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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศนบ์นศาลา วนัท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจฟังธรรม ธรรมะ ส่ิงท่ีจะแสวงหามา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สร้างสม

บุญญาธิการมา สร้างสมบุญญาธิการมานะ ถา้เป็นพระโพธิสัตว ์๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย 

กวา่จะสร้างสมบุญญาธิการมา แลว้ออกมาคน้ควา้ กวา่จะตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ถา้เราตรัสรู้ธรรมข้ึนมา 

ฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพราะมีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมะถึงมี ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ ใครจะหาธรรมะส่ิงน้ีมา 

เราบอกธรรมะมีอยูแ่ลว้ๆ ธรรมะมนัมีอยูแ่ลว้ วา่ธรรมะเป็นธรรมชาติ เราเปรียบเทียบกนั

ไปเองนะวา่ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติมนัมีของมนัอยูแ่ลว้ คนเกิด เกิดเพราะธรรมชาติ แต่

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เกิด เกิดมาจากพระนางสิริมหามายา มนัเป็นธรรมหรือยงั ถา้

เป็นธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้คน้ควา้อยูอ่ะไร 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้คน้ควา้อยู ่๖ ปีนั้น ส่ิงท่ีธรรมะยงัไม่เกิด ธรรมะยงัไม่

มี ศึกษากบัใครเขาก็บอกไม่ได ้ ใครบอกมาอยา่งไร องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ศึกษามาขนาด

ไหน คน้ควา้มาขนาดไหนมนักไ็ม่เกิดข้ึนมา แต่เวลามนัจะเกิดข้ึนมา เกิดข้ึนมาเพราะในใจขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา 
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ถา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ธรรมะมนัมีอยูแ่ลว้ ธรรมะมีอยูแ่ลว้ ธรรมะ องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้บอกธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิม มีอยูโ่ดยดั้งเดิม แตใ่ครจะรู้จริงไดล้ะ่ มนัไม่มีใครรู้

จริงข้ึนมา ถา้มีคนรู้จริง ตอ้งมีคนสัง่สอนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไดสิ้ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ ไม่มีใครสอนองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ได ้ ศึกษาคน้ควา้มาขนาดไหนมนัก็ไม่ใช่ทางๆ พอไม่ใช่ทางข้ึนมา เวลาองค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะตรัสรู้ข้ึนมา มานึกถึงท่ีโคนตน้หวา้ โคนตน้หวา้นัน่น่ะ เพราะโคน

ตน้หวา้ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ระลึกไดไ้งวา่ขณะท่ีเป็นราชกุมารมนัมีความสุข

ขนาดไหน เวลาจิตมนัสงบเขา้มา จิตร่มเยน็เขา้มา มีความสุขขนาดไหน น่าจะเป็นแบบนั้น 

เพราะศึกษาคน้ควา้มาขนาดไหน ท าทุกรกิริยา อดอาหารมาขนาดไหน คิดวา่กิเลสเป็นเราๆ 

สรรพส่ิงเป็นเรา ก็คิดไดว้า่ความรู้สึกนึกคิดน้ีเป็นเราๆ หมดละ่ แต่เวลาอดอาหาร ขนาดวา่อดอาหาร 

กลั้นลมหายใจจนสลบถึง ๓ หนนะ ถา้มนัมีอยูแ่ลว้มนัก็ตอ้งมีสิ ถา้มนัมีอยูแ่ลว้น่ะ แต่มนัมีอยูไ่หน 

มนัมีอยูท่ี่ผูท่ี้คน้ควา้ ผูท่ี้ท าไดจ้ริงถึงไดจ้ริงข้ึนมาไง 

เพราะคน้ควา้ขนาดไหน จากความเห็นผิด จากการท่ีศึกษามากบัเจา้ลทัธิต่างๆ จากการกระท า 

จากท าทุกรกิริยาข้ึนมา มนัก็ไม่เห็นมีธรรมะข้ึนมาตรงไหน ถา้มีข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ตรัสรู้แลว้สิ ถา้มนัมีจริงนะ แต่มนัไม่มีจริงน่ะสิ มนัมีจริง ถา้ธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิม แตเ่พราะองค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตอ้งร้ือคน้ข้ึนมา ตรัสรู้ข้ึนมา พอตรัสรู้ข้ึนมาดว้ยอะไร ดว้ยมรรค

ญาณ ดว้ยสจัธรรมอนันั้น เพราะดว้ยสจัธรรมอนันั้น เวลาสัจธรรม ธรรมะถึงเกิด ถึงมีองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้กบัพระธรรม เวลาเทศน์ธมัมจกัฯ ข้ึนมา พระอญัญาโกณฑญัญะใชปั้ญญา 

ปัญญาไตร่ตรองตามๆ มนัมีความจริงข้ึนมา มนัมีสัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณข้ึนมาตามความเป็นจริง

อนันั้น เวลามีความจริงข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึงบอกวา่ “อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้

หนอ อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ” เห็นไหม น่ีสจัธรรม ฟังธรรมๆ ธรรมอยา่งน้ี ถา้ธรรมอยา่งน้ี น่ี

สัจธรรม 



ยอ่-ขยาย-ธรรม ๓ 

©2013 www.sa-ngob.com 

ธรรมท่ีมีธรรมะโดยดั้งเดิมๆ โดยดั้งเดิม เราคิดของเรากนัไปเองไง ถา้โดยดั้งเดิม เราคิด

ของเราไปเอง เพราะเราศึกษาธรรมข้ึนมา เราเกิดมา เราชุบมือเปิบ เวลาเกิดมา เกิดมาเป็นชาวพทุธพบ

พระพทุธศาสนา เราวา่เป็นชาวพทุธ เราก็มีสิทธิเสรีภาพ เป็นชาวพุทธ เราตอ้งมีสัจธรรมในใจ มี

สัจธรรม มนับีบคั้น ท าไมมนัมีความทุกขค์วามร้อนขนาดน้ีละ่ 

มนัมีความทุกขค์วามร้อนทั้งนั้นน่ะ ความทุกขค์วามร้อนเพราะเราเกิดมาจากอวชิชา เรา

เกิดมาพร้อมกบัอวชิชา เราเกิดมา เพราะเรามีอวชิชา เรามีความไม่รู้ข้ึนมา เราศึกษาธรรมขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราบอกวา่ธรรมะมนัมีอยูโ่ดยดั้งเดิม ธรรมะมนัมีอยูแ่ลว้ ท าอยา่งไรก็

ท าตามความพอใจของตวัแลว้จะเขา้ถึงสจัธรรมอนันั้น แลว้มนัเป็นจริงไหม มนัไม่เป็นจริง ไม่เป็น

จริงเพราะอะไร 

เพราะเรามีศาสดา เรามีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นศาสดา เวลาองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้คน้ควา้มา คน้ควา้มา ๖ ปี ลงทุนลงแรงไปขนาดไหน ทั้งๆ ท่ีสร้างสมบุญญาธิ

การมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขยนะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีอ  านาจวาสนา

แตกต่างกนัเพราะไดส้ร้างสมบุญญาธิการมาแตกตา่งกนั คนท่ีสร้างมามากกวา่เวลาตรัสรู้ข้ึน

มาแลว้มนักวา้งขวาง ร้ือสัตวข์นสตัวไ์ดส้ะดวกกวา่ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เราบอก

ไวเ้ลย “เราวาสนานอ้ย อายเุราแค่ ๘๐ ปี” ถา้ ๘๐ ปี วางธรรมวนิยัไวอี้ก ๕,๐๐๐ ปี ๕,๐๐๐ ปีวางไว ้

เราก็เกิดมาพบพระพทุธศาสนาเหมือนกนั ถา้เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เราฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพ่ือ

เตือนจิตใจเรา 

อยา่วา่เตือนกิเลสเลย เตือนจิตใจเราก่อน ถา้กิเลสมนัครอบง าใจเราแลว้มนัไม่ฟังธรรมหรอก 

“ฟังธรรมท าไม เวลาอยูบ่า้น เวลาฟังเทศน์ๆ พอ่แม่ก็สั่งสอนอยูแ่ลว้ ทางวชิาการทางโลกเขามี

มหาศาล เด๋ียวผิดพลาดข้ึนมา ศาลก็ตดัสินกนัไปเอง ท าไมตอ้งให้ไปฟังธรรมจากพระ พระมี

ความรู้อะไร พระจะเอาอะไรมาสั่งสอนเรา ท าไมตอ้งไปฟังเทศน์” น่ีถา้กิเลสมนัคิดแยง้อยา่งนั้น 

ฉะนั้นวา่ ฟังเทศน ์ ฟังเทศน์เพ่ือใจเราๆ กิเลสมนัไม่ฟังก็ช่างหัวมนั แต่ถา้ใครมีสติปัญญา 

ฟังธรรม ฟังธรรมจากครูบาอาจารยท่ี์เป็นสจัธรรม ธรรมแท้ๆ  มนัสะเทือนหัวใจนะ ถา้มนัสะเทือน
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หัวใจ แลว้ส่ิงน้ี การฟังธรรมในสมยัพุทธกาลแสนยาก แสนยากเพราะมนัยงัไม่มีต ารับต ารา ไม่มีส่ิง

ใดจดจารึกเอาไว ้ ตอ้งฟังจากปากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาฟังจากปากองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้แลว้ยงัไม่เขา้ใจ ไปถามพระสารีบุตร พระสารีบุตรอธิบายให้พระฟังแลว้

พระไม่เขา้ใจ ไปถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ บอกวา่ “พระสารีบุตรพดูวา่อยา่งน้ีๆ จริง

ไหม” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอก “ถา้เราพดู เราพดูอยา่งนั้นเหมือนกนั เราก็จะพดู

แบบนั้น” 

ฟังธรรมแสนยาก แสนยากเพราะมันไม่มีวทิยุ ไม่มีโทรทัศน์ ไม่มีส่ิงใดๆ จะให้เราฟัง 

หลวงตาท่านพูดบ่อย เสียดายมาก เสียดายมากที่สมัยหลวงปู่ม่ันเทศน์อยู่ ยงัไม่มีเทป ถ้ามี

เทปนะ ถ้าอดัเทปที่หลวงปู่ม่ันเทศน์ไว้นะ เราจะได้แก้วสารพัดนึก แก้ววเิศษไว้เอามาจรรโลง

หัวใจพวกเราเลย แต่เพราะมันไม่มี มันไม่มีไง กฟั็งมา จดจ ากนัมา จดจ ากนัมาแล้วใครที่ท าได้

ความเป็นจริงขึน้มา มันกไ็ด้ถ่ายทอดธรรมมาในหัวใจของลูกศิษย์ของหลวงปู่ม่ัน ถ้าลูกศิษย์

หลวงปู่ม่ันท่านมีคุณธรรมในหัวใจ ท่านมีคุณธรรมในหัวใจ ใจที่เป็นธรรม เห็นไหม ใจที่เป็น

ธรรมแสดงออกจากความเป็นธรรม ถ้าความเป็นธรรมมันขัดแย้งกบักเิลสไง มันขัดแย้งกบั

โลก 

แต่ถา้ใจมนัเป็นโลก ใจมนัเป็นโลก ส่ิงตา่งๆ ข้ึนมา มนัก็ยกยอปอป้ันไปประสาโลกๆ เขา 

ประสาโลกๆ เขา มารยาทสังคมไง ท าส่ิงใดก็สะเทือนหัวใจกนั พดูอะไรก็ตอ้งเอาอกเอาใจกนั เอา

อกเอาใจกนัเพ่ือศาสนาจะไดม้ัน่คง ศาสนาจะไดรุ่้งเรือง 

แต่เวลาหลวงปู่มัน่ท่านอยูใ่นป่าในเขา ท่านไปรุ่งเรืองกบัใคร ท่านรุ่งเรืองในหัวใจของ

ท่าน เวลาท่านเป็นแม่ทพัธรรมนะ เวลาลกูศิษยล์กูหามหาศาลเลย เวลาถา้ยงัไม่ถึงส้ินสุดแห่งทุกข ์

“ก าลงัเรายงัไม่พอ ก าลงัเรายงัไม่พอ” ท่านสละท้ิงไปก่อน เพ่ือไปพยายามคน้ควา้ของท่าน พอคน้ควา้
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ของท่านกลบัมาแลว้ ท่านไม่บอกก าลงัไม่พอเลย “ใครมีปัญหาวา่มา การแกจิ้ตแกย้ากนะ ผูเ้ฒ่าจะ

แกว้ะ่ ใครปฏิบติัมีติดขดัข้ึนมาให้บอกมา ผูเ้ฒ่าจะแกน้ะ ผูเ้ฒ่าตายแลว้ คนแกจิ้ตแกย้ากนะ” 

ท่านปลกุเร้าตลอดเวลาไง ท่านปลกุเร้าเพราะอะไร ปลกุเร้าเพราะกวา่ท่านจะคน้ควา้ของ

ท่านมา ท่านจะปฏิบติัตามความเป็นจริงข้ึนมา ถา้เป็นความจริงข้ึนมา น่ีไง ปฏิบติัธรรมตามความ

เป็นจริงข้ึนมามนักเ็ป็นธรรม ถา้มีธรรมในหัวใจข้ึนมา มนัเป็นสจัธรรม มนักเ็ป็นประโยชน์กบัหมู่

คณะ เป็นประโยชน์กบัศาสนา เป็นประโยชน์กบัชาวพทุธ เป็นประโยชน์ทุกๆ อยา่งเลย เพราะส่ิง

น้ีเป็นความจริงไง ถา้เรามีสติมีปัญญานะ เราจะเคารพบูชา เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้กราบธรรม เวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัข้ึนมาแลว้ท่านกราบพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบพระพทุธ พระธรรม 

พระถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วา่ กราบพระน่ีกราบอะไรๆ องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้เป็นศาสดาจะกราบอะไรอีก 

ท่านบอกท่านกราบธรรมๆ ไง 

เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านส้ินสุดแห่งทุกข ์ ท่านกราบดว้ยหัวใจของท่าน นัน่น่ะท่าน

กราบธรรมของท่าน น่ีธรรม พอมีธรรมข้ึนมา ถา้เราวางธรรมวนิยัน้ีไว ้ เราก็ศึกษาดว้ยกิเลสตณัหา

ความทะยานอยากของเราทั้งนั้นน่ะ ถา้ศึกษาดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยากของเรานะ เพราะ

