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ตัง้ใจฟังธรรมะ ตัง้ใจฟังธรรม ตัง้ใจฟังธรรมเพื่อชวีติของเรา เหน็ไหม คนเราเกดิมา 

ก าเนิด ๔ ก าเนิด ๔ เกดิมาแตกต่างกนั เกดิในครรภ์ เกดิในไข่ เกดิในน ้าคร า เกดิใน

โอปปาตกิะ แต่ตายเหมอืนกนั 

เกดิ เกิดแตกต่างกนัมา เพราะเกดิมาด้วยเวรด้วยกรรม ท าดไีด้ด ี ท าชัว่ไดช้ัว่ ใคร

ท ากรรมสิง่ใดมาไดเ้กิดตามกรรมนัน้ เวลาเกดิมาแล้ว เกดิมานี่ผลของวฏัฏะๆ เวลาองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาสรา้งสมบุญญาธกิารๆ กเ็วยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะนี้เหมอืนกนั แต่

การเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะนี้ การเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะเพื่อสรา้งคุณงามความด ี สรา้ง

อ านาจวาสนาบารมจีนบารมเีตม็ พอบารมเีตม็ก็มาเกิดเป็นเจา้ชายสทิธตัถะ เวลาเกดิเป็นเจา้ชาย

สทิธตัถะออกประพฤตปิฏบิตัจินถงึสิน้สุดแห่งทุกข์ๆ  ถงึเขา้ใจสจัธรรมน้ีตลอดรอดฝัง่ 

แต่ของเรา เราเกดิเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เกดิมาดว้ยทฏิฐมิานะของ

ตน เวลาศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ศกึษามาแลว้ ศกึษามาว่าเป็น

สมบตัขิองตนๆ การศกึษามา ศกึษามาเป็นประเพณีวฒันธรรม เป็นประเพณีวฒันธรรมเพราะว่าให้

เรามสีตมิปัีญญา มสีตมิปัีญญาพาชวีติของเราใหป้ระสบความส าเรจ็ในชวีตินี้ ใหช้วีติของเรา

ไม่ทุกขไ์ม่รอ้นจนเกินไป แต่มนักเ็ป็นความทุกข์วนัยงัค ่าน่ะ เป็นความทุกขว์นัยงัค ่าเพราะอะไร 

เพราะทุกขเ์ป็นอรยิสจั ทุกข์เป็นความจรงิ ทุกข์คอืสิง่ทีท่นอยู่ไม่ได ้ถ้าสิง่ทีท่นอยู่ไม่ได ้ทนอยู่

ไม่ไดแ้ลว้อยู่เพื่ออะไรล่ะ นีไ่ง กอ็ยู่ดว้ยการด ารงชวีตินี้ไปไง 

ชวีติของเรา เราเกดิมาแลว้ เกดิมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาสอนถงึสิน้สุดแห่งทุกข ์ แต่ก่อนที่จะสิน้สุดแห่งทุกขน์ัน้ คนตอ้งมอี านาจ

วาสนาบารม ีเขาถงึพยายามกระท าของเขาถงึทีสุ่ดแห่งทุกขน์ัน้ได้ 
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แต่ของเราเกดิมาเป็นมนุษย ์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา มนัเกดิเป็นโลกียปัญญาๆ 

ปัญญาของโลกๆ ไง เราเกดิมากบัโลกนี้ เกิดมาดว้ยทฏิฐมิานะของตน เวลาทฏิฐมิานะของตน 

ส าคญัตนว่าตวัเองมอี านาจวาสนา ส าคญัตนว่าตวัเองมปัีญญา ส าคญัตนว่าตวัเองเป็นผู้

ยิง่ใหญ่ ยิง่ใหญ่เพราะอะไรน่ะ กิเลสมนัหลอกทัง้นัน้ กเิลสในใจของคน ทฏิฐมิานะของคน 

นัน่น่ะตวัรา้ย 

แต่ถ้าคนมคีุณธรรมขึน้มา เหน็ไหม โดยสญัชาตญาณของมนุษย์ จติใตส้ านึกของ

มนุษยม์นัถอืตวัถอืตนทัง้นัน้น่ะ การถอืตวัถอืตนมนัมทีฏิฐมิานะในใจของตน การมทีฏิฐมิี

มานะในใจของตน แต่ถ้ามนัเป็นคุณงามความด ีถ้าคุณงามความดนีะ เขาสงสยัสนเท่หใ์นชวีติ

นี้ไง ชวีตินี้เกดิมาท าไมๆ คนที่เขามสีตปัิญญาเท่านัน้ แต่ดว้ยคนที่มอี านาจวาสนาเกิดมามัง่มศีรี

สุขขึน้มา มพี่อมแีม่ มผีูคุ้ม้ครองดูแล เขากค็ุม้ครองดูแลไปใหม้สีตมิปัีญญา มกีารศกึษา มกีาร

บ่มเพาะเพื่อใหเ้ป็นคนดีๆ  แต่มนัจะเป็นคนดตีลอดรอดฝัง่ไปหรอืไม่ 

การว่าเป็นคนดตีลอดรอดฝัง่ไป เหน็ไหม ในทางโลก ธุรกจิเวลาเขาบอกเขาส่งทอด

กนัอย่างมากก ็ ๓ รุ่น สุดทา้ยไปแล้ว ในปัจจุบนัน้ีเรว็กว่านัน้มากเลย เร็วกว่านัน้มากเพราะ

โลกมนัหมุนไปเรว็มากไง ถ้าโลกหมุนไปเรว็มาก เห็นไหม 

เราเกดิมาเป็นมนุษย ์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา สิง่ทีอ่ านาจวาสนานี้ในโลกนี้ๆ แต่

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมนะ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาส

วกัขยญาณ นี่วชิชา ๓ ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

คนมนัมามนัตอ้งมอีดตีชาตมิา มนัตอ้งมทีีม่าทีไ่ปทัง้นัน้น่ะ ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ 

มนัไม่มสีิง่ใดลอยมาจากฟ้าหรอก มนัมกีารกระท า เหน็ไหม บพุเพนิวาสานุสตญิาณ สิง่ทีเ่รา

สรา้งสมมา เรามาเกดิเป็นมนุษยน์ี่ จุตปูปาตญาณ ถ้าเราเชื่อมัน่ในพระพุทธศาสนา เราท าคุณงาม

ความดขีองเรา เราจะประพฤตปิฏบิตัขิองเราไดม้ากไดน้้อยขนาดไหน ถ้ามนัยงัไม่สิน้กเิลสมนั

ตอ้งไปเกดิเอาขา้งหน้าแน่นอน เพราะอะไร เพราะมนัมภีวาสวะ มภีพ 

จตินี้เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ จตินี้เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะดว้ยคุณงามความดี

ไดม้าเกดิเป็นมนุษยน์ี่ พอไดเ้กดิเป็นมนุษยม์สีตมิปัีญญา ไดศ้ึกษาคน้ควา้ คน้ควา้ในสิง่ใด 

คน้ควา้ในพระพุทธศาสนา 
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พระพุทธศาสนาสอนถงึพุทธะ ผูรู้ ้ผูต้ื่น ผูเ้บกิบาน ถ้ามนัจะเบกิบาน เวลาเราศกึษา

มนัมคีวามทุกขค์วามยากทัง้นัน้น่ะ นี่พูดถงึถ้าเราประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา ถ้ามนัมสีตมิปัีญญา

ขึน้มา ถ้ายงัไม่ถงึทีสุ่ดแห่งทุกข์ มนัไปเกดิเอาขา้งหน้าแน่นอน สิง่นี้มนัเป็นสจัจะเป็นความ

จรงิในตวัของมนัเอง ใครจะเชื่ออย่างไร ใครจะมคีวามรูค้วามเหน็อย่างไร นัน่เป็นสทิธิข์องแต่

ละบุคคล 

ค าว่า “สทิธิข์องแต่ละบุคคล” นัน้มนักบ็วกด้วยอ านาจวาสนาของคนนัน้ดว้ย ถ้า

อ านาจวาสนาของคนคนนัน้เขามอี านาจวาสนาขึน้มา เขาตรวจสอบของเขา เขาพจิารณาของ

เขา มนัเป็นความจรงิหรอืไม่เป็นความจรงิไง 

ถ้ามนัไม่เป็นความจรงิ เขาขวนขวายของเขา แกไ้ขของเขา เขาพฒันาของเขาเพื่อ

หวัใจของเขา เพราะเขาเกดิมาเป็นมนุษย ์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา แลว้เขามอี านาจของ

เขา เขาไม่ใช่คนโง่ๆ เซ่อๆ 

โง่ๆ เซ่อๆ เหน็ไหม ไปยอมจ านนกบักเิลสของตน ไปยอมจ านนกบักเิลสของตน

กท็ฏิฐมิานะของตนนัน่ไง แต่ไม่มกีารคน้ควา้ ไม่มกีารตรวจสอบในใจของตน นี่ไง ปัจจตัตงั 

สนัทฏิฐโิก มนัเป็นปัจจตัตงัจรงิหรอื รูแ้จง้จรงิหรอื ถ้ามนัไม่จรงิ เหน็ไหม 

ถ้ามนัจะเป็นจรงิ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ย้อนกลบัมาหมด อาสวกัขยญาณ 

ญาณหยัง่รูใ้นหวัใจของตน ญาณหยัง่รูใ้นจติทีล่ะเอยีดลกึซึ้งเขา้ไปเป็นชัน้เป็นตอนเขา้ไป 

เวลามนัส ารอก ส ารอกด้วยอ านาจวาสนา นี่ไง มชัฌมิาปฏปิทา มชัฌมิาปฏปิทา ความที่

ละเอยีดอ่อนลกึซึ้ง 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า

ประพฤตปิฏบิตัอิยู่ เทวดามาดดีพณิ ๓ สาย สายทีต่งึไปกข็าด สายทีห่ย่อนไปกไ็ม่ดงั ถ้า

พอดีๆ  นัน่น่ะพอด ี

นัน่น่ะ “ทางสายกลางๆ” นัน่สายกลางกส็ายกลางของกเิลสไง แลว้แต่คนจะ

คาดหมาย ถ้าเป็นความจรงิไม่เป็นความจรงิหรอก 
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ถ้าเป็นความจรงินะ สิง่ที่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กราบธรรมๆ สจัธรรมอนันัน้ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บรรลุธรรม มรีตันะ ๒ มอีงคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้กบัพระธรรม เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรมๆ พระอญัญาโกณฑญัญะมี

ดวงตาเหน็ธรรม นัน่น่ะสงฆ์องคแ์รกของโลกเกิดขึน้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เวลาหลวงตาท่านประพฤตปิฏบิตั ิเหน็ไหม “พุทธ ธรรม 

สงฆร์วมลงเป็นหนึ่งเดยีวในหวัใจนัน้” ในหวัใจทีเ่ป็นพุทธะนัน่น่ะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

รวมลงในหวัใจของตน มนัสว่างกระจ่างแจง้ขึน้มาในใจของตน ครอบโลกธาตุ ๓ โลกธาต ุหวัใจนี้

ครอบหมด ครอบหมดแลว้มนัยิง่ใหญ่ขนาดนัน้ไง 

ทีอ่งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กราบธรรมๆ คุณธรรมมคีุณค่าขนาดนัน้ แต่ใน

ปัจจุบนัน้ีเราเกดิเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา หวัใจของเราโดนกเิลสมนัครอบง าอยู่ 

กเิลสมนับบีบีส้ไีฟจนไม่มสีิง่ใดมคีุณค่า 

เวลาคนทุกข์คนยากทางโลกน้ีนะ เวลาเขาไปท ารา้ยเขา ท ารา้ยร่างกายจนสิน้ชวีติ

ไปเพื่อจะพน้จากทุกขไ์ง เวลาทุกขม์นับบีคัน้ขึน้มาไม่มทีางออก ฆ่าตวัตายๆ นัน่น่ะคนทีม่นั

จนตรอก เวลาคนจนตรอกจะหาทางออก หาทางออกไม่ได ้บบีคัน้จนท าลายตวัเอง 

ไอข้องเรา เราถ้ามสีตมิปัีญญาขึน้มา เหน็ไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

สิน้กเิลสไป ครูบาอาจารยท์่านประพฤตปิฏบิตัไิป จติใจนี้ครอบ ๓ โลกธาตุ กามภพ รูปภพ 

อรูปภพ จติทีเ่วยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะใน ๓ โลกธาตุ เวลาจติทีม่นัพน้ไปแลว้มนัมหศัจรรย์

ขนาดนัน้น่ะ สิง่ที่มหศัจรรยข์นาดนัน้ ถ้ามนัเป็นความจรงิ ความจรงิในพระพุทธศาสนานะ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาแสดงธรรม “พระอญัญาโกณฑญัญะรูแ้ลว้

หนอ” เวลาพระโมคคลัลานะไปเหน็สิง่มหศัจรรยส์ิง่ใดๆ “อู๋ย! เรารูเ้ราเหน็มาทัง้นัน้น่ะ แต่เรา

