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ปักหมุดไม่ได้ล ำเอยีง 

พระอำจำรยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศำลำ วนัท่ี ๑๙ ตุลำคม ๒๕๕๖ 

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

 

ตั้งใจฟังธรรม เรำตั้งใจมำแลว้ เรำพยำยำมจะหำควำมจริงของเรำ หำควำมจริงในใจของเรำ
นะ ถำ้ควำมจริงเรำเกิดข้ึน เรำเกิดมำเป็นชำวพทุธ เรำภมิูใจมำกกวำ่เรำเกิดมำเป็นมนุษยพ์บ
พระพทุธศำสนำ ดูทำงโลกสิ เวลำผูท่ี้นบัถือเขำนบัถือศำสนำอ่ืน เขำเช่ือในอะไรล่ะ เขำเช่ือในคุณ
งำมควำมดีเหมือนกนั แต่คุณงำมควำมดีของเขำ เขำไม่ไดเ้ขำ้มำช ำระลำ้งจนถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์
เพรำะวำ่เขำเช่ือของเขำไงวำ่จะตอ้งมีผูต้ดัสินๆ  

ของเรำ สจัธรรมเป็นผูต้ดัสิน สจัธรรมในหวัใจของเรำจะตดัสินควำมเป็นจริงในหวัใจของ
เรำ ถำ้เรำประพฤติปฏิบติัไดต้ำมควำมเป็นจริง ฉะนั้น ส่ิงท่ีฟังธรรม ฟังธรรมเพื่อเป็นหวัเช้ือนะ 
หวัเช้ือในหวัใจมนักำ้วเดินตำม ถำ้เรำไม่มีครูบำอำจำรยค์อยช้ีน ำ เรำจะปฏิบติัของเรำอยำ่งไร ถำ้
เรำปฏิบติัของเรำ เห็นไหม เพรำะล ำเอียงมนัถึงปักหมุดไม่ได ้เพรำะล ำเอียง 

เพรำะจิตใจของเรำมนัมีเล่ห์มีเหล่ียมของมนั มนัถึงท ำสจัธรรมควำมจริงของเรำข้ึนมำ
ไม่ได ้ทั้งท่ีเรำเกิดเป็นมนุษยน์ะ เรำเกิดเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศำสนำ เรำภูมิใจมำกในกำรเกิดเป็น
มนุษยข์องเรำ แลว้เรำภูมิใจมำกในกำรท่ีเกิดมำพบพระพทุธศำสนำ พบพระพทุธศำสนำ เห็นไหม 
องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้เป็นศำสดำของเรำ องคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพทุธเจำ้ออกร้ือคน้ 
องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ประพฤติปฏิบติัมำเป็นตวัอยำ่งใหเ้รำเป็นแบบอยำ่ง 

เรำมีแบบอยำ่ง ศำสดำของเรำเป็นแบบอยำ่ง ถำ้ศำสดำของเรำเป็นแบบอยำ่ง เรำจะปฏิบติั
ตำมควำมเป็นจริงของเรำไดไ้หม ถำ้เรำปฏิบติัตำมควำมเป็นจริง เวลำองคส์มเดจ็พระสมัมำสัม
พทุธเจำ้วำงธรรมและวินยัเป็นประเพณีวฒันธรรม เวลำประเพณีวฒันธรรม เรำชำวพุทธนะ เวลำ
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คนตำยข้ึนมำเอำไปเผำ เอำไปเชิงตะกอนแลว้ไปเผำ ร่ำงกำยน้ีเหลือเถำ้ถ่ำน มนุษยค์นหน่ึงตำยไป
แลว้มีแต่เถำ้ถ่ำน แลว้เป็นอยำ่งน้ีเรำสะเทือนใจเรำไหม 

น่ีคติธรรมๆ สอนเรำอยูแ่ลว้ ร่ำงกำยของเรำ ควำมท่ีเรำแสวงหำควำมสุขของเรำในโลกน้ี
มนัมีอะไรเป็นสมบติัของเรำบำ้ง เวลำตำยไปนะ ไปเผำมีแต่เถำ้ถ่ำน มนัเป็นข้ีเถำ้ มนัไม่เห็นมี
อะไรเหลือไวเ้ป็นสมบติัของเรำเลย องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้เตือนตรงน้ีไง มรณำนุสติๆ 
เตือนเรำนะ ถำ้เตือนเรำ เรำเป็นชำวพทุธใช่ไหม เรำเกิดมำพบพระพทุธศำสนำ พระพทุธศำสนำ
สอนอะไร? สอนเร่ืองของทำน เร่ืองของศีล เร่ืองของภำวนำ  

เวลำเรำเกิดมำ เรำเกิดมำเป็นมนุษย ์ เรำหำปัจจยัเคร่ืองอำศยัของเรำ เรำกทุ็กขร้์อนของเรำ 
เรำกว็ำ่เรำเป็นคนทุกขค์นยำก เรำไม่มีส่ิงใดไดต้ำมควำมประสงคข์องเรำเลย เรำทุกขเ์รำยำก น่ีเรำ
กคิ็ดของเรำอยำ่งนั้น ถำ้เรำคิดอยำ่งนั้น องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้สอน สอนเร่ืองทำน เร่ือง
ศีล เร่ืองภำวนำ เรำจะท ำทำนของเรำ เรำกน็อ้ยเน้ือต ่ำใจวำ่เรำท ำไม่ไดอ้ยำ่งเขำ เรำท ำไม่ไดอ้ยำ่ง
เขำเพรำะอะไรล่ะ เพรำะจิตใจของเรำมนัคบัแคบ จิตใจของเรำมนัไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ ถำ้จิตใจของ
เรำมีหลกัมีเกณฑ ์ผูท่ี้เขำท ำทำนของเขำดว้ยจิตใจเขำเป็นธรรม เขำเสียสละไดแ้มแ้ต่ชีวิต 

ในสมยัพทุธกำล เขำเสียสละชีวิตกนัทั้งนั้นน่ะ เสียสละชีวิตกเ็พื่อเป็นบุญเป็นกศุลเป็น
อะไรของเขำ แมแ้ต่ระดบัของทำนเขำกเ็สียสละของเขำไดอ้ยำ่งนั้น ถำ้เขำเสียสละของเขำไดอ้ยำ่ง
นั้นนะ แมแ้ต่ชีวิตเขำยงัเสียสละได ้ แลว้ทรัพยส์มบติั ส่ิงท่ีเขำแสวงหำมำ เขำจะไปติดขอ้งอะไร 
เขำไม่ติดขอ้งหรอก เห็นไหม น่ีระดบัของทำน 

แลว้ระดบัของศีลล่ะ ศีลคือควำมปกติของใจ ถำ้ใจมนัปกติ มนัมีควำมปกติของมนั มนักมี็
ควำมร่มเยน็เป็นสุขของมนัพอสมควร เวลำเกิดภำวนำข้ึนมำ เห็นไหม ท ำบุญร้อยหนพนัหนไม่เท่ำ
ถือศีลบริสุทธ์ิหนหน่ึง ถือศีลบริสุทธ์ิร้อยหนพนัหนไม่เท่ำเกิดสมำธิข้ึนหนหน่ึง มีสมำธิร้อยหน
พนัหนไม่เท่ำเกิดปัญญำ ปัญญำท่ีช ำระลำ้งกิเลส 

น่ีทำน ศีล ภำวนำ ถำ้มีกำรภำวนำข้ึนมำ กำรกระท ำมนัจะเป็นประโยชน์กบัเรำ ถำ้เป็น
ประโยชน์กบัเรำ เพรำะเรำเห็นวำ่มนัเป็นประโยชน์ เรำถึงมีควำมตั้งใจ มีควำมจงใจท่ีจะท ำกนั ถำ้
เรำไม่เห็นประโยชนข์องมนั เรำจะมำท ำไหม เรำจะท ำส่ิงใด ถำ้ไม่มีทำงออก ไม่มีองคส์มเดจ็พระ
สมัมำสัมพทุธเจำ้ แมแ้ต่มนุษยค์นหน่ึง เวลำผูใ้หญ่ของใครตำยไปกแ็ลว้แต่ มีแต่ควำมเศร้ำโศก
เสียใจ มีแค่ควำมคร ่ำครวญพิไรร ำพนักนัไป  
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เวลำองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมำแลว้ เห็นไหม อทำสิ เม อกำสิ เมฯ 
เธออยำ่เสียใจ อยำ่คร ่ ำครวญ อยำ่ร้องไห ้ ชีวิตน้ีใหท้ ำคุณงำมควำมดี เอำคุณงำมควำมดีส่ิงน้ีอุทิศ
ส่วนกศุลถึงกนั อุทิศส่วนกศุล ใจถึงใจไง มีควำมส ำคญัๆ เพรำะหวัใจ เพรำะจิตวิญญำณน้ีมี
ควำมส ำคญัมำก ถำ้จิตมีควำมส ำคญัมำก เวลำเรำท ำบุญกศุล ส่ิงท่ีท ำคุณงำมควำมดี ใครเป็นคน
รับรู้ได?้ กจิ็ตวิญญำณของคนนั้นเป็นผูรั้บรู้ 

ถำ้จิตวิญญำณเขำเป็นผูรั้บรู้ เวลำมีบุญกศุลข้ึนมำ ควำมรับรู้อนันั้นมนัอุทิศส่วนกศุลใหไ้ด้
ไหม ขอใหเ้ขำมีควำมสุข ขอใหเ้ขำมีควำมช่ืนบำน ขอใหเ้ขำมีควำมพอใจแบบเรำน่ี อุทิศส่วนกศุล
น้ีใหก้นั ใจถึงใจไง เวลำใจถึงใจ เพรำะเรำมีกำรศึกษำอยำ่งน้ี เรำถึงจะไดม้ำประพฤติปฏิบติักนั ถำ้
เรำจะมำประพฤติปฏิบติัข้ึนมำ  

องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้เป็นคติเป็นตวัอยำ่งนะ น่ีเป็นตวัอยำ่ง เวลำท ำจริง ท ำ
จริงๆ จงัๆ ข้ึนมำ เพรำะองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ไดป้ระพฤติปฏิบติัมำ องคส์มเดจ็พระ
สมัมำสมัพทุธเจำ้ไปศึกษำกบัเจำ้ลทัธิต่ำงๆ มำ เห็นควำมลุ่มๆ ดอนๆ ของสงัคมของโลก ของ
โลกียปัญญำ ปัญญำท่ีปฏิบติักนั ต่ำงคนต่ำงปฏิญำณวำ่เป็นศำสดำๆ สัง่สอนกนัอยูน่ัน่น่ะ องค์
สมเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ไดไ้ปศึกษำมำหมดแลว้ 

เวลำศึกษำข้ึนมำ เห็นไหม ทำงโลกเขำวำ่กนัอยำ่งนั้น ถำ้ใหเ้ขำเป็นศำสดำ มีควำมรู้
ควำมเห็นของเขำไป ไปศึกษำมำแลว้มนัช ำระลำ้งกิเลสส่ิงใดไม่ไดเ้ลย เวลำองคส์มเดจ็พระ
สมัมำสัมพทุธเจำ้มำประพฤติปฏิบติัเอง บุพเพนิวำสำนุสติญำณ จุตูปปำตญำณ อำสวกัขยญำณ 
วิชชำ ๓ ขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ มนัเกิดข้ึนมำไดอ้ยำ่งไร ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนมำในใจ
ขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ ส่ิงน้ีเป็นควำมจริงๆ ส่ิงท่ีเกิดควำมจริง 

แลว้ควำมจอมปลอม ส่ิงท่ีเป็นควำมปลอม กิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำกในหวัใจ ท่ีมนั
เกล้ียกล่อม ท่ีมนัหลอกลวงมำตั้งแต่ ๖ ปีท่ีประพฤติปฏิบติักบัเจำ้ลทัธิต่ำงๆ ส่ิงนั้นมนัเป็นโทษ ส่ิง
ท่ีเป็นโทษ เพรำะคนท่ีไม่ประพฤติปฏิบติัมำ ถำ้ไม่ผำ่นควำมจริงมำมนัจะเห็นโทษไดอ้ยำ่งไร 

ส่ิงท่ีเป็นควำมจริง ควำมจริงเพรำะอะไร ควำมจริงเพรำะควำมตั้งใจ มีอ  ำนำจวำสนำบำรมี
ขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ตำมควำมจริงข้ึนมำ ถำ้ควำมจริงข้ึนมำ เพรำะควำมเป็นจริง 
เพรำะวำ่องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้เวลำช ำระลำ้งกิเลสไป ดูสิ เวลำบอกพญำมำรเกณฑไ์พร่
พลมำ จะมำท ำลำยบลัลงักท่ี์องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้นัง่สมำธิ องคส์มเดจ็พระสมัมำสมั
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พทุธเจำ้ก ำลงัร้ือคน้ ก ำลงัท ำลำยต่อสู้กบักิเลสนั้น น่ีส่ิงท่ีเป็นบุคคลำธิษฐำนมนัมีอยำ่งนั้น แลว้ถำ้
ควำมจริงล่ะ ควำมจริงท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้เวลำ บุพเพนิวำสำนุสติญำณ 
จุตูปปำตญำณ อำสวกัขยญำณ เวลำมนัต่อสู้กนัเป็นขั้นเป็นตอนเขำ้ไปจนถึงช ำระลำ้งอวิชชำ 
ท ำลำยพญำมำร 

“เรำเป็นไก่ตวัแรกท่ีเจำะฟองอวิชชำออกมำ เรำเป็นไก่ตวัแรกท่ีเจำะเปลือกไข่นั้นออกมำ” 

น่ีส่ิงท่ีเป็นควำมจริงๆ ควำมเป็นจริงอยำ่งน้ี เพรำะองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้เป็น
ศำสนำ องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้เผชิญกบัควำมจริงมำ องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้
เวลำสอนไง สอนเพรำะรู้จริง รู้จริงวำ่ส่ิงใดมนัเป็นโทษ ส่ิงใดท่ีมนัไม่ควรประพฤติปฏิบติั ส่ิงใดท่ี
ไม่ควรท ำ อกศุลไม่ควรไปยุง่ขอ้งเก่ียวกบัมนั กศุล คุณงำมควำมดี พยำยำมไขวค่วำ้ พยำยำมสร้ำง
สมข้ึนมำใหมี้อ  ำนำจวำสนำ มีก ำลงัข้ึนมำ 

ถำ้มีก ำลงัข้ึนมำ องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ช้ีน ำๆ อยู ่ แต่ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัล่ะ ผูท่ี้
ปฏิบติั ปฏิบติัตำมควำมจริงไหมล่ะ เพรำะมนัล ำเอียง มนัยงัปักหมุดท ำควำมสงบของใจไม่ได ้
เพรำะมีควำมล ำเอียง ใครพำล ำเอียงล่ะ? กิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำกของเรำล ำเอียง เวลำศึกษำ
ธรรมมำศึกษำเป็นภำคปริยติัข้ึนมำ ศึกษำมำทำงวิชำกำร ตอ้งท ำอยำ่งนั้นๆ...ลงัเลสงสยัไปหมด 
ทั้งๆ ท่ีไม่มีส่ิงใดเลย ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ช้ีเขำ้มำ ช้ีเขำ้มำสู่ใจของเรำ เรำศึกษำ
มำๆ ศึกษำมำเป็นวิธีกำรเพื่อก ำรำบปรำบปรำมกิเลสของเรำ เพือ่ใหใ้จของเรำร่มเยน็เป็นสุข แต่พอ
เรำศึกษำมำแลว้ นิวรณธรรมไง เกิดควำมสงสยั เกิดควำมลงัเล เกิดท ำส่ิงใดลม้ลุกคลุกคลำนไป
หมด น่ีล  ำเอียง ล  ำเอียงเพรำะรัก ล  ำเอียงเพรำะชงั ล  ำเอียงเพรำะวำ่ไม่รู้ ล  ำเอียงไปหมด เพรำะ
ล ำเอียง ปักหมุดไม่ได ้

