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วันนีเ้ ปนวันสําคัญ เปนวันที่เราระลึกถึงครูบาอาจารย ครูบาอาจารยของเราเปน
ผูวิเศษ ถาครูบาอาจารยของเราไมไดเปนผูวิเศษ จะไมไดนงั่ อยูในหัวใจของเรา ในเมือ่ ครู
บาอาจารยนงั่ อยูในหัวใจของเรา เราถึงมีความเคารพนบนอบ ถามีความเคารพนบนอบ
ใจมันลงตอครูบาอาจารยของเรา เราจะระลึกถึงครูบาอาจารยของเรา ถาหัวใจเราไมลงตอ
ครูบาอาจารยของเรา เราจะไมมานัง่ กันอยูท ี่นี่
การเขามานัง่ อยูท ี่นี่ เรามาเพราะหัวใจของเรามันลงตอครูบาอาจารยของเรา ครูบา
อาจารยของเราเปนผูวเิ ศษ เพราะครูบาอาจารยของเราไดอยูมากับหลวงปูม ั่น หลวงปูม ั่น
ทานสรางตัวของทานใหเปนผูวิเศษ เราถึงเคารพหลวงปูม ั่น แลวครูบาอาจารยของเรา
ทานไดอุปฏฐากหลวงปูมนั่ เห็นไหม
ในสังคม เพราะมีหลวงปูมนั่ มีหลวงปูเ สาร มีครูบาอาจารยของเรา ทานใชทั้ง
ชีวิตเพื่อคนหาสัจธรรม ในเมื่อสัจธรรมอยูในหัวใจของครูบาอาจารยของเรา ทาน
ถายทอดสัจธรรมนี้มาถึงพวกเราเปนรุน ๆ มา แลวทานเสียชีวิตของทานไป “เพราะโลกนี้
เปนอนิจจัง”
เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะปรินิพพาน เห็นไหม พระอานนท
รองไหคร่ําครวญ... คร่ําครวญวา “ยังเปนผูที่ตอ งการผูชี้นําอยู ขอองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาทรงมีชีวิตอยูตอไปเถิด เพราะขาพเจายังตองมีผูชี้นําอยู”
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา “อานนท เราบอกเธอแลวไมใชหรือ สิ่งใดมี
การเกิดขึน้ เปนธรรมดา สิ่งทั้งหลายตองดับไปเปนธรรมดา แมแตตถาคตก็จะตอง
ปรินิพพานไปคืนนี”้
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องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังจะตองปรินิพพานไป ทีนี้ครูบาอาจารยของ
เราตองลวงไปเปนธรรมดา นี่จังหวะและโอกาสของคน เราเกิดมาพบครูบาอาจารยของ
เรา เราจะตองภูมิใจในชีวิตของเรา
ถาภูมิใจในชีวิตของเรา เห็นไหม เราเกิดมาเปนชาวพุทธ
พระพุทธศาสนา แลวพุทธศาสนานี้ มีการรือ้ สัตวขนสัตว...

เกิดมาพบ

เราเกิดมาเปนชาวพุทธในพุทธศาสนา แลวเรามีหวั ใจ เรามีการกระทํา เรามอง
ยอนกลับไปในสังคม เห็นไหม สังคมก็เปนสังคมชาวพุทธเหมือนกัน แลวทําไมสังคม
ชาวพุทธเขาทุกขจนขนาดนัน้ เพราะ ! เพราะเขาไมมีครูบาอาจารย เพราะเรามีครูบา
อาจารย ครูบาอาจารยของเราทานใชชีวิตของทานเพือ่ เปนคติ เปนตัวอยางแกเรา
เพราะมีครูบาอาจารยเปนคติ เปนตัวอยาง เราถึงมีความภูมิใจ เราถึงมาระลึกถึง
ครูบาอาจารยของเรา เพราะครูบาอาจารยของเรา ทานทําของทาน แลวทานสัง่ สอนเรา
“พอ แม ครูอาจารย” พอแมเลี้ยงเราไดแตรางกายนะ แตครูบาอาจารยเลีย้ งทัง้
รางกายดวย ! เลี้ยงทั้งหัวใจดวย ! เพราะเวลารับลูกศิษยไว เห็นไหม พอรับลูกศิษยแลว
ตองดูแล ดูแลเรื่องความเปนอยู ปจจัยเครื่องอาศัย เปนหัวหนาไง หัวหนาตองรับผิดชอบ
หมด คนที่ใจเปนธรรม จิตใจเปนธรรมจะเปนสุภาพบุรุษ จะนึกถึงอกเขาอกเรา
เวลาหลวงปูม ั่นทานเลาใหลูกศิษยฟง เห็นไหม เวลาทานออกประพฤติปฏิบัตินี้
ทานทุกขยากขนาดไหน ไปบิณฑบาต เขาบอกวาพระกรรมฐานไมกินเนื้อสัตว กินถัว่ กิน
งา แลวเขาไมมีถั่วมีงา เขาก็ใสขาวเปลาๆ ใหตลอดมา
นี่ครูบาอาจารยของเราทานผานประสบการณชีวิตมาอยางนัน้ แลวทําไมทานจะ
ไมตองการโปรดลูกศิษยของทาน อยางเชน หลวงปูเ จี๊ยะ เวลาแจกอาหาร ถาวันใดอาหาร
มีคุณภาพ ทานจะนัง่ น้ําตาไหล... น้ําตาไหล ทานวา “หลวงปูมนั่ ทานไมเคยกินอยางนี้ !
หลวงปูม ั่นทานไมเคยกินอยางนี้ !” นี่ความลงใจเห็นไหม สงตอมาเปนรุนๆ
วันนีเ้ รามีหวั ใจ เราถึงเคารพครูบาอาจารยของเรา เรามาเพื่อบูชาธรรม... บูชา
ธรรมบูชาที่ไหน เวลาทําบุญกุศลนี้อทุ ิศใหใคร เราอุทิศไปมากนอยขนาดไหน มันก็เพือ่
หัวใจของเรา เพราะหัวใจของเราเปนผูกระทํา ถาไมมีใจของเราแลวใครทําบุญ
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ปจจัยเครือ่ งอาศัยในโกดังสินคานะเขามีลนฟา แตมันมาไมไดหรอก ถาไมมี
หัวใจของคนที่ไปเอามันมา สิ่งทีม่ านั้นถาไมมีหวั ใจ สิ่งตางๆ สมบัติพัสถานในโลกนีม้ ี
มหาศาล แตหัวใจเขาไมเปนธรรม !
ถาหัวใจทีเ่ ปนธรรม แมแตเราไมมีเราก็แสวงหาของเรามา ถาเราไมมีของเรา เรา
ก็อนุโมทนาไปกับเขา เวลาเขาจะดูถูกเขาจะเหยียดหยาม เห็นไหม ศาสนาพุทธนะมีแต
จะเอา ทุกอยางจะเรียกรองเอา... เรียกรองเอา พระมีแตจะได นี่เรียกรองเอาจากใคร
ถาหัวใจมันไมมีศรัทธา ไมมีความเชื่อ มันจะอะไรเอาไปใหใคร มันไมเอาไปให
ใครหรอก ทุกคนมีความตระหนี่ถเี่ หนียวในหัวใจ มันมีมหาศาลทั้งนั้นแหละ แตเพราะ
เรามีคุณธรรมในหัวใจของเรา ของดีของเดนขนาดไหน เรามีของเรา เราถวายใหครูบา
อาจารยของเรา พอถวายใหครูบาอาจารยไป ครูบาอาจารยทานมีปากเดียวและทองเดียว
นะ คนถวายมามหาศาลนีท่ านจะใชไดหมดไหม มันก็ไมหมดเปนธรรมดา แต “คาน้ําใจ”
มันมีมหาศาล เห็นไหม
ในการทําบุญกุศลนั้นเพื่อดัดแปลงหัวใจของเรา ดัดแปลงนะ คนทําทานบอยครัง้
เขา ทําทานจนเปนจริตนิสยั คนถือศีลจนเปนจริตนิสัย ถามันไมไดทําสิ่งนัน้ ถาไมได
ปฏิบัติสิ่งนัน้ มันคับแคนใจของตัวเอง มันเหมือนกับวาขาดสิ่งใดสิ่งหนึง่ ไป นี่ทําจนเปน
จริตนิสัยนะ
นี่คือการฝกตัว แมแตทําทานบอยครั้งเขา... ทําทานบอยครั้งเขาจนเปนนิสัยนะ
เพราะนิสยั ของคน จิตใจ เห็นไหม
“กลิ่นของศีลหอมทวนลม”
กลิ่นของศีล กลิน่ ของธรรม... คนๆ นั้นเปนคนดี เปนผูที่เสียสละ เปนผูที่ไมเอา
รัดเอาเปรียบใคร แตสังคมเขาจะวาเปนคนโง ! สังคมเขาวาเปนคนไมทันโลก...
คนที่ฉลาด คนทีท่ ันโลกนั้นกิเลสมันเหยียบหัวมัน แตคนที่ทันหัวใจของตัว มัน
ยิ่งกวาทันโลก เพราะทันหัวใจของเรา เห็นไหม เราเสียสละเพราะเราตองการสลัดความ
ตระหนี่ถเี่ หนียวออกไป แตทางโลกเขาวาเปนคนโง แตในทางธรรมเขาวาเปนคนฉลาด
คือ เปนคนฉลาดหาอริยทรัพย เปนคนฉลาดหาทรัพยจากภายใน
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ทรัพยจากภายนอกใครก็ทําได ไมตองทํามาหากิน ก็มีเบี้ยยังชีพนะ คนแกนี้เขาจะ
ให “แตคุณธรรมนี้... ไมมีใครใหได”
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังบอกวา “เราเปนผูชี้ทางเทานั้น”
เราเปนคนชี้ทางเปนคนบอกทาง ทั้งๆ ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ปรารถนาเปนพระโพธิสัตว ปรารถนาเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ปรารถนามา
รื้อสัตวขนสัตว
การรื้อสัตวขนสัตวในพุทธศาสนา ไมใชวา โอๆ อุม กันไป... อยางนั้นไมมี ! มัน
เปนไปไมได
การรื้อสัตวขนสัตว คือ การชี้นําชี้ทางในทางธรรม “ทางธรรมคือทางเดินใน
หัวใจ คือทางเดินของมรรค” แลวมรรคคืออะไร มรรคคือสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ
สัตวมันก็เลี้ยงชีพชอบ สัตวมนั หากินโดยปกติของมัน วัวควายมันไมเคยทํารายใครเลย
มันกินแตหญา นี่มันก็เลี้ยงชีพชอบของมัน
เลี้ยงชีพชอบ คือ การเลีย้ งชีพทางรางกาย คือ การเลี้ยงชีพชอบของโลก แตถา
เลี้ยงชีพชอบของธรรมนะ คิดชั่ว ! กินวิญญาณาหาร “ความคิดเปนสัญญาอารมณ เปน
อาหารของใจ” ใจมันกินแตสิ่งสกปรกโสมม เห็นไหม
นี่ถามันเลีย้ งชีพชอบ คือ สัมมาอาชีวะ คือคิดดี ถาคิดดีมันจะเลีย้ งชีพชอบ ถาเลี้ยง
ชีพชอบมันจะพัฒนาใจของมันขึ้นมา ถามันพัฒนาใจขึ้นมา เห็นไหม สิ่งนี้จะเปน
ประโยชนกับเรา
“ถาเปนประโยชนกับเรา นี่มนั เปนปจจัตตัง มันเปนสันทิฏฐิโก”
ทั้งๆ ที่มันเปนคุณธรรมนะ แตทีนี้ พอครูบาอาจารยทานทําชีวิตของทาน ทานวาง
รูปแบบของทานมาจนมั่นคงนะ ถาไมมีหลวงปูเ สาร หลวงปูมนั่ เวลาประพฤติปฏิบัติขึ้น
ไป ก็คลอนๆ แคลนๆ ตามประสาของแตละบุคคลทีค่ ิดไดและทําไดกนั ไป
แตเพราะหลวงปูมนั่ ทานใชชีวิตของทาน แลวทานพิสูจนของทาน พิสูจนของ
ทานจนมันเปนจริง แลวเอาหลักธรรมนี้มาวางมาสัง่ สอนลูกศิษย จนสังคมเขายอมรับ
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สังคมทุกวันนีเ้ ขายอมรับ สังคมทุกวันนี้เขาเห็นดวย ถาสังคมไมเห็นดวยนะ นี่ไงสังคม
“ปลา... ตองอาศัยน้ํา”
นี่ก็เหมือนกัน “พระ... ก็อยูบนศรัทธาของประชาชน” ถาประชาชนมีความ
ศรัทธามีความเชื่อ ศาสนาก็มนั่ คงขึ้นมา มันมัน่ คงเพราะใครละ มันมั่นคงเพราะศาสนา
เหรอ มันมั่นคงเพราะมีครูบาอาจารย.... มีบุคคลทีเ่ ปนแบบอยาง... มีบุคคลที่ตั้งมั่นใน
ศาสนา
ในศาสนานี้ เห็นไหม ถามีอกุศลมีความคิดชั่ว ถาความคิดชั่วนี้จะไมเกิดจากใจ
ของพระอริยเจา พระอริยเจาจะเกิดจากความคิดชัว่ ไมได แตเปนความคิดที่เปนกุศล
“เพราะถามันถึงที่สุดแหงทุกขแลว จะไมเสวยอารมณ”
คําวา “เสวย” คือจิตมันเสวยอารมณ จิตเสวยความคิด ถาพระอรหันตนจี้ ิตมันไม
มี มันไมมเี พราะมันไมมีภพ
ความคิดมันเกิดที่ไหน ความคิดมันเกิดมาจากอะไร... ธาตุ ๔ และขันธ ๕
“ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา คือ มันเปนภาระ” ความคิดมันเปนภาระ ไปแบกหามมัน
ทําไม ทุกอยางนี้เปนภาระรับผิดชอบทัง้ นัน้ แหละ แต ! แตในเมื่อสิน้ กิเลสแลว เห็นไหม
