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เทศนที่ธรรมศาสตรรังสิต ครั้งที่ ๑ ไฟลที่ ๒ 
พระอาจารยสงบ มนสฺสนฺโต 

ถาม-ตอบ ปญหาธรรม  วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

เพราะวาคนเรามนัไมเขาใจตวัเอง มันไมเขาใจสมบตัิของเรา เกิดเปนมนุษยนีเ่ปน 
สมบัติมหาศาลเลย  แตคนลมื  ดูสิ  เวลาเราทํางานแลวไมไดสมความปรารถนา  เราจะ 
เสียใจมากเลย ใครทําอะไรถาไมประสบความสําเรจ็แลวก็จะเสียใจมากเลย  แลวเคยมีไป 
หาเรานะ บอกวาไมไดสมตามความปรารถนา  เราบอกวา โยมดูถูกตวัเอง มองขามตวัเอง 
ไป มองขามสมบัติทีม่ีคามากที่สุดคือชีวิต  มองขามไป แลวเราก็จะใชชีวิตเราไปแคหมด 
นะ แลวก็ตายไป 

แตเราไปผูกพันกับสมบัติขางนอก  แลวก็เสียใจกันนะ  ทําอะไรไมประสบ 
ความสําเรจ็จะเสยีใจมาก  ประสบความสําเร็จหรอืไมประสบความสําเร็จ  มันอยูที่บุญ 
กุศล  เวลากิเลสมันคิดนะ  เวลาเราจะทําบุญกุศลกนั  ถาใครทําทานเสียสละก็บอกคนนี้ 
คนโง  แตคนที่มกัมาก  คนที่เหน็แกตัว  คนที่เอาผลประโยชนใสตัวเอง  เขาวาคนนัน้คน 
ฉลาด แตเวลามาประพฤติปฏิบัตนิี่  โอกาสไง  บุญกุศลคือจงัหวะและโอกาส 

โอกาสของเราทําอะไรประสบความสําเรจ็ไปทัง้นัน้เลย จะไมมคีนมาขัดขวางเลย 
บางคนนะ คิดวาดีไปหมดเลย  แตทําไปจะมีอปุสรรคไปตลอด  บุญมันเกิดกันอยางนี้ 
นะ นี่คอืบุญทีเ่ปนสมบัติจากภายนอก  ถาสมบัตจิากภายใน  นกัภาวนาจะรูเรื่องอยางนี้ 
เพราะมานัง่ภาวนาดวยกนั มาดวยกันทั้งนั้นเลย  ก็มีลมหายใจเหมือนกนั  มีชีวิตจิตใจ 
เหมือนกนั  แลวกน็ั่งภาวนาเหมอืนกนั  บางคนภาวนาแลวดี  บางคนภาวนาแลวไมดี  บาง 
คนคราวนี้ดี  คราวหนาไมดี เห็นไหม 

นี่มนัมาจากไหน มันมาจากบุญกุศลนะ การเสยีสละทานนี่แหละ องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาเห็นไหม  พระเวสสนัดรเวลาเสยีสละเห็นไหม  ลูกเมยีนี่ใครบางไมรัก 
รักลูกรักเมียนี่รักมากนะแลวเปนอุปสรรคนะ  แลวพูดถึงชูชกเปนจัณฑาลเปนยาจกมาขอ
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อํานาจมนัมีทีจ่ะปฏเิสธไดมหาศาลเลย  แลวใหทําไม  นี่เพราะการฝกมานะ  เพราะองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาทุกๆ พระองคจะตองเสยีสละตรงนี้ 

ถึงสุดทายแลวตองเสียสละลูกสละเมีย  เพราะเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องเพศตรงขาม 
มันจะเปนเรือ่งความดึงดูดหวัใจมาก  แลวการเสยีสละอยางนี้  การเสียสละแบบนี้คนมี 
กิเลสนะ  เพราะขณะนั้นพระเวสสันดรยังเปนพระโพธิสัตวอยู  คนมกีิเลสมันตองเห็น 
แกตัว  คนมีกเิลสจะตองปกปองสิง่ที่เรารัก  แตการเสียสละออกไป  มันเจ็บปวดมาก 
เจ็บปวดนะ  แลวในปจจุบันนี้เราจะมองกนัแบบวทิยาศาสตรวาเปนคนที่ไมรับผิดชอบ 
ทําไมเสียสละลกูเสียสละเมีย  ทําไมไมเสียสละตัวเอง  โลกคิดกนัอยางนัน้นะ  เสียสละ 
ตัวเองนะ 

ในทางตรงขามกนัถาเรามีครอบครวั  ถาครอบครัวเรามันจะมปีญหาเราจะเปน 
ผูรับผิดชอบแทนใชไหม  เราจะรับผิดชอบทัง้นัน้ละ  แตนี่เขาไมขอเรานี่  เขาขอลูกเมีย 
เพราะมนัสะเทือนหัวใจ  ความสะเทือนหัวใจ  โพธิญาณมันอยูที่นี่  โพธิญาณมันอยูที่ 
พุทธะ  พุทธะนี่มนัอยูที่ภพ  ภพคือความรูสึกนะ  เราคิดกันนะวาเราเกิดเปนคน  เห็นไหม 
ไดเปนภพ  มีภพมีชาติ  เปนชาติไทยชาติตางๆ  เห็นไหม  เรียกวาเช้ือชาติไง  แตภพอยางนี้ 
เปนสมมุติ เห็นไหม  ดูสิ เราไปทางตะวันตกกัน เราจะไปเกิดที่ดนิแดนของเขาเพื่อจะไป 
เอาสัญชาติของเขา  ทําไมเราเปลี่ยนแปลงไดละ  เราขอสัญชาติไดนะ  เราเปลี่ยนแปลง 
สัญชาติได แตการเกิดและการตายนี่เปลี่ยนไมได 

ภพชาติอันนี้สําคัญมาก  ความรูสึกนี่คือภวาสวะ  อนุสัยไง  กิเลสวะ  ภวาสวะ 
อวิชชาสวะ  สิ่งนี้มนัเปนการเกิดและการตาย  โพธิญาณมันเกิดทีน่ี่  กิเลสมนัอยูที่นีน่ะ 
แลวเรามาเกิดเปนมนุษย  การเกิดเปนมนุษยนะ  จิตวิญญาณนี่มีอยูเต็มไปหมดเลย  มิติมนั 
บังเอาไว เราจะไมเห็นจิตวิญญาณ แลวเราก็ไมเช่ือวาจิตวิญญาณมีนะ ถาพระองคไหนพูด 
เรื่องผี  เรือ่งนรก  เรื่องสวรรคกว็าเปนผูที่ครึ  ลาสมยั  แตทําไมมนุษยกลัวผีละ  ทําไมเรา 
กลัวความมืดละ เพราะอะไร เพราะสัญชาตญาณไง 

จิตดวงนี้มนัเคยเวยีนเกิดเวียนตายมา มนัซับอยูที่นี่ มันซับอยูที่ใจเรานี่แหละ แลว 
เราก็จะปฏิเสธมนัวามนัไมมี  แตเราเองคอืไอผีตวัแรกคือผีที่ยงัมีความรูสึกอยู  ไอผีคือจิต 
วิญญาณเรา  คนถาไมมวีิญญาณครองคือคนตายนะ  แลววิญญาณมันอยูที่นี่  แลวเราบอก 
วิญญาณมันไมมี  วิญญาณมันมีอยูเต็มไปหมดนะ  สิง่ที่การกระทําเหน็ไหม  การเสียสละ
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เสียสละอยางนัน้  อยาวาแตมนุษยเลยนะวามีกิเลส  มนุษยนี่มกีิเลส  ในจิตวิญญาณเขาก็มี 
กิเลส  แมแตเปนพรหมนะกม็ีกเิลส  ดูเปนเทวดาสิ  พวกเทวดาเขาตองมีบริษัทบริวารเหน็ 
ไหม  เขาก็มกีิเลส  สิ่งทีม่ีกเิลสเหน็ไหมคือการเห็นแกตัว  เราเปนมนุษยก็เหมือนกนั  เรา 
เห็นแกตัว 

ถาเห็นแกตัว ตองเหน็แกตัวในทางที่ดี เหน็แกตัวนะ เพราะอะไร เพราะเหน็แกตัว 
ตองรักตวัเอง  รกัตัวเองตองหาสิ่งที่ดีๆ  ใหตวัเอง  แลวอะไรเปนสิ่งที่ดีใหตัวเองละ  เห็น 
ไหม  สิ่งทีเ่ราประกอบสมัมาอาชีวะมันเปนความดเีด็กๆ  ไง  คนดนีะ  คนรับผิดชอบ  คน 
รับผิดชอบครอบครวั  คนรับผิดชอบทกุๆ  อยางเปนคนดี  แตดีอยางนี้มนัด…ีเห็นไหม 
อยางการเสยีสละทาน ผูที่เสียสละ ผูที่ใหความสุขแกผูอื่นเปนคนดี แตคนดีอยางนีม้ันก็ดี 
ในอามิสไง ดีในการเวียนตายเวียนเกิดในวัฏฏะไง 

ถาดีอยางนี้แลวศาสนาสอนใหดกีวานัน้ขึ้นไปอกี  สอนใหรบัผิดชอบตนเอง  ให 
รูจักตนเอง  ถารูจักตนเอง  ตนเองที่ไหน  เห็นไหม  ถาเราไมรูจักตวัเราเองนะ  เราไมรูจัก 
สถานที่สกปรก  เราจะทําใหสิ่งสกปรกนัน้สะอาดไมได  ถาเราไมเหน็ตัวเราเอง  เราจะทํา 
จิตใจใหมนัสะอาดไดอยางไร ถาเราจะจิตใจสะอาดเห็นไหม ความรูสึกของเราเหมอืนกบั 
น้ําเห็นไหม  น้ําหรอือากาศ  มันแพรกระจายไปตามธรรมชาติของมนั  ความรูสึกของเราก็ 
แพรกระจายไปตามธรรมชาติของมนั  เราคิดถงึตะวนัตกสิ  เราคิดถึงสิง่ที่ไกลที่สุดสิ  จิต 
ออกไปไดตลอดเวลาเลย  ความเร็วของจิตมนัไปไดไกลมาก  เร็วมากเลย  มนัมีพลังงาน 
ของมันสงออกตลอดเวลา แลวเราก็คิดแตเรื่องนอกๆ เห็นไหม 

วัตถุภายนอกเปนสิ่งทีเ่ปนธาตุ  ๔  เปนวัตถุ  วัตถุคอืความคิด  ความคิดเปนวัตถุ 
อันหนึง่นะ ตัวจิตนี่เปนพลังงาน แตตัวความคิดมนัเปนวัตถุเกิดจากพลงังานนั้น แลววัตถุ 
อันนี้ เห็นไหม ถาใครเห็นจิตไง เห็นจิต เห็นอาการของจิต สิ่งที่เหน็จิต เหน็อาการของจิต 
มันจะแกไขตรงนี้ได  มันจะแกไขนะ  ถาเราแกไขไมไดเห็นไหม  เราไมรูจักตัวมันเอง  เรา 
จะไมรูจักสิง่ใดเลย  ทางวิทยาศาสตรเห็นไหม  เขาเขาใจถึงอากาศ  เขาเขาใจถงึแหลงน้ํา 
เขาเขาใจสิ่งตางๆ  เขาเอาสิ่งนีม้าทําเปนอุตสาหกรรม  เขาจะเอาสิ่งนีม้าเปนประโยชนตอ 
เขา 

