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 ฟังธรรมนะ ฟังธรรม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้น่ีเป็นธรรมแท ้เป็นธรรม
แทเ้พราะวา่มีบุคคลเป็นพยานหลกัฐานมาก เพราะบุคคลท่ีเป็นพยานหลกัฐานน่ีเอาตวัเองรอดไป
ได ้ตอนอยูก่บัหลวงตานะ หลวงตามหาบ ัท่านพดูถึง เล่าประวติัของท่าน เวลาท่านบวชแลว้ ท่าน
ศึกษาปริยติั อ่านพระไตรปิฎกนะ อ่านถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

 ชีวิตขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ออกประพฤติปฏิบติั อ่านแลว้น ้าตาไหล น ้าตา
ร่วงนะ น่ีหลวงตาท่านอ่านแลว้ซ้ึงใจมาก แลว้ใจของท่านกอ็ยา่งจะท าอยา่งนั้นบา้งไง อยากจะมี
ธรรมในหวัใจ อยากจะประพฤติปฏิบติั พยายามออกแสวงหานะ ออกคน้ควา้ พอออกไปคน้ควา้ 
ออกไปประพฤติปฏิบติักบัหลวงปู่ มัน่ เพราะตอ้งหาคนท่ีน่าไวใ้จได ้ เพราะวา่ประพฤติปฏิบติัจน
เป็นมหานะ ถึงจะหาคนท่ีพดูธรรมะแลว้ลงกบัพระไตรปิฎก แลว้พยายามไปคน้ควา้หากบัครูบา
อาจารยม์า กศึ็กษามา จนไปลงใจกบัหลวงปู่ มัน่ 

หลวงปู่ มัน่พาหลวงตาประพฤติปฏิบติั จนพน้จากกิเลส เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านมรณภาพไป
แลว้ ท่านเผาแลว้ กระดูกของท่านเป็นพระธาตุ แลว้หลวงตา ตอนหลวงปู่ มัน่อยู ่ท่านยงัไม่ถึงท่ีสุด 
แต่ท่านกป็ระพฤติปฏิบติั เพราะมีครูบาอาจารยเ์ป็นเคร่ืองยนืยนัจากครูบาอาจารย ์ คือหลวงปู่ ขาว 
หลวงปู่ ชอบ เพราะไดส้นทนาธรรมกนัไง 

พอหลวงตาท่านวา่ ท่านปฏิบติัจนเขา้ใจตามหลกัความจริงแลว้ แลว้กอ็อกมาคน้ควา้
พระไตรปิฎก น่ีเวลาอ่านพระไตรปิฎกนะ เวลาออกศึกษาพระไตรปิฎกทีแรก ซ้ึงในพระไตรปิฎก
มาก ซ้ึงในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มาก ซ้ึงในชีวิตความสมบุกสมบนัขององค์
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สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีพยายามคน้ควา้หาธรรมอนัน้ีมาใหพ้วกเรากา้วเดินไง จนน ้าตาไหล 
น ้าตาร่วง แลว้ไม่มีขอ้กงัขา เพราะไม่มีความเขา้ใจ ไม่มีส่ิงท่ีจะวิเคราะห์วิจยัได ้เพราะเรียนในภาค
ปริยติั ซ้ึงใจจนน ้าตาร่วง น ้าตาไหลนะ 

แต่เวลาปฏิบติักบัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่พาจนจากฝ่ังเห็นไหม กลบัมาวิเคราะห์วิจยั
พระไตรปิฎกอีก เห็นวา่พระไตรปิฎกบางแง่บางมุม ในภาคปฏิบติัจะเห็นบางแง่บางมุมวา่มนัขดั
กบัหลกัความจริงบางอยา่ง แต่ท่านกบ็อกวา่ ส่ิงน้ีในภาคปฏิบติั เพราะปฏิบติัแลว้มนัจะเห็นส่ิงน้ี 
แต่ส่ิงน้ีไม่เป็นปัญหา ไม่เป็นปัญหานะ ขอใหพ้วกเราประพฤติปฏิบติัจริงจงัเถิด เพราะส่ิงท่ี
ถกูตอ้ง ส่ิงท่ีเป็นหลกัเป็นชยั เป็นหลกัเป็นเกณฑ ์ มีมหาศาลเลย เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้วางธรรมไวถ้กูตอ้งดีงามทั้งหมด 

เวลาพระอรหนัต ์ ๕๐๐ องค ์ สงัคายนากนัมาจนเป็นพระไตรปิฎก กถ็กูตอ้งทั้งหมด แต่
เวลาจดจารึกมา น่ีหลวงตาท่านบอกวา่ เวลาจดจารึกพระไตรปิฎกมา คนจดจารึกเป็นคนประเภท
ใด ถา้คนจดจารึกเป็นพระอรหนัต ์ตอ้งจดจารึกโดยความถกูตอ้งทั้งหมด แต่ถา้ไม่เป็นพระอรหนัต ์
มีกิเลสในหวัใจ การจดการจารมามนักมี็ความบกพร่อง ส่ิงท่ีบกพร่องอยา่งน้ีมนัมีอยู ่ เพราะมีการ
จดจารึกมา 

แต่เวลาไม่ปฏิบติั เรากจ็ะไม่รู้วา่ส่ิงน้ีถกูหรือผดิ แต่กมี็ความซ้ึงใจมาก ซ้ึงใจธรรมขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ส่ิงน้ีเป็นความถกูตอ้ง เราตอ้งเคารพพระไตรปิฎกมาก พระไตรปิฎก
นะ ฎีกา อรรถกถา น้ีเป็นต ารับต าราเคร่ืองด าเนินมา ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีถกูตอ้ง แลว้ในพระไตรปิฎกนั้น
กมี็ชาดก 

ส่ิงท่ีเป็นชาดกนั้นเป็นส่ิงท่ีวา่เป็นบารมีขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้สร้างสมมาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ น่ีสร้างสมมาก บุญญาธิ
การมาก เป็นพระโพธิสตัว ์ ส่ิงท่ีเป็นพระโพธิสตัวน่์ะ สร้างสมส่ิงน้ีมา ส่ิงน้ีสร้างสมมามาก เวลา
เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้หรือประพฤติปฏิบติัอยูน่ี่ จะมีความคน้ควา้ มีประสบการณ์
ของใจดวงนั้น 

ใจดวงนั้นคน้ควา้ขนาดไหน นั้นเป็นนิทาน เป็นชาดก ส่ิงท่ีเป็นนิทาน เป็นชาดกน้ีเป็น
เคร่ืองเสริมนะ แต่ในหลกัของศาสนาคืออริยสจัต่างหากล่ะ ส่ิงท่ีอริยสจัคือช้ีเขา้ไปท่ีใจ “ทุกข ์
สมุทยั นิโรธ มรรค” ส่ิงน้ีตอ้งเป็นความจ าเป็นนะ แต่เวลาจดจารึกมา ตั้งแต่สมยัอยูก่บัหลวงปู่ เจ๊ียะ
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นะ หลวงปู่ เจ๊ียะบอกวา่ เวลาศพหลวงปู่ มัน่ เผาศพหลวงปู่ มัน่น่ี มีพระบางรูป เขียนประวติัหลวงปู่
มัน่ แลว้จะขอแจกในงานหลวงปู่ มัน่นะ 

หลวงปู่ เจ๊ียะไดค้า้น คา้นวา่ คา้นไป...สมเดจ็พระมหาวีรวงศท่์านเป็นประธาน เพราะคา้นน่ี
ไปเขา้ถึงของหูสมเดจ็พระมหาวีรวงศ ์ ท่านเรียกหลวงปู่ เจ๊ียะเขา้ไปวา่ หลวงปู่ เจ๊ียะคา้นเหตุนั้น 
คา้นเร่ืองแจกหนงัสือน้ีเพราะเหตุใด หลวงปู่ เจ๊ียะบอกกบัสมเดจ็พระมหาวีรวงศว์า่ ถา้หนงัสือน้ี
แจกแลว้ออกไป ถา้ใครไดอ้่านหนงัสือประวติัหลวงปู่ มัน่ท่ีพระบางรูปเขียนอยู ่ จากส่ิงน้ีจะเขา้ใจ
วา่หลวงปู่ มัน่ติดในสมาธิไง 

น่ีหลวงปู่ เจ๊ียะบอกวา่ สมเดจ็พระมหาวีรวงศท่์านเห็นดว้ย ท่านไม่ใหแ้จกนะ ท่านไม่ให้
แจกในงานศพหลวงปู่ มัน่หรอก เพราะวา่ถา้แจกไปแลว้ ผูท่ี้ปฏิบติัมีหลกัมีเกณฑใ์นหวัใจมนัจะ
เขา้ใจหลกัเกณฑค์วามเป็นจริงไง ผูจ้ดจารึก ผูท่ี้จะจดจารึกส่ิงนั้นมา แมแ้ต่สมยัพทุธกาล 
พระไตรปิฎกน่ี หลวงตามหาบวัท่านยงับอกวา่ มีบางแง่บางมุมในภาคปฏิบติัน่ีขดัขอ้ง แต่ไม่เป็น
ปัญหา เพราะส่ิงท่ีจะพาใหใ้จน้ีเขา้ถึงน่ีมีมหาศาลเลย 

น้ีกเ็หมือนกนั หลวงปู่ เจ๊ียะท่านคา้นนะ คา้นวา่ ถา้หนงัสือน้ีแจกออกไป ถา้คนท่ีเขามีภูมิ
ธรรม เขาอ่านแลว้วา่ หลวงปู่ มัน่จะติดในสมาธิไง หลวงปู่ เจ๊ียะถึงคา้นไม่ใหแ้จกในงานของหลวง
ปู่ มัน่ น่ีหลวงปู่ เจ๊ียะท่านเล่าวา่ สมเดจ็พระมหาวีรวงศท่์านกเ็ห็นดว้ย แลว้กไ็ม่ใหแ้จกไง แต่ในเม่ือ
พิมพม์าแลว้ มนักมี็การแจกกนัมาเป็นสภาวะแบบนั้น น้ีเป็นความเห็นนะ 

แต่เวลาครูบาอาจารยเ์ราจดจารึกมาอยา่งนั้น แลว้พมิพม์าน่ี ตอนนั้นแจกมา วา่แจกในงาน
ของหลวงปู่ มัน่ แต่หลวงปู่ เจ๊ียะบอกวา่ สมเดจ็พระมหาวรีวงศท่์านไม่ใหแ้จก แต่ทีน้ี ไอเ้ร่ืองการ
แจกน้ีมนักจ็ะเป็นเร่ืองใตดิ้น แลว้กว็า่แจกในงานหลวงปู่ มัน่ อา้งวา่แจกในงานหลวงปู่ มัน่ เราไม่
ยอมรับ ครูบาอาจารยเ์ราไม่ยอมรับเร่ืองส่ิงน้ี เพราะวา่ส่ิงท่ีจด ไม่ยอมรับคนจดจารึก 

เพราะคนจดจารึกนะ แมแ้ต่ในมุตโตทยั มุตโตทยัขอ้ท่ี ๑ หลวงปู่ มัน่บอกวา่ธรรมขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เหมือนทองค าท่ีบริสุทธ์ิ แต่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ไปสถิตในหวัใจของผูท่ี้มีกิเลสเหมือนทองค า เพราะธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้น้ีเป็นทองค า แต่ความสกปรกของใจดวงนั้นไง ส่ิงท่ีใจดวงนั้นสกปรก จะตอ้งคาดตอ้งหมาย
ส่ิงนั้นผดิไป เห็นไหม ส่ิงท่ีคาดหมาย น้ีอยูใ่นมุตโตทยันะ 



กิเลสเป็นมลทิน ๔ 

©2012 www.sa-ngob.com 

แลว้ในมุตโตทยันั้นกพ็ิมพเ์ป็นส านวนของแต่ละบุคคลมา มนักมี็แตกออกไปอีกเป็น
ส านวน เพราะเป็นการจดจารึก น่ีหลวงตาถึงบอก คนจารึก คนจดจารึกเป็นคนประเภทใด ถา้คน
จดจารึกเป็นพระอรหนัต ์ จะเขา้ถึงหลกัความจริงทั้งหมด ถา้คนจดจารึกมีกิเลสในหวัใจ การจด
จารึกจะคลาดเคล่ือนออกไป เพราะการตีความของใจดวงนั้น 

แลว้ในหนงัสือกบ็อกวา่ หลวงปู่ มัน่ท่านพดูส่ิงใด ท่านไม่เคยพดูเดด็ขาด ท่านพดูเป็น
ธรรม แลว้ใหค้นตีความไง ใหค้นท่ีจบัแลว้ตีความเอา ตีความเอา แลว้กบ็อกวา่ “องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ไดโ้สดาปัตติมรรคตั้งแต่ขณะท่ีอยูใ่นราชวงั ไดส้กิทาคามิมรรคต่อเม่ือไปเรียน
กบัอาฬารดาบสเขา้สมาบติั ไดอ้นาคามิมรรคต่อเม่ือฉนัขา้วของนางสุชาดา” น่ีถา้พดูสภาวะแบบน้ี 
หลวงปู่ มัน่พดู พดูท่ีไหน พดูท่ีสามผง 

ตอนท่ีหลวงปู่ มัน่พดูท่ีสามผง หลวงปู่ มัน่ยงัไม่ไดข้ึ้นเชียงใหม่ใช่ไหม หลวงปู่ มัน่มัน่ยงั
ไม่ไดข้ึ้นเชียงใหม่ หลวงปู่ มัน่ไปส าเร็จท่ีเชียงใหม่ เพราะครูบาอาจารยรั์บประกนักนัวา่ไปส าเร็จท่ี
เชียงใหม่ ขณะท่ียงัไม่ถึงน่ี ส่ิงน้ีพดูเป็นคติ เป็นตวัอยา่งกไ็ด ้ ถา้พดูเป็นคติตวัอยา่งนะ ถา้คนมี
ธรรมในหวัใจ การประพฤติปฏิบติัของผูท่ี้มีธรรม การจดจารึกจะตีความอยา่งน้ีออกมา ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์หน่ึง การตีความของใจท่ีเราเขา้ไปจบัตรงนั้นหน่ึง ส่ิงน้ีครูบา
อาจารยไ์ม่ไดย้นิ เป็นไม่ไม่ไดห้รอก 

