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โลกยีสมาธิ โลกุตตรสมาธิ 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 

ณ วดัสนัติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

อา้ว! ภาวนา สมบติัคนอ่ืนเป็นของคนอ่ืน เราไดย้นิแต่สมบติัของคนอ่ืนนะ เราตอ้งหา
สมบติัของเรา เกิดเป็นชาวพุทธพบพระพุทธศาสนา พบลายแทงขุมทรัพยอ์นัมหาศาล กว่าจะหา
สมบติัอนัน้ีได ้หาลายแทง คือธรรมะ เอามากางไง ของท่ีลึกสุดลึก ของท่ีกวา้งแสนกวา้งท่ีใครจบั
ตอ้งก็ไม่ได ้ เทวดา อินทร์ พรหมก็ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะรู้ได ้ แมแ้ต่ฤๅษีชีไพรอยูใ่นป่าในเขา ประพฤติ
ปฏิบติักนัมาจนชัว่ชีวิต ปฏิญาณตนกนัว่าเป็นพระอรหนัต์ทั้งนั้นเลย พระพุทธเจา้เขา้ไปศึกษา
หมดนะ ผูท่ี้เป็นศาสดาตั้งส านกัสอนในคร้ังพุทธกาล เจา้ชายสิทธตัถะไปศึกษามาหมดทุกส านกั
นะ ขนาดอาจารยใ์นส านกัต่างๆ บอกเลยว่า “อยูก่บัเราเถอะ ความรู้มีเท่าน้ี เอาไวส้อนลูกศิษย์
ต่อไป” อาจารยย์งัยอมรับลูกศิษยว์่ามีธรรมเสมออาจารย ์

แต่ลูกศิษยบ์อกว่าทุกขม์าก เจา้ชายสิทธตัถะยงัมีความทุกขอ์ยูใ่นหวัใจ ไดส้มาบติัอยู ่มีความ
สงบ เห็นไหม ความสงบแค่ปล่อยวาง แต่ในหวัใจมนัรู้ว่าไม่พน้ทุกข ์หวัใจมนัยงัไม่หลุดพน้ไง 
จึงไม่ยอมอยูก่บัเจา้ส านกันั้น ยงัออกไปแสวงหาต่อ หาจนขนาดว่าไปหาใครก็ไม่มีใครจะรู้ได ้
สุดทา้ยตอ้งมาท าดว้ยตนเอง เป็นสยมัภู รู้ดว้ยตนเอง 

พระพุทธเจา้เป็นผูท่ี้เลิศ พระพุทธเจา้สร้างบารมี สร้างอ านาจวาสนามาดว้ย สละมา
ทั้งหมด สละครอบครัว สละทั้งลูก สละทั้งเมีย สละหมดเลย สละแลว้ก็ยงัไม่ได ้เห็นไหม สละใน
ชาติหน่ึงมนัเจ็บปวดมาก ชาติท่ีเป็นพระเวสสันดร สละลูกไป ๒ คนใหชู้ชกตี คนเรามีกิเลส ตอนท่ี
สละออกไปก็เป็นกษตัริยด์ว้ย ทิฏฐิของกษตัริย ์ทิฏฐิของความยดึมัน่ถือมัน่ ทิฏฐิของความเหนือคน 
แลว้สละลูกออกไป ทั้งท่ีใจเป็นบุญขนาดไหนมนัก็เป็นทุกข ์
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พอมาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะแลว้ไปศึกษาเล่าเรียนในส านกัต่างๆ แลว้ เขาบอกว่าท า
สมาบติัได ้คนท าสมาบติัไดต้อ้งจิตสงบ จิตสงบ กิเลสมนัตอ้งยบุยอบลง คือกิเลสมนัไม่เพ่นพ่าน
ในหวัใจ มนัก็ยงัรู้ว่าตวัเองยงัมีทุกขอ์ยู ่ น่ีขนาดชาติท่ีเป็นเจา้ชายสิทธตัถะนะ แต่ตอนชาติท่ีเป็น
พระเวสสันดรไม่ไดท้  าสมาบติั กิเลสไม่สงบลง กิเลสมนัยงัเตม็ตวัอยูน่ัน่น่ะ แต่เป็นผูท่ี้ปรารถนา
พุทธภมิู เป็นผูมี้วาสนาไง เป็นชาติสุดทา้ยท่ีตอ้งสละลูกทั้งสอง สละนางมทัรีใหก้บัเทวดาท่ีมา
ขอ น่ีในธรรมบท สละทั้งลูก สละทั้งเมีย สละทั้งๆ ท่ีตวัเองก็กิเลสเตม็ตวันะ แต่ดว้ยอ านาจวาสนา
ท่ีไดส้ะสมมาตลอด เป็นพระเจา้สุวรรณสาม เล้ียงพ่อเล้ียงแม่ขนาดท่ีว่าหาบไวเ้ลยล่ะ น่ีสละทั้งชีวิต 
ชีวิตตวัเองก็เคยสละมา กระโดดเขา้กองไฟ เป็นนกกลั้นใจตายใหเ้ขากินเน้ือก็สละมา แต่มนัสละ
แบบเอาตวัเองเขา้สละ ไม่เหมือนกบัมาสละลูกและเมีย เพราะอะไร เพราะลูกและเมียมนัมดัหวัใจ 
มนัมดักิเลส มนัเจาะจงเขา้ถึงกิเลสในความตระหน่ีถ่ีเหนียวในการยดึมัน่ถือมัน่ เห็นไหม 

โลกทั้งโลกท่ีเขาฆ่ากนัตายเพราะเหตุใด? ก็เพราะว่ามาแยง่กนันัน่ล่ะ แยง่หญิงแยง่ชายกนั 
เขาฆ่ากนัตาย แลว้เพราะอะไร? มนัสะเทือนหวัใจ มนัยดึมัน่ว่าเป็นของของมนั อนัน้ีก็เหมือนกนั 
มนัตอ้งสละอยา่งนั้นมนัถึงจะแทงถึงหวัใจกิเลส แลว้มนัสละไดย้าก มนัถึงเป็นความทุกขสุ์ดๆ ไง 
เป็นความทุกขข์องพระเวสสันดร สละออกมาเพื่อจะใหม้นัเกิดวาสนาบารมีข้ึนไปจนถึงตรัสรู้
ธรรมได ้น่ีปรารถนาโพธิญาณไง 

พอมาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เห็นไหม ขนาดสร้างสมบารมีมาขนาดนั้นนะ ถึงไดเ้ป็น
สยมัภ ู จะเป็นสยมัภเูพราะตรงน้ีไง ตรงท่ีสละออกทั้งหมด น่ีสละแต่เปลือก สละออกมาสร้าง
วาสนาบารมี สละแต่หา้งร้านไง เขาสร้างตึก เขาตอ้งท าหา้งร้านข้ึนไป สละแต่เปลือกออกมาเพื่อ
จะใหใ้จมนัไดเ้สวยวมุิตติสุข ใหใ้จน้ีสร้างฐานมาตั้งแต่ชาติต่างๆ มาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ออกมา
แลว้ก็ยงัแสวงหาผูส้ั่งสอน ปกติของกิเลสตอ้งหวงัพึ่งคนอ่ืนไง 

ปกติของมนุษยปุ์ถุชน มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม มนุษยว์่าตวัเองจะเอาตวัเองรอดไม่ได ้ ก็ยงั
ตอ้งหวงัพึ่งคนอ่ืน เห็นไหม แสวงหาครูหาอาจารยไ์ปทัว่ แต่ครูอาจารยน์ั้นไม่ถึงกบัเป็นผูท่ี้ส้ิน
กิเลส เขาก็สอนดว้ยความรู้ของเขา น่ีศาสดาผูมี้กิเลส แลว้เจา้ชายสิทธตัถะสร้างสมบารมีมาขนาด
นั้น มนัไม่สมกนัว่าจะมาสอนไดไ้ง เพราะว่าเกิดเป็นพระพุทธเจา้สร้างอ านาจวาสนามาขนาดนั้น
ใครจะมาสอน เพราะมนัไม่มีใครรู้ จะเอาอะไรมาสอน จึงตอ้งแสวงหาดว้ยตนเอง เป็นสยมัภู
สร้างมา น่ีอ  านาจของกรรมดี อ านาจของบุญวาสนาเป็นผูส้ร้างมาแบบนั้น ตอ้งเป็นแบบนั้นไง ถึง
จ าเป็นตอ้งแสวงหาเอง 
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มนัไม่มีใครรู้ ๓ โลกธาตุก็ไม่มีใครรู้เร่ืองนิพพาน ตอนนั้นเจา้ชายสิทธตัถะเร่ิมออก
แสวงหาก็ยงัไม่รู้ ก็แสวงหาคนอ่ืนก่อน แสวงหาเพื่อใหแ้น่ใจไง เพราะในเม่ือหวงัพึ่งคนอ่ืนไดก้็
หวงัพึ่ง เราคิดถึงเราในปัจจุบนั ปัจจุบนัเรามีความทุกขใ์นหวัใจไหม ขนาดพระพุทธเจา้วาง
ธรรมะไว ้วางแนวทางประพฤติธรรมะตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นละเอียดไว ้ เราเองจะเขา้มาปฏิบติัเรายงั
ลงัเลสงสัย เรายงัหวงัพึ่งคนอ่ืนเลย แต่ขณะนั้นไม่มี ธรรมะแบบน้ีไม่มี ธรรมะท่ีพระพุทธเจา้สอน 
มรรคคือองค ์๘ ไม่มี ครูบาอาจารยท่ี์ปฏิบติัจนหลุดพน้แลว้ไม่มี มนัเลยไม่มีคนท่ีจะเป็นผูส้อนได้
ไง แลว้จะไปหาใครสอนล่ะ 

เพราะว่าท่านเองเป็นผูท่ี้ปรารถนา แลว้ท่านเองเป็นคนสร้างฐานมาเอง ท่านเองต่างหากจะตอ้ง
มาเป็นผูต้รัสรู้เอง แต่ตอนท่ียงัไม่ตรัสรู้ ธรรมดาของความคิด ธรรมดาของคนตอ้งหาทางออก
ทั้งนั้น หาทางออกจนมนัมายนักนักบัความคิดปัจจุบนัน้ีว่าความเป็นจริงมนัเป็นอยา่งไร ฉะนั้น 
ศาสนาพทุธเราถงึยอดถงึเยีย่ม เป็นศาสนาของผู้ทีส้ิ่นกเิลสแล้ว 

พระพุทธเจา้ออกแสวงหาโมกขธรรมจนส าเร็จเป็นพระพุทธเจา้ ปฏิญาณตนกบัปัญจ
วคัคีย ์ “เธอเคยไดย้นิไหมว่าเราเป็นพระอรหนัต์ เธอเคยไดย้นิไหม” เตือนปัญจวคัคียท่ี์ท  าสัญญา
กนัว่าจะไม่ตอ้นรับ “เธอเคยไดย้นิค าพดูค าน้ีไหม” 

