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ขณะจิตคือนิโรธ 

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัที ่๒๒ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

ณ วดัป่าสนัตพิุทธาราม ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตัง้ใจฟังธรรมะ ตัง้ใจฟังธรรมนะ สิง่ทีม่คีุณค่าคอืชวีติของเรา ชวีติที่เกิดมาจากพ่อจากแม่นี่

แหละ สิง่ทีม่นัมคีุณค่าเพราะมนัมชีวีติ มนัมคีวามรู้สกึนึกคดิ ถ้าคนที่มอี านาจวาสนามนัจะรู้จกั

ผดิชอบชัว่ด ีมนัจะรูจ้กัดแีละชัว่  

แต่ถ้าคนมนัไม่มวีาสนามนัเกิดมาแล้วมนัยิง่ใหญ่ มนัพาลพาโล มนัจะหาเรื่องเขาไปทัว่ 

มนัจะว่ามนัยิง่ใหญ่ ทุกคนต ่าตอ้ยไปกว่ามนัทัง้สิ้น มนัจะมแีต่อ านาจวาสนาที่จะเหยยีบย ่าคน

ไปทัง้โลก แลว้มนัว่ามนัใหญ่นะ แลว้เกบ็ไวใ้นใจคอยกดัเซาะ คอยท าลาย คอยเหยยีบย ่า คอย

จะเอาตวัเองเด่นขึ้นมา แลว้ไม่มอีะไรเป็นชิน้เป็นอนั แต่คนทีม่อี านาจวาสนานะ เขาอ่อนน้อม

ถ่อมตนของเขา เขาหาทีส่งบสงดัของเขา เขาหาทีท่ีท่างเดนิจงกรมของเขา  

เราเกิดเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาน้ีมคีุณค่ามาก  ศาสนา

พุทธนี่เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นถงึกษตัรยิ์ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ละ

ทิ้งสถานะความเป็นกษัตริย์นัน้แล้วมารื้อค้นๆ  รื้อค้นอะไร รื้อค้นสจัธรรมในใจขององคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้  

“ธรรมะมอียู่โดยดัง้เดมิ ธรรมะมอียู่โดยดัง้เดมิ”  

มนัขีโ้มไ้ปทัง้นัน้  

ธรรมะมอียู่โดยดัง้เดมิ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มาสมบุกสมบนัอย่างนัน้อย่างไร 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมขึน้มา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กราบ
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ธรรม กราบธรรมเพราะอะไร เวลากราบธรรมเพราะอะไร เพราะว่าก่อนทีจ่ะตรสัรู ้ ๖ ปี ทุกข์

สมบุกสมบนัมาขนาดไหน เป็นกษตัรยิ ์ ดูส ิ ไปเหน็คนเกดิ คนแก่ คนเจบ็ คนตาย เราตอ้งเป็น

เช่นนัน้ มนัอาลยัอาวรณ์กบัชวีติทัง้นัน้ ชวีติทีเ่ราเกดิมาตอ้งมาตายสูญเปล่าอย่างนัน้หรอื  

แต่เวลาเป็นพระโพธิสตัว์ เวลาท่านสร้างสมบุญญาธิการของท่านมา ๔ อสงไขย ๘ 

อสงไขย ๑๖ อสงไขย นัน่กเ็กดิตาย เกดิตายๆ เกิดตายเหมอืนกนั แต่การเกิดตายๆ เกดิตาย

อย่างนัน้ เกดิตายๆ เพื่อสร้างสมบุญบารม ี พนัธุกรรมของจติ พนัธุกรรมของจติได้ตดัได้แต่ง

ของมนั ได้สร้างสมบุญญาธิการขึ้นมาให้มนัเป็นผูท้ีม่สีตมิปัีญญา  

เวลามาเกิดเป็นเจ้าชายสทิธตัถะ เวลาไปเที่ยวสวนเห็นคนเกดิ คนแก่ คนเจบ็ คนตาย  

มนัเหน็ฝัง่ตรงขา้มทีไ่มเ่กดิ ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย เพราะอะไร เพราะอ านาจวาสนาบารมทีีส่รา้งสม

นัน้มาไง เพราะมอี านาจวาสนาสรา้งสมนัน้มามนัถงึมคีวามรูส้กึนึกคิดแบบนี้ นักวทิยาศาสตร์

เขาก็คดิแบบนี้ ถ้าเป็นทางโลกได้เป็นกษตัรยิข์ึน้มา มนัจะยิง่ใหญ่ปกครองเขา แต่ในทางธรรม 

ทางธรรมเราตอ้งรบัผดิชอบเขา รบัผดิชอบชวีติของเขา รบัผดิชอบความเป็นอยู่ของสงัคม เราต้อง

ปกครองดูแลมนัเป็นภาระทีย่ิง่ใหญ่ มนัเป็นความทุกขค์วามยากทัง้นัน้  

แต่เพราะเราเอาความจรงิ เอาความจรงิขึน้มา เอาความจรงิแล้วเวลาประพฤตปิฏบิตัิ ๖ ปี มนั

ทุกขม์นัยากขนาดไหน นี่ไง ศาสนาพุทธมนัยิง่ใหญ่มาก ถ้าคนทีม่อี านาจวาสนานะ เวน้ไวแ้ต่คน

ที่โมฆะ โมฆะคอืว่างเปล่า โมฆบุรุษมนัว่างเปล่าประพฤติปฏบิตัแิลว้ไม่มสีิง่ใดเป็นชิน้เป็นอนั 

แลว้กม็าคา้งเติง่ในศาสนาน้ี  

แต่ถ้าเป็นจรงิเป็นจงัขึ้นมา เราจะท าความดขีองเรา เราสร้างคุณงามความดขีองเรา ถ้า

จติใจเป็นธรรม เป็นธรรมนะ จติใจที่เป็นธรรมมนัมเีหตุมผีลของมนั มนัแสวงหาของมนั มนั

พยายามตรวจสอบใจของตนให้มนัชดัเจนขึ้นมา ชัดเจนขึ้นมาเพราะธรรมะขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้เป็นปัจจตัตงั สนัทฏิฐิโก เป็นปัจจตัตงั ปัจจตัตงัที่ตรงไหน เพราะมนัทุกข์มัน

ยาก มนัรู้ของมัน เวลาถ้ามันมสีุข สุขขึ้นมาเพราะอะไร สุขเป็นของชัว่คราวทัง้สิ้น มนัไม่มี

อะไรเป็นชิ้นเป็นอนัที่มนัจะช าระลา้งกเิลสเป็นชิน้เป็นอนัไปไดเ้ลย 
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เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาจะตรสัรูธ้รรม ฉันอาหารของนางสุชาดา มนัมี

เหตุมผีล มนัมทีี่มาที่ไปทัง้นัน้ มนัมเีหตุมผีลมทีีม่าทีไ่ปเพราะอะไร เพราะสหชาตไิง คนทีส่รา้ง

บุญกุศลขึ้นมา เกิดร่วมขึ้นมา มนัมบีุญกุศล เวลาบุญกุศลเกิดขึน้มา เวลาตดัสนิใจแลว้เราอด

อาหารมา การอดอาหารก็อดอาหารแบบโลกๆ  การอดอาหารแบบวทิยาศาสตร์ที่ปัจจุบันที่เขา

พูดภาคปฏิบัตินี่อดอาหารๆ อดอาหารนี่เป็นอัตตกิลมถานุโยค อดอาหารนี้มนัเป็นความ

ทุกข์ความยากไง นัน่ไง เพราะมนัเป็นวทิยาศาสตร์ เป็นทางโลกใช่ไหม เจา้ชายสทิธตัถะก็มี

ความรู้ความเหน็อย่างนัน้เหมอืนกนั เราประพฤตปิฏบิตั ิ เราจะชนะกเิลส อดอาหารต่อสู้กบัมนั

โดยสามญัส านึกไง แต่เวลาเอาจรงิเอาจงัขึ้นมามนัไปไม่ได้ เพราะร่างกายนี้มนัเป็นเรื่อง

ร่างกายเป็นธาตุ เป็นวตัถุธาตุ  

แต่ความจรงิ ความจรงิคอืหวัใจอนันัน้ ถ้าหวัใจอนันัน้พอมนัระลกึได้กลบัจะมาฟ้ืนฟู

ร่างกาย นางสุชาดากจ็ะมาแกบ้นอยู่พอด ี นี่ไงว่าสหชาตทิีม่นัพอดีๆ  มนัสรา้งเวรสรา้งกรรมมา

ทัง้สิน้ เวลาฉันอาหารของนางสุชาดาไปแล้วฟ้ืนฟูร่างกายขึ้นมา แล้วเวลาจะประพฤตปิฏบิตัิ

ขึน้มา เวลาก าหนด เวลาประพฤตปิฏบิตัิมันทุกข์มันยากมาทัง้สิ้น อดอาหารมันเผชิญกับ

ความทุกข์ความยากในหวัใจ กลัน้ลมหายใจจนสลบไป ๓ หน ระลึกได้ ระลกึบุญกุศล คนเรา

มนัมทีัง้บุญทัง้กุศลทัง้มคีวามคดิผดิชอบชัว่ด ี มนัรูข้องมนัได้ แต่เวลาเป็นพาล เป็นพาลคอืว่า

กเิลสตณัหาความทะยานอยากมนัปิดกัน้หวัใจมนัจะเอาแต่ได้ มนัท าแลว้จะประสบความส าเรจ็ 

มนัเอาแต่ความเหน็ของตนไง  

เวลามนัระลกึไดเ้พราะคนมนัมบีุญ คนเรามบีุญมกุีศลมนัถงึระลึกได้ ระลึก อ้อ! ตอนเป็น

พระราชกุมาร  พระเจ้าสุทโธทนะพาไปแรกนาขวัญ  เวลาก าหนดลมหายใจเข้า  ลมหายใจ

ออก อานาปานสติ แล้วเวลาจติมนัสงบระงบัขึ้นมาด้วยบุญด้วยกุศล เวลาเงาพระอาทติยเ์งา

แดดเวลาไปร่มเงานัน้ไม่คลอ้ยตามไปเลย นัน่ด้วยบุญ ด้วยบุญระลกึถงึอนันัน้ได้มาฉันอาหารของ

นางสุชาดาแลว้ก าหนดอานาปานสต ิก าหนดอานาปานสต ิเหน็ไหม สิง่ต่างๆ ศกึษาโลกมาเตม็ที่

แลว้ สิง่ทีศ่กึษามา ศกึษาทางวชิาการกศ็กึษามาแล้ว ศกึษาจะเป็นกษตัรยิไ์ง  
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เวลาปฐมยาม ปฐมยามบุพเพนิวาสานุสตญิาณ มนัมญีาณ ฤๅษชีไีพรเขากท็ าของเขาอยู่

แลว้ เวลาจติมนัสงบเข้าไประลึกได้อดตีชาตเิป็นอย่างไร ตัง้แต่พระเวสสนัดรไป พระเวสสนัดร

ไปมนัไม่ใช่ ไม่ใช่ดงึกลบั ดงึกลบั เหน็ไหม ค าว่า “ดงึกลบั” เพราะอะไร เพราะมนัไม่มขีณะไง มนั

ไม่มขีณะ ถ้าไม่มขีณะขึน้มามนัไปกไ็ปไม่มทีี่สิ้นสุด มนักไ็ปต่อเน่ืองของมนัไป ดงึกลบั 

มัชฌิมยาม มัชฌิมยาม เห็นไหม ดึงกลับมาก็ก าหนดอานาปานสตติ่อเน่ืองกนัไป พอ

มชัฌมิยาม มชัฌมิยามพอจติมนัสงบระงบัขึน้มามกี าลงัขึน้มา จุตปูปาตญาณ 

บุพเพนิวาสานุสตญิาณ ญาณคอืก าลงัของจติ จติทีม่นัสงบแลว้มนัมกี าลงัของมนั มนัไปของมนั 

เวลาดงึกลบัมาแลว้เวลามชัฌมิยามพอจติมนัสงบขึน้มา จติสงบขึน้มามนัมกี าลงัของมนั มนั

ส่งออกไง มนัไป มนักไ็ปเหน็จุตูปปาตญาณ จตินี้ถา้มนัไม่สิน้กเิลสไป มนัไปของมนั มนัจบไหม 

ไม่จบไม่สิน้  ไม่จบไม่สิน้เพราะอะไร มนัไม่มขีณะจติ มนัไม่มขีณะจติมนักไ็ปของมนั พอไปแล้ว

พอหมดก าลงัมนักห็ยุด เพราะเราไม่มกี าลงั 

แต่พระโพธสิตัวจ์ะเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ก าลงัมหาศาลกว่าเรามากนัก เวลา

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมขึน้มาแล้วพุทธวสิยั พุทธวสิยั ปัญญาของใครก็

แลว้แต่ไม่มทีางเทยีบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ได้ จติ จติทีม่กี าลงัเป็นพระโพธสิตัวน์ี่หนึ่ง

เป็นเอกหนึ่งเดยีว องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูไ้ดอ้งค์เดยีว ไม่มตีรสัรูซ้้อน เพราะมนั

สรา้งสมมาแสนทุกข์แสนยาก นี่ไง ก าลงัมนัมมีหาศาล เวลาไปแล้วมนัไม่จบ ไม่มขีณะ ดงึกลบั 

ดงึกลบั 

เวลาปัจฉิมยาม ปัจฉิมยามคือพิจารณาของท่านไปแล้ว ปัจฉิมยามจิตมนัมีก าล ัง

ขึ้นมา มีก าลงัพิจารณา พิจารณาปฏิจจสมุปบาท พิจารณาในจิตของตน ในจิตของตน 

อาสวกัขยญาณ อาสวกัขยญาณตดักิเลสดบัทุกข ์ อริยสจัเกิดขึ้น ทุกข ์ เหตุให้เกิดทุกข ์

ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข ์วิธีการดบัทุกข ์ทุกขด์บัคือนิโรธ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค เวลามนั

ดบัทุกข ์ดบัทุกข ์ทุกขม์นัขาด น่ีแหละคือขณะจิต ขณะจิตคือนิโรธ 

บอก “ไม่ตอ้งมขีณะกไ็ด”้ ไม่มขีณะกไ็ม่ดบัทุกขน่์ะส ิไม่มขีณะจติมนัดบัทุกขไ์ม่ได ้ 
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เวลามนัจะดบัทุกข ์ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกข ์เหตุให้เกิดทุกข ์ทุกขด์บั ทุกขด์บั 