“สอุปาทิเสสนิพพาน” ในเมื่อสิน้ กิเลส สิ้นภพ สิ้นชาติ แตในเมื่อมันมีเศษทิ้งไง
เศษทิ้ง คือสอุปาทิเสสนิพพาน มันมีเศษเหลืออยู เพราะมันใชเศษอยู
เศษทิ้งไวใหเปนประโยชนกบั สังคมไง ! เศษทิ้งนีเ้ ปนประโยชนตอ สังคม เปน
ประโยชนกับโลก ถาเศษทิง้ มันเปนประโยชนกับโลก เห็นไหม
ดูสิ เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะปรินพิ พาน พระอานนทยงั รําพึง
รําพันนะ “ดวงตาของโลกดับแลว... ดวงตาของโลกดับแลว” ดวงตาของโลก คือเปนผู
ชี้นํา เวลาทางโลกเขามีปญหากัน ทุกคนก็จะไปถามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
นี่ไงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนพระอรหันตนะ นี่สิ่งตางๆ นี้มนั เปน
เศษทิ้ง ! คือ “สอุปาทิเสสนิพพาน” ครูบาอาจารยของเราที่ทานสิ้นชีวิตไป คือ อนุปาทิ
เสสนิพพาน
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สะ คือเศษ... สะ คือสิ่งที่เหลือ... อนุปาทิเสสนิพพาน คือนิพพานแทจริง นิพพาน
ที่ไมมเี ศษเหลือ แตถายังมีชีวิตอยู คือนิพพานที่มเี ศษเหลือ เศษทิ้ง ! “เศษทิ้งของพระ
อรหันตเปนคุณคากับเรา” เปนสมบัติของเรา เปนสิ่งที่เราจะไดเชิดชู เพื่อประโยชนกับ
เรา
สิ่งนี้เพราะมีความเชื่อมั่น หลวงปูเสาร หลวงปูม นั่ ทานวางรูปแบบของทานใน
สภาวะแบบนั้น จนเปนความเชื่อถือของสังคม พอมีความเชื่อถือของสังคม มันถึงมีผูอื่น
เขามาศึกษา เวลาที่ไมมีครูบาอาจารย ทําไมไมศึกษามา ไมมีครูบาอาจารย ทําไมไมชี้นํา
มา ตางคนตางก็ไมเขาใจ
ศึกษาธรรมนะ ศึกษาธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา กิเลสมันก็ศึกษา
ดวย ! อานกี่คํา กิเลสมันก็อานดวยกัน มันวาอานพระไตรปฎก มันก็ตีความตามกิเลสของ
ตัวนั่นแหละ
เพราะเราตีความตามกิเลสของตัว เห็นไหม แลวพอเราเขามาศึกษา เขามาหาครู
บาอาจารยนะ อยางกับพญาหงสนะ เวลาเขาวัดมานีม่ ันกางปกมาเลย
“หงสในฝูงกา” มีแตทิฐิมานะ ! มีแตความรูในหัวใจ แลวเอามาทําอะไร เอามา
เสียดสีกนั เอามาบีบบี้สีไฟกัน เห็นไหม เพราะถือตัวถือตนวาตัวเองเปนหงส ถือตัวถือ
ตนวาตัวเองรูธรรมะ ถือตัวถือตนวารูในพระไตรปฎก
นี่ผูที่เรียนนะ ปริยัตินเี้ ขาเรียนไวเพือ่ ปฏิบัติ แตถาเรียนปริยัติ เรียนถึงที่สุดแลวนี่
เขาแตงบาลีได จะบอกวาพระไตรปฎกก็เขียนได บาลีเขาก็เขียนได ทุกอยางเขาเขียนได
ทั้งนัน้ แหละ แตถามีการศึกษามาแบบพญาหงส ศึกษามาแบบทิฐิมานะ สิ่งนั้นจะไมให
ประโยชนกับใจดวงนั้นเลย
แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามีใหเลือกเรียนปริยัติ
“ปริยัติ... ปฏิบัติ... ปฏิเวธ…”
“ถาไมมกี ารประพฤติปฏิบัติ จะไมมีปฏิเวธ ! ถาไมมีการประพฤติปฏิบัติ จะสิน้
กิเลสไมได !”
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นี่พูดถึงปริยัติแลวไปเปนปฏิเวธ.. ไมมี แตโลกเขาวา มี โลกเดี๋ยวนีเ้ อาความรู
ความเห็น เอาความเขาใจของตัววาตัวเองนี้เปนธรรมๆ แลวมันตรงกับพุทธพจน มันตรง
กับพระไตรปฎก
แตผูที่ประพฤติปฏิบัติ “กรรมฐาน” ครูบาอาจารยของเรานี้ พูดผิดเพี้ยนจาก
พระไตรปฎก ! พูดผิดเพี้ยนจากธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา “นี่คือ
ความเห็นของหงส !” แตเวลาครูบาอาจารยของเรานะ วาเปนความเห็นของกา ! แลว
หงสในฝูงกา หรือกาในฝูงหงส
ถาเปนกาในฝูงหงส เห็นไหม ดูอยางหลวงปูเ สาร หลวงปูมนั่ ทานประพฤติ
ปฏิบัติมา นี่ทานปฏิบัตมิ าดวยความตั้งใจของทาน ทานศึกษาทานคนความา ทานปรึกษา
กับเจาคุณอุบาลี แลวเจาคุณอุบาลีนี้ เปนผูวางรากฐานของการศึกษานะ เปนผูที่เขาใจใน
เรื่องของปริยัตมิ าก
เวลาทานไปศึกษาปริยัติ หลวงปูเ สาร หลวงปูมนั่ ทานก็ไปศึกษา แตศึกษานี้ กา
เห็นไหม กาเขาฝูงหงส ถากาที่เขาฝูงหงสนี้ตองมีความเคารพนบนอบ หัวใจลง... ถา
หัวใจลง การประพฤติปฏิบัติมนั จะได แตถาหัวใจไมลง มันจะประพฤติปฏิบัติดวยความ
มุงมัน่ ถามีความรูขนาดไหน ก็วาความรูของตนนัน้ ถูกตอง
แตถาเปนกา เราจะไมรูสิ่งใดเลย เราจะเขาฝูงหงส ถาเราเขาฝูงหงส เห็นไหม เรา
จะตองกดทิฐิมานะของเรา ศึกษาสิ่งใดมา แลวมันเปนจริงอยางนั้นไหม
จริงไหม นี่มนั คือการตีความนะ พระไตรปฎกนีเ่ หมือนกฎหมาย กฎหมายอยูที่
การตีความ กฎหมายอยูที่มมุ มอง
นี่ก็เหมือนกัน เวลามุมมองวา “พุทธพจนๆ... หามออกจากพุทธพจน” พุทธพจน
นี่ปลวกมันกินทุกวันเลย พุทธพจนนี่เห็นไหม ปลวกมันกินเลยนะ ไอเราแคอานมันเฉยๆ
นะ แตปลวกมันกินเปนอาหารของมัน สาธุ... ไมไดวาปลวก คือปลวกนีม่ ันไมเขาใจ
เพราะมันกินกระดาษเปนอาหาร นั่นละมันกินเขาไป เรายังไมไดกินเลย พุทธพจนนี่
ไมไดมไี วกนิ นะ พุทธพจนแคดูดว ยสายตา มันยังตีความเขาขางตัวมันไง
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หงส! หงสมันถือวามันสูงกวากา หงส... มันคิดวามันรูธรรมะของมัน มันเขาใจ
วามันรูแจง รูแจงเพราะอะไร รูแจงเพราะวาเราเปนชาวพุทธ เห็นไหม
แมแตเราไปศึกษาแลว เราไปอานพระไตรปฎก อานธรรมะขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา เรายังสะเทือนใจนะ เรายังสลดสังเวชนะ อันนี้มนั เปนแคการสะเทือน
ใจ มันเปนอารมณสามัญสํานึกเทานัน้ แหละ แตการทําความสงบของใจยังทําไมเปนเลย
!
“ถาทําความสงบของใจเปนนะ ศีล สมาธิ ปญญา… ถาไมมีสมาธิ สิ่งที่เกิดขึน้ มา
นั้นเปนสัญญาอารมณทั้งหมด” มันไมเปนปญญาขึ้นมาได
มันไมเปนปญญาขึ้นมาไดเพราะเหตุใด มันไมเปนปญญาขึ้นมาไดเพราะ พวกเรา
ที่นั่งอยูนเี่ กิดมาจากใคร เกิดมาจากพอจากแม แลวความคิดมันเกิดมาจากอะไร ความคิด
มันเกิดมาจากใคร ความคิดที่เกิดขึ้นมาจากตัวเรานีม่ ันมาจากไหน ความคิดมันมาจากฟา
เหรอ ความคิดมาจากพระไตรปฎกเหรอ
“ความคิดมันมาจากจิต”
ความคิดนีม่ ันเกิดจากจิต แลวจิตมันคืออะไร... จิตมันคือปฏิสนธิวิญญาณ
จิต... สัญญาอารมณความคิด วิญญาณในขันธ ๕... วิญญาณในขันธ ๕ นี้มันเปน
สัญญาอารมณ มันเปนวิญญาณในขันธ ๕ เพราะขันธ ๕ ไมใชจิต
“ขันธ ๕ เปนขันธ ๕ จิตเปนจิต” แลวความคิดมันเกิดบนจิต แลวจิตมันคืออะไร
จิตมันคือปฏิสนธิวิญญาณ ดวยอวิชชา ! สิ่งที่จิตมันมีอวิชชาอยูนี้ คือมีความไมรูในตัว
ของมันเองอยู แลวไปศึกษาธรรมะ เวลาเราคิด ความคิดมันเกิดมาจากไหน
“ความคิดมันเกิดจากอวิชชา ! ความคิดทั้งหมดทีเ่ ราคิดตรึกในธรรมนี้เกิดจาก
อวิชชา” เกิดจากความไมรู เกิดจากความไมรูตัวเอง แตไปรูธรรมของพระพุทธเจา
เวลาเราศึกษาธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เรายังสลดสังเวชเลย
แลวพอเราสลดสังเวช เมือ่ กอนนีเ้ ปนคนที่เลวมาก เมื่อกอนเปนคนทีโ่ ทสะมาก เดี๋ยวนี้มา
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ศึกษาธรรมะแลว ก็วามันดี... มันดี มันดีเพราะมันยังไมโดนจี้ไง มันดีเพราะมันยังไมโดน
จี้ใจดํา ถามันโดนจี้ใจดําแลวมันก็แตก เพราะอะไร เพราะมันทําไมเปน !
เพราะทําไมเปน เห็นไหม นี่หงส... ปฏิบัติแบบหงส คือปอไป... แลวก็ปอมา นี่
คือปฏิบัติแบบหงส แตครูบาอาจารยของเราปฏิบัติแบบกา อีกามันจะเขาฝูงหงสนะ
นี่เราถึงเคารพครูบาอาจารยของเรา
ความลงใจนะ คําวาความลงใจเพราะเหตุใด เพราะความลงใจนี้ เราไปอยูกับทาน
เราจะไมรูอะไรเลย ทานยังดูแลเลี้ยงกลอมเกลี้ยงมานะ ไมรจู ริงๆ
นี่รูหมด โยมเขาไปอยูในวัด โยมก็บอกวาโยมเขาใจเรือ่ งของวัดหมด ไมจริง...
ไมจริง มันคนละสังคม สังคมของคฤหัสถ สังคมของคนวัด กับสังคมของพระ
ถาสังคมของพระ เห็นไหม พระจะตัดจีวร พระจะทําสิ่งใด พระทําดวยตัวของ
พระ พระทําขึน้ มาเอง “อยูดวยกัน ไมรูจักกัน... อยูกับธรรมะ ไมรจู ักธรรมะ” ไมรูจกั
ธรรมะเพราะใจมันไมไดสมั ผัสธรรม
ถาใจมันสัมผัสธรรมนะ เราตั้งสติของเรา นี่เราก็ปฏิบัติของเราขึ้นไป ถาปฏิบัติ
ของเรานะ กําหนดพุทโธก็ได “กรรมฐาน ๔๐หอง” ถาเราจะทําของเราขึ้นไป ถาเราเขา
วัดเพือ่ ประโยชนกบั เรานะเราจะปฏิบัติ
วันนีเ้ ปนวันที่เราจะเคารพ เราลงใจตอครูบาอาจารยของเรา ครูบาอาจารยทานทํา
อยางใด
นี่เวลาเราไปวัดไปวา เราเคารพครูบาอาจารยของเรา แต ! แตเราไมรูจัก เห็นไหม
เหมือนมะมวง มดมันเฝามะมวงไง เวลามดมันไตมะมวงอยูทั้งวันๆ แตมนั ไมไดกนิ นะ
เราไปวัดไปวาก็ไปไตอยูอยางนั้น แตมนั ไมไดกินนะ
ถามันไดกิน เห็นไหม คือเราเคารพครูบาอาจารยของเราเปน “หลักชัย” แตเรา
จะตองมีสติ เราจะตองกําหนดตัวของเรา เราจะดูแลหัวใจของเรา ไมใหมันไปคิด
เบียดเบียนใคร ไมใหมันทํารายใคร สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม มันเปนเรือ่ งของเขา ไมใชเรือ่ ง
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ของเรา มันเปนเรื่องของครูบาอาจารย มันเปนเรือ่ งของผูที่รบั ผิดชอบ ถาสิ่งใดที่มนั เกิด
ขึ้นมานี้ เราไปแบกรับทั้งหมดเลย เราไปเดือดรอนทัง้ หมดเลย
แมแตนิ้วเรายังไมเทากัน แมแตความคิดของเรามันเกิดดับเกิดดับ เราก็ยังควบคุม
ไมได แลวความคิดของคนอืน่ การกระทําของคนอืน่ เราจะไปควบคุมไดไหม... ไมได
หรอก !
