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ต้ังใจฟังธรรมะเนาะ ต้ังใจฟังธรรม ต้ังใจฟังธรรมเพราะว่าเราจะมาประพฤติปฏบัิติ 

เวลาเราจะประพฤติปฏบัิติใช่ไหม แนวทางไง แนวทางการประพฤติปฏบัิติ ถ้าแนวทางการ

ประพฤติปฏบัิติ เหน็ไหม เราศึกษามาขนาดไหนแล้วแต่นะ ศึกษามามันเป็นการคาดหมาย ถ้า

เป็นการคาดหมายนะ มันเป็นความจริงในธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า แต่มัน

ไม่ได้เป็นความจริงของเราไง  

แต่เวลาเราประพฤติปฏบัิติข้ึนมาแล้ว เหน็ไหม ฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพ่ือ เหน็ไหม ครู

บาอาจารย์ท่านประพฤติปฏบัิติของท่านมาแล้ว ท่านจะมีแนวทางของท่าน ท่านมีแนวทางนะ 

เวลาครูบาอาจารย์ท่านปฏบัิติมาแต่ละองค์ เหน็ไหม ความถนัดของแต่ละองค์ไม่เหมือนกนั ที

น้ีความถนัดแต่ละองค์ไม่เหมือนกนั สิ่งที่จะถนัด ความถนัดขนาดไหน เวลาทาํไปแล้วมันจะเข้า

สู่อริยสจั ถ้ามันเข้าสู่อริยสจั เหน็ไหม ถ้าสมาธิกเ็ป็นสมาธิ ถ้ามันเป็นปัญญากเ็ป็นปัญญา แต่ถ้า

มันเป็นปัญญาของเราๆ มันเป็นปัญญาโลกยีปัญญา มันเป็นปัญญาทางโลกไง  

แต่มันเป็นปัญญาทางโลก เราศึกษาของเรา เรากเ็ข้าใจว่าสิ่งน้ีเป็นธรรมๆ เพราะจิตใจ

ของเรามันไม่เคยพบเคยเหน็สิ่งความเป็นจริงไง จิตใจเราไม่เคยพบเหน็ความเป็นจริงน้ัน 

ความจริงน้ันเป็นอย่างไร เวลาเราคาดหมาย เหน็ไหม เหมือนเดก็ เดก็เวลามีการศึกษา เหน็

ไหม ศึกษามาแต่ละวุฒิภาวะ ตามวัย เวลาแต่ละตามวัย สิ่งที่เขาศึกษามาเขาทึ่งไปตลอด

เส้นทางการศึกษาของเขา น่ีกเ็หมือนกนั ในการประพฤติปฏบัิติของเรา เหน็ไหม เร่ิมต้นข้ึนมา 

ถ้าเราปฏบัิติของเรานะ ถ้าจิตมันแค่สงบระงับเข้ามา มันกเ็หน็ความเป็นจริง มันกเ็หน็ความ

มหัศจรรย์ในใจแล้ว แต่ความมหัศจรรย์ในใจน้ัน เร่ิมมันที่แก้ ปุถุชน กลัยาณปุถุชน 

ปุถุชนและกัลยาณปุถุชน ปุถุชนคือคนหนา ปุถุชนคือเราน่ีแหละ เวลาเราเกดิมา คน

เกดิมา เหน็ไหม ปุถุชนคนหนาทั้งน้ัน เวลาเกดิมากมี็อวิชชาไง เพราะมีความไม่รู้ถงึได้มาเกดิ 

พอเกดิเป็นมนุษย์ เกดิมาพบพุทธศาสนา พอเกดิในพุทธศาสนามีอาํนาจวาสนาข้ึนมาถงึได้
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สนใจในพุทธศาสนา ดูส ิคนที่เขามีบ้านเรือนอยู่ข้างวัด ถ้าอยู่ข้างวัด เขาอยู่กบัวัด คุ้นชินอยู่กบั

วัด เขาไม่สนใจเร่ืองอย่างน้ันหรอก มันเป็นความคุ้นชินไง เหน็ทุกวันๆ  

น่ีกเ็หมือนกนั เราเป็นชาวพุทธ เกดิในพุทธศาสนา เหน็พระทุกวัน เหน็พระทุกวัน เหน็

การทาํบุญตักบาตรกนัทุกวัน แต่เราไม่ทาํ แต่เราไม่ทาํ เราไม่รู้ เหน็ไหม ใกล้เกลือกินด่าง อยู่

กบัสิ่งน้ันแต่ไม่เข้าใจสิ่งน้ันเลย น่ีทพัพีในหม้อ เหน็ไหม คนที่เขามาจากไหน เขาตักอาหารน้ัน

ได้ไปทานของเขา เขาจะได้รสชาติอาหารน้ัน แล้วทัพพีอยู่ในหม้อ อยู่กบัหม้อ คนอยู่ทุกวัน ตัก

ให้คนอื่นกนิ ตัวเองไม่ได้กนิสิ่งใดเลย เหน็ไหม ถ้าตัวเองได้รับรส เพราะธรรมชาติของทัพพี 

ทพัพีมันไม่มีชีวิตไง แต่น่ีมันเป็นบุคลาธิษฐาน มันเป็นสิ่งยกเป็นบุคลาธิษฐานเป็นตัวอย่างให้

เหน็ไง ว่าสิ่งที่จิตใจถ้ามันไม่เอามันเป็นแบบน้ัน 

แล้วจิตใจของเรา เราเกดิเป็นมนุษย์นะ เกดิเป็นมนุษย์เพราะอะไร เพราะมีปฏสินธิจิต 

เกดิในไข่ ในครรภ์ ในนํา้คราํ ในโอปปาติกะ ในกาํเนิดถงึเป็นสิ่งที่มีชีวิต ถ้าสิ่งที่มีชีวิตเกดิข้ึน

มาแล้ว เหน็ไหม สิ่งที่มีชีวิตมันรับรู้ได้รู้สขุรู้ทุกข์ได้ รับความรู้ได้ แต่ด้วยกเิลสตัณหาความ

ทะยานอยากมันครอบงาํไว้ไง เป็นเร่ืองโลกๆ ไง เราเกดิมาเป็นมนุษย์ เกดิมาพบพุทธศาสนา 

เรามีอาํนาจวาสนานะ เราถงึได้มาบวชเป็นพระ บวชเป็นพระนะ บวชเป็นพระแล้วบวชเป็นพระ

ปฏบัิติเสยีด้วย  

ถ้าพระปฏบัิติข้ึนมา เหน็ไหม ดูส ิ น่ีข้อวัตรปฏบัิติของเราทุกวัน เราต้องให้มันแบบ

ต่ืนตัวตลอด การต่ืนตัวตลอด อยู่กบัครูบาอาจารย์ท่านให้ต่ืนตัวตลอด การเหยียด การคู้ ความ

เป็นอยู่ของเรา ถ้ามีสติข้ึนมา เหน็ไหม ถ้ามีสติข้ึนมา แม้แต่การเหยียด การคู้ การเดินของเรา 

เรามีสติปัญญาของเราข้ึนมา มันเป็นการดูแลรักษาใจตลอดไง 

ถ้าดูแลรักษาใจตลอดนะ ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน สิ่งที่เกดิข้ึนกบัหัวใจน้ัน ถ้ามีสติมี

ปัญญารับรู้อย่างน้ี ถ้ารับรู้อย่างน้ี ถ้าจิตใจของคน ถ้ามันมีวุฒิภาวะนะ ใจคนที่สงู เหน็ไหม เขา

คิดแต่เร่ืองดีๆ นะ สิ่งที่จิตใจที่สงูส่งเขาคิดแต่เร่ืองดีๆ ทาํแต่เร่ืองดีๆ แล้วทาํสิ่งที่เป็น

ประโยชน์กบัชีวิตเรา ทาํสิ่งที่เป็นประโยชน์กบัชีวิตเรานะ 

คนที่จิตใจตํ่าทราม เหน็ไหม จิตใจที่ตํ่าทราม ทาํสิ่งใดทาํด้วยความเหน็แก่ตัว ทาํสิ่งใด

