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ณ วดัป่าสมสงดั ต.ทบัใต ้อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

 

ฟังธรรม ฟังธรรมะนะ ธรรมะไง ถา้เราเคารพในธรรม เห็นไหม เราเคารพในธรรม องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กราบธรรมนะ แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูค้น้ควา้หา
ธรรมข้ึนมา เราเกิดมาเป็นสาวกสาวกะ ถา้เราเคารพในธรรม เรามีความเช่ือมัน่ เราไดอ้อกบวช เรา
ไดอ้อกประพฤติปฏิบติั บวชแลว้ไม่สกัแต่วา่บวช บวชเขา้มาเป็นสมัมาอาชีวะ แสดงวา่เล้ียงชีพ
ชอบโดยความเป็นสมณเพศ 

แต่เราบวชข้ึนมาน่ีเราบวชข้ึนมาเพราะเราเคารพในธรรม ถา้เคารพในธรรม เราจะเคารพ
ตวัเราเอง ถา้เราเคารพตวัเราเอง เราจะมีสจัจะ เราจะไม่ผดิในศีลในธรรมไง เราจะมีสจัจะ เราเกิด
มามีอ านาจวาสนา มีอ  านาจวาสนาถึงไดอ้อกบวช ออกบวชแลว้ออกหาครูหาอาจารยด์ว้ย ถา้หาครู
หาอาจารยเ์พื่ออะไร? เพื่อจะช าระกิเลสไง ส่ิงท่ีเป็นกิเลสนะ ถา้เคารพในกิเลส เราจะฟังแต่ความ
สะดวกสบายของตวัเอง มีความสะดวกสบาย กิเลสมนัชอบอะไร? ไม่ชอบความล าบากล าบน 
ความล าบาก เห็นไหม กิเลสมนัวา่เป็นความล าบาก  

แต่ในองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้คน้ควา้ออกประพฤติปฏิบติัคน้ควา้อยู ่ ๖ ปี มนั
ล าบากยิง่กวา่น้ีนะ เพราะอะไร เพราะเหมือนคนตาบอด ไม่มีส่ิงใดเลย สภาวธรรมไม่มี องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้พยายามคน้ควา้ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เอง ปรารถนา
เป็นพระโพธิสตัว ์ สร้างสมบุญญาธิการมาขนาดนั้น เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะมีบุญมหาศาลนะ 
เกิดมาเป็นกษตัริยไ์ง เป็นกษตัริยอ์ยูใ่นราชวงัมีความสะดวกสบายมาก เพราะอะไร  
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เพราะส่ิงน้ีเป็นบุญไง สร้างบุญมา มีบุญกศุลมาถึงไดเ้กิดเป็นลกูกษตัริย ์แลว้จะไดป้กครอง
บา้นเมืองดว้ย ออกศึกษาออกเล่าเรียนวิชาการมากเ็ป็นวิชาการทางโลก เห็นไหม เป็นวิชาการทาง
โลก คนเรามีการศึกษาในสมยัปัจจุบนัน้ี คนเรามีการศึกษามาก เป็นนกัวิทยาศาสตร์ เป็นนกัต่างๆ 
จะไม่เช่ือเร่ืองศาสนา หาวา่ศาสนาน้ีเป็นเร่ืองความงมงายไง แต่ถา้เป็นวิทยาศาสตร์เป็นการพิสูจน ์
เป็นการทฤษฎีต่างๆ การทดสอบ มีความเห็นเป็นอยา่งนั้นวา่เป็นความจริง 

แต่ทางศาสนา ทางธรรมองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ น่ีวิทยาศาสตร์ทางจิตนะ พิสูจน์
การเกิดและการตาย ความทุกข ์การดบัทุกข ์ส่ิงต่างๆ น้ีพิสูจน์ได ้แต่มนัเป็นความลึกลบัไง ลึกลบั
เพราะมนัเป็นงานภายใน เห็นไหม แต่ถา้เป็นการศึกษา ผูท่ี้มีการศึกษาจะมีความคิดวา่ตวัเองมี
ปัญญา ตวัเองมีความรู้มาก ส่ิงท่ีปัญญาความรู้เป็นความรู้ของทางโลกเขา ส่ิงท่ีเป็นทางโลก เป็น
วิชาชีพ เป็นส่ิงท่ีเพื่อเป็นหนา้ท่ีการงาน 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นเจา้ชายสิทธตัถะกไ็ปศึกษามาแบบน้ี แบบท่ี
นกัวิชาการท่ีเขาวา่มีความรู้ๆ อยูน้ี่ แต่เจา้ชายสิทธตัถะศึกษามาเพื่อจะเป็นกษตัริยไ์ง ส่ิงท่ีเป็น
กษตัริย ์เห็นไหม แต่เวลาออกไปกระทบ ไปเห็นการเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย ของเทวทูตต่างๆ 
ส่ิงน้ีสะเทือนใจมากเพราะบุญญาธิการ น่ีการท าคุณงามความดีมา บุญใหผ้ลสภาวะแบบน้ี ใหผ้ล
เป็นการสะเทือนใจ 

ส่ิงท่ีสะเทือนใจ เวลาเรามีส่ิงต่างๆ กระทบกระเทือนหวัใจ เราจะมีความรู้สึก มีความต้ืน
ตนัใจ เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ประพฤติปฏิบติัไปแลว้ ครูบาอาจารยข์อง
เรา น่ีธรรมสงัเวช ถา้บรรลุธรรม มนักย็งัสะเทือนนะ ส่ิงท่ีเป็นธรรม หวัใจน่ีน่ิมออ่นควรแก่การ
งาน จิตใจนุ่มออ่นไปมาก เห็นไหม จิตใจท่ีเป็นธรรม เห็นส่ิงต่างๆ โลกน้ีเขาเอาเปรียบกนั ส่ิงท่ีเขา
รังแกกนัมนักส็ะเทือนหวัใจ แต่เกบ็ไวภ้ายใน น่ีธรรมสงัเวช ส่ิงท่ีเป็นธรรมสงัเวชนะ ถา้เป็นใน
ธรรมแลว้จะมีธรรมสงัเวช 

แต่ถา้ยงัไม่บรรลุธรรม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ยงัไม่ตรัสรู้ องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ แต่เป็นเพราะบุญญาธิการท่ีสร้างมาเป็นพระโพธิสตัวน้ี์ 
เห็นเทวทูตกส็ะเทือนใจ ส่ิงท่ีสะเทือนใจสิ มนัเปรียบเทียบไดใ้นปัจจุบนัน้ีเรากเ็ห็น โรงพยาบาล
คลอดทุกเวลา โรงพยาบาลคนเกิดตลอด ในตามวดัเผาที ๑๐ ศพ ๒๐ ศพ ในวดัๆ หน่ึง ศาลาเผาศพ
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เตม็ไปหมดเลย แต่มีความสะเทือนใจไหมล่ะ มีความสลดสงัเวช มีความคิดถึงตวัเราเองไหมล่ะ น่ี
มนัเทียบเคียงกบัผูมี้บุญญาธิการกบัไม่มีบุญญาธิการมนัต่างกนัตรงน้ีไง 

เราเห็นเป็นเร่ืองธรรมดา เราเห็นเป็นเร่ืองความปกติ “คนเกิดมากต็อ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตาย
เป็นธรรมดา ส่ิงใดๆ กเ็ป็นธรรมดา” ธรรมดาจนชินชาไง จิตใจมนัชินชา เห็นไหม น่ีเคารพกิเลส 
ทั้งๆ ท่ีเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นะ กิเลสในหวัใจมนัมีอ  านาจ มนัถึงเหยยีบ
ย  า่หวัใจดวงน้ี ใหด้วงใจดวงน้ีอยูใ่ตอ้  านาจของมนั ตอ้งใชชี้วิตไปในโลกหมดไปวนัๆ หน่ึง แลว้
ชีวิตน้ีกต็อ้งพลดัพรากจากไป กต็อ้งเป็นซากศพเหมือนท่ีเขาตายกนัอยูน่ี่ แลว้หวัใจกต็อ้งเวียนตาย
เวียนเกิดไปโดยธรรมชาติของมนัท่ีมนัสร้างบุญกศุลหรือบาปอกุศลของมนั 

แต่เจา้ชายสิทธตัถะเห็นแลว้สะเทือนใจ เพราะบุญญาธิการ แลว้สะเทือนใจแลว้ ก่อนจะ
ออกบวช น่ีมนัมีปัญหาไปหมดนะ ปัญหาเพราะอะไร เพราะน่ีเป็นเร่ืองของโลก เร่ืองของกรรม 
เป็นเร่ืองของส่ิงท่ีสะสมกนัมา เห็นไหม ลกูกเ็พิ่งมาเกิด ส่ิงต่างๆ ลกูมาเกิด แลว้คิดถึง แลว้สมบติัก็
จะไดค้รองสมบติั น่ีส่ิงน้ีเป็นการเหน่ียวร้ังไง เร่ืองของโลกเป็นเร่ืองของการเหน่ียวร้ังนะ 

กิเลส พญามาร มนัตอ้งการสตัวโ์ลกอยูใ่นอ านาจของมนันะ ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองของโลกน่ีมนั
ตอ้งการมีอ  านาจบาตรใหญ่ ตอ้งการส่ิงน้ีอยูใ่ตอ้  านาจของมนั เจา้ชายสิทธตัถะขณะนั้นกมี็มารอยู่
ในหวัใจ กิเลสในหวัใจทั้งดวงใจ น่ีบุญญาธิการกมี็ แต่มารกมี็ เพราะอะไร เพราะถา้ธรรมเกิด 
ธรรมมนัช าระกิเลสไง ธรรมมนัไปช าระพญามารอนัน้ี มนัถึงจะเป็นธรรม ถา้มนัไม่เป็นธรรม มนั
ช าระกิเลสไม่ไดห้รอก ไปเคารพกิเลสอีกต่างหาก เห็นไหม 

เจา้ลทัธิต่างๆ ในศาสนามีอยูใ่นสมยัพทุธกาล เขาเคารพกิเลสนะ ประพฤติปฏิบติั
เหมือนกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นพระโพธิสตัวม์าน่ี สร้างสมบุญญาธิการ สละทาน
มาขนาดไหน ส่ิงน้ีสร้างสมบุญญาธิการมาเป็นธรรม มนัเป็นธรรม ธรรมของโลกเขาไง ธรรมของ
พระโพธิสตัว ์ ไม่ใช่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้เป็นการช าระลา้งนะ ขา้มทั้งดีและชัว่ 

เห็นไหม ความดี มีคุณงามความดี ไปติดในดี ติดดีแกย้ากกวา่ติดชัว่อีก ติดชัว่เพราะมนัให้
ความทุกข ์ มนัเบียดเบียนหวัใจ มนัท าใหห้วัใจเศร้าหมอง ท าใหห้วัใจมนัเศร้าใจ แต่ติดดีน่ีมนัมี
ความสุขไง พอใจในความดีของตวั พอใจไปหมด ส่ิงน้ีเป็นความดี ส่ิงน้ีเป็นความดี แต่ความดีน้ี
มนักส็ร้างสมบุญญาธิการ เหมือนกบัเราตอ้งตายในชาติน้ี แลว้จิตน้ีกไ็ปเกิดโดยธรรมชาติของมนั 
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เวียนตายเวียนเกิด ท าแต่บาปอกุศล หรือกศุลน้ีสร้างบุญญาธิการไว ้มนักเ็ป็นบุญกศุล เกิดตาย เกิด
ตาย ไปตามแต่ธรรมท่ีเกิดข้ึนมาในหวัใจ ตามแต่กฎของกรรมท่ีท า น่ีพาตาย พาเกิด 

ขณะท่ีจะออก เห็นไหม ส่ิงน้ีกเ็หน่ียวร้ัง น่ีกิเลสในหวัใจมนัร้ายกาจมาก ทั้งๆ ท่ีสร้าง
บุญญาธิการมาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ชาติสุดทา้ยจะมาเกิดเป็นองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้นะ น่ีส่ิงน้ียงัเหน่ียวร้ัง เวลาออกทุกขห์รือไม่ทุกข ์ คนท่ีคิดถึงลกู คิดถึงภรรยา 
คิดถึงพอ่ คิดไปหมดล่ะ คิดถึงราชสมบติั ความสะดวกสบายในราชวงั แลว้ออกไปมนัไม่มีศาสนา 
ส่ิงท่ีเกิดธรรมยงัไม่มี ออกไปมนักใ็ชชี้วิตแบบนั้น 

เวลาออกไป ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ เพราะอะไร เพราะเขามีอาวโุส เขาออกไปก่อน เขา
ประพฤติปฏิบติัอยู ่ น่ีออกไปประพฤติปฏิบติัใหม่ บุญญาธิการมหาศาลเลย กไ็ปศึกษากบัเขา 
ศึกษาดว้ยบุญญาธิการ ศึกษาดว้ยปัญญา ศึกษาดว้ยบารมีธรรมนะ บารมีธรรมคือหวัใจท่ีฉลาด 
ความคิดท่ีปราดเปร่ือง เพราะส่ิงท่ีเป็นบารมีสร้างสมมา ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิไหนกศึ็กษากบัเขาจน
ทะลุปรุโปร่ง เพราะเป็นผูท่ี้มีปัญญา เป็นผูท่ี้มีบุญญาธิการ ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิไหนกแ็ลว้แต่ ส่ิง
นั้นเป็นส่ิงท่ีวา่เป็นการสะสมกิเลส เป็นการประพฤติปฏิบติัเพื่อเวยีนไปในวฏัฏะ น่ีส่ิงน้ีปฏิเสธมา 

เห็นไหม ขณะท่ีธรรมไม่มี มนัมีปัญหาอยา่งน้ี ส่ิงท่ีธรรมไม่มีนะ ขณะท่ีธรรมไม่มี ไป
ศึกษาก็ศึกษากบัเขา วิชาการของเขา กแ็บบวิทยาศาสตร์ท่ีเราพิสูจน์กนัอยูน้ี่ ส่ิงท่ีวิทยาศาสตร์
พิสูจน์กนั เขาสอนเร่ืองการภาวนากนั เร่ืองการท าความสงบของใจ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ปฏิเสธทั้งหมด ส่ิงน้ีปฏิเสธหมดแลว้ ปฏิเสธมา เราไม่ตอ้งไปคน้ควา้เลย  

เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ใชบุ้ญญาธิการขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ ไปเท่ียวคน้ควา้กบัลทัธิต่างๆ มา แลว้ปฏิเสธมาทั้งหมดเลย ส่ิงท่ีปฏิเสธเพราะอะไร เพราะมนั
ไม่ใช่ความจริง มนัฆ่ากิเลสไม่ได ้ มนัมีแต่การประพฤติปฏิบติัเพื่อไปจ านนกบักิเลส ไปเคารพ
คารวะกบักิเลส ไม่เคารพในธรรมไง ไม่เคารพในธรรมขณะท่ีธรรมท่ีมีในปัจจุบนั ท่ีวา่เราเกิดมา
พบพระพทุธศาสนา เราเกิดมามีธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วางไว ้ ก่ึงพทุธกาล น่ี
มนัเป็นบุญญาธิการของเราส่วนหน่ึงนะ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่มี คน้ควา้เอง องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ พระ
ปัจเจกพทุธเจา้ตอ้งตรัสรู้เอง ตรัสรู้เองเพราะไม่มีศาสนา ถึงจะเกิดไปเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
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พทุธเจา้ได ้เกิดเป็นพระปัจเจกพทุธเจา้ได ้เพราะไม่มีศาสนาไง สยมัภู ตรัสรู้ดว้ยตนเอง ส่ิงท่ีตรัสรู้
ดว้ยตนเอง คน้ควา้ส่ิงน้ีมา คน้ควา้มา 

เวลาเขา้มาในสภาวธรรม บุพเพนิวาสานุสติญาณน้ีมนักไ็ม่ใช่นะ ส่ิงท่ีระลึกรู้ ส่ิงท่ีรู้ต่างๆ 
รู้อดีตชาติน่ี จุตูปปาตญาณ เห็นการเกิดการดบักไ็ม่ใช่ ส่ิงท่ีไม่ใช่เพราะอะไร เพราะการเห็นเฉยๆ 
ไม่ไดเ้ห็นดว้ยปัญญา ส่ิงท่ีเห็นดว้ยปัญญา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กลบัมา อาสวกัขย
ญาณ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณ  ส่ิงท่ีเป็นอวิชชา อวิชชาคือตวัมาร ตวัพญา
มาร เรือนยอดของมาร กษตัริย ์เจา้วฏัจกัร เห็นไหม พลิกคว  ่าส่ิงน้ี เอาอะไรไปพลิกคว  ่ามนั? มรรค
ญาณไง ส่ิงท่ีมรรคญาณ อาสวกัขยญาณน่ีเป็นมรรค ส่ิงท่ีเป็นมรรค ท าลายน่ี เหตุของธรรม เหตุ
เกิดน่ีอริยสจั  

ส่ิงท่ีเป็นอริยสจัน่ีคือเหตุ แต่ผลของมนัคือตวัธรรมในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกธรรมมีอยูแ่ลว้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
กราบธรรม กราบธรรมนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ส่ิงน้ี เสวยวมุิตติสุข คือใจ
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ คือความรู้สึก คือธาตุรู้ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
น่ีแหละ ส่ิงน้ีคือตวัธรรม ตวัธรรมนะ 

ส่ิงท่ีธรรมมีอยูแ่ลว้ ธรรมมีอยูแ่ลว้คืออริยสจั คือความจริงมนัมีอยูแ่ลว้ แต่ไม่มีใครเขา้ไป
ร้ือคน้ไดถึ้งส่ิงท่ีเขา้ไปถึงบรรลุธรรมตรงน้ีไง องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม เวลา
สาวกสาวกะท่ีปฏิบติัตาม บรรลุธรรม บรรลุธรรมตามองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ คือตวั
ธรรมตวัน้ีไง เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เทศนาวา่การมาเป็นธรรมและวินยั ธรรมและ
วินยัเป็นศาสดาของเรา 

ส่ิงท่ีเป็นศาสดา เห็นไหม เราร้ือคน้ เราประพฤติปฏิบติัร้ือคน้เพื่อจะใหส่ิ้งน้ีเกิดข้ึนมาใน
หวัใจของเรา ถา้ในหวัใจของเราน่ี เราตอ้งเคารพไง ถา้เราเคารพธรรม เราจะซ่ือสตัย ์เราจะซ่ือตรง
กบัธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ดูสิ แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ยงักราบ
เลย กราบธรรมท่ีมีอยูแ่ลว้นะ ส่ิงน้ีมีอยูโ่ดยดั้งเดิม วฏัฏะน้ีกมี็อยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีเป็นวฏัฏะ ตั้งแต่พรหม
ลงมาส่ิงน้ีกมี็อยูแ่ลว้ วฏัฏะ พรหม สวรรค ์สตัวโ์ลก เร่ืองมนุษย ์เร่ืองนรกอเวจี น่ีเป็นวฏัฏะไง เป็น
ท่ีอยูข่องจิต จิตเวยีนตายเวียนเกิดไปสภาวะแบบน้ี ส่ิงน้ีมีอยู ่
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ธรรมกมี็อยู ่ ธรรมส่ิงท่ีกแ็กก้นัมีอยู ่ แต่เกิดเป็นคราวๆ ไง คราวๆ คือวา่องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ ประกาศเทศนาวา่การ ปัญจวคัคียอ์ุตส่าห์อุปัฏฐากอยู ่ รอ
ธรรมอนัน้ีไง เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เทศนาวา่การ เห็นไหม น่ีดูกิเลสสิ ปัญจวคัคีย์
เห็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ออกมาฉนัอาหาร ยงัคิดวา่เป็นผูท่ี้มกัมาก น่ีกิเลส เห็นไหม 
ไม่ไดเ้ลยนะ แมแ้ต่ครูบาอาจารยผ์ดิเลก็ผดินอ้ย มนัคอยจบัผดิ 

ส่ิงท่ีจบัผดิ จบัผดิ แต่ขณะท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ออกมาฉนัอาหาร ยงัไม่ตรัสรู้
ธรรม นัน่กเ็ป็นวิธีการ เป็นอ านาจวาสนา เป็นการร้ือคน้ เป็นส่ิงท่ีจะบรรลุดว้ยองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ดว้ยองคข์องพระองคเ์อง น่ีปัญจวคัคียถึ์งท้ิงไป แลว้กมี็ทิฏฐิมานะ น่ีเคารพกิเลส  

ถา้เคารพกิเลส มนัจะมีทิฏฐิ มนัจะถือตวัถือตนของมนั มนัจะเช่ือใหกิ้เลสอยูใ่นอ านาจของ
มนัไง อยูใ่นอ านาจท่ีข่มข่ีข่มเหงรังแกใจดวงนั้น ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ไปเทศนา
วา่การกบัพระปัญจวคัคีย ์ พระปัญจวคัคียน้ี์จะเป็นอะไรล่ะ? กเ็ป็นฤๅษีชีไพรไปไง กเ็ป็นผู ้
ประพฤติปฏิบติั แต่จะตรัสรู้ธรรมข้ึนมาตอ้งมาฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

แต่น้ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เห็นคุณ คุณท่ีวา่อุปัฏฐากกนัมาอยู ่๖ ปี อุปัฏฐากกนั
มามีคุณ ส่ิงท่ีมีคุณ และเป็นคนท่ีใกลต้วัหน่ึง ธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น่ีเป็นส่ิงท่ี
ละเอียดอ่อนมาก เป็นส่ิงท่ีลึกลบัมหศัจรรย ์ขณะท่ีตรัสรู้ เสวยวิมุตติสุขน่ี “จะสอนใครได ้จะสอน
ใครได”้ เลง็ญาณไปหาอาฬารดาบส อาจารยข์องตวัท่ีเคยศึกษา อาจารยใ์นทางความสงบของใจ 
ไม่ใช่อาจารยใ์นมรรคญาณอนัน้ี ไม่มี น่ีอาฬารดาบสกไ็ม่รู้ จะไปสอนอาฬารดาบสเพราะมี
พื้นฐาน  

ถา้คนจะประพฤติปฏิบติัมนัตอ้งมีพื้นฐาน คือความสงบของใจ ความสงบของใจ ส่ิงท่ีเป็น
พื้นฐานคือส่ิงท่ีรองรับ น่ีบารมีธรรม จะมีบารมีธรรม จะเขา้ถึงธรรมไดต้อ้งมีอินทรีย ์ ส่ิงท่ีรองรับ
คือสภาวะใจน่ีมีบุญญาธิการรองรับส่ิงน้ี จะไปสอนอาฬารดาบสกต็ายเสียแลว้ ถึงจะไปสอนปัญจ
วคัคีย ์ เพราะปัญจวคัคียไ์ดป้ระพฤติปฏิบติั ไดอุ้ปัฏฐากอยู ่กพ็ยายามดูใจอยู ่พยายามก าหนดความ
สงบของใจเขา้มา ส่ิงน้ีเป็นบาทเป็นฐาน ไดอุ้ปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ๖ ปี น้ีกเ็ป็น
บุญญาธิการ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ถึงไปเทศนาวา่การ แสดงธมัมจกัฯ ขณะท่ีแสดงธมัมจกัฯ 
พระอญัญาโกณฑญัญะบรรลุ ส่ิงท่ีมีดวงตาเห็นธรรม ส่ิงท่ีดวงตาเห็นธรรม “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการ
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เกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งมีการดบัไปเป็นธรรมดา” ส่ิงท่ีเป็นธรรมดาน้ี ส่ิงน้ีเป็น
ธรรมดา เพราะอะไร เพราะจิตมนัไปเห็น จิตมนัไปเขา้ใจสภาวะแบบนั้น การกระท าของจิตมนั
เป็นสภาวะแบบนั้น มนัปล่อยวางส่ิงนั้นเขา้มา เห็นไหม “อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ อญัญา
โกณฑญัญะรู้แลว้หนอ” 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปล้ืมใจมาก เพราะการแสดงวิชาการน้ีออกไป มรรคญาณ
น้ีออกไป ในอริยสจั ในธมัมจกัฯ น้ีออกไป มีผูรั้บไดไ้ง ส่ิงท่ีรับได ้ขณะท่ีวิตกวิจารณ์อยูว่า่ธรรมน้ี
ลึกซ้ึงมาก จะสอนใครไดห้นอ จนทอดธุระ แต่เวลาเลง็ญาณแลว้ ส่ิงท่ีผูจ้ะร้ือสตัวข์นสตัว ์ส่ิงท่ีจะ
รับรู้น้ีมี ไปเทศนาวา่การจนพระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม ปล้ืมปีติ “อญัญาโกณ
ฑญัญะรู้แลว้หนอ” เปล่งอุทานนะ ส่ิงท่ีเปล่งอุทาน จนเทศนาวา่การจนพระปัญวคัคียท์ั้งหมดเป็น
พระอรหนัตท์ั้งหมด น่ีวางธรรมไว ้วางธรรมไว ้

แลว้เราเกิดมาพบธรรม เรามีอ  านาจวาสนา การร้ือคน้ส่ิงท่ีไม่มีในโลก ธรรมท่ีมีอยูเ่ป็น
ความลึกลบัมหศัจรรย ์ แต่ไม่มีในโลกไง องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีตรัสรู้ในโลก องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ไดห้น่ึงเดียว ขณะท่ีหน่ึง
เดียว พระปัจเจกพทุธเจา้จะมาตรัสรู้กต่็อเม่ือไม่มีศาสนา ในปัจจุบนัน้ีศาสนาวางไว ้ องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธวางธรรมไวใ้หเ้รากา้วเดิน เราพยายามจะกา้วเดินตามธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ เราตอ้งเคารพธรรมและวินยั ถา้เราเคารพธรรมและวินยั เรามีจุดยนื ถา้มนุษยเ์รา
มีจุดยนื มีศรัทธามีความเช่ือ ถา้มีศรัทธาความเช่ือ มนุษยค์นนั้นจะเป็นมนุษยท่ี์มีคุณประโยชน์ไง 

คุณประโยชนข์องมนุษยอ์ยูท่ี่ไหน? อยูท่ี่ความรู้สึก อยูท่ี่ใจดวงน้ี ถา้จิตดวงน้ีมีศรัทธามี
ความเช่ือ ถา้มีความเช่ือ ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ผูใ้ดมีศีล ๕ ศีล ๕ จะคุม้ครองผูน้ั้น ผู ้
นั้นจะไม่มีศตัรูนะ เราไม่เบียดเบียนใคร เราไม่รังแกใคร เราไม่ลกัของใคร เราไม่ผดิลกูเมียใคร เรา
ไม่กล่าวมุสา เราไม่ด่ืมสุราเมรัย เราไม่ท าความผดิอยา่งน้ี ร้ัผูป้ฏิบติัธรรม ผูมี้ศีล ๕ ศีล ๕ ยอ่ม
คุม้ครองผูน้ั้น น่ีมนุษยจ์ะมีประโยชน์ตรงน้ีไง ตรงท่ีมีศีลมีธรรม 

ถา้มีศีลมีธรรม คนจะมีศีลมีธรรมมาจากไหนล่ะ? มาจากความเช่ือของใจ ถา้ใจมีความเช่ือ
มีความศรัทธาเขา้มา มนัจะหนักลบัมาเช่ือในศาสนา ถา้เช่ือในศาสนา น่ีมนุษยมี์จุดยนื จุดยนืคือ
เราเคารพธรรม ถา้เราเคารพธรรม เรามีจุดยนื เพราะเราเคารพตวัเอง การเคารพธรรมคือเคารพ
สจัจะ เคารพชีวิตเรา เคารพจิตของเรา ถา้เราเคารพจิตของเรา เราเคารพเพราะหวัใจมนัมีศรัทธามี
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ความเช่ือ มนักจ็ะมีความคิด มีความปรารถนา มีความมุ่งหมาย ถา้มีความมุ่งหมาย มนัจะท าแต่คุณ
งามความดี  

