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สกุลกรรมฐาน 
พระอาจารยสงบ มนสฺสนฺโต 

เนื่องในโอกาสครบรอบวันมรณภาพ ทานพอลี ธมฺมธโร ๒๖ เมษายน ๒๕๕๑ 
ณ วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสมัพุทธัสสะ (๓ จบ) 

เทศนเลยละ  เอานะ  ตั้งใจฟงธรรม  ฟงธรรมนะ  ธรรมะเปนธรรมขององคสมเด็จ 
สัมมาสัมพทุธเจา  องคสมเดจ็สัมมาสัมพุทธเจาปรารถนามาเปนพระโพธิสัตว  เนี่ย  สี่ 
อสงไขย  แสนมหากปั  พยายามรื้อคน  รือ้คนนะ  การสรางสมบุญญาธิการมาเปนพระ 
โพธิสัตว  มาตรัสรูเปนองคสมเด็จสมัมาสมัพุทธเจา  แลวตรัสรูธรรมวางธรรมวนิัยไวให 
เราไดเห็นหนทางไง ธรรมและวินยันะ 

วันนีเ้ปนวนัจัดงานครบรอบมรณะภาพของหลวงปูลี  เจาคุณสํารองเห็นไหม  เนี่ย 
เปนตนสกุล  การทําสกุลของเราเนีย่  สกุลของกรรมฐาน  กรรมฐานมีสกลุ  เรามีสกุลนะ 
เรามีสกลุ  เราคิดถึงปูยาตายายของเรา  เราคิดถึงตนสกุลของเรา  เรามาระลึกถึงคุณงาม 
ความดี ไดอาศัยใบบุญของทาน 

ตนสกุลแทๆ  คอืองคสมเดจ็สัมมาสัมพทุธเจา  ตรัสรูในปานะ  ตรัสรูในปาเห็น 
ไหม  ตนสกุลของเราคือศาสดา  แลววางธรรมและวนิัยมา  ๒,๐๐๐  กวาปเห็นไหม  แลว 
หลวงปูเสาร  หลวงปูมั่น  เปนผูรือ้คนขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง  กวาจะรื้อคนขึน้มาอกีรอบหนึง่ 
เนี่ย  ธรรมวินยัมเีห็นไหมเนี่ย  เวลาองคสมเดจ็สมัมาสัมพทุธเจาพูดกับพระอานนทนะ 
“อานนท  ธรรมและวินยันี้จะเปนศาสดาของเธอนะ”  แลวเวลาสรางสมบุญญาธิการมา 
เห็นไหม เนี่ยธรรมและวินยันีเ้ปนศาสดาของเธอ 

เรากึ่งพทุธกาลก็มีธรรมวนิัย  หลวงปูเสารหลวงปูมัน่ก็มีธรรมวินัย  แตขณะหลวง 
ปูมั่นคนควาอยูนะ  ครูบาอาจารยทานเลาใหฟงมาก  รื้อคนเนี่ย  ธรรมวนิัยพระไตรปฎก 
เปดยิ่งอานยงัไงกง็งขนาดนัน้นะ  รือ้คนขนาดไหนเห็นไหม ขนาดตรวจสอบ หลวงปูมัน่ 
ทานไปคนควาของทานเองนะ  ครูบาอาจารยทานเลาตอกันมาวา  หลวงปูมั่นก็สรางสม 
บุญญาธิการมาเปนพระโพธิสัตวเหมือนกนั  เนีย่เวลาจิตสงบเขาไป  ไปเห็นกายเหน็อะไร
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ก็แลวแต  พอถงึแลวมันเปนทางตันหมด  ทางตนัหมด  เพราะอะไร  เพราะวาเนีย่  พระ 
โพธิสัตว  สิ่งที่เปนพระพุทธวิสัยมนัขวางกัน้อยูเหน็ไหม  ถึงตองสละ  สละสิ่งนั้นมาแลว 
มารื้อคนขึ้นมาเนีย่  รื้อคนเขาไปถงึใจของตัว  หลวงปูเสารหลวงปูมัน่ถึงเขาไปถงึใจของ 
ตัว  พอเขาถึงใจของตัวเหน็ไหม 

เนี่ยตนสกุล  ตนสกุลอกีรอบหนึง่กึ่งพทุธกาลนะ  ในพระไตรปฎกวากึง่พุทธกาล 
ศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่ง  กึง่พุทธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหนึง่เหน็ไหม  มนัเจริญที่ 
ไหน  มนัเจริญที่ไหนเห็นไหม  ดูสิกอนพทุธกาลเขาทําสังคายนา  สังคายนาธรรมวินยั 
สังคายนาทางวิชาการไง  แตหลวงปูเสาร  หลวงปูมัน่  สังคายนาในหัวใจของหลวงปูมั่น 
หลวงปูมั่นมารื้อคนในใจหลวงปูมัน่นะ  รื้อคนขึน้มาเห็นไหม  เพราะรื้อคนขึน้มาเปน 
ความจรงิ  เปนความจริง  เนีย่ตนสกลุ  ตนสกุลของกรรมฐาน  เนี่ย  สกุลกรรมฐานนะเกิด 
จากตรงนี้ 

เมื่อสกุลกรรมฐานเกิดขึน้มาเหน็ไหม  เนี่ย  หลวงปูลี  เจาคุณสํารองเห็นไหม  เนี่ย 
รับธรรมวินยัตอๆ กนัมา รับมาที่ไหน รับมาในหัวใจไง รับมาในหวัใจ ถาหัวใจเปนหลกั 
แลว  วางธรรมวินยัเราไดความรมเย็นเปนสุขจากธรรมของทาน  ทานมีคุณธรรมของทาน 
ทานถึงไดสรางหลักสรางฐานไวใหเราเปนทายาท  เราเนี่ยเปนทายาท  แลวเรานกึถึงสกุล 
ของเรา ใหนึกถงึสกุลของเราเหน็ไหม 

เราทําความดีขนาดไหน  ดูสิ  เวลาเราสรางคุณงามความดีเหน็ไหม  กับเพื่อโลกๆ 
เวลาสละทานขึ้นไปเพื่อสังคมใหมีความรมเย็นเปนสุข  แตผูที่สละเปนผูไดนะ หัวใจเปน 
ผูที่เสียสละ  หวัใจเราเสียสละออกไปนะ  เนี่ยเสยีสละสิ่งที่หลุดมอืออกไป  เปนสิง่เปน 
ปจจัยเครือ่งอาศัยใหกับสัตวโลก  เขาไดความรมเยน็เปนสุขกับสิง่นัน้  เขามีความรมเยน็ 
เปนสุข บุญกุศลตกเปนของเรา 

นี่เหมอืนกัน เนี่ย ครูบาอาจารยของเราเปนธรรม สิ่งที่เปนธรรมเห็นไหม ใจที่เปน 
ธรรม  ใจสาธารณะ  ใจสาธารณะเนี่ย  กวาที่มนัจะเปนใจสาธารณะได  ใจเนี่ยมันมีกิเลส 
ตัณหาความทะยานอยาก  มนุษย  มนุษยที่เกิดขึ้นมาในครรภของมารดา  ปฏิสนธิจิต  การ 
เกิดเปนทารกนะ  มนัเหมือนอีกชาติหนึ่งเลย  ชาติที่จิตปฏิสนธิในครรภของมารดา  ๙ 
เดือนนั้นก็อีกชาติหนึง่ อีกชาติเพราะมันตองทนทกุขทรมาณอยูในครรภนัน้ ๙ เดือน พอ 
๙  เดือนคลอดออกมาเห็นไหม  เนี่ยปฏสินธิจิต  จิตที่ปฏิสนธินะ  เนีย่ตัวเกิดตัวนั้นไปเกิด
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ในครรภของมารดา  แลวมันเจริญวัยขึน้มาจนครบกําหนดลอดออกชองแคบออกมา  ถึง 
มาเปนเรา  เนี่ยเปนเราเจริญเติบโตขึ้นมาเห็นไหม  เจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ย  แลวจิตที่มนัมี 
กิเลสตัณหาความทะยานอยาก ที่มนัพาเราเกิดมาเนี่ย 

สิ่งที่เกิดมาเห็นไหม  เกิดมานะ  ถามีบุญญาธิการเห็นไหม  มีบุญเราเกิดมาเปน 
มนุษย  จิตนีม้ันตองเกิดโดยธรรมดาของมนั  มันจะอยูธรรมชาติของมนัไมไดถามนัยังมี 
กิเลสอยูเหน็ไหม  ครูบาอาจารยทานบอกวาจิตมันไมเคยตาย  จิตมนัไมเคยตายหรอก  มัน 
เปลี่ยนวาระ มนัเปลี่ยนวาระ มันเปลีย่นวาระ นี่ไง พระโพธิสัตวถึงไดมีอยางนี้ไง  เพราะ 
พระโพธิสัตวสรางคุณงามความดีขนาดไหน  มนัไมขาดตอนหรอก  มันจะสะสมลงที่ 
จิตนะ จิตเนี่ยมันจะสะสมของมัน สะสมบุญญาธิการมา 

ถาไมมีบุญญาธิการเหน็ไหม  เวลาเราภาวนากันนะ  ทําไมบางคนภาวนางาย  บาง 
คนภาวนายาก  บางคนพยายามสุดวิสัยขนาดไหนมนัก็ไปไมได  มันไปไมไดมนัมีสอง 
อยาง  อยางหนึง่คือสิง่ที่เปนอํานาจวาสนาบารมีอยางหนึ่ง  อีกอยางหนึง่ในปจจบุันนี้มนั 
เขมแข็งแคไหน มนัทําจรงิจังแคไหน 

ถาความจริงจงัของเรานะ  ความจรงิจังของเราไมไดจริงจังในขณะที่ภาวนานะ 
มันตองจริงจงัตั้งแตวา ศีล สมาธิ ปญญา ศีลของเรานะมนัเปนพืน้ฐาน ถาพื้นฐานของเรา 
มันไมสะอาด  มนัไมบริสุทธิ์  การกระทําของเราขึน้มาเนี่ยมนัจะเอาอะไรมากระทํา  มา 
กระทําไปเห็นไหม  ดูสิ  ดูทางวิทยาศาสตรที่เขาพิสูจนทางวิทยาศาสตรกันเห็นไหม  ใน 
หองทดลองของเขา  ในหองผาตัดของหมอเนี่ย  มนัตองฆาเช้ือ  มันตองปลอดจากเช้ือ  ถา 
มันมีเช้ือขึน้มาเนี่ย  การกระทําอนันัน้นะมันจะติดเช้ือ  คนไขเขาไปเพือ่จะหายจากไขนะ 
หายจากโรคภัยไขเจบ็ แตถาเครื่องมอืการผาตัดนั้นมนัมีเช้ือมนัก็ทําใหติดเชื้อ 

นี่ไง  ศีลมนัตองมีเปนปกติขึ้นมาเห็นไหม  อํานาจวาสนามันมีในปจจบุันเนี่ย 
หัวใจถามจีุดยนืนะ  หัวใจทีม่ีจุดยนืมนัจะเขมแข็งของมัน  ถามันเขมแขง็ของมนัเหน็ไหม 
ในการภาวนาเนี่ย เวลาเราทํากนัเหน็ไหม เนี่ย ครูบาอาจารยที่ทํามานะ สิ่งที่ครบูาอาจารย 
จะเปนครูบาอาจารยของเรา  ใจที่มนัจะมีอํานาจวาสนาบารมีมาปกหลักใหเราไดเปนรม 
โพธ์ิรมไทรของเรา  เราไดอาศัยเนี่ย  เขาตองผานวิกฤตในหัวใจมา  วิกฤตในหัวใจนะ  ใน 
ปจจุบนันีม้ันวิกฤตรอบขาง  ดูสิ  ฝนตกฝารองแดดออกเนี่ยมันเปนความรอน  มันเปน
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ความเฉอะแฉะ  มันเปนความทีเ่ราไมพอใจสักอยางหนึ่งเลย  ไอนีม่ันเปนสิง่แวดลอม 
ภายนอกหรอก 

