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ตั้งใจ ตั้งใจฟังธรรม ธรรมะนะ เวลาพดูทัว่ไป มนัพดูไปก็แบบว่ามนัเป็นศพัท ์มนัเป็นโยม

นะ แต่ถา้เป็นพระ เราสละโลกมาแลว้ เราตอ้งศึกษา ศึกษาศพัทไ์ง เห็นไหม เวลาโยมเขามาถาม 

“เวทนาคืออะไรคะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คืออะไร” 

มนัตอ้งไปอธิบายศพัท ์ ถา้อธิบายศพัท ์ เวลาพดูเทศน์ไปมนัจะพดูถึง องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้วางศาสนาไว ้ พระปัจเจกพุทธเจา้วางศาสนาไวไ้ม่ไดก้็ตรงน้ี ตรงท่ีบญัญติัศพัท ์

บญัญติัศพัทม์นัเหมือนวิทยาศาสตร์ ทบัศพัทม์า ทบัศพัทม์ามนัก็เป็นความเขา้ใจของโลก ความ

เขา้ใจของโลกวา่ส่ิงน้ีคือส่ือความหมายกนั 

ขนัธ์ ๕ ถา้โลกเขาวา่ ขนั ขนัตกันํ้า ขนัธ์ ๕ ขนัธะ ขนัธ์ ๕ ป�ฺจกขฺนฺธา10 มนัเป็นปัญจขนัธ์ 

ขนัธ์ทั้ง ๕ แลว้ขนัธ์ทั้ง ๕ มนัก็เป็นธรรมชาติส่ิงท่ีมีอยู่ คือเป็นความรู้สึกน่ีแหละ บญัญติัข้ึนมา 

สมมุติบญัญติั ถา้สมมุติบญัญติัข้ึนมาเพื่อศึกษา ศึกษาอะไร? ศึกษาหวัใจของเรา 

ท่ีเขาว่า ถา้รัฐธรรมนูญเป็นพิษ ผลท่ีออกมาจากกฎหมายลกูตอ้งเป็นพิษหมด 

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือหวัใจมีอวิชชา หวัใจมนัเป็นพิษ ถา้หวัใจมนัเป็นพิษ ความคิดท่ี

ออกมาทางโลกเป็นพษิหมด ส่ิงท่ีเป็นพิษมนัเผาลนเรา ถา้เผาลนเรา เห็นไหม สามเณรนอ้ยสอน

พระโปฐิละ ใหเ้ห็นร่างกายเปรียบเหมือนกบัจอมปลวก มีรูทวารอยู ่๖ ทวาร ใหปิ้ดไว ้๕ เหลือไว้

ทวารหน่ึง คอยจบัเห้ียตวัใหญ่นั้น เห้ียตวัใหญ่นั้นคือใจมนัเป็นพิษ 

ถา้ใจมนัเป็นพิษ มนัออกทั้ง ๖ ทวาร มนัจบัไม่ทนั ใหเ้หลือทวารเดียว เราถึงเป็นนกัรบ เรา

เป็นพระ เรามาปิดทวารทั้ง ๕ ใหเ้หลือเฉพาะใจไว ้เหลือเฉพาะใจไวน้ะ แลว้พยายามตั้งสติไวเ้พื่อ

เอาความสงบของใจ ถา้เอาความสงบของใจ ตวัเห้ียมนัจะออกทางใจนั้น ถา้ออกทางใจนั้น ในเม่ือ

ใจเป็นพษิ ความคิดทุกอยา่งเป็นพิษทั้งหมด ความเป็นพิษน้ีออกมาจากไหน? ความเป็นพิษน้ี

ออกมาจากใจ เราเป็นนกัรบ ภิกษุเป็นนกัรบ มนัตอ้งเขา้ไปร้ือคน้กนัท่ีใจของเรา ถา้ร้ือคน้ใจของ
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เรา ความเป็นอยูโ่ลกขา้งนอก ปัจจยัเคร่ืองอาศยั สัปปายะ ๔ หมู่คณะเป็นสัปปายะ อาจารยเ์ป็นสัป

ปายะ อาหารเป็นสัปปายะ 

น่ีอาหารเป็นสัปปายะ เราจะไปหาอาหารอะไรเป็นสัปปายะ อาหารมีส่วนประกอบของ

อะไร กินแลว้จะใหผ้ลต่อร่างกายอยา่งไร...ไม่ใช่หรอก 

10อาหารอะไรกไ็ด้ที่กนิแล้วไม่ง่วงเหงาหาวนอน อาหารอะไรกไ็ด้ เราอดนอนผ่อนอาหาร 

ผ่อนเพือ่เป็นสัปปายะ คอืน่ังแล้วไม่สัปหงกโงกง่วง ส่ิงทีไ่ม่สัปหงกโงกง่วง10 มนัใหพ้ลงังานกบั

ร่างกาย แลว้คนธาตุหนกัธาตุเบามนัต่างกนั ไม่ใช่ว่าไปวิจยัเน้ืออาหาร มนัไม่ใช่ไปวิจยัท่ีเน้ือ

อาหารนั้นเป็นสัปปายะ 

การกินของเราเป็นสัปปายะ การกินของเรา ความเป็นอยูข่องเราเป็นสัปปายะ สัปปายะคือ

มนัสมดุล กินมากกินนอ้ยเป็นสัปปายะท่ีน่ี ท่ีว่ากินไปแลว้ไม่ใหไ้ปกดถ่วงใจเรา ถา้ไม่กดถ่วงใจ

เรา กินพอประมาณนะ 

แต่ถา้อะไรมนัติดคา้งใจ มนัติดคา้งใจนะ ตอนเชา้เป็นสภาวะแบบนั้น ดูสิ ไปสถานท่ีท่ีหมู่

คณะเขาไม่เป็นสัปปายะ เขาไดส่ิ้งใดมา เขาแจกจ่ายกนั เขาเจือจานกนัไม่ทัว่ถึง เวลาฉนัเสร็จแลว้

ไปนัง่วิตกวิจารณ์ “คนนั้นไดม้ากกว่าคนน้ี คนน้ีไดม้ากกว่าคนโนน้ คนนั้นไดเ้ป็นอย่างนั้น” มนั

เป็นสัปปายะไหม 

10อาหารเป็นสัปปายะคอืว่าฉันแล้วมนัไม่สัปหงกโงกง่วง แล้วมันไม่มีอะไรค้างคาใจ10 คา้งคา

ใจ ส่ิงท่ีคา้งคาใจ “ไอน้ัน่เป็นอยา่งนั้น ไอน่ี้เป็นอยา่งน้ี” มนัคิดวิตกวิจารณ์ไป มนัไม่เป็นสัปปายะ 

เพราะอะไร เพราะมนัไปกวนใจ มนัจะกวนใจเรามากถา้เราไม่มีสติสมัปชญัญะ 

ถา้เรามีสติสัมปชญัญะ เรามีสติ แลว้มนัมีการใคร่ครวญ มนัเป็นปัจจยัอยูภ่ายนอก มนัเป็น

ของอาศยัอยูภ่ายนอก ส่ิงภายนอก เราไปแบกหามมนัมาทาํไม เราไม่ตอ้งไปแบกหามมนั เราไม่

ตอ้งไปคุน้ชินกบัมนั ส่ิงน้ีเราตอ้งอาศยั คาํว่า “เราตอ้งอาศยัมนั” เราก็จะอาศยัมนั อาศยัเพื่อ

ดาํรงชีวิต การสืบต่อของชีวิตตอ้งมีอาหารประทงัชีวิตไป ส่ิงน้ีประทงัชีวิตไปเป็นวนัหน่ึงๆ 

เท่านั้นนะ ร่างกายมนัตอ้งผพุงัไปเป็นธรรมดา สรรพส่ิงในโลกน้ีตอ้งผพุงัไปเป็นธรรมดา ใน

ปัจจุบนัน้ีมีชีวิตอยู่ ทาํไมเราไม่ต่ืนตวั 
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ถา้เราต่ืนตวัของเรา เราใคร่ครวญส่ิงน้ีไง ร่างกาย ส่ิงท่ีมนัไดผ้ลประโยชน์จากอาหารน้ีมนั

เป็นร่างกาย เป็นธาตุ เป็นธาตุเพื่อใหจิ้ตมนัครองร่างน้ีอยู่ ถา้จิตมนัครองร่างน้ีอยู ่ชีวิตมนุษยเ์ราก็มี

