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คนหยาบก็หยาบ ถาคนหยาบมันก็หยาบไปวันยังค่ําเห็นไหม แตคนละเอียด สิ่งที่ 
ละเอยีดมนัสอจากจิต  สิ่งที่ออกมาจากจิตเหน็ไหม  มันเปนจริตมนัเปนนิสัย  คึกคะนองก็ 
คึกคะนองมาจากจิต ถาจิตมนัคึกคะนองนะ การแสดงออกมนัก็คึกคะนอง แตเจาตัวไมรู 

เวลาครบูาอาจารยเหน็ไหม  มันแสดงออกมาอยางนัน้  มันแสดงออกมาจากไหน? 
ครูบาอาจารยวานะ  เวลาเราเดินกันไป  เราเคลือ่นไหวกันอยูนะ  เหมือนเอาหัวเดนิตางเทา 
เพราะมนัคิดกลับกับธรรมะไง  ธรรมะไปอยางหนึง่  แตความเห็นเราไปอกีอยางหนึ่งนะ 
แลวก็คิดวาความเหน็มนัอยูในใจเรา ไมมีใครจะรูได เห็นหนาไมรูใจ 

แตการแสดงออก  การเคลือ่นไหวมันบอกหมด  มนับอกถงึจิตทีค่ึกคะนอง  จิตที่ 
คึกคะนองเห็นไหม  มันอยูในหัวใจของเรานะ  เพราะจิตคึกคะนองก็คอืตัวจิต  ตัวจิตก็คอื 
เรา  เราไมรูไง  เราไปรูเรื่องของคนอื่นนะ  รูเรื่องของโลกเรื่องของความเปนไปของโลก 
แตไมรูเรือ่งของตวัเองเลย สิ่งที่ไมรูเรือ่งของตัวเองมนัเลยเพลิดเพลินกบัโลกไง 

โลกเปนไป  ความเปนไปของโลก  แลวเราก็เกิดกบัโลก  แตมอีํานาจวาสนา  มี 
อํานาจวาสนาวา เราเปนนักรบ ศากยบุตรพุทธชิโนรส มันตองตื่นตัวนะ ถาเราตื่นตัว ดูสิ 
เห็นไหม เราจะลงอุโบสถกนั อากาศรอนไหม ถาอากาศรอน รอนอึดอัด เพราะมันความ 
รอน  ความรอนมันประสบได  เราเปนคนอิสรภาพไง  เราอยูกบัสิ่งทีเ่ปนไปในธรรมชาติ 
เราเปนผูรับรูเย็นรอนออนแข็ง สิ่งใดที่ไมพอใจก็อึดอัดขัดของ 

แตถาเราตกนรกอเวจนีะ  เราเปนนกัโทษติดอยูในคกุ  เราโดนขงัเดี่ยว  เราไมมี 
สิทธิเรียกรองนะ จะเดือดรอนขนาดไหน ก็ตองติดจนกวาจะหมดโทษ หมดโทษจากการ 
ขังเดี่ยวแลวออกมาในแดนปกติ ออกมาเปนช้ันเปนตอนขึน้มาเหน็ไหม 

ถาเปนคนดี  นกัโทษที่ดีเห็นไหม  มีรางวลัให  มีรางวลัใหเหน็ไหม  ทําตัวดี 
ประพฤติดไีดเปนนักโทษชั้นดี  นักโทษชั้นเลว  นกัโทษเหน็ไหม  เวลาเราไปติดอยูใน
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วัฏฏะ  เวลาไปตกนรกอเวจมีันเปนสภาวะแบบนั้น  เวลามนัอึดอัดขัดของไง  เวลาอึดอัด 
ขัดของเห็นไหม วัฏฏะมันแปรเปลี่ยนอยางนี้ เราจะนอนใจไหม 

ถาเราไมนอนใจนะ อยูกับงาน คนเราเกิดมาตองมีงาน เพราะเราเกิดมาเราตองกนิ 
ตองใชนะ พระก็ตองกนิตองใช เราตองหาอยูหากินของเรา หาอยูหากินทางรางกาย โลก 
เขาทํากัน มนัไมแตกตางกับโลกเลย 

แตหาอยูหากินทางจิต  ถาหาอยูหากนิทางจิตนะ  ความคิด  เรามีสติควบคมุมนัไป 
การเคลือ่นไหวควบคุมหวัใจ  ความเดอืดรอน  ความอึดอัดขัดของ  ที่ไหนมันก็เปน  ใน 
เมืองหนาวนะ  เขาหนาวจนออกไปไหนไมได  เขาตองมฮีีตเตอร  เขาตองมีเครื่องทําความ 
รอน เขาอยูของเขาไมไดหรอกถาเขาไมมีความอบอุน 

แตเราอยูเมืองรอนนะ  เรากอ็ยากเยน็  อยากเยน็เพราะมันรอนมาก  อยากดูหิมะตก 
เห็นไหม  เขาไปทองเที่ยวกัน  ไปดูหมิะตกกนั  ในปจจุบนัการสือ่สารมนัสะดวก  มันถงึ 
เห็นไง  แตถาโบราณนะ  เราก็ไมเขาใจเรื่องอยางนี้  ภูมิภาคใดอยูสวนโลกไหนก็อยูสวน 
โลกนั้นเหน็ไหม 

โลกในวัฏฏะก็เหมือนกัน  เราไมเหน็เราไมรู  แตสิ่งสัจจะความจริงมันเปนอยาง 
นั้นนะ ถาสิ่งสัจจะเปนอยางนัน้ มนัเรื่องของโลกเรือ่งของวัฏฏะ แลวถาเรายงัแกไขตวัเรา 
ไมได  ฟงสิ  เรายังแกไขตัวเองไมได  เราจะตองขบัเคลื่อนไปในสภาวะแบบนัน้  เวลาเรา 
ไปเจอสภาวะแบบนี้ เราเดอืดเนือ้รอนใจ เราขัดของ แตตัวจิตที่จะตองไปเจอสภาวะแบบ 
นั้นมันจะตองเจอสภาวะแบบนี้อีก เกิดแลวตาย ตายแลวเกิด จะเกิดซ้ําๆ ซากๆ อยูอยางนี้ 

ถายังแกไขตัวใจนีไ้มไดนะ  ถายงัแกไขตัวใจไมได  เราจะตองขับเคลื่อนไปใน 
สภาวะแบบนี้ มันตองมาเจอซ้ําซากอยางนี้ แลวถาเกดิสังคมมันเลวรายกวานีล้ะ ในสังคม 
สงฆเห็นไหม  ฟงสมิาทุกวนัเลยของสงฆนะ  พระทีท่ําไมดีอยางนั้น  หลอกลวงอยางนั้น 
ฉอโกงอยางนั้น  ทํากันอยางนัน้  มันนาสังเวชนะ  เราก็เปนพระเห็นไหม  พวกเราก็เปน 
พระเหมือนกัน เราก็เปนศากยบุตรเหมอืนกัน เรากจ็ะเปนนักรบเหมือนกัน
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แตเราเปนผูที่ซือ่สัตย เราจะรบกับกิเลสของเรานะ รบกับความรูสึกของเรา รบกับ 
สิ่งที่วา  มันยังอึดอัดขัดของกับใจอยูอยางนี้  มนัยงัตองเกิดตองตายอยางนี้  มันยังเจอ 
สภาวะแบบนี้ การรบอยางนี้คือการรบดวยธรรมะ 

เรื่องของโลกเขานะ ที่เขาเปนไปเหน็ไหม ฟงสิ จะฉอโกง จะหลอกลวง จะอยาง 
นั้นมันรบกับอะไรละ มันไปเหน็ลาภไง มนัไปเห็นเรื่องของเกียรติยศช่ือเสียง  โลกธรรม 
๘  มีลาภเสือ่มลาภ  มียศเสือ่มยศ  อยากมีหนามีตา  อยากมลีาภมีสักการะ  แลวกไ็ปรบนะ 
ไปหลอกลวงเขา ไปตมตุนเขา ไปรบไง ไปเลนเลหกล ไปเพือ่ผลประโยชนเห็นไหม รบ 
อยางนีย้ิ่งรบยิ่งจม จมไปในอเวจีไง เพราะอะไร? เราเปนนกับวชเสยีเอง เราเปนพนักงาน 
เสียเอง  แลวเราไปฉอโกงเอง  เราไปทําลายตัวเราเองเห็นไหม  เพราะอะไร  เพราะแพภัย 
ตัวเอง 

