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แลวเราเกิดมาเปนคนแลว เราจะหลงระเริงในความเปนคนนี้หรือ? เราวาเราเปน 
ชาวพุทธ บุญพาเกิด บุญคืออะไร? พระพุทธเจาสอนวาบุญคืออะไร? บุญ ทําบุญแลวก็ได 
กุศลใชไหม? บุญกุศล ทําความดี ศาสนาสอนถึงความดี 

ความดีมีหลายชนิด ความดีเห็นไหม มีทาน มีศีล มีภาวนา มีทานคือการให เราหา 
มาเทาไรก็แลวแต เราก็หาเขามา เราทํามาหากิน เราหาเขามาเก็บไวนะ วิชาชีพที่เราใช 
วิชาชีพ เพื่ออะไร? เพื่อหาเงินหาทองมา พอเราไปหาเงินหาทองมา เงินทองนี่มันเปน 
อะไร? เงินทองก็เปนเงินทองใชไหม? หัวใจของเราสิ เปนเจาของเงินทองนั้น 

วิชาชีพตางๆ เราดูถูกกันไมไดเลย ชาวไร ชาวนานะ เขาทํา เขาก็ทําถนัดของเขา 
เห็นไหมวิชาชีพนี้มีหลายแขนง แลวแตคนที่ถนัดแขนงไหนก็ไดประโยชนแขนงนั้น 
ขึ้นมา แตสุดทายทุกคนก็ตองการหาเงิน ให เปนเงินเปนทองขึ้นมา ธรรมะของ 
พระพุทธเจาก็เหมือนกัน กวางขวางมาก จะเดินแนวไหนก็ได สุดทายแลวตองใหใจนี้ 
เปนสุข ใจนี้เปนสุขนะ 

แตถาเราเดินแนวทางที่ผิด ใจนี้เปนสุขไหม? เหมือนกับเราทําการคาขายแลว เรา 
ขาดทุน ทําการคาแลวขาดทุน เปนอยางไรละ อันนี้ก็เหมือนกัน เราทําความเพียร เรา 
พยายามจะทําเรื่องการภาวนา แตแลวเราทําไมถูกทาง มันจะไดประโยชนอะไร อยางเชน 
เราบริหารรางกาย เราบริหารรางกาย เราไดอะไรขึ้นมาบาง ไดสุขภาพที่ดี จิตใจผองใส 
การทําสมาธิก็เหมือนกัน ถาเราทําถูกตอง เราทําความดี เราจะไดอะไรขึ้นมา? เหมือนเรา 
ทําแลวไมเห็นไดอะไรขึ้นมาเลย ได... ไดความสุข ฟงสิ ไดความสุขนะ จิตนี้ปลอยวาง 
จากอารมณตางๆ แตนี่เราทําอยางไรกันละ? ถึงวาทําบุญๆ ไง
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ใหมีทาน ทานเพื่ออะไร? เราใหออกไป เราสละออกไป มันเปนผลบุญกับเราใช 
ไหม บอกวามนุษยนี้บุญพาเกิดไง เราใหทานไป เปนเสาที่ ๑ เรามีศีล มนุษยนี้เปนเครื่อง 
เลนของธรรมชาติ หลวงพี่วางั้นเลยนะ มนุษยนี่ เห็นเราเลี้ยงสัตวไหม? เราเลี้ยงไก เราฟก 
ไก เราเลี้ยงไก แลวเราก็ขายไปหรือเราเชือด มนุษยนี้แลวเหมือนอยางนั้นเลย ถามองนะ 
ไมใชดูถูกมนุษยนะ เพราะหลวงพี่ก็เปนมนุษยคนหนึ่งเหมือนกัน แตนี่เราเปรียบเทยีบให 
ดูหรอก วาการเกิดของเราขึ้นมานี่ เราจะปฏิเสธไมได ในเมื่อมันบุญพาเกิด บุญมีแลว 

มนุษยสมบัติมันเกิดขึ้นมาเพราะเราทําความดีมา คือเหมือนไกเกิดแลวนั่นละ ไร 
เดียงสา ถาเราไมใชรางกาย และใชมนุษยสมบัตินี้ทําความดีตอไปนะ ไมมีที่สิ้นสุดหรอก 
วัฏวนนี่ ธรรมชาติคือวัฏวน ธรรมชาตินี้ เปนวัฏวนนะ แลวเราก็เปนเครื่องเลนของ 
ธรรมชาติ เรานี่เปนเครื่องเลนของธรรมชาตินะ เพราะเราพูดอยางนี้ เปนแตเพียงเครื่อง 
เลนเพราะมันเวียนวนไปตามวัฏฏะนี้ แตจริงๆ คือเปนเครื่องเลนของกิเลสตางหากละ 

วัฏวนอันนี้มันก็เปนธรรมชาติอยูอยางนี้แหละ แตเพราะมีกิเลส มีตัณหาอยู กิเลส 
ตัณหาเปนยางเหนียวไง เปนตัวสอดไง กิเลสเปนเครื่องใหทํากรรม มันอยากเห็นไหม 
กิเลสนี้เปนเครื่องใหอยากทํากรรม ทํากรรมดีก็ไดดี ทํากรรมช่ัวก็ไดช่ัว ทําเสร็จแลว 
กิเลสนี่ ถาเกิดทํากรรมดี ทําความดีนี้ก็เปนมรรค ถาทําความช่ัว ทําเสร็จแลวไปไหน? 
กิเลสไปไหน? กิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจ แลวก็ดับที่ใจ กิเลสนี้ไมมารับผลบุญผลบาปกับเรา 

จิตเรานี้ตางหาก มารับผลบุญและผลบาปที่กิเลสมันพาสราง นี่เห็นโทษของมัน 
ไหม? กิเลสของเราในใจเรานั่นละ ฉะนั้นถาเราจะมาทําความดี มาถือศีลถือเพื่ออะไรกนั? 
ศีลเพื่ออะไร ก็อยากไดมนุษยสมบัติตอไปไง ตอบุญ เราตองมาตอบุญของเรา น้ําหนัก 
เห็นไหม เสื้อผาที่ใสอยูนี่ขาวกับดํา 

ฝายดําคือความเคยใจ ทําตามใจของตัว มันเคยใจ มันวาเปนความดี มันพอใจทํา 
ไป แลวเรามาถือศีล ศีลนี้คือเครื่องขอบเขตไมใหมันคิดออกไป อยางเชนถือศีล ๘ ขาว 
เย็นก็ไมกิน เราสละเสียละ แลวผูมีศีลจะทําใหมีโภคทรัพยไง มีโภคทรัพยนะ โภคทรัพย 
มีตั้งแตหยาบๆ ขึ้นไปนะ อยางเชนมื้อเย็น ราคาเทาไร เราไดแลว ไมกินเหลาเมายานี่ เงิน 
มหาศาลเลย ในศีล ๕ นะ เครื่องใชไมสอยถาเราใชตามกิเลส มันจะใชแบบฟุมเฟอย ใช 
เกินกวาเหตุ
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พระพุทธเจาสอนใหเปนปจจัย ๔ เครื่องอยูอาศัย แตสวนใหญแลวเราเปนขี้ขา 
ของเครื่องอยูอาศัย เรานี่ไปหามานะ หามาใชประโยชนไมเทาที่ควร แตเปนขี้ขาหามา 
เหนื่อยมากกวา เหนื่อยมากกวาใชประโยชนนะ แตถาปจจัย ๔ เราใชประโยชนปจจัย ๔ 
เพราะอะไรละ? ก็เพราะเรามีศีล ศีลนี้ตัวกั้นแลว กั้นไมใหออกไปทางนูน ไมใหออกไป 
ตามใจของตัว 

ตามใจของตัวก็คือตามใจกิเลส เพราะกิเลสมันอยูที่ใจ กิเลสนี้เปนนามธรรมนะ 
เราวาถาเราช้ีวาเราผิด เราผิด เรื่องกิเลสอยูที่ใจนี่มันจะขยะแขยง แตก็ตัวนี้มันเปนตัวโทษ 
นี่ แลวเราไมสามารถเห็นตัวโทษ แลวเราจะไปแกที่ไหนละ? มันก็ตองมาแกที่ตัวโทษใช 
ไหม? ตัวโทษ โทษอยูที่ไหน? อยูที่ใจ ฉะนั้นความคิดที่เราออกมาวา วิชาชีพนี่ ถาเราทํา 
ตามโลก เราก็เปนขี้ขาเขา แตถาเรามีความเขาใจในธรรมะ เรามีคําพระพุทธเจาสอน ให 
ขวนขวาย ใหมีความเพียร ใหอยูในศีลธรรมไง อยูในขอบเขตของความดี 