เรามีกิเลส ทุกคนมีกิเลสมาศึกษาธรรม ธรรมท่ีมีแลว้ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้น่ี

ธรรม เวลาธรรม สัจธรรมมนัมีของมนัอยูแ่ลว้ มีอยูแ่ลว้ แลว้เวลาปฏิบติัธรรม เราจะปฏิบติัเราก็วา่

เราปฏิบติัไปแลว้เราจะมีความผิดพลาด เรากจ็ะศึกษาธรรม พอศึกษาข้ึนมา ความศึกษา ใครมี

สติปัญญา มนัยอ่ ยอ่เป็น ดูสิ คาถาบาทเดียวขยายความไดม้หาศาล ย่อเหลือส่วนย่อ ยอ่มาเพ่ือขยาย

ความได ้ เวลาเขาศึกษาธรรมเขาจะมี เขาจะจ าค าแรกแลว้เขาจะรู้ไดเ้วลาขยายความต่อเน่ืองกนัไป น่ี

ยอ่ ถา้ยอ่ธรรมมา ยอ่ข้ึนมา 

แต่เวลาเขาสอบ เวลาเขาศึกษาข้ึนมา เวลาเขาขยายความ เห็นไหม ยอ่แลว้ก็ขยาย ขยายจะ

ตีไป ตีขยายความออกไป ถา้มนัขยายความออกไป ขยายความน่ีการศึกษานะ ศึกษา ใครมีทาง
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วชิาการ ใครมีความรู้สามารถวเิคราะห์วจิยัตา่งๆ ขยายออกไปครอบจกัรวาลไปเลย น่ีทางวชิาการ

ไง ถา้ขยายความ มนัก็เป็นวธีิการการศึกษามาเพ่ือวา่ส่ิงน้ีเป็นปัญญาของเรา ส่ิงน้ีเป็นปัญญาของ

เราก็ปัญญาศึกษาทั้งนั้นน่ะ 

ปริยติั ศึกษามาเพราะเราบอกถา้เราไม่มีการศึกษาเลย เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนไป เราจะ

เอาอะไรเป็นบาทเป็นฐาน ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมและวนิยัเป็นศาสดา

ของเรา เป็นร่องเป็นรอยข้ึนมาจะให้เราประพฤติปฏิบติั ถา้คนจะปฏิบติัข้ึนมาก็จะเป็นประโยชน์

กบัผูท่ี้ปฏิบติั เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนถึงส้ินสุดแห่ง

ทุกข ์ จิตใจของเรามนัมีกิเลสบีบคั้นอยูน่ี่ เราพยายามจะพน้จากทุกข์ๆ  เราจะท าอยา่งไรจะให้พน้

จากทุกขล์ะ่ 

ถา้จะพน้จากทุกข ์ ถา้เราจะเร่ิมปฏิบติักนั เวลาเราปฏิบติั ถา้มีครูบาอาจารยท่ี์ดี ครูบา

อาจารยท่ี์ดีท่านท าของท่าน ท าความจริงของท่าน ท่านก็จะยอ่ ถา้ยอ่ ถา้เราท ายอ่ เราก าหนดพทุ

โธๆๆ ถา้ใครท าความสงบของใจเขา้มา มนัจะรวบเขา้มา มนัจะยอ่เขา้มา ถึงท่ีสุดนะ ส่ิงท่ีละเอียด

ท่ีสุด อปัปนาสมาธิ ถา้อปัปนาสมาธิ สักแต่วา่รู้ สักแต่วา่รู้มนัไม่ออกมารู้ส่ิงตา่งๆ ไม่ออกมารับรู้

ร่างกายส่ิงน้ีเลย 

แต่ถา้จิตมนัสงบแลว้ ถา้ออกรู้ ถา้ใครเขา้ฌานสมาบติั ถา้จิตมนัสงบเขา้มา ถา้มนัรู้ ถา้มี

อภิญญา มนัรอบรู้ไปหมด เสียงต่างๆ เสียงในจกัรวาลน้ี จะตาทิพย ์หูทิพย ์มนัจะไปของมนั ถา้มนั

ขยายออกไป จากยอ่ส่วนสุด ถา้มนัออกไปขา้งนอก มนัก็ออกไปขา้งนอก ทั้งยอ่ ทั้งขยาย ยอ่ขยาย

เพ่ืออะไร เพ่ือจะให้เราเขา้สู่สจัธรรม แลว้มนัเขา้สู่สจัธรรมไหมละ่ มนัจะเขา้สู่สจัธรรมไหม ถา้เรา

ไม่มีครูบาอาจารยท่ี์รู้จริง ใครจะชกัน าเราเขา้สู่สัจธรรมได ้

ถา้มีครูบาอาจารยท่ี์รู้จริง เวลาครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ในการปฏิบติั

ของกรรมฐานเราจะบอกวา่ ตอ้งท าความสงบของใจเขา้มาให้ไดก่้อน ถา้ท าความสงบของใจข้ึนมา

ได ้มนัเป็นสัจจะ มนัเป็นความจริง 
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ถา้มนัจะยอ่ โดยจิตท่ีมนัฟุ้งซ่านมนัก็แผไ่ปทัว่จกัรวาล แต่ถา้ท าให้มนัสงบละ่ ถา้ท าให้มนั

สงบข้ึนมา ถา้สงบข้ึนมา สงบก็เป็นสมถกรรมฐาน มนัเป็นบาทฐานไง มนัเป็นบาทฐานการประพฤติ

ปฏิบติัไง 

ถา้ใครท าตามความจริง ถา้มนัยอ่ลงมา เราจะรวบรัดของเรามา มนัก็เป็นการรวบรัด เป็น

การรวบรัดท่ีมนัไม่มีสติปัญญาข้ึนมาให้มนัรู้แจง้ได ้ถา้มนัขยายความไป ขยายความไป เราตีความ

ไปประสาโลก มนัก็เป็นจินตนาการไปหมดเลย ถา้มีงานท า ถา้ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม สัจ

ธรรม ธรรมมนัมี ดูเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ร้ือคน้ข้ึนมา น่ีสัจธรรม ธรรมก็คือธรรม 

ถา้ใครปฏิบติัธรรมถึงความเป็นจริง มนัก็เป็นธรรมอนันั้นน่ะ ถา้เป็นธรรมมนัก็เป็นธรรม ทีน้ี

ความวา่ธรรมข้ึนมา มนัมีหลายขั้นตอน มนัมีหยาบมีละเอียดของมนัตามระบบ ตามสัจจะความ

จริง 

ดูสิ ดจูริตนิสยัของคน คนท่ีหยาบ เขาท าแต่เร่ืองหยาบๆ คนท่ีเห็นแก่ตวัก็เบียดเบียนแต่

คนอ่ืนไปตลอดเวลา คนท่ีเขามีอ  านาจวาสนาบารมี เขามีแต่ความคิดมารยาทของเขาท่ีดี เขาดี ดี

เพราะอะไร ดีเพราะจริตของเขาเป็นแบบนั้น ถา้จริตเขาเป็นแบบนั้น การท าความสงบของใจมนัก็

มีแตกต่างหลากหลาย ถา้มีความแตกตา่งหลากหลาย มนัก็อยูท่ี่จริตนิสัยท่ีเขาจะท าของเขาข้ึนมา

ได ้ถา้เขาท าข้ึนมาได ้ถา้มนัท าข้ึนมาไดน้ะ ถา้เป็นธรรม สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม ถา้มนั

เป็นธรรม ธรรมมนัเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป ถา้เป็นสัจธรรม ถา้เป็นธรรมมนัก็เป็นธรรมจริงๆ 

ถา้เรายอ่ของเราข้ึนมาเพ่ือความสะดวกสบาย ทางการศึกษาเขาท าไดน้ะ เลกเชอร์เขาไป 

เขาจะยอ่ส่วนของเขา เขาจะจดโนต้ของเขา มนัยอ่ไดจ้ริงๆ แลว้มนัขยายไดจ้ริงๆ ดว้ย ถา้มนัขยาย

ได ้ มนัก็ขยายความออกมาไดอี้กเหมือนกนั ฉะนั้น เวลาทางวชิาการมนัเป็นแบบนั้น แต่เวลา

ประพฤติปฏิบติัละ่ 

เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราคิดวา่เราจะยอ่ส่วนของเรา เราจะไปทางลดั เราจะไปทาง

สะดวกสบายของเราโดยเราเช่ือไง เราเช่ือผูน้ า ผูน้ า ถา้บอกวา่ ถา้เขาท าของเขาไดล้ดัสั้นตา่งๆ เราก็

อยากจะไดข้องเขา 
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ความลดัส้ันต่างๆ มันไม่เป็นความจริงหรอก จะลดัจะส้ัน ธรรมกคื็อธรรม ถ้าปฏิบัติ

ธรรมตามความเป็นจริงมันก็เป็นธรรม ถ้าถึงเหตุและผลมันเป็นธรรม มันก็เป็นธรรม ธรรมกคื็อ

ธรรม ถ้าย่อส่วนขยายส่วน มันเป็นวธิีการ ถ้าย่อส่วนขยายส่วน ถ้าย่อมันมา มันลดัส้ันขนาด

ไหน ลดัส้ันมันเป็นจริงไหม ถ้าลดัส้ัน ลดัส้ันมันมีประโยชน์ส่ิงใดขึน้มา 

ค าวา่ “ลดัสั้น” ของเขา ทางฝ่ายมหายานของเขา เขาลดัสั้นของเขา มนัเป็นโวหาร มนัเป็น

วธีิการ มนัเป็นค าสอนเท่านั้น แต่เวลาประพฤติปฏิบติั เขาท ายิ่งกวา่เราหลายร้อยเท่านกั เพราะเขา

ตอ้งการความจริงไง เขาตอ้งการความจริง เขาปฏิบติัตามความเป็นจริงของเขา แต่มนัเป็นวธีิการ มนั

เป็นโวหารท่ีท าให้จิตใจมนัมีก าลงัข้ึนมา มนัให้มีก าลงัใจ ให้มนัปลอบประโลมข้ึนมา ให้

ประโยชน์กบัเรา แต่เวลาเขาสอน เขาท าปฏิบติัของเขา เขากต็อ้งท าความจริงของเขาข้ึนมา เพราะ

เขาท าเพ่ือธรรมไง ถา้ท าสติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม มนัก็เป็นจริงข้ึนมา 

แต่ถา้มนัไม่มีสติปัญญาข้ึนมา ดูสิ เวลาเขาบอกลดัสั้น แลว้เขาก็บอกเขาวา่ให้ขา้มขั้นตอน

กนัไป ให้ลบูๆ คล าๆ กนัไป มนัเป็นการลบูๆ คล าๆ ลบูคล าแลว้มนัไม่เป็นจริงดว้ย ยอ่ลงไปไหน

ละ่ ยอ่ลงไป เห็นไหม ดูสิ เราท าความสงบของใจ ถา้เราไม่มีสติปัญญานะ ก าหนดพทุโธ พทุโธๆ 

มนัตกภวงัค ์มนัตกภวงัคม์นัหายไปเลย พอหายไปเลย พอหายไป ขาดสติ พอขาดสติ แต่ดว้ยความ

ท่ีกิเลสมนัเขา้ขา้งตวัเอง มนัก็บอกวา่ น่ีเป็นธรรม น่ีลงสมาธิ นัง่ได ้๕ ชัว่โมง ๑๐ ชัว่โมงข้ึนมา 

แลว้เวลาออกมา ออกมาไม่รู้เร่ืองอะไรเลย ส่ิงน้ีถา้มนัขาดสติ มนัก็ลงภวงัคไ์ป ถา้ลงภวงัคไ์ป 

อยา่งน้ีไดผ้ลไหม อยา่งน้ีมนัก็ไม่ไดผ้ล 

แต่ถา้เราพทุโธๆ แลว้มนัฟุ้งซ่าน เวลามนัฟุ้งซ่านข้ึนมา สติมนัสงบเขา้มาไม่ได ้ เราก็ตอ้ง

ต่อสู้กนั เราก็ตอ้งมีสติปัญญา เวลาถา้เราท าความเป็นจริง ท าความเป็นจริงต่อหนา้ ถา้มนัฟุ้งซ่าน 

มนัก็ฟุ้งซ่านตอ่หนา้ เรารับรู้ได ้ เพราะมนัอึดอดัขดัขอ้งไปนกั เวลาจิตมนัฟุ้งซ่าน เวลามนัเหยียบย  า่

หัวใจ มนัมีแต่ไฟเผาลนตวัเอง “ไหนวา่ปฏิบติัธรรมแลว้มนัจะมีความร่มเยน็เป็นสุข ไหนวา่ปฏิบติัธรรม

แลว้มนัจะเป็นความดี น่ีก็มาอยูว่ดัอยูว่า ขนาดประพฤติปฏิบติัข้ึนมา บงัคบัไวอ้ยูใ่นทางจงกรม นัง่

สมาธิภาวนา มนัไม่มีความสุขสกัที มนัมีแต่ความเร่าร้อน” 
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มนัจะมีความสุขไปไหน เพราะกิเลสมนัฟ ู กิเลสมนัฟ ู มนัก็ไปกวา้นมาหมดเลย มนัมี

ความนอ้ยเน้ือต ่าใจ มนัก็ไปกวา้นทิฏฐิมานะมาหมด นู่นก็ไม่ได ้ น่ีก็ไม่ดี เวลาคิดกคิ็ดไปร้อยแปด 

ให้ก าหนดพทุโธแลว้มนัก็พุทโธสักแต่วา่ พทุโธท่ีปาก แต่จิตใจมนัคิดไปอีกเร่ืองหน่ึง เห็นไหม 

เวลาบอกวา่จิตมนัคิดไดเ้ร่ืองเดียว เรากคิ็ด เราตั้งใจจะพทุโธอยู ่ ท าไมเราคิดพทุโธอยู ่

ท าไมมนัคิดไปนอกเร่ืองละ่ พทุโธไปแขวนไวบ้นตน้ไมไ้ง แต่ตวัเรานัง่อยูโ่คนตน้ไม ้เราก็คิดของเรา

ไปไง พทุโธมนัอยูห่่างไกลจิตจนเกินไปไง ถา้มนัขาดสติ มนัเป็นการฝึกฝน มนัไม่มีก าลงัพอ ไม่มี

