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ตั้งใจฟังธรรมเนาะ เราปรารถนากนั เรามากนัเพ่ือประพฤติปฏิบติัธรรม บ าเพญ็เพียร

ประพฤติปฏิบติัเพ่ือคุณงามความดีของเรา คุณงามความดีของใจนะ ใจเราถา้มีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมา 

เราไม่ตอ้งเร่ร่อน แลว้เราจะไม่เช่ือใคร เราจะเช่ือสจัธรรมในหัวใจของเรา ถา้ในใจของเรามีสัจ

ธรรม มนัมีท่ีพ่ึงท่ีอาศยัของมนั มนัอยูข่องมนันะ 

เวลาจิตใจของเรามีกิเลสครอบง าอยูน่ี่ เวยีนวา่ยตายเกิด เวยีนวา่ยตายเกิดนะ เราเกิดมาใน

ชาติปัจจุบนั เราเกิดมาเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศาสนา เราเกิดเป็นมนุษยน์ะ มีศกัยภาพมาก มี

ศกัยภาพเพราะอะไร เพราะมนุษยมี์สมอง มีปัญญา ดูสิ เวลาคนในตะวนัตกเขา เขาปฏิเสธสังคม เขา

ก็ไปสร้างสังคมเลก็ๆ ของเขาอยู ่ เขาปฏิเสธเทคโนโลยีต่างๆ นะ เขาไม่ใชอ้ะไรเลย นัน่น่ะ เขาก็มี

วาสนาของเขานะ เพราะเขาคิดของเขาได ้เขาคิดของเขาไดว้า่เขาอยูก่บัโลก โลกก็เท่านั้นแหละ แต่เขา

หาความสุขความสงบจากหัวใจของเขาดีกวา่ แต่เขาอยูข่องเขาโดยอยา่งนั้นดว้ยเป็นกลุ่มชนของเขา 

แต่ของเรานะ เราเป็นชาวพทุธ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนนะ สอน

เร่ืองหัวจิตหัวใจ เร่ืองน ้าจิตน ้าใจของคน แลว้น ้าจิตน ้าใจของเรา เรามีสติเรามีปัญญาของเรา เรา

แสวงหา คนเขาจะแข่งขนัทางโลกขนาดไหน มนัเร่ืองของเขา มนัเร่ืองของเขา เราท าหนา้ท่ีการ

งานของเราเพ่ือสัมมาอาชีวะของเรา แลว้เรามีเวลาเหลือของเรา เราจะมาประพฤติปฏิบติัของเรา ถา้

ใครเห็นภยัในวฏัสงสาร ออกประพฤติปฏิบติัดว้ยความจริงจงัเลย ออกบวชพระมา ออกบวชมา 

ออกบวชมาเพ่ือมีเป้าหมาย มีเป้าหมายเพ่ือพน้จากทุกข์ ถา้คนมีเป้าหมายเพ่ือจะพน้จากทุกขน์ะ 

ชีวติของเรามนัจะกระเหมด็กระแหม่ มนัไม่เห็นส่ิงใดมีคุณค่าไปกวา่การประพฤติปฏิบติัหรอก 

มนัไม่เห็นส่ิงใดมีคุณค่านะ 
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สมยัพทุธกาลนะ ฉัพพคัคีย์ๆ  เวลาเขาบวชมา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้

บญัญติัวนิยัขอ้ใดข้ึนมาก็แลว้แต่ เขาจะมีปัญหาไปหมดเลย เขามีปัญหาไปทั้งนั้นน่ะ เพราะเขาบวช

มาเขาไม่มีเป้าหมาย 

แต่เวลาคนท่ีเขาทุกขเ์ขายากมา พระกสัสปะ เขาไม่มีโอกาสไดบ้วชเลย เขาตั้งใจของเขา 

อธิษฐานนะ เวลาพอ่แม่อยากให้มีครอบครัวไป พอมีครอบครัว ก็บุญวาสนาของคน เขาไปเจอภรรยา 

ภรรยากคิ็ดเหมือนกนั พอคิดเหมือนกนันะ ตกลงกนัวา่เราจะอยูใ่นนาม เป็นสามีภรรยาในนาม แต่

เราจะประพฤติพรหมจรรยด์ว้ยกนั เอาดอกไมต้ั้งไวบ้นหัวนอน เราจะประพฤติพรหมจรรยด์ว้ยกนั 

ถึงเวลานะ อยูจ่นพอ่แม่เสียชีวติไป ทรัพยส์มบติันั้นแจก แจกชาวบา้นเขา แลว้แยกออกไป แยก

ออกไป ภรรยาไปบวชเป็นภิกษุณี พระกสัสปะมาบวชเป็นพระ มาบวชเป็นพระแสวงหาโมกขธรรม 

มาบวชเม่ือแก่ ไปหาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ให้

กรรมฐาน เขา้ป่าเขา้เขาไปประพฤติปฏิบติัของพระกสัสปะ ท าความเป็นจริง เพราะเขามี

จุดมุ่งหมายไง ถา้มีจุดมุ่งหมาย ความด ารงชีวติของเรา ไอเ้ร่ืองปัจจยัเคร่ืองอาศยัมนัแค่หลอ่เล้ียง

ชีวติน้ีเท่านั้นน่ะ 

แต่เวลาฉัพพคัคีย์ๆ  เวลามีกิจนิมนต์ๆ  เวลามีกิจนิมนตไ์ป เวลาพระภิกษุท่ีจดักิจนิมนต ์เขา

จดัไปนะ จดัทีไร พอตกเวรของฉัพพคัคีย ์ไดค้นทุกขค์นจน ไปกินแต่ขา้วกบัน ้าผกัดองเท่านั้นน่ะ ก็

มีความอคติในใจ มีความอคติในใจวา่ เขารังแกเรา เขากลัน่แกลง้เรา เขาเจตนาของเขา คิดไปร้อย

แปดไง เพราะวา่เป้าหมายของเขา เขาอยูแ่ค่นั้นเอง น่ีปัจจยัเคร่ืองอาศยัมีน ้าหนกัท่ีท าใหจิ้ตใจกวดั

แกวง่เร่ร่อนได ้

แต่ถา้คนมีเป้าหมายในการประพฤติปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกขน์ะ ส่ิงด ารงชีวติ ปัจจยั ๔ 

เป็นของเลก็นอ้ยมาก ของเลก็นอ้ยมากเพราะเรามีเป้าหมาย เป้าหมายเราใหญโ่ตมากนะ เป้าหมาย

ของเรา เราจะพน้จากทุกขใ์ห้ได ้ ถา้พน้จากทุกขใ์หไ้ด ้ เรามีสติมีปัญญาของเรา เราดูแลของเรา 

แลว้พยายามหลอ่เล้ียงน ้าใจอนัน้ีไว ้ หลอ่เล้ียงน ้าใจอนัน้ีไว ้ ถา้มีเป้าหมายน้ีหลอ่เล้ียงน ้าใจไว ้

เพราะเวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนไปแลว้ เวลากิเลสมนัเขม้ขน้ข้ึนมา กิเลสมนัต่ืนนอนข้ึนมานะ มนั
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ฟาดงวงฟาดงาในใจของเรา มนัลม้ลกุคลกุคลานไปหมดน่ะ ทั้งๆ ท่ีเรามีเป้าหมายของเราแลว้ แต่

เรามีเป้าหมายของเรา ศรัทธา ด ารงศรัทธาอนัน้ีไว ้ด ารงความเช่ือมัน่ของเราไว ้แลว้เราปฏิบติัตาม

ความเป็นจริง เราจะประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงของเรานะ ถา้เราประพฤติปฏิบติัตามความ

เป็นจริงของเรา 

เวลาเราเกิดมาในโลกน้ีเขาบอกวา่เขาตอ้งมีการศึกษา ตอ้งมีปัญญาของเรา เราก็มีการศึกษา 

มีปัญญาของเราแลว้ ศึกษา ปัญญาของเรามนัเป็นภาคปริยติั เป็นการศึกษา การศึกษามาศึกษามาเพ่ือ

ประพฤติปฏิบติั ถา้เวลาศึกษามาเพ่ือประพฤติปฏิบติั เวลาปฏิบติัตอ้งวางการศึกษานั้นไว ้เวลาเรามี

ความคิดทางวทิยาศาสตร์ เราบอกวา่ ถา้เราจะท าส่ิงใด เราตอ้งมีความรู้ เราตอ้งศึกษาของเราให้

มาก ถา้ศึกษาแลว้เราจะไม่หลงทาง 

แต่เวลาเราศึกษามาแลว้ เราปฏิบติัดว้ยการศึกษา มนัเป็นปริยติั พอไปปฏิบติั เวลาหลวง

ตาท่านไปหาหลวงปู่มัน่ ท่านศึกษามาจนเป็นมหา เวลาเป็นมหาแลว้ก็ยงัสงสัยวา่ถา้ปฏิบติัไปแลว้

มรรคผลมนัจะมีจริงหรือเปลา่ ทั้งๆ ท่ีศึกษาเร่ืองมรรคเร่ืองผลน่ีแหละ แต่เวลามนัจะปฏิบติัจริงๆ 

ข้ึนมา มนัก็มีความกงัวล มีความกงัวลวา่มนัจะมีจริงหรือเปลา่ มีความจริงหรือเปลา่ น่ีพอกิเลสมนั

จะเอาจริงเอาจงัข้ึนมานะ มนัต่อรองเราไปตลอดแหละ ถึงตั้งสจัจะวา่ ถา้ไปหาครูบาอาจารยอ์งค์

ใด ครูบาอาจารยอ์งคใ์ดช้ีมรรคช้ีผลให้เราหมดความสงสัย จะถืออาจารยอ์งคน์ั้นเป็นท่ีพ่ึง 

ไปหาหลวงปู่มัน่นะ หลวงปู่มัน่ท่านกเ็ลง็ญาณของท่านไวแ้ลว้ละ่ เวลามาหา “มหามาหา

อะไร มาหามรรคผลนิพพานใช่ไหม มรรคผลนิพพานไม่ไดอ้ยูบ่นดินฟ้าอากาศ ไม่ไดอ้ยูบ่นภูเขา

เลากา ไม่ไดอ้ยูบ่นวตัถส่ิุงใดเลย มรรคผลนิพพาน ถา้มนัอยู ่มนัจะอยูใ่นหัวใจของคน” 

เวลาท่านศึกษามา ศึกษามาจนเป็นมหา ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ สาธุนะ 

สาธุจริงๆ เราตอ้งศึกษามา พอศึกษาแลว้ ปฏิบติัตอ้งวางไว้ๆ  ถา้ไม่วางไว ้ มนัจะเตะมนัจะถีบกนั 

เวลาปฏิบติัมนัจะมีปัญหากนั ฉะนั้น เวลาปฏิบติัถึงวางไว ้ เห็นไหม ถา้เราจะปฏิบติั เราศึกษามา 

ศึกษามาตอ้งวางไว ้

ทีน้ีเราศึกษามา ศึกษามาแลว้วางท าไมละ่ 
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เพราะศึกษาธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลาเราปฏิบัตขิึน้มามันจะ

เป็นข้อเท็จจริงในการปฏิบัตขิองเรา แต่ถ้าเราศึกษามาเป็นสัญญา มันเป็นสัญญา เป็น

ความจ ามา นี่มันเป็นมรรคผลนิพพานขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มันเป็นทางเดนิ

ขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางธรรมวนิัยไว้ร้ือ

สัตว์ขนสัตว์ เราไปศึกษาธรรมวนิัยขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศึกษาอริยสัจขึน้มาก็

เพ่ือจะประพฤติปฏบิัติตามความเป็นจริงขึน้มา แต่ด้วยกเิลสของเรา นี่กเิลสมีบทบาทแล้ว 

เวลากเิลสเข้ามาในหัวใจของเรา เราศึกษาส่ิงใดมามันกว่็ามันรู้มันเห็นของมันหมด เห็นไหม 

เวลาธรรมะเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราจะไปลกัไก่ เราจะไปช่วง

ชิงเอามาเป็นความจริงของเรา มนัเป็นไปไม่ได ้ มนัไม่มีอยูจ่ริงไง มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก มนัเป็น

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราศึกษามาก็เพ่ือเป็นแนวทาง เราศึกษามาเพ่ือส่ือสาร

กนั เราศึกษามา แบบวา่เขาเผยแผธ่รรมๆ มนัตอ้งมีการศึกษาต่างๆ...ใช่ ตอ้งมีการศึกษา แต่ธรรมะ

เวลาปริยติัแลว้ตอ้งปฏิบติั เวลาปฏิบติั เราตอ้งวางไว ้ ถา้เราวางข้ึนมา เพราะเวลาเราท าความสงบ

ของใจ ถา้ใจมนัสงบ สงบจากสัญญาอารมณ์ มนักจ็ะสงบเขา้มา สญัญาอารมณ์ไง สงบจากอารมณ์

ความรู้สึกตา่งๆ แลว้ความรู้สึกนึกคิดมนัเป็นอารมณ์ไหม ศึกษามา ถา้กิเลสของเรามนัไปยึดมัน่ถือ

มัน่ มนัเป็นของเราไหม กิเลสมนัลกัไก่ไง มนัลกัไก่วา่ส่ิงน้ีเป็นของเรา ส่ิงน้ีเป็นของเรา 

ถา้ลกัไก่มาแลว้มนัวา่เป็นของเรา แลว้ธรรมะลกัไก่มา มนัไม่ใช่ของเราหรอก มนัเป็น

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่ถา้มนับอกเป็นของเรา ศึกษามาแลว้มีความรู้มีความ

เขา้ใจ มนัก็เป็นปริยติั ศึกษามาเพ่ือทางวชิาการ ถา้วชิาการแลว้ ศึกษามามนัเป็นธรรมขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่ไม่ใช่ของเรา ถา้ของเราไม่มี มนัมีบุญกุศลไหม เราท าทานยงัมีบุญ

กุศลเลย เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะมีบุญกุศลไหม มนัมีบุญกุศลดว้ย 

แลว้มนัไดบุ้ญดว้ย ไดบุ้ญท่ีไหน เวลาศึกษาข้ึนมาแลว้มนัเขา้ใจ มนัซาบซ้ึงๆๆ จิตใจมนัก็ผอ่งแผว้ 

จิตใจผอ่งแผว้ เพราะจิตใจผอ่งแผว้ แต่มนัไม่ใช่ปฏิบติัธรรม 
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ถา้ปฏิบติัธรรม มนัมีตบะ มนัมีความเพียร มนัมีตบะธรรม คนเราจะลว่งพน้ทุกขด์ว้ย

ความเพียร ความเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะ แลว้การศึกษามนัไม่ใช่ความเพียรหรือ 

การศึกษาตอ้งอา่นหนงัสือ ตอ้งดหูนงัสือ ตอ้งวเิคราะห์ตอ้งวจิยั ตอ้งแปล แปลธรรมะทั้งหมดเลย 

มนัเป็นความเพียรไหม 

เป็นความเพียร ความเพียรในขั้นของการศึกษา ความเพียรมาเพ่ือให้เรามีความรู้ แลว้

ความรู้น้ีมนัเกิดจากใครละ่ ความรู้มนัเกิดจากภวาสวะ เกิดจากภพ เกิดจากกิเลส เกิดจากตณัหา

