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พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

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

 

ตัง้ใจฟังธรรมะ ตัง้ใจฟังธรรมนะ  

สจัธรรมขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นสจัจะเป็นความจริง ถ้าเป็นสจัจะเป็น

ความจริงนะ เราตัง้ใจจะประพฤติปฏิบัติ เพราะเราเป็นชาวพุทธ เราเกิดเป็นมนุษย์ เกิดมาพบ

พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีคุณค่า มีคุณค่าสามารถแก้ไขช าระล้างกิเลสตัณหา

ความทะยานอยากของเราได้  

กิเลสตณัหาความทะยานอยากของเราเห็นไหม ใครจะไปแก้ได้ๆ การแก้นะ เวลาหลวง

ปู่ มั่นท่านพูด “การแก้จิตแก้ยากนะ การแก้จิตแก้ยากนะ” จิตนีใ้ครจะเป็นคนแก้ แต่

เวลาในวงประพฤติปฏิบัติ ในวงกรรมฐานเราไง จิตแก้จิต  

เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหม เกิด เกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอะไรพา

เกิด ก็อวิชชาไง กิเลสตัณหาความทะยานอยากในหวัใจนัน้ไง แต่กิเลสของคนมีบวกและมีลบ 

เวลาเป็นบวกขึน้มา พระโพธิสตัว์ๆ ที่สร้างคณุงามความดีของท่านมา  

เวลาท่านเกิดขึน้มาเห็นไหม เวลาเกิดมาเป็นจกัรพรรดิ เกิดมาเป็นผู้มีบุญมีกุศล เวลามี

บุญมีกุศลแล้วเกิดเป็นมนุษย์ มนุษย์สมบัติมันมีคุณค่า มันมีคุณค่าจะท าสิ่งใดก็จะประสบ

ความส าเร็จ จะมีความสขุอยู่ในโลกนี ้ๆ  ไง  
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แต่ถ้าคนมีบาปมาเกิดเห็นไหม เกิดมาเป็นคนทุกข์คนจน เกิดเป็นคนทุกข์คนยาก บุญ

พาเกิดหรือบาปพาเกิด อวิชชาๆ คือความไม่รู้ในหวัใจดวงนัน้  

แม้แต่ท าคุณงามความดีมาก็เหมือนกัน  แต่เป็นคุณงามความดีอวิชชาพาเกิด  กิเลส

ตณัหาความทะยานอยากในใจนัน้พาเกิด แต่เป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยากในแง่บวกของ

พระโพธิสัตว์ ผู้ที่มีอ านาจวาสนา เวลาเกิดมาแล้วมีบุญญาธิการที่สามารถจะค้นคว้าหาสจัจะ

หาความจริงในใจตนได้  

ที่ว่าธรรมะๆ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจ้ายิ่งใหญ่นักๆ แล้วคนที่ยิ่งใหญ่นักคน

ที่จะค้นคว้าได้เห็นไหม คนที่ค้นคว้าคนที่ต้องสร้างอ านาจวาสนามา มนัอยู่ลึกลบัซบัซ้อนอยู่ใน

ใจของสัตว์โลก แล้วไม่มีใครสามารถค้นคว้าได้ ว่าธรรมะมีอยู่โดยดัง้เดิมๆ ธรรมะคือสัจจะ

ความจริงมันมีอยู่โดยดัง้เดิมนะ แต่ใครจะมีอ านาจวาสนามีบุญญาธิการมากน้อยแค่

ไหน ที่จะสามารถเข้าไปจับหัวใจของตน ค้นคว้าในจิตของตน แล้วจิตแก้จิต จิตแก้

กิเลสในใจของตนเห็นไหม  

เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมา สิ่งที่พาเกิดๆ คืออวิชชาพาเกิด เวลาเกิด

มาแล้วมีอ านาจวาสนาขึน้มาเห็นไหม เวลามาเกิดมีอ านาจวาสนาขึน้มา เกิดมาเดินได้ ๗ ก้าว 

เปล่งวาจาเลย “เราเกิดชาตินีเ้ป็นชาติสดุท้าย”  

“เราเกิดชาตินีเ้ป็นชาติสุดท้าย” แต่เวลาพระเจ้าสุทโธทนะเห็นไหม พยายามเลีย้งดมูา

เพ่ือความอยากจะให้เป็นจกัรพรรดิ เพ่ือความจะสืบราชบลัลงัก์ของพระเจ้าสทุโธทนะ การสร้าง

สมบุญญาธิการให้มีนางพิมพาเป็นพระมเหสี พระมเหสีขึน้มาเวลาครองคู่กันมาเกิดสามเณร

ราหลุ นี่คืออะไร นี่ก็คือนี่ไง ครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ ครอบครัวของจกัรพรรดิ ครอบครัวของกษัตริย์  

แต่เวลาท่านจะได้สถาปนาเป็นกษัตริย์ ท่านมีบุญ ด้วยอ านาจของบุญวาสนามันท าให้

ไปเที่ยวสวนเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย สิ่งที่ว่าพระเจ้าสุทโธทนะจะให้เป็นจักรพรรดิ  

ครอบครองแว่นแคว้นต่างๆ เพ่ือขยายอาณาจักรของตน นี่ ความว่ายิ่งใหญ่ไง สิ่งที่ความ
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ยิ่งใหญ่นั่นมันเ ร่ืองทางโลกไง  นั่น  มันเป็นหน้าที่  หน้าที่ เกิดมาเป็นมนุษย์  เกิดมาพบ

พระพทุธศาสนา ต าแหน่งหน้าที่การงานที่จะต้องรับผิดชอบ  

แต่คนที่มีอ านาจวาสนาขึน้มา ท่านคิดถึงดวงใจของตน ไปเที่ยวสวนเห็นคนเกิด คนแก่ 

คนเจ็บ คนตาย มันต้องมีฝ่ังตรงข้ามไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย การไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่

ตาย คือ การกระท า มีการประพฤติปฏิบตัิ เห็นสมณะในการปฏิบตัิค้นคว้า ค้นคว้าหาหวัใจของ

ตน จิตแก้จิต  

แต่ด้วยอ านาจวาสนา  การสร้างสมบุญญาธิการมามันยิ่งใหญ่เห็นไหม  ท่านเป็น

จกัรพรรดิ มนัเป็นเร่ืองของทางโลกไง เป็นการปกครองไง เป็นการปกครอง เป็นการเชิดชูในชาติ

ในตระกูลของตน นี่เป็นความปรารถนาของสงัคม เป็นความปรารถนาของโลกไง  

แต่คนที่มีอ านาจวาสนาเห็นไหม ที่ว่าสิ่งที่ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย มันจะค้นคว้าที่

ไหน ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย มันจะค้นคว้าที่ในหัวใจของตนไง นี่สิ่งที่เป็นสัจจะความจริง 

เป็นสจัจะความจริงที่คนมีอ านาจวาสนานะ  

แล้วจักรพรรดิในสมัยโบราณทุกคนก็อยากจะอยู่ค า้ฟ้าๆ ก็พยายามจะหา หาความว่า

ยาจะท าให้อยู่ตลอดไปไม่สิน้ชีวิต มนัไม่มี แต่เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามีบุญญาธิ

การเห็นไหม เขาไปค้นคว้าหาสมนุไพร ค้นคว้าหาหยกูยาเพ่ือเป็น การไม่ตาย มนัหาไม่ได้  

แต่เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเวลาจะหาขึน้มาเห็นไหม เวลาจะหาขึน้มาหา

ในใจของตน เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติขึน้มา  ตัง้แต่เ ร่ิมต้น

ธรรมชาติของมนุษย์ ธรรมชาติของคนเกิดนี่ปุถุชนคนหนา ปุถุชนคนหนาเวลามีการกระท าไป 

สิ่งใดสิ่งหนึ่งเห็นไหม มีการกระท าแล้วมนัก็คิดไปแต่อ านาจวาสนาบารมีของตน  

แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปศึกษา  ศึกษากับ เจ้าลัทธิต่างๆ เพราะว่ายัง

ต้องการการค้นคว้า การค้นคว้าไปค้นคว้ากบัใคร ไปค้นคว้าศึกษากับเจ้าลัทธิต่างๆ ค้นคว้ามา 
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ขนาดไหน ศึกษาจนครูบาอาจารย์เจ้าลัทธิต่างๆ หมดค าสอน หมดวิธีการ สิน้สดุแล้วทัง้นัน้ ไม่

มีความเป็นจริงในสจัจะความจริง เพราะอะไร เพราะด้วยอ านาจวาสนา  

แต่ถ้าคนที่ต ่าต้อย คนที่ด้อยค่าเขาก็เชื่อ เขาก็ประพฤติปฏิบัติ เขาก็เชื่อตามอาจารย์

ของเขา แต่เจ้าชายสิทธัตถะไม่เชื่อ ไม่เชื่อเพราะอะไร  

เพราะธรรมะมีอยู่โดยดัง้เดิม ธรรมะมีอยู่โดยดัง้เดิมแล้วท าไมเจ้าลทัธิต่างๆ ท าไมเขาไม่

ค้นคว้าให้ได้ล่ะ เขาค้นคว้าไม่ได้เพราะเขาไม่มีวาสนาไง เพราะอ านาจวาสนาของเขาได้แค่นัน้ 

เขาเชื่อแค่นัน้ เขามีก าลงัได้แค่นัน้ เขาท าได้แค่นัน้  

เจ้าชายสิทธัตถะไม่เชื่อ เวลาค้นคว้า ค้นคว้าเอง มนัเป็นความมหศัจรรย์ เพราะอะไร  

เพราะองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบ พอโดยชอบโดยธรรมมันไม่มี

คนอ่ืนท าได้ บุพเพนิวาสานสุติญาณ จุตูปปาตญาณนี่มนัมีอยู่แล้ว ฤๅษีชีไพรในสมัยพุทธกาล

เขาท าได้ เจ้าลัทธิต่างๆ เขาก็ท าของเขาได้ นั่นมันก็เป็นเร่ืองของอภิญญาเร่ืองของโลกไง  แต่

อภิญญาของโลกมนัก็อยู่ที่วาสนา อยู่ที่ก าลงัของคนท าได้มากน้อยขนาดไหน  

แต่เวลาถึงที่สดุแล้ว อาสวกัขยญาณในใจขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าต่างหาก 

เวลาช าระล้างกิเลส ช าระล้างกิเลส นี่พระพุทธศาสนา อริยสัจ ๔ สัจจะความจริงสอนกันที่นี่ 

สอนกันที่จิตแก้จิต จิตเห็นการกระท าของจิต ให้ท าลายอวิชชา ท าลายอวิชชา อวิชชาคือใคร 

อวิชชาคือพญามารไง เวลามารมันมีลูกหลานของมัน มีความโลภ ความโกรธ ความหลง นาง

ตณัหา นางอรดี ลกูของมาร แล้วหลานของมาร สิ่งที่อปุาทานต่างๆ สิ่งนีล้กูหลานของมาร เวลา

ท าลาย ท าลายอะไร  

มนัไม่ใช่ความเพ้อเจ้อ มนัไม่ใช่ความเพ้อเจ้อจบัต้องสิ่งใดไม่ได้ ถ้าจบัต้องสิ่งใดไม่ได้มนั

ก็เป็นสัญญาอารมณ์ มันเป็นจินต มยปัญญา ปัญญาของทางโลกเขา จินตนาการมนัไม่มีเหตุ

ไม่มีผล มันแล้วแต่ว่า คนมีวาสนามาก  วาสนาน้อยแค่ไหน  ก็จินตนาการของมันไป  แล้ว



สมาธิชวนเช่ือ ๕ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

จินตนาการก็จินตนาการตามกิเลส จริตนิสัยของตนมากน้อยแค่ไหนก็จินตนาการตามกิเลสไง 

ก็กิเลสมนัจูงจมกูไง ก็ตามกิเลสกนัไป มนัก็ได้แต่กิเลสไง  

ถ้าได้กิเลสก็ได้แต่การหมนุเวียน เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไง ก็หมนุกนัไป ท าดีก็ไปเกิด

เป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม ท าชั่วก็ตกนรกอเวจี ถ้าท ามนุษย์สมบัติมีศีล ๕ ขึน้มา ก็เกิด

มนษุย์สมบตัิ การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไง  

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหกัเรือน ๓ หลัง ความโลภ ความโกรธ ความหลง ลูก

ของมนั ลกูของพญามารไง เรือนยอดก็เหมือนอวิชชา เราได้หกัแล้ว การหกัอนันัน้นี่สจัจะความ

จริง  

เวลาพระพุทธศาสนา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตรัสรู้ธรรมแล้วมีองค์สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจ้า กบัธรรมะในใจขององค์สมเด็จพระสมัมาสัม

พทุธเจ้า เวลาแสดงธรรมๆ ไปแล้วนะ  

“อญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วหนอ อญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม

แล้วหนอ”  

มันเป็นพยานไง มันเป็นชิน้เป็นอัน มันเป็นสัจจะ มัน เป็นความจริง มันไม่ใช่เลื่อนลอย 

ไม่ใช่จบัส่ิงใดไม่ได้ แล้วเพ้อเจ้อ เพ้อฝันกนัไป มนัไม่มีหรอก 

ถ้าความจริงเป็นความจริงอย่างนีเ้ห็นไหม ถ้าความจริงอย่างนี  ้เราเกิดเป็นมนษุย์ เกิด

