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 “ชีวิต” ชีวิตมนุษยเ์กิดมาปรารถนาความสุขนะ ชีวิตมนุษย์เกิดมาอยู่นานๆ เขา้ มนัลืมนะ 
คนเรามันมองไปอนาคตหมด มองไปแต่อนาคตแล้วก็มองไปอดีต ไม่เคยอยู่กับปัจจุบันนะ 
พระพุทธเจา้สอนเร่ืองไตรลกัษณ์ เร่ืองอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา เร่ืองของไตรลกัษณ์คือความพลดั
พราก ตวัเองจะตายอยูแ่ลว้ยงัสัง่คนขา้งหลงัไว ้ส่ิงนั้นใหเ้กบ็ไว ้ส่ิงน้ีใหเ้กบ็ไว ้สัง่คนขา้งหลงั  

ชีวิตน้ีมนัสั้นน่ะ เมืองเปรียบแบบคนเก่าคนแก่ เห็นยา้ยออกจากโพธารามไปอยูท่ี่อ่ืนหลาย
สิบปีแลว้กลบัมา จ  าไม่ได ้คนเดิมก็จ  าไม่ได ้ชีวิตเราก็เหมือนกนั ตายจากโลกมนุษยน้ี์ไป แลว้
กลบัมาเกิดซ ้ าในท่ีเก่า ส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนัน่ีจ  าไม่ได ้แต่สายของกรรมมนัมี สายของกรรม มนัใช้
กรรมเก่ากรรมใหม่นัน่ล่ะ วฏัวนไง  

เราว่าเราตาย คนท่ีตายไป แม่จะตายฝากลูกไวว้่า ห้ามให้คนอ่ืนเล้ียงนะ ตอ้งให้อยูด่ว้ยกนั
เอง คนจะตายไปมนัยงัห่วงยงัใยอีก แลว้ก็ตายไป แลว้ก็กลบัมาเกิดอยู่นัน่แหละ ซบัซ้อนอยู่ตรง
เก่านัน่แหละ แต่ไอส้มมุติโลกน้ี คนตายไปแลว้ถือว่าขาดกนัไป มาเกิดใหม่ก็เป็นคนคนใหม่แลว้ 
เกิดเป็นคนละตระกลูไป แต่สายของกรรมท่ีมนัเก่ียวเน่ืองกนั “การกระท า” นัน่วฏัวน  

ชีวิตน้ีเลยกลายเป็นของแคบๆ สั้นๆ นั้นน่ะ ไม่ยาวไกลหรอก แต่เราไปยาวไกล เราไปมอง
กนั อูหู้! ๑๐ ปี ๒๐ ปี ๘๐ ปีกวา่เราจะตาย มนัเลยท าใหเ้ราประมาทไง  

โลกน้ีมนัมีความพลดัพรากเป็นท่ีสุด ชีวิตก็เหมือนกนั ชีวิตน้ีมีความพลดัพรากเป็นท่ีสุด 
แน่นอน! สจัจะอนัน้ีเป็นความจริง เรากเ็ช่ือกนัวา่สจัจะอนัน้ีเป็นความจริง เราเขา้ใจสจัจะไหมล่ะ  
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เราเป็นชาวพทุธใช่ไหม พระพทุธเจา้สอนมาอยา่งนั้น ศาสนธรรมสอนมาอยา่งนั้น แลว้คน
โบราณชาวพุทธข้ึนมาก็ถือคติกนัมาอย่างนั้น ก็กลายเป็นลทัธิ ลทัธิความเช่ือ แต่มนัยงัไม่เป็น
สัจจะความจริงข้ึนมาจากใจ แลว้หัดภาวนาท าใจทุกวนัๆ จนเกิดอริยสัจจะ “อริยสัจ” เห็นไหม 
ไม่ใช่สจัจะธรรมดานะ สัจจะท่ีจริงแทแ้น่นอน หวัใจน่ีเป็นผูรู้้ แต่ตอนน้ีแค่เห็นตามความเป็นจริง 
แค่สัจจะภายนอก สมมุติภายนอกเราก็รับไม่ไดแ้ลว้ สมมุตินะ คิดดูสิสมมุติคือความเป็นอยู ่โลก
ปัจจุบนัน้ีสมมุติ เกิดเป็นคน สมมุติชดัๆ เลย  

นาย ก. เวลาไปเปล่ียนช่ือเป็นนาย ข. ก็ตอ้งเรียกเป็นนาย ข. ไป เห็นไหม “สมมุติ” คนก็
เหมือนกนั เกิดมาเป็นคนน่ีกส็มมุติวา่คน สตัวม์นัไม่รู้หรอกคนหรือไม่คน มนัวา่ยกัษ ์สัตวม์นัเห็น
คนมนัว่ายกัษน์ะ เพราะคนกินทุกอยา่งท่ีขวางหน้า อาหารถือว่า เป็นอาหารทั้งหมดไง มนักินเขา
หมดเลย ฉะนั้นมนัไม่วา่คน มนัวา่ยกัษ ์ถา้สัตวต่์อสัตวม์นัรังแกกนั มนัจบักินกนั มนัจะร้อง แต่ถา้
คนจบัมนัจะเงียบเลย เพราะวา่อยา่งไรกไ็ม่รอด  

แต่เราว่าเราเป็นคนกนั แต่สัตว ์พวกสัตวเ์ดรัจฉาน พวกท่ีว่าเราเป็นอาหาร เขาเห็นคนมนั
ว่าเป็นยกัษ ์ใครเป็นคนสมมุติว่าเป็นคน น่ีสมมุติ ขนาดในสมมุติเรายงัไม่เขา้ใจเลย เวลามีอะไรท่ี
แปรสภาพไป เราจะเสียใจ โอโ้ฮ! หวัใจแทบหลุดจากหวัใจเลยนะ ขั้วหวัใจแทบหลุด มนัสะเทือน
นะ เวลาของรักของหวงท่ีอยูก่บัขา้งตวัแลว้มนัพลดัพรากออกไป น่ีสมมุติเฉยๆ  

แต่ถา้เรามาศึกษาธรรมะ พระพุทธเจา้บอกว่า มนัแปรสภาพเท่านั้นๆ มนัรู้สัจจะความจริง
ไง รู้สมมุติ รู้สัจจะ แลว้จนรู้อริยสัจท่ีเกิดข้ึนจากภายใน อริยสัจท่ีจริง จริงคือว่าใจดวงน้ีมนัไม่
หวัน่ไหว “จริง” ใจมนัอ่ิมในตวัมนัเอง  

เรามาเก็บหอมรอมริบ เรามาท าเก็บหอมรอมริบ เอาเงินเก็บเบ้ียใตถุ้นร้าน ใส่กระปุก ใส่
ไหไวจ้นกว่ามนัจะเต็ม ความเพียรของเราเป็นอย่างนั้น แต่ถา้เราไปมองว่าชีวิตน้ียาวไกล เม่ือไรก็
ไดแ้ลว้ ไม่ไหวนะ มนันอนใจเกินไป เราไปตลาดเราก็อยากซ้ือของสดๆ ถา้เราไปตลาด อยากซ้ือ
ของสดๆ  

เหมือนกนั ปัจจุบนัร่างกายเราพร้อม น่ีสดๆ เลยนะ ถา้ตลาดมนัวายแลว้เราไป แทบจะไม่มี
อะไรซ้ือเลย ของมนัเหลือแต่เศษเขาเลือกแลว้ ยงัมีให้ซ้ือก็ยงัดี แต่ถา้มนัวายไปไม่มีของขายเลย 
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ร่างกายน้ีก็เหมือนกนั ก าลงัสดช่ืน ก าลงัแข็งแรง น่ีตลาดก าลงัดีเลย พอเราเร่ิมเจ็บไขไ้ดป่้วย นัน่
เร่ิมแลว้ เร่ิมจะวายแลว้  

ไปดูคนป่วยนะ เราไปดูอยู่ บางทีไปเท่ียวไปดูไปเห็น น่าคิดมาก บอกว่ามนัทรมานจน
แบบอยากตายดีกว่า สู้อย่าอยู่เสีย เราก็รับรู้ว่าคนป่วยไขข้นาดน้ีมนัฟ้ืนไม่ได ้มนัไม่สามารถจะดี
ข้ึนมาได ้กเ็ลยตดัใจวา่ ตายเสียดีกวา่เห็นไหม นัน่ตลาดมนัจะวาย แลว้เราจะนอนใจไดไ้หม เราจะ
นอนใจในตวัเราเองไดไ้หม  

แป๊บเดียว แก่ก็ตายได ้หนุ่มก็ตายได ้สาวก็ตายได ้หายใจเขา้ไม่หายใจออก หายใจออกไม่
หายใจเขา้ นัน่ตลาดวาย ดูตลาดขา้งนอกแลว้ก็มาดูตลาดขา้งใน ดูตวัเรา แลว้ก็ดูหวัใจดว้ย ร่างกาย
มนัจะเป็นอยา่งไรก็แลว้แต่ ถา้หวัใจมนัฮึกเหิมนะ มนัมุมานะ มนัก็มีส่วน มนัท าได ้เก็บหอมรอม
ริบเรา ตรงน้ีเท่านั้นนะเป็นท่ีพึ่ง  

“โลกธรรม ๘” โลกน้ีมนัเป็นอยา่งนั้น เป็นของเก่าดั้งเดิม โลกธรรม ๘ เป็นธรรมดั้งเดิมมา
แต่โบราณกาล ก่อนจะมีพระพุทธศาสนาดว้ย ค านินทา-ค าสรรเสริญ สุขกบัทุกข ์น่ีของดั้งเดิมเลย
ล่ะ แต่มนัแกก้นัไม่ได ้เพียงแต่วา่บรรเทากนัไปเท่านั้นเอง เขา้สมาบติั เขา้สมาธิ เม่ือมีความเป็นสุข 
สุขนั้นมนักแ็ปรสภาพเห็นไหม ทุกขก์แ็ปรสภาพ สุขกแ็ปรสภาพ  

น้ีเวลาเราเจอทุกข ์เราไม่จบัทุกขอ์นันั้นมาเป็นคติ ถา้เราจบัทุกขม์าเป็นคติ มนัเหมือนกบั
ไฟ แลว้เราจะไดไ้ม่ประมาทไง อนัน้ีก็เป็นทุกขน์ะ แลว้เราจะเจอมากกว่าน้ีอีก เวลามนัรุนแรงข้ึน
มานะ เวลาเราใกลต้าย ทุกข์อนันั้นจะสุดๆ เลย ทุกขแ์บบน้ีมนัยงัพอแรง มนัยงัผ่อนคลายกนัได ้
คือวา่ก าลงัมนัยงัพอไง  

