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แกปรากฏการณ 
พระอาจารยสงบ  มนสฺสนฺโต 

ถาม-ตอบ ปญหาธรรม วันที่  ๒๐ มนีาคม ๒๕๕๓ 
ณ วัดปาสันตพิุทธาราม (วัดปาเขาแดงใหญ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

มันมีประเด็นเดียว  เวลาเขาพูดนะ  ประเด็นเดียวคอืวา  มันไมเคยมปีรากฏการณ 
ปรากฏการณวาทําใหคนเขาวัดไดมากขนาดนี้ ทุกคนช่ืนชมวามนัเปนปรากฏการณวา มนั 
เปนความดีไง  ถาเปนความดีนี่  ความดีเวลาเราดูขาวทางหนงัสือพมิพเหน็ไหม  เวลาเรา 
เห็นคนไปกราบตนกลวย  เห็นคนไปกราบกระรอกขาว  เห็นคนไปกราบปลาเผือกอะไร 
อยางนี้ เรามีความเห็นกันอยางไร เราก็มคีวามเห็นวาเนี่ยเขาทําไมถกู เราก็วาเขาทําไมถกู 

แลวเวลาเราเหน็ปรากฏการณอยางนี้    คนเขาวัดๆ  มันเขาวัดไปเพราะอะไรละ  ถา 
มันเขาวัดไปโดยศรัทธา  โดยความเช่ือ  เวลาเขามาทาํบุญกับเรา  เวลาเขามาถวายสังฆทาน 
เราจะถามวาทําไมถึงถวายสังฆทานละ  ก็หมอดูเขาสั่งมาใหถวาย  ถาหมอดูสั่งใหถวายนะ 
อืม!  เราไมอยากรบัเลย  ก็เขาไมไดเกิดจากความศรัทธาของเขา  ถาเกิดจากความศรัทธา 
ของเขานะ  เขาอยากทําบุญกุศล  เนี่ย  เจตนาอนันีม้ันสําคัญมากเลย  ถาเจตนานี่เรารูถงึ 
ผลประโยชนใชไหม เราเตือนถึงความดี ความถกู ความผิด ความชอบ ความไมชอบธรรม 
อันนีม้ันเกิดจากหัวใจ มันสําคัญกวา 

แตนี้บอกหมอดูใหมาถวายนะ  หมอดูบอกวาเนี่ยเวลาแกกรรม  ตองแกกรรมตอง 
ไปถวายพระอยางนัน้ๆ พระก็เลยเปนตรายาง นี่ก็เหมือนกัน เวลาปรากฏการณวา โอโหย 
คนเขาวัดเขาวามหาศาลเลย  มันไมเคยมปีรากฏการณอยางนี้  ที่เขาเขาในเวบ็ไซตกนั 
ตอนนี้ มันไมเคยมปีรากฏการณวาคนเขาวัดเขาวามากขนาดนี้    ถาคนเขาวัดเขาวาขนาดนี้ 
มันเปน..  ไอคนเขาวัดเขาวามนัก็อยางหนึ่งนะ  ความถูก  ความผิด  มันเปนอีกเรื่องหนึง่ 
ความถูก  ความผิด  ถาเขามาประพฤติดวยความถูกตองใชไหม  ใช!  เวลาพูดถงึ  มนัคนมา 
เขาวัดเขาวาเนี่ย  เขาวัดเขาวาเพือ่ทําทาน  เขาจะดถููกวาเปนระดบัของทาน  ระดับของ 
ประเพณี
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แลวเวลาปฏิบัติขึน้มา  มนัจะเขาถึงความแจมแจงเหน็ไหม  ความเขาใจหลักธรรม 
เนี่ยแกนธรรม  มันแกนธรรมตรงไหน  ในเมือ่สติมนัไมตองทํา  ถาเผลอแลวสตมิันจะมา 
เอง  มนัจะเอาแกนธรรมมาจากไหน  แกนธรรมมนัไมมี  ถาแกนธรรมมนัไมมี  เพราะแกน 
ธรรมมนัไมมี  คนถงึเขามาแลวมนัสะดวกสบายไง พอคนเขามาแลวสะดวกสบายนะ  มัน 
ก็เหมอืนตืน่ววัตื่นควายกันนะ  ตื่นวัวตืน่ควายนะ  กับคนทีเ่ขามาในศาสนาดวย 
สติสัมปชัญญะ โดยความเขาใจ อันไหนมันจะดีกวากัน 

ถามันตื่นวัวตืน่ควายนะ  ม็อบ  เวลามอ็บเนี่ย  เวลาปลุกมอ็บนี่แสนยาก  แตเวลา 
ปลุกมอ็บขึน้มาแลว  ไอคนคุมม็อบนั่นสําคัญมากเลย  วาม็อบนี่จะคุมอยางไร  จะรักษา 
อยางไร นี่ก็เหมือนกันเวลาปลุกเราใหคนเช่ือเขามา แลวเช่ือเขามานั้นมันถูกหรอืผิดละ ถา 
เช่ือเขามาที่ผิดนะ  ดูสิ  เวลามอ็บจะคุมไมไดนะ  เวลาเกิดการจลาจลมนัทําลายหมดเลยนะ 
อันนีก้็เหมือนกัน  โอโหย  ไมเคยมีปรากฏการณวาคนเขาวัดเขาวาไดมากขนาดนี้  ถามี 
ปรากฏการณคนเขาวัดเขาวาไดมากขนาดนี้  คนนัน้ตองเปนคนดีคนงาม  คนนั้นตองเปน 
ความถูกตอง 

มันไมใช!  คนเขาวัดนะ  คนเขาวัด  ใช  ขนาดรัฐบาลยังบอกเลย  วันสําคัญทาง 
ศาสนาเห็นไหม ใหทําบุญทํากุศล ถาทําบุญกุศลเนี่ยเขาไปแลวไดฟงธรรมเหน็ไหม มนัก็ 
เหมือนความสามัคคี  ถาเขาไปชมุชนนัน้มรีักใครสมานกลมเกลียวกัน  ชุมชนนั้นตองดี 
นั่นมันระดับทาน  ศีล  ภาวนา  นี่ระดับของทานนะ  ยังไมเขาใจเรื่องวาศีล  ๕  คืออะไรเลย 
ศีล ๕ นี่ทํากันอยางไรเลย  วาศีล ๕  ขึ้นมาเนี่ย  ศีลมนัเปนความปกตินะ  ศีลคือความปกติ 
ของใจ  ถาใจปกติแลว  เกิดความปกติของใจจะเกิดสมาธิ  วาสมาธิแลวมันจะเกิดปญญา 
แลวปญญาอยางไร 