แตนี่เราภาวนาเหน็ไหม ในทางจงกรม ในการนั่งสมาธิภาวนา ในการกระทําของ 
เรา  มนัอึดอัดขัดของไปในหัวใจทั้งหมดเลย  เนี่ย  แลวสิ่งทีอ่ึดอัดขัดของในหวัใจเนี่ย  เรา 
ตองผานวิกฤตอยางนี้ไป  ครูบาอาจารยตองผานวกิฤตอยางนี้มา  ในปจจบุันนี้ในการ 
ประพฤตปิฏิบัติ  วิกฤตอยางนี้เปนอัตตกิลมถานโุยค  เขาวากันนะ  เขาวาวิกฤตทีม่ันเกิด 
จากใจที่เกิดจากการภาวนา  เปนอัตตกิลมถานุโยค  ไมตองไปทํามันหรอก  ปฏิเสธมนั 
เฉยๆ ก็เปนนพิพานแลว 

ปฏิเสธสิ่งนี้ไมใหเกิดขึ้น  สิ่งที่อึดอัดขัดของในใจ  พอใหมนัผานไป  มนัก็พนจาก 
กิเลสแลว  เนีย่ๆ  ธรรมะปฏิรปูไง  ถาไมมีครูบาอาจารยของเรา  ครบูาอาจารยของเราทาน 
ผานวิกฤตนัน้อยางไร ศีล สมาธิ ปญญา ศีลโดยความปกติของใจ มันเปนความปกติของ 
มัน  ถามนัมีสติควบคมุของมนั  คนทีม่ีอํานาจวาสนา  เห็นไหม  ดูสิ  บางคนจิตใจเขมแข็ง 
เขาไมวอกแวกวอแวนะ แตใจของคนทีม่ีกิเลสนะ มนัเจอสิ่งใดนะมนัไปหมด 

ธรรมชาติของจิตมันเปนธรรมชาติของธาตุรู  ธาตุรูเนี่ยมันมีพลงังานของมัน 
พลังงานของมันมีอวิชชา อวิชชาคือยางเหนยีว โดยธรรมชาติของมนั มนัจะตองแสดงตวั 
ออกตลอดเวลา  แลวมันยึดมัน่ถือมัน่ไปทัง้หมดเลย  แตเราเอาความเปนปกติของมนั  คือ 
ศีล เขาไปควบคุมมัน ศีลจะควบคุมมันไดดวยความจริงจงัของเรานะ ถามีสติสมัปชัญญะ 
เนี่ยมันจะเปนความปกติของใจ  เนี่ยสิ่งที่เราขอศีล  ขอศีลกนันะ  ศีลมันเปนการขอ  เปน 
การอาราธนาเอา สิ่งนีม้ันเปนพิธีกรรม เปนพิธีกรรมนะ 

เนี่ยพทุธมามกะ  ตองปฏิญาณตนวาเปนชาวพุทธ  การปฏิญาณตนเปนชาวพุทธ 
เนี่ย การปฏิญาณตนเหน็ไหมเปนพุทธมามกะ เพื่อใหเด็ก เพือ่ใหสังคมของเรา สังคมเปน 
ศีลธรรม  จริยธรรม  มันเปนวัฒนธรรม  วัฒนธรรมมันเปนเรื่องการปลูกฝง  การปลกูฝง 
ของโลกเหน็ไหม การปลูกฝงของโลกใหศาสนามนัมั่นคง ศาสนาของเราไมมัน่คงเพราะ 
...  เพราะเราไปเอากเิลสไปตีความธรรมะ  เห็นไหม  องคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจาสอนให 
ปลอยวาง  ทุกคนจะปลอยวาง  ทุกคนจะเรียบงาย  ทุกคนจะไมรับผิดชอบอะไร  คนที่ไม 
รับผิดชอบ ไมทําอะไรนั้น นัน่คือความถกูตองของกเิลส มันไมใช มันไมใชหรอก
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เราตองทํา  ตองมีการกระทํานะ  สิ่งที่การกระทําเหน็ไหม  ศีลธรรม  จริยธรรม 
วัฒนธรรมเหน็ไหม  เราก็ตองวางใหเด็กมันไดฝกหดั  สิ่งที่เด็กมนัฝกหัดเขาไปเนีย่มนัเขา 
ไปคลุกคลี  เขาไปวัดไปวา  มันก็ไดเขาไปใกลศีลธรรม  ใกลศีลธรรมเหน็ไหม  เนี่ยมัน 
ทําบุญกุศล  มันก็ไดฟงธรรม ฟงธรรมมันก็ตอกย้ําหวัใจไง  ธรรมที่เราเขาใจ  ธรรมที่เรารู 
ธรรมที่เราคิดวามนัถูกตอง  แลวครูบาอาจารยทานเทศนมามนัขัดแยงไหม  ถามนัขัดแยง 
เนี่ย  ครูบาอาจารยทานไมมวีุฒิภาวะเลยหรอ  เนี่ยความรูของเราเปนความรูที่เรารู  เรามี 
ความรู เรามีความเขาใจ สิ่งนีเ้ปนธรรม  เปนธรรมนะกิเลสเต็มหวัเลย กิเลสเตม็หัวเพราะ 
อะไร เพราะมนัไมมีกิจจญาณ มันไมมีการกระทํา มันไมมีหัวใจเห็นไหม 

ในปจจุบันนี้  นกัวิทยาศาสตรเจริญมาก  การศึกษาธรรมขึ้นมาศึกษาโดยปญญา 
ศาสนาพุทธเปนศาสนาแหงปญญา  แตปญญาที่เกิดขึ้นมานัน้เปนโลกียปญญา  โลกีย 
ปญญาคือปญญาเกิดจากภพ  เกิดจากจิต  เกิดจากอวชิชา  สิ่งที่วาเปนปญญา  ปญญาที่เขา 
ใครครวญที่วาเนี่ย  ปญญานี้  ศาสนาพุทธเปนศาสนาแหงปญญา  ใชปญญากัน 
คอมพวิเตอรมนัวเิคราะห  มนัทําการวจิัยไดดกีวามนุษยอีก  คอมพวิเตอรนะเดี๋ยวนีเ้ขา 
สรางสถานการณขึน้มาเพื่อจะทําการวจิัย  ดีกวามนษุย  ดีกวามันสมอง  ดีกวานะ  แต 
มันสมองนะใครเปนคนสราง  มนัสมองคอมพิวเตอรเนี่ยกม็นุษยเนีย่สราง  สมองหรือ 
นักวทิยาศาสตรนี้สรางมันขึน้มา  สรางมนัขึน้มาแลวก็ตอยอดมันขึน้มา  ใหมนัสราง 
สถานการณ สรางโครงการขึ้นมา เพื่อขึ้นมาทําการวจิัย ทําการวจิัยขึน้มาก็เปนประโยชน 
กับโลก ประโยชนกับโลกเห็นไหม 

ดูสิ สิ่งที่เปนประโยชนกับเรา  เทคโนโลยีสิ่งตางๆ ที่เราใชเนีย่ มนัเปนประโยชน 
กับเรา  สิ่งที่เปนประโยชนเนีย่มนุษยคิดขึน้มาคนเดยีว  แตคนทัง้โลกอาศัยใชสอยนะ  คน 
ทั้งโลกอาศัยใชสอย  แลวสิ่งที่เราคิดกันเนี่ยมันเปนปญญาอะไร  มนัเปนโลกียปญญา 
ปญญาที่เกิดจากอวิชชา  ปญญาที่กิเลสมันพาใช  สิ่งที่กิเลสพาใช  กิเลสมนัจะไปฆามัน 
ไหม  กิเลสไมยอมไปฆามนัหรอกเพราะมนัเปนปญญาที่มันเอาสิ่งนัน้เปนอาวุธใชงานไง 
ปญญาที่มันใชกันอยูนี่  มนัเปนโลกียปญญา  ปญญาของโลก  ปญญาของภพ  ปญญาของ 
ฐานที่ตั้ง 

จิต ความคิดมาจากไหน ความคิดมาจากจิต  จิตมนัอยูที่ไหน จิตมนัอยูที่ไหน  จับ 
จิตที่ไหน เวลาภาวนากนัเนี่ยปลอยวางๆ เนีย่ ปลอยวางแบบปฏเิสธนะ ปลอยวางจนเปน 
มิจฉา  ปลอยวางจนปลอยวางจิตของตวั  ปลอยวางไปหมดเลย  ปลอยวางแบบขี้ลอยน้ํา
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ปลอยวางแบบไมมเีจาของ  ปลอยวางอยางนีไ้มมีสติ  ไมมีการควบคมุ  มันเปนเรือ่งโลกๆ 
หมดนะ 

เนี่ยโลกคิดกันอยางนัน้เหน็ไหม  ศาสนาพุทธเปนศาสนาแหงปญญา  มันเปน 
โลกียปญญาเนี่ย ปญญาของโลก ปญญาของการศกึษาธรรม ศึกษาขึ้นมาใหมีความเขาใจ 
มีความเขาใจแลวตองมีการดัดแปลงตน  ถามีการดดัแปลงตนนะ  เนี่ยสกุลกรรมฐานมัน 
จะเกิดที่นี่ ฐานที่ตั้งแหงการงาน กรรมฐานไง 

กรรมฐานเราเนี่ยครบูาอาจารยทานผานวิกฤตของทานมานะ  เนี่ยเปนสกุลของเรา 
เปนครูบาอาจารยของเรา  เปนผูบกุเบกิมา  เปนผูทีค่นควาขึน้มา  คนควาขึ้นมานะ  องค 
สมเด็จสมัมาสมัพุทธเจาเหน็ไหม  ประพฤติปฏบิัติอยู  ๖  ป  เนี่ย  ปญจวัคคียอุปฎฐากอยู 
สุดทายแลวนะ  ทํายังไงมนัก็เปนเรื่องของโลกเหน็ไหม  ถึงที่สุดแลวเนี่ย  กลัน้ลมหายใจ 
อดอาหารขนาดไหนนะ จนรากขนเนาเลย จนขนหลดุเห็นไหม 

เนี่ย  สิ่งตางๆ  มันทําไปเพราะอะไร  เพราะทําโดยวิทยาศาสตร  วิทยาศาสตรคือ 
เขาใจวากิเลสอยูที่เรา  เราก็คือรางกาย  คือความรูสึก  ก็อดกลั้นลมหายใจ  มันเปน 
วิทยาศาสตร  มันเขาไมถึงใจ  พอมนัเขาไมถึงใจเนี่ย  ทําถึงที่สุดวิกฤตแลว  อยางนีไ้ปไม 
รอด เนีย่ นอมกลับมาฉันอาหารของนางสุชาดา เนี่ยนางสุชาดานะ ทานในศาสนานี้  เปน 
ที่วาประเสริฐที่สุดมอียูสองคราว 

คราวหนึ่งเราฉันอาหารของนางสุชาดาเราถึงซึ่งกิเลสนิพพาน  คราวหนึ่งเราฉัน 
อาหารของนายจุนทะ เราถึงซึง่ขันธนพิพาน ขันธเปนเศษสวน สอุปาทิเสสนิพพาน พระ 
อรหันตทีม่ีชีวิตอยู  มีเศษสวน มีธาตุขันธ  แลวฉันอาหารของนายจุนทะ  เห็นไหมนาย 
จุนทะถวายอาหารองคสมเด็จสมัมาสมัพุทธเจาเปนมื้อสุดทายไง  แลวเวลาองคสมเด็จ 
สัมมาสัมพทุธเจาปรนิิพพานนะ  พระพุทธเจาวิตกขึน้มาวา  ถาพระพุทธเจาปรนิิพพานไป 
แลวเนีย่ ประชาชนเขาจะตเิตียนนายจนุทะ วาเพราะฉันอาหารของนายจนุทะ อาหารเปน 
พิษ องคสมเด็จสมัมาสัมพทุธเจาจะปรินิพพาน เนีย่เขาจะไปติเตียน 

องคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจาเนี่ยดักหนาไวเลย  บอกเลยวา  ทานมคีวามสําคัญอยู 
๒  หนในศาสนานี้  หนหนึ่งของนางสุชาดา  เราฉันอาหารของนางสุชาดาแลวถึงซึ่งกิเลส 
นิพพาน  เราฉันอาหารของนายจนุทะถงึซึ่งขนัธนิพพานเห็นไหม  เนี่ยพอฉนัอาหารของ 
นางสุชาดาแลวเนี่ย  รางกายฟนฟูขึ้นมาเห็นไหม  สิ่งที่ฟนฟขูึ้นมาแลวยอนกลับมาไง
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ยอนกลับมากําหนดอาปานสติ ที่โคนตนหวา ที่ตอนเปนราชกุมารเคยไดระลึกถงึ อาปาน 
สติมันเปนลมหายใจ จิตมันเกาะอยูที่ลมหายใจ 