อยู ่ถา้ชีวิตเรามีอยู ่เรามีชีวิตไวเ้พื่ออะไร? เรามชีีวติไว้เพือ่แสวงหาธรรม ค้นคว้าหาธรรมนะ ถ้าได้

ธรรมะขึน้มา ชีวตินีจ้ะมปีระโยชน์แล้ว 

ชีวิตมีประโยชน์เพราะเราเกิดมา เกิดมาตามวฏัฏะ เกิดมาจากกรรม กรรมใหม้นัเกิดมา เกิด

มาเป็นมนุษยพ์บพระพุทธศาสนา เราออกมาเป็นนกัรบดว้ย ไดบ้วชเรียนศึกษาในพระพุทธศาสนา 

พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน เห็นไหม พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ในทางโลกเขาว่ากนัไวน้ะ ตอ้งไป

อินเดีย ไปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ มนัจะสลดสังเวชไง 

10พทุธะมันอยู่ทีน่ี่ ไปสังเวชนียสถานมนัเป็นทีส่ลดสังเวช มนัให้เป็นทีร่ะลกึถงึพระพทุธเจ้า 

แล้วปัจจุบันนีพ้ระพทุธเจ้าอยู่กลางหัวใจ พระพทุธเจ้าอยู่กบัเรา น่ีพระพุทธเจ้าทีม่ชีีวติ 

พระพทุธเจ้าทีม่คีวามรู้ ความรู้สึกรู้สุขรู้ทุกข์ ความรู้ธรรม ความเข้าใจในธรรม อปัุฏฐาก

พระพทุธเจ้าทีน่ี่สิ ไม่ต้องไปถงึอนิเดยี ไม่ต้องไปถงึทีไ่หน ถงึในกลางหัวใจของตัว 

ในปัจจุบนัน้ีอยูก่บัเรา เคล่ือนไหวไป พระพุทธเจา้อยูก่บัเรานะ ความรู้สึกอยูก่บัเรา แต่เรา

ไม่เห็นคุณค่าของชีวิต ไม่เห็นคุณค่าของกาลเวลา ไม่เห็นคุณค่าของส่ิงท่ีสืบต่ออยูน่ี่ ถา้สืบต่ออยูน่ี่

มนัสืบต่อกนัไม่ไดน้ะ ชีวิตตอ้งวิบติั มนัตอ้งตายไป มนัตอ้งแปรสภาพไป ดูเวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยสิ 

ไปเหยยีบหนาม หนามตาํเทา้มนัยงัเจบ็เลย แลว้เวลามนักลดัหนองข้ึนมามนัเจบ็มากกว่านั้นอีก น่ี

ร่างกายมนัตอ้งเส่ือมสภาพไปเป็นธรรมดา แลว้ในปัจจุบนัน้ีมนัยงัเดินเป็นปกติอยู ่ มนัยงัมีโอกาส

ท่ีใหเ้ราประพฤติปฏิบติัอยู่ ทาํไมเราไม่สนใจ เราตอ้งสนใจท่ีน่ีนะ 

งานขา้งนอกมนัเป็นเคร่ืองอาศยั คาํว่า “เคร่ืองอาศยั” ใครสร้างขนาดไหนก็เคร่ืองอาศยั ส่ิง

ท่ีเป็นแหล่งประวติัศาสตร์ท่ีเขาสร้างไวว้ิจิตรพิสดารขนาดไหน เขายงัตอ้งซ่อมบาํรุงรักษานะ มนั

เป็นธาตุเป็นวตัถุ มนัไม่มีชีวิตหรอก แต่มนัมีคุณค่า มีเน้ือหาสาระในตวัของมนัเอง ถา้มนัเป็นแง่

ของประวติัศาสตร์ เราไดศึ้กษาประวติัศาสตร์ ไดศึ้กษาส่ิงนั้นไป แลว้หวัใจเราล่ะ หวัใจของเรา 

เราไดศึ้กษาไหม ในประวติัศาสตร์ของเราเอง เราไดศึ้กษาไหม ในการเกิดและการตายของเรามนั

เป็นเร่ืองของเรานะ ความท่ีเราชอบใจ เราผลกัไส เราชอบใจ เราไม่พอใจ มนัเป็นการสะสมมา ถา้

ใจมนัสะสมมา มนัสะสมมา ส่ิงใดตรงใจ ส่ิงใดมนัชอบใจ ส่ิงใดท่ีมนัขดัแยง้กบัใจ ส่ิงนั้นมนั

ขดัแยง้ใจเราตลอดเวลา เราตอ้งศึกษาตรงน้ี ในแง่ประวติัศาสตร์ ประวติัศาสตร์มนัคือจริตนิสัยเลย
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ล่ะ เห็นจริตนิสัย เห็นความเป็นไปของเรา มนัมาจากเรานะ มนัมาจากเรา แลว้มนัมีพษิมีภยัในตวั

เราเองดว้ย 

10มพีษิมภียัคือว่ามนัไม่พอใจอะไรเลย มนัไม่เคยพอใจอะไรเลยในความรู้สึกของมัน ในตัว

เรา มนัไม่พอใจอะไรทั้งส้ิน มนัไม่พอใจแล้วส่ิงใดทีม่ันเป็นความพอใจล่ะ มนัไม่พอใจทั้งการ

กระทาํ ไม่พอใจทั้งตัวมนัเอง ไม่พอใจอะไรต่างๆ เลย มนัล้นฝ่ัง ความคดิมนัล้นฝ่ัง เราถงึศึกษา

ธรรมไง 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ กิเลสกลวัธรรมอยา่งเดียวนะ กิเลสไม่กลวั

อะไรเลย เราเอาอะไรป้อนมนั เอาอะไรคิดไป คิดตามมนัไป แสวงหาเพื่อมนั จะไม่มีวนัพอ แลว้

มนัจะมากข้ึนไปเร่ือยๆ แต่ถา้มนัมีสติสัมปชญัญะ หยดุมนั! หยดุมนัใหไ้ด ้

ส่ิงท่ีเป็นพิษ ดูสิ อาหารท่ีเป็นพิษ มนัจะเป็นพิษ มนัจะมีกรดต่างๆ มนัจะบวกตลอดเวลา 

มนัจะมีกรดมากข้ึนไปเร่ือยๆ ถา้ใจเป็นพิษ ถา้ไม่มีธรรมไปชาํระลา้งมนั มนัก็จะตอกย ํ้าเราใหมี้

ความคิดมากไปกว่านั้น ทุกขม์ากไปกวา่นั้น ตรอมใจมากไปกว่านั้น แต่ถา้มีสติยบัย ั้งมนั ส่ิงท่ีเป็น

พิษแกไ้ขไม่ได ้มนัจะเป็นพิษไปอยา่งนั้น ตอ้งทาํลายมนัทิง้ไป หรือว่าตอ้งเอาไปฝังทิ้ง กลบทิง้ไป 

เพราะมนัไม่เป็นประโยชน์กบัใคร 

แต่หวัใจท่ีเป็นพิษ มนัเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยากท่ีมนัครอบงาํใจอยูน้ี่ ถา้เอา

ธรรมะเขา้ไปชาํระลา้งมนั ชาํระลา้งมนัชัว่คราวนะ ถา้ทาํความสงบของใจ มนัมีโอกาสใหเ้ราได้

กาํจดัมนั กาํจดัส่ิงท่ีเป็นพิษในหวัใจ กาํจดัไดน้ะ กิเลสมนัเกิดจากใจ แต่มนัไม่ใช่ใจ ถา้มนัใช่ใจ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่สอนหรอก ไม่สอนใหเ้รากาํจดัมนั 

กาํจดัมนันะ ถา้เรากาํจดัส่ิงท่ีเป็นกิเลสในหวัใจของเรา เราจะมีโอกาส แลว้ส่ิงท่ีจะเอาไป

กาํจดัมนั มนัก็ไม่มีส่ิงใดจะกาํจดัมนัไดเ้ลยถา้ไม่ใช่ธรรมโอสถขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ

เจา้ ดูในลทัธิต่างๆ สิ ในศาสนาต่างๆ เวลาเขาพดูกนั “ทาํสมาธิเหมือนกนั ใชว้ิปัสสนา

เหมือนกนั”...ไม่มีหรอก ในลทัธิศาสนาต่างๆ มนัไม่มี ในเม่ือศาสดาเป็นผูท่ี้ไม่ส้ินจากกิเลส ใน

เม่ือศาสดาของกิเลส ศาสดากิเลสมนัคิดมาจากใจของเขา คิดมาจากกิเลสของเขา คิดมาจากตรรกะ

