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ตั้งใจฟังธรรม ธรรมะจะเกิดข้ึนต่อเม่ือเราประพฤติปฏิบติัธรรม ธรรมะท่ีเกิดข้ึน ถา้

ธรรมะเป็นธรรมชาติ ส่ิงน้ีเป็นผลของวฏัฏะ ส่ิงท่ีเป็นผลของวฏัฏะ พยายามจะพิสูจน์กนัวา่โลกน้ี

มีอายปุระมาณก่ีปี โลกน้ี นกัวิทยาศาสตร์ยงัเถียงกนัไดไ้ม่จบวา่ โลกน้ี ในเม่ือสสาร ส่ิงต่างๆ พิสูจน์

แลว้วา่โลกน้ีอายเุท่าไร เห็นไหม ผลของวฏัฏะ เพราะโลกน้ีเป็นอจินไตย ส่ิงท่ีเป็นอจินไตยเพราะ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกไวใ้นอจินไตย ๔ 

๑. พทุธวสิัย 

๒. โลก 

๓. กรรม 

๔. ฌาน 

น่ีเป็นอจินไตย อจินไตยคือวา่มนัไม่มีท่ีส้ินสุด มนัยงัคิดไม่จบ คิดไม่จบเพราะองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่เป็นอจินไตย ส่ิงท่ีเป็นอจินไตย โลกน้ีเป็นอจินไตย ฉะนั้น ส่ิงท่ีเรา

จะเป็นความจริงข้ึนมา การประพฤติปฏิบติัธรรมข้ึนมา สัจธรรมความจริงท่ีเราเขา้ใจ เรารู้ของเรา 

ความเขา้ใจในปัจจุบนัน้ี เราวา่เราเขา้ใจธรรมะ เขา้ใจธรรมะเพราะเราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
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เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะนะ สละราชสมบติัออกมา 

นัน่คือโลก สละราชสมบติัออกมาแลว้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พยายามร้ือคน้อยู ่

ปัญจวคัคียอ์อกมาอปัุฏฐาก อยา่งนั้นก็เป็นโลกเพราะเป็นฌานโลกีย ์ ฌานโลกียป์ฏิบติัแบบโลก 

มนัก็ไดผ้ลเป็นโลกๆ มา แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประพฤติปฏิบติัมาถึงท่ีสุดแลว้

วางส่ิงนั้นไว ้ วางส่ิงนั้นไวว้า่มนัไปไม่ได ้ มนัไปไม่ได ้ เร่ืองโลกๆ ทั้งนั้นเลย แต่เวลาองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ระลึกถึงตั้งแต่วา่เป็นราชกุมารนั้น 

เวลาเป็นราชกุมารนั้น ส่ิงน้ีคือบารมีธรรม บารมีท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สร้าง

สมคุณงามความดีมา การสร้างสมคุณงามความดีเป็นพระโพธิสัตว ์ เสียสละมาทุกๆ ภพ ทุกๆ ชาติ 

การเสียสละมานั้นเสียสละมาเพ่ือสร้างบารมี ถึงท่ีสุดแลว้บารมี ๑๐ ทศั ส่ิงตา่งๆ อ านาจวาสนา

บารมีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถึงระลึกถึงวา่ตั้งแต่วา่เป็นราชกุมารนั้น นัง่อยูโ่คนตน้หวา้

นั้น ก าหนดอานาปานสติ 

แลว้เวลามนัมีความสงบร่มเยน็ เราไปออกมาทุกขร้์อนมากบัเขามากนกั ออกไปกบัโลก 

ศึกษามา คน้ควา้มาขนาดไหน ฌานโลกียท์ั้งนั้น เพราะเขาปฏิญาณตนวา่เป็นศาสดา เราก็ไปร้ือคน้มา

กบัเขา ทรมานตนขนาดไหน เพราะกิเลสอยูก่บัเราๆ กท็รมานร่างกายน้ี แลว้จิตใจละ่ จิตใจก็เขา้มา

ไม่ไดเ้พราะมนัเป็นฌานโลกีย ์ ฌานโลกียม์นัส่งออกหมด มนัรับรู้ไปหมด ทุกอยา่งมนัมีความ

เขา้ใจเร่ืองโลกไปหมดเลย น่ีเร่ืองโลก 

ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองโลก เวลายอ้นกลบัมาถึงอ านาจวาสนาเป็นโลกไหม อ านาจวาสนาท่ีองค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สร้างสมบุญญาธิการมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย น่ีก็เป็น

โลกทั้งนั้นน่ะ เพราะมนัเป็นผลของวฏัฏะๆ การสร้างสมบุญญาธิการมา แต่เพราะมีคุณงามความดี

ไง แต่เพราะมีอ  านาจวาสนา เพราะเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เกิดท่ีสวนลมุพินีวนั บอก

วา่ “เราจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย” 

เกิดมาเดิน ๗ กา้ว เปลง่วาจาเลย “เราจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย เราจะไม่เกิดอีก” จะไม่

เกิดอีก แลว้ท าอยา่งไรถึงจะไม่เกิดอีกละ่ ไม่เกิดอีกกมี็อ  านาจวาสนามา แต่กย็งัตอ้งอยูค่รองเรือน
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มา ถึงท่ีสุดแลว้อ  านาจวาสนาบารมีมนัเร่งเร้าข้ึนมา อยูไ่ม่เป็นสุข อยูไ่ม่เป็นสุขหรอก มีแต่ความเร่า

ร้อนทั้งนั้นน่ะ ไปเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย มนัสะเทือนใจ ถามมหาดเลก็วา่ “เราจะเป็น

อยา่งนั้นไหม เราตอ้งเป็นอยา่งน้ีดว้ยหรือ เราตอ้งเป็นอยา่งน้ีดว้ยหรือ” 

อ านาจวาสนามนัสุกงอมมา เวลาออกไปร้ือคน้ดว้ยความสุกงอมก็ยงัทุกขย์ากทรมานขนาด

นั้น ตอ้งทรมานแบบโลกก่อน ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่ไดพิ้จารณาส่ิงนั้นมา ไม่ได้

ออกไปคน้ควา้มา ก็บอก “องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้เอาธรรมะมาจากไหน เอาธรรมะมาจาก

ไหน” เวลาไปศึกษาคน้ควา้มา ใครจะพดูส่ิงใดกไ็ด ้ในเม่ือโลกท่ีเขาประพฤติปฏิบติัอยู ่ เพราะองค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็ไดไ้ปทดลองตรวจสอบมาหมดแลว้ มนัไม่มีทางไปหรอก แต่ดว้ย

อ านาจวาสนาบารมีท่ีสร้างสมมา น่ีเหมือนกนั ถา้เรามีอ  านาจวาสนา เราระลึกถึงตวัเรา ถา้เราระลึก

ถึงตวัเรา มนัมีสัจจะ มีความจริงข้ึนมา มนักจ็ะเป็นความจริงของเรา 

น่ีก็เหมือนกนั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาระลึกถึงโคนตน้หวา้ โคนตน้หวา้

เพราะอะไร เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลานัง่ท่ีนัน่มนัฝังใจไง ความสงบร่มเยน็นั้น

มนัฝังใจ เราไปทุกขร้์อนมามากพอแรงแลว้ เวลายอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาก าหนดอานาปานสติ 

พอจิตสงบระงบัเขา้มา น่ีความจริง อ านาจวาสนามนัแสดงตวัแลว้ละ่ 

บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ วชิชา ๓ ท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม

พทุธเจา้ช าระลา้งกิเลสมา ส่ิงน้ีจะเป็นธรรม ถา้เป็นธรรม ธรรมสัจจะความจริง ดสิู เวลาเป็นธรรมข้ึน

มาแลว้มีความเมตตาจะร้ือสัตวข์นสัตว ์ แต่ดว้ยความลึกซ้ึง ดว้ยธรรมะท่ีละเอียดลึกซ้ึง ลึกซ้ึงจน

เราจะสอนใครไดห้นอ จนทอดธุระนะ ทอดธุระเพราะมนัเป็นความจริงของโลกไง ความจริงของ

โลกวา่ คนท่ีจะรู้จริงอยา่งน้ีมนัเอามาจากไหน มนัจะมีมาจากไหนละ่ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สร้างสมบุญญาธิการเป็นพระโพธิสัตวม์า แลว้

อ านาจวาสนาบารมี เขาจะยกยอ่งสรรเสริญขนาดไหน ไปอยูก่บัใครก็แลว้แต่ เขายกยอ่งสรรเสริญ

วา่ “มีความรู้เสมอเรา มีความเห็นเหมือนเรา เป็นศาสดาได ้ เป็นผูส้อนได”้ องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ไม่หวงัเช่ือใครเลย แต่เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมาจะสอนเขา แลว้เขาจะเช่ือเราได้
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อยา่งไรอีกละ่ เพราะอะไร เพราะส่ิงน้ีมนัลึกซ้ึง ลึกซ้ึงเพราะอะไร เพราะเวลาองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้บญัญติัเป็นธรรมมา บญัญติัธรรมและวนิยัมา สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามย

ปัญญา 

สุตมยปัญญาคือการศึกษาเราน่ีแหละเป็นสุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ถา้การจินตนาการ 

ถา้คนท่ีจิตใจเขาละเอียด จิตใจเขามีอ  านาจวาสนา เขาจินตนาการไดเ้พริศแพร้วขนาดไหน แลว้

ภาวนามยปัญญามนัจะเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ในเม่ือจินตมยปัญญามนัเกิดข้ึน มนัขวางกั้นอยู ่ แลว้

มนัจะละเอียดลึกซ้ึงเขา้ไปไดอ้ยา่งไร 

“จะสอนใครไดห้นอ สอนใครไดห้นอ” แต่ก็ดว้ยอ านาจวาสนา เพราะการสั่งสมมา การ

สั่งสมมา จะเทศน์โปรดใครก่อน จะเทศน์โปรดใครก่อนก็ไปเอาปัญจวคัคีย ์ ปัญจวคัคีย ์ไดอ้ญัญา

โกณฑญัญะมาองคห์น่ึง เทศนาวา่การถึงท่ีสุด มีดวงตาเห็นธรรมทั้งหมด ถึงเทศน์อนตัตลกัขณ

สูตรข้ึนมาเป็นพระอรหันตห์มดเลย พอเป็นพระอรหันต ์ จะร้ือสัตวข์นสัตวม์นัก็สมความ

ปรารถนา วางธรรมและวนิยัน้ีไว ้

ในเม่ือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ รัตนตรัยเป็นท่ีพ่ึงของเรา เราเองก็เหมือนกนั เราก็

สร้างสมบุญญาธิการของเรามา ถา้เราไม่สร้างสมบุญญาธิการของเรามานะ เราจะไปทางไหน ทาง

โลก ทางโลกเขามีการแข่งขนั ทางโลกเขาประสบความส าเร็จกนั ทางโลกใครๆ ก็หาได ้แลว้ทางโลก ดู

สิ มือใครยาว สาวไดส้าวเอา ใครมีความรู้ ใครมีความสามารถขนาดไหน แต่ใจเป็นธรรมหรือไม่

เป็นธรรม ดูสิ เขาประกอบธุรกิจทางโลกกนั เขาแขง่ขนักนัขนาดไหน 

การแขง่ขนัอยา่งนั้น การแขง่ขนัเร่ืองโลกๆ แลว้เราก็อยูก่บัโลกมา ส่ิงน้ีมนัเป็นสภาค

กรรม ถึงคราวถึงเวลา ดูสิ สมยัท่ียงัไม่เป็นอตุสาหกรรม มนัก็เป็นภาคเกษตรกรรมทั้งโลกน้ีแหละ 

มนัจะมีใครเหนือใคร มนัก็เป็นธรรมชาติไง แต่เวลาเขามีปัญญาข้ึนมา เขาคิดคน้ของเขาข้ึนมานะ 

น่ีเป็นอตุสาหกรรม ถา้อตุสาหกรรมข้ึนมา ใครมีเทคโนโลยีต่างๆ เขาก็ไดเ้ปรียบกวา่ ในเม่ือโลกมี

การแข่งขนั เขาตอ้งแสวงหาตน้ทุนท่ีต ่า เขาก็หมุนไปตามโลกน่ีแหละ โลกมนัเป็นอยา่งนั้น ถา้

โลกเป็นอยา่งนั้น เราอยูก่บัโลกมา จนขนาดท่ีวา่ถา้ใครศึกษาธรรมมา ศาสนาน้ีมนัมีมาก่อน ถา้
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ศาสนามีมาก่อน เวลาศึกษาธรรมกนั ถา้ใครมีคุณธรรมข้ึนมาก็บอกวา่ ในการประกอบธุรกิจตอ้งมี

ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลคือความซ่ือสตัยไ์ง ความซ่ือสัตย ์ การเห็นอกเห็นใจต่อกนั ธุรกิจน้ีมนัก็

จะยัง่ยืน 

ส่ิงท่ีย ัง่ยืน ทางโลกเขายงัเขา้ใจไดน้ะวา่แมแ้ต่มีการแขง่ขนัก็ตอ้งมีธรรมาภิบาล แต่ขณะ

ท่ีวา่กิเลสละ่ กิเลสในหัวใจของคน ถา้มนัเป็นเร่ืองโลก มือใครยาว สาวไดส้าวเอา มนัก็มีแต่กิเลส

ตณัหาความทะยานอยากลน้ฝ่ัง มนักจ็ะเอารัดเอาเปรียบ มนักจ็ะหาแต่ผลประโยชน์ของมนัในหัวใจ

ดวงนั้น แลว้หัวใจดวงนั้นมนัเป็นหัวใจของเราหรือเปลา่ ถา้เป็นหัวใจของเรา เราตอ้งมาคิดแลว้วา่

มนัเป็นธรรมไหม มนัเป็นธรรมไหม เพราะถา้มนัเป็นธรรม ท าส่ิงใดมา มนัเป็นสัจจะ มนัเป็น

ความจริง ถา้เป็นสัจจะความจริง เราพดูความจริง ความจริงเป็นส่ิงท่ีไม่ตาย ถา้ความจริงเป็นส่ิงไม่

ตาย เราท าส่ิงใดมาเป็นขอ้เทจ็จริงข้ึนมาแลว้ เราพดูส่ิงใดก็ได ้ ถา้พดูส่ิงใด เราก็มีความสบายใจไง 

มนัไม่มีอะไรตกคา้งในใจ 

แต่ถา้เราพดูเป็นความเทจ็ละ่ เป็นความเทจ็ เห็นไหม ความลบัไม่มีในโลก ไม่มีในโลก

กบัใจของเราน่ีแหละ เพราะเราเป็นคนท าเอง เราเป็นคนสร้างของเรามาเอง เราก็เผาหัวใจของเราเอง 

ถา้หัวใจของเราเอง เราเห็นสมบติัพสัถานอยา่งนั้นมนัเป็นของมีค่าใช่ไหม ถา้ส่ิงนั้นมีค่าข้ึนมา เรา

