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ค�ำน�ำ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา สอนถึงสิ้นสุด

แห่งทุกข์ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดและเป็นทีป่รารถนาของนกัปฏิบัติ

ทัง้หลาย สอนมชัฌมิาปฏปิทา หรอืศลี สมาธ ิ ปัญญา เป็นทางด�าเนนิ 

สอนการปฏบิตัต้ิองเป็นไปตามความเป็นจรงิ โดยท�าความสงบใจก่อน 

มีสัมมาสมาธิเป็นพ้ืนฐาน แล้วใช้ปัญญาออกพิจารณา ตามหลัก

สมถ - วปัิสสนากรรมฐานควบคูก่นัไป ดงัหลวงปู่เสำร์ หลวงปู่ม่ัน 

และครบูาอาจารย์ทัง้หลาย มอี�านาจวาสนาได้ประพฤตปิฏบัิตติาม

จนสิ้นสุดแห่งทุกข์

สมัมำสมำธ ิ เป็นหนงัสือธรรมะทีม่สีารัตถะประโยชน์อย่างมาก 

ท่ำนพระอำจำรย์สงบ มนสสฺนโฺต ท่านเมตตาเทศน์เตอืนสตชิาวพทุธ

ให้ต่ืนตัวและตระหนักถึงครูบาอาจารย์ที่รู้จริงมีคุณธรรมจ�าเป็นมาก 

ซึ่งในปัจจุบันมีน้อยมาก ส่วนครูบาอาจารย์องค์ดังๆ ไม่มีวุฒิภาวะ 

อวดอ้างเพ้อพกว่ามีคุณธรรมกลับมีมากมาย แต่ภาวนาไม่เป็น 

ท�าสัมมาสมาธิไม่ได้ เป็นสมาธิหัวตอ มิจฉาสมาธิ และมักสวมรอย

ปลิน้ปล้อนหลอกลวงอปุโลกน์ธรรมสอนชาวพทุธให้หลงผดิตาม ถอืเป็น

โมฆบุรุษ เป็นผู้ทุศีล

ครบูาอาจารย์ทีรู่จ้รงิ ท่านสอนให้ดบักเิลสไฟสมุขอนในใจตน 

ให้รกัษาค้นคว้าใจตน ให้รักษาพระธรรมวนัิย ข้อวตัรปฏบิตั ิ ปฏิปทา

และให้ท�าสมัมาสมาธติามทีห่ลวงปูม่ัน่สอนให้พทุโธ แม้ก่อนมรณภาพ

ท่านกย็�า้เตอืนว่า “อย่ำทิง้ผูรู้ ้ อย่ำทิง้พทุโธ” หากผูใ้ดฝึกหดัปฏบิตัติาม

ก็จะเกิดความมหัศจรรย์ เห็นกิเลส เห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความ

เป็นจรงิ ในสตปัิฏฐำน ๔ มีกำย ในกำยไม่มสีตปัิฏฐำน ๔ เป็นผูรู้จ้รงิ 

และที่สุดเป็นผู้สิ้นสุดแห่งทุกข์ เป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส ผู้สืบทอด

พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสถาพรสืบต่อไป
มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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พระพุทธศาสนาเลอเลิศยอดเยี่ยม

แตอยูที่ในหัวใจของใคร

อยูในหัวใจของหลวงปูเสาร หลวงปูมั่น

อยูในหัวใจของครูบาอาจารยของเรา

นั้นเปนที่พึ่งที่อาศัยที่เราพยายามจะแสวงหา

ถาอยูในใจของพวกหนาดาน โมฆบุรุษ

สมาธิหัวตอ มิจฉาสมาธิ

มันจะเกิดเองไปทั้งหมด หยําเป

ไมเปนประโยชนกับใครเลย

เขาเองก็หลง เขาเองก็ทําลายตัวเอง

แลวยังชักนําใหสังคมหลงใหล ชักนําใหคนอื่นผิด
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๑

สัมมาสมาธิ
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

เทศน์บนศาลา วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑

ณ วัดป่าสันติพุทธาราม ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรม ถ้าจิตใจเราเป็นธรรมนะ 

มันเข้ากับธรรมะ เข้ากับสัจธรรม แล้วมันนุ่มนวลอ่อนนุ่มไปกับ

หัวใจของเรา

ถ้าจิตใจของเรามันมีกิเลสตัณหาความทะยานอยาก 

มนัโต้มนัแย้ง มนักดีมนัขวาง พอมันกดีมนัขวางแล้วมันกอ้็อยสร้อย

ออเซาะฉอเลาะกบัใจของเราเองไง นูน่ก็ได้ นีก่ไ็ด้ ได้ไปทกุอย่าง

ถ้ากิเลสมันบงการ

แต่ถ้าเป็นธรรมะนีไ่ม่ได้เลยนะ เพราะอะไร เพราะธรรมะ

มนัขัดกบักเิลสอยูแ่ล้ว ธรรมะมนัตรงข้ามกับกเิลสอยูแ่ล้ว ถ้าธรรมะ

มนัตรงข้ามกบักเิลสนะ สิง่ท่ีมนัเป็นกเิลสๆ องค์สมเดจ็พระสมัมา

สัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมาแล้ว “จะสอนใครได้หนอๆ” เพราะ

สอนคนมีกิเลส สอนคนที่มีกิเลสนะ
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สัมมาสมาธิ   •   7

ฉะนัน้ เวลาท่านจะเทศนาว่าการเอาปัญจวคัคย์ี ปัญจวคัคย์ี

ประพฤตปิฏบิตักิบัท่านอยูแ่ล้ว ๖ ปี เวลาไปเอายสะ ยสะเดอืดร้อน

ออกมาจากบ้าน “ที่นี่เดือดร้อนหนอ ที่นี่วุ่นวายหนอ”

คนที่จะมาประพฤติปฏิบัติเห็นความวุ ่นวายของโลก 

เหน็ความวุน่วายในชวีติของเรา มปีราสาท ๓ หลงัเหมอืนองค์สมเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไง “ที่นี่เดือดร้อนหนอ ที่นี่วุ่นวายหนอ”

ฉะนัน้ “ยสะมานี ่ยสะมานี ่ทีน่ีไ่ม่เดอืดร้อน ทีน่ีไ่ม่วุน่วาย”

ทีน่ีไ่ม่เดอืดร้อน ทีน่ีไ่ม่วุน่วายอยูท่ีไ่หน อยูใ่นทางจงกรมไง 

เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่ เห็นไหม

เวลาถ้ามันเป็นสัจจะเป็นความจริง คนที่จะออกมา

ประพฤติปฏิบัติข้ึนมามันต้องมีจิตใจที่สมควรแก่การงาน สมควร

ที่เห็นแก่จะประพฤติปฏิบัติ

ถ้ามันไม่สมควรแก่การงานนะ มันละล้าละลังทั้งนั้นน่ะ 

แต่คนเราเกิดมา คนเราเกิดมามันต้องรับผิดชอบ คนเรามันก็

มหีน้าทีก่ารงานของตน นีก่ารรับผิดชอบอนันัน้ ถ้าการรบัผดิชอบ

อันนั้น คนที่อยากประพฤติปฏิบัติเขาต้องจัดการ ต้องเตรียมตัว

ของเขา ความเตรียมตัวของเขานะ

ถ้ามนัเป็นธรรมๆ ดสู ิ เวลาอนาถบณิฑกิเศรษฐแีค่ได้ยนิ

ค�าว่า “พทุธะ” เท่านัน้น่ะ ไปเยีย่มญาตเิท่านัน้น่ะ “เขาท�าอะไรกนั 

ท�าอาหารมหาศาลเลย”
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8   •   เทศน์บนศาลา

“เธอไม่รู้หรือ พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว”

แค่ได้ยินค�าว่า “พุทธะ” นอนไม่หลับเลย อยู่ไม่ได้เลย 

อยู่ไม่ได้เลย คืนทั้งคืน รอจนอรุณรุ่งขึ้นมาไปเฝ้าองค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิมนต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ไปฉนัทีบ้่าน แล้วเอาเงินปซูือ้ทีส่ร้างวดัให้ นีถ้่าคนมีบุญเป็นอย่างนัน้ 

คนมบุีญ คนมโีอกาส คนทีจ่ะประพฤตปิฏบัิต ิคนทีมี่อ�านาจวาสนา

ไอ้พวกเรามันขี้ทุกข ์ขี้ยาก องค์สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้าปรารถนารื้อสัตว์ขนสัตว์ไง ห่วงไปหมดเลย พอห่วง

ไปหมดเลย ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลา

คนตาย เวลาซากศพ เขาตราสัง ห่วงข้อมือ ห่วงผกูเท้า ผกูข้อมือ 

ผูกคอ ผูกหมดเลย ห่วงบุตร ห่วงภรรยา ห่วงทรัพย์สมบัติ 

ห่วงไปหมดเลย นี่ไง เวลาเขาตราสังศพนั่นน่ะ

นั่นก็เห็นเวลาศพมันเป็นอย่างนั้นน่ะ แต่เราเป็นคนเป็น 

เรามสีตมิปัีญญาของเรา ถ้ามสีตปัิญญาของเรา ห่วงกห่็วง เวลาห่วง 

คนมกีเิลสมนักค็ดิทัง้นัน้น่ะ คนเรามคีวามรูส้กึ ไม่ใช่คนตาย แต่คน

มคีวามรูสึ้กขึน้มาแล้วถ้ามนัจะประพฤติปฏบิตัมินักต้็องมสีตมิปัีญญา

ของมัน มีสติปัญญาของเราเพื่ออะไร เพ่ือประโยชน์กับเราๆ ไง 

ถ้าประโยชน์กับเรา เราเตรียมตัวของเรา

เวลาขนาดเตรียมตัวของเรา เห็นไหม เวลาคนมีอ�านาจ

วาสนามาบวชเป็นพระ มาบวชเป็นพระนี่นักรบ เพราะเป็นพระ 
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สัมมาสมาธิ   •   9

เป็นพระกรรมฐาน พระป่า พระปฏิบัติ กิเลสมันยังหลอกเอาเลย 

กิเลสมันยังท�าหัวปั่นเลยนะ พระหรือ พระก็พระ

พระนี่ เป ็นพระสมมุติสงฆ์ เป ็นพิธีกรรมทั้งนั้นน่ะ 

บวชมาด้วยธรรมและวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

แต่ยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติขึ้นมา เผากิเลสให้ตายไปจากหัวใจ

ของตน กเิลสมนัยงัอยูใ่นหัวใจของพระสมมุตสิงฆ์นัน้ มันกป่ั็นหวั

พระนั้นให้หัวปั่นเลย ถ้ามันปั่นพระให้หัวปั่น เห็นไหม

แต่ถ้าคนมอี�านาจวาสนานะ เวลาอิม่บุญๆ นะ เวลาพระ

บวชใหม่ๆ ขึ้นมา เขาจะมีความสุขของเขานะ แหม! เราเกิดมา

เป็นมนษุย์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา เราได้บวชเป็นพระ มนัอิม่บญุ

อิ่มกุศลของมัน มันปลื้มใจชื่นใจนะ

แต่อยู่ไปๆ ถ้ากิเลสมันปั่นหัว แล้วเราไม่จริงจังกับชีวิต

ของเราเอง เราไม่ประพฤตไิม่ปฏบิตั ิ เราไม่รกัษาดแูลหัวใจของเรานะ 

เวลากิเลสมนัฟูข้ึนมานะ “โฮ้! พระกป็ฏบัิติได้ ฆราวาสกป็ฏบัิตไิด้ 

สึกไปดีกว่า” นั่นน่ะเวลากิเลสมันปั่นหัวขึ้นมา

สิทธิเท่ากันไง เวลาเราเป็นฆราวาสใช่ไหม เราเห็นพระ 

เรายกมือไหว้ เราอยากท�าบุญกุศล เราแสวงหาครูบาอาจารย์

ของเรา เราหาท่ีท�าบุญกุศลของเรา นั่นน่ะพระมีศีล ๒๒๗ 

พระเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส พระเป็นผู้ที่เป็นนักรบ พระเป็น

ผูท้ีม่โีอกาสทีจ่ะประพฤตปิฏบิตั ิ พระมีโอกาสทีจ่ะประหัตประหาร

กิเลสในใจของตน
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เวลาเราเป็นฆราวาส เราอยากบวชพระ เราคดิไปหมดเลยว่า

พระสูงส่ง พระมีอ�านาจวาสนา เราต่างหากเป็นคนขี้ทุกข์ขี้ยาก 

เราต่างหากเป็นคนที่ไม่มีวาสนา เราต่างหาก

เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ฆราวาส

เป็นทางทีค่บัแคบ พระเป็นทางท่ีกว้างขว้าง บวชมาแล้ว บวชมา

เจอครูบาอาจารย์ที่ดี ครูบาอาจารย์ที่ดีท่านพยายามปกป้องดูแล

ให้ได้ประพฤติปฏิบัติตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ทางกว้างขวาง 

๒๔ ชั่วโมงได้ประพฤติปฏิบัติตลอดเวลา เวลาเราจะบวช เราคิด

อย่างนี้นะ

เวลากเิลสมนัป่ันหวั “โฮ้! เป็นฆราวาสก็ปฏบิตัไิด้ สึกดกีว่า 

ไปเป็นฆราวาส” นี่ทางคับแคบ ก่อนมาก็คิดแล้วว่าทางสมณะ

เป็นทางทีก่ว้างขวาง ในทางทีป่ระพฤตปิฏบิตัขิึน้มา พยายามกดกเิลส

ให้มนัสงบระงบัขึน้มา มาบวชเป็นพระ บวชเป็นพระขึน้มา เวลาบวช

เป็นพระขึ้นมาแล้ว กิเลสมันก็ยังมาปั่นหัว เห็นไหม ปั่นหัวใจ 

ปั่นหัวใจให้คิดอย่างนั้นไง นี่ถ้ามันคิดอย่างนั้น

เราเกิดเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เราจะ

บวชเป็นพระแล้วเราจะรบกบักเิลส ถ้ารบกบักเิลส เรากพ็ยายามจะ

ประพฤติปฏิบัติ เราจะแสวงหาที่ปฏิบัติของเรา

การแสวงหาท่ีปฏิบัติของเรา ผู ้ที่ เป ็นป ัญญาชน

เวลาบวชมาแล้วก็ศึกษาธรรมและวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า ถ้าจะประพฤติปฏิบัติขึ้นมาก็ต ้องหาสัปปายะ 
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อาจารย์เป็นสปัปายะ สถานทีเ่ป็นสปัปายะ หมู่คณะเป็นสปัปายะ 

ส่ิงทีเ่ป็นอาหารเป็นสปัปายะ เป็นสปัปายะกับการประพฤตปิฏบิตัิ

เอาล่ะ เรื่องเกิดแล้ว ถ้าเป็นสัปปายะ อย่างนี้ต้องเป็น

สัปปายะเพราะอ่านหนังสือมาไง ไปอ่านหนังสือมา ศึกษาทาง

วชิาการมานะ ถ้าเป็นสัปปายะต้องเป็นอย่างนัน้ๆ ไม่ใช่สกัอย่างเลย 

ไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลย

เป็นสปัปายะ เป็นสปัปายะพอด�ารงชีพอยูไ่ด้เท่านัน้แหละ 

ถ้ามีครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ท่านสูงส่งกว่าเรา เราไม่เท่าทัน

ท่านหรอก เพยีงแต่เราคิด เราเข้าไปศึกษาแล้วเรารบัรูไ้ด้ไง รับรูไ้ด้ 

เห็นไหม

ดูสิ เวลาครูบาอาจารย์ท่านอยู่ในป่าในเขา สัตว์มัน

อาศยัอยูเ่ป็นเพ่ือน ดเูสือ มนัไม่ท�าพระ ไม่ท�าพระเพราะพระมีศลี

มีธรรมไง สัตว์มันยังรู้ได้เลยว่าคนนั้นมีเมตตาธรรม

ไอ้นี่ของเรา เราเป็นพระ เราบวชมาแล้วเราจะไม่รู ้

ได้อย่างไรว่าอาจารย์องค์ไหนท่านมีความเมตตาในใจของท่าน 

มันรับรู้ได้ มันรับรู้ได้ท้ังนั้นน่ะ เว้นไว้แต่กิเลสมันหนา เวลา

กิเลสมันหนา “อู้! ล�าเอียง”

ล�าเอยีงอะไร กเิลสเอง็ท่วมหัว สิง่ทีเ่ขาไม่คล้อยตามเอง็

ก็เพราะว่ากิเลสของเอ็งนั่นแหละ เอ็งจะเอากิเลสของเอ็งมา

บญัชาการหมูส่งฆ์ได้อย่างไร จะเอาความรูส้กึนกึคดิของตนเท่านัน้น่ะ 

แล้วบงัคับบญัชาให้สงฆ์ท�าตาม มนัจะเป็นอย่างนัน้ได้อย่างไร นีไ่ง 
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เพราะศึกษามามากไง ต้องเป็นสัปปายะ สัปปายะก็พอใจกูนี่

เป็นสัปปายะ ถ้าไม่พอใจกูไม่ใช่สัปปายะ

เรารู้ไม่ได้หรอก แต่เวลาครูบาอาจารย์ของเราฝึกฝน

ของเรา  ๆ เราพยายามฝึกฝนของเรานะ มคีรบูาอาจารย์ทีใ่จเมตตาธรรม 

แล้วเราพยายามประพฤตปิฏิบัตขิึน้มาให้เป็นความจรงิในใจของเรา 

ถ้าปฏบิตัติามความเป็นจริงในใจของเรา เวลาหลวงปูม่ัน่ หลวงปูม่ัน่

ท่านสอนให้ท�าความสงบของใจเข้ามาก่อน ท�าความสงบของใจ

เข้ามาก่อน ท�าความสงบของใจเข้ามาให้เราร่มเย็นเป็นสุขไง

คนเราเกดิมานะ ดสิู ทางโลกเขา ถ้าใครมปัีจจัยเครือ่งอาศยั

สมบูรณ์ เขาก็อยู ่เป็นสุขของเขา นี่ก็เหมือนกัน เรามาบวช

เป็นพระแล้ว ส่ิงท่ีได้มา เลี้ยงชีพด้วยปลีแข้ง วัดวาอาวาสก็มีที่

ให้อาศยั กฏิุกม็ท่ีีให้อาศัย ทุกอย่างกม็ท่ีีให้อาศยัทัง้นัน้น่ะ แล้วเราอยู่

มีความสุขหรือไม่ ถ้าเราอยู ่ไม่มีความสุขขึ้นมาเพราะอะไร 

เพราะกิเลสมันเต็มหัวใจไง ถ้ากิเลสมันเต็มหัวใจขึ้นมา

เวลาบวชใหม่ๆ ขึน้มากอ็ิม่บญุๆ มันกอ็ยูด้่วยความเป็นสขุ

ของมนั เวลามนัคิดของมนั มนัจินตนาการของมันนะ มันแผดเผา

เร่าร้อนแล้วแหละ ฉะนัน้ เวลาหลวงปูเ่สาร์ หลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารย์

ท่านสอนให้ท�าความสงบของใจเข้ามา ท�าความสงบของใจเข้ามา

ทางโลกเขา เขามปัีจจยัเครือ่งอาศัยด้วยความอุดมสมบูรณ์ 

เขาก็มคีวามสุขของเขา พระเราปฏิบตัมิานะ ถ้าไม่มีศลี ไม่มีสมาธิ 

ไม่มปัีญญาในหวัใจขึน้มามนัก็เร่าร้อน ความเร่าร้อน เร่าร้อนเพราะ
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กเิลสมันป่ันหัว ถ้ามนัป่ันหัว เรามคีรบูาอาจารย์ทีด่ ี หลวงปูเ่สาร์ 

หลวงปู่มั่นท่านพาท�า มีข้อวัตรปฏิบัติขึ้นมาเป็นเครื่องอยู่

ค�าว่า “เครื่องอยู่ๆ” เคร่ืองอยู่เครื่องอาศัย คนเรา

มันต้องมีท่ีพักท่ีอาศัย มีเคร่ืองอยู่เครื่องอาศัย หัวใจมันได้อยู่

ได้อาศัยไง มันท�าด้วยความปลาบปลื้ม ท�าด้วยความเต็มใจนะ 

เวลาท�าข้อวัตรปฏิบัติท�าด้วยหัวใจ ท�าด้วยเคารพบูชาองค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมและวินัยเป็นศาสดาของเรา ท�าตาม

ค�าส่ังสอนขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า แต่เราศึกษามาแล้ว 

เราก็ไม่เข้าใจ เวลาครูบาอาจารย์ของเราวางข้อวัตรปฏิบัติไว้ 

เราท�าตามนั้นน่ะ

ถ้าใครมกีารศึกษา ใครค้นคว้านะ ในวินยัมขุ ในบพุพสกิขา 

ไปเปิดดูสิ ไปเปิดดูสิ่งที่เราท�าๆ เราท�ามาจากไหน เราท�ามาจาก

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่นท่านท�ามาก่อน ท่านวางแนวทางไว้

ไอ้เราอ่านหนงัสอืมานีค่วามรูท่้วมหัวเลย นูน่กง็ง นีก่ส็งสัย 

นัน่เป็นอย่างนัน้ๆ แล้วมนัเกิดทิฏฐมิานะ พระบวชใหม่ๆ พอพระ

บวชใหม่ขึน้มา เขาว่าอย่างนัน้ๆ ทีน่ั่นว่าอย่างนัน้ กเิลสว่าอย่างนัน้ 

เราว่าอย่างนี้ โห! วุ่นวายไปหมดเลย เพราะอะไร เพราะว่า

เรายังไม่ได้สัจจะได้ความจริงไง นี่เวลาผู้ปฏิบัติปฏิบัติกันอย่างนี้

คนที่มีวาสนามันได้ครูบาอาจารย์ที่ดีนะ ถ้าคนมีวาสนา

ได้ครูบาอาจารย์ที่ดี แล้วมันก็อยู่ที่อ�านาจวาสนาของเราด้วย 

อ�านาจวาสนาของเรา สิ่งที่เราสร้างมาๆ ไง สิ่งที่เราสร้างมานะ 
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พนัธกุรรมของจติๆ คนทีม่อี�านาจวาสนานะ หลวงตาท่านพดูประจ�า 

บอกว่า ท่านเป็นคนดื้อคนหนึ่ง

ค�าว่า “คนดือ้คนหนึง่” ท่านพูดภาษาชาวบ้าน แต่ความจรงิ

คือท่านเป็นคนท่ีมีหลักการคนหนึ่ง คนที่มีสติปัญญาคนหนึ่ง 

ท่านแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ดีๆ เวลาท่านแสวงหา ท่านแสวงหา

หลวงปู่มั่น

ท่านกศ็กึษามาจนเป็นมหา ค�าว่า “เป็นมหา” ทางวชิาการ

ท่านก็รู้มาแล้วท้ังนั้นน่ะ เหมือนกับคนเรียนกฎหมาย เวลาเรียน

กฎหมาย จบกฎหมายแล้วก็ไปฝึกกับส�านักงานกฎหมายต่างๆ

นีก่เ็หมือนกนั ส่ิงท่ีท่านกเ็รียนมาแล้วๆ ท่านกเ็รยีนกฎหมาย

มาแล้ว แต่เวลาท่านจะปฏิบติัข้ึนมาท่านกล็ะล้าละลัง มันจรงิหรอืไม่ 

มันจริงหรือไม่

กไ็ปหาหลวงปูเ่สาร์ หลวงปูม่ัน่นะ มหา มหามาหาอะไร 

มรรคผลนิพพานอยู ่ที่ไหน มันอยู ่ที่หัวใจของสัตว์โลกใช่ไหม 

อยู่ในหัวใจของสัตว์โลกนั่นแหละ

เวลาท่านสั่งสอน ท่านอบรมบ่มเพาะขึ้นมา พยายาม

ฝึกหดัปฏบิตัขิึน้มาจนเป็นความเป็นจริงในใจของท่าน ท่านเคารพบูชา

ด้วยหัวใจ เทิดทูนเคารพบูชา “หลวงปู่ม่ันเป่ากระหม่อมเรามา 

หลวงปู่มั่นเป่ากระหม่อมเรามา” เวลาท่านพูดของท่าน เห็นไหม 

ความเคารพบูชาอันนั้นน่ะ เพราะอะไร
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เพราะเรากศ็กึษามาเป็นมหา นีก่เ็หมือนกนั เราปัญญาชน

เราก็ศกึษามา เรากเ็รียนมาท้ังนัน้น่ะ แต่เวลาจะท�าขึน้มา ท�าถกูต้อง

หรือไม่ เวลาท�าไม่ถูกต้องก็ท�าตามกิเลสของตน ท�าตามกิเลส

ของตนไง

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่นท่านสอนให้ท�าความสงบของใจ

เข้ามาก่อน พยายามท�าความสงบของใจเข้ามา มันก็มีความโต้แย้ง 

มีความเห็นต่างๆ นะ “ท�าสมาธิๆ” นี่เขาว่า

ท�าสมาธิ เอ็งท�าสมาธิเป็นหรือเปล่า เวลาหลวงตา

ท่านพดูกับพวกเรา พูดด้วยความสลดสงัเวชไง “สมาธิยงัท�าไม่เป็นเลย 

แล้วมันจะภาวนากันอย่างไร สมาธิยังท�าไม่ได้ แล้วจะภาวนากัน

อย่างใด”

เวลาภาวนามแีต่พระอาจารย์ดงัๆ ทัง้นัน้น่ะ มคีณุธรรมสงูส่ง 

สมาธิมันยังท�าไม่เป็น มันจะภาวนาอะไรกัน ถ้าสมาธิท�าไม่ได้ 

หลักการท�าไม่ได้

เหมอืนเรา เราไม่มสีทิธอิะไรเลยนะถ้าเราเป็นคนต่างด้าว 

เราจะท�าสทิธไิด้ เราเป็นคนไทย เราต้องมีเชือ้ชาตไิทย เราต้องมี

สัญชาต ิ เราต้องมบีตัรประจ�าตวัของเรา เราถงึมสีทิธติามกฎหมายได้ 

ถ้าเราเป็นคนต่างด้าว มันก็ต้องมีสิทธิตามคนต่างด้าวใช่ไหม

นีก่เ็หมอืนกนั ถ้ามนัท�าสมาธไิม่ได้ มันกห็าใจของมันไม่ได้ 

ในเมือ่มนัไม่รูจ้กัตวัมนัเอง มนัไม่มสีทิธติามความเป็นจรงิ มันจะเอา
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อะไรมา มันก็เป็นการสวมรอย เป็นการเพ้อเจ้อ เป็นการเพ้อพก 

นีไ่ง “ฝึกท�าสมาธิๆ ”...ฝึกท�าสมาธ ิสมาธอิะไร มันกเ็ป็นมิจฉาสมาธิ

เวลาค�าว่า “เป็นมิจฉาสมาธิ” เพราะอะไร เพราะคน

ท�าสมาธิ คนท�าได้จริงจัง มันก็ท�าความสงบได้ การท�าความสงบ

ได้บ้างๆ ค�าว่า “ได้บ้าง” ถ้ามนัท�าไป ถ้ามนัไม่มสีตไิม่มปัีญญาขึน้มา 

มันจะเป็นสัมมาสมาธิ เป็นสมาธิที่ควรแก่การงานได้อย่างไร 

เพราะอะไร

เพรำะเรำไปหำครูบำอำจำรย์ท่ีท่ำนไม่มีวุฒิภำวะ 

ไปหำครูบำอำจำรย ์ ท่ีท ่ำนอ ้ำงอิงตำมครูบำอำจำรย ์มำ 

มนัสวมรอยจำกค�ำส่ังสอนของครบูำอำจำรย์มำ มันไม่มคีวำมจรงิ

ในใจของตน ถ้ำไม่มีควำมจริงในใจของตน ไม่มีหลักกำร 

ไม่มแีนวทำงทีจ่ะชีน้�ำได้ คนไม่เคยเดนิเส้นทำงนัน้ แล้วจะบอก

วิธีกำรไปตำมเส้นทำงน้ัน มันเป็นไปไม่ได้ มันเป็นสิ่งที่

เป็นไปไม่ได้เลย

นี่ไง เวลาท�าสมาธิๆ สมาธิอะไร ถ้ามันเป็นการสวมรอย 

สวมรอยไป แล้วเวลาสวมรอยขึ้นไปก็บอกว่า “มีมรรคมีผลๆ”...

ก็เป็นการสวมรอยไง การสวมรอยก็พูด อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์

ขึ้นมา แล้วเดี๋ยวนี้มันมีมากมายมหาศาล

เวลาคนเรานะ คนเรามปีฏภิาณไหวพรบิ มันพดูของมันได้

ทัง้น้ันน่ะ ไปดเูซลขายยาสิ มนัพูดจนเราต้องซือ้มันกแ็ล้วกันแหละ 

นี่ก็เหมือนกัน พูดธรรมะๆ ขึ้นมามันก็อ้างอิงไป นี่มันสวมรอยไง
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มนัเป็นสมาธอิย่างไร ถ้าเป็นสมาธ ิ สมาธถ้ิามันเป็นขึน้มา 

มันมีความสุขความสงบระงับ มันก็ไม่เป็นมิจฉาสมาธิ

นี่มันเป็นมิจฉา มันไม่เป็นสัมมา ถ้าเป็นสัมมามันต้อง

คนที่มีอ�านาจวาสนา แล้วคนด�าเนินการขึ้นมา

หลวงปู่มั่นท่ำนสอนท�ำควำมสงบของใจเข้ำมำก่อน 

ครบูำอำจำรย์ของเรำทกุคนสอนท�ำควำมสงบของใจเข้ำมำก่อน 

ให้คนนั้นมีปัจจัยเครื่องอำศัย

คนต้องมปัีจจยัเคร่ืองอาศัยด�ารงชพี สิง่ทีปั่จจยัเครือ่งอาศยั

ด�ารงชพีได้อดุมสมบรูณ์ เรากม็คีวามสุข มกีารด�ารงชพีด้วยความ

ไม่ขาดแคลน แล้วด�ารงชพีแล้วเราจะก้าวหน้าต่อไปของเรา เราจะ

ด�ารงชีพไว้ให้มีความสุขในชีวิตของเรานี้

เวลาท�าสมาธิขึ้นมา ถ้ามันเป็นมิจฉาสมาธิ เวลาคนที่

ไม่มีหลักมีเกณฑ์ ไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดี แล้วเวลาส�าคัญตน 

พยายามยกตนให้ว่าตัวเองมีความรู้ มีความดีเด่น ก็ท�าสมาธิ 

ท�าสมาธิของตนๆ

ท�าสมาธิๆ  สมาธเิป็นสมาธไิหม สมาธเิป็นสมาธหิวัตอไง 

ถ้ามนัเป็นสมาธหิวัตอ สมาธหิวัตอเวลานัง่ไปมนักเ็ป็นสมาธ ิ มนัหวัตอ 

มันไม่มีสติไม่มีปัญญาควบคุมดูแลหัวใจของตนเองได้ แล้วมันมี

ความละเมอเพ้อพก
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อย่างเรา ดูสิ เราเป็นเด็กเป็นเล็ก เราเล่นอยู่ในบ้าน

ในเรอืนของเขา เวลาพระจันทร์เตม็ดวงอย่างนี ้ โอ้โฮ! เห็นกระต่าย 

กระต่ายอยู่ในดวงจันทร์ มันส่งออกหมดล่ะ สมาธิหัวตอไปรับรู้ 

ไปรูเ้รือ่งชาวบ้าน ไปรับรู้เร่ืองจิตวญิญาณ ไปรบัรูว่้าไปเมืองลบัแล

มันมีของมันอยู่อย่างนั้นจริงๆ ผลของวัฏฏะๆ กามภพ 

รปูภพ อรปูภพ มนัมขีองมนัอยูแ่ล้ว จติน้ีเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ 

ถ้าจิตที่มันเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ มันมีของมันโดยข้อเท็จจริง

ของมันอยู่แล้ว แต่เวลาเราประพฤติปฏิบัติ เราต้องการให้เป็น

วิวัฏฏะ ออกจากวัฏฏะนั้น ถ้าออกจากวัฏฏะนั้น

วัฏฏะก็เป็นวัฏฏะ แล้วเอ็งไปรู้ไปเห็นแล้วได้อะไรขึ้นมา 

นีเ่หน็กระต่ายในดวงจันทร์ แล้วกล็ะเมอเพ้อพกนะ โฆษณาชวนเชือ่ว่า

เป็นธรรมๆ อวดอ้าง อวดอ้างเพราะอะไร อวดอ้างเพราะรูไ้ด้แค่นัน้ไง

โดยธรรมชาติเด็กคนไหนมันก็รู้ได้ เด็กคนไหนมันก็เห็น

ดวงจันทร์ ดวงจันทร์เวลาข้างแรมข้างขึ้น โอ๋ย! เต็มที่เลย 

มันเห็นกระต่าย เห็นในดวงจันทร์ แล้วไปพูดนะ ถ้าเรื่อง

โฆษณาชวนเชื่อ เรื่องการโน้มน้าวไป เพราะอะไร เพราะเราไม่มี

ครบูาอาจารย์ท่ีสามารถชกัน�าเราได้ แล้วมันมีความส�าคญัตนไปไง 

ไอ้พวกหัวตอน่ะ หัวตอมันไปรู้เห็นสิ่งใดก็มาอวดอ้าง

แล้วถ้าไปอวดอ้าง ถ้าเห็นดวงจันทร์นะ เวลาพดูถึงธรรมะไง 

พูดถึงเวลาสวมรอย โอ๋ย! เวลาพระจันทร์นะ มันมีแรงโน้มถ่วง 
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เวลาข้างขึ้นข้างแรม มันเป็นอุทกศาสตร์เลย น�้าขึ้นน�้าลง คุยกับ

ทหารเรือ ทหารเรือชอบ นี่มันเป็นเรื่องโลกๆ ทั้งนั้นน่ะ

ทหารเรือ เวลาเพ่ือประโยชน์กับกองทพัเรอื กองทพัเรอื

เขาก็มีเรือรบของเขา เขาก็มีปืนของเขา เขาก็มีอาวุธของเขา 

เป็นประโยชน์กับเขา ไปเรื่องข้างข้ึนข้างแรม เห็นดวงจันทร ์

นี่ส่งออก การส่งออกนี่หัวตอ สมาธิหัวตอ

ดูสิ่งต ่ำงๆ ถ้ำเรำท�ำควำมสงบของใจโดยสัจจะ

โดยควำมจริง ถ ้ำท�ำควำมสงบโดยสัจจะโดยควำมจริง

โดยพระกรรมฐำน พระกรรมฐำน หลวงตำท่ำนพูดประจ�ำ 

เวลำครบูำอำจำรย์ท่ำนประพฤตปิฏบิตันิะ ท่ำนอบรมสัง่สอนเรำ

ตลอด ให้ท�ำควำมสงบของใจเข้ำมำ ท�ำควำมสงบของใจเข้ำมำ 

ท�ำควำมสงบของใจบ่อยครั้งเข้ำๆ จนจิตตั้งมั่น จิตเป็นสมำธิ 

จิตเป็นสมำธิต่อเมื่อเรำท�ำควำมสงบระงับของเรำบ่อยครั้งเข้ำ 

กำรท�ำควำมสงบบ่อยครั้งๆ มันเป็นเครื่องอยู่ มันท�ำให้จิตใจ

ของเรำอุดมสมบูรณ์ ไม่เร่ำไม่ร้อน ไม่ทุกข์ไม่ยำก

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำบอก

ใครท�ำสัมมำสมำธิได้ ใครท�ำควำมสงบระงับได้ เหมือนมีบ้ำน

มีเรือนหลังหนึ่ง มีบ้ำนมีเรือนท่ีอยู ่ท่ีอำศัย คูหำของจิตไง 

ที่มันได้พักได้ผ่อนของมัน ถ้ำจิตมันสงบระงับเข้ำมำ

การท�าความสงบระงับเข้ามาโดยพระพุทธศาสนา เวลา

พระพุทธศาสนาสอนอานาปานสติ อบรมสัง่สอน เขาจดัการอบรม
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กับจัดการประพฤติปฏิบัติข้ึนมา เด็กเล็กเด็กน้อยเขาไปปฏิบัติ

ของเขา เวลาไปปฏิบัติของเขา เวลานักข่าวเขาไปสัมภาษณ์ไง 

มาแล้วได้อะไร

“โอ๋ย! เมือ่ก่อนเป็นคนฉนุเฉยีว เดีย๋วนีห้ายฉนุเฉยีวแล้ว 

โอ๋ย! เมือ่ก่อนเป็นคนขีโ้กรธ เดีย๋วนีห้ายโกรธแล้ว โอ๋ย! เมือ่ก่อน

เป็นคนขี้กลัว เดี๋ยวนี้หายกลัวแล้ว”

สมาธิมาฝึกหัดแล้วได้ประโยชน์อะไร

“โอ๋ย! ได้ประโยชน์มาก มีสติดีขึ้น ควบคุมตัวเองได้”

เดก็เล็กๆ มนักย็งัใช้ประโยชน์กบัพระพทุธศาสนา เดก็เลก็ๆ 

มันก็ยังได้ประโยชน์กับการประพฤติปฏิบัติ ไอ้นี่หัวโล้นๆ ห่มผ้า

ใกล้จะเข้าโลงอยูแ่ล้ว มนัยังท�าอะไรไม่เป็นกนัเลย สมาธกิท็�าไม่เป็น 

เวลาท�าขึ้นมาเป็นสมาธิก็เป็นมิจฉา

เป็นมิจฉาเพราะอะไร เป็นมิจฉาเพราะมันไม่ยกขึ้นสู่

วปัิสสนาไง เป็นมจิฉาเพราะกเิลสมนัสวมรอยว่าสิง่นัน้เป็นปัญญา 

ส่ิงนัน้เป็นคุณธรรมไง ถ้ามันเป็นหวัตอ หวัตอมันกว่็ามันรูเ้ร่ืองวาระ 

รู้เรื่องอภิญญา แล้วเอ็งรู้แล้วได้อะไร

ถ ้ามันเป ็นป ัญญาๆ พระสารี บุตรนี่ป ัญญาวิมุตติ 

ถ้าปัญญาวิมุตติ ถ้าจิตมันสงบแล้ว ถ้าจิตสงบระงับเข้ามา ถ้าจิต

สงบไปแล้วเรามีอ�านาจวาสนามากน้อยแค่ไหน ถ้าเราไม่มีอ�านาจ
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วาสนามากน้อยแค่ไหน เราท�าความสงบเข้ามามันกเ็ป็นความสงบ

ของเรา

แล้วควำมสงบ เห็นไหม พระกรรมฐำน หลวงปู่เสำร์ 

หลวงปู่มั่น ครูบำอำจำรย์เรำสอนมำประจ�ำ พระกรรมฐำน 

ต้องรักษำหัวใจของตน ดูแลรักษำหัวใจของตน

เขาบอกว่าดจูติๆ ไง ว่าหลวงปู่ม่ันท่านสอนดจิูต หลวงตา

ท่านก็สอนดูจิต

ท่านบอกให้ดูแลรักษาใจของตน ดูแลรักษาใจของตน 

การดูแลรักษาใจของตนก็รักษาหัวใจของตนไม่ให้มันทุกข์มันยาก 

ถ้าไม่ให้มันทุกข์มันยาก ดูสิ เวลาเด็กน้อยมันไปอบรมการปฏิบัติ

ทีเ่ขาสัง่สอนมนัยงัได้ประโยชน์มหาศาลเลย ประโยชน์มหาศาลอย่างน้ัน

ประโยชน์ในพระพุทธศาสนาท่ีใครจะได้ประโยชน์จากพระพทุธศาสนา

เราเป ็นนักปฏิบัติ  เราจะเอาจริง เอาจังของเรา 

เราท�าความสงบของใจเราเข้ามา ถ้าท�าความสงบของใจเข้ามา

ให้ใจมันสงบระงับ เวลาสงบระงับขึ้นมามันก็ได้ประโยชน์ขึ้นมา 

เห็นไหม เวลาเป็นประโยชน์ขึ้นมา สรรพสิ่งในโลกนี้เป็นอนิจจัง 

ความที่เราท�าดี ท�าดีขึ้นมา เดี๋ยวถ้ามันสงบระงับเข้ามามันก็เป็น

บุญกุศลของเรา เราก็มีความสุข

เรามคีวามสขุขึน้มา ถ้าไม่ดแูลรกัษาใจของตน หลวงปูเ่สาร์ 

หลวงปู่มั่น ครูบาอาจารย์ของเรา พระกรรมฐาน เขาจะควบคุม
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ดูแลพระให้พระอยู่ในข้อวัตรปฏิบัติ ไม่ให้คลุกคลีกัน ไม่ให้ต่างๆ 

ก็เหตุนี้แหละ มันเสื่อมหมด

เวลาจติท่ีมนัดขีึน้ก ็“พระพุทธศาสนานีส่ดุยอด แสวงหา

ความจรงิมาตัง้นานแล้ว เพิง่มาพบวนันีเ้อง โอ๋ย! พระพทุธศาสนานี้

ยอดเยี่ยม” นี่ถ้าจิตมันดีนะ

วันไหนพอจิตมันเสื่อม พอจิตมันเสื่อมลง มันคลายจาก

สมาธิมา “อ้ืม! พระพุทธศาสนาสอนมาตั้ง ๒,๐๐๐ กว่าปีแล้ว 

กึ่งกลางพระพุทธศาสนา มรรคผลยังมีอยู่หรือไม่” นี่เวลาจิตมัน

เส่ือมนะ เวลาจติมนัด ี โอ้โฮ! มรรคผลนพิพานหยบิเอือ้มเอาได้เลย 

เวลาจติมนัเสือ่มน่ะ มนัข้อเทจ็จรงิ ข้อเท็จจรงิมันเป็นอย่างนีอ้ยูแ่ล้ว

ตามข้อเท็จจริง

ครบูาอาจารย์ของเราท่านประพฤตปิฏบิตั ิ เพราะองค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึน้มาแล้ว “จะสอนใครได้หนอๆ” 

ทอดธุระเลย เพราะอะไร มันเป็นเรื่องโลกกับธรรมๆ สิ่งต่างๆ

เราเกิดเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เราเกดิมา

กบัโลก เราเกดิมาจากกรรม คนเรามเีวรมีกรรมถงึมาเกดิเป็นมนษุย์ 

คนเรามีเวรมีกรรมถึงมีการเกิด เวลาเกิดขึ้นมาแล้ว แต่ด้วย

อ�านาจวาสนาของเรา เรากมี็ศรัทธามคีวามเชือ่อยากจะประพฤตปิฏบิตัิ 

เพราะเราเกิดมากึ่งกลางพระพุทธศาสนา ครูบาอาจารย์ของเรา

ท่านประพฤตปิฏบิตัไิปแล้ว ท่านพ้นจากทุกข์ไปแล้ว ในการกระท�า
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มนัก็ท�าให้ตามความเป็นจริงอันนัน้ เรามศีรทัธามคีวามเชือ่ขึน้มา 

เราก็จะท�าตามอันนั้น

ถ้าท�าตามอันนั้น มีครูบาอาจารย์ที่ดี ครูบาอาจารย์

ท่านก็จะสั่งสอน ครูบาอาจารย์ท่านจะอบรม อบรมให้ผู ้นั้น

พยายามท�าความสงบของใจเข้ามาให้มันสดชืน่ ให้มันแจ่มใสขึน้มาไง 

ถ้าสดช่ืนแจ่มใส มหัีวใจท่ีมัน่คงข้ึนมา มันจะประพฤตปิฏบัิติขึน้มา

ปฏบิตัขิึน้มามันแสวงหา มนัต้องสะสม พยายามท�าตวัเอง

ให้มัน่คงขึน้มา ความท�าตวัเองให้มัน่คงขึน้มามันกอ็ยูท่ีว่าสนาแล้วล่ะ 

เพราะหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ลูกศิษย์ท่านเป็นแสนๆ ลูกศิษย์

ที่แท้จริงที่เป็นศากยบุตรมีเท่าไร

หลวงตาท่านบอกว่าลูกศิษย์ท่านมหาศาล แล้วเหลือมา

อีกเท่าไร ที่อยู่นี่สวมรอยทั้งนั้น หัวตอทั้งนั้น

ถ้ำไม่สวมรอย ไม่หวัตอ มันต้องมีสติมีปัญญำ มันต้องมี

ควำมกตญัญกูตเวท ี มนัต้องมคีวำมซือ่สตัย์ มีควำมซือ่สตัย์นะ 

มันเคำรพธรรมวินัยไง

ถ้ามันโป้ปดมดเท็จ มันเอาความจริงมาจากไหน ถ้ามัน

โป้ปดมดเท็จมันก็ทุศีล คนท่ีโกหกมดเท็จจะท�าความชั่วอย่างอื่น

อีกไม่ได้ไม่มีเลย ท�าได้ทั้งนั้นเลย นี่ถ ้ามันเป็นการอ้างอิง 

เป็นการสวมรอย เป็นหัวตอ
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แต่ถ้ามันเป็นความจริงๆ เราท�าความสงบของใจเข้ามา 

เราพยายามท�าความสงบของใจเข้ามา ท�าบ่อยครัง้เข้าๆ มันเจรญิ

แล้วเสือ่ม เสือ่มแล้วเจรญิ เวลามนัเจรญิข้ึนมา ทีว่่า “ท�าสมาธแิล้ว

เมื่อไหร่จะได้ใช้ปัญญาๆ”

ปัญญามันใช้ได้ทุกที่แหละ ปัญญาอบรมสมาธิก็ได้ 

ปัญญาทีใ่ช้ ปัญญาเกดิจากโลกท้ังนัน้น่ะ ปัญญาเกิดจากเราทัง้นัน้น่ะ 

ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่องจ�ามา 

เรากม็าใคร่ครวญ ดสู ิ เขาศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค เขายงั

ตคีวามในศาสนา แปลบาลี เขาตคีวาม เขาเข้าใจทัง้นัน้น่ะ แต่นัน่

ก็เป็นความเข้าใจของโลกไง เป็นความเข้าใจของการศึกษาไง 

การศกึษา ศกึษาเพราะอะไร เพราะจติไม่ได้ท�าสัมมาสมาธ ิ ไม่ได้ท�า

จิตสงบขึ้นมา

แล้วจติตภาวนา จติมันแก้ท่ีจตินี ้ ถ้ามนัไปแก้ทีท่างวชิาการ 

มันก็เป็นความจ�า ความจ�าเกิดจากสัญชาตญาณของมนุษย์ 

มนษุย์มขัีนธ์ ๕ มนักม็คีวามจ�า มนักมี็สงัขาร มคีวามปรงุ ความแต่ง

ทัง้น้ันน่ะ มนัมธีรรมชาตขิองมัน แต่เป็นโลกไง มันเป็นโลก ถ้ามัน

เป็นเรื่องของโลกๆ ก็โลกียปัญญา

โลกียปัญญา ปัญญาของโลก ปัญญาเกิดจากสถานะ

ของความเป็นมนุษย์ แล้วเวลาศึกษามาแล้วจะประพฤติปฏิบัติ

ข้ึนมา เราพยายามจะท�าให้เป็นธรรมขึ้นมาไง พยายามท�าให้

เป็นธรรมขึ้นมา เห็นไหม นี่สัมมาสมาธิ
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ครูบำอำจำรย์ท่ำนสอนให้ท�ำควำมสงบของใจเข้ำมำ 

ท�ำควำมสงบของใจเข้ำมำ ถ้ำใจมันสงบระงับเข้ำมำ เรำก็

ดูแลรักษำด้วยสติด้วยปัญญำไง

นีไ่ง ทีท่�าสมาธิๆ  ท�าสมาธแิล้วกส็วมรอยไง ค�าว่า “สวมรอย” 

เพราะอะไร เพราะเวลาถ้าเป็นปัญญาวมิตุตนิะ โศลกของหลวงปูด่ลูย์

ถูกต้อง ความคิดทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเป็นการส่งออกทั้งหมด 

ความคิดท้ังหลายท้ังปวงเป็นการส่งออกทั้งหมด เป็นสมุทัย 

ผลของมันคือทุกข์

แล้วก็ดูจิตๆ ดูจิตก็ดูจิตของท่าน ดูจิตคือใช้ปัญญา

อบรมสมาธิ ถ้าจิตสงบแล้ว จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นอาการ

ของจติเป็นมรรค ถ้าเป็นมรรคกใ็ช้สติปัญญาใคร่ครวญ พอใคร่ครวญ

เสร็จแล้ว ผลจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ นิโรธคือการดับทุกข์เพราะ

เป็นความจริง นี่ปัญญาวิมุตตินะ

ถ้าเจโตวมิตุต ิ เหน็ไหม ปัญญาวมิตุตเิป็นการประพฤตปิฏบิตัิ 

แนวทางของพระสารีบุตร ถ้าเป็นเจโตวิมุตติ โดยแนวทางของ

พระโมคคัลลานะ

ท�าความสงบของใจเข้ามาๆ ถ้าใจสงบระงับแล้ว ถ้ามัน

ตัง้ม่ันขึน้มา ถ้ามนัน้อมไปเห็นกาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม 

ถ้ามันเห็น ค�าว่า “เห็น” เห็นโดยตาของใจ ถ้าตาใจของมันเห็น 

เหน็กาย พิจารณากาย พอเห็นนีมั่นเกดิความมหศัจรรย์ การเหน็

มันเกิดความมหัศจรรย์
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จิตเห็นจิตก็เหมือนกัน มันจะเกิดควำมมหัศจรรย์ 

ควำมมหศัจรรย์เพรำะอะไร ควำมมหัศจรรย์เพรำะจติทีส่งบแล้ว 

สมัมำสมำธ ิ มนัเห็นกเิลส เห็นสตปัิฏฐำน ๔ ตำมควำมเป็นจริง

มันจะเห็นกิเลส ควำมเห็นกิเลสมันจะขนพองสยองเกล้ำ

ขนพองสยองเกล้า กว่าท่ีมนัจะขนพองสยองเกล้าเพราะอะไร 

ก่อนหน้านัน้เราท�าความสงบของใจเข้ามา เราประพฤตปิฏิบัตขิึน้มา 

เวลาใช้ปัญญากส็วมรอยท้ังนัน้น่ะ สวมรอยคอืความจ�า จ�าธรรมะ

ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า จ�าธรรมะของครบูาอาจารย์มา 

แล้วกต็คีวามขยายความเป็นโลกอยูอ่ย่างนัน้น่ะ มนักเ็หมอืนทางโลก

กบัทางวชิาการ เขาเรยีงความของเขานัน่แหละ เรียงความไปเถอะ 

รอบหนึ่งก็โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี จนจบเป็นพระอรหันต์ 

มนักว็นอยูน่ั่นน่ะ แล้วมนัอยูน่อกจติเลย มนัไม่เข้ามาสูหั่วใจนัน้เลย

นี่ไง มันถึงได้พูด คนปฏิบัติที่ไม่เป็น “จิตสงบแล้ว 

เดี๋ยวมันจะเกิดปัญญา จิตสงบนะ ท�าสมาธิเดี๋ยวปัญญามันจะ

เกิดเลย ท�าสมาธิแล้วจิตเป็นสมาธิ เดี๋ยวปัญญามันก็จะเกิด”

เราเห็นมาเยอะ แล้วถ้าพูดอย่างนี้แล้วแสดงว่าไม่เคยรู้

ไม่เคยเหน็ ไอ้พวกหัวตอๆ เพราะอะไร จะอ้างตลอด อ้างตลอดเลย 

“น�า้ใสจะเหน็ตวัปลา กพ็ายเรืออยูน่ี ่ จะจับปลา น�า้ใสจะเหน็ตวัปลา” 

มีพระที่สั่งสอนอย่างนี้มากมาย พระที่สั่งสอนอย่างนี้แสดงว่า

เป็นไปไม่ได้เลย ไม่รูเ้หน็ตามความเป็นจรงิ ไม่เคยมีจติทีมี่ดวงตา

เห็นธรรม ตาของจิตเกิดไม่ได้
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คนตาบอด ธรรมะตาบอด เวลาคุยธรรมะไง “โอ๋ย! 

