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 ตั้งใจฟังธรรม ธรรมะของสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เพราะองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม ถึงวางธรรมและวินยัน้ีไว ้ ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ไม่ตรัสรู้ธรรม ธรรมทัว่ๆ ไป แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เวลาแสวงหากบั
เจา้ลทัธิต่างๆ เขากป็ฏิญาณตนวา่เป็นศาสดา  

แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้ เวลาเผยแผธ่รรมอยูเ่ห็น
ไหม เดียรถียนิ์ครนถต่์างๆ เขามีการต่อตา้นอยูต่ลอดเวลา เพราะในสมยันั้นเขากมี็เจา้
ลทัธิต่างๆ ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กจ็ะเช่ือถือกนัตามๆ นั้นไป แต่เพราะ
มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ปฏิเสธทุกๆ แนวทางหมดวา่ส่ิงๆ 
นั้นมนัเป็นเร่ืองของโลก มนัขอ้งเก่ียวอยูใ่นโลก  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาพน้จากโลก ถา้พน้จากโลก.. 
พน้จากโลกเพราะเหตุใด มนัมีท่ีมาท่ีไปไง “ดอกบวัเกิดจากโคลนตม” ชีวิตของเราแต่ละ
ชีวิตน้ีมนัมีการผา่นเวรผา่นกรรมมา มนัสร้างบุญสร้างกศุล สร้างบาปอกศุลมา เวียนตาย
เวียนเกิดมาตามแต่วฏัฏะ ผลของวฏัฏะเห็นไหม  ผลของวฏัฏะคือการเกิดและการตาย จิต
น้ีไดผ้า่นเวรผา่นกรรม ผลของวฏัฏะไดส้ร้างสมบุญญาธิการมา  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ถึงไดม้าตรัสรู้ธรรม เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเห็น
ไหม น้ีวา่การตรัสรู้ธรรมเพราะเหตุใด เวลาถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไม่ตรัสรู้
ธรรม ออกจากราชวงัแสวงหา ขณะท่ีแสวงหาอยูท่  าทุกรกิริยา ไปเท่ียวศึกษากบัเจา้ลทัธิ
ต่างๆ เขามีการประพฤติปฏิบติัขนาดไหนกไ็ดท้ดสอบกบัเขา ท ากบัเขามาจนทุกวิธีการ
แลว้ ส่ิงนั้นมนัเป็นเร่ืองนอกจากหวัใจ มนัเป็นเร่ืองนอกๆ มนัเป็นความรู้สึก เป็นความ
นึกคิด เป็นโลกียปัญญา เป็นปัญญา เป็นฌานโลกียท่ี์เกิดจากจิต มนัไม่ใช่จิต  
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เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ยอ้นกลบัมา ตั้งแต่อานาปานสติเห็นไหม 
เวลาจิตมนัสงบเขา้มา จากท าความสงบเขา้มา จนถึงบุพเพนิวาสานุสติญาณ จิตสงบแลว้รู้
อดีตชาติ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ มนัท าท่ีไหน เวลาตรัสรู้ตรัสรู้ข้ึนมาท่ีหวัใจ ถา้
หวัใจน้ีเวลาช าระลา้งกิเลสไปเห็นไหม น่ีพทุธะ น่ีเหล่ากอของพทุธะ  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เวียนตายเวียนเกิดมาเป็นพระโพธิสตัว ์เวลา
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แสดงธรรมไวใ้นสุตตนัตปิฎก เราเคยเป็นชาตินั้น.. เรา
เคยเป็นกษตัริย.์. เป็นกษตัริยเ์ห็นไหม เป็นพอ่คา้ต่าง เป็นมาทุกอยา่ง การเป็นอยา่งน้ี น่ี
เหล่ากอของพทุธะ  

พุทธะในหัวใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดส้ร้างสมบุญญาธิการมา 
เวลาสร้างสมบุญญาธิการมาจนถึงท่ีสุด น่ีเพราะอ านาจวาสนาบารมี สร้างแต่คุณงาม
ความดี คุณงามความดีนะ เป็นหัวหน้าสัตว ์เป็นกษตัริย ์เป็นจกัรพรรดิ เป็นพราหมณ์ 
เป็นอะไรต่างๆ น่ีร้ือสัตวข์นสัตวด์ว้ยการช่วยเหลือเจือจานเขามา ไดเ้สียสละมาทุกๆ 
อยา่ง  

เสียสละท่ีว่าน้ีเป็นเหล่ากอ การสร้างสมบุญญาธิการเป็นเหล่าเป็นกอ เป็นส่ิง
ต่างๆ ข้ึนมาในหัวใจ เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาก็ยอ้นกลบัมาช าระลา้ง ช าระลา้งส่ิงท่ี
เกิดในหัวใจ ช าระลา้งส่ิงท่ีเป็นอวิชชาในหัวใจ พอช าระลา้งส่ิงนั้นเห็นไหม เวลาองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการ เทศนาว่าการมาจากประสบการณ์ จากความ
เป็นจริงในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ วางธรรมและวินยัไวเ้ห็นไหม  

เวลาส่ิงท่ีเป็นไป.. ท าไมคนคนนั้นถึงเป็นอย่างนั้น ? ท าไมคนคนนั้นถึงมีนิสัย
อยา่งนั้น ? ท าไมคนคนนั้นไดส้มบุกสมบนักบัชีวิตมาขนาดนั้น ?  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ มีภิกษุถามถึงปัญหา “เม่ือชาตินั้นๆ เขาเคย
ท าอยา่งนั้น เม่ือชาตินั้นๆ” เขามีกรรมของเขา เขาไดป้ระสบกรรมของเขา เห็นไหมน่ีส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนกบัใจ น่ีเหล่ากอของพทุธะ  

เหล่ากอของพุทธะ การสร้างสมมามากน้อยแค่ไหน องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้วางธรรมและวินัยน้ีไว ้ถา้เราไดศึ้กษาธรรม ศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระ
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สมัมาสัมพทุธเจา้เห็นไหม เราศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาวาง
ธรรมวินยัมาเป็นประเพณีวฒันธรรม  

เราชาวพทุธนะ เกิดมาในประเทศอนัสมควร เกิดมาในสมยัของพระพทุธศาสนา 
เกิดมาจากพอ่จากแม่ พอ่แม่เป็นชาวพทุธ พอ่แม่ส่งเสริมเล้ียงดูเรามา ไดฝ้ากฝัง ไดส้ั่งได้
สอนมา ไดมี้การท ามาเห็นไหม พอ่แม่เป็นครูของเราคนแรก แลว้เราศึกษาของเราดว้ย
จริตนิสยัของเรา โดยการกระท าของเรา  

เวลาเราบวชเป็นพระเป็นเจา้ข้ึนมา ประพฤติปฏิบติัเห็นไหม แลว้บอกวา่ “มรรค
ผลไม่มี” เวลาคนเขาไม่เช่ือ เขาไม่เช่ือวา่มรรคผลมีนะ เขาถึงกบัถอดถอนเหล่ากอของเขา
นะ เขาเอาโอกาสของเขาโยนท้ิงไปเลย เขาเอาโอกาส เอาความเป็นจริงของเขาโยนท้ิงไป
วา่ส่ิงน้ีไม่มีผล  

ในการประพฤติปฏิบติั พระท่ีปฏิบติักนัอยู ่ปฏิบติัมากป็ฏิบติัเพือ่ความสุข ปฏิบติั
เพื่อสร้างบารมีเท่านั้น เขาไม่เช่ือนะวา่มรรคผลมี ! เขาวา่ก่ึงพทุธกาลแลว้ศาสนาไม่มี
มรรคไม่มีผล ! 

ถา้จะมีมรรคมีผล คือมีมรรคมีผลแต่เฉพาะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เขา
ไม่เช่ือและเขาไม่เช่ือวา่ตวัเขาเอง เขาไม่เช่ือวา่มนุษยเ์ราสามารถประพฤติปฏิบติัใหถึ้ง
ส้ินกิเลสได ้ น่ีเขาท าลายเหล่ากอของเขาเอง เขาท าลายพทุธะในหวัใจของเขาเอง แลว้
เวลาเขาท าคุณงามความดีหรือท าชัว่บาปอกศุลของเขา เขากเ็กิดตามเวรตามกรรมนัน่น่ะ 
เขาจะเช่ือหรือไม่เช่ือ เขากต็อ้งเกิดตามเวรตามกรรมของเขา เขาท าส่ิงใดเห็นไหม 

 น่ีพระพทุธศาสนา เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้วางธรรมและวินยัไว้
เห็นไหม  

“ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่” 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สัง่สอนนะ สัง่สอนวา่ใหเ้รามีจิตเป็น
สาธารณะ ใหเ้รามีจิตมีเมตตา  

“เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร” 
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ใครจะมีเวรมีกรรมมากบัเรา เขาจะสร้างสมบุญญาธิการมาขนาดไหน ถา้มีส่ิงใด
กระทบ ถา้มีสติปัญญาของเรา เราจะไม่สร้างเวรสร้างกรรมต่อไปอีกแลว้ เราจะสร้างคุณ
งามความดีของเรา “เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร” เราไม่จองเวรจองกรรมกบัใคร เรา
ท าของเราเห็นไหม  

แต่จิตใจของเขา ถา้เขาไม่เช่ือของเขา น่ีเขาถอนเหล่ากอของเขา เขาท าลายถึง
พทุธะของเขาวา่มรรคผลไม่มี ท าส่งไปกไ็ม่ไดผ้ล เขาใชชี้วิตของเขาไป ใชชี้วิตของเขา
ไปชีวิตหน่ึงโดยท่ีเขาไม่มีเหตุมีผลของเขา แต่เพราะเราเช่ือของเรา เราเกิดมามีอ  านาจ
วาสนา เราเกิดมาเป็นชาวพทุธ พอ่แม่เราถือพทุธศาสนาเรากน็บัถือพทุธศาสนา  

เวลาเราศึกษาข้ึนมา พทุธศาสนาสอนเร่ืองส่ิงใด พทุธศาสนาสอนถึงท่ีส้ินสุดแห่ง
ทุกข ์ เพราะเรามีโอกาส เรามีความเช่ือของเรา เราถึงไดอ้อกประพฤติปฏิบติั เราถึงมา
ออกแสวงหาของเรา แสวงหาอะไร แสวงหาพทุธะของเรา ถา้ผูใ้ดท าความสงบของใจเขา้
ไปไดเ้ขาจะเขา้ไปเห็นพทุธะของเขา  

ถา้ใครท าความสงบของใจของเขาไม่ได ้ เขาอยูแ่ค่สญัญาอารมณ์ของเขา เขาอยู่
กบัสญัญาอารมณ์ของเขานะ แลว้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ถา้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัโดย
สมัมาอาชีวะ โดยสมัมาทิฐิ ความเห็นชอบ ความเพียรชอบ งานชอบ เขาจะเช่ือครูบา
อาจารยข์องเขา เพราะครูบาอาจารยข์องเขาไดผ้า่นประสบการณ์ของเขา ครูบาอาจารย์
ของเขาไดส้ัง่สอนเขามา ถา้เขาเช่ือครูบาอาจารยข์องเขาจิตใจเขาจะลงครูบาอาจารยข์อง
เขา 

เห็นไหม เป็นเหล่าเป็นกอนะ เราเป็นเหล่าเป็นกอ เป็นสงัฆะ เป็นศากยบุตรพทุธ
ชิโนรสมาดว้ยกนั แต่เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั โดยมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากอยูใ่น
หวัใจ มนัปฏิบติัมนัจะผา่เหล่าผา่กอออกไปนะ  

เวลาเราไปศึกษา เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เรากผ็า่เหล่าผา่กอวา่ส่ิงท่ีเราไดย้นิ
ไดฟั้ง ส่ิงท่ีเราได ้ สญัญาอารมณ์ท่ีไดส้มัผสัน้ีวา่ส่ิงน้ีเป็นธรรม มนัผา่เหล่าผา่กอไป ผา่
เหล่าผา่กอน่ีมนัเป็นสญัญาอารมณ์ทั้งนั้น ถา้จ  าส่ิงใดมาวา่ส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ เห็นไหม 
เพราะส่ิงน้ีเป็นธรรม  
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ค าวา่ส่ิงน้ีเป็นธรรม ในหวัใจเราเป็นธรรม พอมนัเป็นธรรมข้ึนมาน่ีมนัเกิดทิฐิ 
เกิดมานะ ครูบาอาจารยม์นักไ็ม่เห็นหวันะ มนัจะเหยยีบหวัครูบาอาจารยม์นัไป ! ส่ิงท่ี
เป็นคุณธรรมมนัจะเหยยีบหวัครูบาอาจารยม์นัไปไม่ได ้ ! ส่ิงใดท่ีมนัเหยยีบหวัครูบา
อาจารยน่ี์มนัผา่เหล่าผา่กอไป ถา้มนัผา่เหล่าผา่กอน่ีกิเลสตณัหาความทะยานอยากทั้งนั้น  

เราเป็นชาวพทุธแลว้เราบวชเป็นพระเป็นเจา้ เราแสวงหาครูบาอาจารยท่ี์จะสัง่จะ
สอนเรานะ เราแสวงหาครูบาอาจารยท่ี์ท่านจะรู้จริง เรามีความสงสยั เรามีความลงัเลส่ิง
ใด การประพฤติปฏิบติัของเรา ส่ิงท่ีเราท าเห็นไหม  

การเดินทางไปบนถนนสายหน่ึง ผูท่ี้เดินถนนสายนั้นมาแลว้กจ็ะรู้อุปสรรคใน
ถนนสายนั้นวา่มีส่ิงใดบา้ง เราจะเร่ิมประพฤติปฏิบติั เราจะเดินข้ึนไปบนถนนสายนั้น 
ส่ิงท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเรายงัไม่เคยเดิน ไม่กา้วเดิน เรายงัไม่ข้ึนไปบนถนนสายนั้น
เลย แต่เราไดฟั้งครูบาอาจารยเ์ขาบอกวา่ถนนสายนั้นมีอุปสรรคส่ิงใด มีการกระท าแลว้
จะเป็นผลประโยชน์ส่ิงใด แลว้ส่ิงใดถึงเป้าหมายแลว้ไดเ้ป็นอยา่งใด  

เราก็ไดย้ินไดฟั้งมาเห็นไหม เราก็คิดว่าเราท าได ้เราก็คิดว่าเราก็มีความสามารถ 
เรากคิ็ดวา่ส่ิงนั้นเกิดข้ึนมา มนัเกิดจินตนาการไปทั้งนั้น ในเม่ือมนัเกิดจินตนาการ มนัเกิด
ส่ิงต่างๆ ข้ึนไป สุตมยปัญญาคือการศึกษาเล่าเรียน ถา้การศึกษาเล่าเรียนน้ี การฟังธรรมน้ี
ก็คือการศึกษาเล่าเรียน เราไดย้ินไดฟั้งส่ิงน้ีมาแลว้เกิดจินตนาการ จินตนาการว่าเป็นส่ิง
นั้น เวลาครูบาอาจารยบ์อกว่าส่ิงนั้นมนัไม่สมควรท า ส่ิงนั้นมนัไม่เป็นประโยชน์เพราะ
อะไร  

น่ีเหล่ากอของพทุธะ ถา้พทุธะมนัจะผา่นประสบการณ์ของมนั มนัจะมีเหตุมีผล
ของมนั มนัจะท าความสงบของใจของมนั แลว้จิตใจนั้นมนัจะออกวิปัสสนา แลว้การ
แกไ้ขส่ิงต่างๆ เขาจะรู้ของเขา ครูบาอาจารยจ์ะคอยช้ีแนะเรา แต่เพราะทิฐิมานะของเรา
นะ เราผา่เหล่าผา่กอไง  

ส่ิงใดถา้มีครูบาอาจารยค์อยบอก คอยสอน คอยแนะ กบ็อกวา่ครูบาอาจารยค์อย
จบัผดิเรา ครูบาอาจารยท่์านไม่ส่งเสริมเรา ท าไมครูบาอาจารยท่์านส่งเสริมคนอ่ืน ท่าน
ไม่ส่งเสริมเรา มนัเกิดทิฐิมานะนะ มนัจะผา่เหล่าผา่กอของมนัไป  



เหล่ากอพทุธะ ๖ 

 

ถา้มนัผา่เหล่าผา่กอของมนัไป มนัเกิดจากกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัเกิด
มาท าลายทั้งนั้น มนัท าลายไดทุ้กๆ อยา่งนะ การท าลายนั้นคือท าลายหวัใจเราก่อน ถา้มนั
ผา่เหล่าผา่กอ คนท่ีมีคุณกบัเราเป็นครูบาอาจารยข์องเรา ถา้ยงัมีอคติ ไม่มีการกตญัญู
กตเวที ส่ิงนั้นมนัไม่เป็นธรรมหรอก ! มนัเป็นธรรมไปไม่ได ้! 