ทุกขด์บั ทุกขด์บัคือนิโรธไง นิโรธคือการดบัทุกขไ์ง ด้วยอะไร ด้วยวิธีการดบั วิธีการคือ

มรรคไง มรรค ๘ ท่ีองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเทศนาว่าการไง น่ีขณะจิตๆ ขณะ

จิตคือนิโรธ  

บอก “ไม่มขีณะกไ็ด”้ โมฆบุรุษว่างเปล่า ไม่มสีิง่ใดเป็นชิน้เป็นอนั มนัจะเป็นชิน้เป็นอนั 

อรยิสจัไง นี่ไง เวลาหลวงปู่ จวนท่านเทศน์ ทุกข ์เหตุใหเ้กดิทุกข ์ทุกขด์บั วธิกีารดบัทุกข ์ท่านพูด

คล่องปากมาก ท่านพูด แหม! มนัเป็นคนทีป่ระพฤตปิฏบิตัมิามคีวามช านาญอย่างใด มกีาร

กระท าอย่างใดมนัฝังใจ มนักนิใจมาก พอมนักนิใจมากเหน็ไหม วธิกีารของมนั การกระท าของมนั 

มนัเป็นจรงิ  

ขณะจิตกค็ือนิโรธ นิโรธคือดบัทุกข ์ดบัทุกขด์้วยวิธีการ ด้วยมรรค ถ้ามนัเป็นจริง

นะ น่ีพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาน่ีส าคญัมากนะ ส าคญัมากว่ามนัเป็นมรรคเป็นผล 

เป็นมรรคเป็นผลในหวัใจนัน้  

จิตดวงใดไมม่ีมรรค จิตดวงนัน้ไมม่ีผลหรอก ถ้าจะมีผล มนัมผีล มนัต้องมีผลตาม

ความจริงอนัน้ี  

แต่เวลาจติของคน คนทีเ่วยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ มนัสรา้งสมบุญญาธกิารมาแตกต่างกนัไป 

คนท าอย่างไรมันร้อยแปดทัง้นัน้ มนัส ามะเลเทเมากไ็ด ้ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมขึน้แลว้เสวยวมิุตตสิุข วมิุตตสิุขเกดิขึน้ที่

ไหน ทีพ่ระพุทธศาสนามคีวามมหศัจรรยม์คีวามส าคญั ส าคญัเพราะอะไร เพราะวมิุตตสิุข สุขที่

เป็นแทจ้รงิทีโ่ลกไม่ม ี โลกไม่รูจ้กั ๓ โลกธาตุกไ็ม่รู้ ถ้ารูเ้ทวดา อินทร ์ พรหมมาฟังเทศน์องค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าท าไม เพราะมันผลของวัฏฏะไง กามภพ รูปภพ อรูปภพ แล้วมัน

เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะไม่มทีีส่ ิน้สุดทัง้สิน้ เวลามนัหกัววิฏัฏะออกไปแล้วพ้นจากวฏัฏะนี้ไป 

นี่ไง ที่ว่าวมิุตติสุขๆ มนัวมิุตต ิมนัพน้จากกเิลสตณัหาความทะยานอยาก มนัพน้จาก ๓ โลกธาตุ 

มนัพน้จากวฏัฏะนี้ไปมนัถงึเหนือธรรมชาตไิง เหนือวฏัฏะไง ไม่มใีครควบคุมสิง่นี้ไดไ้ง 
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เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เสวยวมิุตตสิุข นี่พระพุทธศาสนา แลว้คนทีจ่ะ

ประพฤตปิฏบิตัมินัตอ้งมอี านาจวาสนา ค าว่า “มอี านาจวาสนา” มนัจะแยกถูกแยกผดิ แต่เป็นพวก

โมฆบุรุษ พวกโมฆะผูว่้างเปล่า เกิดเป็นมนุษยน์ะ มอี านาจวาสนานะ จะมาประพฤติปฏิบตัิขึ้น

มานะ แต่เวลาปฏิบตัิไปแล้วมนัไม่มสีิง่ใดเป็นชิน้เป็นอนั ไม่มสีิง่ใดเป็นชิน้เป็นอนันะ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูแ้ลว้จะเผยแผ่ธรรมๆ เพราะปรารถนานะ เรา

จะไม่แสดงธรรมเพราะมนัไม่มีใครรูไ้ดห้รอก มนัลกึซึ้งเกนิไป มนัละเอียดลกึซึ้งเกนิไปทีใ่ครจะมี

อ านาจวาสนา จนทอดธุระ สุดทา้ยแลว้พรหมมานิมนต์ แล้วท่านกพ็จิารณาของท่านดว้ย มนัมผีู้

ทีรู่ไ้ด ้ เวลาไปเทศนาว่าการไดปั้ญจวคัคยี ์ เวลาเทศนาว่าการขึน้มา สิง่นี้ไดปั้ญจวคัคยีข์ึน้มา 

ปัญจวคัคยีน์ักบวช ๕ คน ไดม้าอญัญาโกณฑญัญะองคเ์ดยีว  

นี่ไง มนัไม่เท่ากนัหรอก มนัเป็นไปไม่ได ้ ไอโ้มฆบุรุษบอก เฮ้ย! ปัญจวคัคยี์ต้องรู้

เหมอืนกนัส ิพระพุทธเจ้าเทศน์ธมัมจกัฯ เหมอืนกนั ท าไมพระอญัญาฯ รู้องคเ์ดยีวล่ะ ท าไมอีก 

๔ องคไ์ม่รูล้่ะ แล้วเวลาเทศนาว่าการส าเรจ็ พอส าเร็จขึน้มาแล้วพระอสัสชเิป็นพระอรหนัต์ เวลา

เทศนาว่าการท่านไดพ้ระสารบีุตรมา พระสารบีุตรเวลาทีท่่านไปบอกพระโมคคลัลานะกไ็ดพ้ระ

โมคคลัลานะมา นี่เป็นพระโสดาบนั เหน็ไหม พระโสดาบนัๆ เป็นพระโสดาบันอย่างไรล่ะ ถ้า

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าถ้าไม่รูม้นัเป็นโสดาบนั เป็นสกทิาคาม ีเป็นอนาคาม ีเป็นพระ

อรหนัต์ เอาอะไรตรวจวดั วดัด้วยอะไร อะไรทีเ่ขาตรวจสอบกนั เขาตรวจสอบกนัอย่างไรทีเ่ป็น

บุคคล ๔ คู ่เป็นพระอรหนัต์เขาตรวจสอบกนัอย่างไร 

เวลาเป็นพระโสดาบนั พระโสดาบนันะ พระโสดาบนัไปชวนสญัชยั เพราะสญัชยัอยากสอน

ไง นี่สญัชยัไม่มขีณะ ไอน้ัน่กไ็ม่ใช่ ไม่ใช่กค็อืไม่ใช่ ในไม่ใช่กค็อืไม่ใช่ต่อเน่ือง ไม่ใช่กค็อืไม่ใช่ อูย! 

มหศัจรรย ์พระสารบีตุรมนัไมใ่ช่ทางแลว้ล่ะ นีค่นเขามปัีญญา มนัไม่ใช่ทางหรอก ไอไ้ม่ใช่ๆ กไ็ม่

ตอ้งท าอะไรเลยไง ไม่ตอ้งมขีณะ มนัรู้ของมนัไปโดยต่อเนื่อง ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ ไม่ใช่ไปเรื่อย 

พระสารบีุตร พระโมคคลัลานะปรกึษากนัเลย เรามาเจออาจารยท์ีไ่ม่เป็นจรงิแล้วล่ะ สญัญากนัไว้

นะ ถ้าใครรูใ้ครมคีรูบาอาจารยส์อนใหบ้อกกนันะ อย่าทิ้งอย่าขวา้งกนั  
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เวลาพระสารบีุตรไปฟังพระอสัสช ิองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนว่า “ธรรมทัง้หลาย

มาแต่เหตุ มนัตอ้งมเีหตุมผีล” แลว้ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ เหตุอย่างไรล่ะ แลว้องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าให้แก้อย่างไร ไปแก้ที่เหตุนัน้ไง ไปแก้ที่เหตุ ไปแกใ้ช่ไหม ทุกข์ เหตุทีเ่กดิ

ทุกข ์ ทุกขด์บั วธิกีารดบัทุกข ์ ทุกข ์ เหตุใหเ้กดิทุกข ์ ตณัหาความทะยานอยาก ความอยากได้ 

อยากดงั อยากด ีอยากใหญ่ อยากใหเ้ขานับหน้าถอืตาทัง้นัน้ นี่เขาไปดบัทีน่ัน่ ถ้าไปดบัทีน่ัน่เป็น

พระโสดาบนัขึน้มา ไปชวนสญัชยัไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าด้วยกนั จะไปบวช

ด้วยกนั เพราะสญัชยันี่รูแ้ล้วมนัไม่ใช่หรอก เพราะเป็นพระโสดาบนั แลว้สญัชยัเป็นอะไร ท าไม

มนัจะไม่รู้ รู้ แต่เป็นอาจารย์เดมิอยู่ก็ไปชวน สญัชยัถามเลย  

“ในโลกน้ีมคีนโง่มากหรอืคนฉลาดมาก”  

อนันี้เอามาเป็นคตไิด้ตลอดเวลา ในโลกนี้มคีนโง่มากหรอืคนฉลาดมาก คนโง่ทัง้โลกเลย 

คนฉลาดนี่สองสามคน  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทอดธุระจะสัง่สอนใครมนัจะรู้ได้ แต่เสร็จแล้วมนัก็มคีนรู้

ได้บ้าง ไอ้คนรู้ได้บ้างนัน่น่ะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไปรือ้สตัวข์นสตัว์ รือ้ไอพ้วกนัน้

เพราะสรา้งสมบุญญาธกิารมาขนาดนัน้ เวลาจะตรสัรูธ้รรมขึน้มาแลว้มนัมนีิโรธคอืการดบัทุกข ์

ดบัไดจ้รงิในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไดช้ดัเจน แลว้เวลาจะสอน จะสอนใคร  

เวลาพระสารบีุตร พระโมคคลัลานะลาสญัชยัแล้วไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนมาทัง้นัน้นะ เวลาสอนขึน้มาไม่รูห้รอืว่าเป็นขัน้ไหน ไม่รู้

หรอืว่ามนัเป็นอย่างไร เวลาสอนขึ้นมาสอนจนเป็นพระอรหนัต์ทัง้สิน้ เวลาจะเป็นพระอรหนัต์มี

ขณะใช่ไหม ขณะมนัเป็นอย่างไร ท าไมไม่เป็นขปิปาภญิญาปฏบิตัง่ิายรูง่้าย ง่ายอย่างไร ง่ายมนั

กต็อ้งมมีรรคมผีลเหมอืนกนั ถ้าไม่ง่ายมนัจะมมีรรคมผีลหรอื  

เวลาพระสารบีุตร พระโมคคลัลานะเป็นพระอรหนัต์ทัง้นัน้เลย เวลาเป็นพระอรหนัต์นะ พระ

อรหนัต์เวลาเขาคุยกนั เวลาเขาคุยกนันะ เขาคุยถงึความถนัด พระสารบีุตรกบ็อกว่าปัญญานี้

ประเสรฐิทีสุ่ด พระโมคคลัลานะบอกฤทธิย์อดเยีย่ม ตอ้งมฤีทธิก่์อน ถ้ามฤีทธิแ์ลว้มนัจะรูจ้ะทะลุ
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ปรุโปร่งไปหมด แลว้พระอุบาลบีอกว่า อุย้! ไม่ไดน้ะ ขอ้ส าคญัคอืกฎหมายคอืวนิัย วนิัยนี่ส าคญั

ทีสุ่ด เถยีงกนัไม่จบ อยู่ทีส่วนมะพรา้ว อยู่ในพระไตรปิฎก  

ชวนกันไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า ให้องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็น

ผูต้ดัสนิ เวลาองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้จะตดัสนิว่าของใครดทีีสุ่ด องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า “อาสวกัขยญาณ นิโรธความดบัทุกข์ส าคญัท่ีสุด ความดบัอนันัน้ดบั

กิเลสนะ เวลามรรคมนัเดินไป มนัมีมรรคของมนัก่อน เวลามีมรรคเดินไป พอมนัถึง 

อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิ าณ  มนัดบั มนัดบั ดบัจนถอดถอน ดบัจน

ส้ิน อาสวกัขยญาณส าคญัท่ีสุด”  

เพราะส าคญั ไม่ส าคญันะ เวลาพระเทวทตั พระเทวทตักบ็วชมาพร้อมกบัเหล่ากษตัรยิ์ 

พระอานนท์ พระนันทะบวชมาพรอ้มกนัทัง้สิน้ แล้วพวกนี้เป็นญาตเิป็นพีน่้องกนัมา เวลาเป็น

ญาตเิป็นพีน่้องกนัมา เวลาบวชมาแลว้กป็ระพฤตปิฏบิตัิ ประพฤตปิฏบิตัมิชีื่อมเีสยีง พระเทวทตั 

พระเทวทตัมคีนนับหน้าถอืตามาก เวลาเขาท าฌานโลกยีข์องเขาได ้ นี่ไง ไม่มขีณะ มนัไปมนั

หมดล่ะ ขนาดว่าแปลงร่างเป็นงูไปพนัหวัพระเจา้อชาตศตัรูท าไดท้ัง้นัน้ มขีณะไหม นี่ไง มนัไม่มี

ขณะ ไม่มกีารดบัทุกข ์  แล้วพอไม่มกีารดบัทุกข์ถึงเวลาแล้วก็จะมาปกครองสงฆ์  นี่โมฆบุรุษ