อันนีม้ันกลับหวักลับหางนะ มนักลบัหัววาเนี่ยไมตองทําอะไรเลย อยูเฉยๆ เพราะ 
อะไร  เพราะคําพูดมอียูคําพูดหนึง่  เขาพูดของเขาเหน็ไหม  เขาบอกวา  จิตนี่หยุดไดไหม 
คนไปถามเขา  เขาบอกวาเอ็งตองหยุดหายใจไหม  เขาพูดวาจิตนี่หยุดไมได  เขาวาจิตหยุด 
ไมได ความคิดจะตองมีตลอดไป นั้นเวลาสอนเห็นไหม ใหดูจิตไปเรือ่ยๆ อยากดมนั อยา 
เกร็งมัน ดไูปเรื่อยๆ ดไูปเรื่อยๆ นะ นี่มนัก็เขากบัปริยัติเห็นไหม กเิลสมีเพราะยึด ทุกขมี 
เพราะยึด ถาปลอยแลวก็ไมมี ดูไปเฉยๆ นะ มันก็หายกันไปเฉยๆ อยางนั้นนะ ดูกัน  เฉยๆ 
ดูจิตไปเฉยๆ แลวพอดูแลวเนี่ยมันสมุจเฉท มันจะขาด
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เวลาพูด  พูดไปอีกอยางหนึ่งนะ ถาสมุจเฉทมนัขาด เวลาขาดแลวทําไมมนักลับมา 
กลบอกีละ ทําไมพอเห็นนิพพานแวบเดียว เนี่ย เหน็นิพพานแวบหนึ่งเห็นไหม แลวมันจะ 
ไปขาดเอา นีม่ันกลับหัวกลับหางกันตลอด พอกลับหัวกลับหางกันตลอด มนัก็เหมือนกับ 
ดูสิ  เวลาฉีดวัคซนีเหน็ไหม  ทุกคนตองฉีดวัคซนี  แลววัคซนีนัน้นะไดทดสอบหรือยัง 
วัคซีนนั้นไดวิจัยหรือยัง  วัคซนีนัน้มนัถูกตองหรือเปลา  อันนีบ้อกวาวัคซนีก็คอืวัคซนีไง 
ธรรมะขององคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจาก็คอืธรรมะขององคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจาไง 
มันตองเปนอยางนัน้ทั้งหมดไง เนี่ยที่วาปรากฏการณ 

เราดูแลวปรากฏการณอยางนีน้ะ คนเขาวัดเขาวาเยอะมันกเ็ปนอีกเรือ่งหนึง่ แตมัน 
ยิ่งสลดสังเวช  สลดสังเวชที่วาเวลาคนเขาไปแลว  มนัเขาไปมันตะครุบเงา  แลวมันจะเปน 
ความจรงิไหม  ถาไมอยางนัน้  ทําไมองคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจาแบงไววาปริยัติ  ปฏิบัติ 
แลวบอกวานีเ่ปนภาคปฏบิัติ  เปนภาคปฏิบัติ  เวลาพดูออกมาเนีย่  เวลาภาคปฏิบัติเห็นไหม 
เขาเอาเอกสารมาใหดู เถยีงกนันาดูเลยนะ 

เถียงกันวาอีกฝายหนึง่ก็บอกวา  เนีย่จํามา  ไปจําขององคนั้นๆ  ไมอยากเอยชื่อ  อยู 
ในเวบ็ไซตนัน่เขาเขียนไวเตม็เลย จําองคนัน้ๆ มาเปนความจํา ไอลูกศิษยเขาก็บอกวา  เอา 
มันจะผิดไปที่ไหนละ  ก็ศึกษาธรรมพระพุทธเจากจ็ําพระพุทธเจาทัง้นัน้นะ  มันก็เปน 
ความจํา  มันผิดไปตรงไหนละ  เรายังจําธรรมะพระพุทธเจามาเลย  แลวนี่เปนความจํา 
เหมือนคัดลอกของคนอืน่มา  มนัจะผิดไปตรงไหนละ  มันบอกถึงความไมเขาใจไง  มัน 
บอกถงึความไมเขาใจของผูที่ไมเคยปฏิบัติเหน็ไหม วาเวลาจํามานี่มนัไมผิด 

แตถามันเปนภาคปฏิบัตนิะ  หลวงตานะ  เวลาพูดถึงหลวงปูมั่น  ทานบอกเวลา 
หลวงปูมั่นทานเทศนนี่  ถาอะไรทีม่ันเปนขณะจติ  ขณะจิตที่มันเปลี่ยนแปลงเปน 
ความสําคัญนะ  หลวงปูมัน่จะไมพูดเลย  เพราะกลัวจะเปนสัญญา  กลัวจะเปนความจํา  ถา 
กลัวเปนความจําแลว  จิตนี้มนัจะสรางภาพ  จิตนีม้ันมีกิเลสอยูแลว  แลวพวกเราปฏิบัติกนั 
ทุกคนก็อยากไดมรรคไดผลใชไหม  มนัจะสรางภาพ  พอมันจะสรางภาพเนี่ย  สรางภาพ 
เห็นไหม  ความสรางภาพคือ  อุปกเิลส  เห็นไหม  โอภาส  สวางไสว  อุปกิเลส  ๑๖  เวลา 
ภาวนากันนะ เราก็อยากจะวาง อยากจะมีความสุข อยากจะปลอยวางเห็นไหม 

แตเวลามนัเปนอุปกิเลสเห็นไหม  มันคือความวาง  มันคอืความปลอยวาง  มนัคือ 
แสงสวาง นั้นคืออุปกิเลส กิเลสเนี่ย พอเราละจากกิเลสอยางหยาบๆ มา มันจะไปติดกิเลส
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อยางละเอียด  ละเอียดกจ็ิตเราเวลาเปนเหน็ไหม  เนี่ยเวลาจิตเราสงบขึน้มาเหน็ไหม  มัน 
สวางไปหมดเห็นไหม เราก็บอก อูฮู สวาง คนนัน้กว็าสวาง ทุกอยางสวางไปหมดเลย ไป 
ตื่นเตนกับความสวาง  แตไมตื่นเตนกับผูรูวาสวาง  ถาไมมีผูรู  ใครเปนคนรูวาแสงสวาง 
ทําไมมนัวางหมดเนี่ย  ใครเปนคนรูวาสิ่งนั้นวาง  ใครเปนคนไปรูวาแสงสวางนีม้ันเกิด 
ขึ้นมา ใครเปนคนไปเห็นแสงสวาง 

เวลาเราไปเหน็แสงสวาง เหมอืนเราเลย เราแตงเนือ้แตงตัวกันนะ เราไมเห็นคุณคา 
ของตัวเราเองเลยนะ  เราไปเห็นเสื้อผาแฟช่ันไง  โอ  ตัวนี้หลายตังคนะ  ตัวนี้หลายตังคนะ 
แตลืมตัวเองนะ  มนัจะกี่ตังคก็แลวแต  ใครเปนคนไปใสมัน  ของมันจะมคีุณคาขนาดไหน 
ใครเปนคนเอามาใส  เราใสมนัใชไหม  โอย  อนันี้แฟชั่นนะ  อนันี้ดนีะ  แลวดีนีม่ันมาจาก 
ไหนละ  ดนีี่มนัอยูในขอมอืเรา  อยูในคอเรา  อยูในตัวเรา  นี่เราเอามาใสใชไหม  นี่ก็ 
เหมือนกนัเวลาเราไป  โอย  สวางไปหมดเลย  สวางขนาดไหน  ใครเปนคนไปเห็นสวาง 
ใครเปนคนรับรูความสวางเห็นไหม 

เนี่ย  กเิลส  อุปกเิลส  มนัจะสวางขนาดไหน  มนัจะมีความรูขนาดไหนเหน็ไหม 
นั่นนะมนัเปนกเิลสอยางละเอียด  สิง่ที่อยางละเอียดเวลาคนปฏิบัติไป  ถาเปนหลักเปน 
เกณฑ  มีครมูีอาจารยมันจะรูถึงตวัจิต  ตัวจิตรูวาสวางเห็นไหม  เวลาหลวงตาทานพูดเหน็ 
ไหม  ทานบอกวาเวลาทาน  จิตทานวางหมดเห็นไหม  เนี่ยติดในสมาธินะ  เวลาเราไปหา 
หลวงปูมั่น  เนี่ยจิตเปนอยางไร จิตเปนอยางไร โอย สวาง จิตสบายครับ จิตดมีากครบั 