ถา้มนัเป็นธรรมไม่ได ้ นัน่มนัคืออะไรล่ะ นัน่มนัคือกิเลสตณัหาความทะยาน
อยาก แลว้คิดดูสิ คนท่ีมีคุณกบัเรา ครูบาอาจารยท่ี์มีคุณกบัเรา เราไม่เคารพบูชาท่าน เรามี
แต่การโตแ้ยง้ติฉินนินทาในหวัใจของเรา ส่ิงนั้นเป็นประโยชนก์บัหวัใจเราไหมล่ะ 

ดูการผา่เหล่าสิ ถา้มนัผา่เหล่าออกไป มนัผา่เหล่าไปดว้ยกิเลสตณัหาความทะยาน
อยาก มนัไม่เป็นความจริงข้ึนมาสกัอยา่งหน่ึงเลย แลว้เวลาท าของเราข้ึนไปนะ เรากมี็ทิฐิ
มานะวา่ส่ิงน้ีเป็นความจริง เขาพดูธรรมะเรากพ็ดูธรรมะได ้ เขาพดูถึงสติปัญญาเรากพ็ดู
ถึงสติปัญญาได ้ค าพดูกเ็หมือนกนัมนัจะแตกต่างกนัตรงไหน ?  

แต่ท าไมเราพดูผดิล่ะ.. ท าไมครูบาอาจารยบ์อกเราพดูผดิ ท าไมครูบาอาจารยท่์าน
กพ็ดูเหมือนเรา ท าไมท่านพดูถกูล่ะ  

ครูบาอาจารยข์องท่านท่านพดูถกูนะ พดูถกูเพราะอะไร เพราะท่านเดินบนถนน
สายนั้นมา ท่านเคยข้ึนไปบนถนนสายนั้น ท่านมีญาณของท่าน ท่านมีก าลงัของท่าน ท่าน
มีสติปัญญาของท่าน ไดผ้า่นบนถนนสายนั้นมา น่ีส่ิงท่ีผา่นถนนสายนั้นมาท่านกเ็ห็นของ
ท่านโดยความเป็นจริง 

แต่ของเรามนัเป็นสญัญาอารมณ์ มนัเป็นการสร้างภาพ มนัเป็นการสร้างภาพ
ข้ึนมา มนัเป็นความจริงอยา่งนั้นไหมล่ะ ถา้มนัไม่เป็นความจริงข้ึนมา ครูบาอาจารยท่์าน
คอยบอกคอยช้ีแนะเรา ส่ิงนั้นเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ ส่ิงนั้นเป็นประโยชน์ลว้นๆ 
ถา้เป็นประโยชน์เพราะอะไร เพราะเรามีกิเลสตณัหาความทะยานอยากใช่ไหม  

 ดูสิ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้เป็นศาสดา เป็นครูเอกของโลก น่ีพทุธะเกิดคร้ังแรก เวลาพระอญัญาโกณฑญัญะ
ฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก น่ีไง น่ีเหล่ากอ



เหล่ากอพทุธะ ๗ 

 

ของพทุธะ เหล่ากอของครูบาอาจารยข์องเรา เหล่ากอของสมัมาทิฐิท่ีประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมาเพื่อช าระลา้งกิเลส  

ส่ิงน้ีมนัมีมาเพราะความรู้จริงของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ครูบาอาจารยข์องเราท่าน
ประพฤติปฏิบติัเป็นหลกัเป็นเกณฑข้ึ์นมาแลว้ เรากแ็สวงหา เราอยากพน้จากทุกข ์ เราหา
ครูบาอาจารยข์องเรา ใหค้รูบาอาจารยข์องเราเป็นผูช้ี้แนะน าเรา แลว้เวลาเราประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนไป จิตใจเรามีทิฐิมานะ มีกิเลสตณัหาความทะยานอยากข้ึนมา ครูบาอาจารย์
คอยช้ีแนะ มาคอยบอกเรา มนัเป็นโทษท่ีไหน ? มนัเป็นโทษเพราะกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากของเราไง  

ตอ้งการใหค้รูบาอาจารยค์อยโอโ้ลมปฏิโลม คอยเอาอกเอาใจไง ส่ิงท่ีเอาอกเอาใจ 
เอาอกเอาใจมนัเป็นทางเป็นกิเลส มนักเ็ป็นกิเลสลว้นๆ เวลาจิตใจมนัผา่เหล่าผา่กอไปมนั
ไม่รู้จกัตวัเอง ตวัจิตใจของตวัเองมนัต ่าทราม มนักลบัเห็นวา่ครูบาอาจารยน้ี์เป็นผูท่ี้ท าผดิ
กบัเรานะ เห็นวา่คนอ่ืนท าผดิไปกบัเราหมดเลย แต่ในหวัใจของเรามนัต ่าทรามของมนั
ไปเอง เพราะมนัผา่เหล่าผา่กอของมนัออกไป  

น่ีส่ิงท่ีเกิดทิฐิมานะ พอเกิดทิฐิมานะข้ึนมาเห็นไหม ดูสิ ดูพระเทวทตัสิ แมแ้ต่เกิด
กเ็กิดเป็นสหชาติ การเกิดสหชาติคือเป็นญาติ แลว้เวลาบวชข้ึนมาเป็นลกูศิษย ์ เวลาองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สัง่สอนข้ึนมา ท าไมมนัผา่เหล่าออกไปขนาดนั้น มนัผา่
เหล่าออกไปวา่เรากเ็สมอกนั ความรู้กเ็สมอกนั องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้อายุ
พรรษามากแลว้ควรจะทอดธุระไดแ้ลว้ วางสงฆน์ะใหฉ้นัเป็นคนปกครอง น่ีมนัผา่เหล่า ! 

เหล่ากอของพทุธะมนัมีเหตุมีผลนะ เหล่าของพทุธะมนัจะช าระกิเลส ส่ิงน้ีมนั
เป็นประโยชน์มาก แต่เพราะกิเลสมนัตวัร้ายกาจนกั กิเลสมนัอยูก่บัเราในหวัใจ มนัผา่
เหล่าผา่กอ แลว้มนัผา่เหล่าผา่กอ แลว้มนักถื็อทิฐิมานะวา่ส่ิงนั้นเป็นความถกูตอ้งของมนั
ดว้ยความเห็นของกิเลสตณัหาความทะยานอยาก แลว้ถา้ไม่ไดด้ัง่ใจเห็นไหม ไม่ไดด้ัง่ใจ
กพ็ยายามท าของเขา แต่สุดทา้ยเทวทตัเขากย็งัส านึกตนได ้ 

ค าวา่ส านึกน่ีมนัจะเคารพในธรรมในหวัใจของตวั เคารพสิ เพราะอะไร เพราะ
สติปัญญา สมัมาทิฐิความเห็นถกูตอ้ง ส่ิงใดท่ีเป็นความถกูตอ้ง เป็นความอ่อนนอ้มถ่อม
ตนมนัท าใหกิ้เลสยบุยอบลง ใหจิ้ตใจมนัมีความสงบได ้ ถา้จิตใจมนัมีความสงบร่มเยน็



เหล่ากอพทุธะ ๘ 

 

ข้ึนมามนัจะไม่ผา่เหล่าผา่กอเห็นไหม เหล่ากอของพทุธะมนัเกิดตรงนั้น ถา้เหล่ากอมนั
เร่ิมเกิดตรงนั้นมนัจะยอ้นเขา้มาสู่ความดี ถา้มนัท าคุณงามความดี ถา้จิตใจเป็นธรรมนะ  

ถา้จิตใจไม่เป็นธรรม ถา้มนัผา่เหล่าออกไปแลว้มนักก็ลบัมาท าลาย ส่ิงท่ีท าลาย
คร้ังแรกส่ิงแรกคือท าลายโอกาสของตวั ท าลายชีวิตของตวัเห็นไหม ดูสิเวลาถา้เขาไม่เช่ือ
ถึงมรรคผล เขาขดุรากถอนโคนคุณงามความดีของชาติน้ีของเขาไป แต่เหล่ากอของ
พทุธะนั้นมนักต็อ้งเวยีนตายเวียนเกิดเป็นธรรมชาติของมนั  

ดูสิพวกลทัธิต่างๆ เห็นไหม ท่ีเขาไม่เช่ือพทุธศาสนาเขากท็  าของเขาไป เขากอ็ยู่
ของเขาไป น่ีเกิดในประเทศอนัไม่สมควร ทั้งๆ ท่ีเกิดในโลกน้ีเหมือนกนั พทุธศาสนากมี็ 
แต่เขาถือลทัธิอ่ืน เขาไม่ถือพทุธศาสนา นบัถือพทุธศาสนาข้ึนมาแลว้ถา้ปฏิบติัไป ถา้
กิเลสตณัหามนัเหนียวแน่นมนักย็งัผา่เหล่าผา่กอออกไปนะ  

แลว้เกิดถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาแลว้จิตใจเราอ่อนแอ จิตใจเราไม่มีก าลงัพอ
เห็นไหม น่ีมนักผ็า่เหล่าผา่กอไปทางหน่ึง มนักเ็กิดทิฐิมานะเหยยีบย  า่ เหยยีบย  า่วา่ท าก็
เหมือนกนั ทุกอยา่งกเ็หมือนกนั ท าไมไม่ยอมรับ ท าไมไม่ยอมเห็นความเป็นจริงอนันั้น 
น่ีมนัผา่เหล่าผา่กอโดยทิฐิมานะ  

แต่ถา้มนัอ่อนแอล่ะ เรากจ็ะอ่อนแอ จิตใจน่ีเห็นไหม ดูสิ พดูถึงในธรรมขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาจะตรัสรู้ธรรมเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้
ตอ้ง ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย เวลาจะเป็นพระอรหันต์ เวลาจะส้ินสุดจาก
กิเลสมนัตอ้งมีอ  านาจวาสนาบารมีข้ึนมา หน่ึงแสนกปั พอไม่ถึงหน่ึงแสนกปั มนัก็สร้าง
มาทุกคน  

ค าวา่แสนกปัไม่แสนกปัมนัจะนบัเร่ิมตน้จากตรงไหน แต่เพราะวา่การเกิดการ
ตาย การเวียนตายเวียนเกิด ผลของวฏัฏะมีการเกิดการตายตลอดเวลา ฉะนั้นส่ิงท่ีจิตใจเรา
ปฏิบติัแลว้ถา้จิตใจเราอ่อนแอ จิตใจเราไม่เขม้แขง็พอ ท าส่ิงใดมนักน็อ้ยเน้ือต ่าใจ ท าส่ิง
ใดกข็าดตกบกพร่อง จิตใจเราจะขาดตกบกพร่องตลอดไป  

ท าไมเราท าไม่ได.้. ท าไมเราท าส่ิงนั้นแลว้ไม่สมความปรารถนา.. ท าไมเราท าส่ิง
นั้นไม่ประสบความส าเร็จ..  



เหล่ากอพทุธะ ๙ 

 

ประสบความส าเร็จหรือไม่ประสบความส าเร็จน่ีใครเป็นคนบอกล่ะ  

 น่ีจิตใจเราเห็นไหม ดสิูเวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านไดผ้า่นถนนสายนั้นมา ท่าน
ไดล้ม้ลุกคลุกคลานมา ท่านไดก้ระท ามา แลว้ของเราเราจะข้ึนถนนสายนั้น เราจะมี
ยานพาหนะอะไรข้ึนไป เราจะหาความสุข เราจะหาหวัใจของเราไดอ้ยา่งไร  

ในการประพฤติปฏิบติันะ คนเกิดอะไรพาเกิด ปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิตเห็นไหม 
เวลาเกิดในไข่ เกิดในน ้าคร ่ า เกิดในโอปปาติกะเห็นไหม เกิดในไข่ เกิดในครรภ.์.. ก  าเนิด 
๔ จิตปฏิสนธิมนัเป็นตวัเกิด ตวัเกิดและตวัตายเห็นไหม ดูสิเวลาเกิดข้ึนมาไดร่้างของ
มนุษยน้ี์มา เวลาเกิดข้ึนมา เกิดในไข่ เกิดในครรภ ์ น่ีแค่น ้ามนัขน้น ้ามนัใสเท่านั้นนะ ถา้
ปฏิสนธิจิตมนัเขา้ไปแลว้ มนัจะก าเนิดต่อเน่ืองกนัไปจนเกิดเป็นทารกในครรภ ์จนคลอด
ออกมาเป็นเราเห็นไหม  

อะไรมนัพาเกิด จิตมนัพาเกิด ความก าเนิดเกิดมาจากไหน เกิดมาจากจิต ถา้จิตมนั
ก าลงัเกิดข้ึนมา เวลาเราเกิดมาแลว้ จนเราโตมาเป็นผูใ้หญ่ จนมาบวชเป็นพระ จนมา
ประพฤติปฏิบติั ส่ิงน้ีเกิดมาเพราะเราศึกษาธรรม น่ีเป็นเหล่ากอ เหล่ากอเพราะเราเป็น
บริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ฝากศาสนาน้ีไว ้ ศาสนาน้ีใหเ้รารักษา แลว้
ศาสนามนัอยูท่ี่ไหนล่ะ ศาสนามนัอยูใ่นตูพ้ระไตรปิฎกใช่ไหม ศาสนามนัอยูใ่นประเพณี
วฒันธรรมใช่ไหม  