ว่างเปล่า ความว่างเปล่าเพราะไม่มขีณะ ไม่มกีารดบัทุกข ์ไม่มนีิโรธ  

ขณะคือนิโรธ คือการดบัทุกข ์ทุกขค์อือะไร ทุกข์กพ็ญามารไง ครอบครวัของมารไง พอ

ครอบครวัของมารอยู่ในใจของเทวทตั เทวทตัมาขอปกครองสงฆ ์ เวลาขอปกครองสงฆเ์ริม่ท า

สงัฆเภท พอแยกสงฆ์ออกไปว่าของเราไม่ตอ้งมขีณะกไ็ด้ ไอพ้วกมขีณะกไ็ปอยู่ของเขาเอง  

พวกมขีณะ พวกมขีณะเขาเป็นธรรม พวกที่มีขณะพระสารบีุตร พระโมคคลัลานะ พระ

อรหนัต์ ๔ องค ์๕ องค ์ทีเ่ขาคุยกนัดว้ยความช านาญ เวลาเขาคุยกนั คุยกนัดว้ยความช านาญ

ของตน เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตัง้เป็นเอตทคัคะเป็นผูเ้ลศิในแตล่ะชนิด ผูเ้ลศิใน

แต่ละทาง เวลาผูเ้ลศิในแต่ละทางเขาดบัทุกข ์ดบัทุกขค์อืดบักเิลสตณัหาความทะยานอยาก  
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พอดบักิเลสตณัหาความทะยานอยาก เขาเคารพบูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เขา

เคารพในสงฆ ์เขาอ่อนน้อมถ่อมตน เขาท าเพื่อประโยชน์เพราะอะไร เพราะมนัเป็นธรรม เพราะ

มขีณะ ขณะทีม่นัดบัทุกข ์เวลาทุกขก์เิลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจมนัสิน้ไปแลว้ มนัมแีต่

ความเมตตา เมตตาธรรมค ้าจุนโลก มันมีแต่ความเมตตา ความอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อ

ประโยชน์ เหน็ไหม เพื่อประโยชน์กบัศาสนา 

เราเกิดมาจากไหน เราเกิดมาจากธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า องค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป่ากระหม่อมมา เวลาสัง่สอนมา อบรมมา แลว้องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ พุทธกจิทีอ่งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตัง้แต่เชา้เลง็ญาณ เลง็ญาณแล้ว

ออกบณิฑบาตโปรดสตัว ์สตัวต์วัไหนมนัเป็นผูข้อ้ง องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ท่านท าอะไร

ของท่านอยู่ ท่านท าประโยชน์อะไร ท าไมไม่เคารพบูชา ท าไมไม่ช่วยเหลือ ท าไมไม่เป็นก าลงั  นี่

เป็นอคัรสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาเป็นก าลงัหลกั ไม่เคยตตีนเสมอองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ ไม่มกีารว่าจะเก่งกว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้  

แต่ไอ้พวกไม่มีขณะนี่เทวทตั “องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ก็อายุมากแลว้ สงฆใ์ห้

ขา้พเจา้ปกครอง ใหข้า้พเจา้ดูแล” เพราะอะไรล่ะ เพราะมนัไม่มีขณะ มนัไม่มกีารดบักิเลส มนั

ไม่มกีารควบคุม มนัไม่มสีิง่ใด มแีต่ความอหงัการความเห่อเหมิทะเยอทะยาน เวลาท าสงัฆเภท 

หมดเลย เวลาท าสงัฆเภทสิง่ทีเ่ป็นฌานโลกีย์เสื่อมหมด ฤทธิเ์ดชถึงไม่มี ต่อไปก็หลอกแต่

อชาตศตัรู ไปพยายามเกลี้ยกล่อมอชาตศตัรู พยายามท าให้อชาตศตัรูมาสรา้งปัญหาในสงัคม

ในสงัฆะมหาศาล หมดเลยเวลามนัเสื่อมไง อภิญญา ฌานโลกยีน์ี่เสื่อมหมด 

แต่ถ้าเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นพระอรหนัต์ เวลาพระอรหนัต์มนัไม่มวีนั

เสื่อมอะไรทัง้สิน้ เวลามนัพจิารณาไป เวลามนัดบัทุกขม์นัเป็นนิโรธ มนัดบัหมดแลว้ มนั

เป็นอกุปปธรรม ค าว่า “อกุปปธรรม” มนัไม่คลอนไม่แคลน มนัมคีุณธรรมในหวัใจดวงนัน้ ถ้ามี

คุณธรรมในหวัใจดวงนัน้มนัจะเสื่อมไปไหน มนัไม่มวีนัเสื่อมใดๆ ทัง้สิน้  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้อนาคตงัสญาณเลง็ญาณไวต้ลอด เพยีงแต่ว่าองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นประโยชน์หรอืไม่เป็นประโยชน์ จะพูดหรอืไม่พูดเท่านัน้ ส่วนใหญ่แลว้ไม่
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พูด ถ้าจะพูดกพ็ูดอย่างพระนันทะ นันทะเป็นน้องชาย เป็นลูกพีลู่กน้อง พึง่แต่งงาน พอแต่งงานขึ้น

มาแลว้ พึง่แต่งงาน แต่งงานองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไปในงานนัน้ ใหอุ้ม้บาตร มาส่ง

บาตร ดว้ยเลง็ญาณว่าพระนันทะจะมวีาสนาว่าจะสิน้กเิลสได้ นี่เอามาอยู่วดั  

“นันทะจะบวชหรอื”  

“ไม่ พึง่แต่งงาน”  

“อา้ว! บวชกบ็วช” บวชดว้ยความจ ายอม ถ้าบวชไปแล้ว พึง่แต่งงานกค็ดิถงึนางชนบท

กลัยาณี คดิถงึแต่ภรรยาทีพ่ึง่แต่งงาน องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กใ็หค้รุ่นคดิอย่างนัน้ พอ

ถงึเวลาแลว้ เธอจงจ านี้ไวน้ะ แลว้จบัมอืพระนันทะเหาะขึน้ไปบนสวรรค์ นี่ไง ไอท้ีค่ดิๆ คดิอยู่นี่ 

ไอท้ีว่่านางชนบทกลัยาณีสวยๆ พอไปเหน็นางฟ้า  

“สวยไหม”  

“สวย สวยกว่าเยอะเลย”  

“อยากไดไ้หม”  

“อยากได”้  

“ไป กลบั อยากได้ พุทโธ ใหพุ้ทโธๆ ใหพุ้ทโธใหจ้ติสงบขึน้มา” เวลาจติสงบขึน้มามนัใช้

สตปัิญญาไป ถ้ามสีตปัิญญามนัมขีณะของมนั เวลามขีณะมนัตดั เวลามันดบัของมนัเป็นชัน้ๆ 

เขา้ไป เวลามนัดบัเป็นชัน้ๆ เขา้ไป บอกว่า “เลกิคดิถงึนางชนบทกลัยาณีแลว้” 

พระไม่เชื่อ ยงัคร ่าครวญอยู่เลย แล้วเวลาเสร็จแลว้บอกไม่คดิอีกแลว้ ไปฟ้ององคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เห็นไหม เขารู้กนัได้อย่างไรว่าโสดาบนั 

สกิทาคาม ีอนาคาม ีว่าเวลาสิ้นกิเลสเขารู้กนัได้อย่างไร เขารู้ตรงไหน องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ยนืยนัเลย ใช่! เขาไมค่ดิถงึนางชนบทกลัยาณีแลว้ เพราะเขาดบัทุกขด์ว้ยนิโรธ ดบั

หมดแลว้ จบ ถ้าเป็นธรรม นี่ไง ศาสนาทีย่ิง่ใหญ่ ยิง่ใหญ่นะ ความยิง่ใหญ่ในพระพุทธศาสนา

ยิง่ใหญ่มาก  
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ถ้ายิง่ใหญ่มาก ถ้าเรามสีตมิปัีญญา เราคดัเลอืกของเราเอง จะเอาดหีรอืเอาชัว่ นี่ไง ผดิชอบ

ชัว่ดคีนมนัตอ้งแยกแยะได ้ ถ้าไม่มีขณะก็เทวทตัท าแต่ปัญหา สร้างแต่ปัญหาในสงฆ์มหาศาล 

เวลาไปนะ เวลาไปสร้างปัญหา ไปให้พระเจ้าอชาตศตัรูไปท าปฏวิตัพิระเจา้พมิพสิาร เวลา

มหาดเลก็เขาจบัได ้ เขาบอกเลยต้องฆ่าพระทัง้หมดเลย เวลาจะฆ่าพระทัง้หมดนะ ไปเฝ้าพระ

เจ้าพมิพสิาร พระเจา้พมิพสิารว่า  

“อ ามาตยป์ระชุมแลว้ว่ากนัอย่างไร”  

ประชุมกันแล้วกลุ่มหนึ่งก็บอกว่า “เทวทตัเป็นพระแล้วมายุมาแยงมีปฏวิตัร่ิวมกนั ตอ้ง

ฆ่าใหห้มดเลย พระจบัฆ่าหมด”  

อกีฝ่ายหนึ่งบอก “ไม่ตอ้ง ฆ่าไม่ได”้ ฆ่าไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะองค์สมเด็จพระสมัมาสมั

พุทธเจา้อนาคตงัสญาณ เพราะท่านดบัทุกข ์ท่านนิโรธดบัทุกขห์มดแล้ว ไม่มสีิง่ใดที่คลอนแคลน 

รู้อนาคตงัสญาณรู้ล่วงหน้า ใหพ้ระสารบีุตรไปประกาศในนครราชคฤหว่์า “พระเทวทตักบัสงฆ์

แยกจากกนั ไม่เกี่ยวกนั” ไม่เกี่ยวกนัเพราะอะไร เพราะว่าไม่มขีณะ ไม่มขีณะแลว้เห่อเหิม

ทะเยอทะยานอยากจะแยกสงฆ ์ฉะนัน้ ไปประกาศเลย บอกว่า เทวทตักบัสงฆไ์ม่เกีย่วกนั  

แลว้เวลาอชาตศตัรูจะเขา้ไปฆ่าพ่อเพื่อจะเอาราชบลัลงัก์ เวลาสอบสวนแลว้ พระจบั

ประหารหมด พระเจา้พมิพสิารบอกว่าฆ่าไม่ได้ เพราะพระเจา้พมิพสิารเป็นพระโสดาบนั ฆ่า

ไม่ได ้แลว้คดิดู คนเขาปฏิวตัิ อชาตศตัรูอยากได้อะไร อยากได้บลัลงัก์ ใหเ้ลย อชาตศตัรูจะจบั

ไปขงัที่ไหนก็ยอม นี่เป็นพระโสดาบนัดบัทุกขม์นีิโรธในหวัใจ  

แต่ไอผู้ท้ีไ่ม่นิโรธแลว้สรา้งปัญหาไวม้ากมายมหาศาล เวลาสรา้งปัญหาไวม้ากมายมหาศาล 

แต่เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าอนาคตงัสญาณรู้ว่าสิง่ใดมนัจะเกิดขึ้นก่อน ให้พระ

สารบีุตรไปประกาศก่อนเลยว่า สงฆ์กบัพระเทวทัตไม่เกี่ยวกนั ค าว่า “ไม่เกี่ยวกนั” มนักเ็ป็น

ความผดิเฉพาะตวัของพระเทวทตั มนัไม่ใช่ความผดิของสงฆห์รอก เพราะสงฆต์ัง้แต่องคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามานี่นิโรธดบัทุกข์ ดบัทุกข์มาตลอด มนัมขีณะจติ ขณะจติมาตลอด มนั

ช าระลา้งกเิลสได้ความเป็นจรงิมาตลอด  
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นี่ความเป็นจรงิ ความเป็นจรงินะ ถ้าความเป็นจรงิมนัเป็นความเป็นจรงิอย่างนัน้ นี่พูดถงึว่า

ถ้าเป็นจรงิ นักปฏบิตัเิราชาวพุทธ เรามนัก็รูจ้กัผดิชอบชัว่ดทีัง้สิน้ รูด้รูีช้ ัว่ เวลาเราประพฤติ

ปฏบิตัขิึน้มา เราจะมขีณะไม่มขีณะ ไอน้ัน่มนัเป็นวาสนาของคนนะ แต่เราจะท าจรงิท าจงัของเรา 

เราจะประพฤติปฏิบตัิของเรา เราอยากไดค้วามจรงิของเรา เราไม่ได้อยากไดธ้รรมทีไ่ม่มขีณะที่

มนัเลื่อนลอยไปตามแต่กระแสอารมณ์นัน้  

เราท าความจรงิๆ แล้วท าความจรงิมนัเป็นอ านาจวาสนาของคน อ านาจวาสนาของคน

มนัชอบเพราะนิสยัเป็นอย่างนัน้มนักช็อบอย่างนัน้ แต่ถ้าคนถ้ามอี านาจวาสนาเขาไม่เชื่อ เพราะ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนกาลามสูตร อย่าเชื่อว่าเป็นอย่างนัน้ ใหท้ดสอบ ทดสอบกบั

ตวัของเรา ถ้าเชื่อกเ็ชื่อผลของการปฏบิตั ิถ้าผลของการปฏบิตัขิองเรายงัไม่ถงึเหตุผลนัน้ เราจะรู้

ไดอ้ย่างไร  

ถ้ารู้ไม่ได้ ในปัจจุบันนี้เวลาสิ่งที่เกิดขึ้นตัง้แต่สมัยองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เผย

แผ่ธรรมมา ตัง้แต่แว่นแควน้ต่างๆ ตัง้แต่ศรวีชิยั ตัง้แต่โบราณมา มหศัจรรยน์ะ เวลา

พระพุทธศาสนามนัแผ่ไพศาล แต่ทุกอย่างสรรพสิง่ในโลกนี้มนัเป็นอนิจจงั มนัมเีจรญิแล้วเสื่อม

ทัง้สิน้ เวลามนัเสื่อมสภาพของมนัไป ผูท้ีม่อี านาจวาสนาขึน้มาถ้ามาฟ้ืนฟูมาประพฤตปิฏบิตัิ 

อย่างเช่น องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้พูดไวใ้นพระไตรปิฎก  

“กึ่งพุทธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่ง  กึ่งพุทธกาลศาสนาจะเจรญิอกีหนหนึ่ง”  

เวลามนัเจรญิ เจรญิทีไ่หน หลวงปู่ มัน่พูดไว ้ มนัเจรญิตัง้แต่สมยัพระจอมเกลา้ฯ สมยัพระ