ความทะยานอยาก ถา้เกิดจากตณัหาความทะยานอยาก แลว้ถา้เราจะพน้จากทุกข ์ท าอยา่งไรละ่ 

จะพน้จากทุกขต์อ้งปฏิบติั แลว้ปฏิบติั จะปฏิบติัเร่ิมตน้ท่ีไหนละ่ ปฏิบติัจะเร่ิมตน้ท่ีไหน 

ปฏิบติัเร่ิมตน้เราตอ้งท าความสงบของใจ เวลาครูบาอาจารยข์องเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ท่านท า

ความสงบของใจ 

พระกสัสปะ เวลาบวชมาเม่ือแก่ เวลาไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ให้กรรมฐานไป ถือธุดงควตัรถือดว้ยความเขม้ขน้ เขม้ขน้เพราะอะไร เพราะ

มีเป้าหมายไง ถา้เรามีเป้าหมาย เราบวชโดยมีเป้าหมาย เราประพฤติปฏิบติัโดยมีเป้าหมายนะ ส่ิง

ปัจจยัเคร่ืองอาศยัจะเป็นปัญหารองเลย แต่ถา้เราปฏิบติัของเราโดยเราไม่ดูแลรักษาศรัทธาของเรา มนั

จะติดขดัไปหมด ติดขดัไปหมด 

เวลามนัอา้ง กิเลสมนัอา้งนะ “เราจะออกธุดงค ์ เรากต็อ้งมีกลด เราตอ้งมีบริขารของเรา

ตามความพอใจของเรา” อนันั้นถึงเวลาแลว้เด๋ียวหาให้ได ้ เด๋ียวหาให้มี แต่เวลาเราจะออกธุดงค ์

มนัไพลไ่ปเร่ืองบริขาร ถา้ไปเร่ืองบริขารนะ มนัก็เร่ืองปัจจยั ๔ ทั้งนั้นน่ะ ถา้ปัจจยั ๔ ถา้เรามี

สติปัญญา เด๋ียวถา้เราจะออกธุดงค ์เราค่อยหาส่ิงนั้นกไ็ด ้ตอนน้ีจะเขา้พรรษา เราเอาจริงเอาจงัของ

เรา ถา้เอาจริงเอาจงัของเรานะ เราตั้งสติเลย ตั้งสติ เห็นไหม ส่ิงท่ีมนัมาปลกุเร้าใจ นู่นก็ขาดแคลน 

น่ีก็อยากได ้บริขารยงัไม่ส าเร็จ 

บริขาร ดูพระเรามนัมีวนิยั แมแ้ต่ผา้ขาดแค่เมด็ถัว่เขียวผา่นได ้ ถา้อรุณข้ึน รู้ในวนัน้ี ไม่

ปะชุนในวนัน้ี อรุณข้ึน ขาดครอง น่ีตอ้งรักษา แมแ้ต่ปัจจยัเคร่ืองอาศยัเราก็ตอ้งรักษา แตรั่กษาไว้
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ใชใ้นปัจจุบนัน้ี อยา่ให้กิเลสมนัฉุดกระชากลากไปขา้งหนา้ ถา้มนัฉุดกระชากลากไป โน่นก็จ าเป็น 

น่ีก็จ าเป็น...วางไว ้ถึงเวลาเราจะใช ้เราจะออกธุดงค ์เราหาของเราได ้เรามีของเรา ถา้บวชมามนัก็มี

พร้อมมาอยูแ่ลว้ แต่มนัก็ตอ้งคิดออกไปอยา่งนั้นน่ะ น่ีเวลากิเลสมนัออก มนัออกอยา่งน้ีไง 

เวลามนับอก เราจะปฏิบติัเราก็ตอ้งมีความพร้อมทุกอยา่ง แลว้เวลามีความพร้อมแลว้ 

ความพร้อมเราก็หามา หาบริขารทุกอยา่งพร้อมหมดเลย บริขารพร้อม บริขาร ๘ พร้อมแลว้ จะ

ออกธุดงคแ์ลว้ เวลาออกธุดงคไ์ปแลว้ ตอ้งออกธุดงคไ์ปเพ่ืออะไร ออกธุดงคไ์ปเพ่ือรักษาใจของเรา 

ออกธุดงคไ์ปเพ่ือคน้ควา้ใจของเรา 

ออกธุดงคไ์ป เวลาท่ีไหนมนัมีท่ีชุ่มช่ืน ท่ีไหนมนัเป็นท่ีปลอดโปร่ง เราจะอยูท่ี่นัน่เพ่ือ

ประพฤติปฏิบติัของเรา เวลาประพฤติปฏิบติัของเราเอาใจไวอ้ยูไ่หมละ่ ออกธุดงคม์าแลว้เราเอาใจ

อยูไ่หม ถา้ออกธุดงคม์าแลว้ ธุดงคเ์พ่ืออะไร เพ่ือหาใจเรา ถา้หาใจเรา พทุโธไดไ้หม ปัญญาอบรม

สมาธิไดไ้หม ถา้จิตมนัสงบเขา้มา มนัมีความอบอุน่ มีความอบอุน่นะ เราอยูไ่ดสุ้ขสบายมาก แต่ถา้

จิตใจเวลากิเลสมนัฟ้ืนตวัข้ึนมา มนัน่ากลวัไปหมด มนัเสียวไปหมด เวลาเราอยูว่ดัอยูว่าของเรา อยู่

กบัหมู่คณะ เราก็บิณฑบาตมา เราก็มีปัจจยัเคร่ืองอาศยัสมบูรณ์ เวลาออกธุดงคม์า เราตอ้งแสวงหาของ

เราเอง มนัวติกกงัวลไปหมด ส่ิงท่ีวติกกงัวล น่ีสัญญาอารมณ์ 

เราออกมาเพ่ืออะไรละ่ เราออกมาเพ่ือความสงบระงบั เราออกมาเพ่ือคน้หาใจของเรา ถา้

ท าจิตให้สงบได ้มีสมาธิข้ึนมา ถา้มีสติ มีสมาธิ มีปัญญาข้ึนมา ถา้มีสติมีปัญญาข้ึนมา ส่ิงน้ี ส่ิงท่ีเรา

ออกปฏิบติัๆ ปริยติัเรียนมาศึกษามา มนัเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราจะลกั

ไก่มาเป็นของเราไม่ได ้ถา้เราจะลกัไก่ น่ีธรรมะลกัไก่มา 

ถา้จิตใจของเรามีกิเลสอยู ่กิเลสมนัลกัไก่มาโดยท่ีเราไม่รู้ตวั ถา้กิเลสลกัไก่มา พอเราศึกษา 

เราปฏิบติัไป ถา้พุทโธๆ พอใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้ไป อ๋อ! จิตสงบมนัเป็นแบบน้ี น่ีมนัเร่ิมสงบมา 

มนัปล่อยวางมา แต่มนัยงัไม่ชดัเจน สมาธิมนัไม่มัน่คง เอกคัคตารมณ์ จิตตั้งมัน่ ถา้สมาธิเรา ถา้จิต

เราสงบ 
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กิเลสมนัฉลาด มนัเอาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาลอ่ลวงเราดว้ย มนั

บงัเงาๆ กิเลสมนับงัเงา เวลาเราช่ืนใจ จิตใจเราอบอุน่ ท าส่ิงใดดีไปหมดเลย จะนัง่สมาธิท่ีไหนมนัก็

สงบได ้ จะท าเม่ือไหร่มนักจ็ะดีไปหมด จิตใจเราจะดีงามไปหมดเลย เวลากิเลสมนัเป็นปกติของ

มนั เวลามนัลกัไก่นะ กิเลสมนัลกัไก่ มนัก็อา้งอิงแลว้ อา้งอิงธรรมะเป็นอยา่งนั้น ธรรมะองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นอยา่งน้ี มนัลกัไก่วา่เป็นของเรา มนัเป็นจริงไหมละ่ กิเลสมนัแก่นของกิเลส 

มนัก็อาศยัจิตใจเราเป็นสมบติัของมนั 

เวลาเราเกิดมา เราเกิดมาไดช่ื้อเสียงส่ิงใดมาวา่เป็นเรา เราบวชมาเป็นพระ เราวา่เราเป็น

พระช่ือน้ี เวลาปฏิบติัไป เราก็วา่เราปฏิบติัท าคุณงามความดี ท าความเพียรไง ความเพียร ความ

วริิยะ ความอตุสาหะ ท าความดีทั้งนั้นน่ะ เราวา่เราเป็นคนท า แต่กิเลสมนัอยูก่บัเรา กิเลสมนัอยูก่บั

เรา เวลากิเลสข้ึนมา ถา้กิเลส กิเลสมนัอยูก่บัเรา เวลาท่ีเราศึกษาธรรมๆ เราเห็นโทษของมนั เห็นโทษ

ของความข้ีเกียจ เห็นโทษของความเกียจคร้าน เห็นโทษของความมกัง่าย เห็นโทษของความสะเพร่า 

ส่ิงน้ีเป็นกิเลสทั้งหมดละ่ 

แต่ถ้าเป็นธรรมล่ะ เป็นธรรมต้องเห็นโทษของกเิลส เรากต้็องปฏบิัติธรรม เราต้องมี

สติมีปัญญาของเรามา เห็นโทษของความเกยีจคร้าน เรากต้็องขยนัหมั่นเพียร ความ

ขยนัหมั่นเพียร ขยนัหมั่นเพียรเพ่ืออะไร ถ้าความขยนัหมั่นเพียร จริตนิสัยของคนถ้ามัน

ขยนัหมั่นเพียร ท าส่ิงใดมันกท็ าข้อวตัรปฏิบัต ิ เราท าส่ิงใดท าด้วยความขยนัหมั่นเพียร ด้วย

ความมีสติปัญญา มันกป็ระสบความส าเร็จ ความผดิพลาดกน้็อยลงไป ถ้ามันมักง่าย มักง่าย

เรากฝื็น ส่ิงใดที่มันเกยีจคร้าน มนัไม่ท า เรากต้็องตั้งสตขิองเรา เราไม่มักง่าย เราต้องรอบคอบ 

เราต้องดูแลบริขารของเรา ดูแลปัจจัย ๔ ของเรา ดูความเป็นไปในชีวติของเราให้มันสงบ

เรียบร้อย ถ้ามันไม่เอาไหน เรากต้็องพยายาม ตรงข้ามหมด เรามีตรงข้ามขึน้มา ท าให้กเิลสมัน

ไม่มีช่องทางออกหาของมันไง 
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ถ้าคนเรามีสติมีปัญญา เวลากิเลสมันลกัไก่ เรากม็ีสติปัญญาแก้ไขๆ แก้ไขเพ่ืออะไร 

แก้ไขเพ่ือเราจะได้สัมผสัธรรมไง เราจะเป็นปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก ถ้ามีสติกส็ติจริงๆ ถ้ามสีมาธิก็

สมาธิจริงๆ ถ้าเกดิปัญญาขึน้มา เกดิปัญญาที่ผ่องแผ้ว เกดิปัญญา เกดิญาณ เกดิทัสสนะ เกดิ

ความดงีาม เกดิความดงีามจากใจ ไม่ใช่เกดิความดงีามจากชีวติประจ าวนั 

ชีวติประจ าวนัมนัก็มีของมนัอยูอ่ยา่งน้ี ดูสิ คนเขามีหนา้ท่ีการงานของเขา เขาบริหาร

จดัการของเขา เขาท าโครงการของเขาเสร็จของเขา เขาไดผ้ลตอบแทนของเขา เขาภูมิใจของเขานะ 

นัน่หนา้ท่ีการงานของเขา น่ีหนา้ท่ีการงานของโลก คนเขาก็ท ากนัมาทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้เราจะมา

ประพฤติปฏิบติัธรรม เราใชส้ติปัญญาอยา่งนั้นหรือ สติปัญญาอยา่งนั้นมนัเป็นวชิาชีพ ธรรมของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากใจ ปัญญาเกิดจากการภาวนา ถา้

ปัญญาเกิดจากการภาวนา เรามีสติมีปัญญาของเรา 

ถา้มีสติปัญญา จิตมนัสงบเขา้มา มนัปลอ่ยสญัญาอารมณ์อยา่งนั้น ถา้มนัปลอ่ยสญัญาอารมณ์

อยา่งนั้น มนัสงบตั้งมัน่มา มีสติมีปัญญา จิตสงบๆ ถา้จิตสงบข้ึนมา เราจะเช่ือมัน่ในธรรมขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้จิตเรายงัไม่สงบเขา้มา เห็นไหม เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ เราซาบซ้ึงในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เรามีความอบอุน่ ความ

อบอุน่อยา่งนั้นมนัเป็นความอบอุน่ของโลกียปัญญา ความอบอุน่อยา่งนั้นเป็นความอบอุน่แบบโลกๆ ท่ี

เรามาประพฤติปฏิบติักนัเพ่ือจะปราบปรามกิเลสอยา่งน้ี ปราบปรามกิเลสของเรา ปราบปรามส่ิงท่ี

มนัอนุสัยนอนเน่ืองมากบัใจอยูก่บัเรา ถา้เราปราบปรามอยา่งน้ีได ้ ธรรมะจะแจ่มชดัข้ึนมาในใจ

ของเรา 

แต่ถา้เวลากิเลสมนัลกัไก่นะ คนท่ีหยาบ คนท่ีวฒิุภาวะออ่นดอ้ย เวลากิเลสมนัลกัไก่ มนั

จะเอาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาเป็นของเรา ทั้งๆ ท่ีวา่เราจะช าระลา้งนะ คน

ท่ีปฏิบติั เวลาเราปฏิบติัข้ึนมา ถา้เป็นสติ มนัก็ยบัย ั้งอารมณ์ความฟุ้งซ่านไดท้ั้งหมดใช่ไหม ถา้เป็น

สมาธิ กิเลสมนัสงบตวัลง จิตใจมนัก็ผอ่งแผว้ จิตใจมนัก็มีหลกัมีเกณฑ ์มนัก็มีความสงบสุขข้ึนมา

ใช่ไหม แลว้ถา้เกิดปัญญาข้ึนมา ปัญญามนัจะเห็นโทษ เห็นโทษวา่กิเลสมนัหลอกลวงขนาดน้ี ท า
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ให้เราไม่รู้แจง้อยา่งน้ี ถา้มีความสงบเขา้มา ถา้มนัเกิดใชปั้ญญาข้ึนไป มนัแยกแยะของมนั มนัรู้แจง้

ของมนั น่ีเราปฏิบติัเพ่ือเหตุน้ี 

แต่ถา้วฒิุภาวะมนัออ่นดอ้ย เวลากิเลสมนัลกัไก่มา ลกัไก่มาคือวา่มนัเคลมธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาเป็นของเรา แลว้จิตใจมนัออ่นดอ้ย มนัก็เคลิบเคล้ิมวา่ส่ิงน้ีเป็นเรา เวลา

พดูธรรมะน่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้เวลาครูบาอาจารยข์องเราเทศนาวา่

