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 ตั้งใจนะ อากาศร้อนมาก อากาศร้อนๆ ท าใหจิ้ตใจร่มๆ อากาศร้อนมาก เห็นไหม วนัคืน
ล่วงไปๆ บดัน้ีท าอะไรอยู ่ น่ีเราบวชมา บวชมาในพุทธศาสนา บวชมาเป็นพระ พระน้ีเป็นผูสุ้ก ผู ้
เห็นภยัในวฏัสงสาร ถา้เห็นภยัในวฏัสงสาร โลกเขากร้็อน เราก็ร้อน แต่คนละหนา้ท่ี โลกเขาร้อน
นะ ร้อนแลว้เขายงัตอ้งพยายามปากกดัตีนถีบเพื่อหาด ารงชีวิต  

ของเรานะ เราก็ร้อน แต่เราร้อน น่ีเวลาเราภิกขาจารเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ อยา่งไรก็แลว้แต่
ถา้เรายงัมีก าลงัอยู ่ เราออกบิณฑบาตอยู ่ เราจะเล้ียงชีวิตเราได ้แต่ทางโลกเวลาเขาร้อนนะ เวลาเขา
ตกงาน เขาไม่มีงานท า เขาท าอยา่งไรล่ะ? เขาก็ไปหาสวสัดิการ น่ีสวสัดิการความเป็นอยูชี่วิตของ
เขา เห็นไหม โลกน้ีมีความเมตตาต่อกนั ใหช่้วยเหลือเผือ่แผต่่อกนั ส่ิงท่ีช่วยเหลือเผื่อแผต่่อกนัเพื่อ
ความเห็นอกเห็นใจกนั ใจเขา ใจเรา เห็นไหม แต่เวลาเราประพฤติปฏิบติั ใจของเราๆ  

เวลาใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมไปแลว้เป็นพระอรหนัต ์ น่ีเป็น
ธรรมธาตุ วิมุตติสุข มีความสุขอยูโ่ดยสัจจะ ไม่มีส่ิงใดเขา้ไปเจือปนส่ิงนั้นเลย แต่ใจของเราล่ะ 
เห็นไหม ใจเขา ใจเรา ใจของครูบาอาจารยข์องเราท่านมีหลกัมีเกณฑข์องท่าน ท่านรักษาใจของ
ท่านได ้ เห็นไหม อยูเ่พื่อรอเวลา อยูเ่พื่อรอเวลา สอุปาทิเสสนิพพาน คือส้ินกิเลสไปแลว้ “ถา้ส้ิน
กิเลสไปแลว้ก็รีบๆ ตายซะสิ จะไดไ้ปอยูว่ิมุตติไดส้บายไง”...น่ีสอุปาทิเสสนิพพาน คือส่วนท่ีมี
เหลือเศษอยู ่ยงัมีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ เป็นภาระหนา้ท่ีดูแลอยู ่แต่เวลาอนุปาทิเสสนิพพาน จบ 

“ถา้จบอยา่งนั้น แลว้ท าไมไม่รีบๆ ตายไปล่ะ” 

น่ีค  าว่าตายหรืออยู ่ นั้นมนัเป็นเร่ืองสมมุติบญัญติั สมมุติว่ามีหรือไม่มี แต่เวลาท่านส้ิน
กิเลสไปแลว้ เห็นไหม มนัจบไปตั้งแต่วนัท่ีกิเลสตาย จะอยูห่รือจะตายมีค่าเท่ากนั เท่ากนัเพราะมนั
เสมอภาคกนั น่ีพระอรหนัตท่ี์มีชีวิตอยูก่็เป็นพระอรหนัต ์ พระอรหันตท่ี์ตายไปแลว้ก็เป็นพระ
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อรหนัต ์ในเม่ือตายกบัอยูม่นัเหมือนกนั มนัมีค่าเท่ากนั มนัจะไปท าส่ิงใดใหมี้คุณค่ามากกว่ากนัล่ะ 
มนัก็ไม่เสมอภาคน่ะสิ 

ถา้มนัเสมอภาค เห็นไหม ใจร่มๆ ของท่านกบัใจท่ีเร่าร้อนของเรา ถา้ใจท่ีเร่าร้อนของเรา 
เราจะตอ้งหาหลกัหาเกณฑข์องเรา เราบวชมาเพื่อสัจธรรมอนัน้ี เรามาประพฤติปฏิบติัก็เพื่อสัจ
ธรรมอนัน้ี แลว้สัจธรรมอนัน้ีมนัจะหามาไดอ้ยา่งใดล่ะ ถา้มนัจะหามานะ ถา้หามา มนัก็สมมุติไง 
ถา้หามาอยู ่มนัก็จะเป็นความจริงไดอ้ยา่งไร ถา้ไม่เป็นความจริง เราไม่แสวงหา เราจะไดส่ิ้งใดมา  

ส่ิงใด ทรัพยส์มบติัทางโลกเขายงัตอ้งมีการกระท าของเขามา เขาถึงจะเป็นทรัพยส์มบติั
ของเขา ถา้มนัจะมีปัญญาข้ึนมาก็ตอ้งมีการศึกษาข้ึนมา เขาถึงมีปัญญาของเขา แลว้เวลาเรา
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยความเป็นโลกๆ 
ปริยติั น่ีศึกษาดว้ยธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เราก็ศึกษามา เราก็มีความรู้ของเรา 
น่ีความรู้ของเรา เห็นไหม 

สอุปาทิเสสนิพพาน เศษส่วนท่ีมนัเหลือทิง้แลว้ ส่ิงท่ีเหลือทิง้แลว้เป็นภาระหนา้ท่ี มนัไม่มี
กิเลสหรอก มนัไม่มีกิเลสเพราะอะไร เพราะช าระลา้งกิเลสในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ส้ินไปแลว้ มนัหมดกิเลส แต่ของเรา ใจของเราเร่าร้อน ใจของเรามีอวิชชา ใจของเรามี
ความไม่เขา้ใจ เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาเพราะใจเรามีกิเลส พอใจเรา
มีกิเลส เราศึกษาส่ิงใดมา เราก็ยดึว่าเรารู้เราเห็นของเรา น่ีมนัเป็นกิเลส ถา้มนัเป็นกิเลสนะ ศึกษา
ธรรมพระพุทธเจา้มาก็ศึกษามาดว้ยกิเลสไง  

ถา้เป็นกิเลส เห็นไหม ศึกษามาแลว้ น่ีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เวลาเรา
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึกนึกคิด น่ีเวลาส่งออก ธรรมชาติของจิต 
ธรรมชาติของธาตุรู้ ธรรมชาติของธาตุรู้คือพลงังาน พลงังาน ดูสิ เวลาคนเขาเหม่อลอย เขาเหม่อ
ลอย เขาพดูส่ิงใดเขารับรู้ไม่ไดเ้ลย เพราะเขาเหม่อลอย แต่เวลาของเรานะ เวลาเราศึกษาธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มา น่ีค  าว่า “เหม่อลอย” ไหม ค าวา่ “เหม่อลอย” เขาไม่รับรู้ข้ึนมา 
เราส่ือสารส่ิงใด เขาเขา้ใจดว้ยไม่ได ้

แต่เวลาจิตของเรา เวลามนัเสวยอารมณ์ๆ ส่ิงท่ีเสวยอารมณ์ มนัเสวยอารมณ์มา มนัถึงเป็น
ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ส่ิงท่ีเสวยอารมณ์มา อวิชชามนัส่งต่อมา พอส่งต่อมา ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ศึกษาดว้ยกิเลสไง ศึกษาโดยยดึมัน่ถือมัน่เป็นความเห็นของเราไง ถา้
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ความเห็นของเรา ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็เป็นธรรมขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาศึกษาแลว้เป็นสัญญา สัญญา พอเรารู้สึกนึกคิดของเราข้ึนมา น่ีมนัเป็นคิด
ธรรม  