ถ้าจิตสงบแล้วจะเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตาม

ความเป็นจริง ต้องยกข้ึนสู่วิปัสสนา โอ้โฮ! มันจะเป็นอย่างนั้น

ไปได้อย่างไร มันก็ต้องรอก่อนสิ มะม่วงมันก็ต้องออกเป็นเกสร 

แล้วมันผสมกันแล้ว ผสมเกสรกันแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นลูกอ่อน 

เสรจ็แล้วมะม่วงมนักจ็ะโตขึน้มา” เขาพดูอย่างนัน้น่ะ เจออย่างนี้

เยอะมาก “มันต้องเกิดเองไง ธรรมะมันเกิดเอง”

มันมีกิเลสที่ไหน มันมีคนร้ายที่ไหนที่แบบว่าท�าลายเขา 

ฉ้อโกงเขา ท�าร้ายเขา แล้วก็จะไปให้เขาจับ จะเดินไปหาเขาเลย 

สารภาพผดิ มนัไม่มหีรอก นีม่นัเรือ่งคนร้ายนะ กเิลสมันร้ายกว่านัน้ 

กเิลสมนัร้ายกว่านัน้นกั มันจะเหน็กิเลสได้ด้วยความสามารถของตน

นี่ก็เหมือนกัน ของเราหาย สิ่งใดท่ีมันขาดตกบกพร่อง

ข้ึนมา เราต้องแสวงหาเอง นีไ่ง เวลาการประพฤตปิฏบิตั ิ ธรรมะ

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราเป็นผู้ช้ีทางเท่านั้นๆ 

การประพฤติปฏิบัติต้องเป็นหน้าที่ของเธอ

ในการประพฤตปิฏิบตัต้ิองเป็นหน้าทีข่องเธอเพราะอะไร 

เพราะหัวใจที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น

ท่านรกัลกูศษิย์ลกูหาทัง้นัน้น่ะ แต่ท่านกไ็ม่สามารถทีจ่ะเอาธรรมะ

อดัเข้าไปในหัวใจของลูกศิษย์ลูกหาได้ เพยีงแต่ท่านชีน้�าๆ แล้วชีน้�า 

ท่านก็จะสังเกตด้วย
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ท่านบอกกับหลวงปูเ่จ๊ียะไง “ต่อไปจะมพีระหนุม่ๆ องค์หนึง่ 

เหมือนท่านเจี๊ยะ แต่ไม่ใช่ท่านเจี๊ยะ ต่อไปจะเป็นผู้ท่ีเป็นที่พึ่ง

ของวงกรรมฐาน” ท่านพูดเลย หลวงปู่เจี๊ยะเล่าให้ฟัง

แล ้วหลวงปู ่ เ จ๊ียะก็คอยเฝ ้าเลย องค ์ไหนๆ นี่ ไง 

ท่านต้องรอเลยนะ เพราะอะไร เพราะคนที่จะท�าอย่างนี้ได้ 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาทอดธุระจะไม่สั่งสอน

เพราะอะไรล่ะ เพราะอ�านาจวาสนาของเขามันไม่มี อ�านาจวาสนา

ของเขาท�าไม่ได้ ถ้าท�าไม่ได้ขึน้มา แล้วจ�า้จีจ้�า้ไชอย่างไรมันกไ็ม่ได้ 

แล้วถ้าไม่ได้ขึ้นมาแล้ว ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่โหดร้ายนะ 

พอบีบบังคับเข้ามามันเป็นความตึงเครียด

แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ดี แล้วท่านเห็นอ�านาจวาสนา

ของคนนะ ท่านจะมีอุบายวิธีการโน้มน้าว โน้มน้าวขึ้นมาให้เขา

ฝึกฝน ให้เขาขวนขวาย ให้เขามีการกระท�า ถ้าเขามีการกระท�า 

พอเขาไปเห็นอย่างท่ีครูบาอาจารย์ท่านโน้มน้าว ท่านชี้น�าไว้ 

โอ้โฮ! ท�าไมหลวงตาท่านบอก “หลวงปู่มั่นเป่ากระหม่อมเรามา 

หลวงปู่มั่นเป่ากระหม่อมเรามา” แต่ละขั้นแต่ละตอนที่มันจะ

ผ่านไปได้ แต่ละขั้นแต่ละตอนที่มันจะไปรื้อค้น

แต่ไอ้มจิฉาสมาธ ิ ไอ้พวกสวมรอย “เป็นสมาธ ิ เดีย๋วปัญญา

จะเกิดเอง ท�าสมาธิเลย เดี๋ยวปัญญาจะเกิดเอง”

เวลำในวงกรรมฐำน ผู้ที่รู ้จริงสังเวชนะ หลวงตำ

ท่ำนพูดนะ ถ้ำปัญญำมันจะเกิดเอง เรำจะติดสมำธิ ๕ ปี
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ได้อย่ำงไร กภ็ำวนำตลอด ถ้ำปัญญำมันจะเกดิเอง เพรำะสมำธิ

มันแน่นปึ๋ง สมำธิน่ีสุดยอด ท�ำขนำดนั้นน่ะ ถ้ำปัญญำมันจะ

เกิดเอง เรำจะติดสมำธิได้อย่ำงไร ๕ ปี

แต่ไอ้พวกสวมรอยก็บอก “อ้าว! ก็เอ็งไม่มีวาสนาไง 

ของข้าเป็นผู้ที่มีวาสนา เวลาเป็นสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาเองๆ” 

ค�าพูดค�าสั่งสอนลูกศิษย์ของเขาฟ้องจริงๆ เลยว่าเขาไม่รู้จริง

นี่ก็เหมือนกัน ไอ้พวกหัวตอๆ “น�้าใสจะเห็นตัวปลา 

เดีย๋วปลามนักจ็ะวิง่ชนเราเอง” จนอยูอ่ย่างนัน้นะ แล้วมีแต่วนัเส่ือม 

เสือ่มไปโดยธรรมดา เพราะอะไร เพราะการท�าความสงบของใจเข้ามา 

ถ้าเป็นมิจฉานะ มิจฉาเพราะความเป็นมิจฉาไม่มีสติปัญญารักษา 

มันจะเสื่อมไป

แต่พวกนีเ้ขาว่าไม่เส่ือมไป เขาว่าบรรลธุรรม มนัจะไปรูธ้รรม 

เหมอืนผูท่ี้ประพฤตปิฏบิตัเิวลาจิตมนัสงบขึน้มา เวลาธรรมมนัเกิด

คือมีค�าตอบในใจขึ้นมา มันก็บอกนี่บรรลุธรรมๆ

บรรลธุรรมอะไร ธรรมมนัเกดิ หลวงตาท่านบอกกเิลสเกดิ 

พอเกดิขึน้มาแล้ว เพราะธรรมเกดิขึน้มา โอ้โฮ! มันโล่งโถงเลยนะ 

เพราะอะไร เพราะธรรมมนัเกดิ เหมอืนเราสนเท่ห์สงสยัเรือ่งสิง่ใดอยู่ 

เวลามันเกิดขึ้นมา โอ้โฮ! มันตอบโจทย์หมดเลย แล้วเราก�าลัง

ค้นคว้าอะไรอยู่ “นิพพานจะเป็นอย่างนั้นๆ” นี่ธรรมเกิด

ธรรมเกิด คนท่ีประพฤติปฏิบัติ คนที่เขำอยู่ในวงกำร 

เขำรู้ทั้งนั้นน่ะ ธรรมเกิดคือธรรมเกิด ธรรมเกิดมันไม่ใช่อริยสัจ
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จิตน้ีกล่ันออกมำจำกอริยสัจ จิตนี้ ท่ีเรำมำประพฤติ

ปฏิบัติกันอยูน่ี ่ หนึง่ ค้นคว้ำหำจติของตนให้เจอ แล้วกำรค้นคว้ำ

หำจิตของตนให้เจอไม่ต้องไปค้นที่ไหน หำยใจเข้ำนึกพุท 

หำยใจออกนึกโธ พุทโธๆๆ อยู ่นี่แหละ จิตสงบน่ันแหละ

คือจิตของเรำ จิตสงบน่ันแหละ พอจิตมันสงบแล ้ว 

สงบบ่อยครั้งเข้ำๆ จนมันตั้งมั่น จนมันมีสัมมำสมำธิ

ถ้ามันมีสัมมาสมาธิเพราะอะไร เพราะมีสติมีปัญญา 

เพราะอะไร เพราะเราเหน็ความเจรญิแล้วเส่ือม คนทีไ่ม่เคยท�าสมาธิ

จะไม่เห็นความเจริญแล้วเสื่อม

แล้วดูสิ พระพุทธศาสนาเวลาไปสอนอานาปานสติ 

จากการประพฤติปฏิบัติ เด็กน้อยที่มาประพฤติปฏิบัติมันยัง

ได้ประโยชน์เลย มนัได้ประโยชน์เพราะอะไร เพราะเดก็น้อยมันก็

เรียนหนังสือ มันก็แค่ต้องการให้อ่านออกเขียนได้ มันก็แค่

ให้ควบคุมตัวเองได้เพ่ือมีการศึกษา อันนั้นมันก็เป็นการด�ารงชีพ

ในชีวิต แต่การจะฆ่ากิเลสมันละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นหลายเท่า

ในการประพฤติปฏิบัติ ปฏิบัติพอเป็นพิธี ปฏิบัติเป็น

ชวีติประจ�าวนั ปฏบิตัเิพ่ือให้มคีวามสุขสงบระงบัในใจ มนักไ็ม่เสยีหาย 

แต่นัน่เป็นเรือ่งโลกๆ เป็นเร่ืองของโลกเขา โลกเขามีเท่าน้ันไง นีไ่ง 

ถ้ามนัประพฤตปิฏบิตัไิด้หมดๆ มนักเ็หมอืนกบัการศกึษาไง การศกึษา

ยกชั้นๆ ในการปฏิบัติให้มันได้หมดๆ มันไม่มีหรอก
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หลวงปู ่เสาร์ หลวงปู ่ ม่ันท่านประพฤติปฏิบัติขึ้นมา 

ท่านสอนเฉพาะๆ เลย เฉพาะ เห็นไหม หลวงตาท่านพูดประจ�า 

ถ้าอยู ่กันตัวต่อตัว “มหา จิตเป็นอย่างไร” ท่านจะบอก

จิตเป็นอย่างไรเลย หลวงตาท่านตอบเลย

แล้วถ้าหลวงตาท่านประพฤติปฏิบัติของท่านมา ถ้ามี

ความสงสัยขึ้นมา ท่านเอาก่อนเลย “ปฏิบัติแล้วเป็นอย่างนั้นๆๆ 

แล้วมันท�าอย่างไรต่อๆ”

ท�าอย่างไรต่อ มันก็มีเทคนิค มีอุบาย เพราะอะไร 

เพราะเวลาที่มันเห็นผิด เห็นผิดใช่ไหม แล้วเราก็ยึดความเห็นผิด

ของเรา เพราะเราเห็นน่ะ เวลาครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ๆ ข้ึนมา 

โอ้โฮ! ทิฏฐิมานะมันกลับไปยึดความเห็นนั้นน่ะ เพราะเราไม่มี

โจทย์อื่นให้ตอบ เราไม่มีความรู้เห็นอันอื่น เราเห็นเฉพาะอันนี้ไง 

เห็นไหม เวลามันรู้เห็นสิ่งใดแล้วมันก็ยึดความรู้ความเห็นของตน 

นี่ความยึดความรู้ความเห็นของตน

ถ้ำมนัยดึควำมรูค้วำมเหน็ของตน ถ้ำควำมเห็นของตน

มันถูกต้องมันก็ต้องเจริญก้ำวหน้ำไปสิ ถ้ำควำมเห็นของเรำ

มันผิดพลำด ควำมเห็นของเรำมันไม่จริง ควำมเห็นของเรำ

ท�ำให้เรำหัวหมุนอยู่น่ี ควำมเห็นของเรำท�ำให้เรำเรรวนอยู่นี่ 

ท�ำไมเรำไม่พิจำรณำแนวทำงอย่ำงใดที่มันจะเป็นแนวทำง

ท่ีเรำพอจะท�ำได้ นี่ไง มันมีวิธีกำรท้ังนั้นน่ะ ถ้ำมันมีครูบำ

อำจำรย์ที่ดีนะ แล้วครูบำอำจำรย์ท่ำนจะสอนกลับเข้ำมำ

ในหัวใจของสัตว์โลกนั้น

����������.indb   31 21/10/2562 BE   06:35



32   •   เทศน์บนศาลา

ในกำรประพฤติปฏิบัติ เข ้ำมำ พระพุทธศำสนำ 

ปัญญำในพระพุทธศำสนำคือปัญญำทวนกระแสกลับ ปัญญำ

เข้ำไปสู่จิตของตนๆ

ไอ้ส่งออกๆ หัวตอ สมาธิหัวตอ มันคอยรอไง ค�าว่า 

“หวัตอ” โอ้โฮ! มนัเห็นพระจันทร์ มนัอยูน่อกโลกนูน่น่ะ มันส่งไป

นู่นน่ะ โอ้โฮ! มีกระต่ายด้วย มันมีผลประโยชน์ด้วยนะ มันท�าให้

น�้าขึ้นน�้าลงนะ มันเป็นเวลาที่สัตว์จะผสมพันธุ์

เวลาเดือนหงายนะ ในทะเล มันเป็นความเพาะพันธุ์

ของสัตว์น�า้ มนัถงึคราวของมนั โอ๋ย! ถ้าจะพรรณนาถงึความส�าคัญ 

พรรณนาถึงผลประโยชน์ของดวงจันทร์ โอ้โฮ! พูดไม่จบๆ 

แต่เกี่ยวอะไรกับจิตมึงล่ะ เกี่ยวอะไรกับมรรค

นีไ่ง สมาธหัิวตอ อวดรู้อวดเห็น โดยการครอบง�าของกเิลส 

ความเหน็อย่างนัน้ไม่ใช่มรรค นัน่น่ะสมาธิหัวตอ แล้วถ้าสมาธมิิจฉา 

มจิฉาคอืหลงผดิ มจิฉาคือท�าให้ตวัเองออกนอก มันไม่สมัมาสมาธิ

ท�ำสัมมำสมำธิ เรำท�ำควำมสงบของใจบ่อยครั้งๆ 

เรำท�ำควำมสงบของใจเข้ำมำให้ใจของเรำมั่นคง ให้ใจของเรำ

มีควำมสุข นี่ไง สุขอื่นใดเท่ำกับจิตสงบไม่มี แค่จิตสงบแล้ว 

ถ้ำจิตสงบเป็นสัมมำสมำธิ มีสติปัญญำนะ โอ๋ย! มันเชื่อมั่นใน

พระพทุธศำสนำมำก น่ีไง พุทธะ พทุธะคือผูรู้ ้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบำน
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ถ้ามนัจะเป็นผูรู้ ้ผูต้ืน่ ผูเ้บกิบาน มันกต้็องมีสตสิมัปชญัญะ 

ถ้ามนัมีสตสิมัปชญัญะมนักรู้็ว่าจติสงบ สงบแล้วจติคลายออกจาก

ความสงบนั้น

เวลาจิตสงบแล้ว เวลาเราเข้าน่ังสมาธ ิ จติมนักส็งบ ออกมา 

เราเลิกจากสมาธิออกมาแล้วมันก็ออกมาเป็นความปกติ ถ้ามี

ความปกติขึ้นมา ก�าลังของสมาธิที่มันหลงเหลืออยู่ มันก็ยังมี

ความสุขอยู่ไง มีความสุขอยู่ในใจของเรานะ

ใจของเรา เราจะท�าสิ่งใดเราก็มีความสุข เราท�าสิ่งใด

เรากพ็อใจเรา เพราะอะไร เพราะผลจากการได้ท�าความสงบของใจ 

ใจมีความสงบ ใจมีเครื่องอยู่ แต่ถ้าใจมันเร่าร้อน ขวนขวาย

อยากได้คุณธรรม ตะเกียกตะกาย ทกุข์อยูน่ัน่น่ะ เพราะใจมนัไม่สงบ

ควำมปรำรถนำ ควำมต้องกำร ทุกคนมีทั้งน้ันน่ะ 

ตัณหำซ้อนตัณหำ โดยเป้ำหมำยคนท่ีประพฤติปฏิบัติอยำกจะ

พ้นจำกทุกข์ทั้ง น้ันน่ะ แต่เวลำปฏิบัติต ้องวำงหมดเลย 

กเิลสแก้กเิลสไม่ได้ ต้องศลี สมำธิ ปัญญำ ต้องเป็นธรรมเท่ำนัน้

จะแก้กิเลสได้

ฉะนัน้ เวลาจะปฏบัิตแิล้ว อยากขนาดไหน มคีวามต้องการ

ขนาดไหน วางหมดเลย เข้าทางจงกรม นั่งสมาธิภาวนาของเรา 

เราดแูลรักษาใจของเรา ถ้าเราดแูลรักษาใจของเรา เราท�าของเราได้นะ 

มันก็มีความสุขความสงบของเรา
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ถ้าเราดูแลรักษาไม่ได้ เดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่าน ความฟุ้งซ่าน 

เราท�าของเราบ่อยครัง้เข้า ความท�าของเราบ่อยครัง้เข้าให้เป็นสจัจะ

เป็นความจริง เป็นสัจจะเป็นความจริง ท�าของเราๆ

พระที่ปฏิบัติมันมีการปฏิบัติต่อเนื่อง ทางที่กว้างขวาง 

เห็นไหม การดูแลรักษาขึ้นมามันจะพัฒนาเป็นชั้นๆ ขึ้นไป 

ถ้าพัฒนาเป็นช้ันขึ้นไป เจริญแล้วเสื่อม เสื่อมแล้วเจริญ มันก็

ก้าวเหยียบพลาดอยู่อย่างนั้นน่ะ

แต่ถ้ามสีตปัิญญาขึน้มา สมาธติัง้ม่ันๆ สมาธติัง้ม่ันมันมีสติ

มีปัญญานะ ถ้าสมาธิตั้งมั่น เวลาคลายออกมาแล้ว เวลามัน

เส่ือมไปแล้ว ว่างเปล่า ไม่มีอะไรเลย ก็เหมือนมนุษย์ธรรมดา 

มันเป็นเพราะอะไรล่ะ เป็นเพราะว่าจิตสงบแล้วเราไม่ขวนขวาย 

เราไม่ค้นคว้าหากิเลส

เออ! อย่างนีเ้อาใหม่ ท�าความสงบของใจขึน้มา ถ้าใจระงบั

ขึ้นมา รักษาใจของตน น้อมไปหากาย

แล้วถ้าเป็นปัญญาวิมุตติ ถ้าจิตสงบแล้วนะ จิตสงบ 

มนัสงบเพราะอะไร เวลาพจิารณาไป เราใช้ความคิด เราใช้ความคิด

ดูความคิดด้วยสติด้วยปัญญา ถ้าความคิดมีสติมีปัญญา มีเหตุผล

ทีม่ากกว่า มนักห็ยดุคดิ หยดุคดิเพราะอะไร หยดุคิดเพราะมันโง่ไง 

เพราะไปคิด มันถึงโง่ เอาอารมณ์เข้ามาเผา ร้อนตัวเองไง

แต่ถ ้ามีสติปัญญา เราใช้ความคิดด้วยเหตุด้วยผล 

ต่อต้านกับความคิด ต่อรองกับความคิดของตน ถ้ามันรู้เท่าๆ 
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มันก็ปล่อยๆ ความปล่อยบ่อยครั้งเข้า นั่นน่ะมันจิตสงบ นั่นน่ะ

สัมมาสมาธิ เพราะอะไร เพราะเรามีสติเป็นคนคิดเอง เพราะเรา

มีสติ เราเห็นโทษเอง เราเห็นโทษนะ ถ้าเราเผลอ มันจะคิด 

ถ้ามันคิดแล้วมันจะมีความทุกข์

แต่ถ้าเราใช้ปัญญาของเราๆ เราคิดก่อนมัน เราใช้ความคิด

ก่อนมันเลย เอ็งก็คิดอย่างนี้ๆ ไง แล้วเป็นโทษอย่างนี้ๆ ไง 

ถ้ามนัทนัมนักห็ยดุ เราคิดก่อนๆ เป็นการหยดุนัน้ แล้วเวลามนัจะคดิ 

มันจับมับ! นี่จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นความคิด

ไอ้นีเ่ราไม่เคยเหน็ สญัญาอารมณ์ทัง้นัน้ มิจฉาสมาธทิัง้นัน้ 

สวมรอยท้ังหมด กล่าวอ้างท้ังหมด เพราะอะไร เพราะ “จติเป็นสมาธิ 

เด๋ียวปัญญามนัจะเกดิเอง ท�าสมาธแิล้วเกดิเอง”...มันไม่ท�าอะไรเลย 

โง่ยิ่งกว่าหมาตาย หมาตายมันตายไปแล้ว โง่กว่ามันอีก

นักปฏิบัติโง ่ ย่ิงกว่าหมาตาย แล้วสวมรอยด้วยนะ 

“ท�าสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดเอง” มันไม่มีอยู ่ในโลกหรอก 

มันไม่มีอยู่ในอริยสัจ มันไม่ได้อยู่ในความเป็นจริง

ถ้ามันจะเป็นความจริงขึ้นมานะ จิตเห็นอาการของจิต 

จิตเห็นอาการของจิต เกิดความมหัศจรรย์ เพราะเราไม่เคยเห็น

อาการแบบนี้ การท่ีเห็นอาการแบบนี้ การเห็น เรารู้ไปหมด 

เศรษฐเีขามเีงนิมทีองทัง้นัน้น่ะ แต่วนัไหนทีเ่รามเีงนิมทีองขึน้มาบ้าง 

เราก็ภูมิใจในตัวเรา
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นีก็่เหมอืนกนั ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจ้า 

ยกขึน้สูวิ่ปัสสนา สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน การท�าความสงบ

ของใจเข้ามาเป็นสมถกรรมฐาน ฐานทีต่ัง้แห่งการงาน ถ้าใครมีสติ

มีปัญญา มีความสามารถยกข้ึนสู่วิปัสสนาได้ นั่นน่ะมันจะเป็น

สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน เดินควบคู่กันไปเป็นอริยสัจ

นีก่เ็หมอืนกนั เราไม่เคยรู้เคยเหน็ เรากไ็ด้ยนิมาทัง้น้ันน่ะ 

เศรษฐีมเีงนิมีทอง คนนูน้กร็�า่รวย คนน้ีกร็วยมเีงนิมทีอง แต่ถ้าวนัไหน

เรามีเงินมีทองของเราขึ้นมาเองล่ะ เรามีเงินมีทอง คนที่ไม่มีเงิน

ไม่มทีอง คนทีเ่ป็นหน้ีเป็นสิน กบัคนท่ีมเีงินมทีอง อารมณ์แตกต่างกัน

นี่ก็เหมือนกัน มันทุกข์มันยาก เราเกิดมาด้วยหนี้เวร

หนี้กรรม เราเกิดมาด้วยอวิชชา เราเกิดมาด้วยกิเลสตัณหา

ความทะยานอยาก เราเกิดมาด้วยกรรมทั้งนั้นน่ะ เราอยู่โดย

สามัญส�านึก เราอยู่โดยกิเลส ถ้าเรามีสติมีปัญญา เราพยายาม

รกัษาของเรา ถ้าจติมันสงบระงบัเข้ามา สงบระงบัเข้ามาโดยธรรมะ

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเราพยายามท�าของเรา

ให้มันถูกต้องดีงาม ค�าว่า “ถูกต้องดีงาม” คือสัมมาสมาธิ

ค�ำว่ำ “สัมมำสมำธ”ิ มนักจ็ะเป็นสมัมำสต ิ สัมมำปัญญำ 

มันจะเป็นสัมมำของมัน ถ้ำควำมเป็นสัมมำของมัน เวลำเรำ

พิจำรณำแล้วมีสติป ัญญำขึ้นมำ จิตเห็นอำกำรของจิต 

เห็นควำมคิด ถ้ำจิตมันเห็นควำมคิด มันมีควำมแตกต่ำงตรงนี้ 

ถ้ำมนัมีควำมแตกต่ำงตรงน้ี มันถงึจะเหน็ว่ำมันเป็นไปไม่ได้ทีมั่น
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จะรู้เอง มันเป็นไปไม่ได้ ถ้ำมันรู้มันเห็นของมัน มันจับต้องได้ 

มันถึงเป็นวิปัสสนำ

เวลาขี้โม้กันน่ะ “แนวทางสติปัฏฐาน ๔ แนวทาง

สติปัฏฐาน ๔” นกแก้วนกขุนทองแจ้วๆ อยู่อย่างนั้นน่ะ นี่ไง 

ไอ้พวกสวมรอย ไอ้พวกหัวตอ มันไม่เป็นสัมมาสมาธิสักคน

ถ้าเป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาตามความเป็นจริงขึ้นมา นี่ไง 

ถ้าเป็นสมัมาสมาธ ิ ถ้าเป็นสมัมาสมาธแิล้วยกขึน้สูวิ่ปัสสนา ถ้ายกขึน้สู่

วปัิสสนา จติเห็นอาการของจติ ต้องเหน็ตามความเป็นจรงิอนันัน้ 

ถ้าเหน็ตามความเป็นจริงอนันัน้ แล้วใครไปท�าให้เหน็ได้ล่ะ มันกมี็

ครบูาอาจารย์ท่ีท่านประพฤตปิฏบิตัมิาแล้วเป็นการยนืยนั แล้วถ้า

ใครเห็น โอ้โฮ!

โดยธรรมชาต ิ อวชิชาคือความไม่รู้ในใจ เรามคีวามไม่รูเ้รือ่ง

ธรรมะเป็นพ้ืนฐาน การศึกษานั้นคือความจ�าทั้งหมด การศึกษา 

ศกึษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าทัง้หมด แล้วเวลา

ประพฤติปฏิบัติไปก็ประพฤติปฏิบัติโดยความเห็นผิดของตน

ถ้าท�าความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจมันสงบเข้ามา เราก็

รูไ้ด้ว่าสงบเป็นอย่างไร แล้วถ้ามนัเสือ่มหรอืมันไม่สงบเป็นอย่างไร

เราก็รู้

แล้วถ้าเป็นสมาธิขึ้นมา มันเป็นสมาธิโดยการสวมรอย 

โดยการแอบอ้าง โดยความเป็นมิจฉา เป็นมิจฉานี่มันเหลวแหลก 

มันหลงใหลไปหมดล่ะ ถ้ามันเป็นมิจฉาสมาธิ มันสร้างภาพ
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หลอกลวงปลิน้ปล้อนให้เราหลงในตวัเราเองมหาศาล โดยทีคิ่ดว่า

ตัวเองเป็นจริง นี่มันจะเป็นพื้นฐานอย่างนี้อยู่แล้วโดยกิเลส

แต่พอเราท�าความสงบของใจเข้ามาๆ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิๆ  

เวลาท�าสมาธิ เราท�ามาเร่ือยด้วยความถกูต้องดงีาม ด้วยการกระท�า

ของเรา เห็นไหม

เวลาเด็กๆ มันไปฝึกอานาปานสติมันยังรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้

โกรธแล้วหายโกรธ เดี๋ยวนี้ไอ้ท่ีเคร่งเครียดแล้วหายเครียด 

แล้วฟังทุกวันนะ นักปฏิบัติ “โอ๋ย! เม่ือก่อนเป็นคนโกรธมาก 

เดี๋ยวนี้หายโกรธแล้ว” แล้วเอ็งได้อะไรล่ะ หายโกรธแล้วท�าไมล่ะ 

มันพูดไปเป็นกระแสสังคม ไม่มีความเป็นจริงในหัวใจเลย

แต่ถ้ามนัมคีวามจริงนะ เวลาจติมันสงบ พอจติสงบแล้ว 

ถ้าจิตเห็นอาการของจิต คือจิตเห็นความคิดเป็นรูปเลย จะเป็น

เวทนาก็ได้ จะเป็นสังขารก็ได้ จะเป็นสิ่งใดก็ได้ ถ้ามันจับได้ 

พอมันจับได้ สิ่งที่มันจับได้ จิตเห็นอาการของจิต มันเกิดความ

มหัศจรรย์ เกิดการกระเทือน นั่นคือการเห็นกิเลส ถ้าเห็นนะ 

เห็นแล้วยังท�าไม่ได้ด้วย เห็นแล้วหลุดมือไปเลย เห็นแล้ว

พิจารณาต่อไปไม ่ได ้ เพราะอะไร เพราะก�าลังมันไม ่พอ 

มันขับเคล่ือนไปไม่ได้ ถ้ามันขับเคลื่อนไปไม่ได้ก็กลับมาพิจารณา

ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ นี่พูดถึงปัญญาวิมุตตินะ

ถ้าเป็นเจโตวมุิตต ิ ถ้าจิตสงบแล้ว ถ้ามันไปเห็นดวงจนัทร์ 

เห็นกระต่าย ไอ้นั่นหัวตอทั้งนั้นน่ะ เอ็งเห็นอะไร เห็นเทวดา 
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เห็นอินทร์ เห็นพรหม แล้วส่วนใหญ่จะรู้วาระจิต ถ้าเศรษฐีมา 

อ๋อ! อดีตชาติเรามีความสัมพันธ์กันมา ถ้าขอทานมานี่ไม่รู ้จัก 

มันจะไปเกี่ยวกับคนมีฐานะทั้งนั้นน่ะ

การมฐีานะหรอืจะเป็นคนทกุข์คนจน เขากม็กีายกบัใจนะ 

มนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์โดยเสรีภาพ เป็นภราดรภาพ มีความ

เสมอกันโดยความเป็นมนุษย์ นี่ไง เวลาองค์สมเด็จพระสัมมา

สมัพทุธเจ้าสอนทคุตะเขญ็ใจ คนจนทีไ่ม่มอีาหารแม้แต่จะใส่บาตรพระ 

ถามพระสารีบุตรเลย “ทุคตะเข็ญใจนี้เคยมีบุญคุณกับใคร”

พระสารีบุตรยกมือเลย “เคยมีบุญคุณกับผมครับ”

“มีบุญคุณอะไร”

“เคยใส่ข้าวทัพพีเดียว”

โอ้โฮ! สัง่สอนจนเป็นพระอรหนัต์น่ะ เหน็ไหม จะคนจน 

คนทกุข์จนเขญ็ใจ เขาก็มกีายกับใจนะ ไอ้คนร�า่รวยมีทรพัย์สมบตัิ

นั่นน่ะ เขาจะยึดติดยึดมั่นในทรัพย์สมบัติของเขา

แต่ไอ้พวกหวัตอ โอ๋ย! เหน็คนม่ังคนมี เห็นไหม โมฆบุรษุ

ตายเพราะลาภ พวกโมฆบุรุษว่างเปล่า ไม่มีสิ่งใดเป็นสมบัติ 

“โอ๋ย! อดีตชาติ โอ๋ย! รู้ มีความสัมพันธ์กัน” นี่เป็นธรรมะหรือ 

เป็นความจริงหรือ

แล้วถ้ำมันเห็นจริง เวลำจิตมันสงบแล้วนี่นะ ถ้ำมี

ครูบำอำจำรย์ท่ีดี ถ้ำเอ็งจิตสงบได้ เอ็งไม่ต้องว่ำน�้ำใสแล้ว
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เห็นตัวปลำ ไม่ต้องให้มะม่วงออกลูก ไม่ต้องให้ผลไม้มันออกลกู 

แล้วมันหลุดออกจำกขั้วตกใส่ศีรษะมันถึงจะเห็นกำย ไม่มี 

ไม่มีหรอก ไม่มีกิเลสหลุดจำกขั้วแล้วตกใส่หัว แล้วรู้ตัวขึ้นมำ 

อู๋ย! พิจำรณำใหญ่เลย ไม่มี กิเลสมันหลอก

แต่ถ้าเป็นจริง จิตสงบแล้ว ถ้าโดยอ�านาจวาสนานะ 

คนทีม่อี�านาจวาสนา องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรสัรูธ้รรมแล้ว 

“จะสอนใครได้หนอๆ”

มันอยู่ท่ีวาสนา พูดกันไม่รู้เร่ือง เขาไม่ต้องการ สังเกต

ชาวพทุธสิ ไปวัดไหนก็จะเอาหวยท้ังนัน้น่ะ ต้องการร�า่รวยอย่างเดยีว 

ทกุคนอยากมตีงัค์ การมตีงัค์นะ การร�า่รวยมนัยงัอยูท่ีว่าสนาของเขา

ท�าได้ท�าไม่ได้นะ คนท่ีมีสติมีปัญญาของเขา เขามีธุรกิจของเขา 

เขาประสบความส�าเรจ็ของเขา ไอ้คนทีปั่ญญาขีเ้ท่อกเ็ป็นแรงงาน

ไปตลอดนั่นน่ะ 

แม้แต่การหาเงินหาทองมันยังใช้ปัญญาเลย แล้วเวลา

จิตสงบขึ้นมา เวลาถ ้ามันเป ็นหัวตอ หัวตอมันส ่งออก 

เห็นพระจันทร์นู ่น เห็นกระต่าย แล้วพรรณนาไปเลยแหละ 

“มันมีผลกับโลก มันเป็นอุทกศาสตร์ มันมีผลต่อฤดูกาล”...

เป็นธรรมหรอื มนัเกีย่วอะไรกบัการฆ่ากเิลส ไอ้นีม่นัเป็นความเป็นอยู่

ของโลก ถ้ามันจะเป็นความจริงนะ จิตสงบแล้วถ้าไม่มีวาสนา 

เป็นอย่างนี้
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ถ้ามีวาสนานะ มีวาสนาจะเห็นเลย เวลาจิตสงบแล้ว

เห็นกายมาเลยนะ เห็นเป็นรูปของกายมาเลย ถ้าจิตสงบแล้ว

ถ้ามันเป็นเวทนาก็จับเวทนาได้ พิจารณาเวทนาได้

แล้วพอกายมา มันก็มีความมหัศจรรย์แล้วล่ะ เห็นกาย 

นั่นคืออะไร เห็นใหม่ๆ กายเขาหรือกายเรา เอ๊ะ! นี่ก้อนเน้ือ

ของใครวะ เออ! ก็ของเอ็งนั่นแหละ เอ็งโง่ ไม่รู้หรอก ตื่นเต้น

เราจะบอกถึงความมหัศจรรย์ว่า ระหว่างที่ว่าถ้าเป็น

สัมมาสมาธิ ถ้าเป็นสัมมาสมาธิมันมีสติมีปัญญา ถ้ามันรู้มันเห็น

ของมัน นั่นล่ะคือเห็นกิเลส การเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความ

เป็นจริงเพราะจิตมันสงบแล้วมันเห็น

ถ้าจิตสงบระงับแล้ว ถ้าจิตมีก�าลัง เห็นสติปัฏฐาน ๔ 

แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่เห็น ถ้ามนัเห็นมันกเ็ห็นแบบไม่สมบรูณ์ ค�าว่า 

“เห็นไม่สมบูรณ์” คือว่าเห็นแบบธรรมเกิด ถ้าธรรมเกิด เราไม่มี

สัมมาสมาธิ ไม่มีสัมมาสติ

สตทิีเ่ป็นสมัมาสมาธ ิ ถ้ามนัรู้มันเห็น มันเหมือนเราจบัต้อง 

ในทางการแพทย์ เวลาคนผ่าตดั มนัจะมคีวามคม ต้องมคีวามแน่นอน 

มันต้องมีความชัดเจนของมัน เขาถึงผ่าตัด เวลาเขาผ่าตัดขึ้นมา 

เขาจะคมกริบ เขาต้องการอย่างนั้น

ไอ้นี่ก็เหมือนกัน เวลาถ้ามันจะรู้มันจะเห็น จิตมันสงบ

ขนาดไหน จิตมนัเป็นอย่างไร ถ้ามนัจะรูจ้ะเห็นขึน้มา มันมหัศจรรย์

ขนาดไหน มันยิ่งกว่าแพทย์อีก เพราะแพทย์เขาผ่าตัดทุกวันเลย 
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เห็นกายทุกวันเลย เปลี่ยนหัวใจด้วย เปลี่ยนตับ เปลี่ยนไต 

เปลีย่นปอด เปลีย่นได้ทกุอย่างเลย แต่เขาก็เป็นวชิาชพี เขายงัต้องมี

ความชัดเจนอย่างนั้น

แล้วนีก่ารปฏบิติั การฆ่ากิเลส การฆ่ากเิลสนะ เพราะอะไร 

เพราะจิตนีเ้วียนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ การท่ีเวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 

ถ้าเราแก้จิตของเราแล้วเราเป็นวิวัฏฏะออกจากกามภพ รูปภพ 

อรูปภพ ถ้ามันเป็นความจริงๆ มันมีผลมหาศาล ดับทุกข์ๆ 

การช�าระล้างกิเลส ส�ารอกคายกิเลสออกมาจากใจ มันมีความ

มหัศจรรย์ขนาดไหน

แล้วการท�ากันน่ะ ส�ามะเลเทเมาท�ากันโดยให้กิเลสมัน

สวมรอย ให้กเิลสมนัครอบง�า เพียงแต่กรรมฐานเรา หลวงปูเ่สาร์ 

หลวงปูม่ัน่ ครบูาอาจารย์ของเราท่านประพฤตปิฏบัิตมิาเป็นแนวทาง 

มันมีความน่าเชื่อถือ ถ้าความน่าเชื่อ มันจะโกหกใครดีไปกว่า

คนน่าเชื่อถือล่ะ

คนทีเ่ชือ่ถืออยูเ่ขาโกหกง่ายไง ดูส ิ ไอ้พวกคนโกหกเชือ่ถอื

มันก็โกหกในหมู่ญาติหมู่เพื่อนนั่นน่ะ ไอ้เพื่อนโกหกเพื่อนนั่นน่ะ 

เวลาเพื่อนที่โดนโกหกเสียใจ เป็นเพื่อนกันไม่น่าท�ากันเลย เสียใจ 

ก็คนอื่นโกหกมันก็ไม่เชื่อไง ถ้าเพื่อนโกหกก็เชื่อไง

นีก่เ็หมอืนกนั เวลาสวมรอยๆ มีครบูาอาจารย์ท�าให้ม่ันคง 

ท�าให้น่าเช่ือถอื แล้วเวลาเขามาก็อ้างองิอย่างนัน้น่ะ อ้างองิขึน้มา 

แต่คนรู้เขามี หลวงตาท่านพูดประจ�า ผู้รู้มีนะ ผู้รู้มี แต่มันน้อย
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ผู้รู ้ ส่วนใหญ่ผู้รู ้ เพราะว่าการแสดงธรรมไม่พูดเพ่ือ

กระทบกระเทียบ ไม่พูดต่างๆ นีไ่ง มนัไปสะเทือนกนัไง ความสะเทอืน 

มนักอ็ยูท่ี่กรรมของสตัว์แล้วล่ะ ถ้าสตัว์มันมืดบอด สตัว์มันเชือ่ถือ 

ฉะนั้น เวลาเขาสวมรอย เขาก็สวมรอยในสังคมที่น่าเชื่อถือ นี่ถ้า

น่าเชื่อถือ

วงกรรมฐานก่อนท่ีหลวงปูเ่สาร์ หลวงปูม่ัน่ท่านแสดงธรรมๆ 

ท่านกต้็องประพฤตปิฏบิตัขิองท่านมาก่อน แล้วเวลาประพฤตปิฏบิตัิ

ขึ้นมา เวลาสังคมที่เขายังไม่มั่นคง ยังไม่เชื่อถือ หลวงปู่เสาร์

ท่านไปไหน เห็นไหม ประวัติหลวงปู่เสาร์นั่นน่ะ ครอบครัวนี้

ย้ายไปไหน เขาท้ังเสยีดส ี เขาท้ังดถูกู เขาไม่สนใจทัง้สิน้ เขาสนใจแต่

ยศถาบรรดาศกัดิก์นั แต่ครบูาอาจารย์ของเราท่านท�าของท่านมา 

ท�าของท่านมาโดยทีส่งัคมเสยีดส ี สงัคมไม่ต้องการ นีพ่ดูถงึสังคมนะ

แต่เวลาบรรดาครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ต้องพรรณนา 

เพราะท่านไม่สนใจเร่ืองอย่างนั้นอยู ่แล้ว ท่านไม่สนใจเร่ือง

กระแสสังคมหรอก ท่านไม่สนใจเรื่องกระแสของโลก เพราะ

ท่านต้องการแก้กเิลสของท่าน นีเ่วลาเทศนาว่าการ นัน่เรือ่งโลกๆ 

โลกไม่มีความหมาย โลกไม่มีความจ�าเป็น น่ีสัจธรรมทั้งนั้น

ในหัวใจของเรา

นี่ก็เหมือนกัน คนท่ีเขามีสัจจะมีความเป็นจริงเขาไม่มา

ปลิน้ปล้อนแบบพวกสวมรอย แบบพวกหัวตอนีห้รอก มันถงึท�าให้

เส่ือมเกียรติของกรรมฐานไง เพราะมันไม่มีความรู้จริง ท�าให้

กรรมฐานเสื่อมเกียรติ
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แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ธรรมทายาทๆ สัมมาสมาธิ 

สัมมาสมาธิขึ้นมาแล้ว เวลาพิจารณาของเรา ปัญญาอบรมสมาธิ

ขึ้นมา จิตถ้ามันมีสติปัญญานะ จิตมีสติปัญญาแล้วก็ต้องมี

อ�านาจวาสนา

ค�าว่า “มอี�านาจวาสนา” พระสารบีตุร เวลาองค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแสดงธรรมกบัหลานของท่าน ท�าไมท่านฟังแล้ว

ท่านเก็บประโยชน์ของท่าน ท่านเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้

เวลาพระโมคคัลลานะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า ง่วงเหงาหาวนอน พระพุทธเจ้าไปโดยฤทธิ์เลย 

เอาน�า้ลบูหน้า ให้แหงนดดูาว สอน สอนจนด้วยอ�านาจวาสนาของตน

มันจับประเด็นได้ แต่ของเราฟังจนหูฉีก

หลวงตาท่านพูดประจ�า เวลาฟัง ฟังจนจติด้าน จติด้าน 

ฟังธรรมๆ จิตมันดื้อด้าน แต่คนถ้ามีสติมีปัญญา เขาหาของเขา 

แล้วถ้ามีสติปัญญามันจะเข้ากับใจของตน

พระในสมัยพุทธกาลจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมา

สมัพทุธเจ้า จะถามปัญหาไง แล้วเวลาฝนมนัตก มันเป็นจดุเป็นต่อม 

เพราะอะไร เพราะว่ามีสัมมาสมาธิ จิตเป็นสัมมาสมาธิ จิตมีสติ

มปัีญญาของเรา พิจารณาในงานชอบของตน ถ้าพจิารณาในงานชอบ

ของตน

การพิจารณาอยู่ ปัญญาที่มันพร้อม สิ่งที่ต่างๆ ที่มัน

พร้อมอยู่แล้ว แต่มันยังไม่มีอ�านาจวาสนาที่สามารถช�าระกิเลสได้ 
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จะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไง ไปถึงกุฎี ฝนมัน

ตกลงมานะ ก็ยืนรอด้วยความเคารพ ด้วยความบูชา

คนที่ประพฤติปฏิบัติขึ้นมานะ เวลาปฏิบัติขึ้นมา

มนัแสนทุกข์แสนยากขึน้มา ถ้ามคีรบูาอาจารย์ทีด่ ี มันเคารพบชูา

ในหัวใจ เวลาจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แค่ฝน

ตกลงมา ท่านก็ยืนรออยู่ก่อน รอก่อน ฝนก็ตกกระหน�่ามาเต็มที่

จนน�า้นองไปหมดเลย พอน�า้นองไปหมด มันกมี็ฝนตกมาจากชายคา 

พอเวลามนัตก น�า้กระทบลงเป็นจุดเป็นต่อมเป็นฟองขึน้มา ท่านกย็นื

พจิารณาของท่าน นีท่่านก�าลังใช้ปัญญาของท่าน ท่านมีสตปัิญญา

ของท่าน

พอพิจารณาไปแล้ว พอฝนตก อูฮ้!ู มนัเกดิคณุธรรมขึน้ในใจ 

หยุดตก กลับเลย ไม่ขึ้นไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

กลับ กลับเพราะอะไร กลับเพราะรู้ธรรม กลับเพราะมีคุณธรรม 

กลับเพราะมีความจริงในใจ นี่ไง ถ้าเป็นความจริงๆ มันต้องเป็น

อย่างนั้น มันไม่ใช่โมฆบุรุษตายเพราะลาภ เพราะอะไร

เพราะเราเชือ่มัน่ว่าคนทีไ่ม่จรงิมนัจะมคีวามรูส้กึในใจอยูว่่า

สิ่งที่ตัวเองรู้ไม่สมบูรณ์ มันขาดมันแคลนเพราะมันมีความสงสัย 

กิเลสอยู่ในใจแล้วมันมีความสงสัยทั้งนั้น แต่ด้วยความหน้าด้าน 

หน้าด้านกว่็า “ท�าสมาธแิล้วปัญญาจะเกดิเอง” สิง่ทีท่�าความสงบ

ของใจเป็นหัวตอแล้ว “เดี๋ยวน�้าใสจะเห็นตัวปลา”
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ถ้าเห็นตวัปลากแ็สดงว่ายงัไม่ได้พจิารณาอะไรทัง้สิน้ ถ้ารอ

มะม่วงมนัสกุ รอมะม่วงมนัมาก่อน มนัก็ยงัไม่มีการวปัิสสนาท้ังสิน้ 

แล้วเอ็งแสดงธรรมอะไรถ้ามันไม่มีวิปัสสนา มันไม่มีปัญญา

ก็เอ็งบอกเอ็งรอไง รอมะม่วงมันหล่นใส่หัวไง แล้วเวลา

ส่งออกกอ็อกไปเห็นดวงจันทร์ไง เห็นดวงจนัทร์ เห็นดาวพฤหัสนูน่ 

มันส่งออกไปหมดล่ะ ส่งออกนะ ส่งออกจากใจไปไกลขนาดนั้น 

มันจะมีมรรคมีผลตรงไหน ไม่มีหรอก ไม่มี เห็นไหม เพราะ

ความไม่มอีย่างนัน้ แต่ยงัพดูธรรมะไป เขารูอ้ยู ่ ทีเ่ราพดูว่าหน้าด้าน 

เพราะเขารู้ตัวทั้งนั้นน่ะ

แต่เพราะไม่มีวาสนา ถ้าเป็นกเิลสสวมรอย เขากเ็ข้าใจได้

แค่นั้น แต่จะเข้าใจได้แค่ไหนก็แล้วแต่ เรานั่งกันอยู่นี่ชั่วโมงเดียว

เรากม็เีวทนาใช่ไหม เรากม็คีวามทุกข์ความยากใช่ไหม ไอ้คนทีมั่น

จมอยูก่บักเิลสอย่างนัน้เขาไม่มคีวามฉกุคดิเลยหรอืว่าอนันัน้มนัเป็น

กเิลส ไม่ใช่ธรรม ไม่มใีครฉกุคิดเลยหรือ แต่ขีห่ลงัเสอื ขีห่ลงัเสอื

แล้วมีวุฒิภาวะแค่นี้ก็พยายามพูดไปตามนั้น หมาห่มหนังเสือ

มันก็เห่าหอน แต่ไม่มีความจริง ไม่มี

ถ้ามีความจริงๆ ความจริงที่ธรรมะขององค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ครูบาอาจารย์

ของเราท่านประพฤติปฏิบัติข้ึนมา ท่านมีสัจจะความจริงขึ้นมา 

สิ่งที่ว ่า เวลาท�าความสงบของใจเข้ามาก็ท�าบ่อยครั้งเข้าๆ 

การท�าความสงบของใจบ่อยครัง้เข้าๆ ให้ใจมนัมเีครือ่งอยู ่ ให้ใจมนั

มีความสุข เห็นไหม สุขอื่นใดเท่าจิตสงบไม่มี แล้วพยายามรักษา
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ของเราให้มันตั้งมั่นๆ ถ้าตั้งมั่นก็เป็นสมาธิขึ้นมา ถ้ามีสมาธิ

มีความตั้งมั่นขึ้นมา จิตตั้งมั่นแล้ว จิตตั้งมั่น จิตมั่นคงแล้ว 

จิตแข็งแรงแล้ว จิตมันจะท�างานของมันได้

ถ้าจิตท�างานของมันได้ ถ้ามันเป็นปัญญาวิมุตติ จิตเห็น

อาการของจิต จะเห็นอะไรก็แล้วแต่ เหน็ด้วยปัญญา มันไม่ได้เหน็

ด้วยสัมมาสมาธิ ไม่ได้เห็นด้วยสมาธิท่ีมั่นคง มันจะใช้ปัญญา 

นี่ถ้าเป็นปัญญาวิมุตติ

ถ้ามนัเป็นเจโตวมิตุต ิ มนัเหน็โดยตาของจิตเลย เพราะอะไร 

เพราะจิตเป็นสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิเวลามันเห็นกายขึ้นมาแล้ว

มนัพยายามโน้มไป โน้มไปให้เป็นไตรลักษณ์ โน้มไปให้มันแปรสภาพ 

การแปรสภาพนั้น นั่นน่ะเป็นไตรลักษณ์

ความเป็นไตรลักษณ์ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ส่ิงที่

สัจธรรม สัจธรรมที่เกิดขึ้นมาจากมรรค จากการกระท�าของเรา 

จากภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา ถ้าปัญญา

มนัเกดิจากการภาวนา มนัเกดิไตรลกัษณ์ขึน้มา ความเป็นไตรลักษณ์

ขึ้นมา มันคลายตัวของมันขึ้นมา

นี่ไง ทางสองส่วนที่เธอไม่ควรเสพ อัตตกิลมถานุโยค 

กามสุ ขัลลิกานุโยค ทางสายกลางๆ คือมัชฌิมาปฏิปทา 

มัชฌิมาปฏิปทาคือมรรค ๘ งานชอบ สติชอบ ปัญญาชอบ 

ความเพียรชอบ
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งานชอบๆ ถ้ามนัท�าถูกต้องชอบธรรมมนักเ็ป็นงานชอบไง 

แต่ทีก่ารประพฤตปิฏบิตัขิองเขาด้วยมจิฉาสมาธ ิ ด้วยสมาธหัิวตอ 

มันงานไม่ชอบ มันงานของกิเลส งานของกิเลสท่ีมันครอบง�า

มันเลยไม่เห็นความมหัศจรรย์ระหว่างกิเลสกับธรรม

คนเราถ้าประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา ถ้าเป็นสมัมาสมาธ ิ เหน็ไหม 

เป็นสมาธ ิ มนัเป็นเร่ืองโลกๆ นะ เรากมี็ความสขุ เรากเ็หน็ความ

มหัศจรรย์อยู่นะ ถ้าจิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นสติปัฏฐาน ๔ 

ตามความเป็นจริงมันมีความมหัศจรรย์ ค�าว่า “ความมหัศจรรย์” 

มนัแตกต่าง แตกต่างกับความเป็นโลก แตกต่างกบัเป็นสมาธแิล้ว

ปัญญาจะเกดิเอง แตกต่างกบัรอกเิลสมนัตกใส่หวั เลยไม่เคยเหน็

อะไรเลย เป็นมจิฉา เป็นหัวตอ ไม่เป็นความมุ่งม่ันขององค์สมเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ควำมมุ ่งมั่นขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ 

ท�ำสมัมำสมำธ ิศลี สมำธ ิ ปัญญำ ค�ำว่ำ “ศลี สมำธิ ปัญญำ” 

ในมรรค ๘ เพรำะมันต้องเป็นสัมมำสมำธิ แล้วสัมมำสติ 

แล้วเวลำเพียรชอบ ควำมเพียรชอบธรรม มันจะต้องเป็น

ควำมชอบธรรมทั้งนั้น ถ้ำเป็นมิจฉำขึ้นมำแล้วมันไม่ชอบธรรม 

เป็นมิจฉำเพรำะอะไร เพรำะกิเลสมันครอบหัว มันไม่เป็น

ควำมจริงไง

ถ้าเป็นความจรงิขึน้มา พอจติสงบแล้วพจิารณาของเราไป 

มันจะไปแล้ว ถ้าจิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นสติปัฏฐาน ๔ 
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ถ้ามันเป็นสัมมาสมาธิ มันพิจารณาไปนะ พอพิจารณาไป 

มันเกิดความมหัศจรรย์

หนึง่ เวลาพจิารณาไปนะ ถ้าจติมันสัมมาสมาธ ิ จติมีก�าลัง 

มนัพจิารณาไปมนัปล่อย มนัโอ้โฮ! มนัมหศัจรรย์ ค�าว่า “มหศัจรรย์ๆ” 