อย่างเช่นเจ็บไขไ้ดป่้วย ร่างกายยงัแข็งแรง มนัต่อตา้นได ้แต่ถา้ร่างกายมนัอ่อนแอจนมนั
ต่อตา้นไอพ้วกเช้ือโรคไม่ได ้มนัไม่มีทางจะต่อตา้นไดแ้ลว้มนัสุดนะ มนัจนตรอกไง เวลาเราเขา้
ไปจนตรอก เขา้ไปในโรงเชือดนะถึงจะรู้จกั  

“นกัโทษประหาร” คนน้ีนักโทษประหาร รอเวลาจะประหารเท่านั้น นักโทษคนน้ีตลอด
ชีวิต นักโทษคนน้ี ๒๐ ปี นักโทษคนน้ีก าลงัอยู่แค่ฟ้องศาล ยงัไม่ไดต้ดัสิน น่ีเหมือนกนั เราจะ
ปล่อยให้ไปอยูต่รงไหน นกัโทษนะ เกิดมาตายแน่นอน เกิดมาตายเด็ดขาดเลย คนเกิดมาไม่มีใคร
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จะฝืนได ้ตอ้งตายขา้งหนา้เท่านั้น พลดัพรากเป็นท่ีสุด มนัตอ้งแกไ้ขตั้งแต่ตอนน้ี แกไ้ขในทุกอยา่ง
ท่ีพร้อมอยูน่ี่ ถา้ไปถึงตอนนั้นแลว้มนัแกไ้ม่ไหว ยกเวน้แต่ผูท่ี้ใจเดด็  

ในสมยัพุทธกาลมีพระอยู่ในป่า เสือกินนะ เร่ิมกินถึงขอ้เทา้นะยงัไม่ส าเร็จ ไม่หนีนะ ให้
เสือกินไป พิจารณาไปเร่ือย มาถึงเข่า มาถึงเอว ยงัมีชีวิตอยู่นะเห็นไหม ใจเด็ด นัน่น่ะคนใจเด็ด 
ขนาดส าเร็จท่ามกลางปากเสือ อยูใ่นพระไตรปิฎกมี ต ารามี บอกไวช้ดัๆ เลย ส าเร็จท่ามกลางปาก
เสือเลย อยา่งเราโดนเสือกดัสิ จะทนไหวไหม เพราะวา่คนใจเดด็ มี คนใจเดด็มี คนใจเพชรมี  

มนัข้ึนมาจากตรงนั้น จากหัวใจท่ีว่าพร้อม พลิกข้ึนมาจากหัวใจ ร่างกายเสือกินให้กินไป 
เจบ็ปวดขนาดไหนใหเ้จบ็ปวดขนาดนั้นไป พิจารณาไปเร่ือย พิจารณาไปเร่ือย ส าเร็จพร้อมกบัตาย
ไปเลย  

เขายงัไม่ตายเปล่านะ เราจะตายเปล่าหรือ?  

ชา้ไม่ได ้อย่าปล่อยให้ตลาดวาย วายขา้งนอกกบัวายขา้งในต่างกนัอีกดว้ย วายขา้งนอกก็
ตลาดวายเห็นกนัชดัๆ แต่หวัใจวายน่ีสิ ถา้ทางหมอหวัใจวาย คือคนตายใช่ไหม แต่เราว่าหวัใจวาย
คือหวัใจมนัไม่เอา วนัไหนหวัใจถอย นัน่ล่ะวาย แต่มนัยงัมีชีวิตอยูน่ะ วายหมายถึงว่า มนัหมดค่า 
ชีวิตน้ีท าไปกไ็ม่มีค่า ท าไปท าทรมานท าไม ท าไมคนในโลกน้ีเขามีความสุขนกั เราตอ้งมาทรมาน
ตวัเราใหมี้ความทุกข ์ 

เช้ือโรคเวลามนักระจายออกไป มนัขยายตวั เซลลเ์ช้ือโรคมนัแตกตวั มนัจะฟุ้ งไปขนาด
ไหน น่ีก็เหมือนกนั ความคิดท่ีมนัอยู่กบัปัจจุบนั มนัเกิดมา คนเกิดมาเป็นมนุษยไ์ด้อริยสมบติั
มาแลว้ มนุษยส์มบติั ไดม้นุษยส์มบติัมาเป็นของประเสริฐอยูแ่ลว้ แลว้ไม่ไดใ้ชใ้ห้เป็นประโยชน์
ข้ึนมา แลว้พอหวัใจวาย มนัไม่เห็นค่าตรงน้ี มนัเป็นเช้ือโรค พอเช้ือโรคมนัขยายออกไป มนัไม่หนั
กลบัมาดู มนัเพลินตามกิเลส กิเลสมนัไสหวัออกไปแลว้ กิเลสมนัไสความคิดออกไปแลว้ เราก็เช่ือ
มนั เรากเ็ช่ือมนัเลยนะ  

เกิดมาทั้ งชาติก็ให้มีความสุข ต้องหาความสุขใส่ตวัให้เต็มท่ี ของเดิมๆ ไม่มีอะไรน่า
ต่ืนเตน้เลยนะ ของเดิมๆ มนัมีอยูแ่ลว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา เกิดๆ ดบัๆ วนัคืนล่วงไปๆ เชา้ก็มืด เชา้ก็
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มืดนะ ปี วนั เดือน เดือน วนั ปี..เป็นเดือน เป็นวนั เป็นปีไปเร่ือย เรากคิ็ดตามไป คิดตามไป พอคิด
ตามไปมนักไ็ปหวงัขา้งหนา้ เม่ือนั้น เม่ือน้ี เม่ือน้ี เม่ือนั้น พอคิดตามไปมนัหวงัไป  

การหมุน การเคล่ือนออกไป เหมือนกบัเราปล่อยของกล้ิงออกไปจากมือ วิ่งตามไปเก็บ วิ่ง
ตามไปเถอะ มนักล้ิงไปขา้งหน้านัน่น่ะ หอบเหน่ือยอยู่นัน่แหละ หยุดสิ หยุดก่อน มนัจะกล้ิงไป
ไหนใหม้นักล้ิงไป ใหม้นัหยดุ ของท่ีมนัตกมา มนักล้ิงไปพอมนัหยดุแลว้เราเดินไปเกบ็มนัง่ายกวา่ 
แต่ท่ีมนัลาดชนัมนักก็ล้ิงไปเร่ือย ของมนักล้ิงไปเร่ือย เรากว็ิ่งตามไปเร่ือย  

น่ีก็เหมือนกนั ความคิดเวลามนัออกไปเป็นอย่างนั้นล่ะ เพราะความคิดน้ีมนัไม่ใช่เรานะ 
ความคิดมนัพุง่ออกไป เราวิ่งตามไป เราวิ่งตามไป เราก็ว่าทุกข ์ว่าทุกขน์ะ พระพุทธเจา้สอนนะว่า
ในโลกน้ีมีแต่คนโง่ ถือคบเพลิงไวค้นละอนั แลว้ก็ต่างบ่นว่าร้อนๆๆ พระพุทธเจา้ฉลาดกว่าเพื่อน 
ท้ิงคบเพลิงนั้นก่อน แลว้กบ็อกใหพ้วกเราท้ิงดว้ย  

เหมือนกนั วิ่งตามความคิด คบเพลิง คบไฟ แลว้ก็บ่นกนัว่าทุกข์ๆ  น่ีไง บ่นกนัว่าร้อนๆ ก็
วิ่งตามไป วิ่งอยูน่ัน่ล่ะ ไม่หยุด ตอ้งหยุดก่อน ความคิดตอ้งหยุดก่อน หยุดให้มนัเป็นสมาธิ ถา้ไม่
หยุดมนัก็เหมือนกบัวิ่งเก็บของอยู่นั่นล่ะ เพราะมนัเป็นโลก ความว่าเป็นโลกมนัคิดผูกคิดมดั 
ความคิดเป็นเรา เราแยกไม่ออก เราแยกไม่ได ้ 

“เคร่ืองติด” เคร่ืองยนตติ์ดแลว้ไม่เคยดบั ตอ้งดบัเคร่ืองก่อน แลว้พอดบัเคร่ืองนะ พอดบั
เคร่ืองเสร็จ เราเอาสายพานใส่ไปเอาเคร่ืองน้ีไปลากกบัเคร่ืองยนต์อีกอนัหน่ึง มนัไดป้ระโยชน์
ข้ึนมา ถา้เคร่ืองติดเฉยๆ ความคิดมนัคิดอยูเ่ฉยๆ เราดบัเคร่ืองเสียก่อน แลว้พอเคร่ืองมนัดบัแลว้ใช่
ไหม เรากย็กข้ึนวิปัสสนา วิปัสสนาอนัน้ีเหมือนกบัวา่ เราดบัเคร่ืองเสร็จแลว้เราใส่สายพาน เคร่ือง
น้ีมนักไ็ปฉุดลากไอเ้คร่ืองยนตท่ี์เราจะท าประโยชน์ข้ึนมาอีกอนัหน่ึง กเ็ป็นปัญญาข้ึนมา  

จากถา้ไม่มีอนัน้ี มนัก็คิดมนัก็ป่ันของมนัอยู่อย่างนั้นล่ะ ตอ้งดบัเคร่ืองคือเป็นสมาธิ แลว้
เอาพลงังานไปใชใ้นการพ่วงให้เคร่ืองยนตอ์นัอ่ืนข้ึนมาอีกอนัหน่ึง อนันั้นเป็นวิปัสสนา แต่ถา้ไม่
มีอนันั้นนะ คิดอยูปั่จจุบนัน้ีมนัเป็นโลกอยูเ่ฉยๆ นัน่ล่ะ  

ค าว่า “เป็นโลก” ดูสิ การท างานนัน่เป็นโลก คิดแลว้ก็ไปท า เราว่าเป็นประโยชน์...เป็น ก็
วา่ประโยชน์ของสมมุติบญัญติั  
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อริยสจัเห็นไหม สจัจะ อริยสจัจะ  

เราไปเห็นคุณค่าของขา้งนอกไง พอเห็นคุณค่าของขา้งนอก เราก็ติดอยูข่า้งนอกน่ีไง ติดอยู่
นะ ติดอยูเ่ป็นอุปาทานใช่ไหม อุปาทานใหย้ดึใช่ไหม มนัยดึนะ ยดึเวลา ยึดชีวิต ยึดทุกอยา่ง ยึดแต่
ของน้อยๆ นะ แลว้พอยึดไปยึดมา สุดทา้ยอาลยัอาวรณ์ส าคญัท่ีสุดนะ การพลดัพราก ความอาลยั
อาวรณ์นะ พอใกลอ้ยา่งนั้นแลว้ไม่ห่วงอยา่งอ่ืนล่ะ ห่วงชีวิตสุดชีวิตแหละ 

