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นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสัมพทุธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสัมพทุธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสัมพทุธัสสะ 

เอาเลยละ  ฟงธรรมนะ  ธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา  องคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาปฏิบัติธรรมไวแลวนะ ประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจาปรารถนาเปนพระโพธิสัตว  สรางสมบุญญาธิการมาเพือ่ปรารถนาเพือ่ 
ความพนทุกข 

ขณะที่ปรารถนา  การประพฤตปิฏิบัติพอพนทุกขนะ  เห็นไหม  ในธรรมวินัยของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวาไวนะ  เวลาทานออกเผยแผธรรม  จนสุดทายมาร 
พยายามจะนิมนต  เห็นไหม  นิมนตใหองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาปรินพิพานเถิด 
เพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบรรลุธรรมแลว  เสวยวิมุตติสุขในหัวใจอยูแลว 
ไมตองมาขวนขวายเรื่องของโลก มารพยายามจะนมินตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา 
อยูหลายครั้งหลายหน 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกกับมารนะ 

“มารเอย  เมือ่ไรภกิษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อบุาสิกา  ยังไมสามารถกลาวแกคําจาบจวง 
ของลทัธิตางๆ ได เมื่อนั้นเราจะไมปรนิิพพาน” 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรม  ธรรมในหวัใจขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจามีแตความสุข  ความสุขมหาศาลเลย  แตเมือ่ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก
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อุบาสิกา  ไมมีความเขมแข็ง  ภิกษุ  ภิกษุณี  อบุาสก  อุบาสิกาไมสามารถกลาวแก  ไม 
สามารถทําพวกลัทธิตางๆ ใหเขายอมจํานนกบัเหตุกบัผลของธรรมได เมื่อนั้นองคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาจะไมปรนิิพพาน 

เห็นไหม เผยแผธรรมมา ๔๕ ป พยายามอยูนะ พยายามเพื่อจะใหเปนปกแผนใน 
ศาสนาพุทธเรา  เพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาฝากศาสนาไวกับภิกษุ  ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา นี่ฝากศาสนาไวที่ไหนละ ฝากศาสนาไวกับความเห็นจริง 

ถาในหัวใจนั้นเห็นจริง  ในหัวใจเหน็ความเปนไปของกเิลส  กิเลสมนัเกิดขึ้นใน 
หัวใจแลวมันบีบบี้สีไฟความทุกขในหัวใจนัน้  ในหวัใจนัน้นะ ประเพณีวัฒนธรรมนี้เปน 
เครื่องดําเนนิ ใหเขาถึงใจนีเ้ทานัน้ เขาถึงใจนี้ 

เวลาวางธรรมไว  ก็วางธรรมไวเปนอยางนัน้  แตใหประพฤตปิฏิบัติเขามาเพื่อจะ 
ชําระใจของตวั  จนสุดทายมารนิมนตอีกเห็นไหม  วนัมาฆบูชา  นิมนตใหองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจาปรนิิพพาน องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาเผยแผธรรมมาจนมั่นใจวา 
ศาสนานี้จะสืบทอดไปอีก ๕,๐๐๐ ป 

“มารเอย  บัดนี้  ภิกษุ  ภิกษุณี  อบุาสก  อุบาสิกา  มคีวามเขมแข็งในหัวใจ  ความ 
เขมแข็งในความรูสึกที่มีธรรมอนันัน้ อีก ๓ เดือนเราจะปรนิิพพาน” 

เห็นไหม  อีก  ๓  เดือนฝากไวนะ  ฝากไวใหชาวพุทธเรา  ใหชาวพุทธปกปอง 
พระพุทธศาสนา  เราปกปองพระพทุธศาสนา  แลวพระพุทธศาสนาอยูที่ไหนละ 
พระพุทธศาสนาอยูในตูพระไตรปฎกหรอื  พระพุทธศาสนาอยูในหัวใจ  ธรรมสถิตที่ใจ 
ของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อบุาสิกา แตเราเขาถึงธรรมไหม 

ถาเราเขาไมถึงธรรม  เราก็เหมือนมดแดงเฝาพวงมะมวงนะ  เราเหน็มะมวง  เรา 
พยายามไต  เราหวงแหน  เราตระหนี่  เราหวงแหนมะมวงของเรา  เรารักษามะมวงของเรา 
เราหวงแหนมาก แตผูที่เขามีปญญา เขาสอยมะมวงนั้นไปกินเปนผลของเขา เขาไดลิม้รส 
ของมะมวงนั้น 

เราเปนภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ปกปองพระพุทธศาสนา  พยายามดูแล 
ปกปองพระพุทธศาสนา  แลวเราเขาถึงศาสนานัน้ไหม  ถาเราเขาไมถึงศาสนา  เราก็
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เหมือนกับมดแดงเฝาพวงมะมวง  เราจะไมไดลิ้มรสของธรรมขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาเลย  เพราะเราคิดแตของเรา  เราใชกิเลสของเราใครครวญในความเหน็ 
ของเรา 

ใครครวญนะ ใครครวญในกิเลสตัณหาความทะยานอยาก วาสิ่งนี้เปนธรรม สิ่งนี้ 
เปนธรรม...  มันจะเปนธรรมมาจากไหน  ในเมื่อมันเปนธรรมขององคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจา  ไมใชธรรมของเรา  แลวเวลารักษาศาสนา  เห็นไหม  เหมือนกับมดแดง 
เฝาพวงมะมวง  แลวเวลามีแมลงทองมันไขใสในมะมวงนั้น  มนัทําใหมะมวงนัน้มีหนอน 
เนาได มะมวงนั้นเปนแผลได 

นี้ก็เหมือนกัน  ในการกระทําของเรา  ถาเราจะกระทาํ  ถึงตองมีศีล  เห็นไหม มีศีล 
มีสมาธิ  มีภาวนา  ศีลของเราเปนอยางไร  ศีลของเราปกปองตวัเราไดไหม  ถาศีลของเรา 
ปกปองตัวของเราไมได  เราจะไมมีความอบอุน  แตถาเรามีศีลมีความปกปองไดนะ  เวลา 
เขาออกธุดงคกัน  เขาออกธุดงควาเขาตองมีคาถา  มีการปองกันตวัเขา  แตเวลาพระปฏิบัติ 
เราเห็นไหม บุกปาฝาดงมา มีอะไรปองกันตัว มีศีลไง มีศีลคือมีความปกติของใจ ถาใจมี 
ศีลดวยความปกติของใจ เราจะองอาจกลาหาญ จะเขาเผชิญกับสิ่งใดๆ ก็ได 

เวลาเขาบกุปาฝาดง  เห็นไหม  ในปาในดง  คนทีม่ีความเกงกลาสามารถมากอยูใน 
เมือง  อยูในสังคม  มนัเกงกลาเพราะวาอะไร  เพราะวาหัวใจมนัมทีี่พึ่ง  มันไมวาเหว  แต 
เวลาเราออกปา  ออกธุดงคของเรา  เรามีหัวใจดวงเดียว  ในความมืดนัน้  ในความสมัผัส 
สัมพันธกับสิง่ที่วามันจนิตนาการของกิเลสนั้น กเิลสจะหลอกลวงใจดวงนี้มหาศาลเลย 

ถาหลอกลวงใจของเราเอง  เราจะหลงใหลไปในอารมณของเรา  เห็นไหม  สิ่งนั้น 
เกิดขึ้นเพราะเหตุใด  สิ่งนั้นเพราะเกิดขึ้นจากกิเลส  กิเลสอันนี้มนัอยูที่ไหนละ  ศีลกอเกิด 
จากขางนอก  ศีลเหน็ไหม  เราทําเราเคลื่อนไหว  เราทําผิดศีล  เรากระทําผิด  มันถงึเปน 
อาบัติใชไหม แตเวลาใจมันคิดไปนีม้ันผิดศีลไหมละ มันไมผิดศีลแตมนัเปนกรรม 

อธิศีลไง ถาศีลของคนที่มีความบริสุทธิ์นั้น ความปกติอยางนีม้นัเกิดขึน้มา มันจะ 
เขาใจความเปนไปของมัน  ถาเขาใจความเปนไปของมัน  มนัจะยอนกลับเขามาดูใจของ 
ตัวเอง ถาดูใจของตัวเองนะ ศีลปกปองเรา ถาเรามีศลีนะ
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ถาเรามีศีล  มกีารปกปองเรา  เรามีศลี  เรามีความองอาจกลาหาญ  เราจะแสวงหา 
สมาธิธรรม ถาจิตของเราสงบขึน้มา เราจะมีสมาธิ ถาเรามีสมาธิ จิตของเราตั้งมั่น เวลาเรา 
ฟุงซาน  เวลาเราวาเหว  เราเกิดขึน้มา  เราเกิดขึน้มาเพื่ออะไร  ชีวิตนีค้ืออะไร?  เกิดขึน้มา 
เราแสวงหาสิ่งตางๆ สมบัติตางๆ เพื่อใคร? เพื่อใครละ ก็เพือ่ที่วาเราจะรักษาชีวิตของเรา 

เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา เห็นไหม มดแดงเฝาพวงมะมวง ก็บอกวาเราทําบุญ 
กุศลแลวเราจะมัง่มีศรีสขุ  เราจะมีช่ือเสียงมีกิตติศัพทในสังคมของมนุษย  เห็นไหม  มด 
แดงเฝาพวงมะมวง ก็เหน็แตบุญกุศลในอามิสไง 

สิ่งที่เปนอามิสอยางนี้  มนัก็เปนอามิสตอไป  มันก็ขบัเคลือ่นไป  ถาขับเคลื่อนไป 
จิตนี้กเ็วียนตายเวยีนเกิดไปในวฏัฏะนัน้  เหน็ไหม  มีศาสนาหรือไมมีศาสนา  คนทําดีก็ 
ตองไดดี  คนทําช่ัวก็ตองไดชั่ว  เพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวา  “ธรรมะนี้ 
มีอยูแลว” 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรม  เพราะองคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจาแตละพระองคที่นิพพานลวงหนามากอนก็ม ี เห็นไหม  สภาวธรรมมีอยางนี้  แต 
อริยสัจความจริงมีอยูที่ไหนละ 

อริยสัจความจริง เห็นไหม ความจรงิเกิดจากใจ ความจรงิเกิดขึ้นมาจากสมบัตจิาก 
ภายใน การแกกิเลสแกดวยหวัใจของสัตวโลก ทุกขอยูที่ใจ กเิลสอยูที่ใจ ยอนกลบัเขามา 
ตรงนีน้ะ  ถายอนกลบัเขามาตรงนี้  มนักเ็ขามาทําสัมมาสมาธิ  เห็นไหม  สมาธิธรรม 
ปญญาจะเกิดนะ นี้คือปญญาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

แตในปจจบุันนี้  เราเปนนักปราชญ  เห็นไหม  เราเปนนกัปราชญ  วิทยาศาสตร 
เจริญมาก การศึกษาของโลกมีความเจริญมาก 

“สุภัททะ!  เธออยาถามใหมากไปเลย”  สมัยทีอ่งคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
กอนจะปรนิิพพาน  สุภัททะเปนนักปราชญ  สุภัททะมีปญญามาก  สุภัททะเปนคนถอืตน 
ถือตัวมาก วาตัวเองเปนผูทีม่ีปญญามาก จะไมยอมฟงใคร 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเปนผูที่มอีายุนอยกวา จะไปหาก็เกรงกลวัจะเสีย 
ศักดิ์ศรี  เกรงกลัวจะเสียความรูของตัว  เกรงกลัวจะเสียความเปนนักปราชญของตัว
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ถือทิฏฐิมานะไมยอมลงใหองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา  จนองคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจาจะปรินิพพาน  “ถาเราไมเขาไปหาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาในคนืนี้  เรา 
จะไมมีโอกาส” 

สุภัททะเขามคีวามรูของเขามาก  สมยัพราหมณนั้นไตรเวทยนีเ่ขาใจหมด  เรื่อง 
ของสภาวะของโลกทองไดหมด  เขาใจไดหมด  มปีญญามาก  แตก็ยังตองเขาไปหาองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวา ในลัทธิตางๆ ในความเปนไปนะ ศาสนาไหนกว็าศาสนา 
นั้นประเสริฐ  สุภัททะก็มปีญญา  สุภัททะทําไมไมสามารถจะแจกแจงไดวาศาสนาไหน 
จริงหรอืเท็จละ 

นี่ก็เหมือนกัน ในปจจุบันนี้เราเปนนักปราชญ วิทยาศาสตรเจริญมาก การพิสูจน 
ทางวิทยาศาสตร  การประพฤติปฏิบัติในศาสนานี้ตองเปนวิทยาศาสตรสิ   เปน 
วิทยาศาสตรแนนอน แตเปนวิทยาศาสตรทางจิต เปนวิทยาศาสตรจากการแกกิเลส สิ่งนี้ 
เหนือธรรมชาติ เหนือทุกๆ อยาง เพราะกิเลสนี้ทําใหสัตวโลกเวียนตายเวียนเกิดไปใน 
วัฏฏะ 

สิ่งที่เปนในวัฏฏะ  เห็นไหม  เวียนตายเวยีนเกิดเพราะจิตนี้ตองเวยีนตายเวียนเกิด 
จิตนี้ไมมีที่สิน้สุด  ความสิน้สุดของจิต  กระบวนการของจิตไมมี  จะตายจะเกิดตลอดไป 
เพราะจิตนี้มนัเปนธรรมชาติของมนัอยางนั้น ธาตุรูจะเปนธรรมชาติของมันอยางนั้น แลว 
มีกิเลสขับไสไป  สุภัททะก็ไมมีความสามารถเขาใจสิ่งนี้ได  องคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาบอกวา 

“สุภัททะ!  เธออยาถามใหมากไปเลย  เพราะเราเวลาไมมี  ศาสนาไหนไมมีมรรค 
เรามองไปในศาสนาสิ ในลัทธิตางๆ ในการสั่งสอนของเขาตางๆ เขามีมรรคของเขาไหม 
ถาในศาสนาไหนไมมมีรรค ไมมเีหตุ ผลไมมีหรอก” 

