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ตองทนฟงนิดหนึ่งนะ  แตถาคนฟงเปนประโยชนจะเปนประโยชนมาก  เราจะพูดถงึเรื่อง 
ศาสนา เรื่องการประพฤติปฏิบัติ เวลาประพฤตปิฏิบตัินี้มันมีหลายแนวทาง คําวาหลายแนวทางนีม้ัน 
เปนการพูดแบบโลก ถาพูดแบบธรรม “อริยสัจมหีนึง่เดียว ความจรงิแทมีหนึ่งเดยีว” 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจานะ  เวลาออกแสวงหา  ออกคนควา  ก็ไปเรียนกับเจาลัทธิ 
ตางๆ แตเพราะยงัไมมีองคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา ยังไมมีธรรมใชไหม คนควาขนาดไหนมันก็ 
ไมใช  ทีนี้องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจากลบัมาพจิารณาตนเองคิดถึงโคนตนหวา  แลว 
พระพุทธเจาทาํอานาปานสติ กาํหนดลมหายใจ จนพระพุทธเจาตรัสรูเปนพระอรหนัตข้ึนมาแลว คาํ 
วาเปนพระอรหันตนี้นะ  “เอกนัมกงิ”  ของที่มีหนึง่เดียวในโลกนี้  สิ่งตางๆ  พิจารณาแลว  สรรพสัตว 
หรือจิตของสัตวตางๆ  นี้มนัหลากหลาย  พอมนัหลากหลาย  มนัอยูที่เวรอยูที่กรรม  อยูทีพ่ันธุกรรม 
ทางจิต  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาถึงวางกรรมฐาน ๔๐ หอง  การเขาถึงความสงบของใจมีถึง 
๔๐ วิธีการ 

แลวเวลาพูดถึงขั้นของปญญา หลวงตาทานพูดอยางนี้  เวลาขั้นของปญญา การวิปสสนา การ 
ใชปญญา ขนาดกรรมฐาน วิธีการทําเขาไปหาความสงบของใจนี้ มันยังมถีึง ๔๐ วิธีการ แตเวลาขัน้ 
ของการใชปญญานี้ไมมีขอบเขตเลย  มันกวางขวางจนกาํหนดเปนขอบเขตวาแคไหนไมไดเลย  เห็น 
ไหม  ขั้นของปญญานีม้ันตองลางกันจนสะอาด  จนสิ้นเลย  จนหมดกระบวนการของมัน  ถึงจะเปน 
ความจรงิขึน้มา
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นี้พูดถึงวาเวลาองคสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจาไปศกึษากับเจาลัทธิตางๆ  มันก็มีวธิีการ 
หลากหลายอยางนี้  แตองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจายงัไมตรัสรูธรรมขึน้มาใชไหม  ผูที่เปน 
ศาสดาที่ปฏิญาณตนวาเปนพระอรหนัตอะไรตางๆ  นี้  แตไมรูจริง  มันก็สอนเขามาสูความจริงอนันี้ 
ไมได เห็นไหม สอนเขาสูความจริงอนันีไ้มได 

แตเวลาที่องคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจาตรสัรูขึน้มา  ดวยบุญญาธกิารขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจานีแ้ลว  “เอกนัมกงิ”  ที่วาพุทธวิสัยนี้มนัสูงที่สุดในจักรวาล  สูงที่สุดในศาสนาพทุธ 
ในพุทธศาสนาหนหนึ่งก็จะมีพระพุทธเจานี้เปนเจาของศาสนา  แลวเขาใจเรื่องกระบวนการของมัน 
ทั้งหมดวา  คนที่ปฏบิัติมานีจ้ริตนิสยัของเขาแตกตางกันใชไหม  พระพทุธเจาบอกวาแตกตางกัน  แต 
เพราะวามคีวามจริงแลวไง  มธีรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจาแลวไง  พระพทุธเจาตรัสรู 
ธรรมขึ้นมาแลวไง ก็พาเอาทกุคนทีท่ําผิดพลาด ที่ยงัไมเขาใจนี้มาเขาสูจุดความจริงอันนี้ได 

แตกอนหนานั้นมันไมมีใชไหม นีจ้ะบอกวาการทําความสงบของใจ ๔๐  วิธกีาร  และการใช 
ปญญามอีีกมากมายมหาศาลเลย  แตผลของมนัตองลงสูจุดความจริงอนันี่ไง  ผลของมนัตองลงสูจุด 
อริยสัจ สัจจะความจรงิ โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหนัตส้ินกิเลส มันตองลงอนันี่ไง นี้ถาพูด 
ถึงความจรงิเปนอยางนี้ปบ  สิ่งนี้มนัก็จะไมมีสิ่งใดๆ  กระทบกระเทอืนกนัเลย  พุทธศาสนาศาสนา 
พุทธเปนศาสนาแหงปญญา  ศาสนาพทุธเปนศาสนาที่แกกิเลสได  มีศาสนาเดียวในจักรวาลในโลกนี้ 
เลย เพราะอะไร เพราะวาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาปฏิญาณตนวาเปนพระอรหนัตองคเดียว 

เจาลัทธิ  ศาสดาอืน่  ที่อื่นๆ  ไมมีใครปฏิญาณตนวาเปนผูพนจากกิเลสเลย  ไมไดเปนพระ 
อรหันตเลย เพียงแตวาเปนศาสดา เปนผูนาํเฉยๆ แตพุทธศาสนานี้สอนถงึสิ้นกิเลส พระพุทธเจาเปน 
คนช้ีกิเลส  ช้ีถึงวากิเลสมนัอยูที่ไหนและกาํจัดมนัอยางไร  ดวยวิธีการอยางไร  แลวสิ้นสุด 
กระบวนการของมนัทัง้หมดเลย นี้เปนธรรมขององคสมเด็จพระพทุธเจา จะไมมกีารขัดแยง ไมมีสิง่ 
ใดโตแยงกนัไดเลย เพราะธรรมมันจะขัดแยงกนัไมได มันจะไปในแนวทางเดยีวกัน แตในปจจุบนันี้ 
การปฏิบัติในปจจบุันนี้มนัมแีนวทางตางๆ เห็นไหม



พระโง  ๓ 

ถาแนวทางตางๆ  ทีถู่ก  เชน  หลวงปูมั่นนี้เห็นไหม  มีลกูศิษยลูกหาไปหาทานมหาศาลเลย 
ทานก็ชีน้ํานะ ดูสิ อยางเชนหลวงปูชา หลวงปูทองรัตน หลวงปูมีเห็นไหม ทานเปนมหานิกาย เห็น 
ไหม  เปนมหานิกายดวย  หลวงปูมั่นบอก  “ไมตองญัตติ”  เพราะวาอะไร  เพราะวามนัเปนแคชื่อ  ไก 
มันยงัมชีื่อเลย ธรรมยุต-ิมหานิกาย มันจะตางกัน จะเปนอะไร มันแคชื่อ ปฏิบัติอยางไรก็ได ไมใชวา 
จะตองมาญัตติเปนธรรมยุติหมด ไมใช มันเปนแคชือ่ไง 

เราเลือกเดินทางมาสายใด  มันก็เลือกเดินมาทางสายนั้น  แตเลือกเดินสายใด  ทางเดนิกับ 
เปาหมายที่ปฏิบัติมนัคนละอนักนั  ถาเปาหมายทีป่ฏบิัติมันคนละอันกัน  อนันัน้นะมนัเปนความจรงิ 
อันนัน้  หลวงปูมั่นทานไมไดขัดแยงเรื่องอยางนี้เลย  แลวเวลาทานกําหนด  เห็นไหม  ทานก็สอน  ครู 
บาอาจารยทั้งหมดทานก็สอนพุทโธๆๆ ทั้งนั้นนะ พอสอนวาพทุโธนี้นะ มันเหมือนกับความกตัญู 
เรากตญัูกตเวทกีับเจาของศาสนากับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  พทุโธ พุทธะ คือ ผูรู  ผูตื่น 
ผูเบิกบาน 

ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน คืออวชิชา แตก็ตองอาศัยผูรู ผูตืน่ ผูเบิกบานนั้นชําแรก อาศัยผูรู ผูตืน่ ผู 
เบิกบานนั้นชาํระ อาศัยผูรู ผูตืน่ ผูเบิกบานนั้นตืน่ตัวขึ้นมา สํานึกขึน้มาเพื่อจะไดชาํระกิเลส 

มันตองอาศัย  มันไมใชที่ที่สิ้นกิเลสใชไหม  แตตองอาศัยสิง่นี้ขึน้มาเพื่อชําระกิเลส  ซากศพ 
มันเปนคนนะ แลวมนัตายไป มนัมแีตซากศพนอนอยูนั่น เขาเอาไวรอเผา เห็นไหม มันทําประโยชน 
อะไรไมได แตเรานีม้ันมีชวีิตใชไหม เรามีจิตใจใชไหม  เราพยายามจะคนควาเพื่อจะหาความจริงกับ 
เรา จิตก็เหมือนกัน ถามผีูรู ผูตืน่ ผูเบิกบาน  ผูรู ผูตืน่ ผูเบิกบานนี้มนัเปนอวิชชา ผูรู ผูตืน่ ผูเบิกบาน 
จิตเดิมแทนี้  ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานนี้ถาเอามันมาชําระกิเลส มันมโีอกาสของมันได 

หลวงปูมั่น  ทานสอนใหเรากําหนดพุทโธๆ  สิง่ที่วาพุทโธ  เห็นไหม  แลวอยางเชน  หลวงปู 
ออนนี้ทานไมไดสอนพทุโธ  ทานสอนใหใชคาํบริกรรมยาวมากเลย  หลวงปูมัน่ทานก็สอน 
หลากหลาย  แลวแตวาคนนีม้ันจะภาวนางายหรือภาวนายาก  คําวาหลากหลายนีผ้ลของมันก็คือการ 
ทําความสงบของใจเขามา  เพื่อที่จะเอาใจนี้ออกมาเพื่อจะวิปสสนา  เพื่อเปนประโยชนกับคนๆนัน้ 
เพื่อจะเผยแผศาสนาใหศาสนาเขาสูใจดวงนัน้ เห็นไหม มันก็ไมมีเรื่อง ไมมีปญหาอะไรเลย
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หลวงปูเสาร  หลวงปูมัน่  ทานเผยแผธรรมมาไมมีปญหาอะไรเลย  เพราะอะไร  เพราะทานรู 
จริง ทานประพฤติปฏิบัติของทาน ทานคนควาของทาน จนทานชัดเจนของทาน แลวทานเอาสิ่งนัน้ 
มาทาํเปนประโยชนใชไหม แตในปจจุบนันี้ เห็นไหม 

แลวเขาบอกวา “ชาวพุทธนี้อยาโง ชาวพุทธนี้โงมาทะเลาะเบาะแวงกนั ทาํไมชาวพุทธตอง 
มาทะเลาะเบาะแวงกัน” เขาเทศนเมื่อ ๒ วันนี้ “ทําไมชาวพุทธตองทะเลาะเบาะแวงกัน” 

ใครไปทะเลาะ ไมมีใครทะเลาะหรอก แตตัวเองนะตัวชวนทะเลาะ เพราะอะไร 

เวลาเกิดไฟไหมบาน  เราจะเอาน้าํดับไฟ  เขาก็บอกวา  “ไอคนเอาน้าํดับไฟคนนัน้แหละ  เปน 
คนชวนทะเลาะ” 

แลวใครเปนคนจุดไฟละ  ใครเปนคนเผาบาน  ใครเปนคนบอกวา “พวกกําหนดพทุโธนี้ พุท 
โธแลวมันจะเปนฌาน พอพทุโธๆ ไปนี้มนัจะตัวแข็ง พุทโธๆ ไปนี้เมื่อไรมันจะไดมีความสงบ เมือ่ไร 
จะไดมาใชปญญาใชวิปสสนา” 

คราวนี้ใครเปนคนจุดไฟ ไฟอันนี้ใครเปนคนจุด 

เขาบอกวา “ชาวพุทธที่กาํหนดพทุโธๆ นี้ พวกนี้พวกลาหลงั พวกนีท้ําทัง้ชีวิตเลย แลวเมือ่ไร 
จะไดวิปสสนา พุทโธนี้ไมมีประโยชนอะไรเลย” 

อันนีใ้ครเปนคนจุดไฟ แลวเขาจะมาดับไฟ ใครจะไปทะเลาะ ไมมีใครทะเลาะหรอก 

นี่เอ็งจุดไฟเผาศาสนาเอง  แลวเขาจะมาดับไฟในศาสนา  เอ็งก็บอกวา “ชาวพุทธโง ชาวพุทธ 
จะมาทะเลาะกัน” 

ไมไดทะเลาะ.. ไมไดทะเลาะกับใครเลย เพียงแตวา เห็นไหม ดูสิ พอแมเลี้ยงลูกนะ อาหารที่ 
เปนพิษจะใหลกูกินไหม  ถากนิเขาไปแลวมันจะเปนโรคภยัไขเจ็บไหม  ในการประพฤติปฏิบัตนิะ 
ถาบอกวา “ไมตองกาํหนดพุทโธ ไมตองฝกสติ สตมินัจะเปนเองไปตางๆ นี”้ นมมันผสมเมลามีนนะ
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เราจะกนิไดไหม  เราจะใหเด็กเรากนิไหม ลูกเรานะรูวานมผสมเมลามนีเอ็งจะใหมันกินไหม ตายหา 
หมด นี่ก็เหมือนกนั เขาบอกวา “สติไมตองฝก” 

เราไมไดทะเลาะกับใคร เราจะบอกวา “สตติองฝก !” 