ผู้ทีเ่ป็นอาชาไนย พดูค าไหนต้องเป็นค าน้ัน ต้องรู้จริงถงึจะพดูจริง 

ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็ไม่ยอมพดูวา่รู้ว่าเห็น จนตวัเองรู้เห็นตามความเป็นจริงก็พดูว่าตวัเอง
รู้เห็นตามความเป็นจริง ถึงไดพ้ดูออกไปว่า “เคยไดย้นิไหม ค าพดูน้ีเคยไดย้นิไหม ใหเ้ง่ียโสตลง
ฟัง” ใหเ้ง่ียหูฟังท่านแสดงธมัมจกัฯ ไง 

ตรัสกบัปัญจวคัคีย ์ “เธอเคยไดย้นิไหม เราเป็นพระอรหนัต์ เราส้ินแลว้” นัน่ล่ะถึง
ประกาศธรรมออกมา ประกาศธรรมแลว้เป็นธรรมจริงๆ เพราะมีเหตุมีผล จนเทวดาดีใจว่า
ธรรมจกัรน้ีไดเ้คล่ือนแลว้ ธรรม-จกัร ธรรมจกัรไง ธรรมจกัรไม่ใช่กงจกัร 

โลกมนัเป็นกงจกัร กงจกัรมนัเขา้มาเชือดคอตวัเอง รู้เท่าไรก็รู้ดว้ยกิเลส เราจะปฏิบติัเอา
กิเลสหรือเราจะปฏิบติัใหพ้น้จากกิเลส การประพฤติปฏิบติัก็ยดึว่าแนวทางไหนๆ 

แนวทางไหนกเ็ป็นแนวทางหน่ึง เพราะกรรมฐาน ๔๐ ห้อง ผู้ทีป่ฏบิัติมา ครูบาอาจารย์ที่
ประพฤติปฏบิัติมาแล้วแต่จริตนิสัย อาจารย์แต่ละองค์สอนกส็อนในแนวทางทีต่ัวเองถนัด ตัวเอง
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ถนัดหนึ่ง ตัวเองรู้หน่ึง แล้วภูมขิองตัวเองอกีหน่ึง เห็นไหม ภูมใินหัวใจของผู้ทีรู้่มนัมภีูมขินาด
ไหน 

สมาธิธรรม ความสงบของใจ สมาธิจะเกิดข้ึนไดเ้พราะกิเลสมนัยอมถอยกา้วหน่ึง ถอย
ออกไปจากความคิดเดิม ไม่อยา่งนั้นความคิดกบักิเลสเป็นอนัเดียวกนั พอกิเลสยอมถอยกา้วหน่ึง
ใหจิ้ตน้ีเร่ิมคลายออกจากความจองจ าของกิเลส นัน่น่ะเป็นสมาธิ พอเกิดสมาธิธรรมมนัจะเกิด
ความว่าง เกิดความสุขใจ เกิดความเวิง้วา้ง เกิดความลึกในหวัใจนะ มนัจะลึกลงไปในใจ ใจท่ีสงบ
ลงมนัจะวืด วืดลงไป มนัจะเวิง้วา้ง ความเวิง้วา้ง เห็นไหม ภมิูของใจ ภมิูของอาจารยว์่าอนัน้ีเป็น
ธรรม หรือว่าอนัน้ีเป็นแค่บาทฐานของธรรม 

สมาธินีเ้ป็นมรรค เป็นองค์หน่ึงในมรรค ๘ 

ปกติของมนุษย ์ สมาธิมีอยู ่ เป็นสมาธิของปุถุชน มีสติมีสมาธิถึงเป็นมนุษยปุ์ถุชนท่ีไม่
ขาดสติ เป็นคนท่ีเตม็บาทเตม็เตง็ไง แต่ถา้สมาธิหรือจิตน้ีฟ่ันเฝือไปน่ีขาดสติ ฉะนั้น สมาธิของ
มนุษยปุ์ถุชนอยา่งหน่ึง ถึงว่าไม่ใช่มรรคไง 

มรรคอริยสัจจงั ปุถุชน แลว้กลึ็กข้ึนเป็นอริยมรรค โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค มรรค ๘ 
มนัตอ้งมีสมาธิไปดว้ยตลอด โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค แลว้
สมาธิของโสดาบนั มรรคของโสดาบนัก็เป็นสมาธิของโสดาบนั มรรคของสกิทาคามีกต็อ้งมีสมาธิ
ของสกิทาคามี เพราะมรรคคือองค ์๘ ตอ้งพร้อมสมาธิอนันั้นไปดว้ย ถึงว่าเป็นบุรุษ ๘ จ าพวก เห็น
ไหม โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล สมาธิของมรรคทั้ง ๔ และผล
ทั้ง ๔ ถึงไม่ใช่สมาธิของปุถุชน 

สมาธิปุถุชนนั้นเป็นอีกอยา่งหน่ึง ภมิูของใจปุถุชน ความรู้สมาธิน้ีมนัก็ยดึสมาธิน้ี แลว้
เขา้ใจว่าสมาธิน้ีเป็นผลไง ถึงว่าไม่ใช่อริยมรรค ไม่ใช่อริยสมาธิ อริยสมาธิ สมาธิน้ีเป็นขั้นตอน
ข้ึนมาเพราะเป็นอริยเจา้ แลว้ถา้เป็นโสดาสมาธิ กบั สกิทาคาสมาธิ มนัต่างกนัตรงไหน 

เพราะสมาธิของพระโสดาบนัพิจารณาในขั้นของพระโสดาบนัจนมรรคอริยสัจจงั มรรค
สามคัคี มรรคน้ีรวมตวัแลว้ จนสมุจเฉทปหานกิเลสในการติดในสักกายทิฏฐิ จนขาดออกไป 
ความขาดออกไป เห็นไหม การรวมตวัเหมือนกบัพายทุอร์นาโด พายหุมุนมนัหมุนเขา้ไป มนั
กวา้นเขา้ไปเลย พายหุมุนมนัจะหมุนเขา้ไป มนัจะท าลายทั้งหมด ส่ิงท่ีขวางทางมนันะ มนัจะ
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ท าลายบา้นเรือน ท าลายวตัถุทั้งหมด มนัจะกวาดใหร้าบเป็นหนา้กลองเลย กวาดจนหมด จนโล่ง
จนเตียนไปเลย แลว้พายนุั้นก็สงบตวัลง 

มรรคอริยสัจจงั มรรคสามคัคีก็เป็นแบบนั้น ภาวนามยปัญญา ปัญญาของการวิปัสสนา
มนัจะรวมตวั มนัจะสามคัคี มนัจะหมุนรวมเหมือนพายทุอร์นาโด แลว้มนัจะกวาดกวา้นเอากิเลส
ขาดออกไปจนโล่ง จนเตียน จนโถงหมด แลว้มรรคอนันั้นก็หมดไป 

สมาธิน้ีมนัใช ้คือว่า มรรคอริยสจัจงัมนัหมุนตวั สมาธิรวมตวั พายมุนัหมุนข้ึนไปรวมตวั
แลว้มนัก็กวาด เห็นไหม มรรคอริยสัจจงัมันหมุน มนัสามคัคเีข้า มนักก็วาดกเิลสไง กวาดกเิลส 
เชือดเฉือนกเิลส ปหานกเิลสจนขาดออกไป มรรคอนันีก้ใ็ช้พร้อมกบักเิลส พร้อมกบักเิลสนะ กเิลส
ขาดออกไปหมดเลย แล้วกห็มดไป เห็นไหม น่ีถงึว่าโสดาปัตติมรรค พอเป็นโสดาปัตติผล เหตุและ
ผลรวมตัวลงแล้วขาดออกไปทั้งหมด มรรคของพระโสดาบันหมดไป เห็นไหม มรรคโสดาบัน
เป็นพายุทอร์นาโดทีเ่กดิขึน้แล้วสมุจเฉทปหาน แล้วกส็งบตัวลง กลายเป็นผลของพระโสดาบัน 

สมาธิของสกิทาคามีก็เหมือนกนั ตอ้งขวนขวาย ตอ้งตั้งฐาน ตอ้งพยายามต่อสู ้จนเป็นพายุ
ทอร์นาโดของพระสกิทาคามี กวาดตอ้นกิเลสในการยดึติดในอุปาทานในกายนั้น น่ีจนกวาดตอ้นนะ 
แลว้กวา่เราจะสร้างพายข้ึุนมานะ เด๋ียวน้ีเขามีเคร่ืองสร้างพายข้ึุนมา ลมดูดกนั ท ากระแสไฟฟ้า
ข้ึนมา ใหม้นัเกิดพายทุอร์นาโดข้ึนมา อนัน้ีก็เหมือนกนั เราตอ้งพยายามก่อตวัข้ึนมา ก่อตวัมรรค 
มรรคอริยเจา้ เป็นสกิทาคามิมรรค ก่อพายทุอร์นาโดน้ีข้ึนมาแลว้กวาดตอ้นการอุปาทานในกาย
นัน่น่ะ จนรวมตวั กวาดจนเกล้ียงออกไป นัน่น่ะมนัรวมตวัไง 

กว่าจะเกิดเป็นพายไุด ้พายน้ีุเกิดปฏิกิริยาการกวาด การหมุน การควง การไถไปหมดเลย 
รวมตวัแลว้ถอดถอนกิเลสออกทั้งหมด จนขาดออกไป พายนุั้นไปหมด นัน่สมาธิของพระ
สกิทาคามีในมรรค ในสมาธิน้ัน พร้อมทั้งการงานชอบ ความเพยีรชอบ ความด าริชอบ ปัญญาชอบ 
ทุกอย่างชอบหมด รวมตัวสามคัคจีนเป็นเกลยีวคลืน่ของลมพายุ แล้วราบเป็นหน้ากลอง แล้วหลดุ
ออกไปๆ หมดออกไปเลย น่ันเป็นสมาธิของพระอริยเจ้าในช้ันของสกทิาคามี 

ยิง่พระอนาคามีนะ สมาธิของอนาคามิมรรค อนัน้ียิ่งเป็นพายใุหญ่ อนัน้ีเป็นพายใุน
จกัรวาลเลย เป็นลูกเห็บตก เป็นพายแุบบทอร์นาโดอยา่งทั้งจกัรวาล เป็นดาวหางเขา้มาชนโลกเลย 
การก่อตวัของดาวหางน่ีก่ีร้อยก่ีพนัปีมนัจะวิ่งเขา้มาชนโลกสกัทีหน่ึง เพราะอะไร เพราะกเิลสมนั
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อยู่ทีห่ัวใจไง กเิลสมนัอยู่ทีห่ัวใจ กเิลสมนัอยู่ทีต่ัวปฏสินธิ กเิลสมนัอยู่ทีต่ัวก าเนิดของภวาสวะ 
ของอนุสัย การเกดิของใจ น่ีเป็นอนาคามมิรรค อนาคามมิรรคถงึเป็นอนาคามผิล บุรุษ ๘ จ าพวก 
น่ีมนัต้องก่อตัวอย่างรุนแรง 

