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เทศนพ์ระ วนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

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

 

วนัน้ีสงบสงดันะ วนัน้ีจะมาลงอุโบสถ การลงอุโบสถ อโุบสถศีล เห็นไหม ดูสิทางโลก

เขา เวลาสามเณร เห็นไหม สามเณรถา้พดูถึงถา้ศีลขาดเขาจะขอศีลของเขา ถึงวนัพระวนัอุโบสถ

เขากข็อศีลของเขา เรากล็งอุโบสถกนั ความมาลงอุโบสถของพระ พระลงอุโบสถเพื่อความ

สะอาดบริสุทธ์ิของสงฆ ์ 

ถา้เพื่อความสะอาดบริสุทธ์ิของสงฆ ์ เห็นไหม เราเช่ือตวัเราเองไม่ได ้ ใจของเราโลเล ใจ

ของเราไม่มีจุดยนื ส่ิงต่างๆ เราเช่ือใจตวัเองไม่ได ้ เวลาเขา้หมู่เขา้พวก เห็นไหม คณะอุโบสถ 

สงัฆอุโบสถ น่ีสามคัคีอุโบสถ คาํวา่อุโบสถๆ ความสามคัคีอุโบสถ อุโบสถนั้นทาํใหมี้ความ

สามคัคี ทาํใหมี้ความอบอุ่น ทาํใหมี้ความเสมอภาคกนัไง ความเสมอภาคกนั ในเม่ือเราไวใ้จตวั

เราเองไม่ได ้ เราไวใ้จตวัเองไม่ได ้ เห็นไหม เราเขา้หมู่คณะแสดงวา่ตรวจสอบกนัได ้ หมู่คณะ

ตรวจสอบกนั ลงอุโบสถ การลงอุโบสถกนัเพื่อความสะอาดบริสุทธ์ิไง  

ถา้ความสะอาดบริสุทธ์ิ เห็นไหม เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพทุธศาสนา เกิดมาพบ

พทุธศาสนา เห็นไหม เราเห็นภยัในวฏัสงสารเรามาบวชเป็นพระ เราหวงัพน้จากทุกข ์ การหวงั

พน้จากทุกข ์ เห็นไหม คนท่ีเขาจะเดินทางเขาตอ้งมีพาหนะเดินทางของเขา น่ีกเ็หมือนกนั จิตใจ

ของเราอยากจะพน้จากทุกข ์เราจะเอาอะไรเป็นเคร่ืองดาํเนิน  

มรรคโค ทางอนัเอกๆ ทางกา้วเดินของใจ ใจจะกา้วเดินไปบนมรรคสามคัคี มรรคของเรา 

ความเป็นจริงในหวัใจ ถา้ความเป็นจริงในหวัใจ หวัใจตอ้งอาศยัส่ิงน้ี อาศยัศีล สมาธิ ปัญญา ถา้

ศีล สมาธิ ปัญญา กเ็ป็นศีล สมาธิ ปัญญาของเราซะ ศีล สมาธิปัญญาของเรากคื็อเราพอใจ เรา

พอใจ เราเห็นดว้ย เป็นศีล สมาธิ ปัญญา ถา้เราไม่พอใจ เราไม่เห็นดว้ย เราขดัแยง้ อนันั้นไม่เป็น

ศีล ไม่เป็นสมาธิ ไม่เป็นปัญญา มนัเป็นความเห็นเราทั้งหมดน่ะ มนัไม่เป็นความจริงไง 
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ถา้เป็นความจริง เห็นไหม เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพทุธศาสนา เราเกิดในพทุธ

ศาสนา เราบวชเป็นพระๆ ถา้บวชเป็นพระข้ึนมาแลว้เรามีครูบาอาจารยข์องเรา ครูบาอาจารยข์อง

เราไม่ใช่เรา ไม่ใช่เราเป็นคนคิดคนดาํเนินการอยา่งน้ี  

มนัมีเร่ืองสมยัหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ มาแลว้ เห็นไหม เวลาหลวงตาท่านเทศนาวา่การ 

ท่านจะพดูประจาํ เราไม่ไดอุ้ตริคิดข้ึนมาเอง เราไม่ไดอุ้ตริข้ึนมาเอง มนัเป็นท่ีหลวงปู่เสาร์หลวง

ปู่มัน่ท่านพาดาํเนินมา ครูบาอาจารยท่์านพาดาํเนินมา พาดาํเนินมาแสดงวา่ท่านไดว้ินิจฉยัแลว้ 

ท่านไดต้รวจสอบแลว้ ท่านไดป้ระพฤติปฏิบติัแลว้ ท่านไดค้น้ควา้แลว้ มนัมีคุณสมบติัยงัไง มนั

เป็นความจริงยงัไง ท่านถึงวางขอ้วตัรปฏิบติัอยา่งน้ีไว ้แลว้ใหเ้ราประพฤติปฏิบติักนัไง 

การประพฤติปฏิบติัมนัเป็นหนทาง มนัเป็นหนทาง เห็นไหม ขอ้วตัรปฏิบติัเป็นเคร่ืองอยู่

ของใจๆ ใจมนัเร่ร่อน ใจมนัเร่ร่อน มนัด้ือดา้น มนัจะเอาแต่ความสะดวกสบายของมนั เรามีขอ้

วตัรปฏิบติั เคร่ืองอยูคื่อผกูใจไวอ้ยูก่บัมนัไง ผกูใจเราไวอ้ยูก่บัขอ้วตัรปฏิบติั ใหม้นัทรงตวัอยูน่ี่ 

อยา่ใหม้นัเร่ร่อนออกไปขา้งนอก ถา้มนัเร่ร่อนออกไปขา้งนอก คาํวา่เคร่ืองอยู่ๆ  ถา้ไม่มีเคร่ืองอยู่

นะ ถา้มีกิเลสแผดเผา เวลามนัมีความคิดความแผดเผาในใจมนัจะมีความเร่าร้อน มนัจะมีความ

ทุกขท์ั้งนั้น ถา้มีความทุกขม์นัคลุกเคลา้กบักิเลส มนัมีแต่ความทุกข ์แต่เราจะผอ่นคลายมนัๆ เรา

จะใหม้นัมีเคร่ืองอยูอ่าศยั  

เคร่ืองอยูอ่าศยั เห็นไหม ถา้เรามีขอ้วตัรปฏิบติัน่ะ ถา้เรามีศรัทธา มีศรัทธาคือมนัชุ่มช่ืน

แจ่มใส พอมนัชุ่มช่ืนแจ่มใสมนัเห็นคุณไง ความเห็นคุณ ทาํดว้ยความเห็นคุณ ถา้ทาํดว้ย

ความเห็นคุณน่ะมนัพอใจทาํ ทาํแลว้มนัอบอุ่น ถา้มนัเห็นโทษ มนัเห็นโทษมนัเป็นความทุกข์

ความยาก มนัเป็นเร่ืองลาํบากลาํบน มนัเป็นเร่ืองบีบคั้นใจ ความคิดโดยความเป็นโทษมนักย็ิง่

แผดเผาซํ้ าซอ้นๆ เขา้ไปไง  

แต่ถา้จิตใจท่ีมนัเห็นคุณๆ เห็นไหม เห็นคุณน่ะเป็นเคร่ืองอยูข่องใจ ถา้เคร่ืองอยู ่ เรามาลง

อุโบสถศีลกนั ถึงคราวอุโบสถ พระจะร่วมลงอุโบสถ อโุบสถเพื่อความสะอาดบริสุทธ์ิของหมู่

สงฆ ์ เพื่อความสะอาดของหมู่สงฆ ์ เห็นไหม เราจะประพฤติปฏิบติัมนักอ็บอุ่นใจไง เวลาคนเรา

จะปฏิบติั เห็นไหม ถา้จิตใจมนัคลอนแคลน จิตใจมนัไม่แน่ใจนะ มนัทาํอะไรมนัลุ่มๆ ดอนๆ ทั้ง

นั้นน่ะ แต่ถา้มนัมีความจริงใจๆ น่ะ ความจริงใจของมนั เห็นไหม เราจะประพฤติปฏิบติั ครูบา
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อาจารยท่์านสอนใหท้าํความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบ เห็นไหม ถา้ใจมนัสงบมนัจะเป็น