ถาไมฝกสติ  สติเมื่อไรมันจะเกิดเอง  เราจะเอานมมากนิกนันีน้ะ  เราตองเลี้ยงโคเลี้ยงแพะ 
แลวตองรีดนมมนัมากนินะ  ไอนมกลองทีผ่สมเมลามีนนี้  มันมาจากหาง  มาจากที่ตางๆ  มนัเปนนม 
พิษ ไอคนทีม่ันไดมาจากทีน่ั้น มนัไมเขาใจวาสิ่งใดเปนประโยชนหรือไมเปนประโยชนเลย 

แตครูบาอาจารยของเรานี้  โดยสจัธรรม  ธรรมมนัมาจากไหน  ธรรมก็มาจากสัจจะความจรงิ 
จะบอกวา  “ธรรมะเปนธรรมชาติ  มาจากธรรมชาติกอนมาจากเรากอน  แตพอถงึทีสุ่ดแลวมันจะ 
เหนือธรรมชาต”ิ เราจะเลี้ยงโค เลี้ยงแพะ เลี้ยงโค เลีย้งแพะ กวาจะรีดนมมัน กวาเราจะเอานมมันมา 
กินมาเปนประโยชนกับเรา 

นี่ก็เหมือนกัน “สติไมตองฝก” ไมฝกแลวสติจะมาจากไหน ทําไมถึงสตไิมตองฝก สติไมฝก 
แลวจะเอาอะไรมา  นี่ไมไดชวนทะเลาะ  เพียงแตวาผูคุมครองผูบริโภคเราเรียกวาอะไร  สคบ.  เขาวา 
เอ็งสอนผิดนะ 

ไมไดชวนทะเลาะ เอ็งก็บอกมาสวิา นมเอ็งไมไดผสมเมลามีน นมเอ็งบริสุทธิอ์ยางไร สติมัน 
เกิดอยางไร “เกิดโดยสภาวะจาํ จําสภาวะ” จํา คอื สัญญา ความระลึก พอเราตัง้สตินี้คอืเราระลึกตวั 
นี่คือฝกสติ การไปจํานี้มนัพนจากสตแิลว 

“สัญญากับปญญา” ถาปญญามนัเกิดขึ้นมันจะเกิดเปนปญญา 

ถาเปนสัญญา สัญญาก็เปนสัญญา สัญญาเปนสติไมได 

นี่ไงสวนผสมมันผิดไง  นมมงึผสมเมลามนีแลวมงึจะเอามาใหประชาชนเขาดื่มกินอยูนี้มนั 
จะเปนประโยชนอะไรขึ้นมา  ใครจะไปทะเลาะ ไมมีใครทะเลาะ  เขาบอกวา “ชาวพุทธโงไปทะเลาะ 
กัน”



พระโง  ๖ 

แตนี่พระโงๆ   จะพูด  !  พระโงไมทะเลาะกบัใคร  พระโงจะบอกวา  สิ่งที่บอกวา “สติไมตอง 
ฝก” มันเปนนมผสมเมลามีน มันใชประโยชนไมได 

แลวก็วาชวนทะเลาะ  ไมไดชวนทะเลาะ  การทะเลาะนี้เอง็จุดไฟเผาขึน้มากอนเอง  เอง็บอก 
“พุทโธไมตองกําหนด สติไมตองฝก” เอ็งเปนคนจุดไฟเผา แลวเราจะเอาน้าํมาดับไฟ ใครไปทะเลาะ 
กับเอ็ง ไมมีใครทะเลาะกับใคร แตเขาจะมาบอกวา “การประพฤติปฏิบัตนิี้ สติตองฝก” 

พระพุทธเจายงับอกเลย  ในพระไตรปฎกตลอดทัง้เลมเลย  “สติตองการทุกที่  ทุกสถาน  ทุก 
กระบวนการ”  แมแตเด็กยนัคนตาย  ตองพรอมดวยสติ  นี่ขนาดทางโลกนะ  แลวทางธรรมสติมันก็มี 
สติแลวมมีหาสติ 

เขาบอกวา “สติคือการจําสภาวะ แลวเกิดสติเอง” 

มันเปนไปไมได 

“จําสภาวะ” คําวา จํา คือ สัญญา  ระลึกกับจาํมนัคนละอนักนั ระลึกคอืระลึกรู ไมใชจาํ จํา 
มันเปนจิตคนละดวงแลว ถาจิต ๑๐๘ ดวง จาํคือจําสภาวะ จิตมนัคนละดวง คนละสถานะ มนัคนละ 
คนกัน มันคนละจิตกัน มันจะเอาเปนกระบวนการเดียวกนัไมได 

แตถาการระลึกนี้  ตัวมันเอง  ตัวจิตเอง  ระลกึขึ้นมาในตัวมนัเอง  นี่มนัฝกสติอยางนี้  แลวสติ 
มันระลึกอยูนี้ สติสมัปชัญญะนี้มนัจะรูตัวมันเอง มันฝกบอยครัง้เขาๆ เห็นไหม สติก็คอืสติ 

เขาบอกวา “แลวพอเปนสติแลว มสีติตัวจริง สตติวัปลอม ถามีการตัง้ใจ จงใจ เปนสติตัว 
ปลอม สตติัวจริงคือสตมิันมีเอง” 

สติมันไมมจีริงมันมีปลอมหรอก  สติมันเปนสมมุต ิ มรรคนี้เปนสมมุติ  ทุกอยางเปนสมมุติ 
หมด  สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตา  นี้เปนสมมุติบัญญัติ  เปนสภาวธรรม  คําวาสภาวธรรม  เราก็พูดวา 
สภาวธรรม แตผลของโสดาบนั สกิทาคามี อนาคามไีมใชสภาวธรรม



พระโง  ๗ 

สภาวธรรมกับธรรมมันคนละอันกัน สภาวะคอืการเปลี่ยนแปลง สภาวะคอืการมอียู  สภาวะ 
มีการดําเนิน แตธรรมคือ อกุปปธรรม ธรรมคือสถานะที่เปนความจรงิไมใชสภาวะ สิ่งที่เปนสภาวะ 
นี้ อารมณ ความรูสกึ ความเปลีย่นแปลงนี่คือสภาวะ สภาวะทีย่ังเปลี่ยนแปลงอยู เห็นไหม ถาเปนสติ 
“สตติัวจริง สตติัวปลอม” ไมมี แหม..สตติัวจริง อันนั้นสตติัวปลอม 

นี่ไงใครเปนคนจุดไฟเผาบานเผาเรือนขึน้มา  แลวเวลาเขาจะมาดับไฟนี่  เพียงแตเขามา 
ชี้ใหเห็นวาอะไรผิดอะไรถูก  มนัเปนการคุมครองผูบริโภค  เอ็งเอาสินคาที่ไมมีคุณภาพ สินคาทีไ่มมี 
ประโยชนไปใหเขาบริโภค  แลวเราบอกวาสนิคานั้นมันผิด  เราไมไดไปชวนทะเลาะกับเจาของ 
สินคาที่ไหนทั้งสิ้น ไมไดทะเลาะกบัใคร 

การกระทาํนี้เวลาตวัเองทาํ เวลาตัวเองทะเลาะ ตัวเองจุดชนวนขึน้มา ไมไดดวูาตัวเองเปนคน 
ทํา แตพอมคีนจะมาดับไฟ กบ็อกวา “ชาวพุทธโง ชาวพุทธทะเลาะกัน ชาวพุทธไมควรทะเลาะกนั” 

ใครจะไปทะเลาะกัน  ถามนัเปนความจรงิก็บอกมาสวิา  นมบริสุทธิ์มนัเปนอยางไร  “สติที่วา 
สภาวะจาํนัน้ สภาวะจาํ จําสภาวะแมนๆ นะเปนสต”ิ มันมีที่ไหน จับใสขวดมาใหดูหนอยสิ จับสติ 
ที่จําแมนๆ นะใสขวดมา แลวขอดูหนอยวา แมนๆ มนัเปนอยางไร จาํแมนๆ ก็คอืสัญญา สติมนัก็เกิด 
จากจิต ความระลึกนี่แหละ 

ฟงนะ สตินี้เปน สมัมาสติ มจิฉาสติ เปนมรรค ๘  ในมรรค ๘ กระบวนการของมนั เหมือน 
เกลือนีม้ันใชถนอมอาหารได  แตเกลือนี้ก็เปนยุทธปจจัย  เปนประโยชนมาก  สตินี้มนัเหมือนเกลอื 
แตตัวเกลอืนีม้ันจะใชประโยชนไดทกุอยางไหม  ตัวเกลือนีน้ะ  ทางการอุตสาหกรรม  ทางการตางๆ 
นี้ เขาเอาไป ไอพวกโพแทสไอพวกอะไรนี้ เห็นไหม เขาเอาไปผสมกัน มนัเปนทางวิทยาศาสตร มัน 
จะเปนประโยชนมาก 

สติถามอียูกับจิตนี้มนัจะเปนพืน้ฐาน พอมีสติแลวมนัก็เกิดสมาธิ มันก็เกิดปญญา ตัวสติ ตัว 
สมาธิ  ตัวปญญา  มันเกิดจากสติ  มนัไมใชสติ  ฉะนัน้ที่บอกวา “สภาวะจํา”  นี้  มันเกินกระบวนการ 
ของสติแลว



พระโง  ๘ 

สติคือการระลึกรู  ระลึกเปนพื้นฐาน  สติตองการในทุกสถาน  ในกาลทกุเมื่อ  ในปญญานั้นก็ 
ตองอาศัยสติ  ในสมาธิก็ตองอาศัยสติ  เกลือนี้  ในการถนอมอาหารสิง่นีม้ันเปนความจาํเปนที่สุดจรงิ 
ไหม  แตตัวมนัเองเปนอยางอืน่ไดไหม  ถาเกลือมีความสําคัญมาก  เกลือเปนยุทธปจจยั  ตอไปนี้นะ 
เราไมตองทาํนาทาํไรกันแลว  เราทาํนาเกลือแลวกนิเกลืออยางเดียวไดไหม  มนัก็ไมได  แตเกลอืมี 
ความจาํเปนไหม..มี แตจะกินเกลอือยางเดียวไดไหม..ไมได 

นี่ก็เหมือนกัน  สติมีความจาํเปนไหม  มีความจําเปนมาก  แตตวัสติเองเปนปญญาไมได  เปน 
สมาธิไมได  เปนอะไรไมไดทั้งหมดเลย  แตตัวพืน้ฐานมันเปนอยางนั้น  ฉะนั้นเด๋ียวเขาจะจบัวา  “เอา 
ตัวสตินี้มาเปนพืน้ฐาน แลวจะเกิดปญญา” 

เด๋ียวจะพูดไปเรื่อยๆ เราจะบอกวาวันนี้ อย. มันจะวิเคราะห มนัเปนไปไมไดไง มนัสังเวชวา 
ตัวเองเวลาจนตรอกเขามาแลวนี้  แลวก็บอกวา “ชาวพุทธอยาทะเลาะกนั ชาวพุทธทะเลาะกันมันไม 
ดี” 

ถาไมดีแลวจะใหสังคมแหลกเหลวกันไปอยางนี้หรอื  ใหสิ่งที่ไมมีคุณคา  ใหคนชักนาํกันไป 
อยางนี้หรือ แลวเวลาตวัเองทาํละ ตวัเองบอกวา “พุทโธไมตอง อะไรนี่ไมตองทกุอยางเลย แลวก็มาดู 
มาเพงกัน เวลาดูกม็าดูมาเพง ‘รูกาย รูจิต’ แลวมันจะเปนปญญาเอง” 