กเ็พ่ือประโยชน์กบัเขา เพ่ือประโยชน์กบัตัวเองๆ แล้วมันไม่ได้สิ่งใดเลยเพราะมันสร้างเวรสร้าง

กรรมทั้งน้ัน การกระทาํของเราสร้างเวรสร้างกรรมเพราะ เพราะเราบวชมาเป็นพระ เวลาบวช

มาเป็นพระ สงัฆะ ความเป็นสงฆ์ ความเป็นสงฆ์ต้องอยู่ร่วมกนั เหน็ไหม เป็นผู้ที่ไม่มีเหย้าไม่มี
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เรือน เป็นผู้ที่ไม่มีเรือน อยู่วัด อารามิก อยู่วัดอยู่วา เหน็ไหม วัดน่ีเป็นสมบัติในศาสนา สมบัติ

ของชาวพุทธ เหน็ไหม วัดวาอารามเป็นสมบัติของชาวพุทธ เราอยู่ในวัดมันกมี็ข้อวัตรปฏบัิติ 

ถ้ามีข้อวัตรปฏิบัติ สิ่งที่การกระทาํๆ น่ันน่ะ  

ถ้าจิตใจที่สงูส่งทาํสิ่งใดเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ทาํสิ่งใดเพ่ือประโยชน์กบัสงัคม เวลา

เขาสร้างวัดสร้างวา เหน็ไหม ผู้ที่อยู่ในวัดในวาน้ัน เขาขอให้อยู่ด้วยความสงบร่มเยน็ ผู้ที่ยังไม่

มาขอให้มาเถดิ มาสู่วัดน้ีๆ วัดอารามิกเป็นที่อยู่ของผู้ทรงศีล ถ้าผู้ทรงศีล เหน็ไหม จิตใจที่มัน

สงูส่งมันเป็นประโยชน์อย่างน้ัน จิตใจที่สงูส่ง เหน็ไหม เวลาทางโลกกเ็หมือนกนั จิตใจของคน

ที่สงูส่ง จิตใจที่มีคุณธรรม เขาทาํสิ่งใดเพ่ือเป็นประโยชน์ทั้งน้ัน เขาคิดแต่เร่ืองดีๆ ไง จิตใจที่

สงูส่งคิดแต่เร่ืองดีๆ คิดแต่เร่ืองเป็นประโยชน์ 

จิตใจที่ตํ่าทราม จิตใจที่ตํ่าทรามคิดแต่เร่ืองของตนเอง คิดแต่เร่ืองความเหน็แก่ตัว 

ความเหน็แก่ตัวแล้วมันกอ็ยู่ไม่ได้หรอก เหน็ไหม มนุษย์เป็นสตัว์สงัคม เกดิมาเป็นมนุษย์เป็น

สตัว์สงัคมนะ แบ่งหน้าที่กนัทาํ ทาํหน้าที่การงานของตน แล้วมาแลกเปล่ียนกนั คนคนเดียวทาํ

สิ่งใดทุกๆ อย่างไม่ประสบความสาํเรจ็ ประสบความเป็นอยู่ยากลาํบาก เหน็ไหม เขาถงึแบ่ง

หน้าที่กนัทาํงาน น้ีสงัคมต้องอยู่ร่วมกนั เหน็ไหม น่ันพูดถงึสงัคม ถ้าจิตใจที่สงูส่ง สงัคมมันก็

เป็นที่ดีงาม  

ถ้ามาบวชเป็นพระ มาบวชเป็นพระนะ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าท่านบอก

พระอานนท์ เหน็ไหม ให้ปฏบัิติบูชาเราเถดิๆ การปฏบัิติน่ีสาํคัญมาก เพราะการปฏบัิติน่ีเป็น

การขัดเกลากเิลส เป็นการกาํจัดกเิลสในหัวใจของสตัว์โลก กาํจัดกเิลสในหัวใจของสตัว์โลกน่ี

เป็นความปรารถนาขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า

ปรารถนาร้ือสตัว์ขนสตัว์ สตัตะผู้ข้อง ความขุ่นข้องหมองใจในใจ เน่ียร้ือสตัว์ขนสตัว์ที่น่ี หัวใจ

น่ี หัวใจของสตัว์โลก  

มนุษย์เกดิมา เหน็ไหม ในบรรดาสตัว์สองเท้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า

ประเสริฐที่สดุ ประเสริฐเพราะอะไร ประเสริฐเพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าได้ชาํระ

ล้างกเิลสในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแล้วไง แล้วอย่างพวกเรา เหน็ไหม เราเกดิ

มาในวัฏฏะ เกดิมาในภพในชาติ เกดิมาด้วยอาํนาจวาสนานะ ถ้าไม่มีอาํนาจวาสนาไม่ได้เกดิ

เป็นมนุษย์หรอก เราดูฟาร์มสตัว์เล้ียง ฟาร์มไก่ ๔๕ วันเท่าน้ันเชือดหมด แล้วกเ็วียนว่ายตาย

เกดิในวัฏฏะ เกดิเป็นแมลง ๗ วัน แล้วมนุษย์ไม่เกดิเหรอ เพราะว่าพระโพธิสตัว์ไม่เกดิตํ่า

กว่านกกระจาบ พระโพธิสตัว์ๆ เหน็ไหม เวลาในพระไตรปิฎกภิกษุไปได้ผ้าเก่ามา ได้มาร้ือ
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ออกมาทอใหม่ ทอใหม่แล้วมาเยบ็ เหน็ไหม ด้วยความผูกพัน เพราะผ้ามันประณีต เราจะได้

เปล่ียนผ้าใหม่ คืนน้ันเป็นโรคประจาํตัว โรคท้องร่วง เสยีชีวิตในคืนน้ันไปเกดิเป็นเลน็ ไปเกดิ

เป็นเลน็อยู่ในผ้าจีวรน้ัน  

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นคนมาท้วงไว้เอง เพราะตามวินัยถ้าเป็นของของ

สงฆ์ เกดิในท่ามกลางสงฆ์น้ัน เวลาถ้าเป็นผู้อปัุฏฐากเขาจะได้บริขาร ๘ บริขาร ๘ ได้เป็นสทิธิ์

ของภิกษุผู้อปัุฏฐาก แต่ถ้าไม่มีผู้อปัุฏฐากน่ันตกเป็นของของสงฆ์ สงฆ์ให้แจกกนั ถ้าแจกแล้วๆ 

เหน็ไหม มันเป็นการยืนยันไง เป็นการยืนยันว่าการเวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ พระไปเกดิเป็น

เลน็อยู่ในผ้าน้ัน เพราะว่าด้วยความผูกพันว่าพรุ่งน้ีเราจะได้เปล่ียนผ้าใหม่ คืนน้ันตายซะ ความ

ผูกพันกบัผ้าน้ัน ด้วยความผูกพันในผ้าน้ันไปเกดิเป็นเลน็ในผ้าน้ัน  

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าสั่งพระเลย อย่าเพ่ิงแจกนะ ผ้าน้ีอย่าเพ่ิงแจก ภิกษุน้ัน

ตายแล้วมาเป็นเลน็อยู่ที่น่ี วางไว้อย่างน้ัน พอ ๗ วัน เลน็มีอายุแค่ ๗ วัน ๗ วันมันตายไป พอ

มันตายไปท่านกใ็ห้เอาผ้าน้ันมาแจกในท่ามกลางสงฆ ์จะเกดิหรือไม่เกดิล่ะ จะมีหรือไม่มีล่ะ จะ

มีหรือไม่มีในความเหน็ของเราไง น่ีไง เวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ  

ถ้าเราเกดิอย่างน้ัน เหน็ไหม เราเกดิเป็นสตัว์ เราเกดิอย่างน้ันมันเกดิในวัฏฏะ แต่

ปัจจุบันน้ีเกดิเป็นมนุษย์ เกดิเป็นมนุษย์แล้วเกดิมาพบพุทธศาสนาด้วย เราเกดิในพุทธศาสนา 

