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ตั้งใจฟังธรรม เป็นชาวพุทธ ว่าเกิดมามีวาสนาท่ีสุด เป็นชาวพุทธ พุทธศาสนาสอนเป็นคน
มีหลกัมีเกณฑไ์ง เร่ิมตน้จากคนวนไปวนมา คนแกว้ คนเกิดมาเป็นคนเปล่าไง เหมือนเราคนกาแฟ 
หมุนอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ไร้สาระของการเกิดเป็นคน คนนะ สัตวเ์ดรัจฉานมนัยงัรู้ผดิรู้ชัว่นะ แต่เรา
เป็นคน แลว้ศาสนาสอนลึกเขา้ไปในหวัใจของคน เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาน้ีประเสริฐมากๆ 
เลย แลว้เราจะควา้อะไรติดมือไปบา้ง เราจะควา้อะไรติดมือติดใจเราไวบ้า้งเพื่อใหไ้ปเกิดดีข้ึนไป
อีก 

แต่ใจ เป้าหมายของเราชาวพุทธน้ีมนัตอ้งนิพพานอยา่งเดียว เพราะศาสนาน้ีสุดยอดไง สุด
ยอดเลยล่ะ ถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์น่ีศาสนาพุทธถึงว่าประเสริฐมาก แลว้เราเป็นชาวพุทธนะ เราเกิดเป็น
คน ทีน้ีว่าการเกิดเป็นคน ไม่ใช่ว่ามีวาสนาถึงไดเ้กิดเป็นคน การจะเกิดเป็นคนมา เกิดมาจากอะไร
คนน่ะ เราไดส้ร้างคุณงามความดีมาแลว้ มนุษยส์มบติัไงถึงไดม้าเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาแลว้ทุกข์
ไหม? ทุกข ์ เกิดมาแลว้ เกิดมาตั้งแต่ปฏิสนธิจิตนะ ตั้งแต่ครรภม์ารดา ถา้เรายอ้นกลบัไปดูนัน่น่ะ 
นรกขุมหน่ึง ครูบาอาจารยว์่าไวอ้ยา่งนั้น เพราะมนัอยูใ่นอยา่งนั้นท่าเดียว ๙ เดือน อยูใ่นท่าขด
ตวัอยา่งนั้น ๙ เดือน เราทุกขไ์หม? ทุกข ์เพราะเราไม่รู้จกั เราลืมไปไง 

ขณะอยูใ่นปัจจุบนัธรรม อยูใ่นครรภข์องมารดา ทุกขข์นาดไหน อาการท่ีขยบัไม่ไดเ้ลย เรา
นอน เรานัง่อยูน่ี่ เราก็ว่าเรายงัปวดเม่ือย เจบ็เม่ือย เรายงัขยบัออกไดน้ะ ขดอยูใ่นท่ีแคบๆ อยา่ง
นั้นน่ะ ๙ เดือน แลว้บุญเล้ียงไวน้ะ ตกคลอดออกมาถึงยงัมีชีวิตอยู ่ไม่เห็นเหรอ ทารกคลอดมาตาย
ตั้งแต่ในครรภก์็มี ตกคลอดมาตายก็มี เกิดมาแลว้เป็นเดก็ๆ ตายก็มี เราเกิดมาแลว้ ชีวิตสืบต่อมาจน
ป่านน้ี น่ีว่ามีบุญหรือไม่มีบุญ บุญอยูท่ี่ตรงน้ี บุญไม่ไดอ้ยู่ท่ีว่าความพอใจของเราถึงจะเป็นบุญไง 
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เราพอใจเราสุขใจ อนันั้นวิชามาร มารมนัหลอก มารมนัหลอกนะ เวลาท าอะไรไป ถา้พอใจของ
ตวั นัน่น่ะวิชามาร เด๋ียวจะว่าเป็นคนฉลาด คนไหนเป็นคนฉลาดเอาตวัรอดได ้ คนนั้นเป็นคนดี 
นัน่วิชามารลว้นๆ 

วิชาของพระพุทธเจา้ ปัญญาน้ีเอาชนะกิเลส มาร เขาเรียกว่า “มาร” แต่ความจริงมนัคือ
กิเลสต่างหาก จะเรียกว่า “กิเลส” มนักลวัจะเจบ็ปวด เจ็บแสบใจมนั มนัเลยบอกวิชามารไง เพราะ
มารฝ่ายเทพมนัมีใช่ไหม เทวดาฝ่ายมาร ว่าเป็นวิชามาร เพราะมนัเป็นประโยชน์ของโลกเขา มนัยงั
ช่วยกนัได ้ ยงัเป็นประโยชน์กบัเขาบา้ง เพราะว่ามนัเป็นเหตุการณ์เฉพาะหนา้เอาตวัรอดไป แต่น่ี
เราจะสู้กบักิเลส วิชามารไง 

จะนัง่ก็ว่าเอาไวก่้อน วิชามาร หมายถึงว่า มนัท าใหเ้ราลม้ไปนะ มนัจะต่อตา้นความคิดเรา 
มนัจะท าใหเ้ราลม้ไป วิชามาร เรามีไหม ในตวัเราน่ะ เพราะว่าเป็นปัญญาไง ฟังนะ ปัญญาคือการ
ชนะตวัเอง แต่ถา้เป็นวิชามาร ปัญญาเอาตวัรอดไง เอาตวัรอดไปชัว่คราวๆ ไป แต่ไม่รู้หรอกว่ามนั
จะไปเจอทุกขข์า้งหนา้ มนัไม่ไดช้ าระ มนัเป็นการสะสมไว ้

อยา่งเช่นโรค ถา้เรารักษาโรคหาย มนัก็หมดเร่ือง รักษาโรคไม่หาย โรคมนัหลบใน น่ี
เหมือนกนั หลบไปหลบมา วิชามาร แลว้มนัชนะจริงไหม? มนัไม่ชนะจริง มนัไม่สบายจริงหรอก 
แต่มนับอกว่าสบาย เราก็เช่ือมนั นัง่สมาธิอยู ่ เร่ิมตน้จะท าน่ีแหละ มนัก็ยแุหยใ่หล้ม้แลว้ มีในตวั
เรา น่ีเขาเรียกวา่ “กิเลส” ว่าไม่เคยเห็นกิเลส น่ีความคิดอยา่งน้ีเป็นกิเลส จ าไวเ้ลย กิเลสหนา้มนั
เป็นอยา่งไร กิเลสมนัคืออยูห่ลงัความคิดเราไง เราคิดแลว้เราไม่รู้สึกตวั อนันั้นล่ะคือกิเลส คิดป๊ับ
ท าเตม็ท่ีเลย จะท าอะไรก็แลว้แต่ท่ีเอาความสะดวกของตวั นัน่น่ะกิเลส 

การฝืนใจตวั คือการฝืนกิเลสนะ การฝืนใจตวัน่ะ ไดฝื้นใจตวับา้งไหม พอจะฝืนใจตวัน่ีมนั
บอกว่าเป็นเรา มนัไม่กลา้ฝืน เป็นเรา เราจะฝืนเราไดอ้ยา่งไร เราตอ้งอ านวยความสะดวกใหต้วัเรา
เอง นัน่ล่ะกิเลส แต่มนัไม่บอกว่ากิเลสเพราะอะไร เพราะเราไม่รู้เท่า เราเลยไม่เห็นหนา้กิเลสไง 
กิเลสมนัอยูห่ลงัความคิดของเราอีกทีหน่ึง น่ีพระพุทธเจา้สอนไวอ้ยา่งนั้นนะ 

พระพุทธเจา้น้ีทุกขม์าก ก่อนจะส าเร็จเป็นพระพุทธเจา้ เพราะการแสวงหา กิเลสน้ีมนัอยู่
ลึกมาก อยูห่ลงัฉากความคิดของเราทั้งหมดเลย แลว้ไม่มีใครสามารถจะเห็นได ้ ไม่มีใครสามารถ
จะเห็นไดห้รอก มนัลึกลบั มนัอยูใ่นหวัใจของเรานะ เราจะไปคน้หาทรัพยส์มบติัท่ีไหน คน้ไปเถิด 
ไม่เป็นของเราหรอก มนัเป็นของประจ าโลกเขา 
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แต่ทรัพยส์มบติัภายในมีค่ามหาศาลเลย อยูท่ี่ในหวัใจเรา อยูใ่นหวัอกเราน่ี แลว้ไม่มีใคร
คน้พบเพราะอะไร เพราะมนัอยูข่า้งในแลว้ความคิดมนัอยูเ่ปลือกนอก ของอยูเ่ปลือกนอกจะเขา้ไป
หาของภพขา้งในไดอ้ยา่งไร จะท าความสงบ จะเหาะเหินเดินฟ้าอยา่งไรก็แลว้แต่ กิเลสมนัซุกอยู่
ใตน้ั้น ซุกอยูใ่ตค้วามสงบ ความร่มเยน็ของใจนัน่ล่ะ น่ีฟังสิ ความร่มเยน็ของใจ เพราะจิตสงบมนั
มีความร่มเยน็ 

ก่อนท่ีพระพุทธเจา้จะตรัสรู้น้ี เขาสอนกนัอยูแ่ลว้เร่ืองความสงบ แลว้ก็เหาะเหินเดินฟ้า
ดว้ย ก่อนพุทธประวติั กาฬเทวิลเหาะเหินเดินฟ้า ระลึกชาติไดด้ว้ย มีหลกัฐานชดัๆ เลย แลว้ท าไม
เขาไม่สามารถเห็นกิเลสไดล่้ะ 

ทีน้ีถึงว่า ก่อนจะเป็นพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้จะเอาสมบติัน้ีมาประกาศนะ แลว้วางไวต่้อ
หนา้เราน่ี ท่านคน้ควา้ ทุกขม์าขนาดไหน สมบติัอนัน้ีมนัถึงยิ่งใหญ่ เอาชีวิตเขา้แลก เอาชีวิตของ
ท่านเขา้แลกเลยนะ แลว้แลกบ่อยๆ ดว้ย แลกหลายหนเลย ตายก็แลกๆ กิเลสถึงไดย้อมแพไ้ง น่ีจะ
พดูใหเ้ห็นว่ากิเลสมนัแก่นขนาดไหน 

กิเลสของเราก็คือกิเลสของเรานะ กิเลสของคนอ่ืนก็เป็นกิเลสของคนอ่ืน ไม่ตอ้งไปมอง
เลย กิเลสของเราน่ีแหละมนัแก่น แก่นขนาดนั้นน่ะ ไม่มีทางจะมีอาวุธใดๆ จะต่อสู้มนัได ้ ไม่มี 
ธรรมะของพระพุทธเจา้เท่านั้น กิเลสน้ีมนัแขง็แกร่งมาก ไม่มีทางจะสู้ได ้ พระพุทธเจา้ถึงสอนว่า
ใหย้นัไวก่้อนไง สู้ไม่ไดใ้หย้นัไวก่้อน โถมเขา้ไปสู้น่ีหนา้หงาย เพราะเราไม่สามารถท าลายเราได ้
ยบัย ั้งไวไ้ง ยบัย ั้งใหจิ้ตสงบ ใหจิ้ตตั้งมัน่ จะไดเ้ร่ิมหนัหนา้กลบัมามองหาไอศ้ตัรูของเราไง 

จากเร่ิมตน้จะไปสู้เลยน่ีไม่มีทางหรอก มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้เราจะไปสู้กบัขา้ศึกท่ีใหญ่โต
ขนาดท่ีครอบ ๓ โลกธาตุ ฟังนะ ไม่ใช่โลกธาตุเดียว ไม่ใช่โลกมนุษยน้ี์โลกเดียว ๓ โลกธาตุเลย 
เจา้จกัรวาลเลย กิเลสน้ีมนัเป็นเจา้วฏัจกัร ๓ โลก ๓ ภพ เพราะจิตเรามนัก็หมุนอยูใ่นน้ี มนัใหญ่
ขนาดนั้น เราถึงตอ้งไดย้บัย ั้งมนัไง กดไวก่้อน ใหใ้ชข้นัติ ใหใ้ชค้วามอดทน อยากพดูไม่พดู อยาก
ท าความผดิไม่ท า แต่เวลาอยากท าความเจริญรุ่งเรืองน้ี อยากจะชนะตวัเอง น่ีท  า 

ความอยากท่ีท าใหเ้ราเพิ่มโทษอนันั้นเป็นวิชามาร ความอยากในการช าระ ฟังสิ ความอยาก
ในการช าระ ในการหน่วงเหน่ียว ในการฝึกตน ในการดดัตน อนัน้ีเป็นมรรค เป็นมรรคนะ เป็น
อริยสัจไง ทุกฺข  อริยสจฺจ  ทุกขน้ี์เป็นความจริง สมุทยัอริยสัจจงั อนัน้ีเป็นส่ิงท่ีต่อกนัมาทีหลงั 
สมุทยั ความหลง ความเหนียวแน่นของมนั ความหยดุย ั้ง นิโรธสจั มรรคสัจ มนัก็เป็นมรรค มรรค
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สัจ ความอยาก อยากในความเพียร อยากการช าระกิเลส อยากการต่อสู ้ต่อสู้กบักิเลสภายในใจของ
เรา 

เราโถมเขา้ไปทั้งตวั เราท ามนัเตม็ท่ีเลย แลว้เรากว็่าเราท างานมามหาศาล เราน้ีเป็นคน
ฉลาด เราน้ีเป็นคนดี เราน้ีเป็นคนท่ีกลา้หาญ เราน้ีเป็นคนอดทน แลว้เราก็ท  าความเพยีรมหาศาล
เลย แลว้เราไดอ้ะไรข้ึนมา อา้ว! ถามตวัเอง ตอ้งถามตวัเองนะ อยา่ไปถามคนอ่ืน ถามตวัเอง ดูสิ 
มนัเหมือนกบัเราตอ้งการน ้าด่ืม แลว้เราก็เอาเหรียญไปหยอดในตูท่ี้เขาขายน ้า เหรียญหยอดเขา้ไป
หายไปเลย น ้าไม่ออกมา น่ีการปฏิบติัของเราเป็นอยา่งน้ี ทุ่มเขา้ไปเท่าไรแลว้ท าไมมนัไม่ออกมา
ล่ะ ผลน่ะ จะฟังผลไง  

โทรศพัท ์ เห็นไหม หยอดเหรียญไป จะติดต่อกบัธรรม ว่าอยา่งนั้นเถอะ แลว้ไดไ้หม? กิน
เหรียญหมดเลย หยอดเขา้ไปหายๆ ไอน่ี้ก็เหมือนกนั ท าแลว้จิตไม่สงบ ท าแลว้ไม่รู้วา่กิเลสอยูท่ี่
ไหน หยอดเขา้ไปหายๆ เลยล่ะ ไม่ไดห้ยอดเขา้ไปแลว้มนัออกมานะ น ้าน้ีไหลออกมาเลย เยน็ช่ืน
ใจ กินแลว้ โอโ้ฮ! สบายใจ นัน่น่ะเวลาภาวนาไง จิตสงบ มีความพอใจ มีความสุขอ่ิมเอิบ นัน่ล่ะๆ 
น ้าออกแลว้ หยอดเหรียญเขา้ไป น ้าออกแลว้ หยอดความเพียรเขา้ไปไง อยา่ไปหยอดท่ีไหนนะ 
หยอดท่ีกลางใจของตวั หยอดลงท่ีกลางหวัใจ แลว้ความอ่ิมเอิบท่ีว่า ปีติธรรมไง ปีติสุข สุข ฟังสิ 
สุข 

สุข เกิดข้ึนจากการประพฤติปฏิบติั ไม่ใช่เกิดข้ึนจากอามิส เป็นสุขภายใน เป็นสุขนะ เป็น
โสมนสั ความสุขใจไง เพราะเราพยายามใหใ้จมนัปล่อยวาง มนัก็มีความชุ่มช่ืนข้ึนมา เห็นไหม 
แลว้เวลาใชปั้ญญา คิดสิ ใชปั้ญญา เวลามีความสุขแลว้ใชปั้ญญา เช่น มนัฟุ้งซ่านไป คิดไปแลว้ คิด
ออกไปทางโนน้ คิดออกไปทางน้ี ใชปั้ญญาตดัสิ นัน่ล่ะ เราก็หยอดเหรียญในโทรศพัท ์ ติดต่อกบั
ธรรมไง โทรศพัท ์โทรจิต ว่าอยา่งนั้นเลย เพราะจิตมนัเป็นธรรม  