จอมเกลา้ฯ มาฟ้ืนฟูศาสนา การฟ้ืนฟูศาสนาคอืฟ้ืนฟูในการปฏบิตัิ เพราะศาสนาวดัวาอารามมนั

วจิติรพสิดารมาตลอดอยู่แล้ว สงัคมสงฆก์ม็มีามากมายมหาศาล แต่สงัคมสงฆส์ิง่ทีว่่าจะ

ประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา เขามอี านาจวาสนามากน้อยแค่ไหน ถา้เขาไม่มอี านาจวาสนาของเขามาก

น้อยแค่ไหน เขากป็ฏบิตัขิองเขาเพื่อสร้างสมบุญญาธกิารของเขา ปฏบิตัขิองเขาเพื่อบุญญาธิ

การของเขา ไดค้วามรูค้วามเหน็ของเขา  

แต่เวลาพระจอมเกลา้ฯ ขึน้มากไ็ปปฏบิตักิบัเขา ปฏบิตักิบัเขากเ็อาแนวทางธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ นี่ไง ธรรมและวนิัย ธรรมและวนิัยมนัเป็นอย่างนี้ ท าไมพระปฏบิตัิ
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ไปแลว้ปฏบิตัไิม่เหมอืนกบัทฤษฎี ไม่เหมอืนกบัธรรมวนิัยอนันัน้เลย ท่านกพ็ยายามฟ้ืนฟู ฟ้ืนฟู

ของท่าน ท่านออกธุดงคน์ะ ออกธุดงค ์ออกประพฤตปิฏบิตัิ ออกคน้ควา้มาหมด แต่มนักเ็ป็นการ

ธุดงคไ์ปคน้ควา้เพื่ออบรมใจของตน อบรมใจใหม้นัฉลาด อบรมใจใหม้นัมสีตปัิญญา ถ้ามี

สตปัิญญาขึน้มามนัใคร่ครวญผลของสงัคมได้ เขา้ใจถงึความรูส้กึนึกคดิของมนุษย ์ 

ดูส ิในสมยัปัจจุบนันี้จติแพทย์ เขาเรยีนจติแพทย์ขึ้นมา เขารู้ของเขาทัง้นัน้ ทางวชิาการ 

ทางศึกษาไง นี่ก็เหมอืนกนัเราศึกษา ศกึษามา พระพุทธศาสนามนัมปีรยิตัิ ปฏบิตั ิปฏเิวธ ภาค

ปรยิตัเิขากศ็กึษาธรรมวนิัยขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ศกึษาแล้วพยายามจะประพฤติ

ปฏบิตั ิพยายามจะคน้ควา้กนั แล้วค้นคว้ากนัแล้วมีอ านาจวาสนามากน้อยแค่ไหน ถ้ามนัยงัไม่

มอี านาจวาสนามากถึงกบัจบักิเลสได้ ศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ศลี 

สมาธ ิปัญญา สมาธิๆ  สมาธเิรากพ็ยายามท ากนัอยู่ สมาธทิ าแลว้มนัมอี านาจวาสนามากน้อยแค่

ไหน เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าเทศน์ธัมมจักฯ  ปัญจวคัคยี ์๕ องค ์รู้องคเ์ดยีว  

นี่กเ็หมอืนกนั ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ธรรมและวนิัยศึกษามาแล้ว

ศึกษามาเป็นปรยิตัิ เพราะศึกษาไว้เพื่อประพฤตปิฏบิตั ิ เวลาปฏบิตัขิึน้มามนัปฏบิตัขิึน้มาใหม้นั

เขา้มาสู่ใจของตนหรอืไม่ ถ้ามนัไม่เขา้สู่ใจของตน คนทีป่ฏบิตัมิากมายมหาศาลตัง้แต่สมยักรุงศรี

อยุธยา สมยักรุงเทพฯ มทีัง้นัน้ ฝ่ายวปัิสสนาธุระ คนัถธุระ เวลารบทพัจบัศึกขึ้นมาต้องการ

พระที่คุม้ครองดูแล กม็พีระผูท้ีม่ฌีานมสีมาบตัติ่างๆ กช็่วยกนัคุม้ครองดูแลมา แต่มนัมกีาร

กระท าขึน้มามากน้อยแค่ไหน ถ้ามนัมกีารกระท ามามากน้อยแค่ไหน เวลาท าขึ้นมา เวลาคนมี

บุญมาเกดิไง  

หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่เวลาท่านประพฤตปิฏบิตัขิองท่าน ท่านกระท าของท่าน เวลาท่าน

ท าของท่าน มนัปฏบิตัไิป มนักเ็ทยีบเคยีงกับธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

แล้วตัวเองท าได้มากน้อยแค่ไหน เวลาทดสอบ ทดสอบขึ้นมา ทดสอบดว้ยอะไร  

นี่ไง คนที่มอี านาจวาสนา คนเกิดมามบีุญกุศลมนัรูด้รูีช้ัว่ ชัว่กบัด ีถ้าชัว่ เหน็ไหม  ดูส ิพระ

ทัว่ไปเขาท าตวักนัอย่างไร เขาท าแลว้มนัไม่เขา้สู่ธรรมวนิัย นัน่เขาบวชมาเพื่อความเป็นอยู่โดย

ดว้ยชวีติของเขา ไอผู้ท้ีบ่วชมาอยากจะประพฤตปิฏบิตัขิึน้มาแลว้มนัจะเป็นความจรงิหรอืไม่ นี่
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ไง เราก็คดัเลือกคดัแยกพยายามแสวงหา เวลาแสวงหา คนทีป่ระพฤตปิฏบิตัแิสวงหาครูบา

อาจารยน์ี่แสนทุกขแ์สนยากนะ  

พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะก็แสวงหา  แสวงหา เห็นไหม  แสวงหาไม่เจอ เวลาไป

เจอไปเจอสญัชยัไง เพราะไปเจอสญัชยัมนัรูแ้ล้วว่าผดิถูกอย่างไร เวลามาเหน็พระอสัสช ิพระอสัสชิ

ท่านส ารวมระวงั เหน็แค่กิรยิาเดนิของพระอสัสช ิ พระสารบีุตรตามไปเลย เพราะมันแสวงหา 

มันทุกข์มันยาก มันต้องการของจรงิไง เวลาของจรงิ ผูท้ีข่องจรงิไม่ต้องพูดมาก  

“ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เขา้ไปแกท้ีเ่หตุนัน้”  

ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ เพราะมนัแสวงหาอยู่ไง คนเรามันแสวงหาอยู่ มันจะแสวงหา

อย่างไร เวลาเจออย่างนัน้ใช้ปัญญาใคร่ครวญตดิตามไป นัน่ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไอน้ัน่กไ็ม่ใช่ นี่กไ็ม่ใช ่

มนัฝึกหดัภาวนามาแลว้ มนัฝึกหดัคน้ควา้มาอยู่แล้ว แต่คน้ควา้มาขนาดไหนมนักค็น้ควา้อยู่ใน

โลกยีปัญญา ปัญญาโลกๆ ปัญญาสามญัส านึกทัง้นัน้  

เวลาถ้ามนัคน้ควา้ของมนั มนัท ามาของมนั เวลาบอกใหล้งลกึเขา้ไป เราไม่อยู่กบัผล

ปัจจุบนัน้ี มนัจะสาวขึน้ไปหาเหตุไง พอสาวไปหาเหตุ นี่ไง เวลามรรคผลมนัเป็นความจรงิขึน้มา

มนัมเีหตุผลของมนั เวลาเป็นโสดาบนัใครไปบอกใครว่ามนัเป็น แต่ในหวัใจนัน้ นี่ไง ปัจจตัตงั 

สนัทฏิฐโิกไง กาลามสูตรไง เชื่อผลในการประพฤตปิฏบิตันิัน้ไง เวลาไปบอกพระโมคคลัลานะ 

เพราะพระโมคคลัลานะก็เหน็เหมอืนกนั รู้เหมอืนกนัไง นี่ไง เชื่อในผลของการปฏบิตั ิกาลามสูตร 

ไม่เชื่อใครๆ เชื่อผลของการปฏบิตันิี้ไง 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤตปิฏบิตัขิองท่าน ท่านมคีวามทุกข์

ความยาก ท่านขวนขวาย ท่านคน้ควา้ของท่านนะ เวลาขวนขวายคน้ควา้ของท่าน จติสงบแลว้ก็

พจิารณากาย ท่านกพ็จิารณา พจิารณาแลว้เป็นอย่างไร เวลาพจิารณาออกมาแล้วก็

เหมือนเดิมๆ พอถึงเวลาแล้วท่านถึงไปปรกึษาหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ เสารท์่านประพฤตปิฏบิตัิ

ของท่านกนัมานะ เวลามนัเป็นชิน้เป็นอนัขึน้มา มนัหลงผดิไปกค็อืหลงผดิไป ความหลงผดิไปก็

คอืไม่มขีณะไง  
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เวลามันจะเป็นจริง เป็นจริงขึ้นมา เวลาหลวงปู่ มัน่ได้โสดาบนั เวลาไปอยู่ถ ้าสารกิา 

เวลาพจิารณาของท่าน ท่านได้สกิทาคาม ีได้อนาคามทีีน่ัน่ เวลาถงึทีสุ่ด ทีสุ่ดนะ เวลามหีมู่มคีณะ 

เวลาคนมบีุญมาเกิด คนมบีุญมาเกิดคนก็อยากพึง่พาอาศยัทัง้สิน้ เวลาพึง่พาอาศยั คดิถงึหมู่

คณะกข็ึน้ไปหมู่คณะ ไปอบรมสัง่สอนนี่สทัธวิหิารกิลูกศษิยข์องท่าน เวลาถงึทีสุ่ดลกูศษิยล์ูกหา

มหาศาล  

กึ่งพุทธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่ง คนที่จะเจริญอีกหนหนึ่งเจรญิทีไ่หน เจรญิจาก

ลูกศษิยล์ูกหาของหลวงปู่ มัน่ท่านกไ็ดส้รา้งสมบุญญาธกิารของท่านมา การสรา้งสมบุญญาธกิาร

มา การสร้างสมมามันก็อยากจะออกประพฤติปฏิบัติ เห็นสมณะ เห็นสมณะแล้วมันสะเทือน

ใจ เห็นสมณะแล้วมันดูดดื่ม เห็นสมณะแลว้มนัเป็นหนทางทีเ่ราจะไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย 

แลว้มนัจรงิมนัจงัขึน้มา โดดเกาะเพื่อจะด าเนินรอยตาม เพื่อจะพน้จากทุกข ์ 

หมู่คณะมากขึน้ภาระมนัมากมหาศาล แล้วจติใจของตนยงัไม่ถงึทีสุ่ด “ก าลงัเราไม่พอ ก าลงั

เราไม่พอ” ท่านหาอุบายของท่าน ท่านทิ้งหมู่คณะขึ้นไปเชียงใหม่ เวลาของท่าน เวลาของท่าน 

เหน็ไหม  ถงึเวลาท่านไปถงึหนองอ้อ หนองออ้คอือะไร หนองออ้ อ๋อ! ขณะจติ ขณะจติคอืนิโรธ  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าปัจฉิมยามอาสวกัขยญาณอยู่ที่โคนต้นโพธิน์ัน้ 

ท่านส าเรจ็อยู่ทีโ่คนตน้โพธิ ์นี่เวลาขณะจติเกดินิโรธดบัทุกข ์ดบั ตดัครอบครวัของพญามารทัง้สิน้  

เวลาหลวงปู่ มัน่เวลาท่านไปทีห่นองออ้ ท่านไปทีต่น้ไมใ้หญ่อยู่ต้นหนึ่ง นัง่อยู่โคนต้นไม้นัน้ 

ถ้ามนัไม่มขีณะจติคนจะเกิดจะตายนี่ไม่รูห้รอื กเิลสจะเกดิจะตายนี่ไม่รูใ้ช่ไหม ถ้ากเิลสมนัจะเกดิ

จะตายมนัตอ้งรู ้ถ้ามนัไม่รูก้ิเลสเกดิกเิลสตายเลยนี่มนัประพฤติปฏบิตัอิย่างไร  

แลว้เวลาผูท้ีป่ฏบิตั ิ เหน็ไหม  กเิลสเป็นนามธรรมจะไม่รู้มนัหรอก แล้วก็เที่ยวมาทฤษฎี

ธรรมและวนิัยองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้พูดไว ้ นัน่มนัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้  

ถ้าเป็นจริงๆ มันเป็นจริงอย่างไร แล้วมันเป็นจริงแล้วอธบิายมนัเขา้ใจ มนัเป็นประโยชน์

เป็นเพราะผลทัง้นัน้ เวลาท่านกลบัมาจากเชยีงใหม่ไม่เคยพูดอกีเลยว่า “ก าลงัไม่พอ ก าลงัไม่พอ” 
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มนัก าลงัไม่พอถ้ามนัไม่สิน้สุดแห่งทุกข ์มนัมอีวชิชาความไม่รูส้่วนที่เราไม่รูอ้ยู่ไง หอ้ง ๔ หอ้ง ๓ 

หอ้งเป็นของเราหมดแลว้ แต่อกีห้องหนึ่งเรายงัเข้าไม่ได้ เรายงัไม่รู้ว่าห้องนัน้มนัมสีิง่ใด มนัท า

สิง่ใดมนัก็ยงัสงสยัหอ้งนัน้อยู่ด ี แลว้เวลาจะแกอ้บรมลูกศษิยล์ูกหาสทัธิวิหาริกในหวัใจมันติดขดั

ไปหมด  

แต่ถ้ามนัพร้อมหมดเลย หอ้ง ๔ หอ้งเปิดโล่ง หอ้งไหนถามมา เวลาเขา้มาหอ้ง ๑ ห้อง ๒ 

หอ้ง ๓ ห้อง ๔ แลว้จะเข้าหอ้งเขา้อย่างไร หอ้งเขามปีระตูมหีน้าต่าง แลว้หน้าต่างเปิดอย่างไร 

แลว้ไม่ตอ้งมขีณะ เดนิรอบๆ เดนิรอบๆ โมฆบุรุษว่างเปล่า ไม่มสีิง่ใดเป็นชิน้เป็นอนั  

เวลาเป็นชิน้เป็นอนัขึน้มานะ เวลาจะเป็นชิน้เป็นอนั ไปอ่านในประวตัิหลวงปู่ จวน เวลา

