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 ใจเราลบไม่ไดเ้ลย ปัจจุบนัน้ีท าแบบวา่แกลง้โง่เลย แกลง้โง่ ท าเซ่อเลย มนักไ็ม่ได ้เพราะ
มนัซบัมาแต่ละภพแต่ละชาติ ชาติของมนุษยไ์ม่ใช่วา่เกิดมาชาติน้ีชาติเดียว พระพทุธเจา้บอกเลย 
มนัสืบต่อมาจนไม่มีตน้ไม่มีปลาย สืบยอ้นกลบัไปไม่มีตน้ไม่มีปลายเลย แลว้ภพมนัสะสมมาใน
ใจขนาดไหน แลว้เราจะมาแกลง้ลืมมนั แกลง้ลืมอยา่งไรมนักมี็ ไม่มีทาง 

สญัญาความจ าไดห้มายรู้ซบัลงท่ีใจ ซบัลงท่ีใจมาตลอด จนกวา่ ผูท่ี้ไปเกิดเป็นพรหม อยู่
เป็นพรหมมนัแปดหม่ืนปี เป็นลา้นๆ ปี แลว้พอมาบวชเป็นพระหรือมาปฏิบติั แลว้พอจิตสงบ
ยอ้นกลบัไปไม่มี เห็นไหม เขาวา่ภพชาติไม่มี อดีตชาติไม่มี มีชาติปัจจุบนั เพราะตวัเองไปนอน
เน่ืองอยูน่าน มนัเลยละเอียดไง ขนัธ์เลยละเอียดข้ึนไป แลว้เวลาจิตสงบมนัสืบไม่ได ้ สืบไม่ได้
เพราะตวัเองไม่มีปัญญา 

แต่ตอ้งสืบไดสิ้ เพราะของมนัมีอยูใ่นหวัใจ กิเลสมนัมีอยูท่ี่ใจ ท าไมจะสืบไม่ได ้ สืบได้
หมด เพียงแต่วา่ตวัเองไม่มีความสามารถพอ หรือวา่ท าขนาดนั้นแลว้กอ็า้งเลย อา้งวา่ไม่มี...มีนะ 

ศาสดาในลทัธิต่างๆ ในสมยัพทุธกาล วา่ ไม่มี มีชาติปัจจุบนัเท่านั้น ไม่ตอ้งปฏิบติัมาก 
อยูไ่ปวนัๆ ตายแลว้กจ็บกนั อยูไ่ปวนัๆ นะ เขาวา่กนัอยา่งนั้นเลย เขาสอนมาอยา่งนั้น มนัมีลทัธิ
ต่างๆ ใหเ้ราต่ืนไปๆ พอไปจริงๆ เขา้มนัไม่ใช่น่ะสิ  

อยา่งเช่น ปัจจุบนัน้ีเรากท็  าอยา่งท่ีเขาวา่ พอตายไปใครรับผล คนสอนมนักไ็ม่มารับผล
กบัเราน่ีนา เราต่างหากเป็นผูรั้บผลของเรา เราท าความผดิของเราไว ้ เราเดินชีวิตผดิ เสร็จแลว้ผล
จะอยูก่บัเราหมดเลย 
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เช่น ความอยากมนัเกิดข้ึน เห็นไหม กิเลสท าใหเ้ราเกิดความอยาก เรากท็  าตามความอยาก
หมดเลย พอท าจบแลว้ ไอค้วามอยากไปไหน? ความอยากมนักห็ายไป ไอค้นรับคือเรานัน่แหละ
ไอค้นท่ีท าตามความอยากนัน่น่ะ ความอยากไม่ไดย้ใุหเ้ราท า ท าเสร็จแลว้มนักม็ารับกรรมไป
คร่ึงหน่ึง เราคร่ึงหน่ึงกย็งัดีนะ...น่ีไม่หรอก ท าเสร็จแลว้ความอยากมนักห็ายไปจากใจ เราจะ
อยากกบัมนัเอาขา้งหนา้นะ แต่เราสิเป็นผูรั้บกรรม เพราะเราตอ้งรับกรรม รับกรรมนะ วิบากเป็น
ผล 

ถึงวา่เวลาฟังแลว้ใหคิ้ด เร่ืองของใจมนัส าคญั คนไม่เคยเห็นหนา้กนัเลย พอมาเจอหนา้
กนั ท าไมบางทีมนัโกรธ มนัไม่พอใจกนัล่ะ คนอยูด่ว้ยกนั อีกคนจะรักกนั ชีวิตครอบครัวควรจะ
รักกนั มนัมีเร่ืองระหองระแหง เพราะอะไร? มีกรรมอดีต กรรมปัจจุบนั เห็นไหม กรรมอดีตมนั
มาแต่เก่า แลว้อนาคตมนักจ็ะไปจากปัจจุบนันัน่แหละ 

ถึงวา่ลบไดไ้หม ลบไดไ้หม ลบใหเ้ป็นอากาศไปเลย 

ได ้ ไดเ้พราะเกิดจากความเพียรของเราน่ีไง ท าใจใหส้งบ ใจสงบมนักเ็หมือนอากาศเลย 
วา่งหมดเลย ใจสงบนะ ถา้ใจไม่สงบสิ ใจมนัเปรียบคลา้ยๆ อากาศเลย เวลามนัป่ันป่วน เห็นไหม 
เวลาพายเุกิดข้ึนมา เวลาเราอารมณ์รุนแรงข้ึนมามนัป่ันป่วนไปหมดเลย เวลามนัน่ิงข้ึนมาล่ะ 
ท าไมเราควบคุมไม่ได ้กไ็หนวา่เราเป็นเราไง ไหนวา่ใจน้ีเป็นของเรา ร่างกายน้ีเป็นของเรา 

ไม่ใช่สกัอยา่งหน่ึง เป็นของอาศยัเขาทั้งนั้นล่ะ 

ถา้เป็นเราน่ี โรงพยาบาลไม่ตอ้งมี เพราะเราสัง่ใหเ้ราไม่เจบ็ ใช่ไหม เราตอ้งสัง่ใหร่้างกาย
น้ีไม่เจบ็ไข ้ไม่ป่วย มนัเป็นไปตามสัง่ไหม? ไม่เป็นไปหรอก ทั้งๆ ท่ีใจเราอาศยักายนะ อาศยักาย
น้ีเสวยภพภพหน่ึง แลว้มนักเ็ผอเรอไปยดึวา่เป็นของเรา เผอเรอวา่อยา่งนั้นเลย เพราะพทุธเจา้
สอนวา่ไม่ใช่ ศาสดาองคใ์ดๆ กว็า่ไม่ใช่ ไม่ใช่นะ กายน้ีไม่ใช่ของเรา ถา้ของเรา เราตอ้งสัง่ได ้
ตอ้งบงัคบับญัชาของเราได ้

ฉะนั้น “ไม่ใช่ของเรา ท าไมมนัอยูก่บัเราล่ะ” 

อา้ว! กเ็ราท าความดีมาไง ถึงวา่ไดเ้ป็นภพมนุษย ์ มนุษยถึ์งไดมี้ร่างกายน่ีไง ถา้ไปเกิด
อยา่งอ่ืน มนักเ็ป็นภพอ่ืนไป  
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ทีน้ีไดร่้างกายมาแลว้เป็นคุณ มหาคุณ ถา้รู้จกัใชม้นั น้ีไดร่้างกายมาแลว้กไ็ม่รู้จกัใชม้นัไง 
ใชม้นัอยา่งไร? กด็ูมนั เวลาพระเขาบวชใหม่ เห็นไหม อุปัชฌายต์อ้งสอนนะ เกสา โลมา นขา 
ทนัตา ตโจ ขน ผม เลบ็ ฟัน หนงั ถา้อุปัชฌายส์อนนะ อุปัชฌายอ์งคไ์หนบวชพระไม่ไดส้อน
กรรมฐาน ๕ ไม่เป็นพระ ส าคญัขนาดไหน ฟังสิ ขนน่ี ผมน่ีส าคญัขนาดไหน เพราะพิจารณาตรง
น้ีไง 

เพราะเรานะ เรามีอยูก่บัตวัเรา ไอส่ิ้งน้ีมนัมีอยูก่บัตวัเรา แต่เราไม่มอง เราไปมองส่ิงตรง
ขา้ม มองส่ิงตรงขา้ม มนักม็องเป็นของสวยของงาม ไม่มองเป็นปฏิกลู เวลาของพวกน้ีตกลงใส่
อาหารเรากินไดไ้หม? เรากินไม่ไดเ้ลย เรายงัขยะแขยง แต่ท าไมมองตรงขา้มมนัสวยล่ะ แลว้มอง
ตรงขา้มไปนะ แลว้เวลามนัแปรสภาพแลว้เราเห็น มนักจ็ะสลดใจใช่ไหม แลว้กย็อ้นกลบัมา น่ี
เขาเรียกวา่พิจารณากายนอก 

สรรพส่ิงในโลกน้ีมนัแปรสภาพไปหมด แลว้ถา้เรามองไปแลว้นะ มีปัญญา มีความคิด 
มนัจะถอนใจกลบัมาไง ไม่ใหไ้ปติดอยูใ่นนั้น เพราะเราติดส่ิงนั้นกนั ติดส่ิงขา้งนอกเพราะไม่
รู้จกัตวั 

ทีน้ีพอกลบัมาพิจารณากายของตวั ท่ีวา่กายน้ีมีเป็นประโยชน์ พิจารณากายของเรา 
พิจารณากายนะ พิจารณากายน้ี พอมนัรู้จกักายน้ีตามความเป็นจริง อยา่งวา่นะ รู้จกักายน้ีตาม
ความเป็นจริง มนัเป็นจริงโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ แต่มนัมีโดยสมมุติน้ีหลอกไว ้ สมมุติเราน้ีหลอก
ไว ้ ทุกคนจะรู้เลยวา่กายน้ีมนัจะแปรสภาพตามความเป็นจริง ทุกคนรู้วา่เกิดมาแลว้ตอ้งตาย แต่
ไดใ้ชอ้นัน้ีเป็นประโยชน์กบัเราไหม ไม่ไดใ้ชเ้ลย มาอยูก่บัมนัไปวนัๆ กเ็หมือนกบัเรา
เพลิดเพลินไปกบัชีวติน้ีไปวนัๆ หน่ึง 

แต่ถา้เรารู้จกัใช ้คนรู้จกัใช ้ ใชแ้บบพระอริยเจา้นะ น่ีท าใจใหส้งบ ถา้จิตน้ีสงบเป็นสมาธิ 
ยอ้นกลบัมาดูกายของตวั มนัจะแปรสภาพในปัจจุบนั ถา้จิตน้ีสงบมนัไม่มีมิติ ถา้เพง่เห็นกาย มนั
จะแปรสภาพ มนัจะเน่ามนัจะเป่ือย เห็นสภาพ แลว้มนัจะเกิดความสลดสงัเวช แลว้มนัจะรู้วา่ 
ท าไมหวัใจน่ีมนัโง่ขนาดน้ี หวัใจของเราท าไมโง่ขนาดน้ี ถา้เห็นความจริง จะติตวัเองเลยวา่ ไอ้
ตวัเองท่ีเห็นอยูน่ี่เป็นส่ิงท่ีไม่จริง 