เวลาจิตมนัสงบ จิตของคนนะ เราเป็นชาวพุทธ เรารู้ว่าธรรมะคืออะไร ธรรมะคือความอ่ิม
ใจ เห็นไหม ธรรมะ ธรรม มนัเป็นน ้า น ้ าดบักิเลส เวลาธรรมเป็นน ้าดบักิเลส เวลาใจมนัสงบลง 
เพราะจิตเดิมแทข้องทุกคนมนัตอ้งการความสุข ความธรรมอนัน้ี เราน้ีมนัเคยเกิดเคยตายมา
มหาศาล หวัใจน้ีมนัเคยผา่นความดีความชัว่มามาก การเกิดๆ ดบัๆ น้ี มนัเคยสูงๆ ต ่าๆ มนัมีความ
ซบัอยูใ่นใจ 
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พอจิตน้ีมนัสงบ จิตน้ีมนัปล่อยวาง ไม่มีใครไปครอบง ามนันะ น่ีมนัจะออกมา ธรรมมนัจะ
เกิดไง น่ีแหละติดต่อธรรม ธรรมมนัจะเกิด ใจมนัสงบน่ีเราสงสัยนะ มนัจะเกิดเป็นภาษาไทย 
ภาษาบาลี เช่น เราสงสัยส่ิงใดๆ ก็แลว้แต่ พอจิตมนัสงบมนัจะตอบเอง 

น่ีอยูท่ี่ไหน ครูบาอาจารยบ์อกว่า เวลาอยูใ่นป่านะ ฟังธรรมตลอดเวลา ฟังธรรมอยา่งน้ี มนั
จะเกิดข้ึนจากภายใน ธรรมะมนัจะเกิดตลอดเวลานะ ถา้จิตมนัสงบ ถา้ปัญญาเราไดใ้ช ้ปัญญา ฟังสิ 
ปัญญา คือการใคร่ครวญไง ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีดี ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่ดี การท าอยา่งน้ีถูก การท าอยา่งน้ีไม่
ถูก มนัจะเทียบไปเอง น่ีคือการฝึกฝน 

การติดต่อธรรม ติดต่อธรรมในหวัใจ ศึกษาเล่าเรียนภายนอก ศึกษาไปเถิด ศึกษาเล่าเรียน
ภายใน ศึกษาลงท่ีหวัใจของตวั ศึกษาเขา้มาท่ีใจของตวั มนัจะมีส่ิงท่ีตอบออกมา ไม่มีวนัท่ีส้ินสุด 
เพราะการสะสมมาของภพชาติน้ียาวไกลนกั สาวเขา้ไปไม่มีตน้ไม่มีปลาย สาวเขา้ไปเถิด ไม่มี
วนัท่ีส้ินสุด ธรรมมนัจะออกมาไม่มีวนัท่ีส้ินสุด แลว้มนัจะใหค้วามรู้เรามหาศาลเลย แลว้รู้ภายใน
ดว้ย รู้แบบรู้จากตน้ขั้ว ตน้รากเหงา้เลย ไม่ใช่เรียนจากภายนอก 

เรียนเขา้มาจากภายนอกเขา้มานะ เพราะอะไร เพราะถา้เราเรียนจากภายนอกเขา้มา จะใคร
สอนก็แลว้แต่ ความคิดในใจน้ีมนัมีความต่อตา้นไว ้เรา เขามนัจะแบ่งแยก มนัจะแบ่งผดิแบ่งถูกไง 
มนัจะดีชัว่ มนัจะแบ่งเป็น ๒ มนัจะลงัเลสงสัย ความลงัเลสงสัยน้ี ความไม่แน่นอนของใจมนัจบั
ไม่เตม็ไมเ้ตม็มือ 

แต่ถา้เรารู้จากภายใน รู้ข้ึนมาจากความเห็นของเรา น่ีแหละ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็น
ท่ีพึ่งแห่งตนจริงๆ มนัจะเกิดข้ึนจากภายใน อนันั้นธรรมนะ ธรรมอนัน้ีเป็นธรรมอะไร? ธรรมอนั
น้ีเป็นการตอบขอ้สงสัย มนัยงัไม่ใช่ธรรมแท ้ธรรมแทอ้ยูท่ี่ไหน? ธรรมแท ้ธรรมแท้ๆ  อยูท่ี่ใจ แต่
ใจไม่ใช่ใจชนิดท่ีสงบเฉยๆ ใจสงบน้ี ธรรมอนัน้ีเป็นธรรมพื้นๆ พระพุทธเจา้รู้ตรงไหน พระ
อรหนัตรู้์ตรงไหน  

พระอรหนัตน้ี์เรียนกายนะ และเรียนใจ เรียนกายและใจจบ เรียนตรงน้ี พระพุทธเจา้ พระ
อรหนัต ์ สาวกทั้งหลาย เรียนกายและใจจบนะ ไม่ใช่เรียนแบบไม่จบ ถา้เรียนกายกบัใจนะ เรียน
เป็นปกติแบบโลกเขา ดูสิ หมอนะ หมอมนัจะผา่ตดั ผา่ทั้งตวัเลย เขาผา่หมด ร่างกายน้ีเขารู้ไปหมด
เลย น่ีหมอนะ แลว้พอเป็นอะไรข้ึนมา แต่งตวัโกด้ว้ย มียศถาบรรดาศกัด์ิดว้ย แต่หวัใจเขาก็ทุกขท์ั้ง
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ดวงนัน่น่ะ เพราะมนัเป็นวิชาชีพ มนัไม่สามารถกระทบถึงหวัใจ เพราะมนัไม่พิจารณาแบบมรรค
ของเราไง ไม่พิจารณาแบบศาสนาของเรา 

เรียนใจ ถา้เรียนใจจบแบบจิตแพทย ์เขารู้หมด เร่ืองใจ เร่ืองโรคของหวัใจ เขารู้หมด ท าไม
เขาไม่เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาล่ะ เขาเรียนส่งออก เขาเรียนแบบโลกียะ เห็นไหม ตอ้งโลกียะ ตอ้ง
ท าใหใ้จนั้นสงบใหเ้ป็นโลกุตตระ เห็นไหม ตอ้งท าใจใหส้งบ แลว้หนัใจกลบัมา 

ใจท่ีสงบแลว้นั้นเป็นแค่พื้นฐานจะเขา้มาศึกษา ศึกษาจากกิเลสท่ีนอนเน่ืองอยูใ่นหวัใจ จิต
สงบ จิตจะใสขนาดไหนก็แลว้แต่ ธรรมท่ีว่าใสๆ นัน่น่ะ อนันั้น จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส จิตเดิมแทน้ี้
เป็นผูข้า้มพน้กิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส ฟังสิ อุปกิเลสอยูท่ี่จิต
เดิมแท ้ จิตท่ีใสๆ นัน่ล่ะ กิเลสลว้นๆ เลย เพราะเขาเรียนแบบโลก เขาเรียนศึกษามา เขาเรียนเพื่อรู้ 
มนัไม่จบ ถา้จะเรียนใหจ้บตอ้งเรียนแบบพระพุทธเจา้ เรียนแบบสาวกท่ีเรียนมา ใหจิ้ตนั้นสงบ มนั
ก็ไม่เอาโลกนอกมาเทียบเป็น ๒ ถา้เราเรียนแบบนั้นก็ว่าผดิหรือถูก นกัเรียนมาเรียน มนัตอ้งผดิ
หรือถูก น่ีเรียนนอก 

เรียนใน เรียนใหจ้บ ว่าคนน้ีเกิดมาจากอะไร? จิตปฏิสนธิ ปฏิสนธิจิตขนาดว่า ปฏิสนธิ
พร้อมกบักาละ เห็นไหม ไข่ของแม่ใช่ไหม เป็นกาละ ๓ อยา่ง จนเกิดข้ึนเป็นมนุษย ์ นัน่จิต
ปฏิสนธินะกบั อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา จิตปฏิสนธิเกิดเป็นมนุษย ์ นัน่น่ะจิตปฏิสนธิ อวิชชาความ
ไม่รู้ถึงไดเ้กิด เพราะมนัไม่รู้น่ี มนัมาตามกรรม กรรมไสหวัมนัมา ไสหวัจิตน้ีแหละมา แลว้มา
ปฏิสนธิเกิดข้ึนในครรภข์องมารดานัน่น่ะ นั้นล่ะจิตปฏิสนธิ นัน่ล่ะมนุษยเ์กิดแลว้ เกิดแลว้นะ 

ในวินยั พระพุทธเจา้สอนนะ ในวินยั พระพุทธเจา้บญัญติัไวน้ะ การฆ่าคน ฆ่าท่ีตรงไหน 
นัน่ล่ะ ตั้งแต่เร่ิมปฏิสนธิข้ึนมานั้นน่ะ นัน่ล่ะเป็นคนแลว้ การฆ่าเร่ิมตั้งแต่ตรงนั้น ท่ีว่า ฆ่ามนุษย์ๆ  
ฆ่าตั้งแต่จิตปฏิสนธิเลย นัน่เกิดเพราะความไม่รู้ของมนั เห็นไหม แลว้ถา้จะดบั ตรงน้ี พระอรหนัต์
หรือพระพุทธเจา้มารู้ตรงน้ีไง รู้ตรงท่ีอวิชชามนัสว่างมา มนัดบัป๊ับ มนัจะไม่มาเกิดอีก นัน่รู้ใจไง 
ใจดวงนั้นแลว้กายล่ะ เรียนกายเรียนใจใหจ้บ แลว้เราเรียนจบไหม น่ีแหละถึงว่าความสุขแทไ้ง 

ทุกคนจะหาความสุขๆ น่ะ แลว้เขา้ใจถึงไดว้างหลกัศาสนาไวน้ี้ น่ีหนักลบัมาด ูดูใจของตวั 
ธรรม ฟังธรรมไง เราไม่สามารถฟังธรรมของเราเองได ้ ธรรมในหวัใจมนัไม่เกิด น่ีธรรมขา้งนอก 
ธรรมจากครูบาอาจารย ์ แลว้มนัอยูท่ี่ไหน เราไม่มีกายมีใจหรอ เราก็มีกายมีใจใช่ไหม เราอยูใ่น
ท่ามกลางของศาสนาไง ท่ามกลางเลยนะ ท่ามกลางของก่ึงพุทธกาล ท่ามกลางศาสนา กลางหมด 
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มชัฌิมาน่ียอดเยีย่มเลย ๒,๕๐๐ ปี ศาสนาเจริญรุ่งเรือง แลว้เราเกิดช่วงตรงพอดีเลย โอ!้ วาสนา
มากนะ วาสนาของเรา แลว้การประพฤติปฏิบติัก็ก าลงัแรงเลย การประพฤติปฏิบติั 

ทีน้ีมนัตอ้งมีก าลงัใจ มีแก่ใจ มีก าลงัใจมนัก็วางเป้าหมายถกูใช่ไหม มีก าลงัใจแลว้ท าลงให้
เป็นสัมมาสมาธิ ใหเ้ป็นสัมมา สัมมาคือความถูกตอ้ง สัมมาสมาธินะ สมาธิเน่ืองดว้ยศีล มีศีลนะ มี
ศีลแลว้ท าใหเ้กิด...ศีลเป็นร้ัว ใจมนัฟุ้งออกไปหมดใช่ไหม เอาร้ัวมาล่อ ศีลคือความปกติของใจ ไอ้
ฆ่าสัตวต์ดัชีวิตขา้งนอก ไอล้กัทรัพยน่ี์มนัเป็นของหยาบเกินไปส าหรับผูป้ฏิบติันะ ฆ่าสัตวต์ดัชีวิต 
การลกัขโมยมา มนัเป็นกายกรรม ศีลคือจิตท่ีปกติไง จิตท่ีไม่ใหคิ้ดออกไปเลย จิตท่ีไม่ทุจริต จิตท่ี
ไม่คิดเอาของใคร ไม่ลกัของใคร  

แมแ้ต่พระ เวลาพระออกไปบิณฑบาต เห็นไหม เวลาจิตมนัแวบ็ออก สติพร้อมนะ เอด็เลย
นะ “ไอม้หาโจร ท าไมคิดออกไปอยา่งนั้น เร่ืองไม่ดีน่ะ” มนัจะมว้นกลบัมาเลยความคิด มนัอาย 
ถา้สติเราพร้อม เราจะไม่ใหค้วามคิดเราออกเลย นัน่น่ะศีล พอจิตเป็นปกติ ปกติของศีล พอศีลปกติ 
ใจมนั...พอมนัปกติแลว้ก็เร่ิมท าใหจิ้ตใจมนัสงบ มนัก็สงบง่าย นัน่ล่ะสัมมาสมาธิ คือสมาธิท่ีไม่
เอาไปใชใ้นทางท่ีผดิ มนัเป็นศีลโดยปกติของมนัแลว้ แลว้มนัเป็นสมาธิลงไปอีก ถึงว่าเป็น
สัมมาสมาธิไง 

ถา้มิจฉาสมาธิแลว้ พอมนัสงบลงแลว้ มนัไปออกนะ อยา่งนอ้ยๆ ก็เช่น ไปดูโน่นดูน่ี อนัน้ี
ก็ออกผดิแลว้ ขนาดผดิทางแลว้นะ แต่ท่ีว่าขนาดมนตด์ าเขาเอาสมาธิน้ีไปท าความผดิอีกก็มี มี ถึง
ว่าเป็นมิจฉาสมาธิกบัสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิมนัถึงจะเกิดประโยชน์กบัเราไง เกิดประโยชน์กบั
เรานะ เราอยูท่ี่ไหน ไปเกิดประโยชน์กบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งไร เพราะเกิดประโยชน์กบัเรา พอจิตน้ี
สงบนะ ความสุขน้ี ๓-๔ ชั้นตอน ๓-๔ ขั้นนะ สุขจากการไม่ฟุ้งซ่าน  

คนท างานจนเหง่ือโซมกาย พกังานก็มีความสุขแลว้ จิตสงบมนัไม่ฟุ้งซ่าน ความสงบน้ี
ความสุขอนัหน่ึงแลว้ ความร่มเยน็ของใจอีกอนัหน่ึง ความไดลิ้้มรสของสมาธิธรรมน้ีอีกอนัหน่ึง 
ฟังสิ นัน่น่ะ สัมมาสมาธิมนัก็ใหสุ้ขขนาดน้ีแลว้ แลว้มนัเกิดข้ึนในท่ามกลางกายกบัใจเราเท่านั้น 
เราไปต่ืนอะไรกนั ท าไมยงัไม่มีแก่ใจ เห็นไหม สัมมาสมาธินะ 

มรรคในองค ์๘ ความเห็นชอบ ความด าริชอบ งานชอบ ความเพียรชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ 
การเล้ียงชีวิตภายนอก การเล้ียงชีวิตภายใน การเล้ียงชีวิต คนกินอาหารเขา้ท่ีปาก หวัใจกินอารมณ์
เป็นอาหาร พอจิตเป็นสมาธิแลว้ จิตมนัสงบแลว้ เอาอะไรเล้ียงมนัอีก น่ีงานมนัจะกา้วเดินไปก็
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เพราะอยา่งน้ี เพราะว่าจิตน้ีมนัตอ้งกา้วเดิน ความคิดความหมุนออกไป จิตน้ี กระแสมนัจะหมุนไป
ตลอดเวลา มนัมีภวาสวะ คือมีภพอยูท่ี่ใจ จะสงบขนาดไหนมนัก็มีภพอยูท่ี่ใจ ฐานของความคิดมี 
มนัส่งออกตลอดเวลา 