ไม่พูด” เพราะอะไร เพราะมนัไม่มปีระโยชน์ เห็นนรกสวรรค ์ เหน็เปรตเหน็ผ ี เหน็ทัง้นัน้น่ะ 

มนัปิดตาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไม่ไดห้รอก มนัปิดตาของผูท้ีส่ ิน้กเิลสไปไม่ได้

หรอก มนัรูม้นัเหน็ไปทัง้นัน้น่ะ แต่มนัมปีระโยชน์ไหม นี่ไง ถ้ามนัไม่เป็นประโยชน์ พอพูดไป

มนักเ็ป็นสิง่ทีว่่ามนัออกนอกลู่นอกทาง ผูว้เิศษๆ ไง อภญิญา ๖ อภิญญาสิง่ต่างๆ ที่รูไ้ด ้ รูไ้ด้

แลว้มคีุณค่าอะไร 
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ถ้าใจเป็นธรรม เขาไม่ต่ืนไม่เต้นกบัเรื่องอย่างนัน้หรอก ส่ิงท่ีเป็นจริงๆ ขึ้นมา

เขาจะย้อนกลบัมาสู่อริยสจั ย้อนมาสู่ความจริงของตน เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พทุธเจ้าย้อนกลบัมา ท าความสงบของใจเข้ามา ศีล สมาธิ ปัญญา 

ศลี สมาธ ิปัญญา ถ้าใครมอี านาจวาสนาขึน้มา เวลาจะประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา คนทีม่ี

อ านาจวาสนาเขาจะยอ้นกลบัเขา้มาทีใ่จของตน เขา้มาตน้เหตุ เหตุทีพ่าใหเ้วยีนว่ายตายเกดิ

ในวฏัฏะ 

สิง่ทีเ่วยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะมนัมกีารกระท าทัง้นัน้ กรรมด ีกรรมชัว่ จติดวงใดทีไ่ม่

มกีารกระท า มกีารกระท ามาทัง้สิน้ เวลาท าสิง่ใดมา เหน็ไหม วาระทีเ่ราเกิดเป็นมนุษย ์ เวลา

เกดิเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เรามอี านาจวาสนามากน้อยแค่ไหน ชวีตินี้ ๑๐๐ ปี

แป๊บเดยีว 

เวลาในพระไตรปิฎกนะ นางฟ้าเขาไปเกบ็ดอกไม้กนัน่ะ นางฟ้าเขาหายไปพกัหนึ่ง 

เวลาเขาเกบ็ดอกไมย้งัไม่ทนัเสรจ็ จะกลบั เขาโผล่ไปเป็นนางฟ้าอย่างเดมิอกีแล้ว 

“เธอไปไหนมา” 

“ไปเกดิเป็นมนุษยช์าตหินึ่ง” 

๑๐๐ ปีของเราเท่ากบัของเขา ๑ วนั ค าว่า “๑ วนั” ๑ วนัทีเ่ขาไปเกบ็ดอกไม้ยงัไม่ทนั

กลบัน่ะ นางฟ้าลงมาเกดิเป็นมนุษยช์าตหินึ่งแลว้ 

แลว้เวลาเทวดาเขาอวยพรกนั เวลาจะหมดอายุขยั “ขอใหไ้ดเ้กิดเป็นมนุษยเ์ถดิ เกดิ

แลว้ไดส้รา้งบุญกุศลใหเ้กดิเป็นนางฟ้าอย่างเดมิ ใหม้าเกดิเป็นเทวดาอย่างเดมิ” นี่ไง ผลของ

วฏัฏะๆ ไง 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาสิน้กเิลสไปแลว้ครอบ ๓ 

โลกธาตุ ตัง้แต่กามภพ รูปภพ อรูปภพ กามภพ เทวดานี่กามภพ เวลาพรหมนี่รูปภพ อรูปภพ นี ่

๓ โลกธาตุ มนัยิง่ใหญ่ขนาดนัน้น่ะ ถ้ามนัยิง่ใหญ่ขนาดนัน้น่ะ ดวงใจดวงนี้ทีม่นัเป็นได ้เป็นได้

เพราะอะไร เป็นไดด้ว้ยการทีเ่รามสีตมิปัีญญา เราคน้ควา้ในใจของตนใหม้นัเกิดคุณธรรมของ

เราขึน้มาตามความเป็นจรงิ ถ้าคน้ควา้ตามความเป็นจรงินะ 
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ทีเ่รามาวดัมาวา เรามาประพฤตปิฏบิตักินัอยู่นี่ เรากม็าคน้ควา้หาใจของตนๆ ถา้จะ

คน้ควา้หาใจของตน เราท าความสงบของใจเขา้มา เวลาลูกศษิยก์รรมฐานๆ เขาใหร้กัษาใจ

ของตนๆ แลว้คน้ควา้หาใจของตน 

เวลาศกึษาทางโลกมา ปรยิตั ิ ปฏบิตั ิ ปฏเิวธ ปรยิตักิศ็กึษามา มนัตอ้งมกีารศกึษา

ทัง้นัน้น่ะ คนเรามนัโง่มนัฉลาดมนักม็ปีระสบการณ์ของชวีตินัน่แหละ ศกึษาในห้องเรยีน 

ศกึษาตลอดชวีติ เวลาศกึษาขึน้มา เวลาประสบการณ์ของตน นี่เวลาศกึษามา ศกึษามาเพื่อ

ประโยชน์ คนอะไรมนัจะโง่เง่าเต่าตุ่นขนาดที่ไม่รูส้ ิง่ใดๆ เลยหรอื มนัก็รูม้าทัง้นัน้น่ะ 

เวลารูม้าแลว้ทัง้นัน้ เวลาจะมาประพฤตปิฏบิตัิ ท าความสงบของใจเขา้มาก่อนๆ ให้

มนัสงบระงบัเขา้มาใหไ้ด้ ถ้ามนัสงบระงบัเขา้มา สงบระงบัไดม้ากได้น้อยแค่ไหนมนักเ็ป็น

อ านาจวาสนาของคนแลว้ 

เน้นย ้าว่า “อ านาจวาสนา” อ านาจวาสนาคอืการกระท า มนัเหมอืนผลไม ้ เมลด็พนัธุ์

พชืทุเรยีนกเ็ป็นทุเรยีน สม้กเ็ป็นสม้ เงาะกเ็ป็นเงาะ แลว้แตส่ายพนัธุ์ของมนั นี่กเ็หมอืนกนั 

หวัใจของคนอยู่ทีส่ายพนัธุ์ คอืเวรคอืกรรมทีส่รา้งมา เวรกรรมของแต่ละคนมนัสรา้งมาไม่

เหมอืนกนัหรอก เวลาสรา้งมาไม่เหมอืนกนั เวลามกีารกระท า มุมมองกแ็ตกต่างกนัไป แต่

มุมมองแตกต่างกนัไป เวลาจะประพฤตปิฏบิตัเิขา้มามนัก็เขา้สู่อรยิสจั มนัจะเข้าสู่อรยิสจั

หรอืไม่เขา้สู่อรยิสจั มนัอยู่ทีว่าสนาของคนแลว้ 

เวลาท าความสงบของใจเขา้มาๆ ถ้าใจมนัสงบระงบัเข้ามา เหน็ไหม ถ้ามนัสงบระงบัเขา้

มามนัจะมคีวามสุขของมนัๆ แลว้มนัก็เป็นทางโลก องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ก่อน

ประพฤตปิฏบิตัิไปศกึษากบัเจา้ลทัธติ่างๆ มา เวลาเจา้ลทัธติ่างๆ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ไปเรยีนกบัอุทกดาบส อาฬารดาบส ไดส้มาบตั ิ๖ สมาบตั ิ๘ 

ค าว่า “สมาบตั ิ๖ สมาบตั ิ๘” ไปเรยีนกบัเขามากท็ าได ้ฤๅษชีไีพรเขากท็ าของเขาได ้

ถ้าท าของเขาได ้ความสงบระงบัเขา้มาเขาท าของเขามาอยู่แลว้ เวลาเกิดอภญิญาๆ เขาก็เกดิ

ได ้
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เวลาเทวทตัเป็นลกูศษิยอ์งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เทวทตัขึน้มา อ านาจวาสนา

เทวทตั เหน็ไหม ชูชกกบัพระเวสสนัดร ตัง้แต่ยอ้นไปอดตีชาตไิดส้รา้งกนัมาเป็นคู่กนัมาตลอด 

ท าลายลา้งห ้าหัน่กนัมาตลอด 

การสรา้งสมๆ ขึน้มา เวลามาเกดิเป็นเทวทตั เกดิเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา บุพเพนิวาสานุสตญิาณ 

จุตูปปาตญาณ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มสีตปัิญญานะว่ามนัไม่ใช่ มนัไม่ใช่กด็งึ

กลบัมาๆ เวลาลงสู่มชัฌมิาปฏปิทา ลงสู่ความสมดุลของมนั อาสวกัขยญาณขึน้มา ท าลาย

อวชิชา ครอบครวัของมารในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สิน้ไป 

เทวทตั เทวทตัไดส้รา้งบุญกุศลมา นี่วาสนาๆ ไดเ้ป็นคูก่นัมา การกระท าเป็นคู่ต่อกรกนั

มาตลอด เวลาท าความสงบของใจเข้ามากไ็ดอ้ภญิญา แปลงร่างไปเป็นพญานาค ไปเป็นงูบนหวั

อชาตศตัรูได ้นี่อภญิญาๆ 

วาสนาเหมอืนกนั ท าไดเ้หมอืนกนั แต่อนัหนึ่งมนัเขา้สู่มรรค อนัหนึ่งเข้าสู่อรยิสจั อกี

อนัหนึ่งมนัเขา้สู่กเิลส เข้าสู่อภญิญา เข้าสู่การมกัมาก เขา้สูก่ารอยากใหญ่ เขา้ไปสู่เรื่องโลก มนั

จะเขา้สู่อรยิสจัหรอืไม ่มนัไม่เขา้สู่อรยิสจัเพราะอะไร นี่ไง วาสนาของคนไง 

แต่ถ้ามคีรูบาอาจารย ์ เหน็ไหม หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่มัน่ท่านเน้นย ้าเลย เนน้ย ้าตลอด 

“แก้จิตแก้ยากนะ แก้จิตแกย้ากนะ” 

คนมนัไม่เคยมปีระสบการณ์ หวัใจมนัไม่เขา้สู่อรยิสจั มนัจะรูไ้ดอ้ย่างไร มนัรูไ้ม่ได้

หรอก มนัส่งออกทัง้นัน้ เวลามนัสง่ออก มนัส่งออกไปไหน ส่งออกไปสรา้งทฏิฐมิานะของตนไง 

สรา้งแต่ความยดึมัน่ถอืมัน่ในใจว่าอหงัการไง มนัไม่เขา้สู่ความสงบ ไม่เขา้สู่สมัมาสมาธ ิ

ถ้ามนัเขา้สู่สมัมาสมาธนิะ ครูบาอาจารย์ท่านสอน เหน็ไหม พวกเราเหมอืนชาวนา

ชาวไร่ ชาวนาชาวไร่เขากพ็ยายามท านาท าไร่ของเขาเพื่อหาผลประโยชน์ของเขา 

นี่กเ็หมอืนกนั หลวงปู่ มัน่ท่านสอนนะ ชาวนาท านากท็ านาลงพืน้ดนิของเขาทุกปีนัน่

แหละ ชาวไร่เขากท็ าอยู่ทีด่นิของเขาทุกปีๆ นัน่แหละ นี่กเ็หมอืนกนั เราชาวนาชาวไร่ เราจะ
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หาความสงบของใจของเราเขา้มา เราจะหาหวัใจของเรา เราจะหาสมถกรรมฐาน ฐานทีต่ ัง้

แห่งการงาน งานมกีารกระท าของเราขึน้มาบนหวัใจของเรา บนหวัใจของเรา 

แต่มกีารศกึษา ศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ การศกึษามาคอื

การทรงจ าธรรมวนิัย การทรงจ าธรรมวนิัยไวเ้ป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัิ ไม่ใช่ไปทรง

จ าธรรมวนิัยแลว้ นี่ไง เวลาใจมนัทุกขร์ะทมมนับบีบี้สไีฟเหมอืนไฟเผาหวัใจเลย ไฟเผาหวัใจ 