ถาหาเหตุไมได  จะเอาผลมาจากไหน  ถาเหตุของเขาไมมี  ผลนัน้ตองไมมี  เหน็ 
ไหม “ไมมีรอยเทาบนอากาศ” 

บอกวา  “สุภัททะ!  ความเปนปราชญของเธอนะ  มนัเปนปราชญดวยปญญาของ 
โลกเขา เธออยาถามใหมากไปเลย”
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ใหพระอานนทบวช  พระอานนทเอาสุภัททะไปบวชนะ  พอบวชขึ้นมาเสรจ็ 
เขาถึงพระรัตนตรัย เหน็ไหม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 

บวชเปนพระแลวสุภัททะยอนจิตเขามาดูจากภายใน  ความเปนไปของจิตมันจะ 
เกิดขึ้น เปนนักปราชญ เปนผูทีม่ีปญญามาก แตไมสามารถชําระกิเลสของตวัเองได เปนผู 
มีปญญามากก็ไมสามารถจําแนกลัทธิการสัง่สอนของสัตวโลกของศาสดาตางๆ  ได  ไมมี 
การจําแนกไดเพราะความเห็นของตวั  ตัวเองมีกเิลส  มีความยึดมัน่ถือมั่น  มีความเหน็วา 
ตัวเองเปนนกัปราชญที่มีปญญามาก 

ปญญามากขนาดไหน  เปนปญญามากกับการทองบน  การสะสมของโลก  โลกนี้ 
เห็นไหม วิทยาศาสตรความเจริญของโลก การสะสมมา การทดลองมา การสะสมมา ตอ 
ยอดกนัมาเปนทฤษฎี  เปนสถิติ  เราก็ทําสถิติ  เราเช่ืออยางนัน้เพราะมนัพิสูจนไดอยางนัน้ 
นี้เปนรูปธรรม 

สิ่งที่เปนนามธรรม ไมมีใครสามารถชําระไดเลย ถาไมมอีงคสมเดจ็พระสมัมาสัม 
พุทธเจา  เวนไวแตพระปจเจกพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจาตองตรัสรูดวยตนเอง  องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาคนควาอยูกับเจาลัทธิตางๆ  สรางสมมาเปนพระโพธิสัตว  มี 
ปญญามาก 

แตในเมือ่เปนปญญาของโลก  ที่ไหนเขามีการศึกษา  ที่ไหนเขามีการประพฤติ 
ปฏิบัติก็ไปเรียนกับเขามาหมด  ในระยะ  ๖  ปนั้นองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเปน 
มรรคไหม  การประพฤติปฏบิัตินัน้คือการคนควาขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
เปนการลองผิดลองถูกนะ มนัไมเขามรรค 

สิ่งนี้ไมเขามรรค  เพราะถาเขามรรค  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตองเขาถึง 
ธรรมสิ องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาตองมีความเห็น 

ทําไมหลวงปูมั่นทานประพฤติปฏิบัตขิองทาน  ทําไมทานสอนพระมาตลอด  เห็น 
ไหม  สอนพระมาตลอดตัง้แตประพฤติปฏิบัตเิริ่มตน  สอนพระมาตลอดเพราะทานได 
โสดาปตติผล  สกิทาคาผล  อนาคาผลมากอน  ทานสามารถสั่งสอนลูกศิษยของทานได 
เพราะสั่งสอนศิษยใหทําเขามาถึงทานก็ยังได
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แตในเมือ่ปญจวัคคียอุปฏฐากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยู ๖ ป ทําไมองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาถามีธรรม  ทําไมไมสามารถสอนปญจวคัคียใหมีความเห็น 
ตางๆ ไดละ เพราะอะไร 

เพราะพระปญจวคัคียกอ็ุปฏฐากอยู  ทําสัมมาสมาธิอยูเหมือนกัน  แตถามีปญญา 
ออกได มนักจ็ะออก เพราะองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาก็ยังไมมีมรรค คนความรรค 
ไมเจอ  ใน  ๖  ปนั้น  การประพฤติปฏบิัตินัน้ถึงยังไมเปนมรรค  จนคืนเพ็ญเดือน  ๖  เห็น 
ไหม ทดสอบมาทุกๆ ลัทธิ ทุกๆ วิธีการที่ศาสดาเขาสอน 

เพราะถาเราประพฤตปิฏิบัติของเราขึ้นมา  แลวเราบอกวาของเราถูกนะ  เราจะเอา 
เหตุผลอะไรไปโตแยงเขา  ในเมื่อไปศึกษากับเจาลทัธิตางๆ  อาฬารดาบส  อุททกดาบส 
เห็นไหม  “เจาชายสิทธัตถะมีความรูความเห็นเสมอเรา  เปนศาสดาสอนสัตวโลกได”  แต 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาปฏิเสธ 

เพราะความสงบอยางนี้ สมาบัติอยางนี้ กเิลสสงบตวัลงเฉยๆ แตไมไดชําระกิเลส 
แมแตนิดแตนอย  เห็นไหม  มนัไมเปนมรรค  ไมเปนมรรคเพราะสัมมาสมาธิ  อันนัน้จะ 
เปนมิจฉาสมาธิก็ได  เพราะสมาธิมันสงออก  แตถาสมาธิยอนกลับเขามา  มันถงึจะเปน 
มรรค 

คืนเพ็ญเดือน  ๖  นั้น  อาสวักขยญาณเกิดขึน้จากใจขององคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจา  ขิปปาภิญญา!  เพราะองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจาสรางสมมาเปนพระ 
โพธิสัตว  ขิปปาภิญญายอนกลับเขามา  อาสวักขยญาณ  เห็นไหม  บุพเพนวิาสานุสติญาณ 
จิตนี้สงไปอดีตชาติไมมีที่สิ้นสุด เพราะจิตมันสงบเขาไปถึงแลว นี่วิชชา ๓ 

วิชชา  ๓  คือการยอนกลบัเขาไปในอดีตชาติ  ยอนกลับไปอดีตชาติตั้งแตพระ 
เวสสันดร  ไปถงึไมมีที่สิน้สุด  ยอนขนาดไหนกไ็มมีที่สิน้สุด  จนถึงองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจาบอกนี้ไมใชทาง  อนันีไ้ปแลวมันไมใชทาง  เพราะมนัเปนอดีต  การ 
สะสมมาที่เปนพระโพธิสัตวนี้ ยอนกลบัเขามา
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พอถึงมัชฌิมยาม  เหน็ไหม  จุตูปปาตญาณ  สิ่งที่จุตปูปาตญาณ  เพราะองคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา สรางสมมาเปนพระโพธิสัตว สิ่งที่เปนพระโพธิสัตวมีบุญญาธิการ 
มาก กําหนดจิตไปดู เหน็แตสัตวนี่ตายเกิด ตายเกิดขนาดไหน นี้ก็ไมใชมรรค! 

ถาเปนมรรค  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตองชําระกิเลสได  จุตูปปาตญาณ 
คือญาณที่หยั่งรูจิตวาไปเกิดที่ไหน  จิตมหัศจรรยขนาดนั้นนะ  แลวเพราะองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาสรางสมบุญญาธิการมาขนาดนี้  ถึงไมหลงไมติดไง  ถาเปนอยางเรา 
พวกเราปฏิบัติ  แคเห็นนมิิตก็ติด  เห็นสิง่ใดๆ  ก็ติด  แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา 
ยอนอดีตชาติไมมีที่สิน้สุดนะ 

ถาเปนนักปฏบิัติปจจุบันนี้กจ็ะเอามาคุยกนัวารูมาก  รูสิ่งตางๆ  รูอยางนี้ก็เสือ่ม  รู 
อยางนีก้็ตกอยูใตกฎของอนจิจัง  แลวถาไมมคีรูบาอาจารยคอยประคอง  จิตนี้จะเสียไปได 
เห็นไหม  องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาไมตองมีใครสอน  แตรูวาสิ่งนี้ไมใชทาง 
จุตูปปาตญาณก็ไมใชทาง จึงยอนกลับมาถึงอาสวักขยญาณ นี่มรรคเกิดตรงนี!้ 

มรรคขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา  เหตเุห็นไหม  เรานี่  ผลที่เราใชกันอยู 
ในทางโลก  สินคาตางๆ  ที่เปนทางโลก  เราใชของเขา  เพราะวาเขาผลิตมาใหเราใช  นี่ก็ 
เหมือนกนั  สิ่งที่เปนธรรมมันมีอยูนะ  แตวิธีการผลิตอยูไหนละ  วิธีการกระทําอยูไหน 
เพราะเราไมมคีวามเขาใจ เราจะผลิตสนิคาอยางนั้นไมได แลวเราจะเปนขีข้าเขาตลอดไป 
เขาจะทําสิ่งนั้นมาใหเราใช 

แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไมไดปฏิเสธทั้งหมดนะ  เพราะปจจัย  ๔ 
เครื่องอาศัย  สิ่งทีเ่ครือ่งอาศัย  เราตองอาศัยปจจยั  ๔  เครื่องอาศัยดํารงชีวิตไง  ดํารงชีวิต 
เพื่อจะประพฤติปฏบิัติ  ไมใชดํารงชีวิตแบบมดแดงเฝามะมวงนะ  ดํารงชีวิตอยูอยางนัน้ 
เพราะสิ่งทีม่ีคุณคาในชีวิตนี้คอืเรือ่งของหวัใจ หัวใจนี้มนัเกิดทุกขมาก แลวมนัจะเกิดตาย 
เกิดตายนะ 

การเกิดของอารมณ  ความฟุงซานกบัความสงบของใจที่จิตเปนสมัมาสมาธินี้ 
อารมณเกิดดับในหวัใจนี้สวนหนึง่  จิตปฏิสนธิไมใชอารมณ  จิตปฏิสนธินี้ไมใชขันธ  จิต 
ปฏิสนธิ คือฐีติจิตตัวนีม้ันยังพาตายพาเกิดตลอดไป สิ่งที่พาตายพาเกิดนีม้ันจะมีตลอดไป
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แลวเราจะหาสมบัติสิ่งใด  ถาเราหาสมบัติสิง่นี้  เราถึงบอกวาสิ่งทีเ่ปนปจจยัเครื่องอาศัย 
เราก็อาศัยเพือ่ใหหัวใจนีม้ีโอกาส 

เราไมใชนกัปราชญนะที่ติดไปทางโลก  นักปราชญแบบมดแดงเฝามะมวง  ไมได 
สิ่งใดเลย  เฝาแตผลของมะมวง  เฝาแตผลของคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธ 
เจา  แตความเปนจรงิของใจมันไมเกิด  สิ่งที่ไมเกิด  เราก็จะไมไดผลสิ่งนี้เลย  ถาไมไดผล 
สิ่งนี้ เราก็ไดทําบุญกุศล 

บุญกุศล  สิ่งที่เปนอามิส  สิ่งทีเ่ปนการปฏิบัตทิี่เปนบุญนี้  มันกจ็ะพาใหเกิดตาย 
แนนอน  จะปฏเิสธหรือจะยอมรับอยางใดก็แลวแต  สิ่งนี้เปนเรือ่งของความปจจุบนันี้ 
เวลาจิตมันตายนะ  มันเคลือ่นออกไปมนักเ็ปนอดีต  มันเปนอนาคตไปขางหนา  มันก็เปน 
ปจจุบนัขางหนานะ  เราจะปฏิเสธ  จะยอมรับ  แตถึงเวลามันตายไป  มนัจะเปนขอเท็จจริง 
ของใจดวงนั้น 

ถาใจดวงนั้นสรางบุญกุศล  มนัก็จะเกิดตามบุญกุศลของเขา  ถาใจดวงนั้นสราง 
บาปอกุศล จะปฏิเสธ จะไมยอมรับ มันก็เปนความจริง มันจะเปนความจรงิตอเมือ่เราไป 
ประสบเหตอุยางนั้น แลวถึงตรงนัน้เราจะไมมีโอกาสแกไข 

แตถาในปจจบุันนี้ เห็นไหม สุภัททะ เขาเปนนกัปราชญ เขายังมีความเหน็ของเขา 
เขายังเปนสมัมาทิฏฐิ  เขายังยอมฟงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  แลวก็เปนลูกศิษย 
องคสุดทายขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  เปนพระอรหนัตขึ้นมาจากคําสั่งสอน 
ขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาใชไหม 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจากอนจะปรนิิพพานนะ  “ภิกษุทั้งหลาย  เธอจง 
พิจารณาสังขารดวยความไมประมาทเถิด”  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกใหพวก 
เราไมประมาทนะ แลวสงัขารมนัคืออะไรละ 

ถาสังขารของผูที่เรยีนธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  สังขารคือ 
ความคิด  ความปรงุ  ความแตง  แตถาเปนสังคมไทย  สังขารรางกาย  เห็นไหม  สงัขาร 
รางกาย เราเปนผูที่ประมาทไหม ถาเราเปนผูไมประมาท เวลาถาจิตเราเกิดแลวเราตาย พอ 
เราเกิดตาย จิตมนัเกิด ถาเห็นสภาวะของการเกิด เหน็ไหม อยูในวังวนของพญามาร
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แตเวลาครูบาอาจารยเรา ครบูาอาจารยวางธรรมมาจนถึงปจจบุันนี้ เห็นไหม วนันี้ 
เรามาสวดศพสวดพระอภิธรรม  หลวงปูทานทิ้งรางกายไวที่นี่  แตหัวใจของทาน  ใคร 
คนหาหัวใจของหลวงปูเจอ  มารไมสามารถตามรอยของจิตที่พนไปจากกิเลสนี้ได  สิ่งที่ 
พนไปจากกิเลส  เห็นไหม  ดวยดวงใจดวงนี้ชําระกิเลส  แลวพนออกไปจากกิเลส  พน 
ออกไปจากพญามาร พนออกไปจากพญามารเพราะเหตุใดละ 

