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

 

ตัง้ใจฟังธรรมะ ตัง้ใจฟังธรรมนะ  

สัจธรรมเท่านัน้ จะท าให้ชีวิตเราปลอดภัย ชีวิตรอดปลอดภัยเพราะสัจธรรม สัจธรรม 

ธรรมความจริงไง ถ้าหวัใจมนัพ้นจากทกุข์แล้ว สรรพสิ่งในโลกนีม้นัเป็นของอยู่ประจ าโลก มนัมี

ของมนัอยู่อย่างนี ้แต่มนัมีของมนัอยู่อย่างนีข้ึน้มาเห็นไหม มนัเป็นข้อเท็จจริง มนัเป็นข้อเท็จจริง

ในตวัของมนัไง  

แต่ถ้าไม่มีองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามาตรัสรู้ จะรู้ได้อย่างไร จะรู้ได้อย่างไรว่า สิ่ง

ที่มนัเกิดขึน้มาตามข้อเท็จจริงนัน้มนัเกิดขึน้มาจากอะไร มนัเกิดขึน้มาจากกรรม จากการกระท า

ของตน แล้วถ้าการกระท าของตน คนที่มีบุญกุศลเขาก็จะท า คุณงามความดีของเขา ท าเพ่ือ

ประโยชน์กบัเขา เขาก็ได้เกิด เห็นไหม เกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหมต่างๆ  

แล้วเราเกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา ถ้ามีสติมีปัญญาท าคณุงามความ

ดี นี่ไง เกิดเพราะกรรมดี กรรมดีพาเกิดมนัก็เร่ืองหนึ่ง เกิดเพราะบาปอกุศลพาเกิดมนัก็เร่ืองหนึ่ง  

เกิดเพราะบาปอกุศลพาเกิดเห็นไหม เกิดมาแล้ว ดูสิ นักล่าๆ อาหารของมันก็คือชีวิต

ของคนอ่ืนนัน่แหละ อาหาร ของมนัก็คือชีวิตของสตัว์อ่ืนใช่ไหม มนัเป็นนกัล่าๆ มนัก็ ผกูเวรผูก

กรรมกันมาต่อกัน เวลาผูกเวรผูกกรรมกันมาต่อกัน เห็นไหม เวลาเกิดแต่ภพชาติใหม่มันก็ไป

เกิดเป็นสตัว์เห็นไหม เป็นผลดักนัล่า ผลดักนัโดนล่า มนัผลดักนัอยู่อย่างนัน้  
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มนัเป็นเร่ือง มนัเป็นสจัจะ มนัเป็นความจริง โดยข้อเท็จจริง แต่ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครรู้ ไม่มี

ใครเชื่อ ไม่มีใครเชื่อเร่ืองนรกสวรรค์ ไม่มีใครเชื่อว่าภพชาติมนัมีอยู่จริง ไม่มีใครเชื่อ 

แต่เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านท าของท่านมา  ท่านท าของท่านมาเห็น

ไหม ท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ สร้างบุญกุศลมา สร้างบุญกุศลมานะ การสร้างบุญกุศล

มา สร้างคณุงามความดีมา ท าคณุงามความดีมนัไปเตะตาไอ้พวกอกุศลทัง้สิน้  

ท าคุณงามความดีเห็นไหม ดูสิ เตมีย์ใบ้ๆ กษัตริย์เห็นไหม ตัดหู ตัดจมูก ตัดๆๆ ดูสิ มัน

จะใบ้จริงหรือเปล่า นี่ขนัติบารมี เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจ้าท าคณุงามความดีๆ มนั

ก็มีคู่ไง เวลาชูชก เทวทัตเห็นไหม มันเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมา ค าว่า “คู่เวรคู่กรรมกันมา” การ

สร้างสมอย่างนัน้มา  

นี่ก็เหมือนกัน สิ่งที่ท าคุณงามความดีมาๆ ความดีก็เป็นความดีวันยังค ่านั่นแหละ แต่

เป็นความดีประจ าโลกไง ความดีประจ าโลกความดีของวัฏฏะไง พระโพธิสัตว์สร้างคุณงาม

ความดีขึน้มา คุณงามความดีก็สิ่งที่ดีงามไง แต่มันไม่มีมรรคไม่มีผลไง มันไม่มีมรรคไม่มีผล 

เพราะมนัไม่มีสติ ไม่มีปัญญา  

ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญามนัมีมรรคมีผลขึน้มาเห็นไหม เวลาองค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพาน พระสุภัททะไปถามนะ “ศาสนาไหนก็ว่าดี ศาสนาไหนก็ว่าดี 

แล้วองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะว่าอย่างไร”  

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า “เธออย่าถามให้มากไปเลย” เพราะอะไร เพราะองค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๖ ปี ค้นคว้ามาหมดแล้ว แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจ้า ๓ โลกธาตนุี่สอนหมด เทวดา อินทร์ พรหม นีเ้ข้าใจ

ทัง้หมด เข้าใจถึงกิเลสอวิชชาด้วย 

เวลาอาสวกัขยญาณจะท าลายพญามารคร ่าครวญร ่าร้อง “เจ้าชายสิทธัตถะจะพ้นจาก

มือเราไปๆ” พ้นอยู่แล้ว พ้นเพราะด้วยบุญกุศลที่สร้างบุญกุศลมาขนาดนัน้ แล้วสร้างสมบุญ
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กุศลมาเห็นไหม ประพฤติปฏิบัติอยู่ ๖ ปี ๖ ปี ไปทดสอบกับเจ้าลัทธิต่างๆ วิธีการของแต่ละ

ส านกั วิธีการของคนอ่ืนทัง้หมดมา มนัเป็นจริงเป็นจงัหรือไม่ มนัไม่มีสิ่งใดเป็นชิน้เป็นอนัขึน้มา

เลย  

เวลาจะเป็นชิน้เป็นอนัขึน้มา ก็ด้วยอ านาจวาสนาของตนที่สร้างคณุงามความดีมา สร้าง

คุณงามความดีเป็นพระโพธิสัตว์  เป็นพระโพธิสัตว์สร้างคุณงามความดีจนมีอ านาจวาสนา

ขนาดนัน้ เวลาค้นคว้าขึน้มา อาสวกัขยญาณท าลายอวิชชา 

พญามาร พญามารๆ นี่คร ่าครวญ นางตัณหา นางอรดี จะมากล่อมมาล่อไม่ได้ ไม่ได้

ทัง้สิน้ เพราะอะไร นั่นมันเป็นลูกหลานของพญามาร พญามารนี่เจ้าวัฏจักร ไอ้นั่นความโลภ 

ความโกรธ ความหลง นางตณัหา นางอรดีต่างๆ นี่มาคร ่า มาครวญ มาเย้ามายวน  

นั่นยิ่งไกลใหญ่เลย เพราะมันพิสูจน์จากสังคม พิสูจน์จากการประพฤติปฏิบัติของเจ้า

ลทัธิต่างๆ แล้วก็พิสจูน์จากอาสวกัขยญาณในสจัจะความจริงในใจของตนที่ได้ช าระล้างห า้หั่น

จนครอบครัวของมารได้พังทลายไปในหัวใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  มันจบ

กระบวนการทัง้หมด  

แต่ท่านพดูมาก สภุทัทะเห็นไหม เป็นผู้เป็นพราหมณ์ที่มีปัญญาขึน้มา อวดดีอวดเก่ง ไป

ที่ไหนก็ไปเที่ยวต่อล้อต่อเถียง กับเขาว่าตัวมีปัญญา พอมีปัญญาขึน้มาถึงที่สุดขึน้มา องค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพานคืนนี  ้ ถ้าไม่ได้ไปเฝ้าก็จบแล้ว ก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จ

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไง  

“ศาสนาไหนว่าดี องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะว่าอย่างไร”  

“เธออย่าถามให้มากไปเลย ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล ดวงใจดวง

ใดไม่มีมรรค ดวงใจดวงนัน้ไม่มีผล”  

ธรรมทัง้หลายมาแต่เหต ุมนัต้องมีมรรคมีผลของมนั ถ้ามีมรรคมีผลของมันนะ เวลามัน

ช าระล้างอวิชชาในใจขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า มนัจบกระบวนการเห็นไหม  
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นี่ที่ว่าจิตนีเ้วียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเพราะเวรเพราะกรรม 

เพราะเวรเพราะกรรมนี่บุพเพนิวาสานุสติญาณตัง้แต่พระเวสสันดรไป  นี่ไง สิ่งที่สร้างสม

บุญญาธิการมาไง ถ้ามันไม่ทิง้ยังไม่จบไม่สิน้ มันจุตูปปาตญาณมันก็ต้องเกิดต่อไปไง จิตนีม้นั

เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะที่มนัเป็นไปตามกรรมจ าแนกให้สตัว์เกิดต่างๆ กนัไง มนัเกิดจากการ

กระท า เกิดจากกรรมของตนทัง้สิน้  

แล้วอาสวักขยญาณ นี่ศีล สมาธิ ปัญญาที่เกิดจากสัจจะความจริงขึน้มา มันจะเกิดที่

ไหน มันก็เกิดในหัวใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจ้าไง มันจบสิน้ จบทัง้ข้างนอก จบทัง้

ข้างใน จบทัง้วฏัฏะ จบทัง้จิต จิตที่มนัเวียนว่ายตายเกิด จบ จบอนันีม้นัมีคณุค่าไง  

ที่เราจะมาประพฤติปฏิบตัิกนั เรามาแสวงหากนั เราแสวงหากนัก็แสวงหาคณุธรรมแบบ

นี ้เวลาแสวงหาคุณธรรมแบบนีม้ันจะเกิดที่ไหน มันก็เกิดที่ในหวัใจของคน เพราะในหัวใจของ

คน ใจ จิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนัมีความทกุข์ ความยาก ความทกุข์ความยากขึน้มามนั

เกิดเป็นมนษุย์ไง 

เกิดเป็นมนุษย์เป็นอริยทรัพย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่า แต่มีคุณค่าขึน้มา คนเกิดมาเห็นไหม 

กรรมจ าแนกสัตว์ให้เกิดต่างๆ กัน เกิดมาแล้ว เกิดเป็นคนแล้ว แล้วก็พอใจ หลงใหลยึดมั่นว่า

ชีวิตนีย้ิ่งใหญ่ ชีวิตนีมี้อ านาจแล้วก็เที่ยวระรานท าลายเขา  

ถ้าคนเป็นคนดีหน่อย มนัอยู่ทางโลก มนัก็อยู่ด้วยบุญกุศลของตน แต่นี่มาเสวยบุญกุศล

แล้วถ้าไม่ได้สร้างต่อไป ตายไปจะไปไหน เพราะของที่เราสร้างมา เราก็มาใช้สอยอยู่นี่ไง แล้ว

เราก็ไม่สร้างสมต่อไป ถ้าสร้างสมต่อไปๆ นั่นมันถึงจะเป็นผลของวัฏฏะ ผลของการเวียนว่าย

ตายเกิดในวฏัฏะ ความดีความงามจากกรรม จากกรรมของตนไง 

แต่ในพระพุทธศาสนา สิ่งที่ไม่มีอ านาจวาสนาก็ให้เขา ได้ท าอย่างนัน้ มันอยู่ที่อ านาจ

วาสนาบารมีของตนนะ เวลาคนที่จะออกประพฤติปฏิบตัิ ปฏิบตัิมากน้อยขนาดไหนล่ะ แล้วมนั
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ปฏิบตัิไป ไปไม่ได้ แต่ถ้าปฏิบตัิไปได้หรือไม่ได้ การปฏิบตัินัน้มนัก็เป็นการสร้างสมบุญญาธิการ 

สร้างสมหวัใจดวงนีไ้ง 

การไม่สร้างสมหวัใจดวงนีม้นัจะเอาอ านาจวาสนามาจากไหน คนที่มีบารมีๆ บารมีก็

เกิดจากการกระท าของตนทัง้สิน้  เวลาเรามีการกระท าแล้วนี่ เราก็จะมาตีโพยตีพายจะ

เรียกร้องจะเอา แล้วใครหาให้ได้ล่ะ เอาจากไหนล่ะ มนัก็เอาจากใจของตนไง  

ถ้าเอาจากใจของตน เราก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติกันนี่ไง ถ้าเราประพฤติปฏิบัติเพราะ

เรามีคุณค่าไง เรามีคุณค่า เราเห็นผลไง เรารู้จัก เราเห็นผลของสิ่งที่มีชีวิตที่มีคุณค่า  สิ่งที่มี

คุณค่า หัวใจสิ่งที่จะสัมผัสธรรมได้ สัมผัสธรรมได้คือหัวใจของสัตว์โลกนีเ้ท่านัน้  

เวลาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าศึกษามาๆ ความจ าทัง้นัน้ นี่เป็น

ภาคปริยตัิ เวลาเผยแผ่ศาสนา เผยแผ่ศาสนาไง ถ้าไม่มีการศึกษานี่ศาสนาจะสื่อสารกนัอย่างไร 

