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ฟังเทศนน์ะ เทศนก่์อนแลว้เด๋ียวจะตอบปัญหา วนัน้ีทางราชการเขาใหเ้ป็นวนั
ส าคญัทางครอบครัว  มีความส าคญัเพราะวา่เกิดในประเทศอนัสมควร ถา้ไม่มีพอ่ไม่มีแม่
แลว้จะเกิดมาจากไหน จิตน้ีมนัตอ้งเกิดตลอดเวลานะ ถา้มีความส าคญัในครอบครัวเห็น
ไหม พอ่ แม่ ปู่  ยา่ ตา ยาย มีความส าคญั สายบุญสายกรรม ถา้ไม่มีพอ่ไม่มีแม่เห็นไหม
เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ศากยบุตร โคตรตระกลูไง ตระกลูชาวศากยะ 

เราเป็นชาวพทุธ  ศากยบุตรพทุธชิโนรส เป็นโอรสเป็นบุตรขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นศาสดาเวลาบรรลุธรรมข้ึนมา 
บริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เราเป็นภิกษุ เป็นอุบาสก อุบาสิกา  เป็นเจา้ของ
ศาสนา  เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมานะ  ธรรมท าใหใ้จออก
จากกรงขงัได ้ ดูทางวิชาการนะ  ในสมยัโบราณความเป็นอยูข่องมนุษยเ์รา เราจะอยูต่าม
ธรรมชาติ เวลามีภยัแลง้ข้ึนมายา้ยบา้นยา้ยเรือนหนีนะ  

แต่ในปัจจุบนัน้ีทางวชิาการเจริญ ทางวิชาการเขาจะมีเทคโนโลยมีาอ านวยความ
สะดวกได ้ เรากไ็ปติดกรงขงักนัขา้งนอกนะ เราวา่อนัน้ีอ  านวยความสะดวก ในเร่ืองของ
ร่างกายเห็นไหม เร่ืองของร่างกายคือความเป็นอยู ่ ปัจจยัเคร่ืองอาศยั แต่มนักเ็ป็นความ
ทุกข ์ แต่ถา้เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เราจะพน้ออกไปจากกรงขงั
ของใจเพราะใจเราโดนอวิชชาขงัไวเ้ห็นไหม  

เราถึงตอ้งมาเกิด พอมาเกิดกเ็กิดในตระกลู เกิดในครอบครัวและในครอบครัวถา้
เป็นสมัมาทิฐิ ในครอบครัวนั้นมีความร่มเยน็เป็นสุข เราจะมีความสุขในครอบครัวนั้น 
ถา้มีความสุขแลว้ความสุขมนัเกิดมาจากไหน เกิดมาจากบุญกศุลนะ ถา้ไม่มีบุญกศุลเรา
ควบคุมใจของเรากย็าก แลว้เราจะไปควบคุมใจของคนในครอบครัว  
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แต่การครองเรือน องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกการครองเรือนเป็นเร่ือง
แสนยากเพราะการครองเรือนคือการครองใจ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกการ
ครองเรือนคือคลงัครองใจนะ แต่การครองเรือนของเรา เรากด็ูแต่คนในครอบครัว ดู
ค่าใชจ่้าย ดูความเป็นอยูใ่นครอบครัวเห็นไหม แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอก
วา่ใหดู้ความรู้สึกของใจเรา ความรู้สึกของพอ่ แม่ ความรู้สึกของ ปู่  ยา่ ตา ยาย ความรู้สึก
ของเรา ความรู้สึกของคนในครอบครัว  

ความรู้สึกมนัควบคุมยาก  มนัมีความตอ้งการแตกต่างกนัไป ความตอ้งการ
มุมมองการแสวงหาแตกต่างกนัไปเห็นไหม ส่ิงน้ีมนัเกิดมาจากไหน มนัเกิดมาจากผล
บุญผลกรรมไง กรรมคือการกระท า “กรรมนิยม” มนันิยมอะไร ในการกระท า กรรมนิยม
อะไร นิยมส่ิงท่ีมนัพอใจเห็นไหม มนัพอใจส่ิงใดมนักต็อ้งการส่ิงนั้น ส่ิงนั้นคืออะไรส่ิง
นั้นถา้เราตอ้งการเราแสวงหาเห็นไหม คือตณัหาความทะยานอยาก ตณัหาความทะยาน
อยากคืออะไร ตณัหาความทะยานอยากคือ สมุทยั ส่ิงน้ีใช่ไหม  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สอนในอริยสจันะ ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควร
ละ ทุกขล์ะไม่ได ้ ทุกขค์วรก าหนดเพราะทุกขเ์ป็นเหตุ  เหตุใหม้นัเกิดทุกขเ์ห็นไหม ถา้
เราไปก าหนดท่ีทุกขเ์ห็นไหม ส่ิงท่ีเหตุ เหตุเพราะมนัมีทุกข ์ น้ีทุกขข์องเรามนัเป็นอาการ
ของทุกข ์ ทุกขเ์วลามนัไม่พอใจมนักต็อ้งการแสวงหาส่ิงท่ีมนัจะพอใจ และมนัไม่มีความ
พอใจตามส่ิงท่ีมนัตอ้งการเห็นไหมมนักเ็ป็นทุกข ์ 

ทุกขม์นักย็อ้นกลบัไปท่ีสมุทยั  สมุทยัคือตณัหาความทะยานอยาก อยากผลกั
ทุกขอ์ยากไม่ตอ้งการความทุกข ์ อยากผลกัมนัออกไป ความทุกขน้ี์อยากผลกัมนัออกไป
ดว้ยความคิดของกิเลส โลกตอ้งเจริญเราตอ้งอ านวยความสะดวกกนั เพื่อจะพน้จากทุกข์
เพื่ออ  านวยความสะดวกและมนัหายทุกขไ์หม มนัไม่หายทุกขน์ะเพราะอะไร เพราะเอา
กิเลสแกกิ้เลสไง  

ทางวิชาการเห็นไหมเหมือนเราอยูใ่นกรงขงัของความรู้นะ ความรู้น่ีมนัขงัเราไว้
จะตอ้งเป็นสภาวะแบบท่ีทางวิชาการท่ีเราศึกษามา ทางวิชาการท่ีเป็นวิชาชีพนะแต่
วิชาชีพ ถา้ทางตลาดเขาไม่ตอ้งการ วชิาชีพนั้นมนัจะมีประโยชน์อะไร เราเรียนมาทาง
สาขาน้ีแลว้ทางตลาดแน่น ตลาดท่ีเขาไม่ตอ้งการ เราตอ้งเรียนสาขาอ่ืนนะ แลว้สาขาอ่ืน
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ส่ิงท่ีโลกมนัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ลมการเมืองไง ลมเปล่ียนทิศ กระแสของโลก
เปล่ียนทิศตลอดเวลา  

แลว้เรากต็อ้งใหท้นัโลกนะ ถา้เราจะทนัโลกเรากต็อ้งมีการศึกษาของเรา เรากต็อ้ง
พยายามของเรา เพื่อใหท้นัโลก แลว้โลกน้ีมนัอยูก่บัท่ีไหม โลกน้ีเป็นอจินไตย โลกจะ
เป็นอยา่งน้ีตลอดไป แต่มนัแปรปรวนมนัเป็นอนิจจงัเห็นไหม อจินไตย คือมนัมีอยูอ่ยา่ง
น้ีไม่มีวนัท่ีส้ินสุด ไม่มีวนัส้ินสุดหรอก มนัจะแปรสภาพของมนั แปรสภาพนะทาง
เส่ือมสภาพ ความเส่ือมสภาพมนักไ็ปถ่วงความเจริญอีกจุดหน่ึงเห็นไหม มนัแปรสภาพ
ของมนัไปตลอดเวลา โลกน้ีเป็นอยา่งน้ี น่ีโลกขา้งนอกนะ  

แลว้โลกขา้งในท่ีมนัขงัเราไวน้ะโลกทศันภ์ายในความรู้ภายในมนัขงัเราไว้
ความรู้สึกความนึกคิดนะมนัขงัเราไว ้ มนัขงันะเพราะความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่เรา มนัเกิด
ดบัๆ เห็นไหม ตณัหาความทะยานอยากมนัเกิดดบั ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้นะ ถา้ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาวางธรรมและ
วินยัไวใ้หเ้รากา้วเดินตาม  ธรรมและวินยัศึกษาท่ีไหน ศึกษาดว้ยหวัใจนะแต่ทางวิชาการ
เรา  

เราศึกษากนัเห็นไหม เราศึกษาวิชาการแลว้เราพยายามจะท า ทดสอบ ตรวจสอบ 
ทดสอบตรวจสอบใหม้นัเป็นไปอยา่งท่ีเราตอ้งการอยา่งท่ีเราปรารถนา ความปรารถนา
นะมนัเป็นเร่ืองอตัตา เร่ืองอตัตานะเร่ืองเป้าหมายท่ีมนัตอ้งการ แต่ในอตัตาเห็นไหม องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สอนเร่ือง อนตัตา เห็นไหมส่ิงท่ีมนัแปรสภาพ มนัแปร
สภาพชีวิตกแ็ปรสภาพทุกอยา่งแปรสภาพไม่มีอะไรคงท่ีเลย  

แต่มนัเป็นธรรมชาติของมนั เพราะไม่มีใครสนใจไม่มีใครแสวงหา มนัอยูจ่นชิน
ความเคยชิน ความคุน้ชิน จนไม่เห็นคุณค่าของมนั เราไปสถานท่ีใหม่ เราไปสถานท่ี
แปลกนะ เราพบเห็นส่ิงใดมนัเห็นแลว้มนัพอใจเพราะมนัเป็นของใหม่   แต่พอคุน้ชินกบั
มนัเห็นไหมชินชา ความชินชาหนา้ดา้น กิเลสมนัหนา้ดา้น พอมนัหนา้ดา้นข้ึนมา มนัคุน้
ชินกบัมนั มนัไม่เห็นแลว้มนัไปศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ มนัไม่
เห็นมนัไม่เขา้ใจ  
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แต่ถา้มนัไม่เห็น มนัไม่เขา้ใจเพราะอะไร เพราะวา่มนัเป็นอดีตอนาคต แต่ถา้เรา
ท าความสงบของใจเขา้มานะ จิตมนัจะสงบเขา้มา มนัมีเจา้ของมนัเป็นผูแ้สวงหา มนัเป็น
ผูก้ระท า มนัเป็นปัจจุบนัมนัใหม่ตลอดเวลาไง ธรรมะน่ีสดๆ ร้อนๆ นะ ไม่มีกาล ไม่มี
เวลา ดูสิทางโลกเขา ส่ิงใดท่ีมนัเป็นตกยคุตกสมยันะมนัจะไม่มีคุณค่าคนจะไม่สนใจคน
จะไม่เห็นคุณค่าของมนัเพราะมนัตกยคุตกสมยั  

แต่ถา้เป็นปัจจุบนัไม่ตกยคุตกสมยัเพราะมนัไม่มียคุสมยั ยคุสมยัของธรรมนะ
ทนัสมยัตลอดเวลา ทนัสมยัตลอดเวลาแต่เรามาลา้สมยั เราลา้สมยัเพราะเราเขา้ไม่ถึง
ธรรม เราเขา้ไปถึงอาการนะเราเขา้ไปถึงวิชาการ แต่เราไม่เขา้ไปถึงตวัจริงของธรรม ถา้
เขา้ไปถึงตวัจริงของธรรมนะ ไม่ใช่กาลไม่ใช่เวลา ไม่มีกาลไม่มีเวลานะ  กาลเวลานะ
สมมุติ สมมุติวา่มีจริง จริงตามสมมุติเพราะเราสมมุติเพื่อส่ือสารกนั  

แต่ความเป็นจริงของมนั มนักินตวัมนัเองตลอดเวลา มนัเคล่ือนไปนะส่ิงท่ีเคล่ือน
ไปครอบครัวของเรา หมายถึงวา่ ปู่  ยา่ ตา ยาย ส้ินอายขุยัไปเรากเ็ป็น ปู่  ยา่ ตา ยาย ไป
ขา้งหนา้ แลว้กจ็ะมีลกูหลานข้ึนมา กเ็ป็น ปู่  ยา่ ตา ยาย ไปขา้งหนา้ เป็นอยา่งน้ีไป
ตลอดเวลา  

วฏัฏะเป็นอยา่งน้ี เวียนตายเวียนเกิดอยา่งน้ีเห็นไหม เราอยูใ่นครอบครัว น่ีวนัของ
ครอบครัว ครอบครัวอยูมี่ความสุขชัว่คราว ชัว่คราวคือคนในครอบครัวของเราน่ีมี
ความสุขชัว่คราว แลว้เรารักษาของเรา เรารักครอบครัวของเรา เราศึกษาจริตนิสยัเห็น
ไหม เราจะตอ้งฝึกตอ้งฝนเดก็ของเรา เราตอ้งหมัน่ฝึกหมัน่ฝนเขา ใหเ้ขามีจุดยนืใหเ้ขามี
ความคิดส่ิงท่ีดีๆ ถา้เขามีความคิดในส่ิงท่ีดีๆ  ความคิดดีๆ ศีลธรรมจริยธรรม มนัขดัเกลา
หวัใจไง   

ทางวิชาการเห็นไหม เลิศทางวิชาการ ถา้เลิศดว้ยศีลดว้ยธรรม เลิศดว้ยธรรมเลิศ
ดว้ยคุณงามความดี มนัก็เป็นความดี แต่ถา้เลิศเห็นไหมความเลิศความแข่งขนั ความ
แข่งขนักนัตะเกียกตะกายข้ึนมา เพื่อให้ไดส่ิ้งนั้น ส่ิงนั้นพอมนัเสมอกนัหรือมนัเป็นคู่
แข่งขนักนั ถา้เป็นธรรมเห็นไหม ธรรม เวรย่อมระงบัดว้ยการไม่จองเวร เราจะไม่
จองเวรจองกรรมกนั  



เทศนท่ี์ธรรมศาสตร์ ๒/๑  ๕ 

 

เราจะส่งเสริมกนัเราจะดูแลรักษากนัเพื่อสงัคม เห็นไหมจิตใจเป็นสาธารณะ
ไม่ใช่แข่งขนักนัเพื่อเรา ถา้เขาท าส่ิงท่ีของเขามีคุณค่าท่ีดีกวา่ เราตอ้งยอมรับแลว้ศึกษา
เพื่อพฒันาใจของเรา แต่ถา้แข่งขนักนัดว้ยเล่ห์ดว้ยกล มนัเอาชนะกนั เอาชนะคะคานกนั 
ทางวิชาการเอาชนะคะคานกนั ศีลธรรมจริยธรรมมนัไปไหน ศีลธรรมจริยธรรมถา้มนั
เป็นศีลธรรมเห็นไหม ศีล ไม่มุสา ไม่ลกัขโมยไม่ส่ิงต่างๆไม่เอาสมบติัของเขามาเป็นของ
เรา  

ถา้เป็นวิชาการของเขา เขาคิดคน้ของเขาข้ึนมาเรากต็อ้งอนุโมทนาไปกบัเขาแลว้
เรามาศึกษาเพื่อมาต่อยอด เพราะทางวิชาการมนัส้ินสุดท่ีแค่ไหนล่ะ มนัต่อยอดเราต่อ
ยอดนะ แลว้ร่วมกนั ทางวิชาการ เรารวมกนัแลว้เราศึกษาคน้ควา้ดว้ยกนัเพื่อประโยชน์
ของสงัคม เพื่อสงัคมจะไดป้ระโยชน์ ไดปั้ญญา ไดท้ฤษฎีอนัน้ีมาเพื่อต่อยอดกนัต่อๆ ไป 
ไม่จบหรอกทางโลกน้ีไม่จบนะ มนัจะคน้ควา้ไปไดต้ลอดเวลาไม่มีวนัจบหรอก ทาง
วิชาการไม่มีวนัจบหรอกโลกไม่มีวนัจบ แต่ถา้เป็นธรรมมนัจบ จบท่ีไหนจบท่ีมนัร้ือคน้
มนัท าลายกรงขงัของใจ 

ถา้ใจยงัมีกรงขงั ยงัมีอวิชชาอยู ่ มนัจะตอ้งเกิดตอ้งตายตลอดไป แลว้การเกิดและ
การตายเห็นไหม ภพชาติมนัซบัซอ้นกนัตลอดไป เราจะมาเกิดใหม่เกิดซบัเกิดซอ้นถา้
เกิดมนุษยเ์ป็นมนุษยเ์ห็นไหม แต่ถา้เราเกิดดว้ยกรรม เกิดบนสวรรคเ์กิดบนพรหม มนั
ตอ้งเกิดตลอดเวลา พอเกิดตลอดเวลาเห็นไหมวฏัฏะ มนัเป็นความจริงของวฏัฏะ  

ดูกาลเวลาของวฏัฏะ ดูอยา่งในโลกปัจจุบนัน้ีเห็นไหม ดูสตัวสิ์พวกแมลงน่ะ ชีวิต
ของเขา ๗ วนั ๓ ปี ๗ ปี แลว้แต่วา่ก าหนดอายขุยัของสตัวแ์ต่ละประเภท ของเรามนุษย์
ดว้ยกนั ๑๐๐ กวา่ปี ๕๐-๖๐ ปี ตั้งแต่ ๑๐ ปี ๒๐ ปีตายกมี็ เห็นไหม กาลเวลาการเกิดและ
การตายมนัทบัซอ้นกนัมาอยา่งน้ี ถา้เรามีอายขุยัสกั ๑๐๐ ปีเห็นไหม  

ถา้ลกูเราเกิดมาถา้อายขุยันอ้ยกวา่ เขาตายเกิดตายเกิดกบัเราไดห้ลายรอบนะ ใน
วฏัฏะธรรมดา ถา้ไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม ของเขาเป็นหม่ืนๆ ปีนะ วฏัฏะ
มนัหมุนอยา่งน้ีแลว้ทางวิชาการเรานะหม่ืนๆ ปี ดูสิทางฟอสซิลต่างๆ ท่ีเขาเกบ็มา  ดู
อยา่งไดโนเสาร์เป็นลา้นๆ ปี ๔๐ ลา้นปี ๖๐ ลา้นปี ส่ิงน้ีเวียนตายมา โลกเป็นอยา่งน้ีๆ 
แลว้เราจะเกิดเวียนตายเวียนอยูอ่ยา่งน้ี ชีวิตจะอยูเ่ป็นอยา่งน้ี  
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ถา้เราท าลายกรงขงัของหวัใจเราไม่ได ้ กรงขงัท่ีมนัขงัใจอยู ่ ถา้กรงขงัอยา่งน้ีเรา
ท าลายของเรา เราจะยอ้นกลบัมา ศีลธรรมจริยธรรมมนัมีประโยชน์อยา่งน้ี ทางวชิาการน้ี
เป็นทางโลกนะ โลกตอ้งเจริญโลกตอ้งมีการแข่งขนั เพื่อความอุดมสมบูรณ์ เพื่อความ
สะดวกสบายในชีวิต  เพราะเราสลดสงัเวช  ไปดูคนทุกขค์นเขญ็ใจเรากส็งัเวชเราก็
สงสารเขา  เพราะเขาตอ้งทนทุกขท์นเขญ็ใจ  

เขาตอ้งล าบากล าบนของเขา เรากอ็ยากใหเ้ขาสะดวกสบาย  ความสะดวกสบาย
ของเรา   ดูสิเราไปเห็นสตัว ์เราไปเอามนัมาขงัไว ้ สตัวม์นัอยูป่่าเป็นธรรมชาติของมนันะ  
เราไปสร้างกรรมเราไปเอาสตัวม์าขงัไวเ้พื่อจะอ านวยความสะดวกกบัมนัแลว้สตัวม์นัมี
ความสุขไหม สตัวม์นัอยากจะมีอิสรภาพของมนันะ  มนัไม่อยากอยูใ่นกรงขงัหรอก  มนั
อยากจะมีอิสรภาพของมนั  

แต่เรากอ็ยากใหม้นัสะดวกสบายอยากใหม้นัมีชีวิตท่ีไม่ตอ้งทุกขย์าก ไม่ตอ้งหา
เหยือ่ หาอาหารของมนั เราจะเอาอาหารมาป้อนใหม้นัตลอดเวลา แลว้กลบัมาดูมนุษย ์
มนุษยถ์า้อยูต่ามธรรมชาติ อยูใ่นธรรมชาตินะเขาตอ้งหาอยูห่ากินของเขาเป็นธรรมชาติ 
อาหารเป็นของจริงนะเงินเป็นของปลอม เงินกินไม่ไดแ้ต่โลกใหคุ้ณค่าของเงิน เงินน่ีมี
คุณค่ามาก มีคุณค่าเพราะเราวดัค่ากนัเห็นไหม ความเจริญของโลก ค่าของเงินต่างๆ เรา
ไปใหค่้าเงินกนัเอง  

แต่ความเป็นจริงนะอาหารมนัเป็นความจริง เพราะมนัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัท่ีให้
เราด ารงชีวิต เหมือนกนัแลว้ทางวิชาการเห็นไหม ใหม้นัเจริญๆ เอามนุษยม์าขงัไวด้สิู ตึก
สูงๆ นะ กบัฟาร์มสตัวเ์ล้ียงมนัต่างกนัตรงไหน ไม่ต่างกนัเลย มนุษยน์ั้นเขาวา่เป็นสตัวท่ี์
ประเสริฐ มนุษยน์ั้นเป็นผูท่ี้ฉลาดเพราะเราไปติดในทางวิชาการของเราเอง วิชาการเพื่อ
ความสะดวกสบาย เพื่อประโยชน์ทางโลก เพื่อประโยชน์กบัชีวติ 

แต่ชีวิตเราตอ้งอยูใ่นวฏัฏะอยูใ่นกาลเวลาอยูใ่นการครอบง าของสงัคม น่ีไง ถา้เรา
อยูใ่นสงัคม สงัคมคือสงัคม ธรรมไม่ขดัแยง้กบัโลกนะ ธรรมน้ีละเอียดอ่อนมาก
กวา้งขวางมาก ธรรมน้ีไม่เคยขดัแยง้กบัโลกเลย เพื่อความสะดวกสบายมนักเ็ป็นความ
สะดวกสบาย  ถา้ใจเป็นธรรมเรากต็อ้งอาศยัเห็นไหม เกิดมากบัโลก เกิดมาจากพอ่แม่
ร่างกายน้ีเกิดมาจากพอ่แม่ แลว้พอ่แม่มีคุณค่าไหม มีคุณค่ามากเลย  
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ถา้เราเกิดจากพอ่แม่เห็นไหม กรรมพนัธ์ุมนัติดเรามา ถา้พอ่แม่แขง็แรง พอ่แม่ไม่
มีโรคมีภยัเรากจ็ะแขง็แรง ถา้พอ่แม่มีโรคมีภยักรรมพนัธ์ุกติ็ดเรามาเห็นไหม ส่ิงท่ีติดเรา
มาคือกรรมพนัธ์ุส่ิงท่ีติดมากบักรรมพนัธ์ุ จิตมนัเกิดมาตามส่ิงท่ีเป็นสายบุญสายกรรม ท่ี
เราเกิดมาน่ี ร่างกายน้ีมาจากพอ่จากแม่ ร่างกายนะมนัเป็นสมมุติไหม มนัเป็นสมมุติเรา
ตอ้งใชท้างชีวิตน้ีไปไหม ตอ้งใช ้ส่ิงต่างๆ น่ีเป็นเร่ืองของโลก  