การข้ึนมา เวลาพดูธรรมะเหมือนกบัครูบาอาจารยเ์ราเลย อาการท่ีเป็นรู้หมดเห็นหมด ฉะนั้น เวลา

สมยัหลวงปู่มัน่ เวลาท่านเทศนาวา่การ ท่านจะพดูถึงเหตุๆ 

หลวงตาท่านพดูบ่อยวา่ หลวงปู่มัน่ท่านไม่เคยบอกเลยวา่ท่านเป็นพระโสดาบนั เป็นพระ

สกิทาคามี เป็นพระอนาคามี เป็นพระอรหันต ์หลวงปู่มัน่ท่านไม่เคยพดูสักค าหน่ึงวา่ท่านเป็นพระ

อรหันต ์ แต่เวลาเทศนาวา่การข้ึนไป เพราะผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัข้ึนไป จิตใจ วฒิุภาวะของพระแต่ละ

องคไ์ม่เหมือนกนั องคท่ี์ปฏิบติัอยูด่ว้ยกนั พระท่ีอยูด่ว้ยกนัจะรู้ดว้ยกนั วฒิุภาวะจะรู้ พระองคไ์หน

ท าความสงบของใจได ้ เขาจะรู้วา่องคน้ี์สงบ ถา้จิตสงบแลว้เขาจะสงบเสง่ียมของเขา ถา้จิตใจของ

ใครถา้เป็นพระโสดาบนั เป็นพระท่ีก าลงัประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เขาแยกแยะของเขา เขาใชปั้ญญา

ของเขา เขาเห็นกายของเขา ถา้เขาไม่เห็นกาย เขาจะรู้จกักายไดอ้ยา่งไร ถา้เห็นกายของเขา 

พิจารณาของเขา 

ฉะนั้น พระท่ีเวลาไปอยูก่บัหลวงปู่มัน่ จิตใจมีวฒิุภาวะตั้งแตโ่สดาบนั สกิทาคามี 

อนาคามีข้ึนไป จนถึงเป็นพระอรหันตก์็มี อยา่งเช่นหลวงปู่ชอบ หลวงปู่ฝ้ัน ท่ีเวลาไปกราบองคห์ลวงปู่

มัน่ 

ฉะนั้น เวลาท่านเทศนาวา่การ หลวงปู่มัน่ท่านไม่เคยพูดวา่ท่านเป็นพระชนิดใดเลย แต่พระ

เช่ือมัน่ พระทุกองคเ์ช่ือมัน่วา่หลวงปู่มัน่ท่านส้ินกิเลสของท่าน ท่านถึงแสดงธรรมของท่านเป็น

ชั้นเป็นตอนข้ึนไป เป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป 

ส่ิงท่ีหลวงปู่มัน่ท่านไม่เคยพดูวา่ท่านไดช้ั้นใด ท่านไดส่ิ้งใด เพราะท่านกลวัไง ท่านกลวั

กิเลสมนัจะลกัไก่ กลวัวา่กิเลสลกัไก่ข้ึนไป แลว้ผูท่ี้ปฏิบติัเอาส่ิงนั้นไปๆ แลว้ถา้จิตใจของคนไม่มี
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ยางอาย มนัก็พดูเหมือนครูบาอาจารยข์องเรา แลว้การประพฤติปฏิบติัมนัเหมือนกนัไหมละ่ ถา้มนั

ประพฤติปฏิบติัเหมือนกนันะ ดสิู เวลาครูบาอาจารยข์องเราออ่นนอ้มถอ่มตน มีการออ่นนอ้มถอ่ม

ตน ถา้ออ่นนอ้มถ่อมตนข้ึนมาเพราะอะไร เพราะถา้แขง็กระดา้งข้ึนมา มนัเขา้สู่กิเลสทั้งนั้น มนัจะ

ลกัไก่ดึงหัวใจน้ีไป 

ท่านไม่ดึงไป แลว้หลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยข์องเรา ท่านเป็นธรรมของท่านจริง ท่านออ่น

นอ้มถ่อมตน ท่านอยูป่่าอยูเ่ขา ท่านมกันอ้ยสันโดษ ท่านไม่ออกมาคลกุคลีกบัใคร ท่านมีคุณธรรม

ในหัวใจ ท่านมีความสุขในใจ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แลว้จิตสงบแลว้ใชปั้ญญาข้ึนไปจนช าระ

ลา้งกิเลส จนผอ่งแผว้ไปแลว้ ความสุขอยา่งนั้น น่ีธรรมท่ีเหนือโลก มนัมีส่ิงใดจะมีคุณคา่มากกวา่นั้น 

ธรรมท่ีเหนือโลก ธรรมท่ีเป็นความจริงในใจของครูบาอาจารยข์องเรา น่ีธรรมะเหนือธรรมชาติ 

มนัมีความสุขในตวัของมนัเองอยูแ่ลว้ แลว้มีอะไรมีค่ามากกวา่นั้น ในโลกน้ีมนัมีอะไรมีค่ามากไป

กวา่นั้น ใน ๓ โลกธาตุไม่มีส่ิงใดมีคุณคา่เท่ากบัธรรมแท้ๆ  เอโก ธมฺโม ธรรมอนัเอกในใจของครู

บาอาจารยข์องเราเลย 

ถา้มนัไม่มีค่าเท่ากบัธรรมในใจของครูบาอาจารยแ์ลว้ ท่านถึงอยูข่องท่านดว้ยความสงบ

ระงบั ท่านอยูข่องท่านดว้ยความสุข ท่านอยูข่องท่านนะ แต่ท่านเป็นร่มโพธ์ิร่มไทรของพวกเราไง 

ท่านเป็นร่มโพธ์ิร่มไทรของพวกเราพวกท่ีประพฤติปฏิบติั พวกท่ีพยายามจะหาทางออกอยูน่ี่ เราถึง

ไปพ่ึงพาอาศยัท่าน ถา้เราพ่ึงพาอาศยัท่าน ดูสิ ดูความสงบเสง่ียมของท่าน ดูจิตใจท่ีท่านเป็นธรรม 

ถา้จิตใจของเรา เวลาเราไปศึกษา ไปฟังธรรมๆ มา เห็นไหม กิเลสมนัลกัไก่ ลกัไก่นะ ลกั

ไก่ส่ิงท่ีเป็นธรรม น่ีธรรมลกัไก่ของครูบาอาจารยม์าอีกชั้นหน่ึง แลว้ก็มาอา้งอิงเหมือนกนั พดู

เหมือนกนั แต่พฤติกรรมมนัไม่เหมือนกนั ถา้พฤติกรรมไม่เหมือนกนั ค าพดูเหมือนกนั แต่เราไม่มี

วฒิุภาวะไปวดัส่ิงนั้นไดว้า่ส่ิงนั้นเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง วางส่ิงนั้นไว ้นั้นเป็นเร่ืองของบุคคลภายนอก แต่ถา้

เป็นเร่ืองบุคคลของเรา เป็นเร่ืองหัวใจของเรา เราจะรักษาหัวใจของเรานะ เราจะดูแลใจของเรา ถา้

เราดูแลใจของเรา เราจะรักษาท่ีน่ี น่ีคือการประพฤติปฏิบติั น่ีการบ าเพญ็ตบะธรรม ตอ้งเกิดจากท่ีน่ี 
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เกิดจากหัวใจท่ียอมรับ ศรัทธาไง ศรัทธาความเช่ือ เพราะมีศรัทธาความเช่ือ เราถึงจะมีก าลงัใจ เราถึง

จะมีน ้าใจในการประพฤติปฏิบติั 

เวลาเราปฏิบติั คนท่ีปฏิบติัใหม่ๆ มาปฏิบติัใหม่ๆ เอาร่างกายน้ีมา แต่จิตใจมนัอยูบ่า้น 

จิตใจอยูก่บัโลก เราเป็นพระนะ อยูใ่นวดัในวา แต่หัวใจเราอยูน่อกวดั คิดแต่เร่ืองโลกๆ ไปทั้งนั้นเลย 

เห็นแต่โลกเขาไปหมด ขอ้มูลข่าวสารมีไปทัว่ แลว้จิตใจเราอยูท่ี่ไหนละ่ เพราะมนัไม่อยูก่บัตวัไง 

มนัไปอยูข่า้งนอก แมแ้ต่วา่เอาใจไวก้บัตวัมนัยงัไม่อยู ่แลว้ถา้เอาใจไวก้บัตวัไม่อยูน่ะ เวลามนัคิดไป

แต่เร่ืองขา้งนอก มนัร้อน มนัคิดแลว้มนัร้อนนะ มนัเบียดเบียนหัวใจของเราเอง ฉะนั้น เราจะตอ้ง

เขม้ขน้ไปกวา่นั้น เราตอ้งมีสติมากกวา่ 

ถา้มีสติมากกวา่ มีการบงัคบัมนั บงัคบัให้มนัก าหนด บงัคบัให้มนัท่อง บงัคบัให้มนั

บริกรรมไง บงัคบัให้บริกรรมพทุโธๆๆ มนัไม่มีส่ิงใดมีค่าไปกวา่น้ีหรอก เพราะเราเช่ือมัน่แลว้ เรา

มีศรัทธามีความเช่ือในพระพทุธศาสนา แลว้เรามาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้มนัคิดออกไปขา้งนอก 

มนัคิดออกไปทัว่ 

จิตใจน้ีเวลาดี ดีจนเป็นส่ิงท่ีมหัศจรรย ์ เวลากิเลสครอบง ามนันะ เวลากิเลสครอบง ามนัน่ะ 

มนัร้ายนกั มนัท าลายไดทุ้กอยา่ง มนัสั่งมนับอกให้เราท าตามมนัๆ เราก็ท าตามมนั เดินตอ้ยๆ เลยแหละ 

แต่ถา้เรามีศรัทธามีความเช่ือ มีความมัน่คง เราจะไม่ยอมเดินตามส่ิงนั้น เราจะไม่ยอมให้กิเลสบงการ

ชีวติของเรา เราไม่ยอมใหกิ้เลสมาบงัคบัให้เราอยูใ่ตอ้  านาจของมนั เราบริกรรมพทุโธๆ พทุธานุสติ 

บริกรรมพทุโธเลย พทุโธๆๆ ให้มนัข้ึนมาตามความเป็นจริง มนัไม่ใช่ลกัไก่ มนัมีขอ้เทจ็จริง ถา้มี

สติ สติยบัยั้งความรู้สึกนึกคิด ยบัยั้งส่ิงท่ีกิเลสมนักระตุน้ให้ออกไปคิดร้อยแปดพนัเกา้ ไปกวา้น

ฟืนกวา้นไฟมาเผาตวัเอง เราตั้งสติของเรา แลว้บงัคบัให้มนับริกรรม 

ถา้มนับริกรรมแลว้บริกรรมไม่ต่อเน่ือง บริกรรมไม่ต่อเน่ือง กิเลส! เอง็จะมีก าลงัมากขนาด

ไหน กิเลสมนัคืออะไร กิเลสมนัคือพญามาร พญามารมนัมีพอ่ มนัมีปู่ มียา่ มีลกู มีหลาน ส่ิงน้ีมนั

เป็นครอบครัวของมนัอยูใ่นหัวใจของเรา เอง็มีอ  านาจขนาดไหน ถา้เอง็มีอ  านาจขนาดไหนนะ เรา
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มีสัจจะ สจัจะ มีขนัติธรรม สัจจะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ตั้งสัจจะก าหนดบริกรรม

พทุโธ พทุโธๆๆ สู้กบัมนั 

ถา้สู้กบัมนัไม่ไหว สู้ไม่ไหว อดนอนผ่อนอาหารแลว้ เราตอ้งยอ้นกลบัมา ศีล ตั้งแต่ต่ืน

นอนข้ึนมา เราท าส่ิงใดผิดพลาดบา้ง ถา้เราไม่มีส่ิงใดผิดพลาดเลย แต่ถา้ผิดพลาดส่ิงใด เราปลงอาบติั

ซะ ถา้ไม่ผิดพลาดส่ิงใดเลย ศีลเราก็บริสุทธ์ิแลว้ ศีล สมาธิ เราจะท าสมาธิข้ึนมา สมาธิมนัเกิดมาได้

ไหม ถา้สมาธิมนัเกิดได ้มนัจะเกิดปัญญา 

ถา้มนัมีส่ิงท่ีเราไม่แน่ใจ น่ีเวลาอาบติั ตอ้ง เพราะเราลงัเลสงสัย ตอ้ง เพราะเราท าผิด ถา้

สงสัย มนัเกิดความสงสยั เกิดความสงสยั มนัโลเล ปลงอาบติัซะ ท าเพ่ือไม่ให้กิเลสมนัอา้งส่ิงใดเลย 

เวลาเราบอกวา่ เราจะก าหนดพทุโธ เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้เราท าส่ิงใด เราท าของเราเอง เรา

ยงัท าส่ิงน้ีอยูเ่ลย มนัเป็นความผิดทั้งหมด เราจะมาหลอกตวัเองไดอ้ยา่งไร แต่ถา้เราสะอาดบริสุทธ์ิ 

เราปลงอาบติัซะ ถา้ใครมีส่ิงใด เราต่อศีลของเราซะ เราตั้งวรัิติเอาเด๋ียวน้ี แลว้เราก าหนดพทุโธๆ 

ของเราไป มนัอา้งอะไรก็ไม่ได ้กิเลสจะมาอา้งอะไรกไ็ม่ได ้

ฉะนั้น ถา้ธรรมะลกัไก่ เราก็ไปหยิบฉวยเอามา หยิบฉวยเอาของครูบาอาจารยม์าเป็นของ

เรา ถา้เราไปหยิบฉวยมา หยิบฉวยหมายความวา่ เราศึกษามา เราไดย้ินไดฟั้งมา เราเอาส่ิงน้ีมา แลว้เรา

สร้างอารมณ์ข้ึนมา น้ีโดยจิตใจท่ีมนัเป็นกิเลสนะ กิเลส เพราะถา้มนัท าอยา่งน้ี กิเลสมนัจะหลบ

หลีก มนัไม่ตอ้งการให้เกิดธรรมโอสถ ธรรมโอสถคือส่ิงท่ีจะไปปราบปรามมนั มนัไม่ตอ้งการให้

ธรรมาวธุ ให้เกิดอาวธุข้ึนมา ฉะนั้น พอถึงเวลามนัถึงเฉไฉ เห็นไหม เฉไฉ 

ถา้เราเป็นคนมกัง่าย เราเป็นคนสับปลบัต่างๆ ส่ิงน้ีมนัสอดเลย เขา้เลย น่ีเป็นผลของกิเลส

นะ ไม่ใช่กิเลสลกัไก่ น่ีกิเลสจริงๆ กิเลสมนัแสดงออกอยา่งน้ี วธีิการของมนั ครอบครัวของมนั

แสดงออกอยา่งน้ี ท าให้ลม้ลกุคลกุคลานอยา่งน้ี แลว้จิตใจคนท่ีไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ พอมนัท าให้

ลม้ลกุคลกุคลานก็ “อืม! เราเป็นคนไม่มีอ  านาจวาสนา เราก็ออกไปเพ่ือด ารงชีวติมา เราก็ปฏิบติัพอ

