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วนัพระ วนัธรรมสวนะ วนัฟังธรรม...  

“ธรรม” ธรรมะไง ธรรมชาติ ธรรมชาติอนัหน่ึง ธรรมะเหนือธรรมชาติทุกๆ อยา่ง  

ถา้พดูถึงกฎธรรมชาติ พวกเราอยูใ่นกฎธรรมชาติหมด เวียนวา่ยตายเกิดน้ีกอ็ยูใ่นกฎของ
ธรรมชาติทั้งนั้น ธรรมชาติคือสรรพส่ิงท่ีแปรปรวนอยูต่ลอดเวลา แต่ธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพระพทุธเจา้น้ีไม่มีการแปรปรวนเดด็ขาด ธรรมน้ีเป็นสมบติักลางท่ีมีอยูด่ ั้งเดิมอยูแ่ลว้  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพระพทุธเจา้เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะเห็นไหม เกิดเป็นเจา้ชาย
สิทธตัถะ เสวยราชสมบติัอยู ่มีความสุขในกามคุณเตม็ท่ีเลย แต่ดว้ยเพราะวา่สร้างบุญบารมีมา จะ
ไดส้ าเร็จเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้ ถึงใหมี้เหตุดลใจใหอ้อกแสวงหาโมกขธรรม 
กแ็สวงหาโมกขธรรม ฟังสิ กส็จัจะความจริง ธรรมท่ีเหนือธรรมชาติไง  

สรรพส่ิงในธรรมชาติมนัเวียนไปโดยธรรมชาติของมนั มนัตอ้งแปรสภาพไปเหมือน
ธรรมชาติส่วนหน่ึง ชีวิตมนุษย ์ สจัจะมนุษยก์เ็หมือนกนั ตอ้งแปรสภาพไปเหมือนกนั แต่แปร
สภาพไปดว้ยการท่ีวา่ เราสามารถบงัคบัขบัไสได ้ คือบุญหรือบาปพาไปไง ไม่ไดไ้ปแบบลอยลม
ไง ไปแบบบุญและบาปพาไป บุญหรือบาปในใจนั้นพาเกิดพาตาย มนักเ็ป็นธรรมชาติอนัหน่ึงท่ี
จะตอ้งเป็นไปอยา่งนั้น  
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แต่ส่ิงท่ีจะท าใหไ้ม่เกิดและไม่ตายท่ีเหนือธรรมชาติอนันั้น เจา้ชายสิทธตัถะกไ็ปฟังธรรม 
อยากจะฟังธรรม อยากจะหาคน หาทางท่ีแสวงหาได ้ ไปศึกษากบัลทัธิต่างๆ ทั้งหมด ไปศึกษา
นัน่คือการฟังธรรม “การฟังธรรม” การหาแนวทางท่ีจะออกจากธรรมชาติอนัน้ีใหไ้ด ้ แต่ใครๆ 
ไปศึกษาท่ีไหนแลว้ก็ไม่มีอนัไหนท่ีจะแกไ้ขไดเ้ลย ไม่มีอนัไหนจะแกไ้ขได ้อาฬารดาบสสอนจน
หมดวิชาความรู้ นัน่กฟั็งธรรม แต่ธรรมอนันั้นเป็นธรรมแค่เร่ิมพื้นฐาน  

นัน่น่ะ ธรรมมนัไม่มีอยู ่มนัไม่มีอยู ่ยงัเกิดข้ึนไม่ได ้ยงัไม่มีใครรู้จริง  

จริงๆ แลว้กอ็งคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้นั้นแหละจะเป็นผูท่ี้แสวงหาเป็นองค์
แรกไง แต่ตอนนั้นกย็งัไม่รู้ ทุกคนกต็อ้งออกหาศึกษาก่อน ทุกคนตอ้งหาทางออก หาทางออก
โดยเขา้ใจวา่จะเป็นทางออก แต่มนักไ็ม่ใช่ทางออก เพราะวา่มนัยงัไม่มีมรรคาเคร่ืองด าเนินไปไง 
ธรรมอนันั้นยงัไม่เกิด ธรรมนั้นยงัไม่มี ผูท่ี้แสวงหาธรรมอนันั้นยงัไม่พบเห็น 

ธรรมะน้ีมีอยูโ่ดยธรรมชาติ มีอยูโ่ดยสจัจะความจริงอยู ่พระพทุธเจา้จะตรัสรู้-ไม่ตรัสรู้กมี็
อยู ่แต่ลึกซ้ึงละเอียดอ่อนจนเขา้ไม่ถึง เป็นไปไม่ไดท่ี้จะเขา้ถึงอนันั้นเลย ถา้ไม่ไดส้ร้างบุญวาสนา
ไว ้ นัน่น่ะ คนตอ้งมีบุญวาสนานะ ถึงจะไดเ้ขา้ถึงอนันั้น “บุญวาสนา” แลว้กต็อ้งมีบุญวาสนาถึง
ไดฟั้งธรรม ไดฟั้งธรรมนะ ถึงตอ้งฟังธรรมไง  

วนัน้ีวนัพระ วนัพระเป็นวนัพระ ทางอีสานเขาวา่เป็น “วนัศีล” วนัศีลคือวนัพระ คนจะ
เขา้วดัเขา้วาเพื่อจะประพฤติปฏิบติั เพื่อจะเอาศีลบงัคบัตนใหห้าสจัจะของเราใหเ้จอน่ีไง น่ีตอ้งฟัง
ดว้ย เพราะการฟังอนันั้นส าคญัท่ีสุด  

ในภาคปฏิบติัน้ีการฟังธรรม องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้แสดงธรรม เทวดา 
เหล่าเทวดา เหล่ามนุษย ์ เหล่าพระภิกษุ ไดส้ าเร็จมรรคผลเป็นตามๆ กนัไป เพราะธรรมอนันั้น
เป็นธรรมแท้ๆ  ไง ธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้ตรัสรู้ แลว้ค่อยออกมา ตรัสรู้
เสร็จถึงวา่แสวงหาก่อน แสวงหา ไปฟังมาๆ กไ็ม่ใช่ๆ ธรรมะ สทัธรรมปฏิรูปทั้งหมด  

มนัเป็นธรรม ค าวา่ “ธรรม” นั้นเป็นคนท่ีเอ่ยข้ึนมา อยา่งพวกเรากเ็หมือนกนั อยา่งทาง
โลกเขา นกัวิทยาศาสตร์ ผูท่ี้คน้ควา้ไดล้ะเอียดเขา้ไปๆ เขากล็ะเอียดเขา้ไปเร่ือยๆ ผูท่ี้คน้ไดห้ยาบ
กวา่ ความหยาบกวา่อนันั้นกเ็ป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกนั แต่วทิยาศาสตร์ความลึก ความละเอียด 
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ความรอบคอบต่างกนั ธรรมกเ็หมือนกนั มีหยาบ มีกลาง มีละเอียด กวา่จะเขา้ถึงตวัธรรมอนั
จริงๆ ไดน้ั้นกต่็างกนั ถึงวา่ เขา้อยา่งไรกเ็ขา้ไม่ได ้ ทางสารทางเคมีถา้ไม่บริสุทธ์ิจริง จะไม่
สามารถพิสูจน์ออกมาใหไ้ดเ้ป็นคุณค่าเท่ากบัทางทฤษฎีนั้นทางวิทยาศาสตร์  

ทางจิตกเ็หมือนกนั ถา้ไม่มีมรรคะ ไม่มีทางอนัเอกใหพ้น้ออกไป ทางกิเลสในหวัใจมนัจะ
หลุดออกจากใจไปไดอ้ยา่งไร กิเลสน้ีพาเกิด คนท่ีเกิดมาทุกคนเกิดมาพร้อมกบักิเลสทั้งนั้น 
เจา้ชายสิทธตัถะเกิดเป็นมนุษยก์กิ็เลสพาเกิดมา ฉะนั้น การแสวงหานั้นกย็งัมีกิเลสควบคุมอยู ่ 

แต่การท่ีสร้างสมบารมีมา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้จะตรัสรู้ ตอ้งตรัสรู้องค์
เดียว องคเ์ดียวเอกเท่านั้น ไม่มีสอง ในศาสนา ในหลกัการแลว้ พระพทุธเจา้เกิดไดอ้งคเ์ดียวใน
แต่ละกปัหน่ึง ในแต่ละกปั กาลของเวลาของพระพทุธเจา้องคน์ั้นๆ เห็นไหม ไม่มีสอง 

แต่ยงัไม่มี ยงัเขา้ใจ ยงัเขา้ถึงอนันั้นไม่ไดก้ย็งัเวียนหาก่อน ตอ้งศึกษามา อนัไหนท่ีทางจะ
ออก ทางออกอนัเอกตอ้งศึกษา ทางออกท่ีวา่จะทางง่าย ทางง่ายดาย กิเลสพาคิดอยา่งนั้นหมด แต่
ไปแลว้มนักไ็ม่ใช่...ดีตรงน้ี ดีตรงท่ีวา่ “ไม่เช่ือ” ดีตรงท่ีวา่ในเม่ือความทุกขย์งัมีอยูใ่นหวัใจ ความ
ทุกข ์ความเศร้าหมองอยูใ่นใจอยูน้ี่มนัเป็นกิเลสทั้งหมด แลว้มนัยงัไม่มีส่ิงใดเกิดข้ึนวา่ อนัท่ีช าระ
ออกไป พน้ออกไปจากใจตวัน้ีใหพ้น้จากกิเลส คือความครอบคลุมของพญามารน้ียงัไม่พบยงัไม่
เห็นเป็นปัจจตัตงั  

นัน่น่ะ ถึงตอ้งออกมาปฏิบติัเพื่อตนเอง ทั้งอดอาหาร ทั้งอดนอน ทั้งทุกอยา่ง ท าท่ีมนั
อุกฤษฏข์นาดไหนท่ีวา่ใหกิ้เลสมนักลวั ถึงวา่ ใหกิ้เลสมนักลวัจะไดช้ าระมนั...มนัเป็นไปไม่ได ้
เพราะกิเลสมนัอยูท่ี่ใจ กิเลสไม่อยูท่ี่กายเห็นไหม กิเลสไม่อยูท่ี่กาย ทรมานกายไปขนาดไหน มนั
กกิ็เลสมนักอ็ยูใ่นหวัใจนั้น ทรมานกายไป ทรมานแต่เปลือก ไม่โดนตวัมนัเอง  

มนัจะโดนแต่ความท่ีวา่สะเทือนใจบา้ง เวลาเราทุกขย์ากสะเทือนใจมาก เวลาคนทุกขค์น
ยาก คนหิวกระหายจะสะเทือนใจมาก ความสะเทือนใจอนันั้นเห็นไหม แต่มนักิเลสมนัอยูท่ี่ใจน่ี 
สะเทือนใจมนักพ็าแต่วา่ ผอ่นคลายใหเ้ราไดผ้อ่นคลายนิดหน่อย แลว้มนักค็วบคุมเราอยูอ่ยา่งนั้น 
เพราะกิเลสมนัอยูท่ี่ใจ  
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จนปล่อยหมด ส่ิงท่ีทรมานขนาดไหน วางไว ้ มนักไ็ดพ้ลงังานข้ึนมาจากการทรมานอนั
นั้น แลว้เขา้มาดูท่ีใจ จาก “บุพเพนิวาสานุสติญาณ” นัน่น่ะ มนัเกิดจากไหน 

“บุพเพนิวาสานุสติญาณ” เกิดจากพลงั ความคิดไง วิญญาณ ในวิญญาณ ในความรู้สึกอนั
นั้น มนัรู้ภายใน ร่างกายสุดแต่ร่างกาย ร่างกายน้ีหวัใจมนัรับรู้ออกมา ร่างกายถึงเป็นประโยชน ์
เป็นประโยชน์ไปกเ็ป็นประโยชน์ไป ต่อท่ีวา่เสวยภพชาติหน่ึงๆ เท่านั้น ไม่เสวยภพอ่ืนล่ะ  

“บุพเพนิวาสานุสติญาณ” คือเร่ืองของหวัใจรับรู้ ร่างกายน้ีเป็นแค่ท่ีวา่ท่ีอยูข่องใจเท่านั้น  

“จตูปปาตญาณ” รู้วา่ วิญญาณตวัน้ี เวลามนัดบั มนัเกิดท่ีไหน ดบัแลว้เกิดไปท่ีไหน  

“อาสวกัขยญาณ” จนส้ินไป อนัน้ีต่างหาก พออาสวกัขยญาณหลุดออกไปจากใจ  

น่ีไง องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้เกิด  

กิเลสพาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ แลว้พอเกิดอีกทีหน่ึง ในวนัวิสาขบูชา เกิดเป็นองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้ คือกิเลสตายออกไปจากใจ ขาดออกไปจากใจหมด นัน่น่ะ 
บริสุทธ์ิผดุผอ่งออกไปจากใจนั้นคือ “วิมุตติธรรม”  

น่ีไง ธรรมตวัน้ีท่ีวา่จะฟังธรรม ธรรมในหวัใจองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้อนัน้ี
คือธรรมท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด ธรรมท่ีบริสุทธ์ิผดุผอ่งอนันั้นเห็นไหม จนทอ้ใจนะ “จะสอนใครได้ๆ ” 
ทั้งๆ ท่ีวา่ ตั้งศาสนามาร้ือสตัวข์นสตัวน์ะ จะร้ือสตัวข์นสตัว ์มนัละเอียดอ่อนขนาดนั้น  

ถึงวา่ “ตอ้งฟังธรรม” ตอ้งฟังธรรมหาทางออก ตอ้งฟังธรรมเท่านั้น ธรรมอนัน้ี  

จนไม่อยากจะสอนใคร จนเฉยนะ จนเฉยจนวา่ใครจะรู้ได ้จนพรหมมานิมนต ์๑  

จนความรู้สึกวา่คนท่ีจะออกทางออกไดต้อ้งมี  

ถึงวา่ประกาศธรรมคร้ังแรก ประกาศธรรมคร้ังแรกกบัปัญจวคัคีย ์ ปัญจวคัคียน้ี์กอ็ยาก
แสวงหาธรรม แสวงหาธรรมนะ ขอทางพึ่ง เวลาพระพทุธเจา้ออกปฏิบติัเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ 
เป็นผูอุ้ปัฏฐากอยูต่ลอด จนพระพทุธเจา้ออกมาฉนัอาหารไง คิดวา่เป็นผูท่ี้มกัมาก กลบัมาเสวย
ความสุขอีก ท้ิงไปเลย จนพระพทุธเจา้อยูอ่งคเ์ดียว ท าองคเ์ดียว เวลาพิจารณา เวลาจะช าระกิเลส
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ภายใน อยูอ่งคเ์ดียวในท่ีสงดั “ในท่ีสงดั” ในงานของตวั มนัไม่มีงานใดๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่อให้
วุน่วายใหเ้ป็นวิตกกงัวล มนัยอ้นกลบัมาถึงใจ  