กิเลสมันนากลัวตรงนี้ นากลวัที่ไมมีใครทําเราเลย ใจของเราเบยีดเบยีนเราเอง ใจ 
ของเราเหยียบย่ําเราเอง  ใจของเราแลวถาโดนกิเลสมันปดตา  มนัจะเห็นวาสิ่งนัน้เปน 
ประโยชนเห็นไหม  เราแสวงหาเราไดสิง่ใดมา  สิ่งนั้นเปนประโยชนกับเรา  มนัจะเปน 
ประโยชนกับเราไดอยางไร มนัเปนภาระแบกหาม เหนื่อยยากนะ 

ปจจัย ๔  เห็นไหม  สิ่งที่หามาปจจยัเครือ่งอาศัยเฉยๆ  ดูสิ  ดูบริขาร ๘  เราสิ  สิ่งที่ 
เปนบริขาร  ๘  มีผาครอง  มีสิ่งอะไรตางๆ  ตองรกัษาเห็นไหม  ตองรักษาผาครอง  ขาด 
ครองไมไดอะไรตางๆ เรายังตองเปนภาระรับผิดชอบเลย แมแตบรขิาร ๘ คําวาบริขาร ๘ 
เปนสิง่ที่เราเปนพระขาดไมได  สิ่งนี้ตองดํารงชีวิตไง  แลวดํารงชีวิตไมไดดํารงชีวิตแบบ 
สัตว  ดํารงชีวิตแบบผูไมรับผิดชอบ  ดํารงชีวิตแบบภิกษุ  ตองครองผา  ตองรักษา  ตองทํา 
ความสะอาด ขาดชุนตองปะเหน็ไหม 

อยูแบบบัณฑิตไง  อยูแบบพรหมจรรยไง  อยูแบบผูมักนอย  อยูแบบผูทีไ่มไปตาม 
กระแสโลก  ถึงมีนอยแตก็ตองสะอาด  ถึงมีนอยแตก็ตองรกัษาใหเรียบรอย  สิ่งนีเ้ปนการ 
บอกถงึ  มันดัดแปลงนิสยั  ดัดแปลงหัวใจ  ถาหัวใจมันหยาบนะ  เปนเรื่องเล็กนอย  สิ่งนี้ 
เปนเรื่องเล็กนอยนะ 

แตจิตมันคึกคะนอง  มนัไปเอาสิ่งทีเ่ปนเรือ่งของโลกๆ  สิ่งที่เปนบรขิารรอยแปด 
นะ มนัไปเหยียบย่ํา มันไปขนมาเหยียบหัวใจ บริขาร ๘ อยูกับตัวนะ มนัไมรักษา บริขาร
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๘  อยูกบัตัวบริขารที่ตองรักษาอยูนะ  สิง่นีถ้าสรางความสะอาดของมัน  สิ่งนี้มนัขัดเกลา 
กิเลสนะ มนัดัดแปลงใจเรานะ มนัดัดแปลงเรา ถาสิง่นี้มนัดัดแปลงตัวเรานะ บริขารของ 
เรา เรารักษาตัวเรา สิ่งนีม้ันเปนของของสงฆเหน็ไหม ลาภ ลาภในสังฆะ ลาภในสงฆ สิ่ง 
นี้เปนของของสงฆ 

ครูบาอาจารยทีม่ีช่ือเสยีงมีเกยีรติคุณ  สิ่งนี้มนัก็มาเพื่อหมูคณะเห็นไหม  ผูที่มี 
ปญญา  ผูที่มีความรู  แตวาสิ่งที่ทางโลกเขาปจจัยออนดอย  อยางนัน้มนัก็เปนเรื่องอํานาจ 
วาสนาเห็นไหม สิ่งนีม้ันเปนเครือ่งอาศัยเปนปจจยั แลวเราไปประสบมา เราเห็นมา สิ่งนี้ 
เราเก็บไว เราจบัไวเปนประสบการณของเรา 

แตของเรา  สมบัติของเรา  บริขารของเราเห็นไหม  ปตฺตํ  อามะ  ภันเต  สิ่งนี้เปน 
บาตรของเรา ไมใชยมืมา ไมใชของใครมา เราถงึตองรักษาของเรา เห็นไหมบริขารรักษา 
ของเรา ถาความสะอาดรกัษาของเราดูแลของเรา สิ่งที่เปนของเรามนักเ็ปนภาระ 

การขับเคลื่อนไปนะ  การขับการถายเปนภาระทั้งนัน้  เวลากินเปนประโยชนนะ 
เวลากนิสิ่งตางๆ  เอร็ดอรอย  เปนเรือ่งของเรา  สิ่งนี้เปนลาภ  แตเวลาขับเวลาถายละ  เห็น 
ไหม  วัจกฎุีวัตร  ตองทําความสะอาด  สิ่งที่ทําความสะอาด  วัตรของเรา  ขอวัตรปฏิบัติ 
คนเรามีเทานี้ เกิดมามีเทานี้ แตคนมนัเหอเหมิไป เหอเหิมจนลืมเนื้อลืมตวัไง ไมมองเห็น 
ตัวเราเองไง ไมมองถึงความเปนไป สัจจะความจรงิไง 

สัจจะ  เห็นไหม  หัวใจอยูในรางของสัตวมนุษย  มนษุยเรา  เราเปนนักรบ  เราเปน 
พระ  หัวใจอยูที่เรา  คุณธรรมมันอยูในนี้  คุณธรรมมันอยูในรางกายเรานี่  มันอยูในหวัใจ 
เรานี่ แลวเราเจอมันไหม ถาเราเจอมนัเหน็ไหม เรามสีติสัมปชัญญะเขามา เราตองเปนผูที่ 
รื่นเริงนะ  การปฏบิัติตองรื่นเริงอาจหาญ  แมแตโลกจะรอนขนาดไหน  หนาวขนาดไหน 
รอนนักกอ็างวา  หนาวนักกอ็างวา  ถึงจะรอนจะหนาว  ถาเรามีความจงใจ  เรามี 
สติสัมปชัญญะของเรา เราดูแลจิตของเราเห็นไหม เราจะยอนกลบัมาของเรา 

สิ่งนี้มนัเปนเครื่องใหเราตื่นตัว ตองตืน่ตัวนะ อยานอนจม ถานอนจมนะ นอนจม 
มันจะเปนนิสยั ถานิสัยนอนจมมนัจะจมกับเรา เปนสักแตวาทั้งหมดเลย สิ่งตางๆ ก็ไมทํา 
ใชไหม สิ่งตางๆ ปฏิเสธ สิ่งตางๆ ใชปญญาหลบหลีก ถาปญญาหลบหลีกอยางนี้ มันเปน 
ประโยชนอะไรกับเราละ มนัเปนเรื่องของดินพอกหางหมูนะ
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ถามันเปนสิง่ที่อํานวยความสะดวกเรา  สิ่งที่หลบหลีก  แลวเราไมตองรับผิดชอบ 
สิ่งใดๆ เลย มันเปนดินพอกหางหมู เพราะอะไร เพราะกิเลสมนัตัวใหญขึน้เรื่อยๆ นะ สิ่ง 
นี้มนัพอกหางหมู  แลวเรามีทางออกของเรา  มนัก็จะเปนกับเราเห็นไหม  เราจมกับกิเลส 
เราแพกับกเิลสนะ แตในทางโลกเราเปนบัณฑิต เรามีทางหลบหลีก รูหลบเปนปก รูหลีก 
เปนหาง 

สิ่งที่หลบหลีกเปนหางมันเปนเรื่องของกเิลสไง  แตถาเปนสัจจะความจริงนะ 
ผจญปญหาทุกปญหา  ปญหาที่เราผจญเขาไปมนัมอีะไรบาง  ไมมีสิ่งใดเลย  ปญหาที่เกิด 
ขึ้นมามนัเปนปญหาของโลกเขาเหน็ไหม  แลวปญหาของใจ  ใจเรามันไปบิดเบือนเขาเอง 
เสียง! รูป รส กลิ่น  เสียง มันเปนเรือ่งปกติของเขานะ มันเปนเรื่องของเขาอยูแลว แตเรา 
เองเราไปบิดเบือนไง เราชอบสิ่งใด เราตองการใหสมความปรารถนา เราไปบิดเบือน ถา 
เราไปบิดเบือนมนัก็ไมสมความเปนจริง  มนัก็เปนความเดอืดรอน  ตัณหาความทะยาน 
อยาก 