การก่อตวัอนัน้ีมนัจะก่อตวัข้ึนมาไม่ไดเ้ลย เพราะอะไร เพราะว่าเราท าลายจนหมดแลว้ 
สกิทาคามิมรรคมนัท าลายจนอุปาทานอะไรก็ไม่มี มนัเวิง้วา้งอยูแ่ลว้ในพื้นฐานของใจ มนัถึง
ไม่ใช่เป็นสมาธิของปุถุชนไง น่ีเป็นสมาธิของพระอนาคามี เห็นไหม มนัคนละสมาธิ สมาธิ
ต่างกนั ความลึก ความเวิง้วา้งของใจกต่็างกนั ความลึก ความเวิง้วา้งของใจ ความรู้เท่า 
สติสัมปชญัญะพร้อม การไม่หลงลืมในสติของตวัเอง การเขา้ใจในภวาสวะ ในความรู้สึก ในความ
เป็นมรรค มนัถึงไม่หลงเหมือนกบัปุถุชน สมาธิปุถุชน การรวมตวัมนัเวิง้วา้ง อนันั้นมนัเขา้ใจผดิ 

แต่ความเวิง้วา้งของพระอนาคามี น่ีความเวิง้วา้งนะ เพราะมนัไม่ติดในอนาคามิมรรค เพราะ
มนัตดักายออกมาแลว้ ตดัอุปาทานออกมาแลว้ชั้นหน่ึง ตดักายชั้นหน่ึงในสักกายทิฏฐิ ตดัอุปาทาน
ในกาย อุปาทานในธาตุขนัธ์ ระหว่างธาตุขนัธ์ ธาตุกบัใจตดัขาดออกมา แต่มนัเหลือใจลว้นๆ มนั
เป็นกามลว้นๆ ไง กามล้วนๆ นีม้นัไม่มตีัวต่อ มนัไม่มีพืน้ฐานให้จบั เพราะกามมนัเป็นนามธรรม
ล้วนๆ แล้วมนัจะเกดิพายุได้อย่างไร มนักต้็องสร้างให้เป็นดาวหางจากข้างนอกมาชนพายุอนันี้ มา
ชนโลกให้โลกมันแตกออกไป น่ันน่ะสมาธิของพระอนาคามไีง 

บุรุษ ๘ จ าพวก น่ีมนัไต่ข้ึนไปถึงบุรุษจ าพวกท่ี ๕ ใช่ไหม ถา้มนัรวมตวักนัแลว้มนัช าระ
ออกไป มนัออกไปเลย น่ีมนัรวมตวัข้ึนมา ดาวหางชนโลก โลกแตก พอโลกแตกก็ไม่มีท่ีเกิด มนั
ไปเกิดบนพรหมนัน่น่ะ 

ถึงว่าอรหตัตมรรค สมาธิของอรหตัตมรรค ไม่ใช่สมาธิของพระอนาคามี เป็นสมาธิของ
อรหตัตมรรค เห็นไหม จากสติปัญญา เป็นมหาสติ มหาปัญญา เป็นปัญญาอตัโนมติั โลกก็ไม่มี
แลว้ เพราะดาวหางชนแตกไปแลว้ แต่จกัรวาลน้ีมี ความเวิง้วา้งของจกัรวาลน้ีมีอยู ่แลว้อะไรจะมา
ท าลายไอจ้กัรวาลน้ีล่ะ กาแลก็ซีน่ี อรหตัตมรรคมนัละเอียดกว่านั้นอีกนะ มนัเป็นแม่เหลก็ไฟฟ้า 
เป็นกระแสแม่เหลก็ไฟฟ้า เป็นอวกาศ แลว้มนัจะท าลายกนัไดอ้ยา่งไร มนัเป็นส่ิงท่ีไม่มีแรงดึงดูด 
พายอุะไรเกิดท่ีนัน่ แต่ก็ตอ้งรวมตวัเป็นพายข้ึุนมาอีก เพราะอนัน้ีมนัเป็นสมาธิของอรหัตตมรรค 

อรหตัตมรรคไม่ใช่ของพระอนาคามี พระอนาคามีมนัท าลายไปหมดแลว้ มนัละเอียดขนาด
นั้นนะ ละเอียดแบบน ้าป่า ละเอียดแบบความรุนแรง ละเอียดแบบลูกท่ีรุนแรงท่ีสุด แต่อนัน้ีมนัยิ่ง
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ละเอียดเขา้ไปอีก ถึงว่าตอ้งเป็นสมาธิของอรหตัตมรรค แลว้สมาธิอนัน้ี อรหตัตมรรคมนัรวมตวั
เขา้ไป ตอ้งสร้างข้ึนมาอีก การสร้างยิง่ยากเขา้ไปใหญ่ เพราะมนัท าไม่ได ้มนัไม่มีแรงดึงดูด มนั
เป็นอวกาศ มนัไม่มีแรงดึงดูดใดๆ ทั้งส้ิน มนัจบัตอ้งไม่ได ้มนัจะท าอยา่งไร ฉะนั้น มนัถึงหาตรง
น้ีไม่เจอกนัไง ตรงน้ีเป็นส่ิงท่ีหายาก ตรงน้ีจบัตอ้งยาก 

ดูสิ แค่สมาธิของปุถุชน สมาธิของคนท่ีไม่ฟ่ันเฟือน การท าใจใหส้งบ เห็นไหม 
ไม่อยา่งนั้นพระพุทธเจา้ตอนท่ีไปศึกษาเล่าเรียน อาจารยบ์อกว่า “เสมอแลว้ เป็นเราแลว้ ใหอ้ยู่
สอนลูกศิษย”์ อนันั้นก็ติด แต่อนัน้ีมนัลึกซ้ึงมหาศาล การแสวงหามาของพระพุทธเจา้นั้นยอดเยีย่ม
มาก ไม่อยา่งนั้นตรงน้ีจะมาสอนกนัไดอ้ยา่งไร ในเม่ือตรงนั้นมนัไม่มีแรงดึงดูดใดๆ ทั้งส้ินเลย 
แลว้มนัจะก่อใหเ้กิดอรหตัตมรรคข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ถา้ตรงน้ีไม่มี ไม่ใช่พระพุทธเจา้มาตรัสรู้ หมด
สิทธ์ิ! 

มพีระพทุธเจ้ากบัพระปัจเจกเท่าน้ัน สาวกะน้อยมากทีจ่ะรู้ได้ ทีรู้่ได้กนัอยู่น่ีเพราะมคีรูบา
อาจารย์ มหีลวงปู่ มัน่ในสมัยปัจจุบันนี้ แล้วสร้างลูกศิษย์ลกูหามา สร้างครูบาอาจารย์มาอกี
มากมายเลย ครูบาอาจารย์กส็อนกนัมา สอนผู้ทีป่ฏบิัติ ผู้ทีรู้่จริง ผู้ทีท่ าจริง ผู้ทีต้่องการช าระกเิลส 
ไม่ใช่ผู้ทีจ่ะปฏบิัติธรรมเพือ่สร้างกเิลส 

เราปฏบิัติเพือ่ช าระกเิลส เราไม่ได้ปฏบิัติเพือ่ทีจ่ะสะสมกเิลส ฉะน้ัน มนัถงึต้องฝืนโลก 
ฝืนความพอใจของตัว ฝืนความเห็นของตัว ฝืนอะไร? เพราะฝืนใจคือฝืนกิเลสไง กิเลสมนัอยูท่ี่
หวัใจ กิเลสเป็นเรา เราเป็นกิเลส 

ถึงว่า เพราะมีครูบาอาจารย ์ เพราะมีหลวงปู่ มัน่ท่านเป็นผูบุ้กเบิกในยคุปัจจุบนัน้ี สร้างผู ้
ช้ีน ามาอยา่งน้ี ถึงยอ้นกลบัไปท่ีว่า พระพุทธเจา้ว่าอรหตัตมรรคน่ีไง ถา้ไม่อยา่งนั้นพวกเราไม่มี
โอกาสนะ ไม่มีผูบ้อก ไม่มีผูช้ี้แนว เพราะมนัเป็นต ารา มนัเป็นธรรมะท่ีพระพุทธเจา้วางไว ้แลว้
ใหค้นท่ีฉลาดเขา้ไปจบัตอ้ง ใหค้นท่ีฉลาดเขา้ไปพลิกแพลงหาใหเ้จอส่ิงท่ีซ่อนไว ้หรือเทคนิคใน
ค าสอนนั้น ค าสอนนั้นก็มีเทคนิคมีวิธีการท่ีคนจะตีความ 

ทีน้ีครูบาอาจารยท่ี์เขา้มาถึงตรงน้ี มีเทคนิคน้ี มีการประสบหรือการเขา้ไปสัมผสัอนันั้น
ถึงไดม้าพยายามบอกเทคนิควิธีการท่ีเราจะเอะใจ เขา้ไปหาในส่ิงท่ีว่าเวิง้วา้ง ส่ิงท่ีว่าไม่มีแรงดึงดูด 
แต่มนัมีอยูต่รงนั้นน่ะ เพราะอะไร เพราะท่ีว่า อตัตาหรืออนตัตา อตัตามนัก็มีแรงดึงดูด อนตัตา
คือความไม่มีอะไรเลย แต่อตัตาหรืออนตัตานั้นมนัยงัพดูได ้มนัยงัสัมผสัไดด้ว้ยนามธรรม ดว้ยใจ 
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แต่ใจตวัน้ีมนัจะไม่ยอมยอ้นกลบัมา มนัจะไม่ยอมยอ้นเพราะอะไร เพราะโดยธรรมชาติพลงังานมนั
ขยายตวัออก ไม่มีพลงังานหดตวัเขา้ไปกินตวัเอง พลงังานมีแต่แตกตวัออกไปอยา่งเดียว หวัใจน้ีมนั
จะแตกตวัออก แต่น้ีมนัเป็นพลงังานในตวัมนัเองท่ีขยายออกไป 

ทนีี้ อรหัตตมรรคมันกเ็ป็นความน่ิมนวล คล้ายกบัว่าเป็นความละเอยีด เป็นอตัโนมตัิทีว่่า
จะดงึกนิตัวเอง การสร้างตัวนี้คอืการหาตรงนี้ ถา้พดูวา่เป็นธรรมดา เป็นไปไม่ไดเ้ลย! มนัเป็นส่ิง
ท่ีจะเป็นไปไม่ไดเ้ลย มนัฝืนธรรมชาติ เพราะธรรมชาติไม่เป็นอยา่งน้ี ธรรมชาติมีแต่การสืบต่อ มี
แต่การแตกตวั 

