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เราสงสารพวกโยม เพราะวาเราเกิดมา เห็นไหม เราเปนชาวพุทธ แลวเราอยากจะ 
พนจากทกุข  เพราะเราศึกษาธรรมะ  ธรรมะขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาถึงที่สุด 
แหงทุกข เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูแลว เห็นไหม เทศนาวาการ เผยแผ 
ธรรมมา  ผูที่กระเสือกกระสนนะ  นีอ่ริยสาวกเบือ้งซายและเบือ้งขวา  พระสารีบุตรกบั 
พระโมคคัลลานะสรางบุญมาขนาดนัน้  ปรารถนามาเปนอคัรสาวกเบื้องซายและเบื้อง 
ขวา 

คําวาปรารถนามา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาก็ปรารถนามา  ความ 
ปรารถนานั้นตองสรางบุญญาธิการมาถึงชาติสุดทาย นี่พระสารีบุตรกบัพระโมคคัลลานะ 
ตองมาลงตรงนี้เด็ดขาด  เพราะองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจานี่ชาติสุดทายคือวาสราง 
บุญญาธิการมาสมบูรณ มาตรัสรูเปนองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา 

พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะก็ปรารถนามาเหมอืนกนั  แตคําวาปรารถนามา 
เห็นไหม  แตเวลาเกิดมาเปนอุปติสสะ  เกิดมาเปนมานพ  เกิดมาในบุญกุศล  เกิดมาใน 
ตระกูลทีเ่ปนเศรษฐี  ที่ไหนมีความสขุ  ไปดูการละเลนฟอนรํา  ไปทกุๆ  อยาง  แตพอถงึ 
ที่สุดมานึกได  วานี่ชีวิตนี้มนัเปลาประโยชนไง  ชีวิตนี้มันเปลาประโยชน  เราจะหาทาง 
ออกกันอยางไร 

นี่หาทางออกกันอยางไร..  แลวเวลาหาทางออก  แสวงหาทางออก  นีไ่ปศึกษา 
กับสัญชัย  อันนั้นก็ไมใช  อันนี้ก็ไมใช  ไอคําวาไมใชเดี๋ยวนีเ้ราเปรียบเหมอืนสักแตวานะ 
ในปจจุบันนี้สอนแบบสัญชัยหมดเลย นัน่ก็สักแตวา นี่ก็สักแตวา.. สักแตวา ทําอะไรมนั 
ถึงสักแตวา  เราบอกวาทกุขสักแตวาสิ  ชีวิตนี้เปนสกัแตวาสิ  มันสักแตวาไหมละ  ทําไม 
มันทกุขจรงิๆ ละ ทําไมมันแสวงหาจรงิๆ ละ
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ฉะนั้นนี่สอนแบบสัญชัยเลย พระพุทธเจาปฏิเสธมาแลว นูนก็สกัแตวา นี่ก็สักแต 
วา  แตหลวงปูเสาร  หลวงปูมัน่ทานสอนจริงๆ  ทานเหมอืนกับองคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาทานสอนจรงิๆ ทานใหทําจริงๆ  เหน็ไหม เพราะเราทําจรงิ  เราศึกษาธรรมมา.. นี่ 
คําวาสงสาร  เรามีความรูสึก  เรามคีวามนึกคิด  เรามีแรงปรารถนา  เราอยากไดคุณงาม 
ความดี เราถงึมาทําคุณงามความดีกนัไง 

สิ่งที่เรามาทําคุณงามความดกีัน เห็นไหม บอน้ํา.. บอน้ําตื้นบอน้ําลกึ ถาบอน้ําลึก 
เราตองขุดลงไปลึกมากถึงจะเจอน้ํา  เราถึงไดประโยชนจากน้ํานัน้  นี่ถาบอน้ําตื้น  เขาขุด 
ตื้นๆ  เขาก็ทําของเขาได  แลวอยางพวกเรานี่แลวใครบอน้ําลึกบอน้ําตื้นละ  ฉะนั้นบอน้ํา 
ลึกบอน้ําตื้นมนัอยูตรงนี้ไง  อยูตรงทีเ่ราทําบุญกุศลนี่ไง  สิ่งที่เราเสียสละกัน ที่เราทําอยูนี้ 
เพื่ออะไร เพือ่ใหเราขุดน้ําเจอน้ํา เพือ่ใหเราเช่ือมัน่กบัน้ํา 

ในการดํารงชีวิตทางโลกนะ  ที่ไหนมีน้ําทีน่ั่นมีชีวิต  ที่ไหนมีน้ํา  เห็นไหม  น้ําทํา 
ใหเกิดสิ่งมีชีวิต  สิ่งที่มนี้ําหลอเลี้ยงน้ํา  ดูสิถาเราขาดน้ําจืด  เราขาดน้ําดํารงชีวิตเราจะ 
ดํารงชีวิตไดอยางไร เหมือนกันเห็นไหม มอีาหาร มนี้ํา มีตางๆ ฉะนัน้ในหวัใจของเรา นี่ 
เรามีน้ําใจ เรามีคุณคา เราอยากจะพนจากทุกข เราเขามาใกลสูธรรมเขามาใกลศาสนา ทุก 
คนเขาสูใกล  แลวทกุคนปรารถนานะ  ถาปรารถนานี่เราพยายามของเรา  แตดูสิเวลาเรา 
ปฏิบัติกัน ลมลุกคลุกคลานขนาดไหน นีเ่วลาปฏบิัตนิะ เพราะการปฏิบัตคิรูบาอาจารยเรา 
ทานทุกขยากมากอนเรา 

ทานทุกขยากมากอนเรา สิ่งที่วาทุกขยาก  เวลาปฏบิตัิเขาไปนีเ่พราะเราปฏิบัติ ดูสิ 
เดินจงกรมจนฝาเทาแตก  เดินจงกรม  เห็นไหม พระโสณะสรางบุญญาธิการมานะ ฝาเทา 
นี่ผิวบางมาก  แลวกม็ีแรงปรารถนาอยากจะพนจากทุกขยาก  เพราะเวลาสมัยนั้นผิวเทา 
บางมากแลวมีขน  จนกษัตรยิอยากดนูะ  ใครเขาอยากดูตองพาไปใหดู  ไปไหนเขาจะเอา 
แครรับไป  เดนิไมไดไงเอาแครนี่หามไป  ไปใหกษตัริยดูไปใหใครดู  เอาเทานีใ้หดูเพราะ 
มันเปนสิง่ที่วานุมนวลมาก 

นี้ดวยบุญญาธิการ  เห็นไหม  ดวยสรางมาชาติสุดทายเหมือนกนัอยากจะพนจาก 
ทุกข..  บวช  !  พอบวชแลวเดินจงกรมไปนี่โอโฮ..  เลือดทั้งนัน้เลยนะ  จนพระพทุธเจาถึง 
เวลากอ็อกตรวจวัด เดนิไปนีไ่ปเหน็ทาง “ทีน่ี่ที่เชือดโคใคร”
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ฟงสิ  !  คําวา  “ที่นี่ที่เชือดโคใคร”  แสดงวาเลอืดมันตองเปรอะไปหมดใชไหม 
เพราะพระพุทธเจาเดนิจงกรมไปเห็นรอยเลือดวา “ที่นี่ที่เชือดโคของใคร” 

“ไมใช !  ทางจงกรมของพระโสณะ” 

ทีนี้เวลาเดนิจงกรม  พอเวลาฝาเทาแตกพวกเราจะมกีําลังใจสูไหม  นีเ่วลาฝาเทา 
แตกไปแลวนะ หมนุไป กลิ้งไป นี่จะเอาใหได จะเอาใหได ลงทุนลงแรงขนาดนัน้.. คําวา 
การทําจริง ! การทําจริง  เห็นไหม การทําจริง การมสีติปญญาแลวการตอสู  แตพวกเรานี่ 
มันตอสู พอตอสูแลวเวลาเจอวกิฤติเราจะสูไดมากนอยแคไหน 

ฉะนั้นสิ่งที่วาตอสูไดมากนอยแคไหน บุญญาธิการเกิดตรงนี้ ตรงที่เราทําบุญกุศล 
กันนีล่ะ  เราทําสิ่งนี้เปนประโยชนสาธารณะ ไมไดเปนสมบัติของใครเลย อาวาส อาราม 
มันไมมีใครเปนเจาของ  แตมันเปนที่สวนรวม  เปนที่ที่ทุกคนมาใชผลประโยชนใชไหม 
เราทําสิ่งนีเ้พื่อประโยชนใชไหม  เรามาลงทุนลงแรงเพื่อสิ่งนี้ใชไหม  เพือ่อะไร..  ก็เพื่อนี่ 
ไง  เพื่อวาใหบอน้ําเราตื้นขึ้นมา  ใหขุดแลวเจอน้ํา  ถาเราขุดลงไปแลวเราเจอน้ําขึ้นมา  เรา 
จะมีความสุขสงบของเรา 

ถามีความสุขสงบของเรา  เห็นไหม นี่สิ่งนีม้ันเปนการยืนยนันะ ถาจิตเราทําความ 
สงบของใจไดบาง  ถาจิตมันสงบเขามาเราออกใชปญญาเราไป  เราออกใชปญญาของเรา 
เราพิจารณาของเราไป เพื่อประโยชนกับหวัใจของเราเพราะเราจะพนจากทุกขไง 

สิ่งที่เราทํากนัอยูนี้  เราทําเพือ่เรา  !  เราทําเพื่อเรา  แตเวลาประโยชนเปนวัตถุ  เหน็ 
ไหม วัตถนุี้จะตกแกโลก ดูสิปจจัยเครือ่งอาศัย เวลาเราเสียสละกันนี่เราเสยีสละเพื่อปจจยั 
เครื่องอาศัยของโลก  โลกไดใชสอยประโยชนนั้น  ผูที่เสียสละผูนัน้ไดบุญกุศลไป..  สิ่งที่ 
ทํานี่ทําเปนวัตถุ  สิง่ที่ทํานีเ้ปนสิง่ที่จบัตองได  สิ่งทีจ่ับตองไดเปนเครื่องอาศัย  เปนเครื่อง 
ปจจัยเลี้ยงชีวิต แตคุณคาของน้ําใจ คุณคาที่วาบุญๆๆๆ สิ่งที่เปนบุญ เห็นไหม นี่บุญสิ่งนี้ 
มันสรางมา  ถามันสรางมา  นีม่ันทําของเรามาเพือ่ประโยชนกับใคร  ก็เพือ่ประโยชนกบั 
เรา ถาประโยชนกบัเรานะ.. ประโยชนกับเรา เห็นไหม นี่เราไดทํา เราไดสมัผัส เราไดเจือ 
จานสิ่งนีอ้อกไป 

ฉะนั้นเวลาประพฤติปฏิบัติขึ้นมา  เวลาประพฤติปฏบิัติขึ้นมานี่  เห็นไหม  ดูพระ 
นาคิตะ พระนาคิตะเปนผูอปุฏฐากองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา ตอนนัน้ยงัไมตัง้ใคร
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เปนผูอปุฏฐากถาวร  ก็มีผลัดกันอุปฏฐาก พระนาคิตะก็มีใจคิดอยากจะออกวเิวก  ออกไป 
ปฏิบัติ  องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาบอกวานาคิตะตองใหอุปฏฐากกอนไป  นี่พระ 
นาคิตะวางบรขิารเลยนะ ของพระพทุธเจา ใหพระพทุธเจาเอาไป ตวัเองอยากออกปฏิบัติ 
มากก็แยกไป 

พอแยกไป  ไปภาวนานีม่ันภาวนาไมลง  มันภาวนาไมลงเพราะตอนนัน้องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไมมีผูใดอุปฏฐากถาวร  จนสุดทายพอเหตุการณ  ผูอุปฏฐาก 
นี่ปรับเปลีย่นกันมา  จนหมูสงฆประชุมกันนะวาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจายังไมมี 
ผูใดอุปฏฐากถาวร  พระอานนทก็สรางบุญกุศลมาอยางนี้  คําวาสรางบุญกุศลนี่ทกุคนมี 
เปาหมายไง ผูใดถามีเปาหมายเปนอัครสาวกตางๆ คาํวาเปาหมายนะ.. สาวก สาวกะ พระ 
อรหันตทัว่ไป  พืน้ๆ  นีเ่ปนอยางหนึ่ง  พระอรหนัตที่วาตองการตําแหนงตองการตางๆ 
ตองสรางบุญญาธิการแตกตาง  เหมือนพระพุทธเจา  อัครสาวก  พระปจเจกพุทธเจา  สิ่งนี้ 
จะสรางแตกตางกนัมา 

พระอานนทสรางมาแลวไง  พระอานนทสรางตรงนีม้าเหมือนกนั  แตมันยังไมถึง 
เวลาที่ใครจะใหเสนอแงนี้  เลยประชุมสงฆ  พอประชุมสงฆ  ตั้งพระอานนทเปนผู 
อุปฏฐากถาวร เหน็ไหม พระอานนทถึงขอ ขอพรพระพุทธเจาอยู ๘ ขอ 

๑.พระพุทธเจาไมใหของใหม  ไมใหจีวรไมใหอะไรกับพระอานนท พระพุทธเจา 
ถามเพราะเหตุใด ถาใหไปเขาจะหาวาพระอานนทอปุฏฐากเพราะตองการลาภสักการะ 

๒.ถาเวลาไปรับกจินมินตใครมา  เวลามานมินตองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
ตองไป ตองไปเพราะอะไร ถาบอกวาทําไมตองมเีหตุผลอยางนัน้  เหตุผลอยางนีเ้พราะวา 
อยูใกลเคียง  แลวเกิดถาคนนมินตแลววานมินตไมได  มนับอกวาพระอานนทนีไ้ม 
สามารถทําไดจรงิ 

๓.ไปเทศนาวาการที่ใดมา  ถาพระอานนทไปดวยจบ  ถาพระอานนทไมไปดวย 
พระพุทธเจาไปพูดกับใครมาตองบอกพระอานนท  เหตุผลถาเกิดใครมาถามวา 
พระพุทธเจาพูดที่ไหน พูดเมื่อไร เหมือนกับวาพระอานนทไมเอาใจใสไง 

เหตุผลพระอานนทหลายขอมาก  นี่ขอพรเหน็ไหม  พระพุทธเจาอนุญาตใหหมด 
เลย  พออนุญาตใหหมด  นี่ตัง้พระอานนทเปนผูอปุฏฐาก  ฉะนั้นพระนาคิตะเมื่อกอนก็
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อุปฏฐากอยางนี้  แลวเวลาออกวิเวกไป  ไมตามองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาไป  นี่ 
ทุกขรอนมากนะ ทุกขรอนมาก เวลาทุกขรอนมาก เห็นไหม 

นี่เราตั้งใจไปแตมนัมเีวรมีกรรม  เราทําสิ่งใดไวมันจะมากับเรา  อยางเดินจงกรม 
อยู  เหน็เขาเลนเขาไปดูนกัขัตฤกษ นี่เขามีความสขุกนัเรามคีวามทกุขมาก เรามีความทกุข 
มาก..  เรื่องนีเ้วลามันพิสจูนทางวิทยาศาสตรมันพิสจูนไดยาก  เทวดามายับยัง้กลางอากาศ 
แลวเปลงเสยีงลงมาเลย 

“สิ่งที่เขาสนกุเพลิดเพลินกนั  เขาเปนคนที่วามีศักยภาพ  พวกนั้นพวกวนในวัฏฏะ 
นะ  เขาจะตายสูญตายเปลาอยูนะ ทานตางหาก ! ทานตางหาก  !  เห็นไหม ทานตางหาก 
เปนผูทีเ่ห็นภัยในวัฏสงสาร  ทานเดินจงกรม  นัง่สมาธิ  ภาวนาอยูนี้  ทานตางหากที่จะพน 
จากทุกข” 

คืนนัน้พระนาคิตะเปนพระอรหนัตเลย  เพราะอะไร  เพราะเวลาจิตมันสงออก  จิต 
มันคิด ตั้งแตจากพระพุทธเจามามนัก็มคีวามวิตกกงัวลอยูแลว  เวลามาภาวนา ไดยินเสยีง 
เขารองรําทําเพลงมีความสุขๆ เหน็ไหม วาเราตางหากเปนเศษคน เราเปนคนทกุขคนยาก 
เราตางหาก

นี่ก็เหมือนกัน  เรามาทําของเรา  เห็นไหม  นี่โลกเขามองของเขาไปอีกอยางหนึ่ง 
เขามีความสขุเพลิดเพลินของเขา  เรามาทํานี่ทําเพือ่อะไร..  นี่พอสิ่งนี้มนัสะเทือนใจ  พอ 
สะเทือนใจมันยอนกลับนะ พอสะเทอืนใจนี่ “ทานเปนคนประเสริฐ ทานตางหากเปนผูที่ 
ประเสริฐ ทานตางหากเปนผูที่พนจากทกุข” พอจิตมนัมีสติปบมนัยอนกลบัเลย 

พอยอนกลับ..  เวลาเราคิดออกไปนีม่ันสงออก  เวลามีสติมันดงึกลับ  พอดึงกลับ 
ขึ้นมานี่  “ทานตางหาก  !  ทานตางหากเปนผูวเิศษ  ทานตางหากที่จะพนจากทกุข  ทาน 
ตางหาก  !”  พอทานตางหาก  นี่ทานคือใครละ  ทานคือรางกายเหรอ  ทานคือความรูสึก 
เหรอ 

ทานคือจิต  เห็นไหม  จิตมันยอนกลบัเลย  ทานอยูไหน  พอหนักลบัมาที่ทานมา 
พิจารณา  คืนนัน้พระนาคิตะสําเร็จเปนพระอรหนัตเลย  พอสําเรจ็เปนพระอรหนัตขึน้มา 
นี่องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาวาทําไมเปนอยางนั้นๆ  เพราะวาเวลาพระนี่นะ  สมัย 
พุทธกาลพระจะพูดซื่อตรง  เวลาไปเฝาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจานี่วาเปนเพราะ
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เหตุนั้น เปนเพราะเหตุนัน้ ถึงไดสําเรจ็ ถึงไดสําเรจ็ พอไดสําเรจ็ขึ้นมาพระกถ็ามวาทําไม 
เปนอยางนัน้ ทําไมเปนอยางนั้น พระพุทธเจาบอกวา 

“นี่เขาเคยสรางบุญสรางกรรมกนัมา  เขามีบุญกุศลกนัมา  ตองเปนญาติ  เปนเครอื 
ญาติกันมา เปนกุศลกันมาถึงมาบอกเรา” 

นี้พอยอนกลับมาที่เรา  ทุกคนจะบอกเลยอยากใหคนคอยบอกเรา  อยากใหคน 
ชวยเหลอืเรา แลวใครชวยเหลอืละ  ใครชวยเหลอื..  นี่เพราะเราฟง  เราฟงเราศึกษามาแลว 
เราตองการอยางนั้น  แลวมันเปนอยางนั้นไหม  มนัจะเปนอยางนัน้หรอืไมเปนอยางนั้น 
เรื่องกรรม เรือ่งการกระทํามันจะใหผลมากนะ ถาเราทําของเรา บอน้ํานี่นะความลกึความ 
ตื้น  ตาน้ํานี่ถาใครเจอตาน้ํานัน้  ถาที่ของใคร  บอน้ําเขาตื้นเขาขุดบอ  เขาไดใชประโยชน 
ของเขา 

จิตของเรา  ความมมุานะของเรา  ความตั้งใจจริงของเรา  ถาเรามีสติมีปญญาตั้งใจ 
จริงของเรานะ  เราจะขุดลึกขุดตืน้ขนาดไหนเรามคีวามพอใจ  เราทําของเราดวยความช่ืน 
ใจ แตถาบอน้ําเราตื้นๆ แตจิตใจเราออนแอมาก จะขดุอยางไรเราก็เขาใจวาของเราลกึมาก 
แตเวลาบอน้ําเขาลึกๆ  เขาขุดไป  ๒๐๐-๓๐๐  เมตรนะ  นี่เขาขุดมาจนน้ําของเขามีความ 
รอนเลย  มีอุณหภมูิสูงมาก  เพราะอะไร  เพราะน้ําเขาน้ําลึกมาก  แตเขาก็ตองเอาใช 
ประโยชนของเขาจนได  เพราะสิ่งนั้นมันเปนประโยชน ในที่ดินของเขาเปนอยางนั้น  เขา 
ตองหาสิ่งนัน้เพือ่ใหความเปนอยูของเขาหมนุเวียนไปได เพือ่ความเปนอยูของเขาเปนไป 
ได 