ดูใจเขา้ไปดีกว่า “ดูใจ” ความพลดัพราก ความอาลยัอาวรณ์มนัเศร้า มนัเกาะกินอยูท่ี่ใจนะ 
คนเราจนตรอกข้ึนมามนัจะคิดนะ แต่ตอนน้ียงัไม่จนตรอก มนัไม่จนตรอก เราตอ้งท า พอเราเร่ิมมี
ปัญญาคิด เราเช่ือใจ เราเช่ือ เรามีศรัทธา เราเช่ือในความเป็นจริง ถึงเราจะคนไม่มีปัญญาจะเห็น
ตามนั้ น แต่ก็เ ช่ือครูบาอาจารย์ เช่ือพระพุทธเจ้า เช่ือธรรมนะ เช่ือปัญญา เช่ือปัญญาของ
พระพทุธเจา้  

พระพทุธเจา้ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจา้แลว้ถึงมาสอนเราเห็นไหม เช่ือพุทธคุณ เช่ือปัญญาคุณ
ของพระพทุธเจา้ เช่ือเมตตาธรรม พระพทุธเจา้ส าเร็จแลว้นะ เป็นพระอรหนัตน์ะ แลว้ค่อยมาสอน
เรา น้ีถา้เรายงัไม่รู้เท่า ตอ้งเช่ือตรงนั้นก่อน มนัจะไดมี้ศรัทธาข้ึนมาไง 

“ความเช่ือ” เพราะความเช่ือถึงท าใหเ้รามีการกระท า  

ใหม่ๆ ตอ้งบงัคบักนัก่อน ตอ้งบงัคบันะ ถา้ไม่บงัคบั จะบอกวา่ใหม้นัเป็นไปโดยธรรมชาติ 
เป็นไปไม่ได ้เพราะมนัเกิด คนเราเกิดมาจากกิเลส กิเลสอยูท่ี่หวัใจ เราบงัคบันะบงัคบั ถา้เขา้ทาง 
มนัยงัง่ายกว่า แต่บงัคบัใจ เพราะอะไร เพราะมนับงัคบัไม่ได ้มนัไม่มี เป็นนามธรรมดว้ย แลว้จบั
ตอ้งไม่ไดด้ว้ย  

ถึงตอ้งว่าเอาเกลือจ้ิมเกลือไง เอาใจจ้ิมใจไง เอาความรู้สึกท่ีมนัจะคิดออก ระลึกให้เกิดสติ
ข้ึนมา รู้สึกตวัอยูน่ัน่สติ การรู้สึกตวัอยู ่มีสติอยู ่มนัเร่ิมจะเหน่ียวร้ังได ้พอมนัจะคิด มนัก็คิดเบาๆ 
มนัยงัคิดไดอ้ยูเ่บาๆ ถา้สติทนันะ คิดอยูอ่ยา่งนั้นล่ะ ตอ้งหยดุคิดก่อน มนัจะเบาลง เบาลงนะ สมาธิ
ธรรมน่ีมนัจะเบา  

อย่างเช่นเวลามนัคิด มนัคิดไปรุนแรงฟุ้ งซ่านมาก ถา้เรามีสติย  ้าเขา้มามนัจะอ่อนลง อ่อน
ลงไง แต่ยงัคิดอยู ่จากท่ีมนัรุนแรงกใ็หม้นัเบาลง เบาลง จนมนัเร่ิมละเอียดลง ละเอียดลง มนัจะเร่ิม
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หายไปแลว้มนัจะปล่อยวา่ง โล่งโถงเลย อนัน้ีกเ็ป็นสมาธิแลว้ ปัญญาอบรมสมาธิไง มนัเป็นสมาธิ
แลว้นะ ใจมนัปล่อยแลว้ แต่มนัอยู่ไดไ้ม่นานเท่านั้นเอง ธรรมชาติมนัจะพุ่งออกอีก เราก็ร้ังไว ้ร้ัง
ไวบ่้อยๆ ร้ังไวบ่้อยๆ เลย  

พอเราคิด เราใช้ปัญญาใคร่ครวญตาม เวลามนัคิดไป เรามีสติตามไป คิดไปเร่ืองอะไร
แลว้แต่ พอมนัคิดจนมนัเหน่ือยมนัหอบมนัหยดุ ถามตวัเองวา่มีประโยชน์อะไร ความคิดเรา เราคิด
ข้ึนมา ถามตวัเองว่ามีประโยชน์อะไร? ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลย แต่มีสติอยูน่ะ แต่ถา้ไม่มีสติ
อยู ่พอมนัคิดจบไปแลว้มนักแ็ลว้กนัไป แลว้กคิ็ดข้ึนมาใหม่  

มันก็เหมือนกายกับใจ มันเหมือนกัน คือว่ามันใช้ประโยชน์ได้ ใช้ประโยชน์ในการ
ยอ้นกลบั เราจะวิ่งไปหาอะไรก็แลว้แต่ไม่เจอ วิ่งไปหาขา้งนอกนะ ความสุขวิ่งหาขา้งนอกไม่เจอ 
ถา้หกักลบัมาหาท่ีตวั หาท่ีกาย หาท่ีใจ...เจอ ความยึดก็ยึดท่ีน่ี แต่เราไปมองขา้งนอก ความทุกขก์็
ทุกขท่ี์น่ี แต่เราไปมองขา้งนอก โลกน้ีไม่มีอะไรเป็นของ...เป็นทุกข ์ 

ดูสิ เราเอาไมน้ะ เอาเหลก็นะไปเผาไฟสิ มนัเคยร้องว่า มนัเจ็บมนัปวดไหม แต่เราไปคิดว่า
มนัร้อน เพราะมนัเป็นไฟใช่ไหม ๑.  

๒. ถา้เราไปโดนไฟเผาอีก มนัยิง่ร้อนเขา้ไปใหญ่  

อย่างเช่นเราเอามือเขา้ไปในไฟ มนัจะร้อนไหม แต่วตัถุมนัรู้ว่ามนัร้อนไหมเห็นไหม คือ
วตัถุมนัไม่ไดทุ้กข ์จริงๆ คือหวัใจเราเท่านั้นทุกข ์เพราะใจน้ีไปยึดมนัถึงไดทุ้กข ์ใจน้ีไปยึด วตัถุน้ี
เป็นอย่างนั้นอยู่แลว้ เราจะเกิด เราจะตาย เราจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ มนัจะเป็นอย่างน้ีอยู่
ตลอดไป แต่พอเราเขา้ไปเป็นหุ้นส่วนในวตัถุนั้น เราตอ้งการให้มนัเป็นตามความพอใจของเรา 
อยากจะเก็บ จะซ่อน จะง าไวถ้า้เอาไวใ้ชข้องเรา อยากจะให้คนท่ีพอใจจะให้ แลว้มนัจะไม่สม
ปรารถนาเราสกัอยา่งหน่ึง 

ของเราหามาว่าดี ว่าประเสริฐ เอาไวเ้พื่อให้คนท่ีเราชอบเรารัก มนัไม่ชอบหรอก มนัก็มี
กิเลสของมนั คือวา่มนักช็อบกนัไปคนละอยา่ง ของเราว่าดี มนัว่าไม่ดี ของมนัว่าไม่ดี เราว่าดี เห็น
ไหม ทิฐิความเห็นมนัไม่เหมือนกนัหรอกคนน่ะ ความเห็นทิฐิของคนก็ต่างกนัอยู่แลว้ แลว้จะให้



เทศนอ์บรมในพรรษา ๘ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

ของนั้นเหมือนกนัได้อย่างไร น้ีของใครก็เป็นของเขา คือว่าจริตนิสัยของแต่ละบุคคลไม่
เหมือนกนั ฉะนั้นถึงวา่จะเอาวตัถุมาเทียบวา่ของแค่นั้นจะใหค้นอ่ืนมีความสุข เป็นไปไม่ได ้ 

ฉะนั้นวตัถุถึงจะเอามาเทียบค่าของใจไม่ได ้ 

เราถึงให้หนักลบัมาท่ีใจไง มนัจะยึดมาก ยึดนอ้ย เราเป็นคนรู้ ของถา้เป็นสิทธิของเรา จะ
อยูบ่า้น จะอยูท่ี่ไหนกแ็ลว้แต่ ในธนาคาร ในเซฟของเราอยูแ่ลว้ แต่รู้ดว้ยความเขา้ใจ แลว้ถา้เกิดถา้
มนัจะหายไป มนัจะหลุด มนัจะพรากจากเราไป มนัก็เป็นเร่ืองธรรมดา เป็นเร่ืองธรรมดาเลย 
เพราะของน้ีมนัเป็นวตัถุใช่ไหม  

แต่มนัมีกรรมอีกตวัหน่ึง กรรมท่ีการกระท าเอาหามาดว้ยบริสุทธ์ิหรือไม่บริสุทธ์ิ  

“การหามา” สมัมาอาชีวะ นัน่แหละมนัจะมาใหผ้ล  

การหายไปโดยธรรมชาติของมนัก็อย่างหน่ึง การหายไปดว้ยกรรมก็อย่างหน่ึง อนัน้ีก็
เหมือนกนั หวัใจกบัร่างกายมนัตอ้งแปรสภาพ มนัตอ้งหายไปอยูแ่ลว้ แต่การกระท าของกรรมเห็น
ไหม ถา้เราท ากรรมดี เราใชต้รงน้ีเป็นท่ีการขุดคน้ ขุดคน้นะ ให้เราเกิดเป็นผูว้ิเศษข้ึนมาจากกาย
จากใจของเราน่ีเห็นไหม กรรมคือการกระท าอนัน้ี  

ถา้กายน้ีเป็นของเรา สมบติัขา้งนอกมนัยงัพลดัพรากเลย แลว้สมบติักายน้ี มนัจะพลดัพราก
ไหม ถามตวัเองสิ ยน่เขา้มา ย่นเขา้มาไง กายเราเองแท้ๆ  หวัใจเราแท้ๆ  เลยว่าเป็นของเรา แลว้เรา
บงัคบัมนัไดไ้หม เราจะรักษาเป็นสมบติัเราตลอดไปไดไ้หม? ไม่ไดเ้พราะเหตุใด?  