ตัณหาความทะยานอยากมนัเกิดแลว เกิดขึน้มาจากใจเรา แตเราแพตัวเราเอง สิ่งที่ 
แพตัวเราเอง  มันก็สรางปม  สรางสิ่งตางๆ  ขึ้นมาในหัวใจของเรา  แลวมนัก็เหยียบย่ําเรา 
ไป  แลวเราก็ทุกขเราก็รอนไง  ธรรมะเปนอยางนี้  ธรรมะมันเจริญขึ้นมาเห็นไหม  โลกจะ 
รอนขนาดไหน จะเยน็ขนาดไหน เรือ่งของเราเห็นไหม จะรืน่เรงิจะอาจหาญจะตื่นตวั ถา 
ไมตื่นตวัอยาคอตกนะ ถาคอตกนะศาสนาเรียวแหลม เรียวแหลมทีใ่จเรา 

พระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรูขางหนา  มันจะเรยีวแหลมไปไหน  พระศรีอริย 
เมตไตรยก็จะมาตรัสรูธรรมอนันี้ โลกมันก็เปนอยางนี้ ตะวันออกเรามี ๓ ฤดเูห็นไหม ใน 
ซีกโลกตางๆ  เขาไมมี  ๓  ฤดูเหมอืนเราเห็นไหม  ไมมี  ๓  ฤดูอยางนี้  มนัเปนอยางไรละ? 
มันเปนเพราะ  ๓  ฤดู  มันมีการหมุนเวียน  มนัมกีารเปลีย่นแปลง  มนัมีการเปลี่ยนแปลง 
ชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลง มนัเหมือนวัฏฏะมนัวนไป 

ถาวนไป  เราจะไมจมอยูกับสิ่งใด  เราจะตื่นตวัตลอดเวลา  อยาจมกับกิเลส  อยา 
นอนกับกเิลสนะ  ถาเราจมกับกเิลส  เวลาเราศรัทธา  เราออกบวช  เรามีความจงใจ  ถาเรา 
รักษาศรัทธาอันนี้ได เรามีความจงใจกับการออกบวช เราจะเอาตัวรอดไดนะ
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เวลาเรามีศรัทธาขึ้นมา  องอาจกลาหาญมาก  เราจะพนจากกเิลสเลยนะ  บวชแลว 
เราจะประพฤติปฏิบัติ จะถอืเนสัชชิก รุกขมูล สิ่งตางๆ กับธุดงควัตร จะปฏิบัตเิต็มอกเตม็ 
ใจนะ  เวลามนัจนตรอกเวลามนัทุกข  มันอยากหาทางออก  อะไรก็ได  เหมือนคนทุกขคน 
จนเลย  เวลาจะกูยืมเขา  อะไรก็ไดนะ  จะตอรองอยางไร  เขาจะบีบคัน้อยางไร  แตเวลาได 
มาแลวโอดโอยเลยนะ ทําไมคิดแพงอยางนัน้ ทําไมคิดรอยแปดเลย 

นี่ก็เหมือนกัน  เวลาเราจะออกบวช  เวลาเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ  มนัทําได 
ทั้งนัน้  คิดแตวาจะทําไดเลย  แลวเวลาเขามา  เวลาบวชไปแลวเปนอยางไร  มนัยังกาวเดนิ 
ไดอยูพักหนึ่ง  เวลากิเลสมนัเปนดินพอกหางหมู  มนัหนักหางมันขยับไมไหวเลย  นีก่าร 
ปฏิบัติเรามนัขยบัไมไหวเลย 

หัวใจนะมีคุณคามาก  สมบัติใดๆ  ดูสเิงนิทอง  ธนาคารมีมหาศาลเลย  เราสรางทนุ 
เห็นไหม ดูสิ พระเขาแสวงหาทางโลกกนั ไปแสดงออกวาทุกขจนเข็ญใจขาดแคลนอยาง 
นั้น  เขาก็เช่ือ  เขาก็ศรทัธา  เขาก็ทําให  พอถึงกาลแลว  เขามารูทีหลงัวาสิ่งนั้นมันไมเปน 
ความจรงิ ศรัทธาเขาเสื่อมหมดนะ 

สิ่งที่โลกเขาเจือจานกันได  โลกเขาเปนกนัได  แลวเราไปแสวงหาสิ่งนั้นเหน็ไหม 
แลวเราสละสิ่งนัน้มา โลกมนัก็หมุนอยูอยางนี้ มนัจะเปนสภาวะแบบนี้ แตสิ่งทีเ่ปนอาศัย 
เห็นไหม  เครือ่งอาศัยไมใชถาเปนกเิลสนะ  มันสดุโตงไง  เวลาใหขึน้มาบนศาลามันก็ 
ขึ้นมาบนหลังคาเลย เวลาใหลงมามนัก็ลงไปใตดนิเลย 

นี่ก็เหมือนกัน  บอกใหทํา  มันกท็ําจนเกินกวาเหตุ  บอกวาไมใหทํา  มันบอกทํา 
ไมไดไมตองทําเลย  นกมรีวงรังไง  เหมอืนปจจยัเครือ่งอาศัย  ถาเราอาศัยเรารักษาของเรา 
เรารักษาของเรานะ  รักษาเพือ่ใหการแสดงออกของใจ  ถาใจมนัแสดงออกนะ  รูจกั 
คุณประโยชนมนัจะแสดงออก มันจะรักษาสิ่งนั้นดวยความช่ืนชมนะ 

เวลาจิตมันซาบซึง้ธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจานะ แมแตผานะ ดูสิ 
ทานคิดมาไดอยางไร  มีกระดูกเพื่อใหผามีความทรงตัวมันไดไง  มีกระดูก  มอีนวุาต  มัน 
แข็งแรง  มนัทนทาน  ไมใชใชผาผืนอยางนั้นเห็นไหม  มีกระดูกมีตัดมเีย็บใหถนอมให 
รักษา มันเปนประโยชนไปทั้งนั้นเลย เพื่ออะไร เพราะเราตองถนอมตองรกัษา หัวใจมัน 
หมักหมม  ถาไมมีการหมุนเวียน  ไมมกีารถายเท  มนัจะมีแตเรื่องของกเิลสตัณหาเหยียบ
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ย่ําหัวใจ  เวลาผามันมีปญหาขึ้นมา  เราชุนของเรา  เราเย็บของเรา  เราซักของเราเห็นไหม 
มันมีการหมนุเวียนไง 

สิ่งหมุนเวยีน  สรรพสิ่งนีเ้ปนอนิจจงั  เราเกิดมาเห็นไหม  ขับถายทกุวัน  เซลลมัน 
ปรับตัว ๗ ปเซลลเกาตายหมด ตั้งแตเกิดมา ๒๐ ปไดบวชใชไหม บวชไดตั้ง ๒๐ ป แลว 
เราบวชตั้งแตอายุเทาไหร  แลวบวชมากี่ปเหน็ไหม  เซลลเกาๆ  มนัตายหมดแลวเหน็ไหม 
ที่นั่งอยูนีม้ันก็เปนคนใหม 

คนใหมแลวอยางไร?  มันกเ็ปนคนเกานี่แหละ  มันก็เปนเรานี่แหละ  แตเปนคน 
ใหมมนัอนิจจงัอยางนี้  เราไมเห็น  เราไมรู  แลวก็สบืตอมา  จิตก็อยูในรางกายนี้  มันก็เปน 
อันเกาอยูอยางนี้ 

รากฐานของจิตมันอันเดิม ภวาสวะ ตัวภพ ถาจิตมนัเปนภพ มนัเปนตัวเดิม แตมัน 
ไดเปลีย่นแปลง  ตกแตงดวยอะไร  ถาเราตกแตงดวยคุณงามความดี  มันกจ็ะตกแตงใหจิต 
นี้มนัดีขึ้น  ถาเราตกแตงดวยความบาปอกุศลนะ  คราบ!  คราบของนักบวช  คราบของ 
นักรบ คราบของบัณฑิต คราบตางๆ เรื่องเปลือกๆ ขางนอกมันเปนคราบ 

แตถาเปนความเปนไปภายในหัวใจนะ ถาจิตมันไดตกแตงมันไดดัดแปลงของมัน 
เห็นไหม ดวยสุภาพบุรุษ ดวยสัมมาทิฏฐิ ดวยความเห็นที่ถูกตอง มนัเปนสัจจะความจรงิ 
สัจจะความจรงิเปนปจจัตตัง  สมาธิมันกเ็ปนสมาธิขึ้นมาที่จิต  ไมใชเปนสมาธิใน 
ตัวหนังสอื  สมาธิที่เปนตัวหนังสือนั้นมันเปนช่ือของสมาธิเห็นไหม  ปากก็พร่ําบนกนัไป 
ประพฤตปิฏิบัติกนัไป  ความสมัผัสของจิตไมเคยมี  ถาเคยมีนะ  สมาธิจะไมถามกนัเลย 
พูดถึงสมาธินะจะซาบซึ้งมาก  ซาบซึ้งวาจิตสงบเปนอยางนี้  มีสติสัมปชัญญะพรอม  มนั 
จะมีความรูสึกพรอมเลย ไมลังเลสงสยัเลยในเรื่องของสมาธินะ ขั้นของสมาธิ 

