
ธรรมะไม่มีแก่ ๑ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

ธรรมะไม่มีแก่ 

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 
 

ถาม : เร่ือง “นิวรณ์” 

กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสงู ลกูมีโอกาสได้ปฏิบตัิที่วดั ๓ วนั ได้รับ
ความสงบร่มเย็นและกําลงัใจในการสร้างความเพียรอย่างมาก ตอนแรกลกูก็ตัง้ใจว่าจะ
ฝึกปฏิบตัิตามคําสอนของหลวงพ่อให้พอมีหลกัเสียก่อน แล้วจึงค่อยกราบเรียนหลวงพ่อ 
แต่สดุท้ายก็เขียนมาเพราะความอยาก ขอความเมตตาหลวงพ่อเทศน์สอนด้วยเจ้าค่ะ 

๑. หลงักลบัจากวดั ลกูก็ไปปฏิบตัิในแต่ละวนัเช่นเคย แต่มีความรู้สึกว่าจิตนีม้นั
เศร้าอยู่ลึกๆ ลกูพยายามปฏิบตัิไปและพิจารณาหาสาเหต ุ แม้ภาวนาไม่สงบมากนกัก็
พอจะจบัได้ว่ามนักงัวลถงึอนาคตว่า ขณะนีเ้ราอยู่ในช่วงคร่ึงปลายพระพทุธศาสนา พ่อ
แม่ครูอาจารย์ที่จะคอยเมตตาอบรมสัง่สอนก็ค่อยๆ ลดน้อยลงเร่ือยๆ สดุท้ายแล้วเราก็
จะภาวนาจนพอได้หลกัได้เกณฑ์เอาตวัรอดได้หรือเปล่า 

พอรู้ตวัว่ามีอารมณ์กงัวลอยู่ ลกูก็พยายามเตือนตวัเองว่ามนัเป็นนิวรณ์ที่คอยดึง
เราออกจากการภาวนาปัจจุบนั พอจะดีขึน้เจ้าคะ่ แต่ก็ยงัเป็นความคิดนัน้อยูจ่างๆ ไม่
หายไปทัง้หมด ลกูกเ็ลยทําได้แคภ่าวนาต่อไปโดยไม่สนใจความคิดนัน้ กราบขออบุาย
พิจารณาด้วยเจ้าค่ะ 

๒. เวลานัง่สมาธิ ลกูฝึกบริกรรมพทุโธ แต่ยงัไม่เป็นสมาธินกั และยงัเห็น
ความคิดแทรกมาระหว่างที่นกึพทุโธ ซึ่งลกูก็ยงัหาทางฝึกต่อไปเจ้าค่ะ เม่ือวานลองตัง้
สติชดัๆ เพ่ือดกัคอยจบัความคิด กลบัรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความคิดโผล่ เหมือนว่าพอจะจ้อง
จบัความคิด ความคิดก็ไม่ยอมโผล่ แต่เม่ือไหร่นึกคําบริกรรม ความคิดก็โผล่มาคิดแข่ง 
ลกูควรแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ 
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ตอบ : นี่คําถาม ๒ ข้อ ข้อที่ ๑. เวลาประพฤติปฏิบตัิ เราก็มาห่วงหาอาวรณ์ว่า
ต่อไปครูบาอาจารย์ท่านจะน้อยลง แล้วเราจะปฏิบตัิไปได้มากน้อยขนาดไหน 

คนเรา ดสู ิ คนที่ไม่ศรัทธา ไม่ศรัทธานะ เขาก็อยู่ประสาโลกของเขา เวลาคน
ออกไปอยู่วดัอยู่วา เขาก็หาว่าคนนีไ้ม่สู้สงัคม คนที่ไปบวชพระ เขาว่าพวกนีพ้วกจน
ตรอกไปบวชพระบวชเจ้า เขาเป็นคนเกง่ เขาเป็นคนขยนัหมัน่เพียร เขาเป็นคนประสบ
ความสําเร็จในชวีิต นี่เขาคิดของเขาไปไง นีเ่วลาคิด คิดอย่างนัน้ นี่คนที่ไม่ศรัทธา 

เวลาคนมีศรัทธามีความเชื่อขึน้มา นี่ศรัทธานะ ถ้าศรทัธาแก่กล้า โอ้โฮ! ศรัทธานี่
ศิโรราบเลย เชื่อไปหมดเลย ชีน้กเป็นนก ชีไ้ม้เป็นไม้ ไอ้นัน่ก็ศรัทธาไม่มีเหตมีุผล ไอ้
คนเราไม่ศรัทธาก็ไม่ศรัทธาเลย เห็นคนไปวดัไปวา เห็นคนไปสละทาน มนัก็คิดแปลก
เนาะ เอ๊! ทําไมเขาทํากนัอย่างนัน้ นีถ้่าคนไม่ศรัทธา ไอ้คนศรัทธาหรือ มนัก็ศรัทธาจนไม่
มีปัญญา ศรัทธาจนให้คนชกันําไปทางขึน้เหนือล่องใต้ไปไม่มีเหตมีุผลเลย 

แต่เวลาเราจะประพฤติปฏิบตัิ เห็นไหม เราประพฤติปฏิบตัิ เรามีศรัทธา เราต้อง
มีปัญญาด้วย เรามีศรัทธานะ ศรัทธาตรงไหน ศรัทธาเพราะว่า สิ่งที่ศรัทธามนัเป็นทรัพย ์
เป็นอริยทรัพย์ ศรัทธาคือเจตนา คือความคิดตัง้ต้นของเรานี่ ถ้ามนัมีเหตมีุผลนะ มนัจะ
เป็นประโยชน์กบัเรามากเลย แต่ถ้าความคิดของเรามนัเฉไฉ มนัไม่มีเหตมีุผล ความคิด
ของเราชกันําให้เราเสียหายไปทัง้นัน้เลย นี่ความคิดเราทัง้นัน้น่ะ ฉะนัน้ ถ้าเรามีศรัทธา 
เรามีปัญญาไตร่ตรองของเรา ถ้ามีปัญญาไตร่ตรองของเรา เราจะมาประพฤติปฏิบตั ิ

เห็นไหม เวลาเราไม่ประพฤติปฏิบตัิขึน้มา เราก็ไม่ห่วงหาอะไรเลย โลกเป็น
อย่างไรมนัก็เป็นเร่ืองของโลกใชไ่หม เราก็เป็นเร่ืองของเรา แต่พอเราอยากจะมา
ประพฤติปฏิบตัิ เรามาลองฝึกหดัปฏิบตัิ พอมาปฏิบตั ิเป็นกงัวลแล้ว เพราะอะไร เพราะ
เราเชื่อ เราเชื่อเราศรทัธา แล้วเรามีปัญญาด้วย เรามีปัญญานะ ว่าการประพฤติปฏิบตัิ
มนัสิน้สดุแห่งทกุข์ได้ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึน้มา ปรารถนามารือ้
สตัว์ขนสตัว์ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านรือ้ค้นของท่าน ท่านสิน้กิเลสของท่านไป 