เร่ืองของใจแลว้ เป็นเร่ืองของใจ เร่ืองของความรู้สึกนึกคิดทั้งนั้น  

เวลาเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพทุธศาสนา เราเกิดเป็นมนุษย ์ เห็นไหม เรามีร่างกาย

กบัจิตใจ แลว้ถา้เราเป็นเดก็นอ้ย เราเป็นเดก็ไร้เดียงสา มนักเ็อาแต่ใจของตน พยายามเรียกร้องเอา

ความสนใจของตน นัน่มนัเป็นเร่ืองของเดก็ พอโตข้ึนมาแลว้ เรากย็งัมีความพอใจ เราพยายามจะ

เรียกร้องเอาความสะดวกของเราอยา่งเดียว ทั้งๆ ท่ีมนัเป็นเร่ืองของความรู้สึก มนัเป็นเร่ืองของใจ

ทั้งนั้น แต่ แต่มนัอาศยัร่างกายน้ีไง อาศยัร่างกายน้ีหมายความวา่ เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาจาก

เลือดเน้ือเช้ือไขของใคร มีพอ่แม่กร้็องไหเ้อา ร้องไหบี้บคั้นใหพ้อ่ใหแ้ม่หาให ้ ถา้เป็นหมู่เป็น

คณะกเ็รียกร้องเอาส่ิงนั้น ความเรียกร้องๆ คาํวา่เรียกร้อง เรียกร้องโดยความชอบใจของตน น่ีไง 

มนัเร่ืองของหวัใจทั้งนั้น  

แต่ในทางโลกเขา เขาบอกกายกบัใจ กายกบัใจมนัเป็นยงัไง เขาไม่ไดบ้อกวา่ใจของใคร

เลย เขาจะบอกวา่บุคคลคนนั้นๆ คนไหนทาํดีกมี็ช่ือเสียงเกียรติศพัทเ์กียรติคุณ คนไหนทาํชัว่ 

ช่ือเสียงเกียรติคุณกด่็างพร้อยกนัไป คนคนนั้นๆ เขาไม่ไดบ้อกวา่ใจดวงนั้นๆ เลย แต่เวลามาบวช

เป็นพระ เราจะมาประพฤติปฏิบติั มนัเป็นเร่ืองของความรู้สึกของเราทั้งนั้น เป็นเร่ืองของหวัใจ

ของเรา ถา้ใครเอาใจของตนไวไ้ดม้นัจะมีความสุข มนัจะมีจุดยนืของมนั ถา้มีจุดยนืของมนั เรา

พยายามจะรักษาของเรา รักษาดว้ยศีลดว้ยสมาธิของเรา ถา้มนัรักษาดว้ยศีลสมาธิของเรา เห็น

ไหม เราจะทาํความสงบของใจเขา้มา  

ถา้ใจมนัสงบนะ ใจมนัเร่ิมสงบระงบัเขา้มา ใจมนัสงบระงบัเขา้มา ถา้ใจสงบ เห็นไหม 

โดยในทางทฤษฎี ใครมีสติมีปัญญา อ่านเกม อ่านเคร่ืองหมายรหสัได ้ เขาวา่อ่านวา่ อ่านวา่ๆ ไง 

น่ีกเ็หมือนกนั ใจของเราอ่านวา่ อ่านวา่อะไร ถา้มนัเป็นธรรมไง ใจอ่านวา่ๆ ใจสงบแลว้ ถา้ใจ

สงบ ใจเป็นธรรม ใจอ่านวา่อะไร ถา้ใจอ่านวา่ อ่านวา่ คาํวา่อ่านวา่คือโจทย ์ แลว้มนัจะมีปัญญา

อะไรต่อเน่ืองไป เห็นไหม ถา้มีต่อเน่ืองไปมนักอ็่านวา่เป็นคุณธรรม อ่านวา่เป็นสจัธรรม อ่านวา่ 

อ่านวา่ อ่านวา่มนักมี็สติมีปัญญา มีความพอใจกระทาํ  

ถา้เป็นกิเลสอ่านล่ะ ถา้เป็นกิเลสอ่านโดยกิเลส อ่านมนักเ็ป็นความพอใจของมนัใช่ไหม 

ถา้มนัพอใจของมนั เห็นไหม ดูสิ ทาํส่ิงใดกแ็ลว้แต่ ถา้มนัเป็นเร่ืองไสยศาสตร์ เป็นเร่ืองไสย
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ศาสตร์เร่ืองอะไรน่ีมนัเขา้กบัอะไร เขา้กบัจิตใจท่ีจิตท่ีอ่อนดอ้ย จิตใจท่ีไม่มีวฒิุภาวะ จิตใจท่ีไม่มี

วฒิุภาวะทาํส่ิงใดเขา้ไปแลว้ เห็นไหม  

ถา้พดูถึงเร่ืองศึกษาเร่ืองของใจนะ เห็นไหม ดูสิ หลวงปู่มัน่ท่านพดูวา่ใจน้ีเป็นได้

หลากหลายนกั ใจน้ีเป็นไดส้รรพส่ิง เป็นไดทุ้กๆ อยา่งท่ีมนัปรารถนา ทุกๆ อยา่งท่ีกิเลส

ปรารถนานะ พอกิเลสปรารถนาเห็นไหม เป็นจินตนาการ เป็นการสร้างภาพ มนัเป็นต่างๆ เวลา

กิเลสมนัอ่านมนัอ่านเป็นอยา่งนั้น มนัรู้มนัเห็นอะไรของมนั มนัเห็นดว้ยอะไร เห็นดว้ยกิเลสไง 

โดยกิเลส เห็นไหม กิเลสอยา่งหยาบ กิเลสอยา่งหยาบกเ็หมือนคนท่ีต่อตา้นศาสนาเลย คนท่ี

ต่อตา้นเร่ืองภพเร่ืองชาติ คนท่ีต่อตา้นเร่ืองศาสนา กิเลสหยาบๆ เลย มนัต่อตา้นมนัไม่เห็นดว้ย

ทั้งนั้น กิเลสอยา่งกลาง กิเลสอยา่งกลางก็ยอมรับ เราเป็นชาวพทุธ ชาวพทุธกเ็ป็นชาวพทุธโดย

ทะเบียนบา้น กิเลสอยา่งละเอียด ละเอียด เห็นไหม ละเอียดในหวัใจของเรา นกัประพฤติปฏิบติั

ข้ึนมาน่ีกิเลสอยา่งละเอียด 

น่ีกเ็หมือนกนั เวลากิเลสมนัอ่าน กิเลสมนัอ่านยงัไง มนักพ็าดวงใจดวงนั้นระหกระเหิน

ไปตามท่ีกิเลสมนัพาไป กิเลสพาไป เห็นไหม เวลากิเลสมนัอ่าน อ่านอะไร น่ีมนัอ่าน เห็นไหม ดู

สิ กิเลสมนัอ่านทางโลก อ่านทางโลกมนักว็า่เป็นผลประโยชน์ของมนั เวลากิเลสมนัอ่านทาง

ธรรม ทางธรรมมนักเ็ป็นไสยศาสตร์ เป็นความรู้ความเห็นของมนัท่ีมนัจะรู้จะเห็นของมนัอยา่ง

นั้น มนัเขา้มาสู่สจัจะความจริงไม่ได ้

ถา้เรามีสติมีปัญญาข้ึนมา เห็นไหม ถา้มนัจะเป็นธรรมๆ เห็นไหม ถา้ใจอ่านวา่ๆ อ่านวา่

อะไร อ่านวา่กเ็หมือนกบัเราเร่ิมตน้ข้ึนมาดว้ยสติดว้ยปัญญาของเรา เราจะตั้งเป้าหมายของเราวา่

ยงัไง เราจะตั้งเป้าหมายของเรา เห็นไหม โดยทางโลก ทางโลกถา้บวชเป็นประเพณีข้ึนมา บวช

เป็นประเพณีข้ึนมากบ็วชๆ เพราะเป็นชาวพทุธ เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพทุธศาสนา เกิด