ชีวิตของเราก็เหมือนกัน  ชีวิตของเรานีเ่ราจะทําอยางไรใหชีวิตของเราเปนไปได 
ในชาตินี้  ถาในชาตินี้เราตั้งสติของเรา  เราตั้งใจของเรา  เราพยายามทําของเรา  หนาที่การ 
งาน  อาชีพของเรานะเปนเรือ่งหนึง่  หนาที่การงาน  เห็นไหม  วนัคืนลวงไปๆ  นะ  วันคนื 
ลวงไปๆ หนาที่การงานถงึที่สุดแลวเราตองไปถงึทีสุ่ด.. ที่สุด  เห็นไหม  ชีวิตนีม้ีการพลัด 
พรากไปเปนที่สุด ที่สุดที่นัน่ตองถึงแนนอนไมชาก็เร็ว 

ฉะนั้นสิ่งนี้ถาเรามีกําลงัใจ เราจะมจีุดยนื เราจะยืนอยูกับหลกัสัจธรรมนี้ได แตถา 
เราไมมีจุดยนื  เราเองเราพลัดพรากนะ  นี่ผลของวัฏฏะ  เราพลัดพรากเอง  นีว่ัฏฏะมันพัด 
ไป มันพัดเศษสวะไป พัดตางๆ  ไป  ชีวิตเรานี่เราจะพัดไปอยางไร..  เรามีสติของเรา  เห็น
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ไหม  เรามีสติ  เรามีสติปญญาของเรา  เราจะทําของเรา  ผลประโยชนของเราตรงนี้  นี่ทํา 
แลว  ถาเราทําดวยกําลงักาย  กําลังใจ  เห็นไหม  ทําแลวนะจบแลว  สิ่งนี้จบไปแลว  วันนี้ 
ผานไปแลว มันเปนอดีตไปแลว 

นี่สิ่งนีเ้ปนอดีตไปแลว  แลวเราไดอะไร  ความไดของวนันี้  ความไดของจิตใจที่ 
สัมผัสนี้มนัจะฝงไปกับเรา..  มันจะฝงไปกบัเรา  ชีวิตของเราไปขางหนา  มันจะประสบ 
ความสําเรจ็  มีความชุมช่ืนขนาดไหน  มีความสุขขนาดไหน  นั่นคือความสุข  แตถาคิดถึง 
สิ่งที่เราไดทํามา อันนีบุ้ญอันนี้มนัจะฝงไปกบัใจ 

ชีวิตนี้ของเราไปขางหนา  มอีุปสรรคสิ่งใดก็แลวแต  แตสิ่งนี้เราคิดถึงสิ่งนี้  เราก็ 
เปนคนๆ หนึ่ง เห็นไหม  ศากยบุตรพุทธชิโนรส เราเปนชาวพุทธ เราไดทําสิ่งใดก็แลวแต 
ฝากไวในพุทธศาสนา  ถาเราประพฤติปฏิบัติของเรา  จิตใจเราเปนธรรมขึ้นมา  เราได 
สัมผัสเลย 

“ผูใดเห็นธรรม ผูนัน้เหน็ตถาคต” 

แตเราทํานี้  เราทําเปนสิ่งทีถ่าวรวัตถุในพุทธศาสนา  วางไวกับในศาสนา  ถาใน 
ศาสนา  เห็นไหม  ความรมเย็นเปนสุข  คนมาใชมาสอย  นี่สิง่ที่ศาลาโรงทาน  เวลาพระ 
อินทร  มีเทวดาไปถามวาพระอินทรมีจรงิไหม  นี่พระอินทรมีจรงิไหม..  เธออยาถามเลย 
วาพระอนิทรมีจริงหรอืไมจรงิ  วิธีทําใหเปนพระอินทรยังทําไดเลย  วิธีเปนพระอินทรยัง 
รูจักเลย 

วิธีเปนพระอนิทร เห็นไหม นีบุ่ญ ๔ อยาง.. ทําศาลาโรงธรรม สรางถนนหนทาง 
นี่เพราะอะไร เพราะเขาใชประโยชนจากเราไง ถนนหนทาง ศาลาที่พักอาศัย แหลงน้ํา นี่ 
ชาวพุทธที่ทํากันทําบุญกันอยางนี้.. นี่เพราะทําอยางนี้ พอทําอยางนี้ คนที่ไดมาอาศัยของ 
เรา  คนที่ไดใชสิ่งนั้นของเรา  เวลาไปเกิด  เหน็ไหม  เราเปนพระอินทรเราปกครองเขา  ถา 
เปนเทวดา ทําดีตองเกิดเปนเทวดาแนนอน ทําดีเปนเทวดาเพราะเวลาหมนุเวียนไป แตถา 
เราจะเกิดเปนมนุษยละ 

เราไมอยากเกิดเปนเทวดา  เราอยากเกิดเปนมนุษย  เราตั้งใจ  เห็นไหม  มนุษย 
สมบัติ  !  มนุษยสมบัตนิี่มีศีล..  ศีล  ๕  ศีลสมบูรณนี่คือมนุษยสมบัติ  เกิดเปนมนุษยแลว
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มนุษยเลา  มนุษยเพือ่ประพฤติปฏิบัติไง  ไมเกิดเปนเทวดาเพื่อไปเสวยสุขทพิยสมบัติอยู 
อยางนัน้จนเพลิดเพลิน ลงมาอีกทีหนึง่เวลาหมดอายขุัย 

ใครจะเช่ือหรือไมเช่ือนัน่เปนเรื่องของเขา แตอายุขัยของคนมนัมี วาระของจิตมัน 
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เราอยูในภพไหนก็แลวแต  มันตองมีวาระของมัน  มนัตอง 
สิ้นสุดของมนั เห็นไหม นี้การเกิดการตาย เกิดในสถานะของมนุษย เทวดา อินทร พรหม 
นี่มนัมีวาระคือเกิดแลวตาย  แตจิตไมเคยตาย  จิตไมเคยตาย  พอจิตไมเคยตาย 
บุพเพนิวาสานุสติญาณนี่มนัยอนของมนัไป มันรูของมัน มันเหน็ของมนั 

นี่สิ่งทีม่ันยอนของมัน  มนัรูของมัน  ถงึเราเกิดเปนมนุษย  มนุษยเพื่ออะไร  เพือ่ 
ประพฤตปิฏิบัติ  เพื่อไมใหไปเสียเวลาอยางนัน้  ไปเสียเวลากับบุญกุศลมันใหผลมาอยาง 
นั้น  มนัทับทวีคูณขึน้ไปเปนเทวดา  เปนอินทร  เปนพรหม..  แตในปจจบุันละเราเกิดเปน 
มนุษย  แลวเทวดากับมนุษยแตกตางกนัอยางไร  มนษุยนี่มนัเสวยทิพยสมบัติ  สมบัติทีเ่รา 
ทําบุญกุศล สมบัตินัน้มนัใหผลไป นี้เปนอามิส แตถาเปนปจจุบนัละ 

ถาเปนปจจุบนั  ถาเปนมนุษยละ..  เปนมนุษยในปจจบุันมนัมเีชาวปญญาไง  มันมี 
สิ่งใดที่สะกิดใจไง เวลาเราสะกิดใจวาชีวิตนี้เปนอยางไร  ชีวิตในปจจุบนัเปนอยางไร  เรา 
นี่ถามีความสะกิดใจ มีความสะเทือนใจนะ มันจะทาํใหเรามีหลักมีเกณฑของชีวิต หนาที่ 
การงานก็คอืหนาที่การงานวนัยงัค่ํา  แลวถามนัมีแนวคิด  นี่ดูสิบางคนประชดประชันกับ 
ชีวิตของตัวเอง  เห็นไหม  นี่เขาปลอยชวีิตของเขาไป  ปลอยชีวิตไปนี่แหละทีว่าสวะทีม่ัน 
จะไปตามน้ํา เห็นไหม 

ผลของวฏัฏะเหมือนสวะที่ลอยไปตามน้ํา เราจะปลอยชีวิตเราไปอยางนั้นไหม ถา 
เราไมปลอยชวีิตอยางนั้นไป  แลวเทวดา  อนิทร  พรหมเขามีความสุขกวาเรา  แลวเราเกิด 
เปนมนุษย  มนุษยสมบัติทีว่ามีคุณคาทําไมมันทุกขขนาดนี้ละ  ถาทุกขขนาดนี้  ทุกข 
เพราะวาเราไมใสใจ  ถาเราใสใจนะ  เราใสใจเรามปีญญาใครครวญนะ  นีถ่าเรามีปญญา 
ใครครวญมันจะคลีค่ลายไดไง 

ถาจิตใจเราเขมแขง็  วิกฤติขนาดไหนเขามองเปนของเล็กนอยไง  แตถาจิตใจเรา 
ออนแอนะ  วิกฤติเลก็นอยไมใชวิกฤตกิ็คิดวามนัเปนวกิฤติ  ทําไมคนเขาเปนอยางนั้น 
ทําไมเราเปนอยางนัน้..  นี่ถาคนที่เขมแข็ง  วิกฤตินีเ้ขาบอกวามนัเปนการทดสอบปญญา
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เลย แลวถาทดสอบปญญาของเรา ถาปญญาของเราคลี่คลายเรื่องแบบนีไ้ปไดสักหนหนึง่ 
หนสองหนสามนีเ่ขาไมกลวัแลว  เพราะวาวิกฤติอยางนี้เราเคยผานมาแลว  เราเคยผานสิ่ง 
นี้มาตลอด สิ่งนี้เราผานมาไดทําไมเราจะไปกลวัสิ่งนี้ 

สิ่งนี้ทีม่ันผานมา  นี่เปนวิกฤติขางนอก  แตเวลาภาวนาละ  เห็นไหม  ที่วาใกล 
ศาสนาไมใกลศาสนา น้ําตื้นน้ําลึกนี่ ถาน้ําตื้นน้ําลกึ  เดินจงกรม ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ป นี่ 
เดินจงกรม ๗  วัน ๗  เดือน ๗ ป  แลวเวลาเดินจงกรมเราบังคับใหทางจงกรมนะ  เราเคย 
ปฏิบัติมาพระถาม 

“เอะ.. เรานั่งภาวนา นั่งสมาธิภาวนานี่เราทําไมคอยไดตอเนื่อง แลวทําเวลานานๆ 
ไมได ทําไมทานทําได” 

เขาถามเรานะ ทําไมทานทําได เห็นเดนิจงกรมทัง้วนัทั้งคนื พอเราไปคุยกับหลวง 
ตาบาง  เวลาไปพูดธรรมะเขาแอบไปฟง  เขามาหาเรานะ  “ออ..  อยางนี้เอง  !  ถึงเหน็เดนิ 
จงกรมนาดูเลย เพราะเดินจงกรมตองได” 

มันมีเหตุผลในหวัใจใชไหม  มันมีงานไง  สมมุตวิาเรามีความสงสัยอะไร  พอเดิน 
จงกรมนีป่ญญามันจะหมนุแลว มนัจะแกไขมนัเพลนิไง แตถาเราไมมีตรงนี้เราทําไดไหม 
นี่เดินจงกรมช่ัวโมงหนึง่ก็เบื่อแลว ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ปจะเดินอยางไร.. เขาแปลกใจ เขา 
ถามวาเอะ..  เพราะเขาดูเราอยูไง  เขาดูเรา  เอะ..  ทําไมเห็น  สวนใหญเราจะเดินในทาง 
จงกรมนี่  เราจะทําขอวัตร  ถาเสร็จแลวจะเขาทางจงกรมเลย  เพราะเรามีงานของเราใน 
หัวใจตลอด  แลวเขาก็แปลกใจนะ  เขาแปลกใจวาเอะ..  ทําไมมันอยูในทางจงกรมได 
ทําไมนัง่สมาธิได 

คําวานั่งสมาธิได  เดินจงกรมไดนี่มนัมงีาน  เราทําอะไรก็แลวแตประสบ 
ความสําเรจ็  เหมือนทําอาหาร  มีอาหารนัน้ใหชิม  อาหารนี้ใหชิมมันกเ็พลนินะสิ  ถา 
ทําอาหารมีแตจานไมมีอาหารเลยนะ  เอะ..  อาหารเปนอยางไรมันก็เบือ่  แตถาคน 
ทําอาหารมีอาหาร เดี๋ยวอาหารจานนัน้ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ นี่มนัเพลินของมันนะ 

ในการภาวนากเ็หมอืนกัน  ถาในการภาวนานี่งานของมันมี  พูดถงึวามนุษยสมบัติ 
ไง มนุษยสมบัติมนัมีธาตุ ๔ และขันธ ๕ มันจะทําของเรา นี่น้ําตื้นน้ําลึก จิตใจตืน้จิตใจ 
ลึกเราจะทําของเรา  แลวถามนัเปนมนุษย  เห็นไหม  มีเชาวปญญา  พอเชาวปญญานี่มันมี
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ความแนวคิดตางๆ  แนวคิดตางๆ  อํานาจวาสนานะครูบาอาจารยทานพูดบอย  ถาเราเปน 
ฆราวาส  เราเปนคฤหัสถนี่เรามีสติมีปญญา  เรามีความมุมานะเรา  ถาเราปฏิบัติมนักจ็ะมี 
โอกาส..  แตถาเปนฆราวาส  สิ่งใดก็แลวแตเปนหนาที่การงานตางๆ  เราเหน็วามนัเปน 
วิกฤติแลวเราสูไมไหวตางๆ เวลาภาวนาก็เปนอยางนั้นเหมือนกนั 

นี่จริตนิสัย มนัมา มันฟองมาตั้งแตแรก นีก้ารฟองมาอยางนั้น สิ่งที่ทํามาอยางนัน้ 
อันนี้.. อนันีเ้ราเปลี่ยนแปลงได เปลีย่นแปลงดวยอะไร เปลี่ยนแปลงดวยปญญาของเราไง 
ถาเราฟงธรรมขึ้นมาแลวเอาสิ่งนี้แกไขเรา ถาแกไขพลิกแพลงของเรา  เห็นไหม นี่เปลี่ยน 
โปรแกรมได เปลีย่นความคิดเจตนาได มนัเปลี่ยนความรูสึกของเรา มันเปลี่ยนทัศนคติไง 
ถาเราเปลีย่นทัศนคติเราจะใชชีวิตอยางนี้ เราจะใชชีวิตอยางนี้ 

นี่เราจะใชชีวิตอยางนีเ้พราะเราเห็นคุณเห็นโทษของมัน  ถาเหน็คุณเหน็โทษนี่ 
ชีวิตอยางนี้  เราทําอยางนี้  นี่มนัเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเลยนะ  ถาเปลี่ยนแปลงชีวิตไดเราทํา 
ได อันนีม้ันจะเปนประโยชนกับเรานะ 

นี่พูดถึงวาน้ําตื้น น้ําลึก.. บุญกุศลเราทํามาแลวเพราะเหตุนี้  เหตุทําบุญกุศลมาเพื่อ 
เรา เพื่อประโยชนกับเรา ถาบุญกุศลเพื่อประโยชนกบัเรา เราจะเหน็ผลนะ ทําไปขางหนา 
นี่จะเหน็ผล  เวลาปฏิบัติ  เห็นไหม  หลวงตาทานบอกวา  ถาคนมบีุญ  เวลาเกิดสิ่งใด 
ประสบการณสิง่ใด  มันจะผานวิกฤติ  มันจะมีคนชวยเหลอืเจือจาน  มันจะผานวิกฤตินั้น 
ไปได แตถาเราถึงเวลาแลวเราเจอวิกฤติ เราผานสิ่งนัน้ไมไดเพราะเราสรางมาอยางนัน้ 

นี่มนัจะเหน็ของมนั จะรูของมัน จะเขาใจได ถาอันนี้เปนเรือ่งของบุญกุศล จะทํา 
ใหเราเขาไปสูสัจธรรมถาเราตั้งใจของเรา  อนันีเ้ปนความจรงิอนัหนึ่ง..  นีเ้ปนการปู 
พื้นฐานนะ ตอไปจะเขาปญหาเลย 

ถาม  :  อะไรคอืความแตกตางของการปฏิบัตทิี่ทําใหไดฌานกับสมาธิครับ  เพื่อที่ผู 
ปฏิบัติจะไดปฏิบัติทีถู่กทางครับ 

หลวงพอ  :  เราจะบอกอยางนี้กอนเราจะปูพืน้ฐาน..  คําวาฌานนะ  นี่คําวาฌาน  เห็น 
ไหม ฌาน ๘ ฌาน  ๖ ฌาน ๔ ฌาน  ๖ ฌาน ๘ ที่วาพระพุทธเจาไปทดสอบ  ไปลองกับ 
อาฬารดาบส  ตอนนั้นยงัไมมีศาสนา..  ถาไมมีศาสนา  การทําสมาธิแบบโลกๆ  นี่คือฌาน
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คือสมาธินี่  พอมีสมาธิขึ้นมาแลว  เรามีสมาธิขึ้นมา  พอทําสมาธิขึ้นมามันเปนสมาธิ 
สงออก 

ฉะนั้นคําวาฌาน  เหน็ไหม  นี่กสิณ  !  กสิณคือการเพง  ถาการเพง  นี่เวลาเพงเห็น 
เปนภาพสีขาว  กสิณขาว  กสิณเขยีว  กสิณแดง  กสณิไฟ  เพงดวงอาทิตย  นีเ่วลาเพงดวง 
อาทิตยขึ้นมาจิตมนัมหัศจรรย.. พอจิตมหัศจรรยนะ พอจิตมหัศจรรยเพราะจิตมนัสงบได 
ดูสิดวงอาทิตยนี่เราขยายได  เราดึงไดเลยละ  แตดวงอาทิตยก็คือดวงอาทิตยนี่แหละแตเรา 
ดึงไดเลย 

เรื่องฌานนีน่ะ เรื่องฌานเพราะมนัเปนเรื่องของฌาน เห็นไหม แสง.. เวลาเกิดเปน 
ภาพ  กสิณเขียว  สีเขียว  ใหสเีขียวขยายใหสีมนัแตกตาง  นี้เพราะตอนนั้นยงัไมมีพทุธ 
ศาสนา  พอไมมีศาสนา  เรื่องฌานนี่เปนเรือ่งพื้นฐาน  ฤๅษีชีไพรทําสมาธินี่เขาทําฌาน 
เพราะถาเขาเปนสมาธิ สมาธิก็คือสมาธิ เขาจะไดผลอะไร 

ฉะนั้นฤๅษีชีไพรสมยัพุทธกาลเขาจะรูวาระจิตนะ  ฤๅษีชีไพรสมัยพทุธกาลจะ 
เหาะเหินเดนิฟาได นี่เพราะอะไร นัน่คือเรื่องของฌาน ฌานคืออภิญญา  อภิญญาคือเรื่อง 
ของประดับโลก มันไมใชอรยิสัจเลย ไมเกี่ยวกับอรยิสัจเลย ฉะนั้นพอไมเกี่ยวกับอริยสจั 
เพราะมนัเปนไสยศาสตร  มนักจ็ะเปนไสยศาสตร  เหมือนไสยศาสตรเพราะมันเปนกําลัง 
ของจิตไง 

ดูสิเวลาคนรางกายแข็งแรง คนรางกายออนแอเราเหน็ไดใชไหม แตถาจิตเขมแขง็ 
จิตออนแอ  จิตออนแอคอืวาจิตไมมีสติ  จิตไมมีกําลัง  ทําฌานฌานมันจะเกิดไดอยางไร 
ฌานมันก็ไมมั่นคง  แตจิตของคนที่เขมแข็ง  เขาเพงของเขาเขาทําของเขา  นี่มนัเขมแข็ง 
ของเขา พอเขมแข็งของเขา พอเขมแข็งขึน้มานีป่ฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุถฌาน.. 
อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ เห็นไหม ความทีเ่ปน 
สมาบัติ ๘ เขารูไดอยางไร สมาบัติ ๘ เทยีบไดอยางไร 