การช าระเห็นไหม ตนจะพึ่งตน มนัจะ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งตน ตนทุกข ์
ตนตอ้งแกไ้ขตน ตนเท่านั้นเป็นผูท่ี้จะเอาตนพน้ออกไปจากกิเลสได ้ จะธรรมขนาดไหน ธรรมท่ี
ฟังธรรมอยูน้ี่กเ็ป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้ แต่บริสุทธ์ิผดุผอ่งนะ แลว้
ธรรมเคล่ือนไปๆ มนัจะเป็นสทัธรรมปฏิรูปมาเร่ือย  

แลว้จะฟังธรรม ฟังธรรมอยา่งไรใหเ้ขา้ใจไง ถึงตอ้งฟังธรรมในภาคปฏิบติัน้ี “ฟังธรรม” 
ธรรมอนันั้นจะเขา้มาถึงใจ ภาคปฏิบติัน้ี จากใจดวงหน่ึง จากใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ประทานใหก้บัใจของปัญจวคัคีย ์ 

คร้ันเม่ือปัญจวคัคีย ์ จิตใจ เวลาจิตใจยงักระดา้งกระเด่ืองอยู ่ นดัหมายกนัวา่ถา้องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้มาน้ี เราอยา่รับ เราอยา่นอบนอ้ม เพราะองคอ์งคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พระพทุธเจา้น้ีกลบัมามกัมากอยูแ่ลว้ 

แต่พอไปดว้ยความคุน้เคย ดว้ยอตัโนมติัไง กรั็บกนัดว้ยอตัโนมติั จะพดูอะไรกย็งักระดา้ง
กระเด่ืองอยู ่นั้นคือวา่การฟังธรรมดว้ยความไม่เคารพ ถา้การฟังธรรมดว้ยความไม่เคารพคือจิตใจ
กระดา้งกระเด่ือง มนัเขา้ไม่ถึง ความกระดา้งกระเด่ืองน้ีเป็นกิเลสชนิดหน่ึง เป็นการต่อตา้นของ
ใจชนิดหน่ึง พระพทุธเจา้ถึงบอกวา่  

“เธอเคยไดย้นิไดฟั้งไหม เธอเคยไดย้นิวา่ตถาคตน้ีเป็นพระอรหนัต ์เคยไดย้นิไหม” 

“ไม่เคยเลย” 

 ถึงไดป้ระกาศธมัมจกัฯ ออกไป ประกาศธมัมจกัฯ “ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร” น้ีเป็นสูตร
ท่ีพระพทุธเจา้เทศน์เป็นคร้ังแรก ประกาศธรรม ธรรมจกัรน้ีเคล่ือนออกไปแลว้ น่ีฟังธรรม ฟัง
ธรรมดว้ยความเป็นจริง ธรรมะท่ีวา่เป็นฟังธรรมะจริงๆ อยูท่ี่พระพทุธเจา้แสดงเองคร้ังแรก 
อญัญาโกณฑญัญะฟังธรรมอยูด่ว้ยความเคารพ จนมีดวงตาเห็นธรรม  
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ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบัทั้งหมด ในอารมณ์ความคิดของเรา
กเ็กิดข้ึนอยา่งเป็นธรรมดา แลว้มนักด็บัไปโดยธรรมชาติของมนั โดยท่ีเราไม่เคยเห็น น้ีคือ
ธรรมชาติของมนั เราไม่เคยเห็นวา่อารมณ์ท่ีเกิดน้ีมนัเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ความคิดท่ีขดัขอ้ง
หมองใจอยูน้ี่มนัมีอยูอ่ยา่งไร แลว้มนัดบัลงดว้ยอยา่งไรเรากไ็ม่รู้ แต่วา่เราเป็นทุกขอ์ยูก่บัมนั
ตลอดเวลา มนับงัคบัขบัไสเราไปตลอดเวลา น่ีคือธรรมชาติ เรากอ็ยูก่บัธรรมชาติ แต่เราไม่เคย
เห็นธรรมชาติใดๆ เลย เราไม่เคยจบัตอ้งธรรมชาติอนัน้ีมาเป็นคุณประโยชน์กบัเราเลย เพราะเรา
ไม่เคยไดย้นิไดฟั้งมา  

เราอยูก่บัมนั ความคิดน้ีพาใหเ้ราทุกขเ์รายาก ความคิดน้ีท าใหเ้ราเจบ็แสบปวดร้อน 
ความคิดน้ีท าใหเ้ราน ้าตาตกน ้าตาไหลพรากอยู ่ เรากไ็ม่เคยคิด พอองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พระพทุธเจา้เทศน์ธมัมจกัฯ ออกไป อญัญาโกณฑญัญะรู้ รู้แก่นของมนัตรงน้ีไง ตรงท่ี ย   กิญฺจิ 
สมุทยธมฺม  สพฺพนฺต  นิโรธธมฺมนฺติ 

 “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา”  

ความดบัเป็นธรรมดานั้น มนัดบัเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติใช่ไหม แต่หวัใจท่ีเห็นไง 
เหมือนเราจบัไฟอยู ่แต่เราไม่เคยรู้วา่ไฟมนัจะเผาเน้ือเราขนาดไหน เร่าร้อนเรากไ็ม่รู้ เพราะมนัไม่
รู้ แต่พอมนัรู้ มนักต็อ้งโยนออกไป น่ีส่ิงท่ีเกิดข้ึนมนักส็ละออก ใจน้ีสละอารมณ์ออกไป ใจน้ี
สละอารมณ์ออกไป อารมณ์ ความคิด ท่ีเกิดข้ึน เกิดๆ ดบัๆ อยู ่ เกิดข้ึนเป็นธรรมดา ดบัไปเป็น
ธรรมดา...มนัสลดัได ้มนัสลดัออกไป  

พระพทุธเจา้บอกวา่ “อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ” แลว้เทศน์ต่อไป สอนต่อไป 
จนปัญจวคัคียน้ี์เป็นพระโสดาบนั มีดวงตาเห็นธรรมพร้อมกนัหมด แลว้เทศน์อนตัตลกัขณสูตร
อีกหนหน่ึง เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา ๕ องค ์พร้อมกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้เป็น ๖ 
องค ์เป็นพระสงฆค์ร้ังแรกท่ีเกิดข้ึนมา น่ีการฟังธรรม  

แลว้ออกไป เผยแผไ่ป องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพระพทุธเจา้ไปเห็นยสะ พระยสะนั้นเป็น
คฤหบดีอยู ่ 

“ท่ีน่ีเดือดร้อนหนอ ท่ีน่ีวุน่วายหนอ ท่ีน่ีเดือดร้อนหนอ”  
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เพราะวา่มีความคบัแคน้อยูใ่นการครองเรือนไง แลว้ต่ืนข้ึนมาปราสาท ๓ หลงั เห็นความ
เป็นอยูว่า่มนัมีแต่ความทุกข ์มนัมีแต่ความเดือดร้อน มนัอึดอดั เดินเขา้ป่าไปในความสงดัไง องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้เดินจงกรมอยูไ่ง พระยสะพดูไปนะ  

“ท่ีน่ีขดัขอ้ง ท่ีน่ีเดือดร้อน ท่ีน่ีอึดอดั” 

 พระพทุธเจา้บอกวา่ “มาน่ียสะ มาน่ี ท่ีน่ีไม่มีความเดือดร้อน”  

น่ีอยูใ่นป่า  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพระพทุธเจา้เป็นพระอรหนัต ์ เป็นพระอรหนัตน์ะ เป็นศาสดาอยู่
ในป่าอยูอ่งคเ์ดียว เรียกเขา้มาหา เรียกเขา้มาแลว้เทศน์ใหฟั้ง เทศน์ใหฟั้ง “ฟังธรรม” ฟังธรรมดว้ย
ธรรมความเป็นจริง ธรรมอนัประเสริฐ น่ีฟังธรรม เป็นพระโสดาบนัข้ึนมา  

แลว้พอ่ของพระยสะเดินตามหาไง เดินตามหามาอยู ่ เดินตามหา “ลกูชายไปไหนๆ” ไป
เจอองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้เหมือนกนั องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้เทศน์
สอนแต่บงัไวน้ะ เทศน์สอนพอ่ พระยสะตรัสรู้เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา พระยสะฟังธรรม  

ตอ้งฟังธรรม การฟังธรรมสมยัพทุธกาลนั้นเป็นประโยชนม์าก เป็นประโยชน์เพราะผูฟั้ง
หาทางออกอยู ่ธรรมะนั้นกย็งับริสุทธ์ิผดุผอ่งอยู ่น่ีธรรม  

ค าวา่ “ธรรม” ธรรมอนันั้นเป็นธรรมจริงๆ  

แต่พอความคิดออกมา ความคิดท่ีวา่แสดงธรรมกนัอยู ่ ธรรมเคล่ือนมาๆ เคล่ือนมาเร่ือย 
เราฟังธรรม “ธรรม” ธรรมจริงๆ คือหวัใจ คือตวัท่ีรู้ธรรมนั้น แต่เวลาเราออกมาเป็นพระไตรปิฎก
เห็นไหม เราอ่านพระไตรปิฎกน้ีเป็นอะไร เป็นธรรมไหม 

“พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ”์  

พระธรรม คือศาสนธรรมค าสัง่สอน ค าสัง่สอนน้ีเรากต็อ้งตีวา่พระไตรปิฎกน้ีเป็นอนัดบั
แรก พระไตรปิฎกน้ี ครูบาอาจารยท่ี์สัง่สอนธรรมมาน้ีเป็นต่อๆ กนัมา น่ีเราอ่าน อ่านธรรมนะ เรา
อ่านธรรมท่ีวา่เป็นพระไตรปิฎกบริสุทธ์ิผดุผอ่งอนัน้ีแหละ แต่ความตีค่าพระไตรปิฎกของเรา 
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ความคิดของเรา ความคิดในใจของเราอ่านพระไตรปิฎกเราตอ้งคิดพิจารณา เราฟังธรรมเรากต็อ้ง
คิดพิจารณาเห็นไหม ความคิดพิจารณาน้ี อะไรมนัเป็นพิจารณาล่ะ เรายงัมีอะไรอยู ่ความคิดน้ีมนั
สมควรแก่ธรรมไหม?  

มนัไม่สมควรแก่ธรรม มนัไม่สมควรแก่ธรรม เราถึงไม่ไดต้ามความเป็นจริงไง เราถึง...  

“ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมตอ้งเขา้ถึงสจัจะอนันั้น”  

แต่ในเม่ือเรากฟั็งธรรมอยู ่ท  าไมเราไม่ไดธ้รรมอนันั้นน่ะ น่ีมนัเป็น ๒ ฝ่ายไง ๒ ฝ่ายท่ีวา่
ธรรมท่ีมนัแปรสภาพออกไป มนัเคล่ือนไปๆๆ สทัธรรมปฏิรูป ปฏิรูปข้ึนไป  

พระกสัสปะเคยถามพระพทุธเจา้อยูใ่นพระไตรปิฎกวา่  

“ธรรมท่ีมนัจะเส่ือมไปๆ โดยธรรมดา ความจะเส่ือมไป เส่ือมค่าไป ธรรมจะเส่ือมค่าไป
เพราะเหตุใด?”  

พระพทุธเจา้บอกพระกสัสปะไง  

“จะมีสทัธรรมปฏิรูป คือธรรมเทียม”  

เปรียบเหมือนเงิน ถา้เงินน้ีมีแต่เงินแท ้ เงินธนบตัรเป็นเงินแทอ้ยูต่ลอดเวลา จะมีคุณค่าอยู่
เท่านั้น แต่ถา้ใครพมิพเ์งินปลอมมา แบงกป์ลอมมา ใชก้นัร่วมกนัไป คุณค่าจะต ่าลงๆ ธรรมก็
เหมือนกนั สทัธรรมปฏิรูปคือธรรมท่ีคิดเอง ครูบาอาจารยคิ์ดเอง วางเอง ความเป็นดน้เดาธรรม
นั้นออกไป นัน่น่ะ แลว้มนักจ็ะเปล่ียนคุณค่าไป เปล่ียนคุณค่าไป คุณค่าของธรรมนั้นจางไปๆ 
แลว้เราเอาอะไรไปจบัตรงนั้น เรากต็อ้งเช่ือใช่ไหม เวลาเราฟังน้ีเรากต็อ้งเช่ือธรรมอนันั้น “เช่ือ
ธรรมอนันั้น”  

น่ีไงถึงวา่ ธรรมแท้ๆ  คือหวัใจก่อน คือหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ี
ปรินิพพานไปแลว้ นั้นคือธรรมแท ้ คือความรู้สึก ความรู้สึกคิดเปรียบเทียบออกเป็นค าพดู ค าพดู
นั้นเขา้ถึงสจัจะอนันั้นไดไ้หม  



ตอ้งฟังธรรม/สมองกบัจิต ๙ 

 

©2011 www.sa-ngob.com 

กฎทฤษฎีของทางวิทยาศาสตร์กเ็หมือนกนั ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์วางไว ้ แลว้เราตอ้ง
ทดลองตามวิทยาศาสตร์นั้น เราตอ้งหาทางท่ีจะทดลองตามวิทยาศาสตร์นั้น นัน่ทดลองไป แลว้
จะไดคุ้ณค่าเหมือนกนัไหม มนัต่างกนัดว้ย ต่างกนัดว้ยหอ้งทดลอง ต่างดว้ยบุคคล ความละเอียด
รอบคอบท่ีจะส่งออกมาเป็นหลกัวิทยาศาสตร์อนันั้น แต่ถา้ทฤษฎีนั้นถกูตอ้ง ท าได ้นัน่ทฤษฎีนะ  

แต่น้ีจธรรมกเ็หมือนกนั เพราะสจัธรรม มรรคอริยสจัจงั น่ีทางอนัเอก ทางอนัเอกท่ี
พระพทุธเจา้จะเขา้ถึงทางอนันั้น เขา้ถึงหวัใจท่ีวา่ช าระกิเลสได ้ ตอ้งมีทางน้ีอนัเดียว ไม่มีใน
ศาสนา ลทัธิศาสนาต่างๆ ไม่มีรอยเทา้ในอากาศ ไม่มีมรรคตอ้งไม่มีผล มนัตอ้งมีเหตุ เหตุถึงจะมี
ผล  