เราคิดธรรม เราคิดของเราเอง เราจินตนาการของเราเอง เราคิดของเรานะ แต่เราศึกษา
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มา เห็นไหม ส่ิงท่ีเราลอกเลียนแบบเขา เราลอกเลียน
ลิขสิทธ์ิของใครก็แลว้แต่ เพราะเขาตอ้งมีเจา้ของลิขสิทธ์ิของเขา เราถึงลอกเลียนแบบเขาได ้ธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมท่ีองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา แลว้ท่านวางธรรมวินยัไวเ้ป็นขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เราศึกษาธรรมมา เราไปลอกเลียนแบบมา ลอกเลียนแบบมาแลว้เราคิดของ
เราข้ึนมาว่าใหเ้หมือนๆ มนัไม่เหมือน เหมือนจะรู้แต่ไม่รู้  

เหมือนจะรู้นะ ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เขา้ใจหมดเลย เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรม ศึกษาในพระไตรปิฎกเขา้ใจหมดเลย เขา้ใจทะลุปรุโปร่ง
หมดเลย เหมือนจะรู้ แต่ไม่รู้ เพราะความไม่รู้ ถึงท าใหเ้กิดความลงัเลสงสัย ถา้ความลงัเลสงสัย มนั
สีลพัพตปรามาส มีการลูบๆ คล าๆ อยู ่มนัจะเป็นธรรมข้ึนมาไหม น่ีคิดธรรมมนัเป็นอยา่งนั้น คิด
ดว้ยความลูบคล า คิดธรรมดว้ยความวิตกกงัวล คิดธรรมดว้ยความลงัเลสงสัย คิดธรรมๆ ไง แต่
เวลาถา้มีสติปัญญาข้ึนมา ปัญญาอบรมสมาธิ  

ถา้มีสติปัญญา สติปัญญา เห็นไหม ท าไมตอ้งมีสติปัญญาเพื่อเป็นปัญญาอบรมสมาธิอีกล่ะ 
น่ีเพราะเวลาเราคิดธรรม พอเราคิดธรรม ไม่มีสติปัญญา เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ลิขสิทธ์ิขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ศึกษามาน่ีลอกเลียนแบบมา น่ี
เวลาเราคิดธรรม เราตรึก เราคิดของเราข้ึนมา เราจินตนาการของเราข้ึนมา เราวิตกวิจารณ์ของเรา
ข้ึนมา น่ีคิดธรรมๆ คิดธรรมมนัก็เป็นโลกไง เป็นโลกเพราะอะไร เพราะธรรมชาติท่ีรู้มนัเสวย
อารมณ์ ธรรมชาติท่ีรู้มนัเสวยขนัธ์ ถา้ธรรมชาติท่ีรู้เสวยขนัธ์ ถา้มนัไม่เสวยขนัธ์ มนัจะมีสัญญา
ไหม ถา้มนัไม่เสวยขนัธ์ มนัจะมีความคิด ความปรุง ความแต่งไหม 

ความคิด ความปรุง ความแต่ง ความเทียบเคียง นัน่ล่ะเราคิดทั้งนั้นแหละ น่ีคิดธรรม ถา้มนั
คิดธรรมข้ึนมามนัก็เป็นโลกไง โลกเพราะอะไร โลกเพราะอวิชชาตวัคิด เพราะภวาสวะเป็นตวัคิด 
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เพราะเป็นโลกียปัญญา มนัเป็นโลกียปัญญา ถา้มนัเป็นโลกียปัญญา ท่ีมนัคิดธรรมออกไปมนัก็
ส่งออกไป แต่ถา้มีสติปัญญาข้ึนมา ถา้มนัตามทนัข้ึนมา 

“ท าไมถึงตอ้งเป็นปัญญาอบรมสมาธิล่ะ ศึกษาธรรมมา ปริยติัข้ึนมาน่ีเราศึกษามา เรา
ประพฤติปฏิบติัมา เราก็มีปัญญาอยูแ่ลว้ ท  าไมตอ้งเป็นปัญญาอบรมสมาธิอีกล่ะ” 

เพราะพอมนัมีปัญญาอยูแ่ลว้ มนัก็คิดธรรม มนัก็เป็นความรู้สึกนึกคิด เป็นความรู้สึกนึกคิด
ก็เป็นความรู้สึกนึกคิดของกิเลสไง เป็นความรู้สึกนึกคิดของความพอใจของตวัไง น่ีคิดธรรมๆ คิด
ธรรมจบแลว้มนัเหลืออะไร? คิดธรรมจบแลว้มนัเหลือการลูบๆ คล าๆ เหลือความลงัเลสงสัยไง 
แต่ถา้มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ น่ีเรามีปัญญา ปัญญาอบรมสมาธิเพราะอะไร เพราะมีความรู้สึก
นึกคิด คิดธรรมๆ มีสติตามมนัไป มีสติตามความคิดน้ีไป มีสติตามขนัธ์ ๕ ไป  

ขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ น่ีขนัธ์ ๕ ธาตุขนัธ์มนัมีของมนัตามความเป็น
จริง น่ีความรู้สึกนึกคิดมนัมีของมนัตามความเป็นจริง น่ีความรู้สึกนึกคิดมนัมีของมนัตามความ
เป็นจริง แต่เราจบัตอ้งไม่ได ้ ความคิดเป็นเรา เราเป็นความคิด มนัก็เป็นสัญญาอารมณ์ มนัก็ฉุด
กระชากลากไป มนัก็เป็นความรู้สึกนึกคิดของเรา ถา้มีสติปัญญา น่ีมีสติปัญญามนัจบั ถา้มนัจบั จบั
ความรู้สึกนึกคิด น่ีมนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ เพราะความรู้สึกนึกคิด รูป รส กล่ิน เสียงเป็นบ่วง
ของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร  

ความรู้สึกนึกคิดมนัรู้สึกนึกคิดในอะไร? มนัก็นึกคิดในรูป รส กล่ิน เสียงน่ี รูป รส กล่ิน 
เสียงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร บ่วงของมารมนัก็รัดคอตาย พวงดอกไมแ้ห่งมาร
มนัก็ชกัลากไป น่ีคิดธรรมๆ คิดธรรมมนัเป็นอยา่งน้ี คิดธรรม มีความสลดสังเวช มีความซาบซ้ึง น่ี
คิดธรรม คิดธรรมมนัก็โลกๆ ทั้งนั้นแหละ แต่ถา้มีสติปัญญานะ เพราะคิดธรรม มีสติปัญญา คิด
ธรรม ธรรมน่ีธรรมของใคร ธรรมน่ีคิดแลว้คิดเล่า เหมือนอาหารเลย เราบิณฑบาตมาไดข้า้วทุกวนั 
พื้นฐานก็คือขา้ว เขาจะใส่อาหารมาบา้งก็เร่ืองของเขา แต่บิณฑบาตมาไดข้า้วทุกวนัแหละ ถา้
บิณฑบาตมนัตอ้งไดข้า้วมา เวน้ไวแ้ต่วนัไหนไม่บิณฑบาต ไม่บิณฑบาตมนัก็ไม่ตอ้งท าส่ิงใดเลย  

