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เสียงขา้งนอก-เสียงขา้งใน ถา้เสียงขา้งนอกมนัมีฤทธ์ิมีเดช หวัใจเราก็ป่ันป่วน ถา้เสียงขา้ง
นอกไม่มีฤทธ์ิมีเดช มนัจะมีฤทธ์ิมีเดชเพราะจิตใจเราอ่อนแอ จิตใจเราไปรับรู้เขาเอง เสียงก็คือ
เสียง เสียงมีอยูโ่ดยธรรมชาติของเขา แมแ้ต่เสียงธรรมชาติมนัก็มีอยูโ่ดยธรรมชาติของมนั ลมพดั
ใบไมไ้หว ลมพดัใบไมไ้หวนะ มนัมีใบไมห้รือมนัมีลมล่ะ มนัมีทั้งลม มนัมีทั้งใบไม ้ถา้ไม่มีใบไม ้
ลมก็มีอยู ่ แต่ใบไมไ้ม่ไหว ใบไมไ้หวต่อเม่ือลมพดั ถา้ใบไมม้นัไหว มนัไหวดว้ยตวัมนัเอง มนั
เจริญเติบโตจากใบอ่อนเป็นใบแก่โดยธรรมชาติของมนั จิตของเราก็เหมือนกนั จิตของเราถา้เรามี
หลกัมีเกณฑข์องเรา มนัพฒันาของมนัข้ึนมา 

เราเกิดมาเป็นเดก็อ่อน ดูสิ เป็นตวัอ่อนอยูใ่นครรภข์องมารดา ๙ เดือน กว่าจะฟักตวัข้ึนมา 
กินเลือดในอกของแม่ น่ีส่ิงท่ีมนัเติบโตข้ึนมา แลว้มนัเติบโตข้ึนมา คลอดออกมาเป็นเดก็อ่อน แลว้
มนัพฒันาเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา น่ีร่างกายแขง็แรง ร่างกายเหมือนกนั ทุกคนเป็นเด็กเป็นผูใ้หญ่
เหมือนกนั แต่หวัใจไม่เหมือนกนั หวัใจโตขนาดไหน เฒ่าทารก เฒ่าขนาดไหน อายมุากขนาด
ไหน แต่หวัใจไม่มีจุดยนื ร่างกายมนัเติบโตไปตามธรรมชาติของมนั แต่หวัใจท าไมมนัไม่เติบโต
ล่ะ ถา้หวัใจมนัเติบโตนะ แมแ้ต่อยูใ่นครรภข์องมารดา เจา้ชายสิทธตัถะคลอดออกมายา่งได ้ ๗ 
กา้ว ยา่งไดเ้ลย เปล่งวาจาเลย “เราจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย” ทั้งๆ ท่ียงัไม่ไดอ้อกบวช แต่เพราะ
อ านาจวาสนา จิตใจมนัมีอ  านาจวาสนาของมนั มนัสร้างสมของมนัข้ึนมา มนัมีจุดยนืของมนั 

ถา้จิตใจของเรามีวาสนาของเรา การแสดงออกของใจ การแสดงออกของใจมนัมีจุดยนืของ
มนั ถา้จุดยนืของมนั จุดยนืของใจ การกลา้หาญ ความกลา้หาญนั้นถา้มนัเป็นมิจฉา มนัเป็นทางท่ี
ชัว่ มนัจะปลน้มนัจะจ้ีเขา มนัจะท าลายเขาไดห้มดเลย 

แต่ถา้มนัมีจุดยนืของมนั แลว้มนัเป็นสัมมา มนัมีจุดยนืของมนั มนัแกไ้ขของมนันะ เพราะ
ถา้ไม่มีการแกไ้ข พลงังานก็คือพลงังานไง ความกลา้หาญก็คือความกลา้หาญ มนัเป็นธรรมชาติอนั
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นั้น มนัเป็นธรรมข้ึนมาไม่ได ้ ถา้เป็นธรรมข้ึนมา มนัตอ้งมีมรรคข้ึนมาก่อน ถา้มนัมีมรรคข้ึนมา 
มรรคมนัมาจากไหน 

เราบวชมาแลว้นะ วนัน้ีวนัอุโบสถ อุโบสถสังฆกรรม เราร่วมลงสังฆกรรม เรามาลง
อุโบสถร่วมกนัเพื่อมาตรวจสอบกนั มาตรวจสอบกนั มาเขา้หมู่ เขา้หมู่เพื่อใหเ้ห็นจุดบกพร่องของ
ตน ทุกคนมีจุดบกพร่องนะ โดยธรรมชาติของคนไม่มีส่ิงใดดี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่มีส่ิงใดดี แต่
ในขณะท่ีเราวิปัสสนากนั เราท าสมาธิกนั ถา้จิตมนัไม่มีสติสมัปชญัญะ สติ-มหาสติ มนัจะสงบตวั
ไดอ้ยา่งไร ขณะท่ีมนัเป็นมรรคญาณข้ึนมา ถา้มรรคไม่สมบรูณ์ข้ึนมา มนัจะช าระกิเลสไดอ้ยา่งไร 

มนั ๑๐๐ เปอร์เซ็นตไ์ง ขณะท่ีมรรคญาณมนัมชัฌิมาปฏิปทามา มนัรวมตวั มนั ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นตข์องมนั มนั ๑๐๐ เปอร์เซ็นตข์องอริยสัจนะ ไม่มีใครจะควบคุมได ้ ไม่มีใครจะคน้ควา้
มาจากโลก จากภายนอกได ้ มนัจะเกิดข้ึนมาจากหวัใจของมนัเอง มนัจะเกิดข้ึนมาจากหวัใจท่ี
ทุกข์ๆ  ร้อนๆ มนัจะเกิดข้ึนมาจากหวัใจท่ีทุกขย์าก มนัจะเกิดข้ึนมาจากหวัใจท่ีบกพร่อง มนัจะเกิด
ข้ึนมาจากหวัใจท่ีเวียนตายเวียนเกิด แต่เพราะมีศรัทธามีความเช่ือถึงมีจุดเร่ิมตน้ จุดเร่ิมตน้คือการ
ตั้งสติ การตั้งสติของเรา ตั้งใหชี้วิตด ารงข้ึนมา ถา้เราไม่ตั้งสติของเราข้ึนมา มนัจะไหลไปตาม
กระแส ไหลไปตามกระแสโลก เสียงพดัข้ึนมา ลมพดัใบไมไ้หว หมามนัเห่า หมามนันอนอยู่ แค่
ลมพดัใบไมไ้หวมนัก็เห่า มนัตกใจมนัน่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือหวัใจของเรา เราไม่มีจุดยนืของเรา เสียงอะไรเกิดข้ึนมา โลกธรรม
มนัแสดงตวัข้ึนมา หวัน่ไหวไปหมด ไปตามกระแสโลกนะ ส่ิงท่ีตามกระแสโลก นกัวิทยาศาสตร์ 
ผูท่ี้บริหารจดัการเขาวดักระแสของเขา ดูสิ ทางทหารเรือ น ้าข้ึนน ้าลง เขาวดัของเขา เขาค านวณ
ของเขาว่าน ้าข้ึนน ้าลง ขณะท่ีเขาจะโจมตีขา้ศึกของเขา เขาจะวดักระแสน ้า เขาค านวณของเขา 

น่ีก็เหมือนกนั ทางวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ของเขาดว้ยเสียง เสียงหนกั-เสียงเบา เสียงมนัมี
น ้าหนกัขนาดไหน เราคุยเป็นทางวิทยาศาสตร์ไง แต่เราไม่ต่ืนเตน้ไปกบัเขา เราไม่ไดต่ื้นเตน้ มนัมี
ธรรมชาติของมนัอยูอ่ยา่งนั้น แลว้เราจะใชป้ระโยชน์อยา่งนั้น 