ทําอะไรก็แลวแตมีความดี มีศีล มีธรรมอยู เขาไปเปนเครื่องรอยรัดนี่ มันก็เปน 
ประโยชนขึ้นมา จากที่วาเปนโทษ ถาทําแลวมันก็เปนโลก แตถามีธรรมเปนเครื่องสองใจ 
แลว มันจะเปนธรรมหมดเลย ประกอบอาชีพก็เปนธรรม รถ.. ถาเบรกเสีย ไปไมได 
หรอก รถตองมีเบรก จริงไหม? ไมใชมีแตคันเรงนะ 

เราเห็นแตรถตองมีคันเรง แตไมเห็นวาเบรกของรถจะมีประโยชนขนาดไหน 
ธรรมะนี่เปนเบรกนะ เปนเบรกหัวใจ เวลามันจะหิวกระหาย มันจะคึกคะนอง ใชธรรมะ 
นี้เปนเครื่องเบรก นี่ศีล ศีลนี้เบรกใจได เบรกใจนะ เริ่มตนก็เบรกใจ แตพอเบรกไป การ 
ประพฤติปฏิบัติ เขาไปขัดใจ ใจมันก็ตองหาทางตอสู หาทางจะหลบหลีก ถึงจะเริ่มมีศีล 
แลว ตองเริ่มภาวนาตอไป อยาชะลาใจนะ 

ถาชะลาใจปลอยไวแลว จะเปนอยางนั้นเลย ในการตอสู มันตองหาทางที่จะ 
ทําลายความดีของเราจนไดแหละ ทีนี้ความดีก็มีหยาบ มีกลาง มีละเอียด อยางเชนผัก 
เชนสวะในน้ํา เวลาน้ําขึ้นใหขึ้นตามน้ํา เวลาน้ําลงก็ลงตามน้ํา หัวใจเราก็เหมือนกันนะ 
เวลาเราตั้งใจทําความดีอยูนะ อยาคิดวาจะไมมีสิ่งนั้นอยูนะ สิ่งนั้นสูไมไดมันก็ยอมแพอยู 
วาสิ่งนั้นเลย เพราะเราไมเคยเห็น นั่นเริ่มจะเขาภาวนา พระพุทธเจาถึงสอนความดีของ 
ศาสนาเราไง ศาสนาพุทธ มีทาน มีศีล มีภาวนา
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พอเปน ๓ เสาอยางนี้ มีทานก็ ๑ มีศีลก็ ๒ มีภาวนาก็ ๓ พอ ๓ เสาเห็นไหม ๓ เสา 
นี่มันจะค้ํายันกัน ถาครบวงจรอันนี้แลว มันจะทําใหจิตใจเราหมุนไปได โดยไมอยูกับที่ 
ไมหยุดนิ่ง ถามีทานอยางเดียว ทําทานไปก็ดูสิ พอไปเจอสิ่งกระทบเขามันก็ไมอยากทํา 
แตถาพอมีศีลและมีภาวนา ภาวนานี้เปนการเสริมปญญาไง ปญญานี้มันจะคอยเสริมใจ 
เรา สิ่งใดผิดสิ่งใดถูก จะไมเปนเหยื่อของโลก 

คําวาไมเปนเหยื่อของโลก เปนเหยื่อนะ เรานี้เปนเหยื่อของโลกเขา ธรรมะเปน 
ของที่สื่อยาก แลวไมมีใครจะสามารถรูแลวจะเอามาสื่อ มันก็ยังลําบาก แตพอวาธรรมะนี้ 
เปนของดี แลวเราเปนชาวพุทธ แลวเขาก็มาตักตวงเอาตรงนี้ เอาธรรมะที่เปนธรรมะมา 
แสดงกิริยาออกวาเปนธรรม วัตถุนะ อยางวัตถุเราเอามาทดลอง มันก็เปนวัตถุใชไหม? 
เราเลิกทดลอง อยางวิทยาศาสตรเราวางไว มันก็เปนวัตถุเฉยๆ อยูอยางนั้น 

แตธรรมะมันอยูที่ใจใชไหม? เวลาเราจะอวดธรรมะกัน เราก็อวด ฉะนั้นกิเลสมัน 
อยูที่ใจ เผลอไมได ยิ่งยกขึ้นสูงเทาไร ไอตัวกิเลสมันก็ตามไปตลอดเวลา แลวมันก็ 
ผิดพลาดอยางที่เปนกันอยางในปจจุบันนี้ละ อันนั้นเพราะอะไร? นั่นละถึงวาธรรมแท 
ธรรมไมแทมันอยูที่นั่น ธรรมแทมันแกลงที่ใจ แกลงที่ใจนะ เพราะกิเลสมันอยูที่ใจใช 
ไหม? กิเลสมันตัวยุตัวแหยใจเรานะ พระพุทธเจาถึงไดสอนไง สอนใหมีทาน 

มีทานมันทําใหจิตใจออนลง จิตใจที่มีกิเลส กิเลสนี้เปนสิ่งที่เห็นแกตัว มันตอง 
เห็นแกตัว มันตองยุแยงใหตัวเองวาอยูเหนือเขาตลอดเวลา แตพอเรามีใหทานออกไป ฟง 
สิ คําวาใหทานมันก็ตัดรอนความทิฏฐิมานะตัวนี้ มันงายลงเห็นไหม ตัดรอนทิฏฐิมานะ 
ความที่ตระหนี่ถี่เหนี่ยว ความที่ไมอยากใหใคร พอเริ่มใหวัตถุออกไป มันจะมีความสุข 
ขึ้นนะ 

ผูใหเขายิ้มแยมแจมใส ไดความสุขจากเรา เปนผูใหนะ เราลองเปนผูขอเขาสิ เรา 
ไปขอเขาทุกขไหม? อายไหม? แตเปนผูใหนี่ แลวเขามีความสุขเกิดขึ้น ใหเทาไรก็สุข 
เทานั้นละนะ แตกิเลสมันบอกไมได เราหามาดวยน้ําพักน้ําแรง เหนื่อยยากขนาดไหน จะ 
ใหใครโดยที่ไมมีประโยชนไดอยางไร เห็นไหมกิเลสมันปดกั้น ปดกั้นไมใหทําความดี 

ถาเราจะทําความดี กิเลสมันจะปดกั้น ถาเราตอสูละ การตอสูนั้นเปนปญญานะ 
ตองมีศีล มีสมาธิ แลวก็มีปญญา ถาใจไมมีสมาธิ ไมมีหลัก มันก็สูความคิดนั้นไมได ถามี
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สมาธิมันก็ยับยั้งเห็นไหม ยับยั้ง จะสูไมไดก็ยับยั้งเหมือนเราตั้งใจจะสู ดีกวาใหฝายกิเลส 
คิดแตฝายเดียว เมื่อกอนคิดแตฝายเดียวนะ แลวเราก็พอใจจะคิด เราวาเราฉลาด เวลาคิด 
ขึ้นมาเราวาเราเกงซะดวย แตพอมีธรรมะขึ้นมา ความคิดอันนี้เปนความคิดที่ผิด เราให 
ใหในที่ควรจะให ปฏิคา ๖ ไง ผูใหไดใหดวยความบริสุทธิ์ ถาผูรับบริสุทธ์ิ ก็เจตนาดีกับ 
เจตนาดีเจอกันไง 

มงคล ๓๘ ประการ “อเสวนา จ พาลานํ” ไมคบคนพาล “ปณฺฑิตานฺจ เสวนา” 
ใหคบบัณฑิต คนพาลนอกกับคนพาลใน คนพาลนอกก็มนุษยพาลขางนอก คนพาลใน 
ขางนอกเราวางไวกอน เราตองมาวาขางใน อารมณที่จรมานั้นเปนวัตถุอันหนึ่ง ความคิด 
นี่จรมาเปนแขก เราไมคบ เห็นไหมเราไมคบกิเลส เราไมคบความเห็นแกตัว เราจะคบ 
บัณฑิต บัณฑิตคิดแตสิ่งที่ดี บัณฑิตทําแตสิ่งที่ถูกตอง ฉะนั้นจะถูกตองหรือไมถูกตอง 
เราทําถูกหรือยัง? เราไมถูกเพราะเรายังไมรู 