ถาขั้นของปญญาเห็นไหม จิตมันนอมไปในปญญา นอมไปในปญญานะ นอมไป 
ในขั้นของปญญา ปญญาคืออะไร  คือการแสดงออกของสังขาร  สังขารนะ สังขารมนัคอื 
อาการของใจเหน็ไหม  ถาจิตมันสกปรก  ความแสดงออกมนัเปนสกปรก  ถามนัมีสมาธิ 
ขึ้นมา  จิตมันสงบขึ้นมา  กิเลสมนัตองสงบตัวลงเห็นไหม  อาการของใจทีม่ันเปนความ 
สะอาดบางครั้งบางคราว  เหมือนน้ําสะอาดเลย  น้ําสะอาดทําในโรงงานเห็นไหม  เอาไป 
ใชสอยน้ําสะอาดนัน้กลายเปนน้ําเสีย น้ําเสียเอากลับมาใชอีกมนัก็ยิง่เสียยิ่งไปมากขึน้
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ในความคิดของกิเลสเห็นไหม  ความคิดที่หมักหมมในหัวใจมันเสียหาย  มนัก็คิด 
เบียดเบียนหวัใจ เบียดเบียนนะ เราทําอะไรไมไดเลย สมาธิก็ทําไมได สิ่งตางๆ ก็ทําไมได 
ชีวิตนักบวชทุกขยากเข็ญใจ น้ําเสียมันก็เหยยีบย่ําเหน็ไหม 

ถาเปนน้ําดีนะ  โลกนี้คนที่ร่ํารวยมหาศาล  มีเงินเปนเศรษฐีโลกนะ  เขาก็มีธาตุ  ๔ 
ขันธ ๕ เหมือนเรา การใชจายของเขาใชสอยของเขาเพื่อชีวิตของเขาเทานั้นแหละ แคอิม่ 
เดียว แคเสพสุขเทานั้นแหละ คนทุกขคนจน ถามันเสพสุขแลวมนักม็ีความสุขเหมือนกัน 
โลกมีเทานัน้แหละ 

เพราะถาเราสละสิ่งนั้นมาสิ่งที่มอียู  พระเขาใชอยางนั้นไหม  เปนพระเขาใชนะ 
เราก็ใชปจจยัเครื่องอาศัยเหมอืนกัน  เราก็ฉนัอาหารเหมือนกนั  เราก็ใชสิ่งตางๆ 
เหมือนกนั แตใชโดยสมมุติสงฆ โดยพระนะโดยภิกษุ ไมใชคฤหัสถ 

ถาเปนภิกษเุห็นไหม  การใชของภกิษุ  มันเปนสัตวที่กลัวภยัเหน็ไหม  สัตวเหน็ 
ไหม ไกบาน ไกปา ไกบานเหน็ไหม มันกเ็ปนไก มนัอยูในกรง มันอยูอาศัยของมัน มีคน 
เปนเจาของดูแลมนั  ถาเปนไกปาละ  ไกปามนัตองอาศัยตัวเองนะ  มันตองจิตใจเขมแข็ง 
นะ  ฝนตกฟารองมันตองเอาตัวรอดได  เวลาฝนตกมนัจะซุกอยูในใบไมอยางไร  เวลามัน 
จะออกไข มนัจะดํารงเผาพันธุของมนั นี่ธรรมชาติของปาเขา 

ภิกษุกับคฤหัสถ  การดํารงชีวิตเหมือนกนั  แตมันตางกัน  ตางกนัที่สัจจะความจรงิ 
ไง สัจจะความจริงกับสมมุติไง เราเปนภิกษเุราเปนสมมุติสังคมของสงฆ น้ําเห็นไหม น้ํา 
คือสังคม เราเปนปลา เราเปนปลาเราอยูในสงัคมของชาวพุทธ ผิดถูกช่ัวดีเขาเห็นนะ ทําดี 
ทําช่ัวเขารูเห็นไหม 

พระนะ  เวลาเราหมจวีรเดินเขาไปในบาน  เขาก็รูวาพระ  เจอเด็กเห็นไหม  “ธุจะๆ 
ไหวพระๆ”  ในสังคมเขารูกนั  ดูสิเวลาหลวงปูมัน่ทานวาเห็นไหม  ปลวกกับมดมนัเดนิ 
ผานมา  พระทานกําลังตีตาดอยู  “เราหลบเลยนะ  พระธุดงคเขาทําขอวัตรอยู”  เพราะ 
อะไร? เพราะดูสิ องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาเรานะ ในภัทกัปองคที่ ๔ พระศรีอริย 
เมตไตรยเปนองคที่  ๕  ในกัปนีม้ี  ๕  องค  แลวมีตอไปอกีไหม  จิตมันเวยีนตายเวียนเกิด 
อยางนี้  จิตมนัเวียนตายเวียนเกิดมนัก็รับรูอยางนี้  รบัรูสภาวะแบบนี้เห็นไหม  แลวถาจิต
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มันประพฤตปิฏิบัติเขามา  มันเรือ่งของหัวใจเหน็ไหม  เรื่องของหวัใจถามันยอนกลับเขา 
มาละ 

เวลาเราเกิดมาเปนมนุษย  เกิดมาเปนชนชาติตางๆ  เราวาชนชาตินั้นๆ  เหน็ไหม 
อันนัน้มนัเปนเปลอืกนะ  แตสัจจะความจริงคอืสขุกับทุกขในหัวใจเหมือนกนั  นี่คอื 
สมมุติทัง้นัน้เลย  บวชก็เปนสมมุติ  เวลาบวชเปนสงฆโดยสมมุติเหน็ไหม  แลวถาเปน 
สมมุติมนัสัจจะความจรงิ ไกปาไกบาน ไกก็คอืไก ไกปาไกบานกค็ือไกเหมอืนกัน 

ไกเหมอืนกัน แตหัวใจของไกมนัไมเหมอืนกนั หัวใจของไกมนัตางกนัเพราะการ 
ดํารงชีวิตตางกัน  สิทธิมนัตางกัน  เพราะไกบานเหน็ไหม  ไกบานมันมีเจาของ  ลองไปยิง 
ของเขาสิ  ไปยิงของเขาไปลกัของเขา  ติดคุกนะ  ไกปาเขาไปลาสัตวกัน  มันเปนสมบัติ 
สาธารณะ 

นี่ก็เหมือนกับ ภิกษุเปนบุคคลสาธารณะ เปนชาวพทุธขึ้นมา เปนภิกษมุีสิทธิออก 
บิณฑบาต มีสิทธิไมตองเสียภาษี มีสิทธิไมตองไปเลือกตั้ง มีสิทธิเหน็ไหม  เพราะอะไร? 
เพราะสังคมชาวพุทธ  ในเมื่อบัญญัติในกฎหมาย  กฎหมายยกเวนใหอยางนี้  เขายกเวนให 
เขายกใหเปนนกัรบ  ยกใหเปนครูเปนอาจารยของเขา  เขายกมือไหวนะ  เขาหาอาหารมา 
เขาใสบาตรใหเรานะ  ปจจัยเครื่องอาศัยเขาแสวงหามาให  เพื่ออะไร  ก็เพือ่ใหเราแสวงหา 
ใหหาธรรมะในหวัใจ 

พระไตรปฎก  เปดตูพระไตรปฎกกนั  ศึกษาธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจา  ศึกษาธรรมกนัปากเปยกปากแฉะ  แลวกม็าโตเถียงกนั  แตถาทําสมาธิขึ้นมา  “นี่ 
มันเปนอะไร” ถาจิตมันมีสมาธิขึ้นมา จิตมันมีปญญาขึ้นมา “มันอะไรนี”่ 