คิดดีก็คิด คิดชัว่ก็คิด คิดดีก็เป็นความสุขของตวั คิดชัว่ก็เอาความร้อนมาใส่ตวั คิดชัว่คือ
การไปกวา้นไฟเขา้มาเผาในตวัเอง คิดดีก็อุ่นใจ พอใจ เยน็ใจ เห็นไหม ธรรมชาติของมนัตอ้งคิด 
เราเล้ียงชีวิตดว้ยอะไร? เล้ียงชีวิต เล้ียงวิญญาณ เล้ียงดว้ยอารมณ์ใช่ไหม ทีน้ีพออารมณ์ การ
ประคองใจ การประคองความคิด จะประคองไวไ้ดอ้ยา่งไร น่ีเล้ียงชีวิตชอบ มีสติชอบ น่ีมรรคคือ
องค ์๘ หมุนไปสิ หมุนไป สติระลึกไว ้การศึกษากายและใจมนัจะเขา้มาตรงน้ี 

หมอศึกษา ศึกษากนัภายนอก เพราะเขาไม่ใช่มรรคองค ์๘ เขาศึกษาโลกียะไง 

ไอน่ี้เราเป็นโลกุตตระแลว้ เพราะใจมนัสงบเขา้มา มนัมีศีลเขา้มา มนัมีสมาธิเขา้มา มนัเป็น
มรรคเป็นองค ์ ๘ มนัเป็นมรรค มรรคปฏิปทาของพระพุทธเจา้ น่ีมนัจะหมุนเขา้มา น่ีโลกุตตระ 
มนัต่างกบัโลกียะ ไอเ้รียนอยา่งเขา เรียนไปเถิด แลว้พอเขาเรียนมา เขาก็ประดบัปริญญากนันะ ๕ 
ใบ ๑๐ ใบ ประดบัปริญญากนั 

แต่ปริญญาของพระพุทธเจา้ล่ะ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิ
ผล นะ อนาคามิมรรค อนาคามิผล เห็นไหม ดอกเตอร์ ๓ มหาอีกล่ะ มนัยงัมีอรหตัตมรรค 
อรหตัตผล นัน่น่ะ แลว้ไม่ตอ้งมีใครประทานให ้ ปริญญาน้ีไม่ตอ้งรับจากใคร มนัจะสมุจเฉท
ปหานลงท่ีหวัใจ ลงไปท่ีหวัใจเลย ธรรมะน้ียืน่ให ้เป็นปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะตน ธรรมะน้ีต่างหากเป็น
ผูป้ระสิทธ์ิประสาทปริญญาใหห้วัใจเรา 

พระอรหนัตจ์ะใส่มนุษยอ์วกาศมาจากไหน พระอรหนัตก์็คนน่ีแหละ แต่เรียนกายกบัใจจบ 
ไม่ใช่เขา้ใจนะ จบ ถา้เรียนเขา้ใจก็เรียนแบบหมอนัน่น่ะ เรียนเขา้ใจ เขา้ใจคือเขา้ไปรู้เฉยๆ เขา้ไปรู้
แลว้ตอ้งตีใหแ้ตก เหตุเกิดจากอะไร อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณ  วญฺิญาณปจฺจ
ยา นามรูป  รูปนะ เกิดภพเกิดชาตินัน่น่ะ ไปเล้ียงท่ีไหน เราไปเล้ียงท่ีนัน่ไดอ้ยา่งไร ไอน้ัน่มนัเป็น
ภพชาติออกไปแลว้ มนัเป็นภพชาติออกไป 

การช าระภพชาติไม่ใช่ช าระชาติขา้งนอก ภพชาติเกิดท่ีใจ ไม่ใช่ชาติไทยนะ ชาติไทย ชาติ
ลาว ชาติพม่า นั้นเป็นสัญชาติขา้งนอก เป็นสัญชาติในหนงัสือ ภพชาติมนัอยูท่ี่หวัใจ นัน่คือตวัภพ
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ชาติแท ้ การช าระภพ ช าระชาติ ตอ้งลงช าระท่ีหวัใจ ตวัท่ีหวัจิตนัน่น่ะ ตวัอวิชชานัน่ล่ะคือตวัภพ
ชาติใหญ่ ตอ้งลงท่ีภพชาติตรงน้ี 

ถา้ใครไม่เห็นภพไม่เห็นชาติ ไม่ร้ือชาติตรงกลางตรงน้ี จะไปร้ือภพชาติไม่ได ้ เวลาร้ือภพ
ร้ือชาติ เห็นไหม ร้ือชาติ ร้ือภพ ร้ือชาติ ชาติตรงไหน ชาติ...ชาติปิ ทุกฺขา นัน่น่ะอริยสัจมาลงท่ี
ทุกขแ์ลว้ นั้นล่ะชาติ มีความเกิดก็มีทุกข ์ มีการเกิดก็มีทุกข ์ มีปฏิสนธิจิตก็อวิชชานัน่ล่ะ ถา้อวิชชา
ดบั ปฏิสนธิจิตก็ไม่มี อวิชชาดบันะ อวิชชาเอาอะไรไปดบัมนั? ตอ้งวิชชาไปดบั  

วิชชาคืออะไร? วิชชาในธมัมจกัฯ อาโลโก อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ ปญฺญา อุทปาทิ อาโล
โก อุทปาทิ มีวิชชา มีญาณ ความสว่าง ความเขา้ใจ วิชชาเกิดจากตรงน้ี เกิดจาการใคร่ครวญของ
เราอยูน่ี่ ปัญญาจะเกิดข้ึนจากการเราศึกษา ศึกษาลงท่ีหวัใจนะ ศึกษาลงท่ีกายกบัใจน้ี ไม่ใช่ศึกษา
ออกภายนอก การศึกษาออกภายนอก กิเลสมนัใช ้ วิชามาร การศึกษาออกเป็นวิชามาร วิชชาของ
ธรรมะ เพราะวิชาศึกษาออกไปแลว้มนัไม่ไดอ้ะไรข้ึนมา ไดแ้ต่การเถียงกนั น ้าลายแตกฟองเฉยๆ 

ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  

ธมฺมสากจฺฉา ท่ีตรงไหน? ธมฺมสากจฺฉา ท่ีกิเลส ใหธ้รรมะข่มกิเลสไว ้ ใหธ้รรมะเถียงกบั
กิเลสในหวัใจของเราถึงจะเป็น ธมฺมสากจฺฉา ท่ีถูกตอ้ง ธมฺมสากจฺฉา ของพระพุทธเจา้ ไม่ใช่ ธมฺม
สากจฺฉา ของพวกเราไง ธมฺมสากจฺฉา มีแต่จะเถียงกนัเฉยๆ ไง เอาธรรมะมาฟันกนัหรอ ธรรม
พระพุทธเจา้รู้ไวเ้พื่อไปเถียงกนัเหรอ แต่ท าไมไม่เอามาเถียงกบัอวิชชาในหวัใจของตวั ตอ้งดบัมนั
สิ หนักลบัมาดู นัน่น่ะปัญญามนัจะหมุนไป ตอ้งปิดใหไ้ดน้ะ ปิดการไหลออกไปของวิชามาร วิชา
มารมนัจะยใุหอ้อกตลอด ยอุอกไปแลว้... 

เรานะ ท าความเพียรมหาศาลเลย เหมือนเราดูดน ้าข้ึนมากกัไวใ้นฝาย แลว้มนัพงัทลาย
ออกไปหมด น ้าไม่ไดใ้ชอ้ะไรเลย เป็นอย่างนั้นเหรอ น่ีเหมือนกนั พอเราภาวนาข้ึนมาเกือบเป็น
เกือบตาย อุตส่าห์นัง่กนันะ อุตส่าห์อดอาหาร อุตส่าห์ท าความเพียร ๗ วนั ๘ วนั พอไดค้วามสงบ
ข้ึนมา รู้ธรรมข้ึนมาน่ี ออกไปพดูกนัแลว้...หมด เก็บไวสิ้ เก็บไว ้ แหล่งน ้าน่ีเกบ็ไวเ้พื่อใช้
ประโยชน์ต่อไปขา้งหนา้ พอเราเก็บไวม้นัก็มีความชุ่มเยน็ แลว้พอเราท าต่อไปมนัก็ง่ายข้ึน 

แต่ถา้เราใชอ้อกไปหมดเลย เขาเรียกวา่ “รักษาไวไ้ม่เป็น” สมาธิท าข้ึนมาเกือบเป็นเกือบ
ตายนะ แลว้ก็ปล่อยใหเ้ส่ือมไป เส่ือม ธรรมชาติของมนัก็เส่ือมอยูแ่ลว้ ธรรมชาติของมนัเป็น
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อนิจจงัทั้งหมด สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายน้ีเป็นอนตัตา มนัตอ้งเคล่ือนไปตลอดเวลา แต่
เราเหน่ียวร้ังเอาไวด้ว้ยสติเท่านั้น สติของเราระลึกอยู ่ แลว้ควบคุมอยู ่ ความควบคุมอยู ่ การรักษา
อยู ่นัน่มีสติ มีการระลึกรู้ มีการใคร่ครวญ ลองดูสิ ท่ีพื้นฐานน้ี ลองดูสิท่ีสมบติัท่ีหามาได ้ก่อนจะ
หามาไดเ้ราก็ขวนขวาย ก่อนจะหามาได ้ เวลาหามาได ้ การรักษา การปฏิบติัมนัเป็นอยา่งนั้น การ
ปฏิบติัมนัถึงกา้วเดินไง จากสมถกรรมฐานเป็นวิปัสสนากรรมฐาน 

สมถะ คือการท าใจใหส้งบ ตอ้งสงบก่อน ตอ้งสุขก่อน ตอ้งร่มเยน็ก่อน ถึงจะมาท างาน
ของธรรม ความทุกขค์วามเร่าร้อนเอามาเป็นปัญญาของธรรมไดอ้ยา่งไร ความทุกข ์ ความเร่าร้อน 
มนัเป็นความเร่าร้อน งานของธรรมมนัเป็นงานของใจ เป็นงานท่ีละเอียด ประณีต เป็นงานท่ีใช้
ศิลปะอยา่งสูง การใชศิ้ลปะอยา่งสูงมนัตอ้งใชผู้ท่ี้น่ิมนวล ใจท่ีเยน็ ใจท่ีสงบ ใจท่ีมีความสุขแลว้ 
มนัถึงจะท าวิชชาน้ีได ้

กิเลสน้ีมนัเป็นยกัษเ์ป็นมารนะ กิเลสมนัจะใหโ้ทษมาก จะใหค้วามทุกขม์าก ลองเจอกิเลส
สิ ลองเจอกิเลสดู... 

...แต่ท่ีว่ามนัหยาบ มนัใหโ้ทษเป็นความหยาบไง แต่ตวัมนัละเอียด ตวัของกิเลสน่ีละเอียด
มากนะ แต่มนัใหโ้ทษเป็นความหยาบชา้ แต่ตวัมนัละเอียด ตวัมนัออ้ยสร้อยอยูใ่นหวัใจ ถึงตอ้งใช้
ความละเอียดเขา้ไปหามนัไง ถึงตอ้งสงบ เห็นไหม 

การท างานทัว่ไป เขาใชร่้างกายน้ีท างานทัว่ไป แต่การท าลายกิเลส ตอ้งนัง่ใหใ้จสงบ ให้
กายสงบใหใ้จสงบ แต่เดินจงกรม เวลาเดินจงกรมไป จริงอยู ่กายมนัเคล่ือนไป แต่ใจมนัสงบ เวลา
เดินจงกรมนะ เวลากิเลสมนัรุนแรง โอโ้ฮ! อยา่งกบัวิ่งน่ะ ๗ วนั ๗ คืนน่ีสู้กนัได ้มี พระเคยท ามา 
๗ วนั ๗ คืนนะ เดินได ้ ๗ วนั ๗ คืนเลย ท าไมท ามาได ้ แลว้ขา้งในน้ีฟันกนัอยา่งสงครามเกิด 
สงครามภายในมนัเกิด มนัมีงาน มีธรรม สงครามมนัถึงเกิด 

ความละเอียดภายในกบัความละเอียดภายในมนัต่อสู้กนั ไอร่้างกายน้ีเป็นแค่สนาม เป็น
ชยัภมิูไง เหมือนกบัสนามฟุตบอล แลว้ในหวัใจน้ี ระหว่างมรรคกบักิเลส เหมือนกบันกัฟุตบอลสู้
กนั ๒ ทีมแข่งฟุตบอลอยูใ่นจิตของเรานัน่ล่ะ มนัหมุนอยูไ่ดต้ลอดเวลาเลย มนัหมุนไปตลอด 
ฟุตบอลลูกเดียวมนัแยง่กนั มนัเตะกนั อยู่อยา่งนั้น ๗ วนั ๗ คืนนะ น ้าท่าไม่ตอ้งพดูถึง ท าไมท าได้
...มี ท  ามาแลว้ 
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นัน่น่ะ เราก็ตอ้งท าอยา่งนั้น ก็เราเป็นชาวพุทธ 

เวลาเรากล่าวถึงครูบาอาจารย ์ เห็นไหม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ ถา้พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆก์็ตอ้งเป็นท่ีพึ่งของเราสิ เป็นเป้าหมายใช่ไหม เป็นแบบอยา่ง เนติ แบบอยา่งท่ีเรา
จะเดินตามไป เราเดินตาม ครูบาอาจารยไ์ปขา้งหนา้ มีร่องมีรอยอยูใ่หเ้ราเดินตามไป พอเราเดิน
ตามไปๆ มีร่องรอย เราตอ้งถึงจุดนั้น 

ทุกคนปรารถนาความสุข ทุกคนปรารถนาถึงจุดนั้นนะ แต่การกระท ามนัถึงไหม ถา้การ
กระท าไม่ถึง นัน่ล่ะ เราถึงตอ้งเอาแบบอยา่ง พอมีแบบอยา่ง มีร่องมีรอยไป ป่าเขามนัรกชฏั ถา้เรา
มีร่องรอยเดินไป เราก็พอเดินได ้ครูบาอาจารยเ์ดินน าหนา้ไปแลว้ มนัก็มีไปใช่ไหม เรามาเดินตาม
น่ี ทางท่ีเดินตามมนัง่ายกว่าทางท่ีเราไปบุกเบิกเอง ทางท่ีเราเดินตามอยูแ่ลว้ ฉะนั้น ท่านทุกขม์า
ขนาดนั้น แต่เวลาใหค้วามสุขล่ะ เวลากิเลสมนัดบัไปล่ะ เวลามนัชนะตามขั้นตอนข้ึนมาล่ะ 

ว่าปริญญาถึงอยากไดไ้ง เราอยากไดป้ริญญาภายใน 

เวลาสงครามมนัสงบแลว้มนัเป็นไปโดยอตัโนมติั สงครามสงบ สันติภาพมนัตอ้งเกิดเอง 
แต่สงครามมนัไม่สงบน่ะสิ มนัเกิดสงครามนะ แลว้มนัก็เลิก มนัไม่ถึงกบัรู้แพรู้้ชนะ สงครามน้ีมนั
ถอยก่อน น่ีไงปฏิบติัคร่ึงๆ กลางๆ ไง ปฏิบติัไดค้ร่ึงหน่ึง กบัคร่ึงๆ กลางๆ แลว้หยดุมาๆ มนัไม่ถึง
ท่ีสุด สันติภาพมนัเกิดข้ึนมาไม่ได ้ปริญญาถึงไม่มี ปริญญาในใจมนัถึงไม่เกิดไง  

ถา้สันติภาพ สงครามมนัสงบ กิเลสมนัแพไ้ปแลว้ ไอน่ี้กิเลสไม่เคยแพ ้ กิเลสไม่เคยแพเ้ลย 
อยา่งนอ้ยมนัก็สงบตวัลง อยา่งนอ้ยมนัก็หลบหนา้ พอจิตมนัโล่ง มนัสบาย เราก็พอใจ เห็นไหม 
มนัแค่หลบซ่อนอยู ่แลว้พอเราถอยมามนักฮึ็กเหิมข้ึนมาสู้อีก 