มาพบพระพุทธศาสนา  เราเป็นชาวพุทธ  เราเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา  เราเชื่อมั่นใน

พระพทุธศาสนา เห็นไหม เรามีอ านาจวาสนา เราได้มาประพฤติปฏิบตัิ 

เวลาประพฤติปฏิบัติขึน้มา นี่พระพุทธประวตัิ ในพระพุทธประวัติมีการศึกษา ชาวพทุธ

ต้องศึกษา พอศึกษาแล้วเราก็เชื่อไง เชื่อว่าสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ คือมันมีกิเลส มี

อวิชชา มันถึงพาเกิด เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้ว เวลาอบรมสัง่สอน
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ขึน้มา ด้วยอ านาจวาสนาขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ เวลาสัง่สอน สัง่สอนพระสารี

บุตร พระโมคคลัลานะ 

พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะเป็นคหบดี เป็นผู้ที่สร้างอ านาจวาสนามันถึงมีบารมีไป

เที่ยวเล่น ด้วยลกูเศรษฐีไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็ได้ มนัเป็นวยัรุ่น มนัก็มีความสขุ มีความสขุมีความ

ร่ืนเริงในการเที่ยวเล่น  

แต่เวลาบารมีมนัเต็มมาเห็นไหม เวลาบารมีเต็มมาไปเที่ยวเล่นแล้วมนัเศร้าหมองมันไม่

สุข ไม่มีความสนุกครึกครืน้อะไรเลย ต่างคนต่างมีความคิดเหมือนกนั อย่างนัน้เราจะออกบวช 

ออกบวชแล้วไปอยู่กบัสญัชยั นัน่ก็ไม่ใช่ นี่ก็ไม่ใช่ 

นี่ไง เวลาที่มันไม่ใช่ เวลามันไม่ใช่เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปศึกษากบั

เจ้าลัทธิต่างๆ มันไม่ใช่ มันไม่มี เวลามีก็มีเพราะอ านาจวาสนาบารมีขององค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้ารือ้ค้นขึน้มาเอง จิตแก้จิต จิตแก้จิตขึน้มาแล้วอบรม สั่งสอนขึน้มาได้ปัญจ

วคัคีย์ ได้พระอสัสชิ  

พระอสัสชิเวลาไปบิณฑบาต พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะไปเรียนมากับสญัชยั เรียน

มาขนาดไหน นัน่ก็ไม่ใช่ นี่ก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ๆ มนัก็สญัญา สญัญามนัความจ าได้หมายรู้ มนัก็ปฏิเสธ

ไปอย่างนัน้ ปฏิเสธแล้วปฏิเสธเล่าว่าไม่มีๆ ไม่มีก็คือไม่มี แล้วไม่มีอะไรล่ะ ไม่มีแล้วเราก็ทกุข์ไง 

นี่ไง ไม่มีตวักู ไม่มีของกู ก็คือกูไง ไม่มีๆ ก็เราทกุข์อยู่นี่ไง ไม่มีๆ ตอมนัอยู่นี่ไง มนัก็รู้ๆ อยู่ไง  

สัญญากันเลย ถ้าใครเจออาจารย์ต้องบอกกนันะ ไปเจอพระอัสสชิ เห็นกิริยามารยาท 

คนเราถ้ามีอ านาจวาสนามองออก ตามไปๆ จนขอฟังธรรมไง เวลาฟังธรรมพระอสัสชิไง  

“เราบวชใหม่”  

“บวชใหม่รู้ได้แค่ไหน ก็พดูแค่นัน้แหละ สิ่งที่หน้าที่การใคร่ครวญเป็นหน้าที่ของเราเอง”  
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“องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไง  ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ ธรรม

ทัง้หลายมาแต่เหตุมันต้องมีเหตุมีผล มีที่มาที่ไป ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุแล้วมีที่มาที่

ไปแล้วบอกวิธีแก้ ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้

ไปแก้ที่ต้นเหตุนัน้ๆ”  

ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์ดับ วิธีการดับทุกข์ เวลาใช้ปัญญาแทงทะลุไป สิ่งที่แทงทะลุ

ขึน้ไปนี่มีดวงตาเห็นธรรม ไปบอกพระโมคคัลลานะ พระโมคคัลลานะก็มีดวงตาเห็นธรรม

เหมือนกัน ชักชวนกันไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ไปบวชไงเวลาบวชแล้ว องค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเทศนาว่าการ เทศนาว่าการอบรมบ่มเพาะจนสิน้กิเลสไปหมด สิน้

กิเลส  

ค าว่า “สิน้กิเลส” จากปุถุชนคนหนามันมีกิเลสตัณหาความทะยานอยาก  มันมีมรรคมี

ผลขึน้มาแล้วท าลายอวิชชาในใจของแต่ละบุคคล จนท าลายพญามาร จนท าให้กิเลสสิน้ไปจาก

ใจๆ นี่เป็นพระอรหนัต์ๆ 

พระอรหันต์ เวลาพระอรหันต์ ส าเร็จเป็นพระอรหนัต์มีความสขุ วิมุตติสุขๆ องค์สมเด็จ

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเสวยวิมตุติสขุๆ เวลาเสวยวิมตุติสขุเทศนาว่าการ อบรมสัง่สอนขึน้มาเห็น

ไหม ภาระหน้าที่ของพทุธวิสยั เล็งญาณ ออกบิณฑบาต อบรมสัง่สอนประชาชน อบรมสัง่สอน

อบรมพระ อบรมสัง่สอนเทวดา อินทร์ พรหม  

พุทธกิจ ๕ พุทธกิจ ๕ ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า แล้วพระสารีบุตร พระโมค

คลัลานะเป็นอคัรสาวกเบือ้งซ้ายเบือ้งขวา เป็นผู้ขบัเคลื่อนธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสัม

พุทธเจ้า เผยแผ่ไปจนเป็นที่เคารพนับถือ เป็นที่ยกย่องบูชาของโลก ๓ โลกธาตุ นี่เป็นสัจจะ

ความจริง มนัเป็นสจัจะความจริงไง  

เวลาสัจจะความจริงขึน้มา เป็นสัจจะความจริงอย่างนัน้ สัจจะความจริงมันมีพระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ์ มีสัจธรรม มีคุณธรรมในใจอันนัน้ เวลามีคุณธรรมในใจอันนัน้ เวลาองค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธรรมสิ่งใด พระสารีบุตรเข้าใจในธรรมนัน้ ถ้าใครฟังธรรมไม่
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เข้าใจก็ไปถามพระสารีบุตร พระสารีบุตรก็แจกแจงให้ฟัง แจกแจงให้ฟังเสร็จพระก็ไปถามองค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าว่า “พระสารีบุตรพดูอย่างนี ้ๆ  จริงไหม”  

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่า “ถ้าเราพดู เราพดูแบบพระสารีบุตรนัน่แหละ” 

น่ีเวลาเป็นพระอรหันต์แล้วไง มันมีความคลางแคลงสงสัยซ่ึงกันต่อกันตรงไหน 

มันไม่มีความคลางแคลงสงสัยซ่ึงกันและกันเลย ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้าจะไม่มีขัด ไม่มีแย้ง แก่กันทัง้สิน้ พระอรหันต์ก็คือพระอรหันต์ทัง้สิน้ พระ

อรหันต์มีคุณธรรมในหัวใจทัง้สิน้ น่ีพระอรหันต์  

เวลาเป็นพระอรหนัต์ขึน้มาแล้วนะ พระสารีบุตร พระ โมคคัลลานะแสดงธรรมต่อเนื่อง

ค้นคว้าต่อเนื่องไป ถึงเวลาหมดอายขุยั เวลาหมดอายขุยัจะมาลาองค์สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธ

เจ้านิพพานไง องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่า “ให้สมควรแก่เวลาของเธอเถิด”  

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่ได้เรียกร้องให้อยู่ องค์สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจ้า

ไม่ได้ไปสั่งให้รีบๆ ไปซะ “ให้สมควรแก่เวลาของเธอ” สมควรแก่เวลาของคนที่สร้างอ านาจ

วาสนามามากน้อยแค่ไหน อายขุยัมนัมีมากน้อยขนาดไหน เวลามีมากน้อยขนาดไหนแล้ว นี่ไง 

พระอรหนัต์  

พระอรหันต์ไม่สงสัยในพระอรหันต์นะ พระอรหันต์ไม่สงสัยในใจของตนนะ 

พระอรหันต์ไม่สงสัยในเร่ืองกิเลสตัณหาความทะยานอยาก ตัง้แต่ลูกของมาร หลาน

ของมาร ตัง้แต่นางตัณหา นางอรดี จนพญามาร จนสิน้กิเลส มันมีมรรคมีผล ธรรม

ทัง้หลายมาแต่เหตุ มันมีเหตุมีผลของมัน มีการกระท า พระอรหันต์ถึงไม่สงสัยในพระ

อรหันต์ทัง้สิน้  

แม้ไม่สงสัยในพระอรหันต์ แต่เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกกับพระสารี

บุตร พระโมคคัลลานะ “ก่อนที่เธอจะไปนะ ให้เธอได้แสดงธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์รุ่นหลังรุ่น

น้องๆ ของเธอด้วย” 
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พระสารีบุตรเหาะขึน้ไปบนอากาศ ลงมา เหาะขึน้ไปบนอากาศ ลงมา แล้วแสดงธรรมๆ 

แสดงธรรมจนเป็นที่มัน่ใจ จนเป็นที่ในสงัคมสงฆ์มัน่คง แล้วลาพระพทุธเจ้าไปนิพพานในห้องที่ 

พระสารีบุตรเกิดนั่นแหละ ไปเทศนาว่าการเอาแม่จากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นพระโสดาบัน  จนคร ่า

ครวญ คร ่าครวญนะ  

“ไม่รักเราจริง ไม่รักเราจริง ถ้ารักแล้วต้องสอนเรามาตัง้นานแล้ว”  

แต่ตอนมา “โอ! ลูกชายเรานะ ไปบวชตัง้แต่หนุ่มจนแก่ มาวันนีค้งจะมาสึกล่ะ” เพราะ

มิจฉาทิฏฐิไง เวลาพระสารีบุตรก าหนดรู้ว่า “โอ้! แม่คิดอย่างนัน้ ทัง้ที่เศร้าใจนะ อยากจะมา

โปรดแม่มาก แม่มีมิจฉาทิฏฐิ เป็นพราหมณ์”  

พราหมณ์เขาก็เชื่อของพราหมณ์เห็นไหม เชื่ออาตมัน เชื่อการอวตาร เชื่อพรหม เวลา

เห็นลูกของตน พระอรหันต์ เห็นไม่มีคุณค่า ลูกของตนเป็นพระอรหันต์ อัครสาวกเบือ้งขวา 

ก าหนดหวัใจของแม่ แล้วเข้าไป เข้าไป  

“มาท าไม”  

“ก็จะมาพกั”  

เพราะแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ก็คิดประสามิจฉาทิฏฐิ ปุถุชน คนหนา เป็นพราหมณ์ เวลา

ตัง้แต่หวัค ่าเห็นไหม เทวดาลงมาอปัุฏฐาก ดเูวลาอปัุฏฐาก โอ้โฮ! แสงพุ่งเข้ามาในห้องเลย แม่ก็

เห็น เห็นกบัตานัน่น่ะ วิ่งเข้าไป “นัน่ใครมาน่ะ” 

“เทวดา”  

“ฮ้า! มีเทวดามาด้วยหรือ” 

เวลาเทวดามาอปัุฏฐาก เวลาอุปัฏฐากแล้วเพราะว่าพวกเทวดา อินทร์ พรหม นี่ผลของ

วัฏฏะ ทุกคนก็ต้องการบุญ ต้องการกุศล ต้องการมีอ านาจวาสนาขึน้มา ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิ มี
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สัมมาทิฏฐิ เห็นถูกต้องดีงาม เวลาเที่ยงคืนเห็นไหม พรหมมา แสงสว่างกว่า อู้! พอผ่านไป เข้า

ไปถาม  

“ลกูๆ นัน่ใครมา”  

“พรหมๆ พรหม ๔ หน้า นัน่น่ะ มาอปัุฏฐาก” 

“โอ้โฮ!”  

