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ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 

  

ตั #งใจฟังธรรมะ ตั #งใจฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมา-สมัพุทธเจ้านะ องค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนา รื 9อสัตว์ขนสัตว์ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี

เมตตาธรรม มีกรุณา มีความเมตตามหาศาล ความมีเมตตามหาศาลเพราะอะไร 

เพราะจิตใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมๆ ไง คําว่า “เป็นธรรมๆ 

นะ”  

เวลาถ้าไม่เป็นธรรมนะ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เป็นเจ้าชายสิทธตัถะไง เวลา

มนัทกุข์มนัยาก มนัทกุข์มนัยาก ในหวัใจดวงนั #น เวลาแสวงหาสิHงใดขึ #นมามนัก็เป็นความทกุข์ 

ความยากในหัวใจดวงนั #น หัวใจดวงนั #นแสวงหาสิHงใด กระทําสิHงใด เห็นไหม ได้สมาบัติ ๖ 

สมาบัติ ๘ กับอาฬารดาบส อุทกดาบส เห็นไหม ได้เหมือนกัน อาฬารดาบส อุทกดาบส 

“เจ้าชายสิทธตัถะ ได้ฌานสมาบตัิเหมือนเรา เป็นอาจารย์สอนได้” แต่ท่านก็ได้ฌานได้สมาบตัิ

เหมือนกนั  

คําวา่ “ฌานสมาบตัิ” มนัเจริญ เห็นไหม แล้วมนัก็เสืHอมลง ความทีHจะคงอยูไ่ด้ๆ รักษาไว้

อย่างไร ผู้ ทีHประพฤติปฏิบตัิทําสมัมา-สมาธิเป็น ทําสมาธิได้ เขาจะรู้ของเขาว่าจิตของคนทีHเป็น

ปถุชุนคนหนา คนทีHมนัทกุข์มนัยาก คนทีHอารมณ์ความรู้สกึสามญัสํานกึนีH กบัจิตทีHทําความสงบ

ของใจทีHเป็นสมัมาสมาธิ สมาธิทีHมีความสขุอยู่นีHมนัแตกต่างกนัอย่างใด แล้วถ้ามนัแตกต่างกนั

อย่างใดแล้วนีH เวลาทําจิตให้มนัสงบเข้ามามนัมีลกัษณะมีคณุพิเศษมีการกระทําแล้วมนัเป็น

อยา่งไร เวลาเจริญแล้วเสืHอมๆ คนทีHเคยมีเคยเป็นจะรู้ คนทีHไมเ่คยมีไมเ่คยเป็นไมรู้่ พอไมรู้่ขึ #นมา 

เหน็ไหม  

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นเจ้าชายสทิธตัถะ เวลาออกประพฤติปฏิบตัิไป 

อุทกดาบส อาฬารดาบส เห็นไหม ก็ยืนยันนะ ว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้สมาบัติ ๖ สมาบัติ ๘ 

เหมือนเราเทา่เรา ทําไมเจ้าชายสทิธตัถะไมพ่อใจละ่ เพราะอะไร เพราะมนัเสืHอมไง 
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มนัเสืHอม หมายความว่า สิHงทีHเป็นสมาธิ สิHงทีHเป็น ฌานสมาบตัิมนัอยู่ทีHการกระทํา อยู่ทีH

การรักษา อยู่ทีHการกระทํา เห็นไหม จิตเป็นปกติสามญัสํานึกนีHก็เป็นปถุชุนคนหนาใช่ไหม เป็น

ปถุชุนๆ ปถุชุนคือควบคมุหวัใจของตนเองไม่ได้ เวลาควบคมุหวัใจของตวัเองไม่ได้นีH เวลาเรามี

สติสมัปชญัญะพยายามรักษาดแูล แล้วพยายามบริกรรมมีการกําหนด กําหนดภาวนาให้มนัได้

ปฐมฌาน ทตุิยฌาน ตติยฌาน ได้สมาบตัิ ๖ สมาบตัิ ๘ แล้วถ้าไม่รักษาไม่ตอ่เนืHองตอ่ไป เวลา

มนัคลายตวัออกมาละ่ มนัต้องคลายตวัออกมาโดยข้อเทจ็จริงของมนัเป็นอยา่งนั #น  

ดูสิ ดูอารมณ์ความรู้สึกของเรา เด̀ียวดี เด̀ียวร้าย เด̀ียวชอบใจ เด̀ียวไม่ชอบใจ เด̀ียวมี

ความสขุ เด̀ียวมีความทกุข์ จิตใจของเรามนัไม่มัHนคงไง ปถุชุนคนหนาไง มนัรักษาใจของตวัเอง 

ไม่ได้เพราะอะไร เพราะมนัมีกิเลสๆ กิเลสไง เพราะมีกิเลสตณัหา ความทะยานอยากในหวัใจ

ของตน มนัท่วมท้นอยู่อย่างนั #นไง เวลา ทําไป ทําไปด้วยความมมุานะ ทําไปด้วยความตั #งใจ

ของตน มนั ก็ทําได้ เวลาทําได้เพราะคนมีความมมุานะมีการกระทําอยา่งนั #น  

ถ้ามีการกระทําอย่างนั #น สมาบตัิ ๖ สมาบตัิ ๘ ฤๅษีชีไพรในสมยัพทุธกาลเขาก็ทําของ

เขา ในพระไตรปิฎกมีไง ฤๅษีชีไพรเวลาเขาเหาะเหินเดินฟ้าได้ไง เวลาเขาผ่านไปราชวงัเห็นนาง

สนม เขากําลงัอาบนํ #าอาบทา่กนัอยูใ่นสระ เห็น จิตมนัปฏิพทัธ์ ตกเลย นีHมนัมีข้อเท็จจริงของมนั

อยูไ่ง เวลาจิตถ้ามนัแวบออก มนัจบเลย  

นีHพูดถึงคนทีHทําสมาธิเป็น ทําสมาธิไม่เป็น แค่ทําสมาธิเป็น ทําสมาธิไม่เป็น มันก็รู้ได้

แล้ววา่เวลาปถุชุนคนหนา เวลาเราจะประพฤตปิฏิบตัจิะประพฤตปิฏิบตัอิยา่งไร  

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าออกประพฤติปฏิบตัิ มนัมีความสขุความทกุข์อยู่

อย่างนี #ไง เวลาจิตมนัสงบระงบัเข้ามา มนัก็มีความสขุชัHวคราวๆ ชัHวคราวขนาดไหน แต่เจ้าชาย

สิทธัตถะ มีอํานาจวาสนาจะตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า แล้วตรัสรู้เป็นองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะตรัสรู้อยา่งไร? มนัมีวิธีการอยา่งไร? มีการศกึษาอยา่งไร? มีการ

ค้นคว้าอยา่งไร?  

๖ ปีศึกษาค้นคว้ากับเขามาทัHว แล้วเวลามาพิสูจน์ในสัจจะความจริงของตน “มัน

ไมใ่ช่ๆ ” มนัไมใ่ชคื่อมนัมีอํานาจวาสนา ถ้ามีอํานาจวาสนา กาลามสตูรไมเ่ชืHอใครทั #งสิ #น มนัต้อง

เชืHอสจัจะ เชืHอความจริงไง ไมเ่ชืHอแม้แตอ่าจารย์ของเรา ไมเ่ชืHอใครทั #งนั #น ถ้าไมเ่ชืHอ ไมเ่ชืHอเพราะ

อะไร  
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เพราะมนัไม่มีความจริง มนัไม่มีข้อเท็จจริงยืนยนั มนัไม่มีข้อเท็จจริงยืนยนักบัหวัใจของ

เราวา่มนัเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง มนัไม่มีข้อเท็จจริงยืนยนั ถ้าไม่มีข้อเท็จจริงยืนยนัมนัก็รวนเรก็

ระแวง ก็สงสยั มนัอมทกุข์อยูต่ลอดเวลาทั #งนั #น ถ้ามนัไมใ่ช่ๆ   

แต่เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าเวลาจะเอา เป็นจริงเป็นจังขึ #นมา เห็นไหม 

เวลานัHงก็นัHงสมาธิแบบเรานีHแหละ เวลานัHงสมาธิ เห็นไหม นัHงสมาธิเวลาฝึกหดัของเรา เห็นไหม 

เวลานัHงโคนต้นโพธิeไงปฐมยาม ปฐมยาม มชัฌิมยาม ปัจฉิมยาม นีHยาม ๓ ยาม ๓ เวลาจิตมนั

เป็นขึ #นมามันเป็นชั #นเป็นตอนขึ #นไปเลย นีH ก็เหมือนกัน เวลาครูบาอาจารย์ของเราทีHท่าน

ประพฤตปิฏิบตั ิทา่นก็ปฏิบตัอิยา่งนี # เวลาปฏิบตัอิยา่งนี # ปฏิบตัอิยา่งนี #เริHมต้นมาจากไหนละ่  

เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอํานาจวาสนาบารมีของท่านนะ นีHปัญจ

วัคคีย์ๆ เป็นผู้ อุปัฏฐาก นีHอุปัฏฐากอยู่ใกล้ชิดมา ๖ ปี ก็เห็นมาหมด ทําดีทําชัHวมาอย่างไร 

ประพฤติปฏิบัติอย่างไร ความดีความชัHวมันก็ทําเห็นแต่กิริยาความเป็นอยู่จากภายนอก แต่

เวลาหวัใจทีHมนัเป็น ไมเ่ป็น เหน็ไหม นีHคอยอปัุฏฐากคอยดแูลอยูเ่ลย ทําทกุรกิริยาขนาดไหน  