หลวงปู่ จวนนะ เวลาท่านก าลงัเริม่สร้างวดัมหีมู่คณะไปพึ่งพาอาศัย แล้วเวลาหลวงปู่ บวัท่าน

ไปประพฤตปิฏบิตักิบัหลวงปู่จวน หลวงปู่จวนน้ีพรรษาท่านน้อยกว่า พรรษาน้อยกว่า... เรา

เคารพบูชาครูบาอาจารยใ์ช่ไหม คนทีเ่ขามคีุณธรรม หลวงปู่ จวนท่านจบสิน้แลว้ แต่ถงึเวลามคีรู

บาอาจารยไ์ปพกั ทัง้ที่ว่าอายุพรรษามากกว่าแต่ขณะท่านไม่มี ท่านไม่ม  ี เห็นไหม เวลาท่าน

เกดิป่วยไข้ขึน้มา เวลาป่วยไข้ขึน้มาไม่มขีณะมนัไปหมด จะตายเมื่อนัน้ จะตาย แล้วเวลาจะตาย

สัง่ใหห้ลวงปู่ จวนท าโลงศพ หลวงปู่ จวนท่านไม่ยอมท านะ  

เพราะหลวงปู่ จวนท่านบอกว่านิโรธไม่เป็นแบบนี้ นิโรธหลวงปู่ มัน่ไม่เป็นแบบนี้ นิโรธ

ของหลวงปู่บวัท่านบอกนิโรธสมาบตั ิท่านเขา้นิโรธๆ หลวงปู่ จวนท่านบอกเลย ท่านอยู่กบัหลวงปู่

มัน่มา ท่านได้ฟังหลวงปู่ มัน่มา นิโรธของหลวงปู่ มัน่ไม่ใช่เป็นแบบนี้  นิโรธหลวงปู่ มัน่คอืการ

ดบัทุกข ์ แต่นิโรธอย่างนี้แล้วกบ็อกจะตายเมื่อนัน้จะตายเมื่อนี้ หลวงปู่ จวนท่านก็อุปัฏฐาก

อุปถมัภ์ จะตาย ก าหนดวนัตายหมดล่ะ เสรจ็แลว้ไม่ตาย พอท่านไม่ตาย ท่านกก็ลบัไปวดัท่าน 

เวลากลบัไปวดัท่าน ถงึคราวหนึ่งมนัมงีาน หลวงตาท่านไปงานนัน้ดว้ย เวลาท่านไปงาน

นัน้ดว้ย ท่านกไ็ปสนทนาธรรม เวลาสนทนาธรรมขึ้นมา อา้ว! มอีะไรว่ามา  เวลามอีะไรว่ามา ๑ 

๒ ๓ จบแลว้ จบ เวลาจบขึน้มามนัไม่จบ นี่ไง ทีบ่อกว่าถ้ามนัมขีณะ ขณะมนัรูก้นัได ้ถ้าพจิารณา

อย่างนี้ๆ น่ะใช่ ถ้าพจิารณาอย่างนี้เวลามนัขาด ขณะจติทีม่นัเป็นมนัจบแลว้ แลว้ถ้ามนัไม่มลี่ะ 
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มนัไม่มมีนัเป็นอย่างไร กบ็อกแค่นี้ไง จบแลว้ไง กส็ิ้นแลว้กว่็าสิน้แลว้ อุ้ยตาย! มนัจะสิน้อย่างไร 

มนัไม่มขีณะ มนัจะสิน้อย่างไร เวลาไม่สิน้ ท่านอธบิาย อธบิายขึน้ไป  

เวลาหลวงปู่ บัวท่านปฏิบตัิของท่าน สุดท้ายแล้วหลวงปู่ บวัท่านก็เป็นพระอรหนัต์ กส็ิ้น

กิเลสไป แต่สิ้นกิเลสไปเพราะมพีระมหาบัวท่านไปแก้ เวลาแก้ขึ้นมาท่านให้ย้อนกลบัเข้าไป

จติเดมิแทน้ี้ผ่องใส เขา้ไปทีจ่ติเดมิแทน้ัน้ แลว้ใหพ้จิารณาใหใ้ชปั้ญญาอย่างนี้ พอใชปั้ญญา

พจิารณาของท่านไป เพราะว่าท่านติดมา ๑๐ กว่าปี เวลาท่านพจิารณาไป เวลามนัจะเกิดขณะ

ท่านบอกว่าเวลายอ้นกลบัเขา้ไปภายใน เวลาเกิดขณะ มนัวูบลงเหมอืนกบัขางคานขาด จากนัง่

อยู่บนกุฏิมนัปุ๊ บลงไปเลย แล้วเชา้มาท่านกไ็ปสนทนาธรรมกบัพระมหาบวั พระมหาบวับอกว่า  

“มนัไม่ใช่ขางคานขาด ไม่ใช่คานกุฏขิาดหรอก มนัเป็นคานของกเิลส มนัเป็นกเิลสขาด”  

นี่ไง เวลาเป็นจรงิๆ แลว้เป็นจรงิขึน้แล้วเวลาสนทนาธรรมมันไปไหนล่ะ เหมือนกัน นี่ไง 

ถ้ามันเป็นนิโรธ หลวงปู่ จวนท่านพูดอยู่แล้วนิโรธของหลวงปู่ มัน่ไม่เป็นแบบนี้ นิโรธมนัไหลไป 

ไหลไปเรื่อย ไม่มทีีส่ ิ้นที่สุด แล้วก็ออกรู้ไปต่างๆ ออกรู้ไปท าไม ออกรูอ้ะไร ออกรูม้นัเป็นมรรค

หรอื มนัไม่เป็น  

ถ้ามนัเป็นมรรค จติสงบแล้วเข้าสู่สตปัิฏฐาน ๔ พจิารณากาย เวทนา จติ ธรรม ถ้าพจิารณา

กาย พจิารณาเวทนา พจิารณาจติ พจิารณาธรรม แลว้จะพจิารณาอย่างไร  

พจิารณา เหน็ไหม  จติสงบแลว้ยกขึน้สู่วปัิสสนา ถา้ยกขึน้สู่วปัิสสนา ในวงกรรมฐาน สม

ถกรรมฐาน วปัิสสนากรรมฐาน สมถกรรมฐานก็ท ากันไม่เป็น ถ้าสมถะท าไม่เป็นมันยกขึ้นสู่

วปัิสสนา อะไรเป็นวปัิสสนา มนัเป็นวปัิสสนึก มนันึกเอา มนัคดิเอา มนัจนิตนาการของมนัไป 

แลว้จตินี้มนัรา้ยกาจนัก จตินี้เป็นไดห้ลากหลายนัก จติมนัเป็นตา่งๆ แลว้เกดิมเีชาวน์มปัีญญา

อธบิายธรรมะเป็นคุง้เป็นแควมนัได้อะไร  

สิ่งต่างๆ เพราะคนที่ภาวนาเป็นเขารู้  สุตมยปัญญา จนิตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา

มนัเป็นอย่างไร แล้วถ้ามนัเป็นขึ้นมา มนัเป็นขึ้นมาได้อย่างไร เวลามนัจะเกิดขึ้นมา เห็นไหม  

มนัจะเกดิขึ้นมา คนทีม่อี านาจวาสนา เวลาคนเกดิมา พระพุทธศาสนามหศัจรรยน์ัก คนทีเ่กิดมา
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ไดน้ับถอืพระพุทธศาสนานับถอืไดย้ากมาก นับถอืไดย้ากมากเพราะอะไร เพราะมนัไม่มรูีปเคารพ

ไง เวลาลทัธเิทวนิยมน่ีเทพเจ้า เทพเจา้คอืการเข้าทรงทรงเจา้ ลทัธศิาสนาทัว่ไปเป็นได้แค่นัน้

แหละ เป็นได้เหมือนกบัเราเข้าทรงทรงเจา้ 

เวลาเป็นจรงิ เป็นจรงิขึน้มา  เราไม่เขา้ทรงทรงเจา้ใดๆ ทัง้สิน้ เราไม่นับถอืใดๆ ทัง้สิน้ เรานับ

ถอืพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์พระพุทธก็องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ พระธรรมก็ธรรมะ

คอืสจัธรรม คอืสจัธรรมที่เราศึกษามาด้วยเหตุด้วยผลที่เราจะใชปั้ญญา เราใคร่ครวญของเรา 

พระสงฆ ์ พระสงฆท์ี่เป็นหลกัเป็นชยัขึ้นมาให้เราเชื่อถือได้ ถ้ามนัเชื่อถือไม่ได้ เราก็ระลึกถึง

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ ระลกึถงึพระรตันตรยัของเรา แลว้เราด ารงชวีตินี้ด้วยเหตุดว้ยผล 

ดว้ยสิง่ทีม่นัมศีลีมธีรรมขึน้มาเพื่อประโยชน์กบัเรา  

ถ้าผู้อยู่ในทางฆราวาส ผู้อยู่ในทางโลก ผู้ที่จะประพฤติปฏบิตัขิึน้มา เรามศีลีมธีรรมขึน้

มาแลว้เราพยายามท าความสงบของใจเขา้มา ถ้าใจเราสงบระงบัเขา้มา ถ้าใจเราสงบมนัมคีวามสุข 

มนัมคีวามมหศัจรรย์ มคีวามมหศัจรรยม์าก ถ้าใจมนัสงบ มนัมคีวามมหศัจรรยถ์้าเป็น

สมัมาสมาธ ิ 

แต่ส่วนใหญ่แลว้มนัเป็นไปไม่ได ้มนัท าไม่เป็น เวลาท าขึน้ไปโดยส ามะเลเทเมาแลว้ก ็ อู๋ย! 

ออกรู ้ ออกเหน็ อู๋ย! มนัมคีวาม... ไอน้ัน่คอืธรรมเมา มนัมวัเมา มนัเมากบัสญัญาอารมณ์ นัน่

สญัญาอารมณ์ของเรา  

คนทีม่ทีฏิฐมิานะมาก ยิง่มกีารศกึษามาก มกีารศกึษามาก เห็นไหม  ครูบาอาจารย์ท่าน

บอกเลย คนเรามบี้านหลงัใหญ่ ถ้ามบี้านหลงัใหญ่ขึ้นมาเหตุผลมนัเยอะ มนัก็ต้องแก้ไขของ

มนั เรามบีา้นหลงัเลก็ เรามกีระต๊อบหอ้มหอ กระต๊อบหอ้มหอขึน้มาเราท าความสะอาดง่าย  

คอืจติใจของเราไง ถ้าจติใจของใครทีม่นัมขีอ้สงสยัมากมนัมเีหตุมผีลของมนัมาก มนัก็ต้อง

พยายามมสีติมปัีญญาให้เท่าทนั เวลาถ้ามนัเท่าทันขึ้นมา ถ้ามนัสงบขึ้นมา อุ้ย! มหศัจรรย์ๆ 

มหศัจรรย์ก็บ้านหลงัใหญ่ไง ถ้าบ้านหลงัเล็กล่ะ บ้านหลงัเล็กขึน้มา คนที่อ านาจวาสนาน้อย เรา

กพ็ยายามรกัษาหวัใจของเรา ถ้ารกัษาหวัใจของเรา เราท าความสงบใจเขา้มา  
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เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอน ในหลกัหวัใจของพระพทุธศาสนาคือ

อริยสจั ทุกข ์เหตุให้เกิดทุกข ์ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข ์ขณะจิตคือนิโรธ ขณะจติคอืนิโรธแต่

มนัอยู่ทีว่่าครูบาอาจารยข์องเราท่านไม่พูดเป็นสิง่ทีเ่ป็นหวัใจของศาสนา เป็นการอ่อนน้อมถ่อม

ตน หลวงตาท่านพูดเรื่องขณะๆ ท่านพูดเป็นวงภายใน แลว้วงภายในขึน้มาแลว้กเ็อามา

เทยีบเคยีง แต่ไอพ้วกทีป่ระพฤตปิฏบิตัมินัไม่รู้  

เวลาหลวงตาท่านขึ้นไปหาหลวงปู่ แหวน ถ้าเป็นผู้ที่ประพฤตปิฏบิตัขิึน้มาแลว้ ถ้า

เป็นพระอรหนัต์แลว้มนักต็อ้งอยู่ในศีลในธรรม ท าไมหลวงปู่ แหวนท่านแจกแต่เหรียญเราสู้ เรา

สู้  รุ่นนัน้รุ่นน้ี ท่านกข็ึน้ไปหาหลวงปู่ แหวนไปหา ๓ รอบ ๔ รอบ ไม่มโีอกาสไง เวลามโีอกาสขึน้

ไป บอกโยมไวก่้อนเลย ขอเขา้ก่อน เพราะมนัหลายรอบแลว้ เวลาเขา้ไปนะ ท่านถามขณะ ท่าน

ถามเลย เริม่ต้นท าอย่างไร พอท่านพูดถูก มนัต้องตรงนี้ก่อน นี่ไง สิง่ทีส่มถกรรมฐาน วปัิสสนา

กรรมฐาน  

ทีเ่ราประพฤตปิฏบิตัอิยู่นี่มนัไม่เขา้สู่อรยิสจัไม่เขา้สู่มรรค มนัเป็นสญัญาอารมณ์ มนัเป็น

ฤๅษชีไีพร มนัเป็นฌานโลกยี ์ มนัส่งออก ส่งออกทัง้นัน้ ส่งออกขึน้มาแลว้จติมนัเป็นได้

หลากหลายนัก จติมนักพ็ลกิกแ็พลง จติมนักส็รา้งภาพ สรา้งภาพขึน้มาจากทีเ่ราไดย้นิไดฟั้งมา 

แลว้กส็รา้งภาพใหเ้ป็น มนัเป็นปรชัญา มนัเป็นปรชัญานะ มนัเป็นนิยายธรรมะ มนัเป็นเรื่องการ

สรา้งภาพ มนัไม่เป็นความจรงิหรอก 

เวลาเป็นความจรงิขึน้มา ความจรงิจติสงบแลว้ควรจะท าใหส้งบระงบัเขา้มา ถ้าจติเป็น

สมัมาสมาธนิะ มนัจะรูจ้ะเห็นอย่างไรเป็นเรื่องของเขา มนัเป็นสมัมาสมาธิหรอืไม่ ถ้าเป็น

