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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัที ่๙ กนัยายน ๒๕๖๑ 

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

 

ตัง้ใจฟังธรรมะ ตัง้ใจฟังธรรม ถ้าจติใจเราเป็นธรรมนะ มนัเขา้กบัธรรมะ เขา้กบัสจั

ธรรม แลว้มนันุ่มนวลอ่อนนุ่มไปกบัหวัใจของเรา 

ถ้าจติใจของเรามนัมกีเิลสตณัหาความทะยานอยาก มนัโตม้นัแยง้ มนักดีมนัขวาง 

พอมนักดีมนัขวางแลว้มนักอ็้อยสร้อยออเซาะฉอเลาะกบัใจของเราเองไง นู่นกไ็ด ้นี่กไ็ด ้ ไดไ้ป

ทุกอย่างถ้ากเิลสมนับงการ 

แต่ถ้าเป็นธรรมะนี่ไม่ไดเ้ลยนะ เพราะอะไร เพราะธรรมะมนัขดักบักเิลสอยู่แล้ว ธรรมะ

มนัตรงขา้มกบักเิลสอยู่แลว้ ถ้าธรรมะมนัตรงขา้มกบักเิลสนะ สิง่ทีม่นัเป็นกเิลสๆ องคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมขึน้มาแลว้ “จะสอนใครไดห้นอๆ” เพราะสอนคนมกีเิลส สอน

คนทีม่กีเิลสนะ 

ฉะนัน้ เวลาท่านจะเทศนาว่าการเอาปัญจวคัคยี ์ ปัญจวคัคยีป์ระพฤตปิฏบิตักิบัท่านอยู่

แลว้ ๖ ปี เวลาไปเอายสะ ยสะเดอืดรอ้นออกมาจากบา้น “ทีน่ี่เดอืดรอ้นหนอ ทีน่ี่วุ่นวายหนอ” 

คนทีจ่ะมาประพฤตปิฏบิตัเิหน็ความวุ่นวายของโลก เหน็ความวุ่นวายในชวีติของเรา 

มปีราสาท ๓ หลงัเหมอืนองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไง “ทีน่ี่เดอืดรอ้นหนอ ทีน่ี่วุ่นวาย

หนอ” 

ฉะนัน้ “ยสะมานี ่ยสะมานี ่ที่นี่ไม่เดอืดร้อน ทีน่ี่ไม่วุ่นวาย” 
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ทีน่ี่ไม่เดอืดรอ้น ทีน่ี่ไม่วุ่นวายอยู่ทีไ่หน อยู่ในทางจงกรมไง เพราะองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้เดนิจงกรมอยู่ เหน็ไหม 

เวลาถ้ามนัเป็นสจัจะเป็นความจรงิ คนทีจ่ะออกมาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มามนัตอ้งมี

จติใจทีส่มควรแก่การงาน สมควรทีเ่หน็แก่จะประพฤตปิฏบิตั ิ

ถ้ามนัไม่สมควรแก่การงานนะ มนัละลา้ละลงัทัง้นัน้น่ะ แต่คนเราเกดิมา คนเราเกดิ

มามนัตอ้งรบัผดิชอบ คนเรามนักม็หีน้าทีก่ารงานของตน นี่การรบัผดิชอบอนันัน้ ถ้าการ

รบัผดิชอบอนันัน้ คนทีอ่ยากประพฤตปิฏบิตัเิขาตอ้งจดัการ ตอ้งเตรยีมตวัของเขา ความ

เตรยีมตวัของเขานะ 

ถ้ามนัเป็นธรรมๆ ดูส ิ เวลาอนาถบณิฑกิเศรษฐแีค่ไดย้นิค าว่า “พุทธะ” เท่านัน้น่ะ ไป

เยีย่มญาตเิท่านัน้น่ะ “เขาท าอะไรกนั ท าอาหารมหาศาลเลย” 

“เธอไม่รูห้รอื พระพุทธเจา้ตรสัรูแ้ลว้” 

แค่ไดย้นิค าว่า “พุทธะ” นอนไม่หลบัเลย อยู่ไม่ไดเ้ลย อยู่ไม่ได้เลย คนืทัง้คนื รอจน

อรุณรุ่งขึน้มาไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ นิมนต์องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

ไปฉันทีบ่า้น แลว้เอาเงนิปูซื้อทีส่รา้งวดัให ้นี่ถ้าคนมบีญุเป็นอย่างนัน้ คนมบีุญ คนมโีอกาส คน

ทีจ่ะประพฤตปิฏบิตั ิคนทีม่อี านาจวาสนา 

ไอพ้วกเรามนัขีทุ้กขข์ีย้าก องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ปรารถนารือ้สตัวข์นสตัว์

ไง ห่วงไปหมดเลย พอห่วงไปหมดเลย ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาคน

ตาย เวลาซากศพ เขาตราสงั ห่วงขอ้มอื ห่วงผูกเทา้ ผูกขอ้มอื ผูกคอ ผูกหมดเลย ห่วงบุตร 

ห่วงภรรยา ห่วงทรพัยส์มบตั ิห่วงไปหมดเลย นี่ไง เวลาเขาตราสงัศพนัน่น่ะ 

นัน่กเ็หน็เวลาศพมนัเป็นอย่างนัน้น่ะ แต่เราเป็นคนเป็น เรามสีตมิปัีญญาของเรา ถา้มี

สตปัิญญาของเรา ห่วงกห็่วง เวลาห่วง คนมกีเิลสมนักค็ดิทัง้นัน้น่ะ คนเรามคีวามรูส้กึ ไม่ใช่คน

ตาย แต่คนมคีวามรูส้กึขึน้มาแลว้ถา้มนัจะประพฤตปิฏบิตัมินักต็อ้งมสีตมิปัีญญาของมนั มี

สตปัิญญาของเราเพื่ออะไร เพื่อประโยชน์กบัเราๆ ไง ถ้าประโยชน์กบัเรา เราเตรยีมตวัของ

เรา 
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เวลาขนาดเตรยีมตวัของเรา เหน็ไหม เวลาคนมอี านาจวาสนามาบวชเป็นพระ มา

บวชเป็นพระนี่นักรบ เพราะเป็นพระ เป็นพระกรรมฐาน พระป่า พระปฏบิตั ิ กเิลสมนัยงั

หลอกเอาเลย กเิลสมนัยงัท าหวัปัน่เลยนะ พระหรอื พระกพ็ระ 

พระนี่เป็นพระสมมุตสิงฆ ์ เป็นพธิกีรรมทัง้นัน้น่ะ บวชมาดว้ยธรรมและวนิัยขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ แต่ยงัไม่ไดป้ระพฤตปิฏบิตัขิึน้มา เผากเิลสใหต้ายไปจากหวัใจ

ของตน กเิลสมนัยงัอยู่ในหวัใจของพระสมมตุสิงฆน์ัน้ มนักปั็น่หวัพระนัน้ใหห้วัปัน่เลย ถ้ามนั

ปัน่พระใหห้วัปัน่ เหน็ไหม 

แต่ถ้าคนมอี านาจวาสนานะ เวลาอิ่มบุญๆ นะ เวลาพระบวชใหม่ๆ ขึน้มา เขาจะมี

ความสุขของเขานะ แหม! เราเกดิมาเป็นมนุษย ์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา เราไดบ้วชเป็นพระ 

มนัอิม่บุญอิม่กุศลของมนั มนัปลื้มใจชื่นใจนะ 

แต่อยู่ไปๆ ถ้ากเิลสมนัปัน่หวั แลว้เราไม่จรงิจงักบัชวีติของเราเอง เราไม่ประพฤตไิม่

ปฏบิตั ิเราไม่รกัษาดูแลหวัใจของเรานะ เวลากเิลสมนัฟูขึน้มานะ “โฮ!้ พระกป็ฏบิตัไิด ้ฆราวาสก็

ปฏบิตัไิด ้สกึไปดกีว่า” นัน่น่ะเวลากเิลสมนัปัน่หวัขึน้มา 

สทิธเิท่ากนัไง เวลาเราเป็นฆราวาสใช่ไหม เราเห็นพระ เรายกมอืไหว้ เราอยาก

ท าบุญกุศล เราแสวงหาครูบาอาจารยข์องเรา เราหาทีท่ าบุญกุศลของเรา นัน่น่ะพระมศีลี 

๒๒๗ พระเป็นศากยบุตรพุทธชโินรส พระเป็นผูท้ีเ่ป็นนักรบ พระเป็นผูท้ีม่โีอกาสทีจ่ะ

ประพฤตปิฏบิตั ิพระมโีอกาสทีจ่ะประหตัประหารกเิลสในใจของตน 

เวลาเราเป็นฆราวาส เราอยากบวชพระ เราคดิไปหมดเลยว่าพระสูงส่ง พระมอี านาจ

วาสนา เราต่างหากเป็นคนขี้ทุกขข์ี้ยาก เราต่างหากเป็นคนทีไ่ม่มวีาสนา เราต่างหาก 

เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ฆราวาสเป็นทางทีค่บัแคบ พระเป็น

ทางทีก่วา้งขวา้ง บวชมาแลว้ บวชมาเจอครูบาอาจารยท์ีด่ ี ครูบาอาจารยท์ีด่ที่านพยายาม

ปกป้องดูแลใหไ้ดป้ระพฤตปิฏบิตัติลอดเวลา ๒๔ ชัว่โมง ทางกวา้งขวาง ๒๔ ชัว่โมงได้

ประพฤตปิฏบิตัติลอดเวลา เวลาเราจะบวช เราคดิอย่างนี้นะ 
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เวลากเิลสมนัปัน่หวั “โฮ!้ เป็นฆราวาสกป็ฏบิตัไิด ้สกึดกีว่า ไปเป็นฆราวาส” นี่ทางคบั

แคบ ก่อนมากค็ดิแลว้ว่าทางสมณะเป็นทางทีก่วา้งขวาง ในทางทีป่ระพฤตปิฏบิตัขิึน้มา พยายาม

กดกเิลสใหม้นัสงบระงบัขึน้มา มาบวชเป็นพระ บวชเป็นพระขึ้นมา เวลาบวชเป็นพระขึน้มาแลว้ 

กเิลสมนักย็งัมาปัน่หวั เหน็ไหม ปัน่หวัใจ ปัน่หวัใจใหค้ดิอย่างนัน้ไง นี่ถ้ามนัคดิอย่างนัน้ 

เราเกดิเป็นมนุษย ์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา เราจะบวชเป็นพระแลว้เราจะรบกบั

กเิลส ถ้ารบกบักเิลส เรากพ็ยายามจะประพฤตปิฏบิตั ิเราจะแสวงหาทีป่ฏบิตัขิองเรา 

การแสวงหาทีป่ฏบิตัขิองเรา ผูท้ีเ่ป็นปัญญาชนเวลาบวชมาแลว้กศ็กึษาธรรมและ

วนิัยขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ถ้าจะประพฤตปิฏบิตัขิึน้มากต็อ้งหาสปัปายะ 

อาจารย์เป็นสปัปายะ สถานที่เป็นสปัปายะ หมู่คณะเป็นสปัปายะ สิง่ทีเ่ป็นอาหารเป็นสปัปายะ 

เป็นสปัปายะกบัการประพฤตปิฏบิตั ิ

เอาล่ะ เรื่องเกดิแลว้ ถ้าเป็นสปัปายะ อย่างนี้ตอ้งเป็นสปัปายะเพราะอ่านหนังสอืมา

ไง ไปอ่านหนังสอืมา ศกึษาทางวชิาการมานะ ถ้าเป็นสปัปายะตอ้งเป็นอย่างนัน้ๆ ไม่ใช่สกั

อย่างเลย ไม่ใช่อย่างทีเ่ราคดิเลย 

เป็นสปัปายะ เป็นสปัปายะพอด ารงชพีอยู่ไดเ้ท่านัน้แหละ ถ้ามคีรูบาอาจารย ์ ครูบา

อาจารยท์่านสูงส่งกว่าเรา เราไม่เท่าทนัท่านหรอก เพยีงแต่เราคดิ เราเขา้ไปศกึษาแลว้เรารบัรู้

ไดไ้ง รบัรูไ้ด ้เหน็ไหม 

ดูส ิเวลาครูบาอาจารยท์่านอยู่ในป่าในเขา สตัวม์นัอาศยัอยู่เป็นเพื่อน ดูเสอื มนัไม่ท า

พระ ไม่ท าพระเพราะพระมศีีลมธีรรมไง สตัวม์นัยงัรูไ้ดเ้ลยว่าคนนัน้มเีมตตาธรรม 

ไอน้ี่ของเรา เราเป็นพระ เราบวชมาแล้วเราจะไม่รูไ้ด้อย่างไรว่าอาจารย์องคไ์หนท่าน

มคีวามเมตตาในใจของท่าน มนัรบัรูไ้ด ้ มนัรบัรูไ้ด้ทัง้นัน้น่ะ เวน้ไว้แต่กเิลสมนัหนา เวลา

กเิลสมนัหนา “อู!้ ล าเอยีง” 

ล าเอยีงอะไร กเิลสเอง็ท่วมหวั สิง่ทีเ่ขาไม่คลอ้ยตามเอง็กเ็พราะว่ากเิลสของเอง็นัน่

แหละ เอง็จะเอากเิลสของเอง็มาบญัชาการหมู่สงฆ์ไดอ้ย่างไร จะเอาความรูส้กึนึกคดิของตน
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เท่านัน้น่ะ แล้วบงัคบับญัชาใหส้งฆท์ าตาม มนัจะเป็นอย่างนัน้ไดอ้ย่างไร นี่ไง เพราะศกึษามา

มากไง ตอ้งเป็นสปัปายะ สปัปายะกพ็อใจกูนี่เป็นสปัปายะ ถ้าไม่พอใจกูไม่ใช่สปัปายะ 

เรารูไ้ม่ไดห้รอก แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราฝึกฝนของเรา  ๆ เราพยายามฝึกฝนของ

เรานะ มคีรูบาอาจารยท์ีใ่จเมตตาธรรม แล้วเราพยายามประพฤตปิฏบิตัขิึน้มาใหเ้ป็นความจรงิใน