กลองวงจรปดไมเห็นมนัเปนปญญาสักที  กลองวงจรปดมันจับทัว่ประเทศไทยเลย  ใน 
กรุงเทพนะมนัจับตลอดเลย แลวมันเปนปญญาขึน้มาไหม 

ดู-รู มันจะเปนปญญาอะไรขึน้มา มันจะเปนปญญาตรงไหน ถาจติไมเปนสมาธิขึน้มา 

มันถงึเปนสิ่งที่เปนไปไมได  เรื่องสติก็เปนไปไมได  แลวพอเรือ่งสติเปนไปไดนะ ถาเปนสติ 
จริง เขากบ็อกวามี “สติจรงิ สติปลอม” 

ถาเปนสติ  สติเปนพืน้ฐานแลวพอมนัเกิดสมาธิขึน้มานี้  มันเปนความตาง  พอมีความตาง 
ขึ้นมา ถามันเกิดปญญาเห็นไหม สติ  สมาธิ  เกิดปญญาไมไดเลย  ถาจติมันไมออกแสวงหา  เห็นกาย



พระโง  ๙ 

เห็นเวทนา  เหน็จติ  เห็นธรรม  ดวยสจัธรรมนะ  แตในปจจุบันนี้  มันเห็นกันโดยสัญญาอารมณ  มนั 
เห็นโดยกิเลสตัณหาความทะยานอยาก  เพราะเราอยากไดธรรม  เราอยากใหมคีุณธรรม  เราอยากมี 
อะไรตางๆ ไป 

เวลาครูบาอาจารยทานบอกใหพจิารณากาย  การพิจารณากายก็เหมือนกบัผูใหญ  ไออยางเรา 
นี้มนัเด็กๆ พอใหพิจารณากาย ก็พิจารณากายไปใชไหม ในขณะที่พจิารณากายนะ  เกศา โลมา นขา 
ทันตา ตโจ นี้คอือะไร ก็คือกาย เกศา โลมา นขา ทนัตา ตโจ เขาเอามาทอง เกศา โลมา นขา ทันตา 
ตโจ มันเปนคาํบริกรรมนะ เวลาเราทองพุทโธๆ นี้ ครูอาจารยบางทานใหทอง  เกศา โลมา นขา ทนั 
ตา  ตโจ  เห็นไหม  พิจารณากายนัน่ก็พจิารณากายใชไหม  แตอันนี้เอามาเปนคําบริกรรม  ถาเปนคาํ 
บริกรรม  ผลของมันกค็ือสมถะไง  ผลของมนัก็คือสมาธิไง  ถาผลของมันเปนสมถะ  ผลของมนัเปน 
สมาธิขึ้นมา มันก็เปนศีล สมาธิ ปญญา 

สมาธินี้เปนเคร่ืองพัก  ใหจติมนัไดพัก  โลกทัศนโดยธรรมชาติเวลามันคิดออกมา  มันคิดโดย 
สามัญสาํนกึนี่เปนโลกียปญญา  ถาจิตมนัสงบขึน้มาแลวนี้  ถามันเห็นกาย  เห็นเวทนา  เห็นจิต  เห็น 
ธรรม  ทําไมตองเห็นละ  ธรรมดานีม้ันไมเห็นหรอก  ปกตินี้ไมมีใครเห็นหรอก  สิ่งที่เห็นนั้นมันเปน 
สัญญาอารมณ มนัเปนสามัญสาํนกึ  อยางที่เขา “ดูกายดจูิตนะ” 

เปนไปไมไดหรอก มันเปนไปไมได มนัเปนสิ่งที่เปนไปไมไดเลย 

ถาสิง่ที่เปนไปได  พอจติมนัสงบเขาไปแลวนี้  พอจติเห็นกาย  เหน็เวทนา  เหน็จติ  เห็นธรรม 
มันเหน็ความตาง เห็นเปนโลกตุตรธรรม เปนโลกุตตรปญญา “โลกียปญญา-โลกุตตรปญญา” ถาคน 
มันรูจักสมาธินะ มันก็จะรูวาสมถะนี้มปีระโยชนอยางไร แลวเวลาเห็นกายนีม้ันเห็นกายอยางไร 

แตนีม่ันไมเห็นกายใชไหม พอไมเห็นกายขึ้นมา กบ็อกวา “ดูไปเรื่อยๆ รูไปเรื่อยๆ ก็รูไปจนฐี 
ติปญญา แลวมนัเกิด เห็นไหม จติมนัจะจาํสภาวะอีกเหมอืนกนั พอจําสภาวะแลวมันจะเกิดปญญา 
เอง แลวดจูิตไปเรื่อยๆ นะ ดูกาย ดูจิต ไปเรื่อยๆ จนจิตรูจักบุคคภาพ (อะไรของเขา มันเปนลกัษณะ



พระโง  ๑๐ 

ของกิเลสแตละตัว) จนถงึทีสุ่ดนะ มันจะรวมกันเปนสามัญลักษณะ จนจติลงอัปปนาสมาธิ แลวจะ 
เกิดปญญาโดยอตัโนมัติ กระบวนการของมรรค กระบวนการของปญญามนัจะเกิด” 

อันนีม้ันนิยายวิทยาศาสตร ! 

โรงงานนวิเคลียรนะ  เวลามันจะไปตั้งที่ไหน  ชาวบานจะยอมใหมันสรางโรงงานนิวเคลียร 
ไหม  โรงงานนิวเคลียรนี้อยางเทคโนโลยีที่มนัสมบรูณแบบขึ้นมา  เขาตัง้โรงไฟฟานวิเคลียรขึ้นมานี้ 
มันจะเปนพลงังานนิวเคลียรโดยสันติ มันจะเปนประโยชนมาก 

กระบวนการของมนั ถามันจะเกิดปญญา ถามนัจะเกิดมรรคญาณ มนัจะเปนสัจจะความจริง 
มันไมเปนอยางนี้  แตนี่เราเห็นใชไหม  เราเห็นวาพลังงานโดยสันติ  พลังงานนิวเคลยีรนีม้ันเปน 
ประโยชนมาก  โรงไฟฟา  พวกฟอสซิลตางๆ  นี้  มันจะทําใหเกิดสภาวะแวดลอมที่ไมดีมากๆ  เรานั่ง 
กันอยูนี้  เราไมใชนกัวิทยาศาสตร  เราจะสรางโรงไฟฟานิวเคลียรกัน  สุดทายเราจะสรางโรงไฟฟา 
นิวเคลียรกันไหม คิดวาโรงไฟฟานิวเคลียรปรมาณูนี้ มันจะอยูไดไหม 

นี่ก็เหมือนกัน “กระบวนการของจิตถามนัลงอัปปนาสมาธิแลว มนัจะเกิดปญญานี”้ 

ไอนีม่ันจะใหชาวนาไปสรางโรงไฟฟานวิเคลียร  นีไ่งมนัเปนไปไมไดหรอก  ถึงบอกวามัน 
เปนไปไมได  เราไมไดมาชวนทะเลาะ  เอ็งใหเด็กๆ  มันสรางโรงงานไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย 
นี้ เอ็งวาชาวไทยนีจ้ะอยูไดไหม 

กระบวนการของมันไมเปนอยางนัน้  ถากระบวนการของมนันะ  พอจิตมันเปนสมัมาสมาธิ 
แลวออกเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมนี้ ปญญามันจะใครครวญของมันไป มนัจะเกิดตทงัค 
ปหาน  เกิดสมุจเฉทปหาน  จะเกิดการกระทาํอยางไรนัน้  มันตองเกิดกระบวนการของจิตทีม่รรค 
สามัคคี กระบวนการของอริยมรรคจะเกิด 

แตเขาบอกวา “ดูกาย ดจูิตไปเรื่อยๆ จนจติเหน็สามญัลักษณะขึ้นมา มนัจะลงอัปปนาสมาธ”ิ



พระโง  ๑๑ 

แลวเวลาเขาบอกวา “พุทโธนี้นะ พอพุทโธไปเรื่อยๆ นี้มันจะเกิดตัวแขง็ มันจะเกิดฌาน ๒ 
ใครทําปฐมฌาน ทตุิยฌาน นี้ผิดหมด” 

เราฟงซีดีมานาน เวลาใครนะ เขาก็บอกวา “นี่คนนี้ ฌาน ๒ คนนี้ได ฌาน ๑ ฌาน ๒ แลว” 

เวลามนัจะจุดไฟเผา พุทโธนีก้็จุดไฟเผานะ เหยียบพทุโธขึน้ไป “พุทโธนี้ทาํไมได เวลาพุทโธ 
ไปแลวจะเปนฌาน จะตดิสมถะ”  แตการ “ดูกาย ดจูิตไปเรื่อยๆ จิตจะลงอัปปนาสมาธิเปนฌาน ๔ 
พอมีฌาน ๔ แลวจะเกดิปญญา แลวกระบวนการของมนัจะเกิด” 

นี่ไง  โรงงานไฟฟานิวเคลยีรนี้ก็เปนโรงงานไฟฟานิวเคลียรที่คนทําไมเปน  แลวถาพูดถึง 
รัฐบาลไมเขมแข็ง จะปลอยใหพวกนีม้าสรางโรงงานไฟฟานิวเคลียรไหม 

นี่ไงมันผิดมนัถกูที่นี้  ผูคุมครองผูบริโภคเขาฟองกันตรงนี้  ไมไดชวนใครทะเลาะหรอก  คือ 
เอ็งพูดมาผิดหมด  ที่เอ็งพูดมามนัผิดหมด  โรงไฟฟานวิเคลียรของเอ็งนะมันมีแตสาร 
กัมมนัตภาพรังสทีี่จะทาํใหประชาชนเขาตายหมด  ก็เปนคนปฏิเสธเองวากมัมนัตภาพรังสีนีม้ันให 
โทษกับรางกายใชไหม “ฌาน ๒ นี้มันไมเปนประโยชนกับใครใชไหม คนที่ไดฌาน ๒ ตองกลับมาดู 
กายดจูติ มันตกไปฌาน ๒ มันตกลงไป มันถลําไป ในจติ มันถลําลึกเขาไป” 

มันผิดหมดทกุอยางเลย 

แตเวลาตัวเองจะเกิดปญญานะ …ดันเกิดที่ฌาน ๔ นะ… 

ฌานไมใชสมาธิ  หลวงตาพูดบอย  “ไอฌานๆ  แฌนๆ  นี่อยามาพูดกับเรานะ”  หลวงตาทาน 
ปฏิเสธเรื่องฌาน คําวาฌานนี้ มันเปนฌานสมาบัติ คําวาสัมมาสมาธนิี้ ที่เขาพุทโธนี้ เขาไมไดจะเอา 
ฌาน เขาเอาสมาธิ เขาเอาความสุขสงบของใจ 

คําวา “พุทโธ” นี้มันเปนคาํบริกรรม พุทโธๆๆ นี้ จิตนี้ถาใหมนัมีคาํบรกิรรม จิตมันกม็ีที่เกาะ 
ที่ยึด  เพราะจิตมนัเปนนามธรรม  มีที่เกาะที่ยึดก็มีสติสัมปชัญญะไป  ตัวจิตมนัเปนตัวกิเลส  เปนตัว



พระโง  ๑๒ 

อวชิชา  มนัไดใชคาํบรกิรรม  มนัไดเกาะเกี่ยวคาํบรกิรรมไป  มันไดใชคาํบรกิรรมซักฟอกตวัมนัเอง 
มันจะสะอาดบริสทุธิโ์ดยสัมมาสมาธิได 

ถามันสะอาดเปนสมัมาสมาธแิลวนี้ เรามีความชาํนาญในวสี ชาํนาญในการทาํสมาธิบอยครั้ง 
เขาๆ จนจิตมนัมีหลักตั้งมั่นของมัน มันมีความสุขของมนั คนอิม่เต็มคนมีความสขุแลวนี้ออกทาํงาน 
นี่มนัไมไดออกทาํงานดวยอวิชชา ไมไดออกทํางานดวยความหิวโหย มันกไ็มทาํใหตัวเองเสียหาย 

แตในปจจบุันนี้ตัวเองหวิโหย  ตัวเองก็อยากจะบรรลุธรรม  ตวัเองกอ็ยากจะสรางโรงงาน 
ไฟฟานิวเคลียร  เห็นวาโรงงานไฟฟานวิเคลียรเปนประโยชนมาก  มันจะไดไมตองใชพลังงานตางๆ 
ก็มั่วไปหมดเลย มนัเปนไปไมไดสกัอยางหนึ่ง  แลวตัวเองก็ปฏิเสธนะวา “ฌาน ๑ ฌาน ๒ มันผิด” 
แลวปญญาอะไรไปเกิดในฌาน ๔ ละ 

เขาบอกวา “เวลาลงอัปปนาสมาธจิะเกิดฌาน ๔ พอเกิดฌาน ๔ แลว มันจะเกิดกระบวนการ 
อริยมรรค มรรคมันจะเกิดของมนัไป ปญญามนัจะเกิดของมันไป” 

นี่ไงเวลาบอกเขา “อยาทะเลาะกนั ชาวพุทธอยาโง ชาวพุทธโงนะ ชาวพุทธอยาทะเลาะกนั 
นะ” 

แตกนูี่พระโง  !  ไมไดชวนทะเลาะกับใคร  แตจะบอกวา  สิง่ที่เอ็งพูดนั้นมันผิดหมด มันไมมี 
มันเปนไมได มันจับแพะชนแกะ จับแพะขึน้มานี้ ไปเอาอนันัน้มาแปะ  เอาอนันี้มาแปะ แลวก็พูดถงึ 
ธรรมพระพุทธเจาใหคนเชื่อถอืศรัทธา  ถาพูดตามความเปนจริง  ก็พูดมาสิ  เขาไมไดชวนใครทะเลาะ 
หรอก 

เขาเพียงแตบอกวา… 

สตินี้มันใชสัญญาจาํไดจริงหรอื ? 