ในเมือ่ ควบคุมไมได นีอ่ ยางหงสเขามาวัด มันก็เขามาตามประสาความคิดของเขา
แตถาเราจะเปนกา เราเปนกาเพือ่ จะดูแลหัวใจของเรา เห็นไหม เขาจะทําอยางไรมันเปน
เรื่องของเขา มันเปนเรือ่ งของเขา เวรกรรมของใครเวรกรรมของมัน
“อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ... ตนเปนที่พงึ่ แหงตน”
ในเมือ่ ตนเปนที่พึ่งแหงตนใชไหม ถาเรามีสติเรามีปญญา เราจะเขามาศึกษา
ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แตเราไปศึกษาตัวปริยัติ ไปศึกษาขนาด
ไหน กฎหมายจะอานจบขนาดไหน
อยางเชนคนทีเ่ รียนจบมาจากนิติศาสตรเหมือนกัน เวลาขึน้ ไปวาความก็แตกตาง
กัน เวลาขึน้ ไปวาความนี่ บางคนจบแลวเขาจะมีชื่อเสียง เขามีผูที่ยอมรับนับถือเขา
ระดับประเทศระดับโลกเลย เพราะอะไร เพราะกฎหมายฉบับเดียวกัน หนังสือเลม
เดียวกัน เรียนมาจากหองเดียวกัน บางคนนีไ่ ปถึงระดับโลก ของเรานีอ่ านก็ไมออก เขาใจ
ก็ไมได แตก็ไปเขาใจวาตัวเองรู เห็นไหม
พระไตรปฎกก็เหมือนกัน เวลาศึกษาขึ้นไปแลว ศึกษามาก็แคศึกษา เขาศึกษามา
เพื่อใหปฏิบัติ ! ไมใชศึกษามาใหเปนความรูของตัว นั่นมันเปนความจําทัง้ นัน้ แหละ แลว
ความจํานีม้ ันเกิดบนอวิชชา แตก็จํา ! เห็นไหม
แตก็จํา ! จํามาเพื่อเปนแนวทางไง ถาเราทําขึ้นมานีม่ ันจะเขาไปสัมผัส ถาเราเขา
ไปสัมผัสความจริง นี่มนั จะเห็นใจกันนะ เห็นใจวา แมแตกิเลสของเรา ความยึดมั่นของ
เรา สติปญญาของเรา มันยังลมลุกคลุกคลานอยางนี้แลว แลวถาเรื่องของเรายังขนาดนี้
เราก็เอาไมหวาดไมไหวอยูแลว เราจะไปเอาเรื่องของใคร
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เรื่องของเขา เปนเวรกรรมของเขา นัน่ วางไวมันเรื่องของเขา แตเรื่องของเรา เรา
ตองรักษาสติปญญาของเรา แลวดูใจของเรา เราตองบริกรรมเขาไป หลวงปูเจี๊ยะเปนคน
สอนเอง พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ ! พุทโธ ! นี้แหละ พุทโธไวๆ แลวสิ่งยืนยันคือพระ
อรหันต
“สิ่งที่ยืนยัน คือ พระอรหันตสอน !” ไอสิ่งที่สอนกันตามแนวทางอืน่ นี่ ใคร
สอน! มันมีแตกา มันสอนแลวเปนประโยชนไหม ?
นี่พูดถึงนามธรรมนะ แตถาเราเปนไข เราไมสบาย เราเปนโรคราย เราเขาไป
โรงพยาบาลนะ พอหมอรักษาหาย เราก็รูวาหาย หมอรักษาไมหาย เราก็รูวาไมหาย นี้เปน
เรื่องของรางกาย เปนเรื่องธาตุ “แตหัวใจเปนนามธรรม”
โอโลมปฏิโลมกันหนอยเดียว แลวก็วา “วางๆ สบาย... วางๆ พุทโธหรือไมเอา
มันเหนื่อย” สิ่งที่เปนนามธรรม มันพิสูจนกันดวยรูปธรรมไมได แตผูที่ปฏิบัตเิ ขารูจริง
ของเขานะ ถาเขารูจริงของเขา เห็นไหม นี่เขาเรียกวา “สายบุญสายกรรม”
ถาสายบุญสายกรรมนีม่ ันมีความเชื่อ มีความเชื่อคือมีความศรัทธา แมวาความ
ศรัทธาความเชื่อมันแกกเิ ลสไมได แตถาไมมีศรัทธาความเชื่อ เราจะไมมานั่งกันอยูทนี่ ี่
เลย
ในธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวา “อริยทรัพยของมนุษย คือ
ศรัทธา”
ถาเราไมมีศรัทธานะ เราจะไมมาคนควา เพราะไมมศี รัทธา เราจะไมสนใจสิ่งใด
เราจะไมวเิ คราะหวจิ ารณสิ่งใดเลย แตนี่เพราะเรามีศรัทธา เราอยากรูอยากเห็น แตศรัทธา
มันแกกเิ ลสไมได ! กิเลสแกกเิ ลสไมได !
แตศรัทธาเปนหัวรถจักร เปนการดึงหัวใจเขาไปศึกษา ! พอดึงหัวใจเขาไปศึกษา
เขาไปคนควา จะบอกวาไมใหเชื่อไง แตตองมีศรัทธา ตองมีการเขาไปคนควา
อยางที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวา “กาลามสูตร คือ ไมใหเชื่อสิง่
ใดๆ ทั้งสิ้น แตใหเชื่อประสบการณของใจ”
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ถาใจที่มีประสบการณ เห็นไหม ที่เราเขามาพบครูบาอาจารยก็เพราะตรงนี้ไง ครู
บาอาจารยทานบอกวา ขนาดปฏิบัติเปนขนาดไหน แตพอไปหาหลวงปูม ั่นนะ หลวงปู
มั่นลากหัวใจออกมาตีแผเลย
เราคิดอะไรนะที่เราคิดทีเ่ ราศึกษามา เรารูวาเราคิด แตไมรูวาถูกหรือผิดนะ ทาน
จะเอาความคิดของเรานี้มาเปรียบเทียบใหเห็นเลยวา “อยางนีน้ ะผิด... อยางนี้นะถูก”
นี่ไงเพราะเจออยางนีเ้ ขาบอยๆ นะ นี่มนั ถึงเคารพไง สิ่งทีเ่ คารพเพราะวาทานรู
จริง รูจริงเพราะสิ่งใด รูจ ริงเพราะวาทานผานประสบการณอยางนี้มา ทานผาน
ประสบการณของทานมา ถาไมมีการลมลุกคลุกคลาน ไมมีการพัฒนาขึ้นมา มันจะไมมี
ผูรูจริง !
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา กวาจะตรัสรูขนึ้ มาไดใชเวลา ๖ ป ไปรื้อคนมา
กับเจาลัทธิตางๆ รื้อคนขึน้ มา คําวารื้อคน
ถาเรามีปญญานะ เรามาเปรียบเทียบในปจจุบนั นี้ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา พระโพธิสัตว เปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มีบุญญาธิการขนาดนั้น ไดรื้อ
คนมาหมดแลว แลวบอกวาไมมี ! ไมใช ! แลวทําไมเราตองไปทํากัน ถาเราเชื่อ ใจมันจะ
ลงอยางนัน้ แตนี่ใจมันไมลง อยากสะดวก อยากสบาย เพราะความมักงายมันถึงจะทุกข
ยาก
แตถาเปนหลวงปูเ สาร หลวงปูม ั่น ครูบาอาจารยของเรานะ ทานจะไมมกั งาย
ทานจะทําตามสัจจะความจริงของทาน ถาทําตามสัจจะความจริงของทาน มันจะเกิด
ขึ้นมา เห็นไหม พอมันเกิดขึน้ มา ผิดก็รูวาผิดนะ
การปฏิบัติเราจะพูดบอยวา “ผูที่ประพฤติปฏิบัติทั้งหมด... ผิดหมด ! ผิดหมด !”
ไมมีใครถูกเลย ไมมีใครถูกเพราะอะไร เพราะยังมีอวิชชาอยู
แตเพราะดวยการทดสอบ... ตรวจสอบ... แยกแยะอะไรถูก อะไรผิด.. คนนั้นถึง
จะถูกขึน้ มา แตถาไมมีการตรวจสอบแยกแยะ ไดแตวาสิ่งนี้ถกู ๆ อยางนั้นมันก็ผิดหมด
ผิดหมดเพราะอะไร ผิดหมดเพราะมีการเกิดไง
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ผิดหมดเพราะเราเกิดมาจากอวิชชา เราเกิดมาจากสิง่ ที่ไมรูตวั ถาเรารูตัว เราจะไม
เกิดมานัง่ กันอยูน ี่ ในเมือ่ เราเกิดมาจากความไมรู กิเลสมันก็คืออวิชชา แลวปฏิสนธิจิตนี่
มันไปเกิดในไข มันออกมาจากความโง ! แลวพอเราประพฤติปฏิบัติไป เราจะฉลาด
ขึ้นมาโดยที่ไมมีการแยกแยะคนควา แลวไปเอาที่ไหน มันไมมี
ฉะนั้นในการปฏิบัติเริม่ ตนนี้ผิดหมด ! แตผิดแลวเดี๋ยวมันก็จะถูก ถาเรารูจกั
แบงแยก รูจักแยกแยะวาอะไรผิดอะไรถูก แตถาบอกวาเริ่มตนจะใหถูกหมดเลย ทุกคน
ตองการันตีวา ฉันปฏิบัติแลวจะสิน้ สุดแหงทุกข
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังบอกใหไมได องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจานะ “พุทธกิจ ๕” เชาขึ้นมาเล็งญาณ.. เล็งญาณวาใครพรอม แลวอายุเขาสั้น เขามี
เภทภัย เชน องคุลมิ าลนี้ ถาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไมไดเอาองคุลิมาลในวัน
นั้น องคุลมิ าลจะไมไดเปนพระอรหันต เพราะองคุลมิ าลกําลังจะฆาแมพรุงนี้
เพราะกองทัพจะไปฆา จะไปจับตัวองคุลิมาล เห็นไหม ดวยความรักของแม ก็จะ
ไปปกปองลูก แตดวยเพราะองคุลิมาลเปนคนดี ตองการนิว้ ๑,๐๐๐ นิ้ว ตองการนี้คอื มี
เปาหมาย มีความมุง มัน่ พอมีความมุงมั่นมีเปาหมายแลวมันไปปกคลุมปญญาทั้งหมด
มันปกคลุมดวยความชั่วโดยทั้งสิ้น เพือ่ จะทําใหไดตามเปาหมายของตัว
ฉะนั้นเวลาที่แมมานี้ มันไมเห็นวาเปนแมหรือไมเปนแมหรอก จะใหถึงที่สุด
เพราะทํามานานแลวมันทุกขยากมาก กวาจะได ๙๙๙ นิ้วนี้ โอโฮ.. ทุกขมาก ฉะนัน้ ถาอัน
นี้เปนอันสุดทาย ถาแมมาดวยความรัก แลวจะทําลายแม แลวองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาเล็งญาณเห็นวามีจริตนิสัยทีจ่ ะเปนพระอรหันตได ก็ไปเอาองคุลิมาลกอน
แลวองคุลิมาล เห็นไหม เวลาประพฤติปฏิบัติไปทุกคนบอกวา “นี่ทําไมทําลําบาก
ลําบนขนาดนั้น ทําไมทําแลวมันไมไดผลขนาดนั้น” มันเปนเพราะเวรกรรมนะ เวรกรรม
ขององคุลมิ าลที่ฆาคนมา ๙๙๙ คน องคุลมิ าลยังเปนพระอรหันตไดนะ
นี่ก็เหมือนกัน สิ่งใดทีเ่ ปนอุปสรรคในการประพฤติปฏิบัติของเรา ถามันออนแอ
ถามันออนดอย มันไมมกี ําลังใจ ใหเอาคติธรรมในพระไตรปฎกนี้มาปลุกปลอบ มาสราง
ขวัญกําลังใจใหเราได
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องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตองเล็งญาณ เล็งญาณเห็นจริตนิสัย จริตนิสยั นี้
ดูสินั่งกันอยูน ี่ เห็นไหม จิตใจเขมแข็ง-จิตใจออนแอ รางกายเขมแข็ง-รางกายออนแอ ถา
จิตใจออนแอ.. บอกเทาไรนะ ใหเอาไมค้ําไวมันก็ลม แตถาจิตใจเขมแข็งนะ ไมตองบอก
มันก็สงั เกตครูบาอาจารย วาครูบาอาจารยทําอยางใด ทําไมถึงเปนประโยชน มันจะ
สังเกตของมัน
ถาจิตใจเราเขมแข็ง จิตใจเรามีโอกาสขึน้ มา ใหเราพยายามทําของเราขึ้นมา ครูบา
อาจารยทานจะชี้นําขึ้นมา ครูบาอาจารยไมโงหรอก เพราะครูบาอาจารยทานประพฤติ
ปฏิบัติขึ้นมา ทานทุกขยากมาขนาดไหน
คําวาความทุกขยากมานี้ มีพอแมคนไหนอยากใหลกู ทุกขบาง พอแมคนไหนก็
อยากใหลูกสุขสบาย พอแมคนไหนไมตองการใหลกู ลําบากเลย แตถาไมมีการศึกษา ไม
มีการประพฤติปฏิบัติ แลวลูกมันจะโตขึ้นมาไดไหม
พอแมไมตองการใหลูกทุกข ! แตพอแมก็หวงลูกมากวาลูกเราจะเอาตัวรอดได
