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ก ำเนิดพุทธะ 

พระอำจำรยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศนบ์นศำลำ วนัท่ี ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๕๖ 

ณ วดัป่ำสนัติพุทธำรำม (วดัป่ำเขำแดงใหญ่) ต.หนองกวำง อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 

 

ตั้งใจฟังธรรมนะ ฟังธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ วนัน้ีวนัส ำคญัขององค์

สมเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ เพรำะวนัน้ีเป็นวนัวสิำขบูชำ วนัวสิำขบูชำเป็นวนัท่ีองคส์มเดจ็พระ

สัมมำสัมพทุธเจำ้เกิด ตรัสรู้ และปรินิพพำน เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้เกิดข้ึนมำนะ เวลำ

แสวงหำ เวลำออกประพฤติปฏิบติัข้ึนมำ เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ตรัสรู้ข้ึนมำ เห็น

ไหม เวลำเกิด เกิดในโลกก็อยำ่งหน่ึง เกิดในโลก เกิดมำแลว้เกิดมำเป็นเจำ้ชำยสิทธตัถะ เกิดใน

โลกมำก็มีควำมรู้สึกนึกคิดเหมือนเรำน่ีแหละ แต่ควำมแสวงหำขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธ

เจำ้ เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ออกประพฤติปฏิบติัข้ึนมำ เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัม

พทุธเจำ้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมำมนัส ำคญัมำก ส ำคญัมำกเพรำะวำ่เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้

ลม้ลกุคลกุคลำนมำ ๖ ปี ศึกษำมำกบัใครก็แลว้แต่ มนัมืดบอดทั้งนั้นน่ะ แมแ้ต่มีคนปฏิญำณตน

ขนำดไหนมนัก็มืดบอดของมนั 

แต่เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมำ หูตำสวำ่งนะ ถำ้องคส์มเดจ็

พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมำ หูตำสวำ่ง ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ตรัส เอก  

นำม กิ ํหน่ึงไม่มีสอง องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้พดูส่ิงใด ส่ิงนั้นเป็นควำมจริงทั้งหมด ถำ้

ส่ิงนั้นเป็นควำมจริงทั้งหมด เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้พดูกบัใคร ถำ้พดูกบัใครนะ ใน

พระไตรปิฎก องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้พดูกบัพวกคฤหัสถก์็พดูอยำ่งหน่ึง เวลำพดูกบัพวก
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นกัปกครองก็พดูอยำ่งหน่ึง แต่เวลำพดูกบัผูท่ี้เป็นนกัปฏิบติั เวลำพดูกบัพระสำรีบุตร พระโมคคลั

ลำนะ เวลำพดูถึงธรรมๆ เวลำพระโมคคลัลำนะไปเท่ียวนรกสวรรคม์ำนะ ไปตรวจไปดูตำ่งๆ มำ 

มำถึงกรุงรำชคฤห์ มำบอกวำ่ “ผูน้ี้ตำยแลว้ไปเกิดท่ีนัน่ ผูน้ั้นตำยแลว้ไปเกิดท่ีน่ี” เวลำไปรู้ไปเห็น 

พระโมคคลัลำนะกย็งัมีควำมเมตตำ มีควำมปรำรถนำดีกบัสัตวโ์ลก มำถำมองคส์มเดจ็พระ

สัมมำสัมพทุธเจำ้ ท ำไมเป็นอยำ่งนั้นๆ 

น่ีเวลำหูตำสวำ่ง เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้เป็นพระอรหันต ์พระโมคคลัลำนะ 

พระสำรีบุตรก็เป็นพระอรหันต ์ ส่ิงท่ีเป็นพระอรหันต ์ ภูมิของควำมสะอำดบริสุทธ์ิมนัไม่มีแง่มีงอน

ในใจ แต่เวลำพระโมคคลัลำนะไปสวรรคม์ำ ไปต่ำงๆ มำ ก็ยงัมำรำยงำนองคส์มเดจ็พระสัมมำสัม

พทุธเจำ้ “บำ้นนั้นเป็นอยำ่งนั้น คนตำยท่ีน่ีไปเกิดท่ีนัน่ แลว้ท ำไมบุญกรรมมนัเป็นเช่นนั้น” องค์

สมเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้แจกแจงให้พระโมคคลัลำนะไดเ้ขำ้ใจ แลว้สืบต่อกนัมำๆ เวลำองค์

สมเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ตรัสรู้แลว้นะ น่ีโลกนอก โลกนอกนะ ส่ิงท่ีเป็นโลกใน ถำ้องคส์มเดจ็

พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ไม่ตรัสรู้ข้ึนมำ ไม่มีสัจธรรมข้ึนมำในหัวใจ จะเขำ้ใจส่ิงใดไดล้ะ่ 

เอก  นำม กิ ํหน่ึงไม่มีสองๆ พดูส่ิงใดถกูตอ้งดีงำมไปทั้งหมด แต่ควำมถกูตอ้งดีงำมของ

องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้นะ วำงธรรมและวนิยัน้ีไว ้ แลว้เรำเกิดมำเป็นสำวกสำวกะ เกิดมำ

ดว้ยอ ำนำจวำสนำ เกิดมำเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศำสนำ วำงธรรมและวนิยัน้ีไว ้ เวลำศึกษำ วำงธรรม

และวนิยัน้ีไว ้ แลว้ศึกษำข้ึนมำศึกษำดว้ยส่ิงใดละ่ เรำศึกษำดว้ยควำมรู้สึกนึกคิดของเรำ เรำศึกษำ

ดว้ยควำมพอใจของเรำ ถำ้ควำมพอใจของเรำ ส่ิงใดถกูตอ้งดีงำม เรำก็วำ่อยำ่งนั้น จริตนิสัยของคน

มนัก็ไม่เหมือนกนั เวลำใครแสดงธรรม ใครชกัน ำส่ิงใดก็เช่ือๆ เขำไป 

ก ำเนิดพทุธะนะ เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมำ เวลำองคส์มเดจ็

พระสัมมำสัมพทุธเจำ้วำงธรรมและวนิยัน้ีไว ้ สอนกรรมฐำน ๔๐ ห้อง พทุธำนุสติ ธมัมำนุสติ 

สังฆำนุสติ เป็นพทุธภำษิตอยูใ่นพระไตรปิฎก วำ่ให้ท ำกรรมฐำน ๔๐ ห้อง กำรท ำควำมสงบของใจ 

๔๐ วธีิกำร 
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เวลำบอกวำ่ เวลำควำมเขำ้ใจของเขำนะ บอกองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้เวลำประพฤติ

ปฏิบติัข้ึนมำ องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ไม่ไดป้ฏิบติัพทุโธ องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธ

เจำ้ก ำหนดอำนำปำนสติ 

มนัก็เป็นควำมจริง เพรำะองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ก ำหนดอำนำปำนสติ เพรำะ

องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้เวลำร้ือคน้มำ ไปศึกษำกบัเจำ้ลทัธิต่ำงๆ ผูท่ี้วำ่ปฏิญำณตนขนำด

ไหน องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้กไ็ปศึกษำกบัเขำมำหมดแลว้ ดูสิ อำฬำรดำบส อทุกดำบสก็

ยงับอกวำ่ “องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้มีควำมรู้เหมือนเรำ สั่งสอนลกูศิษยล์กูหำได”้ องค์

สมเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ปฏิเสธ ปฏิเสธในหัวใจไง แลว้ลำ ลำแลว้ไปร้ือคน้ขององคส์มเดจ็

พระสัมมำสัมพทุธเจำ้เอง 

เวลำไปร้ือคน้ขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้เอง ดูสิ ท่ีไปศึกษำกบัเขำ เขำรับรอง 

เขำประกนัขนำดไหน ดสิู เขำ้ฌำนสมำบติั ๖ สมำบติั ๘ ค ำวำ่ “เขำ้สมำบติั” น่ีฌำนโลกีย ์ควำม

สงบถำ้มนัเป็นเร่ืองของโลกๆ เร่ืองอภิญญำก็เป็นเร่ืองของโลกทั้งนั้น เร่ืองของโลกท่ีเขำรู้เขำเห็น

กนัต่ำงๆ นัน่เร่ืองอภิญญำ แต่เป็นควำมท่ีมหัศจรรย ์ โลกเขำต่ืนเตน้กนัไป แต่องคส์มเดจ็พระ

สัมมำสัมพทุธเจำ้ไม่ปรำรถนำ ไม่ตอ้งกำรทั้งส้ิน พอไม่ตอ้งกำรทั้งส้ิน มนัไม่มีไง 

บอกองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ไม่ไดก้ ำหนดพทุโธ 

ก็มนัยงัไม่มีพทุโธ แลว้เอำอะไรไปก ำหนดละ่ ยงัไม่มีใครรู้แจง้ข้ึนมำ ไปศึกษำกบัเจำ้ลทัธิ

ต่ำงๆ ก็ไม่มีใครรู้จริงข้ึนมำ ฉะนั้น เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ดว้ยอ ำนำจวำสนำบำรมี

นะ ยอ้นไปอดีตวำ่ตอนเป็นรำชกุมำรไปอยูท่ี่โคนตน้หวำ้ พระเจำ้สุทโธทนะพำไปแรกนำขวญั แลว้

ก ำหนดลมหำยใจเขำ้ออก 

ขนำดวำ่อดอำหำรมำ ท ำทุกรกิริยำมำขนำดไหน สู้กบักิเลสของตวัขนำดไหน มนัก็ไม่มี

หนทำงออก ท ำอยำ่งไรมนัก็ไม่มีหนทำงออก ระลึกเองดว้ยบุญขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธ

เจำ้ ดว้ยกำรสร้ำงสมบุญญำธิกำรมำ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย เวลำสร้ำงบุญญำธิกำรมำ
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ขนำดนั้น เวลำเกิดท่ีสวนลมุพินี เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมำเป็นเจำ้ชำยสิทธตัถะท่ีสวนลมุพินี “เรำจะเกิด

ชำติน้ีเป็นชำติสุดทำ้ย เรำจะเกิดชำติน้ีเป็นชำติสุดทำ้ย” 

“เกิดชำติน้ีเป็นชำติสุดทำ้ย” ก็ยงัเป็นปุถชุนอยูน่่ะ ก็ยงัมีกิเลสอยู ่ดูสิ พระเจำ้สุทโธทนะให้

มีครอบครัวก็มีครอบครัว ถำ้มีครอบครัวไปแลว้ ส่ิงท่ีวำ่จะไดข้ึ้นครองรำชย ์ ออกไปเท่ียวสวน 

เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตำย มนัสะเทือนใจมำหมด 

เวลำเกิดข้ึนมำ “เรำจะเกิดชำติน้ีเป็นชำติสุดทำ้ย” ค ำวำ่ “เกิดเป็นชำติสุดทำ้ย” ดว้ยอ ำนำจ

วำสนำบำรมี เวลำออกประพฤติปฏิบติัไปแลว้ ไปทดสอบมำกบัเจำ้ลทัธิต่ำงๆ มนัก็ทุกขย์ำกมำ

หมดแลว้ละ่ อดอำหำร กลั้นลมหำยใจจนสลบไปถึง ๓ หน ท ำส่ิงใดก็แลว้แต่ กิเลสมนัอยูไ่หนๆ 

หำกิเลสไม่เจอน่ะ 

ทีน้ีระลึกถึงบุญ ดว้ยบุญอ ำนำจวำสนำนะ วำ่ก ำหนดพทุโธๆ ก็ยงัไม่มีใครสอน คนสอนก็

สอนผิดๆ ทั้งนั้นน่ะ แลว้มนัจะไปทำงไหน เวลำไม่มีใครสอนได ้ก็ดว้ยบุญญำธิกำรขององคส์มเดจ็

พระสัมมำสัมพทุธเจำ้เอง ดว้ยบุญญำธิกำรวำ่เรำทดสอบมำหมดแลว้ ทดสอบมำต่ำงๆ หมดแลว้ 

แลว้เรำควรท ำอยำ่งไร ระลึกถึง ระลึกถึงวำ่ตอนท่ีเป็นรำชกุมำรไปอยูท่ี่โคนตน้หวำ้ ก ำหนดลม

หำยใจ ก ำหนดลมหำยใจเขำ้และลมหำยใจออกดว้ยมีสติสัมปชญัญะ จิตมนัรวมลงได ้เวลำรวมลงมนัมี

ควำมสุข มีควำมสงบ มีควำมระงบั มนัแตกตำ่งกนักบัท ำทุกรกิริยำ เวลำแตกตำ่งกนั กำรร้ือคน้มนั

เป็นมิจฉำทิฏฐิ ควำมเห็นผิด ท่ีเขำท ำกนัอยูน่ี่มนัเป็นเร่ืองโลกๆ ถำ้ไดม้ำมนัก็ไดเ้ร่ืองฌำนโลกีย ์ ถำ้

ไดม้ำมนัก็ไดอ้ภิญญำ มนัแกกิ้เลสไม่ได ้ มนัแกกิ้เลสไม่ได ้ พอมนัแกกิ้เลสไม่ได ้ เพรำะส่ิงน้ีเกิด

ข้ึนมำ มนัเป็นผูว้เิศษ มนัมีควำมเหนือมนุษย ์ แต่มนัก็แกกิ้เลสไม่ได ้ มนัจะไม่เขำ้มำสู่สจัธรรมท่ี

สำมำรถช ำระกิเลส น่ีมนัหัวหกกน้ขวดิแลว้ มนัไม่มีทำงไปแลว้มนัระลึกถึงไง ระลึกถึงวำ่โคนตน้

หวำ้นั้น ควำมสุขอยำ่งนั้นกบัควำมท่ีมนัทุกขย์ำกอยำ่งนั้นมนัแตกตำ่งกนั ควำมสุขอยำ่งนั้น อำศยั

ควำมสุขน้ีเป็นท่ีพ่ึง 

ก ำหนดอำนำปำนสติ พอจิตมนัรวมลงเขำ้มำนะ ปฐมยำม บุพเพนิวำสำนุสติญำณ พอจิต

มนัสงบเขำ้ไป โดยสจัจะนะ โดยสจัจะควำมจริงเวลำจิตสงบเขำ้ไป มนัจะเขำ้ไปสู่จิตของเรำ เขำ้
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ไปสู่จิตของเรำ ถำ้เขำ้สู่จิตของเรำ ถำ้มีอ  ำนำจวำสนำ เพรำะตั้งใจแลว้ ก ำหนดอำนำปำนสติ ตั้งใจ

แลว้ มนัยอ้นกลบัเขำ้ไปเห็นอดีตชำติ ยอ้นไปไม่มีท่ีส้ินสุด 

บุพเพนิวำสำนุสติญำณมนัไม่มีท่ีส้ินสุด ดึงกลบัมำ ดึงกลบัมำดว้ยสติ นอ้มใจกลบัมำ พอ

กลบัมำท ำควำมสงบมำกข้ึนไป ก ำหนดลมหำยใจมำกข้ึนไป เวลำมชัฌิมยำม จุตูปปำตญำณ เพรำะ

มนัยงัไม่ไดช้ ำระกิเลส ถำ้มีเวรมีกรรมขนำดไหนมนัก็ตำมเวรตำมกรรมนั้นไป คนท ำบุญขนำดไหนก็

ไปเกิดเป็นเทวดำ เป็นอินทร์ เป็นพรหม คนท ำทุกขย์ำกก็เกิดในนรกอเวจี น่ีจุตูปปำตญำณ เวลำถึง

ท่ีสุดดึงกลบัมำ เพรำะน่ีมนัเป็นอดีตอนำคต ยอ้นกลบัมำๆ 

ถ้ำย้อนกลบัมำ ท ำควำมสงบมำกขึน้ พอเข้ำไปถึงฐีติจิต แล้วมีปัญญำมำกขึน้ 

ย้อนกลบัเข้ำไปด้วยอำสวกัขยญำณ อำสวกัขยญำณท ำลำยอวชิชำในหัวใจขององค์สมเดจ็พระ

สัมมำสัมพุทธเจ้ำ เห็นไหม มันท ำด้วยอะไร มันท ำด้วยปัญญำ เพรำะก ำหนดลมหำยใจ จิตมัน