น่ีก็เหมือนกนั ถา้ลองคิดธรรม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ คิดอยูแ่ลว้ มนัมี
ของมนัอยูแ่ลว้ ถา้มีอยูแ่ลว้ น่ีขนัธ์ ๕ แลว้ขนัธ์ ๕ ส่ิงท่ีไดม้า ไดข้า้วมาท าอะไร? ไดข้า้วมา
ด ารงชีวิต เราคิดธรรมมา คิดธรรมมาไดอ้ะไรมา? ไดค้วามเดือดร้อนไง ไดค้วามสงสยัไง ไดก้าร
ลูบๆ คล าๆ มาไง น่ีคิดธรรม ถา้มีสติข้ึนมา เห็นไหม ส่ิงน้ีขนัธ์ ๕ จบัมนัได ้ พิจารณามนัได ้
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พิจารณามนัได ้ ส่ิงน้ีมนัใหโ้ทษตลอดเวลา มนัใหค้วามเร่าร้อนมานะ มนัใหอ้ะไรเรามาบา้ง น่ีมนั
คิดไปแลว้มนัตกผลึกเหลือส่ิงใดเป็นกากไวใ้นหวัใจบา้งล่ะ  

ส่ิงท่ีมนัตกผลึกอยูน่ี่ กากของหวัใจท่ีมนัทิง้ไวน่ี้ มนัไดอ้ะไรบา้ง? ก็ไดง้งๆ ไง ไดค้วาม
ลงัเลสงสัยไง แต่ถา้มีสติปัญญา เห็นไหม เวลาพิจารณาของเรา อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอยา่งน้ี ส่ิง
ท่ีเป็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดมนัใหส่ิ้งใด? มนัใหค้วามเร่าร้อนเรามา ถา้เรามีสติปัญญา น่ีปัญญา
อบรมสมาธิ 

บอกว่า “ท าไมตอ้งมีสติปัญญา ก็เราศึกษาก็มีปัญญาแลว้ ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ตรรกะตรึกเอาน่ีก็มีปัญญาแลว้”...น่ีโลกียปัญญา ปัญญาของกิเลส โดย
สัญชาตญาณของมนัมี โดยสามญัส านึกทุกคนมีอยา่งน้ี ถา้มีอยา่งน้ี น่ีมนัเป็นโลกส่งออกไง แต่ถา้
มีสติปัญญา มนัจะทวนกระแสไง ถา้มีสติปัญญา มนัจบัได ้ จบัความรู้สึกนึกคิดได ้ คิดออกไป
ท าไม ถา้คิดออกไปมนัก็เป็นการลูบๆ คล าๆ เป็นความลงัเลสงสัยออกไป แต่ถา้มีสติปัญญา มนัจบั
ได ้มนัจะทวนกระแสกลบัมา กลบัมา น่ีอะไร น่ีความรู้สึกนึกคิด ส่ิงท่ีคิดอยูทุ่กวนัน้ี ส่ิงท่ีท  าอยูน่ี่
มนัคืออะไร  

มนัเป็นสัญชาตญาณ มนัเป็นสมบติัของธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ มนัเป็นสมบติัของมนุษย ์มนัมี
ของมนัอยู่อยา่งน้ี มนัมีของมนัอยู่อยา่งน้ี แลว้เราก็ตอ้งมาอยูอ่ยา่งน้ีจนกว่าหมดอายขุยัไปนะ 
ตั้งแต่เกิดมาก็มีอยา่งน้ี เพียงแต่ว่าชนชั้นใด ภาษาใด เขาก็สั่งสอนใหล้กูหลานเขาพดูภาษานั้น น่ีก็
เหมือนกนั ความรู้สึกนึกคิดของเรา มนัรู้ภาษาส่ิงใดมนักคิ็ดตามภาษาท่ีตวัเองรู้ มนัก็มีรสมีชาติ 

น่ีไง ตั้งแต่เกิดมาจนตาย เกิดมาจนตาย สัญชาตญาณของมนุษย ์ สมบติัของมนุษย ์
ความรู้สึกนึกคิดเป็นสมบติัของมนุษย ์ แลว้ก็ความรู้สึกนึกคิดอยา่งน้ีเราก็ไปตรึกในธรรม สมบติั
ของมนุษยไ์ง น่ีคิดธรรมๆ แลว้พอคิดธรรมข้ึนมาน่ีเป็นคนดีไหม คนเขาดีนะ เวลาเขาตรึกในธรรม 
เขามีวฒันธรรมของเขา เขามีความร่มเยน็ของเขา ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เป็นหลกัชยัของสังคมของหมู่บา้นใด 
หมู่บา้นใดมีความกระทบกระเทือนกนั ก็ใหผู้เ้ฒ่าผูแ้ก่เป็นคนตดัสินความถูกความผดิ เพราะว่าเขา
มีประสบการณ์ชีวิต 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีความรู้สึกนึกคิดตั้งแต่ชีวิตของเราเลย เราก็คิดของเราอยูอ่ยา่งน้ี ตั้งแต่
เกิดมาจนตาย เราเป็นคนดีไหม? ก็เป็นคนดี ดีอยา่งไรล่ะ ดีของโลกไง ดีในวฏัฏะไง ถา้ดีในวฏัฏะ
แลว้ ถา้เรามีสติปัญญา เห็นไหม น่ีคิดธรรมๆ เป็นอยา่งน้ี แต่ถา้เรามีสติปัญญา มนัจะวางธรรม วาง
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อารมณ์ วางสัญญาอารมณ์ ถา้มนัวางสัญญาอารมณ์ น่ีมนัปล่อยขนัธ์เขา้มา พอปล่อยขนัธ์เขา้มา
เป็นพลงังาน เป็นขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ถา้มนัเป็นอยา่งนั้น มนัจะเป็นขอ้เทจ็จริง
ของมนั ถา้มนัเป็นขอ้เทจ็จริงของมนั มนัมีความไดเ้สียของมนั มนัมีความเป็นจริงของมนั มนัมี
ความเป็นจริงของมนั มนัก็รู้เท่า รู้ทนั น่ีมนัจะเป็นสัจจะแลว้นะ มนัไม่ใช่คิดธรรม 

คิดธรรมคือคิดเอง คิดเอง คิดแลว้จินตนาการของเราไป แต่ถา้มนัเป็นสัจจะความจริง ใคร
คิดไม่ได ้ ใครคิดใหเ้ป็นไม่ได ้ แต่ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนัเป็นเกลือจิ้มเกลือ มนัเป็นการเอา
ความรู้สึกนึกคิดไล่ความรู้สึกนึกคิด เอาสญัชาตญาณของมนุษย ์ ส่ิงท่ีมีอยูไ่ล่เขา้ไปใหม้นัวางให้
ได ้ถา้มนัวางของมนั น่ีเกลือจิ้มเกลือ หนามยอกเอาหนามบ่ง พอหนามบ่งไปก็เอาขนัธ์บ่งขนัธ์ เอา
ความรู้สึกนึกคิดยอ้นกลบัมนัไป  

ถา้เอาความรู้สึกนึกคิดยอ้นกลบั ยอ้นความรู้สึกนึกคิดเขา้ไป ถา้ความรู้สึกนึกคิดมนัคือ
อะไรล่ะ? มนัมีความจริงของมนั แต่มนัเป็นความละเอียดลึกซ้ึง ละเอียดลึกซ้ึงจนปุถุชนรู้ไม่ได ้
ปุถุชน ถา้มนัวาง ก็เป็นกลัยาณปุถุชน ปุถุชนคือคนหนา คนหนาคือสัญชาตญาณมนัมีของมนัอยู่
อยา่งน้ี แลว้แต่อ  านาจวาสนาบารมีของคน คนท่ีสร้างอ านาจวาสนาบารมีมาละเอียดอ่อน เขาก็มี
มารยาทสังคมท่ีดี คนท่ีหยาบกระดา้ง แสดงออกไปก็โทสะ โมหะ เขาคิดแลว้แสดงออกไป น่ีก็อยู่
ท่ีอ  านาจวาสนา  