เพราะในการประพฤติปฏบิัติของเรา  เราไมใชมดแดงเฝาพวงมะมวง  ถาเราเปน 
มดแดงเฝาพวงมะมวง  เรากจ็ะศึกษาธรรม  แลวเรากจ็ะยึดธรรมขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาวาเปนของเรา  เปนมดแดงเฝาพวงมะมวงเพราะมนัเขาไมถึงจิต  เพราะ 
มันไมเคยมีความสงบของใจ  เพราะมนัไมเหน็ความสงบของใจ  ไมเห็นวาใจยกขึน้ 
วิปสสนาอยางไร 

ถาเห็นใจยกขึน้วิปสสนาจะไมกลาบอกวา  เราไดศึกษาธรรมขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาไดหมดแลว  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาบอกโปฐิละวา  “ใบลาน 
เปลา ใบลานเปลา” จําได ศึกษาได เขาใจทั้งหมด สัง่สอนลูกศิษยจนถงึ ๕oo นะ ไปไหน 
ก็สั่งสอนไดหมด  สัง่สอนคนอื่นได  แตไมสามารถชําระกิเลสของตวัเองได  เหน็ไหม 
ความลงัเลสงสัยมี 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไปศึกษากับอาฬารดาบส  เห็นไหม  “เธอมี 
ความรูเทาเรา เปนศาสดาสอนลูกศิษยได” องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจายังปฏิเสธเลย 
ทั้งๆ ที่มีคนรบัประกันนะ ทั้งๆ มีคนรับรองวาสิ่งนีเ้ปนสิ่งทีว่าเขาใจตามธรรมของเขา จะ 
เปนศาสดาของคนอืน่ได 

เพราะสอนในการทําสมาบัติไง  ปฐมฌาน  ทุตยิฌาน  ตติยฌาน  จตถุฌาน  ขึ้นอา 
กาสานัญจายตนะ  มันจะวางอารมณอยางไร  มันจะปลอยอารมณอยางไร  จากปฐมฌาน 
ขึ้นจตุตถฌาน  จากอากาสานัญจายตนะขึ้นไป  มันเปลี่ยนอารมณอยางไร  มันก็มวีิธีการ 
ของเขานะ 

อากาสานัญจายตนะนีว่างหมดขนาดไหน  อากญิจัญญายตนะนี่ความรูสึกเปน 
ความวางนะ  วิญญาณัญจายตนะ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ  เขาเห็นไหม  ยอนไป 
ยอนกลับ แลวจิตมนัจะเกิดพลังงานมาก สิ่งทีเ่กิดพลงังาน มนัจะติดสิง่นี้ได ถาเรามีครบูา
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อาจารยในการปฏิบัติของสดมภหลัก  สิ่งที่สดมภหลักของศาสนาคือธรรมที่สถิตในใจ 
ของครูบาอาจารยเรา 

ถาธรรมสถิตในใจของครูบาอาจารยเรา  มันจะมหีลักเกณฑของใจดวงนี้  ถา 
หลักเกณฑของใจดวงนี้  กเิลสเกิดที่ไหน  ?  กเิลสเกิดที่ใจ  ในเมื่อกเิลสเกิดที่ใจ  แลวเรา 
ชําระกิเลสจากใจของเรา แลวใจของสัตวโลกมันกเ็ปนแบบนี้ เปนเหมอืนกนั 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  เอาใจขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไว 
ไดเทานัน้นะ  เปนสิ่งทีเ่ปนประโยชนกบัวัฏฏะ  ๓  โลกธาตุนี่กราบองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจา เทวดา อินทร พรหมตองมาฟงธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธ 
เจา เพราะอะไร เพราะสิ่งที่เปนอริยสจันีจ้ะไมมีในลทัธิตางๆ 

“สุภัททะ! ศาสนาไหนไมมมีรรค ศาสนานั้นไมมีผล” 

การประพฤติปฏิบัติ  การเปนมดแดงไตพวงมะมวง  มันวนกี่รอบของลูกมะมวง 
นั้น  มนักจ็ะไมไดผลอะไรของมนัเลย  เพยีงแตมนัวนไปนะ  เหมอืนจิตตายเกิดในวัฏฏะ 
จะวนกี่รอบในปจจบุันนี้ก็คอืชาติปจจุบนั  จนคิดสงัเวชนะ  วาชีวิตเรานีม้ันตายมันเกิดมนั 
จะมีสิ่งใด เวลากเิลสมันปดตา มนัปดตาอยางนั้นนะ 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเตือนไว  ตั้งแตองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
จะปรนิิพพานนะ ใหบริษัท ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เห็นไหม ขณะที่องคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาจะปรนิิพพานนะ ภิกษุนัง่เฝาอยูมาก 

“ภิกษุมีสิ่งใดใหถาม เธออยาเสียใจวาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ า 
ปรินิพพานไปแลว เธอจะเสียใจวาอยูตอหนาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไมได 
ถาม” ภิกษุนั่งเงียบ เพราะอาลัยอาวรณวาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะปรินิพพาน 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  เห็นไหม ความเปนปกติ  การเกิดและการตายมี 
คุณคาเทากัน  เพราะจิตนีม้ันชําระกเิลสตัง้แตคืนวนัเพ็ญเดือน  ๖  ๔๕  ปนีเ้ปนภาระ  เปน 
สิ่งตางๆ  ที่จะวางศาสนาไวใหมัน่คงเทานั้น  พอศาสนามั่นคงแลวนะ  จนภิกษุฟงแต 
โอวาทขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจานะ  คําสุดทายขององคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจา
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“ภิกษุทั้งหลาย เธอจงพิจารณาสังขารดวยความไมประมาทเถิด” 

ไมใชใหไปเปนมดแดงเฝาพวงมะมวง  ไมใชใหไปเปดตูพระไตรปฎกแลวทองจํา 
กัน สิ่งนัน้เปนทฤษฎี เหน็ไหม ทฤษฎี 

ความเปนธรรม  เห็นไหม  ทําไมสมัยพุทธกาลนะ  สามเณรนอยเดินไปบิณฑบาต 
กับพระสารบีุตร เหน็ชาวนาเขาชักน้ําเขานา เห็นนายชางทําคันศรเขาดัดคันศรใหตรง ใน 
เมื่อจิตมนัมีสมัมาสมาธิ ในเมือ่จิตมันมีกําลังของมัน สิ่งที่กระทบเขามันจะเปนประโยชน 
กลับเขามาในหัวใจเลย 

ในเมือ่สิ่งที่เปนวัตถุ  สิ่งที่เปนธาตุ  น้ํากับคันศรมันไมมีชีวิต  ทําไมมนุษยยัง 
สามารถดัดใหมนัตรง  สามารถเอามาใชเปนประโยชนได  ทําไมหัวใจของเรา  ถาจิตมัน 
สงบแลว  ทําไมเราชําระกิเลสของเราไมได  ถาเราชําระกิเลสของเราได  นี่มรรคญาณมนั 
เกิด เวลามันเกิด สิ่งทีก่ระทบแลวมันจะเกิดเขามาจากภายใน 

นี้ก็เหมือนกัน  ถาเราเปนชาวพุทธ  ภิกษุ  ภิกษุณี  อบุาสก  อุบาสิกา  เช่ือตามองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา ถามตัวเองวาเราประมาทหรือเปลา 

ยิ่งกวาประมาทนะ!  เพราะเราทํางานอะไร  เราทํางานของโลกเขาทั้งหมดเลย 
ทําไมเราไปแยงงานของโลกเขามาทํา!  งานของโลกเขา  งานกอสราง  งานสัมมาอาชีวะ 
งานอะไรตางๆ นี้ โลกเขาทําอยูนะ เราไมตองไปทําสิ่งนั้น 

ถาเราเปนภิกษุ  ภิกษุณี  เราสามารถออกประพฤตปิฏิบัติได  ในเมือ่ออกประพฤติ 
ปฏิบัติ...  ประพฤติปฏิบัติดวยอะไรละ  ประพฤติปฏิบัติดวยหัวใจไง  ทําหัวใจของเราให 
สงบกอน นกักีฬาเขาจะเลนกีฬากันนะ เขาตองฝกซอม เขาตองมีสนามซอมของเขา เวลา 
คนทํางานตองมอีอฟฟศใชไหม ตองมีสถานที่ทํางาน 

นี่ก็เหมือนกัน  เราจะภาวนากนั  เราจะชําระกเิลสกัน  ชําระที่ไหน  กิเลสมนัเกิดที่ 
ไหนละ กิเลสมนัเกิดทีใ่จ แตหาใจของตัวไมเจอ หาสนามไมเจอ หาที่ทํางานไมได แลวก็ 
วาใจกับกายเหมอืนกนั แลวก็หาใจของตัวไมเจอ หาสนามของตัวไมเจอ
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นี่ไง สัมมาสมาธิสําคัญตรงนี้ ! สัมมาสมาธิคือการเริ่มตนหาสนามฝกซอม ถาเรา 
มีสนามฝกซอมนะ  นีข่นาดหาสนามฝกซอม  เรายงัตองทําความสงบของใจ  พระปญจ 
วัคคียนะ  ๖ ปทําสิ่งนีพ้รอม สนามนี้พรอม ทกุอยางนี้พรอม  แตไมมเีทคนคิ  ไมมีวิธีการ 
การจะเลนกีฬา กีฬานั้นเขาเลนดวยวิธีการอยางไร ไมรูวิธีการเลนกีฬา เห็นไหม 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเทศนธัมมจกักัปปวัตตนสูตร  “ทเวเม  ภิกขฺเว...” 
เพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาปฏิบัติมา  ทีว่าลองผิดมา  ๖ ปนะ  ไมใชมรรค  แต 
ขณะที่มาพิจารณาในคืนวันนั้น นัน้เปนมรรคเห็นไหม 

แลวการติดเสวยสุขอยูในสมาบัตินัน้ก็ไมใชมรรค เพราะสิ่งนัน้จะเปนความสุข นี่ 
กามสุขัลลกิานุโยค  เพราะมนัมีความสุขในหัวใจนั้น  หัวใจปลอยสิง่ตางๆ  เขามาทั้งหมด 
เลย แลวมนัก็ชุมอยูในตวัของมนัเอง เพราะความสุขความทุกขมันสงบตวัลง สิง่ที่สงบตัว 
ลง มันก็เปนสัมมาสมาธิ 

ถาเราจะหาที่ทํางานของเรา  เราตองทําสัมมาสมาธิกอน  ถาทําสัมมาสมาธิ  ตองมี 
กรรมฐาน ๔o หอง องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวางไว กรรมฐาน ๔o หองเพือ่จะให 
เราทําความสงบของใจ 

สมัยพุทธกาลพระปญจวัคคียปฏิบัติอยูแลว  ทุกคนแสวงหาอยูแลว  เพราะเขาเกิด 
เปนสหชาติ  สหชาติคือผูที่มีบุญญาธิการเกิดพรอมกับองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
สิ่งนี้มนัจะทําใหอินทรียของเขาควรแกการงาน 

แตอินทรยีของเรามนัอนิทรยีโลก  เกิดมาในโลก ประเทศไทยเมือ่กอนมี ๑๖ ลาน 
คน เดี๋ยวนีม้ี ๖o-๗o ลานคน สมัยกอนนะ เขาทําสงครามกัน เขากวาดตอนเอาประชากร 
นะ  เพราะมีแตแผนดิน  มีแตปาเขา  ไมมีประชากรในประเทศ  จะรบกันเพื่อกวาดตอน 
ประชากรนัน้มาอยูในประเทศของตวั  แตในปจจบุนันี้พยายามจะควบคมุประชากรของ 
ตัว เพราะมนัมมีากเกนิไป เหน็ไหม 

มาจากไหน ? จิตนีม้าจากไหน ? การเกิดทําไมมหาศาลขนาดนั้น
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มันจะมหาศาลมากกวานี้เพราะจิตนีม้ีมหาศาลเลย  แลวจะเกิดตาย  เกิดตาย  แต 
เพราะมนุษยสมบัติ เรามีมนุษยสมบัติ เรามีศีล ๕ เราถึงไดเกิดเปนมนุษยแลวเกิดกึง่กลาง 
พระพุทธศาสนา 

การพบพระพุทธศาสนานี่เปนอรยิทรพัย อรยิทรพัยเพราะอะไร เพราะในโรคราย 
ตางๆ  ในปจจุบันนี้  เขาไมมยีารักษาโรค  เวลาคนตายคนที่เขามีฐานะมาก  เขาจะเอาศพ 
ของเขาไวในหองเย็น  เพือ่จะใหนักวิทยาศาสตรพอเขาเจริญ  จะไดเอาไวรักษาโรคนี้ไง 
ความคิดของเขามันอาลัยอาวรณขนาดนั้นนะ 

แตเราเกิดในทามกลางพระพทุธศาสนา  นี่คือธรรมโอสถ  ถามีธรรมโอสถที่ 
สามารถจะชําระกเิลสได  ถาชําระกิเลสได  เราถงึตองพยายามของเรา  ในเมื่อเราเกิด 
กึ่งกลางพระพทุธศาสนา  นี้คือบุญกุศลของเรานะ  เราไมไดเกิดสมยัองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจา นั้นคอืสหชาติ คือจิตเขาสงบอยูแลว จิตเขาพรอมอยูแลว 

ดูสิ เขาแสวงหา สุภัททะก็แสวงหา อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ฟงแตวามีพระอรหนัตๆ 
เห็นไหม  พอไปเจอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทนไมไดนะ  อยากพบองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาคืนนัน้เลย  เพราะอะไรละ  เพราะพวกนีเ้ขาสรางสมบุญญาธิการ 
ของเขามา แคฟงวาพระอรหนัตเทานัน้  เขายังอยูไมติดบาน เขายังอยูไมได  เขาตองไปหา 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 

แลวในปจจุบนันี้  ครูบาอาจารยของเรานี้มหาศาลเลย  แลวเราทําอะไรกัน  เราจะ 
แสวงหาแตงานของโลกหรือ ? 