ถา้เห็นดว้ยตาใน เห็นดว้ยสมาธิ เห็นดว้ยความเป็นจริง มนัจะแปรสภาพทนัที แลว้มนัจะ
ปล่อยวางทนัที ปล่อยวางแลว้กายกคื็อเรา กายน้ีกเ็ป็นประโยชน์มหาศาลเลย มนัจะปล่อยวางได ้
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กายน้ีปล่อยวางได ้ แต่ปล่อยวางไดใ้นความเห็นนะ น ้าตอ้งเตม็ตุ่ม แลว้พอมนัเตม็ตุ่มแลว้มนัจะ
อ่ิมในตุ่มนั้น น ้ าแหง้ตุ่ม ในตุ่มท่ีมีน ้า ช่วงท่ีมีน ้ าอยู ่ ช่วงนั้นตุ่มนั้นจะอ่ิมน ้า แต่ช่วงน้ีพอมนัจะ
แหง้ คือวา่มนัไม่เตม็ เรารู้ตามสญัญา เรารู้ตามความศึกษามา เป็นอยา่งนั้นน่ะ มนัไม่สามารถให้
เตม็ตุ่มได ้จนลน้ตุ่ม น ้าเตม็ตุ่มแลว้ลน้ออกไปเลย  

น่ีเหมือนกนั ความเห็น ความเขา้ใจ ถา้มนั...จนเตม็ตุ่มนะ มนัสะสมมาจนเตม็ตุ่ม มนัลน้
ออกมาๆ ภาวนาไง พิจารณาเขา้ๆ มนักส็ะสมความเห็นอนัน้ี น่ีพอลน้ตุ่มไปมนัปล่อยเองโดย
ธรรมชาติ ถึงวา่ถา้เห็นอยา่งนั้น ไม่ใช่เห็นท่ีวา่อยา่งท่ีเราเห็นกนั เห็นอยา่งน้ีมนัเห็นดว้ยปากไง 
เห็นดว้ยสญัญา เห็นดว้ยการศึกษาเล่าเรียน มนัไม่ไดเ้ห็นตามความเป็นจริงของหวัใจ ถึงใหห้ดั
พิจารณา รู้แลว้กรู้็ไวส้กัแต่วา่รู้ นัน่เขาเรียกวา่ ถือวา่เป็นการศึกษาเล่าเรียน 

ถึงวา่ ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ 

ปริยติั คือ การศึกษาเล่าเรียน การฟังขณะน้ีกคื็อ การเล่าเรียน น่ีฟังธรรมต่อหนา้ เล่าเรียน
ต่อหนา้ แต่ถา้เรียนต่อหนา้แลว้ใจเป็นอยา่งน้ีไหม ถา้เล่าเรียนต่อหนา้แลว้ใจเป็นต่อหนา้ดว้ย อนั
นั้นปัจจุบนัเลย 

สมยัพทุธกาล พระพทุธเจา้เทศน์อยู ่ เวลาฟังส าเร็จเด๋ียวนั้นๆ อยา่งน้ี ฟังเด๋ียวนั้น เขา้ใจ
เด๋ียวนั้น ปล่อยวางเด๋ียวนั้น เพราะจิตพร้อมไง สมยัพทุธกาล สมยัก่อนนั้น จิตของผูท่ี้แสวงหา 
เพราะสมยันั้นเขาจะถือกนัวา่ พวกพราหมณ์ตอ้งเรียนไตรเวทย ์ตอ้งเรียนท าสมาธิ แลว้เขาจะชม
กนัเร่ืองน้ีไง เร่ืองเป็นคนดี เร่ืองควบคุมจิตของตวัเองไดอ้ยู ่ แต่ไม่มีคนบอกไม่มีคนสอน 
พระพทุธเจา้มาแสดงธรรมเท่านั้นน่ะ หลุดๆๆๆ หลุดออกหมดเลย มนัถึงวา่ฟังธรรมเฉพาะหนา้
ไง รู้เฉพาะหนา้ 

แต่พวกเราขาดสมาธิไง “ถา้วา่ขาดสมาธิกต็อ้งเป็นคนท่ีสติฟ่ันเฟือนสิ ท าไมเราเป็นคน
บริบูรณ์” เป็นคนบริบูรณ์เพราะมนัสติสมบูรณ์ในการเป็นมนุษยเ์ท่านั้น มนัไม่สติสมบูรณ์
สามารถยบัย ั้งจิตไวใ้หอ้ยูก่บัตวั ยบัย ั้งจิตไวใ้หอ้ยูก่บัตวั มนัไม่คิดฟุ้ งออกไปไง นัน่น่ะ สติอนันั้น
ถึงสมบูรณ์ 

จนเป็นสติ แลว้กม็หาสติ แลว้กจ็ะมีสติอตัโนมติั ฝึกข้ึนขนาดนั้นนะ ถา้สติน้ีเป็น
อตัโนมติั ความคิดแวบ็ข้ึนมาจากใจ จะรู้ทนัทนัทีเลย ความคิดน้ีจะไม่มีเกิดข้ึนมาจากใจได ้
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เพราะมนักระเพื่อมออกมาพร้อมกบัความคิด นัน่น่ะเขาเรียกสติอตัโนมติั จิตน้ีมนัเป็นปกติของ
มนัโดยปกติ พอมนัจะคิดป๊ับ มนัจะดึงสติฟุ้ งออกมาพร้อมกนัโดยอตัโนมติัไง สติน้ีจะเคล่ือนไป
พร้อมกบัความคิดน้ีจะเกิดข้ึนเลย 

แต่น่ีไม่ใช่น่ี คิดไปจนจบแลว้ คิดกนัไปจนเหน่ือยหอบแลว้กลบัมา “เฮอ้! ฉนัเพิ่งรู้ตวั” น่ี
หรือสติ มนัถึงไม่ไดผ้ล มนัถึงไม่ไดเ้ป็นสมาธิข้ึนมาไง เราน่ีขาดสติ สติอ่อนไง สติ สติ คือ ความ
ระลึกรู้อยู ่สติ คือการไม่พลั้งเผลอ น่ีมหศัจรรย ์

จิตน้ีเป็นสมาธินะ มนัจะร่มเยน็นะ ร่มเยน็ มนัจะออ้ยสร้อย ค่อยๆ ลง ค่อยๆ ลงนะ ถา้ผู ้
ปกติ แต่ถา้ผูท่ี้คึก แบบวา่จิตมนัโลดโผน มนัวบูเลย มนัวบู มนัไปนะ แต่ถา้เป็นปกติเราก าหนด
ไปเร่ือยๆ จิตมนัจะค่อยๆ ลง ค่อยๆ ลงไปนะ มนัจะเยน็ของมนัไปตามปกติ จะไม่มีการเผลอ
แมแ้ต่นิดเดียวเลย จะไม่มีการแบบวา่แส่ส่ายออกไปทางอ่ืน มนัจะมัน่คงของมนัลงไปเลย เห็น
ตลอด จะไม่มีการวา่แวบ็ 

ลงไปๆ จนถึงฐานนะ เยน็ สุขมากๆ สุขขนาดวา่ไดติ้ดในสมาธิกนัล่ะ นัน่น่ะ สติมนั
พร้อม เห็นความคิดของใจ มนับงัคบัใหใ้จเป็นแท่งไหลลงไปเป็นช่อง ลงไปถึงฐานเลย ถึงวา่จิต
น้ีมนัเป็นรูปไง เขาวา่เป็นรูปกายๆ รูปจิต รูปความคิด แต่ท่ีมนัไม่เห็นเพราะวา่จิตน้ีมนัเคล่ือนไป 
มนัไหวไป 

เหมือนกบัหนงั เห็นไหม เหมือนกบัหนงัจอภาพมนัเปล่ียนภาพตลอดเวลา มนัเปล่ียนไป 
ความคิดน้ีเหมือนกนั มนัเปล่ียนภาพตลอดเวลา จิตน้ีกห็มุนไปอยา่งนั้น มนัถึงไม่คงท่ีไง น่ีสติ
มนัไม่พร้อมไง สติมีอยู ่ แต่มีเพื่อสืบต่อภาพน้ีใหสื้บต่อเป็นเร่ืองราวเท่านั้น ไม่ใช่สติพอจนกวา่
ยบัย ั้งอยู ่ยบัย ั้งจนเหมือนจอทีวีไม่มีภาพ เป็นจอทีวีเปล่าๆ แต่มีความรู้สึกอยู ่นัน่คือสมาธิ 

สมาธิกมี็ ขณิกสมาธิ เขา้แวบ็ๆ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ จากขณิกะ คือชัว่คร้ังชัว่คราว 
แวบ็ๆ แวบ็ๆ อุปจาระเร่ิมละเอียดข้ึน เร่ิมชดัข้ึน อุปจาระ เป็นสมาธิเขา้ไป อนัน้ีลึกกวา่ขณิกะ 
แลว้มนัยอ้นออกมา อนัน้ีแหละมนัจะเห็นภาพ มนัจะเห็นนิมิตต่างๆ อนัน้ีท าใหผู้ป้ฏิบติัเน่ินชา้
นะ แลว้เสียเวลาเปล่า เพราะมนัจะภาพแลว้มนัจะต่ืนเตน้มาก เห็นไหม ขณะแค่สมาธิ จะเห็น
ภาพ จะเห็น...มนัจะมาหลอกตวัเองอีกชั้นหน่ึง 
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ฉะนั้น ถา้ผูป้ฏิบติัควรจะปฏิเสธ ภาพใดจะเกิดข้ึนกแ็ลว้แต่นะ ภาพน้ีเป็นนิมิต ยิง่ปฏิบติั
ไปยิง่ร้อยแปดเลยเพราะอะไร เพราะสัญญากบัความจ าของใจมนัก าลงัเขม้ขน้ พอจิตน้ีมนั
รวมตวันิดเดียว พวกน้ีจะฟข้ึูนมาทนัทีเลย ร้อยแปด จะคิดถึงเม่ือวาน จะคิดถึงวานซืน คิดถึง
พรุ่งน้ี มะรืนน้ี แลว้กด็ูวา่ ตวัเองมีสมัผสัท่ี ๖ จะวา่ตวัเองรู้อะไรล่วงหนา้ 

มนัใหป้ระโยชน์กบัเราไหม ถา้เราคิดถึงเห็นโทษมนันะ มนัจะใหป้ระโยชน์กบัเราไหม 
ถา้มนัยงัไม่ใหป้ระโยชน์เรา ท าไมเราไม่พกัไว ้ ถา้คนมีปัญญานะ เราควรพกัตรงน้ีไว ้ ไอค้วามท่ี
เห็นน่ีพกัไว ้เพราะวา่คนตาไม่บอด ใครๆ กเ็ห็น ในเม่ือเราเป็นคนตาดี แลว้เราตอ้งการสมบติัท่ีมี
คุณค่ามากกวา่น้ี ท าไมจะใหเ้ร่ืองอยา่งน้ีมาชกัน าใหเ้ราออกไปนอกลู่นอกทาง นอกลู่และนอก
ทางนะ 

อยา่งนอ้ย ท าใหเ้น่ินชา้ อยา่งกลางนะ ไม่เดิน อยากมาก ท าใหเ้สียไปเลย นัน่โทษของมนั 
แต่มนัเป็นธรรมชาติของอยา่งนั้นแหละ เป็นธรรมชาติของดวงจิตตอ้งเป็นแบบน้ี พอเขา้ไปสงบ
แลว้จะออกรู้ทนัที ฉะนั้นถา้มีสติตอ้งเพิ่มสติมากข้ึนไป ถา้ผูฝึ้กใหเ้ห็นโทษนะ ผูใ้ดเห็นคุณแลว้ก็
เห็นโทษดว้ย เห็นโทษแลว้ก ็“ออ้! อนัน้ีเป็นโทษ อนัน้ีเป็นคุณ” 

ละจะโทษมาเอาคุณ ละจากการเห็นชัว่คราว จะเห็นส่ิงท่ีมากกวา่ ละการเห็นชัว่คราว 
เห็นชัว่คราว แลว้เห็นหลอกดว้ย 