ฉะนัน้ หลวงปู่ มัน่เวลาท่านฝึกหดัลกูศิษย ์ “พระภิกษุ หมู่คณะให้ปฏิบตัิมานะ 
แก้จิตแก้ยากนะ ผู้เฒ่าจะแก้วะ่” ท่านห่วง ท่านโหยหา ท่านอาลยัอาวรณ์ ท่านอยากจะ
ให้จิตนีไ้ด้สมัผสัความจริง เวลาท่านจะแก้จิตๆ ไง ฉะนัน้ ถ้าจะแก้จิต สิ่งที่ว่าแก้จิต เวลา
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ท่านล่วงไปแล้ว เวลาหลวงตาไปอยู่กบัท่าน เวลาจิตมนัดือ้ เวลาจิตมนัดือ้นะ เวลาทํา
สมาธิไม่ได้ ทําสมาธิลงก็ลงไม่ได้ เวลาใช้ปัญญาไปแล้ว ปัญญากิเลสมนัก็สอดแทรกไป 
มนัดือ้รัน้ตลอด แล้วเวลาไปหาครูบาอาจารย์องค์ใด เวลาเขาสอนน่ะ หลวงตาท่านพดู
เอง “ความรู้แค่นีห้รือจะมาสอนเรา” 

เพราะความรู้ของเราใช่ไหม เราประพฤติปฏิบตัิใช่ไหม กว่าจะเป็นสมาธิ พอ
ฝึกหดัใช้ปัญญาได้ แล้วคนที่มนัสอนเรานี่มนัสญัญาทัง้นัน้น่ะ มนัเป็นทฤษฎี มนัหมนุ
อยู่นัน่น่ะ มนัไปไหนไม่รอดหรอก “คนอย่างนีห้รือจะมาสอนเรา” แต่พดูในใจนะ ถ้าพดู
ออกไปไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าเขาเป็นปัญญาชน เขามีปัญญามาก เขานกัค้นคว้า 
เขาเกง่ แต่ความเก่งของเขาเกง่โดยทิฏฐิมานะ เกง่โดยที่เขาไม่รู้ตวัเขาเองเลย 

แต่เวลาหลวงตาท่านเรียนจบมหามา เวลาท่านไปฝึกหดักบัหลวงปู่ มัน่ เวลา
หลวงปู่ มัน่ท่านพดูมีเหตมีุผล ท่านพดูดกัความคิดเราได้ ท่านพดูพยายามปิดล้อมไม่ให้
ความคิดเราออกได้ ท่านมีเหตมีุผลว่าไอ้สิ่งที่มนัฉดุให้เราคิดไป มนัเป็นความสดุ
ความสามารถ มนัเป็นเหมือนกบัสดุวิสยัของเรา เหมือนช้างสารที่ตกมนั ดสูิ มนัฟาดงวง
ฟาดงาอยู่ในใจของเรา เราไม่รู้ตวัเลย แต่พอหลวงปู่ มัน่ท่านคอยชีแ้นะคอยบอกขึน้มา 
เราก็ประพฤติปฏิบตัิขึน้มา มนัตามความเป็นจริง 

เวลาในตํารา ตําราก็บอกวิธีการทัง้นัน้น่ะ แต่เราไม่เคยเห็นร่องเห็นรอยของจิต
เลย เราไม่เคยเห็นร่องเห็นรอยของสตเิลย เราไม่เคยเห็นร่องเห็นรอยของสมาธิเลย เรา
ไม่เคยเห็นร่องเห็นรอยของปัญญาที่มนัเกิดขึน้จากจิตเลย เราไม่เคยเห็นเลย แตเ่รามี
ปัญญามาก เพราะเรามีสญัญา เรามีสญัญา มีความเชื่อ เราไปค้นคว้านะ อู๋ย! เก่งมาก 

“มีความรู้แค่นีห้รือจะมาสอนเรา ความรู้อย่างนีห้รือจะมาสอนเรา” นี่หลวงตา
เวลาท่านไปฝึกหดั แล้วมีครูบาอาจารย์มาแนะมานํา ท่านคิดในใจเลย “อ๋อ! มีความรู้
อย่างนีห้รือจะมาสอนเรา” 

แต่เวลาอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านศึกษาค้นคว้ามาโดยภาคปฏิบตัิของ
ท่าน ท่านเห็นร่องเห็นรอย เห็นสต ิ เห็นกเิลส เห็นตณัหาความทะยานอยาก เห็นความ
พลิกแพลงของมนั ท่านถึงบอก “จิตนีแ้ก้ยากนกั จิตนีแ้ก้ยากนกั” 
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คนที่เคยเหน็จิตของตวัเอง คนที่เคยพฒันาของตวัเองขึน้มา มนัจะรู้เลยว่างานนี ้
สาหสัสากรรจ์ งานนีท้กุข์ยากนกั งานนีต้้องมีการกระทําเต็มที่นกั แล้วท่านทําของท่าน
มา เห็นไหม เพราะท่านเคยทําของท่านมา ท่านถึงมีสติปัญญาของท่าน ท่านถึงบอกเรา
ได้เลย บอกดกัหน้าความคิดได้เลย บอกดกัหน้าจิตได้เลย บอกดกัหน้ากิเลสได้เลย แล้ว
ท่านบอกเวลาหลวงตาท่านปฏิบตัิไป โอ๊ะ! โอ๊ะ! มนัเป็นอย่างนัน้น่ะ พอมนัเป็นอย่างนัน้
ขึน้มา มนัเป็นความจริงอย่างนัน้ 

ฉะนัน้ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านจะนิพพานไป หลวงตาท่านถึงไปนัง่ที่ปลายศพ 
ปลายเท้าหลวงปู่ มัน่ จิตดวงนีม้นัดือ้ มนัไม่ยอมฟังใคร มนัยอมฟังอยู่องค์เดียวคือหลวง
ปู่ มัน่ แล้วหลวงปู่ มัน่ก็มานิพพานต่อหน้า ทัง้ๆ ที่จิตนีม้นัก็ยงัไม่สิน้ นัง่ร้องไห้อยู่ที่ปลาย
เท้าหลวงปู่ มัน่ตลอด นี่เวลาเคารพบูชา เคารพบูชาอยา่งนัน้ เพราะว่าท่านทําให้ ท่านสัง่
สอนมา มนัมีเหตมีุผล นี่เวลาคนเคารพบูชากนั เห็นไหม เคารพบูชาอย่างนัน้ 