ของเขา คนมีเชาวน์ปัญญามากขนาดไหนมนัก็มีความคิดอะไรท่ีมนักวา้งขวางกว่าคนอ่ืนไป แลว้

กวา้งขวางกวา่ กวา้งขวางแบบท่ีเราคิดตามไม่ทนั มนัเขา้กาลามสูตรนะ เช่ือเพราะเป็นครูบา
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อาจารยเ์รา เช่ือเพราะส่ิงน้ีมนัน่าเช่ือถือ เช่ือเพราะมนัเช่ือได ้ เช่ือเพราะมนัเป็นตรรกะ มนันึกเอา

แลว้มนัเป็นไป เช่ือเพราะมนัมีตาํรา เห็นไหม มนัไม่เป็นความจริงหรอก 

ถา้เป็นความจริงของเรา ในศาสนาของเรา พระพุทธศาสนา ถา้เป็นธรรมขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ส่ิงท่ีเป็นธรรม ธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นความเห็นชอบ ความเพียรชอบ 

ตรัสรู้เองโดยชอบ ส่ิงท่ีเป็นความเพียรชอบ ส่ิงท่ีเป็นความชอบ กิเลสมนัไม่ชอบ เพราะกิเลสมนั

ชอบส่ิงท่ีเรรวน ส่ิงท่ีมนัปลิ้นปลอ้น กิเลสมนัปลิ้นปลอ้นอยูใ่นใจของเราอยูแ่ลว้ มนัชอบส่ิงท่ี

ปลิ้นปลอ้น ชอบส่ิงท่ีไม่จริงจงั ชอบส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์กบัเรา 

10ถ้าเวลาจะประพฤติปฏบิัต ิ จะเอาจริงจงัขึน้มา ตั้งสัจจะขึน้มา สัจจะ คนมสัีจจะ ถ้าคนมี

สัจจะ คนน้ันจะเป็นคนจริง คนจริง ของจริง 

กิเลสเป็นของปลอม กิเลสมนักลวัความจริง เห็นไหม สัจจะเราไม่มี เราตั้งสัจจะข้ึนมา ดูสิ 

เวลาเราถือธุดงคก์นั อธิษฐานข้ึนมาว่าเราจะทาํถึงก่ีวนัๆ ตั้งสัจจะ ถา้มีสัจจะข้ึนมา คนมีสัจจะ 

สัจจะทาํใหค้นเป็นคน น่ีถา้มีสัจจะ 

คนไม่มีศาสนา คนไม่มีศีลธรรมมนักส็ัตวต์วัหน่ึงเท่านั้นน่ะ สัตวม์นัก็เพ่นพ่านไปตาม

ประสาสัตว ์ แต่สัตวถ์า้มนัมีนํ้ าใจของมนั มนัยงัดูแลลูกนอ้งมนั มนัยงัดูแลครอบครัวของมนั แต่

ของเรา เราเป็นมนุษย ์ถา้เราไม่มีสจัจะ เห็นไหม 

สัจจะเราตั้งส่ิงใดข้ึนมาแลว้มนัเป็นประโยชน์กบัเราถา้เราตั้งสัจจะข้ึนมา ถา้ตั้งสัจจะข้ึนมา 

เราจะดาํรงวิธีการ วิธีการ ขนัธ์ ๕ ส่ิงท่ีเป็นศีล สมาธิ ปัญญา มนัเป็นอาวุธ มนัเป็นธรรมาวุธ มนั

เป็นส่ิงท่ีเขา้ไปชาํระกิเลส ศีลมนัก็ตอ้งมีศีล ตอ้งมีสมาธิ ตอ้งมีปัญญา 

ถา้มีศีลข้ึนมามนัอบอุ่นใจนะ ถา้เรามีศีลของเรา ศีลทาํใหอ้งอาจกลา้หาญ จะเขา้สังคมใดก็

ได ้ สังคมไหน เราจะเขา้ท่ีไหนก็ได ้ เราไม่เศร้าหมองในหวัใจของเรา เราไม่มีส่ิงใดในหวัใจของ

เรา น่ีมือท่ีสะอาด มือท่ีไม่เป็นแผล จะทาํงานส่ิงใดก็ได ้ มนัจะไม่กลวัสารพิษท่ีจะเขา้ไปใน

บาดแผลนั้น จิตใจท่ีมนัมีศีลโดยปกติ ถา้มีศีลปกติข้ึนมาจะทาํสมาธิก็ทาํสมาธิไดง่้าย ถา้เกิดสมาธิ

ข้ึนมา มนัมีความสุขแลว้ มนัมีความสุขนะ 
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โลกเขาหาความสุขกนั แต่เขาหาไม่เคยเจอ เพราะอะไร เพราะเขาวิ่งเตน้ตามตณัหาความ

ทะยานอยาก วิ่งไปตามกิเลส มนัจะส้ินสุดลงท่ีไหนล่ะ ไม่มีวนัส้ินสุดหรอก แต่ถา้กาํหนด พุท

โธๆๆ เขา้ไป ใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้ไป มนัจะเห็นความสุขไดน้ะ ความสุขท่ีเกิดจากจิตสงบ 

จิตสงบ ถา้เป็นสมาธิ มนัติดสุขได ้ ติดสุขมนัเท่ากบัส่ิงน้ีเป็นนิพพานเลย เพราะมนัสงบ 

มนัไม่ไดคิ้ดฟุ้งซ่านต่อไป มนัเป็นหน่ึงเดียว เขาว่าผูท่ี้ปฏิบติัท่ีไม่ถึงธรรมเขาว่า “ยอดธรรม ยอด

ธรรมคือจิตมนัไม่เสวยอารมณ์ จิตมนัน่ิงอยู่ นัน่ยอดธรรม” เขาว่านัน่เป็นนิพพานนะ 

นิพพานอะไรมนัเป็นภวาสวะ มนัเป็นภพ มนัเป็นสถานท่ีท่ีจะเกิดความคิดอีกต่อไป ถา้

เป็นทางโลกมนัเป็นอุเบกขา อุเบกขามนัน่ิงอยู่ มนัเฉยอยู ่ อุเบกขามนัก็จะเอียง ตาชัง่ท่ีมนัมี

นํ้ าหนกับนตาชัง่นั้น เขม็นั้นก็ตอ้งกระดิกไปตามนํ้าหนกัของของนั้น ถา้ไม่มีส่ิงใดอยูบ่นตาชัง่นั้น 

ตาชัง่มนัก็น่ิงอยู ่“น่ีอุเบกขา ยอดธรรมๆ” จิตมนัเป็นสมาธิมนัก็ไปติดสมาธิ เพราะอะไร เพราะมนั

ไม่เคยใชปั้ญญา มนัไม่เห็นการเป็นไปไง 

คนเราจะมัง่มีศรีสุข จะมีทรัพยส์มบติัมา เขาตอ้งมีหนา้ท่ีการงานของเขา เขาทาํประโยชน์

ของเขามา เขาถึงไดผ้ลตอบแทนส่ิงนั้นมา เราทาํสมาธิ เราไดผ้ลตอบแทนเป็นสมาธิ แต่เราเขา้ใจ

ว่าสมาธิน้ีเป็นนิพพาน ว่ายอดธรรมๆ 

ธรรมะในพระกรรมฐานเรา เวลาแสดงธรรม ศีลจะรู้ไดต่้อเม่ือเราอยูด่ว้ยกนั มีทิฏฐิเสมอ

กนั มีความเห็นเสมอกนั เพราะศีล สมาธิมนัเสมอกนั ถา้มีสมาธิข้ึนมา เวลาแสดงธรรม มีศีลมี

ธรรม เวลาแสดงธรรมข้ึนมา ถา้ธรรมท่ีแสดงออกมา “ยอดธรรมๆ” มนับอกแลว้ ถา้บอก “ส่ิงน้ีคือ

ยอดธรรม จิตท่ีไม่เสวยอารมณ์น้ีเป็นยอดธรรม น่ีคือนิพพาน” มนับอกทนัทีเลยว่านัน่น่ะติดสมาธิ

อยู ่ติดสมาธิอยู ่

10เพราะสมาธิมนัมขีณกิสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ สมาธิทีค่ดิไม่ได้กม็ี สมาธิทีค่ดิได้

กม็ ี สมาธิทีม่นัยงัมอีารมณ์ความรู้สึกรู้อยู่กม็ ี สมาธิมนักม็ีขั้นของสมาธิ ถ้าทาํถงึทีสุ่ดของสมาธิ 