ท าคุณงามความดี จะทุกขจ์ะยากเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองของสภาวกรรม คนเราท าดีท าชัว่มา ทุกข์
ตลอดชีวิตนะ ขนาดเราเกิดมาแลว้เราตอ้งแสวงหา มีการกระท าตลอดเวลา จิตน้ีท างานตลอดเวลา 
จิตมนัคิดของมนัไปตลอดเวลา น่ีมนัคิดดีคิดชัว่ในหวัใจตลอดเวลา ในมนุษยเ์รากเ็หมือนกนั เกิด
มากต็อ้งมีหนา้ท่ีการงาน เพื่อหาอยูห่ากิน เพื่อรักษาปากทอ้งของเรา เพื่อรักษาชีวิตน้ีใหด้  าเนิน
ต่อไป แลว้แต่วา่ส่ิงน้ีชีวิตน้ีจะส้ินสุดเม่ือใด นั้นคือการส้ินสุดของวาระของชีวิตในมนุษยน้ี์ ส่ิงน้ี
มนัตอ้งท าของมนัตลอดไป เห็นไหม ท าดีท าชัว่ส่ิงน้ีมี ถา้เราประพฤติปฏิบติั เรามีศีลธรรมแลว้ ส่ิง
น้ีจะเป็นความทุกข ์ส่ิงท่ีเป็นความทุกขม์นัเป็นสจัจะความจริง เราไม่นอ้ยเน้ือต ่าใจ  

แต่ถา้เคารพกิเลสนะ มนัจะบอกวา่ เราท าส่ิงน้ีเราจะเสียเปรียบสงัคม สงัคมเขามีการ
แก่งแยง่ เขามีการชิงดีชิงเด่นกนั เขามีการโป้ปดมดเทจ็กนั เขาท าเพื่อเอาประโยชนข์องเขา เขาท า
สภาวะแบบนั้น เขาวา่เขามีอ  านาจ เขาวา่เขาไดผ้ลประโยชน์ เขามีความสุขในชีวิตของเขา นั้นเป็น
เร่ืองกิเลสทั้งหมดเลย เบียดเบียนกนั ท าลายกนั ผดิศีลผดิธรรม มนัจะเอาความสุขมาจากไหนล่ะ น่ี
เพราะเขาไม่เคารพตวัเขาเองไง เขาไปเคารพกิเลส เขาถึงตอ้งมีความเดือดร้อน มีความเดือดร้อน
นะ เพราะถึงเวลากรรมมนัใหผ้ล ท าความผดิพลาดไวท่ี้ไหน เกิดเจา้หนา้ท่ีเขามาจบัของเขาได ้
หรือฉอ้โกงใครกแ็ลว้แต่ เขาจบัของเขาได ้ตอ้งมีผลของกรรมตลอดไป เวลาผลของกรรมเขา้มาถึง
ตวั น่ีจะนัง่คอตก ถา้เคารพกิเลส ผลของมนัคือใหค้วามทุกขค์วามยากในชีวิตนั้น แต่ถา้เราเคารพ
ธรรม เรามีศีลมีธรรมของเรา เราจะอยูใ่นศีลในธรรมของเรา  

ทางกิเลส ทางมารเขาบอก “เราเป็นผูท่ี้เสียเปรียบสงัคม เสียเปรียบโลก” น้ีเป็นส่ิงท่ีผูมี้
กิเลสในหวัใจเขาติฉินนินทา เห็นไหม แต่ผูท่ี้มีธรรมในหวัใจกมี็น่ี สงัคมมนัมีทั้งคนดีและคนชัว่
ในสงัคมนั้นทุกๆ สงัคม เขาเห็นวา่คนน้ีเป็นคนดี ส่ิงท่ีเป็นคนดี เขาท าสภาวะของเขา เขาจะให้
ผลดี เพราะสงัคม...กล่ินของศีลกล่ินของธรรมมนัหอมทวนลมไป คนคนน้ีจะเป็นคนท่ีดี คนคนน้ี
จะเป็นคนท่ีสงัคมเขายอมรับนบัถือ ส่ิงท่ีสงัคมนบัถือ เขาจะเป็นผูน้ าของสงัคม น่ีพระโพธิสตัวก์็
ตอ้งใชชี้วิตแบบน้ี น่ีคือส่ิงท่ีการเคารพศีลธรรมไง มนักเ็ท่ากบัเคารพตวัเอง 

จนมีความเช่ือออกประพฤติปฏิบติั ออกบวช การท่ีออกบวชข้ึนมา เวลาออกบวช คฤหสัถ์
เขามีศีล ๕ เณรมีศีล ๑๐ เราเป็นภิกษุมีศีล ๒๒๗ ถา้มีศีล ๒๒๗ ศีลส่ิงน้ีเป็นศีลในปาฏิโมกขน์ะ 
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แต่ในวตัรปฏิบติัล่ะ วตัรปฏิบติัของเรา เรากจ็ะตอ้งมีวตัรปฏิบติัของเราเพื่อจะยอ้นกลบัเขา้มาใน
หวัใจของเราไง ถา้เรายอ้นกลบัเขา้มาในหวัใจของเรา เราจะถือวา่เราเคารพธรรมโดยสจัจะความ
จริง 

ถา้เราเคารพธรรมดว้ยการกราบไหวบู้ชา ออ้นวอนขอเอา ส่ิงน้ีเหมือนกบัท่ีวา่ “เขาบวชข้ึน
มาแลว้ เขาวา่เป็นบุญกศุล เขาท าชีวิตของเขาไปสภาวะแบบนั้น บวชแลว้ไดบุ้ญแลว้ ส่ิงท่ีไดบุ้ญ 
เป็นพระกไ็ดบุ้ญ” ไดบุ้ญถา้เราเคารพธรรมนะ จะไดบ้าปอกศุลถา้เราเคารพกิเลส เพราะบวชเป็น
พระแลว้ผดิศีลผิดธรรม ขณะอยูใ่นพระ ขณะบวชแลว้กผ็ดิศีล ท าใหศี้ลของตวัเองเศร้าหมอง ส่ิงท่ี
ตวัเองเศร้าหมอง เหมือนเจา้หนา้ท าความผดิ ผลของมนัจะทบทวีคูณข้ึนไป เพราะถือวา่เป็น
เจา้หนา้ท่ีกระท าผดิใช่ไหม 

น่ีเหมือนกนั เราบวชเป็นพระแลว้ เราไปออ้นวอนวา่ “เราบวชแลว้ เรามีบุญกุศลแลว้” ถึง
วา่เป็นผูบ้วชแลว้ เป็นภิกษุน่ีแหละ ส่ิงท่ีภิกษุท่ีประพฤติปฏิบติัโดยเคารพธรรมกมี็ ส่ิงท่ีเป็นภิกษุ
แลว้ท าลายธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กมี็ ทั้งๆ ท่ีเราเกิดมาพบธรรมขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้นะ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิดมาไม่มีธรรม คน้ควา้ข้ึนมาจนได ้ ส่ิงท่ีคน้ควา้ข้ึนมาน่ี 
ความทุกขส่ิ์งท่ีไม่มีเหมือนคนมืด ในท่ีมืดแลว้กย็งัคน้ควา้เอา เราเกิดในท่ีสวา่งนะ เราเกิดข้ึนมา 
เหมือนในท่ีสวา่ง ส่ิงท่ีในท่ีสวา่งเราเห็นไปทั้งหมด เรารู้เห็นไปทั้งหมดแต่รู้เห็นโดยกิเลสไง ถา้รู้
เห็นโดยกิเลส เคารพกิเลส มนักท็  าลายโอกาสของเรา แต่ถา้เราเคารพธรรม เห็นไหม ส่ิงท่ีบวช
มาแลว้ บวชโดยเพราะเรามีบุญ เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา แลว้เราตั้งใจบวชเป็นภิกษุ บวชเป็น
พระ เป็นนกัรบ แลว้เราจะรบกบักิเลส เราไม่ใช่ออ้นวอน ไม่ใช่บวชแลว้เป็นบุญแลว้ บวชแลว้
พอใจแลว้ พอใจในเพศของเราท่ีเป็นภิกษุน้ี แต่หวัใจ กิเลสเตม็หวัใจเลย  

แต่ถา้เราไม่พอใจในเพศท่ีเป็นนกับวชน้ี เราจะตอ้งช าระกิเลสของเราข้ึนมาในหวัใจ เรา
ตอ้งเคารพธรรม ถา้เคารพธรรมวินยั เห็นไหม ขอ้วตัรปฏิบติั ส่ิงท่ีเป็นขอ้วตัรปฏิบติั ส่ิงท่ีเป็นขอ้
วตัรปฏิปทาเคร่ืองด าเนิน ด าเนินหวัใจใหเ้ขา้ไปถึงภายใน เรามีศรัทธามีความเช่ือ เราพยายามท า
ความสงบของใจเขา้มา ถา้เรามีความสงบของใจเขา้มา พระปัญจวคัคียอ์ุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้อยู ่๖ ปี ความสงบของใจมนัมีอยูแ่ลว้  
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แต่ในปัจจุบนัน้ี ในมนุษยปุ์ถุชนเราน้ี ถึงเป็นภิกษุกเ็ป็นภิกษุท่ีเป็นปุถุชน ส่ิงท่ีเป็นปุถุชน 
เราควบคุมใจของเราไดไ้หม ส่ิงท่ีเป็นหวัใจของเรา เวลามนัทุกขย์ากข้ึนมาน่ี มนัจะป่ันป่วนในใจ
ของเรามหาศาลเลย ถา้ใจของเราป่ันป่วน เห็นไหม ป่ันป่วนไปหมด แมแ้ต่อยูใ่นพระกคิ็ดไป
ในทางโลก จะก่อสร้าง จะท าส่ิงต่างๆ น่ีใหกิ้เลสมนัมีอ  านาจในหวัใจของเรา ถา้เราจะเคารพธรรม 
ส่ิงน้ีเป็นมโนกรรม ส่ิงท่ีเราผดิศีล เราประพฤติปฏิบติัมนัถึงเป็นอาบติั เห็นไหม กายกรรมท าความ
ผดิพลาด ส่ิงต่างๆ น้ีเป็นกายกรรม ส่ิงท่ีกายกรรมถึงผดิศีลตอ้งปลงอาบติั เพราะเราท า แต่หวัใจ
มนัเรียกร้อง มนัถึงมีการกระท าออกมา 

ถา้เรายอ้นกลบัเขา้ไป ถา้เราไม่ผดิศีล เราไม่ท าส่ิงท่ีเป็นความผดิ เรากไ็ม่เป็นอาบติั เรากไ็ม่
ตอ้งปลงอาบติั แต่อาบติัของจิตมนัไม่มี แต่ในเม่ืออาบติัของจิตมนัไม่มี มนัไม่มีอะไรส่ิงใดไป
ควบคุมมนั ในเม่ือจิตมนัไม่มี เราตอ้งพยายามตอ้งถือศีล อธิศีล คือควบคุมจิตเขา้ไป ตอ้งตั้งสติเขา้
ไป ถา้เราตั้งสติของเราเขา้มาในหวัใจ เราตั้งสติเขา้มา สติอยูท่ี่ไหน สติเกิดจากใจ สติไม่ใช่ตวัใจ 
ธาตุรู้ความรู้สึกน้ีกเ็ป็นธาตุรู้เฉยๆ เป็นธาตุรู้ ฉะนั้น เวลาเผลอไป เรากห็าธาตุรู้ไม่เจอ  

เราวา่เรารู้ๆๆ แต่รู้อยูท่ี่ไหน เรากไ็ม่รู้ แต่ความคิดเวลามนัคิดออกไป ส่ิงท่ีไปเอาตณัหาส่ิง
ท่ีเป็นความทะยานอยากมาทบัถมหวัใจ ส่ิงนั้นชดัเจนมาก เวลาทุกขข้ึ์นมาในหวัใจน่ีชดัเจนมาก
นะ ชดัเจนเพราะอะไร เพราะเราไม่เคารพ ไม่มีสติ ไม่เคารพตวัเอง ถา้เราเคารพตวัเอง เราเคารพ
ปฏิปทาเคร่ืองด าเนิน เราถึงก าหนดพทุโธๆๆ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สอนไวใ้หท้ า
สมถะ ส่ิงท่ีเป็นสมถะ ส่ิงท่ีเป็นความสงบของใจ กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง  

เราเป็นพระธุดงค ์พระกรรมฐาน เราตอ้งท ากรรมฐาน ส่ิงท่ีท ากรรมฐาน ท ากรรมฐานท าท่ี
ไหน? ท าท่ีร่างกายและจิตใจน้ี เวลาเราบวชพระมาแลว้ เราท าวตัรเชา้ เราท าวตัรเยน็ เรากราบพระ 
ส่ิงนั้นเป็นการเคล่ือนไป ส่ิงท่ีเป็นวตัรปฏิบติั น่ีเป็นวตัรปฏิบติัจากภายนอก แต่ถา้เราก าหนด
พทุโธๆ น่ีวตัรปฏิบติัจากภายในเขา้มา มนัจะทวนกระแสไง ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้บอกใหท้วนกระแสเขา้มา ส่ิงท่ีทวนกระแสเขา้ไปในหวัใจ เห็นไหม ตั้งสติ สติเกิดจากใจ 
ส่ิงท่ีมีสติ เราตั้งสติข้ึนมา 

ถา้เราไม่ซ่ือสตัยไ์ม่สุจริตกบัตวัเอง มนัจะท าส่ิงน้ีไม่ได ้ ท าส่ิงน้ีไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะ
มนัส่งออกหมด เรามีส่ิงท่ีผดิพลาด ความเป็นไปของหวัใจมนัฝังอยูใ่นใจ จะท าส่ิงใด เห็นไหม 
เหมือนคนกลวัผ ี คนกลวัผน้ีีไม่กลา้เขา้ท่ีมืดนะ ไปไหนท่ีมืดอยูค่นเดียวจะกลวัผมีาก น้ีก็
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เหมือนกนั ถา้เรามีส่ิงท่ีซ่อนเร้นไวใ้นหวัใจ เวลาเราจะก าหนดพทุโธเขา้มา เราจะตั้งสติเขา้มา มนั
เขา้ไปถึงความซ่อนเร้นของตวั เห็นไหม มนัถึงวา่ ท าความผดิส่ิงใดตอ้งปลงอาบติั เราตอ้งปลง
อาบติั เราตอ้งท าใหเ้ราขาวสะอาด 

