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เทศนบ์นศาลา วนัท่ี  ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ 

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

 

เอาเนาะ ฟังธรรมะ เวลาอากาศมนัร้อน เราก็ร้อนมาก เวลาอากาศมนัเยน็ เรามีความสงบ

ร่มเยน็ เหมือนกนั เวลากิเลสมนัเผาผลาญหัวใจ มนัมีความเร่าร้อนมาก แต่เวลาความร่มเยน็ของ

ธรรมนะ ธรรมมีความร่มเยน็ แต่ในเม่ือมนัเป็นสุขเวทนา ทุกขเวทนา มนักห็มุนเวยีนไปตามวฏัฏะ มนั

หมุนเวยีนไป มนัเป็นอนิจจงั มนัแปรสภาพเป็นธรรมดา แตจิ่ตเวลาเวยีนตายเวยีนเกิดในวฏัฏะ ถา้

จิตเวยีนตายเวยีนเกิดในวฏัฏะนะ เวยีนตายเวยีนเกิดตามแต่อ  านาจของกรรม กรรมดีพาเกิดจะเกิด

ในส่ิงท่ีดี 

แลว้ในปัจจุบนัน้ีกรรมดีพาเรามาเกิด เพราะในสถานะของมนุษย ์ ส่ิงท่ีเป็นมนุษย ์ มนุษย์

สมบติั แลว้เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา เวลาพระพทุธศาสนาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้นะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ร้ือคน้ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ข้ึนมา มี

ความสุขๆ วมุิตติสุขไง เห็นไหม น่ีความร่มเยน็ ถา้ความร่มเยน็ของโลก โลกมนัก็มีร้อน มีเยน็ น่ี

ของคู่ แต่วมุิตติสุขมนัเป็นของจริง ของจริงในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เผยแผธ่รรมข้ึนไป ตั้งแต่ปัญจวคัคีย ์ ตั้งแตย่สะข้ึน

ไป เวลาผูท่ี้ไดฟั้งธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ส าเร็จเป็นพระอรหันต์ๆ  ส าเร็จเป็นพระ

อรหันตมี์แต่ความร่มเยน็เป็นสุขนะ ถา้จิตส้ินจากกิเลสไป มีแต่ความร่มเยน็เป็นสุข แลว้ความ

ร่มเยน็เป็นสุขนั้น ในเม่ือไม่มีกิเลสขบัดนัในใจ ไม่มีกิเลสขบัดนัในใจ สังคมสงฆมี์แต่ความร่มเยน็
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เป็นสุขทั้งนั้นน่ะ ฉะนั้น เวลาบวชมากข้ึนๆ เวลาเผยแผธ่รรมมากข้ึนๆ พอมากข้ึนไป เวลาพระจุน

ทะไปเห็นลทัธิต่างๆ เวลาศาสดาเขาตายไป มนัมีปัญหาข้ึนมา มีปัญหาข้ึนมาเพราะมีความขดัแยง้

กนั 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เผยแผธ่รรมอยู ่ พระสงฆเ์ป็นพระอรหันต ์ เป็นพระ

อรหันต ์ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เผยแผธ่รรม ส่ิงท่ีเวลาฟังธรรมแลว้มนัช าระลา้ง

กิเลสๆ เป็นพระอรหันต ์ มนัเหมือนผา้พบัไว ้ สังคมท่ีเรียบง่าย สังคมท่ีมีความสงบสุข สูงสุดสู่

สามญั ไม่มีความทะเยอทะยาน ทะเยอทะยานเป็นเร่ืองของโลกทั้งนั้นน่ะ อยากดงั อยากใหญ่ อยาก

ต่างๆ น่ีเร่ืองของกิเลสตณัหาความทะยานอยากทั้งนั้น เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาก็เพ่ือความ

ร่มเยน็เป็นสุขของใจเรา ถา้ใจมนัช าระลา้งกิเลสได ้ตดัวฏัฏะเป็นววิฏัฏะ ตดัวฏัฏะออกไปจากใจ 

ใจเราเวลาเกดิมามันมาจากไหน อยู่ในปัจจุบันนีก้รุ่็มร้อนนัก เวลาตายแล้วมันจะไป

ไหนต่อ วฏัวนมันเวยีนตายเวยีนเกิด เวลาภพชาตทิี่เวยีนตายเวยีนเกดิในหัวใจของเรา 

อารมณ์ความรู้สึกมันขับดนัตลอดเวลา ถ้ามันตัดส่ิงนีอ้อกไปจากใจ เวลาเป็นธรรมธาตุแล้วมัน

ไม่มีความวติกใดๆ ทั้งส้ิน มีแต่ความร่มเยน็เป็นสุข แล้วมันไม่มีส่ิงใดที่จะต้องมาขัดแย้ง มันก็

เป็นสังคมที่เรียบง่าย นี่สูงสุดสู่สามัญ เรียบง่าย ไม่มีส่ิงใดเลย เพราะไม่ปรารถนา ไม่ต้องการ

ส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน 

ลทัธิอ่ืนเวลาศาสดาเขาตาย มีแต่มีปัญหาทั้งนั้น มีปัญหาไปหมดเลย พระจุนทะถามองค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วา่ท าไมเป็นเช่นนั้น 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ เพราะเขาขาดวนิยั ขาดขอ้บงัคบั วนิยัท่ีเป็น

กฎหมายท่ีในสังคมของเขามีกฎกติกา มนัถึงมีแต่ความขดัแยง้อยา่งนั้น 

ฉะนั้น เวลาพระจุนทะให้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บญัญติัวนิยั องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้บอกบญัญติัไม่ไดห้รอก เพราะมนัยงัไม่มีส่ิงใดเกิดข้ึน ในเม่ือเป็นพระอรหันตม์นัไม่

มีส่ิงใดเลย ไม่มีความขดัแยง้ ไม่มีส่ิงใดทั้งส้ินเลย แต่ในเม่ือมีพระบวชมากเขา้มา เร่ิมตน้จากพระสุ
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ทิน พระสุทินบวชมา เวลาบวชเขา้มา ครอบครัวก็มีลกูชายคนเดียว แลว้บวชข้ึนไปแลว้ ก่อนบวช

ก็มีครอบครัวใช่ไหม เวลาไปเยี่ยมบา้นทีไรก็มีแต่บอกวา่ขอผูท่ี้สืบทอดสกุลๆ ทั้งพอ่ทั้งแม่ขอร้อง

แลว้ขอร้องอีก ก็ตดัสินใจท าไปเพราะมนัเป็นเร่ืองส่วนตวั พอเป็นเร่ืองส่วนตวั น่ีเป็นความคิดของ

เขา พอเร่ืองส่วนตวั พอท าไปแลว้ แลว้ท าไปแลว้ภรรยาก็มีครรภด์ว้ย 

พอภรรยามีครรภข้ึ์นมา ส่ิงนั้นเขามีความวติกกงัวลในใจ ทั้งๆ ท่ีท าไปโดยเป็นเร่ืองส่วนตวั 

คิดวา่ท าแลว้ เพราะไม่มีกฎ มีธรรม แต่ไม่มีวนิยั ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ สงัคมเป็นพระอรหันต ์ ทีน้ีบวชเขา้มามนัมากเขา้ๆ ธรรมในใจของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมในสาวกสาวกะมี แต่วนิยัยงัไม่ไดบ้ญัญติั พอท าไปแลว้ 

พอคิดวา่ท าไปเพราะไม่มีขอ้บงัคบัใช่ไหม พอท าไปแลว้วติกกงัวลจนซูบซีด จนผอม เพราะท าผิด 

ท าผิดมนัก็มีความวติกกงัวลในใจไง 

พระถามวา่ “สุทิน ท าไมเป็นแบบนั้น ท าไมเป็นแบบนั้น” 

ก็เลา่ให้ฟังไง พอเลา่ให้ฟัง พระก็ติเตียนมาก ไปฟ้ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ น่ี

บญัญติัข้ึนมา บญัญติัธรรมและวนิยัน้ีไว ้ขอ้บงัคบันะ วนิยัขอ้บงัคบัเหมือนกฎหมาย มีกฎหมายไว้

เพ่ือสังคม เพ่ือความสงบความระงบัของสังคม ความสงบระงบัของสงัฆะ ของสงฆ ์ น่ีของสงฆ์

บญัญติัมากข้ึนๆ ฉัพพคัคีย ์สัตตรสวคัคีย ์มีปัญหาไปหมด มีปัญหา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้

บญัญติัอยา่งไรมนัก็แถออกไปอยา่งนั้นน่ะ แถออกไปนอกเร่ืองนอกราวตลอดเวลา ออกไปนอก

เร่ืองนอกราวดว้ยกิเลส มนัคุมกิเลสไม่ไดไ้ง ถา้คุมกิเลสไม่ได ้

บวชมาก็บวชมาเพ่ือช าระลา้งกิเลส บวชมาเพ่ือความสุขความสงบ แต่บวชมาแลว้ ในเม่ือ

มีกฎหมายบงัคบัข้ึนมา กฎหมายบงัคบัมนักย็ิ่งมีปัญหามากข้ึนๆ มากข้ึนเพราะอะไร มากข้ึนเพราะ

คนหมู่มาก แลว้คนหมู่มาก คนมีกิเลส แลว้ก็เอากิเลสมาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้ เวลาศึกษาธรรมไป ใครกลา่วตู่พทุธพจน์ กลา่วตู่พทุธพจน์ ส่ิงท่ีพระพทุธเจา้ไม่ไดบ้ญัญติั

ไว ้แลว้เราบญัญติั ถา้ภิกษเุป็นสงฆส์วดแลว้ ๓ หน ถา้ไม่ละท้ิงทิฏฐิอนันั้น เป็นสงัฆาทิเสส แมแ้ต่มา
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ศึกษา มีวนิยัแลว้ เวลามาตรึกในธรรมๆ ศึกษาธรรมข้ึนมาแลว้ก็ยงักลา่วตู่ นรกสวรรคไ์ม่มี เวลาวา่

นิพพานไปแลว้เป็นอตัตา เป็นอนตัตา พดูไปหมด 

ส่ิงน้ีธรรมวนิยัก็มีอยูแ่ลว้ แต่ถา้เป็นความจริงข้ึนมามนัก็สงบร่มเยน็ แต่ถา้เป็นความไม่

จริงข้ึนมามนัมีแต่ความขดัแยง้ๆ มนัมาจากไหนละ่ มนัมาจากใจนัน่ละ่ มาจากทิฏฐิมานะในใจ

นัน่น่ะ เวลาศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ ไม่ใช่ธรรมของเรา ถา้ศึกษาข้ึนมาแลว้ ศึกษาแลว้ตอ้งมีการปฏิบติัข้ึนมา ถา้ปฏิบติั

ตามความเป็นจริงข้ึนมามนัก็เป็นความจริงข้ึนมานะ ถา้ความจริงข้ึนมานะ ถา้มนัไม่เป็นความจริง

ละ่ ไม่เป็นความจริง ความมกังา่ย ความเห็นแก่ตวั เอาแต่สะดวกสบายข้ึนมา มนัเป็นการเป่ากิเลส

ไง 

ดูทางโลกเขานะ ทางโลก ดสิู เวลาเขามีคดีความกนัข้ึนมา เพราะอะไร เพราะมีกฎหมายใช่

ไหม พอมีกฎหมายมนัก็มีคดีความข้ึนมา ถา้ผูมี้อิทธิพลเขามีคดีข้ึนมา เขาเป่าคดีไดน้ะ เวลาเขาเป่า

คดี คดีเขาเป่าท้ิงเลย พอเป่าท้ิงมนัก็ไม่มีการสืบสวนตา่งๆ ไม่มีอะไร ยกเวน้ไปหมดเลย แต่ถา้พดู

ถึงเราอยากจะกลัน่แกลง้ใคร เราไปแจง้ความโดยท่ีไม่มีเหตุผล มนัก็แจง้ความเทจ็นะ 

เวลาเขาเป่าคดี เพราะเขาช่วยเหลือเจือจานกนั แต่ถา้เราไม่มีสิทธิอะไร เราจะไปแจง้ความ 

ถา้ไม่มีขอ้เทจ็จริง เราก็เป็นการแจง้ความเทจ็ แลว้คนท่ีจะเป่าคดีเขาตอ้งท าอยา่งไรละ่ เขาก็ตอ้งมี

อิทธิพลของเขา แลว้ถา้เป่าคดีแลว้คดีนั้นมนัไม่เป็นคดีข้ึนมา มนัก็ไม่มีการสืบสวนไม่มีการ

สอบสวน ความถกูความผิดมนัก็หมกัหมมไวอ้ยา่งนั้นน่ะ แต่ความผิดมนัมีไหม มี เพราะมนัมีคดี

ความข้ึนมา แต่เขาเป่าคดีๆ เพราะเขาช่วยเหลือกนั แลว้มนัมีเหตุมีผลไหม มนัไม่มีเหตุมีผลส่ิงใด

เลย แต่เป็นการทุจริต เป็นการทุจริต เป็นพวกพอ้งของตวัช่วยเหลือเจือจานกนัโดยความทุจริต 

แลว้ผูท่ี้เขาเป็นผูเ้สียหายเขาก็มีความเสียใจของเขา แลว้ผูท่ี้มีอิทธิพลก็ท าลายเขา พอท าลายเขาข้ึน

ไปมนัก็มีแต่กรรม สะสมเวรกรรมกนัต่อไป เร่ืองเวรเร่ืองกรรม เร่ืองของวฏัฏะ เร่ืองของกิเลส มนั

ไม่มีส่ิงใดดีงามข้ึนมาเลย 
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ฉะนั้น เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัจะเป่ากิเลสไง เป่าท้ิงไป ดว้ยความมกัง่าย ศึกษา

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็วา่ส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ ถา้ส่ิงนั้นเป็นธรรม มนัเป่ากิเลส

เลย แลว้ธรรมมนัเกิดข้ึนในใจไหมละ่ มนัไม่เกิดข้ึนมาในใจ ถา้ไม่เกิดข้ึนมาในใจนะ มนัไม่มีสัจ

ธรรม ไม่มีสัจจะความจริง ไม่มีการประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ไม่มีหลกัเกณฑข้ึ์นมา คนท่ีไม่มี

หลกัเกณฑพ์ดูอะไรออกไปมนัเป็นเร่ืองน่าตลก เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้