งานของโลกนะ ดูสิ ดูสิ่งตางๆ เครื่องยนตกลไกที่เขาใช เมื่อกอนเราขุดดิน เราไถ 
นานะ  เราตองใชกําลงัของเรานะ  เดี๋ยวนี้เครือ่งจักรเขามาแทนไดหมดทุกอยางเลย  งาน 
ของโลกมันเปนเรื่องของโลกเขา 

แตงานในศาสนาเรา งานในการชําระหัวใจ สิ่งนี้สําคัญกวา แลวทําไมเราไมศกึษา 
กัน  ทําไมเราไมคนควาเขามาจากภายใน  ทําไมเราไมสรางศรัทธาของเราขึ้นมา  ทําไมไม 
เอาครูบาอาจารยเปนที่พึง่  ดูสิ  ดูอยางองคหลวงปูเราเปนผูไมประมาทนะ  เปนผูไม
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ประมาทเพราะสามารถชําระกิเลสออกไปจากใจได เรานี่เปนผูที่ประมาททั้งหมด แลวเรา 
ทําไมไมเอาครบูาอาจารยเราเปนที่ตั้ง 

เพราะครบูาอาจารยของเรา  ใครจะวาอยางไรก็แลวแต  วากึ่งพุทธกาลนีพ้ระ 
อรหันตไมม ี นัน่เปนที่ปากเขาวา  ขอเท็จจริง  คือความเปนขอเท็จจรงิ  ขอเท็จจริงที่เปน 
ความจรงินี้  ถาเปนความจรงินีน้ะ  สิ่งนี้เปนเครือ่งยนืยันกับเรา  เพราะอะไร  เพราะทาน 
ประพฤตปิฏิบัติของทาน  ทานมเีหตุผลของทาน  ทานชําระกิเลสของทานไดตามความ 
เปนจริง 

ฉะนั้น  ถาเราจะเดินตามครูบาอาจารยของเรา  เราตองทํางานหนาที่ของภิกษุ 
ภิกษุณี  อุบาสก  อบุาสิกา  ในเมื่อเราเปนสดมภหลกัของศาสนา  เราจะรักษาศาสนา  เรามี 
เครื่องมอืรักษาคอืธรรมวินยั สิ่งที่เปนธรรมวินยั เราจะไลตอนใจของเราเขามา ใจของเรา 
มันออกไปไหน มันฟุงซานไปไหน มนัเปนไปอยางไร เห็นไหม 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกใหพิจารณาสังขาร  ถามันจะพิจารณา 
รางกาย  มันกอ็ยูทีจ่ริตนิสัย  ถาคนพจิารณารางกาย  มันจะทําความสงบของมนัเขามา  มัน 
จะมีศรัทธาจริต  ศรัทธาจริตเพราะเราศรัทธา  เราเช่ือมัน่ในครูบาอาจารยของเรา  เรา 
เช่ือมัน่ในธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาฝากศาสนาไวกับเราแลวหนึ่ง  แลวเราก็เปนมด 
แดงเฝาแตมะมวงนัน้  ครูบาอาจารยของเราเปนผูที่ประพฤติปฏิบัติ  เปนนกัรบทีอ่อก 
เดินหนาไป  แลวครูบาอาจารยของเราสามารถชําระกิเลสมาเปนเครือ่งยนืยนักับเรา  แลว 
ครูบาอาจารยของเราเอาธรรมวางไวตอหนาเรา ทําไมเราจะไปลงัเลสงสัยละ 

ถาเรามีศรัทธา  เรามีความเช่ือ  มนัจะเปนสัมมาทิฏฐิ  ถาเราเปนมิจฉาทิฏฐิ  เราทํา 
ของเรา เราประพฤติปฏบิัติอยางทีม่ดแดงเฝาพวงมะมวง เห็นไหม นี่กึง่พุทธกาลมรรคผล 
ไมมี แตเราก็ปฏิบัติกนั เห็นไหม เขาปฏิเสธอยางนัน้ ผลของเขาถงึไมได 

เหมือนกับเราทํางานนะ  เราไมตองการความสําเร็จของมัน  เราจะไมไดงานของ 
เรา  เพราะมันสักแตวา  สิ่งที่เปนสักแตวา  มันจะไมเกิดสมาธิ  มันไมเกิดสติ  สิง่ที่เปนสติ
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เปนสมัมาสติ ถาเกิดเปนสมัมาสติ เราเคยทําการทํางานไหม ถาเราทํางานทําการ เวลาเรา 
มีสติขึ้นมา งานของเราจะสมบูรณ 

ถางานของเราไมมีสติ  เราทําสักแตวาทํา  มนัก็ตกๆ หลนๆ  ตกจากมอื  ตกจากเรา 
ไป  ถาเรามีสติของเรา  เราตองเช่ือมั่นของเรา  เรามีศรัทธาของเรา  ถามีศรัทธาของเรา  เรา 
ทําขึ้นมา  สติมันจะพรอมเขามา  สติสําคัญตอทุกเมื่อทีเ่ราขยับเขยือ้นไป  ถาสติของเรา 
สําคัญขึ้นมา  มันจะควบคุมการประพฤติปฏบิัติของเราเขามา  สิ่งที่สําคัญเขามา  กําลังใจ 
มันกเ็กิดนะ

กึ่งพุทธกาลหนึง่  แลวครูบาอาจารยเปนเครื่องดําเนินกับเราหนึ่ง  ถาเราทํา 
สัมมาสมาธิใหได  จะพิจารณาเปนกาย  สิ่งที่เปนกาย  ถาจิตสงบมันจะพิจารณากายได  ถา 
จิตไมสงบ การพิจารณากายนัน้เปนสัญญาอารมณ 

สิ่งที่เปนสัญญาอารมณนั้น  มนัจะปลอยสิ่งที่เปนความยึดมั่นถือมั่นของมันเขามา 
เปนสมัมาสมาธิ สิ่งที่เปนสมัมาสมาธิ จะพิจารณานามรูป จะพิจารณาขนาดไหนก็แลวแต 
เพราะการพจิารณานามรูปอยางนั้น  มันพจิารณาเหมือนกับสังขาร  ความคิด  ความปรุง 
ความแตง 

สังขาร  ความคิด  ความปรงุ  ความแตงมันเปนอาการของใจ  สิ่งที่พจิารณาอาการ 
ของใจมันสงบเขามา  เพราะมนัทิ้งอาการเขามา  มันก็เปนใจ  ถามันเปนใจแลวมันก็เปน 
สมถะ 

แตเพราะความทีเ่ปนมดแดง มดแดงมันไมเขาใจวา  เปลือกมะมวงมนัมรีสขม แต 
เนื้อของมะมวงมันมีรสหวาน  มันไมเคยกิน  มนักว็าสิ่งนี้เปนความปลอยวาง  สิ่งนี้เปน 
ความปลอยวาง  ทั้งๆ  ที่วามันเปนสมถะนะ  มันเปนจิตที่ปลอยวางอารมณเขามา  เพราะ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวางไวเปนกลางอยูแลว 

“ภิกษุทั้งหลาย เธอจงพิจารณาสังขารดวยความไมประมาทเถิด” 

แตเราจะพิจารณาเปนอยางไร  มนัเปนจริต  ถาจรตินิสัยของเรา  เราจะกาวลวง 
กิเลสเปนช้ันเปนตอนเขาไป  มรรคมันจะเกิดตรงนีน้ะ  ถามรรคมนัจะเกิด  เราจําเปน 
จะตองทําความสงบของเราเขามา  ถาไมทําความสงบของเราเขามา  ความคิดมนัเปน
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สัญญาอารมณทั้งหมดเลย  ทั้งๆ  ที่วาเราวาเราคิดโดยที่มนัมีความมหัศจรรย  มนัจะวาง 
มาก 

ความมหัศจรรยของใจมนัลกึลับกวานีม้ากนัก  เวลาจิตมนัสงบเขามาเหน็ไหม 
ทําไมครูบาอาจารยเราทีม่ีวาสนาบารมี  เวลาจิตสงบนี่  จิตนี้มนัจะหลุดออกไปเดินจงกรม 
บนอากาศ มันจะไปนั่งสมาธิอยูบนกอนเมฆ สิ่งนั้นมีพระปฏิบัติเจอสภาวะแบบนีม้ามาก 
แลวเขาใจวาสิ่งนัน้เปนธรรม พอมนัเสือ่มเขาไป ก็ทอถอยนอยเนื้อต่ําใจ มมีหาศาลเลย 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาไปเรียนกับอาฬารดาบส  เขาสมาบัติขนาด 
ไหนมนัก็ไมชําระกิเลส  เพราะสมาบัตนิี้เปนพลงังานเฉยๆ  พลงังานนะ  ตัวพลังงาน  ดูสิ 
อยางพลงังานทีใ่นโรงกลั่นนะ เขามีโรงกลั่น  เขากลัน่ออกมา  เก็บไวมหาศาลเลย ถาไมมี 
ใครสนใจมนั  มันจะเปนประโยชนกบัใครละ  แตเวลาเรามีรถยนตกลไก  เราตองใช 
พลังงาน เราก็ไปเอามนัมาเตมิ 

นี่ก็เหมือนกัน ถาเรามีสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิถาเปนมิจฉามนักจ็ะเหมือนกับเปน 
น้ํามันทีม่ันอยูอยางนัน้ละ มนัตองระเหยไปนะ สิ่งใดก็แลวแตมนัเปนอนิจจงัทั้งหมด ไม 
มีสิ่งใดคงที่ในโลกนี้ ของที่จะคงที่ ไมม!ี สิ่งที่ไมมี แมแตสัมมาสมาธิมันก็ไมคงที่ 

ถามันไมคงที่  ถาเรามีปญญาของเรา  มันจะเกิดประโยชนกับเรานะ  ถามนัไมเกิด 
ปญญากับเราขึ้นมา  เห็นไหม  เราจะเปนมดแดง  เราไมเปนนักปราชญหรอก  ถาเปน 
นักปราชญ  เปนนกัวิชาการนะ  มันยังมีความคิดวาเราจะทําอยางไรใหมันเกิดประโยชน 
กับเราขึน้มา ถึงตองกลับมาทําความสงบใหได ทําความสงบใหได 

ความสงบสําคัญ  สําคัญเพราะวากิเลสมนัอยูลึกกวาความคิดปกตนิี้  ความคิดปกติ 
ของเรา  เห็นไหม เวลาคนเขาหลอกลวงกันนะ เขาแสดงกิริยากนั เขาหลอกลวงจนตมตุน 
เอาเงนิของใครก็ได เงนิของใครนะ เขาหลอกเอามาจนบางทนีะ.. 

ดูสิ  ดูองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  เวลาติเตียนพระสงฆ  เวลาถึงคราวที่ขาว 
ยากหมากแพง พระสงฆก็ปรกึษากันวาเราจะดํารงชีวิตอยางไร  ใหตางคนตางบอกวา  อีก 
องคหนึง่มอีริยทรัพยภายในไง เปนเนือ้นาบุญของโลก เขาจะทําบุญกบัเรา เหน็ไหม
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แลวเขาก็ตืน่กัน เอาสิ่งนัน้มาสรางบุญกุศลของเขา แลวเวลาไปหาองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจา พระทีม่าจากถิ่นตางๆ  เพราะขาวยากหมากแพง  เขาอยูดวยรางกายของ 
เขาที่ไมผองใส แตพระชุดนี้มานี่ อิ่มเอมเปรมปรีดิ์มาเลยนะ 

“แลวเธออยูกนัอยางไร”  ก็รายงานองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานะ  องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอก  “มหาโจร!”  มหาโจรนะ  หลอกกันไดขนาดนัน้นะ 
เพราะตัวเองก็รูกนัอยู  เพราะปรึกษากัน  ปรกึษากันวาเราจะยกยอกันนะ  ตางองคตางยก 
ยอกนั  ปรึกษากันมันกเิลสชัดๆ  มันรูอยูชัดเจน  แลวก็หลอกลวงเขา  ทั้งๆ  ที่ตัวเองก็ 
หลอกลวงตวัเอง แลวยงัไปหลอกลวงจากขางนอก 

ถาเราเปนสุภาพบุรุษ  เราเปนลกูศิษยขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา  นี้มัน 
ไมใชเรือ่งความไมประมาทนะ นี่มนัยิง่กวาความไมประมาท นี่มนัฉอโกงตางหากละ ถงึ 
วาเปนมหาโจรไง 

แตถาเราทําความสงบของเราเขามา  เหน็ไหม ตองทาํความสงบ  เพราะสิ่งนี้ถามนั 
มีความคิดโดยทจุริตอยางนี้  มันจะเปนความสงบไปไดไหม  เพราะสิ่งทีเ่กิดขึน้นีม้ันเปน 
เรื่องของกิเลสตัณหาความทะยานอยาก แคอุปสรรคแคนี้เรายังทนไมไดเลย แลวเราจะไป 
ชําระกิเลสตรงไหน 

กิเลสมันเปนสิง่ที่ยัว่ยวนมาก  ยั่วยวนเหน็ไหม  “รูป  รส  กลิ่น  เสียงเปนบวงของ 
มาร” จิตนี้มนัเกาะเกี่ยวไปกับรูป รส กลิน่  เสียงจากภายนอก รูป รส กลิน่  เสียง อยากดู 
อยากเหน็  อยากเปน  อยากไป  อยากทัง้หมดเลย  แลวเขาใจวาเปนสุขนะ  ปรนเปรอมัน 
ขนาดไหน มนัมีแตความตองการมากขึน้ขนาดนั้น ทะเลนี้ไมเคยเต็ม ถมทะเลไมเคยเต็ม 

