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 ตั้งใจเนาะ ฟังธรรมฟังเพื่อใหม้นัสะเทือนใจ ถา้ฟังธรรม จิตใจคนดีๆ เวลาฟังธรรมะเขา้

สู่หวัใจขนลุกเลยนะ ถา้ขนลุกมนัสะเทือนกิเลสไง ถา้กิเลสมนันอนอยูใ่นใจ ไม่มีใครไปดูหนา้

มนัก็นอนหลบัสบายของมนั แต่ถา้มีธรรมะไปสะเทือนนะ สะเทือน เห็นไหม เพราะปกติเราจะ

ประพฤติปฏิบติั ถา้เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเราจะท าความสงบของใจ ใจสงบแลว้เราจะไปร้ือ

คน้ไง  

เห็นไหม เห็นหนา้กิเลสๆ เห็นหนา้กิเลสคือจิตสงบแลว้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิตตาม

ความเป็นจริง แต่ถา้มนัฟังธรรมๆ ฟังธรรมน่ีกิเลสมนันอนหลบัอยู ่ เวลานอนหลบัอยูเ่พราะว่า

นอนหลบัอยูเ่ราก็ว่าสรรพส่ิงเป็นเรา เราคิดส่ิงใดถกูตอ้งดีงามไปหมด แต่เราฟังธรรมข้ึนมา 

ธรรมะ สัจธรรม มนัไม่ใช่เราคิด มนัไม่ใช่ของเราคิด ถา้เราคิด เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้เรามีกิเลสใช่ไหม เราก็เขา้ขา้งตวัเองว่าเรารู้ เราเขา้ใจ เป็นตามสัจธรรม

หมด แต่ธรรมของครูบาอาจารยเ์ขา้มามนัเผลอ พอเผลอข้ึนมา น่ีเสียงของธรรมมนัสะเทือน

หวัใจเรา ขนลุกเลย ค าว่าขนลุกน่ีมนัสะเทือนตวัมนั คนอยา่งนั้นล่ะมีวาสนา  

แต่คนท่ีมีวาสนานะ มนัเบ่ือ มนัร าคาญ ฟังแลว้ฟังเล่า ฟังแลว้ฟังเล่า ฟังแลว้มนัเป็น

ประโยชน์ส่ิงใด ถา้ฟังไม่มีประโยชน์ส่ิงใด เห็นไหม ดูสิ การฟัง ส่ิงท่ีไดย้นิไดฟั้งมนัตอกย  ้าอยู่

แลว้ล่ะ ธรรมะน่ีธรรมะเก่าแก่ มีสองพนักว่าปีมาแลว้นะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้

ธรรมข้ึนมา แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้องคน้ี์เป็นองค์ท่ี ๔ แลว้ท่ีก่อนหนา้นั้นล่ะ มนั
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คืออะไร น่ีสัจธรรมๆ สัจธรรมในใจของครูบาอาจารยเ์ราท่านเป็นธรรมจริง ความจริงข้ึนมาน่ี

มนัสะเทือนกิเลส กิเลสในหวัใจของท่าน ท่านรักษาของท่าน ท่านท าของท่านเป็นความจริงของ

ท่าน 

แต่ของเราล่ะ มนัจะฟังธรรมท าไม มนัเบ่ือมนัหน่ายไปหมด การเบ่ือหน่าย เห็นไหม นัน่

ล่ะกิเลสมนัข่ีหวั น่ีเราฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ี เวลาฟังเทศน์ฆราวาส ฆราวาสเขาตอ้งแปล

ความหมาย น่ีสมมุติบญัญติั สมมุติคือสมมุติของเขา เวลาบญัญติัๆ ของเรา พระน่ีคือบญัญติั 

บญัญติัคือธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เราศึกษา บาลีน่ีคือบญัญติั สมมุติบญัญติัๆ

เราเขา้ใจบญัญติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้  

ฉะนั้น มนัส่ือความหมายโดยตรงไง ถา้โดยตรงมนัเขม้ขน้กว่า แต่ถา้เป็นฆราวาสมนัเป็น

สมมุติ บญัญติัน้ีเป็นบญัญติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตอ้งสมมุติใหเ้ขาเขา้ใจนะ ถา้

สมมุติใหเ้ขาไม่เขา้ใจน่ี นัน่คืออะไร นัน่คืออะไร ส่ิงท่ีบาลีนัน่คืออะไร คืออะไรมนัก็เป็นบญัญติั

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บญัญติัถึงกิเลสในหวัใจเราไง ถา้บญัญติัในหวัใจของเรา 

เห็นไหม มนัคือกิเลส กิเลสมนัไม่ชอบ 

แต่ถา้เป็นความพอใจของมนันะ มนัเอาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มา

ลอ้เล่น มาลูบมาคล าไง เอาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ เห็น

ไหม เป็นบญัญติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เพื่อใหเ้ราศึกษา ใหเ้ราศึกษาใหเ้ป็นอะไร 

ใหเ้ป็นปัจจตัตงั ใหเ้ป็นสันทิฏฐิโก ใหเ้ป็นความรู้จริงข้ึนมาในหวัใจของเรา แต่มนัเอามาลอ้เล่น

ไง เอามาลอ้เล่นว่ามนัรู้มนัเขา้ใจๆ น่ีมนัลอ้เล่นนะ ถา้มนัลอ้เล่น เห็นไหม น่ีกิเลสมนัข่ีหวั ถา้

กิเลส ตอ้งท าไง 

เวลาฝีแตก เห็นไหม เวลาเราเจบ็ปวด เวลาเราบ่งฝี ถา้ฝีแตกความปวดมนัเบาบางลงเลย น่ี

ก็เหมือนกนั เอาธรรมะตีมนั ตีใหแ้ตก ถา้ตีใหแ้ตก เห็นไหม ความฟุ้งซ่าน ความยดึมัน่ถือมัน่

ของมนั ความฟุ้งซ่านเราว่าความฟุ้งซ่านเป็นของไม่ดี แลว้ความฟุ้งซ่านมนัเกิดมาจากไหน ความ
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ฟุ้งซ่านมนัเกิดจากจิต ถา้ไม่มีจิตความฟุ้งซ่านมนัมีไหม ก่อนหนา้นั้นมนัมีความฟุ้งซ่านไหม แร่

ธาตุต่างๆ มนัมีความฟุ้งซ่านไหม มนัไม่มีความฟุ้งซ่านของมนัเลย  

แต่ธาตุรู้ของเรา ธาตุรู้ปฏิสนธิจิตมนัเกิดมาเป็นเรา มนัเกิดในวฏัฏะ เวลาเกิดมาเป็นเรา 

ถา้เกิดมาเป็นเรา เกิดมาเป็นมนุษย ์ มนุษยท่ี์มีศกัยภาพ มนุษยท่ี์มีความทุกขค์วามยาก กิเลสมนั

ครอบหวัอยูอ่ยา่งนั้น มนัอยูไ่ปตามประสามนั ถา้กิเลสมนัครอบง ามนัเป็นอยา่งนั้น พอกิเลสมนั

ครอบง าเวลาทุกขก์็ทุกขจ์นเจียนตายนะ เวลาสุขก็สุขจนเพลิดเพลินไปนะ ก็อยูแ่ค่นั้นเอง เวลา

กิเลสมนัครอบง าๆ อยา่งนั้น มนัครอบง าไม่ใหเ้รามีสัจจะมีความจริง คือไม่มีการศึกษาธรรมะ

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เพิ่มเขา้มาสู่ตวัมนั มนัก็สบายใจของมนั เห็นไหม น่ีกิเลส

มนัครอบง า  

ถา้มนัเป็นธรรมล่ะ เราศึกษาธรรมเขา้ใจธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้

หมด แลว้ก็เอาธรรมะมาลอ้เล่นกนั น่ีส่ิงนั้นเขา้ใจแลว้ ส่ิงนั้นมีแลว้ ธรรมะเป็นความว่างแลว้ก็