ก าลงัพอ มนัก็เป็นแบบนั้น ถา้เป็นแบบนั้นนะ ถา้ผูป้ฏิบติัใหม่เป็นแบบน้ี ผูป้ฏิบติัใหม่นะ ทุกคนก็

คิดวา่ท าเตม็ก าลงัแลว้ ท าจนสุดความสามารถ ท าจนเหมือนกบัแบกท่อนซุงทั้งท่อนเลย พทุโธๆ 

ล าบากล าบนไปหมดเลย 

ล าบากล าบน เหมือนคนท างานไม่เป็น ถา้คนท างานเป็น ท่อนซุงนั้นเขาไม่ตอ้งแบกไป 

เขาใชไ้มว้างไวแ้ลว้ดีดมนัไป มนัจะไหลไปตามไมน้ั้น เร่ิมตน้ก็ตอ้งตั้งสติ มนัมีปัญญา มนัไตร่ตรอง

วา่ เราพทุโธอะไร เราพทุโธจริงมากนอ้ยแค่ไหน ถา้เราพทุโธโดยสักแต่วา่ มนัก็เป็นแบบน้ี มนัพุท

โธแลว้ พุทโธไปแขวนไวบ้นยอดไม ้เรานัง่อยูโ่คนตน้ไม ้มนัห่างไกลกนัเกินไปไง 

แต่ถา้เราเห็นวา่ ออ้! เราท าผิดอยา่งนั้น เราท าผิดอยา่งนั้น ถา้มีสติปัญญา เพราะอะไร 

เพราะมีการกระท า กระท าบ่อยคร้ังเขา้ๆ ท าไมมนัเป็นไปไม่ได ้ ท าไมมนัเป็นไปไม่ได ้ มนัเป็นไป

ไม่ได ้ท าจนภาวนามารอบหน่ึง แลว้ก็มาตรวจสอบตวัเองวา่ท าไมมนัเป็นแบบน้ี มนัหาเหตุหาผล 

มนัหาการกระท าข้ึนมา น่ีไง ธรรม! ธรรม! สมาธิธรรม ถา้เป็นธรรม ถา้เราท าถกูตอ้งมนัก็เป็น

ธรรม ถา้เราท าไม่ถกูตอ้ง มนัจะเอาธรรมมาจากไหน กเ็ราท าผิดเอง เราท าผิดเอง เราจะเอาธรรมมา

จากไหนละ่ 

แลว้ถา้ไปยอ่ ไปยอ่คือวา่จะลดัจะสั้นข้ึนมา คนเรามนัท าผิดไปแลว้มนัไม่มีส่ิงใดเป็นสัจ

ธรรมเพ่ือเป็นการยืนยนักบัใจของเราเลย เราไปเช่ือใครก็แลว้แต่ท่ีเขาจะชกัน าเราไป พอชกัน าเรา

ไป เขาสร้างอารมณ์ เขาสร้างอารมณ์อยา่งนั้น แลว้เขียนต าราไว ้ แลว้พอเราปฏิบติัแลว้ “น่ีไง 
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เหมือนต าราเลย” เขาสร้างอารมณ์กนัข้ึนมาเอง แลว้เขียนกนัไวเ้อง แลว้เราก็ท าตามไปแลว้มนัก็

เขา้รอยนั้นเหมือนกนั เพราะอะไร 

เพราะใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึงนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม

ข้ึนมา ไปเทศน์ปัญจวคัคีย ์ เทศน์ยสะข้ึนมา เทศน์ข้ึนมา จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ใจขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นธรรมแท้ๆ  เวลาไปเทศน์ปัญจวคัคีย ์ ไดปั้ญจวคัคียม์า ๕ องค ์ ไป

เทศน์ยสะ ไดอี้ก ๕๕ องค ์ “เธอกบัเราทั้งหมด ๖๑ องคพ์น้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและบ่วงท่ีเป็นทิพย ์

เธอจงไปอยา่ซ้อนทางกนั โลกน้ีเร่าร้อนนกั” น่ีพระอรหันตแ์ท้ๆ  ถา้มนัเป็นจริง มนัเป็นจริงอยา่ง

นั้น ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมา ความเป็นจริงจะชกัน าข้ึนมาให้สู่ความเป็นจริง 

แต่ถา้ใจมนัไม่จริง ใจมนัไม่จริงมนัก็สร้างอารมณ์ มนัเป็นสัญญาอารมณ์ทั้งนั้นน่ะ สร้าง

ภาพข้ึนมา แลว้ก็เขียนต าราไวด้ว้ยนะ บอกวา่ “ตอ้งท าแบบนั้น มนัจะมีความวา่งอยา่งนั้น” แลว้เรา

ก็ท าตามไป ท าตามไป แผน่เสียงตกร่อง แผน่เสียงถา้มนัใชบ่้อยนกั มนัจะมีน ้าหนกั แผน่เสียงตกร่อง

แลว้มนัไปไม่ได ้ มนัจะวนอยูท่ี่เก่านัน่น่ะ จิตใจของคนมนัเหมือนกนั ผูท่ี้เขาสร้างสญัญาอารมณ์ 

เขาท าของเขา 

จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง จากใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ใจท่ีเป็นธรรม

เทศน์ธมัมจกัฯ ไป ปัญจวคัคียไ์ดเ้ป็นพระอรหันตข้ึ์นมา ไปเทศน์ยสะข้ึนมาก็เป็นพระอรหนัต์

ข้ึนมา น่ีใจท่ีเป็นธรรม ใจท่ีเป็นธรรมเขารู้ถกูรู้ผิด เขารู้ส่ิงใดขาดตกบกพร่อง ส่ิงใดควรจะถนอม

รักษา ส่ิงใดควรจะท าให้มนัเจริญงอกงามข้ึนมา มนัตอ้งพฒันาข้ึนมา ไม่ใช่วา่ถา้ลดัสั้น หรือวา่ลดั

สั้นกจ็ะเหยยีบขา้มไปเลย ถา้ขยายความก็เป็นจินตนาการไปจนไม่มีขอบเขต มนัไม่ใช่ทั้งนั้นน่ะ แต่

ท าท าไม ถา้ไม่ใช่ก็ไม่ตอ้งท าอะไร กดทบัไวเ้ลย 

กดทบัมนัก็หินทบัหญา้ มนัเป็นวธีิการไง เวลาจิตใจท่ีมนัไม่มีก าลงั จิตใจท่ีท าส่ิงใดไม่ได ้

เราก็พทุโธไว ้พุทโธ ก็ยืนเฉพาะเร่ืองของใจ แต่ถา้มนัปัญญาอบรมสมาธิ มนัจะกวา้งขวางขนาดไหน 

มนัจะคิดไปขนาดไหน สติตามมนัไป มนัเป็นวธีิการท่ีจิตมนัจะววิฒันาการ มนัตอ้งพฒันาของมนั 

ถา้พฒันาการของมนันะ 
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การปฏิบติัของเรานะ การปฏิบติัของครูบาอาจารยเ์รา ปฏิบติัทั้งชีวติเด๋ียวมนัก็ดี เด๋ียวมนัก็ร้าย 

เด๋ียวมนัก็เจริญ เด๋ียวมนัก็เส่ือม การเจริญและเส่ือมมนัเป็นเร่ืองของกิเลสท่ีวา่ เราตั้งสติ เรามีก าลงั

ของเรา กิเลสมนักห็ลบหลีก แต่ถา้เราพลั้งเผลอ เราไม่ไดดู้แลรักษา เด๋ียวกิเลสมนัก็งอกงามข้ึนมา 

กิเลสมนัก็ปกคลมุ กิเลสมนัก็ท าให้เราลม้ลกุคลกุคลาน ระหวา่งท่ีเราปฏิบติัไป มนัจะมีเหตกุารณ์

อยา่งน้ีในหัวใจของเราทุกๆ ดวงใจ 

ถา้มนัมีเหตกุารณ์อยา่งน้ีในหัวใจเราทุกๆ ดวงใจ ถา้มีส่ิงใดเกิดข้ึนท่ีมนัท าให้เราเศร้า

หมอง ท าส่ิงใดให้เราลม้ลกุคลกุคลาน เราก็ตั้งสติสิ เราก็มีครูบาอาจารยใ์ช่ไหม ครูบาอาจารยท่์าน

ประพฤติปฏิบติัมา ท่านรู้ของท่านอยูแ่ลว้ละ่ ฉะนั้น ครูบาอาจารยท่์านถึงถนอมลกูศิษยข์องท่าน 

ท่านถึงคอยดูแลตลอด ถา้ยิ่งใครภาวนาเป็น ท่านจะปกป้องไวเ้ลย เพราะการภาวนา กวา่จะสร้าง

หัวใจข้ึนมาไดร้ะดบัน้ี แลว้เราจะไปคลกุคลี จะไปท าให้มนัเศร้าหมอง มนัไม่มีประโยชน์ แตค่นท่ี

ท าไม่รู้ ลกูศิษยท่ี์ประพฤติปฏิบติัไม่รู้หรอกวา่เราท าไปมนัจะเป็นคุณหรือเป็นโทษ เพราะมนัยงัไม่

เส่ือม ยงัไม่มีใครรู้หรอกวา่จิตใจเราเจริญข้ึนมาขนาดน้ี ถา้มนัเส่ือมไป เราจะทุกขร้์อนแค่ไหน แต่

ถา้เม่ือวนัใดมนัเส่ือมก็คอตก ถา้มนัคอตกข้ึนมาแลว้ท าอยา่งไรละ่ ก็ตอ้งไปหาครูบาอาจารย ์ครูบา

อาจารยก์็ตอ้งปลอบใจ ครูบาอาจารยก์็ตอ้งหาอบุายวธีิการเพ่ือจะพฒันาให้มนักลบัข้ึนมา ถา้มนั

กลบัข้ึนมา เห็นไหม 

ถา้ความจริงมนัเป็นแบบน้ี การยอ่หรือการขยายความมนัเป็นวิธีการ การยอ่และการขยายความ 

ถา้มนับอกจะไม่ให้มีเลย มนัเป็นไปไม่ได ้การยอ่และการขยายความ ถา้มนัไม่มีกิเลสเขา้ไปเจือปน 

ส่ิงน้ีมนัก็เป็นวธีิการเพ่ือจะฝึกหัดใจเราให้เขา้ไปสู่สัจธรรมๆ ยอ่ ขยาย และธรรม 

ถา้เป็นความจริงข้ึนมา ถา้เป็นสติธรรม มีสติ จิตใจจะร่มเยน็เป็นสุขแลว้ จิตใจจะไม่เร่าร้อน

จนเกินไปนกั แลว้ถา้มีสมาธิธรรม มีท่ีพกัท่ีอาศยัแลว้ แลว้ถา้มนัมีปัญญาข้ึนมา ปัญญาธรรมข้ึนมา 

มนัจะพิจารณาข้ึนไปให้สู่ธรรมความเป็นจริงอนันั้น ถา้สู่ความจริงอนันั้นข้ึนมาเป็นความจริง

ข้ึนมา ถา้ความจริง เราถึงตอ้งท าความเป็นจริง ถา้เราท าความเป็นจริงนะ พทุโธๆๆ จนจิตมนัสงบ

เขา้มา ถา้จิตมนัสงบเขา้มาจนสกัแต่วา่รู้ น่ีมนัยอ่ไหม มนัยอ่ข้ึนมา ถา้มนัยอ่แลว้มนัขยายออกไปได้
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อยา่งไร ถา้มนัขยายออกไป ถา้จิตมนัสงบแลว้ ถา้เราไม่ใชปั้ญญาข้ึนมา มนัจะเกิดภาวนามยปัญญา 

มนัจะเกิดธรรมจกัรข้ึนมาไดอ้ยา่งไร มนัก็ตอ้งออกใชปั้ญญา แลว้ออกใชปั้ญญา ใชปั้ญญาส่ิงใดละ่ 

ถา้ปัญญาทางโลก ปัญญาทางโลกหมายถึงวา่สมุทยัมนัเขา้มาเจือปน ปัญญาทางโลกน่ี

เร่ืองโลกๆ แมแ้ต่ด  ารงชีวติในโลกน้ีเขายงัตอ้งใชปั้ญญาของเขา ประเทศชาติจะเจริญก็ตอ้งมีการศึกษา 

ประเทศชาติจะเจริญกต็อ้งมีปัญญา ปัญญา ดูสิ ในการประพฤติปฏิบติั เราจะมีความจ าเป็นตอ้งมี

สติในทุกกระบวนการของมนั ถา้มีสติ มนัจะเป็นมรรค มนัจะเป็นคุณงามความดี แต่ถา้ขาดสติละ่ 

ขาดสติ มนัก็ท าโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ขาดสติ มนัท าโดยความลม้ลกุคลกุคลาน 

ฉะนั้น เวลามีปัญญาๆ ถา้ปัญญาทางโลก ปัญญาทางโลกคือวชิาการทางทฤษฎี ทางวชิาการนั้น 

แต่ถา้ปัญญาทางธรรมละ่ ปัญญาทางธรรม ถา้จิตมนัไม่สงบเขา้มา มนัมีกิเลสเจือปนเขา้มา มนัจะเขา้สู่

สัจธรรมไดล้  าบากมาก ไดย้ากมาก พอไดย้ากมาก แลว้เราคิดวา่เราเกิดปัญญาแลว้ๆ ท าไมมนัถึง

ช าระลา้งกิเลสไม่ไดล้ะ่ 

แต่ถา้มนัเป็นวธีิการนะ เป็นการยอ่หรือเป็นการขยาย มนัเป็นระหวา่ง ระหวา่งท่ีเราท าปฏิบติั 

มนัจะมีปัญญาอยา่งน้ีเกิดข้ึน ถา้มีปัญญาอยา่งน้ีเกิดข้ึน ถา้จิตมนัสงบแลว้ ถา้จิตมนัไม่สงบ เราก็ลม้ลกุ

คลกุคลาน เราก็จะพยายามท าความสงบของเรา ถา้จิตมนัสงบข้ึนมา เราก็มีความสงบ เราก็มีความ

ร่มเยน็เป็นสุข 

พอความร่มเยน็เป็นสุข การขวนขวายมาดว้ยพทุโธ การขวนขวายมาดว้ยปัญญาอบรมสมาธิ 

เราตรึกในธรรม เราพิจารณาต่างๆ เราตรึกในธรรม ส่ิงน้ีเป็นปัญญาโลกๆ ปัญญาโลกมนัก็ตอ้ง