พดูถึงมรรคถึงผล พดูถึงส้ินกิเลสไป 

เวลามนัเป่ากิเลส เป่ากิเลส อะไรเป่า มนักเ็อาตณัหาความทะยานอยากของมนั เอากิเลสนัน่

แหละเป่า เวลาเป่าวา่กิเลสไดช้ าระลา้งไปจากใจ มนัจะเป่ากิเลสนะ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก ถา้มนั

เป่ากิเลสไป มนัไม่มีองคค์วามรู้ ไม่มีการประพฤติปฏิบติัข้ึนมาตามความเป็นจริง เวลาไม่มีการ

ปฏิบติัข้ึนมาตามความเป็นจริง เวลาแสดงธรรมๆ เพราะผูท่ี้ส้ินกิเลส ถา้เป็นความน่าเช่ือถือ มนัก็ตอ้ง

บอกกลา่ว บอกวิธีการ เป็นร่มโพธ์ิร่มไทร เป็นผูท่ี้พ่ึงอาศยัไดก้็ตอ้งบอกวา่วิธีการท าอยา่งไร มนัก็

เลยเป็นธรรมะตลกไปหมด ธรรมะตลก มนัเป็นการเป่ากิเลส มนัไม่มีเหตุมีผลใช่ไหม ไม่มีการ

กระท าข้ึนมาใช่ไหม ถา้ไม่มีการกระท าข้ึนมามนัจะเป็นความจริงไหม มนัไม่เป็นความจริงอยูแ่ลว้ 

ทั้งตวัเองก็รู้ ถา้ตวัเองกรู้็ เพราะตวัเองก็มีกิเลสอยูใ่ช่ไหม แลว้ตวัเองมีกิเลส ตวัเองไม่ไดท้ า ก็

สัญญา จ าของครูบาอาจารยม์า จ าขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา แต่ถา้การจ ามา เวลาพดู

ไปแต่ละคร้ังแต่ละคราวไม่เหมือนกนั 

ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ ผูใ้ดยงัมุสาโกหกมดเทจ็อยูจ่ะท าความ

ชัว่อยา่งอ่ืนไม่มีเลย ความชัว่อยา่งอ่ืนท าไดท้ั้งนั้นน่ะ ฉะนั้น ถา้ในจิตใจมนัไม่มีความจริงข้ึนมา 

เวลามนัโกหกตวัเอง โกหกตั้งแต่ตวัเอง พอตวัเองโกหกข้ึนมาแลว้แสดงธรรมออกไป ธรรมขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่ตวัเองโกหก ค าวา่ “โกหก” เป็นธรรมะตลก ตลกเพราะอะไร 

เพราะมนัเคล่ือนท่ีไปตลอด มนัไม่มีความจริงเลย 

แต่ถา้เป็นความจริงนะ ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เอตทคัคะ ๘๐ องคน์ะ 

ผูท่ี้มีความเลิศทั้ง ๘๐ องค ์๘๐ วธีิการท่ีความเป็นเลิศ ใครมีความเลิศขนาดไหน ท าไมองคส์มเดจ็



เป่ากิเลส ๖ 
 

©2013 www.sa-ngob.com 

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านรู้ละ่ ถา้เป็นความเป็นเลิศ ความเป็นเลิศถึง ๘๐ วธีิการ ๘๐ ตวัอยา่ง ถา้ 

๘๐ ตวัอยา่ง ความจริงการกระท ามนักวา้งขวางขนาดไหน แตจ่ะกวา้งขวางขนาดไหนมนัก็มี

ขอ้เทจ็จริงตั้งแตจิ่ตของเอตทคัคะแต่ละองคท่ี์ท ามา เลิศทางไหนๆ ถา้เลิศทางนั้น องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ก็วา่เลิศทางนั้นๆ มนัจะแตกแขนงออกไป แต่แตกแขนงออกไปดว้ยขอ้เทจ็จริง

ทั้งนั้น มนัมีขอ้เทจ็จริงของมนั 

แต่ผูท่ี้เป่ากิเลสไป มนัไม่มีขอ้เทจ็จริง ก็เป่ามนัท้ิงไป ไม่มีการสืบสวน ไม่มีการสอบสวน 

ไม่มีการตั้งคดี ไม่มีหมายเลขคดี ไม่มีท่ีมาท่ีไป แต่ถา้คนท่ีท าความเป็นจริง ดูสิ ผูท่ี้ไม่ไดทุ้จริต 

แลว้เขาจบัตวัข้ึนศาล เขาจบัตวัไปแลว้ไตส่วนในศาล ศาลยกฟ้อง มนัไม่มีเหตุมีผล มนัก็มีคดีความ

ส้ินสุดไปแลว้ แลว้จะเอาอะไรกนัอีกละ่ มีแต่จะฟ้องกลบัไม่ฟ้องกลบัเท่านั้นแหละ น่ีก็เหมือนกนั 

ส่ิงท่ีวา่มนัไม่มีเหตุมีผล มนัไม่มีหมายเลขคดี มนัไม่มีค าพิพากษา มนัไม่มีส่ิงใดเลยท่ีจะเอามาเป็น

หลกัเป็นเกณฑไ์ด ้ ถา้ไม่เป็นหลกัเป็นเกณฑไ์ด ้ แลว้มีเหตุผลท่ีไหนละ่ เวลาจะพดูซ ้ าพดูซากมนัก็

คลาดเคล่ือนไปตลอด ทีน้ีคลาดเคล่ือนตลอด การแสดงออกมนัแสดงออกดว้ยความผิดพลาด

ทั้งนั้นน่ะ น้ีพดูถึงการเป่ากิเลสนะ แลว้สังคมท ากนัอยา่งนั้น 

เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกสจัธรรม มนัมีความสุข มีความ

ร่มเยน็ ส่ิงท่ีระหวา่งท่ีเราประพฤติปฏิบติัข้ึนไป ถา้เราท าความสงบของใจนะ ถา้ใจสงบน่ีพออยูพ่อ

กินนะ เวลาเร่าร้อนมนัเร่าร้อนขนาดไหน เวลามนัเร่าร้อนใช่ไหม เพราะเรามีความเร่าร้อน เรามี

กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนักระตุน้อยูใ่นใจ ถา้มีกิเลสตณัหาความทะยานอยากกระตุน้อยูใ่น

ใจ เราจะหาทางออกของเรา ถา้เราหาทางออกของเรา 

ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มนัเก่ียวเน่ืองกนัไป “ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ” 

ถา้ไม่มีการศึกษา เราจะท าอยา่งไรกนั ไม่มีร่องมีรอยขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กบัพระปัจเจกพทุธเจา้เท่านั้นท่ีตรัสรู้เองโดยชอบ สาวกสาวกะมนั

ตอ้งมีผูไ้ดย้ินไดฟั้ง มีคนช้ีน า มีคนคอยบอก คอยดึงเขา้สู่สจัธรรม แลว้ถา้ใจเราเร่าร้อน เราศึกษา
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ธรรม ศึกษาธรรมมามนัก็เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้เพ่ือให้ใจสงบระงบั เป็น

ตวัอยา่งไง เป็นตวัอยา่งให้เราเห็นถกูเห็นผิด 

ถา้เห็นถกูเห็นผิด เราเร่าร้อนเพราะอะไร เพราะเราวางใจไวผ้ิด ถา้เราวางใจไวผ้ิด เราคิดผิด 

เราขาดสติ เราเคยท าอยา่งไรเราท าอยูอ่ยา่งนั้น พอมาศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ

เจา้ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในใจมนัเป็นอารมณ์ความรู้สึก ถา้ความรู้สึกมนัมาจากไหนละ่ มนัก็มาจากใจทั้งนั้น

น่ะ เพราะเราเกิดเป็นมนุษย ์ เรามีกายกบัใจ เวลากายกบัใจ วถีิแห่งจิต การกระท าของใจมนัเป็น

อยา่งนั้นน่ะ การกระท าของใจ ใจมนัจะเคล่ือนไปอยา่งนั้น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ มนั

เกิดมาจากอะไรละ่ มนัเกิดมาจากฐีติจิต ถา้เกิดมาจากฐีติจิต จิตท าไมมนัถึงเป็นอยา่งนั้นน่ะ 

จิตมนัเป็นอยา่งนั้นเพราะวา่มนัไดส้ร้างพนัธุกรรมของแต่ละคนมาไม่เหมือนกนั ถา้มนั

สร้างพนัธุกรรมมาดี ลกูเดก็เลก็แดงของเรา เดก็บางคนเขาเกิดมาเขามีความคิดท่ีดี เขามีแตค่วามมุ่ง

หมายท่ีดี เขาไดส้ร้างบุญกุศลของเขามา แลว้มนัเป็นสายบุญสายกรรมมาเกิดเป็นลกูเป็นเตา้ของ

เรา เราก็ภูมิใจวา่ลกูเตา้ของเราเป็นคนดี เขาดีมาจากบุญกุศลของเขา 

ถา้เดก็ของเรามนัมีแต่ความขดัแยง้ มีแต่ความเห็นแก่ตวั มีแต่เอาแต่ใจ นัน่เขาก็เกิดมาจาก

กรรมของเขา แลว้เขามาเป็นลกูเตา้เหลา่กอของเรา เขาก็เกิดมาจากกรรมของเขา แต่เวลามีสายบุญ

สายกรรมก็มาเกิดร่วมกนั พอเกิดร่วมกนั มนัก็มีความระหองระแหงกนั มนัเป็นเร่ืองของกรรม 

เป็นเร่ืองของกรรม 

เวลาจิตเวยีนตายเวยีนเกิดในวฏัฏะ ถา้เวยีนตายเวยีนเกิด มนัเวยีนตายเวยีนเกิดมาเป็นเรา เรา

ก็เป็นมนุษยแ์บบนั้น ถา้เราเป็นมนุษย ์ เราก็มีความรู้สึกนึกคิดแบบนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้เทศนาวา่การ มนัเป็นสัจจะ ดวงอาทิตยใ์ห้แสงสวา่งทุกๆ ครัวเรือน มนัจะไม่มีการล าเอียง

จากครัวเรือนใด องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสดงธรรม สัจธรรมมนัเป็นแบบนั้น ถา้สัจ

ธรรมเป็นแบบนั้น เรามีสติปัญญาของเรา ไดศึ้กษามา ศึกษามนัเทียบเคียงเขา้มา เราก็เห็นจริง ถา้เห็น

จริง พอเห็นจริงข้ึนมา ส่ิงท่ีเกิดมาเป็นเรา เกิดมาเป็นเรามนัเกิดมาอยา่งไร 
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เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนาเป็นพระโพธิสตัว ์ ปรารถนาเป็นองค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ สร้างบุญญาธิการมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย จิตของเรา

ก็เหมือนกนั จิตของเราเวยีนตายเวยีนเกิดมา เวยีนตายเวยีนเกิดมาจนเป็นเรา ใครจะปฏิเสธนรก

สวรรคว์า่มีหรือไม่มีก็แลว้แต่ ธรรมชาติของจิตมนัตอ้งเกิด ไม่มีเวน้วรรค มนัจะเวยีนตายเวยีนเกิด

ตามวฏัฏะ จะเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม เป็นสัตวเ์ดรัจฉาน จนมาเป็นมนุษยเ์ราอยูใ่น

ปัจจุบนัน้ี ถา้มนุษยเ์ราในปัจจุบนัน้ีมนัมีเวรมีกรรมมาไง 

ส่ิงท่ีวา่เขาเกิด เกิดเพราะกรรมของเขา แลว้เราละ่ เราเกิดจากใคร เราก็เกิดจากกรรมของ

เราเหมือนกนั เราก็มีเวรมีกรรมเราถึงไดม้าเกิด แต่เรามีกรรมดี กรรมดีเราเกิดมาเป็นมนุษยพ์บ

พระพทุธศาสนา แลว้เรามีสติปัญญา มีสติปัญญาวา่ น่ีแรงขบัของกิเลส แรงขบัของอวชิชาพาจิตน้ี

เวยีนตายเวยีนเกิดมาทุกภพทุกชาติ มนัก็ทุกขย์ากมาอยา่งน้ีตลอดตั้งแต่อดีตมา ในปัจจุบนัน้ีเกิดมาก็

จะทุกข์ๆ  ยากๆ อยูต่่อไปน้ี แต่มนัเกิดมาพบพระพทุธศาสนา เราก็ศึกษาธรรมๆ ถา้ศึกษาธรรม

ยอ้นกลบัมาในหัวใจของเรา มนัก็มีความภูมิใจ มีความภูมิใจวา่ เราเกิดมาเป็นมนุษยพ์บ

พระพทุธศาสนา ถา้เราฝึกหัด เราปฏิบติัของเรา มนัจะส้ินสุดแห่งทุกขไ์ด ้ คือจิตมนัจะไม่เวยีนตาย

เวยีนเกิดไปอีก ถา้มนัช าระลา้งได ้ เป็นพระโสดาบนักอี็ก ๗ ชาติ ถา้เป็นสกิทาคามี ๓ ชาติ เป็น

พระอนาคามีไม่เกิดในกามภพแลว้ จะเกิดบนพรหมแลว้ แลว้ส้ินสุดแห่งทุกขล์ะ่ 

ดูสิ สมยัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เทศนาวา่การท่ียงัไม่บญัญติัวนิยั พระอรหันต์

มหาศาล พระอรหันตมี์แต่ความร่มเยน็เป็นสุข ร่มเยน็เป็นสุขเพราะอะไร เพราะใจมนัเป็นสุข ถา้

ใจเป็นสุข ใจมนัไม่ทะเยอทะยาน ไม่มีส่ิงใดขบัดนั มนัมีแต่วา่ส้ินสุดแห่งทุกข์ๆ  รอแต่กาลเวลามนั

จะหมดเม่ือไหร่เท่านั้นเอง ในเม่ือครูบาอาจารยข์องเราท ามาอยา่งน้ี มนัมีมรรคมีผล แลว้เราเกิดมา

พบพระพทุธศาสนา เราจะเอาหรือไม่เอา ถา้เราจะเอานะ จิตเราเร่าร้อนขนาดน้ี เราก็ศึกษาของเรา 

ศึกษามนัเป็นปริยติั แลว้ถา้เร่ิมปฏิบติัละ่ เร่ิมปฏิบติัมนัตอ้งมีสติแลว้ 

ดูสิ คนท่ีจะมาศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มนัก็ตอ้งมีวาสนา ถา้ไม่มี