เป็นชีวติประจ าวนั” เห็นไหม มนัคิดของมนัร้อยแปดไป มนัคิดของมนันะ แลว้มนัก็ต่อเน่ืองกนัไป 

ถา้มนัเป็นกิเลสโดยธรรมชาติ หนา้ท่ีของกิเลสมนัท าอยา่งนั้น หนา้ท่ีของกิเลสมนัก็ตอ้งพยายาม
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แสวงหาท าลายการประพฤติปฏิบติัของเรา ท าลายความเพียรของเราเพ่ือให้ไม่มีธรรมาวธุมาท าลาย

มนั แต่ถา้กิเลสลกัไก่ กิเลสลกัไก่ท่ีกิเลสมนัหยาบ มนัต่อเน่ืองไปมากกวา่น้ี 

คนเรานะ เวลาปฏิบติัเรากก็ลวัมากวา่ปฏิบติัไปแลว้มนัจะมีความผิดพลาด ปฏิบติัไปแลว้

มนัจะไม่สมความปรารถนา น้ีกิเลสโดยธรรมชาติ แต่เวลาถา้กิเลสมนัหยาบๆ นะ มนัไปท าให้ไพล่

ไป มนัลกัไก่วา่ธรรมะก็เป็นของเรา เราก็เขา้ใจแลว้ เขา้ใจแลว้ แลว้ก็สร้างอารมณ์เป็นอยา่งนั้นดว้ย 

น่ีมนัแถออกนอกทางไปเลย มนัแถออกนอกทางไปเลย แลว้เราจะตามไปไหม เราจะตามไปไหม 

ถา้ตามไปนะ ดูสิ ถา้ตามไป ความเป็นผูท้รงศีลของเรามนัก็ไม่ใช่ทรงศีลแลว้ เพราะศีล ๕ 

ศีล ๕ ไม่ให้มุสา เราตั้งใจอะไร เราตั้งใจส่ิงใด แลว้เราคิดส่ิงใด แลว้ส่ิงน้ีมนัเป็นธรรมจริงไหม เรา

ก็รู้อยูว่า่มนัไม่ใช่ รู้อยูว่า่ไม่ใช่ ท าไมเราไม่ปลอ่ยละ่ ท าไมเราตามไป น่ีเวลากิเลสมนัหนา มนัดึง

ไปอยา่งนั้น 

แต่ถา้เรามีสติปัญญา เราวางส่ิงนั้น เพราะกิเลสโดยธรรมชาติมนัก็ท าให้เราลม้ลกุ

คลกุคลานอยูแ่ลว้ แลว้กิเลสใฝ่ต ่า เพราะมนัไม่มีอยูจ่ริงกบัใจของเรา ถา้ไม่มีอยูจ่ริง เราก็สวม

หัวโขนอยา่งนั้น แลว้บอกให้เป็นจริงๆ...มนัเป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เป็นของครู

บาอาจารยท์ั้งนั้นน่ะ ถา้กิเลสมนัดึงไปอยา่งนั้น วาง แลว้เราพยายามปฏิบติัของเรา 

การปฏิบติันะ มนัตอ้งท าความสงบของใจ ถา้ใจมนัสงบแลว้มนัออกรู้ออกเห็นต่างๆ มนั

จะเป็นประโยชน์กบัใจเราแลว้ ออกรู้ออกเห็นคือการฝึกหัดใชปั้ญญา ถา้การรู้การเห็นนั้นคือให้จิต

มนัรู้มนัเห็น ให้มนัฉลาดข้ึนมา การฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้จิตสงบ มนัเป็นเน้ือแท ้มนัเป็นสจัจะ มนัเป็น

ความจริง ความจริงหมายความวา่จิตสงบ ถา้จิตไม่สงบ มนัเสวยอารมณ์ มนัมีอารมณ์ของมนั สงบคือ

สงบอะไร สงบจากสญัญาอารมณ์เขา้มา ถา้มนัสงบจากสัญญาอารมณ์เขา้มา มนัสงบมากนอ้ยขนาด

ไหน เรามีความช านาญของเรา เราดูแลรักษาใจของเรา 

ถา้มนัสงบเขา้มา มนัเป็นสมถะ ส่ิงท่ีเป็นสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิเวลาฝึกหัดใช ้ถา้จิตของ

เรามนัไม่รู้ไม่เห็น เราตอ้งร าพึงข้ึนมา การร าพึงข้ึนมา 
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บอกวา่ร าพึงข้ึนมา ร าพึงจากอะไร ร าพึงจากกาย ร าพึงจากเวทนา ร าพึงจากจิต ร าพึงจาก

ธรรม แลว้อยา่งน้ีไม่ใช่สัญญาหรือ อยา่งน้ีไม่ใช่นึกคิดหรือ อยา่งน้ีไม่ใช่กิเลสลกัไก่หรือ 

ค าวา่ “กิเลสลกัไก่” เพราะกิเลสมนัครอบง า แลว้ก าลงัของธรรม ก าลงัของสติ ก าลงัของ

สมาธิ ก าลงัของปัญญาเราออ่นดอ้ย ให้กิเลสมนัฉุดกระชากลากไป กิเลสมนัฉุดกระชากลากไปจน

มนัสมประโยชน์มนัแลว้ มนัท าลายความเพียรของเรา มนัท าให้ปัญญาของเราเป็นปัญญาของกิเลส 

เป็นปัญญาของความเห็นแก่ตวั เป็นปัญญาของคนคดคนโกง มนัท าลายหมดแลว้ มนัปลอ่ยเราแลว้ 

เราถึงค่อยรู้สึกตวั 

แต่ถา้เราท าความสงบของใจเขา้มา ใจเราสงบแลว้เราออกฝึกหดัใชปั้ญญา การออกฝึกหดั

ใชปั้ญญามนัยงัไม่เกิดปัญญาข้ึนมา ไม่เกิดจิตเห็นกาย จิตเห็นเวทนา จิตเห็นจิต จิตเห็นธรรม ถา้

มนัไม่เกิดข้ึนมา แลว้จะเร่ิมตน้อยา่งไร เพราะจิตสงบเขา้มามนัก็ปลอ่ยวางจากสญัญาอารมณ์เขา้มา

ทั้งหมด ถา้มนัปลอ่ยวางจากสญัญาอารมณ์เขา้มา ถา้มนัมีสติปัญญาข้ึนมา มนัจะเป็นสัมมาสมาธิ ถา้

สัมมาสมาธิมนัก็มีความสุขอยา่งนั้นเป็นสัมมาสมาธิ เพราะสัมมาสมาธิ ถา้มนัติดอยู ่คนก็จะคิดไดว้า่

สัมมาสมาธิคือนิพพาน นิพพานเพราะมนัสุขมนัสงบอยูแ่ลว้ มนัก็เป็นนิพพานไง 

เวลาอ านาจวาสนาบารมีของคนท่ีสร้างมานะ การสร้างมา คนท่ีมีบารมี มีก าลงั พอมีก าลงั

ข้ึนมา ท าส่ิงใดเขาจะมีก าลงั คนท่ีไม่มีก าลงั ส่ิงท่ีสงบข้ึนมา มนัก็เหนือ เป็นธรรมท่ีมีสัจจะ มี

ความจริงท่ีเหนือกวา่ท่ีจิตรับได ้วา่ส่ิงน้ีเป็นนิพพาน ติดไง 

แต่ถา้ครูบาอาจารยข์องเรานะ เราจะบอกวา่ให้ฝึกหัดใชปั้ญญา ฝึกหัดใช้ๆ  ถา้ฝึกหัดใช้

ปัญญานะ เวลาเรานอ้มไป เรานอ้มไป มนัเป็นสัญญาไหม มนัเป็นการลกัไก่ไหม ถา้มนัเป็น

จุดเร่ิมตน้ มนัพยายามฝึกหัดให้มนัออกกา้วเดินไป ส่ิงน้ีมนัตอ้งใช ้ เวลาจ าเป็นตอ้งใช ้ มนัตอ้งใช ้

แต่ถา้มนัมีกิเลส มนัไม่ใช่ใช ้มนัยึด มนัยึดวา่ส่ิงน้ีเป็น พอยึดวา่ส่ิงน้ีเป็นแลว้ แลว้มนัแฉลบออกไป

วา่ส่ิงน้ีเป็นแลว้ ก็สร้างภาพ สร้างภาพออกไปมนัก็เป็นโทษไง แต่ส่ิงน้ีจิตใจเรามีสติใช่ไหม มีสติ 

มีสมาธิใช่ไหม จิตใจเราตั้งมัน่ใช่ไหม จิตใจเรามีความสงบใช่ไหม จิตใจมีความสงบแลว้ท าไมไม่

ออกฝึกหดัใชปั้ญญาละ่ ท าไมไม่ออกสู่อริยสจัละ่ ท าไมไม่ใหเ้กิดสจัจะความจริงข้ึนมาในหัวใจ
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ของเราละ่ ท าไมไม่เกิดมรรคญาณละ่ ไม่เกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเป็นปัญญาขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ละ่ เราตอ้งฝึกหัดใชข้องเรา 

ถา้ฝึกหัดใช ้มนันอ้มไป ฝึกหดัคือร าพึงข้ึนมาให้มนัเป็นข้ึนมา มนัเป็นข้ึนมา พอมนัฝึกหดั 

มนัท าได ้มนัพิจารณาของมนั ถา้มีก าลงั มนัปลอ่ยวางของมนั พอปลอ่ยวางข้ึนไป น่ีไง พอปลอ่ย

วางข้ึนไป รสชาติของมนั ค าวา่ “รสชาติ” คือผลของการปฏิบติั รสชาติของมนั เวลาผลของการ

ปฏิบติั ปฏิบติัแลว้มนัมีสติมีปัญญา มีความรู้ตวัทัว่พร้อม แลว้เขา้ใจ เห็นสัจจะความจริง น่ีมนัถึง

เป็นการประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง มนัไม่ใช่วา่ธรรมะลกัไก่ 

ธรรมะลกัไก่มนัไม่มีส่ิงใดเป็นความจริง มีก็มีแต่ภาคปริยติั มีการศึกษา เพราะไม่มี

การศึกษา เราจะจ าส่ิงนั้นมาไดอ้ยา่งไร ไม่มีการศึกษา เราจะพดูธรรมะของครูบาอาจารยเ์ราได้

อยา่งไร เพราะมนัมีการศึกษา มีการจ ามา มนัถึงพดูธรรมะอยา่งนั้น ธรรมะอยา่งนั้นแต่มนัไม่มี

ขอ้เทจ็จริง ไม่มีสจัจะ ไม่มีศีล สมาธิ ปัญญาท่ีเป็นความจริงข้ึนมาเป็นผลงานของเราข้ึนมาตามความ

เป็นจริงอนันั้น 

ถา้มีศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมาตามความเป็นจริงอนันั้น มนัเป็นอยา่งใด มนัเป็น เห็นไหม 

พอจิตมนัสงบ จิตมนัสงบเขา้มา ถา้มนัสงบเขา้มา เราพิจารณาของเราไปถา้มนัจิตสงบเขา้มา แต่ถา้

มนัใชปั้ญญาอบรมสมาธิละ่ 

เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจะบอกวา่ เวลาครูบาอาจารยข์องเราตอ้งพทุโธๆ ให้จิตสงบเขา้มา

ก่อน จิตสงบเขา้มาก่อน แลว้เม่ือไหร่จะไดป้ฏิบติัละ่ ลม้ลกุคลกุคลานกนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ลม้ลกุ

คลกุคลานอยูว่า่ “เม่ือไหร่จะปฏิบติัละ่ เม่ือไหร่จะไดอ้อกใชปั้ญญาละ่ ถา้ไม่ออกใชปั้ญญา มนัก็

ไม่ใช่มรรค ไม่ออกใชปั้ญญา มนัก็ไม่ใช่ลว่งพน้ทุกขด์ว้ยปัญญา มนัก็เป็นสมถะ มนัไม่เกิด

ประโยชน์อะไร” น่ีวา่กนัไป เพราะอะไร เพราะน่ีกิเลสมนัลกัไก่แลว้ละ่ มนัท าให้เกิดความลงัเล

สงสัย มนัท าใหค้วามเพียรเราลม่จมไป มนัท าให้เราขยบัเดินกา้วหนา้ไปไม่ได ้

แต่ถา้เราฝึกหัดใชปั้ญญาอบรมสมาธิละ่ ปัญญาอบรมสมาธิมนัฝึกหัดใชปั้ญญามาๆ มนั

จะเห็นความแตกต่างเลยละ่วา่ถา้ปัญญาอบรมสมาธิเป็นแบบน้ี น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราศึกษาธรรม
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ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีวา่เป็นปัญญาๆ มนัเป็นสมถะ มนัเป็นปัญญาโลกียปัญญา

ทั้งนั้นน่ะ โลกียปัญญาคือปัญญาของโลก โลกียปัญญาคือปัญญาในภาคปริยติั ปริยติัเพราะศึกษา

ดว้ยสมอง ศึกษาดว้ยความจ า ศึกษาดว้ยการวเิคราะห์วจิยัของเราทั้งนั้นน่ะ มนัก็เป็นโลกียปัญญา

ทั้งนั้น ถา้มนัซาบซ้ึงๆ ก็เท่านั้นน่ะ แลว้ปฏิบติัมนัก็อยู่ของมนัแค่นั้นน่ะ เพราะมนัไม่เขา้มา 

แต่ถา้เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เราจะเห็นเลยวา่ปัญญาอบรมสมาธิมนัเป็นแบบน้ี ปัญญา

อบรมสมาธิ ตรึกในธรรม ตรึกในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เพราะจิตใจของเรา 

ถา้ไม่มีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ มนักจ็ะไปกวา้นฟืนกวา้นไฟมาใส่ตวัเราเองไง มนั

ไปกวา้นสัญญาอารมณ์ยึดมัน่ถือมัน่ไปหมด ส่ิงท่ีเคยรู้เคยเห็นมาจากจิต ส่ิงท่ีเคยรู้เคยเห็นมาจากตา 

หู จมูก ล้ิน กาย ใจ รู้ส่ิงใดมามนัก็ซับลงอยูท่ี่หัวใจ ซับลงอยูท่ี่หัวใจ เวลามนัคิดถึง คิดถึงส่ิงใดก็

แลว้แต่ มนัก็ไปร้ือฟ้ืนของเก่ามา ของท่ีเคยรู้เคยเห็น ของท่ีมนัเป็นสัญญาอารมณ์ ของเก่าแก่ทั้งนั้น

น่ะ กิเลสมนัก็ไปร้ือคน้ข้ึนมา ไปร้ือคน้ส่ิงน้ีข้ึนมา ของเก่าๆ ก็เอามาย  ้าคิดย  ้าท า ย  ้าคิดย  ้าท าให้มนั

ฟุ้งซ่านอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 

ถา้มนัมีสติ มนัก าหนดพทุโธ ก าหนดพทุโธเขา้มา มนับงัคบัไม่ให้ไปร้ือคน้อยา่งนั้น ถา้

มนัมีสติปัญญานะ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนัตรึกในธรรมๆ ตรึกในธรรม ตรึกในส่ิงใดก็ได ้

ความคิดเก่าๆ ถา้มนัคิดข้ึนมาโดยท่ีขาดสติ มนัก็ไปคิดเสวยอารมณ์เตม็ไมเ้ตม็มือของมนั แต่ถา้เรา

ตรึกในธรรม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นแนวทางให้การประพฤติปฏิบติั 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะสอนวา่ ทุกข ์สมุทยั 

นิโรธ มรรค ทุกขน้ี์เป็นสัจจะ ทุกขน้ี์เป็นความจริง 

ทุกขม์นัเกิดจากอะไร เกิดจากสมุทยั สมุทยั ตณัหาความทะยานอยาก แลว้ถา้ใชม้รรคละ่ 

มรรคกคื็อสติปัญญาข้ึนมา ถา้มรรคมนัพิจารณาของมนัไป มนัก็เกิดนิโรธ น่ีถา้เราศึกษาแลว้เรา

ปฏิบติั ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เราใชปั้ญญาตรึกอยา่งน้ี มนัก็ปลอ่ยวาง

เขา้มา มนัก็ปลอ่ยวาง แต่มนัปลอ่ยวางอะไรละ่ ปล่อยวางเพราะทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค น้ีสจัจะ
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ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ น่ีไง จะลกัไก่ ธรรมะลกัไก่เอาธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้มา 

แต่เวลาเราตรึกในธรรม เราตรึกน่ีตรึกในธรรม ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค แต่จิตใจเรามนั

เป็น น่ีปัญญาอบรมสมาธิไง มนัเห็นวา่ เออ! น่ีใครคิดละ่ น่ีใครคิด ท าไมถึงคิดละ่ มนัคิดเพราะ

อะไร เพราะมนัมีตณัหา อา้ว! ตณัหาคิด แลว้มีสติปัญญาทนัน้ีมนัคืออะไรละ่ มนัคือมรรค อา้ว! 