นีHทกุรกิริยา เห็นไหม นีHทกุรกิริยาทีHพวกฤาษีชีไพรยงั ทํากนัอยู่ในสมยัปัจจบุนันี #ไง พวก

บูชาไฟ บูชาไฟ เห็นไหม ชฎิล ๓ พีHน้องบูชาไฟๆ ดูพราหมณ์สิ เขาบูชาไฟๆ สิ เวลาเขาทํา

ร่างกายของเขา เขาทรมานของเขา เขาดดัแปลงร่างกาย จนถ้าเป็นเรืHองวิทยาศาสตร์ เห็นไหม 

เขาทําโยคะ โยคะๆ นีHบริหารร่างกาย องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบริหารร่างกาย กระทํา

กับร่างกาย ว่าร่างกายนี # ว่ามันจะเป็นสุขเป็นทุกข์ แล้วมันแก้ ไม่ได้ เพราะทุกข์มันอยู่ทีHใจไง 

ทกุข์มนัอยูที่Hใจๆ เขาทรมานร่างกาย นีHทําทกุรกิริยา ทกุรกิริยานีHทรมานร่างกาย  

แต่เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า เห็นไหม ฉันอาหารของนางสุชาดาแล้วไง 

กิเลสมันไม่ได้อยู่ทีHนัHน นีHว่า “ถ้าเรานัK งคืนนี 9แล้วไม่สําเร็จ เราจะไม่ลุกจากทีK นัK งนี 9เลย” 

ปฐมยาม เห็นไหม จิตมนัสงบระงบัเข้ามา เวลาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ เวลา ประพฤติปฏิบตัิอยู่

ได้ฌานสมาบตัิ นีHสมาบตัิ ๖ สมาบตัิ ๘ มนัก็รู้ได้ มนัก็เข้าใจของมนัได้ แตไ่ด้ก็คือได้ ได้ก็คือจบ

ไง ได้แล้วอยา่งไรตอ่ มนัไปไมไ่ด้ไง  

เพราะถ้าเวลาสมาบตัิมนัเสืHอม ไอ้ความรู้ความตา่งๆ นีH มนัก็เป็นแคค่วามจํา มนัจะเป็น

ความจริงตลอดไปอย่างไร เพราะ เพราะผลของวฏัฏะไง โลกมนัเปลีHยนแปลงตลอดเวลาไง นีH 

สรรพสิHงในโลกนี #เป็นอนิจจัง มันเคลืHอนทีHตลอดเวลา มันมีอะไรคงทีHบ้าง มันเปลีHยนแปลงไป

ทั #งสิ #น เปลีHยนแปลงไปทางดีและ ทางชัHวไง  
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นีH ก็ เห มื อ น กั น  เว ล า ป ฐ ม ย า ม เว ล า จิ ต มั น ส ง บ ร ะ งับ เข้ า ม า  เห็ น ไห ม  นีH

บุพเพนิวาสานุสติญาณ อันนี #มันคงทีHตายตัว ตายตัวเพราะอะไร คงทีHตายตัว เพราะ เพราะ

อดีตชาติไง ของเก่า อดีตมนัเปลีHยนแปลงอะไรไม่ได้ มนัเป็นอดีตไปแล้ว มนัเป็นประวตัิศาสตร์ 

มนัเป็นสิHงทีHจารึกอยู่ในใจอนันั #นไง นีHบุพเพนิวา-สานสุติญาณ จิตทีHเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ

มนัเคยเป็นอยา่งใดมา  

เวลาไป เห็นไหม เวลาได้ฌานสมาบัติ เวลามันเป็นแล้วมันเป็นอย่างไรล่ะ? เป็นแล้ว

พิสูจน์กันอย่างไรล่ะ? แต่นี #นีHด้วย อํานาจวาสนาทีHองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าจะตรัสรู้

ธรรมไง เวลามนัย้อนอดีตชาติไปนีHมนัไม่ใช่ มนัไม่ใช่คือว่านีHคืออดีต มนัแก้กิเลสไม่ได้ เห็นไหม 

มนัแตกต่างกบัเวลาเข้าฌานสมาบตัิ แล้วเรืHองอดีตชาติ อดีตชาติก็คือรู้หรือเห็นไง แต่นีHระลึก

อดีตชาติไปแล้ว อดีตชาติๆ มนัเป็นอดีต อดีตชาติมนัเป็นการสง่เสริมมาๆ จนชาติสดุท้ายก่อน

จะมาตรัสรู้มาเกิดเป็นเจ้าชายสทิธตัถะก็เป็นพระเวสสนัดร นัHนอดีตชาติไง แล้วพระเวสสนัดรสิHง

ทีHทํามานีHมนัสมบรูณ์แบบของมนัแล้วมนัถึงได้บารมีเต็มไง ถึงได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนีH

ไง  

อดีตชาติแก้กิเลสไม่ได้ ดงึกลบัมา มชัฌิมยาม พอทํา ความสงบของใจเข้ามา เห็นไหม 

มชัฌิมยามพอทําความสงบของใจให้มากขึ #น พอดงึกลบัมาแล้วก็ทําความสงบของใจให้มากขึ #น 

มีกําลงัเพิHมขึ #น เวลาออกส่งออกไปดไูง จตุปูปาตญาณ เห็นไหม ถ้ามนัไม่มีไม่สิ #นกิเลสอย่างไร

มนัต้องไปเกิดอย่างนั #นๆ ต้องมีอํานาจวาสนาอย่างนั #น นีHมนัอนาคตไง อนาคตมนัก็ไปจากอดีต

มาให้เป็นปัจจุบัน ปัจจุบันทําดีทําชัHวอย่างไร ถ้าไม่สิ #นกิเลสมัน ก็ต้องไปอนาคตโดยผลของ

กรรมนีHไง กรรมจําแนกสตัว์ให้เกิดตา่งๆ กนัไง อยู่ทีHการกระทําไง แตถ้่าจิตดวงใดจะเกิดอย่างไร 

จะเป็นอยา่งไร เนีHยยืนยนัในวิชชา ๓ ขององค์สมเดจ็พระสมัมา-สมัพทุธเจ้า  

เวลาดึงกลบัมา ดึงกลบัมา เห็นไหม ปัจฉิมยาม ยามสดุท้าย เวลาเอาถึงทีHสดุ เห็นไหม 

เวลาอรุณขึ #น อาสวกัขยญาณ ทําลายอวิชชาๆ ทําลายอวิชชาทําลายความไม่รู้ในหวัใจดวงนี #ไง 

ทําลายด้วยอะไร อวิชฺชา ปจฺจยาสงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิ��าณํ เวลามนัเกิดวิชชาไง 

สิHงทีHมันเกิดขึ #นมันเป็นสจัจะเป็นความจริง เกิดอาสวกัขยญาณทําลายอวิชชาในใจขององค์

สมเด็จ-พระสมัมาสมัพุทธเจ้า พญามาร หักเรือนยอดของความโลภ ความโกรธ ความหลง 

เรือน ๓ หลงั หกัเรือนยอด หกัอวิชชาในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไง นีHเป็นธรรมๆ  



กิเลสเสรี ๕ 

 

©2022 www.sa-ngob.com 

มนัเป็นความมหศัจรรย์ เพราะอะไร เพราะมนัไม่ใช่สขุเวทนา ทกุขเวทนา มนัเป็นวิมตุติ

สขุ มนัเป็นหนึHงเดียว มนัไม่มีสอง มนัไม่มีสองมนัไม่เป็นไป เห็นไหม พอมนัไม่เป็นไป เวลา มนั

ชําระอวิชชา โอ้โฮ! มนัมีความสขุ มีความสขุ มีวิมตุตสิขุในหวัใจนี #ไง  

นีHไง ทีHวา่สิHงทีHเป็นความทกุข์ความยากในใจขององค์-สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ๖ ปีทีH

ประพฤติปฏิบตัิมา ความทกุข์ ความยากในวฏัสงสาร ในการสร้างอํานาจวาสนาบารมีๆ มาเป็น

เจ้าชายสิทธตัถะไง เวลาประพฤติปฏิบตัิขึ #นมาจนเป็นความจริงๆ ความจริงเกิดจากการกระทํา

อนันั #นไง การกระทําอนันั #นมนัเป็นความจริงๆ เป็นความจริงในใจขององค์สมเด็จพระสมัมาสมั

พุทธเจ้า พอเป็นความจริงในใจขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้านีHแสดงธรรมๆ เห็นไหม 

แสดงธรรม แสดงธรรมได้พระอัญญา- โกณฑัญญะ ได้ปัญจวัคคีย์ ได้ต่างๆ ได้อย่างนั #นมา 

ได้มา นีHพระอรหนัต์ ๖๐ องค์ พ้นจากบว่งทีHเป็นโลกและเป็นทิพย์ พ้นจากบว่งทีHเป็นทิพย์  

เราจะยืนยนัทกุอนัวา่ พระอรหนัต์ๆ พระอรหนัต์ไม่มีตุกตกิ ไม่มีมารยาสาไถย ไม่

มีต้องการใดๆ ในโลกนี 9อีกแล้ว ไม่ต้องการสิKงใดเลยแหละ เพราะอะไร  

เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนารื 9อสัตว์ขนสัตว์ไง คําว่า “รื 9อ

สัตว์ขนสัตว์” มันเมตตาธรรมคํ 9าจุนโลก ชีวิตทีK เกิดมามันมีอํานาจวาสนา มันมีความ

ทุกข์ความยากขนาดไหน แล้วมีความทุกข์ความยากขนาดไหน สิKงทีKชําระความทุกข์

ความยากอันนั9นมันก็เป็นสัจธรรม ธรรมะขององค์สมเดจ็พระ-สัมมาสัมพุทธเจ้าทีKองค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดง

ธรรมๆ พระอัญญา-โกณฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรม มีดวงตาเห็นธรรมมันมีสัจจะมี

ความจริงขึ 9นมา มันถึงจะเป็นจริงไง ถ้ามีสัจจะมีความจริงขึ 9นมา มันเป็นจริง นีK พ้นจาก

บ่วงทีKเป็นโลกและบ่วงทีKเป็นทพิย์ 

ถ้าบว่งทีHเป็นโลก เห็นไหม มารยาสาไถย โลกธรรม ๘ เนีHยบว่งทีHเป็นโลก บว่งทีHเป็นทิพย์ 

ความเป็นทิพย์สมบตัิต่างๆ พ้นหมดละ่ แล้วถ้ามนัพ้นหมดแล้วมนัปรารถนาอะไร มนัมีสิHงใด มี

คุณค่า “เธอถึงไปอย่าซ้อนทางกัน โลกนี #เร่าร้อนนัก โลกนี #มีมารยาสาไถย โลกนี #มันปลิ #นมัน

ปล้อน มนักะลอ่น มนัพลิกมนัแพลง โลกมนัทกุข์มนัยากทั #งนั #น” ทกุข์ยากเพราะอะไร ทกุข์ยาก

เพราะกิเลสมนัครอบงําหวัใจของสตัว์โลกทั #งหมด กิเลสๆ กิเลสมนัครอบงําทั #งสิ #น 

แม้แตอ่งค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเวลาประพฤติปฏิบตัิขึ #นไป เห็นไหม เวลามารยา

สาไถยของพญามารๆ พญามารมนัเป็นเจ้าวฏัจกัร มนัไม่มีจิตดวงใดพ้นจากอํานาจของมนัไป
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ได้ จิตดวงแรกทีHจะพ้นจากอํานาจของมนัไปคือองค์สมเด็จพระสมัมา-สมัพุทธเจ้า แล้วปัญจ

วคัคีย์ แล้วยสะ ๖๐ องค์ ๖๐ องค์ แล้ว ตอ่เนืHองกนัไปเป็นพระอรหนัต์ๆๆ เป็นพระอรหนัต์เพราะ

มีความซืHอสัตย์ มีความสุจริต มีการกระทํา มีการกระทําสัจจะความจริงขึ #นมาให้เป็นสัจจะ

ความจริงขึ #นมาในใจของตนๆ ไมใ่ชใ่นใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

มีพระในสมยัพทุธกาลไปเฝา้องค์สมเด็จพระสมัมาสมั-พทุธเจ้าไง ไปชืHนชมบารมี ไปชืHน

ชมบุญญาธิการขององค์สมเด็จ-พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ชืHนชมๆ นัHนเป็นขององค์สมเด็จพระ

สัมมา- สัมพุทธเจ้า แล้วตัวเองล่ะ ตัวเองๆ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมา- สัมพุทธเจ้า

ปรารถนารื 9อสัตว์ขนสัตว์ ท่านไม่ให้มาชืKนชมของท่าน อย่างนั9น ท่านให้เราแก้ไขทีKใจ

ของเราไง ให้มันเกดิสัจจะความจริงไง เลยเกดิปริยัต ิปฏบิตั ิปฏเิวธไง 

ปริยตัิ ปริยตัิคือศึกษาเล่าเรียน การศึกษาเล่าเรียนขึ #นมา ก็เพราะว่าคนทีHเกิดมาแล้วมี

อํานาจวาสนาไมเ่ทา่กนั ถ้ามีอํานาจ วาสนาไมเ่ทา่กนั เห็นไหม ถ้าอํานาจวาสนาไมเ่ทา่กนั สิHงนี # 

การกระทําแล้วมันไม่เกิดสัจจะไม่เป็นความจริงนะ ก็ให้สร้างอํานาจวาสนาบารมี ให้มี

การศึกษาธรรมะ ศึกษาธรรมะขึ #นมาแล้ว ศึกษาค้นคว้าให้สร้างได้บําเพ็ญตน ให้มันเป็น

ประโยชน์ไง 

แต่ถ้าเป็นธรรมๆ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าให้กรรมฐาน ให้กรรมฐานเวลามนั

เป็นสจัจะเป็นความจริงขึ #นมา เวลาเขาไปประพฤติปฏิบตัิขึ #นมา ถ้ามนัเป็นสจัจะเป็นความจริง 

ขึ #นมาในหวัใจ เห็นไหม มนัเป็นจริง มนัเป็นจริงอย่างนั #น ถ้ามนัเป็นจริงอย่างนั #น เห็นไหม เวลา

เป็นจริงอย่างนั #น สิHงทีHว่า เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าปรารถนารื #อสตัว์ขนสตัว์ รื #อ

สตัว์ขนสตัว์ รื #อสตัว์ขนสตัว์คือรื #อหวัใจของสตัว์โลกนีH  

สตัว์โลกเป็นไปตามกรรมนะ อํานาจวาสนาของคนสร้างมามากน้อยขนาดไหน ถ้ามนั

สร้างของมันมามันมีหัวใจทีHฝักใฝ่ หัวใจทีHฝักใฝ่นะ เวลาเราเกิดมามีกายกับใจๆ เวลาเกิด

มาแล้ว ความสิHงทีHเป็นโลก เป็นโลกกบัเป็นธรรม มนัมีขาวกบัดํา มนัมี สขุกบัมีทกุข์ แล้วคนทีHมี

วาสนามากน้อยเขาก็แสวงหาดํารงชีพของเขาไปตามอํานาจวาสนาของเขา 

แต่ถ้าคนมีอํานาจวาสนา เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัม- พุทธเจ้าพุทธกิจ ๕ เขามี

วาสนาแตอ่ายสุั #น เขามีวาสนา แต!่ แต่เขาไม่มีครูบาอาจารย์ เขามีวาสนาๆ นะ เขามีวาสนา ดู

สิ ยสะ เห็นไหม “ทีHนีHเดือดร้อนหนอ ทีHนีHวุน่วายหนอ” แล้วถ้าไม่มี องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ

เจ้าแล้ว มนัไปไหนน่ะ ถ้าไม่มี องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็เดือดร้อนก็วุ่นวายไปสิ แล้ว
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ใครจะดบัทกุข์อนันี #ล่ะ เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า “ทีHนีHไม่เดือดร้อน ทีHนีHไม่วุ่นวาย” 

ทีHนีHคือทีHหวัใจขององค์สมเด็จ-พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไง ไม่เดือดร้อน ไม่วุ่นวาย มนัไม่เดือดร้อน 

ไม่วุ่นวายเพราะอะไร เพราะมันได้ชําระล้าง มันได้ถอดถอนอวิชชาในใจขององค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าแล้ว 

ยสะ ยสะนีHเดือดร้อนหนอๆ มนัทกุข์มนัยากของมนัตลอด แล้วมนัจะถอดมนัจะถอน มนั

จะถอดถอนอย่างไรละ่ เวลามนัถอดถอน องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธรรมไง แสดง

ธรรมๆ  

อะไรทีK มันเป็นผลเป็นประโยชน์ในโลกนี 9 เห็นไหม สิKงทีK  เป็นทรัพย์สมบัติ สิKงทีK

เป็นโลกธรรม ๘ มีลาภ เสืKอมลาภ มียศ เสืKอมยศ ทีKเขาศึกษาค้นคว้า ทีKเขาแสวงหากัน

อยู่นี 9 นีK มันจะพา ให้เร่าร้อน เวลาเอาจริงเอาจังขึ 9นมา หัวใจเราต่างหาก หัวใจเรา 

ต่างหากถ้ามันมีสัจจะมีความจริงขึ 9นมา มันทําเป็นความจริง ขึ 9นมา มันเกิดมรรค

เกดิผลขึ 9นมาในใจดวงนั9น 

เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรม ผู้ทีKได้ยินได้ฟังขึ 9นมา เขาจะ

เกิดปัญญาญาณ เขาจะเกิดสตปัิญญาของเขา แก้ไขกิเลสตัณหาความทะยานอยากใน

ใจของเขา  

ถ้าไม่เป็นความจริงๆ มนัอยู่ทีHวาสนา คนทีHมีวาสนาแต่อายุน้อย คนทีHไม่มีวาสนา เห็น

ไหม ไม่มีวาสนาเดินชนองค์สมเด็จ- พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเลย ในพระไตรปิฎกมีมากมาย เดิน

สวน กันไป เดินสวนกันมา เขาไม่สนใจ จะให้เขาสนใจเขาก็ไม่สนใจนะ เขาสนใจแต่ทรัพย์

สมบัติของเขา เขาสนใจแต่สิHงทีHเขาต้องการ สิHงทีH เขาแสวงหา เขาไม่สนใจ เขาไม่สนใจเรืHอง

มรรคเรืHองผล เขาไม่สนใจทั #งสิ #น เขานบัแตเ่งินแตท่อง เขานบัแตอํ่านาจวาสนาของเขา เขาคอย

แสวงหาสิHงนั #นมาแล้วมีความทกุข์ความยากอย่างไร เขา ก็พอใจ เขาพอใจของเขาอย่างนั #น นีH

คือวาสนาของคน  

นี #เราเกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดมาพบ

พระพุทธศาสนา เราศึกษาธรรมะนีH นีHปริยัติ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าว่าไว้อย่างนั #น 

แล้วเราเป็นอะไร เรามีความทกุข์อย่างไร เราเกิดเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนาแล้วเรา