วาสนา มนัจะมาศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เขา้ใจหรือ เวลาศึกษาธรรมขององค์
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สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ทวนกระแสกลบัๆ ส่ิงท่ีเราแสวงหานั้นมนัเป็นสมบติัของโลก มนั

เป็นสมบติัสาธารณะ ถา้สมบติัสาธารณะ “ก็เราหามา เราหามาเพ่ือความมัน่คงของชีวติ เราก็มี

สมบติัของเรา เราจะสละท้ิงไดอ้ยา่งไร” 

เขาไม่ไดส้ละละท้ิงท่ีสมบติันั้น เขาสละละท้ิงท่ีกิเลสตณัหาความทะยานอยากท่ีไปยึดมัน่

ถือมัน่มนั ส่ิงท่ีหามาแลว้ไปยึดมัน่ ส่ิงท่ีเราหามาแลว้เราเอามาสร้างประโยชน์ มนัก็เป็นประโยชน์ 

ถา้เราหาส่ิงใดมาวา่เป็นของเราๆ มนัไม่ยอมแมแ้ตใ่ชจ่้าย ไม่ยอมแมแ้ต่ท าเพ่ือประโยชน์ของตวัเอง 

มนัโง่หรือมนัฉลาด เวลาเราหามา หามาแลว้ถา้มนัมีสติปัญญา มนัก็เอามาเป็นประโยชน์ แต่ถา้มนั

หามาโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก หามาก็เอามาเป็นโทษ หามาก็มาเหยียบย  ่าหัวใจของตวั หา

มาเพ่ือเป็นความทุกขค์วามร้อน แต่ถา้มีสติปัญญา หามาเพ่ือเป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์แลว้มนั

ก็กองอยูน่ัน่ ถา้หามาเป็นประโยชน์ มนัไม่เหยียบย  า่หัวใจของเราไง เราเป็นเจา้ของ เราก็วางไวน้ัน่ แต่

ถา้มนัหามาโดยโทษนะ เราเป็นเจา้ของ เจา้ของก็วติกกงัวล เจา้ของก็พยายามจะให้เพ่ิมจ านวนของ

มนั มนัเป็นข้ีขา้ไง 

ถา้มีสติปัญญา เรามาศึกษาธรรม มนัจะเขา้ใจเร่ืองอยา่งน้ี ถา้เขา้ใจเร่ืองอยา่งน้ีนะ จิตใจ

เราก็ไม่เร่าร้อนจนเกินไปนกั แต่ก็เร่าร้อน ไม่เร่าร้อนเกินไปนกัเพราะวา่กิเลสอยา่งหยาบๆ มนั

สงบตวัลง แต่มนัก็มีกิเลสอยา่งละเอียดในใจ ถา้มีกิเลสอยา่งละเอียดในใจ ส่ิงท่ีเราหามาก็เพ่ือ

ประโยชน์กบัเรา น่ีสมบติัสาธารณะ แลว้สมบติัของเราละ่ 

สมบติัของเรานะ เราท าไดม้ากไดน้อ้ย เราแสวงหาทางโลกมนัก็เป็นแบบนั้น ถา้คนมี

อ านาจวาสนามนัก็จะประสบความส าเร็จ คนถา้ไม่มีอ  านาจวาสนา ลุม่ๆ ดอนๆ ไปอยา่งนั้นแหละ 

ปฏิบติัธรรมก็เหมือนกนั ปฏิบติัธรรมนะ อยูท่ี่อ  านาจวาสนา บวั ๔ เหลา่ ถา้บวั ๔ เหลา่นะ เราท า

ของเรา ดสิู ผูท่ี้ท าความสงบของใจ ถา้มนัสงบไดง้่าย สงบไดมี้หลกัมีเกณฑ ์ นัน่ก็เป็นคุณสมบติั

ของเขา กรรมของเขา เวรกรรมของเขา เขาสร้าง เขาเกิดมาตามเวรตามกรรมของเขา ถา้เราสร้าง

ของเรามา เราสร้างของเรามา ถา้เรามีความรู้ความเห็นของเรา ถา้เรามีความเช่ือมัน่ของเรา เราจะ

ท าความเห็นของเรา เราก็ท าแบบโลกๆ ไป 
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ฤๅษีชีไพรมีตั้งแตส่มยัพทุธกาล เขาก็ท าของเขาอยา่งนั้นแหละ เวลาองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ไปศึกษากบัเขามาหมดแลว้มนัไม่มีทางไป เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้

ไม่มีทางไปแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก าหนดอานาปานสติ แลว้เวลา

บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณเกิดข้ึนมา วชิชา ๓ ขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ 

เวลาเราปฏิบติัข้ึนมา เราก็เป่าฟู่  เป่ากิเลสท้ิงหมดเลย เป็นพระอรหันต ์ แลว้บอกท า

อยา่งไรละ่ ก็พดูต่อไปเร่ือยๆ พดูคร้ังท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ มนัเปล่ียนแปลงไปเร่ือย ก็เป่าท้ิงไป มนัไม่มี

อะไรแลว้จะพดูอะไรละ่ ก็ไปพดูธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง แลว้ก็โกหก

ตวัเองไง โกหกวา่มนัเป็นอยา่งนั้น อา้งธรรมๆ อา้งธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

แต่ตวัเองไม่มีหลกัการ 

แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริงนะ เวลาแสดงธรรม แสดงธรรมตั้งแต่ก่ึงพทุธกาล

ตลอดไป เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ทั้งนั้นน่ะ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้บญัญติัไว ้ แต่เพราะมนัมีองคค์วามรู้ความเป็นจริงของมนั ถา้มีองคค์วามรู้ความเป็นจริง

ของมนั มนัยกส่ิงใดข้ึนมาเพ่ือเป็นบาทฐาน เป็นสมถกรรมฐาน วปัิสสนากรรมฐาน เป็นบาทฐาน

ให้ใจมนักา้วเดินออกไป ถา้ไม่มีการช าระลา้งกิเลสในใจของตวั มนัจะมีมรรคผลเอามาจากไหน 

มรรคผลท่ีศึกษามา 

คนเกิดมามนัมีความรู้สึกนึกคิดเป็นธรรมชาตินะ แลว้ความรู้สึกนึกคิด ดสิู รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วญิญาณ จะเขา้ใจไม่เขา้ใจ วถีิแห่งจิตเป็นแบบนั้น แลว้มีหยาบมีละเอียดดว้ย คนมี

ความรู้สึกนึกคิด คนมีตณัหาความทะยานอยาก คนมีเลห์่มีกล คนมีพลิกแพลง ในใจของเขามนัมี

ธรรมชาติของมนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แต่เขาไม่ไดศึ้กษา เขากรู้็ของเขาเป็นแบบนั้น แต่เวลาพอเรามา

ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ อารมณ์ อารมณ์เป็นรูป รูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วญิญาณ ในรูปนั้นมนัก็มีเวทนา ในรูปมนัก็มีสัญญา ในรูปนั้นมนัมีสังขาร ในรูปมนัก็มี

วญิญาณ ถา้วญิญาณมนัส าเร็จมนัก็เป็นอารมณ์ แต่มนัเร็วมาก มนัละเอียดมาก มนักห็มุนของมนั
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ไป ถา้มาศึกษา ศึกษาอนันั้นมนัศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วา่ความรู้สึกนึก

คิดเป็นแบบนั้น เราศึกษาเป็นปริยติัมา ถา้เราจะปฏิบติัละ่ 

เราจะปฏิบติัเพ่ือให้เป็นสมบติัของเรานะ ศึกษามา เราแสวงหาทรัพยส์มบติัมาเป็นสมบติั

สาธารณะ เอามาวา่เป็นของเรา มนัก็มีสิทธิใชใ้นชีวติน้ี ถา้เราไม่พลดัพรากจากเขา เขาก็พลดัพราก

จากเราไป ความรู้สึกนึกคิด ส่ิงท่ีวา่เป็นนามธรรมๆ มนัก็เกิดดบัๆ อยูใ่นใจเราน่ีแหละ มนัเกิดดบัๆ 

มนัไม่พลดัพรากจากเรา เราก็พลดัพรากจากเขา 

ถา้เรามีการศึกษา เราไดศึ้กษา เราจะเอาส่ิงน้ีมาเป็นการศึกษา จิตมนัจะเกิดปัญญาข้ึนมา 

เกิดปัญญาจากขนัธ์ ๕ เกิดข้ึนมาจากกายน้ี เป็นส่ิงท่ีลบัปัญญาๆ ปัญญามนัจะเกิดข้ึน เกิดข้ึนจากจิต

ท่ีมนัมีความสงบเขา้มาแลว้มนัเห็นกาย เห็นจิตตามความเป็นจริง ถา้มนัเห็นกาย เห็นจิตตามความ

เป็นจริง มนัรู้มนัเห็นของมนั มนัพิจารณาของมนั มนัจบัตอ้งของมนั มนัก็จะเป็นปัญญาของมนั 

เห็นไหม 

แต่เวลาถา้เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราก็รู้ไปหมด เป็นเร่ือง

ปริยติั เขา้ใจธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตั้งแต่หยาบละเอียด เขา้ใจไปหมดน่ะ นัน่

มนัช่ือทั้งนั้นเลย แต่ความจริงของเรามนัไม่มีไง แลว้ถา้มนัมีกิเลสหนา มนัก็เป่า เหมือนกบัทาง

โลกเขาเป่าคดีกนัไง เป่าคดีแลว้มนัก็ไม่ตอ้งรับผิดชอบใช่ไหม เป่าคดีไปแลว้มนัก็ไม่ตอ้งเป็น

ผูเ้สียหายใช่ไหม เป่าคดีแลว้มนัก็ไม่ตอ้งข้ึนศาลใช่ไหม เป่าคดีแลว้มนัก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยใช่

ไหม 

แต่ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ท าไวน่้ะ เป่าคดีได ้แต่เป่ากรรมไม่ได ้กรรมท่ีท าไวม้นัจะตามมา

สักวนัหน่ึงแน่นอน ท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ ฆ่าเขาตาย ท าเขาเสียหาย แลว้เป่าคดีท้ิงวา่ตวัเองไม่ไดท้ าๆ 

หนีเร่ืองของคดีความได ้แต่หนีความจริงไม่ได ้หนีความจริงไม่ได ้

น่ีก็เหมือนกนั เวลาจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เป่ากิเลสท้ิงๆ กิเลสมนัละเอียดกวา่คดีนั้นเยอะ 

คดีมนัตอ้งมีผูเ้สียหาย มีผูก้ระท า มนัมีเจา้หนา้ท่ี มนัมีกฎหมาย มนัมีอ านาจรัฐ มนัมีต่างๆ มนัถึง

ครบองคป์ระกอบของมนั น่ีพดูถึงเร่ืองโลกนะ แลว้พดูถึงเร่ืองธรรมละ่ เร่ืองหัวใจของเราละ่ ใน
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หัวใจของเรา อวชิชาความไม่รู้ในใจของเรามนัพาจิตน้ีเวยีนตายเวยีนเกิดในวฏัฏะ แลว้จะเป่ามนัท้ิง

ไป บอกวา่มนัไม่มี เป่ามนัท้ิงไปดว้ยเพียงแต่วา่ไดศึ้กษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา 

จะเป่ามนัท้ิงไปต่อเม่ือเราไดอ้ยูก่บัครูบาอาจารย ์ จะเป่ามนัท้ิงไปต่อเม่ือเราบวชมาเป็นกรรมฐาน 

อยูใ่นวงของพระป่า วงของพระป่า บวชมาแลว้ก็ชุบตวัข้ึนมาวา่ส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ แลว้เป่ากิเลสมนัท้ิง

ไป มนัจะเป็นจริงไหม ถา้มนัไม่เป็นจริง ไม่เป็นจริงจากใคร ไม่เป็นจริงจากใจดวงนั้น ใจดวง

นั้นน่ะรู้ ถา้ใจดวงนั้นรู้ ส่ิงท่ีรู้แลว้ น่ีโกหกตวัเอง ถา้โกหกตวัเอง ความโกหกตวัเองน้ีเป็นความ

จริงนะ โกหกตวัเอง แต่มนัก็มีเลห์่เหล่ียม เลห์่เหล่ียมวา่ ส่ิงท่ีขา้รู้ขา้เห็นน้ีเป็นความจริงเพราะขา้

ไดชุ้บตวัมาแลว้ มนัจะเป่ากิเลสท้ิง มนัเป็นไปไม่ได ้ ถา้เป่ากิเลสท้ิง ผูท่ี้เป่ากิเลสท้ิงมนัไม่มีองค์

ความรู้ ไม่มีความจริงในใจ 

ถา้ไม่มีความจริงในใจ ส่ิงท่ีแสดงออกแต่ละคร้ังแต่ละคราวมนัถึงสับปลบั ไม่เหมือนกนั 

ไม่มีส่ิงใดเป็นองคค์วามรู้จริง ถา้เป็นองคค์วามรู้จริงมนัเกิดจากไหนละ่ เกิดจากพวกเราผูท่ี้ซ่ือสัตย์

สุจริต เรามีสจัจะ เรามีความสุจริต เรามีความเห็นกบัจิตของเรา จิตของเรามนัเกิดมาเป็นมนุษย ์มา

เป็นเราอยูน่ี่ แลว้เราหามนัไม่เจอ เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ฟังครูบาอาจารย์

ท่านช้ีแนะเรามาตลอด แต่เรากย็งัไม่ไดเ้จอตวัจริงมนัสักทีหน่ึง เราไดแ้ต่อดีตอนาคต สัญญาคือ

ความจ ามาไง 

จิตน้ีมนัเป็นความรู้สึก อา้ว! ความรู้สึกเราก็มี ถา้มนัเป็นกิเลส กิเลสมนัขบัดนัในใจ มนั

ท าให้จิตมนัทุกขม์นัยาก เราก็มี แลว้บอกวา่ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัมีความร่มเยน็เป็นสุข อนัน้ีไม่

ค่อยมี มีก็นอ้ย ถา้มนัเป็นความจริง เพราะอะไร เพราะเราไม่มีความจริงของเราเทียบเคียงไง แต่ถา้

ไม่มีความจริงของเราเทียบเคียง ในเม่ือถา้มนัเป็นกิเลส มนัเร่าร้อน เราก็มี ถา้เป็นความสงสยั เราก็มี 