มรรคแลว้มนัปล่อย มนัปลอ่ยนิโรธหรือยงัละ่ ไม่นิโรธหรอก มนัปล่อยก็เป็นสมถะไง มนัปล่อย ถา้

มีสติปัญญา ปัญญาอยา่งน้ีท่ีเราใชพิ้จารณาของเรา เราตรึกในธรรม ตรึกในธรรม เพราะเราตรึก เรา

ตรึก เราวติกวจิาร 

เวลาเรานึกพทุโธละ่ ถา้เรานึกพทุโธ ถา้เราไม่นึก มนัจะเกิดวติกข้ึนมาไหม ถา้เราอยูเ่ฉยๆ 

เราไม่นึกถึงพทุโธ พทุโธมีไหม เวลาภาวนาไป ไม่ตอ้งก าหนดพทุโธเลย ก าหนดรู้เฉยๆ ก าหนดรู้

เฉยๆ 

ก าหนดรู้ เด๋ียวมนัก็หายไป ก าหนดรู้ มนัก็เร่ร่อน ก าหนดรู้ เด๋ียวมนัก็หลบั ก าหนดรู้ เด๋ียว

มนัก็ตกภวงัค ์แต่ถา้เราวติกข้ึนมา นึกพทุ นึกข้ึนมา วติกข้ึนมา วจิาร พทุโธๆ น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราใช้

ปัญญาอบรมสมาธิ เวลาเราพิจารณามนัเป็นวติกวจิารไหม ถา้มนัเป็นวติกวจิารในจิตของเรา เราวติก

วจิาร ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมะเราไม่ลกัไก่ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้มา เราศึกษามาแลว้เราวางไว ้เราปฏิบติัของเราข้ึนมา ถา้ปฏิบติัข้ึนมา 

ถา้พทุโธมนักเ็ป็นวติกวจิารเหมือนกนั เวลาเราตรึกในธรรมๆ มนัก็ตรึก ตรึกก็ระลึก

เหมือนกนั ระลึกเหมือนกนั ถา้สติปัญญามนัทนั มนัก็ปลอ่ย ปล่อยสัญญาอารมณ์ ปลอ่ยสัญญา

อารมณ์ เห็นไหม ค าวา่ “ปลอ่ยสัญญา” ก็ความคิดไง ถา้ปลอ่ยสัญญาอารมณ์ มนัก็เป็นตวัมนัไง ถา้

มนัเป็นตวัมนั มนัก็สงบระงบัเขา้มา 

ถา้มนัสงบระงบัเขา้มาบ่อยคร้ังเขา้ๆ เวลาจิตมนัเห็นนะ เวลาใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนั

สงบเขา้มา จิตสงบเขา้มาๆ พอมนัขาดสติ มนัก็เสวยเตม็ๆ มนัก็คิดร้อยแปด คิดแบบโลกียปัญญา คิด

แบบเตม็ไมเ้ตม็มือ แต่ถา้มีสติป๊ับ มนัก็ปลอ่ย ปล่อย ไลเ่ขา้ไป ไลเ่ขา้ไปคือมีสติปัญญา ปัญญา
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อบรมสมาธิตามความคิดเขา้ไป มนัปลอ่ยอารมณ์ความรู้สึก ปลอ่ยอารมณ์ ปลอ่ยอารมณ์มนัเป็น

เอกเทศ เป็นตวัมนั ถา้เรามีสติ มนักเ็ป็นเร่ืองแปลกประหลาดแลว้ เพราะอะไร เพราะส่ิงท่ีเราจบัตอ้ง

ไดม้นัเป็นวตัถุ มนัเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งท่ีมนัรู้มนัเห็นของมนั มนัปลอ่ยวางเขา้มา มนัชดัเจนมาก พอมนั

ชดัเจนมาก ถา้มีสติบ่อยคร้ังเขา้ เวลามนัเสวยอารมณ์ เวลามนัคิด เห็นเลยนะ จิต อาการของจิต มนั

กระทบกนั จิตเห็นอาการของจิต มนัเห็นชดัๆ ถา้มนัเห็นชดัๆ ข้ึนมา มนัลกัไก่มาจากไหนละ่ มนั

ธรรมะลกัไก่หรือ...ไม่ใช่ มนัเป็นการกระท าของเรา แลว้มนัเกิดข้ึนมาต่อหนา้ มนัเห็นชดัเจน มนั

เป็นท่ีจิตของเรา ถา้จิตของเรา จิตเห็นอาการของจิต มนัจะออกใชปั้ญญาแลว้ ออกใชปั้ญญา ฝึกหัด

ใชปั้ญญา ปัญญาคืออะไรละ่ 

เวลามนัปลอ่ยวางสัญญาอารมณ์เขา้มา แต่เวลาจิตสงบแลว้มนัจบั มนัก็จบัขนัธ์ รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วญิญาณ ถา้มนัจบัแลว้ คนไม่เป็นนะ คนไม่เป็นแยกไม่เป็น ดูสิ เวลาช่าง เวลาเหลก็ 

เขาจะหลอมเหลก็ เขาตอ้งท าความร้อนของเขา เขาจะหลอมทองค าของเขา เขาจะหลอมอะไรละ่ น่ี

ก็เหมือนกนั ถา้คนท่ีเขาเป็นช่าง เขาท าของเขา เขาจะช านาญของเขา เขาค านวณของเขาได ้ความ

ร้อนขนาดไหน เวลาหลอมมาแลว้มนัจะออกมา เราตอ้งการชนิดใด 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราจบัได ้เราจบัอารมณ์ความรู้สึกได ้มนัจะจบัแลว้มนัพิจารณาของมนันะ 

อารมณ์มนัประกอบไปดว้ยอะไร รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ มนัเป็นอารมณ์ความรู้สึก

ทั้งหมด ทั้งๆ ท่ีเวลาจิตสงบนะ มนัปลอ่ยสัญญาอารมณ์เขา้มา มนัถึงสงบเป็นเอกเทศ แต่ถา้ไม่มี

สติปัญญา สัมมาสมาธิ จิตมนัไม่เห็น จิตไม่เห็นจิต มนัจะกา้วเดินไปไดอ้ยา่งไร 

จิตเห็นจิต จิตเห็นอาการของจิต ถา้มนัจบัตอ้งส่ิงน้ีได ้จบัตอ้งส่ิงน้ีได ้มนัเกิดวปัิสสนา ถา้

เกิดวปัิสสนา การกระท าแบบน้ีมนัเป็นจริง ถา้เราก าหนดบริกรรมพทุโธๆ ถา้มนัจิตสงบเขา้มา ถา้

มนัสงบระงบั จบัรูปก็ได ้จบัเวทนาก็ได ้จบัสัญญาก็ได ้จบัสังขารก็ได ้จบักายกไ็ด ้ถา้จบักาย ค าวา่ 

“ก็ได้ๆ ” เพราะสติปัฏฐาน ๔ ไง สติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง ถา้จิตมนัจริง มนัจะเห็นสติปัฏฐาน 

๔ ตามความเป็นจริง 
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ถา้จิตมนัไม่จริง ส่ิงนั้นน่ะธรรมะลกัไก่ทั้งนั้นน่ะ มนัลกัไก่ข้ึนมา ถา้ลกัไก่ข้ึนมา มนัลกั

ไก่ข้ึนมา มนัท าไมละ่ กิเลสมนัเป็นแบบนั้น พดูถึงกิเลสโดยสจัจะ กิเลสโดยธรรมชาติมนัเป็น

แบบน้ี แต่กิเลสเป็นแบบน้ีแลว้นะ ถา้วฒิุภาวะท่ีออ่นดอ้ย วฒิุภาวะท่ีเป็นมาร มนัอา้งอิงไปเลย ท า

ให้เสียหายไปเลย แลว้เสียหายไปนะ คนท่ีเสียหายคือใคร ถา้มนัเสียหาย ท าความเสียหาย ผูท่ี้เสียหาย

ก็คือจิตดวงนั้นเอง จิตดวงนั้นท าความเสียหายใหก้บัจิตดวงนั้นเอง 

แต่ถา้เรามีสติมีปัญญาของเรา เรามีอ  านาจวาสนานะ ถา้ไม่มีอ  านาจวาสนา เราจะไม่มีครู

บาอาจารยค์อยช้ีน า ถา้มีอ  านาจวาสนาคอยช้ีน า เวลาปฏิบติัไปแลว้ ส่ิงใดท่ีเราปฏิบติัไปแลว้ ฟัง

ธรรมๆ เทียบเคียงไดเ้ลย เทียบเคียงไดเ้ลย ถา้เทียบเคียงได ้มนัจะไม่ไหลตามไปให้กิเลสมนัดึงลง

ต ่า ถา้กิเลสมนัดึงลงต ่า เราจะต่อสูร้ะหวา่งกิเลสกบัธรรมตามขอ้เทจ็จริงท่ีใจมนัเกิดข้ึนเด๋ียวน้ี 

เวลาเราขดุคุย้ เราคน้หา เราจะหากิเลสเจอ เราจะท าอยา่งไรถึงจะเจอกิเลสท่ีจะได้

ประพฤติปฏิบติั เวลาเราปฏิบติักนั ดูสิ เวลาเขาท าหนา้ท่ีการงานกนั เขาตอ้งการผลประโยชน์ของ

เขา ใครท าส่ิงใดเขาตอ้งอยากประสบความส าเร็จของเขา นัน่หนา้ท่ีการงานของเขานะ แต่อนัน้ีเรา

จะมาร้ือสัตวข์นสตัว ์ เราจะมาร้ือภพร้ือชาติของเรา ถา้เราร้ือภพร้ือชาติของเรา ถา้ไม่ร้ือภพร้ือชาติ 

เวยีนตายเวยีนเกิดแน่นอน เวยีนตายเวยีนเกิดเพราะอะไร เพราะเหตุผลมนัเป็นแบบนั้น ขอ้เทจ็จริง

เป็นอยา่งนั้น มนัเป็นอยา่งอ่ืนไปไม่ได ้

แต่ถา้มนัจะเป็นจริงข้ึนมา มนัก็เป็นจริงท่ีเราเอาจริงกนัน่ี เราปฏิบติัจริงๆ นะ เราเสียสละ

เวลามา เราเสียสละความตั้งใจมาเพ่ือจะเอาความจริงของเรา ถา้ความจริงของเรานะ แกว้แหวนเงิน

ทองมนัมีค่า เขาจะกูย้ืมกนัก็ได ้แตส่ติ สมาธิ ปัญญา มนักูย้ืมกนัไม่ได ้ถา้มนักูย้ืมกนัไม่ได ้แต่เวลา

เรา ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เราปรึกษาหารือกนัได ้ แต่ขณะท่ีปรึกษาหารือ เรา

ปรึกษาหารือต่อเม่ือเราปฏิบติัมาแลว้ แต่ในการปฏิบติัแลว้ ทุกคนตอ้งแยกตวัออกไป ใจของใครใจ

ของคนคนนั้น ถา้ใจของใคร ใจของคนคนนั้น ใจของคนคนนั้นตอ้งรักษาใจของตวัเอง ถา้รักษาใจ

ของตวัเอง 
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พอถา้มีสติ มีสมาธิ มีปัญญาข้ึนมา มนัก็เป็นก าลงัของใจดวงนั้น ถา้ใจดวงนั้นมีพ้ืนฐานท่ี

มีมรรคเกิดข้ึนมาในหัวใจดวงนั้น ใจดวงนั้นจะไดมี้การกระท า ถา้การกระท า มนัจะเป็นขอ้เทจ็จริง 

มนัจะเป็นความจริงกบัใจดวงนั้น ถา้มนัจบัตอ้งส่ิงน้ีได ้ฝึกหัดแลว้แยกแยะมนัได ้อารมณ์ความรู้สึก 

อารมณ์ขณะท่ีเป็นสัญญาอารมณ์ เราก าหนดพทุโธ มนัเป็นค าบริกรรมท่ีให้มนัแยกออกจากกนั

ดว้ยก าลงัของค าบริกรรม ถา้ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนัปลอ่ยวางมา เพราะปัญญาไลต่อ้นเขา้มา มนั

ปลอ่ยวางๆ 

แต่ถ้ามันจับของมันได้นะ เวลาเราจะพิจารณา มันคนละเร่ืองกนัแล้ว มันคนละเร่ือง นี่

เป็นศีล สมาธ ิ ปัญญา ปัญญาเกดิขึน้จากจิตทีส่งบ ปัญญาเกดิขึน้จากสัมมาสมาธิ ถ้า

สัมมาสมาธิจับกาย จบัเวทนา จบัจิต จับธรรมไม่ได้ มันจะไม่มีงานท า ไม่มีงานท าคือเกดิ

ปัญญาขึน้ไม่ได้ ในเม่ือไฟฟ้ามันมีขั้วบวกขั้วลบ ไฟฟ้ามันถึงจะเป็นพลงังานขึน้มาได้ ถ้ามันมี

เฉพาะขั้วบวก แต่ไม่มีขั้วลบ มันผลักกนั มันไม่เกิดไฟฟ้าขึน้มาได้ ถ้าจิตมันสงบแล้ว ถ้ามันจับ

กาย จบัเวทนา จับจิต จบัธรรมขึน้มาไม่ได้ มันกไ็ม่เห็นตามความเป็นจริง มันกเ็ป็นธรรมะ

ลกัไก่ มันก้าวเดนิไปไม่ได้ 

พอธรรมะลกัไก่กอ้็างองิธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อ้างองิธรรม