แล้วมาบวชเป็นพระด้วย การบวชเป็นพระแสนลาํบากลาํบนนะ การบวชเป็นพระน่ี เพราะอะไร 

เพราะดูส ิ ทางโลกมองมาที่พระ เหน็ไหม พระปฏบัิติ พระฉันม้ือเดียว ทาํสิ่งใดผดิอาบัติไป

หมด ศีล ๒๒๗ แล้วถ้าศีลในวินัย ๒๑,๐๐๐ มีอย่างน้ัน แล้วเวลาประพฤติปฏบัิติ สิ่งใดทาํขาด

ตกบกพร่องเป็นเวรเป็นกรรมทั้งน้ัน ฉะน้ัน คนเขาถงึไม่กล้ามาบวชไง  

ถ้าอยู่เป็นฆราวาส อยู่ในฆราวาสกป็ระพฤติปฏบัิติในแนวทางของฆราวาส เพราะ

ฆราวาสประพฤติปฏบัิติเข้าไปกถ็งึที่สดุแห่งทุกข์ได้ ฉะน้ัน เขากอ็ยู่ในฆราวาสของเขา แล้ว

กเิลสด้วย กเิลสกเ็น่ียๆ อยู่ในฆราวาสของเขา เขากอ็ยู่ในฆราวาสธรรม เวลามาบวชเป็นพระๆ 

ละล้าละลังไม่กล้ามาบวช เหน็ไหม ถ้าเป็นความเป็นจริงเป็นจังจะมาบวชแล้ว 

ถ้าจะมาบวช เรามีสติมีปัญญามากน้อยแค่ไหน ถ้าเรามาบวชเป็นพระ เหน็ไหม เรามา

บวชเป็นพระ เรามาประกาศตนแล้วว่าเราเป็นภิกษุ อปัุชฌาย์ยกเข้าหมู่ ยกเข้าหมู่ ศีล ๒๒๗ 

ถ้าศีล ๒๒๗ มันเป็นศีลอยู่แล้ว ถ้ามันเป็นศีลอยู่แล้ว ที่ว่าคาํว่ามีอาํนาจวาสนาๆ นะ วาสนา

อย่างน้ี ถ้ามีอาํนาจวาสนา คนมองว่าสิ่งใดมันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ไง ถ้ามันเป็น
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ประโยชน์โลก โลกเป็นประโยชน์ของเขา ประโยชน์โลกกป็ระโยชน์ในครอบครัว ประโยชน์ใน

ชาติปัจจุบันน้ี 

แต่เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าพูดถงึผลของวัฏฏะเลย คนน่ีเกดิมาจากไหน 

บุพเพนิวาสนุสสติญาณย้อนอดีตชาติไปไม่มีสิ้นสดุ เวลาจุตูปปาตญาณ เหน็ไหม คนเราถ้ามา

ประพฤติปฏบัิติยังไม่ถงึที่สิ้นสดุแห่งทุกข์มันยังต้องเวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ มันมีเวรมีกรรม

ของมันไปแน่นอน อาสวักขยญาณขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าชาํระล้างกเิลสในใจ

ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า จึงเป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าข้ึนมา ถ้าเป็น

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าข้ึนมา เหน็ไหม คนที่เหน็คุณงามความดี คนที่เหน็คุณธรรม 

คนที่เหน็ๆ ไง เราเลยเสยีสละ มันเป็นทางเลือก 

จิตใจที่สงูส่ง คิดให้สงูส่งนะ เราเกดิมาทาํไม เราเกดิมาประกอบสมัมาอาชีวะ เกดิมามี

ครอบครัว เกดิมาแล้วครอบครัวของเราประสบความสาํเรจ็ เสรจ็แล้วจบลงอย่างไร เหน็ไหม 

ไม้ใกล้ฝั่งๆ คนเฒ่าคนแก่เขาไปวัด ประเพณีของชาวพุทธไง พอแก่เฒ่าชราภาพข้ึนมากไ็ปวัด

ไปวา ไปวัดไปวาเพ่ือเตรียมตัวจะตายไง ไปประพฤติปฏบัิติธรรม เป็นทรัพย์สมบัติของใจดวง

น้ี ให้ใจดวงน้ีมีทรัพย์สมบัติไป ไม่ใช่ไปแบบเร่ร่อน ไม่ใช่ไปแบบคนอนาถา  

เวลาคนอนาถา สมัยโบราณนะ สมัยก่อนเวลาคนป่วย เหน็ไหม ไม่มีทรัพย์ เป็นคนไข้

อนาถา เขาดูแลตามความเป็นอนาถา ถ้าใครมีทรัพย์ข้ึนมาเขาเป็นคนไข้พิเศษ อยู่ห้องพิเศษ 

พิเศษหมด น่ีกเ็หมือนกนั ถ้าเราเป็นอนาถา เราไม่มีสิ่งใดเป็นทรัพย์สมบัติของเราเลย น่ีเป็น

ชาวพุทธๆ วัฒนธรรมของชาวพุทธเราไปวัดไปวา ไปจาํศีล ไปประพฤติปฏบัิติข้ึนมาเพ่ือเป็น

สมบัติของเราไง เวลาเวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะจะได้ไม่เป็นคนอนาถา ไม่เป็นคนอนาถา มันมี

บุญกุศลเป็นที่พ่ึงไง  

น่ีพูดถงึว่าจิตใจคนที่สงูส่งข้ึนมามันพัฒนาการข้ึนมา ไม่เหมือนทางโลก ทางโลกเขาจะ

หาแต่สมบัติของตนๆ เป็นคุณภาพชีวิต ประกนัความม่ันคงในชีวิต ความม่ันคงในชีวิตนะมัน

เป็นการใช้สอย มันเป็นความประหยัดมัธยัสถ ์ ถ้าคนมีความประหยัดมัธยัสถน์ะ สิ่งใดมันใช้

แล้วเขาภมิูใจของเขา คนที่ประหยัดมัธยัสถเ์ขาใช้สิ่งใดเขาพอของเขา ไอ้คนฟุ่มเฟือยมันจะเอา

ทั้งโลกมามันกไ็ม่พอหรอก แล้วมันใช้แค่ไหน  

คนเรามีปากท้องเหมือนกนั เราเกดิมาเป็นญาติกนัโดยธรรมนะ ญาติกนัโดยธรรมมันมี

ปากมีท้อง ถ้ามีปากมีท้องแล้วเราหาปัจจัยเคร่ืองอาศัย แล้วรู้จักประหยัดมัธยัสถ ์ อย่างเช่น 
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พระ เหน็ไหม พระเราฉันม้ือเดียว ฉันม้ือเดียวคนที่ประพฤติปฏบัิติข้ึนมา เราเหน็คุณธรรมใน

ใจ เราเหน็สิ่งน้ีเป็นประโยชน์ ถ้าความเป็นอยู่ของเรา ฉันม้ือเดียว แต่ฉันแล้วเวลาไปน่ังสมาธิ

ภาวนามันยังสปัหงกโงกง่วง ความสปัหงกโงกง่วง การอดนอนผ่อนอาหารเพ่ือไม่ให้ธาตุขันธ์

มันมีพลังงานเกนิไปให้มันทับหัวใจ พอมันไม่ทับหัวใจ เหน็ไหม เวลาภาวนาข้ึนมามันจะเหน็

แนวทางแล้ว 

คนที่ปฏบัิติข้ึนมา ไอ้เร่ืองปัจจัยเคร่ืองอาศัยเป็นของเลก็น้อยมาก แล้วถ้าเป็นของ

เลก็น้อยนะ มันเป็นเคร่ืองอาศัยๆๆ ให้เราดาํรงชีพเท่าน้ันน่ะ ดูส ิ ในทางโลก เหน็ไหม สิ่งน้ัน

มันขาดตกบกพร่องสิ่งใด อดจนตาย แต่น่ีมันไม่ใช่ จะฆ่ากเิลสให้ตาย เราไม่ใช่อดจนตาย จะ

ฆ่ากเิลสให้ตาย แต่มันเป็นวิธกีารฆ่ากเิลสไง เป็นคาํว่าวิธีการๆ เทคนิค เทคนิคที่จะเอาชนะ