อาว..  ถามันเทียบไมไดทําไมเจาชายสิทธัตถะไปเรียนกบัอาฬารดาบส  อาฬา 
รดาบสบอกไดสมาบัติ  ๘  เหมอืนเรา  ถาสมาบัติ  ๘  เอาอะไรเทียบกันวาสมาบัติ  ๘ 
สมาบัติ ๘ คือฌาน  เห็นไหม นี่รูปฌาน อรูปฌาน !  รูปฌาน อรูปฌาน บอกรูปฌานเปน
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อยางไร รปูฌานนี่ดูสกิําหนด วิตกวจิาร ปติ สุข.. วิตกวิจารอะไรก็ได วิตก วิจาร ปติ สุข 
เอกัคคตารมณ 

วิตกวจิารนี่ปฐมฌาน.. ปฐมฌาน จิตมันควบคมุไดแลว จิตมันควบคมุนีป่ฐมฌาน 
! ทุติยฌาน เวลาเกิดขึ้นเปนทุติยฌาน วิตก วจิาร ปติ ! ปติ เหน็ไหม นี่ปฐมฌาน ทุตยิฌาน 
จตุถฌาน 

ปฐมฌาน ! ปฐมฌาน ทุติยฌาน จตุถฌาน นีฌ่านที่ ๓ พอฌานที่ ๓ วิตก วิจาร ปติ 
สุข นี่มันขึน้ไป แลวจตุถฌานนี่ฌาน ๔ ฌาน ๔ เปนอยางไรเวลาเกิดฌาน ๔ พอเกิดฌาน 
๔ เราจะบอกวาฌาน ๑ ๒ ๓ ๔ นี่มันมีการพัฒนา เห็นไหม มนั ๑ ๒ ๓ ๔ นี่มันไปของ 
มัน 

ฉะนั้นฌาน ๑ ฌาน ๒ ฌาน ๓ ฌาน ๔ พอฌาน ๔ นี่รูปฌาน แลวเอารูปฌาน พอ 
เปนฌาน  ๔  แลวเกิดรูปฌานเพื่ออะไร  รูปฌานกําหนดอากาศ  อากาศมันจะวางหมดเลย 
ทุกอยางวางหมดเลย  นี่พออากาสานัญจายตนะ  วิญญาณัญจายตนะ  อากิญจัญญายตนะ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ 

เราถึงบอกนี่สมาบัติ  ๘  แลวเขาบอกนโิรธสมาบัติ  เขาก็สมาบัติอีก  ถานีว่านิโรธ 
สมาบัติพูดถึงพระอนาคาเทานัน้ถึงเขาได  พอพระอนาคาเขาไดทุกคนกบ็อกวาเขานิโรธ 
สมาบัติ  มันก็บอกกันกลายๆ  ไงวาใครเขานิโรธสมาบัติไปคนนั้นเปนพระอนาคา  แลว 
สมาบัติเอาอะไรยนืยนั  เอาฌานอะไรมายืนยนักนั..  พูดกันไปเฉยๆ  !  มันไมมีใครพิสจูน 
ไง แตถามันพูดจริงนี่ฌานเปนอยางไร ฌานเปนอยางไร 

ฉะนั้นสิ่งที่คําวาฌาน..  ผูที่ทําไดจริงนะ  ผูที่ทําไดจริงมี  !  ครูบาอาจารยเราทําได 
จริงมี  เพราะของอยางนี้มนัเปนเรื่องอยางเชนทางวชิาการก็แลวแต  ทุกอยางเรากอ็ยาก 
พิสูจนใชไหม ทนีี้ครบูาอาจารยเรา ถาปฏิบัติไปนีก่อ็ยากพิสูจนวาอะไรมันเปนอะไร มนั 
ตองพิสูจน  ถาครบูาอาจารยพิสจูนสิ่งนี้แลว  ไดทําแลว  ไดเขาใจแลว  ถึงเวลาลกูศิษยลูก 
หา  ถึงเวลาปฏบิัติ  มันถงึจะไดรูวาอะไรเปนฌานอะไรไมเปนฌาน  อะไรเปนสมาธิอะไร 
ไมเปนสมาธิ..  มันมีแตในตํารา  ในพระไตรปฎกกม็ ี แลวเราจะเปนอาจารยคน  แลวคนนี่ 
มันหลากหลายวิธีการทีม่ันปฏิบัติมา แลวเราจะรูไดอยางไรวาใครเปนฌานไมเปนฌาน
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ฉะนั้นสิ่งที่วาเปนฌาน..  คําวาฌาน  หลวงปูเสาร  หลวงปูมั่นทานก็สอนไปอีก 
อยางหนึง่  เหน็ไหม  คําวาฌานนี้เราจะบอกวาเปนกอนพุทธกาล  พอมาสมัยพุทธกาลก็ยัง 
มี  กอนพทุธกาลกับหลงัพุทธกาลไมแตกตางกนั  ไมแตกตางกันตรงไหน  ไมแตกตางกนั 
ถาที่ไหนพุทธศาสนาไมไดเผยแผเขาไป  ถาพุทธศาสนาไมเผยแผเขาไป  ในชุมชนนัน้เขา 
ก็ปฏิบัติของเขา..  ศาสนาแรกของโลกคือศาสนาถือผี  ทุกคนกลัวผี  ปู  ยา  ตา  ยาย  ทกุคน 
กลัวผีหมด ทีนี้ศาสนาแรกก็คือศาสนาถอืผี ดูอยางในยุโรปก็กลัวผีกนัหมด ไมมีที่ไหนที่ 
ไมถอืผี เพราะอะไร เพราะถือเรื่องจิตวิญญาณ 

ศาสนาที่ไมมีพุทธศาสนา  ไมมีศาสนาใด  ศาสนาแรกของโลกคือศาสนาผี  พอ 
ศาสนาผีขึ้นมาแลว นี่พอถาศาสนาพุทธไมไดเผยแผเขาไป ศาสนาผี พวกฤๅษีชีไพร คนที่ 
เขาทําของเขา ใครที่มีจิตใจเขมแข็ง ใครทีม่ีหลักตางๆ ได  เขาก็ทําฌานได ทีนี้ทําฌานได 
เราบอกวาสิ่งที่พทุธศาสนาไมเขาไปในชุมชนไหน  ชุมชนนั้นเขาก็ทําฌานกนั  ทําสมาธิ 
กัน แตพอมันไมมีศาสนา แตเวลามาคุยกัน เวลาสื่อสารกันเขาก็สือ่สารกนัวาพุทธศาสนา 
สอนอยางนี้ ศีล สมาธิ ปญญา.. เราก็เขาใจไง เราเขาใจวาสมาธิก็คือฌาน ฌานก็คอืสมาธิ 
ไง 

ฉะนั้นเวลาปฏบิัตินะ  เวลาเราปฏิบัติ คําวาฌานนีเ่ขาเพง ! เขาเพง  เห็นไหม คําวา 
เพง  เพงกสิณ  เขาจะเขียนเปนสีแลวก็เอารูปกลมใส  เพงสีเขยีว  สีขาว  สีแดง  เขาเพงของ 
เขา  นี้เขาเพงของเขาเขาถึงเปนฌาน  พอเขาเปนฌานมนัมีกําลงันะ  แลวเขามีฌาน  แลว 
ฌาน ๑ ฌาน ๒ ฌาน ๓ ฌาน ๔ มันแตกตางกันอยางไร อาว.. มันแตกตางกันอยางไร 

นี่ไงเราบอกวามนัพัฒนามนัไปของมันอยางนี้  เห็นไหม  ฌานมันถึงสงออก  พอ 
ฌานสงออกแลวฌานมีกําลงัดวย  ฤๅษีชีไพรเขาถึงเหาะเหินเดนิฟาได    ดูสิดูเทวทัต 
เทวทัตไดฌานสมาบัติ  นี่เปนโลกียฌาน  แลวฌานสมาบัติ..  เพราะเทวทัตตอนที่เปนพระ 
เปนพระกเ็ปนมนุษย ฤๅษีชีไพรที่เขาปฏบิัติ เขาไมไดบวชพระเขาก็เปนมนุษย เขาก็ทําได 
เหมือนกนั 

เทวทัตนี่แปลงกายได  เหน็ไหม แปลงเปนงูเปนตางๆ ขึ้นไปสูอชาตศัตรู นั่นละ ! 
นั่นละฤทธิ์ของฌานทัง้นัน้  นั่นละฌานโลกีย  !  ฌานโลกียนีอ่ภิญญา  อภิญญาเพราะคําวา 
ฌาน  ฉะนั้นคําวาฌานเพราะมนัไมไดอยูในกรอบของพุทธศาสนาไง  พระพุทธเจาถงึได 
วางตรงนี้ไว
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เราจะบอกวานี้กอนพุทธกาล  หลังพุทธกาลกับกอนพุทธกาลมนัก็คอือนัเดียวกนั 
นั่นแหละ  อนัเดียวกนัคือความเช่ือของคน  จิตใจทีเ่ช่ือมนัอันเดียวกัน  แตพอเรามีพทุธ 
ศาสนาปบเรามีกรอบแลว  เพราะพทุธศาสนาเวลามกีรอบนะ  กรอบคอืศีล  นี่มนัตางกนั 
แลว.. ศีล สมาธิ ปญญา ! 

ถาศีล สมาธิ ปญญา เริ่มตนนี่เพราะกรรมฐาน ๔๐ หองของพระพุทธเจาไง นี้พอ 
พูดนะเขาบอกวาพระพุทธเจาก็ไมไดกําหนดพุทโธ  พวกเรากําหนดพทุโธ  แลว 
พระพุทธเจากไ็มไดกําหนดพุทโธ  คือวาไมไดทําตามพระพุทธเจา  พระพุทธเจาจะ 
กําหนดพุทโธอะไร  พุทโธยังไมมีใครจะกําหนดละ  พระพุทธเจายังไมตรัสรูจะเอาพุทโธ 
มาจากไหนละ  พระพทุธเจาก็กําหนดอานาปานสตไิง  เพราะตอนนัน้ฤๅษีชีไพรเขาทํา 
ฌานกันอยู เขาทําสมาธิกันอยู แตสมาธิของเขาเพราะเขาไมมีวาสนา 

เขาไมไดทําบุญมาใชไหม  ไมไดทําบุญกอ็ยางทีเ่ราพูดเมื่อกี้นี้  ถาเรามอีํานาจ 
วาสนาบารมีเราจะเฉลียวใจ  นี่เราจะเฉลยีวใจน้ําตื้นน้ําลึกมันจะเกิดปญญา  มันจะ 
เปลี่ยนแปลงอุดมคติ  เปลี่ยนแปลงถึงชีวิตเลย ฉะนัน้โดยพืน้ฐาน โดยพื้นฐานของคนมนั 
ไมมมีุมมองอยางนี้ ถาไมมมีุมมองอยางนี้ปบ พอจิตมันสงบ จิตมันทําฌานสมาบัติไดมนั 
เปนผูวเิศษนะ  ดูสินัง่กนัอยูนี่  คนหนึ่งนั่งธรรมดา  อีกคนหนึ่งนั่งมองทะลไุปเลยอยางนี้ 
เวลามองไปนี่ฝาไมมีนะ  มองเหน็ภูเขาไปเลยอยางนี้เราแตกตางจากคนอืน่หรอืยัง  เรา 
แตกตางแลว พอแตกตางนีเ่ราดีกวาเขาหรือยงั โอโฮ.. สุดขอบฟาเลย 

เราจะดีกวาเขา  เราจะตาทิพย  เราจะหทูิพย  เปนผูวิเศษแลว  เปนผูวิเศษมันถอืตัว 
แลว  พอมันถือตวัมนัเกงแลว  พอถือตวัเกงปบมันจะทํานูนทํานี่ใหคนอืน่แลว  คนอืน่มี 
ปญหาตองมาหาเราแลว  เราจะดูนูนดูนี่ให..  นี่ไงมนัติดในโลกไง  มันติดฌานของตวัเอง 
ไง  มันติดความเห็นวาเรามีคุณสมบัติขึน้มา  แลวเราก็ติดคุณสมบัติของเราเอง  เราคิดวา 
คุณสมบัติอนันีม้ันเปนประโยชนไง  แลวก็วาคณุสมบัติอนันีน้ี่ผูวิเศษ  ทีนี้ผูวเิศษ 
พระพุทธเจากไ็ปทําอยูกับเขาเหมอืนกนั แตพระพุทธเจาบอกมนัไมใช 

เราจะวเิศษหรือไมวเิศษเราก็ทกุขนะ  เราจะวิเศษหรือไมวิเศษเราก็ตองตาย  นี่ 
พระพุทธเจาถงึทิง้หมด ละหมด วางหมด ทีนีพ้อทิง้หมดละหมดปบ นี่เรื่องฌานโลกียมนั 
ถึงเปนไสยศาสตร  มนัถงึเปนเรือ่งโลกใชไหม  ทีนีพ้อเราปฏบิัติปบ  สิ่งนี้มนัมมีาแลวทุก 
คนรูได  เพราะดูสเิดี๋ยวนี้คุณไสยฯ  ก็ยงัมี  ทุกอยางกย็ังมี  ทีนี้พอเรามาพุทโธ  พุทโธนี่เขา
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เขาใจผิดไง เขาเขาใจวาฌานกับสมาธิเปนอนัเดียวกนัไง เขาถึงบอกวาผูที่ทําพุทโธ พุทโธ 
มันกเ็ปนฌานโลกีย มนัก็เปนฌานสมาบัติ 

ไมใช ! ไมใช ! ฌานคือการเพง พอการเพงนี่ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌานมนัสูง 
ต่ําได  เห็นไหม สูงต่ําไดใชไหม ปฐมฌาน ทุติยฌาน จตุถฌาน นีม่ันพัฒนาขึ้นมา สมาธิ 
มันลกึขึ้นมาเพราะมันเพงๆๆๆ  พอมีสมาธิขึ้นมากม็กีําลัง  มีกําลงัมนัก็สงออก  มีกําลงัมนั 
ก็เปนไปแลว แตพอพุทโธ พุทโธมนัไมไดเพงไง มนัไมไดเพง พทุโธไมไดเพง 

พุทโธ พุทโธ เห็นไหม นี่ธรรมดาจิตมนัสงออกเขาเพง  เพงดวยความเห็นของเขา 
นี่จิตมนัสงมาที่ตา ตาเราก็เพง เพงใหสงบใหมนัมีกําลังของมนั.. แตนี้พุทโธ พุทโธมันไป 
สงบที่จิต เราไปสงบที่จิต เราพทุโธ พุทโธ พุทโธ จนพุทโธไมได เห็นไหม พุทโธ พุทโธ 
พุทโธ เราพุทโธเพราะวาเวลามนัจะเพงแตเราไมไดเพง เราใชความคิด พอความคิดขึน้มา 
มันจะสงออกไป แลวเราคิดพุทโธแทน 

พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ.. พุทโธ พุทโธ พอจิตมนัไมไป ตัวมันเองมันเขามาอยู 
ที่ตัวมนัเอง พอเขามาอยูที่ตัวมันเอง  เหน็ไหม เขามาอยูที่ตัวมันเอง ตัวมนัเองกท็รงตวัได 
พอทรงตัวไดนี่สัมมาสมาธิ นี่ไง.. แตถาฌาน ฌานมันเพงออกไปแลวมนัมกีําลังของมนั.. 
มีกําลังของมัน  !  แลวเวลาเขาสมาบัติ  ๘  เห็นไหม  ปฐมฌาน  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  อา 
กาสานัญจายตนะเขาออกๆ 

นี่เวลาเดินเขาต้ังแตปฐมฌานถงึเนวสัญญานาสัญญายตนะแลวถอยกลับ  ถอย 
กลับแลวเขา  ถอยกลับแลวเขากําลังมนัจะเพิม่ขึ้น  พอเพิม่ขึ้นนะอยากรูอะไรละ  อยากรู 
อะไร มันไปไดหมดแหละ  จะไปไหนมันไปไดหมดเลย  แตตัวเองโงฉิบหายเลย  ไอตัวที่ 
เขาฌานนี่โคตรโงเลย เพราะมนัรูแตผลของวฏัฏะไง มันรูมันเหน็สิ่งที่มีแลวไง 

โยมมหัศจรรยไหมโยมจะไปอเมรกิา  ไปอังกฤษ  นี่มหัศจรรยไหม  ก็ไปดู 
บานเมอืงเขาแลวกก็ลับมามหัศจรรยตรงไหน  นี่ไปเที่ยวรอบโลกเลย  วนกี่รอบก็ได 
ตอนนีจ้ะไปเที่ยวดาวองัคารกนัอยู..  ฌานโลกียมนัเปนอยางนัน้  !  มันไปรูไปเหน็เรือ่ง 
ของวฏัฏะไง ไปรูไปเห็นตางๆ แตมนัโงนาดู ตัวมนัโคตรโงเลย ! 

พระพุทธเจาถงึไมเอา  พระพุทธเจาไมเอาตรงนี้  พอพระพุทธเจาไมเอา 
พระพุทธเจาถงึพุทโธ  พุทโธกลบัมา  เหน็ไหม  พุทโธ  พุทโธ  พุทโธนีจ่ิตมนัสงบตวัมนั
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มันไมไปดเูขา  มันไมไปเที่ยวรอบโลก  เพราะจิตมนัสงบ  มนัอิม่ตัวมัน  มันไมเที่ยวรอบ 
โลก  มันจะเขามาทําลายตวัมนั..  พอมนัไมไปเทีย่วรอบโลก  จิตออกวิปสสนา  มนัจะมา 
แกไขที่ตัวมันไง  พวกมีฌานนี่นะ  มีฌานนี่มคีวามเกงมาก  มีความอาจหาญ  มีความเปน 
ผูวิเศษมาก แตโงกับตัวเอง เห็นไหม โงกับจิตของตวัเอง เพราะมนัถอืตัวใชไหม ถอืตัววา 
ตัวเองเปนผูวิเศษ ถือตวัวารูนะ 

ฉะนั้นนี่เขาบอกวาเขาฌานสมาบัติแลวนะ  ถาออกมาวิปสสนาทเีดียวมันจะเปน 
พระอรหันตเลย..  เขาสอนกนัไว  ถาเขาฌานสมาบัตโิดยความคลองตัวมาก  แลวจิตนีม้ัน 
พิจารณาอริยสจั ๔ พิจารณาสติปฏฐาน ๔  แคชวงเคี้ยวหมากแหลก  เปนพระอรหันตเลย 
จริงไหม..  จริง  !  แตมันมาไมไดหรอก  เพราะมันโงกับตัวมันเอง  คนมนัควบคุมตวัเอง 
ไมไดมนัจะมาไดไหม  แตนี้เวลาพูดนีเ่ขาพูดได  คนพูดเพราะอะไร  เพราะคนพูดมันไม 
เคยเขา มนัไมเคยเขาไปสัมผัส 

คนที่เขาไปสัมผัสอยางนี้สําคัญตนวาผิด  จะสําคัญตนผิดทันทเีลย  เพราะวาจิตมนั 
เปนฌานสมาบัติ  มันสําคัญตนวามันรูแลว  นี่ไงเขาเรียกวาติด  นี่การภาวนาติด  ครูบา 
อาจารยทานถึงหวงตรงนี้มากไง  เพราะวานั่งกนัอยูนี่นะ  นัง่กันอยูนี่ถาเรามีเงนิ  คนมีเงนิ 
นั่งอยูแลวเงินนี่อูฮู..  ถมเต็มตวัเลยนะ  เราจะแตกตางจากคนอืน่ไหม  คนอื่นนั่งปกติเลย 
เรานั่งนี่เงินถมเราเต็มตวัเลย โอโฮ.. กูก็แปลกกวาเขาเนาะ กูเกงกวาเขาเพราะเงินกเูต็มตวั 
เลย 