เขา้ใจหมดแลว้ น่ีเอาธรรมะมาลอ้เล่น แต่ถา้เราไม่ลอ้เล่นล่ะ เราเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส เรา

เคารพบชูาของเรา แกว้สารพดันึก เห็นไหม สัจธรรมน้ีเป็นความจริง เราพยายามใหม้นัเกิดข้ึน 

สัจจะความจริง เป็นความจริงข้ึนมาในใจของเรา  

ถา้มนัจะเป็นความจริงข้ึนมาในใจของเรา เราตอ้งพยายามของเรา เพราะพยายามของเรา 

ดูสิ ท่ีเรามาบวชมาเรียนกนัก็เพราะอะไรล่ะ? เราเห็นภยัในวฏัสงสารไง ชีวิตมนัเป็นแบบน้ี ชีวิต

มนัก็เป็นแบบน้ี น่ีผลของวฏัฏะ เพราะคนเราเกิดมาก็ท  าดีท  าชัว่มาทุกคน ถา้ท าชัว่ข้ึนมา ท าคุณ

งามความดีข้ึนมา เวลาวาระท่ีมนัเกิดเป็นมนุษย ์ ถา้วาระท่ีมนัเกิดเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน เกิดในนรก

อเวจี นัน่ก็จิตเหมือนกนันะ นัน่ก็มีของเขานะ  

เขาบอกว่าไม่มีนรกสวรรค ์ สรรพส่ิงไม่มี ชีวิตน้ีเกิดมาตาย ตายแลว้กสู็ญ นัน่มนัเร่ือง

ความคิดของเขา เห็นไหม น่ีกิเลสมนัครอบง า เวลากิเลสมนัครอบง าน่ีไม่มีส่ิงใดท่ีจะมีทางออก

ไดเ้ลย แต่ถา้เราเช่ือของเรา เรายงัไม่รู้ไม่เห็นของเรา ถา้ใครประพฤติปฏิบติั ถา้รู้เห็นข้ึนมามนัก็
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เป็นความรู้ความเห็นโดยฌานโลกีย ์ ดว้ยความเห็นของเขา แต่ถา้เวลาผูท่ี้ปฏิบติัน่ีเขาไม่รู้เห็น

อยา่งนั้น เขารู้เห็นส่ิงท่ีเกิดท่ีตายไง ท่ีไปไง มนัเหตุไง  

ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ถา้เราดบัเหตุนั้น เราท าลายเหตุนั้น เหตุน้ีมนัท าใหข้บัเคล่ือนไป 

ถา้เราไม่จุดไฟ ไฟมนัก็ไม่มี ไฟมนัมีไหม เราก็รู้วา่ไฟมนัมี ถา้เราจุดมนัก็มี น่ีก็เหมือนกนั ถา้เรา

ดบัท่ีเหตุนั้น ดบัท่ีการเกิดและการตาย เห็นไหม การเกิดและการดบั น่ีส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดมา แลว้ถา้

เวลาท่ีมนัจบ ภวาสวะภพมนัไม่มีท่ีเกิดไม่มีท่ีตาย ความจริงมนัเกิดข้ึนท่ีนัน่ ถา้เรารู้จริงก็รู้จริง

แบบน้ี ถา้เรารู้จริงแบบน้ีข้ึนมา ไม่ใช่รู้แบบฌานโลกีย ์ฌานโลกียคื์อว่าผูร้ะลึกชาติได ้ผูรู้้วาระจิต

ไดต่้างๆ มนัเป็นฌานโลกีย ์ 

แต่เป็นอริยสัจ อริยสัจมนัเกิดปัญญาข้ึนมา มนัยอ้นกลบัมาเขา้ท าลายสักกายทิฏฐิ 

ความเห็นผดิใหเ้ป็นความเห็นชอบ ถา้ท าลายอุปาทาน ท าลายกามราคะ ท าลายภวาสวะ ท าลาย

ภพ ท าลายภพท่ีเกิดท่ีตายของมนัทั้งหมด แลว้ถา้มนัเกิดท่ีตายไปแลว้ เวลาองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ยงัมีชีวิตอยูน่ั้นอะไรมนัเกิด อะไรตายล่ะ กิเลสมนัตายไป

แลว้ชีวิตมนัยงัอยู ่เห็นไหม น่ีชีวิตยงัอยู ่สอุปาทิเสสนิพพาน  

ในเม่ือยงัมีชีวิตอยู ่ นัน่ล่ะเวลาธรรมส้ินสุดแลว้ นัน่ไงเหตุเกิดเหตุตายมนัรู้ท่ีนัน่ไง มนั

ไม่ใช่ว่าไปเห็นนรกสวรรค ์นรกสวรรคม์นัมีของมนัอยูแ่ลว้ล่ะ ถา้มนัมีอยูแ่ลว้เพราะอะไร เพราะ

มนัเป็นสถานท่ีจิตน้ีตอ้งเวียนตายเวียนเกิดไง แต่ถา้ยอ้นกลบัมาท่ีจิตแลว้ท าลายภวาสวะ ท าลาย

ภพแลว้มนัไปเกิดท่ีไหนล่ะ มนัไม่มีอตัตาไม่มีตวัตนท่ีจะไปจะเกิดอีก 

ฉะนั้น เวลาเกิด น่ีไง ถา้ธรรมมนัตีแตกนะ ธรรมมนัตีแตก ตีกิเลสแตกตั้งแต่ถึงท่ีสุด 

อวิชชาน่ีท าลายออกไปจากใจ แต่ถา้มนัเป็นกิเลสของเราล่ะ มนัก็เกิดดบัเหมือนกนั แต่มนัเกิดดบั

ข้ึนมาน่ะเอามาลอ้เล่นกนัไง พอมนัเกิดดบั เอ่อ มนัก็เกิดมนัก็ดบั มนัก็รู้ของมนัไปไง น่ีพวกหมา

บา้ หมาบา้น่ีมนักดัเขาไปทัว่ล่ะ พิษหมาบา้ ไม่มีใครอยากเขา้ใกล ้
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น่ีก็เหมือนกนั พอกิเลสมนับา้  พอมนับา้ข้ึนมามนัก็เอาธรรมะมาลอ้เล่น พอลอ้เล่นข้ึนมา

มนัก็ท  าประสาของมนัไป พอท าประสาของมนัไปมนัไดอ้ะไรข้ึนมาล่ะ ก็ไดค้วามเคลิบเคลิ้มไง 

ไดอ้วิชชามนัวางยาสลบอีกทีหน่ึงไง น่ีมนัสองชั้นสามชั้นใหม้นัอยูใ่นอ านาจของมนัไง แต่ถา้

เวลาศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจา้ เวลาศึกษาข้ึนมาแลว้น่ีเป็นสัญญา ส่ิงน้ีเป็นแบบแปลนแผนผงั เป็นเคร่ืองด าเนิน เราตอ้ง

มาก่อร่างสร้างตวัของเราข้ึนมา  

ถา้เราก่อร่างข้ึนมา มนักส็ร้างข้ึนมาเป็นความจริง เราจะไปพึ่งพาอาศยัใครล่ะ บา้นใคร

ใครมนัก็ตอ้งสร้างใช่ไหม ดสิู เราเกิดมา จิตอยูใ่นร่างกายของเรา ไดภ้วาสวะ ไดภ้พมา ไดธ้าตุ ๔ 

และขนัธ์ ๕ มา ส่ิงน้ีมนัเป็นสถานะของมนุษย ์ใครสร้างมา น่ีวฏัฏะ ผลของวฏัฏะ ธรรมชาติมนั

สร้างของมนัมา เพราะเวรกรรมมนัสร้างมาถึงไดม้าเกิดเป็นมนุษยไ์ง แต่ถา้ธรรมะมนัจะตีกิเลส

ออกไป ท าใหม้นัปลอดโปร่งข้ึนมา มนัอะไรสร้างมา  

ถา้มนัสร้างมา เห็นไหม สติอยูท่ี่ไหน สมาธิอยูท่ี่ไหน ปัญญาอยูท่ี่ไหน ถา้ธรรมะมนัตีให้