สงบเข้ำมำ มันเป็นมรรค “ศำสนำไหนไม่มีมรรค ศำสนำนั้นไม่มีผล” มรรคมนัเกดิขึน้ในใจของ

องค์สมเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ อำสวกัขยญำณมันท ำลำยอวชิชำในหัวใจขององค์สมเดจ็

พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทั้งหมดไป ตรัสรู้ขึน้มำ ตรัสรู้เองโดยชอบ ด้วยควำมชอบธรรม 

เวลำไปอยูก่บัอำฬำรดำบส อทุกดำบส เขำรับประกนั “มีควำมรู้เหมือนเรำ เป็นศำสดำได้

เหมือนเรำ สอนไดเ้หมือนเรำ” มีคนรับประกนั มีคนยกยอปอป้ัน มีคนส่งเสริมมำตลอดเลย องค์

สมเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ปฏิเสธมำตลอด พอองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ปฏิเสธส่ิงนั้นมำ 

เพรำะมนัเป็นควำมจริงๆ น่ีเวลำองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้เทศนำวำ่กำรเร่ืองกำลำมสูตร 

ไม่ให้เช่ือใครทั้งส้ินๆ เพรำะไดป้ระสบมำ เพรำะองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ไดป้ระสบกบั

เจำ้ลทัธิต่ำงๆ มำ ยกยอปอป้ันขนำดไหนมนัก็ไม่เป็นควำมจริง ไม่เป็นควำมจริง ยิ่งยกยอปอป้ัน

แสดงวำ่ศำสดำนั้นมีเลศนยั ศำสดำนั้นมีเลศนยัเพรำะไม่พดูควำมจริง เพรำะควำมจริงกิเลสเรำมนั

ไม่ไดช้ ำระลำ้งไปเลย ท ำไมมำยกยอปอป้ันกนัอยำ่งนั้นวำ่มีควำมรู้เหมือนเรำ มีควำมเห็นเสมอเรำ 

สอนได้ๆ  
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ปฏิเสธส่ิงนั้นมำทั้งหมด พอปฏิเสธส่ิงนั้นทั้งหมด เสวยวมุิตติสุข เสวยวมุิตติสุขแลว้จะ

ออกเทศนำวำ่กำร จะออกเทศนำวำ่กำรนะ เพรำะปรำรถนำมำร้ือสัตวข์นสัตว ์ แลว้สัตวจ์ะมีควำมรู้

อยำ่งน้ีไดอ้ยำ่งไร สัตวจ์ะมีควำมละเอียดลึกซ้ึงเขำ้ไปรู้ดว้ยปัญญำญำณจำกภำยใน 

ปัญญำทำงโลก ปัญญำจำกสมอง ปัญญำจำกกำรศึกษำ เพรำะองคส์มเดจ็พระสัมมำสัม

พทุธเจำ้ก็ไปเรียนตกัสิลำมำเหมือนกนั องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้เรียนวชิำกำรทำงโลกมำ

ทุกๆ วชิำกำรท่ีเขำมีกนั เพรำะเรียนมำเพ่ือพร้อมท่ีจะข้ึนมำเป็นกษตัริยท่ี์จะปกครองบำ้นเมือง 

วชิำกำรทำงโลกก็ไดเ้รียนมำ เรียนมำวำ่ทำงโลกเขำเรียนกนัอยำ่งไร เขำมีทำงวชิำกำรอยำ่งไร เพ่ือ

จะปกครองดูแล เพ่ือเป็นวิชำชีพอยำ่งไร ก็ไดเ้รียนมำ คนมีปัญญำเรียนจบทุกๆ แขนง วชิำ ๑๘ ท่ีได้

เรียนจบมำ มำฝึกงำนๆ เป็นรำชกุมำร จะไดส้ถำปนำข้ึนเป็นกษตัริยอ์ยูแ่ลว้ สละส่ิงทำงโลกมำ 

น่ีโลกเขำแสวงหำกนัมำ ปกครองมนุษยม์ำ ปกครองคนมำ ดูแลคนมำวำ่คนมีควำมแตกตำ่ง

หลำกหลำยอยำ่งไร น่ีเป็นวชิำกำรทำงโลก แลว้เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ไปศึกษำกบั

เจำ้ลทัธิต่ำงๆ ควำมเห็นผิด ๖ ปี ท่ีมีควำมเห็นผิดของสังคม สังคมปฏิบติัท่ีเห็นผิดกนัอยูน้ี่ เขำท ำ

อยำ่งใดอยู ่ มนัมีแต่ควำมเห็นผิด ควำมเห็นผิดถำ้จะเดินเขำ้ไปสู่สัจธรรม เขำ้ไปสู่หัวใจของตวั เดิน

เขำ้ไปก็มีแต่ควำมเห็นผิดๆ ทั้งนั้น 

แลว้พอตรัสรู้ข้ึนมำ มนัละเอียดลึกซ้ึง ตั้งแต่วชิำกำรทำงโลกก็วำงไว ้แมจ้ะท ำปฏิบติัข้ึนมำ

เป็นฌำนโลกีย ์ เป็นผูว้ิเศษ นั้นก็ไดส้ละท้ิงมำ แลว้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมำดว้ยควำมละเอียดออ่นอยำ่งน้ี 

แลว้จะสอนใครไดห้นอ จนทอดธุระนะ มนัเป็นกำรเทียบเคียงไง เทียบเคียงวำ่ ถำ้เรำรู้ไดข้นำดน้ี 

แลว้สังคมเขำจะรู้กบัเรำไดอ้ยำ่งไร มนุษยจ์ะรู้กบัเรำไดอ้ยำ่งไร น่ีพดูถึงขอ้เทจ็จริงในใจเลยละ่ แตข่ณะ

ท่ีวำ่ยอ้นกลบัมำวำ่ ก็เรำปรำรถนำมำร้ือสัตวข์นสัตว ์ ขนำดท่ีวำ่ปรำรถนำมำร้ือสัตวข์นสตัวเ์ชียว

นะ องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ เวลำพระพทุธเจำ้ทีปังกรเป็นผูพ้ยำกรณ์แลว้ สร้ำงสมบุญญำธิ

กำรมำ ๔ อสงไขย 

ค ำวำ่ “สร้ำง ๔ อสงไขย แสนมหำกปั” ผูท่ี้เขำสร้ำงบุญญำธิกำรมำร่วมกนัละ่ เป็นพระ

โพธิสัตว ์ ผูท่ี้สร้ำงบุญญำธิกำรมำ พระโมคคลัลำนะ พระสำรีบุตรก็ไดส้ร้ำงบุญญำธิกำรมำ คนท่ี
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สร้ำงมำมนัมีไง ถำ้คนท่ีสร้ำงมำมี คนท่ีมีปัญญำ คนท่ีมีเชำวน์ปัญญำท่ีสำมำรถจะส่ือได ้มี แต่นอ้ย

นกั นอ้ยนกัเพรำะอะไร เพรำะกำรสร้ำงคุณงำมควำมดี ธรรมและควำมดีๆ 

เรำเคยเห็นแต่ควำมดีท่ีเป็นวตัถุ เห็นควำมดีท่ีเป็นโลกธรรม ๘ เรำไม่เห็นควำมดีท่ีกำรสร้ำง

บำรมีธรรม กำรสร้ำงบำรมีธรรม กำรเสียสละ กำรท ำต่ำงๆ มนัเป็นกำรสร้ำงบำรมีธรรม ถำ้สร้ำง

บำรมีธรรม ผูท่ี้รู้ได ้มี ถึงเทศนำวำ่กำร กำรเทศนำวำ่กำร ถึงวำงธรรมวนิยั น่ีก ำเนิดพทุธะ 

เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้เสวยวมุิตติสุข วมุิตติสุข แลว้เวลำจะสอนละ่ สอน

ท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ ถำ้ใจเขำไม่สงบ มนัก็เป็นเร่ืองโลก ถำ้ใจเขำไม่สงบเขำ้มำ เป็นเร่ือง

โลกๆ ถำ้เป็นเร่ืองโลก ถำ้มีครูบำอำจำรยท่ี์ท่ำนมีจริตนิสัย ท่ำนก็บอกวำ่ ใชปั้ญญำไปก็เป็นปัญญำ

อบรมสมำธิ 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้วำงกรรมฐำน ๔๐ ห้อง ตอ้งท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ 

พทุธภำษิตตอ้งท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ ถำ้ใจไม่สงบมนัเป็นเร่ืองโลกๆ เร่ืองโลกๆ คือควำมคิด

ของโลก ควำมคิดของโลกมนัเป็นควำมคิดจำกกิเลส ควำมคิดจำกกำรเห็นแก่ตวั แต่ถำ้จะปฏิบติัธรรมละ่ 

จะพน้จำกทุกขล์ะ่ 

วนัน้ีวนัส ำคญัขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ เพรำะวนัน้ีเป็นวนัท่ีองคส์มเดจ็พระ

สัมมำสัมพทุธเจำ้เกิด ตรัสรู้ และปรินิพพำน เวลำวำงธรรมและวนิยัน้ีไว ้ถึงวำ่ก ำเนิดพทุโธไง ก ำเนิด

พทุธะ พุทธำนุสติ ก ำหนดพทุโธๆ ถำ้ใครก ำหนดท ำพทุโธได ้ มนัจะเป็นประโยชน์ข้ึนมำจำก

บุคคลคนนั้น อยำ่งเช่น อยำ่งหลวงปู่มัน่นะ หลวงปู่มัน่ท่ำนธุดงคไ์ปทำงเหนือ ท่ำนธุดงคไ์ปทำง

มูเซอ แลว้ในควำมเห็นผิดของชำวมูเซอเขำบอกวำ่ “อยำ่เขำ้ไปใกลห้ลวงปู่มัน่นะ” เพรำะหลวงปู่

มัน่ท่ำนข้ึนไปกบัมหำทองสุก “อยำ่เขำ้ไปใกลน้ะ น่ีเสือเยน็ๆ” น่ีควำมเห็นผิดของเขำ ในเม่ือมี

ควำมเห็นผิดของเขำ แต่เพรำะผูรู้้ไง 

เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ตรัสรู้ข้ึนมำ วำงธรรมและวนิยัน้ีไว ้ จะสอนให้

ก ำหนดพทุโธๆ ใหก้ ำเนิดพทุโธ พทุโธเป็นพทุธำนุสติ เป็นช่ือขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธ

เจำ้ดว้ย แตค่วำมจริงในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพทุธเจำ้ ผูถึ้งนิพพำนไปแลว้มนัเหนือนั้น
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อีก แต่น้ีค  ำวำ่ “พุทโธ” เพรำะพุทโธจะเอำมำสร้ำงประโยชน์ไง ถำ้พทุโธมนัเป็นสมถะ เป็นสมถกร

รมฐำน กรรมฐำน ๔๐ ห้อง เพ่ือจะเกิดวปัิสสนำ เพ่ือจะเกิดปัญญำ เพ่ือจะเกิดให้จิตดวงนั้นไดช้ ำระลำ้ง

กิเลสเป็นชั้นเป็นตอนเขำ้ไป ในกำรประพฤติปฏิบติัมนัตอ้งมีกำรช ำระลำ้งกิเลสเป็นขั้นเป็นตอน

เขำ้ไป ไม่ใช่วำ่ส่ิงท่ีเรำจะจินตนำกำร เรำคำดหมำยของเรำเอง 

หลวงปู่มัน่ท่ำนวิเวกของท่ำนไป ควำมเห็นผิดของชำวบำ้นเขำ เพรำะควำมเห็นผิดของ

ชำวบำ้นเขำ แต่เพรำะใจของหลวงปู่มัน่ท่ำนมีอ ำนำจวำสนำของท่ำน ท่ำนรู้ถึงควำมรู้สึกนึกคิดของ

เขำได ้ จึงบอกกบัมหำทองสุกวำ่ “เรำจะไปไหนไม่ไดแ้ลว้ละ่ ถำ้เรำจะไปไหน พวกน้ีเขำมี

ควำมเห็นผิดอยำ่งน้ี ถำ้เขำดบัขนัธ์ไป เขำตอ้งไปมีเวรมีกรรมของเขำ” 

เห็นไหม ทั้งๆ ท่ีเขำเห็นผิด มนัไม่เก่ียวอะไรกบัเรำเลย มนัเป็นควำมเห็นผิดของเขำ แต่

เพรำะหลวงปู่มัน่วำ่ควำมเห็นผิดน้ีมนัจะเป็นโทษกบัเขำ ถึงอยูจ่  ำพรรษำท่ีนัน่ จ ำพรรษำจนกวำ่เขำ

มำคอยเฝ้ำคอยดูวำ่จะมีพิษมีภยัอะไรกบัเขำ ไม่เห็นท ำอะไร พระ ๒ องคไ์ม่เห็นท ำอะไร เห็นแต่

เดินไปก็เดินมำ เดินเสร็จแลว้ก็นัง่ นัง่แลว้ก็เดิน วนัๆ ก็ท ำอยำ่งนั้น ไม่เห็นท ำอะไรเลย จนทนไม่

ไหวถึงเขำ้ไปหำท่ำนนะ เขำ้ไปหำท่ำนวำ่ พระ ๒ องคน้ี์มำท ำไม “ตุ๊มำท ำไม” 

“มำหำภำวนำ มำหำพทุโธ พทุโธๆ หำย พทุโธหำย พทุธะหำย” 

พวกชำวเขำ พวกมูเซอ “เรำจะช่วยหำไดไ้หม เรำจะช่วยหำไดไ้หม” 

หลวงปู่มัน่บอก “ดีสิ ถำ้ยิ่งช่วยหำมนัยิ่งไดเ้จอเร็ว” 

เขำก็เดินจงกรมของเขำ หำพทุโธของเขำ เขำแสวงหำของเขำ เขำท ำของเขำดว้ยควำม

ซ่ือสัตยข์องเขำ ดว้ยตำมควำมเป็นจริงของเขำ เขำท ำของเขำ เวลำจิตเขำสงบลงได ้ จิตเขำสงบลง

ไดน้ะ พอจิตเขำสงบลงได ้มนัสวำ่งไสวไปหมด น่ีก ำเนิดพทุโธ ก ำเนิดพทุธะไง พอจิตสวำ่งไสว

ไปหมด เขำก ำหนดดูมำท่ีองคห์ลวงปู่มัน่ พอเชำ้ข้ึนมำ มำหำหลวงปู่มัน่นะ “ไหนวำ่พทุโธหำยๆ 

พทุโธตุ๊ไม่หำย พทุโธตุ๊สวำ่งไสว พทุโธตุ๊ไม่มีส่ิงใดในหัวใจเลย พทุโธตุ๊สวำ่งไสว ไหนวำ่พทุโธ

หำยไง” น่ีเขำท ำของเขำได ้น่ีก ำเนิดพทุธะ 
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ก ำหนดพทุโธๆ แสวงหำข้ึนมำจนใจมนัเป็นพทุโธ พอใจเป็นพุทโธ เขำก ำหนดใจของ

เขำ เพรำะเขำท ำไร่ของเขำ มนัมีหมูป่ำ มนัมีสัตวป่์ำเขำ้มำกินพืชไร่ของเขำ เขำก ำหนดจิตของเขำ

นะ พอก ำหนดจิตของเขำเพง่ไปท่ีสัตวน์ั้น สัตวน์ั้นพอโดนกสิณไฟ โดนควำมร้อน มนัจะร้อง มนั

จะหนีไป แลว้เขำก็ไปดูวำ่มีรอยจริงหรือเปลำ่ เขำไปรำยงำนหลวงปู่มัน่วำ่ เขำก ำหนดพทุโธแลว้ 

แลว้พอจิตสงบแลว้ พุทธะ ก ำหนดเขำ้ไปป้องกนัพืชไร่ของเขำ ไลส่ัตวท่ี์เขำ้มำกินพืชไร่ของเขำได ้

หลวงปู่มัน่บอกวำ่ “ไม่ควรท ำอยำ่งนั้น ไม่ควรท ำอยำ่งนั้น ควรเห็นใจเขำ ควรเห็นใจสัตว์

นั้น” 