อาปานสติ  ลมมันเปนอาปานสติเหรอ  ถาลมมันเปนอาปานสติ  พายุมันก็เปน 
อาปานสติ  สิ่งที่ลมพัดลมเพนะ  มนัเปนอาปานสต ิ มันไมเปนหรอก  อาปานสติจะเปน 
ตอเมือ่จิตมันกําหนด จิตมันรูลม กําหนดลมเขาไปนะ จิตเนี่ยมันรูลม ถาไมมีจิตรูลม ลมก็ 
พัด ลมมนัพัดอยูนี้มนัเปนอาปานสติไหม ไมเปนหรอก ลมมันกพ็ัดอยูนะ ลมขางนอกมนั 
เปนลม  แตจิตที่มนัไปเกาะเห็นไหม  เนีย่กรรมฐาน  กรรมฐานคือตวัจิต  กรรมฐานคือตวั 
ทุกข  กรรมฐานคือตัวรับรู  มนัเกาะลมอยูเหน็ไหมแลวมนัสงบเขามา  เนี่ยมันเปนตวัตน 
กรรมฐานเนีย่ พอจิตสงบเขามาเหน็ไหม  เนี่ยบพุเพนิวาสานุสติญาณ  เขาไปถึงขอมูลของ 
จิต ในเมือ่จิตมันสงบเขามาไปถึงตวัของมนัเหน็ไหม มันมีขอมลูของมนั 

เนี่ย  ตั้งแตพระเวสสันดรออกไป  เพราะอะไร  เพราะสรางบุญญาธิการมา  สราง 
มาๆ เห็นไหม เนี่ยพระโพธิสัตวสรางมา มันไมมีตนไมมีปลาย มันไมจบหรอก ยอนกลบั 
ขึ้นมา นี่พุทธวิสัยนะ แลวนีใ่นปจจุบนันีก้ารประพฤติปฏิบัติเนีย่ พอใครเขาไปรูอะไรเขา 
ตื่นเตนๆ  เนี่ย  นี่ยงัไมเขาเลย  เพราะมนัเปนปฐมยาม  มันไมใช  มันยังไมเขาไปถงึอวิชชา 
เนี่ยกําหนดเขาไปถึง  มัชฌิมายามเห็นไหม  จุตูปปาตญาณ  จิตนี้ถายังไมถึงสิน้กิเลส  มัน 
จะตองไปเกิดไปตายโดยธรรมชาติของมัน 

เนี่ยธาตุรู  เนีย่ธาตุที่มีชีวิต  สสารที่มีชีวิตเนี่ย  สสารอยางทั่วไปเนี่ย  สสารเปนธาตุ 
เปนแรธาตุ  แตจิตเนี่ยเปนธาตุรู  ธาตุที่เปนสันตติมนัเกิดดบัๆๆ  มนัไมเคยตาย  แลวมนัมี 
วิชาครอบงํามนัอยู  พอครอบงํามนัอยูเนีย่  มันจะตองไปเกิดในจุตูปปาตญาณ 
จุตูปปาตญาณคือญาณที่เห็น  แตจุตูปปาตญาณมันก็เปนสิ่งทีเ่ห็น  ไมใชตัวจิต  ตัวไปเกิด 
หรอก  ก็ตวัจิตกท็ี่ตัวเกิด  มนัจะไปเกิดไปตายเปนธรรมชาติของมัน  ในธรรมชาติของมนั 
จะเปนสภาวะแบบนี้เหน็ไหม มนัไปมันก็ไมจบอีก 

ทุกดวงใจที่ยงัทําบุญกุศลกันอยูเนี่ย  ตายเดี๋ยวนี้มนัก็ไปเกิดอีกโดยธรรมชาติของ 
มัน ธรรมชาติของมันมันตองไปเปนธรรมดา เนี่ย สิง่นี้มนักเ็ปนวัฏฏะไง เนี่ย มันก็เขาไม 
ถึงฐาน  มนัก็ไมใชกรรมฐาน  ไมมีสกลุรุนชาติ  แตขณะที่เขามาถงึตัวใจเห็นไหม  เนี่ย 
อวิชชาปจจยา สังขารา สังขาราปจจยา วิญญานัง ตัวจิตเหน็ไหม  เนี่ย อาสวกัขยญาณเขา
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ไปทําลายกันที่นัน่ ถาเขาไปทํากนัทีน่ั่นเหน็ไหมนี่ เนี่ย วิชชา ๓ ขององคสมเด็จสมัมาสัม 
พุทธเจา เนี่ยกรรมฐาน 

ถากรรมฐานที่นีเ่ห็นไหม  เนีย่มนัเขา  มนัมกีารตัวทํา  เนี่ย  วาศาสนาพุทธเปน 
ศาสนาแหงปญญา  ศาสนาแหงปญญามันเปนภาวนามยปญญา  ภาวนามยปญญามนัเกิด 
จากจิตเนี่ยสงบ จิตนีเ้ปนจุดยนื จิตเนี่ยเปนฐานที่ตั้ง จิตรูจักหรือยงั รูจกัจิตไหม วาจิตๆๆ 
นั้นมันคอือะไร  เนีย่จับไปที่มนุษยเนี่ย  จบัไปที่ไหนมนัความรูสึกทัง้หมดเลย  ความรูสึก 
มันแผออกมาที่รางกายนี้ไง 

ขณะที่จิตมนัสงบเขามานะ  กําหนดพุทโธ  หรือปญญาอบรมสมาธิก็แลวแต  จิตนี่ 
มันสงบได  ขณะที่สงบไดจิตมนัทิ้งกายเขามาหมดเลย  เปนตวัของมนัโดยอิสรภาพ 
อิสรภาพมนัไมรับรูกายนะ  มนัไมรูกายหรอก  ดูสิ  ดูฝายมหายานเขาเนีย่เวลาเขาถอดจิต 
เห็นไหม  เวลาเขาถอดจิตเขาบอกวา ถอดเหมือนเปลือกกลวยเลย ถอดเหมอืนกับเราปอก 
กลวยเห็นไหม เปลือกกลวยกับกลวยไมใชอันเดียวกนั 

นี่ก็เหมือนกัน  กายกับจิตมนัไมใชอนัเดยีวกนั  แตในเมือ่สภาวะทีม่ันเกิดมา  จิตนี่ 
มันเกิดมาเนี่ยดวยบุญกรรมเห็นไหม มันเกิดมาเนี่ยมนัเปนสามัญสํานึกของมนุษย ธาตุ ๔ 
และขันธ  ๕  สามัญสํานึกของเทวดา  สามัญสํานึกของอนิทร  ของพรหม  เห็นไหม  เขาก็ 
เปนสามัญสํานกึ  เพราะมันเปนวัฏฏะ  จิตนีว่ัฏฏะ  จิตที่ไมเคยเกิดเคยตาย  มันเวียนตาย 
เวียนเกิดในธรรมชาติของมนั เนีย่ การเวียนตายเวียนเกิดในธรรมชาติของมนัเนี่ย มันเปน 
ธรรมชาติของครบูาอาจารยทีท่านเหน็ 

ขณะที่เราศึกษาเนีย่  เราศึกษาขึ้นมา  ศึกษาขนาดไหน  อวิชชา  สิ่งที่เปนอวิชชาไม 
เขาใจ  มนัก็ตองมีแรงตอตาน  ความตอตานของกิเลสมันธรรมชาติของมัน  แรงตอตาน 
ของกเิลส  กิเลสมนัอยูในหวัใจเนี่ยมันเปนใหญ  ถากิเลสเปนใหญเห็นไหม  แลวพอกิเลส 
เปนใหญเนี่ยไปศึกษาธรรมกนั ธรรมะนี่ก็เปนอาวุธของกเิลสไง นี่วาง วาง วาง ทุกอยางก็ 
วางหมดเลย  ไมรูตัวเอง  สมบัตไิมใชของเรา  เราผานไปธนาคารชาติ  เงินกี่แสนลานใน 
ธนาคารชาติก็เปนของใคร  มันเปนสาธารณะนะ  ธรรมขององคสมเดจ็สัมมาสัมพุทธเจา 
เปนธรรมสาธารณะ  ถาธรรมของเราละ  ธรรมของเราก็ตองเปนสมาธิของเรา  ปญญาก็ 
ตองเปนปญญาของเรา  ความรูของเรา  ความรูที่เกิดขึ้นจากการปญญามันหมนุเขามาเห็น 
ไหม
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ปญญาที่ใชกันในโลกนีเ่ปนโลกียปญญา  โลกยีปญญาผลของมันคือสิน้สุดของ 
มัน  ถามีสติ  มันจะเปนสมถะ  สิ่งที่เปนสมถะ  เพราะอะไร  เพราะคิดแลวมันวาง  คิดแลว 
มันปลอยวาง คิดแลวมนัรูสกึตัวมนัเอง แตถาคิดแลวมันเฉยๆ คิดแลว วางๆ วางๆ เพราะ 
มันขาดสติ  เราไมมีสติตามความคิดไป  ถามีสติตามความคิดไปเนีย่  ความคิดมนัหยุดได 
มันเปนธรรมชาติของมัน  ทุกอยางมันเกิดขึน้และดบัไปเปนธรรมดา  แตมันไมธรรมดา 
เพราะกิเลสของเราเนี่ยมันไปยึด  ถามนัเปนธรรมดา  ทุกขทําไม  ถามันเปนธรรมดาสิ่งที่ 
เกิดขึ้นมาจากอารมณความรูสึก  เราโกรธทําไม  ถาเปนธรรมดาขึ้นมาเนีย่  แลวทําไม 
เจ็บปวดทําไม รองไหทําไม ทําไมไมธรรมดาละ 

เนี่ยบอกวาทุกขกไ็มมี ธรรมดาก็ไมมี มีความสุขหมด ก็ปฏิเสธมันสิ ปฏเิสธความ 
ทุกขซะ ปฏเิสธสิ่งที่เกิดขึ้นมา ปฏิเสธมนั แลวปฏิเสธไดไหม มนัปฏิเสธไมได  เพราะคํา 
ปฏิเสธเนีย่มนัเปนเปลือก สม-เปลือกสม เปลือกสมนะ เราจับไปที่ไหนมันก็ถงึเปลือกสม 
ไมถึงตวัสมหรอก สิ่งที่เปนความคิดไมใชใจ  ความคิดไมใชใจ  ความคิดเปนความคิด  ใจ 
เปนใจ  ถาความคิดเปนใจ  เวลาความคิดมันหายไป  เนี่ยใจมนัอยูที่ไหน  ความคิดมันเกิด 
ดับนะ มนัเกิดดบั มันเกิดดับ มาลอยๆ ไมไดหรอก มันตองมทีี่มาที่ไป 

ทุกสรรพสิง่ในโลกนี้ไมมอีะไรลอยมาจากฟา มนัมเีหตุมีผล มีเหตมุีปจจัย  เพราะ 
มีเหตุมปีจจยัมนัถึงเกิดสภาวะแบบนี้ขึน้มา สิ่งทีม่ีเหตุมีปจจยัเหน็ไหม ความคิดมันก็ตอง 
มีที่มา  ความคิดมนัมาจากไหน  มันกม็าจากพลงังานอันนัน้ไง  มนัมาจากจิต  ความคิดมัน 
มาจากจิตแลวมันดบัมนัดับไปไหน  เวลามันดบัมนัดับไป  จิตมันเหลอือยูที่ไหน  มนัไมมี 
ไมเหน็ไมรูอะไรเลย 

แตถาเปนกรรมฐานนะ  พุทโธ  พุทโธ  พุทโธเขาไปนะ  มีคําบริกรรม  สิ่งที่คํา 
บริกรรมเนี่ย  ความคิดกับคําบริกรรม  เราจากทีม่ันเปนความคิด  เราเอาความคิดมาอยูที่คํา 
บริกรรม  พุทโธ  ๆ  ๆ  เนี่ย  ไมใหความคิดมนัสืบตอ  ความคิดมันคิดตอเนื่อง  คิดแตเรือ่ง 
อารมณความรูสึกมันคิดออกไปเรื่อยๆ  มันคิดแลวใหแตความทุกขมาเห็นไหม  แตมันคิด 
พุทโธ ๆ ๆ  เนี่ย  มนัตรกึในธรรม พุทโธ ๆ  เหน็ไหม  เนี่ย ปฐมฌาน  วิตก วิจาร ปติ  สุข 
เอกัคคตารมณ 