ก็เหยียบย  า่หัวใจของเรา หัวใจเราเหยยีบย  ่ามนั เหยียบย  ่ามนัดว้ยกิเลสของเราเอง ถา้กิเลสของเรา 

เราท าร้ายหัวใจของเราเอง แลว้อยา่งน้ีจะบอกวา่เรารักตวัเราเองไดอ้ยา่งไร 

ถา้เราจะรักตวัเราเอง ส่ิงท่ีวา่ใจเราเป็นธรรมๆ เวลาทางโลกเขา เขามีทาน มีศีล มีภาวนา 

ในเม่ือเขามีทาน เพราะถา้จิตใจมนัเป็นธรรมมนัก็เสียสละส่ิงน้ีได ้แต่ถา้จิตใจท่ีเขาไม่เป็นธรรมมนั

เสียสละส่ิงน้ีไม่ได ้ พอมนัเสียสละส่ิงน้ีไม่ได ้ ยงัมีทิฏฐิมานะนะวา่ผูน้ั้นเขาคิดกนัอยา่งไร เขาท า

อยา่งไร เขาท าของเขาได ้ แต่เวลาทางโลกเขามีความช่ืนชมกนั ก็สร้างภาพกนั ท าบุญกุศลกส็ร้าง

ภาพกนั น่ีพดูถึงจิตใจท่ีมนัไม่เป็นธรรมนะ แต่ถา้จิตใจท่ีเป็นธรรม เวลาเขาท าบุญกุศลเขาแอบท า

ดว้ย เขาไม่ให้ใครรู้ เพราะถา้มีใครรู้มนัมีแต่การกระทบกระเทือนกนัไปทั้งนั้นน่ะ ถา้จิตใจเขาเป็น

ธรรม 
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แลว้ถา้จิตใจของเราละ่ ถา้จิตใจเราเป็นธรรม เป็นธรรม เราตอ้งมีสติ ถา้มีสติข้ึนมา มนั

ระลึกรู้นะ จิตใจของคน ถา้มนัละเอียดลึกซ้ึงมนัจะเห็นคุณงามความดีท่ีละเอียด แต่ความดีท่ี

หยาบๆ ความดีท่ีหยาบๆ เขาท าของเขา ระดบัของโลก โลกเขาก็ท ากนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ท าเป็นโลก

อยา่งนั้น แลว้คนท่ีมีธรรมเขายงับญัญติัข้ึนมาให้ธรรมาภิบาลๆ แลว้ธรรมาภิบาล ถา้จิตใจเราเป็น

อยา่งนั้น 

เวลาศึกษาธรรม เขาบอกว่าเดีย๋วนีธ้รรมะเอามาเป็นธุรกจิกนั ธุรกจิธรรมๆ ถ้าธรรม

ธุรกจิ เขากว่็าเขาท าครบกระบวนการของโลกเขา เขามีการส่ือสารอย่างใดกใ็ช้เพ่ือประโยชน์

ของเขาทั้งนั้นน่ะ แต่ถ้าจติใจที่เป็นธรรมล่ะ จิตใจที่เป็นธรรม ถ้าส่ือมันเป็นธรรมนะ เราท า

เพ่ือประโยชน์ เพราะด้วยสัจธรรม ด้วยให้มันเป็นธรรม หมายความว่า ไม่มีการฉ้อฉล ไม่มีการ

หลอกลวง ไม่มีส่ิงใด เพ่ือประโยชน์ๆ แต่มันกอ็กีแหละ คนที่ส่ือนั้นมีธรรมจริงหรือเปล่า ถ้า

คนที่ส่ือนั้นมีธรรมจริง ความเป็นธรรมขึน้มา ถ้าความเป็นธรรม จิตใจทีสู่งกว่า เราจะโน้ม

น้าวจิตใจที่ต ่ากว่าให้พัฒนาขึน้มา จิตใจที่เสมอกนั เราจะสอนกนัอย่างใด ถ้าจิตใจเราเป็นโลก

อยู่ โลกเขากรู้็ทันกนัได้ มันกเ็ป็นเร่ืองโลกทั้งนั้นน่ะ แล้วสุดท้ายแล้วมันไม่ทวนกระแส

กลบัมาไง 

ถา้มนัจะทวนกระแสกลบัมา ดูสิ เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัของเรา เราวา่เรามีความรู้

ทั้งนั้นน่ะ เราก็เป็นคนคนหน่ึงนะ เราก็เกิดมากบัโลกน้ี ถา้เราเกิดมากบัโลกน้ี เรามีอวชิชา เรามี

ความไม่รู้เท่าตวัเราเองทั้งนั้นน่ะ ถา้เราไม่รู้เท่าตวัเราเอง ถา้กิเลสมนัเป็นโลก กิเลส มือใครยาวสาว

ไดส้าวเอา เวลากิเลสมนัเกิดข้ึนมากบัใจ มนัปรารถนา มนัตอ้งการส่ิงใด มนัคิดวา่มนัจะท าของมนั

ได ้ มนัท าของมนัได ้ มือใครยาวสาวไดส้าวเอา แลว้มนัสาวมาแลว้มนัเป็นธรรมหรือมนัเป็นโลก

ละ่ มนัเป็นโลก เป็นโลกก็คือกิเลสไง โลกียปัญญา โลกุตตรปัญญา แต่ถา้มนัเป็นธรรมละ่ เป็น

ธรรมมนัจะเกิดข้ึนมา 
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ดูนะ ดูพอ่แม่ของเรา พอ่แม่ ใครเป็นพอ่เป็นแม่คน พ่อแม่ถา้มีสติปัญญาจะเล้ียงลกูมาจะ

เล้ียงลกูมาอยา่งใด คนท่ีเขามัง่มีศรีสุขนะ เขาจะเล้ียงลกูของเขา เขาจะไม่ให้ลกูของเขาฟุ่ มเฟือย

จนเกินไปจนเสียนิสัย ถา้เราฟุ่ มเฟือย เราให้ลกูเราดว้ยความรักความผกูพนัใช่ไหม เราจะให้ลกูเรา

อยูสุ่ขอยูส่บาย มีเท่าไรเราจะปรนเปรอลกูของเรา ลกูของเราจะนิสยัเสียไปเลย แต่ถา้ลกูของเรา

เป็นเดก็ท่ีดี เราจะปรนเปรอขนาดไหน เขาจะประหยดัมธัยสัถข์องเขาเอง มนัก็อยูท่ี่วา่เดก็คนนั้นมี

อ  านาจวาสนาขนาดไหน เดก็คนนั้นมีเชาวน์ปัญญามากนอ้ยขนาดไหน แต่ค  าวา่ “เดก็” มนัไร้เดียงสา 

พอไร้เดียงสา ถา้เราปรนเปรอดว้ยความรัก ดว้ยวตัถส่ิุงของขา้วของท่ีเรามี เราจะให้ลกูของเรามี

ความสุขสบาย มีความพอใจ เราจะเล้ียงลกูดว้ยเงินดว้ยทองไหม 

ในปัจจุบนัน้ีเขาพยายามจะบอกกนัในทางวทิยาศาสตร์ ในจิตวทิยา เขาจะบอกเลยวา่เล้ียง

ลกูของเรา อยา่เล้ียงดว้ยเงินดว้ยทอง มนัอนัตราย มนัอนัตรายถา้เดก็มนัฝังใจของมนั มนัท าส่ิงใด

ข้ึนมาแลว้มนัจะมีผลต่อสังคมนะ มนัจะมีผลต่อสังคมทีเดียวแหละ น่ีเขาจะเล้ียงลกูของเขา 

ในสังคมเรา เขายงัตอ้งรู้จกัประหยดัรู้จกัมธัยสัถ ์ รู้จกัให้ลกูของเราเห็นคุณค่า เห็นคุณค่า

ส่ิงท่ีเป็นเงินเป็นทอง เห็นคุณคา่ส่ิงท่ีเป็นขา้วของวตัถ ุถา้เรามีมาก เราก็เผ่ือแผเ่จือจานเพ่ือนฝงูของเรา 

ถา้ขาดแคลน เราก็ดูแลเขา ให้เดก็รู้จกัแบ่งปัน ให้เดก็รู้จกัเป็นคนดีข้ึนมา โลกเขาเขา้ใจไดเ้พราะอะไร 

เพราะความผกูพนัวา่ลกูกบัเรามนัสายเวรสายกรรม แต่เวลากบัคนอ่ืน เราคิดอยา่งนั้นไหม กบัคนอ่ืน

มนัเป็นอยา่งนั้นไหม ถา้มนัไม่เป็นเพราะอะไร เพราะวา่กิเลสมนับงัตาไง กิเลสมนัมีความรู้สึกได้

เฉพาะวา่เป็นของเราไง ถา้ลกูของเรา ถา้กลุม่ของเรา ถา้เป็นคนอ่ืนละ่ ถา้คนอ่ืนนะ เราจะมีความ

เมตตาเขาไหม ถา้มีความเมตตา 

แมแ้ต่การเล้ียง การดกูารแลมา ถา้ผูป้กครองท่ีเป็นศีลเป็นธรรมเขาจะฝึกหัด มนัตอ้งฝืน

ใจนะ เราอยากให้ลกูเราไดดิ้บไดดี้ทั้งนั้นน่ะ แต่เวลาเราจะให้ เราจะดูแล เราจะตามใจเขาไปมนั

เสียหาย ถา้ขดัใจ ตอ้งขดัใจ ขดัใจเพ่ือให้เขามีประสบการณ์ ให้เขารู้วา่อะไรควรและไม่ควร พอขดั

ใจ จิตใจเราเป็นอยา่งไร สั่นไหวหมดเลย เพราะความรักของเรา เราก็รัก เราก็อยากให้มีความสุข 

แต่ให้ไปแลว้มนัจะมีผลกระทบอยา่งใด เห็นไหม เราคิดของเราได ้ถา้ใครเป็นพอ่คนแม่คน แต่เวลา
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เราจะมาประพฤติปฏิบติัของเราละ่ เราจะดูแลหัวใจของเราละ่ มนัเป็นธรรมธุรกิจหรือมนัเป็น

ธรรมโดยสจัจะความจริง 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ ถา้วงรอบ ๑๒ น้ียงัไม่

เกิดข้ึน เราจะไม่ปฏิญาณตนวา่เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ จะไม่ปฏิญาณตนวา่เป็นพระ

อรหันต ์ มีสัจจญาณ มีกิจจญาณ มีกตญาณ วงรอบของญาณท่ีเกิดข้ึน วงรอบของญาณท่ีเกิดข้ึน 

อยา่งน้ีไม่ใช่ธุรกิจ อยา่งน้ีเป็นธรรม 

ถา้เป็นธุรกิจ ยงัมีการต่อรองกนัอยู ่ ยงัมีการต่อรอง มีการหมายมัน่ป้ันมือวา่จะได ้ จะเอา 

จะเป็น แลว้มนัจะไม่เป็นอยา่งท่ีตวัเองหวงั เพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัออกหนา้ไปก่อน 

ฉะนั้น ถา้ธรรมะธุรกิจมนัมีการคาดการหมาย จิตใจของเรามนัเป็นอยา่งนั้นไหม มนัเป็นโดย

สัญชาตญาณ มนัเป็นไปโดยขอ้เทจ็จริงเลยแหละ มนัเป็นของมนัอยา่งนั้น ฉะนั้น พอมนัเป็นอยา่ง

นั้น เราถึงตอ้งท าความสงบของใจไง ท าความสงบของใจ ถา้ใจมนัลงสู่ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ 

อปัปนาสมาธิ มนัต่อรองกนัไม่ได ้ มนัไม่มีใครจะมาต่อรองวา่มนัลงไดห้รือลงไม่ได ้ จะมีตน้ทุน

เท่าไร จะเป็นไปอยา่งใด มนัเป็นท่ีจริตนิสัยของคน มนัเป็นไปท่ีจริตนิสัย ท่ีอ  านาจวาสนา ท่ีความ

เพียรของเรา คนเราจะลว่งพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร ความเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะ 

เวลาเราออกมาเป็นทางธุรกิจ ในเม่ือมาตราชัง่ตวงวดัมนัก็ตอ้งเป็นแบบนั้นน่ะ คนจนคนรวย

ซ้ือของ มนัก็ตอ้งมาตราชัง่ตวงวดัตามแต่ท่ีเขาจะจ าหน่ายของเขา ฉะนั้น เราก็ค  านวณเอาวา่โดย

ธรรมะธุรกิจวา่ ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาแลว้ แลว้ก็ตอ้งท าตามอยา่งนั้น ตอ้งให้ไดเ้หมือนกนั

อยา่งนั้น ก าหนดพทุโธแลว้จะตอ้งไดผ้ลอยา่งนั้น ปัญญาอบรมสมาธิแลว้จะไดผ้ลอยา่งนั้น น่ีมนั

เป็นโลกแลว้ละ่ เราจะท าธุรกิจกบัตวัเองนะ จะไดจ้ะเสียแลว้ละ่ แลว้กจ็ะเสียตลอดไป จะเสีย

ตลอดไปเพราะอะไร 

จะเสียตลอดไปเพราะคนเกิดมามนัมีพญามาร มนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากอยูใ่นหัวใจ

อยูแ่ลว้ เพราะมนัมีของมนัอยูแ่ลว้โดยขอ้เทจ็จริง แต่เราไม่รู้จกัตวัตนของมนั เราไม่เคยเห็นความผิด

ของเรา เราไม่เคยเห็นพญามาร ไม่เห็นหลานของมาร ลกูของมาร พอ่ของมาร ปู่ของมาร เราไม่เคยรู้ไม่
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เคยเห็น ถา้เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น ศึกษาธรรมมาก็ศึกษามาดว้ยกิเลส ดว้ยตณัหาความทะยานอยาก 

ดว้ยสัญญาอารมณ์ทั้งนั้นน่ะ แต่เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราจะท าธุรกิจกนั เพราะบอกวา่มนั

เป็นวทิยาศาสตร์ มนัเป็นขอ้เทจ็จริง 

ถา้ขอ้เทจ็จริง ศีล สมาธิ ปัญญา มรรค ๘ กคื็อด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ มนัก็ตอ้งเป็น

ความชอบธรรม มชัฌิมาปฏิปทาก็พอดีตรงกลางระหวา่งดีกบัชัว่ ลงตรงกลาง ก็คาดหมายกนัไป 

พอคาดหมายกนัไป ส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้คือมาร คือกิเลส คือตณัหาความทะยานอยาก แลว้เราก็มาศึกษากนั

ดว้ยความยึดมัน่ถือมัน่ ดว้ยธรรมะ ดว้ยโลก ศึกษาธรรมะโดยโลก แลว้กย็ึดโลกไวเ้ป็นใหญ่ มนั

ตอ้งเป็นมาตราชัง่ตวงวดั ตอ้งเท่านั้นถึงจะเป็นขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ เวลาเกิด