แต่ถา้มนัเป็นความสงบร่มเยน็ละ่ มีบา้ง มีบา้ง ถา้มีบา้ง มีบา้งแลว้จะท าอยา่งไรต่อไปละ่ ถา้มนัจะ

มีบา้ง เราท าอยา่งไรให้มนัร่มเยน็เป็นสุข 

ร่มเยน็เป็นสุขมนัตอ้งธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ถา้เราไม่มีเหตุมีผล มนัจะเอาความร่มเยน็

มาจากไหนละ่ ส่ิงท่ีมนัเกิดดบัๆ ในใจ มนัก็เป็นธรรมชาติของมนั เป็นสัญชาตญาณของจิต มนัเกิด



เป่ากิเลส ๑๓ 
 

©2013 www.sa-ngob.com 

ดบั เป็นความรู้สึกนึกคิด เพราะจิตมนัเป็นพลงังาน พลงังานตวัน้ีมนัมีอวิชชา พอมีอวชิชา มนัเกิด

ในสถานะของใครละ่ ถา้สถานะ ดูสิ เกิดในสถานะของมนุษย ์เราเกิดมาเป็นมนุษย ์เราก็มีความรู้สึก

นึกคิด ความรู้สึกนึกคิด ถา้เราสร้างเวรสร้างกรรมมามนัหยาบมนัชา้ มนัไม่คิดเร่ืองอะไรเลย จะเอาแต่

ผลประโยชน์ของตวั แต่ถา้มนัสร้างบุญกศุลของมนัมา มนัมีความละอาย มนัท าอะไรมนัมีความ

ละอายของมนั พอมีความละอายข้ึนมา มีหิริมีโอตตปัปะ ถา้มนัมีหิริมีโอตตปัปะ 

เรามาศึกษาธรรมๆ ถา้มนัศึกษาแลว้ โดยทางทฤษฎีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ 

ความรู้สึกนึกคิดมนัเป็นแบบนั้น ถา้ความรู้สึกนึกคิดเป็นแบบนั้น แลว้ใจเราละ่ ใจเรา ท่ีเราบอกเรา

จะหาใจเราละ่ ไอค้วามรู้สึกนึกคิดมนัเป็นปลายเหตุ ปลายเหตุคือสัญชาตญาณของเรามนัแสดง

ออกมาอยา่งน้ี ถา้แสดงออกมาอยา่งน้ีแลว้เอาอะไรไปจบัละ่ เอาอะไรไปจบั 

เพราะส่ิงน้ีเกิดมาเป็นมนุษยมี์กายกบัใจ กายน้ีมนัแสดงออกได ้กายน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั แลว้

มนัชราคร ่าคร่าไปเร่ือย ทุกคนตอ้งออกก าลงักาย ทุกคนตอ้งพยายามบริหารให้มนัแขง็แรง เพ่ือ

ความสะดวกในการเคล่ือนไหว แลว้จิตน้ีเราคุมกนัอยา่งไร จิตน้ี ท่ีวา่ธรรมะๆ จิตน้ีตอ้งการธรรมะ 

แลว้ธรรมะมนัอยูไ่หนละ่ 

ศึกษามาน่ีเป็นปริยติัๆ หมด แลว้พอศึกษามาแลว้ ถา้เรามีความเช่ือนะ สายบุญสายกรรม ไป

เจอไอพ้วกเป่ากิเลสน่ีชอบ เพราะมนัง่ายดายไง เป่าพรวด จบแลว้ ง่ายดาย เพราะอะไรละ่ เพราะ

พวกเราเป็นคนมีบุญ พวกเราเยอะ ท ามาเยอะ...หลอกลวงตวัเอง แมแ้ต่ตวัเองก็หลอกมนัเสีย แลว้เรา

จะเอาความจริงมาจากไหนละ่ 

แต่ถา้เราไม่ไดเ้ป็นสายบุญสายกรรมมาอยา่งนั้น เขาพดูอยา่งนั้นมา องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้บอก กาลามสูตร ไม่ให้เช่ือ ไม่ให้เช่ือใครพดูทั้งส้ิน ส่ิงท่ีครูบาอาจารยแ์สดง

ธรรม เราฟังธรรมมาเพ่ือไตร่ตรองนะ ดสิู ดูลกูชายของอนาถบิณฑิกเศรษฐีสิ ลกูชายของอนาถบิณฑิก

เศรษฐีนะ อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นพระโสดาบนั แลว้เวลาฟังเทศน์พระสารีบุตร ใกลจ้ะมรณะ เรา

วา่ไดถึ้งอนาคามี 
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น่ีเวลาเขาพดูนะ เขาพดูให้ลกูไปฟังธรรมๆ ลกูชายต่อตา้นพอ่เขา เพราะพอ่เขาท าบุญเยอะ 

ลกูชายต่อตา้น พอ่ก็เลยจา้งใหไ้ปวดั จา้งให้ไปวดัก่อน ส่ิงท่ีวา่เอง็วา่ไม่ดี จา้งให้ไปแลว้กลบัมาเอา

สตางค ์กลบัมาเอาสตางคทุ์กวนั อยากไดส้ตางคม์าก 

ทีน้ีพอ่ฉลาด เพราะพอ่อริยภูมิ บอกเลย ไปอีกนะ แลว้ให้ฟัง ฟังองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้เทศน์เร่ืองอะไร 

ทีน้ีความตั้งใจฟังอนันั้นน่ะ ตั้งใจฟัง เพราะจะเอาค าพดู ฟังอนันั้นเพ่ือไปเบิกเป็นเงินจากพอ่ 

เวลาฟัง พอฟัง ส่ิงท่ีฟังก็สะเทือนใจแลว้ เพราะเราตั้งใจฟังใช่ไหม เรามีกิเลสใช่ไหม เราฟังเพ่ืออะไร 

เราฟังเพ่ือจะเอาประโยชน์ไง เอาประโยชน์โดยการไปแลกเป็นเงินมา แต่เวลาธรรมมนัสะเทือนใจ

นะ บรรลธุรรมเป็นโสดาบนั เวลากลบัไปบา้นนะ พอ่รอจะใหส้ตางคน์ะ วา่วนัน้ีลกูชายจะมาเอา

สตางค ์เวลาไม่มา ไม่มา เรียกเขา้มา 

เขา้ไปกม้กราบนะ วา่มีความละอาย อายพอ่มาก อายพอ่มาก แมแ้ต่ร่างกายก็เล้ียงมา เล้ียง

มาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอย เวลาโตข้ึนมาแลว้ หัวใจท่ีมนัด้ือดา้น พอ่ก็เอาเงินน้ีจา้ง จา้งให้ไปฟังเทศน์ 

แลว้พอจะให้เงินมากข้ึน ให้จ าเอาเน้ือความนั้นมา ใหจ้ าเอาเน้ือความนั้นมา พอมนัจ าเอาเน้ือความ

นั้นมา มนับรรลธุรรมข้ึนมา เงินไม่มีค่า ไม่กลา้ไปรับดว้ย อายดว้ย แลว้ซ้ึงบุญซ้ึงคุณพอ่แม่นะ ซ้ึง

บุญซ้ึงคุณพอ่แม่เพราะเล้ียงให้ชีวติน้ีมา แต่เวลาจิตใจไปฟังธรรมๆ พอมนับรรลธุรรมข้ึนมา ส่ิงน้ี

ส าคญัมาก ส าคญัเพราะไอน่ี้มนัเป็นอริยทรัพย์ ทรัพยอ์นัน้ีมนัติดกบัใจไป ถา้ทรัพยอ์นัน้ีมนัติดกบั

ใจไป 

เห็นไหม เวลาเราเกิด ใครมาเกิด เราไม่รู้หรอกเวลามาเกิด พอ่แม่บอกตกฟากให้ทั้งนั้นน่ะ 

เราไม่รู้หรอกวา่เราเกิดตอนไหน เพราะเกิดมา ลอดจากช่องคลอดมาไม่รู้หรอกวา่มนัทุกขย์าก

ขนาดไหน พอ่แม่บอกทั้งนั้นน่ะ แลว้เวลาจิตปฏิสนธิในไข่ เรารู้อะไร อวิชชามนัปิดไว ้ เราไม่รู้

หรอก อวชิชามนับงัตาไว ้ มนัเวยีนตายเวยีนเกิดในวฏัฏะน้ี แลว้พอมาฟังธรรมๆ พอจิตมนัฟัง

ธรรม ธรรมน้ีสะเทือนหัวใจ พอหัวใจมนัเป็นข้ึนมา เห็นไหม มนัไปกบัจิตดวงน้ี มนัหูตาสวา่ง ถา้

หูตามนัสวา่งข้ึนมามนัเพราะอะไรละ่ เพราะเขามีองคค์วามรู้ไง ถา้มีองคค์วามรู้ 
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ถา้เราประพฤติปฏิบติั เราฟังธรรมของเรา ฟังธรรมของเรา เราจะหาอริยทรัพยอ์นัน้ี ถา้หา

อริยทรัพยอ์นัน้ี เราจะไม่ฟังแบบท่ีวา่เขามกัง่าย จะเป่ากิเลสนะ เป่ามนัท้ิง จะเอาแบบทางโลกเขา

เป่าคดีกนั เขาเป่าคดีนะ มนัก็เป็นการทุจริตของเขา แต่เวลาเราท า เราเป่ากิเลสของเรา ชาติหน่ึงนะ 

เราเกิดมาชาติหน่ึง เกิดมาแลว้เราจะท าคุณงามความดีขนาดไหน เราจะเอาความจริงจงัของเราขนาด

ไหน 

ถา้เราเอาความจริงจงั ดูสิ เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลา

ปัญญามนัหมุนแลว้ ปัญญามนัหมุน ยิ่งเป็นมหาสติ มหาปัญญา ท่านอยูก่บัหมู่อยูก่บัคณะไม่ได ้ท่าน

พยายามเร่งความเพียรของท่าน เร่งความเพียรของท่านเพราะเพ่ือจะให้ส้ินสุดแห่งทุกข ์ถา้ท าอยา่ง

นั้นเพราะอะไรละ่ ท าอยา่งนั้นเพราะมนัเห็นผลไง ท าอยา่งนั้นเพราะวา่มรรคผลมนัจะเอามือหยิบ

เอาเลย มรรคผล เพราะใจมนัก าลงัไดเ้สียอยู ่มนัจะหยบิจะฉวยเอาแลว้นะ 

แต่ของเรามนัไมดิ้บๆ มนัด้ือดา้น จะท าความจริงข้ึนมามนักไ็ม่ท า แลว้เวลาท ามนัก็แส่นะ 

แส่ไปรู้เร่ืองนั้นไปรู้เร่ืองน้ี แส่ไปหมดเลย แต่ความจริงในใจมนั มนัไม่เกิดข้ึน ถา้ความจริงไม่

เกิดข้ึน ท าไมเราไม่มีสติ ท าไมเราไม่มีปัญญาข่มเหงมนัไป มีปัญญา หมายถึงวา่ มีปัญญาต่อรอง

กบัความรู้สึกนึกคิดอยา่งน้ีไง ต่อรองกบัความรู้สึก เพราะกิเลสอวชิชามนัใชข้นัธ์ ๕ ออกหาเหยื่อ 

ความรู้สึกนึกคิดมนัขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ อวชิชามนัอยูท่ี่ใจ มนัเป็นพลงังานออกมาท่ีขนัธ์ ๕ แลว้มนั

ออกไปหาเหยื่อ ออกไปท าลาย ออกไปเพ่ือความทุกขท์ั้งนั้นเลย ท าไมเราไม่ใชส้ติไม่ใชปั้ญญา

บงัคบั ถา้เรามีสติปัญญา ตอ้งบงัคบั 

ววัควายกวา่มนัจะไถนาเป็น เขาตอ้งฝึก เขาฝึกววัฝึกควายมาเพ่ือประโยชน์ในการท ากสิกร

รมของเขา ววัควายมนัยงัฝึกได ้ แลว้เราเป็นมนุษย ์ เกิดมาเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศาสนา มีความ

องอาจกลา้หาญ มีความอยากจะพน้จากทุกข ์แลว้หัวใจท าไมมนัฝึกไม่ได ้แลว้มนัจะฝึก มนัจะเอา

อะไรไปฝึกมนัละ่ ถา้มนัจะฝึก สติ มีสติ แลว้ถา้มนัมีสติ มนัพทุโธ มนัเป็นค าบริกรรม หายใจเขา้

พทุ หายใจออกโธ หรือท่องบริกรรมพทุโธไวๆ พทุโธๆๆ พทุโธไปเถอะ มนัจะไปไหน ถา้เรามี

สตินะ มีสติแลว้ท าของเราไป 
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แต่น่ีพอพุทโธแลว้มนัเบ่ือมนัหน่าย มนัเบ่ือมนัหน่าย กิเลสมนัจะออกไง มนับอกวา่ “พทุ

โธมนัเป็นสมถะ พุทโธแลว้มนัจะไม่เป็นประโยชน์ เราตอ้งใชปั้ญญา” 

ถ้ามันใช้ปัญญา ถ้ามันเป็นจริตนะ มันเป็นจริต เพราะเวรกรรมของแต่ละคนสร้างมา

ไม่เหมือนกนั ถ้าเป็นจริต เรากใ็ช้ปัญญาอบรมสมาธ ิถ้ามันเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาที่จะ

บังคบัมันน่ะ ปัญญาที่จะแก้ความดือ้ด้าน ถ้าจติใจมันดือ้ด้านออกไป ปัญญามันกไ็ล่ต้อนเข้า

มา ไล่ต้อนเข้ามา ที่คิดมามันเป็นความจริงหรือ คิดขึน้มา ที่มันออกไปยดึมั่นถือมั่นจาก

ภายนอก มันเป็นสมบัติเราจริงหรือ ชีวตินีเ้กดิมา ดูสิ คนตาย ไปเผาศพมาเท่าไรแล้ว ใครเกดิ

มา ใครที่ตาย เราไปเผาศพ ไปส่งที่เชิงตะกอนมาเท่าไร แล้วเรากต้็องเป็นแบบนั้น ถ้าเราเป็น

แบบนั้น เราจะเอาสมบตัิอะไร สมบัติที่จะหามา หามาเพ่ือใคร ถ้าสมบัติที่หามา หามาเพ่ือใคร 

แล้วตัวเองล่ะ สมบัติของตัวเองได้อะไร 

เวลาเราอาบเหง่ือต่างน ้าหาสมบติัน้ีมา เราก็ทุกขย์ากขนาดน้ี แต่เวลาเราจะท างานเพ่ือ