ฉะนัน้ เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าปรารถนามารือ้สตัว์ขนสตัว์ หลวง
ปู่ มัน่เวลาท่านปฏิบตัิขึน้มาตามธรรมวินยัขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ท่าน
สิน้สดุแห่งทกุข์ไปแล้ว ท่านเห็นเล่หเ์หลี่ยมของกิเลส ท่านถึงสอนพวกเรา ทีนีส้อนพวก
เรา ครูบาอาจารย์ที่ไปอยู่กบัท่าน สิ่งนัน้ท่านถึงโหยหา ถึงปรารถนาให้หลวงปู่ มัน่สอน 
หลวงปู่ มัน่ท่านก็ตายไปแล้ว ฉะนัน้ เวลาเราอยากประพฤติปฏิบตัิ เรามาปฏิบตัิ เราก็
อยากจะหาคนสอนเราๆ 

แต่เราไปอยู่กบัครูบาอาจารย์องค์ไหนก็แล้วแต่ ครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จริง ท่านก็
ดกัหน้าดกัหลงัความคิดเรา อึดอดัไปหมด อาจารยล์ําเอียง คอยจบัผิด อะไรก็จะว่าๆ 
อย่างเดียวเลยล่ะ 

ก็มึงอยากจะรู้จกักเิลสมึงไง ก็เอ็งอยากจะปฏิบตัิไง กเ็อ็งอยากจะทํา เพราะอะไร 
เพราะเอ็งไม่รู้จกักเิลสเลย เอ็งประพฤติปฏิบตัิจะให้คนยกย่องบูชาใช่ไหม เอ็งมา
ประพฤติปฏิบตัิ เอ็งจะให้คนยอมรับนบัถือเอ็งหรือ ยอมรับนบัถือมนัก็เร่ืองกิเลสตณัหา
ความทะยานอยากทัง้นัน้นะ่ 



ธรรมะไม่มีแก่ ๕ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

นี่พดูถึงสงัคมโลกที่เขาคิดไง เวลาเขาไม่ศรัทธา เขาก็ไม่ศรัทธาเลย เขาเห็นว่า 
เอ๊ะ! คนเราต้องทาํมาหากิน ต้องมีความเพียร มีความบากบัน่ มนัถึงจะเจริญรุ่งเรือง 
อะไร ไปถือพรหมจรรย์ ไปเป็นนกับวช ไปถืออย่างนัน้มนัจะเจริญได้อย่างไร 

อ้าว! มนัเจริญโดยธรรมาภิบาล เจริญโดยธรรมนะ คนที่มีธรรมนะ เวลามนัมีส่ิง
ใดเป็นประโยชน์นะ ทรัพย์สมบตัินัน้เป็นประโยชน์หมด คนที่มีกิเลสตณัหาความทะยาน
อยากมนัหาทรัพย์สมบตัินัน้มา ไม่เป็นประโยชนก์บัตวัเองด้วย แล้วไม่เป็นประโยชน์กบั
ใครทัง้สิน้เลย เอาไปสะสมไว้ ไม่ได้เกิดมลูค่าใดๆ เลย 

แต่คนที่มีคณุธรรมในหวัใจเขาหาของเขามานะ เขาใช้ประโยชน์ของเขานะ เขา
ยงัสร้างคณุงามความดี เขาสร้างอํานาจวาสนาบารมี เขาต้องสร้างให้หวัใจของเขามี
อํานาจวาสนาบารมีต่อไปด้วย 

เวลาคนที่ไม่มีศรัทธาก็คิดไปอย่างนัน้ เวลาคนมีศรัทธา ศรัทธาก็ศรัทธาให้เขาจูง
จมกูไปเลย ใครพดูอย่างไรกเ็ชื่อ ใครพดูอย่างไรก็เชื่อ 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกกาลามสูตรไง ไม่ให้เช่ือแม้แต่
อาจารย์ของเรา ไม่ให้เช่ือทัง้สิน้ ให้ประพฤติปฏิบัติตามความเป็นจริงขึน้มา ถ้า
เป็นจริงขึน้มาจะเป็นจริงขึน้มา 

แล้วเวลาเป็นจริงขึน้มาด้วยกเิลสก็คิดอย่างนี ้ เขาบอกว่า เขามาปฏิบตัิแล้ว พอ
จิตใจมนัมีความคิดขึน้มา มนักึ่งพทุธกาลแล้ว ครูบาอาจารย์ท่านกร่็วงโรยไปหมดเลย 
แล้วใครจะสัง่สอนเราล่ะ 

เวลาพดูกนัโดยสจัจะนะ ธรรมไม่เคยเสื่อม ใครจะทําความดีก็ดีของเขา แต่ยงัไม่
ถึงที่สดุแห่งทกุข์ เขาก็ยงัไม่ได้คณุธรรมจริง ใครจะทาํความชัว่ เขาก็ได้แต่ความชัว่ของ
เขา ได้แต่บาปอกุศลของเขา ธรรมะนัน้กไ็ม่เสื่อม 

เวลาเป็นสจัธรรมจริงๆ สจัธรรมนัน้ไม่มีอกาลิโก ไม่มีกาลไม่มีเวลา ธรรมะนัน้
แจ่มแจ้งอยู่ตลอดเวลา มนัมีความเสียหายอนัเดยีว ทําความเสียหายคือเราปฏิบตัิเข้า
ไม่ถึงธรรมนัน้ เราปฏิบตัเิข้าไม่ถึงธรรมนัน้ เราก็บอกว่ามนัไม่มี มนัไม่เป็น เป็นไปไม่ได้ 
เพราะเราเข้าไม่ถงึธรรมอนันัน้ 
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แต่พอเราเข้าไปถึงธรรมอนันัน้ เห็นไหม ธรรมนัน้อกาลิโก ไม่มีกาลไม่มีเวลา ไม่
มีสิ่งใดจะมาลบล้างสิ่งนัน้ได้ แต่ความคิดของเรา ธรรมะมนัจะแก่มนัจะเฒ่า มนัจะไม่ใช่
โอกาสของเรา ไม่ใช่เวลาของเรา 

กึ่งพทุธกาลไปแล้วจะเจริญอีกหนหนึง่ พอหมดจากพระพทุธศาสนาเราไป สมณ
โคดม พระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรู้เอาข้างหน้า อนาคตวงศ์อีก ๕ องค์ไปข้างหน้า 
เพราะอะไร เพราะธรรมะมนัเป็นสจัธรรม มนัเป็นความจริง 