หรือไมได ถาพอแมตายไปแลวลูกจะอยูกับใคร ฉะนั้นกอนที่วาลูกจะอยูกับใครนัน้ พอ
แมตองใหการศึกษา ใหวิชาการ ใหประสบการณกับลูก เพื่อใหลูกอยูในสังคมได
ครูบาอาจารยของเราก็เหมือนกัน ทานรู ทานดูความเขมแข็งของใจ วาใจของใคร
เขมแข็ง ใจของใครมีหลักเกณฑทานจะคอยชี้นํา หลวงตาทานเลาประจําวา เวลาหลวงปู
มั่นทานดูแลลูกศิษยของทาน ถาองคไหนปฏิบัติได มันเหมือนกับทางการแพทยนี่แหละ
ทางการแพทยนะ เวลาคนไขไปเขาตองบอกอาการไขกับหมอ หมอจะมีประวัติคนไขนั้น
ไวหมด
เวลาลูกศิษย ไปคุยธรรมะกับอาจารย “ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” ลูกศิษย
ไมรูหรอกวา นั่นละประวัติคนไขไปอยูก ับอาจารยหมดแลว เพราะเวลาพูดนี้ มันพูด
ออกมาจากใจ ใจคือประสบการณของใจ ใจที่มนั รูไดแคไหน มีสติมีปญญาแคไหน มันก็
พูดแคนั้นแหละ ถาพูดไดแคนนั้ นะ ครูบาอาจารยจะรูในวุฒิภาวะวาวุฒิภาวะของจิตนีม้ ัน
อยูในระดับไหน แลวจะตอยอดอยางไร แลวตอยอดไมเหมือนกัน
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ตอยอด เห็นไหม ดูอยางเชนกีฬาแตละชนิดสิ วิธี กติกาของกีฬาแตละชนิดนี้ไม
เหมือนกัน จริตนิสัยของคนก็ไมเหมือนกัน ถาจริตนิสัยของคนไมเหมือนกัน ใหอบุ าย
แลว จิตนัน้ จะพัฒนาขึ้นไป ถารูป ระวัติ
ทีนี้จิตใจบางคน ดูสิ เวลาเขาไปหาชางเผือกมาฝกฝนกัน เพือ่ เปนดวงดาวใน
วงการกีฬา หามาเยอะแยะเลย แลวมันประสบความสําเร็จเทาไรละ
นี่ก็เหมือนกัน หัวใจของเราที่ประพฤติปฏิบัติ เวลาจะประสบความสําเร็จ ครูบา
อาจารยทานจะชักนําทั้งนั้น จิตใจที่สงู กวา จะพยายามดึงจิตใจที่ต่ํากวาขึ้นมา จิตใจที่ต่ํา
กวา จะไมเหมือนจิตใจที่สงู กวา
ถาจิตใจที่ต่ํากวานี้ แมแตเราตั้งพุทโธหรือวาใชปญญาอบรมสมาธิ “ปุถุชน กัล
ยาณปุถุชน” ปุถุชน คือ คนหนา... กัลยาณปุถุชน คือ คนบาง เปนปุถุชนเหมือนกัน แต
จิตใจมันพรอม แลวจิตใจมันพรอมเพราะเหตุใด จิตใจมันพรอมเพราะมันคุมหัวใจของ
มันได
ปจจุบนั นีเ้ ราทําสมาธิไมได เราทําใหมีหลักเกณฑของเราไมได เพราะเราเปนคน
หนา คนหนานีม้ ันติดในอะไร “คนหนามันติดใน รูป รส กลิ่น เสียง” ความติดของมันนี้
“รูป รส กลิน่ เสียงเปนบวงของมาร เปนพวงดอกไมแหงมาร” เห็นไหม มันเอา
เสียง เอารูป เอารสมาลอ พอมาลอ จิตมันก็ไปกับเขา อยางเชน เสียงนี้เขาไมไดวาเรานะ
เขาพูดอยูทอี่ ีกประเทศหนึ่งนะ แตเราก็ไปเอาขาวมา พอฟงเขาไปแลวมันก็ตื่นเตน
นี่ไงคนหนา ! คนหนาเพราะอะไร “เพราะรูป รส กลิ่น เสียงเปนบวงของมาร
เปนพวงดอกไมแหงมาร” เปนบวงมารัดคอ เปนพวงดอกไมมาหลอกลอ อยากรูอ ยาก
เห็น อยากเขาใจ กลัวจะไมเปนหงสไง ! มันจะบิน มันจะเปนหงส ! มันจะปกหัก !
แตถามันเปนปญญาตามความเปนจริง เห็นไหม “รูป รส กลิ่น เสียงเปนบวงของ
มาร เปนพวงดอกไมแหงมาร” แลวเราไปดูมนั ไปเพงมัน แลวมันจะหายไปไหม มันจะ
เปนสมาธิไดไหม... มันไมมที าง !
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มันจะเปนสมาธิขึ้นมาได ดวยคําวาพุทโธ พุทโธ พุทโธ เพราะบวงแหงมาร
พวงดอกไมแหงมารกับจิตมันเขากัน อยางเชน คนนั้นเปนภูมิแพ พออากาศเปลี่ยนแปลง
มันจะเปนภูมิแพขนึ้ มาทันทีเลย
ไอนี่กเ็ หมือนกัน จิตใจนี้ไมตอ งไปผูกไปลอมันหรอก มันอยากจะไปอยูแลว พอ
มันเจอ รูป รส กลิ่น เสียงมันก็ไปหมด เห็นไหม นี่พอมันไปมันหมดแลวก็บอกวา ไปดู
มันๆ ดูมนั แลวมันก็หายไป แลวเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม แลวก็ดมู ันไป ดูไปอีกรอยชาติ!
แตถาเราพุทโธ พุทโธละ พุทโธนะมันเปนบวงของมาร เปนพวงดอกไมแหงมาร
ในเมือ่ มันเปนบวงของมาร แลวทําไมเราชอบมันละ ถาเปนพวงดอกไม มันลอเราเขา
มาแลวทําไมเราตองไปกับเขาละ เราไปกับเขาเพราะเราขาดสติ ถาเรามีสติ แลวสติคือ
อะไร สติคือความระลึกรูอยู ถาระลึกรูอยูม ันก็จบ
หลวงตาบอกวา “สตินี้มันสามารถกั้นฝาน้ํา กัน้ ทะเลไดเลย” สตินี่แหละ แลวถา
เราตั้งสติอยูน ี้ ใครจะมาลอเรา
“รูป รส กลิ่น เสียง เปนบวงของมาร เปนพวงดอกไมแหงมาร” มึงลอก็ลอ ไปสิ
สติมันก็อยูกบั มันนัน่ ละ ก็มาลอสิ มาลอ... แตนี่เขาไมตองลอ ก็วิ่งไปหาเขา “นี่หงสมนั
จะปกหัก”
แตถาพุทโธ พุทโธ พุทโธไปเรื่อยๆ พุทโธเพราะเหตุใด พุทโธเพราะเราไมมี
กําลัง เพราะเราออนแอ ถาเราออนแอนีเ้ ราจะทรงตัวเองไมได “
พุทโธ พุทโธนี้คอื พุทธานุสติ” พุทโธ เอาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามา
สถิตไวกบั หัวใจของเรา
พุทโธ เห็นไหม ถาพุทโธตามทฤษฎี มันก็เปนแค พ.พาน สระอุ ท.ทหาร มันเปน
แคตัวอักษร มันไมใชพุทโธ !
“พุทโธมันเกิดจากเรานึก พุทโธมันเกิดจากสติทมี่ ันนึกขึ้นมา” ถาสติมันนึกขึ้นมา
จิตมันอยูกบั พุทโธนะ เอาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาสถิตไวในหัวใจ แลวบวง
ของมารมันจะมาอยางไร
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แตนี่ไมพุทโธ ดูมาร ดูมาร.. ดูใหมันตาย ดูความคิดใหมันตาย แลวมันจะตายให
มึงดู แตถาพุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธไป พุทโธไปเรื่อยๆ เพราะเราเอาองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจามาสถิตไวในหัวใจของเรา พรอมกับสติ มันจะเอาอะไรมาลอ แตนี่
เพราะเราออนแอ ออนแอก็ตอ งฝกบอยๆ ครัง้ เขา พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ
นี่ครูบาอาจารยเราทานเปนพยานนะ เพราะเขาบอกวาพวกพุทโธนี้โงมาก ไมมี
ปญญา ไอคนมีปญญานี่มนั หงสปกหัก เห็นมันมีแตปกลงนรก ไอพุทโธโงๆ นี่ ดูครูบา
อาจารยเราทานเปนพระอรหันตกันหมดเลย
พุทโธไปเรื่อยๆ คนเกิดมานี่เปนทารก ในมหายานเขาวานะ พระอรหันต
ดํารงชีวิตอยางไร เอา.. หิวก็กินไง รอนก็อาบน้ํา อยางนั้นทารกถามันหิวแลวใหมนั กิน นี่
มันก็กินขีไ้ ง เพราะทารกจะมันนอนแชขี้แชเยี่ยว ถาไมมีใครดูแลมัน ถามันหิวมันก็กินขี้
ถามันหิวมันก็เอามือนี่ลว งขีม้ ากิน
นี่ก็เหมือนกัน หิวก็กิน กินอะไร... หิวก็กิน นี่กนิ อะไร มันตองพัฒนาจากทารก
ขึ้นมาเปนผูใหญใชไหม มันจะแยกถูกแยกผิดไดวานั้นเปนขี้ ! แตนี่ธรรม
ถามันแยกถูกแยกผิด เห็นไหม คือเราตองพุทโธ พุทโธไปเรือ่ ยๆ พุทโธ พุทโธ
เพื่อใหจิตใจมันสูงขึน้ มา ใหจิตใจมันพัฒนาขึ้นมา วุฒิภาวะของใจนีม้ ันจะพัฒนาขึน้ มา
ถามันพัฒนาขึ้นมา มันจะเห็นวา “ปุถุชน กัลยาณปุถชุ น... อะไรเปนปุถุชน อะไร
เปนกัลยาณปุถุชน”
ปุถุชนคนหนา ทรงตัวไวไมไดเลย แตพอพิจารณาเขาไป ใชปญญาอบรมสมาธิ
เวลาคิดขึน้ ไป เอ็งชั่วอีกแลว เอ็งคิดเรื่องอะไร เอ็งชั่วประจําเลย ทําไมเอ็งคิดอยางนี้ คิด
แลวก็น้ําตาไหล คิดแลวก็ทุกข ทําไมเราโงขนาดนีล้ ะ “นี่คือปญญาอบรมสมาธิ ” ถาสติ
ทัน
ความคิดนีม้ ันทําลายเรา กิเลสเรานี้ทําลายเรา ความคิดมันอยูในหัวใจเรา มัน
ทําลายเราเอง ความไมรขู องเรามันทําลายเราอยูน ี่ แลวบอกวาเปนหงสๆ อีกามันยังเปน
ไมไดเลย ! แตถาเรามีสติปญญาตามของเราไปเรือ่ ยๆ ตามของเราไปเห็นความทุกข ทุกข
เพราะใคร
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สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเสียง สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากรูป รส กลิ่น เสียง แลวเอ็งทําไมไปโง
ขนาดนั้นนะ มันจะพัฒนามันจะปลอย คําวาปลอยนะ พอปลอยแลวเดี๋ยวเราก็คิดอีก
เพราะความคิดนีเ้ ร็วมาก ความคิดนี้เร็วกวาแสง ความคิดนีม้ ันเร็วมาก แตเพราะมันเร็ว
อยางนี้ เขาถึงวา “จิตรอยแปดดวงไง” มีดวงเดียว ! มีดวงเดียว ! แตสันตติ มันไวมาก ! ไว
จนเรานี่รเู ทาทันมันไมไดเลย
ความที่เรารูเทาทันไมได ถาเรากําหนดพุทโธ พุทโธเขาไป มันรูม ันเห็นของมัน
แลวมันจะปลอยวางของมัน มันจะพัฒนาของมัน ถามันพัฒนาของมัน นี่ไงมันจะเห็นเอง
พอมันพัฒนาของมันขึน้ ไป
ในการประพฤติปฏิบัติ สมาธิเจริญแลวเสื่อม เสื่อมแลวเจริญ เวลาสมาธิเกิดขึ้นมา
นี่แหม.. มีความสุข นึกวาเปนพระอรหันตนะ เพราะจิตมันสงบไง โอโฮ.. เราเปนพระ
อรหันต มันจะหันลงนรก มันเปนพระอรหันตนะ แตพอมันจิตมันเสื่อม อาว.. พระ
อรหันตมันเสื่อมไปไหนละ พระอรหันตหายไปแลว อาว.. เมื่อกี้เปนพระอรหันต แตนี่
พระอรหันตหายไปแลว
มันจะเจริญแลวเสื่อม เสือ่ มแลวเจริญ การปฏิบัตเิ ปนอยางนีท้ ุกคน ถึงบอกวา การ
การปฏิบัติเริ่มตนนี้ผิดหมด แตถามันจะถูก ก็ถูกเพราะตรงนี้ไง ถูกเพราะมีการกระทํา ถูก
เพราะมีการแยกแยะ เพราะมีการกระทํานะ
เวลามันจะดี มันดีขึ้นมาเพราะเหตุใด เวลามันเสือ่ ม มันเสือ่ มเพราะอะไร ถามันมี
เหตุการณที่มนั เจริญแลวเสื่อม เสื่อมแลวเจริญนีม้ ันจะแกไขของมัน เห็นไหม คนเรานะ
ถาเราปฏิบัติเริ่มตน เราจิตสงบ จิตเรามีพื้นฐาน นีเ้ ราจะภูมิใจมาก
แตพอจิตมันเสือ่ มขึน้ มา การประพฤติปฏิบัตนิ ั้นยากขึ้น ยากขึ้น พอยากขึน้ มานี้