สิ่งนี้เหมือนกนั ตัณหาความทะยานอยากอยูในหัวใจนี้  ถมเทาไรก็ไมเตม็  เปนไป 
ไมได  องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาบอกวา  “ตองใหชักฟนออกเทานัน้” ถาเราใสฟน 
เขาไปในกองไฟแลวจะใหไฟดบั  เปนไปไมได! เราจะดับไฟดวยการสาดน้ํามันเขาไปใน 
กองไฟแลวจะดับไฟ เปนไปไมได เราตองชักฟนนัน้ออก ชักฟนออกดวยสติสมัปชัญญะ 
ถึงตองมมีักนอยสนัโดษ ตองมีธุดงควัตร



ผูไมประมาท ๑๙ 

ธุดงควัตรเปนเครื่องขัดเกลากิเลสนะ  กินอิ่มนอนอุนแลวมนัก็จะนั่งภาวนาโดย 
ตกภวังค  แตเราอดนอนผอนอาหาร  เห็นไหม  อดนอนผอนอาหารเพื่ออะไร  เพือ่ไมให 
ธาตุขันธนะ  ธาตุขันธนี้ถามันมีกําลงัมาก  มนักจ็ะมาทับหัวใจ  ทับหวัใจเห็นไหม  ขันธ 
ไมใชใจ ขันธไมใชจิต จิตไมใชขันธ ธาตุขันธถามีกาํลัง มันจะเปนสภาวะแบบนั้น 

ในการประพฤติปฏิบัติของเรา  ผูที่จะประพฤติปฏิบตัิอยางนอยตองถอืศีล ๘  เหน็ 
ไหม ศีล ๕ ในเรื่องของโลกนะ ถาเราอยูในโลก เราก็ถือศีลอยูในโลก แตเวลาศีล ๘ เห็น 
ไหม  ศีล  ๘  ก็ไมกนิขาวเย็นแลว  แลวเราประพฤตปิฏิบัติยังมีมกันอยสันโดษ  เรายังถือ 
ธุดงควัตรเขามา นี่ยอนกลับเขามา เราจะชักฟนออกจากกองไฟ 

ถาเราจะชักฟนออกจากกองไฟ  เราตองเริม่ชักจากตรงนี้  แลววาเราจะชักฟนออก 
จากกองไฟ ไฟมนัเผาผลาญในหัวใจ กิเลสตัณหาความทะยานอยากมันเกาะเกีย่วไปหมด 
เราจะไปชักฟนที่ไหน  เราหาฟนก็ไมเจอ หาฟนที่ไหนเปนกองฟน  เวลามันเผามีแตความ 
รอน 

แตความที่วาฟนหาไมเจอ  ถาเราจะชักฟน  นี่มกันอยสันโดษ  มกันอยสนัโดษใน 
การเพิ่มผลของกิเลสตัณหาความทะยานอยากที่มนักดถวงใจ สิ่งที่มนักดถวงใจ  เห็นไหม 
ธรรมวนิัยเปนอยางนี้  ธรรมวินยัที่องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวางไวนะ  วางไวเพือ่ 
เรานะ 

ถาเราเช่ือธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานะ  “ผูใดปฏิบัติธรรม 
สมควรแกธรรม”  สมาธิเกิดแนนอน  นี้เราปฏบิัติธรรมไมสมควรแกธรรม  เราเอาตัณหา 
ความทะยานอยาก  ถาในปกติของมนุษยปุถุชนเรา  มันมีความอยากในหัวใจโดย 
ธรรมชาติ  ทุกคนเกิดมาอยากเปนคนดี  แตคนดโีดยมิจฉาทิฏฐิก็คนดีปลนฆาเขา  ฉกชิง 
วิ่งราวเขานั่นเปนความดขีองโจรนะ 

แตถาเราเปนคนดีของเรา  เราเกิดมาเปนความด ี เปนสัมมาทิฏฐิ  เปนความ 
เห็นชอบ  เราก็ประกอบสมัมาอาชีวะ  สิ่งที่ประกอบสัมมาอาชีวะนั้นคอืหาปจจยั  ๔  เลี้ยง 
ชีวิต  ถาเราจะเปนสัมมาอาชีวะเลีย้งหัวใจ  อารมณชอบ  อารมณความคิดที่ชอบ  ความคิด 
อยากประพฤติปฏบิัติ  ความคิดอยากจะพนจากกิเลส  ความคิดที่จะเปนลูกศิษยของหลวง 
ปู จะพยายามทําปฏิบัตบิูชา



ผูไมประมาท ๒๐ 

เวลาปฏบิัติบูชา  บูชาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  บูชาครูบาอาจารยของเรา 
นะ  บูชานี่เปนศรัทธาความเช่ือ  แตขณะที่ประพฤตปิฏิบัติ  ผลที่เกิดขึน้มานะเปนของเรา! 
ไมใชเปนขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา  ไมใชเปนของหลวงปู  เปนของเรา!  เรา 
ประพฤตปิฏิบัติขึน้มา 

แตเพราะเราเอาครูบาอาจารยของเราเปนเครื่องสองดําเนินทางไง  เราอยูในที่มืด 
เรามองไมเห็นทางเลย  เพราะมีแตกิเลสตัณหาความทะยานอยาก  เราอาศัยศรัทธาความ 
เช่ือของครูบาอาจารยเราเปดไฟ เปดไฟสองทางใหเรากาวเดินออกไป 

ถาเรากาวเดนิตามครบูาอาจารย  ผลเกิดขึน้มาจากใจ  ผลเกิดขึ้นมาจากความสงบ 
ของใจ ถาเรามีความเขมแข็ง มีความมานะอดทน “ทุกขนีจ้ะลวงพนดวยความเพียร” ตอง 
เปนความเพียรชอบนะ “ทุกขนี้จะลวงพนดวยความเพียร” แลวทําความเพยีรนะ 

ในสมัยพุทธกาล นกัประพฤติปฏิบัตเิขาปฏิบัติแบบสุนัข  เขามคีวามดํารงอยูแบบ 
สุนัข เขากินแบบสนุัข เขานอนแบบสนุัข แลวมาถามองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาวา 
เขาประพฤติปฏิบัติแลวจะไดอะไร  เขาตั้งใจจะเปนพระอรหันต  เขาอยากจะพนจากทุกข 
แตเขาเอาวัตรปฏบิัติของสุนัขมาปฏิบัติ  นี้อยูในพระไตรปฎกนะ  องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาบอก 

“อยาใหเราพยากรณเลย ขอรองเถิด ขอรองเถิด” 

เขาเองเขาประพฤติปฏบิัติ  วาสิ่งนีจ้ะเปนประโยชนกับเขา  แตเขาก็ลงัเลสงสัย  นี่ 
กิเลสพาปฏบิัติเปนอยางนี!้ แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอก 

“ถาเธอประพฤติปฏิบัตอิยางนี้  เธอตายไปเธอกเ็กิดเปนสุนัข  เพราะคราวทีเ่ธอยงั 
ไมตาย เธอยังอยากเปนสนุัขเลย” 

ในเมือ่มคีวามอยาก  มีตัณหาความทะยานอยาก  ตัณหาความทะยานอยากนีม้ันจะ 
พาจิตดวงนี้เปนอยางนั้น  แตในเมือ่จิตใตสํานกึของเรา  มันมีกิเลส  มีตัณหา  สิ่งนีม้ัน 
ควบคมุไมได  ควบคมุไมไดเราถึงบอกใหตั้งสตขิึน้มา  ถาตั้งสติขึน้มา  เรากําหนด 
กรรมฐาน  ๔o  หอง  อานาปานสติหรอืสิ่งใดก็ได  สิ่งนี้มนัมีสติ  เหน็ไหม  มีสติ  ตัณหา 
ความทะยานอยากมันก็แหยตลอด



ผูไมประมาท ๒๑ 

ในการประพฤติปฏิบัติ  กิเลสมนัจะแทรกตลอดทกุวิธีการ  เพราะกิเลสนี้เปน 
เจาวัฏจกัร  เปนพญามาร  แมแตองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาสั่งสอนกับสัตวโลกอยู 
ยังนมินตแลวนมินตอีกใหปรินิพพาน เพื่อจะไมใหมคีนคอยชี้นํา 

แตในเมือ่เราประพฤตปิฏิบัติ  พยายามของเรา อวิชชา ปจจยา สังขารา  อยูที่กลาง 
หัวใจของทุกๆ สัตวโลก ทุกตวัที่เกิดมามีแตอวิชชานี้ปกคลุมมาทั้งหมด แลวสิง่นี้ในการ 
ประพฤตปิฏิบัติ  มันจะแทรกเขามาตลอด สิ่งที่แทรกเขามาตลอด  เราก็ตั้งสติ  ถาจิตเราตั้ง 
สติไว  จิตนี่มนัออกกนิอาหาร  เรามีสติ  เรามีคําบรกิรรม  สิ่งที่มีคําบรกิรรมนะ  มันก็ไป 
เกาะเกี่ยวกบัธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา 

กรรมฐาน  ๔o  หองนีเ้ปนธรรมขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจานะ  องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวางธรรมอยางนี้ไว  แลวเราเกาะเกีย่วธรรมขององคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  เราเองเอาตัวไมรอด  เราจะเอาพุทโธ  พุทโธเกาะเกี่ยวกับธรรมอนั 
นี้ไป  มันมีกเิลสตัณหาความทะยานอยากขึ้นมา  มนัก็อยากสงบ  อยากเปนไป  นี่ตัณหา 
ซอนตัณหา

ถาตัณหาอยางนี้  นี่ปฏิบัติผิด  แตถาเราปฏิบัติไปเรากําหนดกรรมฐาน  กําหนดคํา 
บริกรรมไป  ถึงที่สุดนะ  มันไมได  มนัทําใหเราทอถอยนอยเนือ้ต่ําใจ  เราพยายามทําของ 
เราดวยความเพยีรชอบ  จนถึงที่สุดเราปฏิบัตไิปนะ  มันถงึจุดเพราะเราเบื่อกับความอยาก 
เบื่อสิง่ตางๆ มันปลอย ปลอยโดยการประพฤติปฏิบตัิ โดยการกระทําตอเนื่อง 

พอกระทําตอเนื่องนะ  มันกร็วมซะหนหนึ่ง  มันกเ็ปนสมาธิซะหนหนึง่  อยากอีก 
แลว อูฮู มีความสขุมาก มีสติสัมปชัญญะเขามา มีสติพรอม วางหมด มีความรูสึกไปหมด 
เลย  เหน็ไหม  สัมมาสมาธิ  ถาเราเจอความสงบของใจ  พอเจอความสงบของใจ  พอกเิลส 
มันแหยเขามา  สิ่งนี้เปนเพราะเรากําหนดพุทโธนะ  เดี๋ยวเราจะกําหนดพทุโธอีกนะ  เดี๋ยว 
เราจะทําอยางนีอ้ีกนะ นี่ตัณหาซอนตัณหา 

ในเมือ่ตัณหานี้เปนสมุทัยไง สิ่งที่เปนสมทุัยมนัทําใหความฟุงซาน สิ่งทีเ่อาสมทุัย 
แกสมุทัยเปนไปไมได  มันตองเอามรรคตางหากละ  สิ่งที่เปนมรรคอยูไหนละ  ทุกข 
สมุทัย นโิรธ มรรค มรรคนี้ตางหาก มรรคญาณมันจะเกิด ความฝกฝนของเรา เห็นไหม



ผูไมประมาท ๒๒ 

แมแตขั้นของความสงบ เราปฏิบัติ  เราเขาใจ  เราโดนกิเลสมนัแทรกแลวมนัทําให 
เราลมลุกคลกุคลานไปนะ  มันจะฝกใจ  มนัจะสอนใจนะ  มนัจะเตือนใจ  เตือนเราเองนะ 
ทําอยางนี้แลวเกอืบเปนเกือบตายไมไดผล ถาไมไดผล... ชางมัน พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุท 
โธของเราตลอดไป  อานาปานสติของเราตลอดไป  ธัมโม  สังโฆ  เราทํา  นี่ความเพียรจะ 
เกิดอยางนี้ นี้คอืการฝกหัดหญาปากคอก 

หญาปากคอกคือการเริม่ตนของผูที่ประพฤตปิฏิบัติ  จะตองหาเวทขีองตวัเอง 
แสดง จะตองหาเวที หาพื้นสนามของตัวเพื่อจะฝกงาน ถาเราจะไดฝกงาน เราจะแกกิเลส 
ของเราได 

ถาเราไมสามารถหาพื้นที่ หาที่ฝกงานของเรา เราจะไมสามารถแกกิเลสของเราได 
เราจะเปนมดแดงเฝาพวงมะมวง  เราจะยึดธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาวา 
เปนของเรา  เราจะเปนนักปราชญ  ปราชญแบบปาดกบปาดเขียดที่มนัจําของเขามา  แลว 
มันจะยึดมัน่ถอืมัน่วาเปนความเหน็ของมนั มันจะไมไดประโยชนอะไรจากการประพฤติ 
ปฏิบัติของมนัเลย 

แตในเมือ่เรากําหนดพุทโธ พุทโธ เราเช่ือธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธ 
เจา  เอาธรรมวินัยนี้ชักฟนออกไปหนึ่ง  แลวตั้งสตไิวเขามาหนึง่  มันสงบเขามาอยางนี้ 
สงบบอยครัง้เขาจะเขาใจนะ เพราะเรามคีวามอยาก เรามีความตองการอยางนั้น มันจะไม 
ไดผล เข็ดขยาดกับความเหน็ของกิเลส เข็ดขยาดแขยงกับกิเลสในหัวใจของตัว 

ในกิเลสนะ  สิง่ที่เปนความเหน็ผิด  สิ่งที่ทําใหเราลมลุกคลุกคลาน  เราเปนคนคิด 
เราเปนคนประพฤติปฏิบัติ เราเปนคนทํา เราวาคนอืน่หลอกเรานะ เวลาอยูดวยกันนะ คน 
นี้หลอกลวงเรา  คนนัน้หลอกลวงเรา  เวลากเิลสหลอกลวงเรา  เราก็ตองลมลุกคลุกคลาน 
ทุกขยากมาก อดนอนผอนอาหารมนักเ็พลยี มนัก็เตม็ที่อยูแลว ทําไมกิเลสมนัยังทําใหเรา 
ไมไดผลอกี