เวลาไฟเผา ความคดิความฟุ้งซ่านขึน้มา เห็นไหม ก็ท าความสงบของใจเขา้มาๆ ดบัฟืนดบัไฟ

อนันัน้ใหไ้ด ้ ถ้าดบัฟืนดบัไฟอนันัน้ใหไ้ดม้นักเ็ป็นความสงบเขา้มา ถ้ามนัสงบ นี่ไง 

ธรรมาธษิฐาน 

เวลาไฟมนัเผามนัผลาญ ไฟมนัลุกมนัลามขึน้มา มนัมแีต่ความทุกขค์วามรอ้นทัง้นัน้

น่ะ ดูส ิ เวลาไฟมนัเผามนัผลาญ พนักงานดบัไฟ พนักงานป่าไมด้บัไฟป่าๆ เวลาไฟมนัเกดิ 

ไฟป่ามนัเผามนัผลาญขึน้มา เขาตอ้งดบัไฟป่า การดบัไฟป่า พนักงานดบัไฟเขาท าทางกนัไฟ 

เขาจุดไฟเพื่อดบัไฟ 

นี่ไง นี่กเ็หมอืนกนั เวลาความคดิความฟุ้งซ่านมนัฟุ้งมนัซ่านในหวัใจของมนั มนัเกิด

ฟืนเกดิไฟทัง้นัน้น่ะ แลว้ท าความสงบของใจเขา้มา ท าความสงบของใจเขา้มาใหม้นัสงบระงบั

เขา้มาใหม้คีวามสุขเขา้มา 

เรากเ็ป็นพนักงานป่าไมใ้ช่ไหม นี่ไง เป็นพนักงานป่าไม ้ เป็นพนักงานดบัไฟ พวก

พนักงานป่าไมเ้ขากท็ าหน้าที่การงานของเขาเพื่อการยงัชพีของเขา นี่มนัเป็นเรื่องโลกๆ ไง มนั

เรื่องภายนอก 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาเกิดขึน้มามนัเกดิเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมา เหน็ไหม เวลาคนมอี านาจ

วาสนา ปัญญาๆ นี้ส าคญัมาก เวลาคนทีม่ปัีญญา ปัญญาเอาตวัรอดไดทุ้กๆ อย่าง แกไ้ขทุก

อย่าง แก้ดว้ยปัญญาๆ แต่ปัญญาโลกๆ มนักแ็กไ้ขไดเ้รื่องโลกๆ 

ถ้าปัญญาทางธรรมนะ มนัจะเข้าไปหากิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัจะ

ไปฆ่ากิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัเหน็กิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจ
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ของมนันะ ถ้ามนัเข้าไปเหน็กิเลสตณัหาความทะยานอยาก น่ีมนัเกิดวิปัสสนา เกิด

ปัญญาการรู้แจ้งในใจของตน อนันัน้น่ะมนัเป็นความดีงาม มนัเป็นการกระท า 

นี่ไง เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมขึน้มาแลว้ เทวทตัพยายามจะ

ยดึครอง พยายามจะปกครองสงฆ์ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอก “เทวทตั แม้แต่พระสารบีตุร พระโมคคลัลานะ

เป็นอคัรสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวา เรายงัไมใ่หป้กครองเลย เราใหส้งฆป์กครองสงฆก์นัเอง ให้

ธรรมวนิัยเป็นศาสดา ใหส้ิง่ทีเ่ป็นการประพฤตปิฏบิตั”ิ 

นี่กเ็หมอืนกนั ๒,๐๐๐ กว่าปีมาแลว้ ส่งต่อเป็นทอดๆ มาจากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ ใครจะปกครองใคร ใครจะมอี านาจวาสนา นี่ไง มนัเป็นยุคเป็นคราว ศาสนานี้ทีม่นั

เจรญิรุ่งเรอืงในอนิเดยีพนักว่าปี แลว้กห็มดสิน้ไปเลย มาเจรญิรุ่งเรอืงอยู่ในเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใตน้ี้ 

รุ่งเรอืงๆ มนัเป็นยุคเป็นคราว เวลามนัเสื่อมโทรม เสื่อมโทรมโดยทฏิฐมิานะ โดย

โลกเป็นใหญ่ โลกเป็นใหญ่มนักเ็อาความสะดวกเอาความสบาย เอาสถานะ เอาความสูงความ

ต ่ามาบบีบี้สไีฟกนั แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเรานะ หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติ

ปฏบิตัขิองท่านขึน้มา ท่านจะบบีบีส้ไีฟกเิลสไง 

เรื่องโลกกเ็ป็นเรื่องโลก เราเกดิมาเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เราได้

เสยีสละความเป็นฆราวาสมาบวชเป็นนักรบ เป็นพระ ความเป็นพระแลว้ไม่ถอืตวัถอืตนนะ 

พระเป็นผูเ้ลี้ยงง่าย พระอาศยัเลี้ยงชพีดว้ยปลแีข้ง มนัอยู่ทีส่งัคมจะมองเหน็มากน้อยแค่ไหนมนั

เรื่องของเขา เรื่องของเรา เราจะประพฤตปิฏบิตัว่ิะ เราจะขวนขวายหาความจรงิในใจของเรา 

เหน็ไหม ถ้าสงฆป์กครองสงฆ ์ สจัธรรมมนัเป็นสจัธรรม ถ้าสจัธรรม ผูท้ีม่อี านาจ

วาสนาขึ้นมา เขาจะคน้หาสจัจะความจรงิของเขาขึน้มา ถ้าคน้หาสจัจะความจรงิขึน้มา มนัจะ

คน้หาความจรงิในใจของตนจรงิๆ 
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ถ้าในใจของตน คนทีม่อี านาจวาสนา สิง่รอบขา้ง โลกธรรม ๘ เรื่องไรส้าระเลย มี

ลาภเสื่อมลาภ มยีศเสื่อมยศ เรากไ็ดเ้หน็มาตลอดแลว้ แลว้เวลามาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มามนั

กส็รา้งเป็นความหลอกลวงตนขึน้มาว่านี่ใชปั้ญญาวปัิสสนา 

วปัิสสนาอะไร ความฟุ้งซ่าน ถ้ามนัเป็นปัญญาอบรมสมาธมินักแ็ค่สงบเท่านัน้ แลว้

สงบยงัไม่รูว่้าสงบดว้ย 

เวลาเกดิไฟ เวลาปัญญาๆ ความรูส้กึของคน ความคดิของคนเกิดดบั มนุษยเ์กดิมามี

ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ เวลาขนัธ์ท างานๆ ขนัธ์โดยธรรมชาตขิองมนั รูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วญิญาณ ความคดิไง ความคดิของคนมนัมขีองมนัอยู่แลว้ใช่ไหม แลว้ความคดิของมนั คนเกิด

มาดว้ยอวชิชา ดว้ยกเิลสตณัหาความทะยานอยาก 

ทนีี้คนเกดิมามธีาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ตัง้อยู่บนอะไร ตัง้อยู่บนความ

ไม่รู ้ ตัง้อยู่บนอวชิชา เวลาศกึษาก็เอาสิง่นี้ไปศกึษา เวลาศกึษาขึน้มาแลว้กศ็ึกษามาว่าเป็น

สมบตัขิองตนๆ เป็นสมบตัขิองตนเพราะอะไร เพราะความเผอเรอ ความไม่รู้เท่าความเป็นจรงิ 

มนัทรงจ าธรรมวนิัยองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แลว้กใ็หก้เิลสมนัปลิ้นมนัปลอ้น ใหก้เิลสมนั

พลกิมนัแพลง ใหก้เิลสมนัหลอกมนัลวง เวลากเิลสมนัหลอกลวง เหน็ไหม ถา้ใชปั้ญญาๆ 

ปัญญาของคนทีม่สีตมิปัีญญา สิง่นัน้จะเป็นประโยชน์ 

คนเราเกิดมา ตัง้แต่สมยัโบราณ ตัง้แต่สมยัหนิ สมยัยุคน ้าแขง็ ไม่มฟืีนไม่มไีฟ แลว้

เริม่ตน้จากรูจ้กัไฟ รูจ้กัไฟขึน้มากเ็ป็นประโยชน์ขึ้นมา นี่กเ็หมอืนกนั คนเรามสีตมิปัีญญา มี

ความคดิทัง้นัน้น่ะ ถ้าความคดิถ้ามนัเป็นคุณธรรมมนักเ็ป็นประโยชน์ขึน้มาทัง้นัน้น่ะ 

ดูส ิอุตสาหกรรมเขาตอ้งใชพ้ลงังาน พลงังานเป็นประโยชน์ทัง้นัน้น่ะ นี่กเ็หมอืนกนั แต่

หวัใจเรามนัเป็นพลงังานทีม่นัมขีองมนัอยู่แล้ว แต่คนไม่เขา้ใจ เหน็ไหม แต่เวลาองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้วางธรรมวนิัยนี้ไว ้ เอาสิง่นัน้มาเป็นสจัจะเป็นความจรงิ ยอ้นกลบัเขา้มา 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทวนกระแสกลบัเขา้มาในใจของตน แต่ไม่มใีครเคย

รูเ้พราะธรรมชาตขิองมนัส่งออก ธรรมชาตขิองจตินี้มนัส่งออกทัง้นัน้ คนเกิดมามธีาตุ ๔ และ

ขนัธ์ ๕ แลว้ขนัธ์ ๕ มนัดว้ยความเบาปัญญาของตน ไม่มสีตปัิญญาของตน 
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สิง่ทีเ่ป็นปัญญาๆ สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ สิง่ทีเ่ป็นไฟทีหุ่งหาอาหาร ท าการกสกิรรมต่างๆ 

เขาใชพ้ลงังานทัง้นัน้น่ะ ใช้ไฟทัง้นัน้น่ะ แต่ไฟนี้เขาเพื่อประโยชน์ไง ถ้ามนัเป็นความจรงิไง 

แต่ถ้ามนัไพล่ไป เวลาไฟไหมบ้า้น ไฟฟ้าลดัวงจร ไฟฟ้าลดัวงจรมนัเผามนัผลาญ

หมดล่ะ สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ๆ ถ้ากเิลสมนัพาใชล้่ะ กเิลสมนัพาใชท้ัง้นัน้น่ะ เวลาไป ไฟป่าๆ 

เวลาฟ้าผ่า ฟ้าผ่าลงมา ดูส ิเวลามนัไหม ้ไฟป่า สตัวป่์า สิง่มชีวีติตายหมด ท าลายหมด ตอ้งมี

พนักงานดบัไฟป่า เรากไ็ปฝึกพนักงานดบัไฟป่าไง 

ศกึษาธรรมะๆ กศ็กึษาธรรมะไดแ้ค่นัน้แหละ เพราะอะไร เพราะมนัเป็นสจัจะเป็น

ความจรงิ “ธรรมะเป็นธรรมชาต ิ รูเ้หน็เป็นจรงิทัง้นัน้ สจัธรรมรูแ้จง้” นี่ไง กเิลสหลอกทัง้นัน้

น่ะ กเิลสมนัหลอกใหไ้ปดูสิง่อื่น กิเลสมนัหลอกใหไ้ปดูขา้งนอก มนัไม่รูจ้กัตวัมนัหรอก ถ้าคน

ไม่รูจ้กักเิลส ไม่เหน็กเิลส มนัจะฆ่ากเิลสได้อย่างไร กเิลสมนัอยู่ทีไ่หน 

เวลาเป็นฟืนเป็นไฟ ทุกคนมนัเหน็ได ้ แต่เวลาเป็นกเิลสตณัหาความทะยานอยากใน

ใจของตนนะ ไฟสุมขอน ไฟสุมขอนนะ ดูส ิ เวลาไฟไหม ้ไฟไหมใ้หญ่ เวลาพนักงานดบัไฟดบั

ไฟไปแลว้ เขาตอ้งฉีดน ้าเลี้ยงไว ้ เพราะอะไร เพราะเดีย๋วมนัปะทุขึน้มาอกี ไฟสุมขอนมนัดบั

ไปแลว้มองไม่เหน็ 

นี่ไง สิง่ต่างๆ จะเหน็กิเลส เหน็อย่างไร จะรูจ้กักเิลส รูอ้ย่างไร ไม่เคยรูไ้ม่เคยเหน็ 

เหน็แต่ฟ้าผ่า ฟ้าผ่าสู่ป่า ป่าตดิไฟป่า เผาไหมไ้ปหมดเลย ตายหมดเลย 

“เราคนเดยีวเป็นคนรอดมา เรามสีตมิปัีญญาวปัิสสนา” 

พนักงานดบัไฟป่าดกีว่าเอง็อกี ไม่มคีวามจรงิในใจ ถ้ามคีวามจรงิในใจๆ เหน็ไหม 

เวลาครูบาอาจารยใ์หท้ าความสงบของใจเขา้มา สิง่ทีเ่รามกีารกระท านัน้มนัเป็นการท าความ

สงบ ความสงบนัน้เป็นสมถะ ดูถูกดูแคลน ดูถูกดูแคลนว่า “หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ 

เป็นสมถะๆ มนัไมใ่ช่วปัิสสนา มนัไม่ใชปั้ญญา” 

ปัญญาอะไรของเอ็ง ปัญญานะ โลกียปัญญา โลกุตตรปัญญา ภาวนามยปัญญา ปัญญา

เกดิอย่างไร แล้วถ้ามนัเป็นโลกยีะ โลกยีะอย่างไร ถ้ามนัเป็นโลกุตตระ โลกุตตระอย่างไร ไม่รู้
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จรงิ ไม่เหน็จรงิ มนัแบ่งแยกกนัไม่ได ้ มนักเ็หมารวมหมด พอเหมารวมหมดมนักว่็านี่