วฏัฏะมนัหมุนไปนะ เรามาเป็นส่วนหน่ึงท่ีมนัหมุนไปเท่านั้นเอง เราน่ีโง่มาก เราน่ีโง่มาก
แลว้ไม่เขา้ใจ แลว้กห็มุนตามไป แลว้หมุนตามไม่ตามเปล่า หมุนแลว้นะ มนัเป็นพลงังานการหมุน
ของวฏัฏะอยู่แลว้ แลว้เราไปเร่งมนั หัวใจเราไปเร่งให้มนัหมุนเร็วเขา้ไปอีก เหมือนกบัจกัรวาล
เห็นไหม ดวงอาทิตยก์็หมุนอยู่แลว้ รอบจกัรวาลก็หมุนรอบดวงอาทิตยอ์ยู่แลว้ แลว้เราไปเร่งข้ึน
ไปอีก กิเลสไปเร่งใจเขา้ไปอีก มนัทุกขก่ี์เท่าตวั  

การกระท านะ ถึงว่าพอมันจะเร่ง มันหมุนอยู่แล้ว เราก็ปล่อยให้มันหมุนไป แล้วเรา
พิจารณา ว่ากรรม-การกระท านะ หมุนจน ถา้ปัญญาเขา้ไปหยุดการหมุนน้ี แต่เม่ือโคจรรอบอยู่
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เหมือนกนั โคจรรอบวฏัฏะ รอบจกัรวาลน้ีเหมือนกนั ใจน้ีก็เหมือนกนั เราหยดุตรงท่ีว่ามนัไปเร่ง
ความคิดใหม้นัหมุนตวัมนัเอง หยดุเป็นสมาธิไง พอเป็นสมาธิน้ีมนักไ็ม่มีแรงดึงดูดใช่ไหม ปัญญา
อนัน้ี ปัญญาท่ีวา่มนัจะเกิดภาวนามยปัญญาน่ีแหละ 

“ภาวนามยปัญญา” มนัปัญญาในอะไรล่ะ? ปัญญาภายใน ปัญญาความคิดภายในท่ีเกิดจาก
สมาธิ คิดลงท่ีไหน คิดลงคือการท่ีมนัแปรสภาพไง ความคิดมนัคิดมาจากไหน หาย หายไปไหน 
เวลาคิดอยูม่าจากอะไร น่ีปัญญาลงตรงน้ี ลงอนัน้ีกล็งท่ีธรรมารมณ์ พิจารณาธรรม  

การพิจารณาคือการใคร่ครวญ การใชปั้ญญาไง  

การพิจารณาลงท่ีกาย ลงท่ีกายนะ กายมนัแปรสภาพอยู่แลว้ กายนอก กายนอกคือร่างกาย
มนัแปรสภาพอยู่แลว้ เด๋ียวเจ็บเด๋ียวปวด แต่ถา้กายขา้งใน ตาในเห็นกาย มนัจะแปรสภาพตามแต่
ความร าพึงของใจเลย เห็นทีแรกมนัเป็นนิมิตไง ปฏิภาค ให้นิมิตน้ี ให้กายน้ี จากตาในท่ีเห็นเป็น
นามธรรมนั้น ใหม้นัแปรสภาพ  

จากแปรสภาพธรรมดาน่ีมันแปรสภาพโดยธรรมชาติ แต่แปรสภาพจากปัญญาการ
ใคร่ครวญนั้นมนัแปรสภาพให้หัวใจนั้นฉลาดข้ึน ให้เจา้นาย เจา้นายคือใจ เห็นกายน้ีแปรสภาพ
แลว้ใหม้นัปล่อยกายไง ปล่อยไอค้วามยึดมัน่ถือมัน่อนันั้น ไอค้วามยึดมัน่ถือมัน่ว่าสมบติัเป็นของ
เรา น่ีกย็ดึมัน่ถือมัน่วา่กายน้ีเป็นเรา ใจน้ีเป็นเรา เราน้ีเป็นเจา้นาย  

แต่มนัความโง่ ก็เลยใชข้องไม่เป็นไง ความโง่ยึดจนทุกข ์ถา้ความฉลาดแลว้มนัไม่โง่ มนั
ไม่โง่ กายกบัใจอยู่ดว้ยกนั มนัพิจารณาจนเขา้ใจแลว้มนัปล่อยวางแลว้ มนัอยู่ดว้ยกนัว่าเป็นมิตร 
อยู่ดว้ยความเขา้ใจไง อยู่แบบไม่มีความเป็นหน้ี เรามีเงินเป็นสิทธิของเรา เราใชด้ว้ยความพอใจ 
ไม่ใช่เราไปกูย้ืมเขามา เราตอ้งใชด้อกเบ้ีย ใชแ้ลว้ยงัตอ้งหาทั้งตน้ทั้งดอกคืนเขาไง ถา้มนัยึดมนั
เป็นอยา่งนั้น ทั้งตน้ทั้งดอกนะ  

ท าดีก็ไปสวรรค ์ท าชัว่ก็ตกนรก แลว้ไอค้วามเป็นอยู่เวลาในโลกน้ีกบัเวลาในสวรรค์นรก
มนัต่างกนัเห็นไหม ท าดีกไ็ดไ้ปเกิดบนสวรรค ์มีความสุข แลว้เวลาก็ยาวกว่า ทบไปแลว้ ท าชัว่ล่ะ 
ตกนรกไป แลว้ไปชดใชเ้ขาอีก นั่นล่ะกูย้ืมเขามา แต่ถา้มนัฉลาดแลว้เป็นสมบติัของเรา มนัเป็น
ตามความเป็นจริง ถา้เรามีปัญญา น่ีคือปัญญา  
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ภาวนามยปัญญาไง ภาวนามยปัญญามนัไปเกิดพร้อมในมรรคคือองค์ ๘ นะ เรามนัเอียง 
เวลาเราคิดอยู่มนัเอียง มนัหนกัไปทางความคิด สมาธิไม่พอ สมาธิมนัไม่สามคัคีเห็นไหม งานก็
งานท่ีผดิ วา่อนัน้ีเป็นความคิดท่ีถกูแลว้ มนัยงัเป็นโลกียะอยู ่มนัคิดมนักย็งัเป็นโลกียะอยู ่มนักต็อ้ง
ฝึกไป ฝึกไป มนัเขา้ไปเร่ือย ละเอียดเขา้ไปเร่ือย  

พอมนัพร้อมกนั งานชอบ ความเพียรชอบ สมาธิชอบ ความด าริชอบ ความเห็นชอบ ลงไป
รวมกนัหมด มรรคน้ีสามคัคีนะ มรรคท่ีสามคัคีมนัตดัขาด น่ีธรรมจกัร ตดักิเลสท่ีความยึดมัน่ถือ
มัน่อนันั้น ยดึมัน่ถือมัน่ท่ีกายกบัใจเท่านั้น ยดึมัน่ถือมัน่ขา้งนอกมนัเป็นรูป รส กล่ิน เสียงภายนอก 
มนัตดัตรงนั้นไม่ได ้รูป รส กล่ิน เสียงภายนอกหดเขา้มา  

ใจน้ีหดจากรูป รส กล่ิน เสียงภายนอกเขา้มาอยูท่ี่ใจเห็นไหม ใจน่ีหด หดท่ีไปยึดมัน่ถือมัน่
จากรูป รส กล่ิน เสียงภายนอก หดเขา้มาท่ีใจ นัน่สมาธิชอบ เพราะเป็นสมาธิ มนัก็หดเขา้มาอยู่ท่ี
ตวัมนัเอง แลว้พอมาใคร่ครวญ คิดพิจารณาอยู่ตลอดเวลา จนมรรคน้ีสามคัคี มรรคน้ีสามคัคีนะ 
มรรค ความคิด คิดในสมาธิดว้ย สมาธิมีอยูใ่นใจดว้ย แลว้สมาธิหมุนความคิดข้ึนมาดว้ย หมุนเขา้
ไป หมุนเขา้ไป  

มนัตดัลงท่ีใจ ไม่ไดต้ดัลงท่ีวตัถุภายนอก ตดัลงท่ีใจ  

พอตดัผลวัะ ตดักิเลส ตดัความยดึมัน่ถือมัน่ไง 

ของอยูติ่ดกนัแบบสีกบัน ้า แลว้มนัแยกออกจากกนั สีท่ีเราไปผสมในน ้า น ้ านั้นสีแดง อยา่ง
น้ีมนัแยกไม่ได ้แต่ใจก็เหมือนกนั กิเลสกบัใจเหมือนน ้ าน้ีสีแดง เพราะมีใส่สีแดงลงไป แลว้มนั
แยกออกจากกนั สีน้ีแยกออกมาเลย น ้าส่วนน ้าเลย  

เวลามนัสมุจเฉทปหานนะ เสร็จแลว้ก็เขา้มาอยูเ่หมือนเก่า แต่มนัขาดออกไปแลว้ ความยึด
มัน่ถือมัน่ออกไป ก็เหมือนกบัมือ ๒ ขา้งท่ีจบัมือกนั ซา้ยกบัขวา แต่เม่ือก่อนมนัมดัไว ้มนัแยกไม่
ออก ซ้ายกบัขวาเราจบักนั เราท างานได ้พอเราท างานสองมือประคองอะไรมนัก็มัน่คง เวลามนั
แยกนะ ไม่ใช่วา่แยกกายกบัใจออกจากกนัแลว้ แยกความยดึมัน่ถือมัน่แลว้มนัจะใชง้านไม่ได ้กลบั
ใชไ้ด ้กลบัดีดว้ย น่ีอริยสจั  

อริยสจันะ เกิดข้ึนมาจากอะไร?  
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กจ็ากเกบ็เลก็ผสมนอ้ยไง แลว้เกิดข้ึนจากตลาดก าลงัสดๆ อยา่ปล่อยใหต้ลาดวาย  

รสทั้งโลก ไม่มีรสใด รสของธรรมประเสริฐท่ีสุด สตัวใ์นโลกน้ี สัตวม์นุษยป์ระเสริฐท่ีสุด 
แลว้พระพุทธเจ้ายอดในสัตว์ของโลก แลว้เราเป็นอะไร ในบรรดาสัตว์ ๒ เท้า พระพุทธเจ้า
ประเสริฐสุด พระพุทธเจา้นะ แลว้พระพุทธเจา้เป็นใคร? เป็นศาสดา เป็นผูน้ า ออกหน้าไปแลว้ 
แลว้เรามีก่ีเทา้ เราถามตวัเองนะ เรามีก่ีเทา้ เราจะเป็นสตัวอ์ะไร เราจะคลานตว้มเต้ียมๆ อยูน่ี่เหรอ  

ดูสิ ดูเวลาโลกมนัร้อน ไฟมนัมา ท าไมวิ่งหนีทนั ท าไมไม่คลานตว้มเต้ียมล่ะเวลาหนีไฟ
หนีน ้า เวลาหนีกิเลสท าไมตว้มเต้ียม  

มนัไม่เห็น มนัไม่รู้จกัโทษไง มนัไม่รู้จกัว่าน่ีเป็นกิเลส มนัเลยไม่กลวั คิดว่าแกไ้ขตาม
ตวัเองน่ีแกไ้ขได ้แกไ้ขอย่างกิเลสมนัหลอก มนัหลอกนะ จะไปท่ีนั่นจะสบาย ไปท่ีน่ีจะสบาย 
แมแ้ต่นกับวชก็เหมือนกนันะ บวชอยู่ ปฏิบติัอยู่ มนัทุกขย์าก สึกออกไปดีกว่า ออกไปท างานท า
การยงัไดท้  าบุญต่อเห็นไหม มนัยงัพลิกกลบัมา  

จะขนาดไหนก็แลว้แต่ สวะในแม่น ้ า น ้ าลงมนัก็ลงตาม น ้ าข้ึนมนัก็ข้ึนตาม จะท าดีขนาด
ไหนก็แลว้แต่ แลว้กิเลสมนัอยูใ่นใจ มนัตอ้งสูงข้ึนไปพร้อมกบัการท าดีของเรานัน่ล่ะ เรายิ่งท าดี
ขนาดไหนมนักจ็ะข้ึนข่ีคอไว ้จะใหเ้ราอ่อนยวบยาบตลอดเวลา ถา้เรารู้อยา่งน้ีตอ้งระวงัไง เรารู้นะ 
เรารู้ว่าเรามีกิเลสอยู ่กิเลสในใจเรามนัข่ีหวัอยู่น่ีอ่อนขอ้ไม่ได ้อ่อนขอ้ไม่ไดเ้ลย อ่อนขอ้วนัไหนก็
เสร็จล่ะ...  