เพรำะล ำเอียง แลว้ใครพำล ำเอียง? กิเลสพำล ำเอียง แลว้กิเลสเป็นใครล่ะ กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน
ล่ะ เวลำปฏิบติัข้ึนมำ เวลำศึกษำธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้เขำ้ใจไปหมดล่ะ พทุธ
พจน์ๆ เขำ้ใจไปหมดทุกๆ อยำ่งเลย เวลำเอำจริงเอำจงัข้ึนมำ ท ำอยำ่งไรล่ะ ลม้ลุกคลุกคลำน เพรำะ
ล ำเอียง ใครล ำเอียงล่ะ ใครล ำเอียง 

เวลำปฏิบติั เดินจงกรมอยำ่งไร นัง่สมำธิภำวนำ ผูป้ฏิบติัใหม่ถำมอยำ่งนั้นทุกคน เดิน
จงกรมอยำ่งไร นัง่สมำธิอยำ่งไร แต่เรำผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไปแลว้ เดินจงกรมเรำกเ็ดินจนเกือบ
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เป็นเกือบตำย จิตท ำไมมนัไม่ลง นัง่สมำธิ นัง่จนกน้พอง แลว้ท ำไมมนัไม่ลงล่ะ มนัไม่ลง เวลำนัง่
มนักิริยำเฉยๆ อิริยำบถ ๔ เดิน ยนื นัง่ นอน อิริยำบถ ๔ แลว้ใจล่ะ ใจอยูก่บัเรำไหม 

น่ีเพรำะมนัล ำเอียง มนัล ำเอียงเพรำะใครล่ะ ล  ำเอียงเพรำะใคร? ล  ำเอียงเพรำะกิเลส ล ำเอียง
เพรำะพฤติกรรมของใจ มีพฤติกรรมอยำ่งไรมนักเ็อำอำ้งอิงส่ิงนั้นน่ะ เวลำทำงกำรศึกษำ ใคร
ศึกษำมำทำงวิชำกำรใด เวลำมีปัญหำส่ิงใดเขำกม็องโดยมุมมองตำมวิชำกำรท่ีเขำเรียนมำ เพรำะ
มุมมองแตกต่ำงกนั มีเหตุกำรณ์อะไรเกิดข้ึนมำ ใครมีกำรศึกษำมำทำงใด เขำกม็องวิเครำะห์
ตำมแต่ปัญญำท่ีเขำไดศึ้กษำมำ 

จิตกเ็หมือนกนั จิตไดส้ร้ำงพนัธุกรรมของมนัมำ มนัมีเวรมีกรรมของมนัมำ ถำ้ไม่มีเวรไม่มี
กรรม เรำจะไม่มำเกิดกนัหรอก ส่ิงท่ีเรำมำเกิดกนัแลว้ พนัธุกรรมของมนั มนัชอบใจพอใจ มนั
ล ำเอียง น่ีมนัชอบใจ มนัพอใจ มนัตีควำม มนัเขำ้ใจของมนั เพรำะล ำเอียง ปักหมุดไม่ได ้ เพรำะ
ล ำเอียง แลว้ท ำอยำ่งไรล่ะ ท ำอยำ่งไรถึงไม่ใหล้  ำเอียงล่ะ 

น่ีไง เรำเกิดเป็นมนุษยน์ะ เรำมีควำมภมิูใจวำ่เรำเกิดเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศำสนำ ในสมยั
ก่ึงพทุธกำล หลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ท่ำนประพฤติปฏิบติัของท่ำนมำ ท่ำนประพฤติปฏิบติัของ
ท่ำนมำ ท่ำนลม้ลุกคลุกคลำนมำ หลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ท่ำนลม้ลุกคลุกคลำนมำมำก เพรำะท่ำนมี
ใครสอน 

น่ีสอนกด็ว้ยกิเลสตณัหำทะยำนอยำก สอนดว้ยควำมเขำ้ใจ ดว้ยมำร เพรำะอะไร เพรำะ
ผูส้อนมนัมีกิเลสในหวัใจ ถำ้มีกิเลสในหวัใจ เวลำสอนพทุธพจน์ๆ อำ้งอิงทั้งนั้นแหละ สอนคน
อ่ืนใหเ้ขำ้ใจ แต่ตวัเองกไ็ม่เขำ้ใจ ถำ้ตวัเองไม่เขำ้ใจ เรำฟังคนท่ีไม่เขำ้ใจสอน เรำฟังคนท่ีไม่เขำ้ใจ
บอก เรำจะเขำ้ใจไหม 

หลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ท่ำนประพฤติปฏิบติัของท่ำนมำ ท่ำนเห็นคุณเห็นโทษมำ หลวงปู่
เสำร์ หลวงปู่ มัน่เวลำท่ำนสอน ท่ำนสอนวำ่ใหพ้ทุโธๆ พทุธำนุสติ เพรำะค ำวำ่ “พทุโธ” แลว้ผู ้
ประพฤติปฏิบติัรู้จริงเห็นจริงเห็นตำม เห็นจริงเห็นตำมนะ ท ำแลว้มนัจะไดป้ระโยชน์ไหมล่ะ 

น่ีไง ถึงวำ่ถำ้มนัล ำเอียงแลว้มนัปักหมุดไม่ได ้ มนัล ำเอียงเพรำะวำ่อะไร ล  ำเอียงเพรำะรัก 
ล  ำเอียงเพรำะชงั ล  ำเอียงเพรำะหลง ล  ำเอียงเพรำะไม่รู้ เพรำะมนัไม่รู้มนัถึงล ำเอียง ล  ำเอียงแลว้ปัก
หมุดไดไ้หมล่ะ? มนัปักหมุดไม่ได ้มนักท็  ำสมำธิไม่ได ้ 



ปักหมุดไม่ไดล้  ำเอียง ๖ 

©2013 www.sa-ngob.com 

แมแ้ต่ภำคปฏิบติั ท ำสมำธิยงัท ำสมำธิกนัไม่ได ้ แลว้จะเอำหลกัเอำเกณฑม์ำจำกไหน ใน
เม่ือท ำสมำธิไม่ได ้ ปักหมุดไม่ได ้ ควำมรู้ควำมเห็น ดูสิ เวลำลมพดัมำ ดูฝุ่ นดูใบไมสิ้ มนัปลิวไป
ไหน? มนัปลิวไปตำมแรงลมทั้งนั้นน่ะ กระแสสงัคม กระแสโลก ถำ้เรำเป็นชำวพทุธ แต่เรำ
หวัน่ไหวไปกบักระแสสงัคม สงัคมเขำพดัไปทำงไหน เรำกห็วัน่ไหวไปกบัเขำทั้งนั้น แลว้อยำ่งน้ี
มนัจะปักหมุดไดไ้หม อยำ่งน้ีมนัจะมีหลกัมีเกณฑไ์ดไ้หม? มนัมีหลกัมีเกณฑไ์ม่ได ้

ลมพดัขนำดไหน เห็นไหม ดูสิ เวลำเรำสร้ำงบำ้นสร้ำงเรือนของเรำ ถำ้กระแสลมแรง เขำก็
ตอ้งมีกำรค ำนวณวำ่จะมีควำมมัน่คงท่ีจะทนแรงลม ควำมสัน่ไหว น่ีเวลำสร้ำงบำ้นสร้ำงเรือนเขำ
ค ำนวณแผน่ดินไหว ค ำนวณทุกอยำ่งเพื่อควำมมัน่คงของบำ้นเรือนนั้น  

จิตใจของเรำ เพรำะล ำเอียงๆ มนัน่ำสงัเวช มนัน่ำสงัเวชตวัเรำเอง มนัไม่ตอ้งสงัเวชใคร
หรอก สงัเวชตวัเรำเองน่ี เพรำะอะไร เพรำะเรำเห็นคุณ เห็นคุณในกำรประพฤติปฏิบติั เรำเห็นคุณ
และเห็นโทษ เห็นโทษ น่ีคุณของกำรเกิดกำมคุณ ๕ เพรำะมีพอ่มีแม่ เรำถึงไดก้  ำเนิดมำ เรำเห็นคุณ 
เห็นคุณกำรเกิดมำเป็นมนุษย ์

ถำ้เห็นคุณของกำรเกิดเป็นมนุษย ์เกิดมำเป็นมนุษยน่ี์มีกำรศึกษำ เป็นปัญญำชน เรำมีหนำ้ท่ี
กำรงำนของเรำ เรำกท็  ำหนำ้ท่ีกำรงำนของเรำเพื่อหำปัจจยัเล้ียงชีพ ถำ้หำปัจจยัเล้ียงชีพแลว้ มนักมี็
เท่ำน้ี พอตำยลง เอำไปเผำ มนักเ็ป็นแค่ข้ีเถำ้ มนัเป็นแค่ข้ีเถำ้เท่ำนั้นแหละ แต่เพรำะเรำมีอ  ำนำจ
วำสนำ เรำไปเกิดเป็นชำวพทุธพบพระพทุธศำสนำ ก่ึงพทุธกำล หลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ท่ำนได้
วำงขอ้วตัรขอ้ปฏิบติัของท่ำนไว ้เรำเกิดมำร่วม เรำเกิดมำเห็น เรำเห็นคุณค่ำ เพรำะควำมเห็นคุณค่ำ
ของเรำ เรำถึงไดม้ำทรมำนตน  

กำรทรมำนตนคือประพฤติปฏิบติัธรรม ประพฤติตบะธรรมเพื่อเผำลนกิเลส แต่เวลำเรำเผำ
ลนกิเลส มนัมีสติมีปัญญำ มนักมี็อ  ำนำจวำสนำ มนักมี็ควำมรู้สึกนึกคิด วำ่เรำจะท ำๆ แต่เวลำเรำจะ
ท ำข้ึนมำแลว้ เอำจริงเอำจงัข้ึนมำ กิเลสมนัอยูไ่หน? กิเลสมนัอยูใ่นใจ เวลำกิเลสอยูใ่นใจกิเลสมนัก็
ป่ันหวั มนักล็  ำเอียง ล  ำเอียงกปั็กหมุดไม่ได ้ปักหมุดไม่ไดน้ะ 

หลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ท่ำนถึงมีขอ้วตัรปฏิบติัไง ขอ้วตัรปฏิบติัใหเ้รำเคล่ือนไหว ส่ิงท่ีเรำ
ท ำ ขอ้วตัรปฏิบติัข้ึนมำ เรำเคล่ือนไหวข้ึนมำเพื่อรักษำจิตของเรำ จิตของเรำ เห็นไหม จิตคืออะไร? 
จิตคือนำมธรรม จิตคือธำตุรู้ ธำตุรู้มนัมีพลงังำนของมนั มนัโดนครอบง ำของมนัอยู ่ มนัล  ำเอียง 
มนัพอใจ มนัขดัแยง้ในใจตลอดเวลำ ถำ้มนัขดัแยง้ในใจอยูต่ลอดเวลำ เรำไม่มีส่ิงใดก ำรำบมนัเลย 
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เห็นไหม เรำถึงมีสติ มีสติแลว้เรำท ำขอ้วตัรปฏิบติัของเรำ ถำ้ท ำขอ้วตัรปฏิบติัของเรำ ใหม้นัอยูใ่น
อ ำนำจของเรำ มนัฝืนทั้งนั้นน่ะ 

ทุกคนเกิดมำอยำกจะสะดวกอยำกจะสบำย ทุกคนเกิดมำอยูก่นัดว้ยจินตนำกำร จินตนำกำร
วำ่น่ีเป็นควำมสุขๆ มีอะไรเป็นควำมสุขบำ้ง ใหน้อนทั้งวนัมนักน็อนไม่ได ้ ใหอ้ยูใ่นอิริยำบถเดียว
มนัเป็นไปไม่ได ้ อิริยำบถ ๔ เปล่ียนแปลงไปโดยสญัชำตญำณ จนไม่รู้วำ่อิริยำบถใดมนัเป็นควำม
ทุกขค์วำมล ำบำกของเรำ น่ีมนัเปล่ียนแปลงของมนัไป  

แลว้จิตใจล่ะ จิตใจท่ีเรำจะปักหมุดของเรำ เรำปักหมุดไม่ไดน้ะ ถำ้ปักหมุดไม่ได ้ท ำควำม
สงบของเรำไม่ได ้ ทั้งๆ ท่ีมีครูบำอำจำรย ์ น่ีปำกเปียกปำกแฉะ ครูบำอำจำรยเ์ป็นคนช้ีน ำ เป็นคน
เหน่ียวร้ังเรำอยู ่ เหน่ียวร้ังเพื่ออะไรล่ะ? เหน่ียวร้ังเพื่อสมบติัของเรำนะ สมบติัของเรำเองแท้ๆ  
จะตอ้งใหมี้ครูบำอำจำรยค์อยช้ีคอยน ำ คอยบอกคอยแนะ ถำ้คอยบอกคอยแนะข้ึนมำ เพรำะองค์
สมเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ไปศึกษำกบัเจำ้ลทัธิต่ำงๆ เห็นโทษมำตลอดแลว้ล่ะ แลว้เวลำจะ
ปฏิบติั เวลำปฏิบติับอกใหเ้ขำปฏิบติัตำมควำมเป็นจริง เขำท ำไดไ้หม? เขำกท็  ำไม่ได ้

ถำ้เขำท ำไม่ได ้อนุปุพพิกถำ ใหเ้ขำท ำทำน ใหเ้ขำฝึกหดัของเขำข้ึนมำ ใหเ้ขำพฒันำใจของ
เขำข้ึนมำ ใจเขำควรแก่กำรงำนแลว้องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้จะเทศน์อริยสจั ทุกข ์ สมุทยั 
นิโรธ มรรค ถำ้จิตใจเขำควรแก่กำรงำน ถำ้จิตใจเขำไม่ควรแก่กำรงำน จะใหเ้ขำปูพื้นฐำนของเขำ
มำ แต่ถำ้ผูท่ี้มีอ  ำนำจวำสนำ ดูสิ โปฐิละๆ เวลำศึกษำมำ จ ำธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธ
เจำ้ 

ธรรมคือสจัธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมำสมั
พทุธเจำ้วำงธรรมและวินยั คือมุขปำฐะท่ีพระพทุธเจำ้แสดงธรรม น่ีโปฐิละจ ำไดห้มด จ ำธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ไปสัง่สอน ลกูศิษยล์กูหำ ๕๐๐ เวลำไปกรำบองคส์มเดจ็พระ
สมัมำสัมพทุธเจำ้ “โปฐิละ ใบลำนเปล่ำมำแลว้หรือ ใบลำนเปล่ำกลบัแลว้หรือ” 