แตกนะ น่ีฝีแตก ส่ิงท่ีมนัหมกัหมมในใจท าลายมนัออกไปใหห้มด ถา้มนัท าใหห้มด ส่ิงท่ีจะเอา

ไปท าลายมนั น่ีธรรมจกัรๆ ดูสิ มรรคญาณ ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนมา น่ีทางอนัเอก มรรคโค ทางอนัเอก 

จิตตอ้งกา้วเดินตามน้ี ถา้จิตกา้วเดินตามน้ี แบบแปลนแผนผงัก็ช้ีเขา้มา แลว้แบบแปลนช้ีเขา้มา 

เราก็มาเป็นสัญญากนั สร้างสัญญาอารมณ์กนั แลว้ก็ว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ น่ีกิเลสมนัตีธรรมะแตก

หมดเลย จะเป็นจริงข้ึนมาไม่เป็นจริงข้ึนมาสักอยา่งหน่ึง แต่เวลาจะท าข้ึนมาก็ลม้ลุกคลุกคลาน 

ท าส่ิงใดก็ไม่ไดเ้ลย น่ีบารมีธรรม คนท่ีไม่มีอ  านาจวาสนาบารมีท าส่ิงใดก็ไม่ได ้ แมแ้ต่นัง่เฉยๆ 

มนัก็เหงานะ  

ดูสิ ดูเวลาเดก็มนัใจแตก มนัอยูข่องมนัไม่ไดห้รอก มนัตอ้งไปคลุกคลีอยูก่บัเพื่อนมนั ชกั

น ากนัไป ถา้มนัเสียหายขนาดไหน มนัก็ชกัน ากนัไป เพราะมนัอยูด่ว้ยตวัมนัเองไม่ได ้ เดก็บาง

คนมนัไม่ไปหรอก เดก็บางคนเขาอยูก่บัพ่อกบัแม่เขา ท างานบา้นของเขา เขามีหนา้ท่ีส่ิงใดเขาท า
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ของเขา น่ีเดก็ท่ีมนัมีอ  านาจวาสนาของมนั มนัก็อยูข่องมนัได ้ รู้ว่าเพื่อนฝงูพากนัไปก็พากนัไป

ใหม้นัเสียเวลาเปล่า น่ีมนัคิดของมนัไดไ้ง 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตใจของเรามีอ  านาจวาสนาข้ึนมา เราตั้งใจมา เราจะบวชจะเรียนของ

เรา ถา้เรียนของเรา เราตอ้งมีสติ สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม ถา้สติธรรมนะ หนา้ท่ีการ

งานของเรา พระเราน่ี เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านวางขอ้วตัรปฏิบติัไว ้ ท่านใหมี้ขอ้วตัร

ปฏิบติัใหม้นัเป็นเคร่ืองด าเนิน จิตใจมนัอยู่กบัขอ้วตัรอยูก่บัการปฏิบติั ดูแลใจของเราเขา้มา มนั

สงบสงดัจากโลกเขา้มานะ  

โลกเขาอยูก่นัประสาโลก เขาพึ่งพาอาศยักนั เราเป็นนกับวช เราบวชมาเป็นพระแลว้ เรา

เป็นพระปฏิบติัข้ึนมาน่ีเราก็อยูก่บัโลกเหมือนกนัน่ีแหละ เราก็อาศยัเขา อาศยับิณฑบาต อาศยั

สังคมน่ีอาศยัอยู ่ อยูเ่พื่อด ารงชีวิต เราอาศยัแลว้จิตใจเราอยูก่บัขอ้วตัรของเรา มนัจะหดสั้นเขา้มา 

หดสั้นจากโลกเขา้มา ไม่เกาะเก่ียวเขา เราอยูก่บัขอ้วตัรปฏิบติัของเรา รักษาใจของเรา เราอยูใ่น

วดัใหใ้จอยูก่บัวดั ขอ้วตัรปฏิบติัข้ึนมา ถา้มนัมีขอ้วตัรปฏิบติัข้ึนมามนัหดสั้นจากโลกเขา้มาแลว้ 

ถา้หดสั้นเขา้มาเขา้มาอยูใ่นสังฆะ เขา้มาอยูใ่นสัจธรรม สัจธรรมนะ ถา้เรามีสติดีข้ึน เห็นไหม อยู่

ในวดัแลว้จิตใจมนัก็ฟุ้งซ่าน อยูใ่นวดัแลว้มนัยงัคิดร้อยแปดพนัเกา้ไป เราก็ตั้งสติของเราไว ้ส่ิงท่ี

มนัตั้งสติ เห็นไหม ถา้เราไม่คิดไม่ฟุ้งซ่านออกไป เห็นไหม เราสงบสงดั 

แต่ถา้เราฟุ้งซ่านออกไป เราก็อยูว่ดัน่ีแหละ ตวัเราก็อยูน้ี่แหละ แต่จิตใจเราท าไมคิด

ออกไปร้อยแปดพนัเกา้เลย ส่ิงท่ีเป็นคุณธรรมๆ คือความรู้สึกอนัน้ีไง ความรู้สึกคือใจมนัได้

สัมผสัธรรมไง เวลามนัทุกขย์ากน่ีมนัทุกขย์ากมาก คนมีสติสมัปชญัญะ เห็นไหม เราเห็นภยัใน

วฏัสงสาร เราถึงมาบวช บวชมาท าไม บวชมาเพื่อเป็นทางอนักวา้งขวางไง ๒๔ ชัว่โมง  

เรามีขอ้วตัร ท าขอ้วตัรเพราะอะไร คนเกิดมามีกายกบัใจ ในเม่ือร่างกายมนัก็ตอ้งอาศยั

ปัจจยัเคร่ืองอาศยั น่ีปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราเป็นสงฆ ์ เป็นหมู่สงฆด์ว้ยกนัข้ึนมา เราก็มีขอ้วตัร

ปฏิบติัของเราข้ึนมา เราท าขอ้วตัรปฏิบติัไวเ้ป็นสาธารณะ เป็นวินยักรรม เป็นเร่ืองของสงฆ ์เป็น

เร่ืองของธรรมวินยั ถา้ท าเสร็จแลว้เวลาปฏิบติัของตวัเราเอง เห็นไหม เราบวชข้ึนมาแลว้เป็น
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สมมุติสงฆ ์อุปัชฌายอ์าจารยย์กเขา้มา ยกเขา้หมู่ๆ น่ี เวลาบวชน่ียกเขา้หมู่มา ยกเขา้หมู่มาท าสังฆ

กรรมดว้ยกนัมนัเป็นความสะอาดบริสุทธ์ิ ถา้เราอยูอ่ยา่งน้ีจิตใจมนัก็อยูท่ี่น่ี ถา้เรามีสติปัญญา

ข้ึนมาเราจะท าใจเราใหเ้ป็นสงฆแ์ลว้ เราจะบวชหวัใจของเรา หวัใจเรามนัจะบวชดว้ยอะไรล่ะ 

บวชดว้ยความเพียรชอบ 

เวลาบวชพระข้ึนมา อุปัชฌายอ์าจารยย์กเขา้หมู่นะดว้ยสังฆกรรม แต่เวลาบวชตวัเราเอง 

บวชดว้ยอริยสัจ ศีล สมาธิ ปัญญา จะเกิดข้ึนกบัเรา ถา้เกิดข้ึนกบัเรา ธรรมมนัจะเร่ิมตีกิเลสไง 

ธรรมตีแตก ความฟุ้งซ่าน ความฉุดกระชากลากหวัใจน้ีไป เวลามนัฉุดกระชากลากหวัใจน้ีไป ดู

สิ จิตใจน้ีคิดไปนอกโลก คิดไปนอกวดันอกวา คิดไปทัว่โลกเลย ความคิดออกไปน่ีใครเป็นคน

พาคิดไป กิเลสมนัพาคิดไปทั้งนั้นล่ะ แลว้ธรรมมนัอยูไ่หน  

เราจะคิดเร่ืองธรรมๆ เร่ืองธรรมก็ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาน่ีทางอนัเอก มรรคโค ปัญญา