จากคนปกติเรา เวลาคุยกนัวา่คนอ่ืนหลอกเรา แต่เวลาเราภาวนาเขา้ไปดูใจของตวัเอง ใจ
ของตวัเองกห็ลอกใจตวัเอง ถา้ปัญญามนัทนัหลอกเราไม่ได ้เราไม่ตามๆ มนัจะมาล่อ เหมือนกบั
คนเอาอาหารมาล่อเราน่ี เราไม่กิน พอเราไม่กิน พอไม่กินบ่อยๆ เขา้ มนัไม่กินเขา้มนักส็งบของ
มนัเอง อ๋อ! ล่อ เราเห็นโทษ เราเขา้ใจ เห็นโทษแลว้กป็ล่อยๆ ล่ออยา่งไรกไ็ม่ไป  

จากอุปจาระมนัจะเขา้อปัปนาสมาธิ อปัปนา อนัน้ีควรจะเป็นอนัน้ี อนัน้ีจิตเขา้ไปพกัเลย 
อปัปนาสมาธิไง อนัน้ีไม่รับรู้ใดๆ ทั้งส้ิน มนัจะสงบน่ิงเลย น่ิงของมนัเลยนะ พอพกัอยา่งน้ีแลว้ 
มนักเ็หมือนกบัคนมีพลงังานแลว้ มีแรงมากแลว้ค่อยออกมาไง พอจิตถอนจากอนัน้ีมา ถา้
พิจารณาอนัน้ีเป็นประโยชน์ พิจารณาอนันั้นขาด พิจารณาอนันั้นขาด แต่ขาดชัว่คราว เพราะวา่
กิเลสการสะสมมาน่ีมนัแน่นหนามาก 
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การสะสมมาของกิเลสกบัใจนะ การอยูม่าดว้ยกนัมนัดึกด าบรรพ ์ภพชาติเราน้ีไม่ไดมี้ภพ
ชาติเดียว มนัสะสมมา จิตน้ีมนันอนเน่ืองกนัมาตลอด แลว้จะมาท าใหม้นัอ่อนๆ ไดอ้ยา่งไร ตาม
ธรรมเขาวา่นะ ส่ิงใดท่ีวา่คมเขม้แขง็ท่ีสุด ไม่มี กบักิเลสกบัจิตท่ีอยูด่ว้ยกนั เราไปมองวา่เป็นวตัถุ
อะไรแขง็ท่ีสุด ไม่มีหรอก ระหวา่งกิเลสกบัจิตท่ีอยูด่ว้ยกนัน้ีแขง็กวา่ มนัแขง็มาก มนัรุนแรงมาก 
มนัถึงไดห้ลอกเรามาก่ีร้อยชาติแลว้ล่ะ หลอกเรามานะ กิเลสของเราเองหลอกเรามา แลว้เรากเ็ช่ือ
มาตลอด ไม่เคยจะต่อตา้นเลย จนไดม้าพบพระพทุธศาสนาน่ี 

พระพทุธศาสนาสอนลงตรงน้ี สอนลง เห็นโทษของกิเลสในหวัใจ แต่ถา้เราพดูอยา่งนั้น
ป๊ับ มนักจ็ะไม่เห็นใช่ไหม ถา้เราพดูอยา่งนั้นป๊ับ มนักบ็อกวา่ พอจะท าเขา้มาท่ีใจกว็า่มีเราไง เรา
กคื็อ กิเลสนะ จะท าอะไรกว็า่ เรากลวัทุกข ์ กลวัยาก เราไปหมดเลย เรากบักิเลสเลยเป็นอนั
เดียวกนั 

แต่ความจริงแลว้กิเลสไม่ใช่เรา เราคือเรา กิเลสคือกิเลส แต่เพราะมนัอยูด่ว้ยกนัไง แบบ
เราใส่เส้ือผา้ เส้ือผา้นัน่คือของเราใช่ไหม แต่เส้ือผา้กบัเราน่ีคนละคนนะ เส้ือผา้เป็นเส้ือผา้ เรา 
มนุษยเ์ป็นมนุษย ์แต่เส้ือผา้มนัอยูใ่นตวัเรากเ็ป็นของเรา กิเลสกเ็หมือนกนั ถา้กิเลสเป็นเรา กิเลส
เป็นอนัเดียวกนั เราไม่สามรถช าระกิเลสได ้

กิเลสไม่ใช่เรา แต่มนัอยูก่บัเรา 

ฉะนั้น เราถึงตอ้งสรุปลงก่อนวา่ ตอ้งโทษวา่เราคือกิเลสก่อน  ตอ้งซบัลงท่ีเราๆ ซบัเขา้
ไปเลย เวลาเราจะท าอะไร เรากลวัจะเป็นเราๆ กไ็ม่กลา้รุนแรงไง อยา่งเช่นจะฝืนกไ็ม่กลา้ฝืน ฝืน
เราคือฝืนกิเลส การฝืนเรา การฝืนใจ การข่มข่ีเราคือการข่มข่ีกิเลส มนัอยากเท่าไรเรายิง่ดึงไว้ๆ  
ถา้อยากแลว้ท าตามมนัคร้ังเดียว จะมีคร้ังท่ี ๒ และคร้ังท่ี ๓ ถา้เราไม่ยอมแลว้ คร้ัง ๑ ไม่มี ๒ ๓ ก็
ไม่มี แต่เราถึงทนไม่ไหว เราจะทนไม่ไหวนะ เพราะมนัเป็นความเคย  

แลว้โลกมนุษย ์ โลกสมมุติ สมมุติไวใ้หพ้ออยูก่นัไดไ้ง อะไรท่ีไม่ผดินกั เขากจ็ะบอก
อนุโลม เรากเ็ลยพดูวา่อนันั้นเป็นธรรมชาติ อนันั้นเป็นส่ิงท่ีวา่ไม่ผดิพลาด เรากเ็ลยท ากนั แต่ให้
...อยา่งเช่น ไฟน่ีร้อน กามราคะเป็นของร้อน แต่ในเม่ือเราเป็นชาวโลก เราละไม่ได ้พระพทุธเจา้
ถึงสอนไง สอนใหมี้ศีล ๕ ศีลของปุถุชนใหมี้ศีล ๕ ศีล ๕ น้ีมีคู่ไดไ้ง ขอ้ท่ี ๓ กาเมสุมิจฉาจาร ถา้
เป็นคู่ของตวั ไม่ผดิ แต่ถา้เป็นคนอ่ืนผดิ ผดิศีล ๕ เห็นไหม 
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พระพทุธเจา้ไม่ไดบ้งัคบัตายนะเพราะพวกเรามนัไม่หลายระดบั มนุษยน้ี์มีหลายชนชั้น
นะ มีชนชั้นระดบัต่างๆ อยา่งศีล ๕ แลว้มาศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เห็นไหม พอศีล ๘ กต็อ้งเลิก
แลว้ ศีล ๘ น่ีหา้มแลว้ เป็นพรหมจรรยแ์ลว้ หา้มเสพ ถา้เสพกามน่ีผดิแลว้ แลว้มาศีล ๘ น้ีเป็นแม่
ชีกบัพวกอยูอุ่โบสถ แลว้กม็าศีล ๑๐ เณร ศีลพระ 

เร่ืองสมมุติเป็นอยา่งนั้น เราปล่อยตามสมมุติไป เราถึงไม่เห็นโทษของมนั ไม่เห็นโทษ
ของมนัใช่ไหม แต่พอเรามาภาวนา การภาวนา การใหเ้ห็นโทษ เพราะการช าระภพชาติมนัตอ้ง
ช าระตรงนั้น กามราคะ เร่ิมตน้ตั้งแต่พิจารณามา ละกายน้ีกย็งัไม่ใช่ ละกายไปเลย กายละออกไป 
ขาด  เพราะกายน้ีมนัเป็นสกัแต่วา่กาย เห็นไหม คนตายแลว้ ศพก่ายกนักไ็ม่มีความหมาย แต่
ความจริงมนัมีทุกขเ์พราะหวัใจ การพิจารณากายพน้ออกไปเป็นพระโสดาบนั 

นางวิสาขาเป็นพระโสดาบนักย็งัมีคู่ เพราะนางวิสาขาเป็นพระโสดาบนัตั้งแต่ ๗ ขวบ ก็
ยงัแต่งงานมานะ มีลกู ๒๑ คน เห็นไหม ละกายไปแลว้กย็งัละกามไม่ได ้ เพราะกามน้ีมนัถึงกบั
ละภพชาติ  

ถึงบอกวา่ ถา้เราเห็นประโยชน์ เห็นคุณ เห็นแก่ชีวิตของเรา เราจะใหมี้ความสุขมหาศาล
เราตอ้งละตรงนั้น เพราะตรงนั้นเป็นตวัทุกขเ์ลย ทุกส่ิงลงท่ีตรงนั้นหมด ลงเร่ืองกามราคะ
ทั้งหมด หามากเ็พื่อกามราคะ ทุกอยา่งเลย เอามาดดัตนไง ทุกอยา่งเอามาดดัตนเพื่อตรงนั้น แลว้
เร่ืองกายกต็อ้งเร่ือตรงนั้น ระหวา่งตรงขา้ม ถึงใหพ้ิจารณาลงท่ีกายจะเห็นประโยชน์ตรงน้ีไง  

พิจารณาตรงท่ีกาย กายน้ีไม่ใช่ตามความเป็นจริง คิดดูสิวา่เราไม่รู้ แลว้ใหส่ิ้งน้ีจูงจมูก
ลากเราไป กบัเราไปรู้เท่า ความรู้เท่าเกิดจากใจนะ จากใจผูป้ฏิบติั ไม่ใช่รู้เท่าเพราะพทุธเจา้สอน 
พระพทุธเจา้สอนนั้นเป็นส าหรับพระพทุธเจา้สอนมา แต่พอเราไปรู้เท่าน่ีเป็นประโยชน์ข้ึนมาท่ี
เราเห็นตามความเป็นจริง เพราะรู้เท่าอยา่งน้ีแลว้มนัถึงวา่ทรงตวัไดไ้ง ไม่ตอ้งพึ่งใคร 

แต่ถา้ยงัไม่รู้เท่านะ ขณะฟังอยูอ่ยา่งน้ีมนักย็งัหมุนตาม เห็นตามนั้นจริงอยู ่ แต่ไอส่ิ้งท่ี
ต่อตา้นภายใน เห็นตามความเป็นจริง เห็นอยูว่า่ตอ้งแปรสภาพอยา่งนั้น แต่อีกใจหน่ึงกเ็อาไว้
ก่อน นัน่มนัแบ่งเป็น ๒ ความคิดอยูใ่นหวัใจ แลว้ความคิดท่ีอยูลึ่กกวา่อนันั้นคือกิเลส อนันั้นร้าย
กวา่ เพราะวา่มนัอยูภ่ายใน 
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เหมือนในบา้นเรา เราซ่อนอยูภ่ายใน มนัท าใหข้า้งนอกเสียหายหมดเลย จากขา้งนอก
ท าลายเขา้มายงัไม่เหมือนกบัขา้งในท าลายออกมา เพราะขา้งนอกเรายงัสามารป้องกนัได ้ แต่ขา้ง
ในเราป้องกนัไม่ได ้ ทั้งๆ ท่ีฟังอยู ่ เห็นไหม แต่ขา้งในมนัยงัเอะใจ มนัลงัเลสงสยั ถึงตอ้ง
ยอ้นกลบัมาตรงนั้นๆ 

เห็นโทษของเราไง เห็นโทษกเ็ห็นคุณพร้อมกนันะ เพราะไม่เห็นโทษ เขา้ใจวา่โทษ แต่
ไม่เห็น 

เราเอามือจบัปลาไหล ลองเอาข้ึนมาสิเห็นวา่ปลาไหลน้ีเป็นงู เราจะท้ิงไหม น่ีก็
เหมือนกนั จบัปลาไหล ใจเหมือนกนั ใจมนัคิดอยา่งนั้น มนัไม่เห็นตามความเป็นจริง ถา้เห็นตาม
ความเป็นจริง มนัสลดัท้ิงเลย แลว้ลองคิดดวูา่การสลดัออกของใจ การสลดัออกเลยนะ  