หลวงตาท่านบอกวา่ เวลาเขียนประวติัหลวงปู่ มัน่ ไดศึ้กษา ไดส้อบทานหลวงปู่ ขาว ได้
สอบทานกบัหลวงปู่ แหวน ไดส้อบทานกบัหลวงปู่ ชอบ ไดส้อบทานกบัหลวงปู่ ลี ไดส้อบทานกบั
หลวงปู่ เจ๊ียะ เห็นไหม แลว้ส่ิงท่ีครูบาอาจารยท่ี์เอ่ยช่ือมาน้ี ดบัขนัธ์ปรินิพพานไปหมดแลว้ เพราะ
กระดูกเป็นพระธาตุทั้งหมด สอบทานกนัแลว้ พอสอบทานกนัแลว้ ส่ิงใด...หลวงตาบอกวา่ส่ิงท่ี
ไดรั้บเป็นขอ้มูลมาน่ี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์เขียนมาในประวติัของหลวงปู่ มัน่เพยีง ๗๐ เปอร์เซ็นต ์เห็น
ไหม ๗๐ เปอร์เซ็นต ์แลว้เราพยายามจะใหม้นัถกูตอ้งเพราะอะไร 

เพราะถา้เราอ่านประวติัหลวงปู่ มัน่โดยหลวงตามหาบวัท่านเขียนนั้น จะเก่ียวกบัเร่ืองการ
ประพฤติปฏิบติั จะเก่ียวกบัเร่ืองอริยสจั จะยอ้นกลบัเขา้มาเร่ืองอริยสจั แต่ถา้มีนิทานมีชาดก 
นิทานชาดกเหมือนกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พดูถึง ตั้งแต่เป็นพระเวสสนัดร เป็นต่างๆ 
น่ีเป็นชาดก ส่ิงท่ีเป็นชาดกน้ีมนักเ็ป็นความจริง องคห์ลวงปู่ มัน่กมี็ส่ิงน้ีเหมือนกนั ส่ิงน้ีเป็นชาดก 
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ส่ิงท่ีเป็นชาดกถา้เสริมความเจริญศรัทธา น่ีหลวงตาท่านกใ็ส่ลงมาเหมือนกนั แต่ส่วนใหญ่แลว้จะ
ช้ีกลบัมาท่ีอริยสจั 

ทีน้ียอ้นกลบัไปท่ีวา่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดโ้สดาปัตติมรรคตั้งแต่เป็นเจา้ชาย
สิทธตัถะอยูใ่นราชวงั เห็นนางสนมเขาฟ้อนร ากนั แลว้ดูร่างกายนั้นเห็นเป็นซากศพ 

ส่ิงท่ีเป็นซากศพ ถา้เราเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติันะ เรากเ็ห็นสภาวะอยา่งน้ีได ้ถา้เห็นสภาวะ
แบบน้ี เห็นไหม เห็นกาย การเห็นกายอยา่งนั้น เราประพฤติปฏิบติัแลว้เราเป็นโสดาปัตติมรรค
ไหม ผูท่ี้เห็นกาย ผูท่ี้จิตสงบแลว้มีสภาวะแบบน้ี แลว้เจา้ชายสิทธตัถะสร้างสมบุญญาธิการมาเป็น
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

น่ีบอกอา้งวา่ หลวงปู่ มัน่วา่ ถา้ไม่ไดโ้สดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค จู่ๆ 
จะมาส าเร็จเป็นพระอรหนัต ์ เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดอ้ยา่งไร ตอ้งมีโสดาปัตติ
มรรคก่อน สกิทาคามิมรรคก่อน อนาคามิมรรคก่อน แลว้กม็าส าเร็จเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ 

แลว้เวลาประพฤติปฏิบติั องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไปวางไวใ้นธรรมวา่ ขิปปา
ภิญญา ผูท่ี้ปฏิบติัเร็วรู้เร็ว สาวกะสาวก วา่ถา้สาวกะเป็นสาวกพทุธะ สาวกพทุธะจะมีความเห็น
อยา่งนั้นไดเ้พราะมีธรรมแลว้ 

กมี็ส่วนหน่ึง เพราะมีธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูช้ี้น า แต่องคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ยงัไม่มีธรรม ธรรมะยงัไม่เกิด เห็นไหม ส่ิงท่ีธรรมะยงัไม่เกิด แต่มนัมีส่ิงท่ี
รองรับ ไม่ใช่จู่ๆ 

ยอ้นกลบัไปท่ีเป็นเวสสนัดรสิ สร้างสมมาจนสมบูรณ์ ส่ิงท่ีสมบูรณ์ การประพฤติปฏิบติั 
แลว้ท าไมจะเห็นกายไม่ได ้ ท าไมจิตสงบไม่ได ้ ท าไมเห็นเป็นชาดกส่ิงท่ีประพฤติปฏิบติั ส่ิงนั้น
เป็นไปไม่ได ้เพราะอะไร เพราะไม่ใช่จู่ๆ  เพราะพระโพธิสตัว ์ส่ิงท่ีเป็นพระโพธิสตัวส่ิ์งน้ีบุญกศุล
มหาศาลขนาดน้ี แลว้ตอนท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิดท่ีสวนลุมพินี องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เป็นทารกนะ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เปล่งวาจาวา่ “เราเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย แลว้เราจะไม่
เกิดอีก” 
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แลว้เวลาครูบาอาจารยเ์ราผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั วา่ “ชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย” อยา่งนั้นไม่ใช่วา่
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ส าเร็จตั้งแต่เกิดมาจากมารดาแลว้หรือ เพราะเกิดมาตั้งแต่สวน
ลุมพินี แลว้กเ็ปล่งวาจาวา่ “เราจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย แลว้เราจะไม่กลบัมาเกิดอีก” 

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิดถึง ๒ หน ตาย ๒ หนนะ เกิด ๒ หน เพราะเกิดมา
เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ แลว้กม็าเกิดเอาวนัเพญ็เดือน ๖ เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ การ
เกิดคร้ังท่ี ๒ น้ี เกิดจากพระโพธิสตัวเ์ป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เห็นไหม ตาย ๒ หนคือ
กิเลสมนัตายไง ขณะท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม น่ีฆ่ากิเลส กิเลสมนัตายไป
ตั้งแต่เด๋ียวนั้น จิตดวงน้ีท่ีมนัสะสมมา มนัส่งมา เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ตั้งแต่พระเวสสนัดรเกิด
เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ส่ิงน้ีเป็นพระโพธิสตัว ์มีบุญญาธิการมาก 

เพราะอะไรสร้างสมมาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไง น่ีจะประพฤติปฏิบติัไม่
เปล่าประโยชน์เพราะอะไร เพราะสร้างสมมาสมบูรณ์แลว้ แลว้เวลามาเกิดอีก เกิดเป็นองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไง เวลาเกิดเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ น่ีสอุปาทิเสสนิพพาน อนุ
ปาทิเสสนิพพาน น่ีตาย กิเลสมนัตายแลว้ แลว้ตายเป็นชาติสุดทา้ยไง ตายเป็นชาติสุดทา้ยคือตาย
จากองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 

เขา้ถึงวิมุตติสุขตั้งแต่ฆ่ากิเลสตาย แต่เวลาตายน้ีตายธาตุขนัธ์ ขนัธมาร ขนัธ์เป็นภาระ ส่ิงท่ี
ขนัธ์เป็นภาระ สละขนัธ์เห็นไหม ถึงท้ิงขนัธ์ไป น่ีจิตวิมุตติไป ตาย ๒ หน คือกิเลสตายหนหน่ึง 
ก่อน แลว้กต็ายในชาติปัจจุบนันั้น 

เวลาเกิดท่ีสวนลุมพินี “เราจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย” 

ธรรมน้ีมีอยูแ่ลว้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เวลาตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้นะ ยงักราบอยู ่พระถามวา่ “องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กราบอะไร?” 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอก “เรากราบธรรม” 

“เรากราบธรรม” เพราะธรรมะน้ีมีอยูแ่ลว้ มีอยูแ่ลว้ ฟังค าวา่ “มีอยูแ่ลว้” สิ แลว้ถา้เจา้ชาย
สิทธตัถะขณะท่ีอยูใ่นราชวงั แลว้เห็นสภาวะท่ีวา่ นางฟ้อนร าน้ีเป็นอสุภะ ส่ิงท่ีเป็นซากศพมนัเป็น
สภาวธรรม มนัไม่เป็นมรรค เป็นมรรคไม่ได ้
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ส่ิงท่ีเป็นมรรคนะ ถา้ส่ิงท่ีเป็นมรรคข้ึนมา แลว้บอกไปเรียนกบัอาฬารดาบสเป็นสกิทาคามิ
มรรคน่ี ถา้มนัเป็นโสดาปัตติมรรค จะข้ึนสกิทาคามิมรรคน้ี โสดาปัตติมรรคตอ้งเป็นโสดาปัตติผล
สิ ส่ิงท่ีเป็นโสดาปัตติผลแลว้ถึงจะเดินสกิทาคามิมรรคใช่ไหม ถา้เป็นโสดาปัตติผลแลว้ ท าไม
สกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส ไม่ลบูคล าในศีลไง ถา้ไม่ลบูคล าในศีล ท าไมยงัตอ้งหลง
ไป ยงัตอ้งกา้วเดินไป 

ปัญญามนัเกิดอยา่งน้ีนะ ถา้ปัญญามนัเกิดอยา่งน้ี ไปไดส้กิทาคามิมรรคจากอาฬารดาบส 
เห็นไหม เวลาเขา้สมาบติั มนัมีความสุขมาก ส่ิงท่ีเป็นความสุขน่ีมนัติดได ้ แลว้ถา้มนัไม่มีปัญญา 
เพราะอะไร เพราะผา่นโสดาปัตติมรรคมาแลว้ โสดาปัตติผลมาแลว้ ปัญญามนัจะมีไง ปัญญามนั
จะมี แลว้มนัจะไปติดสกิทาคามิมรรคไดอ้ยา่งไร มนัจะไปเป็นอนาคามิมรรคไดอ้ยา่งไร ในเม่ือมนั
มีปัญญา ในเม่ือมีปัญญาน่ีมนัจะกา้วเดินไป 

จริงอยู ่การประพฤติปฏิบติัมนัจะหลงบา้ง ความหลง ความผดิพลาด ส่ิงน้ีผดิพลาด แต่มนั
มีปัญญาเป็นพื้นฐานนะ ไม่ใช่สีลพัพตปรามาส ไม่ใช่ลบูคล า เห็นไหม ส่ิงท่ีไม่ลบูคล า ถา้เป็น
โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผลน่ะ น่ีมนัจะกา้วข้ึนมาเป็นสภาวะแบบนั้น แต่น่ีมนัไม่เป็นอยา่ง
นั้นน่ะสิ พอมนัไม่เป็นอยา่งนั้น ส่ิงท่ีเห็น เห็นสภาวะกายนั้นมนัเห็นโดยธรรมไง ส่ิงท่ีธรรมท่ีมีอยู่
แลว้ท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กราบธรรม แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ยงัไม่ตรัส
รู้เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ยงัไม่มีธรรม ถา้ไม่มีธรรม แลว้มรรคมนัเกิดข้ึนมาได้
อยา่งไร ถา้มรรคไม่เกิดข้ึนมา... 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกกบัสุภทัทะ เห็นไหม “สุภทัทะ เธออยา่ถามใหม้าก
ไปเลย ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นจะไม่มีผล” 

น่ีจะมีมรรคเฉพาะในศาสนาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ พทุธศาสนาน้ีเท่านั้นจะ
มีมรรค แต่จะมีมรรค เพราะศาสนายงัไม่เกิด องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ยงัไม่ตรัสรู้เป็นองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ยงัไม่เกิด ธรรมยงัไม่เกิด 

ธรรมน้ีมีอยูโ่ดยดั้งเดิม แต่ธรรมน้ียงัไม่ประจกัษใ์นใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ไง ธรรมน้ีมีอยูโ่ดยดั้งเดิม แลว้ใครไปคน้ควา้ธรรมอนัน้ีมาประกาศในใจขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ ในเม่ือเป็นโสดาปัตติมรรค ในสภาวะเห็นกาย เห็นกาย การเห็นกาย ผูท่ี้
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ประพฤติปฏิบติัจะรู้จกัค าวา่ “เห็นกาย” แลว้กห็ลุดมือไปนะ หลุดไมห้ลุดมือไป แลว้กเ็ส่ือมสภาพ
นั้นไป 

เห็นไหม ธรรมน้ีมีอยูแ่ลว้ ทั้งๆ ท่ีเรามีธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ แต่
ขณะท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประพฤติ เร่ิมอยูใ่นราชวงันั้น บารมีสูงส่ง บารมีส่งเสริม
ส่ิงน้ีเขา้มา บารมีส่งเสริมข้ึนมาเห็นไหม เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะท่ีสวนลุมพินี ประกาศวา่จะเกิด
ชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย พราหมณ์ทั้งหลายพยากรณ์แลว้ ถา้ออกบวชจะเป็นองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ ถา้อยูใ่นราชวงัน้ีจะเป็นจกัรพรรดิ 