...“ของร้อน” แลว้เราก็บ่นกนั แลว้เราก็อ่านต ารับต ารานะ ศึกษากนัมานะ ว่ารสของธรรม
มนัประเสริฐๆ รสของธรรมน่ะ สมาธิธรรม สมาธินะ ปัญญาธรรม วิมุตติธรรม วิมุตติญาณทสั
สนะ มนัคงท่ีนะ  

ดูสิ โลกเขาเดือดร้อนกนัขนาดไหนมนัยงัอยู่ของมนัได ้ไม่ต่ืนไปขา้งหน้าแลว้ไม่ต่ืนไป
ขา้งหลงั ไอเ้รามนัต่ืนไปทั้งขา้งหนา้ทั้งขา้งหลงันะ เม่ือนั้น เม่ือนั้นนัน่ล่ะ ไอน่ี้ขา้งหนา้ไม่มีอะไร
นะ จะดบัเม่ือไรมนัก็ดบัเท่านั้นล่ะ ขา้งหลงัก็ไม่มีอะไร ขา้งหน้าก็ไม่มีอะไร มนัไปไหน? มนัอ่ิม
ในตวัมนัเอง คิดดูสิว่าขา้งหนา้ไม่มีอะไร เรายงัหวงัขา้งหน้านะ หวงัว่าเม่ือนั้น หวงัว่าสวรรคช์ั้น
นั้น หวงัไปขา้งหนา้  
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แลว้น่ีไม่หวงัอะไรเลย มนัแปลกไหม มนัไม่เห็นหวงัอะไร ไม่หวงัก็ไม่ทุกข ์จะดบัจะเกิด
มนัไม่มีอยูแ่ลว้ มนัรอแต่เวลาน่ะ ฉะนั้นมนัถึงวา่ไม่ทุกขต์ามโลกไง  

ถึงว่า โลกเห็นโลกทุกข ์เห็นโลกทุกขน์ะ ถา้เป็นโลก เราเป็นโลกไหม? “เป็น” อยู่ในโลก
ไหม? “อยู”่ อยูใ่นโลกแต่ไม่ติดโลกสิ เราอยูใ่นโลกนะ ไม่ติดโลก พยายามอยา่ไปติดมนั อาศยัไป 
เหมือนกบักายอาศยัใจ อาศยัแลว้ไม่อาศยัเปล่านะ อาศยัแลว้เขา้ฝ่ังดว้ย เรืออยูก่ลางทะเลเลย  

เกิดเป็นมนุษยอ์ยูใ่นโลกสมมุติ ใชชี้วิตดีมนัก็ดี ใชชี้วิตไม่ดีมนัจะตายนะ บวัใตน้ ้ า เต่ามนั
กินหมดแหละ อยู่กลางทะเล ฉลามมนัขนาดไหน ไม่สงสารตวัเองไง ไม่ไดคิ้ดถึงตวัเอง ไม่ได้
สงสารตวัเองเลย คิดว่าตวัเองฉลาดเสียดว้ยนะ ถา้สงสารตวัเอง มนัก็ตอ้งเอาเขา้ฝ่ังสิ เรือ กายมนั
จะพาเขา้ฝ่ังได ้ฝ่ังวิมุตติ ไม่ใช่วฏัวน  

“คดัหางเสือ” คดัอยา่งน้ีคดัหางเสือ คดัเขา้มาใหใ้จมนัสงบ  

ดูสิ ถา้มนัสงบแลว้มนัจะเป็นอยา่งไร ถา้ใจสงบมนัจะมีสุขขนาดไหน ในรสของธรรมน่ี  

ใจมนัไม่สงบ เพราะมนัจ่ิมลงข้ึนไป มนัจะเกิดความรู้ภายในออกมา เกิดรู้ภายใน แวบ
ออกมา ไอค้วามคิดมนัคิดต่อตา้นนั้นไอน้ัน่ตวัหลอก เวลาความคิดมนัแวบออกมานัน่ล่ะ เพราะ
เวลาความคิดเดิม ปกติโลกียะน่ีคิดอยูแ่ลว้ แลว้เราจะบีบมนั บีบให้ความคิดน้ีไม่มีดว้ยสติ ดว้ยพุท
โธ พุทโธ พุทโธ เขา้ไป แลว้มนัก็มีความคิดอนัอ่ืนอีก อนัน้ีออกมาก็ยงัไม่ใช่ อยา่ไปติดมนั ไม่ใช่
หรอก  

ถา้มนัตอ้งการให้ความสงบใช่ไหม เราตอ้งการใจให้สงบใช่ไหม เราตอ้งการให้ใจสงบ น่ี
แหละเขาเรียกมนับงัเงา กิเลสบงัเงา  

“ความคิดภายใน” จากเดิมคิดธรรมดาอยู่แล้ว พอมนัเจอการต่อสู้ เจอการต่อต้านจาก
ธรรมะ ตา้นให้กิเลสมนัสงบตวัลง มนัก็พลิกออกอีกทีหน่ึง โอ!้ กิเลสน่ีมนัร้ายกาจนะ มนัจะสู้
ธรรมไง สู้ธรรมคือวิริยธรรม นัง่น่ีวิริยอุตสาหะ มรรคไง ความเพียรชอบ เพียรในการต่อสู้ เพียร
ในเขา้สงคราม ชนะตนเอง  
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สงครามนะ สงครามข้างนอกมนัต่อสู้ไป มนัยงัมีเขามีเรา มนัยงัช่วยเหลือกนันะ เป็น
กองทพั แต่กองทพักิเลสมนักรีฑามา แลว้กองทพัธรรมในหัวใจมนัไม่สู้เลย รบเขา้ไปสิ มนัพลิก
แพลง มนัมีเล่ห์เหล่ียมทั้งนั้น  

ท่ีมนัคิดออกมา คิดออกมา เพราะการคิดน้ี ไอคิ้ดออกมามนัคิดให้ลม้เลิกใช่ไหม แต่ถา้
ปัญญาอบรมสมาธิไม่ไดคิ้ดอย่างนั้น มนัคิดเท่าทนัความคิด ไอน่ี้มนัคิดไดท้ะเล่อ ไอท่ี้คิดว่าเห็น
สภาพแบบนั้น เห็นสภาพแบบน้ี มนัคิดใหอ้อกไปนอกลู่นอกทางไง  

เช่น เราคิดเร่ืองอะไรก็แลว้แต่ ท่ีว่ามนัจะท าให้เราลม้ลุกคลุกคลาน แลว้ความคิดท่ีว่าเป็น
ปัญญานะ คือมนัคิดว่า ไอท่ี้คิดอนัน้ีมนัไม่ใช่ ไอท่ี้ความคิดว่าให้เราลม้ลุกคลุกคลานน้ีมนัเป็นแค่
ความคิด มนัเป็นสัญญา มนัเป็นสังขาร มนัไม่ให้ผลแบบน้ีหรอก น่ีปัญญาเป็นอย่างน้ี คือว่ามนั
ใคร่ครวญความคิด แลว้เห็นวา่ความคิดอนัน้ีเป็นสมมุติท่ีวา่ มนัคิดข้ึนมาแลว้ไม่เป็นตามความเป็น
จริง มนักป็ล่อยวาง  

แต่ถา้กิเลสมนัเส้ียมนะ มนัจะบอกวา่ คิดอยา่งน้ีแลว้ตอ้งท าอยา่งนั้น ตอ้งท าอยา่งน้ี อนันั้น
มนัเป็นการหลอก กิเลสหลอกอีกชั้นหน่ึง เรากไ็ม่ตอ้งการ ถา้ใชปั้ญญามนัจะเป็น น่ีอยา่งน้ีมนัก็มา
หลอก  

อย่างนัง่สมาธิก็เหมือนกนั นัง่สมาธิอยู่ มนันั่งถึงจุดหน่ึง มนัจะปวด มนัจะเจ็บ ถึงจุดนั้น
มนักจ็ะเป็นตรงนั้นอีกล่ะ กิเลสมนัเอาแบบวา่ เอาหลุมพรางมาล่อไวข้า้งหนา้ บางคนนัง่อยูถึ่งเวลา
จุดหน่ึงมนัจะทนไม่ไหว ถา้เราพิจารณา เราต่อสู้นะ มนัขา้มจากหลุมพรางอนัน้ีขา้มไปนะ นัน่ล่ะ
มนัถึงจะลงสมาธิ  

ปัญญาท่ียงัไม่เป็นปัญญาอยา่ไปเขา้ใจวา่เป็นปัญญา อนันั้นมนัเป็นบงัเงา กิเลสมนับงัเงามา
อีกชั้นหน่ึง ก่อนท่ีจะสงบมนัจะมีการล่อลวง ถา้ส่ิงท่ีมนัเป็นปัญญานะ มนัจะท าให้เราปล่อยวาง 
ท าใหเ้ราวา่ง จะท าใหเ้ราไม่สงสยั  

ไอน่ี้มนัหลอกชดัๆ เวลาเราคิดอยูอ่ยา่งน้ี เราก็ว่าอนัน้ีเป็นความคิดท่ีว่าท าให้เราทุกขร้์อน 
แต่เวลาอนันั้นข้ึนมา ก็ให้เราทุกขร้์อนในทุกขร้์อน แต่เราไม่เขา้ใจ เราว่าอนันั้นเป็นธรรม ถา้เป็น
ธรรมท าไมมนัแกส้งสยัตวัเองไม่ได ้ 
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ถา้เป็นธรรมนะ เป็นความถูกตอ้งนะ มนัจะสงบแลว้มนัจะไม่สงสัยเลย มนัจะปล่อยหมด 
น่ีการปล่อยแบบขยะขา้งนอกนะ ปล่อยมลพิษ ปล่อยส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ดี จิตมนัจะเขา้มาเป็นหน่ึง 
เอกคัคตารมณ์ มนัตอ้งปล่อยความคิดขยะอนัน้ีก่อน แต่เราไปเห็นความคิดขยะน้ีมนัเป็นคุณค่า 
เพราะเราคิดว่ามนัแวบข้ึนมาจากภายใน...ไม่ทนั! ไม่ทนักิเลสหรอก มนัแวบข้ึนมาจากหัวใจจาก
ภายใน  

เสมือนเราตีตอ้นสัตวเ์ขา้มุมนัน่ล่ะ แลว้ไปเจอตวัเห็บตวัไรจากสัตวโ์ดดออกมา คิดว่าอนั
นั้นเป็นประโยชน์...ไม่ใช่!  

