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เกิดรู - ดับไมรู 
พระอาจารยสงบ  มนสฺสนฺโต 

เทศนบนศาลา วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓ 
ณ วัดปาสันตพิุทธาราม (วัดปาเขาแดงใหญ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ตั้งใจฟงธรรม  เราตองฟงธรรมนะ  ถาโดยทัว่ไปเหน็ไหม  การแสดงธรรมนีเ่ปน 
แกน  เปนแกนของศาสนา  ในหมูกรรมฐานเรานีเ่ขาจะวัดกนัดวยการแสดงธรรม  การ 
แสดงออกไง  การแสดงออกของใจ  ถาใจมีจรงินีม้ันแสดงออกมา  เห็นไหมมนัเปนธรรม 
เวลาแสดงธรรมนีเ้ปดหัวอกใหดเูลยวาในอกนี้ใครมกีึ๋นมีแกนมากแคไหน  อันดบัที่  ๒ 
คือการนัง่สมาธิภาวนารวมกนั ใครที่นัง่ไดนานกวากัน เห็นไหม นั่งตลอดรุง นี่เขาวัดกนั 
ตรงนัน้ 

การแสดงธรรมเปนสิง่ที่สําคัญมาก ทนีี้การแสดงธรรมนี่หาไดยาก หาไดยาก การ 
ฟงธรรมนั้นเปนสิ่งที่หาฟงไดยาก   มันไดฟงแตเรื่องของโลกๆ  เห็นไหม ถาการฟงเทศน 
เปนสิง่ที่หาไดยากเหน็ไหม  ดูสิ  เดี๋ยวนี้เขาอัดเทปกนั  จะฟงเมื่อไหรก็ได  เพราะเราเปน 
ชาวพุทธ เราถึงมีธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาใหเราไดยนิไดฟง ทีนีก้ารได 
ยินไดฟงเห็นไหม  โยมไปวัดไปวา  การไดไปวัดไปวานี่  ตั้งแตสมัยหลวงปูมัน่วางขอ 
ปฏิบัติไว เปนประเพณวีัฒนธรรมของพระปา 

ประเพณวีัฒนธรรมของพระปา  เขาไปวัดก็ตองมกีารเคารพสถานที่  ตองมกีารทํา 
สิ่งตางๆ นี่มันเปนการฝกหัดมา ทีนีก้ารเขาวัดไปแลว ถาพูดถึงการแสดงธรรมโดยที่ไมมี 
กึ๋นไมมีแกนนี่  ก็เอาเรือ่งนีม้าแสดงกนั  ไหวพระจะไดบุญอยางนั้น  นัง่สมาธิจะไดบุญ 
อยางนี้ ทําอยางนัน้มนัจะไดบุญอยางนั้น มนัก็ขีม่ารอบเมืองชมเมืองกันอยูอยางนัน้ละ 

แตถาการแสดงธรรมมนัจะแสดงออกมาจากใจ  เพราะอะไร  เพราะใจมนัเกิดมา 
จากไหน  นี่เวลาสิ่งทีเ่กิดนี่มาจากไหน  ผูที่ประพฤตปิฏิบัติขึ้นมา  การเกิดของมนุษยเหน็ 
ไหม  การเกิดของจิต  ถาจิตมนัเกิดขึ้นมา  มันเกิดขึน้มาไดอยางไร  แลวเกิดมานี่มีศรทัธามี 
ความเช่ือมากนอยแคไหนถึงไดมาประพฤติปฏบิัติ  ถาไมมีศรทัธาไมมีความเช่ือเห็นไหม
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มนุสสเปโต มนุสสตริัจฉาโน มนุสสเทโว  มนุษยเปนเปรต มนุษยเปนเทวดา มนุษยเปน 
สัตว มนุษยเปนเปรตเปนผีนัน่ เปนเปรตเปนผีมนัเปนที่ไหน มันเปนที่ความรูสึกความนึก 
คิดนั่นละ 

ก็เปนมนุษยเหมือนกัน  แตเปนมนุษยแตรางกายไง  แลวจิตใจมันเปนหรือเปลาละ 
ถาเขาไมสนใจฟงธรรม  เขาก็ไมสนใจหรอก  อยางไรเขาก็ไมสนใจของเขา  เพราะเขา 
สรางบุญกุศลของเขามาอยางนั้นเอง  เขาสรางบาปอกุศลมา  แตผูที่มีธรรมในหวัใจเห็น 
ไหม นี่มนุษยมันเกิดมาจากไหนละ นี่เวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาเกิดมานี่ พระ 
เจาสุทโธทนะ นี่สิ่งทีเ่กิดมานี้เกิดมาจากไหน ก็มนุษยนั่นแหละ 

แตมนุษยมกีารใฝดี  มนุษยมีการศึกษา  ศึกษาทางวิชาการมาเพื่อจะเปนกษัตรยิ  นี่ 
เตรียมพรอมมาตลอด  แตดวยบุญกุศลนีเ่ห็นไหม  เพราะเกิดที่สวนลมุพนิี  “เราเกิดชาตินี้ 
เปนชาติสุดทาย”  ทารกนะเพิง่เกิด  เพิ่งเกิดก็เปลงวาจาเลย  “เราเกิดในชาตินี้เปนชาติ 
สุดทาย”  อันนั้นคอือํานาจวาสนาบารมทีี่สรางมานะ  เพราะเด็กทารกจะมีความรูได 
อยางไร จะเลือกใชชีวิตของตวัเองไดอยางไร เพราะยังตองอาศัยพอแมเลีย้งดูมา แตทําไม 
เปลงวาจามาเลยวา  “เราเกิดชาตินี้เปนชาติสุดทาย”  นี่ขนาดวายังไมเติบโตขึน้มานะ 
แตพอเติบโตขึน้มาแลว เห็นไหม ไดครองเรือนจนมสีามเณรราหุลขึน้มา 

นี่เปนมนุษยไหม  ก็เปนมนุษยทัง้นัน้  แตมีจิตใจใฝออกตลอดเวลา  มีจิตใจใฝออก 
เห็นไหม  ขนาดพราหมณพยากรณไวแลว  พระเจาสุทโธทนะตองการใหลูกเปน 
จักรพรรดิ  เพราะอะไร  เพราะแวนแควนเล็กนอย  ถาเปนจักรพรรดิขึน้มา  มนัก็เพื่อชาติ 
ตระกูล นี่ทานถนอมรักษาไวขนาดไหน นี่ขนาดรักษานะแตคือแบบโลกไง เราบอกไวไง 
ทําไมครูบาอาจารยเราเกิดมานี่ถึงไปเกิดในบานนอกคอกนา  ไปเกิดแตที่ทกุขๆยากๆ 
ทําไมไมไปเกดิบนฟา  บนกองดนิกองเงินกองทอง  ถากองเงินกองทองมนัก็รัดคอไวไง 

แตถาไปเกิดทุกขๆยากๆเหน็ไหม  ไปเกิดทกุขยาก  ทุกขยากเพราะอะไร  ทุกขยาก 
เพราะเขาอยูกันดวยศีลธรรมจริยธรรม  ดวยสัจจะความจรงิของเขา  มีอยูมีกนิของเขา 
เขาทําไรไถนาขึ้นมาก็มีพอประทังชีวิตของเขาไป  แตคนมันมคีวามทกุขมคีวามบบีคั้น 
อยางนัน้เหน็ไหม ไมอยากทุกขไมอยากยาก แลวจะเอาอะไรไปเปนเครื่องอาศัย ไปดูสิ  ดู 
ประเทศของชาวพุทธเราสิ  เห็นไหม จะอยูกันอยางไรก็มีความสุข พออยูได  เพราะอะไร
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เพราะวาชีวิตนีม้ีอะไร  มีการพลัดพรากเปนที่สุด  คนเกิดมาแลวก็ตองตายหมด  เหน็ไหม 
นี่เดี๋ยวก็ตายแลว  คิดอยางนีเ้พราะมันมีศีลธรรมสอนมาไวอยางนั้น  ถามีศีลธรรมสอนกนั 
ไวอยางนั้น เหน็ไหม 

ชีวิตนี้คืออะไร  กม็าอยูกันเพื่อสรางบารมี  เพื่อสรางตัวของเราขึ้นมา  สิ่งที่สราง 
บารมี สรางตนเอง คําวาสรางตนเองเห็นไหม ในเมือ่ศึกษาธรรม เกิดเปนชาวพุทธ เกิดมา 
ตองตายหมด ตายแลวจะมีอะไรติดไมติดมอืไป ถาจะมอีะไรติดไมติดมอืก็ตองทําความดี 
กัน  เจือจานกัน เผ่ือแผกัน คยุธรรมะกัน นี่ไง  เขากส็รางของเขาขึ้นมา สังคมก็รมเยน็เปน 
สุข เห็นไหม นี่สังคมรมเยน็เปนสุข 

แตนี่ไปเกิดในทุกขๆยากๆ  ครูบาอาจารยไปเกดิทุกขๆยากๆทั้งนั้น  ประวัติครูบา 
อาจารยที่จะเกิดบนกองเงินกองทองนีม่ีนอย สวนใหญไปเกิดทกุขๆยากๆทัง้นัน้  แตเสร็จ 
แลวใชไหม  หลวงปูเสาร หลวงปูมั่น พระอรหันตทัง้นั้น ชีวิตนี้การเกิด เกิดอยางไร ถามี 
ศรัทธาความเช่ือ  เช่ืออยางไร  ถามีความเช่ือขึน้มาเห็นไหม  ฉะนัน้เวลาแสดงธรรม  จะ 
แสดงธรรมจากอริยสจั  แสดงธรรมจากความเปนจรงิ  ไมใชแสดงธรรมอยางที่บอกกันวา 
นี่คือธรรมะของพระพุทธเจา  พูดไปนีน่้ําทวมทุง  ผักบุงไมมีสักกานหนึง่  นีว่ิชาการตางๆ 
ธรรมะวากนัไป ไออยางนั้นมันมีอยูแลวใชไหม 

แตของเรานี่  เราจะเอาความจรงิของเรา  เราอุตสาหมาเห็นไหม  เราอุตสาหมาเพื่อ 
จะประพฤติปฏิบัติ  เพื่อจะสัจธรรมความจรงิขึ้นมา  สัจธรรมความจรงินะ  ไมใชวาเปน 
โวหาร  ธรรมะของพระพทุธเจาเปนโวหาร  เปนการพูดเทานัน้  เกิดดับ  เกิดดับ  ทกุอยาง 
ตองเกิดดับ เกิดดับ อะไรเกิด อะไรดับ นีม่ันรูแตเกิดนะ 

ดูสิ เวลาเราเกิดขึน้มาเหน็ไหม เกิดมาในครรภของมารดา  เราเกิดมาในครรภของ 
พอของแม  ชีวิตนีม้ันรูแลวละ  มันดิน้อยูในทองนั่นแหละ  นีเ่พราะอะไร  เพราะมนั 
ดํารงชีวิตของมันมา  เวลาเกิดมานี่  ความเจบ็ปวด  เจ็บช้ํา  รูจักกันทั้งนัน้  ยิง่อารมณ 
ความรูสึกเกิด  ก็รูกนัทั้งนั้น  แลวดับ  ดับไปไหน อะไรมนัดับ  นี่เกิดดบั  เกิดดับ ทุกอยาง 
เกิดดับ 

เกิดก็รูวาเกิด  แตดับกลับไมรู  ไมรูวาดับ  ที่บอกวาเกดิดับ  เกิดดับ  นี้คือเราศึกษา 
ทางวิชาการมา เห็นไหม สรรพสิง่เกิดมาเปนอนิจจงั มันก็แปรปรวนเปนธรรมดา เกิดดับ
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เกิดดับ  วาไมมอีะไร  ดูสิ  ดเูวลาครูบาอาจารยไปเกิดในบานนอกคอกนา  อะไรมันเกิดดับ 
ละ  สิ่งนี้มนัเกิดดบัไหม  นี่ความเกิดมนัทุกขมันยากขนาดไหน  นีม่ันสรางสมบารมีมา 
อยางไร มันถึงมีความเขาใจสิง่ตางๆ เห็นไหม ดูสิ เราคิดถึงขณะทีเ่ราตกทุกขไดยาก มันมี 
อะไรดับละ สิ่งนี้มนัมีอะไรดับ มันมีความรูสึก มนักย็ังมอียู เห็นไหม 

นี้ก็มาบอกเกิดดับ  เกิดดบั  เกิดรูวาเกิด  รูวาเกิดทกุขเกิดยาก  รูวาเกิดเพราะความ 
เจ็บช้ําน้ําใจ  เพราะความปวด  แมแตความรูสกึของเราเห็นไหม  เวลาเรารูสกึตัวขึน้มานี่ 
เรารูวาเราเกิด เรารูวาอารมณเราเกิดละ แลวอารมณดับ ดับไปไหน แลวทําไมมนัถงึดับ นี่ 
เวลาดับไมมีใครรูไมมีใครเหน็วาดับไปอยางไร ดับแลวรูวาดับไป แลวดับแลวเหลืออะไร 
ดับแลวไดอะไร ดับแลวไมไดอะไรเลย 

ไมเหมือนองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไป 
ศึกษากับเจาลัทธิตางๆ  เหน็ไหมวาเขาสอนกนัมาขนาดไหน  สรรพสิ่งนี้ไมมี  สัญชัย 
บอกวา 

“ไมมอีะไรเลย ไมมีคอือะไร ไมมีคือไมมี ไมใชคือไมใช ไมใชไปตลอดไป แลว 
เหลืออะไร กเ็หลอืไมใช แลวไมใชคืออะไร ก็คอืไมใช” 

ไปศึกษากับเจาลทัธิตางๆ มาตลอดเหน็ไหม ศึกษามาแลว ถามันไมมเีหตุมีผล มนั 
ชําระกิเลสไมได  สุดทายไปอยูกับอาฬารดาบสเห็นไหม  ไดสมาบัติ  ๖  สมาบัติ  ๘  แลว 
อาฬารดาบสบอกเลย    มีความรูเทาเรา  ศึกษามาแลวมีความรูเทาเรา  เปนอาจารยสอนได 
ก็ไมเอา ไมเอา  ไมเอาเพราะอะไร  เพราะมนัไมไดเกิดดับ มันทุกข สรางสมบุญญาธิการ 
มาขนาดไหนเพื่อจะพนจากทุกข  แลวนี่พอมาทําฌานโลกียไดแลว  ทําฌานโลกียไดแลว 
มันเกิดดับไหมละ ฌานโลกียก็ไมเกิดดับนะ เวลาเกดิฌานขึ้นมา ปฐมฌาน ทุตยิฌาน ตติย 
ฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะนี่มนัเกิดดบัไหม ถามันเกิดดับมันสงตอกนัอยางไร 

เวลาสงตอแลว  เวลาเขาสมาบัติเห็นไหม  ตั้งแตเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ถอย 
ออกมาตั้งแตปฐมฌาน  แลวมนัเขาออกเขาออกนี่  มันเกิดดับไหม  เกิดดับมนัสงตอกนั 
อยางไร  มันมีผูรูนะ  แมแตการทําสมาธินี่  เวลาจิตมันลงสมาธิ  เห็นไหม  ไมมีดบัหรอก 
สมาธิไมมีดับ  สมาธิคือสมาธิ  ดูสิ  ขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ  อัปปนาสมาธิ พุทโธ พุทโธ
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พุทโธนี่ เวลาจิตมันเริม่สงบเขาไป สงบเขาไปคือสงบเล็กนอย แลวมันก็เสือ่มออกมา มัน 
ก็คลายตัวออกมา สงบลึกเขาไปเห็นไหม แลวก็คลายตัวออกมา 