สมาธิถงึทีสุ่ดแล้วมนักนํ็า้เต็มแก้ว นํา้เต็มแก้วแล้วเราไม่เอานํา้มาใช้ประโยชน์ นํา้กล้็นแก้วไปเฉยๆ 

นํา้ล้นแก้วไปแล้วไม่ได้เติมนํา้ลงไป เดีย๋วนํ้ากพ็ร่องแก้วน้ันไป สมาธิมนัจะเส่ือมลงๆ เป็นธรรมดา 

จะยอดธรรมขนาดไหน คงทีไ่ม่ได้หรอก 

ฤๅษีชีไพรอยูใ่นป่า มีคนไปถามฤๅษีวา่ “ทาํอะไรไดบ้า้ง” 
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“ไม่ไดเ้ลย” 

แมแ้ต่ขณะท่ีเห็นสัตวม์นัเสพกนัมนัยงัมีความรู้สึกตามเขาไปเลย น่ีฤๅษีชีไพรอยูใ่นป่า เขา

มีสมาธิของเขาตลอด ดูสิ เวลาเขาเหาะเหินเดินฟ้า ไปเห็นผูห้ญิงอาบนํ้าอยู ่ เหาะมาน่ีตกเลย เพราะ

อะไร มนัเป็นสมาธิ น่ีเฉยอยูไ่ง “ยอดธรรมๆ” ยอดธรรมมนัยงัเป็นอนิจจงัอยู่ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ไปเรียนกบัอาฬารดาบสมาอยูแ่ลว้ 

ไดส้มาบติั ๘ ปฏิเสธเลย ส่ิงน้ีไม่ใช่ ส่ิงน้ีไม่ใช่เพราะอะไร เพราะมนัไม่ไดก้าํจดักิเลสอะไรเลย 

กิเลสนะ เวลาจิตมนัสงบเขา้มามนัก็เป็นความสงบเฉยๆ มนัจะน่ิงขนาดไหน มนัจะมีความอบอุ่น

ขนาดไหน มนัเป็น เห็นไหม ดูสิ พอจิตลงเป็นสมาธิ เขาเรียกวา่ “ปีติ” ปีติมนัมีมหาศาลเลย ปีติน้ี

จะไปรู้วาระจิตก็ได ้ ปีติมนัรู้วาระจิต มนัจะรู้ส่ิงต่างๆ มนัจะเหาะเหินเดินฟ้า มนัเป็นปีติ ปีติมนัมี

หยาบ ตั้งแต่หยาบๆ ท่ีรู้แค่ตวัพองตวัใหญ่ต่างๆ น่ีเป็นปีติอยา่งเลก็นอ้ย ปีติอยา่งกลาง ปีติอยา่ง

ละเอียด ปีติ จิตมนัเป็น แลว้พอจิตมนัสงบเขา้ไป มนัมีอาการของมนัต่างๆ มนัเขา้ใจวา่ส่ิงนั้นเป็น

ธรรมๆ ส่ิงนั้นเป็นธรรม ใครบอกว่าเป็นธรรมล่ะ? กิเลสมนับอกนะ เพราะมนัไม่ไดส้ะกิดกิเลส

เลย กิเลสมนัยงัเตม็ตวัอยูเ่ลย มนัก็บอกส่ิงนั้นเป็นธรรม ส่ิงน้ีเป็นธรรม เพราะอะไร เพราะมนัซ่อน

ตวัมนัไว ้ ถา้บอกส่ิงน้ีเป็นกิเลส เพราะมนัมีกาํลงัแลว้ พอจิตมีกาํลงั ถา้บอกส่ิงน้ีเป็นกิเลส มนัก็

โถมเขา้ใส่กิเลส กิเลสมนัก็ตอ้งเจอขา้ศึก ตอ้งเจอธรรมาวุธ ตอ้งเจออาวุธขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ 

ถา้ใจคนเป็นพิษ ส่ิงท่ีแสดงออกโดยปุถุชน ส่ิงท่ีแสดงออกมามนัเอาแต่ความเดือดร้อน 

ความเร่าร้อนมาเผาใจ แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติั ใจมนัเป็นพิษ ความเป็นพิษข้ึนมา พอมนัมีสมาธิ

ข้ึนมา สมาธิมีกาํลงัข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นพิษแทนท่ีมนัจะต่อสู้กบัเรา มนัหลบนะ มนัหลบอยูใ่นใจเรา 

มนัไม่ปกป้องตวัมนัเอง มนัปกป้องมนัว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ มนัเอาธรรมมาหุม้ไวไ้ง หมามนัห่ม

หนงัเสือ ถา้หมามนัห่มหนงัเสือ เสือเวลามนัร้อง มนัจะร้องเสียงเสือ น่าตกใจ ทุกคนจะกลวั 

เพราะเสือมนัเอาสัตวโ์ลกเป็นอาหาร เสือมนักินคน เสือมนักินสัตวโ์ลกทั้งหมดเลย เวลามนับนัลือ

สีหนาทข้ึนมา ทุกคนจะตกใจ ทุกคนจะกลวัเสือ เสือเป็นสัตวท่ี์อนัตราย แต่หมามนัห่มหนงัเสือ 

เวลามนัจะบนัลือสีหนาทอยา่งเสือ มนัก็เห่าเป็นหมานัน่น่ะ การแสดงธรรมออกมาไง ธรรมท่ี

แสดงออกมามนัไม่เป็นธรรม น่ีถา้มนัไม่เป็นธรรม 
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กรรมฐานเราเวลาแสดงธรรมเขาถึงกลวัตรงน้ีมาก การแสดงธรรม ถา้คนไม่เขา้ใจแสดง

ธรรมออกไปดว้ยทิฏฐิมานะ ดว้ยความไม่รู้จริงของตวั มนัจะขายข้ีเท่อ มนัจะเอากิเลสตณัหาความ

ทะยานอยาก กิเลสมนัหลบอยูใ่ตห้วัใจ เพราะกิเลสมนัหลบอยูใ่ตห้วัใจ เวลาเราทาํความสงบของ

ใจ ใจมนัมีธรรมะข้ึนมา มนัก็หลบซ่อน กิเลสมนัหลบซ่อนอยูใ่ตห้วัใจนั้นนะ มนัฉลาดมาก 

ดูสิ เวลามนับนัลือสีหนาทออกมา ถา้มนัเป็นธรรมจริงๆ เสือมนัยา่งกา้วแบบเสือ มนัมี

แบบเสือ ทาํออกมาจากหวัใจ เพราะกิริยาของเสือ เวลามนัจะร้องมนัก็ร้องแบบเสียงเสือ เสือมนั

ร้องไป มนัร้องดว้ยเสียงเสือ ทุกอยา่งจะเป็นเสือหมด เพราะอะไร เพราะมนัเป็นเสือโดยธรรมชาติ 

แต่ถา้กิเลสมนัซ่อนอยูใ่นหวัใจ กิเลสมนัซ่อนอยูใ่นใจเรา มนัออกไปมนัไม่ไดเ้ป็นเสียงเสือนะ 

10ศีลจะรู้ได้ต่อเมือ่เราอยู่ด้วยกนั ธรรมจะรู้ได้ต่อเมือ่แสดงออกมาเป็นธรรมหรือไม่เป็น

ธรรม 

ถา้เป็นธรรมข้ึนมามนัมีวิธีการนะ วิธีการท่ีว่า มรรค ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญามนัเกิด

อยา่งไร ปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึนมาท่ีมนัชาํระกิเลส ไม่ใช่ยอดธรรมๆ ท่ีว่ามนัเขา้ไปสงบเฉยๆ อยา่งนั้น

ไม่ได ้ ส่ิงท่ีเขา้ไปสงบเฉยๆ ดีท่ีสุดมนัก็เป็นสมาธิเท่านั้นเอง แต่ถา้มนัเป็นธรรมข้ึนมามนัตอ้งมี

การประหตัประหารกนั มนัมีการเขา้ไปเห็นนะ เขา้ไปเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม ถา้เห็นกาย เวทนา 

จิต ธรรม โดยธรรม โดยธรรมมนัเห็นส่ิงท่ีซ่อนเร้น 

กิเลสมนัเป็นนามธรรม กิเลสมนัจะแสดงตวัออกมาไดอ้ยา่งไร 

ดูสิ เวลาแดดออก ฝนตกแดดออกต่างๆ มนัเป็นธรรมชาติของเขา เรามีภาชนะไปเก็บส่ิง

นั้นมาเป็นประโยชน์ใช่ไหม แผงโซลาร์เซลลเ์ขายงัเก็บพลงังานไฟฟ้าเขา้แบตของเขา เขาใช้