ปัญญาเป็นปัญญา มนัตอ้งผ่านผิดผ่านถูก ผ่านสมรภูมิตลอด มนัท าเหยาะๆ แหยะๆ ท า
เหยาะๆ แหยะๆ แลว้กว็า่อนัน้ีเป็นทางท่ีถกูตอ้ง...ไม่ใช่หรอก ไม่ใช่หรอก! 

“ทองค ามนัไม่กลวัไฟ ความจริงมนัไม่กลวัการพิสูจน์”  

สมาธิกเ็หมือนกนั มนัไม่กลวัหรอก ซดัเขา้ไป หวัใจน่ีพิจารณาเขา้ไป อดัเขา้ไปเลย ไม่ตอ้ง
กลวัวา่มนัจะแหลก วตัถุส่ิงของ เราทุบเราตีมนัจะแหลก แต่ความคิดตีเขา้ไปเถอะ อดัเขา้ไปเลย ยิ่ง
อดัข้ึนมามนัยิ่งสวยงาม ความคิดน่ี หวัใจน่ี ไม่ตอ้งไปกลวัว่ามนัจะบุบสลาย ไม่ตอ้งไปกลวัว่ามนั
จะท าลายนะ มนัเป็นนามธรรม เราใชธ้รรมะอดัเขา้ไปเลย ปัญญา อดัซ ้าอดัซากอยูน่ัน่ล่ะ มนัจะคิด
ออกมา อดัเขา้ไปอีก  

ค าว่า “อดัเขา้ไป” ก็ตั้งข้ึนมาว่าส่ิงท่ีคิดถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้ง ถา้มนัยงัสงสัยอยู่ไม่ใช่ อดั
เขา้ไป อดัเขา้ไป อดัเขา้ไปกพ็ิจารณาซ ้าเขา้ไป ซ ้าเขา้ไป  

น่ีไม่อย่างนั้นสิ แวบหน่อยเดียวก็พุ่งวิ่งออกแลว้ เหมือนกบัเด็กวิ่งเขา้ไปหาผูใ้หญ่ เขาให้
เงินมานิดหน่อย หรือวา่เขา...ปรบมือใหห้น่อย หลอก มนัวิ่งออกมาดีใจวา่ท างานส าเร็จแลว้  

ไม่ใช่ ไม่ใช่หรอก เห็นไหม เนน้วา่ “ไม่ใช่” ตลอดเลย  

ถา้ใช่มนัเป็นปัจจตัตงั ค  าว่า “ปัจจตัตงั” รู้จ  าเพาะตน ความสุขความทุกขใ์นใจของเราใคร
จะหลอกได ้ความลงัเลสงสัยมนัเป็นนิวรณธรรม มนัจะไม่ถามหรอกถา้ของจริงน่ะ เพียงแต่ว่า
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สบตากนัมองตารู้เลย ยิ่งเกิดนิวรณ์ข้ึนมาเท่าไร ยิ่งเกิดความฟุ้ งซ่านเท่าไร แลว้เราก็ไปปลุกให้มนั
ข้ึนมาตลอดวา่อนัน้ีเป็นธรรมๆ เดินหลงทางแลว้ยงัไม่รู้วา่น้ีหลงทางนะ  

ทางน้ีพระพทุธเจา้บอกเป็นทางอนัตรง เราเดินไปเห็นแสงสีขา้งๆ น่ะ ลงขา้งทางหมดแลว้
ว่าอนัน้ีเป็นทางๆ แลว้ท าไมไม่ถึงสักที ถามแต่เร่ืองจิปาถะไง เอาแต่เร่ืองขา้งๆ ทางมาเป็นนิวรณ์ 
มนัไม่ตรงด่ิงเขา้เน้ือใน ไม่ตรงเขา้ไปถึงจุดกลางของหวัใจ  

ปัญญา ปัญญาอะไร ปัญญาอยา่งนั้นน่ะ  

มันเหมือนเด็กๆ ว่าศาสนาเหมือนกับตุ๊กตาแล้วนะ “เคร่ืองเล่น” เป็นเคร่ืองเล่นของ
ความคิด เป็นลทัธิ ลทัธิศาสนา ลทัธิต่างๆ มนัไม่สัจจะ ลองเป็นสัจธรรมสิ ลทัธิไดอ้ย่างไร ลทัธิ
เป็นลทัธิ เป็นขอ้บญัญติักนัข้ึนมาเฉยๆ เป็นลทัธิ เป็นความเช่ืออยา่งหน่ึง  

แต่สจัธรรมไม่ใช่ลทัธิ มนัช าระกิเลส “ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” ลทัธิตรงไหน เห็น
ธรรม รู้ธรรม ใจเป็นธรรม โอโ้ฮ! มนัไม่ใช่ไปรู้เฉยๆ มนัเป็นธรรมข้ึนทั้งแท่งข้ึนจากใจ ใจนั้นเป็น
ธรรมข้ึนมาเองโดยตวัมนัเองเลย มนัจะเป็นลทัธิไดอ้ยา่งไร  

นัน่มนัถึงว่า มนัไม่หลอกหรอก ศาสนาน้ีเป็นของจริง ธรรมะน้ีจริง จริงแทแ้น่นอน เรา
ตอ้งท าความเขา้ใจว่า เราต่างหากไม่จริง เราต่างหากเดินไม่ถูกทาง เราต่างหาก แลว้ถา้เราก็ไม่ใช่
อีกนะ กิเลสต่างหาก ถา้เป็นเรา ท าไมเราทุกข์ขนาดน้ี กิเลสต่างหากท าให้เราเป็นคนทุกข ์กิเลส
ต่างหากท าให้เราหลงทาง ธรรมะไม่ใช่เคร่ืองของหลง ธรรมะเป็นของจริง น ้ าท่ีสะอาด เมือง
ใหญ่ๆ รอเราอยูเ่ลย นิพพาน เมืองแห่งนิพพานธรรม  

แต่เราเขา้ไม่ถกูทาง แลว้เราไปโทษวา่เมืองนั้นหลอก เราไปโทษธรรมะพระพุทธเจา้หลอก 
เราไปโทษเลย วา่ธรรมะพระพทุธเจา้ท าใหเ้ราล าบาก กิเลสต่างหากๆ 

เราพน้จากกิเลส เราช าระกิเลส เราสู้กิเลส พน้จากกิเลสไป เราก็มีความสุข สุขท่ีไม่ทุกขน์ะ 
ไม่ใช่สุขแบบว่าสุขกบัทุกข ์อย่างเวลาเราทุกข ์เวลาเราพอใจเราก็สุข ความสุขอนัน้ีสุขสมมุติ สุข
แบบธรรมะมนัสุขแบบไม่เจือดว้ยใดๆ ทั้งส้ิน อ่ิมอยู่อย่างนั้นล่ะ ไม่แปรสภาพ สุขแทแ้น่นอน 
ความสงบ  
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“ความสุขอยา่งอ่ืนใดๆ ในโลกน้ีไม่มีเท่ากบัความสงบของใจ”  

สงบในสมาธิอย่างหน่ึง สงบในวิมุตติธรรมนั้นอีกอย่างหน่ึง เพราะสงบในสมาธิน้ีมนัยงั 
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายน้ีเป็นอนตัตา แต่ในวิมุตติธรรมนั้นมนัเป็นธรรมแท ้มนัไม่อยู่
ในสพฺเพ ธมฺมา ฯ มนัพน้จากสพฺเพ ฯ ไป  

ถึงว่ามนัเป็นสุขแท ้สุขอย่างเดียว ไม่ใช่สุขในสมมุติน้ี สุขในสมมุติก็สุขกบัทุกข์ สุขใน
สมมุติไง สุขในโลกของเราน่ีสุขในวฏัวน สุขในเทวดา สุขในอินทร์ ในพรหมเห็นไหม มนัสุขคู่
กบัทุกข ์มนัแปรสภาพ กบัสุขแทม้นัไม่แปรสภาพ ธรรมแทเ้ป็นอยา่งนั้น ธรรมแท้ๆ   

ถึงบอก อู๋ย! สุขมาก ผลมีอยู ่รออยู ่กวกัมือเรียกอยู ่เราตอ้งเขา้ใหถึ้งสิ  

เกิดเป็นคน เกิดเป็นชาวพุทธ พบพระพุทธศาสนา แลว้ว่าเป็นนกัปฏิบติัดว้ย พระพุทธเจา้
ทุกขม์ากนะ ดูสิ กว่าจะเป็นพระพุทธเจา้ข้ึนมาได ้สร้างบารมีมาก่ีอสงไขย ดูสิยาวนานขนาดไหน 
แลว้พอเกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะยงัมาทุกขอี์ก ทุกขจ์นกวา่มาตรัสรู้ ออกบวชแลว้อีก ๖ ปีนะ  

กว่าจะหาส ารับใหญ่ๆ เลยแลว้มาตั้งไวต้รงหน้า แต่ตอ้งโทษตวัเองว่าท าไมเราโง่ขนาดน้ี 
เปิบไม่เป็นน่ะ ส ารับตั้งอยู่ตรงหน้า ชุบมือนะ ลา้งมือมาแลว้ก็เปิบเลย ลา้งมือมาเปิบเลยแลว้เปิบ
ไม่ได ้ถามตวัเองวา่ เรามีวาสนาขนาดไหน น่านอ้ยใจไหม เราเห็นส ารับขา้งนอก เรากเ็ห็นขา้วปลา
อาหารเต็มส ารับเลยล่ะ ส ารับพระพุทธเจา้น่ีไง ทาน ศีล ภาวนา น่ีส ารับ น่ีอาหาร มรรคคือองค ์๘ 
น้ียิง่อาหารยอดเลย แลว้เปิบไดไ้หม มีอยูพ่ร้อมเลยนะ แต่หยบิแลว้หลุดมือๆ ไม่เขา้ถึงใจ ใจเลยไม่
เป็นธรรมข้ึนมาไง  