นี่มนัรูของมนันะ อัปปนาสมาธินี่ไมมีดับหรอก สตพิรอม สตินี่แจมชัดเลย แลวนี่ 
อะไร นี่เขาสมาบัติมนัดับไหม มันมีอะไรเกิดดบัละ มันมีแตทุกข ละเอียดขนาดไหนมันก็ 
เปนทกุขอนัละเอยีดอยูนั่น  เหน็ไหม  ขนาดวาอาฬารดาบสบอกเลยวามีความรูเทาเรา  มี 
ความรูเสมอเรา  ไม  ไม  ไม  สุดทายไปแสวงหาคนควาขนาดไหนแลวมนัไปไมรอด มัน 
ไปไมได  เพราะอะไรรูไหม  เพราะวาเปนฌานโลกยี  สิ่งนี้มันเปนฌานโลกีย  เปนของที่มี 
อยู  จิตมนัมอียูใชไหม  ตั้งแตเกิดเปนมนุษยนี่  จิตมนัเกิดขึน้มามันมีของมนัอยู  พอมนัมี 
ของมันอยูนี่ จะประพฤติปฏิบัติขนาดไหนมันก็เปนเรื่องโลก คือมันก็สงบตวัลงเทานัน้ 

ถาเปนสมัมาสมาธิ  หรือวายังเปนสมาธิอยู  จิตสงบขนาดไหน  มันก็มีจิต  ตวัจิต 
เปนผูรู  ผูรูนีม่นัรูอยู  มันรูวาสงบมากสงบนอย  มนัรูวารมเย็นมากรมเยน็นอย  มันรูตางๆ 
มันรูหมด  มันไมดับหรอก  ไมมีอะไรเกิดไมมีอะไรดับหรอก  อะไรดับ  เมื่อดับแลวไป 
ไหน นี่เกิดดับเกิดดับ  ไมใชไฟฟานี่  เวลามืดๆ  เห็นไหมกลางคืนปดไฟนีม่ืดหมดเลย พอ 
จุดไฟมนัสวางหมดเลย  เกิดดับ  เกดิดับ  เปนบุคคลาธิษฐานนะในธรรมขององคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาเยอะมากเลย  เวลาชําระกิเลส  เหมือนกับพระอาทิตยใชไหม  พระ 
อาทิตยที่เมฆมันบังอยู เวลาเมฆเคลื่อนไปนี่เหน็ไหม นี่ชําระกิเลส 

นี่ก็เหมือนกัน  เวลาครูบาอาจารยบอกเหน็ไหม  ทีไ่หนมืดพอเปดไฟขึน้มามนัก็ 
สวาง มืดคืออวิชชา มืดคือความไมรับรู มืดคือความโงเขลา มืดคือสิ่งทีเ่ปนตัณหาทะยาน 
อยาก  พอเปดไฟขึน้มามันก็สวาง  คําวาเปดไฟขึน้มานี่เพื่อเปรียบเทยีบไง  เห็นไหม  บอก 
วามีจอกแหน  ที่นี่มีธรรมะอยูคือมีจอกแหนมันปดน้ําไวอยู  แหวกจอกแหนก็เจอน้ํา  นี่ก็ 
เหมือนกนั  ความรับรูความรูสึกนี่ไง  จรงิๆแลวใจเรามีอยู  ความรูสกึเรามีอยู  กิเลสมนัปก 
คลุมอยู  ถามนัชําระกิเลสนั้นออกไป  มนักจ็ะเจอจอกแหน  มันก็จะเจอน้ํา  คําวาเจอน้ํานี่ 
มันเปนบคุคลาธิษฐาน วาธรรมะมี สัจธรรมมี แตอยูในหัวใจเรานี้ ถาเรารือ้คนเขาไป  มัน 
จะรื้อคนเขาไปได 

นี่มนัเปนบุคคลาธิษฐาน  มันเปนการเปรียบเทียบ  บอกวาเกิดดับ  เกิดดบัเหน็ไหม 
ที่ไหนมืดพอเปดไฟมันก็สวาง พระอาทิตยถามนัมีเมฆหมอกไปปดบงัอยู  เวลามนัเคลื่อน
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ไปแสงมนัก็ใหความสวางมา  แลวมนัมอีะไรละ  ไออยางนี้มนัเปนการเปรยีบเทยีบ 
เหมือนเดก็เลย เด็กเลนขายของ นีน่ะเปนอยางนี้นะ นี่มนัเปนอยางนี้นะ 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ครูบาอาจารยสอนเราเหมือนเด็กๆเลย  แตไอ 
เด็กๆมนัดันจําไอขอความนั้นมา แลวมาเปนโวหาร มาวาสิ่งนัน้เกิดดบั  เขาใจไปหมดเลย 
มันไมมอีะไรเปนความจริงขึ้นมาสักอยางเลย  เหน็ไหม  เวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจาไปศึกษากับอาฬารดาบสมา  อาฬารดาบสพูดขนาดไหน  จะใหความมัน่ใจขนาด 
ไหน  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาก็ไมเช่ือ 

จะเกิดดบั  จะอยางไรก็แลวแต มันไมเกิดไมดับตามความเปนจริงอยางนัน้ เพราะ 
มันมีความรับรู  ถาเขาฌานสมาบัตินีจ้ิตละเอียดมากนะ ตั้งแตปฐมฌาน ทุติยฌาน จตุตถ 
ฌาน อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายต 
นะ  โอโฮ..มันละเอียด  ละเอียดลึกซึง้มาก  ละเอยีดลกึซึ้งมาก  เปนทีละชั้นเขาไปนะ  แลว 
มันถอยออกมา    มันถอนเขาถอนออก  เหน็ไหม  ฤๅษีชีไพรถึงเหาะเหินเดินฟาได    ถงึมี 
อยางนี้  แลวมฤีทธิ์มีเดชเปนผูวเิศษ  โอโฮ..หลงตวัเอง  หลงวาตัวเองเกง  มันตายคาฌาน 
สมาบัตินั่นละ  แลวฌานสมาบัติเหน็ไหม  ดูสิฤๅษีชีไพร  เหาะไปในอากาศ  เห็นผูหญิง 
อาบน้ําอยู พอไปเหน็ พอเห็นจิตมันหวั่นไหวนี่ ตกตุบเลย 

นี่ไงแลวมนัมีประโยชนอะไร  กิเลสมันดบัไหม  ทุกอยางมนัเปลี่ยนไปไหม 
เขาฌานสมาบัติไดนัน่นะ คําวาเรื่องของโลก โลกคอืหมูสัตว โลกคือจิต โลกคือสิง่ที่เปน 
โลกียะ  โลกคือเปนฌานโลกีย  นี่คําวาโลกไง    เขาไปขนาดไหนมันกเ็ปนเรือ่งของโลก 
แตเวลาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาไมเช่ือใครแลว    ไมเช่ือ  ใครจะพูดขนาดไหน 
มันกเ็รือ่งความรูความเหน็ของผูที่สรางบุญญาธิการมา  วุฒิภาวะทางจิตออนแอมากหรอื 
เขมแข็งมากขนาดไหน เขารูไดมากนอยแคไหน นี่มนัเปนเรือ่งของโลก 

สุดทายแลวนะไปหาที่ใครไมได  ก็กลับมาถึงตวัเอง  ในเมื่อกลับมาถึงตัวเองนะ 
เพราะอะไร  เพราะวาที่สวนลุมพนิีเหน็ไหม  เราเกดิชาตินี้เปนชาติสุดทาย  แลวไปพึ่งพา 
อาศัยครูบาอาจารยที่ทานมีช่ือเสียงกิตติศัพทเกียรติคณุ  ตางคนตางเอาตัวไมรอดทัง้นัน้ 
เลย แลวชาตินี้เปนชาติสุดทาย มันจะสุดทายที่ไหนกม็ันไมมีใครบอกแลวนะ  นี่ยอนกลับ
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มาถึงตั้งแตโคนตนหวาเห็นไหม    ตั้งแตสมัยเด็กเหน็ไหม  นี่ความดีของคน  ที่วาเกิดดับ 
เกิดดับ แลวมันดับจรงิหรือเปลาละ 

ความดีของคน  ความฝงใจของคน  เหน็ไหม  สิ่งตางๆที่มนัฝงใจเรานี่  เราเกิดมา 
ตั้งแตเปนเด็กๆขึน้มา  มันประทบัใจสิ่งใดมันจะฝงใจ  มันจะอยูกบัใจเราไปตลอด  นี่ก็ 
เหมือนกนั  แมแตพระเจาสุทโธทนะออกไปแรกนาขวัญเห็นไหม  แลวมบีุญญาธิการก็เอา 
ราชกุมารไวทีโ่คนตนหวา  ตัวเองไปทําแรกนาขวัญ  ก็กําหนดลมหายใจ  เพราะไมมีใคร 
มายุงกับเราอยูแลว  กําหนดลมหายใจ  เพราะสรางบญุญาธิการมาเห็นไหม  วุฒิภาวะของ 
จิตมันเขมแขง็  วุฒิภาวะของจิต  เด็กเหมือนเด็ก  แตความรูสึกมันไมใชเดก็ มันมีเอกภาพ 
ในใจของตัวเอง 

กําหนดลมหายใจเขาลมหายใจออก  ลมหายใจเขาลมหายใจออก  เหน็ไหม  จนจิต 
ลงได พอจิตลงไดเหน็ไหม ใครทําสมาธิไดหนหนึง่ มันก็จะฝงใจอันนี้ นี่ไปศึกษากับเขา 
มาทั่วเลยนะ ดูสิไปรือ้คนมาทั่ว สงัคมไหนมคีวามดกี็ไปรือ้คนกับเขามาหมดเลย มนัเปน 
เรื่องของโลกๆหมดเลย เอะ..ไปไมรอด กลบัมา กลบัมาที่เรือ่งของตวัเอง ก็ตั้งแตโคนตน 
หวา เห็นไหม 

อานาปานสติ กําหนดลมหายใจเขาลมหายใจออกตลอดไป จนจิตมนัลงได จนเงา 
ของตนหวาไมขบัเคลื่อนไป ไมขยับเขยื้อนไป  ถึงสดุทายก็นึกถึงสิ่งที่เปนพืน้ฐานของใจ 
ของตัวเอง  เพราะกําหนดลมหายใจเขาลมหายใจออก  เห็นไหม  นี่ปฐมยาม  มัชฌมิยาม 
ปจฉิมยาม  ยาม ๓  พอปฏิบัติไป  ความเกิดขึ้นมาอันนี้  มนัเกิดมนัดับไหมละ  รูจรงิเหน็ 
จริงนะ ถามันเปนจรงิเหน็ไหม เวลายอนเขาไปเวลาจิตสงบเขามาบุพเพนิวาสานุสติญาณ 

สิ่งตางๆ  บุพเพ  บุญกรรมที่ทํามา    มันจะมาตกผลึกอยูในหวัใจ  นีบุ่ญกรรมทํามา 
เพราะอะไร  เพราะเราทําเอง  มโนกรรม  เกิดเปนคนเกิดเปนสัตวเกิดเปนอะไรก็แลวแต 
มันทําของมนั  มนัมเีจตนาของมัน  พอจิตขยับจิตกระเพื่อมมนัจะเกิดพลังงาน  สิง่ตางๆก็ 
จะสนองกลับมาทีเ่จตนาอันนั้น เพราะฉะนัน้ทําสิ่งใดมันก็ตกที่นัน่หมด เหน็ไหม 

แลวเวลายอนไปนะ  ขอมลูก็อยูทีน่ั่นหมด  พออยูที่นัน่หมด  เทาไหรก็ไมจบ 
ขอมูลเก็บไวไดมากมายมหาศาลนัก มนัตกลงมาที่ใจ ธาตุรูนี้มันเปนสิง่ทีม่หัศจรรยลึกซึง้ 
นัก  แตขณะทีม่ีสติสัมปชัญญะจะสาวไป  สาวอยางไรก็ไมจบ  ไมจบก็ยอนกลับมา
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ยอนกลับมาเห็นไหม ไปถึงจุตปูปาตญาณ มันก็ไปของมนัอกี พอมันไปของมนัอีกเพราะ 
อะไร เพราะพลังงานมันจะไป เหน็ไหม อาสวกัขยญาณเขามา 

มันไมไดเกิดไมไดดับ  เพียงแตวาจะใชงานอยางไร  จะดูขอมูลอะไร ถาใชบุพเพ 
นิวาสานุสสติญาณก็ดูขอมูลในหัวใจ  ถาพูดถงึจุตูปปาตญาณมันก็ดกูารขับเคลื่อนไป 
อนาคต  มันดูขอมลู  แลวถอยกลบัมาเปนตัวของเราเอง  ดับไหม  จิตมันดบัไหม  ถงึยาม 
สุดทายมา  อาสวักขยญาณ  ก็จิตอันนี้แหละ    ออกใชในปจจุบนั  ใชในการรื้อคนสิ่งที่เปน 
อวิชชาในหัวใจของตวั  นี่พอรือ้คนออกไป  มนัทําลาย  ทําลายทั้งสิ้นหมดแลว  นี่แลวมัน 
ดับอะไร อะไรมันดบัไป อะไรมนัเกิดมา อะไรมันดบัไป 

ดูสิ  เวลาครูบาอาจารยประพฤติปฏิบัติขึน้มานะ  ขณะจิตที่มนัเปนไปเห็นไหม 
เวลากเิลสขาดไปตัง้แตโสดาบัน  สกิทาคา  อนาคา  ขาดเปนช้ันเปนตอนเขาไป  เวลามัน 
ขาดไป อะไรมนัขาด มันขาดอยางไร แลวอะไรมนัดับไป แลวมนัเหลืออะไร อะไรที่รู นี่ 
ไง  ตามความเปนจรงิมนัก็จะมีความเปนจริงของมนั  ถามีความเปนจริงของมนัเหน็ไหม 
เวลาเกิด ก็รูถงึความวาเกิด แตเวลาดับตัวเองไมรู 