ประโยชน์ของเขาได ้เรามีภาชนะเก็บนํ้าไว ้นํ้ าฝนนั้นเราเอาไวด่ื้มกินก็ได ้เอาไวใ้ชป้ระโยชน์อยา่ง

ใดก็ได ้

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนจากปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนมาจากจิต วิธีการ มรรคญาณ ส่ิง

ท่ีมนัเป็นศีล สมาธิ ปัญญา ท่ีมนัเกิดการชาํระกิเลสข้ึนมา ส่ิงท่ีมีการชาํระกิเลส มนัมีการใชง้านไง 

แสงแดดเขามีแผงโซลาร์เซลล ์ เขาเอาไวใ้ชง้าน สมาธิท่ีมีการสะสมไวม้นัก็เป็นพลงังาน คือ

แสงแดดนัน่น่ะ แสงแดดคือแผงโซลาร์เซลล ์ คือตวัจิต ตวัพลงังานเกิดจากจิต แลว้จิตมีสติระลึก

อยู ่ พุทโธๆ เขา้ไป มนัก็ทาํใหจิ้ตนั้นสะสมข้ึนมา เป็นพลงังานข้ึนมา มนัก็เป็นสมาธิใช่ไหม แลว้
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ถา้สมาธิ พลงังานนั้นอยูใ่นแบตนั้น เราไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อะไรเลย มนัก็อยูใ่นแบตนั้น น่ีก็

เหมือนกนั แบตนั้นถา้ใชไ้ปมนัก็เส่ือมสภาพไป พลงังานมนัตอ้งหมดไปเป็นธรรมดา น่ีก็

เหมือนกนั ถา้มนัเป็นยอดธรรมๆ มนัทาํส่ิงใดบา้งล่ะ 

แต่ถา้เอามาใชเ้ป็นประโยชน์ข้ึนมา มนัมีเพียรชอบ งานชอบ ความเป็นความชอบ ชอบ

เพราะอะไร เพราะมนัใชปั้ญญาใคร่ครวญ ใคร่ครวญในส่ิงท่ีมนัเป็นกิเลส กิเลสท่ีเป็นนามธรรมท่ี

มนัอาศยั อาศยักายกบัใจ อนุสัย อนุสัยมนันอนเน่ืองไปกบัใจ ใจมนัคิดออกมามนัมีกิเลสตามนอน

เน่ืองออกมา ถา้เรานอนเน่ืองออกมามนัไปเกาะส่ิงใด น่ีใจท่ีเป็นพิษ ใจท่ีเป็นพิษ มนัเป็นพิษของ

มนั พอเป็นพิษของมนั มนัแสดงออกไป ส่ิงท่ีเป็นพิษมนัก็ไปตามพลงังานนั้น มนัเขา้ไป มนัเป็น

พิษ มนัก็ทาํใหไ้ม่มีความบริสุทธ์ิ 

แต่ถา้เราใชธ้รรมของเรา ใชธ้รรมาวธุ ใชส่ิ้งท่ีเป็นปัญญาเขา้ไป มนัก็ใคร่ครวญ ใคร่ครวญ

ส่ิงท่ีตอ้งใคร่ครวญ กาย เวทนา จิต ธรรม เพราะใจมนัอาศยัส่ิงนั้น กิเลสตณัหาความทะยานอยาก

มนัอาศยัส่ิงใดแสดงออก? มนัอาศยัส่ิงน้ีเป็นท่ีแสดงออกถึงตวัของมนั ในเม่ือเราเห็นการ

แสดงออกจากตวัของมนั มนัอาศยัส่ิงน้ีมา เราก็ใคร่ครวญส่ิงนั้นกลบัไปใหเ้ป็นธรรม 

การพิจารณากาย มนัจะเป็นกายขนาดไหน ถา้เห็นกายแลว้พิจารณากาย ใหม้นัเป็นสัจจะ

ความจริง อยูท่ี่กาํลงัของคน อยูท่ี่กาํลงัของผูพ้ิจารณานะ การพิจารณา มนัจะพุพอง มนัจะแตก

ขนาดไหน มนัจะเกิดเป็นสภาวะแบบใด มนัอยูท่ี่กาํลงัของจิตดวงนั้น ถา้จิตดวงนั้นเห็นโดยปัญญา 

โดยการเทียบเคียง มนัก็เป็นปัญญาของใจดวงนั้น เพราะอะไร เพราะอวิชชา เพราะกิเลสตณัหามนั

นอนเน่ืองมา มนัแสดงออก มนัอาศยัส่ิงนั้นออกไปหาผลประโยชน์กบัมนั 

แต่ถา้มนัเป็นธรรมข้ึนมา มนัยอ้นกลบั วิปัสสนาส่ิงน้ีเขา้ไป เราจะลา้งความเป็นพิษของมนั 

ส่ิงท่ีเป็นวตัถุมนัเป็นพิษแลว้มนัจะเสียหาย แต่ถา้เป็นใจ ดูสิ ดูอาหารส่ิงท่ีเป็นพิษ เขาเอามาชาํระ

ลา้งข้ึนมา อยา่งกลอยเขาเอาไปแช่นํ้าไว ้มนัเอามาเป็นประโยชน์ มาใชกิ้นก็ได ้ใชเ้ป็นอาหารก็ได ้

ใจท่ีเป็นพิษ ถา้มนัมีสติข้ึนมา มนัทาํสมาธิข้ึนมา มนัก็สะอาดข้ึนมาชัว่คราว สะอาด

ชัว่คราวข้ึนมา เราก็ใชปั้ญญาเพื่อฝึกฝนใหม้นัเกิดโลกุตตรปัญญาข้ึนมา ถา้มนัฝึกฝน เกิดโลกุตตร

ปัญญาข้ึนมา เหมือนกบัอาหารนั้นเขาเอาไปแช่ไวเ้พื่อใหส้ารพิษมนัหมดออกไปจากอาหารชนิด

นั้น แลว้เขาเอาไปทาํอาหารข้ึนมาเพื่อประโยชน์กบัร่างกาย 
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จิตท่ีมนัเป็นพิษ มนัเป็นพิษอยูแ่ลว้ มนัเป็นพิษมนัแสดงออกมนัก็เป็นพิษ ถา้เราไม่ยบัย ั้ง

มนั เราไม่เอาไปแช่ คือเราไม่เอาสติยบัย ั้งมนัไป เราไม่ทาํสมาธิข้ึนมา มนัก็เป็นพิษอยู่อยา่งนั้นน่ะ 

เป็นพิษคือมนัคิดสะสมใหเ้ราเป็นทุกข ์ คิดสะสมใหเ้ราเป็นทุกข ์ดูสิ ดูเราตั้งเป้าหมายไว ้แลว้ทาํท่ี

เราตั้งเป้าหมายไวเ้พื่อประพฤติปฏิบติั แลว้มนัปฏิบติัมนัไม่ถึงเป้าหมายนั้นเราก็เป็นทุกข ์ ส่ิงท่ีเป็น

ทุกขม์นัเป็นสัจจะ ทุกขเ์ป็นสัจจะเป็นอริยสัจจะ ถา้ทุกขเ์ป็นสัจจะ เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเรา

พยายามทาํของเรา มนัจะได้ไม่ได้มนัอยู่ที่วาสนาของคน อยู่ทีเ่หตุใช่ไหม เราพยายามสร้างเหตุ

ของเรา แล้วทาํให้มนัถูกต้องตามธรรม อย่าให้มนัถูกต้องตามกเิลส 

ถูกตอ้งตามกิเลสคือตั้งเป้าหมายไวแ้ลว้ก็ทาํไม่ไดอ้ยา่งนั้น ตั้งเป้าหมายไว ้ แลว้ทาํไม่เป็น

จริงไง คือเราปฏิบติัธรรมไม่สมควรแก่ธรรม เราไปปฏิบติัธรรมสมควรแก่กิเลส คือตั้งเป้าหมายไว้