แล้วถ้าเป็นศรัทธาความเชื่อที่จูงจมกู ว่าธรรมะมีอยู่โดยดัง้เดิมอยู่แล้ว เราเดินไป
ชนกบัมนั ไม่ต้องทําอะไรเลย อยูเ่ฉยๆ นี่เป็นธรรมะ มนัเป็นไปไม่ได้เหมือนกนั มนั
เป็นไปไม่ได้ แต่เวลาจะเอาจริงเอาจงัขึน้มา เราก็มาโหยหาว่าอาจารยร่์วงโรยไปแล้ว 

มนัมี เวลาคนเจ็บคนป่วย เวลาเขาไปหาหมอ หมอทางแผนไทย ไปเจอหมอดีๆ 
โอ้โฮ! หมอสดุยอดเลย มนัก็มีความหวงัว่าจะหาย แล้วเขาดหูมอนะ เห็นหมอแก่ชรา
ภาพ “โอ้! ไม่ใช่หมอจะตายก่อนโรคเราหายเนาะ” มนัคิดไปนู่นน่ะ มนัวิตกกงัวลไปหมด
เลย โอ๋ย! หมอรักษายงัไม่ทนัหาย หมอจะตายไปก่อน 

นี่ก็เหมือนกนั หมอเขาเป็นหมอ เขาไปรักษาตวัเขาได้ หมอเขามียาของเขา เขา
รักษาตวัเขามา ไอ้เรา ความคิดของเรามนัวิตกกงัวลไปหมด พอไปเห็นหมอชราภาพ 
โอ๋ย! กลวัหมอเขาตายไปก่อน โรคเราจะไม่หาย 

นี่ก็เหมือนกนั เวลามนัคิด เห็นไหม กึง่ปลายพระพทุธศาสนา ครูบาอาจารย์ท่าน
ก็ร่วงโรยไป น้อยไปเร่ือยๆ สดุท้ายแล้วเราจะปฏิบตัิได้หลกัได้เกณฑ์หรือไม่ เราปฏิบตัไิด้
เกณฑ์หรือไม่ อกาลิโก ไม่มีกาลไม่มีเวลา ธรรมะไม่มีแก่มีเฒ่า ธรรมไม่มีแก่ ไม่มีแก่ ไม่
มีเวลา เราทําของเรา 

ฉะนัน้ ไอ้ความวิตกกงัวลอย่างนีม้นัก็เป็นกิเลสอนัหนึ่ง ถ้าพอเป็นกิเลสอนัหนึ่ง 
เขาก็บอกว่าใช้ปัญญาของเขาไปแล้ว เขาก็ใช้ปัญญาของเขาว่านี่เป็นนิวรณธรรม ถ้า
เป็นนิวรณธรรม เขาจะไล่ของเขา ถ้าไล่ของเขาแล้วมนัก็วางได้ แต่มนัก็วางไม่จบ มนัก็มี
ความคิดจางๆ อยู่ในใจ 

“กราบขออบุายอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะ” 
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กราบขออบุาย มนัก็วางไว้หมด เพราะกิเลส กิเลส ดสู ิ เราเก็บสิ่งทีเ่ป็นเชือ้ไฟไว้ 
อย่างเช่นดินระเบิด เช่นต่างๆ พวกนีม้นัเป็นวตัถไุวไฟ เราเก็บของเราไว้ ถ้าใครมาจุดไฟ 
ระเบิดทนัที ถ้าดินปะสิว พวกปะทดั เราเก็บไว้ ถ้าเกิดความร้อน มนัระเบิดทนัที เราเกิด
มาเป็นปถุชุน เรามีกิเลสไหม มี เรามีกเิลสฝังอยู่ในใจทัง้นัน้น่ะ 

ฉะนัน้ที่บอกว่า มนัมีจางๆ มนัมีความคิดในใจ 

ก็เราไม่ใช่พระอรหนัต์ พระอรหนัต์ถึงสะอาดบริสทุธ์ิ พระอรหนัต์ถึงไม่มีความ
วิตกกงัวลใดๆ ทัง้สิน้ เพราะว่าสิ่งนัน้มนัเป็นสมมตุิทัง้หมด เพราะการวิตกกงัวลต่างๆ 
มนัเกิดขึน้ เกิดขึน้ ตัง้อยู่ และดบัไป คือมนัเกิดเป็นครัง้เป็นคราว แล้วเกิดดบัๆ 

คําว่า “เกิดดบั” มนัเกิดดบัตลอดเวลา แต่จิตมนัคงที่ตลอด แต่จิตคงที่ จิตคงที่
ด้วยอวิชชา จิตคงที่ด้วยภวาสวะ จิตคงที่ด้วยภพ แต่เวลาพระอรหนัต์มนัทําลายภพ 
ทําลายอวิชชา ทําลายทกุอย่างเลย พอทําลายทกุอย่าง มนัจะว่าคงทีก่็ไม่ใช่ จะว่าไม่
คงที่ มนัก็มี อ้าว! มนัถึงไม่มีความกงัวลไง มนัไม่มีอะไรจางๆ จางๆ 

เขาบอกว่า มนัมีส่ิงใดจางๆ ให้ครูบาอาจารย์แนะนําด้วย 

แนะนําคือของมนัมีอยู่ ทําอย่างไร มนัมีเชือ้มีไขอยู่ คนมีกิเลส คนมีอวิชชาอยู่ใน
ใจ มนัก็มีความวิตกกงัวลในใจแน่นอน เพียงแต่ว่าเราจะมีสติปัญญารู้เท่ามนัไหม ถ้ามี
สติปัญญารู้เท่าแล้ว เราวาง แล้วเราก็ขวนขวายการปฏิบตัิไป แล้วไม่ต้องปฏิบตัิไปแบบ
ว่า โอ๋ย! ครูบาอาจารย์ก็น้อยลง 

ครูบาอาจารย์น้อยลงกเ็ป็นสมบตัิของท่าน องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าว่า 
“อานนท์ เราเอาธรรมะของเราไปองคเ์ดียวนะ” องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะ
ปรินิพพาน พระอานนท์ร้องไห้คร่ําครวญอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีคนสัง่คนสอน 