มาแลว้ไม่เหยยีบแผน่ดินผดิ ไดมี้โอกาสไดบ้วช ไดม้าศึกษา คาํวา่ศึกษาๆ ธรรมะขององคส์มั

พทุธเจา้ เราจะมีสติปัญญามากนอ้ยแค่ไหนเรากศึ็กษาไดด้ว้ยประสบการณ์ของเรา ดว้ย

ประสบการณ์ของเรากด็ว้ยปัญญาของเรา ดว้ยปัญญาของเราอยา่งน้ี เขาบอกถา้สิกขาลาเพศไป 

เขาเรียกวา่บณัฑิตๆ บณัฑิตมนักไ็ดเ้ขา้ใจไง มนัไดเ้ขา้ใจ เห็นไหม  
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ดูสิ เวลาศาสนาอ่ืนเขาถือศีลอดๆ ของเขา น่ีกเ็หมือนกนั บวชเป็นพระข้ึนมา พระกฉ็นั

อาหารม้ือเดียว ถา้ฉนัอาหารม้ือเดียว ฉนัอาหารม้ือเดียวชีวิตกอ็ยูข่องมนัโดยสุขสงบ อยูไ่ด ้ ดว้ย

ดาํรงชีพได ้ เห็นไหม แลว้ถา้สิกขาลาเพศไปเป็นบณัฑิตข้ึนไป เป็นบณัฑิตข้ึนไป ถา้เราใชส้อย 

เราใชชี้วิตแบบฆราวาส แต่เราเคยบวชเรียนมา เห็นไหม ส่ิงน้ีมนัจะเป็นคติ มนัเป็นคติธรรมใน

หวัใจ วา่เรากเ็คยฉนัอาหารม้ือเดียวมา ทาํไมมนัออกมาแลว้ เวลาสิกขาลาเพศไปแลว้ตอ้งกินหา้

ม้ือสิบม้ือไปกบัเขาล่ะ ถา้มนัไปกบัเขามนัเป็นกระแสสงัคม สงัคมเขาเช่ือถือกนัอยา่งนั้น สงัคม

ชอบอยา่งนั้น สงัคมชอบอยา่งนั้นเรากมี็สติปัญญาเพื่อชีวิตของเรา  

ถา้ชีวิตของเรานะ เรากห็าทางของเราเพื่อชีวิตของเรา เพื่อความมัน่คงของชีวิต เพื่อความ

มัน่คงของชีวิตมนักเ็ป็นเร่ืองของวา่ เราทาํไม่ใหชี้วิตของเราตกตํ่าไปกบัโลกเขา น่ีพดูถึงวา่มนั

เป็นคติธรรมๆ ไวเ้พือ่ประโยชน์กบัชีวิตไง น่ีไง ไดม้าศึกษา ศึกษาเล่าเรียนแลว้ เห็นไหม ชาว

พทุธเขาถึงนิยมบวชกนั  

แต่ถา้คนท่ีเห็นภยัในวฏัสงสาร เห็นภยัในวฏัสงสาร โลกน้ีไม่มีอะไรเกิดข้ึน มีทุกข์

เกิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ แลว้ทุกขด์บัไปเท่านั้น ถา้ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ ทุกขด์บัไป เพราะมีสติมี

ปัญญามนัถึงเห็นทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ แลว้ทุกขด์บัไป คนท่ีไม่มีสติปัญญาเวลาทุกขเ์กิดข้ึนก็

ด้ินรน กด้ิ็นรนโดยอยา่งนั้นแหละ ด้ินรนโดยการจะแกไ้ขแบบโลกไง ถา้จะด้ินรนแกไ้ขแบบ

โลกมนักทุ็กขเ์พิ่มทุกขเ์ขา้ไปไง แต่ถา้จะด้ินรนแกไ้ขแบบธรรมๆ เห็นไหมเวลาทุกขข้ึ์นมาเรามี

สติมีปัญญา เรามีความทุกขข้ึ์นมา ถา้มีความทุกขข้ึ์นมาเราจะเร่งความเพียรของเรา ถา้เร่งความ

เพียร เห็นไหม เร่งความเพียรมนักเ็พิ่มความทุกขข้ึ์น เพิ่มความทุกข ์การเพิ่มความทุกขข้ึ์นเพราะ

เราเห็นเหตุเห็นผลของมนั  

เราเห็นเหตุไง เห็นเหตุวา่มนุษยเ์ราจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพยีร ความเพยีรความวิริยะ

ความอุตสาหะ ความเพียรความวริิยะความอุตสาหะทางโลก เห็นไหม โลกท่ีเขาวา่เขาทุกขเ์ขา

ยากกนั เขาทาํหนา้ท่ีการงานกนัเขาบ่นทุกขบ่์นยากกนั ทุกขแ์บบนั้น เห็นไหม ทุกขแ์บบทุกข์

ประจาํโลก ทุกขเ์วลาพกัผอ่นแลว้มนักค็ลายทุกขแ์ลว้กท็าํหนา้ท่ีการงานกนัใหม่ กจ็ะทุกขซ์ํ้ า

ทุกขซ์ากอยูอ่ยา่งนั้นไง 
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แต่ของเรามีความทุกขไ์หม มี มีความทุกขอ์ยูแ่ลว้ ถา้มีความทุกขข์องเรา ความทุกขอ์ยู่

แลว้น่ีทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ ทุกขด์บัไป มนัจะดบัเพราะอะไร ทุกขค์วรกาํหนด สมุทยัควรละ 

ถา้ควรละเราตอ้งทาํความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบเขา้มาๆ ใจสงบเพื่ออะไร ใจสงบเพื่อ

มนัเป็นอิสระไง ถา้ใจสงบเพื่ออิสระแลว้ทุกขค์วรกาํหนด สมุทยัควรละ เราจะไปละท่ีสมุทยั ละ

ท่ีตณัหาความทะยานอยาก ละท่ีความเห็นผดิ  

ความเห็นผดิเพราะอะไร ความเห็นผดิเพราะตณัหาความทะยานอยากมนัมีแต่ความ

ปรารถนา ปรารถนาแต่ความสุขๆ แต่ไม่มีเหตุมีผล แต่ถา้มนัมีตณัหาความทะยานอยาก มนั

อยากจะพน้จากทุกข์ๆ  อยากจะพน้จากทุกขต์อ้งพน้จากทุกขด์ว้ยปัญญาสิ ถา้พน้จากทุกขด์ว้ย

ปัญญา ปัญญาคืออะไร ปัญญาท่ีมนัรู้มนัเห็นไง มนัรู้มนัเห็นวา่เราอยากจะพน้จากทุกข ์ อยากจะ

หายจากทุกข ์อยากทั้งนั้น ความอยาก ความอยากคืออะไร ความอยากกคื็อสมุทยัไง ความอยากก็

คือตณัหาไง  

ถา้มีตณัหา ถา้มนัสงบแลว้มนัจบักาย จบัเวทนา จบัจิต จบัธรรมได ้มนัจะเห็นสจัจะความ

จริง ถา้เห็นสจัจะความจริงมนัจะพิจารณาของมนัไง ถา้พิจารณาของมนั เห็นไหม การพิจารณา

อยา่งน้ี การพิจารณาดว้ยปัญญาของเราอยา่งน้ี เห็นไหม มนัเร่ิมตน้จากมีความทุกข ์ เร่ิมตน้จากมี

ความทุกข ์ทุกขคื์ออะไร ทุกขคื์อความทนอยูไ่ม่ได ้เราทนอยูใ่นอิริยาบถเดียวไม่ได ้เราทนอยูก่บั

อารมณ์ของเราอยา่งน้ีไม่ได ้เราทนอยูไ่ม่ไดก้เ็ป็นความทุกข ์แลว้ความทุกขเ์ห็นไหม ความทุกขก์็

เป็นอนิจจงัเพราะมนัแปรสภาพของมนั  

ถา้มนัแปรสภาพของมนั มนักเ็ป็นความทุกขแ์ผดเผาอยูอ่ยา่งน้ี ความทุกขเ์ป็นแบบน้ี แลว้