พระเจา้สุทโธทนะพยายามเหน่ียวร้ัง พยายามสร้างสมเห็นไหม น่ีสภาวะของโลก โลกเกิด
มาจะมีสภาวะพอ่แม่ลกูตอ้งรักกนัโดยธรรมชาติ ตอ้งการอยา่งนั้น ศึกษาเล่าเรียนวชิาการทางการ
ปกครอง ศึกษาวิชาการจะเป็นกษตัริย ์ น่ีศึกษาวิชาการอยา่งนั้นมา ส่ิงน้ีมนัเศร้าหมอง มนัผอ่งใส 
มนักมี็ความทุกข ์แต่เพราะบุญญาธิการไง บุญญาธิการอนัน้ีต่างหากถึงไดร้องรับสภาวะน้ี 

เพราะบอกวา่ ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ไดโ้สดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค 
อนาคามิมรรค เวลาออกประพฤติปฏิบติัแลว้น่ีจะตอ้งยอ้นกลบัราชวงั จะยอ้นกลบั 

มนัเป็นชาติสุดทา้ย ส่ิงท่ีรองรับในพระโพธิสตัวน้ี์ มนัมีคุณค่ามหาศาลนะ เวลาผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติัจนเป็นจกัรพรรดิ เห็นไหม มีชา้งแกว้ มีขนุคลงัแกว้ ส่ิงน้ีมนัยงัมาโดยธรรมชาติ
เลย แลว้เวลาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ส่ิงน้ีหมุนมา มนัท าไมไม่เป็นธรรมชาติ แต่องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตอ้งสมบุกสมบนั เวลาออกประพฤติปฏิบติั ๖ ปีน่ะ ถา้ไดโ้สดาปัตติ
มรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค ท าไมตอ้งไปศึกษา 

ส่ิงท่ีการประพฤติปฏิบติัท่ีอุกฤษฏท่ี์สุดในสมยัพทุธกาลนั้น องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ไม่เคยปฏิบติั เขาไม่มี องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ประพฤติปฏิบติัเห็นไหม อตัตกิลมถานุ
โยคคือการประพฤติปฏิบติัท่ีอุกฤษฏม์าก สมยัพทุธกาลจนปัจจุบนัน้ีกย็งัมีท่ีเขาประพฤติปฏิบติักนั 
ด ารงชีพแบบสุนขั กินอุจจาระน้ีเป็นอาหาร แลว้ความประพฤติ เห็นไหม ยนือยูจ่นปลวกข้ึนถึงเอว
อยา่งน้ี น่ีอตัตกิลมถานุโยค แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอก ส่ิงท่ีเขาประพฤติกนั องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่เคยปฏิบติัน่ีไม่มี 
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แลว้ไดโ้สดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค ท าไมไปไพล่ออกไปเอาส่ิงท่ีไม่ใช่มรรคล่ะ? 
ไม่ใช่มรรคส่ิงนั้นเพราะอะไร เพราะส่ิงท่ีวา่เป็นธรรม สภาวธรรมมนัเกิด สภาวธรรมอยา่งน้ีมนัให้
ปัญญาเป็นอกปุปธรรมไม่ได ้อกปุปธรรมคืออฐานะท่ีใจน้ีจะเส่ือมสภาวะ ถา้ใจเส่ือมสภาวะ มนัมี
สภาวะส่ิงน้ีรองรับแลว้ ท าไมไพล่ออกไปท าอตัตกิลมถานุโยคยูก่บัเขา 

แลว้ถา้เป็นหลกัความจริงนะ ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไดโ้สดาปัตติมรรค 
สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค น่ีปัญจวคัคียเ์ป็นผูท่ี้อุปัฏฐากอยู ่ อุปัฏฐากอยูต่ลอดเวลา สงัเกต
ไหมวา่พระอานนทเ์ป็นพระโสดาบนั ท าไมพระอานนทส์ัง่สอนพระไดล่้ะ น่ีพระโสดาบนัไง 
โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล กต็อ้งสัง่สอนปัญจวคัคียไ์ดสิ้ 

ท าไมสัง่สอนปัญจวคัคียไ์ม่ได ้ ปัญจวคัคียเ์ห็นการประพฤติปฏิบติั จนเห็นวา่ออกมาฉนั
อาหารเห็นไหม ออกฉนัอาหารของนางสุชาดา วา่การฉนัอาหารของนางสุชาดานั้นไดเ้ป็น
อนาคามิมรรคไง 

แลว้ยงัมีพระท่ีเป็นผูท่ี้จดจารึกของเขาน่ีนะ บอกวา่ เจา้ชายสิทธตัถะไดล้อยถาด ฉนัขา้ว
ของนางสุชาดาแลว้ ไดล้อยถาดทองค า ถาดทองค านั้นลอยสวนกระแสน ้าไป น่ีปัญญามนัเกิดเป็น
พระอนาคามี ถึงตั้งอธิฐานวา่คืนน้ีจะนัง่ตลอดรุ่ง ถา้ไม่นัง่ตลอดรุ่งจะไม่ยอมลุก ท าไมเม่ือก่อนนั้น
ไม่กลา้อธิษฐาน 

ภาวะของพระโพธิสตัว ์ ภาวะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นะ เวลาทดสอบกบัส่ิง
ต่างๆ ทดสอบกบัเร่ืองอตัตกิลมถานุโยค แลว้เวลาเขา้ใจส่ิงนั้นทั้งหมด เวลาบญัญติั เห็นไหม เวลา
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บญัญติั เวลาบญัญติัเขา้มา ยอ้นกลบัเขา้มาบญัญติัส่ิงน้ี ปัญญาส่ิง
น้ีมนัยอ้นออกไป ท าใหห้ลงไป ส่ิงท่ีหลงไปน่ีเป็นอตัตกิลมถานุโยค ความสุขติดในฌานสมาบติั 
สมาบติัน้ีมีความสุขมากนะ มนัจะมีความสุข มีความร่มเยน็มหาศาลเลย เพราะมนัมีความ
ละเอียดอ่อนมาก อากาสานญัจายตนะ วิญญาณญัจายตนะ อากิญจญัญายตนะ เนวสญัญานา
สญัญายตนะ น่ีเวลาถอยเขา้ถอยออกมนัจะมีพลงัมหาศาล ท าไมพระเทวทตัท าฌานโลกีย ์ ท าไม
เหาะเหินเดินฟ้าได ้ท าไมแปลงร่างได ้

น่ีกเ็หมือนกนั เจา้ชายสิทธตัถะไดเ้รียนกบัอาฬารดาบส น่ีกามสุขลัลิกานุโยค มีแต่
ความสุขไง ส่ิงท่ีมีความสุขน่ี ถา้เราผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัในสมยัปัจจุบนัน้ี เวลาประพฤติปฏิบติัไป 
ถา้มนัติดขนาดไหน ครูบาอาจารยช้ี์น าออกได ้หรือถา้เรามีความสงัเกตอยู ่เพราะอะไร เพราะมนัมี
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พื้นฐานของมรรค โสดาปัตติผลน่ีมนัมีปัญญาอยู ่ ถา้ปัญญาอยา่งน้ีมนัจะใคร่ครวญ ติดกติ็ดอยู่
อยา่งนั้น แต่ถา้ช้ีน าข้ึนมามนัจะยอ้นกลบัข้ึนมา 

ถึงสุดทา้ยแลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้วางธรรมไว ้ เวลาเทศน์
ธมัมจกัฯ น่ีอตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค ภิกษุไม่ควรเสพ ๒ ส่วนน้ี ๒ ส่วนน้ีเพราะองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ประสบมาทั้งหมดไง ใหม้ชัฌิมาปฏิปทา ถา้มชัฌิมาปฏิปทาแลว้
ท าไมวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้อดอาหาร แลว้มาฉนัอาหารของนางสุชาดา ๔๙ ค าน่ี ได้
เป็นอนาคามิมรรค 

น่ีถา้ไดเ้ป็นอนาคามิมรรคนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้จะบอกวา่ 
ไม่หา้มการอดอาหารนั้น เวลาอดอาหาร องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เขียนไวใ้นพระไตรปิฎก
หา้มไว ้หา้มไวเ้พราะอะไร เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้อดอาหารเฉยๆ เพราะมรรคมนั
ยงัไม่เกิดไง ถา้มรรคมนัเกิด องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้อดอาหารอยา่งนั้น แลว้พลิกกลบัมา 
ปัญญามนักเ็กิดได ้เพราะมีธรรมใช่ไหม ธรรมเป็นหลกัเป็นเกณฑ ์

แต่น้ีมนัไม่มีธรรมเป็นหลกัเป็นเกณฑ ์ อดอาหารกอ็ดอาหารเฉยๆ อดอาหารโดยคิดวา่กา
รอดอาหารนั้นเป็นการช าระกิเลสไง น่ีอนาคามิมรรคมาจากไหน ในเม่ือการอดอาหารนั้นอดเฉยๆ 
อดอาหารจนสลบ สลบไปถึง ๓ หนนะ กลั้นลมหายใจสลบไป ๓ หน เวลาองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้ถึงบญัญติัไวว้า่ “หา้มอดอาหาร” เพราะถา้คนมีกิเลสอยู ่ การ
ปฏิบติัไม่เขา้ใจส่ิงน้ี จะกลายเป็นวา่คิดวา่การอดอาหารน้ีจะเป็นการช าระกิเลสไง 

แต่เจา้ชายสิทธตัถะไดป้ระสบการณ์อยา่งน้ีมาแลว้ ถา้อดเฉยๆ น้ีมนัไม่ใช่มรรค ถา้ไม่ใช่
มรรคมนักจ็ะเป็นอนาคามิมรรคไปไหน ในเม่ือมนัไม่ใช่มรรคขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ สัง่หา้มเลยวา่หา้มอดอาหารนะ 

แต่ในเม่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้แลว้ 
เพราะยอ้นกลบัไปดูวา่เวลาเราอดอาหารน่ีมนัเกิดพลงังานมาก เพราะสมาธิมนัจะแน่นมาก ส่ิงท่ี
สมาธิแน่นมากน่ีมนัจะหมุนกลบัมา เวลาอานาปานสติแลว้ก าหนดลมหายใจเขา้มา พอองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้เห็นประโยชน์ตรงน้ี ถึงบญัญติัหา้มวา่ หา้มพระอดอาหาร เพราะถา้พระไม่มี
ปัญญา พระผูท่ี้ไม่มีปัญญานะ จะเห็นวา่การอดอาหาร...เห็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท า
อยูใ่นพระไตรปิฎก กจ็ะท าตามไง 
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แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เปิดช่องไวใ้หก้บัผูท่ี้ฉลาด เพราะอะไร เพราะธรรมะมี
แลว้ เพราะมรรคขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิดตั้งแต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ถึงไดว้างหลกัไวว้า่ ถา้ใครอดอาหารโดยเปล่าประโยชน์ ใครอดอาหารเพื่อ
อวดอา้ง วา่ฉนัน้ีเป็นคนอาหาร ฉนัเป็นพระปฏิบติั หรือฉนัอดอาหารเพื่อลาภสกัการะ องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ปรับอาบติัทุกกฏ ทุกกิริยาเคล่ือนไหว ปรับอาบติัทุกกฏ ทุกเวลาท่ีตอ้งการ
ลาภนั้น แต่ถา้ภิกษุอดอาหารอยูใ่นป่าในเขา อดอาหารเพื่อช าระกิเลส ตถาคตอนุญาต 

น่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้อนุญาตใหอ้ดอาหารเป็นมรรคไง เป็นมรรคหมายถึงวา่
มีปัญญาใคร่ครวญไง การอดอาหารน้ีเพื่อจะใหร่้างกายธาตุขนัธ์น้ีเบาลง ธาตุขนัธ์น้ีเบาลงแลว้จิตมี
อิสระมากข้ึน ท าความสงบของใจไดม้ากข้ึน 

ส่ิงท่ีท าความสงบของใจไดม้ากข้ึน เวลายอ้นกลบัมาเป็นมรรคข้ึนมา มนัจะเกิดพลงังาน
ข้ึนมหาศาลเลย องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ถึงเปิด “ถา้ผูใ้ดอดอาหารเพื่อเป็นการช าระกิเลส 
เป็นอุบายวิธีการ ตถาคตอนุญาต” 

แลว้อนาคามิมรรคมนัมาจากไหน ในเม่ืออดอาหารกอ็ดอาหารเฉยๆ อยา่งนั้น แลว้ยงั
บญัญติัไวใ้นพระไตรปิฎกวา่หา้มอีกต่างหาก หา้มอดอาหารนั้น แลว้พอฉนัอาหารของนางสุชาดา 
๔๙ ค า นั้นไดอ้นาคามิมรรค แลว้ภิกษุอีกองคห์น่ึงบอกวา่ไดอ้นาคาผลอีกต่างหากนะ 

ไดอ้นาคาผล แลว้ผลมนัมาจากไหน ในเม่ือมรรคสามคัคี มรรครวมตวัมนัมาจากไหน 
มรรคมนัไม่มีน่ะ มรรคยงัไม่มีเพราะธรรมยงัไม่เกิด ส่ิงท่ีธรรมเกิดตั้งแต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ลองผดิลองถกูมาขนาดน้ีนะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นพระโพธิสตัว ์ เป็น
บุญญาธิการมหาศาล แลว้ใคร่ครวญส่ิงน้ียอ้นกลบัมาไง 