ทานบอกถาดีมากอยางนัน้เหน็ไหม  เราติดในความสวาง  ติดในความรับรู  ติดใน 
ความวาง ติดหมดเลย เนี่ยพอมันติดขึ้นมานะ แลวบอกวา สุขอยางนี้ ความติดอยางนี้ มัน 
เปนความสุขเล็กนอย  มันยังมคีวามสุขมากกวานี้  นีพู่ดถึงคนรูนะ  คนทีว่าเห็นถูกเห็นผิด 
นะ  คนทีเ่ห็นถูกเหน็ผิดจะรูวาอะไรถูกอะไรผิดใชไหม  บอกอันนี้มนัยังไมถึงที่สุด  มนัยงั 
ผิดอยู  มันยงัถูก  มนัยังไปไดยิง่กวานี้อยู  แตเวลาคน  คนที่ไมเขาใจเหน็ไหม  เอา  แลวถา 
มันไมใช  ไอความวางอยางนี้  สัมมาสมาธิเนี่ย  องคสมเด็จสมัมาสมัพุทธเจา  พุทธพจนก็ 
บอกสมัมาสมาธิ  สัมมาสมาธิไง  มนัเปนสัมมา  มันเปนความถูกตองดีงามไง นีย่ังเถียงนะ 
เนี่ย ยังเถยีง ยังเอาธรรมะพระพทุธเจามาอางเห็นไหม 

เวลาคนรูเหน็ไหม สมัมาสมาธิของพระพุทธเจา มนัไมมีตัณหา มนัไมมีสมทุัย มนั 
ไมมกีิเลส นั่นคอืสัมมา สัมมาของทานนะมันมีสมุทยั มีความรูความเห็น เห็นไหม  เราไป
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เห็นแสงสวาง  เราไปติดขางนอกเห็นไหม  เนี่ย  ผิดกับถูกไง  จะบอกวาเราพูดกันนี้เราพูด 
เรื่องผิดถูก  ผิดถูก  เราไมใชพูดถึงปรากฏการณ  ปรากฏการณ  โอโหย  คนเขามาเยอะมาก 
คนเขามารบัรูมาก โอย คนติดกันมาก เรานะเราไปโรงเรยีนสิ โรงเรียนๆ นี้ นักเรียน ๖๐๐ 
โรงเรียนนีน้ักเรียน  ๑,๐๐๐  นักเรยีนจะกี่คนก็แลวแต  นักเรียนคือนักเรียน  นักเรียนไป 
ทําไม นักเรยีนไปโรงเรียนไปศึกษา  ไปศึกษาแลวใครเปนคนสอนนักเรียน  ก็ครูโรงเรียน 
นั้นเปนคนสอนนกัเรยีนใชไหม 

นี่ก็เหมือนกัน  ปรากฏการณนีเ่ด็กๆ  ปรากฏการณนี่ตื่นววัตื่นควาย  แลว 
ปรากฏการณโรงเรียนนะ  เดก็ที่ไปโรงเรียนกบัครูทีโ่รงเรียนนะ  ครใูนโรงเรียนกับเด็กใน 
โรงเรียนวุฒิภาวะตางกนัไหม  ปรากฏการณเนีย่  เอาปรากฏการณนัน้มาเปนตวัตั้งไดไหม 
วาเปนความถกู  ความผิด  ปรากฏการณนัน้เปนความถูกความผิดไมได  ความถูกความผิด 
มันเปนเรื่องของอริยสัจ  มนัเปนเรื่องสัจธรรม  มันเปนเรื่องของความจริงอันนั้น  ถาเปน 
เรื่องของความจริงอันนั้นเห็นไหม เนี่ย ความจรงิอนันั้นมันกําลงัพัฒนาเขามา มันจะรูของ 
มัน มนัจะเห็นถกูเหน็ผิดของมัน 

ถาเห็นถกูเห็นผิดของมัน  อนันี้ตางหาก  นี่สัจธรรมมนัอยูที่นี่  เนีย่การประพฤติ 
ปฏิบัติของเรา  มันอยูทีน่ี่  นัน้อางแตคําวาปรากฏการณไง  ปรากฏการณ  โอโหย  คนเขา 
เยอะมาก ไมเคยมีปรากฏการณอยางนี้  อยางนี้ตองถกูตองดีงามไปทัง้หมด นีค้ําวาถูกตอง 
ดีงาม  มันเปนความเหน็นะ  มันเหมอืนกับการเผยแผธรรมเนี่ย  ทุกคนก็ตองพยายามชัก 
นําเขามา  แตชักนําเขามาแลวมันจะมาคัดเลือกกันอีกเหน็ไหม  คัดเลอืกวามีการศึกษา 
ขนาดไหน มีความรูขนาดไหน จะรับผิดชอบสวนใดของศาสนา จะเผยแผกันอยางไร จะ 
ทํากันอยางไรใหศาสนามัน่คง มันก็เปนอํานาจวาสนา  เปนบารมี  เปนความรัก  เปนความ 
พอใจของคนที่จะทํา 

แตในการชําระกิเลสเห็นไหม  เนีย่เรือ่งปริยัติใชไหม  เวลาปฏิบัติ  เวลาการชําระ 
กิเลส  มันตองทํา  ทําใจของเราไง  มนัตองทําปรากฏการณอันนี้  ทําความรูสึกอันนี้ใหมนั 
ถูกตองเขามา  แลวถาปรากฏการณอนันีม้ันถูกตองเขามา  จะไมกลบัหัวกลับหาง  ถาคําวา 
กลับหัวกลับหาง  คําวากลับหัว  ศีล  สมาธิ  ปญญาเนี่ย  พระพุทธเจาเปนคนวางรากฐาน 
เอาไวเอง  ศีลคือความเรียบรอยดงีามของสังคมชาวพุทธ  ศีลเปนความเรยีบรอยดีงาม 
สมาธิคือจิตที่มนัมีหลักมีเกณฑของมนั  แลวถาปญญามันเกิดขึน้มา  ปญญาอันนั้นนะ 
ปญญาอันนัน้ถามนัเกิดขึน้มาเนี่ย มนัไมกลบัหัวกลบัหาง
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คําวากลับหัวกลับหาง เริ่มตนเห็นไหมไมตองทําอะไรเลย พอปญญามนัเกิด อยาง 
นี้มนัก็คิดวาทกุคนมีความคิดอยูแลวไง  ถาอยางนั้นเด็กก็มีปญญา  ไปโรงเรียนนะ  เวลาครู 
สอนเดก็  เวลาเด็กมนัถามวาทําไมครูสอนอยางหนึ่ง ทําอยางหนึ่ง  ครจูะสอนนะ นักเรียน 
นะไมควรสบูบุหรีน่ะ  ไมควรกินเหลาเมายานะ  แตครูนะหยําเปเลย  เนีย่  คําสอนอยางนัน้ 
สอนไป เด็กมันก็รูได นั้นถาพูดถึงคําสอนอยางนัน้ เวลาสอนออกไป มันกลับหวักลบัหาง 
เห็นไหม พอกลบัหัวกลับหาง นี่กเ็หมอืนกัน ครูทัง้ๆ ที่ครูเปนผูสอนเด็ก ทําไมใหเด็กมนั 
ยอนศรถามเอาเลย ถอนหงอกเอาดวย นี่บอกไมตองสูบบุหรี่ ทําไมครคูาบบุหรี่ปุยๆ อยาง 
นั้นนะ 

นี่ก็เหมือนกัน  สิ่งทีว่าปญญามันเกิด  ปญญาเกิดทางโลกเนี่ย  ปญญาที่ทางโลกมัน 
เกิดมนัเปนสัญชาตญาณ มันเปนปญญา มันเปนเรื่องความเห็นอยูแลว ถึงบอกเพราะมนัมี 
รากฐานอยางนี้  ถงึบอกความคิดหยุดไมได  ในเมื่อความคิดหยุดไมได  เราก็ตามความคิด 
นั้นไป  พอรูเทาเห็นไหม  รูเทาความรูเทานีม่ันเปนความรูเทา  เปนความเหน็เทานัน้แหละ 
แตเพราะธรรมะพระพุทธเจา ทางทฤษฎีเขาบอกวา ใหรูกายรูใจ ก็เอาคําวารูกายรูใจจะพูด 
ทุกๆ  ทีวา  รูกายรูใจ  รูกายรูใจ  รูกายรูใจเราก็สรางภาพไดวารูกายรูใจอยางไร  รูกายรูใจ 
ตามความจริงขององคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจาเหน็ไหม 