โลกคือตอ้งใหชี้วิตน้ีด ารงไป แต่ด ารงดว้ยศีลธรรม ด ารงดว้ยศีลธรรมคือมีปัจจยั 
๔ ปัจจยัเคร่ืองอาศยั คนจะมัง่มีศรีสุข ทุกขจ์นเขญ็ใจนะ กใ็ชปั้จจยั ๔ กินม้ือหน่ึงกินอ่ิม
หน่ึงความเป็นอยูน่ะกบัปัจจยัใชส้อยเท่านั้นแหละ เท่านั้นจริงๆ แต่ถา้เราไม่ไปติดในส่ิง
ท่ีเป็นเร่ืองของโลกเห็นไหม ชีวิตเรามนัจะยอ้นกลบัมา มนัมีเวลามาปลดกรงขงัหวัใจ ถา้
ปลดกรงขงัหวัใจนะ กรงขงัทางวชิาการ  

ทางวิชาการเอาใจเรามาขงักนัไว ้แลว้เรากติ็ดมนั ติดในทางวิชาการกนั แลว้หวัใจ
เห็นไหมมนักโ็ดนอวชิชาขงัไว ้ ดว้ยความขงัไวข้องมนั แต่เราใชท้างวิชาการทางโลกไป
แกม้นัไม่ได ้  เทคโนโลยนีะดูสิแสงเลเซอร์ต่างๆ เวลาเขาผา่ตดัเห็นไหม เขาท าไดห้มด 
แลว้เราจะเอาอะไรเขา้ไปช าระใจ เอาอะไรไปแกไ้ข เอาอะไรไปท าลายกรงขงัหวัใจ ถา้
ไม่เอาใจแกใ้จจะเอาอะไรไปแกม้นั ถา้เอาใจแกใ้จแลว้เอาใจท่ีไหนไปแกม้นัเห็นไหม 
เวลาใจของเรานะ ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้ไม่มีครูมีอาจารยท่ี์รู้จริง การประพฤติ
ปฏิบติัเห็นไหม  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไปศึกษากบัฤๅษีชีไพรขณะศึกษากบัฤๅษีชีไพร
เห็นไหมอาฬารดาบสเวลาเขา้สมาบติั ๘ เขา้สมาบติัจิตมนัสงบไหม จิตมนัสงบ แลว้สงบ
ของมนัเห็นไหมแต่จิตมนัอยูข่า้งนอกๆ คือจิตมนัเห็นสภาวะของความเป็นไปพลงังาน
ของมนั แต่มนัไม่เขา้ขา้งใน ไม่เขา้อริยสจัเห็นไหม จิตเวลามนัสงบแลว้ มนัยงัมีจิตนอก
จิตใน ถา้จิตนอกมนักรู้็ไปตามธรรมชาติของจิต รู้ไปตามพลงังานเห็นไหม พลงังานทุก
อยา่งมนัมีความร้อนของมนัพลงังานต่างๆ มนัใชป้ระโยชน์ของมนัได ้ 

พลงังานของจิตโดยท่ีไม่มีวิชาการของธรรม เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ยงัไม่ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเห็นไหม น่ีเป็นศาสดา เม่ือเป็นศาสดาข้ึนมา ยอ้นกลบัข้ึน
มาแลว้ ความรู้ต่างๆ ท่ีรู้ข้ึนมาน่ี ส่งออกหมด! การส่งออกคือรู้เร่ืองนอกๆ เร่ืองของ



เทศนท่ี์ธรรมศาสตร์ ๒/๑  ๘ 

 

นอกๆ คือเร่ืองของมิติ เร่ืองของความเห็นของใจ ใจมนัเห็นส่ิงต่างๆ มนัไปรู้ความขา้ง
นอกเห็นไหม มนัเลยไม่เป็นสมัมาทิฐิ มนัไม่เป็นความจริง  

ถา้เป็นความจริงข้ึนมา มนัจะยอ้นกลบัมาท่ีอริยสจั อริยสจัมนัอยูท่ี่ไหนเห็นไหม 
อริยสจัคือจิตมนัรู้ตวัมนัเอง จิตมนัรู้ตวัมนัเอง ถา้จิตมนัรู้เร่ืองนอกๆ จิตมนัรู้ออกไปขา้ง
นอก มนัถึงปลดกรงขงัของมนัไม่ได ้ เราจะช าระท าความสะอาดในบา้นเรือนของเรา เรา
อยากท าความสะอาดท่ีบา้นเรือนของเรา แต่เราไปท าความสะอาดท่ีบา้นเรือนของคนอ่ืน
บา้นเรือนของคนขา้งเคียง เพราะเราเขา้ใจผดิเห็นไหม ถา้ท าความสะอาดบา้นเรือนของ
คนขา้งเคียงแลว้บา้นเราจะสะอาด เพราะมนัคือความเขา้ใจผดิ คืออวิชชา  

จิตมนัส่งออก ส่งออกกไ็ม่ใช่ตวัมนั มนัออกไปรู้ จิตออกรู้ จิตไปกระท าอยูข่า้ง
นอก พอจิตไปท าอยูข่า้งนอกมนัท าความสะอาดตวัมนัไหม มนัเขา้ถึงตวัมนัไหม จิตมนั
ไม่เขา้ถึงตวัในของมนั จิตไม่ไดท้  าความสะอาดในบา้นของตวัเอง จิตส่งออกไปขา้งนอก
ไปท าความสะอาดขา้งนอก หมายความวา่รู้นอก  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นะ จิตสงบขนาดไหน เขา้สมาบติัขนาดไหน ก็
แกกิ้เลสไม่ได ้ท าลายกิเลสไม่ได ้เห็นไหม จนถึงปล่อยวางทางวชิาการต่างๆ ทางโลกท้ิง
หมดเลย ทางวิชาการทางฤๅษีชีไพร ทางเจา้ลทัธิต่างๆ มนักเ็หมือนทางวิชาการ ท่ีเรา
ศึกษากนัอยู ่ เพราะอะไร เพราะศึกษาโดยกิเลส ศึกษาโดยเรา ศึกษาดว้ยความไม่รู้ ดว้ย
ความไม่รู้คิดวา่มนัเป็นประโยชน์เห็นไหม เราต่ืนเตน้ไหม  

ดูสิ พลงังานจะหมดไป โลกน้ีต่ืนเตน้กนัหมดเลย โลกน้ีเป็นห่วงมากเลย ตอ้งหา
พลงังานมาทดแทน เพราะไม่มีพลงังานจะอยูก่นัไดอ้ยา่งไร น่ีกเ็หมือนกนัในเม่ือจิตมนั
สงบเขา้ไป มนัเป็นพลงังานของจิต พอจิตสงบเขา้ไปโดยธรรมชาติของมนั มนัเป็น
สภาวะแบบนั้น เห็นไหมดูสิน ้ ามนัส่ิงต่างๆ พลงังานตอ้งหมดไป พลงังานทดแทน มนัก็
ตอ้งมีเทคโนโลยเีขา้มาเห็นไหม  

พลงังานลม พลงังานแสงแดด พลงังานต่างๆ มนักต็อ้งมีเทคโนโลยเีพื่อมาจบัเอา
พลงังานนั้นมารวมตวัและน ามาใชง้าน จิตกเ็หมือนกนั พอมนัสงบตวัเขา้ไป ท าสมาธิได้
ขนาดไหน มนักเ็ป็นพลงังานอนัหน่ึง แต่พลงังานท่ีส่งออก พลงังานขา้งนอกทั้งหมดเลย 
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พลงังานเราตอ้งหาตลอดเวลา เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์กบัเรา จิตมนัสงบเขา้ไปมนักเ็ป็น
ธรรมชาติของมนั เป็นธรรมชาติของมนัอยา่งนั้น  

ส่ิงน้ีมนัเป็นธรรมชาติของมนั เป็นธรรมชาติของโลก เป็นธรรมชาติของใจ แต่
ไม่ใช่อริยสจั! ไม่ใช่สจัจะความจริง! ไม่ใช่ธรรม! ขณะท่ีมนัเป็นธรรมข้ึนมาเห็นไหม พอ
ธรรมข้ึนมาสมัมาสมาธิ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ทดสอบมาหมดแลว้ ถา้มนั
ออกไปขา้งนอกมนัเป็นของใช ้ มนัเป็นอนิจจงั มนัเป็นส่ิงท่ีอนิจจงั ท่ีมนัตอ้งแสวงหา 
ตอ้งรักษาตอ้งถนอมรักษากนัตลอดไป  

แต่ถา้มนัรักษาตลอดไป แลว้มนัไดป้ระโยชน์อะไรไหม มนักเ็ส่ือมไปเป็น
ธรรมดาเห็นไหม น่ีกรงขงัใจ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ก่อนจะตรัสรู้ธรรมข้ึนมา
เห็นไหม มาก าหนด อานาปานสติ ยอ้นกลบัเขา้มาท่ีใจ พอใจยอ้นกลบัเขา้มา พอจิตสงบ
เขา้มาถึงภายใน  เวลามารู้ขอ้มูลภายในเห็นไหม ขอ้มูลภายในเราส่งออกไปอะไรต่างๆ 
มนัเป็นส่ิงใดพอรู้ขอ้มูลภายในมนัไปเห็น บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อดีต
อนาคต  

บุพเพนิวาสานุสติญาณ ทุกดวงจิตน้ีมีนะ จิตมนัมีท่ีมา จิตมนัมีท่ีเกิดท่ีตาย เราเกิด
จากพอ่จากแม่ เกิดจากพอ่จากแม่น่ีเกิดในชาติปัจจุบนัน้ีนะ พอ่ แม่ ปู่  ยา่ ตา ยาย ผลดักนั
เกิดเป็นพอ่เป็นแม่เป็นลกูเป็นญาติ ต่างๆ หมุนเวียนกนัมาตลอดเห็นไหม เพราะจิตมนัมา
เกิดชาติเดียวท่ีไหน เวลาเกิดนะ บุพเพนิวาสานุสติญาณ มนัยอ้นอดีตไปเห็นไหม อดีต
เฉพาะจิตดวงนั้นนะ  

จิตของพอ่ของแม่กเ็ป็นจิตของพอ่ของแม่ จิตของ ปู่  ยา่ ตา ยาย กเ็ป็นจิตของ ปู่  ยา่ 
ตา ยาย ขณะเกิดข้ึนมากเ็ป็นจิตของเขา จิตของเขาจิตดวงเดียวน่ะเกิดตายๆ เปล่ียนภพ
เปล่ียนชาติตลอด แต่ขณะท่ีเรายอ้นของเราเป็น บุพเพนิวาสานุสติญาณ มนัเป็นจิตของ
เรา เรายอ้นขอ้มูลของเราเห็นไหม ขอ้มูลภายในมนัยงัเป็นอดีตอนาคต  

ค าวา่ส่งออกๆ น่ะ เพราะไปรับรู้ขา้งนอก แต่ขณะท่ีมนัยอ้นกลบัมา ขอ้มูลจาก
ขา้งใน ขอ้มูลจากภายในแต่ถา้พลงังานน้ีมนัยงัไม่สมดุล ไม่มชัฌิมาปฏิปทา ไม่มรรค
สามคัคี ไม่รวมตวัมาเป็นพลงังานของตวัมนัเอง มนัจะมีพลงังานท่ีขอ้มูล ขอ้มูลกบัจิต
เห็นไหม ตวัจิตคือตวัพลงังาน ภวาสวะตวัภพ ตวัใจเห็นไหม ส่ิงท่ีมนัโดนกิเลสขงัไว ้มนั
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ขงัไวอ้ยา่งน้ี มนัถึงตอ้งเกิดตอ้งตาย จริงๆ คือจิตเราเอง มนัเกิดตาย มนัมีพลงังานท่ีมนั
จะตอ้งมีแรงขบัอวิชชาไปเกิด  

แต่ในเม่ือมนัเกิด มนัเกิดในตวัมนัเองเป็นโอปปาติกะ เป็นอินทร์ เป็นพรหมนะ
มนัเกิดโดยกรรม เกิดในสงัคมมนุษยน่ี์ มนัเกิดโดยสายบุญสายกรรม สายบุญสายกรรม
สายบุญของพอ่ของแม่กบัสายบุญของเราเห็นไหม สายบุญสายกรรมๆ เพราะมนัเกิดมา
มนัมี ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ แต่เวลาเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหมน่ี พลงังานเฉยๆ 
มนัเกิดเป็นทิพย ์ เกิดเป็นโอปปาติกะ เกิดไดโ้ดยไม่มีพอ่มีแม่มนัเกิดไดเ้อง เกิดดว้ยกรรม
เห็นไหม ส่ิงน้ียอ้นกลบัเขา้มา  

ถา้มนัเป็นพลงังานอยา่งน้ี มนัยงัพาเกิดพาตายดว้ยอวิชชาดว้ยพลงังานเห็นไหม 
ยอ้นกลบัมาเป็น  อาสวกัขยญาณ  มนัเตือนหวัใจเห็นไหม ท าลายกรงขงั ท าลายกรงขงั
ของใจ ถา้ใจมนัพน้จากกรงขงัไปแลว้เห็นไหม พอพน้จากกรงขงัไป มนักมี็ สอปุาทิ
เสสนิพพาน จิตกย็งัเหมือนเดิม ทุกอยา่งเหมือนเดิมหมด แต่มนัไม่มีส่ิงใดๆ ขงัมนัไวไ้ง 
ถา้ส่ิงใดไม่มีขงัไวเ้ห็นไหม อยูใ่นร่างของมนุษย ์กไ็ม่มีกิเลส ไม่มีกรงขงั  

เราถึงบอกอยูใ่นสงัคม อยูใ่นทางวิชาการ ทางวิชาการกคื็อวิชาการ ในทางต่างๆ 
ท่ีมนัขงัสตัวโ์ลกไวส้ตัวโ์ลกหมุนเวียนตายเวียนเกิดไป แต่เวียนตายเวียนเกิดกบัผูท่ี้ติดท่ี
ขอ้งมนัอยา่งหน่ึง กบัเวียนตายเวียนเกิดโดยถึงท่ีสุดเห็นไหม ถึงท่ีสุดเราท าลายกรงขงั
ของใจแลว้ เราจะไม่ตอ้งเวียนไปกบัมนั เราจะเห็นสภาวะตามความเป็นจริงของมนั เห็น
สภาวะตามความเป็นจริงของวฏัฏะ เห็นสภาวะตามความเป็นจริงของส่ิงท่ีมนัเป็นอนิจจงั 
มนัจะเวียนไปตามธรรมชาติอยา่งนั้น  

แลว้ถา้คนไม่เห็นเห็นไหม วฏัฏะ วิวฏัฏะในเม่ือจิตมนัยงัไปในวฏัฏะ มนักต็อ้ง
หมุนไปตามวฏัฏะ หมุนไปตามแรงเหวี่ยง มนัยงัมีแรงเหวีย่งของมนั มนัยงัมีอวิชชาของ
มนั มนัจะหมุนไปตามแรงเหวีย่งของมนัเห็นไหม แต่ถา้มนัท าลายพลงังานนั้นหมด มนั
ไม่มีตวัตน้ก าเนิดของพลงังานแลว้ตวัแรงเหวี่ยงของพลงังานท่ีเกิดมนักไ็ม่มี ส่ิงท่ีไม่มี
เห็นไหมมนัจะพน้มนัออกไป ถา้พน้ออกไปอยา่งน้ีมนัมีอยูท่ี่ไหน มนัมีอยูใ่นศาสนา
พทุธของเรา  
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พทุธศาสนา “พทุธะ”  คือผูรู้้ ผูรู้้คือตวัศาสนาของใจ ศาสนาน่ีคน้ไดด้ว้ยหวัใจ 
คน้ไดด้ว้ยความรู้สึก ความรู้สึกเห็นไหม มนัจะยอ้นกลบัเขา้มาทนัความรู้สึกของตวัเอง
ท าลายความรู้สึกของใจ ภาชนะท่ีคน้ควา้กนันะ เราไปศึกษากนั ศึกษาทางวิชาการนะ
ศึกษาพระไตรปิฎก ศึกษาส่ิงต่างๆ ศึกษาอยา่งน้ี มนักศึ็กษาวิชาการ กศึ็กษาโดยขา้งนอก
ไง จากภายนอกนะแลว้ค่อยฝึกหดัไปประพฤติปฏิบติัเห็นไหม  

ปริยติัตอ้งมีปฏิบติั พอมาปฏิบติั ปฏิบติัการทดสอบ การฝึกงาน ถา้ฝึกงานนะถา้
เป็นเขา้มาเห็นไหม การฝึกงาน งานน้ีเป็นของเราหรือเปล่า ถา้ฝึกงานเห็นไหม ฝึกงาน
โดยความคิด ถา้ฝึกงานโดยความคิดนะมนัจะเห็นความเปล่ียนแปลง ความคิดจะเห็น
ความถกูความผดิ ความท าแลว้สมประโยชน์ไม่สมประโยชนเ์ห็นไหม แลว้มนัจะ
ทดสอบกบัใจตวัเอง  

ถา้มีครูบาอาจารยค์อยช้ีน าอีกเพราะอะไร เพราะมนัติด มนัติดมนัเขา้ใจวา่ส่ิงน้ี
เป็นความจริงไง ส่ิงสภาวะท่ีเราพบเราเห็นนั้นเป็นความจริง การฝึกงานวา่เป็นงานของ
เรา ค าวา่ฝึกงานไม่ใช่งานของเรา เราฝึกงานจนจิตมนัเห็นถกูเห็นผดิ เห็นถกูเห็นผิดเห็น
ไหมมนัจะหดยน่เขา้มา กายนอกกายใน กายในกาย ในการวิปัสสนากเ็หมือนกนั มีแต่
กายนอก การฝึกฝนจากขา้งนอก การฝึกฝนจากขา้งใน  

แลว้การฝึกฝนจากขา้งในนะความเห็นมนัคลายตวั คลายตวันะถา้มนัรู้มนัเป็นจริง
นะมนัจะคลายตวัของมนัเห็นไหม ถา้คลายตวัเวลาช าระกิเลส กิเลสขาดดัง่แขนขาด เรา
ท าความสะอาดนะ ภาชนะของเราสกปรก ถา้เราท าความสะอาดข้ึนมาน่ี ภาชนะเรา
สะอาด ส่ิงท่ีสกปรกออกไป เราเห็นชดัเจนมากเลย น่ีกเ็หมือนกนั ถา้จิตของเราเวลากิเลส
มนัขาดออกไป มนัมีเหตุมีผลของมนันะ จะตอ้งมีส่ิงใดขาดออกไปจากใจ  

ในการประพฤติปฏิบติัในปัจจุบนัน้ีบอกไม่ตอ้งขาดแค่เรารักษาแค่เราดูแลใจแค่
ใจมนัสงบน่ีกคื็อผลงานความสงบของใจเรานอนหลบัมนักส็งบนะเราท าอารมณ์เรา
สบายๆ มนักส็บายใจนะ ยิง่ถา้มนัตอ้งการส่ิงใดมาปรนเปรอมนักพ็อใจมนัเหมือนกนั 
เห็นไหม ดว้ยความเขา้ใจของเรากนัเอง วา่ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม จบัตอ้งไม่ได ้ ท าลายมนั
ไม่ได ้ถา้จบัตอ้งไม่ไดท้  าลายไม่ได ้อะไรคือกรงขงัมนั  
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แลว้เวลาท าลายกรงขงั แลว้อะไรท่ีมนัหลดุรอดออกไป ส่ิงท่ีมนัหลุดรอดออกมา
จากกิเลส คือความรู้สึกท่ีมนัโดนอริยสจัท าลายแลว้ ส่ิงท่ีมนัหลุดรอดออกมามนัคืออะไร
ส่ิงท่ีท าลายกิเลสแลว้ มนัเหลืออะไร อะไรท่ีมนัเหลืออยู ่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ ๔๕ ปี เทศนน์าวา่การงานอะไร  

๔๕ ปีท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้นั้นเผยแผธ่รรมนั้น วางธรรมไวใ้นโลก
เรา ท่ีเหลือนั้นคืออะไร มนัรู้มนัเห็นของมนัการท าลายกรงขงั ถา้เราอยูใ่นครอบครัว วนั
ส าคญัทางครอบครัว เรากต็อ้งรู้ มีคนดีนะ มีความกตญัญูกตเวทีเราไดน้ ้ าไดข้า้วจากใคร
ม้ือหน่ึง เรายงัคิดถึงบุญกศุลเขาเลย ยงัคิดถึงบุญคุณของเขา แลว้เราเกิดจากพอ่จากแม่เรา
จะไม่รู้จกับุญคุณของพอ่ของแม่เชียวหรือ  

แลว้ท่ีพอ่แม่กล่อมเกล้ียงเล้ียงเรามา ทางความเป็นอยู ่ การศึกษาเล่าเรียนการ
ส่งเสริมมา ใหเ้ป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่ข้ึนมา แลว้เรากจ็ะเป็นพอ่เป็นแม่ต่อไป แลว้เรากจ็ะมีลกู
มีเตา้ต่อไป ตระกลูมนัเป็นอยา่งนั้น กตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองแสดงออกของคนดี ถา้คนดี
นะมนัจะรู้จกับุญจกัคุณ ถา้รู้จกับุญจกัคุณเห็นไหม มนัจะรู้จกับุญจกัคุณของศาสนา 
เพราะศาสนาเราเกิดในสงัคมไทย  

สงัคมไทยพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ มีศาสนาประจ าชาติใหเ้ร่ืองการ
เสียสละ ใหรู้้ถึงเร่ืองอภยัต่อกนั ใหเ้ร่ืองทาน ใหเ้ร่ืองทางส่ิงท่ีเป็นเมตตา ท าใหส้งัคมเรา
น่ี ใช่! เราอยูใ่นสงัคม เรากเ็บ่ือหน่าย ทุกคนกต็อ้งเบ่ือหน่ายเพราะวา่สงัคมเด๋ียวน้ี มนั
เรียวแหลมลง ไม่เหมือนเม่ือก่อน เม่ือก่อนคนยงัมีเมตตามากกวา่น้ี ดูสิ เดินไปตาม
บา้นเรือนนะจะมีน ้าตั้งไวห้นา้บา้นเขาอยากจะใหท้านกนัเพราะวา่อะไร 

สมยัพทุธกาลนะผูท่ี้มีใจเป็นธรรมเขาจะมีโรงทานเขาจะมีส่ิงต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์กบัสงัคมเห็นไหม คนเรานะมนัถึงคราวตกทุกขไ์ดย้าก คนมัง่มีศรีสุขขนาด
ไหน เรานะมีเงินเตม็ธนาคารเลย เรามีเงินมหาศาลเลย เราไปในสถานท่ีไม่มีอาหารอยู ่
เงินเรากินไม่ไดห้รอก เขายงัเจือจานเราไดเ้ห็นไหม เวลาเราตกทุกขไ์ดย้ากมนัมี เวลาคน
ของเรามนัตกทุกขไ์ดย้าก บุญกศุลมนัจะช่วยผอ่นคลายช่วยซบัใหเ้รา มีโอกาสผา่นพน้
ไปได ้ 
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ส่ิงท่ีเราเกิดมาในสงัคมไทยเห็นไหม สงัคมไทยสงัคมของพทุธศาสนา คุณของ
ศาสนามนัอยูท่ี่สงัคม เขาดูแลเจือจานกนั ความดูแลเจือจานกนั มนัออกมาจากใจนะ
ไม่ใช่ออกมาจากกฎหมาย ไม่ใช่ออกมาจากการบงัคบั ออกมาจากหวัใจ ออกมาจากความ
เมตตาธรรม เมตตาในหวัใจเห็นไหม น่ีคือสงัคมไทยสงัคมพทุธ พทุธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติ ศาสนาประจ าชาติมนัเป็นการหล่อเล้ียงสงัคมใหเ้ขา้หากนัเห็นไหม  