ปญญานีม้ันเกิดจากอัปปนาสมาธิไดจริงหรือ ?



พระโง  ๑๓ 

แลวเวลาอัปปนาสมาธิทีม่ันรวมลงแลวนี้ แลวมนัจะเกิดฌาน ๔ นี้  จริงหรือ ? 

เพราะอัปปนาสมาธินีม้ันไมไดเกิดอยางนี้หรอก ขณิกสมาธิ  อปุจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ มัน 
เกิดอยางไร  เหตมุันเพยีงพอมันถงึจะเกิดผลอยางนั้น  ไอนีม่ันพูดแตช่ือของมัน  แตเนื้อหาสาระ 
ขอเท็จจริงมันไมมี  แลวคนที่เขาไมเคยประพฤติปฏบิัติ  เขาฟงแลวเขาก็ไมกลาโตแยง  เขากว็าตาม 
สิ่งนั้น แลวเวลามีขอโตแยงมา กบ็อกวา “ชาวพุทธอยาโง อยาทะเลาะกัน” 

ไอนี้มนั ๑๘ มงกุฎนะ ! มันเปนการเลนไพสามกอง มันเปนการเลนลกูเตา  เปนการเสี่ยงทาย 
แลวใหคนอื่นเชือ่ถอื มันจะเปนไปไดอยางไร 

แตถามนัไมไดเปนการเลนไพสามกอง  ไมเปนการปนเตานี้  ก็พูดมาใหมนัชดัเจนวา 
กระบวนการของมันเปนอยางไร 

ไดฟงเทศนหลวงตาไหม หลวงตาทานนั่งตลอดรุงนะ ทานตอสูกับเวทนาอยางไร แลวจิตมัน 
รวมอยางไร  นั่นกระบวนการของมรรคมนัเกิดอยางนั้น  กระบวนการของมรรคมันเกิดจากจิตของ 
เราสงบ แลวจิตของเราออกรู ออกวิปสสนา ออกแกไขกิเลส มนัเปนชัน้เปนตอนเขามา แลวเวลามนั 
เกาะติด มันปลอยวางอยางไร ขนัธ ๕ ไมใชเรา เราไมใชขนัธ ๕ มันแยกออกไปสามทวีปเห็นไหม 

ทานบอกวา  “เวลาแยกออกจากกนัมนัเปนสามทวีปเลย  กายกับจิตกับทกุข  มนัแยกออกจาก 
กัน แลวจิตมันรวมลง” นี่กระบวนการของมัน มนัถกูตอง มันมีของมนัโดยธรรมชาติของมนั อริยสัจ 
มันมีของมนั  นี่กระบวนการของปญญามันเกดิอยางนี้  กระบวนการของปญญามนัเกิดเพราะอะไร 
มันเกิดเพราะมนัชาํระลางกิเลส เพราะกิเลสมนัยึดมัน่ถือมั่น “สักกายทฏิฐ”ิ มันคิดวากายเปนของเรา 
สรรพสิ่งนี้เปนของเรา แลวกระบวนการทีม่ันเกิดขึน้ มรรคที่มนัเกิดขึ้น งานมันชอบตรงไหน มันจบั 
ตองอะไร แตไอนีบ่อกวา “ทุกอยางมนัจะไปเกิดบนอัปปนาสมาธ”ิ 

อัปปนาสมาธิเกิดปญญาไมได ! 

อัปปนาสมาธิโดยความเปนจริง เอ็งก็ทาํไมเปน !



พระโง  ๑๔ 

ที่พูดวาอัปปนาสมาธนิะ พูดโกๆ เอาแตชื่อมันมาผกูคอไว แตผลมันไมเกิด ถาผลมนัเกิดเปน 
อัปปนาสมาธิ  จะไมพูดอยางนี้  !  เพราะอัปปนาสมาธนิะมนัเปนสักแตวารู  มันจะเกิดสิ่งนีข้ึ้นมาได 
อยางไร มนัเกิดไมได  คนนอนหลับอยูแลวบอกวากนิขาวอิม่  เปนไปไมได  คนจะกินขาวตองลุกขึน้ 
นั่งบนโตะแลวกินขาวบนโตะนัน้  คนที่เขานอนหลบัอยู  เหมือนมีคนอยู  ๒  คน  คนหนึ่งกนิขาวบน 
โตะอิ่มเลย  ไอคนทีม่ันนอนหลับอยู  มันตืน่ขึ้นมามนับอกวามนัอิม่แลว จะมีใครเชื่อบาง  มนัเปนไป 
ไมไดสักอยางหนึง่ ความจริงมันเปนไปไมได 

ถึงบอกวา  เวลาสรางปญหาขึ้นมา  จุดไฟเผาบานเผาเรือนก็ไมคดิวาตัวเองทาํ  เวลาที่เขาจะมา 
ดับไฟกัน กบ็อกวาเขามาจุดไฟเผาบานเผาเรอืน 

ชาวพุทธโดยธรรมชาติ  ชาวพทุธโดยสัญชาตญาณกพ็ุทโธ  ก็เคารพพพระพุทธเจาทั้งนั้น  เขา 
ก็บอกวา “พวกพุทโธนี้ พวกนีท้ํามาทัง้ชาติ แลวเมือ่ไรจะไดประโยชนขึ้นมา” 

ลบลางเขา..  พอไดประโยชนขึ้นมาแลว  ทนีี้พอคนอื่นเขาจะมาแกก็บอกวา “ไมได เปนการ 
ทะเลาะกนั”  มันทําใหคนไขวเขวไปหมดแลว  แลวทีนี้จะบอกวา “เอามารวมกัน”  มันไมเปนความ 
จริงซักอยางหนึ่ง 

จะบอกวาไมมี สิ่งที่พูดมานัน้มนัเปนไปไมได มนัเปนสิ่งที่ไมมี 

ที่เขาบอกวา “สติเกิดจากสภาวะจาํ”  ไมมี สภาวะจาํเปนสัญญา สติมันจะเกิดโดยสัจจะ 
แลวถาคนมีสตินะ  เวลาโสดาปตตมิรรค  สกิทาคามมิรรคนี้มนัใชสติ  แลวถาคนเปนพระอนาคามีนี้ 
มันจะเห็นมหาสต ิ ถาคนไมมีมหาสติ  จะเปนพระอนาคามไีมได  พระอนาคามีอยางนอยตองมีมหา 
สติมหาปญญา แลวเปนพระอรหนัตนีม่ันจะมสีตอิัตโนมัติ สติกับจิตมนัจะเปนอนัเดียวกนัเลย ถาสติ 
อยางนัน้ ถาคนเคยเหน็สติตามความเปนจรงินะ จะไมพูดพลอยๆอยางนี้ เพราะการพูดพลอยๆ อยาง 
นี ้ “ดูกาย ดูจติไปแลวมนัจะเปนอัตโนมตัิ พอพิจารณาดูกายดจูติไป มันวางแว็บ พอวางแว็บจตินี้ 
เห็นนิพพาน จติจะเหน็ชองนิพพาน ใครเห็นชองนพิพานแว็บหนึง่จะเปนโสดาบัน พอเห็นนิพพาน 
เสร็จแลวมันก็กลับมาอยูปกติ พอเปนโสดาบันใชไหม มันกจ็ะละสักกายทิฏฐิไดหมดเลย มันเปนสัก



พระโง  ๑๕ 

แตวา เปนธรรมดา พอกลับมาปกติมันก็กลับมาปดอยางเกา แลวพอมากาํหนดดกูายดูจติอีก มัน 
จะแว็บอีก เห็นนิพพานคร้ังที่ ๒ ขณะของเขามี สองขณะก็ม.ี. สามขณะก็ม.ี. พอเห็นนิพพานครั้งที่ 
๒ จะไดเปนสกิทาคามี เหน็นิพพานครั้งที่ ๓ จะไดเปนอนาคามี แลวเหน็นิพพาน จนถงึนิพพาน จติ 
ละขันธ จะเปนพระอรหันต เพราะอะไร เพราะทุกขอยูที่ขันธทุกขไมไดอยูทีจ่ิต” 

ตองบอก สคบ. ไปจับ ไอนีม่ันหลอกลวง ! คุมครองผูบริโภคตองจบัแลว เพราะสินคานี้เปน 
สินคาปลอม 

“เห็นนิพพานแว็บเปนโสดาบัน เหน็โสดาบนัเสร็จแลว กิเลสมันจะเขามาปดอยางเกา แลว 
พอดูจติอีก มนัจะแว็บเหน็นิพพานอีก” 

ไมมี ไมมีหรอก กระบวนการของปญญาของหลวงตา ของครูบาอาจารยทาน ทานเทศนอยูนี้ 
มันฟงกันไมออกเทานัน้เอง  ถาฟงออกนะกระบวนการของปญญามนัมพีรอมหมด  แลวทาํตามนัน้ 
จะเปนตามนัน้ 

ไอนี่พอเปนอยางนัน้ปบ  เขาบอกวา “ชาวพุทธอยาทะเลาะกนัเลย สิ่งที่ฉันเสนอออกมานี้ถงึ 
สินคานี้มนัจะปลอมหรือมันจะจริง ก็ใชๆกันไปเถอะ นมมันจะผสมเมลามนี ก็กนิๆกันไปไมเปนไร 
หรอก กินกนัไปอยางนัน้แหละเนอะ พุทโธไมตองทาํหรอก ไอนมเมลามนีนี้กนิดื่มๆ เขาไปเลยจะได 
อวนพ”ี 

แลวพอมีใครมาพูด  เขาก็บอกวา “อยาทะเลาะกันนะ อยาทะเลาะกัน มันเสียหายชาวพุทธ 
มันเสยีหาย แตนมเมลามนีกินเขาไปไมเปนไร แว็บเห็นนิพพานนะ อัปปนาสมาธจิะเกิดปญญา” 

มันไมเกิด  มันไมเปนไปหรอก  มันไมเปนไปอยางนั้น  มนัสลดใจไง  เวลาพูดนี้กอ็อกตัววา 
“ชาวพุทธอยาโง  อยามาทะเลาะกนัเลย  อยามาโตแยงเลย  ถึงนมมันจะมีเมลามีนก็กินๆ  กนัไปไม 
เปนไรนะ” ตอไปนี้กจูะสรางโรงไฟฟานวิเคลียร นี่กูสรางเองเลยนะ แลวเด๋ียวมนัระเบิดตายอยูกลาง 
กรุงเทพนัน่



พระโง  ๑๖ 

เมื่อเชาเราพูดไป เขามาปองกนั เขาบอกวา “ชาวพุทธอยาทะเลาะกันนะ พระโงๆ” 

นี่พูดถึงวา  มันไมจริงสักอยางหนึ่งนะ  ยิ่งจะแกตัวมา  ถาอยางนี้ปบ  ก็เออจรงิสิ  อยาทะเลาะ 
กันนะ ไมไดทะเลาะเลย นี่เพียงแตถามใชไหม อยางถามธรรมะนี้ก็ตอบมาสิ 

สติเกิดจากการจําจริงหรือ ? 

ปญญาจะเกิดจากอัปปนาสมาธิหรอื ? 

