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 คนถามปัญหามนัไม่อยู ่ แลว้มนัจะตอบใหใ้ครฟัง เจา้ของปัญหามนัไปไหน 
(หวัเราะ) คนถามปัญหาไม่อยูเ่วย้ ไม่มีอะไรเนาะ มา ใครมีเอามาก่อนเลย ปัญหาดีๆ 
ปัญหาเดียวนะ พดูถึงเยน็เลย เวลาคนมีสติสะตงัน่ีนะชีวิตมนัควบคุมได ้เวลาคนเผลอ ถา้
คนเผลอเรอ การเผลอของเขาเห็นไหม การเผลอของเรา การเผลอของชีวิตเรา เราหลงไป
ในชีวิต  

ถา้เราหลงไปในชีวิตนะ เราจะเพลินไปกบัโลก ท าไมบอกวา่เวลาเราอยูก่บัโลก 
ไม่ใช่โลกเหรอ เราอยูก่บัโลกมนักเ็ป็นโลกนะ อยูก่บัโลกเป็นโลก แต่ถา้มีสติเราเป็น
ธรรมนะ อยูก่บัโลกโดยเราไม่ติดโลก อยูก่บัโลกโดยไม่ติดโลกมนัท าใหเ้ราไดส้ร้าง
ประโยชน์จากภายใน ถา้สร้างประโยชน์จากภายในมนัจะเป็นประโยชน์กบัตนเอง  

ถา้เราไม่ไดส้ร้างประโยชน์จากภายในนะ แลว้ไปท างานกบัโลก มนัเป็น
ประโยชน์ภายนอกประโยชน์ภายในอยา่งไร? ประโยชน์ภายนอกเห็นไหม ประโยชน์
ภายนอกคือท าของเรา ท าธุรกิจการคา้ ท าเร่ืองโลกๆ เป็นของเรา  

ถา้ประโยชน์ภายในของเราล่ะ ประโยชนภ์ายในเราแค่ตั้งสติ เรานึกถึงชีวิตของ
เรา ถา้เรานึกถึงชีวิตของเรา ชีวิตเราจะมีคุณค่า มีคุณค่านะ เวลาเราก าหนดมรณานุสติ
เห็นไหม เราจะเห็นคุณค่าของชีวิตเลย เห็นคุณค่าของชีวิตวา่ชีวิตน้ีเป็นอยา่งไร แต่เวลา
เราไม่ไดก้  าหนดมรณานุสติ แต่เราทุกขใ์นโลก  

เวลาเราทุกขใ์นโลกนะ เราท าหนา้ท่ีการงานต่างๆ เราแสวงหา เรามีอาชีพต่างๆ 
ของเราเห็นไหม เราท าลงไปมนัเศร้าสร้อยหงอยเหงาของโลกนะ มนัเศร้าสร้อยหงอย
เหงาเห็นไหม มนัไม่รู้ตน้สายปลายเหตุ มนัมืดแปดดา้น มนัมืดไปหมดนะ ท่ีมากไ็ม่รู้จกั 
ท่ีอยูใ่นปัจจุบนักไ็ม่รู้จกั แลว้ท่ีจะไปขา้งหนา้กไ็ม่รู้จกั ไม่รู้จกัไง เห็นไหม คนหลง หลง
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ในชีวิตของตวัเองไง แลว้กว็า่เกิดมาในปัจจุบนัน้ีไม่รู้จกัท่ีไปท่ีมาแลว้ชีวิตน้ีคืออะไรกไ็ม่
รู้ แลว้จะตายไปกนัท่ีไหนกไ็ม่รู้ แลว้อยูใ่นปัจจุบนักไ็ม่รู้ น่ีคนไม่มีท่ีพึ่ง ถา้คนมีท่ีพึ่งเห็น
ไหม เราเกิดเป็นชาวพทุธ เรามีศาสนาเห็นไหม  

ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ถา้ศาสนาแห่งปัญญา ปัญญาอะไร? ปัญญา
ของเขา ปัญญาโลกๆ ถา้ปัญญาโลกๆ เห็นไหม ดูสิ ดูคนท่ีมีเชาวปั์ญญานะ เขามีเชาวน์
ปัญญา เขาคิดไดห้ลายซบัหลายซอ้น แต่เขาคิดเพื่อประโยชนข์องเขา ถา้เขาเอาประโยชน์
ความคิดอยา่งนั้นประโยชน์เพื่อโลกนะ เขาจะไดบุ้ญกศุลมหาศาลเลย เห็นไหม แค่
ความคิดวา่เพื่อเขาหรือเพื่อเราเท่านั้นเอง ถา้เพื่อเขา เพื่อเราน่ีเราท าได ้ ถา้เพื่อเขาน่ีท า
ไม่ได ้ความคิดดีๆ น่ีเกบ็ไว ้ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นศาสนาเห็นไหม 
พระโพธิสตัวแ์สวงหามาขนาดไหน แลว้เวลาอยากจะเผยแผร้ื่อสตัวข์นสตัว ์ไม่ใช่เกบ็ไว้
นะ พยายามจะเผยแผจ่ะวางธรรมวินยัไวเ้หมือนพยายามวางทางกา้วเดินใหเ้ราไว ้ เพื่อจะ
ใหเ้ราพน้จากทุกข ์พน้จากทุกขน์ะ  

คนมัง่มีศรีสุขคนไหน คนท่ีมีสมบติัมากขนาดไหน แต่เวลาเขาทุกขใ์นใจของเขา
ไม่มีใครช่วยอะไรเขาไดเ้ลย ไม่มีอะไรช่วยเขาไดเ้ลย เขาแบกรับภาระหนกัหน่วงไวใ้น
หวัใจมหาศาลเลย แต่ถา้เรามีความสุขนะ เรามีความสุข เราเขา้ใจในชีวิตเห็นไหม  

ชีวิตน้ีไม่อด ไม่ทุกข ์ ไม่ยาก ไม่อดอยากจนไม่มีจะกิน ไม่มีจะใชห้รอก มนักใ็ช ้
มนัอยูไ่ปประสาเรา ช่วยเหลือเจือจานกนัได ้ ชีวิตน้ีพอประทงักนัไปได ้ แต่เวลาความ
ทุกขใ์นหวัใจมนัหาทางออกกนัไม่ไดเ้ห็นไหม  

แต่ถา้เราตั้งสติ เรามายอ้นกลบัมาเห็นไหม ธรรมะเป็นเคร่ืองจูงใจ ธรรมะเป็นท่ี 
เป็นอาหารของใจ ถา้เรามีธรรมในหวัใจข้ึนมา เรามีหลกัมีเกณฑน์ะ ชีวิตเป็นอยา่งน้ีนะ มี
เร่ิมตน้ มีท่ามกลางและมีท่ีสุด เราตอ้งถึงท่ีสุดทุกๆ คนนะ ทุกๆ คนตอ้งถึงท่ีสุดนะ ชีวิต
น้ีถึงท่ีสุด เราตอ้งไปถึงท่ีสุด เราไปถึงท่ีสุด มนักต็อ้งไปตามกระแส ไปตามกรรม แรงดนั
พดัผา่นไป แต่จะมีสติเห็นไหม  

ดูสิเวลาสวะมนัไปตามน ้า มนัไม่มีใครขั้น มนัไหลไปตามแรงของน ้า มนัไหล 
มนัไปเกาะเก่ียวส่ิงใด มนัจะไปรอดไม่รอดเห็นไหม มนัตอ้งติดอยูท่ี่นัน่ น ้ าแหง้แลว้มนั
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จะโดนแดดเผา มนัจะผพุงัไปอยา่งนั้น เราปล่อยชีวิตเราไปอยา่งนั้นหรือ ถา้ชีวิตของเรา
นะ เรามีการควบคุม เรามีสติสมัปชญัญะ เราใชชี้วิตของเราดว้ยประโยชน์ของเราเห็น
ไหม ประโยชน์ของเรานะ ประโยชนข์องเราคือบุญกศุลในใจของเรา  

ถา้เราภาวนาของเรานะ มีสติสมัปชญัญะของเรา มนัเห็นนะ มนัสลดจริงๆ มนั
สลดสงัเวชกบัชีวิตเหมือนกบัเราเลยแหละ คุณค่าชีวิตน่ีใชเ้วลาไปเปล่า ใชเ้วลาไปเปล่า 
ใชเ้วลานะ เราวา่เป็นประโยชน์กบัเรา เราเกิดมาแลว้มนัตอ้งเกิด เพราะอะไร? เพราะจิต
เป็นอวิชชา จิตเราน่ีมนัตอ้งเกิดโดยธรรมชาติของมนั แต่เกิดมาแลว้คนท่ีมีโอกาสไดพ้บ
พทุธศาสนา ไดพ้บพทุธศาสนาแลว้สนใจในศาสนาไหม?  

เกิดมาพบพทุธศาสนา แต่ไปถือศาสนาผี ไปออ้นวอนกนั ตอ้งการออ้นวอน 
ตอ้งการเอาของให ้ตอ้งการเอาส่ิงท่ีเป็นทิพยเ์ห็นไหม ส่ิงท่ีวา่ไดม้าโดยบุญกศุล บุญกศุล
มนัเป็นจงัหวะและโอกาสนะ อ านาจวาสนาของคน จงัหวะและโอกาสคืออ านาจวาสนา
ของคน ถา้มีอ  านาจวาสนาข้ึนมาโอกาสนั้นจะมาถึงเรา เราท าส่ิงใดมนัจะประสบ
ความส าเร็จ  

ถา้โอกาสวาสนาไม่มาถึงเรา เราคิดไดก่้อนเขา เราคิดไดล่้วง คิดไดก่้อนตลาด
ส่วนต่างๆ เห็นไหม เราคิดจนเราหมดก าลงัแลว้ตลาดเขาถึงเห็นผลประโยชน์จาก
ความคิดของเรา เห็นไหม ถา้มนัไม่มีวาสนามนัจะขาดตกบกพร่อง มนัจะไม่สมดุลของ
มนั มนัจะขาดๆ เกินๆ แต่ถา้เป็นประโยชน์ของเรานะ ประโยชน์มนัตรงตวักบัเรา มนั
เป็นไปไดต้ามความปรารถนา ตามความปรารถนานะ ความปรารถนาของโลก  

แต่ถา้ความปรารถนาของธรรมล่ะ ส่ิงท่ีเป็นความปรารถนาของธรรม เราสร้าง
บุญกศุลของเรามา มนัใหเ้ราฉุกคิด ความปรารถนาของธรรมมนัมีสติ มนัถามตนเอง เรา
จะไปไหน? ชีวิตน้ีเกิดมาจากไหน? ท่ามกลางน้ี เกิดมาแลว้เราท าอะไร? แลว้ต่อไปถึง
ท่ีสุดมนัจะไปถึงท่ีไหน แลว้ถึงท่ีสุดแลว้มนัหมดโอกาสนะ  

ดูสิเวลาคนท าร้ายตวัเอง เวลาตายไปเห็นไหม ตอ้งท าอยา่งนั้นอีก ๕๐๐ ชาติ ดว้ย
การขาดสติ ท าลายตวัเองไปมนัตอ้งไปท าซ ้าท าซากอยูอ่ยา่งนั้นเห็นไหม ท าซ ้ าท าซาก 
มนัเกิดจากอะไร? มนัเกิดจากกรรม กรรมนิมิต   
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เวลาคนใกลจ้ะตายจะเห็นกรรมนิมิต ส่ิงท่ีท ามามนับงัคบั กรรมนิมิตมนัเหมือน
เราตอ้น ตอ้นสตัวเ์ขา้ไปตามความปรารถนาของมนั เราเห็นไง เราเห็นส่ิงนั้นเราหนี เรา
หนีไปตามทางอยา่งนั้น เราไปจนตรอกเห็นไหม กรรมนิมิต เราตั้งสติขนาดไหน ถา้มนั
ท าส่ิงท่ีดี เห็นไหม กรรมนิมิตกเ็ป็นกรรมนิมิต ตั้งสติไว ้ พอตั้งสติไวน้ะส่ิงต่างๆ ท่ีเกิด
ข้ึนมา มนัรู้ส่งออก รู้นอกไม่ใช่รู้ใน  

ถา้รู้นอกเห็นไหม รู้นอกจิตสงบแลว้ จิตท่ีมนัเป็นไปเหมือนเราฝัน เราฝันเห็น
ต่างๆ ถา้จิตมนัสงบเขา้ไปมนั อคุหนิมิต มนัเห็นออกไปขา้งนอก อุคหนิมิต ส่ิงท่ีต่างๆ 
มนัเป็นอุปจารสมาธิ ออกรู้ ออกรู้ ออกรู้ ส่ิงท่ีออกรู้มนัไม่เขา้ขา้งใน ถา้มนัเขา้ขา้งในเห็น
ไหม สมัมาสมาธิ ถา้เขา้ขา้งในนะมนัจะมีความสุข มนัจะมีความช่ืนบานของใจ  

ถา้มีความสุขความช่ืนบานของใจเห็นไหม ความสุขหาไดท่ี้น่ี ชีวิตมนัเป็นอยา่งน้ี 
ชีวิตเป็นอยา่งน้ีเพราะอะไร? เพราะเรามีศาสนา เรามีครูบาอาจารยส์อนเราเห็นไหม ถา้มี
ครูบาอาจารยส์อนมามนัจะฝังใจ ดูสิบางคนละลา้ละลงันะ ประกอบชีวิตทางโลก แลว้กมี็
ครอบครัวกต็อ้งดูแลครอบครัว แต่ใจกอ็ยากออกประพฤติปฏิบติั ละลา้ละลงั หนา้ก็
ไม่ได ้หลงักไ็ม่ไดไ้ง  

ส่ิงท่ีเราท าในปัจจุบนัน้ีเราตอ้งท าของเราไป แลว้มีโอกาส เราท าของเราดว้ย
โอกาส เราแบ่งสนัเวลาของเราเองเพราะเราเป็นหน้ีกรรม กรรมใหเ้ราเกิดมาสภาวะแบบ
นั้น ส่ิงท่ีเป็นไปเห็นไหม ดูสิเวลาเราเกิดมาแลว้เน่ียสูงต ่าด  าขาวเห็นไหม มนัเป็นเร่ือง
ของกรรมทั้งนั้น เราไดส้ร้างรักษาศีลมาดี รักษาศีลมาดี รักษาสมบติัมาดีต่างๆ มนัจะเป็น
ดีของเรา  

ถา้เราท าผดิศีล ทุศีลมาตั้งแต่ก่อนน้ี ส่ิงใดเกิดมากห็กๆ ตกๆ หล่นไป มนัถึงเวลา
มนัเป็นไปอยา่งนั้น เวลากรรมมนัใหผ้ล ถา้กรรมใหผ้ล ส่ิงท่ีใหผ้ลเพราะมนัเป็นการ
กระท าของเรา ส่ิงน้ีมนัเป็นสจัจะ เป็นนิรสจัจะ มนัเป็นความจริง มนัเป็นความจริงอยู่
แลว้ แต่เรามีส่ิงเร้า ส่ิงเร้าเราตอ้งการใหเ้ป็นความปรารถนาของเรา  

เราตอ้งการใหเ้ป็นความพอใจของเรา เราคิดของเราเอง เราท าของเราเอง เรา
ปรารถนาของเราเอง แลว้มนัเป็นไปตามนั้นไหม? แลว้เวลามาประพฤติปฏิบติัธรรมกย็งั
มาคิดปรารถนาในการประพฤติปฏิบติัธรรมอีก ในการประพฤติปฏิบติัเป็นการพอใจของ
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เรา เราจะท าใหเ้ป็นพอใจอยา่งนั้น มนัจะเป็นความพอใจของเราไหม? มนัไม่เป็นไปตาม
ความพอใจของเราหรอก มนัเป็นไปตามความจริง  

ถา้ตั้งสติจริงๆ สมาธิจริงๆ มนักเ็ป็นตามความจริงท่ีเป็นสมาธิจริงๆ เป็นสติจริงๆ 
สติจริงๆ ไม่ใช่สติตวัอกัษรนะ ไม่ใช่สญัญาจ ามานะ เราสร้างสติจริงๆ เรากต็ั้ง มนัเป็น
ขอนไมน้ะ ดูขอนไมม้นัตั้งไวสิ้ มนัไม่หวัน่ไหวเลย มนัเป็นสติไหม มนัเป็นขอนไม ้มนั
ไม่ใช่สติ น่ีกเ็หมือนกนั นัง่เป็นขอนไม ้ ส่ิงต่างๆ ไม่มีสติสมัปชญัญะเลยวา่เป็นสติ 
ความคิดวา่เป็นสติ เราคิดวา่สติ ไม่ใช่เป็นสติจริงๆ  

ถา้สติจริงๆ มนัระลึกรู้ ระลึกรู้อยูต่ลอดเวลา สติเกิดจากจิตไม่ใช่จิต ถา้สติเป็นจิต
นะจิตเรามีตลอดเวลา สติเราตอ้งมีตลอดเวลา เราจะไม่พลั้งเผลอเลย น่ีอยู่ๆ  เรากเ็ผลอ 
ตกๆ หล่นๆ ของเราไปตลอดเวลา เพราะอะไร? เพราะเราขาดสติ ถา้ขาดสติ เราฝึกของ
เราเห็นไหม เราฝึกฝนของเรา เราพยายามฝึกของเรา คนสติสั้นสติยาว  

ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมามนัเกิดข้ึนมาจากการกระท าของเรานะ จากการกระท าคือ
จากกรรมของเรา ถา้เรากรรมดีมนัมีสติสมัปชญัญะ มนัปรารถนาส่ิงท่ีดีๆ ความปรารถนา
ความจงใจของเราน่ีเห็นไหม ส่ิงน้ีมนัเป็นความรู้สึกเป็นความคิดนะ เดก็บางคนมนัคิด
ดีๆ เห็นไหม มนัคิดพดูอะไรออกมา เราคิดวา่เดก็มนัคิดไดข้นาดน้ีเชียวเหรอ ท าไมมนั
คิดไดล่้ะ?  

บางอยา่งเดก็มนัคิดได ้ บางอยา่งมนัพอใจได ้ มนัคิดของเขามนัออกมาจากหวัใจ
นะ น่ีความคิดของเรากเ็หมือนกนั ถา้ความคิดมนัออกมาจากใจของเรา ถา้มนัคิดแต่ส่ิงท่ี
ดีๆ ในการกระท าท่ีดีเห็นไหม ในการท่ีดีผลการตอบสนองกดี็ ดีคืออะไร? ดีคือกศุล บุญ
กศุล บุญกศุล ถา้ส่ิงท่ีมนัไม่พอใจล่ะ มนัขดัแยง้ล่ะ มนัขดัแยง้กบัใจของเราก่อน ในใจ
ของเรามนัขดัแยง้ มนัขดัแยง้มนัมีปมในใจ  

แลว้เวลาคิดออกมาท าออกมามนักข็ดัแยง้ ขดัแยง้จากขา้งใน ขดัแยง้จากขา้งนอก 
ขา้งนอกขดัแยง้จากขา้งนอกออกไป เห็นไหม ขา้งนอกมนักเ็ป็นเร่ืองสงัคมมนักเ็ป็นเร่ือง
ของโลกไป เร่ืองของโลกเห็นไหม มนัเป็นความเห็นจากโลกๆ ถา้มนัเป็นความเห็นของ
เรา  
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มนัถึงวา่เราเกิดมาในพทุธศาสนา เรามีสติสมัปชญัญะ เราหาประโยชน์กบัเรา เรา
ท าประโยชน์เพื่อเรา ถา้เราท าประโยชนเ์พื่อเรามนัเป็นประโยชน์กบัเรานะ ประโยชน์
จริงๆ สมบติัใช่ไหม สมบติัท่ีเป็นนามธรรม สมบติัท่ีเป็นอริยทรัพย ์ ไม่ใช่สมบติัจาก
ภายนอก สมบติัจากภายนอกมนัเจือจานกนัได ้ช่วยเหลือเจือจานกนัได ้ 

แต่อริยผล องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผูช้ี้ทางนะ เป็นผูท่ี้ช้ีทางใหเ้รา
กา้วเดิน ถา้เราเห็นประโยชน์แลว้เรากา้วเดินตามนั้น เราจะไดป้ระโยชน์กบัเรา ถา้เราไม่
กา้วเดินตามนั้นเห็นไหม มนัขดัแยง้ในใจ แลว้มนัเหน่ียวร้ังดว้ย เหน่ียวร้ังเห็นไหม กิเลส
มนัจะเหน่ียวร้ัง มนัจะมีจริงหรือ? มนัจะเป็นไปไดห้รือ? อนัน้ีเป็นธรรมชาตินะ  

ครูบาอาจารยม์ากเลย เวลาประพฤติปฏิบติัไปมนัลงัเลสงสยั อ่านธรรมขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เช่ือ มนัเช่ือ แต่มนัมีส่วนท่ีไม่เช่ือ มนัมีส่วนท่ีไม่เช่ือคือ
อวิชชา ความลงัเลสงสยั ความลงัเลสงสยัอนัน้ีมนัท าใหเ้ราโลเล ถา้ความลงัเลสงสยัมนั
เกิดมาจากเรา แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติัเขา้ไป ถา้มนัไปเห็นความจริง มนัจะไปลงัเล
สงสยัท่ีไหนเพราะคนมนัรู้จริงเห็นจริง  

ถา้คนรู้จริงเห็นจริงเห็นไหม มนัไม่มีความลงัเลสงสยั น่ีถา้เกิดเรายงัปฏิบติัไม่ถึงรู้
จริง ความลงัเลสงสยัมีเป็นธรรมดา พอมีเป็นธรรมดาการต่อสู้ การต่อสู้ตวัน้ี เห็นไหม 
๙๙.๙๙ มนัเกือบจะได ้เกือบจะไดต้ลอดเวลานะ กิเลสมนัร้ายนกั ดูสิ เห็นไหม เราติดดี  

ติดดีตอ้งท าดีก่อน ถา้ไม่ท าดีเราเป็นคนไม่ดี ถา้ท าดี ท าดีเป็นความดี ความดีกไ็ป
ติดดี ถา้ไม่ไดท้  าทุกขอี์ก ไม่ไดท้  ามนัเป็นความเดือดร้อน ถา้เป็นความเดือดร้อนเห็นไหม 
เราท าของเรา ท าของเราเป็นความเคยชิน ถา้ความเคยชินนะ ส่ิงท่ีมนัสุดวิสยักคื็อสุดวิสยั  

คนเรามนัถึงกาลเวลามนัสุดวิสยันะ ถา้สุดวิสยักป็ล่อยวางมนัซะ ส่ิงนั้นมนัเป็น
การสุดวิสยั เราท าส่ิงท่ีท าได ้ เราท าส่ิงท่ีมนัเป็นไป ท าส่ิงท่ีมนัพอเป็นไปเห็นไหมเพราะ
เรามีอ  านาจวาสนาเท่าน้ี บารมีใหญ่ บารมีไม่ต่างกนันะ แต่ความรู้ ความสะอาดบริสุทธ์ิ
เท่ากนั  

ถา้ความสะอาดบริสุทธ์ิเท่ากนั เราท าเพื่อความสะอาดบริสุทธ์ิของเรา ส่ิงท่ีมนั
เป็นประโยชน์กบัเราอยูท่ี่น่ี ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัเรานะ เราเห็นประโยชนค์วามจริงของ
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เรา ประโยชน์ความจริงของเรา เราท าของเรา ใครจะวา่ติฉินนินทา เร่ืองของเขานะ โลกน้ี
คนรักเท่าผนืหนงัคนชงัเท่าผนืเส่ือ ไม่มีหลอกท่ีโลกน้ีเขาจะเห็นดีเห็นงามไปกบัเรา  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้พดูไวใ้นธรรมพระไตรปิฎกนะ คนท่ีโดน
โลกธรรมในโลกน้ี ท่ีโดนแรงเสียดสี ไม่มีใครแรงเท่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นแม่ทพั เป็นแม่ทพันะ เป็นผูบุ้กเบิก เป็นผูว้าง
ธรรมและวินยัอนัน้ีไว ้ 

ในเจา้ลทัธิต่างๆ เห็นไหม ๒,๕๐๐ ปี โลกน้ีมนัเป็นลา้นๆ ปี สะสมมาทั้งนั้น ส่ิงท่ี
เขายดึถือยดึถือกนัมา สงัคมเก่าเขามีอยูแ่ลว้ แลว้ส่ิงท่ีเราแทรกข้ึนมาเห็นไหม แลว้
ปฏิเสธเขาหมดเลย ปฏิเสธพระเจา้ ปฏิเสธทุกอยา่ง ปฏิเสธเทวดา ปฏิเสธอินทร์พรหม
ทั้งหมด ปฏิเสธทั้งหมดเลย  

ขณะท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม บุพเพนิวาสานุสติญาณ เวลา
เทศน์ธมัมจกัฯ เทวดาส่งข้ึนไปเป็นชั้นๆ เห็นไหม ใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้เห็นนะ ทั้งรู้ทั้งเห็น แต่ในโลกสงัคมของมนุษย ์ ในเจา้ลทัธิต่างๆ เขารู้เขาเห็นกมี็ เขา
เช่ือกมี็ บางศาสนาก็เช่ือวา่มีนรกสวรรค ์ บางศาสนากป็ฏิเสธ เจา้ลทัธิต่างๆ เขาเห็น
ตามแต่ เห็นแต่จิตนอก จิตนอกคือจิตท่ีเขารู้เขาเห็นของเขาตามท่ีวา่รู้ลึกรู้ต้ืนไดต่้างกนั  

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้รู้รอบ รู้รอบ ส่ิงน้ีมีอยูเ่ห็นไหม รู้รอบวา่ส่ิงน้ี
มีอยู ่ แลว้เวลาเทศนาวา่การถึงเทวดา อินทร์ พรหม ส าเร็จเป็นแสนๆ อยา่งน้ี แต่เวลามา
พดูกบัมนุษย ์มนุษยไ์ม่เช่ือ มนุษยไ์ม่เช่ือเห็นไหม ส่ิงต่างๆ โลกธรรม ๘ ทั้งจา้งคนมาเอด็
มาวา่ขดัขวางไปทุกๆ อยา่ง  