ส่ิงท่ีจะเป็นโลกกเ็ป็นโลก เป็นครอบครัวกเ็ป็นครอบครัว เป็นเร่ืองของพอ่ของ
แม่ของลกูเห็นไหม ส่ิงน้ีท าใหก้นัดว้ยความรัก ความรักของพอ่ของแม่ รักดว้ยไม่
ตอ้งการส่ิงใดตอบแทน ไม่มีหรอกรักดว้ยส่ิงท่ีมีการตอบแทน ส่ิงท่ีแสวงหาแต่ทางโลกๆ 
กเ็ป็นสภาวะแบบนั้นนะ  

แลว้ถา้รักในตวัเองล่ะ รักตวัเองนะท าตวัเองใหป้ระสบความส าเร็จ ประสบ
ความส าเร็จหมายถึงความตั้งเป้าหมายแลว้พยายามท าใหถึ้งเป้าหมายนั้น ถา้เราท าถึง
เป้าหมายนั้น เป้าหมายของเรามนัเป็นความเพียรชอบนะ ถา้เราคิดกนัวา่องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้สอนใหป้ล่อยวาง เราเป็นคนดีเราจะถึง ปรมตัถธรรม เราจะปล่อยวาง
โดยท่ีไม่ท าส่ิงใดๆ เลย  

พระเราน่ีนะ เวลาอยูว่ดัเวลาออกประพฤติปฏิบติัน่ะ นัง่กนันะนัง่สมาธินัง่ตลอด
รุ่ง อดนอนผอ่นอาหาร ส่ิงน้ีปล่อยวางไหม ถา้เรามองไปทางโลก น่ีเป็นอตัตกิลมถานุ
โยค น่ีเป็นการท าตนใหล้  าบาก แต่ไม่ไดคิ้ดหรอก คนเราน่ีนะเกิดมา มีกิเลส กิเลสนั้นมนั
เห็นแก่ตวั ฉะนั้นการเห็นแก่ตวั มนักต็อ้งการความสะดวกสบายของมนั แลว้เวลาศึกษา
ธรรมมา มนับอกวา่ส่ิงน้ีคือการปล่อยวาง การปล่อยวางโดยท่ีไม่มีเหตุมีผลเห็นไหม  

แต่ถา้เราพยายามของเรา ความเพยีรชอบ งานชอบ การปล่อยวางอยา่งท่ีวา่นะมนั
ตอ้งมีการกระท ากนั มนัตอ้งมีส่ิงท่ี อริยสจั มรรคญาณ รวมตวัเขา้มาแลว้ท าลายอยา่งไร
แลว้มีส่ิงใดหลุดออกไปมีการท ากนัอยา่งไร การปล่อยวางโดยสจัจะความจริงมนัปล่อย
วางแลว้มนัปล่อยเลย ปล่อยเลยนะเป็น อฐานะเป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคา เป็นอนาคา 
เป็นพระอรหนัต ์มนัเป็นจริงๆ จิตมนัเป็น เป็นเลย  

เป็นพระโสดาบนัแลว้ไม่มีการเส่ือมคายเป็นอฐานะไม่มีการเส่ือมแลว้เป็นพระ
โสดาบนัน่ีนะทางวิชาการความรู้ของพระโสดาบนัน่ี ใครถามใหถ้ามมา เป็นพระ
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เป็นพระโสดาบนัไดย้งัไง เป็นพระสกิทาเป็นพระอนาคาเราเป็นเอง  

เราเป็นคนท่ีกินอาหารเอง เราเป็นคนท่ีประกอบอาหารเอง เขาถามมาแลว้เราตอบ
เขาไม่ไดน่ี้ เราท าอาหารไดจ้ริงหรือเปล่า ท าไม่ไดห้รอกเห็นไหม มนัถึงเป็นอฐานะ มนั
เป็นท่ีหวัใจ จะไม่มีวนัลืมนะ ทางวิชาการเราศึกษาขนาดไหนนะ เวลาเราไม่ไดใ้ชเ้ราก็
ลืมนะ นกักฎหมายเขาตอ้งฟ้ืนฟตูลอด เขาตอ้งดูแง่มุมกฎหมายออกมาใหม่ๆ ตลอด 
เพราะอะไร ถา้กฎหมายใหม่ออกมาตอ้งศึกษาทนัที เพราะเขามีวิชาชีพของเขา ตอ้งศึกษา
ตลอด  

ถา้มนัเป็นความจริงไม่ตอ้งศึกษาขณะท่ีศึกษาน่ีเห็นไหม ปริยติั ปฏิบติัยงัศึกษาอยู ่
แต่ถา้มนัเป็นจริงนะเวลามาวา่จริงๆ ข้ึนมาเป็นอฐานะ อฐานะท่ีไม่มีการเส่ือมสภาพ ส่ิงท่ี
เป็นนามธรรม แกว้ แหวน เงิน  ทอง เพชรนิลจินดา มนัยงัสึกกร่อนมนัยงักดักร่อนตวัมนั
เองตลอดเวลา ส่ิงท่ีเป็นโสดาบนั สกิทาคา อนาคาส่ิงน้ีคงท่ี ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมคงท่ี คงท่ี
แบบธรรมนะไม่ใช่อตัตา  

ถา้เป็นอตัตานะ อตัตาคือกิเลส อตัตาคือตวัตน อตัตาคือความอหงัการ อตัตาคือ
ส่ิงท่ีไม่ยอมใคร แต่ถา้เป็นธรรมะมนัไม่มีภวาสวะ มนัไม่มีตวัตน มนัไม่มีส่ิงท่ีเป็นอตัตา
ส่ิงท่ีตั้ง ส่ิงท่ีตั้งนะความคิดทิฐิมานะตั้งอยูบ่นภวาสวะ ตั้งอยูก่บัความรู้สึกของเรา และ
มนัไม่มีความรู้สึกใดๆ เลย แลว้มนัตั้งอยูบ่นอะไรๆ มนัไม่มีภวาสวะมนัไม่มีรายละเอียด
อะไรเลย มนัตอ้งศึกษาธรรมะ ธรรมะละเอียดอ่อน ธรรมะลึกซ้ึงมาก ลึกซ้ึงมากๆ  

ศาสนาพทุธ ถา้ท าส่ิงน้ีไดเ้ราแกไ้ขของเราไดน้ะเห็นไหม มนัถึงวา่เป็นความเพียร
ชอบ ถา้ความเพียรชอบท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ ความเพียรของเรามนัท าเป็น มรรคญาณ เขา้มา
วนเขา้มา วนเขา้มาเป็นปัญญานะมนัจะตอ้งลงทุนลงแรง สติกต็อ้งเป็นสติจริงๆ สมาธิก็
ตอ้งเป็นสมาธิจริงๆ ค าวา่ปัญญาจริงๆ คือปัญญาอะไรปัญญากต็อ้งเป็นปัญญาจริงๆไม่ใช่
เป็นปัญญาท่ีจ ามา ไม่ใช่เป็นปัญญาท่ีจินตนาการ ไม่ใช่ปัญญาท่ีเราใชก้นั  

เพราะปัญญาอยา่งน้ีมนัเกิดมาจากตวัตน มนัเกิดมาจากฐานของความรู้มนัเกิดมา
จาก ภวาสวะมนัเกิดมาจากภพ มนัเกิดมาจากเจา้ของ มนัเลยมีอวิชชาสอดเขา้มา อวชิชา
มนัสอดเขา้มามนัเลยท าใหส่ิ้งน้ีไม่เป็นกลางไม่เป็นมชัฌิมาปฏิปทามนัถึงตอ้งใช้



เทศนท่ี์ธรรมศาสตร์ ๒/๑  ๑๕ 

 

สมัมาสมาธิ สัมมาสติ แลว้กพ็ยายามฝึกฝนใคร่ครวญเพราะมนัตอ้งติดมาก่อนนะ ถา้เรา
ไม่รู้วา่เราโดนอะไรขงัเราอยูน่ี่ เราจะไปปลดกรงขงัจากใจเราไดอ้ยา่งไร ในเม่ือเราไม่รู้วา่
เราติดคุกก่ีปี เรามีสถานะอะไรท่ีเราตอ้งรักษาของเรา แลว้เราจะปลดไดอ้ยา่งไร   

นกัโทษนะ ๖ เดือน ๑๐ ปี ๒๐ ปีเห็นไหม เขายงัรู้ก าหนดโทษของเขา แลว้เราไม่
รู้เลยวา่กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน แลว้มนัติดอะไร  ศึกษาธรรมะกศึ็กษาธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ธรรมะเป็นธรรมชาติ  ชีวิตคู่กเ็ป็นธรรมชาตินะ  การเกิดและการ
ตายกเ็ป็นธรรมชาตินะ คนเกิดคนตายเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติของสมมุติไง มนัไม่เป็น
ธรรมะเหนือโลก ถา้เป็นธรรมะเหนือโลก มนัจะเห็นของมนัเห็นไหม  

เห็นกิเลสมนัคืออะไร กิเลสมนัอยูท่ี่ไหนเห็นไหมถึงไม่ใช่ปัญญาโดยจินตนาการ 
ไม่ใช่เป็นปัญญาโดยสมมุติ แต่ปัญญาจริงๆ มนัเกิดอยา่งไร ปัญญาจริงๆ มนัเป็นอยา่งไร 
ปัญญาจริงๆ คือโลกตุตรปัญญา ปัญญาท่ีจะพน้ออกไปจากโลก ออกไปจากวฏัฏะ 
ออกไปจากกรงขงัของใจ ถา้ใจมนัท าลายกรงขงัแลว้ความสุขของใจนะโลกน้ีอยูก่นัไป
อยา่งน้ี  

ถา้ท าใจไดข้นาดไหนมนักว็ิตกกงัวล เวลาจะส้ินสุดกนั เวลาจะพลดัพรากจากกนั 
เวลาเราจะตอ้งตายจากกนั ตายจากกนัคือกายกบัใจน้ีตอ้งแยกออกจากกนัไม่ใช่เร่ืองของ
ครอบครัวไม่ใช่เร่ืองขา้งนอกหรอก เวลาตายนะเร่ิมตน้ก่อนตายจะคิดถึงครอบครัวถึงลกู
ถึงต่างๆ ในครอบครัวของเรา แต่ถึงท่ีสุดแลว้นะ  ระหวา่งท่ีกายกบัใจมนัจะแยกจากกนั 
มนัจะคิดถึงเรากบัเรา เรากบัเราทั้งนั้น  

ความคิดมนัจะหดสั้นเขา้มาๆ ถึงท่ีสุดแลว้ เราจะไปไหน เราจะไปอยูภ่พไหน เรา
จะไปอยูไ่หน  แต่ถา้มนัยงัไม่เขา้ถึง หดสั้นเขา้มาถึงตวัใจนะ มนัจะคิดถึงคนรอบขา้ง 
คิดถึงทัว่ๆ ไปเลย เป็นห่วงคนนั้นเป็นห่วงคนน้ี เป็นห่วงไปหมดเลยเห็นไหม แต่ถึงท่ีสุด
แลว้นะ มนัจะหดสั้นเขา้มาเพราะห่วงมนักคื็อเร่ืองกบัเขากบัเรา ไม่ใช่ ไม่ใช่ท่ีเราจะ
ช่วยเหลือเจือจานกนัได ้แค่ปลอบประโลมกนัทั้งนั้นแหละ  

แต่ถา้ถึงท่ีสุดแลว้น่ี ผลของเราคือบุญกรรมท่ีเราสร้างถึงท่ีสุดแลว้ระหวา่งกายกบั
ใจท่ีมนัแยกออกจากกนั ชีวิตน้ีคือการพลดัพรากเป็นท่ีสุด  แต่เป็นภพเป็นชาติ แต่ถา้
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ท าลายกรงขงัของใจนะ  ชีวิตน้ีคือไออุน่ ชีวิตน้ีคือพลงังาน ชีวิตน้ีคือตวัภพจะโดน
ท าลายทั้งหมดไม่มีส่ิงใดๆ เลย แต่มี เพราะท าลายกรงขงัของใจแลว้เห็นไหม  

เกิดจากครอบครัวนะ เกิดจากวนัครอบครัว ชีวิตน้ีเกิดจากพอ่จากแม่ เกิดมาจาก
พอ่จากแม่ถึงไดมี้ชีวติ แลว้พบพระพทุธศาสนา แลว้เราถึงตอ้งศึกษา แลว้ศึกษาแลว้เรา
ถึงยอ้นกลบัมาท่ีใจของเรา เราจะมาแกไ้ขกนัท่ีใจของเรา ถา้ใครเขา้มาแกไ้ขท่ีใจของเรา 
มนัตอ้งเห็นถึงแกไ้ด ้  ถา้เราไม่แกไ้ขท่ีใจของเราไม่ไปดูท่ีใจของเรา เราจะแกไ้ขส่ิงใดๆ
ไม่ไดเ้ลย เพราะส่ิงขา้งนอก ส่ิงท่ีเราศึกษากนั มนัเป็นส่ิงท่ีควบคุมไม่ได ้ มนัเป็นส่ิงท่ีเรา
ควบคุมมนัไม่ได ้มนัตอ้งเป็นไปตามสภาวะของมนัอยา่งน้ี  

แต่ใจของเราเอง เร่ืองส่วนตวัของเรา เราควบคุมใจของเราเอง แลว้เราท าลายใจ
ของเราเอง เราท าได ้เราท าไดน้ะ  ถา้ใครมีความสนใจแต่ท่ีไม่สนใจกนัเพราะเราตอ้งการ
กนัแต่ส่ิงท่ีมนัเป็นวตัถุ ส่ิงท่ีมนัค านวณไดส่ิ้งท่ีคนเห็นสมบติัของเราได ้ แต่ไม่มีใครรู้เลย 
วา่ส่ิงท่ีค  านวณไม่ได ้ ค านวณไม่ไดน้ะ  สมาธิจะหยาบจะละเอียด ค านวณไม่ได ้ ปัญญา
หยาบปัญญาละเอียด ปัญญาละเอียดสุดจากหวัใจ ใครค านวณไม่ได ้ 

แต่ ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม   ท าดว้ยกนัค านวณได ้  ธรรมต่อธรรม 
ค านวณกนัรู้เร่ือง ธรรมต่อธรรม สมัผสัส่ือสมัพนัธ์กนัได ้ถา้ส่ือสมัพนัธ์กนัไม่ได ้ระดบั
โสดาบนั ระดบัสกิทาคา ระดบัอนาคา ระดบัส้ินกิเลส เขาส่ือกนัอยา่งไร เขารู้กนัอยา่งไร 
ส่ือได ้รู้ได ้แต่เฉพาะผูท่ี้รู้จริงเท่านั้น แต่ขณะการกระท าของเราน่ี เรากระท าจากขา้งนอก 
มนัตอ้งใหล้ะเอียดรอบคอบเขา้มา ถึงภายในนะ มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา  

เพราะเกิดมาแลว้พบพระพทุธศาสนาแลว้เราไดท้ าใจของเรา เป็นตวัศาสนา พระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ รวมอยูท่ี่ใจ ศึกษาขา้งนอกนะ เวลามนัซ้ึง มนัซ้ึงใจมนักินใจ
นะ  น ้ าหูน ้ าตาไหลนะ แต่ขณะท่ีมนักระเทือนหวัใจนะ  โลกธาตุหวัน่ไหว จิตน้ีจะไม่มา
เกิดอีก โลกธาตุน้ีหวัน่ไหวเราอยูใ่นฤดูกาลเห็นไหม เวลาเกิดพาย ุ เกิดลมฝน ดูสิ มนั
หวัน่ไหว มนัสะเทือนโลกเห็นไหม  

เวลาแผน่ดินไหว  โลกธาตุน่ีไหว แลว้เราไดอ้ะไร เรามีแต่ความเสียหาย 
บา้นเรือนท าลายหมดเลย เรามีแต่ความเสียหายแต่ขณะท่ีจิตใจมนัหวัน่ไหว มนัท าลาย
ของมนั ธรรมสงัเวช มนัสะเทือนหวัใจ ครืน!  ครืน! ครืน! นะ  จนส่ิงท่ีอยูใ่นใจ มนัโดน
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ท าลายหมด เราท าลายกรงขงัของมนั แลว้เราจะเป็นเจา้ของธรรม ธรรมะส่วนบุคคลนะ     
โสดาบนัของใครกเ็ป็นของบุคคลคนนั้น  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้จะปรินิพพาน พระอานนท ์ พยายาม
เรียกร้องไวเ้ห็นไหม  

“อานนทเ์ราไม่ไดเ้อาธรรมของใครไปนะ เราเอาแต่ของส่วนตวัเราไป ธรรมท่ีเราแสดง
ไวจ้ะเป็นศาสดาของเธอ” 

 แลว้ใครเขา้ถึงจุดเป้าหมายเห็นไหม เวลาพระโมคคลัลานะ พระสารีบุตร จะมาลาองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ปรินิพพาน องคส์มเดจ็พระพทุธเจา้บอกวา่  

“เธอจงสมควร ใหเ้ห็นแต่ความสมควรของเธอเถอะ” 

 จงเห็นแก่ความเหมาะสม สมควรไงไม่มีอดีตอนาคต ใหเ้ห็นตามแต่กาลเวลาของใจดวง
นั้นเห็นไหม พระอรหนัตก์บัพระอรหนัตคุ์ยกนันะ ไม่มีอดีตอนาคตเขา้มาเจือปน  

“เธอจงเห็นแต่ความสมควร ตามเวลาท่ีสมควรเถอะ”  

สมควรกม็นัส้ินสุดท่ีไหนกท่ี็นัน่ พระอรหนัต ์ สมบติัส่วนตน สมบติัของพระ
โมคคลัลานะ สมบติัของพระสารีบุตร สมบติัของพระสีวลี สมบติัของพระอานนท ์ ต่าง
องคต่์างสมบติัของใจ เรากมี็หวัใจ สมบติัของเรามนัควรอยูท่ี่น่ี สมบติัของเราไม่ใช่อยูท่ี่
สถิติ อยูท่ี่ทะเบียน  อยูท่ี่เราจดทะเบียนไว ้ เห็นไหม ใครมีมากมีนอ้ย สมบติัของเราอยูท่ี่
ใจ ถา้มนัแกไ้ขใจได ้ มนัปลดกรงขงัท่ีใจไดเ้ห็นไหม เราจะไม่ติดส่ิงใดๆ เลย จะเป็น
ประโยชน์ของเรา เอวงั    

เขา้ค าถามมาเลยถา้มีค าถามเราตอบไดส้บายๆ ไปไดท้ั้งวนั ถา้ใหพ้ดูคนเดียวพดู
ไดน้ะ ถา้พดูไปเร่ือยๆ แต่ผูม้าใหม่มนัจะเม่ือย แต่ถา้เป็นค าถามมนัสนุกกวา่ แต่ถา้เราพดู
มนักธ็รรมะน่ีแหละไปเร่ือยๆ เพราะมนัไม่มีประเดน็คนถาม เหมือนหมอตรวจอาการ 
ตรวจร่างกาย ไม่เป็นโรค ถา้บอกเป็นโรคน้ีป๊ับ หมอกล็งเฉพาะโรค แต่เราจะเห็นจะเจอ
โรคเอง  
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มนัมีคนเคยถามเวลาเราเทศนน่ี์ วา่อุเบกขาเป็นธรรม เราบอกไม่ใช่! อุเบกขา
ไม่ใช่ธรรมๆ  อุเบกขากคื็ออุเบกขา มนัมี ทุกขเวทนา สุขเวทนา อุเบกขาเวทนา มนัมี
อุเบกขา อุเบกขามนัจะเอียงขา้ง อุเบกขาคือตวัภพเลย ตวัภพคือตวัความรู้สึกเหมือนเรา
ปล่อยวาง  ตวัปล่อยวางตวัอยูเ่ฉยๆ คือตวัอุเบกขา แลว้ตวัอุเบกขามนัจะเป็นธรรมไดไ้ง  
แต่ความเขา้ใจของคนวา่อุเบกขาน้ีเป็นธรรม  

ถา้อุเบกขาขาดสตินะคือตวัไม่รู้เลยล่ะ อุเบกขาถา้เราไม่มีสติมนักเ็หมือนคนเหม่อ 
คนไม่รับรู้อะไรเลย ถา้ประสาเรากพ็วกอมัพฤกษอ์มัพาตน่ีเฉย แต่จริงๆ ใจมนัเป็น
อยา่งไร ใจทุกขร้์อนมากนะ แต่ร่างกายไปไม่ได ้ ทีน้ีอุเบกขามนักเ็ป็นอยา่งนั้นน่ะ 
อุเบกขาเป็นความรู้สึก เป็นจิตไง แต่อุเบกขามนัจะเอียงไปสู่ความสุขความทุกขน์ะ  ถา้
ส่ิงท่ีพอใจมนักเ็อียงไปสุข ถา้ส่ิงท่ีไม่พอใจมนักเ็อียงไปทุกข ์ตวัอุเบกขาน่ี  

เขางงเลยนะ เขาเขา้ใจวา่อุเบกขาน้ีเป็นธรรม อุเบกขาน้ีคือตวัปล่อยวาง อุเบกขาน้ี
ไม่ใช่ ทีน้ียอ้นกลบัมาตรงน้ี ยอ้นกลบัวา่โดยสามญัส านึก มนัตอ้งปรุงแต่งใช่! โดยสามญั
ส านึกคนตอ้งปรุงแต่ง  ถา้พดูถึงเห็นไหม เราเป็นหมอ หมอท่ีไปตรวจร่างกาย เวลาพดู
มนักว็นอยูใ่นน้ี วนอยูใ่นน้ีหมายถึงวา่อาการมนัจะเก่ียวเน่ืองกนั ไอเ้ร่ืองท่ีถามมาน่ี เร่ือง
ดูจิต ดูปัญญา โดยธรรมชาติมนัปรุงแต่ง โดยธรรมชาติของจิต  

จิตน้ีคือธาตุรู้ ธรรมชาติของธาตุคือตวัรู้ จิตน้ีเหมือนกาว เหมือนกาวเหนียววาง
อะไรไม่ไดเ้ลยติดหมด จิตน้ีเหมือนกาวอะไรท่ีมนัพอใจไม่ไดเ้ลยติดทนัทีเลย มนัจะดูด
เขา้เลยแหละมนัไปแปะอะไรไม่ไดเ้ลย มนัติดเขา้เลย อนัน้ีธรรมชาติมนัผูรู้้ ผูรู้้มนัคิด
ตลอดเวลา มนัตอ้งปรุงแต่งโดยธรรมชาติของมนั แต่มนัปรุงแต่ง ค าวา่ตลอดเวลา ถา้มนั
มีความรู้สึกเฉยๆ นะ แต่มนัเหน่ือยมนัลา้มนัเพลีย มนัหยดุของมนัเอง  