แลว้อยากไดอ้ยากเป็น ทาํสักแต่ว่าทาํ ทาํดว้ยความไม่มีสติสัมปชญัญะ 

ใหม้นัต่อเน่ืองนะ ในพระไตรปิฎก ทุกวรรคทุกตอนเลย ผูท่ี้ภาวนาไม่ไดผ้ล ๑๐ อยา่ง 

ปฏิบติัไม่สมํ่าเสมอ คือไม่เสมอตน้ไม่เสมอปลาย เด๋ียวก็มุมานะ เด๋ียวก็ปล่อยวาง มนัอยูท่ี่นิสัยเรา

ดว้ย นิสัยเรานั้นเป็นคนจริง เราตั้งเป้าแลว้จะเป็นความจริง เราทาํของเราจริงตลอดไป จริง

ตลอดไป ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี...๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี ตอ้งไดเ้ป็นอนาคามีอยา่งตํ่า ๗ วนั ๗ เดือน ๗ 

ปีเลย ทาํใหม้นัต่อเน่ือง นัง่สมาธิภาวนาใหม้นัถูกตอ้งนะ 

ถา้มนันัง่ภาวนาไม่ถูกตอ้ง ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี ชีวิตคนมนัมากกว่านั้นอีก คนเราชีวิต ๗๐ 

ปี ๑๐๐ ปี มนัเกิน ๗ ปีอีก แต่มนัทาํสมํ่าเสมอไหม มนัทาํจริงไหมล่ะ มนัทาํหยบิโหยง่ มนัทาํไม่

จริง ถา้ทาํไม่จริงมนัก็ไดผ้ลไม่จริงสิ เวลาเกิดสมาธิข้ึนมา สงบข้ึนมาหนหน่ึงหรือปัญญาเกิดหน

หน่ึงก็ดีอกดีใจกนัไป น่ีมนัไม่ต่อเน่ือง 

ถา้มนัทาํต่อเน่ือง ทาํสุดความสามารถเลย เพื่ออะไร? เพื่อจะพน้จากทุกข ์ เพื่อจะใหเ้ห็น

สัจจะความจริง ถา้มนัพน้จากทุกข ์ เห็นสัจจะความจริง ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี แต่ปฏิบติัสมํ่าเสมอ 

ในพระไตรปิฎกทุกขอ้เลย บอกการปฏิบติัท่ีไม่สมํ่าเสมอ ทาํใหพ้วกเราท่ีปฏิบติัอยูน่ี่ไม่ไดผ้ล 

ความสมํ่าเสมอคือเสมอตน้เสมอปลาย พอเสมอตน้เสมอปลาย วนัน้ีก็เท่าน้ี มนัมีแต่มากข้ึนนะ ผูท่ี้

ประพฤติปฏิบติั เวลาความเพียรมนัจะมีแต่เพิ่มข้ึนๆ ไอน่ี้เราไม่เพิ่มข้ึนเพราะอะไร เพราะเราทาํ

แลว้มนัไม่ไดผ้ล แลว้ก็อา้งร้อน อา้งหนาว อา้งกนัไป...ร้อนหนาวท่ีไหนก็เป็น 
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ดูสิ เวลาเขาหลอมเหลก็ จุดหลอมละลายของเหลก็แดงไปหมดเลย เศษเหลก็เอามาหลอม

ละลายข้ึนมาแลว้เป็นเหลก็เส้นข้ึนมาใหม่เพื่อมาใชง้าน น่ีก็เหมือนกนั อา้งว่าร้อน อา้งว่าร้อน เรา

จะหลอมละลายกิเลส เราจะต่อสู้กบัมนั สมาธิมนัจะเกิดข้ึนมา มนัร่มเยน็ เกิดจากความร้อน เกิด

จากสติ เกิดจากความจงใจของเรา มนัเป็นความร้อนไหม ทุกขสิ์ ทาํไมจะไม่ร้อนล่ะ ในเม่ือมนั

เป็นทุกขม์นัก็ตอ้งร้อนเป็นธรรมดา ก็มนัทุกข ์ มนัก็ร้อน ร้อนเป็นตบะธรรม มนัเป็นตบะ มนัจะ

เผาผลาญกิเลส มนัจะเผาผลาญของมนั มนัจะร้อนจะหนาวก็ช่างหวัมนัสิ มนัเป็นธรรมชาติของมนั 

มนัเป็นการต่อสู้กบักิเลส ต่อสู้กบักิเลสนะ 

10ปฏบิัติธรรมคอืชนะตน ชนะตนคอืชนะกเิลส ชนะกเิลสคือชนะเรา 

10อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน10 ถา้ตนชาํระตน ตนกาํจดัตน มนัเป็นผลงาน

ของเรานะ ไม่ตอ้งไปมองคนอ่ืน เราอยูก่นัเป็นหมู่คณะ สัตวส์ังคมตอ้งอาศยักนั สังฆะ สังฆะคือ

สังคม สังคมของสงฆ ์ เราจะลงอุโบสถสังฆกรรมต่อกนั เรามาเพื่ออะไร เรามาเพื่อเขา้หมู่ ใหห้มู่

คณะตรวจสอบกนั มหาปวารณา ปวารณา “ถา้ขา้พเจา้มีส่ิงใดผดิใหต้กัเตือนกนั” เราจะตกัเตือน

กนัเพื่ออะไร เพื่อประโยชน์ของสงฆ ์ไม่อยา่งนั้นศาสนามนัจะเส่ือมไปๆ เส่ือมอยา่งน้ีเพราะอะไร 

เพราะมนัเป็นความเห็นส่วนบุคคล ตีความกนัไป “ธรรมะเป็นอยา่งนั้นๆ” 

เวลาเขา้หมู่ ทิฏฐิเสมอกนั คาํว่า “ทิฏฐิเสมอกนั” ถา้เราอยูค่นเดียว แลว้เราคิดของเราคน

เดียวตลอดไป มนัจะเป็นความย ํ้าคิดย ํ้าทาํ พอย ํ้าคิดย ํ้าทาํ ผดิถูกเราไม่รู้นะ เราไม่รู้ความคิดน้ีผดิ

หรือถูก แต่กิเลสมนับอกว่าถกู ถูก เราก็ทาํของเราไป มนัเป็นจริตเป็นนิสัย ถึงเวลาแลว้พอเขา้หมู่

ไปมนัแปลกเขาไง มนัเขา้ไปในหมู่คณะ หมู่สงฆ ์สังฆะ สังฆะคือหมู่สงฆ ์

เอหิภิกข ุองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูบ้วชให ้แลว้บวชข้ึนมา ถา้ผูท่ี้ส้ินกิเลสนะ 

“เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด” แต่ถา้ยงัมีกิเลส “เธอจงเป็นภิกษุมาเพื่อประพฤติปฏิบติัต่อไป” เอหิภิกขุ 

เอหิภิกขุการชาํระกิเลส การบวชตนเอง ถา้เราบวชตนเอง เราจะต่อสู้กบักิเลสของเรา อนันั้นเป็น

ประโยชน์กบัเรา 

แต่ในเม่ือเราเป็นสังคม สังคมของเรา สังฆะ ศาสนาเจริญ ศาสนาเส่ือม เส่ือมท่ีภิกษุเรา 

ภิกษุเราเขา้ใจสัจจะความจริง เขา้ใจเร่ืองศาสนา ศาสนาคืออะไร? ศาสนาคือศีลธรรม ศาสนธรรม

คาํสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมะ ตวัศาสนาคือตวัธรรมะ แลว้ตวัธรรมะ 

©2015 www.sa-ngob.com 



เทศน์พระ วนัท่ี ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๑ ๑๒ 

 

ธรรมะคือธรรมและวินยั ถา้ธรรมวินยั เราก็ทาํประสาของเรา แต่ถา้เราเขา้หมู่ข้ึนมา เราทาํของเรา

ดว้ย เราก็ทาํอยูแ่ลว้ ความเห็นเราเป็นอยา่งน้ี แลว้เราเขา้มาในหมู่คณะ เราทาํอยูก่บัตวันะ เวลาหมู่

คณะเขาทาํอะไรมนัขดัแยง้กนั 

ดูสิ สูตร ทฤษฎี บวก ลบ คูณ หาร มนัตอ้งเหมือนกนัหมด สูตรท่ีออกมาตอ้งเหมือนกนั 

แลว้เราเขา้หมู่ข้ึนมา ทาํแลว้มนัจะออกมาเหมือนกนั ส่ิงท่ีเหมือนกนั ทิฏฐิเสมอกนั ความเห็นเสมอ