ใจมนัรู้มนัเห็นไหม ใจมนัไม่ไดอ้่านส่ิงใดเลย กิเลสมนัปิดหูปิดตา ใจอ่านวา่ อ่านวา่อะไร ใจอ่าน

วา่มนัตอ้งรู้โจทย ์ใจอ่านวา่มนัตอ้งมีใจ ถา้ใจอ่านวา่แลว้มนัตอ้งรู้ตอ้งเห็น ถา้ใจมนัรู้มนัเห็นแลว้

ใจมนัจะอ่านออก ถา้ใจมนัจะอ่านออกกอ็่านออกดว้ยปัญญาน่ีไง น่ีใจมนัอ่าน  

มีอะไรใหอ้่าน มีอะไร มีอะไรใหอ้่าน มีอะไรใหรู้้ มีอะไรใหเ้ห็น ไม่เห็นมีอะไรใหรู้้ให้

อ่านใหเ้ห็นเลย ถา้ไม่มีอะไรใหรู้้ ไม่มีอะไรใหอ้่าน ไม่มีอะไรใหเ้ห็นเลย เพราะอะไร เพราะเรา

ไม่ไดป้ฏิบติัจริงจงั เราไม่ไดป้ฏิบติัจริงจงั เราไม่ไดป้ฏิบติัเขา้ไปสู่หวัใจของเรา เขา้ไปสู่หวัใจ

ของเรา เขา้ไปสู่ขอ้เทจ็จริงในใจของเรา ไปเห็นเหตุเห็นผลในใจของเรา กเ็ราไม่ไดท้าํน่ะ น่ีไง 
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บอกวา่ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ แลว้ทุกขด์บัไป มนัเกิดข้ึนยงัไง มนัตั้งอยูย่งัไง แลว้มนัดบัไป

ยงัไง  

เพราะทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ แลว้ทุกขด์บัไปน้ีมนัเป็นปัญญาขององคส์มัพทุธเจา้ มนั

เป็นปัญญาของครูบาอาจารยข์องเรา ท่านรู้ท่านเห็นของท่านเป็นสจัจะเป็นความจริงของท่าน ถา้

ท่านรู้ท่านเห็นเป็นสจัจะความจริงของท่าน น่ีไงคืออริยสจั น่ีไง น่ีไงคือแก่นของศาสนา แก่น

ของศาสนาไง แก่นของศาสนาเพราะองคส์มัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม ตรัสรู้ธรรมโดยชอบ ตรัสรู้

ธรรมในใจขององคส์มัพทุธเจา้ ตรัสรู้ธรรมโดยมรรคญาณ เห็นไหม ญาณวิถีน่ะ มนัเกิดปัญญา

ญาณนะ  

มนัจะเกิดปัญญาญาณยงัไง ปัญญาท่ีเรารู้เราเห็นอยา่งน้ี ปัญญาท่ีเกิดข้ึนอยา่งน้ีเป็นปัญญา

อะไร ปัญญาท่ีเราเกิดรู้เกิดเห็นอยา่งน้ี ปัญญาเกิดจากการฝึกฝน เห็นไหม เกิดจากการฝึกฝน เกิด

จากการวิเคราะห์วิจยั เกิดจากการฝึกฝนเกิดจากการวิเคราะห์วิจยัมนักเ็ป็นวิปัสสนาอ่อนๆ คาํวา่

วิปัสสนาอ่อนๆ คือฝึกหดัปัญญา ปัญญาเร่ิมตน้กเ็ป็นปัญญาการฝึกหดั การประพฤติปฏิบติัน่ี

แหละ แต่ปัญญาอ่อนๆ กอ็่อนๆ ผลไมพ้ชืพนัธ์ุธญัญาหารต่างๆ มนักเ็กิดจากเกสรดอกไม ้ เกิด

จากเกสรดอกไมเ้กิดเป็นพืชพนัธ์ุ เกิดเป็นเมลด็ ถา้มนัจะตกลงดิน มนัจะเกิดใหม่ เกิดใหม่ ลาํตน้

ใหม่ จะเกิดเป็นชีวิตใหม่ มนักเ็กิดจากเกสร เกิดจากเกสรดอกไม ้เกิดจากการผสมพนัธ์ุของมนั  

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้มนัวิปัสสนาอ่อนๆ กฝึ็กหดัใชปั้ญญาไง ปัญญาเราฝึกหดัใชข้องเรามนัก็

ฝึกหดัใชข้องเราอยู ่ถา้เราไม่ฝึกหดัใชม้นัจะเกิดวปัิสสนาข้ึนมาไดย้งัไง ถา้มนัจะเกิดวปัิสสนาข้ึน

มานะ ใจอ่านวา่อะไร ใจอ่านวา่ๆ อ่านอะไร ถา้มนัอ่านสจัจะอ่านความจริงเห็นไหม ถา้ใจของเรา

มนัจะอ่าน เราทาํความสงบใจของเราเขา้มาก่อน ไม่ตอ้งไปวิตกวิจาร ไม่ตอ้งไปวิตกวิจารวา่เรา

จะไม่รู้อะไร เราจะไม่รู้อะไร เราจะไม่มีปัญญา เราทาํแลว้มนัจะเน่ินชา้ของเรา กก็ารรีบด่วน

อยา่งนั้นมนักก็ลายเป็นเร่ืองโลกไง กลายเป็นเร่ืองโลกๆ กลายเป็นเร่ืองความสะเพร่า กลายเป็น

เร่ืองการมกัง่าย มกัง่ายจะไดย้าก ไอข้วนขวาย ไอท้าํแลว้อยากไดอ้ยากดีน่ะ มนัจะมีทุกขมี์ยาก

มนัอยูอ่ยา่งนั้น 

แต่เราทาํของเราดว้ยสติดว้ยปัญญาของเรา เห็นไหม ทาํซํ้ าๆ พจิารณาของเราไป ดว้ย

อาํนาจวาสนาของเรา เราเกิดมาแลว้ เราเกิดมาแลว้เราเห็นภยัในวฏัสงสารนะ ภยัในวฏัสงสาร



เทศน์พระ เร่ือง ใจอา่นว่า ๘ 

 

©2016 www.sa-ngob.com 

เหมือนทางโลก ทางโลกเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ เรียกร้องความเสมอภาค ทุกคนกอ็ยากมีสิทธิ

เสมอภาคคนอ่ืน ไม่ตอ้งใหเ้ราดอ้ยกวา่คนอ่ืน ขออยา่งเดียวขอใหเ้รามีสิทธิเสมอกนัก็พอ  

น่ีกเ็หมือนกนั เราบวชมาแลว้ บวชมาแลว้กมี็สิทธิเสรีภาพของเรา สิทธิเสรีภาพ ทาง

โลกๆ ท่ีเราเสียสละมาๆ สิทธิเสรีภาพทางโลก สิทธิเสรีภาพคือความดาํรงอยูข่องมนุษย ์ เรา

เสียสละ เราเสียสละเป็นพระ เห็นไหม เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดในชาติไทยกต็อ้งยอมรับกฎหมาย

ไทย เวลาบวชไปแลว้น่ะ ศีล ๒๒๗ น่ะตอ้งรับรู้ ยอมรับกฎหมายไทยเพราะเราเป็นคนไทย อยู่

ใตก้ฎหมายไทย แลว้เราบวชเป็นพระ บวชพระอยูใ่นธรรมวินยัขององคส์มัพทุธเจา้ เราเสียสละ

ทางโลกมาแลว้เรายงัตอ้งมาทรงศีล ทรงศีลอีก ๒๒๗ เห็นไหม กฎหมายโลกดว้ย กฎหมายธรรม

ดว้ย แลว้กฎหมายโลกดว้ยกฎหมายธรรมดว้ย แลว้เราพยายามขวนขวายของเรา เราขวนขวาย

ของเรา เราจะเอาความเอาจริงเอาจงัของเรา  

ถา้เราเอาจริงเอาจงัของเรา เห็นไหม ส่ิงท่ีเราบวชมาเป็นพระ บวชมาเป็นขอ้วตัรปฏิบติั

มนัเป็นเร่ืองโลกๆ อยูแ่ลว้ เร่ืองโลกๆ เหมือนกนั แลว้โลกเขา โลกเขากท็าํหนา้ท่ีการงานแบบ