การประกอบอาชีพทางโลกหรือใชปญญาทางโลก มันคิดขึ้นมา มันก็วามันรูใช 
ไหม เราคิดขึ้นมาเราก็วาเรารู แตธรรมะ ฟงใหดีนะ.. ธรรมะพระพุทธเจาบอกวา “ยถาภูตํ 
ญาณทสฺสนํ” ยถาภูตํ เห็นไหม วาเราเขาไปรู เขาไปเสพความสงบของใจ อันนั้นเปน 
ความรูอันหนึ่ง แลวความรูในสิ่งที่รูนั้น ญาณทสฺสนํ ญาณหยั่งรูไง พระพุทธเจาถึงสอน 
สอนวาสิ้นแลว แลวก็มีวารูวาสิ้นแลวดวย อยางเชน ๒ มือตบเขาหากันเห็นไหม 

๒ มือนี้ตบเขาหากันมีเสียงขึ้น นี่เรารูขนาดนั้น รูวาโลกเปนอยางนั้น รูยึด รูมัด 
แตมันรูแบบธรรม รูแลวปลอย รูแลววิปปยุต สัมปยุตเขาหากัน แลวปลอยวางไวตาม 
ความเปนจริง นั้นความรูของธรรม ความรูของโลกเราก็ประกอบอาชีพ เราวาเรารู รูยึด 
ทุกขนะ แบกมากก็ทุกขมาก ฉะนั้นไอความรูแบบโลก นั่นละสุตมยปญญา 

สุตมยปญญา ปญญาที่เลาเรียนไง เลาเรียนมาวาเรารู เราเขาใจ ความเขาใจนี้เห็น 
ไหม มีเรา รูในสิ่งที่เรารู มันยึดไหม? แตเวลาเรามาภาวนา เราจะปลอยรึเปลา? ถามีรูอยู รู 
นั้นเปนน้ําชาอยูในแกว ถาเราปลอยรูตัวนั้นออก น้ําชาในแกวก็จะหายไป ในแกวนั้นก็จะ 
วาง แตก็ตองใชความรูนะ ตั้งใจฟงนะ มันจะงง… กําหนดรูไง แลวเอารูนี้ชําระไง แตรู 
แบบโลก ไมใชกําหนดแบบนี้ มันรูสืบตอ รูคิด
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อยางเชนเราคิดเปนทางโลกเห็นไหม คําวาทางโลก เราเปนความคิดของเรา เราจะ 
คิดสืบตอ แตถาเราตั้งสติอยู เราระลึกรูเฉยๆ เพราะจิตนี้มันจะเขาทาง ตองเขาแบบนี้ จิต 
เขาหาตัวฐานของจิตไง เขาหาตัวใจของตัวใจ ใชความรู กําหนดพุทโธ เวลาเรากําหนด 
โดยธรรมดา กําหนดพุทโธ หรือถาตั้งสติอยู แตตอนนี้ใหฟงไวเฉยๆ นี่ก็เปนความรู 
อันหนึ่ง เพราะสาวเขาไปหากระแสของใจ สาวเขาไปหาใจของตัวไง เพราะถาสาวเขาไป 
ถึงใจมันก็เปนสมาธิสิ เปนความสงบ ขณะนี้ก็เปนความสงบ มันจะสงบลง สงบลงไป 
เรื่อยๆ จิตนี้จะปลอยเห็นไหม 

ปลอยแลว ถาเปนปกติของเรา คําวาปลอย เราจะคอยไมยอมทํากัน ก็ปลอย 
หมายถึงวาเราขาดทุน เราไมได มันจะกวานเขามา ใจของตัวจะกวานเขามา กวานอะไร 
เขามานี่ หาวาตัวเองไดกําไร ยิ่งกวานมากก็วาตัวเองไดมาก แตถาเปนหลักธรรมแลว ยิ่ง 
กวานเขามาเทาไร ถากวานเรื่องความเปนพิษเขามาเทาไร มันก็ยิ่งยุงมากเทานั้น ฉะนั้น 
เวลาปฏิบัติถึงจะใหปลอยไง ใหคิดไวเปน หนึ่งเดียว ดูสิเสนดายผูกกันเปนปุมเปนปม 
แกยากไหม? ถาเปนเชือกที่เสนใหญขวั้นเปนเสนเดียวละ มันตองเปนเสนตรงใชไหม? 

อันนี้ก็เหมือนกัน ความคิดนี้มันรอยแปด เราก็กําหนดไวเปนหนึ่งเดียวพอ หนึ่ง 
เดียวแลว ใหเชือกนั้นเล็กลง เล็กลง จนเปนเสนดาย มันก็สงบได นี่มันจะสงบ เราถึงให 
กําหนดตามคําสอนของพระพุทธเจานะ ครูบาอาจารย กรรมฐาน ๔๐ หอง อยางใดอยาง 
หนึ่ง ไมใช ๔๐ หอง เอาทั้ง ๔๐ หอง อยางใดอยางหนึ่ง แลวใหจิตเกาะไว เพราะจิตนี้เปน 
ธรรมชาติที่รับรู 

จิตนี้เปนธรรมชาติตัวรู เปนธาตุรู เปนสสารที่วาใครจะไปทําลายอยางอื่นไมได 
เลย ยกเวนแตธรรมะเทานั้น ก็เลยกําหนดกรรมฐาน ๔๐ หองนี้ไวอยางใดอยางหนึ่ง มันก็ 
เปนเกลียวเชือก เปนเสนเชือกนั้น จากที่วาความคิดทางโลก มันเปนปุมได เปนปมเลย 
เราไมเอา เราจะเอาตอเมื่อเราอยูทําหนาที่การงาน แตพอเราปลอยปบ เราจะติดเลย แลว 
มากําหนดใหมันเปนเสนเชือกเสนเดียว แลวก็สาวเขาไป สาวเขาไป 

จะไดหรือไมไดอันนั้นเปนผล เราไมปรารถนา เราปรารถนาแตเหตุ เราสรางเหตุ 
เพื่อใหใจนี้ปลอยวาง ถาเราเขาใจหลักของธรรม เขาใจหลักของธรรมนั้น แลวเราเขาใจ 
แลวเราก็ปลอยไวตามความเปนจริง แลวเราก็ปฏิบัติเขาไป ถาเขาใจแลวไมทํา มันก็สัก
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แตวาเขาใจ เหมือนกับมียา แลวเราอานฉลากของยา แตเราไมไดกินยาเขาไป ฉลากของ 
ยา เราก็ตองอาน ถาเราซื้อยามาแลว เพื่อรูวาคุณสมบัติเปนอยางไร แลวก็วางไวนั่น แลว 
กลืนยาเขาไปในปาก อันนี้ก็เหมือนกัน วางไวเลย ถาปฏิบัติ วางไวเลย นี่เวลาปฏิบัตินะ 

แลวพอเขาไปถึงจุดหนึ่ง จิตพอเปนสมาธิแลว จะออกพิจารณา อันนั้นคิด คิดอัน 
นี้มันคนละอันกับที่เราคิดทางโลกแลว เพราะอันนี้มันเปนปญญา มีสมาธิเปนเครื่องหนนุ 
อันนั้นมันเปนปญญาทางโลกเขา มันเหมือนกับทํางานไง งานที่มีกิเลสพาทํา กับงานที่มี 
มรรคเปนตัวนํา การพิจารณาที่วาพิจารณากายนอก พิจารณากายนอกกับกายใน นี้ก็ 
เหมือนกัน ถามีสมาธิเปนพื้นฐาน พิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอะไรก็ได เพื่อตัดเขามาให 
เปนรูป รส กลิ่น เสียง 

กายนอกหมายถึงตัดอารมณที่ไปยุงเรื่องภายนอก เวลามันสั้นนะ ฟงใหดีนะ เวลา 
นี่เราสั้นมาก เรานอยมาก เรามีเวลานอยนะ เราจะนอนใจอยูไมได ดูสิ ดูอยางสายตาของ 
เรากระทบรูปออกไปขางนอก อะไรคือรับรูเขามา สิ่งนั้นก็อยูที่นั้นนะ เกอๆ เขินๆ อยูนั้น 
นะ รูป รส กลิ่น เสียงเปนเรื่องของภายนอก เขาอยูของเขาเฉย เขาไมรูสึกตัวของเขาเลย 

แตเราตางหากไปใหคาเขา เราไปใหคาเขานะ ถาถูกใจเรา เราก็วาสวย ถาไมถูกใจ 
เรา เราก็วาไมสวย จริงไหม? ถูกใจเรา เราก็วาดี ไมถูกใจเรา เราก็วาไมดี อันนี้เราใหคานะ 
สิ่งๆ นั้นจะมีคาหรือไมมีคา จะสวยหรือไมสวย ในคุณคาตัวของเอง เขาไมรูเรื่องของเขา 
นะ เราตางหากไปใหคาเขา ถาเรามีสติ เปนสมาธิ มันจะคิดแบบนี้ แตเมื่อกอนไมคิดแบบ 
นี้เลย ถาเปนทางโลกจะคิดไปตามเรื่องของเขา อันนี้มีอยางนั้น อันนั้นเปนอยางนั้น สีดํา 
เปนสีดํา สีขาวเปนสีขาว 