เป็นโลก เพราะเราเกิดกบัโลก เพราะมนัมีความเป็นจริงของมนั เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้มามากนอ้ยขนาดไหนก็แลว้แต่ มนัเป็นสุตมยปัญญา เราฟังธรรมๆ ฟังธรรมครู

บาอาจารยม์า ถา้มนัสะเทือนใจ มนัสะเทือนใจมนัก็สะเทือนให้เรามีสติ มนัสะเทือนใจ มนัก็

สะเทือนใจให้เรากลบัมาสู่ฐานของเรา กลบัมาสู่ตวัตนของเรา ถา้เราไม่สะเทือนใจ มนัคิดออกไป

นอกโลกเลย มนัคิดมนัจินตนาการของมนัไป เห็นไหม เราจะฟังธรรมให้มนัสะเทือนใจขนาด

ไหน มนัก็เป็นเร่ืองโลก เป็นการฟัง 
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ถา้เป็นฟังธรรม กรรมฐาน ลกูศิษยก์รรมฐาน การประพฤติปฏิบติัท่ีสุดยอดท่ีสุดคือการ

ฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพราะอะไร เพราะจิตใจของเรา ถา้ผูท่ี้เร่ิมตน้ปฏิบติัใหม่ถา้มนัลม้ลกุ

คลกุคลานข้ึนมา ฟังธรรม เวลาครูบาอาจารยท่์านเทศน์ถึงพ้ืนฐาน เทศน์ถึงการก าเนิด เทศน์ถึง

วธีิการต่างๆ ฟังแลว้เขา้ใจ เขา้ใจเพราะจิตของเรามนัยงัไม่มีพ้ืนฐานใช่ไหม น่ีปฏิบติัโดยพ้ืนฐาน 

พ้ืนฐานตั้งแต่เร่ิมตน้ ครูบาอาจารยท่์านเทศน์ ท่านเทศน์เร่ืองความสงบของใจ เร่ืองสมาธิ วธีิการ

ท าสมาธิ เราฟังแลว้เราแช่มช่ืนมากเลย 

ฉะนั้น เวลาครูบาอาจารยท่์านเทศน์ ในวงกรรมฐานเรามนัก็มีจิตใจท่ีสูงท่ีต ่าแตกต่างกนัไป 

ถา้มีผูมี้จิตใจท่ีสูงท่ีต ่าแตกต่างกนัไป เวลาธรรมก็เร่ิมตน้ตั้งแต่พ้ืนฐานจากความสงบของใจ พอเร่ิมตน้

จากโสดาปัตติมรรค จิตสงบแลว้ออกฝึกหัดใชปั้ญญา ถา้จิตใจของคน ถา้ออกฝึกหดัการปฏิบติั 

จิตใจเร่ิมกา้วเดินแลว้ ฟังอยา่งน้ีมนัก็เขา้ใจ มนัก็แช่มช่ืนของมนัไป 

ตั้งแต่เร่ิมโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค 

อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผลข้ึนไป ถา้ข้ึนไป จิตใจท่ีสูงท่ีต ่าข้ึนไปก็ฟังธรรม ส่ิงท่ีฟัง การ

ปฏิบติัในวงกรรมฐาน การฟังธรรมน้ีเป็นการปฏิบติัท่ีสุดยอด สุดยอดเพราะจิตใจมนัเป็นไง สุด

ยอดเพราะมนัมีสถานะ มนัมีผูฟั้ง ผูฟั้งท่ีมีคุณธรรมในใจ แลว้ครูบาอาจารยท่ี์ท่านแสดงธรรมออกมา

จะแสดงออกมาจากใจของท่าน มนัจะมีระดบัของมนั ระดบัววิฒันาการของจิตท่ีพฒันาข้ึนไปเป็น

ขั้นเป็นตอนข้ึนไป ถา้เป็นขั้นเป็นตอนข้ึนไป เราก็ฟังธรรม ฟังธรรมมนัจะกา้วเดินอยา่งน้ี 

พดูถึงวา่ ฟังธรรมๆ แลว้ถา้มนัไดป้ระโยชน์ก็ไดป้ระโยชน์ตรงน้ีไง ถา้จิตใจของเราท่ีมนั

ก าลงัใชปั้ญญาอยู ่ จิตใจของเราก าลงัหาทางออกอยู ่ แลว้มีคนมาจูงออก มีธรรมของครูบาอาจารย์

ท่านจูงออกเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป ถา้สติปัญญาของเรา เราจบัไดไ้ง ถา้เราจบัได ้เราจบัหมายถึงวา่เรา

จบัเง่ือนปมของใจเราเอง ใจของเรามนัมีกิเลสครอบง าอยู ่แลว้เราปฏิบติัข้ึนมา แลว้วธีิการของเรา เรา

ปฏิบติัข้ึนมาเพราะเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา เราฟังธรรมของครูบา

อาจารยม์า เราก็ไดว้ธีิการมา ไดอ้บุายวธีิการท่านยื่นให้มา แต่เราท าของเรายงัไม่ประสบ
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ความส าเร็จ เราไม่ประสบความส าเร็จ เราก็มีความแปลกใจวา่ท าไมมนัไม่เป็นอยา่งนั้น ท าไมครู

บาอาจารยท่์านพดูเหมือนกนั เราก็ปฏิบติัเหมือนกนั ท าไมเหตุผลมนัไม่เหมือนกนัๆ 

มนัไม่เหมือนกนั ดูสิ ยอ่ขยายความอยู ่มนัไม่เหมือนกนั มนัยงัไม่เป็นธรรม ไม่เป็นธรรม 

ไม่เป็นความจริงไง “ธรรมะมีอยูแ่ลว้ๆ” มนัมีอยูท่ี่ไหนถา้มนัไม่ท าข้ึนมา มนัไม่มีวธีิการ ไม่มีมรรค

ญาณ ไม่มีมรรคทางอนัเอก ไม่ให้จิตใจมนักา้วเดินไปในสายทางนั้น มนัจะเอาความจริงมาจาก

ไหน 

ฉะนั้น เวลาครูบาอาจารยท่์านเทศนาวา่การ จิตใจมนัฟังอยูน่ี่ มนัเกาะตามคุณธรรมอนันั้น 

แลว้มนัววิฒันาการของมนั ภาวนาข้ึนมา น่ีไง การท่ีวา่การฟังธรรมในกรรมฐาน การฟังธรรมเป็น

การปฏิบติัสุดยอดท่ีสุด แต่เราไม่มีครูบาอาจารยเ์ทศน์อยู ่เราก็พยายามปฏิบติัของเราโดยส่วนตวัของ

เรา ถา้ส่วนตวัของเรา ในปัจจุบนัน้ีถา้มนัมีวทิยเุสียงธรรมต่างๆ เราก็เปิดของเรา เราฟัง ถา้ฟัง

ข้ึนมา ถา้มนัเป็นประโยชน์กบัเรา มนัก็เป็นประโยชน์กบัเรา ถา้ไม่เป็นประโยชน์กบัเรา เราก็ฟัง

เพ่ือบ ารุงหัวใจ แลว้เราท าข้ึนมาให้เป็นความจริง ความจริงอนัน้ีไง ความจริง น่ียอ่ขยายธรรม ความ

จริงคือธรรม 

ถา้จิตใจมนัลม้ลกุคลกุคลาน จิตใจมนัทุกขม์นัยากอยูน่ี่ น่ีกิเลส กิเลสมนัข่ีหัวเอา มนัเอาพิษ

เอาภยัเขา้มาเผาลนตวัเอง อนัน้ีเป็นกิเลส เป็นอวชิชา เป็นการเผาไหมเ้รา เราพยายามจะมาก าจดัส่ิง

น้ีออกนะ ถา้ส่ิงท่ีเป็นกิเลส เป็นสารพิษ เป็นยาพิษ มนัเหยียบย  า่ในหัวใจ มนัไม่มีประโยชน์อะไร

กบัเราหรอก เราตอ้งมีสติยบัย ั้งมนัๆ น่ีกิเลสตวัเป็นๆ ในต ารา ในทางวชิาการ มนัเป็นทฤษฎีทั้งนั้น

น่ะ มนัไม่มีโทษมีภยักบัใคร เราศึกษามาแลว้เราตอ้งพยายามท าข้ึนมาใหเ้ป็นความจริงข้ึนมาในใจ

ของเรา ถา้สติกส็ติจริงๆ สมาธิก็สมาธิจริงๆ ปัญญาก็ปัญญาจริงๆ 

ถา้ปัญญาจริงๆ มนัทุกขร้์อน มนัก็ทุกขร้์อนจริงๆ เวลามนัเหยียบย  ่าหัวใจ มนัทุกขร้์อน

เหลือเกินนกั แลว้เราจะท าอยา่งไรให้มนัเป็นคุณธรรมข้ึนมา เป็นคุณธรรม คุณธรรมข้ึนมา เราก็

กา้วเดินของเราดว้ยความจริงของเรา ใครจะชกัน าอยา่งไรให้ไปตามทางของเขา ถา้เราประพฤติ
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ปฏิบติัแลว้ไม่เป็นความจริง เราปฏิบติัแลว้มนัไม่มีมรรคมีผล มนัไม่มีเหตุมีผล เราวางแลว้ เราท า 

เราปฏิบติัตามความเป็นจริงของเรา ถา้ตามความเป็นจริงของเรานะ ถา้ท าได ้มนัก็เป็นจริง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้พดูไวใ้นกาลามสูตร ไม่ให้เช่ือจากใครสอนทั้งส้ิน 

ส่ิงท่ีใครสอนก็แลว้แต่ เขาวา่มนัจะเป็นอยา่งนั้น พิจารณาแลว้มนัมีความเป็นไปไดต้่างๆ มนัยงัไม่

เป็นจริงหรอก ถา้เราปฏิบติัของเรา ถา้มนัสงบได ้ ถา้มนัสงบไดก้็เป็นแค่สงบ มนัก็เป็นสมาธิ ถา้

เป็นสมาธิข้ึนมา มนัร่มเยน็แลว้นะ แต่ร่มเยน็ มนัก็เป็นยอ่ขยาย เพราะเด๋ียวมนัก็เจริญแลว้เส่ือม มนั

ยงัไม่สู่สจัจะความจริง ถา้สู่สัจจะความจริง มนัตอ้งมีกระบวนการของมนัมากกวา่น้ี ถา้พอจิตสงบ

แลว้ เราฝึกหัดของเรา เราใชข้องเรา นอ้มไป นอ้มไปสู่กาย สู่เวทนา สู่จิต สู่ธรรม 

โดยการประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวทนามนัเกิดอยูแ่ลว้ เวลานัง่สมาธิไป ดูสิ เวลาเราปฏิบติัไป 

เราบอกเราไม่เห็นกาย ไม่เห็นเวทนา ไม่เห็นจิต ไม่เห็นธรรม เราจะวปัิสสนาอยา่งใด ถา้เรา

วปัิสสนานะ โดยสามญัส านึก โดยความรู้สึกของคนมนัมี เวลานัง่สมาธิไป ก าหนดพทุโธก็ได ้

ปัญญาอบรมสมาธิก็ได ้ เวลามนัท าไป ถา้จิตมนัไปยึด มนัไปรับรู้ รับรู้ เห็นไหม ส่ิงท่ีมีความรู้สึก 

ถา้มนัเจ็บปวดอะไรข้ึนมา เราทนไม่ได ้ เราทนส่ิงน้ีไม่ได ้มนัมีความเจ็บนกั ถา้เราพทุโธชดัๆ พทุ

โธชดัๆ ถา้เราต่อสู้กบัมนัดว้ยพทุโธชดัๆ พทุโธชดัๆ มนัจะดึงความรู้สึกทั้งหมดมาอยูท่ี่พทุโธ 

พทุโธน้ีมนัก็เป็นค าระลึกรู้ เราระลึกข้ึนมา ระลึกข้ึนมา มนัก็เป็นขนัธ์เหมือนกนั มนัก็เป็น

สัญญาอารมณ์เหมือนกนั แต่เวลาความเจ็บปวดของเรามนัก็มี เวลานัง่อยู ่ถา้พทุโธเราไม่ชดัๆ มนั

ไปรับรู้อนันั้นก่อน อนันั้นเจ็บอนันั้นปวด มนัเป็นเวทนา ถา้เวทนา เวทนามีมากข้ึน มนัก็เหยยีบย  า่

หัวใจของเรา เราจะท าอยา่งไร เราจะท าอยา่งไร น่ีเราไม่รู้ไม่เห็นของมนั เพราะจิต เวทนาเป็นเรา 

เราเป็นเวทนาอยู ่มนัก็เป็นแบบน้ี 

แต่ถา้เราจะหลบหลีก เราจะหลบหลีก เราก็พทุโธชดัๆ พทุโธชดัๆ ถา้พทุโธชดัๆ ถา้เรามี

ขนัติ เรามีความอดทน ถา้พุทโธๆ มนัจะดึงความรู้สึกทั้งหมดมาอยูท่ี่พทุโธเลย แลว้ส่ิงท่ีเจ็บปวดๆ 

มนัหายไปไหนละ่ น่ีไง ถึงวา่จิตน้ีมนัรับรู้ไดห้น่ึงเดียว แต่พวกเราคนออ่นแอ เรามกังา่ย เราสับปลบั 

เราถึงไม่ท าส่ิงใดเป็นความจริงกบัเราไดส้มตามความปรารถนาแมแ้ต่คร้ังเดียว 
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แต่เราพทุโธชดัๆ พทุโธชดัๆ เวลาสติปัญญา มนัเอาความรู้สึกทั้งหมดมาอยูท่ี่พทุโธ แลว้

เราระลึกข้ึนมา พทุธานุสติ เราระลึกพทุโธๆๆ มนัอยูก่ับพุทโธนะ แมแ้ต่เวทนามนัยงัหายไดเ้ลย ถา้

เวทนาหาย ถา้พทุโธชดัๆ ไปเร่ือยๆ เร่ือยๆ พทุโธเขา้ไปจนขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ 

แลว้เวลามนัคลายออกมาเป็นอุปจาระ ถา้เวทนามนัเกิดตอนน้ี เราจบัไดแ้ลว้ ถา้เราจบัเวทนาได ้เรา

จบัเวทนาหมายความวา่จิตมนัสงบแลว้ จิตมนัมีก าลงัแลว้ จิต อาการของจิต ถา้จิต อาการของจิต พอ