ของครูบาอาจารย์ พูดเหมือนกนัๆ แต่ไม่มีข้อเท็จจริง ถ้าไม่มีข้อเท็จจริง มันกไ็ม่ช าระกเิลส 

ไม่ได้ช าระกเิลส กเิลสที่มันเผาลนใจนั้น มันเผาลนใจ มันกเ็ร่าร้อนใจดวงนั้นอยู่แล้ว แล้วถ้าใจ

ดวงนั้นเอากเิลสของตัวเที่ยวไปฉาบไปทาคนอ่ืน มนักเ็ป็นกเิลสไปทั้งหมด แต่ถ้าเราเห็นโทษ

ของมัน เราพยายามรักษาใจของเรา ถ้ารักษาใจของเรา มันมีสติมีปัญญาขึน้มา เรารักษา

ขึน้มาเพ่ือจะแก้ไขนะ 

เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ ใจดวงหน่ึง ธรรมะ ส่ิงท่ีสัมผสั

ธรรมไดคื้อหัวใจเท่านั้น ฉะนั้น เวลาเราปฏิบติั เราก็ตอ้งดูแลใจของเราเท่านั้น เพียงแต่มนุษยเ์ป็น

สัตวส์ังคม เราอยูด่ว้ยกนั สังฆะ เวลาเป็นหมู่สงฆข้ึ์นมา ถา้เป็นสังฆะลงอโุบสถก็เป็นสังฆอโุบสถ 
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ถา้เป็นคณะ เป็น ๓ องคล์งมาก็เป็นคณอโุบสถ ถา้เป็นบุคคลคนเดียวก็เป็นบุคคลอโุบสถ เวลา

อโุบสถ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางไวใ้ห้ประพฤติปฏิบติัแตกต่างกนัไป เพราะถา้บุคคลก็

เป็น ๑ ถา้คณะก็ตอ้ง ๓ ถา้เป็นสังฆะเป็นตั้งแต่ ๔ ข้ึนไป 

ในเม่ือเราเป็นหมู่เป็นคณะ เรามีสังคม สงัคมน้ีก็เป็นสังคม ธรรมวนิยัก็เป็นขอ้วตัรท่ี

ถนอมสังคมน้ีไว ้แต่เวลาปฏิบติั ใจเราเท่านั้น ใครปฏิบติัก็ตอ้งใจเราเท่านั้น ถา้สงบ มนัสงบเขา้มา

ท่ีใจ แลว้เวลาเกิดปัญญาข้ึนมา ปัญญาเกิดธรรมจกัรข้ึนมา มนัจะเร่ิมมหัศจรรย ์มหัศจรรยแ์บบวา่ 

คนท่ีไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมนัไม่รู้ส่ิงใดเลย ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาก

นอ้ยมาขนาดไหน แต่เป็นธรรมะลกัไก่ กิเลสลกัไก่ข้ึนมา มนัก็ไม่รู้จริงข้ึนมาจากใจดวงนั้นได ้มนั

ถึงไม่เป็นปัจจตัตงั มนัถึงไม่เป็นสันทิฏฐิโก มนัถึงไม่ไดส้ ารอกคายกิเลสออกไป แลว้ยิ่งปฏิบติัข้ึน

ไปโดยท่ีไม่มีสติปัญญา มนัจะกลบัพอกพนูกิเลสข้ึนมาดว้ยวา่ เราเป็นนกัปฏิบติั เรามีคุณธรรมใน

หัวใจ ทั้งๆ ท่ีไม่มีความเป็นจริง 

แต่ถา้เรามีสติมีปัญญาของเรา เรารักษาใจของเราๆ ท าความเป็นจริงของเราข้ึนมา ถา้ท า

ความเป็นจริง สติมนัก็รู้วา่สติ เวลาถา้มนัเป็นสมาธิมนัก็เป็นสมาธิ แลว้ถา้เกิดปัญญา เกิดปัญญาคือ

จิตมนัขดุคุย้หากิเลสเจอ หากิเลสเจอ จิตเห็นอาการของจิต จิตมนักระทบ จิตมนักระทบ ขั้วบวกขั้วลบ

มนักระทบกนั ถา้กระทบกนั มนัเป็นความต่ืนเตน้ มนัเป็นความมหัศจรรยข์องผูท่ี้ปฏิบติัใหม่มาก 

มนัเป็นความต่ืนเตน้เพราะมนัเป็นการเร่ิมตน้วา่เราจะกา้วเดินออกไป เราจะส ารอกคายกิเลส

ออกไป เพราะกิเลสเป็นสังโยชน์ มนัร้อยรัดส่ิงน้ีไว ้ ร้อยรัดความเห็นผิดของเรา ร้อยรัดสีลพัพตป

รามาส ร้อยรัดความลงัเลสงสัย มนัร้อยรัดไปกบัใจ แลว้ใจปฏิบติัขนาดไหน มนัก็มีความสงสยั

ตลอดต่อเน่ืองไปถา้ไม่ไดส้ ารอกคายออก ถา้มนัส ารอกคายออก จิตมนัตอ้งเป็นผูส้ ารอกคายของ

มนัออกเอง ถา้จิตมนัส ารอกคายออกเอง ส่ิงน้ีมนัเป็นธรรม สัจธรรม 

สัจธรรม ดูสิ ศีล สมาธิ ปัญญาท่ีมนัเกิด มรรค าณ  อุทปาทิ ปญฺ า อุทปาทิ วชฺิชา 

อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิฯ ความเป็นปัญญา ความกระจ่างแจง้มนัจะเกิดข้ึนมาจากใจ เกิดข้ึนมา

จากการกระท า เกิดข้ึนมาจากจิต จิตท่ีมนัรู้มนัเห็นของมนั 
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มนัจบัแลว้มนัแยกของมนันะ ท าไมถึงเป็นรูปละ่ รูป รูปน้ีมีเพราะมีจิต เพราะมนัมีจิต จิต

กระทบ มนัถึงเป็นรูป ถา้เป็นรูป เพราะมนัไวมาก รูปน้ีมนัประกอบไปดว้ยอะไร ถา้ไม่มีเวทนา 

เราจะรู้รูปไดอ้ยา่งไร ถา้เวทนามนัไม่ชดัเจนนะ รูปมนัก็มีรสชาติ อารมณ์หน่ึงก็มีรสชาติหน่ึง มนัก็

คือเวทนา แลว้เวทนาจะเกิดไดอ้ยา่งไรละ่ถา้ไม่มีสัญญาขอ้มูลวา่เราจะรู้จกัเวทนาหรือไม่รู้จกั

เวทนา ถา้รู้จกัเวทนาหรือไม่รู้จกัเวทนาก็แลว้แต่ ถา้มีสัญญารับรู้แลว้ สัญญาเป็นส่วนประกอบมา 

ถา้ส่วนประกอบมา ส่ิงท่ีเป็นต่อไป อารมณ์ต่อเน่ืองไปก็คือสังขารมนัปรุงมนัแต่ง แลว้อารมณ์

สังขารจะปรุงแต่งไปไดอ้ยา่งไรถา้ไม่มีวญิญาณ ขนัธ์ ๕ ท่ีรับรู้ร่วมกนั ถา้รับรู้ร่วมกนัก็หมุนไป 

แต่มนัเร็วมากๆ ถา้มนัไม่เร็วมากๆ เราจะไม่มีสติปัญญาไดข้นาดน้ี 

ดูสิ ความคิดท่ีเราคิดออกไปมนัรู้เท่ารู้ทนัหมดเลย ความคิดท่ีมนัออกไป ความคิดของเรา

มนัเร็วขนาดไหน แต่ขณะท่ีจิตมนัจบัเขา้มาแลว้ มนัขึงพืดข้ึนมาแลว้ มนัก็เหมือนเร่ืองปกติธรรมดา 

ปกติธรรมดาเพราะอะไร เพราะจิตมนัสงบเขา้มา จิตมนัเร็วไง มนัมีสติ เห็นไหม ส่ิงท่ีเคล่ือนท่ีท่ี

เร็วท่ีสุดคือจิต ความเคล่ือนท่ีท่ีเร็วท่ีสุดคือจิต เร็วกวา่แสง ความรู้สึกนึกคิดไปเร็วมาก แลว้จิตมีสติ

มีปัญญาให้มนัสงบระงบัเขา้มา แลว้ส่ิงท่ีสงบระงบัเขา้มามนัจบัตอ้งได ้มนัถึงเป็นปกติ ปกติมนัถึง

เป็นปัจจุบนั ถา้จิตมนัสงบเขา้มา แต่ถา้จิตมนัอ่อนแอ จิตมนัใชไ้ปแลว้ พอมนัเศร้าหมอง จิตมนัมี

ก าลงันอ้ย ส่ิงท่ีเป็นความคิดมนัก็ฉุดไปแลว้ พิจารณาไม่ได ้ ส่ิงท่ีละเอียดมากมนัเป็นความ

มหัศจรรย ์

พิจารณากายก็เหมือนกนั ถา้พิจารณากาย ส่ิงท่ีเราร าพึงข้ึนมาท่ีวา่มนัเป็นสัญญาๆ สัญญา 

ถา้กิเลสเอามาใช ้ เป็นสัญญา มนักย็ึดมัน่ถือมัน่วา่เป็นความรู้ความเห็นของมนั แต่ทีน้ีสมาธิ สมาธิ

คือจิตท่ีเป็นสัมมาสมาธิ จิตท่ีเป็นธรรม จิตท่ีเป็นธรรมเอาสัญญาท่ีวา่เป็นสักกายทิฏฐิ ทิฏฐิ

ความเห็นผิดในใจ สัญญาเหมือนกนั เอามาตั้งไง เอามาตั้ง ร าพึงถึงกาย ร าพึงถึงกาย ถา้มนัร าพึงได ้

ให้มนัแปรสภาพไป ให้มนัอืด ใหข้ึ้นพข้ึุนพองข้ึนมาให้เราดูข้ึนมา ใหเ้ราเห็นของเราข้ึนมา พอเห็น

ข้ึนมา น่ีคือปัญญา ปัญญามนัไดใ้คร่ครวญ มนัแยกแยะ มนัท าลายของมนัไป มนัมหัศจรรยม์ากกวา่

ธรรมะลกัไก่ 
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ธรรมะลกัไก่ท่ีเวลาแสดงธรรมกนัโดยกิเลสมนัลกัไก่เขามา แลว้ก็เป็นธรรมะลกัไก่ พดู

ออกมานะ ไม่มีรสไม่มีชาติ แต่ผูท่ี้เราประพฤติปฏิบติั เราไปฟัง เราก็วา่ อืม! มนัพดูเหมือนกนั มนั

เหมือนกนั แต่มนัไม่มีท่ีมาท่ีไป ไม่มีท่ีมาท่ีไป มนัก็เหมือนส่ิงท่ีไม่มีคุณค่า น่ีธรรมะลกัไก่ 

แต่ถา้เราไปฟังส่ิงนั้นมา เราฟังเพ่ือสดบัสติปัญญา เวลาฟังเทศน์นะ ฟังเทศนเ์ป็นคติธรรม 

เป็นสดบัปัญญา เวลาครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านเทศน์นะ เทศน์ข้ึนมา

เพ่ือให้จิตของเราเกาะ ใครฟังธรรมๆ เกาะส่ิงน้ีไป หลวงตาท่านบอกวา่เวลาหลวงปู่มัน่เทศน์ 

มรรคผลนิพพานหยิบเอาไดเ้ลย เพราะจิตใจท่านมีธรรมเหนือโลกในใจ ท่านพดูออกมามนัมีเหตุมี

ผล มีขั้นมีตอนของมนัเป็นชั้นเป็นตอนของมนัข้ึนไป 

แต่ของเราละ่ ของเราเวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนไป เราไปฟังท่ีธรรมะลกัไก่ ก็พดูเหมือนกนั 

พดูเหมือนกนัเพราะอะไร พดูเหมือนกนัเพราะมนัมีทางวชิาการให้เราศึกษาไง แต่ถา้มนัเป็นความจริง

นะ พดูเหมือนกนั แลว้มีเหตุมีผลดว้ย มีเหตุมีผลดว้ย แลว้เขา้ใจดว้ย แลว้มนัมีท่ีมาท่ีไปดว้ย มีท่ีมาท่ี

ไป แลว้เวลาเทศนาวา่การไป ผูท่ี้ฟังธรรมๆ ท่ีเขาฟังธรรมเราอยูน่ี่ ก็ตอ้งการให้เขาประพฤติปฏิบติั

ข้ึนมาให้มนัมีเหตุมีผล มีท่ีมาท่ีไปอยา่งน้ี ถา้มนัมีเหตุมีผล มีท่ีมาท่ีไป จิตดวงนั้นมนัจะพฒันาข้ึน

มา 

จากจิตท่ีลม้ลกุคลกุคลาน จากจิตท่ีมนัไม่มีก าลงัของมนั มนัก็ท าความสงบของใจเขา้มา

ให้มีก าลงัข้ึนมา ถา้มีก าลงัแลว้พยายามฝึกหัด จุดประกายให้ได ้ ให้ออกวปัิสสนาให้เป็น ถา้ออก

วปัิสสนาเป็นได ้ ขั้วบวกขั้วลบมนักระทบกนัแลว้ มนัจะมีพลงังานข้ึนมา ระหวา่งกิเลสกบัธรรม

จะต่อสู้กนัในหัวใจนั้น ถา้กิเลสกบัธรรมมนัแยง่ชิงหัวใจนั้นเป็นท่ีสถิตของธรรมๆ 

แต่น้ีกิเลสมนัสถิตอยูใ่นใจของเราไง กิเลสมนัสถิตอยูใ่นใจ แต่ดว้ยอ านาจวาสนาบารมี 

เราถึงมีศรัทธามีความเช่ือท่ีออกมาประพฤติปฏิบติักนั แลว้ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา น่ีอ  านาจ

วาสนาบารมี อ านาจวาสนาบารมีเป็นความเช่ือ เป็นโอกาส ถา้เป็นโอกาส ถา้ปฏิบติัเป็นความจริง

ข้ึนมา จากอ านาจวาสนาบารมีมนัก็เป็นธรรมแลว้ พิจารณาแยกแยะของมนัไปบ่อยคร้ัง ถา้โดย

ปัญญาอบรมสมาธิ โดยปัญญาวมุิตติ พิจารณาซ ้าพิจารณาซาก พิจารณาเปรียบเทียบข้ึนมา มนัจะ
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ปลอ่ยนะ ปลอ่ยบ่อยคร้ังมาก พอปลอ่ยบ่อยคร้ัง สุกขวปัิสสโก ผูท่ี้ปฏิบติัโดยปัญญาวมุิตติ น่ี

สุกขวปัิสสโก ส่ิงท่ีท ามนัจะท าต่อเน่ืองกนัไป มนัไม่ตอ้งไปมีฌานมีญาณอะไรก็แลว้แต่ ท าของเรา

ไป 

ส่ิงท่ีเป็นปัญญามนัเป็นธรรมาวธุ มนัเป็นสัจธรรมในหัวใจ เรารู้เราเห็นของเราอยูแ่ลว้ 