พุทโธ ๆ มนัคือวิตก  วจิาร    วิตก  วิจาร กับความคิดมนุษย  ความคิดมนุษยมันคิด 
โดยธรรมชาติของมนัเห็นไหม  มนุษยคิดโดยธรรมชาติของมัน  คิดแลวเอาคายพิษ  คิด
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โดยอวิชชา  คิดแลวนะเหยียบย่ําตัวเอง  เอาความคิดเอาผลของความคิดเหยยีบย่ําตัวเอง 
องคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจาบอกทุกขควรกําหนด แตบอกเนี่ย ทกุข ทุกขกัน บนวาทุกข 
แตไมเห็นทุกข  เหน็แตสิ่งทีม่ันคายทกุขไวไง  มนัคดิแลวนะ  แลวมนัเจบ็ปวดนะคอืทุกข 
แตสิ่งที่มันเปนตัวทุกข มันไมเคยเหน็ มันเลยไมเหน็อริยสัจไง ไมเห็นอริยสจัเพราะอะไร 
เพราะไมรูจักจิต  ไมรูจักเจาของ  ไมรูจักกรรมฐาน  ไมมีสกุลรนุชาติ  ถามีสกุลรนุชาติมัน 
จะตองรูจักตวัเอง รูจกัตัวเองเห็นไหม เนีย่ ครูบาอาจารยทานมีฐานของทาน ทานมีสตินะ 

เนี่ยองคสมเดจ็สัมมาสัมพุทธเจารือ้คนสิ่งนีม้าอยูแลว  เรื่องนี้เปนเรื่องพื้นฐาน 
พื้นฐานเพราะอะไร  พื้นฐานเพราะองคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจาปฏเิสธกับอาฬารดาบส 
มาแลว  อาฬารดาบสเห็นไหม  เนี่ยเจาชายสิทธัตถะคนควาอยู  ๖  ป  ไปเรียนกับอาฬา 
รดาบสเห็นไหม  เขาสมาบัติ ๘ ได  อาฬารดาบสบอกเนี่ย  เจาชายสิทธัตถะมีความรูเสมอ 
เรา  เปนศาสดาเปนอาจารยสอนได  สอนใหสํานักนี้  รับรองเลย  แตเจาชายสิทธัตถะ 
ปฏิเสธ ปฏิเสธเลย  เพราะอะไร เพราะมันสงบเฉยๆ สมาธิมันสงบเฉยๆ เห็นไหม เพราะ 
อะไร เพราะมนัเปนสมาธิที่สงออก 

จิตมันสงบเขามาเนีย่ มันรูนอกรูใน รูนอกคอืเหน็ รูแลวเห็น เห็นสิ่งตางๆ ขณะที่ 
มันรูวางๆ  เนี่ยมันรูนอก  รูวางเพราะอะไรวาง  พอเราความคิดขึน้มามนัฟุงซาน  มัน 
ฟุงซานมาก  คิด  ๆ  ๆ  ๆ  ความคิดมันก็คิดไปตามธรรมชาติของมัน  แลวมนัคิดในธรรมะ 
มันตรกึในธรรมะ  มนัก็ปลอยวางในตวัมนันะ  มนัรูวางแตมนัไมวาง  มันรูวางเหน็ไหม 
ฌานสมาบัติสงออก เนี่ย รูนอก รูวาง รูนมิิต รูเห็นสิง่ตางๆ เนี่ย 

เดี๋ยวนี้นะสิง่ที่เปนอภิญญา  เนี่ยวิทยาศาสตรเขาพิสจูนไดหมดแลว  เหาะเหนิเดิน 
ฟาเนี่ย  เหาะเหินเดินฟาขึน้เครื่องบินไดหมด  หูทิพยตาทิพย  โทรศัพทไดหมด  ทุกอยาง 
เทคโนโลยีพิสูจนไดหมดเลย แตเทคโนโลยพีิสูจนใจไมได! พิสูจนภพชาติไมได! พิสูจน 
ถึงชีวิตไมได! ชีวิตนี้มาจากไหน วิทยาศาสตรทุกคนงงหมด นัง่อยูเนีย่มากนัจากไหน 

นั่งอยูเนี่ยมาจากกรรมนะ  กรรมอยูกับจิต  จิตมาเกิดกับพอกับแม  พอแมเปน 
ประเทศอันสมควร  ประเทศนะ  เกิดเปนมงคล  ๓๘  ประการ  เกิดในประเทศอนัสมควร 
เกิดจากทองพอทองแม  ทองพอทองแมทีเ่ปนสมัมาทิฎฐิ  สัมมาทฎิฐินี่พาเขาวัดเขาวาเหน็ 
ไหม  เนี่ยเกิดในพทุธศาสนา พุทธศาสนาเห็นไหม  เนี่ยประเทศอนัสมควรไง  เกิดถาคนมี 
บุญกุศลเกิด  เกิดขึ้นมาแลวมีโอกาสไง  แตถาเกิดขึน้มาแลว  เนี่ยมีบุญเกิดในประเทศอัน
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สมควร แตอํานาจวาสนาเราไมสมควร อํานาจวาสนาของเรามันไมเขาใจ เนี่ย มันเปนมด 
แดงเฝามะมวงไง มันเหน็อยู มันรับรูอยูเหน็ไหม 

เนี่ย สิง่นี้สิ่งที่พาตายพาเกิดนะ นี่สิ่งที่รูนอกมันรูออก จิตสงบแลวยังไงมันกร็ูออก 
แตถามันรูใน  มันรูอริยสัจเห็นไหม  เนี่ยกรรมฐาน  สกุลของกรรมฐานนะ  มันจะเขาไป 
ชําระลางใจ ถามนัชําระลางใจนะ เหน็ไหม ภกิษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เนี่ยเปนบริษัท 
๔  เปนเจาของศาสนา  เปนญาติกันโดยธรรม  เปนญาติกันโดยธรรมนะ  เราเปนญาติกัน 
โดยสายเลอืด คนเกิดมาในสายเลอืดเหน็ไหม  เกิดในสายเลอืดเปนญาติในตระกูล  เกิดมา 
เปนญาติธรรม ญาติธรรมเพราะมปีากและมทีอง ตองเกิดและตองตายเทากันหมด 

เนี่ย  สิ่งที่เปนญาติโดยธรรม  แตเราไมรูจักญาติโดยธรรม  ถาญาติโดยธรรม  สิ่งที่ 
เปนญาติกันโดยธรรม  เพราะมีสิทธิเหมือนกนั  มรีางกายและหัวใจ  มรีางกายที่บบีคั้น 
โรคหิวเปนโรคประจําตวั  โรคภัยไขเจบ็เนี่ยเปนโรคขางนอก  โรคจากทีม่ันเกิดการ 
บกพรอง  เกิดจากรางกายเสือ่มสภาพ  เกิดจากกรรมเห็นไหม  สิ่งที่เกิดนะ  โรคอยางนี้มนั 
เกิดเปนครัง้เปนคราว แตโรคหิวเนี่ยเกิดประจํา โรคหิวเนีย่ นี่ไงเปนญาติกันโดยธรรม 

แลวญาติโดยธรรม แลวเราไดเหน็ธรรมไหม เพราะไมมีฐาน ไมมีฐานเลยไมรู ไป 
เที่ยวกรรมฐานเหน็ไหม  ไปดูไปเทีย่วปาชา  ปาชามันกายนอก  กายนอกเหมือนกับคนที่ 
เขาเดินทางนะ  เขาเห็นอุบัติเหตุ  เขาเห็นอุบัติเหตเุห็นไหม  เขาเห็นคนตาย  คนที่เปน 
อุบัติเหตุ  เขาเหน็แลวเขายังสยดสยอง สยดสยองนะ สยดสยองมนัไมใชธรรมสังเวช มนั 
เปนความสยดสยอง มนัเปนการกระเทือนใจช่ัวคราว 

แตถาเห็นกายในนะ  กายมันจะสงบเขามา  กายนอก  กายใน  กายในกาย  กายนอก 
ไปเที่ยวปาชาไง  เนีย่  ในวิสุทธิมรรคใหไปเที่ยวปาชา  ใหเดินไปเหนือลม  ไปถึงแลวมอง 
ซากศพแลวหลับตา  แลวภาพนั้นติดไหม  ถาภาพนั้นติดใหกลับมา  กลับมาทีอ่ยูนะแลว 
ภาพนั้นติดไหม ถาติดใหขยาย ภาพนั้นคือ อคุคหนมิิต ถารูนอก รูสภาวะตางๆ รูสิ่งตางๆ 
รูนอกมนัเหมือนกับเราดูทีวนีะ  เราไปดูทวีี  เราไปดูขาวสาร  มันเปนขาวสารจากคนอืน่ 
มันเปนขาวสารจากคนอื่นแตเรารูเราเห็น  เรารูขาวสาร  เรารูเขาใจสิ่งตางๆ  เรารูจากขาง 
นอก 

แตขณะที่จิตมนัเห็นกายนะ  มนัรูใน  รูในเพราะอะไร  เพราะสิ่งทีเ่ราเหน็  เราไปดู 
กายมาเนีย่  แลวมันติดภาพมา  ติดภาพขึ้นมาเนี่ยเปน  อุคคหนมิิต  ถาเปนอุคคหนมิิตนะ
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การสะเทอืนหวัใจ  นี่ไงกรรมฐาน  ฐานมันอยูทีเ่รา  ฐานมันอยูที่ใจ  ฐานมันอยูที่ใจกิเลส 
มันอยูที่ใจ  ขณะที่กิเลสมนัเปนฝายรู  เห็นไหมอุคคหนิมิตแลวแยกสวนขยายสวน  การ 
แยกสวนขยายสวนคือ วิภาคะ เนี่ย การแยกสวนขยายสวนออกไป วิภาคะ สิ่งที่วิภาคะคือ 
อะไร คือสิง่ทีม่ันยึดติด ความยึดติดในอุปทานนะ 

โดยธรรมขององคสมเดจ็สัมมาสัมพุทธเจา  การเกิดและการตายเปนเรือ่งธรรมดา 
เปนเรื่องธรรมดาของพระอรหันต  เปนเรื่องทุกขของเรา  เนี่ยการเกิดการตายเปนธรรมดา 
สิ่งตางๆ  ก็เปนธรรมดา  แลวมนัธรรมดาไหม  มนัไมธรรมดา  เพราะมนัมอีุปาทาน  สิ่งที่ 
เปนอุปาทานในหวัใจเนีย่มนัยึดมัน่ถอืมัน่ใจ  เนี่ย  ฐานมนัสกปรก มอืมนัสกปรก แตปาก 
มันวาสะอาด  ปากคือธรรมขององคสมเดจ็สัมมาสัมพุทธเจาไง  พูดธรรม  แสดงธรรม 
ธรรมทั้งนั้น  ธรรมสาธารณะ  ธรรมขององคสมเด็จสัมมาสัมพทุธเจา  มันไมใชธรรมของ 
เรา ถาธรรมของเรามันจะทําใหใจเนีย่สะอาด สะอาดเพราะอะไร มนัวิภาคะ มันแยกสวน 
ขยายสวน 

การแยกสวนขยายสวน สิ่งทีเ่กิดเหน็ไหม นี่ โดยสามัญสํานึกของคน เนี่ย รางกาย 
นี้ตองเปนเรา แมแตสมบัตทิี่เราหามาเรายงัวาเปนของเรา ยศฐาบรรดาศักดิ์ เราวาเปนของ 
เรา  นั่นเปนหวัโขน  เรายังวาเปนของเรา  แลวรางกายของเราจริงๆ  ทําไมไมเปนเรา  มนั 
เปนโดยสมมุติ  มนัเปนโดยอํานาจวาสนา  ไมมีอํานาจวาสนานะเราไมไดเกิดเปนมนุษย 
หรอก มนุษยสมบัติเหน็ไหม การเกิดเปนมนุษยเนี่ยมันมนุษยสมบัติ  เพราะมนัมีบุญกุศล 
ถึงไดเกิดเปนมนุษย จิตจะเกิดอกีมหาศาล จิตจะเกิดตลอด  เมื่อกอนวาทําไม ๑๖ ลานคน 
เดี๋ยวนี้ ๖๐ ลานคน จิตหนึ่ง จิตหนึ่ง แลวทําไมมันเพิ่มมา มันมีมาจากไหน สิ่งที่เกิดนีม้ัน 
นั่งมาจากไหน 