นัน่ถึงว่าถามตวัเอง ถามตวัเองว่า เรามีวาสนาขนาดไหน เราไปท า ท าอย่างไร ไอมื้อขา้ง
นอกท่ีวา่เปิบๆ อยา่ไปใชม้นั ใชค้วามคิดน่ะ ไอค้วามคิดมนัก็เหมือนกบัมือ ความคิดนะ แลว้ป้อน
ไปท่ีใจ เพราะใจน้ีมนัเสวยความคิด ใจน้ีเสวยอารมณ์  

ค าว่า “เสวย” กินแต่ปากเหรอ ปากเท่านั้นกินขา้วไดเ้สวยไดใ้ช่ไหม แลว้ใจมนัเสวย
ความคิด ถา้มนั เวลาเราเผลอ เวลาเราอยูเ่ฉยๆ นะ เราเหม่ออยา่งน้ี นัน่มนัไม่เสวย มนัมีความรู้สึก
ไหม เสวยคือว่ามนัคิดแลว้ จิตแท้ๆ  มนัเป็นธาตุรู้ แลว้มนัเสวยอารมณ์ตลอด น่ีป้อน เอาความคิด 
เอากิริยาของใจป้อนเขา้ไป กิริยานะ กิริยาป้อนเขา้ไปท่ีตวัใจ ป้อนพุทโธ ป้อนให้ความปล่อยวาง 
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ป้อนเขา้ไป กินธรรมเร่ือยๆ กินธรรมเร่ือยๆ ปัญญาธรรมไง กินจนมนัอ่ิม พอมนัอ่ิมถึงจุดหน่ึงมนั
สลดั สลดัๆ สลดัไปเร่ือยนะ ใหม้นัอ่ิมในตวัมนัเอง  

อย่างเช่น พิจารณากายกบัใจ พิจารณาไปเร่ือย มนัสลดัเป็นขั้นเป็นตอนไปเร่ือย บุคคล ๘ 
นะ มรรค ๔ ผล ๔ บุคคล ๘ จ าพวก อ่ิมจุดหน่ึงสลดัจุดหน่ึง อ่ิมจุดหน่ึงสลดัจุดหน่ึง จนครบอ่ิม
เตม็ตวัเป็นธรรมแทเ้ลย นัน่ธรรมภายใน  

มีอยู่ น่ีไง อาหารกาย อาหารขา้งนอกส ารับขา้งนอก ท่ีส ารับธรรมของพระพุทธเจา้ ใจ
เท่านั้นเป็นผูเ้สวย ธรรมะอยู่ท่ีใจ ใจเท่านั้นเป็นภาชนะใส่ธรรมไง ตูพ้ระไตรปิฎกน่ีก็กระดาษนะ 
เลอะหมึกพิมพไ์ว ้เอาไวก้ราบไวไ้หว ้กราบธรรม กราบตูพ้ระไตรปิฎก ไม่ไดก้ราบธรรมในหวัใจ
เลย  

ภาชนะ ความรู้สึกไง ภาชนะคือความรู้สึก มนัมาใส่ความรู้สึก ใส่ความสุข  

ธรรมะพระพุทธเจา้กบัหัวใจมนัจะเขา้เป็นเน้ือเดียวกนั จะมีใจเท่านั้นจะไปล้ิมรสของ
ธรรมะพระพทุธเจา้ นัน่มนัเสวยไง จากเสวยทุกขก์็มาเสวยสุข แลว้ก็เสวยธรรม แลว้ก็อ่ิมในธรรม 
เต็มในหัวใจ ธรรมทั้งแท่ง ไม่อยู่ในวฏัฏะแลว้ ถา้ไม่อย่างน้ีแลว้มนัยงัวนอยู่ ถา้ใจน้ีไม่ไดเ้สวย
ธรรม มนัเสวยทุกข ์พอมนัเสวยทุกขม์นัก็เสวยอยู่ในวฏัฏะน้ี มนัก็วนไปสิ ทั้งเสวยทุกขด์ว้ย ทั้ง
หมุนเวียนอยูด่ว้ย มนั ๒ ชั้น ๓ ชั้นนะ  

แต่ถา้มนัอ่ิมธรรมแลว้นะ มนัหลุดออกไปจากสมมุติน้ี สุขอยู่แลว้ดว้ย แลว้ไม่หมุนเวียน
ดว้ยเห็นไหม “นิพพานแท”้  

ไม่ใช่นิพพานของคนเขาวา่นิพพานของผูมี้กิเลส นอนหลบัๆ อยูน่ัน่น่ะมีความสุข น่ีแหละ
สุข สุขของโลกเขา สุขแบบเบ็ดไง วิ่งหากนั วิ่งหาเหยื่อ เบ็ดมนัเก่ียวเอา ปล่อยไม่ได ้มนัจะด้ิน
แด่วๆ อยู่นั่นน่ะ น่ีแหละอุปาทาน แกด้้วยธรรมของพระพุทธเจ้า “อุปาทาน” ปล่อยอุปาทาน 
อุปาทานความยดึมัน่  

พอมนัมีอุปาทานมนัยึด ยึดก็ทุกข ์พอยึดก็ไม่อยากให้แปรสภาพ ก็เป็นสมุทยั เป็นตณัหา
ความทะยานอยาก เป็นสมุทยัพอยดึแลว้น่ี แต่ถา้ไม่ยดึสิ ไม่ยดึ ปล่อย ปล่อยก็อยูต่ามความเป็นจริง 
ไม่เขาก็เรามนัตอ้งจากกนัแน่นอน ทุกอย่าง ทั้งแมแ้ต่กายกบัใจดว้ยนะ กายกบัใจมนัตอ้งจากกนั 
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แต่ผูมี้กิเลสลน้หัวหรือว่ามีธรรมะเต็มหัวใจก็ตอ้งสลดักายน้ีเหมือนกนั ถึงจุดหน่ึงแลว้กายก็ตอ้ง
จากกนั  

ผูมี้ธรรมะเต็มหัวใจก็ตอ้งสลดักายน้ีท้ิงไวเ้หมือนกนั พระพุทธเจา้เห็นไหม พระพุทธเจา้
นิพพานไปแล้ว สรีระก็เผามาเป็นพระบรมสารีริกธาตุ หัวใจของพระพุทธเจ้าก็เป็นหัวใจ
พระพทุธเจา้ไปแลว้ กบัถา้ผูท่ี้กิเลสเตม็ตวัมนัก็ตอ้งท้ิงกายน้ีเหมือนกนั กายน้ีก็ตอ้งแปรสภาพเป็น
ดิน เป็นน ้ า เป็นลม เป็นไฟเหมือนกนั แลว้หัวใจนั้นมนัก็ตอ้งไปหมุนอยู่ในวฏัฏะนัน่ล่ะ ถึงตอ้ง
สละเหมือนกนั  

แต่เราจะสละอยา่งไร แมแ้ต่กายกบัใจยงัตอ้งสละ ตอ้งแยกจากกนั ตอ้งแยกจากกนัแน่นอน 
แลว้วตัถุใดมนัจะไม่แยก แลว้ความคิดใดมนัจะมดัใจไปตลอด  

ความคิดเรามนัเปล่ียนมาตั้งแต่เด็กมาจนโต แลว้จะเปล่ียนไปเร่ือยๆ แลว้มนัจะเปล่ียนไป
ทางดีหรือทางไม่ดี มนัจะเปล่ียนไปทางไหนถามสิ ทางดีข้ึนไหม ทางสูงข้ึนไหม ทางพน้จาก
ฉลามร้ายไหม จะลอยคออยูใ่นทะเลอยูน่ี่เหรอ อยูใ่นวฏัวนน่ีเหรอ ยงัจะลอยคอวนอยูใ่ห้ฉลามมนั
งบัอยูอ่ยา่งน้ีหรอ เราวา่เราโง่หรือเราฉลาด ถามตวั เราโง่หรือเราฉลาด เราฉลาดท าไมเราไม่เอาตวั
เราพน้ไป  

ชาวพุทธ พุทธะเป็นผูรู้้ “พุทธะ” พระพุทธเจา้อยู่ในหัวใจของเราทุกๆ ดวง ยงัมีก าหนด
รู้สึกตวัตนอยู ่พทุธะอยูใ่นหวัใจ พทุธะนะ แต่ไม่ไดเ้อาออกมา ไม่ไดใ้ห้มนัสว่างโพลงจากภายใน 
ถา้พุทธะน้ีสว่างโพลงจากภายในนั่นน่ะหมดกนั หมดกนัเลย อย่างอ่ืนหมดส้ิน แต่น่ีมนัซุกอยู่
ภายใน โดนกลบอยูไ่วไ้ง หวัใจมนัร ่ าร้องอยากใหช่้วยเหลือ  

ทุกขอ์ยูท่ี่ใจ ใจเรียกร้อง ใจร ่ าร้องอยากจะเป็นอิสระ อยากจะพน้จากกรงขงัของกิเลส แลว้
ไม่มีอะไรสามารถท าได้ ยกเวน้แต่ทุกข์กนัอยู่น่ี ยกเวน้แต่ธรรมะพระพุทธเจ้า ยกเวน้แต่การ
วิปัสสนาญาณน่ีแหละ สมถะ วิปัสสนาเท่านั้น เท่านั้นนะ อยา่งอ่ืนไม่มีหรอก  

สมถกรรมฐานคือปล่อยเพียงแต่ใหกิ้เลสมนัยบุยอบตวัลงเพื่อใหม้นัมีก าลงัจดัธรรมะข้ึนมา
ต่อสู้ แต่ถา้เป็นโลกเต็มๆ เลย มนัต่อสู้ไม่ไดเ้พราะกิเลสมนัเต็มตวั แบบน ้ าเป็นน ้ าคร าตลอดเลย 
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น ้าคร ่ า น ้ าสกปรก มนัจะท าประโยชน์อะไรข้ึนมาได ้ตอ้งท าน ้ าน้ีให้เป็นน ้ าสะอาดก่อน น ้ านั้นถึง
จะมารดตน้ไม ้จากถา้มนัสะอาดนอ้ย รดตน้ไมเ้ป็นประโยชน์ ถา้สะอาดมากเรากใ็ชด่ื้มกินได ้ 