ส่ิงนั้นมนัเป็นเพราะโลกเขาคิดกนัอยา่งนั้น โลกเขาเห็นกนัอยา่งนั้นไง แต่ดูสิ
ศาสดาองคเ์อกของโลกคือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ วางธรรมวินยัมา ๒,๐๐๐ 
กวา่ปี หลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่ของเรามาร้ือคน้ พยายามทดสอบ-ตรวจสอบข้ึนมาจนเป็น
ความจริงข้ึนมาในใจของหลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่  

ท่านกส็ัง่สอนเราใหป้ระพฤติปฏิบติัใช่ไหม พอเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา สาย
พระป่าของเราเห็นไหม เหล่ากอของพทุธะ เหล่ากอจากหลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่ เหล่ากอ
จากครูบาอาจารยเ์รามา เป็นเหล่าเป็นกอมา เหล่ากอมาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจากความ
เป็นจริงข้ึนมา  



เหล่ากอพทุธะ ๑๐ 

 

ส่ิงท่ีเป็นประเพณีวฒันธรรมเรากส็าธุ ส่ิงน้ีมนัเป็นเร่ืองของสงัคม เราเกิดเป็น
มนุษย ์ มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคมใช่ไหม เราเกิดมาเรากต็อ้งมีท่ีพึ่งท่ีอาศยัเห็นไหม มีชาติ มี
ตระกลู มีครอบครัว มีต าบล มีหมู่บา้นเป็นประเทศชาติข้ึนมา ส่ิงน้ีมนักต็อ้งมีการ
ปกครอง เราอยูข้ึ่นมา เราอยูก่บัโลก เราเกิดมากบัโลก  

“ดอกบวัเกิดจากโคลนตม” เราเกิดมาในสงัคม สงัคมเขามีประเพณีวฒันธรรม 
เป็นชาวพทุธ เรากเ็กิดมาเป็นเหล่ากอของชาวพทุธ เหล่ากอชาวพทุธเรากท็  าใหม้นัมัน่คง
ข้ึนดว้ยความมัน่คงของใจ เราจะพน้จากทุกขเ์ห็นไหม เวลาเกิดอะไรพาเกิด จิต ปฏิสนธิ
จิตมนัพาเกิด  

ทีน้ีในการประพฤติปฏิบัติข้ึนมา ดูสิเราก็ศึกษาเล่าเรียนข้ึนมาตามประเพณี
วฒันธรรม ศึกษาข้ึนมาจนไดน้กัธรรมตรี นกัธรรมโท นกัธรรมเอก เราได้เปรียญธรรม 
ประโยคก่ีประโยค ร้อยประโยคก็แลว้แต่ ส่ิงนั้นก็เป็นการศึกษาเห็นไหม น่ีไปศึกษาจาก
ภายนอก เหล่ากอมนัอยูไ่หน เหล่ากอท่ีก าเนิดความรู้ก็ไม่รู้อยูไ่หน เหล่ากอมนัอยูท่ี่ไหน 
เหล่ากอมนัคือปฏิสนธิจิต คือส่ิงท่ีมีชีวิตไง 

ส่ิงท่ีมีชีวิตน้ี ดูสิ ๔ อสงไขย  ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้น่ีกส็ะสมมาจากหวัใจดวงน้ี หวัใจดวงน้ีสะสมข้ึนมาจนมีอ านาจวาสนา 
มีบารมีข้ึนมา จนร้ือคน้ข้ึนมาจนถึงท่ีสุดแห่งทุกขไ์ป เป็นศาสดาของเรา วางธรรมและ
วินยัไวใ้หเ้รากา้วเดิน  

วางธรรมวนิยัน้ีคอยสัง่สอนเรา ธรรมวนิยัน้ีศึกษากนัมา จดจ ากนัมา ศึกษากนัมา 
รักษากนัมาจนเป็นประเพณีวฒันธรรม ผดิจากประเพณีวฒันธรรมในส่ิงน้ีไปไม่ไดเ้ลย 
ส่ิงนั้นมนัจะเป็นธรรมข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ส่ิงน้ีมนัเป็นความรู้สึก เป็นความนึกคิดออกมา
จากใจ แลว้เรามีความเช่ือมัน่เห็นไหม  

เพราะเรามีครู เรามีอาจารย ์ เรามีเหล่ากอของพทุธะ ! เหล่ากอของเรามี หลวงปู่
เสาร์หลวงปู่ มัน่เรามี ครูบาอาจารยข์องเรามีใช่ไหม ท่านพาประพฤติปฏิบติัใช่ไหม เราก็
มาประพฤติปฏิบติักนัอยู ่ 



เหล่ากอพทุธะ ๑๑ 

 

น้ีมาประพฤติปฏิบติัอยูน่ี่ น่ีเห็นไหม ดสิูถนนสายน้ีท่ีครูบาอาจารยท่์านเดินไป
แลว้ เราจะเอาส่ิงใด ยานพาหนะใดข้ึนสู่ถนนสายนั้น น้ีเราประพฤติปฏิบติั เราพยายาม
ท าความสงบของใจ ใจมนักไ็ม่สงบ ใจเรากอ็่อนแอ ใจเรากไ็ม่มีก าลงัของเราสกัที ส่ิงน้ี
เห็นไหมดูสิ เวลาผา่เหล่าดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ดว้ยทิฐิมานะ มนักเ็หยยีบย  า่
ครูบาอาจารยข์องมนัไป  

เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาดว้ยหวัใจของเราท่ีมนัอ่อนแอ เรากว็า่ครูบาอาจารย์
ท่านพดูเกินกวา่เหตุไปหรือเปล่า.. ครูบาอาจารยท่์านพดูอยา่งนั้นจะเป็นความจริงไหม.. 
เราปฏิบติัจะไดส้มกบัท่ีครูบาอาจารยพ์ดูหรือเปล่า... 

ส่ิงน้ีมนัจะเกิดข้ึนมา เพราะเรายงัประพฤติปฏิบติัไม่ถึงท่ีเป็นสนัทิฏฐิโก ถึงท่ีได้
เป็นปัจจตัตงั เราจะมีความสงสยัไปหมด ส่ิงท่ีเป็นความสงสยัเราไม่ตอ้งไปลงัเลกบัความ
สงสยันั้น ความสงสยัในหวัใจน่ีเห็นไหม นิวรณ์ธรรมปิดกั้นแมแ้ต่สมาธิ การท าใจให้
สงบกล็งัเลสงสยั ท าส่ิงใดกมี็ความละลา้ละลงั ท าส่ิงใดกไ็ม่มีความมัน่คงสกัที ถา้จิตใจท่ี
มนัแขง็กระดา้งจนเป็นตณัหาความทะยานอยาก มนักเ็หยยีบย  า่ท าลายครูบาอาจารยไ์ป
ส่วนหน่ึง น่ีมนัแหวกแนวออกไป 

แต่เวลามนัแตกหน่อแตกกอออกไปท าลายหน่อของพทุธะของตวัเองก่อน ท าลาย
หน่อของพทุธะ ท าลายเหล่ากอพทุธะ ท าลายหมดเลย เพราะมนัจะท าลายคนอ่ืนกเ็ท่ากบั
ท าลายตวัเอง เพราะปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิตมนัเป็นคนคิด ปฏิสนธิจิตมนัเป็นคนกระท า 
มนัมีเจตนากระท าแลว้ผลมนัจะไปไหน ท าดีหรือท าชัว่มนักก็ลบัสู่ใจดวงนั้น  

ครูบาอาจารยเ์รากเ็ป็นครูบาอาจารยข์องเราวนัยงัค ่า เพราะครูบาอาจารยข์องเรา
ท่านไดผ้า่นร้อนผา่นหนาวมา ท่านสัง่สอนเรากเ็พื่อประโยชนก์บัเรา ไม่ไดป้ระโยชน์กบั
ท่าน ท่านเป็นผูท่ี้ท า น่ีประโยชนข์องครูบาอาจารยก์บัประโยชน์ของเรา กคื็อการ
ประพฤติปฏิบติัของเรา ถา้เราปฏิบติัไดผ้ลของเรากเ็ป็นผลของเรา แลว้ครูบาอาจารยท่์าน
กป็ระพฤติปฏิบติัของท่านมาแลว้ ท่านผา่นพน้ไปแลว้มนัจะมีส่ิงใดไปกระทบตวัท่าน 
มนัจะไม่เขา้ไปถึงใจของท่านเลย มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะไปกระเทือนของท่าน โลกธรรม
๘ ท่านผา่นไปแลว้ ท่านเหยยีบย  า่ไปแลว้  



เหล่ากอพทุธะ ๑๒ 

 

เพียงแต่เป็นทิฐิมานะของเรา ! เพราะเราเห็นผดิ ! เราเห็นผดิวา่ท่านไม่สงเสริมเรา 
ท่านไม่เยนิยอเรา เรากเ็หยยีบย  า่ท่านไป มนักม็าท าลายพทุธะของเราเห็นไหม ท าลาย
หวัใจของเรา ท าลายอะไร ท าลายโอกาสไง  

ดูสิ เทวทตัเวลาเขาผลกักอ้นหินใส่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ส่ิงนั้นเป็น
อนนัตริยกรรมเลย ถา้เราคิดไม่ดีมนักผ็ลกัความรู้สึก ผลกัอารมณ์ความรู้สึกวา่อาจารยเ์รา
ไม่ดีอยา่งนั้น.. อาจารยเ์ราไม่ดีอยา่งน้ี..  มนักผ็ลกัอารมณ์ มนักเ็หมือนกอ้นหิน ทุ่มเขา้
ไปๆ ทุ่มไปท่ีไหน ทุ่มเขา้ไปในใจของตวัเอง น่ีไง ค าวา่ท าลาย 

แต่น่ีจิตใจเราไม่ไดคิ้ดท าลาย เราเคารพบชูา แต่เราประพฤติปฏิบติัท าไมมนัไม่
สมความปรารถนา ค าวา่สมความปรารถนาหรือไม่สมความปรารถนาน่ีเห็นไหม น่ี
นิวรณ์ธรรม ส่ิงท่ีเราท าเราตั้งใจของเรา เป็นสมาธิจริงๆ มนัเป็น ถา้มีเราบวกเขา้ไปวา่เรา
จะเป็นสมาธิอยา่งนั้น เราจะมีสติอยา่งนั้น… ไม่มีหรอก ! ไม่เป็น !  

ไม่เป็นเพราะอะไร เพราะมนัแบ่งเป็นสองเป็นสาม สญัญาอารมณ์กบัเรา 
ความรู้สึกนึกคิดกบัเรา ค าวา่เราคือผูรู้้ พทุธะ พทุธะมีอยูท่ ัว่ไป พทุธะมีอยูใ่นสตัว.์.  

พทุธะมีอยูท่ ัว่ไป แต่นิพพานไม่มีหรอก !  

นิพพาน.. ท่ีวา่นิพพานมีอยูแ่ลว้ ไม่มี ! พทุธะมี สตัวม์นัมีพทุธะคือมนัมีจิตไง 
พทุธะอยูใ่นข้ี พทุธะอยูใ่นสตัว ์ในมด นัน่พทุธะ ส่ิงต่างๆ น้ี เพราะไม่ตอ้งการใหเ้กิดทิฐิ
มานะ ฉะนั้นเรากเ็หมือนกนั เรากมี็พทุธะ  

น่ีเหล่ากอของพทุธะ เราจะรักษาของเราอยา่งไร เราจะตั้งสติของเราอยา่งไร เรามี
สติปัญญาของเรานะ เราดูแลของเรา เหล่ากอเห็นไหม เรามีหมู่มีคณะ มีครูมีอาจารยเ์ป็น
เหล่าเป็นกอมา เราก็เป็นหน่ึงในเหล่าในกอนั้น มีความสามคัคี มีความมุมานะ มีการ
กระท าข้ึนมา  

ดูสิ ดูเวลากอไผเ่ห็นไหม มีบางล าท่ีวา่อายหุลายปี บางล ากเ็พิ่งแทงหน่อข้ึนมา 
บางล ากอ็ายมุากปีสองปี มนัมีของมนั จิตใจเรากเ็หมือนกนั ในเหล่าในกอของเรา เรามี
ครูมีอาจารย ์ เรามีอะไรต่างๆ เราเพิ่งโผล่มา เราเพิ่งแตกหน่อมา มนัเพิ่งปีสองปีล าไมม้นั
ยงัอ่อนอยู ่เรากอ็ยูอ่าศยั เราอาศยัแรงลมมาปะทะ เราอยูก่บัเหล่ากอของเราเห็นไหม  



เหล่ากอพทุธะ ๑๓ 

 

น่ีกเ็หมือนกนั เราอยูก่บัหมู่คณะของเรา เราอยูก่บัครูบาอาจารยข์องเรา เรากต็ั้งใจ
ท าของเรา ถา้เราตั้งใจท าของเราเห็นไหม ดูสิวนัเวลามนัผา่นไป กอไผน่ั้นล าไผน่ั้นจะ
อายมุากข้ึนไปเร่ือยๆ พออายมุากข้ึนไปอยา่งเรามาปฏิบติัเห็นไหม อายพุรรษาเรามนัจะ
มากข้ึนไปเร่ือยๆ ผูท่ี้ปฏิบติัอายเุราจะแก่ข้ึนไปเร่ือยๆ ต่อปีๆ ไปเร่ือยๆ อนัน้ีมนัเป็นเร่ือง
ของผลของวฏัฏะ เร่ืองของกาลเวลา  

แต่ถา้จิตใจของเรานะ ความคิด ความรู้สึก ความนึกคิดถา้มนัมี เรามีสติปัญญาพอ
ไหม เราก าหนดของเราใหเ้ป็นความจริงจงัของเรา มนัจะสงบเขา้มาไดน้ะ ถา้จิตมนัสงบ
เขา้มา สงบเขา้มาเห็นไหม นัน่ล่ะ ความสงบจริง 

ถา้จิตมนัสงบเขา้มามนัมีความรับรู้สึก พทุโธกไ็ด ้ ปัญญาอบรมสมาธิกไ็ด ้ ถา้จิต
มนัสงบเขา้มา ความท่ีวา่จิตสงบ กบัจิตเส่ือม หรือวา่จิตไม่สงบ แตกต่างกนัอยา่งไร ถา้จิต
สงบเห็นไหม เรามีความร่มเยน็เป็นสุขเพราะเราบวชมา เราประพฤติปฏิบติัมา เรา
ตอ้งการช าระลา้งกิเลส กิเลสตณัหาความทะยานอยากคืออวิชชา ความไม่รู้สึกตวัมนัเอง
พาใหเ้ราเกิดในก าเนิด ๔ แลว้ปัจจุบนัน้ีเราเกิดมาเป็นชาวพทุธ เราเกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้
ไดบ้วชเป็นพระ เราเกิดมาเป็นมนุษยเ์ราไดป้ระพฤติปฏิบติัเห็นไหม น่ีก าเนิด ๔ 