แต่อรหัตตมรรคมนัเป็นส่ิงที่กลนืตัวเอง ส่ิงทีย้่อนตัวเอง ส่ิงทีท่ าให้ตัวเองช็อก ต้องเป็นส่ิงที่
ท าให้ตัวเองช็อก ตัวเองสะอกึ พอเร่ิมสะอกึ เพราะมนัเป็นจุดศูนย์กลาง จุดของการก าเนิดทุกๆ ส่ิง 
ส่ิงใดเกดิขึน้ เกดิจากตรงนี้ พลงังานตัวเร่ิมต้น ไออุ่นตัวเร่ิมต้น น่ันล่ะมนัจะกลบัมา เพราะเร่ือง
โลกธรรม เร่ืองนามธรรมทุกอย่างมนัไม่มแีล้ว ฉะน้ัน ถงึว่าตัวนีเ้ป็นอรหัตตมรรค เป็นสมาธิของ
อรหัตตมรรคด้วย น่ีสมาธิอนัลกึซ้ึงมาก 

ลกึซ้ึงมาก คอืว่า สมาธิของอริยเจ้ากบัสมาธิของปุถุชนกต่็างกนั ผลที่รับรู้กต่็างกนั วุฒิ
ภาวะของใจทีรั่บรู้เอามาส่ือกต่็างกนั แต่เวลาพดูออกมา คนทีจ่ะรับได้ มสีมาธิต ่า  ๆไง เพราะอธิบาย
แล้วความรู้สึกมันจบัต้องได้ เพราะมนัเป็นรูป รูปของจติ แต่สมาธิเบือ้งบนเป็นสมาธิทีว่่าว่างจาก
กเิลสแล้วมาเป็นช้ันๆๆๆ 

สมาธิคอืสมาธิ ความว่างของใจคอืความว่างของใจ 

เราอยูเ่ฉยๆ ลมเยน็ๆ หรือเรามีความรู้สึกพอใจ มนัก็จะเป็นความว่าง เห็นไหม อารมณ์
สบายใจมนัก็เป็นความว่าง เพราะเป็นสมาธิของปุถุชน เป็นสมาธิของมนุษย ์ มนุษยท่ี์มีสติอยู ่
มนุษยท่ี์ไม่ฟ่ันเฟือน น่ีมีสมาธิของมนุษย ์ ฉะนั้น เราถึงมีสมาธิกนัดั้งเดิมอยูแ่ลว้ แต่มีแบบท่ีเป็น
อ านาจวาสนาของมนุษยส์มบติั เราเกิดมา ตั้งแต่เดก็ๆ มนัแนบมากบัอ านาจวาสนาของเราอยูแ่ลว้ 

ฉะนั้น พอเราจุดประกายตวัน้ี จิตเราเร่ิมสงบตวัลง เราเร่ิมรู้ตวั ไอต้วัน้ีเราว่ามนัเป็นแลว้ 
เพราะมนัมีวาสนาตรงท่ีเราเกิดมาเป็นมนุษยอ์ยูแ่ลว้ ถา้เราไม่ไดเ้กิดเป็นมนุษยน์ะ เราไปเกิดเป็น
สัตว ์ สัตวบ์างอยา่งมีสติ สัตวบ์างอยา่งจะพลั้งเผลอ สัตวบ์างชนิดสติสตงัจะดีกว่ามนุษยอี์ก 
อยา่งเช่นพวกเสือ พวกอะไรอยา่งน้ี แต่สตัวบ์างอยา่งก็สติไม่ดี ทีน้ีสัตวมี์สติหรือไม่มีสติมนัก็
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เป็นอ านาจวาสนาของสัตวเ์ดรัจฉาน แต่สตัวเ์ดรัจฉานไม่มีโอกาสไดส้ร้างมรรคผลอนัน้ีไง น่ี
เพราะก าเนิดของสัตว ์

แต่ก าเนิดของมนุษย ์ก าเนิดของเรามนัมีมาพร้อม เพราะมนุษยแ์บ่งแยกดีและชัว่ได ้มนุษย์
รู้จกัทุกขแ์ละสุข มนุษยรู้์จกัแสวงหา แต่เราท าเราเอง หมายถึงว่า เราเขา้ใจ เห็นไหม มนุษยส่์วน
ใหญ่จะเห็นตามกิเลสบงัคบัใหเ้ห็นว่า การมาฝืน มาฝึกปฏิบติั การแสวงหาธรรมะเป็นของเหน่ือย
เปล่า ไม่มีส่ิงใดในโลกน้ีท่ีอดอยากอตัคดัขาดแคลนแลว้จะมีความสุข น่ีเขาคิดกนัอยา่งนั้น ส่ิงใดท่ี
ปรนเปรอกิเลส ชุ่มไปดว้ยกาม อนันั้นคือความสุขของโลก เห็นไหม มนัเอาเหยือ่มาล่อไง 

เราเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้เราจะตอ้งมาพิสูจน์กนัตรงน้ี ตรงท่ีว่าเราเกิดมาแลว้ เรามีสมบติัเดิม
อยูแ่ลว้ แลว้เราจะเขา้ตรงไหน ถา้เราพลิกออกไปทางโลก เรามีสมาธิอยูแ่ลว้ เรามีปัญญาอยูแ่ลว้ 
เพราะเราไดส้ร้างบุญกุศลมา คนท่ีสร้างบุญกุศลมาจะมีพลงังานตวัน้ีมาก แลว้จะเป็นผูท่ี้มีปัญญา 
แลว้จะใชต้วัน้ีมาเป็นผูป้กครองโลกไง 

แต่ถา้พลิกตวัน้ีออกมาเป็นฝ่ายธรรม อยา่งเช่นพระพุทธเจา้ตอนเกิดมา พราหมณ์ทั้ง ๘ 
พยากรณ์ “ถา้ไม่ไดบ้วชจะเป็นจกัรพรรดิ จะเป็นมหาราชา แต่ถา้บวชจะไดต้รัสรู้เป็น
พระพุทธเจา้” เห็นไหม น่ีอ  านาจวาสนาของผูท่ี้สะสมมา ถา้พลิกไปทางโลกมนัก็เป็นทางโลกไป 
มีอ  านาจวาสนาทางโลก ถา้พลิกมาทางธรรมล่ะ พลิกมาทางธรรมกม็าประพฤติปฏิบติัธรรม จะ
ไดผ้ลไปเพราะตวัเองมีอ านาจวาสนาท่ีสร้างมา มีพลงังานของใจท่ีสะสมมา น่ีวุฒิภาวะของใจ 

ทีน้ีพอเราเลือกตรงน้ีป๊ับ พอปฏิบติัป๊ับ ตอ้งปฏิบติัแบบใหเ้ขา้ถึงดว้ย ไม่ใช่ปฏิบติัแบบครู
บาอาจารยท่ี์ว่าทีแรกนัน่น่ะ ครูบาอาจารยมี์ทั้งนั้นเลย เห็นไหม ความถนดัของแต่ละบุคคล 
ความรู้ภายในของใจ วุฒิภาวะท่ีรับรู้ เพราะภพ ขั้นตอนไง ใจนั้นรู้ธรรมขนาดไหน พดูออกมามนั
ก็ส่ือหมดล่ะ พดูมาระดบัไหน ระดบัท่ีตวัเองรู้ขนาดน้ีมนัก็สูงสุดแค่น้ี พดูไดเ้ท่าท่ีตวัเองรู้ มนัก็
เป็นอ านาจวาสนาท่ีเราจะเจอครูบาอาจารยอ์ยา่งไร 

ถึงว่าการเกิดท่ามกลางก่ึงพุทธกาล ๕,๐๐๐ ปีน้ี ๒,๕๐๐ ปีเศษๆ อ านาจวาสนาเรา
เหมือนกบัเกิดช่วงพุทธกาลเลย เพราะพทุธกาลกเ็ป็นแบบนี้ ทุกข์เหมอืนกนั อริยสัจพร้อม มนุษย์
มกีายกบัใจ ธรรมะพระพทุธเจ้าวางไว้แล้ว เพยีงแต่ขาดความเพยีรของเรา เพยีงแต่เราขาดการ
พลกิจากโลกมาเป็นธรรม 
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จากโลกมาเป็นธรรม คือว่า สมบติัทางโลก การแสวงหาทางโลกนั้นวางไว ้ขณะออกมา
ประพฤติปฏิบติัมนัก็ตอ้งมาเขา้ตรงท่ีว่าอตัคดัขาดแคลนน้ีไง ถือผา้ ๓ ผนื บาตรใบหน่ึง ท าไมมี
ความสุขได ้ ถา้เราออกมาประพฤติปฏิบติั ในเม่ือมนัเป็นธรรม ในเม่ือจะเขา้ไปหาธรรม แต่เรา
พะรุงพะรังกนัมาดว้ยโลก มรรคมนัจะเปล่ียนไหม สมาธิของปุถุชนมนัจะข้ึนเป็นสมาธิของพระ
โสดาบนัไดไ้หม โสดาปัตติมรรคน่ะ 

ถ้าเราเห็นคุณค่าของหัวใจ เราเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏบิัติ เราเห็นคุณค่าการยกวุฒิ
ภาวะของใจ เราต้องปล่อย การปล่อยทีเ่ราปล่อยความยดึมั่นถอืมัน่ในสมาธิของมนุษย์ปุถุชน มนั
จะยกขึน้จากมรรคอนัหยาบ ยกขึน้ไปเป็นสมาธิของโสดาปัตติมรรค เพราะโสดาปัตติมรรคกบั
ปุถุชน สมาธิของใจนีค้นละอนั 

สมาธิมีพร้อมอยูแ่ลว้ ถา้ไม่พร้อมเราตอ้งเป็นคนท่ีขาดสติ เราตอ้งเป็นคนท่ีอยูใ่น
โรงพยาบาล แต่น่ีมนัไม่ขาด ฉะนั้น ถึงตอ้งก าหนดสมาธิ เราถึงตอ้งท าใจใหส้งบเขา้ไป ใหผ้า่น
จากสมาธิอนัน้ีเขา้ไป ใหผ้า่นจากความระลึกรู้อยูข่องปุถุชนน้ี ถงึต้องพยายามมาก าหนดใจ 
ก าหนดขอบเขตของความคดิไว้ก่อน ก าหนดภายใน ๑ วนั ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง เราจะไม่ปล่อยให้
ใจนีค้ดิตามใจตัวเอง เราจะไม่ปล่อยให้ใจมันวิง่เต้นเผ่นกระโดดไป เราจะขดีขอบของความคดิไว้ 

ขีดขอบของความคิด คือเวลาน้ีเป็นเวลาของการประกอบการงานขา้งนอก เรากใ็หใ้จ
ออกมารับรู้ แต่รับรู้ในขอบเขตน้ี ถา้ขอบเขตเกินไป เราขีดวงไวไ้ม่ใหค้วามคิดออกไปขา้งนอก 
นัน่คือการจ ากดัวงความคิดไวแ้ลว้ เวลาเรามาประพฤติปฏิบติั เราจะก าหนด เพราะถา้เราไม่
ก าหนดยกจิตข้ึนไป จิตเราก็จะอยูข่ ั้นเดิม จิตเราจะอยูป่กติ แต่ถา้เราก าหนดใจ เราก าหนดความ
เป็นไป เราควบคุมใจเรา มนัก็จะละเอียดลง 