สิ่งนี้วางไว อยาใหมนัเขามาตัดรอนศรทัธาความเช่ือ อยาใหมันมาตัดรอนวาเรามี 
อํานาจวาสนานอย เราทําไมได เราออกไปประสาโลกเขา เราก็ทําอยางนัน้ได ทําบุญกุศล 
ของเราได  เห็นไหม  นี่มันจะตัดรอนอยางนัน้นะ  ถาเราวาง  วางสิ่งใด  วางความคิดของ
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กิเลสตัณหาที่มนัออกเกาะเกีย่วกบัรูป รส กลิ่น  เสยีง แลวเราตั้งสตขิองเราเขามา กําหนด 
พุทโธไปนะ มันเปนสจัจะความจริงนะ 

ทางวิทยาศาสตร เห็นไหม มืดตองคูกับสวาง สิ่งทีเ่ปนไปไมได มันตองเปนไปได 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเห็นเทวทูตทั้ง ๔ สิ่งที่เกิด แก  เจ็บ ตายมนัมีฝงตรงขาม 
แนนอน ทั้งๆ ที่ไมมีธรรม ทานยงัมีความมัน่ใจของทานขนาดนัน้ 

แลวเรามีธรรมนะ  ธรรมวินยัที่องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวางไวแลวนะ 
แลวเรามคีรูบาอาจารยที่อยูตอหนาเรา  เปนพยานยนืยันกับเรา  วาทานพนจากกิเลสได 
แลวเราทําไมไมมีความเช่ือมั่นละ ถาเรามีความเช่ือมัน่ของเรา นี่ศรัทธาความเช่ือ 

ถามีความเช่ือมัน่ สติมันกลับมา ถาสติกลับมานะ เรามีหนาที่เดินจงกรม นั่งสมาธิ 
ภาวนา  แลววางใจใหเปนกลาง  เปนกลางคอืไมตกไปในอัตตกิลมถานุโยค  ไมตกไปใน 
กามสุขัลลกิานุโยค  เห็นไหม  ถอืธุดงควัตรเพือ่ขัดเกลากิเลสของเรา  แลวพยายามทําของ 
เราขึ้นไป ทําของเราขึ้นไปดวยความเพียรชอบ มันจะสงบเขามานะ สงบเขามา 

พอสงบเขามา มันมีความวาง วางขนาดไหนก็แลวแต ถาเรายกขึ้น “ภิกษุทั้งหลาย 
เธอจงพจิารณาสังขารดวยความไมประมาทเถิด”  ไมใชทําสัมมาสมาธิแลวนอนจมอยูนั่น 
ถาทําสัมมาสมาธิแลวนอนจมนะ  วางมาก  มีความสขุมาก  สิ่งนี้เปนความสุขมาก  ปลอย 
กิเลสมาทั้งหมด  สัญญาอารมณมันหลอกเห็นไหม  กิเลสตัณหาความทะยานอยากจะ 
หลอก 

พญามารไมตองการใหสัตวโลก  ใหสถานที่อยูของเขา  ใหหัวใจสัตวโลกพน 
ออกไปจากกเิลส พญามารตองเอาสิ่งนี้เปนทีอ่ยูของเขา เห็นไหม ที่อยูของเขา บานเรอืน 
เรายังหวงแหนเลย  บานเรือนของเรา  เรามีทะเบียน  เราจดลิขสทิธิ์ทุกอยางเปนของเรา 
ทั้งหมด เวลาเขาจะมาขอคืน เขาจะรื้อคนืนะ เขาตองเวนคืน เขาตองชดใชเรา นั้นเปนสิ่ง 
ที่เปนวัตถุ มนัไมมีชีวิตนะ 

แตหัวใจมนัมีชีวิต  หัวใจสรางคุณงามความดไีปเกดิเปนพรหม  หัวใจสรางบาป 
อกุศลไปเกิดเปนเปรต  เปนผี  เห็นไหม หัวใจสรางบญุกุศล เราสรางสม  เราเกิดมาอยางนี้ 
สิ่งนี้เราจะเขาไปทําลายมนันะ  มนัละเอยีดออน  มันลกึลับมหัศจรรย  องคสมเดจ็พระ
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สัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมจนทอดอาลัยนะ  จะไปสอนใคร  พูดออกไปจะสอนได 
อยางไร 

เพราะปญญาที่มนัเขาชําระกิเลส  มรรคหยาบ  มรรคละเอยีด  มรรคละเอียดสุดเขา 
ไปนะ มนัจะลึกลบัซับซอนเขาไป  เปนช้ันเปนตอนเขาไป มันจะยอนกลบัเขามานะ แลว 
เราจะสรางมรรคอยางไรละ  ครูบาอาจารยของเราถงึเนนไง  เนนวาถาจิตมันสงบแลวนะ 
ใหออกพจิารณานะ  ใหออกใชปญญา  ปญญามันจะเกิดขึน้มา  ภาวนามยปญญาจะเกิด 
ขึ้นมาจากสติปฏฐาน ๔ จากอรยิสัจ ๔ ออกไปพิจารณาในสติปฏฐาน ๔ 

สติปฏฐาน ๔ นี้เปนหลกั  เปนหลกัเพราะอะไร  เพราะคนเราเกิดมามกีายกับใจ มี 
กายกับใจนะ สังขารทีเ่ปนรางกายและสงัขารที่เปนจติใจ แลวแตจริตนิสยันะ ถาจริตนิสัย 
สิ่งที่ตรงกับจริต  ตรงกับนิสัย  เชนอาหาร  อาหารนี่ถาเรากนิอะไรทีถู่กปากเรา  เราจะมี 
ความพอใจกับอาหารนั้น  มีรสชาติอรอย  ถาอาหารที่ไมถูกปากเรา  เราตองกนิ  มนัก็ 
ปฏิเสธ นี่ยังตองกนินะ กนิเพือ่ดํารงชีวิต กนิเพือ่ใหชีวิตนี้สืบตอไป 

แตในการประพฤติปฏิบัติ  ถาไมตรงกบักิเลส  กิเลสนะมนัหลอกเราแลวช้ันหนึง่ 
แลวยังเอาสิ่งทีม่าขัดขวางกับมนัเขาไป  มันทําใหการประพฤตปิฏิบัติเรากาวเดนิไปดวย 
ความทุกขลําบาก 

แตถามันตรงกับจริตนะ  ในการประพฤตปิฏิบัติ  ขั้นของปญญามันจะเปดกวาง 
เปดกวางมหาศาล  เพราะขายของปญญา  เวลาทําสัมมาสมาธิตองรวบยอด  รวบยอด 
กลับมาใหจิตนี้เปนหนึ่ง  จิตนี้เปนหนึ่ง  จิตนี้จะยอนกลับมา  เพราะถาจิตของเราฟุงซาน 
ออกไปนะ มันแผออกไป มันยึดไป ๓ โลกธาตุ  เทวดาเปนอยางนั้น พรหมเปนอยางนัน้ 
นรกเปนอยางนั้น  มันไมใชคิดเฉพาะโลกเรานีน้ะ  เวลามันฟุงซานออกไปนะ  มันคิดไป 
ถึงในวัฏฏะเลย 

แลวเรารวบยอดกลับมาดวยคําบริกรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
รวบยอดกลับมาใหเปนหนึ่ง เปนหนึ่งในหองปฏิบัติการ เปนหนึ่งในสนามที่เราจะยกขึ้น 
วิปสสนา ถายอนกลับไปเปนหนึ่ง พลังงานมันเกิดตรงนี้
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สิ่งที่เคลื่อนที่ที่เร็วที่สุด  คือความคิด  ความคิดนี้เคลื่อนที่เรว็ที่สุด  แลวเราใชสติ 
เราใชคําบริกรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา เอาสิ่งที่เคลื่อนที่ทีเ่ร็วที่สุด ใหมัน 
อยูนิง่ของมนั  สิ่งที่เคลื่อนที่ที่เร็วที่สุด  แลวอยูนิ่งของมนั  พลังงานของมนัจะเกิด  สิ่งที่ 
พลังงานของมันจะเกิด  ถาเราไมสามารถยกวิปสสนา  พลังงานนี้มนักเ็สื่อมไป  แตถาเรา 
ยกขึ้นวิปสสนาในสติปฏฐาน  ๔  ยกขึ้นพจิารณาที่กาย  เห็นไหม  สังขารรางกาย  เราก็ 
พิจารณาสังขารรางกาย 

การพิจารณาสังขารรางกาย  การเหน็กายนะ  การเหน็กายของสติปฏฐาน  ๔  คือ 
เห็นจากตาของใจ  การเห็นกายในสติปฏฐาน  ๔  การเห็นกายของสดมภหลกั  คือพระปา 
เรา  ไมใชการเห็นกายดวยการสรางภาพ  ไมใชเห็นกายดวยกายที่วาเราเห็นกายอยางนี้ 
หรอก การเหน็กายมนัเหน็กันทุกคน หมอมนัผาตัดทุกวนั มันผาคนทุกวัน แลวทําไมมนั 
ชําระกิเลสมนัไมไดละ หมอมนัผาตัดทุกวนันะ มันผาตัดทุกอยาง 

แตขณะที่วาเราเหน็กายของเรา คือจิตมนัสงบ มนัตางกันตรงนี้ หมอเขาเปนสมาธิ 
ของเขาเหมอืนกนั  แตเขาเปนปุถุชน  เขาเปนสมาธิของเขา  หนาที่การงานของเขา  เขามี 
สมาธิ  เขาจะผาตัดนั้นไดสวยงาม  แผลเขาจะเย็บไดดีมากเพราะอะไร  เพราะเขามีสติ  ถา 
วันไหนเขาพลัง้เผลอ เขาเย็บแผลเขาไมไดสวย นัน้อาชีพของเขา เห็นไหม 

แตถาจิตของเราเห็นกาย  สิ่งที่จะเห็นกายนี้  มันตองมพีลังงานของมนั  มันจะ 
พิสูจนกนังายมากเลย  งายมากๆ ถาจิตสงบนะ  เวลารําพึงไปทีก่าย  เห็นกายนะ แลวถาจิต 
มันไหวนะ กายมันจะหลุดไปจากตาของใจ ถาจิตสงบแลวมันสรางฐานได สิ่งนีจ้ะเขามา 
ในคลองของใจ  ในคลองของใจ  เห็นไหม ถากําลังมันมี พิสูจนกนัวาภาพที่เหน็กายอยาง 
นี้ มันจะสะเทือนหวัใจนะ 

คน  เวลาจิตสงบนี่มหัศจรรยมาก  เพราะจิตมนัสงบ  มีความสุขมหาศาลเลย  มันมี 
ความสงบของมัน  มนัปลอยวางเขามา  คนเคยแบกรบัภาระ  เหมอืนกับเราแบกหามของที่ 
หนักที่สุดในชีวิตมาตลอด  แลวเราปลง  วางลงได  ปลงวางความที่หนักนี้  เราจะมคีวาม 
วางขนาดไหน นี้คือสมัมาสมาธินะ



ผูไมประมาท ๒๖ 

ขณะที่เห็นกาย คือเห็นสิ่งที่วามนัหมกัหมมอยูในหัวใจนี้  เพราะจิตนี้ การเกิดและ 
การตายไมมีตนไมมีปลาย  จิตนี้สรางกุศลมหาศาล  สรางบาปอกุศลมหาศาล  มันก็ซับอยู 
ในจิตนัน้นะ จิตนี้เปนความมหัศจรรยมาก มนัจะซับสมสิ่งนีไ้วมาก 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจายอนไปบพุเพนิวาสานุสติญาณ  ไปรื้อคน 
ขอมูลที่ฝงอยูในจิต  ไมมทีี่สิ้นสุด  มนัยาวไกลขนาดไหน  แลวสิ่งนี้เราสรางสมของเรา 
ขึ้นมา เวลาจิตมนัสงบขึน้มา สิ่งนี้เราจะไปชําระมนั 

ถาเราจะไปชําระมัน สิ่งนี้เราไปเหน็กาย ถาเห็นกายนะ มันไปเหน็ขอมูลเดิมทีม่ัน 
ปกปดไว  มันจะปกปดไมใหใจนีเ้ห็น  พอจิตนี้สงบตั้งมั่นแลวยอนไปที่กาย  เหน็สภาวะ 
กายแบบนี้ มนัจะสะเทือนหัวใจมาก นีค้ือการเห็นหนาของกเิลส 

ถาเราเห็นหนาของกิเลส กิเลสกับธรรมจะเกิดขึน้ตรงนี้ ถาปญญาของการกาวเดนิ 
นะ  ขายของปญญา  ปญญาหมุนออกไปนะ  ภาวนามยปญญาหมุนออกไปนะ  มันจะเกิด 
วิปสสนาญาณ  วิปสสนาญาณนี่ไงมรรคขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  นี่มรรค 
มรรคอยางนี้เกิดขึ้นมา มันจะยอนกลบัมาทําลาย ทําลาย ทําลาย ถาเราทําสมาธิไดนะ 

มรรคสามัคคีคือความสมดุลของมัน  ความสมดลุของมรรคตองมีสมัมาสมาธิเปน 
พื้นฐาน  แลวยกขึ้นเปนวิปสสนากาย  มันจะคลอนแคลน  มันจะคลอนแคลนหมายถึงวา 
สมาธิหนักไปหรอืสมาธิสติไมสมประกอบ ความเพยีรไมสมประกอบ งานไมชอบ 

งานชอบ  ความเพียรชอบ  สติชอบ  เราก็ตั้งกายขึ้น  เห็นกายนะ  รําพึงใหกายนี้มนั 
แปรสภาพของมันไป  มันจะลมสลายไป  มันจะเนามันจะเปอยไป  ความเนาเปอยอยางนี้ 
มันเปนไปของมนั ไมมีใครสามารถตั้งโปรแกรมได ไมมีใครสามารถจะตั้งใหมันเปนไป 
ตามสภาวะนั้นได 

