

ส่ิงท่ีเน้ือแทม้นัก็ธาตรูุ้แท้ๆ  ถา้ธาตุรู้แท้ๆ  

ถา้ไม่มีสติปัญญา ถา้ท าระเบิดนะ ระเบิดท าลายลา้งไปหมดเลย แต่ถา้ท าเป็นทางสนัติละ่ 

ถา้เป็นทางสันตินะ มนัมีวชิชา อวชิชานะ ธาตุรู้ถา้อวชิชาครอบง า มนัก็เป็นธาตุรู้อยา่งนั้น ถา้เป็น

วชิชาละ่ ถา้วชิชานะ เวลาเกิดการระเบิดท่ีรุนแรง เขาจะค านวณไดว้า่เป็นการระเบิดขนาด

นิวเคลียร์ก่ีกิโลตนั 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีถา้มนัท าลาย มนัก็ท าลายอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ใสสวา่งก็ใสสวา่งอยูอ่ยา่ง

นั้นน่ะ ถา้ตายชาติน้ีกไ็ปเกิดบนพรหม แต่ถา้เป็นทางสนัติละ่ ถา้ทางสันติ ถา้เป็นนิวเคลียร์ ทฤษฎี
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สัมพทัธ์ของเขา ทฤษฎีสัมพทัธ์มนัจะระเบิดไดต้่อเม่ือทฤษฎีสัมพทัธ์ถึงท่ีสุดแลว้มนัจุดระเบิดของ

มนั แต่ถา้ อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วญิฺ าณ  อทิปฺปจฺจยตา ท่ีวา่ปัจจยาการของ

จิต ถา้ปัจจยาการของจิตมนัเป็นธรรม ถา้เป็นธรรม มนัเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร มนัจะท าอยา่งไรมนัถึง

เป็นปัจจยาการละ่ 

ปัจจยาการ ส่ิงท่ีเราพิจารณาของเราตั้งแต่สกักายทิฏฐิ วจิิกิจฉา สีลพัพตปรามาสข้ึนไป

เร่ือยๆ ส่ิงน้ีเราท าจิตใจของเราให้ธรรมเน้ือแท ้ ให้ใจใสสะอาดแท้ๆ  แต่ใจสะอาดมนัก็คือใจ เวลา

คนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย เอาอะไรไปเกิด น่ีปฏิสนธิจิต เวลาเราเกิดมาแลว้ วญิญาณๆ วญิญาณ

น้ีมนัเป็นขนัธ์ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ วญิญาณน้ีวญิญาณสามญัส านึกของมนุษย ์แต่เวลา

ถา้จิตมนัสะอาดเขา้ไปแลว้มนัเป็นจิตเดิมแท้ 

จิตเดิมแท ้ถา้ไม่มีส่ิงใดไปจบัตอ้งส่ิงน้ี ดสิู อนาคามี ๕ ชั้นมนัจะไปเกิดท่ีไหนละ่ มนัไปเกิด

บนพรหมแน่นอนถา้ไม่มีสติปัญญา แต่ถา้มีสติปัญญา มนัก็เป็นทฤษฎีสัมพทัธ์ มนัก็ระเบิดท าลาย

ตวัมนัเอง แต่ถา้มนัเป็นปัจจยาการละ่ เป็นปัจจยาการ อรหัตตมรรคละ่ อรหตัตมรรคจะเขา้ไปจบั

อยา่งไร ถา้อรหัตตมรรคเขา้ไปจบั ตวัมนัเองจบัตวัมนัเอง ธาตุจบัธาตุ ธาตรูุ้ธาตุ จิตรู้จิต แลว้จิตรู้จิต 

จิตเห็นอาการของจิต 

เวลาบอกจิตเห็นอาการของจิต เห็นอาการ รูป เวทนา สัญญา สงัขาร วญิญาณ จิตเห็น

อาการของจิต แลว้จิตจบัจิต ธาตจุบัธาตุ ถา้ธาตุจบัธาตุ ธาตุแท้ๆ  จบัธาตุแท้ๆ  แลว้มนัจบัอยา่งไร 

ถา้มนัจบัตอ้งของมนั น่ีอรหัตตมรรค ถา้อรหัตตมรรคเขา้มาจบัส่ิงน้ีได ้ แลว้ในการกระท า ในการ