นี่เขาบอกวาครบูาอาจารยใหดูจิตรักษาจิต  หลวงปูมัน่  หลวงตาครูบาอาจารยทาน 
ก็บอกใหรักษาจิตรกัษาใจ  ใจของเรานี่ใหรักษา  ใหรักษาใหดูแลหัวใจของเรา  ทุกคนนะ 
รักษาใจของเรา  ใจของเรามันทุกขของเราใชไหม  เนี่ยสังคมกเ็ปนภาวะของสังคมใชไหม 
กรรมของสภาวะสังคม  กรรมของสังคม  กรรมของสวนรวมกัน  มันกม็ีใชไหม  เราก็มี 
กรรมของเราใชไหม  เราอยูสังคมขึน้มาเนี่ย  เราก็รักษาใจของเรา  เห็นไหม สิ่งที่เกิดขึ้นมา 
เนี่ย  ในสังคมมนัก็เปนสิง่สภาวะแวดลอม  เปนความเห็นของคน  เปนมุมมองของคนเห็น 
ไหม ตื่นกระแสกันไปเนี่ย ไอเราก็อยูในกระแสอยางนี้ เราจะไปกับเขาไหม 

เห็นไหม ถาเรารักษาใจของเรา เราก็จะไมตืน่ไปกับเขา เราก็จะรักษาใจของเราได 
ถารักษาใจ  นี่  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ถาเราไมมีหลกัใจของเรา  เวลาเราตื่นกระแสสงัคม 
ความคิดไปเนีย่  เขาบอกปญญา ปญญา ปญญา เนี่ยมันกลับหัวกลับหาง กลับหวักลบัหาง 
ที่ไหน  กลับหวักลับหางที่ธรรมะขององคสมเด็จสมัมาสัมพทุธเจา  หลวงปูมั่น  ครูบา 
อาจารยของเราบอกตองทําความสงบของใจเขามากอน พูดถึง ศีล สมาธิ ปญญา แตนี่บอก
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วาปญญามันเกิดเลย  ดูจิตดูใจไปเนี่ย  คําวาดูจิตดูใจ  ดูใจใหสงบกอน  พอใจสงบมีหลักมี 
เกณฑขึ้นมา แลวเกิดปญญาขึ้นมา ปญญาอันนีม้ันจะมาซักฟอกใจ 

แตนี่บอกวาใชปญญาไปเลย ทุกอยางปญญา สมถะทุกอยางไม..ตอนนี้เขาชักบอก 
วาจําเปนแลวนะ  เมื่อกอนบอกไมจําเปนเลย สมถะนี่ไมจําเปน! สมถะไมเกิดปญญา ไมมี 
ประโยชนอะไรเลย  ใชปญญาไปเลย  นี่ไง  คําวากลบัหัวกลบัหางคือเอาสัญชาตญาณ  เอา 
ปญญานี่มาใชเปนประโยชน  แตในธรรมขององคสมเด็จสมัมาสมัพุทธเจา  ทานก็ใช 
ประโยชนเหมอืนกัน ถาไมมีปญญาอยางนี้ เราไมมคีวามคิด ไมมีความตองการ ไมมคีวาม 
ปรารถนา เราจะไมเขามาวัดหรอก การเขามาวัดเพราะตองมีศรัทธาใชไหม 

ศรัทธาความเช่ือ  เวลาศึกษาธรรมะพระพทุธเจา  เราก็ใชปญญาของเราใชไหม 
พอใชปญญาเราก็แยกแยะใชไหม  แยกแยะวาอันนี้เปนบุญกุศล  อนันีเ้ปนบุญกุศลเราเปน 
บาทเปนฐาน  ถามันเปนบาทเปนฐานแลว  เราจะพฒันาขึ้นไป  เราก็ตองปฏิบัตขิึ้นไป  พอ 
ปฏิบัติขึ้นไปแลว  มนัก็ตองเริ่มตนจากพืน้ฐานตองมีสมาธิ  แลวพอมีสมาธิทําใหเกิด 
ปญญาขึ้นมา มันไมไดกลับหัวกลับหาง เนี่ย เขาเรียกวาเคารพธรรม 

เคารพธรรมะขององคสมเด็จสัมมาสัมพทุธเจา  แลวยิ่งถาตัวเองยิ่งรู  ถาตัวเองนะ 
ถาจิตเขาไปรูสจัจะความจริงอันนี้นะ   มันยิ่งซาบซึ้งใหญเลย ซาบซึ้งแบบวา  เรามันตองมี 
พื้นฐาน  มันตองมกีารพัฒนาการขึน้ไปเปนช้ันเปนตอนขึน้ไป  ตนไมนีเ่ราก็ปนจากโคน 
ขึ้นไปยอด  จากโคนแลวเราก็ปนขึน้ไป  เราก็ไปเก็บผลไมกนิ  เราไปสรางทุกอยาง 
ประโยชนอยูบนตนไมนั้น  มนัเปนความจรงิ  มันเปนอยางนี้  แตนี่บอกทุกอยางไมจําเปน 
เลย เหาะมาจากไหนอยูบนยอดเลย เก็บยอดกนิไดหมดเลย เพราะมีความคิดอยางนี้ เพราะ 
อะไร 

เพราะวา ปรากฏการณของสังคม มันไมมีปรากฏการณทางจิตไง จิตมันไมเปนไป 
มันเลยกลับหัวกลับหาง  คําวากลับหวักลบัหางนีม่นัไมมีหลักมีเกณฑ  พอไมมีหลกัมี 
เกณฑ  คําสอนมันถึงไดผิดตรงนี้ไง  พูดพุทธพจนเหมือนกัน  พูดธรรมะคําเดียวกัน  พูด 
อักษร  พูดภาษาเดียวกัน  แตการเรียงลําดับความเปนไปของจิตมันผิด!  ความเปนไปของ 
จิต พัฒนาการของจิตมันกลับหัวกลับหาง ตนไมนี่มแีตรากแกวชี้อยูบนอากาศ ยอดตนไม 
จมดินไปอยางนี้ กับสัจจะความจริงคือรากแกวอยูทีด่ิน แลวโตข้ึนมาเปนตนไมแลวมดีอก 
มีใบอยูนั้น นี่คือธรรมะ
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แตถามันกลบัหัวกลับหางเหน็ไหม มันจะเอารากแกวช้ีฟา  เอายอดปกดนิ  ยอดปก 
ดินเพราะอะไร  ใชปญญาไปเลยไง  รูกาย  รูใจ  รูจิตนะ  จิตมนัจะรูของมันไป นี!่  ที่ผิดมัน 
ผิดตรงนี้  แตบอกมันไมผิด ก็พูดธรรมะพระพทุธเจา พูดเหมือนกันเลย  เปดพระไตรปฎก 
ก็มีเลย แลวครบูาอาจารยทกุองคก็พูดเหมือนกนั หลวงตาก็บอกใหดูใจ รักษาใจ รักษาใจ 
เรา อยาไปรักษใจคนอืน่ ใจคนอื่นไมใชของเรา 