เพราะอะไร พราหมณ์เขาเคารพบูชา พรหม ๔ หน้า พรหมนี่สูงสุดของเขา ยังมาสร้าง

บุญกุศลกบัพระสารีบุตรไง มนัชกัเห็นคณุค่าของพระสารีบุตร เห็นคณุค่าของพระสารีบุตรจิตใจ

ควรแก่การงาน จิตใจมีทิฏฐิมีมานะมีอหงัการกลางหัวใจ มันฟัง สิ่งใดอยู่ข้างนอก กูยิ่งใหญ่ กู

ยอดเยี่ยม แต่เวลามนั เอ๊ะ! มนัมีเหตมีุผลเข้ามาเป็นประโยชน์นี่ พอเป็นประโยชน์ ใจควรแก่การ

งาน  

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดง  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เทวดา อินทร์ 

พรหมต่างๆ เป็นแค่ผู้ อุปัฏฐาก  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านัน้  องค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นผู้สัง่สอน ๓ โลกธาต ุยิ่งใหญ่ขนาดไหน จิตใจที่น้อมลงควรฟังธรรม พอฟัง

ธรรมเห็นไหม ได้บรรลเุป็นโสดาบนั บรรลโุสดาบนั  

มันมีเหตุมีผล ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ มันต้องมีการกระท า มันต้องมีเหตุมีผลของมนั 

เวลามีเหตุมีผลของมัน จากปุถชุนนะ เป็นพราหมณ์นะ พอเป็นพระโสดาบนัเห็นไหม ความคิด

มันเปลี่ยนแปลง นี่องค์คุณความรู้ องค์คุณธรรมของพระโสดาบันไง คร ่าครวญ ร้องไห้ ลูกชาย

ไม่รักเราจริง ถ้ารักเราจริง ควรสอนเรามาตัง้นานแล้ว อนันีเ้พ่ิงมาสอนตอนนีไ้ง  

เวลาจิตใจจากทิฏฐิมานะ ความเห็นอหังการในตัวตนว่ายิ่งใหญ่  แต่เวลามันพลิก

กลับมา จากเป็นธรรมมาแล้วนี่อ่อนน้อมถ่อมตน แล้วเห็นคุณค่าของธรรม จนที่ว่าลูกเราไม่รัก

เราจริง รักเราจริงต้องแสดง ต้องสอนเรามาตัง้นานแล้ว ถ้ามันเกิดทิฏฐิมันเกิดมานะ มันไปอีก

รูปแบบหนึ่ง ถ้ามนัเป็นเร่ืองของกิเลส มนัเร่ืองของกิเลสทัง้สิน้ 
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นี่พูดถึงเห็นไหม พระอรหันต์ พระโมคคัลลานะ สิ่งที่ว่าเวลาเจ้าลัทธิต่างๆ เขาต้องการ

ท าลายพระพุทธศาสนา เขาท าลายพระพุทธศาสนาเพราะมันไปเตะถ้วยลาภเขา  เขาเป็นลทัธิ

ศาสนาดัง้เดิม เขามีคนนบัถือบูชาของเขา เขามีลาภสกัการะไง 

เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมๆ ใน ๓ โลกธาตุ มีเราตถาคต

เท่านัน้ยิ่งใหญ่ มีคุณธรรม มีพระพุทธ พระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ มีพระธรรม สัจธรรมที่องค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้นัน้ มีสงฆ์สาวกที่ได้ประพฤติปฏิบัติแบบพระสารี

บุตร พระโมคคัลลานะ ที่ได้ตรัสรู้ธรรมขึน้มาแล้วเป็น พระอรหันต์ พระพุทธ พระ

ธรรม พระสงฆ์น่ียิ่งใหญ่ 

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ๆ เวลาเจ้าลทัธิต่างๆ ไม่มีคณุธรรม ไม่มีสจัจะ ไม่มีความจริง ไม่แทงทะลใุน

จิตใจของตน ไม่รู้ว่าเกิด เกิดมาจากไหน เกิดมาท าไม แล้วตาย ตายแล้วจะไปไหนไม่รู้ อวตาร 

เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ แต่ที่ว่าเขารู้ เขาว่าเป็นยิ่งใหญ่ของเขา เวลาเขาสะเทือนถึงลาภ

สกัการะของเขา  

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเตะถ้วยลาภเขาเห็นไหม  สิ่งต่างๆ ถึงต้องท าลาย

ศาสนา ถ้าท าลายท าที่ไหนก่อน ปรึกษากันว่าต้องก าจัดผู้ที่มีฤทธ์ิคอยโปรดญาติโยม ทรมาน

สัตว์โลกไง ต้องท าลายพระโมคคัลลานะก่อน  ไปท าลายพระโมคคัลลานะ ทุบตี จนถึงกับ

สิน้ชีวิต รวมร่างกายมาลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจ้า แล้วกลบั กลบัไปถึงที่เดิมไปคลาย

ออก ตายที่นัน่ 

นี่พระอรหันต์ แม้แต่ขณะเจ็บ เวลาตีจนกระดูกหัก กระดูกแตก มันยังด้วยฤทธ์ิด้วยเดช 

ด้วยคุณธรรม ไม่ได้หวั่นไหว ไม่ได้สะเทือนอะไรในใจพระอรหันต์ที่สิน้กิเลสไปเลย  นี่คือพระ

อรหนัต์ พระอรหนัต์มาลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านิพพาน 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันวิสาขบูชา เกิดในเดือน ๖ เหมือนกัน เกิด ตรัสรู้ 

ปรินิพพานในวันเดียวกัน เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปนิพพานนะ  นี่ไง สั่งสอน
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อบรมบ่มเพาะไปทัว่ ถึงที่สดุแล้วจะนิพพาน นิพพานแล้วนะ ชาตินีเ้ป็นชาติสดุท้าย จะสิน้กิเลส

ไป แล้วไม่กลบัมาเกิดอีกแล้ว จบ ลาวฏัฏะ  

เวลาเป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นอย่างนี  ้แล้วเป็นสัจจะเป็นความจริงอย่างนี  ้

พระพทุธศาสนา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ พระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึงของชาวพุทธเรา ชาวพทุธ

เรา กึ่งพุทธกาลศาสนาเจริญอีกหนหนึ่งๆ เราเกิดมา มีผู้ มีบุญมาเกิด ผู้ มีบุญมาเกิดคือหลวงปู่

เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบุญของท่านพามาเกิด  

เวลาท่านมาเกิดของท่านแล้วเห็นไหม ท่านเกิดด้วยอะไร เกิดด้วยอวิชชาไง เกิดด้วย

กิเลสตณัหาความทะยานอยากไง แต่เกิดอวิชชามนัมีบวกแล้วลบไง ลบคือคนที่เกิดมาแล้วเป็น

พาลชน เกิดมาแล้วเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่มีศรัทธา  ไม่มีความเชื่อ ไม่มีความมั่นคงในการ

ประพฤติปฏิบตัิ 

หลวงปู่ เสาร์  หลวงปู่ มั่นท่านเกิดมาแล้ว  ท่านสนใจ  ท่านใฝ่ใจพระพุทธ  พระธรรม 

พระสงฆ์  เกิดในประเทศอันสมควร  เกิดในภาคอีสาน  เกิดในครอบครัวที่ ฝัก ใ ฝ่ ใน

พระพุทธศาสนา  เวลาลูกจะออกบวช  ชื่นชมบูชาอยากพ่ึงผ้าเหลืองๆ  สิ่งนัน้อยาก  ได้พ่ึง

ผ้าเหลืองเป็นที่ยึดเหนี่ยว แล้วเอาลกูไปบวชๆ ไง นี่ค า้ชูศาสนาๆ  

เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบตัิของท่าน เวลาท่านประพฤติปฏิบตัิของ

ท่าน ท าสมาธิก็ท าได้ พอท าสมาธิขึน้ไปแล้วนี่จะยกขึน้สู่วิปัสสนา ยกขึน้สู่วิปัสสนา จะวิปัสสนา

อย่างไร นี่ไม่มีครูไม่มีอาจารย์ก็ต้องแสวงหา เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไง ไม่มีเลย 

ท่านตรัสรู้เองโดยชอบ 

แต่ในกึ่งพุทธกาลๆ กึ่งพุทธกาลศาสนาเจริญอีกหนหนึ่ง หนหนึ่งเพราะอะไร เพราะมี

ธรรมและวินัย มีธรรมะของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ไม่มีใครสนใจ ไม่มีค้นคว้า 

ปล่อยปละละเลยไง กลายเป็นประเพณีไง โลกเป็นใหญ่ไง กิเลส เป็นใหญ่ไง ความทิฏฐิมานะ

ของคนเป็นใหญ่ไง มนัก็เป็นแค่วฒันธรรมประเพณี ท าเป็นพิธีๆ ไง 
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เวลาคนจริงคนยิ่งใหญ่มานะ เขาไม่เป็นพิธีล่ะ เขาเอาจริง เขาเอาจริงเขาก็ปฏิบตัิจริงๆ 

ปฏิบัติจริงๆ เห็นไหม ท าความสงบของใจเข้ามาๆ ใจสงบระงับแล้วไง หลวงปู่ เสาร์เวลาอบรม

บ่มเพาะนี่ชกัจูงหลวงปู่ มัน่มาบวช บวชแล้วเข้าป่าเข้าเขาไป  

ในการประพฤติปฏิบัติทุกคนก็แสวงหา ก็ต้องค้นคว้าของท่านเอง ถ้าค้นคว้าของท่าน

เอง สิ่งที่ว่ารุกขมลู สิ่งที่ว่าเกสา โลมา นะขา ทนัตา ตโจ กรรมฐาน ๕ นี่อปัุชฌาย์บวชให้แล้วจะ

ให้มา สิ่งที่ให้มานี่เป็นธรรมและวินยัเป็นศาสดา แต่การค้นคว้า การจิตแก้จิตจะแก้กนัอย่างไร 

เวลาท่านกระท าของท่าน ท่านท าความจริงของท่านนะ เวลาจิตสงบแล้วมนัก็สงบแล้ว แล้วมัน

ยกขึน้สู่วิปัสสนาไม่ได้ ท ายังไม่ได้ เวลาจะท าให้ได้เห็นไหม  ลาพระโพธิสัตว์แล้ว ลาพระ

โพธิสตัว์ๆ  

พระโพธิสตัว์ พระโพธิสตัว์เข้าได้แต่ฌานสมาบัติเท่านัน้ พระโพธิสตัว์เข้าสู่อริยมรรค อริ

ยผลไม่ได้ พระโพธิสัตว์เข้าสู่บุคคล ๔ คู่ เข้าสู่โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค 

อรหตัตมรรค เข้าสู่มรรคไม่ได้ เพราะเข้าสู่มรรคแล้วมนัจะไปขดัแย้งกบัการเป็นพระโพธิสตัว์นัน้  

พระโพธิสัตว์ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ จนกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์ใดพระองค์หนึ่งพยากรณ์ เขาจะต้องเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไป 

เพราะพยากรณ์แล้ว ไปเรียงล าดบัแล้ว 

แต่ถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายงัไม่ได้พยากรณ์ ปรารถนาเป็นพระโพธิสตัว์ๆ 

การปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์คือการสร้างสมบุญญาธิการ การสร้างสมบุญญาธิการขึน้มามี

อ านาจวาสนามากน้อยขนาดไหน พระโพธิสัตว์ที่มีอ านาจวาสนามากมายจะมีบารมีที่ยิ่งใหญ่ 

ถ้าท าสิ่งใดจะประสบความส าเร็จ  พระโพธิสัตว์ที่อ านาจวาสนาน้อย พระโพธิสัตว์เพ่ิงเร่ิม

ปรารถนา การกระท าด้วยอภิญญามันยงัไม่ชดัเจน ท าไม่ชัดเจนหรือไม่มั่นคง นี่เวลาเป็นพระ

โพธิสตัว์ๆ ไง 
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หลวงปู่ มั่นท่านก็ปรารถนาเหมือนกัน ท่านก็ลาสิ่งนัน้ ท่านลาสิ่งนัน้แล้วเห็นไหม ลา

ความปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์  ความปรารถนานีม้ันเป็นอ านาจวาสนาบารมี  อยู่ในจิตใต้

ส านึกลึกๆ เวลามันท าสิ่งใดแล้วมันก็เสียดายอาลัยอาวรณ์ๆ  อาลัยอาวรณ์ สิ่งที่ได้ท ามาไง 

อาลัยอาวรณ์อ านาจวาสนา อาลัยอาวรณ์สิ่งที่ได้สร้างสมบุญญาธิการมา แต่ถึงที่สุดแล้วถ้ามี

สติมีปัญญาไง  

“ถ้าเราต่อไปข้างหน้า ไปองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งพยากรณ์ เรา

ก็ต้องท าต่อเนื่องไปจนกว่าจะได้ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า”  

แต่เวลาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยการคิดค้นไง “ถ้าเป็น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจ้าก็เป็นพระอรหนัต์เหมือนกนั แต่ในชาติปัจจุบนันี ้ถ้าประพฤติปฏิบตัิขึน้มา ค้นคว้าขึน้มา ถ้า 

เป็นความจริงขึน้มา ก็จะเป็นพระอรหนัต์เหมือนกนัๆ แต่อ านาจวาสนาบารมีแตกต่างกนั ด้วย

ความยิ่งใหญ่เท่านัน้เอง”  

ถึงลาได้ ลาด้วยสติ ด้วยปัญญา แล้วมันก็เป็นการพยากรณ์ขององค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า “ต่อไปกึ่งกลางพระพุทธศาสนา ศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่งๆ ไง” มันก็มีผู้ มี

บุญ มีกุศลมา มีบุญกุศลคือสร้างสมบุญญาธิการมา ปรารถนาเป็น องค์สมเด็จพระสัมมาสัม

พทุธเจ้า สร้างสมบุญญาธิการมาเพราะบุญญาธิการนัน้มนัเป็นบารมี มนัเป็นให้คนได้คิด คิดใน