ส่ิงท่ีมนัเป็นไปไม่ไดเ้พราะเราไปห่วงไง เหมือนกบัเราสวมแหวนเพชรไว ้ แลว้เราถอด
แหวนเพชรปาทิง้ เรากลา้ท าไหม เราสวมแหวนเพชรไวท่ี้น้ิว แลว้เอาแหวนเพชรน้ีปาทิง้ออกไป เรา
ท าไม่ลงหรอก เพราะแหวนเพชรน้ีมีราคา อนัน้ีก็เหมือนกนั อารมณ์ท่ีอยูใ่นใจเรายดึไวห้มดเลย 
ความรู้ภายในของเราน่ีเรายดึไวห้มดเลย เพราะอะไร เพราะว่าเราวา่เรารู้ไง เพราะวา่เรารู้มนัก็
กวนใจ 

พอจิตมนัจะสงบลง กิเลสมนัก็ยแุหย ่ยแุหยว่่าอนันั้นอนัน้ี มนัจะปล่อยวางมนัก็ปล่อยวาง
ไม่ลง น่ีเพราะยางเหนียวของกิเลสท่ีมนัอยู่ท่ีใจ มนัไม่ยอมใหป้ล่อย เพราะใจเป็นเรา เราเป็นใจ 
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ความคิดเป็นเรา เราเป็นความคิด ทุกอยา่งเป็นเราทั้งหมดเลย ความคิดความติดในใจก็เปรียบเหมือน
แหวนเพชร เราเห็นว่าแหวนเพชรมีค่าไง แหวนเพชรใส่ไวท่ี้น้ิวหนกัไหม? มนัหนกัน้ิวต่างหาก แต่
เราว่ามนัสวย 

ความคิดน้ีเป็นเราก็เหมือนกนั เพราะเราวา่ความคิดน้ีเป็นเรา เปรียบเหมือนแหวนเพชร 
เราทิง้ไม่ลงไง ลองทิง้สิ น้ิวก็ว่าง พอทิง้ออกไปมนัก็ว่าง แต่ทิง้ไม่ออก ทิง้ไม่ได ้ มนัติดอยูก่บัใจ 
เห็นไหม น่ีแหวนเพชรอยู่ท่ีน้ิว มนัครอบน้ิวอยู ่มนัรัด ดึงไม่ออก แต่ไอค้วามคิดน้ีมนัซอ้นใจอยู ่ใจ
น้ีเป็นขนัธ์ ๕ ใจน้ีเป็นอารมณ์ ความคิดน้ีเป็นอารมณ์ ความคิดน้ีเป็นแขกจรมา อารมณ์เป็นวตัถุ
อนัหน่ึง จรเข้ามาในหัวใจ เวลาคดิกม็ี เวลาไม่คดิ ความคดิกไ็ม่มี แล้วพอคดิเข้ามามนักซ้็อนเข้าไป
ทีจ่ติ มนัเป็นการซ้อนที่จติ มนัไม่ใช่จติ มนัไม่ใช่เรา แต่มนัซ้อนออกมาพร้อมกบัพลงังานของเรา 

มนัก็เปรียบเหมือนแหวนเพชรสวมอยูท่ี่น้ิว ความคิดสวมอยูท่ี่อาการของใจ สละไม่ออก 
พอสละไม่ออกมนัก็ป่ันป่วน ป่ันป่วนนะ ไม่ใช่พายทุอร์นาโดอนัท่ีว่าเป็นมรรคดว้ย อนัน้ีมนัเป็นน ้า
เน่าไหลมา เหมน็มา อารมณ์พร้อมกบักิเลสมนัจะเป็นทอร์นาโดไดอ้ยา่งไร มนัไม่มรรคอริยสัจจงั
ดว้ย มนัเป็นอารมณ์ของเรา มนัป่ันป่วน มนัท าใหเ้ราเสียหายไป 

เพราะเราจะพลิกมาทางธรรม เราไม่พลิกไปทางโลก เวลาพลิกไปทางโลกนั้นเป็นเวลาท่ี
เราประกอบสัมมาอาชีวะ แต่ขณะปฏิบติัน้ีเราจะพลิกมาทางธรรม เราจะพลิกมาทางน้ี มนัตอ้ง
ปล่อยใหห้มด ปล่อยวางใหห้มด ปล่อยวางใหห้มดจนเกิดเป็นโสดาปัตติมรรค เป็นสมาธิของ
โสดาบนั เห็นไหม มนัมีมรรคหยาบ เราไปเกาะกุมไว ้เราไปดึงไว ้เราไปหน่วงเหน่ียวอารมณ์ไว ้
เราไปหน่วงเหน่ียวศกัยภาพของความคิดของเราเองไว ้ มนัเลยไม่ลงถึงความคิดอนัละเอียด มนั
ถึงไม่มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียด 

เพราะความคิดอนัน้ีเราว่าเป็นเรา เรายดึมัน่ถือมัน่อยู่ มนัไม่ยอมสละออก มนัไม่ยอมปล่อย
วาง มนัเลยละเอียดข้ึนไปไม่ได ้น่ีเห็นโทษของเราหรือยงั เห็นโทษของความคิดท่ีอยูท่ี่เราหรือยงั 
ถา้เห็นโทษก็ตอ้งหมุนกลบัมา จะเห็นโทษน้ีเป็นปัญญานะ ปัญญาอนันีม้นัจะเกดิมาจากทีเ่รา
ใคร่ครวญ 

อนัท่ีครูบาอาจารยพ์ดูน้ีเป็นการบอกแนะช้ีทาง ถึงว่าน่ีชุบมือเปิบ คนท่ีผา่นการประพฤติ
ปฏิบติัมามนัรู้วิธีการมาแลว้ก็เอามาบอกต่อ เอามาแนะวิธีการ แลว้เราหยบิไปทั้งดุน้ มนัก็หยบิมา
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ทั้งดุน้ ท าไมมนัไม่เหมือน ท าไมเราไม่มีความรู้สึกอยา่งนั้นล่ะ...ก็อนัน้ีเป็นสมบติัของครูบา
อาจารย ์เป็นสมบติัของพระพุทธเจา้ แต่มนัเป็นการจุดประกายไง 

ปัญญาไม่มขีอบเขต ขอบเขตของปัญญาไม่ม ี เราจะใช้ปัญญาของเราได้ขนาดไหน แต่น่ี
คอืวิธีการทีถู่กต้องที่พระพทุธเจ้าส่ังสอนมา น่ีคือธรรมะของพระพุทธเจ้า ความคดิของเราถงึ
เป็นโทษไง ถ้าปฏบิัติธรรม ถ้าเราใช้ปัญญา เราช าระชะล้าง เราต้องใช้ปัญญาของเรา เห็นไหม เกิด
จากจิตท่ีมนัสงบข้ึนไป จิตท่ีว่าเป็นสมาธิของปุถุชนนัน่ล่ะ มนัใคร่ครวญเขา้ไป ใคร่ครวญเขา้ไป 
เพราะมนัจะใคร่ครวญ ตดัรูป รส กล่ิน เสียงออกไป รูป รส กล่ิน เสียงท่ีท าใหห้วัใจฟู หวัใจเกาะ
เก่ียว ท่ีว่าอารมณ์แหวนเพชร ถา้มนัสละออกได ้มนัจะตดัรูป รส กล่ิน เสียง สมาธิน้ีจะแน่นข้ึน 

จากสมาธิของปุถุชนท่ีเขา้ไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง มนัจะแน่นข้ึนๆ สะสมข้ึน  ๆจนเป็นฐานไง แมแ้ต่
พดูกนัสมาธิกมี็ แมแ้ต่คุยกนั แมแ้ต่ในการงานนะ มนัจะมีใจตวัหน่ึง เหมือนชา้งกบัควาญชา้ง 
ควาญชา้งเขาจะมีปฏกั ชา้งไม่เช่ือฟังเขาใชป้ฏกัสับหวัชา้ง ถา้จิตน้ีมนัยกข้ึนเป็นสมาธิของโสดา
ปัตติมรรค จิตน้ีมัน่คง สมาธิน้ีแน่นหนา ความคิดท่ีเราคิดออกมาท่ีเม่ือก้ีว่าความคิดเป็นเรา มนัจะ
เป็นอนัหน่ึงกบัความคิดเรา มนัจะมีความคิดหนุนออกมา กบัมีเราคอยตามดสูมาธิตวัน้ีอยู่ มนั
ต่างกนัตรงนั้นน่ะ เพราะอะไร 

เพราะอยา่งท่ีว่าเราสละอารมณ์ได ้อารมณ์ท่ีมนัอยูท่ี่ใจ พอจิตตั้งมัน่ อารมณ์ตวัน้ีจะหายไป 
พอเราปล่อยป๊ับ อารมณ์กบัจิตน้ีจะเป็นอนัเดียวกนั เห็นไหม ถึงว่า อารมณ์เป็นวตัถุอนัหน่ึง 
อารมณ์น้ีจรมาไง น่ีตวัน้ีท่ีว่าตดัรูป รส กล่ิน เสียงท่ีเขา้มาวนเวียนอยูก่บัใจ การตดัรูป รส กล่ิน 
เสียง เป็นกลัยาณปุถุชน 

รูป รส กล่ิน เสียง เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร บ่วงท่ีดึงไป 
บ่วงท่ีรัดคอเรา บ่วงท่ีเราไม่ยอมพน้จากมนั ถา้เราพน้จากมนัมา สมาธิของปุถุชนกบัสมาธิของ
โสดาปัตติมรรค เป็นสัมมาสมาธิ เป็นสมาธิท่ีเร่ิมหมุนเวียนออกมาจากความคิดของเรา น่ีเป็น
ธรรม เป็นธรรมจกัรไง ไม่ใช่เราแลว้ เห็นไหม ออกจากความคิดของเราไป 

เกิดข้ึนมาจากเราเขน็ เราเขน็จากสมาธิดั้งเดิมท่ีเรามีวาสนาอยู ่ ถา้สมาธิเป็นเรา เราไป
หน่วงเหน่ียวธรรมจกัรอยูน้ี่ จกัรน้ีเป็นกงจกัร มนัยงัเบ้ียวอยู่ แต่เราหมุนไป เราท าไป เราเร่ิมสร้าง
พายทุอร์นาโดข้ึนมาแลว้นะ เพราะเราตดัรูป รส กล่ิน เสียงแลว้ ท่ีว่าเราเป็นสมาธิของเราแลว้ มนั
จะแน่นข้ึนๆ แน่นข้ึนจนความคิดกบัเราเป็นคนละอนั นัน่น่ะสมาธิของโสดาปัตติมรรคกบัสมาธิ
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ของปุถุชน มนัต่างกนัตรงน้ี ต่างกนัทีก่ารทันกนั การบังคบักนั บังคบัมาให้เป็นมรรค บงัคบัมาให้
ใคร่ครวญในกาย ในเวทนา ในจติ ในธรรม ในการงานชอบไง 