พอยอ้นกลบัมาน่ี ถึงบอกวา่ ยอ้นกลบัมาอานาปานสติ ฉนัอาหารของนางสุชาดาเพื่อให้
ร่างกายน้ีทรงตวัได ้ วา่ฉนัอาหารของนางสุชาดา ๔๙ ค า เพื่อเสวยวิมุตติสุขได ้ ๔๙ วนั เวลาเขา้
วิมุตติสุข เขา้สมาบติั เขา้นิโรธ ร่างกายจะหยดุการท างานทั้งหมด ไม่ตอ้งฉนัอาหารกอ็ยูไ่ด ้ ไม่
ตอ้งท าอะไร เพราะอวยัวะทุกอยา่ง ส่ิงต่างๆ ในร่างกาย อวยัวะต่างๆ มนัจะหมุนสงบตวัของมนั
เอง 
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ส่ิงท่ีสงบตวัมนัเอง ไม่ตอ้งไปห่วงกงัวลวา่เขา้ ๔๙ วนัแลว้ จะปัสสาวะตรงไหน จะ
อุจจาระตรงไหน ไม่ตอ้งไปคิดถึงมนั เวลาจิตมนัเขา้สมาบติั มนัเขา้นิโรธ เขา้วมุิตติสุข มนัจะไป
ห่วงหากบั ๔๙ วนั เพือ่มาพยงุธาตุขนัธ์ ๔๙ วนัเพื่ออะไรอีก 

น่ีมนัเป็นความเห็น เป็นการตีความ เป็นผูจ้ดจารึกมีภูมิคุณธรรมขนาดไหน ผูจ้ดจารึกไม่มี
ภูมิธรรมกจิ็นตนาการไปทางร่างกายปกติ แต่ผูท่ี้เขา้ถึงความสุขอนันั้นน่ะ ท าไมอดอาหารได ้
ท าไมอดนอนได ้ อดไดทุ้กอยา่ง ขณะท่ีเดินวิปัสสนาอยูน้ี่ แลว้เวลาเขา้เป็นผลแลว้มนัมีความสุข
มหาศาล สรรพส่ิงในร่างกายน้ีสงบตวัหมดเลย มนัอยูข่องมนัโดยธรรมชาติของมนั สงบตวัอยา่ง
นั้น เพราะดว้ยบารมีธรรมไง 

ส่ิงท่ีพยายามเกิดข้ึนเห็นไหม ถึงกบัยอ้นกลบัมาอานาปานสติ ก าหนดลมหายใจเขา้ออก 
เพื่อใหเ้ป็นสมัมาสมาธิ “สมาธิ” ส่ิงท่ีไปติด ไดส้กิทาคามิมรรคกบัอาฬารดาบส แลว้ไปกามสุขลัลิ
กานุโยค ความสุข ความติดในสมาธินั้น สมาธินั้นมีความสุขมาก ติดสมาธินั้นมนัก็ไปไม่ได ้ จน
อาฬารดาบสบอกวา่ “เจา้ชายสิทธตัถะท าสมาบติัไดเ้หมือนเรา ใหเ้ป็นศาสดาสอนลกูศิษยล์กูหา
ต่อไปได ้ เพราะเป็นศาสดาแลว้ เพราะมีความเขา้ใจแลว้” น่ีกามสุขลัลิกานุโยค เวลาอดหาร เวลา
ท าทุกรกิริยาต่างๆ น่ีอตัตกิลมถานุโยค แต่อตัตกิลมถานุโยคเพราะยงัไม่มีมรรคไง แต่เวลากลบัมา
ฉนัอาหารใหร่้างกายทรงตวัข้ึนมา แลว้เร่ิมอานาปานสติ ส่ิงท่ีเป็นอานาปานสติข้ึนมาเพื่อใหจิ้ต
เป็นสมัมาสมาธิ เพื่อใหมี้สมัมาสติ 

ส่ิงท่ีเวลาจิตสงบข้ึนมา เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นพระโพธิสตัว ์ ส่ิงท่ี
สร้างสมมาน่ีสร้างสมมามหาศาล ไม่ใช่จู่ๆ ส่ิงน้ีรองรับมาแลว้ เกิดตั้งแต่ลุมพินีนะ “เราเกิดชาติน้ี
เป็นชาติสุดทา้ย จะไม่กลบัมาเกิดอีก” แลว้ชีวิตท่ีประสบการณ์ส่ิงน้ีมา เพราะในชาติปัจจุบนักธ็าตุ 
๔ ขนัธ์ ๕ ในชาติปัจจุบนั เพราะส่ิงน้ียงัไม่บรรลุธรรมเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ชาดก 
คือการยอ้นกลบัไปเห็นสภาวะนั้นยงัไม่เกิดไง 

พอจิตน้ีเร่ิมสงบ ยอ้นกลบั บุพเพนิวาสานุสติญาณ ในเม่ือบุพเพนิวาสานุสติญาณ องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ใชปั้ญญาแลว้บอกวา่ “น้ีไม่ใช่” เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้น้ีเป็นสุภาพบุรุษ เป็นมหาสุภาพบุรุษมาก พอยอ้นกลบัมา พอไปน่ีมนัไม่ใช่ ไม่ใช่กว็า่ไม่ใช่ 
ไม่ใช่กดึ็งยอ้นกลบั ดึงกลบัมา 
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ในมชัฌิมยาม จุตูปปาตญาณ กว็า่ไม่ใช่ ในเม่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วา่ไม่ใช่ 
มรรคมนัอยูไ่หน กบ็อกวา่ ส่ิงน้ีมนัยอ้นไปอดีต มนัสาวไปอดีต แลว้กย็อ้นกลบัไปอนาคต การเกิด 
การตายน่ีมนัไม่ใช่ ถา้มนัไม่ใช่คือมรรคมนัยงัไม่มีสิ ยอ้นกลบัมาท่ีอาสวกัขยญาณต่างหากล่ะ 
น่ีขิปปาภิญญา 

จู่ๆ จะมาเกิดเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ได.้..ถกูตอ้ง จู่ๆ ไม่ได ้ เพราะอะไร 
เพราะตอ้งสร้างบารมีมา ๑๖ อสงไขย แสนมหากปั ๘ อสงไขย ๔ อสงไขย จะเป็นองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ มนัจู่ๆ มาจากไหน ถา้มนัไม่มีส่ิงน้ีรองรับใจดวงน้ีมา ส่ิงน้ีรองรับใจดวงน้ีมาจน
ยอ้นกลบัมาท าลายกิเลสขาดออกไป น่ีท าลายกิเลสขาดออกไปจากใจ พร้อมกบัขิปปาภิญญาไง 

เวลา สาวก สาวกะ อนุพทุธะยงัสามารถท าขิปปาภิญญาได ้ แลว้พระโพธิสตัวส์ร้างสม
บารมีมาขนาดน้ีท าไมท าขิปปาภิญญาไม่ได ้ ขิปปาภิญญาคือความตรัสรู้ในขณะนั้น แต่กว็างไว้
มรรค ๔ ผล ๔ เพื่อเวไนยสตัว ์ บวั ๔ เหล่า ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนมาสภาวะแบบนั้น เสวยวิมุตติสุข 
สุดทา้ยแลว้ไปเทศน์กบัปัญจวคัคีย ์เร่ืองธมัมจกัฯ “ทาง ๒ ส่วนไม่ควรเสพ” 

ไปหาปัญจวคัคียก่์อน ปัญจวคัคียไ์ม่รับ เพราะเห็นวา่เป็นผูก้ลบัมามกัมาก เป็นผูท่ี้ขนาดท า
ทุกรกิริยาอยา่งนั้นยงัตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ได ้ แลว้กลบัมาฉนัอาหารอยา่ง
น้ี กลบัมาเป็นผูม้กัมาก มนัจะส าเร็จไปไดอ้ยา่งไร 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกกบัปัญจวคัคียน์ะ “เธอเคยไดย้นิไหม ท่ีเราบอกวา่เรา
เป็นพระอรหนัต”์ น่ีมหาสุภาพบุรุษ ขณะท่ีไม่เป็นพระอรหนัตก์บ็อกวา่ตวัเองไม่ไดเ้ป็นพระ
อรหนัต ์ความรู้สึกอนันั้นกไ็ม่ไดเ้ป็นพระอรหนัต ์เพราะมรรคมนัยงัไม่มี ศาสนาพทุธยงัไม่เกิด 

แต่เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้เพราะตรัสรู้ธรรม มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กบัมีพระธรรม แต่ยงัไม่มีพระสงฆ ์
เห็นไหม ถา้มีมรรคอยา่งน้ี เราอยูก่นัเป็น ๖ ปี มนัตอ้งมีการสอนกนับา้ง น่ีขนาดปัญจวคัคียไ์ม่ฟัง
เลยล่ะ 

ถึงเวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอก “เคยไดย้นิไดฟั้งไหมวา่เราเป็นพระอรหนัต”์ 
จนปัญจวคัคียย์อมฟังเห็นไหม แสดงธมัมจกัฯ อตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค “เทฺวเม ภิกฺข
เว ทางสองส่วนท่ีภิกษุไม่ควรเสพ” 
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มชัฌิมาปฏิปทา คือความเห็นเป็นทางสายกลางท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ใชอ้าส
วกัขยญาณช าระกิเลสมาอยูน้ี่ น้ีเป็นประจกัษพ์ยานกบัใจองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ สจัจ
ญาณ กตญาณ กิจจญาณ น่ีเกิดตรงน้ี เกิดตรงองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แสดงออก มรรคมนั
ถึงเกิดตอ้งน้ีไง ธรรมจกัร จกัรของธรรมไดเ้คล่ือนแลว้ เทวดาส่งเป็นชั้นๆ ข้ึนไป 

พระอญัญาโกณฑญัญะฟังส่ิงน้ี น่ีพร้อมอยูแ่ลว้ เพราะปฏิบติัมากบัองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ ผูท่ี้อุปัฏฐากอยู ่ ท  าใจสงบมาอยูต่ลอดเวลา ถา้ท าความสงบของใจอยูต่ลอดเวลา
อยา่งน้ีมา พอธรรมเขา้มา น่ีเหมือนส่ิงท่ีวา่ววัปากคอก เปิดคอกออกก่อน พระอญัญาโกณฑญัญะ
เป็นพระสงฆอ์งคแ์รกของโลก น่ีธรรมจกัรเกิดอยา่งน้ี มรรคเกิดอยา่งน้ี เป็นพยานกนัตั้งแต่
พระอญัญาโกณฑญัญะเป็นพระสงฆอ์งคแ์รกของโลก เพราะมรรคอนัน้ีมนัเกิดข้ึน เพราะมรรคอนั
น้ีทรงตวั มรรคน้ีถึงแสดงตวัออกมาใหพ้ระอญัญาโกณฑญัญะแสดงความเป็นสภาวะแบบน้ีไง 
เห็นไหม สภาวะเกิดอยา่งน้ีสิ 

ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปรารถนา 
สร้างสมบารมีมหาศาล ไม่ใช่จู่ๆ หรอก เป็นเพราะบุญญาธิการ เป็นเพราะการสะสมมา เป็นเพราะ
ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สร้างสมมาขนาดนั้น แต่การตีความของผูจ้ดจารึกกจ็ดจารึก
ตีความอยา่งนั้นไป 

แลว้เวลาหลวงปู่ มัน่ล่ะ หลวงปู่ มัน่ท่านเกิดนะ เหมือนเจา้ชายสิทธตัถะเกิดจากสวนลุมพินี 
วา่จะเกิดมาชาติน้ีชาติสุดทา้ย หลวงปู่ มัน่กส็ร้างนะ หลวงปู่ มัน่สร้างข้ึนมา เพราะหลวงตาเล่าให้
ฟังวา่ หลวงปู่ มัน่ท่านเล่าวา่ ท่านปรารถนาเป็นพทุธภูมิ เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
ปรารถนาเป็นพระโพธิสตัว ์ แลว้สร้างสมบุญญาธิการเป็นพระโพธิสตัวม์า แลว้มาตรัสรู้ดว้ย
บุญญาธิการขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ น่ีไม่มีศาสนา มรรคไม่มี องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ถึงตอ้งตรัสรู้ สยมัภู ตรัสรู้ดว้ยตนเอง 

แต่องคห์ลวงปู่ มัน่ ท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสตัว ์ แลว้ท่านมาเกิดในท่ามกลางศาสนาท่ี
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วางศาสนาไวแ้ลว้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้วางศาสนาไว้
แลว้ แลว้องคห์ลวงปู่ มัน่มาปรารถนาเป็นพระโพธิสตัว ์ ปรารถนาเป็นพระพทุธเจา้ แลว้มา
ประพฤติในศาสนาน้ีกต็อ้งมาสร้างสมบุญญาธิการ 
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ส่ิงท่ีสร้างสมบุญญาธิการไป “พระโพธิสตัว”์ ส่ิงท่ีพระโพธิสตัวจ์ะไม่เกิดมรรค ทั้งๆ ท่ี
มรรคในศาสนาพทุธ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้วางไวแ้ลว้นะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ประกาศธรรมมา น่ีตูพ้ระไตรปิฎกเห็นไหม อยา่งท่ีวา่หลวงตาท่านบอกวา่ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์จบัตอ้งได ้แลว้เป็นประโยชน์หมด 

แต่หลวงปู่ มัน่ท่านกมี็พระไตรปิฎก แลว้ท่านกศึ็กษาพระไตรปิฎกอยู ่ แต่เวลาประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมา ยอ้นกลบัเขา้มา หลวงตาบอกวา่ หลวงปู่ มัน่ เวลาท่านภาวนาเขา้มา เวลาจิตสงบเขา้
มา สงบเขา้มา ส่ิงท่ีสงบเขา้มาน่ีชาดก ส่ิงท่ีเป็นชาดก เพราะองคห์ลวงปู่ มัน่ท่านกป็รารถนาเป็น
พระพทุธเจา้เหมือนกนั ท่านกส็ร้างบุญญาธิการของท่านมามาก ส่ิงท่ีท่านเห็นเป็นนิมิต เห็นวา่เดิน
ไปถึงจุดหน่ึง ทางขาด เดินไป ยอ้นกลบั เดินไป ยอ้นกลบั น่ีเป็นความสงบของใจไง 