สิ่งที่เป็นธรรมๆ แล้วสิ่งที่เป็นธรรม ลาอนันัน้ซะ  

เวลาประพฤติปฏิบัติด้วยเหตุด้วยผล  พอจิตสงบแล้วยกขึน้สู่วิปัสสนาเห็นกาย  เห็น

เวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริงขึน้มา พอพิจารณาไปแล้วเป็นขัน้เป็นตอนไป มัน

เป็นขัน้เป็นตอน มนัเป็นขัน้เป็นตอนเห็นไหม เวลาเป็นธรรมๆ แล้วมนัไม่มีขดัมีแย้งกนั มนัต้องมี

เหตมีุผล  

เวลาในการศึกษาภาคปริยัติมา ศึกษามา ศึกษามาเป็นแนวทาง ภาคปริยัติ ปฏิบัติ 

ปฏิเวธ ถ้าเป็นปริยตัิ ปริยตัิก็ศึกษาตามต ารา ศึกษาตามวิชาการ ศึกษาวิชาการมาว่าจะเผยแผ่
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ธรรม เผยแผ่ธรรมไง ถ้าเผยแผ่ธรรม หลวงตาเวลาท่านถาม เวลาธรรมทูตไปลาท่านไง ท่าน

บอกว่า “จะไปเผยแผ่ จะเอาอะไรไปเผยแผ่ เอากิเลสไปเผยแผ่ หรือเอาธรรมไปเผยแผ่” 

ธรรมโดยภาคปริยตัิ ธรรมโดยภาคปริยตัิเป็นความจ า ความจ าเป็นทางวิชาการ วิชาการ

ก็เป็นธรรมและวินัยที่เป็นศาสดาของเธอ ถ้าเป็นศาสดาของเธอแล้วเธอปฏิบัติขึน้มา ถ้าเป็น

ความจริงขึน้มา นี่เราจะได้เห็นธรรมตามความเป็นจริง 

แต่ถ้าเราศึกษามาๆ มนัก็เป็นศาสดาอยู่อย่างนัน้ มนัก็ เป็นปริยตัิ มนัก็เป็นการจ า ธรรม

ภาคความจ าๆ ถ้าความจ า จ าแล้วเดี๋ยวก็ลืม ลืมแล้วเดี๋ยวก็จ า มันเลยต้องติดสมุด ติดดินสอ 

ติดพระไตรปิฎกไง ติดต ารา ถ้าต าราค้นคว้าก็ค้นคว้ามาไง 

เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านลงมาจากเชียงใหม่ เวลาสมเด็จฯ ท่านถามไง “ท่านมัน่ๆ ท่านไปอยู่

ในป่าในเขานัน้ ท่านไปศึกษาเอากบัอะไร เราอยู่ในเมืองหลวง เราอยู่กบัพระไตรปิฎก เราอยู่กบั

ต ารับต ารา เรายังต้องเปิด ต้องค้น ต้องคว้า ตลอดเวลาเลย แล้วเธอไปอยู่ในป่า ไปค้นคว้ากบั

ใคร” 

หลวงปู่ มัน่ท่านตอบด้วยสจัจะด้วยความจริงไง “พระเดชพระคณุ ขออภยั เวลาผมอยู่ใน

ป่าในเขา ผมฟังธรรมตลอดเวลาเลย”  

เห็นไหม ปริยตัิเป็นปริยตัิ ปริยตัิมนัอยู่ที่ต ารับต าราไง ต ารับต าราค้นคว้า คอยเปิดตู้ เปิด

หนงัสือ เปิดอยู่อย่างนัน้ ไอ้สมดุดินสอจดไป จดจนเน่าอยู่นัน่น่ะ นัน่ก็ภาคปริยตัิ ปริยตัิคือปริยตัิ 

เป็นปฏิบตัิไปไม่ได้ ปริยตัิ ปฏิเวธไม่มี การจ าก็เป็นความจ า ภาคความจ า ภาคความจริงสิ  

ภาคความจริง เวลาหลวงปู่ มั่นอยู่ในป่าในเขาเห็นไหม  เราฟังธรรมตลอดเวลา เวลา

ธรรมมันผุด ธรรมมันเกิด ธรรมมันผุด ธรรมมันเกิด มันเกิดจากวาสนาของคน มันผุดมันเกิด

มากน้อย แค่ไหน เวลามันผดุมันเกิดขึน้มา มันผดุมันเกิดขึน้มามันเป็นประเด็นให้ได้ใคร่ครวญ 

ให้ได้คิด  
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จิตแก้จิตๆ จิตของตนไม่เห็นจิตของตน ไม่เห็น แล้วมันจะเอาอะไรไปแก้ เวลาจะแก้จิต 

แก้จิตมีวาสนามากน้อยแค่ไหน เวลาหลวงปู่ มั่นไปแก้หลวงปู่ เสาร์ “ธรรมมาสถิตที่ตา ธรรมมา

สถิตที่ใจ” สวดมนต์ ๓ ชัว่โมง ๔ ชัว่โมง กว่าจะได้ภาวนา  

ท่านบอก “เอาเลย ภาวนาเลย” ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติภาคความจริง ถ้าความจริงมนั

เป็นความจริงขึน้มา เวลาเป็น ความจริงๆ มันเป็นความจริงอย่างนีไ้ง ถ้าความเป็นจริงอย่างนี ้

เวลาความจริงเห็นไหม ถ้าสจัจะเป็นความจริงมนัแก้กิเลส 

คนมนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เวลาประพฤติปฏิบตัิไป เราเกิดมาเรามีวาสนา 

เราอยากจะประพฤติปฏิบัติ แต่เราปฏิบัติ เราเป็นปุถุชน ใครจะปฏิบัติมันเป็นปุถุชนคนหนา 

ปุถุชนคนหนาเวลาท าสมาธิก็ท าได้ยาก เวลาท าสมาธิแล้วยกขึน้สู่วิปัสสนากันไม่เป็น ผู้ที่ท า

สมาธิๆ นี่ ผู้ที่ว่าจะประพฤติปฏิบัติ ได้แค่นัน้ มันไม่เป็นความจริงขึน้มาๆ เพราะไม่มีอ านาจ

วาสนา  

แต่ถ้ามีวาสนาเห็นไหม หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นเวลา ท่านประพฤติปฏิบัติขึน้มา เวลา

ท่านขวนขวาย แล้วท่านพูดไว้กับหมู่คณะไง  ต่อไปมันจะมีพระหนุ่มๆ ที่ว่ามีอ านาจวาสนา

ขึน้มา บอกหลวงปู่ เจี๊ยะไว้ บอกหลวงปู่ เจี๊ยะไว้เห็นไหม เวลาใครมา หลวงปู่ เจี๊ยะท่านเป็นผู้

อปัุฏฐากหลวงปู่ มัน่ 

“ใช่องค์นีไ้หม”  

“ไม่ใช่”  

“ใช่องค์นีไ้หม”  

“ไม่ใช่”  

เวลาหลวงตาท่านมา หลวงปู่ เจี๊ยะท่านถามว่า “ใช่องค์นีไ้หม” ท่านไม่พดูไม่ตอบเลย แต่

ก็หยดุฟังนะ  
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เวลาหลวงตาท่านไปหาหลวงปู่ มั่นเพราะอะไร เพราะว่าท่านจะออกประพฤติปฏิบตัิใช่

ไหม ด้วยอ านาจวาสนาของท่าน ใช่ไหม คนที่สร้างอ านาจวาสนาบารมีมา เวลาศึกษามาๆ 

ค้นคว้าเข้ามา ค้นคว้าเป็นแนวทางที่จะประพฤติปฏิบัติ  เวลาค้นคว้ามาเป็นแนวทางปฏิบัติ 

เรียนอยู่ ๙ ปี ท าสมาธิจิตสงบได้ ๓ หน มนัก็ฝังใจ คนมีพืน้มีฐานมาทัง้สิน้ 

เวลามาประพฤติปฏิบตัิเอง เพราะเวลาการกระท าถ้าคนมนัยงัไม่มีกิเลสมาคอยกระตุ้น 

ก็พทุโธๆ ตามครูบาอาจารย์ไป นัน่แหละ ตามอปัุชฌาย์ แต่เวลาศึกษามาแล้ว ดจูิตๆ ใช้ปัญญา 

ไปเร่ือย มันก็สงบได้ เวลามันเสื่อมไง เวลามันเสื่อมมันร้อนนกั วิ่งแสวงหาไปหาหลวงปู่ มัน่เลย 

ต้องหลวงปู่ มัน่เท่านัน้ เวลาไป จิตมนัเสื่อม พอจิตมนัเสื่อมขึน้มานะ  

“มหา มหาสิ่งที่จิตมนัเสื่อมไปมนัเหมือนเด็กน้อย เหมือนเด็กน้อยเด็กมนัต้องการอาหาร

ของมัน พ่อแม่เลีย้งลูกขึน้มาด้วยการป้อนนมป้อนขนมนมเนยเพ่ือให้ลูกมีความสุข ให้ลูกได้

หลบัได้นอน ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เราดแูลจิตของเราจนจิตมนัสงบได้ แล้วเวลามนัเสื่อม มนัเสื่อมไป 

มันหายไปไหน ให้ก าหนดพุทโธๆ ไว้ ก าหนดพุทโธไว้นะ เด็กน้อยที่มันเที่ยวเตลิดเปิดเปิงไป 

เวลามนัหิว มนักระหายขึน้มา มนัจะกลบัมาเอง พยายามพทุโธไว้” 

นี่พดูถึงว่าเวลาค าสอน เวลาปฏิบตัิ มนัเป็นค าพดูสัน้ๆ ง่ายๆ แต่เวลาผู้กระท า ท่านบอก

ว่าอกแทบระเบิด มนัเคยตวัไง มนัปล่อยมนัตามสบายไง พอปล่อยตามสบาย มนัก็เป็นสมาธิได้ 

ถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธิแล้วมีสติปัญญา  

แต่เวลามนัเสื่อมนะ คนเราไม่เคยท าสิ่งใดเลย มนัก็ไม่รู้ สิ่งใดเลย พอท าสิ่งใดเลยแล้วมี

สมบัติเป็นชิน้เป็นอัน เวลาสมบัติหายไปมันทุกข์ยากมาก เวลาจิตมันเสื่อมอกแทบแตก เวลา

พดู พดูง่ายๆ เวลาท าเกือบเป็นเกือบตาย 

แต่ถ้าพุทโธๆ มันก็เป็นจริงๆ เวลาท่านประพฤติปฏิบัติไปถึงที่สุดแห่งทุกข์  เวลามา

พิจารณาไง ท่านบอกว่าสอนเหมือนเด็กๆ มันยิ่งกว่าเด็ก ยิ่งกว่าอนุบาลอีก เขียนหนังสือยงัไม่
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เป็นเลย ท าอะไรก็ไม่ได้เลย จบมา ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค จบมาก็คือภาคปริยัติ จบมาก็คือ

การศึกษาภาคความจ า ภาคความจริงมนัไม่มี  

ภาคความจริงมันต้องลงทนุลงแรง เพราะภาคความจริงมันต้องชนะกิเลสในใจของตน 

มนัต้องสามารถท าความสงบของใจได้ ถ้าใจสงบระงบัเข้ามานี่สมัมาสมาธิ แล้วสมัมาสมาธิถ้า

ยกขึน้สู่วิปัสสนาได้ ยกขึน้สู่วิปัสสนาได้นี่โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทา

คามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล นี่มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑  

มรรค ๔ ผล ๔ เพราะอะไร เพราะมนัมีกิเลสตณัหา ความทะยานอยาก คนเกิดมนัต้องมี

อวิชชาพาเกิด มีบุญวาสนามากน้อยขนาดไหนก็อวิชชาทัง้สิน้ เพราะมันมีการเกิด พอเกิดมา

ต้องมีกิเลส เวลามีกิเลสตัณหาความทะยานอยาก เพราะมี การกระท าจนสิน้สุดแห่งทุกข์เป็น

ชัน้เป็นตอน พระอรหนัต์ไม่มีขดั ไม่มีแย้งกนั  

หลวงปู่ เจี๊ยะเวลาท่านพิจารณาของท่านพิจารณากาย ขึน้ไปหาหลวงปู่ มัน่ เวลาท่านเล่า

ให้ฟัง “เวลาเราไปหาหลวงปู่ มัน่ เราเล่าให้หลวงปู่ มัน่ฟังเลยว่า การพิจารณากายแยกแยะอย่าง

นี ้หลวงปู่ มั่นไม่เห็นคัดเห็นค้านเราเลย” ท่านพูดให้เราเชื่อมั่นในตัวท่าน แล้วเวลาไปถึงแล้ว 

แล้วถามหลวงปู่ มัน่ว่า “แล้วจะให้ผมท าอย่างไรต่อไปล่ะ”  

“ก็ท าอย่างเดิมน่ันแหละ ท าอย่างเดิม พิจารณากายต่อเน่ืองกันไป”  

นี่ไง ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามความเป็นจริงที่รู้จริงเห็นจริง  มันไม่มีขัดไม่มีแย้งกันเลย

แหละ สังคมร่มเย็นเป็นสุข พระพุทธศาสนามีศรัทธาความเชื่อ มันก็ระดับของศรัทธา ผู้ที่มี

อ านาจวาสนาจะประพฤติปฏิบัติขึน้มา ก็มีศรัทธาความเชื่อ ก็พยายามท าความเชื่อตามแต่ครู