พอจะสื่อสารๆ เห็นไหม  

พระโพธิสัตว์ๆ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าวางธรรมและวินยันีไ้ว้ เวลาพระปัจเจกพทุธ

เจ้าไง พระปัจเจกพุทธเจ้าสิ่งที่ช าระล้างกิเลส ตรัสรู้เองโดยชอบเหมือนกัน แต่วางหลักธรรม

วินยัมนัแตกต่างกนั นี่ด้วยบุญอ านาจวาสนาเห็นไหม อ านาจวาสนาของคนก็ไม่เหมือนกนั 

เราเกิดมาเห็นไหม เกิดมาด้วยบุญด้วยกุศล เราเกิดมาด้วยบุญด้วยกุศลแล้วได้เกิดมา

เป็นมนษุย์ เกิดเป็นมนษุย์เราก็เกิดมาด้วยกนั ดสู ิมนษุย์เต็มโลกนี่ไง แล้วเขามีความสนใจมาก

น้อยแค่ไหนล่ะ เขาก็สนใจแต่ชีวิตของเขานั่นแหละ  มองเห็นก็มองเห็นแต่ชีวิตของตน  ไม่

มองเห็นถึงคณุงามความดี ไม่มองเห็นถึงคณุธรรม 

ถ้าเห็นคุณงามความดี คนเกิดมามีกตัญญูกตเวทีกับพ่อกับแม่ พ่อแม่ให้ชีวิตนีม้า พ่อ

แม่ให้ชีวิตนีม้าเห็นไหม แล้วอย่างเลีย้งดมูามีบุญมีคุณขนาดไหน นี่เวลามาบวชเป็นพระ บวช

เป็นพระนี่พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลือง  
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เวลาเราประพฤติปฏิบัติขึน้มาไง ถ้าเราประพฤติปฏิบัติขึน้มา ถ้าจิตมันสงบเป็นสมาธิ

เข้ามา สมาธิเข้ามามนัเป็นที่ไหน มนัเป็นที่ในหวัใจดวงนีใ้ช่ไหม หวัใจดวงนีท้ี่เกิดในครรภ์ ในไข ่

ในน า้คร า ในโอปปาติกะไง นี่เกิดมาจากครรภ์ นี่พนัธุกรรมของจิตๆ  

แล้วเวลาพันธุกรรมของร่างกาย พันธุกรรมการเกิดก็เกิดจากพ่อจากแม่ ถ้าเกิดจากพ่อ

จากแม่เวลาลกูบวชแล้วได้เกาะ ชายผ้าเหลือง แล้วถ้าลกูประพฤติปฏิบตัิขึน้มาได้เข้าสู่สจัธรรม 

อนันัน้ แล้วพ่อแม่จะได้อะไรล่ะ นี่ไง เลือดเนือ้เชือ้ไขไง มนัสะเทือนไปทัง้ตระกูลนัน่แหละ ถ้ามนั

เป็นความจริงขึน้มาๆ 

ถ้าเราจะประพฤติปฏิบัติขึน้มา เราจะมาท าคณุงามความดีของเรา ถ้ามันเป็นคนดี มัน

จะคิดแต่สิ่งที่ดีๆ ไง สิ่งที่คิดดีๆ นี่มนัคิดเผื่อแผ่ คิดเผื่อแผ่ถึงคนอ่ืน คิดเผื่อแผ่ถึงสงัคมไง สงัคม

ร่มเย็นเป็นสขุก่อน แล้วเราจะร่มเย็นเป็นสขุตามไง มนัเป็นก าลงัของหวัใจไง  

ถ้าเป็นก าลงัของหวัใจเห็นไหม เวลาบวชมาแล้วหรือเราจะมาประพฤติปฏิบัติขึน้มา ถ้า

มีก าลงัใจขึน้มา เรามีก าลงัใจๆ มนัจะทกุข์มนัจะยากขนาดไหน คนทกุข์คนยากก่อนหน้าเรามา

มากมายมหาศาล องค์สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจ้า ๖ ปี ท่านฟันฝ่ามาขนาดไหน ถ้าฟันฝ่ามา

ขนาดไหน เวลาตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้วปรารถนารือ้สตัว์ขนสตัว์  

ในสังคมของสงฆ์ เวลาสังคมของสงฆ์ที่ยังไม่ได้บัญญัติวินยั องค์สมเด็จพระสัมมาสมั

พทุธเจ้าปรารถนารือ้สตัว์ขนสตัว์ “เธอจงบวชมาเถิด เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด” นี่เอหิภิกข ุบวชให้

เอง อบรมสั่งสอนเอง ๑,๒๕๐ องค์ นี่บวชให้เอง อบรมสั่งสอนเอง แล้วอบรมสั่งสอนต่อไปแล้ว

ไปบวชต่อขึน้ไป แล้วอบรมบ่มเพาะ  

เพราะคนมันแสวงหาไง  คนมันแสวงหา  คนมันไม่มีทางออกไม่มีทางไป  แล้วไม่มี

ทางออกไม่มีทางไปเห็นไหม ยสะเห็นไหม “ที่นี่เดือดร้อนหนอ ที่นี่วุ่นวายหนอ” ปราสาท ๓ หลงั 

มีเงินมีทองมหาศาล ทกุอย่างพร้อมหมด แต่ไม่มีความสขุ  
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เวลาถ้ามีบุญกุศลไง เพราะอะไร ดูสิ มหรสพสมโภชมันเป็นอบายมขุ เวลาศีล ๕ ศีล ๘ 

ศีล ๑๐ อบายมขุ อบายภูมิ แล้วก็มีความสขุอยู่กนัอย่างนัน้ เมาเหล้าเมายา มีความสขุของเขา 

แล้วตายแล้วไปไหนล่ะ 

เวลาเราถือศีล ศีล ๕ ศีล ๘ เห็นไหม ศีล ๘ เราก็ไม่ยุ่งแล้ว เวลาศีล ๕ ขึน้มา สุรา

เมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา สรุา สรุามนัเมา มนัเป็นสรุายาเมา เวลาคนที่ประพฤติปฏิบตัิมนัก็เมา

ธรรมไง มนัก็มึนเมาไง มนัเมาขึน้มามนัถึงประพฤติปฏิบตัิแล้วไม่ได้ผลไง นี่พดูถึงศีล ๕  

ศีล ๘ เห็นไหม ไม่ดกูารละเล่นฟ้อนร า เพราะมนัป้องกนัไว้ ถ้าค าว่า “ถือศีลๆ” เวลาเป็น

ทางโลกเห็นไหม ถ้าใครถือศีล ๕ บริสทุธ์ิแล้วจะไม่ตกนรก ศีล ๕ คือศีล ๕ ถ้าเราไม่ท าความผิด

ความชัว่มนัก็ไม่เข้าศีล ๕ แต่ถ้าศีล ๕ ศีล ๕ ก็ส่วนศีล ๕ แต่เวลามนัท าบาปอกุศลขึน้มา มนัจะ

ตกนรกหรือไม่ล่ะ  

เวลาจะไม่ตกนรกอเวจีน่ีพระโสดาบัน  ถ้าเรามีศรัทธา มีความเชื่อของเรา เราจะ

ประพฤติปฏิบตัิของเรา ถ้ามีอ านาจวาสนามีบุญกุศลนะ ดูสิ ดูพระสารีบุตรฟังธรรมพระอสัสชิ 

เป็นพระโสดาบัน ฟังธรรมหนเดียวเท่านัน้ คนมีบุญกุศลมันท าได้ เวลาท าได้ขึน้มาเป็นพระ

โสดาบนัขึน้มา ค าว่า “เป็นพระโสดาบนั” ใจเป็นพระโสดาบนั ไม่ลบูคล า  

ค าว่า  “ลูบคล า” เราเป็นชาวพุทธด้วยกันนี่ ไง  เรามองสังคมสิ  สังคมจริงจังกับ

พระพุทธศาสนาขนาดไหน ดีแต่ปาก ปากอวดดี เวลาโต้แย้งโต้เถียงกนั เถียงกนัด้วยปาก แล้ว

มนั ลบูคล าไหม การโต้แย้งโต้เถียงกนันัน่ล่ะมนัเป็นการคลกุคลีกันแล้ว  

ถ้าเป็นพระโสดาบันไม่ลูบไม่คล าในศีลในธรรม ไม่ลบูไม่คล าๆ นี่ไง แล้วไม่ถือมงคลตื่น

ข่าว ค าว่า “ไม่ถือมงคลตื่นข่าว” ไม่ถือนอกพระพุทธศาสนา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระ

ธรรมๆ นี่ พระธรรมค าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะไม่แปลกไม่แยกออกไป

จากธรรมนัน้เด็ดขาด ถ้าเป็นพระโสดาบนันะ  
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แต่มันเป็นโซดาตราสิงห์น่ะสิ แต่งตัง้กัน อวดอ้างกัน ยกย่องกัน แต่ประพฤติปฏิบัติไม่

สมกบัศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เลย  

ถ้ามันประพฤติปฏิบัติมันสมกับศีล สมกับธรรมนะ เพราะใจเขาเป็น พระโสดาบันคือ

เป็นที่หัวใจนะ พระโสดาบันไม่ได้เป็นที่เคร่ืองแบบ ไม่ได้เป็นที่อะไรทัง้สิน้ ถ้ามันเป็นที่หัวใจ 

หัวใจที่มีคณุค่าอย่างนัน้ไง ถ้าหัวใจที่มีคณุค่าอย่างนัน้ ถ้ามัน เป็นโสดาบนัขึน้มาไม่ลูบคล าใน

พระพทุธศาสนา ไม่ลบูไม่คล า แล้วไม่ถือมงคลตื่นข่าว ไม่ถือเชื่อนอกจากพระพทุธศาสนา  

แล้วศาสนาพทุธล่ะ ถ้ามนัเป็นจริงเป็นจงัขึน้มา มนัมีคณุธรรมในใจ ถ้ามีคณุธรรมในใจ

แล้วไม่ท านอกเหนือจากสิ่งที่ กีดขวางๆ สิ่งที่กีดขวางหัวใจที่มันจะก้าวหน้าไปไง  โสดาบัน 

สกิทาคามี อนาคาม ีพระอรหนัต์ นี่โอกาสข้างหน้า คิดดสูิจะเป็นพระโสดาบนั มนัเห็นโทษนะ  

ดูนะ ลูกชายของอนาถะเห็นไหม พ่อศรัทธาในพระพุทธศาสนา ศรัทธามาก ลูกก็อยู่กบั

พ่อ มีความเห็นขัดแย้งกนัทัง้สิน้ พ่อที่ฉลาด พ่อที่เป็นธรรมไง พ่อที่เป็นธรรมเวลาจะอบรมบ่ม

เพาะ ด้วยความเป็นสายเลือดมนัก็โต้แย้งขดัแย้งทัง้นัน้ แต่พ่อที่ฉลาดเห็นไหม จ้าง จ้างให้ไปวดั 

กลบัมานะ จ้างให้เงิน 

เขาไป ไปเพราะเอาสินจ้างรางวลั เพราะเขาไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว เขาขดัแย้งอยู่แล้ว เขาไม่

พอใจอยู่แล้ว แต่เวลาไปเพราะจะเอาเงินไง กลับมาก็มารับเงินรับทอง พอรับเงินรับทอง ไปให้

ได้เข้าไปใกล้ชิดกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปให้มันใกล้ชิดพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์  

ชาวพุทธแท้ๆ สิ่งที่มีคุณค่าอยู่นัน้ไม่รู้จกัแสวงหา ความแสวงหาก็แสวงหาลาภสกัการะ 

โลกธรรม ๘ อยากมีชื่อเสียง อยากมีความอุดมสมบูรณ์ อยากไปหมด อยากไปแล้ว แล้วก็ไป

ลงทนุลงแรง ท าหน้าที่การงานขึน้มา เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในชีวิต  

พอประสบความส าเร็จในชีวิต ก็ทัง้ชีวิตเลยก็ต้องกระเสือกกระสนดิน้รนไป เพราะด้วย

กิเลสมันพอใจไง มันเชื่อกิเลส กิเลสมันหลอกมันลวงไป มันก็วิ่งเต้นไปกับกิเลสนัน้ไง กว่าจะ
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ประสบความส าเร็จชีวิต อายขุยัก็บัน้ปลายชีวิต แล้วก็ไม่ได้ใช้สิ่งสมบตัิที่ตวัตนหามาด้วยก าลัง

ของตน แล้วก็เสียชีวิตไป สิน้ชีวิตก็จบไป 

นี่ไง นี่ก็เหมือนกนั อนาถบิณฑิกเศรษฐี จ้างๆๆ จ้างให้ไปฟังธรรม พอจ้างให้ไปฟังธรรม 

ฟังกลบัมาก็ให้มาเอาเงิน ได้รางวลัตอบแทน  

“ถ้าต่อไปนะ ไปฟังธรรมๆ ฟังว่าองค์สมเด็จพระสมัมา สมัพทุธเจ้าท่านพดูว่าอะไร”  