เป็นเคร่ืองกา้วเดินของสติของปัญญา ปัญญาเป็นเคร่ืองกา้วเดินของสติปัญญา ปัญญาอะไร 

ปัญญาเคร่ืองกา้วเดิน เวลามนัมีสติปัญญา มนัตรึกในธรรมๆ น่ี มนัตรึกในธรรมมนัเห็นโทษไง 

มนัเห็นแลว้มนัปล่อยวางเขา้มา มนัหดเขา้มา น่ีทวนกระแส เห็นไหม  

ความคิดออกไป ส่งกระแสออกไป ความคิดน่ีมนัส่งออกๆ กระแสน่ีมนัส่งออกไปตลอด 

ส่งไปยดึมัน่ถือมัน่ทั้งหมดเลย แต่เวลาเกิดภาวนามยปัญญาข้ึนมา ปัญญาเวลามนัคิดข้ึนมามนั

เห็นโทษ มนัปล่อยวางๆ เขา้มา มนัทวนกระแส มนัยอ้นกลบัเขา้มาท่ีใจ จากว่าเราอยูใ่นวดั จิตใจ

ของเราอยูน่อกวดั เราอยูใ่นวดั จิตใจของเรามนัดิ้นรนของมนัไป เราก็อยูท่ี่ขอ้วตัรปฏิบติัของเรา 

มนัวดัใจๆ จิตใจเราอยูก่บัขอ้วตัรปฏิบติัมนัก็ร่มเยน็เขา้มา ร่มเยน็เพราะมนัมีท่ียดึท่ีเกาะของมนั

ข้ึนมา  

เวลาเราพุทโธๆ ข้ึนมา เรามีปัญญาข้ึนมา ส่ิงท่ีทวนกระแสกลบัมาๆ มนัเป็นนามธรรมๆ 

ส่ิงท่ีว่าส่ิงน้ีสัมผสัธรรมได้ๆ  ธรรมมนัจะตีกิเลสใหแ้ตกนะ กิเลสมนัเป็นอะไร กิเลสมนัคือพญา

มาร พญามาร เห็นไหม ดสิู เวลากิเลสท่ีมนัละเอียดลึกซ้ึง เห็นไหม จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแท้
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หมองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส ความผอ่งใสนั้นล่ะตวัพญามาร ความผอ่งใส ความว่าง

เปล่า ความเวิง้วา้ง นัน่ล่ะเป็นปู่ ของมนั ปู่ ของมนัๆ ออ้ยสร้อยอยา่งนั้นไง  

เวลามนัคิดแต่เร่ืองความโลภ ความโกรธ ความหลง มนัเกิดกามราคะ นัน่ล่ะจอมทพั 

จอมทพัใหผ้ลของวฏัฏะ วฏัฏะนัน่การเกิดและการตายไง เวลากามราคะมนัเกิดการปฏิฆะ มนั

เกิดสร้างภพสร้างชาติ พอสร้างภพสร้างชาติข้ึนมาแลว้มนัออกมา น่ีมนัเป็นอุปาทาน อุปาทานน่ี

สร้างภพสร้างชาติในทางนามธรรม ในวฏัฏะ เทวดา อินทร์ พรหมต่างๆ ถา้มนัออกมาเป็นรูปล่ะ 

ออกมา เห็นไหม เป็นสักกายทิฏฐิ มีกาย สกักายทิฏฐิมนัก็ยดึของมนั  ยดึกบัโลก ส่ิงท่ีมนัยดึโลก

น่ีความเป็นไปของจิต เวลาจิตมนัยดึของมนัมนัก็มีผลกระทบของมนั น่ีเวลามนัส่งออกๆ มนัเป็น

แบบนั้น  

ถา้เรามีสติปัญญามนัเขา้ไปเห็นพญามาร เห็นกิเลสอนัละเอียด น่ีอยา่งหยาบอยา่งละเอียด 

กิเลสอยา่งละเอียดก็สกักายทิฏฐิ กิเลสอยา่งหยาบๆ แลว้อยา่งอุปาทาน อุปาทานน่ีผลของวฏัฏะๆ 

น่ีอุปาทาน อนันั้นยดึมัน่ถือมัน่ตามภพตามชาติไง แลว้กามราคะท าใหเ้กิดภพเกิดชาติ แลว้เกิด

ความผอ่งใส ความนุ่มนวล กิเลสอยา่งละเอียดลึกซ้ึง  

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้มีสติปัญญา ธรรมมนัจะตีแตกเขา้ไปเป็น

ชั้นเป็นตอนเขา้ไป มนัรู้แจง้ของมนั ถา้มนัยงัไม่รู้แจง้เราก็ฝึกฝนของเราน่ีไง พยายามท าใจให้

สงบเขา้มา ถา้ใจมีหลกัมีเกณฑ์มนัสงบระงบัเขา้มา เรามีความพอใจของเรา มนัมีความสุขนะ 

เวลาบอกว่าชีวิตน้ีทุกขน์กั เวลาเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความจินตนาการมนัจะทุกขข์องมนั

ตลอดไป เห็นไหม น่ีเราพยายามบงัคบัมนั  

งานทางโลก เขาตอ้งท างานกนั เขาอาบเหง่ือต่างน ้า เขาก็ทุกขก์็ยาก เขาหาเล้ียงปากเล้ียง

ทอ้งของเขา เราก็ว่างานนั้นเป็นความทุกขค์วามยาก เขายงัอาบเหง่ือต่างน ้ากนัขนาดนั้น เวลาเรา

จะประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนมา เราจะเอาใจของเราไว ้ เราก็ตอ้งมีสติมากกวา่นั้น เราตอ้งท ามา

มากกวา่นั้น เพราะผลประโยชน์ของเรา  
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เวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เทวดา อินทร์ พรหม มาอนุโมทนา ค าว่า

เทวดา อินทร์ พรหม เขามองเราอยู ่น่ีโลกของนามธรรม โลกของจิตวิญญาณเขารู้เขาเห็นของเขา 

ถา้จิตมนัสูงมนัต ่าอยา่งไร เขารู้เขาเห็นของเขา แต่ของเรา เรายงัไม่รู้เห็นส่ิงใด เรากพ็ยายามตั้ง

สติของเรา ท าความเพียรของเรา ถา้ความเพียรของเรา ความเพียรความวิริยะอุตสาหะ เพราะ

อะไร  

เพราะเห็นไหม ดูสิ เวลากิเลสอยา่งหยาบๆ สักกายทิฏฐิ เวลาอยา่งละเอียดลึกซ้ึง น่ีความ

ผอ่งใสๆ มนัยงัมีหยาบละเอียดขนาดนั้น เวลาเดินเขา้ไป มรรคโค ทางอนัเอก มนัเป็นขั้นเป็น

ตอนเขา้ไป มนัจะเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป มนัไปรู้ไปเห็นของมนั นัน่สัจธรรมจะเกิดข้ึน มีการ

กระท ามีปัญญาญาณข้ึนมาช าระลา้ง 

แต่ในปัจจุบนัของเรา เราจะเร่ิมตน้ เราจะปฏิบติัของเรา เราพยายามท าความสงบของใจ

เขา้มา ถา้ใจมนัสงบ เวลามนัเปรียบเทียบว่าท าไมมนัทุกขย์ากขนาดน้ี เวลาบวชมาแลว้ เวลาอยู่

ทางโลกเขาว่าทุกขว์่ายากอยูแ่ลว้ บวชแลว้มนัก็ตอ้งมีความสุขสิ ความสุขถา้จิตมนัเกาะธรรมอยู่ 

จิตมนัมีวตัรปฏิบติั มีขอ้วตัรปฏิบติั เห็นไหม จิตมนัเกาะธรรมอยู ่มนัอยูข่องมนัได ้ 

แต่อยูข่องมนัไดแ้ลว้น่ีมนัก็ยงัมีกิเลสอยูใ่ช่ไหม เราไวใ้จกิเลสในหวัใจเราไดไ้หม น่ีเรา