สมัมาสมาธิมนัมกี าลงัๆ นี่โดยทางวทิยาศาสตร ์เวลาน ้าหนัก น ้าหนักมนัมเีท่ากนัหรอืไม่ น ้าหนัก 

ระยะ แลว้พลงังานก าลงัมนัมกี าลงัของมนัหรอืเปล่า ถ้าเป็นความจรงิๆ มนัตอ้งรูเ้หตุรูผ้ลดว้ย

อรยิสจั ดว้ยมรรคไง  

ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ มันเป็นความ

เพยีรโลกๆ ความเพียรที่อ่อนแอ ความเพยีรทีไ่ม่มสีตปัิญญาใคร่ครวญ เพยีรกส็กัแต่ว่าท า หลวง
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ตาท่านด่าประจ า “โง่ยิง่กว่าหมาตาย หมาตายมนันอนอยู่นัน่นะ เดนิจงกรม นัง่สมาธิภาวนาโง่

ยิง่กว่าหมาตาย ท าไมไม่มีอุบายพลกิแพลงเลย ท าไมไม่รูจ้กัฝึกหดันึกคดิ”  

เราเป็นปุถุชนคนหนา ปุถุชนคนหนาบุคคลทัว่ไป เวลาเป็นปุถุชนคนหนาเวลาท าความสงบ

ของใจเข้ามากลัยาณชน กลัยาณชนมันท าความสงบได้ง่ายขึ้น ท าความสงบได้ดีขึ้น เพราะ

มันปัจจตัตงั เป็นสนัทฏิฐโิก เพราะมนัเคยท า คนทีเ่คยท า เคยท าไดข้องเขา เขารกัษาดูแลของ

เขา 

รูป รส กลิน่ เสยีงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไม้แห่งมาร รูป รส กลิน่ เสยีงไม่ใช่มาร 

กเิลสตณัหาความทะยานอยากในใจของคนต่างหากเป็นมาร นี่กโ็อ้ย! นู่นเป็นอสุภะ นี่เสยีงสกัแต่

ว่าเสยีง เอง็รูจ้รงิหรอื ขีโ้ม ้ มนัพูดไปตามแต่ครูบาอาจารยท์ีท่่านสอนไว้ แลว้มนักร็ะลกึได ้ มนั

ระลกึไดม้นัเอามา ถ้ามสีตปัิญญาขึ้นมาเวลามนัทุกข์มนัยากขึ้นมา มนัก็เทยีบเคยีงไง นี่ไง สิง่นี้

ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิเพราะมนัเทยีบเคยีงมนัเห็นของมนั มนัเทียบเคยีงว่าให้

เป็นผล ผลที่เป็นทางลบ แล้วจติใจมนักท็ุกขก์ย็ากของมนั มนัก็เป็นปัญญาโลกๆ  

ถ้ามนัมสีตมิปัีญญาขึน้มาจากปุถุชนเป็นกลัยาณชน ถ้าเป็นกลัยาณชน รูป รส กลิน่ เสยีง

เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร ถ้าเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร เรากเ็หน็

โทษเหน็ภยัของมนั ถ้าเราเหน็โทษเหน็ภยัของมนั เรากพ็ุทโธใชปั้ญญาอบรมสมาธิรกัษาหัวใจ

ของเรา รักษาหัวใจของเรามสีติปัญญาขึน้มากลัยาณชน ถ้าเป็นกลัยาณชน กลัยาณชนมนั

ควบคุมหวัใจของมนัได ้ มนัดูแลรกัษาหวัใจของเราได ้ นี่ไง วุฒภิาวะของใจเรา นี่แหละจติต

ภาวนา จติตภาวนา 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าไปรื้อค้นมา ๖ ปี นัน่น่ะ สญัญาอารมณ์ทัง้นัน้ พจิารณาสู้

กบัเขา ใครสอนอะไรกท็ าไดห้มดล่ะ ฌานสมาบตั ิฌานสมาบตักิเ็หมอืนกนั ฌานสมาบตั ิอย่างที่

อภญิญา ๖ อภญิญาเป็นอภญิญา อภิญญาที ่๖ คอืรู้ว่าสิน้กเิลสแลว้รูอ้ย่างไร นี่คอืมรรค  

แต่ถ้ามันเป็นไป มันเป็นไปแบบโลกๆ ทัง้สิ้น ถ้ามันรู้เท่าทันของมันขึ้นมา  ถ้ามัน

สงบเข้ามาแล้วยกขึ้นสู่วิปัสสนา สมถกรรมฐานยกขึ้นสู่วิปัสสนา ไม่มีสมาธิ ไม่มสีมถะมัน
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เกิดภาวนามยปัญญาขึ้นมาไม่ได้ รูป รส กลิ่น เสียงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร 

มนัหลอกมนัล่อ มนัพลิกมนัแพลง หลอกล่อ เชื่อมนัตายห่าอยู่นัน่น่ะ 

แต่ถ้าคนมสีตปัิญญาขึน้มา โอ!้ รูป รส กลิน่ เสยีง มนัมมีาก่อนแต่ทีเ่ราเกดิ เราเกดิมาแลว้

มนักม็ ี เราตายไปแลว้มนักม็ ี รูป รส กลิน่ เสยีง มนัไม่ใช่กเิลส ไม่ใช่อะไรทัง้สิน้เลย แต่เวลาจะ

ภาวนาจะเป็นจะตายนะ มอีะไรนิดอะไรหน่อยจะเป็นจะตาย จะเป็นจะตายเชอะ ไอ้จะเป็นจะ

ตายนัน่น่ะคอืกิเลส ไอ้รูป รส กลิ่น เสยีง มนัก็มขีองมนัอยู่อย่างนัน้ ไอ้จะเป็นจะตายนัน่น่ะ นัน่

คอืกิเลส ตณัหาความทะยานอยากที่เราไปตดิในรูป รส กลิน่ เสยีง เป็นกเิลส   

เวลามนัเป็นจรงิเป็นจงั เวลาหลวงตาท่านไปหาหลวงปู่ แหวน เวลาท่านถามปัญหาขึ้นมา 

เวลาท่านตอบเลย พจิารณากายเป็นอย่างไร เวลาพจิารณากายไปแลว้ ขณะ มนัต้องมขีณะ มนัรู้ 

พอรูแ้ลว้ท่านถามต่อเลย ท่านบอกคราวนี้พอมขีณะ คอืสมถกรรมฐาน วปัิสสนากรรมฐาน ถ้าสม

ถกรรมฐานใครท าความสงบของใจของตนได้ แล้วมอี านาจวาสนายกขึน้สู่วปัิสสนาเป็น  

ยกขึน้สู่วปัิสสนาเป็นเพราะมนัเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ 

เวลามนัเหน็ ส่วนใหญ่แลว้มนัไม่เหน็ มนัเห็นได้ยาก แล้วเห็นแล้วก็ท าไม่เป็น สมถกรรมฐาน

ยกขึ้นสู่วปัิสสนา พวกทีป่ระพฤตปิฏบิตัติายตรงนี้หมด ตายอยู่ตรงนี้ แลว้บอกไม่ตอ้งมขีณะ เราไม่

ตอ้งมขีณะกไ็ด ้ 

ขณะคือนิโรธ ถ้าไม่มีนิโรธคือไม่มีการดบัทุกข์ ถ้าไม่มีการดบัทุกข ์ กิเลสท่วม

หวัใจ ถ้าไม่มีขณะแสดงว่าไม่รู้อะไรเลย แล้วมนัเทียบเคียงอะไรไม่ได้ทัง้ส้ิน  

แต่ถ้ามนัเป็นขณะ ขณะเป็นอย่างไร ที่เวลามนัจะยกขึน้นี่ไง ถ้าคนมนัพจิารณาของมนัเป็น 

เวลาจติสงบแล้วยกขึ้นวปัิสสนา จติมนัเหน็กาย เอ้อ! เหน็กาย เหน็กายนี่ โอโ้ฮ! ตอนน้ีแตกต่าง

หลากหลายไปแลว้ ครูบาอาจารยท์ี่เป็นนะ หลวงปู่ ดูลยท์่านบอกว่า “เหน็กาย พจิารณากายโดยไม่

ตอ้งเหน็กาย” นี่คอืปัญญาวมิุตต ิหลวงปู่ ดูลยท์่านพูดประจ า พจิารณากายโดยไม่ตอ้งเห็นกายก็

ได ้แต่จติสงบแลว้ยกขึน้สู่วปัิสสนาถ้ามนัเป็นความจรงิไง  
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ถ้าเป็นความจริง จิตสงบแล้วยกขึ้นสู่วิปัสสนา เวลาวปัิสสนามนัพจิารณากายไปแลว้ 

พจิารณากายถ้าเป็นเจโตวมิุตต ิ ถ้าจติสงบแล้วมันเห็นกายเห็นเป็นนิมติเป็นภาพเลย แต่นิมิต

อย่างนี้มนัมสีตมิปัีญญาของมนั มนัมสีิง่ที่รกัษา แล้วถ้าพอสมาธมินัอ่อนแลว้ นิมติทีว่่าเป็นนิมติ

อย่างไรกไ็ม่ม ี หายหมดล่ะ ถ้ามนัเป็นปัญญาได ้ แลว้พวกทีเ่ขาบอกว่าไอพ้วกฤๅษชีไีพร ไอน้ัง่

สมาธแิลว้จะเหน็นิมติ จะเหน็เป็นพวกฤๅษชีไีพร  

จติตภาวนาไม่ใช่คอมมู เป็นคอมมูเลย ท างานๆ มนัจะบรรลุธรรมกลางไร่กลางสวน มนัจะ

บรรลุธรรมในการใชปั้ญญา โฮ! ยงัไม่รูจ้กัโลกจกัธรรม โลกกบัธรรมนะ นี้เป็นปัญหาของโลก เรื่อง

เศรษฐกจิ เรื่องความเป็นอยู่ เรื่องของภพชาต ิ โลกมนุษยน์ี่เป็นโลก ธรรมะมนัเกิดในหวัใจของ

สตัว์โลก สตัว์โลกที่อยู่กบัโลกเวลาบรรลุธรรม บรรลธุรรมทีห่วัใจนัน้ เวลาทีม่นับรรลธุรรมที่หัวใจ

นัน้ ช้างกระดกิหู งูแลบลิ้น อยู่ที่ไหนมนัก็เป็นธรรม ถ้าเป็นธรรม ถ้ามสีตปัิญญาขึน้มา เวลา

ธรรมทีม่นัเกดิขึน้มนัไม่เป็นคอมมูอย่างนี้หรอก  

“กเิลสมนัเป็นนามธรรม มนัจะเหน็มนัได้อย่างไร” กเิลสมนัเป็นนามธรรม มนัจะเหน็มนัได้

อย่างไร แสดงว่าจบัยงัไม่เป็นเลย เริม่ตน้ยงัเริม่ตน้ไม่ไดเ้ลย  

ถ้ามนัเริม่ตน้ไดม้นัเหน็ของมนันะ เพราะถ้าเหน็สตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิ มนัพลกิมนั

แพลงของมนั ถ้ามนัพลกิมนัแพลงของมนั มนัเดนิหน้าอย่างไร เพราะอะไร เพราะถ้าพจิารณาไป

แล้วมันพิจารณาถ้าจับต้องได้ ถ้ามีอ านาจวาสนามันจะเป็นตทังคปหาน มันประหาร

ชัว่คราว คือมันปล่อยวางชัว่คราว ปล่อยวางชัว่คราว ปล่อยวางชัว่คราวมาก่อนเพราะอะไร 

เพราะแก่นของกิเลส กิเลสมนัจะยอมใหใ้ครหลุดพน้จากมนัไป กเิลสมนัไม่ยอมให้ใครหลุดพ้น

จากมันไปเด็ดขาด ส่ิงท่ีแก้ยากท่ีสุด แก้กิเลสของคนแก้ยากท่ีสุด ส่ิงท่ีเป็นแก่นท่ีเข้มแขง็

ในโลกน้ีกค็ือเรื่องกิเลสเท่านัน้ไม่มีอย่างอ่ืน  

ฉะนัน้ เวลาพจิารณาไปเพราะมนัไม่ใช่ขปิปาภิญญา ขปิปาภญิญามนักย็้อนกลบัไปอยู่ที่

พนัธุกรรมของจตินี่ไง ถ้าจติทีม่นัไดส้รา้งอ านาจวาสนามา มนักจ็ะเป็นขปิปาภญิญา ถ้าไม่ได้

สรา้งมามนักเ็ป็นแบบนี้ 
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นี่ไง พระพุทธศาสนาสอนใหเ้ชื่อกรรม กรรมคอืการกระท า เราท าของเรามาเอง เราสร้าง

กรรมของเรามาอย่างนี้ เราไม่ได้สรา้งกรรมมาแบบโมฆราชทีฟั่งองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ เธอจงมองโลกน้ีเป็นความว่าง  อูย! เอามาเป็นคตแิบบอย่างเลยเธอจงมองโลกนี้เป็นความ

ว่าง มนัว่างอยู่แลว้ มนัไม่ว่างในหวัใจเราต่างหาก แลว้เธอจงกลบัมาถอนอตัตานุทฏิฐกิเิลส

ตณัหาในใจของตน  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอน สอนคนทีม่ปัีญญาท่านสอนนะ ไอ้เราก็ว่างหมด

เลย โลกนี้ว่างหมดเลย แต่กิเลสท่วมหวันี่โมฆบุรุษว่างเปล่า ว่างจากตวัตน ว่างจาก

สมัมาสมาธ ิ ว่างจากหลกัเกณฑ ์ เพราะสมถกรรมฐาน ว่างจากสมถกรรมฐาน ไม่มฐีานทีต่ ัง้แห่ง

การงาน ไม่มสีิง่ทีย่กขึน้สู่วปัิสสนา ไม่มสีิง่ทีจ่ะแกไ้ข ไม่มจีติตภาวนา ใชส้ญัญาอารมณ์ ใชส้ญัญา