“พูดว่าอะไร” เห็นไหม จากไปฟังธรรมมาฟังธรรม ไปฟังธรรมบ่อยครัง้เข้า มันก็เข้าไป

ใกล้ชิดธรรมะ มนัก็รู้จกัสจัธรรม ฟังธรรมออกนัน่แหละ เวลาจะฟังให้เข้าใจ ฟังให้เข้าใจเห็นไหม 

ฟังให้เข้าใจมนัก็ต้องใช้สติปัญญาเห็นไหม ให้รับรู้ให้ได้  

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธรรมๆ เป็น พระโสดาบนั ป๊ิง! เวลากลบัมา อนา

ถะก็ถือเงินไว้เลย เพราะว่าอยากจะให้ลกูเป็นคนดี ให้ลกูเป็นคนดี ให้หวัใจของลกูมีคณุธรรมใน

ใจ เพ่ือเป็นสมบัติของเขา นี่เห็นไหม จะรอให้ตังค์ ไม่กล้ามา เอ๊ะ! วันนีแ้ปลกใจ ลูกชายไม่มา 

กระมิดกระเมีย้นไม่กล้า เรียกมาบอกให้มาเอาตงัค์สิ  

โอ๊ย! ทีแรกก็ว่าไปฟังธรรมๆ เพ่ือจะเอาเงิน แล้วเวลา พ่อบอกว่าให้จ าค าพดู เวลาจ าสจั

ธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าแสดง แล้วให้มาเอาให้สองเท่า พอไปฟังๆ มันป๊ิง ใน

หวัใจไง  

พระอัญญาโกณฑัญญะฟังธัมมจักฯ  สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึน้เป็นธรรมดา  เกิดขึน้

คือทิฏฐิมานะ คือตวัคือตนของเราเกิดขึน้ สิ่งที่จิตกระทบกระเทือนใช้สติปัญญาใคร่ครวญตาม

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจ้า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึน้เป็นธรรมดา สิ่งนัน้ย่อม

สลายไปเป็นธรรมดาด้วยไตรลักษณ์ไง ด้วยความเห็นของปัญญามันแทงตลอดไง นี่เป็นพระ

โสดาบนั 

พอกลบัมา ตงัค์ก็ไม่เอา ไม่เอาตงัค์ ตงัค์ไม่เอา แล้วกราบพ่อ กราบพ่อแล้วกราบเล่านะ 

เลีย้งมาตีนเท่ากบัฝาหอย อบรมบ่มเพาะมาตลอด แล้วท าคณุงามความดีทัง้นัน้ ด้วยทิฏฐิมานะ
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ของตน ด้วยมีแต่ความขัดความแย้ง ไม่เห็นด้วยกับการท าคุณงามความดี จะเอาแต่อ านาจ

วาสนาของตน จะลากไปแต่ความพอใจของตน 

เวลาพ่อที่มีสติปัญญา อบรมบ่มเพาะไง จ้างเอาๆ เอาเงินจ้างให้ปฏิบัตินะ เอาเงินจ้าง

ให้ฟังธรรมนะ เอาเงินจ้างให้ไปจ าธรรมะมา แต่มนัไปกระเทือนถึงกิเลสไง พระโสดาบนั เงินทอง 

มันเร่ืองข้างนอก พระโสดาบันมันเป็นที่หัวใจ ถ้ามีคุณธรรมในใจแล้วพระโสดาบันเป็นพระ

โสดาบนัวนัยงัค ่า แล้วเป็นพระโสดาบนัเป็นอย่างไรล่ะ  

เพราะเป็นพระโสดาบันมนัต้องมีมรรค ๘ มีศีล สมาธิ ปัญญา มีสมาธิๆ นี่ เวลามีสมาธิ

เห็นไหม เวลาครูบาอาจารย์เราท่านฝึกฝนอบรม ถึงท าความสงบใจเข้ามาก่อน ท าความสงบใจ

เข้ามา สมาธิแก้กิเลสไม่ได้ ไม่ได้หรอก เพราะอะไร 

เพราะเวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจ้า นี่แสดงธรรม ธรรมและวินัยมา

มากมายมหาศาล เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธรรมที่ไหนแล้วจดจารึกกันมาๆ 

แล้วพอถึงเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว  ธรรมและวินัยจะเป็น

ศาสดาของเธอ แล้วมนัก็จดจ าจารึก กนัมา อบรมบ่มเพาะกนัมา เป็นรุ่นๆ มาเห็นไหม 

มันมีเจริญแล้วเสื่อม เสื่อมแล้วเจริญมาตลอด เวลาศึกษาขึน้มาก็แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า 

เป็นนิกาย เป็นต่างๆ ขึน้มา ก๊ก นิกาย มันก็แค่ชื่อ แต่ถ้ามันประพฤติปฏิบัติตามความเป็นจริง

ขึน้มา ถ้ามนับรรลธุรรมเห็นธรรม มนัก็เป็นธรรมอนัเดียวกนั เพราะมีอนัเดียวกนั 

อริยสัจมีหนึ่งเดียว จะมีความเชื่ออย่างใด จะมีการกระท าอย่างใด ถ้ามันตรงต่อ

อริยสัจ ตรงต่อสัจจะความจริง มันหนีสัจจะความจริงไปไม่ได้ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ 

ทุกข์ดับ วิธีการดับทุกข์ เด็ดขาด 

แต่วิธีการที่มันท ามันผิด มันก็คลาดเคลื่อนไปไง มันก็แยกออกไปไง ถึงเป็นนิกาย เป็น

กลุ่มเป็นก้อนเห็นไหม สิ่งที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนก็เป็นเร่ืองของสงัคม เป็นเร่ืองของความเจริญแล้ว

เสื่อมในศาสนา 
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มันสืบต่อมาๆ จนเรามีครูมีอาจารย์ของเราประพฤติปฏิบัติด้วยอ านาจวาสนาของตน  

เวลามนัเป็นจริงเป็นจงัขึน้มา มนัเป็นจริงในใจของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบัติ

มา เพราะท่านประพฤติปฏิบัติมาเห็นไหม ท่านให้ท าความสงบใจเข้ามาก่อนๆ แต่นีม้ันเป็นก๊ก

เป็นเหล่าขึน้มา เขาก็วิเคราะห์วิจยัว่าสมาธิแก้กิเลสไม่ได้ มนัก็จริงนะ สมาธิแก้กิเลสไม่ได้  

แต่คนที่มีอ านาจวาสนา คนที่ได้ประพฤติปฏิบตัิมา องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไป

ศึกษากับเจ้าลัทธิต่างๆ ๖ ปี ทดสอบทัง้นัน้ อาฬารดาบส อุทกดาบส สมาบัติ ๖ สมาบัติ ๘ ก็

สมาธิ เวลาสญัชยันัน่ก็ไม่ใช่ นี่ก็ไม่ใช่ ปัญญาๆ ที่ว่าปัญญา ศาสนาเชน ศาสนาต่างๆ มหาศาล

เลย พราหมณ์ โอโฮ! ยิ่งอวตารเลย พลิกแพลงไปตลอด  

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทดสอบมาหมดแล้ว มนัตนัหมด มนัไปไม่ได้หรอก แต่

เวลาจะไปได้นี่อาสวักขยญาณ  บุพเพนิวาสานุสติญาณ  คนที่ระลึกอดีตชาติได้มากมาย

มหาศาลมันจะหลงตัวมันเอง มันจะว่าตัวมันเองยิ่งใหญ่ แล้วมันก็จะติดตรงนัน้ มันไปไหนไม่

รอดหรอก  

ดึงกลับมา เพราะว่าศึกษากับเขามาหมดแล้ว จุตูปปาตญาณเห็นไหม สัตว์ทุกดวงใจ 

เทวดา อินทร์ พรหม เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ ในเม่ือจิตมีกิเลสนี่ ผลของกรรม กรรมต้อง

ให้ผลทกุดวงใจเด็ดขาด มนัไปของมนัแน่นอนอยู่แล้ว  

ชกักลบัมา เวลาอาสวกัขยญาณในใจขององค์สมเด็จ พระสมัมาสมัพทุธเจ้าสิน้กิเลสไป 

อาสวกัขยญาณคือมรรค ๘ ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ ถ้ามนัชอบธรรมขึน้มาเห็นไหม  

เวลาครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติขึน้มา ถ้างานชอบ เพียรชอบขึน้มา มันก็ต้องมี

พืน้ฐานของผู้มีอ านาจวาสนาก่อน ถ้าไม่มีพืน้ฐานอ านาจวาสนามนัก็นกแก้วนกขนุทองไง มนัก็

ว่า มนัชอบ มนัก็ว่ามรรค ๘ เหมือนกนั มรรค ๘ ด้วยปากด้วยบ่นไง  

นี่ไง เวลาการศึกษาการศาสนาให้มัน่คงมีการศึกษา ศึกษานัน้เป็นทฤษฎี ศึกษานัน้เป็น

ความจ า ศึกษานัน้เป็นสญัชาตญาณของมนษุย์ มนษุย์ที่ใช้ขนัธ์ ๕ ไปศึกษาๆ นัน่น่ะ ศึกษาโดย
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กิเลส ศึกษาโดยความจ าไง ศึกษาโดยอวิชชาที่มนัอยู่ในหวัใจไง สมทุยัมนัเจือปนไปด้วยไง แล้ว

ก็พลิกแล้วก็แพลงขึน้มาว่าเป็นสมบตัิ ของตวั ตวัว่ามีปัญญาๆ  

จ ามาทัง้นัน้ นกแก้วนกขุนทอง พอนกแก้วนกขุนทองขึน้มา มันก็จ าต่อเนื่องกันไปไง 

นกแก้วมนัก็สอนรุ่นใหม่ต่อไป แม่จ๋า แม่จ๋าไปอยู่นัน่น่ะ สิ่งนัน้มนัก็เป็นเร่ืองของนกของกา นี่พดู

ถึงปริยตัินะ  

เวลาจะปฏิบตัิๆ ครูบาอาจารย์เราปฏิบตัิแล้ว เวลาปฏิบตัิไปแล้วมนัปฏิบตัิแบบโลกๆ ไง 

ปฏิบตัิแบบโลกๆ มนัปฏิบตัิ มนัก็ปฏิบตัิตามฤๅษีชีไพรเขาก็ท ามาแล้ว องค์สมเด็จพระสมัมาสัม 

พทุธเจ้าก็ไปศึกษากบัเขามาแล้ว แล้วเราเป็นใครล่ะ เราบวชมาเป็นพระ เราบวชเป็นพระขึน้มา 

เราก็บวชแต่ร่างกาย บวชด้วยญัตติจตตุถกรรม ถกูต้องตามธรรมวินยั บวชแต่ร่างกาย ยงัไม่ได้

บวชหวัใจไง  

แล้วบวชเป็นพระขึน้มาแล้วนี่ ว่าเป็นชาวพทุธขึน้มานี่ ท าอะไรใช่จะถกูไปหมดใช่ไหม นี่

ธรรมและวินัยถูกต้องดีงาม เวลาปฏิบัติไปแล้วมันไปตามอวิชชา ไปตามความลุ่มหลงของตน 

แล้วเวลากรรมฐานม้วนเสื่อ ม้วนเสื่อท าสิ่งใดไม่ได้เลย  

นี่ไง เวลาครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกท าความสงบของใจเข้ามาก่อน ท าความสงบของใจ

เข้ามาก่อน ท าความสงบของใจเพ่ือมีความสงบระงับ เพ่ือให้ชีวิตของเรานี่ราบร่ืน เพ่ือให้

ทศันคติของเราดีงาม ดีงามขึน้มานี่ให้มนัเข้ามาเห็นภายในของเรา  

ถ้าเห็นภายในของเราเห็นไหม พระพุทธศาสนานี่ สิ่งที่จะสัมผัสกับพระพุทธศาสนา

ได้คือหัวใจของสัตว์โลกเท่านัน้ หวัใจของสตัว์โลกที่สัมผัสๆ เวลามีการศึกษาๆ ก็ศึกษาจาก

ขนัธ์ ๕ จากตา จากการได้สื่อสารทางเสียงต่างๆ นี่ก็ศึกษา แต่ศึกษามา ก็ศึกษาแบบโลกๆ ไง  

เวลาครูบาอาจารย์บอกโลกๆ ขึน้มา ท าความสงบของใจเข้ามาก่อนๆ เวลาท าความสงบ

ของใจเข้ามาก่อน บอกสมาธิแก้กิเลสไม่ได้ แล้วคนที่ปฏิบัติเขาก็รู้ เพราะการท าความสงบของ