ถา้จิตใจขาวสะอาด น่ีการเคารพธรรมเคารพอยา่งน้ีไง เคารพความขาวสะอาดของธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้วางไวเ้ป็นธรรมและวินยั 
เราเคารพธรรมอยา่งนั้นแลว้ เรากต็อ้งท าจิตใจเราใหข้าวสะอาด ขาดสะอาดข้ึนมาเพือ่ขณะท่ีเราตั้ง
สติเขา้ไปในหวัใจ เราถึงเป็นคนท่ีไม่กลวัผ ีไม่กลวัในท่ีมืด ไม่กลวัส่ิงต่างๆ ท่ีซ่อนเร้นในหวัใจ  

ถา้ไม่กลวัส่ิงต่างๆ ท่ีซ่อนเร้นในหวัใจ มนัจะยอ้นกลบัเขา้ไป ตั้งสติข้ึนมาใหไ้ด ้ แลว้
ก าหนดพทุโธๆ เขา้ไปในหวัใจ จิตน้ีสงบได ้ ถา้จิตน้ีสงบไดด้ว้ยบุญญาธิการของเรา เพราะเรา
สร้างบุญญาธิการมา มนัจะสงบไดง่้าย ถา้เราไม่มีบุญญาธิการ เห็นไหม ส่ิงท่ีเราสร้างมามนัเป็นส่ิง
ท่ีเราสร้างมาขาดๆ เกินๆ เรากก็  าหนดของเราไป เวไนยสตัว ์ส่ิงท่ีเวไนยสตัวน์ั้นก าหนดของเราเขา้
ไปๆ ถา้จิตมนัสงบเขา้มา ส่ิงท่ีจิตน้ีสงบเขา้มาได ้ เราพยายามท าอยา่งน้ีบ่อยๆ จิตเป็นสมาธิ จิตท่ี
มนัสงบบ่อยคร้ังเขา้ๆ มนัจะเป็นสมาธิ ส่ิงท่ีเป็นสมาธิมนัถึงเป็นจิตท่ีควรแก่การงาน 

การท างานของใจนะ ใจท างาน ใจจะช าระกิเลส น่ีเคารพธรรม ส่ิงท่ีเคารพธรรม สมาธิ
ธรรม เราเห็นธรรม เราจะทะนุถนอมหวัใจของเรามาก จะทะนุถนอมวิธีการก าหนดพทุโธ จะทะนุ
ถนอมก าหนดสติ ส่ิงท่ีมีสติ แลว้มนัจะระลึกพทุโธเขา้มาน้ี มนัจะยอ้นกลบัมาท าถึงความสงบ
อยา่งน้ี เราจะทะนุถนอม เห็นไหม 

เราเคารพมาตั้งแต่เพศของเรา เราบวชมา บวชดว้ยความบริสุทธ์ิผดุผอ่ง บวชมาแลว้เป็น
ภิกษุ เป็นพระโดยสมบูรณ์ แลว้เรากเ็คารพตวัเองอยูใ่นศีลในธรรม เราประพฤติปฏิบติัศีล ๒๒๗ 
ในปาฏิโมกขส์มบูรณ์ แลว้วตัรปฏิบติั ปฏิปทาเคร่ืองด าเนิน ธุดงควตัรส่ิงต่างๆ น้ี ส่ิงน้ีอยูใ่นธรรม
วินยัท่ีเราเอามาขดัเกลากิเลส แลว้เราพยายามขดัเกลากิเลสของเราเขา้มา ขดัเกลานะ จนกวา่มนั
สงบเขา้มา การขดัเกลาเพื่อใหกิ้เลสมนัสงบเขา้มา เพื่อใหกิ้เลสสงบ ใจสงบเขา้มาเพราะกิเลสมนั
ยบุยอบตวัลง ส่ิงน้ีเราท าเขา้มา เราเคารพตวัเราเอง 

ถา้เราเคารพตวัเราเอง ส่ิงน้ีเราจะเขา้ไปถึงใจของเราได ้ ถา้เขา้ไปถึงใจของเราไดน่ี้มนัจะ
ทะนุถนอมมาก เราเคารพธรรมมาตั้งแต่ขา้งนอก แลว้จะเคารพส่ิงท่ีประสบความสมัผสั ปัจจตัตงั
ในหวัใจของเราเป็นความสงบน้ี ส่ิงท่ีสงบน้ีถา้มีบุญญาธิการ ยอ้นยกข้ึนมาวิปัสสนา ถา้ยกข้ึนมา
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วิปัสสนาได ้จะเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม โดยสจัจะความจริง ไม่ใช่เห็นกาย เวทนา จิต ธรรม โดย
ท่ีเขาท ากนัโดยท่ีเขาไม่เคารพธรรมไง 

เขาไม่ไดเ้คารพ เขาสร้างภาพของเขา เขาวา่ส่ิงนั้นเป็นวิปัสสนาของเขาโดยสภาวะแบบนั้น 
มนัเป็นเร่ืองของสญัญาอารมณ์ ส่ิงท่ีเป็นสญัญาอารมณ์จากภายนอก ส่ิงนั้นมนัแกกิ้เลสไม่ได้
หรอก แต่เพราะเราเคารพ เราซ่ือสตัยก์บัเรา เราถึงไม่เช่ือส่ิงนั้น เราก าหนดจนจิตมนัสงบเขา้มา 
แลว้เราวิปัสสนาของเรา ยอ้นกลบัเขา้มา เห็นสภาวะตามความเป็นจริง ถา้จิตสงบอยา่งน้ี ตวัจิตตวั
น้ี เราถึงยอ้นกลบัไปดูกาย เวทนา จิต ธรรม 

เห็นกาย เวทนา จิต ธรรม โดยตาของใจ จะมีการต่ืนเตน้ จะเป็นความสะเทือนกิเลส ส่ิงท่ี
จะสะเทือนกิเลส เห็นไหม วิปัสสนาโดยสะเทือนกิเลส กบัวิปัสสนาโดยเคารพกิเลส ใหกิ้เลสมนั
พอกพนูในหวัใจเพราะวิปัสสนาไปโดยสามญัส านึก วิปัสสนาไปโดยความใหกิ้เลสมนัหลอกลวง
ไง หลอกลวงส่ิงนั้น มนักท็  าไปเป็นสภาวะวิปัสสนึก เป็นสภาวะแบบนั้น แต่ถา้เป็นวิปัสสนาน่ีมนั
ตอ้งมีความสงบของใจ ถา้ใจสงบแลว้ยอ้นกลบัไปเห็นสภาวะตามความเป็นจริง 

วิปัสสนากาย เวทนา จิต ธรรม แลว้แต่จริตนิสยัของสตัวโ์ลกท่ีสร้างสมบุญญาธิการมา
ต่างกนั ผูท่ี้เห็นกายโดยสภาวะกาย เห็นกายโดยจิตสงบน้ีจะเป็นเจโตวิมุตติ เห็นกายโดยสภาวะส่ิง
ท่ีเป็นเร่ืองปัญญา เป็นความรู้สึก เป็นความเปรียบเทียบ เป็นวิชาการ ส่ิงนั้นเป็นปัญญาวิมุตติ ส่ิงท่ี
เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม จิต สภาวะจิตมนัเศร้าหมองอยา่งไร ชนะเวทนา เวทนาน่ีเวลาจิต
สงบแลว้นอ้มไปท่ีเวทนา มนัจะสู้กบัเวทนาไหว ถา้จิตไม่สงบ ยอ้นไปท่ีเวทนา เวทนามนัจะปวด
เป็น ๒ เท่า ๓ เท่า แต่ถา้จิตสงบแลว้ยอ้นไปท่ีเวทนา มนัมีก าลงัของมนั เวทนาสกัแต่วา่เวทนา  

เวทนาเกิดมาจากไหน? เวทนาเกิดมาจากความรู้สึกของร่างกาย หรือเกิดมาจากเอน็ จาก
กระดูกหรือ หรือเกิดมาจากอะไร? เอน็ กระดูกน้ีมนัเป็นธาตุ มนัเป็นสสารอนัหน่ึง มนัจะเป็น
ความรู้สึก มนัจะเป็นเวทนาไดอ้ยา่งไร เพราะหวัใจต่างหากไปรับรู้ต่างๆ มนัถึงเกิดเวทนาข้ึนมา  

ธรรมารมณ์ ส่ิงท่ีเป็นธรรมารมณ์ ส่ิงท่ีกระทบ ธรรมารมณ์ สภาวธรรม ใครไปแบกหาม
มนั ส่ิงท่ีเป็นสภาวธรรม ธรรมน้ีเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้ธรรมของเรา
เกิดข้ึนมาหรือยงั ถา้ธรรมของเราเกิดข้ึนมา มนัจะแยกแยะไง ส่ิงใดเป็นธรรมของเรา ธรรมคือ
ความสะเทือนหวัใจ หวัใจเห็นความเป็นไปของชีวิตน้ี มนัเป็นความเศร้าหมอง เป็นความผอ่งใส 
ชีวิตน้ีเกิดมาตอ้งตาย น่ีส่ิงท่ีเป็นความรู้สึกอยา่งน้ีมนัเป็นสภาวธรรม 
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กาย เวทนา จิต ธรรม แลว้แต่จริตนิสยัท่ีเป็นจริตของใจดวงนั้น วิปัสสนา หมัน่คราดหมัน่
ไถ คราดไถวางเป็นสภาวะแบบน้ีไป มนัจะปล่อยวางเขา้มา ปล่อยวางเขา้มา...ปล่อยวางขนาดไหน
มนัไม่สมุจเฉทปหาน การปล่อยวางน้ีปล่อยวางชัว่คราว ปล่อยวางชัว่คราวมนัตทงัคปหานเท่านั้น 
การตทงัคปหาน เพราะอะไร 

เพราะอ านาจวาสนาของผูท่ี้ปฏิบติั เวไนยสตัว ์ส่ิงท่ีประพฤติปฏิบติัมนัปล่อยวางเขา้มา เรา
กไ็ม่หลงกลกิเลส เราจะไม่เคารพกิเลสใหกิ้เลสมนัสวมบงัเงาใหก้ารปฏิบติัของเราลม้ลุก
คลุกคลานไป เราถึงจะตอ้งหมัน่คราดหมัน่ไถ หมัน่คราดหมัน่ไถ จนถึงท่ีสุด มนัสมุจเฉทปหาน
ขาดออกไปจากใจ กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ แยกออกจากกนั จิตแยกออกไป 
ความรู้สึกอนัน้ีท่ีขณะท่ีมรรคสามคัคีมนัท างานกนั มนัจะแยกออกไป 

ยถาภูต   ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นสจัจะความจริง มนัจะมีญาณนะ ญาณทสัสนะ ญาณทสัสนะคือ
ความรู้สึก ความรู้วา่กิเลสมนัขาดออกไป ถา้ความรู้สึกอนัน้ีมนัขาดออกไป น่ีไง สภาวธรรมอยา่ง
น้ีมนัถึงจะเป็นสจัจะความจริง มนัถึงจะเป็นวิปัสสนา มนัถึงจะเป็นสมุจเฉทปหาน ถา้เกิดความ
สมุจเฉทปหานอยา่งน้ีเกิดข้ึนมาจากใจ น่ีส่ิงน้ีมีดวงตาเห็นธรรม 

ถา้ผูท่ี้มีดวงตาเห็นธรรมนะ เหมือนกบันางวิสาขา นางวิสาขามีดวงตาเห็นธรรม ส่ิงท่ีมี
ดวงตาเห็นธรรมเพราะวา่นางวิสาขาเป็นพระโสดาบนัตั้งแต่อาย ุ ๗ ขวบ แลว้ไดมี้ครอบครัว
ออกไป ส่ิงท่ีมีครอบครัวออกไป ขณะท่ีไปอยูใ่นลทัธิอ่ืน เพราะครอบครัวเขาเป็นพราหมณ์ เขาไม่
ยอมใหน้างวิสาขาใส่บาตร เพราะวา่เขาไม่ใส่บาตร เพราะพระโสดาบนัเคารพในพระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆ.์..พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์น่ีไม่ถือในมงคลต่ืนข่าว ถึงออกอุบายวิธีการ ออก
อุบายวิธีการ เวลาพระสงฆอ์อกมาบิณฑบาตบอกวา่  

“ขอนิมนตไ์ปขา้งหนา้ก่อน บิดาของสามีกินของเก่าอยู”่ 

“กินของเก่าอยู”่ จนบิดาของสามีกล่าวโทษวา่ไปติเตียนเขาไง 

พระโสดาบนัจะไม่กล่าวโทษใคร จะไม่ท าลายใคร เพราะนางวสิาขาเป็นพระโสดาบนั แต่
ใชอุ้บายวิธีการไง ตอ้งการอุบายวิธีการเพื่อจะใหแ้กอุ้บาย เพราะบิดาของสามีน้ีเป็นปุถุชนใช่ไหม 
ส่ิงท่ีเป็นปุถุชน เราจะใชอุ้บายวิธีการอยา่งใดใหบิ้ดาของสามีน้ีใหก้ลบัมาเคารพในศาสนาไง 
กลบัมาเช่ือในศาสนาพทุธ 
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ถึงไดส้อบสวนไงวา่ ของเก่าคืออะไร? ของเก่าคือบุญกศุลไง  

ส่ิงท่ีเกิดมาเป็นเศรษฐีเพราะไดท้ าบุญมา มนัถึงไดเ้กิดเป็นเศรษฐี พอเกิดเป็นเศรษฐีข้ึนมา
น่ีเป็นบุญเก่า แลว้บุญในปัจจุบนัน้ีเราจะสร้างไหม เราจะไดท้ าบุญกศุลในศาสนาไหม ถา้ท าบุญ
กศุลในศาสนาน้ี ส่ิงน้ีต่างหากถึงจะเป็นการสร้างสมบุญญาธิการไป จะสร้างสมบุญบาปเขา้มา 
จนถึงท่ีสุด พอ่ของสามีกลบัมานบัถือศาสนา เห็นไหม แมแ้ต่เขาอยูใ่นลทัธิศาสนาอ่ืน พระ
โสดาบนัยงัมีเมตตา ยงัมีใชอุ้บายวิธีการ พระโสดาบนัจะไม่ท าลายใคร พระโสดาบนัจะพยายาม
ใชอุ้บายวิธีการนอ้มน าไง นอ้มน าเขา้มาใหม้าอยูใ่นศาสนานะ  