แตถาครูบาอาจารยของเราประพฤติปฏิบัตนิะ  รูหมดนะ  เกิดก็รูวาเกิด  จับไดก็รู 
วาจับได  เวลากิเลสขาด  เวลากิเลสตายก็รูวามันตาย  ตายไปแลวนี่  ยถาภูตัง  เกิดญาณทัส 
สนะ มันดบัไหมละ มันดบัตรงไหน อะไรมนัดับไป จิตมันดับไหม จิตมนัเปนอยางไรมัน 
ถึงดับไป  ไมเหน็มอีะไรดบัไปเลย  กิเลสตางหากมนัตายไป  ถากิเลสตายไป  มันไมมีดับ 
หรอก มีแตความรูจริง เพราะความรูจรงิ ประพฤติปฏิบัติไปเหน็ไหม 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึน้มา  มันลกึซึ้ง  แตเราไปจําขี้ 
ปากมาไง เหมือนนักกีฬาเห็นไหม ตอนเชาก็ออกกําลังกายกนั ออกกําลังกายเพือ่อะไรละ 
ก็เพื่อใหรางกายสมบูรณแข็งแรง  นีม่ันเปนการออกกําลังกายดวยความสมัครเลน  นี่ก็ 
เหมือนกนั  เห็นเขาออกกําลงักาย  แลวรางกายแข็งแรง  นี่เหน็ครูบาอาจารยเหน็การ 
ประพฤตปิฏิบัติของครบูาอาจารยกรรมฐานเราปฏิบตัิกันแลวนะ  นี่ก็มาออกกําลงักายไง 
ปฏิบัติแบบสักแตวาทํากนัไป นีเ่กิดดับ  เกดิดับ โอโฮ.. แข็งแรง มีความสะดวกสบาย  นี่ 
มันเดก็เลนขายของ  มันเปนของเลน  ทํากันเลนๆไง  แลวถาทําจริงทําจังขึ้นมาก็ไมไดอีก 
นะ
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ก็วาเปนความรุนแรง    สิ่งนีเ้ปนความรุนแรง  เพราะอะไร  เพราะเราไปทําเลน 
เหมือนไฟไหมฟาง  พวกจับจด  เหยียบขี้ไกไมฝอ  ทําสักแตวาทํา  ครูบาอาจารยพูดถึง 
มรรคผลวา  สิ่งที่มนัเกิด  กิเลสมนัเกิด  เกิดอยางไร  สิ่งที่เวลาเราชําระลางแลวมันเปน 
อยางไร แลววากันแตวาการเกิดดับ  เกิดดบั สิ่งที่เกิดดับนี้ คนเขาเหน็การเกิด แลวการดบั 
สิ่งที่ดับไปนี้สิ่งใดมันเปนไป  นี่มนัเกิด  เกิดนี่รูกนัจริงๆนะ  ดูสิ  ในการประพฤติปฏิบัตนิี่ 
ขนาดวา  เวลากําหนดพทุโธ  พุทโธ  พุทโธ  หรือเวลากําหนดลมหายใจตางๆ  แลวมัน 
หายไป นี่มนัดับไหม เวลาลงภวงัคไปมันดับไหม 

มันหายไปทั้งทีม่ันไมรูเนือ้รูตัวเลยนะ  รูสกึตัวอกีทหีนึ่ง  กลับมานีเ่หมือนคนตื่น 
จากนอน  เอะไปไหนมา  ไปไหนมา  มันดับไหม  มันมีแตเผลอไป  ไมรูจักดับ  ไมรูเรื่อง 
หายไปจนตวัเองก็ไมรูวาตัวเองหายไปตัง้แตเมือ่ไหร  แตมารูตัวอีกทีหนึ่ง    ก็เวลาผานไป 
แลว  นี่เพราะอะไร  เพราะวาเราออนแอ  เราไมจริงจงัของเรา  ถาเรามวีุฒิภาวะ  เราจําของ 
เราได เอะ.. ทําไมมันเปนอยางนี้  เราก็ตองตรวจสอบตัวเราเอง ถาตรวจสอบตวัเราเองนะ 
เปนจริงไหม ถามนัไมเปนจรงินะ 

ดูอยางการประพฤตปิฏิบัติในปจจุบันนี้ก็เหมือนกนั  การทําสมาธิตางๆนี้  เราไป 
คิดกันเอาเอง  เราไปคิดกันเอาเองวาสมถะนี้ไมมีประโยชน  เราไปคิดกันเอาเองเหน็ไหม 
สมถะกท็ํายาก  ดูสิ  เวลาเราจะทําธุรกจิการคาหรอืเราใชจายขึ้นมานี่  ถาเราไมมีเงิน  เราจะ 
ทําสิ่งใดไมไดเลย  คนที่เขามเีงนิมทีองอยูนะ  เขาจะใชจายเงนิทองของเขาดวยความ 
สะดวกสบายของเขา แลวเขาจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จ  เขามีเงนิมีทองของเขา นี่ก็ 
เหมือนกนั  เราไมมีอะไรเลย  นีก่็เหมือนกัน  กบ็อกวาเวลาประพฤติปฏิบัตนิั้นสมถะไม 
ตองทํา สมถะไมตองทํา แลวมันไมมีอะไรเลยแลวจะไปทําอะไร ก็ทํากนัดวยความจบัจด 
ไง แหม.. วิปสสนานะ โอโฮ..ใชปญญานะ นี่ทํากันอยูอยางนั้น 

ใชปญญาอยางนั้นเพราะอะไร  เพราะวาเราไมมีความจริงจัง  เราไมมีความตั้งใจ 
ใชคําวาไมมีความตั้งใจเลย  ไมตัง้ใจจะภาวนาไดอยางไรละ  นี่ก็ภาวนาอยูเราก็ใชปญญา 
อยูจะวาไมตั้งใจไดอยางไร  ความตัง้ใจอยางนีม้ันเปนความตั้งใจของโลก  ดูสิ 
ดูนักวทิยาศาสตรที่เขาทําการวจิัยกนั  เขาต้ังใจมากกวาเราอกี  เขาคนควาเรือ่งของเขาแต 
ละอยางที่ทดสอบมานีเ่ปนช่ัวชีวิตคนเลย  นีเ่ขาตั้งใจไหม  แลวเขาตั้งใจอยางนัน้เขาได
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ประโยชนอะไร  เขาก็ไดประโยชนทางวิชาการเทานั้น  นีก่็เหมือนกัน  ความเปนไปของ 
มนุษย มนุษยมีความคิด มนุษยมีความรูสึก แลวก็วา 

“โอโฮ.. นามรูปนี่รูสกึตัวทัว่พรอม โอย.. รูไปหมดเลย” 

แลวไดอะไร ไดอะไร ก็เกิดดบัไง แลวมนัดับอะไรละ  มันไมใชไดอะไรเลย จิต 
มันจะเปนสามัญสํานึกอยูปกตอิยางนี้  แตถามีความสุขมีความสะดวกสบายขึ้นมา  คําวา 
สะดวกสบายนะ ดูสิ คนเราทุกขรอนขึน้มา เราไดพกัผอน เรากม็ีความสบายทั้งนั้น ถาจิต 
มันอาศัยธรรมเอาไวเกาะเห็นไหม เกาะธรรมไวเฉยๆนะ นี่ตรึกในธรรมเห็นไหม กําหนด 
รูตัวทั่วพรอม ไมมอีะไร มีสักแตวารปู มีสักแตวารปู  กําลังจะเกิดดบั พอมันเกิดกร็ู  เวลา 
ดับก็หายไป นี่รูตวัทัว่พรอม ทั่วพรอมอยูนัน่ มันก็เปนสามัญสํานึกของมนัอยูอยางนี้ 

คําวาสามัญสํานึก  เห็นไหม  อวดอุตริมนุษยธรรม    ธรรมที่เหนือมนุษย  ถาสามัญ 
สํานึกก็เปนธรรมของมนุษย เปนธรรมของเรา มนุษยมันมีคุณธรรมในหวัใจ มนัเปนคนดี 
มันกเ็ปนมนุษยเหน็ไหม  นี่ธรรมของมนุษย  อุตริธรรม  ธรรมที่เหนือมนุษย  ถาธรรมที่ 
เหนือมนุษย  แมแตทําความสงบของใจนีม่ันเหนือมนุษย  ฉะนัน้เวลากําหนดรูสกึตัวทัว่ 
พรอมนี่จิตมันไมลงหรอก  จิตมันเปนมนุษย  จิตมันเปนสามัญสํานกึ  แลวสามัญสํานึก 
ที่วา  “สบาย สบายนี่” สบายเพราะเราไดพักผอน ไดพักผอนนอนหลับมันก็สบาย จิตมนั 
ไดพัก  จิตมันไมไดฟุงซานไปตามกําลังของมัน  แลวมันเปนธรรมไหม  แลวอะไรมนัเกิด 
แลวอะไรมนัดับ แลวมันดบัอยางไร 

แตถาเราทําของเรานะ เรามีสติปญญาของเรา เรากําหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธหรือ 
ใชปญญาอบรมสมาธินี่  เวลาจิตมันลงเหน็ไหม  พอจิตมนัลง  คําวาจิตลงเห็นไหม  ดูสิ 
ปาราชิก ๔  พระไดฌานโลกียแลวบอก  ถือวาเราไปอวดอุตริ อวดอุตริหมายถึงวาเราได 
ฌานโลกยี แลวอวดบอกเขา  เพื่อจะไดลาภสักการะ  เหมือนกับเปนการทําธุรกิจ มหาโจร 
นั่น 

แตถาเปนครบูาอาจารยที่แสดงธรรม  คําวาแสดงธรรมนีเ่ห็นไหม  ดูสิ  เราจะสอน 
ลูกศิษย  พวกเด็กๆใหทํางานเปน  เราจะตองมีตวัอยางไหม  จะทําสิ่งใดก็แลวแตเห็นไหม 
จะทําอะไรเรากม็ีตัวอยางแบบอยางใหเขาทํา  อันนี้มนัไมเรียกวาอวดอุตริ  อันนี้มนัจะ 
สรางศาสนทายาทที่มนัจะสืบตอพุทธศาสนา ก็ตองเริ่มตนจากพื้นฐานขึน้มา ถามีพืน้ฐาน
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ขึ้นมาเหน็ไหม นี่ไง เวลาเราใชปญญาอบรมสมาธิ หรือวาใชกําหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธ 
ขึ้นไปนี่ พอจิตมันเริม่เปนหลักเปนเกณฑขึน้มาเหน็ไหม 

อวดอุตริ  ธรรมที่เหนอืมนุษยสิ่งนี้เหนือมนุษยเพราะวา  มนุษยปกติสามัญสํานึกนี่ 
โอ..รูตัวทัว่พรอม รูตวัทั่วพรอม นีม่ันสามัญสํานกึ  เหมือนกับเราจะรกัษาบาดแผล รักษา 
โรคนะ  ถาโรคนีม้ันอยูในรางกาย  เขาตองผาตัด  เขาตองทําตางๆขึ้นมา  เพื่อเขาไปถึงการ 
บาดเจ็บนัน้ แตถาเรามวัอยูที่ผิวหนงัเหน็ไหม นี่คือสามัญสํานึกไง อยูที่ผิวหนงัแลวจะแก 
อะไรไดละ  สิ่งนี้จะไปแกอะไรได  มนัก็แกดวยความสะดวกสบายกันนี่ไง  แลว 
สะดวกสบายนะ มันก็ภพชาติหนึ่งนะ เกิดดับ เกิดดบัไปนี่ แลวมันก็จะตายไปชาติหนึ่ง 

แลวบอกวานี่คอืปฏิบัติธรรมนะ  “อูฮู..มีความรูในธรรมะมากเลย”  ธรรมะของ 
พระพุทธเจา  เราไดยนิไดฟงมา  เราจําของเรามา  แตถาเรามีบาดแผล  เรามีสิ่งที่ตองรักษา 
จากภายใน เรากําหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธนี้มันจะเขาสูภายใน หรือปญญาอบรมสมาธิก็ 
เขาสูภายใน  การเขาสูภายในเห็นไหม  จิตมนัจะเริม่พัฒนาการของมัน  เวลาจิตมนัเริ่ม 
พัฒนาการของมนั  สมาธิก็รูวาสมาธิ  ผูที่ทําสมาธิเปน  เปนผูที่มีตนทุนในการประพฤติ 
ปฏิบัติ 

หลวงปูเสารหลวงปูมั่นนะ  เวลาพระที่จะไปบวชกับทาน  ทานจะใหฝกความ 
เปนอยู  ฝกขอวัตรปฏบิัติ  แลวใหฝกตัดผาตัดผอน  นี่ไงทานใหฝกของทาน  ทานฝกของ 
ทานมาตลอดเห็นไหม    ใหรักษาหัวใจใหดี  แลวรกัษาก็มีขอปฏิบัติขึน้มา  จิตมันจะมีที่ 
เกาะเกี่ยว จิตมันมีที่พกัที่ผอน จิตมันมีการกระทําของมัน เห็นไหม แลวถามนักําหนดพุท 
โธ พุทโธ จิตมันจะละเอยีดเขามา ละเอียดเขามา คําวาละเอยีดเขามาเห็นไหม มนัเหน็ของ 
มันนะ 

จะเปนขณิกสมาธินี่  สงบเลก็นอย  พอสงบเล็กนอยแลวคลายตัวออกมา  สงบมาก 
เขาไป คลายตัวออกมา   มันมีสติ  มันมีสติแลวมีตวัจิตรู สมาธิไมใชจิต สมาธิเกิดจากจิต 
แตพอจิตมนัเปนสมาธิเห็นไหม คําวาจิตเปนสมาธินี ่มันปลอยสัญญาอารมณทั้งหมด มัน 
ปลอยจากสามัญสํานึกของเรา  สิ่งที่เปนสามัญสํานกึ  ความฟุงซาน  รูป  เวทนา  สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ  มันเปนธรรมชาตินะ  เวลาธรรมชาติที่จิตมันปลอยแลวนี่  มันกลับมาสู
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ความสงบของมันเห็นไหม พอจิตมันสงบเขามานี่ มนัปลอยอะไรเขามา มันปลอยขนัธ ๕ 
ปลอย รปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

เพราะรูปเห็นไหม รปูคือความรับรูความรูสึก สามัญสํานึกของเรานี้ เวทนาคือ คอื 
ชอบไมชอบ  พอใจไมพอใจ  เวทนาเพราะเรารับรูรสของอารมณความคิดเราไง  แลวคิด 
เรื่องดีมนัก็พอใจ คิดเรื่องไมดมีันก็ไมพอใจ ความไมพอใจนี่คอืเวทนา สัญญาก็คือขอมลู 
สิ่งที่เปนจริตนิสัยนี่แหละ  จริตนิสยัคือชอบไมชอบ  ถาคนชอบพูดถึงสิง่ที่เราชอบ  เราก็ดี 
ใจ  เราไมชอบ จริตนิสัย สัญญามันจําสิ่งที่ไมชอบ ใครมาพูดในสิง่ที่ไมชอบ มันจะโกรธ 
เคืองขึ้นมาทันที  พอมีสัญญารับรูมนัก็เกิดสังขาร  สงัขารจะปรุงจะแตงเหน็ไหม  จะปรงุ 
จะแตงขึ้นมา อารมณความรูสกึมนัจะเกิดขึน้ได มนัตองเกิดวิญญาณ  วิญญาณคือตัวเช่ือม 
เช่ือมระหวาง รูป เวทนา สัญญา สังขาร ขึ้นมาจนเปนอารมณหนึ่ง 

แลวจิตมนัมีสิง่นี้คอืสามัญสํานึกของมันเห็นไหม  สามัญสํานึกของมนุษยเปน 
อยางนี้ มนุษยมนัมีธาตุ ๔ และขันธ ๕ มีจิตดวย  ตัวจิตนี่คือปฏิสนธิจิต แลวมีธาตุ ๔ และ 
ขันธ  ๕  ขันธ  ๕  นี่มันเปนอาการของจิต  พออาการของจิตนี่ก็คอืสามัญสํานึก  เขาพูดกนั 
แคนี้เอง..พอ  เพราะสามัญสํานกึนีเ่ขาคุยกนัดวยภาษา  ดวยรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ ตัวจิตไมตองไปพูดถึงมัน เพราะไมมีใครรูไมมีใครเหน็ของมนั 