ใจเข้ามาก่อน พอจิตมนัสงบแล้วนี่เจริญแล้วเสื่อม เสื่อมแล้วเจริญอยู่อย่างนัน้ ถ้าจิตมนัสงบได้
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นะ แต่ถ้าจิตมันสงบไม่ได้ล่ะ ล้มลุกคลุกคลานอยู่อย่างนัน้ แค่ท าสมาธิยังท าสมาธิกันไม่เป็น

เลย  

ถ้าท าสมาธิเป็น เวลาเขาบอกว่าให้ดูจิตๆ เวลาดูจิตๆ ดูจิตก็ดูที่ความคิด ดูที่สัญญา

อารมณ์นี่มันไม่ถึงจิตหรอก นี่ก็เหมือนกัน เวลาไอ้พวกที่สมาธิหลับตา สมาธิลืมตา บอกว่า

สมาธิลืมตานี่ ลืมตามันก็แค่ตานั่นน่ะ ตามันเป็นสมาธิได้อย่างไร หลับตาลืมตามันเกี่ยวอะไร

กบัสมาธิล่ะ แล้วถ้าเป็นสมาธิๆ สมาธิคือจิตสงบ จิตอยู่ที่ไหนล่ะ อยู่ที่ตาหรือ  

ตานี่เป็นอายตนะ ๖ วิญญาณ ๖ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ วิญญาณในความสมัผัส 

ความสัมผัสนี่มันเป็นสัจจะความจริง  นี่เรียนพระพุทธศาสนาเขาจะสอนเร่ืองวิญญาณ ๖ 

วิญญาณ ๖ เป็นวิญญาณ ๑๘ วิญญาณนอก วิญญาณใน มีในมีนอกตลอดเวลา การศึกษา

ภาคปริยตัิแล้วเวลาปฏิบตัิล่ะ งงไปหมดล่ะ จะขึน้ต้นอย่างไร ท าอย่างไร ไม่ต้องไปสนใจมนั  

สิ่งที่เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้  แสดงธรรมไว้ แต่เม่ือผู้ ที่

ประพฤติปฏิบตัิเขามีอ านาจวาสนามากน้อยขนาดไหน เวลาเขามีอ านาจวาสนามากน้อยขนาด

ไหน คนที่มีปัญญามากมนัก็ต้องใช้ความละเอียดลึกซึง้ขึน้ไป เวลาคนที่มีปัญญาด้อยกว่าก็ต้อง

อาศยัปัญญาพอประมาณ  

แต่ละคนกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจมนัไม่เท่ากนั ความลงัเลสงสยั ความรู้สึก

ผกูพนัมนัก็แตกต่างกนัไป แล้วมีก าลงัหรือไม่ ถ้าเขามีก าลงัควรแก่การงานถึงแสดงอริยสจั ควร

แก่การงาน จิตใจที่ควรแก่การงาน จิตใจที่อบรมบ่มเพาะมาแล้ว ถ้าจิตใจที่อบรมบ่มเพาะ

มาแล้ว ครูบาอาจารย์เราให้อบรมบ่มเพาะหวัใจของเรา  

ถ้าอบรมบ่มเพาะหวัใจของเราให้ท าความสงบของใจเข้ามาก่อน ท าสมาธิก่อน ท าสมาธิ

ให้จิตสงบๆ แล้วถ้าจิตมันสงบไม่ได้ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ก็ใช้ปัญญา ปัญญาเพ่ืออบรม เพ่ือ

บ่มเพาะ ให้ใจเป็นสมาธิเข้ามานี่  
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สมาธิมันต้องหยดุ นี่ดูสิ คิดเท่าไรก็ไม่รู้ต้องหยดุคิด คิดเท่าไรก็ไม่รู้ต้องหยุดคิด แต่การ

หยุดก็ต้องใช้ความคิด คิดเท่าไรก็ไม่รู้นี่ สิ่งที่เราศึกษา สิ่งที่เราศึกษากันเนี่ยมันเป็นความคิด

ทัง้นัน้แหละ คิดเท่าไรก็ไม่รู้ต้องหยดุคิด  

แต่เวลาท าสมาธิขึน้มาหายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เวลา

มนัหยดุ นี่หยดุนะ ถ้าหยดุแล้วมนั ไม่นิ่งไง สมาธิหยดุนิ่ง สมาธิหยดุนิ่งไม่ใช่ลืมตาหรือหลับตา 

ลืมตาเป็นสมาธิแล้วหยดุแต่ไม่นิ่ง พอไม่นิ่งมนัก็คลอนแคลนไง  

โดยธรรมชาติของกิเลสๆ เห็นไหมมนัยมุนัแหย่ มนัโหมไฟใส่หวัใจของเรา เราก็คิด ความ

โลภ ความโกรธ ความหลง เวลาความโลภ ความโกรธ ความหลง ดูสิ ดูคนทั่วไป ดูแม่ค้าใน

ตลาดเวลาเขามีปัญหากนั เขาทะเลาะเบาะแว้งกนั เขามีอารมณ์ต่อกัน เขาท าร้ายกัน นี่ความ

โลภ ความโกรธ ความหลงที่เห็นชดัๆ  

แต่เราบอกว่า “พอมาเป็นเรา เราไม่มีความโลภ ไม่มีความโกรธ ไม่มีความหลง เรามีใจ

เป็นกลาง เรามีใจเป็นกลาง”  

มันยังไม่มีอะไรกระทบไง เวลาจะเห็น เราจะเห็นได้ชดัๆ เลย เวลาคนที่มีปัญหาโต้แย้ง

ต่อกนันัน่น่ะโทสะ แล้วเวลาเราเป็นนะ เวลาเราเป็น เราไม่มีสติปัญญา เราไม่เห็นไง  

เวลาเราส ารวมระวังขึน้มา กิเลสมันก็อ้อยสร้อยอยู่ในหัวใจไง มันไม่แสดงออกไง ไม่

แสดงออกมาก็ด้วยที่เราศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราเป็นชาวพทุธนะ

เป็นประเพณีวฒันธรรม ให้อ่อนน้อมถ่อมตน ให้มีมารยาทสงัคมไง เราก็ฝึกหดักนัมาด้วยความ

เป็นมารยาทๆ แล้วจิตมันมีมารยาทไหม จิตมันอยู่ในโอวาทไหม จิตมันจะอ่อนน้อมถ่อมตนให้

เราใช้ ให้เราขีดเขียน ให้มนัเป็นตามความพอใจของเราไหม  

ไม่ ไม่ขึน้มาแล้วเห็นไหม เราถึงต้องท าความสงบของใจเข้ามาไง ถ้าท าความสงบของใจ

เข้ามาคือข้อเท็จจริง ไม่ใช่ว่าลืมตา ลืมตาแล้วก็เถ่อไปอย่างนี ้ไม่มีอะไรเป็นชิน้เป็นอันเลย มัน

เป็นเร่ืองโลกๆ  
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แต่ถ้ามนัเป็นความจริง เราหายใจเข้าพทุ หายใจออกโธ ถ้าจิตมนัสงบระงบัเข้ามาๆ เห็น

ไหม หยดุ หยดุแล้วเดี๋ยวมนัก็เคลื่อนไถลออกมาอีกล่ะ มนัหยดุไม่ได้หรอก  

แต่เราก็ฝึกหัดบ่อยครั้งเข้า ฝึกหัดบ่อยครัง้เข้า น่ีฝึกหัดบ่อยครัง้เข้า จิตมันหยุด 

พอหยุดไปแล้วถ้ามันนิ่งมันมีก าลัง จิตที่มันหยุดแล้วมันนิ่ง พอหยุดนิ่งแล้วเราจะดูสิ่ง

ใด เราจะพิจารณาสิ่งใด มันชัดเจนนะ แล้วมันก็จะแปลกใจนะ “ท าไมเมื่อก่อนไม่คิด

อย่างนี ้ท าไมเมื่อก่อนไม่เห็นอย่างนี ”้ สิ่งที่จะรู้จะเห็นอย่างนีเ้พราะหัวใจหยุดและนิ่ง 

หยุดแล้วนิ่งนะ  

สิ่งที่มันท ากันไม่ได้ หยุดแต่ไม่นิ่ง หยุดแล้วคลอนแคลน พอคลอนแคลนขึน้มาแล้วนะ 

มันทรงตัวไว้ไม่ได้ไง แต่มันก็มหัศจรรย์นะ พอมหัศจรรย์ขึน้มานี่เวลาคนที่ไม่มีอ านาจวาสนาก็

บอกว่า “ไอ้นี่มันผิด มันท าแล้วไม่ถูกต้อง ต้องลืมตาอย่างเรานี่หลับไม่ได้ หลับแล้วมันจะสลบ

ไสล มนัจะไม่มีสิ่งใดเป็นชิน้เป็นอนั”  

จริงหรือ เวลาหัวใจของคน เราจะนิ่มนวลขนาดไหน เราจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวอย่างไรก็

แล้วแต่ มนัก็มีธาตรูุ้ทัง้นัน้นะ ธาตรูุ้ๆ แล้วธาตรูุ้นี่สิ่งที่จะท างานๆ เวลาครูบาอาจารย์ท่านอบรม

สัง่สอนไง  

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้นะ  ตรัสรู้อยู่โคนต้นโพธ์ิ เวลาตรัสรู้นั่งอยู่

โคนต้นโพธ์ิ แล้วเวลาจิตสงบแล้วก าหนดอานาปานสติจิตสงบเข้ามา  บุพเพนิวาสานุสติญาณ 

จุตปูปาตญาณ อาสวกัขยญาณมนัเป็นขึน้มาจากไหน มนัเป็นขึน้มาจากหวัใจ  

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านัง่อยู่โคนต้นโพธ์ิ เวลานัง่อยู่โคนต้นโพธ์ิ แต่เวลา

ที่มันเป็นไปเห็นไหม นี่ธรรมจักร จักรมันหมุนในหัวใจอันนัน้ จักรมันหมุนในใจขององค์สมเด็จ

พระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ เวลามนัช าระล้างกิเลสไปแล้ว อาสวกัขยญาณท าลายอวิชชาหมดเลย 

แล้วจบ วิมตุติสขุๆ นะ สขุอย่างยิ่ง ไม่คนั ไม่เพ้อเจ้อ ไม่เหม่อลอย ไม่เที่ยวให้คนอ่ืนชื่นชม ไม่มี  
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แต่เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารือ้สัตว์ขนสัตว์  เวลายสะเห็นไหม “ที่นี่

เดือดร้อน ที่นี่วุ่นวายหนอ” องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเดินจงกรมอยู่นะ “ที่นี่ไม่เดือดร้อน 

ที่นี่ไม่วุ่นวาย” คนที่เขาเดือดร้อนเขาวุ่นวาย เขามีความทกุข์อย่างใหญ่ยิ่ง เขาแสวงหาสจัธรรม 

เขาแสวงหาธรรมะ เขาต้องการธรรมโอสถ ต้องการสจัธรรมเพ่ือจรรโลงหวัใจของเขา  

นั่นไม่ใช่ว่า อู้ย! ฉัน.. ยสะเธอต้องเชื่อฉันก่อนนะ ยสะเธอต้องดูนะว่าฉันนี่เป็นพระ

อรหันต์ ใครจะรู้กับเราหันต์หรือไม่หันต์ ถ้าหันนี่ก็หมูหันเมืองตรังไง หมูหันนั่นเขาสับๆ ส่งถึง

บ้านหมดเลย มันจะหันไปไหน หันต์ไม่หันต์มันเดือดร้อนใคร แต่เรามีคุณสมบัติ เรามีสัจธรรม 

เรามีธรรมโอสถเพ่ือคนที่ทกุข์ที่ร้อนหรือไม่  

ถ้ามันเพ่ือคนที่ทุกข์ที่ร้อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนารือ้สัตว์

ขนสัตว์ เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นของเราท่านประพฤติปฏิบัติ ท่านพยายามจะสร้าง
ธรรมทายาทๆ ถ้าธรรมทายาทขึน้มา น่ีบวชเป็นพระแล้วให้มีสมณสารูป ให้ฝึกหัดข้อ

วัตรปฏิบัติขึน้มาให้เป็นเคร่ืองอยู่ของตน เวลาเคร่ืองอยู่ของตนแล้วให้ฝึกหัดภาวนา 

เพราะมันจะอยู่ได้ หรือไม่ได้ มันอยู่ที่หัวใจดวงนัน้  

ถ้าหัวใจดวงนัน้ขึน้มาจากปุถุชน กัลยาณชน โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล 

สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล 

บุคคล ๔ คู่ จิตใจดวงนัน้มันจะประเสริฐขึน้มาจะเป็นอริยบุคคล เป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็น

สิ่งที่มีธรรมโอสถ เป็นสิ่งที่มีธรรมในหัวใจ เป็นเคร่ืองหล่อเลีย้ง  

ถ้าเป็นเคร่ืองหล่อเลีย้งขึน้มา ถ้าใจเป็นธรรมๆ สัจธรรม อันนัน้มันสูงส่ง สูงส่งกว่าโลก

ธรรม ๘ สงูส่งกว่ามีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ ไม่ใช่โมฆบุรุษ โมฆบุรุษตายเพราะลาภ ตาย 