ฉะนั้นส่ิงท่ีก าเนิด ๔ เราแกก้นัท่ีหวัใจน้ี เราแกก้นัท่ีพทุธะน้ี ถา้พดูถึงพทุธะเห็น
ไหม ปัญญาอบรมสมาธิหรือค าบริกรรม ถา้มนัสงบเขา้มา ความสงบน้ีจะท าใหจิ้ตใจมี
ก าลงั ความสงบน้ีมนัจะเป็นธรรม ความเป็นธรรมเพราะวา่ส่ิงท่ีวา่มนัสงบเขา้มามนัจะใช้
ปัญญาออกไป  

ปัญญาเกิดจาก... ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากสมัมาสมาธิ ปัญญาท่ีการ
ช าระลา้ง เวลามนัเกิดข้ึนมามนัเห็นคุณค่านะ มนัมีความต้ืนตนัในหวัใจนะ มนัมีความต้ืน
ตนัวา่ส่ิงท่ีเราใชปั้ญญา เราใชค้วามรู้สึกนึกคิดกนัแต่เดิม ความรู้สึกมนัเป็นสญัชาตญาณ
มนัเป็นวิชาชีพ ค าวา่วิชาชีพเป็นวิชาชีพทางโลก ทางโลกเขามีวิชาชีพส่ิงใดเขาจะ
ประกอบสมัมาอาชีวะตามวิชาชีพของเขา  

เวลาจิต เวลาความคิดมนัเกิดจากจิต มนัเป็นธรรมชาติ มนัเป็นธรรมชาติของ
มนุษยท่ี์มีธาตุ ๔ และขนัธ ์๕ ขนัธ์ ๕ มนัเกิดข้ึนมาในหวัใจโดยธรรมชาติของมนั ส่ิงน้ี
มนัเป็นธรรมชาติของมนั แต่เพราะเราอยูก่บัความรู้สึกนึกคิดแลว้เราไม่เคยเขา้มาเห็นถึง



เหล่ากอพทุธะ ๑๔ 

 

ความคิดกบัตวัจิตท่ีมนัสงบ เรากเ็ลยไม่เห็นวา่ตวัจิตของเรา พอไม่เคยเห็นตวัจิตของเรา 
เรากบ็อกวา่เราไม่มีอ  านาจวาสนา เราไม่มีก าลงัพอ เราเป็นคนออ่นดอ้ย ส่ิงท่ีเราไม่มีก าลงั
พอเราท าไม่ได ้ 

แลว้ถา้คนท่ีอ่อนไปกวา่น้ีเขากจ็ะบอกวา่มรรคผลไม่มี ท างานอาบเหง่ือต่างน ้า 
ท างานจนทุกขย์ากขนาดน้ีมนัจะไม่เกิดเป็นผลประโยชน์กบัเรา แลว้เราจะไปท าความ
สงบเฉยๆ เราไปท าอยา่งน้ี มนัจะไปท าความสงบแลว้มนัจะไดป้ระโยชน์ส่ิงใดกบัเรา 
เห็นไหม มนัปฏิเสธตั้งแต่เร่ิมตน้ 

 คนเรานะ ดูสิในการท่ีเราสร้างบา้นสกัหลงัหน่ึง เวลาเราขดุดิน ขดุต่างๆ เพื่อจะ
วางรากฐาน เขาใหใ้ครท า แลว้เวลาส าเร็จเป็นบา้นเป็นเมืองใครเป็นคนจดัการ น่ีก็
เหมือนกนั ส่ิงท่ีหวัใจมนัจะเร่ิมท าความสงบของใจเขา้มา มนัตอ้งมีเหตุมีผลของมนั ถา้มี
เหตุมีผลของมนันะ ส่ิงท่ีเรามีสติมีปัญญาข้ึนมา เวลามนัสงบเขา้มาเห็นไหม ความท่ีจิต
มนัสงบแลว้ถา้เกิดปัญญา  

การเกิดปัญญาท่ีมนัสะทอ้นใจ.. มนัสะทอ้นใจเพราะส่ิงใด สะทอ้นใจวา่ถา้มนั
เป็นโลกียปัญญา ปัญญาท่ีมนัยงัเกิดข้ึนโดยความรู้สึกนึกคิดเราโดยปกติ แลว้เราไม่มี
สติปัญญาแมแ้ต่จะตรวจสอบมนัวา่ส่ิงใดเป็นเราหรือไม่เป็นเรา ส่ิงใดเป็นความคิด ส่ิงใด
เป็นตวัจิต ส่ิงใดเป็นความสงบ ส่ิงใดเป็นความฟุ้ งซ่าน เราไม่มีสติปัญญาจะแยกแยะส่ิง
ใดเลยวา่ส่ิงนั้นเป็นเราไปทั้งหมด  

พอส่ิงนั้นเป็นเราไปทั้งหมด เราจะมาจบัตน้ชนปลายไม่ได ้ พอจบัตน้ชนปลาย
ไม่ไดเ้รากล็ม้ลุกคลุกคลาน ลม้ลุกคลุกคลานกบ็อกวา่ ไม่มี.. มรรคผลไม่มี.. ไดป้ฏิบติั
แลว้ไม่เห็นมีอะไรเลย ไดป้ฏิบติัแลว้มนัไม่เป็นไปตามท่ีครูบาอาจารยท่์านสัง่สอนเลย 
มนัไม่มีอะไรเป็นจริงสกัอยา่ง มีแต่เขียนเสือใหว้วักลวั หลอกกนัอยูเ่ฉยๆ น่ีถา้จิตใจมนั
อ่อนแอ  

แต่ถา้จิตใจมนัมีก าลงัของมนัข้ึนมา จิตใจมนัมีก าลงัมีสติปัญญา แลว้เราไดส้ร้าง
อ านาจวาสนามาแลว้ ถา้เราไม่ไดส้ร้างอ านาจวาสนามา เราจะไม่มีความสนใจในการ
ประพฤติปฏิบติั  
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งานในการอาบเหง่ือต่างน ้าทุกคนวา่มนัเป็นเร่ืองความทุกขค์วามยาก งานในการ
บริหารจดัการเห็นไหม ความรับผดิชอบ แลว้งานทางโลกกบังานทางธรรม งานทางโลก
เขาอาบเหง่ือต่างน ้า เขาท าแลว้ไม่มีวนัจบส้ิน กระบวนการในการบริหารจดัการในงาน
ของเราไม่เคยจบ จนตอ้งส่งต่อๆ กนัไปใหค้นมารับช่วงต่อไปนะ  

แต่ในการประพฤติปฏิบติั เวลาเราปฏิบติัน่ีคืองานอนัละเอียดไง งานละเอียดคือ
วา่ตั้งสติแลว้รักษาความรู้สึกนึกคิดใหม้นัเป็นหน่ึง ใหม้นัวางได ้ใหม้นัวางสญัญาอารมณ์
ได ้ สญัญาอารมณ์กบัพลงังานเห็นไหม สญัญาอารมณ์กบัจิต น่ีมนัเป็นสอง เป็นสองน้ี
เป็นสองอยูแ่ลว้ แลว้มนัเคล่ือนออกไปเรากไ็ม่มีสติปัญญาทนัมนัเลย เราไม่มีสติปัญญา
ทนัมนัแลว้เรากย็งัออ่นแอ เราบอกเราท าไม่ได ้ เราเกิดมาอ านาจวาสนานอ้ย มนักอ็่อนแอ
อยูแ่ลว้ แลว้กิเลสเห็นไหม เวลาคิดส่ิงน้ีมา น้ีอะไรคิด ? กิเลสพาคิด  

แต่ถา้เวลาเป็นธรรมล่ะ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่านกเ็กิดมาเป็น
มนุษย ์ จะไดเ้ป็นกษตัริย ์ ดูสิ ไปเท่ียวสวนเห็นไหม เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย 
ท่านยงัสลดสงัเวช ท่านยงัเอาส่ิงน้ีมาเป็นความดลใจใหอ้อกประพฤติปฏิบติัจนเป็นองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ใหเ้รากราบไหวก้นัอยูน้ี่ เวลาเขามีความรู้สึกนึกคิดอยา่งนั้น
เขายงัสะทอ้นใจเขา้มา  

แลว้ชีวิตของเรามนัมีความทุกข ์มนัมีผลกระทบขนาดไหน แลว้จิตใจของเรา เรา
กเ็ป็นมนุษย ์ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กเ็ป็นมนุษย ์ ครูบาอาจารยเ์รากเ็ป็นมนุษย ์
แลว้ท่านกป็ระพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนท่านพน้กิเลสไป แลว้เราล่ะ เราตอ้งท าไดสิ้ ถา้เราท า
ได ้เรามีสติปัญญาข้ึนมา มนักจ็ะตั้งสติ  

จะลม้ลุกคลุกคลาน เห็นไหม “ดอกบวัเกิดจากโคลนตม” ความลม้ลุกคลุกคลาน  
จิตใจเรายงัอ่อนดอ้ย จิตใจเรายงัไม่มีก าลงั “ดอกบวัจากโคลนตม” น่ีคือตมไง คือข้ีตม ข้ี
โคลน ส่ิงต่างๆ น้ีลม้ลุกคลุกคลานอยูน้ี่มนัเปรอะเป้ือนอยูใ่นหวัใจของเรา เรากต็ั้งสติ  

งานอนัละเอียดนะ งานพน้จากทุกขน์ะ งานท่ีเราจะไม่มาเกิดมาตายนะ เวลาเกิด
ปฏิสนธิจิตมาเกิด เวลาเราช าระลา้งเราตอ้งกลบัไปช าระลา้งท่ีจิต น่ีไงเหล่ากอของพทุธะ 
เราเวียนตายเวียนเกิดไม่มีตน้ไม่มีปลาย เหมือนองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้นัน่ล่ะ  
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เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย น่ี
เหล่ากอสร้างสมบุญญาธิการมา น่ีคือเหล่ากอพทุธะ เหล่ากอพทุธะในสงัคม ในการเกิด
เป็นมนุษย ์ ในการบวชเป็นพระเป็นเจา้ แลว้การประพฤติปฏิบติัเรากมี็หมู่มีคณะ น่ีคือ
เหล่ากอจากโลก เหล่ากอในหวัใจนะ เวลาพระอญัญาโกณฑญัญะ พิจารณาธรรมจกัร
ตามท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เทศนาวา่การจนมีดวงตาเห็นธรรม 

“อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ” 

เหล่ากอมนัจะเกิดในหวัใจของเรา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผูท่ี้
ช้ีบอกทาง แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มีความสุขมาก ในเม่ือมีคนท่ีเป็นพยาน
ท่ีรู้ส่ิงน้ีข้ึนมาได ้ ฉะนั้นส่ิงท่ีมนัจะเป็นจริงกบัเราข้ึนมา เราศึกษามาเป็นประเพณี
วฒันธรรม เราศึกษามาเป็นปริยติั ปัจจุบนัน้ีเราจะประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง แลว้
ถา้จิตใจมนัเป็นจริงข้ึนมาเห็นไหม มนัจะซาบซ้ึง ซาบซ้ึงจากหวัใจของเรา แลว้จะ
ซาบซ้ึงครูบาอาจารยม์าก ถา้จิตมนัเป็นธรรมนะ มนัจะซาบซ้ึงครูบาอาจารยม์าก  

ครูบาอาจารยท่์านบอกวา่ เวลาท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนไป จะไปรู้ส่ิงใด หลวงปู่
มัน่หลวงปู่ เสาร์ท่านรู้หมดแลว้ ท่านบอกไวแ้ลว้ บอกไวเ้ป็นคติธรรม แต่เราไม่เขา้ใจ พอ
เราไปเจอส่ิงใดเขา้กแ็ลว้แต่ มนัเป็นอนันั้น.. มนัเป็นอนันั้น... น่ีมนัซาบซ้ึงวา่ครูบา
อาจารยท่์านรู้หมดแลว้ แต่เราน่ีไม่รู้  

แลว้เวลาประพฤติปฏิบติัไป เราไปรู้ส่ิงนั้นมนัสะเทือนใจนะ สะเทือนใจเพราะวา่ 
ถา้จิตมนัสงบมนัมีก าลงัของมนั เรากจ็ะรู้ของมนั แต่ในปัจจุบนัน้ีเราบอกจิตเราไม่สงบ 
จิตเราฟุ้ งซ่าน จิตเราไม่มีก าลงัต่างๆ ส่ิงน้ีเรารู้ได ้เรารู้ไดเ้พราะมนัไม่มีไง แต่ถา้เวลามนัมี
ข้ึนมาล่ะ มนัมีข้ึนมาเห็นไหม พอเวลาคนท าความสงบของใจ พอท าความสงบของใจ 
ความสงบมนัเป็นอนิจจงั เด๋ียวกเ็ส่ือม เด๋ียวกเ็จริญ เจริญแลว้กเ็ส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ แลว้
มนัจะอยูข่องมนัอยา่งไรล่ะ  

เส่ือมกเ็ป็นคติธรรมอนัหน่ึง เจริญกเ็ป็นความสมัผสั เป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก
อนัหน่ึง แต่ความท่ีเจริญ ความท่ีมัน่คงน้ีทุกคนกป็รารถนา ทุกกอ็ยากจะใหม้นัเจริญและ
มัน่คงตลอดไป แต่ในความเป็นจริงมนัมีอยูห่รือเปล่าล่ะ  



เหล่ากอพทุธะ ๑๗ 

 

ในความเป็นจริง “ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ” ถา้เหตุผลมนัไม่สมควร “ผูใ้ดปฏิบติั
ธรรมสมควรแก่ธรรม” ถา้มนัสมควรแก่ธรรม เราปฏิบติัสมควรแก่ธรรม เหตุผลมนัตอ้ง
เป็นอนันั้น  

ในการประพฤติปฏิบติัทุกคน ทุกจริตนิสยั เวลาท าความสงบของใจมนักคื็อ
สมัมาสมาธิ สมาธิเหมือนกนั เวลามนัออกใชปั้ญญาในการใคร่ครวญ ในกาย เวทนา ใน
จิต ในธรรม มนักเ็ป็นปัญญาท่ีเกิดจากสมัมาสมาธิเหมือนกนั แลว้เวลาพิจารณาไปแลว้
มนัอยูท่ี่อ  านาจวาสนาของคนวา่ ขิปปาภิญญาน้ีปฏิบติัทีเดียวตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เลยกมี็ ปฏิบติัซ ้าแลว้ซ ้าเล่ากมี็ อนัน้ีมนัมีพื้นฐานมาจากการสร้างบุญ
กศุล มีอ  านาจวาสนาของแต่ละบุคคลมา  

ฉะนั้นโดยขอ้เทจ็จริง สมาธิกคื็อสมาธิ ปัญญากคื็อปัญญา ฉะนั้นเส้นทางนั้นท่ีครู
บาอาจารยท่์านเดินผา่นไปแลว้ เราจะข้ึนสู่เส้นทางนั้น ถา้ข้ึนสู่เส้นทางนั้นดว้ยหวัใจท่ี
เคารพนบนอบนะ 