แตนี่วิทยาศาสตรทางจิตไง วิทยาศาสตรทางจิตนะ มันเริ่มมีตั้งแตองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรม  ถาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจายังไมตรัสรูธรรมนะ
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เจาชายสิทธัตถะออกแสวงหากับเขา  ออกแสวงหากับเขามาก  ไปศึกษาเลาเรียนกับลทัธิ 
ตางๆ เห็นไหม มนัก็เหมือนกับในปจจุบนันีท้ี่เราถอืผีถือสางกันเห็นไหม ถอืผีถือสางทรง 
เจาเขาทรง  สิ่งนีม้ันก็เหมือนกับสมัยพุทธกาล  สิง่นีค้ืออะไร  เพราะเวลาเราเขาสมาบัตนิะ 
เขาสมาธิไดเห็นไหม  พวกพรหมศาสตร  พวกทีเ่ขาดูฤกษดูยาม  ถาจิตเขาสงบนะ  เขาจะ 
ทายไดเที่ยงตรงมาก ถาจิตเขาคลาดเคลือ่นนะ สิ่งนัน้ก็จะไมเปนประโยชนกับเขา 

นี่ก็เหมือนกัน  ถาจิตเราสงบนะ  ไอเรือ่งเหาะเหินเดนิฟา  ไอเรือ่งอภิญญามันเรื่อง 
ธรรมดา  แลวในปจจบุันนะ  วิทยาศาสตรมันเจริญมาก  สิ่งนีเ้จริญเห็นไหม  เดี๋ยวนี้คน 
อยากจะเหาะก็ไดทุกคนเลย  ตีตั๋วเหาะไดหมดเลย  หูทิพยตาทิพยเห็นไหม  หูทิพย 
วิทยาศาสตรมันทําไดไง  วิทยาศาสตรมนัทําเรือ่งอภิญญาได  แตถาดูสมัยพุทธกาลสิ่งนี้ 
มันไมมเีห็นไหม สิ่งทีเ่ปนวิทยาศาสตรยังไมเจริญนะ 

ในสมัยพุทธกาลนะ  สองพนักวาปมาแลว  หมอชีวกผาตัดสมองไดนะ  หมอชีวก 
ผาตัดสมองมาแลว  แตเราเพิง่มาตื่นเตนวิทยาศาสตรในสมัยปจจบุันนี้เทานัน้เอง  สิ่งนีม้นั 
เปนเรื่องอภิญญา  มันเปนเรือ่งวัตถุไง  มนัเปนเรื่องขางนอกไง  แตวิทยาศาสตรทางจิต 
เทคโนโลยีที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมา  อรยิสัจ  ทกุข  สมทุัย 
นิโรธ มรรค  ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรคนะ เวลาเขาไปถามกนั ศาสนาพุทธ แกนของ 
ศาสนาคืออะไร ทุกข  สมุทยั  นิโรธ  มรรค  มันก็กระดาษแผนหนึ่งนะ  กระดาษแผนหนึง่ 
นะดูสิ ในตําราเขียนไว ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค มันก็กระดาษเปอนหมกึ กระดาษเปอน 
หมึกเทานั้นเอง ทกุข สมุทัย นิโรธ มรรคมนัเกิดที่ความรูสึกนี่ ไอกระดาษนั้นมันช่ือไง 

เราช่ือนาย  ก  นาย  ข  นาย  ง  เหน็ไหม  เรามีช่ือ  เรามีสัญชาติ  เราเปลี่ยนสัญชาติ 
เปลี่ยนที่ไหน ไปเปลี่ยนที่วาการอําเภอนะ แตที่เราจะเปลี่ยนสัญชาติเลย  เราจะลบภพเลย 
มาลบที่ปจจุบนั  ลบทีค่วามรูสึกนีไ่ง  ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรคมนัเกิดที่นี่  มนัเกิดที่ 
ความรูสึกของเรานี่  มนัไมไดเกิดอยูที่ตํารบัตํารานะ  ตํารับตํารานี่คือเทคโนโลยีทีอ่งค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจารื้อคนมาแลววางไวไง  วางไว  วางไวเปนวิชาการเหน็ไหม 
ทางวิชาการ  ปริยัติ  ปฏิบัติ  ปฏิเวธ  ปรยิัติเรยีนจนทองจําไดหมดเลย  แตกลวัผี  กลัวเกิด 
กลัวตาย กลัวทกุๆ อยาง แตเราประพฤติปฏิบัตขิึ้นมามันเปนใจของเรานะ  ผีตัวนี้ไง ผีตัว 
นี้หลอกเรามาตลอดนะ ความเหน็ผิดของเรานี่หลอกมาตลอดเลย หลอกวาที่นัน่จะดี  ที่นี่ 
จะดี  ทําอยางนีจ้ะประสบความสําเร็จนะ  ใหออนวอนอยางนั้นใหทําอยางนีจ้ะประสบ
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ความสําเรจ็ แลวมนัประสบความสําเร็จไหม มนัประสบความสําเร็จกป็ระสบความสําเรจ็ 
โดยสมมุติไง ช่ัวคราวไง 

มันมีอะไรประสบความสําเร็จบาง  มนัไมมีหรอก  คนเราใชปจจัย  ๔  เทานี้แหละ 
แตถามันยอนกลับมานะ  ถาจิตเราสงบนะ  ถาจิตสงบเขามา  แคจิตสงบเราก็ตืน่เตนแลว 
คนขนาดถาไมตื่นเตนนะ  จะไมเขาใจวาความสงบนี่เปนนพิพาน  แคเปนสมาธินี่ติด 
นิพพานกนัแลว  เพราะเขาใจวาความเปนสมาธินี่เปนนิพพาน  สมาธิเปนสมาธิ  สมาธิมัน 
เปนมรรค  ๘  นะ  มรรค  ๘  เห็นไหม  เราศึกษากันถาหนวยกิตเราสงไมครบ  อาจารยเขา 
ไมใหผานหรอก  ถามรรคไมครบองค  ๘  ไมมัชฌิมาปฏิปทา  ไมมรรคสามคัคี  มนัชําระ 
กิเลสไมไดหรอก 

สิ่งที่เกิดขึ้นมามันวิปสสนกูิเลสไง มนัเปนวปิสสนู มันเปนความวางเห็นไหม มัน 
เปนกเิลสอันหนึ่ง วิปสสนูความวาง อากาศ ความวางตางๆ มันเปนวิปสสนูกเิลสนะ มัน 
เปนกเิลสอยางละเอยีดไง  เรานีม่ีกิเลสอยางหยาบๆ  กัน  เรามีหยาบๆ  เราศึกษากัน  เราวา 
เราอยากจะพนทุกขกนั  สิ่งนี้อยากพนทกุขกนัเหน็ไหม  แลวเวลาเราใชปญญาเขาไป  มัน 
เปนโลกียปญญาไง เหมือนกบัเราศึกษาเลาเรียนเห็นไหมเปนปรยิัติ การประพฤติปฏิบัตกิ็ 
เหมือนกนั  เราจะบอกวาปริยัติในปฏบิัติไง  เพราะอะไร  เพราะเทศนของครูบาอาจารยมี 
ไวใชไหม  เราก็ศึกษาตามเทศนของครบูาอาจารยมา  พอฟงเทศนไป  ตามศึกษาครูบา 
อาจารยมามนัก็สรางภาพไง 

นี่วิปสสนึก  พอวิปสสนกึขึ้นมา  ถาเราสรางขึ้นมามนัวาง  พอมนัวางขึ้นมาเรารูวา 
วางนะ  เราก็รูวาเราฟุงซาน  เราก็รูวาเราทุกข  เรารูวาเราทุกขนะ  เวลาทุกขเรารูวาทกุข  เรา 
คิดวาเรารูไง  แตโดยอริยสจันะไมรู  ถารูนะ  ไฟนีม่นัไมมีใครเขาอยากจับหรอกเพราะจับ 
แลวมนัพอง ถารูวาทุกขทําไมทกุข ถารูวาทุกขเราตองไมจับไฟสิ แตนี่เราบังคับไมได มัน 
ตองคิด  มนัตองทุกข  มนัตองยึด  แลวเราก็ทุกขอยูอยางนี้  แลวบอกวาทุกข  วาทุกข  ไมรู 
มันผลทีเ่กิดจากทุกขตางหาก  สิ่งที่เกิดจากทกุขเหน็ไหม  ถาจิตมนัไมสงบขึน้มามันไม 
เห็นตรงนี้ แลวเราไปเขาใจ รูวาวาง หมายถึงวาเราใชปญญาไง 

มันเปนโลกียปญญา  ปญญาที่เราศึกษากันอยู  ที่เราทํากันอยูมันเปนโลกียปญญา 
มันเปนปญญาอบรมสมาธิเพราะความสิ้นสุดของมนั  กระบวนการของมนัคือวิปสสนู 
กิเลสเห็นไหม พอมันปลอยวางเขามาทั้งหมด มันรูวาวางเห็นไหม ทุกขคนจะรูวาวาง เรา
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นั่งอยูลมพัดมา เราวาเยน็ ลมพัดมาถึงตัวเราวาเย็น ลมกับเรามนัคนละอันนะ รูวาวาง คน 
ละอันกับความรูสึกนะ มันคนละอนักับตวัจิตนะ ถาตัวจิตวาง ตัวเองมันจะวาง ไมใชรูวา 
วาง  ถารูวาวางเพราะอารมณความรูสึกเรา  เรารูไดใชไหม  เวลาเราทกุขเรากร็ูวาทุกขเห็น 
ไหม  มันเปนโลกียปญญาไงคอืปญญาโลกไง  ปญญาวิทยาศาสตรไง  ธรรมะเหนือโลก 
เห็นไหม โลกุตตรปญญามันละเอยีดกวาที่เราทํากนัอยูนีม้หาศาลเลย มนัละเอยีดที่ไหน 

มันละเอยีดตอเมื่อคนทีรู่จรงิไง คนรูจรงิเหน็จรงิขึ้นมามันจะละเอียดมาก ละเอยีด 
เพราะมนัเปนโลกุตตรปญญา  เปนภาวนามยปญญา  แลวภาวนามยปญญานี่มนัเกิดมาจาก 
ไหน  ถาไมมกีารเริม่ตนมันเกิดไมไดนะ  เราเกิดมาเปนมนุษยเกิดมาจากเราใชไหม  มนั 
เปนสมมุติไหม  ใช  เปนสมมุติ  ความคิดเราเปนสมมุติไหม  ใช  เปนสมมุติ  การศึกษา 
ธรรมะของครบูาอาจารยเปนสมมุติใชไหม  ใช  เปนสมมุติ  เปนสมมุตทิั้งนัน้  เพราะอะไร 
เพราะมนัเกิดจากกเิลส  มันเปนสมมุติทัง้นัน้  เปนสมมุติทัง้หมดเลย  ความคิดทีค่ิดอยูนี้ 
สมมุติทัง้นัน้  เปนปญญาหลอกๆ  ทั้งนัน้เลย  ปญญากอบป  ปญญาจํามาทั้งนัน้  แตเพราะ 
มันเปนปญญาเปนธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เหมือนกับน้ํารอนกับน้ํา 
เย็น น้ํารอนจุมลงไปน้ํารอน มันก็รอน มอืจุมน้ําเยน็ มันกเ็ยน็ 

จิตนี่ศึกษาสิ่งทีเ่ปนความดีเปนธรรมพระพุทธเจา มนัก็เยน็ แตจิตไปจุมในน้ํารอน 
ในกิเลสมนัก็รอน เหน็ไหม มนักเ็ปนสมมุตทิั้งนั้น มันสมมุติขางนอก แลวความจริงอยูที่ 
ไหน ความจริงยงัไมเกิดไง ถาความจริงมันเกิดเหน็ไหม เราตองทําสัมมาสมาธิเขามา มัน 
จะเปนประโยชนกับเรานะ  ถาทําสัมมาสมาธิเขามา  นี่ธรรมเกิด  เกิดอยางนี้  ธรรมเกิดนะ 
เวลาเราสงสัยในสิ่งตางๆ    เวลาเราประพฤติปฏิบัตเิห็นไหม  เราสงสัยในสิ่งตางๆ แลวเรา 
ทําจิตสงบเขาไป พอจิตสงบเขาไปมันจะเกิดคําตอบขึ้นมาในใจ สิ่งที่เกิดคําตอบขึน้มาใน 
ใจนี่ธรรมเกิด 