เพราะชื่อเพราะเสียง ตายเพราะลาภสักการะ ตายเพราะต้องการให้ใครยกย่องสรรเสริญนั่น

โมฆบุรุษทัง้สิน้  

แต่ถ้าเป็นสตับุรุษเห็นไหม อาชาไนยๆ เขาไม่สนใจเร่ืองอย่างนีห้รอก แล้วหลวงปู่ เสาร์ 

หลวงปู่ มั่น ท่านถึงประพฤติปฏิบัติของท่าน ท่านอยู่ในป่าในเขาของท่านเพ่ือความเป็น
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จริง เพ่ือความเป็นอาชาไนยของใจดวงนัน้ ใจดวงนัน้เป็นอาชาไนย ไม่สนใจเร่ือง

ปัจจัย ๔ ไม่สนใจทัง้สิน้ ไม่สนใจโลก แต่จะเอาหัวใจของตน แต่ แต่ก็อยู่กับโลกนี ้แต่ก็

อยู่กับโลกนี ้ 

แล้วอยู่กับโลกขึน้มาเห็นไหม ถึงมีข้อวัตรปฏิบัติขึน้มา ให้การประพฤติปฏิบัติ

ของเราให้มันสงบระงับเข้ามา ถ้าจิตใจสงบระงับขึน้มาน่ีสัมมาสมาธิ สมาธิหยุดแล้วนิ่ง 

หยุดแล้วนิ่งน่ีสมาธิหยุดแล้วนิ่ง  

ไม่ใช่หลับตาหรือลืมตา ไม่มีหลับตาและไม่มีลืมตา หลับตาหรือลืมตาเป็นกิริยาในการ

ท าสมาธิ ในการวิปัสสนา ในการพฒันาหวัใจของตนเป็นบุคคล ๔ คู่ ใจของตนต่างหากพัฒนา

เป็นหวัใจ ๔ คู่ ไม่ใช่หลบัตาหรือลืมตา ไม่ใช่  

แต่ถ้าเพราะมนัลืมตาเถ่ออยู่อย่างนัน้ มันไม่หยุด แล้วมันนิ่งไม่ได้ เพราะมันไปหลบัตา

ลืมตา ห่วงหลับตาลืมตาอยู่นี่ ใจเลยไม่หยุดไง ถ้าใจไม่หยุดมันก็คลอนแคลนไง แล้วมันจะนิ่ง

อย่างไร  

แล้วเวลาครูบาอาจารย์ของเราหลวงปู่ เสาร์  หลวงปู่ มั่นท่านปฏิบัติมา บอกว่า “เวลา

หลวงปู่ เสาร์ท่านนัง่ขึน้มานี่ ตวัลอยขึน้มา”  

“เราก็เคยลอย” เขาว่านะ มิจฉาสมาธิ เวลาสมาธินี่ถ้ามนัหยดุแล้วมนัไปรู้เห็นสิ่งใด มนั

ก็รู้เห็นในหวัใจดวงนัน้ ความรู้เห็นนัน้รู้เห็นด้วยกิเลส ด้วยอวิชชาของตวั ก็ต้องแก้ไขกนัไป  

เวลาแก้... สมาธิก็เป็นสมาธิ จิตก็เป็นจิต วิญญาณก็เป็นวิญญาณ สิ่งมีชีวิตในหวัใจของ

สัตว์โลกเป็นสิ่งมีชีวิต เป็นจิตที่ อยู่ในสิ่งมีชีวิตมันยงัมีโอกาสแก้ไขอยู่ เวลาจิตออกจากร่างมนั

ตายเป็นเห็นไหม บอกว่า “มันเป็นวิญญาณ มันเป็นดวงๆ” มันเป็นอะไร เป็นเพราะความโง่ไง 

ถ้ามนัเป็นความจริงในอภิธรรม อารมณ์หนึ่ง เขาก็ว่าดวงหนึ่ง นัน่ก็เป็นบญัญัติของเขา  

ถ้าเป็นความจริง เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ครูบาอาจารย์ของเรา วิถีแห่งจิต เวลามนั

จะคิด คิดขึน้มาจากอะไร เราคิดๆ มาแล้วมนัคิดนี่ท าไมมนัรุนแรง ท าไมมนัเบาบาง เป็นเพราะ
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อะไร เวลาพุทโธนี่เดี๋ยวพุทโธชัดๆ แล้วพุทโธมันถี่ยิบ แล้วพุทโธมันจางเบาไป มันเป็นเพราะ

อะไร  

เวลาครูบาอาจารย์ท่านสอน สอนอย่างนี ้แล้วเราก็มีสติปัญญาของเราไง ใครท าได้ ใคร

ท าได้ ไปท าอย่างไรแล้วมันก็จะเห็นผลของมันไง  ถ้าเห็นผล พุทโธๆๆ มันกลมกลืนกับพุทโธ 

เวลาพุทโธๆ จะละเอียดเข้าไป เวลาจิตมันสงบเข้ามานี่ขณิกสมาธิก็ชั่วคราวใช่ไหม  เวลา

ชัว่คราวเข้ามา เออ! ท าเกือบตาย ได้พกัสกัหน่อยหนึ่ง เดี๋ยวคลายออกมาแล้ว  

นี่ไง สมาธิหยดุ หยดุชัว่ครัง้หยดุชัว่คราว หยดุมากหยดุน้อย หยดุเพราะอะไร หยดุเพราะ

สติปัญญาเราเท่าทนั หยดุเพราะเรามีสติสมัปชญัญะ  

ดูสิ เวลาคนเขามีทรัพย์สมบัติของเขา เขายังต้องรักษาทรัพย์สมบัติของเขา ถ้ารักษา

ทรัพย์สมบัติของเขานี่เอาไปอวดไปให้คนอ่ืนเห็น  เขาจะมาคิดจะมาปล้นจะมาชิงเอา นี่ทรัพย์

สมบตัิของเขา เขายงัต้องมีการสงวนรักษา  

แล้วนี่ทรัพย์สมบัติของเรา เราค้นคว้าหาหวัใจของเรา เราจะเปิดตู้พระไตรปิฎกในหัวใจ 

สติ สมาธิน่ีเป็นกุญแจมันจะเปิดจะไข จะไขหัวใจของเราให้เป็นสัจจะตามความจริงไง  

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเวลาตรัสรู้ขึน้มาเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตรัสรู้ในใจขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านเวลาตรัสรู้ขึน้มาก็

ตรัสรู้ในใจของท่าน  

นี่เหมือนกนัเวลาเราจะท าจริงๆ เราท าความสงบของใจเข้ามาก็เพ่ือตรงนีไ้ง เพ่ือตรงที่ว่า

เราจะแก้ไข เราต้องแก้ไข ไปแก้ไขที่ในหวัใจของเราไง เราต้องแก้ไขที่หวัจิตหวัใจของเรา คือจิต

ของเรา จิตของเราที่มนัมืดมนับอด มนัเวียนว่ายในวฏัฏะ เพราะมนัมืดมนับอดด้วยอวิชชา แล้ว

มันมืดมันบอดด้วยอ านาจวาสนาบารมี คนที่มีอ านาจวาสนาบารมีเขามีความอบอุ่นมีความ

พอใจกบัในการประพฤติปฏิบตัิ ในการประพฤติพรหมจรรย์ 
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เวลาทางโลกเขา เขาชอบอามิส ชอบรูป ชอบรส ชอบกลิ่น ชอบเสียง ชอบความร่ืนรมย์ 

พรหมจรรย์ไม่มี  

พรหมจรรย์เห็นไหม ปฏิบัติพรหมจรรย์เพ่ือพรหมจรรย์ พรหมจรรย์คืออะไร คือ หัวใจ

เป็นพรหมจรรย์อยู่ในใจของตน เรามีความสขุๆ มีความสขุนะ พอจิตสงบระงบัแล้วมีความสขุ มี

ความสขุก็เอ้อ! เราก็มีวาสนาเนาะ  

ครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบตัิมาจนเราลงใจเชื่อมัน่กนัว่าท่านเป็นพระอรหนัต์ ท่าน

อบรมบ่มเพาะคุ้มครองดแูลพวกเราให้เราได้เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา เพ่ือให้หวัใจเรามนัเบิก

บาน เพ่ือให้หวัใจรู้จกัตวัเอง พอรู้จกัตวัเองเห็นไหม นี่ความสงบ 

“สมาธิแก้กิเลสไม่ได้ ไอ้พวกที่ท าสมาธิไม่เป็นเกิดมรรคไม่ได้ ศาสนาไหนไม่มี

มรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล”  

อันนัน้มันความจ าท่องจ าทัง้นัน้ มันเป็นปริยัติ มันจะเข้าสู่ใจไม่ได้ แล้วมันก็ไม่เข้าด้วย 

มันไม่ตัง้ใจเข้าด้วยเพราะมันเข้า ไม่เป็น เข้าไม่ได้ เพราะเข้าไม่ได้มันเลยมองข้าม มองข้ามไป

ว่าลืมตามนัถกูต้องดีงาม หลบัตา หลบัตามนัหลบัใหล  

หลับตาหรือลืมตาไม่เกี่ยว สมาธิหยุดแล้วนิ่ง เวลามันหยุดแล้วนิ่งนะ พอหยุดแล้วนิ่ง

เห็นไหม คนเรามนัฟุ้งมนัซ่าน มนัทกุข์มนัยาก ทกุข์ยากไหม เวลามนัหยดุให้เราได้พกัผ่อนมันมี

ความสขุไหม มนัมีความสขุ  

กรรมฐานที่ภาวนาไม่เป็นก็ตรงนีแ้หละ เวลามันหยุดขึน้มาแล้วมันแกว่ง มันไปรู้ไปเห็น

อะไร อวดดี มันก็ไม่รู้จักอริยสัจไง มันไม่เคยเห็นภาวนามยปัญญาไง ถ้ามันเห็นภาวนามย

ปัญญา มันจะไม่พดูกนัหรอกว่าที่มันเป็นมนัว่างๆ นั่นน่ะสิน้กิเลส เพราะอะไร ทุกข์ เหตุให้เกิด

ทกุข์ ทกุข์ดบั วิธีการดบัทกุข์ ทกุข์เกิดขึน้ยงัไม่รู้เลย แล้วไม่เห็นทกุข์ด้วย  

เวลาหลวงตาท่านพูด “กิเลสมันมาขีถ่้ายใส่หัวใจนะ แล้วมันกลับไปบ้าน มันไป

นอนหลับสบายเลย เพ่ิงตื่นมาทุกข์” น่ีไง มันเลยไม่เห็นทุกข์ไง คนที่ ไม่เห็นทุกข์ 
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วิปัสสนาไม่เป็น คนที่ไม่เห็นทุกข์จับทุกข์ไม่ได้ จับทุกข์ไม่ได้ก็จับอริยสัจไม่ได้ จับ

อริยสัจไม่ได้ก็ภาวนาไม่เป็น ภาวนาไม่เป็น น่ีไงหยุดแต่ไม่นิ่ง  

เวลามันหยุดนะ เราพยายามของเรา เราพยายามท าความสงบของใจเข้ามา ท าความ

สงบของใจเข้ามา ท าเข้ามาเพ่ือตวัตนของเรานีแ้หละ  

เวลาทางโลกนะ เร่ืองอนิจจงั สรรพสิ่งนีเ้ป็นอนิจจงั ค าว่า “เป็นอนิจจงั” เห็นไหม อากาศ 

แร่ธาตุ ความแปรปรวนของมัน เราไม่ได้สร้าง มันมีของมันอยู่โดยธรรมชาติ มันเป็นอนิจจัง 

อนตัตา 

นี่ไง เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธัมมจักฯ  ท าไมพระอัญญาโกณ

ฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึน้ เกิดที่ใจไง ใจถ้ามนัสงบระงบัเข้ามาไง แล้วถ้าใจ

มนัรู้ มนัเห็นขึน้มา มนัใช้ปัญญาของมนัแทงทะล ุนัน่น่ะคือไตรลกัษณ์ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึน้ 

คือหวัใจของเราค้นคว้าหากิเลสของเราได้ นัน่น่ะสิ่งที่เกิดขึน้  

สิ่งที่เกิดขึน้เวลาใช้สติปัญญาใคร่ครวญไปแล้ว สิ่งใด สิ่งหนึ่งมีการเกิดขึน้เป็นธรรมดา 

สิ่งทัง้หลายทัง้ปวงไม่มีอะไร อยู่ได้เลย เวลามนัดบัไปเป็นธรรมดา นี่ไตรลกัษณ์ไง  

ไตรลักษณ์กับอนิจจงั ทุกคนจะเทียบว่าเหมือนกัน ไม่ใช่ สรรพสิ่งในโลกนี ้นี่ธรรมะของ

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่าสรรพสิ่งในโลกนีเ้ป็นอนิจจงั แต่ไตรลกัษณ์ไม่เป็นอย่าง