จิตมนัสงบแลว้เวลาเวทนามนัเกิด มนัจบัตอ้งเวทนาไดน้ะ ถา้จบัตอ้งเวทนา เวทนามนัเกิดจากอะไร 

มนัมีโอกาสไดใ้ชปั้ญญาไง ถา้มีโอกาสใชปั้ญญา น่ีสติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม เพราะมี

สมาธิมนัจบัเวทนาได ้ถา้มนัจบัเวทนาได ้เวทนามนัไม่แผดเผา 

แต่ถา้เวทนาเป็นเรา เร่ิมตน้ปฏิบติัไป เร่ิมตน้ผูท่ี้นัง่มนัจะมีความเจ็บปวด พอมีความ

เจ็บปวด ชัว่โมงหน่ึง สองชัว่โมง ทนไม่ได ้ทนไม่ไดแ้ลว้ ถา้คนทน เวลาคนทนดว้ยสติ พทุโธชดัๆ 

เวลามนัหายไป นัน่ก็เป็นขนัติธรรม มนัไม่ใชปั้ญญา เพราะปัญญามนัยงัใชไ้ม่ได ้เพราะปัญญา ก าลงั

มนัไม่พอ ถา้ไปจบัเวทนา เวทนามนัยิ่งเจ็บยิ่งปวดมากข้ึนสองเท่าสามเท่า 

ถา้เราพทุโธๆ มนัปลอ่ยเวทนาเขา้มา เวทนาคืออะไร เวทนา สุขเวทนา ทุกขเวทนา ก็ใจ

มนัไปหมายไง พอใจไปหมาย พอมนัพทุโธๆ ใจมนักมี็ความรับรู้สึกอยู ่มนัเอาเวทนามาบีบคั้นเรา 

บีบคั้นให้การภาวนาเราลม้ลกุคลกุคลาน ให้เราทนไม่ได ้ถา้คนมีกิเลสมาก คนมีเวรกรรมมาก มนั

จะแผดเผามาก ถา้คนมีเวรกรรมนอ้ย มีสติปัญญา จะต่อสู้มนัไดม้ากข้ึน มนัจะวางเวทนาได ้ วาง

เวทนากลบัมาเป็นสัมมาสมาธิ ไม่ใช่วางเวทนาแลว้จะส าเร็จมรรคส าเร็จผลหรอก ไม่ใช่ ไม่ใช่

เพราะอะไร เพราะมนัยงัไม่เป็นธรรม ยอ่ขยายส่วน แต่มนัไม่เป็นธรรม ไม่เป็นธรรมเพราะอะไร 

เพราะยงัมีกิเลส มีตณัหา มีสมุทยัเจือปนไปหมดในการกระท าน้ีไง 

ในการกระท า เราก็มีความตั้งใจ มีความตั้งใจของเรา มนัก็เป็นมรรค มนัมีความตั้งใจ มี

ความอดทน มีขนัติ มีบารมี มีปฏิบติั แต่มนัก็มีกิเลสเจือปนมา มนัเลยยอ่ขยายท่ีวธีิการท่ีกระท า 

มนัตอ้งมีของมนั ไม่ใช่วา่มนัไม่มีเลย ไม่มีเลย เราแบบวา่ ธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิม เราจะไปชนกบัมนั

เลย ถา้ชนกบัมนัแลว้ก็จบ...มนัไม่มีอยูจ่ริงหรอก มนัไม่มีอยูจ่ริง 
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ถา้อยา่งผูท่ี้ปฏิบติัท่ีขิปปาภิญญาท่ีปฏิบติัง่ายรู้งา่ย ปฏิบติัรู้ง่าย เขากส็ร้างสมบุญญาธิการ

ของเขามา เวลาสร้างสมบุญญาธิการของเขามา ถา้มรรคญาณมนัไม่เกิดข้ึน ไม่มีสติปัญญาเกิดข้ึน 

มนัก็เป็นไปไม่ไดห้รอก มนัเป็นไปไม่ได ้ เพราะเขาสร้างปัญญาของเขามา พอสร้างปัญญาของเขา

มา จิตใจของเขาพร้อมอยูแ่ลว้ ถา้มีส่ิงใดไปกระทบท่ีหัวใจ มรรคมนัก็เคล่ือน ธรรมจกัรมนัก็ขยบั 

พอขยบัข้ึนมา มนัก็หมุนของมนั มนัตอ้งมีวธีิการของมนั มนัตอ้งมีเหตุมีผลของมนั มนัถึงจะเป็น

ผลของมนั ไม่มีหรอกท่ีวา่มนัจะเป็นโดยท่ีไม่มีอะไรตอบสนองเลย ไม่รับรู้ส่ิงใดเลย มีขอนไมอ้ยา่ง

เดียว ขอนไมม้นัก็เป็นธาตุ มนัไม่รู้หรอก มนัไม่มีอยูจ่ริง 

ถา้มนัจะเป็นความจริงนะ ความจริง ถา้เราท าของเราเอง มนัจะมีความเจ็บช ้าน ้ าใจ ปฏิบติั

ข้ึนมา เราหลีกเร้นทางโลกมา เราก็เห็นอยูแ่ลว้วา่การเกิดเวยีนตายเวยีนเกิดมนัก็เป็นแบบน้ี เกิดมา

เรายงัภูมิใจวา่เราเป็นชาวพทุธ เราเป็นชาวพทุธนะ ชาวพทุธ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนถึง

บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ วชิชา ๓ เห็นการเวยีนตายเวยีนเกิด เห็นต่างๆ 

จิตมนัสร้างสมมาอยา่งนั้น เราเช่ือของเราอยา่งนั้น ถา้เราเช่ืออยา่งนั้น โลกมนัทุกขร้์อนอยา่งน้ี ถา้

เราอยูใ่นวฏัฏะ มนักจ็ะเป็นแบบน้ี 

เราจะออกพน้จากวฏัฏะ ถา้เราจะออกพน้จากวฏัฏะ เราก็ตอ้งเขม้แขง็ของเรา เพราะงาน

จากภายใน งานจากภายใน งานของใจ ถา้งานของใจ น่ียอ่ขยายธรรม สัจธรรมมนัมี เวลามนัทุกข์

ไม่ตอ้งพดูถึง ทุกขน้ี์เป็นสัจจะ ทุกขเ์ป็นอริยสจั ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกขม์นัมีของมนัอยู ่แต่

คนท่ีวา่ทุกขม์นัมี ทุกขอ์นัละเอียด อยา่งเราจะมัง่มีศรีสุข เราจะมีทุกอยา่งพร้อมหมด แต่ในหัวใจมนั

ก็วา้เหว ่ในหัวใจมนัก็เศร้าหมอง ในหัวใจมนัก็วติกกงัวล เราตายแลว้เราไปไหน น่ีทุกขอ์นัละเอียด

ไง แลว้ถา้เราปากกดัตีนถีบ หนา้ท่ีการงานเรากต็อ้งบีบคั้นเราอยูแ่ลว้ แลว้ยงัตอ้งมาประพฤติปฏิบติัอีก 

อนัน้ีมนัเทียบเคียงเขา้มาสิ ในเม่ือหนา้ท่ีการงานมนักบี็บคั้นเราอยูแ่ลว้ บีบคั้นน่ะ น่ีไง 

เวยีนตายเวยีนเกิดมนัก็เป็นแบบน้ี แลว้เราก็ตอ้งหาอยูห่ากินอยา่งน้ี แลว้เวลาตายไปแลว้ก็ไม่มีอะไร

ติดตวัเราไปเลย แต่ถา้เราเวยีนตายเวยีนเกิดนะ ทุกขบี์บคั้นเราอยา่งน้ี เราก็มีสติท าหนา้ท่ีการงาน

ของเรา แลว้เราก็เปรียบเทียบกบัชีวติไง ชีวติท าไมมนัทุกขย์ากอยา่งน้ี 
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ชีวติเกิดมา ท่ีวา่เป็นอริยทรัพย ์ เกิดมา คนเกิดมาเป็นอริยทรัพย ์ เพราะวา่การเกิดเป็นมนุษย ์

ถา้ไม่เกิดเป็นมนุษย ์ มนัก็เกิดเป็นภพชาติอ่ืน ถา้เป็นภพชาติอ่ืน มนักด็  ารงเผา่พนัธ์ุของมนัอยา่งนั้น 

มนัก็ทุกขเ์หมือนกนันัน่แหละ แต่ทุกขข์องเขาไม่มีทางออก เพราะทุกขข์องเขามนัยอมจ านน แต่

ทุกขข์องเรา เราเกิดมา เราเกิดเป็นมนุษยน้ี์เป็นอริยทรัพย ์ ทุกขม์นัเป็นสัจจะ ทุกขเ์ป็นความจริง 

แลว้มีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้น่ีไง มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา ถา้มีสติ มีสมาธิ มี

ปัญญา มนัแกไ้ขกนัท่ีหัวใจน่ี ถา้มนัแกไ้ขกนัท่ีหัวใจน่ี เรากค็น้หาหัวใจเราให้เจอ ถา้เราคน้หา

หัวใจเราไม่เจอ คน้หาไม่เจอ มนัจะไปท่ีไหนละ่ เราจะเขา้บา้น เราไม่มีประตูเขา้บา้น มนัจะเขา้ได้

อยา่งไร มนัก็ตอ้งหาประตู หาทางเขา้ 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราก าหนดพทุโธ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนัจะเป็นความจริง จะเป็น

สมาธิธรรม สมาธิธรรมแลว้ฝึกหัด ฝึกหัด ถา้จิตมนัสงบ จิตมนัมีก าลงัข้ึนมา ถา้จิตมนัสงบแลว้ ถา้

มนัจบัเวทนาได ้ เราก็พิจารณาเวทนา ถา้พิจารณาเวทนา เพราะเวทนาน้ีเป็นนามธรรม เวทนาเป็น

นามธรรม สุขทุกขเ์ป็นนามธรรม 

ค าวา่ “นามธรรม” มนัเกิดดบัๆ ไง ถา้มนัพอใจ มนัก็เป็นความสุข ถา้มนัขดัใจ มนัก็เป็น

ความทุกข ์ถา้มนัขดัใจ แลว้ขดัใจ เวลาเราท าความดี เรานัง่สมาธิภาวนา มนัเป็นความดี แลว้เวทนา

มนัมาท าลายบลัลงัก์ตบะธรรมเราท าไม ในเม่ือเราท าคุณงามความดี เราตั้งใจดี ทุกอยา่งก็ตอ้ง

ส่งเสริมให้เราเป็นความดีสิ น่ีเราคิดของเราอยา่งนั้น แต่เวลาเรานัง่ไป เวลามนัเจ็บปวดข้ึนมา มนั

เป็นมาร มารกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัอยูใ่นหัวใจของเรา มนัก็ต่อตา้น เป็นเร่ืองธรรมดา

ของมนั มนัเป็นธรรมชาติของมาร 

มาร พญามารมนัท าลายทุกๆ อยา่ง มนัท าลายตั้งแต่คุณงามความดีของเรา มนัท าลาย

ตั้งแตเ่ราตั้งใจท าความเพียรของเรา มนักจ็ะท าลาย พอมนัท าลายข้ึนมา เราไม่รู้วา่มารมนัท าลายไง 

เราก็บอกวา่เราท าดีๆ เวลามารมนัท าลาย กิเลสมนัท าลายเรา อวชิชามนัท าลายเรา ความไม่รู้ของเรา

มนัท าให้เราเสียหาย แต่เราบอกวา่เราท าความดี เรานัง่สมาธิ เราเป็นชาวพุทธ เราจะปฏิบติั น่ีคือการ
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เรียกร้องไง น่ีกิเลสมนัซ้อนมาอีกชั้นหน่ึง พอมนัซ้อนมาอีกชั้นหน่ึง เราก็นอ้ยเน้ือต ่าใจ เราก็วา่ท า

ดีท าไมไม่เป็นความดี 

เราท าของเรา ถา้จิตมนัสงบนะ พอมนัจบัเวทนา จบัเวทนา ถา้จบัได ้มนัถึงเป็นสติปัฏฐาน ๔ 

ถา้เราจบัไม่ได ้ มนัเป็นสัญญาอารมณ์ มนัเป็นการสร้างภาพ น่ียอ่มนั เราศึกษาแลว้เราเขา้ใจแลว้ 

แลว้เราก็สรุปของเราเองไง เราสรุปเอง เราไดพิ้จารณาแลว้ เราไดท้ าแลว้ แลว้มนัท าแลว้ เราก็

เขา้ใจแลว้ เราเขา้ใจแลว้ มนัเขา้ใจโดยอะไรละ่ ถา้เป็นการยอ่ ก็ยอ่ให้เราเขา้ใจ ถา้เป็นการขยาย ก็

ขยายให้เราเขา้ใจ มนัเป็นเร่ืองของสัญญาอารมณ์หมดเลย มนัไม่เป็นเร่ืองความจริงเลย 

ถา้เป็นเร่ืองความจริงนะ ถา้จิตมนัสงบ พอจิตสงบ จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นกาย จิต

เห็นเวทนา จิตเห็นจิต จิตเห็นธรรม ถา้จิตมนัเห็นของมนั มนัฝึกหัดใชปั้ญญา ฝึกหดัให้หัวใจมนั

ฉลาดข้ึนมา มนัฉลาดดว้ยอะไร มนัฉลาดดว้ยสัจธรรม ถา้มนัยอ่ ก็ยอ่เขา้มาเป็นสัมมาสมาธิ ยอ่มา

ให้เหลือเอกคัคตารมณ์ เหลือหน่ึงเดียว เวลามนัขยายออกไป จิตเห็นอาการของจิต พอจิตเห็น

อาการของจิต มนัจบัตอ้ง ก็จบัเวทนา พิจารณาไปแลว้ไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลย กระดูกก็เจ็บ

ไม่ได ้ เน้ือก็เจ็บไม่ได ้ แร่ธาตุเจ็บไม่ไดห้รอก มนัมีความเจ็บปวดไปไม่ได ้ แต่ท าไมมนัเจ็บข้ึนมาละ่ 

มนัเจ็บข้ึนมา เรานัง่ ดสิู เราพบัขอ้เทา้ไว ้ เลือดลมมนัไม่สะดวก มนัก็ตอ้งมีเหน็บชาเป็นธรรมดา 