ปัญญาข้ึนมาก็เป็นปัญญาท่ีเราจินตนาการไปหมดเลย 

ในเม่ือมีจินตนาการไป มนัก็เป็นตณัหาซ้อนตณัหา ตณัหาหน่ึงคือตณัหาโดย

สัญชาตญาณ ตณัหาโดยธรรมชาติ คนเราเกิดมามีอวชิชาทั้งนั้น คนเราเกิดมามีกิเลสทั้งนั้น โดย

ธรรมชาติเลย วา่ “ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาติ” กุศล อกุศล กุศลก็เป็นธรรมชาติ อกุศลก็

เป็นธรรมชาติ กิเลสก็เป็นธรรมชาติอนัหน่ึง กิเลส ธรรมะเป็นธรรมชาติ กิเลสก็เป็นธรรมชาติ

อนัหน่ึงอยูก่บัใจของเรา มนัเป็นอกุศล ในเม่ือมนัมีของมนัอยูแ่ลว้ แต่เพราะเราไม่รู้จกัตวัตนของ

มนั เราไม่เคยเห็นหนา้คา่ตาของมนั เราศึกษาเราไดแ้ต่ช่ือมา เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ เราศึกษามา แลว้ก็มาคาดกนัหมายกนั แลว้เรามีปัญญา มีการศึกษาใช่ไหม เราก็

มาคาดหมายกนัทางวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์มนัเป็นโลก มนัเป็นธุรกิจน่ีแหละ พอเป็นธุรกิจ 

ตณัหาซ้อนตณัหา เวลาปฏิบติัไปมนัไม่ไดอ้ยา่งท่ีคิด มนัเป็นจินตนาการทั้งนั้นน่ะ มนัเป็นสัญญา

อารมณ์ไปทั้งนั้นน่ะ ในเม่ือเป็นสัญญาอารมณ์มนัมีไดมี้เสีย เวลาจิตเราดี เราก็วา่ส่ิงน้ีเป็นธรรม น่ี

มีไดมี้เสีย มนัจะต่อรองกนัแลว้ละ่ น่ีระหวา่งกิเลสกบัธรรม ระหวา่งโลกกบัธรรม 

ถา้ระหวา่งโลกกบัธรรมนะ กิเลสกบัธรรมมนัต่อรองกนั ถา้ต่อรองกนั ธุรกิจธรรม มนัจะ

เกิดธุรกิจข้ึนมากลางหัวใจ ยิง่ใครมีนิสยัอยา่งใด ใครมีความผกูพนัอยา่งไร ใครมีความยึดมัน่ถือ

มัน่อยา่งใด จะคาดหมาย จะคาดหมายตามความตอ้งการของกิเลสมนั แลว้เวลาปฏิบติัธรรมไป 
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ปฏิบติัธรรมมนัเป็นอะไรละ่ มนัก็เป็นธรรมะคาดหมายทั้งนั้นน่ะ มนัเป็นการดน้เดาทั้งนั้นน่ะ เป็น

การดน้เดาไป ถา้บอกดน้เดา...ไม่ไดด้น้ ท าจริงๆ มนัก็เป็นจริงๆ ข้ึนมา จริงๆ เห็นไหม 

ผูท่ี้สูงกวา่จะชกัน าจิตใจท่ีต ่ากวา่ข้ึนมาถา้จิตใจท่ีต ่ากวา่ เขารู้เขาเห็นหมดแหละ คนท่ีสูงกวา่

เขารู้เขาเห็นหมด แต่เราก็วา่มนัไม่เป็นๆ ความยึดมัน่ถือมัน่ของเรา ทีน้ีอยูท่างโลกมนัเป็นแบบนั้น 

ฉะนั้น ค าวา่ “จริตนิสัย” มนัเป็นอ านาจวาสนาของคน ถา้เราท านะ เราศึกษาข้ึนมาโดยอ านาจ

วาสนา มนัเป็นไปได ้มนัปลอ่ยวางได ้มนัมีความร่มเยน็ได ้ถา้มีความร่มเยน็ได ้ เรากคิ็ดวา่ธรรมะน่ี

เราท าไดง้่ายๆ ส่ิงท่ีเราท ามาเรายงัเป็นไปไดเ้ลย ส่ิงท่ีเป็นไปไดน้ะ 

คนเรานะ เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกวา่ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา 

สภาวธรรมทั้งหลายน้ีเป็นอนตัตา คนเราถา้มีความทุกขน์ะ เวลาความทุกข ์ยึดมัน่ถือมัน่กบัความทุกข์

น่ีทุกขย์ากแสนเขญ็ แต่ถา้มนัถึงคราวถึงเวลาของมนั มนันึกได ้มนัมีปัญญาของมนัได ้มนัปลอ่ยวาง

ได ้ ถา้ปลอ่ยวางส่ิงนั้นไดน้ะ ความทุกขน์ั้นก็เบาลง สัจธรรมมนัก็เป็น เห็นไหม โดยขอ้เทจ็จริง 

โดยกิเลสมนัก็มีจริงอยูใ่นหัวใจของเราอยูแ่ลว้ โดยขอ้เทจ็จริง สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา สภาวธรรม 

ธรรมะเป็นธรรมชาติ มนัก็แปรปรวนของมนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ เพียงแต่ใครมีสติ ใครมีสติก็ระลึกรู้ 

ใครมีปัญญาใคร่ครวญส่ิงน้ีข้ึนมาได ้ ถา้ใครมีปัญญาส่ิงน้ีใคร่ครวญข้ึนมาได ้ มนัก็เขา้ใจธรรมะ

ข้ึนมาได ้ มนัก็ปลอ่ยวางไดข้องมนัชัว่คราว พอปลอ่ยวางชัว่คราว เราก็ไดล้ิ้มรสของธรรม ล้ิมรส

ของธรรม เราก็มีปัญญา เรากส็ามารถจะท าได ้ก็มีความใฝ่อยากประพฤติปฏิบติั อยากท าความเป็น

จริง พอเอาเขา้จริงๆ เขา้มาท าจริงๆ ไปไม่รอด ไปไม่รอด ลม้ลกุคลกุคลานอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ เพราะ

มนัคาดหมายของมนัไปอยา่งนั้น ถา้มีครูมีอาจารยน์ะ ท่านจะให้ปลอ่ยวางให้หมด วางส่ิงน้ีไว ้

เวลาหลวงตาท่านไปหาหลวงปู่มัน่ เวลาหลวงปู่มัน่ท่านเลง็ญาณไปแลว้แหละวา่ผูใ้ดจะ

ไดส่้งเสริมไป เพราะจิตน้ีเวยีนตายเวยีนเกิดในวฏัฏะ ส่ิงท่ีเวยีนตายเวยีนเกิดในวฏัฏะ เวยีนตายเวยีน

เกิดมนัก็ไดส้ร้างสมบุญญาธิการมาใช่ไหม คนท าดีมาก็มี คนท าชัว่มาก็มี จิตใจท่ีมนัท าดีท าชัว่มา

ในดวงเดียวกนัก็มี ท ามากท านอ้ย ส่ิงท่ีครูบาอาจารยท่์านมีอ านาจวาสนา ท่านรู้ของท่าน ท่านรอ

เวลาของท่าน 
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เวลาหลวงตาท่านก็ประพฤติปฏิบติัของท่าน ท่านศึกษา ท่านปฏิญาณตนของท่านวา่ท่าน

เรียนถึงมหาแลว้ท่านจะออกประพฤติปฏิบติั หลวงปู่มัน่ท่านก็รอเวลาของท่าน เวลาหลวงตาท่าน

ไปหาหลวงปู่มัน่ พอเจอกนัคร้ังแรก เวลาฟังธรรมคร้ังแรก 

“มหา มหาก็เรียนมาจนถึงเป็นมหา ส่ิงท่ีท่านเรียนมา ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้น้ีเทิดไวบ้นศีรษะ” 

ค าวา่ “เทิดทูน” เทิดทูน ไม่ใช่วา่ ปริยติัเราศึกษามาแลว้ ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่ถกูตอ้งๆ เวลา

ศึกษามาก็ศึกษามา โลกท่ีเขาศึกษากนั โดยทางโลกบอกวา่โลกน้ีจะเจริญดว้ยปัญญาๆ ตอ้งมี

การศึกษา...ใช่ โลกน้ีเจริญดว้ยปัญญา น้ีมนัเป็นปัญญาของโลก เพ่ือใหค้นไม่โดนหลอก เพ่ือให้คน

มีสติปัญญา เพ่ือให้คนมีวชิาชีพ เพ่ือให้คนอยูก่บัโลก พฒันาโลกข้ึนมาให้ทุกคนมัง่มีศรีสุข นั้นมนั

เป็นปัญญาทางโลก 

ส่ิงท่ีวา่โลกน้ีเจริญดว้ยปัญญาๆ คนเราตอ้งมีปัญญา ตอ้งมีการศึกษา มนัจะพฒันาประเทศได้

ก็ดว้ยปัญญา ปัญญาทางโลกมนัก็พฒันาได ้ เวลามนัพฒันาแลว้ เวลาพฒันาไปแลว้เป็นอยา่งไรละ่ 

พฒันาไปแลว้ก็มือใครยาวสาวไดส้าวเอา ใครพฒันา ประเทศชาติไดอ้ะไร แลว้ฉันจะไดอ้ะไร ถา้

ไม่ไดอ้ะไร ประเทศชาติก็ตอ้งไม่ไดด้ว้ย วุน่วายไปหมด เห็นไหม น่ีเร่ืองโลกๆ 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่ศึกษามาแลว้ ถา้ศึกษามาโดยโลก ให้วางไวก่้อน ปริยติั ถา้ปริยติั 

“มหาเรียนมา ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เทิดใส่ศีรษะไว ้ เราเทิดทูนๆ น้ี

เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ศึกษามามีปัญญามาก แลว้ใส่ล้ินชกัไวน้ะ ใส่

ล้ินชกัไวแ้ลว้ลัน่กุญแจไวอ้ยา่ให้มนัออกมา ให้ประพฤติปฏิบติัไปก่อน ให้ประพฤติปฏิบติัไป ถา้

ประพฤติปฏิบติัจนมนัเกิดสัจจะความจริง” ขอ้เทจ็จริง ขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนมาจากใจของเรา สติก็

เป็นสติจริงๆ สมาธิก็เป็นสมาธิจริงๆ เวลาเกิดปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญาท่ีมนัเกิดกระบวนการของ

มนัครบถว้นของมนั แลว้ถา้มนัเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีมนัเคล่ือนออกไป ธรรมจกัร จกัรท่ี

มนัเคล่ือนแลว้ มนัไดห้มุนแลว้ มนัจะให้ผลกบัจิตอยา่งใด แลว้ถา้เราท าข้ึนมาเป็นขอ้เทจ็จริง มนัจะ

ซาบซ้ึงธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม
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ไปแลว้ วางธรรมและวนิยัน้ีไวใ้ห้เรากา้วเดินกนัมา ถา้ไม่มีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ

เจา้ เรากห็ัวหกกน้ขวดิ พยายามศึกษากนัไป คน้ควา้กนัไปดว้ยปัญญาของสาวกะสาวกท่ีไดย้ินได้

ฟัง คน้ควา้กนัไป 

ฉะนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางธรรมและวนิัยนีไ้ว้ให้เราศึกษาเป็นปริยตัิ 

แต่เราอย่าไพล่ไปสิ อย่าไปท าธุรกจิ อย่าไปมีได้มีเสียกบัธรรมอนันั้น เพราะเราเป็นธุรกจิ เรา

พอใจกว่็ามันเป็นธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าไม่พอใจกบ็อกว่าไม่ใช่ อะไร

ที่มันขัดอกขัดใจ มันขัดอกขัดใจกม็ันขัดกิเลสไง กเิลสในหัวใจของเรามันกอ็ยากจะให้มีคน

เยนิยอมัน อยากให้คนเชิดชูมัน แต่ธรรมทีจ่ะเกดิขึน้มาในหัวใจมันไม่เห็นเกดิขึน้มาเลย 

เพราะธรรมเกดิขึน้มาแล้วมันจะมีแต่ความร่มเยน็เป็นสุข 

ส่ิงท่ีเป็นกิเลสข้ึนมามนัมีแต่เผาลนใจ แลว้เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้มา ถา้ถกูใจก็บอกวา่อนันั้นเป็นธรรม ถา้เวลาศึกษามาไม่ถกูใจก็บอกอนันั้นไม่เป็นธรรม วาง

ไวก่้อน อยา่เพ่ิงวา่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม แลว้เราก็ประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนมาตามความเป็น

จริง ถา้เป็นสติก็สติจริงๆ สมาธิกส็มาธิจริงๆ 

ถา้เกิดปัญญาข้ึนมา พอเกิดปัญญาข้ึนมา ถา้ปัญญามนัไดก้า้วเดินออกไปแลว้ พอกา้วเดิน

ไปแลว้ ถา้มนัจบกระบวนการครบวงจรแลว้ ไปศึกษาธรรม ส่ิงท่ีเราศึกษามาน้ีศึกษาจากองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา มนัซาบซ้ึงๆ แลว้มนัก็เห็นโทษดว้ย เห็นโทษวา่ ถา้การศึกษาอยา่งเดียว 

เราศึกษาอยา่งเดียว ศึกษามาเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่เรากส็งสยัมาตลอดนะ 

เราก็สงสัยมาตลอดวา่มนัจะเป็นจริงไดห้รือเปลา่ ศึกษามาก็เช่ือ เพราะถา้จิตใจมนัเป็นธรรมมนัก็เช่ือ 

แต่เวลากิเลสมนัฟข้ึูนมา มนัก็น่าสงสัย ในเม่ือกิเลสมนัสงสัย ถา้กิเลสสงสัย มนักส็งสยั เพราะมนั

สงสัยข้ึนมา มนัก็จะท าธุรกิจในใจเราแลว้ละ่ ยิ่งจริตนิสัยท่ีมนัเคยมกัง่าย ท่ีมนัเคยเอาแต่ได ้ มนั

สวมรอยเลย 
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ฉะนั้น เวลาเราปฏิบติัข้ึนมา เราตอ้งตั้งสติของเรา เราก าหนดพทุโธๆ หรือปัญญาอบรมสมาธิ

ข้ึนมา ในเม่ือเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา มนัจะแวบ็มาตลอดแหละ ไอ้

นัน่เป็นธรรมไหม ไอน่ี้เป็นธรรมไหม ส่ิงใดเป็นธรรมไหม มนัจะแวบ็มาตลอด เพราะอะไร 

เพราะพญามาร พญามารนะ มนัสิงสถิตอยูบ่นหัวใจของสัตวโ์ลก ตั้งแต่พรหมลงมา มารทั้งนั้น 

มารคือความเห็นแก่ตวั มารคืออตัตา มารคือทิฏฐิมานะ ส่ิงนั้นมนัเป็นหมดแหละ ถา้มนัเป็นหมด 