เราคิดๆ ไปน่ี ดูสิ เวลาเราท างานเราเครียดบางคนพยายามจะให้หลบัใหน้อน แลว้
นอนไม่หลบัโรคท่ีนอนไม่หลบั เป็นเพราะอะไร น่ีโดยธรรมชาติมนัเป็นอยา่งนั้น 
ธรรมชาติมนัเป็นอยา่งนั้นเพราะอะไร เพราะธรรมชาติพลงังานมนัตอ้งมีพลงังาน
ตลอดเวลา แต่กิเลสตวัขบัตวัเร้า ถา้ส่ิงท่ีมนัไม่ชอบเห็นไหม  ท่ีมนัไม่ชอบมนัไม่พอใจ 
กระตุน้ใหคิ้ดมนักไ็ม่คิด  
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แต่ถา้อะไรท่ีมนัถกูใจนะ ไม่ตอ้งใชใ้หม้นัคิดหรอก ผลวัะ! มนัไปเลยมนัดูดไป
เลย น่ีค  าวา่ปรุงแต่ง ธรรมชาติตอ้งปรุงแต่ง ใช่ มนัปรุงแต่ง แต่มนัมีเหนือหลงัการปรุง
แต่งนั้น คือตวัเร้า ตวัเร้าคือตวัอวิชชา น่ีตวัอวิชชาตวัเร้าน่ี ทีน้ีเราถึงพดูบ่อยวา่ บา้หา้ร้อย
จ าพวก ค าวา่บา้หา้ร้อยจ าพวกน่ี ไม่ไดว้า่ใครนะ  

บา้หา้ร้อยจ าพวกคือกิเลสมนัมีหา้ร้อยจ าพวก กิเลสชนิดใด มนักช็อบตรงนั้น 
กิเลสของใคร ใครรักอะไรใครชอบอะไร มนักมี็ส่ิงเร้านั้นคือตวักิเลสตวัขบั น่ีไอ้
ความคิดมนัเป็นธรรมชาติน่ีมนัธรรมชาติ ทีน้ีธรรมชาติมนักต็อ้งปรุงแต่งตลอดเวลา แลว้
ถา้ปรุงแต่งไปแลว้ พอถึงแลว้มนัหยดุ หยดุน่ีไม่ไดป้ระโยชน์อะไรเลย แลว้ท่ีวา่ดูจิตๆ  
ค  าวา่ดูจิตของเขาน่ีนะ ดูจิตโดยการปฏิเสธ  

คนภาวนาไม่เป็นดจิูตโดยการปฏิเสธเหมือนเดก็ เดก็ท่ีมนัโตมา เดก็ไม่อยากไป
โรงเรียนพอ่แม่บงัคบัทุกคน ถา้ใหเ้ดก็มนัเลือก เดก็บอกวา่แม่หนูอยูบ่า้นนะไม่ตอ้งท า
อะไรเลยนะแลว้โตข้ึนมาแม่เอาสมบติัเยอะๆ ไวใ้หห้นูกินนะ มนัจะคิดอยา่งนั้นดจิูตก็
เหมือนกนั ดูเฉยๆ แต่ถา้มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ มนัเหมือนเดก็ไปโรงเรียนนะแลว้
เรียนหนงัสือแลว้ตั้งใจเรียนนะแลว้จะมีวิชาจะมีอาชีพต่อไปจะท ามาหากินเป็น  

เราดูดว้ยสติ ดูดว้ยปัญญา พอดูดว้ยสติดดูว้ยปัญญา มนัเห็นการท่ีจิตมนัมี
พลงังานท่ีมนัข้ึนท่ีมนัคิดไป แลว้มนัเห็นโทษ คิดอยา่งน้ีเจบ็ทุกทีเลย  คิดอยา่งน้ีเสียใจ
ทุกทีเลย คิดอยา่งน้ีแลว้กน็อนตรอมใจทุกทีเลย แลว้กถ็ามตวัเองวา่แลว้ท าไมชอบคิดล่ะ 
ท าไมหกัหา้มไม่ได ้ อะไรท่ีอยากใหคิ้ดกไ็ม่คิด แลว้ไอท่ี้คิดมากใ็หแ้ต่ความเจบ็ปวด สติ
มนัจะตามไปตามความคิดไป คือมนัเห็นโทษของความคิด  

แต่เดิมเราคิดสะใจนะ ขอโทษนะกคิูด ยิง่คิดเอด็ใครคิดนินทาใครสุดยอด เพราะ
มนัท าไม่ดีกบัเรา สะใจ แต่ถา้เป็นธรรมนะ น่ีอกศุลคิดอยา่งน้ีไฟเผาเราก่อน ไฟเผาเรา
แลว้นะ แลว้ค่อยไปเผาคนอ่ืน เพราะเราคิดแลว้ เรากเ็กิดอารมณ์ เรากเ็ผาเราจนสุกแลว้ 
พอเราสุกแลว้นะ เรากไ็ปนินทาเขา ไปวา่เขาเห็นไหม น่ีปัญญาอบรมสมาธิเป็นอยา่งน้ี 
ปัญญาอบรมสมาธิมนัเห็นโทษเห็นภยั  

คิดแลว้เห็นโทษเห็นภยัเหมือนกบัเราท าร้ายตวัเอง ความคิดท าร้ายตวัเองแต่เราไม่
เขา้ใจวา่ความคิดท าร้ายตวัเอง คิดแลว้สะใจๆ การท าร้ายตวัเอง คือการย  ้าคิดย  ้าท า พอย  ้า
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คิดย  ้าท ากเ็ป็นจริต เป็นนิสยั เป็นความเคยชินเห็นไหม เท่ากบัท าลายตวัเอง คือเปล่ียน
นิสยัตวัเองไง เปล่ียนนิสยัตวัเองใหเ้ป็นนิสยัเป็นอยา่งนั้น นิสยัเราเปล่ียนมนัไปเร่ือยๆ 
เราท าเราเอง เราท าร้ายเราเอง แต่ไม่รู้ ไม่มีใครรู้วา่ตวัเองท าร้ายตวัเอง  

ถา้จะดูเฉยๆ ดูเฉยๆ น่ีมนัขาดสติ พอขาดสติดูเฉยๆ นะ การดูเฉยๆ แลว้มนัปรุง
แต่ง ปรุงแต่งจนมนัหยดุปรุงแต่ง แลว้มนัจะปรุงแต่งใหม่นะ มนักเ็หมือนกบัเราเกิดมาใน
ชีวิตน่ี แลว้ใชชี้วิตส้ินเปลืองไป เหมือนกบัเราท างานโดยท่ีไม่ไดผ้ลตอบแทน ไม่ได้
อะไรเลย แต่ถา้มีสติมีการควบคุมเห็นไหม มนัไม่เป็นอยา่งนั้น ความปรุงแต่งน้ีหยดุได ้ 

เพราะความปรุงแต่ง เช่น ไฟฟ้าน่ี ปิดสวิตชไ์ฟฟ้าตอ้งดบัได ้ ไฟฟ้ามนัมา ถา้
ไฟฟ้าไม่มีสวิตช ์ ไม่มีอะไรน่ี จบัช็อตตายเลย จิตน้ีบอกเดก็ไหม บอกมนัจะไปเท่ียวมนั
ไม่ยอมไป บงัคบัมนั มนัร้องไหม้นัชกัด้ินชกังอเลย เพราะอะไรเพราะไม่มีสวิตช ์ ถา้มี
สวิตชป๊ั์บ ดบัสวิตช ์ดบัหมด  

ถา้เรามีสวิตช ์เรามีสติ สติคือ เห็นไหม หลวงตาบอกวา่ สติจบั ปัญญาตดั ถา้เรามี
สวิตชม์นัจะมีสติฝึกสติไง  สติตั้งมัน่ใหไ้ด ้ มนัจะคิด ใหฝื้นมนั ฝืนมนั มนัจะคิดไม่คิด
กบัมนั มนัจะฝืนกบัมนัเห็นไหม ฝืนมนัหดัปิดสวิตชก่์อน แลว้ตอนหลงัพอมนัทนันะ พอ
มนัจะคิดนะ นัน่แน่ อยา่งนั้นเลยนะ เพราะความคิดไม่ใช่เรา เราหยดุได ้ 

ถา้เราหยดุไม่ไดน้ะ เราไม่ใช่คนท างาน มนัไม่เป็นสมัมา ถา้เป็นสมัมาเห็นไหม 
จิตน้ีมนัเป็นเอกคัคตารมณ์ พอจิตเป็นเอกคัคตารมณ์เราเป็นคนบงัคบัเห็นไหม บงัคบัให้
จิตน้ีออกท างาน สมาธิแกกิ้เลสไม่ไดน้ะ แต่ถา้ไม่มีสมาธินะ มนัเป็นความคิดของกิเลส
หมด เป็นโลกียปัญญา ปัญญาท่ีใชส้อยกนั ท่ีท ากนัอยูน้ี่เป็นปัญญาของกิเลส   มารเอยเธอ
เกิดจากความด าริของเรา  เน่ียด าริ ด  าริไม่ใช่ความคิดแลว้มารมนัอยูท่ี่นัน่  

แลว้เราใชค้วามคิด แลว้มารมนัอยูห่ลงัด าริ ด  าริคือความตั้งใจคิด ความคิดน่ีเป็น
ผลเกิดจากท่ีเรามีเจตสิก เจตนาถึงคิดออกมานะ แลว้มารมนัอยูห่ลงัด ารินั้นแลว้ความคิด
น่ีมารมนักมุบงัเหียนไวแ้ลว้  แลว้ความคิดของเรา เขาถึงบอกวา่ค าวา่ โลกียปัญญา ทั้งๆ 
ท่ีตรึกในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น่ีแหละ แต่ถา้มีสติป๊ับ มนัตาม
ความคิดไป มนัหยดุได ้  



เทศนท่ี์ธรรมศาสตร์ ๒/๑  ๒๑ 

 

 ถึงบอกวา่ท่ีค  าวา่ผดิ ผดิตรงไหนรู้ไหม มนัปรุงแต่งโดยธรรมชาติของมนั มนั
หยดุไม่ได ้  คือไม่เคยเห็นมนัหยดุ ถา้มนัหยดุนะ คิดไม่ได ้  สติทนัน่ีความคิดเกิดไม่ได ้
สติจะทนัตลอดทนัตวัเองตลอดเลย  ความคิดเกิดจากเราไม่ไดเ้ลย พอความคิดเกิดไม่ได้
บ่อยคร้ังเขา้ๆ  สมาธิเร่ิมมัน่คงข้ึนมัน่คงข้ึนเลย จะคิดทีไรเหมือนเราจบัตวัเองมดัไว ้ ถา้
ขยบันะจะรู้ตวัทนัทีเลย  จิตมนัน่ิงอยู ่ 

พอมนัเร่ิมเสวยมนัเร่ิมจะคิดน่ีรู้ทนัหมด รู้ทนัน่ีเป็นสมาธิเฉยๆ นะ ยงัไม่ไดเ้ป็น
อะไรเลย พอเป็นสมาธิน่ี เอกคัคตารมณ์จิตตั้งมัน่ พอมนัออกไป พอมนัสงบเขา้มาใช่
ไหม แลว้พอมนัคลายตวัออกมา มนักเ็ท่าเดิม เท่าเดิมคือวา่ มนัไม่มีผลงานไง คือวา่
เหมือนกบัเราแค่..  อยา่งเช่นเราท าความสะอาดร่างกาย  เด๋ียวมนักข็บัเหง่ือขบัไคล
ออกมาอีก   น่ีกเ็หมือนกนัพอมนัหยดุคิด  มนักคิ็ดอีก หยดุคิดกคิ็ดอีกกเ็ท่านั้น  

 แลว้เราเกิดมาน่ีเราจะตอ้ง อาบน ้าทั้งวนัก่ีหน ตอ้งท าความสะอาดร่างกายก่ีหน
จนตาย เกิดจนตาย น่ีกเ็หมือนกนัถา้มนัคิดดบัอยา่งน้ี เกิดจนมนัตายแลว้เราไดอ้ะไร แต่
ถา้ร่างกายเราสะอาดเราท าอะไรแลว้เราออกไปท างานเห็นไหม ผลงานท่ีเราไดข้ึ้นมา น่ีก็
เหมือนกนั จิตมนัสงบแลว้ พอจิตมนัสงบข้ึนมา หดัใหม้นัสงบบ่อยคร้ังเขา้ แลว้ฝึกมนั 
ฝึกใหมี้ความคิดท่ีมนัปรุงแต่งโดยท่ีมนัเป็นธรรมชาติของมนั กบัท่ีมีสติควบคุมมนั  

มิจฉากบัสมัมาอยูต่รงน้ีนะ  ตรงท่ีมนัคิดโดยธรรมชาติของมนั คือเราไม่สามารถ
ควบคุมมนัได ้ แต่ในขณะท่ีมนัคิดแลว้เราควบคุมมนั เราควบคุมความคิดนะ แลว้ให้
ความคิด คิดในแง่ของ โลกตุตรธรรม โลกตุตรธรรมคืออะไร ถา้จิตไม่เห็นคิดไม่ได ้ จิต
ไม่เห็นนะ จิตตอ้งมีจิตจริง จิตจริงๆ คือสงบจริงๆ พอสงบจริงๆ เท่านั้นแหละ พอมนัคิด 
จิตอาการของจิต ความคิดไม่ใช่ตวัจิตความคิดเป็นเงา  

ถา้ความคิดเป็นตวัจริงนะ ตายหมดนะนอนไม่ไดคิ้ดทั้งวนัทั้งคืนเลย เวลานอน
หลบัความคิดไปไหน คนเราเวลาเครียดนอนไม่ได ้ นอนไม่ไดเ้พราะความคิดใช่ไหม 
เวลาคนคิดมากคิดจนนอนไม่หลบั คิดจนตาสวา่งตลอด น่ีคืออะไรน่ีคือความคิดแลว้
เวลาความคิดมนัหยดุ แค่นอนหลบัคนนอนหลบัลึกๆ น่ีนิพพานของคนเป็นนะ นอน
หลบัสบายลึก นอนหลบัต่ืนข้ึนมาสดช่ืน นิพพานของคนเป็น มนัเป็นอาการของใจไม่ใช่
ตวัใจ  
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แต่ขณะท่ีเราไม่รู้เขาวา่เป็นอนัเดียวกนั แลว้พอเราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ โดยมีสติ
เขา้ไปมนัจะปล่อยเขา้มาๆ  พอปล่อยเขา้มามนัเป็นตวัของมนั เป็นตวัจิตไม่ใช่
ความคิดแลว้พอมนัจะคิด เราจะทนัตลอดเวลาเลย แลว้ดูมนัไง ดูวา่จิตน้ีมนัเสวยอารมณ์
อยา่งไร คือตวัจิตกบัตวัความคิดมนัสมัพนัธ์กนัอยา่งไร ถา้จบัตรงน้ีได ้ วิปัสสนาเกิดตรง
น้ี ท่ีท ากนัมาไม่ใช่วิปัสสนา 

ไม่ใช่วิปัสสนาเพราะไม่มีใครเป็นเจา้ของงาน เหมือนกบัโครงการอะไรกแ็ลว้แต่ 
คิดโครงการข้ึนมาแต่ไม่มีใครเป็นเจา้ของโครงการไม่มีใครบริหารจดัการโครงการนั้น
โครงการนั้นไม่มีใครเป็นผูรั้บผดิชอบไม่มีใครไดป้ระโยชน์อะไรจากการกระท าอยา่งน้ี
เลย แต่ถา้มีเจา้ของโครงการ ใครท ากแ็ลว้แต่ เราเป็นเจา้ของโครงการเสร็จมาแลว้กเ็ป็น
ผลงานของเรา จิตท่ีมนัเป็นสมัมาทิฐิ มนัมีสติสมัปชญัญะพร้อม  

มนัออกไปเห็นการเสวยอารมณ์ ส่ิงท่ีเราศึกษามา ธรรมท่ีเราศึกษามา เป็นธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ทั้งหมดมนักเ็หมือนเราซ้ือเทคโนโลยจีากเมืองนอก
เขา้มา แลว้ใชเ้ก่งกนัมาก สร้างกไ็ม่เป็นซ่อมกไ็ม่เป็นเสียกส่็งนอก น่ีกเ็หมือนกนั ผดิก็
พระไตรปิฎกๆ  พระไตรปิฎกสอนมาอยา่งนั้น จะผดิจะถกูพระไตรปิฎกหมด ตวัเองไม่รู้ 
ไม่รู้อะไรเลย  

แต่ถา้เป็นของเราสร้างข้ึนมา เทคโนโลยเีราสร้างข้ึนมา เสียเรากซ่็อมไดเ้ราเป็น
คนสร้างข้ึนมา เราเป็นคนใชเ้ราเป็นคนซ่อมบ ารุง เราเป็นคนท าทุกอยา่ง ผลท่ีเกิดข้ึนมา
จากมนั คือผลงานของจิต จิตท่ีมนัสงบเขา้มาเห็นไหม พอมนัสงบเขา้มามนัเห็นจริงๆ เรา
บอกวา่มนัเห็นของมนัจริงๆ นะ ถา้เห็นจริงป๊ับมนัจบัได ้มนัถึงจะเป็นวิปัสสนา   

ถา้ถึงเป็นวิปัสสนาแลว้ ถา้ท าแลว้มนัไม่ถึงท่ีสุด มนัไม่ถึงท่ีสุดนะ มนัปล่อยวาง
เป็น ตทงัคปหาน จบัไดเ้ห็นไดแ้ลว้ท าแลว้ มีคนท าไดเ้ยอะมากพอท าแลว้เพราะบางที 
มนัเหมือนกบัคนเรา อยา่งเช่นท าบุญกศุลส้มหล่น ส้มหล่นหมายถึงวา่มนัจบัไดโ้ดยท่ี
เป็นบุญกศุล  ไม่ใช่จบัไดด้ว้ยความสามารถ   แลว้พอมนัเป็นไป  มนัแยกของมนั
เหมือนกนั  แยกเสร็จแลว้น่ีมนักห็นเดียว  กนึ็กวา่เป็นธรรม   

แต่ถา้เป็นเรา   อยา่งเราน่ีเห็นไหม  ถา้ท าอยา่งน้ีมนัเหมือนชีวิตของไอพ้วกมนุษย์
เงินเดือน ส้ินเดือนกรั็บเงินเดือนเห็นไหม แต่ผลท่ีเราท านั้นเป็นของบริษทัใช่ไหม แต่ถา้
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เราเป็นเจา้ของบริษทั เราไม่ใช่มนุษยเ์งินเดือนใช่ไหม เป็นเจา้ของบริษทัหมายถึงวา่ เรา
เห็นแลว้เราท าแลว้ ผลงานมนัเป็นของจิตไง  

พอจิตมนัสงบเขา้มา มนัเห็นของมนั มนัควบคุมได ้ เราเป็นเจา้ของบริษทัเราตอ้ง
ตั้งบริษทัเราตอ้งประชุมงบดุล ตอ้งดูก าไรขาดทุนเราตอ้งวางนโยบาย เราตอ้ง! เราตอ้ง! 
หมดเลย ถา้จิตน้ีมนัท าบ่อยคร้ังเขา้ มนัไม่ใช่ท าแบบมนุษยเ์งินเดือน มนุษยเ์งินเดือนเชา้ก็
ไปท างาน เยน็กก็ลบั ก าไรขาดทุนของบริษทั ความรับผดิชอบต่างกนัไหม แลว้ถา้จิตมนั
ท าโดยท่ีมนัเป็นผลบุญไง มนั ไม่รู้ของมนัไง ไม่รู้นะ 

 แต่ถา้จิตมนัเป็นเจา้ของบริษทันะ เจา้ของบริษทัเขาตอ้งตั้งทุกอยา่งพร้อม มนัถึง
จะตอ้งเขา้มาใหจิ้ตสงบแลว้เห็นนะ สงัเกตจิตสงบเขา้มากรู้็ตวัจิตสงบ  รู้ตวัจิตสงบ ถา้จิต
ไม่สงบนะมนักไ็ม่เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญาคือ มรรค  ถา้เป็นมรรคนะ มนั
ตอ้งครบมรรค ๘ เพราะมรรค ๘ มนัท าไป โลกตุตรปัญญามนัเกิด  

ถา้โลกตุตรปัญญามนัเกิด มนัจะเกิดธรรมจกัร ธรรมจกัรของเราคือปัญญาท่ี
ธรรมจกัรมนัหมุน ศีล สมาธิ ปัญญา มารวมตวักนัเป็นธรรมจกัร เราไม่เคยเห็นคุณค่าของ
ธรรมจกัร เป็นรูปเคารพท่ีเขาท ากนัขา้งนอกเลย ดูสิ เวลาหลวงตาไปไหนกแ็ลว้แต่ ถา้
ใครไปซ้ือตูพ้ระไตรปิฎกมาวางไว ้ ท่านจะบอกเลยวา่ เกาไม่ถกูท่ีคนั ตูพ้ระไตรปิฎก
ตวัแทนของธรรมนะ แต่มนัเป็นกระดาษเป้ือนหมึก  

ตวัธรรมจริงๆ คือตวัใจ คือตวัจิตท่ีมนัเป็นธรรมจกัร คือตวัจิตท่ีเป็นมรรคท่ีมนั
หมุนๆ อยูน่ี่คือตวัธรรม ถา้ตวัธรรมมนัเกิดมนัจะเกิดการกระท าของมนัน่ีสมบติัส่วนตน
มนัจะเห็นจากขา้งในเห็นจากขา้งในรู้จริงเห็นจริงนะ ถา้ไม่รู้จริงเห็นจริง มนัจะปล่อย
กิเลสไม่ได ้  รู้จริงเห็นจริงมนัจะปล่อยกิเลสได ้ฉะนั้นบอกวา่ใช่ เวลาบอกวา่มนัปรุงแต่ง 
มนัตอ้งเกิดเองไดโ้ดยธรรมชาติ  

ค าน้ีมีคนพดูบ่อยนะ ๑. ตอ้งเกิดเองโดยธรรมชาติ  ๒. มนัท าลายกนัไม่ไดม้นัตอ้ง
ปล่อยไปเป็นธรรม ไม่ใช่! ไม่ใช่! มนัธรรมชาติมนัหมุนไป โดยธรรมชาติ แต่เราพดูบ่อย
มากวา่ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระพทุธเจา้ธรรมะเหนือธรรมชาติเพราะธรรมชาติคือการ
แปรปรวนคือสภาวะของการเปล่ียนแปลง น่ีคือธรรมชาติ  
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แลว้บอกถา้ธรรมชาตินะ โลกน้ีตอ้งมีชีวิตคู่แลว้เราไม่ฝืนธรรมชาติตายเลยเหรอ 
ธรรมชาติมีชีวิตคู่ใช่ไหม แลว้น่ีไงน่ีพรหมจรรยไ์ง ธรรมะเหนือธรรมชาตินะ ถา้เรายงั
เป็นธรรมชาติอยู ่ มนัยงัเปล่ียนแปลงอยูม่นัยงัอยูใ่นวฏัฏะอยู ่ มนักห็มุนของมนัไปอยู่
อยา่งนั้น แต่น่ีมนัหลดุออกไปวฏัฏะ วิวฏัฏะไง มนัหลุดออกไปจากธรรมชาติเลย มาร
ตามไม่เห็นกแ็ลว้กนัแหละ มารตามไม่ไดอี้กแลว้  