ถา้นัง่มากเกินไป มนัก็เกิดความรู้สึก ถา้จิตใจมนัรับรู้นะ 

ถา้จิตใจมนัอยูก่บัพทุโธ ไอท่ี้วา่รับรู้ มนัก็ไม่รับรู้ มนัมาอยูก่บัพทุโธ ถา้จิตมนัลงนะ ถา้

จิตมนัลง มนัเป็นสมาธินะ ส่ิงท่ีวา่มนัเป็นเหน็บชาต่างๆ ไม่มีเลย แลว้ลกุไปสบายเลย แต่ถา้จิตมนั

ยงัไม่ลง มนัรับรู้ความเหน็บชาอยูน่ะ แลว้มนัค่อยๆ สงบเขา้มา เวลาเราออกจากสมาธิมา ความ

เหน็บชามนัก็มีของมนัน่ะ น่ีมนัอยูท่ี่จิตมนัรับรู้ไว ้จิตน้ีมนัรับรู้ 

จิตนีม้หัศจรรย์นัก แล้วอวชิชามันครอบง าของมนั มันกไ็ม่มีความรู้จริงของมัน 

ศึกษาธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา ฟังเทศน์ครูบาอาจารย์มา กจ็ ามาทั้งนั้น

น่ะ มันไม่เป็นความจริง มันไม่เห็นเป็นข้อเทจ็จริงที่เกดิจากใจสักทีหนึ่ง ถ้ามันเป็น

ข้อเท็จจริงที่เกดิจากใจสักทีหนึ่ง จติใจมันกฉ็ลาดขึน้มา มันกอ๋็อ! อ๋อ! เราท าได้ เราเคยชนะ
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ได้ พอชนะได้ ถ้าเรามีสติปัญญาแยกแยะ มีสติปัญญาพยายามบ ารุงรักษา การบ ารุงรักษาคือ

การดูแลหัวใจเรานี่แหละ อย่าให้หัวใจมันเพ่นพ่าน ไปคว้า ไปจับต้องส่ิงที่ว่าเอามาเป็นฟืน

เป็นไฟเผาลนมันจนเกนิไปนัก เราเอาความจริงที่เกดิขึน้กบัใจ ถ้าใจมันเกดิขึน้ มันภาวนา

ได้ผล เอาตรงนี ้ ถ้าเอาตรงนีแ้ล้ว แล้วส่ิงที่บ ารุงรักษากบ็ ารุงรักษาการด ารงชีวติของเรานี่ไง 

บ ารุงรักษาไว้ บ ารุงดูแลหัวใจของเราไว้ แล้วท าให้มันเข้มข้นขึน้ ท าให้มันมีจุดยืนมากขึน้ 

ถา้มีจุดยืนมากข้ึน ถา้จิตมนัสงบแลว้นะ ฝึกหัดใชปั้ญญาของเรา ถา้มนัปลอ่ยวาง ถา้มีก าลงั 

ก าลงัท่ีเป็นสัมมาสมาธิ แลว้มีสติปัญญาควบคุมให้จิตออกฝึกหัด ออกฝึกหดัพิจารณาส่ิงท่ีเป็น

นามธรรมคือเวทนา ถา้จิตมนัสงบแลว้ ถา้มนัเห็นกาย ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม คือมนัเป็นนิมิต เราก็

พิจารณาแยกแยะของเรา 

ถา้ธรรมะ สัจธรรมก็คือธรรม ถา้เราปฏิบติัตรงกบัธรรม มนัก็คือธรรม ถา้เราปฏิบติันะ 

เหตุและผลรวมลงก็เป็นธรรม เหตุและผลคือยอ่และขยายส่วน ถา้สัจจะมนัเป็นธรรม มนัก็เป็นธรรม 

ถา้มนัปล่อยวาง ตทงัคปหาน ตทงัคปหานน้ีก็เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ การ

ปลอ่ยวางชัว่คราว ถา้การปลอ่ยวางชัว่คราว การปลอ่ยวางชัว่คราวเพราะอะไร การปลอ่ยวางชัว่คราว

เพราะมนัไม่สมุจเฉท มนัไม่ส้ินสุดกระบวนการของมนั ถา้ไม่ส้ินสุดกระบวนการของมนั เพราะ

มนัยงัมีสมุทยัเจือปนอยู ่มนัมีสมุทยั 

สมุทยัคืออะไร สมุทยัคือตณัหาไง ตณัหา วภิวตณัหาไง สมุทยั ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ 

แต่เราละมนัไม่ได ้ ละมนัไม่ไดเ้พราะเหตุผลมนัไม่เพียงพอ ถา้เหตุผลไม่เพียงพอ สมุทยั ตณัหา

ความทะยานอยากมนัยงัลบูๆ คล าๆ ถา้ลบูๆ คล าๆ มนัปลอ่ยวาง ถา้มนัปลอ่ยวาง ปลอ่ยวางเพราะ

สมุทยัมนัเจือปนอยู ่ มนัยงัปลอ่ยวางของมนั แตส่มุทยัมนัก็เบาบางลง  ๆ เบาบางลงดว้ยการใชปั้ญญา

ฝึกหัดวเิคราะห์ของเราน่ีแหละ ค าวา่ธรรมๆ ของเรา มนัไม่ไดแ้จ่มแจง้ ไม่ไดช้ดัเจนของเรา ถา้ธรรม

ของเรานะ 

จากไม่มีคุณธรรมเลย จากยอ่ขยายส่วนเป็นวธีิการทั้งหมด จากธรรมไม่มีก็คือท าความสงบ

ของใจไม่ได ้ ถา้ใจสงบไม่ไดก้็เป็นสมาธิไม่ได ้ ธรรมของเรามนัมีเคร่ืองอยูท่ี่อาศยั ถา้เราประพฤติ
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ปฏิบติักนัโดยใชปั้ญญาของเรา มนัวปัิสสนา มนัใชปั้ญญาใคร่ครวญไป ถา้มนัปลอ่ยวางๆ น่ีฝึกหัด

ใชปั้ญญา ภาวนามยปัญญาจะเกิดข้ึนอยา่งน้ี ถา้มนัเป็นภาวนามยปัญญา มนัก็มรรคสมบูรณ์ของมนั 

เพราะอะไร ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ ความเพียรชอบเพราะอะไร เพราะมนัเป็นโสดาปัตติมรรค 

โสดาปัตติมรรคมนัจะเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง เห็นไหม 

เขาวา่ สติปัฏฐาน ๔ 

สติปัฏฐาน ๔ มนัตอ้งมีหัวใจ หัวใจท่ีสงบแลว้มนัเป็นผูพิ้จารณา เป็นผูข้ดุคน้ เป็นผูแ้ยกแยะ 

เพราะสังโยชน์มนัอยูท่ี่ใจ สักกายทิฏฐิ วจิิกิจฉา สีลพัพตปรามาสมนัอยูใ่นหัวใจ มนัอยูใ่นใจของเรา 

ใจของเรา ดสิู เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ชดัเจนจากขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาโดยความจริง แลว้วาง

ธรรมและวนิยั เทศนาวา่การ สัจจะน้ี อนัน้ี สัจจะน้ีชดัเจนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่

มนัเป็นความลงัเลสงสยัของเรา เราศึกษาข้ึนมาแลว้ เราปฏิบติัข้ึนมาแลว้ เราใชปั้ญญาของเราแลว้ มนัก็

ยงัเคลือบแคลงของมนั ถา้มนัเคลือบแคลง มนัยงัไม่สมบูรณ์ ไม่แจ่มแจง้ในใจของเรา 

ถา้ไม่แจ่มแจง้ในใจของเรา มนัก็ยงัลบูๆ คล าๆ ธรรมของเรามนัก็เลยเศร้าหมอง ธรรม

ของเรามนักย็งัไม่ชดัเจนข้ึนมา ถึงจะปลอ่ยวางขนาดไหน ธรรมของเราๆ ธรรมของเราคือ

ประสบการณ์ของเรา ธรรมของเราคือจิตใจของเรา ปัจจตัตงัของเรา สันทิฏฐิโกของเราท่ีไดส้ัมผสั 

ไดส้ัมผสัส่ิงตา่งๆ ท่ีเราประพฤติปฏิบติัมา 

หลวงปู่มัน่ท่านพดู “การแกจิ้ตแกย้ากนะ การแกจิ้ตแกย้ากนะ” ถา้มีครูบาอาจารยท่์าน

คอยย  ้าเราใหซ้ ้ า ให้ซ ้ า ให้พยายามท า พยายามฝึกฝนใจข้ึนมา พิจารณาซ ้ าเขา้ไป ถา้จิตสงบแลว้ก็

จบักาย จบัเวทนา จบัจิต จบัธรรมข้ึนมาพิจารณาต่อเน่ืองๆ มนัจะปลอ่ยวางกนัต่อเน่ือง แต่ถา้มนั

จบัไม่ได ้มนัจบัไม่ไดห้มายความวา่มนัเคยท าไดห้นเดียวเท่านั้นแหละ 

การท่ีจิตมนัจบักาย จบัเวทนา จบัจิต จบัธรรม ก็พิจารณาหนหน่ึง แลว้มนัปลอ่ยวางไป 

ปลอ่ยวางไป ดูสิ คนปลอ่ยวางไป มนัไม่ช านาญการ พอความไม่ช านาญการของเรา พอปลอ่ยวางแลว้

เราจะจบัตรงไหนข้ึนมา จบัท่ีกายก็กายไม่มี จบัเวทนา เวทนาก็ไม่มีเลย มนัวา่งหมดเลย ถา้เห็นจิต จิต
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มนัก็ไม่เห็น มนัเวิง้วา้งไปหมด ถา้เกิดธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์ยิ่งไม่มีใหญ่เลย เพราะจิตมนัสะอาด

บริสุทธ์ิ 

เวลาท่ีวา่สมุทยัมนัเจือปนมา ถา้สมุทยัมนัเจือปนมานะ ถา้ครูบาอาจารยท่ี์ดี การแกจิ้ต แก้

จิตก็ท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ในเม่ือเราท าส่ิงใดไม่ได ้ถา้เราใชปั้ญญาของเราฟุ่ มเฟือยของเรา จิต

มนัจะเส่ือมไปเร่ือยๆ จิตมนัจะเส่ือมไปเร่ือยๆ ถา้เส่ือมไปเร่ือยๆ จนออกมาเป็นปุถชุน ปุถชุน กลั

ยาณปุถชุน 

ปุถชุนคือคนหนา กลัยาณปุถชุนคือเขามีสติของเขา เขาควบคุมดูแลความรู้สึกนึกคิดของเขา 

เขาเห็นกาย เขาเห็นรูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร ถา้เขามีสติปัญญา 

รูปก็คือรูป เสียงกคื็อเสียง เสียงก็สกัแต่วา่เสียง รูปก็คือสักแต่วา่รูป รูปอนัวจิิตรมนัไม่ใช่กิเลส น่ี

เขามีสติปัญญาของเขา เขาก็รักษาของเขาให้เป็นกลัยาณปุถชุน เขาก็รักษาจิตใจของเขาให้ท าความ

สงบเขา้มาไดง้่ายข้ึน 

เวลาจิตใจสงบแลว้ เวลาพอเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง แลว้

จบัพิจารณาออกมา เห็นกาย เห็นเวทนา จิตเห็นอาการของจิต มีการกระท า มีการพิจารณา มีการ

แยกแยะ แต่ถา้จิตมนัสงบเขา้มา มนัจบักาย จบัเวทนาไม่ได ้ จิตมนัสงบเขา้มาแลว้มนัก็เป็นสมถะ 

สมถะแลว้มนัจบัตอ้งไม่ได ้สติปัฏฐาน ๔ มนัก็ไม่เกิดข้ึน แลว้พอจิตมนัสงบแลว้เราจบักาย จบัเวทนา 

จบัจิต จบัธรรมไดห้นหน่ึง เราพิจารณาแลว้มนัปลอ่ยวางไป พอปลอ่ยวางไป ปลอ่ยวางไป ถา้มนัเป็น

ส้มหลน่ก็ได ้เป็นบุญอ านาจวาสนากไ็ด ้

แต่อ  านาจวาสนาของคน คนท่ีมีอ  านาจวาสนา เขามีบารมีธรรม เขาปฏิบติัอะไร เขาท าส่ิงใด 

เขาท าแลว้ประสบความส าเร็จของเขา ไอค้นท่ีคนทุกขค์นยาก เราก็อยากประพฤติปฏิบติัของเรา

เหมือนกนั แต่เราปฏิบติัแลว้มนัลุ่มๆ ดอนๆ น่ีอ  านาจวาสนาของคนมนัไม่เท่ากนั ถา้ไม่เท่ากนั แต่

เราพิจารณาของเราแลว้มนัปลอ่ยวาง ถา้อ านาจวาสนาท่ีเขาสร้างบุญญาธิการของเขามา เขาก็ท า

ความสงบของใจของเขามา แลว้เขาจบัของเขาได ้ เขาพิจารณาของเขาไป เพราะอะไร เพราะจิต

สงบแลว้จิตมนัเห็นอาการของจิต จิตเห็นกาย จิตเห็นเวทนา จิตเห็นจิต จิตเห็นธรรม พอจิตเห็น มี
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การกระท า มีการกระทบ มนัมีการกระท า ถึงจะยอ่ขยาย ก็เป็นวธีิการท่ีจะเขา้ไปสู่สัจธรรม สู่

สัจจะความจริง 

แต่คนท่ีอ  านาจวาสนาหยาบๆ อ านาจวาสนาท่ีมนันอ้ย พอมนัจบั มนัท าของมนั พิจารณา

ของมนัได ้ พอมนัปลอ่ยวางแลว้จะท าอีก มนัมีขอ้โตแ้ยง้ไปหมดละ่ “เราก็ท าของเราแลว้ เราก็รู้

ของเรามาหมดแลว้ จะจบัตอ้งส่ิงใดก็ไม่ได”้ น่ีกิเลสมนับงัตา มนัจะไม่ไดอ้ยา่งไร ก็ของมนัอยู่

ตรงหนา้นัน่น่ะ ของมนัก็เห็นอยูน่ัน่ละ่ แต่ท าไมไม่เอ้ือมไปควา้ละ่ ควา้มนัก็จบัได ้ มนัไม่ท าอะไร

เลย ไม่ท าอะไร น่ีคนท่ีอ  านาจวาสนามนัออ่นแอ ถา้อ่อนแอนะ เราท าความสงบของใจให้เขม้ขน้