แต่ถา้เป็นกิเลสมนัต่ืนเตน้ มนัต่ืนเตน้เพราะมนัควบคุมไม่ได ้ มนัต่ืนเตน้เพราะมนัไปรับรู้
เขา มนัต่ืนเตน้เพราะหวัใจมนัอ่อนแอ เพราะหวัใจมนัอ่อนแอ เพราะหวัใจมนัไม่มีจุดยนื ส่ิงใด
เกิดข้ึน เหมือนหมาเห่าใบตองแหง้ เห่าไปหมด ส่ิงใดเกิดข้ึนมนัไปตามเขาหมดเลย 
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ความคิดเราก็เหมือนกนันะ ขณะโดยธรรมชาติ ความคิดน้ีหา้มมนัไม่ได ้ ความคิดมนัเอา
ความทุกขม์าใหเ้รา ความคิดของเรามนัเอาความทุกขม์าใหเ้รา ทุกขเ์พราะเกิดจากความคิด ทุกข์
เพราะอยูว่ิเวก อยูด่ว้ยตวัมนัเอง ความคิดมนัยิง่ฟุ้งซ่าน ความคิดมนัฟุ้งซ่านข้ึนมา มนัท าลายตวัเรา
เอง 

เวลาเราอยูด่ว้ยกนัในครอบครัว สังคมโลก เพราะสังคมสัตวโ์ลก มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม 
สัตวส์ังคมอยูด่ว้ยกนัก็ท  าลายกนั สัตวส์ังคมไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนัมนัก็เหงา มนัก็วา้เหว ่ มนัก็ตอ้งหา
เพื่อน เวลาอยูด่ว้ยกนัมนัก็เบียดเบียนกนั มนัก็ท  าลายกนั เราก็ว่าสังคมท าร้ายเรา ทุกคนท าร้ายเรา 

ขณะท่ีเราออกบวช เราออกมาแลว้เป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส ไปแบบนอแรด นอแรดนะ 
อยูใ่นกุฏิ อยูใ่นทางจงกรม เราอยูข่องเราคนเดียว ไม่มีใครมายุง่กบัเรา แต่ความคิดของเรา 
ความคิดท่ีมนัเกิดข้ึนมาจากเรามนัท าลายเราไหม มนัท าลายเรานะ จะเดินจงกรม ตั้งเวลาไวแ้ลว้
มนัก็ท  าไม่ไดอ้ยา่งท่ีตั้งใจ มนัจะนัง่สมาธิภาวนาไม่ไดอ้ยา่งท่ีตั้งใจทั้งนั้นเลย มนัเป็นเพราะอะไร 
ใครท าอะไรเรา มีใครท าอะไรเรา ความคิดเราทั้งนั้นท าลายเรา 

แต่เวลาไปอยูใ่นสังคม ดูแต่คนอ่ืน ดูแต่ส่ิงขา้งนอก น่ีบา้สังขาร บา้สังขารนะ เราคิดของ
เรา เราปรุงแต่งของเรา เรายดึมัน่ถือมัน่ความคิดของเรา แลว้ความคิดมนัก็มีความคิดใหม่ข้ึนมา 
ความคิดใหม่มนัก็เหยยีบย  า่ความคิดเก่า ความคิดเก่าพอมนัโดนเหยยีบย  า่เขา้ไปมนัก็มีความคิด
ใหม่ แลว้ความคิดใหม่มนันึกว่าเป็นความคิดใหม่ มนัก็เป็นความคิดเก่าท่ีเอามาคิดใหม่ 

ความคิดเดิมท่ีเคยคิดท่ีเคยทุกขท่ี์เคยยาก แลว้มนัก็เอามาคิดใหม่ มนัก็เป็นของใหม่ ของ
สดๆ ร้อนๆ สดๆ ร้อนๆ เพราะอะไร เพราะมนัสะเทือนใจ มนัมีรสชาติ แต่พอคิดไป มนัคุน้ชินกบั
มนั มนัก็จืดมนัก็จาง มนัก็คิดว่าไม่มีคุณค่า มนัก็ไปคิดเร่ืองใหม่ เด๋ียวมนัก็วนกลบัมาคิดอีก เห็น
ไหม ใครเป็นคนบา้ ใครเป็นคนบา้ คนบา้คือจิตเรามนับา้ มนับา้นะ ดูสิ แลว้พอมนัคิดข้ึนมา มนั
ไม่มีลม ไม่มีใบไม ้มนัก็คิดใหม้นัมี คิดใหม้นัไหว คิดใหม้นัเปล่ียนแปลงไป มนัก็เห่ามนัเอง แลว้
หมามนัก็เห่ามนั ความคิดมนัก็เห่าความคิด ตวัเองก็เห่าตวัเองไง มนัก็เดือดร้อน มนัเดือดร้อนอยู่
ภายใน ถา้มนัเดือดร้อนอยูภ่ายใน เดือดร้อนนะ เดือดร้อนคืออะไร เดือดร้อนคือกิเลส แลว้ท าไม
ไม่ดบัท่ีน่ีล่ะ 
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ถ้ามนัเดอืดร้อนทีไ่หน มนัต้องดบัทีน่ั่นสิ มนัทุกข์ทีไ่หน มนัต้องดบัทีน่ั่น ทุกข์ทีน่ี่ แต่ไป
ดบัทีข้่างนอก ทุกข์ทีน่ี่ ทุกข์ในหัวใจ แต่ไปหาดบัทีอ่ืน่ไง หาไปดบัในส่ิงแวดล้อม หาไปดบัทีเ่คร่ือง
อาศัย หาไปดบัเอาข้างนอก ไม่พอใจส่ิงต่างๆ ทั้งหมด ไม่พอใจอะไรเลย ไม่พอใจเขาไปทั้งน้ัน แต่
ไม่ได้มองเลยล่ะ ไอ้ทีบ่กพร่องอยู่ ไอ้หัวใจท าไมไม่ถมให้เต็ม ถ้ามนัถมใจมนัเต็ม มนัจะไม่พอใจ
ส่ิงใด เพราะมนัพออยู่พอกนิในตัวมนัเอง 

ถา้จิตมนัสงบข้ึนมา มนัพออยูพ่อกินในใจของตวัเอง ใจของตวัเองมนัพร่อง ดูสิ แกว้น ้าท่ี
มนัพร่อง เวลาเขยา่มนัเสียงดงันะ ถา้แกว้น ้าท่ีมนัเตม็ มนัดงัไปไม่ได ้น่ีก็เหมือนกนั ถา้ใจมนัพร่อง 
ใจมนัมีอากาศอยูใ่นนั้นเอง เวลาเขยา่ น ้าจะดงัมาก แลว้ท าไมเราไม่ตั้งสติล่ะ เราตั้งสติสิ น ้าหยดลง
หินทุกวนัหินมนัยงักร่อน ถา้เราตั้งสติ เราควบคุมตวัเราเอง มนัตอ้งท าได ้

แหล่งน ้า เขาหาแหล่งน ้ากนั เวลาเขาท าการเกษตร เขาตอ้งการน ้ามาก น่ีก็เหมือนกนั เรามี
ของเรา แหล่งน ้ามีอยูแ่ลว้ สติสัมปชญัญะ ความรู้สึกทุกขร้์อน ความกระเทือนใจมนัมีอยูแ่ลว้ แลว้
ถา้มนัเป็นแหล่งน ้าท่ีเราใชป้ระโยชน์ มนัก็ตอ้งเยน็ได ้ ความทุกขก์บัความรู้สึก จิตมนัเป็น
ความรู้สึก พุทโธ พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 

พุทธะ พุทโธ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน มนัอยูก่บัเรา มนัคือแหล่งน ้า มนัเป็นตน้ของความคิด ส่ิง
ท่ีมนัมีอยูก่บัเรา แลว้ท าไมเราไม่หา เราไปหาอะไร เราไปหาส่ิงขา้งนอกกนั 