ครูบาอาจารยพูดอยางนี้ทั้งนั้น  แตการกระทํามนัมีของมนัไง  การกระทํามันมีของ 
มัน มนัพัฒนาของมันขึน้มา มนัจะรูของมนัเหน็ไหม มันจะรูมันจะเหน็ของมนั เราจะกลา 
พูดไหมวาเกลอืหวาน  น้ําตาลเคม็  เรากลาพูดไหม ถาคนพูดอยางนี้แสดงวาแปลกแยกกับ 
สังคม อยางนั้นตองไปบัญญัติใหมเลย เปลี่ยนเกลือน้ําตาล เปลี่ยนกันกลับหวักลบัหางกนั 
แตนี่สังคมเขารับรูกันอยูแลววาเกลือเค็มน้ําตาลหวาน  นี่ก็เหมอืนกันในเมื่อประพฤติ 
ปฏิบัติ ถามันเปนความจริงนะ เราไปรูจริงวา เกลือนีเ่ค็ม น้ําตาลนี่หวาน 

เราจะไมพูดกลับกับเขา  แตนี่เราพูดกลับเขา  ปญญาใชไปเลย  ดจูิตก็ไมสําคัญ  ทุก 
อยางก็ไมสําคัญ  แตเพราะเรือ่งเกิดขึ้นมาแลว  แตเพราะพูดอยางนี้ใชไหม  ทุกคนปฏเิสธ 
ธรรมชาติของมนัคอืเกลือเค็มน้ําตาลหวาน  แตเวลาประพฤตปิฏิบัติขึน้ไป  ถาทําอยางนั้น 
แลว กวาจะไดเกลอืมาแตละเม็ดตองทํานาเกลือ กวาจะไดน้ําตาลขึน้มา น้ําตาลประเภทใด 
น้ําตาลโตนดตองใชตนตาล  ถาน้ําตาลออย  น้ําตาลทราย  เราก็ตองปลูกออย  ปลกูออยเรา 
ตองลงหีบ เสรจ็แลวเราถึงจะไดน้ําตาลมา 

ถาทําอยางนี้  อยางนีล้ําบากเห็นไหม  กเ็ลยไมมีปรากฏการณความตืน่ของสังคม 
เพราะมนัตองทําตามความเปนจรงิ ใครอยากไดน้ําตาลก็ตองปลูกออย ใครอยากไดเกลือก็ 
ตองทํานาเกลือ มันก็เปนปรากฏการณตามความเปนจริง เปนสจัธรรม ถาเปนสัจธรรมมนั 
ก็ไมมีปรากฏการณ คนก็ไมตืน่เตน เพราะมนัเปนขอเท็จจรงิตามทางธรรมชาติ แตถาบอก 
ทุกอยางกลับหวักลบัหางแลวเปนไป นี่ไง ปรากฏการณมันเกิดอยางนี้ คําวาปรากฏการณ 
ที่คนตื่นเตนนะ  เพราะวามนัไมมีหลักมเีกณฑ  แลวเวลาทุกคนจะพูด  เขาเอามาใหดูเมือ่ 
วาน ทุกคนบอกวาก็มนัปฏบิัติแลวมันไดผลนะ 

เมื่อกอน  โอย  ปฏิบัติไมไดเรื่องเลย  สวนใหญจะบอกเลยทําพุทโธมาสิบกวาป 
ทั้งนัน้เลย แลวพอมาดูจิต  เยี่ยม!เยี่ยม!  เมื่อกอน  อูย พุทโธมาสิบปเอาหัวปกดนิทั้งนั้นนะ 
พอดูจิต โอโฮ มนัยอด โอโฮ มนัสบาย    เราทํางานอยูนีเ่ราตกลงกันตัง้แตวันนี้เลยนะ ทุก
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คนไมตองทํางาน อยูที่นีเ่ราเลีย้งดูหมดเลย เราใหตังคใชหมดเลย ยอดไหม ยอด  แลวพวก 
เราจะอยูกันไดจรงิไหม  อยูกันไดจรงิหรือเปลา  ตั้งแตบัดนี้ไปเลยนะ  โยมทํางานอะไร 
ลาออกหมดเลย มาอยูที่นีเ่ราจะเลี้ยงดูหมดเลย เราจะใหเงินเดือนดวย ใหฟรีๆ คนละหมื่น 
แลวไมตองทําอะไรเลย  อยูเฉยๆ  โยมเอาไหมละ  อยากไดทุกคนนะ  แลวมันเปนไปได 
ไหมละ มนัเปนไปไมได 

เพราะคนเรามนัตองมีหนาที่รับผิดชอบ มันมีเวรมกีรรม มีพอ มีแม มีปู มียา มลีูก 
มีหลาน มีครอบ มีครวัตองรับผิดชอบ ตองทําทั้งหมด พุทโธๆๆ มาตลอด ทํามาสิบปยี่สิบ 
ปไมไดอะไรเลย  พอมาดูจิตขึน้มานะ  อูฮูย  มันยอดๆ  เนี่ย  เอาเวลาพิสจูนกนั  ถาเวลาเรา 
ตองกลบัไปทําหนาที่การงานของเรา  มันจะเปนอยางนี้ไหม  สิ่งที่มันเปนอยางนี้อยูมาเนี่ย 
เพราะอะไร  เพราะมันเปนปรากฏการณเพราะความเช่ือ  เพราะความเช่ือปรากฏการณ 
แลวช่ัวคราวเทานัน้  ปรากฏการณอันนี้เพิง่เกิดขึ้น  ถาปรากฏการณนีเ้กิดขึน้  ใชกาลเวลา 
พิสูจน ถาใชกาลเวลาพิสูจนวา เวลาปฏิบัติไปแลว มนัจะมีมรรคมีผลไหม 

ถามันไมมมีรรคมีผลก็ตัง้กติกาขึน้มา เอา คนนั้นภาวนาดีไดโสดาบนั คนนี้ภาวนา 
ดี ไมเคยใหโสดาบันใครเลยนะ เพียงแตบอกภาวนาดี แตมันก็มีศัพทมีรหัสของตวัเองกนั 
ไงวา ถาใครภาวนาดีแลวจะไดขั้นไดตอน นั่น คอืวาไมมีอะไรไง คือวามันไมมี เพราะคํา 
วาสบาย คําวารากฐานมันไมมี มันจะไมมีผล หลวงปูมั่นพูดไวเอง “ตนคดปลายตรงไมม”ี 
ทีนี้พอตนคดปลายตรงไมมนีะ เราถงึพูดไวเหน็ไหมวาแชรนิพพาน ถาใครลงแชรแลวคน 
นั้นจะไดผลประโยชน  ใครลงแชร  นัน่ถาใครเขามาทําแลว  มันจะไดความสะดวกสบาย 
ความวาง ความพอใจ มันก็วากนัไป 

แตจริงๆ  มนัคือไมได  จริงๆ  มันคอืไมได  เพราะวาแชรลูกโซหรอืแชรที่เขาใช 
กระแสปนกัน มนัอยูไดช่ัวคราว เราจะบอกวาทีท่ํากนั ปรากฏการณนี่มนัแปบเดยีวแหละ 
ทีนี้คําวาแปบเดยีวเนี่ย  ทําไมมนัอยูไดละเห็นไหม  มีขบวนการหนึ่ง  ทางที่เขาอยูกนัได 
เพราะอะไร  เพราะเขาจะมีกระแสบอยๆ  เขาจะมโีครงการอยูตลอดชาติ  จะมีการปลกุ 
กระแสกันมาตลอด  จะมโีครงการนั้นๆ  อยูตลอดไป  เพื่อปนกระแสอยูตลอดเวลา  ปนไว 
นะ  เหมอืนกับตลาดเหน็ไหม  รีแบรนดตลอด  คอยพยายามจะใหขบวนการของมนัอยู 
อยางนัน้ มันถึงจะอยูของมันไง
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แตความจรงิมนัไมเปน  ถาพูดถงึการปฏบิัติของกรรมฐานของพระพุทธเจาเห็น 
ไหม  พระพทุธเจาตรัสรูอยูโคนตนไม  พระพุทธเจาเทศนครัง้แรกกับปญจวัคคีย  ๕  องค 
เทานั้น  พระพุทธเจาจะเทศนวาการแตละครั้งแตละคราวนะ  ทานตองมองดคูวามพรอม 
ของผูรับ ถาผูรับยงัไมมีความพรอม ทานจะเทศนอนุปุพพิกกถา เทศนเรื่องระดบัของทาน 
เทานั้น  ใหผูมีระดับของทาน  ใหมีความเช่ือมัน่  ใหเตรียมความพรอม  พอเตรียมความ 
พรอมขึ้นมาทานถึงเทศนอรยิสัจ  เทศนเปนช้ันเปนตอนขึน้ไป  ไมมีการบอกวาใครก็ได 
อะไรกไ็ด  ทําแลวจะประสบความสําเร็จ  มนัไมมี  มนัเปนไปไมได  นีพู่ดถึงปรากฏการณ 
ไง 