หวัใจน้ีเป็นนามธรรม ความคิดน้ีเห็นไหม ความคิดเกิดๆ ดบัๆ อยู ่ เกิดมาจากพลงังานอนั
ใด พลงังานน้ีส่งใหค้วามคิดน้ีมีอยู ่ ชีวิตน้ีคือไออุ่น ชีวิตน้ีคือพลงังาน พลงังานท่ีมนัเป้ือนไปดว้ย
ส่ิงสกปรกทั้งหมดคืออวิชชาคลุมพลงังานอนัน้ีไว ้ พลงังานในใจของเรา น้ีพลงังานความสกปรก
มนัคิดโดยพญามารควบคุมอยู ่พญามารควบคุมความคิดเราอยู ่ความคิดเราจะคิดไดอ้ยา่งไร มนัก็
คิดไปตามธรรมชาติของมนั 

“การจะฟังธรรมดว้ยความเคารพ” จิตใจสงบ ท าความสงบของใจ ใจตอ้งมีความสงบก่อน
เป็นพื้นฐาน ใครหาความสงบได ้ถึงวา่ “ศีล สมาธิ ปัญญา” วนัพระ วนัไปวดัไปวาเพื่อจ าศีล เพื่อ
ฟังธรรม เพื่อประพฤติปฏิบติั น่ีมนัตอ้งมีพื้นฐานข้ึนมา  

“ศีล สมาธิ ปัญญา เขา้ถึงตวัสจัจะตวันั้น” 

 ตวัมีศีลก่อน ศีลมีโดยพื้นฐาน ศีลคือศีล ๕ ศีล ๕ น้ีในฆราวาสน้ีไดโ้ดยเฉพาะ ใน
ธรรมชาติของมนักคื็อวา่ หวั ๑ แขน ๒ ขา ๒ ก ็๕ เห็นไหม ๕ น้ีไม่ไดท้  าส่ิงผดิพลาด ในร่างกาย
ของเราปกตินัง่อยูน้ี่ไม่มีความผดิเลย ศีลบริสุทธ์ิโดยปัจจุบนัน้ี ปัจจุบนัน้ีบริสุทธ์ิ พระบวชมาศีล 
๒๒๗ น้ีเป็นปฏิญาณสมมุติสงฆใ์นจตุตถกรรม การญตัติออกมาเป็นสงฆ ์ เป็นสงฆโ์ดยสจัจะ
ความจริงเลย ศีลบริสุทธ์ิมาโดยตรงนั้นเลย ความผดิพลาดมีความผดิพลาดกป็ลงอาบติัมาๆ เพื่อ
แกไ้ขมา  
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แต่ในปัจจุบนัน้ีเราไม่ท าผดิพลาดใดๆ ทั้งส้ิน ตอ้งเป็นความบริสุทธ์ิอยู ่ บริสุทธ์ิในสมมุติ 
สมมุติของศีล สมมุติของศีลน้ี ศีลยงัเป็นศีล อธิศีล ศีลความบริสุทธ์ิขา้งในยงัมีอยู ่น่ีมนัเป็นกงัวล
ไง ถา้เราไม่ท าอะไรเลยเหมือนเดก็ เดก็จะไม่ปล่อยใหเ้ล่นตามสบายเลย เดก็พอจบัเขา้ท่ีเดก็น้ีจะ
ต่อตา้น หวัใจกเ็หมือนกนั ถา้ไม่ไดว้า่จะไปฟังธรรม จะไปถือศีลนะ มนัสบายใจของมนั พอจะ
ไปฟังธรรมถือศีลน่ีมนัต่อตา้น มนัคิดแลว้วา่ มนัตอ้งไปท าใหม้นัล  าบากล าบนข้ึนมา  

ฉะนั้น ถึงวา่ มนัพอจะท าความดี “ตวักิเลส” ตวักิเลสคือตวัต่อตา้นในหวัใจ ตวัต่อตา้นน้ี
คือวิชามาร วิชามารน้ีมีอยูธ่รรมชาติของมนั เพราะมนัเป็นอนุสยั นอนมากบัจิต ไม่มีใครเคยเห็น 
ไม่มีใครเคยเห็น คนจะเคยเห็นไดต้อ้งปฏิบติัเขา้ไปถึงภายในขา้งในถึงจะเห็นส่ิงน้ีเขา้ไป ตอ้งรู้ 
ตอ้งเห็น ตอ้งก าจดัไปเร่ือยๆ ไม่อยา่งนั้นมนัเป็นทางสายยาวท่ีพญามารอาศยัความคิดเราออกมา
ในทางหู จมูก ล้ิน กาย ใจ ในอายตนะท่ีกระทบ มนัเป็นธรรมชาติอนัหน่ึง  

แต่เราไม่เคยใชธ้รรมชาติน้ีเขา้ไปหาสจัธรรมอนัความเป็นจริงอนัในธรรมชาตินั้นเลย เรา
ใชธ้รรมชาติไปโดยวนัๆ หน่ึงเห็นไหม ถึงเกิดเป็นมนุษยน้ี์เป็นผูท่ี้ประเสริฐมาก เกิดเป็นมนุษย์ๆ  
เพราะวา่เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ มนุษยน้ี์เป็นภพท่ีมีสุขกบัทุกขท่ี์แยกกนัออกไป ถา้เกิดเป็นเทวดามี
แต่ความสุขลว้นๆ เกิดในนรกกทุ็กขล์ว้นๆ เหมือนกนั มนัจะเพลินหรือมนัจะทรมานของมนัอยู่
ในภพชาติของมนั  

เกิดเป็นมนุษยน้ี์เป็นผูท่ี้มีอิสระเสรีภาพ จะเลือกทางดีและทางชัว่ แลว้แต่เราจะเลือก ถา้
เราเช่ือของเรา เราตอ้งเลือกทางดี แต่พอเลือกทางดีข้ึนมาเพื่อจะเอาตวัออก เอาตวัเองฟังธรรม
แลว้ใหใ้จน้ีเขา้ถึงธรรมไง “ฟังธรรมเขา้ถึงธรรม” ความเขา้ใจ พอความเขา้ใจกเ็ร่ิมต่อตา้นให้
ความต่อตา้น ใหค้วามต่อตา้นวา่มนัเห็นแก่ตวัยบุยอบลง ความเขา้ใจคือจดัระบบความคิดให้
เรียบร้อยไง ระบบความคิดมนัคิดออกไปดว้ยกิเลส  

ไฟเผาป่ามนัเผาทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีขวางหนา้ เช้ือมีแลว้จะเผาไปทั้งหมด ความคิดท่ีมนัคิด
ออกไป มีอะไรแวบ็เขา้มา มนัเผาไหม้ๆ  ไป แวบ็เขา้มาคือสญัญา สงัขารมนัปรุงมนัเผาไหมไ้ป
ตลอดเวลา มนัเผาไหมเ้อาอะไรมาใหเ้รา เอาความเร่าร้อนมาใหเ้รา น่ีมนัต่อตา้น  
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ความจดัระบบความคิดน้ีใหค้วามคิดน้ีอยูใ่นระบบ ในระบบคือวา่ส่ิงใดถกูตอ้งมนัจะ
ยอมรับไง ส่ิงใดถกูตอ้ง ส่ิงใดดีงาม ส่ิงใดท่ีผดิพลาด เราไม่ควรคิด ไม่ควรท า ความไม่ควรคิด ไม่
ควรท าน้ีเป็นอะไร? จิตน้ีกต็ั้งมัน่ใช่ไหม นีhคือจะเขา้สู่ความสมาธิไง  

จิตน้ี “ศีล สมาธิ ปัญญา”  

“ศีล สมาธิ ปัญญา” น่ีคือมนัจะเป็นธรรมโดยใจ ใจฟังธรรมแลว้ เขา้ใจธรรมแลว้มนัจะ
ประพฤติเขา้ไป ประพฤติปฏิบติัเขา้ไป ดดัตนไง ดดัตนทรมานตน ทรมานความคิด ทรมาน
ความคิดของเราเอง เราตอ้งเป็นคนท าเขา้ไปเอง เราตอ้งดดัตนของเราเขา้ไป  

ฟังธรรม ประพฤติธรรม ปฏิบติัธรรม เขา้ถึงธรรม  

ฟังธรรมจากหูซา้ยทะลุหูขวา แลว้มนัยงัตกอยูใ่นหวัใจเลยเหรอ ฟังธรรมแลว้ธรรมอนั
ไหนท่ีวา่ ส่ิงใดท่ีมนัเป็นความทุกขก์เ็ห็นๆ กนัอยู ่ ไม่ตอ้งถามใคร เรากทุ็กขเ์หมือนกนั ในเม่ือมี
ความทุกขอ์ยูใ่นหวัใจ การจะท าช าระความทุกข ์การจะชนะตน ทุกขน้ี์ตอ้งหลุดออกไปจากใจได ้
ทุกขน้ี์ตอ้งหลุดออกไป  

เพราะวา่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
ผา่นไปก่อนแลว้ แลว้ปัญจวคัคียก์ผ็า่นตามไปๆ ยนืยนัเป็นพยานหลกัฐานกนัมาตลอด เป็นพยาน
กนัวา่ส่ิงนั้นมีจริง ส่ิงนั้นเป็นธรรมจริง แลว้กส็อนต่อมา สอนต่อมา เลือนรางมา “เลือนราง” 
หมายถึงวา่ ความเช่ือนะ ความเช่ือเลือนราง แต่สจัจะตวันั้นไม่เคยเลือนราง ถา้สจัจะตวันั้นเลือน
ราง แลว้ถา้เราจะเขา้ถึงสจัจะความเป็นจริงนั้นไดอ้ยา่งไร 

สจัจะความเป็นจริงเป็นสจัจะความเป็นจริง  

มนัถึงวา่ ตอ้งฟังวา่สทัธรรมปฏิรูปขา้งนอก ๑ สทัธรรมปฏิรูปในหวัใจเรา ๑  

เราชอบกนัเห็นไหม ส่ิงใดท่ีง่าย ทางลดั...ชอบ ชอบอยากจะไปใหถึ้งง่ายดาย อนันั้นเป็น
เร่ืองของกิเลสมนัหลอกทั้งหมดเลย กิเลสมนัหลอกวา่จะไปทางน้ี จะเขา้ถึงไดเ้ร็วกวา่ไปทางท่ีวา่ 
ไปเดินตามสจัธรรมอนัน้ีเป็นทางอนัเน่ินชา้  
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สจัธรรมจะเน่ินชา้ไปไหน... สจัธรรมน้ีเป็นส่ิงท่ีบอก ศีล สมาธิ ปัญญา เขา้ถึงความเป็น
จริงโดยถกูตอ้ง แลว้เดินไม่มีความผดิพลาดไง ความท่ีอยากจะลดั อยากจะหาทางลดัเขา้ไป เดิน
ไปแลว้ เดินไม่ถึง แลว้ยงัพากนัหกลม้หกลุกคลุกคลานจนจิตใจทอ้ถอยไง จิตใจทอ้ถอยวา่  

“เราไม่มีวาสนา เราเกิดมาแล้ววาสนาน้อย ผู้ อ่ืนเข้าปฏิบัติธรรมแล้วเขาไปกันได้เป็น
รุดหน้าๆ เราไปไม่ได้เห็นไหม แล้วเรากอ็ยากจะ...” 

“การแข่งดี” การอยากจะเขา้หาดว้ยกิเลสมนัหลอก กิเลสหลอกเรา หลอกใหเ้ราผิดพลาด
แลว้ ๑ 

๒. มนัอยูใ่นหวัใจของเรา มนักต่็อตา้นความคิด ต่อตา้นการฟังธรรมท่ีธรรมจะเขา้ถึง
หวัใจเรา ๑ 

“ส่ิงนั้นเป็นไปไม่ได้ หมดยคุ หมดกาล หมดสมยั...แค่นีเ้อง มนัคิดเรากล้็มลกุคลกุคลาน
แล้ว แล้วยงัสัจจะความเป็นจริงว่า คนอย่างเราหรือ จะมีวาสนาบารมี ผู้ ท่ีปฏิบัติอย่างเราหรือจะมี
วาสนาบารมี”  

มนัอยูท่ี่ใจ ไม่มีวาสนาบารมีท าไมพาร่างกายเขา้มาอยูส่ภาพแบบน้ี ในสภาพแบบผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติัเห็นไหม “ดดัตน” ในสภาพดดัตน มกันอ้ย สนัโดษ ใชแ้ต่ของท่ีวา่จ  าเป็นแก่
ด ารงชีวิตเท่านั้น ไม่เห่อเหิมไปตามโลกตามสงสารเขา โลกสงสารเขาวดัคุณค่ากนัท่ีวา่ ส่ิงท่ีวา่ 
ประดบัประดาข้ึนมา มาอวดกนั  

อนันั้นเป็นข้ีขา้ทั้งหมด ทุกขซ์อ้นทุกข ์โดยท่ีเขาไม่รู้สึกตวัเลย เราเห็นโทษอนันั้นไง โทษ
อนัเหน่ือยอ่อนในความพยายามตอ้งใชแ้รงงานหาส่ิงนั้นมาประดบัตนใหเ้ขา้สมกบักิเลสมนัได้
อ่ิมอกอ่ิมใจ คือป้อนกิเลสทุกวนัไปโดยเราไม่รู้สึกตวัเลย เราเห็นโทษอนันั้น เพราะเราจดัระบบ
ความคิดเราถกูตอ้งแลว้ 

ความคิดถกูตอ้ง การใชม้าก ใชน้อ้ย กแ็ค่อาศยัชีวิตๆ อยูไ่ปวนัๆ หน่ึงเท่านั้นเอง คนเรา
เกิดมาตอ้งดบัทั้งหมด ธรรมชาติมนักเ็ป็นอยา่งนั้นอยูแ่ลว้ แลว้เรายงัวนไปตามธรรมชาติ มนักว็น
ไปกบัตามธรรมชาตินั้น วนไปกบัธรรมชาตินั้น  
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ชีวิตน้ีเกิดมาตายเปล่า เกิดมาแลว้กอ็ยูใ่นโลกเขาไป ๑ ชีวิตตายไป ตอ้งเกิดใหม่ ชีวิตน้ีไม่
เคยดบั ตวัจิตน้ีไม่มีวนัดบั ตวัจิตน้ีตายเกิดๆ ในสจัจะความจริงของมนั ตวัจิตน้ีตอ้งเวียนวา่ยตาย
เกิด  