ประโยชน์กบัเราเอง ท าไม่ได ้ เวลาอาบเหง่ือต่างน ้าทุกขย์ากขนาดไหน ถา้เป็นเงินเป็นทอง ท าได้

ทั้งนั้น ส่ิงท่ีจะเป็นประโยชน์ท่ีเห็นทางโลก ขยนัหมัน่เพียรกนัทั้งนั้น แต่เวลาเอาจริงเอาจงัข้ึนมา 

นัง่เฉยๆ นัง่หายใจเขา้หายใจออก เวลาเดินจงกรมท าไม่ได ้

เราท าไม่ไดเ้พราะจิตเราดิบ เพราะกิเลสมนัจะเอาแต่มกัง่าย กิเลสมนัจะเป่าท้ิง กิเลสมนั

จะเป่าความเพียรเราท้ิงไปไง เวลาเราเป่ากิเลสท้ิงก็อา้งวา่เราท าช าระลา้งกิเลส แต่เวลากิเลสมนัด้ือ

ดา้นข้ึนมามนักจ็ะเป่าความเพียรของเราท้ิงไป บอกวา่ท าง่ายๆ ก็ได ้ท าอยา่งนั้นมนัเป็นอตัตกิลมถา

นุโยค จะเอาแต่ความสุขความสบายของตวั น่ีกิเลสมนัเป่าความเพียรเราท้ิงนะ 

แต่ท าไมครูบาอาจารยท่ี์เวลาปัญญามนัเป็นมหาสติ มหาปัญญา ท าไมท่านเขม้แขง็ ท่านมี

ความเพียรอยา่งนั้น มีความเพียรอยา่งนั้นเพราะจิตมนัไดท้ดสอบมา มนัไดเ้จริญกา้วหนา้มาเป็น

ชั้นเป็นตอนข้ึนมา มนักา้วหนา้มาเพราะอะไรละ่ มนักา้วหนา้มาเพราะวา่มีสติ มีสติท าความสงบของ
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ใจ ถา้ใจมนัสงบระงบัของมนัได ้เวลามนัออกใชปั้ญญา ปัญญาท่ีเราออกพิจารณามนัเป็นภาวนามย

ปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากวปัิสสนา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากวปัิสสนามนัเป็นปัญญาของเรานะ 

กาลามสูตร ไม่ให้เช่ือ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนไม่ให้เช่ือ ใครพดูใครสอน

อยา่งใด ไอเ้ป่ากิเลสตา่งๆ ท่ีมนัเป่ากระหม่อมให้เราเช่ือเขาน่ะ ไม่ตอ้งเช่ือ ถา้มนัเป็นจริงมนัตอ้ง

เป็นจริงของเราสิ ทองมนัอยูท่ี่ไหนมนัก็เป็นทอง ตะกัว่อยูท่ี่ไหนมนัก็เป็นตะกัว่ กอ้นอิฐกอ้นหิน

อยูท่ี่ไหนมนัก็เป็นกอ้นอิฐกอ้นหิน คนไปให้ค่ากบัมนัเอง มนัไม่รู้เร่ืองอะไรกบัเราเลย แต่เวลาเป็น

ความเพียรข้ึนมา ถา้เราท าความจริงข้ึนมา ความจริงนั้นมนัก็เป็นความจริง ถา้จิตมนัสงบเขา้มา จิต

มนัสงบระงบัเขา้มาดว้ยความมุมานะ ความขยนัหมัน่เพียรของเรา ถา้มนัสงบเขา้มาๆ เราจะรู้ของ

เรา อนัน้ีมนัไม่ตอ้ง กาลามสูตร ไม่ให้เช่ือใคร แต่เช่ือในผลการปฏิบติั ถา้ผลการปฏิบติั ส่ิงท่ีมนั

เจริญกา้วหนา้ไป มนัก็ตอ้งมีพ้ืนฐานของมนัข้ึนไป ไม่มีพ้ืนฐานจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร ดูความรู้สึก

นึกคิดเราสิ แต่เดิมไม่เช่ือมนัก็ไม่เช่ือ เวลาเช่ือแลว้ เวลาท าอยูน่ี่มนัก็ลม้ลกุคลกุคลาน แต่เวลาถา้

มนัเป็นจริงข้ึนมาละ่ เพราะความเป็นจริงอนันั้น ความสัมผสัเป็นปัจจตัตงั 

เราปฏิบติั เราเง่ียหูฟังแตค่นอ่ืน คนนูน้วา่อยา่งน้ี คนน้ีวา่อยา่งนั้น ทางนั้นจะสะดวกกวา่

ทางน้ี เราเง่ียหูฟังแต่เร่ืองของคนอ่ืน แต่เร่ืองของตวัไม่เกิดข้ึน ถา้เร่ืองของตวัเกิดข้ึน ถา้มนัสงบเขา้

มา มนัตอ้งสงบเขา้มา ถา้ไม่สงบเขา้มา มนัเป็นโลกียปัญญา แมแ้ต่ปัญญาอบรมสมาธิ ในการ

ปฏิบติักนัวา่ใชปั้ญญาๆ เอาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาวเิคราะห์วจิยัต่างๆ รู้ไป

หมด รู้ไปหมด รู้ไปหมดมนัเป็นโลกียปัญญา ปัญญาเกิดจากความไม่รู้ ปัญญาเกิดจากความไม่รู้

เพราะจิตมนัมีอวชิชา มนัไม่รู้ แต่ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาวเิคราะห์นะ 

พดูเป็นนกแกว้นกขนุทอง ละเอียดลึกซ้ึง 

ละเอียดลึกซ้ึงก็เหมือนกบัเร่ิมตน้ท่ีเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

ถา้เราไม่เช่ือมนัก็เป็นเร่ืองหน่ึง ถา้เราเช่ือข้ึนมามนัก็เอามาเป็นน ้าหนกั น ้าหนกัถว่งกบัความฟุ้งซ่าน

ของเรา ถว่งกบัส่ิงท่ีมนัเคยชินในใจ ใจมนัเคยชินอยู ่มนัก็ส่งออกอยา่งน้ีโดยธรรมชาติของมนั พอ
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เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัมีความรู้ข้ึนมานะ ความรู้นะ บอกวา่มนั

ไม่รู้ แลว้รู้ไดอ้ยา่งไรละ่ 

มนัไม่รู้ อวชิชาตวัมนัเองไม่รู้ แต่ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กจ็ า

มาๆ ความจ ามนัก็มีน ้ าหนกัข้ึนมา พอมีน ้าหนกัข้ึนมามนัก็ถว่ง ถว่งกบัส่ิงท่ีมนัฟุ้งซ่าน ถว่งกบัส่ิง

ท่ีมนัเคยอิสระ ถว่งกบัส่ิงท่ีมนัเคยคิดของมนัตามธรรมชาติของมนั พอมนัถ่วง มนัถ่วงข้ึนมามนัก็

เร่ิมเบาลงๆ 

ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา ศึกษามาน่ี โลกียปัญญาเป็นอยา่งน้ี 

ส่ิงท่ีโลกียปัญญา เพราะอะไร เพราะมนัเกิดมาจากการศึกษา การศึกษา ศึกษาดว้ยอะไร ศึกษาดว้ย

ขนัธ์ ๕ แลว้ขนัธ์ ๕ มนัเกิดจากอะไร เกิดมาจากจิต แลว้จิตมนัมีอวชิชาอยู ่ ไปศึกษามาศึกษามา

ดว้ยสญัญาก็มาถว่งน ้าหนกักนัใหจิ้ตใจน้ีมนัไม่ไปแต่ขา้งกิเลสอยา่งเดียว มนัไม่ไปขา้งกิเลสอยา่ง

เดียว ถา้เราใชปั้ญญาๆ ปัญญาท่ีบอกวา่เป็นปัญญาๆ มนัเป็นโลกียปัญญาทั้งนั้นน่ะ เป็นปัญญาสามญั

ส านึก ปัญญาสามญัส านึกขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ คิดข้ึนมาไดทุ้กเร่ืองเพราะมนัเป็น

จินตนาการ 

แต่ถา้เอาความจริงนะ ถา้จิตมนัสงบ จิตมนัสงบแลว้มนัก็อยูก่บัความสงบนั้น ใครก าหนดพทุ

โธ ใครใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ถา้จิตสงบแลว้ก็อยูก่บัความสงบ ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนา

สมาธิ ถา้ขณิกะเขา้มาแป๊บเดียวก็คิดต่อ เราก็ใชปั้ญญาไลต่่อไป ถา้เราพทุโธๆ มนัสงบแลว้ เพราะ

เราปฏิบติัใหม่ เราไม่เขา้ใจ แต่ถา้คนท่ีปฏิบติันะ พอพทุโธๆ มนัขณิกสมาธิ เราก็ยงัพทุโธไดอ้ยู ่

พทุโธเร่ือยไปๆ มนัก็เขา้ไปอปุจาระ อปุจาระมีก าลงั มนัรู้นะ เป็นอปุจาระ แลว้มนัมีก าลงัท่ีรู้ได ้

ถา้ยงัพทุโธต่อไป พทุโธต่อไปมนัจะเขา้สู่อปัปนา 

แต่ทีน้ีพอเราพุทโธ พอเป็นขณิกะ “อืม! สงบแลว้ วา่งหมดเลย มนัพุทโธไม่ได”้...เห็นไหม 

พทุโธไม่ได ้มนัจะเป่าท้ิง เป่าความเพียรท้ิง กิเลสมนัร้ายนกั มนัจะเป่าความเพียร “พทุโธไม่ได”้ 

เพราะค าบริกรรมนั่นคือความเพียร แล้วไอ้ความว่างน่ะ ผลเกดิจากความเพียร ผล

เกดิจากการปฏิบัต ิ แต่ผลเกดิจากการปฏบิัติแค่นีเ้อง แล้วถ้าเราปฏบิัติมากขึน้ มากขึน้ต่อไป 



เป่ากิเลส ๑๙ 
 

©2013 www.sa-ngob.com 

เหตุที่มากขึน้ ผลกต้็องให้มากขึน้ ถ้ามีสตปัิญญา มันกจ็ะรักษาเหตุนั้นให้เพิ่มมากขึน้ ถ้าเพิ่ม

มากขึน้ ความสงบระงบัมันกม็ากขึน้ ความมากขึน้ ในเม่ือมันยงันึกพุทโธได้อยู่กพุ็ทโธไป

เร่ือยๆ พุทโธไปเร่ือยๆ เพราะค าบริกรรม จิตมันเกาะไว้ๆ ถ้ามันเกาะไว้ มันไม่ส่งออกไปรู้ตาม

สัญชาตญาณของมัน มันอยู่กบัพุทโธ มันไปไม่ได้ พอไปไม่ได้ ก าลงักม็ีมากขึน้ๆ มันกส็งบ

มากขึน้ๆ กย็งัพุทโธได้ต่อไป กพุ็ทโธไปเร่ือยๆ พุทโธไปเร่ือยๆ อย่าทิง้ 

แต่ทีน้ีเรามีกิเลส เรามีความสงสยัอยู ่ เรามีความมกังา่ย เรามีความอยากจะเป่าความเพียรท้ิง 

อยากจะเป่ากิเลสท้ิง มนัก็บอกวา่ “น่ีพทุโธไม่ไดแ้ลว้ พทุโธไม่ได”้...พทุโธไม่ไดแ้ลว้ แลว้ใครคิด 

ใครพดู 

ได ้ พทุโธไม่ไดม้นัจะเป็นอปัปนา มนัสักแต่วา่รู้ รู้ท่ีละเอียด มนัพทุโธไม่ได ้ อนันั้นมนั

เป็นความจริงของมนั เวลาพทุโธไม่ได ้ พุทโธไม่ไดต้่อเม่ือเขา้ไปสงบระงบัอนัละเอียดนั้น แลว้

อยา่งน้ีเกิดปัญญาไม่ได ้ เกิดปัญญาไม่ไดเ้พราะมนัลึกซ้ึงจนขนัธ์มนัแสดงตวัไม่ได ้ พอออกมาอปุ

จาระ มนัมีวงรอบของมนั มนัออกรู้ขนัธ์ได ้ออกรู้ขนัธ์ได ้นอ้มไปสิ ถา้นอ้มไปกาย ในเวทนา ใน

จิต ในธรรม ถา้นอ้มไปอยา่งน้ี ถา้นอ้มไปกาย ไปเวทนา ไปจิต ไปธรรม นอ้มไปเพราะเหตุใด 

นอ้มไปเพราะจิตเห็นกาย จิตเห็นจิต จิตเห็นธรรม ถา้จิตมนัเห็น มนัพิจารณาของมนั เพราะตอ้งการ

ฝึกฝนให้จิตน้ีฉลาด 

องคค์วามรู้มนัมี มนัมีพ้ืนฐาน พ้ืนฐานคือความสงบของใจเขา้มา แลว้ถา้มนัออกรู้ออกเห็น 

ออกรู้ออกเห็นโดยจิตเห็น ถา้โดยจิตเห็นนะ เวลาเกิดปัญญาของจิต ไม่ใช่ปัญญาของสมองแลว้ 

เวลาเราศึกษา เราศึกษาจากปัญญาสมอง สมองเพราะอะไร เพราะจิตมนัยงัจบัตน้ชนปลายไม่ได ้

จิตน้ีมนัจบัตน้ชนปลายไม่ได ้มนัก็ไปตามสญัชาตญาณ 

จิตถา้มนัละเอียดข้ึนมา ความรู้สึกนึกคิดมนัเกิดจากจิตหมด แต่ทีน้ีจิตมนัจะรู้สึกนึกคิด 

มนัผา่นพลงังานไปท่ีสมอง สมองบงัคบัให้เส้นประสาทต่างๆ เป็นไปตามนั้น ดูสิ ความรู้สึกนึก

คิดเวลาจะพดูต่างๆ มนัเป็นทั้งนั้นน่ะ มนุษยม์นัมีคุณสมบติัอยา่งนั้น ฉะนั้น คุณสมบติัอยา่งนั้น 
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เราเคยใชท้ าอยา่งน้ีอยู ่ มนัก็เป็นจินตนาการ เป็นเร่ืองโลกๆ อยูอ่ยา่งน้ี แต่เวลาจิตมนัสงบเขา้มา 