งานของปุถุชน งานของมนุษย ์ บงัคบัใจเราใหเ้ป็นสมาธิ แลว้ก็ท  ามาจนตดัรูป รส กล่ิน 
เสียงได ้ งานอนัน้ีเป็นงานใคร่ครวญในกายกบัใจไง ในกาย เวทนา จิต ธรรม เห็นไหม งานชอบ 
ความเพียรชอบ ยกฐานะข้ึนมา ยกฐานะจากสมาธิท่ีว่าเป็นสมาธิเวิง้วา้งเป็นสมาธิของโสดาปัตติ
มรรค เห็นไหม การงานชอบ ชอบจากกระเถิบยกฐานะวุฒิภาวะของใจเพิ่มข้ึน ภมิูจิตภมิูธรรม
สูงข้ึน น่ีถึงว่าเป็นมรรคท่ีละเอียดข้ึนไป เป็นขั้นตอนท่ีเสริมข้ึนไป เสริมข้ึนไปจนเป็นการงาน
ชอบ น่ีชอบของโสดาปัตติมรรค กบังานชอบของมนุษยปุ์ถุชน น่ีงานชอบขยบัข้ึนไป มนัจะ
ละเอียดข้ึนไปๆ จากการไส จากการลองผดิลองถูกนะ จากการท่ีท าผดิและถูกมา น่ีขั้นตอนการ
อดัข้ึนไป อดัข้ึนไปใหวุ้ฒิภาวะของจิตสูงข้ึนไป มนัตอ้งละเอียดเขา้ไป 

เราถึงว่า ตอ้งอยา่ใหมี้เรา ถึงบอกว่าแหวนเพชรก็ตอ้งจบัเขวี้ยงทิง้ ไม่ใหมี้เรา ไม่ใหมี้
ความผกูพนัของใจไปติดไว ้ ถา้ความผกูพนัของใจติดไว ้ มนัขยบัข้ึนไม่ได ้ ให้เห็นโทษของกเิลส 
เห็นโทษของความคดิของเรา เห็นโทษของความยดึติดของเรา และจะยกใจสูงขึน้ไป สูงขึน้ไปจน
หมุนเป็นภาวนามยปัญญา 

ภาวนามยปัญญา ปัญญาทีเ่กดิขึน้จากธรรมจกัร ไม่ใช่ปัญญาของเรา มนัเกดิขึน้จากเรา 
เราเป็นตัวจุดประกาย เราเป็นคนส่งเสริมขึน้ไป แต่เวลามนัจะขาดออกไปนีม้ันต้องเป็นธรรมจกัร 
เป็นจกัรของธรรม เป็นจกัรธรรมะของพระพุทธเจ้า พระพทุธเจ้าถงึกราบธรรมๆ 

ธรรมะจะเกดิขึน้ อาการของธรรม มนัสมุจเฉทปหาน มนัแนบกบัใจ ใจเลยเป็นธรรม “ผู้ใด
เห็นธรรม ผู้น้ันเห็นตถาคต รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง” ลองได้เข้าไปเสพ เข้าไปจบัต้อง เข้าไป
สัมผสัธรรมอนันีน้ะ วจิกิจิฉาไม่มี สีลพัพตปรามาสไม่ม ี

ความยดึมัน่มนัแนบแน่นกบัใจ แต่ใจไดส้มัผสัธรรมแลว้ น่ีอจลศรัทธา ศรัทธาแน่นอน
เลย ไม่เควง้ควา้ง ไม่อะไร อนัน้ีแน่นอน อนัน้ีเขา้ทาง เขา้กระแสของพระนิพพาน ถา้เขา้กระแส
ของพระนิพพานแลว้ถึงไวใ้จได ้ พอไวใ้จได ้ ทางเดินก็ง่ายข้ึน นายช่างผูฝึ้กงานจนเป็นงานแลว้ 
สักวนัหน่ึงเขาตอ้งประกอบอาชีพของเขาไดแ้น่นอน น่ีผูป้ฏิบติัไง เราเป็นช่างก่อฐานธรรมะใน
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หวัใจ ในเม่ือใจน้ีสัมผสัธรรมแลว้ แต่ธรรมน้ียงัไม่บริสุทธ์ิ ถึงว่าเป็น เอโก ธมฺโม มนัตอ้ง
ขวนขวายข้ึนมา 

เราไดท้องค ามา แต่ทองค ามีส่วนผสมของกิเลส มนัยงัไม่ใช่ทองค าธรรมแท้ๆ  ฉะนั้น ใน
เม่ือเขา้ถึงตลาด เขา้ถึงสภาวะของธรรม เราก็ตอ้งมีการเปรียบเทียบว่าทองค าอนัไหนจะเป็น
ทองค าบริสุทธ์ิมากกว่ากนั ทองค าอนัไหนมีส่วนผสมมากกว่ากนั ในเม่ือเรามีทองค าแลว้เราก็
ตอ้งท าทองค าของเราให้ละเอียดสุขุมข้ึน ใหม้นัมีคุณค่ามากข้ึน มีคุณค่ามากข้ึนกมี็ความสุขมาก
ข้ึน มีความสุขมากข้ึนเพราะกิเลสมนัตายไปๆ กิเลสมนัจะหลุดออกไปจากใจเร่ือยๆ น่ีกิเลสหลุด
ออกไปจากใจ เห็นไหม 

จากกิเลส จากสักกายทิฏฐิหลุดออกไปมนัก็เบาแลว้ เบามากเลย มนัต่างจากความเห็น
ทัว่ไป ความเห็นจะฝืน ไม่เหมือนเขาแลว้ ความเห็นไม่เหมือนโลกแลว้ เพราะความเห็นของธรรม 
ความเห็นของผูท่ี้จะพน้จากกิเลสมนัจะขวนขวาย มนัจะเจาะจง เจาะจงแสวงหาส่ิงท่ีจะท าให้
ทองค าของตวัมีความบริสุทธ์ิมากข้ึน การเจาะจงหา แลว้หากบัใคร 

ไม่หากบัโลก ไม่หากบัสังคมทัว่ไป มนัหากบัหัวใจ มนัเป็นระหว่างเรากบักเิลส เป็นการ
ต่อสู้กนั ท าสงครามธาตุขนัธ์ สงครามใหญ่ สงครามจะชนะตนเอง เป็นสงครามระหว่างเรากบั
กิเลส มนัเป็นการต่อสู้ท่ีเหมาะสมมาก เหมาะสมเพราะเราเป็นคนท า เหมาะสมเพราะว่ามีสนาม
คือกลางหวัใจ เหมาะสมเพราะธรรมะของพระพุทธเจา้เร่ิมเขา้มาในหวัใจเราแลว้ เหมาะสม
เพราะว่าเราเป็นคนท่ีมีพลงั คือมีความเช่ือมัน่ เป็นบุคคลท่ีมีความเช่ือมัน่ เป็นบุคคลท่ีมีพลงัใน
หวัใจท่ีสุดๆ มนัถึงจะต่อสู้กบักิเลสได ้

ความย ัว่ยวน ความย ัว่เยา้ ทุก  ๆอยา่งจะท าใหเ้ราเขว น่ีเป็นเร่ืองของโลก แต่ธรรมะมนัไม่ใช่ 
ธรรมกบัโลกมนัคนละอนั แมแ้ต่การเจบ็ไขไ้ดป่้วย เห็นไหม อาการของกาย เจบ็ไขไ้ดป่้วยน่ีทุกข์
ร้อนมากนะ ตอ้งไปแสวงหาการรักษา อาการของใจก็เหมือนกนั เวลาประพฤติปฏิบติัมนัรุนแรงจน
ความคิดบางทีคิดไม่ออก คิดมากเขา้ไปจนฟ่ันเฝือ ถึงกบัตอ้งพกัเลย 

การพกัของธรรมกบัการพกัของโลกต่างกนั การพกัของธรรมน่ีพกัในสมาธิ พกัในการ
ปล่อยวาง พอปล่อยวางข้ึนมามนัจะเกิดพลงังานใหม่ข้ึนมา เกิดความกระชุ่มกระชวยข้ึนมา 
เพราะจิตน้ีไดพ้กัไง เหมือนงานท่ีท ามาก เราจะอ่อนเพลียมากเลย การใชปั้ญญา การหมุนปัญญา 
การพิจารณามนัใชพ้ลงังานมาก มนัจะเพลียมาก น่ีขนัธ์ เห็นไหม ขนัธ์คือความคิด ขนัธ์ ๕ อาการ
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ของใจ ใชม้ากมนัก็มีอาการเหน่ือยลา้ ยงัลา้ยงัเม่ือย น่ีร่างกายก็เหมือนกนั น่ีพดูถึงว่า การเจบ็ไข้
ไดป่้วยของโลกเขาก็ตอ้งไปรักษากนัจนเตม็ท่ี 

แต่ธรรมไม่เป็นอยา่งนั้น ธรรม ถา้ธาตุมนัมาก ธาตุคือร่างกาย ร่างกายถา้ปรนเปรอมาก
เกินไปมนัจะทบัขนัธ์ ทบัขนัธ์ หมายถึงว่า หวัใจ ความคิดไม่ปลอดโปร่ง ความคิดมนัจะอั้นตู ้
เพราะว่ามนัพะรุงพะรังมากเกินไป แต่ถา้ร่างกายไม่มีพลงังานมากจนธาตุไม่ทบัขนัธ์ ขนัธ์จะ
ปลอดโปร่ง 

ฉะนั้น การรักษาของโลกคือตอ้งไปบ ารุงร่างกาย หรือบ ารุงใหแ้ขง็แรง แต่ถา้ในทาง
ธรรมจะบงัคบัไม่ใหไ้ดม้ากเกินกว่านั้น บังคบัแค่ว่าให้ร่างกายนีม้สีภาพตามความเป็นไปเท่าน้ัน 
ให้หัวใจเด่นกว่ากาย ให้หัวใจ ให้ขนัธ์หมุนได้คล่องตัวกว่า ความคดิหมุนได้คล่องตัวกว่า เห็น
ไหม ทั้งๆ ท่ีความคิดนั้นก็มีกิเลส แต่การหมุนคล่องตวักว่ากบัการหมุนของโลกต่างกนั 