ส่ิงท่ีเขาจะลม้ศาสนา  เขาตอ้งลม้หวัหนา้ก่อน ลม้แม่ทพัก่อน องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ถึงบอกวา่โลกธรรม ๘ ในโลกน้ีไม่มีใครโดนเสียดสีแรงเท่าองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เวลาพระเราทอ้ถอยเห็นไหม คติธรรมอยา่งน้ีมนัเอามาเป็น
ประโยชน์กบัเราได ้เอามาเป็นประโยชน์กบัเราเพื่อประโยชน์กบัเรานะ  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นเจา้ของศาสนา มีฤทธ์ิ มีเดชนะ เวลามีฤทธ์ิ
ท าอยา่งไรกไ็ด ้ท าไมถึงไม่ท า เพราะเมตตาธรรม เมตตาธรรมนะ ถา้ร้ือสตัวข์นสตัว ์แลว้
ร้ือสตัวข์นสตัวไ์ด ้เรากจ็ะร้ือสตัวข์นสตัว ์ถา้ร้ือสตัวข์นสตัวไ์ม่ได ้ส่ิงน้ีมนัเป็นกรรมของ
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สตัว ์มนัเป็นความเห็น เป็นมุมมองในหวัใจ ถา้มุมมองในหวัใจเขาเป็นอยา่งนั้น เราจะไป
ฝืนท าไม เราไปฝืนมนัไม่เป็น มนัเป็นโทษกบัเขานะ  

ดูสิความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ พระอริยเจา้น่ีน่ิงอยู ่ รู้ถึงความรู้สึกของเรา 
ความคิดของเรา เมตตาเขา แลว้ถา้เป็นพระอริยะเจา้เห็นไหม แลว้เราท าส่ิงใดท่ีใหเ้ขาติ
เตียน ถา้เขาติเตียน เขาท ากรรมของเขา เราควรไหม เราไม่ควร ความเมตตาความสงสาร 
ไม่อยากใหเ้ขาไดบ้าปไดก้รรมหรอก  

แต่ถา้มนัเป็นกิเลสตณัหาของเขา เขาอยากท าของเขา พดูขนาดไหนเขากไ็ม่ฟัง ดู
สิ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เขาจา้งคนมาวา่จา้งคนมาด่าเห็นไหม พระโมค
คลัลานะเป็นขนุพล ในลทัธิต่างๆ เขาปรึกษากนั ศาสนาพทุธยัง่ยนืข้ึนมาไดเ้พราะใคร?
เพราะอคัรสาวกเบ้ืองซา้ยและเบ้ืองขวา  

เพราะพระโมคคลัลานะไปสวรรคม์าไปอะไรมาแลว้มายนืยนัเห็นไหมองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้การันตีวา่จริงๆๆๆ แลว้ตอ้งท าลายพระโมคคลัลานะก่อน
เห็นไหม กรรมเก่ากรรมใหม่มนัมาสมดุลกนัตลอดเวลา  

กรรมเก่ากรรมใหม่ พระโมคคลัลานะมีฤทธ์ิมีเดช รู้ไปหมด ใครจะมาท าอะไร
เหาะหนีๆ ตั้งหลายหน แลว้มาพิจารณาดูวา่มนัเป็นเพราะเหตุใด? กรรมเก่าไง กรรมเก่าท่ี
ไดเ้คยท ามารดาไว ้ เคยท าแม่ไวเ้ห็นไหม พอ่แม่น่ีมีพระคุณท่ีสุด แลว้น่ีไปท าพอ่แม่ ไป
ท าพอ่แม่ไวเ้ห็นไหม กรรมมนัยอ้นมา แลว้ในปัจจุบนัเป็นพระโมคคลัลานะ สร้งบุญ
กศุลมา กรรมเก่ากรรมใหม่มนัซอ้นกนัมา  

สร้างบุญกศุลมาไดเ้ป็นอคัรสาวกเบ้ืองซา้ย มีฤทธ์ิมีเดชมาก เหาะหนียงัได ้ ท า
อะไรกไ็ด ้แต่ถึงท่ีสุด กรรมของเรา เพราะเราสร้างของเรามาเอง เหาะหนี ท าหนี ท าฤทธ์ิ
ใส่เขากไ็ด ้ อะไรกไ็ด ้ แต่ท าไปเห็นไหม ไม่ท าเพราะมนัถึงเวลา ถึงวาระ ใหเ้ขาทุบจน
ตาย ทุบจนตายนะ  

แลว้คนทุบตายรวมดว้ยฤทธ์ิเห็นไหม ดว้ยฤทธ์ิ คนเราเจบ็ปวดมีอาการ หวัใจมนั
จะท าสมาธิไดไ้หม? เวลาเราวิตกกงัวลเราจะท าจิตสงบของเราไดไ้หม ขนาดเขาทุบจน
แหลก ใจเป็นปกติ ไม่หวัน่ไหวเลย รวมข้ึนมาใหเ้ป็นพระโมคคลัลานะเหาะไปลาองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้แลว้กลบัมาท่ีเดิม คลายฤทธ์ิออก  
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เวลากษตัริยเ์ขาใหสื้บสวนเห็นไหมวา่ใครเป็นคนท า มนัเป็นนกัเลงพื้นบา้น เวลา
ไปทุบพระโมคคลัลานะเสียแลว้ ไดค่้าจา้งมา ไปกินเหลา้กนั พอเมาเหลา้เมายาข้ึนมา พดู
โออ้วดกนั เขากเ็ลยรุมตีตายเหมือนกนั มนักค็นพื้นๆ ส่ิงท่ีท าได ้ ส่ิงท่ีมีฤทธ์ิเดชน่ีท าได ้
แต่ไม่ท า ท าฤทธ์ิเดชเห็นไหม  

ฤทธ์ิเดช เวลาพระโมคคลัลานะแสดงออกมา แสดงฤทธ์ิ แสดงเดชเพื่อโนม้นา้ว 
เพื่อทิฐิ เศรษฐี มหาเศรษฐี เวลาเขาติด เขามีวาสนาอยู ่ แต่เขาไปติดในสมบติัภายนอก 
พระโมคคลัลานะเหาะไปเห็นไหม เหาะไปทรมานเขา ไปทรมานเขา เวลาเขาใหจ้ริงๆ 
ไม่เอา  

ถา้จะเอาขนมเบ้ืองน่ีไปถวายองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เห็นไหม ฤทธ์ิเดช
กลบัไปทรมานทิฐิมานะของคนใหทิ้ฐิมานะของคนไดเ้ปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงมาใน
มุมมองท่ีดี ไม่ไดไ้ปท าลายคน ท าลายกิเลส ท าลายทิฐิมานะของคนเห็นไหม ท าใหทิ้ฐิ
มานะของคนเปล่ียนความรู้สึกมาได ้ความรู้สึกมาเป็นส่ิงท่ีดี  

มาเป็นส่ิงท่ีดีคือมาแกไ้ขตวัเองเห็นไหม พอแกไ้ขตวัเองไดส้มัผสักบัธรรม จิตน้ี
ไดส้มัผสักบัธรรม เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ธรรมะ ธรรมะคือธรรมขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีไปร้ือคน้มา ท าไมตอ้งร้ือคน้ ร้ือคน้มาจากไหน ร้ือคน้มาจากใจ 
ใจเวลาเกิดอาสวกัขยญาณ เกิดความเห็นจากภายในแลว้เขา้มายอ้นท าลายกิเลสเห็นไหม  

ส่ิงน้ีน่ีเป็นกิจในหวัใจ น่ีเป็นสจัจะเกิดข้ึนจากหวัใจ แลว้หวัใจ การกระท าของใจ
อยา่งน้ี เอาการกระท าของใจอยา่งน้ีวางไวเ้ป็นวิธีการ แลว้เราประพฤติปฏิบติัเขา้ไปเห็น
ไหม ส่ิงท่ีสมัผสัเขา้ไป จิตท่ีมนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัช าระลา้งของมนั ถึง
ท่ีสุดเห็นไหม ธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ร้ือคน้ข้ึนมา เราปฏิบติัข้ึนมา เรา
ร้ือคน้ข้ึนมาจนเป็นสจัธรรมของเรา 

ส่ิงท่ีสจัธรรม จากใจท่ีเป็นกิเลส จนใจเป็นธรรม ธรรมกบัใจเป็นอนัเดียวกนั ถา้
ธรรมกบัใจอนัเดียวกนันะ ใจท่ีมนัสกปรกโสโครกมนัสะอาดข้ึนมาได ้ พอสะอาดข้ึนมา
มนัเป็นสมบติัของใจดวงนั้น ถา้เป็นสมบติัของใจดวงนั้น ส่ิงท่ีเป็นธรรมมนัมีความสุข 
วิมุตติสุข สุขเกิดจากหวัใจ สุขเกิดจากภายใน  
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สมบติัภายนอกเป็นสมบติัภายนอกนะ สมบติัภายนอก เวลาพระเทศนาวา่การ 
เห็นไหม ใหเ้สียสละ ใหเ้สียสละ ส่ิงท่ีเสียสละ ถา้มนัเสียสละทางโลกๆ เขากเ็สียสละ
แลว้ เขาไปหวงัส่ิงอ่ืน มนัไม่ชอบเห็นไหม ตรัสรู้เองโดยชอบ โดยชอบคือไม่
เปล่ียนแปลง ความเขา้ใจความสมัผสัของเรามนัไม่ชอบ  

มนัไม่ชอบคือมนัจ าธรรมมา มนัดน้เดาธรรมมา พอดน้เดาธรรมมาเห็นไหม มนัก็
เห็นสภาวะอนัหน่ึง เห็นสภาวะมาจากความเห็นจากภายนอก เห็นไหม จิตมนัไปสมัผสั 
จิตมนัไปสมัผสั มนัไม่เป็นธรรมกบัจิตเป็นอนัเดียวกนั มนัเป็นจิตรู้เขา รู้ขา้งนอก รู้ความ
เป็นไป รู้ความเป็นไปเห็นไหม เห็นไหมมนัไม่ชอบ  

พอมนัไม่ชอบข้ึนมามนักเ็ป็นอนิจจงั พอมนัอนิจจงัมนักเ็ปล่ียนแปลง มนัไม่เป็น
ความจริง แต่ถา้เป็นความชอบ ความชอบ สจัธรรมมนัเป็นความจริง ความจริงข้ึนมามนั
จะเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งไร? มนัเป็นความจริงของใจอนันั้น ใจอนันั้นมนัเป็นอริยทรัพย์
ข้ึนมาจากขา้งใน  

ถา้จากขา้งในเห็นไหม ส่ิงน้ีมนัคงท่ีคงวานะ มนัเป็นสมบติัของใจ ชีวิตมนัจะมี
ประโยชน ์ประโยชนอ์ยา่งน้ี ถา้มีประโยชน์นะ แลว้เวลาธรรมข้ึนมามนัไม่ตอ้งลงทุนส่ิง
ใดๆ เลย ลมหายใจเขา้ลมหายใจออก ความรู้สึกกายกบัใจ ส่ิงท่ีติดกนัอยูติ่ดท่ีกายและใจ 
คนเราติดท่ีกายและใจนะ  

เจบ็ไขไ้ดป่้วย ตอ้งหาอยูห่ากินกเ็พราะเร่ืองของร่างกาย เวลามนัสุขมนัทุกขใ์น
หวัใจ มนักเ็ร่ืองของใจ ถา้มนัแกท่ี้น่ีหมด มนัแกท่ี้อ่ืนไม่จบ แกท่ี้อ่ืนนะมนัเป็นปัจจยั
เคร่ืองอาศยัเท่านั้น ถา้มาแกท่ี้น่ีเห็นไหม กลบัมาแกท่ี้ใจ ถา้แกท่ี้ใจเอาอะไรไปแกม้นั เอา
อะไรไปแกม้นั เอาสญัญาเอาอารมณ์เอาความรู้สึกไปแกใ้จ เอาสญัญาอารมณ์ไปแกใ้จมนั
จะแกใ้จไดอ้ยา่งไร?  

มนัตอ้งละเอียด มนัตอ้งเขา้มาท่ีใจ ถา้เขา้มาท่ีใจเห็นไหม มนัจะเห็นคุณค่า ถา้เขา้
มาท่ีใจอะไรเขา้ไปล่ะ สติมนัเป็นอยา่งไรกไ็ม่รู้ ส่ิงต่างๆ มนัเป็นช่ือหมด มนัเป็น
ต ารับต าราหมด เป็นทฤษฎีหมด มนัเวลาสร้างข้ึนมามนักส็ร้างเงาข้ึนมา ไม่ไดส้ร้างความ
จริง  
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ถา้เราประพฤติปฏิบติัเขา้ไปมนัจะเป็นความจริง ตั้งสติจริงๆ ถา้สติจริงๆ นะ มนั
ยงัย ั้งไดห้มด มนัยบัย ั้งความคิด มนัยบัย ั้งความทุกข ์ มนัยบัย ั้งส่ิงท่ีเราเตลิดเปิดเปิงได ้ ถา้
มนัยบัย ั้งส่ิงน้ีไดเ้ห็นไหม ยบัย ั้งมาใหอ้ยูใ่นอ านาจของเรา เป็นเอกคัคตารมณ์ จิตตั้งมัน่ 
ถา้จิตตั้งมัน่นะ ถา้จิตไม่ตั้งมัน่จิตมนัคลอนแคลน  

ดูสิ เราน่ีช่วยตวัเองไม่ได ้เราจะไปช่วยเหลือใคร ถา้เราช่วยตวัเองไดเ้ห็นไหม เรา
จะช่วยเหลือทุกๆ คนไดเ้ลย จิตมนัจะตั้งมัน่ไดม้นัตอ้งช่วยตวัมนัไดก่้อน ถา้มนัช่วยตวั
มนัเองไดเ้ห็นไหม แลว้ส่ิงท่ีอาศยัจิต กิเลสอาศยัจิตอยู ่ อวิชชามนัอาศยัจิตอยู ่ ส่ิงท่ีเป็น
อนุสยั มนันอนเน่ืองมากบัจิตวา่เป็นนอนเน่ืองมากบัจิต  

เราบอกวา่มนัเป็นเน้ือเดียวกบัจิต ใช่ เหมือนกบัเน้ือเดียวกบัจิต มนัละเอียดอ่อน
มาก แต่มนัเป็นอวิชชา มนัแยกได ้ ถา้มนัแยกไม่ไดพ้ระอรหนัตเ์กิดไม่ได ้ ถา้มนัแยก
ไม่ไดค้รูบาอาจารยไ์ม่สอน มนัแยกได ้แต่มนัแยกไดด้ว้ยใช่ไหม  

ดูสิทางโลก เขาสงเคราะห์กนัต่างๆ ใหม้นัแยกสสารออกจากกนัเห็นไหม นัน่
เป็นทางวิทยาศาสตร์ เขาตอ้งใชว้ิชาการของเขา แต่น่ีมนัเป็นธรรม มนัเป็นธรรม มนั
เป็นโลกตุตระธรรม มนัเป็นส่ิงท่ีออกมาเป็นตวัตน ส่ิงท่ีเอาไปพิสูจน์กนั พิสูจน์ไดด้ว้ย
การวิปัสสนา พิสูจน์ไดด้ว้ยการจิต พิสูจน์ไดด้ว้ยการกระท า  

ถา้ไม่รู้จริง ไม่เห็นจริง การกระท าอยา่งนั้น ดูสิดูทางวิชาการเห็นไหม เขาสอนลกู
ศิษยข์องเขา เขาตอ้งทดสอบใหล้กูศิษยข์องเขาเห็นวา่ส่ิงน้ีเป็นไปไดจ้ริง ลกูศิษยถึ์งจะ
เช่ือถืออาจารยข์องเขา น่ีกเ็หมือนกนั ในใครประพฤติปฏิบติัข้ึนไปแลว้ ถา้ใครประพฤติ
ปฏิบติัตามสจัจะความจริง ตามธรรมนะ ถา้ประพฤติปฏิบติัไม่ตามธรรม ประพฤติปฏิบติั
โดยกิเลส ประพฤติปฏิบติัโดยความเห็นของตน ประพฤติปฏิบติัดว้ยความคาดหมาย มนั
จะเขา้ไม่ถึงธรรมเดด็ขาด เขา้ไม่ถึงหรอกเพราะมนัประพฤติโดยกิเลส  

ส่ิงท่ีเราเอามาใชเ้พื่อการวิเคราะห์ต่างๆ สสารต่างๆ ถา้มนัไม่สะอาด มนัไม่
บริสุทธ์ิ มนัผสม มนัทดสอบไปแลว้มนัใหค่้าเบ่ียงเบนไป น่ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือหวัใจเรา
เป็นกิเลส หวัใจเรามีความเห็นแก่ตวั หวัใจเรามีความมกัง่าย แลว้ท าแต่ความพอใจของ
ความเห็นของเราเอง มนัจะเป็นความสะอาดบริสุทธ์ิเป็นไปไดอ้ยา่งไร?  
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แต่ถา้เราตามธรรม หวัใจมนัสกปรกใช่ไหม? ใช่ หวัใจมนัสกปรกเพราะมนัมี
กิเลสอยู ่ แลว้มีกิเลสอยู ่ แลว้มนัจะสะอาดบริสุทธ์ิไดอ้ยา่งไร? มนัมีกิเลสอยู ่ แต่มนั
สะอาดบริสุทธ์ิได ้เพราะเราเช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เราประพฤติปฏิบติัตาม
ธรรม  

ตามธรรมมนักต็อ้งกา้วเดินไปตามส่ิงท่ีเป็นกิเลสน่ีแหละเพราะการเกิด กิเลสพา
เกิด ใจมนัอวิชชาทั้งนั้น ส่ิงท่ีมาเกิด ทุกคนมาเกิด เจา้ชายสิทธตัถะมาเกิดก็กิเลสพามาเกิด 
กิเลสไง บุญกศุลไง ส่ิงท่ีท าดีๆ พระโพธิสตัวม์าเกิด พระโพธิสตัว ์ 

การเกิดไม่ใช่อวิชชาเหรอ น่ีเกิดโดยอวิชชาทั้งนั้น คนท่ีเกิดทั้งหมดเป็นอวิชชา
ทั้งหมด ถา้อวิชชาทั้งหมดมนัผดิมาหรือเปล่า ส่ิงน้ีมนัสกปรกหรือเปล่า? สกปรก แลว้ท า
อยา่งไรมนัถึงจะเป็นธรรมล่ะ เป็นธรรมสิเพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไป
ทดสอบ ตรวจสอบมาจากเจา้ลทัธิต่างๆ ทั้งหมดเลย   

จากอาฬารดาบส เห็นไหมวา่ไดส้มาบติัเหมือนเรา สอนไดเ้หมือนเราเห็นไหม 
ไม่เช่ือ ไม่เช่ือ ไม่เช่ือ เพราะอะไร? เพราะสร้างสมบุญญาธิการมา สร้างสมบุญญาธิกามา
วา่จะตรัสรู้เองโดยชอบ ขณะท่ีมาตรัสรู้เองโดยชอบยอ้นกลบัเขา้มา ท้ิงค าสัง่สอนของเจา้
ลทัธิต่างๆ ทั้งหมดเลย แลว้ปฏิเสธทั้งหมด ไม่มีใครช่วยเราได ้ 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ก าหนดอานาปานสติ แลว้ร้ือคน้เขา้
มาจึงถึงท่ีสุด เห็นไหม ดว้ยธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ยอ้นกลบัเขา้มา
ท าลายกิเลสเห็นไหม ถา้เราประพฤติปฏิบติัโดยธรรมเห็นไหม โดยธรรม ใครช่วยเหลือ
เราได ้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผูช้ี้ทาง  

สติกเ็ป็นของเรา ความเพียรกเ็ป็นของเรา ความตั้งใจกเ็ป็นของเรา ทุกอยา่งตอ้ง
เป็นของเราหมดเลย เป็นของเราแกไ้ขเรา เป็นของเราท าลายกิเลสของเรา เป็นของคนอ่ืน
ท าลายกิเลสของคนอ่ืน คนจะมัง่มีศรีสุข คนจะมีสมบติัมากนอ้ยแค่ไหนกเ็ป็นสมบติัของ
เขา  

แต่ถา้เป็นสมบติัของเรา เราหาทุกอยา่งมาเป็นสมบติัของเรา สติกเ็ป็นสติของเรา 
สมาธิกเ็ป็นสมาธิของเรา ปัญญาท่ีมนัจะเกิด เราฝึกฝนข้ึนมามนักเ็ป็นสติเป็นสมาธิของ
เรา ปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึนมากเ็ป็นปัญญาของเรา แลว้ปัญญาของเรา ปัญญาของเราเป็น
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อยา่งไร? ปัญญาของเรากล็ม้ลุกคลุกคลาน ปัญญาอยา่งหยาบๆ เขา้มาก่อน ทวนกระแส
เขา้มาก่อน  

ดูสิ ปลาเห็นไหม สตัวเ์วลามนัเกิดมา ตวัมนัเลก็นิดเดียว ชา้งออกมาตวัมนันิด
เดียวเห็นไหม เวลามนัโตข้ึนมามนัใหญ่กวา่เราอีก จิตท่ีมนัหดัฝึกฝนข้ึนมามนัพฒันาได ้
มนัยนืตวัของมนัข้ึนเองได ้ถา้มนัยนืตวัข้ึนมาของมนัเองโดยสจัจะความจริงเห็นไหม มนั
เป็นสมัมาสมาธิ ถา้ไม่ใช่สมัมาสมาธิ สมาธิน่ีพออยูพ่อกินนะ  

คนท่ีมนัทุกขม์นัร้อนอยูเ่พราะใจไม่สงบ ใจมนัฟุ้ งซ่าน ใจมนัแบกหามส่ิงต่างๆ 
ทั้งหมดเลย แลว้ถา้มนัสละส่ิงท่ีมนัแบกหามเขา้มาเป็นอิสระตวัมนัเอง มนัจะมีความสุข
ไหม? มนัตอ้งมีความสุขในตวัมนัเองเป็นธรรมดา น้ีพอมีความสุขเป็นธรรมดา แต่ความ
เขา้ใจผดิไง เขา้ใจผดิวา่พอมนัวา่งๆ อยา่งน้ี กเ็ป็นผลของธรรม  

เป็นผลของธรรม คิดวา่ถึงธรรม ถึงท่ีสุดแห่งธรรม ไม่ใช่เลย ไม่ใช่เลยเพราะเด๋ียว
มนักค็ลายตวัออกมา มนัคลายตวัออกมาโดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้เห็นไหม ในการ
ประพฤติมนัเป็นส่ิงท่ีสกปรก มนัเป็นความประพฤติปฏิบติัโดยสมมุติ ปฏิบติัโดยจิต 
ปฏิบติัโดยกิเลสน่ีแหละ  

แต่เราท าโดยธรรม ท าโดยธรรมน่ีท าโดยความถกูตอ้ง ความถกูตอ้ง เช่ือธรรม
เคารพในครูบาอาจารย ์ เคารพในค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้ท า
เขา้ไปใหม้นัซ่ือตรงกบัธรรม เราซ่ือตรงกบัธรรมนะ ปฏิบติัธรรมข้ึนมามนัจะเป็นค่า
ความจริงข้ึนมาจากใจ  

พอค่าความจริงจากใจ สมาธิกเ็ป็นสมาธิ สมาธิเป็นสมาธิแลว้ถา้มนัติดในสมาธิ
มนักว็า่งอยา่งนั้น ถา้มีครูบาอาจารยมี์วาสนาท่ีดี มีวาสนาท่ีดีเห็นไหม มนัจะร้ือคน้ มนัจะ
สงสยั สนเท่ห์ แลว้มนัจะพิสูจน์ตรวจสอบของมนัเอง แต่ถา้ไม่มีครูบาอาจารยเ์ห็นไหม 
มนัจะร้ือคน้ของมนัเอง  

ถา้มีครูบาอาจารยเ์ห็นไหม ครูบาอาจารยท่์านเคยผา่นอยา่งน้ีมานะ ดูสิเราเป็นพอ่
แม่ของคน พอ่แม่ของคนมีลกูตอ้งรู้ผา่นการอบรมสัง่สอนลกูมาทุกคน ท าไมจะไม่รู้วา่
ส่ิงท่ีเราท า ส่ิงท่ีปรารถนาของเดก็ ส่ิงท่ีปรารถนาของวยัท างาน ส่ิงท่ีปรารถนาของคนวยั
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ชราภาพเป็นอยา่งไร? เขาตอ้งเดินตามเรามาแน่นอนเลย น่ีคือการด ารงชีวิตโดยธรรมชาติ
นะ  

แต่ในการประพฤติปฏิบติัครูบาอาจารยท่์านผา่นของท่านมา ท่านไดผ้า่นชีวิต
อยา่งน้ีมา ถา้เราไม่ใช่ ครูบาอาจารยท่ี์สัง่สอนเราไม่ได ้ ท่านเป็นครูบาอาจารยเ์หมือนกนั 
แต่ท่านไม่เอาการเอางาน ท่านไม่รับรู้ส่ิงใดๆ เลย ท่านขวางโลกไวต้ลอดเวลา  

เวลาสอนเรากส็อนใหเ้ราขวางโลก ขวางกิเลสไง เอากิเลสขวางโลก เอาความเห็น
ของเราขวางธรรม เอาทิฐิมานะของเราขวางไปตลอด ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้น่ีของจริงนะ แต่เพราะเราขวาง เพราะความเห็นของเรามนัขวาง ถา้ความเห็น
ของเรามนัขวางกข็วางไปทุกๆ อยา่ง  

พอขวางไปทุกๆ อยา่งแลว้มนัจะเป็นธรรมไหม น่ีไงการปฏิบติัท่ีมนัไม่เป็นธรรม 
ถา้การปฏิบติัท่ีมนัเป็นธรรมนะ ถา้การปฏิบติัเป็นธรรมมนัถึงเป็นธรรม ถา้ปฏิบติัเป็น
ธรรมข้ึนมาแลว้ ศีลกเ็ป็นศีลจริงๆ สมาธิกเ็ป็นสมาธิจริงๆ แลว้ถา้เป็นปัญญานะ มนัเป็น
ปัญญาจริงๆ นะ   

ปัญญาจริงๆ มนัเกิดข้ึนมานะ มนัเห็นความเป็นไป ถึงบอกวา่โลกตุตระปัญญา 
คนเห็นเห็นธรรมจกัร โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติมรรคระหวา่งเราเคล่ือนไหวมรรค
โสดามกัจะเกิดนะ โสดาปัตติมรรค ถา้มนัไม่ถึงท่ีสุด มนัไม่เป็นอกปุปธรรม มนักเ็ส่ือม
มาเป็นกลัยาณปุถุชน แต่ถา้เป็นโสดาปัตติมรรค แลว้เราตรวจสอบทดสอบของเราไป
บ่อยคร้ังเขา้  

โสดาปัตติมรรคน่ีมนัฝึกฝน มนัเป็นตทงัคปหาน ปล่อยแลว้ปล่อยเล่าปล่อยแลว้
ปล่อยเล่าเห็นไหม ถึงท่ีสุดนะ ถึงท่ีสุดขณะจิตมนัพลิกเลย ขาดออกไป กายเป็นกาย จิต
เป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์กายเป็นกาย จิตเป็นจิต จิตมนัเป็นจิต จิตน่ีมนัเป็นตวัสมานระหวา่ง
กายกบัทุกข ์ 