ประสาโลกเขา เรามาบวชเป็นพระ เห็นไหม กเ็ป็นสมมติสงฆ ์สมมติสงฆ ์โลกกคื็อคติโลก โลก

คติโลกกคื็อคติธรรมวินยั คติท่ีเป็นวตัถุท่ีจบัตอ้งไดน่ี้เร่ืองโลก 

เร่ืองธรรม เร่ืองธรรมนัง่สมาธิดว้ยกนัทุกๆ คน จิตบางคนสงบลงได ้ จิตบางคนสงบลง

ไม่ได ้ จิตบางคนสงบลงแลว้ เห็นไหม ไดม้ากไดน้อ้ยขนาดไหน น่ีเร่ืองคติธรรมแลว้ คติธรรม

คือศีล สมาธิ ปัญญา ท่ีมนัเกิดข้ึนจริง ท่ีมนัเกิดข้ึนจริงเป็นจริงในใจเรา ท่ีมนัเกิดข้ึนจริงเป็นจริง

ในใจของเรา เห็นไหม เราทาํความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบ เห็นไหม เราอ่านวา่สมาธิ จิต

อ่านวา่ จิตอ่านวา่อะไร จิตอ่านวา่คือมนัเป็นปัจจตัตงั จิตอ่านวา่ ใจของเรามนัอ่านวา่ๆๆ ใจรับรู้

ไง ใจรับรู้ใจเห็นน่ะ ถา้ใจรับรู้ใจเห็นมนัเป็นปัจจตัตงัเป็นสนัทิฏฐิโกน่ะ ใจมนัอ่านวา่  

แลว้ใจอ่านวา่ เห็นไหม เราศึกษาเล่าเรียนขนาดไหน ในปริยติัจะไดเ้ปรียญธรรมก่ี

ประโยคกแ็ลว้แต่ ตอ้งสอบผา่นๆ แต่เวลาจิตมนัสงบ จิตมนัเป็น เห็นไหม ใจอ่านวา่ๆ ถา้ใจมนั

เป็น เพราะใจมนัเป็นน่ะใจอ่านวา่สมาธิ ถา้สมาธิมนัเป็นสมาธิแลว้ ถา้มนัสงบ สงบแลว้มนักมี็

ความสุข ถา้ความสุขของเรา เห็นไหม ความสุขของเรา ท่ีวา่เราทุกขเ์รายาก ทุกขย์ากขนาดไหน 

เวลายิง่ทุกขเ์ราเร่งความเพียรของเรา ถา้เร่งความเพยีร เราทุกขอ์ยูแ่ลว้ ทาํไมตอ้งเผชิญกบัความ
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ทุกขอี์ก ทาํไมตอ้งมาทาํใหม้นัทุกขซ์ํ้ าซอ้น ทุกขแ์ลว้ทุกขเ์ล่า ทุกขซ์ํ้ าซอ้นน่ะ ทุกขเ์ดียวกพ็อแรง

อยูแ่ลว้ ทาํไมทุกขซ์อ้นทุกข ์ 

ทุกขซ์อ้นทุกขเ์พราะการกระทาํ การกระทาํเป็นความทุกขอ์ยูแ่ลว้ การกระทาํ เห็นไหม 

มนัเหน่ือยยาก การกระทาํท่ีเหน่ือยยากมนัเป็นความทุกขอ์ยูแ่ลว้ หนา้ท่ีการงาน การทาํงานมนั

เป็นความลาํบากทั้งนั้น น่ีการทาํงานไง การทาํงานเป็นความลาํบาก แต่ แต่เราเกิดเป็นมนุษยใ์ช่

ไหม เกิดมาพบพทุธศาสนาใช่ไหม ดว้ยประเพณีวฒันธรรม เห็นไหม ธรรมะขององคส์มัพทุธ

เจา้กส็อนอยูแ่ลว้ทุกขเ์ป็นอริยสจั ทุกขเ์ป็นความจริง  

ทุกขเ์ป็นอริยสจั ทุกขเ์ป็นความจริง ถา้มนัเป็นความจริง เราอยูก่บัความจริงน่ะ มนัจะ

ทุกขแ์ค่ไหน ถา้มนัอยูใ่นความจริง แลว้ถา้เราจะพน้จากทุกข ์ พน้จากทุกขใ์นธรรมวินยัของ

องคส์มัพทุธเจา้ดว้ยการประพฤติปฏิบติั เรามาบวชเป็นพระ เป็นพระกรรมฐาน พระป่า พระ

ปฏิบติัเสียดว้ย ถา้พระปฏิบติัปฏิบติัท่ีไหน ปฏิบติักก็ารนัง่สมาธิการเดินจงกรมน่ีไงการปฏิบติั 

ในการปฏิบติั เห็นไหม ในขอ้วตัรปฏิบติัของเรา ในการปฏิบติัเพราะในการดาํรงสถานะความ

เป็นพระ ในการดาํรงสถานะเป็นพระ บวชเป็นพระ เห็นไหม ถา้บวชเป็นพระแลว้ พระหา้มใช้

ชีวิตแบบฆราวาส น่ีเป็นพระคือการใชชี้วติต่างจากฆราวาส ฆราวาสคือการใชชี้วิตต่างจากพระ  

ถา้เราใชชี้วิตต่างจากฆราวาสแลว้ ถา้เราใชชี้วิตต่างจากฆราวาส เห็นไหม เราบวชเป็น

พระ ถา้บวชเป็นพระ ท่ีวา่ขอ้วตัรปฏิบติั ท่ีวา่จะเป็นความทุกข์ๆ  มนัการดาํรงชีพ ทุกขเ์พราะการ

ดาํรงชีพ แต่ถา้มนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เห็นไหม มนัลน้ฝ่ัง ตณัหาความทะยานอยาก

มนัลน้ฝ่ังนะ วนัน้ีทุกขเ์ท่าน้ี คิดซํ้าคิดซากกทุ็กขม์ากข้ึน ทุกขม์ากข้ึนๆ เพราะวา่ความทุกขม์นั

เพิ่มข้ึนๆ ทีน้ีถา้ความทุกขม์นัเพิ่มข้ึน ถา้เรามีสติมีปัญญา เอา้ ทุกขห์นา้ไหนวะ มนัทุกขแ์ค่ไหน

อยากรู้จกัวะ่ ถา้เราทุกขแ์ค่ไหน อยากรู้จกั เราเร่ิมมีสติปัญญาจะต่อสู้กบัอารมณ์ความรู้สึกของเรา

เองแลว้ ถา้ต่อสู้กบัอารมณ์ความรู้สึกของเรา เห็นไหม อารมณ์ความรู้สึกของเรา เห็นไหม กิเลส

อ่านวา่ พอกิเลสมนัอา่นวา่ยงัไง มนักไ็ปกวา้นมาแผดเผาใจทั้งนั้น  

เวลาเราเป็นฆราวาส เรากมี็ความทุกขค์วามยาก บวชมาแลว้กจ็ะวา่มีความสุข มนักไ็ม่มี

ความสุขสกัที ถา้ไม่มีความสุขสกัที มีแต่ความเร่าร้อน มีแต่กิเลสแผดเผาหวัใจ น่ีเห็นไหม ความ
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ทุกขม์นัเร่ิมแผดเผาแลว้ ความทุกขม์นัจะไปเร่ิมรวบรวมความทุกขท์ั้งหมดมาทบัถมใจอยา่งเดียว

เลย ถา้มนัทุกขจ์นไม่มีทางออก  

แต่ถา้เราศึกษาธรรมะขององคส์มัพทุธเจา้ ทุกขน้ี์ควรกาํหนด สมุทยัควรละ ละโดยมรรค 

ถา้ละโดยมรรค เกิดนิโรธะ เกิดนิโรธมนัเกิดความสุข ถา้เกิดความสุข เห็นไหม เราจะเร่ิม