พระพทุธเจา้สอน พระพทุธเจา้บอกไวเ้ลย เวลามนัขาดดัง่แขนขาด มนัสลดัออกขนาด
นั้น ขาดออกไปเลย ดัง่แขนน้ีขาดออกไปเลย ถา้มนัรู้จริงนะ แลว้มนัจะสืบต่อไดอ้ยา่งไร 
ความคิดอนันั้นมนัขาดออกไปเลย แต่ความคิดยงัมีอยู ่ ความคิดท่ีเป็นโทษขาดออกไป แต่
ความคิดน้ีมนักเ็ป็นระบบธรรมชาติของความคิดอยู ่ ขนัธ์ ๕ ยงัมีอยูอ่ยา่งปกติ แต่กิเลสมนัขาด
ออกไป เพราะเรารู้เท่าตามความเป็นจริง 

มนัเส้นผมบงัภูเขานะ ศาสนาน้ีกวา้งขวางและลึกซ้ึงมากจนพระพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้ร าพึง
เลยล่ะ “ไม่รู้จะสอนใครได ้ ไม่รู้จะสอนใครไดน้ะ” เรากม็องสิ ธรรมน้ีวางไวแ้ลว้สองพนักวา่ปี 
แลว้ใครจะท าอยา่งนั้น ท าตวัไดอ้ยา่งนั้นแลว้เห็นตามความเป็นจริง...แต่มี ครูบาอาจารยว์างกนั
เป็นทอดๆ มาเลย ท่ีล่วงไปแลว้กล่็วงไปแลว้ แต่ท่ียงัทรงอยูก่ย็งัทรงอยู ่ มนัเป็นเทคนิคปัจจุบนั
ระหวา่งหวัใจของแต่ละดวง เทคนิคปัจจุบนันะ 

อยา่งเช่นเราสงสยัข้ึนมา ลงัเลสงสยัข้ึนมา แลว้เราตอ้งการใหค้นช้ีน า เรายงัเปิดหนงัสือ
ไม่ได ้ในเม่ือมีครูมีอาจารยสื์บทอดมาๆ การสืบทอดมา ศาสนาเราถึงจรรโลงอยูไ่ด ้ สืบทอด
มาถึงพวกเรา แลว้เราเอาเทคนิคเขา้มาใชไ้หม 

เราอยากมีความสุข อยากใหใ้จน้ีสงบ เพราะถา้ใจน้ีสงบนะ มนัใหผ้ลทั้งโลกน้ีโลกหนา้ 
ใหผ้ลทั้งทางโลกทางธรรม ใหผ้ลเลยนะ เพราะวา่โลกน้ีมนัซอ้นกนัอยู ่โลกเราน่ีซอ้นกนัอยู ่โลก
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มนุษย ์ โลกเทวดา โลกพรหม ซอ้นอยูน่ี่ แต่เราจะไปดูกนัท่ีอ่ืนนะ เวลาข้ึนสวรรคก์ไ็ปสูงๆ มนั
ซอ้นอยูท่ี่น่ี 

ฉะนั้น เวลาจิตน้ีมนัสงบ จิตน้ีมนัจะยกสูงข้ึนมาเท่าพวกเทวดา เขาจะช่ืนชมมาก ถึงวา่
ใหผ้ลปัจจุบนัไง เขาจะปกป้อง เขาจะใหผ้ล เขาจะคุม้ครอง เขาจะดูแลไง โบราณวา่ “คนดีผคุีม้
ไง” เพราะผมีนักอ็ยากไดบุ้ญดว้ย ใครบา้งไม่อยากไดบุ้ญ 

อยา่งเราน่ีไม่ไปเจอ พบประสบความทุกขน์ะ เรายงัคิดไม่ถึงน่ี เพราะช่วงอยา่งน้ีเราเป็น
มนุษย ์ ร้อนนกัเรากห็ลบเขา้ท่ีร่ม ทุกขน์กัเรากห็าคนอาศยัได ้ แต่เวลาเราดบัขนัธ์จากน้ีไปสิ ตก
นรกกน็รกอยา่งนั้นน่ะ ไปเป็นสมัภเวสีไม่ถึงกบัลงนรกนะ สมัภเวสีน่ี อยา่งเช่นรถชนกนั 
อุบติัเหตุ ขนาดนั้นนะ แค่นั้นนะ เพราะจิตน้ียงัไม่เสวยภพ 

สมัภเวสีหมายถึงวา่ จิตน้ียงัไม่มีเวลาจะไป กาลเวลาของตวัเองยงัไม่ถึง แต่เกิดอุบติัเหตุ 
พอไปอยูใ่นสภาพนั้นน่ะ นั้นล่ะมาขอส่วนบุญเราแลว้ มาขอส่วนบุญแลว้นะ แลว้ไปอยูส่ภาพ
แบบนั้น มนัถึงไดทุ้กขย์ากไง แต่เราอยูใ่นสภาพแบบน้ี เราไม่รู้น่ีนา เราถึงปล่อยตวักนัไง ถึง
ปล่อยตามความสบาย แต่ถา้ไปเจอสภาพแบบนั้น จะเห็นคุณค่าของศาสนา เห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบติั เห็นคุณค่าของการทรมานตนเองไง 

การทรมานตนเอง คือทรมานตรเองใหเ้ขา้หาคุณงามความดี ทรมานตนเองนะ 

เวลาพระเขาถามกนั ใครเป็นผูท้รมาน ใครทรมานได ้คนอ่ืนสอน เห็นไหม อตฺตา หิ อตฺต
โน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน เวลามนัเจบ็ไขไ้ดป่้วย เวลามนัเจบ็แขง้เจบ็ขา อะไรเป็นคนคิด 
เวลาเขา้ดา้ยเขา้เขม็ เวลาเจบ็ใครจะมาช่วยเราล่ะ ถา้เราเจบ็ตาม เจบ็ ๒ เท่า เวลาเจบ็ขานะ พอเรา
เจบ็ อยากใหเ้จบ็หาย ความเจบ็นั้นจะเพิ่มข้ึนๆๆ ทีน้ีใครจะช่วย น่ี อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ อยูต่รง
น้ี 

ถา้ปัญญาน้ีมนัหมุนเลย มนัหมุนตามเลย เดินมากไ็ม่เจบ็ พอมานัง่ ๒ นาที เจบ็แลว้ ถา้
เจบ็น้ีมนัเป็นเรานะ เจบ็น้ีเป็นเรา เราลุกเดินไป มนัตอ้งเจบ็ไปกบัเราสิ ท าไมเรากา้วขาแลว้มนั
หายล่ะ แลว้มนัมหศัจรรยน์ะ มหศัจรรยต์รงท่ีวา่ ถา้ใจน้ีปล่อย เจบ็ๆ น้ีหายทนัที จริงๆ แลว้มนั
ไม่ใช่ขาเจบ็ หวัใจมนัไปยดึมัน่ต่างหากล่ะ มนัเจบ็ ถา้ปล่อยแลว้มนัจะไม่เจบ็เลย 
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มนัในสภาพเดียวกนักบัวา่ เราเพลิน นัง่ดูทีวีเพลิน ถา้เราดูทีวีเพลิน จิตน้ี ความรู้สึกน้ีมนั
ไปอยูท่ี่จอภาพ นัง่ ๓ ชัว่โมงกไ็ม่เจบ็ มนักเ็หมือนกบัขอนไมใ้ช่ไหม กายน้ีเหมือนขอนไมเ้ลย
เพราะจิตมนัส่งออกหมด เหมือนบา้นร้าง จิตน้ี ความรู้สึกมนัพุง่ออกไปอยูท่ี่จอภาพ ไออุ่นมนัก็
อยูท่ี่กายน้ีแหละ แลว้กายน้ีกส็กัแต่วา่กาย เหมือนกบัท่อนไม ้ เขาเรียกคนเผลอไง เห็นไหม คน
เหม่อ คนเซ่อ คือวา่ คนร้างจิตมนัไม่อยูก่บัตวั 

แต่ถา้ดึงจิตกลบัมาท่ีตวั ภาพจะชดัหมด ความเจบ็ปวดจะตามมาทนัทีเลย อนันั้นแบบวา่ 
มนัไม่รู้โดยความไม่รู้นะ มนัยงัปล่อยไดข้นาดนั้น แลว้ถา้ปัญญามนัไล่จิกทนัล่ะ แลว้มนัคลาย
ออก มนัปล่อยออก คิดดูสิวา่มนัจะขนาดไหน ขนาดเผลอๆ มนัยงัเป็นไดอ้ยา่งท่ีวา่นั้น แลว้ถา้
ตามความเป็นจริงล่ะ 

เวทนาสกัแต่วา่เวทนา จิตสกัแต่วา่จิต เวทนาคือความสุขไง เวทนาคือความทุกขไ์ง 
เวทนาคือเจบ็ปวด สุข ทุกขน่ี์คือเวทนา แต่ถา้จิตน้ีกบัความรู้สึกอนัหน่ึงหลุดออกไป เวทนาส่วน
เวทนา จิตส่วนจิต กายส่วนกาย อยูไ่ดน้ะ 

ความจริงมนัเป็นอยูแ่ลว้ แต่ไม่มีใครมาใคร่ครวญอยา่งน้ี น่ีปัญญามนัมาใคร่ครวญอยา่ง
น้ีไง ถึงวา่พิจารณาเวทนาไง เวทนากาย เวทนาจิต เห็นไหม ใจมนัปล่อยออกไปแลว้ ถา้ใจมนัยงั
คิดเร่ืองอ่ืนมนัยงัทุกขอ์ยู ่ทุกขก์ายทุกขใ์จ 

ทุกขก์าย เวลาหิว เวลาร้อน น่ีทุกข ์ทุกขใ์จคือเวลามนัเจบ็ปวด เจบ็ปวดของใจไง โทมนสั 
ใจน้ีเขาเรียกวา่ โทมนสั กายน้ีเขาเรียกวา่ ทุกข ์ทุกขก์าย ทุกขใ์จ ทุกขมี์ ๒ ช้ิน แต่ถา้พดูถึงเวทนา 
เวทนา ๑๘ เวลาแยกออกไปน่ีมหาศาลเลย น้ีเรายน่เขา้มาใหแ้คบเขา้ๆๆ ใหดู้เฉพาะตรงน้ีเลย ให้
ดูตอ ดูหลกั ขนาดตอยงัหาไม่เจอนะ มนัเป็นนามธรรมไง ใจน้ีเป็นนามธรรม เราถึงจบัตอ้งไม่ได ้
ตอ้งอาศยันามธรรมเขา้ไปจบันามธรรม อาศยัสติเขา้ไปไล่ 

นามธรรมคือจิต...สติคือเกิดจากความรู้สึกอนัเก่านั้นล่ะ จิตเดิมแท ้ เห็นไหม ระลึกข้ึนมา
สิ ระลึกอยูม่นักมี็ความรู้สึก นัน่คือสติ สติ ระลึกข้ึนมา มนัเกิดข้ึนมาจากเราฝึกฝนนัน่ล่ะ ระลึก
อยูบ่่อยๆ ระลึกบ่อยๆ สกัพกัพอระลึกข้ึนมาแลว้มนักเ็หมือนกบัไฟ พอเราจุดข้ึนมาแลว้มนักจ็ะ
มอดลงๆ 
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จิตน้ีกเ็หมือนกนั ระลึกข้ึนมาน่ีมนัจะชดั พอสกัพกัมนักจ็ะมอดลงๆ...ตอ้งระลึก
ต่อเน่ืองๆ ระลึกไวต้ลอดเวลา แลว้สติกพ็ร้อมข้ึนมาเร่ือยๆ พอสติพร้อมมนักไ็ล่เขา้ไปสิ สติคือ
ความรู้สึก แลว้ไอผู้รู้้กเ็ป็นความรู้สึก ใช่ไหม กรู้็สกัแต่วา่รู้... 