แต่ถา้สงครามมนัเกิดข้ึนจนมนัราบไปหมด กิเลสมนัตายต่อหนา้ไปเลย ปริญญามาเอง 
สันติภาพเกิดข้ึนเองโดยอตัโนมติัเลย น่ีปริญญาของธรรม ประสิทธ์ิประสาทใหเ้ลย ในหวัใจของ
เรานัน่ล่ะ มนัเป็นอิสระ 

ธรรมะน้ีเป็นของกลางนะ แลว้แต่มือใคร แลว้แต่ความสามารถของใครจะควา้มาประดบั
ใจ เป็นของกลาง ธรรมะน้ีเป็นของกลาง ไม่มีใครเป็นเจา้ของ แต่การเขา้น้ีเขา้ไม่เป็นกนั 
พระพุทธเจา้ถึงมาวางหลกัไวไ้ง พระพุทธเจา้บอกว่า ธรรมะน้ีเป็นของดั้งเดิม มีอยูแ่ลว้ เราตถาคต
มารู้เท่านั้น มารู้มาเห็นตามความเป็นจริง ธรรมะน้ีเป็นธรรมชาติอยู่อยา่งนั้นตลอดเวลา มนัมีของ
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มนัอยูอ่ยา่งนั้น เพียงแต่คนเขา้ไม่ถึง จิตคนมนัหยาบ ต่อไปคนจะหยาบไปเร่ือยๆ แลว้เขา้ไม่ถึงๆ 
พอเขา้ไม่ถึงก็ว่าไม่มี เราว่าอะไรก็ไม่มีในโลกน้ี ไม่มี ไม่มี เพราะเราไม่เคยเห็น 

เราไปเห็นกบัตาใน ท าไมจะไม่มี ตาในเขา้ไปสัมผสัเอง พอเขา้ไปสัมผสัมนัก็ตอ้งมี แลว้
มนัจะตอ้งมีนะ มนัมีจริงๆ มนัมีอยูแ่ลว้ น่ีความละเอียดของใจไง ถึงบอก โอโ้ฮ! มนัมีความสุข
มากนะ สุขจากการช าระกิเลสเป็นขั้นๆ ไป อยา่ว่าแต่ส้ินสุดไปเลย ขั้นๆ ไปเลย สุขจากการปล่อย
วางมาเป็นขั้นๆๆ ไป สุข สุขมาก 

ถา้ไม่สุขมาก พระพุทธเจา้ไม่โกหกนะ พระพุทธเจา้โกหกเราเหรอ ครูบาอาจารยโ์กหกเรา
เหรอ ไม่มีใครโกหก เป็นของจริง แต่กิเลสต่างหากโกหก กิเลสมนัลงัเลสงสัย กิเลสในใจ กิเลสใน
ใจเรามนัลงัเลเอง พอลงัเลมนัก็ไขวเ้ขว นิวรณธรรมเกิดแลว้ นิวรณธรรมในใจปิดกั้นสมาธิ นิวรณ
ธรรมน่ี มนัท าใหเ้ราเดินไปไม่ได ้เรากา้วเดินไปไม่ได ้เราจะช าระมนั เราจะฆ่ามนันะ มนัขวางทาง
ตั้งแต่เร่ิมตน้ไปจนถึงท่ีสุด มนัจะตายขนาดไหน มนัจะโดนเราจะท าลายมนัขนาดไหน มนัจะ
ขวางตลอด เพราะเป็นการต่อสู้ มนัจะรักษาท่ีอยูข่องมนั มนัจะรักษาบา้นของมนั มนัจะรักษา
จกัรวาลของมนัในใจไง รักษาจกัรวาลเลยนะ เพราะใจมนัหมุนไป 

ชีวิตมนุษยน้ี์สั้นนกั ชีวิตมนุษยน้ี์สั้นนกันะ อยา่ชะล่าใจ  

ใจ เวลามนัละเอียด เวลาสูก้นัน่ีละเอียด เพราะเราจะวิ่งเขา้หาธรรม เห็นไหม เป็นผูท่ี้ตั้งเป้า
แลว้ แต่เวลาใจมนัหยาบ มนัไม่เช่ือธรรมเลยน่ะ อยา่ว่าแต่ปฏิบติั มนัไม่เช่ือดว้ย แลว้เวลาปฏิบติั
แลว้ พอปฏิบติัถึงจุดหน่ึง เวลามาปฏิบติัถึงจุดหน่ึงว่า “เรากท็  าเตม็ท่ีแลว้ เราไดล้องเตม็ท่ีแลว้” น่ี
วิชามารมนัจะเกิดนะ ถา้จะไม่ไดป้ฏิบติัเลยก็ว่า “เราเป็นคนมีปัญญา เราเป็นคนรุ่นใหม่ ปัญญาชน 
ตอ้งเขา้ไปทดลองก่อน ตอ้งศึกษาก่อนถึงจะเช่ือ” แลว้ก็ทุ่มเตม็หวัใจเลย เตม็ตวัเลยน่ี กว็่า “ลอง
แลว้ ไม่มีหรอก” เห็นไหม มนัหลอกตั้งแต่จะเขา้มา แลว้พอท าเสร็จแลว้ก็หลอกซ ้ าอีกชั้นหน่ึงว่า
ไม่มี ว่าไม่ถึง ว่าเป็นไปไม่ได ้น่ีวิชามาร น่ีก็กิเลสอีกล่ะ 

แลว้กิเลสอยูไ่หนล่ะ? ก็กิเลสไสหวัเรามา หวัใจนะ กิเลสมนัไสหวัมาตลอด ถึงไดไ้ม่เห็น
หนา้มนัไง ใจเท่านั้น ร่างกายเวลาทุกข ์ เวลามนัเจบ็ปวดนกั อยา่งเช่นอวยัวะเขายงัเปล่ียนกนัได ้
ผา่ตดัหวัใจก็เป็นหวัใจกอ้นเน้ือนะ แต่หวัใจถา้มนัผา่ตดัไดจ้ริงๆ อยา่งกบัร่างกายน้ี เราก็จะผา่
กิเลสออกซะ ท าไมกิเลสมนัผา่ไม่ไดล่้ะ เห็นไหม ถึงบอกไม่ได ้ธรรมอยา่งเดียว 
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ในโลกน้ีไม่มี ถา้กิเลสมนัผา่กนัแบบหมอนะ ใครไม่อยากเอาหวัใจน้ีไปผา่ ผา่ใหเ้ป็นพระ
อรหนัตข้ึ์นมาไง อา้ว! กิเลสมนัอยูต่รงไหน เฉือนมนัออกๆ ใหม้นับริสุทธ์ิซะ ก็วิชชาธรรมน่ี
แหละ มรรคนีแหละ มนัประหตัมนัประหาร มนัสมุจเฉท มนัตดั ถึงว่าเรียนจบตอ้งตดั รู้เท่าไม่ได ้
รู้เท่าเขา้ไปจ่ิมมนัไวเ้ฉยๆ...ตดั ตอ้งประหาร ประหารออกไปเลย นัน่วิชชาธรรม วิชชาท่ีจะสู้กบั
กิเลสไง วิชชาท่ีจะต่อสู้ วิชชาของผูท่ี้จะพน้จากทุกข ์มนัมีแง่ใหเ้ดินมากมาย มีแง่นะ มีทางท่ีเราจะ
พลิกได ้ตอ้งพลิก พลิกตลอด อุบายอนัเดิมใชไ้ม่ได ้ 

เช่น วนัน้ีเราปฏิบติัไดผ้ลมากเลย แลว้พรุ่งน้ีก็จะมาใชอุ้บายเดิม มีการนะ เราเอาของเราไป
เก็บไว ้ แลว้ขโมยมนัเขา้มาลกั แลว้เราจะเอาของน้ีไปเก็บไวท่ี้เก่าอีกไหม ถึงจะเก็บไวท่ี้เก่า ส่ิงท่ี
เราจะเอาภาชนะไปเก็บ เราก็ตอ้งซ่อมแซมใหดี้ก่อนถึงจะเก็บได ้ 

อนัน้ีก็เหมือนกนั วนัน้ีกิเลสมนัแพเ้รา มนัสงบไป จิตเราถึงสงบ กิเลสน้ีมนัไม่ยอม ไม่มี
ทางหรอกท่ีกิเลสมนัจะยอมง่ายๆ เราท าจนแบบว่ากิเลสมนัสงบตวัลง ใจน้ีมีความสุข แลว้พรุ่งน้ีก็
ใชอุ้บายอนัเก่า โธ่! ก็เหมือนกบัขโมยนัน่ล่ะ กิเลสมนัก็เปรียบเหมือนขโมย ของน้ีเราจะเอาไปล่อ 
ไปวางใหม้นัเห็น มนัก็เอาไปกินหมดน่ะสิ เราไดส้มบติัมาช้ินหน่ึงเราก็มีความสุข แลว้พอไปวาง
ไวป้ระเจิดประเจอ้ก็หมด 

เหมือนกนัเลย อุบายในการปฏิบติั ตอ้งพลิก ตอ้งใชห้ลายเล่ห์หลายเหล่ียมไง กิเลสมนั
ฉลาดกว่าเรา แลว้มนัก็ไสเรามา ทีน้ีเราจะยอ้นกลบัไป ตอ้งใชว้ิธีการ ใชอุ้บาย ใชว้ิธีการนะ ใช้
วิธีการท่ีเราจะท าอยา่งไรใหเ้ราเพิม่ก าลงัใจข้ึนมา ใหเ้ราเพิ่มการปฏิบติัข้ึนมา ใหเ้พิ่มแลว้นะ เพิ่ม
แลว้ยงัตอ้งมีคติ มีความใคร่ครวญ ส่ิงน้ีถูก ส่ิงน้ีผดิ ส่ิงน้ีท  าแลว้ใหค้วามร่มเยน็ ส่ิงน้ีท  าแลว้ให้
ความเร่าร้อน นัน่ล่ะ ผลมนัเป็นเพราะกิเลสลว้นๆ 

ส่ิงใดท่ีท าข้ึนมาแลว้เกิดความเร่าร้อน จ าไวเ้ลย นัน่น่ะ กิเลสมนัสั่งใหท้  า แต่เวลามนัท านะ 
เวลาเราจะท าอะไรก็แลว้แต่ เราเสียหนา้ เรากลวัท าแลว้จะไม่ไดผ้ล เรากลวัไปหมด น่ีเห็นไหม 
ทั้งๆ ท่ีมนัยอุอกมาแลว้ ไสเราไปท า เราท าแลว้นะ ไปท าดว้ยความวิตกกงัวลอีกดว้ย 

แต่ถา้เป็นธรรมน่ี เราปล่อยวางใหห้มดเลย งานอนัประเสริฐ งานของเรา งานอนัประเสริฐ
ไง งานใดๆ ในโลกน้ีไม่ประเสริฐเท่ากบังานช าระกิเลส เพราะงานในโลกน้ี คนเกิดมาตายๆ ซบัๆ 
ซอ้นๆ อยูน่ี่ ไม่เคยมีใครท างานในโลกน้ีส าเร็จเลย ไม่มี ประเทศชาติไหนสร้างเสร็จแลว้ใหม้นั
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เสร็จ ไม่มี มนัตอ้งมีการซ่อมแซมกนัอยูต่ลอดเวลา ชาตินั้นเจริญแลว้เด๋ียวก็เส่ือมไป นิจจงัไป
ตลอด 

มนัเป็นอนิจจงั วตัถุมนัคงท่ีไม่มีหรอก แลว้ใครมนัจะสร้างใหส้ าเร็จ แมแ้ต่ตายไปแลว้นะ 
ไปเกิดเป็นเทวดา ก็ยงั ของท่ีเป็นทิพยม์นัก็ยงัเป็นอนิจจงัอยู ่ มนัอยูใ่นไตรลกัษณ์ เวลาว่าเราเป็น
ไตรลกัษณ์ ส่ิงนั้นเป็นไตรลกัษณ์ๆ แต่เวลาความคิดน้ีมนัท าไมเป็นนิจจงั ความคิดท่ีฝังอยูใ่นใจน้ี
มนัไม่เห็นเป็นไตรลกัษณ์เลย 

เวลาเกิดข้ึนมาน่ีใหม่เอ่ียมๆ ตลอดนะ เวลาเกิดข้ึนมาใหค้วามทุกขน์ะ เวลามาเกิดให้
ความสุขน้ีนิดเดียว อะไรท่ีเป็นความสุขน่ีแยบ็ๆ หน่อยเดียว เหมือนกบัประกายไฟ แต่เวลาจิตมนั
เผาน้ี โอโ้ฮ! เร่าร้อนนะ นัน่น่ะผลของมนัทั้งนั้น ผลของมนันะ ว่าผลของมนัไม่ใช่ผลของเรา 
เพราะเราตอ้งการพน้ทุกข ์

ค าว่า “พน้ทุกข”์ เวลาส้ินแลว้จิตน้ีเป็นผูพ้น้ จิตน้ีเป็นผูพ้น้ ฉะนั้น จิตน้ีถึงเป็นผูท่ี้มี
ความสุขไง ปรม  สุข  สุขอยา่งยิง่ สุขไม่เจือดว้ยส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน ไม่ใช่สุขในโลกสมมุติ ไม่ใช่สุข
แบบว่าเรากินน ้าอ่ิม ไม่ใช่สุขท่ีเราพอใจ สุขแบบน้ีเป็นสุขเวทนา เวทนาน้ีเป็นสมมุติ สุขเวทนาคือ
สุขท่ีเราเสวยกนัอยูน่ี่ สุขท่ีว่าคนนั้นชม ยกยอ่งสรรเสริญ โอโ้ฮ! มีความสุขมาก เขาว่าเราดี เขาว่า
เราเด่น น่ีสุขเวทนา 

โลกน้ีสรรเสริญนะ โลกน้ียกยอ่ง โลกน้ียกใหล้อยไปเลย แลว้จิตน้ีมนัไดลิ้้มรสอยา่งนั้น 
นัน่น่ะสุขแบบโลก แต่สุขแบบน้ีไม่ใช่สุขแบบสุขใน ปรม  สุข  ไม่ใช่สุขแบบน้ี สุขแบบเมืองพอ 
สุขแบบมนัเฉยๆ สุขแบบไม่มีใดๆ ไปเจือมนัไดไ้ง สุขแบบอวกาศ ไม่ใช่สุขแบบอากาศ อากาศน้ี
ลมมนัแปรปรวน สุขแบบอวกาศเลย อวกาศไง ว่างหมด ไม่มีใดๆ ทั้งส้ิน แต่ความว่างนั้นไม่มีใดๆ 
ทั้งส้ิน แต่ท าไมจรวดมนัข้ึนไปในอวกาศไดล่้ะ ความวา่งนั้นมนัก็เป็นประโยชน์ไง ความว่างนั้น... 