ธรรมาธษิฐาน 

ธรรมาธษิฐาน ธรรมน้ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ใหแ้ยกใหแ้ยะ ถ้า

แยกแยะ คนมวีาสนานะ เขาจะตรวจสอบใจของเขา เขาจะพยายามคน้ควา้หาสจัจะความจรงิ

ใหไ้ด ้ถ้ามนัเป็นสจัจะความจรงิขึน้มา นัน่คอืวาสนาของคน 

ถ้าคนไม่มอี านาจวาสนา เหน็ไหม ซ ้าแลว้ซ ้าเล่าๆ ประพฤตปิฏบิตัไิปลม้ลุก

คลุกคลานอยู่อย่างนัน้น่ะ เวลาหลวงตาท่านสอนไง “โง่ยิง่กว่าหมาตาย” 

โง่ยิง่กว่าหมาตาย หมามนัตาย หมาตายแล้วมนัไม่มชีวีติ แลว้เราไปท า ดูส ิสิง่ทีไ่ม่มี

ชวีติมนัขยบัเขยือ้นไหม มนัไม่ขยบัเขยือ้นสิง่ใดเลย มนันอนรอแต่ความเน่าเป่ือยทัง้นัน้น่ะ 

น่ีกเ็หมือนกนั ประพฤติปฏิบติักซ็ า้ๆ ซากๆ อยูน่ัน่น่ะ ไม่มีอุบายวิธีการพลิก

แพลงใจของเราเลยใช่ไหม ถ้ามนัมีอุบายวิธีการพลิกแพลงใจของเรา เราท าของเรา

ซ า้นัน่แหละ แต่ถ้ามนัท าซ า้ด้วยอ านาจวาสนาของคน มนัจะแสดงตวัให้เหน็ทัง้นัน้น่ะ 

ถ้ามนัแสดงตวัให้เหน็ มนัจะละเอียดไปเรื่อยๆ น่ีมรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียดอีกแหละ 

มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียด 

สิง่ทีท่ ามา ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า มรรค ๘ เลี้ยงชพีชอบ 

ท างานชอบ ทุกอย่างชอบธรรมหมด แล้วกบ็วกลบคูณหารเลย ชอบ ชอบทัง้นัน้น่ะ 

เรื่องการส่งออก เป็นไปไม่ได ้ มนัเป็นไปไม่ได ้ แต่มนัเป็นวาสนาของคน ถ้าวาสนา

ของคนนะ มนัทวนกระแสกลบัได ้ การทวนกระแสกลบัมนัท าซ ้าท าซากๆ จติเหน็อาการของ

จติ ถ้าจติมนัพจิารณาของมนั มนัเหน็อาการของจตินะ เหน็อาการของจติ จติเหน็อาการของ

จติโดยขอ้เทจ็จรงิ โดยขอ้เทจ็จรงิถ้าจติเหน็อาการของจติ มนัสะเทอืนใจของมนัเอง 

แต่นี่มนัไม่เหน็ มนัไปหมดไง กเิลสเป็นเรา ความทุกขค์วามยากเป็นเรา การประพฤติ

ปฏบิตัเิป็นเรา ถ้ามนัเป็นเราๆ แลว้ ถ้ากเิลสเป็นเราแลว้มนัทุกขม์นัยากไปทัง้นัน้ เวลามนัท า

ทุกขย์ากไปขนาดไหนแลว้ เวลามนัเผอเรอขึน้มา “โอโ้ฮ! ธรรมะเกิดๆ” กเิลสมนัเผลอ พอกเิลส

มนัเผลอเท่านัน้แหละ “โอ๋ย! นี่บรรลุธรรมๆ” 
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เอาธรรมทีไ่หนมาบรรลุ เอาธรรมทีไ่หนมาบรรลุ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

กราบธรรม เอง็เอาธรรมทีไ่หนมาบรรลุ กเ็ผอเรอไง เวลากเิลสมนัเผอเรอ เผอเรอขึ้นมา มนั

เขา้ใจของมนัว่าเป็นอย่างนัน้ไง พนักงานดบัไฟป่า 

แต่ถ้าเป็นความจรงิๆ ขึน้มา สิง่นัน้ สิง่ทีอ่งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แสดงไวม้นั

เป็นวธิกีารทัง้นัน้ แลว้วธิกีารทัง้นัน้ ถ้าเป็นปรยิตัมินักเ็ป็นชื่อ มนัเป็นทฤษฎ ี แลว้ถ้ามนัเป็น

จรงิ มนัเป็นจรงิกบัเรา ถ้าเป็นจรงิกบัเรานะ เราไม่สรา้งภาพ 

ถ้าไปสรา้งภาพ ความขุ่นขอ้งหมองใจ ความโทสะ โมหะ มนัเป็นกเิลส เราพยายาม

จะหลกีเลีย่ง เราพยายามจะไม่เผชญิหน้ากบัมนั ไม่เผชญิหน้ากบัมนันี่มนัหงุดหงดิ ของมนัมี

อยู่น่ะ ไฟสุมขอน ไฟสุมขอนมนัเผาลน ถ้ามนัเผาลนอยู่แลว้มนัมสีิง่ใด 

ลมพดั ไฟมนัแดงขึน้มาเลย แลว้ลมพดัมนัมเีศษใบไมน้ะ ไฟลุกเลย นี่มนัไฟสุมขอน 

มนัมขีองมนัอยู่อย่างนัน้แหละ ถ้ามอียู่อย่างนัน้ แตม่นัไปดบัไฟป่าไง ไปดบัสิง่ทีเ่รารูเ้ราเหน็

นัน้ไง แต่ไอไ้ฟสุมขอนมองไม่เหน็หรอก 

แต่ถ้าเราจะเหน็ไฟสุมขอน เหน็ไหม เวลาไฟป่ามนัเกิดขึน้ ถ้าลมมนัรุนแรง มนัพดั มนั

ยิง่ได้เชือ้เพลงิทีด่ ีมนัลุกลามมากมายเลย พอลุกลามมากมาย มนักเ็หมอืนกบัชวีติของเรานี่ไง 

เวลาเรามคีวามโลภ ความโกรธ ความหลงขึน้มา คนเราตามดื ตาบอด ตาพร่ามวั ท าลายเขา

ไปทัง้นัน้ ท าลายชวีติของตนทัง้นัน้น่ะ เวลาท าสิง่ใดไปสรา้งเวรสรา้งกรรม จะไดม้ากไดน้้อย

ขนาดไหน สรา้งเวรสรา้งกรรมทัง้นัน้น่ะ 

แต่ถ้าเราสงบระงบัได ้ เราไม่สรา้งเวรสรา้งกรรม เราท าแต่คุณงามความด ีค าว่า “คุณ

งามความด”ี เหน็ไหม การเสยีสละทางโลก ถ้ามนัเป็นการประพฤตปิฏบิตักิก็ารละการวาง 

การละการวางความเศรา้หมองในใจของตน 

เวลาถ้ามนัละความฟุ้งซ่าน ความฟุ้งซ่านกเ็ป็นกเิลสอย่างหนึ่ง ความเศรา้หมองกเ็ป็น

กเิลสอย่างหนึ่ง ความกดดนัใจของตนกเ็ป็นกเิลสอย่างหนึ่ง กเิลสๆๆ ทัง้นัน้น่ะ มนัครอบครวั

ของมารน่ะ ปู่ ย่าตายายของมนันี่กเิลสทัง้นัน้ กเิลสทัง้นัน้ แลว้ถ้ามสีตสิมัปชญัญะ หายใจเขา้นึก

พุท หายใจออกนึกโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ 
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ใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิค าว่า “ใชปั้ญญาอบรมสมาธ”ิ มนัใชปั้ญญาเพราะอะไร มนัใช้

ปัญญาเพราะเราพุทโธไม่ได้ คนทีพุ่ทโธไม่ไดก้ค็อืพทุโธไมไ่ด ้ พุทโธแลว้หลบัทุกท ีพุทโธแลว้

มนัไปอัน้ตูอ้ยู่นัน่น่ะ มนัไปไม่ได้หรอก เพราะอะไร เพราะมนัเป็นจรตินิสยัไง สทัธาจรติ พุทธ

จรติ จรตินิสยัของคน 

ถ้าจรตินิสยัของคนนะ ถ้ามอี านาจวาสนาขึน้มา ถ้าปัญญาอบรมสมาธ ิมนัปล่อยวาง

ของมนัเขา้มา มนัปล่อยวางของมนัเขา้มา เขามสีตปัิญญาของเขา ปล่อยวางกค็อืปล่อยวาง 

มอีะไรเกดิขึน้ล่ะ อา้ว! ไฟป่าๆ เราดบัไฟป่าไง เราจะดบัไฟป่า เหน็ไหม เวลาคนทีเ่ขาช านาญ

ของเขา พนักงานดบัไฟป่าเวลาเขาท าทางกนัไฟ เวลาไฟมา เขาจุดไฟก่อนเลย จุดไฟใหเ้ขา้ไป

ดบัไฟ นี่ไง กเิลสมนัฟูขึน้มากใ็ชปั้ญญาพจิารณาไง พอไฟมนัไปชนกบัไฟมนักด็บัไง แลว้มี

อะไรล่ะ กด็บัไฟ แค่นัน้เอง แลว้มอีะไรต่อ นี่ไฟสุมขอน ไฟสุมขอนในใจของเอง็มองไม่เหน็น่ะ 

อ านาจวาสนาของคนนะ ถ้าอ านาจวาสนาของคน เพราะคนท าความสงบของใจมาก 

พระปฏบิตัมิาเยอะมาก เวลาจติสงบแล้วท าอย่างไรก็ไม่ได้ พอจติสงบแล้วก็เสื่อม พอเสื่อมขึ้นไป

แลว้ เพราะถ้าท าความสงบของใจเราไดบ้า้ง มนัก็มคีวามสุขนะ มคีวามสุข มคีวามสงบ 

อ านาจวาสนาแค่น้ีหรอื 

แลว้ถ้าจะท าต่อเน่ืองไป มนัอยู่ทีต่น้ทุนเดมิน่ะ มนัอยู่ทีอ่ านาจวาสนาของคน เพราะ 

๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย คนทีม่คีุณธรรมขึน้มาน่ะ ๑ แสนมหากปั ๑ แสนมหากปั

ขึน้มา จติมนัมกี าลงัของมนั จติมนัมอี านาจวาสนาของมนั มนัรื้อมนัคน้ของมนั นี่จตินะ จติ 

ถ้าจติมนัเป็นอย่างนัน้ขึน้มาเพราะอะไรล่ะ นี่ไง คนเกิดมาเหมอืนคน คนเกดิมาเท่ากบัคน 

เทวดา อนิทร ์พรหมมาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

โดยความเชื่อของมนุษย ์ เทวดา อนิทร ์ พรหมตอ้งสูงส่งกว่าเรา ท าไมเทวดา อนิทร ์

พรหมมาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ล่ะ นี่ไง แลว้ท าไมเวลาองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้คู่มากบัเทวทตั ท าไมเทวทตัเขา้มาบวช มาบวชเป็นลูกศษิยข์ององคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เกดิมาเป็นญาตกินัด้วย แต่อ านาจวาสนา มนัอยู่ที่อ านาจวาสนา 

แต่อ านาจวาสนาของคนมนัจะมากน้อยแค่ไหนกแ็ล้วแต่ ถ้าเรามีสติมีปัญญา

ของเรา เราจะแก้ไขหวัใจของเรา เราจะแก้ไขหวัใจของเรามนัไม่เก่ียวกบัใครทัง้ส้ิน มนั
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ไม่เก่ียวกบัใครทัง้ส้ิน องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกว่า “เราเป็นแค่คนชี้ทางเท่านัน้ 

พวกเธอเป็นผู้ท่ีก้าวเดินของเธอไปเอง” 

แต่เวลาคนทีป่ระพฤตปิฏบิตัขิึน้มามนัดดัจรติ มนัดดัจรติ มนัสรา้งภาพ สรา้งทางเดนิ

ของตน ทัง้ๆ ทีก่ารประพฤตปิฏบิตัมินักเ็ป็นการสรา้งทางเดนิของตนนะ อตฺตา หิ อตฺตโน 

นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน ตนเทา่นัน้เป็นผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตั ิตนเท่านัน้ทีเ่ป็นผูท้ีแ่สวงหา ตน

เท่านัน้เป็นผูห้มัน่เพยีร ตนเท่านัน้ ไม่มใีครท าใหไ้ดเ้ลย แต่มนัดดัจรติ แหม! ตอ้งเป็นอย่าง

นัน้ๆ พอมนัดดัจรติมนักอ็อกจากธรรมะ ออกจากสจัธรรม 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรมไง เทฺวเม ภิกฺขเว ทางสองส่วนที่