สภาวธรรมท่ีเจา้ชายสิทธตัถะเห็นกส็ภาวะแบบน้ีไง ส่ิงท่ี “ธรรมมีอยูแ่ลว้ ธรรมมีอยูแ่ลว้” 
แต่เวลาหลวงปู่ มัน่ไปเห็นสภาวะแบบนั้นกลบัมา มนัจะเจริญแลว้กเ็ส่ือม แลว้ไปปรึกษาหลวงปู่
เสาร์นะวา่ “จิตสภาวะเป็นแบบน้ี จะแกอ้ยา่งไร จะแกอ้ยา่งไร” หลวงปู่ เสาร์กแ็กใ้หห้ลวงปู่ มัน่
ไม่ได ้ จนหลวงปู่ มัน่พยายามยอ้นกลบัมาตลอด ยอ้นกลบัข้ึนมาจนเขา้ใจวา่ ตวัเองปรารถนาพทุธ
ภูมิ ส่ิงท่ีหลวงปู่ มัน่จะมาปลดเปล้ืองความปรารถนาพทุธภูมิน่ีก่ีพรรษา 

ความท่ีหลวงปู่ มัน่บอกวา่ หลวงปู่ มัน่ไดโ้สดาบนัท่ีวดัท่ีอุบลฯ เห็นไหมวา่พรรษา ๓ 

ส่ิงท่ีเป็นพรรษา ๓ ส่ิงน้ีเพราะหลวงปู่ มัน่ท่านปรารถนาพทุธภูมิ แลว้ท่านพยายามแกไ้ข
ความเป็นพทุธภมิูของท่าน ความแกไ้ขพทุธภูมินะ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจะเขา้ใจสภาวะแบบน้ี เวลา
จิตมนัสงบเขา้มา เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านสร้างบุญญาธิการมามาก เวลาท าความสงบข้ึนมาจะเห็น
นิมิต เห็นวา่ข่ีมา้ขา้มขอนชาติ ขา้มทุกๆ อยา่ง 

ขา้มขอนชาติน่ีกเ็หมือนกบัเจา้ชายสิทธตัถะประกาศวา่ “เราจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย” 
เพราะวา่ส่ิงน้ีสร้างสมบุญญาธิการมา แต่จิตส านึกมนัมีความปรารถนาเป็นพระโพธิสตัวอ์ยู ่ เป็น
พระพทุธเจา้อยู ่ น่ีมนัจะขวางส่ิงน้ี มนัจะพาส่ิงน้ีไปไม่ได ้ถา้พาส่ิงน้ีไปไม่ได ้เวลายอ้นกลบัเขา้มา 
บุญญาธิการบอกแลว้ ส่ิงท่ีบอกแลว้ แต่กย็งัติดไง ยอ้นกลบัเขา้มา ความสงบเขา้มา ถึงท่ีสุดแลว้
เวลาจิตสงบเขา้มาจะเห็นสภาวะต่างๆ เห็นหมด เป็นชาดก เป็นความเห็น เพราะสร้างบุญญาธิการ
มามาก แต่ชาดกไม่ใช่อริยสจั ส่ิงท่ีเป็นชาดก เป็นส่ิงท่ีกระทบกบัใจ ใจน้ีไปเห็นสภาวะแบบนั้น 
ใจน้ีมีความอุกอาจ มีความกลา้หาญ มีความประพฤติปฏิบติั แต่มนักเ็ป็นอนิจจงั มนักเ็ส่ือมสภาวะ
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แบบนั้น ปรึกษาใครกไ็ม่ได ้ปรึกษาใครกไ็ม่มี ถึงพยายามยอ้นกลบัไง ยอ้นกลบัเขา้มา ถึงท่ีสุดแลว้
ตอ้งท าความสงบของใจ 

ท าไมหลวงปู่ มัน่สอนใหแ้ม่ชีท่ีหนองผอื ใหต้ดักระแสจิตท่ีไปเกิดในครรภ ์ เอาจิตน้ีไปตดั
สภาวะแบบนั้น น่ีเวลาสอนสอนลกูศิษยผ์ูท่ี้มีความกงัวลในใจ มีความเป็นไปของเร่ืองของกรรม 
จะใหเ้อาจิตน้ี ความสงบของจิตน้ีไปตดักระแสอนันั้น กระแสคืออุปาทานความยดึนะ ความยดึ
ความปรารถนาอนันั้น ความอาลยัอาวรณ์ ความส่ิงท่ีเป็นสมบติัท่ีเราสร้างสมมา เราสร้างสม
บุญญาธิการมามาก ส่ิงท่ีสร้างสมบุญญาธิการมามาก มนัอาลยัอาวรณ์ เหมือนกบัเราผลกัสมบติัเรา
ท้ิงน่ีมนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร น่ีเป็นจิตใตส้ านึก 

แลว้เวลาจะท าจิตเขา้ไป ก าหนดจิตเขา้ไป ตอ้งไปตดัส่ิงน้ี พอไปตดัส่ิงน้ี ตดัอนัน้ีขาด พอ
ตดัอนัน้ีขาด ยอ้นกลบัเขา้มาวิปัสสนา พอยอ้นกลบัเขา้มาวิปัสสนา ยกข้ึนวิปัสสนาได ้ เพราะพทุธ
ภูมิ ความปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ปิดกั้น ถา้ความปรารถนาเป็นองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ส่ิงน้ีคือสมบติัอยูน่ี่ มนัเขา้ถึงสภาวะแบบน้ีไม่ได ้ ถา้ผูท่ี้ภาวนา จะ
เขา้ใจเร่ืองความติดไง ติดอยา่งน้ีมนัจะเขา้ไดฌ้านสมาบติั 

ส่ิงท่ีฌานสมาบติัจะรู้ส่ิงท่ีเป็นชาดก เป็นนิทานมหาศาลเลย แลว้จะแกไ้ขเร่ืองกรรม กรรม
ของสตัวโ์ลกน่ีจะสร้างสม เพราะเป็นพระโพธิสตัวต์ลอดไป พระโพธิสตัวต์อ้งร้ือสตัวข์นสตัว ์จะ
ร้ือสตัวข์นสตัว ์ จะช่วยเหลือชาวโลก จะปลดเปล้ืองกรรมของสตัวโ์ลก จะช่วยใหส้ตัวโ์ลกมี
ความสุข จะปรารถนาส่ิงนั้น น่ีถา้เขา้ฌานสมาบติัมนัจะไดอ้ยา่งน้ี แต่เวลาจะเขา้ยกข้ึนวิปัสสนา 
เห็นไหม กลบัมาตดัความปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เสียก่อน 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ แต่ไม่มีศาสนา พยายามร้ือ
คน้ แต่หลวงปู่ มัน่เกิดท่ามกลางศาสนา แลว้จะเกิดซอ้นเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ี ๒ 
ไม่มี พระปัจเจกพทุธเจา้ พระพทุธเจา้เกิดไดอ้งคเ์ดียว ในเม่ือศาสนาของสมณโคดมยงัอยูน้ี่ ใครจะ
มาเกิดซ ้า ถึงตอ้งกลบัมาตดัตรงน้ีไง กลบัมาตดัความผกูพนัเป็นพระโพธิสตัวน้ี์ขาด พอขาดน่ี
ยอ้นกลบัเขา้ไปวิปัสสนา 

น้ีเพราะหลวงตาเล่าวา่ เวลายอ้นกลบัมา หลวงปู่ มัน่ยอ้นกลบัมายกข้ึนวิปัสสนา “ทางน้ี
ถกูตอ้ง” เห็นไหม “ทางน้ีใช่ ทางน้ีถกูตอ้ง” เวลาหลวงปู่ มัน่มาในกรุงเทพฯ เห็นสภาวะดินหนุน
ดิน มนัเป็นธรรมไง สภาวธรรมน้ีเกิดได ้ หลวงปู่ มัน่พดูอยา่งนั้นวา่สภาวธรรมมนัเกิด 
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“สภาวธรรม” เหมือนกบัเจา้ชายสิทธตัถะเห็นสภาวะของอสุภะไง เห็นสภาวะของผูท่ี้นอนอยู ่กล้ิง
ไปเห็นไหม น่ีสภาวะอยา่งน้ีเกิดได ้ สภาวธรรมเกิดได ้ แต่สภาวะของมรรคอยูท่ี่ไหน สภาวะอยูท่ี่
มรรคเห็นไหม พยายามคน้ควา้ไง 

เวลาไปอยูท่ี่ลพบุรี วา่พรรษา ๑๒ หลวงปู่ มัน่ส าเร็จเป็นพระอรหนัต ์ เพราะวา่หลวงปู่ มัน่
ปรารถนาวา่ ถา้ส าเร็จแลว้จะอดอาหาร มีชาวบา้นเขามาถวายอาหาร ถึงตอ้งฉนัของเขาไง นั้นเป็น
กรรมนะ 

แต่เวลาหลวงปู่ เจ๊ียะท่านบอกวา่ หลวงปู่ มัน่เวลาแสดงธรรม บอกวา่ “มีพระองคห์น่ึง 
ภาวนาไดพ้รรษา ๒ หรือ พรรษา ๓ ภาวนาไดเ้ท่าเราท่ีถ  ้าสาริกา” 

ท่ีถ  ้าสาริกานะ ในหนงัสือวา่ หลวงตาบอกวา่หลวงปู่ มัน่ส าเร็จท่ีถ  ้าสาริกา กบัท่ีเชียงใหม่  

ไม่ไดส้ าเร็จท่ีถ  ้าสาริกา แต่ขณะท่ีไปประพฤติปฏิบติัท่ีถ  ้าสาริกานั้น กบัพระองคห์น่ึงท่ี
พรรษา ๒ พรรษา ๓ น้ีเสมอกบัท่าน แลว้หลวงปู่ เจ๊ียะท่านกภ็าวนาข้ึนมา ท่านมีหลกัเกณฑข์อง
ท่าน ท าไมจะไม่รู้กนัวา่มนัถึงตรงไหน 

ส าเร็จเป็นพระอรหนัตท่ี์ถ  ้าสาริกา เป็นไปไม่ได ้ 

เพราะพรรษาท่ี ๒๒ ไม่ใช่พรรษา ๑๒ ท่ีลพบุรี พรรษาท่ีถ  ้าสิงโตนั้นพรรษา ๑๒ เห็นไหม 
พรรษา ๑๒ นั้นสภาวธรรมเกิด สภาวธรรมเกิด แลว้หลวงปู่ มัน่กบ็อกวา่ เวลาแสดงธรรมน่ี ผูจ้ด
จารึก ผูท่ี้มีภูมิธรรมจะจบัไดข้นาดไหน หลวงปู่ มัน่ไม่เคยบอกอะไรเดด็ขาด แต่บอกหลวงตาเป็น
การส่วนตวัเดด็ขาด แต่ท่านไม่ออกมาเปิดเผย เพราะมนัเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ผูจ้ด
จารึกมีธรรมในหวัใจ เห็นไหม 

หลวงปู่ มัน่อยูท่ี่ถ  ้าสาริกา ไดส้ภาวธรรม ไดก้  าลงัมหาศาล ก าลงัมหาศาลอยูท่ี่ถ  ้าสาริกา จิต
ส่งออกมาดูพระอุบาลีท่ีกรุงเทพฯ ก าลงัพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอยู ่ ก  าหนดวนัไว ้ มาถามพระอุ
บาลี ท่านกพ็ดูวา่อยา่งนั้นวา่เป็นอยา่งนั้นจริงๆ เวลาก าหนดจิตลงมาดูผูเ้ฒ่า พระผูเ้ฒ่า หลวงตาผู ้
เฒ่าสร้างครอบครัวตลอด คิดไปตลอด ไปบอกเขา 

สภาวธรรมอยา่งน้ีเกิด เพราะองคห์ลวงปู่ มัน่น้ีปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้เหมือนกนั ส่ิงท่ีปรารถนาน้ีจะมีบุญญาธิการมหาศาล เวลาธรรมแจ่มแจง้ข้ึนมาในหวัใจ ตดั
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กิเลสขาดออกไปจากใจ ส่วนหน่ึงๆ แลว้หลวงปู่ มัน่กส็ัง่สอนลกูศิษยม์า จนหลวงปู่ มัน่พดูกบัหมู่
คณะวา่ “ยงัไม่แลว้” พรรษท่ี ๒๒ แลว้กบ็อก “ยงัไม่แลว้ๆ ยงัมีคาอยูใ่นหวัใจ” ถึงปลีกตวัออกไป
เชียงใหม่ 

เวลาปลีกตวัออกไปเชียงใหม่เพื่อหลบไปจะเอาตวัเองใหร้อดใหไ้ด ้ เพราะถา้ตวัเองไม่รอด 
เห็นไหม ดูสิ ดูอยา่งองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค 
อนาคามิมรรค มนัเป็นส่วนท่ีจิตมนัเป็นมรรคแลว้มนัจะมีผล มีผลเพราะเกิดมรรคา เกิดมรรคญาณ
ข้ึนมาช าระอยา่งนั้น มนัจะส่งข้ึนไป 

น่ีเหมือนกนั เพราะเวไนยสตัวก่ึ์งพทุธกาล องคห์ลวงปู่ มัน่ข้ึนไปเชียงใหม่ ไปแสดงธรรม
อยูท่ี่เชียงใหม่ ท่านเจา้คุณอุบาลีน้ีท่านเป็นเจา้คณะภาค ท่านนิมนตห์ลวงปู่ มัน่ข้ึนไป แลว้หลวงปู่
มัน่ไปแสดงธรรมต่อหนา้พระอุบาลีท่ีศาลาวดัเจดียห์ลวง เจา้คุณอุบาลีบอกวา่ “หลวงปู่ มัน่แสดง
ธรรมระดบัพระอนาคามี” 