คนไดฌานสมาบัติเปนอยางนั้น มันจะทิฐิ มนัจะวามันดีกวาเขา พอมันดกีวาเขานี่ 
มันจะไปทําอะไร  เราถึงบอกวามันไดฌานสมาบัตแิตมันโคตรโงเลย  !  แตสัมมาสมาธิ 
แตกตาง สัมมาสมาธินี่เพราะเรากําหนดพทุโธ พุทโธ พุทโธ เห็นไหม พอจิตมนัเปน จิต 
มันเปนนี่ดูสิเราเปนเราหยิกตวัเองเจ็บไหม  ถามสิลองหยิกตวัเองวาเจ็บไหม  ลองสมัผัส 
ตัวเองสัมผัสไดไหม เรารูสึกตวัไหม เรารูสึกตวั 

นี่ไงสมัมาสมาธิเรารูสึกตวัเรา  เราเปนเรา  เรามีความรูสึกเรา ผิดชอบชั่วดีเรารู  เรา 
รูวาเราผิดชอบชั่วดีเราเปนอยางไร  แลวเราจะแกไขเรา  ถาแกไขเรา  นี่พระพุทธเจาสอน 
ตรงนี้ไง  เพราะพระพุทธเจาทําตรงนีม้า  พระพุทธเจาไปเขาฌานสมาบัตกิับอาฬารดาบส 
อุทกดาบสไดสมาบัติ  ๖  สมาบัติ  ๘  เพราะอาฬารดาบสวามีความรูเสมอเรา  มีทุกอยาง 
พระพุทธเจาไมเอา
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แลวตรงนี้ ! ตรงนี้ ! ตรงนี้คนแบงไมถูก คนแบงวาอะไรเปนสมาธิอะไรเปนฌาน 
แต ! แตพอเวลาเราพูดนะ พอเวลาคนมาถามเรือ่งสมาธิ ฌาน เราวาใชแทนกัน ฌานก็คือ 
ฌาน สมาธิก็คือสมาธิ แตเวลาเราทําความสงบของใจ  เพราะจิตใจ จริตนิสัยของเรานีม่ัน 
เปนอยางไรไป ถามนัเปนตรงกับจริตนิสัยมันจะทําไดงาย ทําไปแลวทําไปกอน ถาทําไป 
แลวนะจิตมนัเริม่ตั้ง จิตมันเริ่มมีสติปญญาเราคอยแกไขกัน นี่ถาคนเปนแลวมันแกไขได 

ฉะนั้นคนไมเปนบอกวาถากําหนดพทุโธ ทําสมถะแลวเปนฌานหมด ตัวแข็ง  ตัว 
ทื่อ นีม่ันไมใชหรอก คําวาตัวแข็ง ตวัทื่อนะ เวลาเราปฏิบัติไปแลวมันมีอาการ คนจะสัน่ 
จะไหว  จะโยกจะคลอนนี่มทีุกคนแหละ  ทุกคนนะกินน้ําหรอืกนิขาวก็แลวแต  น้ําหรือ 
ขาวผานลําคอเขาไปเรารูจกัรสไหม..  แนนอน  ทกุคนมนัตองมีรส  น้ํากม็ีรส  ฉะนัน้น้ํา 
ผานลําคอเขาไปเราตองรูรสวา โอโฮ.. น้ําเราเยน็ช่ืนใจ 

จิต ! จิตมันเริม่จะสงบตัวมา รสของธรรม รสของสมาธิธรรมมันตองรู พอมนัรูนี่ 
มันมีอาการของมนั  แลวมันแปลกตรงไหนละ  มันเปนอะไร  มันเสียหายตรงไหน  อะไร 
มันเสยีหาย..  เอ็งตางหากไมเคยกนิขาวกนิน้ําเลย  เอ็งไมเคยไดรับรสเลย  แลวเอ็งกไ็มรู 
เรื่องอะไรเลย แตเราพุทโธ พุทโธนีจ่ิตเราจะเริม่รูบางวามันผิดตรงไหน ! มันผิดอะไร ! 

คนเราไมกนิขาวกนิน้ํามนัอยูไดไหม จิตใจถาไมเขาสูสมาธิ ไมเขาสูอยางนีม้ันจะ 
เปนสมาธิไดอยางไร  นี่ไงคนไมเคยปฏิบัติ  คนไมรูจกัสมาธิก็บอกวาสมาธิไมจําเปน 
สมถะไมจําเปน นี่สติปฏฐาน ๔ เลย ปญญาเลย 

สติปฏฐาน ๔ จอมปลอม ! สติปฏฐาน ๔ ไมมี อันนัน้เปนทฤษฏี เปนทฤษฏี เปน 
ทางวิชาการ  ไมมีตัวจริง  ตัวจริงตองเกิดที่จิต  จิตจะสงบกอน  ดูสิเขียนสมาธิ  เขียนมรรค 
ผลอยูในพระไตรปฎกนีม่ันมีขอเท็จจริงไหม  มีตวัจริงไหม  เปนตําราหมดเลย..  แตถามัน 
เปนมันเปนที่จิต  สมาธิก็จิตเปน  !  วิปสสนาก็จิตเปน  ถาจิตมันสงบแลวนะ  แลวมนัออก 
เห็นกาย เหน็เวทนา เห็นจิต เห็นธรรม นัน้ถงึจะเปนสติปฏฐาน ๔ แลวเวลาเห็นนีข่นพอง 
สยองเกลา  เวลามนัเหน็มนัสะเทือนหัวใจ อนันี้ตางหากเปนสติปฏฐาน ๔ จริง ไอสติปฏ 
ฐาน ๔ วาดภาพคิดกันไปเอง มนัไมมีหรอก 

เราจะบอกวาเรื่องฌานนะกับเรื่องสมาธิ  นี่มันมคีวามเห็นผิด  แลวเขาก็ไปบวกวา 
สมาธิคือฌาน  ฌานคือสมาธิไง  ถาใครเขาไปทําสมาธิแลวจะเปนฌานเปนอะไร  มันก็วา
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กันไป  แตทนีี้เพยีงแตวา  นี่พูดถึงตามขอเทจ็จริงเรือ่งสมาธิกับฌานเลย..  แตอันนี้ยกไว 
เรื่องฌานสมาธิอันนี้ยกไว เอาพวกเรานี้ พวกเราทีป่ฏิบัติเนีย่ 

มันจะเปนสมาธิหรือมันเปนฌานนีม่ันอยูที่ความสงบ  ถาเปนฌาน  จิตมันก็ตอง 
เพงนิง่  จิตก็ตองเพงนิง่ใชไหม  ถาเราไมนิง่  เราไมเพง  นี่จิตมันไมนิง่มนัจะเปนฌานได 
ไหม ถามนันิ่งมันก็เปนฌาน.. แตถาเปนฌาน ถาเรามีสติ เห็นไหม เรามีสติ อยางทีว่าหยิก 
เล็บกเ็จ็บเนือ้ หยิกตัวเองใหรูสึกตวั นีเ่ราไมใหมันออกไปขางนอก เราตั้งสติของเรา.. เรา 
ตั้งสติของเรา  พอมันสงบเขามามันก็สงบมาสูเรา  คอืวาเราจะแกไขไดไง  เราจะทําใหมนั 
เปนสมาธิไดวาอยางนัน้เถอะ เราจะทําใหเปนสมาธิ  เราจะไมตืน่เตนไปกบัมนั 

ฉะนั้นสมาธิกับฌานไมตองไปกังวลไง  กังวลแตวาในชามขาวเรามีอาหารหรือ 
เปลากังวลตรงนี้ กังวลวาในชามขาวเรานี่มอีาหารหรือเปลา คือเราทําแลวจิตเราสงบหรือ 
เปลา  เปนสมาธิหรือเปนฌาน  เดี๋ยวเรารู  !  เดี๋ยวเรารู..  ถาในชามขาวเรามีอาหารไง ถาเรา 
ทําพุทโธก็ได  ปญญาอบรมสมาธิก็ได  หรือใชเพงอะไรกไ็ด  ขอใหในชามขาวเรามันมี 
ขาว ถามันเปนขาวฟาง ถามันเปนมันสําปะหลัง มันจะเปนอาหารอะไรก็แลวแต  เรากม็า 
พลิกแพลงทําเปนอาหารเราได 

จะเปนฌานหรอืไมเปนฌานเราไมวิตกกังวลตรงนีน้ะ  เราไมเหน็ตรงนีว้ามันจะ 
เปนความผิดความถูก  เราไมเหน็วาเปนฌานหรือเปนสมาธิมันจะผิดหรือจะถกูอยางไร 
หรอก  แตถาทําความสงบของใจมนัตองมีผลอยางนี้  ทีนี้เพยีงแตวาที่มนัเปนปญหากนั 
ขึ้นมาเขาจะบอกวา พุทโธแลวมันเปนฌาน พุทโธแลว.. 

นี่ไงเราถึงไดพูดตรงนี้ออกมาใหเห็นความชัดเจนวาสมาธิกับฌานมันแตกตางกัน 
อยางใด  ทีนี้สมาธิกับฌานมนัแตกตาง  มันกเ็หมอืนวัตถุดิบ  เราจะทําอาหาร  อาหารนี่มัน 
มาจากอะไรละ  เรามาจากขาวจาวหรือมาจากขาวสาลี ขาวสาลีเขาทําขนมปง ขาวสาลีเขา 
ก็ทําอาหารได ขาวจาวก็ทําอาหารได 

ฌานนะถาเราพลิกแพลงใหมนัถกูตองมีสติปญญา  มันกเ็อาเขามาสูการวิปสสนา 
ได  ถาเรารูมันนะ  มันจะเปนอะไรทีม่าทําเปนอาหารมันทําไดทัง้นัน้แหละ  เพียงแตวา 
เวลาเขาช้ีชัดไปวาฌานมันผิด  ฌานมันไมดี  ทุกอยางไมดี  แลวพอพุทโธแลวก็จะผลักเขา 
ไปสูฌานดวยนะ  จะผลกัสมาธิเขาไปฌาน  มึงเปนฌานไปเถอะ  พยายามจะบงัคับใหเรา



เมื่อพระพุทธเจารู ๑๙ 

เปนฌาน..  ไมเปน  เพราะเวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูแลว  แลววาง 
กรรมฐานไว ๔๐ หอง 

“พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ มรณานุสติ” 

คําวานุสติ เห็นไหม นี่มนัเปนสติแลว มันเปนที่เรื่องของใจเราแลว นี่ถวยชามขาว 
เรามีอาหารแลว  ชามขาวเรามอีาหารใสชามขาวเราแลว  มันจะผิดหรือถูกเดีย๋วเราแกไข 
กันไป แลวพอพระพุทธเจาตรัสรูขึน้มาแลว วางธรรมและวนิัยไวมนัก็จะเปนทฤษฏอีีก ที 
นี้มายุคปจจุบนัเรามีหลวงปูเสาร  หลวงปูมัน่  เรามีครูบาอาจารยของเราทีป่ฏิบัติไดจริง 
แลว..  คนจริง  พูดจรงิ  แลวคนปฏิบัติไปทานแกเราจริงๆ  นีม่ันซึง้ใจมาก  เราไดสัมผัสไง 
เราไดทฤษฏมีา  แลวเรามีครบูาอาจารยเราทําเปนตวัอยางมา  แลวครูบาอาจารยนี่แกไขเรา 
มา คอยควบคุมเรามา อันนี้ชัวร 

ฉะนั้นจะบอกวาไมตองไปวิตกวาเปนสมาธิหรือเปนฌาน  ไมตองไป  โอโฮ..  ทํา 
สงบมาแลววาอันนี้เปนสมาธินะ อาว.. อันนี้เปนฌานนะ เออ.. สงบนี้มนัแบงเปนสองเลย 
เหรอ มนัจะแบงใจกไูปไหนเปนฌาน ก็เลยกลายเปนประเด็นเปนวิตกกงัวลขึ้นมา 

เราไมไดพูดใหวิตกกังวล เพียงแตคนเขาถากถาง คนเขาดูถูกถากถางพทุโธ วาทํา 
พุทโธไปแลวเปนฌาน ทําพุทโธแลวมนัผิด นี่เราถึงพูดออกมา ถาไมมีคนมาถากถาง  ไม 
มีคนมาดูถูกในการกระทําของครูบาอาจารยเรา  เราก็คิดวามนัใกลเคียงกัน  มันแกไขได 
มันเปลี่ยนแปลงได แตพอเขาบอกวามนัเปนฌาน ไมเลย ฌานเปนอีกเรื่องหนึ่งเลย.. อันนี้ 
พูดถึงฌานเนาะ ! 

โอย..  ถาพูดเรื่องฌานเรื่องเดียวเดี๋ยวมนัจะพรุงนี้เชาเลยละ  (หัวเราะ)  อันนี้ก็ 
เหมือนกนั ดีนะ 

ถาม  :  เรียนหลวงพอที่เคารพ  ขอทราบคําวามรรคสามัคคี  หรืออริยมรรคสามคัคี 
หมายความวาอยางไร 

หลวงพอ  :  นี่พอเวลาเราพูดถงึเรื่องฌาน พูดถึงเรือ่งสมาธิ มันจะมาเรือ่งมรรคสามัคคี.. 
มรรคสามัคคีนีเ่ราศึกษากันมาในชาวพุทธ  มรรคสามัคคีคือการรวมตัว  การรวมตวัของ 
ศีล สมาธิ ปญญา !
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ความสมดลุ ความสามัคคี เหน็ไหม นีม่ันมีอยูในธรรมจกัรดวย เวลาธรรมจักรนะ 
เวลาพระพุทธเจาสอน ทเวเม ภิกขเว ทางสองสวนไมควรเสพ.. ทางสองสวนไมควรเสพ 
มัชฌิมาปฏิปทา  นีม่ัชฌิมาปฏิปทา  ความสมดุลของมรรคที่รวมตัว  ถามรรคที่รวมตวันะ 
เวลาเราทําขึ้นมา เห็นไหม นี่ทางสองสวนไมควรเสพ อัตตกิลมถานุโยค ทุกคนรูได กาม 
สุขัลลิกานโุยค ไอที่วาทําสะดวก ทําสบาย ทํางายๆ นั่นมันกามสขุัลลกิานุโยคทั้งหมดเลย 
มันไมมีหรอก  !  มันเปนไปไมไดหรอก  แตมันเปนความชอบเปนความพอใจของกิเลส 
มันเปนพอใจเราก็เลยรวมเอาวาอนันัน้เปนทางสายกลาง 

ทางสายกลาง.. นี่มันกามสขุัลลกิานุโยค อนันัน้เปนการเสวยความสุข อนันัน้เปน 
ความพอใจ ทีนี้พอมรรคสามัคคี  เหน็ไหม มรรคสามัคคีนีม่ันตองมีสมาธิเปนพื้นฐานเลย 
ละ..  มีสมาธิ  มีสมาธิเปนพื้นฐานแลวมันออกใชปญญา..  ถาออกใชปญญา  ถาออกใช 
ปญญาในสติปฏฐาน ๔ วิปสสนาคือจิตที่สงบแลววปิสสนาในสติปฏฐาน ๔ ถาวิปสสนา 
ในสติปฏฐาน ๔ นั่นคือวิปสสนา 

ผลของวปิสสนาไง  !  ผลของวปิสสนา  วิปสสนานีถ่าไมมีผลของสมถะ  ไมมีผล 
ของสมาธิ  วิปสสนาไมมี..  ไมมีเพราะวาจิตเรามันเปนปุถุชน  จิตเรามันเปนสัญชาตญาณ 
จิตเรามนัเปนจิตอวิชชา พอจิตเปนอวิชชา มันจะคิดธรรมะคิดตางๆ มันก็คิดโดยกิเลส จิต 
เราเปนกิเลส คิดเรือ่งอะไรนี่เปนกเิลสทัง้นัน้แหละ พอคิดเปนกเิลสขึน้มา มนัก็เปนโลกๆ 
มันไมลงมัชฌิมาปฏิปทาหรอก  แตพอจิตมันสงบ  พอจิตสงบ  นี่จิตสงบคือจิตเปนกลาง 
จิตสงบคอืมนัไมเอียงไปซายและขวา ไมเอียงเขาขางเรา ไมเอียงเขาขางธรรมะ 

อยางพวกเรานี่เวลาปฏิบัติไป  พอจิตมันวูบลงนะ  โอโฮ..  พระอรหันต  !  พระ 
อรหันต ! พระอรหนัต ! มันจะใหคะแนนตัวเอง ๕๐๐ คะแนน มันจะใหคะแนนตวัเองไว 
กอนเลย  นี่มนัเอียงไง  พอมนัเอียงนี่มนัเปนไปไมได  แตถาจิตมันสงบมามนัเปนกลาง  นี่ 
มันลําเอียงไมได  ถามันลําเอียงมนัเปนกลางไมได  สมาธิไมลําเอียงขางใคร  สมาธิเปน 
พื้นฐานของจิต 

ถาจิตมันเปนพื้นฐานมันเปนสมาธิแลว  พอเวลามนัใชปญญาออกไปในกาย  ใน 
เวทนา ในจิต ในธรรม.. ถาในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม นี่พิจารณาบอยครัง้เขา การ 
พิจารณา การฝกงานบอยครั้งเขา มันจะเปนตทงัคปหาน มันยังไมสามัคคี
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ตทังคปหานคอืสมดลุ สมดุลของคน เห็นไหม อยางเชนเราสงสยัเรือ่งนี้อยู เราใช 
ปญญาใครครวญสิ่งนี้  พอเขาใจได  อืม..  เขาใจ  มนัก็หายสงสัย  หายสงสัยจริงหรือเปลา 
มันจริงหรอืเปลา  มันเปนสิ่งทีเ่ราคิดหรอืเปลา  นี้มนัยังไมจริง  พอไมจริงแลวเรามา 
ทบทวน  เฮย.. ยังสงสัยอยู สงสัยอยูก็ใชปญญาอีกรอบหนึง่ ทีนี้พออีกรอบเขาใจ  เขาใจก็ 
ปลอย ปลอยก็ยังสงสัยอยู เพราะมันสงสัยลึกๆ ไง 

ดูสิเราภาวนาไปแลวเราบอกเราบรรลุธรรมแลว  ถามตัวเองวาเราสงสยัไหม.. 
สงสัยวะ  สงสัยนี่ไง  แตเวลามนัพิจารณาไปแลวมนัปลอยนะ  อูฮู..  พอเวลามันปลอยมนั 
ปลื้ม เวลามนัปลอยมันเต็มทีข่องมันนะ อูฮู.. คราวนีใ้ชแนนอน คราวนีป้ลอยหมดเลยนะ 
อูฮู..  วางหมดเลยนะ พอกาลเวลามันผานไปมนัมีความสุขนะ นี่เขาเรียกตทังคปหาน คือ 
การปลอยวางช่ัวคราว 

การปลอยวางเพราะมนัปลอย พอปลอยแลว เวลาปลอยมีความสุขไหม.. สุข ! สุข 
ของสมาธิก็สุขอยูแลว  แตเวลาสุขของการวิปสสนานี่มนัปลอย  วิปสสนามนัปลอย  แลว 
พอมนัปลอยขึน้มานีม่ันมีความสุขมากกวา  เพราะความสุข  ถามันเปนความสงบนีม่ัน 
สงบแลวมีความสขุ แตเวลาใชปญญานี่มนัสงบดวย มันมีความสุขในความสงบดวย แลว 
มีความสุขในการชําระความลงัเลสงสัย 

เพราะมนัสงสัยมันมีขอมูลของมัน  เวลาวปิสสนาไปมันก็จะเอามาตีแผ  พอเอา 
มาตีแผนี่มันกป็ลอย  พอมนัปลอย  สมาธินี่มนัปลอยความลงัเลสงสัย  ปลอยขอมลูเดมิๆ 
ขอมูลที่เราเขาใจผิด มันก็ยิ่งลึกซึ้งกวา มนัก็มคีวามสขุกวา พอมันปลอยขึ้นมา โอโฮ.. อัน 
นี้พระอรหนัตแนนอนเลย  พระอรหันตแนนอนเลย  แตพอกาลเวลามนัผานไป  เพราะ 
ตอนทีม่ันมีสติ  มีสมาธิ  มีปญญานี่มันลึกซึ้ง  พอลกึซึ้งมนัพิจารณาแลวมันก็เหน็ตามนัน้ 
พอมนัหมดวงรอบไปจิตมนักอ็อกมาเปนปกติ  พอออกมาเปนปกติปบมันกเ็ริม่คิดแลว 
เริ่มทบทวนแลว สงสัยไหม.. สงสัย สงสัย ถาจิตมันทบทวนนี่สงสัยตลอด 

สงสัย..  นี่ไงตทังคปหานผลเปนอยางนีม้ันเลยไมใชมรรคสามัคคไีง  มนัไมใช 
มรรคสามัคคีเพราะวามนัยังไมจบขบวนการของมัน  มันยังไมรวมตัวของมัน  ถาพอมัน 
รวมตวัของมนั  เราพจิารณาอยางนีบ้อยครั้งเขามนักป็ลอยอีก ปลอยอีก มีความสุข ปลอย 
บอยครัง้เขาๆ  พอมันรวมตวัเปนมรรคสามัคคี..  มันรวมตวั  เห็นไหม  มันรวมตวั  มรรค
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ญาณมันรวมตัว ฟาบ ! กายเปนกาย จิตเปนจิต ทุกขเปนทุกข.. ไมใชสงสัย ! ไมใชความรู 
ไมใชความรู.. ไมใช ! 