...มนัเป็นผลมหาศาลนะ ถา้มนัอยู ่ เพราะคนท่ีท าไดม้นัจะมีความสุขกบัตวัเองก่อน ใคร
จะทุกขร้์อนขนาดไหนกไ็ม่ส าคญั เราเป็นคนอ่ิมก่อนไง ยนือยูก่ลางทะเลทรายทั้งหมดเลย แต่เรา
มีน ้ากินอยูค่นเดียวในกลางทะเลทราย ดูสิมนัจะเป็นอยา่งไร หวัใจทั้งหมดเร่าร้อน แต่หวัใจของ
เราอ่ิมหน า แค่มีสมาธิกอ่ิ็มหน าแลว้ แค่มีสมาธินะ 

อยา่งท่ีวา่ ก่อนสมยัพทุธกาลเขามีกนัมาพร้อมแลว้นะ ถึงบอก ฟังพระพทุธเจา้เทศนถึ์งได้
ไปเลยเลยนะ เขามีมาพร้อมแลว้ ไอเ้ราเด๋ียวน้ีวิทยาศาสตร์มนัเจริญไง โลกมนัเจริญ แลว้เราไป
เห็นคุณค่าของทางโนน้มาก จนแบบวา่เป็นโรคเครียด โรคน้ีจะเครียดมาก แลว้จะฟ่ันเฝือกนัมาก 
เราจะกลบัมาเห็นคุณค่าตรงน้ี โลกอ่ืน ชาติอ่ืนเขามีหมอทางจิต แต่เราชาวพทุธมีพระหมออยู่
แลว้ พระน่ีล่ะ เพียงแต่วา่เรามองพระขา้มไป เราไม่ใชป้ระโยชนต์รงน้ี 

เรามีสมบติัอยูใ่นตวักนัมากมายเลย แลว้เรากส็ลดัท้ิงไป แลว้เรากว็ิ่งไปหามนั ศีลธรรม
ของเรามีกนัอยูแ่ลว้ ศีลธรรมของเราไง การก าหนดดูใจ ก าหนดพทุโธ แลว้ดูใจของตวั ทุกอยา่ง
พร้อมอยูแ่ลว้ แลว้โยนท้ิงไป แลว้กว็ิ่งไปหาหมอ ใหห้มอเขาใชย้าฉีด ยาบงัคบัเอา สุดทา้ยแลว้
เราตอ้งกลบัมาระลึกสตินัน่แหละเพื่อจะฝึกสติข้ึนมาใหม่ 

เหมือนกบัของท่ีมีคุณค่าอยูท่ี่มือ เหวี่ยงมนัท้ิงไป แลว้กไ็ปหามาใหม่ กห็าของท่ีมีอยูท่ี่มือ
นัน่ล่ะ เพียงแต่ภาษาพดูมนัต่างกนัเท่านั้นเอง แต่ความสุขกคื็อความสุข ความสุขของใจไง 
ความสุขกคื็อความสุข เพียงแต่ความพอใจ เราพลิกใจไม่เป็น พลิกใจของเราไม่เป็น มนักเ็ลยไม่
ลงตามความสุขแทไ้ง 

โลกมนัหลอกกนั โลกน้ีมนัหลอกกนั คนมีปัญญาเท่านั้นหาเงินได ้พลิกไปพลิกมานะ ไอ้
ของเดิมนัน่ล่ะ พลิกอยูน่ัน่น่ะ ไอเ้รากว็ิ่งตามกนัไปๆ น่ีพดูถึงโลกนะ แลว้ใจล่ะ เด๋ียวไอโ้น่น
เจริญ เด๋ียวกว็า่ไอโ้น่นดี มีใหม่อยูเ่ร่ือย มีใหม่มาตลอดเวลา 

พระพทุธเจา้ถึงไดบ้อกไงวา่ ปัจจยั ๔ เท่านั้นเป็นส่ิงจ าเป็นต่อมนุษย ์เลยจากปัจจยั ๔ นั้น
ไปจะมีกไ็ด ้ไม่มีกไ็ด ้ถา้ปัจจยั ๔ น้ีตอ้งมี ขาดน้ีไม่เลย ขาดน้ีด ารงชีวิตไม่ได ้เรากมี็ปัจจยั ๔ พอ 
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อยา่งอ่ืนจะมาใหม้นัเป็นตามความเป็นไป เห็นไหม พระพทุธเจา้สอนไวก่้อนแลว้ ดกัหนา้ไวเ้ลย 
ดกัหนา้ ไอพ้วกเราไม่รู้ตวั วิ่งตามเขาไป พอวิ่งตามเขาไป...น่ียงัดีนะ ยงัอายขุนาดน้ีกนั ลองไป
สกั ๗๐-๘๐ สิ จะมารู้ตวักส็ายเสียแลว้ 

อาจารยว์า่ไว ้“เกิดมาชาติหน่ึง กเ็หมือนกบั (ขอโทษนะ) กเ็หมือนกบัววักบัควายตวัหน่ึง 
เขาจูงไป กินหญา้ไป” เขาจะจูงววัไปฆ่าไง จูงไปกกิ็นหญา้ไปๆ ยงัไม่รู้ตวัวา่เขาจะเอาไปฆ่า ชีวิต
กเ็หมือนอยา่งนั้นล่ะ เกิดมาแลว้กจ็ะตาย น่ีแหละเวลาด ารงชีวิตอยูน่ี่กเ็หมือนกดัหญา้ไป กินหญา้
ไป เขาจะจูงไปฆ่า เขายงักินหญา้ขา้งทางไปไดน้ะ พอไปถึงโรงฆ่า...หมดโอกาส 

น่ีกเ็หมือนกนั พอเวลาถึงเวลาอาย ุ ๘๐-๙๐ กห็มดโอกาส พอหมดโอกาสกอ็ยากจะท า
แลว้นะ อยากจะท าความดีเพราะเราจะไปแลว้ จะส้ินแลว้ ชีวิตน้ีจะหมด กเ็หมือนกบัเราจะออก
นอกประเทศ กอ็ยากจะหาเสบียง แต่น่ีมนัออกจากชีวิตมนุษย ์ ตอ้งออกจากชีวิตมนุษยแ์ลว้ แลว้
จะไปใชชี้วิตอะไร จิตน้ีมนัตอ้งไปไง ท าดีกไ็ปเกิดบนสวรรค ์ท าชัว่ตกนรก แน่นอน! แน่นอน! 
เพราะวา่มนัเป็นท่ีอยูข่องใจ  

ใจน้ีอยูท่ี่ไหน กายน้ีตายแลว้อยูท่ี่น่ี ใจตอ้งไปแน่นอน นรกสวรรคมี์เดด็ขาด เพราะใน
ต าราบอกไวห้มดแลว้ ถา้นรกสวรรคไ์ม่มี พระพทุธเจา้จะตรัสรู้อะไร บุพเพนิวาสานุสติญาณก็
บอกอยูแ่ลว้  ภพชาติต่างมาๆ จุตูปปาตญาณ วิชชา ๓ พระพทุธเจา้ หลกัของเราอยา่งน้ีเลย หลกั
ของเราชาวพทุธ 

ฉะนั้น ถึงวา่ไม่ใหเ้ผลอ ไม่ใหห้ลงระเริงในชีวิต ถึงวา่เราไม่ใช่สตัวท่ี์วา่จูงกินหญา้ไป น่ี
ชีวิตน้ีตลอดชีวิตเลย 

ท่านเปรียบเหมือนการประกอบอาชีพของเรา เหมือนกบักดัหญา้ไปกินหญา้ไป แต่ถา้มนั
กดัหญา้ไปกินหญา้ไปแลว้รู้สึกตวัดว้ยมนักดี็น่ะสิ เพราะมนัตอ้งไปอยูแ่ลว้ใช่ไหม สตัวทุ์กตวั
ตอ้งถึงท่ีสุด ทุกคนตอ้งบ่ายหนา้ไปสู่ความตายทั้งหมด 

แต่ก่อนจะตายน่ีเราท าไวพ้ร้อมแลว้ จนนกัปฏิบติั ปฏิบติัจนตายก่อนตาย ตายเลยนะ 
กิเลสมนัขาดมนักคื็อตายแลว้ เพราะกิเลสอนันั้นมนัหลอก จริงๆ แลว้ไม่มีอะไรตาย ไม่มีหรอก 
มนัขาดไปแลว้มนัหมด จริงๆ ไม่มีอะไรตาย เพราะจิตน้ีมนัไม่ตาย แต่ท่ีมนัยงัตายอยูก่เ็พราะเรา
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น่ีแหละ ตายตรงไหน ตายแลว้มนัอาลยัอาวรณ์ไง ขนัธ์ ๕ มนัเตม็ตวั ลองขนัธ์มนัขาดไปๆ ภารา 
หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์น้ีเป็นภาระทั้งนั้น ความจ าไดห้มายรู้ การสืบต่อน้ีเป็นหมายรู้ 

พอ่ ลกู แม่ ลกูไง แทนกนัไดไ้หม? ไม่มีใครแทนกนัไดน้ะ  

ลกูเจบ็ แม่บอกวา่ “ใหแ้ม่เจบ็แทน”...ไม่ได ้ 

ลกูตาย แม่บอกวา่ “แม่ตายแทนไดไ้หม”...ไม่ได ้

จริงๆ แลว้คือวา่จิตดวงหน่ึงกบักายนั้นเป็นของใครของเขา แต่ไอก้รรมน่ีมาเกิดเป็นแม่
ลกูกนั น่ีมนัเป็นปกติ มนัเร่ืองของกรรม แต่ถา้ถึงท่ีสุดแลว้ ถึงจริงจุดจริงๆ แลว้คือหน่ึงเดียว คือ
ใจของตวั มนัแทนกนัไม่ได ้มนัช่วยกนัไม่ได ้จิตดวงนั้นถึงวา่ไปเร่ือยๆ แปรสภาพไปตลอด แลว้
พอหน่ึงเดียว เห็นไหม ถา้มนัตดัขาดจาภายในแลว้ แลว้ไม่ใช่พอ่แม่เหรอ? ใช่ แต่อาลยัอาวรณ์ตวั
น้ีมนัไม่มีแลว้ ขาดไปหมดเลย  

ดูอยา่งพระพทุธเจา้สิ ท่านส าเร็จเป็นพระพทุธเจา้แลว้นะ แลว้กลบัไปโปรดพอ่ โปรดพอ่ 
พระเจา้สุทโธนะ โปรดจนเป็นพระอนาคามี จนวนัสุดทา้ยเทศน์เป็นพระอรหนัตเ์ลย ท าไม
กลบัไปโปรดล่ะ 

เป็น แต่เป็นดว้ยคุณ ไม่ไดเ้ป็นดว้ยโทษ ไอพ้วกเราน่ีเป็นดว้ยโทษไง ดว้ยโทษหมายถึงวา่ 
ยดึติดอยา่งเดียว แต่ไอคุ้ณไม่เห็น เห็นแต่โทษ ยดึไว ้ ร้ังไว้ๆ  จะใหเ้ป็นตามแต่ความชอบใจของ
ตวั ใหเ้ป็นความปรารถนาของตวั แลว้มนัไม่เป็นตามความปรารถนาของตวัหรอก มนัเป็นตาม
ความเป็นจริงอยา่งท่ีเขาสร้างบุญกศุลมาแต่ละบุคคล แลว้กรรมน้ีมาสมัผสักนัเท่านั้น  

กรรมมาสมัผสักนั กรรมเก่ียวเน่ืองกนั กรรมเกาะเก่ียวกนั เหมือนแผน่ดิน แผน่ดินอยู่
เอกเทศไม่ได ้ เห็นไหม แผน่ดินของเราจะตั้งอยูบ่นโลกไดอ้ยา่งไร แผน่ดินของเรากต่็อเน่ืองกนั
ไปหมดนัน่แหละ แผน่ดินของเรากบัแผน่ดินของคนอ่ืนมนัต่อเน่ืองกนัข้ึนไป น่ีกรรมมนั
เก่ียวพนักนัไป 