สิ่งที่ตั้งสภาวะนั้น  นั่นเปนสัญญาทั้งหมด  สิ่งทีเ่ปนสัจจะความจรงิ  เวลามัน 
พิจารณาไป  มันละลายลง  พรึบ่!  กลายเปนน้ํา  กลายเปนดนิ  กลายเปนลม  กลายเปนไฟ 
มันเปนสถานะของมนั  สถานะทีเ่กิดขึน้อยางนี้เพราะมีพลงังาน  แลวเวลาพลงังานอยางนี้ 
เกิดขึ้นมาหนหนึ่งแลวมันก็ปลอย  มันมีความพอใจมาก  มันยึดมัน่ถอืมัน่อยากจะทําอยาง 
นั้นอกี แลวมนัจะไมไดเลย เพราะอะไร
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เพราะพลงังานอันนี้มนัใชแลวหมด  ตองกลับมาทีพุ่ทโธ  กลับมาทีก่รรมฐาน 
กลับมาที่สิง่ที่สรางพลังงานขึน้มา  สรางพลังงานนีข้ึ้นมา  เหน็ไหม  เราจะตองทําอยางนี้ 
การฝกฝนขั้นของปญญามนัทําแลวทําเลา  ทําแลวทาํเลา  พิจารณาแลวมันก็ปลอย  ปลอย 
เห็นไหม ขันธกับกายแยกออกจากกนัโดยสจัจะความจรงิของมนั 

ปลอยนะ ขณะที่เปนสัจจะความจรงิ แตความเหนยีวแนนแกนกิเลสมนัไมใหขาด 
การที่กายกับจิตมนัจะขาดกนัโดยสจัจะความจริงของมัน  มันตองหมั่นวิปสสนา  หมั่น 
คราดหมั่นไถ การหมัน่คราดหมัน่ไถสิง่นี้ตรงนีค้ือหวัใจของการประพฤติปฏิบัติ 

สิ่งนี้เปนการยืนยนัของครบูาอาจารยทีจ่ะชี้นําลูกศิษย  ถามีครบูาอาจารยนะ  ทาน 
จะบอกวาใหกลบัมาซ้ําตรงการวิปสสนาขึ้น  ตองพิจารณากายซ้ําอีก  แตเราเขาใจวา 
พิจารณากายแลวมนัจะปลอย  ปลอยแลวหมดภาระ  หมดความเปนไป  หมดการกระทํา 
การหมดการกระทํานี้คอืกเิลสมันหลอก 

กิเลสมันแทรกเขาไปทุกอณขูองความคิด  กิเลสมนัแทรกเขาไปในทกุอณูของการ 
ประพฤตปิฏิบัติ  เพราะกิเลสมนัอยูกับเรา  กิเลสมันอยูหลังความคิดเรานะ  กิเลสนี่ 
ความคิด  เหน็ไหม  นักวิชาการ  ผูมีปญญามาก  ปญญาของเขากิเลสพาใชนะ  ถากเิลสพา 
ปญญาของเขาใช  เขาจะสรางภาพ  เขาจะทําเปนประโยชนของเขา  มนัจะวางสงบขนาด 
ไหน นั้นอุปกเิลส 

อุปกิเลสก็กเิลสมันพาประพฤตปิฏิบัติ  กเิลสมันพาทํา  ถากิเลสพาทํานะ  มนัก็ 
ลมลกุคลุกคลานนะ  เวลาปฏิบัติขึ้นมาไดผลขึ้นมา  มีความสุข  มคีวามปลอยวาง  มีความ 
พอใจมาก  แตมันตกอยูใตกฎของ  “สัพเพ  ธัมมา  อนัตตา”  สภาวธรรมทั้งหลายนี้เปน 
อนัตตานะ  แลวสภาวธรรมที่เกิดวิปสสนานี้  มันเกดิจากการประพฤติปฏบิัติของเราจริง 
เกิดจากการกระทําของเราจรงิ แตมันอยูใตกฎของอนัตตา 

สิ่งที่เปนอนัตตา  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาสอนอนัตตา  โลกนี้เปนอัตตา 
เปนความเปนไป จิตนี้เปนอัตตาเพราะมันเกิดตายของมนัตลอด แตสภาวกรรมเกิดสูงเกิด 
ต่ํา  เกิดนี่มนัเปนสภาวกรรม  สิ่งนี้มอียู  สิ่งนี้เปนไปตามความจริงของมนั  แตอนัตตาคือ 
ความเหน็  เห็นไหม อารมณเกิดขึน้ สงบขนาดไหน ดีขนาดไหนมันกเ็สื่อม ความเปนไป 
นี่เสื่อมหมด



ผูไมประมาท ๒๘ 

ถาเปนความนอนใจ  เราจะเสือ่มสภาวะแบบนี้  พอเสื่อมขึ้นมา  แลวเราจะทําอกี 
เราก็ตองเริม่ตนกลับไปตรงนี้  คนทีเ่ขาภาวนาแลวจติเสื่อม  นี่ความทุกขของผูที่ประพฤติ 
ปฏิบัติ เวลาจิตเสือ่มเหมอืนกับเศรษฐีลมละลาย จะตองไปฟนฟูตวัเองขึ้นมา ฟนฟูตัวเอง 
ขึ้นมาแลวกลับไปวิปสสนาใหม 

แตถาเรามีครูบาอาจารยคอยชี้นํา  ครูบาอาจารยจะมเีทคนิคนะ  เทคนคิวา  สิ่งที่ 
เปนไปแลวใหมันเปนไป  สิ่งนี้เปนอดีตอนาคต  ไมสามารถชําระกิเลสได  ในเมือ่ปจจุบนั 
นี้ มันมีความกังวลไหม มันมีสิ่งใดฝงใจไหม 

ในเมือ่มนัมีสิง่ใดฝงใจ  มันลังเลสงสยั  เหน็ไหม  สลีัพพตปรามาส  ความลบูคลํา 
สิ่งที่จิตมนัปลอยไมได มนัยังลูบคลํา มันไมมีคําตอบ สิ่งที่ไมมีคําตอบ เห็นไหม วาง วาง 
หมดเลย สุขมาก... สุขขนาดไหนเดี๋ยวก็เสือ่ม เสือ่มแนนอน 

“สัพเพ  ธัมมา อนัตตา” สภาวธรรมตองเสื่อมโดยธรรมชาติของมัน ใครจะขืนไม 
ขืนนัน้เรือ่งของความเช่ือ แตเรื่องของความจริง มันตองเปนไปตามสภาวะแบบนัน้ ครูบา 
อาจารยถึงวายอนกลับมาตรงนี้  แลวเรายกขึน้  เพราะกําลังของจิต  เหมือนกับเรากําลังทํา 
ธุรกิจนะ มนักําลังไดเสีย เห็นไหม การคารุงเรอืง ความเปนไปนะ เราได ๕ ได ๑o กําไร 
ทุกวนั กําไรทุกวัน เราก็ทํา อยาชะลาใจ 

เราจะไมชะลาใจ  เปนผูไมประมาท  องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจาเตือนตลอด 
นะ  เปนผูไมประมาท  วิปสสนาอยางนี้  ยอนเขา  ยอนออก  ยอนเขา  ยอนออก  ถึงที่สุด 
เปนอกุปปธรรม  ถากิเลสขาดจากใจเปนอกุปปะ  คืออฐานะทีม่ันจะเสือ่ม  สิ่งที่เปนหลัก 
ความจรงิแลวมันไมเสื่อม  จะย่ํายีตีแหลกขนาดไหนมันกไ็มเสือ่ม  มันเปนความเสือ่มไป 
ไมได เพราะมันเปนอฐานะทีม่ันจะเสือ่ม 

ถาอฐานะที่มนัจะเสื่อม มันมีเหตุผลอะไรถึงเปนอฐานะละ เพราะมนัวิปสสนาไป 
กายเปนกาย จิตเปนจิต ทุกขเปนทุกข ขันธเปนขนัธ มันจะแยกออกจากกนัตามความเปน 
จริงนะ สังโยชนขาดออกไปจากเปนความเปนจรงิ นีพ้ิจารณากายนะ 

แลวพิจารณาสังขารละ  ความคิด  ความปรงุ  ความแตงเหมอืนกนั  สิง่ที่มนัเปนนะ 
พิจารณาเวทนาละ  พิจารณาจิต  พิจารณาธรรม  ธรรม!  ธรรมที่วิปสสนา  สิ่งที่เปนธรรม



ผูไมประมาท ๒๙ 

เห็นไหม  ผูที่ไมประมาทตองมคีรูมอีาจารย  ถาเราพิจารณาสังขารที่เปนความคิด  ความ 
ปรุง ความแตง  เห็นไหม จิตสงบ ใชปญญาอบรมสมาธิ ถาเปนปญญาชน เปนปญญาชน 
มันคิดมันใชกําหนดพุทโธ นี่ศรัทธาจริต ความเช่ือ ถาพุทโธ พุทโธนี่ตองมีความเช่ือมาก 
แตถาเราบริกรรมพทุโธแลวมันไมไดผล มนัแตกแขนงออกไป 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวางไวแลว  “ภิกษทุั้งหลาย  จงพิจารณาสังขาร 
ดวยความไมประมาทเถิด”  พิจารณาสังขารรางกายกไ็ด  พิจารณาสังขาร  ความคิด  ความ 
ปรุง  ความแตงกไ็ด  สิ่งนี้ความคิด  ความปรงุ  ความแตงก็ได  เห็นไหม  ยอนกลับไป 
ความคิดนีเ้กิดดับ  ทกุขแสนทกุขนะ  คนทีร่ักที่สุดตายไปจะมคีวามทกุขมาก  แลวก็ทกุข 
สุดๆ  แตไมกี่วนัมนัก็หาย  มนัหายไป มนัจางไปโดยสัจจะความจริงของมัน  สิ่งนี้  ทุกขนี้ 
เปนอนจิจัง

“สิ่งใดเปนอนิจจงั สิ่งนัน้เปนความทุกข สิ่งใดเปนทกุข สิ่งนั้นเปนอนัตตา” 

มันเปนอนัตตามนัเกิดดบั  สิ่งที่เกดิดับ  สัจจะความจริงของมนัก็เกิดดับ  เพราะเรา 
มีสติ  เราเอาสติของเราควบคมุ  ควบคุมความคิดของเราตลอดไป  เอาสติตามความคิด  ดู 
ความคิดไป คิดไปไหนใหมันคิดไป เอาสติตามมันไปตลอด 

สิ่งที่ตามตลอด ถึงที่สุดคิดกี่วนัก็แลวแต มันตองหยดุ หยุดของมนันีเ้พราะมันเกิด 
ดับ แตเมื่อกอนมนัหยุดเกิดดับแตเราไมไดใชประโยชนมัน พอเราจะพิจารณาสังขารดวย 
ความคิด ความปรงุ ความแตง  เราใชประโยชนมัน  เราใชประโยชนดวยสติ  ควบคุมจิตนี้ 
ไป ตามสตินี้ไป ตามความคิดนี้ไป 

ถาเราใชสติควบคมุความคดิไปนะ มันเกิดดับโดยสจัจะความจรงิของมนั แตเวลา 
เราไปควบคุมมันนะ มันมีการดิน้รน มีการดิ้นรนมนัก็จะคิดใหมากขึน้ พยายามจะหนี นี่ 
กิเลสมันแทรก  กิเลสมนัแทรกวา  ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาแลว  สติ 
ธรรมมาแลว  สติธรรมควบคุมความคิดแลว  มันจะเริ่มตอตาน  มนัจะเริม่ทําใหเราทําให 
ยากขึ้น เราก็ตองมีสติ 

คนเราเหน็ไหม  เด็กนอยจับใหมนันัง่ มันไมยอมหรอก ถาใหมันเลนตามปกตมิัน 
เลนได  แตถาใหมันนั่งปกติ  มนัจะดิน้รน  นีก่็เหมอืนกัน  ถาเราปลอยใหมันคิดเปนปกติ
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มันคิดจนเราทุกขขนาดไหนกค็ิดนะ  คิดจนเราทุกขมาก  แตเวลาเราตั้งสติขึ้นมามนัก็ดิ้น 
รน เพราะเราดิ้นรน เอา คิดๆ ไป มีสติตามไป มันจะหยุดใหเราเหน็นะ 

ถามันหยุดได  นั่นมนัก็หยุดไดนี่..  ถาหยุดได  หยุดแลวมนัเปนอะไร  มันก็ปลอย 
วาง มนัก็วาง เห็นไหม นี!่ สิ่งนีม้ันจะปลอยวางได แลวเราใชสติควบคุมตลอดไป มนัจะ 
ปลอยวางเขามา ปลอยวางเขามา เหน็ไหม ใชความคดินี่ 

สิ่งที่เคลื่อนที่ที่เร็วที่สุด คือความคิด แลวเราใชสติควบคุมมัน มนัก็วางได แตวาง 
อยางนีม้ันไมลกึเหมือนกับพทุโธ  ถาพุทโธมนัจะตกจากที่สูง  พุทโธมันจะวางขนาดไหน 
มันจะลึกลับนะ เพราะพวกนีเ้จโตวิมุตตไิง 

แตถาเปนปญญาความคิดอยางนี้ เปนปญญาวิมุตติ ปญญาวิมุตติมันใชความคิดไล 
ตอนความคิดเขามา  มันปลอยวางเขามา  มนัตองปลอยวางเขามาเปนสมัมาสมาธิ  ถามัน 
ขาดสัมมาสมาธิ มันจะเปนมรรค ๘ ไปไมได 