ความรูเปนความรู  อนันีเ้ปนความจริง  ความจรงิเพราะอะไร  ความจรงิเพราะ 
มรรคญาณมนัเขามาทําลาย  พอทําลายหลวงตาทานพูดเอง  เวลากายกบัจิตมันแยกออก 
จากกันไป  มันเหมือนกบั  ๓  ทวีปเลย  มนัจะเขามาตอกันอกีไมไดเลย..  นี่ไงที่วาความ 
เสถียรของมัน  ความเปนธรรมของมัน  ความเปนธรรมของมันตองเกิดจากมรรคสามัคคี 
แลวมรรคสามัคคมีีไดหนเดียว ! มีไดหนเดียว ! 

เพราะเวลาหนเดียวนี่มนัสมจุเฉท  มันขาดไปแลวมนักลับมาตอกนัอกีไมได  นี่ 
เปนโสดาบันไดหนหนึง่  เปนสกทิาคาไดหนหนึง่  เปนอนาคาไดหนหนึง่  เปนพระ 
อรหันตไดหนหนึง่  มีหนเดียวเทานั้น  แตกอนหนานั้นไมจรงิ  เพราะมันยังไมหลายหน 
ตทังคปหานนี่คือมันฝก  มนัปลอยๆ  อนันัน้ไมใชหนสุดทายไง  หนสุดทายคือมีหนเดียว 
ถาหนเดียวมนัขาดปบมนัจะไมมีอะไรอกีแลว  มนัจะกลับมาทําอีกไมไดเลย..  นี่มรรค 
สามัคคี ! 

นี่เขาถามวาคําวา “มรรคสามคัคีมนัหมายความวาอยางไร หรืออริยมรรคสามัคคี” 

อันนีม้ันหลอกใหพูด มันหลอกใหอธิบาย.. มรรคสามัคคีมันเปนอยางไร มนัเปน 
อยางที่อธิบายมา  นี้มรรคสามคัคีนะ  ทีนีม้ันปฏิบัติไป  ถาเราปฏิบัตไิปเราจะรูได  เราจะรู 
ของเรานะ  แลวถารูแลวเรามีครบูาอาจารย  เขาถามไดเมื่อกอนเขาถามเราบอยมาก  เรามา 
ใหมๆ นะ 

“หลวงพอมัน่ใจไดอยางไรวาครบูาอาจารยของหลวงพอนี่แนนอน” 

เราบอกแนนอน !  แนนอนเพราะอะไร เพราะเราอยูในหมูคณะ แลวเราไดฟงครู 
บาอาจารยทานพูดมาบอยๆ  ตั้งแตสมยัหลวงปูจมูธรรมเจดีย  เห็นไหม  ทานเอาหลวงตา 
กับหลวงปูขาวคยุกนั  นี่หลวงตาทานไปคุยกับหลวงปูมั่น  หลวงตาทานไดคุยกับหลวงปู 
ฝน คือพวกเราไดตรวจสอบกนัเองไง พวกเราไดตรวจสอบกันเอง เราเช่ือมั่นเพราะวามัน 
ไดมีการตรวจสอบ.. แลวถาการตรวจสอบ ในการปฏิบัติการตรวจสอบ เหน็ไหม คนที่มี 
วุฒิภาวะหรือปญญาไมเหมือนกัน  หรอืแตกตางกนั  มันตองมปีระเด็นใหโตแยงกนั 
เด็ดขาด ถาวุฒิภาวะเราไมเทากนั
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ฉะนั้นถาวุฒิภาวะมนัเหมือนกัน  มนัเทากนัมนัก็จบ  ดูสิดูหลวงปูแหวนทานพูด 
กับหลวงตาสิ “มหามีอะไรคานมา ! มหามีอะไรคานมาเลย มหาคานมา” ถาความจรงิตอ 
ความจรงิมนัมัน่ใจมาก 

“มีอะไรวามาเลย ! มีอะไรวามาเลย !” 

“ผมไมวาอะไรหรอกครับ ผมหาฟงธรรมะแบบนี้ ผมหาของอยางนี้ !” 

นี่หลวงตาทานพูด  เหน็ไหม  ฉะนั้นเราถึงบอกวาเรามั่นใจ  เรามั่นใจวาเราอยูใน 
หมูคณะ  อยูในสังคมครูบาอาจารย  ทานมอียางนี้มา  ฉะนัน้เราถึงมัน่ใจแลวเราถึงมี 
กําลังใจ  แลวเราถงึไดมคีวามมุมานะ  เราถึงไดมีการกระทําวาเราจะไมโดนหลอก  เราจะ 
ไมสูญเปลา เราถึงมีการกระทํา เราถึงตัง้ใจของเรา แลวพอทําเขาไปแลว พอมรรคสามคัคี 
นี่.. 

ตั้งแตเราบวชใหมๆ มคีรูบาอาจารยทานพูดอยู  “เวลากิเลสมนัขาดนีม่รรคสามัคคี 
แลวมนัสามัคคอียางไรวะ”  แตมันกไ็มสงสยัขนาดที่วาจะไปรื้อคนหรอก  เพราะมันจะ 
สงสัยแคไหนเราไมเกี่ยว เราจะเอาแตใจของเรา ใจของเรา.. แตพอมันไปเจอเขานี่ 

“ออ ! มันเปนอยางนีเ้อง ! มันเปนอยางนี้เอง !” 

มันตองออ..  ถาไมออ  ก็ยงัไมรู  พอมันเปนปบออเลย  ไดยินแตช่ือไง  เขาบอกวา 
วัวบราหมันตวันีม้ันสวยมาก  อเมริกนับราหมันมันสวยมาก  เอะ..  เขาวามนัสวยก็ไมเคย 
เห็นไง  พอไปชนกบัมนันีอ่อ  !  ออเลย  แหม..  มันสวยอยางนี้เอง  !  มันสวยอยางนี้เอง  ! 
มรรคสามัคคี ตองรูตองเห็น ถารูเห็นแลวนะเพี๊ยะ ! เลย เพี๊ยะ ! เลย 

แลวนีม่ันมาจากนัน้นะ 

ถาม  :  การทําบุญรวมกบัหมูคณะ เมื่อตายไปแลวจะมาพบเจอกันอีกไหมครับ 

หลวงพอ  :  (หัวเราะ) เจอกนัแนๆ 

“การทําบุญเปนหมูคณะ เมื่อตายไปแลวจะมาเจอกนัอีกไหมครับ”
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เรื่องของกรรมนี่นะ  เรือ่งของกรรม..  เวลาโทษนะสามีภรรยาที่รกักันมาก  มีสามี 
หรือภรรยาตายไปกอน  นี่ภรรยาหรอืสามีจะตามไปใหได  จะไปเจอกันใหได  จะทําราย 
ตัวเองเพือ่ใหไดไปเกิดเจอกัน..  มี  เราอยูที่บานตาดตอนนัน้นะ  แลวสามเีปนคนดมีากๆ 
ออกจากหองน้ําลมตายเลย ภรรยานีร้ักมาก บอกสามีนี่เปนคนที่สุดยอด เปนคนดี โคตรดี 
ไมเคยมอีีกเลย ฉะนัน้ก็ดวยความรักอันนี้จะทํารายตวัเองตามไปเลย 

อูฮู..  มีลูกอยู ๒ คนนะ  เขาก็พาดูไป นี่พาไปหาคนไหนก็แกไมไดๆ  ไปหาหลวง 
ตา นี่ไปหาหลวงตา พอบอกวาเขาจะฆาตัวตาย 

หลวงตาบอก “เออ.. ฆาเลย ! ฆาเลย !” 

มันไมมีใครเคยพูดอยางนี้ไง หยุดเลยนะ.. 

“ฆาตัวตาย ฆาเลย ! แลวจะฆาตัวตายเมื่อไรละ” เขาบอกวาจะฆาตัวตาย 

“เดี๋ยวกอนนะถาจะฆาตัวตาย ตองฆาลูกกอน” 

“ไมได ! ฆาลูกไดอยางไร ถาฆาลูกแลวใครจะดูแลครอบครัว ใครจะดูแลตระกลู 
ละ” 

นี่ครูบาอาจารยที่เปนนะสวนเลย “แลวถาแมมันตายลูกมนัจะอยูกบัใครละ !” 

โอโฮ.. มันไดสติ ไดสตกิลับมาเลย พอไดสติกลับมานะ เสียใจกเ็สียใจ แตพอฟน 
ขึ้นมานะก็คิดถงึลูกคิดถึงตระกูลของเรา  แลวพอเสยีใจปบ  พอไดสติแลวนี่เริ่มมาติเตียน 
เพื่อนฝูง นีเ่พื่อนไมเคยเตือนเลย เตือนแลว อูฮู.. ดึงไวขนาดไหนนะ จะวิ่งใหรถชน จะวิง่ 
ใหรถชนตาย  จะทํารายตัวเอง  เพื่อนก็ดึงแลวดึงอีก  แลวพอยงัไมรูเรื่องนะ  พอหลวงตา 
ทานกระแทกทีเดียวกลับมานะวา  โอโฮ..  เพื่อนนี่ใจราย  ไมมีใครชวยเลย..  เขาดึงเกือบ 
ตาย วาเพื่อนใจราย เพือ่นไมดี 

พอจบ.. นี่เราจะพูดตรงนี้ไง พอหลวงตาทานเทศนฟงแลวสะอึกเลยละ 

“ถาเราฆาตัวตายไป เราจะตามไปเจอสามเีราเหรอ เพราะเวลาสามีเขาตายไปเขาก็ 
ตายดวยกรรมของเขา  แลวเราฆาตัวตาย  นี่ฆาตัวตายมันก็เหมอืนกับเราทํารายตัวเอง  เรา 
จะไปเกิดเจอเขาไหม..  ถาเราฆาตัวตายเปรียบเหมือนกับเราเอาเข็มเลมหนึ่ง  ไปทิง้ลงใน
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ทะเล แลวเราก็ไปงมหาเขม็เลมนั้นเจอไหม” โอโฮ..  เวลาทานเทศนนะ แตพอจะเทศนนี่ 
ตองใหเขาช็อกกอน ใหเขาสํานึกตัวกอน 

ฉะนั้นถาอยางนัน้ยงัไมไดเจอกนั  แลวทําเปนหมูคณะนี่จะไปเจอกนัไหม 
(หัวเราะ)  เราจะบอกวา  กรรมของคนมันแตกตางกนัไป  แตเราวาเจอ  คําวาเจอของเรานี่ 
มันไมใชเจอแบบวทิยาศาสตร  คําวาวิทยาศาสตรเจอเราก็ตองเกิด..  นี่เราตายไปดวยกนั 
ไปเกิดดวยกนัเปนหมูคณะกันไป มนัไมใช 

แตเวลาคนหมดอายมุันก็ตายไปกอน คนไหนหมดอายุก็ตายไปกอน คนอยูหลังก็ 
ตายทีหลัง  มันก็วนเวยีนกันอยางนี้  เหน็ไหม  แตเราจะไปเจอกนั  เราไปเจอกันเพราะเรา 
สรางกรรมมาดวยกนั  กรรมนีม้ันจะพลัดใหเราไปเจอกันชาติใดชาติหนึ่ง  เราจะไป 
รวมกันชาติใดชาติหนึ่ง มันจะไปพบไปเหน็กนั 

คนเราทําบุญรวมกัน ทําอะไรรวมกนัมา จะไมไปเกดิเจอกัน เปนไปไมได ! แตถา 
จะเจอกนัแบบวาไปทั้งคณะอยางนี้..  มาอยางนี้ไปอยางนี้ดวยกัน  มนัก็ไมใช  !  จะบอกวา 
มาดวยกนัอยางนี้  ก็ไปดวยกันอยางนี้  อายุก็ไมเทากัน  ความคิดก็ไมเทากนั  อะไรก็ไม 
เทากัน.. ทําดวยกันแลววาจะตายดวยกัน แลววาจะไปเกิดรวมกัน แตเกิดแนนอน  เจอกนั 
แนนอน แตเจอกนัแบบกรรมมนัพาไปไง แตเวลาเราคิดขึ้นมาเราก็คิดของเราอยางนี้ เวลา 
บอกวาถาเจอกันตองไปดวยกนั เรากจ็ะไปเจอกันอยางนี้ จะไปดวยกนั 

อันนีอ้ันหนึ่งนะ นี่ถึงบอกวาทําบุญรวมกนั  เปนหมูคณะกัน  เมือ่ตายไปจะไปเจอ 
กันหรอืไม.. เจอ ! เจอแบบผลของวัฏฏะ กรรมมนัซดัไป กรรมมนัหมนุไป แลวเราทําสิ่ง 
ที่รวมกันสิง่ใดมา เราจะมาเกือ้กูลกัน เราจะมาสนับสนุนกนั แตมันจะมีผลของกรรม นี่ๆ 
กรรมที่เปนอจินไตยมนัเปนอยางนี้  มันไมเปนแบบวิทยาศาสตรไง  พอวิทยาศาสตรเรา 
พูดนี่ตองเปนอยางนี้  ตองเปนอยางนี้  ไอนัน่มนัเขาสรางหนัง  ถาสรางหนังนะไดเพราะ 
มันไปเกณฑคนแสดงมาเลย แลวจะเปนอยางนัน้ๆ มนัจะเปนอยางนัน้ไป 

ฉะนั้นตายไปแลวจะเจอกนัไหม..  เจอกนั  แตนี้เราเจอกัน  เราจะเจอกัน  เราจะไป 
เห็นกนั แตเราจะเจอกันเห็นกนั พอไปอีกชาติหนึ่งเราก็ไปเจอกนัอกีสถานะหนึ่ง  เปนคน 
หนึ่ง  เปนช่ืออืน่  เปนตําแหนงอืน่  แตก็เปนจิตดวงนี้แหละมนัจะไปพบไปเหน็กัน  แตถา 
จะไปเหน็กนัโดยที่เรายงัจํา  โอย..  ชาติที่แลวเรายงัเจอกันมาเนาะ  โอโฮ..  นั่นระลึก
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อดีตชาติได  พวกนี้จําอดีตชาติได  ออ..  เราเคยไปทําบุญที่วัดนัน้ดวยกัน  เหน็ไหม  เรามา 
เกิดเจอกนั 

นี่มนัเปนเพราะความคิดไง  เวลาคําถามนี่คิดแบบวิทยาศาสตร  คําวาวิทยาศาสตร 
นี่ถูกตองนะ  เราตองคิดเปนระบบเปนวิทยาศาสตร  เปนสิง่ที่วาจบัตองได  พิสูจนได  เรา 
ไมใชคนทีไ่มมีปญญาที่เราจะเช่ืออะไรดวยความงมงาย..  ทีนี้วิทยาศาสตรนี่มนัเปนโลก 
โลกวทิยาศาสตร นี่เปนโลกวิทยาศาสตร ธรรมะมนัละเอยีดออนกวาไง ธรรมะมันลึกลบั 
ซับซอนกวาที่เราคิดไดไมทันไง 

ฉะนั้นคําถามสวนใหญ เขาเรยีกวทิยาศาสตรนี่เปนสตูรสําเร็จ มันเปนคําถามทื่อๆ 
แตความจรงิมนัไมทื่อๆ มนัเปนของมนัไป.. นี่คือธรรม ! ธรรมของพระพุทธเจาละเอียด 
กวานี้เยอะมาก ฉะนั้นเจอกันแนนอน  ! แตไมเจอกนัอยางที่เราปรารถนา มันเจอกันแบบ 
วาผลบุญผลกรรมมนัซับใหเปนไปตามนัน้ 

ถาม  :  ถาเราทําใหคนอื่นตองเปนหวง เราจะเปนบาปไหม 

หลวงพอ  :  ความอาลัยอาวรณนะ ความเปนหวง ตัดกันไมขาดหรอก กิเลสตัวสุดทาย 
นะ กามราคะ ปฏิฆะนะ นี่มนัเปนเรื่องหยาบๆ ถงึทีสุ่ดแลวนะ.. นี่อวิชชา ปจจยา สังขารา 
สังขารา  ปจจยา  วิญญาณัง  มันเปนความอาลยัอาวรณ  มันเปนกิเลสที่ละเอยีด  ความเปน 
กิเลสทีล่ะเอียดนี่มนัละเอียด มนัไมใชผลของทุกขนะ 

ถาความโลภ  ความโกรธ  ความหลงมนัขาดไปแลว  พระอนาคานี่ตัดความโลภ 
ความโกรธ  ความหลงไปแลว  มนัเหลือแตตัวจิตเดมิแท  ทีนี้ตวัจิตเดมิแท  เหน็ไหม  ที่ 
หลวงตาบอกวามนัเปนไฟสมุขอน  มนัเปนไฟไหมแกลบ  มันไหมตัวมันเอง  พอไฟไหม 
ตัวเอง นี่แหละตัวอาลัยอาวรณ ! ตัวอาลัยอาวรณ.. ตัวอาลัยอาวรณในภพในชาติ 

ฉะนั้นตัวนี้นะเราจะบอกวา  คนถามถามวา  “ถาเราทําใหคนเปนหวง”  ความหวง 
ความใย  แลวคนที่หวงนะ  ถาเรารักมาก  เรารกัมากเราผูกพันมาก  เราก็หวงมาก  ถาเรารัก 
นอย  เราผูกพันนอย  เราก็หวงนอย  เออ ! อาว.. ถาเด็กมันยิ่งเล็กกย็ิ่งหวงใหญเลยนะ เห็น 
ไหม หลวงตาบอกเลย ถามันเปนเล็กๆ นี่มันเปนผูวา พอโตขึ้นมาเปนนายอําเภอ พอเวลา 
เด็กมนัโตขึน้มามนัชวยเหลือตวัเองได ความเปนหวงเรากน็อยลงแลว แตถายิ่งมันอยูของ 
มันไดความเปนหวงเราก็ยิ่งนอยลงๆ แตไมมีความหมดไป ไมมี !
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ในครอบครวัเรานะ  ดีขนาดไหนเราก็หวง  เลวขนาดไหนเรากน็ึกถงึ  เราจะลบ 
ไมไดหรอก บางคนนี่ตัดพอตัดลกูกนันะ เลวก็ตัดนะ มึงตัดไปเถอะตัดแตปาก มนัคิดใน 
ใจ  มันตัดไมไดหรอก  ไมมทีาง  จะเลวขนาดไหนกต็ัดไมได  มนัตัดไดแตปาก..  ความคิด 
มันตัดไดอยางไร ผลของมันเกิดมามึงตัดไดอยางไร แตเพราะความเจ็บช้ําเรากว็าเราตัด 

นี่เราพูดถงึความหวงไง  เราจะบอกวาถาสิ่งนี้มนัเปนเรื่องของ..  เราจะบอกวาเปน 
ธรรมชาติของจิต  เปนธรรมชาติของผลของวัฏฏะ  หลวงตาทานพูด  เห็นไหม  ที่ทาน 
ออกมาโครงการชวยชาติบอกวา  เรามีสายบุญสายกรรมตอกันมา  เราถงึเช่ือฟงกนั  เราถงึ 
มาเกื้อกูลกนั  เราถงึมาชวยกนัเพื่อมายกชาติ..  นี้ทานพูดเองวา  “เพราะเรามีสายบุญสาย 
กรรมกันมา” 