ฉะนั้นพอท่ีวา่มนัเหนือธรรมชาติ มนักเ็ป็นเหมือนนกัวิทยาศาสตร์ การปฏิบติั
เหมือนนกัวิทยาศาสตร์ทดลองนกัวิทยาศาสตร์เลย  เราเป็นคนทดสอบ คนอ่ืนเขาทดลอง
เลย แลว้ผดิโอ๋ย เส่ือม ถกูจะปล่อย ทดสอบการเดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนา เราถึงบอกเลย
นกัวิทยาศาสตร์ตอ้งท างานในหอ้งแลบ็นะ แต่ภาคปฏิบติัตอ้งท างานในหวัใจนะ เห็น
ชดัเจนมาก 

 ถา้ไม่เห็นชดัเจนมาก ตดักิเลสไม่ได ้ เห็นชดัเจนมากเลย เป็นรูปธรรมจบัตอ้งได้
เลย จิตน้ีเป็นรูปธรรม เวลาพระพทุธเจา้สอนพระสารีบุตรเห็นไหม หลานพระสารีบุตร
ท่ีมาต่อวา่พระพทุธเจา้ท่ีเอาพระสารีบุตรมาบวชไม่พอใจส่ิงต่างๆ ใดๆ เลย ถา้เธอไม่
พอใจในส่ิงต่างๆ เธอตอ้งไม่พอใจในอารมณ์ความรู้สึกของเธอดว้ย เพราะอารมณ์
ความรู้สึกของเธอกเ็ป็นวตัถุอนัหน่ึง 

คนภาวนาเป็นพดูชดัมากเลย ใช่! อารมณ์ความรู้สึกนามธรรมน่ีเป็นวตัถุอนัหน่ึง
จบัตอ้งได ้  จบัมัน่คั้นตาย แลว้คั้นตายคามือ คั้นตายเลย พดูอยา่งน้ีบอกไม่ไดอี้กแลว้ 
แหม ธรรมะพดูอยา่งน้ีไม่ได ้  พดูตายๆ น่ีมนัเป็นแบบวา่อาฆาตมาดร้าย  แหม กิเลสตาย
คามือมนัจะเป็นอาฆาตมาดร้ายอะไร  มนัท าอยา่งนั้นจริงๆ นะ กิเลสตายคามือ   ไม่ใช่ไป
ท าร้ายใคร   

แต่มนัเป็นอยา่งนั้นคือวา่มนัจริงจงัไง  ถา้มนัโลเล มนัไม่จริงจงัเหยยีบข้ีไก่ไม่ฟ่อ
ท าอะไรไม่ไดห้รอก  คนตอ้งมัน่คงท าจริงจงั  แลว้บีบคั้นกิเลสตายน่ี ต่อหนา้ต่อตา  พลิก
ศพมนัเลย โอมึ้งตายแลว้นะ โอมึ้งเป็นอยา่งน้ี  จบัมัน่คั้นตายกิเลสตายเด๋ียวน้ี ตายตรงน้ี  
ตอ้งเป็นอยา่งน้ี  พระปฏิบติัเขาคุยกนัอยา่งน้ีนะ ขณะจิตคือท่ีมนัตาย  ท่ีจิตมนัเป็นไปมนั
เป็นอยา่งไร  
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ไม่ใช่วา่ โอ ้พระพทุธเจา้บอกวา่นิพพาน เป็นอยา่งนั้น แลว้เรากส็ร้างอารมณ์วา่ง 
นิพพานเหมือนกนัเป้ียบเลย เทียบเคียงตลอด ไปเทียบเคียงอารมณ์เรากบัพระไตรปิฎก  
เวลาท าภาวนากนัน่ีเทียบเคียงอารมณ์เปรียบเทียบกบัพระไตรปิฎก เปรียบเทียบกบัทาง
พระพทุธเจา้ แต่มนัไม่เป็นจริง ถา้เป็นจริงไม่ตอ้งเปรียบเทียบกบัของพระไตรปิฎก ของ
พระพทุธเจา้เป็นของพระพทุธเจา้ กลางหวัใจเราท่ีท าน่ีของเรา! ของเรา! ของเรา! มัน่คง 
ชดัเจนเหมือนกนั  

ถาม :   ยิง่คิด วา่ยิง่คิด ยิง่ไม่รู้ตอ้งหยดุคิดถึงจะรู้แต่ตอ้งรู้ความคิด  

หลวงพ่อ :  น่ีคนเป็นพดูอยา่งน้ีถกู ยิง่คิดเราคิดดว้ยกิเลสไม่รู้หรอกตอ้งหยดุก่อน 
ตอ้งคิดใหม้นัหยดุ การคิดใหห้ยดุน่ี มีสติตามไปมนัจะเป็นปัญญาอบรมสมาธิ มนัจะเป็น
ปัญญา ค าวา่ปัญญาอบรมสมาธิ คือเรามีสติ เรามีปัญญาตามความคิดเราไป ตามความคิด
เราไปเร่ือยๆ มนัมีสติปัญญาเพราะความคิด  

ในความคิดเรา มนัมีตวัพลงังาน คือตวัจิต ความคิดจะเกิดโดยธรรมชาติไม่ได ้
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดไม่มีไฟฟ้า เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดใชไ้ม่ไดเ้ลย เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ทั้งหมดน่ี ท่ีมนัใชไ้ดเ้พราะมนัมีไฟ ความคิดเกิดจากตวัไฟ เกิดจากตวัจิต พอความคิดเกิด
จากตวัจิตเห็นไหม มนักคิ็ดโดยธรรมชาติไง ถึงบอกมนัตอ้งปรุงแต่งไง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
คือความคิดจิตคือตวัพลงังาน แลว้ถา้หยดุไปๆ  กไ็ปปิดสวิตชไ์ง ไปหยดุ ตอ้งหยดุก่อน 

เราตอ้งเห็นวา่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามนัเสีย เราจะไปซ่อมขณะท่ีมีไฟฟ้าอยู ่ มนัช็อตตาย
เลย ตอ้งตดัไฟก่อน การตดัไฟน่ีไงหยดุคิดหยดุใหไ้ด ้หยดุความคิด ทีน้ีพอหยดุความคิด
แลว้ ถา้เราซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเสร็จแลว้ ถา้เราไม่ต่อไฟมา เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจะใชไ้ดไ้หม 
น่ีไงยิง่คิดยิง่รู้ตอ้งหยดุคิด แต่กต็อ้งใชค้วามคิด! แต่กต็อ้งใชค้วามคิด! คือปล่อยไฟฟ้ามา 
เพราะเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เพราะอะไร เพราะความคิดหรือร่างกายเราน่ีคือ ธาตุ ๔ และขนัธ ์
๕ ไม่ใช่ใจ ใจคือตวัพลงังาน 

 ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ คือ ความคิดคือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแลว้ถา้ไม่มีตวัจิตออกมาเสวย
อารมณ์ ออกมาน่ีความคิดจะเกิดไดอ้ยา่งไร ถา้เคยเห็นตรงน้ีแลว้ มนัถึงจะเป็นวิปัสสนา 
วิปัสสนาคือการแยกแยะใคร่ครวญ การแยกแยะใคร่ครวญมนัถึงจะเป็นวิปัสสนา ถา้
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ไม่ไดแ้ยกแยะใคร่ครวญ ไม่ใช่วิปัสสนา น่ีโลกตุตรธรรม คิดเท่าไรกไ็ม่รู้ เพราะมนัเป็น
โลกียปัญญา มนัเป็นความคิดของกิเลส  

ความคิดน่ี คิดเขา้ไปเถอะ คิดอยา่งใดกไ็ด ้ คิดใหล้ะเอียดอ่อนขนาดไหน คิดจน
วา่งไปหมดเลย ขนาดไหนกแ็ลว้แต่ มนักแ็กกิ้เลสไม่ได ้ เพราะความคิดมนัหยดุไม่ได ้
เด๋ียวกคิ็ดอยา่งนั้นนะ หยดุขนาดไหนเด๋ียวกคิ็ดใหม่ หยดุเด๋ียวกคิ็ดใหม่อยูอ่ยา่งนั้น 
เพราะอะไรรู้ไหม เพราะมนัไม่ไดเ้ร่ิมตน้ มนัไม่ยกข้ึนวิปัสสนาไง เพราะความคิดน่ีถา้
ขาดสติ มนัเป็นมิจฉา  

มิจฉาหมายถึงวา่ความผดิ เพราะมนัท าผดิมนัจะผดิไปอยา่งน้ี ถา้ไดท้  าถกู ถูก
เพราะอะไร ถกูเพราะมีเจา้ของ ถกูเพราะมีสติ สติเป็นเจา้ของนะ สติคือตวัเจา้ของเรา
เหมือนกนักบัการท างานน่ี ถา้ไม่มีเจา้ของเอกสารทั้งหมดถา้ไม่เซ็นเอกสารใชไ้ม่ได ้
เอกสารทุกแผน่ถา้จะใหมี้ประโยชน์ตอ้งเซ็นก ากบัเอกสารใหถ้กูตอ้ง  

แลว้น่ีความคิดท่ีมนัคิดอยูต่ลอดเวลาน่ี ความคิดโดยกิเลสน่ีมนัไม่มีใครเป็น
เจา้ของเอกสารใชไ้ดไ้หม ใชไ้ม่ไดห้รอก ถา้เอกสารใชไ้ม่ไดข้ึ้นศาลเท่าไรกแ็พ ้ ข้ึนไปท่ี
ไหนเขาไม่รับหรอกเขาโยนท้ิงเลย  แลว้เรากใ็ชเ้อกสารกนัอยูอ่ยา่งน้ี คิดกนัอยูอ่ยา่งน้ี  
แลว้กว็า่ความคิดเราถกูตอ้งๆ กคิ็ดกนัอยูอ่ยา่งน้ี เขา้ระบบไม่ไดน้ะ คือเขา้ธรรมะไม่ได ้
แต่ถา้เราไล่ของเราไป เราไล่ของเราไปโดยสติ  

โดยสติถา้ไม่มีสติเป็นสมัมา สมัมาถา้มนัหยดุเพราะอะไรรู้ไหม ถา้เป็นความจริง
นะ สมาธิกรู้็วา่สมาธิ รู้ตวัตลอดเราท าอะไร เราเป็นอะไรน่ีเราจะรู้ตวัเราเองตลอดเวลา 
เรามีสติสมัปชญัญะ เราท าอะไรเราจะรู้เลยวา่ส่ิงน้ีคือไอน่ี้ ส่ิงน้ีคือไอน่ี้ ไม่อยา่งนั้นเวลา
เราวา่ความ เราข้ึนไปวา่ความ ถา้ซกัลกูความไม่ได ้ เราโตแ้ยง้เขาไม่ไดม้นัมีแพก้บัแพน้ะ 
ชนะไม่ไดห้รอก  

เราวา่ความ เราตอ้งโตแ้ยง้ท าลายหลกัฐานเขาใหไ้ด ้ ท าลายขอ้มูลเอกสารเขาให้
หมด ถา้เราไม่สามารถท าลายขอ้มูลของเขา เราท าลายเอกสารเขาไม่ได ้ กิเลสมนัเอาไป
กินหมด ทีน้ีพอเวลาจิตมนัสงบเขา้มา พอเวลาจิตมนัสงบเขา้มา โลกตุรธรรม มนัจะ
ท าลายขอ้มูลหมด ท าลายเอกสารเขาทั้งหมดท าลายหมด ท าลายตรงไหน ท าลายตรงท่ีวา่ 
ท่ีคิดน่ี คิดแลว้กผ็ดิคนเร่ิมคิดกผ็ดิ  
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ทุกอยา่งท่ีท ามาน่ีผดิหมด ผดิเพราะอะไร ผดิเพราะมนัคิดโดยอวิชชา มนัคิดโดย
อนุสยัและมนันอนเน่ืองมากบัจิตมนัคิดอยา่งน้ีมนัไปตามกระแสเหมือนร่องน ้า ฝนตกน่ี
มนัไหลรวมลงร่องน ้านั้น ไหลไปตามนั้นนะ แลว้ความคิดมนักไ็หลลงร่องน้ี อะไรท่ีมนั
พอใจชอบใจน่ีมนัจะลงร่องน่ีแลว้บงัคบัใหธ้รรมะเป็นอยา่งน้ี มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก ถา้
มนัยอ้นกลบั น่ีมนัถึงรู้วา่ แต่มนักต็อ้งใชค้วามคิดคืออนัน้ี น่ีเจา้ของทฤษฏีอนัน้ี  

หลวงปู่ ดูลยน่ี์พดูถกูหมด แลว้คนมนัเขา้ไม่ถึง  ถา้เขา้ถึงนะจะบอกวา่ดูจิตเฉยๆ 
แลว้ธรรมะจะเกิดเอง ถา้อยา่งนั้นนะพระอรหนัต ์ โลกน้ีพระอรหนัตห์มดเลยล่ะ เพราะ
ต่างคนต่างเฉยๆ น่ี เหมือนกบัพระอรหนัตท์ั้งนั้น  มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก แมแ้ต่จิตสงบ
แลว้ อยา่งท่ีพดูตอนเชา้ จิตสงบแลว้ มนัมีนอกมีใน  

สมาธิมีนอกมีใน ถา้สมาธินอกน่ีนะมนัเป็นพวกอภิญญา พวกฌานโลกีย ์ ถา้เป็น
สมาธิใน สมาธิในสมัมาสมาธิน่ี มนัเขา้อริยสจั เขา้มากเ็ห็นทุกข ์ เห็นสมุทยัดว้ยมรรค
ญาณคือพลงังานท่ีมนัยอ้นกลบั การเขา้สมาธิน่ีมนัเขา้ไปหาตวัพลงังาน พอไดพ้ลงังาน
มาแลว้ เราใชพ้ลงังานถกูผดิเท่านั้นเอง ถา้เราใชพ้ลงังานท่ีผดิเราเผาผลาญ เราลา้งผลาญ
พลงังานเกล้ียงเลย  

ถา้เรารู้จกัพลงังานเราสะสมมนั แลว้เราเอามาใชป้ระโยชน์ พลงังานน่ีเราจะใชใ้ห้
มนัยอ้นกลบัได ้ น่ีตรงยอ้นกลบัหรือส่งออกน่ี ตรงน้ีวาสนา วาสนานะอ านาจวาสนา
บารมี ในหวัขอ้สมัโพชฌงคน่ี์ถกูตอ้ง สมัโพชฌงคน่ี์ ในธรรมะจริยะมีหมดการวิจยัต่างๆ 
แต่มนัมีพร้อมไง มีสติมีปัญญาทั้งหมด ในสมัโพชฌงคน่ี์ถกู มนักเ็ป็นทางวิชาการ  

แต่เราท าน่ีถกูตอ้งไหม ถา้เราท าถกูตอ้งมนักถ็กูตอ้งถา้เราท าไม่ถกูตอ้ง ดูสิเรา
ถอยรถมาคนละคนัเราน่ีใชส้มบุกสมบัน่ ใชแ้ลว้ปู้ ยี้ปู้ ย  าเลย ปี ๒ ปีน่ีพงั มีอีกคนหน่ึงเขา
ถอยรถมาพร้อมกนัเลยเขาถนอมรักษา ๔-๕ ปียงัใหม่เอ่ียมเลย ท าไมมนัต่างกนัล่ะน่ีไง 
สมัโพชฌงคใ์ครใช ้สมัโพชฌงคน่ี์ใครใช ้คนเป็นใชห้รือคนไม่เป็นใช ้ 

แลว้คนไม่เป็นกไ็ม่รู้คุณค่ามนัดว้ย อยา่วา่แต่ น่ีถา้เป็นสมัโพชฌงคน่ี์ ถกูตอ้ง 
เพราะถา้เป็นสมัโพชฌงคน่ี์มนั พดูถึงอินทรีย ์พละ ความเป็นไปนะ อินทรียค์วามแก่กลา้
มนัเหมือนกบัพทุธวสิยั ๑๖ อสงไขย ๘ อสงไขย ๔ อสงไขยในอินทรียแ์ก่กลา้คือมนั
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สะสมมา  มนัเหมือนในปัจจุบนัน่ีเมลด็พนัธ์ุพืชตดัแต่งพนัธุกรรม ถา้ตดัแต่งใหม้นั
แขง็แรง ตดัแต่งใหม้นัปลอดจากโรค เขาพยายามตดัแต่งกนันะ  

จิตกเ็หมือนกนั จิตน่ีตดัแต่งดว้ยบุญกรรม บุญกรรมน่ีสะสมบุญกรรมแลว้ตดัแต่ง
มนั แลว้พฒันามนั แต่ละภพแต่ละชาติน่ีมีสติปัญญาแค่ไหนจะสามารถตดัแต่งใจของตวั
ไดแ้ค่ไหน และมนัทนส่ิงเร้าไหวไหม เวลามนัอยากโนน้อยากน่ี น่ีถา้เราฝืนมนัตดัแต่ง
มนั  

ถา้มนัอยากอะไรข้ึนมา กเ็ท่ากบัเมลด็พนัธ์ุท่ีมนัมีความเสียหายออกมาแลว้เราก็
ตดัมนั ตดัมนัดว้ยสติ ตดัมนัดว้ยการฝืนมนั พลิกมนั ท าลายมนัสู้มนัไปเร่ือยๆ น่ี ตดัแต่ง
พนัธุกรรมสูม้นัไปเร่ือยๆ อนัน้ีถา้มนัเป็นการปฏิบติั ถา้ปฏิบติัไปมนัจะเห็นจริง เห็นจาก
ขา้งใน ขา้งในจะเป็นจริงอยา่งนั้น แลว้ท าไดจ้ริงๆ อนัน้ีเพยีงแต่ค าพดูโวหาร น่ีส่ิงท่ี
เป็นไปอยูน่ี่เพราะวา่มนัไม่มีใครโตแ้ยง้แลว้ท่ีหลวงตาท่านพดูบ่อยแลว้ท่านบอกวา่ 

 “หลกัเกณฑข์องศาสนาน่ีมนักคื็อกรรมฐาน” เพราะกรรมฐานน่ีมนัเขา้ไปต่อสู้
เขา้ไปเห็นจริง เขา้ไปท ามนัจริง มนักเ็ป็นหลกัเป็นชยั แลว้มนัเป็นหลกัเป็นชยัน่ีคือมนัมี
หลกัไงมนัไม่คลอนแคลนแลว้พอไม่คลอนแคลน ตวัท่ีเป็นหลกัแลว้น่ี ตอนน้ีพอท่ีเขาจะ
แบบวา่ในการกระท าน่ี เขากต็อ้งท า พยายามท าตรงน้ีใหม้นัคลอนแคลน เขาถึงท่ิมต าเขา้
มาในกรรมฐานเรา เพราะเราฟังเทศนข์องท่านนะ  

ท่านพดูเลยวา่ “เพราะกรรมฐานน่ีเป็นหลกัอยู ่ เขาถึงพยายามท าใหม้นัมีความ
ขดัแยง้กนั” เพราะฉะนั้นบางอยา่งน่ีมนัถึงตอ้งไม่อยากใหม้นัขดัแยง้กนั ถา้เวลามนัไม่
ขดัแยง้กนั องคก์รมนัเขม้แขง็ ทีน้ีองคก์รเขม้แขง็เวลามนัพดูถึงความจริง ถา้มนัเป็นความ
จริงนะ ความจริงมนัเป็นเห็นจริง แลว้พดูจริง พอเห็นจริง แลว้อะไรมนัจะเกิดข้ึนมา  

ถา้คนเรามนัรู้จริง มนัแกไ้ขทุกอยา่งไดห้มด แต่ถา้มนัไม่รู้จริงเห็นไหม มนั
จะตอ้งยอ้นกลบัไปท่ีต ารา ยอ้นกลบัไปท่ีต าราตลอด อนัน้ีพดูถึงเวลาถึงท่ีสุดค าตอบคือ
อนัเดียวกนัคือวา่มนัตอ้งเป็นมรรคญาณ แลว้มนัช าระกิเลสไป แต่วิธีการน่ีมนัต่างกนั มนั
ต่างกนัท่ีวา่ ถา้ท าวิธีการอยา่งน้ีมนัจะเขา้ไม่ถึง ถา้ท าวิธีการอยา่งน้ีมนัจะเขา้ถึง  ถา้เขา้ไม่
ถึงน่ีค  าพดูมนัจะบอกเขา้ไม่ถึง เพราะคนเขา้ไม่ถึงมนักไ็ม่รู้วา่เขา้ถึงคืออะไร แต่ถา้เขา้ถึง
นะมนัจะเขา้ถึงเลย  
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เร่ืองกรงขงัใจ น่ีกรงขงัใจน่ี ค  าวา่กิเลสน้ีเป็นนามธรรม กิเลสน่ีเป็นนามธรรมนะ 
แลว้เวลาความโลภ ความโกรธ ความหลงน่ี ราคะตณัหาน่ี มนัเป็นลกูเป็นหลานของกิเลส 
มนัเป็นลกูเป็นหลานไง หมายถึงวา่ กิเลสก าลงัมนัมาก ก าลงัมนันอ้ย แต่ถา้ก าลงัมนัมาก 
ก าลงัมนันอ้ยน่ีมนัอยูท่ี่นิสยัคนชอบ โทสจริตน่ีแหยนิ่ดเดียว เด๋ียวมนักอ็อก แลว้ไหนวา่
ก าลงัมนันอ้ยไง   

มนันอ้ยหรือมนัมากคือมนัตรงกบัจริต ฉะนั้นพอมนัตรงกบัจริต มนัเป็น
นามธรรม น้ีพอเป็นนามธรรมน่ีเวลาเทศน์ออกมา มนักพ็ยายามพดูมาวา่มนัเป็นกรงขงัใจ 
ค าวา่กรงขงัใจ ใช่! มนัเป็นอวชิชา  ถา้ค าวา่อวิชชาเรากไ็ปจบัมนักลางอากาศน่ีเหรอ 
อวิชชามนัอยูท่ี่ไหนล่ะ เราไปจบักลางอากาศกนัดูสิ เวลาในรูปภาพตามฝาผนงัในโบสถ ์
อวิชชาน่ีเป็นยกัษ ์เป็นมาร อวชิชาน่ีเข้ียวยาวมากเลย อวิชชาน่ีน่ากลวัท่ีสุดเลย  

แต่เวลาครูบาอาจารยเ์ราไปเจออวิชชาน่ี จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส  จิตเดิมแทน้ี้หมองไป
ดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส มนัผอ่งใส มนัสวา่ง มนัสงบ มนัโอโ้ฮ มนัวิจิตรพิสดาร 
มนัเลอเลิศเลย แลว้ไหนวา่มนัเป็นยกัษล่์ะ ถา้เป็นยกัษเ์รากต็อ้งกลวัมนัสิ เพราะมนัถือ
กระบองมาเราตอ้งวิ่งหนีมนั ไอน่ี้เขา้ไปแลว้น่ีมนัละเอียดอ่อนจนเราตอ้งไปยอมจ านน
กบัมนันะ  