เวลามนัเป็นของมนั จิตเห็นกาย จิตเห็นจิต จิตเห็นเวทนา จิตเห็นธรรม 

จิตเห็นเวทนา เวลาเราพิจารณาเวทนานะ โดยปกติเวลานัง่สมาธิ เวทนาเกิดข้ึนเจ็บปวดมาก 

เห็นไหม เวทนาเป็นเรา จิต เวทนาเป็นเรา มนัเป็นเรามาจากไหนละ่ เป็นเรามาจากสมองน่ีไง มนั

รับรู้ของมนัโดยสัญชาตญาณของมนั น่ีเจ็บ น่ีปวด น่ีไม่พอใจ น่ีต่างๆ มนัผา่นจากขอ้มูลจากสมอง 

จากสัญชาตญาณ 

ทีน้ีพอจิตมนัสงบเขา้มา เราท าความสงบของใจเขา้มา ใจมนัสงบเขา้มาแลว้ ถา้มนัเห็น

เวทนานะ มนัจบัเวทนาได ้ จิตจบัเวทนา ถา้จิตจบัเวทนา เวทนาใช่ไหม เวทนามนัเกิดข้ึนมา จิตน้ี

มนัฝึกหัดของมนัเพราะจิตมนัสงบ จิตมนัสงบมนัปลอ่ยมา มนัปลอ่ยมา ถา้มนัจบัเวทนาได ้มนัจบั

เวทนาข้ึนมาพิจารณาได ้

แต่ถา้จิตมนัไม่สงบ เวลาเรารู้จกัเวทนาโดยผา่นสมอง ผา่นสัญชาตญาณ มนัลากเราไป

ทั้งนั้นน่ะ เวทนาเกิดแลว้ยิ่งอยากจะหาย น่ีมนัเป็นกระบวนการท่ีเป็นปุถชุน เป็นกระบวนการปุถชุน 

กระบวนการน้ีพอเกิดจากปุถชุน มนัยึดมัน่ถือมัน่ 

แต่ถา้กระบวนการของมนั จากปุถชุนเป็นกลัยาณปุถชุน กลัยาณปุถชุนเพราะอะไร เพราะ

รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร รูป รส กล่ิน เสียง ส่ิงตา่งๆ ท่ีเวทนา

เกิดมา เวทนามนัก็เป็นนามธรรม แลว้มนัจบัตอ้งของมนั ถา้มนัมีความเจ็บปวดมาก ปุถชุนมนัก็

ลากไป ถา้เป็นกลัยาณปุถชุน กลัยาณปุถชุนถา้จิตมนัสงบเขา้มา พอจิตสงบเขา้มา เวลามนัเห็นกาย 

เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มนัก็เป็นโสดาปัตติมรรค ถา้เป็นโสดาปัตติมรรค ถา้มนัจบัเวทนาได ้

มนัก็พิจารณาเวทนาได ้เพราะอะไร เพราะจิตมนัปลอ่ยเขา้มาแลว้มนัจบั น่ีท่ีวา่จิตเห็นจิต 

พอจิตเห็นจิต จิตเห็นกาย ถา้มนัจิตเห็นกาย จิตเห็นจิตมนัเหมือนกนั เหมือนกนัตรงไหน 

เหมือนกนั ถา้จิตเห็นกาย เพราะจิตสงบแลว้มนัเห็นกายของมนั เพราะกายกบัใจอยูด่ว้ยกนั อยู่

ดว้ยกนัแต่ไม่เคยรู้จกักนั แต่เวลาจิตมนัสงบแลว้ เวลามนัอยูด่ว้ยกนั เห็นกนั มนัจบัส่ิงท่ีมนัเป็นคู่ 



เป่ากิเลส ๒๑ 
 

©2013 www.sa-ngob.com 

เป็นคู่เพราะมนัเป็นสักกายทิฏฐิ ความผกูพนัของใจ มนัพิจารณาซ ้าของมนั มนัก็พิจารณาของมนัก็

เพ่ือความเขา้ใจของมนั เพ่ือจะช าระลา้งสังโยชน์ของมนั 

แลว้ถา้จบัเวทนาได ้ เห็นไหม จบักาย จบัเวทนา เวทนาเป็นอาการของมนั เพราะใจลุม่หลง 

ใจไม่มีหลกัเกณฑ ์ใจก็วา่เวทนาเป็นเรา แต่ถา้ใจมนัสงบไปแลว้ ถา้มนัจบัเวทนา เพราะมนัสงบแลว้

มนัจบัเวทนา เวทนาไม่ใช่เรา พิจารณาเวทนา ฉะนั้น เวทนาไม่ใช่เรา ท าไมมนัเจ็บปวดกบัเรา มนั

อยูก่บัเรา เพราะดว้ยสญัชาตญาณมนัเป็นแบบนั้น มนัรับรู้กนัอยา่งนั้น กระบวนการของจิตมนัเป็น

แบบนั้น กระบวนการของจิต กระบวนการของมนัเป็นอยา่งน้ีอยูแ่ลว้ แต่ธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาจากไหน 

จากบุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ 

อาสวกัขยญาณ มนัก็เป็นความรู้สึกนึกคิดอนัน้ี ถา้มนัจับเป็นสุข มนัก็เป็นสุข จบัเป็นทุกข ์

มนัก็เป็นทุกข ์ถา้มนัพิจารณาของมนัไป กระบวนการของมนัเป็นอยา่งน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ถึงวางธรรมเป็นอยา่งน้ี เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้

เขา้ใจอยา่งน้ี กระบวนการเป็นอยา่งน้ีมนัไม่ใช่เป่าท้ิงไง 

ถา้มนัเป่ากิเลสท้ิงมนัก็เป่าของมนัไปเลย มนัไม่มีเหตุมีผลข้ึนมา มนัไม่เป็นความจริง

ข้ึนมา แต่ถา้เป็นความจริงข้ึนมา ส่ิงท่ีกระบวนการมนัเป็นแบบน้ีแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้วางธรรมวนิยัน้ีไว ้แลว้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาตามความเป็นจริงข้ึนมา ถา้ความจริง มนั

รู้จริงเห็นจริงข้ึนมา มนัก็พิจารณาของมนั 

จิตน้ีมนัฝึกฝนกบัขนัธ์ ๕ จิตน้ีมนัฝึกฝนกบักายไง ขนัธ์ ๕ กบักาย ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัรู้

มนัเห็นของมนั มนัพิจารณาของมนั มนัเท่ากบัมนัลบัคมของมนั พิจารณาของมนั พิจารณาของมนั 

ถา้ก าลงัมนัพอ ปัญญามนัปลอ่ยของมนั พอมนัปลอ่ยของมนั มนัมีความรู้สึกนึกคิดอยา่งไร เพราะ

มนัมีปัญญา ปัญญามนัใคร่ครวญแลว้ เวลามนัปล่อยมาๆ น่ีตทงัคปหาน ส่ิงท่ีตทงัคปหาน เพราะ

อะไร เพราะมนัฝึกหดัใช่ไหม ฝึกหดัจิตให้เขม้แขง็ข้ึนมา ถา้จิตเขม้แขง็ข้ึนมา กระบวนการความรู้

มนัเกิดข้ึนมาแบบน้ี แลว้มนัพิจารณาของมนัแบบน้ีซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ เพ่ือความมัน่คงของใจดวงน้ี 
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จากท่ีกิเลสครอบง า จากท่ีอวชิชาครอบง าใจน้ี ใจน้ีกล็ม้ลกุคลกุคลานมา ทั้งๆ ท่ีศึกษา

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ไดใ้บประกาศมาเป็น ๑๐ ใบ ๒๐ ใบ เป็นความรู้

เยอะแยะ แต่ไม่เคยเห็นจริงตามท่ีจิตวปัิสสนาญาณท่ีเกิดข้ึนในการภาวนามยปัญญาเลย ถา้ไม่มี

กระบวนการความจริงท่ีมนัเป็นภาวนามยปัญญาฝึกจิตน้ีให้จิตมนัรู้แจง้เห็นจริงตามความเป็นจริง

ของมนั เห็นไหม 

สมบติัของโลก สมบติัของโลกท่ีเราหามาเป็นสมบติั เป็นสมบติัสาธารณะ เรานับจ านวนได้

มหาศาลเลย ใครร ่ารวยขนาดไหน มีมากมายมหาศาล แต่เวลาจิตเป็นสมาธิข้ึนมา ใครนบัจ านวน

ของสมาธิของแต่ละบุคคลได ้ แลว้เวลาจิตถา้มนัสงบเขา้มา เวลามนัใชปั้ญญาข้ึนมา ใครจะนบั

จ านวนของปัญญาญาณของจิตแต่ละดวงท่ีมนัใชปั้ญญาญาณพิจารณาแยกแยะข้ึนมาจากตามความ

เป็นจริงในใจดวงนั้น 

ถา้ใจดวงนั้นพิจารณาข้ึนมา ถา้มนัปลอ่ยวางขนาดไหน มนัปล่อยวาง เห็นไหม ปลอ่ยวางนะ 

ปลอ่ยวางแลว้ อวชิชา ความไม่รู้คืออวชิชา อวชิชามนัยึดมัน่ถือมัน่ มนัเป็นสังโยชน์ เป็นสักกายทิฏฐิ 

สักกายทิฏฐิ ทิฏฐิวา่กายน้ีเป็นเรา เวลาคนเกิด จิตเกิดในวฏัฏะ เกิดเป็นมนุษยมี์กายกบัใจ ในเม่ือเรา

มีเวรมีกรรมเกิดในสถานะของมนุษยมี์กายกบัใจ โดยสัญชาตญาณของมนั มนัตอ้งวา่เป็นของมนั

แน่นอนอยูแ่ลว้ จิตใตส้ านึกมนับอกมนัเป็นมนั จิตใตส้ านึก เห็นไหม จิตใตส้ านึก อวชิชามนัยึด

ของมนัโดยสังโยชน์ โดยกิเลส 

แต่เวลาศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เขา้ไปแลว้ “กายน้ีไม่ใช่เรา คน

เกิดมาแลว้ก็ตอ้งตาย เรากไ็ปส่งคนท่ีเชิงตะกอนมามากมาย เห็นคนตายไปแลว้ก็ไม่มีใครเอาอะไร

ไปไดเ้ลย”...ไอน่ี้มนัเป็นค าร าพนัเฉยๆ เป็นค าเพอ้เจอ้ ร าพนัไปตามวฒันธรรม แต่ความจริงของใจ

มนัไม่เห็น ความจริงของใจมนัไม่มี พดูกนัไป ศึกษาธรรมมามนัก็เป็นสัญญามา สัญญาก็มาเป็น

น ้าหนกัถว่งให้ใจมนัไม่เห่อเหิมจนเกินไป ศึกษาธรรมก็เท่านั้น น่ีภาคปริยติั 

แต่เวลาเราพิจารณาของเรา จิตมนัสงบแลว้พิจารณาของเรา มนัไม่ใช่ความจ า ความจ ามนั

แกกิ้เลสไม่ได ้ถา้เป็นความจริง ถา้จิตมนัวปัิสสนา มนัเป็นความจริงข้ึนมา มนัแกท่ี้ไหนละ่ มนัแก้
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จากจิตใตส้ านึก เอาจิตน้ีมา คมของปัญญาท่ีมนัพิจารณาของมนั แยกแยะของมนัให้มนัรู้จริงของมนั 

เห็นตามความเป็นจริงของมนั ถา้เห็นตามความเป็นจริงของมนั ใครเป็นคนเห็นละ่ 

ขณะจิตเห็นกายมนักส็ยดสยอง ขนพองสยองเกลา้ ถา้จิตมนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็น

ธรรมารมณ์ตามความเป็นจริง สยองเกลา้เพราะส่ิงส่ิงน้ีเราศึกษามา เราคน้ควา้มา ไม่เคยรู้เคยเห็นตาม

ความเป็นจริง ส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็นนั้นจินตนาการเอาทั้งนั้น ถา้จินตนาการ มนัก็คลาดเคล่ือนกบัปัจจุบนั แต่

ถา้จิตมนัสงบแลว้ ถา้มนัเห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบนั ในเม่ือเป็นความจริงในปัจจุบนั ดไูฟสิ 

ไฟท่ีเราส่งไป ถา้มนัสลบัหรือมนัลดัวงจร มนัจะให้ผลไหม ไม่หรอก ไฟมนัตอ้งเป็นปัจจุบนั มนั

ตอ้งเคล่ือนไปดว้ยก าลงัของมนั สมดุลของมนั มนัจะสม ่าเสมอของมนั จิต จิตท่ีเรารับรู้ของเรา มนั

ลดัวงจรของมนั มนัเป็นอยา่งไร โดยสญัชาตญาณของมนุษยเ์ป็นอยา่งน้ี รู้ไดแ้ค่น้ี 

แต่เวลาเราวปัิสสนา เราท าความสงบของใจ ใจมนัสงบเขา้มา ไฟนั้น ความลดัวงจร ส่ิงท่ี

มนัท าให้ไฟตก ไฟไม่สม ่าเสมอ เห็นไหม ดว้ยสมาธิ ดว้ยสมาธิ เวลาใชปั้ญญาข้ึนไป ไฟมนัเขา้

กระบวนการการกระท า มนัจะเขา้สู่ธรรมจกัรแลว้ เขา้สู่งานชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ความชอบ

ธรรม มรรคญาณมนัจะเกิดแลว้ ถา้มรรคญาณเกิด ธรรมจกัรมนัหมุนแลว้ ถา้มนัหมุนข้ึนมา 

พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่ ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ 

เวลาพิจารณาวงรอบหน่ึง เราฝึกหัดใชปั้ญญาหนหน่ึง มนัปล่อยวางหนหน่ึง แลว้จะท าวง

ท่ี ๒ น่ะ ไฟ ดูสิ เราไม่เห็นดว้ยตานะ ไฟเราไม่เห็นดว้ยตา แต่มนัไปตามสาย เวลามีสายส่งข้ึนไป 

เวลามนัให้แสงสวา่ง ท าไมเรารู้วา่มีไฟละ่ เวลาเราเขา้กบัเคร่ืองใชไ้มส้อย พลงังานมนัเกิดข้ึน 

ท าไมเรารู้วา่มนัมีไฟละ่ 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาจิตมนัพิจารณาของมนัไป เวลาจิตมนัพิจารณาเป็นความจริงข้ึนมา ถา้