หัวใจก็เป็นอย่างนั้น ถา้กิเลสมนัสงบตวัลง สมาธิธรรมน้ีเขา้ไปท าให้กิเลสน้ีสงบตวัลง 
สงบตวัลงคือน ้านั้นสะอาดข้ึน คือหวัใจสะอาดข้ึน แต่ถา้กิเลสไม่สงบตวัลงดว้ยสมาธินะ มนัก็เป็น
น ้าสกปรกอยา่งนั้น เป็นน ้าเน่า มนัน่าขยะแขยงไหม น ้ าเน่าขา้งนอก แลว้หวัใจเน่า ติดอยูใ่นโลกน่ี
มนัเน่าหรือไม่เน่า? มนัเป็นเน่า มนัเน่าหนองอยูใ่นหวัใจเลยล่ะ มนักล้ิงอยูใ่นโลกน้ี มนัไม่สะอาด
ในตวัมนัเอง น่ีสมถกรรมฐาน  

“วิปัสสนากรรมฐาน” น ้ าสะอาดแลว้มนัไดป้ระโยชน์อะไรข้ึนมา น ้ าสะอาดท้ิงไวเ้ด๋ียวมนั
กร็ะเหยข้ึนไปอยูบ่นเมฆหมด น ้ าสะอาดแลว้ก็ตอ้งมาวิปัสสนา น ้ าสะอาดก็เป็นวตัถุอนัหน่ึง จิตท่ี
สงบก็เป็นวตัถุอนัหน่ึง จิตท่ีสงบกบัจิตท่ีฟุ้ งซ่านก็ต่างกนั จิตท่ีสงบแลว้ปล่อยให้มนัเส่ือมไป ให้
เป็นฟุ้ งซ่านอยา่งเก่า กบัจิตท่ีสงบแลว้วิปัสสนากต่็างกนั  

ของน่ีอยู่ท่ีมือ เงินอยู่ท่ีบนมือ เราจะซ้ืออะไรใช ้ถา้เราฉลาด เงินน้ีก็เป็นคุณค่ากบัร่างกาย 
ถา้เราไม่ฉลาด เราก็ซ้ือยาเสพติดเขา้มาเสพ สมถกรรมฐานกบัวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้น เท่านั้น
เลยถึงจะท าให้เรารอดพน้ไปได ้รอดพน้จากโทษภยัทั้งหมดใน ๓ โลกธาตุ โทษภยัจากโลกน้ีนะ 
ยงัโทษภยัจากมาร จากกรรม จากเวรนัน่น่ะ  

“วิชามาร” เพราะมนัข้ึนมาแลว้วิชามารมนัหลอกนะ อยา่เขา้ใจว่าพฒันาเขา้ไปมากๆ แลว้
มนัจะวา่ดีไปตลอดนะ มนัจะหลอกไปเร่ือยล่ะ วิชาธรรมกมี็วิชาเทพ  

ถึงวา่อยา่นอนใจ ชาวพทุธไม่ใหน้อนใจ ให้มีวิริยอุตสาหะ พยายามนะ พยายามเอาตวัรอด 
ส ารับมี ธรรมมี นั่งอยู่กลางวงขา้ว นั่งอยู่กลางวงธรรมก็ชาวพุทธ นั่งอยู่ท่ามกลางศาสนา นัง่อยู่
ท่ามกลางเลยนะ ชา้แลว้ตลาดวาย อยา่ใหใ้จมนัวาย อยา่ใหค้วามเช่ือความศรัทธาอนัน้ีวาย  

ธรรมะสอน พระพุทธเจา้ก็สอน สอนว่ากาลามสูตรนะ ให้ทดลองให้เกิดข้ึนจากใจ ไม่ให้
เช่ือบุคคล ไม่ให้เช่ือว่าตามๆ กนัมา ไม่ให้เช่ือว่าครูบาอาจารยส์อน ให้พิสูจน์นะ น่ีฟังธรรมแลว้
พิสูจน์ข้ึนมา พิสูจน์ข้ึนมากเ็ป็นพยานกนัๆ น่ีถึงวา่ไม่ใหว้าย  
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เราวา่ตลาดไม่วายกเ็พราะวา่แรงดึงดูดอนันั้นเหรอ? ใช่มีส่วน แรงดึงดูดจากครูบาอาจารยมี์
ส่วน แต่แรงดึงดูดภายนอกมนัจางได ้เห็นไหมพลงังานภายนอกเด๋ียวมนัก็หมด  แบตตอ้งชาร์จอยู่
ตลอดเวลา แต่พลงังานภายในของเราเอง ความเช่ือภายในส าคญั ศรัทธา อจลศรัทธา ศรัทธาท่ี
คลอนแคลน กบัศรัทธาท่ีมัน่คง ตอ้งปลุกปลอบใจ  

มนัน่าเห็นใจ พูดถึงมนัน่าเห็นใจ มนัลา้น่ะเนาะ มนัลา้ มนัทุกข ์มนัยาก เอ! ท าไมเราท า
ขนาดน้ี ท าไมมนัไม่ไดผ้ล ท าไมท าขนาดน้ีไม่ไดผ้ล  

เราว่าน่ี เราว่าเราท ามากแลว้ แต่ท ามากของเราเพราะเราไม่เคยท า พระโสณะเป็นลูกศิษย์
พระพุทธเจา้นะ พระพุทธเจา้สอนแท้ๆ  นะ เดินจงกรม เดินไปกลบั ไปกลบัจนฝ่าเทา้แตก เลือด
แดง พระพทุธเจา้เดินมาเยีย่มนะ มาเห็นทางตรงนั้นตกใจ ฟังนะ  

“ท่ีตรงน้ีเป็นท่ีเชือดโคของใคร”  

ฟังสิ เลือดมนัแดงไปหมด ขนาดพระพทุธเจา้ยงัสงสารขนาดนั้นนะ  

พระจกัขุบาลไม่นอนทั้งพรรษา แลว้พอไปถึงปลายๆ พรรษามนัทุกข์แลว้ตาเจ็บ ไปให้
หมอดู หมอบอกเลยนะ  

“ถา้ไม่นอนไม่พกัตา ตาจะบอด”  

“บอดกบ็อด”  

สู้นะ จนตามนัเจบ็อยูแ่ลว้นะ พอไปทา้ยๆ พรรษา ตาเจบ็น่ะบอดเลย ก่อนมนัจะบอดมนัจะ
เจบ็ปวดมากนะ กว็ิปัสสนาเตม็ท่ีเลย พอตาเร่ิมฟางบอดป๊ับ หวัใจในบานส าเร็จทนัทีเลย พระจกัขุ
บาล ในต าราสอนไว ้ในต าราพระไตรปิฎกวา่ไวเ้ลยนะ ในธรรมบทแปล วา่ตาบอดพร้อมกบัหวัใจ
บาน ส้ินกิเลสไปพร้อมกนั นัน่ฟังดูสิ นัน่ล่ะมนัความเพียรอยา่งนั้น มนัถึงวา่ช าระกิเลสกนั  

แลว้เราถึงถามตวัเองว่าเราก็ท ามากขนาดน้ี “มากขนาดเราว่า” มากขนาดท่ีเราท าน่ีไง มนั
ไม่ใช่มากขนาดท่ีวา่พอสมควรแก่ธรรม  

ค าวา่ “สมควรแก่ธรรม” สมควรแก่วา่กิเลสมนัมาก ธรรมะมีน ้าหนกัมากกวา่  
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“ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม” สมควรแก่ธรรมท่ีจะช าระกิเลส ไม่ใช่สมควรแก่กิเลส
ว่ามากแลว้ พกัเหอะ ไอท่ี้เราท ามนัท าสมควรแก่กิเลส กิเลสว่า อู๋ย!ท ามาก เราท ามามากเหลือเกิน 
น่ีสมควรแก่กิเลส ไม่สมควรแก่ธรรม  

“ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมตอ้งเห็นธรรมแน่นอน” พระพทุธเจา้วา่ไวอ้ยา่งนั้นนะ  

พระอานนทถ์ามพระพทุธเจา้ตอนพระพทุธเจา้จะนิพพาน  

“พระพทุธเจา้นิพพานแลว้จะหมดเขตหมดกาลอีกเม่ือไร”  

พระพุทธเจ้าบอกพระอานนท์นะ“พระอานนท์อย่าถามอย่างนั้นเลย ถา้ในโลกน้ียงัมีผู ้
ปฏิบติัอยู”่ ฟังสิ “ถา้ในโลกน้ียงัมีผูป้ฏิบติัอยู ่จะไม่ส้ินจากพระอรหนัตเ์ลย”  

ไม่ส้ิน! จะมีพระอรหนัตต์ลอดไป มนัจะขาดแต่ว่าในโลกน้ีผูป้ฏิบติัจะน้อยลง แลว้จะไม่
เช่ือ แลว้จะไม่ปฏิบติัต่างหาก ธรรมะถึงจะหมดไป ธรรมะจะหมดต่อเม่ือไม่มีคนเช่ือแลว้ไม่มีผู ้
ปฏิบติั ตวัธรรมะไม่หมด แต่คนเช่ือ คนปฏิบติัไม่มี น่ีเหมือนกนั ผูป้ฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม 
แลว้มนัจะไม่ไดผ้ลตรงไหน ตรงไหนท่ีมนัจะไม่ใหผ้ล  

เพราะพุทธพจน์นะ พุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าว่าไว้หมดเลย แล้วใครจะค้านได ้
พระพทุธเจา้เป็นหน่ึง ค าพดูยิง่เป็นหน่ึงใหญ่ พระพทุธเจา้มีองคเ์ดียว ไม่มีสอง ไม่มี หน่ึงแลว้ก็ไม่
พดูปด ไม่พดูโกหก ไม่พดูค าท่ีเป็นสอง ตอ้งหน่ึงลกูเดียว สจัจะอยา่งเดียว แลว้กมี็ครูบาอาจารยท์  า
ตามๆ มา มนัก็มีตวัอยา่งมาตลอด ท าไมเราจะท าไม่ได ้ท าไมว่าเราจะโดนหลอก มนัจะว่าเราโดน
หลอกน่ะสิ  

“ท าไมธรรมะสมยัพระพทุธเจา้ท าง่ายแท ้ท าไมสมยัเราท ายาก”  

สมยัพระพุทธเจา้ สมยัเราทุกขอ์นัเดียวกนั สมยันั้นก็ทุกข ์เป็นอริยสัจเหมือนกนั สมยัน้ีก็
ทุกขเ์หมือนกนั กทุ็กขเ์หมือนกนั ธรรมะเหมือนกนั ท าไมแกไ้ม่ได ้ 

เวลามนัหิวข้ึนมา ท าไมกินขา้วแลว้มนัอ่ิมล่ะ เวลาทอ้งหิวกินอาหารเขา้ไปก็อ่ิม ทุกข์ก็
เหมือนกนั เวลาทุกขป์ฏิบติัธรรมก็ตอ้งหาย แต่น่ีเวลาปฏิบติัธรรมมนัไปคลุกอยูก่บั...(เทปส้ินสุด
เพียงเท่าน้ี) 