ธรรมเกิดคือสภาวธรรมไง ธรรมจริงเกิดเห็นไหม วาธรรมะเปนธรรมชาติ ธรรมะ 
เปนธรรมชาติ  การเกิดและการตายกเ็ปนธรรมชาตินะ  ชีวิตคูนี่กเ็ปนธรรมชาติ  ชีวิตคูนี่ 
เปนธรรมชาติ  สัตวที่มนัสืบพนัธุกันอยูกเ็ปนธรรมชาติ  ธรรมะมันเปนธรรมชาติหรือ  ถา 
เปนธรรมชาติมันกเ็ปนวิทยาศาสตรสิ  ธรรมชาติมันก็แปรปรวนสิ  แตถาเปนธรรมเหนอื 
โลกมันธรรมเหนือธรรมชาติ  มันรูสัจจะความจริงแลวมนัวางไวตามเปนจริง  มันเหนอื 
ธรรมชาติ มันถึงทิ้งธรรมชาติได
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การเกิดและการตายเปนธรรมชาติ  การมีชีวิตคูก็ธรรมชาติ  ความสุขความทุกขก็ 
เปนธรรมชาติ  แลวก็บอกวาธรรมะเปนธรรมชาติ  ธรรมะเปนธรรมชาติ  เห็นไหม  เปน 
โลกียปญญา  ปญญาโลกๆ  ไง  แลวตีความเหน็ไหม  ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาแทๆ  เลยนะ แตเอามาตีความกันผิด แลวเวลาศึกษาธรรม ศึกษาธรรมองคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจามันจะผิดไปไหน  เปนโลกุตรธรรม  ใช  ธรรมขององคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจาเปนโลกุตรธรรม  แตธรรมของเราเปนโลกียธรรม  เพราะเอากเิลสเรา 
เขาไปศึกษา เอากิเลสของเราไปตีความ แลวเรายึดกเิลสเรา 

โดยธรรมชาติ  เราใสแวนอะไรก็แลวแต  สิ่งทีม่องออกไปจากแวนจะเปนสีนัน้ 
เลนสเราสีอะไรกอ็อกเปนสีนัน้  กิเลสในหวัใจมันครอบใจอยู  ใจจะศึกษาขนาดไหน 
ศึกษาโดยกิเลสทั้งหมด  เห็นไหมมันถงึปรยิัติขึ้นมา  ปริยัติแลวปฏิเวธคือปลอยวางแลวรู 
แจง  ไมมี  ปรยิัติรูไวเปนวิธีการเทานั้น  ปริยัติไมมรีูแจง  ถาไมมีการปฏบิัติ  ดูสิ  ดูทาง 
การแพทยเหน็ไหม  ถาเขาศึกษานะ  เขาเรยีนแพทยมา  แลวเขาไมฝกหัด  เขาจะเปนแพทย 
ไมไดเลยเพราะเขาจะไดทฤษฎีมาเทานั้นเอง  แพทยพอจบแลวก็ตองไปเปนแพทยฝกหัด 
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 

ไมมกีารปฏิบัติ ปฏิเวธเกิดไมได ปฏิเวธเกิดขึ้นมา  เกิดขึ้นมาทีไ่หน ถาปฏิเวธเกิด 
ขึ้นมามนัเปนสมบัติสวนตนเห็นไหม  ธรรมะนะ  ธรรมะสาธารณะคืออากาศเปนของ 
สาธารณะ แตเวลาเราหายใจเขาไปในทรวงอกของเรา  อากาศนี้เปนของเรา  เพราะมนัอยู 
ในปอดของเรา  สิ่งทีเ่กิดขึน้จากใจจะเปนธรรมะของเรา  ถาธรรมะของเราเกิด  เกิดมาจาก 
ไหน เกิดมาจากการประพฤติการปฏิบัตินีไ่ง ปรยิัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 

ถาไมมีการปฏิบัติเหน็ไหม  แลวการปฏิบัติในปจจบุันนี้  ปฏิบัติในแนวทางไหน 
การปฏิบัตินะในขัน้ของสมถะไมมีแนวทางไหนถูกตองเลย  ไมมีแนวทางไหนผิดพลาด 
เลย  ถูกตองไดหมด  แนวปฏิบัติในเรื่องสมถะถูกตองไดทุกแนวทาง  ในสมถะนะ  สมถะ 
ถูกตองไดหมด  เพราะโดยธรรมชาติ  สิ่งใดเกิดขึน้  สิ่งนัน้ตองแปรปรวนเปนธรรมดา 
ความทุกขขึ้นตอนไหน  ขณะที่ปจจบุันเราทุกขมหาศาลเลย  แลวเราใชกาลเวลา  กาลเวลา 
นี่จะเยียวยาใหความทกุขนี้หายไปได  ความทุกขนี่เราทุกขมากจนเราไมมทีางออกเลย  แต 
กาลเวลาสามารถเยยีวยาได เหน็ไหม เพราะอะไร เพราะมันสงบไปเปนธรรมดา
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นี่ไง โดยไมตองปฏิบัติสมถะมนักเ็กิด  เพราะไมมีสิง่ใดคงที่ ทุกขขนาดไหนเดีย๋ว 
มันก็สงบตัวเปนธรรมดา  แตการเกิดอยางนี้มนัเปนการเกิดของโลกๆ  ไง  การเกิดแบบ 
ปุถุชน  ถาการเกิดปุถุชนมนัไมเปนประโยชนกบัเราเห็นไหม  เราเปนปุถุชน  ทุกชนมี 
สมาธิโดยธรรมชาติ  ถาไมมีสมาธิโดยธรรมชาติแลวกลายเปนคนเสียสติไปแลว  เปน 
สมาธิของปุถุชน  แตถาเราสามารถทําสงบได  มนัเปนกัลยาณปถุุชนเหน็ไหม  ปุถุชนและ 
กัลยาณปุถุชนตางกันตรงไหน  ปุถุชนหมายถึงวาเปนผูที่ควบคมุใจตวัเองไมได  มีสิง่เรา 
แลวไปตามอารมณความรูสึกหมดเลย 

แตถาเปนกลัยาณปุถุชนนะ  มันเห็นรูป  รส  กลิ่น  เสียงเปนบวงของมาร  เปน 
พวงดอกไมแหงมาร  รูป  รส  กลิ่น  เสียงไมใชกิเลส  ฝนตกแดดออกไมใชกิเลส  เปน 
ธรรมชาติของมนั แตคนที่ไปเจบ็ปวดแสบรอนกับมนั ความรูสึกของใจเรานี่คือกิเลส สิ่ง 
ที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติไมเปนกิเลสหรอก  แตความรูสึกไมชอบใจไมพอใจของเรา 
ตางหากเปนกเิลส  รูป  รส  กลิ่น  เสยีงไมใชกิเลสเห็นไหม  เปนธรรมชาติของมัน  แต 
เพราะเราไมตองการหรอืเราปรารถนาอยากไดสิ่งนัน้  นี่ไง  แตถาเปนกลัยาณปุถุชนใช 
ไหม  เพราะที่เขาใชปญญากัน ที่เราใชปญญา เปนโลกียปญญา 

ปญญาในธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เพราะเราไปจับหลกัของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาโดยหลัก  แลวเราไปใชปญญาใครครวญแบบนั้นโดย 
หลัก พอโดยหลักเสร็จแลว เราเขาใจแลว มนัก็ปลอยตรงนีไ้ง พอมันปลอยตรงนี้ปบ เหน็ 
ไหม รูป รส กลิน่ เสียงมันเปนธรรมชาติของมัน เราควบคมุใจเราไดเห็นไหม เราควบคมุ 
ใจเราไดนี่คือกลัยาณปุถุชน  กัลยาณปถุุชนคือผูทีส่ามารถเอาใจของเราไวในอํานาจของ 
เราไดเพราะรูป รส กลิ่น เสยีง สิ่งที่กระทบมนัสัมผัสอายตนะทัง้ ๖  นี่มันคือรูป รส กลิ่น 
เสียงเปนบวงของมาร เปนพวงดอกไมแหงมาร เพราะอะไร เพราะมารมันอยูที่ใจ แลวมนั 
เอารูป รส กลิน่ เสียงที่พอใจมาบูชามัน ทําไมมนัไมเสวย พอมนัเสวยเขาไป มันก็จะเปน 
ธรรมชาติที่เราหมนุกันอยูนี่ไง 

แตโดยบุญกุศลทีเ่ราสรางกนัมานะ  เพราะเรามีบุญกศุล  เราสรางกันมา  จริตนิสัย 
ไง  บางคนชอบอยางนั้น  บางคนไมชอบอยางนี้  สิ่งที่เกิดขึ้นมาเลยมีมมุมองตางๆ  กนั 
เหตุการณๆ  หนึ่งบางคนมองแลวสะเทอืนใจมาก  บางคนมองแลวสะเทือนใจปานกลาง 
บางคนไมสะเทอืนใจเลยกม็ีเหน็ไหม  มุมมองมนัตางๆ  กัน  มันอยูที่จริตนิสยั  ใน



ธรรมศาสตร ครั้งที่ 1-2  9 

เหตุการณอยางนั้น  แลวถาเรามองเห็นอยางนัน้นะ  รูป  รส  กลิ่น  เสยีงเปนบวงของมาร 
เปนพวงดอกไมแหงมาร  จนพิจารณาโดยปญญาของเราจนมันปลอยวาง  ปลอยวาง 
บอยครัง้เขาจนเปนสจัจะความจริงนะ เห็นเลยนะ รปู รส กลิ่น เสียงไมใชเรา เราควบคมุ 
ไดหมดเลย นี่กลัยาณปุถุชน 

เห็นไหม  ในขัน้ของสมถะ  ในขัน้ของสมถะแลวทุกอยางจะทําไดหมดเพียงแตวา 
มันเปนมิจฉาหรือมันเปนสัมมาละ ถาเปนมิจฉา เห็นไหม เขาใชสมาธิไปทําสิ่งที่ผิดพลาด 
ใชสมาธิไปทําสิ่งที่กระทบกระเทอืนกนั ใชสมาธิไปทํารายกันเหน็ไหม ผูที่เขาทําคุณไสย 
เขาก็ใชสมาธิเหมือนกนัเห็นไหม ในสมาธิมันยงัมมีจิฉา มีสัมมา 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเปนเอกมาก  เปนศาสดาของเรา  ครูบาอาจารย 
ของเราสุดยอดมาก  สุดยอดถงึบอกวาตองมีศีล  เห็นไหม  ถามีศีลการรกัษาใจเรา  ศีลเห็น 
ไหม ปานาติปาตา เราไมเบียดเบียนกนั แมแตใน ดสูิ  เรายังไมเบยีดเบยีนเราเองไง ครูบา 
อาจารยบางองคเหน็ไหม  ทานเปนโรคเปนภัย  ทานไมยอมรกัษาเลย  ทานบอกวาเช้ือโรค 
มันกม็ีชีวิต  ทานไมเบยีดเบยีนแมแตเชื้อโรคนะ  เช้ือโรคในรางกายของทาน  ทานยงัไม 
ยอมทําลายมันเลยเพราะมันเปนสิง่ทีม่ีชีวิตเหน็ไหม ปานาติปาตา จะไมทําลายใครทัง้สิ้น 
จะไมเบียดเบียนใครทัง้สิ้น ถาไมเบียดเบียนใครทั้งสิ้น  เวลาสมาธิมันเกิดขึ้นมาเห็นไหม 
มันจะไปทําลายครอบครัวอื่น  ไปทํารายคนอื่นมันเปนไปไดอยางไร  มันเปนไป 
ไมได 