หลวงปู่ มัน่บอกไง เลขศูนยเ์ติม ๑ เขา้ไปก็เป็น ๑๐ เติม ๙ ก ็๙๐ เติมเลขขา้งหนา้มากเท่าไร
มนัก็เป็นเท่านั้น น่ีความว่างอนันั้นมนัถึงเป็นประโยชน์ไง ความว่าง ความสุขอนันั้นมนัถึงไดว้่าง
มหาศาล เลขศูนยเ์ป็นเลขท่ีมีค่าท่ีสุด แต่เราไปว่าเลขอ่ืนมีค่าท่ีสุด เลขศูนยเ์ป็นเลขท่ีไม่มี แต่ถา้ไม่
มีเลขศูนย ์ มนัจะมาสมมุติเป็นการเพิ่มค่ากนัตรงไหน แต่พวกเราไม่มีเลขศูนยส์ักคนหน่ึง มีแต่ ๑ 
ถึง ๙ มีแต่ฟันกนั 
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ความว่างน้ีกดไว ้ ไม่ใช่ว่างจริง ความว่างน้ีกดไว ้ ว่างจริง เพราะมนัไม่มีกิเลส มนัถึงว่าง
จริง ว่างกดไวก้บัว่างจริงต่างกนั ว่างกดไว ้ เห็นไหม สมาธินัน่ล่ะกดไว ้ มนัเป็นความว่าง แต่มนั
ว่าง เด๋ียวก็ออกมารับรู้ มนัก็เป็นอนัเก่า เพราะเราไม่ไดช้ าระกิเลส แต่ถา้ว่างจริงน่ีมนัขาดตั้งแต่
ตอนนั้นน่ะ อยา่งท่ีว่าปฏิสนธิกบัอวิชชานัน่ล่ะ มนัจบตรงนั้นแลว้ พอมนัจบตรงนั้น เรารู้วิชชาเขา้
ไปฆ่าอวิชชาแลว้ พอมนัจบแลว้ไม่มีการปฏิสนธิอีก มนัไม่มีการเกิดการดบั 

พอไม่มีการเกิดการดบั เห็นไหม ไฟท่ีไม่มีการเกิดการดบั พลงังานท่ีไม่มีการเกิดการดบั 
เป็นพลงังานอนัหน่ึง แต่ไม่มีการเกิดการดบัอีกแลว้ นัน่ความว่างอนัแทม้นัเป็นอยา่งนั้น แลว้เราจะ
เอาความว่างอะไรไปเทียบมนัล่ะ 

ว่างๆ ก็ว่ากนัไปเร่ือย พอเราไปพดูอยา่งนั้นเขา้ว่าว่าง พอใจ เมืองพอ นัน่ล่ะมนัท าใหเ้ราไม่
กา้วเดิน เพราะมีเราพดู เราพดูวา่ว่าง มนัคนละอนั เพราะเราพดู กบัความว่างเป็นอนัหน่ึง เราพดู
เป็นอนัหน่ึง เป็น ๒ แลว้ แต่ถา้เป็นความวา่งจริง มนัไม่มีใครพดูถึงมนั มนัในตวัมนัเอง มนัรู้ใน
ตวัมนัเอง ส่ิงท่ีเป็นสสารนั้นมนัรู้ตวัมนัเองต่างหาก มนัมาสมมุติในโลกน้ีไม่ได ้ มนัจะมาพดูใน
ภาษาโลกน้ี ไม่มีเลย ไม่มี อา้ปากก็เป็นผดิหมด นัน่ล่ะมนัเกิดจาก...จิตน่ี เพราะมนัเป็นความว่างท่ี
รู้ ไอท่ี้ว่าเป็นวตัถุนั้นมนัว่าง มนัไม่รู้ตวัของมนัเอง ถึงพิสดารอยา่งน้ีไง มนัถึงว่าเป็นค่าของศูนย ์
ศูนยแ์ทไ้ง เห็นไหม 

ว่างไปแลว้ท าไมเป็นศูนยล่์ะ แลว้ท าไมไปต่ออยา่งอ่ืนไดล่้ะ 

เพราะต่อเป็นสมมุติ เวลามาต่อน้ีมาใชป้ระโยชน์ไง  

พระพุทธเจา้พรรษาท่ี ๖ ส าเร็จเป็นพระพุทธเจา้แลว้ พอส าเร็จ พอวนัวิสาขะ ตรัสรู้ นั้นล่ะ
อวิชชากบัปฏิสนธิหกักนัตรงนั้น แลว้พระพุทธเจา้เอาอะไรมาพดูนัน่น่ะ นัน่พระไตรปิฎกทั้งตู ้
พระพุทธเจา้พดูอะไรออกมา? ขณะท่ีเหลือน่ีไง ถึงไดว้่าเป็นอนุปาทิเสสนิพพาน กบัสอุปาทิเสสนิ
พพานไง ใชข้นัธ์ ๕ ใชธ้าตุ ๔ คือร่างกายของเรา กบัขนัธ์ ๕ น้ีมนัยงัใชไ้ด ้ยงัเป็นมนุษยธ์รรมดา 
เป็นมนุษยป์กติอยู ่ ใชป้ระโยชน์ออกมา ถึงว่าเป็นกิริยาของธรรมไง ธรรมแท ้ คือหวัใจของ
พระพุทธเจา้ท่ีส าเร็จแลว้ แลว้การกล่าวแสดงออกมาน่ีเป็นถนนหนทางใหเ้ราเดินตามเขา้ไปไง 

วางถนนไว ้ วางสนามบินไวใ้หเ้ราร่อนลง เราน้ีเป็นเคร่ืองบิน เกิดเป็นมนุษยน้ี์เหมือน
เคร่ืองบินล าหน่ึง แลว้หาท่ีจอดไม่ได ้หาท่ีลงไม่เจอ พระพุทธเจา้ท าสนามบินไวเ้ตม็ กวา้งขวางนะ 
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แต่มองไม่เห็น เห็นแต่ยอดเขา เห็นแต่ยอดไม ้ เคร่ืองบินก็ลงเสียบยอดไมท้ั้งนั้นล่ะ หาลานบินไม่
เจอ 

ดูแผนท่ีอยู ่ ดูอยูแ่ผนท่ี ก็น่ีไงเปิดต าราดูอยู่ ต  าราคือเป็นต ารา แผนท่ีในหวัใจ ถา้ใจสมัผสั 
เวลาใจมนัสงบ เวลาใจมนัเยอืกเยน็ นัน่ล่ะแผนท่ี เขาเรียกว่าเร่ิมเห็นลายไง เร่ิมเห็นเคา้โครงของ
แผนท่ี เห็นเคา้โครงนะ เพราะว่าพอจิตมนัสงบมนัก็เหมือนกบัเราจบักระดาษเปล่าข้ึนมาแผน่หน่ึง 
นัน่ตวัแผนท่ี จิตสงบนะ จิตน้ีสงบ กระดาษเปล่า กระดาษขาวๆ คิดสิ คิด 

จิตมนัสงบแลว้มนัมีความสุข มนัข้ีเกียจ มนัจะนอนอยูอ่ยา่งนัน่ล่ะ ถา้คนไม่ไดอ้อก
พิจารณานะ ออกไปพิจารณา พิจารณาดูอะไร? ดขูนัธ์ไง ขนัธ์ คือความคิด ความปรุง ความแต่ง 
ขนัธ์ คือสัญญา ความคิดน้ีจะเกิดข้ึนมาลอยๆ ไม่ได ้ความคิดน้ีตอ้งมีเหตุยมุนัข้ึนมา พอมนัยข้ึุนมา 
เราก็จบัมนัสิ ดูตวัไหนเป็นตวัสัญญา ตวัสญัญาตวัไหนเป็นตวัสัญญา ไอต้วัท่ีคิดน้ีเป็นตวัสังขาร 
ขนัธ ์ ๕ น้ีจะหมุนไปไดเ้พราะว่ากิเลสมนัเส้ียม มีกิเลสอยูน่ี่ยงัมียางเหนียวอยู ่ พอยางเหนียวอยูน้ี่
มนัจะหมุนไป ๑ รอบ หมุนไป ๑ รอบ ก็เป็น ๑ อารมณ์ เห็นไหม ๑ อารมณ์ เส้นหน่ึง แผนท่ีไง  

จากกระดาษเปล่าๆ มนัจะเร่ิมเป็นแผนท่ีแลว้ น่ีเห็นแผนท่ี เห็นแผนท่ีแลว้สนามบินอยู่
ไหน สนามบินอยู่ท่ีไหน ก็เห็นแผนท่ีแลว้ก็เดินตามใช่ไหม เดินตามแผนท่ีภายใน ใชสิ้ อ่านแผนท่ี
ใหอ้อก แผนท่ีน้ีอ่านใหอ้อก ถา้เราดูตวัไหนเป็นตวัปรุง ตวัท่ีเป็นความคิด แลว้ตวัไหนเป็นตวั
ความรู้สึก เวทนา เวทนาในอารมณ์เดียวน่ีแหละ ในอารมณ์เรา เวลาเราคิดดีคิดชัว่ มนัพร้อม ขนัธ์ 
๕ น้ีพร้อมอยูแ่ลว้ มนัเจือดว้ยขนัธ์ ๕ น้ี แลว้วิญญาณรับรู้น่ีมนัสอดไปตลอด มนัสอดไปตลอด 

ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นแค่ธรรมชาติของขนัธ์ ๕ “ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕” มนัเป็นธรรมชาติท่ีว่าเกิดข้ึนมา 
มนัเป็น มีอยูแ่ลว้ แต่ถา้ช าระกิเลสจนเกล้ียง จนสะอาดไป ขนัธ์ ๕ อยา่งท่ีพระพุทธเจา้ ท่ีว่าส าเร็จ
แลว้ กใ็ชข้นัธ์ ๕ น้ีเป็นประโยชน์ไง ขนัธ์ ๕ น้ีจึงเป็น เอาขนัธ์ ๕ น้ีท่ีสะอาดแลว้มาใชใ้หเ้ป็น
ประโยชน์ แต่เราก็มีขนัธ์ ๕ แต่เราใชป้ระโยชน์มนัไม่ได ้ เพราะมนัมีกิเลส กิเลสเป็นเจา้ของใช้
แทน กิเลสมนัใชข้นัธ์ ๕ แทน แต่พระพุทธเจา้ใชข้นัธ์ ๕ เป็นประโยชน์ 

เราโดนกิเลสใชข้นัธ์ ๕ แลว้เราก็หมุนไป เพราะเราอยูใ่ตข้นัธ์ ๕ นั้น ก็ไม่เห็นสนามบินไง 
เอามาใคร่ครวญกนันะ เอามาใคร่ครวญแลว้ดู น่ีคือวิปัสสนา 
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ขนัธ์ ๕ นะ มนัยงัมีขนัธ์ ๕ นอก ขนัธ์ ๕ ใน ขนัธ์ ๕ ในขนัธ์ ๕ เป็นซบัเป็นซอ้นเขา้ไปไง 
ถึงว่าปริญญามีหลายใบ ปริญญาน้ีมีหลายใบ สุขน้ีมีหลายชั้นหลายตอน ถึงว่าศาสนาพุทธเราน้ี
ประเสริฐ ศาสนาพุทธเราน่ี วางไว ้ มีหมดนะ จะเอาอะไรล่ะ จะเอาสมบติั เอาขั้นตอนไหน จะเอา
สินคา้ชนิดใด ความเพียรเราขนาดไหน ความเพียรแบบเดก็ๆ น้ี ความเพียรแบบเดก็ๆ เล่นขายของ
กนั ท าหยอกๆ แหยกๆ ไง ก็ไดกิ้ริยาธรรม ตายแลว้ก็ไดเ้กิดบนสวรรค ์ว่าอยา่งนั้นเถอะ อุตส่าห์มา
ท าความเพียรกนั น่ีเดก็ๆ เล่นขายของ 

ความเพียรของผูช้  าระกิเลสสิ ครูบาอาจารยอ์ยูใ่นป่า ๓ เดือน ๔ เดือน ไม่ตอ้งกินขา้ว แลว้
พอว่าอยา่งนั้นก็ว่า “โอ๋ย! รุนแรงไปๆ” มนัจะรุนแรงไปไหน เวลากิเลสมนัรุนแรงไม่พดูถึงมนัล่ะ 
ส่ิงใดท่ีไฟป่ามนัลุก เอาน ้าขนัเดียวไปดบัมนัเหรอ ไฟมนัมาขนาดนั้น เด๋ียวน้ีไฟป่ามนัลุก เขาเอา
เคร่ืองบินไปพ่นใส่เลย น ้ายาเคมีฉีดเขา้ไป 

กิเลสเวลามนัออกมานะ อยา่งพวกเราน้ีพวกเร่ิมตน้ มนัรุนแรงมากแลว้ก็เอาน ้าขนัหน่ึงไป
ดบัมนั เขามา ๔-๕ คน มารังแกนะ ไม่มีอาวุธอะไรไปสู้เขาเลย น่ีเวลากิเลสออกมา ใหเ้ปรียบเทียบ
เป็นแบบนั้น เวลาอารมณ์รุนแรงน่ีใหคิ้ดอยา่งนั้น เราจะไดมี้การต่อสู้ไง ถา้เราไม่มีการต่อสู้เลย 
แลว้เม่ือไหร่จะไดเ้ห็นหนา้กิเลส เวลามนัมาน่ีวิ่งหนีกรูดๆ เลยนะ แลว้ก็วา่เราคิดถูกเสียดว้ย เราน้ี
เป็นปัญญาชน เราน้ีรู้สึกว่า โอ!้ เอาตวัรอดได.้..มารทั้งนั้น 

พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนใหเ้ป็นนกัหลบนะ พระพุทธเจา้สอนใหเ้ป็นนกัรบ เป็นบุรุษ
อาชาไนย เป็นผูเ้ขม้แขง็ เป็นผูต่้อสู้ ไอน่ี้ว่าเป็นปัญญาชน อะไรมาหลบๆ แลว้ก็ว่าฉนัมีปัญญามาก 
ฉนัสามารถเอาตวัรอดได ้ ฉนัเป็นคนเก่ง นกัหลบไม่ใช่นกัรบ ถา้ไม่ใช่นกัรบแลว้จะไปชนะได้
อยา่งไร ก็ไม่เคยรบสักทีหน่ึง ถา้คนไม่เคยรบเลยจะเอาอะไรไปชนะ คนชนะตอ้งรบใช่ไหม 

ไม่เคยลงแข่งขนักีฬาใดๆ เลย แต่บอกฉนัไดเ้หรียญทองมา จะเอาเหรียญทองมาก็ตอ้ง...
โอ!้ กว่าจะลงแข่งขนั ฝึกซอ้มน้ี ตอ้งซอ้ม ตอ้งจบัเวลาใหไ้ดท่ี้แลว้ถึงลงไปแข่งขนั แข่งกบัอะไร? 
แข่งกบักิเลสไง กิเลสมนัพาใหเ้ลิก กิเลสพาใหท้อ้ถอย กิเลสพาใหไ้ม่ท า กลวั กลวัท าไปแลว้เสีย
เปล่า เวลาจะมาปฏิบติัน่ีสู้ไปท ามาหากินเสียดีกว่า หาเงินหาทองมาสะสมไวใ้หม้นัเป็นโทษต่อไป  

ถา้ไม่มีธรรมเป็นอยา่งนั้นจริงๆ นะ ถา้ไม่มีธรรมในหวัใจ  
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ถา้มีธรรมในหวัใจนะ หวัใจน้ีเป็นธรรม หวัใจน้ีเป็นประโยชน์แลว้ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาน้ีจะเป็น
ประโยชน์ทุกช้ิน ถา้หวัใจน้ีเป็นโทษอยู่นะ ของท่ีหามาน่ีมนัใหโ้ทษกบัหวัใจ 

พระไตรปิฎกว่าไว ้ ตายไปแลว้ก็ไปเกิดเป็นปู่ โสมเฝ้าทรัพย ์ เป็นจิ้งจก ตุ๊กแก เตม็ไปหมด
นะ มากมายเลย โตเทยยพราหมณ์ พระพุทธเจา้บอกเลย “โตเทยยพราหมณ์ เธอเกิดเป็นมนุษย ์เธอ
ก็ไม่เคยใหท้านเลย ตายไปเกิดเป็นหมายงัมาเห่าพระพุทธเจา้อีกเหรอ” น่ีในพระไตรปิฎกเปิดดูเลย 
จนลูกชายโกรธมาก ลองกนัเลยนะ คนใชไ้ดย้นิ ไปบอกเจา้นายว่าพระพุทธเจา้พดูอยา่งนั้น มาเลย 
ตอ้งไปหาพระพุทธเจา้ “พดูอยา่งนั้นจริงเหรอ” 

“จริง” 

แลว้ลองกนันะ โตเทยยพราหมณ์เพิ่งตาย เกิดชาติน้ี เพิ่งตายไปแลว้เกิดเป็นหมา ยงันึกอยู ่
พอพระพุทธเจา้ว่าน่ีสลดใจ จะกลบัไปนอนอยูท่ี่เตาไฟ ใหก้ลบัไปเล้ียงอาหารใหดี้แลว้ปลอบเลย
ว่า “พ่อๆ สมบติัซ่อนไวไ้หน” 