เธอไม่ควรเสพ อตัตกลิมถานุโยค กามสุขลัลกิานุโยค มชัฌมิาปฏปิทาเป็นทางสายกลาง ทาง

สายกลาง ด ารชิอบ งานชอบ เพยีรชอบ ระลกึชอบ ความชอบธรรม ถ้าความชอบธรรมมนัก็

ชอบธรรมในธรรม ไม่ใช่ดดัจรติชอบ ชอบในใจของตน แลว้ดดัจรติแลว้กส็รา้งภาพของตน มนั

ไปไม่รอดหรอก มนัเป็นไปไม่ได้ 

ถ้ามนัจะเป็นจริงๆ ขึ้นมา มนัเป็นจริง มชัฌิมาปฏิปทา งานชอบ เพียรชอบ ระลึก

ชอบ ความชอบธรรม ความชอบธรรมแล้วมนัพิจารณาของมนั มนัจะเข้าไปสู่ไฟสุมขอน

นัน่น่ะ เข้าไปสู่ไฟสุมขอน เข้าไปสู่จิตของตน เข้าไปสู่กิเลสตณัหาความทะยานอยาก 

แล้วกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เวลามนัพิจารณาขึ้นมา เหน็ไหม 

ต ารา เหน็ไหม “พจิารณากายสคิะ จติสงบแลว้พจิารณากายสคิะ แลว้กพ็จิารณาของ

เราสคิะ” นี่เขาอุปาทานทัง้นัน้ ถ้ามนัไม่อุปาทานมนัพูดอย่างนัน้ไม่ได้ 

พจิารณากาย พจิารณากายอย่างไร การพจิารณากาย จติมนัสงบแลว้เหน็กายตาม

ความเป็นจรงิ ถ้าเหน็กายตามความเป็นจรงิ มนัจะเหน็อย่างไร เหน็กายจะเหน็อย่างไร 

การเหน็กาย ถ้าตามความเป็นจริงมนัสะเทือนกิเลส 

ไอน้ี ่“พจิารณากายสคิะ พจิารณากายสคิะ” 

พจิารณากายสคิะ มนัก็อุปาทานสคิะ เพราะอะไร เพราะมนัส่งออก นี่ไง ดบัไฟป่าๆ 

ไฟป่าเกดิขึน้กจ็ุดไฟดบัไฟป่าไง ถ้าจุดไฟป่าดบัไปแลว้ แลว้มอีะไรต่อ เดีย๋วป่ามนักฟ้ื็นฟูขึน้มา
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ใช่ไหม เรากไ็ปเอาสตัวป่์ามาอนุบาลแล้วเอาสตัวป่์าไปคนืป่าไง นัน่มนัเป็นระบบการบรหิาร

จดัการของกรมป่าไม้ 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กส็อนแบบนัน้ พระไตรปิฎกอ่านแล้ว ๙ 

ประโยค ๑๐ ประโยค อ่านแล้วเขากค็ดิแบบนัน้ การคดิแบบนัน้มนัเป็นโลกยีปัญญา 

การคดิแบบนัน้เพราะธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็นสจัธรรมในใจขององคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นศาสดา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ปรารถนามารือ้สตัวข์นสตัว ์ รื้อสตัวข์นสตัวก์ใ็หส้ตัตะผูข้อ้ง ใหห้วัใจทีม่นัตดิขอ้ง ให้

หวัใจของคนทีม่ผีลของวฏัฏะทีเ่วยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ใหพ้ยายามประพฤตปิฏบิตัิ ให้

ฝึกหดัขึน้มาใหเ้ป็นสจัจะเป็นความจรงิในใจอนันัน้ ถ้าฝึกหดัขึน้มาใหเ้ป็นสจัจะเป็นความจรงิใน

ใจอนันัน้นะ นี่ไง อรยิสจั สจัจะความจรงิ มนักต็อ้งประพฤตปิฏบิตัติามธรรมวนิัยขององคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้นัน่แหละ 

นี่ไง องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ปรารถนารือ้สตัวข์นสตัว์ วางแนวทางไว ้ เวลา

วางแนวทางไวแ้ลว้ เรากท็ าตามแนวทางนัน้ แล้วเรากส็รา้งเรื่องของเราเองไดห้มดเลย...

มายา ปฏบิตัโิดยมายา แลว้ก็เอามายานัน้เป็นหลกัเกณฑข์องตน แลว้อา้งองิธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ แต่ไฟสุมขอนในใจเตม็หวัใจ ไม่มสีจัจะความจรงิเลย 

ถ้ามสีจัจะความจรงิขึน้มา เห็นไหม สิง่ทีม่นัละมนัวาง เวลาประพฤตปิฏบิตัเิริม่ตน้ 

ถ้ามนัเหน็กายนะ การเหน็กายโดยพืน้ฐาน ถ้ามจีติสงบมนัถงึจะเหน็ได ้แล้วถ้าเหน็กาย ถ้าพอ

มนัใชปั้ญญาไม่เป็น มนัไปไม่ไดห้รอก 

การเหน็กาย  ๆดูส ิถ้าไฟ พลงังานทีม่นัเสถียร เครื่องใช้ไฟฟ้าขึน้มา เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีม่นั

ใชง้านอยู่มนักเ็สถยีร แตถ่้าไฟไม่เสถยีร เครื่องใชไ้ฟฟ้านัน้เสถยีรไม่ได้ 

สมาธมิงึเสถยีรหรอื สมาธทิีป่ฏบิตันิี้จรงิหรอื ถ้ามนัจรงิขึน้มา ความตัง้อยู่ ตัง้อยู่

อย่างไร พอตัง้อยู่แลว้ รสของธรรมชนะซึ่งรสทัง้ปวง สุขอื่นใดเท่ากบัจติสงบไม่ม ี ถ้าสมถ

ธรรมมนัจะมคีวามสุขของมนั 
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พอความสุขของมนั ความสุขนัน้เป็นพืน้ฐาน สมถกรรมฐาน ฐานทีต่ ัง้แห่งการงาน ถ้า

ฐานทีต่ ัง้แห่งการงานยกขึน้สู่วปัิสสนา ถ้ามนัเหน็กายของมนัน่ะ การเหน็กาย พลงังานทีใ่ช้

ออกไป ถ้ามนัเสถยีร เสถยีรอย่างไรกแ็ลว้แต่ มนัใชไ้ปแลว้มนัเบาบางลง พอเบาบางลงมนัจะ

ทรงใหเ้หน็กายนัน้ได้อย่างไร 

ถ้าเหน็กายอย่างนัน้น่ะ ถ้ามนัไม่มกี าลงัขึน้มา จะใหม้นัเป็นไตรลกัษณ์ ใหม้นัพจิารณา 

ใหม้นัจากอุคคหนิมติใหเ้ป็นวภิาคะ วภิาคะคอืแยกส่วนขยายส่วน แยกส่วนขยายส่วนเพื่อให้

มนัเป็นไตรลกัษณ์ขึน้มา 

ถ้ามนัไฟสุมขอน ไฟสุมขอนมนัเผาไหม้เอง แล้วมนัหลอกลวง มนัพลกิแพลงอยู่ในหวัใจ

น่ะ เอ็งเหน็ไฟสุมขอนอนันัน้หรอืไม่ ถ้าไม่เหน็ไฟสุมขอนอนันัน้ เอง็จะเขา้ไปวปัิสสนาอย่างไร 

นี่พูดถงึไง พูดถงึเวลาเราว่าไฟๆ เราพูดถงึปัญญาๆ ปัญญาก็เปรยีบเหมอืนไฟ 

ดูส ิ ทีเ่ราทุกขก์นัอยู่นี่ ทุกขเ์พราะอะไร เราไม่ใช่ทุกขเ์พราะความคดิเราหรอื นี่เรา

ทุกขเ์พราะความคดิเรานะ แลว้ถ้ามนัละเอยีดเขา้ไป มนัทุกขเ์พราะอุปาทานนะ มนัทุกขเ์พราะ

กามราคะ มนัทุกข์เพราะความบบีบี้สไีฟในหวัใจ มนัทุกขเ์พราะความเศรา้หมอง นี่ไง บุคคล ๔ คู ่

เวลาปฏบิตัเิขา้ไป ไฟสุมขอนในใจมนัละเอยีดลกึซึ้งเขา้ไปกว่านัน้อีกหลายร้อยเท่า ไอท้ีพ่ร ่า

เพอ้มานัน่น่ะ ไอน้ัน่มนัเรื่องของกระแสสงัคม 

ตอนน้ีกระแสสงัคมนะ เพราะว่ามนัเป็นไปโดยสงัคม ถ้าสงัคมไม่เชื่อถอื สงัคมไม่

มัน่ใจกไ็ม่เชื่อถอื หมดยุคหมดสมยั แต่เวลาหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านมาขวนขวายของท่าน 

ท่านมาปฏบิตัขิองท่านในความจรงิของท่าน ประกาศสจัธรรมในใจของทา่น ใครจะเชื่อหรอืไม่เชื่อ 

นัน่มนัเป็นเรื่องของสงัคม แต่เพราะการกระท าของท่านมนัเป็นความจรงิ สงัคมถงึไดเ้ชื่อถอื

ศรทัธาขึน้มาอกีรอบหนึ่ง 

พออกีรอบหนึ่ง เหน็ไหม พอปฏบิตัไิป ธรรมดาสงัคมใหญ่ขึน้ มคีนมากขึน้ มนักม็ี

ความเหลวไหลมากขึน้เป็นเรื่องธรรมดา พอมคีวามเหลวไหลมากขึน้เป็นธรรมดา พอมากขึ้น

เป็นธรรมดา ตอนนี้สงัคมมนัสูงขึน้ ในส านักปฏบิตักิม็ากขึ้น พอมากขึ้น ผูท้ีห่วงัดใีฝ่ด ี เขาก็

พยายามอานาปานสต ิเพื่อใหเ้ด็ก ใหส้งัคมไดป้ระพฤตปิฏบิตั ิ
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เดก็  ๆน้อยๆ มนัไปประพฤตปิฏบิตักิ าหนดลมหายใจ ดขีึน้ๆ นัน่เขาดขีึน้ของเขาเพราะ

ดว้ยความไรเ้ดยีงสา ความไรเ้ดยีงสามนัเป็นอย่างไรมนักพ็ูดของมนัอย่างนัน้น่ะ ไอข้องเรามนัมี

จรติจะกา้น “วปัิสสนาๆ” วปัิสสนามาจากไหน 

จตินี้เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ ผลของวฏัฏะๆ แลว้ผลของวฏัฏะมนัเป็นอย่างไรล่ะ 

ชวีตินี้เกดิมาท าไม เกดิมาทุกข์ๆ  ยากๆ เกดิมาท าไม เวลาเกดิมา คนมบีุญเกิดมาแลว้ประสบ

ความส าเรจ็ทางโลก มชีื่อมเีสยีง มกีติตศิพัท์มกีติตคิณุนะ มทีุกขไ์หม ทุกข์ 

เวลาคนท าหน้าทีก่ารงานอย่างใดกแ็ลว้แต่ ถ้าประสบความส าเรจ็กต็อ้งประสบ

ความส าเรจ็มากขึน้ไปเรื่อยๆ มนัมคีวามทุกขค์วามยากทัง้นัน้น่ะ ความทุกขค์วามยาก แต่

เพราะมนัชอบ กเิลสมนัชอบ สงัคมเขายอมนับหน้าถอืตา สงัคมเขาเชดิชู เก่ง ยอดเยี่ยม 

แต่เวลาถ้าเจบ็ไขไ้ดป่้วยขึ้นมา เวลามรณานุสต ิ คนใกลต้ายขึ้นมา แล้วเราไดอ้ะไรล่ะ 

เราได้อะไร นี่มนัสมบตัสิาธารณะทัง้นัน้ มนัตอ้งทิ้งไวก้บัโลก นี่เราจะตายแลว้ เราจะตอ้งไป

ขา้งหน้า แลว้ขา้งหน้าไปแลว้มนัคอือะไร เวลาไปถงึมรณานุสต ิใกลต้ายขึน้มา จะไปสงัเวชที่

นัน่น่ะ เราท าอะไร 

ทุกคนมนักอ็ยากไดบุ้ญอยากไดกุ้ศล เอาหวัใจนี้ไดข้องมนัไป เวลาประพฤตปิฏบิตัิ

ขึน้มา บุคคล ๔ คู ่อกุปปธรรม ธรรมทีอ่งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กราบธรรมๆ กราบ

ธรรมโดยขอ้เทจ็จรงิ ถ้าใจดวงนัน้มนัมคีุณธรรมอย่างนัน้ไปแลว้มนัไปกบัใจดวงนัน้ เหน็ไหม 

๗ ชาต ิ๓ ชาต ิอนาคามไีม่มาเกิดบนกามภพ สิน้กเิลสไป จบ จบแลว้ ฟ้าผ่ามาเลย 

ฟ้าผ่านะ ดูส ิ เวลาฟ้าผ่า เกดิไฟป่า ทุกคนเหน็แลว้มนัตกใจ แตค่นทีเ่วลาสิน้สุดแห่ง

ทุกขไ์ปแลว้นะ ฟ้าผา่เป็นของขวญัจากฟ้า ฟ้าผ่ากผ็่าโลกไง ฟ้าผ่ากป็รากฏการณ์ธรรมชาตไิง 