พอเราไปยอมจ านนกบัมนั ใครกช็อบสิ ใครกช็อบสุข ชอบสบายใช่ไหม ทุกคน
ชอบสุขชอบสบาย ชอบส่ิงท่ีวา่มนัเป็นนามธรรมท่ีดี แต่ไม่รู้วา่ ถา้มนัเป็นอวิชชาล่ะ อนั
น้ีพอเป็นอวิชชาแลว้น่ี เวลาเราแสดงธรรม เราถึงบอกวา่มนัเป็นกรงขงั คือพยายามเอาส่ิง
ท่ีเป็นนามธรรม เอามาเปรียบเทียบใหเ้ป็นรูปธรรม  

เราเคยพดูบ่อยบอกวา่ ใหพ้ดูธรรมะมาสิ แลว้พดูมาน่ีเขาจะบอกวา่มนัเป็นยงัไง 
แลว้เขาจะจ า เราบอกวา่น่ีผดิหมดเลย เพราะเราพดูเป็นธรรมะป๊ับ เป็นทฤษฎีป๊ับ เรากไ็ป
ยดึท่ีทฤษฎี ตายละ เพราะทฤษฎีน่ีมนัมีหลายหลาก อยา่งเช่น เราขบัรถไป เราบอกวา่น่ี
ตอ้งไปเลนส์น้ีตลอด เล้ียวซา้ย เล้ียวขวา ตอ้งถึงท่ีสุดเลย แลว้พอไปขา้งหนา้ บงัเอิญไป
ขา้งหนา้เขาขดุท่อ เลนส์น้ีเขาขดุท่ออยูข่า้งหนา้  

แลว้ใจบอกใหไ้ปเลนส์น้ี แลว้ไปไม่ไดท้  ายงัไง แหม กเ็บ่ียงสิหลบหน่อยกเ็ขา้
เลนส์เก่า ในการปฏิบติัมนัยงัมีอุปสรรค มีอะไรขา้งหนา้อีกมหาศาลเลย ไม่ใช่วา่น่ี
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อาจารยบ์อกใหไ้ปเลนส์น้ีนะ แลว้เรากต็อ้งไปเลนส์น้ี แลว้ขา้งหนา้น่ีเขาขดุท่อ ถนนมนั
ขาดแลว้เรากไ็ปหยดุอยูแ่ค่น้ีเหรอ บงัคบัวา่ตอ้งไปเลนส์น้ีออกจากเลนส์น้ีไม่ได ้ ผิดนะ
เพียงแต่วา่ เวลาเราท าไป มนัเป็นเทคนิคของเราวา่ ขณะท่ีเราท าไป อยา่งน้ีเราควรท า
อยา่งไร เราแกไ้ขของเรา  

แลว้ถา้มนัท าไปแลว้ มนัท าไปแลว้มนัไม่ใช่หรือมนัติดขดั เราค่อยยอ้นกลบัมา 
เพราะอะไรรู้ไหม เพราะหลวงตาเวลาท่านเทศนน์ะ ท่านบอกวา่ พอพดูถึงจุดส าคญัท่าน
บอกวา่  

“ไม่พดูถึงจุดตรงน้ีแลว้ เพราะพดูไป ไอค้นฟังมนัจะจ า”  

พอจ าน่ีวิปัสสนึก มนัจะสร้างภาพ พอสร้างภาพข้ึนมานึกวา่เป็นของเรา แลว้ก็
บอกวา่ “น่ีฆ่ากิเลสไดแ้ลว้ตวัหน่ึง” ไม่ใช่ แต่เวลาเราพดูหรือเวลาครูบาอาจารยพ์ดู ท่าน
ตอ้งพดูส่ิงน้ีมนัเป็นเร่ืองนามธรรม เร่ืองปัญญาอนัละเอียดโลกตุตรปัญญา ปัญญาจาก
ขา้งใน แลว้พอมนัเกิดอะไรข้ึนมา มนัเป็นของมนั พอเป็นของมนั ถา้เราท าอะไรไป  

ถา้เราท าวิธีการของเรา ถา้มนัถกูตอ้งมนักท็  าลายกิเลสของเรา แลว้พอมาพดูจะ
เหมือนกนัหมดเลย ฉะนั้นถึงวา่ไอก้รงขงัใจมนัคิดข้ึนมาไดเ้ด๋ียวน้ีมนักพ็ดูไปเด๋ียวน้ี ก็
พดูเพื่อเปรียบเทียบใหเ้ห็นวา่ใจน่ีเห็นไหม เพราะมนัเห็นสภาพแบบน้ีป๊ับ มนัก็
เหมือนกบัขงัเราไว ้ น่ีสภาพอยา่งน้ี เหมือนกบัขงัเราไวเ้ลย เขา้มาอยูใ่นน้ีกนั ขงัเราไว้
เพราะเราตอ้งการมาศึกษาวิชาการ  

ศึกษาวิชาการมนักข็งัเราแลว้ เพราะเราตอ้งการ แลว้เราแสวงหาแลว้กติ็ดมนั น้ี
ติดไอน่ี้ น้ีติดขา้งนอก เราถึงยอ้นกลบัมาติดขา้งใน กเ็ลยบอกเอากรงขงัใจ น่ีถา้ติดขา้งใน
น่ี มนัทุกขก์วา่นะ ถา้ขา้งในมนัปล่อยได ้ เราอยูใ่นน้ีเรากไ็ม่ติดมนั น้ีคืออาชีพ น้ีคือ
สถานท่ีเรามีอาชีพ เราประกอบสมัมาอาชีวะของเรา แต่ใจเราหลุดพน้ แต่ถา้ใจมนัโดน
กรงขงัอยูแ่ลว้ มนัขงัตวัมนัเองมนักทุ็กขแ์ลว้ล่ะ  

ท างานท่ีน่ีกเ็บ่ือ ท างานท่ีน่ีกทุ็กข ์ ท างานท่ีน่ีกโ็ดนรังแก ใจโดนขงัอีกชั้นหน่ึง 
แลว้มาท างานในสถานท่ี สถานท่ีมนักข็งัเราอีกชั้นหน่ึงละ ตอนเชา้เดินมาเห็นอยา่งน้ี น้ีก็
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สงัคมสงัคมหน่ึง น่ีสงัคมหน่ึงกต็อ้งมีกติกา สงัคมบงัคบั สงัคมทุกคนในน้ีอยูใ่นกติกา
อยา่งน้ี น่ีกติ็ดชั้นหน่ึงละ แลว้ใจของเรากติ็ดเราอีกชั้นหน่ึง  

น่ีเวลาเทศนเ์ห็นไหม  มนัเห็นเด๋ียวน้ีกพ็ดูเด๋ียวน้ี มนัเป็นการเปรียบเทียบ แต่ถา้
พดูถึงใหเ้ป็นวตัถุเลย  กใ็ช่!    ใช่!  มนัเป็นกิเลส เพียงแต่วา่อยูท่ี่เราจะพลิกแพลงพดูไป
ท่าไหน ท่าไหนเป็นประโยชน ์ ท่าไหนเป็นความจริง ท่าไหนเป็นประโยชน์ต่อเรา เป็น
อยา่งนั้นๆ เปรียบเทียบตลอดๆ เหมือนกนัเป็นการเปรียบเทียบกรงขงัใจ กรงขงัใจ ใจ
หลอก ใจหลง ใจมืด เทศนบ่์อยเพราะวา่มนัเป็นอยา่งนั้นจริงๆ   

ใจบอด ตาบอดน่ีใจไม่บอดมนัยงัจินตนาการได ้  ใจบอดน่ีมนัเหมือนกบัคนตา
บอดตาใสนะไม่เห็นอะไรเลย ตาแป๋วๆ น่ี มองอะไรไม่รู้เร่ือง ใจบอดน่ีอยา่งท่ีวา่ 
ความคิดมนัคิดมาแลว้นะมนัเหยยีบตวัเอง น่ีไม่รู้ๆ กค็วามคิดเราใครมารังแกเราไม่มี
หรอก  กค็วามคิดเราน่ีแหละ ถา้ทนัความคิดแลว้นะ อา้ว ความคิดมนักเ็กิดดบั ค าวา่จะ
เกิด-ดบัได ้เราตอ้งท าใหต้วัพลงังานสะอาดซะก่อน  

มนัผดิท่ีตวัพลงังาน พลงังานสกปรก พลงังานคือตวัใจน่ีมนัอวชิชา พอพลงังาน
มนัสกปรก พลงังานตวัน้ีเคล่ือนออกไปสกปรกหมด เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกอยา่งสกปรก
หมดเลย เพราะมนัเร่ิมตน้จากตวัพลงังานท่ีสกปรกคือตวัอวิชชา ตวัอวิชชามนัอยูท่ี่ตวัภพ 
ทีน้ีตวัภพน่ีมนัไม่ใช่ความคิด แลว้ตวัภพน่ีพลงังานมนัเคล่ือนไหวออกมา มนัเขา้มาอยูใ่น
เคร่ืองใช ้เคร่ืองใชก้ส็กปรกไปหมด  

หลวงตาถึงบอกไง เวลาใครมาใหน้ะ ถา้ใจสกปรกทุกอยา่งสกปรกหมด ถา้ใจ
สะอาด ของสกปรกกส็ะอาด เพราะใจสะอาดมนัเอาของสกปรกมา การท่ีจะแกใ้จท่ี
สกปรก มนักต็อ้งแกจ้ากภายนอกเขา้มามนัถึงจะเป็น โสดาบนั สกิทา อนาคาข้ึนมา 
โสดาบนัยงัแกใ้จไม่ได ้แกค้วามเห็นผดิเร่ืองกาย โสดาบนัยงัแกใ้จไม่ได ้แกค้วามเห็นผดิ
เขา้มาจากขา้งนอก แลว้พอมนัเขา้ไปมนักจ็ะร่นเขา้ไปร่นเขา้ไปเร่ือยๆ ร่นเขา้ไปเร่ือยๆ 
จนถึงสุดทา้ยมนัเขา้ไปถึงใจ มนัจะไปถึงใจ  

ถาม :   มีวิธีการอยา่งใดจะป้องกนัไม่ใหเ้กิดมโนกรรมเม่ือมีสมัผสัเกิดข้ึน  
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หลวงพ่อ :  มีสติ! ง่ายๆ เลย มีสตินะ มโนกรรมเพราะมนัคิดน่ีบางทีเรากไ็ม่รู้วา่เราคิด
ถกูคิดผดิแลว้เราอยูว่ดั มีพระไปหามาก บอกไม่ตั้งใจคิดเลย ไม่ตั้งใจใหม้นัคิดอยา่งน้ีเลย 
พยายามฝืนดว้ยยงัฝืนไม่ไดเ้ลย มนัจะคิดของมนัไปเตม็ท่ีเลย คิดแบบกล่าวร้ายกล่าวโทษ
ครูบาอาจารย ์มนัจะคิดของมนัไปตามธรรมชาติของมนัเลย อยา่งน้ีกมี็ อยา่งน้ีทั้งๆ ท่ีเขา
รู้วา่ผดินะ  

เขารู้วา่ผดิเขามาหาเราน่ีเขาเสียใจมาก เขาเสียใจเลยวา่มนัผดิมนัไม่ดีเลย แลว้เขา
พยายามจะลดมนักล็ดไม่ได ้ ไออ้ยา่งน้ีมนัเป็นกรรม เราบอกใหเ้ขาขอขมาเพราะเขาไม่
ตั้งใจคิดเขาไม่อยากคิดเขารู้ดว้ยเขามีสติดว้ย ถึงบอกวา่ตอ้งมีสติแลว้จะยบัย ั้งไดห้มด 
แลว้เวลาสติมนัมีสติข้ึนมาอยา่งน้ี แลว้มนัยบัย ั้งไม่ได ้ แลว้ท ายงัไง มีสติมนักมี็อยูแ่ต่มนั
ยบัย ั้งไม่ได ้ 

ฉะนั้นถา้เราเร่ิมตน้ เรามีสติก่อน ถา้มนัคิดอะไร เราเอาสติยบัย ั้งไว ้ถา้ยบัย ั้งไม่ได้
นะมนักต็อ้งหาเหตุหาผล เม่ือมีสมัผสัเกิดข้ึน จะป้องกนัไม่ใหเ้กิดมโนกรรม เม่ือมีสมัผสั
เกิดข้ึน  ความสมัผสันะ ถา้ไม่มีพลงังานนะ ความคิดเกิดไม่ได ้ พอความคิดเกิดข้ึนมา
ความสมัผสัตวันั้น ตวัท่ีวา่มนัสมัผสัข้ึนมานะตวัพลงังานมนัสกปรก ตวัท่ีพลงังานมนั
สกปรกตวันั้นคือตวัขอ้มูล ตวันั้นคือตวัท่ีปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิตน่ีมนัเกิดมนัตาย  

แลว้พอปฏิสนธิจิต ถา้ความคิดมนัเป็นเราแน่นอน ตายตวันะเวลาไปเกิดเป็น
พรหม มนัมีขนัธ์เดียว แลว้ความคิดมนัมาจากไหน  ผสัสาหาร เกิดเป็นเทวดา แลว้เกิด
เป็นมนุษย ์มนุษยมี์ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ ทีน้ี ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ มนัมีความคิดหยาบคิดละเอียด  

ถา้ความคิดหยาบๆ คือความคิดโดยสามญัส านึก แต่ถา้ความคิดละเอียดเห็นไหม 
อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารา ปจฺจยา วญฺิญาณ  ในมโนนั้น มนัมีความคิดอนัละเอียดอยู ่
ทีน้ีความคิดอยา่งหยาบ การกระทบอยา่งหยาบ ความเป็นไปมนัเป็นไปอยา่งหยาบๆ น่ี
ชีวิตประจ าวนัของเรา เวลามนัยอ่ยสลายไป มนัจะลงไปท่ีจิตใตส้ านึกไง  

ฉะนั้นเวลาตายไป ท าบุญท ากรรมมนัไม่มีสูญเปล่า มนัจะลงท่ีใจดวงน้ี ใจดวงน้ี
เกบ็ไวห้มด หมายถึงวา่เวลามีผสัสะเกิดข้ึน ทีน้ีพอมีผสัสะเกิดข้ึน จะบอกวา่ มนัละเอียด
จนเราท าไม่ทนัหรอก แต่พระอรหนัตท์นั เห็น! แต่โดยสามญัส านึก มนัไม่ทนัหรอก 
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เพราะเราพดูบ่อย ความคิดของเราท่ีมนัออกมาเป็นความคิดของเรา มนัมีคทัเอาทมี์สวิตช์
อยู ่๔ ชั้น โสดาบนัชั้นหน่ึง สกิทาคาชั้นหน่ึง อนาคาชั้นหน่ึง อรหนัตช์ั้นหน่ึง  

ความคิดท่ีมนัออกมาจากความคิดเรา พระอรหนัตมี์โอกาสตดัสวิตชไ์ดถึ้ง ๔ คร้ัง
ถึงจะออกมาเป็นความคิดได ้ แต่พวกเราไม่เห็นเลย พรวด! ออกมาแลว้ ความคิดไปแลว้ 
มนัถึงวา่เกิดผสัสะข้ึน ผสัสะคือจิตมนักระทบกบัความคิดมนัเลยออกมาเป็นความคิด 
กระทบกบัขนัธ์ จิตกบัขนัธ์ จิตเสวยอารมณ์กระทบกนัออกมาเป็นความคิด 

 ไออ้ยา่งน้ีถา้พดูถึงเป็นอภิธรรม เขาบอกมนัเกิดดบั เราตามไปพอตามไปมนักจ็บ 
คือวา่เหมือนกบัสวิตช ์เราปิดไฟแลว้มนักจ็บ ไฟไม่มา น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เราสติพร้อม มนั
ทนัป๊ับมนักด็บั แต่ส าหรับกรรมฐานนะ ไม่ไดเ้ร่ือง ไม่ได ้ ถา้เกิดดบัอยา่งน้ีทุกอยา่งเกิด
ดบั ไฟฟ้ากเ็กิดดบั จิตสวา่ง จิตน่ีวา่งหมดนะ  

ถา้สวา่งนะ ถนนสวา่งหมดไฟฟ้าในถนนสวา่ง พระอาทิตยส์วา่งกวา่เราอีก วา่ง 
อวกาศวา่งกวา่เราอีก ไอน่ี้มนัเป็นค าสมมุติ ค าสมมุติท่ีเอามาส่ือความหมายกนัใหม้า
เปรียบเทียบถึงความรู้สึก ฉะนั้นเวลาคุยกนั คนเราจะคุยกนัดว้ยอะไร กต็อ้งคุยกนัดว้ยส่ือ 
ส่ือกส็มมุติน่ีแหละ แต่ถา้จิตมนัไม่รู้อะไรมาสมมุติ มนัเอาอะไรมาพดู  

ฉะนั้นเราไปยดึท่ีสมมุติเป็นความจริง นิพพานวา่ง นิพพานสวา่งไสว นิพพาน
ผอ่งใส อวิชชาทั้งนั้น อวชิชาลว้นๆ เพียงแต่เรามาส่ือกนัเฉยๆ คนเป็นฟังทีเดียวรู้หมด 
เป็นค าสมมุติไง กเ็ราปฏิบติักนัเพื่อพน้สมมุติ แลว้เราไปติดสมมุติบญัญติั พระพทุธเจา้
บญัญติัไวอ้ยา่งน้ีเป็นธรรม แลว้เราไปติดค าบญัญติัของพระพทุธเจา้ แลว้เราไปไดไ้หม  

แต่ถา้เราพน้ออกไปนะ แลว้เราปล่อยหมด เราปล่อยไปเลย มนัเป็นส่ิงท่ีเราส่ือ
ความหมายกนั ความจริงหลวงตาท่านพดูอยา่งน้ี ท่านบอกเลยนะ บอกวา่นิพพานหรือ
ความเป็นจริงในหวัใจ เอาออกมาพดูกนัไม่ไดห้รอก แต่ส่ิงท่ีเราส่ือออกมาพยายามจะ
เปรียบเทียบใหเ้ขา้ใจ แลว้เม่ือก้ีเราบอกวา่ธรรมะเปรียบเทียบกย็งัไม่ใช่  

ธรรมะเปรียบเทียบไม่ใช่ แต่น้ีธรรมะจริง แต่เปรียบเทียบออกมาคุยกนั แลว้คนท่ี
รู้จริงเท่านั้นถึงจะเปรียบเทียบแลว้คนฟัง ฟังเขา้ใจ เพราะมนัเปรียบเทียบออกมาจาก
ความรู้สึกอนันั้น แต่ถา้ของเรานะ เพราะเรากเ็ปรียบเทียบ ใจเราเปรียบเทียบอยูแ่ลว้ แลว้
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ไปเปรียบเทียบกบัทางวิชาการอีก ความเปรียบเทียบเราเลยออกไป ๒ ชั้น ๓ ชั้น ไอค้น
ฟังน่ีรู้เลย เพราะมนัไม่ไดเ้ปรียบเทียบออกมาจากความรู้สึก  

มนัเปรียบเทียบมาจากความไม่รู้นั้น มนัเปรียบเทียบในธรรมของพระพทุธเจา้ แต่
ถา้เป็นความจริงนะ ใจมนัรู้จริง มนัพดูออกมาเหมือนกนั  แต่ถา้เรา จิตใจเราไม่รู้ แต่เรา
เปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึกเห็นไหม  มนักไ็ม่ใช่ตวัใจแลว้ แลว้ยงัเอามาเปรียบเทียบ
กบัธรรมของพระพทุธเจา้อีกชั้นหน่ึง  น่ี ๓ ชั้นนะ  

ถาม:  วิธีการท าปัญญาอบรมสมาธิต่างกบัวิธีการดูจิตหรือไม่ 

หลวงพ่อ: ต่างกนั ปัญญาอบรมสมาธิ เราอธิบายมาเยอะแลว้ ปัญญาอบรมสมาธิ มนั
ใชปั้ญญา ค าวา่ปัญญาอบรมสมาธิเห็นไหม คือปัญญายอ้นกลบัโลกียปัญญา โลกียปัญญา
คือปัญญาโลก ปัญญาโลกคิดวา่เป็นปัญญาแลว้น ามาใชง้านน่ีคือโลกียปัญญา ปัญญา
อบรมสมาธิ อบรมสมาธิบ่มเพาะ  

ถา้ปัญญาอบรมสมาธิมนับ่มเพาะใจ ถา้ปัญญาบ่มเพาะใจ เพราะอะไร ค าวา่บ่ม
เพาะเห็นไหม มนัส่งออก คือปัญญาโลกียปัญญาคือใชอ้อกไป แลว้ปัญญาอบรมสมาธิ 
มนับ่มเพาะมนัใชปั้ญญาไล่ตามความคิดมนัหดสั้น พลงังานท่ีส่งออกพลงังานท่ีทวน
กระแส ถา้ปัญญาอบรมสมาธิมนัเป็นพลงังานท่ีทวนกระแส ใหพ้ลงัอนัน้ียอ้นกลบัเพราะ
อะไร เพราะมนัทนัความคิดมนักห็ยดุ  

ปัญญาเราคิดไป แลว้เอาปัญญาตามไป พอมนัทนั ความคิดมนักห็ยดุ ตอนหยดุ
เห็นไหม ปัญญามนัไม่ไป แต่ถา้เราคิดโลกียปัญญา ปัญญามนัไปหมด ไปหมดขา้งใน
กลวง ขา้งในร้อน แต่คิดออกไปขา้งนอก แลว้เถียงกนั เถียงธรรมะกนั พดูเถียงกนัหนา้ด า
หนา้แดง ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน เถียงกนัไปเร่ือยเฉ่ือยเลย แต่ขา้งในกลวง ขา้งในไม่มี
พลงังานเลย  

แต่ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธิ อยา่งท่ีพดูเม่ือก้ี พอมนัคิดไป มนัเห็นโทษนะ เห็น
คุณเห็นโทษ คิดดีคิดเป็นประโยชน์เห็นคุณ คิดไม่ดีคิดเป็นโทษเห็นโทษ คิดไม่ดีเห็นเป็น
โทษเลย คิดต่างๆ คิดแลว้เหยยีบย  า่ตวัเอง แลว้ตวัเองมีแต่ขาดแคลน มีแต่เศร้าหมองคิด
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ท าลายตวัเองแต่มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ตดัทอนเศร้าหมองเหยยีบย  า่ขนาดไหนกไ็ม่
ตาย กอ็ยูอ่ยา่งนั้น  

ความคิดไม่เคยตาย ความคิดจะมีอารมณ์ความรู้สึกจะมีตลอดไป เหน่ือยหน่าย
ขนาดไหน เด๋ียวกคิ็ดอีก เด๋ียวกเ็ป็นอีกอยูอ่ยา่งนั้น เรากเ็ลยไม่รู้วา่ขาดทุนก าไรตรงไหน 
ไม่รู้เร่ืองเลย กอ็ยูก่นัอยา่งนั้น แต่ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญามนัไล่ตอ้นเขา้มา มนั
จะไม่เศร้าหมองไม่ขาดแคลนไม่โดนเหยยีบย  า่แลว้ เพราะอะไร เพราะมนัรู้ เหมือนทาง
โลกเลย อะไรนะจ้ิม ๕ ลา้ง ๑๐ เอามือไปจ้ิมกล่ินเหมน็ เหมน็แลว้  ๕ บาท ถา้จะลา้ง ๑๐ 
บาท ไม่งั้นติดมือไปเลย  