กายเป็นกาย จิตเป็นจิต เห็นไหม ทุกขเ์ป็นทุกข ์ แลว้ความรับรู้มนัปล่อยวาง
หายไปหมดเลย หายไปโดยสติท่ีมนัรู้พร้อม จิตท่ีมนัสมานความเป็นทุกขก์บัความเป็น
กาย ส่ิงต่างๆ ท่ีมนัเหมือนกนัมนัปล่อยหมดเห็นไหม ส่ิงท่ีปล่อยหมดน่ี ขณะท่ีมนัเป็นไป 
ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม  
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ขณะท่ีมนัเป็นไป ขณะท่ีจิตน้ีมนัพลิกข้ึนมา มนัเป็นธรรมแท้ๆ  นะ มนัเป็น
อริยสจั มนัเป็นความจริง มนัเป็นมรรคญาณ มนัเป็นส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ร้ือคน้ ธรรมะน่ีมีอยูแ่ลว้ ทฤษฎีอยา่งน้ีมนัเป็นความจริงอยา่งน้ี มนัมีอยูแ่ลว้ แต่ไม่มี
ใครปฏิบติัถึง  

เวลาครูบาอาจารยข์องเราแสวงหานะ แสวงหาส่ิงน้ีอยูน่ะ ไปศึกษามานะ ท่ีไหน
มนัมี สองพนักวา่ปีน่ีต ารามีนะ เวลาหลวงปู่ เสาร์ร์ หลวงปู่ มัน่ออกร้ือคน้ ไปร้ือคน้มากบั
ใคร ปฏิบติัเขา้ไป พอจิตสงบข้ึนมา เห็นปัญญาข้ึนมา ไปถามใคร ใครกต็อบไม่ได ้ ไป
ถามใคร ใครกต็อบไม่ได ้ 

ค าวา่ตอบไม่ไดเ้พราะเขาไม่เคยรู้ เขาไม่เคยเห็น เขาไม่เคยมีประสบการณ์อยา่งน้ี
เลย แลว้เขาจะตอบอาการอยา่งน้ีไดอ้ยา่งไร? ถึงจะตอ้งตรวจสอบ ทดสอบกนัเองเห็น
ไหม ตรวจสอบทดสอบกนัไปเองจนในปัจจุบนัน้ี ของรู้จริงมนัมีอยู ่ ส่ิงท่ีมีอยู ่ การ
กระท ามนัเคล่ือนไหว  

เราช านาญในการท าอาหารนะ แลว้มีคนหน่ึงท าอาหารไม่เป็นมาเสนอวา่เขา
ท าอาหารอยา่งท่ีเราช านาญดว้ยรสชาติด๊ีดีกวา่เรา รสชาติท่ีแปลกกวา่เรา แลว้เขาท ามา 
เราจะเช่ือเขาไหม? ถา้ไม่เช่ือเขา ใหเ้ขาทดสอบมา พอเขาท าข้ึนมามนัอาหารคนละชนิด 
อาหารท่ีรสชาติมนัเขม้ขน้กวา่เรา แต่มนัไม่ใช่อาหารของเรา มนัไม่ใช่  

น่ีกเ็หมือนกนั ประพฤติปฏิบติัธรรมข้ึนไปถา้มนัไม่สมควรแก่ธรรม มนัไม่เป็น
ธรรม ท าอยา่งไรข้ึนมามนักไ็ม่ใช่ธรรม ปฏิบติัโดยไม่ชอบ ตรัสรู้เองโดยชอบนะ เวลาเรา
ประพฤติปฏิบติัข้ึนไปมนักจ็ะเป็นความเห็นเราโดยชอบ ถา้โดยชอบมนัจะไม่
เปล่ียนแปลง โดยชอบจะเป็นความจริง โดยไม่ชอบท าแลว้มนัเรรวน ทุกอยา่งจะเรรวน
ไปหมด ส่ิงต่างๆ จะเรรวนไปหมด เรรวนนะ พอเรรวนเขา้ไปแลว้เรากไ็ม่มัน่ใจ พอใจ
เราไม่มัน่คงนะ เราปฏิบติัไปมนักท็ดทอ้ แต่ถา้เป็นความมัน่คงนะ  

ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม สมควรแก่ธรรมมนัตอ้งไดธ้รรมะน้ีมา
ครอบครองแน่นอน มนัเป็นส่ิงท่ีมีอยู ่ ส่ิงท่ีสมัผสัอยู ่ ลมพดักเ็ยน็ แดดออกกร้็อน มนัมี
ของมนัอยูโ่ดยธรรมชาติของมนั แต่มนัไม่มีชีวิต มนัพดัเคล่ือนไหวไป มนัเป็นธรรมชาติ
นะ มนัไม่รู้หรอกวา่มนัใหโ้ทษกบัใคร ใหป้ระโยชน์กบัใคร มนัไม่รู้มนัเป็นธรรมชาติ
ของมนั  
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แต่เรารู้เพราะเราไดรั้บความเยน็ความร้อนจากอากาศ เราน่ีรู้ ใจกเ็หมือนกนั ถา้
ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมใจน่ีรู้ ใจสมัผสัได ้ ส่ิงท่ีใจสมัผสัไดแ้ลว้ปัจจุบนัมนัเกิดมา
เป็นเรา เกิดมาเป็นส่ิงท่ีมีชีวิต คือส่ิงท่ีมีชีวติอยูม่นัจะเป็นโอกาส  

โอกาสของเราท่ีจะแสวงหาส่ิงน้ีมาเป็นสมบติัของเราได ้ โอกาสท่ีจะแสวงหาส่ิง
ท่ีเป็นสมบติัของเรา แต่มนัไปตอ้งการท่ีวา่เหมือนกบัส่ิงท่ีเป็นสมบติัเขาใหทุ้กคนขน
สมบติัน้ีเอาเอง น่ีกเ็หมือนกนั ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ส่ิงน้ีเป็นสมบติัเป็นเพชรนิลจินดานะ 
เรามีภาชนะไปหยบิไปตกัมา เราจะเห็นไดห้มด  

แต่ส่ิงท่ีเป็นสติ ส่ิงท่ีเป็นปัญญา ส่ิงท่ีเป็นความรู้สึก ส่ิงต่างๆ มนัเป็นนามธรรม 
แลว้เราจะร้ือคน้ คน้อยา่งไร? ขนอยา่งไร? ขนข้ึนมาเห็นไหม ถา้การท างานเราไม่พร้อม 
เราจะท างานส่ิงใดไม่ไดเ้ลย เราตอ้งพร้อมก่อน น่ีกเ็หมือนกนั เราตอ้งมีสติก่อน มี
สติสมัปชญัญะ แลว้มีความพอใจ  

ถา้มีความพอใจเห็นไหม สกัแต่วา่ท าเป็นกิริยาของหุ่นยนต ์ หุ่นยนตท่ี์เขาท างาน
ตามโรงงานเห็นไหม เขาท าดีกวา่มนุษยอี์ก แลว้เขาไดอ้ะไร? มีแต่เจา้ของหุ่นยนตเ์ขาได้
ประโยชน์นะ เขาไดป้ระโยชน์จากการงานของหุ่นยนตท่ี์มนัท าข้ึนมา น่ีกเ็หมือนกนัเรา
ท าสกัแต่วา่เหมือนหุ่นยนตก์นัเลย ศึกษามา ตอ้งเป็นอยา่งนั้น ตอ้งอยา่งนั้น แลว้ท าแบบ
หุ่นยนตจ์ะไม่ไดอ้ะไรเลย  

แต่ถา้เราท าโดยท่ีมีหวัใจ หวัใจน่ีมนัมีเจตนา มนัมีความจงใจ มนัมีความตั้งใจ 
ความจงใจความตั้งใจมนัคือการเปิดประตู เปิดประตู เปิดใหอ้ากาศเขา้ถึงหวัใจ เปิดให้
สติปัญญาเขา้ถึงใจ ถา้สติปัญญาเห็นไหม สติ ปัญญาคืออะไร? สงัขารความคิดความปรุง
ความแต่ง  

ถา้เป็นกิเลส สงัขารความคิด ความปรุง ความแต่ง มนัเป็นสงัขารของกิเลส มนั
เป็นขนัธมาร แต่ถา้มนัเป็นธรรมนะ สงัขารนั้นมนัมีสมาธิรองรับ ถา้มีสมาธิรองรับ
สงัขารนั้นเกิดข้ึนมาดว้ยสมาธิเห็นไหม สมาธิเกิดสงัขารนั้นข้ึนมา สมาธิมนัท าใหต้วัตน 
ท าใหกิ้เลสตณัหาท่ีมนัไปตามความคิดตามสงัขารท่ีมนัปรุงแต่งข้ึนไป มนัไม่เป็นกิเลส  

ไม่เป็นกิเลสเพราะสมาธิ สมาธิเป็นพื้นฐาน สมาธิท าใหต้วัตนของเราไม่
สอดแทรกเขา้ไป ปัญญามนัเกิดข้ึนมา ปัญญาของคนเกิดข้ึนมาปัญญาหยาบปัญญา
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ละเอียดกมี็ ปัญญาเห็นไหม ไดใ้คร่ครวญดว้ยปัญญาไม่ก่ีคร้ังก่ีคราวมนักป็ล่อยไดม้นัก็
เขา้ใจได ้ 

แต่ถา้เรามีกิเลสตณัหาความสงสยัเราเยอะ เรากมี็ปัญญาซ ้าแลว้ซ ้าเล่า มนัไม่
ปล่อยกคื็อมนัไม่ปล่อยสิ เพราะอะไร? เพราะเราปัญญามนัมาก ความสงสยัสนเท่ห์เรา
มนัมาก ความยดึมัน่ถือมัน่เรามาก ถา้ความยดึมัน่ถือมัน่มนัมาก เรากต็อ้งสอนมนัมากๆ 
สอนใจ ท าใหใ้จมนัเห็น มนัปล่อยหน่ึง ปล่อยสอง ปล่อยสาม ปล่อยส่ี ปล่อยน้ีคือเช่ือ
ไหม ไม่เช่ือกซ็ ้ าแลว้ซ ้าเล่า ซ ้ าแลว้ซ ้าเล่าเพราะการกระท า  

ส่ิงน้ีมนัเป็นประสบการณ์ของจิตแต่ละดวงแต่ละดวงไป ไม่เหมือนกนั ไม่
เหมือนกนัหรอก ความชอบความพอใจความใหค้ะแนนมากคะแนนนอ้ยไม่เหมือนกนั 
ไม่เหมือนกนั กิริยาท่าทางไม่เหมือนกนั ความไม่เหมือนกนัถือเอาใครเป็นแบบอยา่ง
ไม่ได ้ 

ถือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นแบบอยา่ง แลว้การกระท าของเราถือ
ความเห็นของใจเป็นแบบอยา่ง ปล่อยคราวน้ีเป็นอยา่งไร? ปล่อยคราวต่อมาเป็นอยา่งไร? 
ปล่อยไปเร่ือยๆ ถา้มนัไม่มีเหตุผลตอบสนอง ถา้มีเหตุผลตอบสนองมนัเขา้ใจของมนั 
เขา้ใจของมนัเห็นไหม  

เขา้ใจโลกตุตระปัญญาเกิดบ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้ ถึงท่ีสุด มนัจะเป็นประโยชน์
กบัเรา ประโยชน์กบัเรานะ ความตั้งใจ ชีวติมนัเป็นอยา่งน้ี ชีวิตเห็นไหม ชีวิตน่ีมีคุณค่า
มาก  

เวลาครูบาอาจารยท่์านสอนนะ ถา้ยงัมีลมหายใจเขา้และลมหายใจออกอยูเ่รายงัมี
โอกาสนะ เม่ือใดลมหายใจขาดบุญกศุลบาปอกศุลมนัจะถึงตวัเราทนัที เราจะไปตามแรง
ขบันั้น แรงขบันั้นจะท าใหเ้ราไปเป็นตามนั้น ถา้แรงขบันั้นไปตามนั้น ถึงท่ีนั้นแลว้เราจะ
มีโอกาสแกไ้ขไหม?  

ในปัจจุบนัน้ีเราถึงตอ้งตั้งใจของเรา เราท าของเรานะ ตั้งใจท าของเราใหเ้ป็น
ประโยชน์กบัเรา เกิดมาเป็นชาวพทุธ พบพทุธศาสนาแลว้มีอะไรติดไมติ้ดมือไปนะ เวลา
ครูบาอาจารยข์องเรานะ ท่านบุกเบิกมา ท่านคน้ควา้มา ท่านพยายามวางธรรมวนิยันะ 
หลวงปู่ มัน่นะ เวลาพระนะ  
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“ใหมี้ขอ้วตัรติดหวัมนัไป”  

ใหมี้ขอ้วตัรนะ ท่านห่วงขอ้วตัรนะ ขอ้วตัรคือนิสยัไง นิสยั นิสยั ๔ อกิริยา ๔ ส่ิง
ท่ีควรท าและส่ิงท่ีไม่ควรท า แลว้อยูก่บัครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยท่์านจะพยายามเร่งรัด 
พยายามส่งเสริม ส่งเสริมใหม้นัเป็นจริตนิสยั อยูท่ี่ไหนกเ็ป็นความเพียร อยูท่ี่ไหนกเ็ป็น
ความเพียร อยูใ่นคนมากเรากต็ั้งสติของเราไว ้อยูใ่นคนนอ้ยเรากต็ั้งใจของเราไว ้ 

เราตั้งใจเป็นความเพียรของเราเห็นไหม เพราะอะไร? เพราะการหามา เหมือน
ของเราเลย พอ่แม่ปู่ ยา่ตายายกวา่จะสร้างเน้ือสร้างตวัข้ึนมาได ้ แลว้มีลกูมีหลาน ก็
อยากจะใหล้กูหลานรักษาสมบติั รักษามรดกตกทอด น้ีรักษาสมบติัภายนอก แต่ครูบา
อาจารยข์องเรานะ นิสยัใจคอมนัจะแสดงออกต่อเม่ือมนัแสดงกิริยาออกมาใช่ไหม? 

นิสยัของใจเวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัแสดงออกมาของใจ ใจมนัจะรู้เห็น
ความเป็นไป ผูป้ฏิบติัถึงจะรู้ในการประพฤติปฏิบติั ส่ิงต่างๆ อยา่งน้ีมนัส่งจากใจดวง
หน่ึงใหก้บัใจดวงหน่ึง ใจดวงนั้นไดเ้คยสมัผสั ใจดวงนั้นไดเ้คยบุกเบิก ใจดวงนั้นไดเ้คย
ช าแรกออกมาจากฟองไข่ มนัจะรู้เลยวา่ขณะท่ีเราจะจิกฟองไข่ออกไปจากฟองไข่มนัจะ
มีอาการอยา่งไร? มนัจะมีความรู้สึกอยา่งไร?  

แลว้ถา้ใครท าไดอ้ยา่งนั้นนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นะ 
พระอญัญาโกณฑญัญะนะ  

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายยอ่มดบัไปเป็นธรรมดา”   

“อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ รู้แลว้หนอ”  

พอใจมาก สงฆอ์งคแ์รกเกิดข้ึนมาแลว้เห็นไหม ในการประพฤติปฏิบติัของเรา ถา้
เราท าของเราข้ึนมาประสบความส าเร็จของเรามนัจะเป็นประโยชน์กบัเรานะ ส่ิงน้ีตอ้งท า
ข้ึนมาเพื่อเรา ชีวิตมีอยูต่อ้งท าใหเ้ราเป็นประโยชน์กบัเรา ใหชี้วิตน้ีมีคุณค่า เอวงั 

 มา มาเลย  

สีลพัพตปรามาสน่ีตอ้งรอไปก่อนไหม รอใหเ้จา้ของค าถามมนัมาก่อน  
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ถา้โยมพี่สาวป่วยนะ เวลาหลง ถา้เวลาลืมใหพ้ทุโธดงัๆ ได ้ ใหเ้ขาท าตามประสา
เขานัน่แหละ มีหนา้ท่ีของเรากเ็ตือนตลอด มนัตอ้งเตือนไง คอยใหส้ติตลอด มนัตอ้งมี ค  า
วา่เตือนสติเห็นไหม คนโบราณเวลาญาติผูใ้หญ่จะเสียจะบอกวา่ใหนึ้กถึงพระ นึกถึงพระ 
การนึกถึงพระน่ีมนัรวบยอด  

พอนึกถึงพระเห็นไหม พระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่ง อนันั้นนึกถึงพระ 
นึกถึงพระ แต่น่ีเรานึกถึงพทุโธ มนัเป็นค าบริกรรมเลย มนัก ็ เพราะนึกถึงพระ มนับางที
นะ ถา้คนมนัคิดถึงทางโลกตลอด นึกถึงพระ นึกถึงพระอะไร? แลว้นึกถึงพระนึกออก
ไหม? ถา้ตอนน้ีมนัยงันึกได ้มนัเป็นไปได ้เวลาเป็นไปไดน้ะ  

แต่เวลากรรมนิมิตไง เวลากรรมนิมิตถา้เวลามนัหลง เวลามนัหลงมนัหายไปไหน 
สติหายไปไหน ทั้งๆ ท่ีจิตอยูก่บัเรานะ จิตน่ีอยูก่บัเรา แต่บางทีมนัเป็นไปไง มนัเป็นไป
เหมือนกบัการไข ้อาการไขเ้ด๋ียวกมี็ไข ้ เด๋ียวกห็ายไข ้อาการไข ้อาการไขเ้วลาไขม้นัหาย
ไขม้นัหายไปไหน  

น่ีกเ็หมือนกนั เวลามนัหลง เวลามนัมีสติไง เวลาหลง หลงไปไดอ้ยา่งไร? เวลามี
สติมีสติไดอ้ยา่งไร? เวลามีสติมนักส็มบูรณ์ธรรมดา เวลามนัหลงข้ึนไป ทีน้ีเวลาเราหลง
ไปเรากต็อ้งดูแล เราจะดูแลของเราไปเพราะเวลาหลงนะ  

เวลาหลงคือเขาไม่รู้สึกตวั พอรู้สึกตวัมนัเหมือนกบัเราจะบอกใหเ้ขาท าอยา่งท่ีเรา
ตั้งใจไม่ได ้ เหมือนกบัวา่ เหมือนจะบอกวา่เราตอ้งดูแล ตอ้งบงัคบั บงัคบัเหมือนกบั เรา
ไม่ใหผ้ดิพลาดไง เราจะดูแลของเรา เราจะประคองของเราเลย แต่ถา้เราไดส้ติแลว้ เออ 
เราออกห่างไดเ้พราะเขารักษาตวัเขาได ้ แต่ถา้เขารักษาตวัเขาไม่ได ้ เราไม่ปล่อย เราไม่
ตอ้งปล่อยแลว้ไม่ตอ้งเกรงใจเพราะความเกรงใจ เพราะเขาช่วยตวัเองไม่ไดอ้ยูแ่ลว้  

ถา้เขาช่วยตวัเองไม่ไดเ้ราจะปล่อยเขาไดอ้ยา่งไร แต่ถา้โดยสามญัส านึกใช่ไหม 
ถา้เป็นพี่เป็นญาติผูใ้หญ่เรา เราไปท าไป เหมือนกบัวา่เราไปบงัคบัท่าน หรือเราไปท าผดิ 
เราไปท าเสียหาย ไม่ใช่ เพราะตอนนั้นท่านหลง  

ถา้พอ่แม่ ถา้ญาติผูใ้หญ่เราหลง เรากด็ูของเรา ตอ้งดูตรงนั้น แต่ถา้พอไดส้ติข้ึนมา 
เรากอ็ยูห่่างไดเ้พราะตวัสติมนักฟ้ื็นมาแลว้ สติเขากพ็ร้อมแลว้ เรากป็ล่อย แต่ถา้เขาไม่



ธรรมศาสตร์รังสิต คร้ังท่ี ๒ ไฟล ์๒  ๒๐ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

พร้อม ขณะท่ีเขามีปัญหาเราตอ้งดูแลของเรา ค าวา่บงัคบัไม่ใช่บงัคบัใหท้ าผดินะ บงัคบั
คือวา่ไม่ใหท้ าร้ายตวัเอง ไม่ใหท้ าอยา่งอ่ืน  

คือวา่ไม่ใหท้ าเสียหาย ถา้ท าเสียหายเราบงัคบัเลย เราจบัมือเลย เราจบัได ้ ส่ิงท่ีมี
อะไรเราเอาออกจากมือเขาเลย แลว้น้ี ถา้มนัเป็นญาติผูใ้หญ่บางทีเราไม่กลา้ท า เราเห็นวา่
ส่ิงนั้นส่ิงน้ีท าไปแลว้มนัเหมือนกบัวา่เป็นการท าร้ายกนั เป็นการท าไม่น่าดูอะไรท านอง
นั้น ไม่ใช่ ไม่น่าดูส าหรับคนท่ีเขามีสติ  

แต่คนท่ีเขาช่วยตวัเองไม่ได ้ไม่น่าด ูจะปล่อยเขา มนัเหมือนกบัส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้
ไง จะปล่อยใหส่ิ้งท่ีเขาไม่มีสติใหเ้ขารู้สึกตวั มนัเป็นไปไม่ได ้ถา้เรามีสติ เรารู้สึกตวัของ
เรา เรากรั็กษาของเราเอง เราตอ้งดูแลของเรา แลว้ถา้อยา่งน้ี ถา้เขามีสติข้ึนมาเขาท าของ
เขาไดเ้ห็นไหม เขาเปิดฟังเทปได ้อะไรได ้ 

อยา่งน้ีถึงเวลาท่ีเขาดีข้ึนมากเ็ป็นประโยชน์กบัเขาเอง เป็นประโยชน์กบัเขาเพราะ
ในทางโลกน่ีมนัเป็นอยา่งนั้นจริงๆ ทางโลกนะเพราะเทคโนโลยมีนัเจริญข้ึนมา เจริญ
ข้ึนมา น่ีจะรักษาดว้ยขนาดไหนกไ็ด ้ แลว้ถึงท่ีสุด ท่ีไหน แค่ไหนพอเพียง น่ีเรากรั็กษา
ของเราดว้ยเตม็ท่ีของเรา ถึงท่ีสุดแลว้ ถึงท่ีสุดมนักต็อ้งพลดัพราก มนัเป็นเร่ืองธรรมดา  

การเห็นการเกิดและการตาย เวลาเกิดข้ึนมาดีใจ เห็นลกูเกิดข้ึนมา เห็นหลานเกิด
ข้ึนมาดีใจมาก แต่เวลาญาติผูใ้หญ่เสียไปจะเสียใจ เราจะเสียใจ แต่ถา้มนัเห็นเป็นธรรมดา 
การเกิดกคื็อธรรมดา การตายการพลดัพรากมนักเ็ป็นเร่ืองธรรมดาเพราะวา่เราเป็นชาว
พทุธ เราไดศึ้กษาธรรมใช่ไหม  

เราไดฟั้งธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ส่ิงน้ีเป็นธรรมดา ถา้เป็น
ผลประโยชน์ของเรา เราไดไ้ปหยบิไปยมืเป็นธรรมดา ดีใจ แต่เวลามนัเสียใจไม่ธรรมดา 
ไปทุกขร้์อนกบัมนั น่ีกเ็หมือนกนั น่ีส่ิงท่ีมนัขดัใจ ส่ิงท่ีไม่พอใจเวลาเกิดข้ึนมาไม่
ธรรมดาหรอก แต่ถา้มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นผลประโยชน์เรา เออ พอใจเป็นธรรมดา มนัคิดโดย
กิเลสไง แต่ถา้คิดโดยธรรมนะมนัเห็นสจัจะความจริงตลอด แลว้ถา้มนัเป็นไปธรรมดา
อยา่งน้ี มนัเป็นธรรมดาของเขา ถา้มนัถึงธรรมดาของเขาเรากต็อ้งดูแลรักษา  

ค าวา่ดูแลรักษาน่ีนะ ดูสิ หลวงปู่ มัน่ เวลาท่านพดูกบัหลวงตาไวเ้ห็นไหม  
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“ป่วยคราวน้ีไม่หายแลว้ล่ะ เหมือนกบัตน้ไมม้นัตายยนืตน้ แต่ไม่ตายง่ายนะ
เพราะมนัเป็นโรคคนแก่ ไม่ตายง่าย”  

ทุกข ์ จนขนาดท่ีหลวงตาท่านอุปัฏฐากอยูจ่นเป็นคติธรรมอนัหน่ึงนะเพราะวา่
ตอนนั้นหลวงตาท่านเป็นอุปัฏฐากอยูแ่ลว้คนเป็นวณัโรค กลางคืนหนา้หนาวหายใจไม่
ออกเลย คนหายใจไม่ออกเสลดมนัปิดหมด แลว้เวลาท่านทรมานของท่าน เออ เออ 
หลวงตาท่านบอกวา่ท่านคิดแวบ็หน่ึงนะ  

“เอ.. พระอรหนัตจ์ะเผลอหรือเปล่าหนอ?” อยา่งน้ี  

มนัเป็นประเดน็ข้ึนมาจนได ้ พระอรหนัตจ์ะมีความเผลอบา้งหรือเปล่าหน? แต่
พอท่านบอกท่านคิดท่านกต็บเลยเห็นไหม วา่เป็นประเดน็ข้ึนมาละ กิริยาน่ีกิริยาของคน 
กิริยาของคนเห็นไหม พระอรหนัต ์แต่เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วย อาการของความเจบ็ไขไ้ดป่้วย 
หายใจไม่ออกกคื็อหายใจไม่ออก  

เราเป็นหวดัพระอรหนัตเ์ป็นหวดั ถา้หายใจไม่ออกกต็อ้งฟืดฟาด พระอรหนัต์
เป็นหวดักห็ายใจปกติ เป็นอะไรก ็ มนัไม่ใช่ พระอรหนัตม์นัเป็นท่ีใจ พระอรหนัตเ์ป็นท่ี
ใจ ใจมนัพน้จากกิเลสเป็นพระอรหนัตท่ี์นัน่ แต่มีร่างกายเป็นหวดักคื็อหวดั หายใจมนัก็
คดัจมูกนัน่แหละ พระอรหนัตก์ค็ดัจมูก ยิง่มีเสลดในคอ มีไอน่ี้ มีเสลดมีอะไรในคอ ท่าน
ตอ้งลว้งตอ้งอะไรออกมา  