น่ีใบลำนเปล่ำๆ เห็นไหม ถำ้จิตมนัล ำเอียง ถำ้มนัมีควำมล ำเอียง มีกิเลสตณัหำทะยำนอยำก 
ทั้งท่ีจ  ำธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ไดห้มดนะ เพรำะสัง่สอนไดห้มด ใครถำมอะไร
ตอบไดห้มด 
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“ใบลำนเปล่ำมำแลว้หรือ ใบลำนเปล่ำกลบัแลว้หรือ ใบลำนเปล่ำ” ใบลำนเปล่ำ จนไดคิ้ด
นอ้ยใจ “เอะ๊! เรำท ำควำมดีขนำดน้ี ท ำไมองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ไม่ชมเลย” น่ีคิดได ้คิด
ได ้เวลำจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมำ ไปหำส ำนกัปฏิบติั 

ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ ถำ้เรำหำส ำนกัปฏิบติั เรำกภ็ูมิใจวำ่เรำเป็นลกูศิษยก์รรมฐำนๆ เรำจะ
มำประพฤติปฏิบติักนั ถำ้เรำปฏิบติัตำมควำมเป็นจริงนะ เรำตอ้งท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ ถำ้มนั
ล ำเอียง ใครล ำเอียง ถำ้ใครล ำเอียง เวลำเรำพทุโธ พทุโธเพื่ออะไร เรำมีสติ ค ำบริกรรม เพรำะ
ล ำเอียง มนัคิดของมนัเองโดยธรรมชำติของมนั เรำไม่ใหม้นัคิด เรำไม่ใหม้นัล  ำเอียง เรำไม่ใหม้นั
ไปซำ้ยไปขวำ เรำใหม้นัเกำะอยูค่  ำบริกรรม พทุโธๆๆ  

ถำ้มนัท ำไม่ได ้ ไม่ใหม้นัล  ำเอียงไง ถำ้ไม่ล  ำเอียง โดยสจัจะ โดยขอ้เทจ็จริง ส่ิงท่ีมนัมีอยู ่
จิตมีอยูน่ะ เรำเกิดมำ ปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิวิญญำณลงสู่ครรภ ์ ในไข่ ในครรภ ์ ในน ้ำคร ำ ใน
โอปปำติกะ น่ีจิตมนัปฏิสนธิ มนัมีของมนั ถำ้ไม่มี มนักไ็ม่มีชีวติ ไม่มีปฏิสนธิจิตมนักเ็กิดเป็นเรำ
ไม่ได ้แลว้มำเกิดเป็นเรำ ส่ิงท่ีมีอยู่ๆ  แต่เรำไม่รู้ไม่เห็น 

แลว้สญัชำตญำณ ธำตุ ๔ และขนัธ์ ๕ รูป เวทนำ สญัญำ สงัขำร วิญญำณ วิญญำณรับรู้ 
วิญญำณอำยตนะ วิญญำณท่ีเกิดจำกใจ วิญญำณท่ีเกิดจำกจิต เรำเอำมำศึกษำ เรำเอำมำใคร่ครวญ
กนัอยูน่ี่ เอำส่ิงน้ีมำศึกษำ ศึกษำแลว้มนัมีกิเลสมนัมีตณัหำ มนักล็  ำเอียงไง มนักรั็กเพรำะชงั เพรำะ
หลง เพรำะไม่รู้ มนักว็ำ่ของมนัไป แลว้มนักเ็ทียบเคียง เห็นไหม น่ีศีล สมำธิ ปัญญำ เขำ้ใจหมด รู้
หมด รู้ไปทุกอยำ่งเลย ศีล สมำธิ ปัญญำ แลว้ปัญญำของใครล่ะ ปัญญำมนัล ำเอียงไง มนัปักหมุด
ไม่ได ้ ปักหมุดไม่ได ้ ไม่เขำ้ถึงใจ ถำ้มนัปักหมุดไม่ได ้ มนักรั็บรู้ไม่ได ้ เวลำสมำธิเหรอ สมำธิก็
วำ่งๆ วำ่งๆ 

โดยธรรมชำติกอ้นหินมนักว็ำ่งของมนั ธำตุ วตัถุธำตุมนัตั้งอยู ่ มนัไม่เดือนร้อนเลย มนัไม่
เดือดร้อน มนัไม่กระวนกระวำย ตั้งไวท่ี้ไหน ดูพระพทุธรูปสิ หล่อเสร็จตั้งไวน่ี้ มนัไม่ขยบัเลย นัง่
น่ิง น่ีไง มนักว็ำ่งของมนั แลว้เป็นอยำ่งไรล่ะ น่ีเพรำะเขำ้ไม่ถึง เขำ้ไม่ถึงกล็  ำเอียงแลว้จินตนำกำร
ไป จินตนำกำรไปมนักไ็ม่เป็นควำมจริง ถำ้ไม่เป็นควำมจริง 

ฉะนั้น เวลำมีครูบำอำจำรย ์ ท่ำนบอกส่ิงนั้นมนัไม่ใช่ ถำ้มนัไม่ใช่ แลว้ส่ิงท่ีใช่มนัคืออะไร
ล่ะ ส่ิงท่ีมนัมีอยูคื่อจิต ส่ิงท่ีมีอยู ่ปฏิสนธิวิญญำณ ส่ิงท่ีมีอยูคื่อธำตุรู้ แลว้ธำตุรู้ พลงังำนของมนัมี
อยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีมีอยูม่นัถึงหำได ้ถำ้มนัไม่มีอยูเ่รำจะไปหำส่ิงท่ีไม่มีไดอ้ยำ่งไร 
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ของมนัมี ของมนัมี แต่มนัซ่อนอยู ่ มนัหลบอยู ่ แลว้เรำใชข้นัธ์ ๕ ไดพ้ิจำรณำของมนัไป 
เวลำมนัเผอเรอ มนัไม่รับรู้ น่ีไง วำ่งไง วำ่ง...ไม่ใช่ ปักหมุดไม่ได ้ ล  ำเอียง ปักหมุดไม่ได ้ ถำ้ปัก
หมุดไม่ไดก้ไ็ม่มีสถำนท่ี สมถกรรมฐำน ฐำนท่ีตั้งแห่งกำรงำน ถำ้ไม่มีสมถกรรมฐำน เห็นไหม 
“สติปัฏฐำน ๔ ปฏิบติัแนวทำงสติปัฏฐำน ๔ นะ ท ำจิตใหมี้พลงั พอมีพลงัแลว้เด๋ียวมนัจะเกิด
ปัญญำเอง มนัจะเป็นไปเอง” 

มนัเป็นไปจำกไหน มนัไม่มีหรอก ส่ิงท่ีมีอยูคื่อตวัจิต ส่ิงท่ีมีอยู ่ปฏิสนธิวิญญำณ ส่ิงท่ีมีอยู่
มนัมี แต่เรำเขำ้ถึงส่ิงท่ีมีอยูจ่ริงไม่ได ้มนักเ็ขำ้ถึงเงำ เขำ้ถึงสญัชำตญำณ เขำ้ถึงควำมเกิดเป็นมนุษย์
ท่ีวำ่เรำเกิดเป็นมนุษยน่ี์ เกิดเป็นมนุษยเ์ป็นสตัวป์ระเสริฐ เกิดเป็นมนุษยน้ี์เป็นผูมี้อ  ำนำจวำสนำ 
เกิดเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศำสนำ 

อำ้งอิง! กล่ำวอำ้ง! ไม่มีควำมรู้จริงอยู ่ ถำ้ไม่มีควำมรู้จริงอยู ่ สบัสน เพรำะมนัล ำเอียงไง 
เพรำะควำมล ำเอียง เพรำะกิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำกท ำใหห้วัใจเรำลม้ลุกคลุกคลำน ทั้งๆ ท่ีเรำ
จะประพฤติปฏิบติันะ แต่ถำ้เรำมีอ  ำนำจวำสนำ เรำมีอ  ำนำจวำสนำนะ เรำภูมิใจวำ่เรำเป็นลกูศิษย์
กรรมฐำน ลกูศิษยก์รรมฐำน เรำมีครูมีอำจำรย ์ ครูบำอำจำรยข์องเรำท่ำนประพฤติปฏิบติัมำตำม
ควำมเป็นจริง ถำ้ตำมควำมเป็นจริงนะ ค ำวำ่ “ตำมเป็นจริง” ดูสิ กำลำมสูตร ไม่ใหเ้ช่ือ ไม่ใหเ้ช่ือ
แมแ้ต่อำจำรยข์องเรำ ไม่ใหเ้ช่ือแมแ้ต่เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้น่ีอนุมำน
เอำได ้ทุกอยำ่งเอำได ้ไม่ใหเ้ช่ือๆ ไม่ใหเ้ช่ือ! ถำ้เช่ือแลว้มีล  ำเอียงไง เช่ืออำจำรยเ์รำ ไม่เช่ืออำจำรย์
คนอ่ืน เช่ือแต่ค ำสอนของอำจำรยเ์รำ ไม่เช่ือคนอ่ืน 

ส่ิงท่ีครูบำอำจำรยส์อน เรำกฟั็ง คนท่ีฉลำดเขำเป็นผูรั้บฟัง รับฟังแลว้ใคร่ครวญ ใคร่ครวญ
เสร็จแลว้เอำมำประพฤติปฏิบติั เอำมำท ำใหเ้ป็นจริงข้ึนมำ ถำ้เป็นจริงข้ึนมำ เห็นไหม ถำ้อำจำรย์
สอน นั้นคือแนวทำง ถำ้ไม่มีแนวทำง เรำจะประพฤติปฏิบติัอยำ่งไร 

ศึกษำธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้มำแลว้มีแต่ควำมสงสยั มีแต่ควำมวิตก
กงัวล มีแต่ควำมสบัสน พทุธพจน์ๆ พทุธพจน์พดูตั้งแต่หยำบๆ พดูตั้งแต่พื้นฐำน ตั้งแต่อนุปุพพิก
ถำใหค้นท ำทำน ใหค้นไดร้ะลึกถึงสวรรค ์ ใหค้นเนกขมัมะ แลว้จิตควรแก่กำรงำนแลว้ค่อยแสดง
อริยสจั แลว้เรำท ำอยำ่งไร เรำจะท ำอยำ่งไร 

พอเรำจะท ำอยำ่งไร นัน่เป็นแค่พื้นฐำน แต่ถำ้เรำเอำจริงใช่ไหม เรำกก็  ำหนดนำมรูปสิ เรำ
ก ำหนดถึงจิตสิ จิต กระบวนกำรของจิต เรำก ำหนดเอำสิ เรำก ำหนด เรำเขำ้ใจเรำหมด เรำเขำ้ใจ
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ของเรำแลว้ น่ีก ำหนดไดห้มดเลย น่ีไง ล  ำเอียง ล  ำเอียงวำ่รู้ ล  ำเอียงวำ่รู้นะ ควำมรู้มีจริงไหม น่ี
เพรำะล ำเอียง ปักหมุดไม่ไดห้รอก 

แต่ถำ้เป็นครูบำอำจำรยข์องเรำนะ ท่ำนบอกวำ่ ถำ้เรำอยำกไดค้วำมจริง เรำจะตอ้งมีค ำ
บริกรรม ค ำวำ่ “ค ำบริกรรม” แต่โดยสญัชำตญำณของคน ท ำส่ิงใดท่ีเป็นหนำ้ท่ีกำรงำน ล ำบำกล ำ
บน เกียจคร้ำน มกัง่ำย อยำกไดโ้ดยท่ีไม่ประพฤติปฏิบติั 

“ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม” ถำ้มนัสมควรแก่ธรรมนะ 

“แลว้ท ำไมตอ้งบริกรรมล่ะ ท ำไมตอ้งบริกรรม ท ำไมตอ้งพทุโธล่ะ ท ำไมตอ้งท ำสมถะล่ะ 
ท ำไมใชปั้ญญำไปไม่ไดห้รือ” 

ปัญญำท่ีจะเกิดข้ึน ปัญญำน้ีมนัเป็นปัญญำของกิเลส ในเม่ือถำ้เป็นปัญญำของกิเลส ตรึกใน
ธรรมๆ ตรึกไดห้มดล่ะ เอำธรรมมำตรึก ตรึกไดท้ั้งนั้นล่ะ แลว้ตรึกไปไหนล่ะ ตรึกไปแลว้มนักไ็ป
ตกภวงัคไ์ง ตรึกไปแลว้มนักไ็ปลงท่ีจิตมนัขดุหลุมพรำงไวไ้ง น่ีเพรำะล ำเอียง กิเลสมนัป้องกนัตวั
มนัอยูแ่ลว้ โดยสถำนะของมนั มนัป้องกนัตวัมนัอยูแ่ลว้ มนัทั้งล  ำเอียง มนัทั้งเห็นแก่ตวั มนัทั้งมกั
ง่ำย อยำกได ้อยำกดี ทั้งๆ ท่ีเรำเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้พบพระพทุธศำสนำ พระพทุธศำสนำสอนสจัจะ 
สอนตำมควำมเป็นจริง สอนตำมควำมเป็นจริงจำกครูบำอำจำรยท่ี์ท่ำนประพฤติปฏิบติัข้ึนมำ 
ลม้ลุกคลุกคลำนมำแลว้ท่ำนถึงเห็นโทษ 

เห็นโทษของควำมมกัง่ำย เห็นโทษของกำรอยำกได ้ เห็นโทษของควำมสุกเอำเผำกิน 
ควำมเห็นโทษ ถำ้เห็นโทษแลว้เรำกต็อ้งมีสติมีปัญญำสิ ฝึกฝนข้ึนมำตำมควำมเป็นจริง ฝึกฝน
ข้ึนมำตำมควำมเป็นจริงดว้ยอ ำนำจวำสนำของจิต จิตดวงใดท่ีมนัสร้ำงพนัธุกรรมท่ีดีมำ ท ำส่ิงใด
มำมนักส็มควรท่ีจะไดผ้ลของจิตดวงนั้น จิตดวงใดท่ีสร้ำงบำปสร้ำงกรรมมำ แต่มีอ  ำนำจวำสนำ
อยำกประพฤติปฏิบติั มนักต็อ้งมีอุปสรรคพอสมควร 

อุปสรรคเพรำะเกิดจำกใคร? เกิดจำกจิตน้ีไง เกิดจำกจิตน้ีไดส้ร้ำงบุญสร้ำงกรรมของจิตน้ี
มำ ถำ้สร้ำงบุญสร้ำงกรรมของจิตน้ีมำ มนักต็อ้งตำมขอ้เทจ็จริงนั้น ถำ้ตำมขอ้เทจ็จริงนั้น ครูบำ
อำจำรยท่ี์ท่ำนเป็นธรรมๆ ข้ึนมำ ท่ำนถึงจะใหมี้ค ำบริกรรม ค ำบริกรรมของเรำ พทุโธๆๆ พิสูจน์
กนัวำ่ใจของเรำท่ีมนัสร้ำงอ ำนำจวำสนำมำมำกนอ้ยแค่ไหน ถำ้มนัไม่ไดส้ร้ำงอ ำนำจวำสนำของ
มนัมำ มนักม็ำสร้ำงเอำวำสนำในกำรปฏิบติัน้ี 
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“ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม” ในกำรปฏิบติัธรรมมนัจะไดบุ้ญกศุลมหำศำล เพรำะ
มนัจะท ำใหจิ้ตดวงน้ีมีปัญญำ ท ำใหจิ้ตดวงน้ีไดส้มัผสั จิตดวงน้ีไดแ้ยกแยะควำมถกูควำมผดิในจิต
ดวงน้ี ถำ้ในจิตดวงน้ี เห็นไหม ถำ้มนัแยกแยะไดม้นัเป็นปัญญำอบรมสมำธิ ถำ้ปัญญำของมนั
อบรมของมนั มนับ่มเพำะของมนั มนัพฒันำกำรของมนัข้ึนไป ตำมควำมเป็นจริงของมนัข้ึนไป  