แต่เวลามีสติปัญญาข้ึนมา จะหยาบละเอียดอยา่งไรก็แลว้แต่ ถา้มนัปล่อยวางข้ึนมาก็
เป็นขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ถา้เป็นสมาธิก็ไดพ้กัผอ่นไง ไดพ้กัผอ่น ไดว้างสัญญา
อารมณ์ข้ึนมาใหม้นัมีความร่มเยน็เป็นสุขของเราข้ึนมา ถา้มีความร่มเยน็เป็นสุขข้ึนมา เวลาใช้
ปัญญาข้ึนไป ถา้จิตสงบแลว้เวลาฝึกหดัใช ้มนัเห็นต่างกนั 

เวลาความรู้สึกนึกคิดของเรา เราไม่เห็นตวัตนของเรา เราไม่เห็นส่ิงใดเลย รู้แต่วา่เป็น
ความคิดเรา รู้แต่วา่ คิดธรรมน่ีมนัรู้แต่ว่า เป็นกองๆ เลย เร่ืองนั้นเป็นเร่ืองนั้น รูป รส กล่ิน เสียง
เป็นอยา่งนั้น ขนัธ์เป็นอยา่งนั้น สัจธรรมเป็นอยา่งนั้น น่ีศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้รับรู้ไปหมด เขา้ใจไปหมดเลย...มนัเป็นตุ๊กตา 

มนัเป็นตุ๊กตา เราสมมุติส่ิงใดข้ึนมาก็ได ้ ถา้ตุ๊กตา ตุ๊กตาเป็นอยา่งไรก็ได ้ เราตั้งตุ๊กตาข้ึน
มาแลว้ก็ว่าเป็นอยา่งนั้นๆ แลว้เป็นจริงไหม? มนัไม่เป็นจริงเลย แต่ถา้จิตเราสงบแลว้มนัจบัตอ้ง
ของมนัได ้ มนัไม่ใช่ตุ๊กตานะ เวลามนัจบัได ้ มนัต่ืนเตน้มาก เวลาเราเห็นกายเราตามความเป็นจริง 
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โอ๋ย! มนัขนพองสยองเกลา้ น่ีมนัขนพองสยองเกลา้เพราะอะไรล่ะ เพราะมนัไม่มีใครเคยเห็นใช่
ไหม  

เวลาเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เห็นไหม น่ีลิขสิทธ์ิขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เราก็ศึกษามา เราก็ว่าเราเขา้ใจได ้ น่ีเวลาศึกษาธรรม ดสิู ใครศึกษา
ทางวิชาการใดก็แลว้แต่ เราศึกษามาแลว้เราก็รู้ทั้งนั้นแหละ เราศึกษาทางวิชาการของใครล่ะ ก็
นกัวิชาการเขาวางของเขาไว ้ แลว้น่ีดูสิ ผูท่ี้ออกไปท าธุรกิจประสบความส าเร็จแลว้เขากม็าเป็น
อาจารยพ์ิเศษมาสอน มาบอกเทคนิค มาบอกวิธีการว่าโลกมนัเจริญ วิชาการมนัต่อยอดข้ึนไป
ตลอดเวลา 

น่ีก็เหมือนกนั ท่ีเราศึกษาธรรม ศึกษาธรรมของใคร? ก็ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีมนัศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ใช่ธรรมของเรา น้ีพอธรรมของเรา เราศึกษาแลว้มนัก็รู้แบบโลก รู้แบบ
โลก คืออารมณ์ก็เป็นเรา สรรพส่ิงก็เป็นเรา ทุกส่ิงเป็นเราหมดเลย เวลาจิตมนัสงบระงบัเขา้มา มนั
วางของมนั เวลามนัจบักาย จบัเวทนา จบัจิต จบัธรรมไดต้ามความเป็นจริงของมนั เวลามนั
พิจารณาของมนั มนัเป็นสมบติั 

สมบติั เห็นไหม ดูสิ เรามีการศึกษามา เราจบมา เราประกอบธุรกิจส่ิงใดข้ึนมา น่ีประกอบ
ธุรกิจ เราจบมาทางวิชาการเดียวกนั แต่เราไปท าวิชาชีพแตกต่างกนั เห็นไหม ถา้ใครประสบ
ความส าเร็จมา ท าอาชีพมา แลว้มีความมัน่คงข้ึนมา น่ีเรามาเจอกนั เราคุยกนั มนัก็ผลประโยชน์ 
คือส่ิงตอบแทนเหมือนกนั  

น่ีก็เหมือนกนั พิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม แลว้อยูท่ี่วุฒิภาวะ
ของใจ ใจของเรามีความหนกัแน่นแค่ไหน จบัส่ิงใด พิจารณาส่ิงใด เพราะส่ิงน้ีมนัเป็นปัจจุบนั
ธรรม ถา้ปัจจุบนัธรรมข้ึนมา เห็นไหม อยา่งน้ีไม่ใช่คิดธรรม คิดธรรมคือคิดเป็นสัญญาอารมณ์ คิด
ของเรา คิดแบบโลกๆ แต่ถา้สัจธรรมมนัเกิด สัจธรรมมนัเกิด มนัจะมีเหตุมีผล มนัมีมรรค น่ีงาน
ชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ สติชอบ ปัญญาชอบ ความชอบธรรมของมนัเกิดข้ึน ถา้ความชอบ
ธรรมเกิดข้ึน ใครเป็นคนท า? จิตน้ีเป็นคนท า 

พอจิตน้ีเป็นคนท า เห็นไหม ดูสิ เวลาเกิดภาวนามยปัญญา ท่ีว่าส่ิงท่ีว่าปัญญาเกิดจากจิต 
ปัญญาเกิดจากจิต เขาบอกปัญญาเกิดจากสมอง ปัญญาเกิดจากสมองน่ีสัญชาตญาณทั้งนั้นแหละ 
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สัญชาตญาณก็มโนกรรม ถา้มีมโนกรรม มีพลงังาน มโนกรรมข้ึนมา มโนกรรมน่ีความปรารถนา
ของใจ ความปรารถนาของใจ ส่ิงท่ีเป็นความปรารถนาของใจมนัก็เป็นความคิดท่ียงัไม่ไดบ้งัคบั
ใหร่้างกายท าส่ิงใด  

ถา้มนัตอ้งการการกระท าส่ิงใดนะ มนับงัคบั น่ีตอ้งการอะไร อยากท าอะไรดว้ยความเร็ว
ของจิต น่ีมือไมต่้างๆ มนัไปกบัมนั สมองมนัก็ควบคุมร่างกายน้ี แลว้เวลาคิดส่ิงใด มนัหลัง่สาร 
เห็นไหม ดูสิ เวลามีความโกรธข้ึนมามนัหลัง่สารอะไรออกมาจากร่างกาย น่ีมนัเป็นเร่ือง
กระบวนการ กระบวนการของทางเคมีในร่างกาย แต่ถา้ความรู้สึกนึกคิด ปัญญาเราคุมมนั มนั
ลึกซ้ึงกวา่ ถา้ลึกซ้ึงกว่า มนัไป น่ีลึกซ้ึงกว่าเพราะมนัเป็นความรู้สึกนึกคิด มนัเป็นปัญญาของจิต 
ถา้เป็นปัญญาของจิต ถา้ปัญญาของจิตมนัถึงเกิดเป็นมรรค ถา้เป็นมรรคมนัเกิดข้ึนมา มนัเกิดข้ึนมา
อยา่งไร  

มนัเกิดข้ึนมา มนัเกิดข้ึนมาจากความเป็นจริงนะ ถา้ความเป็นจริง น่ีถา้ความจริงเกิดข้ึน มนั
ไม่ใช่คิดเอา ถา้คิดธรรมคือการคิดเอา คิดเอา พิจารณาเอา จินตนาการไป แต่ถา้จินตนาการไป 
เร่ิมตน้ถา้มีสติปัญญา มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ถา้ปัญญาอบรมสมาธิน่ีคือพื้นฐานของการฝึกหดั 
พื้นฐานของจิต ก็เร่ิมตน้จากตน้ทุนจากจิตของเรา ตน้ทุนจากความรู้สึกนึกคิดเราน่ี 