เขาบอกวา มันเปนปรากฏการณ โอย คนเขามาเยอะมากนะมาปฏิบัติ คนจะพูดคํา 
เดียววาเมือ่กอนพุทโธมาสิบปยี่สิบปแลวไมไดเรื่อง จะทําอะไรมาก็ไมไดผลเลย   พอมาดู 
จิตนี่ อูย สบาย  คนเรานะทําอะไรก็แลวแตนะ พอเขามาถึงวานัง่พัก ทกุคนสบายหมด คอื 
ไมทําอะไรสบายที่สุด ฉะนัน้พอกําหนดจิต ตั้งสติอะไรมาเนี่ยพอทิ้งหมดแลว สบายไหม 
มันก็สบาย  แตความสบายอยูนีม้ันจะอยูไดไหม  มนัจะอยูไดไหม  โดยขอเท็จจริงมันอยู 
ไมได คนภาวนาเปนจะรูวาจิตนีม้ันดือ้นัก ตัวจิตนี่เหมือนชางสารที่ตกมนั แลวตัวจิตนี่จะ 
เอาไวในอํานาจของเรานะ มันเปนเรื่องที่เปนไปไมได 

ใครจะเอาจิตของตัวเองไวในอํานาจของตัว อยากรูนัก ถาไมทําสมาธิกอนมนัเปน 
สิ่งที่เปนไปไมได!  อยูเฉยๆ  แลวจิตมันจะสงบเอง  มันเปนไปไมได!  เพียงแตวาหลอก 
กันเอง  หลอกกันมาตลอด  แลวกจ็ะหลอกกนัตลอดไป  โดยสังคมจอมปลอม!  โดยสังคม 
จอมปลอมหลอกลวงกันอยูอยางนัน้  แลวบอกการปฏิบัตินีป้ฏิบัติเปนความจริง  เปน 
ปรากฏการณ มันเปนสิง่ทีเ่ปนไปไมได นี่เขาพูดเองวามันเปนปรากฏการณ ทุกคนชมตรง 
นี้ไง 

วันนีจ้ะตองพูด  พูดถึงสิ่งที่ปรากฏการณที่มนัเกิดขึน้กับสังคมนะ  มนัเปนสิ่งที่ไป 
ไมได!  สิ่งที่มนัจะเปนไปได  เพราะวาหลวงปูเสารนะ  หลวงปูเสารหลวงปูมัน่เนี่ย  เวลา 
หลวงปูเสารทานเผยแผไป  แลวอยางทานเจาคุณอุบาลี  เจาคุณตางๆ  เนี่ย  เคยอยูกับสงัคม 
ชนช้ันจากภายใน  แลวหลวงปูเสารหลวงปูมัน่มาสัง่มาสอนมาดูแล  พวกนี้เขามีวุฒิภาวะ 
เขารับรูได  พอรับรูไดเขาประพฤตปิฏิบัติของเขาขึน้มา  มันเปนอํานาจวาสนาของคนนะ 
อยางเราเวลานั่งปฏบิัติดวยกันนะ  ใครบางมันจะปฏิบัติแลวสงบบางไมสงบบาง  แมแต 
คนๆ เดียวบางทีก็สงบ บางทกี็ไมสงบ มนัเปนเพราะเหตุใด
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แลวถามันสงบขึน้มา  มันสงบขึน้มามันมีปรากฏการณของจิตอยางใด  แลวมัน 
เปนอยางนัน้นะ  แลวเวลาเรารักษาไวใหดี  มันเสือ่ม  เสื่อมอยางไร  คนปฏบิัติเหมอืน 
นักกีฬา  นักกีฬานะ  ถาขยันฝกซอมเนี่ย  ความฟตของเขาจะคงทีข่องเขา  เรื่องทักษะของ 
เขา  เขาฝกของเขาอกีทีหนึง่  นักกีฬาสวนใหญเขาจะรักษารางกายของเขา  เขาจะพยายาม 
ดูแลเรื่องอาหารของเขา  เรื่องอาหารความเปนอยูเหน็ไหม  เพื่ออะไร  เพือ่ใหรางกาย 
แข็งแรงของเขา 

นักภาวนานี่เขาจะดจูิตของเขา  เขาจะมีสติของเขา  เขาจะคอยรักษาจิตของเขา  เขา 
จะกําหนดพุทโธของเขาทั้งวันทัง้คืน  เพราะเขาดูแลใจของเขา  มันเหมอืนนักกีฬาเขาจะ 
ดูแลรางกายของเขา  ขนาดดูแลอยางนี้แลวนี่  เวลามนัชราภาพไปเห็นไหม  เวลาชราภาพ 
ไปรางกายมันเกิดบาดแผล  เกิดเจ็บไขไดปวยขึ้นมา  มันก็ทรุดเปนธรรมดา  นี่พูดถึง 
รางกายนะ  แลวจิตใจที่เปนนามธรรมเนี่ย  เราจะรกัษาใหมั่นคงอยูตลอดไป  จะทําอยางใด 
มันเปนของรักษางายๆ หรือ 

เนี่ยขนาดรางกายของเรานะ  ดูสิ  ขนาดวาเราเอาวทิยาศาสตรการแพทยเลย  เอา 
แพทยมาควบคุมเลย  อาหารใหกินอยางนัน้  ใหดูแลอยางนั้นๆ  แลวรางกายนี่มนัยงัชรา 
ภาพไหม  มันยังเปนไปของมนัเห็นไหม  แลวจิตใจนี่มนัเปนนามธรรม  มันเปนเรือ่ง 
ละเอยีดออนกวา  แลวเราจะปลอยใหมันตามสบายของมนั  ใหทําอะไรก็ได  ใหมนัดิ้นรน 
อยางไรก็ได  เหมอืนเรานี่  นกักีฬาเห็นไหม  จะกนิอาหารขยะ  จะกินแตสิ่งทีม่ันทําให 
รางกายเราไมมีพลังงาน ทําอยางนัน้แลวรางกายมันจะเปนไหม 

นี่ก็เหมือนกันปลอยมนัตามสบาย  มันเปนเรื่องตรงขาม  มันเปนเรือ่งสิ่งที่เปนไป 
ไมได  นัน้ปรากฏการณทีม่ันเกิดขึน้  คือปรากฏการณที่วาใหคนสะดวกสบาย  ใหคนทํา 
อยางไรก็ไดตามใจของตวั  ปรากฏการณอยางนี้  เราจะบอกวามันเหมอืนกบัวิทยาศาสตร 
การแพทย  นายแพทยที่เขาดูนักกีฬานี้  เขาไมรับผิดชอบ  เขาใหนักกีฬาของเขาทําอะไรก็ 
ได  สุดทายแลวนะผลที่ตอบสนองมา  มันก็นกักฬีานั้นจะไดผลตอบสนองเอง  แตถา 
วิทยาศาสตรการแพทย  แพทยที่เขาดนูักกีฬาอยางนัน้  เขาจะควบคมุอาหารเองนักกีฬานัน้ 
เขาจะดูแลอยางนัน้ เพื่อใหนักกีฬานัน้ อยูในกฏระเบียบจะใหรางกายมนัแข็งแรง 