นี่ไงเวลาครูบาอาจารยของเราทานบอกวา มันยากขึน้ เพราะอะไร “มันยากขึ้นเพราะธาตุ
๔ และขันธ ๕ มันทับจิต”
เวลาความคิดของเรา ความทิฐิมานะของเรามันเคยสัมผัสแลว เหมือนอาหารนี้
อาหารใครกินมื้อแรกนีอ่ รอยมาก พอมือ้ ที่รอ ยกินจะไมอรอยแลว
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สมาธิก็เหมือนกัน พอปฏิบัติบอ ยครัง้ เขา บอยครัง้ เขา นี่มันคุน ชิน พอมันคุนชินก็
เสื่อม ! เสื่อมทัง้ นัน้ ! มันมีการกระทํา มันมีเจริญแลวเสื่อม เสือ่ มแลวเจริญ พอเจริญแลว
เสื่อม เสือ่ มแลวเจริญ แลวอุบายวิธีการจะใหมันคงที่จะทําอยางไร
หลวงปูม ั่นทานเปนหัวหนา เปนครูบาอาจารย เปนตนแบบของเรานะ ทานให
ผอนอาหาร
“การอดนอนผอนอาหารนี้มนั จะมาชวย”
ใหสิ่งที่มันจะเขามา
กระทบกระเทือนเรานี้เบาบางลง เพราะ “ธาตุ ๔ และขันธ ๕”
“ขันธ ๕ คือความคิด ธาตุ ๔ คือรางกาย” รางกายนีถ้ า มันกินเยอะๆนะ แลวมันจะ
นอนอุนๆ แลวกิเลสก็ตัวอวนๆแตถาเราคอยๆ ผอน... คอยๆ ผอน พอผอนเขาไปแลว “อู
ฮู.. กิน ๓ มื้อ ๔ มื้อนี่มนั ทุกขนะ แลวมากินมื้อเดียวนี่มนั จะสุขไดอยางไร ยิ่งผอนอาหาร
ยิ่งทุกขเขาไปใหญเลย” นี่คือความคิด
“ความสุข-ความทุกขหยาบๆ อยางนี้ คือความสุข-ความทุกขของธาตุขันธ”
แลวความสุข-ความทุกขของใจทีล่ ะเอียดกวานี้ ที่มคี ุณสมบัติมากกวานี้ ทําไมไม
เอา ! ไหนวาเปนหงสไง ! นี่ศึกษาธรรมะแลวรูหมดละ ! รูธรรมทุกคนเลย แตวิธีการทํา
กลับยังไมรูจัก
คนที่ไมรูวิธีนมี่ ันจะไปถึงเปาหมายไดไหม
คนที่บอกวิธีผิดนีม่ ันจะไปถึง
เปาหมายถูกไหม เวลาพูดถึงเปาหมาย อยางเชน เวลาพระสารีบุตรไปฟงธรรมพระอัสสชิ
เห็นไหม วาพระอัสสชินมี้ ีกิริยาทีน่ ุมนวลมาก มีกริ ิยาที่นาเลือ่ มใสมาก นีป่ ฏิบัตมิ ากับ
ใคร ปฏิบัติมากับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แลวองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
สอนอะไร
“ธรรมทั้งหลายมาแตเหตุ” องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ใหไปแกที่เหตุนั้น
เหตุ ! เหตุ ! เหตุนั้นจะทําใหเปนพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี พระอรหันต
... ถาพระอรหันตองคไหนบอกเหตุผิด นั่นไมตองไปฟงมันแลวละ
มันบอกทีม่ าผิด แลวมาบอกวาเปนพระอรหันตๆ ใครจะไปเชื่อ มันบอกวามัน
เปนพระอรหันตนะ แตเรือ่ งพืน้ ฐานมันยังพูดไมเปนเลย พระอรหันตทาํ ไมซือ่ บื้ออยาง
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นั้น พระอรหันตไมซื่อบื้อหรอก พระอรหันตนี้ฉลาดมาก แลวรูมาก กับพระอรหันตองค
ไหนที่ซื่อบื้อ มันไมรจู ักตนสายปลายเหตุ อยูดีๆ พระอรหันตก็ตกใสหัว มันไมมีหรอก !
พระอรหันตองคไหนตกใสหัวคนบาง
นี่เพราะอะไร เพราะอยากเปนหงสไง มันถึงปกหักไง มันถึงตองปกลงดินไง
ฉะนั้นเวลามันเสือ่ มใชไหม อดนอนผอนอาหาร เราอดนอนผอนอาหารเพือ่ เรา...
เพื่อเรา ถาเพื่อเราแลว มันแคความสุข-ความทุกขหยาบๆ เห็นไหม แตเราจะไปเอา
ความสุข-ความทุกขทลี่ ะเอียดกวานี้ ถาเราเอาความสุข-ความทุกขทลี่ ะเอียดกวานี้ แลวเรา
มีสติปญญาของเรา เห็นไหม
เวลาปฏิบัติไปแลว ถาเปนพระอริยบุคคลนะ
“มันจะมี สติ มหาสติ สติอัตโนมัต”ิ
“มันมี ปญญา มหาปญญา ปญญาญาณ”
ปญญามีขั้นมีตอนของมัน โอโฮ.. ลึกลับมาก ยิ่งสติยิ่งสมาธินี้ มันจะอูฮ ู.. ไปอีก
ไกล แลวอยูๆ พระอรหันตจะหลนใสหัว นีไ่ มเคยเห็นนะ หลวงปูมนั่ ไมเคยสอน ครูบา
อาจารยไมเคยสอน
เราจะแยกใหเห็นวา “อะไรเปนปุถุชน.. อะไรเปนกัลยาณปุถุชน”
สิ่งที่เปนปุถุชนและกัลยาณปุถุชนนี้ พูดถึงถาไมมคี รูบาอาจารย พอใครเปน
กัลยาณปุถุชน มันบอกวาเปนพระอรหันตหมดนะ เพราะอะไร เพราะมันไมรู แลวความ
ไมรนู ั้นเกิดจากอะไร “เกิดจากอวิชชา” แตมีครูบาอาจารยคอยควบคุม คอยดูแล คอยเปน
พอแมครูบาอาจารยของเรา
เวลาเลี้ยงรางกายนีน้ ะ รัฐบาลเขาก็เลี้ยงได แตเลี้ยงหัวใจนี้ ถาไมมีผูรูจริง ไมมีครู
บาอาจารยของเราจริง จะเลี้ยงกันมาไมได
สิ่งที่เลีย้ งมาไดนี้ เพราะหลวงปูเ สาร หลวงปูม ั่นทานรื้อคนของทาน... รื้อคนของ
ทานดวยอํานาจวาสนาบารมี “อํานาจวาสนาบารมี คือ สิ่งที่สะสมมาจากอดีตชาติ”
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สิ่งที่เกิดมานี่เกิดมาเหมือนกัน เวลาเกิดขึน้ มาแลวก็วา ประชาธิปไตย มีเสียง
เหมือนกัน มีสิทธิเหมือนกัน... จริงไหม มีเสียงเทากันจริงหรือเปลา ถาจริงในสภามัน
ตองไมเหมือนกัน สภานีม้ ันเหมือนในคอก เวลาเขาสั่งใหยกมือก็ยกตามเขา เสียงมัน
เทากันเหรอ ไมมีหรอก
“ธรรมาธิปไตย” ถาธรรมาธิปไตยนะ นี่คอื สิง่ ที่สรางบุญญาธิการมาทั้งนั้น
โอกาสมันนอยนัก เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแตละองค เห็นไหม
“เอกนามกิง คือ หนึ่งไมมีสอง มีหนึ่งเดียวเทานัน้ ”
แลวหลวงปูเสาร หลวงปูมนั่ ก็มีหนึง่ เดียวเทานั้นเหมือนกัน หลวงปูเจี๊ยะ ครูบา
อาจารยของเรา ก็มีหนึง่ เดียว ไมมีหลวงปูเ จี๊ยะที่ ๒ หรอก ถาใครปฏิบัติไดก็เปนของเขา
ฉะนั้นเวลาปฏิบัติได เราก็ปฏิบัติของเรา
ฉะนั้นคําวามีหนึ่งเดียว ในเมื่อคนทีม่ ีบุญญาธิการระดับหลวงปูเสาร หลวงปูม นั่
มาเปนอาจารยใหญ มาเปนผูชี้นํา มาเปนผูบุกเบิกในวงกรรมฐานของเรา แลวเรามา
ประพฤติปฏิบัตินมี้ ันควรภูมิใจ ถามันภูมิใจนะ เขาเรียก “ลงใจ”
หลวงตาทานบอกวา “อยาแตพูดวาเอ็ดเหมือนลูกเลย” เวลาคิดถึงหลวงปูมนั่ นี่ใจ
มันลง เห็นไหม ใจมันลงคือมันซาบซึง้ .. มันซาบซึ้งบุญคุณ
ฉะนั้นถามันซาบซึ้งนี่ คําวาซาบซึ้งนะ อันนีม้ ันเปนประโยชนมากนะ เราพยายาม
จะพูดใหโยมนีน่ ะลงใจครูบาอาจารย คําวาลงใจนี้คอื กิเลสมันลง วาอยางนัน้ เลย
“ถากิเลสของพวกเรามันบางลง การปฏิบัติของพวกเรามันจะงายขึ้น” แตถาเรา
มันแข็งกระดาง มันจะปฏิบัตยิ ากไง ถามันเริ่มตนจากหัวใจเรามันลง เห็นไหม ถามันลงนี่
มันจะมีโอกาสไดแกไขนะ ฉะนั้นถามันเสื่อม ครูบาอาจารยทานบอกวา “ใหอดนอน
ผอนอาหาร”
การอดนอนผอนอาหาร มันไมทําใหบรรลุธรรมหรอก การอดนอนผอนอาหารนี้
มันไมใชวาสิ่งนัน้ มันเปนเปาหมายของเรา ถาการอดนอนผอนอาหารนีจ้ ะทําใหบรรลุ
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ธรรมไดนะ ที่แอฟริกานี้จะไดเปนพระอรหันตเยอะแยะเลย มันอดจนตายเลย มันไมมจี ะ
กินไง
ถาอดนอนผอนอาหารแลวเปนพระอรหันตนะ เราไมตองปฏิบัติ ไปเอาพวก
แอฟริกามาตั้งไวแลวกราบมัน มันไมใช !
“การอดนอนผอนอาหาร มันเปนวิธี เปนกลอุบายที่เราจะเอาชนะเรา” มันเปน
ประโยชนกับการใชงาน เทคโนโลยีอยางใดใชประโยชนกับสิง่ ใด นี่เขาใชเปน ถาใชไม
เปน อยางนิวเคลียรเอามาใช นี่มนั ก็ระเบิดตายหมด
อดนอนผอนอาหารตอเนื่อง จิตมันกระดาง ในเมือ่ จิตมันเสือ่ ม จิตมันไมยอม
ปฏิบัติ เห็นไหม เราตองอดนอนผอนอาหารเพือ่ กําราบกิเลสของเรา กําราบกิเลสแลวมัน
ทุกขไหม.. ทุกข ! “ทุกขเพือ่ จะพนจากทุกข” ถาไมยอมเผชิญกับความทุกขเลย แลวจะ
ใหพระอรหันตตกใสหวั มันไมมีหรอก !
ถามันจะทุกขมันจะยาก เราก็ตอ งสู เพราะเราสรางมาอยางนี้ มันเปนจิตใจของเรา
นะ ในการประพฤติปฏิบัตนิ ี้ มันปฏิบัติเพื่อใคร ปฏิบัติเพือ่ แกไขจิตของเรา ถาเราไม
แกไขจิตของเรา เราจะไปแกไขในพระไตรปฎก พุทธพจน ! พุทธพจน !
สาธุนะ... พระพุทธ พระธรรม พระสงฆนเี้ คารพมาก พุทธพจนก็เคารพมาก แตที่
พูดนี้ไมไดพูดแยงพุทธพจน แตพูดแยงคนที่มนั พูดพุทธพจน ไอคนพูดนะ พุทธพจนนี้
ไมคาน แตคานคนที่เอาพุทธพจนมาอาง
ไอคนอางพุทธพจนนคี่ าน แตตัวพุทธพจนไมคาน เพราะ ! เพราะมันเปนหงส
มันมีทิฐิมานะ มันไมเขาใจตามความเปนจริง
ฉะนั้นตัวพุทธพจนไมคาน หลวงตาทานประพฤติปฏิบัติไป เห็นไหม “เวลาจิต
มันเปนไป พุทธ ธรรม สงฆ รวมเปนหนึ่งเดียว”
หลวงปูม ั่นทานก็เคารพบูชามาก แมแตตัวอักษร ถาวางต่ํากวาทาน ทานจะไม
ยอม ตัวอักษรในภาษานี้ ทานจะใหยกใหสูงกวาทาน เพราะตัวอักษรนี้มนั สื่อธรรมะได
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อยาวาแตพุทธพจนเลย ตัวอักษรทานยังเคารพเลย เคารพดวยหัวใจ ไมไดเคารพดวยพุทธ
พานิชยไง
“พุทธพจน... พุทธพจน” พุทธพจนแลวทุกคนตองเดินเขาแถว มาเชื่อฉัน เพราะ
ฉันพูดพุทธพจน แตถาเราศึกษาพุทธพจนเราก็ศึกษาของเราได แตถามันเปนจริงนะ “นี่
ปุถุชน กัลยาณปุถุชน”
เราพยายามทําของเรา ตรงนี้ที่เริ่มตน จุดสตารทของการประพฤติปฏิบัติ ถาเราทํา
ไดนะ เห็นไหม “กัลยาณปุถุชน คือ คนที่ควบคุมใจตนเองไดงาย” มันเห็นโทษของบวง
ของมาร
“รูป รส กลิน่ เสียง เปนบวงของมาร เปนพวงดอกไมแหงมาร” ฉะนั้นถาเรา
ควบคุมไดนะ บวงของมารนีม้ ันลอเราไมได
มีคนถามบอย “ทําไมพระปฏิบัติตองเขาปาเขาเขา” เราบอกวาเวลาอยูในปานี้ อยู
คนเดียวจะกลัวผีไหม เวลาอยูในปา เพราะความกลัวอันนัน้ ไง แตถาอยูกันในสังคมนะ
โอโฮ.. คนนูน ก็ดูแล คนนี้ก็ดูแล มันเปนกิเลสตัวอวนๆ !