พระโสดาบนั ขณะท่ีจิตขาดจากกิเลส ส่ิงท่ีกิเลสขาดออกไปจากใจ สีลพัพตปรามาส ค าวา่
จะลบูคล าในศีลน่ีเห็นไปไม่ได ้ ผดิในศีลในธรรมอีกไม่ไดเ้ลย เพราะศีลธรรม เห็นไหม ศีล ขอ้
วตัรปฏิบติักเ็ป็นศีล อาจริยวตัร อุปัชฌายวตัร ส่ิงท่ีอุปัชฌายอ์าจารย ์มนัจะมีความโตแ้ยง้อุปัชฌาย์
อาจารยเ์ป็นไปไดอ้ยา่งไร 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กราบธรรม เห็นไหม กราบธรรมๆ เพราะอะไร 
เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บรรลุธรรม ส่ิงท่ีเป็นคุณธรรม ส่ิงท่ีตรัสรู้ธรรมอนัน้ีมนั
เป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มหาศาล ครูบาอาจารยท่์านมีธรรมในหวัใจ ถา้ครูบาอาจารยเ์รามีธรรมใน
หวัใจ 

แลว้ส่ิงท่ีเป็นธรรมในหวัใจ ขณะท่ีประพฤติปฏิบติัขนาดไหน ครูบาอาจารยบ์อกวา่ ขณะท่ี
ประพฤติปฏิบติัไปจนถึงท่ีสุดขนาดไหน บรรลุธรรมขนาดไหน “ส่ิงน้ีพระพทุธเจา้รู้แลว้ ส่ิงน้ี
พระพทุธเจา้รู้แลว้” ครูบาอาจารยก์ราบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ พระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ ดว้ยหวัใจไง นางวิสาขา ระลึกถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์พระโสดาบนัจะระลึก
ถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆโ์ดยสจัจะความจริง  

แต่ถา้เคารพ เวลาเราเคารพกิเลสนะ กิเลสจะท าใหเ้ราใชชี้วิตทางคฤหสัถ ์ ไม่ไดเ้ป็น
นกับวช ไม่ไดอ้อกประพฤติปฏิบติั ขณะท่ีประพฤติปฏิบติั ถา้ท่ีกิเลสมนัยงัมีอ  านาจอยู ่ มนัจะท า
ใหเ้ราไพล่ออกไป เหมือนมหาโจร ส่ิงท่ีเป็นมหาโจร เห็นไหม เวลาประพฤติปฏิบติั เวลาจิตมนั
สงบเขา้มา เวลาประพฤติปฏิบติัมนัจะเห็นไง เห็นความเป็นไปของจิต เห็นนิมิตต่างๆ 
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ความเห็นนิมิตนะ เห็นเงาออกไป เห็นกายน้ีออกไปเดินจงกรมอยูบ่นอากาศ เห็นกายของ
เราไปนัง่อยูบ่นอากาศ อยา่งน้ีหลวงปู่ มัน่ท่านกเ็คยเป็น หลวงปู่ มัน่เคยนัง่ท าความสงบของใจ เวลา
จิตสงบข้ึนมา เห็นตวัเองออกไปเดินจงกรมอยูบ่นอากาศ ส่ิงท่ีหลวงปู่ มัน่ไปเดินจงกรมบนอากาศ 
เวลายอ้นกลบัเขา้มาแลว้ออกมา มนักเ็หมือนเดิมไง ส่ิงท่ีเหมือนเดิม จนถึงท่ีสุดนะ หลวงปู่ มัน่ท่าน
คงตอ้งลาพระโพธิสตัวข์องท่านนะ แลว้ท่านยอ้นกลบัมา แลว้ท่านถึงจะเห็นกายโดยสจัจะความ
จริง  

การเห็นกายมนักเ็ป็นนิมิตอนัหน่ึง แต่นิมิตอยา่งน้ีเป็นนิมิตสจัจะความจริงไง เป็นอุคคห
นิมิต เวลาเราแยกส่วนอยา่งน้ีมนัเป็นปฏิภาคะ ส่ิงท่ีเป็นปฏิภาคะ เราแยกส่วนส่วนขยายส่วนอยา่ง
น้ีมนัเป็นปฏิภาคะ น่ีมนัเป็นวิปัสสนา แต่ถา้มนัเป็นนิมิตจากภายนอก เราไปเห็นนิมิตต่างๆ เห็นวา่
เห็นนิมิตป๊ับเรากว็า่ส่ิงน้ีเป็นโสดาบนั เห็นนิมิตคร้ังท่ีสอง นิมิตน้ีเกิดจากไหน? เกิดจากจิตสงบนะ 

ถา้จิตสงบเขา้มา มนัจะเห็นภาพ เห็นนิมิตต่างๆ เห็นวา่เราออกไปรับรู้ส่ิงต่างๆ แลว้กเ็ขา้ใจ
วา่ส่ิงน้ีเป็นธรรม น่ีมหาโจร บวชในพทุธศาสนาแลว้ใหกิ้เลสมีอ านาจเหนือกวา่ใจดวงน้ี แลว้เราก็
ประพฤติปฏิบติัไป แลว้กกิ็เลสไง กิเลสคือมาร มารมนักใ็หค่้าไง ทั้งๆ ท่ีเราเกิดพระพทุธศาสนา
นะ แต่เวลาประพฤติปฏิบติัออกไป เห็นนิมิตหนหน่ึงเรากว็า่น่ีเป็นโสดาบนั เห็นนิมิตอีกหนหน่ึง
เรากว็า่น่ีเป็นสกิทาคามี เห็นเราออกไปเดินจงกรมบนอากาศ วา่เป็นอนาคามี เห็นความเป็นไป 
เห็นจิตบนอากาศ ก็วา่ส่ิงน้ีเป็นท่ีส้ินสุดของกิเลสไง ส่ิงน้ีเป็นธรรมไดอ้ยา่งไร มนัเป็นอริยสจั
ตรงไหน มนัเก่ียวอะไรกบัอริยสจั 

เหมือนกบัชาวต่างชาติเขาหลบเขา้มาในเมืองโดยผดิกฎหมาย เขากลา้ออกไปสงัคม 
ออกไปโดยความเปิดเผยในตวัเขาไหม? เขาตอ้งอยูแ่บบซ่อนเร้นนะ เพราะเขาอยูแ่บบซ่อนเร้น 
เพราะเขาเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย น่ีการเขา้ถึงธรรมไง ในเม่ือกิเลสมนัมีในหวัใจ มนัเขา้ไม่ถึง
ธรรมนะ ถา้มนัเขา้ไม่ถึงธรรม เห็นไหม เห็นนิมิต เห็นความเป็นไป กเ็ขา้ใจวา่เป็นธรรม 

พอเขา้ใจวา่เป็นธรรม ถา้มนัไม่เป็นอริยสจันะ มนัไม่เห็นสจัจะ เห็นมรรคญาณ ส่ิงท่ีเห็น
ท่ีวา่ ภาวนามยปัญญาท่ีเขา้มาท าลายกิเลส มนัจะไม่เขา้ใจสจัจะความจริง ถา้มนัเขา้ใจสจัจะความ
จริง มีดวงตาเห็นธรรม ถา้ดวงตาเห็นธรรมมนัจะเขา้ใจตามความจริง เหมือนกบัวา่เราเขา้ถึง
สภาวธรรมโดยถกูตอ้ง ถกูตอ้ง เราเป็นสญัชาตินั้น เรามีดวงตาเห็นธรรม เรามีสญัชาติอยูใ่น
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สภาวธรรมอนันั้น เราจะเขา้ท่ีไหนกไ็ด ้ เพราะอะไร เพราะเราท าถกูตอ้งตามกฎหมาย เราเกิดใน
สภาวธรรมอนัน้ี 

ถา้เกิดในสภาวธรรมอนัน้ี มนัมีวิธีการของมนัไง ไม่ใช่วา่เห็นนิมิตหนหน่ึงแลว้วา่ส่ิงน้ีเป็น
สภาวธรรม เห็นนิมิตหนหน่ึงกเ็ป็นสภาวธรรม แลว้มนัไม่ใช่อริยสจั มนัไม่ใช่ทุกขค์วรก าหนด 
ไม่ไดใ้ชม้รรคญาณท าลาย ถา้มรรคญาณท าลาย มนัไม่เกิดนิโรธ มนัไม่เกิดทุกขค์วรก าหนด สมุทยั
ควรละ มนัไม่ไดล้ะสมุทยัออกไป มนัไม่ไดล้ะอุปาทานส่ิงใด ส่ิงท่ีมนัไม่ไดล้ะอุปาทานส่ิงใด มนั
ถึงไม่รู้วิธีการ มนัถึงไม่รู้ถึงสจัธรรมความเป็นจริง มนัถึงไม่กลา้ออกสงัคม ไม่กลา้เขา้ไปในท่ี
สวา่ง ไม่กลา้เขา้ไปในสถานท่ีท่ีเขามีผูต้ ั้งด่านตรวจ เห็นไหม ส่ิงน้ีมนัจะคอยขดัขวาง 

 น้ีกเ็หมือนกนั ไม่กลา้ตอบ ไม่กลา้แกธ้รรม เหมือนหมอท่ีจบจากหมอแลว้ไม่ยอมรักษา
โรค แลว้กห็ลบๆ หลีกๆ เห็นไหม น้ีเป็นผูท่ี้เขา้เมืองโดยผดิกฎหมายนะ แต่ถา้ผูท่ี้เขา้เมืองแลว้ใช้
เอกสารปลอมไง ส่ิงท่ีเขา้เมืองแลว้ใชเ้อกสารปลอมนะ เรามีเอกสารปลอม ไปอยูก่บัครูบาอาจารย์
กพ็ยายามจะท า...เวลาผดิ ผดิ ๒ ชั้น ท าผดิเพราะมีเอกสารปลอม ท าเอกสารปลอม แลว้ใชเ้อกสาร
ปลอม น่ีท าเอกสารปลอมเขา้ไปอยูก่บัครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยเ์ป็นธรรมไหม ถา้ครูบาอาจารย์
เป็นธรรมนะ ส่ิงท่ีเป็นธรรม เราเขา้ไป เรามีกิเลส ครูบาอาจารยเ์ล้ียงเรามานะ ครูบาอาจารย ์ 

เราเกิดเป็นพอ่เป็นลกูในสงัคมเขา พอ่แม่ตอ้งเล้ียงลกู เล้ียงลกูดว้ยอะไร? เล้ียงลกูดว้ยความ
รักของเขา เขาเกิดมีครอบครัวกนั เขากมี็ลกู เขาตอ้งเล้ียงลกูของเขา เขาหาส่ิงใด เขากห็าให้ลกูเขา
กิน ส่ิงใดอาหารท่ีเป็นประโยชนจ์ะให้ลกูเขา กต็อ้งใหล้กูเขาร่างกายสมบูรณ์ จะไดไ้ม่เป็นโรคเป็น
ภยั จะไดไ้ม่ตอ้งเสียค่ารักษา เห็นไหม เขาจะตอ้งใหล้กูเขามีวิชาการเพื่อจะไดอ้ยูใ่นสงัคมได ้ น่ี
ความรักของพอ่แม่นะ 

แต่ถา้ความรักของครูบาอาจารย ์ น่ี “พอ่แม่ครูจารย”์ จะรักลกูมาก รักลกูศิษยล์กูหายิง่กวา่
ส่ิงใด เพราะอะไร เพราะครูบาอาจารยเ์ราน่ีนะ กวา่จะประพฤติปฏิบติัมาไดแ้ต่ละองค ์ กวา่จะ
บรรลุธรรม กวา่จะมีดวงตาเห็นธรรม กวา่จะประพฤติปฏิบติัธรรมข้ึนไปแต่ละชั้นแต่ละตอน เห็น
ความล าบากล าบน เห็นกิเลสเป็นแก่นกิเลส กิเลสน้ีเหนียวแน่นในหวัใจสาหสัสากรรจ ์ ส่ิงน้ี
เหนียวแน่นมาก ขนาดองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ยงัทอ้ใจนะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ วา่ส่ิงน้ีจะสอนใครได ้
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แลว้ครูบาอาจารยท่ี์ประพฤติปฏิบติัไป จะบรรลุธรรม จะมีดวงตาเห็นธรรมขนาดไหน ไป
ถึงจุดไหน “องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผูท่ี้บอกไวแ้ลว้ เป็นผูท่ี้บอกไวแ้ลว้” น่ีเคารพ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ดว้ยหวัใจ แลว้ตวัเองผา่นพน้จากส่ิงน้ีมา ส่ิงน้ีท่ีมนัเป็นความ
ยากล าบาก ส่ิงท่ีเป็นความยากล าบาก เห็นไหม พอ่แม่ตอ้งพยายามสร้างลกูข้ึนมาเพื่อจะใหท้รง
ตระกลูของตวัเองไวก้บัสงัคมโลก รัก ห่วง แหนตระกลูของตวัเองนกั ครูบาอาจารยเ์ป็นศากยบุตร
พทุธชิโนรส เป็นสาวกขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสรู้ธรรมอยูใ่นท่ามกลางของ
พระพทุธศาสนา กต็อ้งการศาสนทายาท ส่ิงท่ีตอ้งการศาสนทายาทข้ึนมา ท าไมจะไม่กล่อมเกล้ียง
เล้ียงดูลกูๆ ของตวัเองดว้ยความมุมานะ 