ดูสิ  ดูแมลงสิ  ดูสิ่งตางๆ  ที่มีชีวิตสิ  จิตหนึ่ง  ถาแมลงไมเกิดเปนคน  ทําไมพระ 
สมัยพุทธกาลทีว่าตายแลวไปเกิดเปนเล็นละ  ทําไมมนุษยไปเกิดเปนเลน็  ทําไมโตเทยย 
พราหมณไปเกิดเปนสนุัข  เนีย่มนัเวียนตายเวียนเกิด  บางคนคิดวาการเกิดเปนมนุษยแลว 
จะเกิดเปนมนุษยทุกๆ  ชาติไป  เพียงแตทุกขยากหรอืสุขสบาย  ไมใช!  วัฏฏะมันไมเปน 
อันเดยีวหรอก วัฏฏะมันหมุนไป วัฏฏะมนัหมนุไปๆ วัฏฏะมันเปนมิติ เปนทีร่องรับ เปน 
ที่พักของจิต  จิตมีบุญมีกรรมเนี่ยมันแลวแตกรรมพาเกิด  กรรมพาเกิดมนัไปตกที่วาระ 
ไหน  มันกไ็ดสถานะนั้น  สิ่งทีไ่ดสถานะนั้น  แลวในปจจุบันในการทีเ่กิดมาเปนมนุษยนี่ 
มันเกิดยากนะ มันเกิดยาก
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ครูบาอาจารยบอกชีวิตมนุษยเนีย่  แว็บเดียวนะ  แว็บเดียวจรงิๆ  โอกาสตั้งแตเกิด 
จนตายเนี่ย  ๑๐๐  ป  ไมถึง  ๑๐๐  ป  เราวาอายุเรายนืกันมากนะ  อายเุรายืนกันมาก  แลวใช 
ชีวิตโดยไมรูจักเวลาวามันมีคุณคาไง เวลาครูบาอาจารยเราอยูปาอยูเขานะ เนี่ย ทานจะให 
สงบ  ทานจะใหสงัด  ทานจะใหวเิวก  เพื่อจะทุกคนใหมีโอกาสคนควาเขามา  เขามาถึงมี 
โอกาสในการภาวนาเหน็ไหม  เพราะเวลามันสําคัญมาก  หายใจเขาและหายใจออก  มนั 
ตายเมื่อไหรก็ไมรู แตเนี่ยบุญกุศลมนัพาอยูนะ เราถึงยังมีชีวิตสืบตอมา ถามีสืบตอมา เนีย่ 
หลวงปูฝน ทานบอกวา “หายใจทิ้งเปลาๆ” หายใจเขาและหายใจออกนะ ถาไมหายใจทิ้ง 
เปลาๆ หายใจเขาตองนกึ “พุท” หายใจออกตองนึก “โธ”  ไมหายใจทิ้งเปลาๆ ไง 

เนี่ย  แลวเวลาปฏิบัตกิันนะ  วาเราจะปฏิบัตไิมได  เราไมมีอํานาจวาสนา  แลวการ 
เกิดเปนมนุษยเนี่ยมีอํานาจวาสนาไหม  การเกิดมนุษยเหน็ไหมเปนอรยิทรัพย  มนุษย 
สมบัติเนี่ยเปนอริยทรัพยเพราะ..  เพราะมนุษยสมบตัิมีรางกายบบีคั้น  เปนเทวดา  อินทร 
พรหมนะ สถานะของเขานะมันเปนทิพย เขาไมตองแสวงหา เขาไมตองเดอืนรอน เขาอยู 
ของเขาจนหมดอายุขัย เปนวาระของเขาเทานั้นเอง 

แตของเรานะเราตองแสวงหา  เราตองรกัษา  เราตองทุกอยางเลย  เนี่ยมันคืออะไร 
มันคอื..  บอกไงวาเนี่ย  มันตองหาอยูหากนิ  มันตองทุกขตองรอนไง  พอทกุขพอรอนเนี่ย 
เราก็วิตกวิจาร  ก็สะสม  ก็สะสมก็แสวงหา  กิเลสทั้งนัน้  กิเลสไง  เพราะปจจยัเครื่อง 
อาศัยเนี่ยมันพออยูพอกินนะ เราแสวงเราหาได แตมันขี้เกยีจ มนัอยากสะสม อยากจะเอา 
อาหารมาจอทีป่ากตลอดเวลา 

เนี่ย  มนัคิดวามันเปนทุกข  มนัเปนสามัญสํานึกไง  เราไมเหน็โทษของมัน  แตถา 
จิตมันสงบนะ  มนัเหน็โทษของมัน  ทําไมครูบาอาจารยเราพาอดนอนผอนอาหารละ  อด 
นอนผอนอาหาร  เรานั่งภาวนากันเนี่ย  เราอยากไดสมาธิ เนี่ย   ศีล สมาธิ ปญญา   ก็อยาก 
ไดสมาธิกอน ใหมนัเปนฐาน ถาไมมีสมาธิเนีย่ สิ่งทีเ่ห็นนะ มันเห็นนอก เหน็นอกดูสิ ถา 
เห็นกายเนี่ยในปจจุบนันีเ้ขาไปถายภาพกนั  ภาพอสุภะภาพอะไรมาแจกกันวา  เนี่ยอสุ 
ภะๆ  กระดาษ  กระดาษไมใชอสุภะหรอก มันเปนกระดาษ! 

อสุภะมนัจะเกิดตอเมือ่จิตเหน็  จิตของเราสงบ  แลวจิตเราเห็นแลวมนัขนพอง 
สยองเกลา มันสะเทอืนหวัใจ นัน้เปนอสุภะ อสุภะนีต่องจิตมันเห็นนะ ตองมีการรับรู มัน 
ตองมเีหตุมีผล ถาเปนอสุภะ รูปภาพเปนอสุภะ โรงพิมพนัน้เปนพระอรหันตหมดละ โรง
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พิมพทีเ่ขาพิมพภาพอสุภะแลวมาแจกกนันะ  โรงพิมพนัน้จะเปนพระอรหนัตเพราะเขา 
แจกอสุภะกบัชาวพุทธ มันไมใช 

อสุภะมนัเกิดจากจิตสงบนะ  ถาไมมีฐานกอน  จิตเราไมเปนฐาน  จิตเราไมมีความ 
รับรู  จิตเราไมออกแสวงหา  เราไมเปดบัญชี ไมมีใครโอนเงนิเขาบัญชีเราได  เพราะเราไม 
มีบัญชี  ใครจะโอนเงนิเขามา  เราก็ไมมีสวนไดรับ  ถาเมื่อใดเราเปดบัญชีนะ  แลวเขาโอน 
เขามาตรงบัญชีเรานะ เงนิจะไหลเขาบัญชีเรา 

จิตถามันสงบ ถามนัมีหลักมเีกณฑของมนั แลวมันใชปญญาโดยภาวนามยปญญา 
ภาวนามยปญญาจะเกิดขึน้มาตอเมื่อความสมดุลของมัน  จิตสมดุลนะจิตเปนสมาธิเนี่ยจิต 
เปนสากล ทกุศาสนาวาทําสมาธิๆ แตมีมิจฉากับสมัมา มิจฉาสมาธิมันเปนสมาธิ แลวมัน 
ไมมกีารควบคุม สิ่งที่ควบคมุไมไดเพราะไมมีสติ ไมมีการควบคมุมนั มนัถึงใชงานไมได 

แตถาเปนสัมมาสมาธิ ครูบาอาจารยจะบอกตลอด ตองมีสตกิอน สติจับปญญาตัด 
ตองมีสตจิับ  ถามันสงบเขามาเนี่ย  เรากร็ูสงบนะ  กินอาหารเมื่อกี้นี้เขาปากไปทองอิม่รู 
ไหม  จิตมนัสงบเขามาทําไมตองไปถามวาวางๆ  จิตสงบเขามาก็คอืสงบ    รูตัวตลอดเวลา 
รูตัวตลอดเวลาแลวถาบัญชีของเราเนี่ยมันตรงกบัที่เขาโอนเขามาเห็นไหม ถาจิตสงบแลว 
มันไปเห็นกาย เห็นกายมันสะเทอืนหวัใจ 

การเห็นกายไมใชเหน็อสุภะ  การเห็นกายเห็นไหม  เห็นกายนอก  กายใน  กายใน 
กาย  เห็นอสุภะตองขัน้อนาคา สิ่งที่เห็นนะมนัเหน็โดยสมหลน สมหลนเห็นกันไดบอยๆ 
เนี่ยรูนอก  รูนอกคอืรูดวยอํานาจวาสนา  คนเราเกิดมาเนี่ยมนัอํานาจวาสนาตางๆ  กัน  แม 
เกิดมาจากทองพอทองแมเดียวกัน  อํานาจวาสนายงัไมเทากัน  เกิดมาจากไขใบเดียวกนั 
เปนคูแฝด  ยังมีอารมณความรูสึกมคีวามนึกคิด  อํานาจวาสนาตางๆ  กัน  จิตมนัตางๆ  กัน 
มา มันอยูที่อํานาจวาสนาที่เปนไดหรือเปนไปไมได ถาเปนไดเปนไปไมได บัว ๔ เหลา 

บัว  ๔  เหลาหมายถึงวาถาคนทีป่ระพฤติปฏิบัติ  แลวมนัมีความทุกข  มีความ 
ลําบากยากเยน็ขนาดไหน  เราก็ตองทําของเรา  คนที่เขาประพฤตปิฏิบัติแลวมันงายมนั 
สะดวก มันกเ็ปนคุณสมบัติของเขา สิ่งนี้มนัเปนเหมือนกับทีป่จจบุันเราสรางบุญกุศลกัน 
อยูเนี่ย  เพราะเขาสรางบุญกุศลของเขามา  สิ่งที่สรางบุญกุศลของเขามาเนี่ยใครเปนคน 
บริจาค จิตเปนคนบรจิาค จิตเปนคนคิดเสียสละ จิตเปนคนปรารถนา จิตเปนคนแสวงหา 
จิตนี้เปนคนทํา มือเนี่ยจิตมนัสั่ง แลวถามันทําออกไปมันก็ฝงลงที่จิต ฝงลงที่จิต
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ถามันไมฝงลงที่จิต พระโพธิสัตว..  ขณะที่เปนพระเวสสันดร ขณะที่สละลูกสละ 
เมีย ทําไมถงึไดมาหวงัโพธิญาณ แลวมนัสืบตอกันมายังไง ความสืบตอของจิตที่การสละ 
แลวมนัฝงใจมา มันเปนอํานาจวาสนา เปนความนึกคิด เปนจริตนิสยั เปนความโนมเอยีง 
ของจิต จิตทีม่ันโนมเอยีงทีม่ันคิดไปตามอํานาจของมัน มันมาจากไหน ทางวิทยาศาสตร 
เขาบอกเนี่ยเห็นไหมสิ่งแวดลอม  เลีย้งลกูดวยสิ่งแวดลอมที่ดี  พยายามทํา  อันนี้มนักม็ี 
สวนในวิทยาศาสตร 

วิทยาศาสตรแกกิเลสไมได  ธรรมะเทานั้นแกกิเลสได  วิทยาศาสตรเปนการเพื่อ 
แสดงออกใหธรรมชัดเจนเทานั้นเอง ธรรมะแสดงโดยทางวิทยาศาสตร คือพิสูจนไดดวย 
วิทยาศาสตรของจิต  ถาจิตเห็นไหม  เทคโนโลยีขนาดที่วา  เนี่ยๆ  ถาไมมอีงคสมเดจ็ 
สัมมาสัมพทุธเจา  สิ่งที่เขากับการประพฤตปิฏิบัติขึน้มาเนี่ย  ทําขนาดไหนก็ไมได  คนที่ 
ตรัสรูเองโดยชอบมอียู  ๒  ประเภท  ประเภทหนึ่งคอื  องคสมเดจ็สัมมาสัมพุทธเจา  กับ 
พระปจเจกพุทธเจา 