นั้นมันกอ็ยูในการภาวนาพทุโธๆ ของครูบาอาจารยเรา ตั้งสติของครูบาอาจารยเรา 
มันกเ็หมอืนกบันายแพทยที่เขาดนูักกีฬานัน้ใหมัน่คงแข็งแรง  ไมใชวานายแพทยนี่ไม
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รับผิดชอบ  ไมตองอะไรก็ได  แลวสะดวกสบาย  นักกีฬาก็ชอบ  นักกีฬาไหนบอกวา  โคช 
มันบอกวา เฮย นอน! แขงเลย นอน! นักกีฬาไหนกช็อบ นักกีฬาไหนไมตองซอม ไมตอง 
ทําอะไรเลย ถงึเวลาเลยก็แขงๆ แลวไดเหรียญทองไปตลอด มนัจะมีที่ไหน มนัจะมีที่ไหน 
มันเปนสิง่ที่เปนไปไมได 

ปรากฏการณอยางนี้  มันเปนปรากฏการณเพราะวา  วุฒิภาวะ  เวลานกักีฬานี่นะ 
เปนวิทยาศาสตร  นี่ยกขึน้มาเปนรปูธรรม  เราก็เห็นได  เราก็รูไดใชไหม  เราก็เปรียบเทียบ 
ได แตความรูสึกเนีย่เราเอาอะไรไปเปรียบเทยีบละ คนตาบอด จิตบอด จิตที่ไมมีวุฒิภาวะ 
เขาพูดอะไรก็เช่ือ  เขาพูดอะไรกเ็ช่ือ  แตไดพิสูจนหรือยัง  ก็พิสูจนแลวไง  กม็ันวางๆ  มัน 
สบายๆ อยูนี่ มนัสบายเพราะมนัไมมีหลกัมีเกณฑ มนัไมมีจุดยนื ไมมีหลักยึด ถาคนแบบ 
สบายๆ ไมมีหลักมีเกฏฑเห็นไหม แลวมนัจะตั้งตวักันมาไดอยางไร ถามนัตั้งตัวขึน้ไมได 
แลวปญญาที่มันเกิดขึน้มาเหน็ไหม เนี่ย รูกาย รูใจไป 

ถาคนภาวนาเปนนะจะไมบอกหรอกวา  จิตนี้หยุดไมได  จิตนี้หยุดไมไดหรอก 
เพียงแตตามรูตามเห็นไปกับจิตนี้แหละ  ปญญามันจะเกิด  คําๆ  นี้ฟงไมได!  จิตนี้หยุดได 
ถาจิตนี้หยุดไมไดเปนสมาธิไมได คําพูดนี้เปนคําพูดที่คนไมเคยทําสมาธิเปน คนทําสมาธิ 
เปนนะ วิตก วจิาร  ปติ สุข เอกัคคตารมณ จิตตั้งมั่น จิตตั้งมั่นคอืสมาธิ จิตตั้งมัน่ถามนัไม 
หยุด  ไมตั้งมัน่  มันจะเปนสมาธิไดอยางไร  แลวบอกจิตหยุดไมได  เขาพูดเองวาจิตนี้หยุด 
ไมได  ถาจิตหยุดไมไดแลวก็ตองตามความคิดไป 

เพราะความคิดมนัหยุดไมได  แลวถาความคิดหยุดไมได  แลวทําไมปญญาที่เกิด 
จากดูจิต  มันหยุดไมไดแลวมนัจะมาชําระกิเลสไดอยางไร  ในเมื่อจิตมันหยุดไมได  หยุด 
ไมไดคอืไมมีกําลัง  หยุดไมไดคอืไมมีฐาน  ไมมีฐานไมมีที่ตั้งแลวมนัไปแกกันที่ตรงไหน 
มันแกอะไรไมไดสักอยางหนึ่ง นี่  เราจะบอกวาผูที่มาช่ืนชมนะ มาช่ืนชมถงึปรากฏการณ 
เพราะเขาไมเคยปฏิบัติเขาไดแตศึกษา  นี่บอกเขาไดศึกษาธรรมพระพทุธเจา  ศึกษาธรรมะ 
พระพุทธเจา  แลวเขากพ็ูดธรรมะพระพทุธเจา  แลวก็เกิดมีความเช่ือถือเช่ือมัน่ศรัทธากัน 
ขึ้นมา 

เวลาเราพูดนะ เราพูดถึงในการปริยัติปฏบิัติ ถาปริยตัิปฏิบัติ การปฏิบัตเินี่ยเวลาครู 
บาอาจารยของเรา  เวลาปฏิบัติเพราะเราอยูกับครูบาอาจารยมา  หลวงปูเจีย๊ะกับหลวงตา 
เนี่ยคิดถึงหลวงปูมัน่ทีไร  น้ําตาไหลทุกทเีลย  เพราะหลวงปูมัน่ทานพยายามคนควา  แลว
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พยายามตอสูกับกระแสสังคม  กระแสสงัคมไมเช่ือวามรรคผลนพิพานมี  หลวงปูเสาร 
หลวงปูมั่นทานพยายามตอสูกับตวัของทานเอง  เรื่องกเิลสตัณหาความทะยานอยากใน 
หัวใจของเรา ทุกคนกอ็ยากสะดวก อยากสบาย ทุกคนก็อยากจะถงึฝงทั้งนั้นแหละ 

แตถาไมประพฤติปฏิบัตจิริงมันจะถงึฝงไดอยางไร  แตการประพฤตปิฏิบัติมนักม็ี 
กระแสสังคมเนี่ยบีบคัน้  ทานก็ตอสูของทานขึ้นมา  แลวพอทานวางหลกัวางเกณฑขึ้นมา 
จนเกิดเปนสังคมพระปา  ในการประพฤติปฏิบัตขิึน้มาจนสังคมเขาเชื่อถือ  พอสังคมเขา 
เช่ือถือขึน้มา  มนัก็ตองมคีวามขยันหมั่นเพียรมีความตั้งใจ  มีความจงใจ  เพื่อประพฤติ 
ปฏิบัติขึ้นมาใหมีหลกัมเีกณฑ ใหมันมีมรรคมีผลขึ้นมา 

แตเวลามาบอกวา  ไมตอง  สมถะไมมีความหมาย  เนี่ยนัง่เกร็ง  นัง่เครง  นัง่..  เขา 
บอกวาไมมนีี่ บอกที่วาสํานกัอืน่ปฏิบัติไมถกูตอง ตองเตมิ  เขาบอกวาไมมีหรอก แตเวลา 
เขาพูด พูดแลวกเ็ฮฮาดวยนะ พูดถึงเฮฮาวา ถาการจงใจการตั้งใจนี่ผิดหมด แมแตตั้งใจนะ 
ตองเผลอแลวสตจิะเกิดขึ้นมา สัมมาสมาธิเกิดตอเมือ่เผลอ เกิดตอเมื่ออะไร  พอบอกแลว 
ไฟลมนัอยูไหนนะ เดี๋ยวจะเอาหนังสอืใหดู เวลาพูดอะไร แลวไฟลอยูไหนนะ สิ่งที่เขาพูด 
อยูไหน เวลาบอกตัวเองไมไดพูดสักหนึ่งอยางเลย 