ตอ้งมีคุณธรรม ธรรมมนัจะตี ตีใหแ้ตกกระจายออกไป ถา้ตีธรรมแตกกระจายออกไป กิเลสมนั

ครอบครองใจน้ีไม่ได ้ ถา้กิเลสมนัครอบครองใจไม่ได ้ จิตมนัก็สงบลงนะสิ ถา้จิตมนัสงบมนัก็มี

ความสุข ความสุขท่ีเกิดข้ึนจากอะไร เกิดข้ึนจากการปล่อยวาง ปล่อยวางโดยมีสติสมัปชญัญะ 

ปล่อยวางโดยมีค าบริกรรม ปล่อยวางโดยมีผูบ้ริหารจดัการ ถา้มนัปล่อยวางอยา่งน้ี น่ีมีความ

ช านาญอยา่งน้ี ถา้มีสติปัญญามนัตีแผอ่อกไปๆ กิเลสมนัอยูไ่ม่ได ้ กิเลสมนักลวัธรรมๆ ธรรมะตี

ใหแ้ตกกระจายออกไป  

ถา้ธรรมะ ธรรมะมนัอยูไ่หน ธรรมะไปหามาจากไหน ในตูพ้ระไตรปิฎกมนัก็เป็น

หนงัสือ ครูบาอาจารยท่์านก็ท  าของท่านมา มนัจะมาจากไหน มนัก็มาจากสติชอบ สติชอบ น่ีค  า

บริกรรมชอบ ปัญญาชอบ ความชอบธรรมน่ีส่ิงน้ีเป็นสัจธรรมๆ สติก็สติของเรา ค าบริกรรมก็
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บริกรรมของเรา ถา้ค าบริกรรมของเรา เราก็บริกรรมแลว้ เราก็บริกรรมของเราอยู ่ถา้บริกรรมอยู ่

มนับริกรรมอยูแ่ลว้มนัตอ้งมีปัญญาสิ มีปัญญาน่ีแยกแยะสิ ว่าเราบริกรรมแลว้จิตมนัไม่ลง จิตมนั

ไม่เป็นไป เราลุกเดินจงกรม หาทางออก อยา่เขา้ไปร่องรอยเดิม ถา้ร่องรอยเดิมน่ี ดูสิ เขาดกัสัตว ์

เขามีเคร่ืองดกัสัตว ์ เขาไปดกัไว ้ สัตวช์นิดใดก็แลว้แต่เขามีเคร่ืองดกัมนั เวลามนัเขา้ไปในห่วง

ของกบัดกันั้น มนัก็เสร็จ  

น่ีก็เหมือนกนั ถา้กิเลสมนัเขา้วา่เราอยากจะเร่งความเพียรต่างๆ มนักบัดกั มนัรู้ล่วงหนา้

อยูแ่ลว้ เพราะกิเลสกบัเรามนัอยูด่ว้ยกนั กิเลสมนัอยูใ่ตจิ้ตส านึก มนัอยูก่บัเรามาตลอด ธรรมะ 

เห็นไหม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แลว้หวัใจเท่านั้นสัมผสัธรรม เราก็พยายาม

ท าหวัใจของเราใหเ้ป็นธรรมข้ึนมาไง แต่ในหวัใจเรามนัมีกิเลส ท่ีว่ามีความอยากแลว้ปฏิบติั

ไม่ได ้ ถา้มีความอยากแลว้ปฏิบติัไป ก็ความอยากพน้ทุกข์ๆ  ถา้มนัไม่อยากมนัขยบัไดอ้ยา่งไร 

มนัอยากของมนั แต่อยากแลว้วางไวไ้ง วางไวเ้พราะนัน่น่ะกบัดกัของมนั  

แลว้เราค าบริกรรมของเรา เราจะไม่บริกรรมเขา้ไปสู่กบัดกัอนันั้น ถา้เราไม่บริกรรมจิต

มนัก็ไม่รวมตวั ถา้มนัไม่บริกรรมน่ี เห็นไหม ว่าว่างๆๆๆๆ ว่างน่ีใครเป็นเจา้ของ ใครมี

สติสัมปชญัญะ ใครบริหารจดัการ เพราะว่างแบบนั้นมนัเป็นมิจฉา แต่ถา้มีค าบริกรรม มนัจะว่าง

ข้ึนมาจากค าบริกรรมของเราไง พุทโธๆๆๆๆ ของเรา ย  ้าคิดย  ้าท  า ถา้มนัมีส่ิงใดถา้สะเทือนหวัใจ

รุนแรงพุทโธไวๆ เลย พุทโธๆๆๆๆๆ ไปเลย เพราะอะไร เพราะเราจะหนีจากกบัดกัอนันั้น เราไม่

ยอมเขา้ไปสู่กบัดกัของกิเลสไง  

แต่ถา้มนัส่ิงไหนกระทบกระเทือนหวัใจใช่ไหม ความคิดอารมณ์มนัรุนแรงใช่ไหม ถา้เรา

ไม่พุทโธ มนัก็ไปคิดอยูเ่ร่ืองนั้น มนัไปย  ้าคิดย  ้าท  าแต่ความทุกขค์วามยากอนันั้น มนัไปย  ้าคิดย  ้า

ท  าแต่ความไม่พอใจอนันั้น เราก็พุทโธแรงๆ พุทโธไวๆ เพื่อใหจิ้ตมนัไม่เขา้ไปสู่กบัดกัอนันั้น 

ไม่ไปยอมจ านนอนันั้น พุทโธชดัๆ ไว ้ชดัๆ ไว ้ถา้ชดัมนัเหน่ือยนะ เหน่ือยสิ เพราะอะไร  

เพราะถา้มนัไหลไปกบักิเลส มนัไม่ตอ้งท าอะไรเลย เห็นไหม กิเลสมนัไหลลงต ่า จิตใจ

ถา้ไหลไปสู่กิเลสมนัก็เป็นอยา่งนั้น น่ีกิเลสมนัครอบง าอยู ่ น่ีธรรมตีใหแ้ตก น ้าเขากั้นเข่ือน เขา
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เบ่ียงเบนสายน ้าไม่ใหไ้ปตามกระแสของกิเลส เราก็ตอ้งมีสติของเรา พุทโธชดัๆ พุทโธไวๆ ถา้

อารมณ์มนัรุนแรง ถา้มีสติปัญญา ถึงท่ีสุดมนัท าไดน้ะ มนัจะถอนหายใจเลย ฮ่า เอาอยู ่ เอาอยู ่

เห็นไหม  

ถา้มนัเอาอยูไ่ด ้ มนัมีท่ีเกาะ น่ีเราเป็นคนท าเอง ถึงมนัจะไม่สงบนะ ถึงมนัจะไม่สงบลึก

ขนาดไหน แต่มนัก็ไม่ไหลตามไปกบัอวิชชา มนัไม่ไหลตามไปกบักิเลส มนัไม่ไหลตามไปกบั

ความไม่พอใจท่ีมนัขดัขอ้งหมองใจ ความขดัขอ้งหมองใจ ความไม่พอใจอนันั้นมนัดึงใจไป

ทั้งหมดเลย เรามีสติปัญญาต่อสู้กบัมนั ต่อสู้กบัมนั น่ีไง มีสติไง คนเราไม่มีสติไม่มีปัญญา ใคร

เป็นคนปฏิบติั แลว้ปฏิบติัแลว้ถา้มนัสงบข้ึนมาใครเป็นเจา้ของความสงบนั้น ถา้มนัมีความสงบ

นั้น เห็นไหม ถึงมนัจะไม่สงบลึก มนัก็ปล่อยวางอารมณ์ความรุนแรงความฉุนเฉียวท่ีมนัจะ

กระชากไป ใหเ้ราไปกระทบกระทัง่ กระทบกบัส่ิงภายนอก  

ถา้มนัมีสติปัญญามนัยอ้นกลบัมาน่ี ค  าบริกรรมพุทโธๆ ท่ีมนัพุทโธไวๆ ถา้เป็นปัญญา

อบรมสมาธิ มนัจะมีส่ิงใดเกิดข้ึนมา มีขนัติ ความคิดจะรุนแรงขนาดไหน เราจะยนือยูท่ี่น่ี เราจะ