“บุพเพนิวาสานุสติญาณ” ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้น้ีตรัส พิสูจนม์าแลว้ 
พิสูจน์มาก่อนพวกเราทุกคน มนัไม่มีวนัเกิด มนัไม่มีท่ีส้ินสุด มนัตอ้งไปของมนัตลอด 
“บุพเพนิวาสานุสติญาณ” จิตน้ีมนักไ็ม่เคยดบั มนัตายเกิดๆ น้ีเป็นแค่สมมุติท่ีเราเห็นดว้ยตาเน้ือ 
เราพิสูจน์กนัดว้ยทางวิทยาศาสตร์ไง วา่หมดลมหายใจ คนน้ีตอ้งตายไป แต่ไม่มีวิทยาศาสตร์ไหน
พิสูจน์ไดเ้ลยวา่ จิตน้ีตายแลว้ไปอยูท่ี่ไหน...ไม่มี จิตน้ีตาย ตายไปไหน ครอบคลุม จบัตวัจิตไว้
ไม่ไดเ้ลย จิตน้ีมนัถึงวา่ไม่มีวนัดบั  

แต่มนัมาเกิด มาเกิดเป็นเราน่ีสิ มาเกิดเป็นเรา ถา้เราจดัระบบความคิด เราเขา้ไปเห็นถึง
ความสงบของจิต ความสงบของใจนะ จิตน้ีจดัระบบความคิดแลว้ มนัยอมรับไง ความยอมรับน้ี 
เรากมี็บุญวาสนาข้ึนมานะ ความเร่าร้อนของใจมนัผอ่นคลายลงมากเลย ความเร่าร้อนของใจ 
ความใจท่ีมนัเคยกระดิกพลิกแพลงท่ีมนัต่อตา้น ต่อตา้นไง น่ีแหละ สทัธรรมปฏิรูปในหวัใจ  

การตอ้งฟังธรรม ตอ้งฟังธรรมเพื่อใหธ้รรมมนัเขา้ใจไง “ตอ้งฟังธรรม” แลว้ถา้ธรรมอนั
จริงขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้ทางจริง “ทางจริง ทางตรง” มนัมีความร่มเยน็ มนัมี
วาสนา มีบารมีท่ีแผค่ลุมความเยน็มาถึงดวงใจทุกๆ ดวงใจดว้ย เมตตา มหากรุณิโก นาโถ ของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นะ เมตตาสตัวท์ั้งหมด อยากร้ือสตัว ์ ขนสตัว ์ แต่สตัวท่ี์จะให้
ท่านร้ือขนไปไม่ขวนขวายเอง นอนจมอยูใ่นกองของกิเลส ไม่ขวนขวายตามองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เอง ตอ้งขวนขวายเอง องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพระพทุธเจา้เป็นผูช้ี้ทางเท่านั้น 
ทุกคนตอ้งเดินตาม ตอ้งเดินตาม  

ถา้เราขวนขวายข้ึนไป ความคิดข้ึนมา มนัท าใหเ้ราร่มเยน็ข้ึนมานะ จิตน้ีอยูด่ว้ยความทรง
ตวัของมนั พอจิตสงบเขา้ไป ผูท่ี้มีศีล สมาธิ ปัญญาเห็นไหม มีศีลแลว้มีสมาธิ สมาธิท่ีตั้งมัน่ 
ธรรมนั้นเขา้มาน้ีมนักย็ิง่ร่มเยน็ไง ผูท่ี้เยน็ใจอยูแ่ลว้ ไม่กระเสือกกระสน เยน็ใจ ร่มเยน็ใจอยู ่มีส่ิง
ใดเขา้มากระทบใจ ใจกต็ั้งมัน่ ใจกไ็ม่เร่าร้อนจนเกินไป น่ีควรแก่การงานไง ดินจะป้ันหมอ้ เขา
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ตอ้งขย  าก่อน เขาตอ้งท าใหดิ้นน้ี ควรแก่การป้ันหมอ้ ป้ันพวกส่ิงวตัถุท่ีเขาจะป้ันข้ึนมา ดินน้ีตอ้ง
นวด  

หวัใจท่ีมนัเร่าร้อนอยู ่ หวัใจท่ีมนัทุกขอ์ยู ่ มนัจะวิปัสสนาไดอ้ยา่งไร การท าความสงบอยู ่
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพระพทุธเจา้ไดฟั้งธรรมอยูใ่นคร้ังพทุธกาลกมี็เท่าน้ีเอง คือท าใจใหส้งบ
เท่านั้นเอง มีสมาบติัมีอยูเ่ท่านั้น แต่ไม่มีปัญญา นัน่น่ะ ไม่มีปัญญา แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พระพทุธเจา้มาตรัสรู้เองดว้ยปัญญาไง มรรคอริยสจัจงัดว้ยปัญญา ความด าริ ความเห็นชอบ  

ทีน้ี พอมีอนัน้ีข้ึนมา พวกเราถึงไดฟั้งธรรมอนัจริงไง  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพระพทุธเจา้ยงัไปฟังธรรมจากอาฬารดาบสน้ี ยงัไปฟังของท่ีวา่ 
สอนไม่ทะลุปรุโปร่ง ถา้เทียบวาสนากนั แลว้เราเกิดมาภายหลงัมีคนท่ีด าเนินทางไปก่อน แลว้เจอ
ของจริงแลว้มาถ่ายทอดใหเ้ราฟัง ถึงวา่วาสนาเราตอ้งมีขนาดไหน จะวา่มีมากกวา่หรอ...ไม่ใช่ 
เพราะเราสาวกะไง สาวกะผูไ้ดย้นิไดฟั้ง  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพระพทุธเจา้ปรารถนามาอยา่งนั้น ปรารถนามาเพื่อจะเป็นครู
เป็นอาจารย ์ ถึงตอ้งทุกขม์ากกวา่พวกเรา เรามีความทุกขน์อ้ยกวา่ ทุกขน์อ้ยกวา่นะ แต่ธรรมอนั
เดียวกนั ถา้ธรรมถึงกนั ธรรมเสมอกนั จิตน้ีท าความสะอาดเสมอกนั พระอรหนัต ์ องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้ เป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั 
พระสารีบุตร พระปัญจคัวคัคียน้ี์เป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั ความสะอาด ความเสมอกนั ตอ้ง
เหมือนกนั  

ความเหมือนกนั กิเลสถึงหลุดจากใจเหมือนกนั แต่อ  านาจวาสนาต่างกนั ต่างกนัวา่ 
เพราะวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้น้ีเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้ สร้าง
วาสนาบารมีมามาก สละทานไวม้หาศาล สละทานไวม้ากกว่า คือสร้างเหตุไวม้ากกวา่ เหตุท่ี
มากกวา่ ผลตอ้งมากกวา่ เรามนัเหตุ เราสร้างเหตุไวน้อ้ยกวา่ วาสนาวา่เราสร้างไวน้อ้ยกวา่ ความ
ทุกขค์วามยากของเรา เราการขวนขวายนอ้ยกวา่ แต่นอ้ยกวา่กเ็ขา้ถึงธรรมได ้นอ้ยกวา่ขนาดไหน
กมี็อ  านาจวาสนาบารมี ไม่มีอ  านาจวาสนาบารมีจะมาตรงน้ีไดอ้ยา่งไร น้ีเทียบวาสนาบารมีไง ถึง
ความสะอาดบริสุทธ์ิตรงนั้น  
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“ใจ ความสงบ ความร่มเยน็ของใจ” มนัเป็นแค่บาทฐาน แค่บาทฐานท่ีเราจะข้ึนรูป เป็น
ส่ิงวตัถุ ส่ิงต่างๆ ข้ึนมา พระปัญจวคัคียไ์ดเ้ห็นตรงน้ี มีดวงตาเห็นธรรม ดวงตาเห็นธรรมคือ
ยกข้ึนสู่ธรรมไดไ้ง จากใจเห็นไหม ปุถุชนคนหนาดว้ยกิเลส ปุถุชนคนหนาดว้ยกิเลสเห็นไหม ท า
ใจใหส้งบน้ี ใจน้ีสงบเป็นกลัยาณปุถุชน กลัยาเห็นไหม กลัยาณปุถุชน คนท่ีควรแก่การงาน คนท่ี
กิเลสน้ีเร่ิมอ่อนตวัลง เปิดทางใหเ้ขา้ถึงธรรมไดไ้ง  

ธรรมคืออะไรล่ะ?  

ธรรมคือการช าระกิเลส ความเห็นกายกบัใจน้ีเป็นส่ิงเดียวกนั กายกบัใจน้ีแยกจากกนั
เพราะวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้ตรัสไวเ้ป็นความจริงสจัจะ  

แลว้เราศึกษามา มนักเ็ป็นสญัญาเห็นไหม น่ีสทัธรรมปฏิรูป ปฏิรูปคือความจ ามา มนั
ไม่ใช่ความจริง ความจริงไม่ใช่ความจ า ความจริงมนัตอ้งพิสูจน์เอง การพิสูจน์ข้ึนมา มนัจะเห็น 
เห็นเอง จะจบัตรงไหน ใหก้ายกบัใจแยกออกจากกนั กต็อ้งพิจารณากายไง  

พิจารณากาย ใจน้ีสงบแลว้ถึงพิจารณากายได ้ ถา้ใจไม่สงบ พิจารณากายไปแลว้มนัเป็น
กายนอก กายนอกหมายถึงวา่ เห็นดว้ยตาเน้ือไง การเห็นตาเน้ือเห็นไหม หมอหรือวา่บุรุษ
พยาบาลต่างๆ เห็นคนตายมา พิสูจน์ศพมา ตายต่อหนา้ต่อตา รักษาตายต่อหนา้ต่อตากมี็ ตายแลว้
เราไปพิสูจน์ศพกมี็ น่ีตาเน้ือ เห็นศพเห็นไหม เห็นคนตายอยูต่ลอดเวลา ตาเน้ือเห็นทุกวนั เห็นจน
ชินชา ความเห็นอยา่งนั้นไดป้ระโยชน์อะไร น่ีไง ถึงวา่เห็นกายนอก  

การเห็นกายมนัตอ้งเห็นกายจากตาธรรม จะรู้ธรรมตอ้งตาธรรม ตาธรรมคือตาใจ ตาใจ
เห็นกายไง เห็นกายเห็นจิต เห็นกายตอ้งเห็นจากภายใน กายจากภายใน มนัจะข้ึนมาเป็นรูป 
กะโหลกศีรษะกไ็ด ้ เป็นอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงกไ็ด ้ ในร่างกายของเราข้ึนน้ี แต่ความเห็นจาก
ภายในมนัจะมีความเห็นสะเทือนถึงหวัใจ กายกบัใจมนัผกูพนักนัวา่ เพราะเป็นเน้ือเดียวกนั ความ
ลุ่มหลง ส่ิงน้ีลุ่มหลงคิดวา่เป็นอยา่งเดียวกนั ใจกบัเรา ใจน้ีเป็นของเรา กายน้ีกเ็ป็นของเรา เราอยู่
กบัตวัเราเอง มนัจะเป็นของคนอ่ืนไปไดอ้ยา่งไร ความเคลิบเคล้ิมน่ีคือความหลง  

โลภ โกรธ หลง ท าใหค้นน้ีผดิไป ผดิออกจากความเป็นจริง ความเป็นจริงคือสจัจะ 
นัน่น่ะคือธรรมแท ้สจัจะเป็นอยา่งนั้น แต่เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้ มนั
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ไม่ใช่ธรรมของเรา ในเม่ือมนัไม่ใช่ธรรมของเรา เราจึงยงัมองไม่เห็น มองไม่เห็น เรากต็อ้งเช่ือ
แลว้ จากความท่ีวา่มีวาสนาบารมี ปฏิบติัข้ึนมาจนใจสงบ ใจตั้งมัน่ ใจตั้งมัน่พิจารณาดูสิ  

พิจารณาดูกาย ดูกายถา้เห็นนะ ถา้ไม่เห็น จิตท่ีวา่พิจารณากายนอกนั้นเพื่อจะนอ้มใจให้
สงบ เพื่อจะนอ้มน าใจใหส้งบเขา้มา พิจารณากายนอก ดูกายนอกเขา้มาๆ เห็นไหม ดูกายนอก
แลว้ มนัไม่ใช่เห็นกาย ถา้มนัไม่เห็น กต็อ้งนอ้มนึกข้ึนมา นอ้มนึกข้ึนมา จิตน้ีนอ้มนึกข้ึนมาได ้
นอ้มนึกใหเ้ห็นกาย นอ้มนึกเขา้ไป  

น่ีมนัตอ้งเร่ิมตน้ ถา้ไม่มีการเร่ิมตน้ ไม่มีการนบั ๑ มนัจะข้ึนไป ๒ ๓ ๔ ๕ ไม่ได ้ไม่มีการ
นอ้มนึกข้ึนมา มนักจ็ะสงบอยูอ่ยา่งนั้นตลอดไป มนัจะเป็นสทัธรรมปฏิรูป มนัจะเวิง้วา้ง จิตจะตั้ง
มัน่ ระบบความคิดมนัจะดี มนัจะร่มเยน็พอสมควร ในความเป็นอยู ่ในความเป็นอยูน่ั้น แต่จะให้
เห็นธรรม มนัตอ้งมีเหตุข้ึนไป เหตุข้ึนไปท่ีจะเขา้ไป... 

(เทปขดัขอ้ง) 

...โดยสจัจะเลย ตามสจัจะน้ีไม่ใช่อนัเดียวกนั...  