ท าตามพระพุทธเจา้พดูนะ ลูกชายโตเทยยพราหมณ์ หมาน้ีก็ไปคุย้เลยนะ มนัสลดใจไง 
เพราะทองค าท่ีฝังไว ้ความผกูของใจ มนัมาเกิดตรงนั้นน่ะ นั้นล่ะหาเงิน 

พอจะปฏิบติัก็ว่าจะหาเงินหาทองมา แลว้ตายไปเกิดมาแลว้ก็มาเฝ้า มนัใหโ้ทษถึงกบั ๒ 
ชาตินะ ไม่ใช่ชาติเดียว ชาติท่ีหามาก็ทุกขแ์ลว้ ตายไปยงัตอ้งมาเกิดเป็นหมามาเฝ้ามนัอีก โตเทยย
พราหมณ์นัน่น่ะ แลว้เราจะเป็นอะไร 

เราไม่ตอ้งไปท าอยา่งนั้น เราเอาชาติน้ีใหส้ิ้น ชาติปัจจุบนัน้ี ปัจจุบนัท่ีท าอยู่น้ี ปัจจุบนั
ธรรม ปัจจุบนัจิต อดีตอนาคตใหผ้ลเรามา ระหว่างท่ามกลางมชัฌิมาปฏิปทาท่ีเกิดท่ามกลาง
พระพุทธศาสนาแลว้ก็ท่ามกลางก่ึงพุทธกาลดว้ย ท่ามกลางทั้งหมดเลย ท่ามกลางในปัจจุบนัน้ี 
ปัจจุบนัท่ีนัง่อยูน่ี่ ปัจจุบนัท่ีก าลงัก าหนดจิตใหล้งอยูน่ี่ ใหม้นัทะลุลงเด๋ียวน้ีเลย ใหม้นัด่ิงลงอยู่
กลางหวัใจ ใหม้นัด่ิงลงไป พอมนัด่ิงลงไปแลว้ เห็นไหม น่ีแหละบวับานไง 

เห็นไหม ระเบิดนิวเคลียร์มนัระเบิดข้ึนมาเป็นดอกเห็ดข้ึนมา หวัใจท่ีสงบแลว้ ความชุ่มช่ืน
มนัจะเป็นแบบนั้นเลย มนับานกลางใจ มนับานท่ามกลางหวัใจ หวัใจหวัจิตไง หวัใจถึงมีค่า หวัใจ
ของเราถึงมีค่า หวัใจพุทธะไง พุทธะมีอยูท่่ามกลางของผูท่ี้มีชีวิตทุกคน พุทธะคือผูรู้้ ผูรู้้คือหวัใจ 
พุทธะคือจิต พุทธะ ธาตุของรู้ไง ธาตุของความรู้ พุทธะ...แลว้ใครไม่มี 
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พุทธะก็พระพุทธเจา้ เราเป็นลูกศิษยข์องพระพุทธเจา้ใช่ไหม เราตอ้งการใฝ่หา เราอยาก
เห็นนกั เราอยากจะเจอพระพุทธเจา้ อุปัฏฐากหวัใจของตวัเท่ากบัอุปัฏฐากพระพุทธเจา้ คน้หา
หวัใจของตวัเจอก็คน้พระพุทธเจา้เจอไง “ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” ตถาคตนัง่ท่ามกลาง
หวัใจของทุกๆ คน แต่ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครเคยอุปัฏฐากหวัใจของตวัเองได ้ มีแต่ใหกิ้เลสมนั
ไสๆๆ ไปตลอดเวลา 

มนัไม่น่าไปนอ้ยใจกบัคนอ่ืนเลย ไม่น่าไปนอ้ยใจกบัใครทั้งส้ิน เพราะพุทธะท่ีอยู่
ท่ามกลางหวัใจเรา พุทธะน่ี ถา้เราไม่มีก็ตายสิ คนตายแลว้ไม่มีพุทธะ คนตายเท่านั้นถึงจะไม่มี
ความรู้สึก พุทธะคือหวัใจ คือผูรู้้น่ีแหละ ผูรู้้ก็คือจิตวิญญาณน่ีแหละ เห็นไหม 

พระพุทธเจา้ถึงบอกไง พระพุทธเจา้ว่าไวใ้นพระไตรปิฎกอีกล่ะ มีพระพุทธเจา้มาตรัสรู้
มากมาย กปัน้ีก็ ๕ องค ์เห็นไหม มาเร่ือยๆ พระพุทธเจา้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจา้เราองคเ์ดียวแลว้หมด 
ไม่มี... 

...เป็น หวัใจเราก็เป็น จิตน้ีมนัเป็น ถา้มนัคิดดีมนัก็เป็นพุทธะ คิดไม่ดีมนัก็เทวทตันัน่ล่ะ 
แลว้เทวทตัขา้งนอกไม่เก่ียวนะ เทวทตัในหวัใจเราน่ะ เพราะมนัท าลายหวัใจเราไง พุทธะคือ
พระพุทธเจา้ ความคิดท่ีออกไปน่ีเป็นเทวทตัท่ีท าลายหวัใจ  

ถา้ความคิดดีล่ะ พระสารีบุตร คิดดีน่ี ช่วยพุทธะน้ีใหพ้น้ออกมา ช่วยพุทธะน้ีใหโ้ผล่ข้ึนมา
ไง ลูกศิษยพ์ระพุทธเจา้ น่ีอุปัฏฐากใจของตวั อุปัฏฐากพุทธะข้ึนมา ดว้ยปัญญาของพระสารีบุตร 
เทียบอยา่งนั้นนะ  

ในเม่ือเราไม่มีปัญญา ในเม่ือเราช่วยตวัเองไม่ไดเ้ลย อาศยัครูบาอาจารย ์ อาศยัทุกๆ อยา่ง 
เพื่อจะตะเกียกตะกายเอาตวัรอด อาศยัทั้งหมด ปัญญา อนัน้ีเรียกว่า ปัญญา ปัญญาในการเอาตวั
รอดไง เอาตวัน้ีใหพ้น้ข้ึนมา พน้จากใคร? พน้จากเง้ือมมือกิเลส พอพน้ข้ึนมาก็นัง่อยูท่ี่เก่านัน่ล่ะ  

คนคนเดิม คนน้ีคนปกติ คนน้ีคนธรรมดา เป็นคนคนเดิม แต่หวัใจท่ีพน้ ประเสริฐตรงนั้น
นะ ประเสริฐจากขา้งใน น่ีดีใน ดีแท ้ พอมนัเขา้ใจตรงน้ี พอมนัพน้จากภายในนะ อ้ือหืม! มนัไม่
ติดน่ี ไม่ติดในรูป ไม่ติดในรส ไม่ติดในกล่ิน ไม่ติดในเสียง ไม่ติดหมด ไอพ้วกนั้นเป็นแค่เคร่ือง
อยูอ่าศยั มนัก็ไม่ติดในกายเราใช่ไหม มนัจะเกิด มนัจะดบั มนัจะตายเม่ือไหร่ กส็บายมาก ไม่ตอ้ง
มาทุกขร้์อนหมด 
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น่ีมนัยดึทั้งกายเลยนะ กายน่ี ความเจบ็ ความปวดทุกอยา่ง น่ีเป็นเลย แต่ถา้จิตมนัมีหลกัยดึ 
ส่ิงใดช ารุดก็ช ารุดไปสิ ส่ิงท่ีดีอยูท่ ั้งตวั กลวัอะไร ถา้ใจท่ีมีหลกักบัใจท่ีไม่มีหลกัมนัต่างกนั
มหาศาลเลย ใจท่ีไม่มีหลกั พอมนัมีอะไรเกิดข้ึน มนัจะทุกขร้์อนไป ตามเขาไป ร่างกายน้ีแค่เจบ็
น้ิว เจบ็เลบ็ มนัวิ่งไปแลว้ มนัรับรู้แลว้ แลว้ปวดทุรนทุรายนะ 

แต่ถา้ใจท่ีมีหลกันะ ส่ิงท่ีเจบ็ปวดเลก็นอ้ยก็ดูมนั เพราะจิตมนัหดมาได ้ บา้นทั้งหลงั เห็น
ไหม บา้นทั้งหลงัเราจะไปอยูต่รงไหนล่ะ ชั้นบนก็อยูไ่ด ้ชั้นล่างก็อยูไ่ด ้หอ้งนั้นก็อยูไ่ด ้หอ้งครัวก็
อยูไ่ด ้อยูไ่ดห้มด 

น่ีก็เหมือนกนั ร่างกายน้ีทั้งร่างกาย เราอยูไ่ดห้มด อาศยัไดห้มด แขนเสียหรอ แขนเสีย
เปล่ียนมนัยงัไดเ้ลย น่ีคือว่า มนัไม่ทุกขไ์ม่ร้อน มนัก็ไม่เพิ่มใหค้วามทุกขก์บัใจเรา ร่างกายน้ีมนั
แปรสภาพตามปกติ แต่ถา้หวัใจไปเสริม หวัใจท่ีไม่มีหลกัเกณฑม์นัจะเสริม มนัจะท าใหร่้างกายน้ี
เจบ็เขา้ไป ๒ เท่า มนัจะเสริมใหทุ้กขร้์อน 

แต่ถา้หวัใจท่ีมีหลกันะ ร่างกายน้ีมนัก็เส่ือมสภาพตามปกตินัน่ล่ะ แต่หวัใจจะไม่ใหค่้ากบั
มนั แลว้มนัมาทบัหวัใจไม่ไดด้ว้ย  

แต่ถา้ไม่มีหลกันะ ๒ อยา่งน้ีมนัสัมพนัธ์กนัไป ทั้งหวัใจก็ต่ืนเตน้ตกใจ ตกต่ืนนะ ต่ืนเตน้
ไปกบัร่างกาย ร่างกายน้ี หวัใจน้ี ความเครียดมนัไปเสริม เลือดมนัฉีดรุนแรง แผลมนัก็จะใหญ่โต
ไปเร่ือย เห็นไหม ถา้ไม่มีหลกัน่ีมนัผดิๆๆ ใหโ้ทษทั้งหมด ถา้มีหลกันะ ถกูๆๆ ใหผ้ลทั้งหมด ฟังสิ 

น่ีศาสนาของเรา เราเป็นชาวพุทธ พระพุทธเจา้ฝากศาสนาไวก้บับริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา เห็นไหม พระพุทธเจา้ฝากเอาไวแ้ลว้ ฝากใหเ้ราดว้ย แลว้เราก็เป็นคนท่ีว่า หู ตา 
เปิดแลว้ไง เป็นผูท่ี้หูตาสว่าง 

ทั้งๆ ท่ีพระพุทธเจา้ก็ฝากไว ้ แลว้ก็เป็นคนท่ีขวนขวายดว้ย วิ่งเขา้หาดว้ย รักษาศาสนาไว้
อยา่งหน่ึง แลว้จะลิ้มรสของธรรมอกีอยา่งหน่ึง รักษาศาสนาก็รักษาไว ้ ค  าสอน แนวประเพณี
วฒันธรรม รักษาไว ้ น่ีศาสนาของเรา แลว้เขา้ไปลิ้มรส ใจน้ีเขา้ไปลิ้มรสอีกดว้ย น่ีชาวพุทธแท ้ได้
ทั้งอาภรณ์เคร่ืองอยูอ่าศยั ไดท้ั้งหวัใจท่ีเขา้ไปสัมผสั สมัผสัธรรมก็มีความสุขสิ สัมผสัธรรม 
สัมผสัไปเร่ือย ใจสัมผสัเขา้ไปเร่ือย ยกสูงข้ึนไปเร่ือยๆ 
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ผลไมเ้วลามนัเกิดข้ึนมา มนัยงัเร่ิมตั้งเป็นผล เร่ิมอ่อน เร่ิมแก่ เร่ิมสุกใหผ้ล การปฏิบติัเรา
ไม่อยา่งนั้นบา้งเลยหรอ เร่ิมจากเร่ิมปฏิบติั แลว้ก็ทรงอยูใ่หไ้ด ้ ใหม้นัแก่ไปหนา้ ใหผ้ลเกิดข้ึนมา
จากใจไง ผลไมย้งัเป็นไปโดยธรรมชาติของมนัเลย น่ีหวัใจของเรา แลว้เราบีบบงัคบัอยู ่ เราไสอยู ่
เขา้ไปในท่ามกลางของการประพฤติปฏิบติั ฟังสิ ท  าไมเราไม่ท าใหเ้ป็นอยา่งนั้นล่ะ หัวใจของเรา
เอง ก็เวลาเงินทองหามาน่ี ของเรา เราจบัไว ้รักษาไวอ้ยา่งดี เงินทองขา้งนอกยงัตอ้งรักษาไวอ้ยา่งดี
กลวัจะหาย 

แต่หวัใจท่ีเราจะท าข้ึนมาแลว้มนัเป็นทิพย ์ มนัเป็นอริยทรัพยภ์ายใน ไม่มีใครจะมาแบ่ง
ผลประโยชน์ใดๆ ทั้งส้ินเลย ครูบาอาจารยก์็ไม่มาแบ่งผลประโยชน์ของใคร ใครหาไดเ้ท่าไรเป็น
ของคนนั้นเลย ไม่ตอ้งไปแบ่งมรดก ไม่ตอ้งไปแบ่งใหใ้คร ไม่ตอ้ง ไม่ตอ้ง เป็นสมบติัของบุคคล
คนท่ีปฏิบติัข้ึนมาทั้งนั้น ผูใ้ดปฏิบติัธรรม สมควรแก่ธรรม ผูน้ั้นไดลิ้้มรสของธรรม แลว้ผูน้ั้นเป็น
ผูเ้สวยผลของธรรมนั้น เสวย ฟังสิ เสวยสุขไง ไม่ใช่เสวยทุกข ์

ธรรมะท่ีละเอียด เห็นไหม เสวยสุข ตอ้งเสวย อยา่ไปคิดว่าสุขจะไม่เอา เสวยไปก่อน 
เพราะเป็นทางเดิน ถึงท่ีสุดของมนัแลว้ถึงไม่เสวย ไม่เสวยไง เวทนาน้ีไม่เสวย เวทนาน้ีไม่มีกบั
หวัใจ มนัรู้ อนัน้ีไฟ ใครจะไปเอา จบัเขา้ไปร้อนน่ีมนัไม่เสวย ถึงจุดแลว้มนัสะบดัทิง้หมดเลย 
เพียงแต่ว่าเหลือเศษส่วน สอุปาทิเสสนิพพาน ก็ใชป้ระโยชน์กนัไป ใชป้ระโยชน์เพื่อประโยชน์ 
เป็นประโยชน์ทั้งหมด ถา้ใชเ้พื่อประโยชน์แลว้นะ แต่ถึงจุดแลว้มนัสลดัเลย สลดั! 