ประพฤติปฏิบติั เราจะเร่ิมจริงจงัในการประพฤติปฏิบติัของเรา ถา้ในการประพฤติปฏิบติัของเรา 

เรากลบัมาเร่ิมทบทวนเร่ืองศีลของเรา ถา้ศีลของเรา ศีลของเราถา้ไม่ด่างไม่พร้อยเรากเ็ร่ิมภาวนา

ของเรา แลว้เร่ิมภาวนาของเราน่ะกิเลสมนักต่็อตา้น หนา้ท่ีของกิเลสคือการยแุหย ่การทาํลาย การ

ทาํลายความเพียร การทาํลายความตั้งใจ การทาํลายเจตนา ทาํลายเจตนาดว้ยความลงัเลสงสยั 

ดว้ยความสงสยัวา่ส่ิงนั้นไม่เป็นความจริง ส่ิงนั้นมนัส้ินกาลหมดยคุหมดสมยั ส่ิงนั้นไม่น่า

เป็นไปได ้ส่ิงนั้นเป็นไป ทาํดว้ยความโลเลทั้งหมด กิเลสอ่านวา่ 

ถา้มีสติมีปัญญา ถา้มีสติมีปัญญา เห็นไหม เรากต็อ้งพิสูจน์กนั เราพิสูจน์กนั เห็นไหม 

โดยทางวิทยาศาสตร์ โดยทางเคมี ถา้มีส่วนผสมของส่ิงเคมีท่ีมนัผสมกนั มนัมีการสนัดาป มนั

ตอ้งเกิดปฏิกิริยาต่อกนั น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เรามีสติ เรามีคาํบริกรรม ถา้เราทาํของเราน่ะ เห็นไหม 

มนัทางเคมีเลย มนัตอ้งเป็นอยา่งนั้น น่ีกเ็หมือนกนั เรากาํหนดพทุโธ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ

น่ะ โดยสติโดยปัญญาของเราน่ะ มนัจะไม่เป็นไปยงัไง มนัเป็นไปไม่ไดย้งัไง เป็นไปไม่ได้

เพราะคนกิเลสหนา 

ถา้คนกิเลสหนา ดว้ยความเพียร ความเพียรท่ีอุกฤษฏข้ึ์นไป มีการต่อสู้กนั เห็นไหม เราก็

เร่ิมอดนอนผอ่นอาหาร เร่ิมหาอุบาย หาวธีิการท่ีจะทอน ทอนอะไร ทอนพลงังานของกิเลสไง 

ถา้เราหิวกิเลสกหิ็วดว้ย ถา้กิเลสมนัง่วงเรากง่็วงดว้ย ไม่ใช่เราง่วงนะกิเลสมนัง่วง กิเลสมนัง่วง

เหงาหาวนอนข้ึนไปเรากง่็วงดว้ย แต่ถา้เราหิวกิเลสมนัหิวดว้ย เพราะกิเลสเวลาหิวกระหาย กิเลส

มนัเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมมนัเป็นแต่อารมณ์ความรู้สึก แต่เวลาหิวกระหาย มนัหิว

กระหายจากทางเคมี จากทางร่างกาย ทางธาตุขนัธ์ท่ีมนัตอ้งการ  

แต่เราง่วงนอนๆๆ มนัมาจากไหนน่ะ มนัมาจากความรู้สึกทั้งนั้นน่ะ ถา้กิเลสมนัง่วงนอน

พาเราง่วงนอนดว้ย เรากต็อ้งบัน่ทอน เห็นไหม เราบัน่ทอน บัน่ทอนดว้ยการระงบั การไม่เสพ 

การไม่มีการกระทาํ ถา้ไม่มีการกระทาํน่ะ เราหิวกิเลสกหิ็วดว้ย มนัตดัทอน มนัทอนกาํลงัของ
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มนั ถา้ทอนกาํลงัของมนั พอทอนกาํลงัของมนัมนักท็อนพลงังานของเราดว้ย ทอนสติทอน

ปัญญาของเราดว้ย เรากต็อ้งตั้งสติใหช้ดัๆ ข้ึนมา ตั้งสติใหช้ดัๆ ข้ึนมาแลว้เรากบ็ริกรรมของเรา 

เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิของเรา เราทาํของเราดว้ยความจริงจงัของเรา  

น่ีไง ถา้ใจอ่านวา่ ถา้ใจอ่านวา่มนักเ็ป็นความเพียร ถา้ใจอ่านวา่มนัเป็นการกระทาํ ถา้ใจ

อ่านวา่มนัเป็นมรรค มนัเป็นเหตุท่ีเราจะเอาชนะมนั ถา้กิเลสอ่านวา่ กิเลสมนัอ่านวา่มนักส็ร้าง

ภาพของมนั มนักท็าํลายของมนั เรากล็ม้ลุกคลุกคลานของเราตลอดไป ถา้ลม้ลุกคลุกคลาน 

ลม้ลุกคลุกคลานมนักอ็ยูใ่นทางของกิเลสไง เพราะเราเกิดมาจากมนัอยูแ่ลว้ มนัอยูใ่นใจของเรา

อยูแ่ลว้ ถา้มนัอยูใ่นใจของเราอยูแ่ลว้นะ มนัไม่ตอ้งทาํงานอะไรเลย มนัแค่พลิกตวั มนัแค่ขยบั

ตวัอยา่งเดียว มนัขยบัตวัไปขยบัตวัมา ขยบัตวัมาขยบัตวัไป เราไม่มีทางออก ลม้ลุกคลุกคลาน 

กิเลสไม่ทาํอะไรเลย มนัแค่พลิกตวัเฉยๆ เราไปไม่รอดเลย 

แต่ถา้เราทาํความสงบของใจไดน้ะ ใจอ่านวา่ ใจอ่านวา่สมาธิ ถา้ใจอ่านวา่ปัญญา ถา้อ่าน

วา่ปัญญาเราเร่ิมใชปั้ญญา เวลาปัญญาเราเกิดข้ึน ปัญญานะ น่ีภาวนามยปัญญาเกิดข้ึน ภาวนามย

ปัญญามนัจะเกิดข้ึนจากใจท่ีเป็นสมัมาสมาธิ ใจท่ีเป็นสมัมาสมาธิถา้มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็น

จิต ตามความเป็นจริง นัน่น่ะมนัเกิดมรรคมนัเกิดผล ถา้เกิดมรรคเกิดผลข้ึนมา เกิดมรรคเกิดผล

มนัเกิดท่ีไหน อาํนาจวาสนาของคนมนัวดักนัตรงน้ี วดักนัตรงท่ีใจมนัเป็น ถา้ใจมนัเป็นนะ ดูสิ 

พระอรหนัตใ์นสมยัพทุธกาล เห็นไหม จะเป็นคนแบบคนเต้ีย เป็นคนท่ีวิกลวิการเยอะแยะไป แต่

หวัใจมนัเป็นๆ มนัเป็นท่ีหวัใจ เห็นไหม ถา้หวัใจมนัเป็นน่ะ มนัวดักนัตรงน้ีไง วดักนัตรงท่ีเวลา

ภาวนาน่ีไง  

เวลาภาวนาใหเ้ป็นสมัมาสมาธินะ อยา่ใหเ้ป็นมิจฉา เป็นแต่ความวา่งๆ วา่งๆ น่ะ คิดเอา

เอง เออเอาเอง กิเลสมนัล่อหลอกอยูแ่ลว้ กิเลสมนัตอ้งการใหเ้ราอยูใ่นอาํนาจของมนัอยูแ่ลว้ 

เวลาภาวนามนักท็าํใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลานอยูแ่ลว้ แลว้ถา้ภาวนานะ เรามีปัญญา พยายามแยกแยะ 

พยายามหาทางออก มนักอ็าศยัไปกบัเรา อนุสยันอนเน่ืองไปกบัจิต เวลามนัจะวา่ง มนัจะเวิง้วา้ง 

เวิง้วา้งดว้ยกิเลสมนัครอบงาํไง ถา้กิเลสมนัครอบงาํเป็นภวงัค ์ มนัเป็นภวงัค ์ ถา้มนัเป็นวา่งๆ 