โลกไง เธอจงมองโลกเป็นความว่าง ว่างหมดเลย ว่างอะไร ว่างแบบไรส้าระ ไม่มขีณะไง ไม่ตอ้ง

มขีณะ โอโ้ฮย! ว่างเปล่า ว่างหมดเลย ไม่มขีณะคอืพวกอยู่โรงพยาบาลศรธีญัญา มนัไม่มสีิง่ใด

เป็นชิน้เป็นอนั  

ถ้าจะมีเป็นชิ้นเป็นอนัขึ้นมานะ เวลาย้อนกลบัมา เวลาคนที่ประพฤติปฏิบตัิเป็นชิ้นเป็น

อนั แล้วเป็นชิ้นเป็นอนัขึ้นมานี่วทิยานิพนธ์ เวลาวทิยานิพนธ์ วทิยานิพนธ์ เห็นไหม  เวลา

หลวงปู่ ขาว หลวงปู่ ขาวเวลาท่านพจิารณาของท่าน ท่านพจิารณาถึงทีสุ่ด ท่านพจิารณาจติของ

ท่านเปรยีบเหมอืนเมล็ดข้าว ท่านใชปั้ญญาของท่านไปนะ เมลด็ขา้วนี้ถ้าเขาไดเ้อามาเป็นพนัธุ์

ตกสู่ดนิมนักจ็ะงอกเป็นตน้ข้าวตน้ใหม่ขึน้มา มนัจะมรีวงมรีงัของมนัต่อไป แต่ถ้าขา้วนี้ไดส้ ีข้าว

นี้ไดหุ้งเป็นขา้วสุกมนัจะเกดิอกีไม่ได้ นี้คอืปัญญา ค าว่า “ธรรมทัง้หลายต้องมาแต่เหตุ” เวลามี

เหตุขึ้นมา ท่านพจิารณาของท่านไป เวลาท่านพจิารณาของท่านไปถึงที่สุด เพราะอะไร 

เพราะเวลามนัสุกแล้วข้าวมนัไม่เกิดอีก มนัไปสิน้สดุทีน่ัน่  

มนัไม่ใช่ว่า อูย! พจิารณาเมลด็ขา้ว ถ้าพจิารณาเมล็ดขา้ว ชาวนาเกีย่วข้าว ชาวนาเวลาสี

ขา้วเป็นเกวยีนๆ ไม่เหน็ได้อะไรเลย เพราะมนัไม่สู่วปัิสสนา ไม่สู่ดวงใจดวงนัน้ ถ้าดวงใจดวงนัน้

วทิยานิพนธ์ที่มนัท าของมนัขึ้นมา ถ้ามันเป็นจรงิเป็นจังขึ้นมา ท่านใชปั้ญญาเทยีบเคยีงของ
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ท่าน จนถงึทีสุ่ดขณะของท่าน เวลาขณะของท่าน ขณะจติของท่านถึงที่สุดแล้วข้าวไม่เกิดอีก 

ข้าวไม่เกดิคอืท าลายจติหมด  ไม่ไปอีกแลว้ไง  

เวลาของหลวงตามนัเป็นจุดเป็นต่อม เป็นจุดเป็นต่อมนัน่ท่านพจิารณาของท่าน มขีณะ

มาตลอด มขีณะมาตัง้แต่ตน้ พอตัง้แต่ตน้ขึน้มา เหน็ไหม ไปรายงานหลวงปู่ มัน่  

“เออ้! จติมนัไม่ตาย ๕ อตัภาพเวย้ มนัตายหนเดยีวเท่านัน้”  

นัน่น่ะ ท่านผ่านขัน้แรกมขีณะ เวลาพจิารณาซ ้าเขา้ไป ซ ้าเขา้ไป เวลาพจิารณากาย กาย

มนัแยกหมดเลย น ้าเป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ โลกน้ีราบหมด ราบหมด สุขมาก นี่ขณะของ

ท่าน  

ท่านขึน้ไปรายงานหลวงปู่ มัน่ “เออ้! เหมอืนเราทีถ่ ้าสารกิาเลย แต่ของเรามยีกัษ์ ของมหา

ไม่มยีกัษ์” 

ขณะมนัแตกต่างกนั ขณะเหมอืนกนั คนทีเ่ขารู ้ เขารู ้ แต่มนัไม่เหมอืนกนั มนัเหมอืนกนั

ไม่ได ้มนัเหมอืนกนัแสดงว่าจ ามา แต่เวลามนัสิน้กเิลสแลว้มนัเหมอืนกนั เวลามนัดบัทุกข ์ ขณะ

จติที่มนัดบัทุกข์แล้วมนัเหมอืนกนั แต่ผลไม่เหมอืนกนั ผลเพราะของเรามยีกัษ์ ของมหาไม่มี

ยกัษ์  

แลว้อยากจะเป็นอย่างนัน้อีก พออยากจะเป็นอย่างนัน้อกี เหน็ไหม อยากไดค้วามสุขอย่าง

นัน้ เวลาขณะจติทีม่นัดบัทุกขน์ะ โอ้โฮ! มนัเวิ้งว้าง มนัไม่เหมอืนสมัมาสมาธหิรอก สมาธเิป็น

สมาธ ิ เวลาปัญญาเป็นปัญญา แลว้ปัญญามหศัจรรย์กว่านัน้เยอะมาก มนัเป็นอย่างนัน้ รสชาติ

มนั  ฮื้อ! มนัฝังใจมาก คนถ้ามนัฝังใจมนัก็อยากได้อีก พอขึ้นไปหาท่าน  

“อา้ว! กเิลสมนัตายมนักต็ายครัง้เดยีวแหละ กเิลสตายมนักต็ายหนเดยีว มนัจะตายซ ้าตาย

ซากอย่างไร”  

ไอข้องเรามนัไม่ตายไง เวลาพจิารณาซ ้าแลว้ซ ้าเล่ามนัไม่ไดต้าย มนัแค่หลบแค่หลีกไง มนั

ไม่มขีณะเพราะมนัหลบมนัหลีก มนัปลิ้นมนัปลอ้น แลว้ไม่มวีาสนา ไม่มกี าลงั ไม่มคีวามสามารถ
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ที่จะไปล้วงไปจบัขึ้นมาพจิารณาไง พอมนัจบัพจิารณามนัหลบมนัหลกี ออ้! ไม่ต้องมขีณะกไ็ด้ 

ไม่มขีณะคอืความเหลวไหล ไม่มขีณะคอือ่อนแอ ไม่มขีณะคอืโดนกิเลสหลอก ไม่มขีณะคือมนั

ปลิ้นปล้อนแล้วมนัไม่มกีารดบัทุกข์ มนัไม่มกีารดบัทุกข์มนัวาง วางเฉยๆ  

เวลามนัขาด “กเิลสมนักต็ายหนเดยีวเท่านัน้ มนัไม่มตีายซ ้าตายซ้อนหรอก มนัตายหนเดยีว” 

ดว้ยความเขา้ใจว่าตายหนเดยีว “อ๋อ! อย่างนี้ก็นิพพาน”  

หลวงปู่ มัน่ท่านลากออกมาด้วยเหตุด้วยผล ลากออกมา พอขึ้นไป วปัิสสนา เห็นไหม  

ลากออกมาก็ใช้ปัญญา นี่อสุภะแล้ว โอ๋ย! ทนีี้น ้าป่ามนัรุนแรงมันมหาศาล มนัรุนแรงมนัเป็น

มหาสตมิหาปัญญา  

ขนาดว่ามหาสติมหาปัญญา ท่านยังไม่อยากจะพูดเลย เพราะพูดไปแลว้มนัไปตรงใน

พระไตรปิฎกไง โอ๋ย! พระกรรมฐานมนัมมีหาสตเิชยีวหรอื มนัมมีหาปัญญาหรอื โอ๋ย! มมีหา

ปัญญา ปัญญายิง่ใหญ่ขนาดนัน้เชยีวหรอื 

ปัญญาย่ิงใหญ่ภายในไม่ใช่ภายนอก ปัญญาย่ิงใหญ่ท่ีรู้เท่าทนัทุกข ์ เหตุท่ีเกิดทุกข ์

ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข ์ปัญญาย่ิงใหญ่ในอริยสจั ปัญญาย่ิงใหญ่ในหวัใจของตน เพราะมนั

จะเขา้ไปความโลภ ความโกรธ ความหลง มนัจะเขา้ไปแม่ทพัใหญ่ของกเิลส  

เวลาพจิารณาของท่านไปนะ หลวงปู่ มัน่ท่านกเ็สยีไปก่อน เวลาของท่าน ท่านผ่านของท่าน

ไป พอผ่านของท่านไปทนีี้มนัสงบแลว้ พอมนัขาด ขาดเป็นชัน้ๆ ขึน้ไป แล้วกเิลสละเอยีด 

พิจารณาตอนนี้ไม่ไว้ใจใครทัง้สิ้น ปรึกษาหลวงปู่ กงมาบ้าง ปรกึษา เหน็ไหม  ใหก้ าลงัใจมา

ตลอด โฮ! มนัตอ้งต่อสูท้ัง้นัน้ 

ฉะนัน้ เวลาต่อสูแ้ลว้ใหก้ าลงัใจแลว้ ท่านพจิารณาของท่าน ทนีี้แหละมนัเวิง้วา้ง มนัทะลปุรุ

โปร่ง ท่านมขีณะมาเป็นชัน้ๆ แลว้ แล้วถึงเวลาแล้วเวลาธรรมมนัเกิด ท่านบอกเลย ท่านได้

สร้างบุญญาธกิารมามาก ธรรมะกลวัเราจะหลง พอธรรมะกลวัเราจะหลง เหน็ไหม ไอว่้างๆ ไอ้

สว่างๆ มนัเกดิจากจุดและต่อม ตะเกียงมนัมหีวัเทยีน นี่ไง จุดและต่อมมนัเป็นกเิลส มนัเป็น

อวชิชา แลว้ท่านพจิารณาจุดและต่อมพจิารณาของท่านไป  
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เวลามนัพจิารณาซ ้า พจิารณาด้วยมหาสตมิหาปัญญา ด้วยปัญญาญาณอนันัน้ เวลามัน

ช าระลา้งไปแล้วท าลายจุดและต่อมนัน้  จุดและต่อมนัน้ท าลายแล้วมนัจบสิน้ไป เวลาท าลายแล้ว

มนักจ็บไป เหน็ไหม   

แล้วไอ้พวกไม่มจีุดไม่มตี่อมมนัก็อ้าง อ้างว่าของอาจารย์สงิหท์องท่านไม่มขีณะไง ไม่มี

ขณะ  

เวลาหลวงตาท่านยิง่ใหญ่ ท่านพจิารณาของท่าน เวลาท่านพจิารณาจุดและต่อม เวลามนั

ขาด โลกธาตุนี่ไหวหมดเลย ฉะนัน้ เวลาท่านมาอบรมลูกศษิยล์ูกหาของท่าน ท่านอาจารย์สงิห์

ทองเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบวั ท่านฟูมฟักมา หลวงตาท่านบอกเลย  

“หลวงปู่ มัน่เป่ากระหม่อมเรามา หลวงปู่ มัน่เป่ากระหม่อมเรามา”  

หลวงตาท่านกเ็ป่ากระหม่อมอาจารยส์งิหท์อง เป่ากระหม่อมหลวงปู่ ล ี เวลาไม่มขีณะ ไม่มี

ขณะมาจากไหน เวลาวทิยานิพนธ์ของอาจารยส์งิหท์องท่านบอกเลย ของท่านนะ จุดและต่อมนี้

เป็นของหลวงตา แต่ของอาจารยส์งิหท์องท่านบอกว่าท่านเหมอืนกบัปากกาลูกลื่น เขียน เขียน 

เขียนไปเรื่อยๆ เขียนจนหมึกหมด เขยีนจนไม่มหีมกึ จนเขยีนไม่ได ้ เป็นขณะไหม ขณะหรอื

เปล่า มนัมสีตมิสีมัปชญัญะ รูช้ดัเจนในใจของท่าน นี่คอืขณะของท่านไง 

แลว้เวลาผูท้ีว่่าไม่มขีณะ ไม่มขีณะมนัเป็นอย่างไรล่ะ เริม่ตน้อย่างไรล่ะ ท่ามกลางอย่างไรล่ะ 

แลว้มนัจบลงอย่างไรล่ะ มนัจบทีไ่หน มนัจบ มนัจบตรงไหน มนัไม่มวีนัจบไง ฉะนัน้ เวลาไมก่ล้า

พูดขณะเพราะอะไร เพราะพูดขณะแล้ววิทยานิพนธ์เขาตรวจสอบได ้ 

เราเจอพระมาก เวลามาหาเรานะ เป็นจุดเป็นต่อม เป็นจุดเป็นต่อมขนาดเป็นดวงดาว มนั

ไรส้าระ มนัไม่มทีีม่าทีไ่ป ค าว่า “ไม่มทีี่มาที่ไป”  กว่ามนัจะมาเป็นจุดเป็นต่อม มนัต้องท าความ

สงบของใจเข้ามา ใจสงบแล้วมนัมสีตปัิญญาเห็นสตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิ เวลา

พจิารณาไปแล้วสกักายทฏิฐิ วจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส เวลามนัขาด เวลามนัขาดออกไปแล้วอีก 

๗ ชาติ ๗ ชาตรูิไ้ดอ้ย่างไร เวลา ๗ ชาต ิแลว้ถ้า ๗ ชาตมินัไม่ลูบไม่คล าในศลีในธรรม เอง็เป็น

อย่างไร  
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เวลาคนที่เป็นธรรม เป็นธรรม เห็นไหม ดูส ิ เวลาพระสารบีุตร พระโมคคลัลานะ พระ

อรหนัต์ ๕ องค ์ทีเ่ถยีงกนัอยู่ทีส่วนมะพร้าวว่า ต่างคนต่างว่าปัญญายอดเยี่ยม ฤทธิย์อดเยี่ยม 

วินัยยอดเยี่ยม เวลาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า อาสวกัขยญาณยอดเยี่ยม 

อาสวกัขยญาณขณะจิตที่นิโรธที่การดบัทุกข ์ความดบัได้จริงนัน้ยอดเยี่ยม นี่กเ็หมอืนกนั 