แลวเนีย่สิ่งทีเ่รารือ้คนกันอยูเนี่ย มันเปนใคร นี่สาวก สาวกะนะ   สาวกสาวกะได 
ยินไดฟง ไดยินไดฟงแลวยังเอาธรรมะมาเปนอาวุธ เอามาทํารายตัวเอง ทํารายวาสิ่งนี้เปน 
ธรรม สิ่งนี้เปนธรรม วารูธรรมๆ มันรูจํา สิ่งที่ความรูจํานะรูขึ้นมาเพื่อเปนปริยัติ ปริยัตริู 
ขึ้นมาเพือ่เปนวิชาการ  ตองมกีารปฏิบัติ  ปริยัต-ิปฏิเวธะไมมี    ปฏิบัต-ิปฏิเวธะมี    ตอง 
ปฏิบัติ ปฏิบัติแลวถาสงออก มนัก็เปนปฏบิัติโดยการสรางสม 

เนี่ย ทําบุญรอยหนพนัหนไมเทากบัทําสมาธิเกิดหนหนึ่ง สมาธิรอยหนพนัหนไม 
เทาเกิดปญญาหนหนึ่ง ปญญาที่มีสมาธิรองรับใหเกดิวิมุตติสุข วมิุตติญาณทัสสนะขึน้มา 
เห็นไหม  เนีย่  สิ่งทีก่ารกระทํา  แกกรรมๆ  เขาบอกวาจะไปแกกรรมๆ  การแกกรรมอยาง 
งั้นจะเอาอะไรไปแก  การแกกรรมนะมันเปนการออนวอน  เปนการขอเอา  มนัเอาแก 
กรรมที่ไหน มนัเพิ่มกรรมอะ มนัเพิม่กรรม กรรมเกา กรรมใหม  กรรมไมมีที่สิน้สุด แต 
ถามันเปนการแกกรรมเหน็ไหม  การทําภาวนามยปญญานี่คือการแกกรรม  การแกกรรม 
คือการทําลาย การทําลายเห็นไหม 

เวลาทําความสงบ  ปถุุชน  ปถุุชนคือคนหนา  คนหนาเนี่ยเจอสิ่งใดโดยสามัญ 
สํานึกนะ  โดยหวัใจไมตองมาคัดคาน  ใครเหน็สิ่งใดมีความรูสึกหมด  คิดหมด  รับรูหมด 
ติดของหมด  เพราะมีตัณหาความทะยานอยาก  เนีย่  ปุถุชนคนหนา  แตกัลยาณปุถุชน
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กัลยาณปุถุชนเพราะอะไร เพราะเรามีศีล เราถือศีลของเราจนเปนความปกติของใจ ความ 
ปกติของใจ

ถาเปนเจโตวิมุตติคอื  สมาธิอบรมปญญา  ตองทําสมาธิขึ้นมากอน  สวนใหญแลว 
ครูบาอาจารยจะสอนสมาธิอบรมปญญา  ทําจิตเขามาใหเปนฐานกอน  ใหมีสกลุ  ใหรูจกั 
ครูบาอาจารย  ใหกตัญูกตเวที  ใหหัวใจมนัลงกบัธรรม  ถาหัวใจมันลงกับธรรมนะ 
ธรรมะขององคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจา กราบ ๆ ๆ ดวยหัวใจ  ถาลงครูบาอาจารยนะมนั 
จะซึ้งมาก  ซึ้งมากวาครูบาอาจารยทานทุกขทานยาก  ทุกขยากเพื่อแสวงหา  ทุกขยากเพื่อ 
หามรรค ผลนิพพาน 

แตการกระทําที่จิตมันพนแลว  สิ่งที่เปนผูนําเรา  ทานไมทุกขยากหรอก  เพราะ 
เรื่องนีเ้ปนเรื่องโลกๆ เพราะถามเีงนินะคนทีจ่ิตเขาเปนสาธารณะ เขามีเงินนะเขาสรางได 
หมดละ  สิ่งที่เปนสาธารณะประโยชนเขาจะสรางขนาดไหนก็ได  ถามีเงนินะ  สิ่งทีเ่ขามี 
เงินเห็นไหม  แตมีเงินแลวใจเขาเปนธรรมไหมละ  แตสิ่งที่แสวงหาเนี่ยมนัเปนประโยชน 
กับศาสนาทายาทเห็นไหม 

แตถาสิ่งที่ผานวิกฤต  สิ่งทีว่ิกฤตจากภายใน  เนีย่  สิ่งที่การกระทําเห็นไหม  ธรรม 
มันเกิดขึ้นมาจากใจ ถาธรรมมันเกิดขึ้นมาจากใจ เนีย่ การแกกรรม การแกกรรมนะมนัจะ 
ยอนกลับมาที่นี่  เพราะกรรมขางนอกเนี่ย  ดูสิคนเราเจ็บไขไดปวยอวยัวะเขาตัดทิ้งนะ 
ตัดทิ้งแลวเปลี่ยนใหม  เนี่ยอวยัวะ  เปลี่ยนหัวใจก็เปลี่ยน  เปลี่ยนทุกอยางไดหมด  รายกาย 
เนี่ยเปลีย่นไดหมดเลย  เขาเปลีย่นเขาเปลีย่นถายกันได  แตเขาเปลี่ยนถายตัดทุกขไดไหม 
เขาโรงพยาบาลแลวบอกตัดตัณหาความทะยานอยากออกจากใจทีนึงสิ  จะมโีรงพยาบาล 
ไหนเขาตัดใหได  เนี่ยการแกกรรมไง  การแกกรรมคือ  สมุทเฉทปหาน  สมุทเฉทปหาน 
เวลาสังโยชนขาด  โสดาบัน  สกิทา  อนาคา  อรหัตตผล  ดั่งแขนขาด  สันทฎิฐิโก  ดั่งแขน 
ขาด มันตัดออกจากใจ 

นี่ การแกกรรมมนัแกทีน่ี่ มันตัดยังไง เอาอะไรไปตดัมัน เนี่ย การภาวนาเหน็ไหม 
เนี่ย  ศีล  สมาธิ  ปญญา  สิ่งที่มีกรรมฐาน  จิตทีม่ันออกวิปสสนาเห็นไหม  สิ่งทีอ่อก 
วิปสสนา เวลามรรคสามัคคี มรรคสามัคคี สัมมาทฏิฐิ สัมมาสังกัปโป เนี่ยมรรค มีมรรค 
๘  เห็นไหม  มันความเพียรชอบ การงานชอบ ถามนัเพียรชอบ ชอบยงัไง เราความเพยีร
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เราไมชอบ  ความเพียรหนักเห็นไหม  เปนสมาธิ  พอไมไดสมาธิเราก็พยายามจะทํา  ใหมี 
ฐาน เพื่อหาฐานกัน หาฐาน แตเห็นฐานก็ไมรูจกัฐาน 

มันเปนเรื่องธรรมดานะ มันเปนเรื่องความธรรมดาทีเ่วลาเราปฏิบัติเนี่ย เริม่ตนเรา 
ทํางานนะเราตองฝกงาน  พอเราฝกงานขึน้มาเนี่ย  เราพยายามแสวงหาของเรา  สิ่งที่ 
แสวงหานะมนัเหมือนคนฝกงาน  มนัตองมีความผิดพลาดเปนธรรมดา  คนทํางานแลวที่ 
ไมเคยผิดพลาดเลยไมมี 

องคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจา ๖ ปนะ ลองผิดลองถูกอยู ๖ ป ถาลองผิดลองถูก ถา 
มันถกูหมด ทําไมตองรอถึง ๖ ป  ๖ปเนีย่ไปศึกษากับเจาลทัธิตางๆ ทั้งหมดเลย  ในลัทธิ 
ตางๆ ถึงบอกวาเราเปนชาวพุทธนะ เรามีสกลุรุนชาตินะ พุทธศาสนานี่สุดยอดมาก พุทธ 
วิสัย    ถาเราไมเช่ือพุทธวิสัยขององคสมเด็จสมัมาสมัพุทธเจาที่ไปศึกษากับเจาลัทธิตางๆ 
ทั้งหมดแลวเนี่ย  แลวศาสนาพุทธสอนไวเนี่ย  แลวเราจะไปพิสูจนอีกเห็นไหม  เนี่ยเราไป 
พิสูจน  เราจะเอาปญญาที่ไหนไปเทากับองคสมเด็จสัมมาสัมพทุธเจา  วากรรมฐาน  ๔๐ 
หอง  วิธีการทําความสงบเขามาเนีย่มี  ๔๐  วิธีการ  ก็ตัดวาสิ่งนั้นดี  สิ่งนี้ลัด  สิ่งนี้..  เราไป 
เช่ือสาวกนะ สาวกภาษิต พุทธภาษิต  พุทธภาษิตเราจะเช่ือไหม 

ถาเราเช่ือพุทธภาษิตเห็นไหม กรรมฐาน ๔๐ หอง เขากับหัวใจของสัตวโลก สัตว 
โลกมันมีจริตนิสัยแตกตางกนัไป  การแตกตางกนัไปนะครบูาอาจารยสอนโดยหลัก  ถา 
องคไหนทํางานมาทางใด  สวนใหญแลวจะสอนจากประสบการณ  ประสบการณทีท่าน 
ผานมาเนี่ย  ทานจะสอนตามประสบการณเพราะทานถนัดของทาน  แลวถาเราทําแลวนะ 
มันไปไมได  หรือมันไมตรงกับความรูสึกของเรา  เราก็แกไขได  เราแกไขไดปรกึษาทาน 
หาทางออก แลวแกไขเราเขาไป หาฐานใหไดนะ หาเลขบัญชีเราใหเจอ ถาหาเลขบัญชีเรา 
เจอนะ  คนเราเนี่ยเจอบัญชีนะ  แลวเปดบัญชีดู  บัญชีของเราเนี่ย  สิง่ที่มนัฝากไวมีมากมี 
นอย 

จิตถามันสงบเขามานะ  มันรูของมนันะ  มนัรูวาเรามีบัญชีมากบัญชีนอย  เงินของ 
เรามีมากมีนอย สมาธิมันลงตางๆ กันไง ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ ความลึก 
ตื้นหนาบาง  ความอบอุนความสุข  ความสุขนะ  จิตสงบเนี่ยสุขมาก  ทางโลกนะสิ่งทีเ่ขา 
เปนธุรกจิบรกิารเหน็ไหม  เรามเีงนิเราไปซื้อไดแตมันไมเขาถงึใจหรอก  มนัเปนอารมณ 
เปนสัญญาอารมณ ความสุขแคความรูสึก มนัไมใชความสุขของใจ
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ถาความสุขของใจ  จิตมนัเขาไปสงบถงึใจ  จิตมันจะมีความสุขมาก  ความสุขของ 
สมาธินะ  ถาสมาธิไมสุข  ทําไมผูที่ประพฤตปิฏิบัติเขาถึงสมาธิ  คิดวาสมาธิเปนนิพพาน 
ได มีพระเทศนมาก วา สุดยอดของธรรมคอืนิง่อยูๆ เนี่ย นิ่งอยูเนี่ยมันหนิทับหญานะ นิ่ง 
อยูเนี่ยไปเห็นบัญชีของตัว  ไปเจอสมุดบัญชีก็คิดวาบัญชีนี้เงนิไมไหลเขาไหลออกแลว 
ไหลเขาไหลออกเดี๋ยวก็เสือ่ม เสือ่มหมด 

สมาธิเนี่ย  กรรมฐานถาไมไดออกวิปสสนา  เสื่อมหมด  แลวออกวิปสสนาเห็น 
ไหม วิปสสนาในอะไร ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ทําไมไปพจิารณา กาย  เวทนา 
จิต  ธรรม  เพื่ออะไร  เพราะ..  เพราะกิเลสมนัเปนนามธรรม  แลวมันอาศัยกายเนีย่  ดูสิรัก 
คนโนนรกัคนนี้ รักเขาไปหมดเลย รักคนโนน มนัโกหก มันรักตัวกอน ไมมีสักกายทิฏฐิ 
ไมมเีราไมมีผูคิด ใครมันจะไปรัก ศพรักคนไมเปนนะ สิ่งที่ไมมีชีวิตมนัรกัไมได สิ่งทีม่ัน 
รักคือความผูกพนัของใจ  ความผูกพนัของใจ  มนัรกัตัวเองกอน  มันหลงตัวเองไง  เนี่ย 
กามฉันท ความพอใจ เนี่ย กามราคะ 