ขณะที่จิตพาเราเกิด  เราเกิดมาเพราะมีปฏิสนธิจิต  ปฏิสนธิจิตมาเกิดในไขของ 
มารดา ปฏิสนธิจิตเกิดเปนโอปปาติกะ  เกิดเปนเทวดาอินทรพรหม แตผูเกิดไมรูเลย  เกิด 
แลวถึงมารูวาเปนเรา ถาดับพอตายไป ไปเกิดที่ไหนก็ไมรู พอเมื่อตายจริง ถามีสติปญญา 
ทําสมาธิสมาบัติได ถาเขาไปถึงบุพเพคือระลกึรูอดีตชาติได อาจจะรับรูได นี่ไง นี่ดับแลว 
ไมรูเรื่องนะ ดับแลวดับหายไปเลย แตเวลาเกิดก็รู  เกิดแลวรูเพราะอะไร เพราะมนัเจบ็ไง 
เวลาเราเกิดมนัทกุขไง  เวลาเกิดไมพอใจไง  เวลาเกิดมีอารมณความรูสึกนีเ่พราะมันเกิดไง 
เพราะวาเกิดมนัเขยาหัวใจไง 

นี่สามัญสํานึกเปนอยางนี้ มนุษยเกิดมามีธาตุ ๔ และขันธ ๕ เปนอยางนี้ แลวมจีิต 
อยูดวย  เพราะตัวจิตเปนตวัพื้นฐาน  แตไมมใีครรูจกัจิต  หาจิตตัวเองไมเจอ  ตะครบุแต 
อาการของจิต  แลวก็คิดวาเปนจิต  นี่คิดวาเปนจิตเหน็ไหม  ดูสิในการปฏิบัติ  นีเ่กิดดับเกิด 
ดับ  เกิดดับเกิดดบั  มันเปนโวหาร  มันไมมีขอเท็จจริง  ถามีขอเทจ็จรงินะ  เกิดมันเกิด
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อยางไร ทนีี้พอเกิดอยางไร เรากําหนด เราทําสมาธิของเรา เราทําความสงบของใจของเรา 
เห็นไหม ถาจิตมนัสงบเขามา  มันปลอยรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันปลอยเขา 
มานะ 

ถามันปลอยเขามาเหน็ไหม  นี่สมาธิไมใชจิต  ถาสมาธิเปนจิต  มันก็เหมือนเวทนา 
ถาเวทนาเปนเราเหน็ไหม เวลาเราเจ็บช้ําน้ําใจนี่มนัอยูกับเรา ความเจ็บช้ําน้ําใจนี่บางทีมนั 
ก็เจอืจางไป มันหายไป ถาเวทนาความเจ็บช้ําน้ําใจเปนเรา เวลาความเจ็บช้ําน้ําใจไมมี เรา 
ก็ตองตายไปสิ  เพราะมนัไมมี  ทีนี้ความเจ็บช้ําน้ําใจนี่เวลามี  เราก็หวั่นไหว  เวลาเจ็บช้ํา 
น้ําใจมนัจางไป มนัหายไป แลวเราก็ยงัอยูนี่ เหน็ไหม เวทนาไมใชจิต จิตไมใชเวทนา จิต 
ไมใชอะไรเลย จิตคือจิต รูปคือรูป ขันธ ๕ เปนขันธ ๕ 

ทีนี้ แลวอยางนั้นสมาธิละ สมาธิเปนจิตไหม ถาสมาธิเปนจิตนะ เราสรางสมาธิได 
เราก็แปะโปงไวกับจิตเลย  เอาสมาธิแปะเขาไปเลย  สมาธิกับจิตเปนอนัเดียวกนั  แลวมนั 
จะไมเสื่อมอีกเลย  นีม่ันก็เสือ่มเหน็ไหม  สมาธิก็ไมใชจิต  ถาไมใชจิตแลวทําทําไม  ทําไม 
ตองทําสมาธิดวยละ  ทําไมตองทําความสงบของใจดวย  ถาไมทําความสงบของใจ  มันก็ 
ไมรูจกัเกิด ไมรูจักดบั มนัแบบวาทัง้มูตร ทั้งคถู มนัปนเปกันไป จนจับไมถกูเลยวาอะไร 
เปนมูตร อะไรเปนคูถ 

ถาเปนมูตรเปนคถูนีม่ันเปนของสกปรก เราก็รูได แตความโลภ ความโกรธ ความ 
หลงนี่  มันกย็ิ่งกวามูตรคถู  มนัขี้โลภ  ขี้โกรธ  ขี้หลงกัน  มันสับสนปนเปกันอยูในใจ  จับ 
ตนชนปลายอะไรไมถกูเลย เกิดดับ เกิดดับ มีแตเกิดดับ เกิดดับ เหมือนอึ่งอางมนัรอง อึ่ง 
อาง  อึ่งอาง  แตมันไมรูเรื่องนะ  อึ่งอาง  อึ่งอางมันรอง  เดี๋ยวเขาจะจับมันไปแกง  เพราะวา 
มันยิง่รองเทาไหรมนัยิ่งมีมาก ยิง่รองดังๆนะ เดี๋ยวเอาของมาใสเลย นี่ก็วาแต เกิดดับ  เกิด 
ดับ 

ทั้งที่เปนมูตรเปนคถู  มันไมรูวาเปนมูตรเปนคถูนะ  แลวก็วา  เกิดดับ  เกิดดับอยู 
อยางนัน้  แตดวยสามัญสํานึกของครบูาอาจารยเรา  ครูบาอาจารยเราประพฤติปฏบิัติมา 
ตั้งแตองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจานี่ปฏิบัติธรรม 
มานะ  นี่รือ้คนมาแลววางธรรมและวนิัยนีไ้ว  ครบูาอาจารยของเราประพฤตปิฏิบัติขึน้มา
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เพราะดวยอํานาจวาสนาบารมี ดวยศรทัธาความเช่ือ และประพฤติปฏิบัติขึน้มาจนเปนขัน้ 
เปนตอนมาในหัวใจของหลวงปูเสาร หลวงปูมัน่  แลวสั่งสอนลูกศิษยเหน็ไหม 

คําวาสั่งสอน  ธรรมดาของมนุษยนะ  ทุกคนมีกเิลสหมด  คําสอนนี่  อยางไรมนัก็ 
ลังเลสงสัย  แตถามคีรูบาอาจารยทานเปนผูช้ีนําและทานประพฤติปฏิบัติดวยความมัน่ใจ 
ของทาน  แลวเราปฏบิัติตามไป  พอเราไปรูไปเหน็เขานี่  แหม...มันซึ้งนะ  เพราะอะไร 
เพราะมนัเปนสิ่งเดียวกัน  ดูสิ  เห็นไหมสิ่งเดียวกัน  สิ่งที่ในครัวมีอยูแลวนี่  เขาบอกมาให 
ไปหยิบนี่  เราจะหยิบสิ่งนัน้ไดเหมือนกัน  ถามนัไมใชสิ่งเดียวกัน  ทานบอกวาใหไปหยบิ 
ของที่ในครวัไปอยางนั้น  อยางนั้นนะ  เราก็มีความจินตนาการของเรา  เราไปหยบิกนัคน 
ละชิ้นมาทั้งนั้น เราหยิบกันมา เขาใหเอาชอนก็ไปเอามีด ใหเอามีดกไ็ปเอาขวาน หยบิไป 
ก็หยิบผิดหยิบถกูไปอยางนัน้ 

นี่ก็เหมือนกัน  คําสั่งสอนของครูบาอาจารย    ทานรูจริงเห็นจริงแลว  ทานบอกวา 
ตองหยิบอยางนั้น  เราจะเช่ือหรอืไมเช่ือก็แลวแต  ถาเราเขาไปแลว  ถาเราจะใชอยางนัน้ 
เราไปหยิบมีด  เขาใหเอามีดบางเพื่อมาใชแรเนือ้สัตว  เราก็ไปเอาอีโตมาฟน เห็นไหม มนั 
ทําไดเหมือนกนั แตมันใหผลแตกตางกัน นีก่็เหมอืนกัน ตั้งสติอยางไร ถาจิตจะเปนสมาธิ 
จะเปนสมาธิอยางไร เห็นไหม สิ่งทีเ่ปนจรงิขึ้นมา ครูบาอาจารยทานบอกแลวเราก็ปฏิบัติ 
ตาม  ถามันจะเปนความจริงขึน้มา  เนี่ยสมาธิไมใชจติ  แตสมาธิเกิดจากจิต  สมาธิเกิดจาก 
จิต  สมาธิไมมอียูทีอ่ื่น  สมาธิไมอยูในตํารา  สมาธิไมอยูในดินฟาอากาศ  สมาธิไมไดอยูที่ 
ไหนเลย 

สิ่งตางๆเขาเปนสมาธิไมได  คําวาสมาธิคือจิตที่มนัฟุงซาน  จิตกับขนัธ  ๕  ที่มัน 
เปนมูตรเปนคถู  ที่มันขยําปนเปกนัอยูอยางนี้  เวลาพุทโธ  พุทโธ  พุทโธไปจนถึงที่สุด 
เปนสมาธิเพราะมนัไมไปปนเปกับมูตรกับคถูแลว  มูตรคูถก็คือมูตรคถู  แตมันจะหดตัว 
ของมันเขามาเปนอิสรภาพของมัน  ถามันหดตัวของมันเปนอิสรภาพของมนั  เหน็ไหม นี่ 
คือสัมมาสมาธิ    แลวมันจะรูตวัของมนัตลอด  ไมมอีะไรดบั  ไมมอีะไรดับ  มันมี 
สติสัมปชัญญะตลอด ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ 

อัปปนาสมาธิ  จิตมันละเอียด นิ่งของมนั อัปปนาสมาธิเห็นไหม สกัแตวารู  คําวา 
สักแตวา สักแตวา สักแตวารูแตมันรูนะ  ไมใชสักแตวารูนั่งสปัหงกนะ โอย นัง่สมาธินะ
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โอย  เขาอัปปนาสมาธินะ  กรนครอก  ครอก  กรนอยูนั่นมันบอกอัปปนาสมาธินะ  แลวมา 
บอกวานี่ไมมีอะไรเลย  ดับ  ดับหมดเลย  อัปปนาสมาธิไมมีอะไรเลย  ไมใช  นี่ถามีครบูา 
อาจารย  ถาบอกวา  นั่งมาเมือ่กีน้ี้  ไดอัปปนาสมาธินี่  กรนมาลั่นกุฏิ  ลัน่ฝาสะเทือนเลย 
นี่อัปปนาสมาธิ 

ครูบาอาจารยทีท่านไดยนิเสียงกรน  ทานรูเลยวานั่นหลับ  วานั่นตกภวังค  มนัไม 
เปนอยางนัน้  นี่ถาของจริงกบัของไมจริง  ครบูาอาจารยฟงทเีดียวก็รู  แตถาเปนอัปปนา 
สมาธินะ เวลามันลงพุทโธ พุทโธ หรือปญญาอบรมสมาธิ มันลงของมันได ถามนัลงของ 
มันไดนี่มนัลงอยางไร  ถามันลงอยางไรเห็นไหม  พอมันลงไปแลวนี่มนัดับไหม  มันไมมี 
อะไรดับเลย  พอมนัไมมอีะไรดบัเลยนะ  พอสิ่งไมมีอะไรดับเลย  มนัเขาสูความสงบของ 
ใจตางหาก พอเขาสูความสงบของใจนีม่ีความสุขไหม มีความสุข แลวอยากไดไหม อยาก 
ไดมาก อยากไดคอือะไร อยากไดคือตัณหาความทะยานอยาก ถาอยากไดเหน็ไหม 

แตที่มันเปนอัปปนาสมาธิเปนตัณหาหรือเปลา  ไมเปน  มันเปนมรรค  เปนมรรค 
เพราะอะไร  เปนมรรคเพราะวาเรากําหนดพุทโธ  หรือใชปญญาอบรมสมาธิดวยเหตุดวย 
ผล แลวมูตรคูถ ดวยขนัธ ๕ ดวยตัณหาความทะยานอยาก ที่มนัเคยอยูกับจิตมาโดยปกติ 
โดยสามัญสํานึกของมนุษย มนุษยมคีวามคิดเปนธรรมดา มนุษยมีความรูสึกเปนธรรมดา 
มนุษยมีกิเลสเปนธรรมดา  นี่เปนสามัญสํานกึ 

เพราะเรามีสติปญญาของเรา  เรากําหนดพทุโธของเรา  ใชปญญาอบรมสมาธิของ 
เรา  มันหดตัวของมันเขามา  มันปลอยวางมูตรคูถเขามาเห็นไหม  นีม่ันปลอยวางมูตรคูถ 
มันเปนความสงบของใจขึน้มา ถาใจสงบเขามา  เห็นไหมนี่ใครรับรู  รับรูนี่  รับรูดวยมีสติ 
สติสัมปชัญญะรับรูเขาไปนี่  แลวเพราะอะไร  เพราะมีสติ  เพราะมีปญญา มีสติมปีญญามี 
คําบริกรรมนีม่ันจะไล มันจะมีสติปญญาเขามา จนจติมันสงบเห็นไหม 

พอจิตสงบแลว โดยธรรมชาติสมาธิเกิดจากจิต แตสมาธิไมใชจิต จิตก็ไมใชสมาธิ 
มันเปนสจัธรรม  สจัธรรมที่เราสรางขึ้นมา  เราทําของเราขึ้นมา  พอทําขึ้นมาแลวนี่  มันจะ 
อยูของเราไดดวยการชํานาญในวสี  การชํานาญดวยเหตุ  ถาเรามเีหตุ  มีสติรักษาขึ้นมา 
มันเพราะมเีหตุใชไหม  เพราะมเีหตุขึ้นมา  ผลมันก็ตองเกิดขึ้นเปนธรรมดา  แตเวลาเรา
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ปฏิบัติดวยมรรค  ดวยมรรคคือวาเรามีสติ  เรามีปญญา  มันสงบเขามา  แตพอสงบเขามา 
อยากไดไหม เพราะดวยความอยากได ตัณหาความทะยานอยาก 

คําวาตัณหา ตัณหามันไมใชชํานาญในวสี ตัณหาคือกิเลส ตัณหาคือความอยากได 
แตไมมีเหตุ ไมมเีหตุนี่ ความอยากเฉยๆ มันไมมเีหตุมีผลนีม่ันไมเปนมรรค แตถามคีวาม 
อยาก  แตมีสติปญญาขึ้นมานี่  เปนมรรค  มรรคเพราะอะไร  มรรคเพราะวามันทําตามสัจ 
ธรรม ทําตามความเปนจรงิ ขอเท็จจริงมันมีอยูแลว องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาที่มา 
ตรัสรูธรรม    นี่ธรรมะมีอยูแลว  ขอเท็จจริงมันมีอยูแลว  แตคนทําไมเปน  ทําไมถงึ  ทํา 
ไมได  ถาทําไมถึงทําไมไดขึน้มานี่  ทําไมถึงทําไมเปนทําไมไดนี่  มันก็บอกกลาวสิง่นี้ไม 
ถูก 