แลวที่ดูๆไปนี้มนัจะเกิดฌานไดจรงิหรอื ? 

ฌาน ๔ มันจะเกิดไดจรงิหรือ ? 

โธ..  พุทโธๆ  เกือบเปนเกือบตายกวาจะลงสมาธิกนันะ  มันนั่งกนัอยูนั่นนะ  มาบนกันทุกคน 
นะวาทุกขๆ  ยากๆ  แตนี่ “แคดูๆ ไป มีฌาน ๔” 

ตองเอา สคบ. ไปจบัมัน ! 

ถาม :  ๑.  เมื่อเกิดเวทนาหรือคิดในขณะที่นั่งสมาธิ  ตองทาํอยางไรคะ  และตอนที่ฝกแบบยุบหนอ 
พองหนอ อาจารยใหดจูิต  ดูเวทนา  แลวปลอย จากนั้นกลับมาทียุ่บหนอ พองหนอ สลับกันไป การ 
นําจิตไปรบัอารมณมีขอดีขอเสียอยางไร 

หลวงพอ :  เมื่อเกิดเวทนาขึ้น  เวทนานี้มนัมีเวทนากายกับเวทนาจิต  เวทนากายก็คือจิตนี้  จริงๆ 
แลวเปนเวทนาจิตทั้งหมด เพราะจิตออกมารับรูที่กาย 

เราไมอยากพูดคาํนีน้ะ เพราะเราคุยกับหมอ หมอเขาบอกวาการนั่งกดทับ ๔๐ นาทีนีผ้ิวหนัง 
ก็ตายแลว  แลวเรานั่งกนัทีละหลายๆ  ชั่วโมง  เด๋ียวพวกนีไ้มกลานั่ง  หลวงตาทานบอกวาทานนั่งจน 
กนพอง เห็นไหม มนัพองมนัแตกเลย ทีนี้การนั่งกดทับนี้ คนเรามนัก็ตองมกีารลงทุนลงแรงบาง



พระโง  ๑๗ 

ทีนี้เวทนาทีม่ันเกิด เวทนากายมนัก็ปกติ เพราะโดยสามัญสาํนึก เวทนาใจนี้ คือเราอยูเพลินๆ 
ของเรา แตมนัเศราหมอง เวทนาใจ ใจมนัไมตองกระทบสิ่งใด มนักม็ีเวทนาของมนัได 

ฉะนั้น เวทนาโดยพื้นฐานมันประสานกนั เพราะมันมีเวทนาจิตอยูแลว เพราะจิตนี้มนัมีความ 
เศราหมอง มีความผองใส มีความรับรูอยู เห็นไหม พอมนัออกมารบัรูกาย กายก็เกิดเวทนา 

“เมื่อเกิดเวทนาหรือคิดในขณะทีน่ั่งสมาธิ ตองทําอยางไรคะ?” 

ขณะที่คิด  เห็นไหม  เวทนามนัมโีดยธรรมชาติของมันอยูแลว  พอเวทนามันมีโดยธรรมชาติ 
ของมันอยูแลวนี้ ถาเราตัง้สติของเราดี พุทโธๆๆๆไปเรื่อยๆ เราเริ่มตนจากพุทโธ เหมือนจุดสตารทนี้ 
พอเราออกสตารท เราไปกับพุทโธนี้ จิตกับพุทโธมันแนบไปกับกายนี้ 

พอจิตไปกับพุทโธ  เหมือนเราวิง่แขงใชไหม  จุดสตารทออกไปแลว  รางกายกับจิตใจมันไป 
ดวยกนัเห็นไหม มนัทิ้งเวทนาไวขางหลัง แตถาเวลาจุดสตารทนี้เราทําโดยไมตั้งใจ มันจะวิ่งออกไป 
แตไมไดวิ่ง พอไมไดวิ่ง เวทนามันเกิดมันกร็ับรู 

เราจะบอกวา ถาจิตมนัอยูกับพทุโธๆ จนแนบแนนนะ เวทนาจะไมคอยเกิด เพราะความรับรู 
ของเราไปอยูที่พุทโธหมดแลว  แตนี่พวกเราเองเวลาพุทโธๆ  นี้  พุทโธสักแตวาใชไหม  กบ็อกวาให 
สตารท  ไอคูแขงก็สตารทไปนูนแลว มันก็ยังไมยอมสตารทสักทนีะ ก็คือพทุโธๆ มันทาํสักแตวาไง 
มันทาํไมจรงิไมจังไง ถาทําจริงทําจังเวทนาจะไมคอยเกิด อันนี้อันหนึ่ง 

สอง หรือคิดในขณะนั่งสมาธิ ขณะที่เราพทุโธๆ นี้ มันจะแว็บ ความคิดมันจะเกิดไง ถานัง่อยู 
แลวมีความคิดนี้  แสดงวาพุทโธหายไปแลว  พุทโธนี้เราเริม่ตนพทุโธคําแรกแลวหายไปเลย  ถาเรา 
พุทโธๆ  แลวมันตอเนือ่ง  คาํวาพทุโธนี้มนัเหมือนหลัก  แลวเอาจิตเกาะมนัไว  ถาจิตเกาะพทุโธไวนี้ 
ความคิดจะมีไดอยางไร แตพอเราพทุโธๆๆ ทแีรกกแ็บบวาออนแอ พอออนแอ ก็คิดวาเราคิดพทุโธอ 
ยู  แตจิตมนักแ็ว็บไปรับรูเรื่องอื่นเห็นไหม  มันก็เกดิความคิดข้ึนมาได  อันนี้มนัเกิดจากเราไมตั้งสติ 
ใหมั่นคง



พระโง  ๑๘ 

ถาเราตัง้สติใหมัน่คงนะ เราพทุโธๆๆ ไปนี้ จิตเกาะกับพุทโธไว  เวทนาเกิดอยูเหมือนกนั แต 
มันเกิดแว็บๆ เกิดเล็กๆ นอยๆ เกิดไมชดัเจน แตถาเราพุทโธๆ “เอ.. พุทโธจรงิหรอืเปลา เอ.. พุทโธนี้ 
มันจะเกิดปวดไหม เอ.. พุทโธ” เนี่ยเด๋ียวเถอะ เดี๋ยวเวทนามนัขี่คอนะ พอมันขี่คอนะ “เอ.. หลวงพอ 
ก็นึกพทุโธ  แลวทาํไมมนัปวดละ”  มันจะรองเรียกหาเราไง  มนัจะเรียกเลย  “ก็ไหนวาพุทโธแลวไม 
ปวดไง” มันจะเรียกใหคนมาชวย ไมมีใครชวยไดหรอก ถึงเรยีกเขากไ็มไดยิน มนัอยูนี่ไง 

นี่พูดถึงวาขณะที่เกิดเวทนา การเกิดเวทนานีม้นัอยูทีอ่ยางนี้ดวย อยูที่ความรับรู 

คือปริยัตนิี้เราศึกษาไง  เราศึกษาวาโดยธรรมชาติของจิต  โดยธรรมชาติของเรา  มนัมีการรับรู 
ตางๆ  ในการฝกของเรา  มนัเหมือนอยางนี้  ถาเราไมฝกนะมันปกติ  พอเราฝกขึน้มามันจะขัดของไป 
หมดเลย แตเมื่อกอนนะถาเรายงัไมนั่ง  เวทนาไมมีหรอก บางคนบอยมากพอไมนั่งนีป้กตินะ พอนั่ง 
ปบนี่จะกลนืน้าํลาย  อึก๊ๆๆ  ทุกทีเลยนะ  พอเปนอยางนี้ปบกิเลสมันรายมากนะ  พอกลืนน้ําลายปบ 
สัญญามันซบัเลย  ..มั้บ..  แลวพอนั่งปบเด๋ียวก็กลืนอีกแลว  อึ๊กๆ  อยูอยางนัน้นะ  แลวพอเลิกนัง่ก็ 
หายนะ 

พอเปนอยางนัน้ปบ วธิแีกกน็ั่งเฉยๆ นัง่พุทโธไปเรื่อยๆ จะกลนืหรือไมกลืนชางมัน ตองจาง 
ไป เหมือนมอืเรานี้ โทษนะมอืไปจบัขี้ กลิน่มนัก็ติดมือใชไหม กวามันจะลางออก โอโฮ.. ตั้งนาน 

จิตมันไปจับความคิดอะไรตางๆ กแ็ลวแต จับการกลืนน้าํลายนี้ กวาจะลางออกเหมอืนมือไป 
จับของเหม็น กวาจะลางออกนี้ พอมนัจับการกลนืน้าํลาย ..มั้บ.. มันจะกลนืๆๆ อยางนั้น แลวกวาจะ 
ลางออก 

นี่เราจะใหเห็นโทษของกิเลส โทษของความซับ ฉะนั้นบางคนเวลานัง่ไปสกัพักหนึง่  จิตมนั 
มีคุณสมบัตขิองมัน  คือจิตเริม่ลงไปนี้  เกิดอาการเคลื่อนไหว  เกิดอาการเหงื่อแตก  เกิดอาการเอียงนี้ 
จิตมันก็ซับอกีแลว  เปนแผนเสียงตกรอง พอแผนเสียงตกรอง พอเราเปดถึงรองนั้นมันจะซับรองนั้น 
เลย  พอจิตมนัซับอะไรปบ  สัญญามนัก็ซับไวที่จิตแลว พอมันนั่งไประดับสกั ๕๐เปอรเซ็นต  เอาละ 
เอียงแลว เอาละเหงื่อแตกละ ก็ตองคอยๆ ใหแผนเสียงนัน้เกลื่อนใหรองมนัหายไป



พระโง  ๑๙ 

คือตั้งพุทโธไวๆ  หรือพยายามใชปญญาวาสิง่นี้เปนเรื่องธรรมดา  สิ่งนี้มันเหมือนเด็ก  เด็กจะ 
อดนม  เราจะเอาพวกบอระเพ็ดไปปายใหมนัขม  ไมใหเด็กมันกนิ  นี่ก็เหมือนกนั  จิตมันซบัอยางนั้น 
ไวแลวไง  ซับอยางนั้นเรากร็ับรู  เราตองคอยๆ  เกลือ่นมนั  นีว่ิธีการแกนะ  อุปสรรคของคนทุกคนมี 
หมด เรื่องการภาวนามันยากตรงนี้ เลยบอกวา “พุทโธกูไมเอาไปดูจิตกนัเถอะ เราไปดูจิตกนัเนอะ พุ 
ทโธอยาไปทาํมนัเลย  ยากนาดูเลย”  แตมันของจริงนะ  มนัเปนความจรงิอยางนี้  ชวีิตมนัเปนอยางนี้ 
อริยสัจมันเปนอยางนี้ 

ของจริงไมเอา  จะไปกินนมเมลามีนกัน  จะไปเอาสบายๆ  กัน  จะไปเอาแตนมกลอง  เราไมมี 
สิทธิ์กนินมกลองนะ เราตองเลี้ยงโคเลี้ยงแพะขึน้มาแลวรีดนมมนักนิ 

จิตมันตองกนิอาหารของมนั มันตองพัฒนาของมัน มันตองปฏิบัตขิองมัน มันตองทาํของมัน 
ตองตอสู  !  ตองตอสูกบัมนั  อุตสาหมา  อุตสาหต้ังใจมานี้กม็ีบุญกุศลมามากแลว  แลวเราจะตอสูกับ 
มัน  ใครจะทุกขจะยาก  ทกุขยากกท็ุกขยากของเรา  สมมุติถาเราเปนขิปปาภิญญา  เราปฏิบัติงายรูงาย 
เราชอบไหม เราก็ชอบ แตทีนี้เราไมมี เราก็ตองสูมนั 

“ถาเกิดเวทนาจะทําอยางไร ?” 

เราจะพูดถึงเหตุผลของมันกอนไงวาจิตมนัเปนอยางนี้  เวทนาเปนอยางนี้  แลวพอเกิดขึน้มา 
เราจะแกไขอยางไร นี่ไงอยางที่เทศนตอนเชากระบวนการของมัน กระบวนการของจิต ผูทีผ่านแลว 
จะเขาใจกระบวนการของมนัทั้งหมดวากระบวนการของมันเปนอยางนี้  แลวมันก็อยูที่คนหนา 
หยาบ  บาง  ละเอียด  คอืคนยึดมากมันกท็ุกขมาก  คนยึดนอยมันกท็ุกขนอย  แลวยึดมากยึดนอยมันก็ 
อยูที่วา จิตนี้มนัเคยไดสรางเวรสรางกรรมมามากหรอืนอย 

ถาเราเปนคนสรางเวรสรางกรรม  เหมือนมีหนิปูนมนัเกาะมาก  เราก็ตองขัดมันมาก  หินปูน 
เกาะนอยเรากข็ัดมนันอย จิตใจเราเปนอยางนี้ เราตองสูตามขอเท็จจริง ตามแตหินปนูมมีากหรอืนอย 
นี่พูดถึงวิธกีาร 

“ถามันเกิดความคิดนะ ในขณะทีน่ั่งสมาธิตองทําอยางไรคะ?”