แลว้กคิ็ด เรากคิ็ดกนัไปเห็นไหม คิดกนัไปวา่ อือ พระอรหนัต ์ มนับอกวา่พระ
อรหนัตเ์หมือนกบัหนงัจีน มีก าลงัภายใน เหาะเหินเดินฟ้าไดห้มดเลย เหาะเหินเดินฟ้า
พดูถึงหนงัจีนเขาเป็นก าลงัภายในของเขา มนัเป็นฌานโลกียน์ะ มนัมีเส่ือมมีเจริญของเขา 
เวลาท ามนัท าได ้เวลาเราประพฤติปฏิบติักนั ทดสอบได ้เวลาเขา้ฌานสมาบติัจะเหาะเหิน
เดินฟ้าได ้ไดท้ั้งนั้น แลว้มนัไดป้ระโยชน์อะไรข้ึนมา  

ในปัจจุบนัน้ีเราซ้ือตัว๋เคร่ืองบินเราจะเดินเหาะรอบโลก เรายงัสบายกวา่เลย แลว้
น่ีจะเขา้ฌานสมาบติักวา่จะท าได ้ เพียงแต่สมยัก่อนเทคโนโลยมีนัยงัไม่มี ถา้ใครลอยได้
มนักด็ูเป็นเร่ืองแปลก แต่เด๋ียวน้ีลอยไดเ้ป็นเร่ืองธรรมดา เขาจะไปอวกาศกนัแลว้ เห็น
ไหม ส่ิงท่ีเราคิด คิดโดยกิเลสไง คิดโดยกิเลสมนัเป็นธรรมดา  



ธรรมศาสตร์รังสิต คร้ังท่ี ๒ ไฟล ์๒  ๒๒ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

เวลาท่านพดูนะ หลวงปู่ มัน่ท่านพดู “มนัเป็นโรคคนแก่ ไม่ตายง่ายหรอก น่ี 
ทรมาน”  

ทรมานเห็นไหม มีหลายเร่ืองมากท่ีเวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมา แลว้
ท่านเห็นกรรมของท่าน มนัมาจากนัน่มาจากนัน่ แต่พดูไปมนัเหมือน ถา้ฟังวา่มนัคติ เรา
กย็กยอ่งครูบาอาจารยเ์รานะเพราะครูบาอาจารยข์องเราท่านรู้จริงเห็นจริง  

ท่านรู้จริงเห็นจริงมนัมีท่ีมาท่ีไปหมด ของทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนมนัมีท่ีมาท่ีไป แต่
พวกเรามนัไม่รู้ท่ีมาท่ีไป แลว้ท่ีมาท่ีไปอยา่งน้ีมนัเป็นกรรมเก่ากรรมใหม่ มนัซบัซอ้นกนั
มา มนัซบัซอ้นมา ส่ิงท่ีโรคขดัอกโรคอะไร ท่านเป็นอยูเ่ห็นไหม ท่านพดู เล่าใหห้ลวงตา
ฟัง ท่านกเ็ล่าใหฟั้งเยอะ เร่ืองท่ีวา่ อยา่งน้ีมนัเป็นเพราะไอน้ัน่ มนัเป็นเพราะไอน่ี้ แต่เป็น
ของท่านมนัเป็นจริงๆ นะ  

ถา้เป็นของเราวา่แกก้รรมแกก้รรม มนัเป็นเร่ืองของผลประโยชน์ การแกก้รรม
ของเราถา้มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มาก ส่ิงท่ีเป็นจริงกบัเรานะ “การแก้กรรมของเราคอื
การน่ังสมาธิภาวนา”  

การแก้กรรมคอืการแก้กเิลส การแกก้รรมขา้งนอก การแกก้รรมท่ีวา่เขา้ไปแก้
กรรมกนัอยา่งนั้น กรรมเก่ากรรมใหม่ เราแกก้รรม เราตกัขา้วมาจานหน่ึง เรากินขา้วหมด
จานนั้นแลว้ เราจะตอ้งมีขา้วจานใหม่ไหม เราจะตอ้งกินม้ือต่อๆ ไปไหม แลว้กรรมมนัก็
มีซบัซอ้นมา ถา้ยงัมีชีวิตอยู ่ ยงัท ามีการกระท าอยู ่ กรรมเกิดตลอดเวลา เราแกข้นาดไหน
มนักมี็กรรมต่อๆ ไปใช่ไหม? มนัจบท่ีไหน?  

แต่ถา้เรามาภาวนาพทุโธ พทุโธ จิตสงบเขา้ไปนะ แลว้เกิดปัญญาข้ึนมาช าระ
กิเลส มนัแกท่ี้น่ี มารมนัไม่เห็นเลย มารมนัไม่มีท่ีจะไปทวงใครเลย มนัพน้จากกรรม
จริงๆ มนัพน้นะ มนัพน้จากกรรมเลย มารหาไม่เจอ กรรมตามหาไม่เจอ ส่ิงใดๆ ตามหา
ไม่เจอ  

การแกก้รรมถึงบอก การแกก้รรมมีไหม? มี มีดว้ยวิธีการใด? มีวิธีการดว้ย
วิปัสสนาญาณ วิปัสสนาญาณช าระกิเลส ช าระกิเลสเขา้ไปมารหาไม่เจอ ส่ิงท่ีมา
กระทบกระเทือนของเราขา้งนอกมนัเร่ืองภายนอกทั้งนั้น เร่ืองดินฟ้าอากาศ เร่ืองธาตุ
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ขนัธ ์ เร่ืองร่างกาย มนัเป็นเร่ืองธรรมดาทั้งนั้น มนัเป็นเร่ืองธรรมดา มนัเห็นเป็นเร่ือง
ธรรมดา   

แต่ถา้จิตมนัไม่เป็นธรรมนะมนัไม่เป็นเร่ืองธรรมดา มนัเหน่ียวร้ัง มนัเหน่ียวร้ัง 
แลว้มนัเหน่ียวร้ัง ส่ิงท่ีเหน่ียวร้ัง ทีน้ีมนัไม่เหน่ียวร้ัง เราศึกษา เราศึกษาแลว้เรากค็น้ควา้
ของเรา แลว้เรารักษาของเรานะ เราท าของเรา จะบอกวา่ท าไมมนัไม่ไดด้ัง่ใจ ไม่เป็นไป
อยา่งท่ีเราท าบุญมา บุญท่ีท าไดอ้ยูน่ี่มนัท าใหส่ิ้งท่ีเกิดข้ึนมาเบาบางลงนะ ๑. เบาบางลง  
๒. มีจุดยนื ใหมี้จุดยนื  

ใหห้วัใจมีจุดยนื พอมีจุดยนืเห็นไหมเราเช่ือมัน่ในศาสนา เราท าดีมาแลว้ มนั
เพราะเช่ือมัน่ในศาสนา คนเรามีสติสมัปชญัญะกบัตวัเอง ท าส่ิงใดจะไม่ค่อยผดิพลาด 
ผดิพลาดนอ้ยมาก น่ีกเ็หมือนกนัถา้มีสติมีสมัปชญัญะเห็นไหม มีสติสมัปชญัญะเขา้ใจ
เร่ืองสภาวะแบบนั้น ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาท่ีมีสติสมัปชญัญะเขากรั็กษาตวัเขา  

ถา้ขาดสติไปมนักเ็ป็นส่ิงท่ีมนัขาดไป ส่ิงท่ีท ามาอยา่งน้ีเรากด็ูแลรักษากนัไป 
ดูแลรักษากนัไปจนจะถึงท่ีสุด ถึงท่ีสุดนะ แลว้ใครท าส่ิงใดไว ้ ส่ิงนั้นเป็นบุญ พอ่แม่เรา 
ส่ิงท่ีเป็นญาติผูใ้หญ่เรา เราไดดู้แลรักษาเราไว ้เห็นไหม ดูแลรักษามนัเป็นบุญคุณหมดล่ะ  

บุญคืออะไร? บุญคือการแมแ้ต่เราลา้งถว้ยลา้งจานเห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นไขมนัส่ิง
ต่างๆ เราสาดไปในน ้าคร ่ า สตัวม์นัไดอ้าศยัเป็นอาหารนัน่กเ็ป็นบุญแลว้ ขนาดสตัวท่ี์มนั
ไม่เป็นอะไรกบัเราเลย เราแค่ท าเศษอาหารท้ิงไป มนัมาอาศยักิน เรายงัไดบุ้ญเลย เรา
ป้อนน ้าป้อนขา้ว เราดูแลมนัไม่เป็นบุญไดอ้ยา่งไร? มนัเป็นบุญทั้งนั้น  

เพียงแต่วา่มนับ่อย มนันาน ท าใหเ้ราเบ่ือหน่าย ความเบ่ือหน่ายถา้ไม่มีธรรมอนัน้ี
มาช่วยเจือจานหวัใจ ช่วยเจือจานมุมมองหวัใจใหม้นัชุ่มช่ืน ใหท้ าข้ึนมาดว้ยความชุ่มช่ืน 
ใหท้ าข้ึนมาดว้ยความพอใจ ดว้ยความพอใจของเรา เราตั้งใจท า อยา่ท าสกัแต่วา่ท า ท าสกั
แต่วา่ดว้ยใหกิ้เลสมนัข่ีเอา ถา้กิเลสมนัข่ี กิเลสมนัมีอ  านาจนะ มนัท าตามหนา้ท่ี แลว้
เม่ือไหร่จะหมดหนา้ท่ีเสียที ท าตามหนา้ท่ีนะ  

แต่ถา้มนัเป็นสายบุญสายกรรมนะ เราท าถึงท่ีสุด ท าถึงท่ีสุด จบส้ินกระบวนการ
แลว้กจ็บกนั จบกนัเห็นไหม จบเร่ืองของเขานะ แลว้เร่ืองของเรายงัไม่จบ เร่ืองของเราคือ
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เราตอ้งรักษาตวัเราล่ะ เราตอ้งดูแลตวัเราล่ะ ถา้เราดูแลตวัเรานะ เวลารักษาเห็นไหม มีลกู
ศิษยม์าหาหลายคนมาก ดูแลพอ่ดูแลแม่น่ีแหละ  

พอดูแลพอ่ดูแลแม่แลว้กย็อ้นถึงตวัไง ยอ้นถึงตวัเรากเ็ป็นอยา่งน้ี เรากต็อ้งเป็น
อยา่งน้ี ทุกขเ์ป็นอยา่งน้ี เห็นแลว้มนัคิดนะ ดูแลพอ่แม่แลว้มนัยอ้นกลบัมาท่ีเรา มนัได้
ประโยชน์ไง มนัไดส้ติ มนัไดส้ติดว้ยความคิด เรากจ็ะแก่อยา่งน้ี เรากจ็ะทุกขอ์ยา่งน้ี มนั
เหมือนกบัเราก าหนดมรณานุสติ  

ถา้มรณานุสติน่ีเราจะเตือนตวัเราตลอด แต่น่ีเราเห็นกบัตา เราจบัตอ้ง เราดูแล 
เตือนสติ แลว้พอพน้จากนั้นไปเห็นไหม เราออกมาขา้งนอกเรากเ็พลิน เพลินกบัชีวติไป
อีกแลว้ ไปกบัเขาหมดเลย ไปกบัโลกหมดเลย ถา้ไปกบัโลกหมดเลยมนักไ็ปตามกระแส
โลก เห็นไหม  

ความคิดอนัหน่ึงเป็นโลก ความคิดอนัหน่ึงเป็นธรรม ถา้ความคิดอนัหน่ึงเป็นโลก
มนักไ็ปกบัโลก ถา้ความคิดท่ีเป็นธรรม ความคิดเป็นธรรมเห็นไหมมนัมีสติ มนัรู้จกัคิด
และรู้จกัชีวิต รู้จกักาลเวลา กาลเทศะ ถา้กาลเวลาเห็นไหม ประโยชน์กบัเราไง เขม็
นาฬิกากระดิกหมดนะ ตั้งแต่เชา้มาเห็นไหมเป็นประวติัศาสตร์หมดแลว้ เป็นอดีตหมด  

วนัเวลาน้ีเอากลบัคืนมาไม่ไดเ้ลย ตวัเลขท่ีไดม้าคือวนัเวลาท่ีเสียไป อายขุยัท่ี
ไดม้าคือหมดเวลาไปเท่านั้น ทุกคนหมดเวลาไปแลว้ไม่จบ ไม่จบเพราะมนัไปเกิดใหม่ 
มนัจะไปเกิดของมนัเร่ือยๆ ไม่มีวนัจบ จิตน้ีไม่มีวนัจบ ถา้ไม่ท าใหม้นัหมดกิเลสไม่มีวนั
จบ มนัไปตลอด แต่กาลเวลามนัเป็นโอกาสชีวิตหน่ึงไง ชีวิตหน่ึงมีโอกาสเท่าน้ี  

แลว้วนัเวลาเท่าน้ีในโอกาสน่ี ถา้มนัหมดเพราะโอกาสอยา่งน้ี โอกาสหมายถึงวา่
ดูสิดูน่ีดูเขาท าการคา้กนัเขาตอ้งมีตลาดเห็นไหม โอกาสท่ีศาสนาเจริญรุ่งเรืองไง หลวงปู่
เสาร์ร์หลวงปู่ มัน่มาร้ือคน้ข้ึนมาจนใหก้ารกระท าของเราเป็นหลกัชยัในศาสนา  

ศาสนามีแก่น มีกระพี้  มีเปลือก ไปติดกนัท่ีเปลือกนะ ไปติดกนัทางวิชาการนะ 
แลว้ปากเปียกปากแฉะนะ ธรรมะเป็นอยา่งนั้น สุดยอดอยา่งนั้น สุดยอดอยา่งนั้น ไอต้วัท่ี
พดูไม่รู้อะไรเลย นกแกว้นกขนุทอง แต่ถา้ดูหลวงปู่ มัน่หลวงปู่ เสาร์ท่านร้ือคน้ข้ึนมานะ 
ท่านร้ือคน้ข้ึนมาในป่าในเขา ร้ือคน้ข้ึนมาจากหวัใจของหลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่เอง อาศยั
ป่าอาศยัเขาเป็นชยัภูมิ  
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เป็นชยัภูมิในการท่ีวา่ใหม้นัสยดสยอง ใหม้นัวิเวก ใหม้นัสงบสงดั ใหม้นัเขา้มา
หาตวัของใจ แลว้พอเขา้มาหาตวัของใจ แลว้ใจของเรามนัจะใชปั้ญญาของมนัร้ือคน้เขา้
มนัเขา้ไปอีก เห็นไหม ธรรมะมนัเกิดท่ีน่ี ธรรมะมนัเกิดกบัใจท่ีมนัร้ือคน้ มนัไดร้ื้อคน้เขา้
มาในหวัใจ  

มนัร้ือคน้ มนัเห็นวา่ส่ิงใดเป็นพิษ ส่ิงใดเป็นเส้ียนเป็นหนาม ส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีปัก
เสียบหวัใจ มนัถอดถอนส่ิงนั้นออกดว้ยใจแกใ้จ เพราะดว้ยใจแกใ้จ เพราะองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ท่ีโคนตน้โพธ์ิ ตรัสรู้ในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้แลว้วางธรรมวินยัไวเ้ห็นไหม มนัรู้จริง รู้จริงมนัท าไดจ้ริง  

ในการปฏิบติัในยคุสมยัปัจจุบนัท่ีครูบาอาจารยเ์ราร้ือคน้ข้ึนมาเห็นไหม มนัท าได้
จริงอยา่งน้ี มนัท าข้ึนมาจากหวัใจความเป็นจริงเห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นจริงข้ึนมามนัพดู
เม่ือไหร่กไ็ด ้ มนัพดูดว้ยความจริง ดว้ยความองอาจนะ ดว้ยความองอาจไม่กลวัส่ิงใดๆ 
เลยเพราะมนัเห็นจริงท าจริงไดป้ระโยชน์จริงๆ  

แต่ถา้เป็นการศึกษามามนัเหมือนกบัเราจ าของเขามา แลว้ศึกษากนัไปประสา
โลกๆ เห็นไหม แลว้ส่งเสริมกนั ทุกอยา่งตอ้งเป็นวิทยาศาสตร์ ทุกอยา่งตอ้งเป็น
วิทยาศาสตร์ ใช่ ทุกอยา่งตอ้งเป็นวิทยาศาสตร์ การปฏิบติักเ็ป็นวิทยาศาสตร์ทางจิต 
วิทยาศาสตร์คือการทดสอบ สมาธิกเ็ป็นวิทยาศาสตร์  

ปัญญายิง่กวา่วิทยาศาสตร์อีกเพราะวิทยาศาสตร์เห็นไหม ๙๙.๙๙ ในวิทยาศาสตร์
ไม่มีปรมตัถธรรม ร้อยเปอร์เซ็นตไ์ม่มี แต่ในทางธรรมะ มี ปรมตัถธรรมในธรรมะน่ี มี 
หวัใจเป็นธรรม ถา้ไม่ร้อยเปอร์เซ็น ๙๙.๙๙ ไม่ได ้มรรคสามคัคีไม่ได ้ จุดหน่ึงท าใหค้รบ
สมบูรณ์ไม่ได ้ธรรมะครบสมบูรณ์ไม่ไดเ้ลยถา้เป็นวิทยาศาสตร์  

เพราะวิทยาศาสตร์มนัตอ้งมีเจา้ของ มีตวัตน มีสสาร มีความเป็นไป ธรรมะน่ีเป็น
ธรรมชาติ หมุนเขา้ไปท าลายตวัมนัเองตลอด ท าลายตวัมนัเองตลอด ส่ิงท่ีท าลายตวัเอง
เห็นไหม เขา้มาถึงตวัมนัเองแลว้ท าลายตวัมนัเอง เน่ีย ถือวา่เป็นธรรมขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ส่ิงท่ีเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้เราท าของ
เราข้ึนมาในใจของเรา  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้พดูกบัปัญจวคัคียเ์ห็นไหม  
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“เราไม่รู้ ๖ ปีกไ็ม่บอกวา่เป็นพระอรหนัต ์ บดัน้ีเป็นพระอรหนัตน์ะ เง่ียหูลงฟัง 
เง่ียหูลงฟัง ถา้ไม่มีกิจญาณ สจัญาณเกิดจากใจ กิจญาณเกิดจากหวัใจไม่เกิดข้ึนมา เราไม่
เคยปฏิญาณตน ปัจจุบนัน้ีเราปฏิญาณตน ใหเ้ง่ียหูลงฟัง”  

แลว้ปัญจวคัคียฝึ์กฝนมากบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ อุปัฏฐากอยู ่๖ ปี จิต
มนัเป็นสมาธิอยูแ่ลว้ จิตมนัมีพื้นฐานอยูแ่ลว้ จิตท่ีเป็นพื้นฐาน จิตท่ีเป็นสมาธิ จิตท่ีใฝ่ท่ี
ตอ้งการท่ีพยายามแสวงหาทางออก แลว้น่ีมนัมีพื้นฐาน แต่ยงัไม่มีส่ิงเป็นมรรคเป็นธรรม
ท่ีจะพาใหอ้อก ยงัไม่มีในโลกเห็นไหม  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ร้ือคน้ข้ึนมาก่อน เสวยวิมุตติสุขแลว้ มาเทศน์
ธมัมจกัฯ เอาพระอญัญาโกณฑญัญะ รู้ออกมาไดเ้ห็นไหม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา ส่ิงท่ีกระท าข้ึน
มาแลว้พอพระอญัญาโกณฑญัญะตรัสรู้ธรรมข้ึนมา พอรู้ธรรมข้ึนมาเห็นไหม จนปัญจ
วคัคียท์ั้งหมด เทศนาใหปั้ญจวคัคียท์ั้งหมดเห็นไหม ส่ิงท่ีจะเป็นพยานต่อกนัเป็นพยาน
ต่อกนัทั้งหมด  

ยสะข้ึนมาอีก ๕๔ องค ์ ภิกษุ ๖๑ องค ์พน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและบ่วงท่ีเป็นทิพย ์
บ่วงท่ีเป็นโลกบ่วงท่ีเป็นทิพย ์ เธอจงไป อยา่ซอ้นทางกนั แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ยงับอกอยา่ไปซอ้นทางกนั มนัเสียผลประโยชน์เพราะวา่กวา่จะฝึกฝนใจแต่ละ
ดวงข้ึนมา มนัไม่ใช่ของง่ายหรอก  

แลว้ในปัจจุบนัน้ีหลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่ร้ือคน้ข้ึนมา แลว้หลวงปู่ มัน่เห็นไหมไป
ทางนั้น ไปทางนั้น เวลาสัง่สอนพยายามใหมี้ขอ้วตัรปฏิบติัติดตวัมนัไป ติดตวัมนัไป คือ
ใหม้นัมีอาวธุติดตวัมนัไป ติดตวัไปสู้กบักิเลสของมนั แลว้ถา้มนัเอาอาวธุนั้นช าระกิเลส
ของมนัไดข้ึ้นมานะ มนัเป็นประโยชน์กบัโลกมหาศาลเลยเพราะคนท างานเป็น  

คนท างานเป็น คนมีวิชาการคนมีความรู้จริงจะไปอยูใ่นท่ีไหนมนัเป็นประโยชน์
ทั้งนั้น ถา้คนรู้ไม่จริงไปอยูใ่นท่ีสงัคมท่ีเขาเจริญแลว้ยิง่ไม่รู้จริงยิง่เป็นปัญหาไปหมดเลย 
ส่ิงท่ีมนัรู้จริงข้ึนมาเห็นไหม แลว้ในปัจจุบนัน้ีมนัมีครูบาอาจารยท่ี์รู้จริงเราถึงจะตอ้งเห็น
โอกาสไง เราถึงเห็นโอกาสกบัชีวิต เรามีการกระท า  

โลกเขาจะเป็นไปใหเ้ขาเป็นไปนะ เราอยูก่บัโลก ใช่ ทุกคนอยูก่บัโลก ธรรมะไม่
ขวางโลก อยูก่บัโลกเรากอ็ยูก่บัเขาเพราะวา่ชีวิตมนัเป็นอยา่งน้ี มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคมตอ้ง
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อยูก่บัมนั ตอ้งอยูก่บัมนันะเพราะเราเกิดมาแลว้ เราเกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้เรามีอายขุยั เรามี
กาลเวลาของเรา เราอยูใ่นสงัคมของเรา แต่เราไม่ไปกบัเขา  

เราอยูก่บัเขา อาศยัสงัคม แต่เราไม่ไปกบัเขา เราจะไปสู่ธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ เราจะร้ือคน้ใจของเรา อยูก่บัเขาโดยไม่ติดเขา อยูก่บัเขาโดยดูหวัใจ
ของเรา แลว้มนัจะเห็นนะ ธรรมกบัโลกอยูด่ว้ยกนั แต่ไม่เหมือนกนั ไม่ใช่อนัเดียวกนั 
ไม่ใช่ โลกมนัเป็นส่ิงท่ีไม่มีตน้ ไม่มีปลาย ท าเสร็จแลว้กต็อ้งท า วตัถุไม่มีตน้ไม่มีปลาย
ตอ้งท ากนัอยูอ่ยา่งนั้น  

แต่หวัใจถา้เราท าเสร็จแลว้นะ จบ จบส้ินกระบวนการ เพียงแต่รอวนัเวลาเท่านั้น 
รอกาลเวลาท่ีมนัถึงท่ีสุด รอแต่ใบไมห้ลุดจากขั้วก ็ จบ ถา้ใบไมห้ลุดจากขั้วแลว้เลิกกนั 
แต่ถา้ใบไมไ้ม่หลุดออกจากขั้วลมพดัมนักไ็หวตามลมมนักธ็รรมชาติ ยงัมีชีวิตอยูม่นัก็
ตอ้งกินตอ้งอยูก่นัไปอยา่งน้ี  

ถึงท่ีสุดแลว้เห็นไหม ไม่ต่ืนเตน้ไปกบัโลกเลย ไม่เป็นส่ิงใดๆ กบัโลกเลย เขา้ใจ
สภาวะแบบนั้นแลว้ถา้มนัเป็นอยา่งนั้นนะ ร่มโพธ์ิร่มไทร ถา้เรามีความรู้จริงในศาสนา
มนัจะเป็นประโยชนก์บัศาสนาเพราะมนัเป็นท่ีพึ่งอาศยัไง ถา้ร่มโพธ์ิร่มไทรนกกาอาศยั
มหาศาล ถา้นกกาอาศยัเห็นไหม มนัเป็นประโยชน์ไหม?  