(เทปขดัขอ้ง) 

...เป็นมนุษยท่ี์วา่มีบุญมาก หน้ีสินอนันั้นพาเกิด พอเกิดข้ึนมาแลว้ มนัถึงวา่ตอ้งเป็นตาม
สภาวะนั้น สภาวะของมนุษย ์ กายกบัใจมีกายกบัใจ พอมีกายกบัใจ มนัตอ้งผกูไวโ้ดยธรรมชาติ
ของมนั แบบบา้น บา้นเขาจะสมานกนัไดด้ว้ยน็อตดว้ยตะปู เขาตอ้งตอกข้ึนไปเขา้หากนั  

“สงัโยชน”์ โดยธรรมชาติของสงัโยชน์มนัจะผกูกายกบัใจไวด้ว้ยกนั น่ีไง ความสภาพท่ี
ผกูกายไวด้ว้ยกนั เพราะวา่ในฐานะของมนุษยม์นัถึงเป็นอยา่งน้ีโดยธรรมชาติ โดยธรรมชาติเห็น
ไหม แต่ในการวิปัสสนา มนักเ็หมือนเราถอดน็อตถอดตะปูออก ออกจากบา้นนั้นการถอดน็อตถ
อดตะปูมนัตอ้งหาเคร่ืองมือใช่ไหม ถึงจะถอดน็อตแลว้จะตอ้งหาวา่จะถอดตรงไหน น็อตท่ีเขาผกู
ไว ้เขารัดตรงไหน ตะปูเขาตอก เขาตอกตรงไหน  

น่ีเหมือนกนั สงัโยชน์มนัผกูไว ้ ใจมนัผกูตรงไหน ความยดึมัน่ระหวา่งใจกบักาย มนัยดึ
มัน่อยา่งไร ถา้เราไม่เห็นตามความเป็นจริง เราไม่เห็นตามสจัจะ รู้แจง้แทงทะลุนะ ตอ้งรู้แจง้ 
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รู้เท่า รู้ทนั รู้แจง้แทงตลอด ความรู้แจง้มนัจะแทงทะลุเขา้ไประหวา่งตรงน้ีไง ถา้ทะลุเขา้ไป มนั
จะปล่อยวางๆ  

ความปล่อยวางอนัน้ีนะ ท่ีวา่ใจมีความสงบ มีความสงบท่ีจดัรูปแบบ รูปจิตแลว้ จิตมนั
สงบ มนัต่างกนั ความสงบของใจมีความสุขอนัหน่ึง “วิปัสสนา” ใคร่ครวญจนเห็นเท่า รู้เท่า 
เหมือนกบัเราร้ือออก ความเราร้ือบา้นออก ออกไป ส่ิงท่ีเป็นความสกปรกอยูใ่นบา้นนั้นหลุด
ออกไป หลุดออกไป น่ีสงัโยชน์ท่ีมนัผกูอยู ่ มนัตอ้งหลุดออกไป ความหลุดออกไป มนัเกิดข้ึน 
ตั้งอยูแ่ละดบัไป น่ีคือการเห็นส่ิงสจัธรรม ไตรลกัษณ์ไง  

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัทั้งหมด” 

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนมาแลว้ตั้งอยูแ่ลว้ตอ้งดบั ดบัไปทั้งหมด มนัตอ้งแปรสภาพไป มนั
เป็นไปแลว้มนัผกูมดัไป ปิดบงัไวด้ว้ยสงัโยชนน้ี์บงัตาไปหมดเลย มนักแ็ปรสภาพอยูต่รงนั้น
ตลอดเวลา แต่ถา้เราเห็นจริงของเรา เราตอ้งเห็นจริงของเรา เราเห็นจริงของเรานะ คนอ่ืนเห็นเป็น
เร่ืองสมบติัของคนอ่ืน สมบติัส่วนตน การปฏิบติั ปัจจตัตงัมนัส าคญัตรงน้ีไง  

ส าคญัท่ีคนๆ นั้นท าเอง  

คนๆ นั้นเห็นเอง  

คนๆ นั้นรู้เอง  

คนๆ นั้นมีญาณทศันะรู้วา่ขาดเอง ปล่อยวางเอง  

พอปล่อยวางเองนั้นเห็นไหม ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนเท่านั้นจะรู้วา่ตนผา่นพน้อะไร
ออกไปบา้ง แลว้ถา้เขา้ทาง เขา้ถึงทางมรรคอริยสจัจงัแลว้ จะเบ่ียงเบนประเดน็ไปอยา่งอ่ืน 
เป็นไปไม่ไดเ้ลย จะเขา้ไปเร่ือยๆ เขา้ไปเร่ือยๆ จะปิดอยูข่า้งหนา้น้ี ขา้งหนา้ท่ีเขา้มาปิดบงัอยูน่ั้น 
คือวา่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง  

“ความโลภ” โลภอยากไดม้ากไง พอวปัิสสนาเขา้ไป มนัหลุดออกไปชั้นหน่ึงๆ มนัเห็นวา่
ตวัเองท าได ้ตวัเองอยากไดม้าก ความโลภมีอยู ่ความโลภเป็นอะไร ความโลภมนักเ็ป็นกิเลสเห็น
ไหม ความโลภอยากไดม้าก นั้นเป็น “อุทธจัจะ” อทุธจัจะความอยากไดเ้ร็วเกินไป ความอยากได้
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เป็นการมกัง่าย ความมกัง่ายเห็นไหม ความมกัง่ายกไ็ดผ้ลง่ายๆ ความมกัง่าย ของมนัจะรอบคอบ
ไดอ้ยา่งไร  

ตอ้งปล่อยไวไ้ง ปล่อยไว ้ ค่อยๆ ใคร่ครวญเขา้ไป ค่อยๆ ใคร่ครวญ เป็นกาลเวลา อ  านาจ
วาสนาของคนมนัปิดบงัไวน้ะ ปิดบงัอ านาจวาสนาของคน แลว้กกิ็เลสของเรามนัจะบงัใจไว้ๆ  บงั
ไว้ๆ  กิเลสบงัเงา กิเลสน้ีมนัอยูใ่นหวัใจ แลว้มนัจะบงัของเราไวต้ลอด บงัของเราไม่ใหเ้ห็นสจัจะ
ตวัน้ี เพราะอะไร เพราะมาร มารน้ีอาศยัอยูบ่นหวัใจของเรา ขบัไสไล่บ้ีเรามาตั้งแต่ไม่มีกาล ไม่มี
เวลา เกิดๆ ตายๆ มาตลอด แลว้เวลามนัจะช าระขาดออกไป จะช าระใหม้นัง่ายดายอยา่งท่ีวา่เรา
คิด เป็นไปไดอ้ยา่งไร  

แก่นของกิเลสนะ ความแก่นแทข้องอะไรท่ีวา่เป็นแน่นหนาสาหสัในโลกน้ี เกบ็ไว ้ถา้มนั
แก่นของกิเลส กิเลสเห็นไหม ความทิฎฐิมานะ ความอาฆาตพยาบาทมาดร้าย ถา้เกิดกบัใจดวง
ไหน นัน่น่ะ มนัจะช าระออกไปง่ายๆ มนัไม่มีเหตุผล ความท่ีไม่มีเหตุผล มนักไ็ม่ยอมรับ ความ
ไม่ยอมรับเรากว็า่ เรากไ็ม่รู้เท่า เพราะอยูใ่นใจนั้นล่ะ เป็นนามธรรม เป็นความคิดเท่านั้นเอง แต่
มนัขบัไสใหเ้ราทุกขย์ากมาก แลว้มนัละเอียดเป็นชั้นๆๆ เขา้ไปนะ มนัละเอียดลึกซ้ึงเขา้ไปๆ ยิง่
เขา้ถึงตวัขา้งใน มนัยิง่ลึกซ้ึงเขา้ไป มนัยิง่ยดึมัน่ถือมัน่ ยิง่ยดึหนกัเขา้ไปอีกนะ  

เราคิดวา่ขา้งนอกน่ีกต็อ้งทุ่มทั้งชีวิต ขา้งนอกน้ีหมายถึงวา่ มีดวงตาเห็นธรรม ยงัตอ้งทุ่ม
ทั้งชีวิต แลว้ลึกเขา้ไปๆ ชีวิตน้ีฟากตายเลย เอาตายเขา้แลกเพราะอะไร เพราะคุณค่าของการเกิด
และการตาย คุณค่าของการเกิดและการตาย ตายไปๆ คนตายตายเปล่ากม็หาศาล แลว้กิเลสมนัส่ิง
ท่ีอยูก่บัเรา เรากต็อ้งเกิด ตอ้งตายอยา่งนั้น ถา้มนัตายพร้อมกบักิเลสขาด ทุกคนกค็วร...มนัยงัแลก
ได ้แต่น่ีไม่อยา่งนั้น มนัเอาความตายน้ีมาหลอกเราอีกต่างหาก เพราะความกลวัตายเห็นไหม  

ความตายน้ีกท็  าใหเ้รายอก เราไม่อยากเดินไปขา้งหนา้ เราไม่มีความมุ่งมานะเขา้ไป
เกินไป เพราะกลวัวา่ตวัเองจะล าบาก...ตวัเองเป็นใคร กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ ถา้กิเลสล าบากเห็นไหม 
กิเลสมนัล าบาก เราก็ตอ้งล าบากไปดว้ย ถา้เราล าบาก กิเลสตอ้งล าบากไปดว้ย น่ีมนัมีความคิดท่ี
จะต่อตา้นไดไ้ง มนัมีความคิดท่ีเราจะคิด คิดหาทางออกได ้ ถา้ไม่มีปัญญาตวัน้ี “ศีล สมาธิ 
ปัญญา” ปัญญาแค่ท าใหเ้รากา้วเดินไปดว้ยความสะดวก ขวากหนามท่ีมนัปักเสียบไวไ้ม่ไดเ้รา
กา้วเดินไปโดยธรรมชาติ มนัท าใหเ้ราไม่มีก าลงัใจท่ีเดินไป  
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ก าลงัใจเกิดข้ึนจากเรานะ เราทั้งนั้นมีก าลงัใจ ถา้เราเห็นวา่คุณค่าการท าอนัน้ีมนัเป็น
ประโยชน์ เป็นประโยชน์มาก เป็นประโยชน์หน่ึงนะ เราไดเ้สวยสุขก่อน สุขอนัน้ีมนัจะเกิดข้ึนท่ี
ใจของเรา แลว้ยงัสุขน้ีเป็นอตัตา สุขน้ีเป็นสุขจริงๆ ไม่มีการท่ีวา่จะแปรสภาพอีก สุขจริงๆ เลย 
สุขท่ีเป็นอตัตา อตัตามนัคงอยูใ่ช่ไหม แต่ตวัของอตัตานั้นมนัผดิ แต่ความสุขมนัมีอยูไ่ง สุขท่ีวา่ 
สุข สุขเป็นอตัตา 

 ตวัอตัตากบัความสุขต่างกนั เพียงแต่มนัยนืยนัวา่ความสุขน้ีสุขจริง แลว้มนัท าไมแลก
ไม่ได.้..มนัตอ้งแลกได ้ ความแลกได ้ ทิศทางการกา้วเดินมนักเ็ปิดกวา้งออกไป การเปิดกวา้งมนั
จะท าใหเ้รากา้วเดิน กา้วเดิน กา้วเดินไป ความกา้วเดินไปกา้วเดินดว้ยอะไร “ศีล สมาธิ ปัญญา” 

“ศีล สมาธิ ปัญญา” มีศีล ศีลปกครองใหห้วัใจสงบไวก่้อน มนัจะท าอะไรมีขอบเขต ถา้มี
ขอบเขตมนักต็อ้งไปประสามนั ส่ิงใดมีขอบเขตอยู ่ สมาธิคือพลงังานของใจตอ้งมี ปัญญาท่ีหมุน
ไปๆ หมุนกา้วเดินไปๆๆ ความหมุนอนัน้ี ความหมุนอนัน้ีมนัหมุนออกไปเพราะวา่ เราส่งเสริม
ใช่ไหม เราส่งเสริม  

เราไม่ส่งเสริม เราไม่บงัคบั มนักห็มุนอยูธ่รรมชาติของมนั กิเลสพาใช ้กิเลสพาหมุน ใจน้ี
มนัตอ้งเผาไหมต้วัมนัเอง มนัตอ้งเกิดและมนัตอ้งตายโดยธรรมชาติของมนั กิเลสพาใชอ้ยู ่ ใช้
ร่างกายเรา ใชใ้จเราโดยท่ีเราไม่รู้สึกตวั แต่เวลาธรรมพาใช ้ ท าไมมนัเกิดไม่ได ้ ธรรมจะพาใชไ้ง 
ธรรมจะพาใชเ้พราะเราฟังธรรม เราตอ้งฟังธรรม เอาธรรมนั้นมาเป็นเคร่ืองด าเนิน  

เราเคารพครูบาอาจารย ์ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้น้ีเป็นองคศ์าสดา เป็นครู
องคแ์รก เป็นครูองคแ์รก สลบถึง ๓ หน ความสลบถึง ๓ หนคือเกิดแลว้ตายถึง ๓ หน ถึงจะได้
ธรรมมาสัง่สอนลกูศิษยล์กูหา สัง่สอนบริษทั ๔  

เราเป็นบริษทัหน่ึงในบริษทัหน่ึงในศาสนาพทุธน้ี เรากต็อ้งตั้งใจ พอเราตั้งใจ เราตั้งใจ เรา
เช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้ เพราะเป็นแบบอยา่ง แบบอยา่งท่ีเอาฟากตาย เอาตาย
เขา้แลกมาแลว้ ถึงตายน้ี ถึงเป็นจุดๆ หน่ึงเท่านั้นเอง จุดหน่ึงท่ีมาหลอกเรา เราขา้มพน้ไปเพราะ
เรากมี็ปัญญาหมุนอยูแ่ลว้ แถมยงัเช่ือครูบาอาจารยท่ี์ยงัมีครูบาอาจารยเ์ป็นทางเอก  

น่ีวิปัสสนาข้ึนมนัตอ้งหมุนไปๆ แลว้ดูข้ึนมา “กาย เวทนา จิต ธรรม”  
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ดวงตาเห็นธรรม แต่ยงัไม่ใช่ธรรมทั้งหมด ไม่ใช่ธรรมทั้งหมดมนักต็อ้งมีความทุกขอ์ยูใ่น
หวัใจเหมือนกนั มีความทุกขอ์ยูข้ึ่นเร่ือยๆ เพราะมนัติดอยูใ่นสงัโยชน์เป็นขั้นๆ ข้ึนไป สงัโยชน์
เป็นขั้นๆ ข้ึนไป เรากจ็บัตวัสงัโยชน ์จบักายพิจารณา พิจารณาซ ้าเขา้ไปๆ กายกไ็ด ้จิตกไ็ด้ๆ   

จิตคือความคิด เกิดข้ึนตั้งอยูแ่ลว้ดบัไปๆ แต่มนัไวมาก ส่ิงท่ีไวมาก เราคิดวา่เราไม่มี
ความสามารถจบัได ้เราไม่มีความสามารถจะไปจบัมนัไดเ้ลย เป็นข้ีขา้มาตลอด แต่ถา้สมาธิตั้งมัน่ 
จบัได ้ พิจารณากายมนัแลว้ปล่อยกายไปแลว้ ดคูวามคิดอปุาทาน อุปาทานท่ียดึมัน่ถือมัน่ 
อุปาทานเกิดข้ึน “อุปาทาน” ความคิดตามตวัไป ความคิดเกิดไปพร้อมไป พร้อมไป พร้อมไป 
อุปาทานหลงไปไง ความหลงไปๆ ยอ้นกลบัสิ ยอ้นกลบัไดน่ี้ ต่อตา้นไว ้ตั้งมัน่ไว ้ 