กนั มนัมีความสุข มนัอบอุ่น 

ถา้เรามีศีล เราจะเขา้สังคมไหนก็ได ้ เราองอาจกลา้หาญในศีล ในสมาธิ ในปัญญา ถา้มนั

เกิดข้ึนมา สังคมมนัเกิดท่ีน่ี สังคมมนัเกิดข้ึนมา เรามาลงอุโบสถร่วมกนัก็เพื่อส่ิงน้ี เพื่อจะคอยขดั

เกลา คอยใหเ้ราไม่ตกกระแสออกไปเป็นเร่ืองของกิเลส ทาํอะไรมนัจะลาํบาก มนัจะอตัคดัขาด

แคลน มนัตอ้งเป็นอยา่งนั้นน่ะ เพราะหายใจเขา้และหายใจออกก็ลาํบาก หายใจเขา้และหายใจออก

ก็เหน่ือยนะ การกินตอ้งใชก้าํลงังาน ตอ้งเค้ียว ตอ้งอะไร มนัก็เหน่ือย ทุกขท์ั้งนั้นน่ะ การกินการ

อยูม่นัก็ทุกข ์นอนอยูม่นัก็ทุกข ์ถา้มนันอนเป็นความสุข นอนอยา่ขยบัเลย ทั้งวนัทั้งคืนไดไ้หม มนั

ก็ไม่ได ้ อิริยาบถมนัอยูไ่ม่ไดห้รอก เวลายนื เดิน นัง่ นอน ความเป็นไปในชีวิตประจาํวนัเรามนัก็

ทุกขอ์ยู ่แลว้เวลามนัจะลงอุโบสถ มาร่วมสงัฆกรรม มนัจะเป็นทุกขม์าจากไหนล่ะ 

ทุกขก์็ทุกขเ์พื่อดีไง ทุกขก์็ทุกขเ์พื่อสัจจะความจริงไง สัจจะอริยสจัจะมนัจะเกิดข้ึนมาก็เกิด

ข้ึนมาจากการกระทาํของเราไง มนัถึงตรวจสอบกนั เอามาน่ีเพื่อตรวจสอบ เราลงอุโบสถร่วมกนัก็

เพื่อสังฆะ เพื่อสงฆ ์ เพื่อความสะอาด เพื่อความบริสุทธ์ิ ความสะอาดบริสุทธ์ิของศีล แลว้ถา้ตั้งใจ

ทาํข้ึนมาจะเกิดสมาธิ ถา้เกิดสมาธิข้ึนมา สมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิ เพราะศีลมนัสะอาด ถูกตอ้ง มนั

สะอาดเพราะอะไร สะอาดเพราะเราก็ทาํของเรา หน่ึง แลว้มนัเขา้มาในหมู่คณะ ถา้มนัผดิ มนัเขา้

มาแลว้ทาํผดิ มนัขดัแยง้กบัทางดี 

10ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าจะไปทางเดยีวกนั ขดัแย้งกนัไม่ได้ ถ้าขดัแย้ง

กนัต้องมีคนใดคนหน่ึงผดิ10 น่ีก็เหมือนกนั ถา้เขา้มาเป็นหมู่คณะ การกระทาํจะเป็นในแนวทาง

เดียวกนั แลว้มนัจะผดิหมดทั้งสังฆะ ทั้งพระเป็น ๔๐-๕๐ องค ์ มนัจะผดิหมด มนัจะเป็นไปได้

อยา่งไร มนัก็ตอ้งมีคนถกูอยูบ่า้งใช่ไหม ตรงน้ีมนัจะตรวจสอบกนั มนัจะตรวจสอบกนัอยา่งน้ี ลง

อุโบสถเพื่อความสะอาดบริสุทธ์ิอยา่งน้ี ศีลมนัสะอาดบริสุทธ์ิของมนัไป แลว้เวลาสะอาดบริสุทธ์ิ

ของมนัออกมาแลว้ เวลาขา้งในมนัเป็นไป ทาํส่ิงท่ีเป็นความตกคา้ง สารพิษท่ีตกคา้งอยูใ่นใจ เรา
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ตอ้งเอามนัออก เอามนัออกมาเพื่อใหเ้ราสะอาดบริสุทธ์ิ ถา้เราสะอาดบริสุทธ์ิข้ึนมาเพื่อประโยชน์

ของเรา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน10 ส่ิงท่ีสกปรกในใจ แลว้มนัไดท้าํลายออกไป 

เราทาํอยา่งไร 

มนัจะแจง้นะ ถา้ใครไดก้ระทาํมามนัจะแจง้มาก มนัจะบอกกล่าวได ้ น่ีร่มโพธ์ิร่มไทร พ่อ

แม่ครูบาอาจารยก์็อยา่งน้ีไง เล้ียงหวัใจไง หวัใจมนัตอ้งมีการกระทาํของมนั มนัถึงจะมีส่ิง

ตอบสนอง ถา้ไม่มีส่ิงตอบสนอง “ยอดธรรมๆ” ไปสงบอยูเ่ฉยๆ ไปสงบอยูเ่ฉยๆ อยา่งนั้นแลว้

เสวยอารมณ์ เพราะมนัไม่อยากคิด มนัข้ีเกียจ พอจิตมนัเป็นสมาธิแลว้มนัข้ีเกียจ มนัไม่ยอมคิด

อะไรนะ พอไม่คิดอะไร มนัเขา้ใจวา่เป็นธรรม พอเขา้ใจว่าเป็นธรรม มนัจะไปนอนจมอยูน่ัน่น่ะ 

พอนอนจมอยูอ่ยา่งนั้น “น่ียอดธรรมๆ” 

๑. มนัเป็นสารพิษท่ีเราไม่รู้ตวัอยูแ่ลว้ 

๒. มนัปกป้องตวัมนัเอง ไม่ยอมทาํอะไร เพียงแต่เทียบเคียงว่าเป็นเหมือนกนั 

๓. “ยอดธรรมๆ” 

ส่ิงท่ียอดธรรม ยอดธรรมมนัมีอะไรเป็นธรรม ส่ิงท่ีเป็นธรรม ศีลเป็นอยา่งไร สมาธิท่ีมนั

สงบตวัเขา้มา แลว้เวลามนัคลายตวัออกมา สมาธิมนัเจริญข้ึนไป เด๋ียวสมาธิเส่ือม มนัเป็นเหตุใด 

อธิบายถึงความเจริญกบัเส่ือม สมาธิมนัต่างกนัอยา่งไร 

แลว้เวลาปัญญาท่ีเกิดจากสมาธิ ถา้สมาธิมนัอ่อนไปมนัก็เป็นสัญญา เวลาท่ีใชปั้ญญาข้ึนไป

ต่อสู้กบักิเลส ถา้มนัเป็นสัญญาข้ึนมา สมุทยัมนัสอดเขา้มาในสมาธินั้น สมุทยัคือตณัหาความ

ทะยานอยาก สมุทยัคือกิเลส มนัสอดเขา้ไปในสมาธิ สมาธิก็เส่ือมไป อ่อนไปเป็นธรรมดา ขนาด

มนัสอดเขา้ไปในปัญญา ปัญญาท่ีเป็นโลกุตตรปัญญา สมาธิรองรับ สมาธิท่ีเป็นฐาน ฐานใหเ้กิดโล

กุตตรปัญญา ไดใ้ชปั้ญญาใคร่ครวญในกิเลสไปอยูพ่กัหน่ึง มนัจะปล่อยวางไปชัว่คร้ังชัว่คราว แต่

ขณะท่ีใชบ่้อยมาก ใชบ่้อยเกินไปจนสมาธิมนัอ่อนตวัลง กาํลงัพื้นฐานมนัรับปัญญาส่ิงนั้นไม่ได ้

ส่ิงท่ีเป็นตณัหาความทะยานอยากท่ีเป็นสมุทยัมนัก็สอดเขา้มา พอสอดเขา้มา ปัญญาก็ลม้ลุก

คลุกคลาน ปัญญามนัก็คิด มนัก็ใชปั้ญญาโดยรอบไม่ได ้
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ปัญญาท่ีมนัใคร่ครวญเขา้ไปจนถึงส้ินสุดกระบวนการของมนัคือตณัหาความทะยานอยาก

กบัจิตท่ีมนัแยกออกจากกนั ระหว่างกาย เวทนา จิต ธรรม กบัจิตท่ีมนัแยกออกจากกนั ปล่อยวางๆ 

ท่ีมนัเป็นคราวๆ ไป มนัก็ปล่อยไม่ได ้ ปล่อยไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะมนัมีตณัหาความทะยาน

อยาก ตณัหาเป็นตวัเช่ือม เป็นส่ิงท่ีร้อยรัดไล่เขา้มาใหส้ัญญากบัจิตเป็นอนัเดียวกนัแลว้ลม้ลุก

คลุกคลานไป น่ีคือการใชปั้ญญาท่ีจิต ท่ีเป็นอุปสรรคของการใชปั้ญญาท่ีจิตมนัเส่ือมไป 

ขณะท่ีจิตเป็นปัญญาโดยมรรคญาณ เวลาสมาธิมนัเขม้แขง็ข้ึนมา แลว้ใชปั้ญญาใคร่ครวญ

ไปในฐานของสมาธิ เวลาพิจารณาไปแลว้จิตมนัปล่อย ปล่อยส่ิงนั้นออกมาเป็นตทงัคปหาน ปล่อย

ดว้ยการปล่อยส่ิงท่ีมนัเป็นสารพิษในหวัใจเป็นคร้ังเป็นคราวข้ึนไป เป็นคร้ังเป็นคราวข้ึนไปมนัก็

หมัน่ฝึกหมัน่ซอ้ม 

ส่ิงท่ีเป็นไป สมาธิมนัก็เป็นสมาธิ เจริญแลว้เส่ือม เกิดจากตณัหาความทะยานอยากมนั

สอดแทรกเขา้มา สมุทยัมนัสอดแทรกเขา้มา ขณะท่ีใชปั้ญญาข้ึนไป ปัญญาท่ีเราใชปั้ญญาข้ึนไป 

มนัก็มีสมุทยัสอดแทรกเขา้มาเป็นคร้ังเป็นคราวข้ึนมาเป็นธรรมดา เป็นธรรมดาเพราะการฝึกฝน 

การกระทาํของเรา คนฝึกงาน งานท่ีมีการฝึกข้ึนมาแลว้เป็นงานของใจ งานของการท่ีจะร้ือภพร้ือ

ชาติ งานของการท่ีเราต่อสู้กบัสารพิษในหวัใจ 

โลกน้ีมนัร้อน โลกร้อน โลกร้อนเพราะสารพิษ เพราะขยะเป็นพิษ ส่ิงน้ีเกิดเพราะมนุษยใ์ช้

เป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั มนุษยต์อ้งการความสะดวกสบาย มนุษยคิ์ดเทคโนโลยข้ึีนมาเพือ่ประโยชน์

ของตน แลว้มนัก็เอาส่ิงท่ีเป็นผลลบ โทษของเทคโนโลยนีั้นมาดว้ย 

ในการประพฤติปฏิบติัธรรมข้ึนมา ว่าเป็นธรรมๆ ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ท่ีว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นธรรมๆ ท่ีเราฝึกฝนข้ึนมา เราว่าเป็นธรรม กิเลสมนัก็ตามมาดว้ย กิเลส

มนัก็มีการเทียบเคียงข้ึนมากบัธรรมนั้น ถา้กิเลสมนัก็มีการเทียบเคียงข้ึนมากบัธรรมนั้น มนัก็เป็น

กิเลสในหวัใจ มนัถึงตอ้งใชส้ติของเราใคร่ครวญ ใชส้ติในการฝึกฝน 

ครูบาอาจารยต์อ้งเป็นอยา่งน้ีนะ เพราะน่ีคือประสบการณ์ของจิต จิตมนัเคยเห็นสภาวะ

แบบน้ี มนัใคร่ครวญสภาวะแบบน้ีข้ึนมา มนัทาํข้ึนมา ติด ติดอยา่งไร ลม้ลุกคลุกคลาน ลม้ลุก

คลุกคลานอยา่งไร แลว้เวลามนัปล่อยวางชัว่คราว ปล่อยวางอยา่งไร แลว้เวลาปล่อยวางจริงๆ เวลา

มนัสมุจเฉทปหาน มนัขาดออกไปดัง่แขนขาด มนัขาดออกไป พอขาดออกไป สังโยชน์ขาด
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ออกไป จิตปล่อยวางมา จิตมนัพน้ออกจากอริยสจัเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป เป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป 

น่ีมนัคายพิษ คายพิษ คายพิษไง จิตท่ีเป็นพิษมนัจะคายของมนัออกมา พอคายออกมา น่ีเป็นผู ้

ประเสริฐ พระเป็นผูป้ระเสริฐ ประเสริฐเพราะอะไร เพราะมนัไม่เกิดในโลก โลกมนัตอ้งเวียนตาย

เวียนเกิดนะ 

เกิดมาชาติน้ีเกิดมาเป็นชาวพุทธ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ออกมาเป็นภิกษุ บวชเป็นพระ

เป็นสงฆ ์ เป็นนกัรบ รบกบักิเลสของตวั กองทพัเขารบกบัขา้ศึกขา้งนอก เราเป็นนกัรบ รบกบั

กิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจ ถา้มนัเอาส่ิงท่ีเป็นพิษในหวัใจออกหมด มนัจะตอ้งไม่เกิด

อีก 

คาํว่า “ไม่เกิดอีก” ดูสิ เหมือนผูใ้หญ่ดูเด็กเลย โลกน้ีเหมือนเดก็ๆ ทุกคนมีตณัหาความ

ทะยานอยาก ตอ้งการใหไ้ดด้ัง่ใจของตวั มีชีวิตอยูก่็อยากสุขสบาย อยากมีสถานะ อยากมีทุกๆ 

อยา่ง แลว้ถา้จิตท่ีมนัพน้ เอาสารพิษออกไปจากใจ มนัพน้ออกไปจากส่ิงท่ีใจมนัเรียกร้อง 

จะไม่มีส่ิงใดสมความปรารถนาเลย แลว้เดก็มนัไม่เขา้ใจขอ้เทจ็จริงมนัก็เรียกร้องไปตาม

แรงปรารถนาของจิตนั้น แลว้เราเป็นผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่เพราะอะไร เพราะเราใชปั้ญญาของเรา เรา

ใคร่ครวญออกมา เราเอาสารพิษออกมาจากใจ เราดูโลกมนัเป็นอยา่งนั้นเลย โลกน้ีเขาพร่องอยู่ เขา

ติดอยู ่ ติดอยูเ่พราะเขาไม่รู้ เขาไม่รู้ ทั้งๆ ท่ีศึกษาธรรม ธรรมว่าอยา่งนั้น ธรรมบอกว่าไม่ใช่เขา 

ไม่ใช่เรา แต่ตณัหาความทะยานอยาก แรงขบัมนัมี แรงขบัมี พลงังานท่ีว่ามนัมีแรงดึงดูดอยู ่ มี มนั

ก็ตอ้งเป็นไปตามธรรมชาติของมนัอยา่งนั้น มนัก็แสดงออกโดยขอ้เทจ็จริงอยา่งนั้น เหมือนเดก็ๆ 

ตอ้งเวียนตายเวียนเกิดทั้งๆ ท่ีไม่อยากเกิด ทั้งๆ ท่ีไม่อยากตาย แต่ก็ตอ้งเวียนตายเวียนเกิด ในเม่ือ

จิตมนัเป็นพษิ 

แต่ในเม่ือเรารักษาของเรา เราใคร่ครวญของเรา เราชาํระลา้งของเราจนมนัเป็นความจริง

ข้ึนมา ถา้จิตมนัเป็นความจริงข้ึนมา มนัเห็นแลว้มนัสลดสังเวช ธรรมสังเวช ปลงธรรมสังเวช 

แสดงธรรม ถา้เขาไม่รู้ธรรมตามเรามนัก็เป็นเร่ืองสุดวิสัย เพราะอะไร เพราะเขาเขา้ไม่ถึง เขาเขา้

ไม่ได ้ศึกษาอยู ่พยายามประพฤติปฏิบติัอยู่ แต่มนัเป็นไปไม่ได ้มนัเป็นไปไม่ไดม้นัก็เป็นเร่ืองของ

เดก็ๆ ของเขาอยา่งนั้น น่ีมนัมองโลกอยา่งนั้นนะ ถา้เราทาํของเรา เราปฏิบติัของเรา มนัไดผ้ลของ

เรา เราดูใจของเราแลว้เรารักษาของเราใหเ้ป็นประโยชน์ของเรานะ 
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ใจเราเป็นพิษ มาลงอุโบสถ ลงอุโบสถศีลเพื่อความสะอาดบริสุทธ์ิ เพื่อใจของเรา เพือ่

จุดยนืของเรา เพื่อการกระทาํของเรา เอวงั 
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