สิง่ทีว่่าพระอาจารย์สงิห์ทองเวลามันสิ้นมนัขาดไปแล้ว การดบัทุกข์นี่ยอดเยี่ยม  

เวลาพจิารณามนัพจิารณาอย่างไร ไม่กลา้พูดวทิยานิพนธ์  

เวลาครูบาอาจารยข์องเรา ตอ้งหลวงปู่ ขาวอย่างนี้ หลวงปู่ บวัอย่างนี้ ท่านอาจารยส์งิหท์อง

อย่างนี้ แลว้ก็เอามาเทยีบมาเคยีง เทียบเคียงนัน่คือสัญญา มีพระเยอะมาก โอ! พิจารณา

เป็นเมล็ดข้าว เป็นเมล็ดข้าว คนเราวิทยานิพนธ์ไปลอกเขามา อาจารย์ที่ไหนเขาจะให้ผ่าน 

มนัเป็นไปไม่ได้หรอก แค่อ้าปากก็รูแ้ลว้ แล้วเวลาไปแล้วได้ยนิอย่างนัน้มากเ็อามาเทยีบเคยีง 

ออ้! ของหลวงปู่ ขาวท่านเป็นเมล็ดขา้ว ของเราจะเป็นฟักทอง  

ไรส้าระ เพราะมนัตอ้งเหน็กิเลส ค าว่า “จติสงบแลว้ยกขึน้วปัิสสนา” ท าไมหลวงตาท่านตดิ

สมาธ ิ๕ ปี ตดิสมาธเิพราะจติมนัไม่ค้นคว้า จติมนัไม่ค้นคว้าเพราะอะไร จติไม่ค้นคว้าเพราะมนั

คดิว่านี่คอืนิพพาน แลว้พอนิพพานขึน้มา หลวงปู่ มัน่ท่านลากออกมา นี่ไง  

“จติมหาเป็นอย่างไร จติดหีรอืไม่ด ี ถ้าจติดดีอีย่างไร ไอสุ้ขแค่นี้สุขแค่เนื้อตดิฟัน ไอ้

ความสุขอย่างนี้ ไอท้ีเ่วิง้วา้งอยู่นี่มนัแค่เศษเนื้อติดฟัน ไอ้สุขข้างหน้า ไอ้ความเป็นจรงิข้างหน้า

มนัมหาศาลมากกว่านี้”  

ถ้ามนัมหศัจรรย ์ มนัมหศัจรรยอ์ย่างไร ถ้าคนไม่เป็นมนัจะบอกได้อย่างไร ไอ้คนเป็นเวลา

มนัลากออกมา ลากออกมาจากนิพพาน ลากออกมาคน้ควา้หาอสุภะ เวลามนัเป็นอสุภะแล้วมนั

เป็นมหาสตมิหาปัญญาเขา้ไป มนัเหน็ยิง่ใหญ่แค่ไหน เวลามนัไปท างานแล้ว งานอกีมหาศาลเลย 

เวลาขึน้ไปแลว้ เหน็ไหม  ขนาดเขา้ไปแลว้ธรรมะยงัมาเตอืนอกีว่า “นัน่จุดและต่อมมนัคอืกเิลส” 

ถ้ามนัเป็นจรงิมนัมเีหตุมผีลของมนั แลว้มกีารกระท าของมนั  



ขณะจิตคือนโิรธ ๒๘ 

©2020 www.sa-ngob.com 

นี่ไง ถ้ามันเป็นขณะ ถ้ามันเป็นจริงนะ ขณะคือนิโรธ นิโรธคอืดบัทุกข ์องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ปัจฉิมยามอยู่ทีโ่คนต้นโพธิน์ัน้ ท่านบอกนัน่ล่ะคอืนิโรธคอืการดบัทุกข์ ดบัสิ้น

พญามาร ฆ่าทัง้ครอบครวัของมาร “มารเอย เธอเกิดจากความด ารขิองเรา เราจะไม่ด ารถิึงเจ้า 

เจ้าจะเกิดจากเราไม่ได้อีกเลย เราไดห้กัเรอืนยอดของเจา้แล้ว เราเป็นไก่ตวัแรกที่เจาะฟองอวชิชา

ออกมา” นี่เวลาปัจฉิมยาม    

อาจารยสิ์งห์ทองเขียน เขียน เขียน เขียน ปากกาลูกลื่น เขียนจนหมด หมดเกลี้ยง 

ปากกากย็งัอยู่ หมึกไม่มี กิเลสไม่มีไง กิเลสมนัตาย เวลากิเลสมนัตายนัน่ขณะหรือเปล่า 

ถ้าคนมนัซ่ือสตัยม์นัจะเอาเพื่อความเป็นประโยชน์ เพื่อการในการกระท า  

ไม่ใช่โมฆบุรุษว่างเปล่าอา้งไปทัว่ แต่มนัจะอา้งไปทัว่มนักเ็ป็นวาสนาของเขานะ ถ้าคน

อา้งอย่างนัน้ คนคดิอย่างนัน้ เขากไ็ดแ้ค่นัน้  

นี่ไง พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาทีย่อดเยีย่ม ใครเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีบุญกุศลไม่ได้นับถือ

พระพุทธศาสนา เวลานับถือพระพุทธศาสนาแลว้เรายงัออกประพฤติปฏิบตัิ เวลาทีเ่ราออก

ประพฤตปิฏบิตั ิ เราตอ้งการสจัจะตอ้งการความเป็นจรงิ ถ้าเราตอ้งการสจัจะตอ้งการความเป็น

จรงิ เราเลือกดเีลือกชัว่ไง สิง่ทีม่นัจะดจีะชัว่อย่างไร  

เวลาเป็นดเีป็นชัว่ เหน็ไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรม เทฺวเม ภิกฺข

เว ภกิษุทัง้หลายทางสองส่วนทีไ่ม่ควรเสพ ดแีละชัว่มนัทางสองส่วน ถ้าดกีต็ดิดใีนนัน้ ถ้าชัว่ก็

เป็นมารไปเลย แลว้มชัฌมิาปฏปิทาคอืความสมดุลพอด ี ถ้าความสมดุลพอด ี ดกีต็ดิด ี แลว้ตดิดี

ขึน้มาแลว้กูมดี ีกูมทีฏิฐ ิกูมมีานะ กูจะท าของกูอย่างนี้จะท าไม เอง็ก็อยู่นัน่ไง เอ็งกต็ายอยู่นัน่น่ะ 

ว่างเปล่าไม่มสีิง่ใดเป็นชิน้เป็นอนั  

แต่ถ้ามชัฌมิาปฏปิทา มชัฌมิาปฏปิทาคอืความพอด ีพอดอีย่างไร ดกีต็ดิ ชัว่กต็ดิ ถ้าเป็น

มรรคไม่ตดิ แลว้ไม่ตดิ ไม่ตดิอย่างไร ถ้าไม่ตดิ ไม่ตดิพจิารณาอย่างไร นี่ไง ถ้าขณะมนัจะเกดิตรง

นี้  
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ขณะไม่ใช่อยู่ที ่ โอ๋ย! เป็นคนด ี คนดเีดีย๋วมนักเ็ปลี่ยนแปลง คนเราเดีย๋วดเีดีย๋วชัว่ อยู่ใน

สงัคมคนอื่นกเ็ป็นคนด ีถ้าสงัคมเขารงัแก เรากจ็ะเป็นคนชัว่จะไปต่อสูก้บัเขา ความดคีวามชัว่มนั

มาจากไหน  

แต่ถ้ามรรค มรรคมนัเป็นอย่างไร มนัไม่ใช่ดแีละไม่ใช่ชัว่ แต่มนัเป็นการขุดคุย้ เป็นการ

กระท า เป็นการวปัิสสนา เป็นการค้นคว้า เป็นการกระท าของเรา แล้วให้มนัเป็นจรงิขึ้นมาเถอะ 

ขณะใหม้นัมจีรงิขึ้นมาเถอะ ใหม้นัเป็นจรงิขึน้มา  

ถ้าเป็นจรงิขึน้มา เพราะมขีณะเวลาครูบาอาจารย์ของเราท่านสนทนาธรรม ธมมฺสากจฺฉา 

เอตมมฺงฺคลมุตฺตม  แต่ไอพ้วกโมฆบุรุษ ไอ้พวกว่างเปล่า ไม่ต้องมขีณะก็ได้ ของเราไม่มขีณะ 

ไอน้ี่มนัพูดมนัสงัเวชนะ มนัสงัเวชถงึโอกาสของเขา วาสนาของเขา เขามาประพฤตปิฏิบตัิแล้ว

เขาควรไดส้ิง่ใดเป็นชิน้เป็นอนัไปในหวัใจของเขา แลว้ไม่ไดส้ิง่ใดเลย ไม่ไดส้ิง่ใดเลยกเ็ป็นเรื่อง

ของเขานะ  

แต่ถ้าเป็นเทวทตั เทวทตัลงนรกอเวจเีลย เวลาท าสงัฆเภทแยกสงฆ์ออกไป พอแยกสงฆ์

ออกไปท าสงัฆเภท สิง่ที่มใีนหวัใจเสื่อมหมดเลย ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ถึงเวลาเขายังคิด

ได้ ยงัคดิไดน้ะ ยงัส านึกไดน้ะ เวลาจะมาขอขมาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า แต่ด้วยกรรม

อนันัน้ กรรมอนันัน้มนัรุนแรง องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าพยากรณ์เอง  

“เทวทตัจะไม่ได้เจอหน้าเรา เทวทตัจะไม่ไดเ้จอหน้าเรา”  

ลูกศษิย์หามมาถงึหน้าวดัแลว้ เทวทตักย็งัไม่ไดเ้จอหน้าเรา แต่ด้วยทีพ่อจติใจมนัแก้ไข

แลว้จะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า ร่างกายมันสกปรกก็จะเอาน ้าเพื่อท าความ

สะอาดช าระลา้งร่างกาย พอลงจากแคร่ธรณีสูบไปเลย 

ถ้าไม่มขีณะกส็่วนไม่มขีณะ แต่ถ้าไม่มขีณะแลว้ดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก แล้ว

ยงัเพ่งโทษท าลายพระทีม่คีณุธรรม สรา้งบาปสรา้งกรรมในหวัใจไปมากๆ เวลาทีม่นัไม่ไดม้รรค

ไดผ้ลนัน่กเ็รื่องหนึ่งนะ แต่ดว้ยกเิลสตณัหาความทะยานอยากมนับบีบี้สไีฟ มนัอยากชนะคะคาน

ครูบาอาจารยท์ีเ่ป็นธรรม เหยยีบย ่าท าลาย นัน่น่ะ กรรมทัง้นัน้  
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ถ้าเราเป็นธรรม เป็นธรรมมขีณะก็ได้ ถ้าไม่มขีณะก็คอืความสามารถของเรา แต่ถ้ามขีณะ

ขึน้มามนักเ็ป็นผลบุญของเรา แล้วถ้าไม่มขีณะก็ได้ เวลามขีณะขึน้มามนัเป็นจรงิขึน้มา เราจะรู้

เองว่า เออ! ไม่มขีณะมนัไม่ใช่เวย้ เพราะไม่มขีณะเรากห็ย าเปอยู่อย่างนี้ แลว้ไม่มอีะไรจบัตอ้งได้

เลย  

พอเป็นขณะ ผลวัะ ๗ ชาต ิเวลาเป็นพระอนาคามนีะ โฮ! มนับนัลือลือลัน่นะ เราจะไม่เกิด

จากกามภพอกีแลว้ เป็นมนุษยน์ี่สูงกว่าเทวดา เพราะว่าจิตใจมันสูงส่งกว่ากามภพ เวลามนั

เป็นพระอนาคามเีกิดบนพรหมเท่านัน้ มนัรู้เตม็หวัใจ ปัจจตัตงั สนัทฏิฐโิก 

หลวงตาท่านบอกแล้ว องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้ายกใหปั้จจตัตงั สนัทฏิฐโิก กลาง

หวัใจนัน้ เวลาครูบาอาจารยท์่านพจิารณาจุดและต่อม เวลาพจิารณาไปแลว้ เวลามนันิโรธดบั

ทุกขห์มดเลย มรรค ๔ ผล ๔ แลว้ไปไหน เวลาทีเ่ป็นอรหตัตมรรค เวลาพจิารณาไปอรหตัตผลนี่

ยงัเป็นสมมุตอิยู่นะ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ แลว้นิพพานอย่างไร  

นี่ไง ถึงบอกพระอรหนัต์ไม่มจีติ ถ้ามจีติมภีพ “จติพระอรหนัต์ จติพระอรหนัต์” นี่เป็น

สมมุติคุยกนัเท่านัน้เอง เวลามหายาน เหน็ไหม  เวลาพระอรหนัต์ขึน้มา พระอรหนัต์คอือะไร ยืน

ขึ้น เม้มปาก เม้มปากแน่นๆ อ้าปากคือสมมุติคือกิริยา ธรรมธาตุไม่มีกิริยา ไม่มี นัน้เป็น

ของแท้ นี่ไง ถึงไม่มีจิตไง พระอรหนัต์ไม่มจีติหรอก พระอรหนัต์เป็นธรรมธาตุ ธาตุแห่งธรรม 

ธรรมทัง้แท่ง เอโก ธมโฺม หนึ่ง เอก ไม่มสีอง  

ไอเ้รานี่เดีย๋วดเีดีย๋วชัว่ เดีย๋วรา้ย เดีย๋วมขีณะ ไม่มขีณะ มขีณะก็ได้ ไม่มขีณะก็ได้ มกี็ได้ 

ไม่มกี็ได้นี่มนัอยู่ระหว่างการประพฤตปิฏบิตัิ คนเราอ านาจวาสนาของคนไม่เหมอืนกนั เราท า

ได้มากน้อยแค่ไหน  

ฉะนัน้ เขาพูดเองว่าไม่มขีณะก็ได้ เราสงัเวช สงัเวชว่าถ้ากูจะผดิ กูจะชัว่กไ็ด ้ ไม่เป็นไร 

กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดแตกต่างกนั มนัอยู่ที่กรรม อยู่ที่การกระท า อยู่ที่ความนึกคดิ มนัสร้าง

เวรสรา้งกรรม มนัคอืมโนกรรม เอวงั 