เวลาเราพทุโธของเรา เราตั้งสติของเราข้ึนมา เวลาจิตใจท่ีมนัไปยดึมัน่ถือมัน่ เวลาองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้เตือนไวน้ะ “รูปอนัวจิิตร เสียงอนัวจิิตร กล่ินอนัวจิิตร รูป รส กล่ิน เสียงอนั

วจิิตร ขนัธ์ทั้ง ๕ ส่ิงต่างๆ อนัวจิิตรไม่ใช่กิเลส ไม่ใช่กิเลส ไม่ใช่ตวัตนของเรา ส่ิงท่ีเป็นตวัตนของ

เราคือตณัหาความทะยานอยากท่ีเราไปยดึมัน่ถือมัน่มนัต่างหากละ่” 

แลว้กิเลสตณัหาความทะยานอยากไปยึดมัน่มนัอยูท่ี่ไหนละ่ ถา้มนัอยูท่ี่ไหน เราถึงตอ้ง

ตั้งสติของเรา ถา้เราท าพทุโธๆ หรือปัญญาอบรมสมาธิ มนัจะแวบ็ขนาดไหน มนัจะออกไปรับรู้

ขนาดไหน รับรู้มาแลว้ไดส่ิ้งใด ก่อนท่ีจะประพฤติปฏิบติั เรากคิ็ดมาพอแรงแลว้แหละ คิดมาจน

ทุกขย์าก จนเราไม่มีทางไป เราถึงจะออกมาประพฤติปฏิบติักนั แลว้ออกมาประพฤติปฏิบติั เรา

พยายามจะควบคุมใจเรา ส่ิงท่ีมนัเคยใจอยูน่ี่ ส่ิงท่ีมนัเป็นสัญชาตญาณอยา่งน้ี เรากย็งัจะเช่ือมนัอยู่

หรือ ถา้เราไม่เช่ือมนั เราตอ้งบงัคบั ตอ้งบงัคบั บงัคบัดว้ยสติ ถา้มีสติบงัคบัได ้บงัคบัให้ใจมนัไม่

ไปหยิบฟืนหยิบไฟ ไม่ให้ใจมนัไปจบัตอ้ง ไม่ไปยึดมัน่ถือมัน่ส่ิงท่ีมนัเป็นฟืนเป็นไฟท่ีเคยเผาลน

ใจมา แลว้เวลาก าหนดพทุโธๆ มนัก็ไม่ตอ้งการ เพราะมนัเคยตวัอยา่งนั้น มนับอก “จืดชืด ไม่มี

ประโยชน์ส่ิงใด ไม่มีประโยชน์ส่ิงใด” 

ในทางการแพทยน์ะ เขาบอกวา่การรักษาสุขภาพน้ีส าคญัท่ีสุด ถา้ใครรักษาสุขภาพ เรา

ออกก าลงักาย โรคภยัไขเ้จ็บมนัจะเกิดกบัเราแต่นอ้ย แต่ตามธรรมชาติ โรคชรามนัจะมีกบัเรา

แน่นอนขา้งหนา้ ฉะนั้น ส่ิงท่ีเราออกก าลงักาย โรคภยัไขเ้จ็บมนัจะนอ้ย น่ีก็เหมือนกนั ขณะพทุโธๆ 

จิตมนัไดก้ าหนดพทุโธ มนัมีค าบริกรรมของมนั มนัจะฟ้ืนฟตูวัของมนั แต่บอกวา่เป็นของ

เลก็นอ้ย มนัไม่ยอมท าทั้งนั้นน่ะ มนัไม่ตอ้งการท าส่ิงใดเลย มนัจะประกอบธุรกิจข้ึนมา มนัจะเอา
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มรรคเอาผลโดยการคาดการหมายของมนั แต่เวลาความจริงข้ึนมา ตวัเองไม่มีส่ิงใดเป็นสมบติัของ

ตนเลย 

ถา้จะเป็นสมบติัของตน เราตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบเขา้มา มนัปลอ่ยวาง

เขา้มาทั้งนั้นน่ะ ปลอ่ยวางส่ิงตา่งๆ เขา้มาเป็นตวัของมนัเอง ถา้เป็นตวัของมนั น่ีจิตจริงแลว้ จิตท่ี

เป็นสัมมาสมาธิ จิตตั้งมัน่ จิตมนัเป็นของจริง จิตเป็นของจริง มนัก็มีความสงบ มีความร่มเยน็ มี

ความร่มเยน็เพราะมนัเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีมนัปลอ่ยวางฟืนวางไฟเขา้มา สญัญาอารมณ์ ขนัธ์ต่างๆ 

ความรู้สึกนึกคิด โดยกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัใช ้

กิเลสตณัหาความทะยานอยาก ความคิดของเรา ขนัธ์ ๕ วถีิแห่งจิต ขนัธ์ ๕ คือความรู้สึก

นึกคิดท่ีเวลามนัคิดออกไป น่ีขนัธ์ สัญญาอารมณ์เกิดข้ึน เกิดจากอะไร เกิดจากจิต พอเกิดจากจิต 

จิตมนัคืออะไร จิตคือภวาสวะ คือภพ มนัก็มีพญามารอยูด่ว้ย ฉะนั้น เวลาขนัธ์มนัท างาน มารมนัก็

ท างานมาพร้อมกบัขนัธ์นั้นน่ะ 

“มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา เราจะไม่ด าริถึงเจา้อีกเลย” 

เราด าริ มีเจตนา มารมนัมาทั้งนั้นน่ะ ฉะนั้น เวลาความรู้สึกนึกคิดท่ีเราคิดโดยสัจจะ โดย

สัญชาตญาณของเรา กิเลสมนัก็อนุสัย มนันอนเน่ืองมาหมดแหละ ฉะนั้น เราศึกษาส่ิงใด เราคิดส่ิง

ใด มนัมีมารปนมาหมดเลย มนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากปนมาหมดน่ะ ก าหนดพทุโธๆ พทุโธ

กิเลสมนัก็ไม่ชอบ ปัญญาอบรมสมาธิ เวลาเราตั้งสติ เรามีความรู้สึกนึกคิดอะไรส่ิงใดข้ึนมา มนัจบั 

ความรู้สึกนึกคิดอยา่งน้ีคิดโดยมาร มนัมีมารปนมาไหม คิดออกมาแลว้มนัมีส่ิงใด ถา้คิดแต่เร่ืองดีๆ 

คิดเร่ืองธรรมะ ตรึกในธรรมะ ตรึกในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ท าไมไม่ตรึก 

เห็นไหม สจัธรรมท่ีเกิดข้ึน น ้าข้ึนน ้าลงมนัเป็นขอ้เท็จจริงทางโลก ส่ิงต่างๆ น้ีมนัเป็น

ขอ้เทจ็จริงทั้งนั้นน่ะ ท าไมเราไปดีใจเสียใจกบัมนั ส่ิงท่ีเวลาเกิดข้ึนมา เกิดประโยชน์ข้ึนมา เราก็

พอใจ ส่ิงใดท่ีเขาขดัแยง้กบัเรา ท าไมเราไม่พอใจ มนัเป็นเร่ืองสัจจะเป็นความจริงอยูแ่ลว้ แต่ท าไม

เราไปมีอารมณ์ร่วมไปกบัเขาละ่ น่ีสติปัญญามนัตามส่ิงน้ีไป เพราะมารมนัใชอ้ารมณ์ของเราไง มาร
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มนัก็ใชค้วามรู้สึกนึกคิดของเราไปสร้างผลประโยชน์กบัมนั ถา้เรามีสติปัญญาข้ึนมา ส่ิงน้ีมารมนั

ก็อาย มารมนัอายนะ กิเลสมนัอายถา้เรารู้ทนัตวัเราเองน่ีกิเลสมนัอาย 

พทุโธก็เหมือนกนั พุทโธๆ พทุธานุสติ พทุโธๆ เห็นไหม พทุโธสวา่งไสว พุทโธผอ่งใส 

พทุโธคือพุทธะ คือผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน แลว้มนัเบิกบานไหม เวลาพทุโธมนัเบิกบานไหม มนัง่วง

เหงาหาวนอน มนัคอตก ท าไมมนัไม่เบิกบานละ่ พทุโธแลว้ท าไมมนัไม่มีความสุขละ่ เขาบอกพุท

โธ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี พทุธานุสติมนัเป็นของประเสริฐ เห็นไหม เวลาคนตกใจก็พทุโธ 

เวลาคนมีส่ิงใดเขาให้พทุโธ ใหร้ะลึกถึงพระพทุธเจา้ เราจะไม่ตกไปในท่ีต ่า แลว้เวลาพทุโธท าไม

มนัไม่ท าละ่ เวลาพุทโธแลว้ท าไมมนัทุกขล์ะ่ 

พทุโธมนัทุกขเ์พราะกิเลสมนัไม่เอาไง กิเลสมนัข้ีเกียจไง แลว้เวลาพทุโธไป พทุโธๆๆ 

เขาบอกพทุโธมนัละเอียดข้ึนมา กิเลสมนัก็หลอกนะ พทุโธๆๆ จนหายไปเลย แลว้หายไปแลว้นะ 

พอหายไปแลว้กลบัมานะ “แหม! มนัวา่งไปหมดเลย”...นัง่หลบัยงัไม่รู้วา่หลบันะ ตกภวงัคไ์ปแลว้

ยงัไม่รู้เลย 

ถา้มนัเป็นความจริงตามขอ้เทจ็จริง มนัเป็นสัจธรรม มนัเป็นเน้ือหาสาระ มนัไม่ใช่ธุรกิจ

ต่อรองกนั ถา้เป็นธุรกิจมนัต่อรอง มนัคาดมนัหมาย จะเอาแต่ได ้ ส่ิงท่ีตวัเองคิด ตวัเองเห็นวา่ถกูตอ้ง 

อนันั้นเป็นธรรม ส่ิงท่ีตวัเองขดัขอ้งหมองใจ ส่ิงใดท่ีไม่สมประโยชน์ ส่ิงนั้นไม่เป็นธรรม ทั้งๆ ท่ี

มนัเป็นธรรมทั้งนั้น กุศลและอกุศล อกุศลคือฝ่ายผิด ธรรมะฝ่ายด า แลว้ฝ่ายขาวละ่ ฝ่ายความถกูตอ้ง

ละ่ 

ฉะนั้น ในใจเรามนัมีทั้งกิเลสใช่ไหม แลว้เราคิดดีท าดี มนัก็มีธรรมข้ึนมาใช่ไหม เรามี

สติปัญญาข้ึนมามนัก็ถกูตอ้งดีงามใช่ไหม แต่เวลาเราพลั้งเผลอไป นัน่ละ่กิเลสมนัข่ีหัวแลว้ละ่ เรา

ตอ้งสร้างสมของเราข้ึนมา ถา้เราพทุโธๆ จนจิตมนัสงบข้ึนมา ถา้พทุโธได ้ จิตสงบได ้ ถา้พทุโธ

ไม่ได ้เราก็ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เราขยนัเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา 

งานทางโลก จะประกอบสัมมาอาชีวะ จะการด ารงชีวติ ทุกคนกท็ าเหมือนกนั แล้ว

มันไม่มีส้ินสุดหรอก มันไม่ส้ินสุด ชีวตินีมี้การพลัดพรากเป็นที่สุด แล้วพลัดพรากไปแล้วมันไม่
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สุด มันยงัเวยีนตายเวียนเกดิ ชีวตินีมี้การพลดัพรากเป็นที่สุด แล้วมันกเ็วยีนตายเวียนเกิดไป

ต่อเน่ือง แต่การประพฤติปฏิบัติธรรมมันตัดภพตัดชาติ มันเห็นคุณค่าของการตายและการเกดิ 

ถ้ายงัเกดิอกีก็ยงัเกดิแบบมีบุญมีกุศล เกดิมาแล้วให้มีสติมีปัญญา ให้หันมาฝึกฝน ให้หันมาท า

ตั้งแต่ร่างกายเรายงัเข้มแข็งอยู่ 

เราคาดเราหมายอยา่งน้ีไป เพราะเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พระโพธิสัตว ์ ๔ 

อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ท่านก็สร้างสมของท่านมา เราในปัจจุบนัน้ีเราเป็นสาวกสาวกะ 

เราเป็นบริษทั ๔ เราไดฟั้งธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แลว้มีสติมีปัญญาจะร้ือคน้ 

เห็นไหม เขาท านากนั เขาท านาเพ่ือเอาขา้วมาใส่หมอ้ เพ่ือเป็นอาหารของร่างกายน้ี เราพยายามจะ

ร้ือคน้ใจของเรา เราจะท ามรรคท าผลให้เกิดข้ึนท่ามกลางหัวใจของเรา ในเม่ือเราเกิดมาเรามีปากมี

ทอ้ง เราตอ้งมีหนา้ท่ีการงาน เราก็ตอ้งท าหนา้ท่ีการงานเพ่ือหาขา้วหาอาหารมาเพ่ือให้ปากให้ทอ้งเรา

ไดมี้ชีวติอยู ่ แลว้เราก็มีสติปัญญา เพราะเวลาเรามี เราก็พยายามประพฤติปฏิบติัข้ึนมาให้มนัเป็น

ความจริงของเรา เขาท านา เขาก็ตอ้งหมัน่คราดหมัน่ไถ ท านาของเขาเพ่ือใหส้มประโยชน์กบัเขา 

ไดป้ระโยชน์กบัเขา ไดส่ิ้งตา่งๆ ท่ีเขาปรารถนา 

เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราก็ตอ้งมีสติปัญญา หมัน่คราดหมัน่ไถ หมัน่รักษาใจของเรา 

เราจะเอาศีล เอาสมาธิ เอาปัญญา ถา้ปัญญาเกิดข้ึนมาแลว้ไม่ต่อรอง ไม่ต่อรอง เพราะการต่อรอง

หัวใจนั้นมนัจะเขา้ขา่ยธรรมธุรกิจ ถา้ธรรมธุรกิจ ธรรมะแลว้เอาธุรกิจมาต่อรอง เราเห็นโลกท่ีเขา

ท ากนั ถา้เป็นศาสนา เขามีแต่การให้กนั เขามีแต่การให้อภยัต่อกนั เจือจานต่อกนั ดูแลรักษากนั มี

น ้ าใจต่อกนั น้ีเป็นธรรม แต่ถา้เขาท าเป็นธุรกิจของเขา มนัมีการแลกเปล่ียน มีการซ้ือขาย มีการ

ต่างๆ ส่ิงนั้นเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม นัน่เร่ืองของเขา เร่ืองโลกเราเห็นแลว้เรายงัไม่พอใจ เรา

ยงัไม่ชอบใจเลย แลว้เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจะให้กิเลสกบัธรรมในหัวใจของเรามา

ต่อรองท าธุรกิจท่ามกลางในการประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนมา เราขาดสติขนาดนั้นเชียวหรือ 