ตนเอง เทคนิคที่จะค้นหาใจของตน แล้วเป็นที่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าประทานไว้ให้ 

เหน็ไหม เวลาเราเจบ็ไข้ได้ป่วยเรากต้็องหายาเพ่ือรักษา  

น่ีกเ็หมือนกนั เวลาเราจะไปไหนเรากต้็องมีอปุกรณ์ มีเคร่ืองอาํนวยความสะดวก น่ีก็

เหมือนกนั เวลาประพฤติปฏบัิติข้ึนไป เราจะปฏบัิติ เราทาํหัวใจให้สงบ เรากท็าํให้สงบ ทาํอยู่

อย่างน้ัน ทาํกท็าํไม่ได้ ย่ิงทาํไม่ได้ เหน็ไหม ทาํสิ่งใดเกดิแต่อปุสรรค ทาํสิ่งใดมีแต่การขัดแย้ง 

พอความขัดแย้ง ทาํไปๆ แล้วมันแหยง ทาํไปแล้วไม่ได้ผล 

แต่ถ้าคนมีปัญญา มีปัญญา เหน็ไหม ต้ังแต่เช้าต่ืนข้ึนมา น่ีวันน้ีเราทาํอะไรบ้าง สิ่งใดที่

กระทบกระเทือนในหัวใจมันมีอะไรบ้าง มันรักษาอย่างน้ัน แล้วเขาจะหลีกเร้นของเขา เขาจะหา

ความสงบของเขา แล้วเวลามาภาวนาข้ึนมามันเป็นเร่ืองส่วนตัวของเราแล้ว หายใจเข้านึกพุท 

หายใจออกนึกโธ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ มันจะลงได้หรือไม่ได้ ถ้ามันลงไม่ได้เพราะอะไร ทาํไม

ปัญญาของเรามันเลินเล่ออย่างน้ี ทาํไมปัญญาของเรามันไม่มีการคัดแยกอย่างน้ัน เป็นเพราะ

อะไร เพราะมันด้ือด้าน  

พอมันด้ือด้านข้ึนมา เหน็ไหม หลวงตาเวลาท่านอดอาหารนะ เวลากเิลสกับธรรมมัน

เถยีงกนัในใจ ถ้าคนไม่กนิมันกต็าย แต่ถ้ามันกนิแล้วนะมันกอ็ดือาด กนิแล้วมาภาวนามัน

ภาวนาแล้วมันกไ็ม่ได้ด่ังใจ มันละล้าละลังๆ นะ โดยธรรมชาติคนมันต้องมีอาหาร ไม่มีอาหาร

มันกต็ายไง เราต้องรักษาชีวิตเราไว้ เราเป็นคนนะ มีปัญญานะ บวชเป็นพระนะ บวชเป็นพระ 

พระที่มีสติปัญญา เราจะโต้แย้งกบัข้อเทจ็จริงใช่ไหม มันไม่เป็นอย่างน้ันหรอก เราไม่ได้โต้แย้ง

ข้อเทจ็จริง จะเอาความจริงเหนือจริง จะเอาความจริงที่จริงกว่าน้ี ถ้าเอาความจริงที่จริงกว่าน้ี น่ี

มันจริงแบบโลกไง  



เทศน์พระ เร่ือง ใจสงูต่ํา ๗ 

 

คนเราเจบ็ไข้ได้ป่วยเพราะการดาํรงชีวิต การดาํรงชีวิตอย่างไร เสเพลอย่างไร มันกจ็ะมี

โรคภัยไข้เจบ็อย่างน้ัน คนที่ดาํรงชีวิตรักษาสขุภาพของเขาดี สขุภาพของเขา เขาไม่เสยีหาย จิต

กเ็หมือนกนั เหน็ไหม เวลาเราจะภาวนาข้ึนมา เราจะภาวนาข้ึนมา ด้วยกเิลส เหน็ไหม นู่นก็

ไม่ได้ น่ีกไ็ม่ได้ มันจะเอาแต่ความสะดวกสบายทั้งน้ันเลย แล้วเอาความสะดวกสบาย เหน็ไหม 

การดาํรงชีวิตดาํรงชีวิตเสเพลอย่างไร มันกจ็ะเกดิโรคภัยไข้เจบ็อย่างน้ัน  

น่ีกเ็หมือนกนั จิตของเรา เราทาํอย่างไร แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญา เรารักษาของเรา เหน็

ไหม คนที่มีจิตใจสงูส่ง คนที่จิตใจที่มีวุฒิภาวะ มันเหน็โทษ มันเหน็โทษในความเป็นอยู่ มัน

เหน็โทษในการกระทาํอนัน้ัน ถ้ามันเหน็โทษในการกระทาํอนัน้ัน เราหลีกเร้น เหน็ไหม เรา

หลีกเร้น เราหลบหลีกของเรา เราหลบหลีกของเรา หลบหลีกๆ แล้วได้อะไร เขาว่าเวลาปฏิบัติ

เขาอเุบกขาๆ อเุบกขากว็างเฉยไง อเุบกขามันต้องใช้สติปัญญาพอสมควรมันถงึจะวางเฉยของ

มันได้ 

น่ีกเ็หมือนกนั หลบหลีกๆ แล้วทาํไม หลบหลีกแล้วกไ็ปจมอยู่อย่างน้ันเหรอ หลบหลีก

แล้วมันต้องมีสติมีปัญญา มันต้องมีการกระทาํไง มันต้องมีการกระทาํ เหน็ไหม ดูส ิ โดย

ธรรมชาติเวลานํา้ขุ่น เหน็ไหม นํา้ที่มันเจือปนด้วยสารพิษ ถ้าวางไว้ต่างๆ ด้วยตะกอนมันจะตก

ลงอยู่ก้นภาชนะน้ัน นํา้จะใสข้ึนมา น่ีโดยธรรมชาติของมัน แล้วจิตใจล่ะ จิตใจ เหน็ไหม เวลา

ศึกษาธรรมะ โอ้โฮ สบายๆ สบายๆ น่ะกเิลส มันเป็นตะกอนอยู่ก้นบ้ึงในใจน่ันน่ะ มีอะไรไป

สะกดิแล้วมันฟูทันทเีลย มันฟูทนัทีเลย เหน็ไหม  

น่ีกเ็หมือนกนั เวลาเราใช้สติใช้คาํบริกรรมนะ พุทธานุสสติ หายใจเข้านึกพุท หายใจ

ออกนึกโธ เราพยายามจะทาํให้นํา้น้ันใส พอนํา้น้ันใสนะ พอนํา้ใสนํา้น้ันจะเป็นประโยชน์ข้ึนมา

ได้บ้าง น่ีกเ็หมือนกนั ถ้าจิตมันสงบระงับข้ึนมา เหน็ไหม แค่จิตสงบระงับข้ึนมามันกมี็ความสขุ

แล้ว ความสขุไง สขุอื่นใดเท่ากบัจิตสงบไม่มีนะ เพราะอะไร เพราะสิ่งที่ว่า เขาว่าจิตเขาเป็น

สมาธิ จิตเขาที่ว่าว่างๆ ว่างๆ น่ันน่ะ อนัน้ันเขาไม่มีรสชาติไง มันเหมือนกบัตาํราทางทฤษฎีเรา

ศึกษามาเรากเ็ข้าใจได้ เราคาดหมายได้  

แต่ถ้ามันเป็นตัวมันเอง เพราะตัวมันเอง เหน็ไหม พอจิตสงบแล้วต้องมีกาํลัง ความมี

กาํลังรสชาติของมันสะเทือนหัวใจ ถ้ามันสะเทือนหัวใจ เวลาคนที่จิตสงบแล้วส่วนใหญ่จะมา

ถามเลย น่ันมันคืออะไร น่ันมันไปเหน็แล้วนะ มันไปสมัผัสแล้วนะ มันยังไม่รู้ว่าน่ันคืออะไรเลย 