นี่แหม! อยากจะพูดล้านๆ ครั้ง แล้วมหัศจรรย์ที่ไหน

มหัศจรรย์จากปุถุชน กัลยาณปุถุชน โสดาปัตติมรรค 

โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค 

อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล ความมหัศจรรย์มันเกิด

มหาศาลเลย เพราะบุคคล ๔ คู่ ใจต้องพัฒนาเป็นชั้นเป็นตอน

ขึ้นไป

แล้วระหว่ำงบุคคล ๔ คู่ เวลำภำวนำไป หลวงตำ

ท่ำนบอกไง ถ้ำเป็นสมำธิแล้วปัญญำเรำจะเกดิเอง เรำติดสมำธอิยู่ 

๕ ปีได้อย่ำงไร

ค�าว่า “ติดสมาธิอยู่ ๕ ปี” เวลามันหลุดจากสมาธิ 

เวลาหลวงปู่มั่นท่านลากออกจากสมาธิได้ แล้วท่านพิจารณา

ของท่านไปแล้ว ท่านยังกลับมาติด “สมาธิแก้กิเลสไม่ได้ 

มันต้องปัญญาต่างหาก” เวลาไปแล้วใช้ปัญญาอย่างมหาศาล 

ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเต็มท่ีเลย แล้วมันใช้ปัญญามากขึ้นมามันก็

เอียงข้าง นี่อัตตกิลมถานุโยค กามสุขัลลิกานุโยค

กลับไปหาหลวงปู ่มั่นอีก “บอกให้ออกใช้ปัญญาๆ 

ใช้ปัญญาจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วนะ”
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“นั่นน่ะสมบัติบ้า สมบัติบ้า”

“แล้วให้ท�าอย่างไรล่ะ”

“นั่นแหละสมบัติบ้า”

ต้องท�าเอง เหน็ไหม นีเ่วลาครบูาอาจารย์ทีท่่านเป็นแล้ว

ท่านพยายามจะชกัน�าให้เข้าสูม่ชัฌมิาปฏปิทา ให้เข้าสูส่มัมาสมาธิ 

สัมมาสติ สัมมากัมมันโต งานชอบนี่ส�าคัญมากเลย เพราะมัน

ชอบธรรม มันเป็นงานไง

แต่งานไม่ชอบ งานทุจริต งานการคาดหมาย คาดหมายว่า

จะให้กิเลสหล่นใส่หัว คาดหมายว่าธรรมะจะเกิดเอง มันเป็นการ

คาดหมาย มันเป็นไปไม่ได้เลย แล้วมันก็เป็นกันอยู่อย่างนั้น 

มันเลยเป็นมิจฉาสมาธิ มิจฉาคือความหลงผิด

ถ้าเป็นสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิคือยกขึ้นสู่วิปัสสนาได้ 

สัมมาสมาธิคือมีสติมีปัญญา มีสติสัมปชัญญะ ถ้ามีสติสัมปชัญญะ

ควบคุมดูแลมา ไม่ตื่นเต้น ไม่ให้กิเลสยุแหย่ ไม่ให้หลงทางกิเลส 

แล้วเราพยายามรักษาของเรา

ด้วยอ�านาจวาสนาของคน คนมีอ�านาจวาสนามากน้อย

แค่ไหน คนทีม่อี�านาจวาสนามนักย็�า้คิดย�า้ท�า ท�าจนเจรญิงอกงาม

ขึ้นมาได้ คนถ้าไม่มีอ�านาจวาสนาท�าแล้วก็พัก

ได ้ตอบค� าถามโยมเยอะมากเมื่ อ  ๕ ป ีที่ แล ้ ว 

เมื่อ ๑๐ ปีที่แล้ว พอมันท�าเต็มที่แล้วมันก็เลิกไป แล้วพอ
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ไปทกุข์ไปยากกก็ลับมาท�าใหม่อยู่อย่างนัน้ น่ีไง ไม่ท�าให้ต่อเนือ่งไง 

ท�าต่อไปไม่ได้ไง พอท�าต่อไปไม่ได้มันกไ็ม่มีทางไป ลองออกไปแล้ว

เดี๋ยวก็กลับมาท�าใหม่ เพราะอะไร เพราะมันยังระลึกถึงอยู่ได้ไง 

นี่มันท�าไปไม่ได้

แต่ถ้ามันมีวาสนานะ มันก็จะดูแลรักษามีการกระท�า

ของเรา ถ้ามกีารกระท�าของเรานะ เราท�าต่อเนือ่งไปๆ ให้มันเป็น

สัมมาสมาธิ ให้มันเป็นสัมมาปฏิบัติ ให้มันถูกต้องดีงาม แล้วเรา

พยายามประพฤติปฏิบัติของเราไป

ไอ้ท่ีว่าให้กิเลสตกใส่หัว ไอ้รู้วาระจิต รู้นู่นรู้นี่ ไร้สาระ 

พระพุทธเจ้ารู้มากกว่านั้น ใบไม้ในป่ากับใบไม้ในมือ สิ่งใดที่เป็น

ความจรงิมนัมอียูจ่รงิๆ ทัง้นัน้น่ะวฏัฏะนี ้ แต่ไม่เป็นประโยชน์กบั

การปฏิบัติ ท่านไม่เอามาพูดนะ

ขนาดท่ีว่าพระโมคคัลลานะลงจากเขาคิชฌกูฏเห็นเปรต 

ท่านบอก โอ้! เห็นมาตัง้นานแล้ว แต่เราไม่พดู พระโมคคลัลานะ

ไปเห็นเปรตทีไร พระพุทธเจ้าเห็นหมดล่ะ ท่านเห็นอยู่ต�าตา 

แต่เป็นประโยชน์กับใครล่ะ

แต่พระโมคคลัลานะลงจากเขาคิชฌกูฏเห็นเปรต ท่านยิม้ๆ 

ลูกศิษย์ถาม “อาจารย์ยิ้มอะไร”

“ยงัไม่พดู ไปพดูต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจ้า”
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พอไปพูดต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

“เห็นเปรตมันลอยมา ขนหลุดออกมากลายเป็นเข็มทิ่มกลับไป 

ร้องโอดโอยอยู่นั่น”

พระพุทธเจ้าบอก “เราเห็นมานานแล้วแหละ แต่เราไม่พูด”

ส่ิงทีรู่ท้ีเ่หน็ไร้สาระ มนัมขีองมนัอยู่อย่างนัน้ มันมีของมัน

อยูอ่ย่างนัน้ มแีต่กรรมของสตัว์ สตัว์มนัท�ากรรมอย่างนัน้มันกไ็ป

เสวยกรรมของมัน แล้วเกี่ยวอะไรกับเอ็งวะ เอ็งยังไม่เห็นอริยสัจ 

เอ็งไม่เห็นกิเลสของเอ็ง

ไอ้พวกหวัตอนัน่น่ะ อวดรู ้ แต่ไม่รู้จกักเิลสของตน ไม่รูจ้กั

สัมมาสมาธิ มันเป็นสมาธิหัวตอ ไอ้พวกสวมรอยๆ นั่นน่ะ นั่นก็

มิจฉาสมาธิ นี่ฝึกสัมมาสมาธิ สมาธิยังท�าไม่เป็นเลย แล้วเวลา

เป็นขึ้นมาก็เป็นมิจฉาอีกต่างหาก

เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ครูบาอาจารย์ของเรา

สอนท�าความสงบของใจเข้ามา ใจสงบจนตัง้ม่ันเป็นสมาธ ิ ยกขึน้สู่

วิปัสสนา พระพุทธศาสนาสอนเรื่องมรรค ๘ พระพุทธศาสนา

สอนเ ร่ืองภาวนามยป ัญญา ป ัญญาการช�าระล ้างกิ เลส 

ปัญญาเป็นโลกุตตรปัญญา ปัญญาที่ฆ่ากิเลส ไม่ใช่โลกียปัญญา 

ปัญญาประจ�าโลกนั้น

พระพทุธศาสนาเลอเลศิยอดเยีย่ม แต่อยูท่ีใ่นหัวใจของใคร 

อยู่ในหัวใจของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน อยู่ในหัวใจของครูบา

อาจารย์ของเรา นั้นเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่เราพยายามจะแสวงหา
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ถ้าอยู่ในใจของพวกหน้าด้าน โมฆบุรุษ สมาธิหัวตอ 

มิจฉาสมาธิ มันจะเกิดเองไปทั้งหมด หย�าเป ไม่เป็นประโยชน์

กบัใครเลย เขาเองกห็ลง เขาเองกท็�าลายตวัเอง แล้วยงัชักน�าให้สงัคม

หลงใหล ชักน�าให้คนอื่นผิด

เห็นไหม ตวัเองผดิก็พอสมควรอยูแ่ล้ว ชกัน�าให้สงัคมผดิอกี 

ตัวเองผิดก็ตกนรกอเวจี ยังให้คนอ่ืนไปตกนรกอเวจีด้วย ใจด�า 

ไม่ส�านึกตน ไม่เป็นความจริงแบบองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ปรารถนารื้อสัตว์ขนสัตว์ เอวัง
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อุปโลกนธรรมๆ มันมีสิ่งใดเอามาอุปโลกนละ

มันไมมีสิ่งใดเปนชิ้นเปนอันขึ้นมา

มันจะอุปโลกนสิ่งใดขึ้นมาใหมันเปนธรรมละ

อุปโลกนเปนธรรมมันก็คิดเอาเอง

จินตนาการเอาเอง คิดของมันไป

มันจะอุปโลกนธรรมๆ

ไอนี่เปนศีล ไอนี่เปนสมาธิ ไอนี่เปนปญญา

ไอนั่นเราศึกษามาจาก

ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

เวลาเราศึกษาขึ้นมาแลวเราจะประพฤติปฏิบัติขึ้นมา

ถาเปนความจริงของเรา

มันสดๆ รอนๆ นะ มันมีรสมีชาติ

รสของธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวง
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อุปโลกน์ธรรม
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

เทศน์บนศาลา วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

ณ วัดป่าสันติพุทธาราม ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรม เพราะเรามาแสวงหา

สจัจะความจรงิในหวัใจของเรา แต่ทกุคนยงัหาหวัใจของตนไม่เจอ 

ถ้าหาหัวใจของตนเจอนะ มันจะมีความสุข มันจะมีความสุขนะ

เพราะคนเราเกิดมามีกายกับใจๆ เราใช้แต่ร่างกายนี้

ท�ามาหากิน เราใช้แต่ร่างกายนี้เผชิญกับโลก แต่เราไม่เอาหัวใจ

ออกมาตีแผ่เลย เราไม่เคยเห็นหวัใจของเรา เราไม่เคยเอาใจของเรา

มาท�าหน้าที่การงานเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมา

ถ้ามนัจะท�าหน้าท่ีการงานเป็นชิน้เป็นอนัข้ึนมานะ มนัจะเป็น

สมบัติของเราๆ ถ้าเป็นสมบัติของเรานะ เราจะไม่สงสัยสิ่งใดๆ 

ในโลกนี้เลย

แต่นี่เวลาเราอยู ่กับโลกๆ เราเอาร่างกายของเรานี้

ท�าหน้าท่ีการงาน เวลาคิดงานๆ กคิ็ดงานจากสมองนีไ่ง ถ้าคิดงาน

จากสมอง มันเป็นอ�านาจวาสนานะ เป็นอ�านาจวาสนาเพราะเรา

เกิดเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา
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พอเราเกิดมาเป็นมนุษย์ มนุษย์มีกายกับใจๆ เวลามี

กายกับใจ สิ่งที่ว ่าเป็นสมอง ทางโลกเขา เวลาคลื่นสมอง 

ใช้สมองท�างาน มันก็ใช้สมองท�างานจริงๆ นั่นแหละ ท�าจริงๆ 

นัน่แหละ แต่จริงๆ เพราะมนัจริงตามสมมุตไิง มันจรงิตามสมมุติ 

จริงตามวัฏฏะ เราเกิดเป็นมนุษย์ไง

แล ้วถ ้าเทวดา อินทร ์ พรหมเขามีสมองไหมล่ะ 

เขามีร่างกายไหมล่ะ เขาไม่มีร่างกาย ไม่มีรูปร่างกายอย่างเราไง 

เขามีรูปร่างกายเป็นทิพย์ๆ เป็นทิพย์ของเขา เขาไม่มีสมอง

อย่างเราหรอก เพราะร่างเขาเป็นทิพย์ทั้งหมดไง

แต่น่ีเราเกดิมาเรามกีายกบัใจๆ ถ้ากายกับใจ เวลาเราท�า

หน้าท่ีการงานของเรา เรากใ็ช้สมองของเรา เราเอาร่างกายของเรา

ท�างานไง แต่มนักต้็องใช้หัวใจ ต้องใช้จิต ถ้ามันมีจติอยูใ่นร่างกายนี้

มันก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตไง

แต่ถ้าคนตายไปแล้ว คนตายจิตออกจากร่างนี้ไปแล้ว 

สมองกม็อียูอ่ย่างนัน้แหละ แต่มนัคิดงานไม่ได้แล้วแหละ มันรอแต่

เอาฟืนจะเผามันนั่นน่ะ

เวลาเราไปส่งคนตาย ไปส่งทีเ่ชงิตะกอน แต่เราไม่เคยเห็น

จติวญิญาณของคน แล้วจติวญิญาณของคน ดสิู คนทีอ่�านาจวาสนา

ต�า่ต้อย กลวันูน่กลวันี ่ กลวัไปหมดล่ะ นีม่นัเป็นธรรมชาตขิองมนษุย์ 

กลัวไปทุกๆ เรื่อง ถ้าเป็นโบราณเขาถือผีถือสางกัน เขาถือผี 

เขากราบไหว้บูชาทั้งนั้นน่ะ เขากลัวผิดผี
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แต่เวลำถ้ำเป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมำ

สัมพุทธเจ ้ำ กลัวผิดธรรม สัจธรรม สัจธรรมที่ เรำจะ

ประพฤตปิฏบิตั ิ ทีเ่รำแสวงหำกนัอยูน้ี่ไง ส่ิงท่ีเรำแสวงหำกนัอยูน้ี่ 

เรำแสวงหำธรรมที่เหนือโลก ธรรมที่เหนือโลกเหนือวัฏฏะนี้ 

ในวัฏฏะนี้ไม่มี

ในวฏัฏะนีม้แีต่เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ ผลของวฏัฏะๆ ไง 

คนจะมอี�านาจวาสนามากน้อยแค่ไหนกเ็สวยผลบุญของตน ผลกรรม

ของตนที่ท�ามาๆ

แต่เราเกิดเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เรามี

อ�านาจวาสนานะ ถ้าเรามอี�านาจวาสนา เรามีสตมีิปัญญาของเรา 

เราศกึษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า แม้แต่การศกึษา

ตามโบราณเรา ศึกษาตามโบราณ ศึกษาตามประเพณีวัฒนธรรม 

พ่อแม่ก็พาลูกไปวัดไปวาก็ซึมซับ ซึมซับสิ่งที่วัฒนธรรมในวัด 

วัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ซึมซับสิ่งนั้นมามันก็มีความเชื่อ

ฝังใจมาๆ

เวลาคนเกิดมา เกิดมามีอ�านาจวาสนา เขาก็มีบุญกุศล

ของเขา เขาก็ประสบความส�าเร็จในชีวิตของเขา เขาท�าสิ่งใด

เขากป็ระสบความส�าเร็จของเขา คนเราเกดิมาทกุคน คนเกดิมาทกุข์

มายาก เกิดมาปากกัดตีนถีบมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย เวลาโตขึ้นมา

ท�าส่ิงใดกไ็ม่ประสบความส�าเร็จ มนัมแีต่ความทกุข์ความยากไปตลอด 

นี่ไง อ�านาจวาสนาของคนไง
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ถ้าคนไม่มีสติไม่มีปัญญา สิ่งนี้มันบีบคั้นหัวใจมาก เวลา

มนัทกุข์มันยากขึน้มา ทุกข์ยากจนเจียนตาย ทกุข์ยากจนคนถ้าขาดสติ

ขึ้นมา ท�าร้ายตัวเองถึงสิ้นชีวิตนี้ไป เพราะมันทุกข์มันยาก 

มันจนตรอก มันไม่มีทางไป มันเครียดจนถึงกับท�าลายตัวเองไง 

คดิว่าจะพ้นทุกข์ๆ ไป นีไ่ง เพราะว่าเขาไม่มีอ�านาจวาสนาของเขา 

เขาไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาสอนไม่ให้ท�าลายตัวเองๆ ให้ท�าลาย

กิเลสตัณหาความทะยานอยากในใจของเราต่างหาก กิเลสตัณหา

ความทะยานอยากในใจของเรามนับบีค้ันมนัท�าลายเรา มันท�าลาย

ให้เราทุกข์เรายากนะ ทุกข์เจียนตายๆ

แต่เพราะมีอ�านาจวาสนาขึ้นมา เราจะประพฤติปฏิบัติ

ของเรา เราจะแสวงหาความจริงของเรา ถ้าเราแสวงหาความจรงิ

ของเรา คนที่มีอ�านาจวาสนาขึ้นมาเขาก็จะมาประพฤติปฏิบัติ

ตามความเป็นจริงในพระพุทธศาสนา ไม่ใช่ว่าถือผีถือสางกันมา 

แล้วเวลาจะมาประพฤติปฏิบัติขึ้นมาก็ตามแต่ฤๅษีชีไพร

มมีากมาย ผูท้ีบ่วชเป็นพระ บวชเป็นพระแล้วมีการศึกษา 

ศึกษาแล้วเวลาสิกขาลาเพศไป ไปเป็นฤๅษีชีไพรนะ เพราะอะไร 

เพราะถ้าเป็นพระมนัมธีรรมและวนิยั วฒันธรรมของเรา เหน็ไหม 

มันตรวจสอบได้
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อุตตริมนุสสธรรม ถ้ามันอุตริสิ่งที่เกินสัจจะความจริง 

เกนิน่าเชือ่ถอื นัน่ขาดจากพระ  ๆ เวลาสกึจากพระไปแล้วจะท�าอะไรกไ็ด้ 

จะสอนอย่างไรกไ็ด้ตามความเชือ่ของฉนั นีไ่ง สิง่ต่าง  ๆ ตามฤๅษชีไีพรไง

แล้วเวลาจะประพฤตปิฏบัิต ิ เราจะปฏิบัตอิย่างน้ันใช่ไหม 

เราจะปฏิบัติแบบฤๅษีชีไพร เราจะปฏิบัติแต่ความพอใจของเรา 

เราจะปฏบิตัอิย่างนัน้หรือ ถ้าปฏบิตัอิย่างนัน้กน็ีไ่ง คนทีไ่ม่มวีาสนาไง 

ถ้าคนที่มีอ�านาจวาสนานะ เขาจะไม่เชื่อสิ่งใดง่ายๆ

เวลาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจ้าสอนตัง้แต่

เร่ืองอนุปุพพิกถา ให้เร่ืองท�าทาน ให้เรื่องรักษาศีล ให้เรื่อง

ประพฤติปฏิบัติขึ้นมาไง แต่เวลาจะอนุปุพพิกถามันต้องมีศรัทธา

มีความเชื่อ เพื่ออะไร เพื่อพาให้ชีวิตเรามีคุณค่าขึ้นมา

ถ้าชีวิตเราไม่มีคุณค่าขึ้นมา มันก็ส�ามะเลเทเมาไปตาม

กิเลสตัณหาความทะยานอยาก แต่ถ้ามาเริ่มได้ท�าทาน ใกล้ชิด

พระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็มีการศึกษา 

มวีฒันธรรมของเราขึน้มา พอมนัใกล้ชดิขึน้มา ถ้ามันศกึษาขึน้มา

มนัจะค้นคว้าของมนั มันจะค้นหาความจรงิในใจของตน ถ้าค้นหา

ความจริงในใจของตน เห็นไหม

เริ่มต้นจากการศึกษา การจ�ามาทั้งนั้นน่ะ เวลาจะ

ประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจ้า กาลามสูตร 

ไม่ให้เชื่อแล้ว ถ้าคนมีอ�านาจวาสนาเขาจะมีอ�านาจวาสนาตรงนี้ 

เขาไม่ให้เชื่อ ไม่ให้เชื่อใดๆ ทั้งสิ้น
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เวลาเราจะไปอยูส่�านกัไหนกแ็ล้วแต่ เรามคีรบูาอาจารย์องค์ใด

ทีเ่ป็นทีย่ดึเหนีย่วกแ็ล้วแต่ ท่านจะสอนส่ิงใดเรากฟั็ง แล้วเรากต้็อง

ประพฤติปฏิบตั ิ เราต้องค้นคว้า ต้องเปรยีบเทยีบให้มันได้ความจรงิ

ขึ้นมา ถ้ามันไม่ได้ความจริงขึ้นมา เราไม่เชื่อ เราไม่เชื่อทั้งนั้นน่ะ 

เวลากาลามสูตร ไม่ให้เชื่อแม้แต่อาจารย์ของตน ไม่ให้เชื่อใดๆ 

ทั้งสิ้น ให้เชื่อแต่ผลของการประพฤติปฏิบัติ

แต่ถ้าผลของการประพฤติปฏิบัติของเรามันปฏิบัติแล้ว

มันไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรขึ้นมา ถ้ามันไม่เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมา 

ดูทางวัฒนธรรมของเราๆ เวลาคนท่ีเขามีศรัทธามีความเชื่อ

ไปทอดผ้าป่า เวลาไปทอดผ้าป่า เขามอีะไรสิง่ใดจะไปทอดผ้าป่าล่ะ 

ทอดผ้าป่าเขากต้็องมกีิง่ไม้ มปัีจจยัด�ารงชพี ผกูตามก่ิงไม้ไปทอดผ้าป่า 

มีผ้าไปทอดผ้าป่า แล้วถ้ามีพระชักผ้าบังสุกุล เขาต้องอุปโลกน์

ผ้าป่านั้น อุปโลกน์ๆ เขาต้องท�าให้มันถูกต้องตามธรรมวินัยไง 

มันต้องมีการอุปโลกน์

แล้วถ้ามีพระเรา ถ้าพระจ�าพรรษาครบ ๕ องค์ เขามี

การทอดกฐินๆ เวลาเขาทอดกฐินเขาต้องมีอะไรล่ะ ทอดกฐิน

เขาต้องมีผ้าของเขา มีผ้า พอมีผ้าของเขา เขาอุปโลกน์กฐินนั้น 

ถ้าการอุปโลกน์กฐินนั้น อุปโลกน์กฐินนั้นให้ผู้ใดเป็นผู้ที่จะครอง

กฐินนัน้ เป็นผูท้ีฉ่ลาด ต้องรูจั้กการตดั การเยบ็ การเนา การย้อม 

ย้อมเสร็จแล้ว มาติกา ๘ ถึงจะเป็นกฐินขึ้นมาได้

อุปโลกน์ เขาจะอปุโลกน์ผ้าป่า อปุโลกน์กฐิน เขากต้็องมี

สิ่งที่จะมาอุปโลกน์เป็นพิธีกรรมๆ นี่ไง ถ้าค�าว่า “อุปโลกน์ๆ”
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นีก่เ็หมอืนกนั ถ้าเราศกึษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมา

สัมพุทธเจ้า มีสิ่งใดเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสมบัติของเราบ้าง เวลา

ประพฤตปิฏบิตัขิึน้มาจะเอาอะไรเป็นชิน้เป็นอนัขึน้มา ถ้าไม่มสีิง่ใด

เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมามันก็จะอุปโลกน์ธรรมไง

อปุโลกน์ธรรมๆ มนัมสีิง่ใดเอามาอุปโลกน์ล่ะ มันไม่มีส่ิงใด

เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมามันจะอุปโลกน์สิ่งใดขึ้นมาให้มันเป็นธรรมล่ะ 

อุปโลกน์เป็นธรรมมนักค็ดิเอาเอง จนิตนาการเอาเอง คิดของมันไป 

มนัจะอปุโลกน์ธรรมๆ ไอ้นีเ่ป็นศีล ไอ้นีเ่ป็นสมาธ ิ ไอ้นีเ่ป็นปัญญา

ไอ้นั่นเราศึกษามาจากธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า เวลาเราศึกษาขึ้นมาแล้วเราจะประพฤติปฏิบัติขึ้นมา 

ถ้าเป็นความจริงของเรา มันสดๆ ร้อนๆ นะ มันมีรสมีชาติ 

รสของธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวง

แต่นีม่นัไม่มสีิง่ใดเป็นชิน้เป็นอันขึน้มาเลย อุปโลกน์ธรรม 

อปุโลกน์ธรรมมนักจ็นิตนาการของมันไปไง มันจนิตนาการของมันไป 

มันไม่มีรสไม่มีชาติ ค�าว่า “ไม่มีรสไม่มีชาติ” รสของกิเลสไง 

กิเลสมันหลอกมันหลอนไง พอกิเลสมันหลอกมันหลอนขึ้นมา 

ท�าสิ่งใดขึ้นไปแล้วก็ตามแต่การสร้างภาพ

การสร้างภาพทางโลกเขา ถ้าคนดเีขาเสมอต้นเสมอปลาย 

ของเขา เขาท�าส่ิงใดท�าจริงจังของเขา เขาไม่ใช่คนสร้างภาพ 

คนสร้างภาพ เวลาต่อหน้ามนักส็ร้างภาพว่าดงีามทัง้นัน้น่ะ ลบัหลงัคน

มันไปอีกอย่างหนึ่งเลย นั่นการสร้างภาพ
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แล้วนีก่ารประพฤตปิฏบิตัธิรรมขึน้มา เราคดิจนิตนาการ

ของเราไป มันจะอุปโลกน์ธรรมไง มันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน 

อุปโลกน์ขึ้นมาให้มันเป็นไป

แต่เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เวลาท่านจะร้ือสัตว์ขนสัตว์ๆ ท่านเล็งญาณนะ พุทธกิจ ๕ 

เช้าเลง็ญาณ ใครจะมอี�านาจวาสนามากน้อยแค่ไหน แล้วชวีติเขาส้ัน 

เขาจะมีโอกาส ไปเอาคนนั้นก่อน ไปเอาคนนั้นก่อนเพราะอะไร 

เพราะงานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาศาล ทั้งๆ ที่

เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ธรรมขึ้นมาแล้ว 

“จะสอนใครได้หนอ จะสอนใครได้หนอ”

“จะสอนใครได้หนอ” คนที่มีอ�านาจวาสนาที่จะคุยเรื่อง

ธรรมะที่เขาจะเข้าใจสัจธรรมอันนี้มันจะมีมากน้อยแค่ไหน 

มันหาได้ยาก หาได้ยากไง จนทอดธุระไง

ฉะนั้น เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างสม

บุญญาธกิารมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย การสร้างมา

คอืความพร้อมทีจ่ะมารือ้สตัว์ขนสตัว์ ถ้าจะมารือ้สัตว์ขนสัตว์ ผู้ทีม่า

รือ้สตัว์ขนสตัว์เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ ผูท้ีไ่ด้สร้างสมบญุญาธกิารมา

ด้วยกันๆ เวลาพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะปรารถนาเป็น

อัครสาวก เวลาจะมาบวช “นั่นไง อัครสาวกเบื้องซ้ายและ

เบื้องขวาเรามาแล้ว”
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ท่านสร้างมาด้วยกนั อนาคตงัสญาณรูท้ัง้นัน้น่ะ แต่เวลา

ความลกึซ้ึงของธรรมะท่ีมนัมคีณุค่าสงูส่งขึน้มา “จะสอนใครได้หนอ 

จะสอนใครได้หนอ”

แต่เวลาตัง้ใจโปรดจะสัง่สอน พทุธกจิ ๕ กจิขององค์สมเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คนที่มีอ�านาจวาสนาไม่ใช่ทุกคนมันจะ

ได้ไปหมดหรอก

มใีนพระไตรปิฎกนะ ในเชตวนัต่างๆ วัดต่างๆ ข้างวดัน่ะ 

พระโมคคลัลานะ จนไปอทุธรณ์กบัองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

บอกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาเล็งญาณไปสอนคนนู้น

สอนคนนี้ แล้วคนหน้าวัดท�าไมไม่สอนบ้างล่ะ แถววัด ข้างวัด

เต็มไปหมดเลย

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่า เขาไม่เอา 

จะสอนอย่างไร เหมอืนภาชนะมนัคว�า่ไว้ พดูเท่าไรมันกไ็ม่เชือ่หรอก

พระโมคคัลลานะไม่เชื่อนะ พระโมคคัลลานะทดสอบ 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกลองไปสอนสิ

เวลาพระโมคคัลลานะจะทดสอบว่าองค์สมเดจ็พระสมัมา

สมัพทุธเจ้าพูดจริงหรือไม่ เวลาไปหาเขา เขาไม่สนใจ เขาไม่สนใจ 

พดูอย่างไรเขากไ็ม่สนใจ นีพู่ดถงึคนทีไ่ม่สนใจ คนทีไ่ม่มอี�านาจวาสนา 

อยู่ข้างวัดนั่นแหละ แต่เขาไม่สนใจ เขาไม่รับรู้
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แต่เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารื้อสัตว์ขนสัตว์ 

เล็งญาณน่ะ ไปนะ ดสิู ดอูย่างองคุลมิาล องคลิุมาลเป็นสญัลกัษณ์ที่

ชัดเจนมาก มันเป็นการเฉียดฉิวท่ีว่า ถ้าองค์สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้าไม่ได้ไปเทศน์โปรดวันนั้นก็จะฆ่าแม่ของตน ถ้าฆ่าแม่

ของตน อนนัตริยกรรม มนักจ็ะไม่มโีอกาสจะได้บรรลุธรรมอกีเลย 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเอาๆ แล้วเอาได้ด้วย

เวลาคนที่มีอ�านาจวาสนาเขาได้สร้างบุญกุศลของเขามา 

เวลาพดูสิง่ใดไปแล้วมนัสะเทอืนใจไปทัง้นัน้น่ะ ดสู ิ ขนาดว่าการฆ่า

ด้วยจิตใจทีอ่�ามหติ อ�ามหิตคอืมนักท็�าแล้วท�าเล่าๆ เวลาองค์สมเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรม

“สมณะหยุดก่อน สมณะหยุดก่อน”

“เราหยุดแล้ว เธอต่างหากไม่หยุด”

“หยุดอะไร”

“หยุดการจะฆ่าไง หยุดการท�าลายล้าง ท�าลายล้างชีวิต

คนอื่น”

แล้วสิ่งที่ประเสริฐ ประเสริฐตรงไหน ประเสริฐ 

ประเสรฐิทีว่่าให้หยดุการท�าลายล้างอนันัน้น่ะ หยุดการทีจ่ะแสวงหา

จากภายนอก นี่วางดาบ ขอบวชๆ

����������.indb   64 21/10/2562 BE   06:35



อุปโลกน์ธรรม   •   65

เวลาเล็งญาณ เล็งญาณไปผู้ที่มีอ�านาจวาสนา ถ้าเขามี

อ�านาจวาสนา พูดสิ่งใดท�าสิ่งใดเขาเชื่อฟัง เขาเชื่อ เขาเปิดหัวใจ

ของเขาไง

แต่คนทีม่นัมดืบอด อยูข้่างวัดนัน่แหละ ไม่มทีาง เป็นไปไม่ได้ 

ถ้ามันเป็นไปได้ ดสู ิ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธรรม 

ผู้ที่อยู่ในชนบทประเทศ ปฏิบัติเหมือนเรา ท�าเหมือนเรา นั่นน่ะ

อยู่ใกล้เรา อยู่ใกล้เราคืออยู่ใกล้ธรรมวินัยไง อยู่ใกล้ศาสดาไง

ผู้ที่อยู่ข้างเรา จับชายจีวรเราไว้ ดูเทวทัตสิ เทวทัต

เป็นทัง้ญาตด้ิวย บวชมาแล้วมาอยูข้่างกาย เวลาท�าสิง่ใดเชือ่ฟังไหม 

ไม่ใช่ไม่เชื่อฟังธรรมดานะ จะขอปกครองสงฆ์อีกต่างหาก

“เทวทัต แม้แต่สารีบุตร โมคคัลลานะ เรายังไม่ให้

ปกครองสงฆ์ แล้วเราจะให้เธอได้อย่างไร”

แต่ก็คิดไปเองไง

อยู่ใกล้เรำ จับชำยจีวรเรำไว้ แต่ไม่ท�ำตำมเรำ ถ้ำท�ำ

ตำมเรำๆ ถ้ำมันเช่ือธรรมวินัย มันเชื่อศำสดำ มันท�ำตำมนั้น 

เพรำะองค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำเวลำแสดงธรรมๆ 

มนัมคีณุค่ำท้ังนัน้น่ะ ถ้ำเรำได้คดิได้พจิำรณำ โอ้โฮ! มันซำบซึง้ๆ 

ควำมซำบซึ้งนั่นน่ะคุณธรรม คุณธรรม หัวใจควรแก่กำรงำน 

ถ้ำหัวใจควรแก่กำรงำน ส่ิงใดทีมั่นมีคณุธรรมแล้ว นัน่น่ะอำวธุ
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เวลาเราประพฤติปฏิบัติ เราน้อยเนื้อต�่าใจกันอยู่นี่ไง 

ว่าไม่มีคนสอนๆ มันจะไปสอนใครล่ะ หัวใจมันดื้อด้านจะไปสอน

อะไรล่ะ

แต่เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรม 

พระไตรปิฎก นั่นน่ะสอนแล้ว แต่หัวใจมันเปิดหรือไม่ ถ้าหัวใจ

มันเปิด มันเห็นคุณค่า

แต่ถ้าหัวใจมนัปิดกัน้นะ มนับอก “ของเลก็น้อย ไม่มีค่า 

ถ้ามค่ีากต้็องศลี สมาธิ ปัญญา ถ้ามค่ีาขึน้มากฉั็นจะประพฤตปิฏบัิติ 

แล้วสิ่งนั้นไม่มีค่า”

นั่นหรือไม่มีค่า นั่นล่ะมีค่าทั้งนั้นน่ะ แล้วปฏิบัติ ปฏิบัติ

จากอะไร ปฏบิตัจิากหวัใจของเอง็นัน่แหละ ถ้าหัวใจของเอ็งมันมีค่า 

มันฟังธรรมๆ มันก็มีคุณค่า ถ้ามีคุณค่าขึ้นมา ถ้ามีสติมีปัญญา

มันก็มีคุณค่าที่นั่น ถ้ามันมีคุณค่าที่นั่น นี่ไง รสของธรรม รสของ

ความรูสึ้กไง รสของหวัใจไง หวัใจทีม่นัทกุข์มันยาก ทีมั่นเดอืดร้อน 

ดูสิ คนทุกข์คนยาก เจียนตาย ทุกข์เจียนตายๆ

เวลาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

สรรพสิ่งในโลกนี้เป็นอนิจจัง สิ่งใดเป็นอนิจจัง ส่ิงนั้นเป็นทุกข์ 

สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา อารมณ์ความรู้สึกที่ทุกข์ยาก

มันก็เป็นอนิจจัง ถ้ามีสติมีปัญญา มีสติมีปัญญาเท่าทันมันแล้ว

มันก็จะเปลี่ยนแปลงไป ความเปลี่ยนแปลงไป ความเปลี่ยนแปลง

ทั้งหลายเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา
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เวลามันศึกษาธรรมะ ศึกษาธรรมะขึ้นมา ถ้ามันศึกษา

แล้วมันมีความเข้าใจ มันก็ปล่อยวางทุกข์เจียนตายๆ อันนั้นมา 

ถ้าทุกข์เจียนตายๆ นั้นมันก็เป็นเรื่องโลกๆ ไง

เราเกิดมา เกิดมานี่ผลของวัฏฏะ เกิดมาเป็นสมมุติโลก 

จรงิตามสมมตุ ิชวีตินีม้จีริงๆ แต่จริงตามสมมติุไง เราเกดิมาเป็นมนษุย์ 

เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาก็เอาไว้บนหิ้ง 

พระพทุธศาสนากเ็อาไว้ให้ผูป้ระพฤตปิฏบิตั ิ ไอ้เราจะลยุแต่ความทกุข์

ความยากในหัวใจของเรา ลุยตามกิเลสตัณหาความทะยานอยาก 

ไอ้ตัณหาความทะยานอยากในหัวใจมันปลกุเร้าในใจของเรา เราก็

เชื่อมัน เราก็จะไปตามนั้นไง

แต่ถ้ามันมีสติมีปัญญาขึ้นมา มันวาง สิ่งใดในโลกนี้

มันมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ต้องดับเป็นธรรมดา ความรู้สึก 

ธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้น แต่ไม่มีใครรู้เห็น สิ่งที่ว่ารู้เห็นๆ 

นี่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาท่องกัน

ปากเปียกปากแฉะไง เห็นไหม มนัจะอปุโลกน์เอา ธรรมะ มันจะ

อุปโลกน์เอาไง

กฐินผ้าป่าเขาจะอุปโลกน์ เขาจะทอดผ้าป่า ทอดกฐิน

ของเขา เขายงัต้องมผ้ีา เขายงัต้องมีปัจจยัของเขาเพ่ือจะทอดกฐิน

ของเขา ถ้าทอดกฐินของเขาแล้ว พระก็ต้องอุปโลกน์ อุปโลกน์

ให้มันถูกต้องตามธรรมวินัย ถ้าถูกต้องตามธรรมวินัย อุปโลกน์

กฐินผ้าป่า อุปโลกน์ได้ มันเป็นประเพณีวัฒนธรรม มันเป็นเรื่อง

ระดับของทาน มันเป็นเรื่องของวัตถุไง
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แต่ถ้าการประพฤตปิฏบิตัอิปุโลกน์เอา มันกค็ดิเอา มันก็

จนิตนาการเอา ศกึษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้ามา

มันยิ่งสร้างภาพให้เป็นอย่างนั้นๆ แล้วเป็นจริงหรือไม่

ถ้ามนัเป็นจริง มนัจะมข้ีอเท็จจริงในหัวใจนัน้ ถ้ามีข้อเทจ็จรงิ

ในหัวใจนั้น การประพฤติปฏิบัติ การแสดงออก เห็นไหม เวลา

ในวงกรรมฐาน เวลาครูบาอาจารย์ของเราที่เป็นธรรมๆ ท่านมี

ลูกศิษย์ลูกหานะ ลกูศิษย์ลกูหาจะเคารพบูชามาก การเคารพบชูานัน้

เคารพบชูามาจากไหน เคารพบชูามาจากหวัใจไง เคารพบูชามาจาก

ความรู้สึกอันนัน้ไง ถ้าความรูส้กึอนันัน้มนัเป็นความจรงิจากในหัวใจนัน้ 

แต่หัวใจของเรามันก็มีกิเลสตัณหาความทะยานอยาก

ดูสิ เวลาหลวงตาท่านอยู ่กับหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่น

เป็นพระอะไร ทกุคนก็ว่าเป็นพระอรหนัต์ๆ เวลาท่านอุปัฏฐากอยูน่่ะ 

เวลาหลวงปูม่ัน่ท่านเจบ็ไข้ได้ป่วย เวลาท่านถอนหายใจ หลวงตา

ท่านเล่าเอง เวลาหลวงปู่มั่นท่านถอนหายใจนะ “เฮ้อ!”

นีมั่นยงัคิดนะ พระอรหันต์มวีนัเผลอหรอืเปล่า พระอรหนัต์

มีวันเผลอหรือเปล่า

ไอ้เผลอไม่เผลอมนัหยาบเกนิไป มนัอยูข้่างนอก ธรรมธาตุๆ 

มนัเหนอืโลกไปแล้วมนัจะมส่ิีงใด ภำรำ หเว ปญฺจกขฺนฺธำ ธาต ุ๔ 

และขันธ์ ๕ เป็นภาระ เป็นภาระที่จะต้องเข็นกันไปจนถึง

กาลอวสานของชีวิต
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แต่ธรรมธาต ุ ธรรมธาตนุัน้มันพ้นจากกเิลสไปแล้ว แต่ถ้า

คนมนัยงัไม่ถงึทีส่ดุแห่งทกุข์ มนัรูไ้ม่ได้หรอก นีไ่ง ธรรมเหนอืโลกๆ 

มนัเหนอืโลกธาตุ เหนอืวฏัฏะ ถ้าเหนอืวัฏฏะมันเหนอือย่างไรล่ะ 

กม็นัเหนอืกเิลสในใจดวงนัน้ไง เหนอืพญามารทีม่นัครอบง�าใจดวงนัน้

แต่ใจของเรามันอยู่ใต้พญามาร พญามาร ครอบครัว

ของมารมันบีบบี้สีไฟไง แต่เราก็สร้างภาพ จะอุปโลกน์ธรรมๆ 

กิเลสร้ายนัก

ท่ีเรำประพฤติปฏิบัติกันอยู่นี้ เรำต้องกำรเข้ำไปหำ

หวัใจของเรำ ถ้ำเรำเข้ำไปหำหัวใจของเรำแล้ว ถ้ำได้ใจของเรำแล้ว

มคีวำมสขุ มคีวำมสงบ มคีวำมระงบัแล้ว เรำจะยกข้ึนสู่วปัิสสนำ

การยกขึ้นสู่วิปัสสนาคือการแยกแยะ การท�าลายกิเลส

ตัณหาความทะยานอยากในใจของตน ถ้าการท�าลายกิเลสตัณหา

ความทะยานอยากในใจของตน มนัจะยกใจของตนขึน้สู ่ เหน็ไหม 

วุฒิภาวะของจิตๆ ไง

ถ้าเป็นโสดาบันฆ่ากิเลสไป ๒๕ เปอร์เซ็นต์ กิเลสอีก 

๗๕ เปอร์เซ็นต์ ถ้าเป็นสกิทาคามีฆ่ากิเลสไป ๕๐ เปอร์เซ็นต์ 

กเิลสอกี ๕๐ เปอร์เซน็ต์ ถ้าเป็นพระอนาคามฆ่ีากเิลสไป ๗๕ เปอร์เซน็ต์ 

ยังเหลืออีก ๒๕ เปอร์เซ็นต์ เวลาเป็นพระอรหันต์ กิเลสหมดสิ้น

ไปจากใจ นีม่นัเป็นชัน้ๆ ข้ึนไป ถ้ามันเป็นชัน้ๆ ขึน้ไป มันมีมรรค

มีผล มีการกระท�า
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คนท่ีมมีรรคมผีลนะ คนท่ีเป็นเศรษฐเีขาท�าหน้าทีก่ารงาน

ของเขามา เขามเีงินมทีอง เขาไม่สงสัยในความเป็นเศรษฐขีองเขาเลย

แต่ไอ้ของเราอ่านจากประวัติศาสตร์ของเศรษฐีแล้วว่า 

ฉันกท็�าได้ ฉนักม็ ี ฉนักเ็ป็นไปหมด...จนิตนาการทัง้นัน้น่ะ แล้วชวีติ

มันมีแต่ทุกข์ยาก มันไม่มีอะไรเป็นจริงในใจของเขาเลย

ถ้ำจะเป็นจริงในใจของเขำ ถ้ำเขำจะท�ำ เขำจะไม่

อปุโลกน์ธรรม เขำจะท�ำ เขำจะประพฤตปิฏบิตัติำมควำมเป็นจรงิ

ในใจของเขำ ถ้ำเขำจะประพฤติปฏิบัติตำมควำมเป็นจริงในใจ

ของเขำ หลวงปูเ่สำร์ หลวงปู่มัน่ท่ำนสอนให้ท�ำควำมสงบของใจ

เข้ำมำก่อน ท�ำควำมสงบของใจเข้ำมำก่อน สมถกรรมฐำน 

ฐำนที่ตั้งแห่งกำรงำน

ถ้ายงัหาสถานท่ีท�างานของตนไม่เจอ มันจะไม่มีงานสิง่ใด

เป็นช้ินเป็นอนัขึน้มาจากใจดวงนัน้เลย สิง่ทีท่�าๆ กนัอยูน่ี ่ เห็นไหม 

ในพระพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนา

รื้อสัตว์ขนสัตว์ แต่ในพระพุทธศาสนามีบริษัท ๔ ภิกษุ ภิกษุณี 

อุบาสก อุบาสิกา

อบุาสก อบุาสกิา ผูท้ีเ่กดิใหม่ ผูท่ี้เริม่มาให้เป็นพทุธมามกะ 

ให้ถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ มนัจะมีผูม้าใหม่อยูต่ลอดเวลา 

ถ้ามผีูม้าใหม่อยูต่ลอดเวลา การฝึกฝนมนักต้็องฝึกฝนจากอ�านาจวาสนา
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ถ้ามันมีจริงหรือไม่ ถ้าไม่มีความจริงในหัวใจของตน 

เขากพ็ยายามอบรมสัง่สอนๆ เพราะองค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจ้า

บอกว่า “ปฏิบัติบูชาเราเถิด ปฏิบัติบูชาเราเถิด”

เวลาในพระพทุธศาสนาก็ต้องมีแก่นของพระพทุธศาสนา 

ถ้าแก่นของพระพทุธศาสนากก็ารปฏบัิตบูิชาองค์สมเดจ็พระสมัมา

สัมพุทธเจ้า นี่การปฏิบัติบูชา

ชาวพทุธๆ เขากแ็สวงหาบญุกศุลของเขาด้วยทานของเขา 

ด้วยการแสวงหาคุณงามความดีของเขา ผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติ

ขึ้นมาปฏิบัติที่ไหน ปฏิบัติขึ้นมาก็ต้องปฏิบัติในหัวใจของตน 

นั่งสมาธิภาวนาก็เพ่ือค้นคว้าหาใจของตน ถ้าค้นหาใจของตน 

หลวงปูเ่สาร์ หลวงปูม่ั่น ครบูาอาจารย์ท่านถงึบอกว่า ท�าความสงบ

ของใจเข้ามาก่อน

ท�าความสงบของใจเข้ามา เพราะสมถกรรมฐาน ฐานทีต่ัง้

แห่งการงาน เราจะมสีถานทีท่�างานของเรา เราจะมีสถานทีค้่นคว้า

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยหัวใจของเรานะ

เวลำมนัค้น ปฏบิตัธิรรมะบชูำขององค์สมเดจ็พระสมัมำ

สมัพทุธเจ้ำ ค้นคว้ำในใจของตนเพือ่ให้มีคณุธรรมในใจของตน 

โอ๋ย! มันมหัศจรรย์ๆ มันเป็นควำมมหัศจรรย์ของมนุษย์ 

มนุษย์ที่มีหัวใจ หัวใจนี้ส�ำคัญมำก

ในทางธรรมะกบัทางวทิยาศาสตร์มันจะมีการล้อกันไปตลอด 

ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ก็ต้องพิสูจน์ตรวจสอบๆ 
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ไอ้เราเป็นนักปฏิบัติใช่ไหม เราเป็นปัญญาชน เราก็ต้องพิสูจน์

ตรวจสอบๆ แต่มันเป็นพุทธศาสน์ เวลามันเป็นจริงข้ึนมา

มันละเอียดลึกซึ้งกว่าวิทยาศาสตร์

วทิยาศาสตร์มนัเป็นโลก วทิยาศาสตร์มันเป็นการยนืยนั

ในโลกนี ้ แล้วศึกษาแล้วกจ็ะยนืยนักนัทางวทิยาศาสตร์ๆ แต่เวลา

เป็นพุทธศาสน์ เวลาท�าสมาธิเข้ามา มีพระฝรั่งมาบวชมากมาย

มหาศาล เวลาเขาท�าสมาธิแล้วเขาก็ไม่เชื่อของเขา

มนัจะเขยีนอย่างไร มนัจะท�าอย่างไร สมาธกิเ็ขียนว่าสมาธิ 

แต่สมาธินะ เวลามันสงบระงับเข้ามา ถ้าปัญญาอบรมสมาธิมันก็

สงบเข้ามา สงบเข้ามาโดยจิตสงบเข้ามา มีสติสัมปชัญญะพร้อม

ถ้ามันเป็นพุทโธๆ เป็นอานาปานสติ เวลาจิตมันสงบ 

มนัรวมลง มนัแตกต่าง มนัแตกต่างเพราะมันมีสต ิ มันมีผลของผู้รู้ 

ผู้รู้มันละเอียดเข้ามาเป็นชั้นๆ เข้ามา เป็นชั้นๆ เข้ามา เห็นไหม 

แล้วมันละเอียดแล้วมันรู้เห็นสิ่งใดนะ อันน้ันมันก็เป็นจริตนิสัย 

ค�าว่า “จริตนิสัย” คือว่ามันไม่เหมือนกัน

จติจะให้เหมอืนกันทกุๆ ดวง เป็นไปไม่ได้ อ�ำนำจวำสนำ

ของคนไม่เหมอืนกนั ส่ิงทีไ่ม่เหมอืนกนั แต่ถ้ำเป็นครบูำอำจำรย์

ท่ีท่ำนประพฤตปิฏบิตัแิล้วท่ำนจะรูถึ้งว่ำ สมำธกิค็อืสมำธ ิแต่สมำธิ

ทีม่นัออกรูอ้อกเหน็ต่ำงๆ นัน้ สมำธนิัน้มันเป็นกำรส่งออก ถ้ำมัน

ส่งออกเพรำะอะไร ส่งออกเพรำะถ้ำจิตมันไม่สงบมันก็เห็น

สิ่งนั้นไม่ได้ เพรำะอะไร เพรำะมันรู้ด้วยใจไง
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ตา หู จมกู ล้ิน กาย โดยธรรมชาตขิองมนษุย์ เหน็ไหม 

ตา ใหญ่ในเร่ืองของการเห็น หู ใหญ่ในเรื่องการได้ยิน ผิวหนัง 

ใหญ่ในการสมัผสั นีไ่ง ตา ห ู จมกู ลิน้ กาย ใจ มันมีความยิง่ใหญ่

ในแต่ละหน้าที่ๆ

แต่เวลำเรำนั่งสมำธิภำวนำ เรำหลับตำ หลับตำลง

แล้วหำยใจเข้ำนึกพุท หำยใจออกนึกโธ เอำควำมรู้สึกของใจ

เท่ำน้ัน ถ้ำเอำควำมรู้สึกของใจเท่ำนัน้ มันก�ำหนดอำนำปำนสติ 

ก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออก หรือมีค�ำบริกรรมพุทโธๆ ใจมันจะ

เป็นใหญ่ในตัวของมัน

แต่มันยังใหญ่ในตัวของมันไม่ได้เพราะอะไร เพราะมันมี

กเิลสครอบง�ามันอยู ่กเิลสมันครอบง�ามันคอือะไร รปู รส กลิน่ เสยีง

รูป รส กลิ่น เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไม้

แห่งมาร มารมันอยู่ที่ไหน มารมันก็อาศัยหัวใจนี้ อาศัยภวาสวะ 

อาศัยใจเป็นที่อยู่อาศัย เวลาที่อยู่อาศัย เห็นไหม ใจเป็นใหญ่ๆ 

ถ้ามันเป็นเบี้ยล่างของมารมันก็อาศัยรูป รส กลิ่น เสียงออกไป

หาเหยื่อ

เรามคี�าบริกรรมพุทโธๆ ให้จิตมันเป็นอสิระเข้ามา ถ้าจิต

มันเป็นอิสระเข้ามา นี่สัมมาสมาธิๆ ถ้าสัมมาสมาธิ เราไม่ได้

อุปโลกน์เอา
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ธรรมะขององค ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ ้านะ 

ธรรมและวินัย ธรรมและวินัยเป็นศาสดา ชี้ ช้ีทางให้เราๆ 

ไอ้เราจะประพฤติปฏิบัติขึ้นมา จะเอาความจริงขึ้นมา

เวลาคน คนท่ีมกีารศกึษานะ เขาจะออกส�ารวจ เวลาเขา

เข้าป่าเข้าเขาไป เขาหลงป่า เวลาคนหลงป่าๆ มันหลงป่ามันจะ

ด�ารงชีพอย่างไร คนหลงป่าถ้าไม่มีทางออกนะ มันก็ตายอยู่ใน

ป่านั้นนะ

แต่ถ้าคนทีเ่ขามปัีญญาของเขา ถ้าเขาหลงป่าๆ ถ้าเจอล�าธาร 

ให้เดินตามล�าธารนัน้ไป นีไ่ง เพราะน�า้จะไหลออกจากป่าได้ ถ้ามัน

เดินไป เดินตามทางสายนั้นไป ถ้ามันไปแล้วถ้ามันไปตกเหวล่ะ 

นี่เวลาคนหลงป่าๆ มันจะหาทางออกอย่างไร

แต่ของเรา เวลาเราหลงอยูใ่นกิเลสตณัหาความทะยานอยาก

ของเรา ผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัอิยูใ่นอ�านาจของมารๆ รปู รส กลิน่ เสยีง 

เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไม้แห่งมาร แล้วเราจะประพฤตปิฏบัิติ

ก็ปฏิบัติไปโดยมาร แล้วว่าธรรมะๆ ก็มีการศึกษามีความรู้ ก็จะ

อุปโลกน์เอาไง

ถ้าอุปโลกน์ธรรมมันก็เป็นการสร้างภาพ การสร้างภาพ 

การจินตนาการ การต้องการให้ได้ดัง่ใจของตน...ไม่ได้หรอก ไม่ได้ 

ประพฤติปฏิบตัไิปกป็ระพฤตปิฏบิตัไิปด้วยวาสนาของตน วาสนาแค่นัน้

ได้ปฏิบัติ
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พอได้ปฏิบตัแิล้ว รสของธรรมชนะซ่ึงรสทัง้ปวง รสของธรรม 

มนัไม่ได้รสของธรรม ถ้ามนัไม่ได้รสของธรรม มันกอ็ยูท่ีส่ตปัิญญา

ของตน สติปัญญาของตน เห็นไหม สีข้างก็ถูไปเรื่อยล่ะ กิเลส

มันท�าอย่างนั้นน่ะ กิเลสมันเคยครอบง�าหัวใจของใครแล้ว

มันไม่ปล่อยไปง่ายๆ หรอก

แต่ถ้าคนทีม่วีาสนา มนัจะมอี�านาจวาสนามากน้อยแค่ไหน 

เราจะปฏบิตับิชูาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าๆ ถ้าปฏบัิตบูิชา

องค์สมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจ้าไง ถ้ามนัสงบระงบัเข้ามา นีผ่ลของ

ความสงบ สุขอื่นใดเท่ากับจิตสงบไม่มี

สุขอื่นใดเท่ากับจิตสงบไม่มี จิตสงบคือจิตสงบนะ 

ถ้าจิตสงบ ถ้าครบูาอาจารย์ทีไ่ม่มอี�านาจวาสนา จติสงบกคื็อสงบไง 

พอจติสงบแล้วมันกส้ิ็นสุดการปฏบิติัไง พอจิตสงบแล้ว นัน่กม็รรค

กผ็ลไง...มรรคผลมนัเป็นอย่างนัน้หรอื เป็นไปไม่ได้ มนัเป็นไปไม่ได้หรอก

มรรคผลมันต้องรู้ตัวมันเองโดยสัจจะโดยควำมจริง 

ถ้ำจิตสงบก็คือสงบ ถ้ำจิตสงบนะ คนที่อ่อนแอ พอจิตสงบ 

“อ๋อ! นิพพำนเป็นเช่นน้ีเอง สงบเย็น ใสสะอำด สว่ำง สงบ 

นิพพำนเป็นเช่นนั้นเอง”...ไร้สำระ นี่ไง มันอุปโลกน์เอำไง 

มันไม่มีที่มำที่ไป มันไม่มีเหตุมีผล

ดสิู เวลาคนทุกข์คนยากกท็กุข์เจยีนตายๆ คนทุกข์เจยีนตาย

เพราะมนัมดืบอด คนท่ีมีสตปัิญญาเขาศกึษาธรรมะขององค์สมเด็จ

พระสมัมาสัมพุทธเจ้า ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า
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ใคร่ครวญขึ้นมาแล้ว ชีวิตของคน เห็นไหม มันผลของวัฏฏะ 

เกิดตามเวรตามกรรม

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เชื่อเร่ืองกรรม 

กรรมคอืการกระท�า ถ้าเราไม่เคยท�าสิง่ใดเลย เราจะไม่ได้พบสิง่นัน้ 

ถ้าท�าสิง่ใดมามากน้อยแค่ไหน คนเราท�าทัง้ดีและช่ัวมา ถ้าเราเกดิมา

เรามคีวามทกุข์ความยากของเรา ความทกุข์ความยากมนัก็เป็นเพราะ

จิตใจมนัอ่อนแอ ถ้าจติใจมนัเข้มแขง็ขึน้มามันจะมีสิง่ใดทกุข์ยากนกั

เศรษฐมีหาเศรษฐเีขาท�างาน ๑๘ ชัว่โมง ท�างาน ๒๔ ชัว่โมง 

เขาท�างานทัง้วนัทัง้คนื ท�าไมเขาไม่ทกุข์ไม่ยากล่ะ สิง่ทีเ่ราเหน็ว่า

เขาประสบความส�าเรจ็มา เขามทีีม่าทีไ่ปอย่างไร เพราะเขามสีตปัิญญา

ของเขา เขาหวงัผลของเขา เขาท�าด้วยความจรงิจงัของเขา ไอ้เราท�าไป

มีแต่ความท้อแท้ มีแต่ความทุกข์ความยากขึ้นมา

ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ถ้ามนัมีสตปัิญญาข้ึนมามนัเท่าทันของมัน เห็นไหม ทกุข์เจียนตาย 

ทกุข์เจยีนตายมนัยงัวางได้เลย ถ้ามนัวางได้ มันวางได้ด้วยสตปัิญญา

ภายนอก มนัวางได้ด้วยอารมณ์ความรูส้กึ มนัวางได้เพราะการยดึมัน่

ถือมั่นโดยอารมณ์ความรู้สึก ทิฏฐิมานะไง

แต่ถ้าจะประพฤตปิฏบิตัติามธรรม ถ้าจติมนัสงบ สงบเข้ามา 

สงบอย่างไร ถ้ามนัค้นหาจิต จิตท่ีมนัสงบข้ึนมาแล้ว ทีว่่า จิตสงบ

มันสว่าง มันสะอาด มันสงบ สว่าง
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สว่างกพ็ระอาทิตย์ไง ถ้ามนัสงบ สงบก็ความสงบนิง่เงยีบไง 

แล้วมันมอีะไรต่อไปล่ะ แล้วนพิพานเป็นอย่างนัน้หรอื นีไ่ง ถ้ามัน

อุปโลกน์เอามันไม่มีเหตุมีผล

แต่ถ้าเป็นจริงๆ ขึ้นมา เรามีสติปัญญามากน้อยแค่ไหน 

ถ้ามีสติปัญญามากน้อยแค่ไหนนะ ท�าความสงบของใจเข้ามา 

ถ้าใจสงบระงบัแล้ว สงบคือความสขุ ความสขุแล้วฝึกหัดใช้ปัญญาๆ

ฝึกหัดใช้ปัญญา เห็นไหม น้อมไป ถ้าใครที่ไม่มีวาสนา

น้อมไปให้เห็นกาย น้อมไปเรื่อย พอจิตมันสงบระงับแล้ว 

มคีวามสขุแล้ว คนเราเกดิมาท�าไม คนเรามีสิง่ใดเป็นเนือ้หาสาระ 

คนเราเกิดมาก็มีกายกับใจๆ ถ้าไม่เห็นสิ่งใดก็ให้เห็นร่างกายนี้

ถ้าเราท�าความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจมันสงบแล้ว ค้นคว้า 

มันขัดข้องในหัวใจ ถ้ามันขัดข้องในหัวใจ เวทนากาย เวทนาจิต

ถ้าเวทนาของกาย เวลาสงบแล้ว เวลาคลายตัวมันก็มี

ความเจ็บปวดเหมือนกัน ถ้าความเจ็บปวดมันจับต้องของมันได้ 

เหน็ไหม น่ีถ้ามนัจับต้องของมันได้ เวทนาก็สกัแต่ว่าเวทนา ถ้ามัน

จบัต้องไม่ได้ เวทนาเป็นเรา มนักท็บัถมหัวใจของเรา มันกเ็หยยีบย�า่

หัวใจของเรา

ถ้าจติใจของเรา ถ้ามนัสงบแล้ว ถ้ามันจบัเวทนาได้ ถ้ามัน

พจิารณาจติกไ็ด้ พจิารณาธรรมก็ได้ การพจิารณาถ้ามนัท�าของมนัได้ 

ถ้าท�าของมันได้ นี่ฝึกหัดใจ ฝึกหัดให้หัวใจมันฝึกหัดท�างาน 

ถ้าฝึกหดัท�างาน นีถ้่าจติมนัสงบแล้วนะ แต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนัน้
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ส่วนใหญ่ “ถ้าจิตสงบแล้วเดี๋ยวปัญญามันจะเกิดเอง”

ปัญญามนัเกดิอยู่แล้ว ความคิดของคนไม่ใช่คนตาย คนเป็น

มันคิดอยู่แล้ว แต่มันคิดอย่างนี้มันคิดแบบกิเลส มันคิดแบบ

กระแสโลกไง โลกียปัญญาๆ

ความคิดเกิดจากจิตๆ คนไม่ตายมันคิดเป็นอยู ่แล้ว 

แต่ความคดิอย่างนีค้วามคดิทีก่เิลสมนัหลอกใช้ กเิลสมนัหลอกใช้นะ 

แล้วจินตนาการ จินตมยปัญญา จินตนาการธรรมะขององค์สมเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โอ๋ย! มันยิ่งเฟื่องฟูในหัวใจเลย ความคิด 

โอ้โฮ! ร้อยแปด...สมุทัย นี่สมุทัยไง

ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์ดับ วิธีการดับทุกข์ ทุกข์

ควรก�าหนด สมทัุยควรละ ทุกข์ เหตใุห้เกดิทกุข์ เหตใุห้เกดิทกุข์

มันคืออะไรล่ะ ก็คือความเพ้อเจ้อนี่ไง นี่ไง ความเพ้อเจ้อ ตัณหา 

วิภวตัณหาไง อยากได้ อยากผลัก ไม่ได้ก็พยายามผลักไสมันไป 

เวลามันผลักไสไปโดยที่ไม่มีสิ่งใดเป็นปัญญา เป็นการใคร่ครวญ 

เป็นการไตร่ตรองเลยหรอื เราไม่รูเ้หตรุูผ้ล ไม่รู้ถกูรูผ้ดิอะไรเลยหรอื

คนเรา ดูสิ คนมีปัญญาเขารู้ผิดชอบช่ัวดีนะ คนเรา

ถ้ามีปัญญาแล้วไม่รู้จกัผิดชอบชัว่ด ีนีไ่ง คนเรยีนสงูๆ มีอ�านาจวาสนา

แล้วท�าลายชาติเยอะแยะไป

ที่ว่ามีการศึกษาๆ มีการศึกษามาแล้วท�าไมไม่เอามาใช้

กับชีวิตประจ�าวันของตน ถ้ามีการศึกษามา การศึกษานั้นท�าไม

ไม่เพื่อประโยชน์กับครอบครัวของตน ท�าไมไม่ท�าให้ชีวิตของตน
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ดีขึ้น ท�าไมเอาการศึกษานั้นมาแสวงหาแต่บาปแต่กรรม ท�าไม

เอาการศกึษานัน้น่ะ ถ้ามนัรู้จกัผดิชอบชัว่ดี การไม่รูจ้กัผดิชอบชัว่ดี

นั่นน่ะคือกิเลส นั่นน่ะคือตัณหาความทะยานอยาก

คนที่เขามีคุณธรรมขึ้นมา เขามีการศึกษา ศึกษาขึ้นมา 

เขาเป็นรัฐบรุษุด้วย เขาช่วยเหลอืเจอืจานโลกด้วย นัน่การศึกษานะ

แต่ถ้ามันเป็นปัญญา ปัญญาภาวนามยปัญญาไม่เป็น

อย่างนั้น ภาวนามยปัญญามันรื้อค้นเข้ามาจากภายใน นี่ไง 

ธรรมะไม่ใช่อุปโลกน์เอา

ถ้าอุปโลกน์เอามันเป็นพิธีกรรม มันเป็นพิธีการปฏิบัติ 

กฐินผ้าป่าเขายังต้องมีเหตุมีปัจจัย นี่มันเป็นวินัย เป็นวินัยกรรม

ตามการกระท�านัน้ แล้วดสิู เวลาสมยัพทุธกาล เวลาพระไปฉนัอาหาร

จากนางที่เป็นนางกลางเมือง สวยมาก เขาได้โสดาบันด้วยนะ 

เวลาถึงเวลาแล้วไปเห็นเข้า โอ้โฮ! ช็อกเลย ฉันข้าวไม่ได้เลย 

แล้ววันนั้นกลับมาเขาก็ตาย

พอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกอย่าเพิ่งเผานะ 

ให้เกบ็ไว้อย่างนัน้ ๗ วนัก่อน เวลาบอกว่าท่านจะไปชกัผ้าบงัสกุลุ 

เอาพระท่ีชอบนั้นไปด้วย ท่านถึงประกาศเลย นางที่ตายแล้ว

เป็นนางกลางเมอืงนัน้ คืนหนึง่ ๑,๐๐๐ กหาปณะ พอตายไปแล้ว 

พระพุทธเจ้าประกาศเลย อ้าว! คืนหนึ่ง ๑,๐๐๐ กหาปณะ 

ตอนนี้ลดเหลือ ๕๐๐ มีใครเอาไหม ไม่มีเลย อ้าว! ลดเหลือ 

๑๐ กหาปณะก็ไม่มี ๑ กหาปณะก็ไม่มีใครเอา
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ให้พระน้ันไปชกัผ้าบงัสุกลุ เพราะว่าเขารกัมาก เหน็แล้ว

ช็อกเลย สุดท้ายแล้วให้ไปชักผ้าบังสุกุล ไปพิจารณานะ ไอ้ที่รัก

แสนรัก รักแสนรักนั่นน่ะ โอ้โฮ! มันเน่าเฟะ ๗-๘ วันไปแล้ว 

ไปชกัผ้าบังสกุลุนัน่แหละ พิจารณาน่ะ จากทีร่กัแสนรกักลายเป็น

พระอรหันต์ขึ้นมาได้ นั่นน่ะประเพณีชักผ้า ชักผ้าบังสุกุลน่ะ

กำรไปชกัผ้ำบงัสกุลุเขำกย็งัมีเคลด็ของเขำ ไอ้ชกัผ้ำบงัสกุลุ

ไม่ใช่ไปชกัผ้ำบงัสุกลุมำเพือ่เป็นลำภสักกำระ เพ่ือรบัซองขำวหรอก 

กำรชักผ้ำบังสุกุลเขำให้ไปพิจำรณำซำกศพ พิจำรณำอสุภะ 

พิจำรณำถึงร่ำงกำยของคน นี่อุปโลกน์เอำหรือ

ไอ้ชักผ้าๆ ชักผ้าบังสุกุล สมัยพุทธกาลผ้ามันหายาก 

เขากไ็ปชักผ้า การชกัผ้า หนึง่ เอาผ้านัน้มาซกั เอาผ้านัน้มาย้อม 

เอาผ้ามาตัดจีวร เอาผ้านั้นมาตัดบริขารเอาไว้ใช้สอย ให้พระ

ได้เอาไว้ใช้สอย

แล้วถ้ามีสติปัญญาข้ึนมา ชักผ้าบังสุกุล ดูสิ พันศพไว้ 

น�้าเหลืองน�้าหนองทั้งนั้นน่ะ เอาไม้ค�้าไว้รัดเข้ามา เอามาแล้ว

ต้องเอามาซกัก่อน แล้วตากให้แห้ง เสรจ็แล้วพอครบจนตดัจวีรได้ 

ตัดสบงได้

ชักผ้าบังสุกุล เขาก็ให้พิจารณา ให้พิจารณาซากศพ 

ให้พิจารณาอสุภะนั้น ไอ้การกระท�าเพื่ออะไร ถ้าไม่มีสติปัญญา

การพิจารณา ไม่มีสติปัญญาการค้นคว้า สิ่งที่มันฝังหัวใจอยู่นี ่

มันจะเท่าทันมันได้อย่างไร
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นี่ไง เวลาพระไปฉันบ้านเขานั่นน่ะ ไปเห็นเขา รักเลย 

รักแล้วกินข้าวไม่ได้ สุดท้ายเขาตาย องค์สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้าพาไปชักผ้าบังสุกุล นี่เหตุที่ให้มีการชักผ้าบังสุกุลๆ 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีท�าๆ มันไม่ใช่อุปโลกน์เอา ไม่ใช่พิธีกรรมเท่านั้น 

ในพิธีกรรมนั้นเขาแฝงไว้ด้วยสติด้วยปัญญา ด้วยการค้นคว้า

ไอ้นี่ท�าให้มันครบพิธี พิธีการครบพิธี ปฏิบัติเป็นพิธีๆ 

แล้วเดนิจงกรม นัง่สมาธภิาวนา ในวงกรรมฐานมีมาก เวลาภาวนา

โหมกันเต็มที่เลย แต่สุดท้ายแล้วก็ไฟไหม้ฟาง จบ

ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ ผู้ใด

ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ปี อย่างน้อย

พระอนาคามี

สมควรแก่ธรรมคือความเหมาะสม ความเหมาะสม 

มัชฌิมาปฏิปทา ด�าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ 

ความเหมาะสมคือความชอบธรรม ความชอบธรรมคือสัมมาทิฏฐิ 

สัมมาทิฏฐิในการประพฤติปฏิบัติ สัมมาทิฏฐิในการกระท�า 

ถ้าสมัมาทฏิฐใินการประพฤตปิฏบิตั ิ ในการกระท�า มันค้นเข้ามาทีใ่จ 

เข้าถึงใจหรือไม่ ถ้ากิเลสมันใส่เสื้อเกราะไว้ เข้าไม่ถึง กิเลสมัน

ใส่เสื้อเกราะไว้ มันอยู่รอบๆ นั่นน่ะ

แล้วมฝ่ีายปฏิบตันิีม้าก “ท�าสมาธ ิ เดีย๋วปัญญาจะเกดิเอง 

ปัญญาจะเกิดเอง ปัญญาจะมาเอง ยิ่งสมาธิดีงาม ปัญญายิ่ง

งอกงาม”...เป็นไปไม่ได้ ไม่มี
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สมาธเิป็นสมาธ ิ แต่ถ้าไม่มสีมาธิ ไม่มีวปัิสสนา ถ้าไม่มสีมาธิ

มันเป็นโลกียปัญญาทั้งหมด ถ้าขาดสมาธิ เพราะอะไร เพราะ

มรรค ๘ ไง ชอบธรรมไง ถ้าไม่มสีมาธไิม่ชอบธรรม ไม่ชอบธรรม

เพราะอะไร ไม่ชอบธรรมเพราะสมุทัย ตัณหา วิภวตัณหา

ตัณหาคอืความอยากได้ อยากเป็น อยากด ี วภิวตัณหาไง 

อ๋อ! ไอ้นี่กิเลส ไอ้นี่กิเลส ผลักๆๆ...ไม่มีทาง เป็นไปไม่ได้ เพราะ

ไม่ใช่ความเพียรชอบ

ควำมเพยีรชอบ งำนชอบ ระลกึชอบ ควำมชอบธรรม 

มรรคผลมันจะเกิดจำกควำมชอบธรรม มันไม่ใช่เกิดจำกกำร

อุปโลกน์เอำ

นี่จะอุปโลกน์ธรรม รู้หมด เข้าใจหมด ๙ ประโยค 

๙ ประโยคเยอะมาก รู้หมด เข้าใจหมด แต่เขาท�าสมาธิไม่เป็น 

เขาค้นคว้าหาหัวใจของเขาไม่ได้ แล้วในการศกึษา ศกึษามาเกิดมานะ 

เกดิทฏิฐมิานะในใจของตน “โอ้! แค่สมถะ หินทบัหญ้า หินทบัหญ้า 

ยกหนิข้ึน หญ้ามนัก็ขึน้ โอ้! ต้องปัญญาๆ ปัญญาอย่างเรานี”่ นีไ่ง 

อุปโลกน์ธรรมน่ะ มันจะอุปโลกน์เอา คิดเอา จินตนาการเอา 

คาดหมายเอา

ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติด้วยการคาด

การหมาย ด้วยการจินตนาการ มันก็ได้ผลการจินตนาการ 

การจินตนาการนั้นถ้ามีสติมีปัญญาขึ้นมา มันจินตนาการแล้ว

มันก็มีความสุข ความสงบระงับชั่วครั้งชั่วคราว
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ค�าว่า “ชัว่คร้ังชัว่คราว” เวลาท�าสมถะๆ หายใจเข้านกึพทุ 

หายใจออกนึกโธ จะเป็นสมถะ หินทับหญ้าๆ ไอ้ที่ใช้จินตนาการ 

ใช้อุปโลกน์เอาอย่างนั้นน่ะ มันก็ยิ่งกว่าหินทับหญ้า เพราะกิเลส

มันบังเงา มันบังเงานะ “เป็นมรรคเป็นผลไง”

นีไ่ง ค�าพดูมนัฟ้องถงึความรูจ้รงิหรอืรูเ้ทจ็ “ถ้าจติสงบแล้ว

ปัญญาจะเกดิเอง” มนัเป็นไปไม่ได้หรอก มันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไร 

มันเป็นไปไม่ได้เพราะเวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติ 

เวลาถ้าสมาธิมันไม่มีก�าลัง มันคิดอย่างไร พิจารณาอย่างไร 

มนัเป็นโลก มนัเป็นเรือ่งโลกๆ มนัเป็นความคิดจากสมอง ความคิด

จากความจ�า ความคิดจากกิเลสมันป้อนให้

กเิลสมนัป้อนให้เลยนะ มนัถางทางโล่งไว้ให้เลย ไปไหน 

หลงป่า เดนิไปตามล�าธารแล้วจะไปตกเหวตายไง มนัท�าไว้ให้โล่งแจ้งเลย 

ลงไปถงึเหวแล้วตะไคร่น�า้ไหลพรดื! ลืน่ป๊ืด! ไปเลย หายเลย ตกไป

หัวฟาดก้อนหินตายอยู่นั่น นี่ไง เวลากิเลสมันบังเงา กิเลสมัน

สร้างภาพ ถ้าอุปโลกน์เอาเพราะว่าวุฒิภาวะมันอ่อนแอ

แต่ถ้ามันเป็นจริงนะ ครูบาอาจารย์เราเป็นจริง หลงป่า 

เราหลงใหลไปในชีวิต หลงใหลไปในความไม่เข้าใจ อวิชชา

มันท�าให้เราผิดพลาดไปทั้งนั้นน่ะ ความผิดพลาดอันนั้นมันเป็น

เรื่องธรรมดาของคนที่จะประพฤติปฏิบัติ

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่นเวลาท่านประพฤติปฏิบัติใหม่ๆ 

ประวตัหิลวงปูเ่สาร์ หลวงปูม่ัน่ ท่านออกป่าออกประพฤตปิฏบิตัใิหม่ๆ  
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มนัไม่มคีรบูาอาจารย์คอยบอก มนัไม่มใีครรูจ้รงิจะบอกได้อย่างไร 

มันล้มลุกคลุกคลานมาทั้งนั้นน่ะ

คนที่ประพฤติปฏิบัติใหม่ล้มลุกคลุกคลานเพราะอะไร 

เพราะมันเข้าสู่ใจได้ยาก ถ้ามันเข้าสู่ใจได้ยาก อย่างนี้มันมีแต่

ความฟุ้งซ่าน พอความฟุ้งซ่านขึ้นมา สติปัญญามันเท่าทันแล้ว

ความฟุ้งซ่านมันสงบตัวลงเท่านั้นน่ะ สมาธิยังเข้าไม่ได้เลย

พอความฟุง้ซ่าน ความบบีคัน้ในใจมนัเบาบางลงเท่านัน้น่ะ 

“โอ้โฮ! สดุยอด เมือ่ก่อนเป็นคนขีโ้กรธ เดีย๋วนีไ้ม่โกรธแล้ว เม่ือก่อน

เป็นคนหลงใหล เดี๋ยวนี้ไม่หลงแล้ว” นี่เพราะความฟุ้งซ่าน

มันสงบตัวลงเท่านั้นเอง

แต่ถ้าท�าต่อเนื่องไปๆ เพราะมันไม่มีก�าลัง ถ้ามันจะมี

ก�าลังของมนันะ จติมนัสงบแล้ว สงบแล้วเดีย๋วกค็ลายออก แล้วเรา

ก็ท�าความสงบของเราบ่อยครั้งเข้าจนช�านาญในวสี ถ้าสงบแล้ว 

เวลาประพฤติปฏิบัติไปโดยธรรมชาติ ความจ�าเจ ความคุ้นเคย 

ความเคยชินต่างๆ มันท�าให้การประพฤติปฏิบัติมันไม่ก้าวหน้า 

ไม่ก้าวหน้า

เวลาเราสงบแล้ว มันมีก�าลังแล้ว เราฝึกหัดใช้ปัญญาได้ 

ปัญญาน่ีฝึกหดัใช้ แต่การใช้ปัญญาอย่างน้ีมันเป็นปัญญาการฝึกหดั 

เวลาถ้าปัญญาการฝึกหดัอย่างนี ้ หลวงตาพระมหาบัวท่านบอกว่า 

“วิปัสสนาอ่อนๆ”
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ท่านพดูนะ คนทีป่ฏบิตัมิามันจะผ่านการประพฤตปิฏบัิติ

เป็นวรรคเป็นตอนขึน้มา ท่านบอกว่า “เวลาจติมันสงบแล้วฝึกหดั 

มันเป็นวิปัสสนาอ่อนๆ”

การวิปัสสนาอ่อนๆ ก็ไร้เดียงสาไง ทารกไง ดูทารกสิ 

ถ้าไม่เลี้ยงมัน มันตายหมดล่ะ สัตว์บางชนิดนะ พ่อแม่ไม่เลี้ยง

มนัยงัอยูไ่ด้ ทารก พ่อแม่ไม่เล้ียง ตายหมด มันหากินไม่เป็นหรอก

นี่ก็เหมือนกัน จิตมันฝึกหัดขึ้นมา พอมันยืนตัวขึ้นมาได้ 

เห็นไหม “วิปัสสนาอ่อนๆ” นี้ค�าพูดของหลวงตาพระมหาบัว

“วปัิสสนาอ่อนๆ” นีไ่ง เราฝึกหดัใช้ปัญญา ฝึกหดัใช้ปัญญา

กว็ปัิสสนาอ่อนๆ กฝึ็กหัดใช้ไป ถ้ามันวปัิสสนาอ่อนๆ แล้วพอมัน

ฟุ้งซ่านมันก็ไม่อ่อนแล้วแหละ มันก็ฟุ้งซ่านไปก็กลับมาพุทโธใหม่ 

กลับมาพุทโธๆ ให้มันสงบระงับเข้ามา จนจิตมันตั้งม่ัน จิตมันมี

ก�าลังขึ้นมา ถ้าจิตมีก�าลังขึ้นมานะ วิปัสสนาอ่อนๆ ฝึกหัดไป 

จากวปัิสสนาอ่อนๆ มนัก็มคีวามกล้าแขง็ขึน้มา การกล้าแขง็ขึน้มา

แล้วครูบาอาจารย์ท่ีท่านประพฤติปฏิบัติข้ึนมาแล้วนะ 

เวลาท่านท�าความสงบของใจเข้ามา พอใจสงบแล้วก็มีความสุข 

ถ้าความสุขแล้วมันยกขึ้นไม่ได้ มันหันรีหันขวางนะ มันก็เสื่อมไป 

เส่ือมไปก็ท�าความสงบของเราเข้ามาใหม่ ท�าความสงบเข้ามา 

ท�าได้มากได้น้อยแค่ไหน

ในวงกรรมฐานเรา เวลาครบูาอาจารย์ท่านประพฤตปิฏบิตันิะ 

มพีระมากท่ีว่าท�าความสงบแล้วมนัไปรูไ้ปเหน็ มันโดนกเิลสบงัเงา 
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กิเลสมันถางทางไว้ให้ เชื่อมันไป หลงมันไป พอสุดท้ายแล้วนะ 

เสื่อมหมด เวลาในวงกรรมฐานเขาเรียกว่ากรรมฐานม้วนเสื่อ

เวลาพอจิตมันท�าความสงบของใจได้บ้าง มนัไปรู้ไปเห็นอะไร

แล้วอาจหาญ ท�าเก่งกล้าโดยไม่รักษาดูแลนะ เวลามันไปแล้วนะ 

มนัไถลลืน่ตกเหวตายเลย ความเพยีรตาย การประพฤตปิฏบิตัติาย 

ตายจากความเพียร ตายจากสติ ตายจากปัญญา จนตกเข้าไป

อยูใ่นหลมุมตูรหลุมคูถของกเิลส กเ็ลยฟ้ืนขึน้มาไม่ได้ เด้นๆ ด้านๆ 

อยูอ่ย่างนัน้น่ะ ไปไหนกไ็ม่รอด ไปกไ็ม่ได้ ถอยก็ไม่ได้ อยูอ่ย่างนัน้น่ะ 

นีพ่ดูถึงว่าเวลากเิลสมนัครอบง�า ในวงกรรมฐานเขาเห็นกนัมากมาย

แต่ถ้ามนัเป็นความจรงิ  ๆ นะ มนัจะฟ้ืนขึน้มาได้ จติเสือ่มแล้ว

เขาพยายามท�าความสงบของใจเข้ามาให้ได้ ต้องท�าความสงบของใจ

ของเรา ถ้าจติมนัสงบแล้วมนัฟ้ืนฟู ฟ้ืนฟูศลี สมาธิ ปัญญา ถ้าจติ

มันสงบแล้วมันจะรักษาศีลของมัน มันจะหวงแหนศีลของมัน 

เพราะศีลมันจะเป็นพื้นฐาน ค�าว่า “พื้นฐาน” ถ้าจิตมันสงบแล้ว 

ถ้ามันมีศีลขึ้นมาแล้วมันจะเป็นสัมมาสมาธิ

ถ้ามันทุศีลๆ เวลามันสงบแล้วมันจะแหกคอก แหกคอก

ออกไปตามก�าลงัของกเิลสทีม่นัจะพาแหกคอกไป ถ้าพาแหกคอกไป 

“โอ๋ย! เหน็จติออกไปรูเ้หน็วาระจิต ออกไปเห็นเทวดา”...นีมั่นจะพา

แหกคอกออกจากมรรค ออกจากธรรมและวนิยั โดยกเิลสมันพาไป 

นีไ่ง อุปโลกน์ธรรมๆ เพราะมนัจะอปุโลกน์เอาไง อปุโลกน์ให้เรา

ท�าแค่พิธไีง แล้วมนักร็อให้พญามาร ครอบครัวของมารชกัน�าไปไง 

แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์นะ ท่านพยายามดึงกลับมา
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เวลาหลวงปู่มั่นท่านสั่งหลวงตาไว้ เพราะหลวงตา เวลา

หลวงปู่มั่นท่านจะสิ้นชีวิต หลวงตาท่านก�าลังเข้าด้ายเข้าเข็ม 

แล้วเวลาเข้าด้ายเข้าเข็ม กิเลสกับธรรมมันจะต่อสู้กันในหัวใจ

รุนแรงมาก

คนท่ีประพฤติปฏิบัตินะ สงครามระหว่างกิเลสกับธรรม 

กเิลสคอืพญามาร ครอบครวัของมารมันจะยดึครองหัวใจนีเ้ป็นทีอ่ยู่

ของมัน ให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอยู่ในอ�านาจของมัน

ในการประพฤตปิฏบิตั ิ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมา

สมัพทุธเจ้า ธรรมและวนัิยถ้าเราได้สร้างขึน้ เราได้มีการกระท�าขึน้ 

นี่คืออาวุธ นี่คือธรรมาวุธที่เข้าไปปะทะประหัตประหารกับกิเลส

คนทีป่ระพฤตปิฏบิตักิ�าลงัเข้าด้ายเข้าเขม็ระหว่างกองทพักเิลส

กบักองทัพธรรม มนัจะต่อสูก้นับนสัมมาสมาธ ิ ต่อสูก้นักลางหวัใจ

คนที่ฝึกหัดวิปัสสนาจะเห็นเวลาปัญญาระหว่างกองทัพ

ของธรรมท่ีมันเข้าไปประหัตประหารกับกองทัพของกิเลส มันจะ

ปะทะกันในกลางหัวใจ เห็นไหม เวลาวิปัสสนาจะรู้จะเห็น นี่ไง 

เวลาที่มันเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนา 

ไม่ใช่ปัญญาเกดิขึน้มาจากการศกึษา จากสัญญาการจ�ามา จากกเิลส

ที่มันสร้างให้คืออุปโลกน์เอา คือสร้างภาพเอา นั้นเป็นมิจฉา 

เป็นสิ่งท่ีกิเลสมันสร้างภาพ กิเลสมันเอาสิ่งนั้นมาล่อลวง ท�าให้

การประพฤติปฏิบัติของผู้นั้นล้มเหลว
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แต่ถ้ามนัเป็นจรงิๆ ท�าความสงบของใจเข้ามา ใจสงบแล้ว

ฝึกหัดใช้ปัญญา ถ้าเป็นวิปัสสนาอ่อนๆ ก็ฝึกหัดใช้ของเราไป 

ถ้ามนัอ่อนๆ มันมสัีมมาสมาธ ิมนัพิจารณาได้ มนัก็เป็นวปัิสสนาอ่อนๆ 

ฝึกหัดใช้ปัญญา

เวลาอ่อนๆ สมาธมินัเบาบางลง วปัิสสนาอ่อนๆ กก็ลายเป็น

สญัญาหมดเลย กลายเป็นภาพความจ�า กลายเป็นการจินตนาการหมด 

เราต้องกลับไปท�าความสงบของใจให้มันมีก�าลังขึ้นมา

ถ้าจิตมันมีสัมมาสมาธิขึ้นมามันจะเป็นวิปัสสนาอ่อนๆ 

แล้ววิปัสสนาอ่อนๆ ฝึกหัดใช้ พอมันเสื่อม มันมีการเสื่อมไป 

เสือ่มไปคอืมนัพจิารณาไปแล้วมนัไม่ได้ มนัพจิารณาไปแล้วมนัทุกข์

มันยาก

ท�าความสงบของใจกม็คีวามทุกข์อย่างหนึง่ เวลาใช้ปัญญาๆ 

มันใช้ทั้งสติ ใช้ทั้งสมาธิ ใช้ทั้งปัญญา มันใช้ลงทุนลงแรง มันลง

ก�าลังมาก มันจะเหนื่อยมาก มันจะทุกข์ มันจะมีภาระมาก 

การปฏิบัติมันจะรู้เลย

ฉะนัน้ เวลาพจิารณาไปแล้วถ้ามนัมสีมาธข้ึินมามนัจะเกดิ

ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีมันเป็นวิปัสสนาขึ้นมา ถ้ามันปฏิบัติ 

มนัมกี�าลังของมนั มนัไม่ใช่อปุโลกน์เอาหรอก มนัมทีีม่าทีไ่ปทัง้นัน้น่ะ

ถ้ามนัเป็นความจริงขึน้มา ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกดิจาก

การภาวนา ถ้ามันมท่ีีมาท่ีไป มนัมรีสของธรรม มนัมกีารกระท�าขึน้มา 

ถ้าท�าอย่างนี้ นี่ระหว่างสงครามธาตุกับสงครามขันธ์
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ถ้าสงครามธาตสุงครามขันธ์เกดิขึน้มา สิง่น้ีเพราะหลวงปู่ม่ัน

ท่านประพฤติปฏิบัติมาก่อน ท่านถึงเป็นห่วงมาก ฉะนั้น 

ท่านส่ังเอาไว้เลย “ถ้ำเรำไม่อยูแ่ล้ว ถ้ำประพฤติปฏบัิติไปมีปัญหำ 

อย่ำทิง้ผูรู้ ้ อย่ำท้ิงพทุโธ ถ้ำออกไปรูเ้หน็สิง่ใดแล้วมนัเป็นสิง่ทีว่่ำ

เรำแก้ไขไม่ได้ ให้กลับเข้ำมำที่หัวใจ ให้กลับเข้ำมำที่หัวใจ 

กลับมำที่ผู้รู้นั้น”

เพราะการรู้การเห็นต่างๆ ถ้าไม่มีผู้รู้ ไม่มีหัวใจออกไปรู้ 

มนัจะคืออะไรล่ะ ไม่มหีรอก สิง่ท่ีมเีพราะหวัใจมนัไปรู ้ สิง่ทีม่ทีัง้หมด

เพราะใจมันรู้ แล้วถ้าใจมันไม่ไปรู้ มันจะมีไหม

แต่มันโง่ มันออกไปรู้ข้างนอกแล้วบอก “อู้ฮู! สุดยอด 

จิตท�าความสงบแล้วปัญญาจะเกิดเอง” ก็มันหลอกให้ไปรู ้ไง 

“ปัญญามันจะเกิดเอง” เกิดยักษ์ เกิดผี เกิดเปรต เกิดมาร 

ตื่นเต้นตกใจ ไม่เกิดธรรม ธรรมเกิดไม่ได้

ธรรมจะเกดิได้ กลับมำทีผู่รู้ ้ กลับมำทีพ่ทุโธ หลวงปู่ม่ัน

ท่ำนสัง่หลวงตำพระมหำบัวเอำไว้ สัง่ไว้ชดัๆ เลย ถ้ำเรำตำยไปแล้ว 

ถ้ำปฏิบัติไป ถ้ำมันมีสิ่งใดเป็นอุปสรรค ให้กลับไปที่พุทโธ 

ให้กลับไปที่ผู้รู้ กลับไปที่พุทโธ อย่ำส่งออก ไม่ส่งออก ไม่เสีย 

ถ้ำส่งออก เสียหมด เสียหมด เพรำะสมถกรรมฐำน ฐำนที่ตั้ง

แห่งกำรงำน งำนท่ีจะรื้อภพรื้อชำติ งำนท่ีกำรช�ำระล้ำงกิเลส

มันต้องช�ำระกันที่หัวใจ เห็นไหม
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จิตนี้ไม่เคยตายๆ จิตนี้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ จิตนี้

เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะเพราะอะไร เพราะมันมีอวชิชา มันไม่รู้ 

มนัถึงเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ เวลาเรามาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา 

เราก็พยายามจะมาเพิกมาถอนให้กิเลสตัณหาความทะยานอยาก

ในใจของเราออกไป 

ถ้าเอากเิลสตณัหาความทะยานอยากในใจออกไป เห็นไหม 

บุคคล ๔ คู่ ถ้าเป็นโสดาบัน กิเลสโดนท�าลายไป ๒๕ เปอร์เซ็นต์ 

ถ้าเป็นสกิทาคามีนะ กิเลสโดนท�าลายไป ๕๐ เปอร์เซ็นต์ 

ถ้าเป็นพระอนาคามี กิเลสโดนท�าลายไป ๗๕ เปอร์เซ็นต์ 

ถ้าเป็นพระอรหันต์ กเิลสตายหมดเลย ตายทัง้คอก ตายหมดเลย 

ตายไปด้วยอะไร ตายไปด้วยมรรคด้วยผล ตายด้วยมรรค ๘ 

ด�าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ ความชอบธรรมๆ

แล้วความชอบธรรมในหวัใจท่ีมนัเกดิขึน้มาแล้วมนัชอบธรรม

ในหัวใจดวงนั้น ถ้ามันชอบธรรมในหัวใจดวงนั้น ความเป็นจริง

ในหัวใจดวงน้ันท่ีมนัสร้างข้ึนมา มนัสร้างขึน้มา ท�าขึน้มาๆ จนมัน

ละเอียดลึกซึ้ง ละเอียดจนละเอียดสุดเข้าไปช�าระล้างกิเลส 

มันถอดมันถอน มันส�ารอกมันคายมันออก ถ้ามันไม่มีการส�ารอก 

ไม่มีการถอดถอน ไม่คายมันออก มันจะเอาอะไรไปฆ่ากิเลส 

มนักเ็ป็นกเิลสตวัเก่านัน่แหละ พลกิไปพลกิมา หลอกไปหลอกมา 

เห็นไหม กิเลสมันบังเงาไง มันไม่จริง
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แต่ถ้ามนัเป็นจริงๆ วิปัสสนาอ่อนๆ ก่อน วปัิสสนาอ่อนๆ 

ถ้าไม่วิปัสสนาอ่อนๆ มันจะไปเกิดภาวนามยปัญญาได้อย่างไร 

มันไม่มีการฝึกหัด ไม่มีการเริ่มต้น

เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลา

ปลูกต้นไม้ เขารดที่โคน รดที่โคนต้น รดน�้าพรวนดินที่โคนต้น 

เวลาผล ผลออกที่ปลายนะ

นีก่เ็หมอืนกนั เวลาจะเอามรรคเอาผลนะ จะเอามรรคผล

จากข้างนอก แต่ข้างในท�าไม่ได้ มันไม่รดที่โคน

รดที่โคน รดที่หัวใจนี้สิ ถ้ามันเป็นจริงๆ นะ

เวลาคนไม่เป็นมันไม่เป็น มันมีนะ มีคนเคยมาเล่าให้ฟัง

บอกว่า เขาข้ึนเคร่ืองบนิ เห็นการบินไทยเขาเสร์ิฟอาหาร เขาใช้มงัคดุ 

เขานัง่อยู ่ เขาเหน็แล้วตกใจนะ ฝรัง่มันเอามังคุดมาเค้ียว มันกดัเลย 

มันกินมังคุดไม่เป็น มันกัดเปลือกเลยนะ นี่คนไม่เป็น

ทุเรียนกินท่ีเปลือกได้ไหม ทุเรียนถ้าคนปอกไม่เป็น

กป็อกไม่ได้นะ คนปอกเป็นฉกีป๊ืดๆๆ เลย ทเุรยีนน่ะ นีเ่หมือนกนั 

ถ้าปฏบิตัเิป็นนะ มงัคดุ ใครไปเคีย้วเปลอืกมนัล่ะ มงัคดุ เปลอืกมนัขม

ขนาดนั้นน่ะ

เขาแกะเปลือกแล้วเขากินที่เนื้อมัน แต่คนที่ไม่รู ้นะ 

เขาไม่รู้โดยธรรมชาติของเขา เขากัดเลยนะ เขากัดท่ีลูกมังคุด 

คนไทยไปเห็นเข้า โอ้โฮ! เพราะเขาไม่รู้
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นี่ เหมือนกัน ถ้ามันไม่เป ็นก็คือมันไม่เป ็น มังคุด 

มันกินที่เปลือก มันกัดที่เปลือก แต่ธรรมะขององค์สมเด็จ

พระสัมมาสมัพุทธเจ้าท่านฉลาด มงัคุดเป็นยอดของผลไม้ เวลากนิ 

แกะเปลือกออก กินเนื้อมัน ถ้ากินเนื้อมัน เนื้อมันหวาน เนื้อมัน

ชุ่มฉ�่า เนื้อมันมีรสชาติ

นี่ก็เหมือนกัน เวลาปฏิบัติมา เปลือกมันขม เดินจงกรม 

นั่งสมาธิภาวนาทุกข์ยากทั้งนั้นน่ะ แต่ความทุกข์ยากขึ้นมา 

ผลไม้ที่มันมีคุณค่า การรักษาการดูแลมันรักษายากนะ มังคุดน่ะ 

ดูแลรักษาจนกว่ามันจะออก ต้องดูแลรักษาจนกว่ามันจะแก่ 

แล้วสุดท้ายแล้วถึงเก็บมาขาย เก็บมาเป็นอาหาร นี่ก็เหมือนกัน 

หวัใจของเรา หวัใจของเราทีจ่ะประพฤติปฏบิตัขิึน้มาไม่ใช่อปุโลกน์เอา 

เอาจริงเอาจังขึ้นมา

อปุโลกน์แบบนัน้มันกเ็ป็นพิธกีรรม มนัเป็นเรือ่งของโลกๆ 

มนัเป็นเรือ่งพธิกีรรม พิธีกรรมมนักว็นิยักรรมนะ มันกเ็ป็นเร่ืองของ

ศาสนา วัฒนธรรม

แต่เวลำจะเอำชนะกิเลสๆ มันเป็นเร่ืองผู้ใดเห็นธรรม 

ผู้นั้นเห็นตถำคต เห็นร่องเห็นรอยขององค์สมเด็จพระสัมมำ

สัมพุทธเจ้ำ แล้วซำบซึ้งมำก ซำบซึ้งๆ นะ ถ้ำไม่มีพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ ไม่มีศำสนำ เรำจะเอำอะไรมำปฏิบัติ

เวลาเราปฏิบัติข้ึนมา เราปฏิบัติตามธรรมวินัย แต่เรา

ต้องการสัจจะความจริง ต้องการรสของธรรม ไม่ใช่ต้องการ
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พธิกีรรมอนันัน้ แต่เรากต้็องท�าตามพธิกีรรมอนันัน้ ต้องเดินจงกรม 

นัง่สมาธภิาวนา เพ่ือพยายามอิริยาบถ ๔ เพ่ือค้นคว้าหาใจของตน

คนนอนภาวนากม็นีะ สมยัพทุธกาลม ี แต่สมยัปัจจบัุนนีน้้อย 

แล้วไม่ต้องไปท�าหรอก เอาจริงเอาจังของเราขึ้นมา จะท�าสิ่งใด

แล้วกก็ลวัเป็นกลวัตายทัง้นัน้น่ะ จะเอาแต่ความสะดวกสบายขึน้มา 

แล้วเอาความสะดวกสบายขึ้นมาก็เข้าทางกิเลสไง

ถ้าจะเอาความจริงๆ เห็นไหม เราพอใจ เวลาพอใจนะ 

ดสู ิ เวลาเราดชูวีติทางโลก ทุกข์เจียนตาย ทกุข์เจียนตายมันก็ต้อง

ทกุข์อยูอ่ย่างนัน้น่ะ ทุกข์เจียนตายมันกไ็ม่มีทางออกไง แต่ของเรา 

พอเรามีศรัทธามีความเชื่อของเรา เราจะพ้นจากทุกข์ของเรา 

ถ้าเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนาขนาดไหน มันจะทุกข์เจียนตาย

ให้มันตายไป อะไรมันตายก่อน

เวลากิเลสมันพลิกมันแพลงขึ้นมา เวลาทุกข์เจียนตาย

ไม่เห็นว่าเป็นโทษ เวลาเดนิจงกรม นัง่สมาธิภาวนาเพือ่จะฆ่ากิเลส 

มันไปเห็นว่าเป็นโทษ มันเจียนตายๆ

เจียนตาย เอาอะไรมาตาย นี่กิเลสมันก็พลิกมาเป็น

ประโยชน์กับมันท้ังน้ันน่ะ กิเลสมันก็พลิกขึ้นมาเพื่อจะท�าลาย

ความเพียรของเรา ความชอบธรรมของเรา นี่ความชอบธรรม

ของเรา
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เราจะฆ่ามนัอยูน่ี ่ ไม่ใช่ให้มันเอาสญัญาอารมณ์มาพลกิแพลง 

มาท�าร้ายเราๆ ถ้าเราคิดได้ เรามปัีญญาของเราได้ เราแก้ไขของเราได้ 

คนมีสติมีปัญญาแก้ไขๆ แก้ไขก็แก้กิเลสของเรานั่นแหละ

แก้ไขว่า สิ่งที่กิเลสมันเอามาหลอกนั่นน่ะ ใช้ปัญญา

พลิกแพลง พลิกแพลงเอาชนะมนั พอเอาชนะขึน้มา พอถ้ามสีตปัิญญา 

ถ้ามีสติแล้วมีสมาธินะ เวลาพิจารณาเอาชนะมันได้นี่โล่งหมดเลย 

ไอ้กิเลสหน้าด้านที่มันหลอกๆ มันหลบหน้าไปเลย

แต่ถ้ามันอ่อนแอ เวลามันคิดอย่างนั้นน่ะ ล้มเลย “ใช่ 

มนษุย์ต้องมอีาหาร มนษุย์ต้องมีการพกัผ่อน มนษุย์จะท�าความเพยีร

เกนิก�าลังของร่างกายทนไม่ได้ ไม่ได้” มนัคดิไปนูน่น่ะ เวลากเิลส

มันเติมเชื้อเพลิงเชื้อไฟ เราเชื่อมันเลย

แต่ถ้าคนท่ีมีสติมีปัญญานะ ส่ิงใดที่มันจะเอามาท�าร้าย 

เอามาท�าลายเรา เรามีสติปัญญาใคร่ครวญ สติปัญญา ถ้ามีสติ

ใคร่ครวญ ถ้ามีก�าลังพอ ซ�้าแล้วซ�้าเล่าๆ มันอยู่ที่เชาวน์ปัญญา 

ค�าว่า “เชาวน์ปัญญาๆ” ปฏิภาณไหวพริบ นี่วาสนาของคน

วาสนาของคนถ้ามีความคิดดีๆ มีหลักการที่ดีๆ นะ 

เขามจุีดยนืของเขา เขาพยายามของเขา เขาท�าของเขา มันไม่ได้

ก็ไม่เป็นไร ไม่ได้ก็แล้วกันไป สู้อยู่อย่างนั้นน่ะ ท�าอยู่อย่างนั้นน่ะ

ครบูำอำจำรย์ท่ีท่ำนประสบควำมส�ำเรจ็ๆ ส่วนใหญ่แล้ว

ท่ำนมจีดุยนืของท่ำน ค�ำว่ำ “จดุยนืของท่ำน” นีไ่ด้สร้ำงของท่ำนมำ 

ถ้ำสร้ำงของท่ำนมำ ส่ิงใดท่ีเป็นเรื่องโลก สิ่งใดที่เป็นควำม
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สะดวกสบำยของโลก ยกให้คนอืน่เขำไป ถ้ำมนัเป็นประโยชน์กบัใคร 

เชิญ แต่มนัไม่เป็นประโยชน์กบัเรำ ถ้ำประโยชน์กบัเรำ เรำขวนขวำย 

เรำมีกำรกระท�ำ ถ้ำมีกำรกระท�ำขึ้นมำ ฝึกหัดใช้ปัญญำ ถ้ำได้

มังคุดมำก็ปอกเปลือก

แต่คนโดยทั่วไปถ้ามันศึกษา มันรู ้มันเห็นขึ้นมาแล้ว 

ไม่มใีครหรอกเอาความข่ืนความขมเข้าปากของตน คนทุกคนกต้็อง

เอาแต่ความเอร็ดอร่อยเข้าปากของตนทั้งนั้นน่ะ แต่ท่ีเขาไม่รู้ๆ 

เพราะอวิชชา เหน็ไหม แต่คนทีม่วีชิชา คนทีรู่แ้ล้ว รูแ้ล้วสิง่ทีไ่ด้มา

มันจะได้มาอย่างไร ถ้าได้มาอย่างไร

ส่ิงท่ียงัไม่ได้มา เราก็ต้องรกัษาของเรา เราต้องขวนขวาย

ของเรา ถ้าขวนขวายของเรา ถ้ามสีต ิ ท�าสิง่ใดถ้ามีสตข้ึินมามันเป็น

ความเพียรชอบ

ถ้าขาดสต ิ ขาดจากการกระท�า ดูส ิ เดนิจงกรม นัง่สมาธิ

ทัง้วนัเลย ไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้อะไร ก็เหม่อลอยทัง้วนัมันจะได้อะไรล่ะ