น่ีหลวงปู่ มัน่แสดงธรรมอยูท่ี่วดัเจดียห์ลวงนั้น แสดงธรรมระดบัอนาคามีนะ แลว้หลวงปู่
มัน่พยายามหลบหลีกเขา้ไปในป่า ไปประพฤติปฏิบติัอยูใ่นป่า คน้ควา้ สูงส่งมาก พยายามคน้ควา้ 
น่ีธรรมจะเป็นสภาวะแบบนั้น ส่ิงท่ีสภาวธรรมยอ้นกลบัเขา้มาถึงจะเป็นสภาวธรรมของใจดวงนั้น
ไง หลวงปู่ มัน่คน้ควา้ส่ิงน้ี คน้ควา้จนอยูท่ี่เชียงใหม่ ส าเร็จท่ีเชียงใหม่ พรรษาอยา่งนอ้ยตอ้ง ๓๐ 
กวา่เกือบ ๔๐ ไม่สามารถระบุพรรษา เพราะไม่เขา้ใจวา่พรรษาไหน ไม่ใช่พรรษา ๑๒ 

ฉะนั้น พอส าเร็จจากนั้นมาแลว้หลวงปู่ มัน่อยูท่ี่เชียงใหม่ ๑๑ ปี ยอ้นกลบัมากว็ดัป่าโนน
วิเวก ยอ้นกลบัมากห็นองผอื...สามผงท่ีวา่พดูถึงส่ิงสภาวะแบบนั้น “สภาวธรรม” ส่ิงท่ีวา่เวลา
กิเลสมนัติด มนักจ็ะติดนะ แต่ถา้กิเลสมนัพน้ออกไปจากใจแลว้ สภาวธรรมนั้นเป็นความจริง แลว้
บอกไวเ้วลาแสดงธรรม ไม่แสดงธรรมบอกเดด็ขาด เพราะบอกเดด็ขาด สาวกผูท่ี้จดจ าจะตอ้งเอา
ส่ิงนั้นมาเป็นสญัญา เอาส่ิงนั้นมาเป็นประโยชน์กบัตวัไง ถึงบอกวา่ ใหเ้ป็นผูท่ี้ช้ีน า ใหผู้ท่ี้เขา้ใจ  

แลว้บอกวา่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นคนไทย 

ส่ิงท่ีถา้เป็นคนไทยนะ ถา้ตามชาดกท่ีหลวงปู่ มัน่...ดูนะ ถา้พดูถึงวา่ตั้งแต่องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ เพราะมคธ แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นชาว
สกักะใช่ไหม ส่ิงน้ีโยนมา แลว้ถา้พดูถึงวา่ชาวมคธอพยพมาตั้งแต่อเลก็ซานเดอร์เขา้ไปโจมตี น่ี
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มนักเ็ป็นไปได ้ เป็นไปไดว้า่การอพยพ เพราะอะไร เพราะพระเราน่ีนะ เวลาเดินธุดงคไ์ปเขา้พม่า
แลว้ออกอินเดีย เดินไปเดินกลบัอยูเ่ป็นประจ า 

พระเราน่ีเวลาเดินธุดงคอ์อกพม่าแลว้ผา่นข้ึนไปอินเดีย ไปสงัเวชนียสถานทั้งหลาย พระ
เราเดินธุดงคอ์ยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีอพยพมา ถา้อยา่งนั้นแลว้ เพียงแต่วา่องคห์ลวงปู่ มัน่บอกวา่ “สาย
สมัพนัธ์ไง” มนุษยเ์ป็นชาวอินเดียในสมยันูน้ แต่ถา้วา่เป็นเผา่พนัธ์ุนะ 

แต่ถา้เป็นพระพทุธเจา้เมืองไทย น่าจะเป็นหลวงปู่ มัน่ ถา้เป็นคติธรรม หลวงปู่ ท่านพดูเป็น
คติ เป็นตวัอยา่ง ใครจะมีปัญญาจบัคติธรรมตรงไหนมาเป็นประโยชน์ ถา้คติธรรมเกิดข้ึนมาเป็น
ประโยชน์จะเป็นประโยชน์กบัทุกๆ คน 

เห็นไหม ถึงวา่ กิเลสน้ีร้ายกาจมาก เพราะกิเลสน้ีบิดเบือนไปทั้งหมด การจดจารึกโดย
กิเลสไง น่ีกิเลสน้ีเป็นมลทิน ส่ิงท่ีเป็นมลทิน เห็นไหม หลวงปู่ เจ๊ียะท่านถึงบอกวา่ “จะไม่อยากให้
ผูท่ี้ออกหนงัสือน้ีมา ผูท่ี้มีปัญญานะ ถา้อ่านหนงัสือแลว้จะวา่หลวงปู่ มัน่ติดในสมาธิ” 

ถา้หลวงปู่ มัน่ติดในสมาธิเหมือนกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไปอยูก่บัอาฬา
รดาบส แลว้วา่ไดส้กิทาคามิมรรค มนัติดสุข มนัเป็นกามสุขลัลิกานุโยค มนัไม่เกิดมรรค ถา้มนัเกิด
สภาวะมรรคมนัเกิดข้ึนมา ส่ิงน้ีมนัเป็นเคร่ืองหนุน มรรคเกิดเพราะอะไร เพราะวา่สมัมาสมาธิน้ี
เป็นหน่ึงเดียวในมรรค ๘ ส่ิงท่ีมรรค ๘ มนัจะยอ้นกลบัเขา้มาอยา่งไร เพราะความสงบแลว้ตี
สภาวะแบบนั้น มนัเป็นความลึกลบัไง 

ถึงบอกวา่ มีสุตมยปัญญา มีจินตมยปัญญา มีภาวนามยปัญญา ถา้ใครไม่เคยเกิดความเป็น
ภาวนามยปัญญาจะไม่เขา้ใจสภาวะส่ิงน้ี ถา้ไม่เขา้ใจสภาวะส่ิงน้ีเห็นไหม จดจารึกมามนัก็
บิดเบือน น่ีมนัเป็นความเศร้าหมอง ส่ิงท่ีเป็นมลทินกบัครูบาอาจารยไ์ง ส่ิงท่ีเป็นมลทินนะ 

แต่ถา้ไม่เป็นมลทิน ส่ิงท่ีเชิดชู ครูบาอาจารยเ์ราเชิดชู เชิดชูเพราะตอ้งการใหศ้าสนาน้ี
ขบัเคล่ือนไปโดยความเป็นจริงของศาสนานั้น ในศาสนาพทุธของเรา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้บอกกบัสุภทัทะ “เร่ืองอริยสจัเป็นเร่ืองของหวัใจ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกขอ์ยูไ่หน” 

น้ีถา้มนัมีความทุกข ์ เวลาหลวงตาจดจารึกธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 
เขียนประวติัของหลวงปู่ มัน่ ปรึกษาใคร่ครวญส่ิงท่ีเป็นธรรมกบัส่ิงท่ีเป็นธรรม มนัจะเป็นธรรม 
แลว้มนัจะเป็นประโยชน์นะ เป็นประโยชน์กบัโลก ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัโลกมหาศาลเลย แต่ส่ิง
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ท่ีวา่บิดเบือน บิดเบือนไปเพื่อส่ิงใดล่ะ บิดเบือนไปเห็นไหม แผนท่ีผดิแลว้คนมนัจะเดินไปไหน 
ในเม่ือแผนท่ีส่งเสริมใหมี้การผดิพลาด คนมนัจะเดินไปไหน? มนักเ็ดินไปตามแผนท่ีนั้น เพราะ
ทุกคนมีกิเลส ทุกคนอยากสะดวกอยากสบาย ส่ิงท่ีอยากสะดวกสบาย เพราะมนัมีส่ิงท่ีช้ีน า  

แต่ธรรมในภาวนามยปัญญามนัเกิดข้ึนมาจากจริต จริตนิสยัตรงกบัส่ิงนั้น ตรงกบัส่ิงนั้นถึง
ตอ้งภาวนาตามจริต ตามอ านาจวาสนาของใจดวงนั้น ถา้อ  านาจวาสนาของใจดวงนั้นยอ้นกลบั
มาถึงใจของตวั ส่ิงน้ีเป็นประโยชน์กบัเรา น่ีธรรมจะเจริญ เจริญตรงน้ี ธรรมเจริญในหวัใจของ
สตัวโ์ลก ถา้ธรรมเจริญในหวัใจของสตัวโ์ลก ส่ิงท่ีเคล่ือนออกไปจากใจท่ีบริสุทธ์ิมนัจะเป็น
ประโยชน์กบัสตัวโ์ลก 

ส่ิงท่ีออกไป เห็นไหม ส่ิงท่ีมีกิเลสเป็นมลทิน เวลากิเลสเป็นมลทินจารึกออกไป มนัเป็นส่ิง
ท่ีวา่โตแ้ยง้ไง 

๑. เป็นความโตแ้ยง้ ถา้กิเลสมนัมีความพอใจ มนัจะเอาส่ิงน้ีเป็นขอ้อา้ง ส่ิงท่ีกิเลสมนัก็
อยากแสดงตวั มนักอ็ยากจะอา้งอยูแ่ลว้ แลว้ถา้มีส่ิงน้ีมาใหม้นัอา้ง ใหม้นัแสดงตวั มนักเ็อาส่ิงน้ี
เป็นเคร่ืองยนืยนั 

หลวงปู่ เจ๊ียะท่านถึงเป็นกงัวลวา่ถา้หนงัสือออกไปแลว้ ใครอ่านหนงัสือแลว้ วา่หลวงปู่ มัน่
จะติดในสมาธิ ไม่มีปัญญา ไม่มีมรรคเป็นเคร่ืองกา้วเดิน 

เราถึงยอ้นกลบัมาไง ยอ้นกลบัมาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เวลาความรู้สึก เห็นไหม ธรรมท่ีองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้กราบอยูน่ี่ ธรรม สภาวธรรมมีอยูแ่ลว้ นั้นเป็นสภาวธรรม แลว้องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มีบุญญาธิการมหาศาล สร้างบุญญาธิการมหาศาลถึงจะเป็นองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีคน้ควา้มรรคเกิดข้ึนมาจากใจของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้
วางธรรมไว ้ แลว้เรากา้วเดิน น่ีธรรม ธรรมท่ีวา่แกกิ้เลสได ้มนัเป็นธรรมอนัน้ี มนัไม่ใช่เป็นชาดก 
มนัไม่ใช่เป็นนิทานอนันั้น ชาดกนิทานอนันั้นเป็นการส่งเสริม เป็นการสะสม เป็นการสร้างวฏัวน
ไง 

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ยอ้นไปอดีตชาติไม่มีท่ีส้ินสุด ยอ้นไปขนาดไหนกไ็ม่มีท่ีส้ินสุด 
แลว้เวลาเราสร้างสมบุญญาธิการข้ึนมา สร้างสมข้ึนมา สร้างคุณงามความดีข้ึนมาคร้ังหน่ึงกส็ะสม
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ลงท่ีใจ สร้างบาปอกุศลคร้ังหน่ึงกส็ะสมลงท่ีใจ แลว้ใจน้ีใคร่ครวญมาเป็นจริตเป็นนิสยั แลว้เรา
ใคร่ครวญข้ึนมา มนัถึงวา่เป็นประโยชนข์องเราไง 

ในพระไตรปิฎก หลวงตาท่านยงับอกวา่ “มีแง่มุม การจดจารึกท่ีมีความผดิพลาด” ส่ิงท่ี
ผดิพลาด แต่ท่านย  ้าเลย “แต่ไม่เป็นเคร่ืองกงัวลกบัภิกษุทั้งหลาย ไม่เป็นความกงัวล อยา่ไปเป็น
กงัวลกบัส่ิงนั้น ส่ิงนั้นเป็นเพราะความจดมาผดิพลาด แต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กมี็อยู”่ 

น้ีกเ็หมือนกนั ถา้ส่ิงท่ีวา่หลวงตาท่านเขียนไวเ้ป็นแง่บวก เป็นแผนท่ีท่ีถกูตอ้ง เป็นแผนท่ี
ธรรม เรากย็ดึอนันั้นไปก่อนสิ เรามีส่ิงท่ีเปรียบเทียบ แลว้ส่ิงใดท่ีเป็นประโยชน์ไหม ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ ตั้งแต่ผูจ้ดจารึกเป็นท่ีน่าเช่ือถือ แลว้ออกมาน่ีมนัไม่ไปขดัแยง้กบัส่ิงต่างๆ ทั้งหมด ส่ิงท่ี
ขดัแยง้เพราะใจกข็ดัแยง้ ใจน้ีมีความขดัแยง้ อธิบายออกมากข็ดัแยง้ 

ขดัแยง้เพราะวา่มนัไม่เป็นมรรคในความรู้สึกจากใจดวงนั้น มนัเป็นการดน้เดา เป็นการ
คาดหมาย พอคาดหมายแลว้เอากิเลสของเราคาดหมาย เขียนออกมาดว้ยกิเลสน้ีเป็นผูท่ี้จดจารึกมา
โดยกิเลสน้ี มนักช้ี็น าไปความผดิพลาด แลว้เราเช่ือตามความผดิพลาดนั้น มนัเป็นโอกาสของใคร? 
มนักเ็ป็นโอกาสของกิเลสท่ีจะร่ืนเริงอาจหาญ  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พยายามจะท าใหเ้รามีความสะดวกท่ีสุด ส่ิงท่ีสะดวก ส่ิง
ท่ีเป็นความส าคญั เป็นหวัใจของศาสนา เวลาเร่ิมตน้เห็นไหม เวลาเทศนาวา่การ เร่ิมตั้งแต่ทาน 
เร่ืองเนกขมัมะ เร่ืองสวรรค ์ใหดึ้งข้ึนมา ใหจิ้ตมนัพฒันาข้ึนมา เนกขมัมะออกบวช การออกบวช  