แลว้เกิดมาเพื่อใชก้รรม ค าวา่ “ใชก้รรม” เราเกิดมาเพื่อใชก้รรม เม่ือมีกรรมแลว้กส็ร้าง
กรรมดีสิ ก าป้ันทุบดินสิ เกิดมาเพื่อใชก้รรม แต่ท ากรรมดี ไม่ท ากรรมชัว่ แต่กิเลสมนัพาใหท้ า
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นะ ถา้เราร้ังไม่ไหว เราต่อตา้นไม่ไหว กธ็รรมดา มนัท าไปแลว้เราพยายามนึกไดก้จ็ะไม่ท าอีก 
จะไม่ท าอีกนะ เพราะวา่ขณะท าอยูปั่จจุบนัน้ี เวลาใหผ้ลขา้งหนา้มนัใหม้ากกวา่นั้น  

กรรมปัจจุบนัอยา่งหน่ึงนะ เวลาใหผ้ลขา้งหนา้น่ีมนัเป็นบวกนะ มีบวกดว้ย มีบวก มีลบ 
ขา้งหนา้น่ะ เพราะความอาฆาตต่างกนั ยิง่เวลาฝ่ังตรงขา้ม ความอาฆาตแคน้ ความผกูพยาบาท 
อยา่งการใหอ้ภยักนั การต่อเน่ืองกนั อนัน้ีมนัใหผ้ลทั้งนั้นน่ะ กรรมมนัเป็นธรรมชาติอยา่งนั้นอยู่
แลว้ แลว้มนัมีทิฏฐิของใจเขา้ไปบวก ถึงวา่พระพทุธเจา้ถึงสอนใหอ้โหสิๆ 

ถา้เราไม่มีการอโหสิหรือวา่ไม่มีการลบลา้งนะ มนัจะบวกๆๆ เขา้ไปนะ พอยิง่บวกกบั
บวกมาเจอกนั แลว้มนัไปอีกๆ นะ แลว้เราจะลา้งใหเ้กล้ียงๆๆ ลา้งดว้ยการปฏิบติั อยา่งเช่น 
ปฏิบติัเราอยูน่ี่ กรรมเราน่ีมหาศาลเลย 

ดูพระองคุลิมาลฆ่าคนมา ๙๙๙ ศพ กรรมมากหรือไม่มากล่ะ แต่เวลาลา้ง ลา้งจบชาตินั้น
ล่ะ ฆ่าชาตินั้นล่ะ ๙๙๙ ศพ แลว้กส็ าเร็จชาตินั้นน่ะ เห็นไหม กรรมลา้งได ้  ส าเร็จชาตินั้น 
พระพทุธเจา้ไปโปรด ส าเร็จเลย 

“องคุลิมาล เราหยดุแลว้ ท าไมเธอไม่หยดุ” 

พระพทุธเจา้ไล่มาไง คนมีความคิด คนใฝ่ดีอยู ่แต่โดนหลอกไป กรรมเก่า โดนเขาหลอก
ไป ปรารถนาอยากจะเอาวชิาไง ถา้เอาวิชาตอ้งฆ่าคนมาพนัคน ไล่ฆ่าเขาเลย เพราะตอ้งการเอา
วิชานั้น ฆ่ามาๆ จน ๙๙๙ ศพ จะฆ่าแม่อยูแ่ลว้ พระพทุธเจา้เห็นวา่พระองคุลิมาลน้ีมีนิสยัจะ
ส าเร็จเป็นพระอรหนัตไ์ด ้ถา้ไม่ไปโปรดวนัน้ี จะฆ่าแม่ จะหมดโอกาส 

แม่ไปแลว้นะ กษตัริยจ์ะเอาคนมาจบั ฆ่าคนมาก โจรใหญ่ แม่เป็นห่วงลกูไง จะไปเตือน
ลกู ฟังสิ ขนาดจะไปเตือนลกู รู้ดว้ยนะวา่ลกูหนา้มืดตามวั กทุ็กขไ์หม ฆ่าคนมา ๙๙๙ ศพ ทุกข์
มากใช่ไหม กเ็หลืออีกศพเดียวครบพนัแลว้ จะไดว้ิชาแลว้ แลว้พอแม่มากไ็ม่เขา้ใจวา่แม่ไม่แม่
แลว้นะ จะเอาน่ะ จะเอาวิชา รักวิชา อยากไดว้ิชามาก พระพทุธเจา้ ถา้ไม่ไปกฆ่็าแม่ พระพทุธเจา้
ไปก่อน เห็นพระพทุธเจา้ จะฆ่าพระพทุธเจา้ก่อน  

พระพทุธเจา้ใชฤ้ทธ์ิ ไม่ไดเ้ดิน ยนืเฉยๆ แต่มนัลอยไป องคุลิมาลวิ่งเกือบตาย วิ่งไม่ทนั มี
วิชาดว้ยนะ องคุลิมาลมีวิชามาก วิ่งเร็วกวา่พวกเสือ เขาฝึกมา โบราณเขามีวิชากนั เร็วมาก ตาม
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ใครกท็นันะ ใครจะหนีไม่พน้เลย แต่ไล่วิง่อยา่งไรกต็ามพระพทุธเจา้ไม่ทนั จนทนไม่ไหว เรียก
ใหห้ยดุ พระพทุธเจา้...พอเรียกมนักเ็ป็นการโตต้อบ  

พระพทุธเจา้บอก “เราหยดุแลว้ เธอต่างหากยงัไม่หยดุ”  

องคุลิมาลบอก “พระพทุธเจา้โกหก กห็นีอยู ่ น่ีจะหยดุไดอ้ยา่งไร” กเ็ลยไปบอกวา่
พระพทุธเจา้โกหก  

พระพทุธเจา้บอกวา่ “ไม่ใช่ เราหยดุท าบาป” เห็นไหม สะอึกเลย มนัแทงใจไง 

“เราหยดุจากการฆ่า แต่เธอยงัไม่หยดุ” 

วางดาบเลย วางมีดเลย กราบเลย 

จากวชิา น้ิวอีกพนัน้ิวน่ีจะเอา ไม่เอาอีกแลว้ มนัมีเมด็ใน มนัมีความรู้สึกขา้งใน เป็นคนดี
อยู ่กเ็ลยขอบวช พระพทุธเจา้บวชให ้ส าเร็จในชาตินั้น ใหดู้วา่กรรมมนัลา้งไดไ้ง 

แต่ท่ีพดูเม่ือก้ีน้ี พดูเร่ืองกรรม พดูใหเ้ห็นโทษไง ใหเ้ห็นการหมุนไปของมนัไง ถา้เห็น
โทษ เรากอ็อกจากโทษนั้น เราตอ้งเอาตวัออกจากโทษนั้นนะ วฏัวนน้ีเหมือนกบักระทะใหญ่ 
แลว้เราเป็นสตัวส์ตัวห์น่ึงอยูใ่นวฏัวนนั้น เหมือนกบัเราตกในกระทะทองแดง เหมือนกบัเขา
ทอดกลว้ยทอด เห็นไหม แลว้เรากเ็ป็นกลว้ยทอดช้ินหน่ึง กล้ิงอยูใ่นนั้น ร้อนอยูอ่ยา่งนั้น เผาอยู่
อยา่งนั้นน่ะ มนัไปไม่รอดหรอกจากวฏัวนน้ี ฉะนั้น ถา้เราจะเป็นกลว้ยทอด กอ็ยา่ใหก้ลว้ย
ทอดมนัทอดข้ึนมาแลว้เขาชอ้นข้ึนมาใหส้ะเดด็น ้ามนั 

น่ีกเ็หมือนกนั ยงัอยูใ่นวฏัวน เพราะยงัไม่ส้ินจากกิเลส แต่อาศยับุญกิริยาวตัถุ การภาวนา
น้ีไดบุ้ญมาก จะจิตสงบ ไม่สงบ ไดบุ้ญมาก เพราะพระพทุธเจา้บอกพระอานนท ์ตอนจะนิพพาน 
เขาถวายดอกไม ้ เอาดอกไมธู้ปเทียนบูชามากเลย พระพทุธเจา้ก าลงัจะส้ินแลว้นะ ยงัฝากค าคม
ไวน่้ะ 

“อานนท ์ ต่อไปเธอจงบอกเขานะวา่การบูชาดว้ยอามิสบูชาน่ีไม่ประเสริฐเลย ใหป้ฏิบติั
บูชา” 
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เรานัง่อยูน่ี่ เราทรมานกายอยูน่ี่ เท่ากบัเรายกกายของเราถวายพระพทุธเจา้ เพราะเรามี
สิทธิในกายของเราใช่ไหม เราจะไม่นัง่กไ็ด ้เราจะลุกเด๋ียวน้ีกไ็ด ้ท าไมเราฝืนนัง่ เพราะเราฝืนนัง่
น้ีเรายกกายน้ี ยกกิริยา ยกทุกขอ์นัน้ีถวายไง เหมือนกบัเราเอากายทั้งกายประเคนใหพ้ระพทุธเจา้
เลย น่ีปฏิบติับูชา บูชาดว้ยร่างกาย ดว้ยเลือดเน้ือ ดว้ยความอดทน น่ีคือปฏิบติับูชา 

ความทุกข ์ ความเจบ็ ความปวด ทรมานเพือ่ถวายพระพทุธเจา้ จะไดบุ้ญ ไม่ไดบุ้ญ? มนั
ไดบุ้ญอยูแ่ลว้ ปฏิบติับูชาไง เราเป็นลกูศิษยพ์ระพทุธเจา้ไง ท าตามพระพทุธเจา้สอน ปฏิบติับูชา
พระพทุธเจา้ มนัถึงไดส้ะสมไปๆ ไดกิ้ริยาไป ไดกิ้ริยา กิริยาน้ีดีข้ึนๆ 

จากไม่เคยนัง่สมาธิเลย เห็นไหม นัง่สมาธิท าอยา่งไร เราน่ีนัง่จนเคยแลว้ อยูค่นเดียวกท็  า
ได ้มนักมี็นิสยั 

จูฬปันถกมาปฏิบติั ปฏิบติัไม่ไดเ้ลย จนพี่ชายจะใหสึ้ก พระพทุธเจา้มาสอนใหล้บูผา้ขาว 
กอ็นัน้ี บุญกิริยาวตัถุ เราท าถา้มนัฝังใจเราไป มนัจะเป็นบุญบารมีไป เหมือนกนั พี่ชายเป็นพระ
อรหนัตเ์หมือนกนั มหาปันถก จูฬปันถกเป็นนอ้งชาย 

เป็นพระอรหนัตน์ะ แต่ไม่รู้จริตนิสยัเพราะไม่เหมือนพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้พทุธวิสยั
จะรู้วาระจิตหมดเลย จนพี่ชายใหสึ้ก 

พระพทุธเจา้มาดกัหนา้เลย “จูฬปันถกจะไปไหน” 

“จะไปสึก” 

“ท าไมถึงสึกล่ะ” 

“พี่ชายบงัคบัใหสึ้ก” 

“เธอบวชเพื่อใคร” 

“บวชถวายพระพทุธเจา้” 

“มาน่ีๆ” ใหเ้อาผา้ขาวไปลบู แต่พดูภาษาบาลีนะ วา่ผา้น้ีขาวหนอๆ ลบู 
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ลบูไปๆ น่ีมนัสลดใจนะ ผา้ขาวๆ ท าไมมนัด า? ด าเพราะเหง่ือมือออกไป มนัสลดสงัเวช
ไง เห็นไหม สลดสงัเวชปล่อยทนัทีเลย ส าเร็จ  