นัน้ เพราะไตรลกัษณ์มนัต้องการขวนขวายมีการกระท าของเราขึน้มา เราถึงพระไตรลกัษณะ  

พระไตรลกัษณะเห็นไหม เวลาพระกรรมฐานสมยัโบราณนะ ถ้าบ้านไหนมีคนตายมีงาน

ศพ เขาสวดอภิธรรมเลย มันตัวแทนเลย ซากศพนั่นน่ะ ไตรลักษณ์มันจะเกิดไง เพราะมัน

พิจารณาซากศพ พิจารณาอสุภะ พิจารณาถึงอภิธรรมเห็นไหม เวลาคนตาย สวดอภิธรรมๆ 

อภิธรรม ธรรมอนัยิ่งใหญ่ แล้วรู้อะไร นี่ถ้าทางโลกก็สวดเอาบุญกนั  

เวลาหลวงตาท่าน ตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านบอกเลย ถ้าการสวดมันเป็นบุญเป็นกุศล 

ก็ตัง้พระไว้องค์หนึ่ง แล้วเวลาใครตายก็สวด มนัจะได้ไปสวรรค์ทัง้หมด  
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มันเป็นพิธีกรรม เป็นความเชื่อในพระพุทธศาสนา  เราเห็นว่า สิ่งนีท้ี่องค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าไปแสดงธรรมต่อพระมารดา มารดามีดวงตาเห็นธรรม มนัสดุยอด สดุยอดเรา

ก็เลยเอามาท าเป็นประเพณีไง แต่ความจริงนัน่มนัก็ท่องบ่นไง ถ้าทางโลกก็นกแก้วนกขนุทองไง  

แต่ถ้าเป็นจริงๆ เราท ากันน่ีไง สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึน้ เป็นธรรมดา เอ็งเกิดขึน้ไหม

ล่ะ ถ้ามันเกิดขึน้เห็นไหม สมาธิมันต้องหยุดแล้วนิ่ง สมาธิหยุดแล้วนิ่ง สมาธิแก้กิเลส
ไม่ได้  

ปัญญา ปัญญาคือการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหว ปัญญาคือการเคลื่อนไหว 

การเคลื่อนไหวเพ่ือจะไปช าระล้างกิเลส การเคลื่อนไหวน่ันคือปัญญา  

“สมาธิแก้กิเลสไม่ได้ สมาธิแก้กิเลสไม่ได้” แต่สมาธิเอ็ง ยงัท ากนัไม่เป็นเลย แล้วก็จบัผิด

จับถูก ไม่มีวุฒิภาวะ ยังมีการมาวิจารณ์สมาธิหลับตา ลืมตา สมาธิที่ไหนมันมีหลับตา ลืมตา 

มนัมีแต่มิจฉาหรือสมัมา มิจฉาสมาธิท าสมาธิไปแล้วเป็นมิจฉา ฤๅษี ชีไพรนัน่มิจฉา  

สัมมาๆ  ก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท าสัมมา  เวลาสัมมา  สัมมาสมาธิ  

สัมมาสมาธิเป็นบาทเป็นฐาน เพราะมันเกิดไตรลักษณ์ไง สัมมาสมาธิถ้ายกขึน้สู่วิปัสสนาเป็น

มันจะเกิด ไตรลักษณ์ เกิดไตรลักษณ์ขึน้มาเห็นไหม พระไตรลักษณ์ ทุกข์ เหตุให้เกิดทกุข์ ทุกข์

ดับ วิธีการดับทุกข์ ดับด้วยมรรคไง ถ้ามันมีมรรคตรงนีไ้ง นี่ไง ปัญญาคือการเคลื่อนไหว การ

เคลื่อนไหว  

เราเป็นปัญญาชนนะ เราเห็นไหมกีฬายิมนาสติก แล้วกีฬาสเก็ตน า้แข็ง เขาเคลื่อนไหว

ของเขา โอ้ย! พลิว้เลย เวลาแข่งขันยิมนาสติกเล่นประเภทอะไร พลิว้ไหวเลย มันมาจากไหน 

กว่าเขาจะฝึกฝนได้ขนาดนัน้  ร่างกายเขาต้องแข็งแรงมาก  ความแข็งแรงอันนัน้แต่เวลา

ยิมนาสติกเขาเล่นของเขาอ่อนไหวพลิว้สวยงามมาก มันมาจากไหน มันมาจากร่างกายที่

แข็งแรง แล้วฝึกหดัด้วยความอ่อนพลิว้ไง 
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นี่ก็เหมือนกัน ถ้าไม่มีสัมมาสมาธิ อะไรแข็งแรง จิตตัง้มั่นหรือ จิตมีก าลังตรงไหน แล้ว

การเคลื่อนไหวๆ ปัญญาคือการเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวน่ะธรรมจกัร ถ้ามนัเป็นจริงนะ  

“สมาธิแก้กิเลสไม่ได้  สมาธิแก้กิเลสไม่ได้” แต่ไม่มีสมาธิร่างกายอ่อนแอ  เราเป็น

ปัญญาชน เราก็ส่งเสริมการกีฬา เราก็ไปดเูล่นยิมนาสติก แล้วเราก็จ้องเลยนะ ลืมตา ลืมตาอยู่

อย่างนัน้ แล้วมนัเล่นยิมนาสติกเป็นไหม สเก็ตน า้แข็งที่เขาพลิว้อยู่อย่างนัน้ ลืมตาจ้องให้เต็มที่

เลย แล้วมึงจะเล่นได้อย่างเขาไหม ลืมตามึงน่ะ ไม่มีหรอก ลืมตาหลบัตาไม่เกี่ยว ไม่มี 

สมาธิเป็นสมาธิ แต่ด้วยบุญด้วยวาสนานะ ถ้าพอท าสมาธิไม่เป็นแล้วมาวิจารณ์ว่า

สมาธิหลบัตา สมาธิลืมตา มนับอกถึงพืน้ฐานว่าพืน้ฐานไม่มี แม้แต่สมาธิเห็นไหม หลวงตาท่าน

สอนนะ เวลาท่านปรับ บ่นนะ “สมาธิยงัท ากนัไม่เป็น แล้วมนัจะภาวนาอะไรกนั” ท่านบ่นกบัลกู

ศิษย์ลกูหา “สมาธิยงัท ากนัไม่เป็น”  

เพราะสมาธิเราจะหยดุนิ่ง เราจะรักษาหวัใจให้หยดุ แล้วนิ่ง มนัเป็นการท าได้ยากว่า “ใจ

เป็นนามธรรม ใจเป็นนามธรรมอยู่ที่ไหน เวลากายกับใจๆ จับไปก็มีแต่กายไม่เห็นหัวใจเลย” 

แล้วเราจะค้นคว้าหาหวัใจของตน แล้วคนที่มีอ านาจวาสนาขึน้มา คนมนัยงัหยาบๆ อยู่ก็ให้มัน

บริกรรมพทุโธๆ ค าอะไรบริกรรมก็หวัใจมนัคิดไง หวัใจมนัคิดพทุโธๆๆ จนมนันิ่งไง 

พอมนันิ่งขึน้มา สิ่งที่พทุโธๆๆ ไปนัน่น่ะ พทุโธให้เร่ือย พทุโธด้วยสติด้วยปัญญา ด้วยสติ 

ด้วยสติสัมปชัญญะ ด้วยการกระท าของตน ด้วยการล้มลุกคลุกคลานขึน้มา ก็ฝึกหัดของตน

ขึน้มาตลอดไป เวลาถ้ามันเป็นจริงเป็นจังขึน้มามันก็สงบระงับ  เข้ามาไง แล้วถ้ามันสงบขึน้

มาแล้วถ้ามันคลอนแคลน คลอนแคลนนี่คนท าสมาธิไปเห็นนิมิต มันคลอนมันแคลน มันหยุด

มนัไม่นิ่ง มนัไม่นิ่ง มนัหยดุ หยดุแล้วรู้เห็น มนัเป็นข้อเท็จจริงของหวัใจ  

“จิตนีม้หัศจรรย์นัก” หลวงปู่ มั่นแก้จิตๆ “จิตนีม้หัศจรรย์นัก”  

เวลาจิตนีเ้ราปล่อยตามธรรมชาติไง  เราปล่อยตามธรรมชาติไปจนเป็นจริตนิสัยเป็น

ความชอบของตนไง คนชอบส่ิงใดมนัก็แสดงออกอย่างนัน้ แล้วมนัก็แสวงหาสิ่งนัน้มาปรนเปรอ 
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ปรนเปรอกิเลสมนัคิดขึน้มาไง เวลากิเลสมนัคิด มนัต้องการ มนัยแุหย่หวัใจอย่างไร เราก็วิ่งเต้น

ไปหาสิ่งนัน้มาปรนเปรอมนัๆ มนัก็ว่ามีความสขุๆ ไง มนัเป็นกิเลส  

เวลาเราเป็นนกัปฏิบตัิ เรามีครูบาอาจารย์ไง ท่านถึงไปอบรมสัง่สอนให้บริกรรม เวลามนั

คิด ไม่ให้มนัคิด บงัคบัๆ ปฏิบตัิใหม่ๆ เขาบงัคบัทัง้นัน้ ไม่บงัคบัมนัไม่ท าหรอกเพราะอะไร  

เพราะธรรมะมันจะไปช าระล้างกิเลส แล้วกิเลสเป็นเจ้า วัฏจักร เจ้าวัฏจกัรคือเจ้าหวัใจ 

มันเป็นเจ้าหัวใจอยู่แล้วให้มันพุทโธๆ  ใครมันจะพุทโธ เพราะกิเลสมันเป็นเจ้าหัวใจ  มันยึด

อ านาจ มนัครองวฏัจกัรอยู่  

แล้วเราศึกษาธรรมะๆ กัน ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหม  

เวลาเข้าสู่สัจจะความจริง เร่ิม ทาน ศีล ภาวนาเข้ามาก่อน เวลาทานก็เร่ืองทาน เร่ืองศีลก็เร่ือง

ศีล เวลาภาวนาขึน้มาเห็นไหม จะมาปฏิบัติจะมาพุทโธนี่กิเลสมันยอมไหม แล้วกิเลสไม่ยอม 

มนัถึงต่อสู้กนั ต้องเข้มแข็งกนัไว้ ใหม่ๆ ต้องบงัคบัๆ พอบงัคบัจนมนัท างานเป็น มนัท างานได้  

พอมันท างานเป็นท างานได้ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ ไม่มีหลับตาลืมตา

หรอก หลบัตาลืมตาเพ้อเจ้อ ท าไม่เป็นแล้วอิจฉาเขา อิจฉาเขาแล้วก็เที่ยวจะไปบ่งชี ้จะไปบงัคบั

ให้เขาเห็นว่าเป็นหลบัตาลืมตา ไม่มีหรอก ไม่มี 

ถ้ามันจะเป็นจริงๆ ขึน้มา มันเป็นสมาธิขึน้มา เวลาเป็นสมาธิ หยุด หยุดแล้วหยุดบ่อย 

หยุดบ่อยๆ วงกรรมฐานไง พอหยุดขึน้มาหน่อยไปเห็นนู่น ไปเห็นนี่ หยุดทีหนึ่งก็ว่าตัวเอง ได้

มรรคได้ผล หยดุสองทีสามที หยดุแต่ไม่นิ่ง  

ถ้าหยดุมนันิ่ง มนัรู้ หยดุแล้วนิ่ง นิ่งเพราะอะไร นิ่งเพราะมีก าลงัไง เพราะมีก าลงัขาไง นี่

ไง ยิมนาสติกไง เวลาพวกสเก็ตน า้แข็งเห็นไหม ดูเขาหมุนสิ ขาเขาแข็งแรงขนาดไหน นี่ไง มัน

หยดุไง หยดุแล้วมนันิ่งไง นิ่งแล้วหดัเคลื่อนไหว หดัเคลื่อนไหว เล่นยิมนาสติก  
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เคลื่อนไหวในอะไร ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ในการประพฤติปฏิบัติในแนวทาง

สติปัฏฐาน ๔ เวลาเราเร่ิมต้นปฏิบัติขึน้มาเห็นไหม ไปเที่ยวป่าช้า ไปพิจารณากาย นั่นน่ะกาย

ข้างนอก พิจารณาอย่างนัน้พิจารณาจะมาเป็นปัญญาอบรมสมาธิ  

แนวทางสติปัฏฐาน  ๔ ในการประพฤติปฏิบัติของเขา  นั่นเป็นการท่องบ่นกัน เป็น

อปุาทานการคาดหมาย ไม่มีอยู่จริง จะมีอยู่จริงต้องสมาธิหยดุนิ่ง  

ถ้าสมาธิหยุดนิ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึน้ เกิดขึน้จากการค้นคว้าการแสวงหา ไม่ใช่เกิดขึน้