น่ีส่ิงท่ีไม่ควรท ำไง ก ำหนดพทุโธๆๆ จิตสวำ่งไสว มนัส่งออกต่ำงๆ มนัไม่เป็นประโยชน์ 

แลว้ส่ิงท่ีควรท ำละ่ ส่ิงนั้นไม่ควรท ำ แลว้ควรท ำส่ิงใดละ่ 

ควรท ำ เห็นไหม ถำ้จิตมนัสงบเขำ้มำ ถำ้มีสติมีปัญญำ ถำ้จิตมนัสงบเขำ้มำ ถำ้พทุธะสวำ่ง

ไสว พทุธะผ่องใส ควรท ำส่ิงท่ีเป็นประโยชน์สิ ถำ้ควรท ำส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ท ำอยำ่งไรถึงเป็น

ประโยชน์ละ่ 

ถำ้จิตมนัสงบนะ ถำ้พิจำรณำเห็นกำย ควำมท่ีเห็นกำยข้ึนมำ ถำ้จิตมนัสงบแลว้ ก ำหนดพุทโธๆ 

จิตสงบเห็นกำย กำยข้ึนมำ มนัจะเห็นภำพกำยข้ึนมำ เป็นส่ิงใดส่ิงหน่ึง ให้พิจำรณำอยำ่งนั้น 

ส่ิงท่ีควรท ำ ควรท ำเพ่ือช ำระลำ้งกิเลส ควรท ำเพ่ือประโยชน์กบัเรำ เห็นไหม แตส่ิ่งท่ีพอ

มนัมีก ำลงั มีฤทธ์ิมีเดชส่งออกไปขำ้งนอก มนัไม่เป็นประโยชน์ มนัไม่เป็นประโยชน์แลว้มนัจะ

เป็นโทษดว้ย แต่ถำ้มนัเป็นประโยชน์ละ่ ส่ิงใดท่ีเป็นประโยชน์นะ ก ำเนิดพทุธะแลว้เอำพุทธะมำ

ท ำส่ิงใด เอำพทุธะมำท ำประโยชน์กบัเรำ กบัท ำส่ิงใด แต่เรำมนัหำไม่เจอไง 

เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้เกิดมำท่ีสวนลมุพินีวนั พอเกิดข้ึนมำ “เรำจะเกิด

ชำติน้ีเป็นชำติสุดทำ้ย” แตก่ำรเกิดมำชำติน้ีเป็นชำติสุดทำ้ยก็ยงัอยูใ่นโลก พระเจำ้สุทโธทนะดูแล

รักษำมำตลอด น่ีกำรเกิดมำโดยไม่รู้จกัพทุธะ ไม่รู้ไม่เห็น แต่เกิดมำแลว้เป็นมนุษย ์ เป็นมนุษยโ์ดย

มีศกัยภำพ ท ำส่ิงใดกแ็ลว้แต่ คนดีท ำส่ิงดีก็สร้ำงอ ำนำจวำสนำบำรมี ศึกษำๆ เป็นคนดี เดก็ดี เป็น
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คนหนุ่มท่ีดี เป็นคนท่ีมีครอบครัวท่ีดี ทุกอยำ่งดีไปหมด น่ีก็ดีของโลกไง ดีของโลก แต่ไม่รู้จกั ไม่

เห็นจริงตำมควำมเป็นจริง 

เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ไปศึกษำกบัเจำ้ลทัธิต่ำงๆ มนัก็เป็นเร่ืองโลกๆ เวลำ

องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมำถึงเห็นพทุธะตำมควำมเป็นจริง เห็นท่ีมำท่ีไป 

บุพเพนิวำสำนุสติญำณ จิตถำ้มนัไม่ส้ินกิเลส มนัมำจำกไหน ยอ้นอดีตชำติไป จิตมนัมำจำกไหน 

เวลำเกิดแลว้ถำ้มนัช ำระลำ้งกิเลสไม่ได ้ จิตน้ียงัตอ้งจุตูปปำตญำณ จะตอ้งเวยีนตำยเวยีนเกิด ถำ้มี

วชิชำ ๓ ช ำระ อำสวกัขยญำณในหัวใจขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ องคส์มเดจ็พระ

สัมมำสัมพทุธเจำ้รู้จบโลกนอกโลกใน โลกนอกคือควำมหมุนเวยีนไปของวฏัฏะ โลกในคือโลก

ของกิเลส ช ำระลำ้งกิเลส 

ถำ้ผูรู้้จริง แลว้วำงพทุโธ พทุโธเป็นช่ือ แลว้เรำก ำหนดพทุโธๆ เรำก ำหนดพทุโธเป็นค ำ

บริกรรม เป็นควำมจริงของเรำข้ึนมำ ฉะนั้น ส่ิงท่ีเรำจะรู้จกัพทุโธของเรำได ้ เรำจะรู้จกัควำมจริง

ของเรำได ้เรำตอ้งมีกำรกระท ำของเรำมำ ถำ้เรำไม่มีกำรกระท ำของเรำมำ เรำไม่รู้จกัไง 

ทีน้ีเรำศึกษำธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ใช่ไหม เรำก็รู้จกั รู้จกัแต่ช่ือ รู้จกั

เพรำะเรำศึกษำทฤษฎี ศึกษำมำเป็นภำคปริยติั ปริยติัน้ีเป็นช่ือทั้งนั้นน่ะ มนัไม่เป็นควำมจริงกบัเรำ

ข้ึนมำ ถำ้มนัเป็นช่ือข้ึนมำ เรำถึงไม่รู้จกัตวัเรำเองไง เรำไม่มีพทุโธตำมควำมเป็นจริงไง ถำ้คนท่ีไม่

มีพทุโธตำมควำมจริง เรำมำจำกไหน เรำมำจำกไหน เรำมำหยิบฉวยเอำธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมำสัมพทุธเจำ้วำ่เป็นสมบติัของเรำๆ เรำไม่หนำ้ดำ้นเกินไปหรือ เรำไม่หนำ้ดำ้นเกินไปใช่ไหม

วำ่เรำรู้ธรรมะตำมควำมเป็นจริง รู้ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ตำมควำมเป็นจริง 

มนัไม่รู้จริงหรอก มนัไม่มีควำมเป็นจริงในใจของเรำ 

ทีน้ีเรำเกิดมำเป็นมนุษย ์ เรำเกิดมำพบพระพทุธศำสนำ เรำถึงไดศึ้กษำธรรมขององคส์มเดจ็

พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ ศึกษำมำ องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ศึกษำมำจำกท่ีตกัสิลำ ศึกษำมำ

เพ่ือควำมเป็นกษตัริย ์ น่ีวชิำกำรทำงโลก เรำศึกษำธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ องค์

สมเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ตรัสรู้ธรรมตำมควำมเป็นจริงแลว้วำงธรรมไวต้ำมควำมเป็นจริง  เรำ
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ศึกษำมนัเป็นโลก องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ถึงวำงปริยติั กำรศึกษำน้ีเป็นภำคปริยติั เวลำ

ปฏิบติัข้ึนมำเป็นภำคปฏิบติั ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ 

พอเรำศึกษำมำเป็นภำคปริยติั เรำมีกิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำกในหัวใจของเรำ เรำจะ

ปฏิบติัของเรำให้เป็นควำมจริง เรำรู้มำโดยทฤษฎี เรำรู้มำโดยควำมจ ำ เรำจะไม่มีควำมจริง ฉะนั้น 

เรำถึงไม่รู้จกัวำ่จิตน้ีมำจำกไหน มำเกิดในครรภข์องมำรดำ เป็นลกู เป็นพอ่ เป็นแม่กนั มนัมำจำก

ไหน เรำไม่รู้หรอก ถำ้เรำไม่รู้เป็นควำมจริง เรำก็มีกิเลสครอบง ำในใจ ถำ้เรำมีกิเลสครอบง ำในใจ 

เรำจะท ำควำมจริงอยำ่งไร เรำจะก ำหนดพทุโธไหม ถำ้เรำก ำหนดพทุโธ มนัก็เป็นช่ือเหมือนกนั 

เรำก ำหนดพทุโธ เพรำะสัญชำตญำณ ธรรมชำติของมนุษยเ์ป็นแบบนั้น มีธำตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ถำ้มี

ธำตุ ๔ และขนัธ์ ๕ 

เรำทำงโลกนะ เรำไปท ำวชิำชีพ เรำก็ใชปั้ญญำของเรำ ใชส้มองของเรำ ใชว้ิชำกำรของเรำ

เพ่ือแสวงหำเร่ืองผลประโยชน์กบัเรำ น่ีพดูถึงวำ่เรำท ำงำนทำงโลก แต่เวลำเรำจะประพฤติปฏิบติัละ่ 

เรำศึกษำธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้หมดแลว้ ทีน้ีเรำจะปฏิบติัละ่ น่ีไง ถำ้เรำปฏิบติั 

เรำเช่ือ เรำเช่ือมัน่ มีศรัทธำควำมเช่ือ ถำ้มีศรัทธำควำมเช่ือ เรำจะปฏิบติัให้ตำมควำมเป็นจริงข้ึนมำ 

ถำ้ปฏิบติัตำมควำมจริงข้ึนมำ เรำก ำหนดพทุโธๆๆ ก ำหนดพทุโธ พทุโธเป็นค ำบริกรรม ก ำหนดจริง  ๆนะ 

ถำ้ก ำหนดไม่จริง เวลำเรำปฏิบติัลม้ลกุคลกุคลำนกนัอยูน่ี่ แลว้คนทุกคนก็เรียกร้อง เห็นไหม 

ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้บอกวำ่ ถำ้ใครปฏิบติัเป็นสัมมำทิฏฐิ ควำมเห็น

ถกูตอ้งดีงำม กำรปฏิบติัต่อเน่ือง ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี อยำ่งนอ้ยไดเ้ป็นพระอนำคำมี 

แลว้เรำก็ตั้งมัน่กนัเพ่ือท่ีจะประพฤติปฏิบติั เรำก็วำ่เรำปฏิบติัถกูตอ้งๆ...ถกูตอ้งของกิเลส

ไง ถกูตอ้งของควำมรู้ควำมเห็นของเรำไง ถกูตอ้ง เรำไม่มีขนัติธรรม เรำไม่มีควำมอดทนพอ ถำ้เรำ

มีขนัติธรรมนะ เรำพยำยำมก ำหนดพทุโธๆ โดยธรรมชำติ คนดิบๆ กิเลสเรำมนัยงัหนำ เรำมำพุทโธๆ 

มนัท ำไม่จริงไม่จงัหรอก มนัจริงจงัก็จริงจงัของโลก จริงจงัโดยควำมเห็นของเรำ ถำ้มนัจริงจงั 

เพรำะมนัมิจฉำทิฏฐิ ควำมมิจฉำทิฏฐิคือควำมเห็นผิด ควำมเห็นผิด เพรำะกิเลสมนัชกัจูงไป มนัมี

ควำมเห็นอยำ่งนั้น 
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แต่ถำ้เป็นสัมมำทิฏฐิละ่ เรำบอกวำ่เรำก็มีควำมเห็นถกู เพรำะเรำพยำยำมกลัน่กรองดว้ย

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ให้เป็นสัมมำทิฏฐิ พยำยำมท ำให้ถกูตอ้ง วำงใจไม่ให้

เกร็งเกินไป ไม่ให้เคร่งเกินไป ไม่ให้เบียดเบียนตวัเองจนเกินไป วำงใจให้เป็นกลำงๆ แลว้ก ำหนด

พทุโธๆ ไป ก ำหนดพทุโธไป 

เร่ิมตน้ สติ พอเรำเร่ิมตน้ก ำหนดพทุโธชดัๆ เด๋ียวมนัก็จำงลงๆ สติมนัก็ออ่นไป เพรำะอะไร 

เพรำะกิเลสมนัอยูก่บัเรำไง เพรำะกิเลสมนัอยูก่บัหัวใจของเรำ เรำท ำส่ิงใดก็แลว้แต่ เวลำกิเลสมนั

นอนหลบั กิเลสมนัยงัไม่ต่ืนข้ึนมำ เรำจะท ำส่ิงใด เรำตั้งใจ เรำไป เรำปฏิบติั เรำจะท ำให้มุมำนะ 

เรำจะท ำของเรำให้เตม็ก ำลงัของเรำ พอท ำแลว้สักวนัสองวนัมนัเปล่ียนแลว้ มนัมีขอ้ต่อรองในใจ

แลว้ กิเลสมนัเร่ิมงวัเงียนะ มนัยงัไม่ไดต่ื้น ถำ้มนัต่ืนข้ึนมำนะ มนัจบเลย 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีวำ่ อวชิชำ กิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำกมนัอยูใ่นหัวใจของเรำ แต่เรำมี

อ  ำนำจวำสนำไดเ้กิดมำเป็นมนุษยแ์ลว้พบพระพทุธศำสนำ พระพทุธศำสนำ วนัน้ีเป็นวนัส ำคญั

ทำงพระพทุธศำสนำ เป็นกำรยืนยนัวำ่องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้เกิดวนัน้ี ตรัสรู้วนัน้ี แลว้ก็

ปรินิพพำนวนัน้ี มีควำมจริงอยูท่ี่น่ี ก ำเนิดพทุธะเกิดจำกองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้รู้จริงข้ึน

มำแลว้วำงธรรมและวนิยัน้ีไวใ้ห้เรำประพฤติปฏิบติัข้ึนมำ เรำก็พยำยำมจะท ำควำมจริงของเรำ

ข้ึนมำให้มนัเกิดพทุโธ พทุโธๆๆ ถำ้พุทโธถึงท่ีสุดนะ มนัพุทโธจนพุทโธไม่ได ้ถำ้พุทโธไม่ได ้นัน่

ละ่ตวัพุทธะ น่ีถำ้เรำเจอพทุโธจริง 

ดูสิ เวลำหลวงปู่มัน่ท่ำนให้ชำวมูเซอช่วยหำพทุโธ หำพทุโธ เขำก็หำของเขำเจอ แต่หำ

ของเขำเจอ อ ำนำจวำสนำของเขำมีมำกนอ้ยแค่ไหน ถำ้อ  ำนำจวำสนำของเขำมีมำกข้ึนมำ เขำ

พยำยำมจะท ำสัมมำสมำธิของเขำให้ยกข้ึนสู่วปัิสสนำ ถำ้ยกข้ึนสู่วปัิสสนำ 

เพรำะองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้เวลำประพฤติปฏิบติัข้ึนมำ ถำ้ไม่ตรัสรู้เป็นองค์

สมเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ ก่อนท่ีประพฤติปฏิบติัมำ ๖ ปี แสวงหำอยู ่ใครจะพดูอยำ่งไร ใครชกั

น ำไปอยำ่งไร เรำไม่มีควำมจริง เรำก็ไม่เช่ือเขำ แตเ่รำก็ไม่รู้วำ่มนัควรท ำอยำ่งใด แต่เวลำองค์

สมเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมำตำมควำมเป็นจริงแลว้ ไดท้ดสอบมำกบัควำมเห็นผิด
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มำ ๖ ปี ส่ิงท่ีเจำ้ลทัธิต่ำงๆ เขำดึงไป ๖ ปี ควำมท่ีเขำชกัน ำไป แต่เรำไม่มีส่ิงใดจะโตแ้ยง้กบัเขำ แต่

เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมำ มนัเห็นผิดหมดละ่ ส่ิงท่ีท ำมำน่ีรู้วำ่ผิดรู้วำ่ถกู

หมดละ่ แลว้ส่ิงท่ีถกู ถกูท ำอยำ่งใด ถำ้ถกูท ำอยำ่งใด เวลำท ำถกูข้ึนมำ อะไรถึงถกูละ่ แลว้ถำ้ท ำถกู

ข้ึนมำ มนัมีส่ิงใดท่ีมนัโตแ้ยง้ มนัมีส่ิงใดท่ีชกัน ำให้ลงต ่ำละ่ 

ฉะนั้น หัวใจของสัตวโ์ลก จะร้ือสัตวข์นสัตวส์ัตวโ์ลก สัตวโ์ลกท่ีเขำนอ้มใจเขำลงสู่

ธรรม ถำ้นอ้มใจเขำลงสู่ธรรม เขำจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมำ ปฏิบติัอยำ่งใด ถำ้ยงัมีกิเลสตณัหำ