มนัมผีลอะไร เป็นของขวญั มนัสวยงาม 

เพราะว่าฟ้าผ่า ผ่าขึน้มาเพื่อมกีารเผาไหม ้ เพื่อให้พชืพนัธุ์มนัไดเ้จรญิงอกงาม มนั

เป็นการกระท าความอุดมสมบูรณ์ขึน้มาจากป่า นี่ไง จติใจถ้ามนัพน้จากทุกข ์ เป็นของขวญันะ 

เป็นของขวญัจากธรรมชาต ิ ธรรมชาต ิ ปรากฏการณ์ธรรมชาตไิง นี่มนัเป็นของขวญั แตถ่้ายงัมี

กเิลสตณัหาความทะยานอยาก เจบ็ปวดแสบรอ้นไปทัง้นัน้ เพราะอะไร เพราะมนัเสยีหาย มนั

ท าลายทรพัยส์นิของเรา มนัท าสิง่มชีวีติใหม้นัล่วงไป เสยีหายทัง้นัน้ เพราะอะไร เพราะไฟสุม
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ขอนไง มนัไม่เหน็ มนัไปเหน็ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิโอโ้ฮ! สุดยอด โอ๋ย! ดเียีย่ม ดงีาม แต่ไอ้

ความทุกขค์วามยากในใจมหาศาล 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ใหท้ า ความสงบของใจเข้ามา พอใจ

สงบระงบัเขา้มาแล้ว ถ้ามอี านาจวาสนา จติสงบแลว้มนัจะเหน็กาย เหน็ต่างๆ ของมนันะ สิง่ที่

เหน็ๆ กนัอยู่ พอจติสงบแลว้ไปเหน็นู่นเหน็น่ี เหน็อย่างนัน้หลอกทัง้นัน้น่ะ เหน็จรงิไหม จรงิ 

แต่ความเหน็ไม่จรงิ ไม่จรงิหรอก 

แต่ถ้าเหน็กาย เหน็กายของเราถ้ามนัเหน็โดยสจัจะความจรงินะ ถ้าเหน็กาย ถ้าเรา

พจิารณาแลว้มนัจะหายไป มนัไม่อยู่กบัเราหรอก ถ้าเราเหน็กายแล้วกายอยู่กบัเราได ้แสดงว่า

จติเรามกี าลงั จติมกี าลงันี้เป็นเรื่องใหญ่นะ 

ปฏบิตั ิ๒ วนั ท าอะไรแลว้เป็นมรรคเป็นผลไปหมดเลย แลว้ดดัจรติ วางแนวทางไว้

เลย ตอ้งเป็นอย่างนัน้ ๑ ๒ ๓ ๔ เพราะอะไร เพราะฟังธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้มามาก แลว้กส็รา้งภาพไปเลย นี่ไง มายา มายาของกเิลส กเิลสมนัหลอก 

แต่ถ้าเอาความจรงิๆ ดูส ิ ชาวนาท านาทีน่านัน้ทุกปี ท านากต็อ้งไถนา ไถนาขึน้มา 

ชกัน ้าเขา้ ท ากลา้ ปักด า ปักด าแลว้ดูแลรกัษาจนกว่าขา้วมนัจะออกรวง เกบ็เกีย่วขึน้มามนัถงึ

ไดผ้ลของมนั 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าจะท าความจรงิๆ ในใจของเราขึ้นมา มนัจะเป็นผลประโยชน์กบัเรา 

ผลประโยชน์คอืสมบตัขิองเราไง ถ้าสมบตัขิองเราขึน้มา ถ้าเป็นสมบตัขิองเรามนัพจิารณาของ

มนัได้ 

ถ้าจติมนัสงบแลว้ ถ้ามนัเหน็กายๆ เหน็กายมนัไหว ภาพมนัไหว มนัไม่จรงิ 

ความเหน็อนันัน้น่ะ แต่ถ้ามนัฝึกหดับ่อยครัง้เขา้ มนัเหน็แลว้เรากพ็จิารณาของเราต่อเนื่อง ถ้า

มนัไม่เหน็ พจิารณาไปแลว้มนัขยบั ขยบัแลว้มนัหายหมดน่ะ แล้วเรากลบัมาท าความสงบของ

ใจใหม้ากขึน้ ถ้าน้อมไปเหน็กาย 

ถ้าไม่เหน็กาย ถ้ามนัเป็นเวทนา เป็นความขุ่นขอ้งหมองใจ เราจบัของเราพจิารณาของ

เราไปดว้ย เราฝึกหดัใจของเราขึ้นมาไง ถ้ามนัฝึกหดัคอืการพจิารณาใชปั้ญญาของเราต่อเนื่องไป 
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ถ้าใชปั้ญญาต่อเนื่องไปบ่อยครัง้เขา้ๆ สิง่นัน้มนัละเอียดเขา้มาๆ มนัจะเขา้ไปสู่ไฟสุมขอนนัน้ 

ถ้าเขา้ไปสูไ่ฟสุมขอนนัน้มนัจะไปสะเทอืนกเิลสนัน้ ถ้าไปสะเทอืนกเิลสนัน้ พจิารณาเขา้ไป 

มนัจะถอดมนัจะถอนในจติใตส้ านึกนัน้ ถ้าจติใตส้ านกึนัน้ นี่ไฟสุมขอนๆ ไม่ใช่ไฟป่า ไม่ใช่

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

ปรากฏการณ์ธรรมชาตเิพราะอะไร เพราะเราเกดิเป็นมนุษยไ์ง เราเกดิเป็นมนุษย ์

เกดิมามธีาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ เรามคีวามคดิเป็นเรื่องธรรมดา เรามคีวามคดิ เหน็ไหม ภารา 

หเว ปญฺจกฺขนฺธา สิง่ทีเ่ป็นภาระหน้าที่ของผูท้ีส่ ิน้กเิลสไป 

แต่ของเราขนัธมารๆ ขนัธ์นี้เป็นมารนะ ความคดิกเ็ป็นมาร สรรพสิง่นี้เป็นมารทัง้นัน้น่ะ 

มารคอืกิเลสตณัหาความทะยานอยาก แลว้มารมนัมาประพฤตปิฏบิตักิบัเราไง เวลาประพฤติ

ปฏบิตัธิรรมบอก “ปฏบิตัธิรรมๆ” ปฏบิตัธิรรมโดยมาร มารมนักส็รา้งภาพใหเ้ราอา้งอิงว่ามนั

บงัเงา เอาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มาอา้งอิง อ้างอิงขึ้นมาแล้วว่าเป็นจรงิๆ 

ในใจของเราไง นี่ผูท้ีป่ฏบิตัทิีเ่หลวแหลก เลวรา้ย 

แต่ผู้ท่ีปฏิบติัเพ่ือธรรมนะ เขาเคารพธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

ถ้าเคารพธรรม เขาจะมีศีล มีความซ่ือสตัย ์ มีการกระท า ครบูาอาจารยท่ี์ท่านเป็น

ธรรมๆ เพราะท่านมีสจัจะ ท่านตัง้เป้าส่ิงใดแล้วต้องท าส่ิงนัน้ ตัง้เป้าส่ิงใดท าส่ิงนัน้ 

แล้วถ้ามนัไม่ได้ผลกเ็รื่องของบุญวาสนาของเรา 

ถ้ามบีุญวาสนาของเรานะ เราเดนิจงกรม นัง่สมาธภิาวนาของเรา เราท าของเราต่อเนื่อง

ไป  ๆการท าต่อเนื่องนัน่น่ะ ถ้าท าต่อเนื่องจนจติใจมนัไม่วอกแวกวอแว ถ้ามนัสมดุลของมนั มนั

กล็งได้ 

สมาธเิป็นสมาธ ิ แลว้ถ้าสมาธแิลว้ จติตัง้มัน่ๆ มนัตัง้มัน่ไดย้าก ตัง้มัน่ได้ยากเพราะ

มนัหวัน่ไหว โลกธรรม ๘ มนัเจาะมนัไชจติใจเราอยู่ตลอดเวลา กเิลสมนัฟักตวัอยู่ในหวัใจ

ของเรา ไอไ้ฟสุมขอนๆ นัน่น่ะ มนัท าลายมาตลอดทัง้สิน้ 

ไอข้า้งนอกๆ ดูส ิ “เมื่อก่อนมคีวามโกรธมาก เดีย๋วนี้หายโกรธแล้ว” หายโกรธแลว้มี

สต ิเดีย๋วเผลอมนักโ็กรธอกี 



ไฟสุมขอน ๒๑ 

©2020 www.sa-ngob.com 

ไอค้วามโลภ ความโกรธ ความหลง มนัเป็นเรื่องธรรมดา แต่มนัเป็นจรตินิสยัของเรา 

เราจะควบคมุดูแลอย่างไร ถ้าควบคุมดูแลของเรา เรามสีตขิองเราตลอดเวลา เราพยายาม

ศกึษา พยายามคน้ควา้ พยายามรกัษาไว ้รกัษาใจนี้ไว ้

ดูส ิ เวลาครูบาอาจารยข์องเราอดนอนผ่อนอาหารขนาดไหน เวลาถ้ามนัผดิพลาดขึน้มา

มนัถอยกรูดๆ มนัลม้ลุกคลุกคลานขนาดไหน ถ้าล้มลุกคลุกคลานขนาดไหน ถ้ามนัพ่ายแพ้

ขึน้มา มนักฟ้ื็นตวักลบัมาต่อสูก้บัมนัใหม่ ต่อสูก้บัมนัๆ ถ้าเราจรงิจงัของเรานะ แต่ส่วนใหญ่

แลว้เวลามนัพ่ายแพแ้ลว้มนัยอมแพ ้มนัไม่ต่อสูโ้ดยความเป็นจรงิไง 

ถ้ามนัต่อสูโ้ดยความเป็นจรงิ ถ้าความเป็นจรงิๆ นะ ความเป็นจรงิคอืศลี สมาธ ิ

ปัญญา ความเป็นจรงิ เรามศีลีมสีตัยข์องเรา เรามสีมาธขิองเรา ถ้าเป็นปัญญาๆ ปัญญา

เกดิขึน้ เราค้นควา้หาเหตุหาผลของเรา อย่าใหก้เิลสอุปาทานมนัมาสรา้งภาพ การสรา้งภาพนัน้

มนัไม่เป็นความจรงิ แต่เวลาจะประพฤตปิฏบิตัิ ไตรลกัษณะ เวลาบอก “เป็นอนัตตาๆ” 

ตาอะไร ตากอไผ่น่ะส ิตาที่ไหน มนัเป็นความหลอกลวงทัง้นัน้น่ะ 

ถ้ามนัเป็นความจริง โอ้โฮ! มนัสลดสงัเวช เวลาเหน็ความจริงขึ้นมานะ มนัสลด

สงัเวช ธรรมสงัเวช ขนาดธรรมสงัเวชเกิดขึ้นมามนัยงัเศร้าใจเลย ธรรมสงัเวชนะ สงัเวช

โดยธรรม แต่ถ้ามนัเป็นกิเลส มนัไม่สงัเวช มนัจะตะครบุ มนัอยากได้ อยากมีอ านาจ 

อยากใหญ่ 

แต่ถ้าเป็นจริงไม่ใช่อย่างนัน้ ถ้าเป็นจริงนะ อ่อนน้อมถ่อมตน มนัจะอ่อนน้อม

ถ่อมตน หาท่ีสงบสงดั หาท่ีท่ีเราจะฆ่ากิเลส เราจะฆ่ามนัๆ เพราะเหน็แล้วมนัเศร้าใจ 

น่ีไง มนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไม่มีต้นไม่มีปลาย เราเกิดตายๆ มาขนาดไหน ใคร

จะเช่ือ ใครจะไม่เช่ือ มนัเรื่องของเขา 

แต่เพราะเรามอี านาจวาสนา เราถึงไดม้คีวามเชื่อของเราแบบนี้ ความเชื่อไม่ใช่ความ

จรงิ แต่ความเชื่อก็เป็นวาสนา ถ้าไม่มคีวามเชื่อ มนัจะลากเรามาประพฤตปิฏบิตัหิรอื ถ้าไม่ใช่

ความเชื่อ มนัจะลากเรามาทุกขม์ายากหรอื คนเรามกี าลงัใจนะ จะอดนอนผ่อนอาหารขนาด

ไหนมนักส็ูน้ะ 
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ท าไมเราต้องมาทุกข์มายากอย่างนี้ล่ะ เรามาทุกข์มายากแบบนี้เพราะกเิลสเราหนา 

กเิลสเรามนัหนา ท าแบบสุกเอาเผากนิ ท าแบบเอาสะดวกสบายไม่ได ้ท าเอาสะดวกสบาย ไป

ยอมจ านนกบัมนัตลอด ปฏบิตัมิาตัง้แต่ตน้ ปฏบิตัมิา ลม้ลุกคลุกคลานมาตลอด ถงึทีสุ่ดแลว้