“อานนท์ เราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือ ธรรมวินยัเราตรัสไว้ดีแล้วจะเป็นศาสดาของ
เธอ เวลาเราตายไป เราก็ตายไปเฉพาะคณุธรรมของเราเท่านัน้น่ะ” 
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สิ่งที่ธรรมวินยัที่วางไว้ นี่อํานาจวาสนาขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าวาง
ธรรมวินยันีไ้ว้จะเป็นศาสดาของเรา นีเ่ต็มตู้เลย เต็มตู้เลย พระไตรปิฎก ศึกษาค้นคว้า 
ถ้ามนัเป็นความสงสยั 

ถ้าไม่มีความสงสัย เราจะปฏิบัติเอาจริงเอาจังขึน้มา เราจะเอาสติตัว
จริงๆ สติในหัวใจของเรา ถ้ามีสมาธิ จิตนีส้งบแล้วมีความร่มเย็น ถ้ามีปัญญา 
ปัญญาเกิดจากจิตของเราเป็นภาวนามยปัญญา 

ปัญญาที่ชําระล้างกิเลสไม่ใช่สญัญา สญัญาคือขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ คือความจํา ขนัธ์ 
๕ คือเปลือกส้ม ไม่ใช่ส้ม เปลือกส้มขม แต่มนัรักษาเนือ้ส้มนัน้ไว้ ความคิดมนัรักษา
หวัใจนีไ้ว้ หวัใจ จะรู้ว่ามีหวัใจก็ต้องมีความคิด ถ้ามีความคิด เอ๊! เราตายหรือเราอยู ่
เวลาไม่มีความคิดนะ มนับอก เฮ้ย! นี่กูตายแล้วหรือกูยงัอยู ่

ก็มึงยงัอยู่นี่ มึงจะตายไปไหนล่ะ แต่ไม่มีความคิด เห็นไหม มนัก็นึกว่าไม่มีจิตไง 

จิตมี จิตเป็นจิต ความคิดเป็นความคิด ถ้าเรามีสติปัญญา เรารักษาของเราไป 
เราดแูลของเราไปอย่างนี ้

สิ่งที่เราประพฤติปฏิบตัิ อกาลิโก ไม่มีกาลไม่มีเวลา แต่เร่ืองผลของวฏัฏะ เร่ือง
การเวียนว่ายตายเกิด องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเกิดเป็นมนษุย์ เวลาองค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึน้มานะ ในบรรดาสตัว์สองเท้าองค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าประเสริฐที่สดุ แล้วองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็ปรินิพพานไป
แล้ว ผลของวฏัฏะ ผลของการเวียนวา่ยตายเกิดของธาตขุนัธ์มนัมีของมนัอยู่โดยดัง้เดิม 
มนัจะมีของมนัเป็นอยู่อย่างนี ้

แต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติของเราตามความเป็นจริงขึน้มา ถ้าหัวใจเรา
เป็นธรรมขึน้มาแล้ว มันพ้นจากวัฏฏะ พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด มันเป็น
ความจริงของมัน เป็นความจริงในหัวใจ ประจักษ์เป็นจริงในใจตลอด ประจักษ์
ความจริงในใจแล้วไม่เวียนว่ายตายเกิด แล้วมันไปอยู่ไหน รู้โดยสมบูรณ์ รู้โดย
สมบูรณ์ในใจดวงนัน้ สติปัญญาสมบูรณ์ สมบูรณ์อย่างนัน้ ถ้าสมบูรณ์อย่างนัน้ 
เราปฏิบัติเพ่ือเหตุนัน้ไง 
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ฉะนัน้ มนัถึงไม่วิตกกงัวลว่าครูบาอาจารยท์่านจะล่วงไป มนัเป็นผลของวฏัฏะ 
เราไม่สามารถเหนี่ยวดวงอาทิตยไ์ว้ได้ ดวงอาทิตย์ต้องหมนุ โลกหมนุรอบดวงอาทิตย์ไป
โดยธรรมชาติ เราเหนีย่วรัง้สิง่ใดไว้ไม่ได้ ผลของวฏัฏะ เราเหนี่ยวรัง้ไว้ไม่ได้ แต่เรามีสติมี
ปัญญาเหนี่ยวรัง้ความคิดเราได้ เราควบคมุสติปัญญาของเราเป็นภาวนามยปัญญา 
เป็นมรรคเข้าไปชําระล้างกิเลสในใจเราได้ เราทําความสะอาดในใจเราได้ มนัทําที่นี่ไง 

ฉะนัน้ สิ่งใดที่มนัจะเป็นจางๆ ในใจ...วางไว้ วางไว้ นัน้ผลของวฏัฏะ อกาลิโก ไม่
มีกาลไม่มีเวลา ธรรมะไม่มีแก่ไม่มีเฒ่า มีแต่ชีวิตเราจะแก่จะเฒ่า ธรรมะไม่มีแก่ไม่มี
เฒ่า ถ้าเข้าไปถงึสจัธรรมอนันัน้มนัจะเป็นความจริง 

“๒. เวลานัง่สมาธิแล้วลกูฝึกหดัพทุโธไปแล้ว ทําสมาธิยงัไม่ได้มากนกั ก็มี
ความคิดแทรกเข้ามา ลกูฝึกหดัโดยสติชดัๆ มนัก็ดีขึน้” 

แล้วถ้ามนักวนขึน้มา เขาก็บอกว่าเขามาจ้องดคูวามคิด ความคิดมนัก็ไม่เกิด 
เวลาพทุโธแล้วมนัก็แทรกเข้ามา เวลาจะไปตามความคิด ความคิดมนัก็ไม่เกิด 

เห็นไหม มนัไม่เป็นปัจจุบนั ถ้าเป็นปัจจุบนั พทุโธก็พทุโธอยู่กบัปัจจุบนั ไอ้ที่
แทรกขึน้มาคืออดีตอนาคตมาคอยแทรก เวลาจะไปจบัความคิด ความคิดมนัก็ไม่เกิด 
เราจะจบัความคิด แต่เราไม่จบั เวลาพทุโธมนัก็คอยสอดคอยแทรก แล้วเราจะทํา
อย่างไร เหน็ไหม เราจะทําอย่างไรล่ะ 

เวลาจบัปลาสองมือ เวลาบอกกําหนดพทุโธ เวลาพุทโธนี่พทุธานสุติ ก็ทําไม่ได้ 
คนไม่เคยทํา ทําไม่ได้ พอทําไม่ได้ขึน้มาก็ให้กําหนดลมหายใจเข้านึกพทุ ลมหายใจออก
นึกโธ นัน่เป็นอานาปานสติ เวลากําหนดพทุโธนี่พทุธานสุติ 