ใจของเรา ถ้าปฏบิตัติามความเป็นจรงิในใจของเรา เวลาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านสอนใหท้ า

ความสงบของใจเขา้มาก่อน ท าความสงบของใจเขา้มาก่อน ท าความสงบของใจเขา้มาใหเ้รา

ร่มเยน็เป็นสุขไง 

คนเราเกดิมานะ ดูส ิทางโลกเขา ถา้ใครมปัีจจยัเครื่องอาศยัสมบูรณ์ เขากอ็ยู่เป็นสุขของ

เขา นี่กเ็หมอืนกนั เรามาบวชเป็นพระแลว้ สิง่ทีไ่ดม้า เลี้ยงชพีดว้ยปลแีขง้ วดัวาอาวาสกม็ทีี่

ใหอ้าศยั กุฏกิม็ทีีใ่หอ้าศยั ทุกอย่างกม็ทีีใ่ห้อาศยัทัง้นัน้น่ะ แล้วเราอยู่มคีวามสุขหรอืไม่ ถ้าเรา

อยู่ไม่มคีวามสุขขึน้มาเพราะอะไร เพราะกิเลสมนัเตม็หวัใจไง ถ้ากเิลสมนัเตม็หวัใจขึน้มา 

เวลาบวชใหม่ๆ ขึน้มากอ็ิม่บุญๆ มนัก็อยู่ดว้ยความเป็นสุขของมนั เวลามนัคดิของมนั 

มนัจนิตนาการของมนันะ มนัแผดเผาเร่าร้อนแลว้แหละ ฉะนัน้ เวลาหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ ครู

บาอาจารยท์่านสอนใหท้ าความสงบของใจเขา้มา ท าความสงบของใจเขา้มา 

ทางโลกเขา เขามปัีจจยัเครื่องอาศยัดว้ยความอุดมสมบูรณ์ เขากม็คีวามสุขของเขา 

พระเราปฏบิตัมิานะ ถ้าไม่มศีลี ไม่มสีมาธ ิไม่มปัีญญาในหวัใจขึน้มามนักเ็ร่าร้อน ความเร่าร้อน 

เร่าร้อนเพราะกเิลสมนัปัน่หวั ถา้มนัปัน่หวั เรามคีรูบาอาจารยท์ีด่ ีหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่าน

พาท า มขีอ้วตัรปฏบิตัขิึน้มาเป็นเครื่องอยู่ 

ค าว่า “เครื่องอยู่ๆ” เครื่องอยู่เครื่องอาศยั คนเรามนัตอ้งมทีีพ่กัทีอ่าศยั มเีครื่องอยู่

เครื่องอาศยั หวัใจมนัไดอ้ยู่ได้อาศยัไง มนัท าด้วยความปลาบปลื้ม ท าดว้ยความเตม็ใจนะ 

เวลาท าขอ้วตัรปฏบิตัทิ าดว้ยหวัใจ ท าดว้ยเคารพบูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ธรรม

และวนิัยเป็นศาสดาของเรา ท าตามค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ แต่เรา

ศกึษามาแลว้ เรากไ็ม่เขา้ใจ เวลาครูบาอาจารยข์องเราวางข้อวตัรปฏบิตัไิว้ เราท าตามนัน้น่ะ 



สมัมาสมาธิ ๖ 

 

©2020 www.sa-ngob.com 

ถ้าใครมกีารศกึษา ใครค้นควา้นะ ในวนิัยมุข ในบุพพสกิขา ไปเปิดดูส ิไปเปิดดูสิง่ทีเ่รา

ท าๆ เราท ามาจากไหน เราท ามาจากหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านท ามาก่อน ท่านวาง

แนวทางไว้ 

ไอเ้ราอ่านหนังสอืมานี่ความรูท้่วมหวัเลย นู่นกง็ง นี่กส็งสยั นัน่เป็นอย่างนัน้ๆ แลว้มนั

เกดิทฏิฐมิานะ พระบวชใหม่ๆ พอพระบวชใหม่ขึน้มา เขาว่าอย่างนัน้ๆ ทีน่ัน่ว่าอย่างนัน้ กเิลส

ว่าอย่างนัน้ เราว่าอย่างนี้ โห! วุ่นวายไปหมดเลย เพราะอะไร เพราะว่าเรายงัไม่ไดส้จัจะได้

ความจรงิไง นี่เวลาผูป้ฏบิตัปิฏบิตักินัอย่างนี้ 

คนทีม่วีาสนามนัไดค้รูบาอาจารยท์ีด่นีะ ถ้าคนมวีาสนาไดค้รูบาอาจารยท์ีด่ ี แลว้มนั

กอ็ยู่ที่อ านาจวาสนาของเราดว้ย อ านาจวาสนาของเรา สิง่ทีเ่ราสรา้งมาๆ ไง สิง่ทีเ่ราสรา้ง

มานะ พนัธุกรรมของจติๆ คนทีม่อี านาจวาสนานะ หลวงตาท่านพูดประจ า บอกว่า ท่านเป็นคน

ดื้อคนหนึ่ง 

ค าว่า “คนดื้อคนหนึ่ง” ท่านพูดภาษาชาวบา้น แต่ความจรงิคอืท่านเป็นคนทีม่หีลกัการ

คนหนึ่ง คนทีม่สีตปัิญญาคนหนึ่ง ท่านแสวงหาครูบาอาจารยท์ีด่ีๆ  เวลาท่านแสวงหา ท่าน

แสวงหาหลวงปู่ มัน่ 

ท่านกศ็กึษามาจนเป็นมหา ค าว่า “เป็นมหา” ทางวชิาการท่านกรู็ม้าแลว้ทัง้นัน้น่ะ 

เหมอืนกบัคนเรยีนกฎหมาย เวลาเรยีนกฎหมาย จบกฎหมายแลว้กไ็ปฝึกกบัส านักงาน

กฎหมายต่างๆ 

นี่กเ็หมอืนกนั สิง่ทีท่่านกเ็รยีนมาแลว้ๆ ท่านกเ็รยีนกฎหมายมาแลว้ แตเ่วลาทา่นจะ

ปฏบิตัขิึน้มาท่านกล็ะลา้ละลงั มนัจรงิหรอืไม่ มนัจรงิหรอืไม่ 

กไ็ปหาหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่นะ มหา มหามาหาอะไร มรรคผลนิพพานอยู่ทีไ่หน 

มนัอยู่ทีห่วัใจของสตัวโ์ลกใช่ไหม อยู่ในหวัใจของสตัวโ์ลกนัน่แหละ 

เวลาท่านสัง่สอน ท่านอบรมบ่มเพาะขึน้มา พยายามฝึกหดัปฏบิตัขิึน้มาจนเป็นความ

เป็นจรงิในใจของท่าน ท่านเคารพบชูาดว้ยหวัใจ เทดิทูนเคารพบูชา “หลวงปู่ มัน่เป่ากระหม่อม
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เรามา หลวงปู่ มัน่เป่ากระหม่อมเรามา” เวลาท่านพูดของท่าน เหน็ไหม ความเคารพบูชาอนั

นัน้น่ะ เพราะอะไร 

เพราะเรากศ็กึษามาเป็นมหา นี่กเ็หมอืนกนั เราปัญญาชนเรากศ็กึษามา เราก็เรยีนมา

ทัง้นัน้น่ะ แต่เวลาจะท าขึ้นมา ท าถูกตอ้งหรอืไม ่ เวลาท าไม่ถูกตอ้งกท็ าตามกเิลสของตน ท า

ตามกเิลสของตนไง 

หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านสอนใหท้ าความสงบของใจเขา้มาก่อน พยายามท าความ

สงบของใจเข้ามา มนักม็คีวามโตแ้ย้ง มคีวามเหน็ต่างๆ นะ “ท าสมาธิๆ ” นี่เขาว่า 

ท าสมาธ ิ เอง็ท าสมาธเิป็นหรอืเปล่า เวลาหลวงตาท่านพูดกบัพวกเรา พูดดว้ยความ

สลดสงัเวชไง “สมาธยิงัท าไม่เป็นเลย แลว้มนัจะภาวนากนัอย่างไร สมาธยิงัท าไม่ได ้ แล้วจะ

ภาวนากนัอย่างใด” 

เวลาภาวนามแีตพ่ระอาจารยด์งัๆ ทัง้นัน้น่ะ มคีุณธรรมสูงส่ง สมาธมินัยงัท าไม่เป็น มนั

จะภาวนาอะไรกนั ถ้าสมาธทิ าไม่ได ้หลกัการท าไม่ได ้

เหมอืนเรา เราไม่มสีทิธอิะไรเลยนะถ้าเราเป็นคนต่างดา้ว เราจะท าสทิธไิด ้เราเป็นคน

ไทย เราตอ้งมเีชือ้ชาตไิทย เราตอ้งมสีญัชาต ิ เราตอ้งมบีตัรประจ าตวัของเรา เราถงึมสีทิธติาม

กฎหมายได ้ถ้าเราเป็นคนต่างดา้ว มนักต็อ้งมสีทิธติามคนต่างดา้วใช่ไหม 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้ามนัท าสมาธไิม่ได ้มนักห็าใจของมนัไม่ได ้ในเมื่อมนัไม่รูจ้กัตวัมนัเอง 

มนัไม่มสีทิธติามความเป็นจรงิ มนัจะเอาอะไรมา มนักเ็ป็นการสวมรอย เป็นการเพอ้เจ้อ เป็น

การเพอ้พก นี่ไง “ฝึกท าสมาธิๆ ”...ฝึกท าสมาธ ิสมาธอิะไร มนักเ็ป็นมจิฉาสมาธิ 

เวลาค าว่า “เป็นมจิฉาสมาธ”ิ เพราะอะไร เพราะคนท าสมาธ ิคนท าไดจ้รงิจงั มนักท็ า

ความสงบได ้ การท าความสงบไดบ้า้งๆ ค าว่า “ไดบ้้าง” ถ้ามนัท าไป ถ้ามนัไม่มสีตไิม่มปัีญญา

ขึน้มา มนัจะเป็นสมัมาสมาธ ิเป็นสมาธทิีค่วรแก่การงานไดอ้ย่างไร เพราะอะไร 

เพราะเราไปหาครบูาอาจารยท่ี์ท่านไม่มีวฒิุภาวะ ไปหาครบูาอาจารยท่ี์ท่าน

อ้างอิงตามครบูาอาจารยม์า มนัสวมรอยจากค าสัง่สอนของครบูาอาจารยม์า มนัไม่มี

ความจริงในใจของตน ถ้าไม่มีความจริงในใจของตน ไม่มีหลกัการ ไมม่ีแนวทางท่ีจะ
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ชี้น าได้ คนไม่เคยเดินเส้นทางนัน้ แล้วจะบอกวิธีการไปตามเส้นทางนัน้ มนัเป็นไป

ไม่ได ้มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้เลย 

นี่ไง เวลาท าสมาธิๆ  สมาธอิะไร ถ้ามนัเป็นการสวมรอย สวมรอยไป แลว้เวลาสวม

รอยขึน้ไปกบ็อกว่า “มมีรรคมผีลๆ”...กเ็ป็นการสวมรอยไง การสวมรอยกพ็ูด อยู่ใกลช้ดิครูบา

อาจารย์ขึน้มา แลว้เดีย๋วนี้มนัมมีากมายมหาศาล 

เวลาคนเรานะ คนเรามปีฏภิาณไหวพรบิ มนัพูดของมนัไดท้ัง้นัน้น่ะ ไปดูเซลขายยาส ิ

มนัพูดจนเราตอ้งซื้อมนัก็แลว้กนัแหละ นี่กเ็หมอืนกนั พูดธรรมะๆ ขึ้นมามนัก็อา้งอิงไป นี่มนั

สวมรอยไง 

มนัเป็นสมาธิอย่างไร ถ้าเป็นสมาธิ สมาธถิ้ามนัเป็นขึน้มา มนัมคีวามสุขความสงบ

ระงบั มนักไ็ม่เป็นมจิฉาสมาธ ิ

นี่มนัเป็นมจิฉา มนัไม่เป็นสมัมา ถ้าเป็นสมัมามนัตอ้งคนทีม่อี านาจวาสนา แลว้คน

ด าเนินการขึน้มา 

หลวงปู่ มัน่ท่านสอนท าความสงบของใจเข้ามาก่อน ครบูาอาจารยข์องเราทกุ

คนสอนท าความสงบของใจเขา้มาก่อน ให้คนนัน้มีปัจจยัเครื่องอาศยั 

คนตอ้งมปัีจจยัเครื่องอาศยัด ารงชพี สิง่ทีปั่จจยัเครื่องอาศยัด ารงชพีไดอุ้ดมสมบูรณ์ เรา

กม็คีวามสุข มกีารด ารงชพีดว้ยความไม่ขาดแคลน แลว้ด ารงชพีแล้วเราจะกา้วหน้าต่อไปของ

เรา เราจะด ารงชพีไวใ้หม้คีวามสุขในชวีติของเรานี้ 

เวลาท าสมาธขิึน้มา ถ้ามนัเป็นมจิฉาสมาธ ิ เวลาคนทีไ่ม่มหีลกัมเีกณฑ ์ ไม่มคีรูบา

อาจารยท์ี่ด ีแลว้เวลาส าคญัตน พยายามยกตนใหว่้าตวัเองมคีวามรู ้มคีวามดเีด่น กท็ าสมาธ ิ

ท าสมาธขิองตนๆ 

ท าสมาธิๆ  สมาธเิป็นสมาธไิหม สมาธเิป็นสมาธหิวัตอไง ถ้ามนัเป็นสมาธหิวัตอ สมาธิ

หวัตอเวลานัง่ไปมนักเ็ป็นสมาธ ิ มนัหวัตอ มนัไม่มสีตไิม่มปัีญญาควบคุมดูแลหวัใจของตนเอง

ได ้แลว้มนัมคีวามละเมอเพอ้พก 
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อย่างเรา ดูส ิ เราเป็นเดก็เป็นเลก็ เราเล่นอยู่ในบา้นในเรอืนของเขา เวลาพระจนัทร์

เตม็ดวงอย่างนี้ โอโ้ฮ! เหน็กระต่าย กระต่ายอยู่ในดวงจนัทร ์มนัส่งออกหมดล่ะ สมาธหิวัตอไป