เราตั้งใจบวช บวชมาเป็นพระ จตุตถกรรมโดยอุปัชฌายม์าเป็นสมมุติสงฆ์ บวชมาแลว้เป็น
พระไหม ถา้เป็นพระข้ึนมา พระผูป้ระเสริฐ เราประเสริฐไหม ถา้เราประเสริฐ ท าไมเราเอาใจของ
เราไวใ้นอ านาจของเราไม่ได ้ถา้เราจะเอาใจไวใ้นอ านาจของเราได ้ถา้เราเป็นผูป้ระเสริฐ ประเสริฐ
มนัประเสริฐจากขา้งใน ถา้ขา้งในมนัประเสริฐ ส่ิงท่ีประเสริฐ สติสัมปชญัญะมนัจะพร้อมไปหมด 
ส่ิงท่ีเคล่ือนไหว ส่ิงท่ีรับรู้ไป มนัเป็นแค่ส่ิงท่ีรับรู้ มนัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัใช่ไหม 

ดูสิ ร่างกายของเรา เรากินอ่ิมนอนอุ่น เราตอ้งอาบน ้าช าระร่างกาย ส่ิงท่ีมนัขบัเหง่ือขบัไคล
ออกมามนัเป็นอะไร มนัเป็นธรรมชาติของมนัใช่ไหม น่ีธรรมชาติของมนั เราตอ้งท าความสะอาด
ร่างกายทุกวนั อาบน ้าวนัละก่ีหน อาบน ้าเพื่ออะไร? เพื่อช าระร่างกายใหม้นัสะอาดข้ึนมา 
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น่ีก็เหมือนกนั ถา้ความคิดมนัมีหลกัของมนั ส่ิงท่ีอาศยัปัจจยัเคร่ืองอาศยั ในบริขาร ๘ ใน
ขอ้วตัรปฏิบติั มนัเป็นเคร่ืองอยูข่องใจ มนัเป็นวิหารธรรม ธรรม ดูสิ ดูส่ิงท่ีเป็นภาชนะ น ้าท่าต่างๆ 
เขาเอาอะไรไปตกัมนัมา เขามีภาชนะใช่ไหม เขาถึงตกัน ้า ตกัส่ิงต่างๆ มา อากาศเขาเอามาท าเป็น
ออกซิเจน เขาเอามาใชเ้ป็นประโยชน์ เขามีภาชนะบรรจุมนั 

จิตท่ีมนัมีหลกัมีเกณฑข์องมนัข้ึนมา ส่ิงท่ีมนัมีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมา มนัมีในตวัของมนัเอง 
สอุปาทิเสสนิพพาน พระอรหนัตท่ี์ส้ินกิเลสแลว้ยงัมีชีวิตอยู ่ มนัมีธาตุขนัธ์โดยธรรมชาติของมนั 
ถา้โดยธรรมชาติของมนัก็อยูก่บัส่ิงน้ี อยูก่บัส่ิงท่ีเป็นขอ้วตัรปฏิบติั อยูก่บัวิหารธรรม อยูก่บัตวัของ
ใจ แต่ใจมนัแสดงออก มนัแสดงออกโดยสัญชาตญาณ แสดงออกโดยธรรมชาติ ธรรมชาติของ
ขนัธ ์ ๕ ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ มนัตอ้งมีการเคล่ือนไหว มีการเคล่ือนไหวเป็นธรรมดา ส่ิงน้ีเป็น
ธรรมดา แต่จิตท่ีมนัพน้จากกิเลสแลว้มนัเป็นธรรมลว้นๆ มนัอาศยัส่ิงน้ีอยูเ่ป็นวิหารธรรม ถา้วิหาร
ธรรม มนัถึงเป็นประโยชน์กบัโลกใช่ไหม 

แต่ถา้เรามีกิเลสในหวัใจ ส่ิงท่ีเราบกพร่องอยู ่เราเป็นสมมุติสงฆ ์สมมุติสงฆ ์ขอ้วตัรปฏิบติั
น้ีเพื่อขดัเกลากิเลส เพื่อขดัเกลามนั ถา้มนัไม่มีขอ้วตัรปฏิบติั ไม่มีกฎหมาย ไม่มีกติกา เราเอาส่ิงใด
วดัใจเราวา่ใจเรามีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่า 

จิตใจเรามีคุณค่า รถหรือความเร็วเขามีเคร่ืองวดั วดัว่าความเร็วเท่าไร ความต่อเน่ืองเท่าไร 
ส่ิงต่างๆ เท่าไร จิตก็เหมือนกนั จิตถา้มนัมีก าลงัของมนั ขอ้วตัรปฏิบติั เคร่ืองวดัของใจ ว่าใจมนัได้
สร้างสมบุญญาธิการมาแค่ไหน ส่ิงน้ีมนัพอใจไหม? มนัพอใจ ถา้เราเร่ิมตน้ประพฤติปฏิบติัใหม่ๆ 
ทางจงกรม นัง่สมาธิภาวนา มนัเห็นแลว้มนัเบ่ือหน่าย ตอ้งท าอยา่งนั้น ตอ้งซ ้ าตอ้งซาก ความท า
ซ ้ าซาก ซ ้ าซากเหมือนน ้าหยดลงหิน ท าทุกวนัไง  

แต่ถา้จิตมนัเป็นธรรม มนัดูดด่ืม เห็นทางจงกรมไหม ท่ีไหนมีช่องว่างพอเร่ิมบริหารได ้
เร่ิมวิหารธรรม มนัจะเขา้ทนัทีเลย เวลาจิตท่ีมนัเป็นธรรมข้ึนมา มนัเห็นสภาวะส่ิงต่างๆ มนัจะ
หมุนกลบัมาขา้งใน มนัจะหมุนกลบัมา มนัเหมือนกบัความเร็วของเรา ความเร็วของก าลงัของจิต
มนัมีความเร็วของมนัข้ึนมา เราจะรักษาความเร็วของเรา รักษาใหม้นัเร็วข้ึนไป ใหม้นัคงท่ี ใหม้นั
เร็วคงท่ี แลว้ใหม้นัอยูใ่นเส้นทาง ไม่ใหม้นัตกขอบไป น่ีเรารักษาความเป็นไปของมนั ส่ิงท่ีเป็นไป 
มนัจะรักษาของมนั มนัจะมีก าหนดของมนั มนัดูดด่ืมไง มนัดูดด่ืมกบัขอ้วตัรปฏิบติั มนัดูดด่ืมกบั
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การกระท า มนัดูดด่ืมกบัเราข้ึนมาเพื่อประโยชน์ของเรา เพื่อประโยชน์กบัใจ ใจมนัเป็นประโยชน์
ข้ึนมาเพราะเรามีการกระท า เพราะแรงกระท า “ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ธรรมทั้งหลายมาแต่
เหตุ” เหตุการกระท าข้ึนมามนัถึงจะมีพลงังานของมนัข้ึนมา ถา้มีพลงังานของมนัข้ึนมา พลงังาน
ของใจ ถา้ใจมีพลงังานข้ึนมา แลว้ใจจะออกท างานอยา่งไร ใจจะออกไปวิปัสสนาญาณอยา่งไร 

ดูสิ พระอรหนัตใ์นสมยัพุทธกาล พระสารีบุตรว่าปัญญาเลิศท่ีสุด พระโมคคลัลานะว่าฤทธ์ิ
เลิศท่ีสุด พระอุบาลีบอกว่าวินยัส าคญัท่ีสุด ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดมนัเป็นความถนดั มนัเป็นจริตนิสัย
ของแต่ละดวงจิต น่ีพระอรหนัต์เหมือนกนั 

สุดทา้ยแลว้ถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ว่าส่ิงใดประเสริฐท่ีสุด องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า อาสวกัขยญาณส าคญัทีสุ่ด อาสวกัขยญาณไง อาสวกัขยญาณคืออริยสัจ 
ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มรรคญาณ มรรคญาณคืออาสวกัขยญาณ มรรคญาณคือการท าลายหวัใจ 
มรรคญาณคือการท าลายกิเลส มรรคญาณส าคญัท่ีสุด 