แตพอเขาปาไปแลวนะ คือเราเขาไปเผชิญกับความจริงของเราไง เพราะเขาไปอยู
ในที่ทวี่ ิเวก ที่ตางๆ เห็นไหม ก็สงิ่ นัน้ ละทีม่ ันจะเขาไปสูหัวใจของตัว ทีม่ ันจะพัฒนาใจ
ของตัว
ทีนี้ถามันพัฒนาใจของตัวแลว ถาเราควบคุมไดแลว เราจะไปอยูในเมืองมันก็ไม
เสียหายไง แตถาเรายังทําไมไดเลย มันก็จะสราง เปนสัญญาอารมณ คือมันสรางเอง มัน
สรางเพราะ..
เราไมอยากจะบอกวา เราสรางเพราะมันมีครูบาอาจารยของเรา ทานใชชีวิตของ
ทานทั้งชีวิต มาเปนรุน ที่ ๓ ทั้งชีวิตเลยเพือ่ พิสูจนวา “ธรรมะเปนของจริง”
แตเดิมสังคมไทยเขาไมเชื่อแลววามรรคผลมี แลวครูบาอาจารยของเราทานเอา
ชีวิตนี้ทําเปนตัวอยางใหเราดู เพราะมันมีสิ่งนีค้ นถึงไดเชื่อถือ พอเชื่อถือวาพุทธพจน มัน
ก็เปนตามนัน้ เลย
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“นั่นละมันเปนหงส นีป่ กมันจะหัก”
เราจะเปนกา เพราะครูบาอาจารยเราทานเปนหงส ! พญาหงสเวลาบินนะบินสูง
แตเราก็บินไมถงึ เวลาพญาหงสอยูย อดไม เราก็อยูท ี่โคนไม เรายอมรับความเปนจริงวา
เราเปนกา ถาเราเปนกานะ เราพยายามประพฤติปฏิบัติ มันจะมาแกไขที่ตวั เรานะ ถาเรา
ไมเปนกา เราจะไมมาแกไขที่ตัวเรา มันถึงบอกวา
“ธรรมะเปนอยางนีเ้ อง.. ธรรมะเปนเชนนี้เอง”
“เปนเชนนี้ แลวเปนอยางไรตอไป”
“มันก็เปนเชนนี้เอง !”
“แลวเปนอยางไรตอไปละ”
“มันก็เปนเชนนี้เอง !”
มึงจะตายเปลา ! “ธรรมะมันเปนเชนนีเ้ อง ตอเมื่อจิตใจมันเปนธรรม !” แตถา
จิตใจมันไมเปนธรรม “มันเปนเชนนี้ มันเปนมาเพราะอะไร”
“ธรรมทั้งหลายมาแตเหตุ” มันตองสาวไปทีเ่ หตุทั้งหมด ถาไมมีเหตุ “มันเปน
เชนนี้เอง.. ธรรมะเปนธรรมชาติ” พวกนี้กจ็ ะเปนพระอรหันตหมดเลย เพราะการเกิดนี้
เปนธรรมชาติอันหนึ่ง
การเกิดของมนุษยเปนธรรมชาติอันหนึ่งไหม... เปนธรรมชาติ แลวถาธรรมะเปน
ธรรมชาติ เราก็เปนพระอรหันตหมดแลว เพราะเราเกิดมาจากธรรมชาติ
“ธรรมะเหนือธรรมชาติ” เหนือเพราะเหตุใด เหนือเพราะรูสัจจะความเปนจริง
ตามธรรมหมด แลววางไว
เพราะถาไมวางนะ โยมมาที่นโี่ ยมขับรถมากันคนละคัน แลวรถของใคร ของโยม
ใชไหม ถาอยางนัน้ กลับไปนั่งในรถแลวล็อกประตูไว อยาออกมา เอารถมาแลวทิ้งรถ
ทําไม
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นี่ไงธรรมะ... ธรรมะทิ้งมัน ถาธรรมะเปนของเรานะ เรากับธรรมะ ถาธรรมะเปน
ธรรมะนะ เพราะธรรมะเปนตามความจริงแลวนะ มันวางไดหมดแหละ ใจนี่มนั พน
ออกไป มันหลุดออกไป ถาธรรมะเปนเรานะ รถนี่ไปนัง่ ไวในรถ แลวขังไวในนั้นอยา
ขึ้นมา แตเพราะมาแลวเราวางไวทนี่ ั่น แลวเราขึน้ มา
“นี่ธรรมะถึงเปนธรรมเหนือธรรมชาติ”
รถเราไมเอา รถใชประโยชนจากรถ มาทีน่ ี่ถาไมมพี าหนะ ไมมรี ถเราก็มาไมได
แตมาถึงที่แลว รถก็จอดไวขางลาง เขาตองขึ้นมา
เราศึกษาธรรมๆ วาธรรมะเปนธรรมชาติ เปนธรรมชาติ เรารูธรรมชาติ รูสัจจะ
ความเปนจริงแลวนี่ เราวางเขาเพราะเราไมใชธรรมชาติ ถาเราเปนธรรมชาตินะ เราจะ
หมุนไปกับธรรมชาติ ธรรมชาติเปนสสาร คือความเปลี่ยนแปลง แลวมันจะเปลีย่ นแปลง
ตลอดไปไหม ถาเราถึงความจริงเราจะเปลี่ยนแปลงอีกไหม
ถาเราเปลีย่ นแปลงมันก็เปนธรรมชาติไง แลวธรรมชาติมันเปนอะไร ธรรมชาติ
เปนอนิจจัง ถาอนิจจังมันก็หมุนเวียนไปไง แลวธรรมะเปนธรรมชาติ “ธรรมชาติคือ
อนิจจังไง”
ไตรลักษณ ที่วานิพพานเปนอนัตตาๆ .... อนัตตามันก็หมุนไป แตถาเปนอัตตา
อัตตาก็ผิด อนัตตาก็ผิด แลวที่ถูกมันคืออะไรละ ถูกก็ที่กลางหัวใจนี้ไง ! กลางหัวใจนี้
ถาจิตมันมีหลักมีเกณฑมันจะเริ่มสงบเขามา คําวาสงบ เห็นไหม เราตองรื้อคน
ขนาดนี้นะ เราตองรือ้ คนของเรา แลวเราแยกแยะของเรา “สิ่งนี้มนั เปนปจจัตตัง คือรู
เฉพาะใจดวงนัน้ ” แลวใจดวงนั้นนะ รมโพธิ์รมไทรของครูบาอาจารยเรา ทานผานอยาง
นี้มา ทานถึงสอนเรา ได
คนที่ไมรมู ันจะเอาอะไรมาสอน ก็อางพุทธพจนไง คนรูนี่ตองรูจริง ถารูจริงนะ
เวลาธรรมะนี่หลวงปูเจี๊ยะพูดประจํา ใหพูดคําเดียว “ถูกหรือผิด” ไมตองพูดมาก เยิน่ เยอ
อยางนีเ้ ปนอยางไร ใชไดหรือใชไมได เทานัน้ เอง ถาผิดก็คือผิด ถาถูกก็คือถูก... ผิดก็ผิด
จะเปนอะไรไป ผิดก็ทําใหม ใครมันจะถูกมาตั้งแตทอ งพอทองแม มันไมมีหรอก !

หงสปกหัก ๒๖

ฉะนั้นจะบอกวา ไมตองไปหวงวาถูกหรือผิด ใหหวงความรูสึกของเรา ใหหวง
หัวใจของเรา มันมีเหตุมีผลไหม มันมีอะไรผิดแลวมันมีอะไรถูก แลวถามันมีผิดมีถูกนะ
มันแยกเปนนะ มันจะรักษาจิตไดงาย พอรักษาจิตไดงาย “นี่กัลยาณปุถุชน”
แคกัลยาณปุถุชนนะ สมาธินมี้ ันก็ควบคุมใจได ไมไดเปนอะไรเลย ! ปุถุชน แบบ
ที่ไมหนาไปดวยกิเลสเทานัน้ เอง
นี่ตรงนี้สําคัญมาก “พอจิตสงบแลว หรือจิตไมสงบ”
จิตถามันไมสงบนะ “จิตมันสงบแลว หรือจิตไมสงบ” เพราะเวลาออกพิจารณา...
นี่มนั มีขอ โตแยงอยู วา “พุทโธ พุทโธจนจิตเปนสมาธินะ แลวมันจะไมไดเปน
พระอรหันตกนั หรอก เพราะมันไมไดเปนสมาธิซักที แลวเมื่อไหรจะไดเปนพระอรหันต
ละ”
จิตมันสงบพอสมควร พอจิตใจเราเริ่มไมฟงุ ซาน ใหเราเริ่มใชปญญาไดแลว
หลวงตาทานสอนวา “ปญญานี้มันไมเกิดเอง ปญญาที่เกิดเอง หรือปญญาอัตโนมัตนิ ี้มนั
ไมมี... ปญญาอัตโนมัติไมมี !”
ปญญาอัตโนมัติคอื ปญญากิเลส เพราะมันคิดขึ้นมาดวยความไมรู “จิตเรานี้เปน
อวิชชา คือ มันมีมารอยู” ความคิดทีม่ ันเกิดขึน้ ถาเราไมมีสติ นัน่ คืออัตโนมัติ
ฉะนั้นถาเวลาจิตเราไมสงบ เราสงบพอสมควร ถาไมสงบนี่เขาเรียกวา “โลกีย
ปญญา คือปญญาที่เกิดจากกิเลส” คือเรื่องโลกๆ โลกคือหัวใจของเรา นั่นคือความคิดเกิด
จากบนนั้น
ทีนี้พอจิตเราสงบขึ้นบาง เราก็หัดใชปญญา ปญญาตรึกในธรรมนะ ปญญาตรึก
ในชีวิตประจําวันเรานี่แหละ ปญญาตรึกในชีวิตครูบาอาจารยเรา พอมันฝกอยางนี้
บอยครัง้ เขา สติมันจะดีขึ้น วุฒิภาวะของใจมันจะพัฒนาขึ้น มันพัฒนาดวยการประพฤติ
ปฏิบัติ ดวยธรรม
ธรรมคืออะไร “ธรรมคือสติปญญา สติ สมาธิ ของเรานี้คือธรรม… ธรรมคือ กาย
เวทนา จิต ธรรม... ธรรมารมณ คืออารมณที่เปนธรรม”
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“อารมณความรูสึกที่เปนธรรมนี้ คือธรรมารมณ ในสติปฏฐาน ๔”
เพราะมันมีธรรมารมณอันนี้ เห็นไหม พอเราฝกใชปญ
 ญาบอยครั้งเขา
แตเขาบอกวา “พุทโธ พุทโธจะเปนสมาธินะ” ไอพวกสมาธินะ ชาติหนามันก็ยงั
ไมไดทําอะไร ! มันพุทโธจนมันตายเปลา !
พุทโธ พุทโธนี้เปนพระอรหันตเยอะแยะเลยนะ แตมันตองใชเปน เหมือนกับ
ทารกที่มนั จะโตขึ้นมาเปนผูใหญ พอแมที่ฉลาด จะพัฒนาการเด็กใหดีขนึ้ มา แลวเด็กที่มี
พัฒนาการที่ดี มันจะไปไดไกลมาก แตถาพอแมเลี้ยงตามบุญตามกรรมนะ เด็กมันก็
พัฒนาของมัน แตพัฒนาขึน้ ไป ก็แลวแตอํานาจวาสนาของเด็กนัน้
จิตของเรานีเ้ ราหัดใชปญญา พอเราใชปญญาอยางนั้นปบ คิดไปเลย ไมผิด !
เพียงแตวา “มันเปนโลกียะหรือโลกุตตระ” จะเปนโลกียะก็ไมเปนไร ก็บอกวา ปฏิบัติไป
มันก็ผิดหมดละ มันฝกไปมันก็ฝกสมาธินั่นแหละ
เวลาฝกสมาธิ เห็นไหม ผิดหมดแหละ ที่วาสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ นี้ โกหก
ทั้งนัน้ !
“สติปฏฐาน ๔ มันจะมีตอเมือ่ จิตสงบ” เพราะพอจิตมันสงบ จิตเปนสัมมาสมาธิ
มันออกไปพิจารณาสติปฏฐาน ๔ มันถึงจะเปนขอเท็จจริง
แตไอที่มนั คิด มันพิจารณาของมันเอง มันเปนสัญญาอารมณทั้งนั้นแหละ มันไม
มีสติปฏฐาน ๔ หรอก สติปฏฐาน ๔ มันเปนชื่อ ! ไอขอเท็จจริงมันคือกิเลสลวนๆ “หงส
ปกหัก !” มันจะหัวปก !