มีอะไร เราก็มีหัวใจไง มีกายกับใจๆ นีHไง ถ้ามีกายกับใจขึ #นมา เห็นไหม เราเกิดมา เกิดใน
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ประเทศ อนัสมควร เกิดจากพ่อจากแม่ทีHดีงาม พ่อแม่พาเข้าวดัเข้าวา พ่อแม่เป็นสมัมาทิฏฐิ 

เหน็ไหม ทําสิHงใดก็ให้ความร่วมมือ  

แต่ถ้าเราไปเกิด เกิดในครอบครัวทีHไม่สมควร เขาไม่อนุญาต เขาไม่ต้องการ เขาพาไป

ทางโลกหมดละ่ แล้วเขาบอกวา่ “ทํา อย่างนั #นมนัเป็นวิทยาศาสตร์ มนัเป็นความจริง เป็นความ

เจริญของโลก ไอ้พวกเราไอ้พวกคนสิ #นไร้ไม้ตอก พวกนี #พวกมีปัญหา ทั #งนั #น คนไปวดัๆ พวกมี

ปัญหา”  

แต่ถ้ามีปัญหามันเป็นอํานาจวาสนาไง ถ้ามีปัญหา ปัญหาไง คนเจ็บไข้ได้ป่วยไป

โรงพยาบาลนะ นีHก็เหมือนกนั เวลาคนทีHมีปัญหาไปวดัไปวา ไปวดัไปวามีไปหาพระหาเจ้า ถ้า

หาพระ หาเจ้านะ ถ้าพระเจ้าทีHเป็นธรรมๆ นะ นี #ถ้าไม่เป็นธรรมเขาก็ไปตามประเพณีวฒันธรรม

ไปทําบญุกศุลนะ ไปกราบไหว้บชูา ไปอ้อนวอนขอ ขอให้พ้นจากทกุข์ ขอให้ชีวิตรุ่งเรือง เขาก็ไป

ขอของเขาอยา่งนั #น  

ถ้าเขาไปวดัไปวาทีHมีครูบาอาจารย์ทีHดีงาม เขาก็ให้ธรรมะไง เวลาให้ธรรมะๆ เห็นไหม 

สิHงทีHธรรมะนีH เวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วย ไปโรงพยาบาล เวลาคนทีHมีความทกุข์ความยากก็ไปวดัไป

วา เหน็ไหม ไปวดัไปวามนัก็เหมือนจิตแพทย์ จิตแพทย์เนีHย จิตแพทย์เขารักษาทางจิตไง  

เวลาทีHจิตมนัทุกข์มนัยากขึ #นมา จิตทีHเวลามนัทุกข์มนัยากมนับีบคั #นจนขาดสตินะ คน

ขาดสติ เวลาคนขาดสติ คนไม่มีสติ เห็นไหม ดตูามถนนสีHแยก ตามถนนหนทาง เห็นไหม เวลา 

คนบ้า คนบ้าเขาอยู่ของเขา เขาหยิบเขาจบัของเขาอยู่อย่างนั #น มนัอยู่อย่างนั #นแล้วเขาไม่สนใจ

อะไรเลย นัHนขาดสตไิปเลย  

แตข่องเรา ของเราเวลามนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เวลามีความทกุข์ความยาก

ขึ #นมามนัก็ยงัมีอํานาจวาสนาทีHยงั ประคองหวัใจเราไว้ได้ไง ว่าคนมีกายกบัใจๆ เวลาร่างกายทีH

มนัเจ็บไข้ได้ป่วยขึ #นมาเขาก็ไปหาหมอ ไปหาหมอ หมอก็บอกว่า การเจ็บไข้ได้ป่วยก็พฤติกรรม

การอยู่การกินของเรานีHแหละ มนัจะให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนั #น เวลาเราทกุข์เรายากขึ #นมา

ไปหา พระ พระก็พดูถึงธรรมะ เรืHองธรรมะ เห็นไหม เพราะจิตใจทีH มนัมีความคิดกดดนัตวัเอง มี

กิเลสตณัหาความทะยานอยาก เวลามนักระตุ้นหวัใจขึ #นมา นัHนก็เป็นกิเลสในหวัใจของตน  

เวลาให้ธรรมะๆ เวลาให้ธรรมะ เห็นไหม ถ้าเราศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าไปครูบาอาจารย์ ทีHให้ธรรมๆ ให้ธรรมขึ #นมาก็ให้สติปัญญา ให้มีสติมีปัญญา 
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ให้ ฝึกหดัๆ เวลาฝึกหดัขึ #นมาถ้าคนทีHมีอํานาจวาสนาเขาก็อยากประพฤติปฏิบตัิแล้ว เอ้อ! ครู

บาอาจารย์ทีHเป็นธรรมๆ สรรพสิHง ในโลกนี #เป็นสมบตัิสาธารณะ สมบตัิสาธารณะนะ มนัเป็นจริง 

ตามสมมตุ ิเป็นจริงๆ นีHแหละ  

เกิดจริงๆ เราเกิดจากพอ่จากแม ่เพราะอะไร เพราะวา่ กรรมจําแนกสตัว์ให้เกิดตา่งๆ กนั 

เรามีเวรมีกรรมเราถึงมาเกิด เวลาเรามาเกิด เราปฏิเสธการเกิดอย่างนี #ไม่ได้ แต่เวลาเกิดแล้ว

เกิดในประเทศอนัสมควร เกิดจากพอ่แมที่Hดีงามหรือไม ่เกิดจาก พอ่แมที่Hดีงาม เห็นไหม คนเกิด

ทั #งโลกเลย นบัถือพระพทุธศาสนาเทา่ไร แล้วนบัถือพระพทุธศาสนาในทะเบียนบ้านเท่าไร แล้ว

นับถือพระพุทธศาสนา เห็นไหม นักประพฤติปฏิบัติมากมายปฏิบัติไป ๕ ปี ๑๐ ปี แล้วเลิก 

ปฏิบตัิแล้วกลบัไปกลบัมา กรรมฐานม้วนเสืHอไง พบัไปพบัมาอยู่อย่างนั #น ไม่มีสิHงใดเป็นชิ #นเป็น

อนัเลย มนัมีมากมายคนทีHกระทําแล้วไม่จริงจงั แล้วกระทําเป็นไปไม่ได้แล้วโทษใคร เวลาโทษ

ใครๆ  

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเล็งญาณๆ นีHแหละ เล็งญาณคนทีHมีอํานาจวาสนา ไม่

มีอํานาจวาสนานีH ถ้ามีวาสนาขึ #นมา ถ้าจิตใจเขาเป็นธรรมได้ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

แสดงธรรม ขึ #นมา องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าเวลาไปโปรดปัญจวคัคีย์ เทศนาว่าการ

ขึ #นมา พระอญัญาโกณทญัญะมีดวงตาเห็นธรรม อีก ๔ นกับวชไม่ได้ ไม่ได้เพราะจิตใจเขาไม่

เป็นไง เขาคดิไมไ่ด้ เขาทําไมไ่ด้ นีHรื #อสตัว์ขนสตัว์ในหวัใจดวงนั #นไง  

ถ้ามันเป็นจริง ถ้ามันเป็นจริงมันเป็นหัวใจดวงนั #นไง ถ้าหัวใจดวงนั #น เห็นไหม ถ้ามี

วาสนา เห็นไหม คําว่า “วาสนาๆ” เราไม่ต้องไปทุกข์ใจร้อนใจใดๆ ทั #งสิ #น วาสนาเกิดจากการ

กระทําทั #งสิ #น ถ้าไม่มีวาสนาเราก็ไม่มีศรัทธามีความเชืHอ ถ้าไม่มีวาสนา เราก็ไม่ศึกษา

พระพทุธศาสนา  

ถ้ามีวาสนา เห็นไหม คนเขาไปเทีHยวตามสขุตามสบายของ เขา เขาว่าเป็นบญุกศุลของ

เขา นัHนเพราะความรู้สึกนึกคิด เพราะสามัญสํานึก เขาว่าอันนั #นเป็นสุขของเขา นัHนเพราะ

ความคิดของเขาอย่างนั #นไง แต่ความสุขของเราๆ สิHงนั #นเราไม่ไปทํา มันทําให้เสียสุขภาพ 

คนเราไปงานรืHนเริงไปดืHมสรุาเมรัย มนัก็เอาสิHงทีHเป็นแอลกอฮอล์เข้าร่างกาย มนัไปทําให้เกิด

โรคภยัไข้เจ็บทั #งสิ #น เสยีทั #งทรัพย์ เสยีทั #งเวลา เสยีหมดเลย แตเ่ขามีความสขุ 

นีHพูดถึงทัศนคติ พูดถึงอํานาจวาสนาทีHคนมองโลกไง ถ้าคนมองโลกแตกต่างกัน เห็น

ไหม แต่ถ้าเรามีอํานาจวาสนาไปวดัไปวา ไปวดัไปวา เห็นไหม ไปฝึกหดัเดินจงกรม นัHงสมาธิ
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ภาวนา เวลานัHงสมาธิภาวนานะ เวลาแรงเสียดสีของโลกก็บอก “พวกนี # เศษตงัค์หาย มนัเดินหา

เศษตงัค์” เวลาเขานะ เขาแปลกประหลาดนะ เขาไม่รู้จกัเดินจงกรม เขาแบบ “เฮ้ย! เอ็งเดินไป

เดนิมาทําไม เอง็เดนิเหมือนคนบ้า” 

นีHก็เหมือนกนั เหมือนกบัถ้าเราประพฤติปฏิบตัิไง ถ้าเราประพฤติปฏิบตัิขึ #นมาถ้าเราขาด

สติ เราทําสิHงใด เห็นไหม เวลาหลวงตาพระมหาบัวท่านเหน็บเอา “เดินจงกรมโง่ยิHงกว่าหมา