 เราเป็นคนหลงป่าแลว้มีนายพรานป่าเดินออกจากป่าไป ทั้งๆ ท่ีนายพรานป่านั้น
เขาเดินออกจากป่าไปดว้ยวิชาชีพของเขา เราหลงป่าอยู ่ เราเห็นนายพรานป่าเดินอยูน่ัน่ 
เราเดินตามนายพรานป่านั้น ออกจากป่านั้นไปดว้ยความหลงของเรา นายพรานป่านั้นจะ
มีบุญคุณกบัเราไหม  

ถา้เราหลงป่านะ เราหลงป่าเราถึงกบัเสียชีวิตได ้ แต่มีนายพรานท่ีเขาช านาญป่า 
เขาเดินออกจากป่านั้นไป เราไดเ้ดินตามรอยนั้นเขาออกไปพน้จากป่านั้น ชีวิตน้ีเรารอด
มาได ้ ในการประพฤติปฏิบติัครูบาอาจารยข์องเราท่านเดินพน้ออกไปแลว้ แลว้เราเดิน
ตามมา  เรามีช่องทางอยู ่ เราจะตามรอยทางนั้นไปเพื่อจะออกจากป่านั้นไหม ถา้เราเกิด
ทิฐิมานะ เราวา่เรารู้แลว้ เราไม่เดินตามไป เรานัง่อยูน่ัน่ เราออกนอกลู่นอกทางไป เรา
แหกเหล่าแหกกอไป แต่เราบอกวา่เราพน้จากป่า มนัเป็นไปไดจ้ริงไหม  

ถา้มนัเป็นไปไดจ้ริง นั้นเป็นคติ เป็นเร่ืองของกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เรา
เอามาสัง่สอนเรา แลว้เรามาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ครูบาอาจารยท่์านเดินป่าไปแลว้ ท่าน
ผา่นป่าไปแลว้ เรากพ็ยายามของเรา เราพยายามของเรานะ เราตั้งสติของเรา ท าความสงบ
ของเราใหเ้ราเห็นช่องทางในการเดินตามนั้นไป ถา้จิตมนัสงบข้ึนมามนัเห็นช่องทางนั้น  



เหล่ากอพทุธะ ๑๘ 

 

ช่องทางนั้นคืออะไร เวลาจิตมนัออกใชปั้ญญาในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม 
ถา้ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม เวลาจิตสงบ เวลาเราก าหนดพทุโธ หรือเราใชปั้ญญา
อบรมสมาธิ พอจิตสงบเขา้มาเรากรู้็ไดว้า่จิตมนัสงบ ปัญญาอยา่งน้ีเวลามนัพิจารณาเขา้มา 
มนัปล่อยวางเขา้มา เราเป็นคนท าเอง มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก เรารู้วา่ระดบัของ
มนั ค่าของมนั มีคุณค่าแค่ไหน แค่น้ีเรากซ็าบซ้ึงแลว้ 

 คนเราเวลาทุกขเ์วลายากนะ เหมือนคนแบกหามมาเตม็ท่ี แลว้มนัวางส่ิงท่ีเป็น
ภาระรุงรังไว ้ปลดจากตวัเราไป มนัจะมีความสุขแค่ไหน  

จิตใจของเราแบกโลกมา เราเกิดมากบัโลกแลว้เรากแ็บกโลก เราอยากจะมัง่มีศรี
สุข เราอยากจะมีทุกอยา่งใหส้มความปรารถนา เราแบกมาทุกอยา่งเลย นั้นน่ะ แบกโลก 
แบกโลกกเ็กิดความหนกัหน่วง เกิดความหนกัหน่วงมนักก็ดถ่วงจิตใจ แลว้เวลาประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมาดว้ยปัญญาอบรมสมาธิหรือใชค้  าบริกรรม พอมนัวางส่ิงนั้นไป มนัวางโลก 
มนัวางความหนกัหน่วงของใจทั้งหมด แลว้จิตใจมนัถึงเป็นอิสระ จิตมนัมนัถึงเป็น
สมัมาสมาธิได ้ 

ถา้จิตใจมนัสงบเพราะมนัวางโลกทั้งหมดนะ ดูความรู้สึกท่ีแบกโลกกบัวางโลก
มนัแตกต่างกนัอยา่งใด สมัมาสมาธิถา้จิตมนัเป็นมนัรู้ค่าของมนั คนแบกโลกมาทุกข์
ขนาดไหน แลว้มนัวางโลกไดม้นัปลอดโปร่งแค่ไหน ถา้มนัปลอดโปร่งมีความสุขขนาด
นั้น เราจะมียาน มีพาหนะท่ีข้ึนสู่บนถนนสายนั้น สายท่ีครูบาอาจารยท่์านผา่นไปแลว้ 
สายท่ีหลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่ เหล่ากอของพทุธะไดผ้า่นถนนสายน้ีไป  

เหล่ากอของพทุธะท่านผา่นถนนสายน้ีไปแลว้ท่านกวกัมือเรียกเรา จงใจพยายาม
ดึงเราใหเ้ราเดินเขา้สู่เหล่ากอนั้น เหล่ากอของโลกคือความเป็นอยูข่องเรา คือหมู่คณะ
ของเรา เหล่ากอของธรรม จิตใจท่ีเป็นธรรม จิตใจท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัเห็นแลว้มนั
จะซาบซ้ึง มนัจะรู้จกับุญคุณ มนัจะมีความเคารพบูชามาก  

ความเคารพบูชานั้นมาจากจิตท่ีมนัสมัผสันะ จิตใจท่ีเป็นธรรม จิตใจท่ีเป็นธรรม
น่ีสมัมาสมาธิมนักเ็ป็นสมาธิธรรม แลว้เกิดปัญญาธรรม เกิดปัญญาธรรมคือภาวนามย
ปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากโลกตุรธรรม ปัญญาท่ีเกิดจากการประพฤติปฏิบติั มนัจะซาบซ้ึง  



เหล่ากอพทุธะ ๑๙ 

 

ดูสิเราท างานไม่เสร็จ แลว้เราตอ้งการใหค้นช่วยประคองเรา เราท างานไม่เสร็จ
แลว้เคร่ืองมือของเรามนัขาดตกบกพร่อง เราตอ้งการใหค้นช่วยเหลือเราไหม ? 

เราประพฤติปฏิบติั เราใชปั้ญญาเวลาพิจารณาไปแลว้มนัปล่อยวาง แต่มนัยงัไม่
สมุจเฉทปหาน ยงัไม่ถึงท่ีสุดใหกิ้เลสมนัขาด เราท าละลา้ละลงั เราท าผดิท าถกูเห็นไหม 
ถา้พิจารณามากเกินไปสมาธิมนักอ็่อนแรงลง พออ่อนแรงลงมนักล็ะลา้ละลงั ส่ิงใดมนัก็
ไม่ประสบความส าเร็จ มนักต็อ้งวางอยา่งนั้น กลบัมาพทุโธสร้างก าลงัก่อน  

เหมือนคนท างาน คนท่ีท างานดูสิ ดูกรรมกรนายช่างเขาท างานเห็นไหม เขา
ท างานตลอดไปจนไม่มีวนัจบเลย สร้างบา้นหลงัหน่ึงเสร็จวนันั้นเลย ถา้ไม่เสร็จกท็  าจน
ไม่มีเวลาพกัผอ่น มนัเป็นไปไดไ้หม ? เขามาท างานเขากต็อ้งพกังาน กลบัไปพกัผอ่น 
กลบัไปกินขา้ว กลบัไปอะไรแลว้กก็ลบัมาท างานใหม่ ท าเป็นเดือนเป็นปี ถา้มนัตึกสูง ถา้
มนัประณีตกต็อ้งท างานมากหน่อย ถา้มนัเป็นกระท่อมหอ้งหอไม่ก่ีวนัมนักเ็สร็จ  

น่ีกเ็หมือนกนั จิตใจท่ีมนัสงบข้ึนมาแลว้ ถา้มนัสงบเขา้มาเห็นไหม ถา้มนัท างาน
ตลอดไปมนักไ็ม่มีก าลงัของมนั มนักเ็ป็นไปไม่ได ้ แลว้ความสมดุลของใจ การฝึกหดั
อยา่งน้ีมนัเป็นความฝึกหดั แบบฝึกหดัโดยครูบาอาจารยท่ี์ท่านบอกไว ้ เรากต็อ้งมา
พยายามฝึกหดัแลว้หาช่องทางของเรา  

ครูบาอาจารยบ์อกใหท้ าอยา่งนั้นๆ เรากเ็ป็นคนซ่ือตรง ซ่ือบ้ือ ท าตามนั้นเลย ท า
ตามนั้นโดยท่ีไม่เป็นความรู้สึก ไม่เป็นหวัใจท่ีมนัแยกแยะของเราข้ึนมามนัจะเป็นของเรา
ไดอ้ยา่งไร มนักเ็ป็นของครูบาอาจารยน์ัน่น่ะ ครูบาอาจารยช้ี์ทางให ้บอกวิธีให ้เราก็ตอ้ง
พยายามของเรา พยายามสร้างสมของเราข้ึนมา  

พอจิตมนัสงบ โอโ้ฮ... เรากท็  าได ้ไหนวา่เราไม่มีปัญญาไง ไหนวา่เราอ่อนดอ้ยไง 
น่ีมนัท าได ้พอท าไดข้ึ้นมาเห็นไหม น่ีปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก 

สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม แลว้เกิดปัญญา ขั้นของปัญญาไม่มีขอบเขต 
ขั้นของความสงบมนัเป็นเร่ืองท่ีมีและไม่มีเลยนะ จิตเราฟุ้ งซ่านมนักไ็ม่มีสมาธิ พน้จาก
ความฟุ้ งซ่านมนักเ็ป็นสมาธิ แลว้สมาธิน้ีมนัเป็นมิจฉาหรือสมัมา  



เหล่ากอพทุธะ ๒๐ 

 

ถา้เป็นมิจฉาสมาธิ ส่ิงใดเห็นไหม จุดไฟขนาดไหนมนัตอ้งมอดสกัวนัหน่ึง 
ความคิดจะทุกขข์นาดไหน มนัจะมีกิเลสตณัหาเหยยีบย  า่ในหวัใจขนาดไหน สุดทา้ยสกั
วนัหน่ึงมนัตอ้งมอดไหมไ้ป มนัจะอยูอ่ยา่งนั้นไปไม่ไดห้รอก ถา้มนัรุนแรงจนท าใหเ้รา
ท าร้ายตวัเองตายไป ตายไปจิตนั้นกไ็ม่มีวนัหมดไป มนักจ็ะตามไปนัน่น่ะ ไม่มีวนัจบ
หรอก แต่มนัตอ้งจบเห็นไหม  

ถา้เป็นความฟุ้ งซ่านถึงท่ีสุดแลว้มนักต็อ้งมีความสงบ แต่ความสงบโดยไม่มีสติ 
ความสงบโดยไม่มีการฝึกหดั ความสงบโดยไม่มีการควบคุม มนัเป็นมิจฉา มนัเป็นมิจฉา
เพราะมนัสงบของมนัเอง เวลาทุกขม์นักทุ็กขข์องมนัเอง เวลาหายกห็ายของมนัเอง ใคร
เป็นคนดูแล ใครเป็นคนจดัการ ใครเป็นคนแยกแยะ มนัไม่มี   

เป็นมิจฉา ! มิจฉาเพราะอะไร เพราะมนัไม่มีสติ ถา้มีสติข้ึนมาเห็นไหม เรามีค า
บริกรรมของเรา มีสติปัญญาของเรา ถา้มนัสงบ สงบต่อหนา้ สงบกบัเรา สงบท่ีรู้ๆ สงบท่ี
เห็นๆ สงบท่ีจบัตอ้งได ้ น่ีไงมนัถึงเป็นความสงบ มนักเ็ป็นสมัมา สมัมาสมาธิ มนัเป็น
ความสงบสมัมาสมาธิน้ีแลว้ถา้มนัออกรู้ไปเห็นไหม  

ถึงบอกวา่ถา้เป็นสมาธิของมนัมีอยู ่ของมนัมีอยูซ่ึ่งๆ หนา้ สงบและไม่สงบ แต่ถา้
เป็นปัญญาล่ะ ของไม่มีอยู ่ ปัญญาท่ีมีอยูน่ี่เห็นไหม ส่ิงท่ีไม่สงบคือความฟุ้ งซ่าน พอมนั
สงบข้ึนมามนักป็ล่อยความฟุ้ งซ่านมา ปล่อยความรู้สึกนึกคิด ปล่อยขนัธ์ ๕ เขา้มามนัถึง
เป็นความสงบ แลว้ความรู้สึกนึกคิดท่ีมนัมีอยูโ่ดยธรรมชาติของมนัอยา่งน้ี ท่ีเขาใช้
ปัญญากนัอยูน้ี่ เขาบอกวา่ส่ิงน้ีเป็นปัญญา  

มนัเป็นโลกียปัญญา มนัเป็นปัญญาสญัชาตญาณ มนัเป็นปัญญาจากอวิชชา มนั
เป็นปัญญาจากกิเลส มนัถึงไม่ใช่ปัญญาในพทุธศาสนา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
ไม่ตอ้งการปัญญาอยา่งน้ี  

ปัญญาอยา่งน้ีดูสิ ดูท่ีเขาศึกษาทางวิชาการมา เขามีความรู้ ถา้จะพดูทางวิชาการ
พดูได ้๕ ปีไม่มีวนัจบ แต่เขารู้จกัตวัเขาไหม ? เขาไม่รู้จกัตวัเขาเลย.. แต่ถา้พอเราท าความ
สงบของใจเราเขา้มา จิตใจท่ีมนัสงบเขา้มาถา้มนัออกรู้ สมัมาสมาธิมนัออกรู้ น่ีข้ึนอยูบ่น
ถนนสายนั้น แลว้พอออกรู้ไป ออกรู้ในอะไร ออกรู้ในกาย ออกรู้ในเวทนา ออกรู้ในจิต 
ออกรู้ในธรรม  



เหล่ากอพทุธะ ๒๑ 

 

เวลาเราท าความสงบของใจเห็นไหม เรานัง่สมาธินานๆ กเ็กิดเวทนา แลว้ท าไม
มนัถึงไม่ออกรู้ล่ะ ถา้มนัออกรู้ในเวทนานะ เวทนานั้นมนัเป็นเวทนาดิบๆ เวทนาเกิดจาก
จิต เวทนาท่ีเกิดจากจิตมนัเป็นอนัเดียวกนั พิจารณาเวทนาแลว้ปล่อยเขา้มามนักเ็ป็น
สมัมาสมาธิ มนัไม่เป็นวิปัสสนาหรอกเพราะมนัไม่มีสมาธิ ไม่มีตวัจิต ไม่มีพทุธะ ไม่มี
เหล่ากอ ไม่มีตน้ขั้ว ไม่มีถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ส่ิงน้ีมนัจะปลดเปล้ืองกนัอยา่งไร  