แตถามาเปนธรรมแลว สีนั้นสักแตวาสี สีดํากับสีขาวนั้นคือผา ผานั้นยอมสี 
ตางหาก สีนั้นมันมาเจือในตัวผา เราไปใหคาทําไม ฉะนั้นมันก็ปลอยเขามา ปลอยเขามา 
นั้นรูป รส กลิ่น เสียงภายนอก พระพุทธเจาถึงสอนไง สอนพระใหไปเที่ยวปาชา ใหไป 
พิจารณาซากศพ ซากศพในปาชานั้นคือกายนอก ใหตัดเขามา เพราะถาไมเริ่มจากตรงนี้ 
เลย มันก็กวางเกินไป เราไมมีเปาหมายเลย ถาเปาหมายมันกวางเกินไป เราก็ตองลดให 
มันหดยนเขามา พิจารณาเพื่อใหใจปลอยวางนะ
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การพิจารณาเชนนี้คือ พิจารณาเพื่อใหใจปลอยวางกับรูป รส กลิ่น เสียงภายนอก 
รูป รส กลิ่น เสียงภายนอกนี่ มันเปนเครื่องทําใหใจเราฟุง ฟุงนะ ใหเราคิดไมมีวันสิ้นสุด 
แลวมันก็เขามาผสมกับกิเลสในใจของตัว มันเปนกิเลส มันเปนโลกอยูแลว มันก็เลยเขา 
กันไดพอดี มันเลยคิดไปวันยังค่ําคืนยันรุง นอนก็คิด นั่งก็คิด กอนจะตัดความคิดนี้ก็ตอง 
อาศัยสมุฏฐาน คือใจของเรานั่นละ ตั้งมั่นกอน แลวก็พิจารณาออกไป แลวก็ตัดจากขาง 
นอกเขามา 

ตัดจากขางนอกเขามา นั่นคือการพิจารณากายนอก การพิจารณารูป รส กลิ่น 
เสียงภายนอก นั่นคือการพิจารณา พิจารณาแลวพอมันตัดเขามา ใครเปนคนรู? หัวใจที่ตัด 
นั้นรู อันนี้คือญาณทัสสนัง ไอญาณที่หยั่งรู นั้นเปนญาณหยั่งรู เห็นไหมนี้ความรูของ 
ธรรม ถาความรูของโลก พอกระทบปบมันคิด มันวามันรูแลว รูมัด รูแบบนั้นรูช้ันเดียว 
ธรรมนี้ใหรู ๒ ช้ัน รูสิ่งกระทบแลว แลวพิจารณาสิ่งกระทบนั้นวามีคุณคาหรือไมมี 
คุณคา แลวปลอยไว คําวาปลอยมันตองอิ่มใจนะ 

เราวาเราปลอย อันนั้นไมใชหรอก มันลงไปอยูในใจแลว รูป รส กลิ่น เสียง 
กระทบนะ ที่หู หรือที่ตา หรือที่ลิ้นก็แลวแต มันจะรวมลงที่ใจทั้งหมดเลย เหมือนแมน้ํา 
ทุกสายจะลงทะเลทั้งหมดเลย เพราะใจนี้มันเปนที่เก็บไง ทุกอยางจะซับลงที่ใจ จะเขาใจ 
หรือไมเขาใจ ถาที่ไมเขาใจ เห็นแว็บๆ มันก็ไปคิดยอนหลังกลับไป มันคิดหมด นั้นถึงวา 
ถามีธรรม หมายถึงวามีหลัก มีสมาธิยังตั้งมั่นอยู 

สมาธิตั้งมั่นอยู หมายถึงวามันปลอยอารมณทางโลก แลวเมื่อพิจารณามันจะ 
ปลอยวางอันนั้น แตถาสมาธิ พลังงานนี้มันออนลง มันคิดเปนโลก เราก็ไมคิด ฟงใหดีนะ 
หมายถึงวาเวลาเราคิดแลวมันปลอยไดนี่ เราก็คิดเพื่อจะตัดใหยนเขามา แตถามันคิดแลว 
ปลอยไมได เราอยาไปคิดนะ เรากลับมากําหนดใจของเรา หมายถึงวาใจของเรานี้ ไมมี 
กําลังพอแลว ไมมีพลังงานพอที่จะไปทํางานอยางนั้นได เราตองพักใจเขามากอน 

ผูปฏิบัติตองฉลาดจากในตัวของตัวเอง ปจจุบันธรรมหมายถึง ขณะที่เกิดขึ้น แลว 
เราพิจารณาขณะนั้น นั่นคือปจจุบันธรรม พระพุทธเจาสอนปจจุบันธรรมตลอด ไมเคย 
สอนธรรมอดีต ธรรมอนาคต ธรรมอดีต ธรรมอนาคตนี้ มันก็เปนปริยัติไง เราเรียนเรื่อง
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พระพุทธเจา ก็ตอง ๒,๐๐๐ กวาป แลวก็เรียนวาอีก ๕,๐๐๐ ป จะมีพระศรีอาริยมาตรัสรู 
ตอไป เราเรียนแตอดีตและอนาคต แลวเราก็มาสุมไว สุมไว เราก็คิดตาม 

เรียนอดีต อนาคตมา ใหมาเปนปจจุบันธรรมขณะนี้สิ เชนเราเรียนหนังสือมา เพื่อ 
เอาความรูนี้มาประกอบอาชีพใชไหม? นี่เราเรียนมา เราศึกษามา ก็เพื่อจะมาปฏิบัติตรงนี้ 
ไง ทีนี้เราปฏิบัติแลวเราอยาไปหวง เราไมหวงความรู กลัววาเราจะไมรู หรือปฏิบัติแลว 
กลัวจะไมเขาใจ มันอิ่มใจแลวมันปลอยเองโดยอัตโนมัติอันนั้นสิ นั้นคือความรูแท รูใน 
ศาสนานี้มันรูแปลกนะ ถึงวาเปนปจจัตตังไง “ปจจัตตัง” รูจําเพาะตน ในใจของตนนั้น 

พอรูขึ้นมาแบบนี้แลว มันอาจหาญ มันทาทายความคิด ที่วาเมื่อกอนมันเปนความ 
ทุกขนั้น มันอยูไหน? ขนาดนั้นนะ แตเดิมเราเปนทุกข เราก็ไมรูวาทุกขมันเปนอะไร รูแต 
วาทุกขๆๆ แลวก็ร่ําไป พระพุทธเจาเปรียบเหมือนกับวา 

“มีบุคคลมากมายเลย ถือคบเพลิง แลวก็รองวา ‘รอนๆๆ’ แลวก็วิ่งไปตลอดเวลา 
ในกาลนั้นมีบุรุษคนหนึ่ง เปนผูฉลาด ไดวางคบเพลิงลง แลวก็สอนใหคนอื่นวางคบเพลิง 
ดวย บุรุษผูฉลาดนั้นคือพระพุทธเจา” 

นี่ก็เหมือนกันนะ เราก็วาเราทุกขๆๆ แตเราก็ไมรูวาอยูตรงไหนไอทุกขนะ เราก็ 
จับมันไมได เพราะเราแกอันนี้ไมได เราถึงตองไปเกิดอีกไง ถึงบอกวาไดมนุษยสมบัติมา 
แลวก็จะไปไหนกัน ถึงตองมาจําศีล ถึงตองมาหัดภาวนาไง ถึงจะเกิดตอไปก็ใหบุญนี้พา 
ไปเกิดอีก อยาใหอกุศลพาเกิดเลย ใหบาปพาเกิดมันรอนนะ 

ใหบาปพาเกิดก็ดูนั่นนะ อบายภูมิทั้ง ๔ สัตวเดรัจฉานเห็นไหม เขาเกิดมาเขาทุกข 
ไหม? แลวยังเปนเปรต เปนผี เปนอสูรกาย นั้นคืออบายภูมิ เครื่องอยูของจิตที่ทํากรรมช่ัว 
ถาเรามีบุญพาเกิด อยางนอยเราก็เกิดในสวรรค อยางนอยนะ แลวถาเกิดเปนมนุษยอีกละ 
ดูอยางเทวดาจะสิ้นสิ เวลาเทวดาจะสิ้น เขาใหพรกันเห็นไหม “ใหดับในภพของเทวดา 
แลวขอใหไดเปนมนุษยเถิด ใหเปนมนุษย แลวใหพบพระพุทธศาสนา เพื่อจะได 
ประพฤติปฏิบัติ ใหไดเกิดเปนเทวดาอีกไง” 