แลว้มรรคญาณมนัมาจากไหน มรรคญาณมนัมาจากไหน? มนัมาจากหวัใจน่ีไง มนัมาจาก
การเร่ิมตน้ของส่ิงท่ีมนัสกปรก 

ดูสิ ดูถ่านสิ เขาเอาไมดิ้บๆ มาเผาถ่าน ไมดิ้บๆ ไมท่ี้โดนไฟป่าเผาทิง้ท  าลายไป เขาเอามา
เผาจนมนัสุก มนัเป็นถ่าน ถ่านเขาเอาไปหุงขา้วหุงปลากนั เห็นไหม ใจดิบๆ ใจดิบๆ ใจท่ีมีกิเลส
อยูน่ี่ เขาบอกว่าถา้มีความอยากอยูภ่าวนาไม่ได ้

คนเรามีกิเลสอยู ่จะเอากิเลสช าระกิเลสไดอ้ยา่งไร เพราะมนัไม่เคยท า มนัไม่เคยท า มนัไม่
รู้ว่าการช าระกิเลสเขาช าระกนัอยา่งไร การช าระกเิลสกเ็อาส่ิงทีม่อียู่ช าระ เอาใจช าระใจ แต่เอาใจที่
เป็นสัมมาทฏิฐิ เอาใจทีม่นัเป็นมรรคญาณ เอาส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์ช าระใจ 

ถา้ช าระใจ ช าระใหม้นัสะอาดข้ึนมา ถา้ช าระสะอาดข้ึนมา งานอยา่งน้ี เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ทอดอาลยัเลย ทั้งๆ ท่ีปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์ สร้าง
บุญญาธิการมา คือคนเตรียมตวัพร้อม คนเตรียมตวัมาพร้อมเลย มาเป็นศาสดา เตรียมตวัมาพร้อม
เพื่อจะร้ือสัตวข์นสัตวเ์ลย แต่ขณะเขา้ไปตรัสรู้ธรรมข้ึนมา “มนัจะท าไดอ้ยา่งไร มนัจะท าได้
อยา่งไร” เพราะวุฒิภาวะของจิตท่ีมนัจะเขา้มาสูงส่งข้ึนมาจนยอ้นกลบั จนเห็นพลงังานเขา้มาช าระ
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ใจ มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร มนัเหมือนกบัส่ิงท่ีแทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลย ถา้มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได้
ง่าย ท าไมพระเราบวชเรียนมหาศาลเลย คนตั้งใจประพฤติปฏิบติัทั้งนั้นน่ะ คนเวลาตั้งใจประพฤติ
ปฏิบติั ตั้งใจจะเอาธรรมจริงทั้งนั้นน่ะ แต่ท าไมไม่ไดด้ัง่ใจปรารถนาล่ะ 

เพราะเวลาตั้งใจมนัตั้งใจเฉยๆ เวลาจะไปปฏิบติัข้ึนมามนัตั้งใจ “ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ” 
แต่เหตุมนัไม่สมควร เหตุมนัไม่สมดุล เหตุมนัไม่เป็นไป ขิปปาภิญญา เวลาผูป้ฏิบติัเร็วรู้เร็ว เพราะ
มนัสร้างสมบุญญาธิการมา 

เวลาเราท าทานกนั เวลาเราเสียสละกนัก็ว่าส่ิงน้ีไม่มีประโยชน์ๆ...ก็ไอเ้สียสละท่ีไม่มี
ประโยชน์ ดูสิ พระสีวลีเป็นผูท่ี้ท  าทานมาก ดูสิ พระสมยัพุทธกาล พดูถึงพระอรหนัตน์ะ ไม่เคย
เป็นโรคเลย ไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็แมแ้ต่นิดเดียวเลยตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นพระอรหนัตจ์นดบัขนัธนิ
พพานไป ไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็เลย เพราะไดส้ร้างสมบุญญาธิการมา เสียสละเร่ืองยา เร่ืองต่างๆ มา 

ส่ิงท่ีเราท ามา ส่ิงท่ีปัจจุบนัน้ีท่ีมนัทุกขม์นัยากอยูน่ี่ ก็เราท ามาอยา่งน้ี เราท าของเรามาอยา่ง
น้ีนะ แต่มนัยงัมีโอกาส เพราะเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา เกิดมาพบพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนา ศาสนาคืออริยมรรค มรรคคือมรรคญาณ ศาสนธรรมค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ค าสั่งสอนขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอนเร่ืองอะไรล่ะ สอน
เร่ืองโลกๆ หรือ สอนเร่ืองการก่อสร้าง เร่ืองสังคมหรือ 

สังคมมนัคือสังคม สังคมถา้หวัหนา้มนัดี สังคมมนัจะดีไปเอง สังคมถา้หวัหนา้ไม่ดี สงัคม
จะมีความตั้งใจขนาดไหน ประชาธิปไตย โจรยกมือก็ยกมือเพื่อปลน้ ในเม่ือสังคมเป็นอยา่งนั้น 
หวัใจก็เป็นอยา่งนั้น การประพฤติปฏิบติัก็เป็นความล าบาก ฉนัม้ือเดียวก็ไม่ได ้ ในเม่ือสังคมเขามี
เล้ียงมีกินอยูแ่ลว้ วสัดุเยอะแยะไป ท าไมตอ้งมาขดัเกลากิเลส ท าไมตอ้งมาท าใหล้  าบากเปล่า 

แลว้มนัล าบากเปล่าท่ีไหนล่ะ มนัไม่ล าบากเปล่าสิ มนัเป็นสัจจะความจริง เพราะอะไร 
เพราะกินอ่ิมนอนอุ่นมนัก็หมู หมูดีๆ น่ี กินอ่ิมนอนอุ่นมนัก็เป็นแบบหมู มนับัน่ทอน เห็นไหม แต่
ถา้มนัเป็นการขดัเกลา ไม่ใหอ่ิ้ม ถา้มนัอ่ิมแลว้ธาตุขนัธ์มนัทบั ธาตุขนัธ์มนัทบัหวัใจ 

ดูสิ ทางโลกเขากินเพื่อกาม กินเพื่อเกียรติ กินเพื่อศกัด์ิศรี ภิกษุเรากินเพื่อด ารงชีวิตเท่านั้น 
กินเพื่อด ารงชีวิตเท่านั้น เอาชีวิตน้ีไวเ้พื่อการร้ือคน้ ฉะนั้น ส่ิงใดท่ีมนัมีมากมีมายข้ึนมามนัเป็น
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ศรัทธาของเขา มนัเป็นความเช่ือของเขา มนัเป็นการเคารพนบัถือของเขา น่ีเป็นสมบติัของเขา แลว้
ของเราล่ะ ของเราคือการนัง่สมาธิแลว้ไม่โงกง่วงต่างหากล่ะ 

ถา้เราฉลองศรัทธาก็สนองกิเลสไง ศรัทธาก็คือศรัทธา ศรัทธาฆ่ากิเลสไม่ได ้ ศรัทธาเป็น
ความเช่ือ เป็นความพอใจของเขา แต่หวัใจของเรา เราเป็นผูถ้นอมรักษา เราเป็นคนไขน้ะ คนไข้
เอาของแสลงมากินไหม เราเป็นคนไขแ้ลว้กินแต่ของแสลง แลว้โรคจะหายไหม 

ส่ิงท่ีเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัก็ตอ้งใหมี้สติสัมปชญัญะ มีสติ มีความพร้อม มีทุก
อยา่งพร้อม ถา้มีสติสัมปชญัญะข้ึนมา ส่ิงท่ีเราใชส้อยไปมนัท าใหเ้ราคุน้ชินกบัส่ิงท่ีเป็นกิเลส ส่ิงท่ี
เป็นความนอนเน่ืองไปในกิเลส ส่ิงท่ีเป็นอนุสัย แลว้เราจะท าไหม ถา้เราท า เราก็เห็นกิเลสดีกวา่
ธรรมะ 