น่ันคืออะไร เพราะมันข้อเทจ็จริงไง  
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แต่ถ้ามันเป็นความคิดของเรา เหน็ไหม ใสๆ ทาํไมมันใสๆ อย่างน้ัน ใสๆ อย่างน้ัน จิต

มันต้องมีการเปล่ียนแปลงของมัน มันถงึเหน็อาการอย่างน้ันได้ ถ้าเหน็อาการอย่างน้ันได้นะ 

การรักษาอย่างไร ไอ้ใสๆ ไปเหน็ว่าใสๆ แต่ทาํไมมันถงึใสๆ ล่ะ ใสๆ เพราะจิตมันเป็นอสิระ 

จิตมันไม่โดนกเิลสครอบงาํ จิตมันไม่โดนอารมณ์ อารมณ์มันเสวยอารมณ์ มันเป็นอารมณ์ จิต

ไม่เสวย กาํมือมันได้กาํสิ่งใดมันกรั็บรู้สิ่งน้ัน น่ีกเ็หมือนกนั เราทาํจนมือมันปล่อยวางหมด 

ปล่อยวางหมด เรากาํสิ่งใดอยู่เรารู้น่ี มันมีความรู้สกึ เราปล่อยหมดมันกต้็องมีความรู้สิ มันว่าง 

มันปล่อยวาง แล้วมีสติสมัปชัญญะ มีสติสมัปชัญญะ เหน็ไหม เน่ียสมัมาสมาธ ิ

เพราะมือมันว่าง มันจะจับต้องสิ่งใดกไ็ด้ ถ้ามือมันไม่ว่าง มันจะไปหยิบอะไร เพราะมือ

มันกาํกเิลสอยู่ มือมันกาํอารมณ์อยู่ เสวยอารมณ์ๆ อารมณ์ไม่ใช่จิต มันเกดิจากจิต เพราะจิต

มันเสวยอารมณ์มันถงึเป็นอารมณ์น้ัน พุทโธกเ็ป็นอารมณ์ๆ หน่ึง พุทธานุสสติ แต่พุทธานุสสติ

เพ่ือให้จิตว่าง ให้มือมันว่าง พอมือมันว่างข้ึนมา เหน็ไหม มันมีสติปัญญา มันพยายามน้อมไป 

ให้เหน็กาย ให้เหน็เวทนา ให้เหน็จิต เหน็ธรรม ตามความเป็นจริง ถ้าตามความเป็นจริง ถ้ามัน

ไปจับ เหน็ไหม มือมันว่าง พอมันจับสิ่งใด พอจับแล้วเตม็ไม้เตม็มือ จับแล้วมันพิจารณาของ

มันได้ ถ้ามันได้ เหน็ไหม ยกข้ึนสู่วิปัสสนา ถ้ามีการกระทาํเป็นช้ันเป็นตอน เหน็ไหม จิตใจของ

คนที่มันตํ่าต้อย มันตํ่าต้อยมันเหน็แก่ตัว ทาํสิ่งใด เหน็ไหม น่ีเวลามันเกดิตรรกะ เกดิความคิด 

เกดิจินตนาการข้ึนมา เป็นธรรมๆๆ จิตใจที่วุฒิภาวะมันอ่อนด้อย 

ถ้าจิตใจที่มันมีคุณธรรมนะ เหน็สิ่งใดแล้วรู้สิ่งใดแล้วพิจารณา มันจริงหรือไม่จริง ถ้า

มันจริง มันจริงทาํไมมันไม่อยู่กบัเรา มันจริงทาํไมมันไม่เข้าใจ ถ้ามันไม่เข้าใจแสดงว่ามันไม่

จริง ถ้ามันไม่จริง ไม่จริงทาํอย่างไร ไม่จริงกต้็องพิจารณาอกีส ิ ไม่จริงมันกต้็องพิจารณาให้มัน

แยกแยะ พิจารณาให้มันชัดเจนว่ามันจริงเพราะอะไร มันไม่จริงเพราะอะไร ถ้ามันเหน็โทษของ

มันนะ เหน็ความผดิพลาดของตน น่ันแหละมันวิธีการแก้ไข  

แต่ถ้ามันไม่เหน็ความผิดของตน มันไม่เหน็ว่าทาํแล้วทาํเล่าๆ ทาํแล้วมันอยู่กบัที่น่ันไง 

ทาํแล้วทาํเล่าถ้าไม่ใช่เป็นความจริง เหน็ไหม กพิ็จารณาซํา้เข้าไปส ิถ้าพิจารณาซํา้เข้าไป พอมัน

เหน็ว่าอนัน้ีไม่ใช่ ไม่ใช่มันวางข้ึนไป มันจะเหลืออะไร มันเหลือสิ่งที่วางแล้ว ตัวมันเป็นอสิระ 

มือที่วางแล้วมันว่าง มือที่วางมันจะจับสิ่งใด มันจะพิจารณาสิ่งใด มันทาํของมันได้ ถ้ามันทาํ

ของมันได้มันกพั็ฒนาของมันไปอกีข้ันหน่ึง มันกจั็บต้องไปอกีช้ันหน่ึง ถ้าอกีช้ันหน่ึงมันทาํแล้ว

ทาํเล่า การพิจารณาซํา้แล้วซํา้เล่า การพิจารณาซํา้แล้วซํา้เล่าคือการพยายามหาความบกพร่อง

ของการกระทาํของเราเอง 
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เวลาถามครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ท่านตอบได้หมด แล้วท่านตอบได้แล้วนะ ตอบได้ 

เหมือนคนคอยแนะนาํ แนะนาํแล้วไอ้คนที่ฟังมันไม่เช่ือ หรือถ้ามันเช่ือ มันกเ็ช่ือโดยที่มันความ

เข้าใจภายนอก มันไม่ใช่ความเป็นปัจจัตตัง เป็นสนัทิฏฐิโก เป็นกลางข้ึนกลางหัวใจ 

แต่ในการพิจารณาแยกแยะของเรา เหน็ไหม พิจารณาซํา้ พิจารณาแยกแยะของเรา น่ี

คือการทาํซํา้ การทาํซํา้คือให้จิตมันพิจารณาของมันซํา้ ถ้าซํา้ ถ้ามันพิจารณาซํา้ทาํบ่อยคร้ังเข้า 

มันเหน็ความบกพร่องของตน มันเหน็การกระทาํที่ผดิ ผิดเพราะอะไร สมาธิเบาบางไปบ้าง จะ

บอกว่าสมาธิเข้มข้นเกนิไป น้อยองค์ที่จะเป็น แต่เป็น สมาธิเข้มข้นเกนิไปมันใส ใสจนพิจารณา

มันไม่เป็นไปตามที่ปรารถนา ถ้าสมาธิมันมีกาํลังเกนิไปมันกไ็ม่มัชฌิมาปฏปิทา ไม่สมดุล ไม่

พอดี เวลาอ่อนเกนิไป ส่วนใหญ่มันจะอ่อนเกนิไป  

เหมือนนักกฬีา เหมือนเราทาํงาน เราทาํงานแต่สขุภาพเราไม่ดี แต่เรากโ็หมทาํงาน 

สขุภาพเราไม่ดี แต่ทาํงานไปแล้วงานเป็นยังไง เละ จิตใจของคนที่ไม่มีกาํลังทาํๆ ไปแล้วมีแต่

ความเสยีหาย ความเสยีหายคืออะไร คือมีความผดิพลาด ความผดิพลาดมันมีแต่ความสงสยั 

ทาํไปแล้วมันทาํให้งานไม่ชัดเจนข้ึนมา แล้วมันจะชัดเจนข้ึนมาต้องทาํอย่างไร ชัดเจนข้ึนมาวาง

หมดเลย กลับมาพุทโธ กลับมาพุทโธ กลับมาบริหารจิตใจให้แขง็แรงข้ึนมา ถ้ามันกลับมาที่

ความสงบ พอมันสงบแล้วมันสดช่ืน พอมันได้พักแล้วมันสดช่ืนแจ่มใส พอมันสดช่ืน ทาํอะไร

มันกเ็ป็นประโยชน์ข้ึนมา แต่ถ้ามันไม่สดช่ืน เหน็ไหม มันทาํสิ่งใดแล้วน่ี คนที่ไม่มีกาํลัง พอทาํ