นี่คือพรของเทวดา เพราะเทวดาไมรูเรื่องอริยสัจ เพราะเทวดานี้ไมรูซึ่งถึงการ 
ยอนศรทิ่มแทงกิเลส จนใหกิเลสนี้ราบคาบ ใหตายไปแลวไปเกิดเปนมนุษย เพราะเปน
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เทวดานี่ เราไดใชคุณงามความดีหมดแลว ใชไหม? เหมือนเงินเราหมดแลว เราจะไป 
ไหน เราก็ตองกลับมา 

เกิดเปนมนุษย ดีกวาตกนรกนะ ไดเกิดเปนมนุษย แลวใหพบพระพุทธศาสนา ถา 
ไมไดพบพระพุทธศาสนา ดูสิ ในโลกนี้ก็ดูเอา แลวยังเกิดในเวลาภัทรกัปที่ศาสนาเสื่อม 
อันนี้ถึงวาทําคุณงามความดี ถือศีล ถือเพื่ออะไร? ปฏิบัติเพื่ออะไร? ไมใชเพื่อใคร เพื่อ 
หัวใจของเรา ไมใชเพื่อพระพุทธเจา ไมใชเพื่อครูบาอาจารยนะ 

ไอของทางโลกมันทําแทนกันได แตอริยสัจนี้ก็เปนเครื่องเดิน ไอหัวใจที่รูธรรม 
นั่นนะ มันเปนผลการกระทําของแตละบุคคลเทานั้นเลย ฉะนั้นเราทําเทาไรเปนของเรา 
ทั้งหมด ถึงจะไมไดผล ถึงจะทําปฏิบัติแลวไมไดผล แตวามันไมเขาถึงที่ นี่ไง.. นี่ไง.. นี่ 
กิริยา กิริยาวัตถุไง 

“กิริยาวัตถุ” กิริยาที่เปนการปฏิบัตินี้ก็เปนบุญแลว พระพุทธเจาบอกพระอานนท 
ไว อานนท บอกเขานะ.. คืนวันนิพพาน เขาเอาดอกไมธูปเทียนมาคารวะ “มันเปนอามิส 
บูชา ใหปฏิบัติบูชาเถิด” อันนั้นเปนบูชาอยางเลิศ ปฏิบัติบูชานี่ นี่เราบูชาพระพุทธเจาแลว 
เริ่มตนเราก็ทําถูกตองตามหลักคําสอนขององคพระศาสดา เราเขาทางหรือยัง? เราหลงปา 
นี่ เราหลงปาไป เราไมมีทางออก มันจะทุกขขนาดไหน? แลวเรามาพบทางออกแลว 
ฉะนั้นถึงตองมา ถึงควรมา ถึงตองทําไง 

เราเขาในแนวทางแลว เราจะไปแนวทางนี้ แนวทางนี้พาถึงที่สุดของทุกข ขนาด 
เทวดาเขายังใหพรกันเพื่อมาเปนเรา แลวเราเปนของเราอยูแลว มนุษยสมบัติ เพราะ 
มนุษยนี้มันมีสุขมีทุกข มีสุขมีทุกขเห็นไหม มันมีเครื่องเปรียบเทียบนะ หมายถึงวามี 
กําไรและขาดทุน แตถาเปนอยางเทวดามันมีกําไรอยางเดียว กําไรลวนๆ กําไรแลวมันก็ 
หมดไป หมดไป ไมมี คําวาขาดทุนมันก็หายไปเฉยๆ มันไมมีอะไรเปรียบเทียบไง 

เหมือนกับมีเงิน ไมมีตลาด สวรรคไมมีตลาด ไมมีธุรกิจ มีแตใหออกไป ใช 
ออกไป มีแตใช เปนที่ที่เราไปใชทรัพยสมบัติ ไมใชเปนที่ที่การหาเพิ่ม นรกก็เหมือนกัน 
ไปตกนรกอยูอยางนั้นละ จนกวาจะสิ้นกรรม แตมนุษยนี้มันหาดีและชั่วได ดีก็หาได ช่ัว 
ก็หาได แตช่ัวนี้ไมตองหานะ มันเปนเองโดยอัตโนมัติ เพราะกิเลสเปนแบบนั้น ใครไป
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หาช่ัวจากไหน ทําเลย.. มันช่ัวอยูแลว แตดีนี่สิ.. หายาก ถึงมาเจอความจริง ดีจริงดีแทแลว 
ความจริงอยูที่ไหนละ? 

ความจริงที่พระพุทธเจาสอน นั้นก็เปนความจริงของพระพุทธเจา ความจริงของ 
ครูบาอาจารยสอน นั้นก็เปนความจริงของทาน แตความจริงในหัวใจของเรา เราเขาไป 
สัมผัสปบ มันก็เปนจริงของเรา จริงของเรา ตอนนี้จริงอะไร? ตอนนี้เราจริงอะไร? ทุกคน 
วาเปนจริง เปนคนดีหมดนะ แตจริงที่ใจมันหยุดนิ่ง อันนั้นเริ่มจริงนอยๆ แลวนะ อันนี้ 
มันไมหยุดนะสิ มันหมุนเห็นไหม 

มันหมุนคือวามันคิดเรื่อยไป ถาหยุดปบ! โอโฮ..มันประหลาดแลว ของที่ไมเคย 
หยุด แลวมันหยุด จะตื่นเตนนะ พอตื่นเตนแลวมันก็มีวัตถุดิบ เพราะมีสมาธิแลว ใจตั้ง 
มั่นแลว ใจปลอยแลว ใจเปนอิสระแลว พอใจเปนอิสระแลว ใจมันก็จะเดินอริยมรรค 
จากเมื่อกอนนั้นเปนขี้ขากิเลส พอหยุดปบเปนกัลยาณปุถุชน จิตนี้เปนสมาธิ จิตนี้ตั้งมั่น 
จิตนี้ปลอยจากรูป รส กลิ่น เสียงภายนอก มันถึงหยุด 

ถาไมหยุด เพราะรูป รส กลิ่น เสียงนี้เองมันถึงพาใหใจนี้หมุน ถาใจปฏิบัติมันจะ 
เห็นเปนแบบนั้นเลย จิตนี้หยุดเพราะวาไมมีเช้ือ ไอรูป รส กลิ่น เสียงนี้เปนเครื่องเหนี่ยว 
รั้งใหมันหมุนไป เราเห็นตามสภาพความเปนจริง แลวเราก็ปลอยใหมันเปนภาพความ 
เปนจริงนั้น ใจเราไมไปยุงกับเขา ใจเราก็นิ่ง พอใจเรานิ่ง เราก็มาเดินอริยมรรค ก็พิจารณา 
ซ้ําอยางเดิมนั่นละ แตจากเด็กทํากับผูใหญทํา ตางกัน เด็กทํางานก็เปนปญญาของเด็ก 
ผูใหญทํางานก็เปนปญญาของผูใหญ 

การพิจารณารูป รส กลิ่น เสียงภายนอก นั้นคือเปนงานของอนุบาลไง เปนปญญา 
ของอนุบาลนะ แลวก็เขามาเรียนช้ันประถม นี่โรงเรียนของศาสนาพุทธ อนุบาลเห็นไหม 
แลวการศึกษาของเราก็วา คนจะดีตองใหพื้นฐานดี คนจะเรียนไดดีตองใหพื้นฐานไดดี 
ถาเราทําสมาธิ เราทําใจตั้งมั่นดวยความดี นี่คือพื้นฐานของเรา พื้นฐานที่ดี ใหมีความ 
ชํานาญ ใหมีความคลองแคลว 

ความชํานาญเห็นไหม กําหนดปบเปนสมาธิ กําหนดปบจิตไมไปยุงกับโลก เรื่อง 
ภายนอก ทําไดไหม? พยายาม.. พยายามทํานะ พยายามทําตรงนี้ใหได ทําตรงนี้ใหจิต 
หยุดได ถาเราไมสามารถ ฟงสิ ถาเราไมสามารถทําใหสูงขึ้นไป อยางนอยเราก็ไปเกิดบน
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พรหมนะ เพราะคนเราเวลาจะสิ้น เวลาจะดับนี่ มันจะคิดถึงแตความดีของมัน มันจะ 
คิดถึงสิ่งที่วาใจเคยหยุด พอใจหยุดมันก็เปนหนึ่ง 