พิจารณาแยกแยะไปบ่อยคร้ังเขา้ มนัพิจารณาซ ้ าแลว้มนัปล่อยขนาดไหน อยา่ชะลา่ใจ เพราะ

ขณะท่ีวา่ถา้เป็นตทงัคปหาน เวลาปลอ่ยแลว้นะ เวลามนัเส่ือมนะ พอสมาธิมนัเส่ือมลง ปัญญา

อยา่งนั้นจะเกิดไม่ได ้ ปัญญาอยา่งท่ีจะรู้เท่ารู้ทนั รู้เท่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ รู้ทนั

ไม่ได ้เพราะก าลงัมนัไม่เท่ากนั 

ความเร็วไง ความเร็วของรถท่ีมนัแตกต่างกนั ตามอยา่งไรกไ็ม่ทนัหรอก ถา้ความเร็วของรถ

นะ เคร่ืองแตกตา่งกนั ก าลงัแตกตา่งกนั แข่งกนัทีไรกแ็พทุ้กที ถา้จิตมนัเส่ือมแลว้ กิเลสมนัไวกวา่ 

กิเลสมีก าลงัมากกวา่ มนัชนะทุกทีแหละ แลว้เราจะท าอยา่งไรละ่ เรากต็อ้งปรับปรุงเคร่ืองยนต์

ของเราให้มนัเสมอกนั ปรับปรุง ปรับปรุงคุณภาพให้เหมือนกนั ถา้ปรับปรุงคุณภาพให้เหมือนกนั 

ปลอ่ยวางส่ิงนั้นแลว้กลบัมาท าความสงบของใจให้มากข้ึน ใหก้ าลงัของจิตมีก าลงัมากข้ึน พอจิตมี

ก าลงัมากข้ึน เคร่ืองยนตเ์ท่ากนั เคร่ืองยนตบ์างทีมีก าลงัมากกวา่ดว้ย 

เวลาผูท่ี้มีครูบาอาจารยน์ะ ท่านประพฤติปฏิบติัไป ถา้สมาธิเขม้แขง็ สมาธิแก่กลา้ เวลา

พิจารณากายนะ กายจะใส ให้มนัเป็นไตรลกัษณ์ ให้มนัพพุอง มนัไม่เป็น มนัไม่เป็น น่ีสมาธิแก่ไป

ก็มี 

แต่ผูท่ี้ปฏิบติัเวลาปฏิบติัมนัลม้ลกุคลกุคลานอยา่งน้ี เวลาสมาธิไม่มีก าลงัข้ึนมา ส่ิงใดท า

แลว้ เคร่ืองยนตไ์ม่เท่ากนั แพทุ้กที เร่งอยา่งไรก็สู้ทนัไม่ได ้ แต่เวลาเคร่ืองยนต ์ เวลาเราท าสมาธิจน

แก่กลา้ สมาธิจนใสสะอาด มนัก็เป็นไตรลกัษณ์ไม่ไดเ้หมือนกนั จิตมนัไม่พไุม่พอง ไม่เป็นไป

อยา่งท่ีเราคิด เราพิจารณาซ ้ าๆๆ เขา้ไป ประสบการณ์อยา่งน้ีตอ้งเป็นครูบาอาจารยท่ี์ท่านผา่น

มาแลว้ ถา้ประสบการณ์อยา่งน้ี แต่ถา้เราไม่มีประสบการณ์อยา่งน้ี เวลาเราท าความสงบของใจเขา้

มา ใจใสๆ ใจมนัดี เราก็บอกวา่สมาธิเราแก่เกินไปแลว้ ใจเห็นแสงสวา่งเห็นตา่งๆ...ไม่ใช่ ไม่ใช่ก าลงั
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หรอก มนัเป็นออกรู้ จิตมนัออกรู้นะ ออกรู้นิมิต ออกรู้ต่างๆ ส่ิงท่ีออกรู้ เห็นใสๆ ตา่งๆ มนัไปรู้ความ

ใสแลว้ ถา้จิตมนัไม่รู้ มนัจะเห็นความสวา่งไหม ถา้จิตไม่รู้ จะเห็นความใสนั้นไหม น่ีมนัไม่ใช่ก าลงั 

มนัไม่ใช่ 

แต่ถา้สมาธิท่ีมนัแก่กลา้ข้ึนมา มนัมีก าลงัของมนั เวลามนัไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต 

เห็นธรรม เห็นจนแบบมนัใสไปหมด อนันั้นเพราะก าลงัมนัมากเกินไป มากเกินไป เราพิจารณา

บ่อยคร้ังเขา้ พอก าลงัมนัมาก เราใชจ่้ายไป เด๋ียวก็กลบัมาสมดุล ถา้คนเป็น พิจารณาซ ้าพิจารณาซาก

จนถึงท่ีสุดนะ มนัปล่อยวางขนาดไหนก็พยายามกระท าต่อเน่ืองๆ ความต่อเน่ือง มีอยา่งเดียวเท่านั้น 

ขิปปาภิญญา ผูท่ี้ปฏิบติัง่ายรู้ง่าย 

แต่พวกเราถา้ปฏิบติัรู้งา่ย มนัตอ้งสมุจเฉทปหานสิ ถา้ปฏิบติัง่ายรู้งา่ย เราก็ตอ้งรู้ความเป็น

จริงข้ึนมาสิ น่ีมนัลม้ลกุคลกุคลานอยูน่ี่ เผลอไม่ไดเ้ลย เผลอ ถอยกรูดๆ อยา่งน้ี อยา่งน้ีมนัปฏิบติั

ง่ายรู้ง่ายไดอ้ยา่งไร อยา่งของเรามนัปฏิบติัยากรู้ยาก ถา้ปฏิบติัยากรู้ยาก ยากเพราะอะไร ยากเพราะ

ธรรมมนัออ่นแอ กิเลสมนัเขม้แขง็ ท าทีไรก็นอ้ยเน้ือต ่าใจ ท าอยา่งไรก็สกัแต่วา่ท า ท าอยา่งไร

ออ่นแอไปตลอดเลย มนัยาก ยากเพราะความออ่นแอของเรา ยากเพราะอยา่งน้ี แต่ถา้จิตใจมนั

เขม้แขง็ ไม่ยาก 

เวลาครูบาอาจารยท่์านพดูถึงพระโสณะบ่อย พระโสณะเวลาเดินจงกรมจนฝ่าเทา้แตก 

เดินไปจนเลือดโชกเลย ทั้งๆ ท่ีพระโสณะเป็นลกูเศรษฐีนะ ถา้พดูถึงทางโลก เขาสมบูรณ์ทุกอยา่ง

พร้อมเลย ไปไหนนะ มีคนหามเสล่ียงตลอด พระโสณะน่ี เพราะเทา้บางมาก เขาเป็นลกูเศรษฐีนะ 

เขามีทุกอยา่งพร้อมทางโลก ท าไมเขามีความปรารถนามาประพฤติปฏิบติั ปรารถนาบวชเป็นพระ 

แลว้เดินจงกรมจนเลือดแดงไปหมดเลย ท าไมเขามีความมัน่คงขนาดนั้น ท าไมเราไม่มีความมัน่คง

ขนาดนั้น ท าไมเราไม่มีความจริงใจอยา่งนั้น 

ถา้เรามีความจริงใจอยา่งนั้น ส่ิงท่ีบอกวา่ เวลากิเลสมนัเขม้แขง็ จิตใจเราออ่นแอ ถา้เรามี

ความเขม้แขง็อยา่งนั้น กิเลสมนัจะมาระรานเราไม่ไดเ้ลย มนัจะมาออกลวดลายอยา่งใดก็แลว้แต่ 

เราจะมีความมัน่คงของเรา ถา้มีความมัน่คงของเรานะ เรามีสติปัญญาแยกแยะของเรา ท าของเรา ท า
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ของเรา เราเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาไดม้ากนอ้ยขนาดไหนนั้นคือความเพียรของเราทั้งนั้น สัตว์

โลกจะลว่งพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร ความเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะ แต่เป็นสัมมา ถา้

สัมมาสมาธิ ความเพียรชอบ งานชอบ ถา้มนัชอบธรรมของมนั พิจารณาซ ้าพิจารณาซาก ให้

ขยนัหมัน่เพียร อยา่! อยา่ชะลา่ใจ ท าดว้ยความมุมานะ ท าดว้ยความเขม้แขง็ ท าดว้ยความเป็นจริง ถา้

ปลอ่ยวางขนาดไหนก็ท าต่อเน่ืองๆ เพราะเป้าหมายมนัยงัตอบเราไม่ได ้เรายงัไม่ถึงเป้าหมายนั้น ส่ิง

ท่ีมนัจะตอบกบัหัวใจน้ีคือเวลามนัสมุจเฉทปหาน เวลามนัขาดนะ คน้หาอยา่งใดมนักไ็ม่มี เพราะมนัขาด 

แต่เราบอกวา่มนัขาด น่ีธรรมะลกัไก่ มนักจ็ะพดูอยา่งนั้น พดูอยา่งนั้นทุกที ทุกคนจะ

เขา้ขา้งตวัเอง จะเขา้ขา้งตวัเองวา่เราปฏิบติัแลว้ ถา้มนัยงัมีความสงสยั มนัยงัไม่ถึงท่ีสุด มนัมีของ

มนัน่ะ แต่เพราะความออ่นดอ้ยของเรา ประสบการณ์ของเรา ความออ่นดอ้ยของเรา แต่ถา้มนัมี

ความเขม้แขง็ของเรานะ เราบึกบึนของเราไป เราขยนัหมัน่เพียรของเราไป ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ เวลามนั

ขาด น่ีอกุปปธรรม จะปฏิบติัช่องทางไหนก็แลว้แต่ เวลามนัขาดนะ จะเป็นปัญญาวมุิตติ เจโต

วมุิตติก็แลว้แต่ มนัขาดเหมือนกนั เพราะอริยสจัมนัมีหน่ึงเดียวไง ถา้มนัขาดเหมือนกนั เพียงแต่จริต

นิสัยของคน มีความเพียรของคน มนัแตกตา่งหลากหลายกนั แต่แตกตา่งหลากหลายกนั เราก็ตอ้ง

ท า เพราะท าให้มนัตรงกบัจริตเรา ท าให้ตรงกบัความทุกขค์วามยากในใจของเรา ถา้มนัตรงกบั

ความทุกขค์วามยากในใจของเรา ให้มนัไดรั้บรสของธรรม ไดรั้บรสของอกุปปธรรมตามท่ีครูบา

อาจารยท่์านบอกท่านสอนข้ึนมา แลว้เอารสชาติอนัน้ี เอาประสบการณ์อนัน้ีเทียบเคียง จริงหรือไม่

จริง มนัเป็นจริงหรือไม่จริง มนัเป็นความสุขขนาดไหน มนัปลอ่ยวางแลว้มนัร่ืนเริงขนาดไหน 

เวลาท าสมาธินะ เวลาสมาธิดีๆ เวลาเดินไปตวัมนัเบาขนาดไหน เวลาปฏิบติัไป เวลามนั

ปลอ่ยวางแต่ละหนแต่ละคราว มนัมีความร่ืนเริง มนัมีความกระหยิ่มยิ้มยอ่งของใจ มนัมีความวา่ 

เราก็มีโอกาสของเรา เราปฏิบติัไปแลว้ พระสมยัพทุธกาลท่านก็ปฏิบติักนัแบบน้ี เราปฏิบติัเด๋ียวน้ี 

เราก็ไดร้สชาติอยา่งนั้นเหมือนกนั มนักระหยิ่มยิ้มยอ่งไปตลอดนะเวลาปฏิบติั เวลามีความสุขน่ะ 

แต่เวลาความทุกข ์ กิเลสมนัข่ีหัวเอา มนัก็ลม้ลกุคลุกคลานของมนัไป น่ีเวลาจิตมนัเส่ือมมนัก็

ลม้ลกุคลกุคลานของมนัไป 
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แต่เวลามนัเป็นธรรมข้ึนมาในหัวใจนะ มีสมาธิข้ึนมากแ็หม! มนัมีความสุขความสงบ แต่

ความสุขอยา่งน้ี เวลามนัเส่ือมแลว้มนัเปรียบเทียบนะ เวลาคนเคยสุข เวลามนัทุกขม์นัก็ทุกขม์ากๆ 

จิตใจเวลาเราปฏิบติัของเราจิตสงบแลว้เราใชปั้ญญาของเรา ปัญญามนักา้วเดินไปแลว้ มนัพิจารณา

ของมนัไปแลว้มนัปล่อยวางของมนั มนัยิ่งมีความสุขมากเขา้ไปใหญ่เลย น่ีความสุขมาก อ๋อ! จิต

มนัพฒันาข้ึนมาอยา่งน้ี เวลาเกิดปัญญาข้ึนมา ปัญญาภาวนามยปัญญา มนัไม่ใช่โลกียปัญญา โลกีย

ปัญญาเราก็ไดผ้า่นมาแลว้ ถา้คนไม่ผา่นโลกียปัญญาข้ึนมา มนัก็จะไม่ถึงโลกุตตรปัญญา เวลาโล

กุตตรปัญญา ปัญญามนัปลอ่ยวางอยา่งน้ี 

ถา้มนัประมาท มนัไม่ดูแลรักษา เวลามนัเส่ือมลงไปมนัก็ยิ่งทุกขเ์หมือนกนั เวลามนัสุข

มนัก็สุขมากๆ นะ แลว้เวลามนัสุขมากๆ เวลามนัเส่ือมแลว้ มนัทุกขแ์ลว้ บางคนพยายามข้ึนมาไม่ได้

อยา่งน้ีอีก ถา้ไม่ไดอ้ยา่งน้ีเพราะอะไรละ่ ไม่ไดอ้ยา่งน้ีเพราะบุญกุศล น่ีไง ท่ีเราท าบุญๆ กนัอยูน่ี่ 

เวลาท าบุญ เราท าบุญ เรามีจิตท่ีเป็นธรรมต่อผูอ่ื้น เรามีน ้าใจกบัคนอ่ืน ใครเขาจะมา เราหลีกทางให้ น่ี

บุญทั้งนั้นน่ะ เราไม่ตอ้งไปแสวงหาบุญวา่จะตอ้งท า ถึงเวลาแลว้ตอ้งท าบุญกุศลมหาศาล แลว้เรา

ปฏิบติัต่อไป มนัก็ไปติดตรงนั้นไง 

บุญมนัก็อยูท่ี่เจตนาท่ีดีของเราน่ีแหละ เจตนาท่ีดี ท าท่ีดี มนัก็บุญของเราแลว้ ถา้บุญมนั

เกิดข้ึนมาอยา่งน้ี เวลามนัจะภาวนาข้ึนมา จิตใจมนัออ่น ออ่นควรแก่การงาน แลว้เวลาท าความ

สงบของใจ ใจมนัเป็นสมาธิ ถา้จิตมนัไม่ตั้งมัน่ จิตมนัไม่ควรแก่การงาน มนัจะออกใชปั้ญญา

อยา่งไร งานคืออยา่งไร 

งานทางโลก ดูงานทางโลกก็อาบเหง่ือตา่งน ้ามาเพ่ือหาท่ีพ่ึงอาศยั งานทางธรรมก็ประพฤติ