บาอาจารย์ที่ท่านสัง่สอน หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านท าความสงบใจเข้ามา  

แต่มันมีมนุษย์มหัศจรรย์ไง เขาบอกว่า “เขาเกิดมานี่ เขาไม่มีกิเลส เขาเป็นพระอรหนัต์

มาเกิด พระอรหนัต์มาเกิดไง”  
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พระอรหันต์มาเกิดมนัก็ไม่มีกิเลสไง แล้วคนไม่มีกิเลสมนัมาเกิดได้อย่างไรล่ะ มันก็เป็น

เด็กพิเศษไง เป็นมนษุย์พิเศษ พอเป็นมนษุย์พิเศษขึน้มา เพราะไม่มีกิเลส เวลาโตขึน้มา มาบวช

เป็นพระ มาเป็นครูบาอาจารย์ เวลาอบรมสัง่สอนเขา “กิเลสเป็นนามธรรม แล้วจะเห็นกิเลสได้

อย่างไร”  

เพราะเขาไม่มีกิเลสไง เขาไม่มีกิเลสเขาก็มาเกิดไง เขา เลยเป็นเด็กพิเศษ เด็กพิเศษก็

เป็นออทิสติกไง แล้วอย่างนีม้นัก็ต้องให้หมอรักษา รักษาดแูลให้เป็นจริง ทีนีห้มอไม่รักษา มนัก็

พร ่าเพ้อไปใหญ่โต พร ่าเพ้อไปใหญ่โตเลย ไม่มีกิเลส เป็นผู้ วิเศษ เป็นผู้ วิเศษขึน้มา เป็นเด็ก

พิเศษ เป็นผู้ที่มีวาสนา เพราะยิ่งใหญ่ พอยิ่งใหญ่ขึน้มาเห็นไหม เวลามาประพฤติปฏิบัติ เวลา

ศึกษามา ก็ศึกษามาจากพระไตรปิฎกนัน่แหละ มนัเป็นทฤษฎี มนัเป็นธรรมวินยัขององค์สมเด็จ

พระสมัมาสมัพทุธเจ้า  

ถ้าเป็นจริง ถ้าเคารพธรรมนะ นี่ไง ถ้าครูบาอาจารย์ของเราท่านประพฤติปฏิบัติ อย่าง

น้อยถ้าเป็นพระโสดาบันนะ ไม่ลบูไม่คล าในศีล ไม่ถือมงคลตื่นข่าว ไม่ถือนอกพระพทุธศาสนา 

จะซื่อตรง มีแต่ความสัจ มีความจริง ลงต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เด็ดขาด แน่นอน แล้ว

ไม่มีการลงัเลสงสยัในพระพทุธศาสนา  

แต่ถ้าเด็กพิเศษนี่เพราะมันเป็นมนุษย์พิเศษ พอพิเศษขึน้มาแล้วนี่สิ่งที่จะท า “เราไม่มี

กิเลส ไม่มีกิเลสนะ” แล้วสิ่งที่ไม่มีกิเลส ไม่มีกิเลสก็เป็นเร่ืองส่วนตัวไง แต่เวลาอบรมสั่งสอน 

ท าไมอ้างพระพุทธศาสนาล่ะ เวลาอ้างพระพุทธศาสนาขึน้มาแล้วเห็นไหม “พระพุทธศาสนา

บอกต้องศึกษาต้องท าสมาธิ ต้องหลบัตาลืมตา”  

ไอ้หลบัตาลืมตามนัเกี่ยวอะไรกบัสมาธิ สมาธิมนัมีมาก่อนองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ

เจ้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปศึกษากับเจ้าลัทธิต่างๆ  อุทกดาบส อาฬารดาบส 

สมาบัติ ๖ สมาบัติ ๘ นี่คนที่ถือสมาธิ สมาธินี่เป็นสมาธิ มันก็เป็นสมาธิ มันเกี่ยวอะไรกับ

หลบัตาลืมตา  
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แต่เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น ครูบาอาจารย์ของเราท่านรู้ มันเกี่ยวกับความโลภ 

ความโกรธ ความหลงต่างหาก มนัเกี่ยวกบัหลงผิด เกี่ยวกบัโทสะท าได้หรือท าไม่ได้ มนัเกี่ยวกบั

ความหลง หลงใหลได้ปลืม้ว่าอันนีเ้ป็นความสงบ อันนีเ้ป็นความสงบ หลงใหลไปหมด มันไม่

เกี่ยวกบัหลบัตาลืมตา  

เพราะเป็นเด็กพิเศษ เป็นผู้ เกิดมาโดยไม่มีกิเลส มันก็เลยไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง แล้ว

หลบัตาท าสมาธิไม่ได้ ลืมตานี่ โอ้โฮ! มนัจะเป็นสมาธิ  

ลืมตา เพ้อเจ้อไป สมาธิอะไร ความเพ้อฝันอย่างนัน้หรือ นี่ไง เพราะเพ้อเจ้อเพ้อฝันแล้ว

ไม่มีสิ่งใดเป็นชิน้เป็นอนั ถ้าไม่มีสิ่งใดเป็นชิน้เป็นอนั แล้วก็ความเชื่อของตนไง  

เอาความเช่ือ เอาความเห็นของตน เที่ยวพยายามชักชวนให้คนเช่ือ มันก็เลย

กลายเป็นโฆษณาชวนเช่ือ แล้วโฆษณาชวนเช่ือ ตัวเองบอกว่า ไม่มีกิเลสมาเกิด เพราะ

ไม่มีกิเลสก็เลยลืมตาท าสมาธิ  

แล้วคนอ่ืนล่ะ คนที่มาเกิด เกิดกนัอยู่นี่มีกิเลสไหม แล้วคนที่เขามาศึกษา มาค้นคว้ากับ

เรา มันมีกิเลสไหม มันมีกิเลส มันมีกิเลสตัณหาความทะยานอยากก็เลยเห็นผิดไง  กิเลส คือ

ความโลภ ความโกรธ ความหลง นี่เป็นขี ้แล้วมีอวิชชาความไม่รู้ อวิชชาความไม่รู้ขึน้มา มา

วิเคราะห์วิจัยในพระพุทธศาสนา  แล้วมันจะรู้จริงได้อย่างไร ถ้ามันรู้จริงไม่ได้ มันรู้จริงไม่ได้

ขึน้มา มนัก็เลยกลายเป็นการชวนเชื่อ สมาธิชวนเชื่อไง ต้องลืมตา  

ลืมตาหลับตาไม่มีผลสิ่ งใดเกี่ยวพันกับสมาธิ  สมาธิเป็นสมาธิ ปัญญาเป็น

ปัญญา หลับตาลืมตามันก็เป็นเร่ืองของร่างกาย มันไม่เกี่ยวอะไรกับสมาธิ สมาธิไม่

เกิดที่ตา สมาธิมันเกิดที่จิต  

เพราะมนัท าสมาธิไม่เป็น มนัถึงบอกว่า “ลืมตาท าสมาธิแล้วได้รู้ได้เห็น ได้มีสติปัญญา” 

ปัญญาอะไร ปัญญาที่ไหน แล้วยงัมีโลกียะ โลกุตตระอีกนะ โลกียะจะยกขึน้สู่โลกุตตระ  
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มนัเป็นการเพ้อเจ้อ เป็นการชวนเชื่อ เป็นการโฆษณา ชวนเชื่อ ชวนเชื่อเพราะอะไร ชวน

เชื่อเพราะไม่รู้จกักิเลส ไม่รู้จกัที่มาที่ไป เพราะเราไม่มีกิเลสไง เราเกิดมาเพ่ือสร้างบารมี กิเลสไม่

มี แล้วภาวนาต้องลืมตา ต้องค้นคว้าไปในสมุด ดินสออย่างเดียว ต้องมีการท่องบ่น มันปริยตัิ 

ปริยตัิมนัเป็นปฏิบตัิไม่ได้ 

เวลาหลวงปู่ มั่นท่านสอนหลวงตาพระมหาบัว  หลวงตาพระมหาบัวท่านเป็นมหานะ 

เวลาเป็นมหาขึน้มาแล้ว เวลาศึกษามาแล้วก็อยากประพฤติปฏิบัติใช่ไหม เวลาออกประพฤติ

ปฏิบตัิ ขึน้ไป เร่ิมต้นไปหาหลวงปู่ มัน่ไง หลวงปู่ มัน่ท่านสอนเลย  

“มหา มหาท่านเรียนถึงมหามานะ มหา สิ่งที่ เรียนมา บาลีน่ัน ที่เรียนมาเป็น

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้า ยอดเยี่ยมดีงามมาก ต้องเทิดใส่ศีรษะไว้ ลั่นไว้ในลิน้ชักสมอง อย่าให้ออกมา 

แล้วพยายามประพฤติปฏิบัติไป ถ้ามันเป็นจริงๆ ขึน้มาแล้วมันจะเป็นอันเดียวเลย ถ้า

มันเป็นจริง”  

แต่เด็กพิเศษมนัไม่มีกิเลส มนัจะเป็นจริงตรงไหน มนัไม่จริงของมนัเห็นไหม 

เวลาหลวงปู่ มั่นท่านสอน สอนบอกว่า ถ้ามันประพฤติปฏิบัติไปมันจะเตะ มันจะถีบกนั 

มันจะขัด มันจะแย้งกัน มันจะจินตนาการ มันจะเพ้อเจ้อ แล้วคาดหมาย ปฏิบัติธรรมโดยคาด

โดยหมาย แล้วการโดยคาดโดยหมาย ไม่มีจุดใดเป็นความจริง ไม่มีจุดใดแดนใดที่เป็นการเห็น

กิเลส เป็นการช าระล้างกิเลส เป็นการมีมรรคมีผลขึน้มาในใจมนัไม่มี เพราะอะไร  

มันไม่มีเหตุมีผล มันไม่มีที่มาที่ไป เวลามันไปมันถึง เลื่อนลอยไง พอเลื่อนลอยแล้วก็

พลิกแพลง นี่ไง ก็ชวนเชื่อ เพ่ือการโฆษณาชวนเชื่อ สมาธิชวนเชื่อๆ แล้วพยายามจะชวนเชื่อ ให้

เขาเชื่อนะ แล้วบงัคบัให้เขาท าตามด้วยนะ บงัคบัท าตาม ท าตามไปไหน  

ตามไปเป็นอภิญญา ตามไปสิ่งที่เป็นตรรกะ มันเป็นตรรกะ เป็นการคาดหมาย มันเอา

ความจริงมาจากไหน มนัไม่มีความจริงเลยเพราะอะไร  
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เพราะมันไม่เห็นจริงไง เพราะมันเป็นมนุษย์พิเศษ เกิดมาไม่มีกิเลสแล้วไง กิเลสไม่มี 

แล้วมาศึกษามาเล่าเรียน แล้วเล่าเรียนไว้เพ่ืออบรมบ่มเพาะให้คนอ่ืนเป็นเหมือนเรา  แล้วคนที่

เขาเกิดมา เขาไม่มีกิเลสเหมือนกนัใช่ไหม เขาต้องลืมตาอย่างนัน้เลยหรือ  

ลืมตากับหลับตาไม่มีผลในการปฏิบัติ มันอยู่ที่จริตนิสัย จริตนิสัยของคนเห็น

ไหม คนเดินจงกรมส่วนใหญ่เดินจงกรมเขาก็ลืมตาทัง้นัน้ คนน่ังสมาธิเขาก็ลืมตาของ

เขาได้ แต่เขาหลับตาก็ได้ การหลับตาลืมตามันเป็นแค่กิริยา  

แต่ถ้ามันจะเป็นความสงบ สงบจากจิต ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ 

สมาธิสงบมากสงบน้อยแค่ไหน ถ้ามันสงบมากขึน้มาก็มีความสุขมากไง  

เวลาคนที่ประพฤติปฏิบัติขึน้มา มันมีความทุกข์ความยาก เวลากิเลสมันเพ่นมันพ่าน 

กิเลสมันดิน้มันรนขึน้มา มันฉุดกระชากลากหัวใจไปทัง้สิน้ กรรมฐานม้วนเสื่อ กรรมฐานม้วน

เสื่อเพราะอะไร เคยท าความสงบได้ก็คิดว่านี่เป็นมรรคเป็นผล  

สมาธิแก้กิเลสไม่ได้ ความสงบระงับคิดว่าเป็นมรรคเป็นผลไง เวลามันเสื่อมไปแล้วไง 

มันเร่ามันร้อนไง สิ่งที่เขาอยู่กันไม่ได้ ในพระพุทธศาสนา เขาอยู่กันไม่ได้ด้วยที่ไม่มีครูบา

อาจารย์ ด้วยที่ไม่มีใครคอยควบคมุดแูล ไม่มีใครคุ้มครอง 

เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นท่านท าของท่าน ท่านท าเห็นไหม หลวงตาพระมหา

บัวท่านยืนยันว่า หลวงปู่ มั่นเป็นโรงงานที่ยิ่งใหญ่ โรงงานผลิตพระอรหันต์ โรงงานสร้าง

ธรรมทายาท แล้วธรรมทายาทขึน้มา การสร้างธรรมทายาทมันมีแบบอย่าง พอมี

แบบอย่างผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมขึน้มาแล้วมันเป็นแบบอย่างเดียวกัน 

ถ้าเป็นแบบอย่างเดียวกัน มรรค ๔ ผล ๔ ไง ถ้ามันเป็นแบบอย่างเดียวกัน มันไม่ขดัไม่

แย้งกัน มันจะขัดมันจะแย้งกันตัง้แต่ว่าผู้ที่มีคุณธรรมน้อย  คิดว่าให้คะแนนตัวเองมากเกินไป 

มันผิดพลาด ผิดพลาดตรงนัน้ ถ้าผิดพลาดตรงนัน้มีครูบาอาจารย์ท่านก็อบรมสั่งสอน  ท่านก็

แก้ไข จิตแก้จิตๆ  
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หลวงปู่ มั่นท่านท าของท่านมาก่อน ท่านเอาชนะกิเลสของท่านมาก่อน ท่านรู้ของท่าน

ทัง้สิน้ ฉะนัน้ สิ่งที่เป็นจริงมนัเป็นจริง นี่ผลของวฏัฏะ พระอรหนัต์ก็เป็นพระอรหนัต์จริงๆ ธรรมะ

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลาสิน้กิเลส เวลานิพพานไปแล้วไม่มีมาเกิดอีกหรอก 

ไม่มี! 