เล้ียงดว้ยร่างกาย ปัจจยัเคร่ืองอาศยั พอ่แม่หามาใหท้ั้งหมด แลว้วิชาการท่ีพอ่แม่หามาให้
ทั้งหมด ส่ิงน้ีเป็นธรรมของครูบาอาจารยน์ะ แต่เราท าเอกสารเทจ็ น่ีเพราะหวัใจเป็นกิเลส ส่ิงท่ี
เป็นกิเลสในหวัใจของเรา เขา้ไปแอบอา้ง เขา้ไปเพื่อตอ้งการส่ิงน้ีมาเป็นประโยชน์กบัตวั เวลาออก
จากน้ีไปกจ็ะไปอา้งวา่ไดอ้ยูก่บัครูบาอาจารยอ์งคน์ั้นมา ไดอ้ยูส่ านกัน้ีมา ส านกัน้ีเป็นผูท่ี้ใหเ้รามี
เอกสารเทจ็น้ี เอาเอกสารเทจ็น้ีออกไปเท่ียวท าประโยชน ์ เห็นไหม มนักเ็ป็นประโยชน์ไปไม่ได ้
เพราอะไร เพราะส่ิงน้ีมนัเป็นเอกสารเทจ็ เทจ็เพราะกิเลสในหวัใจเราเป็นเทจ็  

แต่ใจของครูบาอาจารยเ์ป็นความจริง ส านกันั้นเป็นส านกัจริง ครูบาอาจารยก์เ็ป็นของจริง 
ของจริงเพราะอะไร เพราะถา้ไม่จริงจะสัง่สอนหวัใจเราไม่ได ้ ถา้ไม่จริงจะไม่รู้วิธีการของหวัใจท่ี
เร่ิมตั้งแต่บรรลุธรรม ตั้งแต่ดวงตาเห็นธรรม แลว้กผ็า่นขั้นตอนมาแต่ละชั้น จะวิธีการอยา่งไร จะ
พยายามท าความสงบเขา้มาขนาดไหน ส่ิงท่ีสมดุลกบัใจดวงนั้นท่ียกข้ึนมาวิปัสสนา จะยกข้ึนมา
วิปัสสนาอยา่งไร 

ถา้ยกข้ึนวิปัสสนา เห็นโดยนิมิตท่ีวา่โดยความเป็นไป ส่ิงนั้นเป็นส่วนหน่ึง ถา้เห็นโดย
สจัจะเป็นปัญญาวิมุตติ เป็นเอกสารต่างๆ ข้ึนมา อนัน้ีเป็นส่วนหน่ึงนะ ส่ิงท่ีเป็นส่วนหน่ึง คือ
ความเป็นไปของใจดวงนั้น ส่ิงน้ีเป็นความจริงทั้งหมดเลย แต่เพราะกิเลสในหวัใจมนัเป็นเทจ็ มนั
เลยท าเอกสารเทจ็ แลว้ออกมาประกาศธรรม 

ท าเอกสารเทจ็นะ แลว้กใ็ชเ้อกสารเทจ็ เห็นไหม เวลาเขา้ไปในสงัคม เทศนาวา่การส่ิง
สภาวธรรม น่ีไปจ ามา เป็นสญัญา เป็นความรู้สึก เวลาศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ พระไตรปิฎกน่ี ตูพ้ระไตรปิฎกเป็นกิริยาธรรม เป็นแผนท่ีเคร่ืองด าเนิน เอาแผนท่ีมากาง 
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แลว้กส็อนเขาดว้ยแผนท่ี แต่กอ็่านแผนท่ีผดิ เพราะแผนท่ีมนัมีพิกดัของมนั มนัมีความเป็นไปของ
มนั เห็นไหม น่ีใชเ้อกสารเทจ็ เอกสารเทจ็เทศนาวา่การ จะไม่รู้วธีิการ 

ขณะท่ีไปในพิกดั ไปตามถนนหนทาง มนัจะมีท่ีเป็นท่ีแยก ทางแยกทางร่วมต่างๆ จะตอ้ง
เล้ียวซา้ยเล้ียวขวา ถา้เรามีจริตนิสยันะ ทางแยก ทางร่วม ผูท่ี้เป็นธรรม ทางแยกทางร่วมนั้นกช้ี็ทาง
ได ้ เวลาออกเทศนาวา่การ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วางธรรมไวใ้หก้บับริษทั ๔ ภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ขณะท่ีอุบาสก อุบาสิกา เขาตอ้งการธรรมโอสถเพื่อจะร้ือคน้จิตใจของ
เขา เห็นไหม เขากต็อ้งการส่ิงท่ีเป็นความจริง 

น่ีใชเ้อกสารเทจ็ เทศนาวา่การ เขาถามเร่ืองถนนหนทางวา่ ทางร่วมทางแยกจะไปอยา่งไร 
กช้ี็เขา้ป่าเขา้เขาไปวา่น่ีถนนหนทาง...มนัจะเป็นถนนหนทางท่ีไหนในเม่ือมนัเป็นป่าเขา ป่าเขา
เพราะช้ีเขา้ไปโดยในป่า เห็นไหม ครูบาอาจารยบ์อกวา่หา้มพดู พดูไม่ได ้ เพราะอะไร เพราะวา่ยงั
มีครูบาอาจารยอ์ยู ่ ส่ิงท่ีมีครูบาอาจารยอ์ยู ่พดูไปมนัจะเป็นการเสีย เป็นการไม่เคารพครูบาอาจารย์
นะ 

เขาไม่ไดถ้าม เขาถามวา่ ทางร่วมทางแยกจะไปอยา่งไร ไม่ไดถ้ามวา่ถนนอยูใ่นป่าหรือ
ไม่ไดอ้ยูใ่นป่า ปิดกั้นไง บอกวา่ ส่ิงน้ีครูบาอาจารยย์งัอยู ่ ยงัพดูไม่ได ้ ส่ิงน้ีพดูไม่ได ้ เป็นการขดั
ความเคารพ เห็นไหม ทางร่วมทางแยกมนัเป็นไปได ้ เพราะทางร่วมทางแยก พิจารณากายส่วน
หน่ึง พิจารณาเวทนาส่วนหน่ึง พิจารณาจิตอยา่งหน่ึง พิจารณาธรรมารมณ์อยา่งหน่ึง ทางร่วมทาง
แยกแลว้แต่จริตนิสยัของผูท่ี้จะประพฤติปฏิบติั แลว้ทางร่วมทางแยกมนักมี็เล้ียวซา้ยเล้ียวขวานะ 
เห็นไหม คนท่ีจะไปกรุงเทพฯ จะไปโดยเคร่ืองบินกไ็ด ้ จะไปโดยทางรถกไ็ด ้ ถา้เขามีแม่น ้า เขามี
แหล่งน ้า เขาจะมาทางน ้ากไ็ด ้ส่ิงท่ีท าได ้มนัไปไดท้ั้งนั้น 

ผูท่ี้มีธรรมในหวัใจจะรู้จกัวิธีการทั้งหมด ส่ิงท่ีวิธีการทั้งหมด ส่ิงท่ีทางร่วม ทางแยก ทาง
กา้วเดิน มนัเป็นไปทั้งหมดล่ะ ถา้เป็นเอกสารเทจ็นะ ถา้ใชเ้อกสารเทจ็ เพราะหวัใจมนัเป็นเทจ็ ถา้
หวัใจเป็นเทจ็มนัจะไม่เขา้ใจส่ิงต่างๆ เลย ไม่เขา้ใจส่ิงต่างๆ แลว้กท็  าลายนะ ท าลายทั้งหมด ท าลาย
อะไร? ท าลายโอกาสไง ท าลายโอกาสของบริษทั ๔ เพราะวา่เอกสารนั้นเป็นเอกสารท่ีเทจ็ เอกสาร
ท่ีเทจ็ 

ส านกัและครูบาอาจารยน์ั้นเป็นของจริง แต่เพราะเอกสารนั้นเป็นเทจ็ ถึงไดไ้ปสร้างสม ไป
สร้างส่ิงท่ีออกมาเป็นเทจ็มา แลว้เวลาใชเ้อกสารเทจ็ เห็นไหม โอกาสของบริษทั ๔ มนัจะเสีย
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โอกาสไปไง เพราะเอกสารนั้นเป็นเทจ็ ถนนหนทางไปทางไหน? โน่นอยูใ่นป่า ในป่าในเขาน่ี 
รุกฺขมูลเสนาสน  มนัเป็นส่ิงท่ีกา้วเดินของใจ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัอุปัชฌายอ์าจารยใ์หภิ้กษุเขา้ไปอยู่
ในรุกขมูลนั้นกเ็พื่อจะร้ือคน้เขา้มาหาใจ เพื่อท่ีสงดัวิเวก เพื่อจะร้ือคน้เขา้มาหาใจ น่ีเป็นรุกขมูล 
เป็นรุกขมูลท่ีวา่เราจะเขา้ไป แต่วิชาการหรือวิธีการนั้นมนัเป็นแนวทาง เป็นเอก เอโก ธมัโม เป็น
ทางเอก เป็นทางเคร่ืองกา้วด าเนิน มรรค ๘ วิธีการ ความด าริชอบ เพียรชอบ งานชอบ น่ีคือมคัโค 
คือทางอนัเอก ทางอนัเอกเกิดข้ึนมาจากหวัใจ น่ีสภาวธรรมอยูต่รงน้ีต่างหากล่ะ 

ธรรมคือความรู้สึกในหวัใจ ภาวนามยปัญญาเกิดข้ึนมาจากใจ ถา้ใจมนัมีมรรคญาณตวัน้ี 
มนัจะเขา้ใจสภาวะของใจทั้งหมด ถา้ใจทั้งหมด รุกขมูลน้ีเป็นเร่ืองของกาย เราเอาหวัใจกบัร่างกาย
น้ี พาร่างกายเขา้ไปอยูใ่น รุกฺขมูลเสนาสน  เพื่อใหม้นัสงบจากกิเลส ความฟุ้ งซ่านเขา้มาในหวัใจ 
แลว้เวลาจิตมนักา้วเดินไป มนัจะเห็นมรรคญาณในหวัใจ ถา้มรรคญาณในหวัใจมนัจะเห็นทาง 
เห็นทาง เห็นความเป็นไป น่ีถา้เอกสารจริงมนัจะเป็นเอกสารจริง 

ครูบาอาจารยเ์ป็นเอกสารจริง เอกสารตอ้งไม่ใช่เอกสารปลอม ท ามาถกูตอ้ง เพราะครูบา
อาจารยท์  ามา กา้วเดินมาจากหลวงปู่ มัน่เป็นผูค้น้ควา้ เป็นผูบุ้กเบิกมา แลว้ครูบาอาจารยเ์รากก็า้ว
เดินมาจากครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริง หลวงปู่ มัน่เป็นครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริง ร้ือสตัวข์นสตัว ์ จนครู
บาอาจารยม์าเป็นครูบาอาจารยม์าเป็นวรรคเป็นตอนมา กช้ี็ทางมาใหถ้กูตอ้ง แต่เราไปท าเอกสาร
เทจ็เอง แลว้กใ็ชเ้อกสารเทจ็ดว้ย ท าเอกสารเทจ็ เห็นไหม โทษ ๒ ชั้น ๓ ชั้นนะ  

แต่ถา้เป็นเอกสารจริง มนัจะเกิดข้ึนมาจริงในหวัใจ น่ีครูบาอาจารย ์ หลวงปู่ มัน่ท่ีมาน่ี ครู
บาอาจารยย์งักา้วเดินถกูตอ้ง เพราะอะไร เพราะเอกสารจริง แลว้มรรคญาณ ความเป็นภาวนามย
ปัญญาเกิดจากหวัใจ มนักเ็ป็นถนนหนทาง เป็นมคัโค เป็นมรรค ทางอนัเอก น่ีจริง แลว้เวลาช้ีทาง
ข้ึนมาจะใหเ้รากา้วเดิน เราไปท าความเทจ็มา เราถึงไม่เขา้ใจสจัจะความจริง 

ถา้เขา้ใจสจัจะความจริง เวลาท าความสงบเขา้มา มรรคญาณเกิดอยา่งไร มคัโค ทางอนัเอก 
สมัมาสมาธิ สมัมาสติ สมัมากมัมนัโต งานของหนา้ท่ีของจริตนิสยัของจิตท่ีจะพิจารณากาย จะ
พิจารณาจิต จะพจิารณาธรรม จะพิจารณาธรรมมารมณ์ พิจารณาอยา่งใด แลว้แต่อ  านาจวาสนา
ของเขา 

ในทางเดิน กา้วเดินน่ี ครูบาอาจารยข์องเราบางองคจ์ะกา้วเดิน จะมาทางเคร่ืองบิน มาทาง
เคร่ืองบินคือปัญญาวมุิตติ แต่ถา้จะมาทางถนนหนทาง ถนนหนทางเป็นทางท่ีปลอดภยั ส่ิงท่ี
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ปลอดภยัน่ีจะเป็นเจโตวิมุตติ เจโตวมุิตติไปตามพิจารณากายเป็นสจัจะความจริง แต่ครูบาอาจารย์
บางองคไ์ปทั้งเคร่ืองบิน ต่อทั้งทางรถยนต ์ ต่อทั้งทางน ้า ไปทั้งหมดเพราอะไร เพราะขณะท่ี
วิปัสสนาไปมนัเปล่ียนแปลงไง จากวิปัสสนาเวทนา วิปัสสนากาย วิปัสสนาจิตเปล่ียนแปลงไป น่ี
ส่ิงน้ีเป็นจริตเป็นนิสยั จะไม่มีสูตรส าเร็จ จะไม่มีส่ิงท่ีเป็นกรอบตายตวั กรอบตายตวัเป็นเร่ืองของ
กิเลส  

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ หวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
บรรลุธรรมจริง แต่เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วางธรรมไว ้๕,๐๐๐ ปี ถึงวางธรรมดว้ย
ภาคบญัญติัน้ี แต่บญัญติัไวเ้ป็นรูปแบบ เป็นกรอบนะ เป็นกรอบเฉยๆ แต่มนัยงัมีทางปลีกยอ่ย มนั
ยงัมีวิธีการ มนัยงัมีวชิาการท่ีแต่ละหวัใจท่ีจะหาทางช่องทางออกอยา่งน้ี น้ีคือเป็นหลกัเกณฑเ์ฉยๆ 
ธรรมและวินยัเป็นหลกัเกณฑ ์หลกัเกณฑใ์หเ้รากา้วเดิน ไม่ใช่กรอบตอ้งอยา่งน้ีตลอดไป 

เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้พดูไวใ้นพระไตรปิฎก “ใบไมใ้นป่า” 
สจัจะความจริง เหมือนสจัจะความจริง เหมือนใบไมใ้นป่า ในป่าใบไมเ้ตม็ไปหมดเลย แต่ธรรมใน
พระไตรปิฎกองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เปรียบเหมือนใบไมก้ ามือหน่ึง แต่เป็นหวัใจ เป็น
ธรรมและวินยัท่ีใหเ้ราส่ิงน้ี 

ถา้เดินตามน้ี ถา้เคารพธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ จะไม่ท าใหเ้ราเหลว
แหลก จะไม่ท าใหเ้ราออกนอกลู่นอกทาง จะไม่ท าใหเ้ราอา้งอิงเป็นมหาโจรไง มหาโจรวา่ “เรารู้
ธรรม สจัจะความจริง” แลว้แสดงออกมา มนัเป็นของปลอมทั้งหมด เวลาแสดงออกมาเป็นของ
ปลอม กบ็อกวา่ เวลาแสดงสจัจะทางโลกกจ็ะแสดงเป็นสจัจะเร่ืองของโลกทั้งหมด ไม่แสดงเร่ือง
ของธรรม เร่ืองทางโลกคือพิธีกรรมไง 

ส่ิงท่ีเป็นพิธีกรรม เป็นศาสนพิธี เป็นความเป็นไปของโลก ส่ิงน้ีแสดงออก น่ีใชเ้อกสาร
ปลอม วา่มาจากส านกัท่ีมีช่ือเสียง ส านกัท่ีครูบาอาจารยรั์บประกนั แต่เวลาประพฤติปฏิบติัไปมนั
จะเป็นเร่ืองของโลกๆ โลกๆ คือวา่โลก เราท าไว ้ เด๋ียวน้ีวิทยาศาสตร์มนัเจริญนะ เราจะท าให้
หุ่นยนตท์ าแทนเรากย็งัไดเ้ลย ส่ิงต่างๆ ส่ิงน้ีพิธีกรรม เร่ืองของการกระท าใหเ้คร่ืองยนตท์ าแทนเรา
ได ้แต่หวัใจไม่ได ้หวัใจตอ้งท าเอง ตอ้งสนัทิฏฐิโก ตอ้งปัจจตัตงั ตอ้งความเป็นไป เห็นไหม แลว้
บริษทั ๔ เขาหวงัส่ิงน้ีไง เขาหวงัส่ิงน้ีวา่เพื่อเป็นประโยชน ์
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ในเม่ือครูบาอาจารย ์ หลวงปู่ มัน่เป็นพระกรรมฐานท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบนัน้ี แลว้ฝึกฝนครู
บาอาจารยม์หาศาล แลว้เขากห็วงัพึ่งพระป่า หวงัพึ่งพระผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัคือ
วา่ผูท่ี้รู้จริงเห็นจริงจากภายในไง ถึงจะเป็นผูช้ี้ทาง แลว้เราใชเ้อกสารปลอมกนั เราถึงช้ีทางไดไ้ม่
ถกูตอ้ง 

ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติันะ ถึงคราวหนกัตอ้งหนกั ถึงคราวท่ีใชปั้ญญา เวลาครูบาอาจารยเ์รา 
หลวงปู่ มัน่ ถา้จิตไม่สงบ ตอ้งท าจิตน้ีใหส้งบเขา้มาก่อน ถา้จิตไม่สงบ ความคิดท่ีคิดข้ึนมาน่ี เราไป
เคารพกิเลส ถา้เคารพกิเลสมนักเ็ป็นการสร้างภาพ เป็นการความเป็นไป แลว้จิตมนักจ็ะอยูอ่ยา่ง
นั้นเพราะมนัติด ส่ิงท่ีติดมนักา้วเดินเขา้มาไม่ได ้ มนัปล่อยวางส่ิงท่ีเป็นภาระรุงรังของจิตไม่ได ้
เหมือนกบัส่ิงท่ีภาชนะท่ีมนัมียาพิษ เราตอ้งลา้งสารพิษ ลา้งยาพษินั้นออก อาหารท่ีมีพิษเขาตอ้งไป
แช่น ้า เขาตอ้งไปลา้งพิษนั้นออก อาหารนั้นถึงจะกินไดไ้ง 

จิตน้ีกเ็หมือนกนั ถา้มนัมีสารพิษ มนัมีกิเลส ส่ิงท่ีเป็นกิเลสคือการคาดหมาย แลว้เรา
ประพฤติปฏิบติัไปดว้ยความคาด ดว้ยความหมาย ดว้ยการเป็นไป ส่ิงน้ีมนัจะเป็นไดอ้ยา่งไร มนั
ถึงตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา ถา้จิตสงบไปเห็นนิมิต ส่ิงท่ีเป็นนิมิตนั้น เพราะจิตมนัสงบแลว้
มนัไปเห็น ส่ิงท่ีเห็นอยา่งน้ีเพราะอ านาจของจิตท่ีมนัสงบ ส่ิงท่ีจิตสงบน่ีมนัจะเห็นสภาวะต่างๆ 
ความเห็นอยา่งนั้นเห็นจากจิตท่ีมนัสงบต่างหากล่ะ แต่ถา้เราเห็นบ่อยคร้ัง เราส่งออกบ่อยคร้ังเขา้ 
เห็นแลว้เราตามความเห็นนั้นไปตลอดไป จิตน้ีจะเส่ือมหมดเลย พอจิตน้ีเส่ือมหมดไปแลว้ มนัจะ
มีอะไรเหลือไวใ้นหวัใจล่ะ? มนักมี็แต่ความเร่าร้อน ส่ิงท่ีเห็นนิมิตน้ีมนัถึงวา่ไม่เป็นอริยสจั มนัถึง
ไม่ใช่มคัโค ไม่ใช่ทาง 

แต่ถา้จิตมนัสงบเขา้มา แลว้มนัออกไป ยอ้นออกไปแลว้ไปเห็นกาย ส่ิงท่ีเห็นกายน้ีเป็น
ภาพจากภายใน คือภาพจากในหวัใจ ไม่ใช่เราไปเห็นกาย เห็นไหม เราไปเท่ียวป่าชา้ ไปเห็น
ซากศพแลว้ก าหนดหลบัตา เห็นภาพจากภายในไหม ถา้เห็นแลว้ใหก้ลบัมา ในวิสุทธิมรรค ถา้เห็น
แลว้ใหก้ลบัมาอยูท่ี่ของตวั แลว้ยกภาพนั้นข้ึนมาใหไ้ด ้ยกภาพของกายข้ึนมาใหไ้ด ้เพราะมนุษยย์งั
ติดกนัอยูท่ี่กายน่ีไง น่ีส่ิงท่ีเป็นกาย มนัมีความตอ้งการทะยานอยากไปตามกายนั้น น่ีส่ิงน้ีมนัถึงจะ
เป็น ถา้เห็นนิมิตโดยภาพกาย ส่ิงน้ีถึงจะเป็นมรรคไง 

ถา้ไม่ใชเ้อกสารปลอม ส่ิงน้ีเป็นเร่ืองเลก็นอ้ยนะ เพราะส่ิงใด เพราะน้ีเป็นขั้นตอนของพระ
โสดาบนัไง มนัยงัมีสกิทาคามี ยงัมีอนาคามีนะ ส่ิงท่ีเขา้ไปตั้งแต่ปลดเปล้ืองเขา้มาแต่ละชั้นแต่ละ
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ตอนข้ึนมา มนัจะมีมรรคญาณ มรรคะ ทางร่วมทางแยก ทางแยกต่างๆ มนัจะมีเล้ียวซา้ยเล้ียวขวา 
เวลาจิตกา้วเดินเขา้ไป กวา่จะเขา้ไปบรรลุธรรมไง ส่ิงท่ีจะบรรลุธรรม 

ถา้เป็นโสดาบนัมนัจะไม่สีลพัพตปรามาศ จะไม่ลบูคล าในศีล จะไม่ลบหลู่ครูบาอาจารย ์
จะไม่ท าลาย จะไม่สวนกระแสส่ิงต่างๆ ทั้งหมดเลย เพราะอะไร เพราะเวลาครูบาอาจารยบ์รรลุ
ธรรมแต่ละชั้นตอน “องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บรรลุแลว้ๆ” แลว้จะกราบองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ดว้ยหวัใจ 

แต่ถา้มนัเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ใชเ้อกสารปลอม ท าเอกสารปลอม เขา้เมืองก็
เขา้เมืองผดิ เวลาบรรลุธรรมวา่บรรลุธรรมมนักไ็ม่บรรล ุ เพราะถา้บรรลุมนัเขา้เมืองถกูตอ้ง เขา้
เมืองถกูตอ้งมนัเป็นความเป็นธรรมไง 

เวลาบรรลุธรรมข้ึนมา จิตบรรลุออกมาในธรรม มนัจะเป็นอตัโนมติัของจิตนั้น 

“อฐานะ” ส่ิงท่ีเป็นกปุปธรรม อกปุปธรรม อกปุปธรรมคือมนัจะกลบัไปเป็นสภาวะแบบ
นั้นไม่ได ้ เหมือนอาหารท่ีสุก อาหารดิบเกบ็ไว ้ อยา่งผกัดิบ ถา้มนัมีเมลด็ของมนั มนัไปลงดินท่ี
ไหนมนักเ็กิดได ้ แต่ถา้มนัโดนตม้จนสุกแลว้ ส่ิงท่ีสุกแลว้จะกลบัไปปลกูอยา่งไรมนักไ็ม่ข้ึน น้ีก็
เหมือนกนั ถา้บรรลุธรรม ส่ิงท่ีบรรลุธรรมมนัเป็นอตัโนมติั จิตน้ีจะไม่สีลพัพตปรามาส จะไม่ลบู
คล า จะลบูคล าไม่ได ้เพราะอะไร เพราะจิตมนัไม่เป็นอยา่งนั้น 

ดูนางวิสาขาสิ น่ียงัเคารพพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ไม่มีโอกาสท าบุญยงัหาอุบาย
วิธีการจะท าบุญใหไ้ด ้ น่ีปรารถนามาเป็นมหาอุปัฏฐากกไ็ดอุ้ปัฏฐากไป แต่พระอานนทไ์ด้
ประพฤติปฏิบติัข้ึนไปเป็นพระโสดาบนัเหมือนกนั องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ปรินิพพาน 
ถึงกบัร้องห่มร้องไหน้ะ น่ีพระโสดาบนัยงัร้องห่มร้องไหเ้พราอะไร เพราะวา่ “เรายงัมีกิเลสอยู ่
ดวงตาของโลก คือองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กจ็ะมาละขนัธ์ไปแลว้ แลว้ใครจะเป็นผูช้ี้ทาง
ใหเ้รา” 

น้ีกเ็หมือนกนั แมแ้ต่พระโสดาบนัยงัเคารพ ยงัตอ้งการส่ิงน้ีอยา่งมหาศาล แลว้ถา้บอกวา่
บรรลุธรรมแลว้ยงัใชเ้อกสารเทจ็ ยงัไม่รู้เหนือรู้ใต ้ วิธีการทางร่วมทางแยก ไม่รู้วิธีการวา่จิตน้ีมนั
จะเขา้มาสงบอยา่งไร จิตน้ีเวลาสงบเขา้มาน่ีรักษาอยา่งไร รักษาความสงบของใจ วา่ “ส่ิงน้ีเป็น
ความวา่ง มรรคผลคือความวา่ง” ความวา่งน้ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกเป็นอจินไตย 
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อจินไตย ๔ พทุธวิสยั เร่ืองของโลก เร่ืองของกรรม แลว้เร่ืองของฌาน ฌานน่ีคือความสงบ มนั
เป็นอจินไตยเลย เพราะมนัมีความละเอียดอ่อนต่างกนั ความหยาบละเอียดอ่อนเพราะจิตคนสร้าง
มาต่างกนั จิตของคนเราสร้างบุญญาธิการมาต่างกนั ความละเอียดอ่อนน่ีต่างกนั เวลาเขา้ไปมรรค
ญาณ ทางร่วมทางแยกมนัถึงต่างกนั ต่างกนัเพราะอะไร 

เพราะผูท่ี้บรรลุเร็ว ผูท่ี้ตรัสรู้เร็ว เห็นเร็ว เพราะอะไร เพราะส่ิงน้ีมนัสร้างสมบุญญาธิการ
มา ผูท่ี้บรรลุชา้มนักต็อ้งสร้างสม แลว้สร้างสมสมาธิระดบัไหน ความเป็นไปเหมือนกนั มนัไม่มี
สูตรส าเร็จ มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะเป็นสูตรส าเร็จ มนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นส่ิงท่ีวา่เป็นภาวนามย
ปัญญาแลว้แต่จริตนิสยัท่ีจะเขา้มาเป็นมชัฌิมาปฏิปทาระหวา่งหวัใจนั้น ถา้ระหวา่งหวัใจนั้น แลว้
ส่ิงน้ีใครเป็นผูช้ี้น า ส่ิงน้ีเรากไ็ม่รู้ เราไม่รู้หรอก ถา้เราเป็นโสดาบนันะ เรากจ็ะไม่รู้วา่สกิทาคามี 
อนาคามีท าอยา่งไร แลว้เราท าไมจะไม่เคารพครูบาอาจารย ์ไม่เคารพผูช้ี้น า  

เพราะผูช้ี้น า ดูสิ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิดมาไม่มีธรรม ยงัคน้ควา้ส่ิงน้ีมา แลว้
ธรรมเวลาเรามีอยูน่ี่ องคห์ลวงปู่ มัน่ออกประพฤติปฏิบติั ธรรมกมี็อยู ่ แต่ไปถามใคร ใครจะแกส่ิ้ง
ท่ีจิตน้ีไปติด จิตน้ีไปเก่ียวขอ้งไดล่้ะ มนักไ็ม่มีใครช้ีน า จนองคห์ลวงปู่ มัน่ตอ้งพยายามคน้ควา้เอง 
แลว้กเ็ทียบเคียง ใชส้ติปัญญาเทียบเคียงตลอดมา จนถึงท่ีสุดเพราะองคห์ลวงปู่ มัน่มีบุญญาธิการมา 
เพราะครูบาอาจารยบ์อกวา่องคห์ลวงปู่ มัน่ท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสตัว ์ น่ีเพราะบารมีอนัน้ี 
เพราะท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสตัว ์ ท่านสร้างบุญญาธิการมามาก ท่านถึงมีบุญญาธิการ
เหมือนกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีไปเห็นเทวทูต ยงัสะเทือนหวัใจ 