กระท าส่ิงท่ีมีการระเบิด เขาจะค านวณวา่น ้าหนกัของมนั ความใหญโ่ต ความรุนแรงของมนัมีเท่าไร 

ขณะจิตของครูบาอาจารยแ์ต่ละองคม์นัไม่เหมือนกนั ถา้ขณะจิตท่ีนุ่มนวล มนัก็ลงดว้ยความ

นุ่มนวล แต่ถา้ขณะจิตท่ีรุนแรง มนัจะสั่นไหว มนัจะกระเทือนโลกธาตุ กระเทือนโลกธาตุเพราะจะ

สั่งลากนัแลว้ไง จะสั่งลา สั่งลาโลกน้ีแลว้ จะไม่มาเกิดอีกไง ถา้จะไม่เกิดอีก มนัมีอะไรมาเกิดและ

ไม่มาเกิดละ่ ถา้มนัไม่มีส่ิงใดท่ีจะมาเกิดและไม่มาเกิด อะไรมาเกิด 
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ส่ิงท่ีศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา ส่ิงท่ีศึกษาจากครูบาอาจารยม์า

มนัเป็นธรรมะท่ีบงัคบัใชก้บัจิตไม่ได ้ มนัเป็นกฎหมายท่ีไม่มีค่า มนัเป็นขอ้ตกลงท่ีไม่มีสัตยาบนั 

มนัไม่มีผลประโยชน์กบัใครหรอก ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาก็ศึกษามา

เพ่ือความรู้ ในการประพฤติปฏิบติัข้ึนมาตามความเป็นจริงมนัไม่เกิดผล 

ถา้มนัเกิดผลข้ึนมา ธรรมะเน้ือแทม้นัมีของมนั สติตอ้งเป็นสติจริงๆ สมาธิตอ้งเป็นสมาธิ

จริงๆ ปัญญาก็เป็นปัญญาจริงๆ ศีล สมาธิ ปัญญา ธรรมะเน้ือแท ้ ส่ิงท่ีเป็นเน้ือแทไ้ม่มีสมุทยัเขา้ไป

เจือปน ไม่มีสมุทยัเขา้ไปแยกส่วนนั้นไป พอแยกส่วนนั้นไปก็มีการประพฤติปฏิบติั มีการกระท า

ข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นเน้ือแทม้นัถึงให้ผลเป็นความจริง ถา้ให้ผลเป็นความจริงนะ เป็นโสดาบนั เป็น

สกิทาคามี เป็นอนาคามี มนัก็ให้ผลตามความเป็นจริงโดยสมบติัท่ีคุณภาพส่ิงท่ีเคมีนั้นมนัให้ค่า

ของมนัตามความเป็นจริง ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมๆ เปรียบเหมือนเคมี เปรียบเหมือนอารมณ์ความรู้สึก 

มนัมีคุณค่าของมนั แลว้ถึงท่ีสุดข้ึนไป พิจารณาไปแลว้ เราพิจารณาของเราเป็นชั้นเป็นตอน กิเลส

อยา่งหยาบๆ มนัท าให้จิตน้ีใสสะอาดข้ึนมา พอใสสะอาดข้ึนมา ถึงท่ีสุดแลว้จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส จิตเดิม

แทห้มองไปดว้ยอปุกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส ถา้จิตเดิมแทน้ี้จะขา้มพน้กิเลส จะขา้มพน้กิเลสมนัจะ

มีอรหัตตมรรค 

ส่ิงท่ีเป็นอรหัตตมรรค ท่ีวา่เป็นปัจจยาการๆ มนัไม่ใช่ปัญญาแบบขนัธ์ ปัญญาแบบขนัธ์

มนัเป็นปัญญาท่ีมีสมาธิรองรับ ความรู้สึกนึกคิดมนัก็เป็นปัญญาข้ึนมา แต่เวลาปัญญาท่ีมนัละเอียด

ลึกซ้ึงข้ึนมาอยา่งน้ีมนัเป็นปัญญาญาณ ถา้เป็นปัญญาญาณ มนัซึมซับเขา้ไปอยา่งใด มนัเขา้ไป

ท าลายจิตดวงนั้นอยา่งใด ถา้มนัท าลายจิตดวงนั้น ท าลายภพ ภวาสวะ ตอของจิต ถา้มนัท าลายตอ