ความรู้สึกนึกคิดของเรา ถา้เราไม่มีศาสนา ไม่มีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ในลทัธิต่างๆ เขาก็มีวิชาชีพของเขา แมแ้ต่เราสนใจในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ชาวพุทธเราก็ตอ้งมีการศึกษา ก็ตอ้งมีปัญญาเพื่อประกอบสัมมาอาชีวะ เพื่อตอ้งมีอาชีพ มีต่างๆ 
เพื่อความเจริญของสังคม เพื่อความเจริญ เพราะสังคมเขาเจริญดว้ยปัญญา แต่ปัญญามนัเป็นสุตมย
ปัญญา ปัญญาคือจินตมยปัญญา ปัญญาทางวิทยาศาสตร์ ปัญญาของโลก แต่ถา้เป็นปัญญาของ
ธรรม ตอ้งวางส่ิงนั้นใหห้มด ถา้ไม่วางส่ิงนั้นนะ ถา้โลกียปัญญา มนัไม่เกิดโลกุตตรปัญญา ถา้โล
กุตตรปัญญาคือภาวนามยปัญญา ถา้ภาวนามยปัญญา มนัตอ้งวางใหไ้ด ้

แต่ทีน้ีถา้เราศึกษาวิชาการทางโลกมา เราวางไม่ได ้ เราเอาวิชาการทางโลกมาตรึก ถา้มี
สติปัญญา ถา้มี! มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ถา้ไม่มี! เป็นการคิดธรรม ถา้คิดธรรมมนักเ็ป็นโลกียะ 
มนัเป็นความด้ือดา้นของจิต ถา้จิตมนัด้ือดา้น มนัทะนงตน มนัว่าส่ิงนั้นเป็นธรรม ส่ิงนั้นเป็นธรรม
มนัก็ติดอยูน่ัน่ไง มนัติดโดยกิเลส กิเลสมนัพาจิตน้ีติด ติดธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ อา้งอิงธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ตวัเองก็อนุโลมเอาว่าเป็นธรรมๆ น่ีมนั
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ติด มนัติดเพราะความไม่เขา้ใจ เพราะความไม่รู้ของมนั มนัติด มนัก็เลยว่าคิดธรรมๆ ไง คิดธรรม
เพราะมนัติดธรรม 

แต่ถา้เรามีสติปัญญา เห็นไหม เราก็ติดมาพอแรงแลว้ เราก็ท  าของเรามาตั้งแต่เร่ิมตน้ปฏิบติั
มา ลม้ลุกคลุกคลานมา ติดแง่นั้น ติดแง่น้ี ติดมาตลอด แต่ในปัจจุบนั ถา้มนัติดของมนัใช่ไหม ถา้
มนัติด ติดก็คือติด แต่แกไ้ขน่ีท าอยา่งไร  

ถา้มีสติปัญญา เห็นไหม เราท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบเขา้มาได้ มนักเ็ป็น
อิสระ ถา้ใจสงบเขา้มาไม่ได ้ มนัมีความรู้สึกนึกคิดอยา่งนั้น มนัก็ติดอยูอ่ยา่งนั้น แลว้ถา้เราปฏิบติั
ข้ึนไป ในเม่ือมนัคุน้ชินอยา่งนั้นแลว้มนัก็จะลงร่องนั้น ถา้ไม่เคยติดเลย เราปฏิบติัไป มนัก็จะตาม
ขอ้เทจ็จริงนั้นว่าจิตสงบไดห้รือสงบไม่ได ้ ถา้สงบแลว้จะออกฝึกหดัใชปั้ญญาอยา่งไร ถา้จิตคน
สงบแลว้มนัเส่ือมข้ึนมา เส่ือมแลว้สงบมนัไดแ้ค่นั้น มนัก็อยูข่องมนัแค่นั้น ถา้ใครจะพฒันาข้ึนไป 
เพราะจิตมนัสงบแลว้มนัเส่ือม ถา้มนัเส่ือมแลว้พฒันาข้ึนไป พอพฒันาแลว้มนัเส่ือมอีก เส่ือมอีก 
มนัก็ตอ้งหาหนทาง หาทางแกไ้ขเพื่อใหจิ้ตน้ีสงบระงบัเขา้ไป 

ถา้จิตสงบระงบัเขา้ไปได ้ ฝึกหดัพยายามนอ้มไปสู่กาย สู่เวทนา สู่จิต สู่ธรรม ถา้มนัเห็น
ตามความเป็นจริง เห็นไหม มนัไม่ใช่คิดธรรม มนัเกิดข้ึน มนัเป็นปัจจุบนั มนัเป็นสัจจะ มนัเห็น
ซ่ึงๆ หนา้ ซ่ึงๆ หนา้ น่ี จกฺข  อุทปาทิ น่ีมนัเกิดจกัขุญาณ เกิดตาของใจ ถา้ใจมนัเกิดมีตาข้ึนมา มนั
พิจารณาของมนั มนัรู้มนัเห็นของมนั จกัขญุาณเกิดข้ึน แต่น่ีมนัตาเน้ือ ตาเน้ือ ตาความรู้สึกนึกคิด
ของเรา 

ถา้เกิดจกัขุญาณ เกิดจกัขุญาณมนัจะเกิดจากท่ีไหน ถา้จิตยงัไม่สงบข้ึนมา จิตมนัตอ้งสงบ
ข้ึนมา มนัถึงจะรู้จะเห็นของมนัตามความเป็นจริง ถา้รู้เห็นตามความเป็นจริง พอจกัขุญาณเกิดข้ึน 
มนัเกิดมรรค เกิดเหตุเกิดผลข้ึนมา มนัพิจารณาของมนัข้ึนไป มนัเป็นความมหศัจรรยข์องจิตนะ 
จิตจะมีคุณค่าข้ึนมาทนัทีเลย 

ดูสิ มนุษยเ์หมือนกนั เวลามนุษยม์าบวชเป็นพระ พระผูมี้ศีล ผูท่ี้เห็นภยัในวฏัสงสาร 
สังคมโลกเขายงัใหอ้ภยั สังคมโลกเขายงัเคารพบชูา แลว้จิตของเราเป็นปุถุชน เวลาพิจารณาไป
แลว้ จิตสงบแลว้เป็นกลัยาณปุถุชน เวลาจิตเราเป็นกลัยาณปุถุชน จิตมนัออกไปจบักาย เวทนา จิต 
ธรรมไดต้ามความเป็นจริง มนัเป็นโสดาปัตติมรรค เห็นไหม มนัจะเป็นมรรค ๔ ผล ๔ มรรค ๔ 
ผล ๔ บุคคล ๘ จ าพวก น่ีบุคคล ๘ จ าพวก คือจิตใจดวงน้ีมนัเป็นบุคคลท่ี ๑  
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บุคคลท่ี ๑ โสดาปัตติมรรค  