มนัเป็นความจริงข้ึนมา มนัพิจารณาซ ้ าๆๆ เขา้มา กระบวนการการฝึกหดัของใจมนัเกิดข้ึน ถา้การ

ฝึกหัดของใจเกิดข้ึน แลว้เวลาปัญญา กระบวนการมนัถึงท่ีสุดแลว้มนัปล่อยละ่ พอมนัปลอ่ยแลว้

ท าอยา่งไรต่อ 
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ไฟท่ีเราไม่เห็นดว้ยตา เวลากระบวนการมนัจบแลว้มนัก็จบของมนัไป จบของมนัไปเป็น

ชั้นเป็นตอน แลว้เราจะท าอยา่งไรต่อไป ก็ตอ้งสร้างข้ึนมา ดูสิ เวลาไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเขา

ตอ้งใชพ้ลงังานโดยวธีิการอยา่งใด จะเป็นไอน ้า จะเป็นความร้อน จะเป็นส่ิงท่ีเขาจะก าหนดข้ึนมาให้

เป็นพลงังานข้ึนมาเพ่ือให้ก าเนิดไฟฟ้า 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เรามีสติปัญญา ดสิู กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง พทุโธ ธมัโม สังโฆ ค าบริกรรม 

อนุสติ ๑๐ เราท าความสงบของใจเราเขา้มา เพราะน่ีมนัจะสร้างพลงังานให้ใจดวงน้ี ถา้ใจดวงน้ีมี

ก าลงัข้ึนมามนัก็พิจารณาของมนัได ้เพราะมนัมีก าลงัข้ึนมาแลว้ ไฟฟ้ามีข้ึนมาแลว้เราใชป้ระโยชน์

อะไรก็ได ้แต่ถา้ไฟฟ้าเราใชไ้ปแลว้ มนัหมดแลว้ แลว้เราจะท าอยา่งไรต่อไป น่ีก็เหมือนกนั สมาธิ

มนัมีก าลงัของมนัข้ึนมา มนัก็พิจารณาของมนัได ้ ถา้สมาธิมนัไม่มีก าลงัข้ึนมา เราพิจารณาก็เป็น

จินตนาการ เป็นสัญญาทั้งนั้นน่ะ ถา้เป็นสัญญา น่ีมีสมุทยั 

เราปฏิบติันะ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกขค์วรก าหนด ควรละซ่ึงสมุทยั แลว้สมุทยัมนั

เจือปนเขา้มาตลอด สมุทยัคือตณัหาความทะยานอยาก กิเลสมนัเขา้มาในกระบวนการการปฏิบติั 

เพราะมนัมีของมนัอยูแ่ลว้ มนัมีอวชิชาอยูแ่ลว้ มนัมีพญามารอยูแ่ลว้ตั้งแต่ฐีติจิต แลว้กระบวนการ

มนัส่งออกมา ดูสิ ขนัธ์อยา่งละเอียด ขนัธ์อยา่งกลาง ขนัธ์อยา่งหยาบ อยา่งหยาบๆ นะ เราปฏิบติั

กนัน่ีหยาบๆ เลย หยาบๆ 

ในสมยัพทุธกาลท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้กบัพระอรหันตท่ี์อยูก่นัดว้ยความ

ร่มเยน็เป็นสุข ถา้ถึงท่ีสุดแห่งทุกขแ์ลว้ไม่มีความทะเยอทะยาน ไม่มีส่ิงใดๆ ในธรรมธาตุอนันั้น

เลย นัน่แหละส่ิงนั้นละเอียดสุด แต่ในการปฏิบติัมนัตอ้งมีพ้ืนฐานเร่ิมตน้ของเรา เพราะเราเป็น

ปุถชุน เราเป็นมนุษย ์ มนุษยม์นัก็ตอ้งเร่ิมตน้จากความเป็นมนุษย ์ ไม่ใช่นอ้ยเน้ือต ่าใจข้ึนไปวา่เราจะ

ไม่มีโอกาสท าอยา่งนั้นไดเ้ลย ส่ิงนั้นมนัอยูเ่หนือความคาดหมายของเรา อยูสุ่ดเอ้ือมของเรา 

เราก็เป็นมนุษยเ์หมือนกนัน่ะ ถา้เราจะท าของเรา ท าของเราพ้ืนฐาน เราเร่ิมตน้จากความ

เป็นปุถชุน จากการเป็นมนุษย ์ เพราะเราเป็นมนุษยจ์ริงๆ จริงตามสมมุตินะ ส่ิงท่ีเราไม่ปฏิบติั เรามี
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พทุธะ พุทธะคือผูรู้้ พทุธะคือหัวใจ พทุธะ เรามีของเรา แต่มนัโดนอวชิชา โดนมารครอบง า โดน

มารครอบง าส่ิงน้ี เพราะเป็นสถานท่ีอยูข่องมาร 

ฉะนั้น เวลาเราเกิดมา เราเกิดเป็นมนุษยจ์ริงตามสมมุติ ถา้จริงตามสมมุติ ถา้เราไม่

ประพฤติปฏิบติั ความจริงตามสมมุติ จริงตามสมมุติคือจริงในวฏัฏะ หมดอายขุยัมนัก็เวยีนไปใน

วฏัฏะน่ีแหละ แต่ถา้เราเกิดมาจริงตามสมมุติ ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

จริงตามบญัญติั เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูบ้ญัญติัธรรม บญัญติัไวน้ะ ส่ิงท่ีเรา

ศึกษาบาลีน่ีพระพทุธเจา้บญัญติัไว ้ ช่ือเรียกตา่งๆ ศพัทต์่างๆ พระพทุธเจา้บญัญติัไว ้ แลว้บญัญติั

ข้ึนมา เราจะมีชนชาติใด เราจะมีการศึกษาอยา่งใด เวลาสวดมนตเ์ป็นบาลี มนัจะไปกนัได ้

พระพทุธเจา้บญัญติัไว ้สมมุติบญัญติั น่ีสมมุติบญัญติั แลว้วมุิตติ 

สมมุติบญัญติั บญัญติัก็เป็นสมมุติอนัหน่ึงน่ีแหละ แต่ถา้เวลาเราปฏิบติั เราเอาส่ิงนั้น 

เพราะวา่ถา้ใชส้มมุติของเรา มนัก็จะจินตนาการไปไม่มีขอบเขต ไม่มีขอบเขตนะ ทีน้ีพอบญัญติั 

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ ความรู้สึกนึกคิดแบ่งออกได ้ แลว้จบักระบวนการไดจ้ริงๆ นะ 

เวลาคนปฏิบติัเขา้ไป ถา้เป็นปัญญาวมุิตติ พอจบัจิตได ้ จิตมนัประกอบไปดว้ยรูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วญิญาณ เพราะไม่มีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่จิตเราอยูไ่หน 

แลว้จิตเราเป็นอยา่งไร 

ถา้จิตมนัสงบเขา้ไป สงบเขา้ไปมนัก็เป็นความสงบ ถา้จิตเป็นความสงบแลว้ ถา้จิตไม่เห็น

อาการของจิต มนัจะวปัิสสนาไปไดอ้ยา่งไร ถา้จิตไม่เห็นอาการของจิต ไฟ ถา้ไม่มีหลอดไฟ ความ

สวา่งมนัมาจากไหน ถา้มนัมีไฟ มนัมีหลอดไฟข้ึนมา มนัก็มีแสงสวา่งของมนัได ้ แต่ถา้ไฟไม่มี

หลอดไฟนะ เวลาไฟมนัลดัวงจร มนัก็สปาร์กให้เห็นทั้งนั้นน่ะ ไฟอยา่งนั้นมนัไม่ให้แสงสวา่งกบั

ใคร มนัมีแต่จะลกุไหม ้จะท าลายขา้วของของคน 

ฉะนั้น ถา้จิตเห็นอาการของจิตนะ มนัจบัอาการของจิตได ้ ถา้จบัอาการของจิตได ้ ส่ิงท่ี

อาการของจิต รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ มนัเห็นกระบวนการของมนัไง รูปคืออารมณ์

ความรู้สึกท่ีออกมารับรู้ แต่ถา้เราจบั เราทวนกระแสกลบั เพราะเราไม่ไดอ้อกไปรับรู้ส่ิงท่ีวา่รูป รส 
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กล่ิน เสียง เราจบัรูป จบัอารมณ์ จบัอารมณ์แลว้มนัจะยอ้น ในอารมณ์นั้นประกอบไปดว้ยอะไร ถา้

ไม่มีสัญญาอารมณ์ มนัมีรสชาติของมนัใช่ไหม อารมณ์ดีหรือชัว่ ถา้อารมณ์ดีหรือชัว่ นั่นก็คือ

เวทนา ถา้เวทนา เพราะอารมณ์โกรธ อารมณ์ท่ีเป็นภยั ถา้อารมณ์สุขละ่ อารมณ์ท่ีสุขข้ึนมามนัเป็น

อารมณ์มนัเป็นอะไร น่ีมนัเวทนา ถา้เวทนา ท าไมถึงเวทนาละ่ เพราะมนัมีสัญญาท่ีเราเทียบเคียงได ้

ถา้สัญญาเทียบเคียงได ้แลว้อารมณ์ต่อไปคืออะไร ก็คือสังขารมนัจะปรุง ปรุง ถา้วญิญาณรับรู้มนั

ครบวงจรของมนั มนักห็มุนออกไป เห็นไหม 

แต่ถา้เรามีสติ จิตท่ีมนัสงบแลว้มนัจบัอาการอยา่งน้ีได ้ ส่ิงน้ีเราก็มาฝึกฝนไง เราใชปั้ญญา

แยกแยะ แยกแยะออกไป พอแยกแยะออกไป รูปมนัแยกออกไป รูป เวทนามนัแยกออกไป 

อารมณ์มนัไปไดไ้หม ส่ิงท่ีกระบวนการของมนั ถา้เราแยกออกจากกนั มนัไปไม่ได ้ มนัไปไม่ได ้

น่ีคือปัญญา ปัญญาถา้มนัพิจารณาซ ้ าๆ ซากๆ ส่ิงท่ีวา่ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ 

ไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ เพราะเหตุใด เพราะอะไร เพราะมนัไม่มีตณัหาไง ถา้มนัมีตณัหา

ความทะยานอยาก มนัเขา้ไปแทรกแซง ส่ิงท่ีเราแยกออกไปมนัก็รวมกนั แต่ถา้เราแยกออก แยก

ออกแลว้มนัเหลือส่ิงใดละ่ 

พิจารณากายก็เหมือนกนั พิจารณากาย พิจารณาซ ้ าพิจารณาซาก พิจารณากายเป็นไตร

ลกัษณ์ข้ึนมา พิจารณากาย พอกายมนัยอ่ยสลายไป มนัข้ึนอืดข้ึนพองไป นัน่มนัเห็นภาพนะ น่ีเจโต

วมุิตติ จิตสงบแลว้มนัจะจบักายได ้ ถา้จบักายไดใ้ห้มนัแปรสภาพต่อหนา้ไป ถา้จิตมนัมีก าลงั แปร

สภาพไป แปรสภาพนะ ดูสิ จากซากศพ มนัจะพองมนัจะอืด มนัจะข้ึนไป ถา้จิตมนัมีก าลงั มนัเป็น

อยา่งนั้น ถา้จิตไม่มีก าลงั มนัไม่เป็น มนัไม่เป็น ถา้จิตไม่มีก าลงันะ พิจารณาแยกแยะไปเลย ให้มนั

ข้ึนพองข้ึนอืดข้ึนไป ให้มนัท าลายตวัมนัเอง ถา้จิตมนัมีก าลงั พอร าพึงไป พบั! พบั! พบั! พบั! 

เพราะอะไร เพราะก าลงัมนัดีไง มนัยอ่ยสลายให้เห็นต่อหนา้เลย ถา้เห็นยอ่ยสลายต่อหนา้ นัน่มนั

คืออะไร นัน่คือไตรลกัษณ์ แลว้มนัเป็นไตรลกัษณ์เพราะอะไร เป็นไตรลกัษณ์เพราะจิต 
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คนนะ คนเรานัง่กนัอยูน่ี่ เรานัง่กนัอยูอ่ยา่งน้ี เรานัง่กนัอยูไ่ด ้ ลองให้เขา้ไปในป่าชา้ ทุก

คนกลวัผีหมดเลย แลว้ความกลวัมนัมาจากไหนละ่ ความท่ีกลวัผีมนัมาจากไหน แต่ถา้เราอยู่

ดว้ยกนั ท าไมเราไม่กลวัผีละ่ 

จิต จิตท่ีมนัพิจารณากายๆ ส่ิงท่ีมนัแปรสภาพต่อหนา้ ความกลวัไง ความกลวัคืออารมณ์

ท่ีมนัเกิดข้ึน น่ีก็เหมือนกนั ความกลวัมนัมาจากไหนละ่ ความกลวัมาจากไหน น่ีก็เหมือนกนั เวลา

จิตมนัเห็นกายแลว้มนัแปรสภาพ ปัจจุบนัท่ีเห็นอนันั้นน่ะ ปัจจุบนัท่ีเห็นอนันั้นน่ะ ส่ิงท่ีเราจะกลวั

ผีกลวัต่างๆ เพราะอะไร เพราะเราไดส้ัมผสักบัความมืด สัมผสักบัส่ิงตา่งๆ แลว้ความคิดมนัเกิดข้ึน

กระทบกบัใจ พอใจกระทบมามนัก็เกิดการตอบสนอง จิตท่ีมนัละเอียดข้ึนมา มนัเห็น พิจารณา

กายๆ กายมนัยอ่ยสลายไป ไตรลกัษณ์ท่ีมนัรู้มนัเห็นของมนั น่ีมนัฝึกจิต ฝึกจิต องคค์วามรู้ของมนั 

มนัจะยืนยนัของมนั ถา้พิจารณาแลว้มนัปลอ่ยวางขนาดไหน ปลอ่ยวางแลว้ปลอ่ยวางเลา่ ปล่อย

วางแลว้ปลอ่ยวางเลา่ มนัก็พิจารณาซ ้า ถา้ก าลงัมนัดี แลว้มีสติปัญญาสามารถท่ีจะด าเนินการต่อไป 

แต่ถา้ขาดสติ ท าแลว้มีแต่ความอยากได ้แต่ไม่กลบัมามีสติฝึกหัดพ้ืนฐานของใจเลย จะเอาแต่ผลๆ 

ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ถา้เหตุมนัไม่สมควร การกระท าของเรามนัไม่สมควร มนัจะเอาผล