ปฏิบติัธรรม เวลาปฏิบติั เวลาใชปั้ญญาข้ึนมา เวลางานทางโลก งานโลกียปัญญา มนัก็งานทางโลก 

งานทางโลกคิดโดยวทิยาศาสตร์ คิดโดยจิตมนัคิด คิดโดยธรรมชาติท่ีจิตคิดอยูน่ี่ น่ีโลกๆ เพราะจิต

มนัยงัไม่ปลอ่ยสัญญาอารมณ์เขา้มา ถา้มนัปลอ่ยสัญญาอารมณ์เขา้มา ปลอ่ยสัญญาอารมณ์ ปลอ่ย

อารมณ์ความรู้สึกเขา้มาถึงเป็นตวัมนั ถา้มนัมีสติมีปัญญา ออกฝึกหัดใชปั้ญญา เพราะปัญญาออก

ได ้น่ีไง น่ีโลกตุตรปัญญา ปัญญาท่ีมนัแตกต่าง 
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คนท่ีไม่ปฏิบติัมนัจะรู้ไดอ้ยา่งไร คนท่ีไม่เคยมีประสบการณ์มนัจะรู้ไดอ้ยา่งไร แต่ถา้จิต

มนัมีประสบการณ์อยา่งน้ี มนัเห็นชดัเจนอยา่งน้ี ถา้มนัชดัเจนอยา่งน้ีมนัถึงรู้ อ๋อ! โลกียปัญญา เรา

ผา่นมาแลว้ เราถึงปฏิบติัจนเกิดเป็นโลกุตตรปัญญา แลว้โลกตุตรปัญญา เวลามนัปลอ่ยวางแลว้ มนั

ปล่อยวาง โอ๋ย! มนัมีความสุข มนัมีความร่ืนเริง ส่ิงท่ีไม่เคยมีไม่เคยเป็น มนัเป็นกบัใจข้ึนมาแลว้ ส่ิง

ท่ีไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น มนัก็เป็นข้ึนมาในใจของเรา โอ๋ย! ใจท าไมมนัเป็นไดข้นาดน้ี เป็นไดข้นาด

น้ี...น่ีธรรมะยงัลกัไก่อยูน่ะ ถา้ธรรมะลกัไก่มนัไม่ใช่ธรรมะของเรานะ 

พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้าเลา่ๆ เวลาสมุจเฉทปหานขาด พบั! ธรรมะท่ีแทจ้ริง ไม่ใช่ลกัไก่ใครมา 

ไม่ใช่สวมรอยใคร ไม่ไดย้ดึครองธรรมะของคนอ่ืนมาเป็นของเรา มนัเป็นข้ึนมาจากใจดวงนั้น เห็น

ไหม เวลาปฏิบติัข้ึนมา ใจดวงใดก็แลว้แตจ่ะตอ้งปฏิบติัข้ึนมาจากใจดวงนั้น ความกระทบกระเทือน

กนั สังคม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา มนัเกิดจากภายนอกทั้งนั้น 

แต่ถา้เราจะปฏิบติั เราดูแลหัวใจของเราข้ึนมา แลว้หัวใจข้ึนมา ใจดวงหน่ึง ใจดวงหน่ึงนะ 

ใจดวงน้ีเวยีนตายเวยีนเกิดในวฏัฏะมา แลว้ปัจจุบนัน้ีเกิดมาเป็นชาวพทุธพบพระพุทธศาสนา ผู้

บวชพระก็ไดอ้อกมาบวชพระ ผูท่ี้ออกประพฤติปฏิบติั เราก็ไดอ้อกมาประพฤติปฏิบติั เพราะเรา

เห็นคุณค่าของมนั ฉะนั้น พอใจดวงหน่ึงเวลาปฏิบติัข้ึนมาก็จากใจดวงนั้นเท่านั้น ตา หู ล้ิน จมูก 

กาย ใจนั้นไปกระทบ อายตนะส่งไปขา้งนอก เวลาหลบัตา ปิดหู ปิดจมูก ปิดล้ิน ปิดต่างๆ เปิดแต่

หัวใจไว ้มนัก็จะปฏิบติัในใจดวงนั้น 

ใจดวงนั้นล้มลุกคลุกคลานมา ใจดวงนั้นอาบเหง่ือต่างน า้แบกหามมา ให้สงสารใจ

ดวงนี ้ อย่าไปเอาพิษภัยจากข้างนอกมาให้มารกรุงรังกบัใจดวงนีม้ากเกนิไป ใจดวงนีเ้วยีน

ตายเวยีนเกดิในวฏัฏะกีภ่พกีช่าติมา อดตีชาติต่างๆ มันสะสมจนเป็นจริตเป็นนิสัย มันมพีิษมี

ภัยอยู่ในตัวมันอยู่แล้ว มันมีอวชิชาอยู่ มพีิษมีภัย เรารู้ตัวเองว่าจิตใจของเรามีพิษมีภัยในใจ

ของเรา เราจะมาประพฤติปฏิบตัิเพ่ือจะล้างพิษล้างภัยในใจของเรา ท าไมเราต้องเอาตา หู จมูก 

ลิน้ กาย ใจ ไปกว้านเอาพิษจากในปัจจุบันนีม้าทับถมมันอกีล่ะ 
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เห็นไหม เวลาออกปฏิบติั ครูบาอาจารยท่์านออกปฏิบติัไปอยูป่่าอยูเ่ขาอยูอ่งคเ์ดียว อยูผู่ ้

เดียว ก็เพ่ือจะปิดตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ไม่ให้กระทบ ไม่เอายาพิษในปัจจุบนัน้ีมาทบัถมมนัอีก 

เพราะยาพิษจากอดีต ยาพิษจากท่ีมนัสะสมมาในใจของเรา มนัก็มีมากพอท่ีเราจะก าจดัลา้งมนัได้

ยากทุกทีมาตลอดแลว้ ส่ิงท่ีอยูใ่นใจเรามนัเป็นพิษเป็นภยัท่ีมนัลา้งออกไดแ้สนทุกขแ์สนยาก เพราะ

มนัเป็นอวชิชา มนัเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยากยึดครองหัวใจ มนัทุกขม์นัยากขนาดน้ีแลว้ 

ฉะนั้น จิตใจท่ีเราจะประพฤติปฏิบติั กรั็กษาดูแลแต่ใจของเรา เพียงแต่สังคมอยูด่ว้ยกนั มี

สติมีปัญญา มีสติปัญญายบัยั้งไว ้ ส่ิงนั้นมนัเป็นอยา่งนั้น ใครท าอยา่งใด เขาตอ้งไดอ้ยา่งนั้น ใคร

ท าความผิดความพลาดอยา่งใด กรรมยอ่มให้ผลแก่ผูท่ี้ประกอบกรรมนั้น กรรมตอ้งให้ผลผูท่ี้ท า

กรรมดีกรรมชัว่นั้น ท าความดีตอ้งไดดี้ ท าความชัว่ตอ้งไดช้ัว่ ตามแต่ผลกรรมอนันั้น 

แต่ของเรา เราเป็นนกัประพฤติปฏิบติั เราเป็นผูท่ี้ปฏิบติั เราอยากไดก้ารกระท าของจิต 

อยากไดก้ารกระท า อยา่งเช่นวติกวจิารระลึกพทุโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนัเป็นการกระท าของจิต 

จิตมนักระท าโดยตวัของมนัเอง จิตมนักระท าของมนัเพ่ือความสงบสุขในตวัของมนัเอง เวลาจิต

สงบแลว้ออกฝึกหัดใชปั้ญญา 

โลกุตตรปัญญาเกิดจากจิตดวงน้ี จิตดวงน้ีไดพิ้จารณาแยกแยะธาต ุ๔ และขนัธ์ ๕ จิตดวง

น้ีไดแ้ยกแยะพิจารณาของมนั น่ีเป็นงานของจิตดวงน้ี จิตดวงน้ีพิจารณาแยกแยะข้ึนมา เกิดมรรค 

เกิดเป็นความเพียรชอบ งานชอบ ตามความเป็นจริงของจิตดวงน้ี จิตดวงน้ีไดส้ ารอกไดค้ายกิเลส

ออกไปจากจิตดวงน้ี เห็นไหม งานแท้ๆ  มนัอยูท่ี่ใจของเรา มนัอยูท่ี่จิตของเรา ให้มนัเกิดข้ึนมาตาม

ความเป็นจริงในใจของเรา มนัจะสมกบัความท่ีเราประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงไง 

ฉะนั้น เราเกิดมามนัมีโอกาส มีอ  านาจวาสนาอยูแ่ลว้ ถา้มีโอกาส มีอ  านาจวาสนาอยูแ่ลว้นะ 

ส่ิงใด องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกมนุษยท่ี์เกิดมามีเวรมีกรรมมาดว้ยกนั เวลาองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยอ้นอดีตชาติไป บุพเพนิวาสานุสติญาณ ไม่มีตน้ไม่มีปลาย ฉะนั้น จิตของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สร้างสมบุญญาธิการมาเป็นพระโพธิสัตว  ์ แลว้จิตของเราละ่ จิต
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ของเรา จิตวญิญาณของเรามนัก็เหมือนกนั ถา้จิตวญิญาณของเราก็เหมือนกนั ถา้ยอ้นอดีตชาติไป มนัก็

ไม่มีตน้ไม่มีปลาย 

แต่ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ ผูใ้ดท่ีระลึกอดีตชาติไดร้้อยชาติ 

พนัชาติ หม่ืนชาติ แสนชาติ หา้ชาติ สามชาติ อยูท่ี่อ  านาจวาสนาของคน คนเราระลึกอดีตชาติไปไดม้าก

ไดน้อ้ยเพราะอยูท่ี่ก าลงัของใจไดม้ากไดน้อ้ย แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นศาสดา 

มีก าลงัสูงสุด ยอ้นอดีตชาติไปไม่มีท่ีส้ินสุด แลว้จิตขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กบัจิตของ

เรามนัแตกต่างกนัตรงไหน 

ถา้มนัไม่แตกต่างกนัตรงไหน มนัก็เวยีนตายเวยีนเกิดมาเหมือนกนั มนัก็ไม่มีตน้ไม่มีปลาย

มาเหมือนกนั ทีน้ีไม่มีตน้ไม่มีปลายเหมือนกนั มนัก็มีส่ิงท่ีสร้างสมมาเหมือนกนั ถา้สร้างสมมา

เหมือนกนั แต่ในปัจจุบนัน้ี เราเอาปัจจุบนั เอาปัจจุบนั เพราะเรามีหลกัชยั เรามีสติมีปัญญา เรามี

หลกัชยัของเรา ถา้มีหลกัชยัของเรา เพราะมีเป้าหมายไง 

อธิษฐานบารมีคือเป้าหมาย บารมี ๑๐ ทศัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ บารมี ๑๐ 

ทศัเตม็ ถึงไดม้าตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราเป็นสาวกสาวกะ เรามีเป้าหมาย มี

เป้าหมายคืออธิษฐานบารมี ถา้มีเป้าหมายแลว้ เราจะตอ้งประพฤติปฏิบติัเขา้สู่เป้าหมายนั้น ในการ

ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้มีเป้าหมาย มีอธิษฐานบารมี อธิษฐานคือเป้าหมาย แต่เราไม่ขวนขวาย เรา

ไม่ขวนขวาย ไม่มีการกระท า ไม่มีความเพียรชอบ งานชอบ ขวนขวายเขา้ไป มนัจะเขา้สู่เป้าหมายได้

อยา่งไร 

ฉะนั้น เวลาเราท าของเรา เราจะดูแลใจของเรา เอาใจของเราเป็นท่ีตั้ง แลว้รักษา ส่ิงขา้ง

นอกนะ ถา้กิเลสหยาบๆ คือขดัอกขดัใจ ไม่ชอบส่ิงใดเลย นั้นกิเลสหยาบๆ มนัจะตายต่อเม่ือมีขนัติ

ธรรม กิเลสหยาบๆ อยา่งน้ี ถา้มีขนัติธรรม กิเลสหยาบๆ อยา่งน้ีเกิดไม่ได ้ เวลาขดัอกขดัใจส่ิง

ต่างๆ น่ีกิเลสหยาบๆ ถา้เราข่มกิเลสหยาบๆ อยา่งน้ีได ้แลว้เรามีสติมีปัญญาข้ึนมา เราท าความสงบ

ของใจเราได ้
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แลว้ถา้ใจมนัสงบเขา้มาแลว้ พอใจมนัสงบข้ึนมา ยอ้นไปส่ิงท่ีกิเลสหยาบๆ มนัจะเห็นโทษ

ของมนัเลยวา่ ถา้ขาดสติ เราจะไหลไปตามมนั แต่เพราะมีสติ เราถึงข่มไดด้ว้ยขนัติธรรม ขนัติคือ

ความอดทน แลว้เกิดมีสติมีปัญญาแยกแยะข้ึนมา เห็นไหม มนัก็เท่านั้นเอง แค่เราเขา้ใจผิดเขา้ใจถกู

เท่าน้ี ถา้ใจเราเขา้ใจ เราแยกแยะได ้ผิดถกูแค่น้ี มนัปลอ่ยวาง แค่น้ี! แต่ถา้มนัไม่มีสติปัญญา แค่น้ี มนั

เหยียบย  ่า มนัเหยียบย  ่าใจดวงน้ีจนลม้ลกุคลกุคลาน 

แต่ถา้มีสติมีปัญญา ครูบาอาจารยท่์านเห็นตรงน้ีท่านถึงพยายามดูแลรักษา รักษาใจของท่าน

ให้เป็นแบบอยา่ง แลว้เรากรั็กษาใจของเราเป็นแบบอยา่ง แลว้เราพยายามประพฤติปฏิบติัให้ใจของ

เราเขา้สู่สจัจะ เขา้สู่อริยมรรค เขา้สู่ความจริง ให้ใจเรามีคุณธรรมในหัวใจ ส ารอกคายกิเลสออกไป

ให้เป็นความจริง 

ในสมยัพทุธกาล เราอ่านพระไตรปิฎกกนั เรากอ็ยากเป็นอยากรู้อยา่งนั้น แลว้ถา้เราปฏิบติัข้ึนมา มนักเ็ป็นมนักรู้็อยา่ง
นั้น เพราะทุกขส์มยัพทุธกาลกบัสมยัน้ีเหมือนกนั แลว้ทุกขใ์นอนาคต เวลาพระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรู้ธรรมขา้งหนา้กม็า
ตรัสรู้จากอริยสัจน้ีเหมือนกนั เราท า เห็นไหม ไม่มีกาลไม่มีเวลา โอปนยิโก เรียกร้องสัตวท์ั้งหลายมาดูธรรม มาดูความ
เจริญรุ่งเรืองในใจของเรา ถา้เรามีสติปัญญานะ แต่ถา้เราอ่อนแอ กิเลสมนัจะเหยียบย ่าเอา แลว้เราจะทุกขจ์ะยากตลอดไป ฉะนั้น เรา
มีสติมีปัญญา เราจะตอ้งดูแลใจเรา เพื่อประโยชน์กบัเรา เอวงั 