รบัรู ้ไปรูเ้รื่องชาวบา้น ไปรบัรูเ้รื่องจติวญิญาณ ไปรบัรูว่้าไปเมอืงลบัแล 

มนัมขีองมนัอยู่อย่างนัน้จรงิๆ ผลของวฏัฏะๆ กามภพ รูปภพ อรูปภพ มนัมขีองมนั

อยู่แลว้ จตินี้เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ ถ้าจติทีม่นัเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ มนัมขีองมนัโดย

ขอ้เทจ็จรงิของมนัอยู่แลว้ แต่เวลาเราประพฤตปิฏบิตั ิ เราตอ้งการใหเ้ป็นววิฏัฏะ ออกจาก

วฏัฏะนัน้ ถ้าออกจากวฏัฏะนัน้ 

วฏัฏะกเ็ป็นวฏัฏะ แลว้เอ็งไปรูไ้ปเหน็แลว้ไดอ้ะไรขึ้นมา นี่เหน็กระต่ายในดวงจนัทร์ 

แลว้กล็ะเมอเพอ้พกนะ โฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นธรรมๆ อวดอา้ง อวดอ้างเพราะอะไร อวดอา้งเพราะ

รูไ้ดแ้ค่นัน้ไง 

โดยธรรมชาตเิดก็คนไหนมนักรู็้ได้ เด็กคนไหนมนักเ็หน็ดวงจนัทร ์ ดวงจนัทร์เวลา

ขา้งแรมขา้งขึน้ โอ๋ย! เตม็ทีเ่ลย มนัเห็นกระต่าย เหน็ในดวงจนัทร ์ แลว้ไปพูดนะ ถ้าเรื่อง

โฆษณาชวนเชื่อ เรื่องการโน้มน้าวไป เพราะอะไร เพราะเราไม่มคีรูบาอาจารยท์ีส่ามารถชกั

น าเราได ้แลว้มนัมคีวามส าคญัตนไปไง ไอพ้วกหวัตอน่ะ หวัตอมนัไปรูเ้หน็สิง่ใดกม็าอวดอา้ง 

แลว้ถ้าไปอวดอา้ง ถ้าเหน็ดวงจนัทรน์ะ เวลาพูดถงึธรรมะไง พูดถงึเวลาสวมรอย โอ๋ย! 

เวลาพระจนัทรน์ะ มนัมแีรงโน้มถ่วง เวลาขา้งขึ้นขา้งแรม มนัเป็นอุทกศาสตรเ์ลย น ้าขึน้น ้า

ลง คุยกบัทหารเรอื ทหารเรอืชอบ นี่มนัเป็นเรื่องโลกๆ ทัง้นัน้น่ะ 

ทหารเรอื เวลาเพื่อประโยชน์กบักองทพัเรอื กองทพัเรอืเขากม็เีรอืรบของเขา เขากม็ี

ปืนของเขา เขากม็อีาวุธของเขา เป็นประโยชน์กบัเขา ไปเรื่องขา้งขึน้ขา้งแรม เหน็ดวงจนัทร์ 

นี่ส่งออก การส่งออกนี่หวัตอ สมาธหิวัตอ 

ดส่ิูงต่างๆ ถ้าเราท าความสงบของใจโดยสจัจะโดยความจริง ถ้าท าความสงบ

โดยสจัจะโดยความจริงโดยพระกรรมฐาน พระกรรมฐาน หลวงตาท่านพดูประจ า 

เวลาครบูาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติันะ ท่านอบรมสัง่สอนเราตลอด ให้ท าความสงบ

ของใจเข้ามา ท าความสงบของใจเข้ามา ท าความสงบของใจบ่อยครัง้เข้าๆ จนจิตตัง้
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มัน่ จิตเป็นสมาธิ จิตเป็นสมาธิต่อเมื่อเราท าความสงบระงบัของเราบ่อยครัง้เข้า การ

ท าความสงบบ่อยครัง้ๆ มนัเป็นเครื่องอยู่ มนัท าให้จิตใจของเราอุดมสมบูรณ์ ไม่เร่า

ไม่ร้อน ไม่ทุกขไ์ม่ยาก 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกใครท าสมัมาสมาธิได้ ใคร

ท าความสงบระงบัได้ เหมือนมีบ้านมีเรือนหลงัหน่ึง มบี้านมีเรือนท่ีอยู่ท่ีอาศยั คหูา

ของจิตไง ท่ีมนัได้พกัได้ผ่อนของมนั ถ้าจิตมนัสงบระงบัเข้ามา 

การท าความสงบระงบัเขา้มาโดยพระพุทธศาสนา เวลาพระพุทธศาสนาสอนอานา

ปานสต ิ อบรมสัง่สอน เขาจดัการอบรมกบัจดัการประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา เดก็เลก็เดก็น้อยเขา

ไปปฏบิตัขิองเขา เวลาไปปฏบิตัขิองเขา เวลานักข่าวเขาไปสมัภาษณ์ไง มาแลว้ไดอ้ะไร 

“โอ๋ย! เมื่อก่อนเป็นคนฉุนเฉียว เดีย๋วนี้หายฉุนเฉียวแลว้ โอ๋ย! เมื่อก่อนเป็นคนขีโ้กรธ 

เดีย๋วนี้หายโกรธแลว้ โอ๋ย! เมื่อก่อนเป็นคนขีก้ลวั เดีย๋วนี้หายกลวัแลว้” 

สมาธมิาฝึกหดัแลว้ไดป้ระโยชน์อะไร 

“โอ๋ย! ไดป้ระโยชน์มาก มสีตดิขีึน้ ควบคุมตวัเองได”้ 

เดก็เลก็ๆ มนักย็งัใชป้ระโยชน์กบัพระพุทธศาสนา เดก็เลก็ๆ มนักย็งัไดป้ระโยชน์กบั

การประพฤตปิฏบิตั ิ ไอน้ี่หวัโลน้ๆ ห่มผา้ใกลจ้ะเขา้โลงอยู่แลว้ มนัยงัท าอะไรไม่เป็นกนัเลย 

สมาธกิท็ าไม่เป็น เวลาท าขึน้มาเป็นสมาธกิเ็ป็นมจิฉา 

เป็นมจิฉาเพราะอะไร เป็นมจิฉาเพราะมนัไม่ยกขึ้นสู่วปัิสสนาไง เป็นมจิฉาเพราะ

กเิลสมนัสวมรอยว่าสิง่นัน้เป็นปัญญา สิง่นัน้เป็นคุณธรรมไง ถ้ามนัเป็นหวัตอ หวัตอมนักว่็ามนั

รูเ้รื่องวาระ รูเ้รื่องอภิญญา แลว้เอง็รูแ้ลว้ไดอ้ะไร 

ถ้ามนัเป็นปัญญาๆ พระสารบีุตรนี่ปัญญาวมิุตต ิ ถ้าปัญญาวมิุตต ิ ถ้าจติมนัสงบแลว้ 

ถ้าจติสงบระงบัเขา้มา ถ้าจติสงบไปแลว้เรามอี านาจวาสนามากน้อยแค่ไหน ถ้าเราไม่มี

อ านาจวาสนามากน้อยแค่ไหน เราท าความสงบเขา้มามนักเ็ป็นความสงบของเรา 

แล้วความสงบ เหน็ไหม พระกรรมฐาน หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ ครบูาอาจารย์

เราสอนมาประจ า พระกรรมฐาน ต้องรกัษาหวัใจของตน ดแูลรกัษาหวัใจของตน 
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เขาบอกว่าดูจติๆ ไง ว่าหลวงปู่ มัน่ท่านสอนดูจติ หลวงตาท่านกส็อนดูจติ 

ท่านบอกใหดู้แลรกัษาใจของตน ดูแลรกัษาใจของตน การดูแลรกัษาใจของตนก็

รกัษาหวัใจของตนไม่ใหม้นัทุกขม์นัยาก ถ้าไม่ใหม้นัทุกขม์นัยาก ดูส ิ เวลาเดก็น้อยมนัไป

อบรมการปฏบิตัทิีเ่ขาสัง่สอนมนัยงัไดป้ระโยชน์มหาศาลเลย ประโยชน์มหาศาลอย่างนัน้ประโยชน์

ในพระพุทธศาสนาทีใ่ครจะไดป้ระโยชน์จากพระพุทธศาสนา 

เราเป็นนักปฏบิตั ิ เราจะเอาจรงิเอาจงัของเรา เราท าความสงบของใจเราเขา้มา ถ้า

ท าความสงบของใจเขา้มาใหใ้จมนัสงบระงบั เวลาสงบระงบัขึน้มามนักไ็ดป้ระโยชน์ขึน้มา 

เหน็ไหม เวลาเป็นประโยชน์ขึน้มา สรรพสิง่ในโลกนี้เป็นอนิจจงั ความทีเ่ราท าด ี ท าดขีึน้มา 

เดีย๋วถ้ามนัสงบระงบัเขา้มามนัก็เป็นบุญกุศลของเรา เรากม็คีวามสุข 

เรามคีวามสุขขึ้นมา ถ้าไม่ดูแลรกัษาใจของตน หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารย์

ของเรา พระกรรมฐาน เขาจะควบคุมดูแลพระให้พระอยู่ในขอ้วตัรปฏบิตัิ ไม่ใหค้ลุกคลกีนั 

ไม่ใหต้่างๆ กเ็หตุนี้แหละ มนัเสื่อมหมด 

เวลาจติทีม่นัดขีึน้ก ็ “พระพุทธศาสนาน่ีสุดยอด แสวงหาความจรงิมาตัง้นานแลว้ เพิง่

มาพบวนันี้เอง โอ๋ย! พระพุทธศาสนานี้ยอดเยีย่ม” นี่ถ้าจติมนัดนีะ 

วนัไหนพอจติมนัเสื่อม พอจติมนัเสื่อมลง มนัคลายจากสมาธมิา “อื้ม! 

พระพุทธศาสนาสอนมาตัง้ ๒,๐๐๐ กว่าปีแลว้ กึง่กลางพระพุทธศาสนา มรรคผลยงัมอียู่

หรอืไม”่ นี่เวลาจติมนัเสื่อมนะ เวลาจติมนัด ี โอโ้ฮ! มรรคผลนิพพานหยบิเอื้อมเอาไดเ้ลย เวลา

จติมนัเสื่อมน่ะ มนัขอ้เทจ็จรงิ ขอ้เทจ็จรงิมนัเป็นอย่างนี้อยู่แลว้ตามขอ้เทจ็จรงิ 

ครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤตปิฏบิตั ิ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรู้

ธรรมขึน้มาแลว้ “จะสอนใครไดห้นอๆ” ทอดธุระเลย เพราะอะไร มนัเป็นเรื่องโลกกบัธรรมๆ 

สิง่ต่างๆ 

เราเกดิเป็นมนุษย ์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา เราเกิดมากบัโลก เราเกิดมาจากกรรม 

คนเรามเีวรมกีรรมถงึมาเกดิเป็นมนุษย ์ คนเรามเีวรมกีรรมถงึมกีารเกดิ เวลาเกดิขึน้มาแลว้ 

แต่ดว้ยอ านาจวาสนาของเรา เรากม็ศีรทัธามคีวามเชื่ออยากจะประพฤตปิฏบิตั ิ เพราะเราเกดิมา
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กึง่กลางพระพุทธศาสนา ครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤตปิฏบิตัไิปแลว้ ท่านพน้จากทุกข์

ไปแลว้ ในการกระท ามนักท็ าใหต้ามความเป็นจรงิอนันัน้ เรามศีรทัธามคีวามเชื่อขึน้มา เราก็

จะท าตามอนันัน้ 

ถ้าท าตามอนันัน้ มคีรูบาอาจารยท์ี่ด ี ครูบาอาจารย์ท่านกจ็ะสัง่สอน ครูบาอาจารย์

ท่านจะอบรม อบรมใหผู้น้ัน้พยายามท าความสงบของใจเขา้มาใหม้นัสดชื่น ใหม้นัแจ่มใสขึน้มา

ไง ถ้าสดชื่นแจ่มใส มหีวัใจทีม่ัน่คงขึ้นมา มนัจะประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา 

ปฏบิตัขิึน้มามนัแสวงหา มนัตอ้งสะสม พยายามท าตวัเองใหม้ัน่คงขึน้มา ความท า

ตวัเองใหม้ัน่คงขึน้มามนักอ็ยู่ทีว่าสนาแลว้ล่ะ เพราะหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ ลูกศษิยท์่านเป็น

แสนๆ ลูกศษิยท์ีแ่ทจ้รงิทีเ่ป็นศากยบุตรมเีท่าไร 

หลวงตาท่านบอกว่าลูกศษิยท์่านมหาศาล แล้วเหลอืมาอกีเท่าไร ที่อยู่นี่สวมรอย

ทัง้นัน้ หวัตอทัง้นัน้ 

ถ้าไม่สวมรอย ไมห่วัตอ มนัต้องมสีติมีปัญญา มนัต้องมีความกตญัญกูตเวที 

มนัต้องมีความซ่ือสตัย ์มคีวามซ่ือสตัยน์ะ มนัเคารพธรรมวินัยไง 

ถ้ามนัโป้ปดมดเทจ็ มนัเอาความจรงิมาจากไหน ถ้ามนัโป้ปดมดเทจ็มนักท็ุศลี คนที่

โกหกมดเทจ็จะท าความชัว่อย่างอื่นอีกไม่ไดไ้ม่มเีลย ท าไดท้ัง้นัน้เลย นี่ถ้ามนัเป็นการอา้งองิ 

เป็นการสวมรอย เป็นหวัตอ 

แต่ถ้ามนัเป็นความจรงิๆ เราท าความสงบของใจเข้ามา เราพยายามท าความสงบ

ของใจเขา้มา ท าบ่อยครัง้เขา้ๆ มนัเจรญิแลว้เสื่อม เสื่อมแลว้เจรญิ เวลามนัเจรญิขึน้มา ทีว่่า 

“ท าสมาธแิลว้เมื่อไหร่จะไดใ้ชปั้ญญาๆ” 