อ้าว! แล้วกิเลสมนัหนา มนัคอยคิดมาก คนคิดมาก คนต่างๆ เอาไว้ไม่อยู ่

เอาไว้ไม่อยู่ มนัก็อยู่ที่ว่ามนัต้องมีหนกัมีเบาไง เวลาเราเอาจริงเอาจงัขึน้มา เราก็
พทุโธให้ชดัๆ เอาให้เป็นจริงเป็นจงัขึน้มา เหมือนจะทานข้าว ทานข้าวก็นัง่ลงแล้วทานให้
จบ แล้วจะลกุขึน้ไปทํางานอ่ืนก็ไปทาํงานอ่ืน เวลาไปทํางานอ่ืนก็ห่วง ยงัไม่ได้กิน เวลา
จะกินแล้วก็อยากจะทํา เลยเอางานมานัง่อยู่บนโต๊ะ ทัง้กินทัง้ทํา แล้วก็เลยเกลื่อนไปบน
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โต๊ะนัน่น่ะ ไม่ได้อะไรสกัอย่าง นี่ก็เหมือนกนั เราจะพทุโธ เราก็พทุโธชดัๆ ถ้ามนัจะเอา
ความคดิก็เอาความคิดชดัๆ 

แล้วถ้าบอกว่า เวลาพทุโธมนัก็จะคิดแทรก เวลาเรามาตัง้ใจจบัความคิด 
ความคิดก็ไม่โผล่มาเลย 

อ้าว! ก็นี่ไง ข้อเท็จจริงมนัเป็นแบบนีแ้หละ ก็นี่ไง กก็ิเลสไง นี่งานของมนันะ่ แล้ว
กิเลสมนัก็ทํางานอย่างนี ้ หน้าที่ของกเิลสคือมนัทําลายความเพียรของเรา เวลาเรา
ปฏิบตัิบูชา เราปฏิบตัิ เรากําหนดปฏิบตัิ เราปฏิบตับิูชาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้า แม้แต่จิตสงบหรือไม่สงบ เราก็ได้บําเพ็ญเพียร ความบําเพ็ญเพียร ความวิริยะ 
ความอตุสาหะ มนษุย์จะล่วงพ้นทกุข์ด้วยความเพียร ความเพียร ความวิริยะ ความ
อตุสาหะ ถ้ามนัเพียรชอบ ความเพียรชอบธรรม ถ้าความเพียรชอบธรรม พทุโธๆ มนั
ต้องอยู่ของมนัแน่นอน แต่เวลาความเพียรมนัไม่ชอบ มิจฉาทิฏฐิ 

สมัมาทิฏฐิคือมนัถกูต้องดีงาม มิจฉาทิฏฐิ เรามีสมัมาทิฏฐิ เรามีความตัง้ใจ เรา
ปฏิบตัิ มนัจะเป็นมิจฉาไปไหน มนัเป็นมิจฉาตอนกิเลสมนัแทรกเข้ามานี่ไง ตอนกิเลส
มนัแทรกเข้ามา เห็นไหม ดสู ิ เวลาหลวงตาท่านบอกเลย เวลาท่านทาํสมาธิของท่าน 
เวลาท่านพิจารณาของทา่น ท่านปล่อยวางของท่าน นิ่งมากเลย แล้วท่านก็ติดอยู่ตรง
นัน้น่ะ 

เวลาหลวงปู่ มัน่บอกว่า “จิตเป็นอย่างไรมหา” 

“โอ๋ย! ดีมาก ดีมาก” 

“มนัจะดีตายอะไร ยงัไม่รู้เลยว่าความสขุแค่นัน้มนัความสขุมนัเหมือนเศษเนือ้
ติดฟัน” 

คําว่า “สขุ” เห็นไหม มนัสมาธิมนัว่าง มนัดีหมด มนัดีหมด นี่มนัดีของเราไง 
มนัดีของเด็กไง หลวงปู่ มัน่บอกว่าความสขุอย่างนัน้เป็นแค่ความสขุแบบเศษเนือ้ติดฟัน 
คําว่า “เศษเนือ้ติดฟัน” ถ้ามนักินเต็มคํา มนัอร่อยกว่านี ้
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ฉะนัน้ เวลาหลวงตาท่านบอกว่า “อ้าว! ถ้ามนัไม่เป็นสมัมาทิฏฐิ แล้ว
สมัมาสมาธิขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านัน่คืออะไร” 

นัน่ เห็นไหม เวลามนัเถียง 

นี่ก็เหมือนกนั กําหนดพทุโธ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เวลามนัแทรกขึน้มา งาน
ของมนัน่ะ แล้วบอกว่ามนัเป็นสมัมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิ ก็บอกว่าเราตัง้ใจจริง เรา
ทําดี มนัเป็นสมัมาทิฏฐิ 

สมัมาทิฏฐิ ก็เราคิดไง เราคิดว่าเป็นสมัมาทิฏฐิ เราคิดว่าถกูต้องดีงามไปหมด 
แต่เวลากิเลสมนัสอดแทรกเข้ามาไง เวลากเิลสมนัสอดแทรกเข้ามาไง เพราะอะไร 
เพราะหลวงตาท่านพดูกบัหลวงปู่ มัน่ไง “ถ้ามนัไม่เป็นความดีความงาม แล้ว
สมัมาสมาธิขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าล่ะ” 

หลวงปู่ มัน่ท่านสวนเลย “สมัมาสมาธิขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามนั
ไม่มีสมทุยัเจือปนเข้ามา สมัมาสมาธิของท่านมนัมีสมทุยั สมทุยั สมทุยัคือตณัหาความ
ทะยานอยาก ถ้ามนัมีสมทุยัปนเข้ามา มนัจะเป็นสมัมาได้อย่างไร” 

หงายท้องเลย อ้าว! ก็เราทําเอง เราคิดเองใชไ่หม เราก็ว่าถกูต้องดงีามไปหมด
แหละ อ้าว! ก็เราเป็นคนให้คะแนนตวัเอง ใครมนัจะให้คะแนนตวัเองเป็นลบ เวลา
คะแนน โอ๋ย! มนัขีดเอาๆๆ เลยล่ะ แตเ่วลาความจริงขึน้มา มนัไม่ใช่ให้คะแนนหรือไม่ให้
คะแนน มนัเป็นตามข้อเท็จจริง ถ้าข้อเท็จจริงนัน้มนัไม่ใช่ มนัไม่ใช่ เราก็ต้องแสวงหา 
ต้องมีการกระทํา ไม่ใช่ว่าเราทําแล้วมนัจะดงีามไปหมดไง เราทํานีเ่ราตัง้ใจ คน ใครบ้าง
ไม่อยากเป็นคนดี ใครบ้างไม่ทําความดี ทําดีทัง้นัน้นะ่ แล้วมนัประสบความสําเร็จกี่คน 
ทําแล้วมนัสําเร็จได้กี่คน 