ถา้เราเห็นธรรมะดีกวา่กิเลส ส่ิงท่ีเขาสละมามนัเป็นบุญของเขา เรารับแลว้เราก็ไม่ตอ้ง
สนองตอบ เราท าได ้ ใหเ้ขาเห็นว่าเรารับแลว้ ส่ิงน้ีมนัเป็นประโยชน์กบัสาธารณะ แต่ความรู้สึก
ของเรา เราคนป่วย คนป่วยเอาส่ิงท่ีเป็นของแสลงเขา้ไปใหโ้รคมนัฟ้ืนฟูข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

ถา้มีสติสัมปชญัญะ มีการหลบหลีก น่ีไง ศากยบุตรพุทธชิโนรส ศากยบุตรไง บุตรของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้รู้เห็นดว้ยตามความเป็นจริง มีสติสัมปชญัญะ สติพร้อม ไม่ใช่ให้
กิเลสมนัรู้เห็น ถา้กิเลสมนัรู้เห็น มนัก็ตอบสนองกิเลสทั้งนั้นน่ะ กิเลสมากกิ็เลสตอบสนองกนัไป 
แลว้มนัก็ไดแ้ต่เอากิเลสกดหวัไว ้ กดหวัไว ้ แลว้บอกเจตนาดี...เจตนาของกิเลสนะ ถา้เจตนาของ
กิเลสมนัก็คือกิเลสนัน่ล่ะ 

ถ้าเจตนาของธรรมล่ะ เจตนาของธรรม ธรรมเหนือโลก ถ้าธรรมเหนือโลก เราต้อง
เหนือกว่าโลก เหนือโลก อยู่กบัโลกน่ีแหละ แต่เหนือมนั เหนือมนัด้วยสติสัมปชัญญะ เหนือมนั
ด้วยความรู้สึก ด้วยความรู้ทนัของเรา เราต้องบริหารเขานะ ไม่อย่างน้ันเราจะเป็นผู้น าได้อย่างไร 
ผู้น า ผู้น าเขาต้องมสีติสัมปชัญญะทีจ่ะน าเขาได้สิ ถ้าผู้น าน าเขาไม่ได้ แล้วไปเป็นผู้น าได้อย่างไร 

ถา้เป็นผูน้ า เราตอ้งทนักบัความรู้สึกของเรา ทนักบัความคิดของเรา ถา้ความคิดเรา อย่าให้
เป็นหมาเห่าใบตองแหง้ มนัเห่าไปตลอด เร่ืองของโลกเป็นเร่ืองของโลก ไม่ตอ้งโตแ้ยง้ มนัโตแ้ยง้
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ไม่มีท่ีส้ินสุด เร่ืองของโลก คนเกิดมาตาย เกิดมาตาย ท างานไม่มีวนัจบหรอก เกิดมาตายแลว้ 
มรดกงานยงัมีต่อๆ กนัไป โลกตอ้งเป็นมดงานไปสภาวะแบบนั้นเพื่อหาปัจจยัเคร่ืองอาศยั 

แต่งานของธรรมมนัจบได ้ ถา้งานของธรรมมนัจบ ส่ิงท่ีมนัจบกระบวนการของมนั แลว้
เราท าไมตอ้งเอาส่ิงท่ีจบกระบวนการไปต่อเน่ืองกบัส่ิงท่ีไม่จบ ในเม่ือส่ิงนั้นมนัไม่จบก็ตอ้งใหม้นั
ไม่จบไวอ้ยา่งนั้น ในเม่ือโลกเป็นอยา่งน้ี โลกน้ีพร่องอยูเ่ป็นนิจ โลกน้ีไม่เคยเตม็ คนเกิดคนตาย
ตลอดเวลา ตอ้งมีการใชจ่้าย ตอ้งมีอาหาร ตอ้งมีต่างๆ ตลอดกนัไป อาหารเป็นการด ารงชีวิตของ
มนุษย ์อาหารเป็นการด ารงชีวิตของมนุษยน์ะ แลว้อาหาร ๔ ของเราล่ะ แลว้อาหารท่ีเป็นทิพยล่์ะ 
แลว้อาหารของเราล่ะ อาหารท่ีเป็นอริยสัจท่ีมนัจะฆ่ากิเลสล่ะ ถา้อาหารท่ีจะฆ่ากิเลสมนัมาจากส่ิง
ท่ีสกปรกอยา่งนั้นหรือ ส่ิงท่ีเป็นโลกๆ ส่ิงท่ีเป็นกิเลสอยา่งน้ี มนัจะเป็นอาหารท่ีช าระกิเลสข้ึนมา
ใหเ้ราไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีมนัเอาอาหารข้ึนมาเป็นส่ิงท่ีฆ่ากิเลสไม่ได ้ แลว้เราจะเอาส่ิงนั้นเป็นผูน้ าได้
อยา่งไร เราถึงตอ้งเอาธรรมเป็นผูน้ า ถา้เอาธรรมเป็นผูน้ า ธรรมมนัอยูท่ี่ไหน 

ถา้มีสติข้ึนมามนัจะรู้หมด มีสติข้ึนมามนัจะเห็นควรไม่ควร เห็นถูกหรือผดิ เพราะเราเป็น
คนท าเสียเอง ถา้มีสติข้ึนมา เราเผลอสติ เราก็ท  าส่ิงท่ีผดิ ส่ิงท่ีผดิมนัควรเป็นความผดิ นัง่สมาธิถา้
นัง่ไม่ตรงแลว้มนัก็เป็นความผดิ นัง่สมาธิข้ึนมาแลว้มนัโงกง่วงข้ึนมา นัง่แลว้มนัไม่เขา้สมาธิเลย 
สักแต่ว่าตกภวงัคไ์ป หายวุบไปเลย พุทโธๆ หายไปเลย รู้สึกตวัอีกทีหน่ึงมนัเป็นสมาธิหวัตอ ก็ไม่
รู้ ก็ไม่รู้ว่าตวัเองตกภวงัคอ์ยู ่ ก็ไม่รู้ว่าตวัเองเขา้ไปในภวงัค์ ไม่รู้ว่าส่ิงน้ีเป็นสมาธิเลย เพราะอะไร 
เพราะมนัขาดสติ 

ถา้มีสติข้ึนมามนัจะเขา้สมาธิอยา่งไร ทุกอณู ทุกวินาที ทุกการเคล่ือนไหวของจิต สติจะ
ตามทนัตลอด สติจะตามทนัจิตเขา้ไป จิตมนัจะสงบตวัเขา้มาขนาดไหน มนัมีพลงังานของมนั ถา้
มีสติเขา้มา เราตั้งสติมากข้ึนไป จากขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ 

ถา้เป็นอุปจารสมาธิมนัจะออกรู้ ส่ิงท่ีออกรู้มนัเป็นนิมิต นิมิตท่ีถูกก็มี นิมิตท่ีผดิก็มี นิมิตท่ี
ถูกมนัอยูท่ี่ก าลงัของจิต จิตมีก าลงัมาก จิตมีวุฒิภาวะ จิตท่ีมีจุดยนื มนัเห็นส่ิงใดมนัจะเห็นโดย
ธรรมชาติของมนั จิตท่ีไม่มีวุฒิภาวะ แต่จิตมนัสงบ มนัมีก าลงัของมนั มนัเห็นของมนัเหมือนกนั 
เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นนิมิตถูกก็มี ผดิก็มี 
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แลว้ถา้จิตเราสงบเขา้ไปอีกใหม้นัเป็นอปัปนาสมาธิเพื่อก าลงัของมนั แลว้ยอ้นออกมา ถา้
มนัก าหนดควบคุมไดม้นัจะยอ้นไปท่ีกาย ยอ้นไปท่ีกาย ถา้นิมิตเป็นกาย ถา้จิตมนัมีสมาธิอยู ่ นิมิต
เป็นกายแลว้มนัวิภาคะ มนัแยกส่วนขยายส่วน มรรคญาณมนัเกิดอยา่งน้ี 