ข้ึน ท าความสงบของใจให้เขม้ขน้ข้ึน ให้มนัชดัเจนข้ึนมา ก็ของมนัอยูต่รงหนา้นัน่น่ะ ถา้จิตมนัสงบ

เขา้มา เปิดหูเปิดตาข้ึนมา ตาใจมนัเปิดข้ึนมา ถา้ตาใจมนัเปิด จิตสงบมากข้ึน ร าพึง ร าพึงจิตให้มนัไป

กระทบ 

มนัมีอยู ่ของมนัไม่มีไดอ้ยา่งไร มนัก็อยูก่บัเราน่ีแหละ แต่เพราะเราเหมือนคนตาบอด ปิด

ตาตวัเองซะ แลว้ก็อา้งอยา่งเดียววา่ “หาไม่ได ้หาไม่เจอ กายก็ไม่มี เวทนาก็ไม่มี จิตก็ไม่มี” 

มนัหลบัตาแลว้มนับอกวา่มนัไม่มี มนัไม่มี ก็มึงหลบัตา ก็ลืมตาสิ 

“ลืมตาก็ลืมไม่ได ้มนัเป็นสมาธิ ลืมไม่ออก” 

น่ีคนท่ีอ  านาจวาสนา เห็นไหม แต่ถา้มนัเป็นจริงนะ การแกจิ้ต เพราะกระบวนการมนั

ตอ้งเป็นแบบนั้นน่ะ ถา้ยอ่ส่วน ยอ่มาจนไม่มีเหตุมีผล ถา้ขยาย ขยายจนไม่มีสติปัญญา แต่ถา้เรามี

สติ มีสมาธิ เราใชปั้ญญาของเรา ถึงจะยอ่ขยาย มนักเ็ป็นวธีิการ วธีิการถา้มนัเป็นธรรมข้ึนมา มนัก็

เป็นจริงข้ึนมาสิ ถา้มนัเป็นธรรมข้ึนมา ปฏิบติัธรรม ธรรมมนัเป็นธรรมอยา่งนั้นอยูว่นัยงัค  ่า ถา้เรา

ท าแลว้สมควรแก่ธรรม มนัเขา้ไปชนกบัธรรมะนั้นเลย มนัมีของมนัอยู ่ มนัมีของมนัอยู ่ มนัมี

เพราะอะไร มนัมีเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูต้รัสรู้ข้ึนมา พอตรัสรู้ข้ึนมา ตรัสรู้

ดว้ยวธีิอะไร ตรัสรู้ดว้ยมรรคญาณ แลว้ท่ีเราปฏิบติักนัอยูน้ี่มนัคืออะไร เราท าศีล สมาธิ ปัญญา มนั

ไม่เป็นมรรค มนัเป็นอะไร 
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ศีล สมาธิ ปัญญาของเราคือมรรค ถา้มรรคข้ึนมา มนัมรรคของใครละ่ มรรคของจิตดวงใด 

มนัก็แกกิ้เลสของจิตดวงนั้น ถา้เราไม่เกิดมรรคข้ึนมา “ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล” 

เราปฏิบติัของเรา ถา้ไม่เกิดมรรคญาณข้ึนมา ไม่เกิดปัญญาความเป็นจริงของเราข้ึนมา มรรคผลไม่

มีหรอก ธรรมะมีอยู่แลว้มนัก็หัวหกกน้ขวดิอยูน่ัน่ มนัจะมีไปไหน ถา้มนัไม่มีความจริงข้ึนไป

รองรับ ไม่มีความจริงเขา้ไปสู่สจัธรรมอนันั้น ถา้มีความจริงเขา้ไปสู่สัจธรรมนั้น มนัเกิดข้ึนมาได้

อยา่งไร สัจธรรมอนันั้นท่ีเกิดข้ึนมาไดก้็ท่ีเราฝึกฝนอยูน่ี่ไง ท่ีเราฝึกฝน เห็นไหม 

ถา้จิตใจคนท่ีมีคุณธรรม ท่านปฏิบติัแลว้ เขากก็า้วเดินต่อเน่ืองกนัไป จิตสงบแลว้เราก็

ออกใชปั้ญญา ปัญญามนัปล่อยวางแลว้มีความสุขมีความสงบ แต่มนัไม่มีเหตุมีผล เราก็ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่

ตามแต่อ  านาจวาสนาท่ีคนมีสติปัญญาจะกา้วเดินต่อเน่ืองกนัไป แต่ถา้อ  านาจวาสนาเราหยาบ เราท า

ของเราแลว้มนัก็หลดุไมห้ลดุมือไป กลบัมาท่ีความสงบอยา่งเดียว กลบัมาท่ีความสงบอยา่งเดียว 

บอกวา่ “ส่ิงนั้นไม่มีๆ” 

สงบแลว้นะ พยายามฝืน ฝืนโนม้ไปให้ได ้ จบัข้ึนมา พอจบัข้ึนมา น่ีโกหก พอจบัมนัก็

โดนน่ะ ถา้จบัมนัก็มี ถา้จบัไดน้ะ น่ีโกหก น่ีไง พอค าวา่ “โกหก” ใครโกหกละ่ ก็กิเลสในใจเรามนั

โกหก ถา้กิเลสในใจเราโกหก เห็นโทษของกิเลสไหมละ่ เห็นโทษไหม 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็ยืนยนัโตง้ๆ อยูน่ี่ ธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้โตง้ๆ ต่อหนา้น่ี ท าไมให้กิเลสในใจของเราโกหกหลอกลวงเราเอง มนัเศร้านะ ถา้

มนัเศร้าข้ึนมา มนัจะเป็นเคร่ืองยืนยนักบัจิตใจของเราไงวา่อยา่เช่ือ อยา่เช่ืออะไรทั้งส้ิน 

ถา้ไม่เช่ือ ไม่เช่ือท าอยา่งไรต่อละ่ ถา้ไม่เช่ือแลว้เราก็ตอ้งขวนขวายสิ ถา้การขวนขวาย 

คนเรานะ ถา้มนัขวนขวาย มีการกระท า มนัตอ้งประสบความส าเร็จสิ คนเราจะลว่งพน้ทุกขด์ว้ย

ความเพียร ดว้ยความเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะ จะท าให้เราหลดุพน้ไปจากส่ิงจอมปลอมใน

ใจ แต่เพราะอ านาจวาสนา เพราะนิสัย จะเอาอะไรก็จะเอาแต่มกัง่าย จะท าส่ิงใดก็ยืนยนั น่ีมนัยอ่

ขยายไง พอศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้เป็นทฤษฎีมาแลว้ แลว้ท าครบ

กระบวนการ ท าครบสูตรแลว้ แลว้กิเลสมนัก็ปิดตาไว ้“ไม่มี ไม่เห็น มนัวา่ง มนัสบาย” 
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สบายของกิเลสไง กิเลสมนัขดุหลมุพรางไว ้ กิเลสมนัร้ายนกั เวลามนัเขม้แขง็ มนัมีอ านาจ

เหนือหัวใจ มนัก็เอาแต่พิษเอาแต่ภยัมาเผาลนหัวใจของเรา เราพยายามขวนขวายของเรา ศึกษามาเพ่ือ

เป็นคติ เป็นเคร่ืองด าเนิน แลว้เวลาปฏิบติัข้ึนมา ถา้จิตมนัสงบ มนักส็งบข้ึนมาเพ่ือความร่มเยน็เป็น

สุข เวลามนัออกฝึกหัดใชปั้ญญา มนัก็เป็นสัญญา มนัก็เป็นทฤษฎีท่ีสัญญา เป็นจินตนาการข้ึนมา พอ

จินตนาการข้ึนมา ถา้มนัยอ่ขยาย มนัอยูต่รงนั้นน่ะ มนัไม่เขา้สู่ธรรมหรอก 

แต่ถา้มนัเขา้สู่ธรรมนะ ถา้มนัจบัตอ้งไดจ้ริงๆ จิตเห็นอาการของจิต มนักระทบกนั จิตกบั

กาย ใจกบักายกระทบกนั ใจกระทบกบัความคิด ใจกระทบ เห็นไหม กาย เวทนา จิต ธรรม ถา้มนัคือ

ธรรมารมณ์ๆ ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ความรู้สึกมนักระทบกนัๆ ส่ิงท่ีกระทบกนั ของมนัมีอยู ่แต่มนั

แยกแยะไม่ได ้ พอท าความสงบของใจ จิตมนัหดสั้นเขา้มา มนัปลอ่ยวางได ้ พอจิตสงบ อปัปนา

สมาธิ จิตสงบจนไม่รับรู้เร่ืองกายเลย มนัสักแต่วา่ หัวใจอยูใ่นร่างกาย มนัไม่รับรู้ร่างกายน้ีเลย มนั

เป็นความมหศัจรรยเ์ลย แมแ้ค่อปัปนาสมาธิท่ีใครท าเขา้ไปถึงตรงนั้นแลว้มนัมหศัจรรย ์มหัศจรรย ์ถา้

คนไม่มีสติปัญญาจะบอกน่ีนิพพานเลย หลงไดเ้ลย 

แต่เพราะเรามีครูบาอาจารย ์ เพราะเรามีหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านประพฤติปฏิบติัมา 

ตน้ตระกูลของเรา อาจารยใ์หญ่ของเราท ามา มนัยืนยนัไวเ้ยอะแยะ ถา้มนัยืนยนัไว ้ คนท่ีปฏิบติัเป็น 

คนท่ีปฏิบติัเขารู้ เขารู้ เขารู้วา่อะไรเป็นสมถะ อะไรเป็นปัญญา อะไรเป็นวปัิสสนา 

ถา้มนัเป็นสมถะ สมถะท าอยา่งไรถึงเป็นสมถะ ถา้รสของสมถะ รสของสมาธิ รสของ

การปลอ่ยวางเขา้มาดว้ยค าบริกรรม รสของการปลอ่ยวางเขา้มาดว้ยปัญญาอบรมสมาธิ มนัเป็นแบบน้ี 

จิตถา้มนัสงบถึงท่ีแลว้ จิตสงบถึงท่ี จิตท่ีมนัสงบ มนัจะเป็นอปุจาระ ถา้มนัเห็นกาย เห็นเวทนา 

เห็นจิต เห็นธรรม น่ีจิตกบักาย จิตกบัสติปัฏฐาน ๔ ท่ีมนัจบัตอ้งกนั แลว้มนัใชปั้ญญา 

ท่ีวา่เป็นธรรมๆ ถา้เป็นธรรมเกิดข้ึนมา มนัพิจารณาแลว้ถา้มนัปลอ่ยวาง มนักเ็ป็นตทงัค

ปหาน มนัปลอ่ยวางชัว่คราวๆ ทีน้ีมนัอยูท่ี่อ  านาจวาสนาของคน ถา้มีขิปปาภิญญา มนัปลอ่ยวางคร้ัง

สองคร้ัง หรือคร้ังเดียวมนัก็เป็นพระโสดาบนั เป็นพระสกิทาคามี เป็นพระอนาคามีข้ึนไปไดเ้ลย 
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แต่ถา้อ  านาจวาสนาของคนมนัหยาบ ซ ้าแลว้ซ ้าเลา่ๆๆ ซ ้าแลว้ซ ้าเลา่น้ีก็เป็นอ านาจวาสนา 

ค าวา่ “ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่” หมายความวา่ คนเราเจ็บไขไ้ดป่้วย ถา้เรารักษายงัไม่หาย เราก็รักษาของเรา

ต่อเน่ืองๆ จนกวา่โรคมนัจะหาย ไม่ใช่วา่เราไปฉีดยาเขม็หน่ึง แลว้เราบอกวา่มนัหายแลว้ๆ ทั้งท่ี

โรคร้ายในตวัเราเองมหาศาลเลย แลว้เราคิดเขา้ขา้งตวัเองวา่หาย มนัเป็นไปไดห้รือ มนัเป็นไปไม่ได้

เลย มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก ส่ิงท่ีไม่มีอยูจ่ริง คิดกนัเอาเอง คิดกนัเอง หลงกนัไปเอง 

แต่ถา้เราปฏิบติัของเรานะ ในเม่ือเราเป็นคนหยาบใช่ไหม ในเม่ือกิเลสเราเป็นคนหนา เรา

ก็พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ ก็ให้มนัเป็นความจริง เวลาฉีดยาก็ให้เป็นยา ไม่ใช่น ้ากลัน่ เห็นไหม น ้า

กลัน่ข้ึนมา เขาฉีดเขา้ไปโดยท่ีไม่มีเน้ือยาผสมเลย ฉีดอยา่งนั้นมนัก็ฉีดไม่เป็นประโยชน์กบัโรคภยั

นั้น น่ีก็เหมือนกนั เวลาภาวนาก็ภาวนาให้มนัเป็นความจริง มนัจะเร็วมนัจะชา้ เราก็ท าความจริงของ

เรา ตั้งสติ แลว้ถา้มนัจบัตอ้ง พิจารณาซ ้าไปๆ จนถึงท่ีสุดนะ ถึงท่ีสุด เวลามนัออ่นลงเร่ือยๆ กิเลส

มนัจะเบาบางลงเร่ือย  ๆ เบาบางลงเพราะวา่ปัญญารอบหน่ึง การพิจารณาซ ้ ารอบหน่ึง มรรคเคล่ือนไหวไป

รอบหน่ึง มนัก็ไดต้ดัทอนๆๆ กิเลสมนัจะออ่นลงๆๆ การภาวนาก็งา่ยข้ึน 

การจบั ถา้เราพิจารณาของเรา ถา้มนัพิจารณาไม่ไดเ้ลย มนัไม่เห็นส่ิงใดเลย มนัไม่พิจารณา 

แต่ความจริงมนัมีอยู ่ถา้เราจบั เราจบั เพราะการจบัไดแ้ลว้ เราจบัได ้เหมือนเราจบัขโมยได ้ขโมยก็

นัง่อยูต่่อหนา้น่ีแหละ ท าไมเราไม่ตดัสินวา่ขโมยน้ีถกูหรือผิดละ่ ขโมยมนัผิดอยูแ่ลว้ แต่มนัผิด

เพราะอะไรละ่ มนัผิด มนัขโมยอะไรของเราไปละ่ มนัเป็นขโมย มนันัง่อยูน่ี่ แลว้มนัท าไมถึงผิดละ่ 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราจบัไดแ้ลว้นะ กาย เวทนา จิต ธรรม ถา้เราจบัไดแ้ลว้ ถา้เราพิจารณา