แต่ถ้ามนัมสีตปัิญญาขึน้มา มันตัง้ใจท�าของมัน เดนิจงกรม

กร็ูว่้าเดนิจงกรม วันเวลาไม่เกีย่ว เราค้นคว้าหาจติของเรา ถ้าค้นคว้า

หาจิตของเราเจอ ถ้ามันสงบขึ้นมาก็สงบของเรา

แล้วเวลาท�าขึ้นมาแล้ว คนเราภาวนามาแล้วจะสูงส่ง

ขนาดไหน มันต้องอาศัยสมาธติลอดไป ถ้าอาศยัสมาธิตลอดไปนะ 

เขากต้็องท�าความสงบของเขาต่อเน่ืองกนัไป ไม่ใช่ว่าท�าความสงบ

ของใจเข้ามา เสร็จแล้วพอภาวนาเป็นแล้วสมาธิไม่จ�าเป็น ไม่มี

����������.indb   95 21/10/2562 BE   06:35



96   •   เทศน์บนศาลา

สมาธิเป็นที่พักผ่อน ทุกข์ควรก�าหนด แล้วสุขล่ะ เวลา

เป็นสมาธิขึ้นมามันมีความสุขความสงบของมัน เวลาถ้ามันเข้าไป

เผชิญกับกิเลส เข้าไปต่อสู้กับกิเลส มันท้ังเหนื่อย ทั้งกระหาย 

ทั้งหิวโหย ร้อยแปดเลย

แต่ถ้ามันกลับมาพุทโธ กลับมาใช้ปัญญาอบรมสมาธิ 

เวลาสงบ หมดเลย ไอ้หิว ไอ้กระหาย ไอ้อ่อนเพลียต่างๆ 

โล่งหมดเลย แล้วเวลามันโล่ง ถ้าโล่งแล้ว ถ้ามีก�าลังแล้วกลับมา

ใช้ปัญญา ถ้ากลับมาใช้ปัญญาข้ึนมามันพิจารณาไป เพราะอะไร 

เพราะวิปัสสนาอ่อนๆ มันก็ปล่อยวางอ่อนๆ ไป วางไปๆ 

วิปัสสนาอ่อนๆ พอมันวิปัสสนาอีก มันก็วิปัสสนาให้มันเข้มแข็ง

ขึ้นมา

ถ้าพิจารณากายแล้ว พิจารณากายขนาดไหน ถ้ามัน

ปล่อยวางได้ ปล่อยวางได้เดี๋ยวก็พิจารณากายใหม่ เพราะมัน

พิจารณาๆ ไป ถ้ามันพิจารณา วิปัสสนาอ่อนๆ ถ้ามันเข้มแข็ง

ขึน้มานะ มนัต่อเนือ่งไปก็เป็นตทังคปหาน คอืชัว่คราวๆ คอืปล่อยวาง

ชั่วคราวๆ

การว่าปล่อยวางชัว่คราว ปล่อยวางชัว่คราวมันกเ็หมือน

สามัญส�านึก มันรับรู้ได้แค่นี้ แต่เวลาถ้ามันสมุจเฉทปหานน่ะ 

กังวานกลางหัวใจเลย

จากปถุุชน เวลานักวทิยาศาสตร์ทางโลกเขายงัคิดว่าจตินี้

เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ จตินีเ้วยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะจรงิหรอื 
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จรงิหรอื มนัมชีาตนิีช้าตหิน้าจรงิหรอื มนัมจีรงิ  ๆหรอื ทางวทิยาศาสตร์

เขาพจิารณากนัแล้วนะ วทิยาศาสตร์เขาวนิจิฉยัแล้วด้วย บอกว่า

มชีาตเิดยีว ไม่มชีาตหิน้า ไม่ม ี เพราะอะไร เพราะสสารในร่างกายนี้

มันจดจ�าไปชาติหน้าไม่ได้ มีชาติเดียว

แต่ถ้าวปัิสสนา วปัิสสนาถ้ามันเป็นความจริง ถ้าเวลามัน

ตทงัคปหานชัว่คราวๆ มนักไ็ด้แค่นี ้ มันกย็งังงๆ อยู ่ ถ้าวทิยาศาสตร์

พูดอย่างนี้ เออ! มันก็จริง เพราะเขาพิสูจน์ได้ แต่ของเรา

ยังพิสูจน์ไม่ได้

แต่พจิารณาแล้วพจิารณาเล่าๆ เวลาสมุจเฉทปหานมันขาด 

สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส เวลาสักกายทิฏฐิ ทิฏฐิ

ความเห็นผิด ทิฏฐคิวามเห็นผิดในกาย สกักายทฏิฐิ ทฏิฐิในกายนี้ 

ความเห็นว่ากายของเราเป็นของเรา จิตเป็นของเรา เรายึดมั่น

ในตัวของเรา ถ้ามันพิจารณาซ�้าแล้วซ�้าเล่าๆ โดยตทังคปหาน

ก็ปล่อยมาๆ ปล่อยก็คือก�าลังมันปล่อย ก�าลังของปัญญา ปัญญา

พจิารณาของมนัไป แต่มนัไม่ถงึท่ีสดุ มันไม่สามารถละสงัโยชน์ได้ 

แต่เวลามันขาด กังวานกลางหัวใจนะ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 

สีลัพพตปรามาส

ค�าว่า “สีลัพพตปรามาส” มันลูบๆ คล�าๆ วิจิกิจฉาคือ

สงสัย เวลามันขาด พระโสดาบัน รู้ทันทีเลย เกิดอีก ๗ ชาติ 

มันรู้ได้อย่างไรล่ะ มันรู้ได้อย่างไร
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โดยสัจจะโดยความเป็นจริงนะ พระโสดาบันละกิเลสได้ 

๒๕ เปอร์เซน็ต์ ถ้าเวลาถ้าสักกายทิฏฐ ิ วิจกิจิฉา สลีพัพตปรามาส 

ถ้าสังโยชน์มนัขาด เวลามนัขาดนีพ่าดกระแส นีพ่ระอญัญาโกณฑญัญะ

มีดวงตาเห็นธรรม

“อัญญาโกณฑัญญะรู ้แล้วหนอ อัญญาโกณฑัญญะ

รูแ้ล้วหนอ” พระอญัญาโกณฑญัญะเป็นพระโสดาบนั องค์สมเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุโมทนา

ถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ ้าไม ่อนุโมทนา 

พระอัญญาโกณฑัญญะรู้ รู้อะไร มีดวงตาเห็นธรรม เห็นอย่างไร 

เห็นอะไร นี่เวลามันขาด รู้ทันทีว่าอีก ๗ ชาติ

เพราะบุพ เพนิ วาสานุสติญาณ จุ ตูปปาตญาณ 

อาสวกัขยญาณ บพุเพนิวาสานสุตญิาณ ย้อนอดตีชาตไิปไม่มีทีส่ิน้สดุ 

จุตูปปาตญาณ มันจะเกิดไปไม่มี ท่ีสิ้นสุด อาสวักขยญาณ 

ช�าระล้างกิเลส จบ

แล้วสกักายทิฏฐ ิ วิจกิจิฉา สลัีพพตปรามาส มันพาดกระแส 

มันพาดกระแส พาดอะไร อะไรพาด เอาอะไรไปพาดกระแส 

แล้วกระแสอะไร แล้วอะไรรู้ว่าเกิดหรือไม่เกิด

ถ้าไม่อุปโลกน์ ถ้ามันเป็นความจริง ความจริงตาม

ข ้อเท็จจริงอันนี้  มันยืนยันตามธรรมธาตุ ธาตุของธรรม 

ธรรมเหนือโลกๆ ไง
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ไอ้ที่ว ่าเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะไม่มีต้นไม่มีปลาย 

ผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะคือเวยีนว่ายตายเกดินีไ่ง แล้วเวลามัน

พาดกระแสแล้วมันรู้ได้อย่างไร

อีก ๗ ชาติเท่านัน้นะ โดยข้อเทจ็จรงิ แต่ถ้าพระโสดาบัน

มันก็มีหลายประเภท ประเภทนั้นน่ะ ๓ ชาติ หรือว่าอย่าง

พระอานนท์ จากเป็นพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี 

ส้ินกเิลสไป นีเ่ป็นพระโสดาบนั แต่กป็ระพฤตปิฏบัิตจินถงึส้ินกเิลสไป 

แต ่ต ้องเป ็นตามข ้อเท็จจริงนะ ไม ่ใช ่ธรรมะอุปโลกน์นะ 

ไม่ใช่โสดาบันอุปโลกน์ ชักบังสุกุลเอาไง อุปโลกน์เอาเลย

แม้แต่กฐินผ้าป่าเขายังต้องมีไทยทานเพ่ือเป็นองค์ผ้าป่า 

องค์กฐิน ประพฤติปฏิบัติธรรมจะอุปโลกน์เอา คิดเอาเอง 

ท�าเอาเอง คาดหมายเอาเอง อ้างคนนู้น อ้างคนนี้ อ้างเขาไปทั่ว 

ไม่มีความจริงในหัวใจเลยหรือ เป็นพระโสดาบันได้อย่างไร

พระโสดาบันเขามีคุณธรรมในใจ อกุปปธรรมๆ อฐานะ

ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถ้ามันสมุจเฉทปหานตามความเป็นจริง 

เอวัง
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องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

ปรารถนารื้อสัตวขนสัตว วางแนวทางไว

เวลาวางแนวทางไวแลว เราก็ทําตามแนวทางนั้น

แลวเราก็สรางเรื่องของเราเองไดหมดเลย

...มายา ปฏิบัติโดยมายา

แลวก็เอามายานั้นเปนหลักเกณฑของตน

แลวอางอิงธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

แตไฟสุมขอนในใจเต็มหัวใจ ไมมีสัจจะความจริงเลย
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๓

ไฟสุมขอน
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

เทศน์บนศาลา วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ณ วัดป่าสันติพุทธาราม ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ตัง้ใจฟังธรรมะ ตัง้ใจฟังธรรม ตัง้ใจฟังธรรมเพ่ือชวีติของเรา 

เห็นไหม คนเราเกิดมา ก�าเนิด ๔ ก�าเนิด ๔ เกิดมาแตกต่างกัน 

เกิดในครรภ์ เกิดในไข่ เกิดในน�้าคร�า เกิดในโอปปาติกะ แต่ตาย

เหมือนกัน

เกิด เกิดแตกต่างกันมา เพราะเกิดมาด้วยเวรด้วยกรรม 

ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ใครท�ากรรมสิ่งใดมาได้เกิดตามกรรมนั้น 

เวลาเกิดมาแล้ว เกดิมาน่ีผลของวฏัฏะๆ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมา

สัมพทุธเจ้า เวลาสร้างสมบญุญาธกิารๆ กเ็วยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะนี้

เหมอืนกนั แต่การเวียนว่ายตายเกดิในวฏัฏะนี ้ การเวยีนว่ายตายเกดิ

ในวฏัฏะเพือ่สร้างคุณงามความด ี สร้างอ�านาจวาสนาบารมจีนบารมเีตม็ 

พอบารมเีตม็กม็าเกิดเป็นเจ้าชายสทิธตัถะ เวลาเกดิเป็นเจ้าชายสทิธตัถะ

ออกประพฤติปฏิบัติจนถึงสิ้นสุดแห่งทุกข์ๆ ถึงเข้าใจสัจธรรมนี้

ตลอดรอดฝั่ง

แต่ของเรา เราเกดิเป็นมนุษย์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา 

เกิดมาด้วยทิฏฐิมานะของตน เวลาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จ
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พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ศึกษามาแล้ว ศึกษามาว่าเป็นสมบตัขิองตนๆ 

การศกึษามา ศกึษามาเป็นประเพณวีฒันธรรม เป็นประเพณวีฒันธรรม

เพราะว่าให้เรามสีตมิปัีญญา มสีตมิปัีญญาพาชวีติของเราให้ประสบ

ความส�าเร็จในชีวิตนี้ ให้ชีวิตของเราไม่ทุกข์ไม่ร้อนจนเกินไป 

แต่มนัก็เป็นความทุกข์วนัยงัค�า่น่ะ เป็นความทุกข์วนัยงัค�า่เพราะอะไร 

เพราะทกุข์เป็นอริยสัจ ทุกข์เป็นความจริง ทกุข์คอืส่ิงทีท่นอยู่ไม่ได้ 

ถ้าสิง่ทีท่นอยูไ่ม่ได้ ทนอยูไ่ม่ได้แล้วอยูเ่พือ่อะไรล่ะ นีไ่ง ก็อยูด้่วยการ

ด�ารงชีวิตนี้ไปไง

ชีวิตของเรา เราเกิดมาแล้ว เกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดมา

พบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนถึงสิ้นสุดแห่งทุกข์ 

แต่ก่อนที่จะสิ้นสุดแห่งทุกข์นั้น คนต้องมีอ�านาจวาสนาบารมี 

เขาถึงพยายามกระท�าของเขาถึงที่สุดแห่งทุกข์นั้นได้

แต่ของเราเกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา 

มนัเกิดเป็นโลกียปัญญาๆ ปัญญาของโลกๆ ไง เราเกิดมากบัโลกนี้ 

เกดิมาด้วยทิฏฐิมานะของตน เวลาทิฏฐมิานะของตน ส�าคญัตนว่า

ตัวเองมีอ�านาจวาสนา ส�าคัญตนว่าตัวเองมีปัญญา ส�าคัญตนว่า

ตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่เพราะอะไรน่ะ กิเลสมันหลอกทั้งนั้น 

กิเลสในใจของคน ทิฏฐิมานะของคน นั่นน่ะตัวร้าย

แต่ถ้าคนมีคุณธรรมขึ้นมา เห็นไหม โดยสัญชาตญาณ

ของมนุษย์ จิตใต้ส�านึกของมนุษย์มันถือตัวถือตนทั้งนั้นน่ะ 

การถือตัวถือตนมันมีทิฏฐิมานะในใจของตน การมีทิฏฐิมีมานะ

ในใจของตน แต่ถ้ามันเป็นคุณงามความดี ถ้าคุณงามความดีนะ 
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เขาสงสยัสนเท่ห์ในชวีติน้ีไง ชวิีตนีเ้กดิมาท�าไมๆ คนทีเ่ขามสีตปัิญญา

เท่าน้ัน แต่ด้วยคนท่ีมีอ�านาจวาสนาเกดิมามัง่มศีรสีขุขึน้มา มพ่ีอมีแม่ 

มผีูคุ้้มครองดูแล เขาก็คุ้มครองดูแลไปให้มีสตมีิปัญญา มีการศึกษา 

มกีารบ่มเพาะเพือ่ให้เป็นคนดีๆ  แต่มันจะเป็นคนดตีลอดรอดฝ่ังไป

หรือไม่

การว่าเป็นคนดีตลอดรอดฝั่งไป เห็นไหม ในทางโลก 

ธรุกิจเวลาเขาบอกเขาส่งทอดกนัอย่างมากก็ ๓ รุน่ สดุท้ายไปแล้ว 

ในปัจจุบันนี้เร็วกว่านั้นมากเลย เร็วกว่านั้นมากเพราะโลก

มันหมุนไปเร็วมากไง ถ้าโลกหมุนไปเร็วมาก เห็นไหม

เราเกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา สิ่งที่

อ�านาจวาสนานีใ้นโลกนี้ๆ  แต่เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจ้า

ตรสัรูธ้รรมนะ บพุเพนวิาสานสุตญิาณ จตุปูปาตญาณ อาสวักขยญาณ 

นี่วิชชา ๓ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

คนมนัมามันต้องมอีดตีชาตมิา มนัต้องมทีีม่าทีไ่ปทัง้นัน้น่ะ 

ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ มันไม่มีสิ่งใดลอยมาจากฟ้าหรอก มันมี

การกระท�า เห็นไหม บพุเพนวิาสานสุตญิาณ สิง่ทีเ่ราสร้างสมมา 

เรามาเกดิเป็นมนษุย์นี ่ จุตปูปาตญาณ ถ้าเราเชือ่มัน่ในพระพทุธศาสนา 

เราท�าคณุงามความดขีองเรา เราจะประพฤตปิฏบิตัขิองเราได้มาก

ได้น้อยขนาดไหน ถ้ามันยังไม่สิ้นกิเลสมันต้องไปเกิดเอาข้างหน้า

แน่นอน เพราะอะไร เพราะมันมีภวาสวะ มีภพ
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จิตนี้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ จิตนี้เวียนว่ายตายเกิด

ในวัฏฏะด้วยคุณงามความดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ พอได้เกิดเป็น

มนุษย์มีสติมีปัญญา ได้ศึกษาค้นคว้า ค้นคว้าในสิ่งใด ค้นคว้าใน

พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาสอนถึงพุทธะ ผู้รู ้ ผู ้ตื่น ผู ้เบิกบาน 

ถ้ามนัจะเบกิบาน เวลาเราศึกษามนัมคีวามทกุข์ความยากทัง้นัน้น่ะ 

นี่พูดถึงถ้าเราประพฤติปฏิบัติขึ้นมา ถ้ามันมีสติมีปัญญาขึ้นมา 

ถ้ายังไม่ถึงท่ีสุดแห่งทุกข์ มันไปเกิดเอาข้างหน้าแน่นอน สิ่งนี้

มันเป็นสัจจะเป็นความจริงในตัวของมันเอง ใครจะเชื่ออย่างไร 

ใครจะมีความรู้ความเห็นอย่างไร นั่นเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคล

ค�าว่า “สิทธิ์ของแต่ละบุคคล” นั้นมันก็บวกด้วยอ�านาจ

วาสนาของคนนัน้ด้วย ถ้าอ�านาจวาสนาของคนคนนัน้เขามีอ�านาจ

วาสนาข้ึนมา เขาตรวจสอบของเขา เขาพจิารณาของเขา มันเป็น

ความจริงหรือไม่เป็นความจริงไง

ถ้ามนัไม่เป็นความจรงิ เขาขวนขวายของเขา แก้ไขของเขา 

เขาพัฒนาของเขาเพื่อหัวใจของเขา เพราะเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ 

เกิดมาพบพระพุทธศาสนา แล้วเขามีอ�านาจของเขา เขาไม่ใช่คน

โง่ๆ เซ่อๆ

โง่ๆ เซ่อๆ เห็นไหม ไปยอมจ�านนกับกิเลสของตน 

ไปยอมจ�านนกับกิเลสของตนก็ทิฏฐิมานะของตนนั่นไง แต่ไม่มี
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การค้นคว้า ไม่มกีารตรวจสอบในใจของตน นีไ่ง ปัจจตัตัง สนัทฏิฐโิก 

มันเป็นปัจจัตตังจริงหรือ รู้แจ้งจริงหรือ ถ้ามันไม่จริง เห็นไหม

ถ้ามันจะเป็นจริง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ย้อนกลับมาหมด อาสวักขยญาณ ญาณหยั่งรู้ในหัวใจของตน 

ญาณหยั่งรู้ในจิตท่ีละเอียดลึกซ้ึงเข้าไปเป็นชั้นเป็นตอนเข้าไป 

เวลามันส�ารอก ส�ารอกด้วยอ�านาจวาสนา นี่ไง มัชฌิมาปฏิปทา 

มัชฌิมาปฏิปทา ความที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาองค์สมเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤตปิฏบิติัอยู ่ เทวดามาดดีพณิ ๓ สาย 

สายที่ตึงไปก็ขาด สายที่หย่อนไปก็ไม่ดัง ถ้าพอดีๆ นั่นน่ะพอดี

นั่นน่ะ “ทางสายกลางๆ” นั่นสายกลางก็สายกลางของ

กิเลสไง แล้วแต่คนจะคาดหมาย ถ้าเป็นความจริงไม่เป็น

ความจริงหรอก

ถ้าเป็นความจรงินะ สิง่ทีอ่งค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

กราบธรรมๆ สจัธรรมอันนัน้ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า

บรรลุธรรม มีรัตนะ ๒ มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับ

พระธรรม เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมๆ 

พระอัญญาโกณฑัญญะมดีวงตาเห็นธรรม นัน่น่ะสงฆ์องค์แรกของโลก

เกิดขึ้น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เวลาหลวงตาท่านประพฤติ

ปฏิบัติ เห็นไหม “พุทธ ธรรม สงฆ์รวมลงเป็นหนึง่เดยีวในหวัใจนัน้” 
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ในหัวใจที่เป็นพุทธะนั่นน่ะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์รวมลง

ในหวัใจของตน มนัสว่างกระจ่างแจ้งข้ึนมาในใจของตน ครอบโลกธาตุ 

๓ โลกธาต ุ หวัใจนีค้รอบหมด ครอบหมดแล้วมันยิง่ใหญ่ขนาดนัน้ไง

ทีอ่งค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบธรรมๆ คุณธรรม

มีคุณค่าขนาดนั้น แต่ในปัจจุบันนี้เราเกิดเป็นมนุษย์ เกิดมา

พบพระพุทธศาสนา หัวใจของเราโดนกิเลสมันครอบง�าอยู่ กิเลส

มันบีบบี้สีไฟจนไม่มีสิ่งใดมีคุณค่า

เวลาคนทุกข์คนยากทางโลกนี้นะ เวลาเขาไปท�าร้ายเขา 

ท�าร้ายร่างกายจนส้ินชีวิตไปเพ่ือจะพ้นจากทุกข์ไง เวลาทุกข์

มนับีบคัน้ข้ึนมาไม่มทีางออก ฆ่าตวัตายๆ นัน่น่ะคนทีมั่นจนตรอก 

เวลาคนจนตรอกจะหาทางออก หาทางออกไม่ได้ บีบคั้นจน

ท�าลายตัวเอง

ไอ้ของเรา เราถ้ามีสติมีปัญญาขึ้นมา เห็นไหม เวลา

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ้นกิเลสไป ครูบาอาจารย์

ท่านประพฤติปฏิบตัไิป จิตใจน้ีครอบ ๓ โลกธาต ุ กามภพ รปูภพ 

อรูปภพ จิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะใน ๓ โลกธาตุ เวลาจิต

ทีม่นัพ้นไปแล้วมนัมหศัจรรย์ขนาดนัน้น่ะ สิง่ทีม่หศัจรรย์ขนาดนัน้ 

ถ้ามันเป็นความจริง ความจริงในพระพุทธศาสนานะ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ ้าเวลาแสดงธรรม 

“พระอัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วหนอ” เวลาพระโมคคัลลานะ

ไปเหน็ส่ิงมหศัจรรย์สิง่ใดๆ “อูย๋! เรารู้เราเหน็มาทัง้นัน้น่ะ แต่เรา
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ไม่พูด” เพราะอะไร เพราะมันไม่มีประโยชน์ เห็นนรกสวรรค์ 

เหน็เปรตเห็นผ ี เห็นท้ังนัน้น่ะ มนัปิดตาขององค์สมเดจ็พระสมัมา

สัมพุทธเจ้าไม่ได้หรอก มันปิดตาของผู้ที่สิ้นกิเลสไปไม่ได้หรอก 

มันรู้มันเห็นไปท้ังนั้นน่ะ แต่มันมีประโยชน์ไหม นี่ไง ถ้ามันไม่

เป็นประโยชน์ พอพูดไปมันก็เป็นสิ่งที่ว่ามันออกนอกลู่นอกทาง 

ผูว้เิศษๆ ไง อภญิญา ๖ อภญิญาสิง่ต่างๆ ทีรู่ไ้ด้ รู้ได้แล้วมีคณุค่า

อะไร

ถ้ำใจเป็นธรรม เขำไม่ตืน่ไม่เต้นกบัเรือ่งอย่ำงนัน้หรอก 

สิ่งที่เป็นจริงๆ ขึ้นมำเขำจะย้อนกลับมำสู่อริยสัจ ย้อนมำสู่

ควำมจริงของตน เวลำองค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ

ย้อนกลับมำ ท�ำควำมสงบของใจเข้ำมำ ศีล สมำธิ ปัญญำ

ศีล สมาธิ ปัญญา ถ้าใครมีอ�านาจวาสนาขึ้นมา เวลา

จะประพฤติปฏิบัติขึ้นมา คนที่มีอ�านาจวาสนาเขาจะย้อนกลับ

เข้ามาท่ีใจของตน เข้ามาต้นเหตุ เหตุที่พาให้เวียนว่ายตายเกิด

ในวัฏฏะ

สิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะมันมีการกระท�าท้ังนั้น 

กรรมด ี กรรมชัว่ จติดวงใดทีไ่ม่มกีารกระท�า มีการกระท�ามาทัง้สิน้ 

เวลาท�าสิ่งใดมา เห็นไหม วาระที่เราเกิดเป็นมนุษย์ เวลาเกิด

เป็นมนษุย์ เกดิมาพบพระพทุธศาสนา เรามีอ�านาจวาสนามากน้อย

แค่ไหน ชีวิตนี้ ๑๐๐ ปีแป๊บเดียว

����������.indb   107 21/10/2562 BE   06:35



108   •   เทศน์บนศาลา

เวลาในพระไตรปิฎกนะ นางฟ้าเขาไปเก็บดอกไม้กันน่ะ 

นางฟ้าเขาหายไปพักหนึง่ เวลาเขาเกบ็ดอกไม้ยงัไม่ทนัเสรจ็ จะกลับ 

เขาโผล่ไปเป็นนางฟ้าอย่างเดิมอีกแล้ว

“เธอไปไหนมา”

“ไปเกิดเป็นมนุษย์ชาติหนึ่ง”

๑๐๐ ปีของเราเท่ากับของเขา ๑ วัน ค�าว่า “๑ วัน” 

๑ วนัทีเ่ขาไปเกบ็ดอกไม้ยงัไม่ทนักลับน่ะ นางฟ้าลงมาเกดิเป็นมนษุย์

ชาติหนึ่งแล้ว

แล้วเวลาเทวดาเขาอวยพรกัน เวลาจะหมดอายุขัย 

“ขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์เถิด เกิดแล้วได้สร้างบุญกุศลให้เกิดเป็น

นางฟ้าอย่างเดิม ให้มาเกิดเป็นเทวดาอย่างเดิม” นี่ไง ผลของ

วัฏฏะๆ ไง

แต่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลา

ส้ินกเิลสไปแล้วครอบ ๓ โลกธาต ุ ตัง้แต่กามภพ รปูภพ อรปูภพ 

กามภพ เทวดานีก่ามภพ เวลาพรหมนีรู่ปภพ อรปูภพ นี ่ ๓ โลกธาตุ 

มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นน่ะ ถ้ามันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นน่ะ ดวงใจดวงนี้

ทีม่นัเป็นได้ เป็นได้เพราะอะไร เป็นได้ด้วยการทีเ่รามีสตมีิปัญญา 

เราค้นคว้าในใจของตนให้มันเกิดคุณธรรมของเราข้ึนมาตาม

ความเป็นจริง ถ้าค้นคว้าตามความเป็นจริงนะ
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ท่ีเรามาวดัมาวา เรามาประพฤตปิฏบิตักินัอยูน่ี ่ เรากม็า

ค้นคว้าหาใจของตนๆ ถ้าจะค้นคว้าหาใจของตน เราท�าความสงบ

ของใจเข้ามา เวลาลูกศิษย์กรรมฐานๆ เขาให้รักษาใจของตนๆ 

แล้วค้นคว้าหาใจของตน

เวลาศึกษาทางโลกมา ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริยัติก็

ศึกษามา มันต้องมีการศึกษาทั้งนั้นน่ะ คนเรามันโง่มันฉลาด

มันก็มีประสบการณ์ของชีวิตนั่นแหละ ศึกษาในห้องเรียน ศึกษา

ตลอดชีวิต เวลาศึกษาขึ้นมา เวลาประสบการณ์ของตน นี่เวลา

ศึกษามา ศึกษามาเพ่ือประโยชน์ คนอะไรมันจะโง่เง่าเต่าตุ่น

ขนาดที่ไม่รู้สิ่งใดๆ เลยหรือ มันก็รู้มาทั้งนั้นน่ะ

เวลารู ้มาแล ้ว ท้ังนั้น เวลาจะมาประพฤติปฏิบัติ 

ท�าความสงบของใจเข้ามาก่อนๆ ให้มันสงบระงับเข้ามาให้ได้ 

ถ้ามันสงบระงับเข้ามา สงบระงับได้มากได้น้อยแค่ไหนมันก็เป็น

อ�านาจวาสนาของคนแล้ว

เน้นย�า้ว่า “อ�านาจวาสนา” อ�านาจวาสนาคอืการกระท�า 

มันเหมือนผลไม้ เมล็ดพันธุ์พืชทุเรียนก็เป็นทุเรียน ส้มก็เป็นส้ม 

เงาะกเ็ป็นเงาะ แล้วแต่สายพนัธุข์องมัน นีก่เ็หมือนกนั หัวใจของคน

อยู่ที่สายพันธุ์ คือเวรคือกรรมที่สร้างมา เวรกรรมของแต่ละคน

มันสร้างมาไม่เหมือนกันหรอก เวลาสร้างมาไม่เหมือนกัน เวลามี

การกระท�า มุมมองก็แตกต่างกันไป แต่มุมมองแตกต่างกันไป 

เวลาจะประพฤตปิฏบิตัเิข้ามามันกเ็ข้าสูอ่รยิสจั มนัจะเข้าสู่อรยิสจั

หรือไม่เข้าสู่อริยสัจ มันอยู่ที่วาสนาของคนแล้ว
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เวลาท�าความสงบของใจเข้ามาๆ ถ้าใจมันสงบระงับเข้ามา 

เหน็ไหม ถ้ามนัสงบระงบัเข้ามามนัจะมคีวามสขุของมนั  ๆ แล้วมนักเ็ป็น

ทางโลก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนประพฤติปฏิบัติ

ไปศกึษากบัเจ้าลัทธิต่างๆ มา เวลาเจ้าลัทธิต่างๆ องค์สมเดจ็พระสมัมา

สัมพุทธเจ้าไปเรียนกับอุทกดาบส อาฬารดาบส ได้สมาบัติ ๖ 

สมาบัติ ๘

ค�าว่า “สมาบตั ิ ๖ สมาบตั ิ ๘” ไปเรยีนกบัเขามากท็�าได้ 

ฤๅษีชไีพรเขากท็�าของเขาได้ ถ้าท�าของเขาได้ ความสงบระงับเข้ามา

เขาท�าของเขามาอยู่แล้ว เวลาเกิดอภิญญาๆ เขาก็เกิดได้

เวลาเทวทตัเป็นลกูศษิย์องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

เทวทตัข้ึนมา อ�านาจวาสนาเทวทตั เหน็ไหม ชชูกกบัพระเวสสนัดร 

ตัง้แต่ย้อนไปอดตีชาตไิด้สร้างกนัมาเป็นคูก่นัมาตลอด ท�าลายล้าง

ห�้าหั่นกันมาตลอด

การสร้างสมๆ ขึ้นมา เวลามาเกิดเป็นเทวทัต เกิดเป็น

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ประพฤติปฏิบัติขึ้นมา บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ 

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามสีตปัิญญานะว่ามนัไม่ใช่ มนัไม่ใช่

ก็ดึงกลับมาๆ เวลาลงสู่มัชฌิมาปฏิปทา ลงสู่ความสมดุลของมัน 

อาสวกัขยญาณขึน้มา ท�าลายอวชิชา ครอบครวัของมารในใจของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ้นไป
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เทวทัต เทวทัตได้สร้างบญุกศุลมา นีว่าสนาๆ ได้เป็นคูก่นัมา 

การกระท�าเป็นคู่ต่อกรกนัมาตลอด เวลาท�าความสงบของใจเข้ามา

กไ็ด้อภิญญา แปลงร่างไปเป็นพญานาค ไปเป็นงบูนหัวอชาตศัตรไูด้ 

นี่อภิญญาๆ

วาสนาเหมือนกัน ท�าได้เหมอืนกัน แต่อนัหนึง่มนัเข้าสูม่รรค 

อนัหน่ึงเข้าสู่อริยสัจ อีกอันหน่ึงมนัเข้าสูก่เิลส เข้าสูอ่ภญิญา เข้าสู่

การมกัมาก เข้าสูก่ารอยากใหญ่ เข้าไปสู่เรือ่งโลก มันจะเข้าสู่อรยิสัจ

หรือไม่ มันไม่เข้าสู่อริยสัจเพราะอะไร นี่ไง วาสนาของคนไง

แต่ถ้ามคีรบูาอาจารย์ เหน็ไหม หลวงปูเ่สาร์ หลวงปูม่ัน่

ท่านเน้นย�า้เลย เน้นย�า้ตลอด “แก้จติแก้ยำกนะ แก้จติแก้ยำกนะ”

คนมันไม่เคยมีประสบการณ์ หัวใจมันไม่เข้าสู่อริยสัจ 

มนัจะรูไ้ด้อย่างไร มนัรูไ้ม่ได้หรอก มันส่งออกทัง้นัน้ เวลามันส่งออก 

มันส่งออกไปไหน ส่งออกไปสร้างทิฏฐิมานะของตนไง สร้างแต่

ความยดึมัน่ถือมัน่ในใจว่าอหังการไง มันไม่เข้าสูค่วามสงบ ไม่เข้าสู่

สัมมาสมาธิ

ถ้ามนัเข้าสูส่มัมาสมาธนิะ ครูบาอาจารย์ท่านสอน เหน็ไหม 

พวกเราเหมอืนชาวนาชาวไร่ ชาวนาชาวไร่เขากพ็ยายามท�านาท�าไร่

ของเขาเพื่อหาผลประโยชน์ของเขา

นี่ก็เหมือนกัน หลวงปู่มั่นท่านสอนนะ ชาวนาท�านา

ก็ท�านาลงพ้ืนดินของเขาทุกปีนั่นแหละ ชาวไร่เขาก็ท�าอยู่ท่ีดิน

ของเขาทุกปีๆ นั่นแหละ นี่ก็เหมือนกัน เราชาวนาชาวไร่ เราจะ
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หาความสงบของใจของเราเข้ามา เราจะหาหัวใจของเรา เราจะ

หาสมถกรรมฐาน ฐานทีต้ั่งแห่งการงาน งานมีการกระท�าของเรา

ขึ้นมาบนหัวใจของเรา บนหัวใจของเรา

แต่มีการศึกษา ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า การศึกษามาคือการทรงจ�าธรรมวินัย การทรงจ�า

ธรรมวินัยไว้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ไม่ใช่ไปทรงจ�า

ธรรมวินัยแล้ว นี่ไง เวลาใจมันทุกข์ระทมมันบีบบ้ีสีไฟเหมือนไฟ

เผาหัวใจเลย ไฟเผาหัวใจ เวลาไฟเผา ความคดิความฟุ้งซ่านขึน้มา 

เห็นไหม ก็ท�าความสงบของใจเข้ามาๆ ดับฟืนดับไฟอันนั้นให้ได้ 

ถ้าดับฟืนดับไฟอันนั้นให้ได้มันก็เป็นความสงบเข้ามา ถ้ามันสงบ 

นี่ไง ธรรมาธิษฐาน

เวลาไฟมนัเผามันผลาญ ไฟมนัลุกมันลามขึน้มา มันมีแต่

ความทุกข์ความร้อนทั้งนั้นน่ะ ดูสิ เวลาไฟมันเผามันผลาญ 

พนักงานดับไฟ พนักงานป่าไม้ดับไฟป่าๆ เวลาไฟมันเกิด ไฟป่า

มนัเผามันผลาญขึน้มา เขาต้องดบัไฟป่า การดบัไฟป่า พนกังานดบัไฟ

เขาท�าทางกันไฟ เขาจุดไฟเพื่อดับไฟ

นี่ไง นี่ก็เหมือนกัน เวลาความคิดความฟุ้งซ่านมันฟุ้ง

มนัซ่านในหวัใจของมนั มนัเกดิฟืนเกดิไฟทัง้นัน้น่ะ แล้วท�าความสงบ

ของใจเข้ามา ท�าความสงบของใจเข้ามาให้มันสงบระงับเข้ามา

ให้มีความสุขเข้ามา
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เราก็เป็นพนักงานป่าไม้ใช่ไหม นี่ไง เป็นพนักงานป่าไม้ 

เป็นพนกังานดบัไฟ พวกพนกังานป่าไม้เขากท็�าหน้าทีก่ารงานของเขา

เพื่อการยังชีพของเขา นี่มันเป็นเรื่องโลกๆ ไง มันเรื่องภายนอก

นีก่เ็หมอืนกนั เวลาเกดิขึน้มามันเกดิเป็นฟืนเป็นไฟขึน้มา 

เห็นไหม เวลาคนมีอ�านาจวาสนา ปัญญาๆ นี้ส�าคัญมาก เวลา

คนที่มีปัญญา ปัญญาเอาตัวรอดได้ทุกๆ อย่าง แก้ไขทุกอย่าง 

แก้ด้วยปัญญาๆ แต่ปัญญาโลกๆ มันก็แก้ไขได้เรื่องโลกๆ

ถ้ำปัญญำทำงธรรมนะ มันจะเข้ำไปหำกิเลสตัณหำ

ควำมทะยำนอยำก มันจะไปฆ่ำกิเลสตัณหำควำมทะยำนอยำก 

มันเห็นกิเลสตัณหำควำมทะยำนอยำกในใจของมันนะ ถ้ำมัน

เข้ำไปเห็นกิเลสตัณหำควำมทะยำนอยำก น่ีมันเกิดวิปัสสนำ 

เกิดปัญญำกำรรู้แจ้งในใจของตน อันนั้นน่ะมันเป็นควำมดีงำม 

มันเป็นกำรกระท�ำ

นี่ไง เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม

ขึ้นมาแล้ว เทวทัตพยายามจะยึดครอง พยายามจะปกครองสงฆ์

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอก “เทวทัต แม้แต่

พระสารบีตุร พระโมคคลัลานะเป็นอคัรสาวกเบ้ืองซ้ายและเบ้ืองขวา 

เรายงัไม่ให้ปกครองเลย เราให้สงฆ์ปกครองสงฆ์กนัเอง ให้ธรรมวนิยั

เป็นศาสดา ให้สิ่งที่เป็นการประพฤติปฏิบัติ”

นี่ก็เหมือนกัน ๒,๐๐๐ กว่าปีมาแล้ว ส่งต่อเป็นทอดๆ 

มาจากองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ใครจะปกครองใคร ใครจะมี
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อ�านาจวาสนา น่ีไง มนัเป็นยคุเป็นคราว ศาสนานีท้ีมั่นเจรญิรุ่งเรอืง

ในอินเดียพันกว่าปี แล้วก็หมดสิ้นไปเลย มาเจริญรุ่งเรืองอยู่ใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้

รุ ่งเรืองๆ มันเป็นยุคเป็นคราว เวลามันเส่ือมโทรม 

เส่ือมโทรมโดยทิฏฐิมานะ โดยโลกเป็นใหญ่ โลกเป็นใหญ่มันก็

เอาความสะดวกเอาความสบาย เอาสถานะ เอาความสงูความต�า่

มาบีบบี้สีไฟกัน แต่เวลาครูบาอาจารย์ของเรานะ หลวงปู่เสาร์ 

หลวงปูม่ั่นท่านประพฤตปิฏิบตัขิองท่านข้ึนมา ท่านจะบบีบ้ีสไีฟกเิลสไง

เร่ืองโลกก็เป็นเรื่องโลก เราเกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดมา

พบพระพุทธศาสนา เราได้เสียสละความเป็นฆราวาสมาบวชเป็น

นักรบ เป็นพระ ความเป็นพระแล้วไม่ถือตัวถือตนนะ พระเป็น

ผู้เล้ียงง่าย พระอาศยัเลีย้งชพีด้วยปลแีข้ง มันอยูท่ีส่งัคมจะมองเห็น

มากน้อยแค่ไหนมนัเร่ืองของเขา เร่ืองของเรา เราจะประพฤตปิฏบิตัว่ิะ 

เราจะขวนขวายหาความจริงในใจของเรา

เห็นไหม ถ้าสงฆ์ปกครองสงฆ์ สัจธรรมมันเป็นสัจธรรม 

ถ้าสจัธรรม ผู้ท่ีมอี�านาจวาสนาข้ึนมา เขาจะค้นหาสจัจะความจริง

ของเขาขึน้มา ถ้าค้นหาสจัจะความจริงขึน้มา มนัจะค้นหาความจรงิ

ในใจของตนจริงๆ

ถ้าในใจของตน คนที่มีอ�านาจวาสนา สิ่งรอบข้าง 

โลกธรรม ๘ เรื่องไร้สาระเลย มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ 
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เราก็ได้เห็นมาตลอดแล้ว แล้วเวลามาประพฤติปฏิบัติขึ้นมามันก็

สร้างเป็นความหลอกลวงตนขึ้นมาว่านี่ใช้ปัญญาวิปัสสนา

วปัิสสนาอะไร ความฟุง้ซ่าน ถ้ามันเป็นปัญญาอบรมสมาธิ

มันก็แค่สงบเท่านั้น แล้วสงบยังไม่รู้ว่าสงบด้วย

เวลาเกิดไฟ เวลาปัญญาๆ ความรู้สึกของคน ความคิด

ของคนเกดิดบั มนษุย์เกดิมามีธาต ุ๔ และขนัธ์ ๕ เวลาขนัธ์ท�างานๆ 

ขันธ์โดยธรรมชาติของมัน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

ความคดิไง ความคดิของคนมนัมขีองมันอยูแ่ล้วใช่ไหม แล้วความคิด

ของมนั คนเกิดมาด้วยอวิชชา ด้วยกเิลสตัณหาความทะยานอยาก

ทีนีค้นเกดิมามีธาต ุ ๔ และขันธ์ ๕ ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ 

ตั้งอยู่บนอะไร ตั้งอยู่บนความไม่รู้ ตั้งอยู่บนอวิชชา เวลาศึกษา

ก็เอาสิ่งนี้ไปศึกษา เวลาศึกษาขึ้นมาแล้วก็ศึกษามาว่าเป็นสมบัติ

ของตนๆ เป็นสมบัติของตนเพราะอะไร เพราะความเผอเรอ 

ความไม่รู้เท่าความเป็นจริง มนัทรงจ�าธรรมวนิยัองค์สมเดจ็พระสมัมา

สมัพทุธเจ้าแล้วกใ็ห้กเิลสมนัปลิน้มนัปล้อน ให้กเิลสมันพลิกมันแพลง 

ให้กเิลสมนัหลอกมนัลวง เวลากเิลสมันหลอกลวง เหน็ไหม ถ้าใช้

ปัญญาๆ ปัญญาของคนที่มีสติมีปัญญา สิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์

คนเราเกิดมา ตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งแต่สมัยหิน สมัยยุค

น�้าแข็ง ไม่มีฟืนไม่มีไฟ แล้วเริ่มต้นจากรู้จักไฟ รู้จักไฟขึ้นมา

ก็เป็นประโยชน์ขึ้นมา นี่ก็เหมือนกัน คนเรามีสติมีปัญญา 
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มีความคิดท้ังนั้นน่ะ ถ้าความคิดถ้ามันเป็นคุณธรรมมันก็เป็น

ประโยชน์ขึ้นมาทั้งนั้นน่ะ

ดูสิ อตุสาหกรรมเขาต้องใช้พลงังาน พลงังานเป็นประโยชน์

ทัง้น้ันน่ะ นีก็่เหมอืนกัน แต่หัวใจเรามนัเป็นพลังงานทีมั่นมีของมัน

อยู่แล้ว แต่คนไม่เข้าใจ เห็นไหม แต่เวลาองค์สมเด็จพระสัมมา

สมัพทุธเจ้าวางธรรมวนิยันีไ้ว้ เอาสิง่นัน้มาเป็นสจัจะเป็นความจรงิ 

ย้อนกลับเข้ามา ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทวนกระแสกลบัเข้ามาในใจของตน แต่ไม่มใีครเคยรูเ้พราะธรรมชาติ

ของมันส่งออก ธรรมชาติของจิตนี้มันส่งออกทั้งนั้น คนเกิดมามี

ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ แล้วขนัธ์ ๕ มนัด้วยความเบาปัญญาของตน 

ไม่มีสติปัญญาของตน

สิง่ทีเ่ป็นปัญญาๆ สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ สิง่ทีเ่ป็นไฟทีหุ่งหา

อาหาร ท�าการกสกิรรมต่างๆ เขาใช้พลงังานทัง้น้ันน่ะ ใช้ไฟทัง้นัน้น่ะ 

แต่ไฟนี้เขาเพื่อประโยชน์ไง ถ้ามันเป็นความจริงไง

แต่ถ้ามันไพล่ไป เวลาไฟไหม้บ้าน ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้า

ลัดวงจรมันเผามันผลาญหมดล่ะ สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ๆ ถ้ากิเลส

มันพาใช้ล่ะ กิเลสมันพาใช้ทั้งนั้นน่ะ เวลาไป ไฟป่าๆ เวลาฟ้าผ่า 

ฟ้าผ่าลงมา ดูสิ เวลามันไหม้ ไฟป่า สัตว์ป่า สิ่งมีชีวิตตายหมด 

ท�าลายหมด ต้องมพีนกังานดับไฟป่า เราก็ไปฝึกพนกังานดบัไฟป่าไง

ศกึษาธรรมะๆ กศ็กึษาธรรมะได้แค่นัน้แหละ เพราะอะไร 

เพราะมันเป็นสัจจะเป็นความจริง “ธรรมะเป็นธรรมชาติ รู้เห็น
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เป็นจริงทั้งนั้น สัจธรรมรู้แจ้ง” นี่ไง กิเลสหลอกทั้งนั้นน่ะ กิเลส

มันหลอกให้ไปดูสิ่งอื่น กิเลสมันหลอกให้ไปดูข้างนอก มันไม่รู้จัก

ตัวมันหรอก ถ้าคนไม่รู้จักกิเลส ไม่เห็นกิเลส มันจะฆ่ากิเลส

ได้อย่างไร กิเลสมันอยู่ที่ไหน

เวลาเป็นฟืนเป็นไฟ ทุกคนมันเห็นได้ แต่เวลาเป็นกิเลส

ตัณหาความทะยานอยากในใจของตนนะ ไฟสมุขอน ไฟสมุขอนนะ 

ดูสิ เวลาไฟไหม้ ไฟไหม้ใหญ่ เวลาพนักงานดับไฟดับไฟไปแล้ว 

เขาต้องฉีดน�้าเลี้ยงไว้ เพราะอะไร เพราะเดี๋ยวมันปะทุขึ้นมาอีก 

ไฟสุมขอนมันดับไปแล้วมองไม่เห็น

นี่ไง สิ่งต่างๆ จะเห็นกิเลส เห็นอย่างไร จะรู้จักกิเลส 

รูอ้ย่างไร ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น เห็นแต่ฟ้าผ่า ฟ้าผ่าสูป่่า ป่าตดิไฟป่า 

เผาไหม้ไปหมดเลย ตายหมดเลย

“เราคนเดียวเป็นคนรอดมา เรามีสติมีปัญญาวิปัสสนา”

พนักงานดับไฟป่าดีกว่าเอ็งอีก ไม่มีความจริงในใจ ถ้ามี

ความจริงในใจๆ เห็นไหม เวลาครูบาอาจารย์ให้ท�าความสงบ

ของใจเข้ามา ส่ิงที่เรามีการกระท�านั้นมันเป็นการท�าความสงบ 

ความสงบนัน้เป็นสมถะ ดถููกดแูคลน ดูถกูดแูคลนว่า “หายใจเข้า

นกึพทุ หายใจออกนกึโธ เป็นสมถะๆ มันไม่ใช่วปัิสสนา มันไม่ใช้

ปัญญา”

ปัญญาอะไรของเอง็ ปัญญานะ โลกยีปัญญา โลกตุตรปัญญา 

ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดอย่างไร แล้วถ้ามันเป็นโลกียะ 
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โลกียะอย่างไร ถ้ามันเป็นโลกุตตระ โลกุตตระอย่างไร ไม่รู้จริง 

ไม่เห็นจริง มันแบ่งแยกกันไม่ได้ มันก็เหมารวมหมด พอเหมา

รวมหมดมันก็ว่านี่ธรรมาธิษฐาน

ธรรมาธิษฐาน ธรรมนี้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า ให้แยกให้แยะ ถ้าแยกแยะ คนมีวาสนานะ เขาจะ

ตรวจสอบใจของเขา เขาจะพยายามค้นคว้าหาสจัจะความจรงิให้ได้ 

ถ้ามันเป็นสัจจะความจริงขึ้นมา นั่นคือวาสนาของคน

ถ้าคนไม่มีอ�านาจวาสนา เห็นไหม ซ�้าแล้วซ�้าเล่าๆ 

ประพฤติปฏิบัติไปล้มลุกคลุกคลานอยู่อย่างนั้นน่ะ เวลาหลวงตา

ท่านสอนไง “โง่ยิ่งกว่าหมาตาย”

โง่ยิง่กว่าหมาตาย หมามนัตาย หมาตายแล้วมันไม่มีชวีติ 

แล้วเราไปท�า ดสู ิสิง่ทีไ่ม่มชีวีติมนัขยบัเขย้ือนไหม มันไม่ขยบัเขยือ้น

สิ่งใดเลย มันนอนรอแต่ความเน่าเปื่อยทั้งนั้นน่ะ

นีก่เ็หมอืนกนั ประพฤตปิฏบิตักิซ็�ำ้ๆ ซำกๆ อยู่นัน่น่ะ 

ไม่มีอุบำยวิธีกำรพลิกแพลงใจของเรำเลยใช่ไหม ถ้ำมันมี

อุบำยวิธีกำรพลิกแพลงใจของเรำ เรำท�ำของเรำซ�้ำนั่นแหละ 

แต่ถ้ำมันท�ำซ�้ำด้วยอ�ำนำจวำสนำของคน มันจะแสดงตัว

ให้เห็นท้ังนัน้น่ะ ถ้ำมนัแสดงตวัให้เหน็ มันจะละเอยีดไปเรือ่ยๆ 

นีม่รรคหยำบฆ่ำมรรคละเอยีดอกีแหละ มรรคหยำบฆ่ำมรรคละเอยีด
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สิง่ท่ีท�ามา ศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

มรรค ๘ เลี้ยงชีพชอบ ท�างานชอบ ทุกอย่างชอบธรรมหมด 

แล้วก็บวกลบคูณหารเลย ชอบ ชอบทั้งนั้นน่ะ

เร่ืองการส่งออก เป็นไปไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้ แต่มันเป็น

วาสนาของคน ถ้าวาสนาของคนนะ มันทวนกระแสกลับได้ 

การทวนกระแสกลับมันท�าซ�้าท�าซากๆ จิตเห็นอาการของจิต 

ถ้าจิตมันพิจารณาของมัน มันเห็นอาการของจิตนะ เห็นอาการ

ของจิต จิตเห็นอาการของจิตโดยข้อเท็จจริง โดยข้อเท็จจริง

ถ้าจิตเห็นอาการของจิต มันสะเทือนใจของมันเอง

แต่นี่มันไม่เห็น มันไปหมดไง กิเลสเป็นเรา ความทุกข์

ความยากเป็นเรา การประพฤตปิฏบัิตเิป็นเรา ถ้ามันเป็นเราๆ แล้ว 

ถ้ากิเลสเป็นเราแล้วมันทุกข์มนัยากไปทัง้นัน้ เวลามนัท�าทกุข์ยาก

ไปขนาดไหนแล้ว เวลามันเผอเรอขึ้นมา “โอ้โฮ! ธรรมะเกิดๆ” 

กเิลสมนัเผลอ พอกิเลสมนัเผลอเท่านัน้แหละ “โอ๋ย! นีบ่รรลธุรรมๆ”

เอาธรรมท่ีไหนมาบรรลุ เอาธรรมที่ ไหนมาบรรลุ 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบธรรม เอ็งเอาธรรมที่ไหน

มาบรรลุ ก็เผอเรอไง เวลากิเลสมันเผอเรอ เผอเรอขึ้นมา 

มันเข้าใจของมันว่าเป็นอย่างนั้นไง พนักงานดับไฟป่า

แต่ถ้าเป็นความจริงๆ ขึ้นมา สิ่งนั้น สิ่งที่องค์สมเด็จ

พระสมัมาสัมพทุธเจ้าแสดงไว้มันเป็นวิธกีารทัง้นัน้ แล้ววธิกีารทัง้นัน้ 
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ถ้าเป็นปริยัติมันก็เป็นชื่อ มันเป็นทฤษฎี แล้วถ้ามันเป็นจริง 