แต่ที่ว่า “เราไม่มีกิเลส เรามาเกิดอีก” มนัก็เหมือนไก่ไง ไก่ ไก่มนัต้องผสมพนัธุ์ ผสมพนัธุ์

แล้วถ้ามนัมีเชือ้มนัก็จะฟักออกมาเป็นไก่ได้ ไก่ถ้ามนัไม่ได้ผสมพันธุ์ มนัไข่ มนัเป็นไข่ลม ไข่ลม

นะ ฟักไม่เป็นตวัหรอก ฟักอย่างไรก็ฟักไม่ได้  

เวลาครูบาอาจารย์ของเรานี่ไก่ป่าๆ เวลาไก่ป่าขึน้มา มันเข้มมันแข็งของมัน เวลาไก่ป่า

เห็นไหม ไก่ป่ามันผสมพันธุ์อยู่ในป่า มันเลีย้งฝูงของมัน เลีย้งลูกของมันจนเติบโตขึน้มาอยู่ใน

ป่าในเขา มนัทนต่อโรค มนัต้องแสวงหา หาอยู่หากินของมนั นี่ไก่ป่า 

ไก่บ้านๆ ไก่บ้านเขาเลีย้งด ูเขาฟูมฟักขึน้มา เขาต้องการเนือ้มัน เขาผสมพันธุ์ขึน้มาให้

มันเติบโตเร็ว ต้านทานโรคให้มัน มันอ่อนแอ มันต้านทานโรคไม่เหมือนไก่ป่า การหาอยู่หากิน

ถ้า ไม่มีใครเลีย้งดูมัน มันอยู่ไม่ได้ มันตาย ถ้ามันแสวงหาๆ แสวงหา มันปรับปรุงไปจากถ้าไก่

ป่ามนัไม่มีเจ้าของดแูลมนั มนัก็ต้องพยายามปรับปรุงตวัมนั จนเป็นไก่ป่าจนได้ นี่ไก่ป่าๆ  

ไอ้ไก่ไข่ลมนี่ซี่ มันเป็นไข่ลม แล้วมันฟักออกมาเป็นตัว ก็เราไม่มีกิเลสไง ไม่มีกิเลส ไข่

ไม่ได้ผสมพนัธุ์ ไข่ลมมนัฟักเป็นตวัได้อย่างไร แต่ของเขา เขาว่าเขาเป็นไก่ไข่ลมนะ ไก่ไข่ลมมนัก็

ไก่พวกกระเบือ้งเขาไปบูชาถวายตามศาลเจ้า ศาลเจ้านัน่ไก่ไข่ลม มนัไม่มีชีวิตหรอก เหมือนกนั 

พอมนัเป็นไก่ไข่ลมเห็นไหม 

ไก่ ไก่ป่ามันต้องหาอยู่หากินนะ มันต้องพยายามรักษาชีวิตไว้ เพราะมันมีสัตว์นักล่า 

แล้วมนัมีมนษุย์ที่พยายามล่าสตัว์ เขาหลบเขาหลีกเพ่ือชีวิตของเขา หาอยู่หากินขึน้มา เขาหลบ

หลีก ถ้าไปเจอคนล่ามนัก็ต้องหนี แล้วหนีขึน้มามนัหนีเอาตวัรอดให้ได้ ไก่ที่มีชีวิต ไก่ที่เป็นไก่ป่า

มนัมีความทรหดอดทน ทนโรคทนต่างๆ ด้วยคณุสมบตัิของมนั ด้วยสายพนัธุ์ของมนั  
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น่ีก็เหมือนกัน พระกรรมฐานๆ มีหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นท่านเป็นแบบอย่าง มี

ครูบาอาจารย์ท่านเป็นแบบอย่าง เรามีสายพันธุ์ สายพันธุ์พระกรรมฐาน 

ไก่บ้านๆ เขาก็ศึกษาๆ ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพ่ือจะมีองค์

ความรู้ๆ ไง มันอ่อนแอ มันไม่เหมือนกรรมฐานที่ธุดงค์ ที่ผ่านวิกฤติของชีวิต ที่ผ่านอ านาจ

วาสนาบารมีต่างๆ เพ่ือพิสูจน์บารมี พิสูจน์หัวใจของตน แล้วค้นคว้าหากิเลสตัณหาความ

ทะยานอยาก มีการกระท าให้เป็นความจริงขึน้มา  

ไก่ไข่ลมมันไม่มีชีวิต ตัง้ไว้มันก็เสียหาย ก็เป็นการหลบัตาลืมตา หลับตาลืมตาอยู่อย่าง

นัน้ มนัไม่ได้จิกข้าวจิกแมลงจิกอะไรกินเข้ากระเพาะเลย เพราะอะไร  

นี่ไง หลับตาลืมตา มันเกี่ยวอะไรกัน โฆษณาชวนเชื่อไง ชวนเชื่อไปเร่ือย ไก่มันต้องหา

อยู่หากินนะ ไก่ถ้าสายพันธุ์ของมัน มันจะด ารงพันธุ์ของมันนะ มันมีฝูงของมัน มันการกระท า

ของมนัไง ถ้าไก่บ้านเขาก็ศึกษาไป ศึกษาสกัแต่ว่าเป็นความรู้ๆ ไง แต ่ไข่ไก่ลมเนี่ยสิ หลบัตาลืม

ตานะ จะเป็นไก่ป่าก็ไม่ได้เป็น 

เพราะเวลาไก่ป่าเห็นไหม เขาท าความสงบใจเข้ามา ถ้าเป็นสมาธิสัมมาสมาธิ ถ้าท า

สมาธิขึน้มา ท าความสงบของใจเข้ามาก่อน ถ้าใจสงบระงบัแล้วมนัมีความสขุนะ  

ทุกข์คืออริยสัจ ทุกข์คือความจริง ชาติปิ ทุกฺขา การเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่ง ชีวิตมีความ

ทุกข์มันเป็นอริยสัจอยู่แล้ว  แต่ไม่มีใครเคยรู้จักทุกข์และเห็นทุกข์เลย  ได้แต่ขีทุ้กข์ ขีทุ้กข์ 

หมายความว่า กิเลสมนัขบัถ่ายแล้วให้เราทกุข์ร้อนอยู่นี่ไง 

สงัคมไทยๆ เห็นไหม ชาวพทุธ ชาวพทุธที่ทะเบียนบ้านเขาบ่นว่าทกุข์ว่ายากนะ แต่ทกุข์

ยากเพราะการหาอยู่หากิน การหาอยู่หากินมันเป็นปัจจัยเคร่ืองอาศัย แค่เขาหาปัจจัยเคร่ือง

อาศยัเขาก็ทกุข์ก็ร้อน แล้วก็บ่นว่าทกุข์ๆ แล้วไม่ไปไหนนะ ชอบ พอใจกบัยศถาบรรดาศกัด์ิ โลก

ธรรม ๘ บ่นอยู่อย่างนัน้ ก็ชอบอยู่อย่างนัน้ นี่พูดถึง มันเป็นประจ าธาตขุันธ์ ประจ าชีวิต แต่เขา

ไม่มีอ านาจวาสนาไง  
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เวลาไก่ป่า ครูบาอาจารย์ท่านสอนไง ท าความสงบใจ เข้ามาก่อน ท าความสงบใจเข้ามา

ก่อนเพราะชีวิตมันทุกข์มันยาก มันทุกข์มันยากเห็นไหม ด้วยสัญญาอารมณ์ สัญญาอารมณ์ 

เราก็มองอยู่แล้วว่าทางโลกที่มนัเจริญ ทางโลกที่มนัอดุมสมบูรณ์ ที่มนัสะดวกสบาย ไอ้นัน่ก็จะ

เป็นความสขุ ถ้าเป็นความสขุขึน้มาแล้วมนัก็จะท าให้ประมาทกบัชีวิต แล้วพอประมาทกับชีวิต 

กิเลสมนัก็หลอกมนัก็หลอน นี่กิเลสไง  

ไอ้ไก่ไข่ลมไม่มีชีวิต มันบอกมันไม่มีกิเลส เวลากิเลส มันปลิน้มันปล้อน มันหลอกมัน

ลวงในหวัใจไง มนัหลอกมนัลวง ในหวัใจมนัว่านู่นก็จะสขุ นู่นก็จะสบาย นู่นก็จะดี ไปที่นัน่แล้ว 

มันจะภาวนาดี มันหลอกมันลวงอยู่อย่างนัน้ แล้วมันหลอกมันลวง อยู่อย่างนัน้แล้วยงัตามมนั

ไปๆ ไง  

เวลาตามมันไปขึน้มา มันทุกข์มันยาก มันทุกข์มันยาก กับชีวิต มันทุกข์มันยากมาก 

กิเลสมันคายพิษออกมาในใจ มันทุกข์มันยากทัง้สิน้ เวลามันทุกข์มันยากขึน้มาทัง้สิน้ สิ่งผู้ที่

ปฏิบตัิใหม่ๆ พระบวชใหม่ๆ สิ่งที่ทนได้ยากคือทนค าสัง่สอน ค าสัง่สอน เห็นไหม เพราะกิเลสมนั

ดิบๆ กิเลสมนัพอกพนูในหวัใจไง  

คนเกิดมามีอวิชชา คนเกิดมามีกิเลส ไม่ใช่คนไม่มีกิเลสแล้วเกิด เวลาองค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ เวลาท่าน

นิพพานไปแล้วไม่มาเกิดหรอก ไม่มี พระอรหันต์ไม่เกิด ถ้าเกิดไม่ใช่พระอรหันต์ 

เพราะเป็นพระอรหันต์ต้องท าลายอวิชชา อวิชชาคือความหลง แล้วมันมีวิชชา มันมีวิ

วัฏฏะ ออกจากวัฏฏะ มันจะกลับมาวัฏฏะได้อีกอย่างไร ถ้าเป็นพระอรหันต์ 

แต่นี่เขาบอก “เขาไม่มีกิเลส เขามาเกิด” เกิดนั่นล่ะอวิชชา เกิดอวิชชาเต็มหวัใจอยู่แล้ว 

ไม่มีอวิชชามาเกิดไม่ได้ เพราะมนัไม่รู้ มนัเผลอ มนัมาเกิด เวลาเกิดขึน้มาแล้วมนัทกุข์มนัยากไง 

เวลามนัทกุข์มนัยากด้วยที่ไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ไม่มีวาสนาเลย ถึงบอกว่าหลบัตาลืมตา หลบัตา

ลืมตา สมาธิยงัไม่รู้จกั จิตของตนยงัหาไม่เป็น จิตของตนยงัหาจิตของตนไม่ได้  
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จิตแก้จิต จิตแก้จิต แล้วจิตแก้จิตแล้วพอจะแก้แล้ว มรรค ๔ ผล ๔ นะ เร่ิมต้นวิปัสสนา 

โอ้โฮ! งานมนัอีกมากมายมหาศาล สต ิมหาสติ ปัญญา มหาปัญญา ปัญญาญาณ  

โอ้โฮ! เขาละเอียด โอ้ย! ท่องจ าจนสมดุเน่า แล้วมนัเร่ืองสญัญาอารมณ์ สายตาแล้วจด

ในหนงัสือ แล้วตรรกะเท่านัน้ ตรรกะคิดใคร่ครวญไป แล้วมนัพลิกมนัแพลงเพราะอะไร  

เพราะมันมีหยาบมีละเอียด อารมณ์ดีคิดได้ดี อารมณ์ ขุ่นมัวคิดไม่ได้ หลับตาลืมตาอีก

ต่างหาก สมาธิชวนเชื่อ ชวนเชื่อชกัน าให้คนหลงผิด เสียดายการเกิดเป็นมนษุย์  

การเกิดเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ถ้ามันมี

อ านาจวาสนา มันท าตามสัจจะความจริง สัจจะความจริงเห็นไหม คนเราก็มีความทุกข์ความ

ยากอยู่แล้ว แล้วเวลากิเลสมันขีร้ดในหัวใจทุกข์ยากมาก เวลามันทุกข์มันยากขึน้มาเห็นไหม 