เวลามคีนโตแยงมนัก็พูด  แตเวลาตวัเองพูดไปเพราะอะไร  เพราะคนมีหลักมี 
เกณฑนี่นะ  คนมีหลักมีเกณฑมันจะรูกฎ  อยางเชนคนรูกฎจราจรเนีย่  เขาจะไปตามกฎ 
จราจร เราเคารพกฎจราจร เราเปนปญญาชน ถากฎจราจรเขาหาม ที่หามจอดที่ไหน เราจะ 
รูของเรา  เราจะทําของเรา  เราจะไมฝาฝน ถาไมมีความจําเปน อันนี้ก็เหมือนกนัถาคนเปน 
ใชไหม เขาจะรูวากฎจราจรตรงไหนหาม ตรงไหนอนุญาต ตรงไหนใหทําอยางไร เพราะ 
มันทางมาลายตองจอดใหคนขามกอน เพราะสิทธิของเขา 

ในการประพฤติปฏิบัติมนัจะเปนอยางนี้  ถาจิตมนัเปนสมาธิ  ติดสมาธิเพราะเหตุ 
ใด  เพราะมีสติ  สติเฉยๆ  เปนสมาธิไดไหม  ถาไมมคีําบริกรรม  ถาจิตมนัไมตัง้มัน่  ถาจิต 
มันตั้งมันเปนสมาธิไดอยางไร  พอเปนสมาธิแลวนี่  สมาธิหยาบละเอียด  มันแตกตางกัน 
อยางไร พอสมาธิอยางหยาบเห็นไหม มันกม็ีสมาธิมันกม็ีความสุข มนัก็ปลอยเขามามนัก็ 
มีความสุข แตมนัมกีําลังไมพอเนีย่มนัใชปญญาขึ้นไป มันก็ฟนเฟอน 

พอมีสมาธิ  มันมีกําลงัขึน้มา  เวลาใชปญญาขึ้นไป  แลวปญญาอยางนีก้ับเปน 
ปญญาที่ปญญาอบรมสมาธิ  ปญญาที่โดยสัญชาตญาณ  มันแตกตางกันอยางไร  ปญญาที่
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เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ โดยสัญชาตญาณของเรามนัไมมีสมาธิรองรับ ไมมีสมาธิรองรบัเนีย่ 
กําลังมนัไมมี แตพอเรามีสมาธิรองรับเหมือนนกักีฬาเลย ไมฟตเนี่ย ทักษะเขาก็มนีะ เขาก็ 
ทําของเขาไดแตมนัอืดอาด  อยางเชนนักมวย  ถาเขาไมฟต  เวลาออกหมัด  เวลาเขาใชออก 
หมัด มันจะเช่ืองชา มันจะไมวองไว มันจะไมสามารถทําคะแนนได 

แตถามีสัมมาสมาธิขึ้นมาเห็นไหม มกีําลังขึน้มา มีความคิดขึ้นมา หมัดนี่เขาจะไว 
มาก  จนเขาคูตอสูไมเห็นวามันปลอยมาเมื่อไหร  รูอีกทีหนึ่ง  มันเขาปลายคางก็หลับไป 
แลวนะ เนีย่ เพราะอะไร เพราะมนัมีสมาธิ มันมีความฟต มันมกีําลังของมัน ถามันมีสมาธิ 
ขึ้นมา  สมาธิอยางหยาบ  สมาธิอยางหยาบกม็ีความสุข    สมาธิอยางกลาง  สมาธิอยาง 
ละเอยีด  สมาธิอยางละเอียดแลวมนัเกิดปญญาขึ้นมา  มันมีขบวนการของมนั  ถามี 
ขบวนการของมนัขึ้นมาเห็นไหม  ขบวนการทีม่นัเกิดขึน้มาอยางนี้  มันเกิดขึน้มาได 
อยางไร 

นี่ไง  พูดถึง  สิง่นีถ้าคนภาวนาเปนนะ  มนัรูได  จิตหยุดไมไดอะไรเนีย่  มนัฟงแลว 
มัน..ก็ทุกคนเช่ือไง  ทุกคนเช่ือเพราะอะไร  เพราะทกุคนไมมีปรากฏการณในหัวใจที่เปน 
เครื่องยนืยัน  ในความปจจัตตัง  ในความกลาหาญของนกัปฏิบัตนิะ  ผูที่นักปฏิบัติจะกลา 
หาญ  กลาหาญเพราะอะไร  เพราะปรากฏการณของจิต  มันชัวรๆ  ไง  เราเคยทําอยางนี้ 
เกลอืเคม็น้ําตาลหวานลานเปอรเซ็นตเพราะเราไดกนิ  เราไดใช  เราไดรับรู  แตสังคมเขา 
บอกวาเกลอืหวานน้ําตาลเค็ม มนัก็งงนะ แตปรากฏการณในหัวใจของเรา สิ่งที่เราเคยลิม้ 
รสมาเนีย่  เกลอืเคม็น้ําตาลหวาน  แตพอเขาบอกวาเกลือหวานน้ําตาลเคม็  อึ้ม  มนักง็งนะ 
ปรากฏการณมนัแตกตางเหน็ไหม  แตถาบางคนไดสัมผัสแลว  ปรากฏการณที่เขาพูดกนั 
จากสังคม นั้นอกีเรื่องหนึ่ง 

แตปรากฏการณของเรา  ที่เราไดสมัผัสเกลอืเคม็น้ําตาลหวาน  เราไดลิ้มรสจรงิๆ 
นะ  มนัเปนความเช่ือของเรา  มันเปนความจริงของเรา  มันเปนความสัมผัสของเรา  เราจะ 
ไมตื่นเตนไปกับเขา  ฉะนั้นกรณอียางนี้  คําพูดที่วา  จิตหยุดไมได  เผลอสมาธิจะมาเอง 
อะไรเนี่ย  มนัเปนปรากฏการณที่มนัเปนไปไมได    ทีนี้สังคมเขาเชือ่  แลวสังคมเขาทําไป 
แลวเขามีความพอใจ  มีความเห็นอยางนั้นไปแลว  อันนัน้มนัเปนเรื่องของเด็ก  เปนเรื่อง 
ของชนช้ันที่วาไมมีวุฒิภาวะ เขาเชื่อของเขาไป อนันัน้มนัเรือ่งของเขา
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แตนี่เราเอาของเรื่องความจรงิ  เรือ่งของวาปรากฏการณตามความจริงทีว่า  ความ 
จริงมันตองเปนอยางนี้ ถาความจริงเปนอยางนี้ ใครทําไปก็จะรู แตเขาทําของเขาเปนอยาง 
นั้น ก็ตองเปนแบบนัน้ไป เราจะมาคัดคานตรงที่วา เขามาสาธุกันมาก วาเวลาเขามาช่ืนชม 
กันนะ  เขาจะชืน่ชมกันประเด็นเดียวตอนนี้ ประเดน็คือวา ประชาชนตื่นตัวในการปฏิบัติ 
แลวไมเคยมีปรากฏการณมากมายขนาดนี้ 

แตปรากฏการณมากมายขนาดนี้  ที่พวกเราออกมาพูดเนี่ยก็เพือ่ตองการใหสังคม 
ไดมีสติ  มีสติ  แลวเวลาถามนัมกีารผิดพลาดไป  มันจะไดไมถลําไปมากจนเกนิไป  ถา 
ไมไดพูดมันจะถลําไปมากกวานี้  แลวพอหมดตวันะ  พอถึงเวลาแลวนะ  มันก็เหลอืแต 
โครงกระดูกไง  แตถาเรารูตัวอยูนี่  มนัยังมีสติ  มันยงัรักษาตัวเราได  เรายังกลับตัวไดเพือ่ 
ประโยชนกับเรานะ นีเ่พื่อประโยชนกับเรา เอวัง