มันเป็นจริงกับเรา ถ้าเป็นจริงกับเรานะ เราไม่สร้างภาพ

ถ้าไปสร้างภาพ ความขุ ่นข้องหมองใจ ความโทสะ 

โมหะ มันเป็นกิเลส เราพยายามจะหลีกเลี่ยง เราพยายามจะไม่

เผชิญหน้ากบัมนั ไม่เผชญิหน้ากบัมนันีม่นัหงดุหงดิ ของมันมีอยูน่่ะ 

ไฟสุมขอน ไฟสุมขอนมันเผาลน ถ้ามันเผาลนอยู่แล้วมันมีสิ่งใด

ลมพัด ไฟมนัแดงขึน้มาเลย แล้วลมพดัมันมีเศษใบไม้นะ 

ไฟลุกเลย นี่มันไฟสุมขอน มันมีของมันอยู ่อย่างนั้นแหละ 

ถ้ามอียูอ่ย่างนัน้ แต่มนัไปดบัไฟป่าไง ไปดบัสิง่ทีเ่รารูเ้ราเหน็นัน้ไง 

แต่ไอ้ไฟสุมขอนมองไม่เห็นหรอก

แต่ถ้าเราจะเหน็ไฟสมุขอน เหน็ไหม เวลาไฟป่ามันเกดิขึน้ 

ถ้าลมมนัรนุแรง มนัพัด มนัยิง่ได้เชือ้เพลงิทีด่ ี มนัลกุลามมากมายเลย 

พอลุกลามมากมาย มันก็เหมือนกับชีวิตของเรานี่ไง เวลาเรามี

ความโลภ ความโกรธ ความหลงขึ้นมา คนเราตามืด ตาบอด 

ตาพร่ามัว ท�าลายเขาไปทั้งนั้น ท�าลายชีวิตของตนทั้งนั้นน่ะ 

เวลาท�าสิ่งใดไปสร้างเวรสร้างกรรม จะได้มากได้น้อยขนาดไหน 

สร้างเวรสร้างกรรมทั้งนั้นน่ะ

แต่ถ้าเราสงบระงบัได้ เราไม่สร้างเวรสร้างกรรม เราท�าแต่

คุณงามความดี ค�าว่า “คุณงามความดี” เห็นไหม การเสียสละ

ทางโลก ถ้ามันเป็นการประพฤติปฏิบัติก็การละการวาง การละ

การวางความเศร้าหมองในใจของตน
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เวลาถ้ามนัละความฟุ้งซ่าน ความฟุง้ซ่านกเ็ป็นกเิลสอย่างหนึง่ 

ความเศร้าหมองกเ็ป็นกเิลสอย่างหนึง่ ความกดดนัใจของตนกเ็ป็น

กิเลสอย่างหนึ่ง กิเลสๆๆ ท้ังนั้นน่ะ มันครอบครัวของมารน่ะ 

ปูย่่าตายายของมนันีก่เิลสทัง้นัน้ กเิลสทัง้นัน้ แล้วถ้ามีสตสัิมปชญัญะ 

หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ

ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ค�าว่า “ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ” 

มันใช้ปัญญาเพราะอะไร มันใช้ปัญญาเพราะเราพุทโธไม่ได้ คนที่

พทุโธไม่ได้กค็อืพทุโธไม่ได้ พทุโธแล้วหลับทกุท ี พทุโธแล้วมันไปอ้ันตู้

อยูน่ัน่น่ะ มนัไปไม่ได้หรอก เพราะอะไร เพราะมันเป็นจรตินิสยัไง 

สัทธาจริต พุทธจริต จริตนิสัยของคน

ถ้าจริตนิสัยของคนนะ ถ ้ามีอ�านาจวาสนาขึ้นมา 

ถ้าปัญญาอบรมสมาธิ มันปล่อยวางของมันเข้ามา มันปล่อยวาง

ของมันเข้ามา เขามีสติปัญญาของเขา ปล่อยวางก็คือปล่อยวาง 

มีอะไรเกิดขึ้นล่ะ อ้าว! ไฟป่าๆ เราดับไฟป่าไง เราจะดับไฟป่า 

เหน็ไหม เวลาคนทีเ่ขาช�านาญของเขา พนกังานดบัไฟป่าเวลาเขาท�า

ทางกันไฟ เวลาไฟมา เขาจุดไฟก่อนเลย จุดไฟให้เข้าไปดับไฟ 

นีไ่ง กิเลสมนัฟูขึน้มากใ็ช้ปัญญาพิจารณาไง พอไฟมันไปชนกบัไฟ

มันก็ดับไง แล้วมีอะไรล่ะ ก็ดับไฟ แค่นั้นเอง แล้วมีอะไรต่อ 

นี่ไฟสุมขอน ไฟสุมขอนในใจของเอ็งมองไม่เห็นน่ะ

อ�านาจวาสนาของคนนะ ถ้าอ�านาจวาสนาของคน 

เพราะคนท�าความสงบของใจมาก พระปฏิบัติมาเยอะมาก เวลา

จติสงบแล้วท�าอย่างไรกไ็ม่ได้ พอจติสงบแล้วกเ็สือ่ม พอเสือ่มขึน้ไปแล้ว 
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เพราะถ้าท�าความสงบของใจเราได้บ้าง มันก็มีความสุขนะ 

มีความสุข มีความสงบ อ�านาจวาสนาแค่นี้หรือ

แล้วถ้าจะท�าต่อเนื่องไป มันอยู่ที่ต้นทุนเดิมน่ะ มันอยู่ที่

อ�านาจวาสนาของคน เพราะ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย 

คนที่มีคุณธรรมขึ้นมาน่ะ ๑ แสนมหากัป ๑ แสนมหากัปขึ้นมา 

จิตมันมีก�าลังของมัน จิตมันมีอ�านาจวาสนาของมัน มันรื้อมันค้น

ของมัน นี่จิตนะ จิต ถ้าจิตมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเพราะอะไรล่ะ 

นีไ่ง คนเกิดมาเหมือนคน คนเกดิมาเท่ากบัคน เทวดา อินทร์ พรหม

มาฟังเทศน์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โดยความเชือ่ของมนษุย์ เทวดา อนิทร์ พรหมต้องสงูส่ง

กว่าเรา ท�าไมเทวดา อนิทร์ พรหมมาฟังเทศน์องค์สมเดจ็พระสัมมา

สัมพทุธเจ้าล่ะ นีไ่ง แล้วท�าไมเวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า

คู่มากับเทวทัต ท�าไมเทวทัตเข้ามาบวช มาบวชเป็นลูกศิษย์ของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดมาเป็นญาติกันด้วย 

แต่อ�านาจวาสนา มันอยู่ที่อ�านาจวาสนา

แต่อ�ำนำจวำสนำของคนมนัจะมำกน้อยแค่ไหนกแ็ล้วแต่ 

ถ้ำเรำมีสติมีปัญญำของเรำ เรำจะแก้ไขหัวใจของเรำ เรำจะ

แก้ไขหัวใจของเรำมนัไม่เกีย่วกบัใครทัง้ส้ิน มนัไม่เกีย่วกบัใครทัง้ส้ิน 

องค์สมเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจ้ำบอกว่ำ “เรำเป็นแค่คนชีท้ำงเท่ำนัน้ 

พวกเธอเป็นผู้ที่ก้ำวเดินของเธอไปเอง”
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แต่เวลาคนทีป่ระพฤตปิฏบัิตขิึน้มามันดดัจรติ มันดดัจรติ 

มันสร้างภาพ สร้างทางเดินของตน ทั้งๆ ที่การประพฤติปฏิบัติ

มันก็เป็นการสร้างทางเดินของตนนะ อตฺตำ หิ อตฺตโน นำโถ 

ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน ตนเท่านัน้เป็นผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตั ิ ตนเท่านัน้

ทีเ่ป็นผูท่ี้แสวงหา ตนเท่านัน้เป็นผูห้ม่ันเพยีร ตนเท่านัน้ ไม่มีใคร

ท�าให้ได้เลย แต่มนัดดัจริต แหม! ต้องเป็นอย่างนัน้ๆ พอมันดดัจรติ

มันก็ออกจากธรรมะ ออกจากสัจธรรม

เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมไง 

เทฺวเม ภิกฺขเว ทางสองส่วนท่ีเธอไม่ควรเสพ อัตตกิลมถานุโยค 

กามสขุลัลกิานโุยค มชัฌมิาปฏิปทาเป็นทางสายกลาง ทางสายกลาง 

ด�าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ความชอบธรรม 

ถ้าความชอบธรรมมนักช็อบธรรมในธรรม ไม่ใช่ดดัจรติชอบ ชอบในใจ

ของตน แล้วดัดจริตแล้วก็สร้างภาพของตน มันไปไม่รอดหรอก 

มันเป็นไปไม่ได้

ถ้ำมนัจะเป็นจรงิๆ ขึน้มำ มันเป็นจรงิ มัชฌิมำปฏปิทำ 

งำนชอบ เพยีรชอบ ระลึกชอบ ควำมชอบธรรม ควำมชอบธรรม

แล้วมันพิจำรณำของมัน มันจะเข้ำไปสู ่ไฟสุมขอนนั่นน่ะ 

เข้ำไปสู่ไฟสุมขอน เข้ำไปสู่จิตของตน เข้ำไปสู่กิเลสตัณหำ

ควำมทะยำนอยำก แล้วกเิลสตณัหำควำมทะยำนอยำก เวลำมัน

พิจำรณำขึ้นมำ เห็นไหม
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ต�ารา เห็นไหม “พิจารณากายสิคะ จิตสงบแล้ว

พจิารณากายสคิะ แล้วกพ็จิารณาของเราสคิะ” นีเ่ขาอปุาทานทัง้นัน้ 

ถ้ามันไม่อุปาทานมันพูดอย่างนั้นไม่ได้

พิจารณากาย พิจารณากายอย่างไร การพิจารณากาย 

จิตมันสงบแล้วเห็นกายตามความเป็นจริง ถ้าเห็นกายตาม

ความเป็นจริง มันจะเห็นอย่างไร เห็นกายจะเห็นอย่างไร

กำรเห็นกำย ถ้ำตำมควำมเป็นจริงมันสะเทือนกิเลส

ไอ้นี่ “พิจารณากายสิคะ พิจารณากายสิคะ”

พิจารณากายสิคะ มันก็อุปาทานสิคะ เพราะอะไร 

เพราะมนัส่งออก นีไ่ง ดบัไฟป่าๆ ไฟป่าเกดิขึน้กจ็ดุไฟดับไฟป่าไง 

ถ้าจดุไฟป่าดบัไปแล้ว แล้วมีอะไรต่อ เดีย๋วป่ามันกฟ้ื็นฟขูึน้มาใช่ไหม 

เรากไ็ปเอาสตัว์ป่ามาอนบุาลแล้วเอาสตัว์ป่าไปคืนป่าไง นัน่มันเป็น

ระบบการบริหารจัดการของกรมป่าไม้

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ากส็อนแบบนัน้ 

พระไตรปิฎกอ่านแล้ว ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค อ่านแล้วเขากคิ็ด

แบบนั้น การคิดแบบนั้นมันเป็นโลกียปัญญา

การคิดแบบนั้นเพราะธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็น

สัจธรรมในใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จ

พระสัมมาสมัพุทธเจ้าเป็นศาสดา องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ปรารถนามารือ้สตัว์ขนสตัว์ รือ้สตัว์ขนสตัว์ก็ให้สตัตะผูข้้อง ให้หัวใจ
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ที่มันติดข้อง ให้หัวใจของคนที่มีผลของวัฏฏะที่เวียนว่ายตายเกิด

ในวฏัฏะ ให้พยายามประพฤตปิฏบิตั ิ ให้ฝึกหดัขึน้มาให้เป็นสจัจะ

เป็นความจรงิในใจอนันัน้ ถ้าฝึกหดัขึน้มาให้เป็นสจัจะเป็นความจรงิ

ในใจอันน้ันนะ นีไ่ง อริยสัจ สัจจะความจรงิ มนักต้็องประพฤตปิฏบิตัิ

ตามธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละ

นี่ไง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนารื้อสัตว์

ขนสัตว์ วางแนวทางไว้ เวลาวางแนวทางไว้แล้ว เราก็ท�าตาม

แนวทางนั้น แล้วเราก็สร้างเรื่องของเราเองได้หมดเลย...มายา 

ปฏิบัติโดยมายา แล้วกเ็อามายานัน้เป็นหลกัเกณฑ์ของตน แล้วอ้างองิ

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ไฟสุมขอนในใจ

เต็มหัวใจ ไม่มีสัจจะความจริงเลย

ถ้ามีสัจจะความจริงขึ้นมา เห็นไหม สิ่งที่มันละมันวาง 

เวลาประพฤติปฏิบัติเริ่มต้น ถ้ามันเห็นกายนะ การเห็นกาย

โดยพืน้ฐาน ถ้ามจิีตสงบมนัถึงจะเหน็ได้ แล้วถ้าเหน็กาย ถ้าพอมัน

ใช้ปัญญาไม่เป็น มันไปไม่ได้หรอก

การเหน็กาย  ๆ ดูส ิ ถ้าไฟ พลงังานทีม่นัเสถยีร เครือ่งใช้ไฟฟ้า

ข้ึนมา เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมนัใช้งานอยูมั่นกเ็สถยีร แต่ถ้าไฟไม่เสถยีร 

เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเสถียรไม่ได้

สมาธิมึงเสถียรหรือ สมาธิที่ปฏิบัตินี้จริงหรือ ถ้ามันจริง

ข้ึนมา ความตั้งอยู่ ตั้งอยู่อย่างไร พอตั้งอยู่แล้ว รสของธรรม
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ชนะซ่ึงรสทั้งปวง สุขอื่นใดเท่ากับจิตสงบไม่มี ถ้าสมถธรรม

มันจะมีความสุขของมัน

พอความสขุของมัน ความสขุนัน้เป็นพืน้ฐาน สมถกรรมฐาน 

ฐานที่ตั้งแห่งการงาน ถ้าฐานที่ต้ังแห่งการงานยกข้ึนสู่วิปัสสนา 

ถ้ามันเห็นกายของมันน่ะ การเห็นกาย พลังงานที่ใช้ออกไป 

ถ้ามันเสถียร เสถียรอย่างไรก็แล้วแต่ มันใช้ไปแล้วมันเบาบางลง 

พอเบาบางลงมันจะทรงให้เห็นกายนั้นได้อย่างไร

ถ้าเห็นกายอย่างนัน้น่ะ ถ้ามนัไม่มกี�าลงัขึน้มา จะให้มนัเป็น

ไตรลักษณ์ ให้มันพิจารณา ให้มันจากอุคคหนิมิตให้เป็นวิภาคะ 

วิภาคะคือแยกส่วนขยายส่วน แยกส่วนขยายส่วนเพื่อให้มันเป็น

ไตรลักษณ์ขึ้นมา

ถ้ามนัไฟสมุขอน ไฟสมุขอนมนัเผาไหม้เอง แล้วมนัหลอกลวง 

มันพลิกแพลงอยู่ในหัวใจน่ะ เอ็งเห็นไฟสุมขอนอันนั้นหรือไม่ 

ถ้าไม่เห็นไฟสมุขอนอนันัน้ เอง็จะเข้าไปวิปัสสนาอย่างไร นีพู่ดถงึไง 

พดูถึงเวลาเราว่าไฟๆ เราพูดถึงปัญญาๆ ปัญญากเ็ปรียบเหมือนไฟ

ดูสิ ที่เราทุกข์กันอยู่นี่ ทุกข์เพราะอะไร เราไม่ใช่ทุกข์

เพราะความคิดเราหรือ นีเ่ราทุกข์เพราะความคดิเรานะ แล้วถ้ามนั

ละเอียดเข้าไป มนัทกุข์เพราะอปุาทานนะ มันทกุข์เพราะกามราคะ 

มนัทกุข์เพราะความบบีบีส้ไีฟในหวัใจ มนัทุกข์เพราะความเศร้าหมอง 

นีไ่ง บุคคล ๔ คู่ เวลาปฏิบัตเิข้าไป ไฟสุมขอนในใจมนัละเอียดลกึซึง้
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เข้าไปกว่านั้นอีกหลายร้อยเท่า ไอ้ที่พร�่าเพ้อมานั่นน่ะ ไอ้นั่น

มันเรื่องของกระแสสังคม

ตอนนี้กระแสสังคมนะ เพราะว่ามันเป็นไปโดยสังคม 

ถ้าสังคมไม่เชื่อถือ สังคมไม่มั่นใจก็ไม่เช่ือถือ หมดยุคหมดสมัย 

แต่เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปูม่ัน่ท่านมาขวนขวายของท่าน ท่านมา

ปฏบัิตขิองท่านในความจรงิของท่าน ประกาศสจัธรรมในใจของท่าน 

ใครจะเชือ่หรือไม่เช่ือ นัน่มนัเป็นเร่ืองของสงัคม แต่เพราะการกระท�า

ของท่านมนัเป็นความจริง สงัคมถึงได้เช่ือถอืศรัทธาขึน้มาอีกรอบหน่ึง

พออีกรอบหนึ่ง เห็นไหม พอปฏิบัติไป ธรรมดาสังคม

ใหญ่ขึน้ มคีนมากขึน้ มนักม็คีวามเหลวไหลมากขึน้เป็นเรือ่งธรรมดา 

พอมีความเหลวไหลมากขึ้นเป็นธรรมดา พอมากขึ้นเป็นธรรมดา 

ตอนนีส้งัคมมนัสงูขึน้ ในส�านกัปฏบิตัก็ิมากขึน้ พอมากขึน้ ผูท้ีห่วังดี

ใฝ่ดี เขากพ็ยายามอานาปานสต ิ เพือ่ให้เดก็ ให้สงัคมได้ประพฤตปิฏบิตัิ

เดก็  ๆ น้อย  ๆ มนัไปประพฤตปิฏบิตักิ�าหนดลมหายใจ ดขีึน้ๆ 

นั่นเขาดีขึ้นของเขาเพราะด้วยความไร้เดียงสา ความไร้เดียงสา

มนัเป็นอย่างไรมนัก็พดูของมนัอย่างนัน้น่ะ ไอ้ของเรามนัมจีรติจะก้าน 

“วิปัสสนาๆ” วิปัสสนามาจากไหน

จิตนี้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ ผลของวัฏฏะๆ แล้วผล

ของวฏัฏะมนัเป็นอย่างไรล่ะ ชวีตินีเ้กดิมาท�าไม เกดิมาทกุข์ๆ ยากๆ 

เกิดมาท�าไม เวลาเกิดมา คนมีบุญเกิดมาแล้วประสบความส�าเร็จ

ทางโลก มีชื่อมีเสียง มีกิตติศัพท์มีกิตติคุณนะ มีทุกข์ไหม ทุกข์
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เวลาคนท�าหน้าท่ีการงานอย่างใดก็แล้วแต่ ถ้าประสบ

ความส�าเรจ็กต้็องประสบความส�าเร็จมากขึน้ไปเรือ่ยๆ มนัมคีวามทกุข์

ความยากทั้งนั้นน่ะ ความทุกข์ความยาก แต่เพราะมันชอบ 

กิเลสมันชอบ สังคมเขายอมนับหน้าถือตา สังคมเขาเชิดชู เก่ง 

ยอดเยี่ยม

แต่เวลาถ้าเจบ็ไข้ได้ป่วยขึน้มา เวลามรณานสุติ คนใกล้ตาย

ขึน้มา แล้วเราได้อะไรล่ะ เราได้อะไร นีม่นัสมบัตสิาธารณะท้ังนัน้ 

มันต้องทิ้งไว้กับโลก นี่เราจะตายแล้ว เราจะต้องไปข้างหน้า 

แล้วข้างหน้าไปแล้วมันคืออะไร เวลาไปถึงมรณานุสติ ใกล้ตาย

ขึ้นมา จะไปสังเวชที่นั่นน่ะ เราท�าอะไร

ทกุคนมนักอ็ยากได้บญุอยากได้กศุล เอาหวัใจนีไ้ด้ของมนัไป 

เวลาประพฤติปฏิบัติขึ้นมา บุคคล ๔ คู่ อกุปปธรรม ธรรมที่

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบธรรมๆ กราบธรรมโดย

ข้อเท็จจริง ถ้าใจดวงนั้นมันมีคุณธรรมอย่างนั้นไปแล้วมันไปกับ

ใจดวงนัน้ เหน็ไหม ๗ ชาต ิ๓ ชาต ิ อนาคามีไม่มาเกิดบนกามภพ 

สิ้นกิเลสไป จบ จบแล้ว ฟ้าผ่ามาเลย

ฟ้าผ่านะ ดสิู เวลาฟ้าผ่า เกิดไฟป่า ทกุคนเห็นแล้วมนัตกใจ 

แต่คนทีเ่วลาสิน้สดุแห่งทกุข์ไปแล้วนะ ฟ้าผ่าเป็นของขวัญจากฟ้า 

ฟ้าผ่าก็ผ่าโลกไง ฟ้าผ่าก็ปรากฏการณ์ธรรมชาติไง มันมีผลอะไร 

เป็นของขวัญ มันสวยงาม
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เพราะว่าฟ้าผ่า ผ่าขึน้มาเพือ่มีการเผาไหม้ เพือ่ให้พชืพนัธุ์

มันได้เจริญงอกงาม มันเป็นการกระท�าความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมา

จากป่า นีไ่ง จติใจถ้ามนัพ้นจากทกุข์ เป็นของขวญันะ เป็นของขวญั

จากธรรมชาต ิ ธรรมชาต ิปรากฏการณ์ธรรมชาติไง นีม่นัเป็นของขวญั 

แต่ถ้ายงัมกีเิลสตณัหาความทะยานอยาก เจบ็ปวดแสบร้อนไปทัง้นัน้ 

เพราะอะไร เพราะมนัเสียหาย มนัท�าลายทรัพย์สนิของเรา มันท�า

ส่ิงมชีีวิตให้มนัล่วงไป เสยีหายท้ังนัน้ เพราะอะไร เพราะไฟสมุขอนไง 

มนัไม่เห็น มนัไปเห็นปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ โอ้โฮ! สดุยอด โอ๋ย! 

ดีเยี่ยม ดีงาม แต่ไอ้ความทุกข์ความยากในใจมหาศาล

แต่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท�า 

ความสงบของใจเข้ามา พอใจสงบระงบัเข้ามาแล้ว ถ้ามอี�านาจวาสนา 

จิตสงบแล้วมนัจะเหน็กาย เหน็ต่างๆ ของมันนะ สิง่ทีเ่ห็นๆ กนัอยู่ 

พอจิตสงบแล้วไปเห็นนู่นเห็นนี่ เห็นอย่างนั้นหลอกทั้งนั้นน่ะ 

เห็นจริงไหม จริง แต่ความเห็นไม่จริง ไม่จริงหรอก

แต่ถ้าเห็นกาย เห็นกายของเราถ้ามันเห็นโดยสัจจะ

ความจริงนะ ถ้าเห็นกาย ถ้าเราพิจารณาแล้วมันจะหายไป 

มนัไม่อยูก่บัเราหรอก ถ้าเราเห็นกายแล้วกายอยูก่บัเราได้ แสดงว่า

จิตเรามีก�าลัง จิตมีก�าลังนี้เป็นเรื่องใหญ่นะ

ปฏิบัติ ๒ วัน ท�าอะไรแล้วเป็นมรรคเป็นผลไปหมดเลย 

แล้วดัดจริต วางแนวทางไว้เลย ต้องเป็นอย่างนั้น ๑ ๒ ๓ ๔ 

เพราะอะไร เพราะฟังธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า
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มามาก แล้วก็สร้างภาพไปเลย นี่ไง มายา มายาของกิเลส กิเลส

มันหลอก

แต่ถ้าเอาความจริงๆ ดูสิ ชาวนาท�านาที่นานั้นทุกปี 

ท�านากต้็องไถนา ไถนาขึน้มา ชกัน�า้เข้า ท�ากล้า ปักด�า ปักด�าแล้ว

ดแูลรกัษาจนกว่าข้าวมนัจะออกรวง เกบ็เกีย่วขึน้มามนัถงึได้ผลของมัน

นี่ก็เหมือนกัน ถ้าจะท�าความจริงๆ ในใจของเราขึ้นมา 

มันจะเป็นผลประโยชน์กับเรา ผลประโยชน์คือสมบัติของเราไง 

ถ้าสมบตัขิองเราข้ึนมา ถ้าเป็นสมบัตขิองเรามันพจิารณาของมันได้

ถ้าจิตมันสงบแล้ว ถ้ามันเห็นกายๆ เห็นกายมันไหว 

ภาพมันไหว มันไม่จริง ความเห็นอันนั้นน่ะ แต่ถ้ามันฝึกหัด

บ่อยครัง้เข้า มนัเห็นแล้วเรากพิ็จารณาของเราต่อเนือ่ง ถ้ามนัไม่เห็น 

พจิารณาไปแล้วมนัขยบั ขยบัแล้วมนัหายหมดน่ะ แล้วเรากลบัมา

ท�าความสงบของใจให้มากขึ้น ถ้าน้อมไปเห็นกาย

ถ้าไม่เหน็กาย ถ้ามนัเป็นเวทนา เป็นความขุน่ข้องหมองใจ 

เราจบัของเราพิจารณาของเราไปด้วย เราฝึกหดัใจของเราขึน้มาไง 

ถ้ามนัฝึกหดัคอืการพิจารณาใช้ปัญญาของเราต่อเนือ่งไป ถ้าใช้ปัญญา

ต่อเนือ่งไปบ่อยครัง้เข้าๆ สิง่นัน้มนัละเอยีดเข้ามาๆ มันจะเข้าไปสู่

ไฟสมุขอนนัน้ ถ้าเข้าไปสู่ไฟสมุขอนนัน้มนัจะไปสะเทอืนกเิลสนัน้ 

ถ้าไปสะเทือนกิเลสนั้น พิจารณาเข้าไป มันจะถอดมันจะถอน

ในจิตใต้ส�านึกนั้น ถ้าจิตใต้ส�านึกนั้น นี่ไฟสุมขอนๆ ไม่ใช่ไฟป่า 

ไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
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ปรากฏการณ์ธรรมชาติเพราะอะไร เพราะเราเกิดเป็น

มนุษย์ไง เราเกิดเป็นมนุษย์ เกิดมามีธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ เรามี

ความคิดเป็นเรื่องธรรมดา เรามีความคิด เห็นไหม ภำรำ หเว 

ปญฺจกฺขนฺธำ สิ่งที่เป็นภาระหน้าที่ของผู้ที่สิ้นกิเลสไป

แต่ของเราขนัธมารๆ ขนัธ์นีเ้ป็นมารนะ ความคิดกเ็ป็นมาร 

สรรพส่ิงนีเ้ป็นมารท้ังนัน้น่ะ มารคือกเิลสตณัหาความทะยานอยาก 

แล้วมารมนัมาประพฤตปิฏบิตักิบัเราไง เวลาประพฤตปิฏบิตัธิรรม

บอก “ปฏิบัติธรรมๆ” ปฏิบัติธรรมโดยมาร มารมันก็สร้างภาพ

ให้เราอ้างอิงว่ามันบังเงา เอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมา

สมัพทุธเจ้ามาอ้างอิง อ้างอิงข้ึนมาแล้วว่าเป็นจรงิๆ ในใจของเราไง 

นี่ผู้ที่ปฏิบัติที่เหลวแหลก เลวร้าย

แต่ผูท้ีป่ฏบิตัเิพือ่ธรรมนะ เขำเคำรพธรรมขององค์สมเดจ็

พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ ถ้ำเคำรพธรรม เขำจะมีศลี มีควำมซือ่สัตย์ 

มกีำรกระท�ำ ครบูำอำจำรย์ทีท่่ำนเป็นธรรมๆ เพรำะท่ำนมีสัจจะ 

ท่ำนตั้งเป้ำส่ิงใดแล้วต้องท�ำสิ่งนั้น ตั้งเป้ำสิ่งใดท�ำส่ิงนั้น 

แล้วถ้ำมันไม่ได้ผลก็เรื่องของบุญวำสนำของเรำ

ถ้ามบีญุวาสนาของเรานะ เราเดนิจงกรม นัง่สมาธภิาวนา

ของเรา เราท�าของเราต่อเนือ่งไป  ๆ การท�าต่อเนือ่งนัน่น่ะ ถ้าท�าต่อเนือ่ง

จนจิตใจมันไม่วอกแวกวอแว ถ้ามันสมดุลของมัน มันก็ลงได้

สมาธเิป็นสมาธ ิ แล้วถ้าสมาธแิล้ว จติตัง้ม่ันๆ มันตัง้ม่ัน

ได้ยาก ตั้งมั่นได้ยากเพราะมันหวั่นไหว โลกธรรม ๘ มันเจาะ
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มันไชจิตใจเราอยู่ตลอดเวลา กิเลสมันฟักตัวอยู่ในหัวใจของเรา 

ไอ้ไฟสุมขอนๆ นั่นน่ะ มันท�าลายมาตลอดทั้งสิ้น

ไอ้ข้างนอกๆ ดูสิ “เมื่อก่อนมีความโกรธมาก เดี๋ยวนี้

หายโกรธแล้ว” หายโกรธแล้วมีสติ เดี๋ยวเผลอมันก็โกรธอีก

ไอ้ความโลภ ความโกรธ ความหลง มันเป็นเรือ่งธรรมดา 

แต่มนัเป็นจรตินสิยัของเรา เราจะควบคุมดแูลอย่างไร ถ้าควบคมุ

ดูแลของเรา เรามีสติของเราตลอดเวลา เราพยายามศึกษา 

พยายามค้นคว้า พยายามรักษาไว้ รักษาใจนี้ไว้

ดูส ิ เวลาครูบาอาจารย์ของเราอดนอนผ่อนอาหารขนาดไหน 

เวลาถ้ามันผิดพลาดขึ้นมามันถอยกรูดๆ มันล้มลุกคลุกคลาน

ขนาดไหน ถ้าล้มลุกคลุกคลานขนาดไหน ถ้ามันพ่ายแพ้ขึ้นมา 

มันก็ฟื้นตัวกลับมาต่อสู้กับมันใหม่ ต่อสู้กับมันๆ ถ้าเราจริงจัง

ของเรานะ แต่ส่วนใหญ่แล้วเวลามันพ่ายแพ้แล้วมันยอมแพ้ 

มันไม่ต่อสู้โดยความเป็นจริงไง

ถ้ามันต่อสู้โดยความเป็นจริง ถ้าความเป็นจริงๆ นะ 

ความเป็นจรงิคือศีล สมาธ ิ ปัญญา ความเป็นจรงิ เรามีศลีมีสตัย์

ของเรา เรามีสมาธิของเรา ถ้าเป็นปัญญาๆ ปัญญาเกิดขึ้น 

เราค้นคว้าหาเหตหุาผลของเรา อย่าให้กเิลสอปุาทานมันมาสร้างภาพ 

การสร้างภาพนั้นมันไม่เป็นความจริง แต่เวลาจะประพฤติปฏิบัติ 

ไตรลักษณะ เวลาบอก “เป็นอนัตตาๆ”
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ตาอะไร ตากอไผ่น่ะสิ ตาทีไ่หน มันเป็นความหลอกลวง

ทั้งนั้นน่ะ

ถ้ำมันเป็นควำมจริง โอ้โฮ! มันสลดสังเวช เวลำเห็น

ควำมจรงิขึน้มำนะ มนัสลดสังเวช ธรรมสังเวช ขนำดธรรมสังเวช

เกิดขึ้นมำมันยังเศร้ำใจเลย ธรรมสังเวชนะ สังเวชโดยธรรม 

แต่ถ้ำมันเป็นกิเลส มันไม่สังเวช มันจะตะครุบ มันอยำกได้ 

อยำกมีอ�ำนำจ อยำกใหญ่

แต่ถ้ำเป็นจริงไม่ใช่อย่ำงนั้น ถ้ำเป็นจริงนะ อ่อนน้อม

ถ่อมตน มันจะอ่อนน้อมถ่อมตน หำที่สงบสงัด หำที่ที่เรำจะ

ฆ่ำกิเลส เรำจะฆ่ำมันๆ เพรำะเห็นแล้วมันเศร้ำใจ น่ีไง 

มันเวียนว่ำยตำยเกิดในวัฏฏะไม่มีต้นไม่มีปลำย เรำเกิดตำยๆ 

มำขนำดไหน ใครจะเชื่อ ใครจะไม่เชื่อ มันเรื่องของเขำ

แต่เพราะเรามอี�านาจวาสนา เราถงึได้มคีวามเชือ่ของเรา

แบบน้ี ความเชือ่ไม่ใช่ความจริง แต่ความเชือ่กเ็ป็นวาสนา ถ้าไม่มี

ความเชือ่ มนัจะลากเรามาประพฤติปฏบิตัหิรือ ถ้าไม่ใช่ความเชือ่ 

มันจะลากเรามาทุกข์มายากหรือ คนเรามีก�าลังใจนะ จะอดนอน

ผ่อนอาหารขนาดไหนมันก็สู้นะ

ท�าไมเราต้องมาทกุข์มายากอย่างนีล่้ะ เรามาทกุข์มายาก

แบบน้ีเพราะกเิลสเราหนา กเิลสเรามันหนา ท�าแบบสุกเอาเผากิน 

ท�าแบบเอาสะดวกสบายไม่ได้ ท�าเอาสะดวกสบาย ไปยอมจ�านน
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กบัมนัตลอด ปฏบิตัมิาต้ังแต่ต้น ปฏบิตัมิา ล้มลกุคลกุคลานมาตลอด 

ถึงที่สุดแล้วกิเลสเอาไปกินหมดเลย มันไม่ลงสู่ความจริงสักอย่าง

ความสู่ความสงบ สงบตามความเป็นจริงนะ จิตมันสงบ

ขึ้นมาแล้วมีสติสัมปชัญญะ สุขมาก ถ้าจิตมันสงบนะ เวลามัน

คลายตัวออกมา เราก็อยากได้อย่างนี้อีกๆ แล้วถ้ามันได้อย่างนี้ 

ถ้ามันมีพื้นฐาน มีความสงบอย่างนี้ ฝึกหัดใช้ปัญญาๆ ใช้ปัญญา

แยกแยะ ถ้ามันเป็นไปได้จริง เพราะมันมีก�าลังของสมาธิ ก�าลัง

ของสมาธคิอืก�าลงัของความสงบนี ้ มนักฝึ็กหดัใช้ปัญญาของมันไป 

ถ้าพอมันใช้ปัญญามากขึ้นไปมันเป็นสัญญา คิดอะไรไม่ออก 

อั้นตู้ไปหมดเลย จะไปซ้ายไปขวา ปิดกั้นทั้งนั้น

กลบัมาท�าความสงบของใจให้มากขึน้ แล้วกลบัไปฝึกหดั

ใช้ปัญญา ฝึกหดัอยูอ่ย่างน้ัน แยกแยะอยูอ่ย่างนัน้ เราท�าซ�า้ท�าซาก

อย่างนัน้มนัต้องมปีระโยชน์กบัเราขึน้มาแน่นอน เราท�าของเราขึน้มา

ด้วยอ�านาจวาสนามากน้อยขนาดไหนกแ็ล้วแต่ เราจะประพฤตปิฏิบตัิ

ของเราข้ึนมาให้เป็นความจริงของเราขึน้มา ถ้ามนัเป็นความจรงิขึน้มา 

มันจะเข้าสู่จิตใต้ส�านึกนั้น นี่ไง ไฟสุมขอนๆ นั่นน่ะ

มันเป็นไฟสุมขอนอยู่ในจิตลึกๆ ไอ้ที่มันพูดกันอยู ่น่ี

มันเป็นปลายเหตุ มันอยู่เปลือกนอก ความอยู่เปลือกนอกก็นี่ไง 

ปุถุชนไง สามัญส�านึกของเรานี่ไง ความรู้สึกนึกคิดของเรานี่ไง 

แล้วมนัได้ส่ิงใดมา ได้มาแต่ความทกุข์ ปฏบัิตกิทุ็กข์ ชวีติโลกกท็กุข์ 

ท�าส่ิงใดกท็กุข์ไปหมดเลย ไม่มทีางออก นีไ่ง มันอยูเ่ปลอืกนอกไง
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แล้วเข้าสู่สัจจะความจริงของเราล่ะ ท�าไมต้องตั้งสติ 

ท�าไมครูบาอาจารย์ สมัยหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่นนะ เวลาพระ

จะล้างบาตร ให้อมน�า้ไว้เลยนะ ไม่ให้พดูกัน ไม่ให้คุยกนั ให้ต่างคน

ต่างต้ังสตไิว้ ดใูจของตน ถ้าวนัไหนคยุกนัมากๆ ให้อมน�า้ไว้ ไม่ให้

คยุกนั นีเ่ขาฝึกหัดกนัขนาดนัน้ ฝึกหดัขนาดนัน้คอืใคร นกัรบนะ 

พระกรรมฐานนะ สู้กับกิเลสนะ

ไอ้ของเราไม่อย่างนัน้ โอ้โฮ! ตาสปัปะรดเลย ส่งออกหมดเลย 

โอ้โฮ! ปฏิบัติยอดเยี่ยม พูดไปเถอะ ไม่มีใครเขาเชื่อหรอก

ถ้าเป็นความจริง มันเป็นความจริงในใจนี้ ถ้าความจริง

ในใจนี ้ ต้ังสตไิว้ ถ้าขาดสตแิล้วนะ เริม่ต้นจากขาดสต ิ การกระท�าน้ัน

เป็นมจิฉาหมด ถ้าไม่มสีติสมัปชญัญะท�าสิง่ใด เราไม่อายตวัเองหรอื 

ดูสิ เราลืมของไว้ เราวางของไว้ผิดที่ พอเราไปเห็นเรายังติ

ตัวเราเองได้เลยว่าเราขาดสติ เราท�าสิ่งใดด้วยความพลั้งเผลอ 

นี่เรายังติตัวเราได้เลย แล้วอารมณ์ความรู้สึกมันเร็วขนาดไหน 

นีเ่ราฝึกหัดขนาดนัน้นะ ถ้ามนัจะท�าตามความเป็นจรงิขึน้มาให้ได้ 

ถ้าท�าความจริงของเราข้ึนมาให้ได้ เราตัง้สตไิว้ เราฝึกหดัของเราไว้

สิ่งที่ท�างานทางโลกเขาท�าแล้วท�าเล่าๆ เขาท�าแล้ว

เขาส�าเรจ็ของเขา ไอ้เราประพฤตปิฏบัิติภพชาตนิี ้ ท�าให้มันเป็นจรงิ

เป็นจังขึ้นมา เราเกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา 

เรามอี�านาจวาสนาแล้ว เราได้กายกบัใจนีม้าๆ ทีเ่ราท�าความสงบ

ของใจเข้ามาก็เพื่อรักษาใจดวงนี้
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แต่ท�าความสงบไม่ได้ เรากม็วีธิกีารใช้ปัญญาอบรมสมาธิ 

ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ สมาธิอบรมปัญญา วิธีการมันแยกแยะ

ออกไป โดยอริยสัจ ๔ สัจจะความจริงในพระพทุธศาสนา อรยิสัจ 

สัจจะความจริงๆ เราแสวงหาสิ่งนั้น

เราแสวงหาส่ิงนัน้ แต่จิตใจเราเป็นสมมตุ ิ จติใจเรานีเ้ป็นโลก 

ถ้าเป็นโลกมันปลิ้นปล้อน มันมีพญามาร ครอบครัวของมาร 

มารมนัมีลกูมหีลานนะ ดสิู นางตณัหา นางอรดี เป็นลูกของพญามาร 

แล้วพญามาร ไอ้นีม่นัเป็นสมมตุบิญัญตั ิ สมมุตขิึน้มาว่าเป็นอย่างนัน้ 

แต่เวลาปฏิบัติเป็นยิ่งกว่านั้นอีก

เวลาปฏิบตั ิ ตัง้แต่พิจารณา ถ้าเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ 

เหน็ธรรมตามความเป็นจริง เห็นสตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิ 

เวลาพจิารณา นัน่ลกูหลานมนัทัง้นัน้น่ะ ไอ้นีแ่ค่เดก็ๆ เวลาแค่เดก็ๆ 

พิจารณาแค่เด็กๆ เวลาสังโยชน์ เวลาที่มันร้อยรัดหัวใจนี้ไว้ 

ร้อยรัดหัวใจนี้ไว้อยู่ในอ�านาจของมัน ถ้ามันอยู่ในอ�านาจของมัน 

พิจารณาอย่างไรที่จะไปสู้กับมัน

นี่มันไม่เคยไปเห็นตัวมันเลย ไม่เคยเห็นจิตของตนตาม

ความเป็นจรงิเลย แล้วว่าจะไปต่อสูก้บักิเลสๆ ให้กเิลสมันเหยยีบย�า่

ท�าลายอยูอ่ย่างนัน้น่ะ นีไ่ง มนัเป็นละครน่ะ ละครชวีติ เป็นละครชวีติ

แต่เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่ใช่ละครชวีตินะ 

เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ 

สร้างสมบุญญาธิการมาขนาดไหน สละชีวิตมาไม่รู ้กี่ภพกี่ชาติ 
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สละมาหมด เป็นสัตว์ เห็นนายพรานเขาหลงป่า เขาหิวกระหาย 

นี่โดดเข้ากองไฟเอาชีวิตนี้เพ่ือเอาเนื้อให้เขาด�ารงชีวิตต่อไป 

นี่ท่านสร้างอ�านาจวาสนามาขนาดนั้น

เวลาเอาจริงเอาจังขึ้นมา มันพิจารณาขึ้นมาเป็นสัจจะ

เป็นความจริงขึน้มา สิง่ท่ีการกระท�ามาอย่างนีมั้นเป็นความจรงิขึน้มา

ในหัวใจ เวลาประพฤติปฏิบัติขึ้นมา ในพระไตรปิฎก เห็นไหม 

เป็นนทิาน เป็นแต่ละภพแต่ละชาตทิีอ่งค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

เสวยภพเสวยชาต ิ แล้วเวลาเสียสละ เสยีสละมาเพือ่ความเข้มแข็ง

ของหัวใจ นี่ท�ามาขนาดนั้น ถึงว่าเป็นพระโพธิสัตว์ๆ

เวลาปรารถนาเป็นพระโพธสิตัว์ ปรารถนามาเป็นองค์สมเดจ็

พระสัมมาสมัพุทธเจ้า สร้างสมบุญญาธกิารมาขนาดนัน้ หวัใจมนัเลย

เข้มแขง็ หัวใจมนัเลยมสีตปัิญญาข้ึนมา เวลามาประพฤตปิฏบัิตขิึน้มา

มันเท่าทันกับมาร

แต่เวลาเราประพฤตปิฏบิตัขิึน้มามนัเป็นสมมตุไิปหมดเลย 

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นความจรงิ สมมตุบิญัญตัิ 

โลก โลกสมมุติ เวลาบัญญัติ บัญญัติมาเป็นธรรมขององค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลาไปศึกษาบัญญัติบอกว่าฉันรู้ๆ

รู ้อะไร สมมุติซ้อนสมมุติ โลกนี้โลกสมมุติทั้งนั้นน่ะ 

ภาษานีส่มมตุ ิ ภาษาเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทกุอย่างเปลีย่นแปลงไป

ตามกาลเวลา
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แล้วบัญญตัล่ิะ บญัญติั บาลี เพราะอะไร เพราะมันเป็น

ภาษาทีต่ายแล้ว ไม่เคล่ือนไหว แล้วกแ็ปล แปลออกมากแ็ปลเป็น

ภาษาไทย นี่เราแปลมา แต่หัวใจล่ะ แปลกิเลสไหม กิเลสในใจ

ที่มันครอบง�าอยู่นี่

พิจำรณำ ท�ำควำมสงบของใจเข้ำมำ ถ้ำใจสงบแล้ว

เรำจะแปลกิเลส ก�ำจดักเิลส ด้วยมรรคด้วยผล ด้วยศลี ด้วยสมำธิ 

ด้วยปัญญำของเรำ ถ้ำปัญญำของเรำเกดิขึน้มำ เรำพจิำรณำของเรำ 

พจิำรณำ ฝึกหัดๆ ถ้ำฝึกหัดเริม่ต้น ถ้ำพดูถงึสมำธอิบรมปัญญำ 

ปัญญำอบรมสมำธิ

ถ้าสมาธิอบรมปัญญา พุทโธๆๆ นี่สมาธิอบรมปัญญา 

ท�าความสงบของใจเข้ามาให้เป็นสมาธ ิ ให้มันตัง้ม่ันขึน้มา ให้มีก�าลงั

ขึ้นมา แล้วถ้าพิจารณาได้ ฝึกหัดใช้ปัญญา ถ้าฝึกหัดใช้ปัญญา 

สมาธิเราท�าไม่ได้ เพราะสมาธิเราไม่แข็งแรง ถ้าเราใช้ปัญญาๆ 

นี่ปัญญาอบรมสมาธิ

ปัญญาอบรมสมาธิก็ใช้ปัญญาไล่ต้อนเข้ามาๆ พิจารณา

ด้วยเหตดุ้วยผลเข้ามา มนัปล่อยวางเข้ามาๆ ถ้าปล่อยวางเข้ามาถงึ

หวัใจของตน เห็นไหม สิง่ทีม่กีารกระท�า ท�าให้เป็นความจรงิขึน้มา 

ถ้าเป็นความจริงขึน้มา มนัเห็นโทษ เวลาคนทีป่ระพฤตปิฏิบตัขิึน้มา

เขาถึงไปสู่ความสงบระงับ เห็นไหม

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ปิดให้หมด เหลือแต่หัวใจนี้ไว้ 

แล้วเราพยายามท�าความสงบของใจให้มากขึน้  ๆ แล้วเราจะสงสารตวัเอง 
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เราจะสงสารหัวใจเราเอง หัวใจที่มันทุกข์มันยาก หัวใจที่มันทุกข์

มันยากนะ เกิดแต่ละภพแต่ละชาติ

แล้วเวลาถ้ามันใช้ปัญญาอบรมสมาธิ มันทันความคิด 

ความคดิเวลามนัผดุขึน้มาน่ะ ความคดิมนัไวขนาดไหน แล้วเวลาทีม่นั

ต้ังมัน่  ๆพอมนัตัง้มัน่ขึน้มาแล้ว มนัจะน้อมไปแล้ว ถ้าเหน็สตปัิฏฐาน ๔ 

ตามความเป็นจริง เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจติ เหน็ธรรม ถ้ามัน

เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมขึ้นมา นี่มรรคมันเกิด

ทีน้ีมรรคมันไม่เกิด มรรคมันไม่เกิดขึ้นมา มันไม่เห็น

ตามความเป็นจริง ถ้าไม่เห็นตามความเป็นจริง สิ่งที่มันไม่เห็น

ตามความเป็นจริง มนักเ็ป็นเร่ืองภาพลวงตา มันเป็นของภายนอก

ทั้งนั้นน่ะ

ฉะนั้น เวลาประพฤติปฏิบัติขึ้นมา เห็นไหม ปิดตา หู 

จมูก ลิ้น กาย เหลือใจไว้ แล้วพยายามรักษาหัวใจขึ้นมา

ให้มั่นคงขึ้นมา ถ้ามันมั่นคงขึ้นมานะ สุขอื่นใดเท่ากับจิตสงบไม่มี 

ถ้าจิตมันสงบระงับแล้ว มันฝึกหัดใช้ปัญญาต่อเนื่องไป ถ้าฝึกหัด

ใช้ปัญญา ฉะนั้น เวลาประพฤติปฏิบัติขึ้นมา ครูบาอาจารย์เรา

ในวงกรรมฐาน เห็นไหม ปัญญาอบรมสมาธิ สมาธิอบรมปัญญา

ปัญญาอบรมสมาธ ิ ใช้ปัญญาไล่เข้ามาเลย ใช้ปัญญาไล่เข้ามา

ให้จิตมันตั้งมั่น

สมาธอิบรมปัญญา ถ้าเวลามนัเกดิสมาธิแล้ว ปัญญาอนัน้ัน

จะเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาการฆ่ากิเลส
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ถ้าปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิก็เหมือนพุทโธ 

เวลาพทุโธๆๆ นีเ่ราท�าความสงบของใจเราเข้ามา ศีล สมาธ ิ ปัญญา 

ถ้ามีสมาธิขึ้นมาแล้วก็เกิดปัญญา มันจะเป็นภาวนามยปัญญา 

ปัญญาในการฆ่ากิเลส

แต่ถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธิ เราใช้ปัญญาพยายาม

ปลดเปลือ้งความเกีย่วข้องกบัใจของเรา มันปลดเปลือ้งๆๆ เข้ามา 

นี่มันเป็นปัญญาอบรมสมาธิ แล้วเป็นสมาธิขึ้นมาแล้ว ถ้ามันเกิด

ปัญญาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง นั่นน่ะจะเป็นมรรค

ถ้ามันไม่เป็นมรรค มนักเ็ป็นกเิลส ถ้ามันเป็นกเิลส มันก็

ซ้อนกิเลส เวลาเราประพฤติปฏิบัตินะ เราว่าเราจะฆ่ากิเลสๆ 

ให้มันเป็นความจริงๆ มันเลยกลายเป็นกิเลสซ้อนกิเลสไง กิเลส

มันซ ้อนกิเลส กิเลสมันหลอกมันลวง กิ เลสมันท�าให ้เรา

ล้มลุกคลุกคลาน ถ้ามันล้มลกุคลกุคลานขึน้มา นีค่วามทกุข์ความยาก 

ความทุกข์ความยาก เห็นไหม

เราจะฆ่ามันนะ เราจะส�ารอก เราจะคายกิเลสออกไป 

ถ้าเวลาปัญญาอบรมสมาธิๆ ใช้ปัญญาๆ ไล่ให้มันเท่าทันกิเลส 

ถ้ากิเลสสงบตัวลง นั่นน่ะเป็นสมาธิ น่ันมันปล่อยวางชั่วคราวๆ 

แล้วปล่อยวางชั่วคราว ถ้ามันใช้ปัญญาต่อไป มันจะเป็น

ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกดิจากการภาวนาๆ แล้วมันเกดิปัญญา

ขึ้นมา มันจะย้อนกลับเข้ามาในใจของตน ถ้ามันย้อนกลับเข้ามา

ในใจของตนได้มันจะเป็นมรรค
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ทีเ่ราประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา ทีว่่าจะเข้าสู่มรรคๆ ถ้ามันเป็น

สมุทัย สมุทัยก็เป็นตัณหาความทะยานอยาก คิดโดยสมุทัย 

สมทุยัคือกเิลส สมทัุยคือการท�าให้เราเหลวไหล เวลาปฏบัิตเิข้าไป

มันก็เป็นภาพลวงตาทั้งสิ้น

แต่ถ้ามันเป็นมรรคๆ ข้ึนมา มันจะเป็นความจริงแล้ว 

ถ้าเป็นความจริงข้ึนมามนัจะย้อนกลับเข้ามาข้างในใจของตน ถ้าเข้ามา

ในใจของตน มนัจะเป็นความจริงขึน้มาได้ ถ้าเป็นความจรงิขึน้มา

มันก็เป็นความจริงเพื่อหัวใจดวงนี้

เวลาเวยีนว่ายตายเกดิในวัฏฏะนะ จตินีเ้วยีนว่ายตายเกดิ

ในวฏัฏะไม่มต้ีนไม่มปีลาย เราเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมาตลอด 

ส่ิงทีไ่ด้สร้างบญุกศุลขึน้มาได้เกดิเป็นมนษุย์ เต่าตาบอดขึน้มาจากน�า้ 

ถ้ามันเข้ามาในบ่วงนั้นจะได้เกิดเป็นมนุษย์

จิตนีเ้วยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ สิง่ทีว่่าเวลาครบูาอาจารย์

ท่านประพฤติปฏิบัติของท่านมา เกิดเป็นมนุษย์ต่อเนื่องกันมา

ก็ด้วยอ�านาจมนุษย์สมบัติ มนุษย์สมบัติ การได้เกิดเป็นมนุษย์นี้

มีคุณค่ามาก เพราะมนุษย์เท่านั้นที่มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติ 

ถ้าเป็นเดรจัฉานไป จบแล้ว แล้วดสู ิเวลาสตัว์เกดิ สตัว์เกิดมหาศาล 

แล้วเวลาคนเกิดก็มีจ�านวนมากขึ้นมหาศาล มากขึ้นมหาศาล

มันก็เป็นเวลาของเขา

ถ้ำมันเป็นจริงๆ นี่ เป ็นเวลำของเรำกึ่งพุทธกำล 

ก่ึงพุทธกำลศำสนำจะเจรญิอกีหนหนึง่ เจริญทีไ่หนล่ะ ถ้ำมนัเจรญิ
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มันต้องเจริญในหัวใจของเรำนี่ ถ้ำมันเจริญในหัวใจของเรำน่ี 