ปัญญามนัใชไ้ดทุ้กที่แหละ ปัญญาอบรมสมาธกิไ็ด้ ปัญญาทีใ่ช ้ ปัญญาเกดิจากโลก

ทัง้นัน้น่ะ ปัญญาเกิดจากเราทัง้นัน้น่ะ ศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

ท่องจ ามา เรากม็าใคร่ครวญ ดูส ิ เขาศกึษาเปรยีญธรรม ๙ ประโยค เขายงัตคีวามในศาสนา 

แปลบาล ี เขาตคีวาม เขาเข้าใจทัง้นัน้น่ะ แต่นัน่กเ็ป็นความเขา้ใจของโลกไง เป็นความเข้าใจ
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ของการศกึษาไง การศกึษา ศกึษาเพราะอะไร เพราะจติไม่ไดท้ าสมัมาสมาธ ิ ไมไ่ดท้ าจติสงบ

ขึน้มา 

แลว้จติตภาวนา จติมนัแกท้ีจ่ตินี้ ถ้ามนัไปแกท้ีท่างวชิาการ มนักเ็ป็นความจ า ความจ า

เกดิจากสญัชาตญาณของมนุษย ์ มนุษยม์ขีนัธ์ ๕ มนักม็คีวามจ า มนักม็สีงัขาร มคีวามปรุง 

ความแต่งทัง้นัน้น่ะ มนัมธีรรมชาตขิองมนั แต่เป็นโลกไง มนัเป็นโลก ถ้ามนัเป็นเรื่องของโลกๆ 

กโ็ลกยีปัญญา 

โลกยีปัญญา ปัญญาของโลก ปัญญาเกดิจากสถานะของความเป็นมนุษย ์ แลว้เวลา

ศกึษามาแลว้จะประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา เราพยายามจะท าใหเ้ป็นธรรมขึน้มาไง พยายามท าให้

เป็นธรรมขึน้มา เหน็ไหม นี่สมัมาสมาธ ิ

ครบูาอาจารยท่์านสอนให้ท าความสงบของใจเข้ามา ท าความสงบของใจเข้า

มา ถ้าใจมนัสงบระงบัเข้ามา เรากด็แูลรกัษาด้วยสติด้วยปัญญาไง 

นี่ไง ทีท่ าสมาธิๆ  ท าสมาธิแลว้กส็วมรอยไง ค าว่า “สวมรอย” เพราะอะไร เพราะเวลาถ้า

เป็นปัญญาวมิุตตนิะ โศลกของหลวงปู่ ดูลยถ์ูกตอ้ง ความคดิทัง้หลายทัง้ปวงทัง้หมดเป็นการ

ส่งออกทัง้หมด ความคดิทัง้หลายทัง้ปวงเป็นการส่งออกทัง้หมด เป็นสมุทยั ผลของมนัคอื

ทุกข์ 

แลว้กดู็จติๆ ดูจติกดู็จติของท่าน ดูจติคอืใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ ถ้าจติสงบแลว้ จติ

เหน็อาการของจติ จติเหน็อาการของจติเป็นมรรค ถ้าเป็นมรรคกใ็ชส้ตปัิญญาใคร่ครวญ พอ

ใคร่ครวญเสรจ็แลว้ ผลจากจติเหน็จติเป็นนิโรธ นิโรธคอืการดบัทุกขเ์พราะเป็นความจรงิ นี่

ปัญญาวมิุตตนิะ 

ถ้าเจโตวมิุตต ิเห็นไหม ปัญญาวมิุตตเิป็นการประพฤติปฏบิตั ิแนวทางของพระสารบีุตร 

ถ้าเป็นเจโตวมิุตต ิโดยแนวทางของพระโมคคลัลานะ 

ท าความสงบของใจเขา้มาๆ ถ้าใจสงบระงบัแลว้ ถ้ามนัตัง้มัน่ขึน้มา ถ้ามนัน้อมไป

เหน็กาย เหน็เวทนา เห็นจติ เหน็ธรรม ถ้ามนัเหน็ ค าว่า “เหน็” เหน็โดยตาของใจ ถ้าตาใจ
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ของมนัเห็น เหน็กาย พจิารณากาย พอเหน็น่ีมนัเกดิความมหศัจรรย ์ การเหน็มนัเกดิความ

มหศัจรรย์ 

จิตเหน็จิตกเ็หมือนกนั มนัจะเกิดความมหศัจรรย ์ ความมหศัจรรยเ์พราะอะไร 

ความมหศัจรรยเ์พราะจิตท่ีสงบแล้ว สมัมาสมาธิ มนัเหน็กิเลส เหน็สติปัฏฐาน ๔ ตาม

ความเป็นจริงมนัจะเหน็กิเลส ความเหน็กิเลสมนัจะขนพองสยองเกล้า 

ขนพองสยองเกล้า กว่าทีม่นัจะขนพองสยองเกลา้เพราะอะไร ก่อนหน้านัน้เราท าความสงบ

ของใจเขา้มา เราประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา เวลาใชปั้ญญากส็วมรอยทัง้นัน้น่ะ สวมรอยคอืความจ า 

จ าธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ จ าธรรมะของครูบาอาจารยม์า แลว้กต็คีวามขยาย

ความเป็นโลกอยู่อย่างนัน้น่ะ มนักเ็หมอืนทางโลกกบัทางวชิาการ เขาเรยีงความของเขานัน่

แหละ เรยีงความไปเถอะ รอบหนึ่งกโ็สดาบนั สกทิาคาม ีอนาคาม ีจนจบเป็นพระอรหนัต์ มนั

กว็นอยู่นัน่น่ะ แล้วมนัอยู่นอกจติเลย มนัไม่เขา้มาสู่หวัใจนัน้เลย 

นี่ไง มนัถงึไดพู้ด คนปฏบิตัทิีไ่ม่เป็น “จติสงบแลว้ เดีย๋วมนัจะเกดิปัญญา จติสงบนะ 

ท าสมาธเิดีย๋วปัญญามนัจะเกิดเลย ท าสมาธแิลว้จติเป็นสมาธ ิเดีย๋วปัญญามนักจ็ะเกดิ” 

เราเหน็มาเยอะ แลว้ถ้าพูดอย่างนี้แลว้แสดงว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเหน็ ไอพ้วกหวัตอๆ 

เพราะอะไร จะอา้งตลอด อา้งตลอดเลย “น ้าใสจะเหน็ตวัปลา กพ็ายเรอือยู่นี่ จะจบัปลา น ้าใสจะ

เหน็ตวัปลา” มพีระทีส่ ัง่สอนอย่างนี้มากมาย พระทีส่ ัง่สอนอย่างนี้แสดงว่าเป็นไปไม่ไดเ้ลย ไม่

รูเ้หน็ตามความเป็นจรงิ ไม่เคยมจีติทีม่ดีวงตาเหน็ธรรม ตาของจติเกดิไม่ได้ 

คนตาบอด ธรรมะตาบอด เวลาคุยธรรมะไง “โอ๋ย! ถ้าจติสงบแลว้จะเหน็กาย เหน็

เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ ตอ้งยกขึน้สู่วปัิสสนา โอโ้ฮ! มนัจะเป็นอย่างนัน้

ไปไดอ้ย่างไร มนักต็อ้งรอก่อนส ิ มะม่วงมนักต็้องออกเป็นเกสร แลว้มนัผสมกนัแล้ว ผสม

เกสรกนัแลว้เดีย๋วมนักจ็ะเป็นลูกอ่อน เสรจ็แลว้มะม่วงมนักจ็ะโตขึน้มา” เขาพูดอย่างนัน้น่ะ 

เจออย่างนี้เยอะมาก “มนัตอ้งเกดิเองไง ธรรมะมนัเกิดเอง” 
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มนัมกีเิลสทีไ่หน มนัมคีนรา้ยทีไ่หนทีแ่บบว่าท าลายเขา ฉ้อโกงเขา ท ารา้ยเขา แลว้

กจ็ะไปใหเ้ขาจบั จะเดนิไปหาเขาเลย สารภาพผดิ มนัไม่มหีรอก นี่มนัเรื่องคนรา้ยนะ กเิลสมนั

รา้ยกว่านัน้ กเิลสมนัรา้ยกว่านัน้นัก มนัจะเหน็กเิลสไดด้ว้ยความสามารถของตน 

นี่กเ็หมอืนกนั ของเราหาย สิง่ใดทีม่นัขาดตกบกพร่องขึน้มา เราตอ้งแสวงหาเอง นี่

ไง เวลาการประพฤตปิฏบิตั ิ ธรรมะขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ เราเป็นผูช้ีท้าง

เท่านัน้ๆ การประพฤตปิฏบิตัติอ้งเป็นหน้าทีข่องเธอ 

ในการประพฤตปิฏบิตัติอ้งเป็นหน้าทีข่องเธอเพราะอะไร เพราะหวัใจทีเ่วยีนว่ายตาย

เกดิในวฏัฏะ หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านรกัลูกศษิยล์ูกหาทัง้นัน้น่ะ แต่ท่านก็ไม่สามารถทีจ่ะ

เอาธรรมะอดัเขา้ไปในหวัใจของลูกศิษยล์ูกหาได ้ เพยีงแต่ท่านชีน้ าๆ แล้วชีน้ า ท่านกจ็ะสงัเกต

ดว้ย 

ท่านบอกกบัหลวงปู่ เจี๊ยะไง “ต่อไปจะมพีระหนุ่ม  ๆองคห์นึ่ง เหมอืนท่านเจี๊ยะ แต่ไม่ใช่

ท่านเจี๊ยะ ต่อไปจะเป็นผูท้ีเ่ป็นทีพ่ึง่ของวงกรรมฐาน” ท่านพูดเลย หลวงปู่ เจี๊ยะเล่าใหฟั้ง 

แลว้หลวงปู่ เจี๊ยะก็คอยเฝ้าเลย องคไ์หนๆ นี่ไง ท่านตอ้งรอเลยนะ เพราะอะไร 

เพราะคนทีจ่ะท าอย่างนี้ได ้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาทอดธุระจะไม่ส ัง่สอนเพราะ

อะไรล่ะ เพราะอ านาจวาสนาของเขามนัไม่ม ี อ านาจวาสนาของเขาท าไม่ได ้ ถ้าท าไม่ไดข้ึน้มา 

แลว้จ ้าจี้จ า้ไชอย่างไรมนักไ็ม่ได ้ แลว้ถ้าไม่ไดข้ึน้มาแลว้ ถ้าเป็นครูบาอาจารยท์ี่โหดรา้ยนะ 

พอบบีบงัคบัเขา้มามนัเป็นความตงึเครยีด 

แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารยท์ีด่ ี แลว้ท่านเหน็อ านาจวาสนาของคนนะ ท่านจะมอุีบาย

วธิกีารโน้มน้าว โน้มน้าวขึน้มาใหเ้ขาฝึกฝน ใหเ้ขาขวนขวาย ใหเ้ขามกีารกระท า ถ้าเขามกีาร

กระท า พอเขาไปเหน็อย่างทีค่รูบาอาจารย์ท่านโน้มน้าว ท่านชีน้ าไว ้ โอโ้ฮ! ท าไมหลวงตา

ท่านบอก “หลวงปู่ มัน่เป่ากระหม่อมเรามา หลวงปู่ มัน่เป่ากระหม่อมเรามา” แต่ละขัน้แต่ละ

ตอนทีม่นัจะผ่านไปได ้แต่ละขัน้แต่ละตอนทีม่นัจะไปรือ้คน้ 

แต่ไอม้จิฉาสมาธ ิ ไอพ้วกสวมรอย “เป็นสมาธ ิ เดีย๋วปัญญาจะเกิดเอง ท าสมาธเิลย 

เดีย๋วปัญญาจะเกิดเอง” 
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เวลาในวงกรรมฐาน ผู้ท่ีรู้จริงสงัเวชนะ หลวงตาท่านพดูนะ ถ้าปัญญามนัจะ

เกิดเอง เราจะติดสมาธิ ๕ ปีได้อย่างไร กภ็าวนาตลอด ถ้าปัญญามนัจะเกิดเอง เพราะ

สมาธิมนัแน่นป๋ึง สมาธิน่ีสุดยอด ท าขนาดนัน้น่ะ ถ้าปัญญามนัจะเกิดเอง เราจะติด

สมาธิได้อย่างไร ๕ ปี 

แต่ไอพ้วกสวมรอยกบ็อก “อา้ว! กเ็อง็ไม่มวีาสนาไง ของขา้เป็นผูท้ีม่วีาสนา เวลา

เป็นสมาธแิลว้จะเกดิปัญญาเองๆ” ค าพูดค าสัง่สอนลูกศษิยข์องเขาฟ้องจรงิๆ เลยว่าเขาไม่รู้

จรงิ 

นี่กเ็หมอืนกนั ไอพ้วกหวัตอๆ “น ้าใสจะเหน็ตวัปลา เดีย๋วปลามนักจ็ะวิง่ชนเราเอง” จน

อยู่อย่างนัน้นะ แลว้มแีต่วนัเสื่อม เสื่อมไปโดยธรรมดา เพราะอะไร เพราะการท าความสงบของใจ

เขา้มา ถ้าเป็นมจิฉานะ มจิฉาเพราะความเป็นมจิฉาไม่มสีตปัิญญารกัษา มนัจะเสื่อมไป 

แต่พวกนี้เขาว่าไม่เสื่อมไป เขาว่าบรรลุธรรม มนัจะไปรูธ้รรม เหมอืนผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัิ

เวลาจติมนัสงบขึน้มา เวลาธรรมมนัเกดิคอืมคี าตอบในใจขึน้มา มนักบ็อกนี่บรรลุธรรมๆ 

บรรลุธรรมอะไร ธรรมมนัเกดิ หลวงตาท่านบอกกเิลสเกดิ พอเกดิขึน้มาแลว้ เพราะ

ธรรมเกดิขึน้มา โอโ้ฮ! มนัโล่งโถงเลยนะ เพราะอะไร เพราะธรรมมนัเกิด เหมอืนเราสนเท่หส์งสยั

เรื่องสิง่ใดอยู่ เวลามนัเกิดขึน้มา โอโ้ฮ! มนัตอบโจทยห์มดเลย แลว้เราก าลงัคน้ควา้อะไรอยู่ 