เปนหนึ่ง ก็เปนขันธเดียว ขันธเดียวก็คือเปนภพของพรหม ไมตองไปใหใครมา 
สอน ไมตองใหมีใครมาบอก ปจจัตตัง รูในใจของตัวเลย แลวมันเปนแคขี้เล็บอยูใน 
ศาสนาพุทธของเรา เห็นไหม ทางมันยังกวางขวางไปอีกมหาศาล เราตองเดินตอ เราอยา 
ใหกาลเวลาของเราเสียไปโดยเปลาประโยชน มนุษยสมบัตินี่ เหมือนกับเทียนเลมหนึ่ง 
จุดไฟเผามันจะหมดทั้งเลมนะ อายุขัยเราก็เหมือนกันนะ 

อายุขัยเรา เราตองใชประโยชนใหมากที่สุด มีแลว.. มีพรอมเลย ๑.หัวใจก็มีแลว 
ถาเราไมมีหัวใจก็เหมือนคนตาย คนตายนะ ถึงเปนคนที่หมดโอกาส เรามีหัวใจ คือมี 
หัวใจ รางกาย ซอนอยูในรางกายนี้ ก็ตองพิจารณาที่นี่นะ ภวาสวะคือภพ อนุสัยอยูที่ใจ 
ภวาสวะคือตัวอวิชชา ถามีกายและมีใจ มันก็เปนภพที่นี่ แลวมันกวานออกไป ภพคือ 
แผนดิน ตนไมนี่เกิดบนแผนดิน กิเลสนี้คือตนไม เกิดบนแผนดิน 

ถาเราไมไปปลูกตนไม มันก็จะเกิดยาก เกิดทุกอยาง สิ่งมีชีวิตนี้เกิดบนแผนดิน 
หัวใจของเรา มันมีอยูแลว ความคิดนี้มันเกิดบนหัวใจ เห็นไหมเกิดมานี่เปนกิเลส อวิชชา 
นี้คือตัวภพ แลวก็ออกมาเปนลูกเปนหลานไง เปนราคะ ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา 
เปนไฟ อันนี้เริ่มเปนลูก ลูกก็เปนหลานไปอีกละ ไอตัวกวานออกไป ทั้งนั้นเลย แมแตวา 
ตัวมีใจมีตัวภพ ตัวอนุสัย ทีนี้เราก็แกมาตรงที่ใจเรานี่ ถึงวาเราพรอมไง นี่ปกคลุมทั่วเลย 
ละ 

ถาใจนี้ดับ หมายถึงตายไป ไอที่พูดนี่ครบเลย ถึงตายไปก็มีพรอม เพียงแตวา โอ 
โห.. ไปแลว เพราะคนตายแลวนี่นะ จิตนี้มันไปเสวยภพตลอด พอมันพนจากอันนี้ไป 
มันก็ไปอยูในที่ที่ของเขา อยูในอีกสภาพหนึ่ง พออยูในอีกสภาพหนึ่ง มันตองไปอยูใน 
อีกสถานะหนึ่ง การบีบบังคับของสถานะนั้น จะไมมีโอกาสแบบนี้หรอก มันไมเปน 
อิสระกับตัวเอง 

แตขณะนี้หัวใจมันถึงจะเรารอนก็จริงอยู แตความเปนมนุษยสมบัติ ภพของ 
มนุษยมันมีอิสระ มีสิทธิขนาดนี้ แลวเราเปนคนที่บัญชาการใจของเราเอง ทําไมเราทํา 
ไมไดละ เราไมเช่ือพระพุทธเจาหรือ? เราไมใชชาวพุทธหรือ? เพราะชาวพุทธตองศึกษา
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ธรรมะของพระพุทธเจาสิ แลวพระพุทธเจาก็สอนทางออกไวอยางนี้ นี่ทางออกนะ ไมมี 
ทางอื่น 

ถามีทางอื่นพระพุทธเจาสอนแลว พระพุทธเจาอยากใหพวกเรานี่นะ.. เพราะ 
พระพุทธเจา ฟงนะ เปนผูมีเมตตามหาศาลนะ เปนผู ช้ีนําโลกนะ เปนผูสอนทั้ง ๓ 
โลกธาตุ สอนเทวดา สอนมนุษย ๓ โลกธาตุ พรหมนะ สอนหมดนะ ถาสอน เห็นความ 
ทุกขยาก ก็เหมือนกับเราสอนลูกสอนหลาน เราก็อยากใหทุกคนมีความสะดวกสบาย 
ทําไมเราตองบังคับลูกใหเรียนหนังสือละ? เราตองบังคับใหเขาทํางาน เพราะวาอันนั้น 
มันเปนสิ่งที่วาใหดํารงชีวิตใชไหม? อันนี้ก็เหมือนกัน หัวใจนี่มันจะกินอะไร ก็ตองมีคุณ 
งามความดีใหเปนที่พึ่งอาศัยของใจ เปนที่พึ่งอาศัยนะ 

พึ่งอาศัยแลว จนประพฤติปฏิบัติ จนพนไปจากสิ่งที่ตองพึ่ง ไมตองพึ่งสิ่งใดๆ เลย 
มันอยูตัวของมันเองได อันนั้นแบบวาเปนจิตที่หยุดนิ่ง หยุดนิ่งนี้มาพิจารณานะ พิจารณา 
เปนช้ันเปนตอน พิจารณาดวยปญญาไง ตาขายของญาณ เรดาร อะไรมันจะพนไปไดละ 
ปญญานี้สองอยู ในธรรมจักรนะ ในธรรมจักรตอนพระพุทธเจาเทศนสอนปญจวัคคีย 
อาโลโก อุทะปาทิ , ปญญา อุทะปาทิ , ญาณัง อุทะปาทิ  , วิชชา อุทะปาทิ มรรค ๘ นี่ 
แหละ 

อาโลโก อุทะปาทิ ปญญาของปญญา ปญญา อุทะปาทิ , วิชชา อุทะปาทิ วิชชา 
เกิด ญาณเกิด วิชชาตองเกิดกอน มีวิชามีความรู มีญาณรู อาโลโก อุทะปาทิคือปลอยวาง 
วางหมดเลย อาโลโก อุทะปาทินี่ละ นี่ตาขายญาณของใจ แลวมันก็แกความคิดที่ยุบยิบใน 
หัวใจนั้น นั่นละเอาปญญานั้นเขาไปจับ ไอความคิดยุบยิบ ฟงใหดีสิ ไอความคิดที่วาคิด 
คิดโลดโผน เวลาคิดแบบโลกนี่โลดโผนนะ แตความคิดยุบยิบในใจมันคิดละเอียดออน 
ออยสรอยอยูที่ใจ 

เวลาไฟไหมเห็นไหม ไฟไหมตลาด โอโฮ.. ไมมันจะแตกนะ ควันไฟนี้เต็มไป 
หมดเลย นั้นละปญญาโลกๆ แตเวลาไฟสุมขอน ไฟไหมจนสงบแลว เหลือเถาถาน กอง 
อยูที่พื้น ไฟแดงโลๆ อยูอยางนั้น ใจทั้งนั้นละ ความคิดในใจที่วายุบยิบในใจนั้น เรา 
ออกไปขางนอก ออกไปทําการทํางานก็แลวแต เราใชปญญาแบบไฟไหม ไฟแรง
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แตเวลาเราเขาไปอยูตัวคนเดียวสิ มันสุมอยูในใจนั้น นี่ใชปญญาอันนี้เขาไปจับ 
ปญญาญาณนี่ เขาไปจับในความคิดยุบยิบในใจ เอามันมาสาวดูหนาหนอยนะ.. ไอ 
ความคิดในใจนี่ ทําไมมันเผาใหรอนอยูเรื่อยนะ นั่นละคือการที่จะสาวหาตัวจําเลย ถาไม 
ใชปญญาตัวนี้เขาไปจับ ไอความคิดยุบยิบในหัวใจ จะเอาอะไรไปจับ? ไอความคิดขาง 
นอก ถาเราไปรูเขา เราถึงทุกขตามเขา 

เมื่อวานนี้ เมื่อวานซืนนี้ เมื่อปที่แลวเขาดาไว มีคนมาบอกมันก็โกรธไปตามเขา 
เห็นไหมนั้นความคิดขางนอก เราไมรูหรือเรารูมันก็จะใหคาทีหลัง แตไอไฟสุมขอน มัน 
รอนนะ ไมตองใครมาบอกหรอก มันยุแหยอยูในใจเราเอง มันยุมันแหยอยูในใจนี่ ก็มัน 
คิด  แลวถามันดับ มันไมมี เวลาเรารูเทา เราจะมีความสุขขนาดไหน? แตกอนจะมี 
ความสุขมันก็ตองตอสูกันกอน กิเลสจะออนมือกับเรา ไมมีทาง กิเลสนี้จะมาทําออนๆ 
แอๆ จะใหเราชนะนี่นะ ถามวากิเลสชาติไหนเถอะ 