ปัญญำท่ีบ่มเพำะดว้ยสติ ดว้ยสมำธิ ดว้ยปัญญำอยำ่งน้ี มนัมีสติมีปัญญำ มนัปฏิบติัของมนั
ตำมควำมเป็นจริงอยำ่งน้ีข้ึนไป มนัไม่ล  ำเอียง ไม่ล  ำเอียงเพรำะเหตุใด ไม่ล  ำเอียงเพรำะมนัใชส้ติ 
มนัใชปั้ญญำของมนัตำมควำมเป็นจริงไง แต่ถำ้มนัล ำเอียง มนัเหมำรวมเอำ มนัอยำกไดอ้ยำกดี
อยำกเด่น ไปกวำ้นมำวำ่เป็นของมนัๆ แลว้ไม่มีส่ิงใดเป็นของมนัตำมควำมเป็นจริงเลย เห็นไหม 

ล ำเอียง ปักหมุดไม่ได ้ เพรำะจิตมนัพำล ำเอียง กิเลสมนัพำล ำเอียง ควำมเห็นแก่ตวัมนัพำ
ล ำเอียง เพรำะล ำเอียงไปแลว้ ปฏิบติัไปลม้ลุกคลุกคลำน แต่ถำ้เอำตำมควำมเป็นจริงของเรำนะ เรำ
มีสติมีปัญญำของเรำ เรำมีอ  ำนำจวำสนำ คนท่ีเขำไม่สนใจในพระพทุธศำสนำ แมแ้ต่เป็นชำวพทุธ 
เขำไม่สนใจในพระพทุธศำสนำ เขำบอกเขำสนใจแต่ทรัพยส์มบติั สนใจแต่ลำภสกักำระทำงโลก 
เขำกแ็สวงหำของเขำ แลว้เวลำแสวงหำของเขำ เวลำบั้นปลำยของชีวิต เวลำเขำจะพลดัพรำกแลว้ 
เขำจะรู้สึกของเขำเอง ถึงตอนนั้นแลว้ใครจะไปชกัน ำเขำ มนักถึ็งกำลท่ีมจัจุรำชจะเอำชีวิตเขำไป 

แต่ของเรำ เรำกรู้็อยู ่ เห็นไหม ชีวิตน้ีมีกำรพลดัพรำกเป็นท่ีสุด ชีวิตน้ีมนัตอ้งตำยไปในวนั
ขำ้งหนำ้แน่นอน ทีน้ีตำยไปในวนัขำ้งหนำ้แน่นอน เรำมีสติมีปัญญำ เรำกพ็ยำยำมหำอยูห่ำกิน หำ
ของเรำเพื่อด ำรงเล้ียงชีพใหมี้ชีวิตน้ี แลว้ถำ้เรำจะประพฤติปฏิบติัล่ะ ขณะท่ีประพฤติปฏิบติั เรำ
ท ำงำน เรำมีสติปัญญำ เรำมีสติ เรำใชบ้ริกรรมได ้ 

ค ำวำ่ “บริกรรม” คนฉลำดนะ หำยใจเขำ้ ลมหำยใจเขำ้นึก “พทุ” ลมหำยใจออกนึก “โธ” 
อยูท่ี่ไหนกท็ ำได ้ ท ำไดท้ั้งนั้นน่ะ ถำ้มนัท ำของมนัได ้ ส่ิงท่ีท ำได ้ ทรัพยท่ี์เรำจะหำมำเพื่อด ำรงชีพ 
เรำกห็ำของเรำ แต่ทรัพย-์อริยทรัพยจ์ำกภำยใน เรำจะหำของเรำเพื่อประโยชน์กบัเรำ ถำ้มนัท ำได้
จริง ท ำไดจ้ริง เห็นไหม พทุโธๆ ใชปั้ญญำอบรมสมำธิ มนัจะปักหมุดได ้

ถำ้ปักหมุดได ้ เห็นไหม ค ำวำ่ “ปักหมุดได”้ มนัสมัผสัได ้ เวลำขณิกสมำธิ อุปจำรสมำธิ 
อปัปนำสมำธิ ค  ำวำ่ “ขณิกสมำธิ” เวลำจิตมนัร่มเยน็เป็นสุขข้ึนมำ มนัมีควำมสุขของมนั มนัปล่อย
วำงของมนัข้ึนมำ คนเรำอำบเหง่ือต่ำงน ้ำ ทุกขย์ำกแสนเขญ็ เวลำมนัปลดเปล้ือง มนัวำงได ้ มนัมี
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ควำมสุขควำมระงบัของมนั จิตใจของเรำกิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำกมนัครอบง ำของมนั มนั
ครอบง ำแลว้มนัเยย้หยนัดว้ยวำ่จิตน้ีไม่มีทำงท่ีจะหลุดมือเรำไปได ้ 

มำรมนัครอบคลุมของมนัอยู ่ แลว้เรำใชค้  ำบริกรรม พทุโธๆ พทุธำนุสติ ใชอ้  ำนำจวำสนำ
ขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้เพื่อใหจิ้ตน้ีมนัเกำะ ใหจิ้ตน้ีไดมี้ทำงออก มีทำงออกเพรำะ
ไม่ไหลตำมอนุสยั ไม่ไหลตำมขนัธ์ ๕ ตำมส่ิงท่ีเกิดข้ึน เกิดดบัในใจ เกิดดบัในใจ น่ีเรำไม่ตำมมนั
ไป เรำพทุโธของเรำไว ้พทุโธๆ 

ถำ้มีอ  ำนำจวำสนำ ขณิกสมำธิมนัปล่อยวำงมำ พอมนัปล่อยวำงมำ เรำรับรู้ไดด้ว้ยสติ วำ่เรำ
เคยอำบเหง่ือต่ำงน ้ำ เรำเคยทุกขย์ำกกบัมนัดว้ยควำมรู้สึกนึกคิดท่ีมนัฉุดกระชำกลำกไป เรำปล่อย
วำงได ้ เรำวำงไดเ้ป็นคร้ังเป็นครำวข้ึนมำ ขณิกสมำธิ มนัรับรู้ได ้ เห็นไหม รูป รส กล่ิน เสียง เป็น
บ่วงของมำร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมำร ถำ้จิตมนัปล่อยวำงๆ มนัรับรู้ได ้น่ีมนัจะปักหมุดของมนั 

ขณิกสมำธิ ถำ้เรำไดส้มัผสั “รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง” เรำไดส้มัผสั เรำไดรั้บรู้ คน
ขณะท่ีเขำ้ควำมสงบของใจไดข้นำดน้ีเขำกภ็ูมิใจของเขำ เขำกเ็ช่ือมัน่ในธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมำสัมพทุธเจำ้ ศีล สมำธิ ปัญญำ ถำ้เกิดสมำธิข้ึนมำ ถำ้จิตมนัปักหมุดของมนัได ้ เพรำะมนัไม่
ล ำเอียง เพรำะไม่ล ำเอียง รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมำรและเป็นพวงดอกไมแ้ห่งมำร มนั
ล ำเอียง มนักไ็ม่ลงสู่มชัฌิมำปฏิปทำ มนัไม่ลงสู่ควำมจริง  

ของมีอยู ่จิตเรำมีอยู ่ส่ิงท่ีด ำเนินชีวิตมนัมีของมนัอยู ่แลว้เรำไม่เคยสมัผสั ทรัพยส์มบติัของ
เรำแท้ๆ  แต่เรำหำไม่เจอ แต่ถำ้วนัไหนเรำหำเจอ เรำปักหมุดได ้ถำ้ปักหมุดได ้สมำธิแกกิ้เลสไม่ได ้
สมำธิเป็นท่ีพกัของใจ ใจไดพ้กัแลว้ร่มเยน็เป็นสุข คนท่ีไดพ้กัไดผ้อ่น คนท่ีวำงเร่ืองโลกียปัญญำ 
วำงเร่ืองโลกได ้ถำ้ฝึกหดัใชปั้ญญำมนัจะเกิดโลกตุตรปัญญำ 

แต่ถำ้คนท่ีฝึกหดัไม่ได ้ คนท่ีฝึกหดั คนท่ีไม่มีอ  ำนำจวำสนำ คนท่ีบำรมีไม่แก่กลำ้ เวลำจิต
สงบเขำ้มำ พอจิตสงบ “น่ีนิพพำน” เขำ้ใจวำ่จิตสงบเป็นนิพพำน เพรำะวำ่อะไร เพรำะควำมเช่ือ 
ควำมฝังใจ เพรำะเรำศึกษำธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้มำดว้ยวฒิุภำวะท่ีอ่อนดอ้ย 

ดว้ยวฒิุภำวะท่ีอ่อนดอ้ยวำ่ธรรมคือกำรปล่อยวำง ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธ
เจำ้คือกำรวำ่ง ควำมวำ่ง ควำมวำ่ง ๓ ระดบั ควำมวำ่งของสมำธิ ควำมวำ่งของปัญญำ ควำมวำ่งของ
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คุณธรรม ศึกษำมำหมด แลว้มนักเ็ทียบเคียงของมนัไปเอง น่ีปักหมุดไม่ได ้ล  ำเอียง ปักหมุดไม่ได ้
ล  ำเอียง 

ถำ้มนัปักหมุดของปัญญำไม่ได ้ ภำวนำมยปัญญำมนัไม่เกิด ถำ้มนัจะเกิดภำวนำมยปัญญำ 
มนัจะปักหมุดดว้ยปัญญำ ถำ้เรำปักหมุดดว้ยปัญญำไม่ได ้ แมแ้ต่ท ำควำมสงบของใจ ศีล สมำธิ 
ปัญญำ แมแ้ต่สมำธิยงัท ำกนัไม่เป็น แมแ้ต่สมำธิเรำยงัท ำกนัไม่ได ้แลว้เขำบอกฝึกสอนสมำธิๆ 

ฝึกสอนสมำธิก็ฝึกสอนดว้ยวิชำกำร ฝึกสอนดว้ยอำรมณ์ ฝึกสอนดว้ยเงำ เอำอำรมณ์เอำ
ควำมรู้สึกน้ีมำเทียบเคียง แลว้ใหพ้จิำรณำออกมำเป็นทำงวิชำกำรวำ่สมำธิมนัมีคุณสมบติัอยำ่งไร 
สมำธิมนัควรท ำอยำ่งไร สมำธิจะเขำ้ออกอยำ่งไร นั้นมนัเป็นเร่ืองของทำงวิชำกำร ทำงวิชำกำรมนั
กเ็ป็นปริยติั  

“ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ” เรำเรียนปริยติักนัมำแลว้ พระเรำภมิูใจ ถำ้พระเรำภูมิใจวำ่เรำเป็น
พระป่ำ เรำเป็นพระกรรมฐำน ถำ้พระกรรมฐำน เห็นไหม มีพระมำกเวลำจะไปหำหลวงปู่ มัน่ ขอ
ญตัติ หรือวำ่มีผูบ้วชใหม่มำหำหลวงปู่ มัน่เพื่อใหห้ลวงปู่ มัน่ฝึกหดั เพื่อจะญตัติบวชเป็นพระ ถำ้จะ
บวชเป็นพระนะ หลวงปู่ มัน่ท่ำนจะฝึกหดัในขอ้วตัรปฏิบติั หลวงปู่ มัน่ท่ำนจะฝึกในกำรเยบ็ กำร
ถกั กำรยอ้มผำ้ ใหด้  ำรงชีวิตได ้แลว้ถึงพำไปหำอุปัชฌำย ์

อุปัชฌำยเ์วลำจะไปบวชพระ ท ำบริขำรแลว้ไปหำอุปัชฌำย ์ อุปัชฌำยเ์วลำบวชข้ึนมำ เห็น
ไหม เกสำ โลมำ นขำ ทนัตำ ตโจ กรรมฐำน ๕ ถำ้กรรมฐำน ๕ เพรำะไดฝึ้กหดั เพรำะไดฝึ้กหดัขอ้
วตัร ไดฝึ้กหดักำรด ำรงชีวิตของพระป่ำ เวลำไปหำอุปัชฌำย ์ อุปัชฌำยย์กเขำ้หมู่ อุปัชฌำยใ์ห้
กรรมฐำนมำแลว้ ถำ้อุปัชฌำยใ์หก้รรมฐำนมำแลว้ เวลำเรำบวชแลว้เรำจะเอำจริงเอำจงั ถำ้เอำจริง
เอำจงั เพรำะมนัมีกรรมฐำนมำ ถำ้กรรมฐำน เกสำ โลมำ นขำ ทนัตำ ตโจ ถำ้ใครแทงทะลุไปได ้
ปัญญำมนัจะเกิด ถำ้ปัญญำมนัเกิด เกิดปัญญำอะไรล่ะ 

น่ีไง ถำ้ท ำสมำธิไม่ได ้เพรำะล ำเอียงมนัถึงท ำสมำธิไม่ได ้ท ำสมำธิไม่ไดก้ไ็ม่รู้วำ่อะไรเป็น
สมำธิ อะไรเป็นธรรม สติธรรม สมำธิธรรม ปัญญำธรรม แลว้ถำ้เกิดเรำจะฝึกหดัใชปั้ญญำ เวลำ
ฝึกหดัใชปั้ญญำนะ ถำ้เป็นเจโตวิมุตติ พทุโธๆ เป็นเจโตวิมุตติ เพรำะท ำดว้ยก ำลงัของจิต ถำ้จิตมี
ก ำลงัแลว้เรำจะออกฝึกหดัใชปั้ญญำอยำ่งใด 
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ถำ้เป็นปัญญำวิมุตติ ปัญญำวิมุตติเรำใชปั้ญญำของเรำเทียงเคียง เพรำะเทียบเคียงถึงเหตุถึง
ผล ถำ้เทียบเคียงถึงเหตุถึงผลใหม้นัเห็นเหตุเห็นผล ไม่ใหม้นัล  ำเอียง ไม่ใหม้นัชกัลำกหวัใจน้ีไป 
ถำ้มนัไม่ชกัลำกหวัใจ ดว้ยเหตุดว้ยผล มนัเห็นโทษเห็นคุณข้ึนมำ  

เห็นโทษ เพรำะถำ้ออกไปทำงโลก ออกไปโดยขนัธ์ ๕ ออกไปโดยมำรมนักทุ็กข ์แต่ถำ้มนั
ออกโดยธรรมล่ะ ออกโดยธรรม มนัใชปั้ญญำ ท่ีวำ่สติปัญญำ ปัญญำโดยธรรม เพรำะมนัตรึกใน
ธรรมองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้กใ็ชข้นัธ์ ๕ เหมือนกนั แต่ขนัธ์ ๕ น้ีมนัมีสติมีปัญญำของ
มนั มนักเ็ทียบเคียงของมนั พอเทียบเคียงของมนั น่ีเห็นคุณ เห็นคุณเพรำะอะไร เห็นคุณป๊ับ มนั
ปล่อย มนัปล่อยมนัวำง เห็นไหม 