โดยผลมะม่วงหล่นทับใส่หัว ไม่มีหรอกกิเลสตัวไหนมันจะยอมแพ้ยอมจ านนให้เราประพฤติ

ปฏิบตัิธรรมแล้วสมควรแก่ธรรม กิเลสมนัจะพลิกมนัจะแพลง มนัจะกลัน่ มนัจะแกล้ง มนัจะกด

ขี่ตลอด  

การประพฤติปฏิบัติที่ทุกข์ที่ยากกันอยู่ นีคื้อกิเลสในใจของผู้ที่ปฏิบัตินัน้  ในใจ

ของผู้ที่ปฏิบัตินัน้ได้สร้างอ านาจวาสนามามากน้อยแค่ไหน อยู่ที่บุญวาสนาของตน  

องค์สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจ้า ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย มาตรัสรู้เองโดย

ชอบ เพราะด้วยบุญด้วยอ านาจวาสนาที่ได้สร้างสมบุญญาธิการมามากมายมหาศาลขนาดนัน้ 

ขนาดสร้างสมบุญญาธิการมามหาศาลนัน่คือบุญญาธิการ นัน่คือหยดุแล้วนิ่ง มีก าลงัมาก 

แต่เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะตรัสรู้ ตรัสรู้ด้วยอาสวกัขยญาณ ด้วยมรรค

ด้วยผล ด้วยความด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ความชอบธรรมในการประพฤติ

ปฏิบตัิเป็นมรรคอันนัน้ถึงเกิดการกระท า แต่เกิดจากการกระท าปฏิกิริยาช าระล้างกิเลส เพราะ

ด้วยก าลงัอ านาจวาสนาที่ได้ บ าเพ็ญเพียรมา  

คนที่มีอ านาจวาสนามีจุดยืนมีก าลังขึน้มาแล้วต้องฝึกหัดให้มันเป็นมรรคขึน้มาๆ  เรา

เป็นลูกศิษย์กรรมฐาน เราเป็นลูกศิษย์มีครูบาอาจารย์ ท่านสอนให้มีข้อวัตร ท่านสอนให้การ

ประพฤติปฏิบัติก็ท่านสอนเพ่ือให้หัวใจหยุดไง  ไม่ให้หัวใจมันฟุ้งมันซ่าน ให้หัวใจให้กิเลสมัน

หลอกมนัลวง ให้กิเลสมนัชกัน าออกไปใช้ผลประโยชน์ของมนัไง  
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เวลากิเลสมันบีบมันบังคับ มันบังคับให้ไปแสวงหาเพ่ือประโยชน์ของมัน  ตามความ

พอใจของมนั แต่กรรมการกระท าอยู่ที่ใจของเราไง แล้วเราจะมาประพฤติปฏิบตัิ เราจะท าความ

สงบของใจเข้ามา แม้แต่สมาธิมนัยงัท ากนัไม่เป็น แล้วสมาธิหลบัตาลืมตา มนัก็มาเที่ยววิจารณ์

คนอ่ืนเขา สมาธิมนัยงัไม่รู้จกั  

ถ้ามันรู้จัก มันจะกล้าพูดหรือสมาธิหลับตา สมาธิลืมตา เพราะมันไม่มีอยู่จริงในโลกนี  ้

คนที่ประพฤติปฏิบัติไม่รู้ข้อเท็จจริงว่ามีอยู่ในโลกนี ้มนัเกิดมาเป็นบุคคลวิเศษได้อย่างไร วิเศษ

กว่านัน้ ไม่มีกิเลสก็เกิดได้ พระอรหันต์ก็เกิดได้ แล้วยังจะเกิดอีกต่อไปอีกด้วย นี่คนพิเศษ มัน

เลยพดูแบบพิเศษ มนัไม่ใช่คนปกติเหมือนเรา  

คนปกติเรานะ เราเกิดเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เรามีวาสนาขึน้มาเห็นไหม 

มีอ านาจวาสนาขึน้มาเพราะว่าเรามีสติปัญญาเพ่ือจะแสวงหาสิ่งที่เป็นความจริง สิ่งที่เป็นความ

จริง คือ จิตดวงนีท้ี่เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ จิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะมันจะเกิดในภพ

ใดชาติใด มนัก็เป็นสิ่งมีชีวิตในภพชาตินัน้  

ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตในภพชาตินัน้ ถ้ามนัมีอ านาจวาสนา มนัสร้างคณุงามความดีขึน้มา มนั

จะประพฤติปฏิบตัิขึน้มา ไปช าระล้างกิเลสอวิชชา อวิชชาคือผลที่กรรมมนัยมุนัแหย่ ที่ท าให้เป็น

อย่างนัน้ แล้วมนัเป็นพญามารอยู่ในใจนี ้ 

ที่เรามาประพฤติปฏิบตัิแก้กรรมๆ ท าลาย ท าลายภวาสวะ ท าลายภพ ท าลายสิ่งที่กรรม

มนัยึดครอง ท าลายสิ่งที่ว่าอวิชชาที่มนัเป็นเจ้าจกัรวาล มนัเป็นเจ้าวฏัจกัร มนัเป็นเจ้าหวัใจ ถ้า

จิตมนัสงบ ถ้ามนัสงบแล้วนิ่ง ฝึกหดัเคลื่อนไหว ฝึกหดัเคลื่อนไหว  

สมาธิแก้กิเลสไม่ได้ แต่ถ้าไม่มีการสงบนิ่ง ไม่มีสมถกรรมฐาน ไม่มีฐานที่ตัง้แห่งการงาน 

ไม่มีไตรลกัษณ์เกิดขึน้ ไตรลกัษณ์จะเกิดขึน้อยู่ที่อดุมการณ์ อยู่ที่ความสามารถ อยู่ที่วาสนา แต่

ส่วนใหญ่แล้วมันไม่เกิดขึน้ ไตรลักษณ์ไม่เกิดขึน้เห็นไหม เวลาไตรลักษณ์ไม่เกิดขึน้เห็นไหม 
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หยุดแล้วมันไถล ไถลก็คือโลกียปัญญาไง ไถลก็คือความรู้สึกนึกคิดเรานี่ไง มันไถลออกมาไง 

มนัไม่ใช่ปัญญาที่เคลื่อนไหว  

ปัญญาที่เคลื่อนไหว จิตที่มันหยุดนิ่งแล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา คนมีอ านาจวาสนา

บางคนเวลาจิตสงบแล้วเห็นกาย น่ันแหละ ถ้าเห็นกายใช้วิปัสสนาญาณของเรา เห็น

กายแล้วจับไว้ จับไว้แล้วอุคคหนิมิตแยกมัน  ถ้าเห็นจะเป็นสิ่ งใดแล้วแต่ ถ้าเป็น

เกี่ยวกับเร่ืองของกาย เกี่ยวกับเร่ืองของสรีระ  สิ่ งนั ้นเราใช้สติปัญญาจับ แล้วใช้

สติปัญญาแยกแยะได้  

แต่ถ้ายงัท าไม่เป็น มนัจบัไม่ได้ จบัได้มนัก็เคลื่อนไหว คือก าลงัมนัไม่พอ ความนิ่งไม่พอ 

ความนิ่งไม่พอภาพนัน้มนัจะไหวติง แต่ถ้าความนิ่งพอภาพที่ไหวติงกับภาพที่ขยายตัวแตกต่าง

กัน ความไหวติง หมายความว่า ก าลังของใจของเรามันไม่มีก าลังพอ ไม่มีก าลังพอมันทรง

สถานะความเห็นอย่างนัน้ไว้ไม่ได้ มนัก็ไหวติง 

แต่ถ้ามันเป็นจิตที่มีก าลังเวลามันเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คือจับต้องในร่างกายนีจ้ะเป็นเนือ้

เป็นหนงัเป็นต่างๆ จบัต้องได้แล้วเป็นอคุคหนิมิตคือมนันิ่ง มนัตัง้มัน่ได้แล้ว เวลาขยายส่วน ไตร

ลกัษณ์ ขยายส่วนแยกส่วน วิภาคะ วิภาคะให้มนัขยายส่วน พอมนัขยายส่วนเห็นไหม มนัไม่ใช่

อันเดิมไง มันไม่ใช่อันเดิมและมันก็ไม่ใช่อันนัน้ แล้วมันก็ไม่ใช่อันต่อไป เพราะปัญญามันแทง

ตลอดไง  

แต่ถ้ามนัเป็นของเราเห็นไหม มนัมีเหต ุมนัมีผล มนัมีความต่อเนื่อง แล้วเราท ากรรมสิ่ง

ใดก็แล้วแต่ กรรมมนัต้องให้ผลแน่นอน แต่ในปัจจุบนันีภ้าวนามยปัญญาคือการกระท าของเรา 

สิ่งที่เป็นภาวนามยปัญญาที่ปัญญามันเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวจากฐานของสัมมาสมาธิที่หยดุ

แล้วนิ่ง แล้วมีวาสนาน้อมไปเห็นสติปัฏฐาน ๔ เห็นกาย เห็นเวทนา จิตสงบแล้วจบัเวทนาได้ไง  

จิตสงบแล้วจบัเวทนาเห็นไหม เวทนาไม่ใช่เรา เราไม่ใช่เวทนา เวทนามันเกิดจากสิ่งใด 

เวทนามันมีมาได้อย่างไร เวทนามันมีเวทนาสอง เวทนากาย เวทนาจิตไง เวทนากายมันเกิด
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จากร่างกายเนี่ย เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วย เกิดจากร่างกายนี ้แต่มันก็ต้องอาศัยหัวใจนีร้ับรู้

ด้วยใช่ไหม เวลาจิตสงบแล้ว ร่างกายมนัไม่เกี่ยวไง ร่างกายไม่เกี่ยว  

เวลาเกิดความหดหู่เห็นไหม พิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิตเห็นไหม 

พิจารณาจิต จิตมนัหดหู่ จิตมนัผ่องใส จิตมนักว้างขวาง จิตมนัคบัแคบ จิตต่างๆ นี่การพิจารณา

จิตไง เวทนาจิตของจิตไง ไม่ใช่เวทนาของกายไง เพราะมันไม่อาศัยอะไรเกิดขึน้เลย ตัวมันเอง

เกิดขึน้ เพราะว่าสมาธิมนัหยดุแล้วมนันิ่ง แล้วมนัมีก าลงั แล้วสามารถจบัได้ไง 

พอมนัจบัได้เห็นไหม มนัไม่อาศยัสิ่งใดเลย มนัเกิดขึน้ เกิดขึน้จากความสามารถ เกิดขึน้

จากบุญอ านาจวาสนา เกิดขึน้จากการค้นคว้า เกิดขึน้จากการกระท าไง แล้วขยายส่วนแยกส่วน

เป็นไตรลกัษณ์ไง เวลาเป็นไตรลกัษณ์ ปัญญาที่มนัเคลื่อนไหวไง ไม่มีสมาธิ ปัญญาอย่างนีเ้กิด

ไม่ได้ ปัญญาอย่างนีค้ือภาวนามยปัญญา  

ไม่ใช่ปัญญาเกิดจากสมุดจากดินสอ จากการศึกษา เล่าเรียน ศึกษาเล่าเรียนก็ศึกษา

มรรค ๘ นี่แหละ สวดธัมมจกัฯ สวดทกุงาน งานใหญ่ๆ ต้องสวดธัมมจกัฯ อาทิตฯ อนตัฯ  

แต่เวลามันเกิดกับเรา มันเกิดขึน้กลางหัวใจ มันเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกิด

พร้อม ด าริชอบ งานชอบไง  

งานไม่ชอบคืองานหลับตาลืมตา วิตกวิจารณ์คอยกระทบกระเทียบคนอ่ืนไง มนัส่งออก

ไง นี่ไง มันไถลออกไปไง หยุดแล้วไถลออกไปเลยไง มันไม่ใช่เคลื่อนไหวด้วยสติ ด้วยปัญญาไง 

ถ้ามนัเคลื่อนไหวด้วยสติด้วยปัญญา ด้วยสติด้วยปัญญาของใครไง  

โดยปกติความคิดเราจะเร็วมาก รุนแรงมาก เวลามันเป็นมรรค เวลาเป็นมรรคเห็นไหม 

ความคิด ความคิดที่เกิดจากสมาธิหยุดแล้วนิ่งแล้วมีก าลัง  มีก าลังแล้วจับต้อง จับต้องได้ จับ

ต้อง สติปัฏฐาน ๔ ได้ พอจับต้องสติปัฏฐาน ๔ ได้แล้วพิจารณาด้วยปัญญา เวลาปัญญานี่

ความเร็วของมนัการเคลื่อนไหวของมนั สิ่งที่เร็วที่สดุ แล้วมนัเคลื่อนไหวที่เร็วที่สดุ มนัจะมีเหตมีุ

ผลตอบสนองกนัในภาวนามยปัญญานัน้  
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การเคลื่อนไหว ดยูิมนาสติกเห็นไหม เขาเล่น โอ้โฮ! มนัเคลื่อนไหว มนัเร็ว มนัพุ่ง มนัว่อง