ถา้เราไม่ขาดสติขนาดนั้น เราตั้งสติของเรา แลว้เราไม่ต่อรองกบัใคร ถา้มนัต่อรอง มนัเขา้

ไปเลยนะ นนัทิราคะ ตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา มนัจะเกิดข้ึนมาในใจของเรา ถา้พอใจ มนัก็
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อยากได ้ มนัก็ไม่ไดด้ัง่ใจมนั ไม่พอใจจะขบัไสอยา่งไร มนัก็ไม่ไดด้ัง่ใจเรา ถึงมนัจะอยูเ่ฉยๆ 

อยา่งไร มนักไ็ม่ไดพ้อใจเราทั้งนั้น ไม่มีอะไรพอใจเราหรอก เพราะสรรพส่ิงในโลกน้ีมนัเป็น

อนิจจงั ไม่มีส่ิงใดคงท่ีหรอก 

ทีน้ีไม่มีส่ิงใดคงท่ี จิตเราดี จิตเรามีฐาน มีท่ีพ่ึง มีต่างๆ เราก็ตั้งสติของเราไว ้ช านาญในวสี 

ถา้ช านาญในวสี หมัน่เขา้ ช านาญในวสีคือท าความสงบเขา้มา ดูแลรักษาใจของเราเขา้มา ถา้เราไม่

ดูแลรักษาใจเขา้มา ธรรมะมนัจะเกิดท่ีไหน 

ถา้ธรรมะไปเกิดอยูข่า้งนอก ธรรมะท่ีเราตะครุบกนัอยูน้ี่มนัไม่ใช่เป็นความจริงของเรา 

ถา้ธรรมะจะเกิดข้ึน มนัจะเกิดข้ึน ตั้งอยูบ่นกองทุกขใ์นหัวใจ เวลาครูบาอาจารยข์องเรานัง่สมาธิ

ภาวนาไป เวลาใชปั้ญญาไป ท่านบอกวา่ถึงเวลากิเลสกบัธรรมมนัต่อสู้กนัในหัวใจ กิเลสกบัธรรม

มนัต่อสู้ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรมท่ีพิสูจน์ตรวจสอบกนั ร่างกายน้ีเหมือนแทบแตกสลาย

ออกจากกนัเลย แตกสลายเพราะอะไร เพราะเวลามนัต่อสู้กบัเวทนา มนัต่อสู้กบัส่ิงท่ีมารมนัเอามา

ประหัตประหารกนักบัความเพียรของเรา 

ถา้ความเพียรของเรา ความเพียรแก่กลา้ขนาดไหน ความเพียรแก่กลา้ เราท าถึงท่ีสุด ถา้ท า

ถึงท่ีสุด เราไม่ต่อรองอะไรทั้งส้ิน แต่เราอยากดู อยากดู อยากเห็น อยากเห็นขอ้เทจ็จริงวา่กิเลสมนั

จะปล้ินปลอ้นขนาดไหน มนัจะเอาส่ิงใดมาหลอกลวงเรา แลว้เราก็มีสจัจะมีความจริง จกัขญุาณถา้

มนัเกิด มนัเกิดจากไหน มนัเกิดจากสัมมาสมาธิ ถา้ไม่มีสัมมาสมาธิ มนัจะเกิดข้ึนมาไหม 

เขาบอกวา่ ตานอก ตาเน้ือ เห็นดว้ยตาสวา่งๆ แลว้จกัขญุาณมนัอยูไ่หน จกัขญุาณน่ะ ถา้

จกัขญุาณมนัเปิดออกมา นัน่เป็นสัมมาสมาธิ จิตมนัสงบระงบัข้ึนมา ถา้มนัเห็นกาย เห็นเวทนา 

เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง เดินจงกรมอยูม่นัก็เห็นแจง้ๆ น่ีแหละ นัง่สมาธิอยูน่ี่ หลบัตาอยู่

มนัก็เห็นแจง้ๆ อยูน่ี่แหละ เห็นแจง้ๆ เพราะอะไร เพราะจิตมนัเห็น จิตมนัรู้ 

จิตมนัทุกขอ์ยูน่ี่ เวลาจิตมนัเกิด เวลาปฏิสนธิจิตเวยีนตายเวยีนเกิด เราไม่รู้วา่มนัเกิดอยา่งไร 

แต่ขณะท่ีมาฝึกหัดข้ึนมา ถา้สมาธิเกิด มีสติ มีสมาธิ มีปัญญาเกิด เรากรู้็เห็นของเรา มนัเป็น

ปัจจุบนั ปัจจุบนัเพราะอะไร เราระลึกรู้อยู ่เราไม่ท าธุรกิจ เราไม่ให้กิเลสมาลอ่มาหลอกหัวใจของเรา 
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ถา้กิเลสมาลอ่มาหลอกหัวใจของเรา เวลาปฏิบติัไปลม้ลกุคลกุคลาน ต่อรองแลว้ต่อรองอีก ออ้น

วอนขอเอาท่ีมนัเป็นไปไม่ได ้

ตั้งสัจจะ คนมีสัจจะนะ ตั้งส่ิงใดแล้วพยายามท าตามนั้น ถ้าคนมีสัจจะมันจะประสบ

ความส าเร็จ คือมันจะสงบระงับกไ็ด้ ไม่สงบระงบักไ็ด้ แต่มีสัจจะท าให้ถึงที่สุด ท าให้ตาม

ที่ตั้งสัจจะไว้ ท าอยู่อย่างนี ้ ถ้าท าอยู่อย่างนี ้ตั้งสัจจะ วนันีไ้ด้กไ็ม่เป็นไร วนันีไ้ม่ได้กไ็ม่เป็นไร 

แต่ตั้งสัจจะของเรา ท าต่อเน่ืองของเราไป ต่อเน่ืองของเราไป 

เห็นไหม ผูท่ี้มีสติปัญญาประพฤติปฏิบติัโดยความชอบธรรม ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปีนะ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่การประพฤติปฏิบติั ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี แต่เวลาเรา

ปฏิบติักนั เราก็ตั้งกติกาของเรา แลว้เราท าไดจ้ริงไหม เราตั้งไว ้ ๗ ปี ๗ ปีแลว้เราพยายามคน้ควา้ 

พยายามประพฤติปฏิบติัไป แลว้ ๗ ปีทนไหวไหมละ่ อยา่วา่ ๗ ปีเลย ๗ นาทีมนัก็ไม่เอาแลว้ ถา้ไม่

เอา น่ีจิตใจออ่นแอ 

แต่ถา้จิตใจเราเขม้แขง็นะ งานทางโลก ใครๆ ก็ท ามาเยอะนะ เวลาเหน่ือยก็พกั ถึงเวลาเรา

ก็ท าของเราอีก ท าของเราไป ถา้มีอ  านาจวาสนา เราท าของเรานะ จะมีคนมาช่วยเหลือเจือจานเราถา้เรา

มีความวริิยะ ความอตุสาหะ ถา้เราข้ีเกียจ เราท าของเราไปแลว้เราก็ตีโพยตีพายไปวา่เราก็ท าเหมือน

เขา ท าไมเราทุกขเ์รายากละ่ เราตีโพยตีพายไป มนัก็มีแต่ความเจ็บช ้าน ้าใจเราเท่านั้นแหละ 

แต่เวลาประพฤตปิฏิบัตขิึน้มา เราท าของเราโดยข้อเท็จจริง เวลางานของเรานะ เรา

ไม่ต้องหวงัพึ่งใครเลย โลก เวลาเขาท าส่ิงใดเขาต้องหวงัพึ่งพาอาศัยกนั เวลาเราปฏิบัตินะ เราคน

เดยีว เราก าหนด เวลาก าหนดพุทโธๆ โลกนีเ้หมือนไม่มี มีเรากบัพุทโธเท่านั้น ถ้ามีเรากบัพุทโธ

เท่านั้น แล้วตั้งใจ 

แต่เวลามีเรากบัพุทโธเท่านั้น จิตใจมนัก็วอกแวก ถา้ผูท่ี้ปฏิบติัใหม่ท าส่ิงใดลม้ลกุ

คลกุคลานทั้งนั้นน่ะ เพราะส่ิงท่ีไม่เคยท า ถา้ส่ิงท่ีไม่เคยท านะ เราก็ลองผิดลองถกู ลองผิดลองถกู

ข้ึนมา ผิด เราก็วางไว ้ หาทางออกใหไ้ด้ๆ  การปฏิบติัเร่ิมตน้มนัลม้ลกุคลกุคลานทั้งนั้นน่ะ เวลา
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ๖ ปี ๖ ปีนะ ลองผิดลองถกูกบัคนท่ีไม่รู้ แต่เวลาองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้มาตรัสรู้ก็มาตรัสรู้ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เอง ตรัสรู้ดว้ยอ านาจ

วาสนา ตรัสรู้ดว้ยสจัจะ ทุกข ์เหตุให้เกิดทุกข ์ทุกขด์บั วธีิการดบัทุกข ์กิจจญาณ มนัมีมรรคญาณ มี

ศีล มีสมาธิ มีปัญญา ก าหนดช าแรกเขา้ไปในทุกข ์เหตใุห้เกิดทุกข ์ทุกขด์บั วธีิการดบัทุกข ์

เวลากตญาณ การรู้ไง มีกิจจญาณท าให้รู้แจง้ พอมีกตญาณ ความรู้ รู้ในทุกข ์ เหตุให้เกิด

ทุกข ์วธีิการดบัทุกข ์และมรรค น่ีเวยีนไป รู้จริงตามความเป็นจริงข้ึนมาในใจขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ ฉะนั้น ส่ิงท่ีกระท ามนัท าจากภายใน ถา้ท าจากภายใน 

เวลาพดูถึงธรรมะนะ ก็พดูบุคลาธิษฐาน ธรรมาธิษฐาน จากส่ิงท่ีเป็นวตัถท่ีุเราเห็นได ้

แลว้เทียบเคียงเขา้มาในหัวใจ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ทั้งหมดช้ีเขา้มาสู่ใจของ

เรา ถา้ช้ีเขา้มาสู่ใจของเรานะ เราก็ตั้งสติข้ึนมา พอตั้งสติข้ึนมา มนัก็เป็นสมมุติ เวลานึกถึงพทุโธ 

มนัก็เป็นสมมุติทั้งนั้นน่ะ ส่ิงท่ีเกิดข้ึน ระลึกรู้ ท าให้รู้ มนัก็เป็นเร่ืองโลกทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้มนัสงบ

เขา้มา เรารู้เราเห็นน่ะ เวลามนัสงบนะ สงบมนัร่มเยน็เขา้มา ร่มเยน็แลว้ร าพึง ถา้ท าความสงบมาก

เขา้ๆ แมแ้ต่ท าความสงบ คราวน้ีท าได ้คราวหนา้ท าไม่ได ้ก็เดือดร้อนแลว้ละ่ แต่ถา้เดือดร้อนนะ เรา

ก็ท าของเราไป 

ถึงท่ีสุดถา้มนัช านาญข้ึนๆ ช านาญข้ึน ทุกคนจะภูมิใจ ทุกคนจะดีใจ ดีใจเพราะอะไร 

เพราะเรามีอริยทรัพย ์ เพราะเราไดท้รัพย ์ เราไดเ้ห็นใจของเรา ท่ีเราเกิดมา ปฏิสนธิจิตท่ีเวยีนตาย

เวยีนเกิด เราไม่เคยรู้เคยเห็นเลย เราช าระลา้งกิเลส เราก็ไม่เคยเห็นหนา้กิเลสเลย เขาวา่กิเลสๆ มีแต่

ช่ือ แลว้ตวัตนของเรา ความรู้สึกนึกคิดของเรา ส่ิงท่ีเราจะจบัมาพิจารณา เหมือนไปหาหมอวา่ 

หมอ น่ีเป็นโรคอะไร ใหห้มอตรวจ ถา้หมอเขาตรวจ เขาเป็นโรคส่ิงใด เราก็วา่เราเป็นโรคส่ิงนั้น 

น่ีก็เหมือนกนั จิตใจมนัจะตรวจตวัมนัเอง ถา้มนัมีสติ มีสมาธิ มนัจะตรวจหัวใจของเรา 

ถา้หัวใจของเรามนัเจ็บไขไ้ดป่้วยอยา่งใด ถา้เราเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความ

เป็นจริง เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เพราะความรู้ความเห็น สติปัฏฐาน ๔ มนัเกิดตรงน้ี ถา้

จิตมนัไม่เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มนัเป็นเร่ืองสัญญาอารมณ์ ถา้สญัญาอารมณ์ มนัก็
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เป็นสมบติันอก มนัก็ตะครุบเงา แลว้มนัก็คิดวา่น่ีการศึกษา การศึกษามนัจะท าธุรกิจแลว้นะ 

ธรรมะธุรกิจแลว้ละ่ เรารู้เราเห็นน่ะ มนัมีพระไตรปิฎก มนัมีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้เป็นเคร่ืองยืนยนัวา่มนัเป็นความจริงๆ 

สาธุ! มนัก็เป็นความจริงจริงๆ มนัเป็นทฤษฎีท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางไว ้

มนัถกูตอ้งทั้งนั้นน่ะ แต่มนัช้ีเขา้มาสู่ใจ ช้ีเขา้มาสู่ใจ เราเป็นสัญญาอารมณ์ เรามีการคาดหมาย เรา

ก็พยายามจะเอาธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้มาเป็นการยืนยนั มาการันตีวา่ส่ิง

นั้นถกูตอ้งๆ น่ีมนัท าธุรกิจกนั แลว้พอท าธุรกิจกนัแลว้ ในเม่ือเราเป็นฝ่ายท่ีจะตอ้งเสียผลประโยชน์

ตลอดเวลา มนัจะไดส่ิ้งใดมาละ่ มนัเสียผลประโยชน์ให้ใครละ่ ก็เสียผลประโยชน์ให้กิเลสเราไง 

กิเลสมนัก็อา้งอิงไปอยา่งนั้นตลอดเวลา 

แต่ถา้เราท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจสงบระงบัเขา้มาแลว้ ถา้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็น

จิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง มนัไม่ใช่พระไตรปิฎกแลว้นะ พระไตรปิฎก ธรรมวนิยัช้ีเขา้มา 

ทวนกระแสเขา้มาสู่ใจ แลว้พอใจมนัจบัตอ้งได ้มนัจบัตอ้งได ้อืม! ในพระไตรปิฎก สติปัฏฐาน ๔ 

กาย เวทนา จิต ธรรมวา่ไวอ้ยา่งนั้น แต่เวลาเรารู้เราเห็นจริงข้ึนมา อ้ือหือ! ท าไมมนัสัน่ไหวไปถึงขั้ว

หัวใจเลย ท าไมมนัสะเทือนกิเลสขนาดน้ี ท าไมมนัมีรสชาติขนาดน้ี 

เวลาศึกษามา ศึกษามาก็ซาบซ้ึงๆ ซาบซ้ึงๆ ทางโลกนัน่ละ่ เวลาจิตมนัสงบเขา้มา สุขอ่ืนใด