เดินจงกรมท่ีน่ี เราจะนัง่อยูท่ี่น่ี ความคิดมนัจะไปรอบโลกก่ีร้อยรอบ ใหม้นัไป แต่ตวัเราไม่ไป 

พอตวัเราไม่ไปเรามีสติปัญญาไล่เรียงความคิดไง มนัไปเพราะเหตุใด มนัไปท าไม แต่ถา้มนัคิด

แลว้ ถา้เรามีสติปัญญา เราคิดส่ิงใดเราก็จะท าตามนั้น เพราะความคิดถึงมีการกระท า มโนกรรม 

กายกรรม วจีกรรม เพราะมโนกรรมมนัท าใหเ้ราคิด มนัท าใหเ้ราทุกขย์ากไป เราก็ตอ้งตามมนัไป 

แต่ถา้เรามีสติปัญญา เห็นไหม เราไม่ไป เรานัง่อยูน่ี่ ความคิดไป เอา้ เอง็ไป ขา้ไม่ไป พอ

ขา้ไม่ไป แลว้มีปัญญาไล่เขา้มา คิดอะไร คิดท าไม คิดเหตุใด น่ีปัญญาอบรมสมาธิ ถา้มนัเป็น

สมาธิเขา้มา จิตมนัสงบระงบัเขา้มา เห็นไหม น่ีมนัธรรมตีแตก ตีส่ิงท่ีกิเลสหยาบๆ ส่ิงท่ีมนัท าให้

ปุถุชนคนหนา เพราะคนหนาถึงควบคุมตวัเองไม่ได ้ 

แต่ถา้มนัปล่อยวางส่ิงน้ีเขา้มาๆ เห็นไหม กลัยาณปุถุชน พอกลัยาณปุถุชนมีสติ มีสมาธิ มี

ปัญญา มนัเขา้สมาธิก็เขา้สมาธิไดง่้าย เขา้สมาธิดว้ยปัญญา ปัญญาอยา่งน้ีปัญญาควบคุม ปัญญา

รักษาใจของเรา ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร ปัญญารอบรู้ในความคิดความปรุงความแต่ง ถา้มี
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ปัญญาน่ีไล่ตอ้นเขา้มา น่ีธรรมตีแตกๆ ตีความท่ีมนัครอบง าใจ ตีท่ีมนัควบคุมหวัใจเรา ตีมนั ตีให้

แตก พอตีมนัแตก เห็นไหม ดสิู น่ีเวลาฝีแตกมนัมีความเจบ็ของมนั แต่มนัหายปวดนะ หายจาก

ความเจบ็ปวด เวลาฝีแตกมนัก็เจบ็ของมนั แต่เจบ็เพื่อหายเจบ็ 

เวลามีสติปัญญา ธรรมมนัจะตีกิเลสใหแ้ตก เราตอ้งมีการกระท าท่ีว่ามนัทุกข์ๆ  น่ี ทุกข!์ 

ทุกขด์ว้ยความพอใจไง เพราะเราพอใจจะทุกข ์ เราพอใจว่าส่ิงท่ีเรากระท าอยูน้ี่มนัเป็นความเพียร 

ความเพียร ความวริิยะ ความอุตสาหะ มนัว่ามีการกระท าของมนั ถา้จะทุกขก์็ทุกขเ์พื่อจะพน้จาก

ทุกข ์พน้ทุกขเ์พื่อจะพน้จากทุกข ์โลกเขาจะมีความสุขความเพลิดเพลินกนัยงัไง นัน่มนัเร่ืองของ

เขา  

ในสโมสรสันนิบาต ทุกดวงใจวา้เหว ่ เห็นไหม เขาจะมีความสุขความทุกขน่ี์มนัเป็นเร่ือง

โลกๆ น่ีทุกดวงใจวา้เหว่ๆ เราเป็นคนท่ีมีศกัยภาพ เพราะเรารู้วา่ทุกดวงใจวา้เหว่ ทุกดวงใจมนัมี

กิเลส เราก็มีใจของเราเหมือนกนั เราก็จะมีบริหารจดัการใจของเรา เราถึงมายอมท าความเพียร 

ยอมท าความจริงของเรา เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ พบพุทธศาสนา เรามีศกัยภาพข้ึนมา เราจะ

ปฏิบติัของเราเพื่อจะใหพ้น้จากทุกขข้ึ์นมา น่ีหนามหยอกเอาหนามบ่ง ในเม่ือกิเลสตณัหาทะยาน

อยากในหวัใจของเรามนัยดึมัน่ถือมัน่ขนาดน้ี มนัมีความนอนจมในหวัใจขนาดน้ี เราถึงตอ้งมี

สติปัญญาเขา้ไปต่อกรกบัมนั  

แลว้สติปัญญา เห็นไหม สติปัญญามาจากไหน ดูสิ การศึกษาน่ีสมมุติบญัญติั บญัญติัท่ี

เราศึกษามา เราเป็นพระน่ีเราศึกษาบญัญติัมา ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้

มา เราเขา้ใจของเราอยูแ่ลว้ แต่มนัก็เอาใจของเราไวไ้ม่อยู ่ เอาหวัใจเราไม่ได ้ แต่เราพอมีสติมี

ปัญญาข้ึนมาเป็นจริง ถา้เราท าใจเราสงบเขา้มาไดด้ว้ยความเป็นจริง เรามีแลว้ เรามีสติ แลว้สติ 

เห็นไหม พอปฏิบติัข้ึนไปมนัจะเป็นมหาสติ หรือเป็นสติอตัโนมติั สติท่ีมนัเกิดข้ึนลึกซ้ึงข้ึนไป

มนัเป็นอยา่งไร เราฟังครูบาอาจารยพ์ดูอยู ่เราก็สงสยัๆ ทั้งนั้น เพราะเรายงัไม่สัมผสัเราก็ยงัสงสัย

อยู ่ แต่ถา้ครูบาอาจารยท่์านท าของท่านมาอยา่งนั้น ท่านท าความจริงของท่านมา มนัเป็นความ

จริงๆ 
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น่ีไง ถา้ธรรมมนัตีแตกหมดแลว้ ตีกิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจส้ินสุดไปแลว้ 

มนัเห็นช่องเห็นทาง เห็นการกระท า แลว้มนัสังเวชไง มนัสังเวชว่าเวลาปฏิบติัข้ึนมาทุกคนว่า

ปฏิบติัธรรมแลว้ ธรรมะเราปฏิบติัแลว้ควรจะไดค้วามดีงามๆ มา แต่ปฏิบติัไปแลว้มนัติดขดักนั

ไปหมดเลย ติดขดัเพราะอะไร เพราะมารมนัเป็นครอบครัวเลย น่ีปู่ มาร พ่อมาร ลูกมาร หลาน

มาร มนัเป็นชั้นเป็นตอน มนัเป็นครอบครัว ดูแลครอบง าเราหมดเลย แลว้เราจะเอาอะไรไปสู้มนั  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้มนัทอดอาลยัว่า เราล าบาก

ล าบนขนาดน้ี น่ีล  าบากล าบน ท่านไปเผชิญกบัเจา้ลทัธิต่างๆ มา ๖ ปี ล  าบากล าบนมาขนาดน้ี 

โลกท่ีเขาปฏิบติักนัล าบากล าบนขนาดน้ี เวลาท่านเขา้มาในสัจจะความจริงของท่าน มนัละเอียด

ลึกซ้ึงจนโลกเขาคาดการณ์กนัไม่ได ้ แต่ก็ท  าได ้ ท  าไดเ้พราะท่านตรัสรู้ธรรมเป็นองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้มา แต่เวลาสอนมนัทอดธุระเลยว่าเขาจะรู้ไดย้งัไง เขาจะรู้ไดย้งัไง  