พระพทุธเจา้เทศน์ไว ้เขาไปถามพระพทุธเจา้ เหตุใดถึงเป็นแบบน้ี 

เพราะจูฬปันถก ชาติก่อนท่ีจะเกิดเป็นพระจูฬปันถกน่ี เกิดเป็นกษตัริย ์แลว้ออกตรวจพล
สวนสนาม เป็นกษตัริยก์ต็อ้งประณีตใช่ไหม ออกตรวจพลสวนสนาม ข่ีรถมา้แลว้มีผา้ขาว 
ผา้เช็ดหนา้ลบูหนา้ พอลบูแลว้มนัสลดสงัเวช ความสลดสงัเวชนั้นมนัฝังใจ มนักินใจ มนัใหผ้ล
ขา้มชาติเลยล่ะ ขา้มไปอีกชาติหน่ึงมาลบูผา้นัน่น่ะ เขา้กบัตรงนั้น  

ไอเ้รากเ็หมือนกนั ถึงถา้ไดช้าติน้ีตอ้งเอาเลย แต่ถา้ไม่ไดม้นักส็ะสมไปๆ มาเจอของดี
แลว้มนัตอ้งหยบิใหติ้ดมือบา้ง จะหยบิส่วนไหนติดมือกต็อ้งหยบิ หยบิใหไ้ด ้เกิดไม่เกิดตายเปล่า
ไง เกิดท่ามกลางพระพทุธศาสนา ถึงไม่ส้ินกต็อ้งใหมี้อะไรติดไมติ้ดมือไป 

เกิดเป็นคน การเกิดเป็นทุกข ์ แต่ใหเ้กิดดี...จนแบบวา่เคร่ืองพงั ไม่มีน ้ามนัหล่อล่ืน ทุกข์
ใหทุ้กขพ์อสมควร เพราะทุกขน้ี์เป็นอริยสจั ตอ้งดบัการเกิดคือดบัทุกข ์ไม่เกิดกคื็อไม่ทุกข ์ถา้ไม่
เกิดแลว้ไปไหน มนักไ็ปอยูท่ี่มนัไม่เกิดนัน่ล่ะ เพราะจิตน้ีไม่มีวนัดบั อยูค่งท่ีของมนั วา่คงท่ีก็
ไม่ไดน้ะ เขาถึงวา่ พดูผดิอีกล่ะ...ไม่คงท่ีกเ็หมือนคงท่ี 

เกิดจากการปฏิบติันะ เกิดจากตามความเป็นจริง 

หน่ออ่อนมนัช าแรกข้ึนมา ดูเวลาหน่อไมข้ึ้นมาแตกหน่ออ่อนสิ หน่ออ่อนน้ีสวยมาก 
หน่ออ่อน น้ีเหมือนกนั เราเร่ิมปฏิบติั ใหแ้ตกหน่อจากหวัใจ หน่ออ่อนช าแรกออกจากกิเลส 
หน่ออ่อนปลกูไดไ้หม เราเร่ิมปลกูหน่อออ่น มนัแตกข้ึนมาจากภายใน หน่อมนัอ่อน มนัดีไป
หมดแหละ 

ความคิดเร่ิมตน้ ความคิดท่ีมนัดีข้ึนมาจากหวัใจ แลว้เราสามารถจะท าใหม้นัแก่ไดไ้หม 
ความคิด คิดท าความดี ใครๆ กคิ็ดใช่ไหม แลว้กล็ม้ไปๆ เหมือนหน่ออ่อนๆ ตน้ไมอ้่อนๆ ไม่
สามารถเติบโตได ้ความคิดอยากปฏิบติัดี อยากจะท าคุณงามความดี อยากจะใหเ้กิดตายไดส้มัผสั
รสของธรรม เหมือนหน่ออ่อน แลว้พอเกิดข้ึนมากล็บลา้งกนัหมดเลย กิเลสมนัลบลา้งหมดเลย 
มนัน่าเศร้าใจ 
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ความคิดดีใครกคิ็ดเป็น ใครกคิ็ดอยากจะท า แลว้ท าไมมนัท าไม่ไดล่้ะ น่ีเห็นไหม ดโูทษ
ของมนัสิ เรากว็า่เราดี ใจเราดี แลว้เราจะไปเห็นโทษของใจเราไหม ความดีท่ีเกิดข้ึนมา ช าแรก
ข้ึนมาจากไอกิ้เลสในหวัใจ จากภพใจ มนัข้ึนมาน่ีเป็นธรรมนะ พระพทุธเจา้สอนถึงการท าความ
ดี แลว้มนักล็บไปหมด เห็นไหม กิเลสมนัพาลบหมดเลย  

กิเลสๆ น่ีวา่มนัเหมือนยกัษเ์หมือนมารนะ กค็วามเคยใจของเรานัน่แหละ ท่ีมนัอยูท่ี่หวัใจ
ของเรานัน่แหละ ในหวัใจเรานัน่น่ะ พระพทุธเจา้...ความคิดท่ีไม่ดี ท่านใหช่ื้อวา่กิเลส ถา้
ความคิดท่ีดีใหเ้ป็นธรรม มนัมีกศุลกบัอกศุลไง กศุลคือความดี อกศุลคือความไม่ดี ความดีมนัลบ
ลา้งออกหมดๆ หน่ออ่อนถึงเกิดไม่ได ้ 

วนัอาสาฬหบูชา อยากใหห้น่ออ่อนน้ีมนัเกิด หน่ออ่อน พยายามพดูถึงตรงน้ี เราไม่พดู
เขา้วิปัสสนาเลยล่ะ น่ีสมถะลว้นๆ นะ วนัน้ีไม่ยกวิปัสสนาเลย วิปัสสนาพิจารณากาย กม็นัเป็น
การ...หน่ออ่อนยงัไม่เกิดเลย ไมย้งัไม่แก่เลย 

ปลกูข้ึนมา จงใจไดไ้หม รักษาใหดี้ รักษากติกา ตั้งใจ ตั้งขอ้ปฏิบติัมาลงท่ีหวัใจ เราจะละ
เวน้ เราจะไม่ท าอะไร เราจะฝืนอะไร น่ีหน่ออ่อน แลว้อนัน้ีเรากพ็ยายามรดน ้าบ ารุงมนัสิ บ ารุง
ข้ึนมาใหเ้กิดข้ึนมาจากภายในนัน่น่ะ ถา้หน่ออ่อนน้ีมนัแก่ข้ึนมานะ มนักพ็ยายามจะต่อตา้นไอ้
ความท่ีวา่ปัดใหล้ม้ๆ อนันั้นไดบ้า้ง แลว้เรากเ็ป็นคนดีข้ึนมานะ 

คนดีไม่ตอ้งใหม้าบอก ใครจะบอกวา่เราเป็นคนดี ในหวัใจเรารู้เอง ถึงวา่ ไม่มีของในท่ี
ลบั ไฟไม่มีในท่ีลบัท่ีแจง้ ในท่ีแจง้ ไฟร้อน ในท่ีลบั ไฟกร้็อน เราท าความผดิ เราท าความถกู ใจ
เราเท่านั้นรู้หมด เราจะโกงใครมา เราจะใหใ้ครไป เราจะท าความดีไว ้ใครจะมาชม ไม่ชม แต่เรา
รู้ เห็นไหม ใจเราน้ีรู้นะ ถึงวา่ไม่มีความลบั ความลบัไม่มีโลก เพราะคนท านั้นรู้หมด เราท าน่ีเรา
รู้ แลว้พอเราตายไป อนัน้ีมนัใหผ้ลๆ ท าดีตอ้งไดดี้ ท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ อนัน้ีมนัมาประจานอีกที
หน่ึง 

อยา่งเราน่ีท าความไม่ดีไวเ้ตม็ท่ีมหาศาลเลย แลว้เรากอ็วดอา้งวา่เราท าความดี บทเราจะ
ตายข้ึนมามนัจะออกเอง กรรมมนัจะใหผ้ลนะ ทุรนทุราย อยูไ่ม่เป็นสุขหรอก ทุรนทุรายมาก ถา้
เราท าความชัว่ไวม้าก มาหลอกลวงชาวบา้น ถึงเวลาจะตายน่ีทุรนทุรายมากเลย เพราะมนัหลอก
เขาไวม้าก มนัจะตกนรกไง พอมนัจะตกนรก จิตมนัรู้ก่อน มนัร้อน มนัจะด้ินรนกระวนกระวาย 
แลว้มนัจะไปไหนล่ะ? มนักล็งขา้งล่างนัน่ล่ะ 
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แต่ถา้เราท าความดีไวสิ้ ถึงวา่ความลบัไม่มีๆ แลว้เราท าความดี เรากอ็ยากใหค้นชมเรา 
อยากจะใหเ้ราเป็นคนดี...ไม่ตอ้ง ใหม้นัดีใน ในหวัใจนัน่น่ะ หวัใจมนัดีข้ึนมาแลว้ ใครจะชมไม่
ชม ไม่เก่ียว หวัใจน้ีประเสริฐ กดัเพชรขาด ตอ้งกดัเพชรขาด มนัถึงท าลายไดห้มดในความไม่ดี
ในหวัใจ ท าลายไดห้มดเลย มนัท าลาย... 

สงครามใด มนัจะเท่ากบัสงครามช าระหวัใจ สงครามท่ีวา่รุนแรงท่ีสุด มนัมีสงครามไหน
ท่ีจะเป็นสงครามเอาชนะใจตวั ไม่มี แลว้เราชนะสงครามภายในข้ึนมาน่ี โอโ้ฮ! มนัถึงประเสริฐ
ไง จากคนธรรมดาเป็นยอดคน เป็นยอดคนนะ เพราะมนัเกิดเป็นคน แต่ไม่เหมือนคน มนัไม่ท า
เหมือนคนเขาแลว้ มนัออกไปเหนือคน แต่กค็นนัน่ล่ะ ถา้มองไปกค็นเหมือนกนั แต่หวัใจมนั
ไม่ใช่ หวัใจภายในมนัประเสริฐของมนัเองอยูอ่ยา่งนั้นล่ะ เป็นเอกเทศของมนั พอเป็นเอกเทศ
ของมนัแลว้มนักส็อนคนไดสิ้ มาสอนไอพ้วกในหมู่คนใหอ้อกมาเป็นเอกเทศอยา่งน้ี กเ็ร่ิมตน้
ตรงน้ี เร่ิมตน้จากการปากกดัตีนถีบน่ี 

ไม่มี ไม่มีส่ิงใดๆ ในโลกน้ีจะไดม้าเปล่า...ไม่มี มนัมีเหตุมีผล ตอ้งลงทุนลงแรงไปทั้งนั้น 
ของทุกอยา่งตอ้งลงทุนลงแรง ไม่ลงทุนลงแรง...ปฏิบติั เห็นไหม พระพทุธเจา้ “ถา้คืนน้ีไม่ส าเร็จ
จะนัง่ตายอยูน่ี่เลย ไม่ลุก” บลัลงักสุ์ดทา้ยน่ะ แลว้กส็ าเร็จข้ึนมา ถา้ไม่ส าเร็จกต็ายอยา่งเดียว สละ
ชีวิตทั้งนั้นน่ะ ไม่มีหรอกท่ีจะไดม้าชุบมือเปิบๆ...กพ็วกเราน่ีชุบมือเปิบ นัง่อยูน่ี่ชุบมือเปิบ เรา
ฟังอยา่งน้ี 

เอาอาหารมาไวก้องตรงหนา้เลย แต่มนักินไม่เป็น ถึงวา่มนักินไม่ได้ๆ  นะ จะวา่ไม่กินก็
ไม่ใช่นะ...กินไม่เป็น คือวา่มนัไม่เขา้พอดีใจไง ค าวา่ “กินไม่เป็น” มนัไม่สามารถท าใหใ้จน้ีกลม
กล่อมแลว้ลงไปในสมาธิไดไ้ง ถา้กินเป็น มนักส็ามารถกลมกล่อมใจน้ีใหเ้ป็นตามธรรมนั้นไง 