กเิลสเอาไปกนิหมดเลย มนัไม่ลงสู่ความจรงิสกัอย่าง 

ความสู่ความสงบ สงบตามความเป็นจรงินะ จติมนัสงบขึน้มาแลว้มสีตสิมัปชญัญะ 

สุขมาก ถ้าจติมนัสงบนะ เวลามนัคลายตวัออกมา เราก็อยากไดอ้ย่างนี้อีกๆ แลว้ถ้ามนัได้

อย่างนี้ ถ้ามนัมพีืน้ฐาน มคีวามสงบอย่างนี้ ฝึกหดัใชปั้ญญาๆ ใชปั้ญญาแยกแยะ ถ้ามนั

เป็นไปไดจ้รงิ เพราะมนัมกี าลงัของสมาธ ิก าลงัของสมาธคิอืก าลงัของความสงบนี้ มนักฝึ็กหดั

ใชปั้ญญาของมนัไป ถ้าพอมนัใชปั้ญญามากขึน้ไปมนัเป็นสญัญา คดิอะไรไม่ออก อัน้ตูไ้ป

หมดเลย จะไปซ้ายไปขวา ปิดกัน้ทัง้นัน้ 

กลบัมาท าความสงบของใจใหม้ากขึน้ แลว้กลบัไปฝึกหดัใชปั้ญญา ฝึกหดัอยู่อย่างนัน้ 

แยกแยะอยู่อย่างนัน้ เราท าซ ้าท าซากอย่างนัน้มนัตอ้งมปีระโยชน์กบัเราขึน้มาแน่นอน เราท า

ของเราขึน้มาดว้ยอ านาจวาสนามากน้อยขนาดไหนก็แลว้แต่ เราจะประพฤตปิฏบิตัขิองเราขึน้มา

ใหเ้ป็นความจรงิของเราขึน้มา ถ้ามนัเป็นความจรงิขึน้มา มนัจะเขา้สู่จติใตส้ านึกนัน้ นี่ไง ไฟสุม

ขอนๆ นัน่น่ะ 

มนัเป็นไฟสุมขอนอยู่ในจติลกึๆ ไอท้ี่มนัพูดกนัอยู่นี่มนัเป็นปลายเหตุ มนัอยู่เปลอืก

นอก ความอยู่เปลอืกนอกกน็ี่ไง ปุถุชนไง สามญัส านึกของเรานี่ไง ความรูส้กึนึกคดิของเรานี่

ไง แลว้มนัไดส้ิง่ใดมา ไดม้าแต่ความทุกข ์ปฏบิตักิท็ุกข ์ชวีติโลกกท็ุกข ์ท าสิง่ใดกท็ุกขไ์ปหมด

เลย ไม่มทีางออก นีไ่ง มนัอยู่เปลอืกนอกไง 

แลว้เขา้สู่สจัจะความจรงิของเราล่ะ ท าไมตอ้งตัง้สต ิท าไมครูบาอาจารย ์สมยัหลวงปู่

เสาร ์หลวงปู่ มัน่นะ เวลาพระจะลา้งบาตร ใหอ้มน ้าไวเ้ลยนะ ไม่ใหพู้ดกนั ไม่ใหคุ้ยกนั ใหต้่าง

คนต่างตัง้สตไิว ้ ดูใจของตน ถ้าวนัไหนคุยกนัมากๆ ใหอ้มน ้าไว ้ ไม่ให้คุยกนั นี่เขาฝึกหดักนั

ขนาดนัน้ ฝึกหดัขนาดนัน้คอืใคร นักรบนะ พระกรรมฐานนะ สูก้บักเิลสนะ 

ไอ้ของเราไม่อย่างนัน้ โอโ้ฮ! ตาสปัปะรดเลย ส่งออกหมดเลย โอโ้ฮ! ปฏบิตัยิอดเยีย่ม พูด

ไปเถอะ ไม่มใีครเขาเชื่อหรอก 
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ถ้าเป็นความจรงิ มนัเป็นความจรงิในใจนี้ ถ้าความจรงิในใจนี้ ตัง้สตไิว ้ถ้าขาดสตแิล้ว

นะ เริม่ตน้จากขาดสต ิ การกระท านัน้เป็นมจิฉาหมด ถ้าไม่มสีตสิมัปชญัญะท าสิง่ใด เราไม่อาย

ตวัเองหรอื ดูส ิ เราลมืของไว ้ เราวางของไวผ้ดิที ่พอเราไปเหน็เรายงัตติวัเราเองไดเ้ลยว่าเรา

ขาดสต ิ เราท าสิง่ใดดว้ยความพลัง้เผลอ นี่เรายงัตติวัเราได้เลย แลว้อารมณ์ความรูส้กึมนัเรว็

ขนาดไหน นี่เราฝึกหดัขนาดนัน้นะ ถ้ามนัจะท าตามความเป็นจรงิขึน้มาใหไ้ด ้ถ้าท าความจรงิ

ของเราขึ้นมาใหไ้ด ้เราตัง้สตไิว ้เราฝึกหดัของเราไว้ 

สิง่ทีท่ างานทางโลกเขาท าแลว้ท าเล่าๆ เขาท าแลว้เขาส าเรจ็ของเขา ไอเ้ราประพฤติ

ปฏบิตัภิพชาตนิี้ ท าใหม้นัเป็นจรงิเป็นจงัขึน้มา เราเกิดมาเป็นมนุษย์ เกดิมาพบ

พระพุทธศาสนา เรามอี านาจวาสนาแลว้ เราไดก้ายกบัใจนี้มาๆ ทีเ่ราท าความสงบของใจเขา้

มากเ็พื่อรกัษาใจดวงนี้ 

แต่ท าความสงบไม่ได ้ เรากม็วีธิกีารใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ ใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ

สมาธอิบรมปัญญา วธิกีารมนัแยกแยะออกไป โดยอรยิสจั ๔ สจัจะความจรงิใน

พระพุทธศาสนา อรยิสจั สจัจะความจรงิๆ เราแสวงหาสิง่นัน้ 

เราแสวงหาสิง่นัน้ แต่จติใจเราเป็นสมมุต ิ จติใจเรานี้เป็นโลก ถ้าเป็นโลกมนัปลิ้นปลอ้น 

มนัมพีญามาร ครอบครวัของมาร มารมนัมลีูกมหีลานนะ ดูส ินางตณัหา นางอรด ี เป็นลูกของ

พญามาร แลว้พญามาร ไอน้ี่มนัเป็นสมมุตบิญัญตั ิ สมมุตขิึน้มาว่าเป็นอย่างนัน้ แต่เวลาปฏบิตัิ

เป็นยิง่กว่านัน้อกี 

เวลาปฏบิตั ิตัง้แต่พจิารณา ถ้าเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ 

เหน็สตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิ เวลาพจิารณา นัน่ลูกหลานมนัทัง้นัน้น่ะ ไอน้ี่แค่เดก็ๆ 

เวลาแคเ่ดก็ๆ พจิารณาแค่เดก็ๆ เวลาสงัโยชน์ เวลาทีม่นัรอ้ยรดัหวัใจนี้ไว ้ ร้อยรดัหวัใจนี้ไว้

อยู่ในอ านาจของมนั ถ้ามนัอยู่ในอ านาจของมนั พจิารณาอย่างไรทีจ่ะไปสูก้บัมนั 

นี่มนัไม่เคยไปเหน็ตวัมนัเลย ไม่เคยเหน็จติของตนตามความเป็นจรงิเลย แลว้ว่าจะ

ไปต่อสูก้บักเิลสๆ ใหก้เิลสมนัเหยยีบย ่าท าลายอยู่อย่างนัน้น่ะ นี่ไง มนัเป็นละครน่ะ ละครชวีติ 

เป็นละครชวีติ 
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แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไมใ่ชล่ะครชวีตินะ เวลาองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ปรารถนาเป็นพระโพธสิตัว์ สรา้งสมบุญญาธกิารมาขนาดไหน สละชวีติมา

ไม่รูก้ีภ่พกีช่าต ิ สละมาหมด เป็นสตัว ์ เหน็นายพรานเขาหลงป่า เขาหวิกระหาย นี่โดดเขา้

กองไฟเอาชวีตินี้เพื่อเอาเน้ือใหเ้ขาด ารงชวีติต่อไป นี่ท่านสรา้งอ านาจวาสนามาขนาดนัน้ 

เวลาเอาจรงิเอาจงัขึน้มา มนัพจิารณาขึน้มาเป็นสจัจะเป็นความจรงิขึ้นมา สิง่ทีก่าร

กระท ามาอย่างนี้มนัเป็นความจรงิขึน้มาในหวัใจ เวลาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา ในพระไตรปิฎก 

เหน็ไหม เป็นนิทาน เป็นแต่ละภพแต่ละชาตทิี่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เสวยภพเสวย

ชาต ิแลว้เวลาเสยีสละ เสยีสละมาเพื่อความเขม้แขง็ของหวัใจ นี่ท ามาขนาดนัน้ ถงึว่าเป็นพระ

โพธสิตัว์ๆ  

เวลาปรารถนาเป็นพระโพธสิตัว ์ ปรารถนามาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ สร้าง

สมบุญญาธิการมาขนาดนัน้ หวัใจมนัเลยเขม้แขง็ หวัใจมนัเลยมสีตปัิญญาขึน้มา เวลามาประพฤติ

ปฏบิตัขิึน้มามนัเท่าทนักบัมาร 

แต่เวลาเราประพฤตปิฏบิตัขิึน้มามนัเป็นสมมุตไิปหมดเลย ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้เป็นความจรงิ สมมุตบิญัญตั ิโลก โลกสมมุต ิเวลาบญัญตั ิบญัญตัมิาเป็นธรรม

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาไปศกึษาบญัญตับิอกว่าฉันรู้ๆ  

รูอ้ะไร สมมุตซิ้อนสมมุต ิ โลกน้ีโลกสมมุตทิัง้นัน้น่ะ ภาษานี่สมมุต ิภาษาเปลีย่นแปลง

ตลอดเวลา ทุกอย่างเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา 

แลว้บญัญตัลิ่ะ บญัญตั ิบาล ีเพราะอะไร เพราะมนัเป็นภาษาทีต่ายแลว้ ไม่เคลื่อนไหว 

แลว้กแ็ปล แปลออกมากแ็ปลเป็นภาษาไทย นี่เราแปลมา แต่หวัใจล่ะ แปลกเิลสไหม กเิลสใน

ใจทีม่นัครอบง าอยู่นี่ 

พิจารณา ท าความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจสงบแล้วเราจะแปลกิเลส ก าจดักิเลส 

ด้วยมรรคด้วยผล ด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญาของเรา ถ้าปัญญาของเราเกิดขึ้นมา เรา

พิจารณาของเรา พิจารณา ฝึกหดัๆ ถ้าฝึกหดัเร่ิมต้น ถ้าพดูถึงสมาธิอบรมปัญญา ปัญญา

อบรมสมาธิ 
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ถ้าสมาธอิบรมปัญญา พุทโธๆๆ นี่สมาธอิบรมปัญญา ท าความสงบของใจเขา้มาให้

เป็นสมาธ ิ ใหม้นัตัง้มัน่ขึน้มา ใหม้กี าลงัขึน้มา แลว้ถ้าพจิารณาได ้ ฝึกหดัใชปั้ญญา ถ้าฝึกหดั

ใชปั้ญญา สมาธเิราท าไม่ได ้ เพราะสมาธเิราไม่แขง็แรง ถ้าเราใชปั้ญญาๆ นี่ปัญญาอบรม

สมาธ ิ

ปัญญาอบรมสมาธกิใ็ชปั้ญญาไล่ตอ้นเขา้มาๆ พจิารณาดว้ยเหตุด้วยผลเขา้มา มนั

ปล่อยวางเขา้มาๆ ถ้าปล่อยวางเข้ามาถงึหวัใจของตน เหน็ไหม สิง่ทีม่กีารกระท า ท าใหเ้ป็น

ความจรงิขึ้นมา ถ้าเป็นความจรงิขึน้มา มนัเหน็โทษ เวลาคนทีป่ระพฤตปิฏบิตัขิึน้มาเขาถงึไปสู่

ความสงบระงบั เหน็ไหม 

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ปิดใหห้มด เหลอืแต่หวัใจนี้ไว ้แลว้เราพยายามท าความสงบของใจ

ใหม้ากขึ้น  ๆแล้วเราจะสงสารตวัเอง เราจะสงสารหวัใจเราเอง หวัใจทีม่นัทุกขม์นัยาก หวัใจทีม่นั

ทุกขม์นัยากนะ เกดิแต่ละภพแต่ละชาต ิ

แลว้เวลาถ้ามนัใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ มนัทนัความคดิ ความคดิเวลามนัผุดขึน้มาน่ะ 