ถามันเปนไปไมไดสมาธิมันเกิดขึน้มามนักเ็ปนสมัมา  สัมมาคือสมาธิมีคุณภาพ 
สมาธิที่เปนประโยชนเหน็ไหม ถาสมาธิที่เปนประโยชน แลวถามีวาสนาเหน็ไหม มันจะ 
มาเขาที่วาสนาตลอด  คําวาวาสนามันเปนความคิดนะ  มันเปนความคิดความรูสึกของคน 
ถาความคิดความรูสึกของคนดี  มันจะคิดถงึชีวิต  เห็นสภาพในครอบครัวนะ  ตั้งแตเด็ก 
มันเหน็พอแมของมนั  มันจะคิดสลดสังเวช  ทําไมครอบครัวเปนทกุขอยางนี้  ทําไมความ 
เปนอยูเปนทกุขอยางนี้  แลวถามีความรูสกึอยางนี้  เขาจะดํารงชีวิตของเขา  เหน็ไหม  เวลา 
เราเกิดมาในสังคมเหน็ไหม พรหมจรรย ถอืพรหมจรรย  เนกขัมมบารมี 

ถามีครอบครวันีม่ันแบบวาเปนเรื่องปกติ  เพราะศีล ๕ แตถาพรหมจรรยเหน็ไหม 
ถามันมีนิสัย  เขาจะถือพรหมจรรยของเขา  ถาถือพรหมจรรยของเขา  ดูสิ  เวลาองคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนโพธิสัตวกอ็ยางนี้  ความจะถือพรหมจรรยมนัเกดิมาจากใจนะ
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มันจริตนิสัย  เด็กมนัมมีุมมองตางๆ  กันไป  แลวเราจะควบคุม  จะดูแลอยางไรใหเด็กเปน 
คนดี แลวถาเดก็มนัดีของเขาเอง นีอ่ภิชาตบุตร เด็กเขาดีของเขาเองเห็นไหม จริตนิสัยเปน 
ของเขา  ถาเขาสรางอยางนัน้มาเขาเหน็  แมแตเขาเห็นสิ่งใด  มันก็สะเทอืนใจเขาแลว  มนั 
เกิดมาจากภายใน 

ไมตองสอนนะ มันเกิดมาจากภายใน ถาเปนพอเปนแมเปนครูบาอาจารยมีลกูศิษย 
อยางนี้สุดยอดเลย  เพราะลูกศิษยอยางนี้มนัจะทาํประโยชน  ทําทกุอยางสมความ 
ปรารถนาทัง้นัน้เลย แตมันหาไดไหมละ หาไมไดเพราะอะไร  เพราะนี่ไง คนทําบุญหรอื 
ทําบาป  มันตางกนัตรงนี้ไง  บางคนทําบุญมาก  บางคนทําบาปมาก  ถาคนทําบุญมากมนั 
ซับซอนมา  มันซบัซอนมาจนเปนจริตนิสัย  แลวเกิดมาจึงมีสภาวะแบบนั้น  แลวเวลา 
ภาวนามันก็เหมอืนกัน 

ยอนกลับมาที่การภาวนานะ  เพราะมนุษยสมบัติ  เวลาเทวดา  อินทร  พรหมนะมา 
ฟงเทศนครูบาอาจารย  ฟงเทศนเพราะอะไร  เพราะสิ่งนี้เราไปคิดกนัเองวาสิ่งนั้นเปนสิ่งที่ 
สูงสง  เราคิดนะวาสิ่งนี้ในสถานะเขาสูงสงกวาเรา  สถานะสูงสงหรือสถานะต่ําตอย  คน 
เหมือนกนันะ  ในวัฏฏะกเ็หมอืนกนั  ทุกขเหมือนกนั  คือความรูเขากับความรูเราเทากนั 
มนุษยกับเทวดามีความรูเทากัน อันเดียวกัน ไมตางกันหรอกเพราะมนัเกิดจากจิตนี่ไง จิต 
นี่ไปเปน ถาเราคิดปจจุบันนี้ เราสงสัยอะไรนะ เทวดาก็สงสัยเหมือนเรา เหมือนกันเพราะ 
จิตนี้ไปเกิด แตสถานะของเขา เขาไดเปนเทวดาเทานั้นเอง 

ฉะนั้นเขาถึงไมรูเรื่องอริยสัจไง เขาไมรูเรื่องศาสนาหรอก เขาเกิดเปนเทวดา เขามี 
สถานะอยางนั้น  เขาก็ดํารงชีวิตของเขากนัไป  รอหมดอายุขัยเทานัน้  เวนไปแตเขามีบุญ 
กุศล  เขามีบุญกุศลเหน็ไหม  ถาครูบาอาจารยของเราองคไหนทีเ่ปนธรรม  เขาจะเห็น 
เพราะเทวดาเขามีความคิด  เขาจะดูความคิดไดเพราะความคิดเปนวัตถุใชไหม  พอเปน 
วัตถุ  เพราะเทวดา  อินทร  พรหมเขาไมมีรางกาย  รางกายเขาเปนทิพยเขาก็ดูที่ความคิดนี่ 
ไง  ถาความคิดอนัไหนสะอาดบริสทุธิ์  เขาจะสื่อสัมพันธกับคนนัน้  มนุษยนี่เหม็นคาว 
คาวของมนุษย  มนุษยเหมน็มาก  แตที่เรามนัไมเหมน็คาวกนัเพราะเราทําความสะอาดกัน 
อยูนี่ไง  เราชะลางกนัอยูทุกวีทุ่กวนันะ  แปรงฟนตอนเชานั่นคาวขนาดไหน  เทวดาไมเขา 
ใกลหรอก มนัคาวตรงนี้  เทวดาเขาไมมีรางกายอยางนี้ที่ใหไปเหมน็คาวเขา แตเวลาครูบา 
อาจารยเราที่สะอาดบริสทุธิ์  ใจมันสะอาดบริสุทธิ์ ทําไมเขาตองการปรารถนาละ
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มีคนถามบอย  วาครบูาอาจารยอยูในปาในเขาเทวดาเขาจะรูไดอยางไร  เหมือน 
อยางนีน้ะ  ในที่มืดแลวมีไฟดวงหนึ่งดวงสวางขึ้นมาเราจะเหน็ไหม  จิตของพวกเรามืด 
บอดโดนอวิชชาปกคลมุอยู  มืดสนิดเลย  แลวจิตของครูบาอาจารยเราไมมีกเิลสเลยมันจะ 
สวางตลอดเวลา  ทําไมเขาจะไมรู  อยูที่ไหนก็รู  เพราะความคิดเปนวัตถุ  สิ่งนีเ้ปนวัตถนุะ 
มันเปนวัฏฏะ  มันเปนวงัวนไง  สัจจะมันเปนอยางนี ้ ถาสัจจะมันเปนอยางนี้ใชไหม  แลว 
หนามยอกเอาหนามบง  การแกกเิลสก็แกสจัจะตรง  สัจจะที่มันคดิโดยธรรมชาติของมัน 
โดยอวิชชา  แลวเราศึกษาธรรม  ศึกษาธรรม  แลวใชธรรม  ใชมรรคเขาไปทําใหสิ่งนีม้ัน 
สะอาด  ถาสิ่งนีม้ันสะอาดเห็นไหม  พระอรหนัตนะ  พระอรหนัตกม็ีความคิดเหมือนเรา 
พระอรหันตกเ็ปนมนุษยนะ  พระอรหันตก็ตองกิน  ตองขับถายเหมอืนกัน  แตขับถายดวย 
ความสะอาด ไมมีอวิชชา ไมมีสิ่งใดทีเ่ปนความสกปรกในหวัใจ เหน็ไหม 

สิ่งที่เราทํากนัอยูนี่มนัเปนสิง่ที่อวิชชานะ  อวิชชา  อะคือความไมรู  เราไมรูความ 
พอดี  ไมรูอะไรเลย  ทําไปโดยสัญชาตญาณ ถาเปนคนดีนะ  ถาเปนคนไมดนีะ  ถาเปนคน 
ไมดีทําไปดวยอารมณ ทําไปดวยความโกรธ ความโลภ ความหลง แตถาเราเปนคนดเีห็น 
ไหม ทําโดยสัญชาตญาณ สัญชาตญาณก็ตัวภพไง สญัชาตญาณก็คือกิเลสไง กิเลสทั้งนัน้ 
เห็นไหม  ถาทําความสงบเขามามันทํามาตรงนี้ได  ดูสิ  เราทําโดยสัญชาตญาณเห็นไหม 
แลวเวลาผูที่เขาทําสมถะ การทําสมถะมันก็เปนสัญชาตญาณอันนี้ มันกลับมาสงบไดไง 

ถึงวาการทําความสงบอะไรก็ได  ในสมถะ  ขั้นของสมถะทุกอยางทําไดหมดเลย 
แตจะเปนสมัมาหรอืเปนมิจฉาเทานัน้เอง  ถาเปนมิจฉาจะติดกันอยูอยางนั้น  วาสิ่งนี้เปน 
ธรรม  สิ่งนี้เปนธรรม  แลวมนัมหัศจรรยนะ  คนเรานะ  ถาเปนเศรษฐีมเีงนิมทีองขึ้นมา 
เล็กนอยมันก็เปนเรื่องปกติ ถาเราเปนคนทุกขคนยากนะ เรามีเงนิบาทสองบาทเราตื่นเตน 
มากเลยวาเรามีตังค  คนมวีุฒิภาวะของจิตมันต่ํา  พอมันเริม่ฝกฝนทําความสมถะ  มนัก็ 
เขาใจวาสมถะนีเ้ปนนิพพาน  แตถาคนเปนเศรษฐี  คนมีอํานาจวาสนา  สิ่งนี้  เงนิบาทสอง 
บาทเราเกบ็หอมรอมริบ มันจะเปนลาน เปนรอยลาน เปนพันลาน รูจักประหยัดมัธยัสถ 

แตถาเปนเศรษฐี  แลวเศรษฐีไมรูจกัรักษา  เศรษฐีนั่นจะเปนคนทกุขคนเข็ญใจ 
ตอไปขางหนา  ถาเราเปนชาวพุทธ  เราเปนลูกศิษยขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
เห็นไหม  ธรรมะสอนอยูแลวใหประหยัดใหมัธยัสถ  สิ่งที่ประหยัดได  ยิง่ครูบาอาจารยยิ่ง 
มีฐานะนะ  มีฐานะในคุณธรรมในหัวใจ  จะประหยัดมัธยัสถมาก  เพราะการประหยัด
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มัธยัสถเหน็ไหม  มนัเปนการแสดงออกนะ  เหมอืนกับตาเปนหนาตางของหัวใจ  การ 
กระทํามนัเปนการแสดงออกของจิต  ถาจิตมีคุณภาพ  จิตที่ดี  เขาจะทําสิ่งที่ดีๆ  ของเขา 
ตลอดไป 

ถาจิตที่คุณภาพไมดี  จะทําแสดงออกสิ่งที่ไมดเีห็นไหม  แลวถาจิตที่มนัดีมี 
คุณภาพ  แลวจะไปใชจายฟุมเฟอย  มนัฝนกับความรูสึกไหม  มนัฝนกบัความรูสึกกบัจิต 
ดวงนัน้ มันไมเปนธรรมชาติกับจิตดวงนัน้ จิตดวงนั้นเปนจิตที่ดีจะทําสิ่งที่ดีๆ ถาทําสิ่งที่ 
ดี สิ่งที่การกระทํานี้มนัถอืวามนัเปนเรื่องของภายนอกไง ถาเรื่องของภายในนะ  เรือ่งของ 
ภายใน งานจากภายใน งานจากภายนอก งานสิ่งตางๆ เปนการเครื่องอยูอาศัยวาเปนปจจัย 
ไง  งานภายในนี่การนั่งสมาธิ  การเดินจงกรม  เหน็ไหม  เราพูดกนั  ในสงัคมยังบอกเลยวา 
เราเกิดมาตองทําหนาทีก่ารงาน 