มาจากไหน ผลท่ีเกิดข้ึนเกิดจากความเพียร ความเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะ แลว้ตอ้งเป็น

สัมมาทิฏฐิดว้ย เป็นความเพียรชอบ ถา้ความเพียรไม่ชอบ ความเพียรไม่ชอบแลว้กิเลสมนัข่ีเอา มนั

จะเป่าท้ิงไปเลย เอาความมกัง่าย อา้งแต่ในพระไตรปิฎกวา่ พาหิยะฟังธรรมพระพุทธเจา้หนเดียว 

ปฏิบติัแลว้ 

เขาสร้างบุญกุศลกนัมาขนาดไหน ยสะฟังธรรมพระพทุธเจา้กห็นเดียวสองหนก็เป็นพระ

อรหันต ์แต่เขาไดส้ร้างบุญกศุลของเขามา พนัธุกรรมของเขา เขาไดส้ร้างของเขามาดี จิตใจของเขา

คิดแตดี่ ใฝ่ท่ีดี แลว้เวลาเจอธรรมะเขา้ไป ถึงท่ีสุดมนัสะเทือนใจ มนัปลอ่ย มนัขาดออกไปจากใจ

ได ้ แต่เวลาสมยัพทุธกาลท่ีไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ

เจา้เทศนาวา่การซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่ เขายงัท าไม่ได ้เขาไม่เช่ือก็เยอะแยะไป 
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ฉะนั้น ส่ิงท่ีมนัจะเป็นจริงให้เป็นจริงกบัเรา ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก อนัน้ีเป็นจริง ถา้เป็นจริง

มนัเกิดข้ึน มนัก็จะเป็นจริงกบัเรา ถา้มนัไม่เป็นจริง ไม่เป็นจริง เรากต็อ้งมีความเพียร ความวริิยะ 

ความอตุสาหะของเราแบบน้ี มนัจะเกิดข้ึนจากความเพียรชอบ ถา้ความเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะ 

มนัจะลม้ลกุคลกุคลาน มนัก็เป็นอ านาจวาสนาของเรา ถา้จิตใจเรามีบุญกุศลนะ จิตใจเรามีบุญกุศล 

มนัจะมีจุดยืน คนมีจุดยืนจะไม่โนม้เอียงไปส่ิงใดง่ายๆ ถา้คนมีจุดยืนนะ มนัไม่โนม้เอียงไปส่ิงใด

ง่ายๆ แลว้มนัจะพิสูจน์กนั พิสูจน์กนั 

นัง่สมาธิไป เวลานัง่สมาธิ เพราะการนัง่สมาธิ การเดินจงกรม น้ีเป็นการฝึกหดัใจ ฝึกหดั

ใจเพราะนัง่สมาธิแลว้ เรานัง่ถา้ขาดสติ มนัไปรอบโลกเลย แต่ถา้เรามีสติ มนัก็อึดอดั แลว้พอมีสติ

ข้ึนมา มาอยูก่บัเรา มนัเร่ิมรับรู้แลว้ เร่ิมรับรู้ถึงเวทนา เร่ิมรับรู้ถึงส่ิงท่ีมนัขดัแยง้ใจ ใจมนัจะอึดอดั

ขดัขอ้งไปหมดเลย มนัจะอึดอดัขดัขอ้งเพราะมนัจะเขา้สู่ฐาน เขา้สู่ความเป็นจริง เพราะจิตน้ีมนั

ส่งออกไป จิตน้ีมนัส่งออกไป ไปสู่ความรู้สึกนึกคิด เวลาออกจากความรู้สึกนึกคิดมนัจะยอ้นกลบั 

ถา้มนัมีค าบริกรรม มนัมีปัญญาอบรมสมาธิ จิตน้ีจะยอ้นกลบัเขา้ไปสู่ใจ 

ถ้าจิตมันย้อนกลบัเข้าไปสู่ใจ คนเราถ้าไม่มีอ านาจวาสนามันจะอดึอดัขัดข้อง อดึอดั

ขัดข้อง ถ้าเราตั้งใจไว้ให้เป็นมัชฌิมา ให้สมควร ก าหนดพุทโธกพุ็ทโธไว้ มันจะเป็นอย่างไร

เร่ืองของมัน ให้พุทโธไว้ ถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธกิใ็ช้ปัญญาไล่ต้อนเข้ามา เอง็จะไปไหน จิต

นีเ้อง็จะไปไหน เที่ยวมารอบโลกไม่รู้กีร้่อยกีพ่ันคร้ังแล้ว แล้วมันมีความสุขจริงหรือ ถ้าไปแล้ว

มันจะเป็นประโยชน์อะไร ถ้าไม่เป็นประโยชน์อะไร แล้วความเป็นจริงของเราล่ะ กลบัเข้าไปสู่

ฐานของจิต กลบัเข้าไปสู่ความสงบ ส่ิงนี ้ ความสุขที่ไม่เจือด้วยอามิส ความสุขที่เกดิขึน้จาก

ความจริง ใช้ปัญญาไล่ต้อนเข้ามาๆ มันจะกลบัเข้ามาสู่ความสงบนีด้้วยความเพียรชอบ ถ้า

ความเพียรเราชอบธรรมนะ มันเกดิขึน้มาได้ 

ถา้มนัจะลม้ลกุคลกุคลาน มนัก็ลม้ลกุคลกุคลาน เพราะเร่ิมตน้จากการประพฤติปฏิบติั 

แลว้พอจิตสงบข้ึนมา ออกใชปั้ญญาๆ ถา้เป็นสมาธิก็สมาธิชอบ ถา้เป็นปัญญาก็เป็นภาวนามยปัญญา
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ชอบ ถา้เป็นความชอบธรรม มนัก็เหมือนกบัคดีความ เขาตอ้งมีการไตส่วน เขาตอ้งมีการข้ึนศาล 

เขาตอ้งมีการพิพากษา พิพากษาไปแลว้มนัจบกระบวนการอยา่งไร ถา้ใครท าผิดก็ตอ้งตดัสินไป

ตามผิด ใครท าถกูก็ตอ้งตดัสินไปตามถกู ถา้ศาลหรือผูพิ้พากษาต่างๆ เป็นธรรม เขาจะตดัสินดว้ย

ความเป็นธรรม 

จิตของเราๆ ถ้าเราประพฤตปิฏิบัตขิองเรา เราจะไม่เป่ากเิลสทิง้ เราจะไม่ใช้การเป่าคดแีบบ

โลกๆ เขาท ากนั เราจะใช้สติปัญญาของเราใคร่ครวญของเรา ฝึกหัดปัญญาของเรา พิจารณา

ของเราให้มันเป็นคุณธรรมของเรา คุณธรรมของเรามันเป็นปัจจัตตัง มันเป็นสันทิฏฐิโก

เกดิขึน้มาระหว่างกเิลสกบัธรรมในหัวใจของเรา 

กเิลสมันมีอยู่แล้วในใจของเรา เพราะไม่มีกเิลส มันไม่มีพญามารขับให้จิตของเรานี้

เวยีนตายเวยีนเกิดในวฏัฏะ เพราะจิตนีเ้วยีนตายเวยีนเกดิในวัฏฏะ เพราะได้สร้างบุญกุศล ถึงมี

ความรู้สึกนึกคิดโน้มเอยีงไปในทางธรรมะ โน้มเอยีงไปในส่ิงที่เป็นส่ิงที่ตรงข้ามกบักเิลส กเิลส

มันต้องตามความพอใจของมัน มันจะปิดหูปิดตาเราให้เราใช้ชีวติไปตามอ านาจของมัน แล้วเรา

ได้สร้างบุญกุศลมา มันถึงท าให้จิตใจเราโน้มเอยีงมาทางธรรม โน้มเอยีงมาทางธรรมเพ่ือจะมา

ประพฤติปฏิบัติธรรม 

ถา้เราจะประพฤติปฏิบติัธรรม ประพฤติปฏิบติัธรรมดว้ยความเป็นจริง จะทุกขจ์ะยากก็

ให้เป็นความจริงระหวา่งกิเลสกบัธรรม ส่ิงท่ีจิตใจโนม้เอียงไปทางธรรม น่ีธรรม ธรรมจะเกิดข้ึน

ต่อเม่ือมีสติ ธรรมจะเกิดข้ึน 

เพราะมนัไม่ใช่อกุปปธรรม อกุปปธรรมหมายถึงวฒิุของโสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี 

พระอรหันต ์อนันั้นเป็นอกุปปธรรม แต่เราเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั จิตใจของเรามนัเป็นกุปปธรรม 

กุปปธรรมคือมนัแปรสภาพ ฉะนั้น เวลามนัโนม้เอียงไปๆ โนม้เอียงไปนะ เราตอ้งมีสติปัญญา 

พยายามกระตุน้ พยายามฝึกหัด พยายามสร้างฐานของตวัเอง ท าหลกัท าเกณฑข์องเราข้ึนมา มนัก็

จะเป็นระหวา่งธรรม ธรรมท่ีเกิดข้ึน ระหวา่งกิเลสกบัธรรม ระหวา่งกิเลสกบัธรรมท่ีมนัต่อสูก้นั 
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เวลาความรู้สึกนึกคิดของกิเลสมนัวิง่ออกไปจากใจ มนัส่งออกไป มนัไปยึดมัน่ยึดหมาย

ต่างๆ ตามความพอใจของมนั เวลาเราตั้งสติ ตั้งสติของเราข้ึนมา ตั้งสติข้ึนมาเพ่ือประพฤติปฏิบติั

ข้ึนมา น่ีธรรม ธรรมกบักิเลสมนัแยง่ชิงเน้ือท่ีหัวใจของเรา เพ่ือในการต่อสู้กนัระหวา่งกิเลสกบัธรรม

ต่อสู้กนัในใจ มนัต่อสู้ ระหวา่งธรรมกบักิเลสมนัประหัตประหารกนัดว้ยสติดว้ยปัญญา ถา้ใครมี

สติปัญญารักษาไวดี้ มนัจะเกิดคุณธรรมข้ึนมา พิจารณาต่อสู้กนั ต่อสูก้นัถึงท่ีสุด เวลามนั

มชัฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง ทางสายกลางในการปฏิบติัของเรา ถึงท่ีสุดแลว้มนัขาด 

จากท่ีวา่กิเลสกบัธรรมต่อสู้กนัๆ ถึงท่ีสุดแลว้มนัจะเป็นธรรม อกุปปธรรม ธรรมแท้ๆ  

ธรรมแท้ๆ  เกิดข้ึนมาจากความหมัน่ความเพียร แต่ถา้เราไม่ถึงอกุปปธรรม มนัไม่ขาด มนัเป็น

กิเลสกบัธรรมต่อสู้แยง่ชิงพ้ืนท่ีในหัวใจของเรา ถา้มนัต่อสู้แยง่ชิงกนัอยู ่ เราก็ตอ้งมีความหมัน่

เพียร มีความวริิยะ มีความอตุสาหะ เพ่ือกระท าของเรา ถา้ท าข้ึนมาจนมีอ านาจวาสนา ถึงท่ีสุดนะ 

ถา้มีอ  านาจวาสนา เราจะไดม้รรคไดผ้ลสมความปรารถนา 

ถา้อ านาจวาสนาของเรา เราท าของเรามาอยา่งน้ี นัง่สมาธิเหมือนกนั ภาวนาเหมือนกนั 

ท าไมเขาผา่นไปได ้ท าไมเราผา่นไปไม่ได ้มนัก็เป็นเพราะเราสร้างสมของเรามา ใครจะนอ้ยเน้ือต ่าใจ 

ไม่ควร เพราะอะไร ธรรมทั้งหลายมาแตเ่หตุ มนัตอ้งมีเหตุ มีท่ีมา มีเหตุมีผลของมนั ถา้มนัมีเหตุมีผล 

เรากส็ร้างสมของเราเพ่ือประโยชน์กบัเราต่อเน่ืองไปๆ ถึงท่ีสุด ระยะทางท่ีกา้วเดิน จิตน้ีมนักา้วเดิน

ของมนัไป มีความเพียร มีความวริิยะ มีความอตุสาหะไป ถา้มีความเพียร มีความวริิยะ มีความ

อตุสาหะไป ระหวา่งกิเลสกบัธรรมท่ีมนัต่อสู้กนั ถา้กิเลสมนัเกิดข้ึน เราจะมีความทุกข ์ เราจะมี

ความนอ้ยเน้ือต ่าใจ แต่ถา้ธรรมมนัเกิดข้ึน เราจะมีความสดช่ืน เราจะภูมิใจวา่เราเป็นศากยบุตร

พทุธชิโนรส เราเกิดมาเป็นชาวพทุธ เกิดมาเป็นศากยบุตร บุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ

เจา้ แลว้เราท าของเรา ปฏิบติัธรรมของเราจนความจริงของเราเกิดข้ึนจากใจของเรานะ ถา้เกิดข้ึน

จากใจของเราเป็นความจริงของเรา อนันั้นจะเป็นธรรมแท้ๆ  ของเรา 

ถา้ธรรมแท้ๆ  เกิดข้ึน ไม่ใช่เป่ากิเลส จะเป่าเอาแตค่วามมกัง่าย มนัก็จะไม่ใช่ของเรา แต่ถา้

เป็นความจริงนะ มนัมีระหวา่งกิเลสกบัธรรมต่อสู้กนั ต่อสู้กนันะ เพราะกิเลสมนัแก่นของกิเลส 
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ธรรมะท่ีเราปฏิบติั วา่จะสร้างข้ึน ศีล สมาธิ ปัญญา ปฏิบติัไปถึงท่ีสุดเวลามนัสมุจเฉทปหาน มนั

สมดุล สัมปยตุ เขา้ไป วปิปยตุ ออกมา ถึงท่ีสุด จิตน้ีรวมลง จิตน้ีรวมลง ปลอ่ยหมด ขาดหมด พอ

ขาดหมดไป สังโยชน์ขาด ส่ิงท่ีมนัเป็นความจริง มนัเป็นความจริง เป็นขณะจิตท่ีจิตน้ีรู้น้ีเห็น จิตรู้

เห็นตามความเป็นจริง เป็นสมบติัของเรา 

เราท าเพื่อชีวิตของเรา เราไม่ไดท้ าเพื่อใครนะ เราท าเพื่อเรา ท าความจริงของเราใหเ้ป็นสมบติัของเรา เอวงั 