ควำมทะยำนอยำกอยู ่ เขำตั้งใจปฏิบติัข้ึนมำ แลว้ถำ้กิเลสมนัไดก้ำรควบคุมดูแล กำรปฏิบติันั้นมนั

ก็มีโอกำสบำ้ง แต่ถำ้กิเลสมนัฟ้ืนตวัข้ึนมำ กิเลสมนัมีก ำลงัมำกกวำ่ ลม้ลกุคลกุคลำนอยำ่งใด 

ฉะนั้น เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้เห็นสภำวะแบบนั้น ถึงบอกวำ่ ถำ้ก ำหนดพทุ

โธ พทุโธชดัๆ พทุโธชดัๆ ไว ้มีสติสัมปชญัญะ ถำ้พทุโธๆๆ จนมนัพทุโธไม่ได ้ถำ้พทุโธยงัพทุโธ

ไดอ้ยู ่ แลว้จิตมนัสงบระงบัเขำ้มำ อนันั้นก็เป็นอ ำนำจวำสนำ อ ำนำจวำสนำของเรำนะ ถำ้จิตสงบ

แลว้เรำฝึกหัดใชปั้ญญำของเรำ ถำ้ฝึกหัดใชปั้ญญำของเรำ เพ่ือปัญญำน้ีจะกลบัมำท ำให้ควำมสงบง่ำย

ข้ึน เพ่ือให้ปัญญำน้ีก ำหนดพทุโธ มนัก็มีปัญญำคอยประคอง ถำ้พทุโธของเรำนะ พทุโธดว้ย

ศรัทธำ พทุโธดว้ยควำมเช่ือ พุทโธๆ ก็ลม้ลกุคลกุคลำน 

ก ำเนิดพทุธะ ก ำเนิดในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพทุธเจำ้ ก ำเนิดในใจของพระสำรี

บุตร พระโมคคลัลำนะ ก ำเนิดในใจของพระอรหันตใ์นสมยัพทุธกำล แต่ถำ้มนัจะก ำเนิดกบัเรำละ่ 

ก ำเนิดพทุธะนะ ก ำเนิดนั้นมนัก็เป็นแต่ช่ือ มนัก ำเนิดมำแลว้มนัก็เป็นทำงทฤษฎี เป็นวชิำกำร เป็น

สัจจะควำมจริงขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ มนัไม่เป็นสัจจะควำมจริงกบัเรำ 

ถำ้เป็นสัจจะควำมจริงกบัเรำนะ เรำก ำหนดสิ เรำมีสติสิ ก ำหนดพทุโธๆๆ แลว้มีสติ แลว้

มีส่ิงใดเป็นอปุสรรค กำรปฏิบติัแลว้มนัไม่สมประโยชน์ส่ิงใด เรำก็แยกแยะของเรำสิ เรำก็พยำยำม

ท ำของเรำสิ ถำ้เรำใชอ้บุำย เรำใชว้ธีิกำรแยกวำ่ส่ิงใดผิดส่ิงใดถกู ถำ้ท ำแลว้มนัไดป้ระโยชน์ข้ึนมำ 

พทุโธๆๆ ดว้ยควำมหยำบของเรำ พอพทุโธๆ พอมนัละเอียดข้ึน มนัดีข้ึน เรำดว้ยกำรอยำกได ้

ดว้ยควำมอยำกให้มนัประสบควำมส ำเร็จ เรำเองมนัปฏิบติัไปแลว้สติออ่น ปัญญำออ่นดอ้ย มนั
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สงบแลว้มนัร่มเยน็ข้ึนมำ ต่ืน ปล่อยวำงซะ พอปล่อยวำงแลว้ แลว้บอกวำ่ “มนัพทุโธไม่ได ้ เพรำะ

ถำ้พทุโธแลว้จิตมนัจะหยำบออกมำ ถำ้เรำก ำหนดพทุโธมนัละเอียดแลว้” 

เพรำะเรำไม่เคยเห็นสมบติั เรำไม่เคยเห็นอริยทรัพย ์ เรำไม่เคยเห็นสมบติัท่ีมนัมีคุณค่ำ

มำกกวำ่น้ี แคจิ่ตใจของเรำหยำบกระดำ้งอยูก่บักิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำก แค่ปลอ่ยวำงเป็นชัว่

คร้ังชัว่ครำวมำ เรำก็ต่ืนเตน้ขนำดท่ีวำ่เรำท ำส่ิงใดไม่ได ้ ท ำส่ิงใดไม่ไดเ้ลยหรือ ถำ้ท ำส่ิงใดไม่ได ้

เวลำปฏิบติัจะลม้ลกุคลกุคลำนอยำ่งน้ี พอจิตเร่ิมจะดีข้ึน เรำก็ประมำทเลินเลอ่ซะ เวลำมนัเส่ือมไปนะ 

ทุกขร้์อนๆ มีแต่ควำมวติกกงัวล แลว้จะเอำให้ได้ๆ  

แต่ถำ้เรำไม่เคยเจอส่ิงใดเลย เรำก็ไม่มีสัญญำจะให้มัน่หมำย แต่พอเรำเคยจิตใจสบำยๆ 

เรำก็อยำกไดส่ิ้งนั้นๆ ส่ิงน้ีมนัก็มำรบเร้ำใจเรำตลอดเวลำ ทั้งๆ ท่ีเวลำท ำควำมเพียรมนัก็ตอ้งตั้งสติ 

มนัก็ตอ้งมีควำมเขม้แขง็อยูแ่ลว้ ท ำน่ีมนัก็ล  ำบำกพอตวัอยูแ่ลว้ ยงัมีตณัหำซ้อนมำ ซ้อนมำอำ้งเหตุ

อำ้งผล อำ้งวำ่ เรำควรจะท ำอยำ่งนั้น เรำควรจะไดอ้ยำ่งน้ี น่ีมนัซ้อนมำ 

ถ้ำเรำวำงซะ เรำต้องมีปัญญำ ถ้ำเรำคิดอย่ำงนี ้ เรำหวงัอย่ำงนี ้ เรำจะทุกข์ร้อนอยู่

ตลอดไป แต่ถ้ำเรำเช่ือธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ สัจธรรมมันมีอยู่จริงของ

มัน ถ้ำมีอยู่จริงของมัน ถ้ำเรำท ำควำมเป็นจริงตรงกบัควำมเป็นจริงนั้น สัจธรรมนั้นจะเกดิ

เป็นปัจจัตตัง สันทิฏฐิโกในใจของเรำ 

ฉะนั้น ส่ิงที่มันท ำแล้วมันไม่ได้ผลกว็ำงไว้ แล้วตั้งสติของเรำ ก ำหนดของเรำ 

ก ำหนดของเรำให้ชัดๆ ไว้ อย่ำให้ส่ิงใดแทรกแซงมำ ค ำว่ำ “ชัดๆ ไว้” เรำกจ็ะไปยดึมั่นอกี มัน

แทรกแซงเข้ำมำ พุทโธๆ จนพุทโธละเอยีดเข้ำไป อย่ำทิง้! จ ำไว้ อย่ำทิง้! เกำะพุทโธเข้ำไปจนถึง

ที่สุด พยำยำมตะโกนพุทโธมันกต็ะโกนไม่ได้ ถ้ำตะโกนไม่ได้ มันจะเข้ำไปสู่นั่นล่ะก ำเนิด

พุทธะ 

ถำ้ก ำเนิดพทุธะเกิดข้ึนมำนะ ถำ้ใครมีอ  ำนำจวำสนำมนัจะรู้ส่ิงตำ่งๆ มนัเป็นส่ิงท่ีอ  ำนำจ

วำสนำ จิตของคนไม่เหมือนกนั คนท่ีสร้ำงอ ำนำจวำสนำมำมำกมนัจะผอ่งใส มนัจะสวำ่งไสว มนัจะรู้
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ส่ิงแปลกๆ คนท่ีพทุโธๆ เขำ้มำแลว้สงบเขำ้มำเฉยๆ สงบน่ิงๆ เขำ้มำโดยท่ีไม่มีส่ิงใดเลย อนันั้นก็

เป็นอ ำนำจวำสนำบำรมีของเรำ 

เรำไม่ไดป้ฏิบติัพทุโธ เรำไม่ไดก้ ำหนดพทุโธเพ่ือจะมำอวดอำ้งกนั เรำไม่ใช่ก ำหนดพทุ

โธเพ่ือจะมำประกวดกบัใคร เรำไม่ตอ้งกำรให้จิตของเรำไปประกวดกบัจิตของใครวำ่จิตของใคร

มนัจะดีงำมกวำ่ของใคร จิตของเรำก็คือจิตของเรำ กุศลของเรำก็เป็นกุศลของเรำ อกุศลในใจท่ีมนั

สร้ำงมำ ส่ิงใดมนัเสวยก่อน ถำ้เป็นกุศลข้ึนมำ จิตเป็นกุศล จิตท่ีเป็นธรรม มนัไดเ้สวยควำมสุขก่อน 

แลว้เวลำมนัเส่ือมไป เวลำมนัทุกขร้์อนไป อกุศลเกิดกบัใจแลว้ ถำ้อกุศลเกิดกบัใจนะ เรำปฏิบติัเพ่ือ

ใจของเรำ เรำไม่ไดป้ฏิบติัเพ่ือจะเอำคุณงำมควำมดีของเรำไปประกวดกบัใคร ถำ้เรำไม่ประกวดกบั

ใครนะ ใครจะสวำ่งไสว ใครจะผอ่งใส ใครจะรู้เห็นส่ิงใด นั้นเป็นอ ำนำจวำสนำของเขำ 

แลว้ถำ้ไม่มีครูบำอำจำรยค์อยคุม คอยดูแลของเขำ ส่ิงนั้นคนไม่เคยรู้เคยเห็น พอรู้เห็นส่ิง

ใดข้ึนมำก็วำ่ส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ ทั้งๆ ท่ีมนัเป็นหญำ้ปำกคอก เพ่ิงจะเร่ิมประพฤติปฏิบติัเพ่ือให้รู้จกั

ตวัตนตวัจริงของเรำ ตวัจริงของเรำคือตวัจิตของเรำ จิตของเรำเวยีนตำยเวยีนเกิดไปในวฏัฏะ มนั

ไม่รู้จกัตวัของมนัเลย เกิดชำติใดเกิดภพใดก็เขำ้ใจวำ่ภพนั้นชำตินั้นเป็นตวัตนของตวั เกิดภพใด

เกิดชำติใดเพรำะอ ำนำจวำสนำของเวรของกรรมท ำใหเ้กิดภพนั้นชำตินั้น แลว้ภพนั้นชำตินั้นได้

สร้ำงบุญญำธิกำร ไดส้ร้ำงบำปอกุศลกบัภพชำตินั้นไดม้ำกนอ้ยขนำดไหน มนัไม่เคยรู้ตวัมนัเอง

เลย 

แต่ก ำหนดพทุโธๆ จนจิตสงบระงบัเขำ้มำ เรำรู้เรำเห็นของเรำ เห็นไหม ก ำเนิดพทุธะอยำ่งน้ี

เรำรักษำ พอรักษำข้ึนมำ ฝึกหัดใชปั้ญญำ ฝึกหัดใชปั้ญญำนะ นอ้มไปสู่กำย ถำ้มีอ  ำนำจวำสนำมนั

จะเห็นกำย เห็นเป็นอวยัวะส่ิงใดส่ิงหน่ึง เห็นแลว้มนัก็มีควำมดูดด่ืมมำกข้ึน จิตสงบน้ีมีรสชำติ

อยำ่งหน่ึง เวลำจิตสงบแลว้มีรสชำติอยำ่งหน่ึง ถำ้เรำพยำยำมฝึกหัดใชปั้ญญำ นอ้มไปสู่กำย สู่เวทนำ 

สู่จิต สู่ธรรม ถำ้มนันอ้มไปไม่ได ้ มนัก็มีควำมสุขในควำมสงบของใจ แต่ถำ้มนันอ้มไปเห็นกำย 

เห็นเวทนำ เห็นจิต เห็นธรรม ถำ้มนัจบัตอ้งได ้เรำจะไดท้รัพยม์ำกข้ึน ถำ้เรำไดท้รัพยม์ำกข้ึนมนัจะ

ยิ่งมีรสชำติมำกข้ึน มีรสชำติ มีรสชำติเพรำะมนัเป็นควำมจริง 
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แต่เดิมมำ จิตของเรำ พอจิตของเรำมนัไม่สงบ จิตของเรำ เรำศึกษำธรรมขององคส์มเดจ็

พระสัมมำสัมพทุธเจำ้มำ เรำบอกวำ่เรำเป็นนกัปรำชญ ์ เรำมีควำมรู้ เรำก ำหนดได ้ เรำก ำหนดกำยก็ได ้

เรำก ำหนดเวทนำก็ได ้ เรำก ำหนดจิตก็ได ้ เรำก ำหนดธรรมก็ได ้ เพรำะมนัมีอยูก่บัตวัเรำ ส่ิงท่ีเรำ

ก ำหนดนั้นมนัก ำหนดโดยกิเลส ก ำหนดโดยควำมเห็นผิดของตวั ถำ้ก ำหนดโดยควำมเห็นผิดของ

ตวั มนัก็เห็นสภำวะ มนัเป็นวชิำกำรทำงโลก มนัเป็นเร่ืองของโลกียปัญญำ พอโลกียปัญญำก ำหนด

ส่ิงใดมนัก็รับรู้ของมนั เพรำะมนัเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้จริงๆ พอมนัเป็น

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้จริง แต่เรำจบัของเรำดว้ยปัญญำทำงโลกของเรำ แลว้

เรำก็เอำมำพิจำรณำ ถำ้เรำพิจำรณำ มนัเป็นตรรกะ มนัเป็นตรรกะมนัก็เขำ้ใจของมนั มนัก็มีรสชำติ

ของมนั เรำก็เขำ้ใจเอำเองไงวำ่ส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ ทั้งๆ ท่ีส่ิงนั้นเวลำพิจำรณำไปแลว้ผลของมนัก็คือ

กำรปลอ่ยวำง ถำ้มนัปลอ่ยวำงนะ แลว้ปลอ่ยวำงแลว้ท ำอยำ่งไรต่อไป ปลอ่ยวำงท ำอยำ่งไรต่อไป 

เพรำะมนัไม่มีก ำเนิดพทุธะ มนัไม่มีจิตท่ีสงบ มนัถึงพิจำรณำต่อเน่ืองไปไม่ได ้มนัต่อเน่ืองไป

ไม่ไดเ้พรำะอะไร เพรำะมนัเป็นโลกียปัญญำ มนัเป็นเร่ืองโลก เร่ืองโลกคืออะไร โลกคือกิเลส

ตณัหำควำมทะยำนอยำก มนัให้เรำรู้ไดแ้ค่น้ีไง แต่เพรำะวนัน้ีวนัส ำคญัทำงพระพทุธศำสนำ องค์

สมเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมำ วำงธรรมไวต้ำมควำมเป็นจริง แลว้ปฏิบติัจริง มนั

จะเขำ้ไปสะเทือนสู่กิเลส สะเทือนสู่หัวใจดวงนั้น 

หลวงปู่เสำร์ หลวงปู่มัน่ ท่ำนประพฤติปฏิบติัของท่ำนมำ ท่ำนถึงวำงหลกัเกณฑม์ำให้เรำ

ท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ ถำ้ใจสงบแลว้ ถำ้จิตมนัสงบข้ึนมำ มนัก็มีควำมสุขของมนั พอจิตสงบแลว้ 

มนัมีพทุธะ พอพทุธะแลว้ เรำเอำพทุธะน้ีไง ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบำน เบิกบำนในอะไรละ่ 

ส่ิงท่ีควรท ำและส่ิงท่ีไม่ควรท ำ ส่ิงท่ีไม่ควรท ำคือไม่ควรส่งออก ไม่ควรไปรับรู้เร่ืองโลก 