เวลาส่ิงท่ีพดัมา ลมพดัมามนัพดัเอาทุกอยา่งไปพร้อมกนั อารมณ์มามนัพดัเอาทุกอยา่งไป
พร้อมกนัหมดเลย อารมณ์ความทุกขข้ึ์นมา พดัเอาทุกอยา่งไปพร้อมกนัหมดเลย พดัไปแลว้เหลือ
อะไรไว ้เหลือแต่ความวา่งเปล่าใช่ไหม ไม่มีส่ิงใดเป็นประโยชนเ์ลย แต่ถา้มนัพดัไปแลว้มนัเหลือ
แต่ความวา่งเปล่า มนัยงัเอาส่ิงท่ีเหลือไวคื้อความทุกขข์องเราท้ิงไวท่ี้ใจเราอีก  

ถา้เราต่อตา้น เรากห็ยบิตั้งเรดาร์ข้ึนมาดู ตั้งเรดาร์คือตั้งใจใหม้ัน่ แลว้ดูมนั ดูอาการท่ี
เกิดข้ึน ตั้งอยูแ่ลว้ดบัไป อาการของใจ พิจารณากายกไ็ด ้ใจกไ็ดเ้ห็นไหม  

“ใจ” ส่ิงท่ีกระทบกนั ส่ิงท่ีกระทบกบัใจคือธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์ “ธรรม” ธรรมารมณ์ 
อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนจากใจ แต่ถา้ตวัใจเฉยๆ มนัไม่มีอารมณ์กระทบ น่ีความเศร้าหมองของใจ ความ
เศร้าหมองน้ีเกิดเศร้าหมองกไ็ด ้ สวา่งไสว ความสุข ความทุกขไ์ง สุขใจ ทุกขใ์จนัน่คือตวัใจ แต่
ธรรมารมณ์ ใจนั้นกระทบแลว้ถึงจะมีอารมณ์เกิดข้ึนๆ นัน่น่ะ พจิารณาตรงนั้นกไ็ด ้มนัอยูภ่ายใน 
มนัยิง่พิจารณาง่ายเขา้ไปใหญ่ เหมือนเราอยูใ่นหอ้ง ของในหอ้งเราเราหยบิฉวยไดต้ลอด หยบิ
ฉวยไดเ้พราะเราเป็นคนเกบ็วางไวเ้อง ของเกบ็ได ้ 

ความคิดเกิดข้ึนในใจกเ็หมือนกนั เกิดดบัๆ ในหวัใจใช่ไหม สติกต็ามรู้ในใจ มนัเป็นเร่ือง
ภายในของเรา เราอยูท่ี่ไหนเรากท็  าได ้ เราอยูต่รงไหนเรากท็  างานอนัน้ีได ้ งานน้ีเราท าได้
ตลอดเวลา การท าตลอดเวลานั้นคือการวริิยะ มรรคตวัหน่ึงไง ในความอุตสาหะ ตอ้งมีความ
อุตสาหะ มีความเพียรของเรา ความเพยีร ความอุตสาหะน้ีส าคญัมากท่ีสุด  
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“การงานชอบ” แต่ถา้ความเพียรไม่ตั้งมัน่ มนักเ็หลาะๆ แหละๆ ความเหลาะๆ แหละๆ 
นั้นจะไปต่อสู้กบักิเลสไดอ้ยา่งไร กิเลสน้ีมนัแก่นของกิเลส  

ความตั้งมัน่อนันั้นไง ความตั้งมัน่อนันั้นเกิดข้ึนกบัความด าริข้ึนมา หมุนเขา้ไปตลอดๆ 
ธรรมมนัจะเกิดข้ึนไปตลอดๆ จากความวา่เราตั้งมัน่เขา้มาๆๆ แลว้ดู หยบิฉวยดู ต่อตา้นดู ดูสิวา่
มนัเกิด มนัเกิดอยา่งไร ท่ีวา่โลภๆๆ ความโลภๆ อยา่งไร ท าไมเราโลภนกั ท าไมเราเป็นคนไม่ดี
นกั ความโลภมนัเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ความโลภ... หลงในอารมณ์นั้นหลงไดอ้ยา่งไร? เพราะมนั
ใหค่้าไง  

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึน ความคิดเกิดข้ึนมา มนัเกิดดบัเกิดดบัอยูแ่ลว้ เรารู้-ไม่รู้มนักเ็ป็นอยา่ง
นั้นอยู ่แต่เรารู้แลว้มนัเทียบค่าแลว้ไม่พอใจ มนักเ็กิดความต่อตา้นข้ึนมา ถา้พอใจมนักเ็คลิบเคล้ิม
ดีใจข้ึนมา ความดีใจ-เสียใจมนักถ่็ายไวท่ี้หวัใจอีกล่ะ มนัถ่ายความทุกขไ์วท่ี้หวัใจ ถ่ายความดีใจ-
เสียใจอนันั้นไว ้แลว้ท าไมเราเป็นข้ีขา้มนัอยูข่นาดนั้น  

จบัไม่ได ้ ถา้จบัไม่ไดก้ว็ิปัสสนาไม่ได ้ ถา้จบัไดก้ว็ิปัสสนาได ้ น่ีถึงวา่อารมณ์ผา่นไป เรา
ตอ้งจบัตรงน้ีใหไ้ดก่้อน จบัตรงทุกขท่ี์มนัท้ิงไว ้ แลว้ตามหาเงามนัเขา้ไปไง ไฟไดเ้ช้ือมนัจะเผา
ไหมเ้ขา้ไป ความชดัเจนมนัจะเกิดข้ึน ความชดัเจน มนัชดัเจนจนอารมณ์กลายเป็นวตัถุส่ิงหน่ึง 
กลายเป็นวตัถุส่ิงหน่ึงท่ีจบัตอ้งไดเ้ลย  

หวัใจ มรรคอริยสจัจงัจบัหวัใจ จบัความคิด เป็นวตัถุข้ึนมา ความคิดท่ีเขาวา่จบักนัไม่ไดน่ี้
แหละ แต่วิปัสสนาญาณสามารถจบัได ้สามารถจบัความคิดน้ีพลิกแพลงออกมาได ้ส่ิงใดเกิดก่อน 
สญัญาตวัเช้ือพาเกิด วิญญาณ สงัขารตวัปรุง วิญญาณตวัรับรู้ตวัไหน น่ีจบัเป็นวตัถุแลว้ไม่ใช่จบั
เป็นวตัถุเปล่าๆ นะ จบัเป็นวตัถุแลว้ยงัแยกส่วนประกอบของวตัถุนั้นอีก แยกส่วนประกอบของ
ความคิดเห็นไหม สญัญาคือเช้ือไฟของมนั สญัญาคือความจ าเดิมไง ขอ้มูลเดิมของหวัใจ  

เคร่ืองคอมพวิเตอร์มนัมีโปรแกรมอยูใ่นหวัใจอยูแ่ลว้ ตั้งแต่เดก็จนเป็นผูใ้หญ่มา เขาก็
สอนส่ิงนั้นถกู ส่ิงน้ีผดิ ส่ิงนั้นไม่ดี ส่ิงน้ีดี เห็นไหมเขาสอน แยกเป็นหลกัวิทยาศาสตร์ แต่ความ
จริงแลว้มนัจะลึกกวา่นั้นอีก ลึกเขา้ไปชาติต่างๆ ท่ีสะสมมาเป็นจิตสนัดานตวันั้น ใจน้ีเป็น
สนัดาน สนัดานคือความชอบ ถา้ถกูใจมนัชอบ มนัจะคิดไป แลว้ถา้ไม่ถกูใจ มนัขยะแขยง  
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ความขยะแขยงน้ีกไ็ปคิดเขา้ไป ซ ้าเขา้ไปอีก ความขยะแขยงมนัจะไม่คิด เพราะมนัให้
โทษใช่ไหม ท าไมมนัคิดซ ้าเขา้ไปเพราะอะไร เพราะความไม่รู้ไง ความหลงไง ยิง่คิดเขา้ไปมนัยิง่
เผาไหมต้วัเอง “คิด” อะไรพาคิด? สงัขารพาคิด สงัขารท่ีไดเ้ช้ือมาจากกิเลส ๑ ไดเ้ช้ือมาจาก
ความชอบ-ไม่ชอบ ๑ ...คิดเขา้ไปๆ ยอ้นเขา้ไป น่ีสงัขารปรุง วญิญาณรับรู้เขา้ไป เห็นไหม วตัถุ
ส่ิงท่ีวา่จบัไดเ้ป็นอารมณ์ท่ีวา่จบัไดแ้ลว้ แยกออกไปๆ ความแยกออกไปมนัจะปล่อยวางออกไป 
อารมณ์ท่ีเป็นส่ิงท่ีวา่หนกัหนาเป็นวตัถุนั้น แกะออกๆ แกะออกแลว้แยกส่วนประกอบมนัออก 
แยกส่วนประกอบมนัออก แลว้ความคิดน้ีกห็มุนไปไม่ได ้กเ็กอ้ๆ เขินๆ  

ความเกอ้ๆ เขินๆ อนันั้นเห็นไหม ความเกอ้เขินมนักเ็กิดข้ึนไม่ได ้อารมณ์ท่ีจะคิดออกไป 
ความทุกขท่ี์เราปรุงข้ึนมาในหวัใจจะไม่มี ความคิดท่ีจะปรุงข้ึนมา มนัปรุงไปไม่ได ้เพราะมนัเกอ้
เขิน มนัแยกออกไปๆ ความแยกออกไปน้ีดว้ยภาวนามยปัญญา 

“ภาวนามยปัญญา” เกิดข้ึนจากความคิดของเรา จากความคิดเร่ิมตน้ข้ึนไปๆ จนเป็น
ภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาน้ีไม่ใช่เราแลว้ ไม่ใช่เรา ถา้เป็นเรา เราเขา้ไปอยูใ่นวงงานนั้น
ดว้ย ถา้เป็นภาวนามยปัญญา เป็นธรรมชาติอนัหน่ึงเห็นไหม ถึงบอกวา่ธรรมชาติอนัหน่ึง 
ธรรมชาติน้ีมนักว็นเวยีนไป แต่พอภาวนามยปัญญาเกิดธรรมชาติ ธรรมเกิดแลว้ ธรรมชาติเกิด
แลว้ ธรรมชาติๆ มนัประหารกนั ธรรมชาติกบัธรรมชาติ ความบริสุทธ์ิของธรรม กบักิเลสน้ีมนั
เป็นส่ิงท่ีละเอียดมาก มนัจะท าลายกนั ความท าลายกนัอนันั้น ออกแลว้ถึงเกิดญาณทศันะข้ึนมา
อีกตวัหน่ึง  

“ถึงธรรมแท”้ ไม่ใช่ธรรมชาติไง ธรรมชาติเป็นธรรมชาติ ความคิดน้ีกเ็ป็นธรรมชาติ
อนัหน่ึง เกิดดบัน้ีเป็นธรรมชาติอนัหน่ึง แต่ความเห็นจริงนั้นมนัเหนือธรรมชาติ มนัปล่อยวาง
ธรรมชาติได ้นัน่คือธรรมจริงๆ ไง แลว้มนัจะเกิดข้ึนในหวัใจของผูท่ี้ปฏิบติันั้นไง  

ฟังธรรมมาจากสมมุติเขา้มา สมมุติเขา้มาๆ แลว้กเ็ป็นบญัญติั บญัญติัของพระพทุธเจา้ 
สมมุติคือเราใหค่้า อา่นพระไตรปิฎก สมมุติเราใหค่้า ควรจะเป็นอยา่งนั้น ควรจะเป็นอยา่งน้ี 
พระพทุธเจา้ตรัสไวอ้ยา่งนั้น เรากใ็หค่้าผดิไป น่ีสมมุติ... บญัญติัข้ึนมา อ่านตามความสจัจะตวั
นั้นไง สจัจะในธรรมนั้น เราอ่านแลว้ เราเขา้ใจ ตามสจัจะนั้น น่ีบญัญติั  

สมมุติบญัญติั แลว้ถึงพน้จากสมมุติบญัญติัออกไป  
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พน้จากสมมุติบญัญติัออกไป ถึงเป็นวิมุตติ  

วิมุตติอนันั้น ถึงเป็นธรรมแท้ๆ   

ฟังธรรมจากอนันั้นมา แลว้ออกมาเป็นกิริยาของธรรม ธรรมอนันั้น ใจท่ีเป็นประเสริฐ ใจ
ท่ีถึงสมัผสัธรรมอนันั้นออกมานั้นกเ็ป็นสมมุติแลว้ วกกลบัมาไง วกกลบัมาแลว้ออกมา เราถึงวา่
ใจเราเขา้ไปถึงจริงแลว้ มนัถึงเสมอกนัไง ความเสมอของพระอรหนัต ์ถึงเสมอกนัในพระอรหนัต์
นั้น พระอรหนัตน้ี์เสมอกนั  

เพียงแต่วา่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สร้างวาสนามาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ พระอคัรสาวกกส็ร้างมาต่างๆ กนั ถึงเอตทคัคะกต่็างๆ กนั ความต่างกนัอนันั้น มนัเป็น
ต่างกนัดว้ยอ านาจวาสนา ดว้ยการสะสม ดว้ยเหตุท่ีสร้างมาต่างกนั แต่ความสะอาดเสมอกนั 

 ใจกเ็หมือนกนั ใจเราผูท่ี้ปฏิบติั ถา้เขา้ถึงแลว้ เขา้ถึงถึงธรรมแทแ้ลว้ ธรรมแท้ๆ  กเ็ป็น
เสมอกนันั้น เพราะวา่ใจน้ีไม่เคยตาย ใจน้ีเกิดๆ ดบัๆ อยูต่ลอดเวลา แต่พอเสมอ พอถึงเขา้ถึง
ธรรมป๊ับ มนัเป็นใจเหมือนกนั เป็นธรรมแท้ๆ  ท่ีไม่เกิดไม่ดบั  

ใจ...ธรรมท่ีไม่เกิดไม่ดบั กบั ใจท่ีไม่เคยเกิดเคยตายข้ึนมา เกิดตายๆ กว็นไปในวฏัฏะ ใน
วฏัสงสาร แต่น้ีเป็นววิฏัฏะ ถึงธรรมแลว้กช็ าระกิเลสออก พน้ออกไปจากกิเลส พอพน้ออกไป
จากกิเลส มนักพ็น้ออกไปแลว้ มนักเ็ป็นธรรมอนัหน่ึง มนัไม่อยูใ่นเวียนวา่ยของธรรมชาตินั้น
เห็นไหม มนัไม่หมุนไปตามธรรมชาตินั้นอีก มนัออกไปจากธรรมชาตินั้น พน้ออกไปจาก
ธรรมชาตินั้นเลย เอวงั 
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สมองกบัจิต 