น่ีกเ็หมือนกนั แต่เป็นก่ึงพทุธกาล เป็นสาวกะสาวก หลวงปู่ มัน่เป็นสาวก แต่มีธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้อยูแ่ลว้ แต่พวกเราน่ีพวกสาวกสาวกะ เร่ืองกลุบุตรสุดทา้ย
ภายหลงั ปัญญามนัยิง่อ่อนแอไป มนัถึงตอ้งเคารพครูบาอาจารย ์ มนัถึงตอ้งหาครูบาอาจารยเ์ป็นท่ี
เกาะท่ีเหน่ียว มนัจะเคารพครูบาอาจารยอ์ยา่งมหาศาลเลย 

อุปัชฌายวตัร อาจริยาวตัร ส่ิงน้ีมนัเป็นวตัร วตัรคือวินยั วนิยัคือบาลีไง บาลีน่ี ศีล 
๒๑,๐๐๐ ไง ถา้เราลบหลู่ ท าไมเวลานางวิสาขา ขนาดบิดาของสามียงัไม่ลบหลู ่แลว้เราน่ีเราลบหลู ่
ลบหลู่นะวา่ “ความต่าง ความเห็นผดิ” 

ความเห็นต่างมนัเป็นเร่ืองของโลกๆ นะ แต่เร่ืองของความเป็นไป ถา้หวัใจ ถา้เอกสารนั้น
เป็นของจริง การแสดงออกมา การใชเ้อกสารนั้นมนัจะเป็นความจริง ถา้เอกสารนั้นมนัเป็นของ



เคารพธรรม ๒๔ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ปลอม เอกสารน่ีมนัปลอม เวลาบอกวา่ “ความเห็นต่าง ความเห็นต่าง” ความเห็นต่างน้ีเป็นเร่ือง
ของโลก แต่ความเห็นจริง ความเห็นร่วมเพราะเป็นธรรม ส่ิงท่ีครูบาอาจารยห์วัใจเป็นธรรม การ
แสดงออกมามนัเป็นธรรม แต่เพราะปัญญาของเราไม่ถึง ปัญญาของเราไม่เขา้ใจ เพราะปัญญาเรา
ไม่มี เราถึงไม่เขา้ใจอุบาย ไม่เขา้ใจวิธีการ ไม่เขา้ใจเหตุผลท่ีใหญ่หลวงท่ีตอ้งการสร้างศาสน
ทายาท 

“ศาสนทายาท” เหมือนพอ่แม่ท่ีรักลกู รักสกลุ ตอ้งการใหส้กลุของตวัเจริญงอกงามข้ึนไป 
ครูบาอาจารยน่ี์เป็นสกลุของพทุธะ สกุลขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เป็นสกลุพทุธะ ศากยบุตรพทุธชิโนรส ส่ิงท่ีพทุธชิโนรสกสื็บต่อกนัมา แลว้
หลวงปู่ มัน่พยายามเอาส่ิงน้ี เอาคุณธรรม ท่ีวา่เคารพธรรมๆ ใหเ้กิดข้ึนมาจากหวัใจ จนเทวดา 
อินทร์ พรหม มาสกัการบูชา 

สกัการบูชาส่ิงท่ีไม่เคยมี ส่ิงท่ีวา่งเวน้ไป แลว้หลวงปู่ มัน่ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนบรรลุ
ธรรม เห็นธรรมตามความเป็นจริง จนเทวดา อินทร์ พรหม มากราบสกัการะ มาฟังธรรมขององค์
หลวงปู่ มัน่ แลว้องคห์ลวงปู่ มัน่วางธรรมไวใ้หล้กูศิษยล์กูหาออกมาเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมาอยา่งน้ี 
ส่ิงน้ีเป็นสภาวธรรม ส่ิงท่ีเป็นความจริงอยา่งน้ี แลว้เราจะกา้วเดินตามครูบาอาจารยข์องเราไหม 

ถา้เรากา้วเดินตามครูบาอาจารยข์องเรา เรากจ็ะกา้วเดินต่อไป จากโสดาบนั สกิทาคามี 
อนาคามีข้ึนไปจนถึงอรหตัตผล ส่ิงท่ีเป็นอรหตัตผลมนัจะเป็นเน้ือเดียวกนั ยิง่เป็นอรหตัตผล ส่ิงท่ี
เป็นเน้ือเดียวกนั เพราะเป็นความวา่งท่ีวา่ส่ิงท่ีออกมา เห็นไหม ขนัธ์มนักระเพื่อม ถา้เราจะคิดส่ิง
ใด เราจะวิตกวิจารณ์ส่ิงใด สติมนัพร้อม มนัเป็นอตัโนมติั 

ส่ิงท่ีจิตน้ีเป็นอตัโนมติั มนัออกมาเสวยอารมณ์ ส่ิงท่ีเสวยอารมณ์ แลว้มนัจะยิง่ไปทวน
กระแส เห็นไหม ถา้เป็นเอกสารจริงมนัเป็นอยา่งน้ีไง มนัไม่ใช่วา่ความเห็นต่าง ส่ิงท่ีเป็นความเห็น
ต่างน้ีมนัเป็นความคิด มนัเป็นความรู้สึกของเราต่างหากล่ะ แต่ถา้เป็นความจริง เอกสารจริง ส่ิงท่ี
เป็นความจริง ขณะท่ีจิตมนัออกไปรับรู้ น่ีความเห็นต่างมาจากไหน ความเห็นต่างเพราะอะไร 
เพราะส่ิงน้ีมนัเสวย มนัมีสติ สติเป็นอตัโนมติัท่ีมนัเสวยอารมณ์ออกไป 

แลว้ครูบาอาจารยท์  าไมกราบองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ พระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ ดว้ยหวัใจ แลว้ถา้ความเห็นจริง ท าไมมนัไม่กราบครูบาอาจารยด์ว้ยหวัใจ ท าไมมนัไม่
เห็นลงรอยเดียวกนักบัครูบาอาจารยล่์ะ 
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เพราะครูบาอาจารยท์  าส่ิงน้ีมาเพื่อศากยบุตร เพื่อศาสนทายาท ส่ิงท่ีเป็นศากยบุตร ศาสน
ทายาท แลว้เรากเ็ป็นศากยบุตร ศาสนทายาทท่ีเกิดข้ึนมา แต่มนัเป็นเอกสารเทจ็น่ะสิ ส่ิงท่ีเป็น
เอกสารเทจ็ ความเป็นไปมนักเ็ลยเป็นเทจ็ พอความเป็นเทจ็ข้ึนมา ส่ิงน้ีมนักเ็ป็นการตดัรอนศากย
บุตรไง บริษทั ๔ โอกาส...ถึงบอกผูท่ี้มีอ  านาจวาสนาเกิดมาพบพระพทุธศาสนา แลว้เกิดมาพบครู
บาอาจารยน์ะ ถา้เกิดมาพบครูบาอาจารย ์แลว้ครูบาอาจารยเ์ราเป็นธรรม สภาวธรรมนะ ธรรมอ่อน 
ธรรมน่ีมีความเมตตาสงสาร มีแต่ความเมตตาค ้าจุนโลก 

แลว้เราเกิดมาในศาสนา เราไดบ้วช เรามีอ  านาจวาสนาไดบ้วชพระ แลว้เราเคารพธรรม
ของเรา เราถึงเขา้หาครูบาอาจารยข์องเราดว้ยความเคารพคารวะ แลว้ครูบาอาจารยพ์ยายามฝึกฝน
เรา สัง่สอนเรา ส่ิงท่ีครูบาอาจารย ์พอ่แม่ติเตียนลกู ตอ้งการใหล้กูไดดี้ทั้งนั้นน่ะ พอ่แม่คนไหนไม่
เคยเกลียดลกู แต่ลกูเขา้ใจวา่พอ่แม่ล าเอียง ลกูมีความเขา้ใจได ้น่ีลกูท่ีมนัยงัมีกิเลสอยู ่เพราะเดก็ไม่
เขา้ใจ 

น่ีกเ็หมือนกนั เราเป็นผูบ้วชใหม่ ในหวัใจเรากมี็กิเลส เรากย็อมรับ เราเขา้ไปหาครูบา
อาจารย ์ ส่ิงสภาวะแบบน้ีมนักเ็ป็นอ านาจวาสนาของเรา แลว้ครูบาอาจารยท่์านเอด็ ค  าวา่ “เอด็” น่ี
มนัเป็นการแสดงธรรมนะ ธรรมส่วนหน่ึง ถา้บรรลุธรรมแลว้มนัจะเอาอะไรส่ิงใดมาเอด็ล่ะ มนั
เป็นอุบายวิธีการท่ีแสดงออก แสดงออกมาช้ีขมุทรัพยใ์หเ้ราไงวา่ เราควรท าอยา่งน้ี เราควรยอ้นสติ
อยา่งน้ี ส่ิงน้ีเป็นประสบการณ์ของครูบาอาจารยท่ี์สร้างสมมา 

ครูบาอาจารยก์ส็ร้างสมประสบการณ์มาต่างๆ กนั แลว้การแสดงธรรมกแ็สดงธรรมส่ิงท่ี
เป็นความจริง เพราะใจน้ีเป็นธรรม เอกสารน้ีเป็นของจริง การแสดงออกเป็นของจริง แลว้เห็น
ความทุกขค์วามยากของตวัท่ีพยายามคน้ควา้มา เหมือนเขน็ครกข้ึนภูเขา แลว้ทางไหนเป็นทางลาด 
ทางไหนเป็นชนั ทางไหนมีส่ิงใดน่ีกจ็ะบอกลกูศิษยล์กูหาวา่ควรจะเขน็ครกอยา่งน้ี ควรจะท าอยา่ง
น้ี ถา้เราเช่ือเรากไ็ดส่ิ้งท่ีวา่ประสบการอนัน้ีมา ท่ีเราไม่ตอ้งไปแสวงหาเอง  

แต่ถา้เอกสารปลอม มนัไม่เช่ือ มนับอกวา่ภูเขาอยูท่ี่ไหน เห็นแต่เหว มีแต่เขน็ครกลงเหว 
ส่ิงท่ีเป็นเหว คิดวา่เหวน่ีเป็นภูเขา น่ีเอกสารเทจ็มนัต่างกนัราวฟ้ากบัดิน ส่ิงท่ีเป็นภูเขามนัตอ้งเป็น
ภูเขาข้ึนมาใช่ไหม ไม่ใช่ภูเขาอยูห่ลุมลึกๆ ลงไปอยา่งนั้นหรอก ภูเขาเป็นหุบเหวอยา่งนั้นมนัเป็น
ท่ีไหนมี ถา้เอกสารเทจ็มนัตีความอยา่งนั้นนะ วา่เราเขน็ เราผลกัครกมนักต็กเหว “ง่ายดายมาก ท า
ไดง่้ายๆ การประพฤติปฏิบติัน่ีแสนง่าย ท าไมครูบาอาจารยบ์อกทุกขย์าก ทุกขย์าก ธรรมะอยูฟ่าก
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ตาย” น่ีถา้มนัไม่เป็น ถา้มนัไม่เห็นตามความเป็นจริงของมนั มนัเขน็ครกลงเหว แลว้มนับอกวา่มนั
เขน็ครกข้ึนภูเขา 

เพราะกิเลสมนัเหมือนภูเขา ภูเขา ภูเราน่ีเป็นเร่ืองส าคญัมากนะ ในหวัใจน่ีกิเลสเต็มหวัใจ
นะ แลว้ภูเขามนัขวาง เราถึงเคารพกิเลส ตอ้งไปปีนภูเขานะ ตอ้งไปยบุยอบกบัตวัมนั แต่ถา้เป็น
สภาวะตามความเป็นจริงนะ เราเคารพเราเอง สจัจะความจริงเคารพตวัเอง ถา้เคารพตวัเองน่ี ภูเขา
ลกูจะใหญ่ขนาดไหน มนักท็  าลายได ้

เรามีเคร่ืองมือ เรามีปัญญาของเรา ส่ิงใดมนัจะเหนือปัญญาของคน ปัญญาของคนถา้มี
ปัญญา ปัญญาตอ้งการปรารถนาส่ิงใด ตอ้งการส่ิงใด ปัญญาสามารถเอาตวัรอดไดห้มด ถา้ปัญญา
ชนะเอาตวัรอดได ้ ส่ิงน้ีเป็นปัญญาของโลกนะ ถา้เป็นปัญญาของธรรม ภูเขาลกูใหญ่ขนาดไหน 
เห็นไหม ใชค้วามสงบ เคร่ืองมือมนัมี มรรคญาณมนัมี ส่ิงท่ีเคร่ืองมือ ภาวนามยปัญญามนัมี  

ปัญญาน่ีเหมือนระเบิด เหมือนส่ิงท่ีท าลาย แต่ส่ิงท่ีระเบิดมนัตอ้งมีส่วนประกอบของมนั 
มนัตอ้งมีสมาธิ มนัตอ้งมีสติ มนัตอ้งมีปัญญา แลว้ตอ้งวางระเบิดในภูเขานะ อยา่ไปวางระเบิดใน
เงามนั อยา่ไปวางระเบิดในส่ิงท่ีต่างๆ เวลามรรคญาณพุง่เขา้ไป มนัไปท่ีอาการของใจ หรือไปท่ีตวั
ใจ ตวัใจคือตวัภูเขา แลว้วางภูเขา วางเขา้ไปถึงแก่นของภูเขาไหม วางถึงในถ ้าไหม น่ีส่ิงน้ีถา้เป็น
เอกสารจริง ครูบาอาจารยช้ี์น าเรามาตลอดนะ เราถึงจะเคารพครูบาอาจารยข์องเรามาก ครูบา
อาจารยข์องเราท าใหเ้ราพน้จากภยั พน้จากส่ิงท่ีเป็นวิกฤตในชีวิต ส่ิงน้ีมนัถึงเป็นส่ิงท่ีสะเทือนใจ 
เอวงั 