ตาย” คําวา่ “โง่ยิHงกวา่หมาตาย” สิHงทีHเดินจงกรมเดินไปเดินมา เดินหาเศษตงัค์ เวลาเดินไปเดิน

มา เดนิโดยขาดสต ิโดยทีHไมมี่สตปัิญญา โงอ่ยา่งกบัหมาตาย  

คําว่า “หมาตาย” หมามนัตายแล้วมนัจะมีความรู้สกึนึกคิดได้อย่างไร แล้วเราเป็นคนมี

สามญัสํานึกมีทศันคติทีHดีงาม แล้วไปวดั ไปวดัไปประพฤติปฏิบตัิเดินจงกรมโง่อย่างกับหมา

ตาย ถ้ามนัได้สติสมัปชญัญะมนัก็กลบัขึ #นมาให้มีความรู้สึกนึกคิด ถ้ามีความรู้สึกนึกคิดเดิน

จงกรมด้วยสติปัญญาสมบูรณ์แบบของเรา สมบูรณ์แบบของเรา เห็นไหม แล้วมีอบุาย อบุาย

วิธีการ เดนิจงกรม นัHงสมาธิภาวนา 

ดสูิ เวลาเจ้าชายสิทธัตถะเวลาศึกษาค้นคว้าอยู่ไง สมาบตัิ ๖ สมาบตัิ ๘ อาฬารดาบส 

อุทกดาบส เห็นไหม รับประกันเลยว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้สมาบัติ ๖ สมาบัติ ๘ แล้วเจ้าชาย

สทิธตัถะ ไมต้่องการๆ  

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เห็นไหม เวลาแสดงธรรม แสดงธมัมจกัฯ ไง ทาง

สองสว่นทีHไม่ควรเสพ อตัตกิลมถานโุยค กามสขุลัลิกานโุยค พระพทุธศาสนา องค์-สมเด็จพระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้ ตรัสรู้ทางสายกลาง ทางสายกลาง เห็นไหม ศีล สมาธิ ปัญญา 

ดําริชอบ งานชอบ เพียรชอบ ระลกึชอบ ความชอบธรรม ทางสายกลางๆ  

แล้วทางสายกลางอยู่ไหนล่ะ จะไปเพชรเกษมหรือจะไป พหลโยธินทางสายไหน ไอ้นัHน

มนัทางคมนาคม ทางคมนาคมมนัไปมนัยงัหลงทาง มนัไปมนัยงัเกิดอบุตัิเหต ุแล้วทางสายไหน

ละ่  

นัHนเวลาเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เกิดทีHไหนล่ะ ทางสายไหน นีHไง ว่าทางสายกลางๆ 

หาทางไมเ่จอ หาทางไมเ่ป็น แล้ว ไมรู้่จกัทาง เวลาไมรู้่จกัทาง เวลาศกึษาธรรมะขององค์สมเดจ็

พระ- สมัมาสมัพทุธเจ้า เราก็สร้างอารมณ์ “มนัเป็นอยา่งนั #น มนัเป็นอยา่งนั #น” มนัก็คดิกนัไปไง  
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เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัHน เห็นไหม เวลาครูบาอาจารย์ทีHทา่นประพฤติปฏิบตัิมา เวลา

ท่านประพฤติปฏิบัติมาท่านก็ ล้มลุกคลุกคลานมาทั #งสิ #น แต่ด้วยอํานาจวาสนาของท่าน กึHง

พทุธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหนึHง กึHงพทุธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหนึHง ก็เจริญจากหลวงปู่

เสาร์ หลวงปู่ มัHนนีHแหละ เพราะหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัHน ท่านประพฤติปฏิบตัิตามความจริงของ

ท่านขึ #นมาได้ เวลาท่านประพฤติปฏิบตัิขึ #นมาตามความเป็นจริงได้ ท่านถึงสร้างธรรมทายาทๆ 

ถ้าสร้างธรรมทายาทต้องให้มนัเป็นธรรม เป็นธรรมขึ #นมา ทา่นถงึให้มีข้อวตัรปฏิบตัไิง  

ข้อวตัรปฏิบตัิๆ นีHไง การว่าข้อวตัรปฏิบตัิขึ #นมา เราก็ฝึกหดัของเราไง เราฝึกหดัของเรา 

เห็นไหม เราจะฝึกหดัทําความสงบของใจเข้ามา ทําความสงบของใจเข้ามา ทําไมต้องทําความ

สงบของใจเข้ามา ก็จะหาทางสายกลางนีHแหละ ไอ้ทางสายกลาง มันกลางทีHไหน มันกลางทีH

เพชรเกษมหรือกลางพหลโยธิน มนักลางทีHไหน นัHนเวลามนัส่งออก มนัส่งออกไปนู่น แล้วมนัก็

จะเอาข้อนั #นมาอ้างอิงทั #งนั #น เวลากิเลส กิเลสมนัปลิ #นมนัปล้อนนะ  

ถ้ามันเป็นความจริงขึ 9นมา ข้อวัตรปฏิบัตขิึ 9นมา เรามีวัตรปฏิบัต ิเหน็ไหม เราไป

วัดไปวา เราไปอยู่วัดมันกมี็กตกิา กตกิานัKนแหละคือข้อวัตรปฏบิัต ิแล้วกติกาเป็นข้อวตัร

ปฏิบตัิ มนัเป็นธรรมไหม ถ้ามนัไม่เป็นธรรม มนัไม่เป็นธรรมเพราะอะไร ไม่เป็นธรรมเพราะว่า

เรามาจากโลกไง เรามาจากโลกมนัต้องเป็นอยา่งนั #นๆๆ เราคาดหมายไปหมดละ่ 

เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้านะ ฤดกูาล ฤดฝูน ฤดหูนาว ฤดรู้อน 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมั- พุทธเจ้า เห็นไหม ให้พระอานนท์ออกแบบจีวรพระ ออกแบบ 

เป็นคนันาของชาวมคธนคร แล้วองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ขึ #นไปในทีHอากาศเย็นไง ห่ม

ผ้าจีวร ๑ ชั #น สงัฆาฏิ ๒ ชั #น เอ้อ! อยา่งนี #พอดี  

นีKไง ถ้าจะ ๓ ฤดูกาล แต่พระกรรมฐานก็ใช้ผ้า ๓ ผืน ผ้า ๓ ผืนดาํรงชีพของพระ

อยู่ได้แล้ว ถ้าผ้า ๓ ผืนดาํรงชีพของ พระอยู่ได้แล้วนีK มันเป็นทีKพึKงทีKอาศัยเท่านั 9น แต่ถ้า

มันเป็นวัตรปฏิบัตขิึ 9นมาเพืKอสัจจะเพืKอความจริงขึ 9นมา มันต้องให้พยายามฝึกหดัหวัใจ

ของตนให้เข้ามาสู่ความสงบในใจของตน เข้ามาสู่ ความเป็นสัมมาสมาธิ ถ้ามันเป็น

สัมมาสมาธิได้ๆ มันมีความสุขความสงบของมัน 

คนทําสมาธิเป็น ทําสมาธิไมเ่ป็นนัHนนะ่ โดยปัจจบุนันี #สิHงทีHเพราะวา่โลกมนัเจริญไง คําวา่ 

“โลกเจริญ” คือการศึกษามันเจริญ การศึกษาเจริญ ทางวิทยาศาสตร์มันเจริญ นีHคนศึกษา

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เด̀ียวนี #ไม่ต้องไปวัดไปวาทั #งสิ #น มันมีอยู่ใน



กิเลสเสรี ๑๒ 

 

©2022 www.sa-ngob.com 

คอมพิวเตอร์หมดล่ะ จะศกึษาอย่างไรก็ได้ เราจะดแูลอย่างไรก็ได้ แล้วเวลาปฏิบตัิไปมนัก็เป็น

สญัญาอารมณ์ของเรา ไปทั #งสิ #น เวลาสญัญาอารมณ์ของเราไปทั #งสิ #น มันเป็นอารมณ์ๆ มัน

ไมใ่ชค่วามจริง 

ศีล สมาธิ ปัญญา เวลาปัญญามนัเกิดขึ #น ปัญญามนัเกิดขึ #นนะ ถ้าคนทีHยงัภาวนาไม่

เป็น แล้วถ้ามีครูบาอาจารย์ทีHเป็นธรรมๆ สทัธาจริตท่านให้กําหนดพทุธานสุติๆ พทุธานสุติ เห็น

ไหม กําหนดพุทโธ หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ 

หายใจเข้าเพราะอะไร เพราะหายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ เพราะจิตมนักําหนด กําหนด

หายใจเข้า หายใจออก มนัถงึเป็นพทุธานสุต ิ

ถ้าจิตมนัไม่กําหนด พลั #งๆ เผลอๆ ไง ปฏิบตัิโง่อย่างกับหมาตาย หมามนันอนตายอยู่

นัHนนะ่ เราปฏิบตัก็ิปฏิบตัแิบบคนไมมี่สตไิมมี่สมัปชญัญะ ไมมี่การรับรู้อะไรเลยหรือ จิตใจมนัไม่

เป็น อะไรเลยใช่ไหม เวลาตั #งใจมนัตั #งใจจริงๆ ทั #งสิ #น เวลาทําไปๆ แล้วเหม่อลอย ทําไปแล้วมนั

เสืHอมสภาพ ทําไปแล้วมนัจบัต้น ชนปลายสิHงใดไมไ่ด้ มนัก็เป็นกรรมของสตัว์ไง  

“แล้วถ้าปฏิบตัิสิHงนี #ไม่ได้ ก็ใช้สติปัญญา สติปัญญาทีHว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่ง