สิ่งใดแล้วกท็าํอยู่อย่างน้ันแหละ เพราะอะไร 

จิตมันไม่เคยตายไง ทาํแล้วทาํเล่า จากที่มันเป็นปัญญา ปัญญาคือการรอบรู้ในกอง

สงัขาร ปัญญาในพุทธศาสนานะ ปัญญาคือรอบรู้ในกองสงัขาร สงัขารคือความคิดความปรุง

ความแต่ง สิ่งที่ความคิดความรู้สกึเราน่ีสงัขาร สงัขารในขันธ ์ ๕ ไม่ใช่สงัขารร่างกาย แล้วถ้ามี

ปัญญารอบรู้ในกองสงัขาร ปัญญารอบรู้ในความคิด ในการกระทาํเราทั้งหมดเลย น่ีปัญญารอบ

รู้ ถ้ารอบรู้แล้วมันจะไปสงสยัอะไร  

ถ้ารอบรู้ เหน็ไหม เราพิจารณาของเรา แล้วเราวางของเรา แล้ววางของเรานะ ถ้ามันจับ

กาย จับเวทนา จับจิต จับธรรม ได้ตามความเป็นจริง ถ้าจับได้ตามความเป็นจริง มันจับได้ พอ

จับได้มันอยากทาํงาน เวลาฝึกหัดใช้ปัญญาๆ แล้ว ปัญญาที่มันออกก้าวเดินแล้ว พอถ้ามา

บังคับให้มันสู่ความสงบ เวลามันออกจากความสงบแล้วมันพุ่งเข้างานเลย มันพิจารณาซํา้ทันที

เลย พิจารณาแล้วพิจารณาเล่า น่ีมรรค เวลามรรคมันหมุน เหน็ไหม เวลาปัญญามันหมุนๆ 

เวลาปัญญาที่มันยังไม่เกดิข้ึนมาเลย ปัญญามันเกดิข้ึนมาเองไม่ได้  
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มีอยู่มาก บอกว่าทาํความสงบของใจ เวลาจิตสงบเป็นสมาธิแล้วปัญญามันจะเกดิเอง 

ถ้าปัญญามันจะเกดิเอง ฤๅษีชีไพรในสมัยพุทธกาลมันเป็นพระอรหันต์กนัไปหมดแล้ว เพราะ

ฤๅษีชีไพรเขากท็าํฌานสมาบัติได้ มันเกดิมาเองไม่ได้เพราะมันเป็นโลกุตรธรรม มันเป็นโลกุตร

ปัญญา ปัญญาที่รู้แจ้งโลก ปัญญาที่จะถอดถอน  

ไอ้ปัญญาของเราน่ีมันสญัญาทั้งน้ัน สิ่งที่เป็นสญัญานะ เราฝึกหัดใช้ปัญญาถ้าเราทาํ

ความสงบใจของเราได้ เหน็ไหม เวลาจิตสงบแล้วเราฝึกหัดใช้ปัญญาของเรา น่ันน่ะเป็นปัญญา 

หลวงตาใช้คาํว่าวิปัสสนาอ่อนๆ การฝึกหัดของเรามันเป็นวิปัสสนาอ่อนๆ เพราะอะไร เพราะ

มันมีจิต มันมีจิต มันคิดข้ึนมาจากจิตไง เพราะมันเกดิข้ึนมาจากจิต มันเป็นปัจจัตตัง เป็น

สนัทิฏฐิโก มันเป็นอาํนาจวาสนาของจิตดวงน้ัน จิตดวงใดกแ็ล้วแต่ ถ้ามันมีความรู้สกึนึกคิด 

ความรู้สกึนึกคิดเกดิจากจิต ถ้าเกดิจากจิต คิดสิ่งที่ดีมันกเ็ป็นบุญของจิตดวงน้ัน ถ้าคิดเลวมันก็

เป็นบาปอกุศลของจิตดวงน้ัน  

แล้วเวลาจิตมันทาํความสงบใจเข้ามา พอใจสงบแล้วมันใช้ปัญญาพิจารณาในสติปัฏ

ฐาน ๔ มันกเ็ป็นบุญกุศลของจิตดวงน้ัน ถ้าจิตดวงน้ันพิจารณาไป เหน็ไหม จิตดวงน้ันมันกไ็ด้

รับรู้ มันกซึ็มซับ ซึมซับให้จิตดวงน้ันฉลาดข้ึน พอจิตดวงน้ันฉลาดข้ึนพิจารณาเข้าไปมันกเ็ป็น

ปัจจัตตัง เป็นสนัทิฏฐิโก เป็นมรรคของจิตดวงน้ัน แต่จิตดวงน้ันมันมีกเิลส มันมีอวิชชา มี

ความไม่รู้เจือปนมา พอมีความไม่รู้เจือปนมา มันพิจารณาไป มันกมี็ความไม่รู้ ความไม่รู้คือ

การคิดเกนิไป การคิดตํ่าไป การคิดไม่เท่า น่ีไง มานะ ๙  

ถ้ามันคิดเกนิไป คิดน้อยไป คิดหย่อนยานไป คิดเข้มข้นเกนิไป คาํว่าเกนิไปๆ เหน็ไหม 

น่ีคาํว่าเกนิไปๆ เน่ียคือกเิลสมันทาํให้บิดเบือน ความบิดเบือนของการใช้ปัญญา ถ้าฝึกหัดใช้

ปัญญา เหน็ไหม พอใช้ปัญญาไป พอจิตมันใช้ปัญญาด้วยกาํลังของสมาธิ ถ้ามีกาํลังของสมาธิ 

มันกเ็ป็นปัญญาที่รอบรู้ในกองสงัขาร ปัญญาที่รอบรู้ในความเหน็ของตน แต่พอสมาธิกาํลังมัน

เบาบางลงมันเป็นสญัญาแล้ว 

สญัญาคือความจาํเดิม มันเป็นความเคยชิน แต่ไม่มีกาํลัง ถ้าเป็นความเคยชินก็

ความคิดเราน่ีไง ทุกคนอยากพ้นทุกข์ไหม ทุกคนอยากพ้นกเิลสไหม ทุกคนอยากหมดเลย ทุก

คนอยากทาํตามองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า บอกศึกษารู้แนวทางหรือเปล่า รู้ ทาํได้หรือ

เปล่า ไม่ได้ เพราะมันเป็นสญัญาไง พอคิดไปๆ มันกคิ็ดซํา้ซ้อนอยู่อย่างน้ัน ซํา้ซ้อนอยู่อย่าง

น้ันนะ  



เทศน์พระ เร่ือง ใจสงูต่ํา ๑๑ 

 

น่ีไง จิตใจของคนถ้ามันสงูส่ง จิตใจของคนถ้ามันสะอาด จิตใจของคนที่มันเป็น

นักปราชญ์ ถ้ามันทบทวนแล้วมันจะเหน็ความบกพร่องของเรา ถ้ามันเหน็ความบกพร่องของ

เรา เหน็ไหม แล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านทาํมาแล้ว ท่านผ่านอย่างน้ีมาทั้งน้ัน คนที่ปฏบัิติมามัน

ต้องให้กเิลสมันเสี้ยม ให้กเิลสมันพลิกแพลง จนมันเจบ็ปวดเจบ็ชํา้อยู่อย่างน้ัน แล้วกพ็ลิก

แพลง กว่าจะชนะกเิลสแต่ละช้ันๆ เข้ามา มันมีความละเอยีด มีความรอบคอบ มันมีความ

รอบคอบภายในนะ 

รอบคอบๆ ที่ไหน รอบคอบที่น่ังหลับตาอยู่น่ีแล้วมันด้วยความละเอยีดของเรา ด้วย

ความคุ้นเคยของเรา ด้วยการแสวงหาของเรา มันเหน็ความบกพร่อง ถ้ามันเหน็ข้อบกพร่อง 

เหน็ไหม น่ีมีการกระทาํทั้งน้ัน น่ันน่ะ น่ีไง สิ่งที่ว่าปฏบัิติซํา้ ภาวนาซํา้ พิจารณาแล้วพิจารณา