เท่ากบัจิตสงบไม่มี มนัก็มีความสุขความสงบอยู ่ มีความสุขมีความสงบ เราก็พยายามรักษาของเรา 

ตั้งสติของเรา พอตั้งสติแลว้นะ ถา้มีครูบาอาจารยน์ะ เด๋ียวเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ เจริญ

แลว้เส่ือม ท าไมถึงเส่ือมละ่ เส่ือมเพราะการบ ารุงรักษาเราไม่ดี เราประมาทเลินเลอ่ เราท าส่ิงใดก็มัน่อก

มัน่ใจวา่เราเคยท าได ้ น่ีมนัจะประกอบธุรกิจแลว้ มนับอกวา่มนัเคยท าได ้ ของเราเคยเป็น ของเรา

เคยมี ท าไมจะท าไม่ได.้..ไปท าอีกทีหน่ึงไม่ไดแ้ลว้ ไม่ไดแ้ลว้ ไม่ไดเ้พราะอะไรละ่ ไม่ไดเ้พราะ

ธาตุขนัธ์ เวลาธาตขุนัธ์มนัเปล่ียนแปลงไปแลว้ กาลสถานท่ีมนัก็เปล่ียนไป แลว้ท าอยา่งไรละ่ 

ลม้ลกุคลกุคลานเลย 
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ถา้ลม้ลกุคลกุคลาน มนัก็ตอ้งอดนอนผอ่นอาหารแลว้ จะตอ้งต่อสูก้นัแลว้ กิเลส ในเม่ือ

เอาสัญญาอารมณ์ เอาส่ิงท่ีมีอ  านาจเหนือกวา่มาฟาดฟันธรรมะของเรา ส่ิงท่ีเราท ามาแลว้ลม้ลกุ

คลกุคลาน เราก็ตอ้งหาทางพลิกแพลงแลว้ ถา้หาทางพลิกแพลงนะ ส่ิงท่ีมีก าลงั กิเลสคืออะไร 

กิเลสคือนามธรรม แลว้มนัอาศยัอะไร อาศยัธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ออกมาพลิกแพลงกบัเรา เราก็ตอ้ง

อดนอนผ่อนอาหารให้ส่ิงท่ีกิเลสมนัใชอ้อ่นตวัลง ให้มนัเบาบางลง พอมนัเบาลง พอเราหิว กิเลสมนั

ก็หิวดว้ย เราเหน่ือย กิเลสมนัก็เหน่ือยดว้ย เราก าหนดพทุโธๆ กิเลสมนัก็เพลียดว้ย พอกิเลสเพลีย

ดว้ย พอกิเลสมนัเพลีย มนัหนีหนา้ มนัก็ลงสงบอีกทีหน่ึง พอสงบ เออ! มนัก็ท าได ้พอท าได ้

คนท าลม้ลกุคลกุคลาน แลว้เวลาจะฟ้ืนฟใูจของเรามนัตอ้งมีสติมีปัญญารักษา พอมีสติมี

ปัญญารักษาข้ึนมา พอจะท า ช านาญในวสี ถา้ท าบ่อยคร้ังเขา้ กิเลสมนัจะมีลกูเลน่ใหม่ๆ มาตลอด 

ไอน้กัธุรกิจพญามารมนัมีชั้นเชิงของมนัเยอะแยะ เพราะมนัอาศยัหัวใจน้ีอยูก่บัเราตลอดมา มนัมี

เลห์่เหล่ียมของมนั มนัพลิกแพลงของมนัตลอดเวลา ถา้เราช านาญในวสี เรากต็อ้งมีปัญญาของเรา 

ปัญญาของเราหลบหลีก ปัญญาของเราพยายามท าใจของเราใหส้งบ ถา้ใจมนัสงบข้ึนมาแลว้ ถา้

สงบแลว้ท าอยา่งไรต่อไป เพราะคนอยากพฒันา อยากกา้วหนา้ข้ึนไป ถา้อยากกา้วหนา้ข้ึนไป จิต

สงบแลว้ให้ร าพึง ร าพึงหากาย 

ถา้จิตร าพึงหากายไม่ได ้พอจิตมนัสงบ นัง่สงบบ่อยๆ คร้ังเขา้ ถา้นัง่หลายชัว่โมงเขา้มนัก็

เกิดเวทนา ถา้จิตมนัสงบแลว้ ถา้มนัเกิดเวทนา มนัก็จบัตอ้งเวทนาได ้ ถา้จิตมนัไม่สงบเลย จิตมนั

ยงัเป็นจิตดิบๆ อยูอ่ยา่งน้ี เวลาเกิดเวทนามนัก็โอดโอยข้ึนมา เวทนามนัทบัจิต มนัก็ลกุ มนัก็ทน

ไม่ได ้แต่ถา้จิตมนัสงบแลว้ เวทนามา มนัก็จบัตอ้งเวทนาดว้ยความยิ้มแยม้แจ่มใส เวทนาสักแต่วา่

เวทนา ก็พลิกแพลงดูเวทนาข้ึนมาพิจารณา น่ีไง ถา้มนัเป็นขอ้เทจ็จริงมนัเป็นอยา่งน้ี ถา้ขอ้เทจ็จริง

มนัเป็นอยา่งน้ีแลว้ ถา้คนท่ีภาวนามาแลว้ ถา้ในหัวใจมนัมีขอ้เทจ็จริง นัน่ละ่มนัจบัตอ้งข้ึนมา มนั

อธิบายได ้มนัพดูได ้มนัมีขอ้เทจ็จริงในใจไง 

แต่ถา้กิเลสมนัจะธรรมธุรกิจ มนัก็บอกวา่พอสัญญาอารมณ์มนัเป็นจินตนาการ มนัก็

อา้งอิงธรรมะพระพทุธเจา้เป็นอยา่งนั้นๆ “เถียงไม่ไดน้ะ มาจากพระไตรปิฎกนะ หา้มเถียงนะ” 
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ไม่เถียงพระไตรปิฎกหรอก แตเ่ถียงกิเลสในใจของคนท่ีลม้ลกุคลกุคลานน่ะ มนัไม่มี

ขอ้เทจ็จริงในหัวใจ ส่ิงท่ีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นปริยติั ศึกษามาเพ่ือปฏิบติั 

แลว้ถา้ปฏิบติัข้ึนมาแลว้ตอ้งมีขอ้เทจ็จริงข้ึนมา อยา่ให้กิเลสมนัเอาไปท าธุรกิจกบัเรา ถา้กิเลสมนั

เอาไปท าธุรกิจกบัเรา 

เราปฏิบติัมานะ เราตอ้งการของจริง เราตอ้งการธรรมะท่ีฆ่ากิเลส ธรรมะท่ีท าลายกิเลส

ในใจของเรา เพ่ือให้ใจของเรามีคุณธรรมข้ึนมา ไม่ใช่ท าข้ึนมาเพ่ือให้กิเลสมนัท าธุรกิจมีไดมี้เสียใน

ใจ ถา้มนัมีไดมี้เสียในใจ ส่ิงใดท่ีมนัพอใจมนัก็เคลิบเคล้ิมหลงใหลไปกบัเขา แลว้มนัไม่มีสติคอย

คุมบ ารุงรักษาใจของตวั เวลามนัขาดทุน เวลามนัเสียเปรียบ มนัก็เอะอะโวยวาย “ปฏิบติัแลว้ก็ไม่

ไดผ้ล ท ามาขนาดน้ียงัไม่ประเสริฐสกัที” มนัไม่ไดป้ระโยชน์เลย ถา้จิตใจเราไม่มีหลกัมีเกณฑ ์

หลงใหลไปกบัการไดก้ารเสียในกิเลสท่ีมนัเอามาลอ่ลวง 

ถา้เรามีสติปัญญา กิเลสมนัจะมาลอ่ลวงขนาดไหน มารมนัจะเอาส่ิงตา่งๆ ในหัวใจของเรา

มาต่อรองกบัเราขนาดไหน เราก็มากบัมนั เรากเ็กิดตายๆ มากบัมนั ถา้มนัมีจริง เราก็ตอ้งดีข้ึนมาแลว้ 

ถา้มนัเป็นประโยชน์จริง เราจะเป็นเทวดาเลย เพราะเราก็เป็นคนดีคนหน่ึง แต่ท าไมมนัท าแลว้มนั

ไม่ไดด้ัง่ใจสักทีละ่ 

ไม่ไดด้ัง่ใจหรอก ผูใ้ดปฏิบติัธรรมไม่สมควรแก่ธรรม ถา้มนัสมควรแก่ธรรม ท าอยา่งไร

ถึงสมควรแก่ธรรมละ่ สมควรแก่ธรรม ท่ีบอกวา่แค่ไหนละ่ แค่ไหนมนัถึงจะเป็นวิทยาศาสตร์ ชัง่

ตวงวดัแค่ไหนละ่ 

ชัง่ตวงวดัมนัเป็นโทสจริต โมหจริต มนัเป็นจริตนิสัยของคน คนข้ีหลง ไม่ตอ้งให้เขามา

หลอกหรอก วิง่ไปให้เขาหลอกเลย มีอะไรพอใจก็วิง่ตามกระแสไปหมดเลย น่ีโลภะ โลภจริต 

โทสจริต ไม่มีส่ิงใดมนักส็ะเทือนหัวใจไปทั้งนั้นน่ะ โมหจริต ลุม่หลงไปทั้งหมด จริตมนัมีของ

มนัอยา่งนั้นน่ะ ถา้จริตมีของมนัอยา่งนั้น เราก็ตอ้งมีสติมีปัญญาของเรามากข้ึน แลว้รักษาใจของ

เรา รักษาใจของเรา ถา้มนัท าข้ึนมาแลว้ ถา้กิเลสมนัเอามาต่อรองกบัเราไม่ได ้มนัจะเอาขาดทุนก าไร

มาต่อรองกบัเรา เราปฏิเสธแลว้เราพยายามท าของเรา เราตั้งสติของเรา ท าข้ึนมา มนัจะรู้จะเห็น ถา้
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มนัจะรู้จะเห็น ช านาญในวสี ช านาญในวสีเกิดมาจากไหนละ่ เกิดมาจากการลม้ลกุคลกุคลาน เกิด

มาจากการผิดพลาดของเรา เกิดมาจากน ้าตาไหลน ้าตาร่วง ทุกขย์ากน่ี ถา้ไม่ทุกขไ์ม่ยาก ไม่มีกิริยา

ของใจ วถีิแห่งจิตมนัไม่ไดพ้ฒันาของมนั ศึกษาธรรม ศึกษามาเป็นสญัญา แต่วถีิแห่งจิตท่ีจิตมนั

พฒันาการของมนัข้ึนมามนัไม่เป็นตามความเป็นจริง 

ถา้มนัเป็นตามความเป็นจริง ความเป็นจริงมนัก็เขา้สู่ความสงบไง การจะปฏิบติัขนาดไหน 

ถา้มนัเป็นสัมมาทิฏฐิ ความเห็นถกูตอ้งดีงาม ท าอยา่งไรก็แลว้แต่ ผลของมนัคือการปลอ่ย มนั

ปลอ่ยอะไรละ่ ก็ปลอ่ยสญัญาอารมณ์ไง ปลอ่ยขนัธ์ ถา้มนัปลอ่ยขนัธ์เขา้มามนัก็เป็นสัมมาสมาธิ 

จิตเห็นอาการของจิต ความรู้สึกนึกคิดน้ีเป็นอาการของจิตทั้งหมด ความรู้สึกนึกคิดน้ีเป็น

อาการของมนั แลว้ตวัของมนัละ่ ตวัมนัอยูไ่หน ถา้มนัสงบระงบัเขา้มาก็สู่ตวัมนั ถา้ตวัมนันะ ถึง

ตวัมนั เวลามนัท างานของมนั มนัก็ออกไปรับรู้อีกแหละ มนัออกไปรับรู้ ออกไปแสวงหาของมนั 

ถา้มนัออกไปรับรู้ ออกไปแสวงหาของมนัโดยสญัชาตญาณ โดยสถานะของมนุษย ์มนุษยก์็เป็นอยา่ง

น้ี มนัเป็นอยา่งน้ีของมนั แต่พอจิตมนัสงบ ทวนกระแสไง 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ทั้งหมดทวนกระแสเขา้ไปสู่ฐีติจิต ถา้สู่ฐีติจิต

นะ วธีิการปฏิบติัทั้งหมดมนัก็ปล่อยวาง ถา้มนัปลอ่ยวาง ถา้ปลอ่ยวาง มีสติปัญญาข้ึนไป ต่อเน่ืองข้ึน

ไป ไม่ให้ใครมาต่อรอง ไม่ให้ใครมาใชป้ระโยชน์กบัจิตดวงน้ี ถา้ไม่ให้ใครมาต่อรอง ไม่ให้ใครมาใช้

ประโยชน์กบัจิตดวงน้ี เราท าของเราข้ึนไป ถา้เราท าของเราข้ึนไป สติ มหาสติ ถา้เกิดปัญญา มหา

ปัญญา ถา้ปัญญาต่อเน่ืองมนัตอ้งละเอียดเขา้ไป 

ส่ิงท่ีวา่ พอจิตมนัคิดส่งออก เราก็วา่ โอโ้ฮ! จิตน้ีมนัละเอียดมาก มนัไวมาก มนัไปหาของมนั 

เรากคิ็ดวา่จิตน้ีมนัไวของมนั เวลาส่ิงท่ีมีสติข้ึนมามนัยบัยั้งหมด ส่ิงท่ีเคล่ือนท่ีเร็ว ส่ิงท่ีไวมากๆ 

มนัจะหยดุของมนัหมดแหละ แลว้พอเราเห็น อูฮู้! มนัละเอียดมากๆ 

มนัละเอียดแค่ไหนมนัยงัหญา้ปากคอกอยูน่ี่ มนัเพ่ิงท าความสงบของใจเท่านั้น ถา้ใจมนั

สงบแลว้ ถา้จิตมนัสงบ มนัพิจารณาของมนั ร าพึงไปให้เห็นกาย ถา้ร าพึงไป ถา้คนมีอ านาจวาสนา 

มนัจะเกิดข้ึนทนัทีนะ อ านาจวาสนา ดูสิ จริตของคน อ านาจวาสนาของคนมนัสร้างมา มนัจะเห็น
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ของมนั รู้ของมนั แต่ถา้มนัไม่มีละ่ อ านาจวาสนาของคนมนัไม่เท่ากนัไง เวลาปฏิบติัไป ถา้มนัรู้

มนัเห็น ขนาดรู้เห็นคร้ังเดียวนะ ถา้มนัเห็น ถา้คร้ังตอ่ไปไม่เห็นแลว้ พอจิตมนัสงบไม่พอ ก็ตอ้ง