พระพุทธเจาทําไดถูกตองนี่บอกกลาวสิ่งนี้ไว  เห็นไหม  ศีล  สมาธิ  ปญญา  พอมี 
สมาธิขึ้นมา พอมีสมาธิขึ้นมา มันออกรูเหน็ไหม คําวาออกรู คําวาออกรูนี่ ออกรู ออกรูใน 
อะไร  เวลาประพฤติปฏิบัติขึน้มา รูป  เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  เปนสามัญสํานึกนี่ 
เปนสิง่ที่เปนฟุงซานนีเ่พราะมีตัณหาทะยานอยากเปนมูตรเปนคูถ  กระชากหัวใจไป  ลาก 
หัวใจไปใหมันทุกขมันยากอยูตลอดเวลา  แลวเวลามันสงบตัวเขามา  เวลาเรากําหนดพุท 
โธ  สงบตัวเขามาแลว  สงบตวัเขามาเปนเอกเทศ  มนัปลอยมูตรปลอยคถูเขามา  มนัเปน 
เอกเทศขึ้นมา แลวออกรูอะไร กอ็อกรูไอมูตรไอคูถนั่นแหละ 

เพราะไอมูตรไอคูถนั่นมันเปนสามัญสํานึก  มนัเปนสัญชาตญาณ  มันเปนสถานะ 
ของมนุษย  ในเมื่อมนุษยมีธาตุ ๔ และขันธ ๕ แลวอวิชชานี่มันเปนกิเลสอยูในหัวใจของ 
เรา ทีนี้กเิลสในหัวใจของเรานี่ กิเลสเห็นไหม ดูสิ อาสวะ ๓  กิเลสสวะ อวิชชาสวะ ภวา 
สวะ  แลวกิเลสสวะ  อวิชชาสวะ  ภวาสวะนีม่ันทํางานอยางไร  มันทํางานอยางไร  มัน 
ทํางานใหเราหลงอยูในอํานาจของมนั  มันทํางานใหเราหัวปกหวัปา  ทํางานใหอยูใตอุง 
ตีนของมัน มันเหยียบหวัขี่หัวเราอยูทุกวนัๆ  นี่มนัทาํอยางไร 

ถาเราไมชําระลางมัน  เราไมไดแกไขมนั  แลวเราเกิดมาทําไม  เราปฏบิัติธรรม 
ทําไม  คนที่ประพฤตปิฏิบัติธรรมนี่ปฏิบัติธรรมเพือ่อะไร  ก็ปฏบิัติธรรมเพื่อความสะอาด 
เพื่อความผองแผว  เพือ่ใหหัวใจมนัชําระลางอวิชชาออกไป  แลวอวิชชามันอยูที่ไหน
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อวิชชามันอยูที่จิต  พอเวลาจิตสงบเขามา  สงบเขามานี่  อวิชชามันสงบตวัลงเทานัน้เอง 
อวิชชาความไมเขาใจ  แลวมนักม็ีวิชา วิชาคือวสี คือมรรคอันนั้น 

มรรคอันนั้นมันทําใหจิตสงบเขามา  พอจิตสงบเขามาถามันจะออกรู  ออกรูใน 
อะไร  ออกรูในไอมูตรไอคูถเห็นไหม  ความโลภความโกรธความหลง  มนัเกิดจากอะไร 
ความโลภเห็นไหม นีม่ันเกิดจาก กาย เวทนา จิต ธรรม เวทนาเหน็ไหม ความพอใจความ 
ไมพอใจ  ความดีใจความเสยีใจ  นี่ก็เวทนา    นี่กายคือความยึดมัน่ถอืมัน่  สิ่งนี้ความโลภ 
ความโกรธมันเกาะเกี่ยวสิง่นีอ้ยู  ดูสิ    ใชจิตสงบเขามา  ถาจิตไมสงบไมเหน็  เกิดดับ  เกิด 
ดับ เกิดดับ เกิดดบัมนัฟาแลบ 

มันเปนเรื่องของอากาศ มนัไมใชเรื่องมรรคญาณ มนัไมใชเรื่องของสัจธรรม การ 
เกิดดับนี่มนัเกิดอยางไร แลวถาวปิสสนาไปนี่มนัดับ อะไรมันดับ พอมนัดับแลวมนัเหลอื 
สิ่งใดไว ถงึบอกวาเกิดนี่รู ดบัไมรูเรือ่งหรอก ดบัมีแตกรนครอกๆ ครอกๆ แมแตทําสมาธิ 
ไป หลับก็ตกภวังคไป    มันดบัไปโดยไมมีสัจจะเลย  แมแตทําสมาธิไดนะ  ก็ไมพูดวาเกิด 
ดับ คือจิตมนัเปนเอกัคคตารมณ  จิตมันตัง้มัน่ จิตเปนหนึ่ง จิตมันมีของมนัตลอดเวลา ถา 
จิตมันมีตลอดเวลา  แลวมนัมีของมันอยางไร  แลวขณะที่จิตตั้งมั่น  จิตเปนหนึง่นีม่ันจะมี 
ความสุขแลว 

ถาไมมีความสุขนะ คนไมติด ไมคิดวาสมาธินี้เปนนพิพานได ถารักษาดีๆนะ คน 
มีสติปญญารักษาดีๆ แลวการรกัษานั้นเห็นไหม คือคําวามรรค คําวามรรคคอืมีสตปิญญา 
ขึ้นมานี่  เวลาสติปญญาไลตอนหวัใจเขามา  มันคิดวาไง  คิดวาอันนีเ้ปนมรรค  คิดวาอันนี้ 
เปนวิปสสนา  แตความจริงมันไมใช  ความจริงมันเปนการทําความสงบของใจ  เพือ่ใหใจ 
เปนเอกภาพเทานั้น  ถาใจเปนเอกภาพ  ใจตั้งมั่น  ใจเปนเอกัคคตารมณเทานั้น  พอจิตเปน 
เอกัคคตารมณ มนัออกเสวยอารมณ ธรรมชาติของมนั มันเสวยอยูแลว 

ธรรมชาติ  ธาตุ  ๔  และขันธ  ๕  กับจิตนีม่ันคลุกเคลากันโดยธรรมชาติของมันอยู 
อยางนัน้  โดยสามัญสํานึก  โดยปกติของมนุษยเปนอยางนัน้  คําวาเกิดดับ  มันเกิดดับทั้ง 
มูตรทั้งคูถไง  มันเกิดดวยความโลภความหลง มนัทัง้เกิดทัง้ดับ  มันเกิดมันดับ  ทัง้มูตรทั้ง 
คูถทั้งจิตพรอมกนั  เกิดดับพรอมกัน ทีนี้คําวาเกิดดบัพรอมกนัมนัเกิดดบั ทีนี้มนัเกิดดบันี้ 
เราก็ไปเทียบเคียงธรรมะของพระพทุธเจาไง พระพทุธเจาบอกมันเกิดดับ  จิตนี้มนัเกิดมัน
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ดับ  ไมมอีะไรไปหรอก  มนัสิ่งตางๆเกิดดับนี่มนั  มนัเกิดมันดบัขึ้นมา  มันเปนธรรมชาติ 
ของมัน เราไปทกุขไปยากกับมันเอง แตถาเราไมมีปญญา เราไมรับรู มันเกิดดับพรอมกับ 
ความทุกข มันเกิดดับพรอมกับมูตรกบัคูถเหน็ไหม 

แตพอเรามีสติปญญาของเราเขามา  เห็นไหม  เพราะเราศึกษาธรรม  เราไมใชนัก 
ออกกําลังกายเพื่อเปนความสมัครเลน  เราเอาจริงเอาจัง  ในการประพฤติปฏิบัติตองเอา 
จริงเอาจัง  ความเอาจริงเอาจังของเรานี้  เราตองตั้งสติของเรา  เราตองทําของเราไปตาม 
ความจรงิจงัของเรา  เพราะจริงจังของเรานะ  เพราะความจรงิจงันีม่ันเปนมรรค  นี่สติมหา 
สติ ปญญามหาปญญา มันจะเขมแข็งของมนัขึน้มา พอเขมแข็งขึน้มา ถาเราทําได  จิตมัน 
เปนเอกเทศได จิตมันเปนสัมมาสมาธิได พอจิตเปนสมาธินี่  เราชํานาญ รักษาจิตใหดีเห็น 
ไหม แลวหมัน่สังเกต หมัน่ดูแล เพราะวาเราจะตองขุดคุยหากิเลส 

เวลามูตรคูถกับจิตมันผสมปนเปกนั  มันเปนโดยสามัญสํานึก  มันเปนโดย 
ธรรมชาติ  มันเปนโดยสถานะของมนุษย  ของเทวดาอินทรพรหม  เพราะจิตมันทํางาน 
อยางนี้  แลวมันก็มกีิเลสตัณหาทะยานอยาก  สิ่งนี้พวัพันกนัอยู  พอเราทําจิตสงบเขามานี่ 
เห็นไหม  มันปลอยวางช่ัวคราว  พอปลอยวางช่ัวคราวนี่  พอมันออกเสวยอารมณ  ออก 
ทํางานโดยธรรมชาตินี่แหละ แตจิตเรารูเราเหน็ เพราะจิตมันมีสติ มันมีปญญาพอ  มนัจบั 
ได 

จิตเห็นอาการของจิต  จิตเหน็กาย  จิตเห็น  พอจิตเหน็อาการของจิต  จิตเห็นกายนี่ 
ใครเปนคนเห็น  จิตมันเปนคนเหน็ใชไหม  พอจิตเปนคนเห็นนี่  จิตนีม่ันจะพอง  มันจะ 
ตื่นตัว  มนัจะตืน่ตัวเหมอืนไดโนเสาร ไดโนเสารมีชีวิตอยู ไดโนเสารมนัสูญพันธุไปแลว 
นะ  แตกิเลสไมเคยสูญพนัธุจากใจของมนุษย  กิเลสมันเหมือนไดโนเสารเพราะมันเกาแก 
มันเกาแกมันซบัซอน มนัเกิดมาพรอมกบัภวาสวะ    เกิดจากภพไง มนัคุม มัน กิเลสอาศัย 
หัวใจของมนุษยเปนที่อยูอาศัย  กิเลสอาศัยจิตของสตัวโลกเปนที่อาศัย  อาศัยตั้งแตพรหม 
ลงมาเลย  พรหมกม็ีกเิลส  เทวดากม็ีกิเลส  ทุกอยางมีกิเลสหมด  กเิลสคอืไดโนเสาร  คือ 
อวิชชานี่มันครอบงําอยู แลวเราไปรูไปเห็น 

เวลาจิตมันสงบเขามานะ พอมันเสวยอารมณนะ พอเราจับได  อูฮู..  ขนพองสยอง 
เกลา คิดดูสิวาเราในปจจุบนันีเ้ห็นไดโนเสารยนือยูตรงหนานี่ แลวมันจะอาปากจะกินหวั
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เรานี่  เราจะมีความรูสึกอยางไร นีก่็เหมือนกัน พอมนัเห็นกิเลส  เพราะวาเหน็  จิตมันเห็น 
กาย  เห็นเวทนา เหน็จิต เหน็ธรรม  เหน็โดยสัจธรรมนะ ไมใชเห็นเกิดดับ  เกิดดับ ไอเกิด 
ดับ เกิดดับมนัโวหาร เกิดดับ เกิดดับนัน้มนัพูดกนัไป 

เพียงแตวาธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ธรรมของครูบาอาจารย 
เห็นไหม ที่ไหนมีความมืดบอด ถาเปดไฟมนัก็สวางหมด สวางเพราะทานทําจบแลว  แต 
กวาจะเปดไฟไดเกือบเปนเกือบตาย  นีเ่พราะวาไฟเดี๋ยวนีน้ะ  พอตอสายมาเปดมันก็สวาง 
แลว  แตประพฤติปฏิบัติ ถาเอานิ้วไปเสยีบ เสียบปลัก๊ไฟนะ ช็อตตายเลย ไฟนี่ ไฟที่ความ 
สวางของใจมนัคอืไฟปญญา  ปญญาญาณ  มันไมเกดิอยางนัน้หรอก  มันไมใชเครื่องปน 
ไฟใหเกิดนะ ถามันปนไฟใหเกิดนะ เราตอสายไฟเขาบานเลย เอาสายไฟนี่เสยีบเขาไปใน 
อกเลยนะ นี่มนัจะสวางในหวัใจ 

ไอนี่ทําสมาธิเกือบตายกวาจิตมนัจะสวาง  มนัจะมีกาํลังของมัน  นี่แลวเวลาจิตมนั 
ออกรูเห็นไหม พอมันออกรู เห็นกาย เหน็เวทนา เหน็จิต เห็นธรรม แลววปิสสนามนั  คํา 
วาวิปสสนานะ  ถานักภาวนา  ปญญาอบรมสมาธิกร็ูวาปญญาอบรมสมาธิทําอยางไร  ถา 
เปนสมาธิก็รูวาเปนสมาธิ  เพราะเราเคยเปนสมาธิมาแลวใชไหม  พอจิตมนัแยกจากมูตร 
จากคูถมานี่ มันเปนอิสรภาพของมนั  นี่คือสมาธิ สมาธินี่เรามีสติปญญาของเรา เราไมเอา 
สมาธิมานอนตาย  เราเอาสมาธินี่ออกทํางาน  เราเอาจิตนี่ออกไปรื้อคน  กาย  เวทนา  จิต 
ธรรม  พอมนัเหน็กายนี่มนัจะสะเทือนเลื่อนลั่นในหวัใจมากเลย  พอมนัสะเทอืนเลือ่นลัน่ 
ในหัวใจ  เหน็ไหม นี่เพราะมันเห็นกิเลสไง มนัเหน็สักกายทิฏฐิ  ความเหน็ผิดของจิต มัน 
เห็นของมนั มนัขนพองสยองเกลา 

แลวเราเริ่มทํางาน  การทํางานเห็นไหมใหจิตออกใชปญญา  ถาจิตออกใชปญญานี่ 
มันเหน็  มนัจะรูทนัทีเลยนะ  รูทนัทีวา  ปญญาอบรมสมาธิ  โลกียปญญา  ปญญาอบรม 
สมาธิ  ปญญาที่ใชอยู  โลกียปญญานี่  วามันไลตอนใหจิตมันปลอยวางจากมูตรจากคูถ 
ระหวางแยกจิตกับมูตรคูถออกมานี่  มนัมีศักยภาพขนาดไหน  เวลาจิตมันสงบแลว  เวลา 
มันออกไปเหน็มูตรคูถ มันจบัมูตรคูถได แลวมนัวปิสสนา มันใชศักยภาพขนาดไหน มัน 
จะเห็นความแตกตางระหวางโลกียปญญากับโลกุตตรปญญาทันที
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โลกียปญญาคือปญญาสามัญสํานึก ที่วาเกิดดับ เกิดดับ เกิดดับ เกิดดับนี่ ไออึง่อาง 
นี่ ปญญาอึ่งอางทีม่ันบอกวาเกิดดบั เกิดดับนี่ มันเปนโลกียปญญา เพราะมนัเปนอยางนัน้ 
จริงๆ  มันก็เกิดดบัจรงิๆ  แลวมนัเกิดดบัโดยทีไ่มมใีครควบคุม  เกิดดับโดยสามัญสํานึก 
เกิดดับโดยธรรมชาติ มันเปนของมันอยูอยางนัน้ คนภาวนาหรือไมภาวนา มันก็เปนอยาง 
นั้น ความคิดของคนกม็ีทกุคนนะ แลวเวลาเราคิดจนเบือ่แลวมันก็หายไปทุกคน นีเ่กิดดับ 
เกิดดับ เกิดดบั มันเกิดดับของอึ่งอาง มันเปนโลกยีปญญา 