วา่งๆ ของใครล่ะ มนัมีวฒิุภาวะอะไรมาวา่งๆ ล่ะ 



เทศน์พระ เร่ือง ใจอา่นว่า ๑๒ 

 

©2016 www.sa-ngob.com 

แต่ถา้เป็นใจอ่านวา่ๆ นะ มนัชดัเจน มนัชดัเจนของมนั มนัชดัเจนของมนั เห็นไหม คาํวา่

ชดัเจนมนักเ็หมือนกบัทางเคมีอีกล่ะ เวลาทางเคมีนะ ส่ิงท่ีทางเคมีท่ีเขามาผสมส่ิงใดกแ็ลว้แต่ ถา้

มนัไม่สะอาดบริสุทธ์ิ การสงเคราะห์มาไม่ดีงามมนัจะใหผ้ลแตกต่าง ใหผ้ลไปทางลบ น่ีก็

เหมือนกนั เวลาฝึกหดัใชปั้ญญา เวลาฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญามนัมีอยูแ่ลว้ มนัมีสมาธิของมนั 

เวลามนัใชปั้ญญาของมนั แต่ปัญญาน่ีมนัมีส่ิงท่ีทางเคมีมนัไม่สะอาด ทางเคมีมนัมีส่วนผสมท่ีค่า

มนัเปล่ียนแปลง มนักล็ม้ลุกคลุกคลานอยูอ่ยา่งนั้น  

ถา้ใจมนัอ่านวา่ๆๆ มนักต็อ้งพิจารณาไป ตอ้งขวนขวายไป ตอ้งปฏิบติัไป มนัจะเป็น

จริงๆ ข้ึนมาอยา่งน้ี ถา้เป็นจริงข้ึนมาอยา่งน้ีนะ เราทาํของเรา เราทาํของเรานะ เราประพฤติ

ปฏิบติัพรหมจรรยน้ี์เพื่อพรหมจรรย ์ พรหมจรรยข์องเรา เวลาเดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนา ส่วน

ใหญ่แลว้เราอยูใ่นทางจงกรมของเรานะ เรานัง่สมาธิเรากอ็ยูใ่นท่ีพกัของเรา ใครจะรู้ใครจะเห็น

อะไรล่ะ มนัเป็นเร่ืองใจเราทั้งนั้นน่ะ  

ใจของเราถา้มนัเป็นจริง มนัจะเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ตามความเป็นจริง 

ถา้เห็นตามความเป็นจริงมนัพิจารณาของมนั มนัแยกแยะของมนันะ เวลามนัเป็นไตรลกัษณ์ คาํ

วา่เป็นไตรลกัษณ์มนัเห็นกายมนัพิจารณาของมนั มนัจะวิภาคะ มนัแปรสภาพของมนั เวลาแปร

สภาพของมนันะ ถา้คนมีกาํลงั สติสมาธิดีๆ มนัจะแพลบ็ๆๆ เร็วมาก เหมือนกบักระแสไฟ เวลา

ไฟ ดูสิ มนัไป ความเร็วของมนัขนาดไหน เหมือนกนั ถา้วา่เหมือนกนัเพราะใจมนัเร็วอยูแ่ลว้ ใจ

มนัเร็วอยูแ่ลว้ ถา้มนัเป็นความจริงอยูแ่ลว้มนัจะเป็นอยา่งนั้น ถา้เป็นอยา่งนั้นมนัตอ้งเป็น

สมัมาทิฏฐิ เป็นความเห็นท่ีถูกตอ้งดีงาม เวลาสติปัญญาข้ึนไปมนัเห็นชดัๆ ของมนั นัน่ละคือ

ไตรลกัษณ์ 

เวลามนัเป็นไตรลกัษณ์ สพัเพ ธมัมา อนตัตาๆ ความเป็นอนตัตาเป็นอยา่งนั้น ความเป็น

อนตัตา ความเป็นอนตัตาแลว้ใครเห็นอนตัตา ใครมีความรู้พร้อมท่ีจะเห็นความเป็นไตรลกัษณะ 

ความเป็นไตรลกัษณะ เห็นไหม เวลาเรายกยอ่งบูชานะ พระไตรลกัษณ์ๆ ไตรลกัษณะอนันั้นน่ะ

มนัจะสร้างใหห้วัใจเป็นอริยบุคคล มนัจะสร้างหวัใจใหมี้คุณธรรม ถา้ใจมนัอ่านวา่ อ่านออก ใจ

อ่านออก ใจเป็นจริงข้ึนมา ปฏิบติัไปแลว้มนัจะเป็นความจริงของเรา  
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ความจริงอยา่งน้ี เห็นไหม ศึกษาเล่าเรียนน่ะเป็นทฤษฎีนะ ถา้ทางทฤษฎีน่ะเราไม่ตอ้ง

ต่ืนเตน้ตกใจเลยน่ะ หนงัสืออยูท่ี่ไหนมนักอ็ยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัไม่ขาดตกบกพร่องไปหรอก เราไป

ทบทวนเม่ือไรกไ็ด ้ แต่สติของเราสิ สมาธิของเราท่ีจะรักษาไว ้ มนัเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ แลว้ดบัไปนะ 

มนัเจริญแลว้กเ็ส่ือม ถา้เส่ือมแลว้เรากต็อ้งพยายามของเรา ขวนขวายของเรา พฒันาของเราข้ึนมา  

มนัเหมือนชีวิตเราไง กินขา้วทุกวนั วนัน้ีกกิ็น พรุ่งน้ีกกิ็น มะรืนกกิ็น ตอ้งกินทุกวนั

เพราะวา่ร่างกายน้ีมนัตอ้งการอาหารของมนั เห็นไหม มนัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั หวัใจก็

เหมือนกนั ถา้หวัใจถา้เรามีสติมีปัญญารักษานะ มนักจ็ะเป็นสมัมา มนักจ็ะมีหลกัมีเกณฑข์องมนั 

แต่ถา้เราดูแลรักษาไม่ดีเส่ือมสภาพหมด ฉะนั้นจิตมนัไม่เหมือนร่างกายไง ร่างกายขาดอาหารมนั

ตาย จิตน้ีจะขาดอาหารขนาดไหน จะมีความทุกขย์ากขนาดไหน จะทาํยงัไง ไม่เคยตาย ไม่เคย

ตาย มีแต่ความทุกขค์วามยากในหวัใจ ความทุกขค์วามยากในหวัใจแลว้มนัเพิม่พนูตลอดนะ 

กิเลสมนัแตกตวัของมนัตลอดไป  

แต่ถา้เป็นธรรมๆ เป็นธรรมกวา่จะสร้างไดก้แ็สนยาก รักษายิง่ยากเขา้ไปใหญ่ แลว้รักษา

ใหม้นัต่อเน่ืองข้ึนไป ทาํซํ้ าๆ ถา้ทาํซํ้ ามนัเป็นไปไดน้ะ มนัจะเป็นประโยชน์กบัการปฏิบติั 

ประโยชน์กบัปัจจตัตงัเป็นสนัทิฏฐิโก มนัตอ้งเป็นปัจจตัตงั ไม่ตอ้งใหใ้ครมาบอก ไม่ตอ้งใหมี้

ใครมาวา่ มนัจะรู้จากความเป็นจริงในใจน้ี ถา้ใหใ้ครมาบอกใครมาวา่นั้น น้ีตอ้งการใหค้นอ่ืนเขา

ใหเ้ครดิต ถา้คนอ่ืนเขาใหเ้ครดิตมนัเป็นเร่ืองขา้งนอกไง มนัไม่เป็นปัจจตัตงั ไม่เป็นสนัทิฏฐิโก 

ถา้มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก มนัเป็นท่ีไหน ดูสิ มนักเ็ป็นในใจดวงน้ีไง เพราะใจ

ดวงน้ีมนัเป็นใจท่ีใจทุกขใ์จยาก ใจทุกขใ์จยาก เห็นไหม เวลามนัจะพน้จากทุกขก์ใ็จเป็นผูท่ี้พน้

จากทุกข ์ เวลามนัทุกขม์นัยากมนัทุกขม์นัยากในใจดวงน้ี แลว้เวลามนัประพฤติปฏิบติัมนักย็ิง่