กลบัมาท าความสงบของใจให้มากข้ึน ถา้มนัร าพึงไป มนัเห็นของมนั ถา้เห็นของมนันะ ถา้จิตมี

ก าลงันะ พิจารณาให้แยกแยะ ร าพึงให้มนัเป็นไปต่อหนา้เรา 

ท่ีวา่ไตรลกัษณะๆ เขาวา่มนัจะเป็นไป มนัเป็นไปอยา่งไร ถา้จิตไม่รู้ไม่เห็นข้ึนมา มนั

อา้งอิงไปตลอดแหละ พออา้งอิงข้ึนมามนัก็เป็นธุรกิจแลว้ อา้งนูน้อา้งน่ี อา้งเลห์่ไปหมดเลย ถา้อา้ง

เลห์่ข้ึนไปมนัจะเป็นจริงไหม 

ถา้มนัเป็นจริง “แมแ้ต่ หรือวา่” ตา่งๆ ไม่ไดท้ั้งนั้น ถา้ “หรือวา่” แสดงวา่เราไม่มัน่ใจ 

ความไม่มัน่ใจ ความไม่เป็นเอกภาพ มรรคสามคัคีไดอ้ยา่งไร มนัก็มีไดมี้เสียใช่ไหม ส่ิงท่ีมีไดมี้

เสียนัน่น่ะมนัท าธุรกิจของมนัอยู ่ มนัลม้ลกุคลกุคลานอยู ่ มีไดมี้เสีย มีไดมี้เสีย มนัไม่

มชัฌิมาปฏิปทา 

ถา้มนัจะมชัฌิมาปฏิปทา พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ เราจะท านาในใจ เราจะสร้างมรรค

สร้างผลข้ึนมา ถา้เราสร้างมรรคสร้างผลข้ึนมา เราตอ้งสร้างท่ีใจของเรา สร้างท่ีใจของเรา เราก็

หมัน่คราดหมัน่ไถของเรา หมัน่คราดหมัน่ไถดว้ยมรรคญาณ เห็นไหม ดูสติปัญญาข้ึนมา พิจารณา

ซ ้ าแลว้ซ ้าเลา่ๆ ถา้มนัปลอ่ย ปลอ่ยก็เป็นประโยชน์กบัเรา ถา้ปลอ่ยแลว้เราก็อยูก่บัความสงบระงบั

อนันั้น มนัมีกระบวนการของมนันะ อริยสจัมีหน่ึงเดียวเท่านั้น ส่ิงท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราจะ

ประพฤติปฏิบติัขนาดไหน วธีิการอยา่งใดก็แลว้แต่ มนัจะลงสู่สจัจะความจริง สจัจญาณ กิจจญาณ 

กตญาณ มนัจะเขา้สู่ความจริงอนัน้ี 

มนัมีกิจจญาณ มีการกระท าของมนั ถา้ไม่มีการกระท าของมนั เราจะพดูขนาดไหน เราจะ

ไปเอามรรคเอาผล เอาธรรมของครูบาอาจารยม์าพดูขนาดไหน นั้นเป็นค าพดู มนัพดูไม่ครบ

องคป์ระกอบของมนัหรอก มนัมีความบกพร่อง เพราะเราไม่รู้ไม่เห็นดว้ยใจของเรา แต่ถา้เรารู้เราเห็น

ดว้ยใจของเรา ถา้มนับกพร่อง ก็เราลม้ลกุคลกุคลานอยูน่ี่ไง แลว้ถา้พิจารณาซ ้าพิจารณาซาก เวลา

มนัขาดละ่ เวลามนัขาดข้ึนมาขาดอยา่งไร 
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ถา้เวลาขาดข้ึนมา กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ เวลามนัปลอ่ยมนัก็ปลอ่ย ปล่อย

มีความสงบมีความร่มเยน็ เวลาท าสมาธิข้ึนมา ถา้จิตสงบมีความสุขมาก เวลาพิจารณาแลว้มนั

ปลอ่ย มนัส ารอกมนัคายออก มนัเบากวา่นั้นเยอะ มนัทั้งเบากวา่ มนัทั้งมีรสชาติมากกวา่ แต่มี

รสชาติขนาดไหนก็รสชาติของมนันัน่แหละ แต่เวลามนัขาดละ่ เวลาขาดมนัก็เป็นอีกอยา่งหน่ึง เป็น

อีกอยา่งหน่ึงเพราะมนัส้ินกระบวนการของมนัไง 

ถา้ส้ินกระบวนการของมนั กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ แลว้มนัรวมลง รวมลง

อยา่งไร จิตมนัปลอ่ยอยา่งไร มนัส ารอกคายออกอยา่งไร ถา้มนัคายออกไปแลว้ สงัโยชน์มนัขาด

ออกไป น่ีอกุปปธรรม ถา้เป็นอกุปปธรรม ผลประโยชน์อนัน้ีมนัไม่เป็นธุรกิจแลว้ น่ีธรรมเน้ือแท ้

อกุปปธรรมของแท้ๆ  อกุปปธรรมนะ 

เวลาอจินไตย ๔ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้คาดการณ์ไม่ไดเ้ลย ส่ิงท่ีวา่

พทุธวสิัย กรรม ฌาน โลก อจินไตย ปัญญาพทุธวิสัยกวา้งขวางจนเราจินตนาการไม่ได ้ เราคิด

อยา่งนั้นไม่ได ้ น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราพิจารณาไปเป็นกุปปธรรม สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรม

ทั้งหลายเป็นอนตัตา ทุกอยา่งเป็นอนตัตา เราบอกเป็นอนตัตา มนัก็มีอยูแ่ลว้ มนัก็เป็นธรรมชาติอยู่

แลว้ น่ีกุปปธรรม 

กุปปธรรมไง พระพทุธเจา้สอนเร่ืองอนตัตา...ใช่ สอนเร่ืองอนตัตา สอนไม่ให้มีอตัตา 

ไม่ให้มีความยึดมัน่ถือมัน่ มนัจะเห็นไตรลกัษณะ มนัจะคายตวัของมนั แลว้เห็นอยา่งไรละ่ อะไร

เป็นอตัตา อะไรเป็นอนตัตา เราก็ถึงมีอตัตาของเราไง เรารู้ เราเห็น เราแน่ เรายอด เราเก่ง น่ีอตัตา

ทั้งนั้นน่ะ 

แลว้ถา้เป็นอนตัตา ท าไมถึงเป็นอนตัตา 

มนัจะเป็นอนตัตาไดต้่อเม่ือมนัมีสภาวธรรม ถา้สภาวธรรมข้ึนมา มนัเป็นอนตัตา กาย 

เวทนา จิต ธรรม เป็นอนตัตาต่อหนา้ให้เรารู้เราเห็น ถา้เรารู้เราเห็น ถา้สรรพส่ิงเป็นอนตัตา 

กระบวนการของมนัเกิดข้ึน กระบวนการเกิดข้ึนถึงท่ีสุดมนัปลอ่ยๆๆ ตทงัคปหาน ฝึกหดัฝึกฝน

ของเรา เราจะสร้างมรรคสร้างผลข้ึนมาในใจ 
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เวลามันขาด ส่ิงที่เป็นอนัตตา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา กุปปธรรม แล้วอกุปปธรรมล่ะ มัน

พ้นจากอนัตตาไปอย่างไร ส่ิงที่มันพ้นอนัตตาไป เพราะถ้าเป็นโสดาบันแล้วเกิดอีก ๗ ชาติอย่าง

มาก แล้วพระอานนท์เป็นพระโสดาบันแล้วประพฤติปฏิบัติถึงที่สุดแห่งทุกข์ไป พระโสดาบัน

ปฏิบัติต่อเน่ืองขึน้ไป ถ้าต่อเน่ืองขึน้ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์มันไม่ไปอกี ๗ ชาติเลย ชาตินี ้แล้วชาติ

นีเ้ราพยายามจะสร้างมรรคสร้างผลขึน้มา จะร้ือภพร้ือชาติ จะท าความจริงของเราขึน้มา ไม่ให้

กเิลสมันมาต่อรอง ไม่ให้กเิลสมันเอาความรู้ความเห็น เอาความพอใจ เอาความต้องการมา

ต่อรองกบัเรา ไม่ต้องไปโทษคนอ่ืน ไม่ต้องไปมองจากที่ไหน มองจากใจเรานี่ มองจากการ

กระท าของเรานี่ ถ้ามันท าจริงเห็นจริงขึน้มามันจะเป็นความจริง ถ้าความจริงขึน้มาเป็นอย่างนี้

แล้วมันจะไปหวัน่ไหวกบัใครล่ะ มันจะไปหวัน่ไหวกบัใคร แล้วไม่หวัน่ไหวกบัใครนะ มันมี

ความมุมานะ ส่ิงที่ท าขึน้มาล้มลุกคลุกคลานแสนทุกข์แสนยากนะ แต่เราท าของเราขึน้มาจน

ได้มรรคได้ผล ถ้าได้มรรคได้ผล 

คนท างานไม่เป็นก็เป็นเร่ืองอยา่งหน่ึง ถา้ขณะท่ีวา่เป็นอกุปปธรรม ส่ิงน้ีเขาเรียกวา่

ภาวนาเป็นแลว้ เป็นเพราะอะไร เป็นเพราะประสบการณ์ท่ีเราท า เราร้ือเราคน้ของเราข้ึนมา เรา

ท างานของเราจนเป็นผลงานของเรา ถา้ผลงานของเรานะ มีสติปัญญามนัจะต่อเน่ือง มนัจะท า

ความสงบของใจมากข้ึน ท าความสงบของใจมากข้ึนแลว้พยายามร้ือคน้กาย เวทนา จิต ธรรมท่ี

ละเอียดข้ึน ถา้ร้ือคน้กาย เวทนา จิต ธรรมท่ีละเอียดข้ึน เวลาพิจารณากายๆ เวลาสมุจเฉทปหานไป

แลว้มนัเป็นไตรลกัษณะ ท าลายหมดเลย แลว้มนัจะเหลือกายส่ิงใดละ่ 

กายนอก กายใน กายในกาย ส่ิงท่ีวา่เป็นกาย ค าวา่ “เป็นกาย” เพราะความยึดติดของจิตท่ี

ละเอียดมนัแตกต่างกนั พอเวลามนัยึดติดกายขา้งนอก ดูสิ เราเห็นกายนอกเลย เวลาเขาไปเท่ียวป่าชา้ 

น่ีกายนอก เพ่ือให้มนัสลดสงัเวช ให้มนัหดสั้นเขา้มาเป็นตวัเรา น่ีกายนอก เวลาจิตสงบแลว้เวลาเรา

เห็นน่ะ ไปเห็นกายนอกมนัไม่มีประโยชน์แลว้ มนัตอ้งเห็นกายของเราเอง ถา้เห็นกายของเราเอง 

ใครจะเห็นละ่ 



ธรรมธุรกิจ ๒๗ 
 

©2013 www.sa-ngob.com 

ถา้เราใชต้าเน้ือเห็น เรากเ็ห็นเพ่ือท าความสะอาดร่างกายน้ีเท่านั้น แต่ถา้ตาของใจมนัเห็น 

ตาของใจ เวลาท าความสงบของใจ ถา้ใจมนัสงบข้ึนมาถึงอปัปนาสมาธิ มนัปลอ่ยวางกายได ้ มนั

ไม่รับรู้เร่ืองกายเลย เห็นไหม เวลาจิตมนัปล่อยวางกาย แต่ปล่อยวางดว้ยสมาธิ เพราะปลอ่ยวาง

ชัว่คราว เด๋ียวมนัออกมา มนัแผซ่่านมามนัก็เหมือนเดิม 

แต่ถา้เวลาเราพิจารณา จิตมนัสงบแลว้มนัมีความสงบ มนัเห็นกายจากภายใน เห็นกายจาก

ภายใน มนัพิจารณาซ ้าพิจารณาซาก เวลามนัสมุจเฉทปหาน มนัขาด ขาดเพราะอะไร เพราะธรรม 

เพราะไตรลกัษณ์ท่ีพิจารณาแลว้กระบวนการของมนัแปรสภาพให้เห็น บ่อยคร้ังๆ จนมนัขาด พอ

ขาดแลว้มนัเป็นอกุปปธรรมแลว้ 

ทีน้ีเราท าความสงบของใจให้มากข้ึน เพราะโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค 

สกิทาคามิผล นัน่เป็นโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล กระบวนการบุคคล ๘ จ าพวก บุคคล ๘ จ าพวก 

บุคคล ๘ กลุม่ บุคคล โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค 

อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล สมณะ ๔ เหลา่ บุคคล ๘ จ าพวก เพราะมนัมีเหตุกบัผล ถา้มี

เหตุกบัผล เหตุผล กระบวนการ บุคคลคู่แรกมนัไดจ้บไปแลว้ ทีน้ีพอจบไปแลว้ อยา่งมากถา้ไม่มี

การเจริญไปขา้งหนา้มนัก็อีก ๗ ชาติ แต่ถา้เราพยายามเจริญกา้วหนา้ มนัจะเป็นบุคคลท่ี ๓-๔ เห็นไหม 

น่ีคู่ท่ี ๒ 

คู่ท่ี ๑ ผา่นไป คู่ท่ี ๒ คู่ท่ี ๓ คู่ท่ี ๔ ระหวา่งเหตุกบัผล ถา้เหตุกบัผล จิตสงบมา ลม้ลกุ

คลกุคลานมา ใหกิ้เลสมนัต่อรองมาตลอด ถา้เราท ามาดว้ยความเขม้ขน้ของเรา ดว้ยความมุมานะ

ของเรา มนัพฒันาของเราข้ึนมาจนพน้มาจากบุคคลคู่แรก พอคู่แรก เหตุท่ี ๒ เราตอ้งท าความสงบ

ของใจมากข้ึน มนัพิจารณาไปแลว้มนัก็เป็นอริยสัจเหมือนกนั สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ สัจจะ 

สัจจะความจริง ทุกข ์ เหตุให้เกิดทุกข ์ ทุกขด์บั วธีิการดบัทุกข ์ น่ีคือสัจจะ ถา้เห็นสัจจะ มนัก็เห็น

ทุกข ์

บอกวา่เกิดมาชาติน้ีอยากจะฆ่ากิเลส อยากจะตา่งๆ แต่ไม่เคยเห็นหนา้กิเลสเลย ไม่รู้วา่

กิเลสเป็นตวัอยา่งไร แต่เวลาพิจารณาเขา้ไปในสจัจะมนัก็เห็นทุกข ์ เหตุให้เกิดทุกข ์ ทุกขด์บั 
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วธีิการดบัทุกข ์ กิจจะๆ กิจจะคือกระบวนการท่ีจะเกิดข้ึน กระบวนการท่ีจะเกิดข้ึนตามความเป็นจริง

ของมนัข้ึนมา น้ีกระบวนการเวลาแยกแยะแยกยอ่ยออกมา แตค่วามจริงเวลามนัเกิด มนัเกิดพร้อมกนั 