เวลาจิตมันเปนเอกภาพขึ้นมาแลว  พอมันปลอยวางขึ้นมาแลว  พอมนัออกไปจับ 
ออกไปหากาย  เวทนา  จิต  ธรรม  โดยสัจจะความจริงขึ้นมา  นี่มนัแยกออกไป  มันแยก 
ออกไป  เพราะจิตมนัทํางาน  จิตทีม่ันมีสติปญญาเหน็ไหม  ตรึกในธรรมของพระพุทธเจา 
ตรึกในธรรมตางๆขึน้มา มนัเหน็ในธาตุ ๔ และขันธ ๕ เวลามนัปลอยเขามา ปลอยเขามา 
นี่โลกียปญญา  มันปลอยเขามา  มันกป็ลอยเหน็ไหม  มีความสุข  มคีวามอบอุน  มคีวาม 
รมเย็น มีความยึด มคีวามตั้งมั่น มันปลอยของมันมาเรื่อยๆ มนัชํานาญมาเรื่อยๆ 

อันนีเ้ปนอนัหนึ่ง  แตมนัไมเคยจับกเิลสได  มันไมเคยเห็นกาย  เวทนา  จิต  ธรรม 
โดยความเปนจรงิ    มันก็ทําของมนัอยูอยางนั้น  เพราะมันยิ่งทําเพราะมนัชํานาญขึ้นมา 
เรื่อยๆเหน็ไหม แตถามันจบักาย เวทนา จิต ธรรมดวยความเปนจรงินะ เวลามันวิปสสนา 
ไป แลวมนัปลอยไป คําวาปลอยเหน็ไหม วิปสสนากายเวทนาจิตธรรมนี่ โดย โดยจิตที่มี 
สัมมาสมาธิเปนพื้นฐาน  เวลามนัพิจารณาไปนี่มนัเปนวิปสสนา  นี่สติปฏฐาน  ๔  สติปฏ 
ฐาน ๔ เขาบอกสติปฏฐาน ๔ นูนก็บอกเห็นรปูนัง่ กายนั่ง มีสติปฏฐาน ๔ 

มันสติปฏฐาน ๔ ของใคร  สติปฏฐาน ๔ นี่เปนของใคร  เราทองจํามาไดนีน่ะ เรา 
ทองจําทางวิชาการมาไดขนาดไหน  เราทองจําไดนะ  เราทองจําไดของครูบาอาจารย  ของ 
เจาของทางวิชาการนัน้  จะใครจะวิชาชีพไหนก็แลวแต  เราใชทางวิชาการนั้นมาเปนเพื่อ 
ทางการวิจยั เราก็อาศัยทางวิชาการของผูคนควานัน้ไวนะ ไมใชของเรา นี่กเ็หมอืนกนั ใน 
เมื่อเราวาสติปฏฐาน ๔ นี่มันรูตัวทัว่พรอมนี่เปนสตปิฏฐาน ๔ 

สติปฏฐาน ๔ นี้  เปนทางวิชาการนี้เปนธรรมของพระพุทธเจา ไมใชเปนของของ 
บุคคลคนนัน้  นี่ไงมนัถงึไมเปนสติปฏฐาน  ๔  สติปฏฐาน  ๔  ที่ทํากันอยูนัน้  เปนสติปฏ 
ฐาน ๔ ของกิเลส เปนกิเลสอางวาเปนสติปฏฐาน ๔ แตมันไมเปนจรงิตามขอเท็จจรงิ มนั
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ไมเปนจริงตามเนื้อหาสาระ  แตพอเราใชสติปญญาเขามา  จนจิตมนัสงบเขามาเหน็ไหม 
พอจิตมนัสงบเขามาจนเปนเอกเทศนะ  จิตสงบนะ มันสงบบอยครัง้  บอยครัง้  จนมันเปน 
สมาธิ จิตสงบบอยครั้ง จิตสงบแลว สงบแลวเดี๋ยวมนัก็เสือ่ม 

พอสงบปบกเิลสมนัรูทันแลว เมื่อกีเ้สียทา เขาใชสตปิญญาจนจิตสงบได เรานี่เสีย 
ทา  ตอไปนีเ่ราตองมีช้ันเชิง  ตอไปเราตองมีเลหเหลี่ยมมากกวานี้  เขากําหนดขนาดไหน 
จะบอกเลยนะวางแลว วางแลว ปลอยแลว ปลอยแลว  เห็นไหม เราก็ เออ..วาง มนัหลอก 
หนาหลอกหลังกเิลสนี่ ถาเราทําความสงบไดสักหน ๒ หน   มันรูตัวแลววาเรานี่พยายาม 
จะเอาชนะตวัเอง  มนัจะมีเลหกลออกมา  ทําใหเราลมลกุคลุกคลานมหาศาลเลย  กิเลสนี้ 
รายนัก 

เห็นไหม  ถาเราใชสติปญญาของเราจนบอยครัง้เขา  จนกวามนัจะมั่นคงนะ  ทํา 
ความสงบบอยๆเขา  จนจิตมันตัง้มัน่  พอจิตตัง้มัน่แลวนี่  ถาออกหากาย  หาเวทนา  หาจิต 
หาธรรมไมได  เหน็ไหม  สมถกรรมฐาน  วิปสสนากรรมฐาน  สมถกรรมฐาน  คําวาทํา 
สมถะ  ทําความสงบของใจนี่  ฐานของการงาน  ถาไมมีสมถกรรมฐาน  ไมมพีื้นทีท่ํางาน 
ชัยภูมิของการภาวนา เราบอกวาชัยภูมิของการภาวนาก็ในวัดไง ในปาในเขานั่นคอืชัยภูมิ 
ของการภาวนา อันนั้นเปนสปัปายะ เปนสถานที่สงดัวิเวกเพือ่เราเขาไปใชเปนชัยภูมิ เพือ่ 
หาความสงบของใจ  แลวถาใจมนัมคีวามสงบของมนัเห็นไหม  ชัยภูมินีเ่ห็นไหม  จิตมนั 
สงบใชไหม จิตสงบแลวจิตออก ออกรูออกเห็น นี่ชัยภูมิ 

ถาเปนชัยภมูิ  จิตนี้ออกเหน็กาย  เวทนา  จิต  ธรรม  เห็นไหม  นี่สิ่งนี้ถึงเปนสติปฏ 
ฐาน ๔ เปนสติปฏฐาน ๔ เพราะมันมีผูเปนเจาของ มีผูรับรู เพราะมีจิตไง  เพราะมันมีจิต 
ไมใชเกิดดับ  เกิดดับ  เกิดดับเหมือนอึง่อาง  ไอนีบ่อกวาจิตมนัตั้งมั่นขึน้มาแลวจิตมนัออก 
รูเห็นไหม  นี่เปนวิปสสนา เปนสติปฏฐาน ๔  สติปฏฐาน ๔ เพราะอะไร สติปฏฐาน ๔ 
เพราะมนัมจีิต มนัมีปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิที่เกิดในไข เกิดในครรภ เกิดในมารดา เกิดมานัง่ 
เปนมนุษย ทีเ่รารื้อคนกนัอยูนี่ เหน็ไหม 

นี่ไง  มนัตั้งมั่น  มนัมสีติของมันเขามาตลอด  แลวเวลามันออกทํางานเหน็ไหม 
เวลาเราทุกขนะ  เราทุกขจนเข็ญใจ  เราทุกขมาก  แตเวลามนัออกทํางานเห็นไหม  มันจะ 
ปลดเปลื้องเห็นไหม  เปนความทุกขไหม  มันเปนความเพียร  ถาคนปฏิบัติแลวมันไดผล
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มันไมเปนความทุกข  มันมีความรื่นเริง  มีความอาจหาญ  พอมีความรื่นเริงอาจหาญ  มัน 
หมุนของมัน  เพราะปญญามันหมุนของมันนะ  นีม่นัไมใชความทุกข  มันเปนความหวัง 
หวังผล ความหวังผล มนัมีความรืน่เริง มนัมีความสขุของมันมาก 

ดูสิ เราเปนคนไข เปนผูที่มีโรคมีภยั แลวมนัจะหายจากโรคจากภัยนี้ เราจะมีความ 
ช่ืนใจ  มีความพอใจที่เราจะรีบคนควาไหม  เห็นไหม  นี่เวลามันออกทํางานของมนัเหน็ 
ไหม พอจิตมนัออกทํางานของมัน ออกไปเห็น กาย เห็นเวทนา จิต ธรรมนี่ มันใชปญญา 
ปญญาเพราะมีสัมมาสมาธิเปนผูรองรับ  มันเปนสตปิฏฐาน  ๔  เพราะมันมีจิต  พอจิตออก 
ทํางาน ผลที่ไดจากการวปิสสนามนัจะตกลงที่จิตหมด เพราะจิตเปนผูหลงใชไหม จิตเปน 
อวิชชาใชไหม ที่บอกวากิเลสอยูที่ใจ กิเลสมันอยูที่ใจใชไหม 

พอกิเลสอยูที่ใจ จิตหรอืใจนี้มนัออกทํางาน ผลทีอ่อกทํางาน ที่มันเห็นผลงานนัน้ 
มันก็ตกผลึกลงที่ใจ สิง่ที่ลงที่ใจนะมนัเริ่มปลอยวางเห็นไหม นี่ความแตกตางระหวางสม 
ถกรรมฐานกับวิปสสนากรรมฐาน  แตกตางมาก  ผูที่ปฏิบัติจะรูจรงิเหน็จรงิ  แลวมนัจะ 
เปนความจริงของมันขึน้มา  สมถกรรมฐานทําใหถกู  มันกไ็มใชเกิดดับอยูแลว  เพราะจิต 
มันซึ่งๆหนา มันอยูตรงหนา สมาธิมันอยูตรงหนา สมาธิมันชัดเจน มันดบัไปไหน 

มันจะมีสมาธิขนาดไหนมนักม็ีสติพรอม  ไมมีอะไรดับหรอก  สมาธิไมมีอะไรดับ 
หรอก  มนัตั้งมั่นของมัน  แลวเวลามันออกวิปสสนาเห็นไหม  ดูกาย  เวทนา  จิต  ธรรมนี่ 
เวลามนัปลอยวางเหน็ไหม  มันปลอยวางนี่  พอพิจารณาไป  ตทังคปหานนะ    เวลามนั 
เขาใจ มันพจิารณา กาย เวทนา จิต ธรรม มันปลอยรอบหนึง่ รอบหนึ่ง 

ถาปลอยรอบหนึ่ง  อะไรดับ  มีอะไรดับ  มนัปลอย  ปลอยแลว  พอมันปลอยกาย 
พิจารณากายมันจะปลอย  พิจารณากายนะ  จิตเปนสมาธิแลวพิจารณากาย  ใหใจมันพุมนั 
พอง มันปลอย มันปลอยมันก็สงบนะ มันสงบเพราะมันปลอย เพราะผลแตกตางระหวาง 
สมถกรรมฐานกับวิปสสนากรรมฐาน  ผลแตกตาง  ถาสมถกรรมฐานจะมีความสุข  สม 
ถกรรมฐานจะมีความสุข มีความรมเยน็เปนสุข แตถาวิปสสนากรรมฐาน มันมีการปลอย 
วาง  มีการชําระลาง  มกีารสํารอกออก  พอมีสํารอกออก  อันนี้มีความสุขมากกวา  แต 
ความสุขมากกวาขนาดไหน  มันไมสิ้นสุดกระบวนการของมันเห็นไหม
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นี่เราถงึบอกวา รูเกิดแตไมรูดับ เกิดนี่รูแนๆ เพราะเกิดนี่กระทบ เกิดในไข เกิดใน 
ครรภ  เกิดในมารดา  เกิดอารมณความรูสึก  เกิดความโกรธแคน  เกิดมาแลว  เกิดมานีม่ัน 
เจ็บช้ําน้ําใจ  แตถามันมีความสุขเหน็ไหม  นี่สมาธิเกดิ  มันกม็ีความรมเย็นเปนสุข  เกิดนี่รู 
หมด แตดับไมรู ดับไมรู แตถาวิปสสนาไปเหน็ไหม ถามนัปลอยวางขนาดไหนก็ดับไมรู 
มันอะไรดับ อะไรเหลืออะไร 

วิปสสนากาย  เวลากายมันปลอยวาง  กายมันก็ปลอย  เวทนาเห็นไหม  จะชําระ 
เวทนามันก็ปลอยเวทนา จิตสวนจิต มนัก็หมุนกลับมาที่สมาธิ กลับมาที่สมาธิ   กลับมาที่ 
ความสุข ความรมเย็นเปนสุข แลวอะไรดับไปละ อะไรดับ มันไมเห็นนะ มันไมดับ แตถา 
วิปสสนาซ้ําแลวซ้ําเลา  ซ้ําแลวซ้ําเลานะ  เวลากเิลสมันขาดนะ  นี่สักกายทิฏฐิ  วจิิกิจฉา 
และสีลัพพตปรามาส 

พิจารณากายไป  กายไมใชเรา  เราไมใชกาย  ขันธ  ๕  ไมใชเรา  เราไมใชขนัธ  ๕ 
กายไมมใีนเรา  เราไมมีในกาย  เวลามันขาดปบ  มันขาดเห็นไหม  นีเ่กิดแลวดับ  เวลามนั 
ขาดไปนี่  เวลามันขาด กิเลสขาดออกไป  เหลอือะไร ดับอะไร อะไรดบัไป ไมมีอะไรดับ 
มันขาดหมด  จิตมันรวมลง พอจิตมนัรวมลงเหน็ไหม ตัวจิตมนัขาดที่ไหน ตัวจิตมนัรวม 
ลง จิตมันยังอยู พอจิตมนัรวมลง มันปลอยอะไรไป มันปลอยอะไร มันปลอยสักกายทิฏฐิ 
วิจิกจิฉา สีลัพพตปรามาส สังโยชนมนัขาดไปอยางไร 

พอสังโยชนมนัขาดไปแลวนี่  ยถาภูตัง  ญาณทัสสนะ  เห็นไหม  เวลามันขาดไป 
แลวนี้รูวาขาด เวลาขาดไปแลว มนัยอนกลบัมา นี่เหน็ไหม จิตรวมลง เห็นไหมพอจิตรวม 
ลง จิตเดนชัด ไมมอีะไรบุบสลายไปเลย มีแตกิเลสตายอยางเดียว แลวอะไรดับ นี่เกิดดบั 
เกิดดับ  อะไรดับ  มีแตกิเลสมันดบั  ไมมอีะไรดบั  มีแตความรูพรอม  ความรูแจมชัดมาก 
ความรูทีม่ันพนออกมานี่แจมชัดมาก พิจารณาเวทนาก็เหมอืนกนั พิจารณากาย เวทนา จิต 
ธรรม 

พิจารณาจิตก็เหมือนกัน  จิตพิจารณาจิต  เวลาทําลายจิตแลว  ทําลายจิตมนัทําลาย 
สิ่งใด  ทําลายเปลือกไง  ทําลายสิ่งทีเ่ปนสักกายทิฏฐิ  ความเห็นผิดที่จิตมันติดอยู  เวลามนั 
ทําลายแลว    ทําลายมันกข็าดเหมอืนกนั  พจิารณาจติ  พิจารณาธรรม  พจิารณาธรรมสิ่งที่ 
เกิดขึ้น  สัญญาอารมณตางๆนี่เปนธรรม  สัจธรรม  ธรรมเพราะอะไร  ธรรมเพราะจิตมนั
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สงบ  จิตมนัมีฐานตัง้มัน่  พอจิตสงบขึน้มานี่  พิจารณาอารมณความรูสึกกระทบ  นีเ่ปน 
ธรรมทั้งหมด 