ถำ้มนัเป็นปัญญำวิมุตติ มนักใ็ชปั้ญญำไลต้อ้นเขำ้มำ เวลำไล่ตอ้นเขำ้มำ จิตมนักส็งบเขำ้มำ
ดว้ยสติ มีสติ มีกำรฝึกหดั มีกำรกระท ำ ถำ้มีสติ มีกำรฝึกหดั มีกำรกระท ำ มนัเป็นโลกียปัญญำ วำ่
ปัญญำของกิเลส ปัญญำของกิเลสน่ีปัญญำของโลก ถำ้ปัญญำของโลกพิจำรณำมำแลว้มนัปล่อย
วำงเขำ้มำ ถำ้มีครูบำอำจำรยค์อยช้ีน ำมนักรู้็ได ้ มนักรู้็ไดว้ำ่น้ีคือสมำธิ น้ีคือกำรปล่อยวำงโดยมี
สติสมัปชญัญะ ถำ้มนัปล่อยวำงโดยมีสติสมัปชญัญะ น่ีมนัปักหมุดได ้ถำ้ปักหมุดอยำ่งน้ี 

เห็นไหม เพรำะล ำเอียงมนัปักหมุดไม่ได ้ เพรำะล ำเอียง แต่เพรำะดว้ยคุณธรรม ดว้ยกำร
ประพฤติปฏิบติั มนัไม่ล  ำเอียง ดว้ยขอ้เทจ็จริงมนักปั็กหมุดของมนัได ้ ถำ้ปักหมุดได ้ ถำ้มีครูบำ
อำจำรยต่์อเน่ืองข้ึนไป เพรำะกำรปักหมุดน้ีเป็นสมัมำสมำธิ เพรำะจิตจริง เพรำะมนัเป็นสมำธิจริง 

ถำ้มนัเป็นสมำธิปลอมโดยสมุทยั คือเขำ้ใจวำ่สมำธิเป็นนิพพำน จิตมนัสงบเขำ้มำดว้ยเหตุ
ดว้ยผล ดว้ยกำรท่ีปักหมุดปัญญำไม่ได ้ ถำ้ปักหมุดปัญญำไม่ได ้ ปัญญำมนัจะกำ้วเดินไปไม่ได ้ ถำ้
ปัญญำมนักำ้วไปไม่ได ้มนัไม่เห็นมคัโค 

ถำ้ปัญญำมนัจะกำ้วเดินไปล่ะ...จิตจริง ถำ้เห็นกำย เห็นเวทนำ เห็นจิตตำมควำมเป็นจริง 
มนัจะปักหมุดของปัญญำ ถำ้มนัปักหมุดของปัญญำได ้มนัจะไม่มีควำมล ำเอียง ถำ้มนัปักหมุดของ
ปัญญำไม่ได ้ ปักหมุดไม่ได ้ ล  ำเอียง เพรำะมนัปักหมุดดว้ยปัญญำไม่ได ้ มนัล ำเอียง เพรำะล ำเอียง 
มนัถึงไม่รู้จกัมคัโค เพรำะล ำเอียง ไม่รู้จกัมรรค ถำ้ไม่รู้จกัมรรค เพรำะไม่มีด ำริชอบ งำนชอบ 
เพียรชอบ ควำมชอบธรรมมนัไม่มี  
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ถำ้ควำมชอบธรรมไม่มี เรำจะกำ้วเดินไปอยำ่งไร เพรำะควำมชอบธรรมไม่มี มนัถึงไม่
เขำ้ใจธรรมของครูบำอำจำรย ์ ถำ้มนัมีสจัธรรม เพรำะครูบำอำจำรยท่์ำนเคยประพฤติปฏิบติัของ
ท่ำนมำ ท่ำนคอยช้ีน ำเรำมำ ท่ำนยกเรำข้ึน ยกหวัใจของเรำ จำกสมถกรรมฐำนข้ึนสู่วิปัสสนำ
กรรมฐำน ถำ้มนัจะข้ึนสู่วิปัสสนำกรรมฐำนนะ 

ปักหมุดไม่ได ้ล  ำเอียง ปักปัญญำไม่ได ้มนัล ำเอียง ล  ำเอียงตรงไหน? มนัล ำเอียงเพรำะมนั
ไม่รู้จริงเห็นจริง เพรำะล ำเอียง เพรำะมนัไม่เขำ้ใจ เพรำะล ำเอียง เพรำะมนัไม่เกิดภำวนำมยปัญญำ 
มนัล ำเอียงเพรำะมนัไม่มีสติไม่มีปัญญำ มนัเขำ้ใจวำ่ส่ิงท่ีปักหมุดมำนั้น สมำธินั้น เป็นนิพพำน ถำ้
มนัสมำธิเป็นนิพพำน มนักำ้วเดินไปไม่ได ้ มนักำ้วเดินไปไม่ได ้ ถำ้กำ้วเดินไปไม่ได ้ จะไม่รู้ถกูรู้
ผดิเลย ถำ้กำ้วเดินไปไม่ได ้ไม่เคยเห็นมรรค กำ้วเดินไปไม่ได ้

มคัโค ทำงอนัเอก ทำงอนัท่ีครูบำอำจำรยท่์ำนไดว้ำงไว ้ ทำงท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมำสมั
พทุธเจำ้ท่ำนไดป้ระพฤติปฏิบติัของท่ำนมำ ท่ำนวำงส่ิงน้ีมำเพื่อใหเ้รำยกจิตของเรำ เห็นไหม ครู
บำอำจำรยเ์ป็นคนช้ีน ำๆ ช้ีน ำใหเ้รำกำ้วเดินตำมทำงน้ีไป 

แต่เพรำะจิตใจเรำอ่อนดอ้ย มนัปักหมุดของปัญญำไม่ได ้ มนัถึงไม่รู้เหนือรู้ใต ้ ไม่มีเหตุมี
ผล ถำ้ไม่มีเหตุมีผล เห็นไหม กำ้วเดินไปไม่ไดห้รอก ถำ้มนักำ้วเดินไปไม่ได ้ ถำ้เป็นผูท่ี้เป็น
สุภำพบุรุษ ผูท่ี้ยอมรับควำมจริง ถำ้เรำกำ้วเดินไปไม่ได ้เรำกรู้็วำ่เรำติด เรำกรู้็วำ่เรำมีอ  ำนำจวำสนำ
เท่ำน้ี  

แต่ถำ้ผูก้ำ้วเดินไปไดล่้ะ จิตจริง จิตเป็นสมัมำสมำธิ จิตมีก ำลงั พอจิตมีก ำลงั มนันอ้มไป
เห็นกำย เห็นเวทนำ เห็นจิต เห็นธรรมตำมควำมเป็นจริง ถำ้มนันอ้มไปเห็นกำย เห็นเวทนำ เห็นจิต 
เห็นธรรมตำมควำมเป็นจริงนะ ถำ้มนัจะปักหมุดแห่งปัญญำ ถำ้ปักหมุดแห่งปัญญำแลว้มนัจะเห็น
วำ่ภำวนำมยปัญญำเป็นแบบใด 

ภำวนำมยปัญญำ รสชำติของมนั ดูสิ เรำใชโ้ลกียปัญญำ ปัญญำท่ีตรึกในธรรมขององค์
สมเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ดว้ยเหตุดว้ยผล ถำ้มนัไม่ล  ำเอียง มนัปล่อยเขำ้มำ มนัปักหมุดได้
เพรำะมนัมีสมัมำสมำธิ สมัมำสมำธินะ สมำธิ เห็นไหม ถำ้เรำช ำนำญในวสี ช ำนำญในกำรรักษำ 
ช ำนำญในกำรเขำ้ออก เรำจะมีควำมสุขมำก จะมีควำมสุข ควำมสุขจนติดไดว้ำ่สมำธิน้ีคือนิพพำน 
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แต่ถำ้มีครูบำอำจำรยค์อยบอกวำ่ ส่ิงน้ีมนัเป็นสมัมำสมำธิ ถำ้มนัมีสติมีปัญญำ แต่ถำ้มีควำม
ลุ่มหลง มนัจะเป็นมิจฉำสมำธิ มิจฉำสมำธิเพรำะมนัมีสมุทยัเจือเขำ้มำ สมุทยัคืออวชิชำ สมุทยัคือ
ควำมไม่รู้ ควำมไม่รู้ในสมำธินั้น ถำ้ควำมไม่รู้ในสมำธินั้น นัน่น่ะมนัมีสมุทยัปนเขำ้มำ 

แต่ถำ้เรำมีสติมีปัญญำ มีครูบำอำจำรยค์อยช้ีน ำข้ึนมำ ถำ้มนัเป็นสมัมำสมำธิ ร ำพงึไปหำ
กำย หำเวทนำ หำจิต หำธรรม ถำ้มนัร ำพงึไป จิตจริง สมำธิจริง จิตจริงจะเป็นสติปัฏฐำน ๔ จริง 
ถำ้สติปัฏฐำน ๔ มนัเกิดท่ีน่ี เห็นไหม บอกวำ่ เรำจะปฏิบติัในแนวทำงสติปัฏฐำน ๔ ดว้ยควำมรู้สึก
นึกคิด ดว้ยควำมรู้สึกนึกคิด ไม่ใช่ตำมควำมเป็นจริง เพรำะมนัล ำเอียง เพรำะกิเลสมนัฝักใฝ่ เพรำะ
กิเลสมนัผลกัไส เพรำะกิเลสมนัไม่เปิดช่องทำงใหห้วัใจน้ีไดก้ำ้วเดิน 

แต่ถำ้เรำท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ มนัเป็นก ำลงัของมนัเอง ถำ้จิตมนัมีก ำลงัแลว้ จิตมนั
จริงแลว้ มนันอ้มไปเห็นกำย เห็นเวทนำ เห็นจิตตำมควำมเป็นจริง ถำ้เห็นตำมควำมเป็นจริงนะ มนั
มีงำนท ำ 

คนเรำปฏิบติันะ เวลำปฏิบติั ครูบำอำจำรย ์ อยำ่งเช่นอำจำรยสิ์งห์ทอง ครูบำอำจำรยท่์ำน
พดูประจ ำ เดินจงกรมจนเป็นร่อง เดินจงกรมทั้งวนัทั้งคืน เดินจงกรมอยูต่ลอดเวลำ ถำ้เดินจงกรม
ตลอดเวลำ ถำ้จิตมนัไม่มีงำนท ำ มนัท ำอยำ่งนั้นไดอ้ยำ่งไร คนท่ีจะท ำอยำ่งนั้นไดม้นัตอ้งมีพลงัอยู่
ภำยใน พลงัภำยในมนัต่ืนโพลงของมนัข้ึนมำ แลว้มนัหมุนเตม็ท่ีของมนั น้ีคือมรรคนะ 

มรรคถำ้มนัหมุนออกไป มรรคถำ้มนัมีควำมจริงออกไป มนัรู้มนัเห็นของมนัตำมควำมเป็น
จริง พิจำรณำกำย พิจำรณำเวทนำ พิจำรณำจิต พิจำรณำธรรมตำมควำมเป็นจริง มนัมีรส รสของ
ธรรมชนะรสทั้งปวง เวลำมนัพิจำรณำไปแลว้มนัตทงัคปหำน มนัปล่อยวำงๆ เป็นชั้นเป็นตอนเขำ้
มำ มนัปล่อยวำงอยำ่งไร 

ถำ้มนัมีก ำลงัของสมำธิ แลว้สมำธิมนัเห็นตำมควำมเป็นจริง มนัพิจำรณำของมนัดว้ยมรรค 
ดว้ยมรรคคืองำนชอบ ถำ้งำนไม่ชอบ งำนไม่ชอบธรรมมนักโ็นม้เอียง ล  ำเอียง โนม้เอียงไป ชกั
น ำไป เพรำะมนัไม่ชอบ มนัไม่ชอบเพรำะอะไรล่ะ มนัไม่ชอบเพรำะสมำธิมนัไม่มีก ำลงั 

ถำ้สมำธิมีก ำลงัล่ะ เรำกก็ลบัมำท ำสมำธิใหมี้ก ำลงัข้ึนมำดว้ยควำมมีสติ น่ีมีสติ เวลำมนั
ยอ้นกลบัไปเห็นกำย เห็นเวทนำ เห็นจิต เห็นธรรม เห็นไหม ถำ้งำนชอบ ชอบเพรำะอะไร เพรำะ
สมำธิมีก ำลงั ถำ้ปัญญำมนัเกิดข้ึนจำกสมัมำสมำธิ มนักท็ะลุทะลวงไป พิจำรณำไป มนัจะเป็น
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ควำมเป็นจริงตำมควำมเป็นจริง น่ีไง มนัจะปักหมุดของปัญญำนะ ปัญญำท่ีเกิดข้ึนจำกภำวนำมย
ปัญญำ เกิดจำกสจัจะ เกิดจำกควำมจริง 

ถำ้เกิดสจัจะควำมจริง องคห์ลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ ท่ำน
ประพฤติปฏิบติัของท่ำนมำ ท่ำนรู้จริงเห็นจริงของท่ำนข้ึนมำอยำ่งน้ี แลว้เวลำท่ำนปฏิบติัไป ท่ำน
เห็นอวิชชำ เห็นกิเลส เห็นตณัหำควำมทะยำนอยำกท่ีมนัชกัจูง มนัจะท ำใหผู้ป้ฏิบติัลม้ลุก
คลุกคลำนอยำ่งใด 

ถำ้ลม้ลุกคลุกคลำน ท่ำนถึงวำงขอ้วตัร มีขอ้วตัรไวใ้หส่ิ้งน้ีเป็นท่ีพึ่ง ใหใ้จมนัเกำะเก่ียวส่ิง
น้ี น่ีมนัเป็นเคร่ืองอยูข่องใจ ใจมีเคร่ืองอยู ่มีท่ีพฒันำ ถำ้ใจของเรำท ำสมำธิได ้เวลำมนัเส่ือมไป เรำ
จบัตน้ชนปลำยไม่ถกู เรำจะฟ้ืนฟสูมำธิมำไดอ้ยำ่งไร 

แต่ถำ้มนัช ำนำญในวสี มนัมีเคร่ืองอยู ่ มนัมีกำรกระท ำ มนัมีค ำบริกรรมของมนั มนัมีค ำ
บริกรรม พทุโธๆ ใชปั้ญญำอบรมสมำธิ เขำมีเหตุ “ธรรมทั้งหลำยมำแต่เหตุ” มีเหตุกำรกระท ำให้
ฟ้ืนฟจิูตนั้นได ้ ถำ้มีครูบำอำจำรย ์ เพรำะท่ำนปฏิบติัของท่ำนมำ เวลำลม้ลุกคลุกคลำน เวลำจิตมนั
เส่ือมท ำอยำ่งไร เวลำจิตมนัเส่ือมข้ึนไป เวลำลม้ลุกคลุกคลำนไปมีแต่ควำมเร่ำร้อน แลว้อยูก่บั
ควำมเร่ำร้อนนั้น ถำ้อยูก่บัควำมเร่ำร้อนนั้น ถึงเวลำทุกขเ์วลำยำกกเ็ลิกเลย ปฏิบติัแลว้มนัทุกขย์ำก
นกั 

แต่ถำ้มีครูบำอำจำรยน์ะ ควำมเร่ำร้อนน้ีเป็นเร่ืองธรรมดำ ถำ้เวลำจิตมนัสงบแลว้มนักมี็
ควำมร่มเยน็เป็นสุข แต่เวลำจิตมนัเส่ือม มนักมี็ควำมเร่ำร้อนเป็นธรรมดำ ถำ้มีควำมเร่ำร้อนเป็น
ธรรมดำ เรำกต็อ้งกลบัมำมีสติสิ กลบัมำใชส้ติ กลบัมำค ำบริกรรม กลบัมำใชปั้ญญำอบรมสมำธิ
ใหม้นัฟ้ืนฟมูำ 