กามราคะมนัเกิดจากอะไร  มันเกิดจากความพอใจ  มันเกิดจากกามฉันทกอน  มนั 
เกิดจากตัวมัน  เพราะตัวมันนะมันเปนตวัมนัเหน็ไหม  เพราะตัวมันมันมีตัวมัน  มันถงึ 
ตองการตรงขาม  ถามันไมมีตวัมนั  มนัจะเอาฝายตรงขามมาจากไหน  เนี่ยวารักคนโนน 
รักคนนี้ จรงิๆ คือมันรักตัวมันเอง ถามันรักตัวมันเองเห็นไหม สิ่งทีร่ักตัวเอง แลวมันเปน 
อุปาทาน เนีย่ แลวกิเลสมนัยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ ถายึดมั่นถอืมัน่ตรงนี้เหน็ไหม 

เวลาจิตสงบเขามา มันถึงตองไปรื้อคนกนัทีก่าย เวทนา จิต ธรรม เพราะกิเลสมนั 
ยึดสิ่งนี้ มนัหลอกวาสิ่งนี้เปนเรา สิ่งนี้เปนฐาน แลวหลอกวาสิ่งนีเ้ปนสาธารณะ สิ่งนี้เปน 
ธรรม สิ่งนี้แสดงธรรม สิ่งนี้เคลื่อนไหว 

ธาตุๆๆ  ธาตุเปนธรรมไดยงัไง  แตหัวใจเปนธาตุรู  พระสารีบุตรพูดไวใน 
พระไตรปฎก ชีวิตนี้คืออะไร ชีวิตนี้คือไออุน ไออุนตั้งอยูบนกาลเวลา ไออุนคือพลังงาน 
ไง  ไออุนคือธาตุรู  ธาตุที่มีชีวิต  ธาตุรูมหัศจรรยมาก  เปนสสารที่มีชีวิต  สันตติสืบตอ 
ตลอด  มนัจะเวยีนตายเวียนเกิดตลอด  ละเอียดมาก  ขณะนี้มนัอยูในหวัใจของเรา  มันอยู 
ในรางกายของเรา แลวศาสนาเนีย่เปนเครื่องพิสูจน ศาสนาพุทธ พุทธศาสนา ศาสนาแหง 
ปญญา ปญญาที่ครูบาอาจารยรื้อคนขึ้นมาแลว รือ้คนขึ้นมาแลววางรากฐานขึ้นมา
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ดูสิ  สรางสิ่งทีเ่ปนถาวรวัตถุ  สรางสิง่ที่เปนคุณประโยชนกับเรามหาศาลขนาดนี้ 
เรามาอาศัยแตเปลอืก ถาเราจะอาศัยถึงคุณธรรม ธรรมและวินัย เราตองอาศัยที่ใจดวย ถา 
ใจมันเขาถึง  ใจมันเขาไปถงึธรรมเห็นไหม  ใจมนัรูเขามาขางใน  ถาใจรูขางในเหน็ไหม 
สิ่งใดสิ่งหนึง่มเีกิดขึน้เปนธรรมดา  สิ่งทั้งหลายตองดับไปเปนธรรมดา  สิ่งที่เปนธรรมดา 
โดยที่จิตมันปลอย จิตมนัไมคลอง แตสิ่งทีม่ันเกิดขึน้เนีย่มนัเปนธรรมดา มันเปนธรรมดา 
โดยการปฏเิสธ  มันเปนธรรมดาดวยเอาทับไว  มนัไมเปนธรรมดาดวยความจรงิ  ถามัน 
เปนธรรมดาสัจจะความจริง  มันจะเกิดการถอน  การถอนสังโยชน  สักกายทิฏฐิ  วิจกิิจฉา 
สีลัพพตปรามาส 

ในเมือ่ สักกายทิฏฐิ ความเหน็ผิดในกายของเราไมม ี เนี่ยมนัจะเกิดวจิิกิจฉาขึน้มา 
ไดยังไง  สิ่งทีเ่พราะมันถอนไมได  มนัถอนไมเปน  อางวาถอนโดยธรรมขององคสมเดจ็ 
สัมมาสัมพทุธเจา  แตมันเกิดความลงัเลสงสัย  มนัเกิดความลงัเลสงสัย  มนัเกิดวิจกิิจฉา 
สีลัพพตปรามาส  การวาสีลัพพตปรามาส  มันถึงไมซื่อตรงกับธรรม  พระโสดาบนัจะ 
ซื่อตรงกบัคุณธรรม  จะเคารพ  พระพทุธ  พระธรรม  พระสงฆ  แกวสารพัดนึกโดยหัวใจ 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเห็นไหม พุทธะอยูที่ไหน 

เนี่ย ถาพูดถึงปริยัติหาวากรรมฐานเลนโวหาร พุทธะผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน มนัจรงิๆ 
มันเปนนามธรรมไง  นี่ไง  ศาสนาเนี่ยศาสนาพุทธเห็นไหม  ศาสนาแหงปญญา  มันเปน 
นามธรรม สิ่งที่เปนนามธรรมมันกใ็ชนามธรรมเขาไปจับ นามธรรม คือศีล สมาธิ ปญญา 
เห็นไหม  เวลาความคิดมนัก็เปนความคิดขึน้มา  เวลาเปนธรรมขึ้นมา  ก็สังขารเนีย่แหละ 
สังขาร ความคิด ความปรุง ความแตง แตถาไมมีสตมิันเปนกเิลสพาใช 

ถามีสติ  มีสมาธิเห็นไหม  ทําไมถึงเปนสติ  ทําไมถึงเปนมหาสติ  เพราะกเิลสมี 
หยาบมีละเอียด  กิเลสหยาบๆ  คอืความเห็นหยาบๆ  ความคิดหยาบๆ  ที่เราวาความคิดๆ 
เนี่ย  เราวามันละเอียดมากที่จับตองกนัไมได  แตขณะที่มนัถอนออกไปแลวนะ  แลว 
ความคิดละเอยีดเปนช้ันเปนตอนเขาไปนะ มนัลกึซึ้งกวานี้อกี มันลึกซึ้งกวานี้ 

ดูสิ  เวลาเขาเลนกีฬากนัเหน็ไหม  เนี่ย  มันมีโทษ  จงัหวะ  ๑  จังหวะ ๒  จงัหวะ  ๑ 
ของเขาคือ  ขณะที่ลูกโทษเตะระหวางเขาประตเูลย  เนี่ยเวลาจิตมนัเรว็กวานั้น  เวลามัน 
ละเอยีดมนัหดสั้นเขาไปกวานั้น เพราะอะไร เพราะมันผานออกมาเปนช้ันเปนตอนขึ้นมา 
มันถงึเปนปถุุชน กัลยาณปุถุชน โสดาปตติมรรค โสดาปตติผล สกิทาคามรรค สกิทาคา
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ผล  อนาคามรรค  อนาคาผล  อรหัตมรรค  อรหัตผล  มรรค  ๔  ผล  ๔  นิพพาน  ๑  ทําไม 
อรหัตผล  กับ  นิพพาน  ๑  ตางกันตรงไหน  อรหัตผล  มันเปนการกระทําระหวาง 
อรหัตมรรคกบัอรหัตผลที่มนัทํางานกนั  เนี่ย  มันเปนวิทยาศาสตรที่ผูที่ประพฤติปฏิบัติ 
เขาจะทดสอบกนัได 

สิ่งที่เปนการกระทําเหน็ไหม  ดูทางวิชาการสิ  สิ่งทีว่ิชาการเห็นไหม  ตัวแทน  ผู 
เปนตวัแทน  ผูที่เปนตวัจริง  ผูที่รับผิดชอบ  เนี่ยผูทีร่ับผิดชอบเปนช้ันๆๆ  กันขึน้มา  เนีย่ 
ตัวแทนคอืขันธ  ไมใชใจ ขณะที่ขันธเหน็ไหม  เนี่ยความคิดเปนขนัธ  ละขันธเปนช้ันเปน 
ตอนขึน้ไป  ขันธ ๕ ไง ละขันธ ๕ เปนโสดาบัน เปนสกิทาคา เปนอนาคาขึ้นมา แลวละ 
ขันธ ๕ ขึ้นมาเนี่ย อวิชชาปจจยา สังขารา  สังขาราปจจยา วิญญานัง  วิญญาณในขนัธ ๕ 
กับวิญญาณในปฏจิจสมุปบาท มนัก็ไมใชอันเดียวกนั 

วิญญาณในขันธ ๕ คือวิญญาณรับรู  รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  วิญญาณ 
รับรูจากโสตะวิญญาณ    ฆานะวิญญาณ  แตอวิชชาปจจยา  สังขารา  สังขารา  ปจจยา 
วิญญานัง  วิญญาณปฏิสนธิ  เนี่ยวิญญาณตัวเกิดไง    วิญญาณตัวเกิดในปฏิจจสมปุบาท 
เห็นไหม เนี่ยวิญญาณในปฏิจจสมปุบาท เนีย่สิ่งทีเ่ปนวิญญาณ มันก็ยงัไมใชตัวใจ ถามนั 
ตัวใจ ถาวิญญาณเปนตวัใจ  มนัจะละ  ละออกจากใจไดยังไง 

อวิชชา  เวลาดับอวิชชาทั้งหมดดวยวิชชา  แลวสิ่งที่เหลือคืออะไร  สิ่งที่เหลอืจาก 
การกระทําเหน็ไหม เนีย่ก็สกลุของกรรมฐาน สกุลของกรรมฐานคอืสกุลของใจ ถาใจมัน 
ออกการกระทําของมัน  มันทํางานของมนัเห็นไหม  ทํางานดวยเปนมรรคญาณนะ  ถา 
ทํางานโดยกเิลส มันเปนอุปาทาน มนัเปนสามัญสํานึก มันเปนการวิตกวิจารในธรรม ใน 
ธรรมขององคสมเด็จสมัมาสัมพทุธเจา ไมใชธรรมของตัว 

เนี่ยวาธรรมะเปนธรรมชาติ  ธรรมะเปนธรรมชาติ  ธรรมะเปนธรรมชาติตอเมื่อใจ 
เปนธรรมนะ  ถาใจเปนธรรม  จะมองสภาวะโลกเนีย่เปนธรรมหมด  แมแตใบไมใบหนึ่ง 
หลุดจากขั้ว  ถามีความคิด  เราคิดเปรยีบเทียบ  มันก็มีความกระเทอืนใจ  แตถามันเปน 
ชาวสวนชาวไร เขาเหน็ของเขาทุกวัน ขณะที่ตนไมใบมันหนาเนีย่เขาตองตัดรอนกิง่ เพื่อ 
ไมใหกิ่งมันหกั เขาทําลายมนักอนดวย 

ถาจิตใจเราไมเปนธรรม เรามองสิ่งทีเ่ปนธรรมะสาธารณะ มันก็ไมสะเทอืนใจ ถา 
มันสะเทือนใจ เห็นไหม คนทัง้โลกเนี่ยเขาเกิดเปนชาวพุทธทั้งนั้นนะ ทําไมเขาหนาไหว
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หลังหลอก เขาพูดอยางหนึ่งทําอยางหนึง่ มนุษยไง มนุษยคิดอยางหนึ่ง ทําอยางหนึง่ แลว 
การพูดอยางหนึ่งเพราะอะไร  เพราะรกัษาสถานะของตัว  แตถาใจเราซื่อตรงนะ  ถาเรา 
ซื่อตรงเห็นไหม เนีย่เรือ่งของความปกตขิองใจ มันจะละเอียดเขามา 

ถาละเอยีดเขามา  เนีย่  สิ่งที่ใจมันเปนธรรม  มนัมองเห็นสภาวะตางๆ  เปนธรรม 
แลวสะเทอืนใจ  เนี่ย  ธรรมสังเวช  เห็นสิง่ใดแลวสะเทือนใจ  เพราะใจมันเปนธรรม  เห็น 
สภาวธรรม  มันก็สะเทือนธรรม  เหมือนขั้วบวกขั้วลบที่มนัไปถึงกนั  แตถาใจมนัไมเปน 
ธรรม มันขัว้บวกๆ มนัเจออะไรก็ผลกัเหน็ไหม โนนก็ไมใช นี่ก็เปนของสาธารณะ นั่นก็ 
ไมใชเรือ่งอะไรของเราสักอยางหนึ่งเลย  เทศนนี่กเ็ทศนนูน เทศนใหออกอยูนอกจักรวาล 
เราไมเกี่ยวเรารูหมดแลว เราธรรมเตม็หัวใจ เนีย่ ถากิเลสมันผลักหมด 