เรำประพฤตปิฏบิตัขิึน้มำมนัต้องมคีวำมเป็นจรงิขึน้มำ ศลี สมำธิ 

ปัญญำ มันเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมำ

สิง่ทีถ้่ามนัไม่เป็นมรรคเป็นผล มันเป็นกเิลส กิเลสอ้างอิง 

เพราะเรามกีารศกึษา เดีย๋วนีน้ะ เพราะว่าในคอมพวิเตอร์มีไปหมด 

เพราะพระไตรปิฎกแปลเข้าคอมพิวเตอร์หมด เวลาการศึกษา

เป็นการศึกษา แต่ศึกษาแล้ว ศีล สมาธิ ปัญญา เวลาศึกษาแล้ว

ต้องมาปฏิบติั เวลาปฏบิติัจะเป็นความจริงไหม ถ้าเป็นความจรงิขึน้มา

มันก็จะแก้กิเลสได้

ถ้ามันแก้กิเลสของเราได้ มันแก้ด้วยความเป็นจริงนะ 

มันเป็นปัจจัตตัง เป็นสันทิฏฐิโก แล้วเวลามันเป็นจริงขึ้นมา 

มนัส�ารอกมนัคาย มันฆ่าเป็นชัน้ๆ ขึน้มานะ จากความลงัเลสงสยั 

จากความไม่รู้เหนือรู้ใต้ แต่ถ้ามันเป็นจริงขึ้นมานะ มันฆ่ากิเลส

เป็นชัน้ๆ เข้ามาเลย เวลาฆ่ากิเลสเป็นชัน้ๆ ขึน้มาตัง้แต่ลกูแต่หลานนะ 

เห็นไหม

สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส

กามราคะ ปฏิฆะ อ่อนลง

กามราคะ ปฏิฆะ ขาดไป

รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา

เวลามันฆ่า มันฆ่าเป็นชั้นๆๆ เข้ามานะ นี่สังโยชน์ ๑๐
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ถ้ามันเป็นความจริงๆ มันเห็นของมันจะจะ

ถ้ามนัไม่เป็นปัจจตัตงั สนัทฏิฐิโกตามความเป็นจรงิขึน้มา 

กเิลสมนัตายอย่างไร เวลากเิลสมนัตาย มันตายตรงไหน เวลากเิลส

มันตายจากหัวใจของสัตว์โลก

แล้วเวลากิเลสมันตายนะ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้าบรรลุธรรม เวลาพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ

บรรลธุรรม ถ้าบรรลธุรรมนะ ถ้าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ท่านอนโุมทนานะ มนัสะเทอืนกนัไปหมด เวลาสะเทอืน ๓ โลกธาตุ 

มันสะเทือนที่ไหน สะเทือน ๓ โลกธาตุ โลกธาตุนี้หวั่นไหว 

ถ้ามันเป็นความจริง

แล้วพวกเราไม่ได้ยินหรอก พวกเราไม่รู้เรื่อง พวกเรา

มันนอนจมอยู่กับกิเลส แล้วเวลาประพฤติปฏิบัติขึ้นมา เอากิเลส

ออกหน้า เอาความมกัง่าย เอาความเหน็แก่ตวั เอาความสะดวกสบาย

แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์นะ ท่านสมบุกสมบันมามาก 

เวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านสมบุกสมบันของท่านมา สมบุกสมบัน

เพราะอะไร เพราะท่านเห็นกิเลสไวๆ เห็นกิเลสไวๆ การต่อสู้

การช�าระล้างมันเห็นชัดๆ มันจับตัวมันได้ มันพิจารณาได้

เวลามนัส�ารอกมนัคาย ตทังคปหาน เวลาปหานชัว่คราวๆ 

ส่วนใหญ่คนที่รู ้ที่เห็นนะ ด้วยอ�านาจวาสนานะ ตทังคปหาน 

ของช่ัวคราว มันแค่สลบ แล้วพอมันสลบแล้วนะ ถ้าเราไม่ต่อเน่ือง 
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ไม ่มีครูบาอาจารย์คอยแนะน�านะ เวลามันฟื ้นขึ้นมาแล้ว 

การต่อสู้กับมัน จบ เพราะอะไร เพราะมันรู้ทาง

เวลาหลวงปูเ่สาร์ หลวงปูม่ัน่ท่านเทศนาว่าการ ท่านไม่บอกถึง

เวลามันขาดนะ ท่านบอกถึงวิธีการๆ ให้เรามีก�าลังใจเท่านั้นน่ะ 

เวลามันขาดๆ มันต้องเกิดจากปัจจัตตัง สันทิฏฐิโกของเราเอง 

ถ้าเราบอกแนวทางไว้นะ มันรู ้หมด มันรู ้ของมัน มันท�าซ�้า

แล้วมันจะให้เกิดอย่างนั้น แต่ไม่ใช่ ไม่ใช่

เวลามันใช่นะ สมุจเฉทปหาน เวลามันขาด ขาดตาม

ความเป็นจริง ถ้าขาดตามความเป็นจริง เวลากิเลสมันขาดนะ 

มันฟื้นกลับขึ้นมาไม่ได้ ขาดแล้วขาดเลย อกุปปธรรม อฐานะที่

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ของเรานี่กุปปธรรม ไหลไปไหลมา 

หลอกลวงกันไปหลอกลวงกันมา กุปปธรรม อกุปปธรรม

การประพฤตปิฏบิตัขิองเรา เราต้ังสตขิองเราไว้ เราศึกษา

ค้นคว้าของเราไว้ เราย้อนกลับมาด้วยความละเอียดรอบคอบ 

ท�าซ�า้แล้วซ�า้เล่าๆ ถ้ามนัเป็นความจรงิขึน้มานะ มันเป็นปัจจตัตงั

ก้องกังวานกลางหัวใจ กเิลสตายโดยส้ินซาก ไม่มสีิง่ใดอยูบ่นใจดวงนัน้ 

เอวัง
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ในสติป ฏฐาน ๔ มีกาย

ในกายไม มีสติป ฏฐาน ๔
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๔

ในสตปิัฏฐานสี่มี
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

เทศน์บนศาลา วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

ณ วัดป่าสันติพุทธาราม ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมนะ ธรรมะขององค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แสดงธัมมจักฯ 

พระอญัญาโกณฑญัญะมดีวงตาเหน็ธรรม เวลาองค์สมเดจ็พระสัมมา

สัมพุทธเจ้าแสดงอาทิตตปริยายสูตร ชฎิล ๓ พี่น้องได้บรรลุเป็น

พระอรหันต์

การประพฤตปิฏบิตัธิรรม การฟังธรรมมนัมคีณุค่า มคีณุค่า

ทีไ่หน มคีณุค่าทีว่่าธรรมทีเ่กดิจากหวัใจของครบูาอาจารย์ทีเ่ป็นธรรม 

ถ้าเป็นธรรมๆ ออกมาจากหัวใจที่เป็นธรรมนั้นมันจะมีคุณธรรม

ถ้าออกมาจากความจ�าๆ ก็อ่านหนังสือ เวลาหนังสือ

มกีารท่องจ�า นกแก้วนกขนุทอง สิง่นัน้มนัเป็นประเพณวีฒันธรรม 

เป็นประเพณวีฒันธรรมของชาวพุทธนะ ทางอสีาน เวลาวดัทีไ่หน

ก็แล้วแต่ เวลาไม่มีพระไปอยู่นะ เขาจ้างให้พระไปอยู่จ�าพรรษา 

จ้างให้ไปอยู่เพื่อเขาจะได้สร้างบุญสร้างกุศลของเขา
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นีเ่ขาขาดพระไม่ได้ เพราะว่าประเพณวีฒันธรรมของเขา 

เขาต้องท�าบญุกศุลของเขา เขาท�าเพือ่ความสขุใจของเขา ถ้าไม่มี 

ไม่มีเขาก็แสวงหา ถ้าแสวงหาอย่างนั้นมา สิ่งนั้นมันเป็นประเพณี

วัฒนธรรม ถ้าวัฒนธรรมของเขาก็เป็นวัฒนธรรมของเขา

เราศกึษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามา 

ศกึษามากน็กแก้วนกขนุทอง เรามาท่องจ�ากนัไง ถ้าท่องจ�า ท่องจ�านี่

มกีารส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถ้าส่งเสรมิพระพทุธศาสนา ส่งเสรมิ

ให้มีการศึกษา ศึกษามาเพื่อมาประพฤติปฏิบัติ ศึกษามาเพื่อ

เป็นการท่องจ�าไง

ท่องจ�ากันมาแล้วนะ ใครมีความรู ้มากความรู ้น้อย 

ถ้าความรู้มากความรู้น้อยก็มีกิเลสตัณหาความทะยานอยาก 

กเ็อากิเลสของตนใส่เข้าไป เวลากเิลสของตนใส่เข้าไปกค็วามชอบใจ

ของตน พอความชอบใจของตนนะ มันปฏบิตัไิป เวลาพดูไปแล้ว

ก็มีการขัดแย้งกัน ถ้าขัดแย้งกันก็บอกของใครถูกของใครผิดไง

มัน ถูกมัน ผิด มัน ผิดที่ กิ เลสทั้ งนั้ นน ่ะ  ถ ้ า เป ็น

ความถูกต้องดีงามมันเข้าสู่สัจธรรม ถ้าเข้าสู่สัจธรรมก็เข้าสู่หัวใจ

ของตน ถ้าเข้าสู ่หัวใจของตน เห็นไหม เรามีความอบอุ ่น 

มคีวามองอาจมคีวามกล้าหาญนะ แต่ความกล้าหาญ กล้าหาญของ

ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ กล้าหาญกับกิเลสตัณหาความทะยานอยาก

ของตน กล้าหาญในการเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา ในการใช้

สติปัญญาของเรา กล้าหาญในการประพฤตปิฏบิตั ิ ไม่ใช่กล้าหาญ

ไปอวดใครหรอก
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ไปอวดใครนั่นมันเรื่องกิเลสทั้งนั้นน่ะ การยกตนข่มท่าน 

การเหยียบย�่าท�าลายกัน มันเป็นกิเลสตัณหาความทะยานอยาก 

แต่ถ้าเป็นความจริงๆ นะ มันย้อนกลับมาสู่หัวใจของตน

เวลารวงข้าว ข้าวมันออกแล้วมันน้อมลงต�่า แต่จิตใจ

ของคนที่มีธรรม จิตใจของคนที่มีธรรมเขาเอาไว้ในหัวใจของเขา 

เขาเหน็แล้ว หลวงตาท่านพูดไง ถังขยะ โลกเป็นถงัขยะ มันเป็นที่

น่าสะอิดสะเอียน มันน่าขยะแขยง แล้วไปยุ่งกับมันท�าไม

แต่นี้เกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา 

เป็นมนษุย์ด้วยกนัไง เวลาครูบาอาจารย์ท่านประพฤตปิฏบิตัขิองท่าน 

เวลาถึงที่สุดแห่งทุกข์ มันจะไปพูดกับใคร เขาจะหาว่าเราบ้า 

หาว่าเราบ้าไง หาว่าเราบ้า บ้าเพราะมนัพดูเรือ่งนอกเหนอืจากโลก 

โลก เรือ่งของโลก เขากแ็สวงหาของเขาเพ่ือความอุดมสมบรูณ์ของตน 

อุดมสมบูรณ์ของตนในความรู้สึกของเขาไง

แต่เวลาถ้าเป็นนักปฏิบัตินะ เขาแสวงหาที่สงบสงัด 

เขาแสวงหาที่วิเวก เขาแสวงหา แต่เวลาประพฤติปฏิบัติกัน 

วนัเวลามนัช่างเชือ่งช้าเหลอืเกนิ ท�าสิง่ใดแล้วไม่ประสบความส�าเร็จ 

ท�าสิ่งใดแล้วมันกระวนกระวายไง

แต่เวลาครูบาอาจารย์ของเรา เวลาประพฤตปิฏบัิตขิึน้มานะ 

วันคืนล่วงไปเร็วมาก เดี๋ยววันๆๆ ท�าไมมันเร็วไปขนาดนั้นน่ะ 

เพราะจติใจมนัอยูก่บัข้อวตัรปฏบิตัไิง จติใจมนัอยูก่บัธรรมวนิยัไง 

จิตใจมสีติยบัยัง้ดแูลมนัไง ถ้ามสีตยิบัยัง้ดแูลมัน มันมีแต่ความสขุ

ทั้งนั้นน่ะ ถ้ามีความสุข วันเวลามันล่วงไปเร็วมากๆ
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แต่ถ้าเวลาเราประพฤติปฏิบัตนิะ วนัเวลามันเชือ่งช้ามาก 

มันมีแต่ความทุกข์ความยาก มันมีแต่ความบีบคั้นหัวใจ เม่ือไหร่

จะหมดเวลาจริงๆ...หมดท�าไม ปฏิบัติเอาคะแนนไง ปฏิบัติ

เท่าน้ันชัว่โมง ปฏบิติัเท่านีช่ั้วโมง ปฏิบตัแิล้วมันได้ความสขุความสงบ

จตินีเ้ป็นได้หลากหลายนกั จตินีเ้ป็นได้หลากหลาย จตินี้

มหัศจรรย์นัก ถ้าจิตนี้มหัศจรรย์นักนะ ถ้าเราเกิดเป็นมนุษย ์

เกิดมาพบพระพุทธศาสนา นี่เป็นอริยทรัพย์เพราะเราเกิดมา

มกีายกบัใจๆ ไง เพราะร่างกายนีม้นัต้องบบีคัน้ ร่างกายนีมั้นต้องการ

อาหารของมนั ร่างกายต้องการความอบอุ่น ร่างกายต้องการพกัผ่อน 

ร่างกายมีการกระท�า เห็นไหม

เวลาเราเกิดมา ร่างกายมันบีบคั้น เวลาเทวดาเขามีแต่

กายทิพย์ๆ เขามีความสุขของเขานะ เขามีความสุขของเขา 

เขาไม่ต้องขี้ไม่ต้องเยี่ยว ไม่ต้องเช็ด ไม่ต้องคอยอาบน�้าอาบท่า 

เขาไม่ต้องเลย เขาเป็นทิพย์สมบัติหมด

แต่ของเรามันมีภาระรับผิดชอบพะรุงพะรังไปทั้งนั้น 

ภาระรับผิดชอบ โรคประจ�าตวัของเราคอืโรคหวิ โรคหวิมันบีบคัน้

ขึน้มา เวลาคนหิวคนกระหายขึน้มากต้็องแสวงหาขึน้มาปรนเปรอมนั 

ถ้าคนมสีติมปัีญญาเขาระลกึได้ไง เราเกดิมาท�าไมๆ เกดิมา สิง่ทีมั่น

บีบคั้น นี่ความสุขน้อยนิด แต่ความทุกข์มหาศาล

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไง เวลาเขา

ครองเรือนๆ ความสุขน้อยนิด แต่ความทุกข์ความยากมหาศาล 
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เหมอืนกบัวดิทะเลทัง้ทะเลเลย เพือ่เอาปลาตวัเดยีว แต่กค็รองเรอืนกนั

ทั้งโลก ไม่มีใครออกจากเรือน ไม่มีใครออกประพฤติปฏิบัติ 

เวลาออกไปประพฤติปฏิบัติขึ้นมาก็ทุกข์ๆ ยากๆ

เวลาประพฤติปฏิบัติ เราก็พยายามขวนขวายของเรา 

ถ้ามันประพฤติปฏิบัติ คนที่มีอ�านาจวาสนา เกิดมาเป็นมนุษย์ 

เกิดมาพบพระพุทธศาสนา แล้วจะประพฤติปฏิบัติ ออกบวชๆ 

เวลาออกบวชขึน้มาแล้วจะแสวงหาครบูาอาจารย์ทีด่ ีเราจะประพฤติ

ปฏิบัติข้ึนมาเพ่ือให้พ้นจากทุกข์ๆ ไง แนวทางปฏบิติักม็หาศาลใช่ไหม

เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่นท่านพยายามขวนขวาย

ของท่านๆ ท่านไปแสวงหาท่ีไหนก็แล้วแต่ เพราะคนทีม่อี�านาจวาสนา

มนัจะมจีดุยนืนะ เวลามีจดุยนืมนัจะเทยีบเคียงกบัค�าส่ังสอนของเขา 

พฤติกรรมของเขา การกระท�าของเขา มนัมีอยูจ่รงิหรือไม่ ถ้ามัน

ไม่มอียูจ่รงิ เราท้ิงสละจากท่ีนัน้ไป ไปหาทีใ่หม่ๆ หาทีไ่หนมคีนรูแ้จ้ง 

คนรู้แจ้งมันหามาจากไหน มันหาไม่ได้ เห็นไหม ท่านถึงพยายาม

ประพฤติปฏิบัติขึ้นมาตามข้อวัตร แล้วพยายามค้นคว้าขึ้นมา

เพราะมนัเป็นยคุเป็นคราวนะ ค�าว่า “เป็นยคุเป็นคราว” 

เวลาคนมบุีญเกดิ เวลาคนมบุีญเกดินะ สงัคมร่มเยน็เป็นสขุ ฝนฟ้า

ตกต้องตามฤดกูาล การอยูข่องสงัคมมนัมคีวามสขุ เวลามแีต่คนบาป

เกดินะ สังคมมแีต่ความทุกข์ความร้อน มแีต่ภยัแล้ง อาหารการกนิ

ก็ไม่มี ทุกอย่างทุกข์ยากไปหมด

เวลาคนมีบุญเกิด ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้าชี้ไว้ในพระไตรปิฎก ศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่ง 

����������.indb   150 21/10/2562 BE   06:35



ในสติปัฏฐานสี่มี   •   151

กึ่งกลางพระพุทธศาสนา ศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่ง หลวงปู่ม่ัน

ท่านพดูไว้ว่า มันจะเจริญตัง้แต่สมัยพระจอมเกล้าฯ ก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ 

กึง่พทุธกาลนัน่น่ะ เวลาครูบาอาจารย์ท่านประพฤตปิฏบิตัขิองท่าน 

มนัมแีนวทาง สังคมมนัซับซ้อนมาเพ่ือจะให้ค้นคว้าไง เวลาค้นคว้า

ขึ้นมา แล้วใครรู้จริงล่ะ สัจธรรม สัจธรรมมันอยู่ที่ไหน

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ธรรมและวนิยั

เป็นศาสดาของเราๆ กไ็ด้ศึกษามาเพือ่เป็นแนวทางกบัเรา ศึกษามา 

ศึกษามาเพื่อประพฤติปฏิบัติไง ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ โลกียปัญญา โลกุตตรปัญญา 

ก็แนวทางในพระพุทธศาสนามันมีอยู่แล้ว แต่ศึกษามาๆ ก็ไป

หยิบฉวยมาประดับเกียรติของกิเลส กิเลสเอามาชูธง ชูธงว่า 

แนวทางปฏิบัติแนวทางนั้นดี ปฏิบัติไปแนวทางนี้ดี

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจ้า ถ้าช�าระล้าง

กิเลส เห็นไหม รวงข้าว เวลาข้าวมันออกรวง มันแก่ 

มนัน้อมลงต�า่ หลวงปูเ่สาร์ หลวงปู่ม่ันไม่เคยไปทะเลาะเบาะแว้ง 

ไม่เคยไปโชว์ใครเลยว่าแนวทางไหนด ี ท่านเกบ็เนือ้เก็บตวัของท่าน 

ช่ือเสยีงกติตศิพัท์กติตคิณุขจรขจายไปทัว่โลก คนทีจ่ะประพฤติ

ปฏิบัติต้องแสวงหา ต้องพยายามขวนขวายไปหาท่าน

พอไปหาท่าน ท่านไม่ให้อยู่ด้วย พระอยู่จ�าพรรษากัน 

๔ องค์ ๕ องค์เท่านั้นอย่างมาก นอกนั้นให้อยู่ชายขอบ มีเวลา

เข้ามาแล้วให้เข้ามาฟังธรรม เสร็จแล้วให้ออกไปประพฤติปฏิบัติ 

นี่ท่านประพฤติปฏิบัติของท่านมา เห็นไหม สูงสุดสู ่สามัญไง 
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น้อมลงต�า่ๆ ไม่ชธูงว่า ส่ิงนูน้ดอีย่างนี ้ สิง่น้ีดอีย่างนัน้ เวลาไปปฏิบัติ

ก็ไปปฏิบัติแนวทางสติปัฏฐาน ๔

เวลาครูบาอาจารย์ “แล้วปฏิบัติอย่างไร”

“ก็ปฏิบัติแนวทางสติปัฏฐาน ๔ สิคะ”

“แล้วเอาอะไรปฏิบัติล่ะ”

“ก็ปฏิบัติแนวทางสติปัฏฐาน ๔ สิคะ”

แนวทางสติปัฏฐาน ๔ ก็ธรรมวินัยขององค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไง กท่็องจ�ากันมาไง แล้วเอาอะไรปฏบิตัล่ิะ

“ก็ปฏิบัติตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔”

สติปัฏฐาน ๔ อย่างไร

“ก็แนวทางสติปัฏฐาน ๔”

ก็เอาบาลีมาถกเถียงกัน แล้วได้อะไรขึ้นมาล่ะ

แต่จตินีเ้ป็นได้หลากหลายนกั จตินี ้ เหน็ไหม แค่ชาวพทุธเรา

มศีรัทธาความเชือ่ในพระพุทธศาสนา เรากแ็สวงหาคณุงามความดี

ของเรา เราพยายามแสวงหาความดขีองเรา เดีย๋วกเิลสมนัแทรกแซงมา

กพ็ยายามใช้สตยิบัยัง้มนั เราปฏบิตัขิองเราไปมนักย็งัมคีวามร่มเยน็

เป็นสุขไง เวลาคนที่ประพฤติปฏิบัติไปจะถูกต้องดีงามไม่ดีงาม

อย่างไร เขากพ็ยายามขวนขวายของเขา พยายามหกัห้ามความรูส้กึ

นึกคิดของเขา มันก็อยู่ในแนวทาง ก็แค่นั้น
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“แนวทางสติปัฏฐาน ๔ สิคะ”

เวลาท�าปฏิบัตินะ แล้วเวลาปฏิบัติไป เวลาคนที่

ประพฤติปฏิบัติ นี่พูดถึงว่าในแนวทางที่เขายกย่องว่าเป็นปัญญา 

เวลาผูท่ี้ประพฤตปิฏบิตัด้ิวยกนัหายใจเข้านกึพุท หายใจออกนกึโธ 

เขาบอกไอ้นั่นเป็นสมถะ ไอ้นั่นมันเสียเวลาเปล่า ไอ้นั่นไม่เป็น

วิปัสสนา

คนที่มีสติมีปัญญาก็พยายามขวนขวายของเขา เวลา

ขวนขวายของเขา เวลามันไปรู้ไปเหน็สิง่ต่างๆ ขึน้มามันกว่็านัน่คอื

การพิจารณา

มันจะไปพิจารณาอะไร โลกียปัญญา ถ้าโลกุตตรปัญญา 

โลกุตตระมันจะเกิดอย่างไร ถ้ามันยังไม่เกิด มันเป็นไปไม่ได้ 

มันก็เป็นไปไม่ได้ทั้งสิ้น ถ้าเป็นไปไม่ได้ เห็นไหม

เวลาเราเป็นนกัปฏบิตันิะ เร่ิมต้นจากการประพฤตปิฏบัิติ 

เรากม็คีวามทกุข์ความยากมาในหวัใจทัง้นัน้ เรามเีป้าหมายของเราว่า

เราจะพ้นจากทุกข์ เราอยากประพฤติปฏิบัติให้ได้มรรคได้ผล 

ถ้าได้มรรคได้ผลขึน้มา เราปฏบิตัขิองเรา ถ้าเราหายใจเข้านึกพทุ 

หายใจออกนึกโธ ท�าความสงบของใจเราเข้ามา เราก็มีความสุข 

ความสงบระงับพอสมควร ถ้าพอสมควร ถ้ามันรู้มันเห็นสิ่งใด 

มันก็รู ้เห็นของมันใช่ไหม ตามแต่ที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติ

แนวทางของใคร
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แนวทำงส่วนแนวทำง แต่ควำมจริงกับควำมเท็จ

อีกเรือ่งหนึง่ เหน็ไหม ระหว่ำงกเิลสกบัธรรมๆ ถ้ำมันเป็นธรรมๆ 

ขึ้นมำ มันก็จะเป็นอย่ำงหยำบ อย่ำงกลำง อย่ำงละเอียด 

เป็นธรรมๆ ขึ้นมำ ใจมันก็มีหลักมีเกณฑ์ขึ้นมำ มีหลักมีเกณฑ์

ขึ้นมำมันก็พัฒนำของมันขึ้นไป

ถ้ามันไม่เป็นธรรมๆ มันก็เป็นเรื่องวิปัสสนึก นึกเอาเอง 

นกึเอาเอง สร้างภาพเอง มนักเ็ป็นไปตามความเหน็ของมันนัน่น่ะ

ถ้าประพฤติปฏิบัติ นี่ไง หลวงปู่ม่ันท่านบอกไง จิตนี้

เป็นได้หลากหลายนักๆ เร่ิมต้นก็กิเลสของเรากิเลสอย่างหยาบๆ 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความไม่พอใจต่างๆ เวลาถ้า

ท�าความสงบของใจเข้ามา อุปกิเลส กิเลสอย่างละเอียด กิเลส

อย่างละเอียดมันก็หลอกมันก็ล่อ เห็นไหม

เวลาครูบาอาจารย์ท่ีไม่เป็นไง “จติสงบแล้วก็พจิารณากายสิ 

จิตสงบแล้วก็พิจารณากายสิ”...กายอะไร

เวลาค�าว่า “กาย” เวลาโดยพื้นฐาน โดยสามัญส�านึก

ของมนุษย์ โดยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กาย 

เวทนา จิต ธรรม มนัเป็นสจัจะเป็นความจรงิทัง้นัน้น่ะ เวลาคนที่

ประพฤติปฏิบัติหายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ

เวลากเิลสมนัรุนแรงขึน้มา หายใจเข้าพทุ หายใจออกโธ 

มันก็หายใจไม ่ ได ้  ก�าหนดค�าบริกรรมก็ ไม ่ ได ้  เห็นไหม 

ให้ก�าหนดมรณานสุต ิ ระลกึถงึความตายๆ เวลาคนท่ีมันมีพืน้ฐานที่
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หยาบช้า คนท่ีหัวใจท่ีมนัดือ้ด้าน เวลาหวัใจมนัดือ้ด้าน ครูบาอาจารย์

ก็บอกว่าให้ไปเที่ยวป่าช้า ให้ไปอยู่กับซากศพ ให้ไปพิจารณา 

มันก็เป็นพื้นฐานเพื่อท�าความสงบของใจทั้งสิ้น นี่โดยพื้นฐานๆ

นีไ่ง มนษุย์เกดิมาจากไหน จิตนีเ้วยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะๆ 

เวลามนัเกดิมา มนัเกดิมาเพราะอะไร มนัเกดิมาเพราะเวรเพราะกรรม

ของมัน ถ้าเพราะเวรเพราะกรรมของมัน แต่มันได้มีบุญกุศล 

มันได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วถ้ามีสติมีปัญญา 

เราจะประพฤติปฏบิตัข้ึินมาเพ่ือคุ้มครองดแูลหวัใจของตน มันก็จะ

พยายามของมัน

ถ้ามคีวามพยายาม การพยายาม ธรรมะขององค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจัตตัง สันทิฏฐิโก มันจะรู้เฉพาะตน 

มนัเป็นสนัทฏิฐโิกรูเ้ฉพาะหวัใจดวงน้ัน ถ้าหัวใจดวงนัน้เป็นความจรงิ

ขึ้นมา มันมีอ�านาจวาสนาข้ึนมา มันก็พยายามขวนขวายของมัน 

ถ้าขวนขวายของมันนะ ถ้าเป็นความจริงขึ้นมา

“ปฏิบัติแนวทางสติปัฏฐาน ๔ สิคะ” มันก็มีแต่คารม 

มแีต่สัญญาอารมณ์ มแีต่การคาดหมายกนัไป แต่ด้วยมารยาทสงัคม 

ปฏิบัติแล้วมันก็นุ่มนวล นุ่มนวลก็ดูว่าเป็นจริงเป็นจัง

แต่เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

คนที่ประพฤติปฏิบัตินะ ถ้ามันมีอ�านาจวาสนาแล้วดูแลดีๆ เวลา

จิตมันสงบระงับมันก็เป็นไปของมัน เวลาที่มันเส่ือม เวลาที่มัน

ดื้อด้าน เวลามันดื้อมันด้าน มันฟาดงวงฟาดงา
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ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่า

กเิลสเหมอืนช้างสารท่ีตกมนัอยูใ่นกลางหวัใจเรานี ่ เวลาช้างตกมัน

ก็กระฟัดกระเฟียดขนาดไหน ถ้ามันกระฟัดกระเฟียดขนาดไหน 

เวลาจิตที่มันประพฤติปฏิบัติถ้ามันดีงาม มันก็ดีงามของมัน

เวลามันกระฟัดกระเฟียด ดูผู ้ที่ประพฤติปฏิบัติแล้ว

แหลกเหลวไปก็เพราะว่าเวลาจิตมันเสื่อม จิตมันตกต�่า แล้วมัน

ไม่มีการฟื้นฟู มันไม่มีการกระท�าของมันขึ้นมาไง นี่เวลาถ้ามัน

ไม่มสีติไม่มปัีญญา ครบูาอาจารย์ของเราท่านถงึบอกพยายามจะให้

รักษา พยายามจะดูแลให้ดีขึ้นมา ถ้าดูแลให้ดีขึ้นมา เห็นไหม

ถ้าเป็นจริง ท�าความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจสงบระงบัแล้ว 

ถ้ามันเป็นจริงแล้วมันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงของมัน ถ้ารู้เห็น

ตามความเป็นจริงของมัน

ดูสิ เวลาครูบาอาจารย์ท่านสอน ศีล สมาธิ ปัญญา 

เรามศีลีหรอืไม่ เรามสีมาธหิรือไม่ เรามปัีญญาหรอืไม่ ถ้าเรามีศลี 

มีสมาธิ มีปัญญาขึ้นมา เราขวนขวายขึ้นมา มันจะเร่ิมต้น

ในการวิปัสสนา ในการท�าคุณงามความดีของเรา แต่มันไม่มี 

พอไม่มีขึ้นมา “กาย กายก็เป็นอริยสัจ เวทนาก็เป็นอริยสัจ 

จิตก็เป็นอริยสัจ ธรรมก็เป็นอริยสัจ”...มันจะเป็นอริยสัจไปได้

อย่างไร ความที่เป็นอริยสัจนี้มันเป็นสามัญส�านึก มันเป็นปัญญา

สามัญชน มันจะเป็นอริยสัจไปไหน มันเป็นอริยสัจไปไม่ได้
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แต่ถ้าจิตมันสงบแล้ว ถ้ามีจิต ในสติปัฏฐาน ๔ มี 

ในสติปัฏฐาน ๔ มีกาย มีเวทนา มีจิต มีธรรม ถ้าในธรรมะของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา 

ภาวนามยปัญญา สตุมยปัญญาคอืการศึกษามาๆ กท่็องจ�าทัง้นัน้น่ะ 

การท่องจ�านกแก้วนกขุนทองมันไม่มีอยู่จริงหรอก

แต่ถ้ามันจะเป็นจริงๆ ขึ้นมา ในสติปัฏฐาน ๔ มีกาย 

เวทนา จติ ธรรม เห็นไหม ถ้ามนัเปรยีบเทยีบ เหมือนกบัอาหาร 

สิ่งที่มีอาหารขึ้นมา เขาจะแกงเทโพ เวลาแกงเทโพเขามีหมู 

มีพริกแกง เขาต้องมีผักบุ้ง เขามีต่างๆ เขาก็แกงขึ้นมา มันเป็น

แกงเทโพ

แกงเทโพมผีกับุง้ แต่ในผกับุง้ไม่มแีกงเทโพ ในผกับุง้ก็ผกับุง้ 

ศีล สมาธิ ปัญญา เวลามีศีล มีสติ มีสมาธิ ถ้ามีศีล มีสติ 

มีสมาธิขึ้นมา เรามีวัตถุพร้อมแล้ว ถ้ามีวัตถุที่พร้อมแล้วเราจะ

แกงเทโพ มันก็จะเป็นแกงเทโพขึ้นมา

ถ้าผักบุ้งก็มี หมูก็มี พริกแกงก็มี ปล่อยไว้ให้มันเน่า

มันเสีย แกงไม่เป็น แกงไม่เป็นก็ทิ้งไว้นั่น เห็นไหม แล้วพอแกง

ไม่เป็นขึ้นมา พอปฏิบัติไปมีอายุพรรษาขึ้นมา เวลาส่ังสอนนะ 

“กายก็คืออริยสัจ เวทนากคื็ออริยสจั จิตกเ็ป็นอริยสจั ธรรมก็เป็น

อริยสัจ เป็นสติปัฏฐาน ๔”...สติปัฏฐาน ๔ อะไร

ในสติปัฏฐำน ๔ มีกำย มีเวทนำ มีจิต มีธรรม

ในกำย ในเวทนำ ในจิต ในธรรม ไม่มสีตปัิฏฐำน ๔ ไม่มี
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ในผักบุ้งไม่มีแกงเทโพ ในแกงเทโพมีผักบุ้ง

ถ้าเป็นผักบุง้ ผักบุ้งคือผักบุ้ง กายกเ็ป็นกาย จิตกเ็ป็นจิต 

เวทนาก็เป็นเวทนา ธรรมก็เป็นธรรม

กาย ถ้ามันเป็นสติปัฏฐาน ๔ มันเป็นอริยสัจ คนตาย 

ซากศพเยอะแยะไปหมด นั่นคือกาย เวลาร่างกายของเรา

มนัเจ็บไข้ได้ป่วย ร่างกายของเรามันเป็นอริยสจัไหม คนอยูน่อกศาสนา 

คนทีไ่ม่เช่ือในพระพุทธศาสนา เขาไม่เชือ่ของเขา กายเป็นอริยสจัไหม 

กายไม่เป็นอริยสัจ

เวทนา เจบ็ไข้ได้ป่วย ความทุกข์ความยาก เป็นอรยิสจัไหม 

ถ้าเป็นอริยสัจ ท�าไมเอ็งเจ็บปวดคร�่าครวญร้องไห้ ถ้าเป็นอริยสัจ 

ท�าไมเอ็งไม่วิปัสสนา เอ็งไม่รู้แจ้งในเวทนานั้น

จิต ดูสิ คนคิดฟุ้งซ่าน คนคิดร้อยแปดไป มันเป็น

อริยสัจไหม

เวลาอารมณ์ อารมณ์ความรู้สึก ธรรมารมณ์ๆ มันเป็น

อริยสัจไหม มันไม่เป็น มันไม่เป็นอริยสัจ

กาย เวทนา จิต ธรรม ก็คือกาย เวทนา จิต ธรรม 

แนวทางสติปัฏฐาน ๔ แนวทางสตปัิฏฐาน ๔ ในพระพทุธศาสนา 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนแนวทางสติปัฏฐาน ๔

เราท�าความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจมันสงบระงบัเข้ามาแล้ว 

นีใ่จสงบระงบัมนัยงัยกขึน้สูว่ปัิสสนาไม่เป็น นีไ่ง เวลาเรามีศลี มสีมาธ ิ
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ปัญญาวปัิสสนาไม่ได้ มผีกับุง้พร้อม มีหมูพร้อม มพีริกแกงพร้อม 

ทิง้ไว้เน่าหมดเลย เจรญิแล้วเสือ่ม เสือ่มแล้วเจรญิ มันเอาแกงเทโพ

มาจากไหน

แกงเทโพมันก็อยู่ที่การประพฤติ อยู่ที่การฝึกหัด อยู่ที่

การกระท�า ถ้าอยูท่ี่การประพฤต ิอยูท่ีก่ารฝึกหดั อยูท่ีก่ารกระท�า 

เห็นไหม เป็นพ่อครัวใหม่ เวลาเห็นเขาแกงก็แกงตามเขาไป 

มันจะเป็นแกงก็ไม่เป็นแกง ก็เป็นต้ม เวลาท�าไม่เป็นขึ้นมา 

เขาแกงเทโพ ไอ้นี่มันเป็นแกงส้ม แกงส้มผักบุ้ง

เขาแกงเทโพ เขามีกะทิ เขาก็มีเครื่องแกงของเขา 

มนัแกงเทโพ เรากท็�ากบัเขา แต่เราใส่ไม่สมบรูณ์ของเรามันกเ็ป็น

แกงส้ม แล้วผักบุ ้ง ผักบุ ้งมันจะไปผัดผักบุ ้งไฟแดงนู ่นน่ะ 

แล้วมันก็จะแถ “กายเป็นอย่างนั้น กายเป็นอย่างนี้ ผักบุ้ง

จะเป็นอะไรก็ได้ถ้าเราใช้สติปัญญาของเรา”

ผักบุ้งก็คือผักบุ้ง นี่เขาพูดถึงแกงเทโพ ผักบุ้งมันจะ

ผัดผักบุ้งไฟแดงก็ได้ ผักบุ้งแกงส้มก็ได้ ผักบุ้งจิ้มน�้าพริกก็ได้

นี่ก็เหมือนกัน “พิจารณากายสิคะ เวลาจิตสงบแล้ว

พิจารณากายสิ พิจารณากาย”

พจิารณาอย่างไร แล้วพจิารณาแล้วมันเป็นอย่างไร เคยกิน

แกงเทโพไหม เคยกินแกงส้มไหม เคยกินผักบุ้งไฟแดงหรือเปล่า 

มันต่างรสชาติ มันต่างสถานะ มันมีความแตกต่าง มันมีรสชาติ

ไม่เหมือนกัน
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นีก็่เหมอืนกนั ถ้ามนัภาวนาเป็นนะ ในสติปัฏฐาน ๔ มกีาย 

มีเวทนา มีจิต มีธรรม ในสติปัฏฐาน ๔ นอกสติปัฏฐาน ๔ นี่ไง 

กายก็คือกาย มันเป็นเร่ืองโลกๆ เวลาคนเกิดมา มนุษย์เกิดมา

มีกายกับใจๆ แล้วก็ตายหมด เกิดมาตายทิ้งเปล่าๆ ไม่มีส่ิงใด

เป็นสมบัติเป็นชิ้นเป็นความดีของตนไปเลย แล้วเกิดมาแล้ว

ยังท�าความเลวทรามต่างๆ มันยิ่งได้เวรกรรมเพิ่มมากขึ้นไปอีก

เวลาเกิดมาแล้ว ตายแล้วอย่างน้อยให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ 

มนษุย์สมบตั ิ ถ้าจะเป็นเทวดา อินทร์ พรหม สร้างคุณงามความดี 

เวลาตายแล้ว จติตคหบด ี เขาเอารถเทวดามารบั รถสวรรค์มารับเลย 

นี่ไง ถ้าจิตเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำสอนให้

เชือ่กรรม กรรมคอืกำรกระท�ำ ท�ำด ี ท�ำชัว่ ถ้ำท�ำคณุงำมควำมดี 

ท�ำคุณงำมควำมดีทำงโลก เรำก็ได้ส่ิงท่ีเป็นผลเป็นอำมิส 

ถ้ำประพฤติปฏิบัติข้ึนมำ ปฏิบัติบูชำองค์สมเด็จพระสัมมำ

สัมพุทธเจ ้ำ เรำจะฝึกหัดใจของเรำขึ้นมำให้เป ็นสัจจะ

เป็นควำมจริงขึ้นมำ ถ้ำเป็นสัจจะเป็นควำมจริงขึ้นมำ ถ้ำเป็น

ควำมจริงขึ้นมำมันเป็นปัจจัตตัง มันเป็นสันทิฏฐิโก มันจะรู้

ควำมจริงของมันขึ้นมำในหัวใจอันนั้น

ถ้าหัวใจอันนั้นนะ เวลาเราประพฤติปฏิบัติเริ่มต้น เวลา

คนทีป่ฏิบัติล้มลกุคลกุคลานท้ังนัน้น่ะ เพราะว่าปุถชุน ปถุชุนคนหนา 

ถ้าปุถุชนคนหนา กิเลสมันย�่ายีทั้งนั้นน่ะ ถ้าปุถุชนคนหนา กิเลส 

เจ้าวัฏจักรมันครอบครองหัวใจของสัตว์โลกต้ังแต่พรหมลงมาเลย 
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มันครอบครองหมด เว้นไว้แต่พรหมที่เป็นอริยเจ้า ถ้าอริยเจ้า

มนัมส่ีวนของพญามาร แต่ลูกหลานมัน เขารูท้นัมัน ควบคมุมันได้ 

นี่ถ้าเป็นจริงๆ นะ

แต่ถ้าไม่เป็นจริงนะ มืดบอด มืดบอดก็ไม่รู้หน้ารู้หลัง 

ไม่รู้สิ่งใดทั้งสิ้น เชื่อแต่ความเห็นของตน เชื่อแต่ความหยาบช้า

ของกิเลสท่ีมนัเหยยีบย�า่ท�าลายหัวใจของตน แล้วถ้าคนไม่มีวาสนา

มนักไ็ม่เชือ่สิง่ใดๆ เลย ถ้าคนมวีาสนาเวลาเชือ่ขึน้มากเ็ช่ือโดยกเิลส

ที่มันบิดเบือน บิดเบือนให้อ้างอิง อ้างอิงไปไง

นีไ่ง แต่ถ้าเป็นจริงๆ ข้ึนมา คนทีมี่สจัจะมีความจรงิขึน้มา 

เขาต้องทดสอบใจของเขา ทดสอบใจของเขา ถ้าเป็นสมาธิ 

แค่เป็นสมาธนิีม่หศัจรรย์แล้ว ส่วนใหญ่ทีท่�ากันไม่ได้ ท�าสมาธไิม่เป็น 

ท�าสมาธิไม่เป็นแล้วกายยังเป็นอริยสัจอีก

ผักบุ้งไม่ใช่แกงเทโพ กายเป็นกาย กายมันจะเป็นไปได้ 

แนวทางสติปัฏฐาน ๔ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่นท่านสอนแนวทาง

สติปัฏฐาน ๔ แต่ท่านสอนตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริง

เพราะคนเรามันอยู่ที่อ�านาจวาสนา อยู่ที่อ�านาจวาสนา เห็นไหม 

พนัธกุรรมของจิตๆ ใครได้สร้างสมบญุญาธกิารมามากน้อยขนาดไหน

ในเมือ่ในดวงใจของใครท่ีสร้างสมบญุญาธกิารมา เมลด็พันธุ์ 

ใจดวงนี้เป็นเมล็ดพันธุ์เป็นทุเรียน มันก็ปลูกเป็นทุเรียนทั้งนั้นน่ะ 

ถ้ามันเป็นส้มก็ปลูกเป็นส้ม ถ้ามันเป็นกล้วยมันก็ปลูกเป็นกล้วย
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นี่ก็เหมือนกัน มันจะพิจารณาเป็นแนวทางอย่างใด

มนัอยู่ทีจ่รตินิสยั ถ้าจริตนสิยัขึน้มา ดสู ิ เวลาหลวงปูม่ั่นท่านสอน 

ท่านสอนเฉพาะๆ ท้ังส้ิน เวลาสอนเฉพาะๆ ทีว่่าองค์ท่ีมคีวามสามารถ 

องค์ทีป่ระพฤตปิฏิบตัไิด้ ถ้าองค์ทีไ่ม่มคีวามประพฤตปิฏบัิตขิึน้มา 

ท่านกดู็แลไว้เป็นอาจารย์กับลกูศษิย์ กเ็ท่านัน้ นีมั่นเป็นเรือ่งวาสนา

ของคน ถ้าเรื่องวาสนาของคน

ถ้ำมนัเป็นจรงิๆ ขึน้มำ มนัไม่เป็นโดยสตูรส�ำเรจ็หรอก 

ปฏิบัติโดยสูตรส�ำเร็จ ไม่มี ปฏิบัติโดยกำรฝึกทหำร ไม่มี 

มันเป็นแม่เป็ด เป็ดเดินเป็นแถวๆ ไม่มี มันปฏิบัติ มันปฏิบัติ

ตำมควำมเป็นจรงิอนันัน้ ปฏบิตัติำมควำมเป็นจรงิในกเิลสของคน 

นั่นในกิเลสของคน เห็นไหม

ถ้ำแนวทำงสติปัฏฐำน ๔ เวลำประพฤติปฏิบัติไป

มันจะรู้จะเห็นสิ่งใดขึ้นมำ มันเห็นสิ่งใดก็ได้ แล้วไม่จ�ำเป็นต้อง

เห็นสิ่งใดอย่ำงหนึ่งตลอดไป มันจะพิจำรณำของมัน ถ้ำมัน

จบัต้องสิง่ใดมนัจะพจิำรณำอย่ำงนัน้ ถ้ำมันมีสัจจะควำมจรงินะ 

ถ้ำมีสัจจะควำมจริง มันจะเห็นคุณค่ำของจิตที่สงบ

จิตท่ีสงบนะ เร่ิมต้นการกระท�า หลวงปูเ่สาร์ หลวงปูม่ั่น

ท่านสอนประจ�า ผู้ฝึกหัดใหม่ให้ท�าความสงบของใจเข้ามา ผู้ที่

ปฏิบัติฝึกหัดใหม่ท�าความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจมันสงบแล้วนะ 

ถ้าใจมนัสงบระงบัขึน้มามนัจะเหน็คณุค่าของพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ์
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พระ ถ้ำรักษำหัวใจของตนได้ มันจะมีคุณค่ำในควำม

เป็นพระ นี่ในควำมเป็นพระไง ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถำคต 

ผู้ใดท�ำควำมสงบของใจเข้ำมำได้นี่เห็นพุทธะ พุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น 

ผู้เบิกบำนของหัวใจ ถ้ำหัวใจมันต่ืน มันเบิกบำน มันองอำจ 

มันกล้ำหำญของมันนะ มันกล้ำหำญ กล้ำหำญในจริยธรรม 

กล้ำหำญในกำรไม่ยอมให้หวัใจถูกกเิลสกดขี ่ มันจะมีสติมีปัญญำ 

ถ้ำจิตมันสงบเข้ำมำ

แต่ถ้าจติมนัไม่สงบเข้ามา มนัเป็นโลก ค�าว่า “เป็นโลก” 

เห็นไหม เราอยู่ในบ้าน แต่จิตใจเราไม่อยู่ในบ้านเลย มันร้อนรน

คิดแต่ส่งออกไปนอกบ้านหมด พระ พระที่ประพฤติปฏิบัติขึ้นมา 

จิตใจไม่อยูก่บัเนือ้กบัตวัเลยเวลาจติมนัเสือ่ม ถ้าจติมนัมสีตปัิญญา 

ความคิดท่ีส่งออกๆ ไป มันส่งออกไปจากภวาสวะ ส่งออกไป

จากจิตของเรา

ซากศพคิดไม่เป็น ซากศพคิดไม่ได้ คนตายคิดไม่ได้ 

คนที่จะคิดได้ เฉพาะคนเป็นๆ เท่านั้น คนเป็นๆ มันมีจิตอยู่

จิต เวลาจิตนี้มันเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ จิตนี้มาเกิด

เป็นเราๆ ด้วยอ�านาจวาสนาของเรา มันคิดได้ประสาเรา เวลา

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ บุพเพนิวาสานุสติญาณ 

ย้อนอดตีชาตไิปกว้างไกลขนาดไหน ไม่มีต้นไม่มีปลาย นีก่เ็หมือนกนั 

เราเกิดมาเราไม่มีความสงบระงับขึ้นมา เราไม่สามารถย้อน

หรือสามารถดูได้เลยว่าเรานี้มันมาจากไหน เราไม่รู ้หรอก 

ถ้าท�าความสงบไม่เป็น เห็นไม่ได้
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เวลาท�าความสงบของใจเข้ามา เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมา

สัมพุทธเจ้า นี่ไง เวลานั่งลงสู่โคนต้นโพธิ์นั้น “คืนนี้ถ้าไม่ตรัสรู้ 

เราจะไม่ลกุจากทีน่ี”่ เริม่ก�าหนดอานาปานสต ิ ก�าหนดลมหายใจเข้า

และลมหายใจออก ดแูต่ลมหายใจอย่างนัน้ อย่างใดๆ ไม่สนใจทัง้สิน้ 

พอจิตมันสงบระงับเข้าไป พอจิตมันสงบเข้าไป นี่สัมมาสมาธ ิ

ถ้าจิตมันสงบเข้าไปๆ บุพเพนิวาสานุสติญาณ ย้อนอดีตชาติได้

นี่ก็เหมือนกัน ถ้าจิตคนที่มันสงบระงับเข้ามา ถ้ามัน

รักษาตัวมันเองได้ มันมีอ�านาจวาสนาบารมี มันสามารถรู้ได้ 

ค�าว่า “รู้ได้” แต่ถ้ามันโดยอ่อนด้อย พอมันไปรู้ไปเห็นส่ิงใด 

มันไปตื่นเต้นกับความรู้ความเห็นไง นี่ไง พอตื่นเต้นกับความรู้

ความเห็น ในแนวทางสติปัฏฐาน ๔ เขาบอกว่า “ก�าหนดพุทโธ 

ก�าหนดลมหายใจเข้าออกมันจะไปเห็นนิมิต มันจะไปติดนิมิตนั้น 

นั่งหลับตาๆ มันเป็นฌาน มันต้องนั่งลืมตา”

หลับตาหรือลืมตา สมาธิก็ คือสมาธิ  ตาก็ คือตา 

ตาไม่เกี่ยวกับสมาธิ สมาธิไม่เกี่ยวกับตา แต่ในวงกรรมฐาน 

การนั่งหลับตา หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ การนั่งสมาธิ 

การนั่งสมาธิเป็นสมาธิได้ง่าย แล้วก็จะเสื่อมง่าย

การเดินจงกรมก็คือการลืมตา การเดินจงกรม สมาธิ

เกดิในทางจงกรมเกิดได้ยาก เพราะเคลือ่นไหวแล้วสงบ เคลือ่นไหว

คือเดินอยู่ แล้วจิตสงบ แต่ถ้ามันสงบแล้วมันจะเข้มแข็ง มันจะมี

จุดยืนของมัน
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สมาธิก็ คือสมาธิ  ไม ่ เกี่ยวกับหลับตาลืมตา นี่ ไง 

แต่ความเข้าใจผิดว่า สมาธิหลับตานี่เป็นฌาน เป็นฌานโลกีย์ 

มันไม่ใช้ปัญญา ถ้าลืมตา ลืมตามันจะเป็นปัญญา แต่เวลาปิดใจ

มนัไม่บอก ใจปิดกัน้ ใจปฏเิสธ ใจไม่ยอมรบัความจรงิ มันจะเป็น

สมาธิไปได้อย่างไร

สมาธมินักค็อืสมาธ ิสมาธคิอืจิตตัง้ม่ัน จติไม่วอกแวกวอแว 

จิตตั้งมั่นแล้วจิตมีก�าลัง ถ้าจิตมีก�าลัง ถ้ามันจะเห็นนิมิต ถ้ามัน

จะรูส้ิง่ใด นัน้มนัคือจริตนสัิย นัน้คือกรรมจ�าแนกสตัว์ให้เกดิต่างๆ กัน 

ผลของวัฏฏะๆ เพราะจิตดวงนี้เคยเวียนว่ายตายเกิดมาในวัฏฏะ 

เพราะจิตนีม้นัเวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มนัท�าบญุท�ากรรมสิง่ใดมา 

เวลาจิตสงบเข้าไปแล้วมันก็จะไปรู้ไปเห็นตามแต่อ�านาจวาสนา 

ตามแต่กรรมของตน

ถ้ากรรมของตน คนมีกรรมๆ ถ้าคนมกีรรมเวลามนัเหน็สิง่ใด 

เขาก็มีสติปัญญาคอยแยกแยะคอยแก้ไข ถ้าเห็นผีเห็นเปรต 

เห็นอดีตอนาคต เห็นคนโน้นจะไปหา คนนี้จะไปหา...ไร้สาระ 

ไร้สาระเพราะเราตัง้ต้นตัง้แต่เร่ิมปฏบิตัว่ิาเราจะนัง่สมาธ ิ เราไม่ได้

ตั้งต้นว่าเราปฏิบัติแล้วเราจะไปรู้เห็นสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น

ถ้ารู้เห็นส่ิงใดๆ นะ ส่ิงที่ว่าพวกฤๅษีชีไพร พวกหมอดู 

พวกทายโชคทายชะตา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิเสธ

ทั้งนั้นน่ะ ปฏิเสธไม่ไปเกี่ยวข้องวอกแวกวอแวกับเขา เพราะมัน

ไม่มีอยู่ในต�าราพระพุทธศาสนา
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ต�าราในพระพุทธศาสนาสอนถงึศีล สมาธ ิ ปัญญา มรรค ๘ 