ปัญญา ศาสนาแห่งปัญญาใช้สติปัญญากนัๆ” ปัญญา ปัญญาอย่างนั #นมนัเป็นปัญญาสามญั

สาํนกึ ปัญญาของโลกไง มนัเป็นสมมตุ ิ 

ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ทีHเป็นนักปฏิบัติท่านจะบอกเลยว่า นัHนน่ะโลกียปัญญา ปัญญา

โลกๆ ปัญญาโลกๆ ตรึกในธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็ปัญญาโลกๆ เวลาใช้

ปัญญาไปๆ ปัญญาสงูสดุมนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ มนัตรึกในธรรมะ ถ้ามี สติปัญญาเท่าทนั

มนันะ มนัก็จะมาหยดุ หยดุให้เป็นสมัมาสมาธิได้ 

ถ้าสมัมาสมาธิได้ แตค่นมนัไมรู้่ มนัไมเ่ข้าใจไงๆ มนัไมรู้่ไมเ่ข้าใจมนัวา่สิHงนั #นมนัเป็นการ

ประพฤติปฏิบตัิธรรมไง แล้ว สิHงนั #นมนัเป็นการประพฤติปฏิบตัิธรรมแล้วมนัหยดุได้ มนัวางได้ 

“โอ๊ย! มันวางแล้ว มันวาง ธรรมะมันมีอยู่โดยดั 9งเดิม ธรรมะมันมีอยู่แล้ว ไม่ต้องดิ 9นไม่

ต้องรน ไม่ต้องขวนขวาย” ไอ้พวกภาวนาไมเ่ป็น พวกนี #พวกภาวนาไมเ่ป็น  

ถ้าเป็นปัญญาทางครูบาอาจารย์ทีK เป็นธรรมๆ โลกียปัญญา มันก็เป็นการทํา

สมถะ มันก็เป็นการทําความสงบอย่างหนึKง แต่! แต่ศีล สมาธิ ปัญญา ทางสายกลาง 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา แห่งปัญญา ศาสนาแห่งปัญญาแต่ปัญญามันเป็น

ภาวนามยปัญญา ปัญญาในทางสายกลาง ทางสายใหม่ ทางสายใหม่ทีKองค์สมเด็จ-
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนรื 9อค้นค้นคว้าแสวงหามา มันไม่ใช่ความเชืHอตามลทัธิการ

อ้อนวอนขอของศาสดาต่างๆ ทีHมีอยู่ก่อนครั #งพทุธกาล ถ้ามนัเป็นจริงๆ มนัเป็นจริงขึ #นมาในใจ

ขององค์-สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ทางสายกลางๆ มนัก็เริHมต้นขึ #นมาจากใจ ใจของตนก่อน

ไง  

ธรรมะ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรืHองขององค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้า ธรรมและวินยัเป็นศาสดาของเรา ศาสดาไม่ใช่เรา เราจะประพฤติปฏิบตัิมนั

ต้องให้เป็นความจริงของเราขึ #นมา ถ้ามนัเป็นความจริงขึ #นมา ถ้าจิตมนัสงบระงบัเข้ามา มนัสงบ

ระงบัเข้ามาถ้ามนัเป็นจริง แล้วถ้ามนัรู้มนัเห็นของมนั คนทีHมีวาสนาองค์สมเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจ้าเลง็ญาณไง 

ถ้าจิตสงบแล้ว เห็นไหม ให้น้อมไปสู่กาย สู่เวทนา สู่จิต สู่ธรรม ให้น้อมไปๆ ถ้ามนัน้อม

ไปได้มนัเห็นจริงของมนั ถ้ามนัเห็นจริงของมนั มนัจบัต้องของมนัได้ไง ถ้ามนัจบัต้องของมนัได้ 

มนัเห็นกิเลสของมนัไง ถ้ามนัเห็นกิเลส มนัเห็นกิเลสมนัใช้สติ ใช้ปัญญาพิจารณาของมนัไป นีH

เห็นกิเลสๆ เวลาเห็นกิเลสแล้ว กิเลสถ้ามันจับต้องมันได้นะ มันรู้เลยว่านีHภาคปฏิบัติ คําว่า 

“ภาคปฏิบตั”ิ มนัเป็นวิปัสสนาธรุะ  

คนัถธุระคือการศึกษา ปริยตัิคือการศึกษา ศึกษามาแล้วปฏิบตัิ ปฏิบตัิพอเป็นร่องเป็น

รอย พอมันเป็นพิธี แล้วปฏิบตัิ ไม่ได้เป็นชิ #นเป็นอนัขึ #นมา นีHกดเอาในพระไตรปิฎก กดเอาใน

คอมพิวเตอร์ แล้วสํานกัปฏิบตัิมีครูบาอาจารย์ ถ้าครูบาอาจารย์ทีHไม่เป็น ถ้าครูบาอาจารย์ทีHไร้

สาระ ทีHไม่รู้จกัต้นจกัปลาย ไม่รู้จกัหนทาง มนัสอนใครไม่ได้หรอก “พอมันใช้สติใช้ปัญญาไป

แล้ว มันจะรู้ มันจะเท่า ธรรมะมันมีอยู่แล้ว ไม่ต้องขวนไม่ต้องขวาย” แล้วคิดว่าตวัเอง

ปฏิบตัิแล้วนะ เวลาปฏิบตัิไปแล้ว เวลามนัเป็น สญัญาอารมณ์ มนัเป็นอารมณ์หนึHง อารมณ์ทีH

เกิดขึ #นจากการตรึกในธรรม จากการทีHควบคมุดแูลใจก็เทา่นั #น  

แต่ถ้ามนัเป็นจริงๆ ถ้าจิตมนัสงบระงบัมนัเป็นสมัมาสมาธิ สมัมาสมาธิๆ สมัมาสมาธิ 

เห็นไหม สัมมาสมาธิเป็นกุญแจจะเปิดเข้าไปสู่สัจธรรมนีKไง ถ้ามนัสจัธรรม ถ้ามนัเห็นกาย 

เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง ถ้ามนัจบัต้องของมนัได้ ถ้ามนัจบัต้องได้แล้วถ้า

จิตมีกําลงันะ จิตมีกําลงัมนัจบัต้องได้ แล้วมนัใช้สตปัิญญาดําเนินการตอ่เนืHองไปได้  

วปัิสสนาคือการรู้แจ้งในจติของตน รู้แจ้งในกเิลสตัณหาความทะยานอยาก เวลา

กิเลส กิเลสกบัธรรมมนัเริHมดําเนินการ ต่อไป พอมนัดําเนินการต่อไปมนัจะมีภาวนามยปัญญา 
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แล้ว ถ้าเกิดภาวนามยปัญญา เวลาปัญญามนัเกิดขึ #น เกิดขึ #นจาก สมัมาสมาธิ นีHกองทพัธรรมๆ 

มันจะเกิดปัญญา เกิดปัญญาจากสมัมาสมาธิ ทางสายกลางๆ ทีHวิปัสสนาแยกแยะ นีHกิเลส

ตณัหาความทะยานอยากทีHมนัแยกแยะ  

กิเลสคืออะไร?  

สกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส กิเลสคือตัณหาความทะยานอยาก กิเลสคือ

สมทุยั เวลามนัจบัต้องมนัพิจารณาของมนั เวลามนัตอ่ต้าน เวลากิเลสมนัพองตวันะ กิเลสพญา

มาร ไง ครอบครัวของมารไง เจ้าวฏัจกัรไง ผู้ ทีHครอบงําหวัใจของ สตัว์โลกทีHมนัทกุข์มนัยากอยู่นีH

ไง  

เวลามันพิจารณาซํ 9าพิจารณาซาก เห็นไหม มันพิจารณาแล้วพิจารณาเล่า 

พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเพราะอะไร เพราะ นีK คือวิปัสสนาญาณ นีK คือวิปัสสนาธุระ 

วิปัสสนาธุระมีครูบา-อาจารย์ทีK เป็นธรรมๆ ท่านจะคอยคุ้มครอง คอยดูแล คอย 

ส่งเสริม คอยพจิารณาไป ถ้ามันเป็นจริงๆ มันเป็นจริงเพราะ มีการกระทาํ มันเป็นจริง

เพราะมันเกดิขึ 9น  

มนัเป็นจริง พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม มีดวงตาเห็นธรรมเพราะมนัเกิด

การกระทําอย่างนี # เกิดกิจจญาณในใจอย่างนี # มนัจะเป็นความจริงอย่างนี #เกิดขึ #นมา ถ้ามนัเกิด

ขึ #นมา ถ้ามนัยงัไมจ่ริง ปัญจวคัคีย์ทั #ง ๔ ก็ฟังเหมือนกนั คิดเหมือนกนั เป็นเหมือนกนั แตไ่มเ่ป็น 

มนัไมเ่ป็นไง มนัไมเ่ป็นก็ไมมี่ความจริง ไง  

แต่เวลามันเป็น มันเป็นมันพิจารณาซํ 9าพิจารณาซาก เวลามันขาด! ขาด 

สมุจเฉทปหาน สิKงใดสิKงหนึKงมีการเกิดขึ 9นเป็นธรรมดา สิKงทั 9งหลายทั 9งปวงต้องดับเป็น

ธรรมดา ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค นิโรธๆ คือการดบัทุกข์ ดบัทุกข์ ดบัทุกข์ ดบัทุกข์คือ