สิ่งนี้เหน็ไหม  เวลาธรรมะสอน  ในพระไตรปฎกสอนอะไร  ก็สอนศีล  สมาธิ 
ปญญา แลวศีล สมาธิ ปญญา มันเกิดขึน้ทางหวัใจของเรา ตูพระไตรปฎกเปดหรือยัง ถาตู 
พระไตรปฎกเปดเราศึกษาจากพระไตรปฎก  เราคนควาจากพระไตรปฎกของเรา  เพราะ 
สภาวธรรมมนัเกิดแลวนะ  สมาธิเกิดนี่คือธรรมเกิดแลว  ปญญาเกิดธรรมเกิดแลว  เราเปด 
ตูพระไตรปฎกแลว  เราทําไมไมศึกษาไมวิเคราะหวจิัย  ธรรมมันคอือะไร มรรคญาณเปน 
อยางไร สัจจะเปนอยางไร กเิลสเปนอยางไร อริยสจัมันเปดแลวนะ
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อริยสัจในหัวใจมนัเปดแลว  ถาจิตเราเปนสมาธิขึ้นมา  มันเปนปญญาขึ้นมา  มัน 
เปนอริยสจัขึ้นมาใหเราคนควาไง  มนัจบกระบวนการไหม  การวเิคราะหวิจัยมันจบ 
กระบวนการไหม  ถามันจบกระบวนการเห็นไหม ทุกข  สมทุัย  นโิรธ  มรรค จิตมนักลัน่ 
ออกมาเปนอรยิสัจ มนัจะเปนโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี 

แลวถามนัเขาไปในกระบวนการเห็นไหม เหมือนเครื่องซักผา เราเอาผาเขาไปซัก 
ในเครือ่งซกัผา โลกเขามีเครื่องซักผากัน เวลาเขากดปุมเหน็ไหม ใสน้ํา ใสผงซักฟอก มัน 
ก็ปนของมันอยูอยางนัน้  ปนของมัน  อริยสจัมนัเปดนะ  อรยิสัจมันเปด  สิ่งตางๆ  มันเปด 
ถามันเปดธรรมมันเปด  ปญญามันเกิด  มันหมุนเขามาจากภายในเหน็ไหม  นี่คอืโลกุตตร 
ปญญา ปญญาที่เปนธรรมเหนือโลกเห็นไหม สิ่งนีเ้กดิขึ้น ถาสิ่งนีเ้กิดขึน้ 

นี่คนควาอยางนี้  ศึกษาอยางนี้  เราเปนนักรบ  อกาลิโก  ไมใชกาล  ไมใชเวลา  ตู 
พระไตรปฎกจะเปดไดทุกเวลา  จะเปดไดตลอดเวลา  แลวไมตองไปซือ้มาจากมหามงกฎุ 
ฯ แลวไมตองคอยเปดประตู ไมตองคอยอะไรตางๆ เห็นไหม สิ่งนัน้เปนกริิยา เปนทฤษฎี 
เปนคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  เปนปนูหมายปลายทาง  เปนช่ือของ 
ธรรมะทัง้หมดเลย 

แลวเราประพฤติปฏิบัติขึ้นมา  ธรรมเกิดขึน้มาจากหวัใจ  เปนตัวธรรมทัง้หมดเลย 
ตัวธรรมเกิดขึน้มา  มนัเกิดมาจากไหนละ?  มนัเกิดมาจากความรูสึก  ความรูสึกโดยกเิลส 
ความรูสึกโดยเรา  เราคิดขึน้มาเปนกเิลสทัง้หมด  คดิโดยกิเลสมนัเปนกเิลส  คิดโดยโลก 
มันเปนโลกยีปญญาเห็นไหม 

ถาเรามีสติสัมปชัญญะ  เราเช่ือในองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ศีล  สมาธิ 
ปญญา รักษาศีล ศีลจะทําใหบริสุทธิ์ ศีลเห็นไหม ศีลจากขางนอก ศีลจากขางใน ศีลจาก 
ขางนอกคือศีลของขอวัตรไง  ศีลของพระไตรปฎกไง  ๒๑,๐๐๐  ขอ  พระสูตรในพระ 
อภิธรรมพระไตรปฎก สิ่งนี้มนัเปนแคภายนอก ศีลจากภายนอก 

ศีลจากภายในเหน็ไหม  เราไมเกิดบาปอกุศล  เราไมมีเจตนาทําช่ัว  เราไมมเีกิด 
เจตนาทําผิด  เราตั้งสติไวตลอดเวลา  ศีลมันเกิดทีน่ี่  ศีลมันคอือธิศีล  ศีลคือจิตปกติ  เวลา 
กําหนดสมาธิ  มีสติขึ้นมานี่  เวลาพุทโธๆ  ขึ้นมา  มันตองพทุโธๆ  ขึ้นมานะ  เพราะอะไร
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เพราะของทีม่ันนอนอยู  ดูสิเรานับตังคเห็นไหม  เขานับตังคเขามีเครื่องนับตงัค  พรืดๆ 
เปนลานๆ เลย แตเขานับกนัแลวถาไมมเีครือ่งนับ เขาตองนับทลีะใบๆ เหน็ไหม 

พุทโธๆๆ มันซับซอนๆๆ มันก็เกิดขึน้มาเห็นไหม จาก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 
เปนรอยเปนพันเปนหมื่นเปนแสน คําบริกรรมกเ็หมอืนกนั พุทโธๆๆๆ ไปนะ จิตมันกย็้ํา 
ย้ําไปๆ มันกเ็กิดขึน้มา มนัก็เปนกําลงัของสมาธิขึ้นมา มันตองมีการนับ เงินมากองอยูเรา 
จะรูไหมวาเงนิกีบ่าท เงินมากองอยูเราไมนับเราจะรูไหมวาเปนเงินเทาไหร 

จิตก็เหมือนกัน  พุทโธๆ  จิตมีสมาธินะ  จิตวางๆ  วางๆ  แลววางๆ  อะไรวางๆ  ละ 
ทําไมไมมีสติมนัไมคิดละ  ทําไมไมมีคําบรกิรรมขึน้มาละ  ถามีคําบริกรรมขึน้มา  วางไม 
วางมันเปนเรือ่งอะไรของเรา  วางไมวางมันเปนเรือ่งอะไรของความรูสึกละ  ความรูสึก 
มันวางของมนัเอง มันมีสติของมนัเองเหน็ไหม 

ถามันมีสติของมนัเองความวางอนันีม้ันเปนอยางไร  มันพุทโธๆ  มันก็เหมอืนเขา 
นับตังคนะ เขานับมากเทาไหร ตังคนะ อยากไดมากๆ อยากจะนับจนไมมวีันจะเลิก เวลา 
พุทโธๆ มันขี้เกยีจ มันไมทํา เพราะมันตองใชพลังไง แตถานอนเฉยๆ มันเปนหมูตายนะ 
ชอบอยูเฉยๆ  ดูจิต  สบายๆ  อยางนีม้ันเปนสัตวตายนะ  สัตวตายมนัเคลื่อนไหวไมได  ดูสิ 
เราไปบิณฑบาต  แลวสุนัขมันอยูขางถนน  พอเราไปมันจะวิง่หนี  พอรถมามันตอง 
กระโดดหนี ไอนีม่ันสัตวตาย รถมามันก็ไมหนี มันนอนใหเขาทับ 

กิเลสมันทบั  ความยึดมั่นถือมั่นมันทับ  มนัวาสิ่งนี้เปนธรรม  สิง่นีเ้ปนธรรม  เปด 
ไมออกไง เวลาตูพระไตรปฎก เปดตูพระไตรปฎกมนัถึงไดศกึษาธรรมในตูพระไตรปฎก 
นั้น  ไอนีไ่ปมวักมกราบกรานกับธรรม  ธรรมคอืธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธ 
เจาไง มนัไมรับรูไง 

สิ่งนี้เปนธรรม  สิ่งนี้เปนธรรม  มนัเปนความวางไง  แลวเวลาเกิดสจัจะความจริง 
ขึ้นมาก็ไมรูอะไรเลยนะ ทําอะไรมาแลวอยางนี้  มันไมรูเรื่องอะไรเลยเหน็ไหม มันจะไป 
รูอะไร  มันก็ไปรูเรือ่งของกเิลสนะ  เพราะกิเลสนํา  มันเปนโลกยีะนะ  แลวก็โตแยงนะ นี่ 
เปนธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  ศึกษาแลวก็ไมเขาใจ  ทําใหออนแอ  สิ่ง 
ตางๆ  ทําใหทอแทต่ําใจ  มันไปทอแทต่ําใจก็ตัวเองไปเซอกับกิเลสเอง  จะรบกบักิเลส 
แลวไปเซอกับมันใหมนัเหยียบย่ําอยูอยางนั้น การประพฤติปฏบิัติ
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เวลาขางนอกชนะไปหมด เวลาขางนอกรูไปหมด เวลาตางๆ เห็นไหม เรื่องโลกๆ 
ชํานาญการนัก  ชํานาญการมันจะเปนประโยชนอะไร  ก็เรือ่งของโลกมันเกิดดับ  มันเปน 
อยางนี้ โลกมนัเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ใครจะไปศึกษามันจนหมดโลกละ 