ธรรมคือผูท่ี้ฉลาดจะเอาตวัพน้จากกิเลส น่ีจะเร่ิมตน้ ขั้นตอนท่ีจะสูงข้ึนไปมนัจะเห็นผล
ของตรงน้ีว่าเราจะรักษาธรรมหรือจะรักษาโลก ถา้รักษาธรรม ร่างกายก็ไม่เสีย เพราะอะไร 
เพราะว่าจิตมนัสูงข้ึนๆ ร่างกายน้ีจะบริสุทธ์ิมากข้ึน แต่เพราะความลงัเล ความกงัวลของเราเอง
ต่างหาก ความกงัวล ความไม่เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบติั 

ถ้าเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏบิัติ จะกนิน้อย จะนอนน้อย จะเข้าทางจงกรมและน่ัง
สมาธิเท่าน้ันเลย เพราะส่ิงนีเ้ป็นส่ิงทีจ่ะท าให้เราพ้นทุกข์ ส่ิงนีเ้ป็นส่ิงทีว่่าจะออกจากกเิลส 

ปฏบิัติธรรมเพือ่จะพ้นจากกเิลส ไม่ใช่ปฏบิัติธรรมเอากเิลส 

ปฏิบติัธรรมเอากิเลส เอาเวลา นัง่เอานาฬิกา นัง่ ๕ ชัว่โมง ๑๐ ชัว่โมง นัง่สมาธิแต่ไดเ้ลขท่ี
นาฬิกา จิตสงบหรือไม่สงบไม่รู้ เห็นไหม ไปวดั ไปปฏิบติัธรรม เอาว่า “ฉนัเป็นผูมี้ธรรม ฉนัเป็นผู ้
ปฏิบติั” แต่ผลของการประพฤติปฏิบติัไดห้รือไม่ได ้น่ีปฏิบติัเอากิเลสหรือปฏิบติัเอาธรรม 

ถ้าปฏบิัติเอาธรรมต้องเข้าใจหลกัการ ต้องเข้าใจตัวเอง ต้องชนะตน 

ไม่ใหส่ิ้งน้ีออกหนา้ ไม่ใหส่ิ้งท่ีจะเป็นกิเลสแยง่เอาไปกิน น่ีในการประพฤติปฏิบติั 
ท่ามกลางการประพฤติปฏิบติั ท่ามกลางการต่อสู้น่ีแหละ เพราะว่าแหวนเพชร เพราะวา่เราคิดเอง 
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เราเช่ือใจเราไม่ได ้ ถึงว่าตอ้งเอาตวัน้ีเขวี้ยงทิง้ เอาความเห็นน้ีเขวี้ยงทิง้ เอาแหวนเพชรเขวี้ยงออก
จากน้ิวใหน้ิ้วโล่ง น้ิวว่าง มนัท างานได ้ไม่ติดกบัแหวนเพชรอนันั้น 

หวัใจก็เหมือนกนั ความคิดท่ีเขา้ขา้งตวัเอง มชัฌิมาปฏิปทา ความคิดปฏิบติั เห็นไหม 
ปฏิบติัธรรม มชัฌิมาปฏิปทา อตัตกิลมถานุโยค เพราะกลวัจะอตัตกิลมถานุโยคท าใหเ้ราล าบาก
เปล่า อยา่งเช่นเรายกของข้ึนไปจะไวใ้นท่ีสูง เรายกข้ึนไปไม่ถึง สูงประมาณ ๕๐ เซนติเมตร เรา
ยกข้ึนไป ๒๕ เซนติเมตร แลว้เราก็วาง วางไดไ้หม เพราะอะไร เพราะความสูงนั้นมนั ๕๐ 
เซนติเมตร เราตอ้งยกข้ึนไปประมาณ ๖๐ เซนติเมตร ๗๐ เซนติเมตรใช่ไหม แลว้เล่ือนเขา้ไป วาง
เขา้ไป 

ทีน้ีความสูงนั้น ๕๐ เซนติเมตร จะยกข้ึนไป ๕๐ เซนติเมตร แลว้เสือกเขา้ไปไดอ้ยา่งไร 
มนัเสือกไดห้รือไม่ไดเ้ป็นบางโอกาสใช่ไหม น่ีก็เหมือนกนั การประพฤติปฏิบติัมนัก็จะว่า
ประพฤติปฏิบติั ๕๐ เซนติเมตร จะไดม้ชัฌิมา...มนัตอ้งยกใหล้อยข้ึนไป ฉะนั้น การประพฤติ
ปฏบิัติมนัต้องให้เข้มกว่า 

มชัฌมิาปฏปิทา หมายถงึว่า มนัจะรวมตัวแล้วลงเอง ผลของมนัทีเ่กดิขึน้จะท่ามกลาง
พอดี จะสามคัคเีข้าเป็นมรรค เป็นพายทุอร์นาโดท่ีเกิดข้ึนพอดีเลย นัน่คือมชัฌิมาปฏิปทา แต่เรา
ไปกลวัก่อนไง เราตอ้งสร้างเหตุใหเ้กิดพายท่ีุเขม้กว่า แลว้พายเุกิดพอดีแลว้มนัจะกระเถิบมาพอดี
พาย ุ มชัฌมิาปฏปิทามนัต้องเป็นแบบน้ัน ต้องให้เข้มข้นไว้ก่อนแล้วมนัจะกระเถบิมาพอดเีป็น
มชัฌมิาปฏปิทา ทั้งมชัฌมิาปฏปิทาในภาคของมรรค และมชัฌมิาปฏปิทาในภาคของผล 

ในโสดาปัตติมรรค ในโสดาปัตติผล ในภาคของมรรค มรรค ๔ ผล ๔ เห็นไหม ในภาค
ของมรรค เราตอ้งท าใหเ้ขม้กว่านั้น ใหเ้ขม้กว่า ๕๐ เปอร์เซ็นตข้ึ์นไปเลย แลว้พอ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ 
วางเขา้ไปพอดีเลย ความเขม้อนัน้ีถึงไม่เป็นอตัตกิลมถานุโยค มนัจะพอดีมชัฌิมาเอง ไม่ตอ้งไป
กลวักามสุขลัลิกานุโยค น่ีเราไปห่วงตรงนั้น ห่วงจะใหพ้อดี เลยกลายเป็นมชัฌิมาของกิเลส 

ว่ามชัฌิมาปฏิปทา เอาความคิดของเราไปเทียบว่าแค่น้ีจะเป็นมชัฌิมาปฏิปทา เพราะใจเรา
มีกิเลสอยูแ่ลว้ กิเลสกบัใจเราเป็นเน้ือเดียวกนั ความคิดของกิเลส ความคิดของใจเรา กิเลสมนัเอา
ไปกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ มชัฌิมาเราท าไปแลว้เลยเหลือแค่ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ มนัเลยไม่มชัฌิมา มนัขาด
ไปคร่ึงหน่ึง เพราะ ๕๐ น่ีกิเลสเอาไปคร่ึงหน่ึง ๒๕ แลว้เราสร้างข้ึนมาไดแ้ค่ ๒๕ เอง แต่มชัฌิมา
มนั ๕๐ อยูแ่ลว้ แลว้เราจะถึงไดไ้หม ถึงว่า ตอ้งเสริมข้ึนไป ตอ้งทุ่มเขา้ไป 
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ความเป็นจริงของมัชฌมิาอย่างหน่ึง แต่ความคดิของเราว่ามชัฌมิาของเราอย่างหนึ่ง มนั
เลยไม่ได้ผล การปฏบิัติถงึไม่ลงท่ามกลางของสมาธิธรรม 

สมาธิธรรม ปัญญาธรรม วิริยธรรม อุตสาหธรรม งาน เป็นธรรมทั้งหมด แต่เราเขา้ใจว่าๆ 
ขยบัหน่อยก็ว่าเป็นอตัตกิลมถานุโยค ขยบัหน่อยก็ว่าความเพียรหนกัไป ท าเกินไป อะไรก็เกินไป...
กิเลสหวัเราะเยาะ กิเลสมนันัง่หวัเราะเลยนะ เพราะกิเลสมนันัง่อยูบ่นหวัใจ เราขยบัหวัใจออก
จากมนั มนัแบ่งไปกินแลว้คร่ึงหน่ึงตลอด ใหคิ้ดไดเ้ลยว่า เราท าอะไรอยู่กแ็ล้วแต่ กเิลสมนัแบ่งไป
คร่ึงหนึ่ง ผลงานของเรามเีหลอือยู่คร่ึงเดยีวเอง ฉะน้ัน เราต้องโหมผลงานเราเข้าไป 

ผูท่ี้ปฏิบติัง่ายรู้ง่ายมี แต่นอ้ยมาก ส่วนใหญ่แลว้โหมกนัหมด พระโสณะเทา้แตก พระจกัขุ
บาลตาแตก เร่ืองกรรมของอดีตไม่ตอ้งพดูกนั ถา้จะอา้งก็อา้งไดเ้ลยนะ เพราะอ่านพระไตรปิฎกจะ
เป็นอยา่งนั้น เพราะว่าเคยไดเ้ป็นหมอตา เคยไดแ้กลง้เขาไว ้ อนันั้นเป็นกรรมอดีต มีผล เราไม่
เถียง แต่ถา้เราไปคิดอยา่งนั้น อ่านแลว้ท าใหค้วามเขม้ขน้ของธรรมอ่อนลงไป ความเขม้ขน้ของ
ธรรม ความเขม้ขน้ของความอุตสาหะของพระจกัขุบาล หมอบอกว่า “ถา้ไม่หลบั ถา้ไม่นอน ตา
จะแตกนะ” 

“แตก ใหม้นัแตก” 

พอตาแตก กิเลสก็ตายพร้อมกบัตา เห็นไหม ตาแตกคือว่าตาบอด กิเลสก็ขาดพร้อมกนั
ตอนนั้นเลย 

ทีน้ีพอในธรรมบทก็บอกว่าอดีตของท่าน ท่านเคยท าอยา่งนั้นๆ...ถูกตอ้ง เราไม่ปฏิเสธ
นะ เราไม่ปฏิเสธตรงนั้น เพียงแต่ว่าเราจะเอาประโยชน์ตรงไหน เอาประโยชน์ของเน้ือธรรม 
ประโยชน์ของการเอามาใหเ้ราศึกษาแลว้ชุ่มช่ืนใจ ใหเ้รามีความมุมานะไง ถา้สาวกนัไปหมด รู้
กนัไปหมด มนัก็จะท าใหอ่้อนลง ในการท่ีจะใหม้นัเขม้ขน้ใหเ้รามีก าลงัใจก็อ่อนลง 