ของจิต จิตน้ี ตอของจิตมนัมีอาการสัญญาตา่งๆ มนักอ็อกไปหาเหยื่อ ออกไปหาผลประโยชน์ของ

มนัโดยท่ีกิเลสตณัหาความทะยานอยากใชง้านมาตลอด 

เรามีสติปัญญาข้ึนมา เราใชปั้ญญาธรรมเน้ือแท ้ สติแท ้ ปัญญาแท ้ ทวนกระแสกลบัเขา้มา 

ท าลายสังโยชน์ข้ึนมาเป็นชั้นเป็นตอน ท าลายส่ิงยึดมัน่ถือมัน่ในใจข้ึนมาเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา 

จนถึงท่ีสุดมนัปลอ่ยวางมาหมดเลย ปลอ่ยวางทุกๆ อยา่งมาหมดเลย เหลือแต่ตวัมนัเอง ตวัมนัเองก็
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เป็นธรรมชาติแท ้ ธรรมชาติแท้ๆ  ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติแทม้นัเวยีนตายเวยีนเกิด เพราะ

ธรรมชาติอนัน้ีแหละมนัเวยีนตายเวยีนเกิด เพราะปฏิสนธิจิตอนัน้ีมนัเวยีนตายเวยีนเกิด พอเวยีน

ตายเวยีนเกิด ขณะท่ีท าไม่ไดม้นักไ็ปเกิดบนพรหม ทั้งๆ ท่ีมีอ  านาจวาสนา ทั้งๆ ท่ีภาวนามาขนาดน้ี ท า

มาถึงขนาดน้ี 

ถา้ท ามาถึงขนาดน้ี ถา้ไม่มีครูบาอาจารย ์ ในการประพฤติปฏิบติันะ ปฏิบติัเร่ิมตน้แสนยาก 

แลว้อีกคราวหน่ึงก็คราวถึงท่ีสุด ถา้ถึงท่ีสุดไม่มีใครรู้จริง ทุกคนส่วนใหญ่ติดหมดแหละ ถา้ติด

หมด ถา้ใครมีอ านาจวาสนาไดศึ้กษาธรรมของครูบาอาจารยม์า ไดศึ้กษาธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้มา มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ในเม่ือการกระท าของใจมนัยงัไม่เป็นมรรค ๔ ผล ๔ 

มนัแค่ ๓ แต่เวลามนัพิจารณาส่ิงท่ีเป็นเศษส่วน ส่ิงต่างๆ ทุกคนจะไปลุม่หลงวา่ส่ิงน้ีก็เป็นมรรค

ต่อเน่ืองกนัมาไง ถา้มรรคต่อเน่ืองกนัมา มนัมีเลห์่เหล่ียมของพญามาร ถา้พญามารมีเลห์่เหล่ียม

ของมนั มีวธีิการหลบหลีก ถา้วธีิการหลบหลีก 

แต่ถา้ครูบาอาจารยท่ี์ประพฤติปฏิบติัมา รู้เท่าทนัมนัมา รู้เท่าทนั ท่านจะคอยช้ีน ามา เวลา 

ธมฺมสากจฺฉา เรียงล าดบักนัมา มนัสมบูรณ์ไหม ถา้มีอ  านาจวาสนา มีครูบาอาจารยม์า แลว้จิตใจ

เรายอมรับไหม เรายอมรับครูบาอาจารยท่ี์ความเป็นจริงไหม ในเม่ือเรามีทิฏฐิมานะ เราปฏิบติัของ

เรามาแลว้เราก็วา่เรารู้เห็นของเราตามความเป็นจริงของเรา เราก็จะโตแ้ยง้ของเรา น่ีกิเลสมนัจะ

ระเบิด นิวเคลียร์มนัจะระเบิดท าลายโอกาสอยา่งน้ี แตถ่า้เรามีอ  านาจวาสนา เราฟังเหตุฟังผล เราจะ

ไม่ด้ือดึง เราจะไม่หาเหตหุาผลเขา้ขา้งตวัเองตลอดไป 

ถา้ครูบาอาจารยมี์เหตุผลอยา่งไรละ่ ท าไมไม่ไปถึงตรงนั้น ถา้ตรงนั้นขดัแยง้กนัอยา่งไร 