“นิพพานจะเป็นอย่างนัน้ๆ” นี่ธรรมเกดิ 

ธรรมเกิด คนท่ีประพฤติปฏิบติั คนท่ีเขาอยู่ในวงการ เขารู้ทัง้นัน้น่ะ ธรรมเกิด

คือธรรมเกิด ธรรมเกิดมนัไม่ใช่อริยสจั 

จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสจั จิตน้ี ท่ีเรามาประพฤติปฏิบติักนัอยู่น่ี หน่ึง 

ค้นคว้าหาจิตของตนให้เจอ แล้วการค้นคว้าหาจิตของตนให้เจอไม่ต้องไปค้นท่ีไหน 

หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ พทุโธๆๆ อยู่น่ีแหละ จิตสงบนัน่แหละคือจิตของ

เรา จิตสงบนัน่แหละ พอจิตมนัสงบแล้ว สงบบ่อยครัง้เข้าๆ จนมนัตัง้มัน่ จนมนัมี

สมัมาสมาธิ 
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ถ้ามนัมสีมัมาสมาธเิพราะอะไร เพราะมสีตมิปัีญญา เพราะอะไร เพราะเราเหน็ความ

เจรญิแลว้เสื่อม คนทีไ่ม่เคยท าสมาธจิะไม่เหน็ความเจรญิแลว้เสื่อม 

แลว้ดูส ิพระพุทธศาสนาเวลาไปสอนอานาปานสต ิจากการประพฤตปิฏบิตัิ เดก็น้อย

ทีม่าประพฤตปิฏบิตัมินัยงัไดป้ระโยชน์เลย มนัไดป้ระโยชน์เพราะอะไร เพราะเดก็น้อยมนัก็

เรยีนหนังสอื มนักแ็ค่ตอ้งการใหอ่้านออกเขยีนได ้ มนักแ็ค่ใหค้วบคุมตวัเองไดเ้พื่อมี

การศกึษา อนันัน้มนักเ็ป็นการด ารงชพีในชวีติ แต่การจะฆ่ากเิลสมนัละเอยีดลกึซึ้งกว่านัน้

หลายเท่า 

ในการประพฤตปิฏบิตั ิ ปฏบิตัพิอเป็นพธิ ี ปฏบิตัเิป็นชวีติประจ าวนั ปฏบิตัเิพื่อใหม้ี

ความสุขสงบระงบัในใจ มนักไ็ม่เสยีหาย แต่นัน่เป็นเรื่องโลกๆ เป็นเรื่องของโลกเขา โลกเขามี

เท่านัน้ไง นี่ไง ถ้ามนัประพฤตปิฏบิตัไิดห้มดๆ มนักเ็หมอืนกบัการศกึษาไง การศกึษายกชัน้ๆ ใน

การปฏบิตัใิหม้นัไดห้มดๆ มนัไม่มหีรอก 

หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา ท่านสอนเฉพาะๆ เลย เฉพาะ 

เหน็ไหม หลวงตาท่านพูดประจ า ถ้าอยู่กนัตวัต่อตวั “มหา จติเป็นอย่างไร” ท่านจะบอกจติ

เป็นอย่างไรเลย หลวงตาท่านตอบเลย 

แลว้ถ้าหลวงตาท่านประพฤตปิฏบิตัขิองท่านมา ถ้ามคีวามสงสยัขึน้มา ท่านเอาก่อน

เลย “ปฏบิตัแิลว้เป็นอย่างนัน้ๆๆ แลว้มนัท าอย่างไรต่อๆ” 

ท าอย่างไรต่อ มนักม็เีทคนิค มอุีบาย เพราะอะไร เพราะเวลาที่มนัเหน็ผดิ เหน็ผดิใช่

ไหม แลว้เรากย็ดึความเหน็ผดิของเรา เพราะเราเหน็น่ะ เวลาครูบาอาจารยบ์อกว่าไม่ใช่ๆ 

ขึน้มา โอโ้ฮ! ทฏิฐิมานะมนักลบัไปยดึความเหน็นัน้น่ะ เพราะเราไม่มโีจทยอ์ื่นใหต้อบ เราไม่มี

ความรูเ้หน็อนัอื่น เราเหน็เฉพาะอนันี้ไง เหน็ไหม เวลามนัรูเ้หน็สิง่ใดแล้วมนักย็ดึความรู้

ความเหน็ของตน นี่ความยดึความรูค้วามเหน็ของตน 

ถ้ามนัยึดความรู้ความเหน็ของตน ถ้าความเหน็ของตนมนัถกูต้องมนักต้็อง

เจริญก้าวหน้าไปสิ ถ้าความเหน็ของเรามนัผิดพลาด ความเหน็ของเรามนัไม่จริง 

ความเหน็ของเราท าให้เราหวัหมุนอยู่น่ี ความเหน็ของเราท าให้เราเรรวนอยู่น่ี ท าไม
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เราไม่พิจารณาแนวทางอย่างใดท่ีมนัจะเป็นแนวทางท่ีเราพอจะท าได้ น่ีไง มนัมี

วิธีการทัง้นัน้น่ะ ถ้ามนัมีครบูาอาจารยท่ี์ดีนะ แล้วครบูาอาจารยท่์านจะสอนกลบัเข้า

มาในหวัใจของสตัวโ์ลกนัน้ 

ในการประพฤติปฏิบติัเข้ามา พระพทุธศาสนา ปัญญาในพระพทุธศาสนาคือ

ปัญญาทวนกระแสกลบั ปัญญาเข้าไปสู่จิตของตนๆ 

ไอส้่งออกๆ หวัตอ สมาธหิวัตอ มนัคอยรอไง ค าว่า “หวัตอ” โอโ้ฮ! มนัเหน็พระจนัทร์ 

มนัอยู่นอกโลกนู่นน่ะ มนัส่งไปนู่นน่ะ โอโ้ฮ! มกีระต่ายดว้ย มนัมผีลประโยชน์ด้วยนะ มนัท า

ใหน้ ้าขึน้น ้าลงนะ มนัเป็นเวลาทีส่ตัวจ์ะผสมพนัธุ์ 

เวลาเดอืนหงายนะ ในทะเล มนัเป็นความเพาะพนัธุ์ของสตัวน์ ้า มนัถงึคราวของมนั 

โอ๋ย! ถ้าจะพรรณนาถงึความส าคญั พรรณนาถงึผลประโยชน์ของดวงจนัทร์ โอโ้ฮ! พูดไม่จบๆ 

แต่เกีย่วอะไรกบัจติมงึล่ะ เกีย่วอะไรกบัมรรค 

นี่ไง สมาธหิวัตอ อวดรู้อวดเหน็ โดยการครอบง าของกิเลส ความเหน็อย่างนัน้ไม่ใช่

มรรค นัน่น่ะสมาธหิวัตอ แล้วถ้าสมาธมิจิฉา มจิฉาคอืหลงผดิ มจิฉาคอืท าใหต้วัเองออกนอก 

มนัไม่สมัมาสมาธ ิ

ท าสมัมาสมาธิ เราท าความสงบของใจบ่อยครัง้ๆ เราท าความสงบของใจเข้า

มาให้ใจของเรามัน่คง ให้ใจของเรามีความสุข น่ีไง สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แค่จิต

สงบแล้ว ถ้าจิตสงบเป็นสมัมาสมาธิ มีสติปัญญานะ โอ๋ย! มนัเช่ือมัน่ใน

พระพทุธศาสนามาก น่ีไง พุทธะ พทุธะคือผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน 

ถ้ามนัจะเป็นผูรู้ ้ผูต้ื่น ผูเ้บกิบาน มนักต็อ้งมสีตสิมัปชญัญะ ถ้ามนัมสีตสิมัปชญัญะมนั

กรู็ว่้าจติสงบ สงบแลว้จติคลายออกจากความสงบนัน้ 

เวลาจติสงบแล้ว เวลาเราเขา้นัง่สมาธ ิ จติมนักส็งบ ออกมา เราเลกิจากสมาธอิอก

มาแลว้มนักอ็อกมาเป็นความปกต ิ ถ้ามคีวามปกตขิึน้มา ก าลงัของสมาธทิีม่นัหลงเหลอือยู่ 

มนักย็งัมคีวามสุขอยู่ไง มคีวามสุขอยู่ในใจของเรานะ 
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ใจของเรา เราจะท าสิง่ใดเรากม็คีวามสุข เราท าสิง่ใดเรากพ็อใจเรา เพราะอะไร เพราะ

ผลจากการไดท้ าความสงบของใจ ใจมคีวามสงบ ใจมเีครื่องอยู่ แต่ถ้าใจมนัเร่าร้อน ขวนขวาย

อยากไดคุ้ณธรรม ตะเกยีกตะกาย ทุกข์อยู่นัน่น่ะ เพราะใจมนัไม่สงบ 

ความปรารถนา ความต้องการ ทุกคนมีทัง้นัน้น่ะ ตณัหาซ้อนตณัหา โดย

เป้าหมายคนท่ีประพฤติปฏิบติัอยากจะพ้นจากทกุขท์ัง้นัน้น่ะ แต่เวลาปฏิบติัต้องวาง

หมดเลย กิเลสแก้กิเลสไม่ได้ ต้องศีล สมาธิ ปัญญา ต้องเป็นธรรมเท่านัน้จะแก้กิเลสได้ 

ฉะนัน้ เวลาจะปฏบิตัแิลว้ อยากขนาดไหน มคีวามต้องการขนาดไหน วางหมดเลย เขา้

ทางจงกรม นัง่สมาธภิาวนาของเรา เราดูแลรกัษาใจของเรา ถ้าเราดูแลรกัษาใจของเรา เราท าของ

เราไดน้ะ มนักม็คีวามสุขความสงบของเรา 

ถ้าเราดูแลรกัษาไม่ได ้ เดีย๋วมนักฟุ้็งซ่าน ความฟุ้งซ่าน เราท าของเราบ่อยครัง้เขา้ 

ความท าของเราบ่อยครัง้เขา้ใหเ้ป็นสจัจะเป็นความจรงิ เป็นสจัจะเป็นความจรงิ ท าของเราๆ 

พระทีป่ฏบิตัมินัมกีารปฏบิตัติ่อเน่ือง ทางทีก่วา้งขวาง เหน็ไหม การดูแลรกัษาขึ้นมา

มนัจะพฒันาเป็นชัน้ๆ ขึน้ไป ถ้าพฒันาเป็นชัน้ขึน้ไป เจรญิแลว้เสื่อม เสื่อมแลว้เจรญิ มนัก็

กา้วเหยยีบพลาดอยู่อย่างนัน้น่ะ 

แต่ถ้ามสีตปัิญญาขึน้มา สมาธติัง้มัน่ๆ สมาธติัง้มัน่มนัมสีตมิปัีญญานะ ถ้าสมาธติัง้มัน่ 

เวลาคลายออกมาแล้ว เวลามนัเสื่อมไปแลว้ ว่างเปล่า ไม่มอีะไรเลย กเ็หมอืนมนุษยธ์รรมดา 

มนัเป็นเพราะอะไรล่ะ เป็นเพราะว่าจติสงบแลว้เราไม่ขวนขวาย เราไม่คน้ควา้หากเิลส 

เออ! อย่างนี้เอาใหม่ ท าความสงบของใจขึน้มา ถ้าใจระงบัขึน้มา รกัษาใจของตน น้อม

ไปหากาย 

แลว้ถ้าเป็นปัญญาวมิุตต ิถ้าจติสงบแลว้นะ จติสงบ มนัสงบเพราะอะไร เวลาพจิารณา

ไป เราใชค้วามคดิ เราใชค้วามคดิดูความคดิดว้ยสติดว้ยปัญญา ถ้าความคดิมสีตมิปัีญญา มี

เหตุผลทีม่ากกว่า มนักห็ยุดคดิ หยุดคดิเพราะอะไร หยุดคดิเพราะมนัโง่ไง เพราะไปคดิ มนัถงึ

โง่ เอาอารมณ์เขา้มาเผา รอ้นตวัเองไง 
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แต่ถ้ามสีตปัิญญา เราใชค้วามคดิดว้ยเหตุด้วยผล ต่อตา้นกบัความคดิ ต่อรองกบั

ความคดิของตน ถ้ามนัรูเ้ท่าๆ มนักป็ล่อยๆ ความปล่อยบ่อยครัง้เขา้ นัน่น่ะมนัจติสงบ นัน่น่ะ

สมัมาสมาธ ิเพราะอะไร เพราะเรามสีตเิป็นคนคดิเอง เพราะเรามสีต ิเราเหน็โทษเอง เราเหน็

โทษนะ ถ้าเราเผลอ มนัจะคดิ ถ้ามนัคดิแลว้มนัจะมคีวามทุกข์ 

แต่ถ้าเราใชปั้ญญาของเราๆ เราคดิก่อนมนั เราใชค้วามคดิก่อนมนัเลย เอง็กค็ดิอย่าง

นี้ๆ ไง แลว้เป็นโทษอย่างนี้ๆ ไง ถ้ามนัทนัมนักห็ยุด เราคดิก่อนๆ เป็นการหยุดนัน้ แล้วเวลา

มนัจะคดิ มนัจบัมบั! นี่จติเหน็อาการของจติ จติเหน็ความคดิ 

ไอน้ี่เราไม่เคยเหน็ สญัญาอารมณ์ทัง้นัน้ มจิฉาสมาธทิัง้นัน้ สวมรอยทัง้หมด กล่าวอา้ง

ทัง้หมด เพราะอะไร เพราะ “จติเป็นสมาธ ิ เดีย๋วปัญญามนัจะเกดิเอง ท าสมาธแิลว้เกดิเอง”...มนั

ไม่ท าอะไรเลย โง่ยิง่กว่าหมาตาย หมาตายมนัตายไปแลว้ โง่กว่ามนัอกี 

นักปฏบิตัโิง่ยิง่กว่าหมาตาย แลว้สวมรอยดว้ยนะ “ท าสมาธแิลว้ปัญญาจะเกดิเอง” 