แต่เราไม่ใช่อยา่งนัน่น่ะสิ เราสลดัไม่ออก เพราะมนัตายไปพร้อมกบัเรา ของทุกอยา่งมนัฝัง
อยูท่ี่ใจ แลว้พอตาย ใจมนัไปพร้อมเลย น่ีกรรมดี กรรมชัว่ ถึงไดต้อ้งใหพ้ยายามไง พยายามปฏิบติั
อยูน่ี่ไง ใหพ้ร้อมตั้งแต่น้ี ใหพ้ร้อมเด๋ียวน้ี ใหต้ายก่อนตาย ใหกิ้เลสมนัตายก่อน พอกิเลสมนัตาย
ก่อน มนัก็ตามหาเราไม่เจอ ถา้มนัไม่ตายก่อนนะ เราตายน่ีมนัหวัเราะแลว้ มนัข่ีไปเลย ถา้มนัตาย
ก่อน พอเราไปน่ีไม่มีเจา้นาย เห็นไหม ไม่มีเจา้นาย เพราะมนัเป็นเศษเท่านั้นเอง มนัไม่เสวยแลว้ 
มนัไม่เสวย มนัรู้ไง 

แต่น่ีไม่ใช่ค าว่า เสวย ไม่เสวยสิ ถา้จิตไม่เห็น มนัไม่ใช่เสวยไม่เสวยหรอก มนัเป็นอนั
เดียวกนั น ้าท่ีใส่สีแดง มนัเป็นสีแดงอยูอ่ย่างนั้น เราก็รู้อยูน่  ้ าน้ีเติมสี แต่เราเอาสีออกจากน ้าไม่ได ้
แต่ผูป้ฏิบติัแลว้ ขนัธ์ ๕ น้ีมนัเหมือนกบัน ้า สีแดงนั้นคือกิเลส มนัแยกออกไปแลว้ตั้งแต่ขณะ
ปฏิบติั ขณะท่ีมนัสมุจเฉท ท าไมจะแยกไม่ได ้ฉะนั้น เวลาตายไป น ้าก็เป็นน ้า สีแดงก็แยกออกไป
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สิ แต่ถา้เป็นปุถุชนนะ เวลาตาย สีแดงกบัน ้าน่ีเป็นอนัเดียวกนั แลว้ก็ตายไปพร้อมกนั พร้อมกบัเวร
กบักรรม 

แต่ถา้ผูท่ี้ส้ินแลว้ไม่อยา่งนั้น มนัแยกสีกบัน ้าออกมาตั้งแต่ขณะส้ิน เวลามนัสลดัออกไป
แลว้ น ้าถึงไดส้ะอาดไง น ้าน้ีใส เป็นน ้าสะอาด ทั้งๆ ท่ีว่า ปกติเป็นมนุษยน้ี์ สีก็เหมือนกบัร่างกายน้ี
แหละ เวลาเป็นมนุษยน่ี์สีแดงกบัน ้าก็อยูด่ว้ยกนั แต่ตายตูม สลดัพรวด! น ้ าน้ีเป็นน ้าฝน น ้าท่ีใส
สะอาด สีแดงน้ีทิง้ไปแลว้ 

แต่ถา้เป็นอยา่งพวกนกัปฏิบติัเราน้ี โอ!้ ตายไปพร้อมกนั อยา่งว่าล่ะ กิเลสมนัข่ีหวัออกไป
เลย มนัไสต่อไป น่ีโลกธาตุทั้ง ๓ ไง วฏัฏะไง วฏัฏะเป็นท่ีอยูต่่อไป สะพานมนัทอดไปขา้งหนา้
แลว้ หรือจะทอดลงภพไหนล่ะ สายพานทอดไปเลย มนัไม่ทนัตาย มนัก็หมายภพไปแลว้ มนัจะลง
ท่ีไหน ถึงว่ายงันอ้ยก็ใหบุ้ญพาเกิด อยา่งนอ้ยปฏิบติัน้ีก็ไดบุ้ญกุศล 

ว่าเป็นชาวพุทธ พระพุทธเจา้สอนไว ้ บอกพระอานนทไ์วด้ว้ย การปฏิบติับูชา เป็นบชูา
อยา่งยิง่ ไม่ใช่อามิสบชูา อามิสบชูาเราก็ท  า ถึงเวลาจ าเป็น ท าก็ท  าเพื่อผอ่นคลาย มีบุญกุศลเป็น
เคร่ืองอยูอ่าศยั ชุ่มเยน็ใช่ไหม รถยนตมี์น ้ามนัเติมไปมนัก็วิ่งสะดวกสบายใช่ไหม เคร่ืองยนตไ์ม่มี
น ้ามนัหล่อล่ืนมนัก็แหง้แลง้ น่ีถึงว่าอามิสบชูา แต่ไม่ไปติดมนั 

แต่ปฏิบติับชูาน่ี อนัน้ีส าคญักว่า การปฏิบติับชูา เคร่ืองยนตก์็พร้อมแลว้ เพราะอามิสบชูามี
แลว้ เคร่ืองยนตก์็ติดเคร่ืองแลว้ คนัเร่งเหยยีบหรือยงั แลว้เหยยีบก็เหยยีบใหต้รงแผนท่ี เห็นไหม น่ี
ปฏิบติับชูา รสวิ่งไดเ้ท่าไร ระยะทางท่ีวิ่งคือผลประโยชน์ของเรา รถท่ีวิ่งเขา้ไป ระยะทางท่ีวิ่งแลว้
ถูกตอ้งตามถนน วิ่งไปเท่าไรนั้นเป็นประโยชน์กบัเราทั้งหมด แลว้หวัใจเราไดว้ิ่งออกไปบา้งไหม 

ปฏิบติัแลว้จิตน้ีมนัเป็นไปตามธรรมพระพทุธเจา้บา้งไหม ไม่ตอ้งใหใ้ครมาใหค้ะแนนนะ 
ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม การท่ีปฏิบติัถูกนั้นมนัใหผ้ลเอง ไม่มีใครจะสามารถใหค่้าว่า คนั
นั้นไดก่ี้ไมล ์ คนัน้ีไดก่ี้ไมล ์ ไม่มีทาง เพียงแต่บอกช้ีทางมาเท่านั้นเอง น่ีถนนสายน้ีไปนะ ตรงด่ิง
เลย น่ีอนัน้ีนิพพาน ตรงไปเลยนะ นิพพาน 

แต่มองไปขา้งหนา้สิ โอโ้ฮ! โล่งไปหมดเลย ท าไมมนัแหง้แลง้ ไม่สนุกเลย ดูขา้งๆ สิ สี
แสงมากมายไปหมด จอดแวะซะสิ จอดแวะหมดเลย เห็นไหม ใครท าเรา ใครท าเรา? เพราะความ
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เขา้ใจว่าจอดแวะขา้งทาง โอโ้ฮ! มนัคร้ึมไปหมดเลยนะ มนัเยน็สบาย ขา้งหนา้ไปน่ีมนัโล่งไปหมด
เลย มนัไม่เห็นมีรสชาติอะไรขา้งหนา้นัน่ 

เพราะธรรมารมณ์ เพราะอารมณ์ของโลก เพราะเราเกิดตายๆ มาในโลกน้ีมหาศาล มนัเลย
ชอบไง มนัชอบเพราะว่าความเคยชิน มนัเป็นความเคยใจ มนัชอบอารมณ์ท่ีมีรส มีกล่ิน มีเสียง มี
รูปรสตามความพอใจของมนั 

แต่นิพพาน ตรงไปน่ีมนัจืด แต่ของจืดน้ีมนัไม่ใหโ้ทษ มนัใหแ้ต่ผลใหแ้ต่ประโยชน์ น ้าฝน 
เห็นไหม น ้าฝนด่ืมเขา้ไป ร่างกายมีแต่ประโยชน์ น ้าท่ีเจือปนดว้ยเช้ือโรค แต่หวัใจมนัมีเช้ือโรคอยู่
แลว้ มนัก็อร่อยน่ะสิ เช้ือโรคกบัเช้ือโรคเขา้กนัได ้ว่าอยา่งนั้นเลย 

ปัญญานะ ปัญญาการท่ีเราจะเอาชนะตนเอง พดูแค่น้ีมนัก็ฟังได ้มนัร่ืนหูหน่อยหน่ึง กิเลส
มนักลวัจะว่ามนัไง กิเลสไม่อยากใหว้่ามนั ว่าชนะตนได ้ปัญญาเอาชนะตนได ้แต่จริงๆ คือ ปัญญา
จะเอาชนะกิเลสล่ะ กิเลสน้ี บอกว่าเราจะเอาชนะมนั มนัจะต่อตา้นไง ถา้บอกว่าเอาชนะมนัไม่ได ้
มนับอกชนะเรา ว่าอยา่งนั้นเลย เพราะกิเลสมนัอยูห่ลงัเรา คือว่าโดนเป้าหมายท่ี ๒ ไง อยา่ไปโดน
หวัมนัเลยล่ะ ถา้โดนหวัมนัเลย มนัจะยนักลบัมา เราจะเลิก เราจะหงายไง 

ว่ามนัก็ไม่ได ้วา่เราก็ไม่ได ้พระพุทธเจา้ถึงสอนว่าให ้อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนว่าตน มนั
เหมือนกบัว่ามนัไม่ใหใ้ครมาแบ่งส่วนไปไง ใหค้รูบาอาจารยบ์อก ใหเ้พื่อนฝงูบอกน่ี “ไม่น่าจะใช่
นะ ท่านคงจะฟังผดิ ท่านคงจะพดูค าน้ีผดิหรอก ถา้ท่านเขา้ใจถูกท่านจะไม่พดูค าน้ีหรอก” เห็น
ไหม น่ีถึงจะพดูตรงๆ พดูดีๆ แต่กิเลสมนัเบ่ียงใหผ้ลนั้นผดิแลว้ 

พอเบ่ียงผลนั้นผดิ เป้าหมายท่ีผดิ เราขบัรถไป แผนท่ีมนัช้ีไปผดิแลว้ เขม็ทิศมนัช้ีผดิแลว้
เพราะอะไร เพราะว่ากิเลสมนัอยูใ่นใจ กิเลสน่ีแหละ แลว้ถา้ไปถูกแลว้ มนัจะพน้เชือกกิเลสท่ีมนั
ผกูววัไวน้ะ ววัวิ่งไปไกล เชือกมนัจะขาด มนัจะใหว้ิ่งไปในวงรอบของมนัไง ใหเ้ชือกผกูไวไ้ด้
อยา่งเก่า 

วิชามาร มนัหลอกนะ แลว้มนัหลอกน่ี เวลาเราสร้างปัญญาจะใหท้นัมนั สุดๆ เหน่ือยสุดๆ 
นะ เวลามนัมาอารมณ์เดียวแลว้จะเอาชนะมนั บางทีใคร่ครวญอยูท่ ั้งวนันะ ๒ วนั ๓ วนั ยงัแพม้นั 
กว่าจะชนะทีละปลอ้งๆ อ้ือหืม! แต่เวลามนัคิดเอง มนัไสออกมานะ ท าไมมนัง่ายอยา่งนั้นน่ะ น่ีฟัง
ดูสิ มนัน่าทอ้ใจไหม เวลากิเลสมนัคิดข้ึนมาน่ี ง่ายเหลือเกินเนาะ มนัโยนหินมากอ้นหน่ึง หรือโยน
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โจทยม์าขอ้หน่ึงใหเ้ราแกน่ี้ อ้ือหืม! เวลามนัโยนโจทยม์าขอ้หน่ึงนะ โยนโจทยม์าขอ้เดียวใหเ้ราแก ้
แลว้เรากคิ็ดไปสิ กวา่จะแกอ้นัน้ี เปลาะน้ีพน้นะ โอ!้ สบาย ฉนัชนะแลว้! ประกาศเลยนะ ฉนัชนะ
แลว้! สบายอยูพ่กัหน่ึง แต่น่ีแหละคือการต่อสู้ เร่ิมตน้จากตรงน้ีแหละ 

กิเลส เร่ิมตน้จากลกูหลานมนันะ อนัน้ีแค่เหลนๆ มนันะ ไพร่พลมนัมา ก่อนเราจะเขา้ไป
ถึงขุนนะ ก่อนจะเขา้ไปถึงเจา้วฏัจกัรน้ี เราผา่นจากลูกหลานเขา้ไป ตอ้งตีเขา้ไป ตอ้งตีๆ ตีใคร? ตี
หวัใจนะ ตอ้งตีผา่วงลอ้มเขา้ไป 

เจา้วฏัจกัรอยูท่ี่กลางหวัใจ เรือนยอด กิเลส เห็นไหม เรือนยอด เรือน ๓ หลงั โลภ โกรธ 
หลง พวกท่ีผา่นโลภ โกรธ หลง น้ียงัไม่นะ เรือนสามหลงัน้ีรวมยอดเขา้ไป ยอดของเรือนนั้นน่ะ
เจา้วฏัจกัร พ่อไง พ่อของโลภ ของโกรธ ของหลงไง นางราคะ นางตณัหา นางอรดี แลว้ก็พ่อ น่ี
เรือนยอด ไอน่ี้แค่เหลน ตีเขา้ไปนะ ตีเขา้ไปๆ ผา่นจากโลภ โกรธ หลงเขา้ไปแลว้ 

ก็ว่า “ชนะโลภ โกรธ หลง แลว้กส้ิ็น” 

ยงั ชนะโลภ โกรธ หลง แลว้มนัยงัหลงตวัมนัเองอยู่ 

โลภ โกรธ หลง น้ีมนัเป็นขนัธ์ อยูใ่นวงของขนัธ์ ๕ ความผกูโกรธอยูท่ี่สัญญาน่ี ปฏิฆะอยู่
ท่ีสัญญาหมด แต่ความหลง ความเคลิม้ ภพ นัน่น่ะเรือนยอด มนัผา่นเขา้ไปท่ีเรือนยอดอีกชุดหน่ึง 
ถึงว่าน่ีเหลนไง แต่เหลนก็ใหไ้ดช้นะบา้ง ใหไ้ดช้นะบา้งนะ ชนะบา้งแพบ้า้ง คนมนัก็มีแก่ใจ ถึงว่า
สุขน้ีเอาเป็นเคร่ืองด าเนินไง ใหเ้อาสุขน้ีเป็นทางเดิน  

เวลาการท างานมาเหน็ดเหน่ือย นัน่ทุกข ์อนันั้นทุกข ์ถา้เราเขา้ใจนะ คนเขา้ใจว่าท างานจะ
ไดเ้งิน มนัตั้งใจท า เราเขา้ใจวา่มรรคผลรอเราอยูข่า้งหนา้ ทุกขอ์นัน้ี ยอม ใครก็ยอมทุกข ์ถา้เราวา่
มรรคผลไม่มี เข่ามนัอ่อน ทุกขไ์ปท าไม เสียเปล่า ถา้เราว่ามรรคผลรอเราอยูข่า้งหนา้นะ ทุกขเ์พื่อ
จะพน้ทุกข ์ ฟังสิ มนัน่าคิดนะ โลกเราทั้งโลกเลย ทุกขเ์พื่อทุกขต่์อไป ทุกขเ์พื่ออยูใ่นวฏัวน ทุกข์
เพื่อเป็นข้ีขา้มนัตลอดไป 

ก็บ่นกนัว่าทุกข์ๆ ๆ อยู่ อนันั้นเป็นทุกขข์องทางโลกเขา ไอทุ้กขข์องเรามนัทุกขอ์ริยสัจ ทุก
ขงัอริยสัจจงั สมุทยอริยสัจจงั นิโรธอริยสจัจงั มรรคอริยสัจจงั เห็นไหม มนัทุกขใ์นอริยมรรค 
ทุกขใ์นอริยสัจ  
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ทุกขข์า้งนอกน่ีมนัทุกขอ์ริยสัจนะ ทุกขน์อกสุ่ม ทุกขใ์นสุ่มทุกขใ์นกายเรา ทุกขใ์นสุ่ม 
ทุกขใ์นปลา สุ่ม มนัสุ่มปลาอยู ่ ปลาในสุ่มน่ีเราน่าจะจบัได ้ กบัปลาในแม่น ้าน่ีไม่น่าจะไปจบัมนั
หรอก เพราะแม่น ้าน่ีเราจะด าไปจบัมนัไดอ้ยา่งไร แต่คนพอใจในปลานอกสุ่มกนั ไม่พอใจปลาใน
สุ่มของตวั 

ถา้พอใจปลาในสุ่มของตวั น่ีทุกขอ์ยา่งน้ี ทุกขก์ดัฟันตน นัง่ก็เจบ็ปวด น่ีก็ทน เพราะปลา
มนัอยูใ่นหวัใจ อยูใ่นกายน้ี เอาสองมือเขา้ไปคล ามนั เขา้ไปหาใหเ้จอ จบัปลาไดก้น็ัน่ล่ะจบัใจได ้
จบัปลาไดก้็ถอดเกลด็มนั เห็นไหม จบัใจไดก้็พิจารณามนั พิจารณามนันะ จบัปลาไดแ้ลว้ถอด
เกลด็ จบัใจไดก้ถ็อดเกลด็ใจว่าอยา่งนั้นเถอะ ถอดเกลด็ใจ ดสิู ถอดเกลด็แลว้เลือดซิบๆ มนัก็ยงัไป
ของมนัได ้มนัไม่ตาย ไม่ตอ้งกลวัว่าใจมนัจะตาย หวัใจไม่ใช่ปลา เปรียบเทียบเฉยๆ 