แตถาเปนธรรม  มนัใจเปนธรรม  มนัเปนเนื้อเดียวกนั  มันเปนสิ่งเดยีวกนั  มนัถงึ 
เปนธรรมสังเวช  มนัสะเทือนหัวใจ  เนีย่ถาใจเราเปนธรรม  มันถึงมองสภาวะสิ่งนี้เปน 
ธรรม  เหมือนกับที่วา  ใชวาองคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจาสอนใหปลอยวาง  ก็วางกัน 
หมดแลวไง  เนี่ยทกุคนจะบอกวา..  เราก็เปนคนดคีนหนึง่  เราก็ทําความดเีพื่อสงัคมมา 
ตลอด  ทําไมเราตองไปวัด  พระพทุธเจาสอนใหปลอยวาง  ก็วางหมดแลว  ขอนไมที่บาน 
มันกว็างแลว  วัตถมุันไมเคยทํารายใครเลย  มนุษยไปจับมันมาตั้ง  เรียงขึ้นมาใหเปน 
สิ่งกอสราง  มันวางมันตลอดเลย  เราไมวาง  ไปจบัมันมาเขาที่เขาทาง  ไปจับมันมาเรียง 
กันเอง 

เนี่ยไง  วาง  วาง  วาง  วาง  เราเปนคนดีอยูแลว  เราคิดเราไปเอาผลมาเปนเหตุไง 
ธรรมทั้งหลายมาแตเหตุ  เหตุการกระทําขึน้มา ผูใดปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรม สมควร 
แกธรรม  ถาผูใดปฏิบัติธรรมไมสมควร  ดนเดา  คาดการณ  คาดหมาย  ไมเปนหรอก  ไม 
เปน!  มันเปนธรรมสาธารณะขององคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจาทีม่ีอยูแลวไง  เวลาศึกษา 
เนี่ยปรมัตถธรรมนะ ธรรมขององคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจาเปนปรมัตถธรรม ใช ปรมัตถ 
ธรรมขององคสมเด็จสมัมาสัมพทุธเจา 

แตกิเลสของเรา เพราะใจเราเปนกเิลส ธรรมขององคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจาเปน 
ธรรมขององคสมเด็จสมัมาสัมพทุธเจา  ไมใชของเรา  ถาเปนของเรา  มนัจะเห็นหมด  มัน 
จะพูดไดหมดวาสติ  มหาสติ  สติอัตโนมัติ  สติมันมรีะดับขั้นของมัน  ถาเปนสติเหน็ไหม
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เราจะรูทัน หู ตา จมูก ลิน้ กาย ใจ  รูทนั ตาจมูกลิ้นกายใจนะ ถาเปนมหาสติ มันเห็นการ 
เกิดของใจ มนัทนัตั้งแตจิตมนัจะคิด 

องคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจาเยาะเยยมาร  “มารเอย  เธอเกิดจากความดําริของเรา 
เราเห็นเรือนยอดของเจาแลว  เจาจะเกิดในใจของเราอีกไมไดเลย”  ความคิดเนี่ย  ความ 
ดํารินะ  แลวมารมนันอนเนือ่งมาตลอด  และมนัเกิดกอนความคิด  แลวองคสมเดจ็ 
สัมมาสัมพทุธเจาไปฆาทิ้งหมดแลวนะ  มารเอยเธอเกิดจากความดํารขิองเรา  แลวเธอจะ 
เกิดอีกไมไดแลว เห็นไหม มนัมี สติ มหาสติ แลวสติอัตโนมัติ 

สติไมใชจิต  สติเกิดจากจิต  ความคิดเกิดจากจิต  ขันธ ๕  เกิดจากจิต  ไมใชจิต  แต 
ขณะที่ทําการวิปสสนาไปแลวทําการสะสมไป  เปนสติ  มหาสติ  จนสติกับสิ่งทีเ่ปนธรรม 
เปนอันเดียวกัน  เปนอนัเดียวกนัเพราะอะไร    เพราะมันเปนสภาวะ  สภาวะอันหนึ่ง  แลว 
เวลาเนี่ย มนัจะออกมารับรูเนีย่ มันตองเสวยอารมณ การเสวยอารมณคือมันขยับตวั สิ่งที่ 
มันขยบัตัว  ความขยับตัวความรูสึกมนัเกิดมาจากไหน  ก็ความรูสกึอนันัน้มนัเปนสติไง 
สติกับจิตเปนอนัเดยีวกนั อนัเดียวกันตอเมื่อมันเปนธรรม 

แตขณะที่เราฝกนัน้  สติมันอยูคนละฟาก  สติมันอยูอีกทวปีหนึง่  เราอยูทวปีหนึ่ง 
ตองคิด ตองระลึก มันถึงจะเปนความรูสึกของเรา  มันถึงจะเปนสติของเรา มันถึงจะสราง 
สมสติขึ้นมาเห็นไหม สติ มหาสติ  เนี่ย  เวลายอนกลบัขึ้นมาเนี่ย มนัทําเขาไปเปนช้ันเปน 
ตอนนะ สิ่งที่เปนช้ันเปนตอนขึน้มา  เนีย่กรรมฐาน สกุลของกรรมฐาน  เรามคีรูมอีาจารย 
นะ ครูบาอาจารยของเราสรางสมสิ่งนี้ขึ้นมา 

เนี่ยองคสมเดจ็สัมมาสัมพุทธเจาวางธรรมและวนิัยไวแลว  แลวถาเรากาวเดนิตาม 
ธรรมวนิัยไป  กาวเดินตามธรรมวนิัยไป  ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมนะ  ไมมีกาล  ไมมี 
เวลา เวลาไมมี เวลาเนีย่มนัเปนธรรมชาติของมนั เวลาเปนธรรมชาติของมัน เราไปติดเอง 
ติดในกาลเวลาเหน็ไหม มิติเหน็ไหม  เนี่ยใน  ๑๐๐  ปของเราเทากบัเทวดา ๑  วัน  ๑  วัน 
แลวพิสูจนกันไดยังไง พิสูจน.. ดูทําไมแมลงวันมันอยู ๗ วันละ  ชีวิตหนึ่งมันก็ชีวิตหนึ่ง 
นะ ชีวิตหนึ่งมันก็วายาวไกลทัง้นัน้นะ ชีวิตของใคร ใครก็รักชีวิตของคนนัน้ แลวโอกาส 
ของคนมนัก็มีแตวา ถามีปญญา ถาเรายงัคิดถึงเราอยู เราจะเปนประโยชนกับเรา ถาเราลมื 
ตัว…
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เนี่ย  ชีวิตกเ็หมอืนกันนะ  แลวเวลาตายไป  เวลาคนเราจะตายเนีย่  ทุกคนจะคิดถึง 
คุณงามความดขีองตวั จะคิดนะมีสมบัติเทาใด เราจะเดินทางไกลนะ เวลาเกดิจากทองพอ 
ทองแม  เนีย่เกิดแลวเขาฉลอง  เนีย่วนัเกิดตองฉลองวันเกิดกัน  แลวเวลาตายละ  เวลาตาย 
จะเสียใจมาก  นกเวลามนัลงคอนนะ มันลงเกาะ แตเวลามนัจะไปนะ มันบนินะ  มันตอง 
ดีดออกไปนะ  คอนนั้นสัน่ไหว  เวลาจิตมนัจะตองตาย  เรารูอยูตลอดเวลา  แตเวลาจิตมนั 
จะเกิดเราไมรู  มนัมาจากไหน มนัมาจากเวรจากกรรม มันมาจากบุญกรรมของเรา มนัมา 
จากจิตมีแรงขับ จิตนี้ตองหมุนไปธรรมชาติ 

เนี่ยเห็นไหม  เพราะเกิดมาแลวก็โดยสามัญสํานึกวทิยาศาสตร  มันก็เกิดตายเกิด 
ตายโดยไมรูจักตน ไมรูจักตัว เพราะมีพทุธศาสนา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆอยูที่ใจ 
ผูใดดูแลใจของตวัก็เทากับอปุฏฐากองคสมเดจ็สัมมาสัมพุทธเจา  ถาจะอุปฏฐากองค 
สมเด็จสมัมาสมัพุทธเจานะ  ผูใดปฏิบัติตามธรรมวนิัยอยูฟากตะวนัตก  ก็เหมือนกับจับ 
ชายจีวรของเราไว ผูใดอยูกบัเราแลวไมปฏิบัติตามเรา เหมือนอยูอีกคนละฟากประเทศ นี่ 
ไง  เนี่ยองคสมเด็จสมัมาสมัพุทธเจาอยูกลางหวัอกเรานะ  ถาเรารักษาที่นี่  นี่คือคุณสมบัติ 
ของเรา 

แตในประเพณี  วัฒนธรรม  พระอรหันตในบาน  พอแมของเราเปนพระอรหันต 
พอแมเปนพระอรหันตของลกู  เพราะพอแมเนี่ยเลีย้งลูกมาดวยเลือดในหัวอก  ไขของ 
มารดามาเกิดเปนมนุษย  แลวมนุษยก็กนิเลือดของพอแม  กินน้ํานมของพอแม  เปนพระ 
อรหันตก็ใหชีวิตมา ใหชีวิตมา ใหโอกาสมา  เลี้ยงดมูา เปนพระอรหนัตของลูก แตไมใช 
เปนพระอรหันตของสาธารณะ  ผูที่สิ้นกิเลส  เปนพระอรหนัตของสาธารณะ  ไมใชของ 
มนุษย ของเทวดา อินทร พรหม  เทวดา อินทร พรหม หรือในวัฏฏะ หลอกไมไดหรอก 

ใจของมนุษยเหมือนกระดาษขาว  เขยีนตัวอักษรลงไปจะเห็นเปนตวัอกัษร  จิต 
ของคนเปรียบเหมอืนกระดาษขาว เวลาคิดเหมือนเขยีนตัวอักษร เทวดารูหมด เทวดาเห็น 
หมด ความคิดเราเนี่ย  เทวดาจะรูหมด เนี่ย แลวไมเขามาใกลมนุษย  เหม็นกลิ่นคาวมนุษย 
เวนไวแตครูบาอาจารยที่เปนธรรม  เวลาหลวงปูมัน่อยูในปาในเขา  เทวดาไปฟงธรรม 
หลวงปูมั่นอยูในเขา  แลวทําไมเทวดารูวาหลวงปูมัน่อยูทีไ่หน  เหมือนกบัจิตของเราเนี่ย 
มันมืดดํา  แลวจิตทีม่ันทําความสะอาดแลวเนี่ย  มันเหมือนสิง่ที่สวางไสว    ในทีม่ืดแลวมี 
ดวงไฟอยูดวงหนึง่ มันจะสวางไสวมาก เทวดาเขามองเขาเหน็อยางนัน้
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เพราะจิตของเราเขียนไปดวยตัวอักษร  เขียนซับเขยีนซอน  เขียนจนดํามืด  เขียน 
จนมองไมเหน็กระดาษ แตครูบาอาจารยของเราทานชําระ  ชําระเห็นไหม ทําสมาธิแคกด 
ไว ชําระดวย มรรคญาณ มันจะทําลายตวัอักษรนัน้ ถอนสงัโยชนที่ผูกพันกันไว ถอนทุก 
อยางออกหมด จนกระดาษนัน้ จนใจที่ดํามืดขาวสวาง เนี่ย เทวดา อินทร พรหม เขารูของ 
เขา เขาเห็นของเขา เปนประโยชนของเขา 

เปนศาสดาของโลกเห็นไหม  เปนครบูาอาจารยของเรา  เนี่ยเปนพระอรหนัตของ 
สาธารณะ  พระอรหันตของสาธารณะเปนของเทวดา  อินทร  พรหม  ของวัฏฏะ  พระ 
อรหันตของเรา พระอรหนัตในบาน  เปนพระอรหนัตของลกู  เปนพระอรหนัตของเรา นี่ 
พระอรหันตในบาน  เหน็ไหม  พระอรหันตโดยประเพณีวัฒนธรรม  กบัพระอรหนัตโดย 
สาธารณะคือ พระอรหันตในวฏัฏะนี้  เอวัง