มนัไว โอ้โฮย! มนัสดุยอด เขาฝึกเกือบตาย เขาฝึกทัง้ชีวิต เขาฝึกให้ร่างกายเขาแข็งแรง ร่างกาย

ไม่แข็งแรงท าความอ่อนช้อยอย่างนัน้ไม่ได้ เพราะร่างกายแข็งแรงถึงท าความอ่อนช้อยอย่างนัน้

ได้ นี่เป็นเร่ืองโลกๆ นะ  

แล้วถ้ามันเป็นเร่ืองปัญญา ภาวนามยปัญญา ไม่ใช่สุตมยปัญญา ไม่ใช่โลกียปัญญา 

ไม่ใช่โลกุตตรปัญญา โลกียปัญญา โลกุตตรปัญญานี่นกแก้วนกขนุทอง ฮูย! แจ้ว แจ้ว แจ้ว แจ้ว

เลย  

แต่เวลามนัเกิดธรรมจกัรกบัเรา เรารู้เอง ปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก เวลาโง่ก็โง่หนกัหนา เวลา

ภาวนาไม่เป็นก็ล้มลุกคลุกคลานมาตลอด  เวลากว่าจะเอาชนะกิเลสได้เป็นครัง้เป็นคราว 

เอาชนะกิเลสได้เป็นครัง้เป็นคราวนี่ท าความสงบของใจได้บ้าง การท าความสงบของใจได้บ้าง 

เดี๋ยวมันก็เสื่อม พอเสื่อมแล้วเราก็มีครูบาอาจารย์คอยคุ้มครองคอยดแูลเรา  ถ้าให้เราคนเดียว 

เวลาเราเสื่อมแล้ว เราก็ทกุข์ เราก็ยาก เราก็ท้อแท้  

ความทกุข์นี่ทกุข์มนัเป็นอริยสจั ทกุข์มนัเป็นความจริง อยู่แล้ว แล้วเวลามนัเสื่อมสภาพ 

มันหันหน้าหันหลังไม่เห็นใครเป็นคนให้ก าลังใจเลย  มันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความยาก มันมี

กิเลสคอยกระทืบซ า้ มันมีแต่คอยยุคอยแหย่ให้ออกไปเผชิญกับโลก ให้อยู่กับโลกนี ้ให้เป็นขี ้

ข้าวฏัจกัรต่อไป  

นี่ไง ถ้าเรามีครูมีอาจารย์คอยคุ้มครองคอยดแูล มนัเสื่อมไปขนาดไหนเราก็พยายามของ

เรา พยายามฝึกฝนของเรา รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง นี่ไง เวลามนัเสื่อม มนัเสื่อมเพราะอะไร 

เวลาถ้าเราพยายามให้มนัเจริญขึน้มา มนัเจริญขึน้มาได้มนัก็จะเป็นสมาธิที่หยดุแต่ไม่นิ่งหรอก 

ก าลงัมนัไม่มี พอก าลงัมนัมีขึน้มา สิ่งที่ว่ามนัทกุข์มนัยาก จบแล้ว เพราะอะไร  

เพราะสุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี จิตที่สงบนี่คนที่ไม่มีอ านาจวาสนามันว่านิพพาน ไอ้

กรรมฐานม้วนเสื่อ มนัถึงไม่มีทกุข์ เหตใุห้เกิดทกุข์ ทกุข์ดบั วิธีการดบัทกุข์ มนัไม่มีตทงัคปหาน 
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สมจุเฉทปหาน มนัไม่มีการพิจารณา แล้วเวลาสรุปรวมลงที่เป็นขณะที่มันจะเป็นความจริง 

ขณะ คือ จบกระบวนการของมัน จบกระบวนการของมรรคไง  

มรรค วิปัสสนามันเกิดขึน้ ใช้ปัญญาใคร่ครวญอย่างพร้อม ด้วยสติ พร้อมด้วยความ

สมดุล เพราะไม่สมดุลแล้วเห็นไหม อัตตกิลมถานุโยค กามสุขัลลิกานุโยค มัชฌิมาปฏิปทา

ความสมดุล  ความพอดี  การประพฤติปฏิบัติขึ น้มามันจะละเ อียดอ่อน  แล้วมันจะตั ง้

สติสัมปชัญญะการคุ้มครองดูแล ความคุ้มครองดูแลแต่ละรอบของปัญญา ปัญญาแต่ละรอบ

ถ้ามนัตทงัคปหาน มนัประหารชัว่คราว มนัปล่อยหมดเลย ปล่อยหมดเลยเห็นไหม ตวัตนยงัอยู่ 

ไตรลกัษณ์ไม่สมบูรณ์นะ มนัเป็นไตรลกัษณ์อยู่บ้าง มีการกระท าที่ว่าต้องฝึกต้องฝนไง  

เวลาหลวงตาพระมหาบัว หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นท่านบอกว่า “ท าซ า้แล้วซ า้เล่า ซ า้

แล้วซ า้เล่า” ทดสอบตรวจสอบเห็นไหม แกะแบบเห็นไหม แบบแกะออกมาแล้วประกอบเข้า ว่า

มันถูกต้อง ถูกที่ถูกทางหรือไม่ พิจารณาซ า้พิจารณาซากของมันครัง้แล้วครัง้เล่า  พิจารณาแต่

ละครัง้ขึน้มา มนัก็จะปล่อยวางเป็นชัน้เป็นตอนขึน้มา  

สมาธิหยดุแล้วนิ่งมีก าลงั สมาธิหยดุมนัยงัไม่มีก าลงั มนัไถล มนัไถลออกไป มนัไม่เข้าสู่

มรรค ถ้ามันไถลออกไป มันเป็นความคิดของเรา เป็นความเห็นของเรา เป็นการให้คะแนน

ตวัเอง เป็นการให้ผลตอบแทนมากเกินไป แล้วมนัไม่จริง มนัไม่จริงต่อเม่ือเวลาจิตมนัเสื่อมแล้ว 

มนัจะรู้เองว่า มนัไม่มีสิ่งใดตกค้าง ในหวัใจเลย  

แต่เวลาพิจารณาซ า้แล้วซ า้เล่า ซ า้แล้วซ า้เล่า เวลามันสมุจเฉทปหานนะ 

สมุจเฉทปหานคือขณะ ขณะคือนิโรธ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค มันมีคุณค่ากับใจดวง

นัน้ไง ใจดวงที่ประพฤติปฏิบัติเห็นไหม มันเกิดนิโรธการดับทุกข์ นิโรธคือการดับทุกข์ 

ดับด้วยมรรคไง  

ถ้าไม่มีขณะ ดบัตอนไหน แล้วกิเลสมนัตายอย่างไรล่ะ แล้วเวลาตายแล้วนี่ ยถาภูตงัเกิด

ญาณทัสสนะขึน้มา นี่ไง นี่แค่โสดาบันนะ โสดาบันไม่ลูบไม่คล าในศีล ไม่ถือมงคลตื่นข่าว ไม่
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เห็นต่างพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่เห็นแย้งในสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธ

เจ้า  

แล้วที่มันพูด พูดขัดพูดแย้ง พูดแจ้วๆ นั่นไอ้บ้าหอบฟางทัง้นัน้ ไอ้บ้าหอบฟาง เวลาคน

บ้ามนัชีค้นอ่ืนว่าบ้านะ คนบ้ามนั ไม่เคยชีต้วัเองบ้าเลยล่ะ คนบ้าถ้าใครมา มึงบ้า มึงบ้า มึงบ้า

เลย  

แต่ในวงกรรมฐาน ครูบาอาจารย์ของเรา “ท าไมเราโง่นัก ท าไมเราโง่นัก” ถ้ามนัรู้แล้ว

นะ  

ถ้ามนัยงัไม่รู้ มนัว่ามนัฉลาดทัง้นัน้ มนัว่ามนัฉลาด มนัหลกัแหลม มนัมีสติปัญญา ทัง้ๆ 

ที่มันเป็นขีข้้ากิเลสนั่นน่ะ ฝึกฝนจนเกือบเป็นเกือบตาย แค่หยุดเฉยๆ เดี๋ยวมันก็คลายออกมา 

ถ้าหยุดแล้วเกิดความคิดนัน่คือไถล มันไถลออกมาโลกไง มันไถลออกมาเป็นโลกียปัญญา มนั

ไม่เข้าโลกุตตระหรอก มนัไม่เข้าสู่มรรคไง  

แล้วเวลาว่ามันเป็นปัญญาๆ ปัญญาที่เคลื่อนไหวเห็นไหม สมาธิแก้กิเลสไม่ได้ ไม่มี

สมาธิจะเกิดปัญญาอย่างนีไ้ม่ได้เด็ดขาด แล้วไม่รู้จักปัญญาอย่างนี  ้พอไม่รู้จักปัญญาอย่างนี ้

แล้ว ก็เอาสถิติ เอาความจ าของตน เที่ยวอวดชาวบ้าน เที่ยวพูด เที่ยววิจัย เป็นตรรกะ เป็น

ความคิด เป็นความเห็น เป็นองค์ความรู้ต่างๆ  

มันก็เหมือนกบัการอบรมสัง่สอนในห้องเรียน เวลาห้องเรียนเขาก็ประสบการณ์ของเขา 

เขาเอาคนท างานที่ประสบความส าเร็จแล้วเอางานของเขามาวิจยัให้ฟัง นัน่มนัเร่ืองของโลก  

แต่ถ้าเป็นภาวนามยปัญญา มันไม่เป็นอย่างนัน้ มันเป็น อีกอย่างหนึ่ง อีกอย่างอย่างไร 

อีกอย่างที่เป็นปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก  

แล้วหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นเวลาท่านอบรมบ่มเพาะธรรมทายาท  เวลาท่านอบรมบ่ม

เพาะหลวงปู่ เจี๊ยะ หลวงตาพระมหาบวั เถียงกนัปากเปียกปากแฉะ  
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แล้วเห็นไหม แล้วเวลาเถียง ดสู ิเวลาหลวงปู่ มัน่ท่านพดู หลวงตาพระมหาบวัเหมือนเรา

เลยที่ถ า้สาริกา ค าว่า “เหมือนเราเลย” มาตรฐาน มาตรฐานของภาวนามยปัญญาแต่ละขัน้แต่

ละตอนมนัมีมาตรฐาน นี่เหมือนของเราเลย เหมือนกบัเราเลยที่ถ า้สาริกา แต่ของมหาไม่มียักษ์ 

ของเรามียกัษ์  

มาตรฐานนัน้ คือ กายกับใจมันแยกออกจากกนั ว่าง เวิง้ว้างหมด โลกนีร้าบ กิเลสหมด 

แต่ของหลวงตา หลวงตาไม่มียกัษ์ ของท่านมียกัษ์ นี่คือต่างกนัด้วยบุญญาบารมี แต่มาตรฐาน

ของอริยสัจอันเดียวกัน เหมือนเราเลยที่ถ า้สาริกา แต่ของมหาไม่มียักษ์ มาตรฐานของมัน

เหมือนเลย แต่บารมีไม่เหมือน ต่างกนัเห็นไหม  

แล้วเวลาติด “สุขอย่างนัน้มันแค่เศษเนือ้ติดฟัน” เพราะมันยังจับอสุภะไม่ได้ ยังไม่ตัด

กามราคะปฏิฆะ กามราคะปฏิฆะขึน้มา เกิดขึน้มาด้วยมหาสติมหาปัญญา เวลามหาสติมหา

ปัญญานี่สมาธิหยุดนิ่งมีก าลังถึงจับได้ มีก าลังถึงวิปัสสนาได้ มีก าลัง ถึงจะรู้จักการแยกการ

แยะ การดกูารแล  

วงกรรมฐานครูบาอาจารย์ของเรามีภูมิ มีความรู้ มี องค์คุณธรรม แล้วอบรมสั่ ง

สอนเป็นธรรมทายาท เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น ครูบาอาจารย์ของเรา

ท ามาอย่างนี ้ 

ไม่ใช่หลบัตา ลืมตา แล้วก็เที่ยววิเคราะห์วิจยัวิพากษ์คนอ่ืน แต่ไม่เคยวิพากษ์กิเลสในใจ

เลย แต่ไม่รู้จกักิเลส ท่องจ ารู้จกัไปหมดเลย จนกิเลสมนัอาย มนัไม่กล้ามาอีกเลย  

ฮึ! มีกิเลสที่ไหนมนัอาย กิเลสที่ไหนที่มนัจะปล่อยให้จิตพ้นจากอ านาจมนั ไม่เคยมีกิเลส

อายหรอก กิเลสมันหน้าด้าน มันกระทืบหวัใจของสัตว์โลก ยึดครอง มันจะอายไปไหน ไม่เคยรู้ 

ไม่เคยเห็นมนัไง พดูเท่าไรก็โง่เท่านัน้แหละ พดูเท่าไรมนัก็จะประจานตวัเองเท่านัน้แหละ เพราะ

ภาวนาไม่เป็น เอวงั 