พระนี่บวชมาแลวไมทํางานอะไรเลย  ความเหน็ของโลกคิดกันอยางนั้น  แตไมมี 
ใครรูจกัเลยวาพระทํางานมากกวาโยมสองเทา  สามเทา  สิบเทาเพราะโยมทํางานตามเวลา 
เขางานออกงานกันตามเวลา แตพระนี่ทํางานตลอดชีวิต ทํางานตลอดทุกลมหายใจเขาลม 
หายใจออก ขาดสติไมไดเลย ถาขาดสตินะ  เราทํางานเห็นไหม ถาขาดสติ  เหมอืนเราเกบ็ 
หอมรอมริบ  เหมือนตักน้ํา  ถามันรั่ว  น้ําจะกระจายออกหมดเลย  จิตก็เหมอืนกัน  เรา 
พยายามรักษา  เราถนอมมนั  แลวเกิดใหมันปลอยใหมันแพรกระจายออกไป  จิตมนัจะอยู 
กับเราไหม  เวลานั่งสมาธิภาวนากันนะ อดนอนผอนอาหาร ๒๔  ช่ัวโมงนะ ๒๔  ช่ัวโมง 
เวนไวแตหลับ  มาพักผอนบางเพราะรางกายก็ตองการพัก  ถาเราไมพกัผอนเลยเดี๋ยว 
รางกายมนัจะเจ็บไขไดปวยเหน็ไหม  เราตองรกัษาไวเพื่อจะประพฤติปฏิบัติไง  ไมใช 
รักษาไวเพือ่ไปหลงใหลมนันะ 

ถาคนพิจารณากาย  จนเห็นเปนตามความเปนจริงนะ  ในความคิดของปถุุชน  ถา 
พิจารณากายจนเห็นกายวาไมใชเรา  แลวจะไมถนอมรกัษา  แตถาเปนอริยบุคคลนะ  ยิ่ง 
ถนอมรกัษา  เพราะอะไร  เพราะเห็นประโยชนของมันไง  เห็นคุณคา  เราไดเกิดมาไดเรือ 
มาคนละลํา  แลวทกุคนอยูในโอฆะ  อยูในกามไง  อยูในโอฆะ  อยูในมหาสมุทรและทุก 
คนตองเอาชีวิตของเราเขาหาฝง  เพราะเราอยูในมหาสมุทรมนัอนัตรายนะ  เราไมรูจะเกิด 
พายุวันไหน  เราไมรูจะเกิดคลืน่ลมแรงวันไหน ถาคลื่นลมแรงนะ ชีวิตเราก็ตองตายที่นัน่ 
นี่ก็เหมือนกัน  เราไดรางกายมาคนละหนึง่  เราเกดิมามีรางกายมาเหมอืนมีเรือมาคนละ
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หนึ่งลํา  แลวเราจะพาใหเราเขาถงึฝงไดอยางไร  ถาเราเขาถึงฝงเราจะถนอม  เราจะรักษา 
เรือเราไหม เราจะปะ เราจะชุน จะรกัษาเรอืเราใหมนัดีเพื่อจะเขาหาฝงไหม 

นี่ก็เหมือนกัน  คนพิจารณากายตามความเปนจริง  เห็นกายไมใชเรา  เขาถนอม 
รักษานะ  แตโดยความเขาใจของเราคิดวาเห็นแลวจะทิ้งไง  ไมมีใครทิ้งหรอก  ยิ่งเห็นแลว 
นะมนัยิ่งเปนธรรมชาติของมัน  แตนี่เพราะเราไมเห็น  เรายิง่ถนอมรักษาโดยที่เราไมรู 
ถนอมรกัษาโดยไมรูจะไมเปนประโยชนอะไรเลย  คนที่ถนอมรักษาดวยความรูของเขา 
เขาจะเอาเรือของเขาเขาหาฝง เอาเรอืของเขาเขาหาฝง 

ถาเขาหาฝงมันเปนบุคลาธิษฐาน  เห็นเลยวาเราเอาเรอืนี่เขาหาฝง  แตถาเปนความ 
จริงนะ มันจะทําลายความเปนไปในหัวใจไง ทําลายสิ่งที่เปนปกคลุม ถาจิตใจมันมืดบอด 
อยูเหน็ไหม ทําใหมนัสวางไสว ทําใหมนัผองใสเห็นไหม  จิตเดมิแทนี้ผองใส จิตเดมิแท 
นี้เปนผูหมองไปดวยอปุกิเลส จิตเดมิแทนี้เปนผูผองใส จิตเดิมแทนีเ้ปนผูขามพนกิเลส 

เห็นไหม  ตัวจิตเดิมแทนี้ตัวกเิลสชัดๆ  เลย  เหน็ไหม  แลวเวลาจิตสงบสวางไสว 
ผองใส  ความผองใส  ผองใสคูเศราหมอง  ความวางคูกับความไมวาง  สิ่งตางๆ  เปนของคู 
ทั้งหมดเลย  แตวมิุตตินะ  พนจากการสมมุติทัง้หมด  พนจากการกลาวขานทัง้หมด  พน 
ออกไป  แลวพนแลวมันอยูที่ไหน  ไมใชพนไปแลวมันจบัตองไมได  พนแลวไมมนีะ  ถา 
พนแลวไมมอีงคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา ๔๕ ปเอาอะไรมาเทศนอยู พนมี พนอยูใน 
ใจพนมี  การเขาฝงเปนบุคคลาธิษฐาน  ถาเปนบุคคลาธิษฐานทุกคนจะทําอยางนั้น  ทุกคน 
จะหาขอบเขตอยางนั้น แลวการปฏิบัตไิปนะผิดเปาหมาย 

การฟงเทศนนะ ถาฟงเทศนโดยความเห็นของเรา ฟงเทศนโดยปถุุชนก็ตีความไป 
โดยปุถุชน แลวจะไปหาสิ่งที่ทานอุปมาอุปไมย การเทศนาวาการ คือการอุปมาอุปไมยสิ่ง 
ที่เปนนามธรรมใหเปนรปูธรรมขึ้นมา  สิ่งที่เปนรูปธรรมขึ้นมาใหเปนเพยีงแตที่ปนูหมาย 
ปายทางใหเรากาวเดินไดเทานัน้เอง  แตเวลาทีเ่ราประพฤตปิฏิบัติเขาไปแลวจะไมมีใคร 
เหมือนกนัเลย  เวลาสงบนะ บางคนสงบลงไปเฉยๆ บางคนสงบจะมีการตกจากที่สูง บาง 
คนสงบ ความสงบมัน แลวขณะที่เปนคนๆ เดียวกันนะ คราวนี้สงบอยางนี้ คราวนั้นสงบ 
อยางอืน่  การสงบก็ไมเหมือนกัน  อยาไปติด  อาหารที่มีรสชาตินะ  ที่เราชอบ  อาหารอัน 
ไหนอรอย เราก็ติดใจในอาหารนัน้ แลวจะตองกนิอาหารนั้นอยางเดียว ไมมีหรอก
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เราไปอยูในพืน้ที่ใด  ขณะทีเ่ราทุกขจนเขน็ใจมีอะไรที่ใหเราพอกนิแลวพอ 
ดํารงชีวิตได  อยางนั้นพอแลว  จิตก็เหมือนกนั  เวลาทําความสงบ  เวลาเราตั้งใจนะ  เพราะ 
จิตมันตองสงบกอนนะ  ถาจิตไมสงบนี่เหมือนนกักฬีา  นักกีฬามีทักษะดมีากเลย  แตขาด 
การฝกซอม  เขาจะดํารงตําแหนงของเขาไดไมนานหรอก  แตถานักกีฬาคนไหนทักษะนะ 
เกงดวย ดีดวย หรือพอใชไดก็แลวแต แตถาเขาหมั่นฝกซอมนะ เขาจะรักษาตําแหนงของ 
เขาไดนาน 

จิตก็เหมือนกันถาเรารักษาความสงบของเรา  ถามนัมีความสงบ  กําหนดพุทโธ 
เหตุ  ธรรมทั้งหลายมาแตเหตุ  ถาเราสรางเหตุขึน้จิตสงบเขามา สงบเขามาช่ัวคราวเหมือน 
กินอาหารอิม่มือ้หนึง่ แลวคนเรากินอาหารมื้อเดยีวไดไหม คนเราตองกินอาหารทุกวนัใช 
ไหม  วนัละหลายๆ มือ้  สรางเหตบุอยครั้งเขา  มันสงบบอยครัง้เขา  บอยครัง้เขา  บอยครัง้ 
เขาจนมันชํานาญไง ถาเรารกัษาจนชํานาญ ถาชํานาญนะจิตจะไมเสื่อมเลย 

จิตเสื่อมเพราะไมมีการบํารงุรักษา  เริ่มตน จิตเปนสมมุติ จิตเปนอนจิจงั แลวเราก็ 
รักษาไมเปน เราทําไมเปน มันก็ไมสงบเสยีที แลวพอเราทําสงบขึ้นมาไดสักหนหนึ่งมันก็ 
เหมือนกับ  เราคนเกิดในที่กนัดารแลวไมเคยมอีาหารกินเลย  ถามีสักมื้อหนึ่งเราจะดีใจ 
มากเลย  แลวเราฝกขึ้นมาทีก่ันดารแลว  เราพยายามปรับพืน้ทีเ่ราใหเปนอุดมสมบูรณ 
ขึ้นมา  แลวเราหาอยูหากนิของเราไดเห็นไหม  ถาเราหาอยูหากินเราจะไปตกใจเรื่อง 
อาหารทําไม ถาเรารูกําหนดตัง้สติใหเปน กําหนดพทุโธก็ได ปญญาอบรมสมาธิก็ได 

คําวากําหนดพุทโธเปนศรัทธาจริต  คนที่จะกําหนดพุทโธไดตองมีความเช่ือมั่น 
มันมีความเช่ือ ความเช่ือนี่คือศรัทธาจริต พอศรัทธาจริต ตั้งสติ แลวพุทโธ พุทโธ พุทโธ 
ไป  พุทโธนะ  ถาไมมีพุทโธ  มันเหมอืนกบัอากาศ  มันไมมจีุด  เหมือนคนไมมจีุดยนื  คน 
ตองมจีุดยืนนะ  พุทโธมนัเหมือนกับจิตเรามันทีเ่กาะ  จิตนี่มันเปนนามธรรม  แลวมนัเปน 
ธรรมชาติของมนั แลวมนัไมมีที่ตัง้ ถาเราพุทโธปบมันแสดงตวัทันที พุทโธ พุทโธจิตมัน 
แสดงตัวทันที  ตองมีคําบรกิรรม  คําบรกิรรมนีเ่ปนจดุยืน  พุทโธ  พุทโธไป มันจะเปนไป 
ไดหรือไมเปนไปได  นี่คือศรัทธาจริต 