ทุกขย์ากเพิ่มข้ึน ทุกขย์ากเพิ่มข้ึนๆ เพราะเราเห็นประโยชน์ไง เราเห็นประโยชน์ในการประพฤติ

ปฏิบติั เห็นประโยชนใ์นการจะพน้จากทุกข ์ ในการจะพน้จากทุกขก์ต็อ้งปฏิบติับูชาองคส์มัพทุธ

เจา้ ปฏิบติับูชาใหเ้ป็นสจัจะใหเ้ป็นความจริง ปฏิบติัใหเ้ป็นสจัจะเป็นความจริงข้ึนมาในใจของ

เรา  

ถา้ปฏิบติัเป็นสจัจะเป็นความจริงข้ึนมาของเรา มนัแสนทุกขแ์สนสาหสัขนาดไหนมนัอยู่

ท่ีอาํนาจวาสนา อาํนาจวาสนาน่ะ ขิปปาภิญญา เวลาปฏิบติัไป ปฏิบติัง่ายรู้ง่าย ปฏิบติัง่ายรู้ยาก 
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ปฏิบติัยากรู้ยาก เราปฏิบติั แต่มนัปฏิบติัข้ึนไปมนักอ็ยูท่ี่ความสามารถ อยูท่ี่อาํนาจวาสนาบารมี 

อาํนาจวาสนาบารมีของคนนะ ฉะนั้น ถา้เป็นอาํนาจวาสนาบารมีของคน มนัจะยอ้นกลบัไปท่ี

ทาน คนท่ีเขาทาํของเขามา เวลาเขามารับผลของเขามนักจ็ะเป็นผลของเขาแหละ ไอเ้ราน่ะ เห็น

เขาทาํกนัน่ะ เรากว็า่มนัเกินกวา่เหตุ ทาํไม่ได้ๆ  เวลาเราจะมาทาํน่ะ เรากต็อ้งทุกข์ๆ  ยากๆ อยา่งน้ี

แหละ เพราะวา่ฐานของเรามนัไม่มีไง ฐานของเราไม่มีน่ะ  

ดูสิ เห็นไหม เตาตม้นํ้านะ เห็นไหม มนัมีสามขา น่ีเหมือนกนั ทาน ศีล ภาวนา ของเรา

มนัมีอยูข่าเดียวน่ะตั้งโด่เด่ๆ อยา่งน้ีน่ะ ตั้งไวจ้ะลม้อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ เพราะเราจะภาวนาอยา่งเดียว

ไง เอา้ คนจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร เรากมี็ความเพยีรความวิริยะความอุตสาหะอยู ่ เตาเขามี

สามขา ไอเ้รามีขาเดียวน่ะ ภาวนาอยา่งเดียวน่ะ โด่เด่ๆ อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ เอา้ กด็นัทุรังไปสิ กเ็ราตั้ง

ความปรารถนาอยา่งน้ี แต่คนอ่ืนเขามีทาน มีศีล มีภาวนาของเขา เขามีสามขาของเขา เขาพร้อม

ของเขา เขาตั้งแลว้ เห็นไหม ดูสิ ส่ิงท่ีตั้งแลว้มนักไ็ม่ลม้ง่ายไง มนักมี็หลกัเกณฑข์องเขา เขาก็

ปฏิบติัของเขา มนัอยูท่ี่อาํนาจวาสนาของคน  

เวลาถา้ยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมามนักอ็ยูท่ี่การกระทาํของเราทั้งนั้น ใครทาํมากไ็ดอ้ยา่ง

นั้น กรรมจาํแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนันะ กรรมจาํแนกใหเ้รามีความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกนัอยู ่

ความรู้สึกนึกคิดของเรามนัสะสมซบัซอ้นมาจนเป็นจริต มนัสะสมซบัซอ้นมาจนเป็นนิสยั นิสยั

สนัดานของเราแต่ละคนน่ะเพราะเราไดส้ร้างสมมาเองทั้งนั้น แต่ละภพแต่ละชาติมนัเป็นการ

สะสมสร้างมา ไม่ตอ้งไปโทษใคร ไม่ตอ้งไปเปรียบเทียบกบัใคร มนัเป็นจริตนิสยัของเราเอง 

เพราะจริตนิสยัทาํซํ้ าๆ น่ะ แต่ละภพแต่ละชาติมาจนเป็นความเคยชิน เคยชินอยา่งน้ี ทาํแบบน้ี 

ฉะนั้น เวลาจะแกไ้ขกต็อ้งแกไ้ข  

เวลาแกไ้ขกต็อ้งธรรม ธรรมท่ีมนัเขา้ไปสู่สจัจะความจริง มนัถึงจะเขา้ไปแกไ้ขความรู้สึก

นึกคิดอยา่งน้ี ถา้ไปแกไ้ขความรู้สึกอยา่งน้ีมนักไ็ปถอดถอนกิเลส ถา้ไปถอดถอนกิเลส ถอดถอน

มนั สาํรอกมนัออก คายมนัออก เห็นไหม ใจอ่านวา่ ถา้ใจอ่านวา่ธรรมมนักเ็ป็นธรรม ถา้ใจอ่าน

วา่ มนัไม่เดือดไม่ร้อน ไม่ทุกขไ์ม่ยาก ถา้กิเลสอ่านวา่มนัมีแต่ความทุกขค์วามร้อน ถา้ใจอ่านวา่

หมายความวา่ใจเป็นธรรม ใจเป็นธรรมแลว้น่ะ ใจมนัพอใจทาํ พอใจทาํพอใจคิดเพราะมนัมี

เหตุผล เหตุผลวา่น้ีคือของของเราทั้งนั้น เดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนา เดินจงกรมจะก่ีร้อย

กิโลเมตรกแ็ลว้แต่ นั้นคือระยะทาง แต่เดินจริงๆ กเ็ดินเพื่อใจสงบ  
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ถา้ครูบาอาจารยน์ะ เอาเร่ืองระยะทางมาวดัน่ะ มนัไม่รู้ก่ีรอบโลก เพราะท่านเดินทุกวนั 

เดินทั้งวนั เดินอยูอ่ยา่งนั้น เดินเพื่ออะไร เทา้กา้วไปเพื่อความหยดุน่ิงของใจ เทา้กา้วไปเพื่อดว้ย

ใจท่ีมนัวิเคราะห์วิจยัธรรม เวลาเดินจงกรมใชปั้ญญา เห็นไหม เทา้กา้วไป แต่ปัญญามนัหมุน

ตลอด มนัวิเคราะห์วิจยัอยูใ่นธรรม ระหวา่งกิเลสกบัธรรมมนัประหตัประหารกนัท่ามกลางกลาง

หวัใจ เทา้กก็า้วไปโดยธรรมชาติของมนั นัง่สมาธิ เห็นไหม นัง่สมาธิกเ็พื่อความสงบของใจ ถา้

นัง่สมาธิแลว้ใชปั้ญญา เห็นไหม นัง่สมาธิ แต่ปัญญากบักิเลสต่อสู้กนักลางหวัใจ 

ทาํส่ิงใดนะ ถา้ใจอ่านวา่ๆ ใจอ่านวา่ธรรมมนัจะมีความสุข ใจอา่นวา่ธรรม มนัจะมีความ

พอใจทาํไง ไม่คิดนอ้ยเน้ือตํ่าใจ แต่ถา้กิเลสอ่านวา่ อ่านวา่อะไรน่ะ แลว้แต่มนัจะเขียนให ้ แลว้

เรากจ็ะเช่ือมนัไปๆ มนักจ็ะทุกขจ์ะยากอยา่งนั้น ฉะนั้น เราตอ้งมีสติปัญญา อะไรอ่าน ใจหรือ

กิเลสอ่าน ถา้ใจอ่าน เห็นไหม ใจอ่านกคื็อใจของเราอ่านเพื่อประโยชน์กบัใจของเรา ถา้กิเลสอ่าน

มนัจะพาใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลาน เราตอ้งทาํของเราเพื่อประโยชนก์บัใจของเรา เอวงั 