ความจะเป็นมรรค ๘ มันอยู่ที่วาสนาไง แล้วเราก็ตั้งใจแล้วว่า 

เราบวชมาหรือเรานักปฏิบัติมา เราจะประพฤติปฏิบัติขึ้นไปเข้าสู่

สัจจะความจริงๆ

ถ้าเข้าสูส่จัจะความจริง ถ้าจติมนัสงบระงบัเข้ามา แล้วถ้ามนัรู้

มันเห็นสิ่งใด ถ้าครูบาอาจารย์ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่นท่านบอก 

ท�าความสงบของใจเข้ามา รู้เห็นสิง่ใดวางไว้ๆ สิง่นัน้เหน็แล้ววางไว้ๆ 

เหน็แล้วไปต่ืนเต้นท�าไม เราไม่ต้องการสิง่นัน้ เราต้องการหวัใจของเรา 

เราต้องการฟ้ืนฟหูวัใจดวงนี ้ ถ้าฟ้ืนฟหูวัใจดวงนี ้ เห็นสิง่ใดก็วางไว้ๆ 

มันจะเข้มแข็งขึ้นมา

แต่คนท่ีมันอ่อนด้อยไปรู้เห็นสิ่งใด “อู้ฮู! ฉันมีก�าลัง 

ฉันมีความรู้” นี่ไง ในผักบุ้งไม่มีแกงเทโพ แกงเทโพมีผักบุ้ง 

ในผักบุ ้งไม่มีเทโพ จะเอาผักบุ ้งไปท�าอะไร จะรู ้เห็นอะไร 

จะออกนอกไปไหน ผกับุง้ยงัไม่มหีม ู ยงัไม่มีพรกิแกง เพราะอะไร

เพราะการวิปัสสนา จิตสงบแล้วในสติปัฏฐาน ๔ มีกาย 

มเีวทนา มีจิต มธีรรม แต่ในนิมติ เห็นนมิิตในนมิิตนัน้ มันเป็นไป

โดยวาสนา มันเป็นไปโดยวาสนาว่าคนไปรู้ไปเห็น

๑. เป็นไปโดยวาสนา

๒. พอมีวาสนาแล้วมันเกิดอุปาทาน

เคยรูเ้คยเหน็แล้วอยากรูอ้ยากเห็นให้ชดัๆ เคยเห็นส่ิงนีแ้ล้ว

อยากจะเหน็ให้มนัชดัเจน นีม่นัหลอก ถ้ามันเป็นไปโดยข้อเทจ็จรงิ 
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มนัจะเป็นไปโดยวาสนาของคน มนัจะเป็นไปโดยจรติ แต่โดยจรติ

คนที่มีอ�านาจวาสนานะ โดยจริตถ้าจริตมันเข้มแข็งมันวางได้ 

เพราะไม่ต้องการ แต่คนทีอ่่อนแออ่อนด้อยเห็นแล้วส�าคัญว่าสิง่นัน้

เป็นจริง

ในผักบุ้งไม่มีแกงเทโพ ควำมรู้ควำมเห็นส่ิงน้ีมันไม่ใช่

สติปัฏฐำน ๔ มันไม่เข ้ำสู ่แนวทำงกำรประพฤติปฏิบัติ 

แต่มันก็เป็นเพรำะด้วยอุปำทำน เพรำะด้วยควำมอ่อนด้อย 

เพรำะด้วยไม่มีวำสนำ เพรำะด้วยกำรกระท�ำมันอ่อนด้อยไป 

แล้วมันจะพำถูลู่ถูกังไป จนถึงท่ีสุด “เออ! ไม่เห็นได้อะไรเลย 

เออ! ปฏิบัติมำตั้งนำน เหนื่อยน่ำดูเลย” ...ก็เอ็งโง่ไง ก็เอ็งโง่ 

เพรำะเอ็งไม่มีครูบำอำจำรย์คอยชี้แนะ

ถ้ามีครูบาอาจารย์คอยช้ีแนะ ท�าไปเถอะ เห็นไปเถอะ 

เห็นจนเหนื่อย เห็นแล้วเห็นอีก เห็นแล้วได้อะไร เห็นแล้ว

พลังงานท่ีส่งออกไปมนัมปีระโยชน์อะไร สิง่ทีเ่หน็ๆ กล้องถ่ายรปู

ดกีว่าเอง็อีก กล้องวงจรปิดมนัจับภาพทัง้วนัเลย แล้วมนัได้อะไรข้ึนมา

ในผักบุ้งไม่มีแกงเทโพ กล้องมันก็คือกล้อง มันก็เห็น 

กล้องมันก็จับได้ ตาเราก็จับได้ แล้วเราจะลดค่าตัวเราไปเท่ากับ

กล้องวงจรปิดหรือ เรามีคุณค่ามากกว่านั้น เพราะเราเป็นคน

ไปติดตั้งมันขึ้นมาเอง ติดตั้งมันขึ้นมาเพื่อประโยชน์กับการรักษา

ความปลอดภัย แล้วจิตของเราไปรู้ไปเห็น เราเสียรู้ไป มันจะ

รักษาความปลอดภัยตรงไหน เราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งใดเลยหรือ นี่ไง 

ถ้าจิตใจมันอ่อนด้อย
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ถ้าจติใจมนัฉลาด เราไม่ดกูไ็ด้ เด๋ียวเราไปเปิดกล้องดทูหีลัง 

นีไ่ปรูส่ิ้งใดมนักว็าง วางหมด นีไ่ง ผกับุ้ง ต้องมีหมู ต้องมีพรกิแกง 

ต้องมีเครือ่งปรุง ต้องมีทุกอย่างพร้อม ท�าความสงบของใจเข้ามาๆ 

ถ้าใจมนัสงบแล้วของมนัมมีากมายมหาศาล พอมีมากมายมหาศาล 

เราต้มเราแกงเป็นหรือไม่ ถ้าเราต้มเราแกงไม่ได้ ได้สิง่ใดมากส็�าคญัตน 

แล้วก็วางไว้ๆ มันเน่ามันเสียไปทั้งนั้นน่ะ

พระทีป่ระพฤตปิฏบิตัทิีไ่ม่ได้ผลก็เพราะตรงนีไ้ง ได้ส่ิงใดมา

เพราะไม่มวีาสนา ไม่มวีาสนาเพราะอะไร เพราะด�ารชิอบ งานชอบ 

เพยีรชอบ ด�าริชอบ ด�าริเพ่ืออะไร ด�าริเพ่ือออกจากทกุข์ ไม่ใช่ด�าริว่า 

ปฏิบัติเพื่อจะรู้เห็น เพื่อจะส�าคัญตน เพื่อจะเก็บคะแนน

กำรเกบ็คะแนน กำรสะสมน้ันคอืกเิลสมนัหลอกลวงไป 

กำรละ กำรวำง กำรเสียสละน้ันน่ะ ยิง่ละยิง่วำงได้มำกเท่ำไหน 

จิตใจยิ่งสะอำด จิตใจยิ่งเบำบำง จิตใจเบำบำงเพรำะอะไร 

เพรำะได้ละได้วำงๆ

เพราะจิตนี้ เป ็นนามธรรม สิ่งที่ เป ็นนามธรรมนั้น

กเิลสมันพอกพนูขึน้มาในหวัใจดวงนัน้ มนัถงึมนัทกุข์มนัยากของมนั

ขนาดนั้น

ถ้ามันทุกข์มนัยากขนาดนัน้ เรามาปฏบิตั ิ ปฏบิตัเิพือ่ละ

เพือ่วาง ไม่ปฏิบตัเิพ่ือจะได้มกัมากอยากใหญ่ เพราะความมักมาก

อยากใหญ่ อยากรู้อยากเห็น มันเลยไม่รู ้สิ่งใด กิเลสมันก็ทิ่ม

มันก็แทงให้เราได้ออกนอกลู่นอกทาง
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แต่พอมสีติปัญญาขึน้มา ย้อนกลบัมา สติปัญญาย้อนกลบัมา 

เฮ้อ! โดนหลอกอีกแล้ว พอโดนหลอกอีกแล้วก็กลับมาฟื้นฟู 

กลับมาฟื้นฟูไง ถ้ากลับมาฟื้นฟู ต้องมีสติ ถ้ามีสติสัมปชัญญะ 

สตินะ ครบูาอาจารย์ทีท่่านประพฤตปิฏบัิติมีสต ิ แล้วต่อไปข้างหน้า

จะมีมหาสติ สติมันจะลึกซึ้งเพราะอะไร

เพราะขณะท่ีทุกคนประพฤตปิฏบิตัใิหม่ๆ จะบอก โอ้โฮ! 

จิตนีไ้วมาก จตินีค้ดิเรว็มาก สิง่ทีไ่วมาก คิดเรว็มาก เพราะมันเป็น

นามธรรมที่มันมีความรวดเร็ว ถ้ามีความรวดเร็ว เวลาสติขึ้นมา

มันทันหมด แล้วพอมันทันหมดแล้วถ้ามันละเอียดขึ้นไปๆ นะ 

นี่สังโยชน์ สังโยชน์ ๑๐ เวลาขึ้นไป รูปราคะ อรูปราคะ มานะ 

อุทธัจจะ อวิชชา

รูปราคะ อรูปราคะนะ ราคะคือความก�าหนัดของตน 

รูปราคะ รูป อรูปภายใน โอ้โฮ! มันละเอียดกว่านั้นอีกเยอะมาก

นี่ไง “แนวทางสติปัฏฐาน ๔ สิคะ ปฏิบัติแนวทาง

สติปัฏฐาน ๔ สิคะ” ไอ้ไม่เป็นเลยก็วิปัสสนึก นึกไปเลย กาย 

เวทนา จิต ธรรม เป็นอริยสัจ มันเป็นตรงไหน มันเป็นอย่างไร 

ถ้ามันเป็นขึ้นมา ท�าไมจับต้องสิ่งใดไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอัน

ถ้ามนัจบัต้องสิง่ใดเป็นชิน้เป็นอนัขึน้มา เวลามันละมันวาง

ขึน้ไป ยิง่ละยิง่วาง ยิง่แวววาว ยิง่ผ่องใส ถ้ามันละมันวาง แต่เพราะ

ละวางไม่ได้ แล้วกลวัด้วย กลวัว่าละวางไปแล้วเราจะเสยีความรูส้กึ 

เราจะจบัต้นชนปลายไม่ถกู เพราะเรากลวัเสยีความรูส้กึ เสยีการรบัรู้

อันนั้น เราถึงยึดมั่น
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ยิ่งยึดยิ่งไม่มี ยิ่งยึด กิเลสยิ่งพาหลงทาง พอละวาง

สัญญาอารมณ์ ความคิดเกิดจากจิต มันลากไปท้ังนั้นน่ะ เราละ

เราวาง เราก็จะไปอยู่กับจิตเรา ถ้าเราละเราวางสิ่งต่างๆ มันก็

เข้มแข็งขึ้นมา การท่ีเข้มแข็งขึ้นมา สติกับความรู้ ความรู้กับสติ 

“อย่าทิ้งผู้รู้ อย่าทิ้งพุทโธ” เป็นค�าสั่งเสียของหลวงปู่มั่น

“อย่ำทิ้งผู้รู้ อย่ำทิ้งพุทโธ แล้วไม่เสีย”

ไม่ทิ้งผู้รู้คือไม่ทิ้งหัวใจของเรา ไม่ทิ้งจิตของเรา

อย่าท้ิงพุทโธ เพราะจิตของเรามนัวอกแวกวอแว จติของเรา

มนัจะทรงตวัของมนัอยูไ่ม่ได้ ผูรู้น้ีต้้องก�าหนดพทุโธ ผูรู้น้ีก้�าหนดพทุโธ

เพราะเราจะไปเฝ้าพุทธะ ถ้าผู้รู้นี้อยู่กับพุทโธ พุทโธๆๆ ของเรา

ต่อเนื่องไปๆ ฟ้าดินจะถล่ม เรื่องของเขา ความรู้ความเห็นต่างๆ 

เรื่องของเขา อยู่กับผู้รู้ อยู่กับพุทโธ

มนัจะแวววาว มนัจะมกี�าลงัของมัน ถ้าแวววาว มีก�าลงั

ของมนันะ นีไ่ง ถ้ามนัเป็นจริงๆ เห็นไหม ในสติปัฏฐาน ๔ มีกาย 

เวทนา จิต ธรรม เราน้อมไปที่กาย ถ้ามันน้อมไปที่กายนะ 

คนทีพ่จิารณา เวลามนัพจิารณาไปแล้ว นัง่ภาวนาไป ถ้าจติมนัสงบแล้ว 

ถ้าเวทนามันเกิดขึ้น ถ้ามันจับเวทนาได้ เวทนาสักแต่ว่าเวทนา 

เวทนา เราจับเวทนามาพิจารณาได้

แต่ถ้าเวทนาเป็นเรา เห็นไหม ในผักบุ้งไม่มีแกงเทโพ 

ถ้าเวทนากบัเราเป็นอันเดยีวกนั ไม่มสีตปัิฏฐาน ๔ เวลาเวทนาเกดิขึน้

เจบ็ปวดนกั นีเ่วทนาล้วนๆ เวทนาเป็นเรา เราเป็นเวทนา มันเป็น
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สติปัฏฐาน ๔ ตรงไหน มันจะเป็นจะตายอยู่นี่ ถ้ามันจะเป็น

จะตายอยู ่นี่ ถ้าจิตสงบเข้ามานะ แล้วมันจับต้องของมันได้ 

จิตสงบแล้วมนัจบัเวทนาได้ เวทนาก็เป็นเวทนา แล้วเวทนาขึน้มา 

เวลาวิปัสสนาไปมันจะรู้มันจะเห็นของมัน มันแยกแยะของมัน 

เวทนานี้เป็นนามธรรม เวทนามันเกิดขึ้นมาเพราะเอ็งโง่ เพราะ

ไปยึดมั่นถือมั่น เห็นไหม

เวลาเวทนามันเกิดขึ้น เกิดขึ้นในแข้งในขาของเรา 

เวลานั่งภาวนา เวลาพิจารณาไปๆ มันแยกมันแยะของมันนะ 

อะไรเป็นเวทนา เอาตวัมนัมาสิ กระดกูเป็นเวทนา หนงัเป็นเวทนา 

ขนเป็นเวทนา อะไรเป็นเวทนา ไม่มีสักอย่างที่เป็นเวทนา 

เวทนาเพราะอะไร เพราะจติมนัโง่มันถงึไปรบัรู ้ มันถงึเป็นเวทนาไง

แล้วมเีวทนากาย เวทนาจติ ถ้าเวทนาจติน่ะ ความหงดุหงิด 

ความไม่พอใจ มันมาจากไหน มันมาจากกายหรือเปล่า ไม่เห็น

มาจากกายเลย มนัมาจากหัวใจท้ังนัน้น่ะ เวทนากาย เวทนาจติไง

ถ้ามันเป็นจริงขึ้นมา มันวิปัสสนาขึ้นมา มันพิจารณา

ของมันขึ้นมา นี่ถ้าพิจารณา ในสติปัฏฐาน ๔ มี

นอกสติปัฏฐาน ๔ นี่ไง สติปัฏฐาน ๔ จอมปลอม 

ปลอมๆ ของปลอมๆ ของปลอมๆ คือของจ�า ของจ�ามา 

ของเพ้อเจ้อ นี่ขนาดเพ้อเจ้อนะ เพ้อเจ้อมันยังมีความสุขเลย 

ขนาดเพ้อเจ้อเพราะอะไร เพราะท่องทรงจ�าธรรมวนิยัไง ท่องธรรมะ

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใคร่ครวญๆ
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ถ้ามันเป ็นจริงๆ เวลาถ ้าเป ็นป ัญญาอบรมสมาธิ 

ปัญญาอบรมสมาธิคือการตรึกในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า เวลาเราจะประพฤติปฏิบัติเริ่มต้นกันอย่างไร

นี่ ไง เวลาคนที่ท�างานเขามีสถานที่ท�างานใช ่ไหม 

เวลาปฏิบัติขึ้นมาเขาต้องมีสมถกรรมฐาน ฐานที่ตั้งแห่งการงาน 

นีส่มถกรรมฐาน เวลาปัญญามนัเกดิ มนัเกิดบนฐานนัน้ เวลาปัญญา

มนัเกดิ มนัเกิดบนภวาสวะ มนัเกดิบนจิตนัน้ มันจะแก้ มันจะถอด

มันจะถอน มันจะส�ารอกมันจะคายกิเลสจากจิตนั้น ถ้าคายกิเลส

จากจิตนั้น

สิ่งที่การกระท�า สมถกรรมฐาน ฐานที่ตั้งแห่งการงาน 

ถ้าฐานทีต้ั่งแห่งการงาน เราพยายามหายใจเข้านกึพทุ หายใจออกนกึโธ 

แล้วถ้ามนัท�าไม่ได้ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิๆ ความคดิมนัเกิดจากไหน 

ความคดิมนัเกิดจากจิต ความคิดเกดิจากฐานนัน้น่ะ ความคดิของคน

เกิดบนภวาสวะ เกิดบนภพ

ไม่มีสถานท่ีท่ีต้ัง ไม่มสีถานท่ี ความคดิเกดิไม่ได้ คนตาย

ไม่มคีวามคดิ แม้แต่คนเป็นๆ นะ เวลามันเผอเรอมันยงัไม่คดิเลย 

อายตนะไม่เกีย่วเนือ่งกนั ความสมัผสัระหว่างผวิหนงักบับรรยากาศ 

ถ้าจิตรบัรู ้ ลมพัด แต่ถ้ามนัลมพดัเยน็ๆ แต่จติ อายตนะไม่เกีย่วกนั 

อายตนะภายนอกภายใน นี่ไง ความกระทบมันถึงรับรู้

แล้วเวลาเราจะประพฤติปฏิบัติขึ้นมา เราก�าหนดก็ไม่ได้ 

เราท�าอะไรก็ไม่ได้ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิ
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คอืตรกึในธรรมะขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า ตรกึในธรรมๆ 

ที่ว่า “ปฏิบัติแนวทางสติปัฏฐาน ๔ สิคะ” เขาก็ตรึกในธรรมะ

ขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้านีแ่หละ ตัง้จะเอาบาลข้ีอไหน 

แล้วกใ็ช้ปัญญาใคร่ครวญ ถ้ามนัเป็นสมัมาทิฏฐถิกูต้องดีงาม มนัจะเป็น

ปัญญาอบรมสมาธิ

ค�ำว่ำ “ปัญญำอบรมสมำธิ” นี้คือกำรท�ำควำมสงบ

ของใจ เพรำะผลของมันคอืสมำธ ิ ผลของกำรใช้ปัญญำคอืสมำธิ 

เพรำะเป็นปุถุชน เพรำะเป็นคนหนำ เพรำะจิตใจเรำยังหยำบ 

จิตใจเรำยังกระด้ำง จิตใจเรำมันยังไม่สมควรแก่ธรรม

นี่ไง เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เวลาแสดงธรรมๆ อนุปุพพิกถา ให้เขาท�าทาน ให้เขามีศรัทธา 

ให้เขามคีวามเชือ่ของเขา สดุท้ายแล้วให้ถือเนกขมัมะ แล้วองค์สมเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแสดงอริยสจั ค�าว่า “อรยิสจั” ไง อริยสจั 

นี่ไง อริยสัจคือมรรค

แต่ถ้ามนัเป็นความรู้สกึสามัญส�านกึ มันเป็นโลกยีปัญญา 

มนัเป็นเร่ืองโลก มนัเป็นเรือ่งสามญัส�านกึ มันเป็นเรือ่งความเป็นอยู่

ของมนุษย์ ฉะนัน้ เวลามนุษย์เรา เรามาศกึษาธรรมะขององค์สมเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็ตรึกในธรรมๆ แบบที่เขาบอกว่า 

“ปฏิบัติแนวทางสติปัฏฐาน ๔ สิคะ”

แนวทางสตปัิฏฐาน ๔ คือเขาตรกึในธรรม เขาเอาธรรมะ

ของพระพุทธเจ้ามาใคร่ครวญ มาแยกแยะ เป็นค�าร้อง เป็นกลอน 
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เป็นการฝึกหัดปัญญา ถ้าเขาฝึกหัดปัญญาโดยความเป็นสมัมาสมาธิ 

โดยความเป็นสมัมาทฏิฐ ิ ความเหน็ถกูต้องดงีาม ผลของมันคือสมถะ 

ผลของมันคือสมาธิ ผลของมันน่ะ แต่เขาไม่ยอม ไม่ยอมรับรู้ 

เขาบอกว่า “นี่เป็นแนวทางสติปัฏฐาน ๔”

เขาพยายามจะบงัคบัให้ผกับุง้เป็นแกงเทโพแล้วกนัแหละ 

“ก็มีพร้อม มีกาย มีเวทนา มีจิต มีธรรม”

กาย เวทนา จิต ธรรมก็นึกเอา ผักบุ้งไม่ใช่แกงเทโพ 

ผักบุ้งจะผัดผกับุง้ไฟแดงได้ ผกับุ้งจะจิม้น�า้พรกิก็ได้ แต่ไม่ใช่แกงเทโพ 

มันไม่เข้าสู่อริยสัจหรอก

ถ้ามันจะเข้าสู่อริยสัจ เข้าสู่สัจจะความจริง มันต้องมี

ความสมบูรณ์พร้อม จากปุถุชน กัลยาณชน นี่ไง ถ้าเป็น

ปัญญาอบรมสมาธ ิ ถ้าเป็นสมัมาทิฏฐนิะ สมัมาทฏิฐคิอืความเหน็

ถูกต้องดีงาม

แต่ถ ้าเป ็นมิจฉาทิฏฐิ มันเริ่มต ้นตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิ

ด้วยความเหน็ของตน “กายกเ็ป็นอริยสจั ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั 

เป็นอริยสัจ”...อริยสัจตรงไหน อริยสัจตรงไหน เพราะอะไร 

เพราะด้วยความบกพร่อง เพราะคนภาวนาไม่เป็น เพราะคนไม่เคยเหน็

สัจจะความจริง

การแสดงธรรม ถ้าแสดงธรรมมาจากหัวใจที่เป็นความ

เป็นจริง มันจะสมบูรณ์แบบของมัน ถ้ามันแสดงไม่เป็นความจริง 

มันไปจับเป็นชิ้นเป็นอัน จับตรงไหนก็แล้วแต่มาตั้งเป็นหัวข้อ 
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แล้วหัวข้อนัน้กท็�าให้มคีวามผดิพลาด มคีวามผดิพลาดเพราะอะไร 

เพราะเอาหวัข้อนัน้เป็นอรยิสจั เอาหวัข้อนัน้เป็นความจรงิ มนัเป็น

ความจริงขึ้นมาไม่ได้

ถ้ำมันจะเป็นควำมจริงขึ้นมำได้ ปัญญำอบรมสมำธิๆ 

ต้องจติน้ันเป็นสมำธิ จิตน้ันมนัเป็นผูเ้หน็ ถ้ำจตินัน้เป็นผู้เหน็นะ 

ในสติปัฏฐำน ๔ มีกำย จิตมันรู้มันเห็นขึ้นมำนะ อู้ฮู!

ขณะเป็นสมาธิมันก็เป็นสมาธินะ สมาธิ คนที่ท�าสมาธิ

แล้วสมาธิเสื่อมไป สมาธิเสื่อมแล้วเราพยายามฝึกฝนขึ้นมา 

โดยธรรมชาต ิ โดยข้อเทจ็จรงิ มนัมเีจรญิแล้วเสือ่ม เสือ่มแล้วเจรญิ 

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของครูบาอาจารย์

ของเรา เวลาประพฤติปฏิบัติมีหนักมีเบา เวลาถ้ากิเลสมันหนา 

กิเลสมันหนาคือสมาธิเสื่อม คือกิเลสมันฟาดงวงฟาดงากับหัวใจ 

นั่นแหละเขาต้องเข้มข้น

การเข้มข้น การอดนอนผ่อนอาหาร การเผชิญหน้ากับ

ความจรงิ มนัจะเผชญิหน้า ท�าไมต้องเผชญิหน้าล่ะ ถ้าเราไม่เผชญิหน้า 

ถ้ากิเลสมันเคยชนะเราหนหนึ่งนะ ต่อไปมันจะเอาเทคนิคอย่างนี้

คอยบีบบี้สีไฟ การประพฤติปฏิบัติของเราจะเหลวแหลก

แต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติมาตามแนวทาง การปฏิบัติ

สม�า่เสมอ การปฏบิตัต่ิอเนือ่ง การรักษาหัวใจของเราให้มนัมมีาตรฐาน 

เวลาถ้ามันเสื่อม เสื่อม เราก็ฟื้นฟูขึ้นมา ถ้ามันผิดพลาดขึ้นมา 

เราก็แก้ไขของเราตลอดไป รักษาให้มั่นคงๆ ขึ้นมา
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แล้วถ ้ามันน้อมไปสู ่กาย น้อมไปสู ่สติป ัฏฐาน ๔ 

จติสงบแล้วจติตัง้มัน่ จิตมกี�าลัง ถ้ามนัเห็นกาย มนัสะเทอืนกเิลสมาก 

ถ้ามันจับเวทนาได้ มันก็พิจารณาเวทนาเป็นชิ้นเป็นอัน ถ้ามัน

จับจิตของมันได้ แล้วถ้ามันจับธรรมารมณ์ อารมณ์ที่เกิดขึ้น 

มันพิจารณา

เพราะถ้าจับธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์ อารมณ์คืออะไร 

อารมณ์ ถ้าอารมณ์มันสมบูรณ์แบบของมัน มันก็เป็นความคิด 

ความคิดมันเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไร ความคิดมันเกิดข้ึนมาได้

เพราะสัญญา สัญญาความจ�าได้หมายรู้

เดก็ๆ เกดิมา นีสี่เขียว นีสี่แดง เดก็ๆ ไม่รูจั้กสสีนัหรอก 

เราก็พยายามฝึกฝนให้เขามกีารศึกษา ให้เขาจ�าได้ ให้เขาจ�าตวัอกัษรได้ 

ให้เขาผสมค�าได้ต่างๆ นี่คือสัญญาทั้งนั้นน่ะ สัญญาคือการศึกษา 

คือการศึกษาทางโลก

ทนีีก้ารศึกษาทางโลก สิง่ท่ีรู้ท่ีเหน็ขึน้มา รูเ้หน็แต่สญัญา 

สญัญามนัรบัรู้ รับรู้ข้ึนมา สังขารกป็รุง เวลาสงัขารปรงุข้ึนมาแล้ว 

เวทนา ปรุงดีหรือชั่ว มันเกิดวิญญาณรับรู้ วิญญาณรับรู้มันก็

เป็นรูปเป็นอารมณ์ขึ้นมา พอเป็นอารมณ์ขึ้นมา เห็นไหม

ถ้าเป็นสติปัฏฐาน ๔ มันจับแล้วมันแยกมันแยะได้นะ 

อารมณ์อารมณ์หนึ่งมันก็เหมือนวงจรหน่ึง ถ้ามีสติปัญญาเข้าไป

แยกวงจรนั้นออก ดับ อารมณ์นั้นดับ นี่ถ้าเป็นสติปัฏฐาน ๔
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แต่ถ้าไม่เป็นสติปัฏฐาน ๔ ในผักบุ ้งไม่ใช่แกงเทโพ 

ในความรู้สึกของเรา ความรู้ก็มีอารมณ์ มีโกรธ มีโลภ ไม่พอใจ 

ทุกข์ใจ อ้าว! ก็เราคิด เราดี เราเก่ง เราแน่ เรายอด มันก็ไป

ตามประสามัน นี่ไง มันไม่ใช่สติปัฏฐาน ๔ หรอก

ถ้ามีสติปัฏฐาน ๔ คือมันจะจับได้จริงๆ มันจับอารมณ์

ของเราได้ จับสติปัฏฐาน ๔ คือธรรมารมณ์ จิตสงบแล้ว 

มีก�าลังแล้วจับได้ พอจับได้ เพราะอารมณ์นี้ พญามาร ครอบครัว

ของมารมนัได้ใช้อาศัยเพ่ือสร้างเวรสร้างกรรมมากับชวีติของเรามหาศาล 

แล้วชีวิตของเราก็อยู่ใต้อ�านาจของมารที่ให้มันข่มขี่กันมาตลอด

ในผักบุ ้งไม่ใช่แกงเทโพ ในความรู ้สึกนึกคิดของเรา

มันเป็นกิเลสตัณหาความทะยานอยาก ท�าลายล้างเรามาตลอด 

ถ้ามันมีสตมิปัีญญาจะสร้างคุณงามความดขีึน้มาบ้าง มนักตี็โพยตพีาย 

มนักบ็อกว่า “ไม่มคีวามจ�าเป็น ไม่จ�าเป็นจะต้องท�าตอนนี ้ ไปท�าตอน

ใกล้จะเสียชีวิตก็ได้ การภาวนา ภาวนาตอนไหนก็ได้ ตอนนี้

ส�ามะเลเทเมากันไปก่อน”

นี่ไง ในผักบุ้งไม่มีแกงเทโพ ในความรู้สึกนึกคิดถ้ามัน

ไม่มคีวามสงบของใจ แล้วไม่เห็นตามความเป็นจรงิ นีไ่ง สตปัิฏฐาน ๔ 

มันเกิดตรงไหน สติปัฏฐาน ๔ มันเป็นอย่างใด

เวลาจติทีส่งบแล้วเหน็กาย เห็นเวทนา เห็นจติ เห็นธรรม

ตามความเป็นจริง นี่เป็นแนวทางสติปัฏฐาน ๔ คือจิตสงบแล้ว

ยกขึ้นสู่วิปัสสนา
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เวลาวิปัสสนาไปๆ คนเราวิปัสสนา คนเราเห็นกาย 

เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เราพิจารณาไปแล้ว ทีแรก

พิจารณาไปแล้วมันก็แช่มชื่น พิจารณาไปแล้วมันก็ทะลุปรุโปร่ง 

พิจารณาไปแล้ว แหม! มันสุดยอด

การท�างานมันต้องพัก ถ้าการท�างานไม่พักแล้ว คน 

พอมนัเหน่ือยจากงาน คนมนัสมบกุสมบนัแล้วมันจะเอาก�าลงัทีไ่หน

ไปท�างาน แต่ด้วยคนเราถ้ามันเป็นสมาธิๆ มันไม่ใช้ปัญญา เวลา

สมาธไิม่ใช้ปัญญา ท�าสมาธเิกอืบเป็นเกอืบตาย ตอนนีพ้อใช้ปัญญาแล้ว

ก็จะจ้วงจะฟัน จะเอาให้ได้มรรคได้ผลขึ้นมาไง พอมันใช้ไป 

สมาธิมันก็เสื่อมลง เวลาคิดไปมันเป็นสัญญาทั้งนั้นน่ะ เวลา

ใช้ปัญญาไปๆ

คนทีภ่าวนาใหม่ๆ  มนักจ็ะตกไปในสองฝ่าย อัตตกลิมถานโุยค 

กามสุขัลลิกานุโยค มันจะตกไปในสองส่วน มันตกขอบไปทั้งซ้าย

และขวา

มัชฌิมาปฏิปทา ความสมดุลพอดี ความสมดุลพอดี

มันต้องมีสัมมาสมาธิเป็นพ้ืนฐาน ถ้าสัมมาสมาธิเป็นพื้นฐาน 

มนัจะไม่ท�าให้จติเราตกขอบได้ทัง้สองด้าน ถ้าการตกขอบสองด้าน 

เวลามนัภาวนาด ี มนัภาวนาใช้ได้ อู้ฮ!ู สุดยอดๆ น่ีกามสขุลัลกิานโุยค 

มีความสุขมีความสงบของมันไป

แล้วท�าสมาธิมาเกือบเป็นเกือบตาย สมาธิมันเป็นสมาธิ

เท่านั้นแหละ มันไม่ใช่เป็นปัญญา เวลาปัญญามันเกิดขึ้นมาแล้ว 
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วิปัสสนา นี่แนวทางสติปัฏฐาน ๔ พอพิจารณาต่อเนื่องไป 

มชัฌิมาปฏปิทา มันเบาบางลง เพราะในมชัฌมิาปฏปิทา สมาธิชอบ 

งานชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ปัญญาชอบ ความชอบธรรม

มันเกี่ยวเนื่องกันไป

ถ้าความชอบธรรมมันเกี่ยวเนื่องกันไป วิปัสสนาไป 

มนัใช้ปัญญาไป มนัสมดลุมันกป็ล่อยวาง การปล่อยวาง ปล่อยวาง

มนัช่ัวคราว พอชัว่คราว พอปล่อยวางแล้วก�าลงัมนัใช้ไปขนาดไหนล่ะ 

ก�าลังใช้ไปขนาดไหน พอคราวต่อไปมันกเ็ป็นปัญญา ปัญญาทีก่เิลส

สมุทัยเจือมาแล้ว สมุทัยคือกิเลส ตัณหา วิภวตัณหา มันก็สอด

เข้ามาแล้ว พอสอดเข้ามาแล้ว “อู๋ย! ภาวนาด ี ภาวนาเก่ง ภาวนาเลย 

ปัญญายอดเยี่ยม โอ้! ภาวนาไป”...นี่กิเลสมันหลอก

พอไปถูลู่ถูกังไป สัญญาทั้งนั้น สัญญาคือเราเคยท�าได้ 

เราคดิว่าเราท�าอย่างนีก้จ็ะได้ แต่ไปแล้วมันเป็นอดตีอนาคต สิง่ที่

ท�ามาแล้วคืออดีต สิ่งที่ยังไม่เป็นคืออนาคตคาดหมายว่าเราเคย

ท�าอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้

อดตีอนาคตนะ มนัไม่เป็นปัจจบัุน มันเป็นปัจจบัุนไปไม่ได้

เพราะมันขาดสัมมาสมาธิ มันขาดพื้นฐานของความตั้งมั่นของจิต 

ถ้ามันขาดพื้นฐานขึ้นมา มันเป็นสัญญา คือเราเคยรู้เคยเห็นไง 

เคยเป็นไง นี่ไง เวลามันฉุดกระชากลากไปไง

ถ้าคนท่ีประพฤตปิฏบิตัใิหม่มนักจ็ะไป เพราะว่ามนัแตกต่าง 

คือผลตอบสนองมันมากกว่า คือปัญญามันทะลุทะลวงไป โอ้โฮ! 
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มนัสดุยอด แล้วพอมนัได้ มนัก็จะจ้วงจะฟัน จะเอาให้ได้ เอาให้ได้ 

นี่กิเลสมันพลิกแพลง

พอกิเลสพลิกแพลง สมุทัยเจือเข้ามา สมุทัยคือกิเลส 

ตัณหา ภวตัณหา คืออยากได้อยากดีนั่นแหละ มันเจือเข้ามา 

พอเจือเข้ามา แล้วถ้าเจือเข้ามา มันจะเป็นสัมมาทิฏฐิได้อย่างไร 

มันจะเป็นมัชฌิมาได้อย่างไร มันเป็นกิเลสแล้ว

ถ้าเป็นกิเลสแล้ว ถ้ามีครูบาอาจารย์ที่เป็นจริงนะ 

ท่านจะบอกเลย “เอาเลย เอาให้เตม็ท่ีเลย” เตม็ทีมั่นกถ็ล�าไปเลย 

พอถล�าไปเลยนะ ผักบุ ้งเน ่าแล ้ว หมูเหมอเน่าหมดแล้ว 

แล้วท�าอย่างไรล่ะ

กลับมาหาใหม่ไง กลับไปเก็บผักบุ ้งตามชายคลอง 

แล้วก็ไปหาใหม่ หาใหม่ก็ต้องกลับมาท�าความสงบของใจเข้ามา 

บางคนท�าได้ บางคนท�าไม่ได้ บางคนน้อยเนือ้ต�า่ใจ บางคนสละทิง้

กำรประพฤติปฏิบัติ เริ่ มต ้นจำกกำรขวนขวำย 

กำรมุมำนะขึ้นมำ แล้วพอท�ำๆ ไปแล้วนะ ทั้งไม่มีอุดมกำรณ์ 

ทัง้ไม่มจีดุยนื ไม่มีสัจจะ ไม่มกี�ำลังของตน เหน็ไหม ในหมู่พระ

ท่ีปฏิบัตเิขำต้องมคีรมูอีำจำรย์ไง เวลำมนัท้อแท้ เวลำมันส้ินหวงั 

เอำครูบำอำจำรย์เป็นที่ตั้ง

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่นเวลาท่านประพฤติปฏิบัติมา 

ท่านทุ่มเททัง้ชวีติ แล้วทุ่มเทท้ังชวีติ เวลาขาดตกบกพร่อง เอาใคร
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เป็นตัวอย่าง เวลามันเหลวแหลก คนท�างานแล้วมันจะประสบ

ความส�าเร็จไปทุกทีๆ หรือ

การท�างานประสบความส�าเรจ็ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ล้มเหลวสกั 

๕๐ เปอร์เซ็นต์ก็นับว่ายอดเยี่ยมแล้ว ถ้ามันประสบความส�าเร็จ 

๕๐ เปอร์เซ็นต์ อันนัน้ค�าว่า “ประสบความส�าเรจ็ๆ” ในผลการปฏบิตัิ 

ไม่ใช่ประสบความส�าเร็จถึงการที่มันช�าระล้างกิเลส

กำรช�ำระล้ำงกิเลส ขณะจิตสมุจเฉทปหำน กำรฆ่ำ

กำรท�ำลำยกเิลสชดัๆ ถ้ำไม่มกีำรฆ่ำกำรท�ำลำย อย่ำหลอกตัวเอง 

กำรหลอกตวัเอง นัน่แหละมนัเป็นผลร้ำยของตัวเอง เป็นผลร้ำย

ของกำรกระท�ำของเรำ ถ้ำมนัเป็นผลร้ำยเพรำะอะไร เพรำะว่ำ

กิเลสมนักท่็วมท้นในหวัใจอยูแ่ล้ว เรำยงัไปร่วมมอืกบัมนัอกีใช่ไหม

เรำจะฆ่ำจะท�ำลำยเขำ เรำไม่ใช่ไปร่วมมือกบัเขำ เรำจะ

ร่วมมือกับธรรมะ เรำจะร่วมมือกับอริยสัจ เรำจะร่วมฟื้นฟู

หัวใจของเรำ ถ้ำเรำจะฟื้นฟูหัวใจของเรำเพื่อเป็นอริยสัจ 

เพือ่เป็นสจัจะเป็นควำมจรงิ เรำต้องมีควำมหม่ันเพยีร เพยีรชอบ 

งำนชอบ ควำมวิริยะ ควำมอุตสำหะ เป็นควำมหมั่นเพียร

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอนให้ปล่อยวาง 

สอนการละการวาง แต่การละการวางมันต้องการละวางแบบ

เศรษฐีธรรม เศรษฐีธรรม เวลาหลวงตาท่านชื่นชมหลวงปู่ลี 

เศรษฐีธรรมๆ
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มนัต้องเป็นเศรษฐแีล้วปล่อยวาง ไม่ใช่ข้ีครอก “ผมกเ็ป็น

อรยิสัจ ขนก็เป็นอริยสจั” ไม่รู้อะไรเลย แล้วเป็นเศรษฐีได้อย่างไร 

ไม่รู้อะไรเป็นเศรษฐีธรรมได้อย่างไร

เศรษฐีธรรมคือเขาสร้างสมขึ้นมามากมายมหาศาล 

เริ่มต้นจากการใช้ปัญญาๆ คนท่ีปฏิบัติไปเขาจะรู้ถึงตทังคปหาน 

คือการใช้ปัญญาด้วยความแยกแยะของเรา แล้วมันมีก�าลังสมดุล

ของมัน มันปล่อยวาง เหมือนเลย เหมือนกิเลสตาย โอ้โฮ! 

โล่งโถงไปหมดเลย แต่มันไม่มีสิ่งบอกเหตุ ไม่ได้ช�าระล้างกิเลส 

มันไม่มีสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส สักกายทิฏฐิ 

ความเห็นผิดในกายของตน ความเห็นผิด ความเห็นคือจิต

ส่ิงที่เกิดเป็นมนุษย์คือร่างกายน้ี กายกับใจๆ ที่บวกกัน

เป็นมนุษย์นี้ สิ่งท่ีเป็นสิทธิเสรีภาพ รัฐธรรมนูญรับรองการเกิด

เป็นมนุษย์ การเกิดเป็นมนุษย์นี้มีกฎหมายรองรับ ห้ามท�าลาย 

ห้ามเบียดเบียนกัน

แต่กิเลสท่ีมนัครอบง�าอยูมั่นครอบง�าหวัใจ มันท�าลายล้าง

ด้วยความทกุข์ความยาก เราใช้สตใิช้ปัญญาการประพฤตปิฏบิตัธิรรม

ด้วยมรรคด้วยผล ด้วยมรรค ๘ ด้วยมชัฌมิาปฏปิทา ด้วยความสมดลุ

ของตน เห็นไหม พิจารณาซ�้าแล้วซ�้าเล่า มันจะปล่อยวาง

เป็นครั้งเป็นคราวๆ

คนท่ีปล่อยวางนะ ปล่อยวางแล้วถ้าเผลอไผล ปล่อยวางแล้ว

ส�าคัญตน เสื่อมหมด เส่ือมเพราะอะไร เสื่อมเพราะสิ่งร้อยรัด 
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สักกายทิฏฐ ิวจิกิจิฉา สีลพัพตปรามาส มันร้อยรดัจติอยู ่สงัโยชน์

ร้อยรัดกิเลสกับจิตนี้เป็นอันเดียวกัน

การวิปัสสนา วิปัสสนาเพ่ือผ่อนเพื่อคลาย การผ่อน

การคลายนั้นคือปหานชั่วคราวๆ ค�าว่า “ชั่วคราวๆ”

ครูบาอาจารย์ท่ีท่านประพฤติปฏิบัติ ถ้าท่านผิดพลาด 

เวลามนัปล่อยวางแล้วมนัมหัศจรรย์ ก็คิดว่าสิง่น้ีเป็นธรรม แล้วถ้า

พลั้งเผลอหรือปล่อยปละละเลย เสื่อมหมด ถอยกรูดๆ ไปเลย 

แล้วกลับมายาก

แล้วถ้าครบูาอาจารย์องค์ไหนเคยผดิพลาด มันมีบทเรยีน 

บทเรยีนการประพฤตปิฏบิตันิีคื้อประสบการณ์ ประสบการณ์ของ

ครูบาอาจารย์ของเราท่านประพฤตปิฏบิตัมิาแต่ละองค์ๆ ในสายของ

หลวงปู่มั่น มันมีวาสนามาแตกต่างกัน

แต่คนที่ประสบความส�าเร็จ ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ของ

หลวงปูม่ัน่ท่ีท่านประสบความส�าเร็จทีห่ลวงตาท่านชืน่ชม ชืน่ชมว่า

เป็นเพชรน�า้หนึง่ๆ ท่านมปีระสบการณ์อย่างนี ้ แล้วประสบการณ์

ของแต่ละองค์ๆ ไม่เหมือนกัน แตกต่างกันด้วยอ�านาจวาสนา

คนเราเกดิมาแตกต่างกนั การเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะมา

แตกต่างกัน แล้วเวลาท่านพิจารณาของท่าน สิ่งที่ท่านคุยกัน 

ธมฺมสำกจฺฉำ ในวงปฏิบัติเขาถึงรู้ของเขา ถ้าเขารู้ของเขาขึ้นมา 

เวลาท่ีมนัปล่อยวางชัว่คราวๆ ครูบาอาจารย์ท่ีท่านเป็นจรงิๆ แบบนี้ 
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ท่านเคยผิดพลาด เคยปล่อยวางแล้วชะล่าใจ เสื่อมไป ท่านก็

ฟื้นฟูขึ้นมา ท่านก็พยายามขวนขวายของท่าน

ในสติปัฏฐาน ๔ มีกาย เวทนา จิต ธรรม พิจารณา

ซ�า้แล้วซ�า้เล่าๆ ถ้าจะไปจับกาย จับเวทนา จบัจิต จบัธรรมข้ึนมา

พจิารณาโดยจติ โดยสามญัส�านกึ โดยโลกยีปัญญา เป็นไปไม่ได้หรอก 

เป็นไปไม่ได้ เพราะไปอนาคตมนัยงัมสีต ิมหาสต ิ ปัญญา มหาปัญญา 

มันมีปัญญาญาณ ปัญญารอบคอบ เพราะอะไร

เพราะบุคคล ๔ คู ่ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล 

สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล 

อรหัตตมรรค อรหัตตผล

ในสติปัฏฐาน ๔ มีกาย เวทนา จิต ธรรม

ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรมโดดๆ ไม่มีจิต 

จิตตภาวนาเข้าภาวนาร่วมด้วยไม่มี แล้วคนที่ไม่เป็นก็ไปจับวัตถุ

จิตโดดๆ ความโดดๆ นั้นมาบอกว่าเป็นอริยสัจ มันเป็นไปไม่ได้

หนึง่ ผูท่ี้ภาวนาไม่เป็น “จติสงบแล้วกพ็จิารณากายสคิะ”

แต่ครูบาอาจารย์ของเรา “พิจารณากายสิ พิจารณา

อสุภะเลย พิจารณากายแยกแยะเลย เป็นไตรลักษณ์”

“มันจะเป็นอสุภะๆ” ภะไหน ภะอย่างไร มันไม่เป็น 

เพราะมนัไม่เป็นถึงเหลวแหลก พอเป็นพิธี พอเป็นพิธสีมบูรณ์แบบ

แล้วว่าก็ใช่ พิธี ใครท�าไม่ได้ พิธีกรรมเยอะแยะไปหมด ปฏิบัติ
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พอเป็นพิธี แล้วสังคมช่ืนชมกัน สังคมคือโลกไง โลกเป็นใหญ่ 

ไม่ใช่ธรรมเป็นใหญ่

ธรรมเป็นใหญ่นะ ครบูำอำจำรย์ของเรำอยูใ่นป่ำในเขำ 

ท่ำนบรรลุธรรมองค์เดียว ท่ำนกังวำนในใจของท่ำนองค์เดียว 

แล้วท่ำนเก็บเงียบ แล้วมีครูบำอำจำรย์ที่ท่ำนใฝ่หำค้นคว้ำ 

ท่ำนถึงแสวงหำเข้ำไปศึกษำ เข้ำไปศึกษำก็เริ่มต ้นจำก

ท�ำควำมสงบของใจเข้ำมำก่อน พอใจสงบระงับแล้ว พอคน

ท�ำสมัมำสมำธไิด้ จิตสงบระงบัแล้วจะชืน่ชม จติน้ีจะยอมรบัใน

พระพุทธศำสนำ

ไอ้ของเรายอมรับแต่ปาก ปากว่าเป็นชาวพทุธ อยากจะ

ประพฤติปฏิบัติ แต่โลเล ไม่แน่ใจ หมดกาลหมดสมัย เวลา

ปฏิบัตแิล้วจะได้ผลหรือไม่ ปฏบิตัไิปไม่เหนือ่ยเปล่าหรอื แล้วคนสอน

สอนถูกหรือเปล่า เอ๊ะ! เขาจะพาเราไปไหนเนี่ย ร้อยแปด

แต่ถ้ามนัมคีรูบาอาจารย์นะ ท่านบอกว่าให้ท�าความสงบ

ของใจเข้ามาก่อน พอใจสงบนะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

ผูรู้้ ผูต้ืน่ ผูเ้บกิบานมนัจะรูแ้จ้งในใจของตน ความรูแ้จ้ง

ในใจของตนจะเช่ือมั่นในพระพุทธศาสนา ในพระพุทธศาสนา 

พุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน นี่ไง ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน น้อมไป

เหน็กาย เห็นเวทนา เห็นจติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ ถงึเป็น

แนวทางสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง
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ไม่ใช่แนวทางสติปัฏฐาน ๔ ด้วยโวหาร ด้วยค�าพูด 

ด้วยพิธีกรรม ไม่มีอยู ่จริง แต่มันมีอยู ่ในพระพุทธศาสนา 

ในพระพทุธศาสนา องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอนอย่างนัน้ 

สอนอย่างนัน้ ให้คนท�าอย่างนัน้จากหวัใจของเขา ไม่ใช่ให้ท�าแบบนัน้

โดยการพร�่าเพ้อ โดยการนึกเอา โดยวิปัสสนึก มันไม่มีอยู่จริง

ถ้ามนัเป็นจรงิ ครบูาอาจารย์ของเราท่านประพฤตปิฏบัิติ

มาก่อน ถ้ามันเป็นจริง เวลาตทังคปหาน มันใช้ปัญญาชั่วคราว 

ปัญญาชัว่คราวมนัไม่ได้ถอนสงัโยชน์ ถ้าไม่ได้ถอนสงัโยชน์ ต้องท�าซ�า้ๆ 

การท�าซ�้าๆ ก็เพื่อพิจารณาเพ่ือถอดเพื่อถอน เพื่อแยกเพื่อแยะ 

ไตรลักษณ์นั่นแหละ ลักษณญาณ พิจารณาซ�้าแล้วซ�้าเล่าๆ 

เวลามันขาด เวลามันขาดนะ อะไรมนัขาด สงัโยชน์ขาด สกักายทฏิฐิ 

ถ้าสักกายทฏิฐ ิ ทิฏฐ ิ ทิฏฐมิานะขาด ความลงัเลสงสยัมีได้อย่างไร 

การลูบคล�าจะลูบคล�าได้อย่างไร เพราะมันขาดไปแล้ว

พอมนัขาดไปแล้วนะ ผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะไม่มีต้น

ไม่มีปลาย วัฏฏะนี้รู้ได้ยากๆ แต่เป็นพระโสดาบันพาดกระแส 

การพาดกระแสมนัไม่รู้จักวฏัฏะได้อย่างไร แค่พาดกระแส มันรู้จกั

วัฏฏะจากใจของมัน

ใจดวงนั้นเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะไม่มีต้นไม่มีปลาย 

มดืบอด แต่เวลาพาดกระแสมนัรูเ้ลยว่า ๗ ชาต ิ รู้ชัดๆ พระโสดาบัน

ต้องรู้ ถ้าไม่รู้ ไม่ใช่พระโสดาบัน เพราะอะไร เพราะปถุชุนเขากไ็ม่รูไ้ง 

ไม่มใีครรูผ้ลของวฏัฏะ ไม่มใีครรู้ว่าเรามาจากไหน เราเกดิมาท�าไม 

แล้วจะไปไหน ไม่มีใครรู้ แต่พูดธรรมะจ้อยๆๆ เลยนะ
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ในแกงเทโพมีผักบุ้ง ในผักบุ้งไม่มีแกงเทโพ ในผู้ที่ไม่รู้ 

รูไ้ม่ได้ ท�าไม่ได้ ถ้ามนัท�ากแ็กงส้ม แกงส้มผกับุง้ ถ้ามันเอาไปผัด

ก็ผักบุ้งไฟแดง ไม่ใช่แกงเทโพ

ในสติปัฏฐาน ๔ เห็นไหม ในอริยสัจมีสติปัฏฐาน ๔ 

ตามความเป็นจริง แล้วมนัต้องท�าข้ึนมาจากข้อเท็จจรงิ เทวฺเม ภกิขฺเว 

ทางสองส่วนที่เธอไม่ควรเสพ มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง 

ความเหมาะสมพอดีของความเพียร เพียรชอบ

งาน คืองานในการค้นคว้าต่อสู้กับกิเลสในใจของตน

สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องดีงาม ดีงามจาก

ปัญญาญาณ ดงีามจากปัญญาของตน ดจีากความเหน็ ความเหน็

ของจิต จติท่ีมนัแก้ไขตวัของมนัเอง แล้วมันสว่างโพลงกลางหวัใจ 

ดอกบัวบานกลางหัวใจ มันจะไม่รู้ได้อย่างไร

แต่ท่ีแจ้วๆ กนัอยูน่ี่ มันไม่รูไ้ม่เหน็อะไรเลย มันไม่มีสิง่ใด

บานกลางหัวใจ มันถึงไม่รู้จักวัฏฏะ แล้วลูบๆ คล�าๆ

แต่ถ้าเป็นจริงนะ อกุปปธรรม พระอรหันต์คือไม่หัน

ไปไหนแล้ว “อะ” รอบตัว อกปุปธรรม เริม่ต้นตัง้แต่พระโสดาบัน 

อกุปปธรรมคือคงที่ตายตัวไม่เปลี่ยนแปลง เอวัง
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