ถา้ไม่เป็นร่มโพธ์ิร่มไทร มนัมีแต่แดดแต่ลมนกกาท่ีไหนจะไปอาศยั ถา้ผูรู้้จริงคน
หน่ึงมนัเป็นประโยชน์กบัโลกไดข้นาดนั้นนะ เราถึง ถา้เรารู้จริงเราตอ้งเอาตวัรอด มนั
เป็น ๒ ประเดน็ ประเดน็หน่ึงถา้รู้จริงเราพน้จากกิเลสดว้ย พน้จากทุกขด์ว้ย แลว้ยงัเป็น
ประโยชน์กบัโลกอีกดว้ย  

ส่ิงประเดน็แรกตอ้งสอนตวัเองก่อน ตอ้งเอาตวัเองก่อน ส่ิงท่ีเกิดรอบขา้ง เราดูเขา
ไป ดูรอบขา้งเห็นไหม แลว้ยอ้นมาดูใจ สอนใจตลอดเห็นไหม เขากค็น เรากค็น อาการท่ี
เป็นอาการของคน เราเห็น แต่อาการของเรากอ็าการของคน แต่เราไม่เห็นเพราะมนัเป็น
เรา เราเลยเขา้ขา้งเรา เราเขา้ขา้งเรานะ เราเขา้ขา้งวา่เราท าดีหมดเลย เราเป็นส่ิงท่ีดีหมด
เลย  

แต่เวลาเราเห็นคนอ่ืนเจบ็ไขไ้ดป่้วยเห็นไหม เห็นทุกขเ์ห็นร้อนนะ เราทุกขร้์อน
ไหม? ถา้เรามีสติเราจะยอ้นกลบัมา เรากเ็ป็นอยา่งน้ี เห็นไหม มนัเตือนเรา มนัเตือนเป็น
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ประโยชน์กบัเรา ถา้เตือนเป็นประโยชน์กบัเรา มนัเป็น ส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบขา้งมนักเ็ป็น
ประโยชน์กบัเรา ใจเป็นธรรมถา้ใจเป็นธรรม มนัมองส่ิงต่างๆ เป็นธรรม ถา้ใจไม่เป็น
ธรรมนะมนัมองเป็นกิเลสนะ  

ดูสิถา้ใจเป็นธรรมเห็นใบไมห้ลุดจากขั้ว ส่ิงน้ีมนักก็ระเทือนใจ มนักระเทือนใจ 
มนัเป็นไป มนัเตือนสติตลอด เหมือนเราเดินไปจ้ิงจกมนัร้องจอ๊กๆๆ ตลอดเห็นไหม พอ
จ้ิงจกมนัทกักต็อ้งระวงันะ จ้ิงจกทกักย็งัมีประโยชน์นะ น่ีกเ็หมือนกนั พอเราไปเห็นส่ิง
ต่างๆ มนัเหมือนทกัเราตลอดเวลา มนัทกัถึงชีวิตไง เห็นไหม  

นัน่กผ็า่นละ น่ีกไ็ปละ พระอาทิตยข้ึ์น พระอาทิตยต์ก มนัหมุนไปวนัๆ หน่ึงเห็น
ไหม มนัเป็นอยา่งน้ี มนัเป็นอยา่งน้ี พอมนัเป็นอยา่งน้ีแลว้ชีวิตเราล่ะ แลว้ความรู้สึกเรา
ล่ะ ต่ืนเตน้ไปกบัเขาไหม? ชีวิตเรามนัสัน่ไหวไหม ตรวจสอบใจไดน้ะ  

ในการประพฤติปฏิบติัของเรา เราตรวจสอบตลอดเวลา เห็นส่ิงต่างๆ ทดสอบ 
ตรวจสอบ มนัข้ึนไหม มนัพองโตไหม หวัใจมนัเป็นไปไหม ถา้มนัเป็นไป พอมนัไดเ้ช้ือ
มนัเป็นไปแลว้ เป็นเพราะอะไร? แลว้ถา้มนัไม่ไดเ้ช้ือ มนัไม่เป็นไป มนัเป็นเพราะอะไร? 
ถา้มนัมีกิเลสอยูใ่นใจ มนัมีส่ิงใดฝังอยูใ่นใจนะ ร้ือคน้มนัตอ้งเจอ ถา้มนัมีอยูน่ะ  

ถา้มนัมีอยูเ่ราหาตอ้งเจอ เรามีสติ เรารู้ตอ้งเจอ แต่น่ีมนัไม่ร้ือ มนัคิดวา่มนัเป็น
ธรรมหมด มนัปล่อยหมด พอมนัปล่อยหมดมนักส่็งออกหมด มนักไ็ปกบักิเลสหมด 
กิเลสกห็ลอกใชห้มด เอาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มาอา้งอิง อา้งตามใจ
ของตวั อา้งความพอใจ มนักเ็ป็นไปตามนั้น แลว้มนัเป็นสมบติัเราจริงไหมล่ะ  

ถา้สมบติัเราจริงมนัจะเป็นของเราจริง สมบติัของเราจริงนะหาไม่ได ้ ร้ือคน้
อยา่งไรกห็าไม่ได ้มนัไม่เป็นไปตามท่ีมนัตอ้งการหรอก  

อนัน้ีพดูถึงถา้มนัเป็นสมบติัของเขา สมบติัของเขานะ อายขุยัของเขา ความ
เป็นไปของเขา เราดูแลของเราไป ดแูลใหม้นัเป็นประโยชน์กบัเขาดว้ยประโยชน์กบัเรา
ดว้ย ประโยชน์กบัเขา เขามีคนอยูดู่แลมนักไ็ม่ สตัวส์งัคม อยูค่นเดียวมนัวา้เหว ่แต่ถา้มา
ปฏิบติันะ อยากอยูค่นเดียว  
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ถา้อยูค่นเดียวมนัมีโอกาสปฏิบติั ถา้อยูห่ลายๆ คนเห็นไหม เวลาธรรมองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไม่ใหค้ลุกเคลา้ ไม่ใหค้ลุกคลีกนั ใหแ้ยกกนั ใหต่้างคนต่างอยู ่ ต่าง
คนต่างดูใจของเรา อนัน้ีเป็นถึงบอกวา่การขาดสติและไม่ขาดสติ  

อนัน้ีเวลาจะตายเราควรจะใหส้ติจ่อวา่อะไร? อะไรปวด? อะไรตายหรือเราควร
ท่องพทุโธ พทุโธอยา่งเดียว ไม่ตอ้งสนใจเร่ืองเป็นเร่ืองตาย อนัไหนจะท าใหเ้ราเขา้สุคโต  

พทุโธ พทุโธ อยา่งเดียวล่ะ เวลาเราตายเห็นไหม เราควรตั้งสติไว ้อะไรปวดอะไร
ตายอยา่ไปสนใจมนั เพราะอะไรปวด อะไรตาย จิตมนัไปรู้ ถา้พทุโธถ่ีๆๆๆๆๆ ไปเลยล่ะ 
เวลาเขาพดูกนัเห็นไหม บอกวา่เวลาคนใกลต้ายใหนึ้กถึงพระ แต่ถา้เราพทุโธ พทุโธน่ีพทุ
โธน่ีเป็นพระเลยล่ะ พทุโธผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน เพราะตวัจิตเป็นพระไง เวลาจิตสงบ เวลา
พทุโธ พทุโธไป พอจิตสงบบางทีมนัเห็นเป็นพระพทุธรูป เห็นมนักเ็ห็น  

เห็นน่ีจิตมนัเห็นมนัเป็นนิมิต แต่ถา้จิตมนัเป็นพทุโธเองเห็นไหมนึกพทุโธไม่
ออก แลว้ถา้พดูถึง ถา้วิกฤตข้ึนมาคนเราเห็นไหม คนเราเวลาจะจมน ้า เวลาตกน ้าไปจะ
จมน ้า มนัจะตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดไดไ้หม ทุกคนกลวัตาย ทุกคนกต็ะเกียกตะกาย
เอาตวัรอด น่ีกเ็หมือนกนั พทุโธ พทุโธ พทุโธ  

ถา้พทุโธ พทุโธเหมือนเราตะเกียกตะกายเกาะพทุโธ แลว้ถา้เราเกาะพุทโธไดน้ะ 
พทุโธกบัจิตเป็นอนัเดียวกนันะ มนัเป็นเน้ือเดียวกนัเลย ฉะนั้นพทุโธดีกวา่นึกถึงปวดนึก
ถึงตายมาก แต่ขณะท่ีมนัปวดความปวดอนันั้นมนัเร่งเร้า เราจะพทุโธพทุโธปวดมนักจ็ะ
ดึงไปเยอะมาก  

อนัน้ีปวดจะดึงไปเยอะมากเห็นไหม ถา้มีสติมนัพยายามพทุโธ ถา้พทุโธออกมา
จากใจนะ มนัเหมือนกบัคนจนตรอก คนจนตรอกนะ ถา้มนัฮึดสู้ข้ึนมานะ มนัเป็นไปได้
นะ ถา้คนไม่จนตรอกเห็นไหม ครูบาอาจารยท่์านสอน ท่านสอนบอกวา่สติปัญญามนัจะ
เกิดตอนจนตรอกนะ อยา่คิดวา่เราจะโง่ตลอดเวลา  

ถา้เรามีโอกาสเคล่ือนไหว มีโอกาสหลบหลีกมนัจะอา้งตลอด มนัจะอา้งนะ แลว้
มนัไม่จนตรอก ไม่จนตรอก มนัคิด เวลามนัจนตรอกเห็นไหม มนัจนตรอกมนัคิดข้ึนมา
ได ้ มนัเอาตวัรอดได ้ มนัหาทางออกของมนัได ้ พทุโธ พทุโธ พทุโธกเ็หมือนกนั ถา้มนั
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จนตรอก มนัปวด มนัเจบ็จนไม่มีทางไปนะ มนัพทุโธ พทุโธ พทุโธ พทุโธ พทุโธ มนัลง
ได ้ถา้ลงไดน้ัน่ละตวัพระ  

ใหนึ้กถึงพระคือวา่มนัเป็นตวัพระ ตวัจิตเป็นตวัพระเลย พทุโธสวา่งไสว พทุโธ
ผอ่งใสเพราะพทุโธมนัเป็นสมาธิ เวลาพทุโธ “พทุโธผอ่งใส พทุโธสวา่งไสว” น่ีเป็น
สมาธิหมดนะ มนัไม่ใช่เป็นปัญญา ถา้เป็นปัญญามนัเป็นมรรค น่ีอาศยัพทุโธ พทุโธ พทุ
โธมนัเป็นท่ีหลบท่ีพกั มนัเป็นท่ีหลบท่ีพกัเพราะอะไร?  

เพราะโดยก าป้ันทุบดินไง คิดเจบ็กเ็จบ็ คิดปวดกป็วด คิดหายกห็าย คิดดีกดี็ คิด
ชัว่กช็ัว่ มนัเป็นจากความคิด แลว้พอมนัคิดถึงพทุโธ พทุโธ พทุโธ พทุโธอยูก่บัมนั ถา้พุ
ทโธอยูก่บัใจ ใจมนัเป็นพทุโธเสียเอง เราเรียกหาพทุโธ พทุโธเห็นไหม เราเรียกร้องหา
ส่ิงต่างๆ แลว้เราไปจบัส่ิงนั้นเสียเอง  

ส่ิงนั้นอยูก่บัเรา เราจะเรียกร้องหาอีกไหม มนัเรียกร้องมนักไ็ม่เรียกร้อง มนั
ตอ้งการหา มนักไ็ม่ตอ้งการหาเพราะตวัมนัเป็น จิตท่ีมนัเป็นพทุโธข้ึนมาเห็นไหม น่ี
แหละท่ีวา่นึกถึงพระนึกถึงพระ นึกถึงพระกบัใจเป็นพระต่างกนัตรงไหน? นึกถึงพระ
เห็นไหม นึกถึงพระ นึกถึงพระ ตวัมนัไม่ใช่พระ มนันึกถึงเขา  

นึกถึงพระเห็นไหม นึกถึงพระ พยายามนึกถึงพระ สร้างพระ ภาพพระ แต่ถา้พทุ
โธ พทุโธตวัมนัเป็นพระ มนัไม่ตอ้งนึกถึงพระมนัเป็นพระเอง แลว้เขา้ใจพระวา่ส่ิงน้ีเป็น
พระ ส่ิงน้ีเป็นพระ ตวัเป็นพระ ตวัเป็นความวา่ง ตวัเป็นตวัพทุโธ ตวัเป็นตวัผูรู้้  

น่ีผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน แลว้เวลาในการประพฤติปฏิบติัเห็นไหม ถา้เห็นองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ใหฆ่้าท้ิงเสีย คนฟังถา้ไม่ใช่ปรารภธรรม ฟังแลว้มนักด็ูแปลกๆ 
ไม่ไดไ้ปฆ่าท้ิง ไม่ไดท้  าลาย แต่ขณะท่ีพทุโธจิตมนัเป็นพระ ค าวา่จิตมนัเป็นพระ จิตมนั
เป็นพระชัว่คราว จิตเป็นพระเพราะจิตเป็นพระเลย  

ท าไมมนัคลายตวัออกมาล่ะ? ท าไมสมาธิมนัเส่ือมล่ะ? ท าไมสมาธิมนัอยูก่บัเรา? 
เป็นพทุโธเป็นพระ เป็นพระ เป็นพระชัว่คราว แต่เวลาคลายออกมามนัเป็นกิเลส อนัน้ีมนั
เป็นกิเลส ถา้เจอพทุโธเห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นทุนมนัเป็นมีดท่ีคมกลา้ ท่ีบอกวา่ถือมีดไวเ้จอ
ส่ิงใดเราใชมี้ดนั้นท าประโยชน์ได ้ 
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จิตเป็นสมาธิ สมาธิมนัเป็นฐานใหเ้กิดปัญญา ถา้สมาธิมนัเป็นฐานใหเ้กิดปัญญา 
ถา้สมาธิใหเ้กิดปัญญา ถา้ปัญญาเกิดจากสมาธิน่ีมนัเป็นโลกตุตระปัญญา แลว้เกิดคนมนั
จนตรอกข้ึนมาเห็นไหม เกิดถา้ปัญญา ดูสิ สนัตติมหาอ ามาตย ์ หรือท่ีวา่ออกไปสู้รบกบั
มารเห็นไหม  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอก ดูสิ เมาอยูบ่นคอชา้งนะ พระพทุธเจา้บอก
วนัน้ีจะเป็นพระอรหนัต ์ ไปรบทพัจบัศึกกลบัมา กษตัริยใ์หเ้ป็นกษตัริยอ์ยู ่ ๗ วนั กิน
เหลา้เมายาเลยล่ะ แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บิณฑบาตเห็นเขาเมาอยูบ่นคอ
ชา้ง องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกวนัน้ีเขาจะไดเ้ป็นพระอรหนัต ์ แลว้ใครจะไป
เช่ือคนเมาจะเป็นพระอรหนัตไ์ดไ้ง  

มีความสุขมาก ก าลงักินของเขาตามท่ีไดเ้ป็นกษตัริย ์๗ วนักเ็สพสุขเตม็ท่ีเลย แต่
ถึงวนัท่ี ๗ ภรรยาของตวัเองเสียต่อหนา้ พอภรรยาเสียต่อหนา้มนักระตุกหวัใจ พอเสียต่อ
หนา้มนัช็อก พอช็อกยอ้นกลบัมา ส าเร็จเป็นพระอรหนัตเ์ลยเห็นไหม ส าเร็จเป็นพระ
อรหนัตค์วามคิดมนัยอ้นกลบัเลย ส าเร็จเป็นพระอรหนัตไ์ด ้ 

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้จิตมนัเป็นพทุโธ ถา้จิตเราเป็นสมาธิ สมาธิจะเกิดปัญญา ถา้
สมาธิจะเกิดปัญญา ปัญญาจะเกิดจากสมัมาสมาธิ ส่ิงน้ีถา้จนตรอกเห็นไหม จนมีคนคิด
มากบอกวา่ถึงเวลาก่อน ภาวนากนัไปเป็นพอพิธี แลว้จะไปเอาตอนตาย กิเลสมนัหาทาง
ออก แต่ท่ีพดูน่ีพดูเพราะมนัเป็นความจริง  

มนัเป็นความจริงหมายถึงวา่คนท่ีมนัจนตรอก คนท่ีมนัถึงท่ีสุดแลว้ปัญญามนัเกิด
กมี็ ถา้คนมนัจนตรอกเห็นไหม คนมนัจนตรอกแลว้มนัไม่มีทางไป ถา้มีวาสนามนัออก
ได ้ ถา้คนจนตรอก แต่ไม่มีปัญญาเห็นไหม จนตรอกกเ็ลยหาท่ีหลบท่ีซ่อน หาท่ีหลบท่ี
ซ่อน หาพทุโธ หาสมาธิเป็นท่ีพึ่งอาศยั  

ถา้มีสมาธิเป็นท่ีพึ่งอาศยัมนักพ็ออาศยัได ้ อาศยัหลบเจบ็หลบปวด แต่มนัอยูไ่ด้
สกัพกัหน่ึงมนักค็ลายออกมา พอคลายออกมามนักเ็จบ็ปวดอีก มีนะ พระสมยัพทุธกาลท่ี
ส าเร็จท่ามกลางปากเสือเห็นไหม เวลาเสือกดัเทา้ กินเขา้ไปถึงเทา้ถึงเอว คิดดูสิวา่เสือมนั
ขบกระดูกหกั มนักดัเน้ือเรา กินเป็นช้ินๆ เจบ็ปวดไหม แลว้มนัส าเร็จไดอ้ยา่งไรคาปาก
เสือ มนักเ็ป็นส่ิงท่ีเขาสร้างของเขามา  
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เขาสร้างของเขามาทั้งนั้น ท าไมเสือมนัตอ้งมากินพระองคน้ี์? ท าไมเสือ ท าไม
พระองคน้ี์ตอ้งโดนเสือกิน แลว้ท าไมถึงไม่ไปกินพระองคอ่ื์น แลว้เวลากินเขา้ไป ท าไม
ส าเร็จท่ามกลางปากเสือ มนัส่งเสริมกนัมาทั้งนั้น พระนาคิตะ เป็นผูอุ้ปัฏฐากองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้เห็นไหม  

เวลาละจากองคส์มเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา้มาแลว้เดินจงกรมอยู ่ ทุกคนเขามี
ความสุขเพราะเขาไปเท่ียวนกัขตัฤกษก์นั ทุกคนมีความสุข เราน่ีมนัเป็นเศษคน เราเป็น
คนท่ีไม่มีอ  านาจวาสนา เดินจงกรมอยูเ่ห็นไหม แลว้เทวดามายบัย ั้งกลางอากาศเลย  

“ท่ีเขา เป็นท่ีวา่เป็นวาสนา เขายงัติดในโลก เขายงัติดในวฏัฏะกนัอยูน่ะ เขายงั
เวียนตายเวียนเกิดอยูน่ะ ท่านต่างหากเป็นผูว้ิเศษ ท่านต่างหากนะ”  

เพราะท่านต่างหาก ท่านต่างหากท่ีพดูถึง ถา้ร้ือคน้เขา้มาในหวัใจจะพน้จากกิเลส
ไง ไดส้ติเพราะมนันอ้ยเน้ือต ่าใจไง เห็นเขามีความสนุก เห็นเขามีความเพลิดเพลิน เราอยู่
ในทางจงกรม อยูใ่นท่ีบีบคั้นมีแต่ความทุกข ์ คนนะ เวลาทุกขเ์วลายากนะ เวลาหิว เวลา
กระหายนะ แลว้เดินจงกรมอยูเ่พราะเดินจงกรมเป็นวนัเป็นเดือนเป็นปีอยูอ่ยา่งนั้น  

แลว้มนัจะรู้เลยวา่มนัทุกขข์นาดไหน มนัทุกขข์นาดไหนเพราะมนัจ าเจ จ  าเจเรา
ตอ้งกระตุน้ตวัเองตลอด เราตอ้งต่อสู้ตลอดเพราะทุกคนไม่อยากทุกขห์รอก ทุกคนอยาก
สะดวกสบายทั้งนั้น แต่เพราะเรามีความตั้งใจ เรามีความจะต่อสู้กบักิเลส เราถึงพยายาม
ต่อสู้ดว้ยความเป็นจริง เอาเราเขา้ต่อสู้กบักิเลส กิเลสกคื็อเราเองเห็นไหม เราถึงกระตุน้
ใหต่้อสู้ ใหมี้ความเป็นไป  

เวลาเทวดามายบัย ั้งอยูก่ลางอากาศ เตือนพระนาคิตะ พระนาคิตะเป็นพระอรหนัต์
ข้ึนมาเลย แลว้เทวดาองคน์ั้นกบัพระนาคิตะเป็นอะไรกนั? ท าไมเทวดาเยอะแยะไป 
ท าไมไม่มาเตือนเราบา้ง ไม่มาเตือนเราเพราะอะไร? เพราะเราไม่สนใจไง เราเพลิดเพลิน
กบัชีวิตไง เราพอใจกบัชีวิตของเรา  

เราพอใจ เห็นเขามีความสุข เรากจ็ะสุขกบัเขา เห็นเขาท าอะไรกจ็ะไปท ากบัเขา 
เห็นเขาต่ืนเตน้กไ็ปต่ืนเตน้กบัเขา ไม่ไดท้วนกระแสเลย เพราะทวนกระแสไง เห็นเขาไป
เท่ียวกนั มีความสุขเพลิดเพลินกนั เราเป็นคนเศษคนเดน เราเป็นคนไม่มีอ  านาจวาสนา  
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ในวิเวก ในการหาท่ีสงดั ในการวิเวกของเราเห็นไหม เราหาท่ีวิเวกหาท่ีสงดัของ
เรา เราตั้งใจใช่ไหม? เราตั้งใจหาท่ีวิเวกของเรา เราตั้งใจหาความสงดัของเรา แลว้ในท่ี
วิเวกสงดัของเรา มนัเป็นวิเวก แต่ถา้เป็นกิเลสมนัไม่พอใจ มนัไม่พอใจหรอก มนัอยากจะ
อยูค่ลุกเคลา้ มนัอยากจะอยูท่ี่เคยชิน อยูใ่นส่ิงท่ีมีบุคคลมากๆ มนัท าใหม้นันอนใจ มนัท า
ใหม้นัไม่มีภยั แต่มนัไม่รู้เลยวา่กิเลสมนัข่ีหวัอยูต่ลอดเวลา  

แต่ถา้เราไปอยูใ่นท่ีสงดั อยูใ่นท่ีวิเวกเห็นไหม มนักลวัภยั กลวัจะมีการผดิพลาด 
กลวัส่ิงต่างๆ ความกลวันั้นมนัท าใหเ้ราดูแลจิตของเรา ถา้ดูแลจิตของเราข้ึนมาเห็นไหม 
ถา้มนัเป็นสมาธิข้ึนมา มนักมี็ก าลงั ก าลงัของสมัมาสมาธินะ แลว้ก าลงัของปัญญามนัเกิด 
ถา้ก าลงัปัญญามนัเกิด มนัเป็นประโยชนก์บัเราทั้งนั้น มรรคมนัเกิดอยา่งน้ี การกระท า
ของเรามนัเกิดอยา่งน้ี เน่ียส่ิงท่ีความเป็นไป ถือวา่พทุโธ พทุโธถา้มนัเป็นจริงนะ มนัสุค
โตแน่นอน  

ถาม :   ท าอยา่งไรเราถึงเป็นไปอยา่งสุคโต?  

หลวงพ่อ :  สุคโตเพราะเราตอ้งเป็นสุคโตเด๋ียวน้ี เราจะไปหวงัเอาแต่สุคโตขา้งหนา้ 
ตายไปแลว้จะมีความสุข ตายไปแลว้จะมีความสุข มนัจะจริงไหมล่ะ? ถา้สุคโตเด๋ียวน้ีนะ 
ปัจจุบนัดีทุกอยา่งดีหมด ถา้ปัจจุบนัไม่ดี ตายดว้ยความเป็นหน้ี มนักเ็ป็นหน้ีตลอดไป แต่
ถา้ตายดว้ยความไม่เป็นหน้ี มนักไ็ม่เป็นหน้ีตลอดไป  

ถา้ตายดว้ยความไม่เป็นหน้ี ไม่เป็นหน้ีตอ้งใชอ้ยา่งไร? ดูสิ ภิกษุอะไร ไป
บิณฑบาตมา ฉนัดว้ยความเป็นหน้ี แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติั เราถึงท่ีสุดแลว้นะ ฉนัดว้ย
ความไม่เป็นหน้ี ฉนัอยูเ่หมือนกนั แต่ไม่เป็นหน้ี ไม่เป็นหน้ีหรอก เพราะอะไรรู้ไหม? 
เพราะมนัหมดเวรหมดกรรม ใจหมดเวรหมดกรรมนะ  

ใจอาศยัอยูก่บัโลกเขาไป อาศยัอยูก่บัโลกไปมนัเป็นประโยชน์กบัโลก ครูบา
อาจารยท่์านพดูเห็นไหม ชีวิตท่ีตายกบัชีวิตท่ีอยู ่ ถา้ชีวิตท่ีอยูมี่ประโยชน์กป็ระโยชน์
เปล่าๆ ถา้ชีวิตท่ีตายไปแลว้นะ เพราะอะไร? เพราะพอตายป๊ับไม่มีใครไดป้ระโยชน์กบั
ใจดวงนั้น ไม่มีใครไดป้ระโยชน์ล่ะ เพราะอะไร? เพราะมนัเป็นสถานะของนิพพาน มนั
ไม่ใช่สถานะของวฏัฏะ  
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ถา้สถานะของวฏัฏะเห็นไหม จิตมนัยงัเกิดในวฏัฏะ จิตจะเกิดเป็นพรหม เป็น
เทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม แต่น่ีมนัพน้ออกไป พน้ออกไปนะ ไม่เป็นประโยชน์กบั
ใคร แต่มนัเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเห็นไหม เวลาหลวงปู่ มัน่จิตสงบข้ึนมา 
จิตสงบข้ึนไป พระอรหนัตม์าสอน  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มาอนุโมทนา อนุโมทนาท าไม? อนุโมทนากบั
หลวงปู่ มัน่นะ เวลาหลวงปู่ มัน่บรรลุธรรม องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มา
อนุโมทนาเพราะส่ิงน้ีมนัรู้ยาก ส่ิงท่ีมนัจะรู้ได ้ ดูสิ ทางวิชาการท่ีเราร้ือคน้วิชาการ ส่ิงท่ี
มนัเป็นประโยชน์กบัโลก เราจะท าประโยชน์กบัโลก มนัท าเพือ่ประโยชน์สาธารณะใคร
จะยอมรับใครจะยอมเช่ือ คนไม่ยอมเช่ือ แลว้ใครจะฟัง เขาเช่ือฟังไหม?  