 

อยูใ่กลก้นั เราอยูใ่กลเ้กินไปบางทีมนัชินชา ความชินชาท าใหเ้ห็นไม่มีคุณค่า ความชินชา
ไง ความชินชา ความสนิทชิดเช้ือ เห็นคุณค่าของศาสนาต ่าไปนะ เราอยูก่บัหลกัศาสนา ท าทุก
วนัๆ อาจารยม์หาบวั ท่านถึงวา่ไม่คุน้กบัใครไง ความคุน้ความสนิท ท าใหม้องเห็นมองเป็นปกติ
กนัไปไง  

“บุญกศุล” ถึงวา่ “บุญกศุล” บุญกศุลพาใหเ้รามาเกิดเป็นมนุษย ์มนุษยมี์กายกบัใจ มนัต่าง
กบัพวกเทวดา พวกอินทร์ พวกพรหม เพราะเขามีแต่หวัใจ เขามีแต่นามธรรม 

ในทางบาปกเ็หมือนกนั ในทางบาป ทางอบายภูมิ นรก เปรต ผ ีนัน่น่ะ เขามีแต่หวัใจ แต่
เวลาเกิดเป็นสตัวเ์ดรัจฉานกมี็กายกบัใจเหมือนกนั สตัวเ์ดรัจฉานน้ีอยูใ่นอบายภมิูเหมือนกนั แต่
สตัวเ์ดรัจฉานกย็งัมีฉลาดมีโง่ต่างกนั บางตวัสตัวม์นัฉลาดมาก ความฉลาดของสตัวเ์ดรัจฉาน แต่
กอ็ยูใ่นอบายภูมิ  

พระโพธิสตัว ์ ถึงเวลาเกิดน่ีเกิดเป็นสตัวเ์หมือนกนั เกิดเป็นกวางทองค า เกิดเป็นนกแขก
เตา้ เกิดเป็นอะไรเหมือนกนั พระโพธิสตัว ์ แต่ไม่เกิดเลก็กวา่นกแขกเตา้ใช่ไหม นกแขกเตา้ ไม่
เกิดเลก็กวา่นั้น  

แต่พวกเราน่ีเห็นไหม ในพระไตรปิฎก พระติดใจในจีวรไง ไดจี้วรมาใหม่แลว้ตดัเยบ็
เสร็จ สมยัโบราณเยบ็ดว้ยมือ กวา่จะยอ้มไดใ้ช ้กค็วามติดใจอยูว่า่ เราอยากจะไดจี้วรใหม่ คืนนั้น
เป็นโรคทอ้งร่วง เหมือนอหิวาต ์ตายคืนนั้นเลย  

พระพทุธเจา้บอกไปเกิดเป็นเลน เราถึงวา่คนไม่เกิดเป็นสตัวเ์หรอ ไปเกิดเป็นเลนอยูใ่นผา้
นั้น พระพทุธเจา้บอกวา่ “ใหผ้า้นั้นเกบ็ไวก่้อนนะ อยา่เพิ่งแจกกนั” เพราะเลนมาเกิดอยูใ่นผา้นั้น 
จนกวา่ ๗ วนัหมดอายขุยัเขาแลว้ ถึงให้เอามาแจกกนัใหม่  
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พอมาแจกกนั พระพทุธเจา้ท าประโยชน์ ๓ ชั้น ๔ ชั้นนะ ชั้นท่ี ๑ คือวา่ไม่ใหส้ตัวต์วันั้น
เขาโกรธ ถา้เลนตวันั้นมีความรู้สึกอยู ่ ถึงเป็นสตัวเ์ดรัจฉาน หรือเป็นคนกแ็ลว้แต่ มีความรู้สึกอยู ่
มีความคิด มีความรู้สึกแต่ความคิดมนันั้นไป ความหวงแหน มนัสญัชาตญาณมีอยู ่ กห็วงผา้นั้น 
ถา้เขาเอาไปแจกจะโกรธ ความโกรธนั้นเวลาดบัไป พออารมณ์มนัหนกั มนัจะเกิดในนรก น่ี
ประโยชน์ชั้น ๑ 

แลว้ถา้กนัไว ้พอกนัไวป๊ั้บ กอ็ยูใ่นเสวยสุข กโ็ง่ไง กอ็ยูใ่นผา้นั้น สุขใจวา่ “ผา้ของฉนัๆ” 
อยูจ่นหมดอายขุยัไป ตายแลว้ไปกเ็กิดเป็นเทวดา เพราะบุญจากบวชเป็นพระไง บวชเป็นพระอยู่
แลว้ปฏิบติัอยู ่ แต่ยงัไม่ถึงกบัส้ินสุดแห่งทุกข ์ ยงัไม่ถึงนิพพาน แต่ถา้เสวยอารมณ์ ถา้โกรธตอน
นั้นไปกไ็ปๆ เลย เห็นไหมประโยชน ์๒ ชั้น ๓ ชั้น น่ีถา้เกิดในอบายภูมิ  

แต่เกิดเป็นมนุษย ์เกิดเป็นมนุษย ์เราเกิดเป็นมนุษย ์มี ๒ ส่วน กายกบัใจ แลว้เราวา่ร่างกาย
ของเราส่วนส าคญัท่ีสุดคือสมอง สมองส าคญัท่ีสุดนะ การขยบั คิดทุกอยา่ง สมองสัง่ใหร่้างกาย
ขยบัเขยื้อนหรือวา่ไป ถา้สมองตายข้ึนไปจะเป็นอมัพาตหรือเป็นอมัพฤกษไ์ป น่ีสมองน้ีบงัคบั
ร่างกายนะ แลว้เรากย็งัคิดกนัอีกวา่ ความคิดน้ีกเ็ป็นสมอง โลกคิดกนัวา่ความคิดน้ีเป็นสมอง  

สมองเป็นแค่ประสาทควบคุมร่างกาย...เห็นดว้ย แต่ถา้เป็นความจ า มนัมีส่วนเป็น
เคร่ืองมือส่ือสาร มนัเน่ืองดว้ยกนัระหวา่งกายกบัใจ มนัเก่ียวเน่ืองดว้ยกนั จะบอกวา่เป็นสมองคิด
ทั้งหมดกไ็ม่ใช่ ถา้คนไม่มีสมองเลยมนักคิ็ดไม่ได ้ตอ้งอาศยัสมอง แต่สมองนั้นกเ็ป็นแค่ทางผา่น
เท่านั้น เป็นแค่ประสาท  

สมองเห็นไหม ดูอยา่งคนเราสิ อยา่งนกักีฬา อยา่งการเล่นอะไรต่างๆ เขาวา่นกักีฬาหรือ
นกักีฬา เล่นดว้ยสมอง คือวา่ใชพ้ลงังานดว้ย แลว้บางคนพลงังานเล่นไป เล่นแบบซ่ือๆ ไปตรงๆ 
ไป มนัไม่ไดช้นะเขา ถา้เล่นดว้ยสมอง มนัจะเล่นดว้ยปัญญา ความใชปั้ญญาตอ้งใชส้มอง 
นกักีฬาน้ีชนะเขาเพราะมีพละก าลงัท่ีแขง็แรง แลว้กมี็สมอง ใชส้มองดว้ย น่ีชนะดว้ยปัญญาเห็น
ไหม ตอ้งอาศยัสมองเหมือนกนั เก่ียวเน่ืองกนั  

แต่จริงๆ แลว้มนัไม่ใช่สมอง...มนัเป็นจิต  
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ร่างกายของเรามีสมองควบคุมอยู ่ถา้สมองช่วงไหนมนัพิการไป จะท าใหร่้างกายเราพิการ
ไป ท าใหร่้างกายเราเสียเหมือนกนั 

 จิตกเ็หมือนกนั จิตเห็นไหม ถา้มีสติสมัปชญัญะอยู ่ มีสติสมัปชญัญะอยูเ่ห็นไหม 
ความคิดน้ีจะเป็นประโยชน์หมดเลย ถา้ขาดสติ ขาดผงึ สติขาดผงึเลย คนนั้นเป็นคนวิกลจริต 
หรือคนท่ีวา่คนบา้ไป คนบา้ คนท่ีขาดสติ ขาดสติจนเป็นเสียสติไป ร่างกายเขาแขง็แรงมากนะ 
คนบา้บางคนจะแรงมากมหาศาลเลย ร่างกายเขามีแรงมาก แต่สติเขาเสียไป เวลาสติเสียไป สติ
แตกไป น่ีเร่ืองของจิต  

แต่เวลาเร่ืองของร่างกาย เวลาสมองพิการไป สมองพิการไป ร่างกายกเ็ป็นแปรสภาพไป 
ร่างกายกเ็ป็นอมัพฤกษไ์ป นั้นส่วนของสมอง ถา้แยกส่วนออกไปเป็นวตัถุนิยม เป็นวตัถุกเ็ป็น
วตัถุ กบัเป็นจิต พระพทุธเจา้สอนหลกัศาสนาของเราวา่ มาเกิดเป็นมนุษยม์นัมีกายกบัใจตรงน้ีไง 
มนัมีกายกบัใจ มนัถึงเก่ียวเน่ืองกนั หลกัศาสนาถึงสอนใหท้ ากศุล อกศุลเห็นไหม กศุลท าคุณงาม
ความดี กศุล อกุศลท าความชัว่ไป มนักไ็ปเกิดเป็นวิบากไปขา้งหนา้ วิบากไปขา้งหนา้ อนันั้นมนั
ซ ้าเขา้มาในเร่ืองของศาสนา ศาสนาสอนตรงน้ี  

ถา้เราแบ่งแยกไง เราจะยดึส่วนไหน ถา้ยดึส่วนสมอง เราวา่ส่วนสมองทั้งหมด เรากจ็ะติด
อยูใ่นส่วนของร่างกายน้ี ถา้เรายดึวา่ส่วนของร่างกายน้ี ถา้ไม่มีร่างกายน้ี เราจะท าบุญไดอ้ยา่งไร 
เรามีความคิดไดอ้ยา่งไร เรามาไดอ้ยา่งไร น่ีใหเ้ห็นวา่ร่างกายเป็นเร่ืองของร่างกาย  

คนขาดสติ ร่างกายเขาเขม้แขง็ขนาดไหน เขากแ็ขง็แรง แต่เขาขาดสติ อนันั้นมีคุณค่า
มากกวา่วา่สมองเราเสียอีกนะ สมองเราเสียเพราะวา่ สมองเราเสีย สมองเราเสียไป ร่างกายเราเสีย
พิการไปบา้ง แต่สติสมัปชญัญะยงัท าคุณงามความดีไดอ้ยูเ่ห็นไหม 

คุณงามความดีกบัเร่ืองของพละก าลงัของร่างกายต่างกนั  

ชนะกนัดว้ยสมอง  

น้ีถา้เราคิดตรงนั้นป๊ับ เราถึงวา่เร่ืองร่างกายเป็นเร่ืองของร่างกาย เราวางไวก่้อนไง วางไว้
ก่อน แลว้เราท า เราจะพิสูจน์กนั เราตอ้งท าความสงบของใจ เรามาท าความสงบของใจ ท าความ
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สงบเขา้ไปๆ ใหเ้ห็นจิตน้ีสงบเขา้ไป ก าหนดพทุโธ หรือก าหนดอะไรกแ็ลว้แต่ จิตน้ีพอสงบเขา้
ไป จิต พอจิตสงบจริงๆ มนัสามารถปล่อยร่างกายได ้ตามลทัธิของมหายานเขา  

ลทัธิมหายานเขาถอดจิต เขาถอดจิต เขาบอกวา่ “จิตน้ีกบัร่างกายน้ี เปรียบเหมือนเปลือก
กลว้ยกบักลว้ย เวลาเราแกะเปลือกกลว้ยออกมา เปลือกกลว้ยกบักลว้ยไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนั กายกบัใจ
ไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนั” อนัน้ีถา้เขาฝึก เขาฝึกในทางฌาน วา่ฌานกบัสมาธิ ถา้ฌานมนัจะออกมาทางน้ี 
ทางท่ีถอดจิตออกมา มนัเป็นพลงังานของสมาธิทั้งหมด มนัไม่ไดย้กข้ึนวิปัสสนาไง  

ถา้ยกข้ึนวิปัสสนา ไอฌ้านหรือสมาธิน้ีเป็นแค่บาทฐาน ไอท่ี้วา่ถอดจิต จิตท่ีสงบข้ึนไป 
เหมือนกลว้ยกบัเปลือกกลว้ยถอดออกมานัง่อยู ่ จิตจะถอยออกมาจากขา้งหลงัออกมา จะเป็นการ
พิสูจน์กนัไงวา่ถา้จิตสงบเขา้ไปมนัสามารถแยกไดร้ะหวา่งกายกบัใจ ใหเ้ห็นเป็น ๒ ส่วนวา่ ส่วน
น้ีเป็นเร่ืองของร่างกาย ส่วนน้ีเป็นเร่ืองของจิตใจ  

ถึงความคิดน้ีไม่ใช่สมองทั้งหมดไง ความคิดน้ีผา่นสมองเท่านั้น  

เพราะเราเป็นภพของมนุษย ์ ความคิดน้ีตอ้งผา่นสมองเหมือนกบัวา่ สมองน้ีบงัคบัร่างกาย
น้ี เป็นกองบญัชาการส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของร่างกาย คือ สมอง ส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของจิต คือ สติ 
ถา้สติน้ีควบคุมอยู ่ งานน้ีเป็นงานสติน้ีควบคุมอยู ่ งานจะเร่ิมเป็นงานข้ึนไป แลว้ก าหนดท าสมาธิ
เขา้ไป เพื่อใหส่้วนน้ีแยกระหวา่งกายกบัใจ กต็อ้งอาศยัสติทั้งหมด  

ถา้สติขาดไป ความงานน้ีมนัจะไม่เป็นสมประโยชน์ เป็นงานไป มนักถึ็งวา่ “สกัแต่วา่ท า” 
สกัแต่วา่ท า ท าขนาดไหน มนักจ็ะไม่เห็นผลระหวา่งกายกบัจิตแยกออกจากกนั ถา้ไม่เห็นกายกบั
จิตแยกออกจากกนั มนักถึ็งวา่ไม่เห็นส่วนต่างระหวา่งกายกบัจิตเห็นไหม ถา้กายกบัจิตแยกออก
จากกนัดว้ยพลงัของสมาธินะ แลว้ถา้สมองมนัท างานไปปกติร่างกายกเ็ขม้แขง็ ท าประโยชน์ได้
หมดเลย  