พระโง  ๒๐ 

ตองตั้งสติ  เพราะคําวาการนัง่สมาธนิะ  การสูเวทนานี้  เรายังไมไดใชปญญา  แตถาออก 
วิปสสนาแลวเราถงึใชปญญา ขณะที่เรานั่งสมาธิเราไมใชปญญา ถึงวาตองทาํอยางไรตอไป ก็ตองตั้ง 
สติ แลวบริกรรมชัดๆ พุทโธชัดๆ แลวถามนัเผลอไป ถาใหนัง่นบัตังคมันจะนั่งนับทัง้วันเลย แตพอ 
ใหนั่งพุทโธนี่มนัไมเอา กบ็อกวาเวลานับพุทโธมึงไมยอมนบัแตเวลานับตังคจะเอา  ก็ตองบอกวาเรา 
ผิดพลาดเองไง เวลาเอาเงินมากองไวใหนั่งนบันะ โอโฮ ! ตาหูพองเลยนะ นบัเอา นบัเอาเลย เวลาให 
พุทโธนี่มนัไมทํา กค็ือเราผิดพลาดเองไง 

เราจะบอกวาขณะที่เรานัง่สมาธินี้  เราไมตองใชปญญา  เราใชพทุโธๆ  ไป  เวนไวแตปญญา 
อบรมสมาธิ 

“และตอนทีฝ่กแบบยุบหนอ พองหนอ อาจารยใหนาํจิตไปดูเวทนา การที่นาํจิตไปดูเวทนา..” 

การกําหนดพุทโธก็ใหเอาจิตไปดูเวทนา แตตอเมื่อจติมีกําลังแลว 

“ดูเวทนาแลวปลอย จากนั้นกลับมาที่ยุบหนอพองหนออกี” 

ถาดูเวทนาแลวปลอย  ไอคําวาดูเวทนาแลวปลอยนี้  ถาสติมันทันมันกป็ลอยเวทนาใชไหม 
พอจิตมนัมาดูเวทนา พอจิตมา เวทนาก็หาย มาที่พทุโธเหมือนกนั 

“ตอนทีฝ่กยบุหนอ พองหนออาจารยใหเอาจิตไปดูเวทนา” 

ทีนี้จิตนี้ถามนัมีเวทนาอยู มนัปวดอยูใชไหม พอเรามีสติอยูใชไหม  เราบอกวาใหเอาจิตนี้ไป 
ดูเวทนา จิตนี้มนักม็ีสติแลว ธรรมดาเวทนาเราไมดมูนัก็จะหายอยูแลว นี่โดยธรรมชาติของมันไง ถา 
เราพุทโธๆ  ชัดนี้  มันก็ไมมีเวทนาใชไหม  แตอันนีม้ันมีเวทนาใชไหม  ก็เอาจิตไปดูเวทนาก็เปลี่ยน 
อารมณไง เปลี่ยนจากทีม่ันเปนเวทนา สติมันทนัแลวก็เอาจิตนี้กลับมาดูเวทนา แลวพอดูเวทนาเสร็จ 
แลวก็กลับมาดูยบุหนอ  พองหนอ  อยางเดิม  ไอนีม่ันยงัอยูในวงของสมถะ  มนัยังไมออกวิปสสนา 
มันกพ็ลิกแพลงอยางนี้  ถามนัพลกิแพลงอยางนี้ มันก็อยูในวงของสมถะ แลวปลอยจากนั้นกลับมาที่ 
ยุบหนอพองหนอสลับกนัไป



พระโง  ๒๑ 

“การนาํจิตไปดอูารมณมีขอดีขอเสียอยางไร?” 

ขอดีขอเสีย คือ มันก็สลับกนัอยูอยางนี้ แบบวาสมาธิมนัก็ไมลึก มันเปนไปไมได ประสาเรา 
คําวา เปนไปไมได จะบอกไปมนัก็จะไมมีกาํลงัใจเลยนะ 

คําวา  เปนไปไมได  คือวาพายเรือในอาง  เรืออยูในอางกว็นกันอยูอยางนัน้  คือมนัไมไปไหน 
ไง มันก็วนไปวนมาอยูอยางนี้ แตถาเราพุทโธๆๆ ไปเรื่อยๆ คือเหมอืนเรามีหางเสือ เราไมวนในอาง 
เราจะทะลุออกไปเลย 

ถาม :  ๒.  เมื่อเริ่มนั่งดูลมหายใจเขาออก  จะมอีาการแนนที่ลิ้นปและรูสึกหายใจสั้นไมทัว่ทอง  แต 
พอนัง่ไปสักพัก ก็ดีขึ้น อยากเรียนถามวาอาการนั่งตอนแรกและอึดอัดใจนัน้ แกไขอยางไร 

หลวงพอ :  คําตอบมันก็ตอบอยูแลว  เมื่อนัง่ดูลมหายใจเขาออก  มีอาการแนนที่ลิน้ป  และรูสกึ 
หายใจสัน้ไมทั่วทอง  แตพอนั่งไปสักพกัหนึ่งก็ดีขึน้  คําตอบเปนอยางนี้  เพราะถาพูดถงึมนัแนน 
ประสาเราวา  เหมือนกับคนทีช่ํานาญการจะทําอะไรมันก็สะดวก  คนที่ไมชาํนาญการจะทาํอะไรมนั 
ก็เกร็ง นี่เหมือนกนัพอนั่งปบ เราตองวางใจไวปกติ 

ไมรูวาโยมภาวนามากี่ปแลวเนอะ  ถาภาวนามาชาํนาญหนอย  ไอเรื่องอยางนีม้ันจะเปนเรื่อง 
ปลีกยอย แลวถาเปนอยางนี้ปบ นี่ไง กรรมฐานเรา ครูบาอาจารยของเรานี้ทานฉลาด 

ดูสิ  หลวงตาทานบอกทานดูพระนี้  ทานตองหลบัตาเลยละ  ถาพระเราไมตัง้สติไว  ไมสาํรวม 
ตั้งแตตอนนี้  แลวเวลาภาวนามันจะเอาอะไรไปภาวนา  ทานจะใหสาํรวมระวงัแทบตลอดเลยในการ 
เคลื่อนไหว

เมื่อกอนอยูบานตาด สมัยเรานะ บนศาลานีม้ันเปนเวทีฝกพระเลย เวลาแจกอาหารนี้ โอโฮ ! 
หมอแกงรอนหมอใหญอยางนี้  ควันนี้ขึ้นฉุยๆเลย  ตองยกอยางนี้แลวเดิน  ตองหามกระฉอกเลยนะ 
แลวหามชนกับใครดวยนะ  แลวบาตรก็ตั้งเรียงกันเต็มไปหมดเลยนะ  พระนี่โอโหย..  ยังกับเกิด 
สงคราม พรึ่บพั่บๆ เลยนะ นี่คือการฝกสติไง มนัคือการฝกสติตลอดเวลา



พระโง  ๒๒ 

ขณะที่แจกอาหารบนบานตาด สมัยเราอยูนั่นนะ นัน่คือการฝกพระเลย คือการฝกสติเลย จะ 
ของเล็ก  ของใหญ  ของเย็น ของรอน พระตองจับใหมั่นแลวตักใสบาตรแจกไปทลีะองคๆ  แลวพระ 
เณรมันเยอะ  มันวิ่งสวนกนัไปวิ่งสวนกันมานี้  ตองฝกสติ  เห็นไหม พอเราฝกมาจากนั่นใชไหม  พอ 
เราฉันนี้  ฉันกม็ีสติ  ฉันก็ปฏิสงัขาโย  ตองดูตลอด  นี่มนัฝกสติมา  เวลาไปนั่งมันกไ็มอึดอัด  หรือไม 
แนนลิน้ปไง  ไอแนนลิน้ปนะ  โอโฮ..  วันทัง้วันเลยนะสบาย  มองสบายเลย  พอจะมานั่งปบ  กม็าอัด 
มันเลยไง มันก็เลยแนนลิ้นป 

ไอนี่พูดถึงเหตุ ถาบอกทาํไมเปนอยางนี้ ถาเราไมพูดเหตุอยางนี้ แลวมันมาอยางไรละ เด๋ียวๆ 
มันหายไปละ แลวเวลามนัมากม็าจากไหนละ แนนเลย แลวมนัหายไปไหนละ จิตมนัคลองหมด ถา 
เราฝกมันดแูลมนัมา ไอของอยางนีน้ะมนัเปนพืน้ฐานเนอะ 

ถาม :  ๓.การเดินจงกรมตองเดินอยางไร  ที่เคยฝกมา  เขาใหเดินชาและมีจิตนําไปดูอาการของเทาที่ 
ยาง ไมทราบวาที่เคยปฏิบัติมานี้ถูกตองหรอืไมคะ 

หลวงพอ :  ถูกตองในรปูแบบการปฏิบัติของเขา  ในรูปแบบการปฏิบัติของครูบาอาจารยสายนัน้ 
เขาสอนอยางนัน้  แตหลวงปูมั่น  หลวงปูเสาร  เวลาทานสอน ทานใหเดินปกติ  แลวเดินปกตแิลวมนั 
ยังมนีะ  อยางเชนเรานี้จะเดินจงกรมมาก  การเดินจงกรมนี้นะ  มันมีเดินแบบชา  แบบกลาง  แบบเร็ว 
การเดินแบบเรว็  อยางที่เขาแขงเดินเร็วนั่น  เดินเร็วอยางนี้เพราะอะไร  เพราะบางวนั  อารมณกระทบ 
ของคนมนัไมแนนอน  อยางเชน  วันนี้พอมาฉันอาหารแลว  พอจะตักอาหารคนกย็กบาตรเราไปเลย 
แลวก็ยกมาคืน  แหม.. มันขุนมัวมากเลย 

พอบนทางจงกรมนะ มนัจะขึน้ตลอดเลย มันก็ตองวิง่เลยนะ วิ่งไปวิง่มาเปนหลายชั่วโมงเลย 
นะ  จนเหงื่อนี้โชกเลย  “เออ..ชักคอยยงัชัว่”  พอคอยยังชั่วปบนะ  ก็เดินระดบักลางไดแลว  แลวเดิน 
อยางเบากไ็ด 

บางวันออกมาศาลานะ โอโฮ ! วันนี้ ใครๆ มาก็เอาอกเอาใจนะ โนนก็ดี นี่ก็ดี โอโฮ ! จิตใจ 
ชุมชื่นมากเลย  กลับไปนะเดินทอดนองกย็ังไดเลย  อารมณคนไมเหมอืนกนันะ  นี่พูดถึงการเดินชา



พระโง  ๒๓ 

เดินเร็วตางๆ นี้มนัเปนประโยชน  เราถึงบอกนะ  เราพูดกับพระ  เราทาทายพระประจํา พระที่เขาเดิน 
อยางนี้ เขามีเกียรเดียวเกียร ๑ นะ เดินชาๆนี้ 

เราบอกวา รถกูมี ๕ เกียร เกียร ๑ เกียร ๒ เกียร ๓ เกียร ๔ กูใสเกียร ๑ ก็ได ใสเกียร ๒ ก็ได 
ใสเกียร ๓ ก็ได รถมีหลายเกียรกับรถมีเกียรเดียวอะไรจะดีกวากัน ก็ตองรถมีหลายเกียรสิ  เพราะมัน 
มีเหตุการณวิกฤติเฉพาะหนา  เห็นไหม  ถาจะขึน้ทางลาดชันเราก็ใสเกียร๑  ถาทางมันเรียบเราก็ใส 
เกียร ๕ 

นี่ไงการเดินชาหรือเดินเร็วนี้  เราจะบอกวามนัมีประโยชนมาก  เพราะการเดินจงกรมนัน้นะ 
เราเดินทั้งวนัๆ  เหมือนการสองกลองจลุทรรศนเขาหาเชื้อโรค  เขาเพาะเชื้อ  แลวก็ดวูาเปนเชื้ออะไร 
การเดินจงกรมของเรานี้  เราพยายามคนหาจิต  เราพยายามดแูลจิต  เราแยกแยะมัน  ถามกีารคนควานี้ 
มันตองมโีอกาสมาก  การมโีอกาสมากใหจิตไดคนความากกับการมีโอกาสนอยอะไรดีกวากัน  เรา 
เดินจงกรมมานะ เราตอสูกบัเรื่องอยางนีม้าตลอด 