ศึกษาขนาดไหนมนัเปนทฤษฎีนะ คือวิชาการ คือตลาด มันเปนอยางนัน้ มันเปน 
ไหวพริบ มันเปนปฏิภาณ ขณะที่ตอรองเทานัน้  กรรมมนัเกิดตอนนัน้  กรรมมนัเกิดตอน 
ที่ตอรอง แลวโอเคจบสิน้กระบวนการนั้น นั่นแหละกรรมเกิดแลว ตรงนั้นมันเสียไปแลว 
มันจบไปแลว  ตลาดก็คือตลาด  โลกก็คอืโลก  เราจะไปรูอะไรกบัมนั  เพราะเราไมไดไป 
ตอรอง  เราเปนการคาดหมาย  เราเปนการจนิตนาการเห็นไหม  มันเปนปญญาเผาลน 
ตัวเอง  ปญญาเผาลนตัวเองอยางนี้เอามาทําไม  ปญญาเผาลนตัวเองยิง่รูมากยิ่งอยาก 
ทดสอบ รูมาก คนนั้นจัดการไมได ฉันเองๆ จัดการกิเลสกลิ้งลมหายไปกับโลกหมดเห็น 
ไหม 

ปลอยมัน  ปลอยใหมันเปนเรื่องของโลก  เราสละมาแลวนะ  ถามถีึงการจําเปน 
จะตองทํา  มันกจ็ําเปนตองทําแบบนกตองมีรวงรัง  เราเปนนักรบ  เราเปนผูประพฤติ 
ปฏิบัติ อาศัยปจจยัเครื่องอาศัย แคอาศัยไปมนัเพื่ออาศัยไดก็เอาแลว สิ่งนีถ้ามันชํารุดทรุด 
โทรมไป ถึงเวลามันก็ซอมแซมไดทัง้นัน้ 

สิ่งที่ซอมแซมสิ่งที่บํารุงรักษาไป  มนัเรื่องของโลกนะ  แตสัจจะความจรงิอนัหนึง่ 
คือเรือ่งของความรูสกึ  คือเรือ่งของใจ  อันนี้สําคัญมากที่สุด  ถาสําคัญมากที่สุดเราตอง 
ถนอมรกัษา  อยาใหสิ่งที่เปนเรื่องโลกๆ  มนัมาเหยยีบย่ําจนเกนิไปนัก  รักษาไวพอเปน 
อาศัยนะ  สิ่งที่อาศัยใหไปอาศัยแลวไปประพฤติปฏบิัติกัน  ออนแอไมได  ถาออนแอนะ 
เราจะไมเหลอืกนัเลยนะ ถาจิตใจเขมแข็ง ดูสิเหน็ไหม 

โลก  ครูบาอาจารยทานวานะ  พระหนัหนาออกหมดเลย  ไปบวชเปนพระ  แลวก็ 
ใหโลกเขามาดูแลอุปฏฐากอปุถมัภ  แลวจะอุปฏฐากอุปถมัภใหกลายเปนโลก  คือจะ 
สะดวกสบายแบบโลกๆ เขาเลยไง 

โลกนะ  มนัยังมีขาดแคลน  ดูสเิวลาเกิดภัยพบิัติขึ้นมา  เขาตองชวยเหลอืเจอืจาน 
กัน  โลกยงัขาดแคลนนะ  แลวเราเปนนักรบ  เราอาศัยโลกเขาอยูมนัจะไมขาดแคลนมนั 
เปนไปไดอยางไร  สิ่งที่ขาดแคลนก็ขาดแคลนสิ  มีกม็ี  ไมมีก็ไมมี  มีก็มเีหมอืนกัน  ไมมกี็
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ไมมเีหมอืนกนั  ไมเห็นมีใครดีใครเดนกวากันเลย  ถาเราไมมีแตคนอืน่มอียู  มนัไมเสมอ 
ภาค นี่มันก็ไมเปนธรรม ถาสิ่งที่ไมเปนธรรม มันจะปฏิบัติธรรมไดอยางไร 

มีก็มีดวยกนั  จนก็จนดวยกัน  ทุกขก็ทุกขดวยกัน  มเีสมอภาคกนั  สิ่งนีเ้ปนธรรม 
เห็นไหม  แลวมนัก็ไมมีความหวาดระแวง  มันไมมคีวามหวาดระแวงใดๆ  เลย  มันมีแต 
ความอบอุน 

ถาเรามีความเช่ือใจ  มีการลงใจ  ถาการลงใจเช่ือใจสิง่ตางๆ  เห็นไหม  มนัเปนไป 
ไมไดหรอกทีว่าจะมีสิง่ตางๆ  แลวไมมีการขาดแคลนไปเลย  ดูสิเรามนี้ําไวมนัยงัหมดได 
เลย  อะไรก็หมดได  แตถาเรายังมีวาสนาอยู  โลกเขาไมทิ้งนะ  เขาก็หามาใหเราได  ถาหา 
ไมไดเราก็ใชเทาที่มเีห็นไหม ดูสิเวลามีอาหารขึน้มา เรายังจงใจงดอาหารกนัเลย 

สิ่งที่มอียูสิทธิใชสอยเรามีอยู เรายังตองตัดทอนเหน็ไหม มกันอยสันโดษ มกันอย 
สันโดษเพือ่ฝกฝนตนเองไว  ถาถงึคราววิกฤติแลวจตินี้มันจะอาจหาญมาก  จิตมันจะอาจ 
หาญมากเลย  เพราะอะไร  เพราะมนัฝกฝนของมันไว  มันไมกลัวสิ่งใดๆ  เลย  ดูสิเราเดิน 
จงกรมเหน็ไหม เราเดินจงกรมกําหนดพุทโธๆ อานสิงสมันเกิด ทําใหรางกายแข็งแรง จะ 
เดินธุดงคกไ็มกลัว ถาจิตมันสงบขึ้นมา เสื่อมยาก 

จิตสงบในทางจงกรม  เดนิจงกรม  พุทโธๆ  เดนิไปเดินมา  ถามันสงบขึน้มานะ 
แลวถาปญญามันหมุนในทางจงกรมนะ เดนิจงกรมกี่วันก็ได กี่คนืก็ได ความเพียรที่วาเรา 
ทํากันไมไดๆ เวลาจุดไฟมันติดแลวเห็นไหม จนจะตองขอเวลาพักเลยละ 

เต็มทีแลวนะ  รางกายมันจะทนไมไหวแลว  อดอาหารมานะ  เดินจงกรมเปนวัน 
เปนคนืแลวนะ  ควรจะไดพักผอนบาง  มันยังไมยอมเลย  เวลาจิตมันหมุนแลว  ธรรมจักร 
มันหมุนนะ  มันหมุนอยูตลอดเวลา  มันหมุนมันจะเอาผลงาน  เหมือนคนงก  มันงกนะ 
กิเลสมันพางก  งกวาสิ่งนี้มนัเปนธรรมๆ  มนัจะเปนธรรมไปไหนในเมือ่มนัลาไป 
หมดแลว  มนัเปนธรรมไปไมได  ถามนัไมผอน  ถามันไมดึงเขามาสมาธิ  ถามันไมดงึเขา 
พุทโธ มันเปนธรรมไปไมได เพราะมนัไมมัชฌิมาปฏิปทา มันเปนสิ่งที่ออนลา 

เหมือนกับผลไมทีม่ันจะเนา  ของจะเนามนัจะเอามากินไดอยางไร  มันจะเนา  แต 
ถาของมันหามเห็นไหม  ผลไมหามเราจะบมใหมนัสุก  ถามันสุกพอดีมนักลมกลอมมนั
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หวาน  มัชฌิมามนัเปนอยางนี้  ขณะที่มนัจะเนา  ผลไมเนามันเนาเลย  เพราะมนัเปนวัตถุ 
แตถามันเปนจิตเห็นไหม  ถามนัเหมอืนผลไมกําลงัเนา  ถาเราไมทนัมนันะ  มันก็เสื่อมไป 
หมดเลย  เสื่อมออกไปก็ตัง้ตนใหม  ตั้งตนใหมก็กลับมาพุทโธใหม  กลับมาเริ่มตนใหม 
เตาะแตะขึ้นมาใหม  สรางขึ้นมาใหม  สติขึ้นมาใหม  ปญญาขึ้นมาใหม  หมุนขึ้นมาใหม 
เดี๋ยวมันก็หมุนไปอกีเหน็ไหม ถาทําไปไดอีกมันก็เนาขึ้นไปอกี 