แต่ส่ิงท่ีควรท ำละ่ ส่ิงท่ีควรท ำ นอ้มไป นอ้มไปสู่กำย สู่เวทนำ สู่จิต สู่ธรรม ถำ้คนมีอ ำนำจวำสนำ

มนัจะเกิดข้ึนเอง ถำ้เกิดข้ึนเอง ดว้ยอ ำนำจวำสนำนะ อ ำนำจวำสนำของคน บำงทีเกิดข้ึนเองคร้ัง

สองคร้ัง แลว้ต่อไปมนัก็ไม่เกิด บำงคนเกิดข้ึนเอง มนัจะมีควำมช ำนำญข้ึนไป แลว้จบัตอ้งข้ึนไป 

พิจำรณำเขำ้ไป แยกแยะข้ึนไปเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป น่ีขิปปำภิญญำ ผูท่ี้ปฏิบติัง่ำยรู้ง่ำย 
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แต่ถำ้เรำเวไนยสัตวล์ะ่ คนชั้นกลำงละ่ เรำตอ้งหำอยูห่ำกินของเรำเอง เรำตอ้งตั้งสติของเรำเอง 

เรำตอ้งท ำสมำธิของเรำเอง เรำตอ้งใชปั้ญญำของเรำเอง เรำก็ตอ้งมีสติปัญญำท่ีละเอียดออ่น 

ประคองดูแลสถำนะเรำ สถำนะของจิตท่ีมนัสงบ มนัก็มีควำมสุขควำมสงบของมนั ควำมสุขควำมสงบ

นะ 

เวลำจิตสงบแลว้ ผูท่ี้มีอ  ำนำจวำสนำเห็นกำย เห็นเวทนำ เห็นจิต เห็นธรรมตำมควำมเป็นจริง 

เขำกจ็บัของเขำ แลว้พิจำรณำของเขำไป ด ำเนินของเขำไป ส่ิงท่ีควรท ำๆ 

ส่ิงท่ีไม่ควรท ำ จิตสงบแลว้ออกรู้ต่ำงๆ แลว้จิตสงบแลว้ไม่รู้จกัดูแลรักษำ พอจิตสงบแลว้

ก็เขำ้ใจวำ่ส่ิงน้ีเป็นมรรคเป็นผล เป็นมรรคเป็นผลแลว้ก็เรียกร้องเอำ วำ่เรำปฏิบติัแลว้จะเรียกร้อง 

น่ีส่ิงท่ีไม่ควรท ำ 

ส่ิงที่ควรท ำ ถ้ำจิตสงบแล้ว มันกเ็ป็นควำมสุขของเรำใช่ไหม เรำไม่ได้ปฏิบัติมำเพ่ือ

ไปประกวดกบัใคร เรำไม่ได้ปฏิบัติมำเพ่ือจะอวดใคร เรำปฏิบัติมำเพ่ือพรหมจรรย์ของเรำ เรำ

ปฏิบัติมำเพ่ือควำมช ำระล้ำงกเิลสของเรำ ถ้ำจติสงบเข้ำมำ เรำกรู้็จักตัวตนของเรำ ถ้ำเรำรู้จัก

ตัวตนของเรำ เรำเป็นชำวพุทธแท้ ชำวพุทธแท้ 

ชำวพทุธโดยทะเบียนบำ้น เขำก็วำ่เป็นชำวพทุธของเขำ เขำก็ด  ำรงชีวติของเขำแบบโลกๆ 

แลว้เขำก็หำควำมสุขควำมสะดวกของเขำในทำงโลก เรำเป็นชำวพทุธแท ้ชำวพทุธแทเ้พรำะอะไร 

เพรำะเรำเป็นพทุธท่ีหัวใจ เรำไม่ไดเ้ป็นพทุธท่ีทะเบียนบำ้น เรำเป็นชำวพทุธท่ีหัวใจ เพรำะเรำ

ก ำหนดพทุโธ เรำก ำหนดพทุธำนุสติ เรำก ำหนดพทุโธๆ ของเรำ ก ำหนดพทุโธเพรำะเช่ือมัน่ใน

องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ เพรำะองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้เป็นพทุธภำษิต ให้ท ำ

กรรมฐำน ๔๐ ห้อง ให้ท ำควำมสงบของใจ ให้ท ำสมถะข้ึนมำ สมถกรรมฐำน วปัิสสนำกรรมฐำน 

วปัิสสนำกรรมฐำน เพรำะเกิดจำกสมถกรรมฐำน ถำ้ไม่มีสมถกรรมฐำน มนักเ็ป็นเร่ือง

ของกิเลส เป็นเร่ืองของโลก เร่ืองจินตนำกำร เร่ืองกำรจินตมยปัญญำ เร่ืองของโลกๆ ท่ีพิจำรณำของเรำ

ไป มนัก็มีรสชำติแค่นั้นแหละ มนัก็มีรสชำติแบบโลกนัน่แหละ ท่ีบอกวำ่เรำเขำ้ใจธรรมๆ นัน่
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แหละ แต่จริงๆ แลว้ไม่เขำ้ใจ ถำ้จริงๆ ไม่เขำ้ใจเพรำะอะไร เพรำะมนัไม่รู้จกัพทุธะ มนัไม่มีก ำเนิด

พทุธะ มนัไม่มีควำมจริงในหัวใจ 

แต่ถำ้มีควำมจริงในหัวใจ เพรำะจิตสงบมีควำมจริงในหัวใจ พอมีควำมจริงในหัวใจ เรำ

นอ้มไปๆ ส่ิงท่ีควรท ำ เรำนอ้มไปสู่กำย สู่เวทนำ สู่จิต สู่ธรรม พอนอ้มไป มนัจบัตอ้งได ้ พอ

ปัญญำมนัจบัตอ้งได ้มนัพิจำรณำ ถำ้ก ำลงัมนัพอ พิจำรณำแลว้มนัมีเหตุมีผลของมนั มีเหตุผลของ

มนั หมำยควำมวำ่ ถำ้เห็นกำย กำยมนัยอ่ยสลำยไป กำยมนัแปรสภำพไป กำรแปรสภำพ ของท่ีมนั

เปล่ียนแปลงต่อหนำ้ ของท่ีมนัเปล่ียนแปลงต่อหนำ้เรำไม่เห็นหรือ ดูตำของคน ตำท่ีไม่พิกำรนะ เขำจะ

เห็นภำพของเขำชดัเจนของเขำ น่ีตำเน้ือนะ ตำเน้ือ เห็นไดด้ว้ยตำเน้ือ ตำเน้ือเห็นไดแ้ต่วตัถ ุ

ตำธรรม จกฺขุ  อุทปำท ิ ำณ  อุทปำทิ จกัขญุำณมนัเกิด ถำ้จกัขญุำณมนัเกิด ตำใจมนั

เห็น ส่ิงท่ีแปรสภำพให้เห็นอยำ่งน้ีมนัเป็นไตรลกัษณ์ ถำ้เป็นไตรลกัษณ์ รสชำติมนัเป็นอยำ่งไร ส่ิง

ท่ีเรำศึกษำกนัมำมนัเป็นวชิำกำร ศึกษำกนัมำจนปำกเปียกปำกแฉะ ศึกษำกนัมำ รู้ทุกอยำ่งเลย รู้ทุก

อยำ่งเลย แต่ไม่รู้อะไรเลย รู้ทุกอยำ่งเลย รู้เพรำะกำรศึกษำ รู้เพรำะกำรฟังธรรม แต่กำรปฏิบติัข้ึนมำมนั

ไม่มีควำมจริงในหัวใจเรำสกัช้ินหน่ึง 

แต่จิตสงบเขำ้มำ มนัก็มีผลงำนของเรำช้ินหน่ึง จิตสงบแลว้ น่ีก ำเนิดพทุธะแลว้ ถำ้ใช้ๆ  

ปัญญำไป มนัพิจำรณำไป รสชำตินะ คน เวลำเรำปฏิบติั เรำทุกขเ์รำยำก เรำทุกขเ์รำยำกเพรำะเรำ

ปฏิบติัแลว้ ส่ิงต่ำง  ๆ มีแต่อปุสรรค มีแตค่วำมทุกข ์พอจิตสงบข้ึนมำมนัมีควำมสุข เวลำฟังธรรม  ๆนะ 

เวลำจิตสงบเขำ้มำ จิตดบั ค ำวำ่ “จิตดบัถึง ๓ วนั” คือวำ่มนัไม่ออกรับรู้ มนัทรงตวัของมนั มนัมี

ควำมสุข เดินไปไหนนะ มนัเหมือนลอย ตวัน้ีเบำไปหมดนะ น่ีรสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง มนั

มีรสของควำมสุข รสของธรรมมำเจือจำนในหัวใจของเรำ 

แลว้จิตสงบแลว้มนัเห็นกำย เห็นเวทนำ เห็นจิต เห็นธรรมตำมควำมเป็นจริง พิจำรณำ

แยกแยะ พอแยกแยะข้ึนมำ ก ำลงัมนัจะมีไป เพรำะมีสติ มีสมำธิ มนัถึงมีก ำลงั พอมีก ำลงัพิจำรณำ

ไป มนัจะเป็นไตรลกัษณ์ มนัจะแปรสภำพให้เรำเห็นๆ แต่ถำ้ก ำลงัเรำออ่นลง เรำท ำบ่อยคร้ังเขำ้ๆ 
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เรำใชเ้ช้ือเพลิงตลอดเวลำ แลว้เช้ือเพลิงมนัเบำลง เช้ือเพลิงมนัออ่นลง ส่ิงท่ีเรำจะท ำต่อไปมนัจะ

ไม่สะดวกแลว้ 

น่ีก็เหมือนกนั เรำพิจำรณำไปแลว้ คนถำ้พิจำรณำไปแลว้นะ มนัลม้ลกุคลกุคลำนเหมือนกนั 

เวลำท ำควำมสงบก็ท ำควำมสงบแสนยำก เวลำมนัใชปั้ญญำมนัยำกกวำ่อีก มนัยำกกวำ่เพรำะอะไร 

เพรำะมนัละเอียดออ่นกวำ่ เรำหำทุนนะ สมำธิคือทุน ก ำเนิดพทุธะ พทุธะ เรำมีวตัถดิุบของเรำ แต่

เรำจะมำกอปรให้มนัเป็นมรรคญำณ ประกอบข้ึนมำให้ธรรมจกัรมนัเคล่ือน ธรรมจกัร จกัรสมดุล

ของมนั มชัฌิมำปฏิปทำ ควำมสมดุลของงำนชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ สติชอบ ปัญญำชอบ 

ควำมชอบธรรมมนัเกิด เกิดเพรำะวำ่เรำฝึกหัด เรำใชปั้ญญำของเรำ ถำ้มนัชอบธรรม มนัก็ปล่อย 

พอปลอ่ยแลว้ เรำเคยท ำได ้เรำท ำต่อไปอีก เรำจะท ำให้เหมือนเดิม ถำ้ใหเ้หมือนเดิมมนัก็ไม่เหมือน 

ไม่เหมือนเพรำะ หน่ึง พลงังำนน้ีแตกต่ำงกนั กิเลสท่ีมนัยงัไม่รู้เท่ำ เรำท ำส่ิงใดไปเป็นธรรม

ข้ึนมำ มนัก็เกิดข้ึนเป็นสจัจะควำมจริง พอกิเลสรู้เท่ำ มนัต่อรองแลว้ มนัอำ้งอิงแลว้ มนัสร้ำงภำพ

ให้ก่อนเลย “ท ำมำอยำ่งน้ีนะ แลว้มนัก็จะปลอ่ยวำงอยำ่งน้ีนะ” แลว้ปลอ่ยวำงอยำ่งน้ีมนัก็เป็นสัญญำ 

สัญญำแลว้เรำก็จบั พอเป็นสัญญำแลว้ผลมนัก็จืดชืด พอจืดชืดข้ึนมำ เรำจะตอ้งให้เป็นปัจจุบนั 

ปัจจุบนัเรำท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ ถำ้ท ำควำมสงบของใจเขำ้มำมำกข้ึน แลว้เรำยอ้นกลบัไป

พิจำรณำ หมัน่ครำดหมัน่ไถ ในมุตโตทยั ในเทศน์ขององคห์ลวงปู่มัน่ท่ำนจะบอกเลยวำ่ ท ำนำ 

ใครๆ ก็ท ำนำลงท่ีดินนัน่ละ่ ใครๆ ก็ท ำท่ีนำนัน่น่ะ ท ำนำก็ไดข้ำ้วทุกปีๆ นัน่ละ่ ท ำซ ้ ำท ำซำก มนัก็

ไดผ้ลประโยชน์มำตลอด เพรำะคนเรำไดท้ ำนำๆ ท ำนำมำเพ่ือขำ้ว ไดข้ำ้วมำเพ่ือไปด ำรงชีวติ 

น่ีก็เหมือนกนั เรำประพฤติปฏิบติัข้ึนไปก็ตอ้งสอนจิตๆ จิตมนักินทุกวนั กินแลว้กินเลำ่ 

กินธรรมไง สัจธรรม ให้จิตมนัไดพิ้สูจน์ไดต้รวจสอบ พทุธะๆ ให้มนัไดแ้ยกแยะ ไดดู้แลของมนั 

พิจำรณำซ ้ำแลว้ซ ้ ำเลำ่ ตอ้งท ำอยำ่งน้ี ท ำอยำ่งน้ีให้มีควำมช ำนำญข้ึนมำ ถำ้มีควำมช ำนำญข้ึนมำ 

จำกก ำเนิดพทุธะ มนัจะเกิดธรรมจกัร เกิดสจัธรรม น่ีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ไง 

น่ีไง วปัิสสนำญำณๆ ไง 

บอกวำ่ “มนัตอ้งเป็นวปัิสสนำ ถำ้ก ำหนดพทุโธมนัเป็นสมถะ มนัจะไม่เกิดปัญญำๆ” 
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ไอปั้ญญำๆ อยำ่งนั้นมนัเป็นจินตนำกำร มนัเป็นตรรกะ มนัไม่มีอยูจ่ริง มนัไม่มีอยูจ่ริง

หรอก เพรำะมนัเป็นเร่ืองโลก โลกกบัธรรม ปฏิบติัโลกก็ไดโ้ลก ปฏิบติัธรรมมนัตอ้งเขำ้ถึงธรรม 

มนัถึงจะเป็นธรรม ปฏิบติัโลกมนัจะเป็นธรรมไดอ้ยำ่งไร ปฏิบติัโลกก็เป็นโลกไง 

แต่ถำ้ปฏิบติัธรรม ปฏิบติัธรรมมำจำกไหน ศีล สมำธิ ปัญญำ 

แลว้เขำบอกนะ “น่ีปฏิบติัโลกก็ศีล สมำธิ ปัญญำเหมือนกนั มนัแตกต่ำงกนัตรงไหน” 

มนัแตกต่ำงกนัโดยควำมเขำ้ใจผิดไง มนัแตกต่ำงกนัโดยท่ีไม่มีครูบำอำจำรยค์อยช้ีน ำไง 

แต่ถำ้มีครูบำอำจำรยช้ี์น ำ เพรำะครูบำอำจำรยท่์ำนผิดอยำ่งนั้นมำก่อน องคส์มเดจ็พระสัมมำสัม

พทุธเจำ้ไปศึกษำกบัเจำ้ลทัธิต่ำงๆ มำโดยท่ีไม่มีธรรม นัน่เขำก็หลงผิดไป แต่เวลำองคส์มเดจ็พระ

สัมมำสัมพทุธเจำ้ตรัสรู้ธรรมจริงข้ึนมำ ธรรมจริงข้ึนมำ วำงไว ้ มนัเป็นพุทธำนุสติ ส่ิงต่ำงๆ ท่ีท ำ

ข้ึนมำ 

ถำ้เป็นปัญญำ ปัญญำอบรมสมำธิ ถำ้มีครูบำอำจำรยท่์ำนพลิกแพลงออกมำเพ่ือประโยชน์

กบัลกูศิษยล์กูหำ แต่มนัตอ้งเป็นผูท่ี้รู้จริง ผูท่ี้คอยแยกแยะให้เรำวำ่อะไรผิดอะไรถกู ถำ้อะไรผิด