นี่ก็เหมือนกนั ตัง้ใจทัง้นัน้น่ะ อู้ฮู! ทําดี ทําดีทัง้นัน้น่ะ จะไปพทุโธ แล้วความคิด
มนัก็แทรกเข้ามา เวลาจะไปจบัความคิด ความคิดมนัก็ไม่โผล่ 

เออ! นี่แหละคือการทํางานของมนั กิเลสมนัทํางานอย่างนี ้ ถ้ากิเลสมนัทํางาน
อย่างนีแ้ล้ว ถ้าเราจะสู้กบัมนั เห็นไหม นกักีฬา ถ้าวฒุภิาวะอ่อนด้อยกว่า ไปลงแข่งก็แพ้
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ทกุที ถ้าสติปัญญาเรายงัซื่อบือ้ ซื่อบือ้คือเถรตรง ซือ่บือ้คือเถรตรงไง คนเถรตรง ไม่มี
อบุายวิธีการเอาตวัรอด เราเถรตรงไปหมด 

เวลาส่ีแยกไฟแดง ไฟเหลืองไฟแดงมนัยิงกนัตรงนัน้นะ่ อ้าว! มึงเขียว กูแดง มึง
แดง กูเขียว ไอ้ไฟก็ยงัเปิด ยงัเขียวยงัแดงอยู่นะ ไฟมนัก็ธรรมชาติของมนั ไฟใช่ไหม ถงึ
เวลามนัก็เขียวก็แดง ไอ้คนทิฏฐิมานะมนัไปเถียงกนัเร่ืองเขียวเร่ืองแดง มนัจะยิงกนัตาย
อยู่นัน่น่ะ จะไปยิงกนัตายอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงนัน่น่ะ ไอ้ไฟแดงไม่รู้เร่ืองนะ ไอ้ไฟแดงยงั
กระพริบอยู่ ป๊ิบป๊ับๆ ไอ้คนสองคนมนัจะยิงกนัเพราะไฟแดง 

นี่ก็เหมือนกนั มนัจะโผล่ ความคิดจะโผล่มาหรือเราจะพทุโธ นัน่น่ะไฟเขียวไฟ
แดง เพราะอะไร เพราะพทุโธ พทุธานสุติ ไอ้ความคิดโผล่มาก็ปัญญาอบรมสมาธิ ไอ้ไฟ
เขียวไฟแดงมนัเป็นวิธีการ แต่ไอ้คนขบัรถมนัจะไปจอดสี่แยกแล้วขวางไว้เลย ไฟแดง
ของกู ไฟแดงของกู มนัก็เละน่ะส ิ

ถ้าเถรตรง มนัปฏิบตัิไปแล้วเราเถรตรง กเิลสมนัหลอกได้ทกุเร่ือง กเิลสมนัหลอก
ได้ทกุหน้า กิเลสมนัหลอกได้ทกุๆ อย่าง จะทําอะไร กเิลสมนัสอดแทรกเข้ามาตลอด เห็น
ไหม เราตัง้ใจทําดีนะ เราตัง้ใจทํา ดีหมด ตัง้ใจวางแผน โอ้โฮ! ทกุอย่างไว้พร้อมหมดเลย 
แต่ไปทําแล้วกิเลสมนัสอดแทรก แล้วเราก็ว่าเราทําถกูต้องทําดีงามแล้วล่ะ แล้วก็น้อยใจ 
ทําดีแล้วไม่ได้ดี ตัง้ใจทําดเีต็มที่เลย แต่มนัไม่ได้ด ี

แต่ถ้าเราทํานะ เราทําดีทิง้เหว ปฏิบตัิด้วยความจริงจงั ด้วยสต ิ ด้วยสมาธิ ด้วย
ปัญญา ได้ก็สาธุ ไม่ได้กไ็ม่เป็นไร ไม่ได้ เราก็ปฏิบตับิูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสมัพทุธ
เจ้า เราพยายามทําความเพียรของเรา เราดแูลจิตใจของเรา ถ้ามนัสมดลุ มนัต้องได้ 
ธรรมทัง้หลายมาแต่เหต ุ ถ้ามนัมีเหตมีุผลของมนัพอ มนัจะไปไหนรอด นีเ้หตขุองเราไม่
พอ แต่เป็นความอ่อนด้อยไง 

แต่คนเราถ้ามีความเข้มแข็ง เขาทําของเขาได้นะ เหตผุลมนัเพียงพอ มนัต้องเป็น
อย่างนัน้ มนัเป็นอย่างนัน้ แต่เหตผุลมนัยงัไม่เพียงพอ สต ิมหาสต ิเราแค่ทําสติๆ นะ ครู
บาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบตัไิปแล้ว เวลาท่านผ่านสติไป ไปเจอมหาสตินี่งงนะ 
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คนไม่เคยเห็นมหาสตจิะไม่รู้จกัว่าสติกบัมหาสติแตกตา่งกนัอย่างไร คนไม่เคย
เห็นปัญญากบัมหาปัญญาจะไม่รู้เลยว่าปัญญาเป็นอย่างไร มหาปัญญาเป็นอย่างไร 
แล้วถ้าปัญญาอตัโนมตัิ สติเป็นอตัโนมตัิเลย สติเป็นอตัโนมตัิเลยนี่มนัเป็นอย่างไร คน
ไม่เคยทําไม่รู้ แตถ้่าไม่รู้ไม่เคยทํา แล้วเป็นอย่างไร ฉะนัน้ ถ้าคนเคยทําแล้วเขารู้ ถ้าเคย
ทําแล้วรู้ เราก็ทําของเราขึน้ไปให้มนัพฒันาขึน้ไปเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าข้อที่ ๒. นัง่สมาธิไง เวลาพทุโธ ความคิดก็แทรกเข้ามา เวลาใช้
ปัญญาอบรมสมาธิ มนัก็ไม่มีความคิดมาให้พิจารณาเลย 

ถ้าไม่ทําอะไรเลย กิเลสมนัก็ว่าเราเป็นคนด ี ไม่ทําอะไรเลยนะ เราเป็นคนดีหมด 
แต่พอจะตัง้ใจทํา ทําอะไรไม่ได้เลย ไหนว่าคนดีไง คนดีต้องมีสต ิคนดีต้องมีสมาธิ คนดี
ต้องมีปัญญา ปัญญาทางโลก ปัญญาพยายามรักษาตวัรอด ปัญญาไม่ให้เป็นเหยื่อของ
สงัคม ปัญญาทางธรรม ปัญญาทางธรรมคือการเอาชนะความคิดของตวัเอง 