นี้คําวาสายบุญสายกรรม นีท่ี่เราทําเปนหมูคณะ เราทําบุญกันมานีเ่ราทํากนัมา เรา 
มีสายบุญสายกรรมกนัมา  เพราะเรามาเห็นทาน  เรามาเห็นการกระทําของทาน  เราถงึเช่ือ 
ฟงทาน ฉะนัน้ความเช่ือฟงอันนั้น 

ทีนี้คําวาเปนหวงๆ  นีม่ันเปนบาปไหม..  คําวาเปนบาปไหม  ไมเปนบาปนะ  เอา 
อยางนีน้ะเวลาพระพุทธเจาจะออกปฏิบัติ  เวลาพระพุทธเจาออกมา  พระเจาสุทโธทนะ 
เปนหวงไหม พระเจาสุทโธทนะทกุขยากไหม แลวไมทุกขธรรมดานะ เวลาพระพุทธเจา 
ตรัสรูขึ้นมาแลว  แลวกลับมานี่กลับมาจะโปรดนะ  เวลาสามเณรราหุลบวชอีกนี่เจบ็อีก 
ช้ันหนึ่ง เหน็ไหม 

นี่ไง เพราะสิ่งนีม้ันมีอยูไง จะบอกวาจะไมใหใครหวงเราเลย เราก็ตองไมมีพอไม 
มีแมนัน่แหละกไ็มหวงเลย เราก็มไีง เรากม็ีพอมีแม เราก็มีทุกคนทําไมจะไมหวงเรา เขาก็ 
หวงเรา  นี้ความหวงนั้นมันหวงโดยโลก  มนัหวงหมายถึงวามันมีเหตมุีผลไหม  ไอตรงนี้ 
เรามาคิดกนัไง  ถาบอกวามันจะไมมีหวงเลยก็แสดงวาโลกนี้มีพระอรหันตหมดเลย  เปน 
พระอรหันตหมดเลยมนัก็ไมมีกรณีนี้ขึน้มา  แตถาเราไมใชเปนพระอรหนัตทัง้หมดเลย 
เราจะตองมกีรณีนี้ 

ถามีกรณนีี้เราก็ตองมองวา  กรณนีี้ถาเราไมมองเปนธรรมกับเปนโลกนีน่ะ  ถาไม 
มองเปนธรรมกับเปนโลกเราจะทําอะไรกนัไมไดเลยไง  เราจะจับตองสิ่งใด  ตอนนี้เขา 
เปนหวงนะ จะจับตองสิง่ใดเขากเ็ปนหวงนะ  เราก็เลยทําอะไรกนัไมไดเลย แตถาจับตอง
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สิ่งที่เขาเปนหวง.. หวง ! หวงก็คือหวงแตทําดี ทําดีเอาความดีนี้ เหน็ไหม ดูพระพุทธเจานี่ 
สละออกมากอน พอสละออกมากอนแลว พอพระพทุธเจากลับไป นี่กลับไปเอาพระเจาสุ 
ทโธทนะเปนพระอรหันต กลบัไปเทศนพระนางพิมพาจนเปนพระอรหนัต 

ออกมานี่ทุกขยากหมดนะ  พอแมตรอมนะ  กษัตรยินะจะไดขึ้นมาปกครอง  จะ 
เปนจักรพรรดนิะ  พอแมหวงัขนาดไหน  หนไีปบวชเฉยเลย  นี่โอโฮ..  ไปอาน 
พระไตรปฎก หลวงตาพูดถึงนางพมิพา เห็นไหม เราเปนภรรยา แลวอยูดีๆ สามีทิ้งไปเรา 
ผิดอะไร เราผิดอะไร เราผิดอะไร.. ฟงขาวนะ อยูในพระไตรปฎก อานพระไตรปฎกแลว 
โอโฮ..  มันสะเทอืน  ฟงขาววาพระพุทธเจาอยูที่ไหน  นอนอยางใด  ทีแรกกน็อน  นี่ 
พระพุทธเจานอนกับพืน้ นอนลงกับพืน้เลย ฟงขาวพระพุทธเจาอยูที่ไหน จะหันศรีษะไป 
ทางนั้น หันศีรษะไปทางนั้น.. นี่ผูกพันกนัมาตลอด เห็นไหม จนสุดทายพระพทุธเจาก็ไป 
เอาได ไปเทศนจนเปนพระอรหนัตได 

หวงไหม..  นี่หวง  !  ถาหวงเพื่อดี  เราตองทํานะ  ฉะนั้นถาหวงแลว  หวงจะเอาไป 
ผูกคอนี่ไมเอา เวลาหวง.. มานี่ๆ ขันชะเนาะเลย เออ.. หวงอยางนี้ไมเอา แตถาหวงอยางนี้ 
มันเรื่องธรรมดา  มนัเรื่องธรรมดาเรื่องที่ตัดไมได  แตเราจะทําคุณงามความดีมนัตองมี 
การลงทนุ เราตองทําของเรา 

นี่กรณอียางนี้  ถาบอกวา  เราทําใหคนอื่นหวงแลวเปนบาปๆ  ทนีี้พอเขาจะออก 
จากบานมาเขาเปนหวง  กลับบานเลยนะไมตองออกจากบานเลย  โอโฮ..  คนดีมันก็ไมได 
เวลาจะมาวัดเขาเปนหวงก็ไมมา เวลาไปเทีย่วเปนหวงกจ็ะไป หวงก็ไมเกี่ยว จะไป แตจะ 
มาวัดบอกหวง หวงไมไปแลว พอแมหวงไมมา  แตเวลาไปเที่ยว พอแมหวงขนาดไหนก็ 
เอาไวกอน เก็บไวกอน แลวคอยมาคุยกันทีหลัง 

เอานะตอ.. 

ถาม  :  มีครอบครัวหนึ่งไปกราบเจาอาวาสวัดปฏบิัติวัดหนึง่ ขณะนัน้เจาอาวาสอาพาธ 
แลวเจาอาวาสทานลูบผมผูหญิงแบบผานๆ  ทานทําแบบนี้ผิดไหมคะ  ถาทานทําผิดทาน 
จะภาวนาไดจริงหรอืเปลาคะ แลวทําไมคนถึงไดศรทัธามากกันคะ 

หลวงพอ  :  อันนี้เราพูดเปนกลางนะ เจาอาวาสนั้นถาคิดวาเปนผูชายละ ถาเจาอาวาส 
นั้นมองวาผูหญิงนี่เปนผูชายละ ทานอาจจะเขาใจผิดก็ได อยางเชนในปจจุบนันีเ้ด็กๆ เขา



เมื่อพระพุทธเจารู ๒๙ 

มานี่เราไมคอยกลานะ  ผูหญิงหรือผูชายมนัดูไมออก  เวลาแจกขนมนี่หลายทีแลว  นึกวา 
เปนผูชาย  แตเฮย..  ผูหญิง  ไอผูหญิงคิดวาเปนผูชาย  เราดูผิดนะ  เด็กๆ  ที่รับขนม  บางที 
โทษนะไมใชเสแสรงนะ  บางทีตองถามเลยผูหญิงหรือผูชาย  เอ็งผูหญิงหรือผูชาย..  ไม 
กลา เด็กๆ เขามานี่ไมกลาเลย หญิงหรือชายนี่ดูไมออก 

ถาประสบการณอยางนี้เราเคยมี  ฉะนั้นถาเขามีลบูผานๆ  มันลูบอยางไรก็ไมรู 
เนาะ  แตถามันเปนความจริง  เพราะวาแมแตทารกไง  ทารกเปนเพศหญิงภกิษุก็จับไมได 
แลว ถาพูดถงึตามวนิัยนะ แตดูพระเซนสิ เหน็ไหม พระเซนไป ๒ องค แลวพอจะขามน้ํา 
มีผูหญิงผานมา องคหนึ่งอุมผูหญิงไปเลย แลวก็ไป ไอพระที่ไปดวย แหม.. ทุกขนาดูเลย 
จนทนไมไหว ตกเย็นไปถามเลย 

“ทาน.. ทําไมทานทําอยางนัน้ละ อูฮู.. ทานยังแบกมาเหรอ” 

“ผมทิ้งไวที่นัน่แลว ทิง้ไวตรงแมน้ํานั่นละ ผมไมไดแบกมา” 

“ทานยังแบกมาจนปานนีอ้ีกเหรอ” 

คือวาทําใจได ทําใจไมไดไง คนถาเขาทําใจไดเขาตัดใจของเขาไดจริง แตตองจริง 
นะ  ถาไมจริงนะ  ถาเราเปนอาบัติใชไหมเราทําสิ่งใดก็จะเปนกงัวล  อันนี้มนัเปนนวิรณ 
ไหม แลวมาพุทโธ พุทโธ พุทโธใหเปนสมาธินี่มนัไมเปนหรอก 

ฉะนั้นศีล  !  ศีลมันเปนรั้ว  กั้นใจของเราไมใหมนัพยศ  ฉะนั้นถาอะไรสิง่ใดก็ 
แลวแตที่พอเวลาเราไปทําแลวมันยิ่งพยศ นี่สิ่งนั้นมนัไมถูกแลว  แตศีลนี่ปองกนัไมใหใจ 
เราพยศ พอใจเราไมพยศแลวเราจะทําใจเราใหสงบไดอีกหรอืเปลา 

ศีล สมาธิ ปญญา ! ศีลปองกนัไมใหพยศ  แตถามันปองกนัไมใหพยศ แลวทําแลว 
มันลงสมาธิไหมละ ไมพยศแลวดีไหม อยางที่วาศีล ๕ ศีล ๕ นี่ไมทําผิดศีล ๕ เลย ถาไม 
ผิดศีล ๕ ไมโครโฟนกไ็มผิดศีล ๕ เลย ไมโครโฟนนี่ไมทําผิดเลย.. ไมผิดศีล ๕ ก็วัตถุไง 
ไมผิดศีล ๕ ตองมีธรรม ๕ 

ไมผิดศีล  ๕  ไมฆาสัตวตองเมตตา  ตองดูแล  ตองรักษา  เห็นไหม  ไมลกัทรพัย  มี 
อะไรกเ็จอืจานใคร..  ไมลักทรัพย  ไมฆาสัตว  แตกูไมใหใครเลย  ก็วัตถไุง  !  ก็วัตถุไง  นี่
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โตะ  วัตถุนีม่ันมีศีลครบ  มันไมเคยทําผิดใครเลย  นีศ่ีลมันบริสุทธิ์  วัตถุนี้ศลีบริสุทธิ์หมด 
เลย 

ศีล ๕ ธรรม ๕ ! ถาเรามีศีลแลว เรามีศีลใชไหม แลวเราจะทําอะไรตอไป ทุกคน 
บอกวามีศีลๆ แลวศีลเปนอยางไร.. อันนี้พูดถึงถาเราทําใจได คําวาทําใจไดนะ 

ฉะนั้นกรณีนี้  เพราะวาทานเปนคนมีศรัทธามากอะไรนี่  อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะ.. 
แตถามันศรัทธาหรือไมศรัทธา ผิดหมด ! เพราะวินยัไมไดยกเวนวาศรัทธาไมผิดวินัย จะ 
มีคนเคารพมากหรือเคารพนอยกค็ือผิดหมด 

เวนไว..  เวนไวที่หลวงปูมั่น  เวลาที่หลวงปูมัน่นะ  หลวงปูตือ้ทานไปอยูกับหลวง 
ปูมั่น  แลวเวลาแจกอาหารอยูหลวงปูตือ้ฉันเลย  ธรรมดาหลวงปูมัน่ทุกคนเคารพทานมาก 
ทีนี้หลวงปูตือ้ทานกอ็ภิญญา  ๖  นะ  หลวงปูตื้อเปนพระอรหันตทีร่ับรูไปหมด  แลวเวลา 
เขาแจกอาหารมา พอหลวงปูตื้อทานฉนัเลย หลวงปูมั่นหนัไปถาม 

“อาว.. ทานตื้อทําไมฉันละ” 

“อาว.. ก็ผมหิว ! ก็ผมหิว” 

นี่พระอรหนัต..  เราจะบอกวาพระอรหันตนี่นะ  สติวินัย..  สติวินัยมันพนจาก 
อาบัติไง มันพนจากกฎทกุๆ กฎ แตมันตองเปนความจรงิไง ถาไมใชหลวงปูตื้อนะ หลวง 
ปูมั่น..  เพราะหลวงปูมั่นทานพยายามสราง  เห็นไหม  ดูสิศาสนาของเรามันมา  ๒,๐๐๐ 
กวาป  พอ  ๒,๐๐๐  กวาป  ผูที่ปฏิบัตเิปนหลักเปนเกณฑนี่มันนอยลงๆ  ฉะนั้นหลวงปูมัน่ 
ทานมาฟนฟู มันไปลงกับในพระไตรปฎกวา “กึ่งพทุธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่ง” 

นี่หลวงปูมัน่ทานก็มาฟนฟู  ทานพยายามจะวางขอวัตร  คือวางปฏิปทาไว  วาง 
ปฏิปทาไว  เหมือนกับสรางถนนใหพวกเราไดเดนิ  สรางปฏิปทาไวใหเรากาวเดิน  ฉะนั้น 
ทานถึงตองทําสิ่งทีเ่ปนหลักเปนเกณฑ  แลวหลวงปูตื้อไปทําตอหนาทาน  มนัจะเปน 
อยางไรละ ทีนี้หลวงปูตือ้ทานสะอาดบริสุทธิ์จริงๆ ทานเปนความจริง หลวงปูมั่นทานถึง 
พูดคํานี้ นี่หลวงตาเลาประจํา 

“ใครอยาเอาแบบหลวงปูตือ้นะ ใครหามทําตามหลวงปูตื้อนะ”
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แตเวลาหลวงปูตื้อทานก็ปลอย  เหน็ไหม นีเ่ราจะบอกวา ถาถึงที่จริงแลวนี่มนัพน 
จริงๆ มนัเปนสติวนิัย มันพนจากกฎกติกา จิตนี้มนัไมมมีารยาสาไถย ไมมีสิ่งตางๆ ที่มนั 
พนไป.. นั้นพูดถึงความจริงอยางนัน้ แตสิ่งนีใ้ครจะเอามาเปนบรรทัดฐานละ ฉะนัน้กรณี 
อยางนีเ้ราตองยกไว  ยกไวใหครูบาอาจารยของเราทานวินิจฉยักันเอาเอง  ครูบาอาจารยที่ 
เปนประโยชนกับเรา 

ถาอยางพวกเรา เราตองบอกวาศีล สมาธิ ปญญา ผิดก็คือผิด ถูกก็คือถูก.. ผิดก็ผิด 
ถูกก็ถกูในสายตาพวกเรา ตอบในสายตาพวกเรา ฉะนั้นในครูบาอาจารยที่ทานมั่นคงของ 
ทานแลว นั่นเปนอีกเรื่องหนึง่  ฉะนั้นไอเรือ่งอยางนีม้ันกอ็ยูที่ความเช่ือของคนวาใครเช่ือ 
ไดมากนอยแคไหน มันเปนความเหน็ของคนนะ 

ฉะนั้นมาถึงการนี้.. 

ถาม  :  ๑.การออกโรงทาน  การทําบุญกับมลูนิธิตางๆ  การทําทานกับขอทาน  บุญ 
แตกตางกันอยางไรคะ 

หลวงพอ  :  โอโฮ..  ไออยางนี้มนัเปนเทวดาหรอือะไรที่ถามพระพทุธเจาไง  ไปถาม 
พระพุทธเจาวาควรทําบุญทีไ่หน..  ควรทําบุญที่ไหน พระพุทธเจาบอก  “ควรทําบุญทีเ่ธอ 
พอใจ” พระพุทธเจาตอบสุดยอดเลยนะ นีเ่ราควรทําบุญที่ไหน พระพุทธเจาบอกวา 

“เธอควรทําบุญที่เธอพอใจ” 

จริงๆ นะ สมมุติดูสิ  โยมสังเกตไดไหม โดยทัว่ๆ  ไปพระบางองคก็ศรัทธาองคนี้ 
บางคนก็ศรทัธาองคนี้  ถาเขาศรัทธาองคนี้ใชไหม  เราชวนมาทําบุญองคนีเ้ขาบอกไมไป 
ไมทํา เห็นไหม ก็ทําบุญเหมือนกัน ทําไมเขาไมทําละ 

ฉะนั้นพระพุทธเจาวา “เธอควรทําบุญทีเ่ธอพอใจ ถาเธอพอใจทีไ่หนควรทําทีน่ั่น 
เพราะเราไดทํา”  พระพุทธเจามองตรงนีน้ะ  มองถงึวาเราจะไดทํากอนไง  แตถาเราไม 
พอใจนี่เราจะไมทํา  ทั้งๆ  ทีว่าเราจะทําถูกหรอืทําผิดก็ไมรูแหละแตเราพอใจ  เราพอใจ 
ตองทําเลย ถาไมทําเดีย๋วกเิลสบอกไมทําเก็บไวดกีวา แลวไมทําแลวเลิกเลย จบเลย 

“เธอควรทําบุญที่เธอพอใจ”
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นี้เขาก็ถามตอวา “แลวถาผลละ ! ถาผลละ !” 

ถาเอาวัดผลกนั ถาทําที่พอใจแลวไดผลเหมอืนกันไหม “ไมแลว ไม” 

ถาไดผล  พระพุทธเจายกคตเิลย  “ถาเธอเอาขาวของเธอหวานลงไปโดนลานหิน 
ขาวเธอจะงอกไหม..  ถาเธอจะหวานขาวของเธอ  เธอหวานขาวลงไปที่เนื้อนาบุญ  ที่เนื้อ 
นาดีที่ดินดีจะงอกไหม” กก็ลับมาไง 

“ทําบุญไดผลมากที่สุดคอืองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เนื้อนาที่ดีที่สุด  ! 
รองลงมากพ็ระปจเจกพุทธเจา อัครสาวก แลวก็พระอรหันต” 

ทําไมไมเหมอืนกนัละ  ทําไมพระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา  อัครสาวก  พระ 
อรหันต  นี่ทําไมไมเหมือนกนัเพราะอะไร  เพราะพระอรหันตเหมือนกนั  นี่เนื้อนามัน 
แตกตางกันเพราะบารมีธรรม เหน็ไหม พอบารมีธรรม แลวตอไปพระอนาคา พระสกิทา 
พระโสดาบัน  แลวถาไมมีละ  อยางนี่ปจจุบนันี้ไมมีแลว  ไมมีพระอรหันต  ไมมีพระ 
อริยบุคคลเลยแลวทําอยางไรละ ใหทําอยางไร 

“ใหเธอทําสังฆทาน  ถาเธอทําสังฆทานก็เทากับเปรียบวาเธอไดทําบุญกับ 
พระพุทธเจา” 

เพราะคําวาสังฆทานนี่มนัเปนสมบัติสาธารณะ  อยางที่เราถวายสงัฆทาน  คําวา 
ถวายสังฆทานคอืถวายแกสงฆ  เราไมไดถวายแกพระองคใดองคหนึง่  เพราะคําวา 
พระองคใดองคหนึง่นี่  เห็นไหม  ที่วามนัไมมีแลว  แลวพระองคนี้ดีหรือไมดีนี่ไมรูแลว 
พระองคนีม้ันจะผิดจะถกูอยางไร  ใหทําบุญถวายสงัฆทาน  ทีนีท้ําบุญถวายสังฆทานก็ 
เทากับถวายแกสงฆ ทีนี้พอถวายแกสงฆ นี่คําถามนะ 

ถาม  :  การออกโรงทาน การทําบุญกับมลูนิธิ  การทําบุญกับขอทาน บุญแตกตางกัน 
อยางไร” 

หลวงพอ  :  เราจะเอาตามขอเท็จจรงินี้ไหมละ  เอาตามขอเท็จจริงกับทีเ่ปน  หรือจะเอา 
ขอเทจ็จรงิในหวัใจเขาละ  ในหวัใจเขานะถาทําบุญกับโรงทาน  โรงทานมันก็เปน 
ประโยชน  นี้คําวาทํากับโรงทานนะ  เพราะอะไรรูไหม  เพราะสงัคมคนจนี  คนจีนชอบ 
ทําบุญ ชอบสรางโรงพยาบาล ชอบสรางโรงเรยีน มาทําบุญกับพระเขาบอกไมเอา พระนี่
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ขี้เกียจ กินแลวกน็อน นอนแลวกก็ิน ไมเห็นทําประโยชนอะไรกับใครเลย เชาขึ้นมาก็กนิ 
กินเสร็จแลวก็นอน 