บุคคลท่ี ๒ โสดาปัตติผล  

สกิทาคามิมรรค เป็นบุคคลท่ี ๓  

สกิทาคามิผล เป็นบุคคลท่ี ๔  

อนาคามิมรรค เป็นบุคคลท่ี ๕  

อนาคามิผล เป็นบุคคลท่ี ๖  

อรหตัตมรรค เป็นบุคคลท่ี ๗ 

อรหตัตผล เป็นบุคคลท่ี ๘  

มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ บุคคล ๘ จ าพวก 

ผูใ้ดเห็นสมณะ เห็นไหม สมณะท่ี ๑ สมณะท่ี ๒ สมณะท่ี ๓ สมณะท่ี ๔ น่ีเห็นสมณะเป็น
มงคลอยา่งยิง่ แลว้ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต แลว้จิตใจเราปฏิบติัข้ึนมา จิตใจของเรามนัรู้มนั
เห็นของมนัข้ึนมา มนัเห็นสมณะ เห็นไหม ผูใ้ดเห็นธรรมผูน้ั้นเห็นตถาคต แลว้จิตมนัเป็นสมณะ
ข้ึนมา เวลาภาวนาข้ึนมามนัจะมหศัจรรยไ์ง มนัมหศัจรรยจ์ากใจเราก่อน เวลามนัจะวิเศษ มนัวิเศษ
จากใจของเราเอง ถา้ใจของเราเองประพฤติปฏิบติัข้ึนมาตามความเป็นจริงข้ึนมา มนัรู้มนัเห็นของ
มนั มนัจะมีธรรมของมนัข้ึนมา  

ถา้จิตใจของเรายงัลม้ลุกคลุกคลานอยู ่ เห็นไหม มนุษยก์คื็อมนุษย ์ มนุษยม์าบวชเป็นพระ 
พอมนุษยม์าบวชเป็นพระ พระเป็นสมมุติสงฆ ์ น่ีเวลาบวชเป็นพระ เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาก็
เป็นพระน่ีแหละ ครูบาอาจารยข์องเราก็เป็นพระเหมือนเราน่ี ศีล ๒๒๗ เหมือนกนั แต่ครูบา
อาจารยข์องเราท่านมีคุณธรรม ท่านมีหวัใจท่ีเป็นสมณะ หวัใจท่ีเป็นสมณะ เห็นไหม มโนกรรม
ของท่านมนัเป็นส่ิงท่ีดีงาม ส่ิงท่ีดีงามมนัจะเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีดีงามจะเกิดข้ึนมาจากท่ีไหน
ถา้เกิดวา่เราไม่ไดฝึ้กฝนของเรา 

ฉะนั้น เวลาบอกว่าสัจธรรมๆ เวลาฝึกหดัคน้ควา้ พิจารณาไป อยา่งน้ีมนัก็เป็นสมมุติน่ะสิ 
อยา่งน้ีเกิดข้ึนจากการแสวงหา...ถา้ไม่แสวงหา สติปัญญามนัมาจากไหน สติปัญญาโลกๆ ขนาด
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สติปัญญาโลกๆ ทางวิชาการของเขา เขายงัตอ้งทบทวน เขาทบทวนของเขา เขาฝึกหดัของเขา ดูสิ 
ใครจะฉลาดตอ้งเป็นนกัอ่าน ถา้ยิง่อ่านมากเท่าไร ปัญญายิง่จินตนาการไดม้ากข้ึน มนัจะมีปัญญา
มากข้ึน แมแ้ต่ปัญญาทางโลกเขายงัตอ้งฝึกฝน เขาตอ้งคน้ควา้ของเขา แลว้เวลาเราฝึกหดัของเรา 
เราปฏิบติัของเรา ถา้เราไม่ปฏิบติัของเรา มนัจะเอาความจริงมาจากไหน 

แลว้พอความจริงมนัเกิดข้ึนมา เห็นไหม ดสิู สุตมยปัญญา จินตมยปัญญามนัก็เกิดข้ึนมา
โดยสัญชาตญาณ โดยความเป็นไปของโลกๆ ใครๆ ก็มีอยู ่ เวลาเกิดภาวนามยปัญญาข้ึนมา เห็น
ไหม จกัขุญาณเกิดข้ึน ถา้จกัขุญาณเกิดข้ึน มนัพิจารณาของมนั มนัเป็นไปของมนั มนัเป็นโสดา
ปัตติมรรค ถา้เป็นโสดาปัตติมรรค ถา้เป็นโสดาปัตติผล  

เร่ิมตน้ถา้หนทางแรกท่ีมนัเขา้ไปได ้ หนทางท่ีมนัจะผา่นพน้ไป มคัโค ทางอนัเอก มนัไป
ถึงท่ีสุดได ้ ถา้ไม่เขา้สู่โสดาปัตติมรรค มนัจะไปสู่โสดาปัตติผลไดอ้ยา่งไร ถา้ไม่เขา้สู่โสดาปัตติ
มรรค ไม่เขา้สู่โสดาปัตติผล มนัก็คิดธรรมไง คิดธรรมคือคิดธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ คิดธรรมก็ความรู้สึกนึกคิดของเรา ถา้วางตรงน้ีไม่ได ้ถา้วางตรงน้ีไม่ได ้ความกา้วเดินไป
มนัไม่มี ถา้วางตรงน้ีได ้ตอ้งวาง  

เวลาใชป้ระโยชน์ข้ึนมา เห็นไหม เร่ิมตน้ ตน้ทุนของเราคือความรู้สึกนึกคิด ตน้ทุนของเรา
คือตรงน้ีแหละ ถา้ตรงน้ีมนัเร่ิมตน้ ตน้ทุนของเราคือจบัตอ้งแลว้พยายามพิจารณาเขา้ไป ถา้มนัเขา้
ไปไดน้ะ ถา้มนัไม่ทิง้ พอจบัตอ้งข้ึนไปดว้ยวุฒิภาวะอ่อนแอ พอเห็นส่ิงใด รู้ส่ิงใด ก็วา่ส่ิงนั้นเป็น
ธรรมๆ น่ีคิดธรรมๆ คิดธรรมแลว้ก็จินตนาการเพริศแพร้วไปเลย ถา้ส่ิงนั้นเป็นธรรม ส่ิงนั้นเป็น
ธรรม มนัไม่เป็นใหเ้ราหรอก มนัเป็นเร่ืองกิเลสหลอก เห็นไหม หลอกใหเ้รา... 

เราเป็นมนุษยม์าบวชเป็นพระ เป็นสมมุติสงฆ์ สมมุติสงฆ ์ ใจของเรามนัก็เป็นโลก ฉะนั้น 
เราพิจารณาของเรา เห็นไหม โลกียปัญญา มนัเป็นโลก มนัก็เป็นความรู้สึกนึกคิดอยา่งน้ี แต่เวลา
เราปฏิบติัข้ึนมา เราพิจารณาจากโลก จากโลกียะเป็นโลกุตตระ โลกุตตระก็จะพน้จากโลกไง อยู่
จากโลก ดสิู เวลาเขาไปอวกาศกนั เขาจะปล่อยยานอวกาศจากท่ีไหนล่ะ? ก็จากโลกน้ีข้ึนไป เขาก็
ยงิฐานจากโลกน่ีแหละ 

น่ีก็เหมือนกนั ความรู้สึกนึกคิดข้ึนมา มนัมีโดยสามญัส านึก มนัมีโดยธรรมชาติของมนัอยู่
แลว้ น่ีธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาติ คิดธรรมก็เป็นธรรมชาติอนัหน่ึง มนัก็เป็น
ธรรมชาติ เกิดจากภวาสวะ เกิดจากภพ เกิดจากจิตของเรา น่ีมนัก็เป็นธรรมชาติอนัหน่ึง ไม่มีธรรม
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ก็คิดของมนัอยูแ่ลว้ ไม่มาบวช ไม่มาเป็นพระ มนัก็คิดของมนัอยูอ่ยา่งนั้นแหละ น่ีโดย
สัญชาตญาณ 

แต่เวลามาบวชไปแลว้มนัมีสติมีปัญญาไง มนัมีสติมนัมีปัญญา มนัมีหมู่มีคณะ มีครูบา
อาจารยช์กัน ากนัไป พอชกัน าไป อยูใ่นกลุ่มชนไง อยูใ่นกลุ่มชน อยูใ่นสัปปายะท่ีดี สัปปายะท่ีดี 
เวลาปฏิบติั เห็นไหม มีสังคมไหนล่ะ เวลาเขาสนทนาธรรม เขาสนทนาในเร่ืองการปฏิบติัล่ะ ใน
เร่ืองการเสียสละ ในเร่ืองการปล่อยวาง ในเร่ืองการไม่แสวงหา เขามีแต่ว่าส่ิงต่างๆ เขาจะกวา้นมา
เป็นสมบติัของเขา ถา้กวา้นมาเป็นสมบติัของเขา 