แตถาเปนปญญาอบรมสมาธิ  พุทโธ  พุทโธเปนศรัทธาจริตและศรัทธาคือมีความ 
เช่ือมัน่สูง เช่ือมัน่ในศาสนามนัจะมีการกระทํา แตถาคนเรามนัมีปญญาแบบ พุทธปญญา 
คือจริต ปญญาจริตหรือปญญาชน มันจะพุทโธ พุทโธมันไม มันบอกไมมีเหตุผล มนัไม
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เช่ือ  มันไมเช่ือก็ตองใชความคิด  ถาความคิดเขาเรียกวาปญญาอบรมสมาธิ  ถาปญญา 
อบรมสมาธิ  ความคิดโดยธรรมชาตินี่เปนความคดิใชไหม  ความคิดที่เราคิดอยูนีเ่ปน 
ความคิดอยูแลวใชไหม  เราก็ใชสติตามความคิดไป  ใชสติตามความคิดวาคิดอะไรใหตาม 
ความคิดไป  ความคิดนี่มเีหตุผลไหม  คิดสิ่งนีข้ึ้นมามนัมปีระโยชนอะไร  ถาไมมี 
ประโยชนอะไร คิดขึ้นมาแลวเจบ็ปวดไหม คิดขึ้นมาแลวมันสะเทอืนใจไหม คิดไป ตาม 
ความคิดนีไ้ปเหน็ไหม 

ปญญาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานะ  คอืปญญาที่รอบรูในกองสงัขาร 
ความคิดคอืสังขารในขันธ ๕ ขันธ ๕  คอืรูป  เวทนา สัญญา สังขาร  วิญญาณ สังขารคือ 
ความคิดความปรงุความแตง  เพราะมอีงคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาบัญญัติศาสนาไว 
อยางนี้ โดยนามธรรมไง ความคิดเปนสังขาร สงัขารมี ๒ ชนิด สังขารคือสงัขารความคิด 
ความปรงุความแตงกับสงัขารที่คิด  สังขารโดยชาวพุทธสังขารคือรางกาย  เขาวาสังขารนี่ 
คือรางกายเห็นไหม 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาจะปรินิพพานเห็นไหม  ภิกษุทัง้หลายเธอจง 
พิจารณาสังขารดวยความไมประมาทเถิด  โลกนีจ้ะวางจากพระอรหนัตเลย  เหน็ไหม 
สังขารคือการพิจารณากายก็ได  สงัขารคือรางกายไง สังขารคือสิ่งที่เปนสังขารคอืรางกาย 
สังขารคือความคิดความปรงุความแตงเหน็ไหม  ถาเราใชปญญา  ปญญาในศาสนาพุทธ 
เรา  ปญญาคือการรอบรูในกองสงัขาร  คือปญญารอบรูในความคิด  ถาปญญารอบรูใน 
ความคิดเหน็ไหม  มันจะไลความคิดไป  โดยธรรมชาติพลังงานทกุอยางใชแลวมนัตอง 
หมดไป  ความคิดของมนุษยกเ็หมือนกนั  ไมมีใครคดิไดตลอดไป  คิดแลวเดีย๋วมันก็หยุด 
๑  เหนื่อย ๒ คิดไปไมรอด ๓ มนัลามนัไมคิด  แตเราไมไดประโยชนจากความคิดแบบนี้ 
เลย  แตถาเราตั้งสติตามความคิดนี้ไป  โดยธรรมชาติขของมัน  ความคิดมนัหยุดโดย 
ธรรมชาติของมนัอยูแลว  แตเราไมไดประโยชนจากมัน  เหมอืนแมน้ําเจาพระยาไหลลง 
ออกอาวไทยไป  ไมไดประโยชนอะไรเลย แตเราจะเอาน้ํานั้นมาใชประโยชนไหม 

ถาเราใชปญญาใครครวญกับความคิดนี้ไป มนัจะรู มันจะเห็นเลยวา ความคิดบาง 
ทีก็ใชประโยชนกับเราไดเปนวิชาชีพ บางทีเปนไฟเผาเราลวนๆ เลย  บางทีมันใหโทษกับ 
เราทั้งนั้นเลย  แลวจะคิดทําไม  ถาเราปฏิบัติหนาทีก่ารงาน  เราตองใชปญญาตองคิด  แต 
ขณะที่เราจะใชปญญาอบรมสมาธิมันจะไลเขามา พอไลเขามาเหมอืนหนูกับแมวเลย แมว
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ตะปบหนนูะ แมวจับหนู หนูไมกลากระดิกเลย ถาสติมันตามความคิดไปความคิดจะหยุด 
แลวเปนสัมมาเพราะมีสติตาม แตถาความคิด มันธรรมดามนัก็หยุดโดยธรรมชาติของมนั 
แตไมมีสติตามเหน็ไหม มันไมเปนประโยชนกับใครทั้งสิน้เลย 

ความคิดเกิดดับ  เกิดดับ  ทุกคนเปนทกุคน  โดยธรรมชาติเลย  จิตเปนอยางนี้  แต 
พวกเราไมเคยเอามาเปนประโยชน  ไมเคยใชประโยชนกับมันไง  แตถาเราใชสติตาม 
ความคิดไป แตตองมีสตินะ ตามความคิดไป ดูความคิดไป ความคิดไมใชจิต ความคิดเกิด 
จากจิต  แตไมใชจิต  จิตนีเ้ปนพลังงานเฉยๆ  ตัวใจนีเ่ปนพลังงานเฉยๆ  ตัวใจ  ถาความคิด 
เปนเรา  ความคิดกับจิตอันเดียวกันนะ  เราเกิดตายนีร่ะลึกชาติไดทั้งนั้น  ทําไมระลึกชาติ 
ไมไดละ ระลกึไมได มนัมีเทคนคิอีกมาก มนันกึไมไดหรอกเพราะมันมีเทคนิค เพราะมนั 
ภพไง มิติมนัปดซอนกนัอยูไง 

การเวียนตายเวียนเกิดมันเปนธรรมชาติอยางนั้น  ถามันไมมีตรงนัน้ปบจริตนิสยั 
คนมนัจะไมแตกตางกนัอยางนี้  ถาสติมันตามไป  ตามความคิดไปมนัจะเห็น  มันเห็น 
เพราะอะไร  เราพูดอยู  โยมนั่งฟงกนัอยู  ฟงบางทถีามันถงึใจนะ มันก็ซึ้งอยู  แตถาโยมไป 
เห็นความคิดหยุดตอหนานะ 

เหมือนกับเราไปเจอทองคํา  แลวหยิบไปเปนสมบัติของเราเหมอืนที่วาอากาศที่ 
หายใจเขาปอดแลวเปนอากาศของเรา  อากาศที่อยูในบรเิวณนีเ้ปนอากาศสาธารณะ  นี่ก็ 
เหมือนกนั  ถาเราไปเห็นความคิดหยุดตอหนาเรา  มนัเปนปจจัตตังไง  มันเปนสมบัติของ 
เราไง  เห็นไหม  เราเห็นวาความคิดหยุดเลย  เราตามความคิดไป  ความคิดหยุด  หยุด 
บอยครัง้  บอยครัง้เขา  ปญญาอบรมสมาธิ  สมถะทั้งนั้น  สมถะเทานั้นเพราะมันหยุด  แลว 
ถาไมหยุดมันกเ็ปนสมาธิไมได ถาไมหยุดนะมันก็เปนโลกียปญญา 

มันเปนปญญาโลกๆ มนัแกกิเลสไมไดเพราะปญญาที่เกิดขึน้กับเรานะ มันปญญา 
เกิดจากเราใชไหม ปญญานี้เกิดจากคอมพวิเตอรหรอื ปญญานี่เกิดจากอะไร  เกิดจากในตู 
หนังสือหรือ ไมใช ปญญาเกิดจากความคิด ปญญาเกดิจากภวาสวะ เกิดจากภพ เกิดจากใจ 
แลวใจมีอวิชชาปกคลมุมนัอยู  ปญญาจะเกิดขนาดไหนเปนโลกียปญญา  เปนปญญาโดย 
กิเลสทัง้หมดเลย  แตพอสตมิันตามเขาไป  ตามเขาไป  ตามความเหน็ของเราเขาไป  ตาม 
บอยครัง้เขา  บอยครั้งเขา  ตามเขาไป  มันหยุดบอยครั้งเขา  เหน็ไหม  มนัสงบลง  สงบลง 
พอมนัสงบลงนะจะไมพูดคําวารูวาวางเลย ตัวมันวาง ไมใชรูวาวาง
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ตัวจิตวางจริงๆ  แตปจจุบนันี้รูวาวางทัง้นัน้  ตัวจิตมนัไปรูวาคนอื่นวาง  ตัวมนัไม 
วาง ตัวจิตเองฟุงซานมาก แตไปวางอยูขางนอก ไปวางอยูทีอ่วกาศ แตถามันไปวางมนัจะ 
วางในตัวมัน มนัจะวางในตวัมนั นี่ไง สัมมาสมาธิไง เปนสัมมาหรือเปนมิจฉาละ ถาเปน 
มิจฉาก็รูวาวางกันไปอยางนัน้  รูวาวาง  มองไปหนาตางก็วาง  ทะลุไปเลยเห็นไหม  แลว 
ใครไดอะไร  นี่ไง  การประพฤติปฏิบัติมนัจะออกจากหลักการไปแลว  ออกจากหลักการ 
ไปเพราะวาโคนําฝูงไง โคนําฝูง ไมมีคุณธรรมเกิดมาจากใจ ถาโคนําฝูงมีคุณธรรมเกิดมา 
จากใจเพราะสิ่งนีม้ันเกิดจากใจ เกิดที่ใจ แลวดับที่ใจ 

ถามันไมรูจิตใจ  มันจะเอาอะไรไปสอนเขา  สัมมาสมาธิเกิดอยางนี้  ถากําหนด 
พุทโธก็เปนอยางนี้ ถากําหนดปญญาอบรมสมาธิมนัตองใชปญญาอบรมเขาไป ถาใชการ 
เพงการดอูยูมันเปนกสิน    กสินมนัเปนเพงใชไหม  เพงเพื่อสงบใชไหม  แตถาใชปญญา 
อบรมสมาธิมันจะทวนเขาไป  อยางเชน  สิ่งตางๆ  ทีเ่ราจะใหมนัดีขึน้มาตองมีการกระทํา 
กิจญาณสําคัญมาก ในธรรมจักรเห็นไหม กิจญาณ สจัญาณ ถาไมมีกิจไมมีการกระทํา มัน 
เกิดขึ้นมาไดอยางไร มนัจะลอยมาจากฟาหรือ ธรรมะที่ไหนมันลอยมาจากฟา 

แมแตเกิดมานี่  เราก็เกิดมาเองเหน็ไหม  เกิดมาจากครรภของพอของแม  เราไมมี 
สวนรวม  นี่ใครบอกละ  เรามีสวนรวมนะ  ถาไมมีสวนรวมนะ  พอแมทีเ่ปนหมันไมมีลูก 
เขาก็ทํากิจกรรมเหมอืนกัน  แลวทําไมเขาไมมีลูก  แลวเวลาเราเกิดมาเพราะจิตเรามันมี 
สวนรวม  การเกิด  ๔  อยาง  การเกิดในไข  การเกิดในครรภ  เกิดในน้ําคร่ํา  เกิดเปน 
โอปปาติกะ แลวขณะนีไ้ขของมารดากับน้ําสเปรมของพอของเห็นไหม มนัก็สมัผัสกัน 