แตถามันมีสติ มนัมีการคุมครองนะ มันจะดึงกลับมา ดึงกลับมาเห็นไหม ถานอม 
ไปอยางนี้  ปญญามันเปนอยางนี้  ถาอยางนีม้ันจะลาอยางนี้  ถาเราใชปญญาอยางนี้  เรา 
กลับมาทีพุ่ทโธกอน  มาพักกอนเหน็ไหม  เหมือนขบัรถเลย  เวลาถึงจุดพกั  จุดที่วาควร 
เลี้ยวซายเลี้ยวขวา มันตองเปนไปตามนั้น 

นี่ก็เหมือนกัน  พอปญญามันเกิดขึน้มา  มันจะมปีญญาหมุนของมนัอยางนั้นเห็น 
ไหม  ขั้นของปญญามนัพลกิแพลง  มันพลิกแพลงใหจิตของเรามนัใครครวญไตรตรอง 
ในความเปนไปของจิต  แลวมนัยอนกลับเขามา  นี่คือธรรมจกัร  นี่คือโลกุตตรปญญา 
ปญญามันเกิดมันเกิดอยางนี้  มนัทํางานของมันอยางนี้  มนัหมนุของมนัเปนอยางนี้เหน็ 
ไหม มันจะยอนกลับมา 

จิตนี้ตองตายตองเกิด  ตองตายตองเกิดนะ  ดูสิดูความบีบคัน้ของฤดูกาล  ดูความ 
บีบคั้นของวัฏฏะ  ดูความบีบคั้นแลวจิตยงัตองตายตองเกิด  สลดใจไหม  ถาสลดใจ  สิ่งนี้ 
ปญญาอยางนี้  มรรคญาณอยางนี้  มันจะเขามา  มันจะเขามาทําลายสิ่งที่เปนภวาสวะเปน 
ภพที่ตองไปใหเขาบีบคั้นนะ 

วัฏฏะมนัเปนวัฏฏะอยูอยางนั้น  แตจิตนีม้ันมีกิเลสอยูมนัตองหมนุไปตามวัฏฏะ 
อยางนัน้ มนัเขาไปจํายอมกับเขา เหมือนกับวัวในคอก มันตองเขาในคอก มันตองอยูคอก 
คอกนัน้ครอบงํามัน  นี่กเ็หมอืนกนั  จิตนีอ้ยูในวัฏฏะ มันตองวนในวัฏฏะ  วัฏฏะนี้บบีคั้น 
มัน  ถาบีบคั้นมัน  มนัก็ตองเย็นรอนออนแข็งอยางนี้  มันจะทุกขอยางนี้  ตองเกิด  ตองแก 
ตองชราภาพ ตองจบอายุขัย ตองโดนภพชาติมันบีบคั้นแลวก็ตองตายไป ก็โศกเศราวิลาศ 
รําพันกนั แลวก็รองหมรองไหรําพนัจะตองพลัดพรากจากกันเห็นไหม
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สมาธิจดไวกอน  แลวใชปญญาหมุนเขามา  มันจะเริ่มไตรตรองเริม่ใครครวญเขา 
มาเห็นไหม ถึงจะอยูในคอก รางกายนี้ จิตอยูในคอก มันก็ใชปญญาไปเปดคอก เปดคอก 
ออก จะเปดประตูคุก เปดประตูคอกใหจิตนีม้ันออกไปเห็นไหม 

พยายามจะทําความสะอาดของใจ ใหใจพนสภาวะทกุขยากอยางนี้ ถาสภาวะทกุข 
ยากอยางนี้ มนัพนออกไปบอยครั้งเขา บอยครัง้เขา โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี จนถึง 
ที่สุดเห็นไหม ถึงที่สุดมนัทําใหจิตนี้สะอาด 

จิตนี้สะอาด  อวิชชาปจจยา  สังขารา  จิตเดิมแทผองใส  จิตเดิมแทนี้หมองไปดวย 
กิเลส  จิตเดมิแทผองใส  จิตเดิมแทนี้เปนผูขามพนกิเลส  ถาจิตนี้สะอาดเหน็ไหม  อาสเวหิ 
จิตฺตานิ  วิมุจจฺิง  สูติ  จิตเดมิแทนี้เปนผูขามพนกเิลส  ถาจิตนี้เปนผูขามพนกิเลส  นี่มนั 
สะอาดแลว  แลวอะไรทีเ่ปนเปาหมาย  อะไรเปนสิ่งที่เริม่ตนของความคิด  อะไรเปน 
สถานที่ที่จะใหพญามารมนับีบคั้นละ 

สิ่งที่จะบบีคั้นมันไมมี  มันโดนทําลายไปหมดนะ  ถาโดนทําลายไปหมดเหน็ไหม 
แมแตวาจิต  จิตเดิมแทที่ผองใส  มันจะรูวาผองใสนะ  มนัมีธาตุรู  มันมีตัวรู  มนัมีสิง่ที่ 
กําหนดได มันถึงรูวาผองใส ถาไมมีตัวรู มันจะรูวาผองใสไดอยางไร 

แตพอมันทําลายของมนัไปแลว  ความผองใสนีเ้ปนอาการ  เปนความรบัรูของจิต 
ตัวจิตโดนทําลายสิ่งนั้นเปนสภาวะแบบนัน้  ดูสิเวลาฟาแลบ  เวลาสิ่งตางๆ  เหน็ไหม  ฟา 
แลบฟาผาตางๆ  มันก็เปนธรรมชาติของมนัอยางนัน้  ถาผองใสเห็นไหม  ดูความสวาง  ดู 
ฟาแลบมันแลบออกมามนัก็สองแสงสวางเหมือนกนั แลวใครเปนเจาของมนั  ใครเปนสิง่ 
ตางๆ ของมนัเหน็ไหม นีเ่ปนธรรมชาติอันหนึ่ง 

จิตเดิมแทก็เหมอืนกัน  จิตเดิมแทแตมนัมกีิเลส  มอีวิชชามันเปนเจาของ  ถาเปน 
เจาของของมรรคญาณสําคัญกวา  ถามันเขามาทําลายอยางนีอ้อกไปแลว  ขนาดฟารอง 
ฟาผาไมมีเจาของ  แตมันยังทําลายมนุษย  มันยงัทําลายคนตายไดเหน็ไหม  เวลาฟาผา  ผา 
คนตายเลย 

แตอยางนี้  ถาจิตผองใส  แลวอวิชชานะ  มันเขาไปทาํลายตรงนี้  ถาทําลายแลวมัน 
ไมมี  จิตเดมิแทนี้ผองใส  จิตเดิมแทนี้เปนผูขามพนกิเลส  ถามนัขามพนกิเลสแลวมันก็
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หมด  หมดสถานทีใ่หมีการบีบคัน้  วัฏฏะทีเ่ปนสิ่งที่จิตจะตองมาเสวยในวัฏฏะที่ตองให 
เขาบีบคั้นอยางนี้มนัไมมี ไมมี ไมเปนไป อันนี้พนไปจากกิเลส 

อยูกับเราอยูกับธรรมะนะ  อยูกบัธรรมะ  ธรรมะเปน  สพฺเพ  ธมมฺา  อนตฺตา 
สภาวธรรมเปนอนัตตา  มันเปนอนัตตาเพราะวาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจามาตรัส 
รูสิ่งนี้  จิตเราเปนอัตตา  จิตเรามันคงที่  มันมีอยูแนนอน  แตมันโดนกเิลสครอบงําอยู  มัน 
เลยคงที่แบบอนิจจัง มันแปรสภาพๆ มันเกิดตายๆ แตเพราะเวลามนัมี สพฺเพ ธมฺมา อนตฺ 
ตา สภาวะที่คงที่มันคงที่ อัตตาเพราะมนัเปนอวิชชา มันเปนอนัตตา สภาวธรรมสรางเปน 
อนัตตาขึ้นมา คนควาขึ้นมา ทําลายกันขึน้มา ทําลายจนเปนสัจจะความจรงิเหน็ไหม 