ความคิดของตวัเองมนัจะพาให้เราอีลุ่ยฉยุแฉก พาให้เราไปร้อยเล่ห์ นี่เราต้อง
ชนะตวัเอง พอชนะตวัเองแล้วพยายามพิจารณาให้มนัสงบระงบั ถ้าสงบระงบัแล้วมนัจะ
เป็นสมัมาสมาธิ ถ้าสมัมาสมาธิ คนถ้าไม่มีอํานาจวาสนาคิดว่าคือนิพพาน เพราะมนั
ปล่อยหมด มนัว่างหมด การปล่อยหมด ว่างหมดนัน้ มนัต้องมีสติ มหาสติ มนัยงัมีมหา
สติข้างหน้า มนัยงัมีสติอตัโนมตัิอยู่ข้างหน้า แล้วเวลาทําไป ปฏิบตัิไป วฒุิภาวะของใจ
มนัสงูขึน้ๆ มนัเห็นหมดไง 

นี่ไง ย้อนกลบัมาหลวงปู่ มัน่ “ภิกษุทัง้หลาย ให้ประพฤติปฏิบตัิมานะ การแก้จิต
แก้ยากนะ ผู้เฒ่าจะแก้ว่ะ” 

คําว่า “ผู้เฒ่าจะแก้ว่ะ” เพราะผู้เฒ่าได้เจอวิกฤติอย่างนีม้าในใจ วกิฤติจริงๆ 
เวลาปฏิบตัิ เห็นไหม ธรรมะอยู่ฟากตาย ฟากตายว่า เราต้องมีสติมีปัญญา ต้องเอาชนะ
ตวัเอง แล้วพยายามสร้างสติ สร้างภาวนามยปัญญา เห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็น
จริง แล้ววิปัสสนาแยกแยะมนั เวลามนัขาด เวลามนัปล่อยวางก็มหศัจรรย์อยู่แล้ว เวลา
มนัขาดนะ พอเวลามนัขาดป๊ับ มนัถึงย้อนกลบัมาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไง 
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าถึงเห็นหวัใจของสตัว์โลกมีค่า 
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หลวงตานะ เวลาท่านสิน้กิเลสนะ ท่านออกมาโครงการช่วยชาติฯ ท่านบอกว่า 
ทําให้ลกูศิษย์เราบอบชํา้ในทางโลก เพราะทางโลกคอืเราต้องพยายามหาเงนิหาทองมา
เพ่ือช่วยเหลือจุนเจือชาติ แต่ท่านบอกว่าที่ท่านทํานีท้่านปรารถนาหวัใจของสตัว์โลก 
หวัใจนัน้มนัขวนขวาย มนัทําบุญกุศลของมนั มนัสร้างประโยชน์ของมนั ท่านบอกว่า
ท่านไป ไปเอาหวัใจของสตัว์โลก ไปเอาหวัใจของคน 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านสิน้กิเลส 
ท่านเห็นหัวใจสําคัญที่สุด ความรู้สึกอันนี ้ เวลากิเลสมันบีบคัน้น่ีทุกข์มาก แล้ว
เวลาถ้ามันชําระล้างกิเลส สํารอกไป มันไปเห็นความมหัศจรรย์ แม้แต่สมาธิมัน
ก็มีความสุข ว่าง เวิง้ว้าง เวลาภาวนามยปัญญา มันสํารอกมันคายนะ สังโยชน์
มันขาด 

สกักายทิฏฐิ ผู้หญิงไปทําสวยทํางามนัน่น่ะ สกักายทิฏฐิไง ติดในตวัเราไง 
สกักายทิฏฐิ ทิฏฐิกายของเราไง หน้าตาของเราไง โอ๋ย! เปล่งปลัง่นะ โอ๋ย! สดุยอด เวลา
ถ้ามนัไปถึงมนัทิง้หมด ทิฏฐิว่าเป็นของเรา สกักายทฏิฐิ ทิฏฐิในกาย ความเห็นในกาย 
การใช้สอยในเร่ืองกาย มนัรู้เท่า มนัขาด สกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส ขาด
ออกไปจากใจ หวัใจที่มนัไม่ติดข้องเร่ืองนี ้ สบายไหม อย่างเรา อย่างพวกโยม ไปไหน
โดยที่ว่าทาแป้งแป๊ะๆๆ ไปได้แล้ว ทําไม สวย สวย 

ไม่ต้องตึงก็สวย เพราะฉันสวยที่ใจไง เพราะใจกูสวย เพราะใจกูสวย ใจกูไม่ติด
พนั ใจกูไม่หวัน่ไหว 

ถ้าใจกูไม่สวยนะ ใจกูบกพร่องนะ ใครพดูอะไรหวัน่ไหวไปหมดเลย สัน่ไหวไป
หมดเลย ไม่มีใครพดู ลมพดั มนัก็กลวัแล้ว กูไม่สวยๆ ลมพดัมามนัก็กลวัแล้ว แต่
สกักายทิฏฐิมนัขาด หวัใจกูสวย หน้าตากเูป็นอะไรไม่เกี่ยว หวัใจกูสวย 

สกักายทิฏฐิ วิจิกจิฉา สีลพัพตปรามาส กามราคะปฏิฆะอ่อนลง กามราคะ
ปฏิฆะขาดไป รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อทุธจัจะ อวิชชา ขาดไป นี่เวลาประพฤติปฏิบตัิ
ไป มนัสํารอกมนัคายเป็นชัน้เป็นตอนเข้าไป นี่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบตัิมาอย่างนี ้ มนั
เป็นอย่างนี ้
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ฉะนัน้ จะย้อนกลบัมาไง ย้อนกลบัมาว่า เวลากึง่พทุธกาลแล้ว ครูบาอาจารย์
ท่านก็ล่วงไป สดุท้ายแล้วเราจะปฏิบตัไิด้หรือไม่ได้ 

ธรรมะไม่มีแก่ไม่มีเฒ่า อกาลิโก เร่ืองของครูบาอาจารย์กเ็ป็นเร่ืองของครูบา
อาจารย์ เป็นผลของวฏัฏะ เพียงแต่อายขุยัของท่าน เราเจอครูบาอาจารย์ที่ไหน เราเหน็
ครูบาอาจารย์ที่ไหนเป็นที่พ่ึงได้ เราก็ขวนขวายของเรา ขวนขวายเพ่ือเป็นที่พ่ึงของเรา 
ถ้าเราประพฤติปฏิบตัไิด้ตามความเป็นจริง ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นัน้เห็นตถาคต เอวงั 