กิเลสมันก็คือกิเลส กิเลสมันอยูบนหัวใจของคน กิเลสมันคือเจาวัฏจักร ฟงสิ คํา 
วาเจาวัฏจักร เปนเจานายบัญชาการหัวใจของเรามา แตกาลไหนๆ ก็ไมรู  เพราะ 
พระพุทธเจาบอกวา “ชีวิตนี้ไมมีตนและไมมีปลาย” มันจรมา มันเกิดดับ มันเกิดๆ ตายๆ 
มานี่ ไมมีตนและไมมีปลายนะ หาที่สิ้นสุดตนและปลายไมได ไมมีขอบเขต แลวเจาวัฏ 
จักรนี้เปนผูบัญชาการมาตลอด แลวจะมาออนมือออนแรงกับไอแคเรานั่งสมาธิกันอยาง 
นี้หรือ นี่..วาอยางนั้นเลยนะ มันก็ตองตอสูสิ เขาเปนเจานายมาตลอด แลวอยูดีๆ จะมา 
ปลอยออกไป 

คําวากิเลสมันไมใชธรรม ธรรมนี่เปนที่เย็นชุม ที่ช่ืนใจ ผูใดมีธรรม อยูที่ไหน ที่ 
นั่นก็ชุมเย็น กิเลสลวนๆ แลวมันจะมาปลอยใหเปนอิสระหรือ? มันตองตอตานทุกๆ แง 
ทุกๆ กระทงความคิดที่เราตอสู ที่เราทําความเพียรอยู แตบางทีมันสูไมได มันหยุดไปนั่น 
เพราะมันสูไมได ฟงนะ เพราะมันสูธรรมะ สูความเพียร สูความจริงจังของเราไมได 
ตางหาก มันไมใหยอมแพหรอก มันไมใชจะปลอยใหเราสะดวกสบายยาว อยาหวัง อยา 
หวัง.. ฟงใหดี 

มันสูความจริงจัง สูธรรมะของพระพุทธเจาไมไดตางหาก พระพุทธเจาสอนใหมี 
ความเพียร ใหมีความวิริยะ ใหมีความอุตสาหะ ทานถึงเปรียบไง เปรียบเหมือนมา
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อาชาไนย เปรียบเหมือนบุคคลที่ควรฝก มีพราหมณไปถามพระพุทธเจา พระพุทธเจา 
สอนอยางไร? ก็สอนเหมือนคนฝกมา ถามาตัวไหนมันคึกมันคะนองมาก ตองไมใหกิน 
ไมใหกินอาหาร ใหอดกอน ใหกินแตนอย ถามาตัวไหนอยางกลางๆ มันไมคอยคึกไม 
คะนอง ไมคอยพยศ เราก็ฝกแบบเบาๆมือ ถามาอยางละเอียดออน ก็ฝกอยางละเอียดออน 

แตมาที่ฝกไมได เราฆาทิ้งเลย การฆาทิ้งของพระพุทธเจา คือการไมสั่งสอน การ 
ไมพูด การไมมอง เหมือนกับการฆาทิ้งนะ คือคนๆ นั้นจะหมดโอกาส แลวเราเปนคน 
ชนิดไหน เราเปนคนชนิดที่พระพุทธเจาฆาทิ้งแลวหรือ? ถาเปนคนที่พระพุทธเจาฆาทิ้ง 
เราจะมาทําไมกัน? ที่เรามาทําอยูนี่ก็บอก เราเปนคนที่มีจริตนิสัยอันหนึ่ง เราเช่ือมั่นใน 
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา เราถึงไดสละความสุขที่จะหาไดจากที่คฤหาสนของเรา หา 
ความสุขที่ไดในสวนที่รโหฐานของเรา 

อุตสาหมากระเหม็ดกระแหมนะ มาถือศีล มาทน อันนี้ใหมๆ เราก็วาอันนี้เปน 
ความทุกข แตถาเราทําไป ทําไป ลมเย็นเห็นไหม ลมเย็น ลมชายทุงเย็น ความเย็นของ 
ธรรมชาติกับความเย็นของหัวใจที่ประพฤติปฏิบัติธรรม มันเขากันไดนะ กับความรอน 
ของรูป รส กลิ่น เสียง ความรอนของแสง สี เสียงนะ มันเขากับกิเลสไง 

กิเลสมันชอบแสง ชอบสี ชอบเสียง ชอบการพลุกพลาน ชอบการพะเนาพะนอ 
ชอบการอยูในที่มักมากนะ แตพระพุทธเจาสอนวาใหหลีกเรน ใหไปในที่เปลี่ยวๆ ใหไป 
ในปาชา ใหไปในที่ที่คนเขาไมไป เพราะที่ๆ นั้นกิเลสมันกลัว เรากลัวผีนั้นคือกิเลสมัน 
กลัวผี แตถาเปนทางโลกเขานะ เรากลัวผี เพราะผีในใจมันกลัวผีขางนอก แตพอเรามา 
ปฏิบัติ ถาเรากลัวผี ผีมันคึกคะนองขึ้นมา หันดูหนาผีหนอย.. ผีในใจของเรานี่ไง 

ไอผีตัวนี้มันกินหมดนะ มันกินทุกอยางที่ขวางหนา กินหมด กินอารมณหมดเลย 
แลวยังจะไปกินขางนอกอีกนะ อยากไดนูนก็กินไดลาเสวยไง จิตนี้เสวยอารมณ เวทนา 
มันก็เสวย สุขมันก็เสวย ทุกขมันก็เสวย เสวยคือการกิน จิตเสวยก็คือเหมือนกับเรากิน 
ขาวนั่นละ ถาจิตไมเสวยก็สักแตวา มันก็ปลอยไดอยางหนึ่ง 

จิตไมเสวยหมายถึงวา มันค้ํามันยันกันไว สักแตวา ตาเรากระทบรูปเห็นไหม ไม 
มีวิญญาณรับรู สักแตวาไหม? เรานั่งสบายอารมณมันคิดไมอะไรเลย ปลอยวางเฉยๆ สัก 
แตวาไหม? นั่นคือสักแตวา แตสักแตวานี้ มันยังไมลง ไมปลอยวางไวตามความเปนจริง
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เราตองเสริมมันเขาไปอีก เสริมเขาไปเลย เสริมความคิด แรงกวาที่จะปลอยวางนะ ไมใช 
เสริมออกมาขางนอกนะ สักแตวามันเหมือนอุเบกขาไง มันจะไปทางซายและไปทางขวา 
เราตองเสริมมันเขาขวาไว 

เสริมคือความคิด สังขารที่มีสมาธินั้นเปนปญญา สังขารคือการคิด การปรุง การ 
แตง สังขารคือจิตความคิดอัตโนมัติ เขาเรียกสังขาร สังขารรางกายนี้เปนอยางหนึ่ง 
สังขารความคิดนี้เปนอยางหนึ่ง แลวถาจิตนี้มีสมาธิ เขาเรียกวามันรอบรูในกองสังขาร 
มันรอบรูในความคิดของเราไง ความคิดตามความคิดทัน เพราะหยุดยั้งความคิดได 
ความคิดที่จะคิดออกไปทางโลก พอหยุดยั้งแลว สงบตัวคิดใหมนี้ เปนธรรมแลว 

คิดใหมนี้เพราะมีสมาธิเปนพื้นฐาน มันก็ไมคิดไปตามโลกนะสิ แตเดิมคิดไปตาม 
โลก โลกเปนใหญ กิเลสเปนใหญ เจาวัฏจักรเปนใหญ เจาวัฏจักรทองใหญ กินไดทั้งหมด 
ไมมีวันอิ่ม ถมไมเต็ม ถมไปเถิด ไมมีวันเต็ม ยกเวนแตวาไมกิน ไมถม ไมเอา นั่นละเต็ม 
ตองถอนออกมา ถอนออก ถอนออก พระพุทธเจาสอนอยางนั้น ธรรมะสอนอยางนั้น 
สอนใหไมตามความคิดนั้น จนกวามันนิ่ง มันหยุด ถามาคิดใหม 

คิดคราวนี้ คิดดวยเหมือนธรรมจักรไง คิดดวยธรรมจักร จักรนี้ดวยธรรม จักรนี้ 
ดวยความดี ขาดหมดนะ เมื่อกอนแพเลย คิดอะไรไมเปนก็ยอมหมด แตดวงธรรมจักรได 
หมุนขึ้นมาในใจแลว มันจะตัดความคิดที่ผิดๆ ตัดหมด ตัดหมดเลย นั่นคือธรรมจักร 
แลวมันเกิดขึ้นในใจเราหรือยัง? ถาไมเกิดขึ้นตองขวนขวายใหจักรนี้เกิด จักรนี้เปนธรรม 
เกิดมาที่ใจของเรา นั่นถือวาเปนชาวพุทธไง ถึงเปนผูที่เอาตัวรอดไดไง เอาตัวรอดไดนะ 