น่ีกเ็หมือนกนั ในการประพฤติปฏิบติัเราจะร้ือคน้ตวัเราเองข้ึนมาก่อน การร้ือคน้
ตวัเองข้ึนมาเพื่อใหใ้จมนัพน้จากกิเลส มนัตอ้งหาวิชาการ หาวิธีการท่ีเรารู้จริง ส่ิงท่ีรู้จริง 
ใครควรจะรู้จริง เห็นไหม พลงังานท่ีทวนกระแส พลงังานท่ีเขา้อยูข่า้งใน เวลามนั
ยอ้นกลบัเขา้ไปขา้งใน ยอ้นกลบัเขา้ไป มนัไปช าระกิเลสของเรา  

แลว้การช าระกิเลส ดูสิ ดูทางการเกษตรเห็นไหม เขาตอ้งกั้นเข่ือน เขาตอ้งกั้น
เข่ือนเพื่อกกัน ้า เพื่อท าท่อส่งน ้า เพื่อยกระดบัน ้า เพื่อใหน้ ้ าเขาเป็นประโยชน์เห็นไหม 
เขายงัตอ้งลงทุนลงแรงกนัขนาดนั้น แลว้น่ีจะช าระกิเลส จะฆ่ากิเลสจะไม่มีการกระท า
อะไรเลยหรือ แลว้การกระท าน่ีดูสิขนาดประโยชน์ทางร่างกายนะ ประโยชน์การท า
เกษตรกรรมเฉยๆ ลงทุนลงแรงกนัขนาดนั้น  

แลว้น่ีธรรมะเน่ีย ธรรม ธรรมเหนือโลกถา้มนัช าระกิเลสไปแลว้มนัจะไม่เกิดกบั
โลกอีกเลย มนัจะท าอยา่งไร? มนัท ารุนแรงกบัส่ิงท่ีทางโลกเขาท ากนัมหาศาลเลย แต่ทาง
โลกมนัเป็นวตัถุ เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ เป็นส่ิงท่ีพิสูจน์ได ้ แลว้พากนัไปทศันศึกษาได ้ แต่
ในทางธรรม ถา้ใครจิตสงบข้ึนมาเห็นไหม รู้เห็นต่างๆ ข้ึนมา ความรู้ความเห็นต่างๆ น่ี
ส่งออกหมด  

ส่งออกเพราะมนัไม่เคยเห็น แต่ทวนกระแสเขา้ไป ส่งออกกคื็อการส่งออก 
ส่งออกกคื็อการเห็นเทวดา อินทร์ พรหม เห็นส่ิงต่างๆ ส่งออกหมด แต่ถา้มนัเป็นอริยสจั
ล่ะ มนัยอ้นเขา้ล่ะ เห็นไหม ท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ พระอรหนัตใ์นสมยั
พทุธกาลมาอนุโมทนากบัหลวงปู่ มัน่กต็รงน้ีไง  
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เพราะส่ิงท่ีพระอรหนัต ์ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ พระอรหนัตใ์นสมยั
พทุธกาลอยากจะร้ือสัตวข์นสตัวไ์หม? อยากจะหนีจากโลกไหม? อยากทั้งนั้น แต่จะ
ส่ือสารกนัอยา่งไร? จะส่ือสารกบัส่ิงท่ีมีชีวิตอยา่งไร? ส่ิงท่ีมีชีวิตนะ แต่หลวงปู่ มัน่ท่าน
เป็นมนุษย ์ท่านเป็นภิกษุ ท่านเป็นพระ แลว้ท่านร้ือคน้ของท่าน  

ท่านยงัพดูได ้ ท่านยงัเอาความเห็นของท่านมาแจกแจงใหก้บัลกูศิษยล์กูหาได ้ ถึง
อนุโมทนาวา่ศาสนามนัจะฟ้ืนฟข้ึูนมา ศาสนาจะมีผูรู้้จริงข้ึนมา ศาสนาจะมีคนร้ือคน้
ข้ึนมา ร้ือคน้ข้ึนมาใหธ้รรมะไดแ้สดงตวัออกมา 

ธรรมะท่ีมีอยูท่ี่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ร้ือคน้มา แลว้วางอยูใ่น
พระไตรปิฎก มนัเป็นทฤษฎี แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ร้ือคน้มาจริงๆ นะ 
ในศาสนามีอยู ่ ๕,๐๐๐ ปีและในก่ึงพทุธกาลเห็นไหม น่ีมรรคผลไม่มีแลว้ พน้ก่ึง
พทุธกาลมาแลว้มรรคผลจะไม่มี  

มรรค ผลจะไม่มีแลว้พระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรู้ดว้ยอะไร? อกาลิโก ไม่ใช่
กาลไม่ใช่เวลา เพียงแต่วา่ไม่ใช่ก่ึง ไม่ใช่กาลไม่ใช่เวลา แต่คนท่ีจะรู้ คนท่ีจะมารู้ในกาล
มนัจะมีอ  านาจวาสนาแค่ไหน ถา้อ  านาจวาสนาไม่ถึง ความเป็นไปเขา้ถึงธรรมไม่ถึง 
สมาธิกส็มาธิไม่ถึง ปัญญากเ็ป็นปัญญาโลกๆ ปัญญาโลกๆ มนัจะเขา้ถึงธรรมะได้
อยา่งไร?  

ปัญญากปั็ญญาโลกๆ แลว้ไปศึกษาธรรม ศึกษาปรมตัถธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ แต่เราเป็นโลก ปัญญาเราเป็นโลก ความรู้ของเราเป็นโลก แต่ความรู้ท่ี
เป็นโลกมนักเ็ป็นความรู้โลกๆ ถา้ความรู้โลกๆ โลกกบัธรรมมนัคนละเร่ืองนะ  

เร่ืองของโลก โลกทศัน์มนัส่งออก ธรรมะมนัเหนือโลก ถา้มนัเหนือโลกมนัจะ
ยอ้นกลบัเขา้มา ถา้มนัไม่ยอ้นกลบัเขา้มา แลว้มนัจะเอาอะไรไปท ามนั น่ีไงท่ีวา่
อนุโมทนา อนุโมทนาอยา่งน้ี อนุโมทนาเพราะส่ิงท่ีจะโตแ้ยง้กบัเขา ส่ิงท่ีจะร้ือสตัวข์น
สตัวไ์ง ส่ิงท่ีจะใหย้อ้นกลบัเขา้มาจากขา้งในได ้ ถา้ยอ้นกลบัมาขา้งในมนัเป็นสจัจะ มนั
เป็นความจริง  

ถา้สัจจะความจริง คนมีสจัจะความจริงพดูค าเดียว พดูสจัจะความจริง คนท่ี
ตอ้งการ คนท่ีปรารถนานะ คนท่ีก าลงัร้ืออยูน่ะ น่ีส่ิงท่ีเรียกวา่ววัปากคอก เปิดประตูออก
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ทนัที เปิดประตูดว้ยโวหาร เปิดประตูดว้ยธรรมไง เอาธรรมจ้ีเขา้ไปท่ีหวัใจ ถา้ถึงจุดนั้น
มนัจะเปิดประตูนั้นออกมา โคฝงูนั้น โคในคอกนั้นมนัจะไดอ้อกมาได ้ 

แต่ถา้ไม่มีใครเปิดคอกเห็นไหม ไม่มีใครรู้จริงมาเปิดคอก แต่องคห์ลวงปู่ มัน่ไม่มี
ใครเปิดให ้ ดนัออกไป ดนัจนปากคอกเปิดออกไปจนได ้ ถึงอนุโมทนาไง พอดนั
ปากคอกออกไปได ้ ตวัเองพน้ออกไปได ้ ถา้ตวัเองพน้ออกไปไม่ไดจ้ะเอาอะไรไปสอน
เขา เพราะคอกมนัอยูไ่หน? ประตูคอกมนัอยูไ่หน? มนัจะพน้จากคอกนั้นออกไปได้
อยา่งไร?  

คอกคือกิเลสนะ คอกคือหวัใจ ส่ิงท่ีหวัใจท่ีมนัมีกิเลสท่ีมนัยงัฝังอยู ่ ถา้มนัจะสุค
โต มนัจะสุคโตท่ีน่ี สุคโตเด๋ียวน้ีนะ อยา่ไปหวงัสุคโตขา้งหนา้ สุคโตขา้งหนา้มนัเป็น
ความคิดของเราเองวา่ส่ิงท่ีไปขา้งหนา้มนัจะเป็นสุคโต เราตอ้งรู้ของเรา เราตอ้งท าของ
เรา ถา้ท าของเราได ้มนัเป็นของเรา ถา้ท าของเราไม่ได ้ท าของเราไม่ไดน้ะ มนัเป็นสมบติั
ความจ า สมบติัความจ า  

ถาม :   มนัถามมาสังโยชน ์๑๐ สีลพัพตปรามาส ใหช่้วยอธิบายเร่ืองสีลพัพตปรา
มาส  

หลวงพ่อ :  สีลพัพตปรามาสตามตวัอกัษร ตามตวัอกัษรสีลพัพตปรามาสคือการลบู
คล าในศีล ถา้ลบูคล าในศีล ลบูคล าในศีลมนัส่วนศีล สีลพัพตปรามาสไม่ตอ้งอธิบายเลย 
สีลพัพตปรามาสมนัเป็นส่ิงท่ี ถา้มนัสมุจเฉทปหานแลว้ สีลพัพตปรามาสมนัขาดไป
พร้อมกนั  

น้ีพอเป็นสีลพัพตปรามาสเราจะอธิบายวา่สีลพัพตปรามาสกนัตลอด ค าวา่
สีลพัพตปรามาสเรากพ็ดูบ่อย ถา้เราพดูถึงสีลพัพตปรามาสเราจะพดูถึงค าวา่โลเลไง 
สีลพัพตปรามาสคือการโลเล ความมนัไม่จริง ถา้หวัใจมนัไม่จริง หวัใจมนัไม่เป็นความ
จริงมนัเป็นสีลพัพตปรามาสโดยธรรมชาติ  

แต่ถา้หวัใจเป็นความจริงนะ ช าระกิเลสออกไปจากความจริงแลว้ สีลพัพตป
รามาสจะไม่มีเลย เพราะมนัรู้จริงแลว้ มนัจะเป็นสีลพัพตปรามาสไดอ้ยา่งไร มนัรู้ของมนั
แลว้ เรารู้ขาว รู้ด  า รู้เขียว รู้แดง เราจะไปสงสยัในขาว ในเขียว ในแดงไหม แต่ถา้เราเป็น
เทาๆ หมดเลย เราไม่รู้สีขาวสีแดงเลย เรากส็งสยั อนัน้ีขาว อนัน้ีเขียว อนัน้ีแดง  
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แลว้พดูถึง ถา้ใหอ้ธิบายอยา่งละเอียดอยา่งท่ีเขาบูชากนั บูชาตามวิชาชีพของเขา 
เขาบูชาเขาไม่เป็นสีลพัพตปรามาส ถา้จิตใจเป็นสีลพัพตปรามาสแลว้ เขาจะท าอะไรกไ็ม่
เป็นสีลพัพตปรามาสเพราะท าไปตามสงัคม สงัคมเขาท ากนัไป แต่น่ีเราไม่เป็นเพราะใจ
เราไม่เป็น ใจเราเป็นสีลพัพตปรามาส  

พอเราไปท าอะไร เราวา่ถา้เราถือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์แลว้เราจะไม่บูชา
ส่ิงอยา่งอ่ืน เรากไ็ม่บูชา เราไม่บูชาส่ิงอยา่งอ่ืนหรอก แต่สงัคมเขาเป็นไป สงัคมเขา
เป็นไปแลว้เราอยูใ่นสงัคมนั้น เขาถามมาวา่ ใหอ้ธิบายอยา่งละเอียดแลว้เช่น ถา้เป็น
สีลพัพตปรามาสแลว้คนท่ีเขาบูชาของเขาโดยสาขาอาชีพของเขา  

เช่น ช่าง เห็นไหม ชาวนาเขาบูชาพระแม่โพสพ ชาวนาเขาบูชาพระศิวะอะไรของ
เขา ไอน่ี้มนัเป็นบูชาครู ครูคือวิชาชีพ อาชีพของเขาเห็นไหม ถา้เขาเป็นโสดาบนั ถา้เขามี
อาชีพอยา่งนั้นเขากบ็ชูาของเขาไดเ้พราะเขากตญัญูกบัอาจารยข์องเขา แต่เขาไม่ไดน้บัถือ
เป็นท่ีพึ่ง  

ค าวา่อาชีพ อาชีพคือการเล้ียงชีพใช่ไหม อาชีพคือการเล้ียงชีพไม่ใช่เราจะเช่ือถือ
เขา เราจะเช่ือถือเขา หมายถึงวา่ชีวิต แต่ถา้ไม่ไดเ้ช่ือถือกบัชีวิตหมายถึงวา่ เช่ือถือวา่มนั
เป็นท่ีพึ่ง อาชีพคือของชัว่คราว อาชีพมนักเ็หมือนกบัท่ีวา่ปัจจยัเคร่ืองอาศยั แมแ้ต่พระ
เห็นไหม พระอรหนัตย์งัตอ้งกินขา้วเลย พระอรหนัตย์งัตอ้งบิณฑบาตเลย พระอรหนัต์
เจบ็ไขไ้ดป่้วยตอ้งไปหาหมอ  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไปหาหมอชีวก หมอชีวกหมอประจ าองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้นะ เห็นไหม มนักย็งัตอ้งอยูใ่นโลก ค าวา่อยูใ่นโลก แต่ถา้ใจ
มนัไม่ติดแลว้นะ อะไรกไ็ม่ติด ถา้กิเลสมนัขาดไปจากใจ ไม่เป็นสีลพัพตปรามาส ตั้งแต่
โสดาบนัข้ึนไปไม่สีลพัพตปรามาส ไม่สีลพัพตปรามาสคือวา่มนัไม่ลบูคล าในศีล  

ไม่ลบูคล าในศีล แต่มนัเป็นปาปมุต ปาปมุตหมายถึงวา่เวลาองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้หรือครูบาอาจารยท่ี์เป็นพระ
อรหนัตอ์ยูใ่นโลกน้ี อยูใ่นโลกการเคล่ือนไหวไปมนัเป็นวาระของกรรม เป็นวาระของ
กรรม คือส่ิงท่ีมนัมีกระทบกระเทือนกนัเร่ืองของกรรมมนัเป็นเร่ืองของกรรม ไม่ใช่เร่ือง
ของการผดิศีล ปาปมุตคือไม่เป็น  
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พระจกัขบุาล ตาบอดแลว้เดินจงกรมอยู ่ เหยยีบสตัวต์าย เหยยีบสตัวต์าย แลว้ท่ี
ภิกษุไปฟ้ององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ปาปมุตเหยยีบสตัวต์าย แต่ไม่เป็นอะไร
เลย เป็นปาปมุตคือไม่เป็นบาป สีลพัพตปรามาสไหม?  

สีลพัพตปรามาส ถา้พวกเราไปเหยยีบตายเป็นสีลพัพตปรามาส พอเหยยีบตาย
แลว้ อุย้ เราผิดๆ สีลพัพตปรามาสเพราะเราเหยยีบตาย เรารู้ เราส านึก แต่นัน่ท่านไม่มี
เจตนาเพราะเวลาท่านอยูใ่นวิหารธรรมของท่านเพราะใจท่านเป็นธรรม ท่านอยูใ่นวหิาร
ธรรมของท่านเห็นไหม การเคล่ือนไหวเป็นของกาย แต่มนัเป็นกรรมของสตัวพ์วกนั้น 
สตัวพ์วกนั้นบินมาท าไม? มาอยูใ่นทางจงกรมน้ีท าไม? เพราะท่านตาบอด ท่านเดิน
จงกรมไปตามปกติของท่าน   

ถาม :   ถา้พดูถึงวา่ใหอ้ธิบายถึงสีลพัพตปรามาสอยา่งละเอียด   

หลวงพ่อ :  อยา่งละเอียดอยา่งหยาบมนัอยูท่ี่น่ีเห็นไหม อยูท่ี่วา่เรารู้จริงไหม? ถา้เรารู้
จริง ถา้มนัเป็นจริงแลว้เพราะวา่สีลพัพตปรามาสมนัขาดอยา่งไร? เพราะอะไร? เพราะ
เวลาสงัโยชน์มนัขาด เวลาสงัโยชน์มนัขาดเห็นไหม เวลาสกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตป
รามาส  

เวลาสกักายทิฏฐิมนัขาด พอสกักายทิฏฐิมนัขาดไปมนัสงสยัอะไรไหม? มนัไม่
สงสยัแลว้ ไม่สงสยันัน่แหละสีลพัพตปรามาสขาดแลว้ เพราะไม่มีความลงัเลสงสยั ไม่
สีลพัพตปรามาส ไม่ลบูคล า ไม่ลบูล าอะไรเลย ท่ีมนัไม่ลบูคล านั้นเป็นพระโสดาบนัเห็น
ไหม  

ดูนางวิสาขาเป็นพระโสดาบนัสิ นางวิสาขายงัมีครอบครัว เวลาหลานตายเห็น
ไหมยงัร้องไห ้ ค าวา่ร้องไหพ้อหลานตายเพราะหลานน้ีเป็นคนสนิทมาก ใหเ้ป็นคน
ท าบุญตลอดเวลา แลว้หลานคนนั้นตายก่อน พอตายก่อนร้องไหไ้ปเฝ้าองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้  

“วิสาขาเธอร้องไหท้ าไม”  

“หลานตาย”  

“โอ ้ถา้ในโลกน้ีเป็นหลานเธอทุกคน เธอไม่ตอ้งร้องไหทุ้กวนัหรือ?”  
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เพราะในโลกน้ีมีคนตายทุกวนั สติฟ้ืนเลย ไม่ไดบ้อกวา่อยา่ร้องไห ้ ไม่ตอ้ง
ร้องไห ้ ไม่ตอ้ง พระโสดาบนั พระโสดาบนัสติสมบูรณ์ สติสมบูรณ์ของพระโสดาบนั 
พอพดูเป็นคติ เป็นคติน่ีเห็นไหม พระโสดาบนัคิดปุ๊บ ปัญญาหมุนป๊ับ หยดุเลย ไดส้ติ
ข้ึนมา  

อา้ว กห็ลานตายเป็นเร่ืองธรรมดา เพราะใครกต็ายตลอดเวลา โลกเขาตายเป็นอยู่
อยา่งน้ี สีลพัพตปรามาสไหม ถา้สีลพัพตปรามาส ร้องไหน่ี้เป็นความเสียใจ เป็น
สีลพัพตปรามาสไหม พระโสดาบนัไม่มีสีลพัพตปรามาส แต่มนัเป็นเร่ืองหยาบละเอียด 
ถา้เร่ืองหยาบละเอียดมนัตอ้งพฒันาข้ึนไปเร่ือยๆ  

เพราะเราสงสยั เรากถ็ามดว้ยความสงสยั ถา้สงสยัมนักส็นเท่ห์ สงสยัสนเท่ห์
ตลอดไปเห็นไหม ถา้ยงัมีอยา่งน้ีอยูม่นักเ็ป็นเร่ืองของใจ เร่ืองของใจเห็นไหม ในการ
ประพฤติปฏิบติัมนัถึงตอ้งมีเจตนา ถา้เรามีเจตนาตั้งใจใหดี้ ท าของเราไปเร่ือยๆ ท าของ
เราไปนะ ตั้งสติตั้งใจ  

น่ีพอเร่ิมตั้งใจสติสมบูรณ์ พอเดินจงกรม นัง่สมาธิไป เด๋ียวมนักอ็่อนลง อ่อนลง
เห็นไหม สติ สมาธิ สติอ่อนลง การประพฤติปฏิบติัเห็นไหม มนักไ็ขวเ้ขวแลว้ ถา้มนั
ไขวเ้ขวปุ๊บเรากเ็ร่ิมตน้ใหม่ เร่ิมตน้ใหม่ เร่ิมตน้มาใหม่ ท ามนับ่อยๆ คร้ังเขา้จนมนัเป็น
นิสยันะ พอเป็นนิสยั พอสติมนัเผลอป๊ับ มนัเตือนตวัเองได ้ เตือนตวัเอง เตือนตวัเอง 
เตือนตวัเอง ถา้เตือนตวัเองพยายามฝึกฝนอยา่งน้ีแลว้ท ามนัไปเร่ือยๆ  

กดัฟันทนเขา้ไป กดัฟันทนนะเพราะการท าความเพียร การแบกหามเขายงัเหน่ือย
เลย ท าความเพียร ความเพียรป๊ับมนัไม่ชอบ มนัถึงไม่สมดุล ถา้ความเพียรชอบมนัสมดุล
นะ ทุกอยา่งสมดุลหมด ถา้สมดุลหมดมนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา รู้เอง เห็นเอง สนัทิฏฐิ
โกเห็นไหม  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เวลาเทศนาวา่การประพฤติปฏิบติัไม่ตอ้ง
ตั้งกรรมการทดสอบ ตั้งกรรมการตรวจสอบหรอก มนัเป็นเองนะ มนัเป็นเอง มนัเป็นเอง 
คนเป็นงานกคื็อคนเป็นงาน คนไม่เป็นงานใหอุ้ปโลกน์ขนาดไหน เขากไ็ม่เป็นงาน เวลา
จิตมนัเป็นข้ึนมาเห็นไหม  
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ในสมยัพทุธกาลพระปุถุชนเขา้ใจวา่ตวัเองเป็นพระอรหนัตจ์ะไปเฝ้าองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ไม่ตอ้งมา เอาพระไปดกัไวเ้ลย ใหเ้ขาไปเท่ียวป่าชา้ก่อน พอไป
เท่ียวในป่าชา้ พอไปเห็นซากศพ เห็นส่ิงซากศพมนัต่างๆ กนัไป หวัใจมนัหวัน่ไหว พระ
อรหนัตเ์ป็นอยา่งน้ีหรือ? เขา้ใจตวัเองหมดเห็นไหม  

ความรู้จากภายในถา้เขา้ใจวา่เป็น แลว้เวลาครูบาอาจารยท่ี์รู้วา่ไม่เป็นเห็นไหมให้
เขารู้ตวัเขาเอง ใหเ้ขาไปทดสอบท่ีป่าชา้ ใหเ้ขาไปทดสอบกบัความเป็นไปของใจ เวลา
ประพฤติปฏิบติัถา้เราเป็นผูป้ฏิบติัท่ีมีสติสมัปชญัญะ เราจะทดสอบเราเอง เพราะอะไร? 
เพราะการหลง การติด ท าใหเ้ราเน่ินชา้นะ ติดท าใหเ้น่ินชา้ หลงออกนอกทางเลย  

ถึงวา่ถา้เราท าตวัเราเองเราหลง เราท าตวัเราเองเราหลง เราเขา้ใจผดินะ เรายงัวา่
บาปบุญ บาปยงัไม่เท่าไร? แต่ถา้เราหลง เราไม่เขา้ใจแลว้ไปสอนคนอ่ืนเขาหลง มนัยิง่
บาป เพราะอะไร? มนัเสียเวลา มนัออกนอกทางไปเลย ออกนอกทางไปเลย มนัเป็น
มิจฉาทิฐิไปเลย  

มิจฉาทิฐิออกนอกลู่นอกทางไปแลว้ท าใหเ้สียหาย แต่ถา้เป็นสมัมาทิฐิเห็นไหม 
สมัมาทิฐิดว้ย แลว้เวลาจะอธิบายเห็นไหม เป็นสมัมาทิฐิดว้ยแลว้จะอธิบายอยา่งไร? 
อยา่งไรเป็นสมัมาทิฐิ? อยา่งไรถึงเป็นประโยชน ์มนัเป็นประโยชน์ตรงไหน ส่ิงท่ีออกไป
รู้-ไปเห็นมนัถึงเป็นประโยชน์สิ เกบ็ขอ้มูลมาเยอะแยะเลย แลว้อยูเ่ฉยๆ มนัเป็น
ประโยชน์อยา่งไร?  

ไอเ้กบ็ขอ้มูลข้ึนมาเพราะกิเลสมนัหลอก มนัไปเกบ็กรวด เกบ็หิน เกบ็ทรายมา
แบกหาม แต่ถา้มนัเขา้มาเป็นสมัมาสมาธิเห็นไหม มนัปล่อยหมดเลย มนัไม่เอาอะไรเลย 
มนัวา่งโดยตวัมนัเอง มนัสลดัท้ิงหมดเลย มนัเป็นเอกเทศของมนั มนัไม่ไดเ้อาอะไรมา
แบกหามเลย แต่มนัเป็นความดี มนัเป็นความจริง เน่ียของจริงมนัเป็นอยา่งน้ี  

แลว้ถา้ไม่ใช่ของจริง ถา้ไม่มีความจริงข้ึนมาในหวัใจมนัจะเอาอะไรไปอธิบายเขา 
อธิบายเขาอยา่งไร? อูย๊ เขาไปรู้ไปเห็น เขาไปแบกไปหามมา อู๊ย เกบ็หอมรอมริบมาเป็น
หาบๆ เลยนะ หาบความรู้มาเตม็หวัเลย แลว้เวลา น่ีเป็นความรู้ ความรู้ เป็นความจริง ไร้
สาระ มนัเป็นเร่ืองโลกๆ เป็นจิตส่งออก มนัเป็นจิตนอก ถา้มนัเป็นจิตใน จิตในมนัท้ิง
หมด ท้ิงหมดเลยเห็นไหม  
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“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิม
แทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส”  

จิตเดิมแทเ้ป็นผูข้า้มพน้กิเลส ขา้มพน้อยา่งไร? “โมฆราชเธอจงมองโลกน้ีเป็น
ความวา่ง” มองโลกเป็นความวา่ง เรากม็องสิ โลกน้ีเป็นความวา่งมองเขา้ไปสิ อา้ว วา่ง
หรือยงัล่ะ?  