เล่า เหน็ไหม พิจารณาซํา้แล้วซํา้เล่าๆ มันพัฒนาข้ึนไป พัฒนาข้ึนไปต้ังแต่เหน็ความบกพร่อง 

ถ้าพิจารณาตามความเป็นจริง  

ตทังคปหาน การประหารกเิลสช่ัวคราวๆ มันมหัศจรรย์นะ การปล่อยวางเป็นคร้ังเป็น

คราว แต่การปล่อยวางเป็นคร้ังเป็นคราว เขาเรียกตทังคปหาน ในการประพฤติปฏบัิติ ใน

การศึกษาของเรา สพัเพ ธัมมา อนัตตา น่ีใช่ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าสอน

เดด็ขาดเลย สพัเพ ธัมมา อนัตตา ธรรมทั้งหลายต้องเป็นอนัตตา ในการกระทาํของเราขอให้

มันเหน็จริงเถดิ  

ถ้าเหน็จริงข้ึนมาพิจารณาซํา้แล้วซํา้เล่าๆ เวลามันขาดนะ มันจะเป็นอนัตตาไปได้

อย่างไร มันอกุปปธรรม เวลาสิ้นสดุกระบวนการของมัน มันจบ สิ้นสดุกระบวนการของมัน

เหลืออะไร สิ้นสดุกระบวนการของมัน เหน็ไหม เวลาพิจารณาซํา้แล้วซํา้เล่าๆ เวลามันปล่อย 

ปล่อยช่ัวคราวๆ คาํว่าช่ัวคราวคือมีความสงสยัอยู่ในก้นบ้ึงของใจ จะปล่อยวางขนาดไหนก็

สงสยั จะปล่อยวางขนาดไหนกไ็ม่จบ มันเอะ๊! เอะ๊! อยู่อย่างน้ัน ถ้าพิจารณาไปแล้วมันปล่อย

วาง สดช่ืนแจ่มใส แต่ แต่ลึกๆ แล้วมันฮ้ือๆ อยู่น่ะ พิจารณาซํา้ไปๆ พิจารณาแล้ว พิจารณาซํา้

ไป พอมันพิจารณาไปแล้ว มันใช้กาํลังไปแล้ว กต้็องกลับมาทาํความสงบ กลับมาทาํเพ่ือให้มัน

สดช่ืนแจ่มใสข้ึนมา  

พอสดช่ืนแจ่มใสข้ึนมาแล้วปล่อยป๊ับ ไปแล้ว ปล่อยป๊ับไปหมายความว่าถ้าใครเหน็สติ

ปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง ถ้าเหน็สติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริงแล้วฝึกหัดแล้ว แนวทาง 

เหน็ไหม น่ีแนวทาง จิตที่มันเคยทาํ คนเคยทาํงาน เหน็ไหม งานที่เราเคยทาํ งานที่เราทาํ เกบ็

หอมรอมริบเรากไ็ด้ทาํ เราทาํการซ้ือขายแลกเปล่ียนให้เป็นผลกาํไรมา เรากเ็คยทาํ เราเคยทาํ
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มาทั้งน้ัน ถ้าเราเคยทาํไปแล้วแต่มันยังไม่สิ้นสดุกระบวนการของมัน ไม่สิ้นสดุกระบวนการของ

มัน เราทาํซํา้ของเรา เหน็ไหม ทาํซํา้ พิจารณาซํา้แล้วซํา้เล่าๆ น่ีไง ถ้าจิตใจมันสงูส่งมันสงูส่ง

อย่างน้ี  

ถ้าจิตใจมันตํ่าทราม ตํ่าต้อย เหน็ไหม มันคิดโดยกเิลสไง เราทาํแล้ว จบแล้ว ดีแล้ว ดี

อะไร ดีกเิลสข่ีหัวอยู่ไง ดีกเิลสมันเหยียบหัวอยู่น่ัน ยอมจาํนนอยู่กบัมัน มันจะดีตรงไหน การ

ประพฤติปฏบัิติข้ึนมาต้องข้ามพ้นมันไป เหน็ไหม เวลาทาํลายกท็าํลายทั้งดีและช่ัว ความดีๆ 

ทาํปฏบัิติน่ีเป็นความดีไหม อดนอนผ่อนอาหารเป็นความดีไหม ย่ิงกว่าความดีอกี แล้วได้อะไร

ต่อ ดีกบัช่ัว ทาํดีๆ เด๋ียวพอมันไม่ได้ด่ังใจมันกไ็ปทาํช่ัว พอทาํช่ัวถงึที่สดุแล้วมันไปไม่รอดข้ึน

มาแล้วกจ็ะมาทาํดี แล้วทาํดี  

ถ้ามันเป็นความช่ัว ความช่ัว เหน็ไหม ทุกกฎเป็นความช่ัว ถ้าเป็นอาบัติทุกกฎ อาบัติ

เลก็น้อยมันกเ็ป็นความช่ัวแต่มันยังแก้ไขได้นะ ถ้าถงึที่สดุแล้วตาลยอดด้วนแล้วจบ ตาลยอด

ด้วนข้ึนไปมันจบโดยข้อเทจ็จริง ไม่ต้องเอาวินัยข้อไหนมาเป็นที่ตัด ไม่ต้องเอาสิ่งใดมาเป็นการ

พิสจูน์ มันยอดด้วนในหัวใจน่ันน่ะ ถ้ามันช่ัวขนาดน้ัน แล้วมันทาํดี เหน็ไหม น่ีไง ถ้ามันสงูมัน

ตํ่า มันสงูมันตํ่าอยู่ที่หัวใจของเรานะ  

เวลาปฏบัิติ เหน็ไหม ทางโลกเขามันมีสงูมีตํ่า มาตรวัดของมันมี น่ีกเ็หมือนกนั หัวใจ

ของคน หัวใจของคนถ้ามันดีข้ึนมา มันทาํความดีข้ึนไปมันจะสงูส่งข้ึนมา แต่ถ้ากเิลสมัน

ครอบงาํข้ึนมาแล้วน้อยเน้ือตํ่าใจ ทาํสิ่งใดแล้วมันจะเหยียบยํ่าให้มันตํ่าทรามไปเร่ือยๆ มันคิด

ของมันไปอย่างน้ัน คิดแล้วคิดเล่า ยํา้คิดยํา้ทาํจนเป็นจริตเป็นนิสยั แต่คนจะคิดแต่ใฝ่ดีๆ นะ 

ใฝ่ดีน่ะดีในใจของเรา ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกบัใคร ไม่ต้องไปคัดแยกกับใคร มันเป็นเร่ืองของ

เราทั้งน้ัน  

เวลาครูบาอาจารย์ท่านสอน เหน็ไหม ใครจะทาํดีทาํช่ัวเร่ืองของเขา มันเร่ืองของเขานะ 

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกชีวิตเราชีวิตเดียว การเวียนว่ายตายเกดิใน

วัฏฏะทุกภพทุกชาติ ซากศพของเราเอามากองไว้มากกว่าโลกน้ีอกี การเวียนว่ายตายเกดิใน

วัฏฏะของเรา ของจิตดวงหน่ึง แต่ละภพแต่ละชาติ ชาติน้ีกศ็พหน่ึง ชาติที่แล้วกศ็พหน่ึง ชาติ

หน่ึงกศ็พหน่ึง เหน็ไหม เกดิเป็นไก่เป็นกากศ็พหน่ึงๆ เกบ็ซับซ้อนไว้มากกว่าโลกน้ี น่ีไง เรา

เวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะมาขนาดน้ี เรายังต้องไปละล้าละลังไปวิตกกงัวลกบัเร่ืองของใคร 

เร่ืองของใครของเขาเราวิตกกงัวลไปได้อะไร  
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แต่ถ้าเป็นจริงๆ มันต้องปฏบัิติตรงน้ี มันต้องหาเวลาของเราไง สปัปายะ ๔ สถานที่