มนัไม่มอียู่ในโลกหรอก มนัไม่มอียู่ในอรยิสจั มนัไม่ไดอ้ยู่ในความเป็นจรงิ 

ถ้ามนัจะเป็นความจรงิขึน้มานะ จติเหน็อาการของจติ จติเหน็อาการของจติ เกดิ

ความมหศัจรรย ์ เพราะเราไม่เคยเหน็อาการแบบนี้ การทีเ่หน็อาการแบบนี้ การเห็น เรารูไ้ป

หมด เศรษฐเีขามเีงนิมทีองทัง้นัน้น่ะ แต่วนัไหนทีเ่รามเีงนิมทีองขึน้มาบา้ง เรากภ็ูมใิจในตวัเรา 

นี่กเ็หมอืนกนั ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ยกขึน้สู่วปัิสสนา สมถกรรม

ฐาน วปัิสสนากรรมฐาน การท าความสงบของใจเขา้มาเป็นสมถกรรมฐาน ฐานทีต่ ัง้แห่งการงาน 

ถ้าใครมสีตมิปัีญญา มคีวามสามารถยกขึน้สู่วปัิสสนาได ้ นัน่น่ะมนัจะเป็นสมถกรรมฐาน 

วปัิสสนากรรมฐาน เดนิควบคู่กนัไปเป็นอรยิสจั 

นี่กเ็หมอืนกนั เราไม่เคยรู้เคยเหน็ เรากไ็ดย้นิมาทัง้นัน้น่ะ เศรษฐมีเีงนิมทีอง คนนู้นก็

ร ่ารวย คนนี้ก็รวยมเีงนิมทีอง แต่ถ้าวนัไหนเรามเีงนิมทีองของเราขึน้มาเองล่ะ เรามเีงนิมทีอง 

คนทีไ่ม่มเีงนิไม่มทีอง คนทีเ่ป็นหนี้เป็นสนิ กบัคนทีม่เีงนิมทีอง อารมณ์แตกต่างกนั 

นี่กเ็หมอืนกนั มนัทุกขม์นัยาก เราเกดิมาดว้ยหนี้เวรหนี้กรรม เราเกดิมาดว้ยอวชิชา 

เราเกดิมาดว้ยกเิลสตณัหาความทะยานอยาก เราเกิดมาดว้ยกรรมทัง้นัน้น่ะ เราอยู่โดยสามญั
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ส านึก เราอยู่โดยกเิลส ถ้าเรามสีตมิปัีญญา เราพยายามรกัษาของเรา ถ้าจติมนัสงบระงบัเขา้

มา สงบระงบัเขา้มาโดยธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ แลว้เราพยายามท าของ

เราใหม้นัถูกตอ้งดงีาม ค าว่า “ถูกตอ้งดงีาม” คอืสมัมาสมาธ ิ

ค าว่า “สมัมาสมาธิ” มนักจ็ะเป็นสมัมาสติ สมัมาปัญญา มนัจะเป็นสมัมาของมนั 

ถ้าความเป็นสมัมาของมนั เวลาเราพิจารณาแล้วมีสติปัญญาขึ้นมา จิตเหน็อาการของ

จิต เหน็ความคิด ถ้าจิตมนัเหน็ความคิด มนัมีความแตกต่างตรงน้ี ถ้ามนัมีความ

แตกต่างตรงน้ี มนัถึงจะเหน็ว่ามนัเป็นไปไม่ได้ท่ีมนัจะรู้เอง มนัเป็นไปไม่ได้ ถ้ามนัรู้มนั

เหน็ของมนั มนัจบัต้องได้ มนัถึงเป็นวิปัสสนา 

เวลาขีโ้มก้นัน่ะ “แนวทางสตปัิฏฐาน ๔ แนวทางสตปัิฏฐาน ๔” นกแกว้นกขุนทอง

แจว้ๆ อยู่อย่างนัน้น่ะ นี่ไง ไอพ้วกสวมรอย ไอพ้วกหวัตอ มนัไม่เป็นสมัมาสมาธสิกัคน 

ถ้าเป็นสมัมาสมาธขิึน้มาตามความเป็นจรงิขึน้มา นี่ไง ถ้าเป็นสมัมาสมาธ ิ ถ้าเป็น

สมัมาสมาธแิลว้ยกขึน้สู่วปัิสสนา ถ้ายกขึ้นสู่วปัิสสนา จติเหน็อาการของจติ ตอ้งเหน็ตามความ

เป็นจรงิอนันัน้ ถ้าเหน็ตามความเป็นจรงิอนันัน้ แลว้ใครไปท าใหเ้หน็ไดล้่ะ มนักม็คีรูบา

อาจารยท์ีท่่านประพฤตปิฏบิตัมิาแลว้เป็นการยนืยนั แลว้ถ้าใครเหน็ โอโ้ฮ! 

โดยธรรมชาต ิ อวชิชาคอืความไม่รูใ้นใจ เรามคีวามไม่รู้เรื่องธรรมะเป็นพืน้ฐาน 

การศกึษานัน้คอืความจ าทัง้หมด การศกึษา ศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

ทัง้หมด แลว้เวลาประพฤตปิฏบิตัไิปกป็ระพฤตปิฏบิตัโิดยความเหน็ผดิของตน 

ถ้าท าความสงบของใจเขา้มา ถ้าใจมนัสงบเขา้มา เรากรู็ไ้ด้ว่าสงบเป็นอย่างไร แลว้

ถ้ามนัเสื่อมหรอืมนัไมส่งบเป็นอย่างไรเรากรู็ ้

แลว้ถ้าเป็นสมาธขิึน้มา มนัเป็นสมาธโิดยการสวมรอย โดยการแอบอา้ง โดยความ

เป็นมจิฉา เป็นมจิฉานี่มนัเหลวแหลก มนัหลงใหลไปหมดล่ะ ถ้ามนัเป็นมจิฉาสมาธ ิมนัสรา้ง

ภาพหลอกลวงปลิ้นปลอ้นใหเ้ราหลงในตวัเราเองมหาศาล โดยทีค่ดิว่าตวัเองเป็นจรงิ นี่มนัจะ

เป็นพืน้ฐานอย่างนี้อยู่แลว้โดยกเิลส 
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แต่พอเราท าความสงบของใจเขา้มาๆ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิๆ  เวลาท าสมาธ ิ เราท ามา

เรื่อยดว้ยความถูกตอ้งดงีาม ดว้ยการกระท าของเรา เหน็ไหม 

เวลาเดก็ๆ มนัไปฝึกอานาปานสตมินัยงัรูเ้ลยว่าเดีย๋วนี้โกรธแลว้หายโกรธ เดีย๋วนี้ไอ้

ทีเ่คร่งเครยีดแลว้หายเครยีด แลว้ฟังทุกวนันะ นักปฏบิตั ิ “โอ๋ย! เมื่อก่อนเป็นคนโกรธมาก 

เดีย๋วนี้หายโกรธแล้ว” แลว้เอง็ได้อะไรล่ะ หายโกรธแลว้ท าไมล่ะ มนัพูดไปเป็นกระแสสงัคม 

ไม่มคีวามเป็นจรงิในหวัใจเลย 

แต่ถ้ามนัมคีวามจรงินะ เวลาจติมนัสงบ พอจติสงบแลว้ ถ้าจติเหน็อาการของจติ คอื

จติเหน็ความคดิเป็นรูปเลย จะเป็นเวทนากไ็ด ้ จะเป็นสงัขารกไ็ด ้ จะเป็นสิง่ใดกไ็ด ้ ถ้ามนัจบั

ได ้ พอมนัจบัได ้ สิง่ทีม่นัจบัได ้ จติเหน็อาการของจติ มนัเกดิความมหศัจรรย ์ เกดิการ

กระเทอืน นัน่คอืการเหน็กเิลส ถ้าเหน็นะ เหน็แลว้ยงัท าไม่ไดด้ว้ย เหน็แลว้หลุดมอืไปเลย 

เหน็แลว้พจิารณาต่อไปไม่ได ้เพราะอะไร เพราะก าลงัมนัไม่พอ มนัขบัเคลื่อนไปไม่ได ้ถ้ามนั

ขบัเคลื่อนไปไม่ไดก้็กลบัมาพจิารณาใชปั้ญญาอบรมสมาธิ นี่พูดถงึปัญญาวมิุตตนิะ 

ถ้าเป็นเจโตวมิุตต ิ ถ้าจติสงบแลว้ ถ้ามนัไปเห็นดวงจนัทร ์ เหน็กระต่าย ไอน้ัน่หวัตอ

ทัง้นัน้น่ะ เอง็เห็นอะไร เห็นเทวดา เหน็อินทร ์ เหน็พรหม แลว้ส่วนใหญ่จะรูว้าระจติ ถ้า

เศรษฐมีา อ๋อ! อดตีชาตเิรามคีวามสมัพนัธ์กนัมา ถ้าขอทานมาน่ีไม่รูจ้กั มนัจะไปเกีย่วกบัคน

มฐีานะทัง้นัน้น่ะ 

การมฐีานะหรอืจะเป็นคนทุกขค์นจน เขากม็กีายกบัใจนะ มนุษยเ์กิดมาเป็นมนุษยโ์ดย

เสรภีาพ เป็นภราดรภาพ มคีวามเสมอกนัโดยความเป็นมนุษย ์ นี่ไง เวลาองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้สอนทุคตะเขญ็ใจ คนจนทีไ่ม่มอีาหารแมแ้ต่จะใสบ่าตรพระ ถามพระสารบีุตร

เลย “ทุคตะเขญ็ใจนี้เคยมบีุญคุณกบัใคร” 

พระสารบีุตรยกมอืเลย “เคยมบีุญคุณกบัผมครบั” 

“มบีุญคุณอะไร” 

“เคยใส่ขา้วทพัพเีดยีว” 
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โอโ้ฮ! สัง่สอนจนเป็นพระอรหนัต์น่ะ เหน็ไหม จะคนจน คนทุกขจ์นเขญ็ใจ เขากม็ี

กายกบัใจนะ ไอค้นร ่ารวยมทีรพัยส์มบตันิัน่น่ะ เขาจะยดึตดิยดึมัน่ในทรพัยส์มบตัขิองเขา 

แต่ไอพ้วกหวัตอ โอ๋ย! เหน็คนมัง่คนม ี เหน็ไหม โมฆบุรุษตายเพราะลาภ พวกโมฆ

บุรุษว่างเปล่า ไม่มสีิง่ใดเป็นสมบตั ิ“โอ๋ย! อดตีชาต ิโอ๋ย! รู ้มคีวามสมัพนัธ์กนั” นี่เป็นธรรมะ

หรอื เป็นความจรงิหรอื 

แล้วถ้ามนัเหน็จริง เวลาจิตมนัสงบแล้วน่ีนะ ถ้ามีครบูาอาจารยท่ี์ดี ถ้าเอง็จิต

สงบได้ เอง็ไม่ต้องว่าน ้าใสแล้วเหน็ตวัปลา ไมต้่องให้มะมว่งออกลกู ไมต้่องให้ผลไม้

มนัออกลกู แล้วมนัหลุดออกจากขัว้ตกใส่ศีรษะมนัถึงจะเหน็กาย ไม่มี ไม่มีหรอก ไม่มี

กิเลสหลุดจากขัว้แล้วตกใสห่วั แล้วรู้ตวัขึน้มา อู๋ย! พิจารณาใหญ่เลย ไม่มี กิเลสมนั

หลอก 

แต่ถ้าเป็นจรงิ จติสงบแลว้ ถ้าโดยอ านาจวาสนานะ คนทีม่อี านาจวาสนา องคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรู้ธรรมแลว้ “จะสอนใครไดห้นอๆ” 

มนัอยู่ทีว่าสนา พูดกนัไม่รู้เรื่อง เขาไม่ตอ้งการ สงัเกตชาวพุทธส ิ ไปวดัไหนกจ็ะเอา

หวยทัง้นัน้น่ะ ตอ้งการร ่ารวยอย่างเดยีว ทุกคนอยากมตีงัค ์ การมตีงัคน์ะ การร ่ารวยมนัยงัอยู่ที่

วาสนาของเขาท าได้ท าไม่ไดน้ะ คนทีม่สีตมิปัีญญาของเขา เขามธีุรกจิของเขา เขาประสบ

ความส าเรจ็ของเขา ไอค้นทีปั่ญญาขีเ้ท่อกเ็ป็นแรงงานไปตลอดนัน่น่ะ  

แมแ้ต่การหาเงนิหาทองมนัยงัใชปั้ญญาเลย แล้วเวลาจติสงบขึน้มา เวลาถ้ามนัเป็น

หวัตอ หวัตอมนัส่งออก เหน็พระจนัทรนู่์น เหน็กระต่าย แลว้พรรณนาไปเลยแหละ “มนัมผีล

กบัโลก มนัเป็นอุทกศาสตร ์ มนัมผีลต่อฤดูกาล”...เป็นธรรมหรอื มนัเกี่ยวอะไรกบัการฆ่ากิเลส 

ไอน้ี่มนัเป็นความเป็นอยู่ของโลก ถ้ามนัจะเป็นความจรงินะ จติสงบแลว้ถ้าไม่มวีาสนา เป็น

อย่างนี้ 

ถ้ามวีาสนานะ มวีาสนาจะเหน็เลย เวลาจติสงบแลว้เหน็กายมาเลยนะ เห็นเป็นรูป

ของกายมาเลย ถ้าจติสงบแลว้ถ้ามนัเป็นเวทนากจ็บัเวทนาได ้พจิารณาเวทนาได้ 
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แลว้พอกายมา มนักม็คีวามมหศัจรรยแ์ลว้ล่ะ เหน็กาย นัน่คอือะไร เหน็ใหม่ๆ กาย

เขาหรอืกายเรา เอ๊ะ! นี่ก้อนเนื้อของใครวะ เออ! กข็องเอ็งนัน่แหละ เอง็โง่ ไม่รูห้รอก ตื่นเตน้ 

เราจะบอกถงึความมหศัจรรยว่์า ระหว่างทีว่่าถ้าเป็นสมัมาสมาธิ ถ้าเป็นสมัมาสมาธิ

มนัมสีตมิปัีญญา ถ้ามนัรูม้นัเหน็ของมนั นัน่ล่ะคอืเห็นกเิลส การเหน็สตปัิฏฐาน ๔ ตามความ