เราหวงแตอนาคต หวงแตวาเราจะไปไหน เราจะทําอะไรกัน แตเราไมไดหวงเลย 
วาเราจะตาย เราเกิดมาเราตองตาย ถาเราคิดถึงความตายเปนอารมณอยูบาง ไอความคิด 
ที่วาเปนทุกขๆ มันจะเบาลงเลยละ เพราะทุกขเรื่องตายเปนทุกขที่ใหญที่สุด ทุกขนี้เรา 
ตองไปประสบพบหนานี่ เพราะอันนี้เราไมรู ไมเห็น ฉะนั้น เราถึงตองมาทําตรงนี้กอน 

ไองานเรื่องอาชีพทางโลก เราก็ตองทําถึงเวลา แตเราก็ตองมาลืมตาอันนี้ดวย ถึง 
วาอันนี้สําคัญ อันนี้จริงๆ แลวพระพุทธเจาสอนวา อันนี้คือสมบัติแทของเราตางหากละ 
เราจะหาไดมากไดนอยทางโลกนะ เราก็ไวตรงนั้นละ “สมบัติผลัดกันชม” เรายังมีชีวิต 
อยูก็เปนของเรา เราตายไปแลวไมใชหรอก ของใครก็ไมรู ฉะนั้นวาอันนั้นถาเราใชเปน
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ปจจัย ๔ นะ หรือเรามีธรรมแลวนะ สิ่งนั้นเปนประโยชนโลกมหาศาล เพราะเราไดเจือ 
จานไง 

น้ํานะ ลงไปที่ไหนนะ ชุมเย็นไปหมดเลย ถาแหงแลงนะ ดินมันแตกระแหง ถาใจ 
เปนธรรมแลวมันตองเปนใจที่ชุมเย็นสิ ยกเวนแตวาดินมันแตกระแหงมาก น้ําก็มีนอย 
เราไมสามารถทําใหดินมันชุมได เราก็ตองอุเบกขาไง พรหมวิหาร ๔ ไง เราตองมีพรหม 
วิหาร ๔ โลกนี้อยูกันดวยกรรมนะ กรรมแตละบุคคลสรางมาไมเหมือนกันนะ บางทีเห็น 
แลวนาสงสาร ก็นาสงสารนะ ถึงวากรรมของสัตวไง 

สัตวสรางกรรมมาอยางนั้นแลว เราไมสามารถชนะกรรมไดนะ กรรมของคนอื่น 
นะ  แต เราสามารถชนะกรรมของเราได  กรรมนี่แกไขได  ถากรรมแกไขไมได 
พระพุทธเจาเกิดไมไดหรอก เพราะคนเกิด มันเกิดจากกิเลสทั้งหมด เกิดมาจากกรรม 
แลวก็เอากรรมดีไปละกรรมช่ัว ถึงที่สุดแลวกรรมตอกรรมนี่ มันเขาหากันแลว หายไปใน 
ใจเลย ไมมีกรรม กรรมที่ชําระลางได เปนกรรมของเรา 

แตถากรรมของคนอื่น แลวเราจะไปแบกกรรมของคนอื่น เราแบกตายเปลาเลย 
แตกรรมของตัว เรายอมรับตามความเปนจริง ก็เหมือนกับเรายอมรับตัว หาจําเลยแลว เรา 
แกไข แลวกรรมนี้จะสิ้นลงจากหัวใจของเรา แตกรรมขางนอกเราอยาไปฝน เราฝนอัน 
นั้นไมได แตเราสวนใหญเราจะฝนแตกรรมขางนอก เรามองแตกรรมขางนอก แตไอตัว 
ตนเหตุของกรรมในใจของเรานี่ เราจะมองขามหมดเลย 

ถาเราดับกรรมตัวนี้ไดนะ เราจะเขาใจ เขาใจเรื่องของกรรมทั้งหมดเลย แลวเราจะ 
ชวยคนไดอยางมหาศาลเลย เพราะบางอยางชวยได เราก็ชวยเต็มที่ใชไหม บางอยางชวย 
ไดบาง ไมไดบาง สวนใหญจะเปนแบบนั้น เราก็ชวยไดเทานั้น แลวหัวใจเราก็ไมฟุงเฟอ 
เหอเหิมไปตามเขา ถาเปนโลกนะ เราชวยไมได เราก็จะเสียใจ เราจะดีใจ อันนี้ก็เผาใจเรา 
กอนแลว ใหยุบยอบไป ๕๐ เปอรเซ็นต แลวคอยมี ๕๐ เปอรเซ็นตไปชวยโลกไง 

ถาใจเรา ๑๐๐ เปอรเซ็นตนะ มันชวยได ๑๐๐ เปอรเซ็นต อันนี้ถึงเปนประโยชน 
แทไง ฉะนั้นประโยชนแทจริงๆ คือตองใจเรากอน ผูที่วายน้ําเปนจะสามารถชวยคน 
จมน้ําได ผูที่วายน้ํายังไมเปน ชวยคนจมน้ํานะ มันจะตายดวยกันนะ คนวายน้ําไมเปน 
จมน้ํา มันจะกอด มันตองการพยายามเอาชีวิตรอด รัดเราตายเลย ถาเราวายน้ําเปน เราจะ
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ไมเขาไปใกลเขา เราจะดึงเขาขึ้นมา เพราะเรารูวิธีการ อันนี้ก็เหมือนกัน เราตองสอนใจ 
เรากอน เราตองทําใจเรากอน 

เราอิ่ม เราสุขในใจของเรา แลวเราก็เผ่ือแผความสุขนี้ออกไป โอโฮ... ความสุขนะ 
สุขแทๆ เลย มันไมมีอะไรเขามาหลอกลวงใจที่เขาใจตามความเปนจริงได ทําไมจะไมมี 
ความสุขละ ไอนี่อะไรผานเขามาเราก็ตื่นเตนไปหมดเลย แมไมผานมามันก็ไปหยิบมานะ 
ไปลวงมาจากไหนก็ไมรู เห็นไหม รอนไหมละ? เพราะมันไมเขาใจ ถามันเขาใจแลว มัน 
ก็ดูเอาตามความเปนจริง นั่นผูมีธรรม 

เราพยายามฝกใหเปนธรรม ฝกใจเราขึ้นมา ฝกใจเรา นี่ทอง หรือวัตถุใดก็แลวแต 
อยางเพชรนี่ กวามันจะสวยขึ้นมา ตองมาเจียระไนใชไหม? อันนี้ก็เหมือนกัน “ใจ” จะดี 
ขึ้นมาไดมันอยูที่การฝกฝน ใจเรานะ อยูที่การฝก อยูที่การประพฤติปฏิบัติ 

ตักน้ําใสตุม ทุกวันๆ ก็เต็มตุม จะไดไมไดก็พยายามใหมีการกระทําไว ตองเต็ม 
ไดสิ ตองเปนได เปนได! เพราะตัวอยางมี พระพุทธเจาก็คน นางอุบลวรรณาเห็นไหม ก็ 
เปนพระอรหันตนะ เปนเอตทัคคะทางหนึ่งดวย มีมากมาย คนทั้งนั้นเลย เราก็คน ทําไม 
เราทําไมได เราตองทําไดสิ ถาอยางนี้ปบ มันก็มีกําลังใจบาง ลมนะ ถาใจออน ใจคิดแต 
จะถอยนะ พอเริ่มคิดเทานั้น มันผลักเลย เจาวัฏจักรยุแหยเลย อันนี้ถูกตอง คิดเขาไปเลย 

ถาลองไดแว็บ หนอยเดียวเทานั้นละ ทันทีเลย ฉะนั้นพอภาวนานี่ ถึงตองทําแบบ 
คนโงไง กมหนากมตาทําอยางเดียว กมหนากมตาทํา อยาคิด ถาเริ่มคิดแลวมันจะออนแอ 
อีก ทุกขนะ.. เมื่อยนะ.. ลําบากนะ.. ไมไหวนะ.. เหมือนคนจะเขาปาไง พอเหลียวเขาไป 
ในปาก็ถอดใจแลว อยูในเมืองดีกวา อยูในเมืองมีคนชวย  มีที่พึ่ง มีเครื่องอํานวยความ 
สะดวกมากมาย นั่นละพออยูในเมือง (เทปสิ้นสุดเพียงเทานี้) 
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