ความคิดนะ คิดไปเร่ือย คิดมนักเ็หมน็นะสิ แต่ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธิเห็นไหม 
มนัคิด ไม่ไดคิ้ด คิดเหมน็คิดจ้ิมใหม้นัเหมน็ คิดใหม้นัสะอาด คิดลา้ง พอคิดลา้งเขา้มามนั
ยอ้นกลบัๆ ปัญญาอบรมสมาธิ บงัเอิญเราท ามา เราถนดัตรงน้ีมาก เพราะเราท ามา เราจะ
ตามความคิดไป บางทีมนัไม่คิดทา้มนัเลย คิดสิมึงท าไมไม่คิดล่ะ สติมนัดีคิดสิ ตอนบวช
ใหม่ๆ ความคิดเกือบตาย ความคิดมนัย  า่ ย  า่ตวัเองทุกขม์ากทุกขสุ์ดๆ เลย  

แลว้พอมนัใชค้วามคิดไปเร่ือยๆ มนัหยดุๆ พอหยดุแลว้ พอมนัคิดน่ี มนัมีงานท า
ใช่ไหมพอมนัหยดุ ความคิดมนัหยดุ มนัจบัตน้ชนปลายไม่ได ้ เหมือนกบัเราเควง้ควา้ง 
พอเราเควง้ควา้ง เราก ็ เอ ๊ท าไมไม่คิด มนักเ็ควง้ควา้ง เพราะตอนนั้นยงัไม่มีหลกัมีเกณฑ ์
คนปฏิบติัใหม่ๆ จะเป็นอยา่งน้ีหมด เพราะอะไร เพราะเหมือนกบัเรา ดูอยา่งนกัศึกษา
ใหม่เขา้มา งงหมดแหละ ไม่รู้เร่ือง พอมนัเรียนสกัปีสองปีมนัคล่อง มนักไ็ปได ้ 

น่ีกเ็หมือนกนั พอมนัเร่ิมตน้ท า มนัจะเควง้ควา้งมนัจะท าอะไรไม่ถกู แต่บงัเอิญ
มนัเป็นจริตนิสยั มนัท ามาเร่ือยๆ พอท ามาเร่ือยๆ มนัดีข้ึนมาเร่ือยๆ พอดีข้ึน มนัควบคุม
ความคิดได ้แลว้ความคิดพอควบคุมได ้มนัแปลกใจเลย แปลกใจคร้ังแรก พอมนัควบคุม
ความคิดมนัเป็นพลงังานท่ีเราควบคุมไดแ้ลว้ มนัแปลกใจวา่ไหนวา่นามธรรมมนัไม่มี 
มนัจบัตอ้งไดข้นาดน้ี ไปถามอาจารย ์ 

“อาจารยค์รับไหนวา่จิตมนัเป็นนามธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได”้    

“แลว้ใครบอกมึงล่ะ” 
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   ค าวา่ใครบอกมึง มนัไม่เป็นอยา่งนั้นเพราะท่านกภ็าวนา  ท่านกบ็อกมนัไม่ใช่
หรอกมนัจบัตอ้งได ้   แต่เวลาพดูกนัพดูกนัวา่มนัจบัตอ้งไม่ได ้  มนัเป็นนามธรรมแต่เรา
จบัตอ้งมนัได ้จบัคามือมนัไดเ้ลย จะบอกวา่ปัญญาอบรมสมาธิ เป็นสมาธิกรู้็วา่เป็นสมาธิ 
ไม่ใช่เป็นสมาธิวา่งๆ วา่งๆ ไม่ใช่สมาธิ วา่งๆ วา่งๆ มนัเป็นสมมุติ เป็นค าพดูโดยสมมุติ 
มนัไม่รู้จริง  

ถา้มนัรู้จริง แลว้ท าอะไรต่อไปๆ เหมือนเราถือมีด เอามีดไปสบัอะไรไปท าอะไร
เป็นงานข้ึนมา เรานึกวา่ เราถือมีดนะ เอ ้ถา้มีมีดนะเอามีดไปท าอะไร มือกไ็ม่ไดถื้อมีดอยู ่
มนักแ็บบวา่ ท าอะไรมนักไ็ม่ทนั ถา้เรามีมีดอยู ่ เราสบัเด๋ียวนั้น เราท าเด๋ียวนั้น มนัจะเป็น
ประโยชน์เด๋ียวนั้นเลย จิตท่ีมนัเป็นสมาธิ มนัเป็นอยา่งนั้น  

ตวัจิตเหมือนกบัเราถือมีดอยูเ่ล่มหน่ึงเลย แลว้มีดเล่มน้ี มนัจะฟันอะไรกไ็ด ้ จะ
เฉือนอะไรกไ็ด ้ ฟันท่ีไหนมนักเ็จบ็เลย แต่น่ีมนัไม่มีมีด มีดท่ีมือเรากไ็ม่มีอะไรกไ็ม่มี
วา่งๆ วา่งๆ มนัถึงบอกไม่ใช่สมาธิไง ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธิ สมาธิกคื็อสมาธิแลว้รู้ 
คนท่ีรู้ หลวงตาบอกพระท่ีจะสอนนะ รู้สมาธิกพ็ดูไดแ้ค่สมาธิ รู้ดว้ยปัญญากพ็ดูดว้ย
ปัญญา หลวงตาพดูประจ าเลย  

“พระองคไ์หนท าสมาธิไดก้ส็อนไดแ้ค่สมาธิ” 

 คือจะพดู ไปไหนมา ๓ วา ๒ ศอก จะไปไหนกแ็ลว้แต่ จะพดูแค่เร่ืองสมาธิ พดู
เร่ืองปัญญาไม่เป็น แต่ถา้คนพดูปัญญาเป็นจะพดูเร่ืองปัญญา ตอ้ง ศีล สมาธิ ปัญญามนัจะ
เป็นอีกขั้นหน่ึง แลว้ปัญญามนักไ็ม่ใช่ปัญญาอยา่งท่ีเราคิดกนั ปัญญาท่ีเราพดูกนัอยูน้ี่ 
โลกียปัญญา ปัญญาทางโลกทั้งๆ ท่ีจ  าธรรมะของพระพทุธเจา้มานั้นแหละ พดูธรรมะ
พระพทุธเจา้นัน่แหละ แต่ตวัเองเป็นโลก  

แต่ถา้ใจเราเป็นธรรมข้ึนมานะ ธรรมของพระพทุธเจา้นัน่แหละ น่ีธรรมของเรา น่ี
ธรรมของพระสารีบุตร น่ีธรรมของครูบาอาจารย ์ น่ีธรรมของส่วนบุคคล ธรรมองคน์ั้น 
มนัเป็นธรรมข้ึนมา น่ีปัญญาอบรมสมาธิกบัดูจิตต่างกนัอยา่งน้ี ดูจิตมนัดูเฉยๆ ดูจิตมนั
พดูค าวา่ดูจิตๆ ทีน้ีค  าวา่ดูจิตเรากคิ็ดกนัวา่ มนัจะเป็นประโยชน์ใช่ไหม แต่เราไม่ได้
เปรียบเทียบ  
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ถา้ดูจิตเราเป็นคนดู ค  าวา่ดูจิตใช่ไหม เราเป็นคนดู เรากรั็บรู้ ถา้ดูจิตเปรียบเทียบ
ออกไปเป็นกลอ้งวงจรปิด กลอ้งวงจรปิดมนักด็ู มนัถ่ายเลย กลอ้งวงจรปิดมนัถ่าย
ตลอดเวลา แลว้ตวักลอ้งมนัไดอ้ะไร น้ีเรากเ็ปรียบเทียบกลบัไปท่ีจิต ถา้จิตมนัท างานแค่
กลอ้งวงจรปิด มนัไดอ้ะไร ตวัจิตมนัท างานแค่ดูเฉยๆ  ตวัจิตมนัท างานแค่น้ีแค่เพง่แค่ด ู
แลว้ใครไดอ้ะไร  

แต่ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธิ ค  าวา่ปัญญาอบรมสมาธิเห็นไหม มนัไม่ไดด้เูฉยๆ 
ค าวา่ปัญญาคือแยกเหตุแยกผล คือกลอ้งวงจรปิดมนัมีคนถ่าย ไอค้นถ่าย ไอค้นท่ีมนัเกบ็
ขอ้มูล ไอค้นท่ีเอาขอ้มูลจากกลอ้งวงจรมาใช ้ คนนั้นไดป้ระโยชน์ จิตท่ีมนัใชปั้ญญา
อบรมสมาธิ มนัเป็นเจา้ของ ผูดู้ ผูเ้กบ็ขอ้มูล ผูใ้ชข้อ้มูล ผูเ้ห็นโทษเห็นคุณ ผูเ้ห็นทุกขเ์ห็น
ยาก ต่างกนัยงั  

เขาใหอ้ธิบายปัญญาอบรมสมาธิกบัดูจิตต่างกนัอยา่งไรอธิบายมากเร่ืองน้ี อธิบาย
ทุกวนัเลย ต่างกนั ดูตามหลงัอารมณ์น้ีไม่ได ้ วิธีปัญญาอบรมสมาธิต่างกบัวิธีดูจิตท่ีเขา
บอกวา่ดูตามหลงัอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน ตามหลงัอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนกไ็ฟไหมแ้ลว้ไง โจรปลน้
แลว้ กไ็ปดูไง ไฟไหมบ้า้นหมดแลว้ไปดข้ีูเถา้ เขาไม่คิดอยา่งนั้นเขาตอ้งดบัไฟ ไฟไหม้
บา้นกต็อ้งดบัไฟ ท่ีเหลือกเ็ป็นของเรา ไฟไหมบ้า้นกด็ูตามหลงัมนั ดูตามหลงัอารมณ์  

แหม! พดูมาอยา่งน้ี ไอท่ี้วา่ดูตามหลงัอารมณ์ เราคิดข้ึนเองหรืออาจารยส์อน แผน่
น้ีของใคร ดูตามหลงัอารมณ์เราคิดเองหรือเขาสอน ถา้เป็นเขาสอน คุณค่ามนัหมดเลยไง  
อาจารยน้ี์หมดเลย   ดูตามหลงัอารมณ์ค าวา่ดูตามหลงัคือเหตุมนัเกิดแลว้จริงไหม  ถา้ดู
ตามหลงั  ไฟไหมบ้า้นหมดแลว้ แลว้จะมาช่วยอะไรก ู เพราะไฟไหมบ้า้นหมดแลว้  เอง็
ตอ้งช่วยดบัไฟก่อนสิ   ถา้ไฟจะไหมบ้า้นนะ  ถา้ดบัไฟได ้บา้นเรายงัอยู ่   

แต่ถา้ไฟไหมบ้า้นหมดแลว้นะ   แลว้บอกวา่ดูตามหลงัอารมณ์จะมาช่วยเหลือนะ  
มนัจะเป็นประโยชนน์ะ   กลบับา้นไปเถอะไป   เพราะเรากห็มดตวัแลว้ ทุกคนก็
หมดแลว้ ถา้หนงัสือท่ีเราอ่านนะ เราจะใหค่้าลบมากๆ เลย เพราะค าน้ี มนัฟังแลว้ ดู
ตามหลงัอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน ตามหลงั ค าวา่ตามหลงั อดีตอนาคตไหม  

โยม :   (ไม่ไดย้นิเสียงผูถ้าม)  
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หลวงพ่อ :  น่ีผดิหมดเลย อยา่งน้ีกผ็ดิ  

โยม :    .... (เสียงพดูไม่ชดัเจน)  เราจะรู้ไดอ้ยา่งไร เราจะรู้ พระอาจารยก์ต็อ้งบอก  

หลวงพ่อ :  ไม่เป็นปัจจุบนั 

โยม :  กปั็จจุบนั ยงัเป็นทางดา้นของสมมุติก่อน ผูรู้้ก่อน เพราะยงัไม่ถึงขั้นโลกตุ
ตระ แลว้เม่ือมนัละเอียดข้ึนแลว้น่ี มนักจ็ะไม่มีค าพดูเลย สมมุติกายมนัจะตอ้งมีเกิดข้ึนมา
ก่อน ถา้ไม่รู้ แรกๆ เราตามไม่ได ้เพราะสติเรายงัไม่ไหวทนั 

หลวงพ่อ :  เพราะอยา่งน้ีไง ถา้พดูอยา่งน้ีนะ มนัแบบวา่ระหวา่งสมถะกบัวิปัสสนา
มนัเป็นระหวา่งสมถะกบัวิปัสสนา เพราะอะไรรู้ไหม เพราะไปปฏิเสธสมถะก่อน เพราะ
ไปปฏิเสธสมถะก่อน วิปัสสนาเลยเกิดไม่ได ้ เพราะมนัเหมือนกบัเราไปปฏิเสธพลงังาน
ของไฟ เราหุงขา้วไม่ได ้ 

เราจะหุงขา้วน่ีนะ เราตอ้งมีขา้ว มีน ้ ามีหมอ้ตั้งบนไฟ ถา้เราปฏิเสธวา่ไฟไม่มี
ประโยชน์ ขา้วเรากสุ็กไม่ได ้ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้ตวัสมาธิ มีสมาธิข้ึนมา ตวัสมาธิคือตวั
ท าใหเ้กิด เราจะบอกวา่สมาธิน่ีนะ ทุกลทัธิ ทุกศาสนามีสมาธิ แต่ทุกลทัธิทุกศาสนาไม่มี
ปัญญา เพราะ “ศาสนาพทุธเท่านั้นเป็นศาสนาแห่งปัญญา”  

แต่ปัญญาตั้งอยูบ่นฐานของสมาธิ เพราะตวัสมาธิท าใหเ้ราเกิดเป็นปัจจุบนัตลอด 
ตวัสมาธิถา้มีสติ ตวัก าหนดป๊ับ มนัจะเกิดน่ิง น่ิงน้ีเกิดจากสมาธิ ตวัน่ิงไม่ใช่น่ิงดว้ย
ตวัตนนะ ถา้น่ิงดว้ยตวัตนมนัเป็นมิจฉาสมาธิ สมาธิน่ี  ไฟไหมบ้า้นกบัไฟท าอาหาร
ต่างกนั ถา้โดยทัว่ไปมนัเป็นไฟไหมบ้า้น ไฟเผาเรือน ไฟเผาหมดเลย  

แต่ถา้เป็นสมัมาสมาธิ ไฟเอามาใชแ้สงสวา่ง ไฟเอามาใชเ้พื่อประโยชน์กบั
บา้นเรือนเรา ฉะนั้นพอเป็นสมาธิข้ึนมาจิตมนัเป็นสากล จิตมนัหน่ึง พอหน่ึงป๊ับ มนัจะ
ไม่ตามหลงั ตามหลงัตามหนา้ไม่ได ้ ไม่เป็นปัจจุบนั!! ไม่เป็นปัจจุบนั!! ไม่เป็นปัจจุบนั
แกกิ้เลสไม่ได!้! แกไ้ม่ได!้!! แกไ้ม่ได!้!! มนัฟันตรงนั้นไม่ถกู  

ระหวา่งท่ีเราตอ้งฟันน่ีนะ เราตอ้งฟันส่ิงท่ีเขาขีด เราฟันใหม้นัคละออกจากกนั 
เราไปฟันท่ีต าแหน่งอ่ืน ถึงฟันขาดมนักไ็ม่ใช่ ไม่ใช่! เพราะถา้มนัเป็นอยา่งน้ีจริงๆ เพราะ
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อะไรรู้ไหม ถา้มนัโดย ศีล สมาธิ ปัญญานะ มนัมรรคสามคัคี มนัรวมกนัน่ี มรรคสามคัคี
อยา่งไร มนัจะไปตามหนา้ตามหลงัไดอ้ยา่งไร  

เราเคยอ่าน เราเคยฟังครูบาอาจารยเ์ทศนม์ามาก เร่ืองมรรคสามคัคี มนักจ็  าไวใ้น
สมอง เวลาเราไปปฏิบติัเอง เวลามนัรวมตวั อ๋อ! มรรคสามคัคีเป็นอยา่งน้ีเอง ไม่มีอดีต
อนาคต ไม่มีตามหนา้ตามหลงั พรึบ! เรียบร้อยหมด  “คนไม่รู้พดูไม่ได ้คนไม่เห็นคนไม่
เป็นท าไม่ได”้  น่ีไงมนัถึงตอ้งมีตวัสมาธิน้ีเป็นตวัฐาน ตวัฐานใหเ้ราท างานนะๆ  ทีน้ีเรา
ไม่มีตวัฐาน ไม่มีคนท างาน น่ีไงท่ีกรรมฐานเราวา่ “กรรมฐาน”  ฐานท่ีตั้งแห่งการท างาน  

ทีน้ีพอเราไม่มีฐานท่ีตั้งแห่งการท างาน มนัไปท างานบนอากาศ ไปท างานโดย
สุญญากาศโดยท่ีมนัทรงตวัไม่ได ้ คนท่ีทรงตวัไม่ไดอ้ยูบ่นสุญญากาศมนัท าอะไรได ้
ปัญญามนัคิด มนัคิดไดห้มด มนัคิดของมนัไป แต่มนัท าอะไรของมนัไม่ไดห้รอก  

แต่ถา้มีฐานเห็นไหม น่ีกรรมฐาน   ฐานท่ีตั้งแห่งการท างาน แลว้   “ฐานท่ีบริสุทธ์ิ    
ฐานท่ีน่ิง”  หมายถึงฐานท่ีไม่เป็นอดีตอนาคต ถา้ฐานไม่น่ิง เห็นไหม ดูสิการท างาน ฐาน
มนัเคล่ือน เราท างานอะไรได ้ท าไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะเป็นมิจฉาเห็นไหม แมแ้ต่สมาธิ
มนักย็งัมีขั้นของสมาธินะ หลวงตาพดูบ่อย สมาธิเป็นขั้นของสมาธิ แลว้สมาธิเป็นขั้น
ของสมาธิมนัตอ้งมีสมาธิก่อน เราถึงตอ้งมี ศีล สมาธิ ปัญญา  

ถา้มนัจะชา้กไ็ม่เป็นไร การก่อสร้างบา้นเรือนน้ี นัง่ร้านส าคญัมาก การก่อสร้าง
บา้นเรือนตึกสูง เสาเขม็ส าคญัมาก เขาตอ้งลงเขม็ เวลาก่อสร้างบา้นเรือนเขาตอ้งมีนัง่ร้าน
ข้ึนมา เขาไม่ไดส้ร้างนัง่ร้านนะ เขาสร้างตึกแต่ตอ้งมีนัง่ร้าน ไม่มีนัง่ร้านท างานไม่ได ้
สมาธิไม่มีสมาธินะมนัจะเป็นอยา่งน้ีไม่ได ้ ค  าวา่ไม่ได ้ ขอโทษนะขอถอน ค าวา่ไม่ไดน่ี้ 
เพราะ เขาท าของเขา เขาสร้างของเขา เขาตอ้งท าได ้ 

แต่ท าไดม้นัไม่มีผล ค าวา่ไม่ไดคื้อมนัไม่เป็นผล ถา้ค าวา่ไม่ได ้ คือเราหา้มเขาท า
ไม่ได ้เพราะสิทธิของแต่ละบุคคล ประทานโทษท าไมทุกคนท าไดล่้ะ ทุกคนท าตามสิทธ์ิ 
ทุกคนมีสิทธ์ิหมด ทุกคนท าอะไรกไ็ดแ้ต่ผลมนั ค าวา่ไม่ไดข้องเราคือไม่เป็นผล! ไม่เป็น
ผล! ถา้มนัเป็นผลนะ เวลากรรมฐานเรา เราเขา้ไปในวงของครูบาอาจารยน่ี์ ธมฺมสากจฺฉา 
เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  คือเราพดูกนั  
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เหมือนเราพดูถึงการขบัรถ เกียร์รถธรรมดาทุกคนกต็อ้งตบเกียร์ ๑ เกียร์ ๒ เกียร์ 
๓ เกียร์ ๔ แลว้มีอยูค่นหน่ึง พอมนัติดเคร่ืองเสร็จมนัเขา้เกียร์ถอยหลงั มนับอกมนัไป
ขา้งหนา้จะเป็นไปไดอ้ยา่งไร มนัเป็นไปไม่ได!้ มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดเ้ลย กรรมฐานท่ี
มนัมัน่คง มัน่คงตรงน้ีไง มัน่คงท่ีวา่ครูบาอาจารยท่์านตรวจสอบกนั ตบเกียร์ ๑ใหก้ดูู พ ับ๊  
๒, ๓, ๔ ถา้เขา้เกียร์ไม่ไดไ้ปไม่ได ้ 

น่ีกเ็หมือนกนั เรายงัคิดวา่ตามหลงัอารมณ์ไปทางนูน้เขาเขียนมา ถา้ตามหลงั
อารมณ์ ท าไปเถอะก่ีร้อยชาติท าไปเลย อยูอ่ยา่งน้ี เพราะมนัเป็นอดีต อดีตมนัล่วงไปแลว้ 
เรามานัง่กนัอยูน้ี่นะ เราแกป้ระวติัศาสตร์ไม่ได ้ ทุกคนแกไ้ม่ไดเ้วน้ไวแ้ต่ประวติัศาสตร์
ผดิแลว้ไปแกใ้หม้นัถกู แต่ทุกคนไม่มีโอกาสไดไ้ปแกป้ระวติัศาสตร์ชีวิต เกิดมาอยูน้ี่ นัง่
กนัอยูน้ี่ โตจนป่านน้ี เวลามนัผา่นไปแลว้มนัแกไ้ม่ได ้ แลว้ตามหลงัมนัจะไปแกไ้ด้
อยา่งไรเป็นไปไม่ไดเ้ลย เป็นไปไม่ไดห้รอก ท่ีเราถามเราอยากรู้วา่มาจากอาจารยไ์หน ถา้
มาจากอาจารยไ์หนเราจะรู้วา่อาจารยน์ั้นศนูย ์ไม่มีค่า  

โยม :   (เสียงไม่ชดัเจน) 

หลวงพ่อ :  ไปพดูใหเ้ดก็ๆ มนัฟัง ไปพดูกบัครูบาอาจารยน์ะ หวัเราะก๊ากเลย เพราะ
ความเร็วของจิตเร็วกวา่แสง ทนัทีตรงไหน ความคิดน่ีเร็วกวา่แสง เอง็คิดถึงอเมริกา
เด๋ียวน้ีสิ เอง็คิดถึงโลกพระจนัทร์สิ  

โยม :   (เสียงไม่ชดัเจน)  

หลวงพ่อ :  ไม่มี เพราะจิตมีดวงเดียว อาการร้อยแปด   

โยม :   ถา้อยา่งนั้นกถึ็งระดบั ถา้เป็นพระอาจารยก์ถึ็งขั้นโลกตุตระกเ็ป็นอยา่งนั้น 
ส าหรับพวกปุถุชนอยา่งผมกต็อ้ง สไตลก์ต็อ้งค่อยๆ ไปก่อน เพราะจะจู่ๆ ไปอยา่งนั้นมนั
คงไม่ได ้   