อะไรถกูนะ เรำมีครูบำอำจำรยอ์ยำ่งนั้น 

๑. จะท ำให้เรำไม่หลงทำง 

๒. จะท ำใหก้ำรปฏิบติัของเรำสะดวกข้ึน แลว้พอท ำไปแลว้มนัอบอุน่ใจไง 

เรำท ำดว้ยควำมวำ้เหวน่ะ เรำไม่มีครูบำอำจำรย ์ เรำท ำดว้ยควำมวำ้เหว ่ แลว้พอวำ้เหว ่

กิเลสของเรำมนัก็เขำ้มำต่อรอง กิเลสของเรำมนัก็สร้ำงภำพของเรำให้เรำลม้ลกุคลกุคลำนอยู่

ตลอดไป แต่ถำ้มีครูบำอำจำรย ์มนัมัน่ใจของเรำ แลว้ท ำของเรำได ้

สมยัหลวงปู่มัน่ท่ำนอยู ่ท่ำนบอกเลยนะ “แกจิ้ตแกย้ำกนะ ให้หมู่คณะปฏิบติัมำ ผูเ้ฒ่ำจะแกว้ะ่ 

ผูเ้ฒ่ำจะแกว้ะ่” แต่ในปัจจุบนัน้ีมีครูบำอำจำรยน์ะ ถำ้เรำปฏิบติั ถำ้เรำไม่เช่ือใคร เรำกด็ูประวติั

หลวงปู่มัน่สิ ปฏิปทำของหลวงปู่มัน่สิ ครูบำอำจำรยท่ี์ท่ำนประพฤติปฏิบติัมำท่ำนรู้จริงของท่ำน 

ท่ำนไดว้ำงแนวทำงของท่ำนไวใ้ห้เรำไดก้ำ้วเดิน ถำ้ไม่ฟังใคร 
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ถำ้ฟังใคร ส่ิงท่ีเรำฟังมำ ฟังธรรมๆ ฟังธรรมก็มำตอกย  ้ำเรำ ตอกย  ้ำในหัวใจของเรำ มนัจะ

เสียเหล่ียมเสียคมไปไหน ท่ำนพดูออกมำมนัก็เปิดอกมำน่ะ ดีเสียอีก ท่ำนจะไดเ้ปิดออกมำวำ่ท่ำนมี

จริงหรือไม่มีจริง พดูออกมำ ถำ้ไม่มีจริงมนัก็เป็นเร่ืองของจินตนำกำรทั้งนั้นน่ะ เร่ืองจินตนำกำร คน

พดูเร่ืองจินตนำกำรมนัตอ้งมีควำมบกพร่องแน่นอน มนัจบกระบวนกำรมนัไปไม่ได ้

แต่ถำ้เรำปฏิบติัของเรำจริง เรำมีครูบำอำจำรยท่ี์วำงธรรมวนิยัน้ีไวแ้ลว้ เรำมีครูบำอำจำรยท่ี์

วำงขอ้วตัรปฏิบติัให้เรำกำ้วเดินอยูแ่ลว้ แลว้เรำก็ปฏิบติัของเรำข้ึนมำอยูใ่นปัจจุบนัน้ี ถำ้มนั

พิจำรณำกำย พิจำรณำเวทนำ พิจำรณำจิต พิจำรณำธรรมได ้ซ ้ ำไปๆ ส่ิงน้ีปลกูตน้ไม ้ เขำรดท่ีโคน

ตน้ ตน้ไมม้นัจะเจริญงอกงำมของมนัไป 

น่ีก็เหมือนกนั เรำประพฤติปฏิบติัข้ึนมำ เรำก็ปฏิบติัในใจของเรำ เวลำผูท่ี้ปฏิบติัเป็นนะ 

คนภำวนำเป็น เขำจะสงวนเวลำของเขำมำก แลว้เขำจะหำควำมสงบสงดัของเขำ แลว้เขำจะเดินจงกรม

ของเขำ นัง่สมำธิของเขำ ครูบำอำจำรยข์องเรำนะ ถำ้ใครภำวนำเป็นนะ ท่ำนพยำยำมจะให้โอกำส 

เรำอยำ่เขำ้ไปกวนเขำ เพรำะส่ิงนั้นเขำก ำลงัท ำคุณงำมควำมดีของเขำ ถำ้เขำท ำคุณงำมควำมดีเป็น

ประโยชน์กบัเขำ แลว้จะเป็นประโยชน์กบัเรำถำ้เขำรู้จริงข้ึนมำ 

ฉะนั้น คนท่ีภำวนำเป็นนะ กิริยำหรือกำรกระท ำมนัจะฟ้องเลย ฟ้องวำ่เขำสงวนรักษำ

ควำมสงบของเขำอยำ่งไร เขำจะดูแลใจเขำอยำ่งไร แลว้พิจำรณำของเขำซ ้ ำแลว้ซ ้ ำเลำ่ เวลำมนัเป็น

ข้ึนมำ ชำ้งกระดิกหู งูแลบล้ิน เวลำสมุจเฉทปหำน มนัขำด มนัขำดทีเดียวเลย ป๊ับ! ขำด! แลว้ขำด

อยำ่งไรละ่ เวลำกิเลสมนัขำด ขำดอยำ่งไร ขำดกลำงหวัใจไง ถำ้ขำดกลำงหัวใจ เห็นไหม 

ส่ิงท่ีวำ่ก ำเนิดพทุธะ พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบำน ถำ้ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบำน มนัมีอะไร มนัมี

กิเลสมีตณัหำควำมทะยำนอยำกท่ีเป็นนำมธรรมเหมือนกนัอยูใ่นหัวใจไง ในธรรมขององคส์มเดจ็

พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ก็บอกวำ่ “น ้ำใสจะเห็นตวัปลำ” เรำก็บอกวำ่ ถำ้เรำท ำจิตให้สวำ่งไสว จิต

ผอ่งใสแลว้จะเห็นตวัปลำ...น่ีควำมเขำ้ใจผิด รอไปเถอะ รอปลำไป 
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ถำ้มนัไม่เห็นปลำ มนัตอ้งร ำพึง มนัตอ้งนอ้มไป ถำ้นอ้มไปนะ เพรำะอ ำนำจวำสนำของคน

ไม่เหมือนกนั ฉะนั้น ถำ้จิตมนัผอ่งใสๆ มนัคืออวิชชำ ถำ้จิตผอ่งใสโดยหยำบๆ สกักำยทิฏฐิ 

พิจำรณำซ ้ำแลว้ซ ้ ำเลำ่ๆ ถำ้เป็นควำมจริงข้ึนมำ เวลำสมุจเฉทปหำน สังโยชน์ขำด 

สักกำยทิฏฐิ ทิฏฐิคือควำมเห็นผิด พอควำมเห็นผิดมนัขำดไป มนัเกิดควำมสงสัยไหม มนั

เกิดสีลพัพตปรำมำสไหม มนัไม่เกิด ส่ิงท่ีมีกำรพิจำรณำ พิจำรณำกำย พิจำรณำเวทนำ พิจำรณำจิต 

พิจำรณำธรรมตำมควำมเป็นจริง พิจำรณำตรงน้ี กำรพิจำรณำอยำ่งน้ีมนัก็เกิดปัญญำข้ึนมำ ในเม่ือ

ปัญญำข้ึนมำ เรำพิจำรณำเอง เรำท ำของเรำเอง แลว้มนัขำดต่อหนำ้เรำเอง เวลำมนัขำดต่อหนำ้เรำ

ไป ส่ิงท่ีสังโยชน์ขำดไป ขำดไปต่อหนำ้แลว้เรำรู้ไหม แลว้เรำจะสงสัยไหม ถำ้เรำไม่สงสัย แลว้ท ำ

อยำ่งไรต่อไปละ่ 

ก ำเนิดพทุธะ ถำ้จิตมนัผอ่งใส จิตมนัสวำ่งไสว มนัไดส้ ำรอก มนัไดค้ำยวจิิกิจฉำ 

สีลพัพตปรำมำส ไดค้ำยควำมลงัเลสงสยัไป แต่มนัยงัมีควำมลึกซ้ึง น่ีกิเลสอยำ่งหยำบ กิเลสอยำ่งกลำง 

กิเลสอยำ่งละเอียด มีหลำนมนั มีลกูมนั มีพอ่มนั มีปู่มนั เห็นไหม ควำมหยำบ ควำมละเอียด ครูบำ

อำจำรยท่ี์ท่ำนปฏิบติัมำท่ำนรู้ของท่ำน ท่ำนถึงพยำยำมจะส่งเสริม ดูแล พยำยำมปลกุเร้ำให้ผูท่ี้

ปฏิบติันั้นมีก ำลงัข้ึนมำ 

ถำ้มีก ำลงัข้ึนมำ ก ำเนิดพทุธะ ให้มนัละเอียดข้ึนไป พทุโธๆ ต่อเน่ืองกนัไป พทุโธ

ต่อเน่ืองกนัไป ถำ้จิตมนัสงบข้ึนไป พอมนัออกรู้ออกเห็น มนัก็จะไปจบักำย จบัเวทนำ จบัจิต จบั

ธรรมจำกภำยใน ถำ้จบักำย จบัเวทนำ จบัจิต จบัธรรมจำกภำยใน มนัมีสติมีปัญญำมำกข้ึน 

มีสติมีปัญญำมำกข้ึน โสดำปัตติมรรค สกิทำคำมิมรรคแตกตำ่งกนั ถำ้แตกตำ่งกนั 

แตกต่ำงกนัอยำ่งไร คนปฏิบติัแลว้เขำจะรู้วำ่แตกต่ำงกนัอยำ่งไร แต่คนท่ีไม่เคยปฏิบติัเลยน่ะ 

มรรคคือมรรค พดูวนไปเวยีนมำอยูน่ัน่น่ะ มนัก็อนัเดิมๆ 

ช่ือมนัเหมือนกนั แต่ควำมหยำบควำมละเอียดมนัแตกต่ำงกนั กิเลสท่ีมนัเป็นกิเลส กิเลส

เดก็ๆ กิเลสไร้เดียงสำ ขนำดไร้เดียงสำมนัก็ลม้ลกุคลกุคลำนแลว้ น่ีขนำดกิเลสไร้เดียงสำนะ แลว้

ถำ้กิเลสมนัเร่ิมมีวยัวฒิุข้ึนมำ กิเลสมนัเร่ิมมีอ  ำนำจข้ึนมำ เรำจะปฏิบติัอยำ่งไร 
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ถำ้เรำปฏิบติัอยำ่งไร เรำก ำหนดพทุโธของเรำให้มนัละเอียดเขำ้ไป เรำจะต่อสู้กบัมนั 

เพรำะมนัละเอียดลึกซ้ึง เรำตอ้งมีควำมรอบคอบมำกข้ึน พอรอบคอบมำกข้ึน ถำ้จิตสงบแลว้มนัจบั

ของมนัได ้ ถำ้จบัไม่ไดก้็พิจำรณำซ ้ ำ เพรำะวำ่เรำภำวนำเป็นแลว้ เรำภำวนำเป็นแลว้ เรำเคย

แยกแยะอยำ่งไร ถำ้ไปเห็นกำย เห็นกำยแลว้พิจำรณำกำยไปแลว้ กำยมนัแปรสภำพ มนัเป็นไตร

ลกัษณ์ข้ึนมำ เรำสมุจเฉทปหำนกำยข้ึนมำ พอสมุจเฉทปหำนกำยข้ึนมำมนัก็เป็นโสดำบนั 

เวลำเป็นโสดำบนัข้ึนมำ กิเลสอยำ่งหยำบมนัก็ออกไป จิตท่ีวำ่ผอ่งใสๆ มนัเร่ิมสะอำด

มำกข้ึน สะอำดมำกข้ึนเพรำะอะไร เพรำะมนัส ำรอกคำยกิเลสออกไป พอคำยกิเลสออกไป พอจิต

สงบ มนัจบักำย จบัเวทนำ จบัจิต จบัธรรมข้ึนมำ จบักำย จบัเวทนำ จบัจิต จบัธรรมท่ีมนัละเอียด

ลึกซ้ึงข้ึนไป ถำ้พิจำรณำซ ้ำเขำ้ไปๆ 

เวลำมนัพิจำรณำไปแลว้ จำกท่ีวำ่กิเลสมนัปลอ่ยวำงๆ กิเลสท่ีมนัเป็นไตรลกัษณ์ท่ีมนัสู่

สภำพเดิมของมนั แต่พอเรำไปจบักำยท่ีมนัละเอียดลึกซ้ึงข้ึน เวลำมนัปลอ่ยวำงข้ึนไป มนัสู่สถำนะ

เดิมของมนันะ 

ดูสิ พิจำรณำไปแลว้ น ้ำระเหยไปเป็นน ้ำข้ึนไป น ้ำคือน ้ำเลือด น ้ำลำย น ้ำตำ่งๆ ในร่ำงกำยน้ี 

ถำ้พิจำรณำส่ิงท่ีคมแขง็ท่ีเป็นดิน มนัก็กลบัไปสู่สถำนะท่ีเป็นดินของมนั ถำ้พิจำรณำลม ลมก็คือ

ลมในขอ้ ลมในกระดูก มนัก็สู่ลมของมนั พิจำรณำธำตุไฟ ธำตุไฟก็อำรมณ์ มนัก็เป็นธำตุไฟต่ำงๆ 

พิจำรณำธำตุ ๔ ถำ้มนัคืนสู่สภำพของมนั มนัก็ปลอ่ยของมนั 

พิจำรณำซ ้ำๆๆ ซ ้ ำข้ึนมำ ซ ้ ำข้ึนมำเพ่ืออะไร ซ ้ ำข้ึนมำเพ่ือฝึกหัดใจให้มนัเขม้แขง็ข้ึนมำ 

เพรำะเรำไม่ใช่ขิปปำภิญญำท่ีพิจำรณำง่ำยรู้งำ่ย ซ ้ ำแลว้ซ ้ ำเลำ่ถึงท่ีสุดมนัก็ปลอ่ยของมนัๆ ปลอ่ย

ของมนัแลว้มีสติปัญญำพร้อมนะ ถำ้ปลอ่ยแลว้ประมำท ปลอ่ยแลว้วำ่ส่ิงน้ีมนัจะเป็นจริง ปลอ่ย

แลว้วำ่ “เรำทุกขย์ำกมำพอแรงแลว้ ถำ้ท ำอยำ่งน้ีแลว้มนัก็ไดส้มประโยชน์แลว้” 

กำรคำดกำรหมำยใชไ้ม่ได ้มนัไม่เป็นปัจจุบนั ถำ้พิจำรณำซ ้ ำเป็นปัจจุบนั พอถึงเวลำมนัขำด 

มนัรวมลงนะ กำยกบัจิตน้ีแยกออกจำกกนั แยกเลย กำยแยกออกจำกกนั พอแยกออกจำกกนั ใน

กำรปฏิบติั ถำ้มีครูบำอำจำรยน์ะ ท่ำนพยำยำมแสวงหำของท่ำน มนัหำไม่เจอๆ เพรำะมนัแยกออก
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จำกกนั โลกน้ีรำบหมด แลว้จะไปเจอส่ิงใด ดูสิ เวลำเกิดภยัตำ่งๆ มนักวำดรำบไปหมดเลยในโลก

น้ี แลว้เรำจะไปหำส่ิงใดละ่ เรำหำส่ิงใดไม่เจอเลย ถำ้หำส่ิงใดไม่เจอ 

เห็นไหม กำรปฏิบติัข้ึนมำ กำรขดุคุย้หำ น่ีก ำเนิดพทุธะแลว้ แลว้พุทธะจะท ำอยำ่งไรต่อไป 

พทุธะถำ้ไม่ท ำต่อไป กิเลสมนัมีอยู ่ พทุธะ จิตสงบแลว้ จิตมนัสวำ่งไสวแลว้ แต่สวำ่งไสวนะ จะ

คน้หำอยำ่งใด จะท ำงำนอยำ่งใด เรำจะหำส่ิงท่ีมนัซุกอยูใ่นหัวใจ หำส่ิงท่ีมนัหลบหลีกอยูใ่นใจ

ของเรำ ส่ิงท่ีหลำนของกิเลส ลกูของกิเลส แลว้พอ่ของกิเลสละ่ หลำนของกิเลสมนัก็ไดฆ้ำ่ไปแลว้ 