เป็นจรงิเพราะจติมนัสงบแลว้มนัเหน็ 

ถ้าจติสงบระงบัแลว้ ถ้าจติมกี าลงั เหน็สตปัิฏฐาน ๔ แต่ส่วนใหญ่แลว้ไม่เหน็ ถา้มนั

เหน็มนักเ็หน็แบบไมส่มบูรณ์ ค าว่า “เหน็ไม่สมบูรณ์” คอืว่าเหน็แบบธรรมเกิด ถ้าธรรมเกดิ 

เราไม่มสีมัมาสมาธ ิไม่มสีมัมาสต ิ

สตทิีเ่ป็นสมัมาสมาธ ิ ถ้ามนัรูม้นัเหน็ มนัเหมอืนเราจบัตอ้ง ในทางการแพทย ์ เวลาคน

ผ่าตดั มนัจะมคีวามคม ตอ้งมคีวามแน่นอน มนัตอ้งมคีวามชดัเจนของมนั เขาถงึผ่าตดั เวลา

เขาผ่าตดัขึน้มา เขาจะคมกรบิ เขาตอ้งการอย่างนัน้ 

ไอน้ี่กเ็หมอืนกนั เวลาถ้ามนัจะรูม้นัจะเห็น จติมนัสงบขนาดไหน จติมนัเป็นอย่างไร 

ถ้ามนัจะรูจ้ะเหน็ขึ้นมา มนัมหศัจรรยข์นาดไหน มนัยิง่กว่าแพทย์อกี เพราะแพทยเ์ขาผ่าตดั

ทุกวนัเลย เห็นกายทุกวนัเลย เปลีย่นหวัใจดว้ย เปลีย่นตบั เปลีย่นไต เปลีย่นปอด เปลีย่นได้

ทุกอย่างเลย แต่เขากเ็ป็นวชิาชพี เขายงัตอ้งมคีวามชดัเจนอย่างนัน้ 

แลว้นี่การปฏบิตั ิการฆ่ากิเลส การฆ่ากเิลสนะ เพราะอะไร เพราะจตินี้เวยีนว่ายตายเกิด

ในวฏัฏะ การทีเ่วยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ถ้าเราแกจ้ติของเราแลว้เราเป็นววิฏัฏะออกจาก

กามภพ รูปภพ อรูปภพ ถ้ามนัเป็นความจรงิๆ มนัมผีลมหาศาล ดบัทุกข์ๆ  การช าระลา้ง

กเิลส ส ารอกคายกเิลสออกมาจากใจ มนัมคีวามมหศัจรรย์ขนาดไหน 

แลว้การท ากนัน่ะ ส ามะเลเทเมาท ากนัโดยใหก้เิลสมนัสวมรอย ใหก้เิลสมนัครอบง า 

เพยีงแตก่รรมฐานเรา หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤตปิฏบิตัมิาเป็น

แนวทาง มนัมคีวามน่าเชื่อถอื ถ้าความน่าเชื่อ มนัจะโกหกใครดไีปกว่าคนน่าเชื่อถอืล่ะ 
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คนทีเ่ชื่อถอือยู่เขาโกหกง่ายไง ดูส ิ ไอพ้วกคนโกหกเชื่อถอืมนักโ็กหกในหมู่ญาตหิมู่

เพื่อนนัน่น่ะ ไอเ้พื่อนโกหกเพื่อนนัน่น่ะ เวลาเพื่อนทีโ่ดนโกหกเสยีใจ เป็นเพื่อนกนัไม่น่าท า

กนัเลย เสยีใจ กค็นอื่นโกหกมนักไ็ม่เชื่อไง ถ้าเพื่อนโกหกกเ็ชื่อไง 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาสวมรอยๆ มคีรูบาอาจารยท์ าให้มัน่คง ท าใหน่้าเชื่อถอื แลว้เวลา

เขามากอ็า้งองิอย่างนัน้น่ะ อา้งองิขึน้มา แต่คนรูเ้ขาม ี หลวงตาท่านพูดประจ า ผูรู้ม้นีะ ผูรู้ม้ ี

แต่มนัน้อย 

ผูรู้ ้ส่วนใหญ่ผูรู้ ้ เพราะว่าการแสดงธรรมไม่พูดเพื่อกระทบกระเทยีบ ไม่พูดต่างๆ นี่ไง 

มนัไปสะเทอืนกนัไง ความสะเทอืน มนักอ็ยู่ทีก่รรมของสตัวแ์ลว้ล่ะ ถา้สตัวม์นัมดืบอด สตัวม์นั

เชื่อถอื ฉะนัน้ เวลาเขาสวมรอย เขากส็วมรอยในสงัคมทีน่่าเชื่อถอื นี่ถ้าน่าเชื่อถอื 

วงกรรมฐานก่อนทีห่ลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านแสดงธรรมๆ ท่านกต็อ้งประพฤตปิฏบิตัิ

ของท่านมาก่อน แลว้เวลาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา เวลาสงัคมทีเ่ขายงัไม่มัน่คง ยงัไม่เชื่อถอื 

หลวงปู่ เสารท์่านไปไหน เหน็ไหม ประวตัหิลวงปู่ เสารน์ัน่น่ะ ครอบครวันี้ย้ายไปไหน เขาทัง้

เสยีดส ีเขาทัง้ดูถูก เขาไม่สนใจทัง้สิน้ เขาสนใจแต่ยศถาบรรดาศกัดิก์นั แต่ครูบาอาจารยข์องเรา

ท่านท าของท่านมา ท าของท่านมาโดยทีส่งัคมเสยีดส ีสงัคมไมต่อ้งการ นี่พูดถงึสงัคมนะ 

แต่เวลาบรรดาครูบาอาจารยท์่านบอกว่าไม่ตอ้งพรรณนา เพราะท่านไม่สนใจเรื่อง

อย่างนัน้อยู่แล้ว ท่านไม่สนใจเรื่องกระแสสงัคมหรอก ท่านไม่สนใจเรื่องกระแสของโลก 

เพราะท่านตอ้งการแกก้เิลสของท่าน นีเ่วลาเทศนาว่าการ นัน่เรื่องโลกๆ โลกไม่มคีวามหมาย 

โลกไม่มคีวามจ าเป็น นี่สจัธรรมทัง้นัน้ในหวัใจของเรา 

นี่กเ็หมอืนกนั คนทีเ่ขามสีจัจะมคีวามเป็นจรงิเขาไม่มาปลิ้นปลอ้นแบบพวกสวมรอย 

แบบพวกหวัตอนี้หรอก มนัถงึท าใหเ้สื่อมเกยีรตขิองกรรมฐานไง เพราะมนัไม่มคีวามรูจ้รงิ ท า

ใหก้รรมฐานเสื่อมเกียรติ 

แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารยธ์รรมทายาทๆ สมัมาสมาธ ิ สมัมาสมาธขิึน้มาแลว้ เวลา

พจิารณาของเรา ปัญญาอบรมสมาธขิึน้มา จติถ้ามนัมสีตปัิญญานะ จติมสีตปัิญญาแลว้กต็อ้ง

มอี านาจวาสนา 
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ค าว่า “มอี านาจวาสนา” พระสารบีตุร เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรม

กบัหลานของท่าน ท าไมท่านฟังแลว้ท่านเกบ็ประโยชน์ของท่าน ท่านเป็นพระอรหนัต์ขึน้มาได้ 

เวลาพระโมคคลัลานะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ง่วงเหงาหาวนอน 

พระพุทธเจา้ไปโดยฤทธิเ์ลย เอาน ้าลูบหน้า ใหแ้หงนดูดาว สอน สอนจนดว้ยอ านาจวาสนาของ

ตนมนัจบัประเดน็ได ้แต่ของเราฟังจนหูฉีก 

หลวงตาท่านพูดประจ า เวลาฟัง ฟังจนจติดา้น จติดา้น ฟังธรรมๆ จติมนัดื้อดา้น แต่

คนถ้ามสีตมิปัีญญา เขาหาของเขา แลว้ถ้ามสีตปัิญญามนัจะเขา้กบัใจของตน 

พระในสมยัพุทธกาลจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ จะถามปัญหาไง แลว้

เวลาฝนมนัตก มนัเป็นจดุเป็นต่อม เพราะอะไร เพราะว่ามสีมัมาสมาธ ิจติเป็นสมัมาสมาธ ิจติ

มสีตมิปัีญญาของเรา พจิารณาในงานชอบของตน ถ้าพจิารณาในงานชอบของตน 

การพจิารณาอยู่ ปัญญาทีม่นัพร้อม สิง่ทีต่่างๆ ทีม่นัพรอ้มอยู่แลว้ แต่มนัยงัไม่มี

อ านาจวาสนาทีส่ามารถช าระกเิลสได ้ จะไปเฝ้าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไง ไปถงึกุฎ ี

ฝนมนัตกลงมานะ กย็นืรอดว้ยความเคารพ ดว้ยความบูชา 

คนทีป่ระพฤตปิฏบิตัขิึน้มานะ เวลาปฏบิตัขิึน้มามนัแสนทุกขแ์สนยากขึน้มา ถ้ามคีรู

บาอาจารยท์ีด่ ีมนัเคารพบชูาในหวัใจ เวลาจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ แค่ฝน

ตกลงมา ท่านก็ยนืรออยู่ก่อน รอก่อน ฝนกต็กกระหน ่ามาเตม็ทีจ่นน ้านองไปหมดเลย พอ

น ้านองไปหมด มนักม็ฝีนตกมาจากชายคา พอเวลามนัตก น ้ากระทบลงเป็นจุดเป็นต่อมเป็นฟอง

ขึน้มา ท่านก็ยนืพจิารณาของท่าน นี่ท่านก าลงัใชปั้ญญาของท่าน ท่านมสีตปัิญญาของท่าน 

พอพจิารณาไปแลว้ พอฝนตก อูฮู้! มนัเกดิคุณธรรมขึน้ในใจ หยุดตก กลบัเลย ไม่ขึน้ไป

เฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ กลบั กลบัเพราะอะไร กลบัเพราะรูธ้รรม กลบัเพราะมี

คุณธรรม กลบัเพราะมคีวามจรงิในใจ นี่ไง ถ้าเป็นความจรงิๆ มนัตอ้งเป็นอย่างนัน้ มนัไม่ใช่

โมฆบุรุษตายเพราะลาภ เพราะอะไร 

เพราะเราเชื่อมัน่ว่าคนทีไ่มจ่รงิมนัจะมคีวามรูส้กึในใจอยู่ว่าสิง่ทีต่วัเองรูไ้ม่สมบูรณ์ มนั

ขาดมนัแคลนเพราะมนัมคีวามสงสยั กเิลสอยู่ในใจแลว้มนัมคีวามสงสยัทัง้นัน้ แต่ดว้ยความ
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หน้าดา้น หน้าดา้นกว่็า “ท าสมาธแิลว้ปัญญาจะเกดิเอง” สิง่ทีท่ าความสงบของใจเป็นหวัตอ

แลว้ “เดีย๋วน ้าใสจะเหน็ตวัปลา” 

ถ้าเหน็ตวัปลากแ็สดงว่ายงัไมไ่ดพ้จิารณาอะไรทัง้สิน้ ถ้ารอมะม่วงมนัสุก รอมะม่วงมนั

มาก่อน มนักย็งัไม่มกีารวปัิสสนาทัง้สิน้ แลว้เอง็แสดงธรรมอะไรถ้ามนัไม่มวีปัิสสนา มนัไม่มี

ปัญญา 

กเ็อง็บอกเอง็รอไง รอมะม่วงมนัหล่นใส่หวัไง แลว้เวลาส่งออกก็ออกไปเห็นดวงจนัทร์

ไง เหน็ดวงจนัทร ์ เหน็ดาวพฤหสันู่น มนัส่งออกไปหมดล่ะ ส่งออกนะ ส่งออกจากใจไปไกล

ขนาดนัน้ มนัจะมมีรรคมผีลตรงไหน ไม่มหีรอก ไม่ม ี เหน็ไหม เพราะความไม่มอีย่างนัน้ แต่

ยงัพูดธรรมะไป เขารูอ้ยู่ ทีเ่ราพูดว่าหน้าดา้น เพราะเขารูต้วัทัง้นัน้น่ะ 

แต่เพราะไม่มวีาสนา ถ้าเป็นกเิลสสวมรอย เขากเ็ข้าใจไดแ้ค่นัน้ แต่จะเข้าใจไดแ้ค่

ไหนกแ็ลว้แต่ เรานัง่กนัอยู่นี่ชัว่โมงเดยีวเรากม็เีวทนาใช่ไหม เราก็มคีวามทุกขค์วามยากใช่

ไหม ไอ้คนทีม่นัจมอยู่กบักเิลสอย่างนัน้เขาไม่มคีวามฉุกคดิเลยหรอืว่าอนันัน้มนัเป็นกเิลส 

ไม่ใช่ธรรม ไม่มใีครฉุกคดิเลยหรอื แต่ขีห่ลงัเสอื ขีห่ลงัเสอืแลว้มวุีฒภิาวะแค่นี้กพ็ยายามพูด

ไปตามนัน้ หมาห่มหนังเสอืมนักเ็ห่าหอน แต่ไม่มคีวามจรงิ ไม่ม ี

ถ้ามคีวามจรงิๆ ความจรงิทีธ่รรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ หลวงปู่ เสาร ์

หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารย์ของเราท่านประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา ท่านมสีจัจะความจรงิขึน้มา สิง่

ทีว่่า เวลาท าความสงบของใจเขา้มากท็ าบ่อยครัง้เข้าๆ การท าความสงบของใจบ่อยครัง้เขา้ๆ 

ใหใ้จมนัมเีครื่องอยู่ ใหใ้จมนัมคีวามสุข เหน็ไหม สุขอื่นใดเท่าจติสงบไม่ม ีแลว้พยายามรกัษา

ของเราใหม้นัตัง้มัน่ๆ ถ้าตัง้มัน่กเ็ป็นสมาธขิึน้มา ถ้ามสีมาธมิคีวามตัง้มัน่ขึน้มา จติตัง้มัน่แลว้ 