มรรค ๘  เหน็ไหม ปญญาชอบ  งานชอบ สติชอบ สมาธิชอบ...  ถาขาดสมาธิมัน 
เปนมรรคไปไมไดหรอก  ถาขาดสมาธิมันก็เปนความเห็นของปญญาชน  เปนความเห็น 
ของตรรกะ เปนความเหน็ของโลกียะ มนัจะเปนมรรคไปไมได 

แตถาเราใชปญญาของเราใครครวญไปนะ  มันกลบัมาที่ความสงบเทานั้น  จะ 
พิจารณาขนาดไหน  มันสงบทัง้นัน้  สงบถามีสตมินัเปนสัมมา  สงบไมมีสตมิันไมเปน 
สัมมา มนัเปนความวางเฉยๆ วางใหเปนมดแดงเฝาพวงมะมวง วางใหเราจนตรอกจนมมุ 
อยูกับความเหน็ของเรา มันจะวางอยางนัน้นะ 

แตถามีสติขึ้นมา  เหน็ไหม สัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิ ถามันเปนมิจฉาสมาธิ มนั 
วางๆ  วางๆ  วางทั้งนั้น  แตทําอะไรไมได  ครูบาอาจารยจะบอก  วางขนาดไหนจะตองใช 
สติควบคุม จะตองกลับมาที่พุทโธบางก็ได กลับมาสติก็ได มันจะเพิม่พลงังานของมัน 

เหมือนกนั! มันจะใชที่ทํางานเหมือนกนั ถามีสถานที่ทํางาน มันจะชําระกิเลส ถา 
ไมมีสถานที่ทํางาน มนัวางๆ มนัไมมีสติ มันไมเหน็ มันเปนไปไมได จิตนี้เปนนามธรรม 
จับตองไมได  ไมเหน็จิต… อันนัน้เปนมดแดงเฝาพวงมะมวง  แตถาเปนความจรงิของมนั 
มันจะมีสติตลอด มันจะเหน็ความวางของมันตลอด
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แลวอาศัยสิ่งนี้สังเกต  สังเกตที่วา  มนัวางขนาดไหน  มันจะปลอยวางเขามา  เริ่ม 
จากปลอยรูป รส กลิน่  เสียง มนัจะติดในรูป  รส กลิ่น  เสียง ถาติดในรูป  รส กลิ่น  เสียง 
มันจะทําใหจิตนี้ขุนมวัแลวออกไป แลวสติพรอมตลอด จี้มนัตลอด แลวมันจะปลอย ตัด 
ขาดนะ รูป รส กลิ่น เสียงเกิดจากอุปาทาน มันปลอยอุปาทานหยาบๆ เปนกัลยาณปถุุชน 
แลวสังเกตใจดวงนี้ มันออกรับรูอะไร ถาสติมนัพรอมนะ ออกรบัรูมนัจบัขันธ 

ถาออกรับรู ระหวางขันธ ๕ กับจิต มันทํางานกันอยางไร ขันธ ๕ นะ รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ สิ่งนี้เปนอาการเกิดของใจ ไมใชใจ ใจคือธาตุรู ใจคือปฏิสนธิจิต 
เห็นไหม ปฏิสนธิจิตทํางานอยางนี้  ในเมือ่มนัจบัขันธ ๕ ได  วิปสสนาเกิดตรงนี้ตางหาก 
ละ  ใชความคิดดูความคิดนัน่ไมใชวิปสสนา  ใชความคิดดูความคิดนีม้ันเปนสมถะ  มันดู 
ความคิดเขามาแลวมนัปลอยวางความคิดเขามา 

ถาปลอยความคิดเขามาแลว มันตัง้มัน่ มันเปนออฟฟศ มันเปนสถานที่ทํางาน ถา 
เปนสถานที่ทํางานขึ้นมา  แลวยอนออกไปอีกทีหนึ่ง  ถายอนออกไปทีหนึง่นะ มันจะเปน 
มรรคขึ้นมา มรรคขึน้มาคอืวามนัเหน็อาการของขนัธ ๕ ขันธ ๕ เกิดดับอยางไร ขนัธ ๕ 
ทํางานอยางไร ความคิดเกิดอยางไร 

ความคิดเกิดจากสัญญา  สัญญาความจําไดหมายรู  มนัเทียบเคยีง  ความคิดเกิดขึน้ 
นะ สัญญามันจะเทียบกอนวาสิ่งนี้คืออะไร แลวสมองมนักจ็ะหมนุไป เหน็ไหม ความคิด 
นี่  ความคิดเกิดขึน้มา  สังขารปรุง  ปรุงแลวหมนุออกไป  แลวเวลาจิตมันสงบเขามา  มัน 
เปนจิต จิตกับความคิดมนัคนละอัน 

ในเมือ่จิตกับความคิดมนัคนละอนั  มันจับความคิดแลวมันแยกของมนัออก 
วิปสสนาไปนะ  ปญญามันจะแทรกเขาไป  มนัตัด  มันจะแทรกเขาไปตรงไหน  แทรกเขา 
ไปที่สัญญา สังขาร วิญญาณนะ มันปลอยไดหมด เห็นไหม เวลามันปลอย นั่นละ มันเริ่ม 
ปลอย  เหมือนกบัพิจารณากาย  พิจารณากายมันกป็ลอยอยางนี้  พิจารณาจิตมนัก็ปลอย 
อยางนี้ พิจารณาจิตเห็นไหม พิจารณาจิตปลอยกายไดอยางไร 

พิจารณาจิตก็ปลอยกายได  เพราะจิตนี้มนัเกดิจากกาย  จิตนี้มนัเกิดจากความรูสึก 
ขันธ  ๕  มนัเกิดจากความรูสึก  แลวขันธ  ๕  มันยึดกาย  วิปสสนาขนัธ  ๕  แลวเวลามัน 
ปลอย พจิารณาซ้ําแลวซ้ําเลา มันกป็ลอยกาย เพราะมันปลอยขันธ ๕ เห็นไหม



ผูไมประมาท ๓๒ 

สักกายทิฏฐิ ๒o เห็นไหม “ขนัธ ๕ ไมใชเรา เราไมใชขันธ ๕ ขันธ ๕ ไมใชทุกข 
ทุกขไมใชขนัธ ๕” มนัจะปลอยขาด เห็นไหม ความลังเลสงสยัไมมี ความที่เกาะเกีย่วกบั 
ใจไมมี มันขาดออกไปจากใจโดยสัจจะความจรงินะ แลวก็ประพฤติปฏิบัติยอนขึ้นไปจน 
ละเอยีดสุด  ละเอยีดขนาดไหน  มรรคหยาบ  มรรคอยางกลาง  มรรคอยางละเอียด  มรรค 
อยางละเอียดสุด มันยงัมมีหาศาลเลย 

การวิปสสนามันจะเกิดจากตรงนี้  การวปิสสนานะเกิดจากครูบาอาจารยของเรา 
ประพฤตปิฏิบัติ  เวลาถงึที่สุดนะ  วิปสสนาซ้ําแลวซ้ําเลา  ยกขึ้นจากมรรคหยาบ  มรรค 
ละเอยีด มรรคกามราคะ จนถงึวาอรหัตตมรรคฆากิเลสออกไปจากใจนะ 

เวลาใจนี้มนัฆากิเลสออกทั้งหมด วิปสสนากายก็ได วิปสสนาจิตก็ได  เวทนากไ็ด 
ธรรมก็ได  ไดเปนจริตนิสยั  แลวแตขั้นตอน  อํานาจวาสนาของครูบาอาจารย  วิปสสนา 
กายตลอดไปก็มี วปิสสนาเวทนา วิปสสนากาย วิปสสนาจิตก็มี วปิสสนาจิตลวนๆ ก็มี 

จิตลวนๆ  นีเ่ปนฝายมหายานสวนมาก  สวนมากมหายานจะใชปญญาอยางนี้ 
มหายานของเขาสวนใหญ  เพราะมนัเปนปญญา  ปญญาอยางเขานะ  เขาใชปญญามาก 
เวลาเขาปฏบิัติกัน จรงิจงัมาก แตพวกเรานี่มดแดงเฝาพวงมะมวง ไปเอาทฤษฎีของเขามา 
แลวก็ลบูๆ  คลําๆ  แลวก็ใชตรรกะกนั  แลวกว็างๆ นี่วางแบบมดแดง  ไมไดวางแบบภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ที่เปนลูกศิษยขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจานะ 

ในการยนืยัน  เราเกิดเราตายนะ  ตามขอเทจ็จรงิของเรา  ถาเราชําระกิเลสของเรา 
ไมได  เราจะตองเกิดและตองตาย  เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนาเปน 
ธรรมโอสถ จะทําใหเราชําระกิเลส ทําลายกเิลสจากภายในของเรา 

ถาเราทําลายกิเลส เครือ่งยนืยันคือหลวงปูเรา เห็นไหม ทิ้งไวแตสรรีะรางกาย แต 
หัวใจมารหาไมพบ  มารหาใจดวงนัน้ไมพบ  เพราะใจดวงนั้นไมมีรองไมมีรอย  ถาใจที่มี 
กิเลสนะ มนัมีขนัธ ๕ ขนาดปลอยเปนพระอนาคาแลวนะ ถาปลอยขันธ ๕ หมด นี่จะเกิด 
บนพรหม พรหมมนักย็ังมอีอฟฟศ มันมีสถานที่ของมัน เพราะมนัมีตวัใจตวันัน้ ตัวใจตัว 
นั้นเปนตวัของจิตนะ



ผูไมประมาท ๓๓ 

อวิชชา ปจจยา สังขารา สังขารา ปจจยา วิญญาณัง  เห็นไหม อวิชชา ปจจยาการ 
ของมันนะ  มันเปนปจจยาการของมัน  ไมใชขันธ  ขันธนี้มนัเปนกอง  มันหยาบกวา  เห็น 
ไหม  ขณะที่วาปลอยขนัธเขามา  ปลอยกามราคะเขามา  มารมันกย็ังครอบคลุมอยู  เพราะ 
การเคลือ่นคอืตัวมัน นัน้คือเรอืนยอดของเจาวัฏจกัรนะ นั้นคอืตัวยอดของอวิชชานะ 

แตครูบาอาจารยของเราคว่ําเจาวัฏจักรนะ  เอาเจาวัฏจักรนี้คว่ํานะ  เอาพญามารนี้ 
ใหมันคว่ําไปจากใจของเรา  เห็นไหม  คว่ําไปจากใจของครูบาอาจารยของเรา  เปนเครือ่ง 
ดําเนินของเรา  เราอาศัยครูอาศัยอาจารยเปนสถานที่ทํางาน  อาศัยครูอาศัยอาจารยเปนที่ 
พึ่ง ที่เกาะ ที่เกี่ยว 

ถาเราอาศัยครูบาอาจารยของเราเปนทีพ่ึ่งนะ  แลวเรากาวดําเนินตามของเรา  เรา 
เปนลูกศิษยทีม่ีครู  ถาลกูศิษยที่มคีรู  เหน็ไหม  องคศาสดาเปนบรมครู  ครูบาอาจารยของ 
เรา  เราเกิดมานะ ในหลักสดมภ  ในบริษทั ๔ ในภิกษุ ถาไมมีครอูาจารยนะ หลวงปูเสาร 
เราไปอานประวัติหลวงปูเสารสิ  เราไปศึกษาประวัติของหลวงปูมัน่สิ  ทุกขยากขนาด 
ไหน เพราะไมมีครูอาจารย 

แตเพราะทานสรางสมบุญญาธิการมา ทานคนควาสิ่งนี้ แลววางใหเราสืบทอด ถา 
เราจะสืบทอด  เราจะประพฤติปฏบิัติ  เรามโีอกาสมหาศาลเลย  เพราะวาองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจา  เวลาทานไปโตแยงกับเจาลัทธิตางๆ  ในสมัยพทุธกาล  ทุกลัทธิมีกเิลส 
ทั้งหมด  ในลัทธิตางๆ  มีแตศาสดาผูที่มีกิเลส  ไมมีใครปฏิญาณตนวาเปนพระอรหนัต 
เหมือนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา 

แลวครูบาอาจารยของเรา  เหน็ไหม  ในวงใน  เพราะครูบาอาจารยของเรานี่เปน 
ธรรม  ธรรมไมออกมาประกาศเปนสนิคาขายโลกหรอก  ไมเปนปลาเนา  ปลาเนามนัจะ 
ประกาศของมันเปนมหาโจร  เปนเครือ่งทีป่ระกาศออกไปทางโลก  แตในเมือ่ครูบา 
อาจารยของเราเปนปราชญ  เปนผูที่จะชี้นํา เปนการสั่งสอนจากภายใน เรายอมรับกนัจาก 
ภายในนะ 

เพียงแตในปจจุบันนี้  เทคโนโลยีมนัเจริญ สิ่งที่เจรญิมันจะสือ่ไปไดไว  สิ่งนี้มนัก็ 
เปนเรื่องของกาลของเวลา  แตในเมื่อครูบาอาจารยของเราเปนผูที่สิน้กเิลส  ครูบาอาจารย 
ของเราวางธรรมไวใหเรากาวเดนิ  แลวเราเกิดมาพบเหมอืนกบัองคสมเด็จพระสัมมาสัม
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พุทธเจา เพราะพระอรหนัตเหมือนกัน แลวช้ีนําเรา ทําไมเราไมมกีําลังใจละ ทําไมเราไม 
มีแกใจ 

ถาเรามีแกใจนะ  เราจะเปนภกิษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  แลวเปนผูไมประมาท 
ครูบาอาจารยของเราเปนผูไมประมาทนะ  เอาหัวใจนี่พนจากกิเลส  คว่ําเจาวัฏจักร  คว่ํา 
พญามาร  เปนผูที่ไมประมาท  แลวเราประมาทไหม  ถาเราประมาท  ใหเอาครูบาอาจารย 
เตือนตนตลอด  ถามีครูบาอาจารยเตือนตนตลอด  เราจะเปนผูที่มีสติ  เรามีสตเิห็นไหม 
เปนผูที่ไมประมาท แลวเราจะสมประโยชนกบัเรา เอวัง