ธรรมไง สมาธิธรรมมนัมีอยูแ่ลว้ จิตไม่ฟุ้ งซ่านกส็งบ จิตไม่สงบมนักฟ็ุ้ งซ่าน พอมนัตดั
ฟุ้ งซ่านมนักส็งบ น้ีมนัตดัไม่ได ้ มนัถึงวา่อยูใ่นใจของตวัเอง แลว้แต่ตวัเองเป็นผูท้  าเท่านั้น ใน
หวัใจของตวั เราเป็นผูท้  าเท่านั้น ไม่มีใครสามารถทะลวงมือเขา้ไปในกลางหวัใจแลว้พลิกใจเรา
หรอก เราตอ้งพลิกเอง ภพของจิตอยูท่ี่นัน่ พลิกเลยๆ พลิกจิตน้ีออกหมดเลย พลิกภพของมนั ภพ
คือพื้นฐาน ภพมนัอยูท่ี่กลางหวัใจ ความคิดมนัออกจากกลางใจมา แลว้มนัผา่นสมอง สมองก็
จ  าๆ ใช่ไหม 
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ถา้เราพลิกตรงนั้นป๊ับ มนัคิดไม่ได ้ มนัไม่มีฐานไง กเ็หมือนกบัเราน่ีไม่มีเสียง เสียงพดู
ออกมาไดเ้ลย ตดักล่องเสียงท้ิง ไม่มี ทีน้ีมนัตะเบง็ออกมาๆ ทีน้ีเราพลิกใจป๊ับ มนักไ็ม่มีความคิด 
ไม่มีเลย พอมนัไม่มี ท าอยา่งไรล่ะ ไม่มี ทีน้ีมนักคิ็ดโดยธรรมชาติ เพราะไม่มีกิเลสเขา้ไปยแุหย ่
มนักเ็ลยกลายเป็นภาระเท่านั้น ขนัธ์น้ีเป็นภาระ ขนัธ์น้ีไม่มีคนยแุหยแ่ลว้ มนักมี็ความสุขน่ะสิ  

จากเราอยูปั่จจุบนัน้ีมีคนยแุหยต่ลอด มนัยใุหท้  าไอโ้น่นท าไอน่ี้นะ กบัไม่มีใครมายเุลย 
เรานัง่อยูป่กตินะ แลว้มี ๑๐ คนคอยนัง่ย ุกบัเรานัง่อยูค่นเดียว อะไรมีความสุขกวา่กนั เหมือนกนั 
ลองกิเลสมนัส้ินไปแลว้ไม่มีใครย ุ คนยไุม่มี เพยีงแต่เราเป็นคนคิดไง อนัน้ีเป็นประโยชน์ อนัน้ี
เป็นคุณเรากท็  า อนัน้ีเป็นโทษ อนัน้ีไม่เป็นประโยชน์กไ็ม่ท า ยกเวน้แต่คนมนัเคยท า มนัท าเป็น
กิริยาไป แต่มนักไ็ม่ใช่โทษนะ 

นัน่วา่เป็นยอดคน เราจะเป็นยอดใคร คนเกิดเป็นยอดคน เขาวา่คนทัว่ไง ไอเ้ราคนไม่ทัว่ 
คนคร่ึงๆ กลางๆ พอคนไม่ทัว่แลว้กจ็บ เพราะอะไร เพราะมนัจะเกิดเป็นคนอนัประเสริฐ กลวัจะ
ไม่ไดเ้กิดเป็นคนอีกน่ะสิ ตายล่ะ ตายแน่นอน พอเกิด เกิดแน่นอนดว้ย แต่จะเกิดเป็นอะไรเท่านั้น
น่ะ เกิดเป็นอะไร 

ฉะนั้น เราอยูใ่นหลกัการของศาสนา ศีลธรรมพระพทุธเจา้สอน แลว้เราท าตามนั้น อยา่ง
นอ้ยกเ็กิดเป็นมนุษยเ์ดด็ขาด อยา่งมากเกิดเป็นเทวดาข้ึนไปเลย เกิดภพสูงข้ึนๆ แต่เกิดสูงข้ึนก็
ตอ้งกลบัมาท่ีน่ี ทีน้ีเรามีหลกัการแลว้เราท าของเราไป ยกเวน้แต่วา่กิเลสมนัรุนแรง เราฝืนไม่ไหว 
ส่ิงใดท่ีท ามาแลว้มนัเป็นอดีตไปกอ็ยา่ไปเสียใจกบัมนั ปัจจุบนัน้ีเรามีชีวิตอยู ่ แลว้เราเจอช่อง
แนวทางแลว้ เรากเ็ดินแนวทางน้ีของเราไป เดินแนวทางของเราน่ีไป เป็นผูท่ี้ฉลาด เอาตวัรอด
คนเดียวไง 

โลกทั้งโลกมนัจะติเตียนนะ ไอค้นมาวดัน่ี ไอค้นท่ีวา่โง่ๆ เซ่อๆ น่ี อยูดี่ๆ ไปทุกขไ์ป
ทรมาน เขาไปเท่ียวสนุกแสนสนุกนะ มานัง่ทรมานกนั แลว้มนัมีก่ีคนในโลกน้ี เขากว็า่พวกเรา
โง่ๆ เซ่อๆ ไอค้นท่ีโง่ๆ เซ่อๆ น่ีแหละมนัจะไปดี ไอค้นท่ีฉลาดๆ มนัจะไป...ดูคนส่วนมากกแ็ลว้
กนั คนท่ีฉลาดๆ มนัจะไปประสาเขานัน่แหละ  

ดูในทะเลสิ เวลาเขาไปดึงอวน เวลามนัติดสตัวท์ะเลมาน่ี ปลาทูก่ีร้อยก่ีพนัตวั น่ีเวลา
สนุกมนักเ็ป็นอยา่งนั้นน่ะ เวลาอวนลากข้ึนมาที มนัจะรู้วา่ “อ๋อ! ชีวิตน้ีจะส้ินแลว้” ไอเ้ราออกมา
น่ีมนัแบบวา่ มาฝึกไวก่้อนเลย มาเตรียมเสบียงไวก่้อน มาเตรียมทางไปแลว้ เวลาอวนลากมา เรา
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กพ็น้ออกจากอวนไป อวนลากมาเรากมี็ช่องนะ อวนขาด อวนทะลุ เรากพ็น้ของเราไป น่ีคนโง่ 
คนโง่มนัเอาตวัรอดได ้

ถา้เขาวา่เราโง่ เรากย็อมโง่ โง่ภาษาโลกเขาวา่นะ แต่ฉลาดธรรม แต่โง่ทางโลก ถา้ฉลาด
ทางโลกแลว้โง่ทางธรรม เสียหาย เขาวา่ฉลาด ฉลาดกนัทางโลก ฉลาดทางโง่ ไอเ้ราโง่ทางฉลาด 
ถา้เรามีหวัใจคิดอยา่งน้ี มนัพลิกใจเราได ้

โลกธรรม ๘ ลมปากของคน รับประกนัได ้ท าดีขนาดไหนกว็า่ ไม่มีทางหรอกท่ีไม่โดน 
เวลาเราทุกขม์ากๆ นะ ส าหรับเวลาเรารักษาหวัใจเรา แต่เวลาค าพดูน่ีอีกเร่ืองหน่ึง เวลาเรารักษา
หวัใจเรา เราจะคิดเลยแหละ เวลาโลกธรรมมนัแรง พระพทุธเจา้สอนไว ้ มีบทธรรมอยูบ่ทหน่ึง 
สอนพระวา่ “ในโลกน้ี คนท่ีโดนโลกธรรมแรงท่ีสุดในโลกน้ีไม่มีใครเท่าพระพทุธเจา้” แลว้ไป
อ่านประวติัเป็นอยา่งนั้นจริงๆ ประวติัพระพทุธเจา้ จะโดนคนใส่ความ โดนคนแกลง้มาน้ี
มหาศาลเลย พระพทุธเจา้นะ  

พระพทุธเจา้บอกเองเลย “ในโลกเราน้ี โลกมนุษยน้ี์ ไม่มีใครจะโดนโลกธรรมรุนแรงเท่า
พระพทุธเจา้” โดนการใส่ความ โดนการย ุ ดูในประวติัพระพทุธเจา้สิ มหาศาลเลย นั้นเรากต็อ้ง
โดนตามนั้น ขนาดพระพทุธเจา้ยงัโดน โลกธรรม ๘ เป็นธรรมเก่าแก่ เป็นธรรมประจ าโลก แลว้
เราจะเห็นวา่การนินทากาเลน้ีมากกวา่การชม เป็นธรรมเก่าแก่ คือวา่ของมนัมีมาโดยดั้งเดิม  มนั
เป็นสมบติัของโลก มนัเป็นนิสยั มนัเป็นสนัดานอยา่งน้ีมาโดยธรรมชาติ แลว้เรามาเกิดท่ามกลาง
ธรรมชาติ เหมือนกบัเรามาเกิดในท่ามกลาง เราปฏิเสธดินไม่ไดห้รอก เราตอ้งเหยยีบบนแผน่ดิน 

น้ีเหมือนกนั เราเกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้ ส่ิงน้ีมนัมีอยูโ่ดยดั้งเดิม แลว้ส่ิงน้ีมากระทบเรา เรา
ถึงวา่โลกธรรม ๘ พระพทุธเจา้สอนไวแ้ลว้ เวลาเขาชมมา มนักเ็หมือนวา่ ลมปากคน เหมือน
กล่ินหอม ลอยมาแลว้กผ็า่นไป เวลาเขาติเตียนมานะ เปรียบเหมือนเสาเขม็ท่ิมลงท่ีหวัใจ ท่ิมมา
ผลวัะๆ เลย 

น่ีเราเทียบใหเ้ห็นไง เห็นคุณและเห็นโทษ เห็นวา่อนัน้ีผดิ อนัน้ีถกู  

เวลาเขาด่ามาหรือเขาวา่มา สติเราคิดตรงน้ีไดน้ะ ไอว้า่มาด่ามาน่ีเร่ืองของเขา แต่สงัเกต
วา่หวัใจน้ีมนัฟ ู ไม่ฟ ู หวัใจเราน่ี หวัใจฟหูรือไม่ฟ ู ฟตูามเขาไหม กิริยาทุกข ์ สุข น้ีมนัอยูท่ี่เรา 
ไม่ไดอ้ยูท่ี่เขา ถา้มนัเดือดร้อนท่ีใจเรา เขาด่า เขาหวัเราะ เขากไ็ปแลว้ เราทุกขอ์ยูค่นเดียว แต่ถา้
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เขาด่ามา เราไม่ทุกข ์เราคุมใจเราได ้ฉะนั้น ใจเราส าคญั ถา้เราคุมได ้เรารักษาเราได ้รักษาใจของ
ตวั 

นัน่โลกธรรม ๘ มนัของดั้งเดิมนะ ของดั้งเดิม ของประจ ามา เพราะมนัมีมาก่อนนั้น 
พระพทุธเจา้ตรัสมา กปัน้ีองคท่ี์ ๔ แลว้คิดวา่พระพทุธเจา้ตรัสองคท่ี์ ๔ แลว้องคต่์อไปกพ็ระศรี
อริยเมตไตรย พระพทุธเจา้ทั้ง ๕ องคน้ี์ตรัสธรรมะอนัเดียวกนัใช่ไหม ฉะนั้น โลกธรรมนั้นมีมา
โดยดั้งเดิม พระพทุธเจา้องคท่ี์แลว้กพ็ดูอยา่งน้ี ธรรมะน้ีเหมือนกนั ของเดิม (เทปส้ินสุดเพียง
เท่าน้ี) 