ฉะนั้นจะบอกวาอะไรถกูอะไรผิดนี่ยกไว  อยางที่เขาพูดวา “ชาวพุทธอยาทะเลาะกัน”  เรา 
ไมไดทะเลาะกนั แตนี่เราพูดถงึเหตุผลวา รถมีหลายเกียรกับรถมีเกียรเดียวนีอ้ะไรดกีวากนั แลวเวลา 
ปฏิบัติไปแลวนี้  เหตุผลของการกระทําที่มีประโยชนอะไรดีกวากนั  การที่ดกีวากันนี้  มนัสาํคัญตรง 
ที่วา  ครูบาอาจารยของเรานีท้านเคยประพฤติปฏบิัตมิากอน  ครูบาอาจารยของเราทานทําของทานมา 
มีประสบการณทั้งผิดมาและทั้งถูกมา ผิดทานกผ็ิดมาแลว 

หลวงปูมั่น หลวงปูเสาร ทานผิดมากอน ผิดมาแลวทานก็แกไขของทานจนถูกตอง แลวทาน 
ก็มาสอนลูกศิษย  ลูกศิษยก็มีหลากหลาย  คนนัน้ถนัดอยางนี้  คนนีก้็ถนัดอยางนั้น  ทานก็มี 
ประสบการณของทาน ทานเก็บประสบการณของทานไวมหาศาลเลย แลวมาสอนเรา 

เราจะเชื่อหรือไมเชื่อนี้มนัเปนบุญเปนกรรมแลวนะ  ถามันเปนบุญ  เราก็จะทาํสิ่งที่ดี  ถาเปน 
กรรมก็ “ชาวพุทธอยาทะเลาะกนั เมลามีนก็กินเขาไปเถอะ ไมตองทาํอะไรนัง่กนัเฉยๆ นี้เดี๋ยวจะไป



พระโง  ๒๔ 

นิพพาน พอดูๆ  ไป นิพพานแว็บมาเลยนะ เปนโสดาบัน นิพพานแว็บมา เหน็นิพพานแว็บเลย เปน 
โสดาบันเลย สักแตวาหมดเลยแลวกิเลสก็กลับมากลบอยางเกานะ” 

โอโฮ.. กูไมรูวาพระพุทธเจาองคไหนสอน ไมรูวาศาสนาพุทธทีไ่หน  นี่ตองใหเขาไปจัดการ 

ถาม :  ๔.การนั่งแบบพุทโธ จะไดสมาธิทีล่ึกแบบติดโลกภายนอก หรอืยังรับรูโลกภายนอก 

หลวงพอ :  รับรู  พุทโธนี้ไมติดโลกภายนอกและไมติดโลกภายใน 

คําวาติดโลกภายนอกนี้  คําวาพุทโธๆ  นี้  เราเพียงแตวา  คําวาพุทโธนี้นะ  พระพุทธเจาทาน 
เปนเจาของศาสนา พทุธะ ผูรู ผูตืน่ ผูเบิกบาน พุทธะ คือพุทโธ พทุโธ-พุทธะ พุทธศาสนานี้ แลวเรา 
อาศัย 

หลวงตาทานบอกวาพุทโธนี้สะเทือนสามโลกธาตุ  เพราะพุทโธนี้  พุทธะคือปฏิสนธิจิต  พุท 
โธคือชือ่ของจิตเราเอง  จิตใจของเรานี้คือผูรูไง  ธรรมชาติรูนี้  พระพุทธเจาบัญญัติศัพทวา  “พุทธะ” 
ธรรมชาติรู  ปฏิสนธจิิตนี้ ธรรมชาติของสสารที่ปฏสินธิจิตมันไปปฏิสนธิในไข  ในครรภ  ในน้าํคร่าํ 
ในโอปปาติกะ  พระพุทธเจาใหชื่อมันวา  “พุทโธ”  แลวเราเรียกชื่อมัน  เรียกชือ่พระพุทธเจา  เทากบั 
เรียกชื่อปฏิสนธิจิตของเราเอง  แลวพอเรียกชื่อ  แสวงหาแลวพยายามใหเห็นตัวมัน  เรียกชือ่มนักอน 
แลวหาตวัมนัใหเจอ 

ถาหาตัวมันเจอนี้  ปฏิสนธิจิตมันเปนภวาสวะ  มันเปนภพ  มันเปนสถานทีท่ี่เก็บขอมูลดแีละ 
ชั่ว บุญหรอืบาป อกุศลหรือกุศลเกิดอยูทีน่ี่หมด แลวถามันจะพนจากกิเลส ก็ตัวนี้เปนตัวทีพ่น 

เราถึงเรียกพุทโธ  พุทโธนี้คอืชยัภูมิของการตอสู  ชยัภูมิของการทาํงาน  ถาเราไมมีชัยภมูิใน 
การทํางาน เราจะไปทาํงานกนัที่ไหน 

“พุทโธๆ นี้มนัจะเปนสมาธิทีล่ึกแบบติดโลกภายนอกหรือโลกภายใน ?”



พระโง  ๒๕ 

ไมติดอะไรเลย  ไมติด  คําวาติดสมาธินี้  คือ  มันไปรบัรูรสชาติ  ธรรมารสคอืความสงบ  แลว 
มันติดของมนัเอง ตวัสมาธมิันจะไปติดใคร ตัวกิเลสเราไปติดตางหากละ รูโลกนอก ขณิกสมาธิ พุท 
โธๆๆ สงบอยางนี้ ขณิกสมาธิ มนัรบัรูหมด ไมลึกไมตื้นอะไรเลย 

เพียงแตเราทุกขยาก  เรามีความทุกขมากเลย  ถาเรามคีวามสบายใจ  “เออ..  วันนี้สบาย”  นั่นก็ 
คือสมาธอิอนๆ นะ สมาธโิดยสามัญสาํนกึ 

มนุษยมีสมาธอิยูแลว  ถามนุษยไมมีสมาธิ  มนษุยก็ตองเปนคนบา  เหมือนมนุษยอยูที่ 
โรงพยาบาลศรีธัญญานั่น  เพราะเขาไมมีสมาธิ  เขาขาดสติ  เขาถึงเปนคนบา  เรามสีตมิีสมัปชัญญะ 
แตมนัเปนสติ เปนสมาธิสัน้สมาธิยาวของปุถุชน 

ทีนี้เราพทุโธๆๆ  มันเปนกัลยาณปถุุชน  ที่เราไมเปนสมาธิเพราะเราติดในรูป  ในรส  ในกลิ่น 
ในเสียง ในธรรมารมณ สิ่งตางๆ นี้มนัมาดึงจิตออกไป แลวพอเราพุทโธๆ นี้ เราดึงมนักลับมา ดึงมัน 
กลับมาไมใหไปอยูในรูป  รส กลิ่น  เสียง  ใหมนักลบัมาอยูในตัวมัน ถามนักลับมาในตัวมนัชั่วคราว 
ก็สบายๆ เหมือนแบบวาตอนเย็นๆ นะ ใครทาํงานเสร็จแลว “เฮอ.. วันนี้สบาย” นั่นแหละสมาธิ แต 
สมาธิของปุถชุนจะเอามาเปนประโยชนในพุทธศาสนา  มันเปนไปไมได  มนัมีกาํลงัไมพอทีจ่ะมา 
วินิจฉยัขอเท็จจริงในหัวใจของเรา 

พระพุทธเจาถงึใหกาํหนดพุทโธๆ  ใหมันลึกเขาไปกวานั้น พอลึกเขาไปนี้  สิ่งที่เปนความ 
ผอนคลายที่สบายๆ  ของคฤหัสถเขานี้  เพราะจิตมนัทํางานถงึที่สุดแลว  นี่ไงทีว่าเกิดดับ  ที่วาเปน 
อนิจจัง  ทีว่าธรรมะเปนธรรมชาติ  เห็นไหม  เดี๋ยวกด็ี  เด๋ียวก็รายเดี๋ยวก็ฟุงซาน  เด๋ียวก็สบาย  มนัเปน 
ธรรมชาติของมนั  เอ็งจะทําหรือไมทาํ  มนัก็เปนของมันอยูแลว  คนเรานี้ทุกขเกอืบตายเลยนะ มีทุกข 
มหาศาลเลยนะ  พอถึงจุดหนึง่มนักผ็อน  “เฮอ..”  มันก็เปนสมาธิ  ไมตองพุทโธมันก็เปนสมาธิ  แต 
สมาธิอยางนั้นใครเปนคนควบคุมมัน ใครเปนเจาของสมาธิ ไมมี 

แตถาเราตั้งสติพุทโธๆๆๆ เห็นไหม สติเราเปนเจาของ จติเราเปนเจาของ พุทโธๆๆ ถาจิตมนั 
สงบเขามานี้  คือวาเหมือนน้าํรอนๆ  นี้  เราเอามาใชเปนประโยชนขึ้นมานี้  น้ํารอนๆ  เราเอามา



พระโง  ๒๖ 

ทําอาหารก็ได  อะไรก็ได  จิตนี้พุทโธๆ  นีม้ันมีพลังงานของมัน  มันรอน มันเอามาตมแกงกนิ  เอามา 
ทําประโยชนไดไง  พทุโธๆๆ  จนมันเปนขณิกสมาธ ิ น้ํารอนก็เปนน้าํรอนนะ  แตขณิกสมาธมิันเย็น 
มันสงบ แลวมนัมกีําลังของมัน ไมติดทั้งโลกนอกโลกใน มนัเปนขณิกสมาธิ 

พุทโธๆๆ บอยๆ ครัง้เขานี้ พอมนัเปนอยางนีแ้ลวนะ ดีขึ้นนะ พุทโธๆๆ ถามนัละเอียดเขาไป 
จิตละเอียดเขาไป  ตะกอนในแกวเห็นไหม  เวลามนันอนกนมันเริม่ใสขึ้นมา  พอพทุโธๆๆ  นีม้ันเริม่ 
จะเปนอุปจารสมาธิ จิตมนัสงบมากกวานั้น ลกึกวานั้น แตยังรับรูอยู วนอยู นี่อุปจารสมาธิ ตรงนี้นะ 
วิปสสนาตองใชตรงนี้ ไมใชอัปปนาสมาธิ สิง่ทีจ่ะวปิสสนาไดคืออุปจารสมาธิเทานั้น 

อัปปนาสมาธิ  วิปสสนาไมได  อัปปนาสมาธิเกิดปญญาไมได  ปญญาจะเกิดในอุปจารสมาธิ 
แตพอเขาไปอปุจารสมาธิ  เขาไปเรื่อยๆ  นี้  อยางเชน  เรามีเงินหนึ่งลานบาท  แลวเราใชเงินบาทหนึ่ง 
สะดวกไหม เรามีเงนิอยูหาสิบสตางคหรือบาทหนึ่ง แลวเราใชเงินบาทหนึ่ง เราก็ใชแลวหมดเลย แต 
ถาเรามีอยูลานหนึ่ง  แลวเราใชหนึ่งบาท  เราก็เหลืออีก  ๙๙๙,๙๙๙  บาท  แตถาเราไมมีเลยนี้  เรามอียู 
บาทหนึ่งเราใชบาทหนึ่งก็หมดเลย 

เราจะบอกวา เวลาเราเขาอุปจารสมาธนิี้ เราเขามาใหมๆ นี้ เหมือนเราจะมีอยูหาสิบสตางค มี 
อยูบาทหนึง่  การใชสมาธนิั้นมันถึงไมเปนประโยชน  หรอืเปนประโยชนที่ทาํใหเรานี้เศราหมอง 
เพราะเราใชหมดแลวเราก็ทุกขนะ  พอใชเงินหมดจะคอตกเลย  ไมมีตังค  เราถงึตองพยายามทาํตรงนี้ 
ใหมันมั่นคง 

เห็นไหมวา  เรามีเงินลานบาท  ใชไปบาทหนึ่งก็เหลอื  ๙๙๙,๙๙๙  บาท  ถามีเงินรอยบาทใช 
บาทหนึ่งก็เหลอื ๙๙ บาท ถามีพันบาทใชบาทหนึ่งกเ็หลือ ๙๙๙ บาท ถาเราชาํนาญในสมาธิเห็นไหม 
นี่อุปจารสมาธิ 

ที่ออกวิปสสนาไดหรือไมไดมันอยูตรงนี้  พออยูตรงนี้ปบ  เราเขาไปอปุจารสมาธิ  พุทโธๆๆ 
ๆนี้ จนเขาอปุจารสมาธิ มันยงัรูอยูนะ อุปจารสมาธนิี้คือจิตสงบ รูป รส กลิ่น เสียง รับรูหมด มนัออก 
รับรูได  มันใชปญญาได  แตถามันไมมีกําลังปบเราก็พุทโธอีกใหบอยครั้งเขาจนอัปปนาไง  อปัปนา



พระโง  ๒๗ 

สมาธินีม้ันจะลึกเขาไป พุทโธๆๆ นะ จิตมนัลงวื้ด... กึ๊ก !  “สักแตวารู” เงียบ ! รูอยูนะ ตัวมนัรูอยูแต 
มันคิดไมได มันรับรูอะไรไมได นี่คอือัปปนาสมาธิ 

ฉะนั้นทีบ่อกวา “ดูจติๆ จนเปนอัปปนาสมาธิแลวเกดิปญญาเอง” 

ตองไปฟองพระพุทธเจา  !  พระพุทธเจาองคไหนสอนวาปญญามันเกิดทีอ่ัปปนาสมาธินี้ 
พระพุทธเจาองคไหนสอน ไปฟองคุมครองผูบรโิภค มันไมมี ! 