ค าว่า “นิมิต” มนัผดิ มนัผดิตรงไหน มนัไม่ผดิ มนัเป็นโดยธรรมชาติ มนัเป็นโดย
สัญชาตญาณ มนัเป็นไปโดยอ านาจของจิต จิตน้ีมนัเขา้ไปเห็นนิมิตก็ได ้ไม่เห็นนิมิตก็ได ้เห็นถูกก็
ได ้ เห็นผดิก็ได ้ ส่ิงน้ีมนัเป็นธรรมชาติ ส่ิงน้ีมนัเป็นวิธีการ มนัเป็นการกระท าอนัหน่ึงของจิต มนั
เป็นการเคล่ือนไหวอนัหน่ึงของจิตท่ีเราจะบอกผดิถูกไม่ได ้ แต่ขณะท่ีเกิดข้ึนแลว้มีครูบาอาจารยท่ี์
รู้จริง แลว้ออกมาแยกแยะเองว่ามนัถูกหรือผดิ 

แลว้มีครูบาอาจารยไ์ปท าไม เราไปหาครูบาอาจารยท์  าไม 

ก็ไปหาครูบาอาจารยค์อยช้ีน าเราไง ส่ิงท่ีมนัไปรู้ไปเห็นมนัถูกหรือผดิ ถา้มนัถกูหรือผดิ ถา้
มนัผดิโดยทิฏฐิมานะ เราก็ไม่ยอมรับ เพราะเราเป็นคนท่ีรู้เห็นเสียเอง แลว้ครูบาอาจารยท่์านไม่รู้
เห็นกบัเรา แลว้ถา้บอกของเราผดิ ทิฏฐิมนัก็เกิด ทิฏฐิการยดึมัน่ ยดึในความรู้ผดิ ฉะนั้น ครูบา
อาจารยท่์านมีเทคนิคของท่าน ท่านจะบอกว่าถูกหรือผดิ ท่านก็ตอ้งดูความเหมาะสม ความ
เหมาะสมว่าจิตน้ีมนัยดึนอ้ยยดึมาก หลงนอ้ยหลงมาก หลงดีหรือหลงชัว่ 

หลงดีก็หลง หลงดี ไปท าสมาธิกนัไป จิตเป็นสมาธิเป็นความดีอนัหน่ึง ความดีอนัหน่ึงมนั
จะออกวิปัสสนามนัก็ไม่ท าอีก มนัเป็นความดี มนัติดในความดีของมนั “ว่างๆ ว่างๆ สมาธิอยา่งน้ี
เป็นนิพพาน” มนัไปติดเป็นนิพพานก็ได ้ ส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีสุดวิสัย สุดวิสัยเพราะเดก็ท่ีมนัโตข้ึนมา
มนัตอ้งมีความผดิพลาดเป็นธรรมดา ชีวิตของคนคนหน่ึงจากเดก็เป็นผูใ้หญ่ การด ารงชีวิตทั้งชีวิต 
เราจะไม่เคยท าผดิพลาดเลย เป็นไปไดห้รือ? เป็นไปไม่ได ้

ในการประพฤติปฏบิัติเร่ิมต้นตั้งแต่การทีภ่าวนาขึน้มามนักม็คีวามผดิเป็นธรรมดา ครูบา
อาจารย์องค์ไหนกแ็ล้วแต่ทีป่ฏบิัติมา ผดิมาทั้งน้ันน่ะ ไม่มใีครภาวนาถูกมาตลอดหรอก ผดิมา
ทั้งน้ัน แต่บังเอญิมคีรูมอีาจารย์ แล้วท่านฟังครูบาอาจารย์ของท่าน ครูบาอาจารย์ท่านถงึได้แก้ไข 
แก้ไขให้กลบัเข้ามาเป็นสัมมา เป็นความเห็นทีถู่กต้อง ถ้าเป็นความเห็นทีถู่กต้อง ย้อนกลบัเข้ามา
ข้างใน น่ีมนัเป็นไปโดยอริยสัจ 
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ครูบาอาจารยท์  าใหเ้ราไม่ไดน้ะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอาอริยสัจยดัเขา้ไปใน
หวัใจเราไม่ไดห้รอก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นคนช้ีทาง แลว้เราเป็นคนเจาะ เป็นคน
หา เป็นคนจดัการเร่ืองแหล่งน ้า เร่ืองวสัดุต่างๆ ท่ีเราจะเอาข้ึนมาประกอบเป็นมรรคญาณของเรา 
มนัเกิดจากใจของเรา เห็นไหม 

จากจิตท่ีมนัมีกิเลส จิตท่ีมนัมีความเศร้าหมอง จิตท่ีมนัทุกขอ์ยูน่ี่ ถา้มนัมีการทวนกระแส มี
ก าลงัท่ีทวนกระแสเขา้ไปถึงตวัมนั แลว้พลิกแพลงจากตวัมนัข้ึนมาใหพ้ลิกออกมาเป็นธรรม เป็น
ธรรมคือความมชัฌิมาปฏิปทา เป็นธรรมคือสัมมาสมาธิ สัมมาปัญญา มนัเป็นสัมมาทั้งหมด ถา้
เป็นสัมมา สัมมามนัมาจากไหน? มนัก็มาจากมิจฉา มิจฉาเพราะมนัมาจากท่ีมนัไม่รู้ ไม่รู้มนัก็ท  า
ตามประสามนั แลว้มนัท าไป มนัผดิพลาดไปบ่อยคร้ังเขา้ มนัพิสูจน์ตรวจสอบข้ึนไปแลว้มนัก็ติด
ขอ้ง มนัก็เปล่ียนแปลง มนัก็เอาส่ิงท่ีผดิพลาดนั้นมาเป็นครู มาเป็นการกระท า แลว้พยายามก าหนด
ใจ ก าหนดใจตั้งสติ แลว้ร าพึง ร าพึงควบคุมไง ร าพึงคือการควบคุมความคิด ความคิดมนัคิดอยู ่
ร าพึงก็ความคิดอนัหน่ึง แต่ความคิดในสมาธิ ควบคุมใหส้มาธิมนัหมุนออกมา มนัหมุนออกมาให้
เป็นพลงังานของมนั คือหมุนออกมา หมุนออกมาจากสมาธิ สมาธิออกมาท างาน สมาธิออกมา
วิปัสสนา ไม่ใช่สมาธิเป็นนิพพาน 

ความเห็นของเราว่าสมาธิเป็นนิพพาน ยอ้นกลบัออกมาใหม้นัเป็นความจริงของมนั ส่ิงท่ี
การกระท าอยา่งน้ีมนัก็เป็นการกระท ามาจากใจ ถา้ใจไม่กระท า สมาธิของใคร ทุกขข์องใคร ทุกข์
น้ีของใคร ทุกขส่์วนบุคคลนะ ดินฟ้าอากาศเป็นทุกขก์บัเราหรือ พ่อแม่พี่นอ้งเป็นทุกขก์บัเราหรือ 
พ่อแม่พี่นอ้งต่างๆ เขาเป็นทุกขข์องเขา ทุกขข์องใครทุกขข์องมนั ทุกขม์ากทุกขน์อ้ย ในปัญหา
เดียวกนั ความทุกขต่์างๆ กนั เพราะยดึมากยดึนอ้ยต่างกนั ปัญหาอนัเดียวกนั ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกรณี
เดียวกนั แต่คนท่ีทุกขม์าก คนท่ีทุกขน์อ้ย คนท่ีเขา้ใจ คนท่ีควบคุมได ้ ความรู้สึก ความทุกข์
เจบ็ปวดต่างๆ กนัไป 