สวรรคเ์ป็นท่ีอยูข่องใคร? เป็นท่ีอยูข่องเทวดา เทวดาน่ี แมแ้ต่เป็นเทวดา มีบุญกศุลขนาด
นั้นแต่กไ็ม่เขา้ใจเร่ืองอริยสจั เพราะอะไร เพราะเขาเสพสุข เขามีแต่ความสุขของเขา แต่องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นมนุษย ์ผูท่ี้ประพฤติจะเป็นมนุษยเ์พราะมีร่างกายและมีจิตใจ ส่ิงท่ี
ร่างกายและจิตใจมนัเป็นการบีบบงัคบั ในเม่ือมีร่างกาย ร่างกายมนัตอ้งมีอาหารของมนัตลอดไป 
เห็นไหม น่ีมนัเป็นความสุข ความทุกขท่ี์เรามีปัญญาใคร่ครวญไหม  

ส่ิงน้ีเป็นสมบติัทั้งหมด เจา้ชายสิทธตัถะเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย ยงัมีส่ิงท่ี
สะเทือนใจ แมแ้ต่พระเจา้สุทโธทนะพยายามจะดึงไวน้ะ พระเจา้สุทโธทนะพยายามปิดกั้นเพื่อจะ
ดึงไวใ้นกระแสโลก แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กส็ะเทือนใจส่ิงน้ี แลว้ออกประพฤติ
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ปฏิบติั แลว้เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ มนัอยูติ่ดอยูแ่นบกบัตวัของเรา ถา้เรายอ้นกลบัเขา้มา น่ียนืยนักบั
ความประพฤติปฏิบติัของเรา ยนืยนักบัความเห็นของใจของเราน้ีวา่มรรคมนัเป็นอยา่งไร  

ส่ิงท่ีมรรคเกิดข้ึนมาแลว้ โสดาปัตติมรรคมนัจะเกิดข้ึนมา โสดาปัตติมรรคมนัจะเป็น
อยา่งไร ความเห็นสภาวะของกาย เห็นสภาวธรรม ธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เห็นก็
เห็นกนัอยูแ่ลว้ทั้งๆ ท่ีธรรมไม่มี แต่ในปัจจุบนัน้ีธรรมมี แลว้เราประพฤติปฏิบติัเห็นสภาวธรรม
ตามความเป็นจริง เห็นไหม เราเทียบธรรมได ้แลว้เรามีครูบาอาจารยค์อยช้ีน า “อนุพทุธะ” ผูท่ี้ช้ีน า
กมี็ ครูบาอาจารยท่ี์ช้ีน าถกูตอ้งกมี็ ส่ิงท่ีช้ีน าถกูตอ้งข้ึนมามนัจะยอ้นกลบัมาแกกิ้เลสของเรา 

กิเลสของคนอ่ืนเป็นเร่ืองกิเลสของคนอ่ืนนะ แต่เราตอ้งเป็นผูท่ี้ฉลาด เราเป็นผูท่ี้ฉลาดเห็น
ไหม เวลาวา่การถือศีล ถือศีลตอ้งมีปัญญา เพราะเราถือศีลแลว้ “ศีล” มีปัญญาใคร่ครวญ ถา้เราถือ
ศีลโดยท่ีวา่ เราวา่การงดเวน้ทั้งหมดเป็นธรรม...ไม่ใช่ การถือศีลคือความปกติของใจ ศีล สมาธิ 
ความสงบของใจท าความสงบของใจเขา้มา เพื่อยอ้นกลบัเขา้มา เห็นไหม ถา้มีสมาธิ มีพื้นฐาน 
อริยสจัเกิดตรงน้ี 

แมแ้ต่เทวดา อินทร์ พรหม ในวฏัฏะน้ี ไม่ใครรู้จกัส่ิงน้ี แต่ถา้ผูท่ี้มีส่ิงท่ีวา่มีอ  านาจวาสนา 
ท าใหเ้กิดส่ิงสภาวะแบบน้ี จะยอ้นกลบัเขา้มาท่ีใจของตวั ถา้ยอ้นกลบัเขา้มาท่ีใจของตวั น่ีสภาวะ
มรรคมนัจะรู้จกัอยา่งน้ีไง ถา้มรรคเกิดข้ึนมาอยา่งน้ี เราถึงเขา้ใจสภาวะแบบน้ี แลว้ใครมนัจะ
หลอกเราล่ะ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนเขา้ใจหลกัความจริงอนัน้ี 

ส่ิงท่ีวา่เป็นแผนท่ีผดิ มนัถึงเห็นความผดิพลาดของแผนท่ีนั้น แผนท่ีนั้นจะช้ีผดิพลาดไป 
แลว้แผนท่ีนั้นถา้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไปเช่ือในแผนท่ีนั้น เดินตามแผนท่ีนั้น เขา้ใจตามสภาวะแบบ
นั้น มนักจ็ะติดอยา่งนั้นนะ ถา้ใจของคนติดในการประพฤติปฏิบติั ความกา้วเดินของใจจะเป็นไป
ไม่ได ้ความกา้วเดินของใจจะติดสภาวะแบบนั้น 

แต่ถา้เราเช่ือครูบาอาจารยข์องเรา เวลาเราประพฤติปฏิบติัตอ้งมีสติ ตอ้งมีความเพยีรชอบ 
ตอ้งพยายามมกันอ้ยสนัโดษ ความมกันอ้ยสนัโดษน่ีเป็นส่ิงส าคญัมาก เวลาครูบาอาจารยข์องเรา
เห็นไหม ปฏิปทาเคร่ืองด าเนิน ตอ้งมีความต่ืนตวั ท าไมเราตอ้งมีความต่ืนตวัตลอด? ความต่ืนตวั
คือสติไง ความฝึกสติ ความฝึกความต่ืนตวั ความฝึกน่ีมนัจะเป็นความทุกข ์เพราะเป็นการเป็นงาน
ข้ึนมา เราสร้างงานของเราข้ึนมาในหวัใจของเรา 
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เราสร้างงานข้ึนมาในหวัใจของเรา มนัจะเป็นมรรค ถา้เราไม่สร้างงานในหวัใจของเรา
ข้ึนมาน่ี มนัเป็นสมถะ มนัเป็นความสงบ เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นความสงบ น่ีกามสุขลัลิกานุโยค มนั
ติดอยา่งน้ีได ้ เพราะมนัไม่เป็นมรรค มนัถึงติดได ้มนัมีความสุข มนัมีความพอใจ องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ถึงบอกวา่ กามสุขลัลิกานุโยค อตัตกิลมถานุโยค น่ีทาง ๒ ส่วนเราไม่ควรเสพ ครู
บาอาจารยจ์ะช้ีน าตรงน้ีไง 

ส่ิงท่ีช้ีน าตรงน้ี แต่ตอ้งอาศยัมนันะ ถา้เราไม่ท าส่ิงน้ีข้ึนมา เราไม่มีส่ิงท่ีวา่เป็นประโยชน์
กบัเราข้ึนมา เราไม่มีพื้นฐานข้ึนมา ดูนกักีฬา เด๋ียวน้ี ปัจจุบนัน้ีการจะแข่งกีฬา ตอ้งท าสถิติใหไ้ด้
อยา่งนั้น ถึงจะมีโอกาสเขา้แข่งขนันะ น่ีเหมือนกนั เราท าสมาธิของเราเขา้มา ส่ิงท่ีศึกษา ส่ิงท่ีเล่า
เรียนอยา่งน้ี ส่ิงท่ีวา่เขาจะมาท าการตลาดอยา่งน้ี เราไม่ฟังการตลาดอยา่งนั้น เราจะหาตลาดใน
หวัใจของเรา 

ตลาดมนัจะวายนะ ความศรัทธาความเช่ือ ท าใหเ้ราลงัเลสงสยันะ ครูบาอาจารยว์า่ ท าอยา่ง
นั้นถึงจะถกู ท าอยา่งน้ีจะถกู สบัสนวิธีการมหาศาลเลย...ไม่สบัสน หลกัขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ “ศีล สมาธิ ปัญญา” แลว้ถา้ปัญญาคือปัญญาความเห็นถกูตอ้ง ไม่ใช่ปัญญาคด
โกง ปัญญามลทินอยา่งนั้น ปัญญามลทินอยา่งน้ีมนัเป็นการคดโกง หลอกลวงตั้งแต่ตวัเองนะ 
เพราะตวัเอง...เวลาพดูถึงความหมายของตวัวา่ หลวงปู่ มัน่ไม่ไดพ้ดูเป็นความเดด็ขาด เป็นการ
ตีความๆ เพราะมนัไปวา่ใครไม่ได ้ไม่มีหลกัเกณฑท่ี์ไหน เพราะหลวงปู่ มัน่พดูเป็นคติธรรม 

ส่ิงท่ีเป็นคติธรรม ผูท่ี้มีปัญญา เป็นคติธรรม เหมือนเราเป็นเดก็ ผูใ้หญ่เขาเตือน ผูใ้หญ่เขา
วา่ ถา้เราเกบ็ส่ิงนั้นมาเป็นประโยชน์กบัเรา เราจะไดป้ระโยชน์กบัเรา แต่ถา้ผูใ้หญ่เตือน ผูใ้หญ่วา่
เรามีความโกรธ มีความไม่พอใจ แลว้เรากไ็ปท าร้ายผูใ้หญ่ของเราไง เราไปท าร้าย เราไปบิดเบือน 
เรากล่าวอคติในหวัใจ มนักเ็ป็นการท าร้ายแลว้ ส่ิงท่ีท าร้ายในหวัใจของเราน่ีมนัเป็นส่ิงใดล่ะ 

น่ีถา้เป็นคติธรรม เราคิดออก เราเตือนใจของเรา แลว้เราตอ้งยอ้นกลบัเขา้มาดูใจของเรา ถา้
ใจของเราเป็นประโยชน์ น้ีศาสนธรรมถึงจะเจริญ ส่ิงท่ีศาสนธรรมเจริญคือเจริญจากใจของสตัว์
โลก สตัวโ์ลกมีความทุกขอ์ยูใ่นหวัใจมาก ความทุกขน้ี์จะเป็นความทุกข ์ เป็นความกงัวล ความ
ทุกขม์หาศาลเลย ความทุกขอ์ยา่งน้ี ท าไมองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิด ๒ หนล่ะ 

เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะท่ีสวนลุมพินี “เราจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย” แลว้สมบุกสมบนั
ในการคน้ควา้อยู ่๖ ปี การคน้ควา้ ๖ ปีน่ี ปัญญาฝ่ายมรรคมนัยงัไม่เกิด ปัญญานั้นปัญญาโลกียะไง 
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ส่ิงท่ีเป็นโลกียะ แมแ้ต่สร้างสมเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ บุญญาธิการมหาศาลขนาด
นั้น ท าส่ิงใดไม่มีการสูญเปล่า จะไดป้ระโยชน์ทั้งหมด แต่กไ็ปลองกบัสภาวะของโลกท่ีมา เพราะ
เป็นการยนืยนักบัโลกวา่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไดป้ระพฤติปฏิบติัมาแลว้ องคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดค้น้ควา้ส่ิงน้ีมาแลว้ เห็นไหมสภาวะอยา่งนั้น 

จนถึงท่ีสุด เกิดอีกหนหน่ึง คือเกิดในธรรม เกิดโดยมรรคไง แลว้วางมรรคไว ้ น่ีกิเลสตาย
พร้อมกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิด พอองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิด น่ีเจาะ
ฟองไข่ออกมาจากอวิชชา เป็นไก่ตวัแรก องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กราบใครไม่ไดใ้น
บุคคลนะ แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กราบธรรม เพราะเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ เป็นมหาบุรุษสูงสุดในโลกน้ี ส่ิงน้ีเจริญท่ีสุด เจริญท่ีตรงน้ีไง 

เกิดพร้อมกบัอวิชชา ดบัอวิชชาตายไป แลว้ส่ิงท่ีอวิชชาขบัเคล่ือนไป ส่ิงน้ีมนัไม่มีในใจ
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้แลว้ เวลาธาตุขนัธ์มนักลบัไปเป็นสภาวะของมนั น่ี
สภาวธรรม ส่ิงท่ีเป็นสภาวธรรมเป็นธรรมชาติ ส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติน่ีเกิดแลว้ตอ้งตาย แต่
สภาวธรรม ธรรมชาติอนันั้นคือโอกาสอนัหน่ึง 

ในเม่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้ แลว้วางไว ้๕,๐๐๐ ปี น่ี ๕,๐๐๐ ปี
น้ีเป็นโอกาสของพวกเรา เราเป็นสาวก เราเป็นสาวกพทุธะ ถา้เราประพฤติปฏิบติัได ้ มนัจะเป็น
ความเห็นของเราข้ึนมา ถา้เรามีหวัใจ เรามีความคิดปรารถนาพระโพธิสตัว ์ ส่ิงน้ีมนักจ็ะกลั้นใจ
ของเรา เราน่ี ประวติัหลวงปู่ มัน่เป็นตวัอยา่ง เป็นคติ ถา้เป็นคติ เป็นตวัอยา่งเห็นไหม แมแ้ต่การ
ออกบวช ถา้เราบวช เป็นความวิบติั ส่ิงท่ีเป็นวิบติัเห็นไหม การประพฤติปฏิบติัมนักจ็ะยากเขา้ ครู
บาอาจารยข์องเรา ถา้สงสยัในอุปัชฌาย ์ถา้สงสยัส่ิงใด จะบวชซ ้า บวชซ ้าทนัทีเลย น่ีท าทฬัหีกรรม 
บวชซ ้าเขา้ไปเพื่อปลดเปล้ืองความผกูพนักบัส่ิงท่ีเป็นสภาวะกรรม 