จติตัง้มัน่ จติมัน่คงแลว้ จติแขง็แรงแลว้ จติมนัจะท างานของมนัได้ 

ถ้าจติท างานของมนัได ้ ถ้ามนัเป็นปัญญาวมิุตต ิ จติเหน็อาการของจติ จะเห็นอะไรก็

แลว้แต่ เหน็ดว้ยปัญญา มนัไม่ไดเ้หน็ดว้ยสมัมาสมาธ ิ ไม่ไดเ้หน็ดว้ยสมาธทิีม่ัน่คง มนัจะใช้

ปัญญา นี่ถ้าเป็นปัญญาวมิุตติ 
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ถ้ามนัเป็นเจโตวมิุตติ มนัเห็นโดยตาของจติเลย เพราะอะไร เพราะจติเป็นสมัมาสมาธ ิ

สมัมาสมาธเิวลามนัเหน็กายขึ้นมาแลว้มนัพยายามโน้มไป โน้มไปใหเ้ป็นไตรลกัษณ์ โน้มไปให้

มนัแปรสภาพ การแปรสภาพนัน้ นัน่น่ะเป็นไตรลกัษณ์ 

ความเป็นไตรลกัษณ์ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค สิง่ทีส่จัธรรม สจัธรรมทีเ่กิดขึน้มา

จากมรรค จากการกระท าของเรา จากภาวนามยปัญญา ปัญญาเกดิจากการภาวนา ถ้า

ปัญญามนัเกดิจากการภาวนา มนัเกดิไตรลกัษณ์ขึน้มา ความเป็นไตรลกัษณ์ขึน้มา มนัคลายตวั

ของมนัขึน้มา 

นี่ไง ทางสองส่วนทีเ่ธอไม่ควรเสพ อตัตกลิมถานุโยค กามสุขลัลกิานุโยค ทางสาย

กลางๆ คอืมชัฌมิาปฏปิทา มชัฌมิาปฏปิทาคอืมรรค ๘ งานชอบ สตชิอบ ปัญญาชอบ ความ

เพยีรชอบ 

งานชอบๆ ถ้ามนัท าถูกตอ้งชอบธรรมมนักเ็ป็นงานชอบไง แต่ทีก่ารประพฤตปิฏบิตัิ

ของเขาดว้ยมจิฉาสมาธ ิดว้ยสมาธหิวัตอ มนังานไม่ชอบ มนังานของกิเลส งานของกิเลสทีม่นั

ครอบง ามนัเลยไม่เหน็ความมหศัจรรย์ระหว่างกเิลสกบัธรรม 

คนเราถ้าประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา ถ้าเป็นสมัมาสมาธ ิ เหน็ไหม เป็นสมาธ ิ มนัเป็นเรื่อง

โลกๆ นะ เรากม็คีวามสุข เรากเ็หน็ความมหศัจรรยอ์ยู่นะ ถ้าจติเหน็อาการของจติ จติเหน็สติ

ปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิมนัมคีวามมหศัจรรย์ ค าว่า “ความมหศัจรรย”์ มนัแตกต่าง 

แตกต่างกบัความเป็นโลก แตกต่างกบัเป็นสมาธแิลว้ปัญญาจะเกดิเอง แตกต่างกบัรอกเิลสมนั

ตกใส่หวั เลยไม่เคยเหน็อะไรเลย เป็นมจิฉา เป็นหวัตอ ไม่เป็นความมุ่งมัน่ขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ 

ความมุ่งมัน่ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ท าสมัมาสมาธิ ศีล สมาธิ 

ปัญญา ค าวา่ “ศีล สมาธิ ปัญญา” ในมรรค ๘ เพราะมนัต้องเป็นสมัมาสมาธิ แล้ว

สมัมาสติ แล้วเวลาเพียรชอบ ความเพียรชอบธรรม มนัจะต้องเป็นความชอบธรรม

ทัง้นัน้ ถ้าเป็นมิจฉาขึ้นมาแล้วมนัไม่ชอบธรรม เป็นมิจฉาเพราะอะไร เพราะกิเลสมนั

ครอบหวั มนัไม่เป็นความจริงไง 
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ถ้าเป็นความจรงิขึน้มา พอจติสงบแลว้พจิารณาของเราไป มนัจะไปแลว้ ถ้าจติเหน็

อาการของจติ จติเหน็สตปัิฏฐาน ๔ ถ้ามนัเป็นสมัมาสมาธ ิมนัพจิารณาไปนะ พอพจิารณาไป 

มนัเกดิความมหศัจรรย์ 

หนึ่ง เวลาพจิารณาไปนะ ถา้จติมนัสมัมาสมาธ ิจติมกี าลงั มนัพจิารณาไปมนัปล่อย มนั

โอโ้ฮ! มนัมหศัจรรย ์ค าว่า “มหศัจรรย์ๆ ” นี่แหม! อยากจะพูดลา้นๆ ครัง้ แล้วมหศัจรรยท์ีไ่หน 

มหศัจรรยจ์ากปุถุชน กลัยาณปุถุชน โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทิาคามมิรรค 

สกทิาคามผิล อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัตมรรค อรหตัตผล ความมหศัจรรยม์นัเกดิ

มหาศาลเลย เพราะบุคคล ๔ คู ่ใจตอ้งพฒันาเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป 

แล้วระหว่างบุคคล ๔ คู่ เวลาภาวนาไป หลวงตาท่านบอกไง ถ้าเป็นสมาธิแล้ว

ปัญญาเราจะเกิดเอง เราติดสมาธิอยู ่๕ ปีได้อย่างไร 

ค าว่า “ตดิสมาธอิยู่ ๕ ปี” เวลามนัหลุดจากสมาธ ิ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านลากออกจาก

สมาธไิด ้ แลว้ท่านพจิารณาของท่านไปแลว้ ท่านยงักลบัมาตดิ “สมาธแิกก้เิลสไม่ได ้มนัตอ้ง

ปัญญาต่างหาก” เวลาไปแลว้ใชปั้ญญาอย่างมหาศาล ไม่ไดห้ลบัไม่ไดน้อนเตม็ทีเ่ลย แลว้มนั

ใชปั้ญญามากขึน้มามนักเ็อียงขา้ง นี่อตัตกลิมถานุโยค กามสุขลัลกิานุโยค 

กลบัไปหาหลวงปู่ มัน่อกี “บอกใหอ้อกใชปั้ญญาๆ ใชปั้ญญาจนไม่ไดห้ลบัไม่ไดน้อน

แลว้นะ” 

“นัน่น่ะสมบตับิา้ สมบตับิา้” 

“แลว้ใหท้ าอย่างไรล่ะ” 

“นัน่แหละสมบตับิา้” 

ตอ้งท าเอง เหน็ไหม นี่เวลาครูบาอาจารยท์ีท่่านเป็นแลว้ท่านพยายามจะชกัน าใหเ้ขา้สู่

มชัฌมิาปฏปิทา ใหเ้ขา้สู่สมัมาสมาธ ิ สมัมาสต ิ สมัมากมัมนัโต งานชอบนี่ส าคญัมากเลย 

เพราะมนัชอบธรรม มนัเป็นงานไง 
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แต่งานไม่ชอบ งานทุจรติ งานการคาดหมาย คาดหมายว่าจะใหก้เิลสหล่นใส่หวั 

คาดหมายว่าธรรมะจะเกิดเอง มนัเป็นการคาดหมาย มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลย แลว้มนักเ็ป็นกนัอยู่

อย่างนัน้ มนัเลยเป็นมจิฉาสมาธ ิมจิฉาคอืความหลงผดิ 

ถ้าเป็นสมัมาสมาธ ิ สมัมาสมาธคิอืยกขึน้สู่วปัิสสนาได ้ สมัมาสมาธคิอืมสีตมิปัีญญา 

มสีตสิมัปชญัญะ ถ้ามสีตสิมัปชญัญะควบคุมดูแลมา ไม่ตื่นเตน้ ไม่ใหก้เิลสยุแหย่ ไม่ใหห้ลง

ทางกเิลส แลว้เราพยายามรกัษาของเรา 

ดว้ยอ านาจวาสนาของคน คนมอี านาจวาสนามากน้อยแค่ไหน คนทีม่อี านาจวาสนา

มนักย็ ้าคดิย ้าท า ท าจนเจรญิงอกงามขึน้มาได ้คนถ้าไม่มอี านาจวาสนาท าแลว้กพ็กั 

ไดต้อบค าถามโยมเยอะมากเมื่อ ๕ ปีทีแ่ลว้ เมื่อ ๑๐ ปีทีแ่ลว้ พอมนัท าเตม็ทีแ่ลว้มนั

กเ็ลกิไป แลว้พอไปทุกขไ์ปยากกก็ลบัมาท าใหม่อยู่อย่างนัน้ นี่ไง ไม่ท าใหต้่อเนื่องไง ท าต่อไป

ไม่ไดไ้ง พอท าต่อไปไม่ไดม้นักไ็ม่มทีางไป ลองออกไปแลว้เดีย๋วกก็ลบัมาท าใหม่ เพราะอะไร 

เพราะมนัยงัระลกึถงึอยู่ไดไ้ง นี่มนัท าไปไม่ได้ 

แต่ถ้ามนัมวีาสนานะ มนักจ็ะดูแลรกัษามกีารกระท าของเรา ถา้มกีารกระท าของเรา

นะ เราท าต่อเน่ืองไปๆ ใหม้นัเป็นสมัมาสมาธ ิ ใหม้นัเป็นสมัมาปฏบิตั ิ ใหม้นัถูกตอ้งดงีาม 

แลว้เราพยายามประพฤตปิฏบิตัขิองเราไป 

ไอท้ีว่่าใหก้เิลสตกใส่หวั ไอรู้ว้าระจติ รูนู่้นรูน้ี่ ไร้สาระ พระพุทธเจา้รูม้ากกว่านัน้ 

ใบไมใ้นป่ากบัใบไมใ้นมอื สิง่ใดทีเ่ป็นความจรงิมนัมอียู่จรงิๆ ทัง้นัน้น่ะวฏัฏะนี้ แต่ไม่เป็น

ประโยชน์กบัการปฏบิตั ิท่านไม่เอามาพูดนะ 

ขนาดทีว่่าพระโมคคลัลานะลงจากเขาคชิฌกูฏเหน็เปรต ท่านบอก โอ!้ เหน็มาตัง้

นานแลว้ แต่เราไม่พูด พระโมคคลัลานะไปเหน็เปรตทไีร พระพุทธเจา้เหน็หมดล่ะ ท่านเหน็

อยู่ต าตา แต่เป็นประโยชน์กบัใครล่ะ 

แต่พระโมคคลัลานะลงจากเขาคชิฌกูฏเหน็เปรต ท่านยิม้ๆ ลูกศษิยถ์าม “อาจารยย์ิม้

อะไร” 

“ยงัไม่พูด ไปพูดต่อหน้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้” 
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พอไปพูดต่อหน้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ “เหน็เปรตมนัลอยมา ขนหลุด

ออกมากลายเป็นเขม็ทิม่กลบัไป รอ้งโอดโอยอยู่นัน่” 

พระพุทธเจา้บอก “เราเหน็มานานแล้วแหละ แต่เราไมพู่ด” 

สิง่ทีรู่ท้ีเ่หน็ไรส้าระ มนัมขีองมนัอยู่อย่างนัน้ มนัมขีองมนัอยู่อย่างนัน้ มแีต่กรรมของ

สตัว ์ สตัวม์นัท ากรรมอย่างนัน้มนักไ็ปเสวยกรรมของมนั แลว้เกี่ยวอะไรกบัเอง็วะ เอ็งยงัไม่

เหน็อรยิสจั เอง็ไม่เหน็กิเลสของเอง็ 

ไอพ้วกหวัตอนัน่น่ะ อวดรู ้ แต่ไม่รูจ้กักิเลสของตน ไม่รูจ้กัสมัมาสมาธ ิ มนัเป็นสมาธิ

หวัตอ ไอพ้วกสวมรอยๆ นัน่น่ะ นัน่กม็จิฉาสมาธ ิ นี่ฝึกสมัมาสมาธ ิ สมาธยิงัท าไม่เป็นเลย 

แลว้เวลาเป็นขึน้มากเ็ป็นมจิฉาอกีต่างหาก 

เวลาหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารย์ของเราสอนท าความสงบของใจเขา้มา ใจ

สงบจนตัง้มัน่เป็นสมาธ ิยกขึน้สู่วปัิสสนา พระพุทธศาสนาสอนเรื่องมรรค ๘ พระพุทธศาสนา

สอนเรื่องภาวนามยปัญญา ปัญญาการช าระลา้งกเิลส ปัญญาเป็นโลกุตตรปัญญา ปัญญาที่

ฆ่ากเิลส ไม่ใช่โลกยีปัญญา ปัญญาประจ าโลกนัน้ 

พระพุทธศาสนาเลอเลศิยอดเยีย่ม แต่อยู่ทีใ่นหวัใจของใคร อยู่ในหวัใจของหลวงปู่ เสาร์ 

หลวงปู่ มัน่ อยู่ในหวัใจของครูบาอาจารยข์องเรา นัน้เป็นทีพ่ึง่ทีอ่าศยัที่เราพยายามจะ

แสวงหา 

ถ้าอยู่ในใจของพวกหน้าดา้น โมฆบุรุษ สมาธหิวัตอ มจิฉาสมาธ ิ มนัจะเกดิเองไป

ทัง้หมด หย าเป ไม่เป็นประโยชน์กบัใครเลย เขาเองก็หลง เขาเองกท็ าลายตวัเอง แลว้ยงัชกัน าให้

สงัคมหลงใหล ชกัน าใหค้นอื่นผดิ 

เหน็ไหม ตวัเองผดิกพ็อสมควรอยู่แล้ว ชกัน าใหส้งัคมผดิอกี ตวัเองผดิกต็กนรกอเวจ ี

ยงัใหค้นอื่นไปตกนรกอเวจดีว้ย ใจด า ไม่ส านึกตน ไม่เป็นความจรงิแบบองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ปรารถนารือ้สตัวข์นสตัว์ เอวงั 