ทีน้ีพอฟ้ืนฟมูำ เวลำเรำท ำควำมจริงได ้ กิเลสมนัพำ่ยแพ ้ มนักก็ลบัไปสะสมก ำลงัมนั
เหมือนกนั ฉะนั้น เวลำมนัเส่ือมไปแลว้ กิเลสมนักลบัมำมีก ำลงั มนัมีอ  ำนำจเหนือกวำ่ ถำ้เรำจะท ำ
ควำมสงบของใจ เรำตอ้งท ำใหม้ำกข้ึน สติเรำตอ้งสมบูรณ์ข้ึน เรำตอ้งมีควำมละเอียดรอบคอบข้ึน 
ท ำเขำ้ไปมนักเ็ป็นสมำธิได ้ พอเป็นสมำธิได ้ มนักอ็ยูท่ี่ควำมเพยีรเรำน่ีไง ถำ้อยูท่ี่ควำมเพียรเรำนะ 
เรำมำฟ้ืนฟขูองเรำ เรำท ำของเรำได ้น่ีช ำนำญในวสี 
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พอช ำนำญในวสี เพรำะท ำไดช้ ำนำญแลว้ คนท่ีมีควำมช ำนำญในวสี ช ำนำญแลว้ เวลำไป
ใชปั้ญญำ ปัญญำมนักเ็หมือนกนั เวลำใชข้ั้นของปัญญำไป มนัจบัตอ้งได ้ พอจบัตอ้งได ้ มนั
พิจำรณำของมนัไปได ้มนัเพลิดมนัเพลิน มนัมีก ำลงัใจ มนัมีรสของมนั มนัเป็นควำมมหศัจรรย ์

งำนใดมนัจะเท่ำกบังำนภำวนำ งำนใดมนัจะเท่ำกบังำนร้ือภพร้ือชำติ ร้ือภพร้ือชำติใน
ดวงใจน้ี เวลำจิตมนัมำเกิดนะ ดว้ยกรรม เกิดก ำเนิด ๔ เวลำมำไม่รู้เหนือรู้ใตม้ำเกิด แลว้เวลำเกิด
แลว้ เกิดมำเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศำสนำ ท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ จิตมนัสงบเขำ้มำดว้ยควำม
ไม่ล ำเอียง มนัปักหมุดได ้ มนักม็หศัจรรยแ์ลว้ แลว้มหศัจรรยด์ว้ยมีสติมีปัญญำ มีครูบำอำจำรย์
คอยช้ีน ำข้ึนมำ 

ถำ้จิตจริงแลว้นอ้มไปเห็นกำย เห็นเวทนำ เห็นจิต เห็นธรรมตำมควำมเป็นจริง น่ีมนัจะปัก
หมุดของปัญญำ ถำ้มนัปักหมุดของปัญญำ มนัจะไม่ล ำเอียง ถำ้มนัปักหมุดของปัญญำไม่ได ้ ปัก
หมุดไม่ได ้ ล  ำเอียง ล  ำเอียงเพรำะอะไร ล  ำเอียงเพรำะปัญญำมนัไม่ฟำดฟัน ปัญญำมนัไม่มีปัญญำ
พอท่ีจะช ำระลำ้งกิเลส ปัญญำพอท่ีจะก ำรำบปรำบปรำม ปรำบปรำมมำรไง ปรำบปรำมมำรท่ีมนั
เขำ้มำท ำบลัลงักภ์ำวนำเรำใหล้ม้ลุกคลุกคลำน น่ีมำท ำก ำลงัใจของเรำ 

เรำมำเกิดเป็นมนุษย ์เกิดมำพบพระพทุธศำสนำ มีครูบำอำจำรยเ์ทศนำวำ่กำร มีธรรมใหฟั้ง 
พอมีธรรมใหฟั้ง ใหจิ้ตใจน้ีช่ืนบำน ใหจิ้ตใจน้ีมีก ำลงัวำ่เรำจะต่อสู้กบัมนั เรำจะต่อสู้ เรำจะช ำระ
ลำ้ง เรำจะปรำบปรำมกิเลสในใจของเรำ น่ีเรำไดฟั้งธรรมๆ เรำมีก ำลงัใจ เวลำไปปฏิบติัจริงๆ 
ข้ึนมำ ท ำไมมนัลม้ลุกคลุกคลำนล่ะ ท ำไมมนัไม่เป็นอยำ่งท่ีคำดหวงัล่ะ ถำ้ไม่เป็นอยำ่งท่ีคำดหวงั 
ถำ้เรำยงัมีอ  ำนำจวำสนำบำรมีอยู ่ท  ำไมครูบำอำจำรยท่์ำนท ำไดล่้ะ  

องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้เป็นมนุษย ์ หลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ท่ำนกเ็ป็นมนุษย ์
ท ำไมท่ำนท ำของท่ำนได ้ หลวงปู่ มัน่นะ ในประวติัของท่ำน ตอนท่ำนจะปฏิบติัใหม่ มนัง่ำยอยู่
หรือ หลวงปู่ เสำร์ท่ำนพำตะลอนๆ นะ กวำ่จะท ำควำมสงบของใจเขำ้มำได ้กวำ่หลวงปู่ มัน่ท่ำนจะ
ลำพทุธภูมิของท่ำน แลว้ท่ำนใชปั้ญญำของท่ำนเขำ้มำช ำระลำ้งกิเลสของท่ำนเป็นชั้นเป็นตอน มนั
สะดวกสบำยตรงไหน 

เพรำะครูบำอำจำรยข์องเรำท่ำนลม้ลุกคลุกคลำนมำ ท่ำนเผชิญกบัควำมจริงในใจของท่ำน
มำ ท่ำนถึงเห็นควำมอ่อนดอ้ยของลกูศิษยล์กูหำไง ท่ำนถึงฟ้ืนฟ ู ท่ำนถึงใหก้ ำลงัใจ ท่ำนถึงวำงขอ้
วตัรปฏิบติั วำงธรรมวินยัใหเ้รำกำ้วเดินตำม 
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ถำ้เรำกำ้วเดินตำม เห็นไหม เรำท ำของเรำสิ ถำ้เรำท ำของเรำนะ เรำตั้งสติ แลว้เรำฟ้ืนฟขูอง
เรำ ฟ้ืนฟไูด ้ ท ำได ้ แลว้มนัมีควำมสุข ควำมสุขเวลำจิตมนัสงบนะ ตวัเบำเหมือนลอยไป เดิน
เหมือนลอยไป ไม่ไดเ้ดินน่ะ มนัมีควำมสุข มนัเบำขนำดนั้นน่ะ แต่เวลำมนัเส่ือมนะ มนัทุกขย์ำก 
ทุกขย์ำกเพรำะเรำไดล้ิ้มรสอยำ่งนั้น เคยไดล้ิ้มรสของควำมสุขอยำ่งนั้นแลว้ท ำไม่ได้ๆ  มนัตอกย  ้ำ
ใหเ้รำนอ้ยเน้ือต ่ำใจ 

ถำ้มนัตอกย  ้ำใหเ้รำนอ้ยเน้ือต ่ำใจ เรำพลิกกลบัมำไม่ใหกิ้เลสมนัมำจูงจมูก เห็นไหม เรำยดึ
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ เวลำเรำไม่มีก ำลงัใจ เรำกศึ็กษำพทุธประวติั ดูกำร
ก ำเนิดขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ ดูองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ลม้ลุกคลุกคลำน 
แลว้ถำ้เรำประพฤติปฏิบติั ตวัอยำ่งใกล้ๆ  ครูบำอำจำรยข์องเรำท่ีท่ำนประพฤติปฏิบติัมำ มีส่ิง
ใดบำ้งท่ีท่ำนสะดวก 

ครูบำอำจำรยท่ี์เป็นควำมเป็นจริงนะ ท่ำนบอก “ธรรมะน้ีอยูฟ่ำกตำย” 

ฟำกตำยเพรำะอะไร เพรำะเวลำเรำทุกขย์ำกข้ึนมำมนัจะบอกวำ่ เรำจะเป็นเรำจะตำย ถำ้เรำ
จะเป็นเรำจะตำย ครูบำอำจำรยข์องเรำท่ำนเอำตำยแลกมำทั้งนั้นน่ะ ถำ้มนัจะเป็นจะตำย อะไรตำย
ก่อน ขอดูวำ่อะไรตำยก่อน น้ิวตำยก่อน มือตำยก่อน แขนตำยก่อน หรือหวัใจตำยก่อน มีอะไรตำย
ก่อน? ไม่มี มนัเป็นปกติ มนัยงัท ำงำนของมนัโดยปรกติ แต่เพรำะหวัใจ เพรำะกิเลสมนัหลอกลวง 
เพรำะกิเลสมนับีบคั้น 

แต่ถำ้มนัจะเป็นมนัจะตำย ขอดูวำ่อะไรตำยก่อน...ไม่เห็นมี ไม่เห็นมี มีแต่ควำมรู้สึก มีแต่
ควำมกลวั น่ีถำ้มีปัญญำไล่เขำ้มำอยำ่งน้ี มนักท็นั เห็นไหม ธรรมะอยูฟ่ำกตำย 

ฟำกตำยเพรำะวำ่ เวลำประพฤติปฏิบติั กิเลสมนัจะเอำตำยมำขู่ ถำ้กิเลสมนัเอำตำยมำขู่นะ 
เรำตอ้งมีสติ อะไรจะตำย ขอดู อะไรจะตำยก่อน ถำ้มนัไม่มี ไม่มีกห็ลอก พอหลอกนะ ถำ้
สติปัญญำมนัทนั กิเลสมนัอำย วำ่งหมด โล่งโถงหมดเลย กำรปฏิบติัง่ำยข้ึนแลว้ กำรปฏิบติัมนัเดิน
จงกรมกส็ะดวกสบำย นัง่สมำธิกไ็ด ้เม่ือก้ีเรำไม่น่ำใหกิ้เลสมนัหลอกเลย 

ถำ้สติปัญญำไม่ทนั เวลำกิเลสมนับีบคั้น มนัไม่มีทำงออกเลยล่ะ แต่ถำ้เวลำเรำมีสติปัญญำ
ข้ึนมำ เรำเอำสติปัญญำแยกแยะ ต่อสู้จนกิเลสมนัพำ่ยแพ ้ ปัญญำน้ีเดินไดค้ล่องตวัเลย ถำ้ปัญญำ
เดินไดค้ล่องตวั เห็นไหม ถำ้จิตสงบแลว้ฝึกหดัใชปั้ญญำ น่ีถำ้ฝึกหดัใชปั้ญญำ 
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ปักหมุดของปัญญำแลว้มนัไม่ล  ำเอียง ท่ีมนัล ำเอียงอยูน้ี่ แมแ้ต่ล  ำเอียงปักหมุดไม่ได ้นั้นคือ
กิเลสหยำบๆ กิเลสหยำบๆ คือวำ่กิเลสท่ีมนัท ำ รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมำร เป็นพวงดอก
แมแ้ห่งมำร ใหเ้รำปักหมุดใจเรำไม่ได ้

แต่พอเรำใชส้ติปัญญำต่อสู้มำ ต่อสู้ดว้ยควำมมำนะบำกบัน่จนมนัปักหมุดได ้ ปักหมุดน้ี
เป็นสมัมำสมำธิ แต่เรำจะฝึกหดัปักหมุดแห่งปัญญำ เรำจะตอ้งมีควำมเขม้แขง็ เพรำะถำ้เป็นปัญญำ
ข้ึนไป มนัเป็นภำวนำมยปัญญำ ถำ้ภำวนำมยปัญญำ มนัคำดหมำยไม่ได ้ มนัไม่มีต ำรับต ำรำเล่ม
ไหนท่ีจะบอกวำ่ภำวนำมยปัญญำจะเกิดอยำ่งใด ถำ้มนัมีกำรคำดหมำยได ้นั้นเป็นสญัญำ สญัญำน้ี
ท ำใหเ้กิดภำวนำมยปัญญำไดย้ำก 

แต่เรำถำ้ปฏิบติัตำมควำมเป็นจริง เห็นไหม ศีล สมำธิ ปัญญำ ถำ้ปัญญำท่ีมนัเกิดจำก
วิปัสสนำ ปัญญำท่ีเกิดจำกวิปัสสนำ น่ีมนัเป็นสจัธรรม ถำ้มนัเป็นสจัธรรมเกิดข้ึน สจัธรรมท่ี
เกิดข้ึน เรำจะปักหมุดของปัญญำ ถำ้มนัปักหมุดของปัญญำ น่ีปักหมุดได ้ ไม่ล  ำเอียง ไม่ล  ำเอียง
เพรำะปัญญำมนัฟำดฟันกิเลสอวิชชำในหวัใจของเรำ ถำ้มนัฟำดฟันกิเลสอวิชชำในใจของเรำดว้ย
ก ำลงั ดว้ยมรรค น่ีธรรมจกัร ดว้ยจกัรท่ีมนัเคล่ือน  

น่ีไง เวลำท่ีวำ่ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ส่ิงท่ีเป็นอริยสจั อริยสจัท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมำสมั
พทุธเจำ้แสดงอริยสจัต่อเม่ือจิตใจท่ีมนัพร้อม ถำ้จิตใจท่ีเรำพร้อมแลว้ เวลำองคส์มเดจ็พระ
สมัมำสมัพทุธเจำ้แสดงธรรม แต่น้ีมนัเป็นสจัธรรม มนัเป็นมรรค มนัเป็นอริยสจัท่ีจิตน้ีมนักำ้วเดิน 
จิตเรำฝึกหดั จิตเรำมีศีล จิตเรำมีสมำธิ จิตเรำมีปัญญำ มนัเป็นมรรค มนัเป็นอริยสจัเกิดข้ึนดว้ยกำร
ประพฤติปฏิบติั มนัเป็นธรรมะส่วนหวัใจ เพรำะหวัใจของเรำเป็นผูป้ระพฤติปฏิบติั หวัใจของเรำ
เป็นคนมีกำรกระท ำ 

เห็นไหม เวลำรูป เวทนำ สญัญำ สงัขำร วิญญำณเกิดจำกจิต ธรรมชำติของมนุษยมี์กำยกบั
ใจ ส่ิงท่ีมนัเกิดกบัจิต โดยท่ีกิเลสมนัพำใช ้กิเลสตณัหำทะยำนอยำกมนัล ำเอียง แลว้มนับีบคั้น มนั
พำเรำใชอ้ยำ่งนั้น จิตเรำสงบเขำ้ไป เวลำท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ จิตเรำปักหมุดไดแ้ลว้เรำจะปัก
หมุดแห่งปัญญำ 

เวลำเรำภำวนำข้ึนมำ ถำ้ศีล สมำธิ ปัญญำ ปัญญำท่ีมนัเห็นตำมควำมเป็นจริงอยำ่งน้ี น่ี
ภำวนำมยปัญญำ มนัไม่มีต ำรับต ำรำเล่มไหนช้ี มนัไม่มีครูบำอำจำรยอ์งคไ์หนท่ีจะประสิทธ์ิ
ประสำทใหเ้รำ เพียงแต่ครูบำอำจำรยเ์ป็นคนช้ีน ำๆๆ แลว้ถำ้เรำประพฤติปฏิบติัข้ึนมำ เรำเห็นตำม
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ควำมเป็นจริง มนัจะซำบซ้ึง มนัซำบซ้ึงเพรำะเรำจะปักหมุดของปัญญำ ถำ้ปัญญำมนัปักหมุดมนั
ไม่ล ำเอียง เพรำะอะไรล่ะ มนัไม่ล  ำเอียงเพรำะมนัเป็นสจัธรรม มนัไม่ล  ำเอียงเพรำะมนัมีศีล สมำธิ 
ปัญญำ มรรคมนักำ้วเดินไป มนัช ำระลำ้ง เวลำมนัมชัฌิมำปฏิปทำ มนัสมดุลของมนั มนัปล่อย มนั
ปล่อย น่ีไง มนัปล่อย จะปักหมุดของปัญญำ 