ถาไมมีปฏิสนธิจิต ไมมีเราเปนสวนรวม ไมมาเกิดนัง่กันอยูนี่หรอก ไอทีม่านั่งกัน 
อยูเพราะจิตเรามาเกิด อาศัยทองพอทองแมเกิด เกิดในไหน เกิดในไข ไขไหน ไขของแม 
นะ  แลวยังมาเกิดในครรภอีกนะ  พอเกิดมาแลวเพราะสิ่งนี้เรามีสวนรวมในการเกิด  จิต 
สําคัญเพราะตัวจิตเปนตวัเกิด  แลวสิ่งทีม่ันเกิด  ถาไปทางโลกเหน็ไหม  ถาไปตรวจ 
กรรมพันธุ  ดีเอ็นเอเปนของพอแมหมดเลย  แลวตรวจจิตไดไหม  ถาพอแมเปนคนที่ดีมาก 
เปนเศรษฐีทั้งคูเลย ลูกเกิดมาตองการนัตีใหเปนเศรษฐีแนๆ นะ แลวเปนไหม เปนก็มี ไม 
เปนกม็ี  นี่ไง  กรรมนี่สําคัญมาก  การกระทําของกรรมนะ  นี่กรรมใชไหม  พูดถึงการ 
กระทําของจิต
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แลวถาพูดถงึเวลาเราเช่ือในศาสนาเห็นไหม  วนันีเ้รามา  เราจะปฏิบัติบูชา  บูชา 
วันนีว้ันเฉลมิใชไหม เปนวนัสําคัญนะ เพราะอะไรรูไหม การเกิดของเราเกิดมาโดยกรรม 
แลวเกิดในประเทศอันสมควร  ประเทศอนัสมควร  ประเทศอยูที่ไหน  ประเทศอยูทีค่รรภ 
ของแมไง  ครอบครัว  ในบานกป็ระเทศอนัหนึ่ง  แลวก็ประเทศชาตินี้อกีอนัหนึ่ง  ถา 
ประเทศชาติสงบรมเย็น 

เราชาวพุทธมันจะมีโอกาสประพฤติปฏิบัติ เราชาวพุทธเห็นไหม สิ่งตางๆ ศาสนา 
พุทธเปนศาสนาที่ประเสริฐมาก  ประเสริฐเพราะอะไร  เพราะเปนศาสนาที่ใหการอภัยนะ 
พระพุทธเจาบอกไวเหน็ไหม  เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร  การใหอภยักัน  สิ่งตางๆ 
จะมีการขัดแยงกนัขนาดไหนก็แลวแต  ถึงจุดหนึ่งนะก็ใหอภยักนั  สิ่งที่ใหอภัยเปนทาน 
อยางประเสริฐไง แตถามันใหอภัยกันไมไดนะ ในประเทศตางๆ เขาจะมีปญหาไปมาก ดู 
รอบประเทศไทยสิ แลวดูในประเทศไทยสิ  เราเกิดในประเทศอยางนี้  เรานะ ถาไปเกิดใน 
ประเทศอื่นนะ  จะโดนเกณฑแรงงาน  แลวก็เอาไปลุยกับระเบิด  มนุษยนี่เขาเอาไปลอ 
มนุษย  เราจะไปเกิดในประเทศอยางนั้นไหม 

นี่ไง  เกิดในประเทศอันสมควร  เกิดทองพอทองแมหนึ่ง  เกิดในรมโพธ์ิของ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหนึ่ง  เห็นไหม  สิ่งนีม้นัเปนมงคลชีวิตทัง้นัน้  แลวสิ่งนีม้ัน 
เปนมงคลชีวิตจากภายนอก แลวมงคลชีวิตจากภายในไง มงคลชีวิตคือตวัใจนี่ไง ชีวิตอัน 
นี้สําคัญที่สุด  ในทางโลกนะ  ถาเรามีจิตใจเปนสาธารณะ  เราเอื้อเฟอเผ่ือแผกับสังคม  เรา 
จะเปนคนดี  แตในทางศาสนานะ  สังคมเปนสังคม  เราเปนเรา  ถามนุษยทุกคนเปนคนดี 
หมด  ถาเรามานั่งกนัอยูนะ  ทุกคนเปนพระอรหนัตหมดนะ  สังคมจะมคีวามรมเย็นกวานี้ 
อีกมหาศาลเลย  เพราะพระอรหนัตไมไปเบยีดเบยีนใคร  พระอรหนัตทํารายใครไมได 
เพราะเวลาคิดออกมาเห็นไหม มันเสวยไง เสวยอารมณ 

จิตพระอรหนัต จิตพระอรหันตไมมนีะ แตพูดเปนภาษาสมมุติ ถาจิตพระอรหันต 
มี ตัวจิตคือตวัภพ แตถาใจ ใจที่เปนธรรม เวลามันเสวยอารมณ ความคิด เวลาพูด เวลาพูด 
เห็นไหม  มันตองเสวยอารมณเพราะถาไมคดิพูดออกมาไมได  ความคิดอนันีเ้ปนขันธ  ๕ 
แลวถาจิตมนัเสวยออกมามันมีสติมาพรอมไง  การฝกปฏิบัติของเราใหมๆ  นะ  สติไมใช 
จิต  สติเกิดจากจิต  ทุกอยางไมใชจิตทั้งนั้นเลย  ทุกอยางเกิดจากจิต  แลวฝกไปจนเปนสติ 
มหาสติ  สติมันจะพัฒนาขึน้ไปเปนช้ันตอน  ถาเปนโสดาปตติมรรคกเ็ปนสติระดับหนึ่ง
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เปนสกทิาคามรรคเปนอนาคามรรค เปนอรหัตตมรรค มรรค ๔ ผล ๔ คุณภาพของมันไม 
เหมือนกนั คุณภาพเหมอืนกบันักศึกษาป ๑ ป ๒ ป ๓ ป ๔ มันไมเหมอืนกนั 

การศึกษามันตางกัน  สตมิันตางกนัเหน็ไหม  ฝกจนชํานาญ  ถึงที่สุดแลวมนัสลัด 
ทิ้งหมดเลย  แลวมันกลับไปรวมอยูทีเ่ปนธรรมธาตุ  คือตัวใจมันทําลายตวัมนัเองทัง้หมด 
นั่นละ สติเปนอัตโนมัติตรงนั้น ทนีี้สติอัตโนมัติตรงนั้นปบ  มนัเคลื่อนออกมาไง พอมัน 
เคลื่อนออกมามันเปนความคิด  มนัเคลื่อนออกมาคอืมันเสวยอารมณ  เสวยออกมาเพื่อจะ 
เปนวัตถุคอืเปนความคิดขึ้นมา  เปนเพื่อจะสั่ง  เพื่อใหเขาถึงระบบสมองสัง่รางกาย  ถามนั 
เคลื่อนมาอยางนี้ ถามนัคิดสิ่งที่ไมดี คิดที่เบียดเบียนตัวเอง เบียดเบียนผูอื่น มันเปนอกุศล 
อกุศลเกิดจากใจที่สะอาดไมได  ไมได  อกุศลเกิดจากใจสกปรก  ได  เพราะใจเราสกปรก 
ใจเปนอกุศลอยูแลวโดยธรรมชาติของมัน  แลวพอคดิขึ้นมามนัเลยคิดดวยอกุศลไง  แตถา 
จิตมันเปนกุศล จิตมนัเปนคุณความดีแลว มันจะสลดัของมันเหน็ไหม 

ถาเราเปนพระอรหนัตทั้งหมด  ประเทศชาติจะสงบรมเย็นมาก  ในหนวยของ 
สังคมเหน็ไหม  ชาติคืออะไร  ชาติคือประชาชนรวมกันขึ้นมาเปนชาติ  แลวประชาชนละ 
ทุกหนวยของคน  ทุกคนในชาติเปนคนดีหมด  ชาตินั้นจะรมเยน็ขนาดไหน  ชาติที่มันไม 
รมเย็นกเ็พราะวาการแกงแยง การเห็นแกตวั แลวศาสนานี่สอนใหสละ สอนใหเจือจาง 

ศาสนาเหมือนน้ํา  น้ํานี่สมาน  แบบเขาจะผสมการกอสรางเห็นไหม  ใชน้ําผสม 
ตางๆ  ขึ้นมาเพื่อเปนคอนกรีต  ความรมเยน็ของใจถาศาสนามันสมานเขาไปในใจของ 
ทุกๆ  ดวง  เห็นไหม ถาใจทุกๆ  ดวงเปนสิ่งที่ดีหมด  ชาติก็เปนชาติที่สงบรมเยน็  นี่ไง  เรา 
ไปมองมมุกลับ  ศาสนากับโลกทวนกระแสนะ  ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธ 
เจาทวนกระแส  ยอนกระแสกลบั  ยอนกระแสแกทีใ่จเรากอน    แตโดยสามัญสํานึกของ 
มนุษยแกที่สังคมกอน ถาสังคมดีแลวจะดีดวย สังคมเปนประโยชน เขาพูดกันบอยมากวา 
สังคมดีเราจะมีความสุข  ใช  แตยิ่งไปแกสังคม  สังคมตางคนตางแกกันมนัถึงออกไป 
สงออกเห็นไหม  แตถายอนกลับเขามาทุกคนแกไขตัวเองกอน  ทุกคนเปนคนดีกอน 
สังคมดีโดยอัตโนมัติ  สังคมดีโดยธรรมชาติของมันเลย  แตนี่เราไปแกสังคมกอน  สังคม 
กอน แลวสงออกกนัหมดนะ 

นี่สังคมจากภายนอก  นี่เปนโลกนะ  แตถาเปนธรรมก็เหมือนกัน  เปนธรรมเหน็ 
ไหม มันตองเจาะเขาไปนะ เจาะทะลุขันธ ๕ เขาไปก็เปนตวัจิต แลวจิตมนัสงบตวัเขาไป



ธรรมศาสตร ครั้งที่ 1-2  20 

แลวจิตนีอ่อกทํางานใหม จิตออกทํางานใหมนะ มนัเปนสัมมาสมาธินะมนัไมมีตัวตน ทุก 
คนมีตวัตน  ตัวตนนี่ทําใหเราคิดไปตามอํานาจของเรา  แตถามันสะอาดแลวมนัจะคิดไป 
โดย…  ถามันคิดนะ  ถามันไมคิดมันเปนสมาธิ  มนัไมคิดมันจะเปนจิตเดิมแทนี้ผองใส 
เฉยๆ พลงังานเฉยๆ พลงังานปฐมเห็นไหม ถาเราไมเคลื่อนไปเขาอุตสาหกรรมมันจะเปน 
ทําโรงงานอุตสาหกรรมไดอยางไร  ถาโรงงานอุตสาหกรรมไมมพีลังงานปฐม  ถาไมมี 
พลังงานโรงงานตั้งไมไดหรอก โรงงานจะตัง้ไหนเขาตองดูตรงพลังงานนี่กอน 

นี่ก็เหมือนกัน ถาจิตสงบของมันเฉยๆ มนัเปนสภาวะแบบนั้น แลวถาเรามีวาสนา 
มันจะเห็นกาย  เวทนา  จิต  ธรรม  โดยอํานาจวาสนา  แตถามันไมเหน็  เห็นไหมเพราะการ 
สรางมาของคนไมเหมือนกนั นิ้วมอืคนไมเทากัน ถานิ้วมอืของคนไมเทากันมันตองรําพึง 
ถาตรงนีม้ันตองอาศัยอาจารย  อาจารยจะพิจารณาวาจิตมันควรจะพิจารณาหรือยัง  ถาจิต 
มันสงบเขามามันพจิารณาไมได  มันกําลงัไมพอ  กใ็หพยายามใชสงบใหมากขึ้น  แลวถา 
มันสงบไมได  ถามันสงบไม  เพราะทําการสงบแลวมันเหมอืนกับมนัคาอยูใหใชปญญา 
ปญญาอยางนี้มนัถงึอยูในขัน้สมถะอยางเดิม  ปญญานี่ใหมนัใครครวญออกไปในกาย ใน 
เวทนา จิต ธรรม ในรูป ผม ขน  เล็บฟน หนัง  เพราะผม ขน  เลบ็ ฟน หนงั มันเปนสิ่งที่ 
ยอกกบัใจ ใจคอืสามัญสํานึกมันจะยอกกับสิง่นี้ ถาใหมันใชปญญาออกไปในผม ขน เล็บ 
ฟน หนัง 