“โมฆราชเธอจงมองโลกน้ีเป็นความวา่ง แลว้กลบัมาถอนอตัตานุทิฐิท่ีเธอไปรู้ รู้
วา่วา่ง”  

มองโลกใหเ้ป็นความวา่ง มองใหม้นัสลดสงัเวช มองเตรียมพร้อมการท างาน มอง
คือจะประหารชีวิต จบันกัโทษเขา้ไปหลกัประหารแลว้เอาดาบตดัหวัมนั มองใหโ้ลกน้ี
เป็นความวา่ง แลว้ไออ้ตัตานุทิฐิท่ีมนัไปเห็นวา่วา่งจบัมนัมาตดัหวั เอาทิฐิความเห็นวา่
วา่งมาตดัหวัมนัท้ิง พอมนัตดัหวัมนัท้ิงป๊ับมนักว็า่งใน ขา้งนอกกว็า่ง ขา้งในกว็า่งเห็น
ไหม  

โมฆราชมองโลกเป็นความวา่ง อือ โน่นกว็า่ง น่ีกว็า่ง โน่นกว็าง แต่ตวัมนัทิฐิ
ท่วมฟ้า มนัไม่จบัมนัเขา้หลกัประหาร จบัมนัไม่เป็น ไปจบัมนักป็ล้ิน อุย๊ วา่งแลว้ ดีแลว้ 
ถกูตอ้งแลว้เห็นไหม มนัไม่รู้จกัตวัมนัเอง มนัตอ้งรู้จกัตวัมนัเองเห็นไหม แลว้เราตดัหวั 
ตวัอยา่งไร? อะไรเป็นหวั? หวัอยูต่รงไหน? ไม่รู้พดูไม่ไดห้รอก ไม่รู้ตอบไม่ได ้ 

โมฆราช เธอดูโลกเป็นความวา่ง วา่ง.. อวกาศกว็า่ง ไปวา่งกนัอยูใ่นโลก
พระจนัทร์โน่นนะ ตวัเองแบกทุกขไ์วเ้ตม็หวัใจ วา่งหมดพระอรหนัตท์ั้งนั้นเลย พระ
อรหนัตท์ าไมบ่นวา่ทุกข?์ พระอรหนัตท์  าไมไม่มีวิมุตติสุข? ถา้มนัปฏิบติักนันะ ปฏิบติั
ตามจริง ท่ีวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ครูบาอาจารยม์าอนุโมทนา อนุโมทนา
เพราะส่ิงท่ีหลวงปู่ มัน่ครูบาอาจารยท่์านตอ้งสร้างของท่านมานะ  

ถา้ท่านไม่สร้างของท่านมาหลวงปู่ มัน่เวลาเทศน์ เวลาเทศน์เวลาสอน ครูบา
อาจารยเ์ล่าใหฟั้ง เราเกิดไม่ทนัหรอก เราเกิดไม่ทนันะ หลวงปู่ มัน่นิพพานไปก่อน ยงัไม่
เกิดเลย แต่เคารพมาก เคารพเพราะอยูก่บัครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยท่์านสัง่สอนมาแลว้
ครูบาอาจารยท่ี์สัง่สอนเรามาท่านไดม้าจากหลวงปู่ มัน่  
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ถา้ไม่มีหลวงปู่ มัน่เรากไ็ม่มีครูบาอาจารย ์เพราะมีหลวงปู่ มัน่เราถึงมีครูบาอาจารย ์
แลว้ครูบาอาจารยท่์านกส็ัง่สอนมาวา่หลวงปู่ มัน่สอนมาอยา่งนั้นๆ แลว้สอนมาสอนถกู
ดว้ย แลว้เราประพฤติปฏิบติัเรากมี็ทิฐิ เรากแ็สวงหา เรากโ็ตแ้ยง้มาตลอดเหมือนกนั 
โตแ้ยง้ในหวัใจนะ ถา้พดูไม่ไดเ้รากโ็ตแ้ยง้ในความคิด ถา้พดูไดก้โ็ตแ้ยง้กนัดว้ยเสียง ถา้
เป็นดีมนักดี็ไป ถา้ไม่ดีเรากแ็กไ้ขเห็นไหม  

มนัเห็นมนัรู้ มนัจนตรอก สู้ไม่ไดห้รอก เวลาเราไม่จริง ท่านบอกไม่จริง เราบอก
วา่จริงเพราะเราเห็นมา เหมือนเราคนนอนฝัน ฝันมา ฝันมาจริงๆ รู้เห็นมาหมดเลย เพราะ
ฝันมา กเ็ป็นคนฝันเสียเอง ไปเล่าบอกฝันอยา่งน้ี ท่านบอกวา่ความฝัน เอง็โกหกหมด ไม่
เช่ือหรอก กฝั็นมาอยา่งน้ีจะโกหกไดอ้ยา่งไร แต่พอมนัเลือนไป มนัหายไป อือ โกหก
ไหมล่ะ มนัโกหกชดัๆ ฝันสุกฝันดิบมนักโ็กหก  

มนัรู้ มนัเห็น มนัโดน คือวา่เหตุผลสู้ไม่ได ้ เหตุผลของเรา เหตุผลของความจริง
มนัสู้กนัไม่ได ้ มนัแพม้าตลอด มนัถึงยอ้นกลบัมาดูเรา ดูเราแลว้แกไ้ขเรามนัถึงยอ้นกลบั
เห็นไหม นอกในใจ นอกใจในใจ มนัมีครูบาอาจารยพ์ามานะ ไม่มีครูบาอาจารยพ์ามา
ศาสนาเรียวแหลมแน่นอน เพราะศาสนาต่างคนต่างเห็นแก่ตวั ต่างคนต่างเห็นวา่ตวัเอง
เป็นความถกูตอ้ง  

ความถกูตอ้ง ทิฐิ ความเห็น แลว้กเ็อาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
มาเป็นสินคา้ แต่ถา้มนัเป็นความจริงนะ มนัเป็นความเสียสละ มนัเป็นความทะนุถนอม
เพราะส่ิงน้ีมนัเชิดชู เชิดชูเวลาหลวงปู่ มัน่เห็นไหม แมแ้ต่หนงัสือนะ เป็นตวัอกัษรท่านยงั
ไม่ตีตวัเสมอเลย ถา้มีอกัษรเป็นตวัอกัษรท่านบอกวา่ตวัอกัษรเป็นตวัอธิบายธรรม  

แต่เวลาพดูถึงพระไตรปิฎกเห็นไหม บอกวา่พระไตรปิฎกมนั ถา้กิเลสในหวัใจ
เรามนัยงัมีอยู ่ ไปอ่าน มนักเ็ป็นกิเลสหมด ใช่ มนัเป็นกิเลสหมดเพราะวา่มนัผดิท่ีเรา แต่
ขณะท่ีเป็นตวัอกัษรเพราะใจท่านเป็นธรรมเห็นไหม พอใจท่านเป็นธรรมท่านเคารพนะ 
แมแ้ต่ตวัอกัษรท่านยงัเคารพ แลว้ตูพ้ระไตรปิฎกทั้งตูท้  าไมท่านจะไม่เคารพ? ท่านเคารพ 
แต่เคารพ เคารพแลว้ใชป้ระโยชน ์ เคารพแลว้ใหม้นัเป็นประโยชน์กบัเรา ไอพ้วกเรา
กราบไหวเ้อาบุญ  

พระไตรปิฎกมนัเป็นตวัแทนธรรมะ ไปกราบไหวก้นั ไม่ศึกษา ศึกษาแลว้กไ็ปติด
มนั ศึกษาแลว้ไม่ปฏิบติั ศึกษาแลว้ปฏิบติัข้ึนมา พอถึงท่ีสุดแลว้เห็นไหม ความรู้ท่ีมนั
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เป็นความจริงพระไตรปิฎกเหมือนกนัเป๊ียะเลย ไม่ผดิหรอก พระไตรปิฎกน่ีไม่ผดิเลย แต่
ขณะท่ีไปศึกษาไปอ่านน่ีผดิหมดเลย ผดิเพราะอะไร? ผดิเพราะมนัเกิดทิฐิมานะ  

ผดิวา่มนัเป็นอยา่งนั้น มนัเป็นอยา่งนั้น มนัไปสร้างกรอบ สร้างคอก ครอบใจไว้
ไง เอากะลาไปครอบหวัใจไว ้ แลว้บอกน่ีพระอรหนัต ์ เอาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ไปครอบมนัไว ้ครอบดว้ยความรู้ของเรา ครอบวา่ส่ิงน้ีมนัเป็นความจริง 
ครอบไวเ้ลย  

ศึกษามา ศึกษาธรรม ปรมตัถธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มาครอบ
มนัไว ้ แลว้มนัครอบไวม้นัจะวา่งไดไ้ง ครอบกิเลสไวแ้ลว้กิเลสมนัจะตายอยา่งไร? มนั
ไม่ตายหรอก มนัท าไม่ไดห้รอก แต่ถา้เราไม่ครอบมนัไว ้ ปล่อยไปตามความเป็นจริง 
แลว้ท าสมาธิข้ึนมา ใชปั้ญญาข้ึนมาเห็นไหม ความจริงกบัความจริงมนัสู้กนั  

ขณะกิเลสนั้นมีก าลงัข้ึนมา มนักท็  าใหเ้ราอ่อนแอ ท าใหก้ารประพฤติปฏิบติัน่ี
ทุกขย์าก อดนอนผอ่นอาหารกทุ็กขอ์ยูแ่ลว้ เดินความเพียร เร่งความเพียรกทุ็กขอี์ก แลว้
เวลาเขา้ไปเจอความจอมปลอมของใจมนัปล้ินปลอ้น มนัหลอกอีก มนัทุกขห์ลายทุกข์
เหลือเกิน แลว้มนัจะสู้พน้กบัความทุกขม์าไดอ้ยา่งไร ถา้มนัมีความตั้งใจนะ มนัมีความ
ตั้งใจ มีความจริงใจนะ มนัต่อสู้ได ้ 

ทุกขก์คื็อทุกข ์ ทุกขเ์พราะอะไร ทุกขเ์พราะปัญญาเราอ่อนดอ้ย ทุกขเ์พราะเรา
อ่อนแอ ทุกขเ์พราะเราประมาทเลินเล่อ ทุกขเ์พราะการปฏิบติัคร้ังแรก เราเขา้ไปเห็น
กิเลสคร้ังแรก กิเลสคร้ังแรกมนัเหมือนยกัษเ์หมือนมาร ไอเ้รามนัเหมือนมดเหมือนปลวก 
แลว้มดปลวกมนัจะเอาอะไรไปสู้กบักิเลส ขอใหไ้ดเ้ห็นหนา้กิเลส รู้จกักิเลสกย็งัดีเห็น
ไหม อา้ว กสู้็ใหม่ กต็ั้งตน้ใหม่ กต่็อสู้ไป  

ครูบาอาจารยเ์ป็นอยา่งน้ีนะ ประพฤติปฏิบติัมาเป็นอยา่งน้ี เป็นมดเป็นปลวกแลว้
ต่อสู้กบักิเลส ยนืตวัข้ึนมาจนมดจนปลวกมนักดักิเลสได ้ มดมนักดัขากิเลสได ้ กิเลสมนั
คนัได ้ กิเลสมนัเจบ็ปวดกบัมดนั้นได ้ ความเพียรท่ีทุกขท่ี์ยากข้ึนมา มนัสร้างสมได ้ มนั
ต่อสู้ได ้ มนัสร้างข้ึนมาเป็นเอกคัคตารมณ์ได ้ มนัสร้างข้ึนมาเป็นจิตตั้งมัน่ได ้ มนัสร้าง
ข้ึนมาสมัมาสมาธิได ้มนัสร้างข้ึนมาเป็นปัญญาได ้
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แลว้ปัญญามนัฟาดฟันกบักิเลสเห็นไหม ระหวา่งกิเลสกบัธรรมต่อสู้กนั ขณะท่ี
กิเลสมนัต่อสู้กนักิเลสมนัมีแรงกวา่ น่ีปัญญาเกิด พลิกไป ปล้ินมา หลอกลวงกนัไป 
หลอกลวงกนัมา แต่ถา้ท าก าลงัใหม้ากข้ึน ท าสมาธิใหแ้ขง็แรงข้ึน ปัญญาเขม้แขง็ข้ึนนะ 
กิเลสฟาดฟันไปมนัหลบนะ กิเลสไม่ตายหรอก กิเลสมนัหลบก่อน หลบเขา้ไปปุ๊บมนัก็
วา่ง มนักพ็อใจนะ พอมนัจิตมนัเส่ือมมานะ กิเลสมนัโผล่มาอีกแลว้ มนัเหยยีบอีกแลว้ 
มนักระทืบอีกแลว้  

ครูบาอาจารยท่์านผา่นมาอยา่งน้ีทั้งนั้น แลว้เวลาประพฤติปฏิบติัเราผา่นกนัมา
อยา่งน้ี แลว้เวลาเขาท ากนั ท าเล่นๆ นะ ท าเป็นของช าร่วย แลว้มาอวดกนั นิพพานของ
ช าร่วย มาอวดกนั มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก เพราะมีการกระท ามนัถึงไม่เช่ือโลก ไม่เช่ือคน
เยนิยอปอป้ัน ไม่เช่ือคนมายกลอย ยกใหเ้ราลอยเพราะการมายกใหล้อย การใหเ้กียรติให้
ศกัด์ิศรีนั้นเป็นเร่ืองกิเลสทั้งนั้น  

ถา้กิเลสกบักิเลสมนัเขา้กนันะ ในการประพฤติปฏิบติัเห็นไหม ในหมู่ของสงัคม
เราเห็นไหม พระอยากมีเกียรติมีศกัด์ิมีศรีเห็นไหม สมณะศกัด์ิขอกนั วิ่งเตน้กนัเห็นไหม 
แลว้มนักเ็ขา้กบักิเลสไงเพราะกิเลสมนัอยากได ้ อยากเป็นอะไร? อยากเป็นกิเลส แลว้ไป
ขอ ไปวิง่เตน้กนัมา แลว้ไดข้ึ้นมาเห็นไหม จดัพิธีกนั จดัอะไรกนั มนัหลอกเอาสตางค์
ทั้งนั้น หลอกเอาสตางคแ์ลว้ไม่ไดป้ระโยชน์อะไรเลย แต่ถา้เราต่อสู้กบักิเลสเรานะ เรา
ต่อสู้กบัเรานะ ใครจะยกยอปอป้ันไม่ได ้ 

การยกยอปอป้ันนั้นเป็นกิเลส ค าวา่กิเลสเขา้กบัธรรมไม่ได ้ แลว้เรากต่็อสู้กนัมา
ตลอดตั้งแต่เป็นมดเป็นปลวกเห็นไหม มนัยนืตวัของมนัข้ึนมาได ้ แลว้มนักท็  าลายมนัได ้
ท าลายไดน้ะ มนัเป็นสติกเ็ป็นสติ เป็นสมาธิกเ็ป็นสมาธิ ทั้งรู้เห็นจบัตอ้งได ้ ทั้งรู้ทั้งเห็น
ทั้งเป็นทั้งไป มนัทั้งเจริญเติบโต เจริญงอกงามข้ึนมา  

ถา้ครูบาอาจารยข์องเรามีความรู้ความเห็นอยา่งน้ี ท าไมท่านจะไม่ทะนุถนอม ถา้
ไม่เคารพธรรมของครูบาอาจารย ์ ไม่เคารพธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
เป็นไปไดอ้ยา่งไร? มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดเ้ลย แต่เพราะท่านเคยผา่นประสบการณ์ท่ี
หลง หลงขณะท่ีท่านอ่านพระไตรปิฎกแลว้เขา้ใจพระไตรปิฎกผดิ  

เร่ิมตน้ในการประพฤติปฏิบติั ครูบาอาจารยห์รือภาคปฏิบติัหรือนกัปฏิบติั
ทั้งหมดเร่ิมตน้ตอ้งอ่านพระไตรปิฎก ตอ้งศึกษาคน้ควา้พระไตรปิฎกก่อน เร่ืองอริยสจั 
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เร่ืองความเป็นจริงเห็นไหม แลว้ใจของเราเป็นไหม? ใจของเราเป็นไหม? เพราะใจของ
ท่านกไ็ม่เป็นแบบน้ี เพราะใจของท่านกไ็ม่เป็นแบบน้ี ท่านเห็นโทษของมนัมาก่อนเห็น
ไหม  

ท่านถึงเตือนเราไงวา่พระไตรปิฎกถา้เอากิเลสไปศึกษามนัจะเป็นโทษกบัการ
ประพฤติปฏิบติั ดูสิเวลาหลวงตาไปหาหลวงปู่ มัน่เห็นไหม หลวงปู่ มัน่บอกวา่ 

“ท่านมหา กเ็รียนมาจนเป็นมหานะ ไม่ใช่ดูถกูธรรมนะ ไม่ใช่ดถูกู ไม่ใช่เหยยีบ
ย  า่ แต่เทิดทูนองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้นะ ส่ิงท่ีเรียนมาเป็นสมบติัขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ใหเ้กบ็ไวใ้นล้ินชกั แลว้ลอ็กกญุแจไวก่้อน ลอ็กกญุแจไวน้ะ อยา่
ใหพ้ึ่งออก อยา่ใหค้วามคิดท่ีมีการศึกษาใหม้าเตะ มาถีบ มาขดัแยง้กบัความเป็นจริง”  

คือสมาธิจริงๆ ปัญญาจริงๆ ท่ีจะเกิดข้ึนมาจากการประพฤติการปฏิบติั ถา้ไม่มี
การเตือนกนั ไม่มีอะไร ส่ิงน้ีกิเลสของเราเองมนัตอ้งเอามาเจือปนกนั เอามาเจือปนกนั
แลว้กเ็อามาโตแ้ยง้กนั เราจะเสียเวลาท่ีไปคดัเลือกคดัแยกอีกเยอะแยะเลย เราจะตอ้ง
เสียเวลาไปคดัเลือกคดัแยกวา่ส่ิงน้ีผดิส่ิงน้ีถกูเป็นเวลาอีกนานเลย  

แต่ครูบาอาจารยท่์านมีประสบการณ์ข้ึนมาเห็นไหม ท่านเตือนไวก่้อน ท่านบอก
ไวก่้อน แลว้เวลาท่านเล่าใหฟั้งวา่เวลาท่านประพฤติปฏิบติัไปกเ็ป็นอยา่งนั้นจริงๆ เป็น
อยา่งนั้นจริงๆ แต่เพราะวา่ไดรั้บการเตือนไวแ้ลว้ท่านถึงไดล้อ็กไว ้ ไม่สนใจกบัมนั ไม่
สนใจกบัส่ิงท่ีเป็นไป ไม่สนใจกบัส่ิงท่ีเป็นวิชาการ ท าไปโดยกม้หนา้กม้ตา แต่ถึงท่ีสุด
แลว้ท่านกบ็อกเหมือนกนั ถึงท่ีสุดแลว้ตอ้งเหมือนกนั  

จะบอกวา่คนท่ีมีธรรมในหวัใจไม่ดูถกูหรอก ไม่มีอกตญัญูในหวัใจหรอก ตอ้ง
เคารพธรรมและวินยัเพราะเป็นองคศ์าสดา เคารพธรรมวินยันะ แต่ขณะท่ีเคารพธรรม
วินยัเพราะมีประสบการณ์ถึงไดเ้ตือน ไดส้ัง่ ไดส้อน ไดส้ัง่ไดส้อนใหค้นมีสติมี
สมัปชญัญะ ใหมี้กาลเวลา ใหมี้ความรู้สึกยอ้นกลบัมาถึงตวั  

ใหย้อ้นกลบัมาดูใจตวั ใหก้ารประพฤติปฏิบติัของตนนั้นเป็นความจริง ใหก้าร
ประพฤติปฏิบติัของตนเป็นประโยชน์กบัตน เห็นไหมเป็นประโยชน์กบัตนนะ  

“ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต”  
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เห็นไหม เป็นประโยชน์ไหม? ไดเ้ฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้โดยตวัจริง 
โดยใจจริงๆ ผูใ้ดเห็นธรรมผูน้ั้นเห็นตถาคต เวลาใจเป็นธรรมเหมือนกนั เหมือนกนัเห็น
ไหม เวลาครูบาอาจารย ์ เวลาท่านนิพพานไปแลว้ท่านไปอยูท่ี่ไหนกนั? จิตท่ีนิพพาน ครู
บาอาจารยท่ี์ท่านล่วงไปแลว้ จิตท่านไปอยูท่ี่ไหนกนั? เพราะจิตมนัเหมือนกนั มนั
เหมือนกนัมนักไ็ปอยูท่ี่เดียวกนั ท่ีเดียวกนั  

ถา้ไม่ไปอยูท่ี่เดียวกนัมนัจะไปนิพพานเหมือนกนัไดอ้ยา่งไร? ส่ิงท่ีเป็นการ
กระท ามนัเป็นประโยชน์ไหม? มนัเป็นประโยชน์กบัทุกๆ คนนะ เป็นประโยชน์ในการ
กระท า เป็นประโยชน์กบัชีวิต เราถึงวา่การเกิดมาเป็นมนุษยน้ี์แสนยาก แลว้เกิดแลว้พบ
พระพทุธศาสนากแ็สนยาก แสนยากนะ  

แลว้ถา้เกิดมีครูบาอาจารยท่ี์สอนท่ีรู้จริงมนักย็ิง่ยากเขา้ไปใหญ่ ยากเขา้ไปใหญ่นะ 
แลว้ยิง่ถา้รู้จริงมนัเป็นเร่ืองธรรมะลว้นๆ ถา้ไม่มีส่ิงท่ีเป็นสมมุติส่ือกนัเรายิง่ไม่รู้เร่ืองเลย 
แลว้สมมุติส่ือกนัเรากตี็ค่า ตีความวา่เป็นของเรา ตีความวา่เหมือนกนั เหมือนกนัโดย
ภาษาพดู ภาษาพดูสมมุติมนัเป็นอยา่งน้ี แต่ความจริงไม่เหมือนกนั ถา้ความจริงมนัเป็น
ความจริงนะ มนัจะซ้ึงใจมาก ซ้ึงใจมาก มีความสุขมาก  

ถา้ไม่มีอยา่งนั้น พดูกนัทางโลกนะ ทางโลกวา่เขามีความเป็นอยูท่างโลกเขาวา่เขา
มีความสุข พวกท่ีเป็นพระ พวกท่ีประพฤติปฏิบติัน่ีแหง้แลง้จะมีความสุขไดอ้ยา่งไร? 
ไม่ไดใ้ชส้อยกบัโลกเขาเหมือนโลกเขา จะมีความสุขไดอ้ยา่งไร? แต่เขาไม่รู้หรอกเวลา
จิตมนัสงบมนัจะมีความสุขไดข้นาดไหน  

เวลาปัญญามนัเกดิขึน้มาระหว่างกเิลสกบัธรรมทีม่นัต่อสู้กนั มนัท าลายกนั มนั
ท าลายหัวใจ ดูสิ มนัพลกิคว า่โลกธาตุได้ โลกธาตุมนัพลกิคว า่เลย พลกิฟ้าคว า่ดนิ  

ทางวิชาการเขาท า ดูสิโลกน้ี เขาไปศึกษานอกโลกกนัเห็นไหม ในโลกน้ีใต้
บาดาลน้ี ส่ิงต่างๆ ใตพ้ิภพเขายงัคน้ควา้กนั ก่ีหม่ืนก่ีพนัเมตร ก่ีหม่ืนก่ีร้อยเมตรลงไปมนั
จะมีอะไรบา้ง เขายงัไม่รู้ของเขาเลย เขาไม่เขา้ใจของเขาหรอก ธรณีวิทยาเขาตอ้ง
ตรวจสอบ เขาตอ้งคน้ควา้กนัตลอดเวลาเห็นไหม เจาะน ้ามนักนัต่างๆ เขากต็รวจสอบ
ตลอดเวลา  
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เขาร้ือคน้ เขายงัคว  ่าโลกไม่ไดเ้ลย เขายงัท าของเขาไม่ไดเ้ลย เพราะอะไร? เพราะ
โลกน้ีเป็นอจินไตย แต่ถา้โลกทศัน์ล่ะ? ถา้หวัใจล่ะ? จะคน้ควา้กนัอยา่งไร? จะท ากนั
อยา่งไร? ถา้ท าไม่ไดม้นัจะคว  ่าโลกธาตุไดอ้ยา่งไร? มนัจะคว  ่าโลกธาตุออกจากใจไปได้
อยา่งไร? ส่ิงท่ีเป็นน่ีเห็นไหม โลกนอกโลกใน รู้แจง้ทั้งโลกนอกโลกใน  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้รู้แจง้ทั้งโลกนอกโลกใน ครูบาอาจารยข์องเรา
หลวงปู่ มัน่รู้แจง้ทั้งโลกนอกโลกใน  ๘๐ ปีตอ้งตาย ชีวิตน้ี ๘๐ ปี เวลาป่วยคร้ังแรกเห็น
ไหม เราป่วยแลว้นะ อีก ๘ เดือน อีก ๘ เดือน ตรงตลอดเห็นไหม รู้แจง้โลกนอกโลกใน 
แลว้ในการประพฤติปฏิบติัผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไปเห็นมิติ เห็นสวรรค ์เห็นนรก เห็นอะไร
ต่างๆ ไปคุยถามท่าน ท่านตอบไดห้มด น่ีโลกนอก โลกในกรู้็โลกกน็อกกรู้็  

แลว้ครูบาอาจารยท่ี์ประพฤติปฏิบติัมาเห็นไหม โลกในส าคญั โลกในคือโลก
กิเลส แลว้มนัช าระกิเลสได ้มนัท าลายกิเลสจากหวัใจได ้น่ีโลกใน ถา้โลกในมนัแจ่มแจง้
โลกในมนัเขา้ใจหมด โลกนอกเห็นไหม โลกนอกวิทยาศาสตร์มนัพิสูจน์ไดน้ะ โลกนอก
คือโลกของเขา โลกนอกเห็นไหม โลกนอกคือโลกวฏัฏะ เราเวียนกนัมาเกิด เราเวียนตาย
กนัมาตลอด เราเวียนมาตามวฏัฏะ  

วฏัฏะพาเราเกิดเราตายมา วฏัฏะมนัเป็นวบิาก มนัเป็นผลท่ีอยูน่ะ แต่วฏัฏะใน
หวัใจสิ เช้ือไขของใจ เช้ือไขของหวัใจท่ีมนัมีส่ิงขบัเคล่ือน มนัจะตอ้งขบัเคล่ือนไปอยา่ง
น้ี ขบัเคล่ือนไปตลอดเวลา ขบัเคล่ือนไปจนถึงท่ีสุด ท่ีสุดนะ ท่ีสุดแห่งทุกข ์ 

ถา้ในการท า ถา้ในทางธรรมเห็นไหม ท าธรรมมาถึงท่ีสุดนะ เราสงสารมาก 
ท าไมไม่ท ากนั? ท าไมไม่ตั้งใจกนั? เพราะอะไรรู้ไหม? เพราะเราท ามา ทุ่มเททั้งชีวิต
เหมือนกนั มนัทุ่มเทกนัมาทั้งนั้น เวลามนัทุกขม์นัยากมนัเดือดร้อนขนาดไหนเห็นไหม 
มนัทุกขน์ะ  

อดนอนผอ่นอาหาร ทุกขม์าก ทุกขม์าก แต่มนักชุ่็มช่ืน ถา้จิตมนัลงหนหน่ึง จิต
มนัลงหนหน่ึงปัญญามนัฟาดฟันกนัหนหน่ึงนะ มนัปล่อยวางหนหน่ึงมนักชุ่็มช่ืนมาก 
มนักระหยิม่ในหวัใจนะ มนัเหมือนกบัเราก าสมบติัไว ้ ของเรา ของเรา ท าไมมนัไม่
กระหยิม่ในหวัใจ แลว้ของเรามนัอยูใ่กลมื้อ เราจะเอ้ือมเอา จะหยบิเอาขนาดไหนกไ็ด ้ 
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คนเวลาภาวนาเป็นนะ มนัก าหนดวนัตายกิเลสเลย เม่ือนั้นมนัจะตาย เม่ือนั้นมนั
จะตาย แลว้เวลาถึงมนัจะตายไหม? เหมือนกบัเราท างานเลย มนัจะส้ินสุดเม่ือไหร่? 
ส้ินสุดเม่ือไหร่? แต่ถา้เราเร่ิมตน้งานไม่ไดเ้ราจะใหม้นัส้ินสุดไดเ้ม่ือไหร่ มนัจะจบงาน
เม่ือไหร่เห็นไหม แลว้ชีวิตมนัไม่มีวนัจบ มนัจะหมุนไปอยา่งน้ี เกิด-ตายแน่นอน ตาย
แลว้ เกิดมาตายหมด เกิดมาตายหมดเลย ตายหมดแลว้นะกเ็กิดหมดเลย เกิดหมดเลยนะ  

ชาตปิิ ทุกขา ชาติความเกิดเป็นทุกขอ์ยา่งยิง่ เวน้ไวแ้ต่พระอรหนัตเ์ท่านั้น ตาย
แลว้ไม่เกิดอีก เกิดมาตายหมด ตายหมดกเ็กิดหมด  

ฟังสิ งงไหม มนักอ็ยูอ่ยา่งน้ี แลว้ชีวิตหน่ึงทุกขไ์หม? ชีวิตหน่ึงวนเวียนอยูอ่ยา่งน้ี 
เกิดมาน่ีตายหมดเลย แลว้ท าไมตอ้งใหม้นัตาย? ท าไมไม่ฆ่ามนัก่อน? ท าไมไม่ฆ่ากิเลส? 
ท าไมไม่เอาก าลงัใจข้ึนมา? ท าไมไม่ต่อสู้กบัตวัเอง?  