นั้นคือพุทธวิสัยนะ แลว้เราปฏิบติัข้ึนมาเรากม็าเช่ือมัน่ในธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้เหมือนกนั แลว้จะเอาปัญญาอยา่งท่ีเราคิด เอาปัญญาอยา่งท่ีเราท า เอาปัญญา

อยา่งโลกท่ีเขาเขา้ใจ แลว้เอาปัญญาจากการศึกษา เวลาศึกษาธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้แลว้ก็เอามาวิเคราะห์วิจยักนั แลว้ว่าส่ิงนั้นเป็นธรรม เป็นธรรมอะไร มนัเป็น

เร่ืองโลกๆ มนัเป็นทฤษฎี มนัเป็นความจ า มนัเป็นการวิเคราะห์วิจยั มนัไม่เกิดสติมนัเป็นอยา่งไร

ล่ะ เอาสติมาตีแผ ่ สติมนัเป็นอยา่งไร แลว้ว่าเกิดปัญญาๆ ปัญญาก ็ แหม เขียนหนงัสือกนัมาคน

ละหา้ร้อยหกร้อยเล่ม นัน่มนัปัญญาอะไร ปัญญาเขาเขียนหนงัสือเอาไวข้าย ปัญญาเขียนหนงัสือ

เอาไวใ้หเ้ขารู้จกั อยากใหเ้ขารู้จกันบัหนา้ถือตา 

แต่ถา้มนัเป็นความจริงล่ะ เป็นความจริง เวลาเป็นความจริงธรรมะเวลาออกมาจากใจมนั

เป็นความจริงอยูแ่ลว้ ถา้เป็นความจริงอยูแ่ลว้เขาไปแกะออกมาเป็นหนงัสือ อนันั้นก็เป็น

ประโยชน์กบัคนปฏิบติั มนัเป็นแง่ในเชิงปฏิบติั ในเชิงปฏิบติัเพราะมนัมีแง่มุมของมนัในการ

กระท า เพราะคนกระท ามนัตอ้งมีวิธีการของมนัสิ ถา้คนท าอยา่งไรข้ึนมา เห็นไหม น่ี

วิทยานิพนธ์ 
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หลวงปู่ มัน่ท่านก็มีแนวทางความถนดัของท่าน หลวงปู่ เสาร์ท่านก็มีแนวทางถนดัของ

ท่าน ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นความจริงข้ึนมา ท่านมีแนวทางในการปฏิบติัของท่าน อนัน้ีมนัเป็น

คุณประโยชน์ มนัเป็นคุณประโยชน์ว่ามนัมีคุณธรรมจริงในหวัใจ ธรรมตีแตก ธรรมตีกิเลสใน

หวัใจแตกแลว้มนัเป็นประโยชน์กบัทุกๆ คน อนัน้ีมนัเป็นความจริง แลว้ความจริงมนัเป็น

อยา่งไร ความจริงเป็นอยา่งท่ีเราท ากนัอยูน่ี่ ความจริงมนัเป็นส่ิงท่ีเราจะพิสูจน์กนัอยูน่ี่  

ส่ิงพิสูจน์ พิสูจน์น้ีเป็นธรรมจกัร ธรรมจกัรมนัเป็นสัจจะ มนัไม่ใช่อริยสัจ ถา้สัจจะมนั

เกิดข้ึนมนัเกิดข้ึนตามความจริง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ิ เป็นองค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ข้ึนมา เรามีอ  านาจวาสนาเพราะเรามีความเช่ือ เราถึงไดม้าบวชเป็น

ศากยบุตรพุทธชิโนรส บวชเป็นพุทธชิโนรสแลว้เราจะบวชใจของเรา ถา้เราไม่ไดบ้วชใจของเรา

ดว้ยอริยสัจ ดว้ยศีล ดว้ยสมาธิ ดว้ยปัญญา ดว้ยมรรคข้ึนมา เราจะมีอะไรเป็นแก่นสาร 

ถา้เราไม่มีแก่นสาร เห็นไหม ดสิู เวลากิเลสมนัเบาบางลง เราก็มีหลกัมีเกณฑข์องเรา ถา้

วนัไหนกิเลสมนัเขม้แขง็ข้ึนมานะ มนัเหยยีบย  า่หวัใจ มนัทุกขย์ากขนาดไหน ถา้มนัทุกขย์าก 

แลว้ใครจะช่วยเหลือใครล่ะ 

ในปัจจุบนัน้ีเรามีร่างกายแขง็แรงอยู ่ เรามีการกระท าอยู ่ เราตอ้งมีสติปัญญาของเราเพื่อ

โนม้เขา้มาในใจเรา สร้างมนัข้ึนมาใหไ้ด ้ศีล สมาธิ ปัญญา ตอ้งสร้างข้ึนมา สร้างข้ึนมาโดยสัจจะ

ความจริง ไม่ไดส้ร้างข้ึนมาแบบทางวิเคราะห์วิจยัของเขา ถา้สร้างข้ึนมาดว้ยการเดินจงกรมนัง่

สมาธิภาวนาไง มนัไม่มีใครตบแต่งให ้มนัไม่มีใครมาควบคุมดูแลให ้มนัเป็นสติข้ึนมาจริงๆ มนั

เป็นสมาธิข้ึนมาจริงๆ แลว้มนัเป็นปัญญาข้ึนมาจริงๆ แลว้มนัก็คายกิเลสน้ีจริงๆ ดว้ย 

เวลามนัตีกิเลสนะ เวลาสมาธิมนัดีๆ น่ี เห็นไหม ดูสิ คนท่ีเขาเห็นกาย เวลาสมาธิดีๆ น่ี

มนัใสไปหมด มนัใส มนัมีก าลงัไปหมดเลย เห็นไหม มนัไม่ลงไปสู่มชัฌิมาปฏิปทา ถา้มนัไม่

มชัฌิมาปฏิปทา ก าลงัท่ีมนัพิจารณาเขา้ไปมนัเป็นไตรลกัษณ์ มนัขยายส่วนของมนัออกไป ดูสิ 

ใหม้นัพุมนัพอง ใหม้นัเป็นน ้าหลงน ้าเหลือง ใหม้นัแสดงใหดู้อยา่งไรก็แลว้แต่ มนัเป็นไปหมด

เลย มนัมีก าลงัของมนั มนัมหศัจรรยม์าก ดูสิ แลว้มนัเป็นจากไหนล่ะ มนัเป็นทางโลก ทางโลก
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เขาก็ท  าสารคดีกนั มนัจะเป็นอยา่งนั้น ดูสิ ดว้ยความปรารถนาดี เห็นไหม ไปถ่ายซากศพกนัมา มี

รูปภาพแขวนเตม็ไปหมดเลย ไอน่ี้เป็นอสุภะ มนัเป็นกระดาษ มนัเป็นอสุภะตรงไหน 

โลกเขามีความปรารถนาดี แต่ความปรารถนาดีมนัเป็นความจริงไหมล่ะ แต่เวลามนัเกิด

ข้ึนมาจากใจ น่ีมนัเป็นอสุภะท่ีไหน มนัเห็นกายของมนัอยา่งไร ถา้มนัเห็นกายข้ึนมา จิตดวงนั้น

จะเป็นอริยบุคคล จิตดวงนั้นมนัจะเกิดอริยทรัพย ์ จิตดวงนั้นมนัจะเป็นความจริงของมนั มนัเป็น

ความจริงเพราะอะไร ใครกินคนนั้นก็รู้รสใช่ไหม ใครกินเผด็ กินเปร้ียว กินเคม็ มนัก็รู้รสของ

มนั แลว้ถา้ใครอ่ิมทอ้งมนัก็รู้รสของมนั แต่ถา้ไม่เคยกิน ไดแ้ต่ฟังเขาว่า ฟังเขาว่า ดว้ยความ