แต่ถา้มนัช าระลา้งล่ะ ช าระลา้ง ทุกขม์นัเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ทุกขม์นัเกิดจากตณัหาความ
ทะยานอยาก ทุกขม์นัเกิดจากความผลกัไส ทุกขม์นัเกิดจากการไม่ยอมรับความจริง ส่ิงน้ี ตณัหา 
ภวตณัหา ส่ิงท่ีมนัพอใจก็ยงัผลกัไส ส่ิงท่ีตอ้งการมนัก็ไม่ไดด้ัง่ใจ ไม่มีส่ิงใดไดด้ัง่ใจเลย มนัเป็น
สมุทยั มนัเป็นตณัหาทั้งหมด น่ีทุกขเ์กิดเพราะตณัหา การควบคุมตณัหาดว้ยมรรคญาณ 
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ตณัหาคืออะไร? ตณัหาคือกิเลส กิเลสท่ีมนัเกิดจากใจ 

แลว้มรรคญาณมนัเกิดจากอะไร? เกิดจากสมัมาสมาธิ 

ถา้สัมมาสมาธิมนัสงบตวัลง มนัจะเกิดเป็นตวัตนไม่ได ้ ถา้เกิดเป็นตวัตน เกิดเป็นเรา เกิด
เป็นส่ิงท่ีเป็นปมเป็นประเด็นในหวัใจ มนัจะเกิดสมาธิข้ึนมาไม่ได ้สมาธิเกิดข้ึนมาจากหวัใจท่ีเป็น
สัมมาสมาธิแลว้ยอ้นกลบัไปท าลายมนั ท าลายส่ิงท่ีมนัขดัขวางอยูใ่นหวัใจ เห็นไหม 

มนัเป็นการกระท าของใจนะ ส่ิงท่ีเป็นการกระท าของใจ แลว้ท าท่ีไหน เวลาพดู พดูกนัปาก
เปล่า พดูกนัปากเปียกปากแฉะ แต่เวลามนัเป็นข้ึนมาเป็นสมบติัส่วนบุคคล เป็นข้ึนมาจากสมบติั
จากภายใน สมาธิเป็นอยา่งน้ี ปัญญาเป็นอยา่งน้ี ถา้ของจริงก็เป็นของจริงเหมือนกนัหมด แต่ถา้
เป็นสมาธิของเรา ปัญญาของเรา มนัเป็นปัญญายมืมา สมาธิก็เป็นการคาดหมาย ไม่เป็นความจริง 

ถา้เป็นความจริง ตวัสมาธิมนัพดูไดอ้ยา่งไร ตวัสมาธิมนัพดูออกมาจากอะไร ส่ิงท่ีพดูได้
คืออาการทั้งหมด ส่ิงท่ีพดูได ้ส่ิงท่ีอธิบายได ้ปากเปียกปากแฉะเลยว่าสมาธิเป็นอยา่งนั้นๆๆ สมาธิ
เป็นอยา่งนั้นก็คือจ ามาทั้งนั้น จ ามาคือทฤษฎีทั้งนั้น มนัไม่เป็นความจริงทั้งนั้น 

ถา้มนัเป็นความจริง มนัเกิดข้ึนมาจากใจ มนัเป็นความจริงของมนั แสดงออกก็รู้ว่าเป็น
ความจริง เพราะมนัต่างกบัโลก ต่างกบัความรู้สึกของโลก ความรู้สึกของโลกเป็นสมมุติทั้งนั้น แต่
เป็นความจริงข้ึนมา มนัเป็นสัจธรรม สัจธรรมมนัเกิดข้ึนมาจากหวัใจ จากหวัใจท่ีมืดบอด จาก
หวัใจท่ีทุกขย์าก สัจธรรมอนัน้ีมนัเกิดข้ึนมา เกิดข้ึนมาจากสมมุติน่ีแหละ เกิดข้ึนมาจากทุกขน่ี์
แหละ เกิดข้ึนมาจากส่ิงท่ีเราควบคุมดว้ยสติสัมปชญัญะ แต่ท าใหม้นัสมดุล ท าใหม้นัเป็นความจริง 
ท าข้ึนมา ถนอมรักษาหวัใจ ถนอมรักษาวธีิการของเรา เขา้ไปถึงท่ีสุด มนัจะละเอียดอ่อนเขา้ไป 
ขณิกะ อุปจาระต่างๆ กนัเขา้ไป 

ถึงท่ีสุด ถา้เราควบคุมแต่เหตุ น ้าเตม็แกว้ น ้ าเตม็แกว้ หมายถึง สมาธิกคื็อสมาธิ สมาธิ เรา
ท าของเราได ้ ถา้สมาธิท าไม่ได ้ ปัญญาอบรมสมาธิ ถา้ปัญญาอบรมสมาธิ พุทโธๆ ควบคุมมนั
ไม่ได ้มนัเป็นเหตุท่ีสุดวิสัย มนัมี เหตุท่ีสุดวิสัย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาสอนลูกศิษย์
ลูกหาแต่ละองคก์็สอนต่างๆ กนัไป ไม่เคยสอนเหมือนกนัเลย เพราะเหมือนกนั ส่ิงท่ีไดย้นิไดฟั้ง 
กิเลสมนัรู้อยูแ่ลว้ มนัขุดหลุมล่อไวแ้ลว้ 
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ส่ิงท่ีเรานึกไม่ถึง ส่ิงท่ีเราคิดไม่ได ้ ถา้เปรียบเทียบข้ึนมาเป็นธรรม พบั! จิตมนัพลิกทนัที
เลย เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีคิดไม่ถึงไง ส่ิงท่ีเรารู้ไม่ได ้ ส่ิงท่ีเราคาดไม่ถึง นัน่ล่ะมนัอยูใ่นหวัใจนะ น่ี
เวลาธรรมมนัเกิดมนัเกิดอยา่งนั้น ครูบาอาจารยท่์านเพียงแต่ช้ีน า แลว้เราพลิกใจของเรา เรา
ยอ้นกลบัเขา้มาในใจของเรา แลว้มนัพลิกออกไป สัจธรรมมนัเกิดอยา่งน้ี แลว้สจัธรรมมนัอนั
เดียวกนันะ ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  ขณะท่ีสนทนาธรรม ถา้ธรรมเหมือนกนั มนัจะ
เหมือนกนัทั้งนั้น ไม่ต่างกนัเลย ฟังก็รู้ ดูก็เห็น ส่ิงต่างๆ มนัเป็นเหมือนกนั การแสดงออก แสดง
ออกมาจากใจท่ีเป็นธรรม มนัจะเป็นธรรมตลอด 

ถา้แสดงออกจากใจท่ีเป็นกิเลส ทั้งๆ ท่ีว่าแสดงธรรมนะ ทั้งๆ ท่ีพยายามจะแสดงออกให้
เป็นส่ิงท่ียอมรับของโลก แต่โลกเขาไม่ยอมรับหรอก เพราะมนัรู้ทนักนัได ้ เพราะส่ิงน้ีมนั
คาดหมายได ้ แต่ถา้เป็นธรรม ธรรม กิเลสคาดหมายไม่ถึง มนัเป็นไดอ้ยา่งไร มนัรู้ไดอ้ยา่งไร 
สงสัย สนเท่ห์นะ เพราะเราคาดไม่ถึงหรอก ถา้มนัคาดถึง เป็นตรรกะ ตรรกะ ดูสิ นรกสวรรค ์ทุก
คนคาดการณ์ได ้แต่โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี คาดเดาไม่ได ้คาดเดาไม่ได ้ถา้จิตเขาไม่รู้ คาด
เดาไม่ได ้คาดเดาไม่ได ้พดูไม่ได ้บอกไม่ได ้ เขาบอกว่าเป็นสถานท่ีๆ นิพพานเป็นสถานท่ีหน่ึง...
สถานท่ีหน่ึงมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ 