เขามองดวยสายตาของเขา  เขามองเหน็ประโยชนดวยทางวทิยาศาสตร  เห็นไหม 
เขาไมไดมองวาเนือ้นาบุญ  พระองคนี้จะเปนพระจริงหรอืเปลา  พระองคนี้อยางหลวงปู 
มั่นทานเสียสละชีวิตของทานทัง้ชีวิตมา  ทานเอาชีวิตทานแลกมา  ทานปฏิบัติของทาน 
เห็นหรอืเปลา..  ไมเห็น  พระก็คอืพระ  คนหัวโลนหมผาเหลือง  เพราะวัฒนธรรมไง  ทนีี้ 
พอวัฒนธรรมเปนอยางนั้นปบ นี่สังคมสวนมากชอบทําอยางนัน้ 

ทีนี้การออกโรงทานมนัก็ไดบุญอันหนึ่ง การไดบุญนะ เห็นไหม 

“เราควรทําบุญที่ไหน” 

“เธอควรทําบุญที่เธอพอใจ” 

มันอยูที่เราเห็นนะ เราสังเกตนะเวลาเศรษฐกจิมนัไมดี ทุกคนนี่ทุกขยากมาก แลว 
เราใหอาหารเขาไดประทังชีวิตนี่เราช่ืนใจไหม  เราช่ืนใจมากนะ  คนไหนทุกขยาก  คน 
ไหนเจบ็ช้ําน้ําใจ แลวเราไปเกือ้กูลเขา  เราทําแลวเราช่ืนใจนะ ถาเราช่ืนใจอยางนี้  โอกาส 
อยางนีเ้ราก็ควรทํา แตจะชื่นใจขนาดไหนมนัก็ไมมผีลเทากับพระอรยิบุคคลหรอก แตเรา 
ช่ืนใจไดนะ 

ฉะนั้นคนเรานี่  เราเกิดมาจงัหวะและโอกาสของเรา  มันมโีอกาสที่เราไดทําคุณ 
งามความดเียอะแยะไปหมด ฉะนัน้คุณงามความดอียางใดควรทําเราก็ทํา  เราจะเลอืกของ 
เราเฉพาะอยางนั้น  ดูสิคนเราทิฐนิะ  บางคนเวลาไปฟงพระไตรปฎก  ฟงครูบาอาจารย 
เห็นไหม ถาทําบุญไดเยอะที่สุดคอืเวลาพระออกจากฌานสมาบัติ 

พระนีน่ะ  เวลาพระอริยบคุคลใชไหมแลวเขาสมาบตัิ เวลาออกมานี่จะไดบุญมาก 
ทีนี้ก็เอาใหญเลย  ใครก็จะรอออกจากสมาบัติ  มนัออกจากฌานสมาบัติหรอืวาออกมาจาก 
ตื่นนอนวะ.. เพราะเราไปฟงแลวเราเช่ือ พอเราเช่ือปบมันก็เปนกฎของเราขึน้มาแลว 

ฉะนั้นในสายตาของเรามนัก็เปนเรื่องอยางหนึ่ง  ฉะนั้นเวลาเราทํานี่เราทําของเรา 
สิ่งใดที่เปนประโยชนเราทําอยูแลว  แลวโรงทานนี ่ โรงทานหรอืเราทําเพื่อประโยชนใช 
ไหม  ถาโรงทานนะ  โรงทานถาแบบวามนัมากเกินไป  มันอะไรอยางนี้  เราเห็นแลวมนัก็
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มันไมไดรบัใชประโยชนไง มนัก็ฟุมเฟอย แตถามันเปนประโยชนเราเหน็ดวยนะ เราเหน็ 
ดวย  เพราะวาคนทุกขคนยาก  แลวเขาไดรบัความเจอืจานจากเรา  อนันีจ้ะฝงหัวใจเขาไป 
ตลอด จะฝงหัวใจเขาไปตลอดเลย เราชวยเหลือเขา 

ฉะนั้นผลของบุญนั้นเปนอีกเรื่องหนึง่..  ผลของบญุ  ถามีโอกาสเราก็ไดทํากับ 
หลวงตาอยูแลว เราไดทํากบัครูบาอาจารยของเรา เพราะเราเช่ือมั่นวาหลวงตาของเราเปน 
ความจรงิ 

ฉะนั้นไอผลเทากนั.. ไมเทา ! แตไอความซาบซึ้ง ไอความซาบซึง้ ไอความเห็นที่ 
เขาไดประโยชนจากเรา  อันนั้นมันเปนความซาบซึง้  ผลของมันคอืผลของวฏัฏะ  คือผล 
ของกรรม  เวลาเราไปประสบแลวเราถงึจะรู  แตผลที่เราเหน็นี่เราปลืม้ใจ  เราดีใจ  เราก็ 
ปลื้มใจวามนัเปนผลอยางนัน้ แตมันไมเทา 

การทําบุญกับมลูนิธิตางๆ  เหมือนกัน  !  การทําบุญกับขอทาน  นั่นเปนอีกเรื่อง 
หนึ่ง  การทําบุญกับขอทานกับโรงทานนีน่ะเราใหเหตุผลเหมือนๆ  กนั  เราใหเหตุผล 
เหมือนกนั  แตอยางทีว่าตอนนี้พูดถงึเราคนไทย  เห็นไหม  คนไทยหรือพวกเรานี่ชอบ 
เสียสละ ทนีี้พอเสียสละเขาพูดไปทางโลก การเสียสละมนัก็เขาไปสงเสริมนะ สงเสริมที่ 
เขาเอาเด็กมาทําราย  เอาเด็กมาเพื่อมาเปนขอทาน  อันนี้กน็าเห็นใจ  มันกค็งจะเปนคนเคย 
ทํากันมา 

แลวเราเหน็  เห็นเวลามันมีที่วาเขาไปลักเด็ก  เขาไปทําอะไรนะ  ความจรงินา 
สงสารเนาะ  นาสงสาร  ชีวิตทั้งชีวิตเลยนะตองไปทกุขยากอยางนั้น  แตถาเราไมไปทุกข 
ยากขนาดนัน้เรากน็าจะทําของเราได  มันกน็าจะปฏบิัติของเราได..  อันนีม้ันเปนเรือ่งการ 
ทําบุญ เราจะไดผลไดมากนอยแคไหนเนาะ 

แตกตางกัน เราตองวัดผล วัดผลตามความเปนจริง เพราะเวลาทําบุญกุศลนีน่ะมนั 
มีผลของวัฏฏะ  ผลของวัฏฏะไปเกิดที่ไหน  มันอยูในพระไตรปฎกนะ  มันมคีรอบครวั 
หนึ่งขี้เหนียวมาก  รวยสุดๆ  เลยแตขี้เหนียว มีลูกชายคนเดยีวดวย มลีูกชายคนเดยีวนะ ที 
นี้พอลูกชายปวยหนัก  พอลูกชายปวยหนักปบจะเอาหมอมาดูลูกชายกก็ลัว  กลวัเขามา 
เห็นสมบัติ เขาเขามาในบานเขาจะเหน็ทรัพยสมบัติ เขาเขามาในบานเขาจะเห็นทรัพยสนิ 
ใชไหม เขาจะเรยีกแพง กเ็ลยเอาลกูชายไปทิ้งไวหนาบาน
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พอไปทิง้ไวหนาบานนะ  ไปนอน  คนใกลตายไปทิง้ไวหนาบาน..  รักลูกมากนะ 
แตคนขี้เหนยีวนี่มนัขี้เหนียวจรงิๆ  แลวคนรวยดวยจะเอาหมอมา  อยูในพระไตรปฎกอกี 
แหละ  พอจะเอาหมอมาก็กลวัเขาจะมาเหน็สมบัติ  เดี๋ยวเขาจะเรยีกคารักษาแพง  ก็เลยเอา 
ลูกไปทิง้ไวหนาบาน พอเอาลูกไปทิง้ไวหนาบานนีม่ันไปเขาขายฌานของพระพุทธเจา 

พระพุทธเจานี่พุทธกิจ ๕ เชาจะออกเลง็ฌาน จะออกโปรดสัตว ทีนี้พอโปรดสัตว 
ก็มองมาเหน็ไอลูกชายเศรษฐีมนักําลังจะตาย  พอกําลังจะตายนี่เขาเสยีใจมากนะ  พอก็มี 
ตังค  ทุกอยางกม็ีตังค  จะเอาหมอมารักษาก็ขีเ้หนียว  ไปนอนอยูหนาบาน  พระพุทธเจา 
บิณฑบาตมานะ พอพระพุทธเจาบิณฑบาตมา  คนจะใกลตายนะ  เปลงแสงฉัพพรรณรงัสี 
มา คนใกลตายมนัจะเห็นแสงวาบเหน็แสงอะไร แสงนี่มนัก็แปลกใจ พอมันแปลกใจมนั 
ก็เหลียวมอง  เหลียวมองเหน็พระพุทธเจานะ  โอโฮ..  ปลื้มมากนะ  ปลืม้มากวา 
พระพุทธเจานี้มาโปรด  พอปลื้มมากพระพุทธเจามาโปรดปบนี่ตายลง  ตายลงไปเกิดเปน 
เทวดา 

ไปเกิดเปนเทวดานะ  พอไปเกิดเปนเทวดานี่ก็คิด  เราไมเคยทําอะไรเลย  พอขี้ 
เหนียว  พอไมเคยใหอะไรเลย  จะไปทําบุญอะไรกับใครไมเคยเลย  เราไมเคยทําอะไร 
ความดีไมเคยทํา  ไมเคยทําเลย  แลวเปนเทวดาไดอยางไร  เปนเทวดาไดอยางไร..  พอเปน 
เทวดาไดอยางไรก็มาทบทวน  เทวดานะ  เทวดามสีติ  เทวดาก็ทบทวนวาทีม่าเกิดเปน 
เทวดานีเ้พราะอะไร โอโฮ.. เพราะเหน็แสงฉัพพรรณรังสีของพระพุทธเจาเทานั้นเอง 

นี่บุญ  เห็นไหม  นีเ่วลาบุญมันแตกตางกันอยางนี้  พอเหน็แสงฉัพพรรณรังสขีอง 
พระพุทธเจามา ปลื้มมาก สุขมาก ไปเกิดเปนเทวดา พอไปเกิดเปนเทวดาก็คิดแลว โอโฮ.. 
ถาพอเรานะไดทําบุญกบัพระพทุธเจานะ  พอเราจะไดบุญแคไหน  นี่ขนาดไมไดทํานะ 
เห็นวาพระพุทธเจาเปลงแสงมาเฉยๆ  พอเห็นปบก็ไปเกิดเปนเทวดา  แลวไปเกิดเปน 
เทวดาแลว 

นี่อยูในพระไตรปฎก.. ก็มองลงมาเห็นพอนะ พอนีร่ักลูกมาก แตขี้เหนียวไมยอม 
เอาเงนิรักษาลกู  สุดทายพอลกูตายก็เอาลูกไปฝงไวไง  เอาลูกไปฝงไว  แลวก็ตกเชามานะ 
มาแลวมานัง่รองไห มานัง่รองไหที่หลุมศพ คิดถงึลกูไง นั่งรองไห นั่งรองไห ไอเทวดาก็ 
มองอยูนะ ไอพอกูมานัง่รองไหทกุวนัเลย จะแกพอไง ถาพอไดทําบุญกับพระพทุธเจานะ 
พอนีจ้ะไดบุญมาก แลวจะแกพอ
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อันนี้ชาดกเหมือนกนัแลวเนาะ  พูดชาดก  (หัวเราะ)  เห็นพอไปรองไหทุกวนั  ทีนี้ 
จะแกพอไง  แปลงเปนเทพบุตรลงมา  พอแปลงเปนเทพบุตรลงมาปบก็จะเปนที่หลุมฝง 
ศพกอนนะ  ไปหลมุฝงศพของตัวเองนั่นละ  แตตัวเองเปนเทวดาแลว  ไปนั่งรองไห 
รองไหใหญเลย  ไอพอจะมารองไห  วนันีจ้ะมารองไห  เอะ..  ทําไมเจอใครมารองไหกอน 
วะ ก็ไปถามเขารองไหใหญเลย 

“ เฮย.. เอ็งรองไหทําไมละ เอ็งรองไหทําไม เอง็รองไหทําไมนีร่องไหทําไม” 

“รองไหจะเอาดาวเอาเดอืน จะเอาดาวเอาเดอืน” 

“มึงจะบาเหรอ ดาวเดือนเอาไดที่ไหน” 

โอโฮ..  มนัตอกกลับเลยละ  “แลวก็มงึจะบาเหรอมารองไหใหคนตาย  มันฟนได 
อยางไร” 

นี่ลูกมาแกพอนะ  ลูกมาแกพอ  “รองไหทําไม”  นีร่องไห  มานั่งรองไหกอนไง 
รองไหจะเอาดาวเอาเดอืน  มันเปนสิง่ที่เปนไปไมได  เทพบุตรนะมนัเปนสิง่ที่เปนไป 
ไมได  ฉะนัน้พอมารองไหกับลูก  มนักเ็ปนสิง่ทีเ่ปนไปไมไดลูกตายไปแลว  พอมา 
ยอนกลับเลย 

“เอ็งจะรองไหทําไม” 

“รองไหจะเอาดาวเอาเดอืน” 

“เอ็งจะบาเหรอดาวเดอืนมันเปนไปไมได” 

ตัวเองก็รู ทนีี้ก็ยอนกลับ.. นี่การแกจิต หลวงปูมั่นก็แกอยางนี้ บอกแกจิตเลย 

“แลวมึงก็จะบาเหรอ มารองไหกบัคนตายมันจะฟนไดอยางไร เวลาเขามีชีวิตอยูก็ 
ไมรักษาเขา เวลาเขาตายกม็ารองไหถึงเขา” 

โอโฮ..  เทศนเลยนะ  สอนพอใหพอรูจกัทําบุญไง  วาเงินนี่เก็บไวไมมีประโยชน 
เงินนั้นถาไมขีเ้หนียวรักษาลกู ลูกก็หายแลว ก็ขีเ้หนยีว แลวตอนนี้ลกูตายไปแลว แลวคิด
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ดูสิตัวเองนี่ขนาดเห็นแสงฉพัพรรณรังสียงัไดเปนถึงเทวดา  แลวถาพอไดทําบุญกบั 
พระพุทธเจามันจะไดบุญขนาดไหน 

นี่พูดถึงบุญโรงทานไง นี่พูดถึงบุญๆๆ เห็นไหม บุญมันแตกตางกนัอยางนี้ ถาเรา 
ทํากับโรงทาน  เราทํากับมูลนิธิ  เราทํากับขอทาน  ไดบุญไหม..  ไดบุญ  เราไดบุญนะ  เรา 
ชวยเหลอืเจอืจานเขานี่เราไดบุญ  เราไดความปลื้มใจ  เราไดชวยเหลือคนทุกขคนยาก  เรา 
ไดหมดเลย  เราได  !  แตผลเปนไปไมไดที่เราจะทําบุญกับครูบาอาจารยของเรา  เปนไป 
ไมได ! เปนไปไมได เอวงั 

เพิ่มเติมทายกัณฑ 

นี้เราพูดนะ ตอนนีน้ะประสาเรานีเ่ราเขาใจผิดเอง เราเขาใจผิด.. แลวทีนี้เราจะพูด 
กลับ นี่การแกจิตอีกแหละ เขาบอกวาจิตไมอยูกับตวัเรา มันไหลไปกับโลก ถาไหลไปกับ 
โลกก็ตายไปแลว ไมมานัง่อยูนี่ 

จิตมันอยูกบัเรา ! เออ.. มันไมไหลไปไหนเลย จิตมนัก็อยูกับเรานี่แหละ แตเพราะ 
มันสงออก  นี้เขาบอกวาจิตมนัไมอยูกบัเรา  จิตมนัไหลไปกบัโลก  จิตตางๆ  นี่ถาเราคิด 
อยางนี้  เราคิดอยางนี้ปบนีโ่จทยมนัผิด  พอโจทยมนัผิดเราก็แกผิด  เพราะคิดวาจิตมันไม 
อยูกับเราแลว แลวทําอยางไรอยูกับเรา 

มันอยูอยูแลว จิตมันอยูกบัเรา ภวาสวะนีจ่ิตมนัอยูกบัเรา จิตมันไมเคยไปไหนเลย 
จิตอยูกบัเรา  แตเพราะมันสงออก  เพราะมันขาดสติ  เพราะกิเลสตัณหาความทะยานอยาก 
มันขับไส !เพราะกิเลส.. กิเลสใชไหม ตัวตัณหามนัดึงออกไง  เราสนใจตรงนัน้  เราอยาก 
ไดอยางนัน้ นีม่ันไปหมดไง 

ฉะนั้นเวลาหลวงตาไปอยูกับหลวงปูมัน่อกีแลว  หลวงตาไปอยูกบัหลวงปูมั่นนี่ 
จิตเสื่อม พอจิตเสือ่มเสียใจมาก เสียใจไปอยูกับหลวงปูมัน่ นี่หลวงตาทานบอกวาพอทาน 
ภาวนามาแลวนะ มาคิดถึงหลวงปูมัน่สอนทานนี่ทานซึ้งมาก ทานบอกวาเราเปนมหา ไป 
อยูกับหลวงปูมัน่ภาวนาไมเปน  เวลาทานสอนเหมือนสอนเด็กๆ  เวลาจิตนี่จิตมนัสงออก 
หมด ชวยเหลอือะไรไมไดเลยมนัเสือ่มหมด ทานบอกเลยนะ
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“มหา.. มหาอยาไปเสียใจ จิตนีม้ันเหมอืนเด็กๆ ตอนนีม้ันออกไปเทีย่ว ฉะนัน้ให 
กําหนดพุทโธ  พุทโธไว  กําหนดพุทโธ  พุทโธไว  พอเวลาเด็กมันหวิมนัไมมีอาหาร  มนั 
ตองกลบัมาหาอาหารมนั” 

คําวาพุทโธของเรานีน่ะ พุทโธ พุทโธนี่พุทธานุสติ ! พุทโธ พุทโธ พุทโธ นี่มันก็ 
อยูที่นีอ่ยูแลว  พอมาพุทโธ  พุทโธจนมนัสงบมนัก็กนิพุทโธ  มันก็อยูเนี่ย  เหน็ไหม  ทาน 
บอกวาจิตมันเหมอืนเด็ก มนัออกไปเทีย่ว มนัออกไปเที่ยว เดี๋ยวมนัไมมีอาหารกนิ มนัหิว 
มันกจ็ะกลับมา..  นี่ทานพูดนะ  ทานพูดเปนบุคลาธิษฐาน  แตความจริงจิตมันสงออก  จิต 
มันสงออกแลวมันเสื่อมหมด มนัเสือ่มหมดเลย 

ฉะนั้นทานก็บอกมนัไมมีคําบรกิรรม  ทานก็ตั้งใจบริกรรม  ๓  วันนี่อกแทบแตก 
เพราะมนัเคยไปหมดเลย พุทโธ พุทโธ พุทโธอยูอยางนั้นแหละ จนถงึที่สุดนะพอพุทโธ 
พุทโธ พอมันกลับมา คือวาจิตมันเริม่สงบ สงบคอืวาพุทโธกับจิตมนัเปนอนัเดยีวกนัแลว 
..  เปนอันเดียวกันจนนึกพทุโธไมได  !  ทานก็งงนะ  อาว..  ถานึกพุทโธไมไดแลวทํา 
อยางไรตอ  ถานกึพุทโธไมไดกอ็ยูกับมันสิ  นี่พอมันคลายออกพุทโธยัดเขาไปอกีเลย.. 
เด็กคนนี้ไมออกไปเที่ยวเรรอนอีกเลย เพราะมกีารกระทํา 