สมบติัขา้งนอกเป็นวตัถุท่ีจิตใจจะไปยดึมัน่ แต่เวลาคิดมาน่ี ย  ้าคิดย  ้าท  า สมบติัช้ินเดียว แต่
ความรู้สึกนึกคิด คิดแลว้คิดเล่า คิดมากกว่า มนัตอกย  ้าๆ ในหวัใจ มนัมีแต่ความสะเทือนใจทั้งนั้น
แหละ น่ีถา้หมู่คณะเป็นอยา่งนั้น มนัก็แสวงหาแต่เร่ืองโลกๆ เร่ืองโลกๆ เห็นไหม แสวงหาวตัถุ 
แต่จิตใจเร่าร้อน 

แต่ถา้เราเสียสละๆ เสียสละเพื่อหวัใจของเรา เห็นไหม การเสียสละ เสียสละเพื่อใหจิ้ตใจ
ของเรามัน่คงข้ึนมา ถา้มัน่คงข้ึนมา ส่ิงนั้นเป็นเคร่ืองอาศยัๆ มนัรู้มนัเห็นไง มีเราไม่มีเรามนัก็
เป็นอยู่อยา่งนั้น ของมนัตอ้งมีอยา่งนั้น ของของโลก มนัของประจ าโลก แต่ถา้จิตใจมนัไม่มีหลกั
นะ มนัก็ไปเอาของประจ าโลกมาทบัหวัมนั  

ถา้มนัมีหลกันะ ส่ิงใดของโลก โลกเขาใชป้ระโยชน์ร่วมกนั โลกเขาใชป้ระโยชน์ เราก็ใช้
ประโยชน์ ความรู้สึกนึกคิดอยา่งน้ี ถา้มนัมีหมู่มีคณะ มีคนชกัน าข้ึนมา มนัก็จะเห็นโทษไง เห็น
โทษว่าความคิดของเรา ถา้ความคิดของเราคิดอยูค่นเดียวมนัก็เป็นความดีไปหมดเลย แต่เวลา
เทียบเคียงกบัหมู่คณะ ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  มนัก็เป็นโทษ เขาก็เป็นโทษ แต่เราว่าเป็น
โทษจริงหรือไม่จริง เพราะมนัเป็นสมบติัของเราไง  

แต่ถา้เราเห็นโทษข้ึนมา เห็นไหม อืม! เห็นโทษมนัก็ปล่อย หยาบมนัก็ไปสู่กลาง ปล่อย
กลางเขา้ไปสู่ละเอียด น่ีมนัจะสู่ความละเอียดลึกซ้ึงเขา้ไป ละเอียดลึกซ้ึงเขา้ไป พอละเอียดลึกซ้ึง
เขา้ไป เราก็เห็นตามความเป็นจริง “โอโ้ฮ! เม่ือก่อนท าไมว่าอนันั้นใช่ อนัน้ีใช่ พอมนัละเอียดเขา้
ไป ท าไมมนัไม่ใช่สักอยา่งหน่ึงเลย”...มนัไม่ใช่สักอยา่งหน่ึงเลยเพราะมนัเป็นฌานโลกีย ์ มนัเป็น
เร่ืองโลก 
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เร่ืองโลก เห็นไหม ดูสิ ฤๅษีชีไพรก็เหาะเหินเดินฟ้าได ้ฤๅษีชีไพรเขารู้วาระจิตทั้งนั้นแหละ 
การรู้วาระจิต การเหาะเหินเดินฟ้า การต่างๆ มนัเป็นของเล่น ของเล่นเพราะอะไร เพราะไม่มีพุทธ
ศาสนา เขาก็ท  ากนัเป็น เขาก็ท  ากนัได ้ฤๅษีชีไพรเขาท ามาตั้งแต่ ๒,๕๐๐ กว่าปีอยูแ่ลว้ ของมนัมีอยู่
ประจ าโลก ถา้ของประจ าโลก มนัจะเป็นประโยชน์อะไร ของประจ าโลกก็เป็นของประจ าโลก แต่
เราจะออกจากโลกใช่ไหม เราจะออกจากโลก เราก็ตอ้งมีหลกัมีเกณฑ ์ตอ้งเอาใจของเราสงบเขา้มา  

ถา้ใจมนัสงบเขา้มา น่ีสงบเขา้มา ถา้สงบแลว้ไดอ้ะไรต่อไปล่ะ น่ีสมถะมนัแกกิ้เลสไม่ได ้
สมาธิแกกิ้เลสไม่ได ้ แต่ไม่มีสมาธิ ภาวนามยปัญญาไม่มีหรอก ถา้ไม่มีสมาธินะ ภาวนามยปัญญา 
เพราะภาวนามยปัญญามนัเป็นปัญญาจกัขุญาณ มนัเป็นปัญญาธรรมจกัร มนัเป็นปัญญาสัจจะ น่ีใน
ปัญญาสัจจะ สัจจะคืออะไร? สัจจะคืออริยสัจไง ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค มรรคญาณมนัเป็น
สัจจะ มนัมีของมนัอยู ่ ธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้มาตรัสรู้ธรรม ธรรมมีอยูโ่ดยดั้งเดิม ธรรมมีอยูโ่ดยดั้งเดิม ของมีอยูโ่ดยดั้งเดิม แต่ไม่มีจิตใจ
ดวงไหนเขา้รู้ได ้ ไม่มี มีแต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้กบัพระปัจเจกพุทธเจา้เท่านั้น สาวก
สาวกะตอ้งไดย้นิไดฟั้ง ไดย้นิไดฟั้งน่ี 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมและวินยัน้ีไวด้ว้ยบารมีขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ แต่เราไปศึกษาดว้ยกิเลสไง เราไปศึกษาดว้ยความรู้ของเราไง เราไปตีความไงว่า
ปัญญาคือการรู้สึกนึกคิดไง เราไปตีความกนัเองว่าปัญญาท่ีเราคิด ใชปั้ญญาอยา่งน้ีเป็นปัญญาๆ ไง 
เพราะเราไปติดอยูปั่ญญาโลกียปัญญาอยา่งน้ีมนัถึงไม่เป็นโลกุตตระ  

โลกุตตระคือปัญญาท่ีพน้จากโลก จรวดท่ียงิออกไปจากโลก มนัขบัดนั แรงดึงดูดมนัจะ
ทะยานออกสู่แรงดึงดูดของโลก มนัทะยานออกไปอยา่งไร มีก าลงัแค่ไหน ปัญญาท่ีมนัจะทิง้โลก 
ปัญญาท่ีมนัจะทิ้งสังโยชน์ท่ีมนัผกูมดัในใจ มนัจะมีสติปัญญามากนอ้ยแค่ไหน มนัตอ้งท าของมนั
โดยสัจธรรมของมนั มนัมีความเห็นของมนั ถา้มนัเห็นอยา่งนั้นมนัถึงไม่ใช่คิดธรรม มนัถึงเป็นสัจ
ธรรม 