ถา้มนัไม่ขดัแยง้ ถา้มนัไม่ท าลายอวชิชา ถา้มนัไม่ท าลายภวาสวะ ไม่ท าลายภพ ไม่ท าลายตอ มนัมี

ท่ีไป ในเม่ือมนัมีอยูม่นัตอ้งไป แต่ถา้มนัจะท าลาย มนัท าลายอยา่งไร 

ถา้ท าลายโดยปัญญา โดยความคิดตา่งๆ มนัท าลายไม่ได ้ มนัเขา้ไม่ถึง เขา้ไม่ไดห้รอก 

เพราะมนัเป็นคนละส่วนกนั เพราะอะไร เพราะเราบรรจุทุกอยา่งพร้อมหมดแลว้ แร่ธาตุต่างๆ 

สมบูรณ์หมดทุกอยา่งแลว้ รอแต่มนัระเบิดเท่านั้นแหละ แต่มนัจะเป็นสันติหรือท าลายเท่านั้นเอง 
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มนัจะเป็นสันติหรือท าลายโลก ถา้มนัสันติ มนัตอ้งกลบัมาท าลายอวชิชา ถา้ท าลายอวชิชา ถึงท่ีสุด

มนัเป็นปัญญาญาณ ปัจจยาการ ปัจจยาการไม่ใช่ขนัธ์ ถา้ขนัธ์มนัเป็นปัญญาท่ีเราใชก้นัอยู ่แลว้มีสติ

ถึงจะเป็นสัมมาปัญญา ถึงจะเป็นมรรคทางเอก ถึงจะถึงท่ีสุดแห่งทุกขไ์ด ้

แต่เวลาปัญญาถึงท่ีสุดนะ มนัละเอียดลึกซ้ึง มนัออ้ยอ่ิงเขา้มาถึงตวัมนั แลว้ท าลายตวัเอง 

ถึงท่ีสุด เห็นไหม จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทห้มองไปดว้ยอปุกิเลส อปุกิเลส กิเลสละเอียดลึกซ้ึง 

กิเลสท่ีมนัเฉา มนัเหงา มนัหงอย เวลาถึงท่ีสุดแลว้มนัท าลายกนั ยบุยอบลง แต่เวลาท าลาย ท าลาย

กนัแลว้ เวลาท าลายข้ึนมาเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมาเพ่ือให้เป็นธรรมเน้ือแท ้ ถึงเวลาเป็นธรรมเน้ือแท้

แลว้ก็ตอ้งท าลายตวัเองทั้งหมด เพราะส่ิงท่ีจะเป็นธรรมเน้ือแท ้ ศีล สมาธิ ปัญญา มนัก็เป็นมรรค 

ส่ิงท่ีเป็นมรรค เราพยายามสร้างกนัข้ึนมา เราพยายามต่อสู้กนัข้ึนมา มนัเป็นธรรม ส่ิงท่ีเป็นธรรม

ข้ึนมามนัช าระลา้งส่ิงท่ีเป็นอธรรม ส่ิงท่ีเป็นธรรมกบัอธรรมแข่งขนัต่อสู้กนัมา ท าลายกนัมาถึง

ท่ีสุดแลว้มนัเหลือแต่เจา้วฏัจกัร เหลือแต่ภวาสวะ เวลาท าลายภวาสวะแลว้จบส้ิน ถา้ไม่จบส้ิน มนั

จะเกิดอีก ถา้ไม่ท าลายถึงท่ีสุด มนักย็งัมีเศษส่วน มีส่ิงท่ีเหลือ ท าลายถึงท่ีสุด ไม่มีส่ิงท่ีเหลือ 

จิตน้ีตอ้งเกิด ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย มนัก็มีฝ่ังตรงขา้ม ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เวลา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ร้ือคน้ข้ึนมาในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แลว้วาง
ธรรมและวนิยัน้ีไว ้ถา้เราศึกษามา ศึกษามามนัก็เป็นปริยติั ปริยติัศึกษามาเพ่ือปฏิบติั ปฏิบติัแลว้ตอ้ง
เป็นธรรมเน้ือแท ้ถึงท่ีสุดแลว้จะไดผ้ลตามความเป็นจริง เอวงั 