เวลามาบวชเป็นพระ ฆราวาส ฆราวาสมาบวช เป็นพระเป็นนวกะ นวกะสิ่งที่ทนได้ยากคือทน

ค าสัง่สอนได้ยาก  

ยิ่งครูบาอาจารย์ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านยิ่งเข้มข้นเข้มงวด เพราะท่านเห็นภยัของ

กิเลสตณัหาความทะยานอยาก ท่านเห็นภยัของคนเกิด คนเกิดต้องมีกิเลส ถ้ากิเลส กิเลสมนัมี

ลูกมีหลาน พญามารไง มีนางตัณหา นางอรดีไง เรือน ๓ หลังไง มีลูกมีหลานไง แล้วลูกหลาน

แค่มนัยัว้เยีย้ๆ ในหวัใจ ไปไหนไม่รอดหรอกๆ แล้วถ้าไปไหนไม่รอดแล้วจะท าอย่างไรๆ  

ข้อวัตรปฏิบัติเป็นเคร่ืองอยู่ของใจ ค าว่า “เคร่ืองอยู่” ใจอยู่ที่ไหน จิตมันอยู่ที่ไหน แล้ว

เวลาจิตมนัส่งออกๆ ไป ส่งออกไป ๓ โลกธาต ุคิดร้อยแปด เร่ืองบ้าบอคอแตก ศึกษาธรรมะของ 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ก็ศึกษาโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เวลาศึกษามาถ้า

ไม่พอใจบอกว่า อนันีอ้รชุนมนั แต่งมา ถ้ามนัพอใจบอกว่าอนันีพ้อใจ พอใจคือความชอบเฉยๆ 

นะ มนัยงัไม่ได้เกิดปรากฏขึน้มาจากจิตเลย เพราะมนัยงัไม่เห็นจิตของมนั  

ถ้าเห็นจิตของมัน นี่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติมาก่อน 

เวลาท่านล้มลุกคลุกคลานมา เวลาหลวงปู่ เสาร์ท่านเอาหลวงปู่ มั่นออกวิเวก ออกปฏิบัติ ออก
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ธุดงค์ครัง้แรก เขาดถูกูเหยียดหยาม เขาไม่เชื่อไม่ถือศรัทธาเลย แล้วท่านก็ไม่ได้ให้ใครเชื่อถือให้

ใครศรัทธา ท่านต้องการค้นหาหัวใจของท่านให้เจอ แล้วท่านค้นหาวิธีการของท่านด้วยการ

กระท าของท่านไง คือการกระท า คือภาคปฏิบตัิไง เวลาปฏิบตัิแล้วมนัยงัล้มลกุคลกุคลานขึน้มา 

ถ้ามนัจะลึกซึง้กว่านีไ้ด้มากน้อยขนาดไหนไง ก็มาปรึกษากบัเจ้าคณุอบุาลีฯ ไง  

เวลาเจ้าคุณอุบาลีฯ เป็นนักปราชญ์ในภาคปฏิบัติ ใน ธรรมและวินัย ธรรมวินัยขึน้มา

ภาคปฏิบัติกับภาคปริยัติทดสอบด้วยกัน  ค้นคว้าแสวงหาด้วยกัน แล้วเวลาค้นคว้าแสวงหา

ด้วยกัน จิตสงบแล้ว ถ้ามันยกขึน้สู่วิปัสสนาได้หรือไม่ได้ ถ้ายกขึน้สู่วิปัสสนาแล้วเห็นกาย เห็น

กายพิจารณากายไปแล้ว เอ้อ! มนัต้อง อย่างนีส้ิ มนัต้องอย่างนีส้ิ มนัต้องอย่างนีส้ิเพราะอะไร  

ท าความสงบของใจเป็นสมาธิ ถ้ายกขึน้สู่วิปัสสนา คือ จิตเห็นอาการของจิต เห็นกาย 

เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง เวลาเห็นจิต เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นตามความ

จริง เพราะการเห็นจิต เห็นกายตามความจริง นัน้คือภาคของปัญญา  

เวลาปัญญา ปัญญามนัเกิดมาจากไหน ปัญญามนัเกิดจากจิตที่เป็นสมัมาสมาธิ สมาธิ

มันมีสัมมากับมิจฉา มันมีถูกหรือผิด เวลามันผิดขึน้มานัน่คือความโลภ ความโกรธ ความหลง 

มันครอบมันง า ไอ้หลับตาลืมตาไม่เกี่ยว หลับตาลืมตาไม่มีผลกับสมาธิ ไม่มีผลกับการปฏิบตัิ 

ไม่มี ถ้ามนัจะมีผล ก็มีผลแบบมิจฉา กบัสมัมา ผิดกบัถกู  

แล้วท าขึน้มาแล้วมันยกขึน้สู่วิปัสสนาได้ตามเป็นจริงหรือไม่  ถ้าไม่ใช่สมาธิชวนเชื่อ 

ตัวเองไม่มีกิเลสมาไง ไม่มีกิเลสเลยมาเกิด เกิดมาสร้างบารมีก็เลยหลับตาลืมตา แล้วก็เลย

บังคับเขาทัง้หมดเลย ให้เถ่ออยู่อย่างนัน้ แล้วลืมตามีประโยชน์ด้วย เดินจงกรมเข้ามานะ เก็บ

หญ้าเก็บแมลง โอ้โฮ! มนัเป็นภาคปฏิบตัิ 

ภาคปฏิบตัินะ เวลาหลวงตาท่านประพฤติปฏิบัตินะ เวลาเกิดโสดาปัตติมรรค สกิทาคา

มิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค ปัญญามันหมุนติว้ๆ ธรรมจักร ธรรมจักรที่มันหมุนแล้ว 

จกัรที่มนัเคลื่อนที่ ศีล สมาธิ ปัญญาที่มนัเกิดขึน้มา  
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โดยธรรมชาติของกิเลสมันเป็นกงจกัร มันกงจักร มันท าลายทัง้สิน้ ท าลายทัง้ตัวเราเอง 

ท าลายทัง้หมู่คณะ ท าลายทัง้สิ่งที่มนัไปยึดเหนี่ยว ไปยึดมัน่ถือมัน่ ท าลายทัง้สิน้ ต้องท า ความ

สงบของใจเข้ามาก่อน ดบักงจกัรนัน้ให้ได้ก่อน 

ถ้าดับกงจักรได้ ถ้ามันถูกต้องดีงาม เป็นสัมมาสมาธิ เป็นสัมมาทิฏฐิ มันก็สงบร่มเย็น

เข้ามา ถ้าอ านาจวาสนามนัไม่มี เวลาท าแล้วมนัร่มเย็นขึน้มาไม่ได้ สกัแต่ว่า สกัแต่ว่า มนัเข้ามา

ไม่ได้หรอก สกัแต่ว่า สกัแต่ว่า มนัอยู่ข้างนอกไง จิตมนัไม่กลบัเข้าสู่คหูาของมนั จิตมนัไม่เข้ามา

สู่ตวัของจิต  

จิตเข้ามาสู่ตัวของจิตนะ นี่สมถกรรมฐาน ฐานที่ตัง้แห่งการงาน จิตสงบแล้วยกขึน้สู่

วิปัสสนาได้ การยกขึน้สู่วิปัสสนา ด้วยปัญญา ปัญญาเกิดจากสมัมาสมาธิ  

ถ้าไม่มีสมัมาสมาธิ ปัญญาเกิดเป็นสญัญาทัง้สิน้ สญัญา คือความจ าได้หมายรู้ แล้วถ้า

เป็นปุถุชนสงัขารความคิดก็ความคิดของกิเลสไง ความคิดของสมาธิชวนเชื่อไง สมาธิชวนเชื่อ 

ลืมตา ให้ชวนเชื่อ ท่องบ่น ท่องจรณะ ๑๕ ๒๐ ๓๐ ขึน้มาแล้วกิเลส มันอาย กิเลสจะไม่เข้ามา

ใกล้ อ้าว! ก็ท่านไม่มีกิเลส มนัก็เป็น อย่างนัน้สิ แต่คนอ่ืนเขามีกิเลส คนอ่ืนเขามีกิเลส  

กิเลสเห็นไหม กิเลสมนัปลิน้มนัปล้อน มนัหลอกมนัลวง แล้วไอ้คนอ่ืนที่มาปฏิบตัิ เกิดมา

ไม่มีกิเลสเหมือนกนัใช่ไหม ไม่มีกิเลสถึงมาเกิดใช่ไหม แล้วพอมนัไม่มีขึน้มา แล้วมนัก็ราบร่ืนไป

หมดเลย ลืมตาแล้วมันพลิกมันแพลงรู้แจ้งเห็นจริงไปหมด แล้วท่องบ่นเอานะ ศึกษาค้นคว้า

แล้วกิเลสมนัอาย กิเลสมนัไม่เข้าใกล้  

ไม่เคยเห็นกิเลสเลย ไม่เคยเห็นจิตเห็นอาการของจิต จิตไม่เคยเห็นสัจจะความจริงขึน้

เลย มนัก็เลยเป็นการชวนเชื่อ เป็นการโฆษณาชวนเชื่อนะ 

ทางโลกเขา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ๆ ไง เขาบอกว่าด้อยประชาสัมพันธ์  สินค้าถ้าไม่มี

คณุภาพ ประชาสมัพนัธ์อย่างไร มนัก็ได้รอบเดียวเท่านัน้ รอบสองไม่มีใครมาสนใจหรอก เพราะ 

มนัต้องมีคณุค่าในทางสินค้านัน้ การโฆษณานัน้ การท านัน้ มนัถึงจะเป็นผล  
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แล้วเวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่เคยโฆษณา ท่านให้เป็นสจัจะให้เป็น

ความจริง เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วเทศนาว่าการแล้ว พระอรหันต์ 

๖๐ องค์ เธอกับเราพ้นจากบ่วงที่เป็นโลกและบ่วงที่เป็นทิพย์ มันไม่ติดไม่ข้อง ไม่ต้องการอะไร

เลย มนัเป็นเมตตาธรรม มนัเป็นกรุณาธรรม เมตตากรุณาขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ยิ่งใหญ่ รือ้สตัว์ขนสตัว์ พทุธกิจ ๕ ไม่มีเวลาส่วนตวัเลย เพ่ือประโยชน์กบั ๓ โลกธาต ุ

มันจะไปโฆษณาชวนเชื่อมาจากไหน  มันไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อ มันเป็นสัจจะเป็น

ความจริง เป็นสจัจะ เป็นอริยสจั สจัจะความจริงไง เป็นพระโสดาบนัไปไม่ลบูคล าในศีลแล้ว ไม่

ถือมงคลตื่นข่าว จะลงต่อธรรมะ ลงต่อธรรมวินยัขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ไม่มีการ

ขัด ไม่มีการแย้ง ไม่มีการเย่อ ไม่มี การหยิ่ง ไม่มีการจองหองพองขน กิเลสอย่างละเอียดมนัมี

แต่มา ทิ่มต าหวัใจ แต่คณุธรรมของพระโสดาบนัมนัเคารพบูชา เพราะอะไร เพราะไม่ลบูคล าไง 

มนัจริงจงัไง  

เราเป็นปุถุชนคนหนา เราถึงจับจดไง เราท าสิ่งใดไม่เป็นชิน้เป็นอัน จับแล้วจับเล่า จับ

แล้วปล่อย ปล่อยแล้วจบั จบัแล้วเคลื่อนย้าย เคลื่อนไปไว้ตรงนัน้ ไม่เคยท าได้ให้มนัเป็นชิน้เป็น

อนั ท าสมัมาสมาธิได้นี่ปถุชุนเป็นกัลยาณชนไง ถ้าเป็นกลัยาณชนมนัเป็นที่จิตไง จะหลบัตาจะ

ลืมตา ถ้าเป็นสมัมาทิฏฐิท าให้มนัถกูต้องดีงามขึน้มา เป็นสมาธิก็คือสมาธิ สมาธิแก้กิเลสไม่ได้  

แล้วพอเป็นสมาธิแล้ว “โอ้โฮ! นิพพานเป็นอย่างนีเ้อง” นิพพานที่ไหน คนมันอ่อนด้อย 

ปัญญามนัอ่อนด้อยไง พอไปเห็นความเวิง้ว้าง เห็นสญัญาอารมณ์ อารมณ์ว่างเท่านัน้ มนัยงัไม่

เป็นจริงไง  

มันต้องบริกรรมมากเข้าไป บริกรรมละเอียดเข้าไป จนมันเป็นตัวพุทโธเอง พุทโธๆๆ ที

แรกมันก็ขัดมันก็แย้ง มันคิดแล้วมันก็แฉลบไปนู่น แฉลบไปนี่ แต่ถ้ามีวาสนานะ เราพยายาม

ของเรา เราท าบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่าให้ความโลภ อยากให้มันเป็นไง อย่า

ให้ความโกรธโทสะว่า เราท าแล้วไม่ได้เลย อย่าให้ความหลง หลงในอารมณ์ของตวัเองนะ  
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ความโลภ ความโกรธ ความหลง กิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัพลิกมนัแพลง มนั

ท าให้สมาธิเป็นสมาธิไม่ได้ไง มนัไม่มีหลบัตาลืมตาหรอก มนัมีกิเลส กิเลสคอยปลิน้คอยปล้อน 