หลวงพ่อ :  ไม่  เราเทียบบ่อย สม้ เปลือกส้ม ส้ม เปลือกส้ม  อาการขา้งนอกอาการ
เปลือกส้มกคื็อตวัส้ม  มนัดวงเดียวทั้งหมด   เพยีงแต่วา่ดวงเดียวน่ีใสมากใสนอ้ย   
ละเอียดมาก ละเอียดนอ้ย แต่อาการท่ีเคล่ือนไป อาการท่ีวา่ ๑๐๘ ดวงน่ี  อภิธรรม เรา
ไม่ไดป้ฏิเสธอภิธรรมนะ อภิธรรมน้ีคือวทิยาศาสตร์ทางจิต ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไปแลว้
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อยา่งเช่น ปฏิจจสมุปบาท อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารา ปจฺจยา วิญฺญาณ   มนัเป็นพทุธ
วิสยั  

พอพทุธวิสยั สมเดจ็วดันรนาถฯ เห็นไหม เขียนไวท่ี้เป็นปัจจยาการ แลว้ใหห้ลวง
ตา หลวงตาไปเยีย่มท่ีวดันรนาถฯ  มหาดูน่ีหน่อย มาดูหน่อย แลว้ใหห้ลวงตาดูผงั 
ปฏิจจสมุปบาท หลวงตาบอกไม่ดูหรอก ไม่ด ู เพราะหลวงตาท่านกเ็ป็นมหาเหมือนกนั 
สมเดจ็วดันรนาถฯ ท่านกเ็ป็นมหาเหมือนกนั คือวิชาการรู้เหมือนกนั แต่ท่ีเขียนมาน้ี
เพราะวิชาการรู้ใช่ไหม กเ็ขียนออกมาเพราะวิชาการมนัมีอยา่งนั้น  

แต่วิชาการน้ีมนัเป็นบญัญติัของพระพทุธเจา้ พระไตรปิฎกน้ีพทุธวิสยันะ พทุธ
วิสยัมนัถึงแบ่งแยกอารมณ์เดียว พรึบ!ๆ ปัจจยาการ พรึบ! อวิชชาน่ี จิตเดิมแทน่ี้ แต่ส่ิงท่ี
มนัซอ้นมาแบ่งแยกไดเ้ป็นปัจจยาการ เป็นหน่ึงเดียว เป็นปัจจยาการ แต่ขณะท่ีเห็นจริง 
พรึบ!ๆ เราบอกวา่ ไฟน่ี จุดไฟจะบอกถึงวา่อะไรเกิดก่อนไดไ้หม เบนซินจุดน่ีอะไรเกิด
ก่อน  

อนัน้ียอ้นกลบัมาท่ีจิตร้อยกวา่ดวง มนัเป็นปัญญาพทุธวิสยันะ อภิธรรมไม่เถียง
นะ เราไม่เถียงอาการอยา่งน้ีจิตก่ีดวงก่ีดวงไม่เถียง แต่ก่ีดวงก่ีดวงน้ีมนัมีจิตเร่ิมตน้ จิตตวั
ฐาน จิตตวัฐานถา้เราไม่ไดแ้กจิ้ตตวัฐาน น่ีกรงขงั กรงขงัเวลาคิดออกไปมนัออกไปแลว้ 
แลว้เราไปแกข้า้งนอก แกอ้ยา่งไรกแ็กไ้ม่ได ้เพราะตวัฐานไม่สะอาดตอ้งแกท่ี้ตวัฐาน  

กรรมฐานถา้แกท่ี้ตวัฐาน โสดาบนัแกท่ี้ฐาน สกิทาคากแ็กท่ี้ฐาน อนาคากแ็กท่ี้
ฐาน อรหนัตก์แ็กท่ี้ฐาน แต่ฐานหยาบฐานละเอียด ฐานมนัซอ้นกนัไง ถา้ฐานมนัต่างกนั  
ขิปปาภิญญา ตรัสรู้ พรึบ! ทีเดียว ผา่น ๔ ขั้นตอน แต่กบัท่ี เวไนยสตัว ์ผา่นโสดาบนั ผา่น
สกิทาคา ผา่นอนาคา ผา่นอรหนัต ์มนัฐานเดียวกนั แต่ผา่นหลายคร้ัง ผา่นหลายคร้ังคือวา่
มนัซบัซอ้นกนั คือก าลงัเรานอ้ย ทุนเรานอ้ย เราใชล้งทุนแต่นอ้ย  

เราท ากิจการของเราเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป กบัทุนใหญ่ซ้ือหมดเลย ซ้ือบริษทัเลย 
แต่อยา่งไรกแ็ลว้แต่ มนักซ็อ้นกนัอยูอ่ยา่งน้ี มนัซอ้นกนัอยูใ่นจิตดวงน้ีดวงเดียว แต่มนั
ซอ้นกนัอยู ่ ซอ้นกนัหมายถึงวา่ บารมี สมัโพชฌงค ์ อินทรีย ์ พละ พลงัท่ีสะสมมาใคร
สร้างบุญมากบุญนอ้ยมา ท าไมพระสีวลีกบัพระอรหนัตถึ์งแตกต่างกนั น้ีไงตรงน้ีไง แต่
อริยสจัมีอนัเดียว  



เทศนท่ี์ธรรมศาสตร์ ๒/๑  ๔๒ 

 

อริยสจัมีอนัเดียว ในวงกรรมฐานของเรา ประสาเราโทษนะ ถา้ไปคุยกบัพระ คุย
กบัทัว่ๆ ไปนะ เขายอมจ านนเพราะวา่เขาไม่มีฐานอยา่งเรา แต่ของเรา ตั้งแต่ปฏิบติัมา 
แมแ้ต่ไปอยูท่ี่โพธารามนะ  

“เขาจะให้นักธรรมเอกเราเลย โดยท่ีไม่ต้องไปสอบ เพ่ือจะตั้งเป็นเจ้าอาวาส เรา
ไม่ยอม กต็รงนีไ้ง ตรงท่ีเราเอาไว้ชนกับโลกนีไ้งว่า เราไม่มีการศึกษา ไม่ได้เรียนมา ไม่
เรียน!!  เขาจะเอาใบประกาศมาให้ฟรีๆ เลย ไม่เอา! ไม่เอา! เพ่ือจะยืนยนัว่าส่ิงท่ีรู้มานีรู้้
มาจากใจ”  

พดูอยา่งน้ีดี ดีท่ีแบบวา่มนัมีความเห็น ไม่ใช่วา่ใครนะ เราไม่ไดพ้ดูเราไม่ไดว้า่
ใครท่ีตวับุคคล เราพดูถึงวิทยาศาสตร์ถึงขอ้เทจ็จริงแลว้อยา่งน้ีมนัเป็นฐานความคิดมนั
ส่งกนัมา เราถึงไดพ้ดูวา่สงัคมพทุธเรา ถา้หลกัวิชาการเป็นอยา่งน้ี ความเขา้ใจเป็นอยา่งน้ี 
โยมน้ีนะถา้เป็นทางอภิธรรม ขอใหไ้ปฟังของหลวงปู่ บุดดา   

หลวงปู่ บุดดาท่านพดูถึงไปสอบท่ีสนามหลวง ไปตอบอยา่งน้ีเขาไม่ใหกิ้นกาแฟ
หรอก ไปพดูอยา่งน้ีเขาไม่ใหกิ้นหรอก หลวงปู่ บุดดาบอก  

“จิตมีหน่ึงเดียว! หน่ึงเดียว! หน่ึงเดียว! หน่ึงเดียวไม่มีสอง” 

หลวงปู่ บุดดาน้ีหลวงตาไปกราบ แลว้หลวงปู่ บุดดาเป็นมหานิกาย อยูอ่ยา่งน้ี แต่
คดัคา้นกบัความเห็นของเขาหมด คดัคา้นกบัอภิธรรมหมด แต่ไม่ไดค้ดัคา้นตวัอภิธรรม
นะ คดัคา้นความเห็นท่ีวา่อภิธรรมผดิอยา่งไร ถกูอยา่งไร แต่โดยหลกัอภิธรรมท่าน
อธิบายใหเ้ห็นไง เหมือนทางวิชาการ จิตเป็นอยา่งนั้นๆ  แต่เวลาแกม้นัไปแกท่ี้ตรงนั้น 
แลว้มนัจะเห็นเป็นอยา่งน้ี แต่เราไปแก ้ แลว้บอกวิธีการกบัเป้าหมายไง แลว้เราไปติดกนั
ท่ีวิธีการกนั แต่พระพทุธเจา้น้ีถึงเป้าหมาย แลว้เอาวิธีการน้ีมาอธิบายไว ้  

โยม :   (เสียงไม่ชดัเจน) ..... ช่วงแรกตอนท่ีมีกิเลส กเ็ห็นตวักิเลสอาการของจิต
ก่อน แลว้มาท าสติ กเ็ป็นตวัโลกตุ เฮย้ กเ็ป็นตวักสิณ มนักม็องเห็นสภาวะอนัน้ี ท าไป
เร่ือยๆ มนักอ็ยูต่รงน้ีได ้ เรากด็ูไปเร่ือยๆ เรากเ็จริญสมาธิ เจริญสติ ใช่ไหมครับ เจริญ
ปัญญา ปัญญาหรือเปล่าผมกย็งัตอ้งดูขณะน้ีก่อน กต็อ้งค่อยไปก่อนมนัยงัมีกิเลสอยู ่ น้ีจะ
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ใหไ้ปรวมอยา่งพระอาจารยป๊ั์บ ไปเห็นอยา่งนั้นผมกรู้็วา่มนัคงไม่ได ้ คิดอยา่งนั้นกย็งัดู
ไม่ออก  

หลวงพ่อ :  ไม่ ไอพ้วกเราน้ีนะพดูใหง่้ายท่ีสุดแลว้ เราพดูถึงคร้ังแรกเห็นไหม ท่ีวา่
ปัญญาอบรมสมาธิ  ปัญญาอบรมสมาธิข้ึนมาพอมีฐานสมาธิข้ึนมามนัท าเป็นงานจริง
หมด เราไม่ใช่บอกวา่ใหไ้ปแกท่ี้อวิชชาตวัเดียว เพราะอวิชชาเราจะบอกวา่มนัหยาบ
ละเอียดเราจะใหแ้กท่ี้หยาบๆ น้ีก่อน ใครจะแกอ้ยา่งไรกแ็ลว้แต่นะ มนัเหมือนโทษนะเรา
หยบิไปท่ีไหนกแ็ลว้แต่ จบัส้มมนักโ็ดนเปลือกส้มทั้งนั้น จบัไปท่ีจิต จบัท่ีอวิชชามนัก็
โดนแค่สกักายทิฏฐิทั้งนั้น จบัไปท่ีจิตนั้นแหละ ถา้ธรรมะแลว้ก็โสดาบนัไม่ถึงตวัอวชิชา
หรอกแลว้พอช าระเขา้ไปเร่ือยๆ มนัจะละเอียดลึกเขา้ไปเร่ือยๆ จบัไปท่ีตวัจิต ไม่เห็นจิต
มนัเป็นเป็นเปลือกของจิต แลว้มนัจะไปละกนัท่ีเปลือกของจิต  

โยม :   (เสียงไม่ชดัเจน).......ยงัไงตอนแรกผมกต็อ้งเจอเปลือกก่อน ผมจะทาน
ส้ม ผมกต็อ้งแกะเปลือกก่อน กต็อ้งเจอเปลือกก่อน กวา่จะรู้วา่ถึงเน้ือส้ม ไดท้านจริงๆ ก็
ตอ้งไปท าตรงนั้นก่อน เพราะฉะนั้นกถึ็งวา่ตอ้งดูเป็นแต่ละคร้ังๆ ไปก่อน 

หลวงพ่อ :  ใช่ มนัเป็นอยา่งนั้นจริงๆ ท่ีเราพดูถึงวา่มนัเป็นอยา่งนั้นจริงๆ แต่ถา้มนั
เป็นอยา่งท่ีวา่ตามหลงัอารมณ์ มนัไม่เป็นปัจจุบนั มนักไ็ม่ถึง มนัไม่เขา้ มนัไม่เขา้เลย ถา้
เป็นปัจจุบนัมนัถึงเขา้ เขา้ถึงเปลือกของจิตน้ีแหละ ถา้ตามหลงัอารมณ์แลว้ มนัแบบวา่
เหมือนกบั บอลมนัชา้กวา่เขากา้วหน่ึง เอาเขาไม่อยู ่ คือเขายงิประตูพรุนเลย มนัตามเขา
ไม่ทนั คือแบลค็น้ีมนัเอาศนูยห์นา้ของทีมไม่อยู ่ คือชา้กวา่วิ่งชา้กวา่เขากา้วหน่ึง คือเปิด
โอกาสใหเ้ขาเล่น น้ีกเ็หมือนกนั ถา้มนัตามหลงัมนัเปิดโอกาสใหกิ้เลสยงิก่อน ไม่ทนั
หรอก มนัตอ้งทนักนัตลอดทนักนัตลอดเลย พอทนัป๊ับ มนัวิง่มาพร้อมกนั มนักนัหมด 
ไม่มีโอกาสไดย้งิ กนัอยูห่มด เราวิ่งดกัหนา้เลยพอวิ่งดกัหนา้ เขาเขา้ไม่ถึงบอลหรอก แต่
น้ีมนัตามหลงั ตามหลงัอารมณ์  

โยม :   ท่านอาจารยค์รับ ตอนแรกผมกว็ิ่งไล่ตามอาจารยไ์ม่ทนั  ผมกต็อ้งวิ่งไล่
ตามก่อน ผมจะมีไอต้วัพละอะไรข้ึนมาไหมครับ วนัหลงัตามหลงัผมไม่ค่อยมี การท่ีเรา
ฝึกภาวนาอยา่งน้ีข้ึนมาเพื่อท่ีจะใหม้นัไวข้ึนๆ จะไดต้ามไดจ้ะไดต้ามทนั ถึงจะไดเ้ห็นป๊ับ 
เห็นทนัที ตรงนั้นมนัจะไดร้วมเป็นหน่ึงเดียว ตอนแรกกต็อ้งเป็นอยา่งนั้นก่อน 
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หลวงพ่อ :  ใช่ ถา้อยา่งน้ีมนัเป็นวิธีการ   ถา้พดูถึงนะเราตอ้งฝึกไปเร่ือยๆ   แลว้มนั
จะทนัไปเร่ือยๆ ทนัจนทนั   แต่เวลาถึงค าตอบไง   ค  าตอบตามหลงัไม่ได ้  ค  าตอบวา่จบ
นะ   จะตามหลงัไม่ได ้  ตอ้งเป็นปัจจุบนัตลอด   ค  าตอบสุดทา้ย    ถา้พดูอยา่งน้ียอมรับวา่
น้ีคือการฝึกเร่ิมตน้ไปก่อน แต่ถา้ค าวา่ถา้ตามหลงัอารมณ์ไปตลอดน้ีเราพดูถึงกนัไวก่้อน 
กลวัถึงวา่ถา้ตามหลงัไปตลอดนะ เอง็จะตอ้งตามหลงัไปตลอดอยา่งน้ี  

โยม :   กระผมถามกย็งันึกถึงพระอาจารยน์ะน่ี ค  าวา่ถา้เราดูเร่ือง......(เสียงไม่
ชดัเจน).....ทุกอยา่งกไ็ม่ดี เป็นหน่ึงไม่มีสอง   มนัตอ้งเป็นหน่ึงเดียวหมด อยา่งท่ีอาจารย์
วา่มนัตอ้งมีจิตดวงเดียว  แต่กวา่จะถึงวนันั้นไดน่ี้ โอโ้ฮ มนักต็อ้งท ากนัตั้งเท่าไร จนกวา่
จะตามทนัไดน่ี้ครับ พอเห็นเขา้กว็ิ่งไล่ๆ ตาม โอโ้ฮ พระอาจารยไ์ปไกลแลว้ กวา่มนัจะ
มาถึงมนัตอ้งใชเ้วลา   

หลวงพ่อ :  ใช่ มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิไง ถา้พดูถึงมนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ท่ี
พดูน้ีนะ เพราะวา่เราพยายามจะพดู ใหไ้ดห้ลกัไดเ้กณฑ ์ ถา้ไม่อยา่งนั้นนะเราถึงพยายาม
ถามเลยวา่อนัน้ีมนัมาจากไหน เพราะวา่มนัเขียนมาอยา่งน้ี มนับอกมาถึง น้ีไม่ใช่วา่โยม
นะ มนับอกถึงสมมุติเราคิดวา่ถา้เป็นอาจารยอ์งคไ์หนสอนเขาจะไม่รู้วา่มีวฒิุแค่น้ี จบ
แลว้ แค่น้ีเองไม่เป็นไร เรายงัคิดวา่เพราะมนัเก่ียวกบัดูจิต เพราะเขาวา่มนัเก่ียวกบัดูจิต  

ถา้เป็นดูจิต แลว้ถา้อาจารยส์อนอยา่งน้ีนะ น่ีคือหลกัฐานทางเอกสาร หลวงตา
ท่านพดูอยา่งน้ี  

“เวลาใครเทศนก์แ็ลว้แต่ ไปนัง่ฟังอยู ่ถา้ท่านมีคุณธรรมนะ ท่านพยายามปิดมนัก็
มีหลุดออกมา ถา้เราไม่มีนะพยายามจะพดูใหเ้หมือนมนักไ็ม่มี คนเป็นกบัคนเป็นฟังกนั
ออกหมด” 

 ฟังเฉยๆ แต่น้ีเขียนออกมาเป็นทางวิชาการเลย ท่ีเราจะบอกวา่ในพระกรรมฐาน
เราทั้งหมด เขาจะไม่กลา้เทศนท่ี์พระกรรมฐานเรา สงัเกตไดไ้หมไม่ค่อยเทศน์ ไม่มีใคร
เทศน ์ เพราะเทศนอ์อกไปอดัเป็นหลกัฐานไว ้ เสร็จกบัเสร็จ เพราะคนเป็นมี หลวงตาพดู
บ่อยอยู ่ 

“ผูรู้้มี วา่นรกสวรรคไ์ม่มีเลย อยา่พดูนะ ผูรู้้จริงเขามีอยูน่ะ ผูรู้้จริงเห็นจริงมีอยู”่ 
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 ถา้มนัออกมาเป็นอยา่งน้ีมนัจะเสร็จหมดเลย ถา้พดูถึงเขา ถา้เป็นฆราวาสกจ็บ ถา้
เป็นพระ ถา้โยมอ่านกนัไม่มีประโยชน์ แบบไม่รู้หรอก แต่เราเจออยา่งน้ีนะ เราวดัค่าของ
คนเขียนไดห้มด วดัค่าไดเ้ลยวา่คนเขียนน้ีศนูย ์ เพราะมนัเป็นอดีตอนาคต คนตะครุบเงา 
ไม่ไดต้วัจริงหรอก น้ีพดูถึงเขานะ แต่ถา้พดูถึงโยม บอกวา่มนัตอ้งเป็นสเตป็อยา่งน้ีถกู 
เพราะทุกคนมาจากสมมุติ ทุกคนมาจากโลก ทุกคนมาจากพอ่แม่  

เราน้ีปฏิบติัมา การปฏิบติัเราบอกวา่หา้มปฏิบติัโดยความอยา่อยา่อยากนะ อยาก
ปฏิบติัไม่ได ้ บอกบงัคบัไม่ไดห้รอกโดยสามญัส านึกทุกคนมีอยากอยูจิ่ตใตส้ านึก แลว้
สมาธิน้ีเป็นตวักดตวัอยากไว ้ ถา้มีอยากอยูส่มาธิเกิดไม่ได ้ สมาธิน่ีมนักดตวัอยากไวคื้อ
ใหม้นัเป็นสากล คือไม่ใหมี้อะไรเขา้ไปบวกมนั มนัเลยเป็นสมัมาสมาธิคือพลงังาน
เพียวๆ ไง พลงังานท่ีไม่มีส่ิงใดแอบแฝง น้ีคือสมัมาสมาธิ  

แต่ถา้ยงัมีความอยากมีความตอ้งการอยู ่ สมาธิเกิดไม่ได ้ ไม่ไดห้รอก เพราะตวั
อยากนัน่แหละมนัไปกั้นสมาธิ ตวัสมาธิน้ีแหละไปกดตวัอยากไว ้ แลว้ทีน้ีโดยสามญั
ส านึกน้ี ปฏิบติัไม่ไดเ้พราะมีตวัอยากกต็วัอยากนัน่แหละท าใหเ้ขา้สมาธิไม่ได ้ ถา้
เขา้สมาธิไดคื้อนัน่ไม่อยากแลว้ คือไม่อยากไดส้มาธิมนัถึงเป็นสมาธิ ถา้มึงอยากไดส้มาธิ 
ไม่ไดส้มาธิ แต่ถา้ไม่อยากนะปล่อยโดยธรรมชาตินั้นคือสมาธิ  

แลว้สมาธิคือ ไม่มีอยาก มีอยากเป็นสมาธิไม่ได ้น่ีไงคนปฏิบติัเป็น ไอก้ารปฏิบติั
น่ีมนัฟ้องเอง มนับอกมนัเฉลยเอง ปฏิบติัไปทุกอยา่งมนัเฉลยในใจเรา มนัเฉลยๆๆ เลย 
โอโ้ฮ! แต่ถา้เราไม่ไดป้ฏิบติัไปนะ อ่านแต่ทางวิชาการไปนะ มึงเถียงกนัปากเปียกปาก
แฉะ   แต่พอปฏิบติัไปมนัเฉลยหมด   จริง! พระพทุธเจา้พดูจริงหมดเลย   ไม่มีอะไรผดิ
เลย จริงๆๆ จริงเหนือจริง!!  

ทีน้ีไอค้นท่ีพดูน่ียงัไม่ไดท้  า  แลว้ท ายงัไม่ถึงจุดนั้น   กเ็ลยยงัสงสยัอยู ่  พอสงสยั
อยูก่ไ็ปเขียนต ารากนั   ทีน้ีสงัคมมนักวา้งจ านวนเขาเยอะแลว้มนักระจายออกไป   เลยจบั
ตน้เชือกน้ีผดิ ปลายเชือกกผ็ดิหมดเลย   แต่กรรมฐานเราน้ีท ากนัจริงๆ จงัๆ แลว้อนัน้ีมนั
เขียนออกมามนักเ็ป็นต าราเป็นวิชาการท่ีโตแ้ยง้ได ้แต่ส่วนใหญ่ถา้มนัจะจบมนักจ็บอยา่ง
น้ี  
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หลวงตาท่านถึงถาม “มีอะไรถามมา” มนัตอ้งเอาธรรมะจริงๆ ธรรมะท่ีมีชีวิตน้ี
ซดักนั มนัจบกนัท่ีน่ี ถา้เขียนเป็นต าราไปนะ เด๋ียวเขากห็าขอ้มูลโตแ้ยง้มา มนักไ็ปต่าง
ตรงนั้นมนักไ็ปต่างตรงน้ี มนักว็า่กนัไปนัน่ เพราะวา่มนัวิชาการใช่ไหม มนับิดเบ้ียวได้
ใช่ไหม มนัเสนอขอ้มูลใหม่ไดใ้ช่ไหม แต่ถา้เป็นความจริงตอ้นจนมุมแลว้อดัเลย จบ 
ขอ้เทจ็จริงมนัเป็นอยา่งน้ี เอวงั  

 