แต่ถา้ท าความสงบของใจเขา้มา พิจารณาเวทนา มนักป็ล่อยเวทนาเขา้มากส็งบ 
แลว้พิจารณาเวทนาบ่อยคร้ังเขา้ ถา้จิตมนัปล่อย สงบเขา้มาๆ จนเขา้ไปสู่พทุธะ คือถึง
เหล่ากอของมนั แลว้ถา้มนัพิจารณาซ ้าๆ เวทนาไม่ใช่เรา พอพิจารณาเวทนาเขา้ไปมนั
ต่ืนเตน้นะ โง่น่าดูเลย เพราะเราหลงเราถึงรู้จกัเวทนา เวทนากเ็ป็นเวทนาของมนัอยูแ่ลว้  

ดูสิภูเขาเลากามนัมีเวทนาท่ีไหน เพราะมนัไม่มีจิต ไอเ้ราเพราะมีจิตเห็นไหม ดู
ซากศพนอนอยูใ่นโรงพยาบาลมนักไ็ม่มีความรู้สึก แต่ไอพ้วกเพราะจิตของเราเอง ดว้ย
สญัชาตญาณของมนุษย ์ เวลาเรานัง่นาน โดยกิริยาเราจะเปล่ียนท่า มนัไปโดย
สญัชาตญาณ เราเลยไม่เห็นวา่อะไรเป็นทุกขอ์ะไรไม่เป็นทุกข ์ แลว้จิตใจมนัเคยของมนั
ไง มนัเคยของมนัโดยสัญชาตญาณ มนัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

แต่พอเรามีสติปัญญาเราจะพิจารณาเวทนา ถา้เวทนามนัเกิดข้ึนมาเพราะเราศึกษา
กนัมาเห็นไหม เรามีประเพณีวฒันธรรม เหล่ากอของพทุธะ น่ีทางโลกเขากส็อนกนัอยู ่
ทางโลกเห็นไหม สงัคมเขากว็า่กนัไปอยา่งนั้น แต่เรามาพิสูจน์ของเรา พอพิจารณา
เวทนามนัเกิดข้ึน เราพิจารณาเวทนา มนัปล่อยเวทนามามนักเ็ขา้ไปสู่ความสงบ  

มนัปล่อยเวทนามาเขา้สู่ความสงบนะ เรากพ็ิจารณาซ ้าเขา้ไปมนักป็ล่อยเวทนาเขา้
ไปสู่ความสงบ จิต เพราะมนัสงบเขา้มา มนัเห็นเวทนาชดัเจนมาก พอเห็นชดัเจน เวทนา
กเ็ป็นเวทนา เรากเ็ป็นเรา แลว้เราไปรับรู้อะไรกบัเวทนาล่ะ เวทนามนัอยูท่ี่ไหน อยูใ่น
เน้ือ ในหนงั ในกระดูก ในเส้นขน ในอะไร... ไม่เห็นมีเลย ถา้ยกจิตออก มนักเ็หมือน
ซากศพ มนักเ็หมือนกบัธาตุ ๔  

แต่เพราะมนัมีจิตอยู ่ เพราะจิตมนัโง่ น่ีไง ถา้จิตมนัพิจารณาเวทนา พิจารณา
บ่อยคร้ังเขา้ พิจารณาเวทนาคร้ังแรกมนัจะเป็นสมถะ มนัจะปล่อยวางใหส้งบ เห็นไหม 
มนัถึงบอกวา่ความวา่ฟุ้ งซ่านหรือวา่สงบ เวลามนัฟุ้ งซ่าน ของมนัมีอยู ่สมาธิมีอยู ่จิตมีอยู ่



เหล่ากอพทุธะ ๒๒ 

 

แต่คนไม่ท าแลว้ท าไม่เป็น พอท าไม่เป็น.. พิจารณาแลว้กบ็อกวา่เป็นพทุธเหมือนกนั แต่
ท าไมครูบาอาจารยไ์ม่ยอมรับ 

...มนัจะไปยอมรับอะไร อนัน้ีมนัโดยกิเลส โดยตณัหาความทะยานอยาก มนัเป็น
การผา่เหล่าผา่กอ มนัไม่เป็นความจริง เพราะมนัผา่เหล่าผา่กอมนัถึงไม่จริง แต่ถา้
พิจารณาตามความจริงนะ เวลาธรรมมนัเกิดข้ึนมานะ มนัไม่ผา่เหล่าผา่กอ มนัเป็นไปโดย
ขอ้เทจ็จริง มนัเป็นไปโดยธรรม  

ถา้เป็นไปโดยธรรมมนัจะเร่ิมเขา้มาจากโลกียปัญญาสู่สมัมาสมาธิ สู่ความเป็น
จริง แลว้จะเร่ิมออกเป็นโลกตุรปัญญา ถา้ปัญญาเกิดจากสมัมาสมาธิ ความรู้ความเห็นใน
เวทนาแตกต่างกนั ความรู้ความเห็นในสติปัฏฐาน ๔ แตกต่างกนั ความแตกต่างกนั... ดูสิ
ถา้มนัแตกต่างกนัมนัแตกต่างเพราะใครล่ะ 

เม่ือก่อนจิตเรายงัไม่ไดส้มัผสั เรากไ็ม่รู้สึกถึงความแตกต่าง เรากคิ็ดวา่เหมือนกนั 
เราจะพดูค าเดียวกบัครูบาอาจารย ์ แลว้ครูบาอาจารยท่์านไม่ยอมรับเรา เรากว็า่ครูบา
อาจารยน้ี์จบัผดิเรา ไม่จริงใจกบัเรา เห็นไหมมนัแตกเหล่าแตกกอข้ึนไปแลว้มนัเหยยีบย  า่  

แต่ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมานะ พอเป็นความจริงข้ึนมามนัจะซาบซ้ึง ซาบซ้ึงจาก
ใจของเรา แลว้พอซาบซ้ึงจากใจของเรา ไปถามครูบาอาจารยว์า่ท าไมเป็นอยา่งนั้นล่ะ ครู
บาอาจารยบ์อกวา่ กบ็อกแลว้ กบ็อกแลว้.. พอบอกแลว้เราถึงเขา้ใจ มนัถึงจะเขา้ใจ น่ีไง
เวลาถา้เป็นสนัทิฏฐิโก เป็นปัจจตัตงั เราจะรู้ของเราก่อน ครูบาอาจารยแ์ค่รับฟังเท่านั้น  

แต่ท่ีครูบาอาจารยท่์านรู้เพราะท่านผา่นไปก่อนแลว้ ท่านเคยผา่นเหตุการณ์อยา่ง
น้ี ท่านเคยพิจารณาอยา่งน้ี ถา้ท่านไม่เคยพิจารณาอยา่งน้ีท่านจะบอกเราไดอ้ยา่งไร ถา้
ท่านไม่เคยพิจารณาอยา่งน้ีท่านจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่เราติดอยูใ่นขั้นไหน เราติดอยูเ่ราไม่เป็น
ของเราเห็นไหม เพราะทิฐิมานะ มนักเ็ลยไม่ไดผ้ล ทิฐิมานะมนัจะเหยยีบย  า่ใจของเรา
ก่อนแลว้กไ็ปเหยยีบย  า่ครูบาอาจารย ์ 

แต่ถา้เป็นความจริงนะ มนัเคารพบูชา เคารพบูชาจากความซาบซ้ึงใจ ธรรมกบั
ธรรมเขา้กนั ธรรมกบัธรรมเห็นไหมเป็นสมัมาทิฐิเหมือนกนั มิจฉาทิฐิกบัสมัมาทิฐิมนั
เขา้กนัไม่ได ้ ถา้เป็นมิจฉาทิฐิความเห็นผดิ ความเห็นผดิแลว้ยดึความเห็นผดิของเขาดว้ย 

http://www.google.co.th/search?hl=th&biw=1276&bih=599&&sa=X&ei=4E1RTfd1wresB9z3rbQI&ved=0CBYQBSgA&q=%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88&spell=1
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เขายิง่เหยยีบย  า่ท าลาย การเหยยีบย  า่ท าลายโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ถา้เหยียบ
ย  า่ท าลายมนักเ็ป็นการประจานตนวา่ตนเป็นคนไม่ดี  

ฉะนั้นเขาตอ้งพลิกแพลงไปวา่เป็นการดูแล เป็นการเคารพนบนอบ แต่มนัมี
เบ้ืองหลงั น่ีไงผูท่ี้แตกเหล่าแตกกอ มนัไม่ใช่เหล่ากอพทุธะ มนัเป็นเหล่ากอของกิเลส
ตณัหาความทะยานอยาก มนัเป็นเหล่ากอของผูท่ี้อยากใหญ่ อยากดงั อยากมีอ านาจไง ยิง่
ปฏิบติัไปยิง่ลงเหวไง ปฏิบติัไปจะไม่ไดผ้ล แต่เราปฏิบติักนัเราจะเอาผลนะ เรามาปฏิบติั
เพื่อจะช าระกิเลส  

พดูใหเ้ห็นถึงวา่กิเลสน้ีมนัร้ายกาจนกั แลว้มารท่ีอยูใ่นหวัใจมนัครอบคลุมหวัใจ
ของทุกๆ คนอยูน่ะ เราประพฤติปฏิบติัอยูน่ี่เพราะเราจะแกไ้ข เราจะแกไ้ขของเรา เรา
จะตอ้งมีสติปัญญาของเรา เราจะตอ้งต่อสู้กบัเรา ต่อสู้นะ  

“คนจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร” 

ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ ฉะนั้นความเพยีรของเราตอ้งมี ถา้มีเรามี
ความเพียร ถา้ความเพียรนั้นความเพียรชอบกบัความเพียรไม่ชอบ ถา้ความเพียรชอบเห็น
ไหมเราตั้งของเรา เราสงัเกตของเรา มีส่ิงใดท่ีเขา้มาท าใหว้อกแวกวอแว เราตอ้งตั้งสติ ถา้
มีส่ิงใดขาดตกบกพร่อง ศีล เราตอ้งยอ้นกลบัมาท่ีศีล ถา้ท าแลว้มนัไม่ไดผ้ล ท าแลว้มนัมี
ส่ิงใดท่ีกีดขวาง เรายอ้นกลบัมาดูศีล  

ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้เกิดวา่ศีลเราปกติ แต่สมาธิเรายงัไม่ไดข้ึ้นมา เพราะขาดสติ 
ขาดความจริงจงัของเรา เราพยายามรักษาของเรา ถา้เกิดสมาธิข้ึนมาแลว้ปัญญามนัจะ
เป็นไป ค าวา่ปัญญาเป็นไปแลว้มนัจะเป็นไปเอง ไม่มีหรอก ปัญญาตอ้งฝึกฝนนะ  

ถา้เรามีสมาธิขนาดไหน ถา้เป็นสมาธิ... ความฟุ้ งซ่านกบัความสงบมนัมีอยูแ่ลว้
เพียงแต่เป็นสมัมาหรือเป็นมิจฉา ฉะนั้นถา้เราฝึกของเราจนมนัเป็นสมัมา สมัมาเพราะ
อะไร สมัมาเพราะมีสติ สมัมาเพราะควบคุมได ้ แลว้พอจิตมนัสงบข้ึนมาแลว้เราออกใช้
ปัญญา พอออกใชปั้ญญามนัแยกแยะของมนั ถา้ออกใชปั้ญญา คนท่ีสร้างก าลงัมานอ้ยถา้
ออกไปพิจารณาแลว้ไม่เห็นส่ิงใดเลย ไม่เห็นส่ิงใดเลยตอ้งร าพงึข้ึนมา เห็นไหมปัญญา
ตอ้งฝึก  
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ปัญญาตอ้งฝึก ปัญญาจะไม่เกิดเอง ปัญญาท่ีเกิดเองน่ีคือปัญญาโลกๆ ปัญญาเกิด
เองน้ีคือปัญญาแบบคนฟุ้ งซ่าน การฟุ้ งซ่านถา้มีส่ิงใดมาสะกิดมนัจะพุง่ออกไปเลย ความ
ฟุ้ งซ่านอยา่งน้ี แลว้เรากไ็ปฟุ้ งซ่านในธรรม แลว้กคิ็ดวา่ส่ิงนั้นเป็นปัญญาๆ ปัญญาไม่มี !  

ปัญญาเกิดจากสมัมาสมาธิ ถา้จิตมนัมีสมัมาสมาธิเกิดข้ึน แลว้ถา้มนัไม่มีเราตอ้ง
ร าพึง ร าพึงไปท่ีกาย ร าพึงในสมาธิคือการคิด คิดในสมาธิ แต่หลกัธรรมใชค้  าวา่ร าพงึ ถา้
คิดมนักเ็ป็นเหมือนกบัความฟุ้ งซ่าน เป็นความคิดของสามญัส านึก น่ีคือความคิด  

แต่เพราะมนัมีความสงบใช่ไหม มนัมีจิตสงบแลว้ถา้มนัพิจารณากายไป ถา้มนัมี
อ  านาจวาสนา เห็นกายน่ีเป็นเจโตวิมุตติ ถา้ไม่เห็นกายเราใชปั้ญญาของเราพิจารณาใน
ขนัธ์ ๕  ขนัธ์ ๕ เพราะมนัเป็นสงัขารปรุงแต่ง มนัเป็นสงัขาร แต่มนัมีสมาธิรองรับ พอมี
สมาธิรองรับ ส่ิงน้ีถา้มนัเกิดข้ึนมา เราใชปั้ญญาของเรา เราฝึกของเรา ร าพงึใหม้นัเกิด
ข้ึนมา พอเกิดข้ึนมาเราพิจารณาของเราไป น่ียิง่พิจารณาไปนะ ถา้พิจารณาแลว้มนัปล่อย 
พอปล่อย ตทงัคปหาน มนัจะมีความดูดด่ืม มีความรู้สึก น่ีโลกตุรธรรม  

ส่ิงท่ีเรากระท ามนัมีผลแตกต่างทั้งนั้น แลว้เราจะมีความต่ืนเตน้วา่ โอโ้ฮ.. เวลา
ปัญญาท่ีเกิดจากสมัมาสมาธิท าไมมนัจะดูดด่ืมขนาดน้ี ท าไมมนัมีก าลงัขนาดน้ี เห็นไหม
เวลาเขาท างานกบัทางโลก โลกเวลาเขาท างานเขามีผลงานของเขามา เขาจะมีความชุ่ม
ช่ืน มีความพอใจ มีความสุขใจของเรา ไอน่ี้เราประพฤติปฏิบติันะ เราปฏิบติัเพื่อช าระ
กิเลสของเราเห็นไหม  

ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ “เราจะมีก าลงัมากนอ้ยขนาดไหน 
จะสร้างศึกสงครามชนะคูณดว้ยพนั มีแต่เวรแต่กรรม”  

แต่ถา้การประพฤติปฏิบติัขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีโคนตน้โพธ์ิ 
แลว้เราเห็นไหม หน่อของพุทธะ เหล่ากอพุทธะ เหล่ากอคือการเกิดการตายข้ึนมาสร้าง
สมเป็นบารมี หน่อของพทุธะ หน่อของพุทธะคือความสงบของใจ ถา้เรามีหน่อพุทธะถา้
มนัแตกหน่อออกมา แตกดอกออกผลเห็นไหม มีการปฏิบติัมนัจะมีความชุ่มช่ืน มนัจะมี
ความสุข มนัจะมีความพอใจ น่ีอย่างน้ีเป็นสันทิฏฐิโกนะ อยา่งน้ีเป็นสันทิฏฐิโกมนัรู้เอง
เห็นเอง ถา้รู้เองเห็นเองแลว้ผูท่ี้รู้เองเห็นเองตรวจสอบกนัมนัท าไมจะไม่รู้ล่ะ  
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แต่ของเรา เราไม่เคยมี ไม่เคยรู้เองเห็นเอง เราเป็นจินตนาการ น่ีคุยกบัครูบา
อาจารยไ์ม่ไดห้รอก เพราะครูบาอาจารยท่์านรู้เองเห็นเอง มนัมีสนัทิฏฐิโก มนัมีถนนสาย
นั้น มนัมีรูปธรรม มนัมีขอ้เทจ็จริงท่ีพดูออกมาได ้ แต่เพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นใช่ไหม 
แต่เราจ ามา เรารู้มาจากในพระไตรปิฎก เราฟังจากครูบาอาจารยท่ี์พดูซ ้า เรากพ็ดูให้
เหมือนพดูซ ้า มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก !  