เร่ืองของศาสนาเห็นไหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสวางธรรมวนิยัไวแ้ลว้ ถา้
ใครท าผดิธรรมวินยัเป็นอาบติัๆๆ เราถา้เป็นอาบติั เราจะปลงอาบติัๆๆ ปลงอาบติัเพื่อจะเร่ิมตน้
ใหม่ เร่ิมตน้ใหม่เพราะมีกิเลส เราเป็นคนมีกิเลสนะ ส่ิงท่ีมีกิเลสในหวัใจ มนัอยากสะดวกอยาก
สบาย แลว้ถา้กิเลสดว้ยกนั เขียนในทางสะดวกสบายใหเ้ราติดในสภาวะแบบนั้น 

เห็นไหม เราจะไม่ติดในสภาวะแบบนั้น เราจะตอ้งมีส่ิงท่ีเปรียบเทียบ เราจะไม่เช่ือส่ิงนั้น
โดยความเห็นของเรา เราจะเช่ือส่ิงนั้นต่อเม่ือเราเทียบเคียงกบัธรรม เทียบเคียงกบัประวติัหลวงปู่



กิเลสเป็นมลทิน ๒๕ 

©2012 www.sa-ngob.com 

มัน่โดยท่ีหลวงตาเป็นผูเ้ขียนมา เพราะหลวงตาไปนอนกบัหลวงปู่ ขาวเพื่อตอ้งการความถกูตอ้ง 
ไปนอนกบัหลวงปู่ ชอบ ขณะท่ีเขียนประวติั เพราะหลวงตาเล่าใหฟั้ง ท่ีไปนอนกบัหลวงปู่ ชอบน้ีก็
เพราะตอ้งการไดป้ระวติัหลวงปู่ มัน่ เขียนเสร็จแลว้กไ็ปใหห้ลวงปู่ ชอบตรวจทาน 

หลวงปู่ ชอบกต็รวจทาน หลวงปู่ ขาวกต็รวจทาน หลวงปู่ ค  าดีกเ็ป็นท่ีปรึกษา หลวงปู่ เจ๊ียะ 
หลวงปู่ วดัอโศฯ หลวงปู่ ลี เป็นผูต้รวจทานเพราะอยูก่บัหลวงปู่ มัน่มาทั้งหมด ส่ิงน้ีอยูก่บัหลวงปู่
มัน่มา แลว้มีความเห็นเป็นสมัมาทิฏฐิ มีความเห็นในการเชิดชูครูบาอาจารย ์แลว้ครูบาอาจารยก์รั็ก 
กส็งวนลกูศิษยน์ะ พยายามสร้างสมมา พยายามสัง่สอนมา พยายามเป็นผูน้ าช้ีน ามา 

แต่องคห์ลวงปู่ มัน่ไม่มีครูอาจารย ์ มีหลวงปู่ เสาร์กเ็ป็นผูป้รึกษา เพราะหลวงปู่ เสาร์กส็ร้าง
สมมาเป็นพระปัจเจกพทุธเจา้เหมือนกนั น้ีในประวติัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่วา่ไวอ้ยา่งนั้น หลวงปู่
มัน่แกม้าหมดๆ เห็นไหม ส่ิงท่ีแกม้าคือแกม้าใหเ้ขา้ทาง แกม้าในความติดขดั น่ีเป็นคติ เป็น
ตวัอยา่ง 

ถา้เราพิจารณาของเรา เราท าจิตสงบของเรา ถา้มนัไม่เขา้ทางเรากต็อ้งตรวจเช็คของเรา 
เพราะอดีตชาติใครจะไม่รู้เร่ืองส่ิงนั้นหรอก แต่ใจเรารู้เพราะอะไร เพราะมนัมีความอาลยั มนัมี
ความอาลยัอาวรณ์กบัสมบติัส่ิงนั้น สมบติัในหวัใจของเรามนัมีความอาลยัอาวรณ์มาก เห็นไหม 
เวลาเราประพฤติปฏิบติั เวลาจิตสงบข้ึนมา ยอ้นกลบัไปอดีตชาติ ถา้ผูท่ี้ท าไดน้ะ ท าไมกาฬเทวิล
ท าไดล่้ะ 

ส่ิงท่ียอ้นอดีตชาติมนักไ็ม่ใช่มรรค ถอดจิตออกไปจากไหนกไ็ม่ใช่มรรค เวลาเหาะเหินเดิน
ฟ้ากไ็ม่ใช่มรรค อภิญญา ๖ รู้จิต รู้วาระจิต เหาะเหินเดินฟ้า ส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองเคียง ส่ิงน้ีไม่ใช่มรรค
ทั้งหมดเลย ส่ิงน้ีไม่ใช่อริยสจั ถา้เป็นอริยสจั “ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค” ปัญญามนัเกิด มนัมีความ
เป็นของมนั แลว้ปัญญามนัแหลมคมนะ ปัญญาภาวนามยปัญญามหศัจรรย ์ ส่ิงท่ีมนัมหศัจรรยม์นั
ถึงแกไ้ขความเป็นมหศัจรรยข์องใจ 

ใจน้ีมหศัจรรยม์าก เกิดตายๆ ในวฏัฏะ เกิดตายในสถานะของภพชาติต่างๆ เกิดตายใน
สภาวะแบบนั้น น่ีถา้เราพิจารณาเขา้มามนัเห็นสภาวะแบบน้ีได ้ ความรู้มหาศาลเลย คน้ควา้ไปท่ี
ไหนกไ็ม่เห็น ถา้ไม่คน้ควา้กลบัมาท่ีกลางหวัใจ ไม่คน้ควา้กลบัมาท่ีภวาสวะ เห็นไหม ฐานะของ
ภพ จิตปฏิสนธิตวัน้ีส าคญัมาก ปฏิสนธิจิตดบัจากน้ีแลว้กเ็กิดก็ตาย กเ็กิดกต็าย แลว้กจ็  าภพจ าชาติ
ของตวัเองไม่ได ้เวลากาฬเทวิลยอ้นอดีตชาติถึงจะเห็นสภาวะแบบนั้น 
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ยอ้นบุพเพนิวาสานุสติญาณเห็นไหม แลว้กว็างธรรมไว ้
สร้างสมมาเป็นพระเวสสนัดร เป็นส่ิงต่างๆ ส่ิงน้ีสร้างสมมามหาศาล ส่ิงท่ีสร้างสมมามหาศาลถึง
เป็นสภาวะรองรับใจดวงนั้นข้ึนมา แลว้ส่ิงท่ีรองรับสภาวะนั้น เวลาส าเร็จแลว้ ส่ิงท่ีรองรับนั้นเป็น
วฏัฏะ เป็นวงัวน 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นพระอรหนัต ์ พระสารีบุตรกเ็ป็นพระอรหนัต ์ ครูบา
อาจารยข์องเรากเ็ป็นพระอรหนัต ์ ส่ิงท่ีเป็นพระอรหนัตคื์อความเสมอภาคไง มนัถึงวฒิุภาวะเสมอ
กนั วฒิุภาวะเสมอกนั รู้เหมือนกนั แต่วฒิุภาวะหรืออ านาจวาสนาบารมีต่างกนั องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้สุดยอด เพราะสร้างสมมาทุกขย์ากมหาศาล ถึงสร้างสมบุญญาธิการมหาศาล 
ชาดกถึงไดเ้ห็นมาก ความระลึกต่างๆ ถึงไดเ้ห็นมาก ร้ือสตัวข์นสตัวไ์ดม้หาศาลเลย  

แต่ในเม่ือเราเกิดมา หลวงปู่ มัน่กป็ระพฤติปฏิบติัมาเป็นเคร่ืองยนืยนั แลว้เราเช่ือ พวกเรา
เช่ือ เราเคารพในหลวงปู่ มัน่ เพราะหลวงปู่ มัน่วางธรรมไว ้ แลว้หลวงปู่ มัน่สร้างบุคคลากร ครูบา
อาจารยเ์ราช้ีน าๆ แลว้พระผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเขา้ถึงธรรมๆ ส่ิงน้ีมนัเป็นประโยชน์ แต่เวลาช้ีออก
มาแลว้เป็นโทษๆ เราจะไปเช่ือส่ิงนั้นไม่ได ้ เพราะส่ิงนั้นมนัไม่เป็นประโยชน ์ ส่ิงท่ีไม่เป็น
ประโยชน์เห็นไหม ผูจ้ดจารึกไม่เป็นประโยชน ์

ถา้เป็นประโยชน์ ท าไมไม่สร้างเป็นประโยชน์ล่ะ ท าไมไม่สร้างใหเ้ป็นประโยชน์กบัส่ิงน้ี 
ส่ิงน้ีถา้เป็นการโตแ้ยง้ข้ึนมาใหเ้ป็นประเดน็ข้ึนมา เราจะเอาครูบาอาจารยอ์อกมาขายท าไม? เราจะ
ไม่เอาครูบาอาจารยอ์อกมาขายใหเ้ขาโตแ้ยง้หรอก เพราะวา่ส่ิงท่ีวา่เป็นชาดกเป็นนิทาน มนัไม่ใช่
อริยสจั ส่ิงท่ีเป็นอริยสจัคือความเห็น 

หลวงตาบอกวา่ ถามหลวงปู่ มัน่ “ท่ีไหน?” 

หลวงปู่ มัน่บอก “ท่ีเชียงใหม่” ตามโคนตน้ไมต้น้หน่ึงแต่จ าช่ือตน้ไมน้ั้นไม่ได ้ น่ีถ่ินเกิด
เห็นไหม เวลาครูบาอาจารยเ์ราถึงถ่ินเกิด ถ่ินเกิดคือสภาวะท่ีใจมนัเป็น ท าไมองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้อยูท่ี่โคนตน้โพธ์ิ เพญ็เดือน ๖ น่ีถ่ินเกิดขณะท่ีจิตมนัพลิก สติสมัปชญัญะ
พร้อม อรหตัตมรรคนะ 
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ถา้เป็นอรหตัตมรรค สติสมัปชญัญะสมบูรณ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ ความเห็นของใจดวงนั้นท่ี
เห็นสภาวะแบบนั้น มนัจะไม่รู้สภาวะถ่ินเกิดไดอ้ยา่งไร รู้สภาวะถ่ินเกิดอยา่งน้ีมนัถึงยอ้นกลบัมา
เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์กบัใจไง 

ครูบาอาจารยถึ์งวางส่ิงน้ีไวใ้หเ้รา เราเกิดมาพบครูบาอาจารยน์ะ เกิดมาก่ึงพทุธกาล เพราะ
ในพระไตรปิฎกบอก “ก่ึงพทุธกาล ศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง” หลวงปู่ มัน่กบ็อกในหนงัสือวา่ 
“เจริญตั้งแต่พระจอมเกลา้ฯ สร้างพระใหเ้ขา้ใกลธ้รรมวินยั ดึงพระใหเ้ห็นธรรมวนิยัเป็นหวัใจ 
แลว้กป็ระพฤติปฏิบติัมา”  

แลว้หลวงปู่ มัน่มาเกิดท่ามกลางท่ีศาสนาเจริญอีกหนหน่ึง แลว้คน้ควา้งอยา่งมหาศาลเลย 
เวลาคน้ควา้ไปน่ีเพราะพระโพธิสตัวเ์หมือนกนั ถึงจะเห็นการเป็นไปของดวงจิตต่างๆ เห็นสภาวะ
นิทาน เห็นสภาวะชาดกเหมือนกนั แต่อ่อนดอ้ยกวา่ เพราะสร้างสมยงัไม่ถึง ยงัไม่สมบูรณ์ ถึงตดั
ความเป็นไปของใจดวงนั้น แลว้เป็นสาวกพทุธะเหมือนกนั เป็นอนุพทุธะเหมือนกนั 

ส่ิงท่ีเสมอกนัโดยความสะอาดบริสุทธ์ิอยา่งน้ีถึงเสมอกนั ส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองยนืยนักบัใจทุกๆ 
ดวง ใจทุกๆ ดวงของครูบาอาจารยจ์ะช้ีน ามาส่ิงน้ี ในเม่ือส่ิงท่ีไม่มีมายา มนัไม่เป็นส่ิงท่ีวา่เป็น
ความเศร้าหมอง น่ีถา้กิเลสเศร้าหมอง การจดจารึกกเ็ศร้าหมอง เป็นมารยาสาไถย ใหเ้ป็นส่ิงท่ีกด
ถ่วงกบัประวติัของบุคคลส าคญั แต่ถา้ประวติับุคคลส าคญัดว้ยผูจ้ดจารึกมีธรรมในหวัใจ บุคคล
ส าคญันั้นเป็นคติ  

ท าไมพระกสัสปะบอกกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ พระกสัสปะถือธุดงควตัร
ตลอด องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ถามพระกสัสปะวา่ “กสัสปะ เธอก็เป็นพระอรหตัน์ แลว้
เธอท าไมถึงตอ้งถือธุดงควตัรอีก” 

พระกสัสปะบอกกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วา่ “ขา้พเจา้ปฏิบติัเพื่ออนุชนรุ่นหลงั 
เพื่อเป็นคติ เพื่ออนุชนไดค้ติไดแ้บบอยา่ง ไดถื้อส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองปฏิบติั”  

ครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมจะห่วงผูท่ี้เดินมา จะเดินเขา้ถึงอริยสจั ถึงหลกัของถ่ินเกิดใน
หวัใจนั้น ถ่ินเกิดของหวัใจคือตวัปฏิสนธิจิตนั้น ท าลายท่ีปฏิสนธิจิตนั้นแลว้ น้ีคือการส้ินกงัวล 
เกิดแบบเจา้ชายสิทธตัถะ เกิดเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้คร้ังท่ี ๒ พร้อมกบักิเลสตาย 
แลว้กนิ็พพานไปตั้งแต่วนัวิสาขบูชา เอวงั 