ถามันใชปญญาออกไป  พอมนัปลอยวางเขามา  มันก็เปนสมถะอยางเดมิ  สมถะ 
อยางเดมิ แตพลังงานนีม้ันจะคงที่ เพราะอะไร เพราะเหมอืนผูใหญรักษาเงินกบัเด็กรักษา 
เงิน เด็กมันรกัษาสมบัติไมคอยเปน ผูใหญจะรกัษาสมบัติเปน แลวเราออกไปพิจารณามนั 
จะรักษาสมบัติมนับอยครั้ง  เขาบอยครัง้เขา  มนัจะสงบตัวเขามา  แลวใหออกพจิารณา  ถา 
มันยงัทําไมไดอีกก็พิจารณาอีก  พจิารณาเพื่ออะไร  เพื่อใหจิตนี้เปนผูใหญมากขึ้น  ใหสติ 
มันเพิ่มขึน้มากขึน้  พอจิตเพิ่มก็ใหยอนกลบัไป  ใหนอมไปหากาย  เวทนา  จิต  ธรรม  โดย 
เวทนานี่นะไมตองไปหามัน มันกเ็กิดอยูแลว แตเกิดอยูแลวก็ไมสู สูไมเปนอีก ของมาถึง 
มือเขาเอาอาหารมาใสกับมือนะ  กินไมเปน  ปลอยใหมนัตกไป  ปลอยใหมันไมได 
ประโยชนเห็นไหม แตถามันไดประโยชนเห็นไหม 

การวิปสสนา  เวทนา  ถาเวทนามนัเกิดนะ  บางทีเวทนามนัเกิดขึ้นมาเราสูมนัไม 
ไหว  เหน็ไหม  การจะตอสูกับเวทนามนัมีหลายวิธีการ  ครูบาอาจารยทีเ่ปน  คําวาเปนคือ
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มันผานประสบการณไง ถาเวทนามันเกิดขึน้มาใชไหม แลวเราสูไมได มันมีอยู ๒ วิธีการ 
ถาเรามีกําลงันะ  เหมอืนกับเรามันมีอํานาจวาสนา  เวทนาเกิดขึน้มามนัจะสูเลย  จรงิๆนี่ 
เวทนาไมมนีะ  ถาเวทนามีศพคนตายมันจะรองทุกวนัเลยเพราะมันนอนอยู  ๗วัน๘  วัน 
เห็นไหม เขาสวดศพ ๗ วนัมนันอนในโลง ๗ วันมนัดิ้นตายเลย ศพมนัไมมีเวทนาเพราะ 
มันไมมจีิต 

เราก็เหมือนกัน  นั่งอยูกายไมรูเรื่องอะไรหรอก  จิตมันไปเอาเขา  จิตนี่ไปรบัรูเขา 
แลวถาจิตมกีําลังมันจะยอนกลับมา ยอนกลบัมาไง จริงๆ เวทนาเกิดเพราะจิตโง จิตมันไป 
รับรู  แลวพอจิตมันรบัรูนะ  เพราะอะไร  เพราะมนัโดยอวิชชาครอบงําใชไหม  มนัก็อาง 
แบบวิทยาศาสตรไง  อาว  กเ็พราะนัง่เลือดลมมันไมเดินนี่  ถานัง่อยางนี้  นี่ไง  ถาพอกิเลส 
มันเริ่มคิดนะ  อวิชชามันคิดปบ  มนัจะสงขอมูลเขาไปมหาศาลเลย  ใหยิง่เจบ็ปวดแสบ 
รอนเขาไปอกีเพราะเวทนานะ ถาเราเอาอวิชชาไปสูมัน มันจะเพิม่ปวดเปน ๒ เทา ๓ เทา 
๔เทา แตถาจิตมันมีหลกัฐานมีหลกัมเีกณฑนะ มนัพจิารณาเวทนาเขาไปนะ 

อะไรเปนเวทนา  ขอดูหนาหนอย  กระดูก  เอน็  หนัง  เนื้อ  ไมมีใครเปนเวทนาได 
แลวเวทนามนัอยูไหน มนัไมมี มันมีเพราะความโง แลวใครโง ก็ไอตวัจิตมนัโง นี่เพราะ 
ไมมีสิง่ใดไปเตือนจิตตัวนี้วาโง  มันก็เลยปลอยไมได  ใหแตคนนอกเตือนไง  เราเปนหนี้ 
แตเราไปใหคนอื่นมาใชหนี้แทน  ไมได  เราเปนหนี ้ เราตองใชหนี้เอง  จิตมนัโงก็ตองให 
จิตมันเห็นเอง 

นี่ไง  สจัธรรมเปนอยางนี้  ถาจิตมันเหน็เองเห็นไหม  เวทนา  โดยธรรมชาติเวทนา 
ไมมี มีเพราะเราไปติด  เราไปยึด ถามนัมนีะ  เวลาจติมันเขาไปวิปสสนาแลวมันเขาใจจรงิ 
มันจะปลอยหมดเลย  วางหมดเลย  ใหปวดแคไหนก็แลวแต  ปวดจนทนแทบไมไดเลย 
แตถามันเขาใจปบ  มนัปลอยปบ  ปวดหายไปไหน ปวดหายไปไหน  ถามันมีมนัตองปวด 
ตลอดไปสิ  แลวถามันไมมลีะ  แตเวลาที่เราปวดทําไมมนัมีละ  มีเพราะเราไมเขาใจไง  เรา 
ไมรูจริงไง  การตอสูกับเวทนามันกม็ีการตอสูกัน  เวทนาถาสูอยางนี้  สูแบบวิปสสนา  แต 
ถากําลังของเรายงัเด็กๆ อยู พยายามกําหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธไว ดึงความรูสกึที่มนัจะ 
ออกไปรูเวทนาใหมาอยูที่ตวัมนั ดึงออกไป 

โดยธรรมชาติของจิตรับรูไดหนึ่งเดยีว  มอืหยิบของไดชิ้นเดียว  แตโดยสามัญ 
สํานึกถาของมันเลก็หยิบไดหลายๆ ช้ิน ความคิดกเ็หมือนกัน ความคิดความจริงมันคิดได
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ช้ินเดียว คิดไดอนัเดียว อารมณเดียว แตมันอารมณเกี่ยวเนื่องกนัมี บางทีคิดซอนไดไง ถา 
นี่บอกคิดซอน  เวทนา  เวลาเราจะดึงกลับมา  มนัพุทโธ พุทโธอยูแลว  มันยงัมีซอนอยูไง 
เวทนามันก็ยังไมหายไง  แตพุทโธ  พุทโธดวยสจัจะความจริงนะ  ดึงกลับมาใหหมดนะ 
แลวมีสัจจะมันจะดึงกลับมาทีพุ่ทโธหมดเลย เวทนาหายเหมือนกนั 

อันนีเ้ปนสมถะ  คําวาสมถะหมายถึงวามนัเปนกําปนทุบดนิ  มันไมมีปญญา 
แยกแยะ  มันไมเขาใจสจัจะความจริง  มนัไมใชวปิสสนาเพราะกเิลสมันจะขาดไดดวย 
ปญญา แตปญญาถาไมมีสมาธิหนุนนะ มันเปนโลกยีปญญา มันเปนสัญญา เราไปทองกนั 
เปนนกแกวนกขนุทองเปนสัญญา  ถาสัญญาอยางนี้แกกิเลสไดนะ  คอมพิวเตอรมันแก 
กิเลสได  เดี๋ยวนีน้ะพระไตรปฎกนี่เขาใสซีดีรอมมันออกคอมพิวเตอรหมด แกกิเลสไมได 
หรอก แกกิเลสมนัตองใจ มนัตองเปนปญญาโดยตัวมันเอง 

ปญญามันเกิดอยางนี้ นี้ปญญามนัเกิดอยางนี้ มนัเราฝกไง สมถะเปนอนัหนึง่ เวลา 
มัน  พอจิตสงบแลวใชปญญาเปนอีกอนัหนึง่  แลวถาเปนปญญา  ปญญามันก็มโีลกยี 
ปญญา  โลกุตตรปญญา  ปญญาของพระโสดาบัน  ใชไหม  ปญญาของพระสกิทา  ปญญา 
ของพระอนาคา ปญญาของพระอรหันต คนละชั้นทัง้นั้น ฉะนั้นเวลาพูดธรรมะนะ ถาครู 
บาอาจารยที่เปนธรรมนะ  ธรรมะมันจะมีตืน้  ลึก  ลกึสุดๆ  เวลาตืน้เห็นไหม ตื้นๆ    ความ 
ตื้นนี่คอืปุถุชน กัลยาณปุถุชน เวลาคุยกนัเราฟงธรรมะกันเปนแคนี้ คือสิง่ที่วางไวบนโตะ 
ไง แลวใตโตะ แลวอยูในลิน้ชักอีกละ 

กิเลสนี่มนัเปนลึกซึง้  ถาปฏิบัติไปแลวนะ  เห็นความเปนไปของกเิลสนะ  แลวฟง 
ธรรมที่เขามาเทศนกันนะ  ฟงไมไดหรอก  ฟงไมได  แผนเสียงตกรอง  ไรสาระ  ไรสาระ 
มากๆ  ซ้ําแลวซ้ําเลาอยูอยางนั้น แตถาเปนความจริงมันจะมีแนวดิ่งของมัน แนวดิ่งเขาไป 
ในหัวใจเลย  ไมงั้นทําไมกิเลสมนัมีหยาบมีละเอยีดละ  ทําไมภพชาติเห็นไหม  มนัเกิด  ๓ 
ชาติ ๔ ชาติ ๗ ชาติละ มันมีของมันไปละ สัจจะมนัเปนอยางนี้ เพราะการกระทํานี่ 

เราเกิดมาในพุทธศาสนานี่สุดยอดมาก  เวลาสุภัททะไปถามองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจานะวาศาสนาไหนเขาวาประเสริฐๆ  ไปถามองคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาก็วาศาสนาไหนไมมมีรรค ศาสนานั้นไมมีผล มรรคไง อริยสจัมเีฉพาะในศาสนา 
พุทธ  ตอนนี้ลัทธิตางๆ  เขาพยายามจะเขียนเขาไปในลัทธิของเขา  อันนั้นถามองโดยผูมี 
ปญญาเขาวาคนนัน้ไมฉลาดเลย  เพราะยิ่งเขียนเขาไปมันยิ่งประจานตวัเองวาตัวเองไมมี
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อะไร แตถาเรามีขนาดไหน เราใชของเราแคนัน้ เราเปนคนใชไหม มีฐานะขนาดไหน เรา 
ก็จะทําขนาดนั้น  เราไมไปเอาสมบัติของคนอืน่มาเปนของเราหรอก  เพราะอะไร  เพราะ 
เอกสารหลักฐานมนัมี การกระทําอะไรก็แลวแตมนัมีหลักฐานทัง้นัน้ 

ถาทําอะไรแลวมนัไมเปนสุจริต  มันจะทําความสะอาดเพื่อเปนศาสนาไดอยางไร 
ศาสนามันตองสะอาดบริสุทธิ์  แลวเรากเ็หมอืนกัน  ถาเรามีความตั้งใจสะอาดบริสทุธิ์นะ 
ศีลมันกเ็ริม่สะอาดเขามา  ถาเปนสมาธิก็เปนสมัมา  ถาเปนปญญาก็เปนโลกุตตรปญญา 
ปญญาฆากิเลส  ถาปญญานะ  ความกลาความเขมแข็งของคนมันก็ยังตองมีสมัมามีมจิฉา 
เหมือนกนั  กลาในทางที่ผิดพลาดก็มี  กลาในทางทีถู่กตองก็มี  ถาความเขมแข็งเหน็ไหม 
ตองมทีุกๆ  คน  ถึงจะเอาชนะตนเองได  เอาชนะตนเองเหน็ไหม  เพือ่ความดีงามของเรา 
เอวงั