ปลาถอดเกลด็มนัอาจจะตายไป แต่ใจน้ีถอดเกลด็มนัก็ไม่ตาย ถา้มนัตาย มนัควรตายมา
นานแลว้ มนัทุกขม์าเตม็ท่ี เกิดมาชาติน้ี ไม่ตอ้งเอาชาติอ่ืนหรอก ชาติปัจจุบนั ตั้งแต่เกิดมาป่านน้ี 
มนัทุกขม์าก่ีหน ทุกขเ์อาเจียนตายๆ มาก่ีหนแลว้ แลว้มนัเคยตายไหม? ไม่มีทาง หวัใจน้ีไม่เคยตาย 
มีแต่จะวนต่อไปกบันิพพานเท่านั้น นิพพานก็ส้ินสุดกนั ถา้ไม่นิพพาน มนัจะวนไปเร่ือยๆ ไม่มี
ตาย ไม่เคยมีหวัใจอนัไหนตาย พระพุทธเจา้ไม่เคยสอน พระพุทธเจา้องคไ์หนก็ไม่เคยสอนว่า
หวัใจมนัจะส้ินไปโดยธรรมชาติแลว้มนัจะตาย ไม่มี วนอยูน่ี่แหละๆ วนไปๆ นะ คิดดู วนไปแลว้
มนัใหค่้าอะไร วนไปแลว้มนัใหป้ระโยชน์อะไร 

แต่ถา้พน้ไป มนัไม่ตอ้งวน มนัถึงจะเป็นประโยชน์แท ้

วนไปก็ข้ึนตน้ใหม่ ดูนะ ดูแบบเราน้ีก็พอ เกิดมาก็ศึกษาเล่าเรียนไปแลว้มนัก็ตอ้งตายไป 
แลว้ก็เกิดใหม่ เกิดใหม่อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 

การเกิดมนักมี็ทุกข ์ ท่ีไหนมีการเกิด ท่ีนัน่ทุกขเ์กิดเด๋ียวนั้น ฉะนั้น ถึงว่า นกัปฏิบติัไม่กลวั
ตาย กลวัเกิด ไอเ้รากลวัตาย เกิดไม่กลวั เพราะถือว่าเกิดแลว้มนัไดไ้ง แต่ทางศาสนาสอนว่า เกิด
แลว้มนัทุกข ์ไม่เกิดแลว้มนัสุข นิพพานคือไม่เกิด นิพพานท่ีมนัสุขเพราะมนัไม่เกิดอีกแลว้ไง คิดดู
สิ คนท่ีไม่เกิดแลว้ ก็เหมือนกบัเรา อยา่งท่ีว่าเราเกิดมาแลว้เราไม่ตาย มีความสุขไหม? มีสิ แต่น้ีมนั
ไม่สุขเพราะอะไร เพราะความจริงในภพเรามนัไม่สุข มนุษยน้ี์มนัไม่สุข มนัทุกข์ๆ  สุขๆ ปนกนัไป 
แต่ทุกขม์ากกวา่สุข มนัเลยไม่สุขจริงไง 



เทศน์อบรมในพรรษา ๒๖ 

©2012 www.sa-ngob.com 

นิพพานเหมือนกบัเราน่ี แลว้ไม่ตายดว้ย แลว้สุขดว้ย 

มนัไม่ใช่สุดเอ้ือมหรอก ไม่น่าจะสุดเอ้ือมนะ ถา้ว่าสุดเอ้ือม มนัเหมือนกบัดูถูกตวัเอง 
วาสนาไม่มีบา้ง อะไรบา้ง น่ีวิชามารหมดเลย ดใูนพระไตรปิฎก พระอรหนัตใ์นสมยันั้นน่ะ 
ประวติับางองคทุ์กขก์ว่าเรานะ เป็นคนข้ีทุกขน์ะ ทุกขม์ากเลย ท่านก็ส้ินได ้ พาหิยะ เห็นไหม มา
ถามพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้ตอบทีเดียวส าเร็จเลยนะ ไปหาบริขาร ๘ ยงัไม่ไดเ้ลย คิดดูสิ คนท่ี
หาบาตร หาจีวรไม่ได ้หาไม่มี น่ีทุกขจ์นขนาดไหน แต่เป็นพระอรหนัต์นะ  

เราถึงว่าเรารวย เราจน เราไม่มีวาสนา สมยันั้นก็อยา่งน้ี มนุษยเ์ราน่ีแหละ ถึงว่าเราจะไม่มี
วาสนา มนัจะอ่อนปวกเปียกไปไง ดูถูกตวัเองไม่ได ้ เรามีวาสนา ถา้ไม่มีวาสนา มานัง่อยูน่ี่ได้
อยา่งไร คนท่ีมานัง่อยา่งน้ี มานัง่ภาวนา คนไม่มีวาสนาเหรอ คนไม่มีวาสนามนัตอ้งอยูข่า้งนอก
นู่นน่ะ ป่านน้ียงัก๊งไม่เลิก ๓ วนั ๔ วนัติดกนัยงัว่าขา้น้ีแน่ เล่นไพ่ กินเหลา้ ๓ วนัน่ีโอโ้ฮ! ไม่มีใคร
ท าได ้ ฉนัท าได ้ นัน่ล่ะ พวกนั้นมีวาสนาเหรอ แลว้เวลามานัง่อยูน่ี่ว่าไม่มีวาสนา เวลาเรา
เพลิดเพลิน เราลืมตวัไป มนัไม่เคยคิดอยา่งน้ีเลย แต่พอมาปฏิบติัน่ีมนัคิด น่ีแหละวิชามาร  

เสมือนเราเอาชามมา จะตกัขา้วใส่ชาม “ไม่มีวาสนา มือก็อ่อน ตกัขา้วไม่ใส่ชามสักที ตกั
ขา้วไม่ไดเ้ลย” ถา้มนัเขม้แขง็ มนับึกบึน ก็ตกัข้ึนมาสิ ทพัพีจะหนกัขนาดไหน มือก็มี ตกัขา้วข้ึนมา
สิ ชามก็น่ีไง กใ็ส่มาสิ มนัเตม็ชามข้ึนมาเราก็อ่ิมใจไง หยบิชามมาน่ี มือน้ีก็จะหลุดมือใหไ้ด ้อีกมือ
ยกทพัพีข้ึนมาก็ยิง่หนกัเขา้ไปใหญ่เลย ไอข้า้วในหมอ้ยงัเปิดไม่เป็น นัน่น่ะวาสนาบารมี เวลามนั
คิด มนัเป็นอยา่งนั้นนะ น่ีเวลาเราว่าเราคิด มนัคิดว่าเราคิดแลว้ก็แลว้กนั แต่เวลามนัใหผ้ลแบบท่ี
เรายกใหฟั้งนัน่น่ะ มนัใหผ้ลอยา่งนั้น ถา้ใจอ่อนแลว้เป็นอยา่งนั้น 

ถา้ใจอ่อนแลว้กิเลสเขม้แขง็ ถา้เราเขม้แขง็ กิเลสมนัจะอ่อนลง ถา้เราบึกบึน เรามัน่ใจ เรา
ท าได ้ กิเลสมนัจะอ่อนไปๆ ถา้เราใจอ่อน เราคอยแต่ลิดรอนตวัเราเองนัน่น่ะ กิเลสมนัจะแขง็ข้ึนๆ 
แลว้สักวนัหน่ึงก็ “ไม่ไหวแลว้ เลิกเหอะ” แลว้อะไรไหวล่ะ ถา้ไม่ไหว กลบัไปก็ไปคลุกอยูอ่ยา่ง
นั้นเหรอ ถา้ไหวก็พน้ทุกขว์่าอยา่งนั้นเลย เพราะขา้งหนา้มนัทางพน้ทุกข ์ถนนน้ีมนัช้ีไปท่ีนิพพาน 
ถา้เราเดินไปท าไมมนัไม่ถึง ฟังสิ มนัเดินไปมนัตอ้งถึงสิ 

แต่เวลาปลุกใจ มนัส าคญัตรงน้ี เราตอ้งปลุกปลอบใจเราดว้ย แลว้มนัตอ้งมีหมู่มีคณะดึง 
ช่วยกนัดึงช่วยกนัไสใหเ้ขา้ถึงตรงนั้นใหไ้ด ้ อยา่งอ่ืนน้ีเป็นส่วนประกอบนะ ทุกอยา่งเป็น
ส่วนประกอบหมด ส าคญัตรงน้ี เพราะเวลาถึง ใจมนัถึง ร่างกายไม่ถึง ของท่ีท าไวไ้ม่ถึง มนัตอ้ง
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ขา้มพน้ไปหมด ใจน่ีถึงเท่านั้น ใจ ใจสัมผสัเลย เห็นพระพุทธเจา้นัง่อยูท่่ามกลาง เห็นตถาคต เฝ้า
พระพุทธเจา้โดยความอ่ิมเอิบใจ เราไปเฝ้าของเราเอง เราไปของเราเอง  

พุทธะอยูก่ลางหวัใจ ถึงว่า พระพุทธเจา้ พระอรหนัต ์ บริสุทธ์ิเหมือนกนั พระพุทธเจา้นะ 
พระอรหนัตส์าวกบริสุทธ์ิเหมือนกนั แต่บารมีต่างกนัอยา่งฟ้ากบัดิน พระพุทธเจา้สร้างสมบารมีมา
มหาศาล ๔ อสงไขย แสนมหากปั ทุกขม์าขนาดนั้นนะ สละมาหมด ทั้งลูกทั้งเมียสละหมด สละมา
หมด เขาไม่เช่ือกนั โลกไม่เช่ือกนั พระพทุธเจา้ทุกองค์ชาติสุดทา้ยตอ้งเป็นอยา่งนั้นล่ะ สละหมด
ทั้งลูกและเมีย เพราะการสละออก เร่ืองของกามภพมนัรุนแรงมาก การสละกามมนัเร่ืองของท่ีว่า 
ใจขาดเลย 

ทีน้ีกว่าจะมาแสวงโพธิญาณ มนัตอ้งสะสมมาอยา่งนั้นเลยล่ะ เพราะเป็นผูท่ี้ดั้นดน้ไปเอง
นะ อยา่งสาวกะ สาวก ผูไ้ดย้นิไดฟั้ง ลูกศิษยพ์ระพุทธเจา้ เหมือนกบัชุบมือเปิบนะ ฟังพระพุทธเจา้ 
คน้หาอยู ่ ๖ ปีนะ มาถึงอญัญาโกณฑญัญะ ฟังคร้ังแรกกโ็สดาบนัแลว้ ฟังธมัมจกัฯ คร้ังแรกก็
โสดาบนัแลว้ ในพรรษานั้นส าเร็จ ๕ องค ์ แลว้ออกมา มาไดย้สะ เห็นไหม ยสะฟังธรรมคืนนั้น
ส าเร็จนะ น่ีเหมือนกบัชุบมือเปิบ ก็เหมือนมีอาจารย ์ มีคนสอนมีคนบอก แต่เวลาส าเร็จแลว้
ความสุขเสมอกนั แต่บารมีต่างกนั 

ท่ีว่าส าเร็จๆ เอตทคัคะ คือว่า ความถนดัของตวัแต่ละแขนงเห็นไหม พระพุทธเจา้บอกไว้
นะ ๘๐ องค ์ พระอานนทไ์ดต้ั้ง ๕ ประเภท เห็นไหม เป็นพหูสูต ไดย้นิไดฟั้งมาก เป็นอุปัฏฐาก
พระพุทธเจา้ เป็นอะไรอีกถึง ๕ แขนง 

ผูท่ี้จะให ้ ผูท่ี้จะบอกว่าคนอ่ืนไดร้ะดบันั้นน่ีตอ้งสูงกว่า น่ี ๘๐ ความเห็นน่ีนะ หูทิพย ์ ตา
ทิพย ์ อยา่งเช่น พระโมคคลัลานะ พระสารีบุตร ปัญญาน่ีรวมลงแลว้ ๘๐ ปัญญาน้ียงัไม่เทียบ
ปัญญาเดียวของพระพุทธเจา้ ฟังสิ แลว้ยงัมีมากกวา่นั้นนะ ถึงบอกว่ามนัต่างกนั ฟ้ากบัดินไง เร่ือง
วาสนาบารมีต่างกนัราวฟ้ากบัดิน แต่ความบริสุทธ์ิเฉยๆ หรอก ความเสมอกนัไง 

ถึงบอกว่าไปเฝ้าพระพุทธเจา้ ว่านัง่เสมอพระพุทธเจา้ พดูไปมนัก็สูงไปนะ นัง่เฝ้า
พระพุทธเจา้ ก็ความเสมอไง ใจก็ไปเสมอ ใจก็ไปส้ินก็เสมอ เป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนัทั้งหมด 
เป้าหมายของศาสนาพุทธ พุทธะ เห็นไหม ศาสนาพุทธ ศาสนาพระพุทธเจา้ 
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เราเป็นสาวกนะ เราเป็นบริษทั พระพุทธเจา้ฝากไวด้ว้ย แลว้ยงัช้ีน าดว้ย ฝากไวน้ะ ไม่ใช่
ฝากไวแ้บบว่า ฝากไวใ้หเ้อาเขา้ตู ้ ฝากไวใ้หไ้ปปฏิบติั แบบฝากอาหารไวใ้หกิ้น ไม่ใช่ฝากไว ้ เอา
เราไปเก็บไวจ้นเสีย ฝากศาสนาไวก้็เอาเขา้ตูไ้ว ้ เขา้ตูก้ข้ึ็นทะเบียนไง “ฉนัเป็นชาวพุทธ” แลว้ก็ไม่
เคยเอามาใชเ้ลย น่ีฝากไว ้ข้ึนทะเบียน “ฉนัเป็นชาวพุทธ” 

แลว้ก็ประพฤติปฏิบติั ก็เหมือนกบัเอาอาหารนั้นมาปรุงกินดว้ย มาปรุงแลว้กินเขา้ไป เราก็
ได ้ ฝากไวด้ว้ย ไดส้ัมผสัดว้ย ไดใ้ชส้อยดว้ย ฝากไวเ้ฉยๆ เก็บไวเ้ฉยๆ เป็นทุกข ์ เก็บสมบติัเขาไว้
ท  าไมจะไม่เป็นทุกข ์ เก็บไวแ้ลว้ใชไ้ม่เป็น คอยแต่เก็บรักษา ของเก็บรักษาเป็นภาระไหม กบัเก็บ
รักษาแลว้ใชไ้ปเร่ือยๆ พอยิง่ใชเ้ร่ือยๆ ผลมนัยิง่เกิดข้ึน มากข้ึนๆ 

ก็ดูสิ เถา้แก่ท่ีเขาท างานกนั เขาคา้ขายก าไรก็เกิดข้ึน เห็นไหม ไอน่ี้ก็เหมือนกนั ถา้เราใช้
สอย เราแสวงหา เราหมุนเขา้ไป ท าไมจะไม่เกิดข้ึน สมบติัก็ตอ้งเกิดข้ึนไปเร่ือยๆ สมบติัจะเกิดข้ึน 
อริยทรัพยเ์กิดข้ึนเร่ือยๆ อริยทรัพยเ์กิดข้ึนในหวัใจนัน่ล่ะ นัน่ล่ะชาวพุทธๆๆ เห็นไหม น่ี
พระพุทธเจา้ฉลาดมาก ฉลาดจริงๆ ปัญญาของพระพุทธเจา้ใชม้าสองพนักว่าปีน่ียงัใหม่ ปัญญา
ของท่านนะ วางไว ้ แลว้เราไม่สามารถเอาปัญญามายดัในสมองเราบา้งเลย...(เทปส้ินสุดเพียง
เท่าน้ี) 