ขณะ ขณะคือนิโรธ นิโรธคือประหาร การประหารกเิลสไง  

การประหารด้วยสตด้ิวยปัญญานะ กิเลสเราก็เหน็กิเลส จริงๆ นะ คนเหน็กิเลส

จอมปลอม กิเลสมันปลิ 9นมันปล้อน มันหลอกมันลวงร้อยแปด แล้วล้มลุกคลุกคลานๆ 

นะ  

แต่ถ้าคนเหน็จริง เหน็จริงมันจับต้องได้จริงๆ เหน็ แค่เหน็ เหน็ จับต้อง จับต้อง

มันต้องมีกําลังของสัมมาสมาธิเป็นพื 9นฐาน เวลามีสัมมาสมาธิเป็นพื 9นฐาน แล้วเวลา

ยกขึ 9นสู่วิปัสสนาปัญญามันก้าวเดินไป ปัญญาๆ ไง ถ้าปัญญามันเกิดขึ 9นมันแตกต่าง
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กับโลกียปัญญาร้อยแปด เวลาปัญญามันเกิดขึ 9นมา ถ้ามีสัมมาสมาธิ เป็นพื 9นฐานมัน

แยก มันแยก ความคิดมันพิจารณากาย กาย แปรสภาพให้เห็น เวลาพิจารณาเวทนา 

เวทนา เราไม่ใช่เวทนา มันโง่มันฉลาดกว่าเวทนา หรือมันซืKอบื 9อกว่าเวทนา เวลาจิต 

มันเสืKอม จิตมันเศร้าหมอง จิตมันผ่องใส เวลาเป็นธรรมๆ ธรรมร้อยแปด ความรู้สึก

นึกคดิร้อยแปดเวลาพจิารณาไง  

เวลามันขาด ขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข์ ทุกข์ไม่ใช่

ขันธ์ ๕ นีK เวลาขาด กิเลสขาด! กิเลสเป็นกิเลสจริงๆ นะ ขาดจริงๆ เห็นจริงๆ แล้วถ้า

มันขาดไปแล้ว อกุปปธรรม ใจมันเป็นธรรมๆ นีKพาดกระแสนะ พระโสดาบันพาด

กระแส ถ้าพาดกระแสยังมีคุณธรรมนะ ยังเคารพธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้า แล้วเป็นบาทเป็นฐานไง  

แต่ถ้ามันเป็นปัญญาอบรมสมาธิ มันใช้ปัญญาโดยสามัญ สํานึก ปัญญาโดยมันวาง

หมดแล้วๆ เนีHย มนัไปให้ค่าไง มนัเลยกลายเป็นกิเลสเสรีเลย ต่อไปนี #เสรีภาพของกิเลส เวลา

ทาง โลกทางตะวนัตก เห็นไหม การค้าเสรี การค้าเสรีแล้วมนัเสรีไหม เสรีถ้ากไูด้ประโยชน์ ถ้ากู

ไมไ่ด้ประโยชน์กไูมเ่สรีกบัมงึ กอูอก กฎกตกิาขม่ขีHทนัทีเลย  

นีHก็เหมือนกนั เวลาพิจารณาไปๆ เพราะอะไร เพราะภาวนาไม่เป็นไง ไม่มีครูบาอาจารย์

ทีHเป็นไง แล้วไปฝึกหดักบั ครูบาอาจารย์ เห็นไหม ไปอยูก่บัครูบาอาจารย์ก็เอาชืHอเอาเสียงครูบา

อาจารย์มาครอบหัวไว้ไง แล้วเวลาปฏิบัติไม่เป็นขึ #นมา เห็นไหม ปฏิบัติไม่เป็นมันก็เลย

กลายเป็นกิเลสเสรี กิเลสเสรีคือเสรีของกิเลส กิเลสจะปลิ #นจะปล้อนจะพลิกจะแพลงอย่างไรก็

ได้ ไมต้่องทําสิHงใดเลยก็ได้ เพราะเป็นกิเลสเสรีไง มนัไมใ่ชธ่รรมะสจัธรรม  

ถ้าธรรมะเป็นสัจธรรม เหน็ไหม เวลามันเริKมต้น ท่ามกลางและทีKสุด พอเริKมต้น 

ท่ามกลาง และทีKสุดแล้วมันสุดตามความ เป็นจริง แล้วสุดตามความเป็นจริงแล้วมันจะ

เคารพ มันจะบูชา คนทีKเป็นธรรมๆ หวัใจทีKเป็นธรรม กิริยาของความเป็นธรรมนะ มัน

ไม่มีดดีมีดิ 9น ไม่มียอกย้อนไง  

หลวงปู่ มัHนท่านพดูไว้ไง คนทีHเดินตามมนัก็มี แต่ไอ้พวก แซงหน้าแซงหลงัๆ ถ้าแซงหน้า

แซงหลงัเพราะอะไร เพราะมนักิเลสเสรีไง กิเลสเสรีมนัไปเหอ่เหิมทะเยอทะยาน มนัไปคํ #าชกิูเลส

ให้มันฟูขึ #นไง แล้วกิเลสมันฟูขึ #นมามันก็เป็นมารยาสาไถย เห็นไหม เป็นมารยานะ เป็นพระ

กรรมฐาน เป็นผู้ปฏิบตัิธรรม ปฏิบตัิธรรมสํานกัครูบาอาจารย์ทีHมีธรรม มีธรรม มีธรรมทีHสํานกั

เขา สํานักเขาปฏิบตัิเขามีธรรมของเขา ครูบาอาจารย์ทีHมีธรรมๆ ท่านก็ประพฤติปฏิบตัิธรรม
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ตามความเป็นจริง ท่านเป็นสจัธรรมขึ #นมา ท่านไม่ ปฏิบตัิโดยมารยาสาไถยให้เป็นกิเลสเสรี

หรอก  

กิเลสเสรีนะ มนัเหยียบยํHาทําลายหวัใจดวงนั #น ดวงใจทีHประพฤติปฏิบตัิไมเ่ป็นนัHนนะ่ มนั

ไม่รู้จักไม่รู้รอบขอบชิด มันไม่รู้ กาลเทศะ มันไม่รู้ทีHสูงทีHตํHา มันมีสูงมีตํHาด้วยหรือ ก็ฝ่าเท้ากับ 

ศีรษะไง ฝ่าเท้าเขาเอาไว้เดิน ฝ่าเท้าทีHตํHาก็สําคญั ทีHสงูก็สําคญั ทีHตํHาเอาไว้เดิน เดินจงกรม นัHง

สมาธิภาวนา เขาใช้เท้าเดิน เวลาบริหารจดัการเขาใช้สมอง ทีHสงูทีHตํHามนัมี แล้วทีHสงูทีHตํHาใช้ตาม

สจัจะตามข้อเทจ็จริง ถ้ามนัเป็นธรรมนะ  

ถ้ากิเลสเสรีมนัทําลายทั #งสิ #น มนัทําลายแม้แต่วตัรปฏิบตัินะ วตัรปฏิบตัิ เห็นไหม เวลา

วตัรปฏิบตัิ ถ้าสจัจะความจริง เห็นไหม ครูบาอาจารย์ทีHท่านประพฤติปฏิบตัิขึ #นมา เวลาปฏิบตัิ

นะ ไม่มี สิHงใดสําคญัไปกว่าในการประพฤติปฏิบัติ งานสิHงใดก็แล้วแต่จะมาเบียดบังหรือมา

กระทบกระเทือนกบัการปฏิบตันีิ #ไมไ่ด้  

ธรรมทายาทๆ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ #นมา ตรัสรู้ธรรมขึ #นมาก็ทีH

โคนต้นโพธินัHนไง ปฐมยาม มชัฌิมยาม ปัจฉิมยาม เวลาเป็นสจัจะเป็นความจริง เป็นความจริง

ขึ #นมาในการกระทําอนันั #นขึ #นมาจริง เวลาพระกรรมฐาน องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เป็นพระกรรมฐานองค์แรก ถ้าเป็นพระป่าๆ องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระ

ป่าองค์แรก เพราะท่านตรัสรู้อยู่โคนต้นโพธิfนั 9นในป่านั9น  

ทา่นวางธรรมวินยั ธรรมวินยั เห็นไหม เวลาประพฤติปฏิบตัิขึ #นมามนัอยูที่Hอํานาจวาสนา

ของคนไง คนทีHไม่มีอํานาจวาสนาขึ #นมาให้ท่องจําๆ ให้ศกึษาธรรมวินยัให้ท่องจํา แล้วพยายาม

ฝึกฝนของตน แล้วฝึกฝนของตนแล้วเวลาผิดเวลาถูก ขึ #นมาถึงบญัญัติวินยัขึ #นมา ถ้าบญัญัติ

วินัยขึ #นมา เห็นไหม แล้วอนุบัญญัติๆ เพราะอะไร เพราะมันกระเสือกกระสน มันทนไม่ได้ 

กระเสอืกกระสนเรืHองอวดอตุริ เรืHองธรรมะ กระเสอืกกระสนเรืHองลาภเรืHองสกัการะในสงฆ์  

นีHบัญญัติๆ บญัญัติขึ #นมา อนุบัญญัติๆ ขึ #นมา อนุบัญญัติขึ #นมาก็ปราบปรามไอ้พวก

หน้าด้าน ไอ้พวกทีHเห็นแก่ตวั ไอ้พวก กิเลสเสรี มนัวา่มนัเสรี มนัเท่าเทียม มนัทดัเทียม ทดัเทียม 

กบัธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระมากมาย มหาศาลจะพยายามกล่าวตู่ว่า

ตวัเองมีคณุธรรมเหมือนองค์-สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เนีHยปาราชิก ๔ ไง  

นีHก็เหมือนกนั ไอ้พวกกิเลสเสรีมนัไม่เข้าสู่สจัธรรมเลย มนัไม่เข้าเลยเพราะอะไร เพราะ