คอยหลอกคอยลวง หลอกลวงศากยบุตรนี่แหละ หลอกลวงชาวพุทธ นี่แหละ หลอกลวงพระ

ด้วย พระปฏิบตัินี่กิเลสมนัหลอก หลอกให้หลงให้ใหล หลอกให้พลิกให้แพลง หลอกให้ถอยหน้า

ถอยหลงั หลอกให้เป็นกรรมฐานม้วนเสื่อ  

กิเลสมนัหลอกทัง้นัน้ มนัเกี่ยวอะไรกบัหลบัตาลืมตา ลืมตา กิเลสก็หลอก หลบัตากิเลส

ก็หลอก แต่ถ้ามีสติปัญญาของเราเท่าทนัมนั พทุโธๆๆ พทุโธด้วยอ านาจวาสนา ด้วยการปฏิบัติ

บูชา องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า  

ปฏิบัติเห็นไหม ที่หลวงปู่ มั่นบอกว่าสิ่งนีศ้ึกษามาแล้วใส่ ไว้ในลิน้ชักสมอง อย่าให้มัน

ออกมา อย่าปฏิบตัิด้วยการเทียบ การเคียง อย่าปฏิบตัิด้วยเราท าสมบูรณ์แบบแล้ว อย่าปฏิบัติ

ว่า เราท าตามต ารา ต าราบอกไว้อย่างนีเ้ลย สอนพระอรหนัต์มากมายมหาศาล องค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าเทศนาว่าการ พระอรหนัต์เต็มไปหมดเลย เทวดาสิน้กิเลส นัน่ท่านสอนเทวดา 

เทวดามีอ านาจวาสนา เทวดาใช้สติปัญญาแทงทะลกุิเลสในใจของตนได้  

ท่านแสดงให้พระฟัง พระที่มีวาสนาขึน้มา ด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยการค้นคว้า พระสา

รีบุตร พระโมคคลัลานะไปฟังพระอัสสชิทีเดียวเห็นไหม ธรรมทัง้หลายมาแต่เหต ุท่านย้อนกลับ

ไปที่เหต ุย้อนกลบัไปที่ต้นเหต ุย้อนกลบัไปที่จิตใต้ส านึก ย้อนกลบัไปที่กิเลสมันเกิด แทงทะลุมี

ดวงตาเห็นธรรม 

เวลามนัเป็นจริง มนัเป็นจริงจากการกระท า มนัเป็นจริงจากหวัใจดวงนัน้ มนัไม่เป็นจริง

ว่า “เราไม่มีกิเลส เราเกิดมาสร้างบารมี ถ้าเกิดมาแล้วให้ลืมตา จรณะ ๑๕ รู้เท่าทนัสมัผสั รู้เท่า

ทนัทัง้สิน้ กิเลสมนัอายไปเลย กิเลสมนัไม่กล้าเข้ามาหาเราเลย” ไร้สาระ สมาธิชวนเชื่อ ชวนเชื่อ

ได้แต่คนที่ด้อยปัญญา ชวนเชื่อแต่ผู้ที่ไม่มีวาสนา  
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คนที่มีวาสนา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนกาลามสูตร  หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่

มั่นท่านสอน ท่านอบรมบ่มเพาะให้ท าตาม หลวงปู่ เสาร์ท่านบอกปฏิบัติให้มันดู มันยังไม่เอา

เลย ปฏิบัติให้มันดูให้มันท า ปฏิบัติให้มันดูให้เป็นปัจจัตตังเป็นสันทิฏฐิโก เป็นการกระท าของ

เขาเลย นี่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านท้าทาย หลวงตาพระมหาบวัท่านท้าหมดล่ะ พระออกไป

วิเวก “ถ้าได้คณุธรรมมาสอนผมด้วยนะ ถ้าได้ความดีมาบอกผมด้วย”  

มนัห่างไกลกนัมาก มนัห่างไกลกบัสจัจะความจริง  

แล้วเวลาจะสิน้กิเลสเห็นไหม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์รวมอยู่ที่ใจ ใจอัน

เดียวกัน สัจธรรม พระไตรปิฎกใน พระไตรปิฎกนอก พระไตรปิฎก ตู้พระไตรปิฎก 

เวลาพระไตรปิฎกใน สมาธิ สติ มีสติ มีปัญญา มีก าลังไขตู้พระไตรปิฎกในใจด้วย

ธรรมจักร ด้วยปัญญาญาณที่มันหมุน ด้วยปัญญาญาณ ศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยมรรค

ด้วยผล มรรคสามัคคี สมุจเฉทปหาน ขณะจิตคือนิโรธ 

“ไม่ต้องมีขณะ ขณะมันเร่ืองของเขา เร่ืองของเราไม่มีขณะก็ได้” รักกิเลสใช่ไหม เห็น

กิเลสแล้วเป็นเพ่ือนซีส้ิ อยากอยู่กบักิเลสใช่ไหม มนัเลยไม่มีขณะท าลายกิเลสไง  

ถ้ามีขณะมันท าลายกิเลสแล้วไม่ต้องไปรักมัน มันตาย แล้วถ้ากิเลสมันตาย มันตายต่อ

หน้า พอกิเลสตายต่อหน้าอยากได้กิเลสไหมล่ะ กิเลสมนัตาย นัน่น่ะ ยถาภูตงั เกิดญาณทสัสนะ 

รู้ว่ามนัตายด้วย พลิกศพ จดัการศพ จบสิน้ เวลาถ้ามนัเป็นจริงนะ  

ถ้ามันไม่เป็นจริงมันเป็นการชวนเชื่อ การโฆษณาชวนเชื่อไม่มีเนือ้หาสาระเลย เขาคิด

อะไรได้ เขาหวังผลประโยชน์ของเขา เขาก็โฆษณาแบบนัน้ แล้วพอโฆษณาซ า้แล้วซ า้เล่า คน

รู้ทันเขาก็พลิกไปเร่ือย ถึงค าพูดไม่อยู่กับร่องกบัรอยไง เดี๋ยวพลิกเป็น อย่างนู้น เดี๋ยวพลิกเป็น

อย่างนี ้พลิกเป็นอย่างนัน้  
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พริกเขาเอาไว้ใส่ต้มย า พริกเขาเอาไว้แก้เวลาหายใจไม่ออก ฉันแล้วมนัจมกูโล่ง พริกมนั

เผ็ด เขาไม่ใช่พลิกแพลง ไม่ พลิกแพลงพลิกให้เข้ากับกิเลสของตน พลิกเพ่ือโฆษณาชวนเชื่อ 

พลิกเพ่ือให้เขาเชื่อถือศรัทธา แล้วบ่นด้วยนะ “เขาไม่เชื่อเรา เขาไม่เชื่อเรา”  

หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ไม่เคยพดูเลย แล้วไม่ให้เชื่อด้วย แล้วเวลาท่านพดู ท่านปิดด้วย 

อะไรที่เป็นสิ่งที่ส าคญัๆ ข้าม  

“กิเลสมันร้ายนัก มันจ าแล้วมันไปสร้างภาพ ยิ่งรู้มากยิ่งปฏิบัติยาก ยิ่งรู้วิธีการมากยิ่ง

กิเลสไปพลิกไปแพลง”  

แล้วนี่ขนาดว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมนะ  ท่านยังไม่อยากให้กิเลสมันได้ข้อมูลไป

หลอกคนอ่ืนเลย  

แต่ถ้าเป็นจริงๆ ท่านท้าเลย “เห็นจริงหรือเปล่า เป็นจริงหรือเปล่า” แล้วพระกรรมฐาน

เวลาครูบาอาจารย์เวลาท่านแสดงธรรม สิ่งที่รู้ได้แสดงธรรมนี่จบแล้ว  

นี่วกไปวนมา ชักหน้าเข้าถอยหน้าถอยหลงั ไม่มีสูงไม่มีต ่า ไม่มีหนักไม่มีเบา ไม่มีเวลา

ลงแรง เวลากิเลสมนัดือ้มนัดึงเต็มที่ ม้าถ้ามนัคึกมนัคะนองไม่ให้มนักิน เต็มที่ไปกบัมนั เวลามนั

อบรมบ่มเพาะจนมนัเชื่อมนัฟังแล้ว ให้มนักินพอประมาณ แล้วเรารักษาของมนัไปไง  

ถ้ามันเป็นสัจจะเป็นความจริง เป็นความจริงในหวัใจนัน้ ถ้ามันไม่มีความจริงสิ่งใดเลย 

โฆษณาชวนเชื่อ แล้วเขาไม่เชื่อก็เดือดร้อนนะ ครูบาอาจารย์ท่านไม่เดือดร้อนหรอก  ท่าน

ต้องการปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก  

ไม่รู้พูดไม่ได้ ไม่รู้ถามไม่ได้  

ไอ้คนถาม ถามผิดๆ ถูกๆ ถามแบบจินตนาการ ถามแบบสัญญา ถามแบบอ่านหนงัสือ

มา ไม่ได้ถามแบบประสบการณ์ว่าจิตมนัลงอย่างไรเลย  
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เวลาจิตมันลงแล้วมันยกขึน้สู่วิปัสสนามันรู้อะไร มันเห็นอะไร เวลาสมุจเฉท

ปหานไปแล้วมันเหลืออะไร เหลือแค่ไหน แล้วอะไรที่มันขาด อะไรที่มันตาย แล้วอะไร

ที่มันเหลือ มันไม่มีหลับตาลืมตาหรอก เขามีเหตุมีผล ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ เหตุคือ

การช าระล้างกิเลส เหตุคือการฆ่ากิเลส  

แต่ถ้าท าสมาธิไม่เป็นไม่มีเหตุนี่โลกียปัญญาไง มันเป็นเร่ืองโลกๆ เป็นเร่ืองตรรกะ เป็น

เร่ืองสมุดดินสอ เป็นเร่ืองการค้นคว้า มันเป็นเร่ืองการโฆษณาชวนเชื่อ เป็นเร่ืองเด็กพิเศษ เป็น

เร่ืองคนที่ไม่มีกิเลสมาเกิด มนัขดัมนัแย้งกบัธรรมะทัง้สิน้ ไม่มีกิเลสเกิดไม่ได้ ไม่มีกิเลสเกิดไม่ได้ 

คนที่เกิดมีกิเลสทัง้นัน้ ที่เกิดมานี ้ชาติปิ ทุกฺขา ชาติการเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่ง เกิดมา

เป็นคนบอกไม่มีกิเลส แล้วไม่รู้จกักิเลส แล้วไม่เห็นกิเลสด้วย ที่สอนอยู่นี่ก็ยังไม่เห็นกิเลส มีแต่

หลบัตาลืมตา กิเลสเป็นอย่างไรไม่รู้นะ  

หลวงปู่ เสาร์  หลวงปู่ มั่นท่านรู้หมดล่ะ ไอ้ที่แสดงออกนัน้มันแค่มารยา  มารยาของ

ลูกหลานเท่านัน้ หลวงปู่ มั่นท่านพูดประจ า นักปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วปฏิบัติไปจ านนกับอวิชชา

ทัง้สิน้  

อปุกิเลส กิเลสหยาบๆ กบัอปุกิเลส กิเลสละเอียด กิเลสตวัสดุท้าย เวลาปฏิบตัิไปแล้วไป

ยอมจ านนกับอวิชชาทัง้สิน้ อวิชชาเกิดที่ฐีติจิต ฐีติจิตคือจิตเดิมแท้ จิตเดิมแท้ที่เวียนว่ายตาย

เกิดในวฏัฏะ ถ้ามนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนัมีกิเลสทัง้สิน้ บอกไม่มีกิเลส แต่มนัเกิดมาเป็น

คน แล้วก็เป็นไก่ไข่ลม ไก่ที่ไม่มีชีวิต  

แต่เวลาครูบาอาจารย์เรา  ไก่ป่า ไก่ป่าที่มีการทนโรคที่เข้มแข็ง  แล้วมีสติมีปัญญา 

พยายามค้นคว้าหาสจัจะหาความจริง โดยมีครูบาอาจารย์มีหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ มีหลวงตา

พระมหาบวัเป็นผู้คุ้มครองดแูล ดแูลหวัใจนะ ดแูลในภาคปฏิบตัิเขาดูแลที่หวัใจ พ่อแม่ครูจารย์

ไม่ใช่ดแูลแบบโลก ลบูหน้าปะจมกู พวกมึง พวกกู พวกดี พวกชัว่  



สมาธิชวนเช่ือ ๓๔ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

แต่เวลาครูบาอาจารย์ของเราไม่มีลูบหน้าปะจมูก  การเกิดเป็นคนเท่านัน้พอ การเกิด

เป็นคนเสมอกนัด้วยความเป็นมนุษย์ แล้วมนษุย์ที่มีอ านาจวาสนา มีการประพฤติปฏิบตัิ เวลา

มาบวชเป็นพระเป็นนักรบ รบกับกิเลสของตน แล้วกิเลสมันยิ่งใหญ่ กิเลสมันพลิกมันแพลง 

กิเลสมนัร้ายนกั  

หลวงตาท่านย า้ประจ า กิเลสในหัวใจคนน่ากลัวอย่างยิ่ง กิเลสในใจของผู้ที่ไม่มี

กิเลสมาเกิดยิ่งน่ากลัวเป็นสองเท่า เพราะมันหลับตาและลืมตา เอวัง 