ฉะนั้น ถึงว่า เราตอ้งเขม้ขน้ เราตอ้งเขม้ขน้ เพราะครูบาอาจารยมี์ เพราะว่ากาลเวลามนั
พร้อม เพราะหวัใจตอนน้ีมนัเปิดช่อง หวัใจเปิดช่องคือเรามาประพฤติปฏิบติั มนัใหโ้อกาสเรานะ 
โอกาสน้ีพร้อมมากเลย สักวนัหน่ึงมนัจะปิด สักวนัหน่ึงเด๋ียวมนัจะปิด เราปฏิบติัมาก่ีปี เรา
พยายามท ามากนัแลว้ เราจะไม่มีโอกาส เราวาสนานอ้ย น่ีเราทั้งนั้น เห็นไหม 
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เร่ิมตน้ตั้งแต่ปฏิบติัมา จะเขา้มามนัก็แบ่งไปกินคร่ึงหน่ึง พอปฏิบติัไปแลว้ยงัไม่ถึงจุดท่ี
จะเป็นผลข้ึนมา มนัก็เอาออกไปกินคร่ึงหน่ึง ถึงบอก โอโ้ฮ! กิเลสน้ีร้ายมาก กิเลสในใจเราน้ีร้าย
มาก เราเกิดมาน้ีวาสนามากสุดๆ แลว้นะ พร้อมทุกอยา่ง เอ้ืออ  านวยหมดเลย สัปปายะไหม แต่
เวลามนัถอย มนัถอยกรูดๆ เลยนะ น่ีให้เห็นโทษของใจ เห็นโทษของกเิลสทีใ่จ 

เวลาอาจารยท่์านว่า เวลาท่านดุท่านว่า ท่านบอก ท่านไม่เคยดุคนคนน้ันนะ ท่านดุกเิลส
ของคนคนน้ันต่างหาก เพราะกเิลสน้ันมนัไม่รู้เท่าไง 

เราเคยอยูก่บัอาจารย ์อาจารยเ์คยวา่ “ก็ลูกศิษยเ์รา” เอด็ โดนเอด็มาก เอด็จนคิด พอโดนเอด็
นะ ท่านดุมาก หลายวนัเขา้ๆ ชกันอ้ยใจ ท่านพดูกลบันะ “อา้ว! ก็ลกูศิษยเ์รา ก็ลูกศิษยเ์ราน่ี เราไม่
สอนลูกศิษย ์เราไม่ว่าลูกศิษย ์เราจะไปว่าใคร” ลูกศิษยเ์รา เห็นไหม การดุการว่าน่ันน่ะท่านว่ากเิลส 
เพราะอะไร เพราะเราไม่รู้เท่ากเิลส ดูสิ คิดสิ น่ีเหมือนกนัไหม เรารู้เท่ากิเลสเราไหม เรารู้เท่า
ความคิดเราไหม เราว่าความคิดเป็นเราๆ แต่ความคิดนั้นอะไรมนัยใุหคิ้ด ความคิดนั้นเป็นกลาง
พอไหม น่ีให้เห็นโทษมนั เห็นโทษของมนัคือเห็นโทษของเรา 

อตฺตา ห ิอตฺตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน เราจะเอาชนะใจเรานะ การประพฤติปฏิบติัน้ีเป็น
การชนะกิเลสท่ามกลางหวัใจของเรา ชนะกิเลส กิเลสจะยบุยอบตวัลงใหจิ้ตใจน้ีตั้งมัน่ จิตใจน้ีตั้ง
มัน่แลว้ตอ้งรีบขวนขวายในการแสวงหาทางออก เพราะจิตตั้งมัน่แลว้ สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรม
ทั้งหลายเป็นอนตัตา สมาธิก็เป็นอนตัตา สรรพส่ิงน้ีเป็นอนิจจงัทั้งหมด การนึกคิดน้ีก็เป็นอนิจจงั 
คิดไดเ้ร็วมาก ความคิดน้ีเร็ว รวดเร็ว แลว้คิดวนัละร้อยแปด เห็นไหม มนัไม่คงท่ีเลย น่ากลวัมาก 
เพราะมนัเปลีย่นแปลงตลอด แต่เราไม่เห็นคุณค่าในความเปลีย่นแปลงของมันไง 

การเห็นคุณค่าในการเปลีย่นแปลงคอืเห็นการเปลีย่นแปลงแล้วเราต้องรีบมุมานะ ให้หา
เหตุหาผลให้ลงตัว พอลงตัวแล้วให้มนัมั่นคง ให้เป็นอจลศรัทธา ให้มัน่คง 

พอมัน่คงแลว้ความเปล่ียนแปลงน้ีก็มีแต่นอ้ย ความเปล่ียนแปลงจะนอ้ยลงๆ จนเน้ือทอง 
เน้ือสมาธิเราสะอาด เห็นไหม สะอาดคือว่าไม่มีกิเลสเขา้มายื้อแยง่ มนัจะสะอาดข้ึนๆ ธรรมะจะ
สะอาดข้ึน จิตท่ีเสวยธรรมสะอาดข้ึน จิตท่ีเขา้ไปแนบกบัธรรมจะใกลชิ้ดข้ึนมา เห็นไหม เห็นเงา
พระพุทธเจา้จนเห็นตวั จนเห็นเป็นเน้ือเดียวกนั น่ีเป็นเน้ือเดียวกนันะ 
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พระพุทธเจา้เป็นพระอรหนัต์ พระสารีบุตรเป็นพระอรหนัต์ พระพุทธเจา้สอนพระสารี
บุตรมาก่อน พอพระสารีบุตรส าเร็จแลว้ มีพระถามพระสารีบุตรว่า “เช่ือพระพุทธเจา้ไหม” 

“ไม่เช่ือ” 

จนพระไปฟ้องพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้เรียกพระสารีบุตรเขา้มาถาม “ท าไมไม่เช่ือ” 

“เม่ือก่อนเช่ือ เม่ือก่อนฟังพระพุทธเจา้ เม่ือก่อนน้ีเกาะเหน่ียวพระพุทธเจา้เลย แต่พอรู้
ธรรม ใจมัน่คง ใจเป็นเน้ือเดียวกนั” เห็นไหม พระพุทธเจา้เป็นพระอรหนัต์ พระสารีบุตรเป็น
พระอรหนัต์ เพราะพระสารีบุตรปฏิบติัธรรมจนหวัใจเป็นอยา่งนั้น ความเห็นของพระสารีบุตร 
ความประพฤติปฏิบติัของพระสารีบุตร ความสัมผสั ความต่อสูกิ้เลสในใจของพระสารีบุตร พระ
สารีบุตรเช่ือความเห็นภายในใจ เช่ือการต่อสู้ เช่ือทีก่เิลสออกจากใจ เห็นตามความเป็นจริง เช่ือ
การประพฤติปฏบิัติของตัว 

ค าพดูพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้สอนธรรมะจริง เม่ือก่อนเช่ือพระพุทธเจา้มาก แต่ความท่ี
สัมผสัจริงอนันั้นมนัเป็นประสบการณ์ตรงของตวัท่ีแน่นอนกว่า ไม่ไดห้ลู่อนันั้น แต่ก็เช่ือ ความ
เช่ือของใจมนัเช่ือมัน่จริง เพราะอะไร เพราะสมุจเฉทปหานท่ามกลางหวัใจ กิเลสหลุดออกจากใจ เห็น
ไหม พระพุทธเจา้เป็นพระอรหนัต์ พระสารีบุตรเป็นพระอรหนัต์ ถึงว่าเป็นพยานต่อกนัได ้

ฉะนั้น ผูป้ฏิบติั ใจตอ้งใหเ้ป็นทองค า เป็นเน้ือธรรมท่ีสะอาดบริสุทธ์ิข้ึนไปเร่ือยๆ ถึงว่า 
ต้องเห็นโทษของความอนิจจงัในความคดิ แต่กิเลสมนัชอบอนิจจงั เพราะอะไร เพราะความเป็น
อนิจจงัน้ีมนัเกิดดบัๆ ใช่ไหม เวลาเกิดข้ึนมากิเลสก็หวัเราะเยาะ เห็นไหม เวลาเห็ดเกิดข้ึนมาแลว้
มนัจะบาน พอเกิดข้ึนมา กิเลสมนัอยูบ่นหวัเห็ดแลว้ พอเกิดข้ึนมาแลว้ก็บาน แลว้กโ็รยไป กิเลสก็
ชอบใจสิ ความคิดเกิดข้ึนมาแลว้ก็บานไป กิเลสมนัเกิดพร้อมความคิด แลว้มนัก็หลอกดว้ย พอ
ความคิดหมดไป เกิดใหม่ มนัหวัเราะเยาะ เพราะอะไร เพราะเกิดท่ามกลางการครอบง าของมนัไง มนั
บอกว่า “โอ๋ย! คนคนน้ี หวัใจดวงน้ี ภวาสวะน้ี ภพอนัน้ีเป็นท่ีอยูข่องเรา ไม่มีทางจะก าจดัเราได”้ 

แต่พระพุทธเจา้เยาะเยย้มารไง “มารเอย เราเห็นตวัเจา้แลว้ เจา้เกิดจากความด าริของเราเอง” 

เห็นไหม เห็ดมนัเกิด กิเลสมนัเกิดพร้อมกบัเห็ด 
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“มารเอย เราเห็นเธอเกิด เห็นเธอแลว้ เธอเกิดจากการด าริของเรา เธอจะเกิดไม่ไดอี้กเลย” 
มารจะเกิดจากความคิดของพระพุทธเจา้ไม่ไดอี้กเลย เพราะพระพุทธเจา้เห็นมนัครอบอยูก่บั
ความคิดนั้น เห็นความด ารินั้น เยาะเยย้มารจนมารน้ีไม่มีทางออก กม้หนา้เลย ซบหนา้เลย แพ้
พระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้ก าจดัออกไปจากหวัใจ ออกจากท่ีอยูไ่ง “มารเอย เธอเกิดจากความด าริ...” 
ความคิดท่ีเร่ิมตน้จากเห็ดข้ึนมานัน่น่ะ “...บดัน้ีเราเห็นแลว้ เธอจะเกิดอีกไม่ได”้ น่ีพระพุทธเจา้เยาะ
เยย้มารเลย “เธอจะเกิดอีกไม่ไดเ้ลย เกิดบนภวาสวะ เกิดบนใจของเราไม่ได ้ เพราะใจเราเป็น
ธรรมลว้นๆ” 

มนัไม่มีเช้ือเห็ดแลว้ เห็ดนั้นไม่มีเช้ือ มนัเกิดอีกไม่ได ้ เป็นธรรมลว้นๆ ธรรมทั้งแท่ง เอโก 
ธมฺโม น่ีธรรมะของพระพุทธเจา้ 

พระพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม พระสารีบุตรก็ตรัสรู้ธรรม เลยเป็นธรรมอนัเดียวกนั ฉะนั้น เรา
ถึงพยายามจะเขา้ตรงนั้น เราถงึไว้ใจกเิลสเราไม่ได้ เราอย่าเช่ือใจ เราไว้ใจกเิลสเราไม่ได้ เห็นไหม ถงึ
ว่า ต้องพยายามเห็นความเป็นอนิจจังในหัวใจเราด้วย เห็นความเป็นอนิจจงั เห็นความแปรปรวน
ไง 

 

(เทปส้ินสุดเพยีงเท่านี)้ 