มนัปล่อยเพรำะอะไร ปล่อยเพรำะมนัเป็นมรรค ปล่อยเพรำะมนัเป็นสจัธรรม ปล่อยเพรำะ
มนัเป็นควำมจริง จิตน้ีกำ้วเดิน จิตน้ีกำ้วเดิน จิตน้ีกำ้วเดินออกมำจำกมรรค มรรคคือสจัจะควำม
จริง จิตน้ีมนัพิจำรณำของมนั พจิำรณำของมนัเป็นชั้นเป็นตอนเขำ้มำ มนัปล่อยวำงๆ ถำ้มนัปล่อย
วำง มนัมีช่องทำงของมนั น่ีภำวนำเป็น 

พอภำวนำเป็น เรำจบัของเรำ มนัมีก ำลงัมำกข้ึน มนัมีควำมมุมำนะมำกข้ึน มนัมีกำรกระท ำ
แลว้มนัปล่อยวำงตำมควำมเป็นจริงมำกข้ึนๆ มำกข้ึนเพรำะเรำมีสติมีปัญญำ แต่ถำ้สติปัญญำเรำ
อ่อนนะ มนัจะเส่ือม พอมนัเส่ือมข้ึนมำ เพรำะอะไร เพรำะเวลำพิจำรณำไป สพฺเพ ธมฺมำ อนตฺตำ 
มนัเป็นอนตัตำ ทุกอยำ่งเป็นอนตัตำ น่ีคำดหมำย พอมนัเป็นอนตัตำ น่ีคำดหมำย ทำงขำ้งหนำ้มนัมี
แต่ควำมพร่ำมวั มนัไม่มีส่ิงใดแจ่มแจง้  

แต่ถำ้เรำจะปักหมุดของปัญญำ เวลำมนัพจิำรณำไป ทำงขำ้งหนำ้มนัจะโล่งโถง โล่งโถง
เพรำะอะไร เพรำะพิจำรณำแลว้มนัปล่อยวำง ดูสิ กำย เวทนำ จิต ธรรม ถำ้จิตของเรำมนัมีก ำลงั จิต
ของเรำมีก ำลงัมีปัญญำข้ึนมำ เวทนำหนำ้ไหนท่ีมนัจะขวำง พิจำรณำกำยๆ กำยท่ีเรำจบัตอ้งแลว้
พิจำรณำ แลว้มนัปล่อยวำง พิจำรณำแลว้มนัเป็นไตรลกัษณ์ พจิำรณำแลว้มนัเป็นอสุภะ พิจำรณำ
แลว้มนัปล่อยวำง 

ใหเ้กิดข้ึนมำ ใหเ้กิดข้ึนมำ จิตท่ีมนัพร้อมท่ีจะพิจำรณำ มนัจะจบัแลว้พิจำรณำของมนั ถำ้มี
ก ำลงั มนัพิจำรณำดว้ยก ำลงั พิจำรณำซ ้ำแลว้ซ ้ำเล่ำๆ ถำ้มนัมีก ำลงัสมดุลของมนั มนัเป็นอนตัตำ 
มนัเป็นไตรลกัษณ์ มนัวำงของมนัได ้พอมนัวำงของมนัได ้เห็นไหม น่ีดว้ยก ำลงั ดว้ยผลของมรรค 
มนัพิจำรณำของมนั พิจำรณำเป็นชั้นเป็นตอน มนัปล่อยวำง ปล่อยวำงเขำ้มำ พิจำรณำแลว้พิจำรณำ
เล่ำจนถึงท่ีสุด ถำ้มนัสมดุลของมนั น่ีสมุจเฉทปหำน เวลำมนัขำด น่ีบุคคล ๔ คู่ไง คู่ท่ี ๑  

ถำ้มนัปักหมุดของปัญญำได ้ มนัจะหวงแหน มนัจะเห็นโทษ เห็นโทษของอวิชชำ เห็น
โทษของอกศุล แลว้มนัจะเห็นคุณ เห็นคุณของกศุล เห็นคุณของวิชชำ น่ีถำ้คุณของวิชชำ ครูบำ
อำจำรยท่์ำนประพฤติปฏิบติัมำ ท่ำนเห็นคุณตรงน้ี น้ีคือทำงเดินของจิต ถำ้จิตมนัมีทำงเดินของมนั 
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มนัเห็นมรรคเห็นผล มคัโค ทำงเดินของมนั ถำ้ทำงเดินตำมควำมเป็นจริง ใครประพฤติปฏิบติัก็
สมดุลกบัใจดวงนั้น 

ใจดวงใดถำ้ประพฤติปฏิบติัตำมควำมเป็นจริง มนักเ็ป็นจริงในใจดวงนั้น ถำ้มนัจริงในใจ
ดวงนั้น มนัจะแตกต่ำงอะไรกบัอริยสจัขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ มนัจะไปแตกต่ำง
จำกคุณธรรมของหลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ไปตรงไหน มนัเป็นอนัเดียวกนั ถำ้มนัเป็นอนัเดียวกนั 
มนัไม่มีกำรโตแ้ยง้ ไม่มีควำมเห็นผดิพลำด ไม่มีกำรเห็นแตกต่ำง ถำ้มีควำมเห็นแตกต่ำง มนักต็อ้ง
มีผูห้น่ึงท่ีไม่เห็นตำมควำมเป็นจริง 

แต่ถำ้มนัเห็นตำมควำมเป็นจริง มนัไม่มีควำมแตกต่ำง มนัจะกำ้วเดินไปในเส้นทำง
เดียวกนั เส้นทำงอะไร? เส้นทำงอริยสจั เส้นทำงสจัจะควำมจริง น่ีถำ้มนัปักหมุดของปัญญำได ้
แมแ้ต่บุคคลคู่ท่ี ๑ มนักเ็ห็นช่องทำงแลว้ ถำ้มนัเห็นช่องทำงข้ึนมำ เห็นไหม 

ในเม่ือมนัมีคุณธรรมในใจ เรำมีสติมีปัญญำนะ ลม้ลุกคลุกคลำนทุกขย์ำกมำใครกรู้็ เวลำ
ปฏิบติัไป เวลำบุคคลคู่ท่ี ๑ เรำปฏิบติัมำ เห็นไหม กำรปฏิบติัน้ีมนัจะทุกขย์ำกตั้งแต่ตอนเร่ิมตน้น้ี 
ถำ้เร่ิมตน้เรำปฏิบติัแลว้มนัทะลุไปเป็นบุคคลคู่ท่ี ๑ บุคคลคู่ท่ี ๒ สกิทำคำมิมรรค อนำคำมิมรรค 
อรหตัตมรรค 

บุคคลคู่ท่ี ๒ เรำมีสติมีปัญญำ มนัมีช่องทำงไป มีช่องทำงไปเพรำะภำวนำเป็น คนภำวนำ
เป็น คนท ำงำนเป็นแลว้ไม่ตอ้งไปห่วงเขำ เรำจะห่วงแต่คนท ำงำนไม่เป็น จิตของคนท่ีท ำงำนไม่
เป็น เห็นไหม ล ำเอียง ปักหมุดไม่ได ้ ปักหมุดแลว้ ปักหมุดไม่ไดก้ล็  ำเอียง เพรำะมนัปักหมุดของ
ปัญญำไม่ไดม้นักล็  ำเอียง มนัถึงไม่รู้วำ่สมำธิ ส่ิงท่ีสมัมำสมำธิ ควำมตั้งมัน่ของจิต ควำมอบอุ่น
ควำมสุขของสมำธิเป็นแบบใด 

เวลำกำ้วเดินไปมนัปักหมุดของปัญญำ ถำ้ปัญญำมนัไม่เกิดข้ึนตำมควำมเป็นจริง มนัเป็น
สญัญำทั้งนั้น สญัญำคือกำรคำดกำรหมำย สญัญำคือเอำสมบติันั้นมำจินตนำกำร มนัไม่เป็นควำม
จริงข้ึนมำ ถำ้ไม่เป็นควำมจริงข้ึนมำ มนักไ็ม่เห็นมคัโค ไม่เห็นร่องรอย ไม่เห็นทำงเดิน ทำงเดิน 
เดินจนมีควำมช ำนำญ เดินจนมีสติปัญญำ พิจำรณำซ ้ำพิจำรณำซำกจนเป็นสมุจเฉทปหำน มนัก็
เป็นอกปุปธรรม มนักเ็ป็นผลของจิตดวงนั้น ถำ้จิตดวงนั้นมนัพิจำรณำได ้ มนักเ็ห็นมคัโคตำม
ควำมเป็นจริง 
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น่ีเห็นช่องเห็นทำงตำมควำมเป็นจริงแลว้ มนัมีส่ิงใดท่ีมนัจะขดัแยง้กบัอริยสจั มนัมีส่ิงใดท่ี
จะขดัแยง้กบัธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ มนัไม่มีส่ิงใดขดัแยง้ ถำ้มนัจะขดัแยง้ มนั
ขดัแยง้เพรำะกิเลส มนัขดัแยง้เพรำะควำมเห็นแก่ตวั มนัขดัแยง้เพรำะในใจนั้นไม่มีควำมรู้จริง ถำ้
มีควำมรู้จริง ไม่มีอะไรขดัแยง้ ถำ้ไม่มีอะไรขดัแยง้ แต่กิเลสท่ีละเอียดล่ะ 

สกิทำคำมิมรรค ท ำควำมสงบใหม้ำกข้ึน ถำ้จิตมนัสงบมำกข้ึน เวลำมนัไปเห็นกำย เห็น
เวทนำ เห็นจิต เห็นธรรมตำมควำมเป็นจริง มนักจ็บัตอ้งของมนั ถำ้มนัจบัตอ้งของมนั มนัพิจำรณำ 
เพรำะเคยพิจำรณำมำแลว้ลม้ลุกคลุกคลำนมำจนพิจำรณำเป็น เห็นช่องเห็นทำงกำ้วเดินมำจนถึง
เป็นอกปุปธรรม เป็นธรรมแท้ๆ  เป็นส่ิงท่ีรู้จริงเห็นจริง เวลำมนัพิจำรณำ มนัจบัตอ้งไดม้นัก็
พิจำรณำซ ้ำเขำ้ไป ซ ้ำเขำ้ไปเพรำะกิเลสมนัเคยหลอก แต่กิเลสท่ีมนัหลอกมนัเป็นหลำนกิเลส มนั
ไม่ใช่ลกูกิเลส 

หลำนกบัลกูมนัแตกต่ำงกนัดว้ยวฒิุภำวะ เวลำกิเลสท่ีละเอียดกวำ่มนักพ็ลิกแพลงของมนั 
แต่คนท่ีมีลวดลำย จิตท่ีมีลวดลำย จิตท่ีมีก ำลงั จิตท่ีเคยเห็นมรรค เห็นช่องเห็นทำง มนัจบัตอ้งของ
มนัแลว้พจิำรณำซ ้ำแลว้ซ ้ำเล่ำ มนัจะปล่อยอยำ่งไรกแ็ลว้แต่ มนักย็งัจบัแลว้พิจำรณำซ ้ำเขำ้ไปๆ 
จนถึงท่ีสุดเวลำมนัขำด ขำดเหมือนกนั 

เวลำมนัขำดนะ กำยเป็นโพธิ จิตเป็นกระจกใส โลกน้ีรำบหมด รำบเป็นเพรำะอะไร รำบ
เพรำะวำ่ไดท้  ำลำยลกูของมนัไง ไดท้  ำลำยลกูของกิเลส ถำ้ลกูของกิเลส ถำ้พิจำรณำต่อเน่ืองไปจะ
ไปเจอพอ่มนั ถำ้ไปเจอพอ่มนั เห็นไหม น่ีกำมรำคะ  

ส่ิงท่ีเป็นกำมรำคะ มนัเป็นชั้นเป็นตอนเขำ้ไป ถำ้มนัเป็นชั้นเป็นตอนเขำ้ไป มนัเห็นช่อง
เห็นทำง ถำ้เห็นช่องเห็นทำง น่ีปักหมุดของปัญญำ ปัญญำมนัจะปักหมุดเป็นชั้นเป็นตอน ถำ้มนั
ปักไดม้นักเ็ป็นอกปุปธรรม ถำ้มนัปักไม่ได ้มนัยงัปักไม่ได ้มนักต็อ้งต่อสู้กนั ต่อสู้กนัดว้ยปัญญำท่ี
มีสมัมำสมำธิเป็นพื้นฐำน 

ศีล สมำธิ ปัญญำ มรรคหยำบ มรรคละเอียด ถำ้มรรคละเอียดเขำ้ไป กิเลสมนัละเอียดตอ้งมี
มรรคละเอียด เพรำะกิเลสมนัเป็นพอ่ มนัจะเป็นพอ่ของมนั เป็นปู่ มนั มนัจะละเอียดเป็นชั้นเป็น
ตอนข้ึนไป ฉะนั้น เวลำปฏิบติัมนัจะตอ้งมีสติ มหำสติ มีปัญญำ มหำปัญญำ กำรประพฤติปฏิบติั
ข้ึนไปเป็นชั้นเป็นตอนมนัจะมีควำมละเอียดลึกซ้ึง ฉะนั้น ครูบำอำจำรยท่์ำนประพฤติปฏิบติัแลว้
ท่ำนจะแยกออกไป แยกออกไปอยูส่่วนตวัเลย ส่วนตวัเพรำะอะไร เพรำะมนัตอ้งกำรเวลำ ๒๔ 
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ชัว่โมง เรำจะไม่เสียเวลำ ไม่เสียเวลำใหกิ้เลสมนัมำพลิกแพลง ใหกิ้เลสมนัมำยอกยอ้น ใหกิ้เลส
มนัมำท ำใหล้ม้ลุกคลกุคลำน 

กิเลสมนัร้ำยนกั ถำ้มนัเสียลกูเสียหลำนไป มนักพ็ยำยำมจะรักษำตวัมนั ถำ้รักษำตวัมนั มนั
ยงัเกิดในภำมภพ แต่ถำ้เรำมีสติปัญญำข้ึนไปนะ เป็นมหำสติ มหำปัญญำ ถำ้จบัตอ้งได ้ จบัตอ้งได ้
เห็นไหม 

ถำ้ปักหมุดไม่ไดม้นัล  ำเอียง ล  ำเอียงเพรำะกิเลสอนัละเอียดมนัท ำใหเ้รำไม่ถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์
กำรไม่ถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ มนัคร่ึงๆ กลำงๆ ถำ้เรำมีสติท่ีรับรู้ได ้ มีสติท่ีเรำทบทวนได ้ มีครูบำ
อำจำรยท่ี์บอกได ้ แต่ท่ีผูป้ฏิบติัส่วนใหญ่แลว้รู้ไม่ไดเ้พรำะวำ่มนัจะสร้ำงเหตุสร้ำงผลใหว้ำ่เรำได้
มรรคไดผ้ลเกินกวำ่ท่ีเรำรู้จริง เกินกวำ่ท่ีเรำรู้จริง เห็นไหม ถำ้ปักหมุดไม่ได ้ ล  ำเอียงอยำ่งน้ี ปัก
หมุดไม่ได ้ปักหมุดของปัญญำไม่ได ้ไม่เกิดมหำปัญญำ 