นี่ไงจะบอกวา  สมาธิภายนอกหรือภายในนี้  สมาธินีม้ันเหมือนเกลือ  คุณสมบัติของเกลือ 
คุณสมบัติของสมาธอิันหนึ่ง  ทีนี้คุณสมบัติของสมาธิมแีลว  เราก็เอาจิตนี้ออกมาทาํงาน  คือเกลอืนี้ 
มันตองเปนวัตถุอนัหนึง่  เปนเอกเทศที่เราเอาไปผสม  เอาไปทําอุตสหกรรม  หรอืทาํอาหาร  สมาธนิี้ 
มันเปนตนทุนที่เราจะออกไปใชปญญา  เราจะออกใชไปเปนประโยชน  ถาไมมีสมาธิจะทาํสิ่งใดๆ 
ไมไดเลย 

แตในปจจบุันที่เราทาํกันอยูนี้  มันเปนตนทนุเกา  มนัเปนบุญเกา  บุญเกาคอืกรรมที่ทาํใหเรา 
เกิดเปนมนุษยนี่ไง  เพราะเราเปนมนุษยใชไหมเราถงึมีความคิด  เราถึงมีศักยภาพที่คิด  มันไมใชเกิด 
จากสภาวธรรม เกิดจากมรรคญาณ มันเกิดจากตนทนุเดิม มันเกิดจากกรรมเกา เกิดจากสิ่งที่เราสราง 
มาเปนมนุษยนี้  แลวเอาสิง่นีม้าศึกษาพุทธศาสนา แลวก็ตรกึกนัวาเราไดคุณธรรม มันไมใช มันไมมี 
ขอเท็จจรงิ ในการกระทาํนัน้เลย แตมันเกิดจากบุญเกา เกิดจากสถานะ 

ดูสิ  อยางเรานี้สมมุตวิา ทํากรรมไวมหาศาลเลย  เรานี้เปนคนทีโ่ลกนี้ร่าํลือเลยวาเรานี้เปนคน 
ที่ทํากรรมไวมหาศาล  แตทาํไมเราไมเห็นไดรับกรรมสกัที  หลวงตาบอกวา  “วันใดลมหายใจ 
ขาดผลั้วะ  ภาพจะชัดเจนมากเลย  แตถาลมหายใจยงัไมขาด  บุญกุศลเกามนัค้าํอนันี้ไวไง”  เห็นไหม 
เวลาคนเขานัง่สมาธแิลวพอจิตออกจากรางไป  แลวเดี๋ยวกลบัรางไมได  ถาจิตกลบัรางไมไดนะ  เวลา 
เอ็งนอนหลับฝนนะ เอ็งจะกลบัเขารางไมได ทาํไมเอ็งนอนหลับฝนแลวยังกลับเขารางไดละ 

ฝนนะก็คอืจิตออกจากราง ทาํไมมันกลับมาไดละ  ในเมื่อคนยังไมหมดอายุขัยนะไมตองกลวั 
วาจิตจะกลับรางไมได  เวนไวแตคนตาย พอตายจิตออกไปแลวนะคนละเรื่องแลว แตถาคนยงัมชีีวิต



พระโง  ๒๘ 

อยูนะ คนยงัไมถึงวาระนะเวลาจิตออก มนัมีสายใย มันเหมือนวาวเห็นไหม มนัมีเชอืกเราบังคบัวาว 
เห็นไหม  จิตนีม้ันออกจากรางไปอยางไรนี้ มนัมีสายบุญสายกรรม  ไมมีทาง แตถาหมดลมนี้ปบสาย 
นี้ขาด  พอวาวนีจ้ะเชือกขาดนะ  มนัจะไปตามแรงลมเลย  ถาหมดอายุขัยตายปบ  ไอกรรมดีกรรมชัว่ 
ไอนิพพานแว็บๆ นะ กูจะดวูามึงนิพพานจริงหรือเปลา 

ไอนิพพานแว็บๆ  เห็นนิพพานแว็บนี้ “สักกายทฏิฐิ ไมมีเลยนะ นิพพานแว็บเปนโสดาบนั 
เลย โสดาบันก็เบื่อๆนี้ เบื่อๆ นี้ เปนโสดาบนั” 

“แลวเปนโสดาบนัแลว โสดาบนั สกิทาคามี ยังไมใชนะ ยงัไปขาดกนัที่ขนัธกับจิตขาดจาก 
กัน แลวพอขนัธกับจิตขาดแลวนีน่ิพพาน” 

นิพพานอะไร  หัวใจยงัไมไดทําเลย  นี่มนัไมมอีะไรอยูจรงิเลย  ไมมีความจรงิอยูในหวัใจนั้น 
เลย 

อันนีพู้ดถึงการตอบเรือ่งจิตภายนอกนะ  ยงัรับรูโลกภายนอก  ถาเปนอุปจารสมาธิยงัรับรูอยู 
แตถาเปนอปัปนานีจ่ะไมรับรูอะไรเลย  ดับมั้บหมดเลย  นี่อัปปนาสมาธินะ  แลวเราพูดวาอัปปนา 
ธรรมนีม้ันเปนวิปสสนารวมใหญอีกอยางหนึ่ง 

หลวงปูมั่นพูดบอย  เวลาที่ทานอยูที่ถ้ําสารกิานี้  เวลาจิตรวมใหญแลวมียักษมา  ไอยกัษนี้เปน 
นิมิตนะ แตรวมใหญนี้มนัฆากิเลสดวย พอฆากิเลสปบเห็นนิมิตดวย คือกิเลสขาดปบ คือวายักษนีม้า 
อนุโมทนาไง  ยักษนี้ถอืกระบองเขามาเลย  แลวหลวงตาทานก็เปนที่หนองผือ  แลวขึน้ไปหาหลวงปู 
มั่น “เออ.. เหมือนเราทีถ่้ําสารกิาเลย” หลวงปูเจีย๊ะก็ “เหมือนเราที่ถ้าํสาริกาเลย” 

เห็นไหม  คนเกิดที่ไหน  “ถิ่นกาํเนิด”  ถิ่นกาํเนิดของสินคา  ถิน่กาํเนิดของธรรม  หลวงปูขาว 
ของทานที่โรงขอด  หลวงปูมัน่ที่เชยีงใหม  หลวงตาที่วัดดอยธรรมเจดีย  เห็นไหม  ถิ่นกาํเนิดของ 
ธรรมที่มนัเกิดกับเราไง พระพทุธเจาที่โคนตนโพธิ์ ถิ่นกําเนิดของธรรม เกิดที่ไหน ธรรมเกิดที่ไหน 
แลวถามนัเกิดอยางนี้ มันเปนไปตามความเปนจริง เห็นไหม



พระโง  ๒๙ 

สิ่งที่มนัเกิดขึ้นมานี้ อันนั้นมันเปนความจริง แตขณะที่วา “นิพพานแว็บๆ” มันไมใช ถามัน 
เปนความจริง ประสบการณอยางนี้ ในใจมนัจะเปนความจรงิ 

แลวพอเอาความจรงิขึ้นมานี้  พระโง  !  พระโงไมชวนใครทะเลาะ  แตพระโงจะพูดถงึสัจ 
ธรรม  เอาสัจธรรมมาคยุกันแลวเวลาคนฟง  ใหเขาไดประโยชน  หรือจะไมไดประโยชนก็เรื่องของ 
เขา เวลาฟงไปนี้ คนฟงนีม้ันทาํไดยาก ถาบอกวายาก เรายอมรับ ถามันงายขึ้นมานี้ แลวทําไมเราตอง 
สรางบุญกุศลละ เราทําบุญกันนี้เพื่ออะไร บุญกุศลนีเ้ปนอํานาจวาสนาบารมี มันก็กลบัมาซับที่ใจ 

หลวงตาบอกวา  “การสรางบุญขนาดไหนก็เหมือนเข่ือน  มันกกัเก็บคุณงามความดีไวขนาด 
ไหน แตถาไมภาวนา มนัก็ไมรอดไปไดหรอก มนักก็ักเก็บไวอยางนัน้” 

นี่ก็เหมือนกัน  จะทาํคุณงามความดีไวขนาดไหนมนัก็เปนอามิสอยูอยางนัน้  มันจะสิ้นสุดได 
ก็ที่นี่ พุทโธๆ ไอเจ็บๆ ปวดๆ นี้ ไมเจ็บมนัก็ไมหายปวด มันตองเจ็บๆ ปวดๆ อยางนี้ จนถึงจิตมนัลง 
จนหายปวด พอหายปวดขึน้มาก็ใชปญญาพอถงึที่สดุไดนะ มันถอนหมดเลย “เฮอ.. พอกนัท”ี ปวดก็ 
เปนปวด  เวทนาเปนเวทนา  เราเปนเรา  แยกออกหมดเลยเห็นไหม  แลวตั้งแตนัน้มานี้เวลาหลวงตา 
ทานเปนนะ  เวลาฟงทานพูดนี้ซึง้มาก  เพราะทานสูเวทนาตลอดรุงเห็นไหม  เวลามันผานไปแลวนะ 
“เฮอ.. ตอไปนี้มนัจะเอาเวทนาหนาไหนมาหลอกเราวะ เวทนาที่สุดมันกแ็คนี้ ที่สุดของเวทนานี้มนัก็ 
เหมือนกับเอาไฟนี้สุมตวัเอง  จุดไฟเผานีแ้ลวพุทโธๆ  สูกับมนั  ใชปญญาจนคลี่คลายไดนี้  แลว 
ตอไปนี้ มนัจะเอาเวทนาหนาไหนมาวะ” 

ไปที่หนองผือ  เห็นไหม  โรคเสียดอกนี้มนัเจ็บปวดมาก  เหมือนกับเราเปนตะคริวที่หวัใจนะ 
แปลบๆ  มนัเจ็บปวดขนาดนัน้นะมันเปนอยางไร  พอถึงเวลาทานเขาทางจงกรม  เห็นไหม  จิตมนั 
ประหวัดไปถึงตรงนี้เลย “เราก็เคยวิปสสนามาแลว กับเวทนาก็สูมาแลว” มันเลยตั้งสติสู พอสูปบนะ 
คลายออกๆ จนโรคหายหมดเลย “นี่ธรรมโอสถ” 

คนเรานะถามปีระสบการณอะไรที่มนัฝงใจนะ เราเอาจุดนั้นเปนจุดใหกาํลังใจเรา มีสิง่ใดปบ 
เราเอาตรงนัน้มา พอตรงนัน้มาปบ “เราเคยทํามา! เราเคยสูมา! ทําไมวันนี้มนัออนแอ! ทําไมวนันีม้ัน



พระโง  ๓๐ 

ไมสู!  ทําไมวันนี้มนัเปนอยางไร”  มันก็จะสู  เห็นไหม  องคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจาเวลาปฏิบัติ 
ธรรมถึงที่สุดแหงทุกขแลว  เห็นไหม  “มันจะสอนใครไดหนอ”  คือคําพูดคําเดียวกันนี้แหละ  แตมนั 
ลึกซึ้งตางกนั  เราจะบอกเลย  มนัเหมือนกับคนละภาษาเดียวกนันะ  มันก็เลยทําใหเราตองเข็มแขง็นะ 
นี้พูดถึงธรรมะ ถาอยางนีแ้ลวจบเนอะ เอวัง