ความคดิมนัไวขนาดไหน แลว้เวลาทีม่นัตัง้มัน่  ๆพอมนัตัง้มัน่ขึ้นมาแล้ว มนัจะน้อมไปแลว้ ถ้าเห็น

สตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิ เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม ถ้ามนัเหน็กาย เหน็

เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมขึน้มา นี่มรรคมนัเกดิ 

ทนีี้มรรคมนัไม่เกิด มรรคมนัไม่เกดิขึน้มา มนัไม่เหน็ตามความเป็นจรงิ ถ้าไม่เหน็

ตามความเป็นจรงิ สิง่ทีม่นัไม่เหน็ตามความเป็นจรงิ มนักเ็ป็นเรื่องภาพลวงตา มนัเป็นของ

ภายนอกทัง้นัน้น่ะ 

ฉะนัน้ เวลาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา เหน็ไหม ปิดตา หู จมูก ลิ้น กาย เหลอืใจไว ้แลว้

พยายามรกัษาหวัใจขึน้มาใหม้ัน่คงขึน้มา ถ้ามนัมัน่คงขึน้มานะ สุขอื่นใดเท่ากบัจติสงบไม่ม ี

ถ้าจติมนัสงบระงบัแลว้ มนัฝึกหดัใชปั้ญญาต่อเน่ืองไป ถ้าฝึกหดัใชปั้ญญา ฉะนัน้ เวลา

ประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา ครูบาอาจารยเ์ราในวงกรรมฐาน เหน็ไหม ปัญญาอบรมสมาธ ิ สมาธิ

อบรมปัญญา 

ปัญญาอบรมสมาธ ิใชปั้ญญาไล่เขา้มาเลย ใชปั้ญญาไล่เขา้มาใหจ้ติมนัตัง้มัน่ 
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สมาธอิบรมปัญญา ถ้าเวลามนัเกดิสมาธแิลว้ ปัญญาอนันัน้จะเป็นภาวนามยปัญญา 

ปัญญาการฆ่ากเิลส 

ถ้าปัญญาอบรมสมาธ ิปัญญาอบรมสมาธกิเ็หมอืนพุทโธ เวลาพทุโธๆๆ นี่เราท าความ

สงบของใจเราเขา้มา ศลี สมาธ ิปัญญา ถ้ามสีมาธขิึน้มาแลว้กเ็กดิปัญญา มนัจะเป็นภาวนามย

ปัญญา ปัญญาในการฆ่ากิเลส 

แต่ถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ เราใชปั้ญญาพยายามปลดเปลื้องความเกีย่วข้องกบัใจ

ของเรา มนัปลดเปลื้องๆๆ เขา้มา นี่มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ แลว้เป็นสมาธขิึน้มาแลว้ ถ้า

มนัเกดิปัญญาขึน้มาอกีชัน้หนึ่ง นัน่น่ะจะเป็นมรรค 

ถ้ามนัไม่เป็นมรรค มนักเ็ป็นกเิลส ถ้ามนัเป็นกเิลส มนักซ็้อนกเิลส เวลาเราประพฤติ

ปฏบิตันิะ เราว่าเราจะฆ่ากิเลสๆ ใหม้นัเป็นความจรงิๆ มนัเลยกลายเป็นกเิลสซ้อนกเิลสไง 

กเิลสมนัซ้อนกเิลส กเิลสมนัหลอกมนัลวง กเิลสมนัท าใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลาน ถ้ามนัลม้ลุก

คลุกคลานขึน้มา นี่ความทุกขค์วามยาก ความทุกขค์วามยาก เหน็ไหม 

เราจะฆ่ามนันะ เราจะส ารอก เราจะคายกเิลสออกไป ถ้าเวลาปัญญาอบรมสมาธิๆ  

ใชปั้ญญาๆ ไล่ใหม้นัเท่าทนักิเลส ถ้ากเิลสสงบตวัลง นัน่น่ะเป็นสมาธ ิ นัน่มนัปล่อยวาง

ชัว่คราวๆ แลว้ปล่อยวางชัว่คราว ถ้ามนัใชปั้ญญาต่อไป มนัจะเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญา

เกดิจากการภาวนาๆ แลว้มนัเกดิปัญญาขึน้มา มนัจะยอ้นกลบัเขา้มาในใจของตน ถ้ามนั

ยอ้นกลบัเขา้มาในใจของตนไดม้นัจะเป็นมรรค 

ทีเ่ราประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา ทีว่่าจะเขา้สูม่รรคๆ ถา้มนัเป็นสมุทยั สมุทยักเ็ป็นตณัหา

ความทะยานอยาก คดิโดยสมุทยั สมุทยัคอืกิเลส สมุทยัคอืการท าให้เราเหลวไหล เวลาปฏบิตัิ

เขา้ไปมนักเ็ป็นภาพลวงตาทัง้สิน้ 

แต่ถ้ามนัเป็นมรรคๆ ขึ้นมา มนัจะเป็นความจรงิแลว้ ถ้าเป็นความจรงิขึน้มามนัจะ

ยอ้นกลบัเขา้มาขา้งในใจของตน ถ้าเขา้มาในใจของตน มนัจะเป็นความจรงิขึน้มาได ้ ถา้เป็น

ความจรงิขึน้มามนักเ็ป็นความจรงิเพื่อหวัใจดวงนี้ 
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เวลาเวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะนะ จตินี้เวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไม่มตีน้ไม่มปีลาย 

เราเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะมาตลอด สิง่ทีไ่ดส้รา้งบุญกุศลขึน้มาไดเ้กดิเป็นมนุษย ์ เต่าตา

บอดขึน้มาจากน ้า ถ้ามนัเขา้มาในบ่วงนัน้จะไดเ้กดิเป็นมนุษย์ 

จตินี้เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ สิง่ทีว่่าเวลาครูบาอาจารยท์่านประพฤตปิฏบิตัขิอง

ท่านมา เกดิเป็นมนุษยต์่อเน่ืองกนัมากด็้วยอ านาจมนุษยส์มบตัิ มนุษยส์มบตั ิการไดเ้กดิเป็น

มนุษยน์ี้มคีุณค่ามาก เพราะมนุษย์เท่านัน้ทีม่โีอกาสไดป้ระพฤตปิฏบิตัิ ถ้าเป็นเดรจัฉานไป 

จบแลว้ แลว้ดูส ิ เวลาสตัวเ์กดิ สตัวเ์กดิมหาศาล แลว้เวลาคนเกิดกม็จี านวนมากขึน้มหาศาล 

มากขึน้มหาศาลมนักเ็ป็นเวลาของเขา 

ถ้ามนัเป็นจริงๆ น่ีเป็นเวลาของเรากึ่งพทุธกาล กึ่งพทุธกาลศาสนาจะเจริญอีก

หนหน่ึง เจริญท่ีไหนล่ะ ถ้ามนัเจริญมนัต้องเจริญในหวัใจของเราน่ี ถ้ามนัเจริญในหวัใจ

ของเราน่ี เราประพฤติปฏิบติัขึ้นมามนัต้องมีความเป็นจริงขึ้นมา ศีล สมาธิ ปัญญา มนั

เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมา 

สิง่ทีถ่้ามนัไม่เป็นมรรคเป็นผล มนัเป็นกิเลส กเิลสอา้งองิ เพราะเรามกีารศกึษา เดีย๋วนี้

นะ เพราะว่าในคอมพวิเตอรม์ไีปหมด เพราะพระไตรปิฎกแปลเขา้คอมพวิเตอรห์มด เวลา

การศกึษาเป็นการศกึษา แต่ศกึษาแลว้ ศลี สมาธ ิ ปัญญา เวลาศกึษาแลว้ตอ้งมาปฏบิตั ิเวลา

ปฏบิตัจิะเป็นความจรงิไหม ถา้เป็นความจรงิขึน้มามนักจ็ะแกก้เิลสได้ 

ถ้ามนัแกก้เิลสของเราได้ มนัแก้ดว้ยความเป็นจรงินะ มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทฏิฐิ

โก แลว้เวลามนัเป็นจรงิขึน้มา มนัส ารอกมนัคาย มนัฆ่าเป็นชัน้ๆ ขึน้มานะ จากความลงัเล

สงสยั จากความไม่รูเ้หนือรูใ้ต ้แต่ถ้ามนัเป็นจรงิขึน้มานะ มนัฆ่ากเิลสเป็นชัน้ๆ เขา้มาเลย เวลา

ฆ่ากเิลสเป็นชัน้ๆ ขึน้มาตัง้แต่ลูกแต่หลานนะ เหน็ไหม 

สกักายทฏิฐ ิวจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส 

กามราคะ ปฏฆิะ อ่อนลง 

กามราคะ ปฏฆิะ ขาดไป 

รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวชิชา 
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เวลามนัฆ่า มนัฆ่าเป็นชัน้ๆๆ เขา้มานะ นี่สงัโยชน์ ๑๐ 

ถ้ามนัเป็นความจรงิๆ มนัเหน็ของมนัจะจะ 

ถ้ามนัไม่เป็นปัจจตัตงั สนัทฏิฐโิกตามความเป็นจรงิขึ้นมา กเิลสมนัตายอย่างไร เวลา

กเิลสมนัตาย มนัตายตรงไหน เวลากเิลสมนัตายจากหวัใจของสตัวโ์ลก 

แลว้เวลากเิลสมนัตายนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บรรลุธรรม เวลาพระ

สารบีุตร พระโมคคลัลานะบรรลุธรรม ถ้าบรรลุธรรมนะ ถ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

ท่านอนุโมทนานะ มนัสะเทอืนกนัไปหมด เวลาสะเทอืน ๓ โลกธาต ุมนัสะเทอืนทีไ่หน สะเทอืน 

๓ โลกธาตุ โลกธาตุนี้หวัน่ไหว ถ้ามนัเป็นความจรงิ 

แลว้พวกเราไม่ไดย้นิหรอก พวกเราไม่รู้เรื่อง พวกเรามนันอนจมอยู่กบักเิลส แลว้

เวลาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา เอากเิลสออกหน้า เอาความมกัง่าย เอาความเหน็แก่ตวั เอาความ

สะดวกสบาย 

แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารยน์ะ ท่านสมบุกสมบนัมามาก เวลาครูบาอาจารยท์ีท่่าน

สมบุกสมบนัของท่านมา สมบุกสมบนัเพราะอะไร เพราะท่านเหน็กเิลสไวๆ เหน็กเิลสไวๆ 

การต่อสูก้ารช าระลา้งมนัเหน็ชดัๆ มนัจบัตวัมนัได ้มนัพจิารณาได ้

เวลามนัส ารอกมนัคาย ตทงัคปหาน เวลาปหานชัว่คราวๆ ส่วนใหญ่คนที่รูท้ีเ่หน็นะ 

ดว้ยอ านาจวาสนานะ ตทงัคปหาน ของชัว่คราว มนัแค่สลบ แลว้พอมนัสลบแล้วนะ ถ้าเราไม่

ต่อเนื่อง ไม่มคีรูบาอาจารยค์อยแนะน านะ เวลามนัฟ้ืนขึน้มาแลว้ การต่อสูก้บัมนั จบ เพราะ

อะไร เพราะมนัรูท้าง 

เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านเทศนาว่าการ ท่านไม่บอกถึงเวลามนัขาดนะ ท่านบอก

ถงึวธิกีารๆ ใหเ้รามกี าลงัใจเท่านัน้น่ะ เวลามนัขาดๆ มนัตอ้งเกดิจากปัจจตัตงั สนัทฏิฐโิก

ของเราเอง ถ้าเราบอกแนวทางไวน้ะ มนัรูห้มด มนัรูข้องมนั มนัท าซ ้าแลว้มนัจะใหเ้กดิอย่าง

นัน้ แต่ไมใ่ช่ ไม่ใช่ 

เวลามนัใช่นะ สมุจเฉทปหาน เวลามนัขาด ขาดตามความเป็นจรงิ ถ้าขาดตามความ

เป็นจรงิ เวลากเิลสมนัขาดนะ มนัฟ้ืนกลบัขึน้มาไม่ได ้ขาดแลว้ขาดเลย อกุปปธรรม อฐานะที่
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ไม่มกีารเปลีย่นแปลง แต่ของเรานี่กุปปธรรม ไหลไปไหลมา หลอกลวงกนัไปหลอกลวงกนัมา 

กุปปธรรม อกุปปธรรม 

การประพฤตปิฏบิตัขิองเรา เราตัง้สตขิองเราไว ้ เราศกึษาคน้ควา้ของเราไว ้ เรา
ยอ้นกลบัมาดว้ยความละเอียดรอบคอบ ท าซ ้าแลว้ซ ้าเล่าๆ ถ้ามนัเป็นความจรงิขึน้มานะ มนั
เป็นปัจจตัตงักอ้งกงัวานกลางหวัใจ กเิลสตายโดยสิน้ซาก ไม่มสีิง่ใดอยู่บนใจดวงนัน้ เอวงั 