มหำสติ มหำปัญญำ ถำ้ปักหมุดของมหำปัญญำได ้มนัจะปักหมุดแลว้มนัจะท ำลำย ท ำลำย
ส่ิงท่ีมนัเทียบเคียง ส่ิงท่ีมนัสร้ำงสถำนะวำ่เป็นธรรมๆ ถำ้พิจำรณำได ้ มนัจบัได ้ เป็นมหำปัญญำ 
มหำสติมหำปัญญำมนัจบัของมนัข้ึนมำ มนัเป็นควำมมหศัจรรย ์ เพรำะควำมมหศัจรรยม์นั
เทียบเคียงกบัเวลำเรำเห็นกำย ตั้งแต่บุคคลคู่ท่ี ๑ เรำเห็นกำยเป็นบุคคลคู่ท่ี ๒ แลว้เรำเห็นกำยเป็น
บุคคลคู่ท่ี ๓ มนัแตกต่ำงกนัอยำ่งไร 

กำรพิจำรณำกำย สกักำยทิฏฐิ วิจิกิจฉำ สีลพัพตปรำมำส เวลำพิจำรณำกำยซ ้ำเขำ้ไป กำม
รำคะปฏิฆะมนัอ่อนลง อ่อนลงเพรำะมนัสมุจเฉทปหำน มนัถึงเป็นอกปุปธรรม แลว้เวลำมนัจบั
กำยของมนั จบักำยคู่ท่ี ๓ ได ้ แลว้มนัเป็นอสุภะ มนัเป็นอสุภะอยำ่งไร แลว้เป็นมหำสติ มนัเป็น
มหำสติอยำ่งไร แลว้ก ำลงัของสมำธิท่ีจะเขำ้ไปแยกแยะมนัละเอียดอ่อนขนำดไหน 

น่ีไง มนัจะเขำ้ไปสู่พอ่ของมนันะ พอ่ของมนั มนักต็อ้งมีกำรพลิกแพลงมำกกวำ่นั้นไง 

น่ีไง บอกวำ่ ถำ้ปักหมุดไม่ได ้ ล  ำเอียง ล  ำเอียงเพรำะกิเลสมนัละเอียด ล  ำเอียงเพรำะกิเลส
มนัยอกยอ้น ล ำเอียงเพรำะกิเลสมนัพลิกแพลง มนัพลิกแพลงเพรำะมนัตอ้งกำรสถำนะของมนั มนั
พลิกแพลงเพรำะมนัไม่ตอ้งกำรพื้นท่ีใหเ้รำเขำ้ไปยดึครองอนันั้นได ้ เพรำะเรำยดึครองไม่ไดเ้รำก็
ปักหมุดไม่ได ้
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ถำ้ปักหมุดของปัญญำไม่ได ้มนักย็งัลม้ลุกคลุกคลำน ลม้ลุกคลุกคลำนในขั้นของบุคคลคู่ท่ี 
๓ ไม่ใช่ลม้ลุกคลุกคลำนจำกเร่ิมตน้ ถำ้ลม้ลุกคลุกคลำนของบุคคลคู่ท่ี ๓ เรำฝึกหดัของเรำ มีครูบำ
อำจำรยค์อยประคอง มีครูบำอำจำรยค์อยใหอุ้บำย ถำ้มีครูบำอำจำรยค์อยใหอุ้บำย มนัเทียบเคียงกบั
ควำมเห็นของเรำ เทียบเคียงกบัควำมเห็นท่ีวำ่ปักหมุดไม่ได ้ กิเลสมนัล ำเอียง ล  ำเอียงเพรำะมนัให้
เหตุใหผ้ล มนัเป็นอยำ่งนั้นๆ แลว้เรำกเ็ขำ้ขำ้ง แลว้เรำกเ็ช่ือมนั พอเรำเช่ือมนั เช่ือมนัเรำกติ็ด แลว้
เรำกไ็ปไม่ได ้

แต่ถำ้มีครูบำอำจำรยค์อยใหอุ้บำย คอยช้ีแนะ คอยถำมวฒิุภำวะ วฒิุของใจวำ่คุณธรรมมนัมี
เป็นอยำ่งไร ถำ้ครูบำอำจำรยมี์คุณธรรม ท่ำนรู้จริงของท่ำน ท่ำนวดัได ้ ท่ำนวดัไดจ้ำกสจัจะ ท่ำน
วดัไดจ้ำกควำมรู้จริงอนันั้น ควำมรู้จริงมนัวดักนัได ้ถำ้วดัได ้น่ีไง ถำ้มนัวดัไดอ้ยำ่งน้ีมนัจะลบหลู่
ครูบำอำจำรยไ์หม ส่ิงท่ีเป็นบำทเป็นฐำน เป็นทำงเดิน มคัโค เรำจะไปลบลำ้งไหม ส่ิงท่ีเป็นมคัโค
เป็นทำงเดินของใจ ถำ้ใจมนักำ้วเดินอยำ่งน้ีไปมนัจะไปถึงท่ีส้ินสุดแห่งทุกข ์มนัจะกำ้วเดินเป็นชั้น
เป็นตอนข้ึนไป 

แลว้ถำ้เรำไม่มีควำมรู้ เรำจะไปลบท ำไม เรำจะไปลบไปลำ้งส่ิงน้ีไดอ้ยำ่งไร ถำ้เรำไปลบ
ไปลำ้ง เพรำะแสดงออกวำ่เรำไม่รู้ ถำ้เรำไม่รู้แลว้ส่ิงท่ีเป็นควำมจริง เรำไปท ำใหเ้ป็นท่ีกงัวล ท ำให้
เป็นท่ีสงสยัของสงัคมท ำไม 

เพรำะมนัไม่รู้จริงไง มนัไม่เห็นมคัโค มนัไม่เคยเห็นมรรค มนัไม่เห็นทำงเดิน ไม่เห็นจิตท่ี
มนักำ้วเดินไปอยำ่งไร จิตมนัจะกำ้วเดินจำกอริยสจั จิตน้ีกลัน่ออกมำจำกอริยสจั จิตน้ีไดพ้ิจำรณำ
มำจำกอริยสจั ถำ้มนัพิจำรณำจำกอริยสจั มนัออกไป กำ้วเดินออกไป มนัเป็นทำงกำ้วเดิน ทำงกำ้ว
เดิน เห็นไหม มนัเป็นวิธีกำร มนัไม่ใช่เป้ำหมำย 

เป้ำหมำยคือเป็นอกปุปธรรม เป้ำหมำยคือควำมรู้จริง ถำ้มนัพิจำรณำซ ้ำพิจำรณำซำก 
เพรำะอะไร น่ีปักหมุดปัญญำใหไ้ด ้ ถำ้ปักได ้ เห็นไหม ไม่ล  ำเอียง ไม่ล  ำเอียงเพรำะเป็น
มชัฌิมำปฏิปทำ ไม่ล  ำเอียงเพรำะมนัสมดุลของมนั 

พอสมดุลมนั พิจำรณำแลว้มนัขำด มนัสะเทือนเล่ือนลัน่นะ เวลำขำด พอ่มนัตอ้งท ำลำยลง 
ถำ้ท ำลำยพอ่มนัได ้เพรำะพอ่เป็นหลกัของบำ้น พอ่เป็นผูห้ำอยูห่ำกิน ปู่ น้ีเป็นผูเ้ฒ่ำผูแ้ก่ ผูผ้ำ่นโลก
มำมำก เป็นหลกัชยัของบำ้น ถำ้เรำท ำลำยกำมรำคะ บุคคลคู่ท่ี ๓ ถำ้ท ำลำย มนัจะสะเทือนหวัใจ
มำก 
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ยกข้ึนสู่บุคคลคู่ท่ี ๔ ปู่  เจำ้วฏัจกัร ถำ้เจำ้วฏัจกัรเขำเป็นคนครอบง ำจิตดวงน้ี เพรำะพญำ
มำรมนัท ำใหจิ้ตดวงน้ีเวียนตำยเวียนเกิด แมแ้ต่ขณะท่ีท ำลำยพอ่ของมนั ถำ้ดบัขนัธ์นั้นมนักเ็กิดบน
พรหม ยงัเกิดเพรำะมีภพ มนัเกิดเพรำะมีตวัตนของมนั เพรำะเรำปักหมุดของปัญญำยงัไม่ได ้

ถำ้เรำปักหมุดของปัญญำถึงท่ีสุด ปักหมุดไม่ได ้ ล  ำเอียง ถำ้เรำปักได ้ จบ ถำ้จะจบ จะจบ
อยำ่งใด ถำ้จะจบไง ถำ้ไม่มีครูบำอำจำรย ์ ส่ิงใดบำ้งท่ีเรำจะสืบต่อ เรำจะกำ้วเดินต่อไปอยำ่งใด 
ลม้ลุกคลุกคลำนนะ มนัเป็นเร่ืองท่ีละเอียดลึกซ้ึง บุคคลคู่ท่ี ๔ 

มหำสติมหำปัญญำยงัเป็นบุคคลคู่ท่ี ๓ แลว้ถำ้มนัเป็นควำมสมดุลของมนัล่ะ อรหตัตมรรค 
อรหตัตผลมนัจะกำ้วเดินอยำ่งไร ถำ้มนักำ้วเดินไดน้ะ 

ครูบำอำจำรยข์องเรำท่ำนประพฤติปฏิบติัมำ ท่ำนวำงร่องวำงรอย เวลำเรำเกิดมำเป็นชำว
พทุธ เรำมีศำสดำ องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้เป็นครูเอก แลว้ในก่ึงพทุธกำลเรำมีหลวงปู่
เสำร์ หลวงปู่ มัน่เป็นครูเอก เป็นครูเอกเพรำะอะไร เพรำะท่ำนประพฤติปฏิบติัของท่ำนมำ แลว้
เวลำท่ำนเทศนำวำ่กำรเป็นภำษำปัจจุบนั องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้เวลำท่ำนเทศนำวำ่กำร 
เห็นไหม เป็นภำษำอดีต มคธภำษำ แลว้เรำแปลเป็นภำษำไทย ภำษำไทยเทศน์เป็นภำษำโบรำณมนั
กย็งัส่ือสำรกนั เห็นไหม ภำษำมนัเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ 

แต่ถำ้เป็นควำมจริงล่ะ ควำมจริงจำกใจสู่ใจล่ะ ถำ้ใจอนันั้นมนัเป็นควำมจริง ถำ้ควำมจริง 
วำงหลกัสจัจะเอำไว ้ ถำ้เรำเห็นร่องเห็นรอย เห็นช่องเห็นทำง เห็นทำงเดิน เรำไม่ควรท ำลำย
ทำงเดินนั้น เรำไม่ควรท ำลำยมรรคอนันั้น ถำ้มรรคอนันั้นมนัเป็นควำมจริง ควำมจริงท่ีไหน? 
ควำมจริงท่ีในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ ควำมจริงท่ีในใจของหลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่
มัน่ ท่ำนรู้จริงเห็นจริงของท่ำนดว้ยควำมเมตตำ ดว้ยกำรเกิดท่ีมีอ  ำนำจวำสนำ ท่ำนถึงมำร้ือมำคน้
แลว้วำงขอ้วตัรปฏิบติัไว ้

แลว้เรำจะประพฤติปฏิบติั ถำ้เรำยงัไม่รู้จริง เรำกไ็ม่ควรจะไปจำบจว้ง ไม่ควรจะไปท ำให้
สงัคมเป็นท่ีสนเท่ห์สงสยั เห็นไหม เพรำะเรำล ำเอียง ใจเรำล ำเอียงแลว้เรำยงัไปท ำใหส่ิ้งท่ีจะเป็น
สจัจะควำมจริงน้ีคลำดเคล่ือนไปจำกควำมไม่รู้ของเรำ 

แต่ถำ้เรำประพฤติปฏิบติัตำมควำมจริงนะ หลกัธรรมะมนัละเอียดลึกซ้ึงอยำ่งไร “จิตเดิม
แทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส” แลว้จิตเดิมแท ้ เวลำคนท ำสมำธิ ถำ้ล  ำเอียง ปัก
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หมุดไม่ได ้มนัท ำสมำธิไม่ได ้ถำ้ไม่ล  ำเอียง อปัปนำสมำธิ จิตเดิมแท้ๆ  อปัปนำสมำธิ สกัแต่วำ่รู้ แต่
เวลำปฏิบติัข้ึนไป เวลำมนัช ำระลำ้งกิเลสเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป จิตเดิมแทน้ี้มนัเดิมแทใ้นตวัมนั
เอง ไม่ตอ้งท ำสมำธิ มนัเป็นอยำ่งนั้นเลย แลว้มนัเป็นอยำ่งนั้นมนัจะยอ้นกลบัมำเห็นตวัของมนัได้
อยำ่งไร 

ถำ้มนักลบัมำเห็นเป็นตวัของมนัได ้ มนัจบัของมนัได ้ ภวำสวะ ท่ีไหนมีจิต ท่ีนัน่มีภพ ถำ้
ท ำลำยภพกท็ ำลำยจิต ถำ้ไม่ท ำลำยจิต ยงัไม่ไดท้  ำลำยภพ ถำ้ยงัไม่ไดท้  ำลำยจิต ปักหมุดของปัญญำ
ไม่ได ้ถำ้มนัจะปักหมุดของปัญญำได ้มนัตอ้งจบัตวัจิตของมนัได ้ถำ้จบัตวัจิตของมนัได ้บุคคลคู่ท่ี
มนัจบัได ้มนัพิจำรณำได ้มนัท ำได ้มนัพลิกฟ้ำคว  ่ำดินได ้มนักจ็บกระบวนกำรของมนั 

ถำ้ปักหมุดไม่ได ้ ล  ำเอียง ถำ้ปักหมุดของปัญญำไดต้ำมควำมเป็นจริง จบส้ินกระบวนกำร
ของกำรประพฤติปฏิบติั น่ีครูบำอำจำรยข์องเรำ เรำเกิดมำเป็นชำวพทุธ เรำพบพระพทุธศำสนำ 
พระพทุธศำสนำ เห็นไหม ก่ึงพทุธกำล ศำสนำจะเจริญอีกหนหน่ึง เจริญในหวัใจของหลวงปู่ เสำร์ 
หลวงปู่ มัน่ ท่ำนเอำธรรมแท้ๆ  วำงเป็นขอ้วตัรปฏิบติั 

ขอ้วตัรคือทำงเดิน ขอ้วตัรคือท ำใหเ้รำมีช่องทำงไป แลว้ถำ้เรำไม่รู้จริง เรำไม่ควรท ำให้
สงัคมสบัสน ถำ้เรำรู้จริง บอกมำวำ่ควำมจริงเป็นแบบใด ถำ้เป็นควำมจริง มนัเป็นควำมจริงอนั
เดียวกนั ถำ้หลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ท่ำนเป็นควำมจริง ถำ้จิตใจเรำเป็นควำมจริงจะไม่มีส่ิงใด
โตแ้ยง้ ไม่มีส่ิงใดขดัแยง้กนั ควำมจริงกบัควำมจริงไม่มีกำรขดัแยง้ เอวงั 