แตถาไมมีสมาธิ มันก็พจิารณากิเลสไง มันพจิารณามูตรกับคูถ เวลามูตรกับคถูมนั 
ผสมกับจิต  มันกม็ีอารมณความรูสึก  มนัก็พิจารณาจากมูตรจากคถู  ทั้งมูตรทั้งคถูมนั 
พิจารณาไปเรือ่ย มนัไมมีอะไร ไมมีสิ่งใดเปนประโยชนเลย แตถาทําความสงบของใจเขา 
มา  พอจิตสงบเขามาเห็นไหม  พอจิตสงบเขามานี่  มันพจิารณาอะไร  พิจารณาธรรมนะ 
ธรรมคือสัญญาอารมณความคิดไง ความคิดสัญญาอารมณ ถาจิตมนัสงบแลวใชไหม พอ 
มันจบัขันธได จับขนัธไดมนัก็เปนธรรม เปนธรรมเพราะอะไร เปนธรรมเพราะมีสมาธิ 

พอมีสมาธินี่เปนสติปฏฐาน ๔ ไง  เปนสติปฏฐาน ๔  เพราะมันมีจิต แลวจิตมันมี 
ความสงบ มันถึงมีสติปฏฐาน ๔ เพราะมนัมีผูกระทาํ สติปฏฐาน ๔ เกิดจากจิต เพราะจิต 
ของพวกเรา  จิตของผูที่ปฏบิัติมนัมีกเิลส  มีแตสิ่งตางๆมาครอบงํามนัอยู  มนัโดนกิเลส 
ครอบงําอยู  แลวมันกโ็ดนกิเลสขบัไสทุกขยากตลอดไป  พอมันสงบเขามาเปนเอกเทศ 
ของมันเหน็ไหม นี่สติปฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรมเพราะมจีิต ถึงเปนสติปฏฐาน ๔ 

ถาใครทําได สติปฏฐาน ๔ เกิดที่ไหน เกิดจากจิตผูทีก่ระทํา นี่ไง ดูสิ บุคคลทีเ่ปน 
หนี้  ใครเปนคนเปนหนี้  แลวบคุคลคนใดเปนผูใชหนี้  บุคคลคนนัน้เปนผูพนจากหนี้  มนั 
ไมมีใครเปนหนี ้ไมมีใครใชหนี ้ เกิดดบั เกิดดบั มนัเปนโวหาร ธรรมะของพระพทุธเจาก็ 
อยางหนึง่นะ  แตนีม่ันเปนปรยิัติ  แตเวลาปฏบิัติมนัไมเปนอยางนัน้หรอก  มนัไมเกิดดับ 
เกิดดับ  มนัมีผูเกิด  มนัมีผูวิปสสนา  แลวกิเลสมนัดบั  ไมมใีครดับ  ไมมีกิเลสมนัไมมีใคร 
ดับ  เพราะกิเลสมันตายไป ดับไมได จิตดับไมได 

พอจิตดับไมไดเห็นไหม  จิตดับไมได  อะไรดับ  เวลาดับมันดับความรูสกึ  เวลาจิต 
มันลงนะ  โอโฮ  มนัดับจากโลกหมดนะ  ตัวมนัเปนเอกเทศ  ตัวของมันนะ  นี่กเ็หมือนกนั 
เวลาทําลายกเิลส  ถากเิลสมันดับไป  แลวมันเหลืออะไร  สิ่งที่การกระทําอยางนี้  นี่สติปฏ 
ฐาน ๔  สติปฏฐาน ๔  เพราะผูทํา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจานี้  เวลาเทศนาวาการ 
เห็นไหม  รื้อสัตวขนสัตว    ถารือ้สัตวขนสัตว  สติปฏฐาน  ๔  จะไปกองบนภูเขาหรอื  สติ 
ปฏฐาน ๔ จะไปใสตูไวใชไหม นี่เหมือนกับไอตูดับเพลิงไง ก็ไปแขวนไว เวลามีดับเพลงิ 
ก็ทุบกระจกเลยนะ เอาตูดับเพลงินี่ฉีดไฟเลย
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นี่ก็เหมือนกัน  สติปฏฐาน  ๔  ก็แขวนไวเลยนะ  ใครเคยไดสตปิฏฐาน  ๔  ก็หยิบ 
ขึ้นมาคลองคอเลย ไมมีทาง สติปฏฐาน ๔ นะ กิเลสมันเกิดที่ใจ ไฟมนัเผาลนที่ใจ แลวตู 
ดับเพลงิมนัอยูที่ไหน  นี่สตปิญญามันอยูที่ไหน  ถามันอยูที่จิตมันทําขึ้นมาไดแลว  สติปฏ 
ฐาน ๔ มันเกิดที่นี่ไง 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเห็นไหม    จะรือ้สัตวขนสัตว  จิตของสัตวโลก 
นั่นแหละ สติปฏฐาน ๔ มนัเกิดในใจของสัตวโลก ถาใจของสัตวโลกมนัเปนสมัมาสมาธิ 
ที่มันมีสติปญญาขึ้นมานี่  เวลามนัออกพจิารณา มันถึงจะเปนสตปิฏฐาน ๔  แลวพิจารณา 
สติปฏฐาน  ๔  จนถึงที่สุด  ปลอยวางเขามาๆ  เวลามันขาดเหน็ไหม  เวลามนัขาดไปเลย 
ขณะจิตไง  ขณะจิตที่มนัเปนไป  มนัไมมีหรอก  สิง่ที่วามนัจะลอยมาจากฟา  มันเกิดดับ 
เกิดดับ รูเทามันก็จบ มนังายเกินไป 

ถามันงายเกนิไป  ถามันเปนจริง  เรากอ็ยากงาย  ครูบาอาจารยกอ็ยากงาย  องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาอยากจะรือ้สัตวขนสัตว  อยากจะใหมันงายๆ ศากยบุตรพุทธ 
ชิโนรสก็ไมอยากใหลําบากลําบนหรอก  แตมันเปนขอเทจ็จรงิอยางนี้  กเิลสมัน  แกนของ 
กิเลสมันรายนักนะ  มนัทําใหเราเกิดเราตายมากี่ภพกี่ชาติ  ไมมีตนไมมีปลาย  มันลึกลบั 
ซับซอน ทัง้ๆที่มนัอยูกับเรานี่ เหมือนกับมันอยูกับเรานะ อยูในตวัเรานี่แตเราไมรูจักมัน 

แตถาเราพุทโธ พุทโธ พุทโธ หรือใชปญญาอบรมสมาธิจนจิตมนัสงบนะ พอจิต 
มันสงบ นี่เราโอกาสไดตอสู ไดแกไข ถามีโอกาสไดตอสูไดแกไข ตอสูกับใคร แกไขกบั 
ใคร นี่เหน็ไหม ดูสิ นี่สมาธิก็เกิดจากจิต ปญญาก็เกิดจากจิตไมใชจิต อะไรไมใชจิตทั้งนัน้ 
เลย  มันเกิดขึน้มาโดยสัจธรรม  ถาจิตมันสงบเขามาแลวมนัเกิดขึน้มา  มันไมใชจิตทัง้นัน้ 
เลย  แลวไมใชจิตแลวมนัไปไหน  ถาไมใชจิต  ถามนัเปนมรรคขึน้มานี่  มันก็ยอนกลบัไป 
ทําลายจิต  เพราะอะไร  เพราะกิเลสอวิชชานี่มนัอยูทีจ่ิต  เห็นไหมปฏิสนธิจิต  มนัพาจิตนี้ 
เกิดตาย 

แลวเวลาไปศึกษาธรรมก็วา  เกิดดับ  เกิดดับ  เกิดดับนีเ้วลาพูดนี่นะออกจาก 
มโนกรรม  ออกจากจิต  เวลาพูดนี่  แลวเกิดดับ  เกิดดับ  พูดที่ปากนี่  แลวที่ไอหัวอกนี่  ใน 
หัวใจนีม่ันเปนอยางไร มันสงออกหมดไง มันออกมาขางนอกแลวนะ แตนี่เปนการแสดง
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ธรรม  เปนการแสดงธรรมกิริยาทีก่ารกระทําที่เคยทาํมา  สิ่งที่เคยทํามานี่แลวบอกทางการ 
กระทําที่เคยทํามาอยางนี้ ผลงานเปนอยางนี้ ใหเราประพฤติปฏบิัติไง 

ประพฤตปิฏิบัติเหน็ไหม นี่ตามทนักนั ทวนกระแสเขาไปสูจิตของตัวเอง เขาสูจิต 
ของตัวเองมนัมีการกระทําขึ้นมา  มันจะเหน็ของมนั  แลวทําของมนัขึ้นมา  เปนประโยชน 
กับจิตดวงนัน้ เห็นไหม องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาปรารถนาตรงนี้ ถามนัเกิดก็ใหรู 
วาเกิด  สมาธิเกิด  ปญญาเกิด  แลวเวลาวิปสสนาเกิด  ญาณมันเกิด  ถาญาณมันเกิดนีม่รรค 
ญาณมันหมุน มรรคสามัคคีมนัรวมตัว มรรค ๘ ถามันรวมตวัเปนหนึง่ เปนมรรคสามัคคี 
ที่มันมาทําลายกิเลส เห็นไหม 

พอญาณมันเกิด สมาธิเกิด ปญญาเกิด แลวมันทําลายกิเลสเห็นไหม พอมนัทําลาย 
กิเลส กิเลสตายไป นี่เกิด แลวดบัละ เวลาดับนะ กิเลสมันตายไปนี่ จิตนีร้วมลง จิตนี้รับรู 
ชัดเจนมาก พอชัดเจนมากนีม่ันจะวปิสสนาตอ ทําไปนะ พอเราวิปสสนาถึงที่สุดแลว พอ 
มันปลอยวางแลว พอมนัชําระกิเลสจนขาดขณะจิตที่เปนไปแลวนี่ ทุกคนเหน็ไหม มรรค 
๔  ผล  ๔  ทุกคนก็ปรารถนาวาอยากจะพนจากทุกข  อันนี้เปนการกระทําทีเ่ปนโสดาปตติ 
มรรค  โสดาปตติผล    แลวความขยนัหมัน่เพยีรจะเกิดขึ้นทนัที  เกิดขึ้นทนัทีเพราะอะไร 
เพราะความลมลุกคลุกคลานนะ 

คนเรานี่จะเดินไปสูเปาหมาย  แลวไมรูวาเปาหมายอยูที่ไหนนะ  เราก็สับสนปนเป 
กาวยาง  เดินบกุปาฝาดง  จะหาเปาหมายนั้นๆใหเจอ  การประพฤติปฏบิัติของเรา  ถาจิตยัง 
ไมสงบ ยังไมออกชําระกิเลส จนชําระกิเลส จนฆากิเลสได นี่เปาหมายเรายังสะเปะสะปะ 
เพราะเรายังจับตนชนปลายไมได  แตขณะที่จิตมันชําระกเิลสจนขาดไปแลวเหน็ไหม 
ขณะจิตที่ขาดไปนี่กิเลสดับ เกิด  มรรคญาณมันเกิด 

นี่ศีล  สมาธิ  ปญญา  ที่เราสรางขึ้น  เราปฏิบัติขึ้น  เราฝกฝนขึ้นมา  มนัเกิดขึ้นมา 
สมดุลกนั  มรรคสามคัคีรวมตัวชําระกิเลสขาด  พอกิเลสขาดเหน็ไหม  กิเลสตายไปเห็น 
ไหม  พอกิเลสตายไปนี่  สิ่งนี้เราถงึเปาหมายของจิต  เพราะกิเลสมันอยูที่จิต  สักกายทฏิฐิ 
ความเหน็ผิดของจิต  เพราะจิตเหน็ความเหน็ผิดของจิต  โดยสํารอกคายออกไปแลว  นี่คอื 
เปาหมาย สิ่งตางๆที่เราไมรูตนรูปลาย  เราจับตอง แมแต นาย ก  เปนโจรปลน  เราจะตาม 
จับนาย ก ทั้งๆที่นาย ก ยืนอยูขางๆเรา เราไมรูจักคนไหนเปนนาย ก นะ แตบอกไอ ก มนั
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ปลน  ไอ  ก  มันปลน  แลวเพื่อนกูมนัก็ชื่อ  ก  มนัปลนหรือเปลา  ไมรู  ไมรูเรือ่ง  นีก่็ 
เหมือนกนั  แตถามันทําลายสิน้หมดแลว  ทําลายถึงแลว  ถึงเปาหมายแลว  พอถึงเปาหมาย 
แลวเห็นไหม การประพฤตปิฏิบัติของเรานี่มนัมเีปาหมาย สิ่งที่มเีปาหมายมกีารกระทํา 

เวลาภาวนามยปญญา  ชําระกิเลสจนสักกายทิฏฐิมนัขาดออกไปจากใจแลว  สิง่ที่ 
การกระทํานี้  คําวาเกิดดับ  เกิดดบัที่เขาพูดกัน  สิง่ตางๆที่เปนสังคมนี่  เราฟงแลวนะ  มนั 
กระหยิม่ยิ้มยองในใจ  มันเหมอืนคนตาบอด  คนตาบอดแลวพูดสอนคนตาดี  ไอคนตาดีนี่ 
จะบอกคนตาบอดวามนัไมใช  ไมใชอยางที่วาเกิดดบั  เกิดดับ  อยางคนตาบอดพูดหรอก 
คนตาบอดมนัจะหัวเราะเยาะใสหนาคนตาดีนะ  เพราะวาคนตาบอดมันตาบอดทั้งโลก 
เอ็งตาดีอยูคนเดียว  เอ็งพูดออกไป  เขาไมมีใครฟงเอง็หรอก  ไอพวกตาบอด  เกิดดับ  เกิด 
ดับ เกิดดับอยูนัน่ 

แหม  อึ่งอางมนัรองทเีดียวนะ  มนัมีทัง้ทุงเลย  เหน็ไหม  ฉะนัน้สิ่งที่คนตาดีเขา 
กระหยิม่ยิ้มยองในหัวใจ แลวก็พยายามเดนิหนาตอไป ทิ้งสังคมคนตาบอดไวกอน หลวง 
ปูมั่นเห็นไหม  เวลาทานออกจากถ้ําสาริกาขึ้นไปยงัภาคอีสาน  นี่ครบูาอาจารยกระโดด 
เกาะเลยนะ  เพราะตาบอด อึง่อางมันรองอยูแลวเกิดดับ เกิดดับนี่ แตมันเอาตัวไมรอด มนั 
ไปอยูในของ มันไปอยูในหมอแกงเขา 

ทีนี้เวลาหลวงปูมั่นไปเห็นไหม  ก็พยายามไปเกาะ  เกาะเต็มที่เลย  จนหลวงปูมัน่ 
นะทานตองทิ้ง  ทิ้งหมูคณะกอนแลวขึน้ไปเชียงใหมไง วากําลังยังไมพอ กําลงัยังไมพอนี่ 
ถากําลังไมพอ  กําลังไมพอหมายถงึวาเราจะชี้นําโดยถึงที่สุดไมได  แตพอเวลากลับจาก 
เชียงใหมแลว  ไมบอกกําลงัไมพอเลย  มีเทาไหรวามา  ใคร  จิตของใครเปนอยางไร  ผูเฒา 
จะแกวะ  แกจิตมันแกยากนะ  นี่ผูเฒาจะแกเวย  นี่เวลากลับจากเชียงใหมแลว  ไมบอกวา 
กําลังไมพอเลย แตเวลาออกไปเหน็ไหม เวลาออกไป ก็หวังพึง่กัน 