แต่ถ้าเป็นความจริงนะ มนัอธิบายได้ นิพพานคอืนิพพาน นิพพานคือความส้ินของกเิลส 
นิพพานคอืส่ิงที่กเิลสมนัจะกลบัขึน้มาไม่ได้ มนัเป็นอฐานะ มนัจะฟ้ืนมาอกีไม่ได้เลย แล้วมนัอยู่ที่
ไหน? กม็นัอยู่ในหัวใจ หัวใจของเราทีเ่รามีศรัทธาความเช่ือ ทีเ่ราพยายามประพฤติปฏบิัติกนัอยู่น่ี 
มนัจะแลกด้วยความพยายามของเรา 

เรา ถา้เห็นจริงเห็นจงั เห็นจริงเห็นจงัว่ามรรคผลมนัรอเราอยู ่ เหมือนสมบติัเลย กองภเูขา
ทองค าอยูต่่อหนา้เรา แลว้ใหทุ้กคนเอาเคร่ืองมือเขา้ไปขุดไปเจาะเอาออกมา ใครขุดไดม้ากไดน้อ้ย 
ทองค าน้ีเป็นของส่วนบุคคล แลว้ท ากนัไม่ได ้ น่ีก็เหมือนกนั หวัใจของเรามนัมีอยู ่ ธรรมะก็มีอยู ่
สติ ศีล สมาธิ ปัญญา ทุกคนก็ท่องปากเปียกปากแฉะ ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ มรรค ๘ มรรค
ญาณ รู้ไปหมด แลว้กองทองค า ภเูขาทองค า ท าไมไม่ไปขุดมนัมา 

ธรรมน้ีมนัเกิดมาจากใจ ภาชนะท่ีจะใส่ธรรมคือหวัใจ คือความรู้สึก แลว้ความรู้สึกมีอยูก่บั
เรา สติ ส.เสือ ต.เต่า สระอิ สติ สติ แลว้เราเคล่ือนไหวอยูน่ี่ สติมนัอยูไ่หน สติมนัอยูไ่หน 
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สติถา้มนัมีอยู ่ เราจะตอ้งไม่หลงตวัเอง สติมนัมีอยู ่ การเคล่ือนไหวของเราจะไม่ผดิพลาด 
สติของเรามีอยู ่ เราจะควบคุมในการภาวนาของเรา ในการนัง่สมาธิของเรา ในการเดินจงกรมของ
เรา ในการใชปั้ญญาของเรา 

มสีติเสียอย่างเดยีว ทุกอย่างจะเป็นความถูกต้องไปหมดเลย 

ขาดสติ นกแกว้นกขุนทอง ปากเปียกปากแฉะ มนัไม่มีสติ 

เพราะธรรมะ เขาให้สอนตัวเอง ธรรมะ เขาให้สอนหัวใจ ธรรมะ เขาเอาไว้ให้จบัผดิ
ความรู้สึกของเรา ธรรมะ เขาให้ย้อนกลบัมาดูในหัวใจ เร่ืองของคนอ่ืนไม่ใช่ของเรา แต่น่ีเร่ืองของ
เรามองขา้ม ถา้เร่ืองของคนอ่ืนนะ รู้ไปหมด นกข้ีใส่หวั ข้ีอยูบ่นหวัตวัเองไม่เห็น ถา้ข้ีอยูบ่นหวัคน
อ่ืน เห็นไปหมดเลย 

น่ีมนัยอ้นกลบั มนัตอ้งยอ้นกลบัอยา่งน้ี ยอ้นกลบัข้ึนมาดูเรา ยอ้นกลบัข้ึนมาดูหวัใจของเรา 
แลว้พยายามสร้างของเราข้ึนมา สร้างของเราข้ึนมา ถา้มนัเป็นสมบติัของเรา มนัเป็นความจริงของ
เรา มนัเป็นความจริง ถา้เป็นความจริงข้ึนมา ศากยบุตรพุทธชิโนรส ศากยบุตร บุตรขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เวลาพระอญัญาโกณฑญัญะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เทศนาธมัมจกัฯ “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัไปทั้งหมด” ในโลกน้ี
เป็นความว่างทั้งหมด ไม่มีส่ิงใดอยูต่กคา้งในโลกน้ีเลย โลกน้ีจะเปล่ียนแปลงไปตลอด ไม่มีอะไร
คงท่ี 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ช่ืนใจมากนะ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้
ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้กบัพระธรรม มีรัตนะ ๒ เท่านั้น เวลาแสดง
ธมัมจกัฯ ข้ึนมา พระอญัญาโกณฑญัญะบรรลุธรรมข้ึนมา “อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ อญัญา
โกณฑญัญะรู้แลว้หนอ” องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ช่ืนใจมาก มีพยานหลกัฐาน มีคนรู้ตาม
ได ้ทั้งๆ ท่ีส าเร็จข้ึนมา ตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ “จะสอนใครได”้ ทอดธุระเลย 
เพราะส่ิงน้ีมนัลึกลบัมหศัจรรย ์ เวลาอญัญาโกณฑญัญะบรรลุธรรมข้ึนมา “อญัญาโกณฑญัญะรู้
แลว้หนอ อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ” 
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น่ีก็เหมือนกนั ในหวัใจของเรา ภเูขาทองค า ภเูขาทองค า ตกัมนัสิ ตกัมนั ตกัมาเป็นของเรา 
เวลาตายไป ภเูขาทองค ามนัก็หายไปหมดนะ ตายไปเกิดภพใหม่ชาติใหม่ แลว้ศรัทธาหรือไม่
ศรัทธาก็ยงัไม่รู้ จะไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้ ถา้มีความจริงข้ึนมา ไปเกิดเป็นเทวดาก็เพลิดเพลินไป
อีก ภเูขาทองค าอยูไ่หน 

ในปัจจุบนัน้ีเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส สมมุติสงฆ ์ แลว้ส่ิงน้ี ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้อยูต่่อหนา้เรา แลว้เราจะตกัตวงเอาไหม เราจะเอาอะไรไปตกัตวงมนั เราจะเอา
อะไรไปต่อสู้มนั เราจะเอาอะไรเป็นประโยชน์ เอามาเป็นประโยชน์ของเรานะ ถา้เป็นประโยชน์
ของเรา 

เวลาครูบาอาจารยท่์านว่า พระอรหนัต ์องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็เป็นพระอรหนัต์ 
ครูบาอาจารยข์องเราก็เป็นพระอรหนัต ์ ถา้เป็นพระอรหนัต์ ความสุขตอ้งเสมอกนั ทองค า
เหมือนกนั ภเูขาทองค าเหมือนกนั มากหรือนอ้ย ใหญ่หรือโต ภเูขาเลก็ ภเูขาใหญ่ นัน่เป็นอีก
ประเดน็หน่ึง เพราะมนัเป็นอ านาจวาสนา แต่มนัเป็นทองค าเหมือนกนั มนัเป็นความรู้จริง
เหมือนกนั มนัเป็นสมบติัส่วนตน เราตอ้งท าของเรา 

เราเป็นพระ เราเป็นนกัรบ เราเป็นศากยบุตร เราเป็นบริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี ภิกษุเป็นผูท่ี้
จรรโลงในศาสนา ถา้เป็นภิกษุ เรายงัไม่สามารถจรรโลงศาสนา เราไม่สามารถมีศีล สมาธิ ปัญญา
ในหวัใจของเรา แลว้ใครจะมี 

นกัรบ รบใหไ้ด ้ รบเพื่อเรา แลว้ถา้เป็นประโยชน์กบัเราแลว้จะเป็นประโยชน์กบัคนอ่ืน 
เป็นประโยชน์กบัทัว่ๆ ไป น้ีจะเป็นสมบติัในศาสนา 

ในศาสนานีม้ขีองจริง ในศาสนานีม้มีรรคมีผล ในศาสนานีเ้ป็นส่ิงทีเ่ป็นศาสนสมบัติให้เรา
ชาวพทุธ เราเป็นภกิษุ เป็นนักปฏบิัติ ให้เอาสมบัตินีม้าเป็นในหัวใจของเรา ถ้าเอาสมบัตินีเ้ป็นใน
หัวใจของเรา สมบัตินีจ้ะเป็นของเรา เอวงั 