นี่ก็เหมือนกัน เพราะเราไปกังวล จิตมนัไปไหน จิตมันหาย จิตมนัออกไป เราไป 
กังวล เห็นไหม มนัเปนโจทยที่สอง โจทยแรกเพราะมันไมมอียูแลวใชไหม แลวพอวาจิต 
เราไมอยู..  ธรรมดามันอยูที่นีอ่ยูแลว  ฉะนั้นเราก็กําหนดพุทโธชัดๆ  พุทโธชัดๆ  แลวตั้ง 
พุทโธ มันจะไดหรอืไมได.. วันนี้พุทโธ พุทโธแลว ทําไมมนัไมลง ก็พุทโธแลว ก็ใหพุท 
โธผมก็พุทโธแลวไมเหน็มนัไดเรื่องเลย 

เพราะเราตั้งใจมาก  เพราะเราคิดวา  หลวงพอบอกวาพุทโธนะ  หลวงพอบอกให 
พุทโธปบเราก็กลับไปพุทโธเลย แลวกูกท็ําตามหลวงพอบอกหมดแลว แลวทําไมกไูมได 
สักที  ทําไมกูไมได..  มันก็ตองกลบัมาทีน่ี่  กลับมาที่วาใจของคนมันแตกตาง  เราพุทโธ 
ชัดๆ พุทโธชัดๆ อยางนอย ! อยางนอยถามันอยูกับพุทโธได ถาพุทโธมันชัดได การทีม่ัน 
ออกไปขางนอกเดี๋ยวมันจะทรงตัวของมัน มนัจะทรงตัวของมนั
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พุทโธชัดๆ นี่แหละ แตนี้เพียงแตพุทโธชัดๆ นี่มันทําไมได  มันทําไมไดเพราะวา 
๑.มันเครยีด  ๒.มันซ้ําซาก  แลวกิเลสมันกจ็ะบอกเลยนะ  มึงนี่โงฉิบหายเลย  เชาก็พุทโธ 
เย็นกพ็ุทโธ มึงนี่โคตรโงเลย.. เวลากิเลสมันสอยนะลมเลย 

โงหรอืฉลาด..  กิเลสนี่มงึหลอกกู  พุทโธนี่พทุธานุสติ  กูระลึกถงึพระพทุธเจาทุก 
วัน คนคิดถงึพอแมทุกวนัคนนัน้เปนคนดีหรือคนเลว  เราระลึกถงึพุทโธ  เห็นไหม หลวง 
ตาบอกวาพุทโธนี่สะเทอืนสามโลกธาตุ  เรานึกพทุโธปบเทวดาก็รูวาคนนีน้ึกพุทโธ  นี่ 
เทวดา  อนิทร  พรหมรูหมด..  พุทโธนี่สะเทือนสามโลกธาตุ  !  สามโลกธาตุเพราะอะไร 
เพราะจิตนี้มนัตายมันเกิดในสามโลกธาตุ  พอมันสะเทือนหัวใจมนัก็กระเทอืนสาม 
โลกธาตุ 

นี้พุทโธ  พุทโธชัดๆ  นี้เพียงแตทําไดหรือทําไมได  มันตองใชสติใชปญญา  เวลา 
เราพุทโธแลวเราออกมานี่ทําไมพทุโธไมได  มันหาเหตุผลไง  ฉะนั้นพอหาเหตุผลปบ  นี่ 
หลวงตาหรอืครูบาอาจารยเราถงึไดอดนอนผอนอาหาร ธาตุ ๔ ทับขันธ ๕ เรากินขาวนะ 
วันหนึง่ ๓ มือ้ ศีล ๘ ๒ มื้อ ธุดงควัตรมื้อเดยีว ขนาดมื้อเดียวนะยังนั่งหลบัเลย เพราะวา 
ไขมันมันเหลอืเฟอ ฉะนั้นถึงเริ่มผอน นีเ่ขาเรียก “ธาตุขันธทับจิต” 

กรรมฐานนี่เวลาทดสอบไป  มันทดสอบไปมนัรูแลว  ถาธาตุขันธทับจิตนะ  ธาตุ 
ใชไหม  พลังงานมันเหลอืเฟอใชไหม  มึงพุทโธขนาดไหน  พุทโธนี้จิตพุทโธนะ  แตธาตุ 
ขันธสัปหงกอยูอยางนัน้แหละ เอะ.. พุทโธมนั.. 

เราแนะนําไปหลายคน  พวกโยมนี่เขาเริ่มถือศีล  ๘  เริ่มขาวเยน็  ธรรมดานีเ่ราไม 
กินขาวเย็นเราก็วิตกกังวลนะ  โอโฮ..  ไมกนิขาวเย็นก็หวินะสิ  ใหมๆ  นะขาวเยน็ก็ 
เปลี่ยนเปนสลัดซะ  คืออาหารหนักใหเปนอาหารเบา  พอเราชํานาญปบนะเรากจ็ะผอน 
ออกไป ถาทางการแพทยนะ กินขาว ๑ มื้อ กระเพาะอาหารยอยภายใน ๖ ช่ัวโมง ฉะนั้น 
พอเรากนิขาวเย็นนะ ตอนเยน็ นี่ทุมหนึ่งกินขาวเต็มทองเลย พอ ๒ ทุมพุทโธ พุทโธ 

นี้ทางวิทยาศาสตร ทางการแพทยพิสูจนแลว อาหารในกระเพาะนี่ ๖ ช่ัวโมงที่มนั 
ยอย แลวทนีี้พอมนัยอยนีม่ันทํางานของมนัใชไหม ถาตรงนีเ้ราไมมีแลว ถาเราไมกนิขาว 
เย็นตรงนีไ้มมี  รางกายเบาแลว  แลวพอยิ่งพระอดอาหารบอยๆ  นีน่ะ  พออดอาหารมนัจะ 
ดึงไขมนัสวนเกนิมาใช  ไขมันสวนเกนินีถ่าอดอาหาร  ๗  วัน  ๑๐  วัน  ไอเรื่องสภาพของ
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รางกายมนัจะดงึไขมนัในสวนเกนิของเรามาใช มันเผาผลาญไขมันไปเรือ่ยๆ เห็นไหม นี่ 
ธาตุขันธไมทับจิต 

เราจะบอกวาสภาวะแวดลอม  ความเปนไปที่ในการปฏิบัติเราจะตองสงเสรมิดวย 
ไง ไอนีน่ะไขมนัเอย ทุกอยางเปรมปรีดิ์เลย แลวกพ็ทุโธ พุทโธ โอโฮ.. หัวทิ่มบอ หัวทิม่ 
บอ..  มันตองกลับมาดูตรงนี้ดวย  ฉะนัน้พระถึงมีขอวัตรไง  พระถึงมีการปฏิบัติไง  นีข่อ 
วัตรปฏิบัตเิปนทางดําเนนิ ขอวัตรปฏิบัตเิปนเสนทาง เปนเสนทางเขาสู 

หลวงตาเวลาทานบรรลุธรรม เหน็ไหม อูฮู.. มันละเอียดออนมาก มันละเอียดมาก 
ทานวาจะสอนไดอยางไร สอนไดอยางไร พอจิตมันวา “แลวเอ็งมาไดอยางไร” มาดวยอยู 
ในเสนทางไง  ในเสนทางที่หลวงปูมั่นทานวางไวไง  ในเสนทางของหลวงปูมัน่  แลว 
หลวงปูมั่นคอยขนาบไง แลวเราพยายามขวนขวายกนั พยายามขึ้นมาไง 

นี่พุทโธ..  พุทโธแลวมนัตองมีตรงนี้ดวยไง  นี่พอบอกพุทโธ  เราก็ทําแบบหลวง 
พอหมดแลวละ  ทําทุกอยางเลยนะไมไหว  ไมไหว..  มันไปทําที่ปลายเหตุไง  ตนเหตมุัน 
ไมไดคิดกลับมานี่เลย  ตองกลบัมาตรงนี้ดวย..  แตนี่อยางวานะ  ถาเราเปนฆราวาสนะ 
หลวงพอทําไมได  ผมตองมีงานผมตองมีอะไรนีม่ันแบงปนได  เราวิตกกงัวลไปเอง 
อยางเชนวาพรุงนี้ตองทํางานนะ  โอย..  ไปไมไหวแลวนะ  ทั้งๆ  ที่ยงัไมเปนความจริงเลย 
เวลาไปเที่ยวมากกวานีอ้ีก  แตเวลาจะภาวนาวามันจะเปนอยางนั้นนะ  มนัจะเปนอยางนั้น 
นี่มนัวิตกกังวลไปหมดแลว 

ทีนี้พอเราวิตกกังวลมันเปนอีกอยางหนึง่เพราะอะไร  เพราะพวกนี้พวกสมัครเลน 
ไง เจอมอือาชีพสิ เพราะมืออาชีพนี่มัน ๒๔ ช่ัวโมง แลวมนัจะปฏิบัติตลอดๆ ไป แลวถา 
ปฏิบัติไมลงนะหัวทิม่บอเลยละ  ฉะนัน้ตองเอาใหได  พอเอาใหไดนะ  ไมกิน  !  ไมกิน  ! 
สาบานไมนอน นีเ่ต็มทีเ่ลย ถาไมได.. ไมไดใหมนัรูไป 

โยม  :  ภาวนาไปแลวนี่ เมือ่มีสติ ภาวนาอยูที่ตัวแลวนี่ แลวเมื่อคําภาวนาหาย ในขณะ 
ที่เราเดนิจงกรมอยู เราตองดึงกลับมาภาวนาใหม 

หลวงพอ  :  ใช ถาเดินจงกรมอยูคําภาวนาหายใชไมได แตถานั่ง นีม่ันมี ๒ ประเด็น 
ถานั่งถามนัหาย คําวาคําภาวนาหาย..
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เราจะบอกวาพุทโธนี่ก็สมมุตนิะ เพราะความคิด ความคิดนี่เปนเรื่องสมมุติ ตัวจิต 
คือตัวพลังงาน ถาความคิดเปนความจริง เวลาเราไมคิดจิตมนัอยูไหน เวลาเราไมคิด เวลา 
ปลอยใจเราสบายๆ  ความคิดไมมี  เหน็ไหม นี้ความคิดก็สมมุติใชไหม ทีนี้พอสมมุติ  เรา 
ไมปลอยใหจิตนี้โดยสัญชาตญาณมันทํางานของมนั เราเลยใหมนันึกพุทโธ 

พุทโธนี่ก็สมมุติขึน้มานะ.. นี้คําวาสมมุติ พุทโธ พุทโธนี่ถามันชัดขึน้มา พลงังาน 
ที่มันกระจายออกไปมันโดนพุทโธ..  พุทโธนี่มันเริ่มกรองเขามา  กรองเขามา  พุทโธ  พุท 
โธ พุทโธ  ธรรมดาพลังงานมนัจะออกไปเรื่อยๆ  แลวก็หมดไป หมดไปมนัก็สบืเนือ่งตอ 
แลวมนัก็ไปหมดอยางนี้แหละ นีเ่ขาเรยีกสงออก 

ธรรมชาติของจิตมันสงออกอยูแลว ทนีี้พอเราพุทโธ พุทโธ พุทโธนี่มนัเริ่มมีสิ่งที่ 
จะดึงกลับ สิ่งที่เปนพลังงานดึงกลับ พอดงึกลบัพุทโธ พุทโธ พุทโธ ถาพุทโธกับจิตเปน 
อันเดยีวกนันกึพุทโธไมได  เพราะอะไรรูไหม  เพราะเวลาความคิดนีเ่ขาเรยีกวา  “จิตเสวย 
อารมณ  เสวยความคิด”  นี่ไงที่วาจิตกนิความคิดเปนอาหาร  จิตแสดงตัวไดตอเมือ่มี 
ความคิด ถาไมมีความคิดจะแสดงตวัตนจากอะไร 

ฉะนั้นเวลาโดยธรรมชาติจิตทํางานอยางนี้ นี่ธาตุ ๔ และขันธ ๕ ตองเปนอยางนี้ 
ฉะนั้นถาเราพุทโธ พุทโธ  แลวพุทโธหาย..  พุทโธหายมี ๒ ประเด็น ถาพุทโธหายโดยที่ 
ไมเปนสมาธิคือตกภวังค  แตถาพุทโธหายโดยขอเทจ็จริง คอืพุทโธกบัจิตเปนอนัเดยีวกนั 
นี้เปนสัมมาสมาธิ เพราะจิตหนึง่ ! 

ธรรมดาความคิดกับจิตมันเปนสอง  เรามพีลังงานกบัความคิด  พลังงานคอืตัวจิต 
ความคิดเกิดจากจิต  ความคิดเกิดดับ..  ทีนี้พอความคิดเกิดดับ  นีม่นุษยเปนอยางนี้ 
สัญชาตญาณมันเปนอยางนี้  ทีนี้เราพุทโธ  พุทโธนี่เราใชความคิดที่มนัคิดออกไป  เราให 
มันคิดพทุโธ 

พุทโธ  พุทโธ  พุทโธ..  พุทโธถามนัเปนพุทโธจริงมันจะเขามาสูเปนเนื้อเดียวกัน 
เปนหนึ่ง  !  พอเปนหนึง่นัน่ละสมาธิพุทโธนึกไมได  ถานึกไมไดมีสตนิี้คือสมัมาสมาธิ 
แลวพุทโธ  พุทโธเขาไปจนถามันลงเปนอัปปนาสมาธิเลยนะ  จนหายหมดเลย  สักแตวารู 
ไมมรีู  ความรูยังไมมีเลยแตรูอยู  ถาไมรูเลยเดีย๋วกว็าหลวงพอพูดผิดอีกแลว  หลวงพอพูด 
ผิดอีกแลว.. ความรูไมมเีลย มนัสักแตวารู คําวาสักแตวารูนี้เปนอีกอยางหนึ่ง
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ทําไป มีจริง.. ขอเท็จจรงิมีจริง แตเราเขาไมถึงความจริงเทานั้น ธรรมะไมมีผิดเลย 
เรานี่ผิด คนปฏิบัตินี่ผิดหมดเลย แตพอเขาไปถึงความถูกตอง  เพี๊ยะ ! เออเฮอ !  เห็นไหม 
ออ..แลว เปนอยางนี้เอง ! เปนอยางนีเ้อง ! ถึงบางออ ออแลวจบ 

ทีนี้มนัทําไดจริงๆ  เพียงแตเราทําของเราไปอยางนี ้ ถาพุทโธมันหาย  นีม่ันหาย 
เพราะบางที นี่เพราะโดยสัญญาพวกเราบอกวาจิตมนัเปนสอง สัญญาอารมณคือความคิด 
มันไมใชจิต พุทโธ พุทโธทําใหมันหายไป มนักเ็ลยหายไปเลย เห็นไหม อยางทีว่าคิดให 
วาง  ดูจนวางไปหมดเลย..  ไมใช  !  ดูจนแบบวาเราเปนคนที่วาไมจับจด  เปนคนที่ไมมีสิ่ง 
ใดเปนพืน้ฐานเลย  อันนี้ไมใชสมาธิ  อันนี้เปนมิจฉา  แตถามันเปนสมาธิมันจะมีสติของ 
มัน 

นี่ไงกรรมฐาน  !  ฐานที่ตั้งฐีติจิต  มันจะเขามาสูทีน่ี ่ แลวที่นี่มนัจะวางขนาดไหน 
ขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ  อัปปนาสมาธิ..  นี้วาสมาธิที่พูดเมื่อกี้  สมาธินี่สมาธิเพราะมีสติ 
พอมีสตมิันจะรูตัวของมัน  แลวสมาธิอยางหยาบๆ  ขณิกะ  ถาสมาธิที่ทํางานไดคืออุปจา 
ระ  ถามันลงลกึที่สุดมนักเ็ปนอัปปนาสมาธิ  ถาอัปปนาสมาธิมันจะเปนสักแตวาเลย  สัก 
แตวาคือมันละเอียดมาก  ทําอะไรไมได  นี่ตรงนี้เกิดปญญาไมได  ใครบอกปญญาเกิด 
ที่อัปปนาสมาธิ.. มึงมาฆากูซะ มึงมาฆากูทิ้งเลย 

เปนไปไมได  !  ถาลงตรงนี้แลวมนัเปนปญญาไมได  มันตองถอนออกมา  มันตอง 
คลายตัวออกมาอยูทีอุ่ปจาระ ตรงอปุจาระนี่ เพราะอปุจาระ เพราะคําวาอุปจาระ เห็นไหม 
จิตสงบอยูแตไดยินเสียง  ไดยนิเสียงรับรูได  มนัมคีวามรูสึกอยู  แตถาเกิดอัปปนานีม่ัน 
ไมไดยนิอะไรเลย  ดับหมด  แลวมนัจะมีปญญาไดอยางไร  แตถามนัถอนมาที่อุปจาระ 
ตรงนี้ตางหากที่ใชวปิสสนากนั 

ฉะนั้นทําได  ทําได  เพียงแตวาตรงนี้เวลามันบอกวาจิตมันหายไป  อะไรหายไป.. 
คําวาหายไปนี่  เพราะธรรมดาเราแกลงลืมมันก็เลยหายไป  สมาธิลืมไง  คาดเดากันไป  นี่ 
เราพูดถึงคนอืน่นะ  คําวาคนอื่นหมายความวา  เราจะพูดอยางนี้ไง  เราจะพูดวามันมีคน 
สอนอยางนีเ้ยอะ คือวาความวาง มันก็วางอยูแลว มนัจะทําใหพวกเราจับจด มันจะใหคน 
ภาวนาไมเขาไปสูความจริง  เขาไปสูความจอมปลอมของเขา  แลวก็อยูกันอยางนั้น  แลว 
เขาก็ยกยอปอปนกัน  แลวพอยกยอปอปน  สังคมเขาก็ตองมากขึ้นเพราะมันเปน



เมื่อพระพุทธเจารู ๔๓ 

สัพเพเหระ  เพราะคนสัพเพเหระมนัมมีากฉะนัน้พอเวลาคนสัพเพเหระมนัมมีาก  มนักจ็ะ 
ดึงคนจริงๆ กลับลงสูสัพเพเหระ ไมเปนความจรงิหมดเลย 

ฉะนั้นเวลาเราพูดนี่เราพูดใหกลุมคนที่ปฏิบัตจิรงิรูจริง ใหอยูกับความจรงิ อยาไป 
เช่ือความจอมปลอม อยาไปเช่ือสพัเพเหระวาวางๆ วางๆ นี่ใครวางละ  วางๆ นี่ใครวางกู 
อยากถาม 

“ก็วางๆ ไง” 

“แลวอยางไรละ” 

“ก็วางๆ ไง” 

มึงใกลบาแลว  เดี๋ยวกจูะจับสงปากคลองสาน..  เปนอยางนี้เกือบทั้งนั้นเลยชาว 
พุทธ  นี้เราพูดไวใหมั่นคง  แลวทําไปเพราะอะไรรูไหม  ถาอยางนีท้ําแลวไมได  ทุกอยาง 
ไมได  พอไปเจอเขานี่เขาสะดวกสบาย  งายๆ  วางหมดเลย  เออ..  งายดีวะ  แลวทํากว็านี่ 
สบายนะ อูฮู.. สบาย สบาย.. สบายๆ เดี๋ยวกูจะจับสงโรงพยาบาลใหหมดเลย 

นี้พูดไวกันไว ถาไมกนัไวนะไหลไปหมด เพราะทุกคนไมอยากลําบาก ทุกคนไม 
อยากทุกข ทุกคนอยากสะดวกสบายแลวชุบมือเปบเอา แตความจริงมันไมมี มนัไมมี.. สิ่ง 
ที่เขาพูดกันอยูนี้เขาพูดพระไตรปฎก  พูดถึงเอาพระไตรปฎกมารองรบัวามนัเปนวาง  มัน 
เปนอยางนัน้  แตความวางมนัเปนความรูสกึสราง ทกุอยางสราง ไมมีความจรงิเลย แตถา 
ปฏิบัติแลวมันจะเกิดความจริง  เปนสมาธิก็สมาธิจรงิๆ  แลวออกวิปสสนาอยางที่วาเมื่อกี้ 
นี้ ถาวิปสสนาไปมันจะเปนของมนัไป แลวไปออ ! เขานี่ มึงหลอกกไูมไดหรอก อาปาก 
มาก็รูแลว ถาเราออแลวนะ 

จบหรือยัง จบแลว ปด