เพราะมนัพดูซ ้า ค าพดูมนัตอ้งมีเหตุผลรองรับใช่ไหมวา่ส่ิงนั้นคืออะไร ส่ิงนั้นท า
อยา่งไร แต่เราพดูใหเ้หมือน แต่เวลาพดูถึงเหตุผลเราพดูไม่ได ้ น่ีมนัเป็นความผดิของเรา
ไง เป็นความผดิของเราเพราะเป็นจินตมยปัญญา แลว้เราจะบอกวา่ครูบาอาจารยล์  าเอียง
เราไดอ้ยา่งไร น่ีพดูถึงครูบาอาจารยน์ะ  

แต่ถา้ความจริงแลว้มนัไม่ต้องครูบาอาจารยห์รอก มนัเอาความจริงของเราน้ี
แหละ เอาในเร่ืองหัวใจเราน้ีแหละ เราก็สงสัยเราเอง คนท่ีประพฤติปฏิบติัถา้มนัไม่เป็น
ความจริงมนัจะมีความสงสยั ความสงสยันั้นมนัจะสั่นคลอนหวัใจ หวัใจจะสั่นคลอนไป
หมด ถา้มนัสั่นคลอนข้ึนไปแลว้ ละลา้ละลงัแลว้ ให้พูดความจริงไม่กลา้พูดความจริง 
แลว้ไม่กลา้เผชิญกบัความจริงเลย  

แต่ถา้เป็นความจริงนะ เราเผชิญกบัความจริง ผดิกคื็อผดิ ถา้มนัเป็นผดิเห็นไหม
ครูบาอาจารยถึ์งบอกวา่ส่ิงน้ีมนัเป็นมิจฉานะ ส่ิงน้ีมนัขาดสตินะ ถา้มนัเพิ่มมีสติข้ึน
มาแลว้มีการระมดัระวงัเขา้มา มนัจะควบคุมเขา้มาได ้มนัจะอยูใ่นเขตของความปลอดภยั 
แลว้เขตของความปลอดภยัถา้มนัท าต่อไป เขตของความปลอดภยั สร้างผลประโยชน์
ข้ึนมาจากในความปลอดภยันั้นมนัจะไม่มีความผดิพลาด น่ีถา้ท าข้ึนไป  

ถา้เราตั้งใจท ามนัเป็นของท่ีเลก็นอ้ยส าหรับโลกเขาวา่ แต่ถา้เป็นการปฏิบติัไม่
เลก็นอ้ย เพราะสติปัญญามนัจะเลก็นอ้ยไปไหน ถา้มนัมีการกระท ามีการควบคุมข้ึนมา
มนัจะพฒันาข้ึนมา แลว้พอเป็นข้ึนมาเราจะรู้เลยถกูผดิเป็นอยา่งไร น่ีเห็นไหมขอ้เทจ็จริง
มีแลว้ ถา้ขอ้เทจ็จริงน่ีเราพดูไดห้มด ถา้พดูเราพดูไดห้มด เราภาวนาข้ึนไป  

หวัใจมนัลงตลอดนะ ถา้หวัใจเป็นธรรมจะลงธรรมมาก เพราะธรรมนั้นคือสจั
ธรรม สจัจะ-อริยสจัจะมนัมีอยู ่ ถา้สัจจะ-อริยสจัจะมนัมีอยู ่ สจัจะเห็นไหม สจัจะคือ
ความจริงท่ีโลกเขามีสจักนั กษตัริยต์รัสแลว้ไม่คืนค า พดูค าไหนค านั้น น้ีสจัจะของเขา  
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อริยสจัจะ ในสจัจะในพทุธศาสนา อริยสจัจะมนัลึกซ้ึงกวา่นั้นอีก มนัลึกซ้ึงกวา่
สจัจะของโลกท่ีเขาใหส้ญัญากนั แต่อริยสจัจะมนัถอดมนัถอนแลว้เราไปรู้ไปเห็นเขา้ มนั
ถอดมนัถอนกิเลสเราออกมา ส่ิงน้ีมนัเกิดมาเห็นไหม น่ีไงเหล่ากอพทุธะเราถึงไดซ้าบซ้ึง 
ซาบซ้ึงในการเกิดเป็นชาวพทุธ แลว้มีศรัทธาความเช่ือ มีการประพฤติปฏิบติัจริงข้ึนมา 
มนัหาค่าไม่ได ้มนัตีเป็นราคาค่าไม่ไดเ้ลย  

ดูสิชีวิตมนุษยเ์รามีค่าเท่าใด เวลาเกิดวาตภยั เกิดอะไรต่างๆ เขาบอกวา่ทรัพยสิ์น
มนัไม่มีค่าหรอก ในเม่ือมนุษยไ์ม่มีคนตาย ส่ิงน้ีมีค่าท่ีสุด ชีวิตคนมีค่าท่ีสุด ชีวิตคนมีค่า
กวา่วตัถุส่ิงของขา้วของทั้งหมดเลย ชีวิตคนมีค่าท่ีสุด แลว้อริยธรรมในหวัใจของผูท่ี้เป็น
มนุษยม์นัจะมีค่าแค่ไหน แลว้หวัใจเราไดส้มัผสัน่ีโลกเขารู้อะไรกบัเราได ้ แต่ครูบา
อาจารยรู้์ได ้ เหล่ากอของเรารู้ได ้ ครูบาอาจารยข์องเราท่านผา่นไปแลว้ ท่านเป็นคนบอก
เรา ท่านเป็นคนช้ีน าเรา ฉะนั้นเราจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง  

ถา้จิตมนัสงบแลว้ออกใชปั้ญญา แลว้ปัญญาในการใชน้ั้นมนัจะเป็นโลกตุร
ปัญญา ปัญญาท่ีถอดถอนเป็นตทงัคปหาน มนัปล่อยวางขนาดไหน มนัปล่อยนะ 
พิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม ถา้สมดุลมนัปล่อยวาง การ
ปล่อยวางน้ีเห็นไหม ดูสิมชัฌิมาปฏิปทา ค าวา่เป็นมชัฌิมาปฏิปทามนัปล่อยวาง เพราะถา้
ไม่สมดุลมนัปล่อยวางไม่ได ้ เอียงขา้งใดขา้งหน่ึง หนกัไปขา้งใดขา้งหน่ึง ความไม่เป็น
สมดุลไม่มี  

ในทางการช่าง ศนูยน่ี์เขาตอ้งส าคญัมาก ถา้ศนูยไ์ม่ได ้ ระดบัไม่ได ้ การก่อสร้าง
การกระท าส่ิงนั้นจะทรงโครงสร้างนั้นไวไ้ม่ไดเ้ลย จิตเวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาดว้ย
มรรคญาณ ดว้ยมรรค ๘ ส่ิงใดท่ีเป็นความสมดุลของมนัคือมชัฌิมาปฏิปทา ถา้ขาดการ
สมดุลเห็นไหม น่ีความเป็นระดบัของมนั โครงสร้างของมนัจะเอียงไปขา้งใดขา้งหน่ึง 
มนัจะปล่อยวางไม่ได ้ 

การปล่อยวางเห็นไหม เราปล่อยวางบ่อยคร้ังเขา้ๆ ตอ้งมีความขยนั มีความหมัน่
เพียร จะมีความขยนัมีความหมัน่เพียรแลว้มีความสุขมากนะ ความสุขเห็นไหมดูสิ เวลา
คนเรามีเงินมีทองมนัอยากไดม้ากข้ึนๆๆ เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลามนัปล่อยวาง
อยากจะปล่อยวางมากข้ึนๆ ใหถึ้งท่ีสุด เวน้ไวแ้ต่คนท่ีปฏิบติัแลว้ไม่เขา้ใจวา่การปล่อย
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วางน้ีมนัเป็นตทงัคปหาน การปล่อยวางน้ีมนัเป็นการฝึกฝนจิต มนัเร่ิมฝึกหดัการใช้
ปัญญา  

การใชปั้ญญาน้ีมนัตอ้งปัญญาซ ้าแลว้ซ ้าเล่า ใหเ้กิดการกระท ามีความชดัเจนข้ึน มี
การตรวจสอบ ทดสอบ-ตรวจสอบ ทดสอบ-ตรวจสอบ จนถึงท่ีสุด ความวา่ถึงท่ีสุดมนัมี
กระบวนการของมนั กระบวนการน้ีมีอยูแ่ลว้ ! ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ท่ีตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ท่ีบอกวา่ธรรมะมีอยูแ่ลว้ แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ร้ือ
คน้ข้ึนมาเอง แต่พวกเราน้ีมนัยงัร้ือคน้ข้ึนมาไม่ได ้ ฉะนั้นการตรวจสอบน่ีคือการร้ือคน้ 
คือการตรวจสอบใหจิ้ตใจมนัไดถ้อดถอน  

ค าวา่ถอดถอน มนัถอดถอนของจิตของบุคคลคนนั้น ถา้มนัถอดถอนจากบุคคล
คนนั้น ทดสอบ-ตรวจสอบ ทดสอบ-ตรวจสอบ ซ ้าแลว้ซ ้าเล่า ท าซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า แต่ถา้มนั
เป็นขิปปาภิญญา ทีเดียวขาด นัน่มนัเป็นเร่ืองของเขา แต่ถา้เราเวไนยสตัวเ์ห็นไหม ขนาด
ท่ีท าไดข้นาดน้ี ถา้เรามีเหล่ากอของพทุธะแลว้เราไม่แตกเหล่าแตกกอ เราเดินตามธรรม 
เดินตามขอ้วตัรปฏิบติั เดินตามท่ีครูบาอาจารยท่์านสัง่สอน เพราะครูบาอาจารยท่์านได้
เดินของท่านไปแลว้ ท่านเดินผา่นไปแลว้วา่ การเดินโดยมชัฌิมาปฏิปทา การเดินดว้ย
สมัมาทิฐิน้ีเป็นช่องทางท่ีถกูตอ้ง เป็นมคัโค เป็นทางอนัเอก จะท าใหจิ้ตใจน้ีพน้จากกิเลส
เห็นไหม  

กิเลสครอบง า มารน้ีครอบง าใจของเราอยู ่ มาร อวชิชาน้ีมนัครอบง าความไม่รู้ใน
หวัใจ มนัครอบง าเราอยู ่ เราปฏิบติัมากเ็พื่อใหห้วัใจมนัเห็นชดัวา่ส่ิงใดครอบง า แลว้สละ
ความครอบง านั้นใหเ้ป็นวิชา อวิชชาใหเ้ป็นวิชา ในเม่ือมนัเป็นวิชา วิชาท่ีกา้วเดินไป ยงั
ไม่ส้ินสุดกระบวนการของวชิา มนัตอ้งมีความขยนัหมัน่เพียร เพราะวิชากบัอวิชชามีการ
ต่อสู้ มีการขดัแยง้คดังา้งกนั ถา้เป็นอวิชชามนักเ็ป็นความดน้เดา น่าจะเป็นอยา่งนั้น.. 
น่าจะเป็นอยา่งน้ี... ปฏิบติัแลว้ มนักไ็ดแ้ลว้ มนักเ็ป็นแลว้... น่ีคืออวิชชา !  

วิชาคือการท่ีวา่ถา้มนัไม่เป็นจริง มนักรั็บรู้ในหวัใจของเรา ถา้มนัเป็นจริงมนัเป็น
จริงเพราะเหตุใด มนัมีส่ิงใดเป็นสมัมาสมาธิ มีส่ิงใดเป็นสติ มีส่ิงใดเป็นงานชอบ ความ
เพียรชอบ น่ีวิชามนัตรวจสอบมนัต่อสู้กนัระหวา่งวิชากบัอวิชชา มนัตรวจสอบกนั มนัถึง
ตอ้งซ ้าแลว้ซ ้าเล่าๆ บนถนนหนทางเส้นนั้น ถึงท่ีสุดแลว้มนัขาด !  
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ค าวา่ขาดน้ี สงัโยชนม์นัขาดออกไปจากใจ ครูบาอาจารยท่์านกผ็า่นไปแลว้ องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้น้ี “อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้
หนอ”  

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เปล่งอุทานเลยนะ เพราะองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นพระพุทธ พระธรรม 
แต่ยงัไม่มีใครเป็นพยาน ไม่มีใครรู้จริงว่ามันมีจริงหรือ ธรรมะมีจริงหรือ มรรคผล
นิพพานมีจริงหรือ ก็รู้อยู่คนเดียว แต่เวลาพระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม 
“อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ” น้ีมีความช่ืนใจมาก มีบุคคลเป็นพยาน น่ีเหล่ากอพุทธะ
เกิดมาเป็นขั้นเป็นตอนข้ึนมา  

ส่ิงน้ีมนัเกิดข้ึนมาดว้ยความชุ่มช่ืนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสรู้
ธรรมข้ึนมาแลว้เผยแผธ่รรมข้ึนมา มีผูป้ฏิบติัตามแลว้ไดผ้ลจริง น่ีของเรากมี็ 

 ในปัจจุบนัน้ีเราเกิดมาท่ามกลางพทุธศาสนานะ เรามีหลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่ท่ี
ท่านร้ือคน้มา มีครูบาอาจารยท่์านร้ือคน้มา ร้ือคน้มาดว้ยความมัน่คง ความอาจหาญ เรามี
หมู่มีคณะ เราไม่ใช่ท าโดยไม่มีใครเหลียวแลนะ ครูบาอาจารยท่์านเหลียวแลเราอยูน่ะ ครู
บาอาจารยท่์านถนอมรักษาเรานะ ครูบาอาจารยท่์านมีหวัใจท่ีเป็นธรรม แลว้ท่านเป็น
ธรรมในหวัใจท่านจะมีความเมตตาขนาดไหน  

ดูสิเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจท่านเป็นธรรมมาก เห็นไหม
ปรารถนาจะร้ือสตัวข์นสตัว ์ครูบาอาจารยข์องเรากเ็หมือนกนั ใจท่านเป็นธรรมมาก ท่าน
อยากให้เรารู้จริงไง ส่ิงท่ีท่านปากเปียกปากแฉะ จ ้ าจ้ีจ  ้าไชอยู่ เหล่าน้ีก็เพราะว่าส่ิงท่ีเรา
เป็นน่ียงัเป็นโลกอยู่ ท่านก็พยายามจะให้เราท าจริงท าจงัข้ึนมา เพื่อจะให้เราเขา้ถึงเหล่า
กอเดียวกนั เขา้ถึงพทุธะเดียวกนั แลว้เกิดปัญญาข้ึนมาเห็นไหม  

เวลาพิจารณาไปจนมนัขาด ขาดน้ีมนัขาดอยา่งไร คนขาดน่ะรู้ เวลามนัขาดไป 
สงัโยชนม์นัขาดไปแลว้ สกักายทิฏฐิ ทิฐิท่ีเป็นความเห็นผดิ ดูสิมิจฉาทิฐิ สมัมาทิฐิ แลว้
ทิฐิ มิจฉาทิฐิน่ีสกักายทิฏฐิ ทิฐิในกายมนัขาดออกไป ขาดออกไปอยา่งไร ถา้มนัขาด
ออกไปแลว้ มนัจะกลบัมาเป็นอยา่งอ่ืนไม่ไดเ้ลย มนัเป็นอกปุปธรรม  
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น่ีไงท่ีบอกวา่ “สพัเพ ธมัมา อนตัตา มรรคผลตอ้งเป็นอนตัตา มนัเป็นอนตัตา... ” 
อนตัตาท่ีมนัแปรปรวนอยูน่ี่ อนตัตาท่ีวิชากบัอวิชชามนัก าลงัต่อสู้กนั น่ีเป็นอนตัตา 
อวิชชาคือความยดึมัน่ถือมัน่ของใจ เพราะมนัไม่รู้ อวิชชาคือความไม่รู้แลว้เถียง แลว้ด้ือ
ดึง แลว้เถรตรงวา่เป็นธรรมๆ น่ีคืออวิชชา  

วิชาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา ท่ีไดต้รวจสอบแลว้ วิชาเห็นไหม วิชาน้ีไดพ้ิจารณาใน
กาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม น่ีคือวิชา ส่ิงน้ีเป็นวิชา วิชากบัอวิชชาน่ีสัพเพ ธัมมา 
อนัตตา เพราะถา้มนัเป็นอนัตตามนัจะแปรสภาพไดอ้ย่างไร ไม่เป็นอนัตตามนัจะเกิด
กระบวนการของมันได้อย่างไร กระบวนการของมันคือการแปรปรวนใช่ไหม 
กระบวนการของมนัคือการขบัเคล่ือนไปใช่ไหม น่ีคืออนตัตา  

แต่ถา้เวลามนัขาดออกไปนะ มนัจะเป็นอนตัตาไดอ้ยา่งไร เวลามนัขาดไปแลว้ 
มนัส้ินสุดไปแลว้มนักเ็ป็นธรรม ส่ิงท่ีเป็นธรรม น่ีธรรมเหนือโลกไง แลว้ธรรมเหนือ
โลกขั้นไหน ธรรมเหนือโลกขั้นโสดาบนั ขั้นสกิทาคา ขั้นอนาคา ขั้นอรหตัตมรรค 
อรหตัตผล ส้ินสุดกระบวนการของส้ินทุกขไ์ป มนัเป็นเร่ืองมหศัจรรยม์ากนะ 

เหล่ากอพทุธะเรามีเหตุมีผลนะ เหล่ากอของหลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่ เหล่ากอของ
เรา เหล่ากอของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เรากเ็ป็นไมแ้ขนงหน่ึง เรากเ็ป็นแขนงหน่ึงในเหล่า
กอนั้น เราภูมิใจไหม เราไดภู้มิใจไหมวา่เราน้ีเป็นเหล่ากอของพทุธะ เราเป็นลกูศิษยข์อง
ครูบาอาจารยข์องเราท่ีท่านประพฤติปฏิบติัมาจนเป็นท่ีเคารพบชูา จนมีช่ือเสียง ช่ือเสียง
นั้นมนัตามมาทีหลงันะ ความจริงของใจต่างหาก ความเป็นจริงของใจท่ีมนัเป็นความจริง
อนันั้นข้ึนมา แลว้มนัปลดอวิชชา ระหวา่งวิชากบัอวิชชาท่ีมนัท าลายกนั  

ท่ีวา่ “สพัเพ ธมัมา อนตัตา” กรู้็ได ้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ผูท่ี้ผา่นถนนเส้นนั้นมา ผู ้
ท่ีผา่นกระบวนการมาชดัเจนมาก รู้ไดด้ว้ยความชดัเจน แต่เวลาแสดงธรรมออกไป ผูท่ี้
รับจะมีคุณสมบติัไดม้ากนอ้ยแค่ไหน  

แต่เวลาไอพ้วกแตกเหล่าแตกกอออกไป ก็บอกวา่พทุธพจน์ พทุธพจน์  ค  าวา่พทุธ
พจน์ ถา้พดูถึงเหล่ากอพทุธะเขาอธิบายไดดี้กวา่อีก อธิบายไดเ้นียน แลว้เสมอ แลว้เขา้กนั
ไดห้มด  
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แต่ผา่เหล่าผา่กอไปน่ีไปจ ามาพดู มนัจ ามาพดูดว้ยความเห็น ดว้ยความทิฐิไง วา่
นิพพานกต็อ้งเป็นอนตัตา.. พระพทุธเจา้สอนเร่ืองอนตัตา.. น่ีมนัเป็นอนตัตา...  

ไปยดึค าวา่อนตัตา ค าวา่อนตัตาน้ีมนัถกูตอ้ง พระพทุธเจา้สอนอนตัตาเพราะโลก
เขาเป็นอตัตา แต่เราสอนอนตัตา แต่การอนตัตา อนตัตามนัมีหลายซบัหลายซอ้นหลาย
ชั้น โสดาบนักอ็นตัตาหน่ึง สกิทาคากอ็นตัตาหน่ึง อนาคากอ็นตัตาหน่ึง อรหนัตก์็
อนตัตาหน่ึง แลว้อนัไหนมนัอนตัตาแทล่้ะ เวลากระบวนการของมนัมนัมีไง มรรค ๔ ผล 
๔ ส่ิงน้ีเป็นมรรค ๔ ผล ๔ กระบวนการของมนัไป  

นั้นแตกเหล่าแตกกอไปกไ็ปยดึแต่ตามทิฐิมานะของตน วา่ส่ิงนั้นเป็นธรรม แลว้
อา้งอิงวา่เป็นพทุธพจน์ อา้งอิงวา่เป็นพระพทุธเจา้ อา้งอิงวา่ส่ิงนั้นมนัเป็นเจา้ของไง ไอ้
พวกเราน้ีไอพ้วกสาวก สาวกะ พวกท่ีประพฤติปฏิบติัมนัจะไปโตแ้ยง้กบัพทุธพจน์
เจา้ของศาสนาไดอ้ยา่งไรล่ะ  

แต่ความจริงเจา้ของศาสนาคือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ พทุธพจน์ ธรรม
และวินยัน้ีส่ิงท่ีเราไปยดึ พวกแตกเหล่าแตกกอไปกไ็ปยดึฉวยเอา เอาส่ิงนั้นมาแอบอา้ง 
แต่ในการประพฤติปฏิบติัแอบอา้งหรือไม่แอบอา้ง ไม่จ าเป็น จ าเป็นวา่ในการปฏิบติัให้
มนัเป็นจริงข้ึนมาจากใจ ถา้ใจมนัเป็นจริงข้ึนมานะ เพราะกิเลสน่ีกิเลสของเรานะ พทุธ
พจน์นั้นของสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ ๒๕๕๔ ปี องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ สอปุาทิเสสนิพพาน เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม
ข้ึนมา ๔๕ ปี องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ปรินิพพานไปนั้น อนุปาทิเสสนิพพาน 
จบส้ิน  

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้นั้นจบส้ินไปแลว้ ส่ิงน้ีเป็นอ านาจบารมี
วาสนาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แสดงธรรมวินยัท่ีสอนเราไว ้ แต่เวลาเราไป
ศึกษามา เราศึกษาดว้ยทิฐิมานะ ทิฐิแตกเหล่าแตกกอ ไม่ใช่อยูใ่นเหล่าของพทุธะ คือไม่รู้
จริง  
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ไม่รู้จริงกไ็ปอา้งอิงส่ิงนั้นมาวา่เป็นพทุธพจน์ ตอ้งการอ านาจวาสนาบารมีของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน เหนือ.. ค  าวา่เหนือเห็น
ไหม น่ีมนัถึงแตกเหล่าแตกกอออกไปดว้ยทิฐิมานะ  

แต่เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา พทุธพจน์.. สาธุ พทุธพจน์น้ีเป็นธรรมขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เรากศึ็กษาปริยติันั้นมาพอสมควร เรากป็ฏิบติั เราปฏิบติั
ของเราไป ท าความสงบของใจ ถา้จิตสงบแลว้ออกใชปั้ญญา เวลาเกิดข้ึนมาน้ี อนัน้ีคือ
ขอ้เทจ็จริงเลยล่ะ เห็นจริงรู้จริง น่ีเป็นความจริงข้ึนมา ไม่ใช่อา้งอิง แลว้เขา้ใจไดล้ะเอียด
ลึกซ้ึงกวา่  

ธรรมของหลวงปู่ มัน่เห็นไหม ท่านบอกวา่ “ใบไมใ้นก ามือกบัใบไมใ้นป่า” ใน
พทุธพจน์กข็ององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ หลวงปู่ มัน่เอามาเพื่อก าราบไง ก าราบ
ไอพ้วกหวัด้ือ ไอพ้วกแตกเหล่าแตกกอไง วา่ธรรมในพระไตรปิฎกน้ีเหมือนกบัใบไมใ้น
ก ามือ แต่เวลาขอ้เทจ็จริงเห็นไหม มนัเหมือนใบไมใ้นป่า  

ผูท่ี้ปฏิบติัโดยขอ้เทจ็จริงจะรู้จะเห็นมนัเยอะแยะไปหมด เพียงแต่วา่เวลาจะพดูส่ิง
ใดกต็อ้งพดูเขา้สู่ใบไมใ้นก ามือนั้น เพราะใบไมใ้นก ามือนั้นชาวพทุธเราเช่ือถือศรัทธา 
เช่ือถือศรัทธาวา่เป็นพทุธพจน ์ใบไมใ้นก ามือนั้น ฉะนั้นเวลาอา้งส่ิงใดกต็อ้งอา้งใบไมใ้น
ก ามือนั้น แต่ใบไมใ้นป่ายงัอีกมหาศาล !  

เหล่ากอพทุธะเขารู้นะ ไอเ้หล่ากอกิเลสตณัหาความทะยานอยากของเราน้ีไม่รู้ 

 แลว้ไม่รู้น้ีไม่มีความจริงเป็นของตวัเองกอ็า้งพทุธพจน์.. พทุธพจน์..  หลวงปู่
เสาร์หลวงปู่ มัน่ท่านอา้งเพื่อใหช้ดัเจน แต่ความจริงท่านอา้งจากใจของท่าน ครูบา
อาจารยข์องเราท่านอา้งจากความรู้จริงอนันั้น แต่ความรู้จริงน้ีมนัตอ้งรู้ผา่นพทุธพจน์ไง 
เวลาพดูออกมากเ็ป็นขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้  

หลวงตาท่านพดูประจ า “เวลาปฏิบติัข้ึนไปแลว้จะรู้ไปท่ีไหน พระพทุธเจา้รู้แลว้.. 
พระพทุธเจา้รู้แลว้..”  

ฉะนั้นเวลาปฏิบติัแลว้จะกราบองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ดว้ยความซาบซ้ึง
ในหวัใจ เราซาบซ้ึง ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้น่ี ใครจะรู้ได.้.. ใคร
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จะรู้ได.้.. เวลาหลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่เห็นไหม สาวก สาวกะ กมี็ธรรมและวินยัขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้อยูแ่ลว้กย็งัตอ้งบากบัน่ขนาดนั้น  

เวลาหลวงตาท่านไปอยูก่บัหลวงปู่ มัน่เห็นไหม หลวงปู่ มัน่ท่านผา่นหมดแลว้ 
เวลาท่านสอนท่านบอก หลวงตาท่านร าพนัใหฟั้งประจ า “เหมือนเดก็ๆ เหมือนสอน
เดก็ๆ จิตเส่ือมกบ็อกวา่จิตน้ีมนัตอ้งกินอาหาร ไม่ตอ้งไปเสียใจดีใจกบัมนั พทุโธๆ ไว ้
เด๋ียวมนัหิวนะ มนักจ็ะกลบัมากินเอง พทุโธๆๆ ไวจิ้ตกลบัไปเป็นสมาธิอีก”  

เวลาท่านผา่นมาแลว้ท่านยอ้นกลบัไปดูเห็นไหม ยอ้นกลบัไปดูท่ีหลวงปู่ มัน่สอน 
ท่านสะทอ้นใจวา่เหมือนสอนเดก็ๆ เหมือนสอนดว้ยความเมตตา.. ถา้เราไม่รู้กคื็อเราไม่รู้ 
แต่พอเรารู้แลว้นะ เรามีความเคารพ เห็นไหมท่านเมตตาเรา เราจบัตน้ชนปลายส่ิงใด
ไม่ไดเ้ลย ท่านสอนเหมือนเดก็ๆ เลย  

“จิตน้ีมนัตอ้งกินอาหาร” น่ีเวลาความคิดมนัเกิดจากใจไง ถา้จิตมนัเส่ือมไป ไม่
ตอ้งไปเสียใจกบัมนัเพราะเรารักษาอาหารไว ้ รักษาพทุโธๆๆ ไว ้ เด๋ียวมนัหิวมนัจะ
กลบัมากินเอง แลว้กเ็ป็นอยา่งนั้น จากจิตเส่ือมมนักห็ายหมด จากจิตท่ีมนัเส่ือม จากจิตท่ี
มนัควบคุมไม่ได ้พอจิตมนัตอ้งมากินอาหาร ตอ้งมากินพทุโธๆๆ จนจิตสงบเห็นไหม  

ครูบาอาจารยข์องเราเป็นเจดียน์ะ เป็นธรรมเจดีย ์ เป็นท่ีเคารพบูชาของเรา เพราะ
ท่านเมตตาเรา ท่านสอนเรา ท่านบอกเรา ใหเ้ราเขา้สู่เหล่าสู่กอไง เหล่ากอของพทุธะ เพื่อ
ประโยชน์กบัเราเอง เอวงั  