แตถาจิตมันสงบขึ้นมานะ แลวเราฝกใชปญญาบอยครั้ง ใชปญญาบอยครั้ง มันจะ
เปนขอเท็จจริง มันเปนจุดที่เขาบอกวา “ไอพุทโธนี่โง ไอพุทโธนี่ไมมปี ญญา แลว
เมื่อไหรจะมีสมาธิ แลวมันถึงจะพิจารณาละ”
อยางเชนปจจุบันนี้โยมคิดไดแลว โยมใชปญญาไดแลว มันเปนปญญาอบรม
สมาธิ “เพราะการใชปญญาทั้งหมด ผลของมันคือสงบ ผลของมันคือหยุด พุทโธผลของ
มันคือหยุด”
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“นี่ในกรรมฐาน ๔๐ หอง ผลของมันคือหยุด” เพราะเราตองการใหหยุดคิด! ถา
มันหยุดนะ นั่นคือสมาธิออนๆ “ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ” ถามันเปนอัปป
นาสมาธินะมันคิดไมได อัปปนาสมาธิคือมันสักแตวา
ถาอัปปนาสมาธินะ... มันมีคําถามอยู “อัปปนาสมาธินี้มนั จะแยกเลย แยกระหวาง
กายกับใจได”
อัปปนาสมาธินี้ นั่งอยูนี่ พุทโธ พุทโธ พุทโธจนจิตมันละเอียดเขาไปเรือ่ ยๆ จน
จิตมันปลอยพุทโธหมด จิตมันเขาไปเปนอิสรภาพของมัน มันไมรับรูร างกายนีเ้ ลย
มันไมรับรูรางกายเพราะอะไร เพราะจิตมันเปนจิตลวนๆ กายเปนกายลวนๆ มัน
แยกออกจากกันเลย มันแยกออกจากกันเพราะอะไร เพราะมันเปนสักแตวา มันเปนสัก
แตวาเลย แลวพอเปนสักแตวานี่มนั คิดไมได พอมันคิดไมไดนี้ เหมือนพลังงานที่มนั ยัง
ไมไดกระจายออกไป “นี่ไงอัปปนาสมาธิ”
แลวเขาบอกวามันจะไปเกิดปญญาที่นั่น นี่พระอรหันตพูดนะ พระอรหันตบอก
วา “ปญญาจะไปเกิดที่อัปปนาสมาธิ” โอโฮ.. ช็อกเลย นี่คือพระอรหันตทมี่ ันตกใสหัวไง
..
มันพูดมานี่.. พระอรหันตถาไมรูวิธีการ แลวจะเปนพระอรหันตไดอยางไร ! พระ
อรหันตพูดอะไรผิดหมดเลย แลวจะเปนพระอรหันตไดอยางไร ! แลวสังคมเชื่อกันได
อยางไร ! แลวก็วาพุทโธนี้โงนัก !
“พุทโธไปเรื่อยๆ พุทโธไปเรื่อยๆ แลวมันจะเปนขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปป
นาสมาธิ” แตอัปปนาสมาธินี้เขาไดยากมาก มันจะเขาไดเปนครั้งคราว ทีนี้ครัง้ คราวก็เขา
ไปพักจิต แลวออกมาก็ทอี่ ุปจาระนี้พจิ ารณาไดแลว
ทีนี้ถาอุปจาระนี่นะ มันเปนเจโตวิมุตติ เหมือนที่หลวงปูเ จี๊ยะทานสอนไง เวลาพุ
ทโธออกมา พอมันออกมาแลวนีม่ ันจะเห็นกาย เห็นกายโดยนิมิต เห็นกายโดยจิตมันเห็น
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การเห็นกาย... ถาการเห็นกายแบบโลกนะ หมอมันผาตัดทุกวันเลย มันเห็นเงิน
มันไมเคยเห็นกายเลย มันเห็นแตเงิน เพราะอะไร เพราะมันเห็นดวยตาเนื้อ “แตถามัน
เปนธรรมนะ มันเห็นดวยตาใจ”
ใจมันเห็นนะ พอใจมันเห็นกายนี่มนั สะเทือนขั้วหัวใจ ! มันสะเทือนขัว้ หัวใจ ขั้ว
หัวใจนี้หวั่นไหวไปหมดเลย เพราะมันไมเคยเห็นสภาวะแบบนั้น เพราะจิตใตสํานึกนีม้ ัน
บอกวา อูฮู.. จิตเราก็เปนเรา เกิดมาเปนเราไหม... เปน แตเปนโดยสมมุติ มันเปนโดย
สมมุตินะ
มันเปนเราจริงๆ เพราะถาไมเปนเรานี่ มันเคลือ่ นไหวอยางนี้ไมได เกิดมาเปนเรา
ไหม... เปน ! เปนโดยมีบุญมีกรรม แตเพราะมันเปนเราใชไหม เปนเราโดยสมมุติ มัน
เปนเราไมจริง ถาเปนเราจริงเห็นไหม เราก็ตองสั่งไดวารางกายนี้ตอ งไมแกนะ ตองไม
เจ็บนะ ตองอยูกับเราไดนะ
แตมันอยูก ับเราไมได เพราะมันเปนไตรลักษณ เพราะมันเปนอายุขัย มันจะเปน
วาระหนึ่ง ถามันเปนวาระหนึง่ อยางนั้นเราเกิดมาก็จะตายเปลาใชไหม แตถาเราไปศึกษา
ธรรม เราปฏิบัติธรรมขึ้นมา พอจิตมันเห็นกาย พอเห็นกายแลวมันสัน่ ไหวของมัน นี่
เพราะโดยสามัญสํานึก
พระโพธิสัตวนะ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย มันไมเคยขาดเวนวรรคนะ
มันตอเนือ่ งกันไป พอมันตอเนือ่ งตอไป มันพัฒนาจนจิตนี้มนั พรอมที่จะเปนพระ
โพธิสัตว แลวพระโพธิสัตวพรอมที่จะเปนพระอรหันต
ความดีของแตละภพแตละชาตินี้ มันสะสมๆๆๆ เห็นไหม จิตมันจะสะสมลงอยูที่
จิตทั้งหมดเลย พอถึงใจที่พรอมนัน้ ก็ตรัสรูเ ปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
นี่พูดถึงเวลาที่สะสมคุณงามความดีมา แตของเรานี่กเิ ลสมันสะสมๆๆๆ สะสมมา
จนมันวาเปนของมันไง เพราะสะสมวาเปนของมันนะ นัน่ คือจิตใตสํานึกใชไหม มัน
ไมใชความคิดสมอง
หลวงตาทานบอกบอย “ภาวนามยปญญา คือ ความคิดจากจิต ! ไมใชความคิด
จากสมอง” ในปจจุบนั นีเ้ ราใชสมองแกกิเลสกัน พอใชสมองแกกิเลสนะ มันก็เอาศพแก
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ศพไง เวลาศพมันก็มีสมอง มันก็เอาธาตุแกธาตุไง แตถามันเปนความคิดจากจิตมันสงบ
เขามา เห็นไหม มันเกิดจากทีน่ นั่
ถามันเกิดจากจิต ถาจิตมันเปนสมาธิแลวมันจะเห็นอุคคหนิมิต ถาอุคคหนิมิตมัน
แยกสวนขยายสวน วิภาคะ วิภาคะคือมันแยกสวน แยกสวนคืออะไร คือการกระจายออก
คือการแยกสวนออก “การแยกออกคือไตรลักษณ”
ไตรลักษณคอื อะไร ไตรลักษณคอื ทุกสิง่ มันคงที่ไมได มันตองแปรสภาพของมัน
“แตมันแปรสภาพของมัน ดวยหัวใจที่เห็นจริง” พอดวยหัวใจที่เห็นจริง อูฮู.. มันสะเทือน
ใจมาก
เวลาแคจิตเห็นกายนะ หัวใจนี้อยูแทบไมไดเลย มันสะเทือน... มันสะเทือนเลื่อน
ลั่นเลย ขนลุกขนพองสยองเกลา ไมใชเหมือนไอนิพพานตกใสหวั นะ นัน้ มันเรือ่ งไร
สาระ ! มันทําใหผูปฏิบัตนิ ี้ออ นแอ...
มันทําใหผูที่ปฏิบัตินี้ออ นแอและไมเอาจริงเอาจัง การเอาจริงเอาจังนีเ้ ขาก็บอกวา
เปนกิเลส มันไมเปนหรอก มันคือความเพียรชอบ
ฉะนั้นเวลามันพิจารณามา อุปจารสมาธิ แลวถาจิตมันสงบมันเขาไปเห็นกาย พอ
เห็นกาย สภาวะการเห็นกายนี้ “นี่กายานุปสสนาสติปฏฐานไง” สติปฏฐาน ๔ เกิดตรงนี้ !
ฉะนั้นทีเ่ ขาวาสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔... มันเปนสติปฏฐาน ๔ ขี้โม มันไมมี !
ไมมี !
“สติปฏฐาน ๔ ตองจิตสงบ แลวจิตเห็น นีก่ ายานุปสสนาสติปฏฐานเกิดตรงนี”้
ฉะนั้นเราไมปฏิบัติมนั จะไมเกิดใชไหม แลวก็บอกวาพุทโธมันโงนนี่ ะ
เราใชปญญาของเรา ถาเปนปญญาวิมุตติ มันไมเห็นกาย ไมตองเห็นกาย เห็นกาย
มันตองจิตสงบ จิตมีพนื้ ฐาน พอมันเห็นแลวมันกลับมาสั่นสะเทือนหัวใจนะ มันกลับมา
สะเทือนตนขัว้ ตนขัว้ อวิชชาอยูทนี่ ี่ มันสะเทือนของมัน
“สะเทือนคือการแกไขมันดวยปญญา ภาวนามยปญญา ไมใชตํารา!”
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พุทธพจนก็สาธุ... อยูในตู แตเวลาถาจิตมันเห็น มันเปนปญญาขึ้นมาเดี๋ยวนั้น “นี่
ปจจุบนั ธรรม” แลวถามันพิจารณาบอยครัง้ เขา พิจารณาซ้ําแลวซ้ําเลา เพราะพิจารณานี่
มันจะปลอยนะ พอปลอยเรียก “ตทังคะ คือมันปลอยชั่วคราว”
เพราะกําลังที่มนั ทําเต็มที่แลว ที่จิตมันพิจารณาไปนี้มนั เต็มที่ของมัน พอเต็มที่
ของมัน มันจะกระจายตัวของมัน มันจะวางหมด พอวางหมดนะมันก็ไมมีสิ่งใดทํา มัน
จบกระบวนการๆ หนึง่ พอจบกระบวนการหนึง่ แตกิเลสมันไมขาด
นี่ไง เวลาถาเราพุทโธๆ จนจิตมันสงบเขามา มันเปนความสุขของจิตที่สงบ แต
พอเวลาใชปญญาขึ้นไป เห็นไหม ที่หลวงปูม ั่นทานพิจารณาของทาน ทานบอกวา
“ทําไมพอพิจารณากายแลว แตออกมามันยังเหมือนเกา” เหมือนเกาเพราะมันยังไมถงึ จุด
นี้
แตพอเวลาจิตมันสงบแลว พอมันไปเห็นเขา พอมันพิจารณาไป แมแตเห็นนี้มนั
ก็กระะเทือนขัว้ หัวใจอยูแลว แตเวลาเราพิจารณาไป มันแยกแยะของมันไป แยกแยะดวย
ปญญาใชไหม ปญญามันเขาไปกรองใชไหม กรองอวิชชาใชไหม กรองความเห็นผิดใช
ไหมวาสิ่งทีม่ ันสะสมมาที่ใจนี้ กิเลสมันสะสมมาตลอด มันตองกรองออกไป มันกรอง
ออกไปเรือ่ ยๆ พอจางลง มันละเอียดขึน้ ถาขยันหมัน่ เพียรขึ้น... ขยันหมัน่ เพียรขึน้
นี่เวลาคนไปถามปญหาหลวงตา บอกวา “ปฏิบัติอยางนี้ถกู ไหม”
หลวงตาจะตอบวา “ถูก”
“แลวทําอยางไรตอไป”
“ซ้ํา !” ไอคําวาซ้ํานี้ คําวา “ซ้ํา ! ซ้ํา !” นี่คนภาวนาเปนตอบแคนี้แหละ
เอ็งทํามานะ เอ็งมาวัดนี่ถกู ไหม... ถูก ! แลวเอ็งทําตอไป เอ็งก็มานั่งอยูนไี่ ง แลว
เอ็งมาใหม ก็มา! มาทําไม
นี่ไงปฏิบัติไปแลว คําวา “ซ้ํา” นี้นะ คําวา “ซ้ําแลวซ้ําเลานี”้ หลวงปูมนั่ ทานบอก
ไว “เวลาคนทํานาในที่นา ทํากี่ครัง้ ๆ ก็ทําในทีน่ านัน้ แลวที่นานัน้ ก็เกิดขาวขึน้ มา”
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นี่ก็เหมือนกัน “ปฏิบัติกี่หนๆ ก็ปฏิบัตทิ ี่หัวใจของเรา” ภาวนาเรื่อยๆ บอยๆ ขาว
คราวนี้ได ๑๐๐ เกวียน ไดคราวนั้นอีก ๑,๐๐๐ เกวียน คราวหนาเปน ๑๐,๐๐๐ เกวียน
นี่ก็เหมือนกัน ปฏิบัติขึ้นไปนี่ใหซ้ําเขาไป แตนี่ทําขาวเสร็จแลวก็นึกวาจบไง ทํา
ขาวเสร็จแลว ชาติหนาก็มีกนิ แลว ชาติหนาก็ไมตองทําแลว “ไอหงสปกหัก !”