มนัเป็นโสดำบนั ลกูของกิเลสมนัก็ท ำลำยไปแลว้ ก็เป็นสกิทำคำมี แลว้พอ่มนัละ่ พ่อมนัละ่ 

กองทพั ส่ิงท่ีจะออกต่อสู้ได ้ มนัตอ้งมีขนุพล ส่ิงท่ีเป็นขนุพล ควำมโลภ ควำมโกรธ 

ควำมหลง ส่ิงท่ีควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง มนัมีวยัวฒิุ เวลำไร้เดียงสำ เรำก็ลม้ลกุคลกุคลำน มี

อ  ำนำจข้ึนมำหน่อย เรำพิจำรณำของเรำ มนัขำดไป แต่ถำ้จิตมนัสงบข้ึนมำแลว้มนัตอ้งแสวงหำ 

ออกรู้ออกเห็น ออกพิจำรณำ ออกร้ือคน้ 

กำรร้ือคน้นะ กำรปฏิบติัเรำคิดวำ่เรำจะเจอกิเลส กิเลสมนัเป็นส่ิงท่ีน่ำรังเกียจ กิเลสน้ีมนั

เป็นส่ิงท่ีเรำไม่พอใจ กิเลสน้ีเรำจะมำช ำระลำ้งอยูแ่ลว้ ฉะนั้น ถำ้เรำบุกเขำ้ไป เรำตอ้งเจอกิเลส

แน่นอน กิเลสมนัอยูใ่นหัวใจของเรำ กิเลสมนัจะแสดงตวัออกมำ แลว้เรำจะไดเ้ผชิญหนำ้กบักิเลส 

แลว้ไดช้ ำระลำ้งมนั...คิดผิด 

กิเลสมนัเป็นนำมธรรม พอกิเลสมนัเป็นนำมธรรม มนัพลิกแพลงเพ่ือจะเอำชีวติมนัรอด 

ถำ้ชีวติมนัรอด พอเขำ้ไปหำมนั มนับอก “รู้จกัไหม น่ีมรรคตวัจริง ถำ้มรรคตวัจริงจะท ำใหจิ้ตใจดวงน้ี

เขม้แขง็”...ไปยอมจ ำนนกบัมนัน่ะ ทั้งๆ ท่ีจะช ำระลำ้งกิเลส พอไปเห็นกิเลส ไม่รู้จกักิเลสหรอก 

ไม่รู้วำ่เป็นมนัดว้ย 

“ปฏิบติัก็ทุกขย์ำกมำพอแรงแลว้ ปฏิบติัมำขนำดน้ีก็เป็นนิพพำนแลว้ ถำ้เป็นนิพพำนแลว้ก็

เป็นธรรมแลว้ ก็อยูแ่ค่น้ีแหละ มนัก็เป็นธรรมแลว้ ถำ้เป็นธรรมแลว้จะตอ้งขวนขวำยไปท ำไม ถำ้

กำรขวนขวำยน้ีมนัเป็นกำรกระท ำ มนัไม่ใช่นิพพำนหรอก นิพพำนเขำไม่มีกำรขวนขวำย ไม่มีกำร

กระท ำ”...จบ ไม่ปฏิบติัต่อ ติดเลย น่ีเขำ้ไปเจอมนั ให้มนัพลิกแพลงออกมำ เขำ้ไปเจอหนำ้มนัให้
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มนักลอ่มหน่อยเดียว ลม้เลย น่ีไง คนภำวนำท่ีติด ติดอยำ่งน้ีไง มนัไม่เขำ้ใจของมนั ไม่ไปเห็นของ

มนั พอเขำ้ไปวำ่งๆ วำ่งๆ ก็เป็นธรรมๆ 

มนัก็วำ่งอยูแ่ลว้เพรำะมนัช ำระลำ้งส่ิงท่ีหยำบๆ ออกมำ มนัก็วำ่งของมนัในตวัของมนัอยู่

แลว้ แต่ถำ้เวลำเขำ้ไปเจอกิเลสท่ีละเอียด กิเลสบอก “ฉันเป็นธรรมๆ” ก็ไปเช่ือมนั ถำ้เรำมีสติมีปัญญำ

จบั มีสติมีปัญญำจบันะ เวทนำอยำ่งหยำบ เวทนำอยำ่งกลำง เวทนำอยำ่งละเอียด ควำมลุม่หลง 

ควำมเขำ้ใจผดิ ควำมท่ีเป็นสญัญำอำรมณ์มนัมีอยู ่ ส่ิงท่ีมีอยู ่ ถำ้มนัจบัตอ้งได ้ ดูสิ ควำมคิดหยำบๆ 

มนัก็มี ควำมคิดอยำ่งละเอียดมนัก็มี ควำมคิดท่ีมนัออ้ยสร้อยก็มี ถำ้จบัควำมคิดออ้ยสร้อยข้ึนมำ 

จบัมนัได ้ น่ีขดุคุย้หำมนั ถำ้จบัมนัได ้ควำมออ้ยสร้อย มนัออ้ยสร้อยเพรำะอะไร ออ้ยสร้อยเพรำะ

มนัหลอกเรำได ้ออ้ยสร้อยเพรำะมนัเห็นเรำอยูใ่นอ ำนำจของมนั 

แต่ถำ้เรำไม่เช่ือ เรำมีสติมีปัญญำ เรำจบัมนั เรำขดุคุย้หำมนั พอจบัหำงมนั เห็นไหม มนั

ด้ิน พอมนัด้ินข้ึนมำ มนัไม่ออ้ยสร้อยแลว้ละ่ มนัฟำดงวงฟำดงำใส่เลย พอฟำดงวงฟำดงำใส่ น่ีไง 

ขดุคุย้หำกิเลส กำรขดุคุย้หำมนัเป็นเร่ืองยำกมำกนะ คนท่ีภำวนำมำ เวลำภำวนำข้ึนไป เขำบอกวำ่ 

“มรรค ๔ ผล ๔ พิจำรณำกำยซ ้ ำแลว้ซ ้ ำเลำ่มนัก็ส้ินสุดออกไป”...มนัเป็นจินตนำกำรน่ะ จินตนำกำร

พิจำรณำกำยปลอ่ยวำงหนหน่ึงก็เป็นโสดำบนั พิจำรณำกำยหนท่ีสองก็เป็นสกิทำคำมี พิจำรณำกำย

หนท่ีสำมก็เป็นอนำคำมี พิจำรณำกำยหนท่ีส่ีก็เป็นพระอรหันตเ์ลย 

แลว้เวลำเรำก ำเนิดพทุธะมำ เรำเห็นกำยมำ เรำพิจำรณำซ ้ ำแลว้ซ ้ ำเลำ่ขนำดไหน ถำ้ไม่ซ ้ ำ

แลว้ซ ้ ำเลำ่นะ กิเลสมนัพลิกแพลง มนัหลอกลวง กำรกระท ำเรำกไ็ดผ้ำ่นมำแลว้ เรำซ ้ ำขนำดไหน

มนัถึงไดข้ำด กวำ่มนัจะขำด ท ำแลว้ท ำเลำ่ๆ แยกแยะแลว้แยกแยะอีก เพรำะอะไร เพรำะตอ้งให้

มนัสมดุลของมนั พอสมดุลของมนั มรรคสำมคัคี ถึงสมดุลของมนัแลว้มนัตอ้งสำมคัคี สัจธรรม

มนัเป็นแบบนั้น ธรรมก็คือธรรม กิเลสก็คือกิเลส แต่เรำท ำดว้ยกิเลส เรำกคิ็ดของเรำไป 

ส่ิงท่ีพอเป็นธรรมข้ึนมำ ถำ้ซ ้ ำแลว้ซ ้ ำเลำ่ถึงท่ีสุด สมดุลของมนั มนัก็ขำด พอขำดแลว้มนั

ก็เป็นควำมจริง มนัก็เป็นพยำนกบัใจอยูแ่ลว้ไง แต่เวลำเป็นควำมจริงข้ึนมำแลว้ เวลำไปปฏิบติั 

เวลำมนัละเอียดข้ึนไปๆ ไปเจอขำ้งบน ไปเจอส่ิงท่ีกำยอนัละเอียด 
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พอกำยอนัละเอียด พอจบัข้ึนมำพิจำรณำ มนัจะปลอ่ยวำงคร้ังหน่ึง ปลอ่ยวำงคร้ังหน่ึงก็เป็น

โสดำบนั อนัน้ีมนัเป็นเร่ืองโลกๆ มนัเป็นเร่ืองโลกๆ มนัเป็นเร่ืองกำรปฏิบติักนัโดยโลก มนัไม่มี

ก ำเนิดพทุธะเพรำะมนัปฏิเสธพุทธะ ปฏิเสธกำรท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ ถำ้ปฏิเสธพทุธะ มนัก็เป็น

โลก เป็นโลกก็เป็นกิเลส กิเลสมนัก็เอำกิเลสมำหลอก พอกิเลสมำหลอก พอพิจำรณำเสร็จแลว้ก็

เทียบเคียงกบัทำงทฤษฎี เทียบเคียงกบัทำงวชิำกำร “อำ้ว! ก็พิจำรณำแลว้มนัก็ปลอ่ยแลว้ อำ้ว! 

ปลอ่ยแลว้ก็เป็นโสดำบนัสิ พิจำรณำคร้ังท่ีสองปลอ่ยแลว้ก็เป็นสกิทำคำมีสิ” เป็น ใครบอกเป็นละ่ ใคร

บอกเป็น 

ลุม่หลงเพรำะไม่ก ำเนิดพทุธะ ไม่มีชีวติ ปฏิบติัแบบไม่มีชีวติจิตใจตำมควำมเป็นจริง 

ปฏิบติัแบบขอนไม ้ ปฏิบติัแบบเดก็ใจแตก เดก็ท่ีมนัเรียกร้องเอำแต่ผล เดก็ท่ีเรียกร้องเอำ

ผลประโยชน์จำกพอ่จำกแม่ พยำยำมจะเรียกร้องเอำผลประโยชน์จำกพอ่จำกแม่ รีดเอำควำมดี

ควำมชอบจำกพอ่จำกแม่ แต่มนัท ำอะไรไม่เป็น ไม่มีควำมจริงข้ึนมำเลย แต่ถำ้เป็นเดก็ท่ีดี เขำช่วย

พอ่ช่วยแม่ เขำดูแลพ่อแม่ เพรำะเขำเกิดมำจำกพอ่จำกแม่ เขำดูแลพอ่แม่เพรำะเขำซ้ึงบุญคุณของ

พอ่แม่ แลว้เขำท ำข้ึนมำ เขำก็เติบโตข้ึนมำเป็นพอ่คนแม่คนเหมือนกนั 

นี่กเ็หมือนกัน ถ้ำเรำปฏิบัติตำมควำมเป็นจริง ก ำเนิดพุทธะ ให้จริงขึน้มำ องค์สมเดจ็

พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำวำงธรรมและวนิัยนีไ้ว้ตำมควำมเป็นจริง เรำกป็ฏิบัติตำมควำมเป็นจริง

ขึน้มำ มันเป็นจริงขึน้มำ ถ้ำจริงขึน้มำ มันกเ็ป็นปัจจัตตัง มันกเ็ป็นสันทิฏฐิโก ปฏิบัติขึน้ไป

เป็นช้ันเป็นตอนขึน้ไป 

พอละเอียดข้ึนไปๆ พอจบัตอ้งของมนัได ้ขดุคุย้หำมนัเจอ พอหำมนัเจอ เรำจบั ก ำลงัมนัพอ 

ถำ้ก ำลงัพอ เร่ิมจะจบัได ้ มนัจะเป็นมหำสติ มหำปัญญำ ส่ิงท่ีเป็นมหำสติเพรำะจิตมนัละเอียด 

ควำมส่ิงท่ีวำ่เรำพิจำรณำโดยสติโดยสัมปชญัญะของเรำ พิจำรณำของเรำเป็นโสดำปัตติมรรค 

พิจำรณำซ ้ำแลว้ซ ้ำเลำ่ข้ึนไปมนัปลอ่ย ถึงเวลำมนัขำดข้ึนไป สติเรำละเอียดข้ึน ถำ้มนัท ำควำมสงบ

ของใจเขำ้มำ พทุธะเรำให้ชดัเจนข้ึน มนัจบัไดก้ำยข้ึนมำ พิจำรณำต่อไป พิจำรณำแยกแยะเขำ้ไป
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ถึงท่ีสุดแลว้มนัขำด มนัขำด เห็นไหม ถำ้มนัขำด ส่ิงน้ีมนัละเอียดลึกซ้ึง แลว้ลึกซ้ึง ถำ้จะท ำต่อไป

ตอ้งฝึกหัด 

ใครปฏิบติัเขำ้ไป ถำ้จิตมีก ำลงั ก ำเนิดพทุธะท่ีชดัเจนข้ึนมำ มนัจะเห็นวำ่มหำสติเป็นอยำ่ง

ใด คนท่ีภำวนำมำเขำจะรู้จกัสติ มหำสติ สติ สติสัมปชญัญะ สติท่ีดี สติท่ีเป็นมรรค สัมมำสติท่ี

พิจำรณำเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมำ แลว้เวลำพิจำรณำข้ึนมำ มนัช ำระลำ้งกิเลสอยำ่งหยำบๆ ข้ึนไป 

แลว้กิเลสอยำ่งละเอียด สติปัญญำอยำ่งน้ีจะใชไ้ดไ้หม ถำ้สติปัญญำอยำ่งน้ีมนัจะจบัตอ้งกิเลสได้

ไหม ถำ้สติปัญญำอยำ่งน้ีเขำ้ไปหำกิเลส กิเลสมนัก็พลิกแพลงเอำวำ่มนัเป็นธรรม มนัก็หลอกลวง

เรำมำ ก็เช่ือมนัไป แต่ถำ้เป็นมหำสติข้ึนมำ เรำฝึกหัดข้ึนมำ ก ำเนิดพทุธะจนชดัเจนข้ึนมำ จนมนั

เป็นมหำสติข้ึนมำ พอเป็นมหำสติ มหำสติมนัจบัข้ึนมำ ไอส่ิ้งท่ีพดูมำน้ีมนัหลอกลวง ส่ิงท่ีพดูมำน้ี

พดูมำดว้ยกิเลส ถำ้พดูมำดว้ยกิเลสอยำ่งน้ีมนัจะเอำควำมจริงมำจำกไหน 

ถำ้ใชม้หำสติ มหำปัญญำโดยควำมชดัเจนเขำ้ไป แลว้ถำ้จบัตอ้งได ้ นอ้มไป จบัตอ้งไดใ้น

กำย ในเวทนำ ในจิต ในธรรม มนัจะเป็นอสุภะแลว้นะ ถำ้เป็นอสุภะข้ึนมำ มนัพิจำรณำไป มนัจะ

เยิ้มไหลเขำ้มำในใจแลว้นะ ใจ น่ีกำมฉันทะ 

เรำวำ่กำมฉันทะมนัเป็นเร่ืองของกำรเสพกำมๆ ไง แต่เรำไม่เห็นหรอกวำ่กำมฉันทะมนั

จะเกิดจำกปฏิฆะ กำมรำคะ กำมรำคะเพรำะมนัพอใจในตวัมนัเอง เห็นไหม ถำ้จิตมนัพอใจในตวั

มนัเอง มนัพอใจของมนั ควำมพอใจมนัจะเก่ียวเน่ืองออกไปจำกขำ้งนอก พิจำรณำเขำ้ไป พิจำรณำ

ซ ้ ำแลว้ซ ้ ำเลำ่โดยมหำสติ มหำปัญญำ ดว้ยมหำสติ มหำปัญญำ มนัพิจำรณำซ ้ำๆ ไป ละเอียดข้ึนไป 

ถำ้ละเอียด เพรำะอะไร เพรำะมนัเป็นมหำสติ มหำปัญญำ แลว้ท ำของเรำ ฉะนั้น เวลำปฏิบติัอยำ่ง