ถา้ต่อสู้กบัตวัเองนะ พอกิเลสมนัตายแลว้นะ จบ กิเลสตายแลว้ไม่มีอะไรตายแลว้ 
ชีวิตท่ีมีอยูน้ี่กไ็ม่ตาย ชีวิตท่ียงัมีชีวิตอยูน่ี่ ยงัหายใจอยูไ่ม่เคยตายอีกแลว้ พอกิเลสตายไม่
มีอะไรตาย กลบัสู่สภาวะเดิมของเขา กลบัสู่สภาวะเดิมของเขาเฉพาะธรรมชาตินะ 
ธรรมชาติส่ิงท่ีเป็นสสารนะ แต่ใจไม่มี ใจมนัตั้งแต่กิเลสตายไม่มีใจ เป็นธรรมธาตุ  

ธาตุเป็นใจเป็นภพ ธาตุเป็นจิตเป็นภพหมด แต่เพียงแต่เป็นสมมุติท่ีคุยกนัวา่จิตน่ี
เป็นอยา่งไร? ความรู้สึกเป็นอยา่งไร? เท่านั้นเอง ไม่มีอะไรตายแลว้ ถา้ลองกิเลสตายแลว้
ไม่มีอะไรตาย รอวนัเวลาเท่านั้น รอวนัเวลาท่ีใบไมห้ลุดออกจากขั้วเท่านั้นเอง ถึงเวลา
มนักห็ลุดออกจากขั้วมนัไปเอง ถึงเวลาเห็นไหม แลว้ยงัมีมหศัจรรยด์ว้ย มหศัจรรยด์ว้ย
นะ  

ผูท่ี้จะอยูอี่กกปัหน่ึง ผูท่ี้มีอิทธิบาท ๔ เห็นไหม จิตตะ วิมงัสา มีจิต มีธรรมธาตุ 
แลว้ถา้จะอยูอี่กกปัหน่ึง ถา้ร่างกายน้ีแขง็แรงใบไมท่ี้มนัหลุดจากขั้วบงัคบัไม่ใหม้นัหลุด
กไ็ด ้ ใบไมท่ี้แก่มนัร่วงทั้งตน้เลย ร่วงหมดเลย ไอใ้บน้ีกไูม่ใหร่้วง กใูหม้นัอยูค่าตน้อยา่ง
น้ีกท็  าได ้ในเม่ือไม่ใหจิ้ตมนัออก ไม่ใหม้นัร่วง มนัจะตายไดอ้ยา่งไร?  

ถา้จะอยูก่บัเพื่อประโยชน์โลกนะ จิตตะ วมิงัสา จิตตะเห็นไหม รักษามนั ดูจิต ถา้
จิต ไม่ใหจิ้ตออกจากร่าง ไม่ใหจิ้ตออกจากตวัน้ี เห็นไหม ก าหนดไว ้ต่อไวไ้ด ้แลว้ถา้มนั
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ไม่ใหจิ้ตมนัออก ไม่ใหจิ้ตมนัออก ร่างกายมนัมีพลงังาน อาหารท่ีมนัอุ่นอยูม่นักไ็ม่เน่า 
ถา้จิตมนัออกพลงังานออกแลว้ ร่างกายน้ีมนักบ็ูด มนักเ็น่า มนักก็ลบัสู่สภาพเดิมของมนั  

แต่ถา้ลองมีธาตุไฟอยู ่ ลองมีพลงังานอยู ่ มนัอยูอ่ยา่งน้ีมนักอ็ุ่นอยู ่ อุ่นอยูม่นักไ็ม่
เน่า มนักไ็ม่กลบัสู่สภาพเดิมของมนัเพราะมีพลงังานรักษามนัไว ้ ถา้พลงังานตวัน้ีคือตวั
จิต ถา้ตวัจิตเห็นไหม ตวัจิตจะอยูอี่กเท่าไรกไ็ด ้ถา้ร่างกายมนัทนไหว  

แต่ถา้มนัมีกิเลสอยูม่นักลวัไปหมด อยากจะอยู ่ ๕๐๐ ชาติ แต่มนักต็ายหมด ร่วง
หมดทั้งตน้ ไม่มีเหลือสกัใบ แต่ผูท่ี้มีอยูแ่ลว้ถึงไม่ร่วงไง ไม่ตอ้งตาย ไม่มีวนัตาย กิเลส
ตายแลว้ไม่มีตาย สุคโตแท้ๆ  เลย สุคโตอยูท่ี่น่ี สุคโตตอ้งใหม้นัสุคโตท่ีใจใหไ้ด ้ ถา้มนั
สุคโตท่ีใจได ้มนัจะเป็นความจริง  

ถาม :   ชาวโลกทัว่ไป ท่ีวา่ไม่มีอะไรเกิด ไม่มีอะไรตายน้ี พระโสดาบนั พระ
สกิทา พระอนาคารู้อยา่งน้ีหรือยงั? หรือตอ้งเป็นพระอรหนัตถึ์งจะรู้ อยา่งน้ีชาวโลกทัว่ๆ 
ไป เห็นแต่เกิดกบัตาย เหมือนเห็นพระอาทิตยข้ึ์นพระอาทิตยต์ก แต่จริงๆ แลว้พระ
อาทิตยก์ส่็องสวา่งอยูต่ลอดเวลา ไม่มีอะไรตก  

หลวงพ่อ :  ถกูตอ้ง ชาวโลกเห็นพระอาทิตย ์ เห็นเกิดกบัตายเพราะเห็นดว้ยตา เห็น
ดว้ยสมมุติ เห็นดว้ยตาคือเห็นดว้ยมิติเดียว โลก โลกน้ีโลกสมมุติ พอเราเกิดมาเป็นโลก
ป๊ับ เรากเ็กิดมาเป็นเรา เราเกิดในมิติน้ี เกิดมาในโลกน้ีคือ ๒๔ ชัว่โมงเป็นหน่ึงวนั พอ 
๒๔ ชัว่โมงเป็นหน่ึงวนัคือสมมุติของโลกมนัครอบไว ้ 

สมมุติของโลก สมมุติมิติของวนัหน่ึง หน่ึงวนัของเรามี ๒๔ ชัว่โมงเป็นหน่ึงวนั
ครอบไว ้น่ีครอบไวปั้ญญาของเรากรู้็วา่ครอบไวน่ี้ในหน่ึงวนั พอ่แม่กส็อนลกูกนัมาคนน้ี
เกิดนะ คนน้ีตายนะ เขากรู้็วา่เกิดตาย มนักไ็ม่มีอะไรเกิดตายเพราะจิตมนัไม่เคยเกิดเคย
ตาย จิตมนักห็มุนตายอยูอ่ยา่งน้ี จิตมนัไม่เคยเกิดเคยตาย จิตไม่เคยท าลาย แต่มนัเกิดตาย
ในมิติ  

ถาม :   แต่ในเม่ือท่ีวา่ไม่มีอะไรเกิดแลว้ ค  าวา่ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรตาย  

หลวงพ่อ :  ท่ีวา่ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรตายน่ี เพราะมนัไม่มีภพ มนัไม่มีคนส่ือสาร 
มนัไม่มีส่ิงใดๆ เลย แต่มนัมีอยู ่ มนัไม่ส่ือสาร มนัไม่เขา้รหสั การท่ีไม่เขา้รหสัน้ีมนัเป็น
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ธรรมชาติอยูแ่ลว้ ถึงไม่มีเกิดไม่มีตาย พระอรหนัตไ์ม่มีเกิดไม่มีตาย และท่ีรู้ไดพ้ระ
อรหนัตอ์ยา่งเดียว  

พระอนาคาไม่รู้หรอก พระอนาคารู้ พระอนาคาติดท าไม? ท าไมพระอนาคาตอ้ง
ไปเกิดเป็นพรหม? เพราะพระอนาคาติดวา่เป็นพระอรหนัต ์ พอค าวา่ติดพระอรหนัต ์ มนั
กมี็ตวัจิต ตวัภพ ตวัหน่ึงเดียวไง เพราะพระอนาคาท้ิงกามภพ  

กามภพคือ กามภพนะท้ิงปฏิฆะ กามราคะกบัปฏิฆะ กามราคะ โอฆะ ถา้กาม
ราคะเวลาท่ีพระสกิทา พระสกิทาเป็นพระสกิทานะ แลว้ตาย ตายยงัเกิด ถา้ไม่เกิดเป็น
มนุษยก์ย็งัเกิดเป็นเทวดา เกิดเป็นเทวดาอะไร เพราะมนัมีกาม เพราะเทวดายงัมีกาม ทั้งๆ 
ท่ีวา่เป็นพระสกิทานะ  

แต่ถา้เป็นพระอนาคา พระอนาคาน่ีมนัละกาม ละกามคือปฏิฆะ กามราคะคือ
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความหลงในกาม พอละในกาม ส่ิงท่ีละมาใครเป็นคน
ละ กใ็จคือเป็นคนละ พอใจเป็นคนละ ใจมนักป็ล่อยมา พอปล่อยมามนักคิ็ดวา่เป็นพระ
อรหนัตเ์พราะมนัปล่อยมาหมดแลว้ วา่งหมดเลย โมฆราชไง เธอจงมองดูโลกน้ีเป็น
ความวา่ง  

แต่หวัใจท่ีดูเขามนัไม่เห็น มนัหา้มดู มึงอยา่มาดูกนูะกก็เูป็นอวิชชา กคุูมมึงอยู ่มึง
จะดูกไูดอ้ยา่งไร? มนักไ็สออกหมดเลย มนักไ็ม่ยอมมาดูมนัเห็นไหม มนักเ็ลยติด มนัก็
เลยไม่รู้ กม็นัน่ีมนัตวัเกิดตวัตาย แต่ตอนนั้นมนัหลง มนัไม่รู้ มนันึกวา่มนัไม่มี แต่พอมนั
ตายป๊ับ เออ กก็อูยูน่ี่ไง กก็มูาเกิดอยูน่ี่ กไูม่มีไดอ้ยา่งไร?  

ฉะนั้นมนัถึงบอกวา่พระอรหนัตเ์ท่านั้นท่ีไม่เกิดไม่ตาย พระอรหนัตเ์ท่านั้นท่ีจะรู้
แจง้เห็นจริง มีพระอรหนัตเ์ท่านั้น พระอนาคาน่ีตวัติดอยา่งดีเลย อนาคา ๕ ชั้น อนาคาน่ี
ติดมาก แต่ถา้ไม่มีครูบาอาจารยน์ะ ส่วนใหญ่น่ีติด ติดตรงน้ี ติดในความวา่ง เพราะอะไร
รู้ไหม? เพราะวา่พระไตรปิฎกหรือวา่โดยสามญัส านึกของเราจะคิดถึงเร่ืองความวา่งกนั
หมด นู่นกว็า่งน่ีกว็า่ง  

คิดถึงความวา่งแลว้กส็ร้างจินตนาการวา่งเพราะใจ กิเลสมนัอยากได ้ โดยกิเลส
มนัอยากได ้ อยากเห็น อยากรู้ พอมนัมีส่ิงใดแลว้มนัเหมือน (โทษนะ) สามลอ้ถกูหวย 
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ทุกข ์ทุกขฉิ์บหายเลย พอถกูหวยน่ี แหม สามลอ้ถกูหวย มนัเพลินมนัจ่ายอยา่งเดียว เด๋ียว
แม่งทุกขอี์ก ใชจ่้ายเกล้ียงเลย  

เหมือนกนั พอจิตมนัไปสมัผสัอะไรเขา้ โอโ้ฮ ค่านั้น ค่านั้น ค่านั้น มนัจะให้
คะแนนมนัแบบวา่เอบวกร้อยเลย เอบวกร้อย เอบวกดว้ยร้อย เอบวกร้อย ทั้งๆ ท่ี แหม 
มนัเอศนูยท์ั้งนั้น เอลบ ไอบ้า้ โธ่ ในปฏิบติัมนัเป็นอยา่งน้ีมาตลอด พอมนัปล่อยป๊ับ 
โอโ้ฮ ใหเ้อบวกร้อยเลย เอบวกแสนบวกลา้นเลย พอมนัเส่ือมมานะ เฮย้ น่ีมนัเอลบ มนั
ไม่ใช่ พอเส่ือมแลว้เอาใหม่  

ในการกระท านะ มนัจะมาอยา่งน้ีเยอะมาก แลว้พอมาเจออภิธรรมท่ีเขาพดูๆ กนั 
มนัไม่เคยเห็นความจริง คือมนัเป็นไปไม่ได ้แมแ้ต่สมาธิกเ็ส่ือม ทุกอยา่งกเ็ส่ือม อะไรไม่
มีใครคงท่ีเลย แมแ้ต่ปัญญากเ็ส่ือม  

ส่ิงต่างๆ เกิดข้ึนมา ส่ิงใดๆ เกิดข้ึนมาส่ิงนั้นตอ้งดบัเป็นธรรมดา ส่ิงใดท่ีสร้าง
ข้ึนมามนักต็อ้งบุบสลายเป็นธรรมดา สติตั้งข้ึนมามนักห็ายเป็นธรรมดา ไม่มีอะไรคงท่ี
เลย ไม่มี ไม่มีหรอก ไม่มีอะไรจะคงท่ีเลย แลว้พอมนัไปวา่ง มนัไปหลอกใหม้นัปล่อย
วาง พอปล่อยวางมนักท้ิ็งหมดเลย พอท้ิงหมดเลย พอมนัเส่ือมหมดเลยกน็ัง่คอตก 
กรรมฐานมว้นเส่ือ เศรษฐีลม้ละลาย แหม ตอ้งมาเกบ็ของเก่าขาย  

ตอ้งมาเกบ็ของเก่าขายเพื่อจะตั้งตน้ใหม่ (หวัเราะ) ไม่ใช่พดูเล่นนะ เร่ืองจริงนะ ท่ี
พดูน่ีเร่ืองจริงนะ ถึงเวลา เวลาจิตมนัดี ครูบาอาจารยท่์านถึง โอโ้ฮ ตอ้งถนอมรักษา ตอ้ง
คอยเตือน ตอ้งคอยบอกเพราะคนเวลาลม้ละลายนะ แลว้ไปตั้งตวัใหม่ ทุกขม์าก จิตเส่ือม 
เวลามนัเส่ือม เส่ือมจริงๆ แลว้ถา้พดูถึงเตือนขนาดไหน บอกขนาดไหนนะ มนักเ็ส่ือม 
มนัทิฐิ มนัยดึวา่ของมนัจริงๆ พอมนัไปเส่ือมเอง มนัทุกขเ์อง แลว้ โอโ้ฮ.. โอโ้ฮ.. 

เราสอนลกูศิษยม์ากอยูท่ี่วดั บอกเป็นอยา่งนั้นๆ ไม่ค่อยเช่ือหรอก เวลากลบัมานะ  

“แหม แหม หลวงพอ่ อยา่งน้ีทุกทีเลย จริงทุกทีเลย”  

ทั้งนั้นนะ บอกไปเยอะ ทุกคนจะกลบัมานะ จริงทุกทีเลย แต่ถา้มนัยงัไม่รู้ น่ีวฒิุ
ภาวะ วฒิุภาวะของใจมนัไม่ถึงกนั ไม่ถึงหรอก สอนแค่ไหนกไ็ม่รู้ แต่ครูบาอาจารยเ์ขา
ดว้ยสญัชาตญาณ ดว้ยความเป็นไปของครูบาอาจารยก์พ็ยายามจะดูแลกนันะ จะบอกดว้ย
ทางออ้ม บอกดว้ยความเป็นจริง  
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แต่พอเราบอกวา่ ถา้ทางโลกเห็นวา่พระอาทิตยข้ึ์นพระอาทิตยล์ง ค าวา่พระ
อาทิตยข้ึ์นพระอาทิตยล์งเพราะเราอยูใ่นจุดใดจุดหน่ึงของโลก เม่ือก่อนมนัยิง่เลวร้ายกวา่
น้ีนะ เม่ือก่อนบูชาพระอาทิตย ์เม่ือก่อนบูชาไฟ เม่ือก่อนบูชาภูเขา บูชาทุกอยา่ง บูชาผ ีถา้
ศาสนาพทุธยงัไม่เกิด ในปัจจุบนัน้ี ในลทัธิอ่ืนๆ มนัเป็นค าสมมุติ พดูถึงวา่บูชาพระเจา้ 
บูชาอะไร ช่ือพระเจา้ นัน่กคื็อบูชาไฟนัน่แหละ เพราะอะไร?  

เพราะพระเจา้ไม่มี ส่ิงต่างๆ ไม่มีนะ ไม่มีเพราะอะไรรู้ไหม? ไม่มีเพราะมนัมี
วาระ พระอินทร์กมี็วาระ จิตไม่มีคงท่ีไง พระเจา้ไม่มีหรอก เราน่ีคือพระเจา้ พวกโยมน่ี
เป็นพระเจา้ โยมท าดี โยมสร้างบุญกศุลนะ โยมไปเกิดเป็นพระอินทร์ เกิดเป็นพระอินทร์ 
เกิดเป็นเทวดา โยมน่ีคือพระเจา้ เราน่ีคือพระเจา้ คือพระเจา้เป็นวาระ  

วาระท่ีเราท าดีเรากไ็ปเกิดเป็นพระเจา้ คือจริงๆ แลว้มนัอนิจจงัไง มนั
เปล่ียนแปลงไง มนัไม่มี มนัหมุนเวยีน ไม่มีอะไรคงท่ีหรอก แลว้พระเจา้องคไ์หนเป็น
พระเจา้แท ้พระเจา้องคไ์หนเป็นพระเจา้ปลอมท่ีมาเปล่ียนต าแหน่งพระเจา้ ไม่มีหรอก   

ทีน้ีพอค าวา่ไม่มีป๊ับ มนักเ็ท่ากบัมาบูชาดิน น ้า ลม ไฟน่ีไง แลว้ท่ีบอกวา่ไอท่ี้มนั
พดูน่ีนะมนัพดูวา่เรามาเกิดก่ึงพทุธกาล ลองไปพดูสมยั พดูท่ีวา่  

ถาม :   แต่ชาวโลกท่ีเห็นการเกิดและการตายเหมือนพระอาทิตยข้ึ์นพระอาทิตย์
ตกน่ี จริงๆ มนัไม่มีหรอก พระอาทิตยม์นัส่องแสงอยูต่ลอดเวลา  

หลวงพ่อ :  ไอไ้ม่มีเพราะเอง็มาเกิดตอนน้ี เอง็รู้วิทยาศาสตร์ไง เอง็เกิดเม่ือพนัปีท่ีแลว้
เอง็วา่มีหรือเปล่าล่ะ ถา้เอง็เกิดเม่ือท่ีโลกน้ียงัเป็นโลกแบนอยูน่ะ เม่ือก่อนโลกน้ีโลกแบน
นะ ใครบอกโลกน้ีโลกกลม มึงโดนตดัหวันะมึง โลกน้ีโลกแบนนะมึง ไม่ใช่โลกกลม
หรอก แลว้พระอาทิตยข้ึ์นพระอาทิตยต์กมึงจะรู้ไดอ้ยา่งไร? แหม มาอวดรู้ อวดรู้เพราะ
วิทยาศาสตร์มนัเจริญน่ี (หวัเราะ)  

เวลาเราอ่านพระไตรปิฎก เราอ่านกนัเฉยๆ เห็นไหม โธ่ เราอ่านพระไตรปิฎกนะ 
เราคิดถึงมุมมองของมนุษยเ์ม่ือสมยัสองพนัปีท่ีแลว้ท่ีพระพทุธเจา้บอกวา่ต่อไปจะมีฝน
เหลก็ ทุกคนกง็งวา่ฝนเหลก็ เด๋ียวน้ีเวลามนัท้ิงระเบิดทีนะปูพรมเลย เห็นภาพชดัเจนนะ 
ต่อไปนะ น ้าเตา้จะจมน ้า กระเบ้ืองจะฟลูอย ต่อไปสงัคมคนดีตอ้งหลบหลีก คนชัว่จะเชิด
ชูเพราะสงัคมคนชัว่มนัมาก คนชัว่ตอ้งมากกวา่คนดี แลว้ดูปัจจุบนัสงัคมเราสิ  
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อ่านพระไตรปิฎกสิ พระพทุธเจา้พยากรณ์ไวห้มดแลว้ล่ะ ต่อไปคนดีนะน ้าเตา้มนั
จะจมน ้า น ้ าเตา้ดูมนัเบา อากาศมนัพองขนาดไหน กระเบ้ืองมนัจะฟลูอย กระเบ้ืองนะมนั
จะข้ึนมาไดไ้ง ดูเด๋ียวน้ีสิ ดูมนัสิ โอโ้ฮ คนดีทั้งนั้น ประชาธิปไตย โอโ้ฮ เป็นคนของ
สงัคม โอโ้ฮ เป็นคนของสงัคมนะ กระเบ้ืองมนัจะฟลูอย กระเบ้ืองฟลูอยหมดเลย ไอค้น
ดีๆ มึงไปเลือกตั้งไม่มีใคร เสียงเดียวเท่านั้น ตวัเองลงใหต้วัเอง ไดเ้สียงเดียว กลูงให้
ตวัเอง น ้าเตา้มนัจะจมเห็นไหม กระเบ้ืองมนัจะฟลูอย  

อ่านอยา่งน้ี เวลาเราอ่านพระไตรปิฎกแลว้เรากคิ็ดเปรียบเทียบ คิดเปรียบเทียบ
แลว้มนัถึง โอโ้ฮ โอโ้ฮ นะ แต่เราคิดถึงวา่พวกเราน่ีอ่านพระไตรปิฎก แลว้กเ็อามุมมอง
ของเราไปตีความ มนัคนละยคุคนละสมยั แต่อริยสจัอนัเดียวกนั ทุกขอ์นัเดียวกนั ทุก
อยา่งอนัเดียวกนั แต่เราตีความกนัไม่ออก ตีความกนัไม่เป็น เราเขา้กนัไม่ถึงหรอก  

พดูอยา่งน้ีเหมือนกนั ส่ิงท่ีพดูน้ีมนัท่ีวา่พดูถึงวา่มนัไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรตายน่ี
มนัไม่รู้จริง ถา้รู้จริงแลว้เราถึงเขา้ใจไง เขา้ใจท่ีวา่ เพราะเขา้ใจ เพราะมีประสบการณ์ 
ประสบการณ์เวลามนัช็อก เราเคยช็อก เคยจะตายหลายทีนะ จิตมนัจะออก มนัจะออก
อยา่งไร? เราน่ีช็อกตวัเอง ช็อกหลายทีเลย เคยช็อกมาหลายทีแลว้  

เวลามนัแพจ้ริงๆ น่ีช็อกเลย พอช็อกน่ีมนัดบัหมด แลว้มนัซ่าออกมา มนัซ่า
ออกมาอยา่งนั้น คือจิตเวลามนัถอนออกหมดมนัจะถอนอยา่งไร? แลว้เราดึงไวไ้ม่ใหอ้อก
มนัจะปล่อยอยา่งไร? แลว้เวลาไปพดูถึง 

 เวลาหลวงตาท่านพดูถึง ท่านเป็นของท่านท่ีวา่ ท่านถ่าย ๒๐ คร้ัง  ๒๗ คร้ังอะไร 
อว๊กเลยนะ มนักถ็อยเขา้มา ถอยเขา้มา น่ีมนัจะออกจากร่าง เวลามนัจะออกจากร่างไม่มี
เผลอหรอก สติน่ีสมบูรณ์มาก ร้อยเปอร์เซ็น มึงไปไหนกไูปดว้ย ไปไหนไปกนั ไม่มี
เผลอ ไปไดต้ลอด  

แต่ถา้ไม่สมบูรณ์นะ เผลอ พอมนัจะเป็นไรไป อา้ว ไปไหน พรวด! ตายแลว้ ตาย
แลว้ถึงรู้วา่ อ๋อ กตูายแลว้ ออกจากร่างไปแลว้ ไม่ทนัหรอก แต่ถา้ทนั ประสบการณ์มีไง 
ประสบการณ์มีเวลาเทศน์มนักอ็อกไปตาม จริงมนัคือจริง เทศน์ไป เทศน์ไป อนัน้ีมนัเลย
มนัดว้ยเลย อนัน้ีเลยมนัดว้ย มนัเปล่ียนได ้ 
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จิตสกปรกมนัเปล่ียนใหเ้ป็นจิตสะอาดได ้ มนัเป็นความจริงได ้ มนัดูได ้ มนัท าได ้
แต่มนัตอ้งท าจริงๆ ไง แลว้ท าจริงๆ อาจารยท่ี์เป็นเขาไม่เปิดหมดไง ถา้เปิดหมดมนัเป็น
วิปัสสนึก คนควรท่ีมนัจะท าได ้ เป็นได ้ มนัเลยไม่เป็นเลย ดูสิ เห็นไหม ลกูเศรษฐีส่วน
ใหญ่พอใชจ่้ายจนเคยแลว้ หาเงินไม่เป็นนะ จะจ่ายลกูเดียว น่ีกเ็หมือนกนั ไปอยูก่บัครูบา
อาจารยท่ี์รู้จริง มีช่ือเสียงนะ จ าท่านมาหมดเลย แลว้กไ็ปโมก้นั แลว้ถึงเวลาแลว้ หมดตวั
นัน่ล่ะ พอถาม ตอบเขาไม่ไดห้รอก  

เน่ืองจากวา่เวลาพดูถา้ใหเ้ล่าเร่ืองมนัๆ โอโ้ฮ มนัทั้งวนั แลว้พอเล่าไป อือ หลวง
พอ่ข้ีโมฉิ้บหายเลย มนัไม่เคยเห็นกทู าน่ีหวา่ เอาพดูจริงๆ พดูจริงๆ มนักลา้พดู กพ็ดูของ
จริง แต่ถา้คนฟังนะ โอโ้ฮ ข้ีโมฉิ้บหายเลย โอโ้ฮ โมไ้ดทุ้กเร่ือง อา้ว โม ้มึงจบัผดิกสิู มึง
จบัผดิกวูา่กโูมต้อนไหน เด๋ียวกอูธิบายใหมึ้งฟัง มึงจบัผดิกไูม่ไดห้รอก มนัรู้คนละชั้น 
มนัรู้คนละชั้น มนัรู้กนัไม่ได ้ 

เนาะ เอาแค่น้ีก่อน เอวงั 

 
 