สัจจะความจรงิเปนอริยสัจ อริยสจัมนัเปนธรรมชาติ เปนความจรงิอนัหนึง่ ความ 
จริงอันหนึ่งทีเ่กิดจากสภาวะนามธรรมในหวัใจ  แลวมันทําลายกัน  ทําลายอวิชชานี้ออก 
จากใจนะ  เยน็รอนออนแขง็  ความทุกขความรอนความเศราความโศก ทีเ่ราตองเผชิญกับ 
มัน  เราเผชิญกับมนัแลวนะ  เรากเ็ศราโศกจากภายในหัวใจ  แลวก็ออนแอ  แลวก็หงอย 
เหงา ไมรืน่เรงิ ไมอาจหาญ นักรบนะ 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเปนพระอรหนัต  สงบอยูในหัวใจ  สงบเสงี่ยม 
นิ่งอยูในหวัใจเหน็ไหม  แตไมใชออนแอ  จะรืน่เริงจะอาจหาญ  จะเขาใจโลกทั้งหมดเลย 
โลกเกิดจากเหตุ  มีเหตมุีปจจัย  มันถึงเปนอยางนี้  ถาเหตุปจจัยเปนอยางนี้  รูจกัทีม่าที่ไป 
ไมตื่นเตน  มีเหตุปจจัยมาเปนอยางนี้  แลวถาเหตุปจจัยตรงนี้  ตรงปจจุบนันี้เราสรางมนัดี 
เหตุตอไปผลตอไป ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ 

ถาเหตุปจจยัมนัเปนอยางนี้  แลวเราสรางเหตุสรางผลที่มนัเปนความออนดอย  ที่ 
จะทําใหเสื่อมสภาพ  ผลของมนัก็ตองออนดอยเสือ่มสภาพไปเรื่อยๆ  เห็นไหม  อยางนี้ 
เขาใจโลก เขาใจโลก อยูกับโลกไมตื่นเตนไปกับโลก 

เรานะถามันตืน่เตนไปกับโลก  แมแตโลกภายนอกมันกบ็ีบคัน้  โลกภายในกบ็ีบ 
คั้น  แลวเราก็ยอมจํานนกับมนั  เราไมจํานนกบัมนันะ  ชีวิตเปนอยางนี้  ดูสยิอนกลับไป 
ตั้งแตเราเกิด ตั้งแตในสังคมนะ ดูพอดูแมเรา ดูความเปนไปของเรา เปนอยางนี้ แลวมีใคร 
บางที่อยูคางโลกนี้ ตายหมดนะ เกิดมาตายหมด
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เราก็ตองตายวันหนึ่งแนนอน  ชาหรือเร็วเทานัน้  อยานอนใจนะ  ใหมัน่คง  ให 
แข็งแรง ใหตอสู ตอสูกับเรา ตอสูกับกิเลส หมั่นเพียรไง ความหมั่นความเพยีรความขยนั 
ขันแข็ง มันจะทําใหเราเขมแข็งขึน้มา  ถาเราเขมแข็งขึ้นมาเหน็ไหม  เราจะจับอาวุธเขาไป 
ตอสูกับอวิชชา 

ถาเราออนแอขึน้มานะ เราจะจับอาวุธของกิเลส แลวก็ทําลายเรา จิตจะออนแอไป 
ทุกวนั  ถามันไดออนแอมันจะออนแอไปเรือ่ยๆ  ถามันเขมแข็งขึน้มานะ  เขมแข็งขึ้นมา 
มันจะมีถกูมีผิด  เพราะเปนมิจฉาหรือสมัมา  แตก็มีโอกาสไดแกไข  ถามันมิจฉาทิฏฐิ 
เขมแข็งเปนมิจฉา  คือเขมแข็งแลวมนัไมเปนสัมมา  มันไมลงเปนปจจุบัน  เราก็ฝกฝน  มี 
การทดสอบ มกีารตรวจสอบ ทดสอบตรวจสอบ ทดสอบตรวจสอบบอยๆ 

ภาคปฏิบัติมันเปนการปฏิบัติ มันรูจากภาคปฏิบัติ มนัรูจริงขึน้มา ความรูจรงิอยาง 
นี้จะเปนสมบัติของใจ ถาใจไดฝกฝน  ใจไดสมบัติเห็นไหม ใจไดสมบัติ ใจไดปฏิบัติ สิ่ง 
นี้เกิดขึน้มามันจะเปนสมบัติของใจ มนัรื่นเรงิอาจหาญนะ 

ในสังคมใดมีปญหาขึน้มา เราสามารถช้ีนําแกไขได เขามีปญหาขึ้นมา เขาจะถาม 
ปญหาเราได  เพราะสิ่งนี้มนัเปนประสบการณของจติ  จิตไดผานเหตุการณอยางนี้มา  จิต 
ไดแกไขสภาวะอยางนีม้า จนรอดพนวิกฤตมิาเปนช้ันเปนตอน เปนช้ันเปนตอนขึ้นมา 

แลวถาเขาเกิดเหตุการณวิกฤติ เขาอยูในเหตุการณวิกฤติ ทําไมเขาจะมาปรึกษาเรา 
ไมได  ทําไมเขาจะมาฟงธรรมกับเราไมได  เราทําไดเห็นไหม  แตใหมันเปนสมัมา  ใหมนั 
เปนสจัจะความจริง ถาเปนสัมมาเปนสจัจะความจริง สัมมาดูสิเห็นไหม น้ํากับน้ํามนั มัน 
เขากันไมไดหรอก กิเลสกับอวิชชา ธรรมกับวิชา 

ธรรมกับอวิชชาเห็นไหม  มันเขากันไดไหม  มันจะเปนคูโตแยงกนั  สิ่งที่โตแยง 
กันเหน็ไหม  ธรรมแสดงออกมา  แสดงออกมาโดยธรรม  หรอืแสดงออกมาโดยกเิลสเหน็ 
ไหม สิ่งนีถ้าแสดงออกมาโดยกิเลสมันก็เขากบักิเลส ในสังคมกิเลสก็ยกยองกัน 

ถาเปนสภาวธรรมเหน็ไหม  เวลาแสดงออกมาในสงัคมของนักบัณฑิต  นักธรรม 
เขายกยองกนั ยกยองเห็นไหม เพราะสิ่งนี้เขาไปเชิดชู เพราะมันไปเขากับจริตเขากับนิสัย



เทศนพระ วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๐ ๑๘ 

ธรรมกับกิเลสในหัวใจของเรา ธรรมกับกเิลสในหัวใจสังคม เราจะเขาสังคมใด เราจะเชิด 
ชูของเราอยางไร เราตั้งสติของเรา เลอืกเฟนแลวรืน่เริง องอาจกลาหาญในธรรม 

ธรรมนะเห็นไหมดูสิ โลกเขาแยงแหลงน้ํากนั น้ําตอไปจะมีปญหามาก เพราะมนั 
จะอัตคัดขาดแคลนไปเรื่อยๆ  ที่ไหนมนี้ําที่นัน่มีชีวติ  นี่ก็เหมือนกัน  ที่ไหนมีธรรม  เราก็ 
แสวงหากัน เราก็แสวงหาธรรมนั้น ถาแสวงหาธรรมนัน้ ธรรมนัน้จะเปนเครือ่งชุมช่ืนรื่น 
เริงในหัวใจของเรา 

ถาชุมช่ืนรื่นเริงในใจของเรา  เราจะทีน่ั้นเอาพรมใหชีวิตเราสดช่ืนขึ้นมา  แลวเรา 
พยายามประพฤติปฏิบัตขิึ้นมาใหใจของเราเปนธรรม  ถาใจของเราเปนธรรม  เราจะเปนผู 
ที่มีความสุขในหวัใจเห็นไหม เราจะไมตองไปมีความลังเลสงสยั เราจะไมตองตืน่เตนกับ 
ใคร 

ตื่นเตนเรือ่งของโลกๆ  มีเจริญมเีสื่อม  แตเรื่องของธรรม  ธรรมไมมีอกุปปธรรม 
ไมมกีารเจริญและเสือ่ม คงที่ตลอดไป จะอยูในหัวใจของเรา ถาเราเขมแข็งเราไมออนแอ 
เราจะเปนนักรบ รบกับหวัใจของเรา รบกับทิฏฐิตัณหากิเลสมารในหัวใจของเรา 

เรื่องของโลก  เรือ่งของสังคม  เรือ่งของหมูคณะ  ไวใหเปนเรือ่งของสงัคม  เรื่อง 
ของครูบาอาจารย  เรือ่งของสิ่งที่วาสงฆปกครองกนั  เราตองปกครองใจเราใหไดแลว 
รักษาใจใหได  แลวเราจะเปนศากยบุตรพทุธชิโนรส  เราจะเปนลกูขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาโดยสมบูรณ เอวงั 
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