ถา้สติควบคุมจิตอยูโ่ดยสติสมัปชญัญะพร้อมอยู ่ จิตมนัสงบเขา้ไปๆ แลว้มนัจะไม่มีทาง
หลงทางตรงไหน ตรงท่ีวา่สติสมัปชญัญะควบคุมเขา้ไป เห็นอะไรท่ีแปลกออกไปจากหลกัของ
อริยสจั จะไม่หลงทางไปในทางท่ีวา่ความเห็นอนันั้นไง “ความเห็นออกจากอริยสจั” ถา้ความเห็น
ออกจากอริยสจัไป ออกจากกองการพิจารณาไป สติมนักต็ามทนั น่ีสติส าคญัตรงนั้น สติถึงวา่ไม่
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เปล่ียน ถึงวา่สติถึงไม่แตก ถึงไม่เสียหายไป ถา้สติไม่ควบคุมไวดึ้งไว ้ มนักเ็หมือนสมองพิการ 
เหมือนสมองเส่ือมไป ท าใหร่้างกายน้ีเส่ือมไป  

ถา้สติสมัปชญัญะไม่พร้อมประกอบไป การวิปัสสนานั้นมนักไ็ม่เป็นองคป์ระกอบข้ึนมา 
มนัไม่สมบรูณ์ข้ึนมา ความไม่สมบูรณ์ข้ึนมา มนัถึงไม่ไดผ้ล สติสมัปชญัญะคือการเหน่ียวร้ังไวน่ี้
ส าคญัมาก สติส าคญัมาก สติส าคญัเขา้ไป เหน่ียวร้ังเขา้ไปๆ จนเห็นความท างานของความคิดไง 
ถา้เร่ิมจบัได ้ จิตน้ีแยกออกไปกบักาย นัน่จิตกบักายน้ีแยกออกจากกนั พอจิตกบักายแยกออกจาก
กนั น่ีจบัตวัตนได ้เห็นหลกัการของวา่ พื้นฐานของความคิดไง  

ท่ีวา่ความด าริ “มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา” ความคิดเร่ิมตน้จากตรงน้ี น่ีจบัฐาน
ของความคิดได ้มนัสืบสาวไปได ้มนัยกข้ึนวิปัสสนาได ้ความยกข้ึนวิปัสสนาไป ถึงบอกวา่ อ๋อ! 
ความคิดมนัไม่ใช่สมองแลว้ มนัจะแยกออกจากกนัเลย อ๋อ! สญัญาเกิดข้ึนอยา่งไร สงัขารปรุง
แต่งอยา่งไร เวทนารับรู้อยา่งไร ความรู้สึก เวทนารับรู้ เวทนารับรู้อยา่งไร” มนัจะออกมาเป็น
ชั้นๆ เขา้ไป ถึงวา่ อ๋อ! ความคิดเป็นอยา่งน้ี ความคิดกบัสมองมนัถึงแยกออกจากกนั เห็นไดช้ดั
มากเลยวา่มนัไม่ใช่สมอง  

แต่ถา้มนัไม่มีสติ ไม่มีสมาธิอยู ่มนัจะเช่ือมเป็นเน้ือเดียวกนั  

ถึงวา่ กายกบัใจเก่ียวเน่ืองดว้ยกนั หลกัของศาสนาน้ีเป็นการพิสูจน์ระหวา่งกายกบัใจน้ี
แยกออกจากกนั พอแยกออกจากกนั ความแยกออกจากกนั ตอ้งเห็นการท างานของมนัไง การ
ท างานของขนัธ์ ๕ กบัการท างานของสมอง ความเห็นต่างออกไป จากแรงของสมาธิเฉยๆ แรง
ของสมาธินะ  

แต่บางคนกไ็ม่เห็น ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นอยา่งน้ีหมดนะ มนัอยูท่ี่อ  านาจวาสนา  

ถา้พิจารณากายจะไม่เห็นแบบน้ี พิจารณากายไป จิตสงบเขา้ไปกส็งบเขา้ไป แต่ยงัไม่เห็น 
เพราะเดก็ท างาน เราท างาน เราสอบอยู ่ เราส่งขอ้สอบไป เราไม่รู้หรอกวา่เราจะสอบไดห้รือสอบ
ไม่ได ้ วิปัสสนาอยู ่ เร่ิมเดินเขา้ไปกเ็หมือนกนั เวลาเหมือนกบัเราท าขอ้สอบอยู ่ ผา่นขอ้สอบไป 
มนัจะไดห้รือไม่ไดม้นัยงัไม่รู้ แต่ถา้ได ้ ไดแ้ลว้ยงัไม่ประกาศผล ถา้มนัประกาศผลออกมา มนั
สมุจเฉทปหานออกไปๆ แต่เรากย็งัลงัเลวา่เราท าไดอ้ยา่งไร จนกวา่เราจะสอบผา่นเขา้ไป จนเรียน
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จบหลกัสูตรนั้น แลว้เราเกิดเป็นครูบาอาจารยส์อน กลบัไปสอนหลกัสูตรนั้นอีก ยอ้นกลบัมาจะ
เห็นเลยวา่ อ๋อ! เป็นอยา่งนั้น  

คนท่ีจะเห็นการท างานของสมองกบัจิต มนัจะตอ้งผา่นหลกัสูตรออกไปก่อน แลว้กลบัมา
จะเห็นไง เห็นหลกัสูตรเขา้มา คือวา่กลบัมาสอน คือกลบัมายอ้นความเห็นของตวั ยอ้นจากการ
เร่ิมสอบ ขอ้สอบท่ีเราท า เคยผา่นขั้นไหนๆ ข้ึนมา สอบข้ึนไป เพราะเรากก็ลบัมาท าตรงนั้น 
ความช านาญการของการเห็นอนัน้ี ความช านาญการของการเรากลบัมาช านาญการ แลว้เรา
คล่องตวั มนัถึงจะเห็นส่วนแยกชดัเจนไง 

ถึงวา่ ถา้เราท าอยู ่ ในพิจารณากายมนัไม่เห็น ไม่เห็นเพราะเหตุน้ีไง เหตุเพราะเป็นหนา้ท่ี
การกา้วเดินอยู ่ เราส่งขอ้สอบอยู ่ แลว้สอบผา่น-ไม่ผา่นนั้นเป็นอีกเร่ืองหน่ึง แลว้ยงัตอ้งสอบผา่น
เป็นชั้นๆ เขา้ไป จนกวา่จะจบส้ินการท างานนั้น ถึงวา่ความเห็นนั้นมนักว็างไว ้ ความลงัเลสงสยั
วางไวก่้อน เพราะเรายงัมีกิเลสอยู ่เราตอ้งมีความลงัเลสงสยั  

แต่ใหม้ัน่ใจในปัญญาคุณขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ในมรรคอริยสจัจงั ใน
ความกา้วเดินอนันั้นไง ถึงใหเ้ห็นส่วนแยกระหวา่งกายกบัใจ ความกายกบัใจแลว้เราตั้งใจจดจ่อ
อยู ่ เร่ิมตน้ใหเ้ป็นใหม่อยูต่ลอดเวลา พอเป็นใหม่อยูต่ลอดเวลา มนักคึ็กคกัของมนัข้ึนมา ความ
คึกคกั จิตมีความคึกคกั จิตมีพลงังาน จิตมีความฮึกเหิม การงานของเราจะสมประโยชน์  

แต่ถา้จิตเราไม่คึกคกั น่ีฝ่อ อยูก่นัไปวนัๆ หน่ึง ท าบุญกไ็ปสกัแต่วา่ พอเร่ิมสกัแต่วา่ไป
เร่ือย ความสนิท ความคุน้เคยของใจ ใจมนัสมัพนัธ์ไป สมัพนัธ์ยดึเหน่ียวเป็นความเห็นของตวั 
แต่ถา้เราแยกออกห่าง เราแยกออกห่าง หลกัของศาสนาเป็นหลกัของศาสนา สมมุติเป็นสมมุติ 
สมมุติเป็นขั้นตอนไป สมมุติเป็นสมมุติไง  

พระเราน่ีเป็นพระสงฆโ์ดยสมมุติ เป็นส าเร็จมา จตุตถกรรม เป็นขั้นตอนของสงฆ ์
ขั้นตอนของเรา การท าบุญท ากศุลผา่นตรงน้ีไง ถา้ไม่มีพระเห็นไหม ในศาสนาอ่ืน ครูบาอาจารย์
บอกวา่น่าสงสารเขา เขาไม่มีพระสงฆ ์เขาไม่เคยท าบุญเลย เขามีแต่การใหท้านของเขา แต่ในการ
ท าบุญตอ้งมีสงัฆะข้ึนมาก่อน ถึงวา่พระถึงเป็นสมมุติสงฆก์แ็ลว้แต่ ถา้พระ ๔ องคข้ึ์นไปเป็น
สงัฆทาน  
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“การท าสังฆทาน” ท าบุญเหมือนกบัเราท าถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพระพทุธเจา้เพราะ
อะไร สงัฆะน้ีเป็นผูท่ี้สืบทอดศาสนา สงัฆะน้ีเป็นผูท่ี้คน้ควา้ เป็นนกัรบไง นกัรบพยายามปฏิบติั
ตนใหไ้ดถึ้งธรรม ใหไ้ดถึ้งธรรมแลว้ เอาธรรมนั้นมาสอนเรา ๑ ไดถึ้งธรรม  

“ทรงธรรม” การทรงธรรมอนันั้นไว ้ สืบต่อทอดศาสนา สืบทอดศาสนาเพื่อคนอ่ืนจะเขา้
มาถึงหลกัของศาสนานั้น แลว้เราเป็นคนๆ หน่ึงท่ีสืบทอดศาสนา เพราะเราท าบุญกศุลอนันั้น เรา
ไดท้  าบุญกศุลนั้น เราค ้าโพธ์ิไง การค ้าโพธ์ิอนันั้น มนักท็  าใหเ้ราไดบุ้ญกศุลข้ึนมา  

ถึงวา่เป็นสมมุติกเ็ป็นสมมุติ แต่สมมุตินั้นเป็นสมมุติท่ีส่วนแยกออกไปแลว้จากคฤหสัถ์
เห็นไหม เพศของสมณะ เพศของคฤหสัถ ์“เพศ” ความเป็นเพศนั้น เพศประกาศตน ยอมรับตนวา่
จะเป็นผูท่ี้บุกเบิกไปใหไ้ด ้ จะเป็นผูท่ี้สัง่สมหลกัการอนัน้ี จะยนืยาวไว ้ แลว้จะอยูไ่ดอ้ยา่งไร การ
ด ารงชีวิตอยา่งนั้น น่ีบุญกศุลเกิดตรงนั้น เป็นจงัหวะเห็นไหม เป็นระบบๆ ข้ึนมา หลกัของ
ศาสนา  

เราถึงวา่เราเห็นตรงนั้นป๊ับ เราจะชุ่มช่ืนของเราข้ึนมาวา่ เราชุ่มช่ืน ใจมนัจะฮึกเหิม ใจจะมี
ก าลงัใจ ก าลงัใจของเรา กายกบัใจแยกออกจากกนั ก าลงัใจเกิดข้ึน ร่างกายกส็ดช่ืนข้ึนไปดว้ย ถา้
ก าลงัใจห่อเห่ียว ร่างกายมนักก็า้วเดินไปไม่ไหว ความเพียรท่ีจะเกิดข้ึนจากการท าใหก้ายกบัใจ 
หรือสมองกบัจิตน้ีแยกออกจากกนั มนักเ็ป็นไปไดย้าก แลว้เรากม็องไม่เห็น มองไม่เห็น เลยจบั
ตอ้งมนัไม่ได ้น่ีเกิดเป็นมนุษยม์นัประเสริฐตรงน้ีไง  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพระพทุธเจา้ ท าไมถึงเป็นมนุษย ์ 

เป็นคนเหมือนกนัน่ีแหละ แลว้ส าเร็จเป็นองคศ์าสดาองคเ์อกออกไป  

แต่เพราะวา่มีกายกบัใจ มีสุขกบัทุกขท่ี์ใหเ้ราแยกได ้ กายกระทบมนักก็ระเทือนถึงใจ จบั
ไปวา่ใจอยูท่ี่ไหน จบัท่ีแขนกส็ะเทือนถึงใจ จบัท่ีขากส็ะเทือนถึงใจ จบัตรงไหนของร่างกายมนั
สะเทือนถึงใจทั้งหมด เพราะมนัเป็นอนัเดียวกนั มนัเก่ียวเน่ืองกนั  

แต่เพราะหลกัการท่ีวา่มาแยกออกจากกนั แลว้วิปัสสนาเขา้ไป เพราะกิเลสมนัอยูท่ี่ใจ ตอ้ง
ไปช าระท่ีใจ ร่างกายน้ีเป็นแค่เปลือก แค่กล่อง แค่ท่ีอาศยัเท่านั้นเอง แต่ถา้ช าระท่ีหวัใจได ้ มนั
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สะอาด มนับริสุทธ์ิท่ีใจ พอใจน้ีมนัสะอาดข้ึนไปๆ นัน่คือการทรงธรรม ใจเท่านั้นเป็นท่ีภาชนะ
ใส่ธรรม ใจเท่านั้นจะเขา้ถึงธรรม “ใจ” เท่านั้น 

ร่างกายน้ีกต็อ้งสละท้ิงไป ถึงจะเป็น ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา  

แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาแลว้ สมุจเฉทปหานกิเลส
ไปแลว้ ยงัจะตอ้งใหห้มอชีวกโกมารภจัจรั์กษาร่างกายนั้นอยู ่ เพื่อจรรโลงไว ้ เพื่อจะใหใ้จน้ีไดท้  า
ประโยชน์กบัโลกเขา  

จนองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพระพทุธเจา้นิพพานคืนนั้นไป พระอานนทบ์อกวา่  

“ดวงตาของโลกดบัแลว้”  

ค าสอนท่ีเหลือไวเ้ท่านั้นเป็นองคศ์าสดาสืบต่อมา  

“ธรรมและวินยัท่ีเราตรัสไวแ้ลว้นั้นจะเป็นศาสดาของเธอต่อไป อานนท”์  

บอกไวก่ี้หนๆ แลว้เห็นไหม  

น่ีเวลาท่านดบัขนัธ์ไปแลว้ เหลือแต่ค าสอนไวเ้ป็นองคศ์าสดา แต่ขณะท่ีวา่ท่านมีชีวิตอยู ่
หวัใจนั้น ทรงธรรมอนันั้น มนัยงัสอนไดโ้ดยปัจจุบนั (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