ในปัจจุบนัน้ีเราคิดของเราเอง เราคิดของเราเอง เราเออของเราเอง มนัก็เลยกลายเป็นการ
คิดธรรมไง คิดธรรมเป็นเร่ืองโลก โลกๆ น่ีคิดธรรม จินตนาการธรรม สัจธรรม เห็นไหม แต่ถา้
เป็นความจริงนะ มนัก็เกิดจากความรู้สึกนึกคิดข้ึนมาก่อน ความเกิดมาจากความรู้สึกนึกคิด เพราะ
ความรู้สึกนึกคิดน้ีคือเรา ในเม่ือมีจิต มีเรา มนัถึงมีการเกิด คนมีการเกิดมนัก็มีอวิชชา มนัมีอวิชชา 
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มีความไม่รู้ในใจของเรา ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้จากความรู้สึกนึกคิด
โดยสัญชาตญาณ มนัก็รู้สึกนึกคิดไปโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก จากกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก เห็นโทษของมนั ตรึกในธรรม ตรึกในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
มนัไม่มีรสไม่มีชาติ ถา้ยงัภาวนาไม่เป็น 

มนัไม่มีรสชาติ แต่เวลาคิดโดยสัญญาอารมณ์มนัมีรสมีชาติ มีความพอใจ มีโลภ โกรธ 
หลง มีความโลภ มีความโกรธ มีความหลงบวกร่วมกนัไป มนัก็มีรสมีชาติ แต่เวลามาพุทโธ พุทโธ
มนัจืดชืด มนัไม่มีรสไม่มีชาติ เพราะจิตมนัยงัไม่สงบ พอจิตมนัสงบ รสส่ิงใดจะซาบซ้ึงเท่ารสของ
ธรรม รสของธรรมคือปัญญาธรรมท่ีจิตมนัสงบ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี น่ีรสอนันั้นมนั
ประเสริฐกว่าเยอะ ถา้มนัประเสริฐกวา่เยอะ เวลามนัสงบระงบัเขา้มา มนัถึงจะมีสมถกรรมฐาน ถา้
มนัสงบเขา้มาถึงมีสมถกรรมฐาน  

น่ีไง สมาธิแกกิ้เลสไม่ได ้ สมาธิแกกิ้เลสไม่ได ้ แต่สมาธิน่ี นัน่คือตวัมนั คือตวัสมถกรรม
ฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน ฐานท่ีตั้งแห่งปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิตท่ีมนัพาเกิดพาตาย มนัมาจากตรง
นั้น แต่เราไม่เห็นตรงนั้น เพราะเราท าความสงบของใจเขา้ไปไม่ได ้แต่เวลาฤๅษีชีไพรเขาท าความ
สงบของเขา เขาก็ไม่เขา้สู่ธรรม เพราะมนัเป็นมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิเพราะอะไร เพราะพลงังาน
ของจิต จิตมนัมีพลงังานของมนัข้ึนมาได ้ แต่มนัไม่ทวนกระแสกลบั มนัหดสั้นเป็นสมาธิเขา้มา 
แต่มนัไม่เขา้ไปสู่ฐีติจิตเพื่อออกไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มนัเขา้ไปสู่พลงังานนั้น 
แลว้พลงังานนั้นมีก าลงัข้ึนมา น่ีเหาะเหินเดินฟ้า รู้วาระจิตต่างๆ มนัเป็นมิจฉาทิฏฐิ 

สัมมาสมาธิ มิจฉาสมาธิ ฉะนั้น เวลาท าสมาธิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงใหมี้ศีล
ก่อน ศีล สมาธิ ปัญญา เพราะมีศีล เราไม่เบียดเบียนใคร เราไม่ท าร้ายใคร เราไม่ต่างๆ พอจิตมนั
สงบเขา้มา มนัก็สงบในตวัของมนั ถา้ในตวัของมนั เห็นไหม ถา้มีสติปัญญา น่ีว่าสมาธิแกกิ้เลส
ไม่ได ้สมถะท าใหไ้ม่มีปัญญา เราใชปั้ญญาของเราไป นัน่มนัคิดธรรมทั้งนั้นแหละ 

แต่ท าความสงบของใจเขา้มาใหเ้ป็นฐาน ใหมี้ก าลงัข้ึนมา เวลาเรานอ้มไปสู่กาย เวทนา จิต 
ธรรม ถา้มนัจบัตอ้งของมนัได ้ เวลามนัเกิดปัญญา เห็นไหม น่ีมรรคเกิดตรงน้ี เพราะอะไร เพราะ
มนัเป็นงานชอบ งานชอบธรรม เห็นไหม งานไม่ใช่เศร้าเหงาหงอย เวลามนัชอบธรรมข้ึนมา มนั
พิจารณาข้ึนมา มนัถอดมนัถอน มนัถอดมนัถอน มนัละสังโยชน์ มนัมีความสุข มนัสะเทือนใจมาก 
ขนพองสยองเกลา้ แลว้มีความสุข 
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ความสุขของสมาธิ ความสุขของสมถะก็เป็นความสุขอนัหน่ึง ความสุขท่ีเวลามนัถอดมนั
ถอน มนัเวิง้วา้ง ตวัน่ีเบา เดินเหมือนไม่ไดเ้ดิน เหมือนลอยไป มนัมีความสุขมหาศาลเลย แลว้
ความสุขอยา่งน้ีติดสุขนะ ถา้ไม่มีหลกัมีเกณฑก์็ว่าอนัน้ีเป็นธรรมๆ ทั้งนั้นแหละ  

น่ีจากคิดธรรมกม็าติดธรรม จากติดธรรมข้ึนมา พิจารณาไป มนัเป็นอกุปปธรรม สพฺเพ ธมฺ
มา อนตฺตา ติดธรรม น่ีธรรมะเป็น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา สภาวธรรมมนัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
สภาวธรรมมนัเป็นอนตัตา สภาวธรรมมนัเคล่ือนไหวตลอดเวลา เห็นไหม เวลาเป็นอกุปปธรรม
มนัเป็นอนตัตาท่ีไหนล่ะ มนัขา้มพน้ไปหมด ถา้มนัขา้มพน้ไปหมด มนัเป็นอยา่งไรล่ะ น่ีถา้มนั
เป็นจริงมนัเป็นแบบน้ีไง ถา้เป็นจริงเป็นแบบน้ี การปฏิบติัของเรามนัถึงตามความเป็นจริง  

เราเป็นนกับวช เราเห็นภยัในวฏัสงสาร เราตั้งใจท าคุณงามความดีของเรา เราตั้งใจจริงของ
เรา เราตอ้งมีสติปัญญา สติของเราเท่านั้นจะยบัย ั้งความรู้สึกนึกคิดของเราไดใ้หเ้ป็นเอกเทศ 
เอกคัคตารมณ์ จิตตั้งมัน่ จิตตั้งมัน่แลว้จะท างานส่ิงใดมนัเป็นช้ินเป็นอนั จิตไม่ตั้งมัน่ ไม่มีหลกัมี
ฐาน ลม้ลงนอนแลว้ก็กลิ้งไป กระเสือกกระสนไปจะไปหาคนอ่ืน มนัตอ้งกระเสือกกระสนไป
อยา่งนั้นไหม แต่ถา้จิตสงบนะ มนัไม่ตอ้งลม้แลว้กลิ้งไป ตวัมนัเองเป็นตวัมนัเอง ถา้ตวัมนัเอง 
ยอ้นกลบัมาท่ีตวัมนัเอง แลว้ออกหา  

ออกหานะ ถา้จิตสงบแลว้ เห็นไหม น ้าใสแลว้จะเห็นตวัปลา จิตสงบแลว้ไม่ออกแสวงหา
มนัก็ไม่เห็นหรอก แต่ถา้มนัรู้มนัเห็นข้ึนมา นัน่วิปัสสนาญาณเกิดตรงนั้น วิปัสสนาเกิดตรงนั้น 
ภาวนามยปัญญาจะเกิดข้ึน แลว้ถา้มนัเกิดข้ึนมา มนัจะเป็นสัจธรรม มนัจะเป็นอริยสัจ เป็นสมบติั
ของผูท่ี้ปฏิบติันั้น เอวงั 