นี่เรากเ็หมอืนกนั เราประพฤติปฏบิัติของเรานี่ เราเอาจริงเอาจังของเรา เพราะเรามี 
รองมีรอยจากครูบาอาจารย  ตั้งแตหลวงปูเสาร  หลวงปูมั่น  ครูบาอาจารยมาทําประพฤติ 
ปฏิบัติมาเหน็ไหม    แลวธรรมของพระพุทธเจาไมสาํคัญกวาหรือ  ธรรมของพระพุทธเจา 
สําคัญกวา  สําคัญ  แตความสําคัญอยางนี้  เราศึกษากันมานีม้ันเปนปรยิัติทั้งหมด  เพราะ
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องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวางธรรมวนิัยเปนปริยัติ  แลวเวลาปฏบิัติขึ้นมานี่เหน็ 
ไหม นี่กเ็กิดดับ เกิดดบักนัอยูอยางนี้ 

นี่พุทธพจน  จําแมน  ไมมีผิดพลาดเลยนะ  พทุธพจนชัดเจนเลย  เกิดดับ  เกิดดับนี่ 
แลวเกิดดบัอยางไร  ไมรู  นี่ไง  เราถงึบอกวาครบูาอาจารยของเรา    ทานมเีทคนิค    เวลา 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกพระอานนทนะ  อานนท  ไมมกีํามือในเรานะ  แบ 
ตลอดนะ ธรรมะนีเ่ราไดพูดหมดแลว แลวอยูที่ผูที่รือ้คน ผูที่ประพฤติปฏิบัติ มนัจะไดผล 
ของผูที่ปฏบิัตินัน้จรงิ ไมมกีํามือในอาจารยนะ แบตลอดเลย แตพวกเรานีม่ันเขาไมถงึ ทํา 
ไมเปน นี่เกิดดับ เกิดดบั ก็ทําไมเปน เหน็ไหม 

หลวงปูเสาร  หลวงปูมัน่  ทานก็รื้อคนนะ  เวลาออกรื้อออกคนปฏิบัติ  ไปปฏบิัติที่ 
ไหน  มีผาดําๆเขาวิ่งหนีหมด  เพราะเขาไมเช่ือ  สมัยนัน้เขาไมเช่ือกัน  แตเพราะทานรือ้ 
ทานคนของทาน  ทานมเีทคนิคของทาน  ทีนีเ้วลาปฏิบัติทานถึงวางธรรมและวนิัยไวเหน็ 
ไหม เวลาที่หนองผือ หลวงตาเลาใหฟงประจํา ภิกษุที่มีพรรษามากไมตองขึน้มา ใหภิกษุ 
พรรษานอยๆมนัขึน้มา  มันจะไดมีขอวัตรปฏบิัติติดหัวมันไป  คําวาขอวัตรปฏบิัติ  วิธีการ 
ติดหัว  ติดหัวคือเราเคยเห็นรองเห็นรอยนี่  แลวถาเราออกมานี่  เราพยายามจะเอาอยางนัน้ 
พยายามจะปฏบิัติตน  ดัดแปลงตนดวยขอปฏิบัตินัน้ไง  ภิกษุมพีรรษามากไมตองขึ้นมา 
ใหพรรษานอยๆขึน้มา  เพือ่เวลา  เวลาขึ้นมาฝกฝนขอวัตรปฏิบัติแลวนี่  มนัจะไดมีขอวัตร 
ปฏิบัติติดหัวมนัไป  เพราะมนัยงัตองมีเสนทางเดนิของมัน  มนัจะตองภาวนาเอาตัวของ 
มันเหน็ไหม 

นี่ที่บอกวาธรรมของพระพทุธเจาไมสําคัญหรอื  สําคัญ  สําคัญ  แตสําคัญโดย 
ทฤษฎีเหน็ไหม สําคัญโดยทฤษฎี เราไปศึกษากนัขนาดไหน แตมันไมมีใครบอก พอบอก 
ใหแกงพอแกงก็ลอเลย  เอาหมอแกงคว่ําใสเตาเลยนะ  แกงแลว  จบแลว  ออกมานีม่ันมีแต 
ขี้เถา นี่ก็เหมือนกนั ครูบาอาจารยบอกหงายหมอขึน้มาสิโวย  เอาน้ําใสกอนสิ มนัตองให 
น้ําเดือดกอน  มันถงึใสผสมเครื่องแกงลงไป  นี่ทานก็บอก    เราก็ทํากนัมา  แลวมัน 
ผสมเสร็จแลว มนัเปนแกงเปนหมอๆ ออกมา  ใหคนผูที่ทําไดผลประโยชนเห็นไหม 

นี่ครูบาอาจารยสําคัญอยางนี้  สําคัญที่เทคนิควิธีการที่ทานสอนเรา  คําวาสอนเรา 
เห็นไหม เรากม็ีครบูาอาจารยเปนทีพ่ึ่ง ถามีครูบาอาจารยเปนที่พึง่เหน็ไหม ในการกระทํา



เกิดรู-ดับไมรู 29 

ของเรานี่  เราจะทําความเปนจรงิของเราขึน้มา  แลวเราทําความจรงิของเราขึ้นมา  นี่ครูบา 
อาจารยทานสอนไวแลวมรรค ๔ ผล ๔ พอเรามีเปาหมายแลว เราก็พยายามขวนขวายของ 
เรา  ขวนขวายนะ  แตการขวนขวายทีม่ีเปาหมายแลว  กับการขวนขวายทีไ่มมีเปาหมายก็ 
แตกตางกัน

แลวเวลาผูที่ประพฤติปฏิบัติ  ถาไมมีเนื้อหาสาระเลย  มันเปนนกแกวนกขุนทอง 
นะ  ถานกแกวนกขุนทอง  เวลาพูดไปนะ  ยิ่งพูดยิ่งเขาตัว  มันจะชี้กันไปออกนอกลูนอก 
ทาง  คําวานอกลูนอกทางเห็นไหม  ในธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  โคนํา 
ฝูง  ถาโค  หัวหนาโคฝูงนัน้ฉลาด  มันจะเอาฝูงโคฝูงนั้นพนจากวังน้ําวน  ถาโคนําฝูงนัน้ 
เปนโคถึก โคที่ไมมีปญญา มันจะพาฝูงโคนั้นลงสูวงัน้ําวน 

นี่ก็เหมือนกัน การประพฤติปฏิบัติของเรา เราจะพนวังน้ําวนนะ ก็โอฆะ ในหวัใจ 
เรานี่แหละ  ไอความสงสัยในหวัใจนี่แหละ  ที่วาเกิดดับ  เกิดดับ  วางๆ  นัน่  ถามตัวเองวา 
สงสัยไหม สงสัยทั้งนัน้ โธ กิเลสนะ ในหัวใจเราก็มใีชไหม ใครบางอยากทกุขอยากรอน 
ทุกคนก็อยากสุขอยากสบาย  แตสุขสบายแลวถามนัชําระกิเลสไดนะ  เราจะเอาหมอนมา 
ให กางใหเต็มศาลาเลย แลวก็จะติดแอรนะใหนอน จะเปาลมใหทั้งวันเลย 

มันสุขสบายมันแกกิเลสไมไดนะ  เพราะอะไร  เพราะถาสุขสบายแลวกเิลส  กิเลส 
มันก็ขี่หวันะ  แตถามันทุกขมันยากนี่  ทุกขยากใครก็ไมอยากเจอใชไหม  กิเลสมันก็ไม 
อยากดวย เวลาทุกขยาก เราก็ไมอยากทุกขยาก กิเลสมันกไ็มอยากทุกขยาก แตเพราะอันนี้ 
มันเปนเสนทางเดิน  อนันี้เปนมรรคญาณ  เสนทางเดินนี่  ดูหลวงปูมัน่ทานวางไววา  ทาน 
สอน  ทานบอกกลาวไววา  นีเ่ปนขอวัตรปฏิบัตไิวใหฝงหัวมันไป  เราจะเดนิไปเสนทางนี้ 
พอเดนิไปเสนทางนี้  กิเลสมนัเหมือนบูชายัญมัน  พอเราเอากิเลสนี้เขาสูตบะธรรม  มันก็ 
ดิ้น พอมนัก็ดิน้ เราก็ดิ้น เพราะมนัอยูกับเรา 

แตเพราะมันอยูกบัเรา ถามันดิน้  เราไมดิ้น เราจะฝน  เราจะเดนิไปในทางมรรคานี้ 
กิเลสมันจะดิ้นใหมันดิน้ แตเราไมยอมดิน้กับมัน ถาเราไมยอมดิน้กับมัน เรา เราไปไดนะ 
ถึงบอกวาถามนัทุกขไหม  มันทกุข  การประพฤตปิฏิบัติมันทุกขแนนอน  เดนิจงกรม  นั่ง 
วิปสสนา  ทุกขแนนอน  แตมันทกุขเพือ่จะพนจากทุกข  มันพนกเิลส  กิเลสมนัจะดิน้รน
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ขนาดไหน เราจะไมดิ้นรนกบัมนั  เราจะฝนไป ใหมนัดิ้นออกไป ดิ้นจนกวามันจะตายไป 
มันจะคายออกไปจากใจของเรา เราจะพอใจ 

แตถามันดิ้นรนกบัเรา มนัดิ้นเพราะมันไมยอมไป  เขาสูขอวัตรปฏิบัติ เขาสูมรรค 
มันจะดิ้นของมัน แลวเราก็ดิน้ตามกับมันไป แลวถานี่ครูบาอาจารยโง เห็นไหม อยางเชน 
เรานี่  ถาเราเปนคนโงนี่    เราจะติดหองกระจกใหหมดเลย  จะติดแอร  จะเอาแอร  ๕๐  ตัว 
ติดใหเรียบรอยเลย    แลวเขามาหมกัตัวออกไปแลว  โอโฮ..พระอรหนัตหมดเลย  ถาทําได 
นี่เขาเรยีกวาโลก  ถาโลกทําไดมันก็เปนเรื่องของโลกๆ  เรือ่งของโลกมันกเ็รือ่งของวฏัฏะ 
เรื่องของสัตตะผูของ 

เรื่องของธรรมจะออกจากวัฏฏะ  เรื่องของธรรมจะออกจากวัฏฏะ  เราจะเช่ือกิเลส 
เราจะเช่ือโลก หรือเราจะเช่ือธรรม ถาเราจะเช่ือธรรม ครูบาอาจารยของเรา ทานประพฤติ 
ปฏิบัติมาแลว  ทานไดผานพนมาดวยวิธีการอยางนี ้ แตถาเช่ือโลก  เอาโลกเปนใหญ  ถา 
โลกเปนใหญกเ็อาความสะดวกสบายเขามา  แลวก็อยูกันแบบโลกๆ  สบายๆ  ทําใหสบาย 
ทําไมจะไมสบายกม็ันหองแอร 

แลวที่ประพฤติปฏบิัติ  ทําไมจะไมสบาย  ยิ่งปฏบิัตไิมใชหองแอร  ปฏิบัติ  ดูใจ 
เฉยๆ  แลวทําไมไมสบาย  กม็ันทําอะไรมัน  ทําไมถึงไมสบาย  กิเลสมนัดิ้นรนอยูแลวใช 
ไหม เราก็บอก เออ.. กูรูเทาทันเอง็แลว เอง็ก็ปลอยเนอะ เหมอืนรูกันกับกเิลส กิเลสกับเรา 
รูกัน  วาเราปลอยกนัเนอะ  เราไมมีกเิลสเนอะ  วางๆสบายๆนะ  แลวมนัฆากิเลสไดไหม 
มันกไ็มไดฆากิเลส  ถามนัไมไดฆากิเลส  เราก็เสยีเวลาเปลาทั้งชีวิต  แตถาเราบกุบั่น  มุ 
มานะ ตอสู ทําลายมนั มันเจ็บไหม เจบ็ มันเจ็บช้ําน้าํใจ กิเลสมนักเ็จ็บ เราก็สมบกุสมบัน่ 
เพราะมนัเปนสนาม เปนชัยภมูิที่จะตองตอสูกนั 

ในเมือ่เหน็ไหม เราเดนิจงกรมนั่งสมาธิเห็นไหม จนเทานี่นะ เทาเปอย เทาพอง นี่ 
ไง นี่ชัยภูมิ  ตองตอสูกับมัน  แลวเราเจ็บไหม  เราก็เจ็บ  กิเลสเจ็บไหม กิเลสก็เจ็บ  มนัเจ็บ 
เพราะอะไร  เพราะมนัเปนชัยภูมิ  เพราะกิเลสมนัอยูบนใจเรา  กิเลสมันอยูกบัเรา  นี่การ 
ตอสู มันก็ตองมีการตอสู แลวมนัจะสะดวกสบายขนาดไหน ถามนัสะดวกสบาย มนัก็เขา 
ทาง  มันเปนเรื่องโลก  มันเขาทางกิเลส  เพราะสะดวกสบายหรือทําความมกังาย  กิเลสมนั 
ไดคะแนนนําอยูแลว เหมอืนกับแตมตอ
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เวลาขึน้ชก กิเลสได ๘๐ แลว เราได ๒๐ เปอรเซ็นต ไปตอยอยางไรก็แพ  มันขึน้ 
เวทมีันไดมาแลว ๘๐  เราได ๒๐ แตถาเราทําดวยความเปนจริงนะ ก็ ๕๐-๕๐ กิเลส ๕๐ 
เรา ๕๐ ไดเสยี นี่ไงความจงใจ ความมุมานะของเรา มันจะมีของเรานะ แตถาเราออนแอ 
นะ  เอาโลกเปนใหญ    เราจะเปนฝายเสียเปรียบ นี่ปฏิบัติธรรมนะ ๒๐ เปอรเซ็นต กิเลส 
๘๐ เปอรเซ็นต ขี่คอเราอยูนะ สบาย สบาย นี่กเิลสมนัใหพูดไปอยางนัน้ 

นี่ไงคําวาเกิดดับ  ถาเกิด  เหน็ไหม  เกิดนี่รู  เพราะเกิดมนัทุกขมันยาก  การเดิน 
จงกรมนัง่สมาธิภาวนาก็รู แตดับนี่ไมมีใครรู รูกล็งภวังคหายไปเฉยๆ แตถาเราชําระกเิลส 
โดยสัจจธรรม  “เกิดก็รู ดับยิ่งรูใหญ ดับยิ่งชัดเจน”  เพราะคําวาดับนะ ยถาภูตัง  คือการ 
ฆากิเลส เกิดญาณทัสสนะทีรู่วากเิลสตายแลว เหน็ไหม นี่ถากิเลสมนัตายคาหัวใจนะ เกิด 
ก็รูวาเกิด  ดับก็รูวาดับ  ไมใชวาเกิดดับ เกิดดับ นั่นเกิดรูวาเกิด ดับไมรูวาดับ เราตอง 
ใหรูเกิด  รูดบั  แลวเราจะเปนประโยชน  มันถึงจะเปนการประพฤตปิฏิบัติสมควรแกเรา 
เอวงั