หงสมันตองทําไปซ้ําแลวซ้ําเลา... ซ้ําแลวซ้ําเลาจนถึงที่สุดนะ พอถึงที่สุดแลว
เวลากายมันขาดนะ “กายเปนกาย จิตเปนจิต ทุกขเปนทุกข.. มันเปนอยางไร”
หลวงตาพูดประจํา “เวลากายเปนกาย จิตเปนจิต ทุกขเปนทุกข คือจิตมันรวมลง”
พอจิตเปนจิต แลวจิตมันรวมลง มันขาดออกไป สังโยชน ๓ ตัวขาดออกไปจากใจ พอ
ขาดออกไปนี้ จิตมันก็รูหมด นี่คอื ปจจัตตัง”
แลวทานก็ขนึ้ ไปหาหลวงปูม ั่น เพือ่ จะไปรายงานหลวงปูม ั่นไง นี่หลวงปูมนั่ บอก
“เออ.. คนเรานี่มนั ไมไดเกิดตาย ๕อัตภาพเวย มันไดแลวละ” นี่ยุใหญเลย ยุใหญเห็นไหม
ครูบาอาจารยนี้ เหมือนเอาคนไขมาสงหมอ พอหมอรับไขแลว โอโฮ.. นี้ใกลจะ
หายแลว เพราะใกลจะหายนะ เรงยาใหญเลย.. เรงยาใหญเลย ยุอยางเดียว ! ยุอยางเดียว !
แตเวลาไปเปนอีกคนหนึ่ง อีกคนปฏิบัติไมได.. ปฏิบัติไมไดก็ปฏิบัตเิ พื่ออํานาจวาสนา
บารมี
นี่พูดถึงเจโตวิมุตตินะ (แลวก็การใชปญญานี้ คือ พวกปญญาชน)
คือเจโตวิมุตตินี้ มันเปนสายของพระโมคคัลลานะ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มีพระอัครสาวกเบือ้ งซายและเบื้องขวา
“เจโตวิมุตตินี้ คือมีฤทธิ์มีเดชแบบพระโมคคัลลานะ”
“ปญญาวิมุตติ แบบพระสารีบุตร” ถาปญญาวิมุตติอยางพระสารีบุตร เห็นไหม
คือใชปญญานํา
ดูอยางที่หลานพระสารีบุตรไปตอวาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่เขาคิชฌ
กูฏ เพราะวาตระกูลของพระสารีบุตรเปนพระอรหันตหมดเลย ทีนี้พอเปนพระอรหันต
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หมดเลย คือ เอาไปบวชหมด ทีนี้หลานก็ไมพอใจ ตามประสาโลกก็จะไปตอวา
พระพุทธเจา บอกวา “ผมไมพอใจทุกๆ อยางเลย ไมพอใจอะไรทั้งนัน้ เลย”
พระพุทธเจาตอบเลยนะ “ถาเธอไมพอใจสิ่งใดๆ เธอตองไมพอใจอารมณ
ความรูสึกที่ไมพอใจนัน้ ดวย เพราะอารมณความรูสกึ ของเธอก็เปนวัตถุอนั หนึง่ ”
อารมณนเี้ ปนวัตถุอันหนึ่ง
อรหันตปง !

พระสารีบุตรถวายการพัดอยูขางหลัง

ก็เปนพระ

นี่ไง ถาพูดถึงคนทีม่ ีพื้นฐาน เห็นไหม หลวงตาทานจะพูดบอย เวลาพระปฏิบัติ
ขึ้นมา กวาจะเปนพระอรหันต แลวจะไปถามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไปถึง
พอดีติดฝนมันตก ฝนมันตกน้ํามันกระเซ็นออกมาหมดเลย นี่มันเปนตุม เปนฟองขึน้ มา
แลวมันก็แตก
นี่เพราะจิตมันพรอม เพราะจิตมันพิจารณาของมันเต็มที่ จิตทีม่ ันเต็มที่ เหมือน
คนเราทํางานดวยความเต็มที่ของเรา มันก็หมกมุนกับการทํางานนัน้ เพราะทําแลวไปไม
รอด จะไปถามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พอไปเจอน้ําหยดติ๋งเทานั้นแหละ เปน
ตอมแลวก็แตก.. เปนตอมแลวก็แตก แลวมันก็เปน “ไตรลักษณ” พอสิ่งนั้นมันกระทบใจ
ปง ! กลับเลย ไมขึ้นเลย เห็นไหม
ปง ! เพราะอะไร ปง ! เพราะความพรอม ไอเรานี่ฝนตกทุกวันนะ ดูสิเปนฟองทุก
วันเลย แตกทุกวันเลยนะ แตใจมันดานไง ใจมันหยาบ เพราะขาดสมาธิ ! เพราะขาดพุท
โธ
แตถามีพุทโธนะ พอเราไปเห็นนะ มันจะยอนกลับมาที่เรา ถาจิตเรามีสมาธินะ
จิตเรามีหลักมีเกณฑนะ เรามองสังคมสิ แลวเราจะสลดสังเวช เราจะสงสาร เราจะมีจิตใจ
ที่ออนนิม่
จิตใจของคนที่มีธรรม มองเห็นสังคมแลวมันสะเทือนหัวใจ แตจิตใจของคนที่
มันเปนกาแตอยากจะเปนหงสนี้ เห็นสังคมแลว วาสังคมเปนเหยื่อ หาประโยชนจาก
สังคมนั้น เอาสังคมนั้นเปนเหยือ่ แตถาจิตใจที่เปนธรรมนะ เห็นสังคมแลวมันสังเวชนะ
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นี่ถาเปนปญญาวิมุตติ คือ ใชปญญาไป ถาพุทโธไมอยูน ะ ปญญาชนนี้จะพุทโธ
ไมคอยได “พุทโธนีเ้ ขาใชกับศรัทธาจริต” ศรัทธาจริต คือมีความเชื่อมัน่
เราสังเกตไดไหม คนทีม่ ีศรัทธานี่เขาจะเชื่อมั่นของเขา ความเชื่อมั่น พุทโธ พุท
โธนี้ทําไดงาย แตถามันมีปญญามาก มันจะบอกวาพุทโธนี้ไมมเี หตุมีผล พุทโธแลว
เครียด ถาพุทโธแลวไมลง ใหใชปญญา
ถาพุทโธ พุทโธนี่สายนีม้ ันเปนทางของพระโมคคัลลานะ ถาเปนทางของพระสา
รีบุตร ทานจะใชปญญาของทาน “ปญญาอบรมสมาธิ” มันหัดใชปญญาได แลวใชปญญา
ไลเขาไป
ถามีปญญานะ นี่ปญญาโดยปกติของเรานี่แหละ ความคิดเรานี่แหละ มันเหมือน
แสงสวางเห็นไหม พอปญญามันคิดแลวนีม่ ันคิดออกไป เพื่อเปนการสื่อสาร เปนภาษา
ของเรา เราคิดเราพูดออกไป เห็นไหม นีม่ ันเปนปญญาโดยสามัญสํานึก พอเรามีสติ
ควบคุมความคิดเรา มันจับแลว
แสงสวางนีม้ าจากไหน... แสงสวางนีม้ าจากหลอดไฟ มาจากพลังงานไฟฟาใช
ไหม ถาเราใชปญญาเราไลเขาไปเรื่อยๆ ไลความคิด “ความคิดมาจากไหน... ความคิดมา
จากไหน” คือ เราหาเหตุหาผล “ความคิดมาจากไหน... ความคิดมาจากไหน”
แสงสวางมาจากไหน... แตถาเราไมคิดยอนกลับไง นี่ธรรมขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาบอกให “ทวนกระแส” ทวนกระแสกลับเขาไปที่ตนขัว้ หัวใจ แตพวก
เรานี้ไปตามกระแส คือคิดออก ไมคิดเขา เราคิดออกตลอด
แตถาเรามีสติปญญา เห็นไหม เราจะคิดเขา “แสงสวางนี้มาจากไหน ความคิดมา
จากไหน” พอมาจากไหนนี้ คือมันเขาไปสูดวงไฟ พอเขาไปสูดวงไฟ “ดวงไฟมาจาก
ไหน... ไฟมาจากกระแสไฟฟา”
นี่ไง “ความคิดมาจากไหน... ความคิดมาจากไหน” มันจะยอนกลับ นี่คอื ปญญา
อบรมสมาธิ
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ถาพุทโธไมได ใหใชความคิดแลวมีสติตามไป ตรึกในธรรมะก็ได ตรึกใน
ชีวิตประจําวัน ตรึกเรือ่ งทุกข ตรึกในชีวิตประจําวันนี้แหละ แลวมีสติตามไป ถาสติดีนะ
มันจะหยุด แตแปปเดียว หยุดปบ หยุดเลยนะ ถาสติตามความคิดไป พอสติมนั ทันนะ ให
คิดสิ มันไมคิดหรอก แตพอเผลอปบจะคิดเลยนะ เพราะความคิดนี้เร็วมาก “นี่คือปญญา
อบรมสมาธิ”
เพราะสารีบุตรนี้มปี ญญามาก คนที่มปี ญญามากนี่มนั พิจารณาอยางนี้ การปฏิบัติ
จะเปนอยางนี้ ถาปฏิบัตอิ ยางนีจ้ ะมีปญญามาก มีปญ
 ญามากเพราะเหตุใด “มีปญญามาก
เพราะมันตองใชปญญาควบคุมตัวเองใหได”
“เพราะปญญาในพุทธศาสนา คือ ปญญารอบรูในกองสังขาร”
สังขาร ความคิด ความปรุงแตง เห็นไหม รูป เวทนา สัญญา สังขาร ! สังขารคือ
ความคิดความปรุงแตง... สังขาร วิญญาณ
ขันธ ๕ ไมใชจิต ! ขันธ ๕ เหมือนกับหลอดไฟ จิตคือตัวไฟฟา ขันธ ๕ ไมใชจิต
! ถาขันธ ๕ เปนจิตนะ เวลาคนไมคิดนี่ตองตายหมดแลว เพราะความคิดคือขันธ ๕
ความคิดโดยสมบูรณไปดวยรูป อารมณความรูสึกคือรูป.. อารมณคิดดีคิดชั่วมัน
เปนเวทนา.. อารมณเกิดไดคอื ตองมีขอ มูลเปนสัญญา.. พอสัญญาเกิดขึ้นปบ มันจะเกิด
สังขารปรุง... สังขารปรุงมันจะเกิดวิญญาณ
ถาขันธ ๕ ไมใชครบบริบูรณ อารมณจะเกิดไมได ! อารมณที่มีอยูอยางนี้จะไมมี
อารมณความคิดนีไ้ มมีเลยถาสติมนั ทัน พอมันทันนะคือทันความคิดของตัว “ความคิด
ประกอบไปดวยอะไร... ความคิดนี้ ความคิดประกอบไปดวยอะไร… อารมณประกอบ
ไปดวยอะไร ใหจบั อารมณ ตั้งไว ! แลวแยกสวน มันมีสวนประกอบไปดวยอะไร
พอแยกสวนออก มันมีรปู .. รูปก็คืออารมณความรูสกึ ... อารมณความรูสึกเกิดจาก
อะไร.. เกิดจากเวทนา... เวทนาเกิดจากอะไร เกิดจากขอมูล.. ขอมูลเกิดจากอะไร เกิดจาก
สังขารปรุง... สังขารปรุงเกิดจากปญญารับรู ถาแยกออกไดแลวเปนหนึ่ง เหมือนวงจร
เหมือนลอ ถาลอมันโดนทําลายแลว ลอมันจะบิด ลอมันจะไปไมได

หงสปกหัก ๓๖

ความคิดอยางนี้ ถามีสติตามความคิดทัน มันหยุด !
“รูป รส กลิ่น เสียง เปนบวงของมาร เปนพวงดอกไมแหงมาร”
เพราะมันเปนบวงของมาร เปนพวงดอกไมแหงมาร เพราะเราไมมีสติ ไมมี
ปญญา เราถึงไมทันความคิดเราไง เพราะเราไมทนั ความคิด นี่ไงเขาเรียก “ปญญาอบรม
สมาธิ”
ไมใชดูหรอก ถาดูนะกลองวงจรปดมันดีกวาเราอีก มันดูอยูตลอดเวลาเลย แต
กลองวงจรปดมันไมมีประโยชนอะไรหรอก
มีแตเจาของเขาเอาขอมูลจากมันมาใช
กลองวงจรปดนะมันดูเฉยๆ มันก็ดอู ยูอ ยางนัน้ แหละ แลวมันไมไดอะไรหรอก ไอดูๆ นี้
ไมไดอะไรหรอก
แตถา “ปญญาอบรมสมาธินี้ มันรูถ ูกรูผิด มันใชเปนไง” คือมันเอาขอมูลนัน้ มาใช
มันแยกมันแยะ มันทํางานของมัน พอมันทํางานของมัน เห็นไหม กลองนี้ใครจะมาปด ก็
เจาของของมันจะมาปด
ความคิดมาจากไหน.. ก็มาจากจิต แลวจิตมันอยูท ไี่ หน มันกลับมาสูความสงบ
หมดแหละ ขอเท็จจริงมันเปนขอเท็จจริงอยูแลว ขอเท็จจริงนีเ่ ถียงไมขึ้นหรอก
“ขอเท็จจริงก็คอื ขอเท็จจริง”
ในการประพฤติปฏิบัติขึ้นมา นี่หงสมันอยากปกหัก มันตองรอนของมันไป แลว
มันหักหมดนะ รับประกันหมดวา ปกหักหมด !
แตถาเปนกา เราจะเปนแบบหงส เพราะเรามีครูบาอาจารยเราเปนหงส เราเปนกา
ในวงกรรมฐาน เราพยายามสรางปก สรางลําแขงของเราขึ้นมา เราจะทําตัวเราขึ้นมา เพื่อ
ประโยชนกับเราเนาะ
มันมีปญหาจะตอบคําถามไหม เอวังกอนเนาะ เอวัง.. แตยังไมจบ