มนัเกิดข้ึนมาดว้ยจิตดวงเดียว ดว้ยอารมณ์อารมณ์เดียว แต่การกระท ามนัเกิดข้ึนขณะนั้น พอมนั

พิจารณาซ ้าๆๆ ถา้มนัปลอ่ยวาง มนัตอ้งฝึกหัด มนัตอ้งพยายามหมัน่สร้างมรรคสร้างผลของเรา เรา

จะท าสจัจะ ท าเหตุท าผลข้ึนมาในใจ บุคคลคู่ท่ี ๒ แยกแยะอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ 

ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่น้ี เวลาความคิดเราเร็วไหม เวลาเกิด ศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมา ปัญญามนัจะ

หมุนเร็วไหม มนัหมุนเร็วมาก ทีน้ีค  าวา่ “ซ ้าแลว้ซ ้าเลา่” เพราะพิจารณาแลว้มนัปลอ่ยเด๋ียวนั้น มนัจบั

เด๋ียวนั้น พิจารณาต่อเน่ืองเด๋ียวนั้น มนัวอ่งไวมาก มนัคลอ่งตวัของมนั มนัจบัข้ึนมาก็เป็นมรรคเป็นผล 

เวลาลม้ลกุคลกุคลานข้ึนมา จากเร่ิมตน้ปุถชุน กลัยาณปุถชุน ทุกขย์ากมาก เพราะความสงบของใจ คน

มนัดิบ คนมนัหนา กิเลสมนัดิบๆ กิเลสมนัมีก าลงัเตม็ท่ี แลว้เราฝึกหดัใหม่ ลม้ลกุคลกุคลานมาตลอด 

ฉะนั้น ส่ิงน้ีมนัจะทุกขย์ากมาก พอพิจารณาข้ึนไปจนถึงบุคคลคู่ท่ี ๑ ผา่นไป พอคู่ท่ี ๑ ผา่นไปนะ 

การท าความสงบของใจมนัจะงา่ยข้ึน ง่ายข้ึน หมายความวา่ รู้วธีิการ รู้การรักษาใจ รู้เหตุแห่งการ

กระท า 

ทีน้ีเวลาครูบาอาจารยข์องเรา เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ท่านถึงจะเขา้ป่าเขา้เขาของท่าน 

ท่านถึงพยายามแยกแยะของท่าน ท่านพยายามอยูค่นเดียวของท่าน การอยูค่นเดียว กินก็นอ้ย นอน

ก็นอ้ย แต่ต่อสู้กบักิเลสตลอดเวลา มีแต่สติปัญญาฟาดฟันกบักิเลส ไม่ให้กิเลสมนัมาท าธุรกิจในใจ 

ธรรมะแท้ๆ ไม่ใช่ธรรมะธุรกจิ ถ้าธรรมะธุรกจิมันเป็นการต่อรอง มันเป็นการ

คาดหมายผล เป็นการเอาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาส่ือสาร แต่ตัวมันจริงไม่

มีส่ิงใดตกค้างในใจเลย ไม่มีส่ิงใดเป็นผลประโยชน์กบัใจดวงนั้นเลย แต่มีแต่ธุรกจิเต็มหัวใจ

เลย มีแต่อ้างองิทั้งนั้นเลย 

ถา้จิตเราละเอียดข้ึนมาแลว้มนัจะวอ่งไวของมนั มนัจบัตอ้ง มนัพิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ มนั

ท าแลว้มนัมีเหตุมีผล มีผลงานข้ึนมา คนเราท างานแลว้ไม่ไดผ้ลงานมนัก็ทอ้แท ้ แต่คนยิ่งท ายิ่งสนุก 

ยิ่งท ายิ่งเพลิดยิ่งเพลิน ยิ่งท าแลว้ยิ่งไดม้รรคไดผ้ล มนัขยนัหมัน่เพียรนะ ขยนัหมัน่เพียร น่ีเวลา



ธรรมธุรกิจ ๒๙ 
 

©2013 www.sa-ngob.com 

ปัญญามนัจุดติดไง เวลาปัญญามนัจุดไม่ติด เวลามนัลม้ลกุคลกุคลานมนัก็ทุกขก์็ยากของมนั แต่

เวลาปัญญามนัจุดติดข้ึนมา มนัจะเผาไหมไ้ป น่ีภาวนาเป็น ภาวนาเป็นมนัก็มีความมุมานะ มีก าลงั

ของมนัข้ึนมา มีการกระท า สติ มหาสติ มนัจะเกิดเป็นซ ้ าเป็นซ้อนข้ึนไป ปัญญามนัจะละเอียด

ลึกซ้ึงข้ึนไป น่ีจบัตอ้ง ทั้งๆ ท่ีเม่ือก่อนวา่มนัเร็วท่ีสุด มนัไปท่ีสุด มนัรวดเร็ว 

เวลาพดู เหมือนเดก็เลย เดก็เก็บของให้พอ่ให้แม่ พอ่แม่ตบมือให้ก็ดีใจ แค่น้ีแหละ แคเ่ก็บ

ของมาให ้ แค่เก็บของเขา้ท่ี จะไปเอาคุณงามความดีจากพอ่จากแม่แลว้ เหมือนเดก็ไร้เดียงสาเลย แต่

เดก็น่ะ น่ีก็เหมือนกนั จิตใจท่ีมนัลม้ลกุคลกุคลานอยูน่ี่ ท าส่ิงใดก็แหม! มนัทุกขม์นัยากไปหมด 

มนัล าบากล าบนไปหมดเลย แต่พอมนัพฒันาข้ึนไปแลว้นะ เราไม่ใช่เดก็ไร้เดียงสาแลว้ เราเป็นบุคคล

วยัท างาน เราก าลงัท างานไดเ้น้ืองาน เราท าส่ิงใดไดแ้ตผ่ลประโยชน์ มนัอยากท า มนัท าแลว้มนัได้

ประโยชน์ ท าแลว้เราจะมัน่คงในชีวติ ท าแลว้มนัจะสุดยอด 

น่ีก็เหมือนกนั พอจิตมนัภาวนาของมนัได ้มนัเร่ิมภาวนาเป็น ปัญญามนัเกิดข้ึนมา มนัจบัตอ้ง

ของมนั มนัพิจารณาของมนั พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่นะ ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ เพราะแก่นของกิเลส กิเลสใน

หัวใจของสัตวโ์ลกมนัสงวนท่ีอยู่อาศยัของมนั แมแ้ต่เป็นพระอนาคามีมนัก็ไม่ปล่อยไปหรอก มนัไม่

ปลอ่ยง่ายๆ ถา้เป็นพระอนาคามีแลว้ไม่มีคนช้ีน านะ มนัก็ไปเกิดบนพรหมอีก ๕ ชั้น น่ีกิเลส

ละเอียด ละเอียดสุด มนัรอเราอยูข่า้งหนา้นะ เราจบัไดแ้ต่ลกูแต่หลานมนัเท่านั้นน่ะ แลว้จบั

ลกูหลานข้ึนมาต่อสู้ มนัก็เป็นการฝึกหัดๆ ไป จิตดวงน้ีมนัพฒันาได ้ จิตดวงน้ีถา้พฒันาแลว้มนัจะมี

วฒิุภาวะ มนัท าของมนัไป พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่ 

ถา้ไม่ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ มนัไม่ผา่น เวน้ไวแ้ต่ขิปปาภิญญา ขิปปาภิญญาปฏิบติัง่ายรู้งา่ย ปฏิบติั

แลว้มนัผา่นพน้ไป แต่โดยขอ้เทจ็จริง มรรค ๔ ผล ๔ บุคคล ๘ จ าพวก ๔ คู ่จิตดวงน้ีมนัเป็น ไม่ใช่

เน้ือหนงัมงัสาเราเป็น ไม่ใช่มนุษยเ์ป็น แต่จิตเป็น ถา้จิตเป็น มนัตอ้งมีเหตุผลรองรับในการ

พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่ แลว้ถา้มนัขาด เวลาขาดคือขณะจิต ถา้ขณะจิตท่ีมนัเปล่ียน จากปุถชุนเป็น

กลัยาณปุถชุน เราก็เขา้ใจได ้เรารู้ได ้
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คนท่ีมีการเปล่ียนแปลง จิตเขาพฒันาไปแลว้ แต่เวลาพิจารณาโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล 

คู่ท่ี ๑ เขาผา่นของเขาไป เขาท างานของเขาจบแลว้ เขาจะอธิบายถึงการกระท าของเขาไดถ้กูตอ้ง แต่

เวลาเขาอธิบายส่ิงท่ีเหนือกวา่เขาข้ึนไป เขาอธิบายไม่ได ้แต่ถา้เขาอา้งอิงทางวชิาการ ทางธรรมของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เขาก็อา้งอิงของเขาไป แต่เขากส็งสยั เขาพดูจบกระบวนการของ

เขาไม่ได ้แต่เขาไปซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ เวลามนัขาด บุคคลคู่ท่ี ๒ โลกน้ีราบไปหมด โลกน้ีราบไปหมด

นะ แลว้วิธีการต่อเน่ืองไป ถา้ต่อเน่ืองข้ึนไป วธีิการท่ีจะจบัละ่ คู่ท่ี ๓ คู่ท่ี ๓ มนัจะจบัอยา่งไร 

ถา้มนัจบัข้ึนมา ดูสิ ถา้จิตละเอียดข้ึน ไม่ละเอียดมนัก็ติดของมนั เพราะเวลาติดของมนั 

มนัจะต่อรอง ต่อรองดว้ยธุรกิจ “น่ีนิพพานแลว้ละ่ นิพพานแลว้” มนัเหมาหมดเลย เหมาแลว้ให้

นิพพานไปเลย มนัเหมากิเลสมาใส่หัวเรานะ 

แต่ถา้เรามีสติ ปัญญา มหาสติ มหาปัญญา มนัจบัของมนัได ้กามราคะมนัตอ้งจบัได ้การ

จบันะ เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจะไปหาครูบาอาจารยป์ระจ าวา่ “มนัวา่งๆ แลว้ท าอยา่งไรต่อ มนั

ปลอ่ยแลว้จะท าอยา่งไรต่อ” เพราะการจบัน้ีไม่ใช่ของง่ายนะ การขดุคุย้หากิเลส วธีิการท่ีเราจะ

ช าระลา้ง วธีิการท่ีเราจะหาผูก้ระท าผิด ตอ้งหาให้ได ้ตอ้งหาให้เจอ สุดทา้ยแลว้การหา พอเราเจอ 

มนัก็เจอกาย เจอเวทนา เจอจิต เจอธรรม แต่ส่วนใหญ่แลว้จิตเราจะบอกวา่ “เราผา่นมาแลว้ เรา

ปลอ่ยวางมาแลว้ มนัไม่มี มนัไม่มี มนัไม่มีท่ีไหนเลย เราคน้หาจนไม่มี” ทั้งๆ ท่ีมนัพดูอยูน่ัน่น่ะตวั

มนั ไอค้นพดูนัน่น่ะมนัชดัๆ เลยละ่ แต่มนับอกวา่ “ไม่มี หาแลว้หาอีกหาไม่เจอ ไม่มีเลย” 

ครูบาอาจารยท่์านตอ้งใชอ้บุายวิธีการให้เขาส านึกของเขาให้ไดแ้ลว้ยอ้นกลบัมา ทวนกระแส

กลบั ถา้ทวนกระแสกลบัมา การจบัตอ้งได ้ ถา้จบัตอ้งไดน่ี้กามราคะ กามราคะ กาย เวทนา จิต 

ธรรมเหมือนกนั แต่พิจารณากาย กามราคะ กามฉันทะ ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ 

เทคนิคเลห์่เหล่ียมของพอ่มนั วยัท างาน โอ๋ย! สุดยอด สุดยอดจนท าให้หัวใจเราคนท่ีปฏิบติั

ลม้ลกุคลกุคลาน แทบจะกระอกันะ แตก่็มีแรงปรารถนาจะท า เพราะมนัเหมือนอยูช่ัว่เอ้ือม อยาก

ไดม้รรคไดผ้ล มีการกระท าแยกแยะ พิจารณาซ ้าพิจารณาซาก ถึงท่ีสุดเวลามนัขาด ทุกอยา่งตอ้ง

ขาด ค าวา่ “ขาด” หมายถึงสมุจเฉทปหาน 



ธรรมธุรกิจ ๓๑ 
 

©2013 www.sa-ngob.com 

ตทงัคปหานชัว่คราวๆ ถา้มนัสมุจเฉทปหาน สมุจเฉทปหานมนัคืออะไร สมุจเฉทปหานก็

คือช่ือไง แต่เวลามนัสมุจเฉทปหานในหัวใจ มรรคญาณ มรรคสามคัคีมนัรวมตวั มนัช าระลา้ง 

ครืน! อยา่งน้ี มนัคืออะไร ถา้คนไม่เคยรู้เคยเห็นมนัจะเอาอะไรมารู้มาเห็นละ่ ถา้มนัเห็นข้ึนมาจริง

มนัก็เป็นจริง 

พิจารณาซ ้าๆๆ ข้ึนไปจนมนัวา่งหมด ส่ิงท่ีมนัเป็นส่ิงท่ีตกคา้งในใจ พอตกคา้งในใจ มนั

ท าความสะอาดหมด จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส ผอ่งใสน่ีตวัอวชิชา ตวัพอ่มนั ตวัปู่แลว้ จากฆ่าพอ่ก็ถึงปู่ 

ถา้ปู่ ตอ้งใชค้วามละเอียดลึกซ้ึง ปัญญาญาณนะ กตญาณ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ “ถา้ไม่มีกิจ ๑๒ อนัน้ี เราจะไม่ปฏิญาณตนวา่

เป็นพระอรหันต”์ แลว้จะปฏิญาณตนวา่เป็นพระอรหนัต ์ มนัเกิดข้ึนมา กิจจญาณ สัจจญาณ กต

ญาณท่ีมนัจะเกิดข้ึนจากการกระท า วงรอบของมนั ถา้วงรอบของมนัยอ้นกลบัมาท าลายวงรอบนั้น 

กตญาณไง รู้วา่ส้ินสุดกระบวนการแลว้ ถา้ส้ินสุดกระบวนการ ท า พิจารณา จบัแลว้ พิจารณาซ ้ า 

ถึงท่ีสุดมนัท าลายอวชิชา 

จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทห้มองไปดว้ยอปุกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้จะเป็น
ผูข้า้มพน้กิเลส ท าลายจิตเดิมแทน้ี้ กระบวนการของมนั น่ีกตญาณ รู้วา่ไดท้ าลายแลว้ ถา้ท าลาย
แลว้ ส้ินสุดของการกระท า ถา้ส้ินสุดของการกระท านะ มนัไม่มีให้ท าอีกแลว้ มรรค ๔ ผล ๔ 
บุคคล ๔ คู่ ไดพ้ฒันาข้ึนไปถึงท่ีสุด มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ เอวงั 