เป็นสปัปายะ อาหารเป็นสปัปายะ หมู่คณะเป็นสปัปายะ แล้วเราประพฤติปฏบัิติของเราข้ึนมา 

น่ีไง ถ้ามันเป็นความจริงมันเป็นความจริงตรงน้ี ถ้ามันเป็นความจริงตรงน้ี มันทาํข้ึนมาตรงน้ี

แล้ว มันทาํข้ึนมา ความเป็นไปในสงัคม ความเป็นไปในสงฆ์ เบาแล้ว ไม่ติดเราเสยีอย่างหน่ึง 

คือเราไม่อาฆาตมาดร้าย เราไม่ผูกเจบ็ใครทั้งสิ้น เราไม่เกบ็เร่ืองสิ่งใดมาสะสมในใจ  

สิ่งที่มันเกดิข้ึน กรรมของสตัว์นะ มันคงมีเวรมีกรรมต่อกนั มันถงึได้มาพบกนั มันต้อง

มีเวรมีกรรมต่อกนั ไม่มีเวรมีกรรมต่อกนัเรามาพบกนัอย่างไร น่ีผลของวัฏฏะๆ องค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกเหมือนสวะ ดูส ิ นํา้ท่วม ขยะ ใครกท็ิ้ งๆ แล้วมันไปสมุกันอยู่ที่หน้า

เข่ือนน่ันน่ะ ขยะของใครบ้าง คนโน้นกท็ิ้ ง คนน้ีกท็ิ้ ง น่ีกเ็หมือนกนั ชีวิตเรากอ็ย่างน้ัน ภพชาติ

หน่ึงๆ เหมือนสวะช้ินหน่ึง แล้วกใ็ห้นํา้มันพัดไป แล้วถงึเวลาแล้ว ถงึเวลาแล้วถ้าจิตใจมันตํ่า

ทรามมันกจ็ะไปอาฆาตมาดร้าย อาฆาตมาดร้ายขยะ มันกเ็ป็นภพชาติหน่ึงเหมือนกนั เขากภ็พ

ชาติหน่ึงเหมือนกนั เรากภ็พชาติหน่ึงเหมือนกนั แล้วมาพบกนั  

ถ้าจิตใจของเรามีวุฒิภาวะ ถ้าจิตใจมันมีคุณธรรมหน่อยนะ มันเร่ืองของเขา ไม่ใช่เร่ือง

อะไรของเราหรอก มันเร่ืองของเขา แล้วทาํสิ่งใดน่ะเวรกรรมทั้งน้ัน กรรมคือการกระทาํ ทาํดี

ทาํช่ัว ทาํแล้วมีผลทั้งน้ัน ทาํแล้วมีผลหมด ความลับไม่มีในโลก มันเป็นคนคิด มันเป็นคนทาํ 

มันทาํแล้วจะโทษใคร กเิลสมันร้ายอย่างน้ี อยากกระทาํ อยากดัง อยากใหญ่ อยากกระทาํ ทาํ

เสรจ็แล้วจิตเราเป็นผู้รับ กเิลสมันคิดของมัน เพราะกเิลสมันเกดิจากจิต ทาํเสรจ็แล้วมันก็

สบายใจ นอนกระดิกเท้า แต่ภพชาติส ิ จิตน่ีต้องเวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ กรรมช่ัวทาํให้เกดิ

ตํ่าต้อย ทาํให้เกดิเจบ็ชํา้นํา้ใจ แล้วใครทาํ กเ็ราทาํ เพราะเราไม่รู้เท่าทนักเิลสไง  

แต่ถ้าจิตใจสงูส่ง เหน็ไหม พระโพธิสตัว์ๆ สละชีวิต สละมาทุกภพทุกชาติ ทาํดีทั้งน้ัน 

แต่ แต่ทางโลกมองแล้ว โอ้โฮ ขาดทุน ทาํแล้วไม่เหน็ได้อะไรเลย ได้ ได้อาํนาจวาสนาบารมี ได้

ปัญญา ได้สติปัญญาอนัน้ี เราทาํน่ีมันลงที่ใจหมด น่ีทาํดี จิตใจที่สงูทาํแต่สิ่งที่ดีงาม ผลของมัน

ทาํให้ใจดวงน้ันพร้อมไง  

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามาเกดิเป็นเจ้าชายสทิธัตถะ “เราจะเกดิชาติน้ีเป็นชาติ

สดุท้าย” ทั้งๆ ที่เพ่ิงเกดิเป็นราชกุมาร ยังไม่ได้ประพฤติปฏบัิติ ยังไม่ได้เป็นองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า แต่ด้วยอาํนาจวาสนา ด้วยอาํนาจวาสนาด้วยการสร้างคุณงามความดีมาเตม็ 

เตม็แล้วจะเกดิชาติน้ีเป็นชาติสดุท้าย ฉะน้ัน ด้วยเวรด้วยกรรม ถงึจะทาํให้ถงึที่สดุแล้วเจ้าชาย



เทศน์พระ เร่ือง ใจสงูต่ํา ๑๔ 

 

สทิธัตถะต้องได้ออกบวช ออกไปค้นคว้าอกี ๖ ปี จนถงึที่สดุแล้วองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าตรัสรู้เองโดยชอบ ด้วยความชอบธรรมด้วยมรรคด้วยผลในหัวใจน้ัน  

แต่ในลัทธิศาสนาต่างๆ สมัยองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามีอยู่มากมาย เขาก็

ปฏญิาณตนว่าเป็นศาสดาทั้งน้ัน แต่ไม่ชอบ ไม่ชอบคือมันไม่จริง เพราะไม่ชอบมันถงึไม่สิ้นภพ

สิ้นชาติ เพราะไม่ชอบมันถงึไม่ได้ล้างกเิลสตามความเป็นจริง แต่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าตรัสรู้เองโดยชอบ ด้วยความชอบธรรมไง  

ถ้าเป็นสมาธิ เราประพฤติปฏบัิติข้ึนมา ถ้าเป็นสมาธิกใ็ห้เป็นสมาธิโดยชอบ ถ้าเป็น

ปัญญากใ็ห้เป็นปัญญาโดยชอบ แต่ แต่ในการก้าวเดิน การประพฤติปฏบัิติมันมีกเิลสเข้ามา

เสี้ยม มีกเิลสเข้ามาคอยปลุกป่ันให้เราผิดพลาด การผดิพลาดเราต้องมีสติปัญญาแก้ไข

ดัดแปลง แล้วพยายามพัฒนา การปฏบัิติคือต้องพัฒนา การกระทาํพัฒนาทาํซํา้ๆ พัฒนาให้

มันดีข้ึน พัฒนาให้มันชัดเจนข้ึน พัฒนาข้ึน เวลามันสมุจเฉทปหาน เหน็ไหม มรรคสามัคคี 

ความสมดุล มรรค ๘ มันสมดุลพอดีของมัน ความสมดุลอนัน้ันน่ีมรรคสามัคคี น่ีไง

มัชฌิมาปฏปิทา ทางสายกลางมันสายกลางอย่างน้ี สายกลางจากการมุมานะบากบ่ัน ทาํแล้วมัน

สมดุลพอดีน่ันคือสายกลาง คือความพอดี 

แต่ถ้าไม่พอดีกไ็ม่ชอบธรรมไง ปฏบัิติโดยไม่ชอบไง มันไม่ชอบธรรมมันกไ็ม่เกดิเป็น

ความจริงไง ถ้ามันชอบธรรมข้ึนมามันจะเป็นความจริงข้ึนกลางหัวใจน้ีไง ถ้ากลางหัวใจน้ี 

ปฏบัิติอย่างน้ีเพ่ือประโยชน์กบัเรา เหน็ไหม เราเป็นนักรบนะ รบกบักเิลส รบกบัความทุกข์

ความยาก หากเิลสให้เจอแล้วรบกับมัน รบกบัมันด้วยความมุมานะของเรา เป็นประโยชน์กบั

เรา เพ่ือประโยชน์กบัเรา เอวัง  