ปรารถนาดีนะ ถ่ายภาพซากศพกนั ถ่ายภาพความเน่าเป่ือยกนั น่ีถ่ายกนัไป 

เวลาเราไปเห็นอุบติัเหตุ ดูสิ เวลาเขาลา้งป่าชา้กนั เขาไปเห็นซากเห็นศพกนั เขาช่ืนใจนะ 

เขารูดเน้ือเน่าๆ ออก เอากระดูกไปขดัท าความสะอาด เขาเอาไปเผากนั เพื่ออะไร ก็เพื่อบุญกุศล 

เห็นไหม เก็บลา้งป่าชา้เขาท าบุญกุศลกนั เป็นอสุภะไหม เป็นบุญไหม เป็น แต่เป็นอสุภะไหม น่ี

เขาช่ืนชม เขามีความสุข เขามีความปล้ืมความปรารถนา นัน่ไง เขาเห็นภาพของเขาอยา่งนั้น น่ี

เร่ืองโลกๆ ไง ดว้ยความเขา้ใจของโลกไง แต่ถา้เวลามนัเห็นกาย มนัเห็นอยา่งนั้นไหมล่ะ  

ครูบาอาจารยเ์ราก็ไปเท่ียวป่าชา้เหมือนกนั ไปเท่ียวป่าชา้เพื่ออะไร เพื่อใหจิ้ตใจมนักลวั 

จิตใจมนัไม่คิดนอกเร่ือง เวลาเราอยูว่ดัอยูว่าเรามีขอ้วตัร จิตใจเราอยูก่บัขอ้วตัร เวลาเราไปอยูป่่า

อยูเ่ขา เวลาสภาพแวดลอ้มมนับีบคั้นเขา้มามนัก็กลบัเขา้มาท่ีพุทโธ น่ีเราก็ไปเท่ียวป่าชา้

เหมือนกนั เท่ียวป่าชา้เพื่อใหจิ้ตสงบ แลว้ถา้ป่าชา้ ดูสิ เวลาจิตสงบแลว้ไปดูซากศพน่ีกายนอก 

ไปดูซากศพแลว้หลบัตา ซากศพนั้นภาพนั้นติดในตาไหม ถา้พิจารณาอุคคหนิมิต ถา้เราเดินไป

กลบัมนัชกัชา้นกั เราก็เอามาไวข้า้งๆ ท่ีอยู่อาศยั แต่อยา่เอามือไปจบันะ เด๋ียวมนัคุน้ชิน คุน้ชิน

แลว้มนัจะบอกไม่เห็นมีอะไรเลย ใหเ้อาอะไรคีบมนัมา แลว้วางไว ้ แลว้เราเพ่งส่ิงนั้น ถา้จิตสงบ

เพ่งส่ิงนั้นใหเ้ห็นภาพ น่ีไง เวลาจิตสงบแลว้เห็นกายๆ ถา้มนัไม่เห็น เขาใหไ้ปเท่ียวป่าชา้ ไปดู

กายนอก ไปดูส่ิงนั้นมาน่ี ไปดูกายนอกเพื่อใหจิ้ตมนัดูจิตมนัเห็น ถา้จิตมนัดูมนัเห็น ถา้มนัเห็น



เทศน์พระเร่ือง ธรรมตีแตก ๑๖ 

 

©2013 www.sa-ngob.com 

หลบัตาแลว้มนัเห็นภาพนั้นไหม หลบัตาแลว้ภาพนั้นชดัไหม อุคคหนิมิต เห็นกาย แลว้แยกวิภา

คะขยายส่วน มนัเป็นไตรลกัษณ์ รู้ไหม เป็นจริงไหม 

น่ีมนัเป็นจริงมนัเป็นท่ีจิต มนัเป็นจริงเป็นจริงท่ีจิต เป็นจริงท่ีหวัใจ หวัใจมนัรู้มนัเห็น แต่

น่ีมีความปรารถนานะ พิมพภ์าพอสุภะนะ โอโ้ห แขวนกนัเตม็ไปหมดเลย ถา้อยา่งนั้นถา้มนัเห็น

จริง แท่นพิมพม์นัก็เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ เพราะแท่นพิมพม์นัพิมพใ์ห ้ แต่ถา้เวลามนัเป็นจริงใจ

มนัตอ้งรู้ตอ้งเห็น ใจตอ้งเป็นไป ใจถา้มนัเป็นข้ึนมามนัจะเป็นประโยชน์ของมนัข้ึนมา  

ถา้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม แลว้พิจารณาเขา้ไป กายนอก กายใน กายใน

กาย น่ีอสุภะมนัจะเกิดท่ีนัน่ กามราคะเกิดท่ีนัน่ ถา้เห็นถึงท่ีสุดเวลามนัส้ินกิเลสไป จบส้ินเลย ถา้

จบส้ิน เห็นไหม น่ีธรรมตีแตกหมดนะ เวลาฝีแตกมนัตอ้งมีอาการเจบ็มีอาการปวดของมนั แต่

มนัก็หาย โรคภยันั้นมนัจะหายไป เวลากิเลสพญามารมนัครอบง าหวัใจ  เห็นไหม มนัครอบง า

หวัใจ ถา้มนัไม่ครอบง าเราจะไม่เวียนตายเวียนเกิดหรอก ส่ิงท่ีเวียนตายเวียนเกิด น่ีปู่ ของมนั จิต

ผอ่งใส แต่ไม่รู้ตวัมนั ว่าความผอ่งใส ว่างเปล่า น่ีมนัเวียนตายเวียนเกิด นัน่ล่ะคือตวัอวิชชา มนั

ไม่รู้จกัตวัของมนั 

ส่ิงท่ีเวียนตายเวียนเกิด เห็นไหม เวลากิเลสมนัพาเวียนตายเวียนเกิด ถา้เรามีสติมีปัญญา 

มนัพฒันาเขา้มา มนัมีสติมีปัญญาเขา้มา มนัท าลายเขา้มา ท าลายเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา ถึงท่ีสุด 

น่ีธรรมะ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมา จะสอนใครไดห้นอ 

น่ีมนัลึกซ้ึง มนัละเอียดลึกซ้ึงจนเขา้ใจทางโลกไดย้ากมาก แต่ถา้มนัเป็นสัญญา เป็นการจ ามา

วิเคราะห์วิจยั พดูกนัปากเปียกปากแฉะ  

ปากเปียกปากแฉะแต่ความเห็นผดินะ คนท่ีเขาเป็น คนท่ีเขารู้ เขาฟังเขาก็รู้แลว้ว่ามนั

เป็นไปไม่ได ้ ส่ิงท่ีเป็นไปได ้ เราเอาความจริงกนั เราจะเอาความจริง เราเกิดมาจริงๆ นะ เราเป็น

มนุษยจ์ริงๆ นะ แลว้เราก็ทุกขจ์ริงๆ ดว้ย เราปฏิบติัธรรมเราก็ตอ้งเอาสมาธิจริงๆ เอาสติ เอา

สมาธิ เอาปัญญาจริงๆ ถา้เป็นจริงมนัก็เป็นมรรคโค ทางอนัเอก มคัคะอริยสัจจงั ถา้มคัคะอริยสัจ

จงั ความเพียรชอบ มนัก็จะเกิดผลชอบ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา
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มนัก็จะเกิดผลชอบ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาตรัสรู้เองโดยชอบ 

ความชอบธรรม ถา้ความชอบธรรมนะ ตกน ้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม ้มนัอยูก่บัใจของเราตลอดไป 

เป็นอกุปปธรรม อฐานะท่ีมนัจะเปล่ียนแปลงมนัจะแปรสภาพไป น่ีธรรมตีแตก ธรรมตีแตกหมด

นะ  

แต่ถา้เป็นกิเลส กิเลสมนัตีนะ เราจะทุกขจ์ะยากอยูใ่นอ านาจของมนั เราตอ้งประพฤติ

ปฏิบติัธรรม ปฏิบติัเขา้มาใหเ้กิดศีล สมาธิ ปัญญา เขา้มาตามความเป็นจริง ตีกิเลสใหแ้ตกไปจาก

หวัใจของเรา จะเป็นสมบติัของเรา เอวงั 