น้ีแลว้มนัจะอยูก่บัใครไม่ไดแ้ลว้ มนัจะเร่ิมหำท่ีหลบท่ีซ่อน มนัจะภำวนำต่อเน่ือง มนัไม่มีเวลำ

หรอก มนัไม่มีเวลำจะเหลียวหนำ้มองใครเลย ฉะนั้น คนท่ีภำวนำอีกระดบัละเอียดข้ึนมำ เขำ

ภำวนำของเขำดว้ยควำมจริงจงัของเขำ ดว้ยควำมชดัเจนของเขำ เขำจะไม่ต่ืนเตน้กบัอะไรเลย เขำ

จะไม่ต่ืนเตน้ เขำจะไม่วอกแวกวอแวกบัส่ิงใด เพรำะอะไร เพรำะส่ิงท่ีเกิดกบัใจน้ีมนัเป็นปัจจตัตงั 

มนัเป็นกำรเผชิญหนำ้กบัควำมจริง 
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ส่ิงท่ีเขำพดูกนัมำมนัเป็นสัญญำอำรมณ์ มนัเป็นอำรมณ์โลก มนัเป็นโลกธรรม ๘ ส่ิงท่ี

สรรเสริญนินทำจำกโลกมนัไร้สำระ ส่ิงนั้นใครๆ กป็ระสบได ้ ส่ิงนั้นทุกๆ คนก็เห็นได ้ ส่ิงนั้น

ใครๆ ก็อยูใ่นวงัวนของมนั แตส่ิ่งท่ีใจท่ีมนัพฒันำข้ึนมำ ใจท่ีมนัประพฤติปฏิบติัข้ึนมำ ส่ิงท่ีมนัเป็น

จริงข้ึนมำ ใครท ำได ้มนัไม่มีใครท ำส่ิงน้ีได ้

แลว้ส่ิงท่ีท ำไดข้ึ้นมำมนัเป็นควำมจริงในใจ ถำ้ควำมจริงในใจ ระหวำ่งกิเลสกบัธรรมมนั

ต่อสู้กนั ดูสิ เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ปฏิบติัธรรมข้ึนมำ เวลำกิเลสต่อสู้กนั เวลำพญำ

มำร องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้จะพน้จำกกิเลสไป พญำมำรเอำเสนำมำร เหลำ่หมู่มำรมำ 

พยำยำมมำท ำลำยบลัลงัก์ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ 

นี่กเ็หมือนกัน เรำประพฤติปฏิบัติขึน้มำ ในใจของเรำมันเป็นขึน้มำ มันมีควำมเพียร

ขึน้มำ มันเป็นปัจจัตตัง มันเป็นระหว่ำงกเิลสกบัธรรมต่อสู้กนัในหัวใจของเรำ เรำจะไปฟังส่ิง

ใด แม้แต่ประพฤติปฏบิัติขึน้มำ เรำกห็ำที่สงบสงดัอยู่แล้ว แล้วเวลำปฏิบัติธรรมจริงขึน้มำ 

ธรรมมันเกดิในใจขึน้มำแล้ว เรำจะไปหวัน่ไหวกบัส่ิงใด มันไม่เคยหวัน่ไหวกบัส่ิงใด เพรำะส่ิง

ที่เป็นธรรมเกดิขึน้มำในหัวใจนีม้ันประจักษ์กบัใจ พอประจักษ์กบัใจ มีกำรกระท ำขึน้มำ

ระหว่ำงธรรมกบักเิลสมันต่อสู้กนั พิจำรณำซ ้ำๆๆ มนัละเอยีดเข้ำมำๆ 

จำกท่ีวำ่มนัเป็นงำน ดูสิ เรำมีงำนท่ีไหน เรำก็จะท ำส่ิงนั้นข้ึนมำ เอกสำรต่ำงๆ ให้เป็นงำน

ข้ึนมำ แต่เวลำมนัละเอียดข้ึนมำ มนัจะเขำ้ไปสู่เน้ือแท ้ มนัละเอียดเขำ้มำ พิจำรณำซ ้ ำ พิจำรณำกำย

ขนำดไหน มนัแยกแยะขนำดไหน มนัละเอียดเขำ้มำ มนัไวข้ึน พิจำรณำกำยแลว้ พิจำรณำกำยจำก

ภำยนอก มนัจะเกิดข้ึนมำจำกภำยใน มนัจะละเอียดเขำ้ไปสู่ใจ พอเขำ้ไปสู่ใจ พิจำรณำมนัก็ปลอ่ย

วำง มนัมีเลห์่มีกลของมนั เพรำะอะไร เพรำะมนัเป็นพอ่ เป็นระดบัพอ่ของกิเลสแลว้ มนัมีเลห์่

เหล่ียมของมนั มนัมีควำมพลิกแพลงของมนั พลิกแพลงละเอียดลึกซ้ึงนกั 

ซ ้ ำแลว้ซ ้ ำเลำ่จนมนักลืนเขำ้มำสู่ใจนะ พอเขำ้มำสู่ใจ มนัท ำลำยตวัมนัเอง ครืน! ในใจของ

ตวัเองนะ มนัปล่อยวำงหมด พิจำรณำซ ้ ำๆๆ เขำ้ไป ส่ิงท่ีเหลือเป็นเศษส่วน มนัท ำลำยออกหมด 

ท ำลำยดว้ยอะไร ดว้ยมหำสติ มหำปัญญำ ถำ้มีมหำสติ มหำปัญญำท ำลำยถึงท่ีสุดนะ จิตมนัวำ่งหมดเลย 
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หำอะไรไม่เจอหรอก ก ำเนิดพทุธะ จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทห้มองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้

ผอ่งใส จิตเดิมแทเ้ป็นผูข้ำ้มพน้กิเลส 

หลวงตำท่ำนไปอยูท่ี่เมืองจนัทฯ์ ตอนนั้นมีบุคคลคนหน่ึงเขำภำวนำของเขำดีมำก พอเขำ

ภำวนำดีมำก เขำก ำหนดจิตรู้หมดวำ่จิตของใครสวำ่งไสว จิตใครเศร้ำหมองขนำดไหน อำจำรย์

สิงห์ทองบอกให้ดูจิตให้ทีๆ 

เวลำเขำดูจิตเขำบอกวำ่ จิตของอำจำรยสิ์งห์ทองสวำ่งไสวเหมือนกนั แต่ยงัมีเศร้ำหมอง มี

ส่ิงใดตกคำ้งอยูใ่นใจ แตจิ่ตของหลวงตำ จิตของพระมหำบวัไม่มีส่ิงใดตกคำ้งในใจ สวำ่งไสว 

สวำ่งจนครอบโลกธำตุ น่ีจิตเดิมแท้ๆ  น่ีไง ถำ้จิตเดิมแท ้

แลว้ผูเ้ฒ่ำท่ำนปฏิบติัดีมำก หลวงตำท่ำนบอกผูเ้ฒ่ำนะ เวลำท่ำนเป็นลกูศิษยห์ลวงตำ มำ

กรำบหลวงตำนะ แลว้บอกวำ่ ผมมำพบหลวงตำชำ้เกินไป ผมแก่เฒ่ำแลว้ ถำ้ผมหนุ่มๆ อยูน่ะ ผม

จะบวชตำมหลวงตำไป แต่น้ีเพรำะผมแก่เฒ่ำ 

ขนำดคนแก่เฒ่ำเขำปฏิบติัของเขำ ใจเขำยงัก ำหนดดูจิตของคนได ้ ใจของเขำ ก ำเนิดพทุธะ

ของเขำยงัสวำ่งไสว ก ำหนดดูควำมสวำ่งไสวของจิตดวงอ่ืนๆ ได ้แต่เขำก็ยงันอ้ยเน้ือต ่ำใจวำ่มำพบ

หลวงตำต่อเม่ือผูเ้ฒ่ำแลว้ 

หลวงตำท่ำนบอกวำ่ มนัจะเฒ่ำมนัจะแก่ไปไหนละ่ เฒ่ำแก่มนัก็อำยเุท่ำนั้น แต่ถำ้มีควำมมุ

มำนะ มีกำรกระท ำข้ึนมำ มนัก็เป็นควำมจริงของเรำข้ึนมำเหมือนกนั 

ถำ้ควำมจริงข้ึนมำ ขณะท่ีวำ่ก ำเนิดพทุธะถำ้มนัสวำ่งไสว มนัผอ่งใสขนำดไหน มนัผอ่ง

ใส ดูสิ ชำวมูเซอเขำหำพทุธะๆ จนเขำเจอ เขำเจอของเขำ เขำเห็นพทุธะของเขำ เขำก ำหนดดูใจ

ของหลวงปู่มัน่ โอ๋ย! มนัสวำ่งไสว พทุธะมนัไม่หำย พทุธะมนัไม่หำย พทุธะมนัมีของมนัอยูแ่ลว้ 

พทุธะของเรำต่ำงหำกหำย น่ีอตุส่ำห์หำมำเจอๆ หำมำเจอแลว้ น่ีเขำท ำส่ิงท่ีไม่ควร เขำเอำส่ิงท่ีเขำรู้

เขำเห็น เอำส่ิงท่ีเป็นพลงังำนของเขำส่งออกไป 

แต่เวลำผูเ้ฒ่ำ ผูเ้ฒ่ำท่ีอยูก่บัหลวงตำ เขำก ำหนดของเขำ เขำพทุโธของเขำ เขำก ำเนิดพทุธะ

ของเขำ พทุธะของเขำ เขำด ู เขำส่องไป เขำดูพทุธะของหลวงตำ ดูพทุธะของอำจำรยสิ์งห์ทอง 
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เปรียบเทียบไดเ้ลย เห็นไหม จิตเดิมแท้ๆ  น่ีไง ของหลวงตำมนัขำ้มพน้ไป ไม่ใช่จิตเดิมแท ้ จิตเดิม

แทคื้อภวำสวะ จิตเดิมแทคื้อภพ ถำ้ละเอียดออ่นเขำ้มำ มนัจะเขำ้ไปสู่พทุธะอนันั้นไดอ้ยำ่งไร 

ส่ิงท่ีเป็นพทุธะๆ พทุธะภำยนอกอยำ่งหน่ึงนะ พทุธะท่ีพทุธะอยำ่งหยำบๆ แลว้พทุธะอนั

ละเอียดนะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบำนไง จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส น่ีอวิชชำทั้งนั้นน่ะ ถำ้จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส ถำ้

ท ำลำยพทุธะอยำ่งไร เจอพทุธะท่ีไหนก็ตอ้งท ำลำยพทุธะท่ีนัน่ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบำน แลว้มนัเบิก

บำนอะไรละ่ มนัเบิกบำนมนัก็ยงัมีผูบ้งัคบับญัชำมนัอยูล่ะ่ ถำ้มนัเบิกบำนมนัก็เบิกบำนเพรำะมนัมี

รสมีชำติของมนั แลว้มนัท ำอยำ่งไรละ่ 

ถำ้ท ำอยำ่งไร ถำ้พิจำรณำ ถำ้เป็นสติอตัโนมติั น่ีไง ถำ้เป็นอรหัตตมรรคข้ึนมำ มนัจะ

ยอ้นกลบัเขำ้ไปจบัภวำสวะ จบัตวัภพอนันั้น จบัตวัภพคือจบัจิตเดิมแทไ้ง ถำ้จิตเดิมแทพิ้จำรณำข้ึน

ไป ถำ้มนักลืนกินเขำ้ไป ท ำลำยจิตเดิมแทข้ึ้นมำไง ถำ้ท ำลำยจิตเดิมแท ้อำสเวหิ จิตฺตำน ิวมุิจฺจึสูต ิ

จิตน้ีส้ินอำสวะไป อำสเวห ิอำสวะในจิตนั้น ท ำลำยอำสวะในจิตดวงนั้นวมุิตติไป วมุิตติไป 

องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้เกิดวนัน้ีท่ีสวนลมุพินี ประกำศวำ่ “เรำจะเกิดชำติน้ีเป็น

ชำติสุดทำ้ย” เวลำตรัสรู้ธรรมข้ึนมำ วำงธรรมและวนิยัน้ีไว ้ เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้

ปรินิพพำนนะ “อำนนท ์ เรำบอกเธอแลว้ไม่ใช่หรือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีกำรเกิดข้ึนเป็นธรรมดำ ส่ิง

ทั้งหลำยตอ้งดบัเป็นธรรมดำ แมแ้ต่ชีวติของตถำคตกต็อ้งส้ินในคืนน้ี” 

แมแ้ต่ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้จะส้ินในคืนน้ี ส้ินอะไร ในเม่ือตรัสรู้ธรรม

ข้ึนมำ กิเลสมนัส้ินไปแลว้ สอุปำทิเสสนิพพำนไง กิเลสมนัส้ินไปแลว้ 

“ในบุญกุศลในพระพทุธศำสนำ มนัจะมีบุญกศุลใหญอ่ยู ่๒ ครำว ครำวหน่ึงเรำฉนัอำหำร

ของนำงสุชำดำ เรำถึงซ่ึงกิเลสนิพพำน อีกครำวหน่ึงเรำฉันอำหำรของนำยจุนทะ เรำถึงซ่ึงขนัธนิพพำน” 

ภำรำ หเว ปญฺจกฺขนฺธำ ขนัธ์น้ีเป็นภำระๆ เวลำมนัช ำระกิเลสไปแลว้มนัจะมีอะไร

ตกคำ้งในใจ ถำ้ไม่มีส่ิงใดตกคำ้งในใจ ส่ิงนั้นกิเลสมนัหลอกไม่ได ้ ไม่มีส่ิงใดจะมำลวงกบัควำมส้ิน

กิเลสได ้ส้ินกิเลสคือนิพพำน 
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นิพพำนมนัคืออะไร นิพพำนมนัเป็นจิตเดิมแทห้รือ นิพพำนเป็นพุทธะหรือ มนัเป็นส่ิงใด 

มนัไม่มีส่ิงใดเลย เห็นไหม ไม่มีส่ิงใดเลย แต่มี มีสัจจะควำมจริง มีควำมจริงในควำมจริง

อนันั้น มีธรรมธำตุในพระพทุธศำสนำของเรำ 

วนัน้ีวนัส ำคญัทำงพระพทุธศำสนำ องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้เกิด ตรัสรู้ 

ปรินิพพำน ถึงจะมีก ำเนิดพทุธะ ก ำเนิดพทุธะเพรำะองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้เป็นผูส้อน 

สอนให้ก ำหนดพทุโธๆ พทุธำนุสติ แลว้พทุธะน้ีเอำมำสร้ำงประโยชน์ พทุธะน้ีท ำส่ิงท่ีควร ไม่ใช่

เอำพทุธะน้ีไปท ำส่ิงท่ีไม่ควร ถำ้มีพทุธะข้ึนมำจริงนะ 

ถำ้คนท่ีไม่มีพทุธะ ไม่มีส่ิงใดเลย เขำไม่ไดท้ ำอะไรเลย เขำอยู่กบัควำมเห็นของเขำ เขำอยู่กบัควำมหลงผิดของเขำ 

เพรำะมนัเป็นเร่ืองโลกๆ กำรใชต้รรกะ กำรใชค้วำมรู้สึกนึกคิดอยำ่งนั้นมนักเ็ป็นโลกียปัญญำ เป็นเร่ืองโลกๆ เพรำะเขำไม่มี
ก ำเนิดพทุธะ เขำไม่มีจิตเดิมแท ้ เขำไม่รู้จกัจิตของเขำ ถำ้ไม่รู้จกัจิตของเขำ กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน องคส์มเดจ็
พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ไปศึกษำกบัเจำ้ลทัธิต่ำง  ๆหำกิเลสๆ อดอำหำร อดเพรำะคิดวำ่กิเลสมนัอยูท่ี่เรำ อดอำหำรไปนะ แต่ควำมจริง
อดอำหำรมนักต็ำย แต่กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ น่ีสลบถึง ๓ หนนะ เวลำมำฉนัอำหำรของนำงสุชำดำแลว้มำภำวนำ “เรำฉนัอำหำรของนำง
สุชำดำ แลว้เรำถึงซ่ึงกิเลสนิพพำน เรำฉนัอำหำรของนำยจุนทะ เรำถึงซ่ึงขนัธนิพพำน” เอวงั 