ไปมนัจะเป็นอยา่งนั้น แต่ดว้ยกิเลสมนัหนา พอขโมยจบัอยูต่รงหนา้ มนันัง่อยูน่ี่ มนับอกวา่ “ไอน่ี้

ไม่ใช่ขโมย ไอน่ี้เป็นเจา้ทรัพย ์ เราต่างหากจบัคนผิดมา เราต่างหากไม่รู้ เราต่างหากเป็นคนท า

อะไรไม่ถกูตอ้ง” มนักลบักนัไปหมดเลย มนักลบักนัไปหมดเพราะอะไรละ่ 

กลบักนัไปหมด เพราะ หน่ึง เราเป็นคนมีอ านาจวาสนาระดบัน้ี สอง กิเลสมนัฟข้ึูนมา 

กิเลสในหัวใจของเรามนัอา้งอิง เราปฏิบติัธรรมๆ เราวา่เราปฏิบติัแลว้ ท าตามสูตรไง ท าตามธรรม

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พระพทุธเจา้สอนไวก้็ท าตามนั้นหมดเลย ท าตามนั้น ท าตาม
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กิเลส กิเลสมนัก็ท าดว้ย มนัท าดว้ยมนัก็บอกวา่เป็นอยา่งนั้นๆ เป็นอยา่งนั้นไปหมดเลย ท าแลว้ ทุก

อยา่งหมดแลว้ มนัก็เหมือนเราไปซ้ือของ ไปซ้ือของแลว้เขาโกง อา้ว! ก็ให้ตงัคแ์ลว้ ทุกอยา่งแลว้ 

เอาของนั้นมาสิ เขาก็ใหก้ลบับา้นไปเถอะ เขาโกงแลว้เขายงัหัวเราะเยาะดว้ยวา่โง่ไดข้นาดน้ีไง 

น่ีก็เหมือนกนั เราปฏิบติั เราปฏิบติัมาตามความเป็นจริงของเรา เราปฏิบติัตามความเป็นจริง

หมายถึงน ้าพกัน ้าแรง จริงโดยน ้าพกัน ้าแรง จริงโดยการนัง่สมาธิ โดยการภาวนา แตกิ่เลสมนัหนา 

กิเลสในใจมนัหนา มนัอา้งอิง มนัเฉไฉ มนัหลบหลีกอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แลว้เขาวา่คนซ่ือ คนซ่ือไง 

คนซ่ือมนัตอ้งมี ซ่ือมนัเป็นซ่ือสัตย ์ มนัก็ตอ้งมีปัญญาดว้ย ถา้ซ่ือสัตยน์ะ ท าตามธรรม

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้หมดเลย แลว้กิเลสมนัซ่ือกบัเราไหมละ่ กิเลสมนัพลิกแพลง 

กิเลสมนัตลบตะแลง พอกิเลสมนัตลบตะแลง เราท าครบสูตรแลว้ แลว้ก็เป็นอยา่งนั้นน่ะ คืออา้ง 

ปฏิบติัแลว้เรียกร้องเอาธรรม เห็นไหม เรียกร้อง ท าเสร็จแลว้ ท าครบสูตรแลว้เรียกร้องจะให้เป็นตาม

สมความปรารถนา แลว้มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร 

น่ีไง ตณัหา วภิวตณัหา ตณัหาคืออยากได ้วภิวตณัหาคือจะผลกั เวลาตณัหาข้ึนมาก็แหม! 

อยากจะได ้อยากจะเป็น อยากจะเป็นพระอรหันต ์ปฏิบติัแลว้จะไดส้มความปรารถนา วภิวตณัหา

มนัผลกัไง “นู่นก็ไม่ใช่ น่ีก็ไม่ใช่ มนัท าไมไม่เป็นอยา่งนั้น” มนัก็เป็นสมุทยัหมด เห็นไหม ทุกขค์วร

ก าหนด สมุทยัควรละ นิโรธ นิโรธะคือความรู้แจง้ดว้ยมรรคญาณ โดยอริยสจัเป็นแบบนั้น 

แต่น่ีก็เรียกร้อง เรียกร้องไปอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ “ท าครบถว้นแลว้น่ะ” 

ถา้อ  านาจวาสนาเป็นแบบน้ี การปฏิบติัมนัก็ลม้ลกุคลกุคลานอยูอ่ยา่งน้ี การลม้ลกุคลกุคลาน 

ใครท า การท่ีเราลม้ลกุคลกุคลานเพราะปัญญามนัออ่นดอ้ย ถา้ปัญญามนัออ่นดอ้ยข้ึนมา ท าไมเรา

ไม่ฝึกฝนข้ึนมา ถา้เราฝึกฝนข้ึนมา เราปฏิบติัมา เราก็รู้ ส่ิงท่ีท า เดก็ๆ มนัก็ท าไดน้ะ นกักีฬา เวลา

เขาซ้อมกีฬาน่ีตามสูตรเลย ให้ท าอยา่งนั้น แต่เวลาเทคนิคของเขา เวลาเดก็ท่ีมนัฉลาดกวา่มนัก็ท า

ตามนั้นน่ะ แต่มนัยงัมีเทคนิคส่วนตวัของมนัท่ีจะท าคะแนนของมนั ท าเพ่ือผลประโยชน์ในการ

ชนะคู่แข่ง เขามีเทคนิคของเขา เขามีปฏิภาณไหวพริบของเขา 
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ไอน่ี้ซ้อมอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ นกักีฬาอยา่งน้ีมีทั้งประเทศเลย แต่นกักีฬาท่ีเขามีเทคนิคของเขา 

เขามีพรสวรรคข์องเขา ชา้งเผือกมนัหาไดน้อ้ยมาก แตเ่วลาปฏิบติัข้ึนมาแลว้ เราไม่ใช่ชา้งเผือก เรา

เป็นชา้งลากไม ้แต่เราก็ยงับอกวา่เราจะมีปัญญา เราท าครบถว้นแลว้ไปเรียกร้องเอา 

เรียกร้องอยา่งน้ี เวลาคนทุกขค์นยากเขาไปร้องขอความเป็นธรรม ไอน้ัน่เขาไปร้องขอ

ความเป็นธรรม ขอความยติุธรรม แต่อยา่งน้ีมนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นเร่ืองกิเลสกบัธรรมในหัวใจเรา

ต่อสู้กนั ในเม่ือเราอยากช าระลา้งกิเลส ในภาคปฏิบติัมนัเป็นแบบน้ี เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่

ท่านปฏิบติัเอาชนะใจของท่าน ท่านลงทุนลงแรงขนาดไหน กวา่ท่านจะช าระลา้งกิเลสเป็นชั้นเป็น

ตอนข้ึนไปจนถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ท่านถึงรู้ทนัเลห์่ทนัเหล่ียมของมนั ท่านถึงวา่ไม่มีอะไรท่ีจะร้ายกาจ

ไปกวา่กิเลสของคน ไม่มีส่ิงใดเลยท่ีมนัจะให้โทษมากมายเท่ากบักิเลสในใจของคน เวลาไปเห็น

โทษของมนัแลว้ ส่ิงใดๆ ไม่มีส่ิงใดเลย กลบัไปช้ีท่ีกิเลสทั้งนั้นน่ะ กลบัไปช้ีในหัวใจของคนคน

นั้นน่ะ 

แลว้จิตใจของเรา ในหัวใจของเรา มนัข่มข่ีเรา มนัท าร้ายเราอยูต่ลอดเวลา ถา้มนัท าร้าย

ตลอดเวลา แต่ท าไมเราซ่ือบ้ือวา่ “ท าแลว้ เป็นแลว้ มนัหาไม่เจอ มนัเป็นไปไม่ได ้ท าแลว้มนัวา่ง

หมดเลย” 

ยอ่ขยายธรรม ถา้เป็นธรรม มนัเป็นธรรมแท้ๆ  ธรรมจริงๆ ธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เทศนาวา่การดว้ยสจัจะ ดว้ย

สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ ถา้ไม่มีวงรอบ ๑๒ เราจะไม่ปฏิญาณตนวา่เป็นพระอรหันต ์ ท่านมี

วงรอบของท่าน ท่านท าความจริงของท่าน แลว้ท่านมาเทศน์ธมัมจกัฯ พระอญัญาโกณฑญัญะมี

ดวงตาเห็นธรรม ส่ิงน้ีมนัเป็นจริงไง ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มนัมีธรรม มีสัจ

ธรรม มีความเป็นจริง 

แล้วเวลาเราศึกษามา เราปฏิบัติของเรา ถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่เป็นจริง เป็นจริงคือ

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ครูบาอาจารย์ของเรา ท่านย า้นักย า้หนาให้ท าขึน้มา ให้ท าความสงบ
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ของใจให้ได้ แล้วออกฝึกหัดใช้ปัญญา แล้วใช้ปัญญาตามความเป็นจริงไง ไม่ใช่ปัญญาตาม

ความเรียกร้องไง แล้วเรียกร้อง ท าไปแล้วกอ้็างองิอยู่อย่างนั้นน่ะ อ้างองิ 

ถา้คนเขาไปท าธุรกิจ เขาไปท าหนา้ท่ีการงานของเขา เขาไดผ้ลประโยชน์ของเขามา เขาก็

รู้ก็เห็นของเขา แต่น่ีเราท าของเราแลว้ เราปฏิบติัของเราแลว้ เวลามนัปล่อยวางๆ แลว้ เราเรียกร้อง

อยา่งไรก็แลว้แต่ แต่มนัไม่มีผลงานข้ึนมา มนัไม่มีสัจจะความจริงข้ึนมา น่ีสัจธรรม ธรรมอนันั้น

มนัไม่จริง ถา้ธรรมอนันั้นไม่จริง เราเรียกร้องท าไม แต่ถา้เป็นความจริงนะ เวลากิเลสมนัขาด กาย

เป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์มนัเป็นอกุปปธรรม 

กุปปธรรม อกุปปธรรม กุปปธรรม สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ยอ่ขยายส่วนน่ีเป็นกุปปธรรม 

กุปปธรรมคือวธีิการ เพราะเราเกิดมาจากอวชิชา เราเกิดมาจากพญามาร พญามารมากบัเรา เวลา

ปฏิสนธิ จิตปฏิสนธิตา่งๆ เวลาเกิดมาเป็นเรา มารมากบัเรา มากบัเรา เห็นไหม ส่ิงท่ีมารมากบัเรา สพฺ

เพ ธมฺมา อนตฺตา สภาวะธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาติๆ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา น่ีกุปปธรรมๆ 

กุปปธรรมคือสภาวะท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนเร่ืองอนตัตา สอนเร่ืองความจริง ยอ่

ขยายท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ร้ืนคน้ข้ึนมามนัเป็นแบบน้ี ถึงวา่เป็นกุปปธรรม 

แต่เราปฏิบตัินะ กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกข์เป็นทุกข์ เวลาจิตมันรวมลง มันส ารอก

คายสังโยชน์ออก นั่นเป็นอกุปปธรรม อกุปปธรรมไม่ใช่ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา นพิพานไม่ใช่

อนัตตา นิพพานไม่ใช่อตัตา นิพพานมันเป็นนพิพาน ส่ิงต่างๆ ถ้าถึงทีสุ่ดแห่งธรรม ธรรมมัน

เป็นแบบนั้น ถ้าธรรมเป็นแบบนั้น นี่สัจธรรม ถ้าสัจธรรมมันเป็นแบบนั้นตามความเป็นจริง 

ตามความเป็นจริงของใคร ตามความเป็นจริงของผู้ที่ปฏิบัติธรรมรู้ธรรมตามความเป็นจริง 

ถา้เรายงัไม่เป็นจริง เราตอ้งแยกแยะ เราแยกแยะของเรานะ เราปฏิบติัแลว้ เราเกิดเป็นมนุษย์

แลว้เราพบพระพทุธศาสนา เราตอ้งการของจริงกนันะ ตอ้งการของจริง ของจริงมนัมาจากไหน 

มนัมาจากสมุทยั สมุทยั เพราะเราเกิดมาจากสมุทยั เรามีสมุทยั คือจะบอกวา่มาจากโลกไง มาจาก

สมมุตินัน่แหละ วมุิตติมนัมาจากสมมุติ สมมุติท่ีมนัมีอยูใ่นตวัของเรา แต่เราคน้ควา้ เราใช้
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สติปัญญาแยกแยะ อะไรเป็นสมมุติ ส่ิงท่ีมนัวางๆๆ วางสมมุติข้ึนมา มนัจะเขา้สู่ตวัของมนั ถา้เขา้

สู่ตวัของมนั เราใชปั้ญญาเขา้ไปแยกแยะในส่ิงนั้น ในส่ิงนั้นนะ ปัญญาอยา่งหยาบ โสดาปัตติ

มรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค อยา่งหยาบ อยา่งละเอียด ละเอียดเป็นชั้นตอน

ข้ึนไป ปัญญาอยา่งหยาบมนัก็แกไ้ขไดอ้ยา่งนั้นน่ะ ถา้มนัแกไ้ขไดต้ามความเป็นจริงนะ มนัถึงจะ

เป็นธรรมจริงๆ 

ย่อขยายธรรม ย่อมา มันต้องมีย่อมีขยาย มันถึงจะมีการกระท า ย่อมาคือท าความ

สงบของใจเข้ามา เอกคัคตารมณ์ จิตตั้งมั่น จิตนีเ้ป็นหนึ่งเดยีว เวลาออกใช้ปัญญา ปัญญาไม่มี

ขอบเขต สมาธิกเ็ป็นสมาธิ ไม่มีสมาธิ ไม่มีเจ้าของงาน ไม่มีใครเป็นคนช าระล้างในใจดวงนั้น 

ถา้เป็นสมาธิกเ็ขา้สู่ตวัใจ ฐีติจิต เขา้สู่จิตตั้งมัน่ เอกคัคตารมณ์ เวลาออกใชปั้ญญา ขยายส่วน ขยายออกไป เหตุและผลรวม
ลงสู่ธรรม ถา้รวมลงสู่ธรรม ถา้เป็นธรรมตามความเป็นจริง ธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม แลว้ถา้มนัสมุจเฉทปหาน มนั
เป็นอกปุปธรรม อกปุปธรรม อฐานะท่ีจะเปล่ียนแปลง มนัเป็นธรรมจริงๆ ธรรมแท้ๆ  มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโกกบัผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติันั้น เอวงั 