ทําสมาธิไม่เป็นไง สมาธิ แค่ทําสมาธิมนัจะแบ่งแยกความถกูความผิดแล้ว เพราะอะไร เพราะ
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ทําไมสมาธิลงไม่ได้ สมาธิลงไม่ได้ ดเูทวทตัสิ เทวทตันะพอปลงใจว่าจะทําลายสงฆ์ ปลงใจว่า

จะทําลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาก็ได้ฌานสมาบัติเหมือนกัน เสืHอมหมดเลย 

เสืHอมหมด  

แล้วผู้ ทีHมีธรรมๆ ผู้ ทีHประพฤติปฏิบัติขึ #นมาถ้ามันกิเลสเสรีมันจะเอาสมาธิมาจากไหน 

แล้วสมาธิ ทําสมาธิไมเ่ป็น แล้วเริHมต้น คือผิดหมดเลยไง กิเลสเสรี กิเลสเสรีแล้วแตกิ่เลสมนัจะยุ

มนั จะแหย่ กิเลสมนัจะพาไปว่าการประพฤติปฏิบตัิต้องทําอย่างนี # การประพฤติปฏิบตัิมนัจะ

เป็นผลอยา่งนี # แล้วมนัเป็นผลตรงไหน มนัไมเ่ป็นผลเพราะอะไร ไมต้่องมีขณะไง  

ถ้ามันเป็นผลๆ ดูสิ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัHน เวลา ธรรมทายาทๆ ท่านคุ้มครอง ท่าน

ปกครองเอง สัHงไว้เลย “หมู่คณะ ให้จาํหลวงปู่ ขาวไว้นะ หลวงปู่ ขาวท่านได้ตรวจสอบ ได้ 

สนทนาธรรมแล้วไง” แล้วดหูลวงปู่ ขาวสิ หลวงปู่ ขาวนะ ในประวตัิหลวงปู่ ขาวท่านจะไปอยู่ทีH

ไหนก็แล้วแต่ ถ้าทําอะไรผิดพลาด ทําอะไรไม่เป็นธรรมๆ คืนนั #นท่านภาวนา หลวงปู่ มัHนจะมา 

สนทนาในสมาธิเลย “ทําไมทําอยา่งนั #น ไอ้นัHนก็ผิด ไอ้นีHก็ผิด”  

หลวงปู่ ขาวท่านเล่าให้หลวงตาพระมหาบัวฟัง แล้วก็เขียนมาในปฏิปทาพระธุดงค

กรรมฐานนั #นมากมาย หลวงตาพระ- มหาบัวท่านไปเมืองจันท์ เห็นไหม ไปเมืองจันท์ เวลา

บิณฑบาต ออกบิณฑบาต ให้พระออกบิณฑบาตข้างนอก ท่านเป็นพระผู้ ใหญ่ โดยสงัคมพระ

ผู้ ใหญ่ก็บิณฑบาตรอบวัดนั #น วันนั #นฝนตก ฝนตก เห็นไหม เวลาพระเดินกลับมา เพราะใน

ชนบทเวลาแม่นํ #าลําคลองเขาใช้ไม้ไผ่ลําเดียวข้ามแม่นํ #า แล้วจบัราวเดินข้าม พระไปบิณฑบาต

ลืHนตกลงไปในคลอง เวลากลบัมาตอนเช้า เวลาทา่นกลบัมาเหน็เปียกหมดเลย  

คํHาคืนวนันั #น หลวงปู่ มัHนมาในนิมิต มาเทศน์หลวงตา พระมหาบวัเลย “เป็นพระผู้ใหญ่ 

บณิฑบาตกเ็อาเปรียบเขา เอาใกล้ เอาชิด แล้วกใ็ห้พระผู้น้อยไปทุกข์ไปลาํบาก” ถ้ามนั

เป็นธรรม ความเป็นธรรมๆ มนัเคารพมนับชูา แล้วมนัถึงมนัเคารพบชูาโดยหวัใจไง แล้วหลวงปู่

มัHนเวลาท่านมาโดยธรรม เลยล่ะ มาโดยธรรมมาคอยทําให้มันถูกต้องๆ แล้วเขาเคารพบูชา 

เพราะอะไรละ่ เพราะมนัเป็นธรรมไมใ่ชกิ่เลสเสรี  

กิเลสเสรีมันอ้าง เวลากิเลสเสรีนะ ลูกศิษย์พระกรรมฐานสายหลวงปู่ มัHน เนีHยเป็น

ผู้บริหารจดัการ ในสงัคมของหลวงปู่ มัHนยิHงใหญ่นกั มนัเป็นกิเลสเสรี มนัไม่ใช่ธรรมะความเป็น

ธรรม  
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ความเป็นธรรมๆ ธรรมนี 9ยิK งใหญ่นัก ความถูกต้อง ความถูกต้องชอบธรรม

ยิKงใหญ่นัก แล้วยิKงใหญ่ไม่ใช่ยิKงใหญ่ธรรมดา มันยิKงใหญ่ในหัวใจไง หลวงปู่ ขาวท่าน

พูดประจาํ “ทาํสิKงใด วางสิKงใดไว้ทีKไหน ถ้ามันไว้ไม่เป็นทีKเป็นทาง คืนนั9นหลวงปู่ มัKนมา

ทันที” หลวงตาพระมหาบวัท่านทําสิHงใดผิดพลาด หลวงปมูัHนมาทนัที หลวงปู่ มัHนๆ หลวงปู่ มัHน

นิพพานไปแล้ว แล้วมาอะไร ถ้าใจมนัเป็นธรรมไง ไมใ่ชกิ่เลสเสรีไง  

กิเลสเสรีนีHมนัวตัถุ กิเลสเสรี เห็นไหม มนัชูธง เวลามนั ชูธงขึ #นมาแล้ว แล้วมนัทําลาย

วตัรปฏิบตัิไง ทําสิHงใดก็แล้วแต ่สิHงวา่เป็นธรรมๆ ทางจงกรม การนัHงสมาธิรู้จกัไหม หลวงตาทา่น

พดูนะ “ทางจงกรม เสือมันจะหมอบอยู่ในนั9นน่ะ” ทางจงกรมนะ คําพดูอย่างนี # คําว่า “เสือ

หมอบ” ทา่นพดูเอง  

เราพดูอย่างนี #ไป คนข้างนอกเขาจะคิดว่า “แหม! ในวดั ในวามนัจะเป็นทางจงกรม มนั

จะมีป่ามีเขาขึ #นบนทางจงกรม” มนัไม่ใช่ มันไม่เดิน มันละทิ 9ง คําว่า “ทางจงกรม เสือจะ

อาศัย อยู่ได้” แสดงว่า เอ็งปล่อยปะละเลย ปล่อยปะละเลยสิK งทีKจะสร้างสมธรรม

ทายาท  

แล้วถ้ามนัเป็นธรรมทายาท หลวงปู่ ขาวทา่นมีทางเดิน จงกรม ๓ เส้นนะ หลวงปู่ มัHน เห็น

ไหม เวลาไปพิพิธภณัฑ์ หลวงปู่ มัHน เขาล้อมไว้เลยเป็นทีHเคารพบชูา เวลาหลวงตาพระมหา-บวั

ทา่นไปอยูเ่มืองจนัท์ เหน็ไหม ทา่นบอกเลยนะ “ทางจงกรม ทีKวัดของท่าน สุนัขมันยังไม่ข้าม

เลย สุนัขมันเดนิอ้อม” นีHสนุขัใจมนัยงัเป็นธรรมนะ มนัไมเ่ดินก้าวข้ามทางจงกรมของพระ มนั 

เดินอ้อมเลย นัHนสนุขันะ แล้วขนาดสนุขัมนัยงัเคารพบชูาทางจงกรมของพระ แล้วพระเคยดแูล

เคยรักษาไหม เสอืมนัจะเข้าไปนอนนะ  

เห็นไหม ถ้ามันเป็นธรรมๆ สิKงทีKเป็นธรรมมันเคารพ มันบูชา มันเกิดจากหัวใจ 

เกิดจากคุณธรรมนะ มันเป็นสัจจะ เป็นความจริง มันเป็นธรรม มันดูแล้วมันรืKนเริง นีK  

เหน็ไหม มันอบอุ่น มันเป็นสิKงทีKแสวงหา นีKเป็นธรรมนะ  

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทําไมองค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพุทธเจ้ากราบธรรมๆ กราบธรรมนัHนคือกราบสจัธรรมไง ถ้าเกิดสจัธรรมขึ #นมาแล้ว 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธรรม “พระอรหนัต์ ๖๐ องค์ พ้นจากบ่วงทีHเป็นโลก

และบ่วงทีHเป็นทิพย์ เธออย่า ไปซ้อนทางกนั โลกนี #เขาเร่าร้อนนกั” ถ้าใจมนัเป็นธรรมแล้ว เห็น

ไหม แม้แตอ่งค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ายงัยืนยนั แล้วยกยอ่งด้วย 
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ถ้ามันเป็นธรรมนะ สิKงทีK มันเป็นธรรมมันจะไม่กีดไม่ขวาง ไม่ไปทําลายสิKงใดทีK

มันควรจะเข้าสู่สัจธรรมอันนั9น นีKพระกรรมฐานๆ พระป่าๆ พระป่าคือพระทีKประพฤติ

ปฏิบัติ เวลาประพฤติปฏิบัติขึ 9นมานีK เดินจงกรม นัK งสมาธิภาวนา ก็เพืKอแสวงหาหัวใจ

ของตน ถ้าแสวงหาหัวใจของตน เห็นไหม นีKทําสมาธิได้ ทําสมาธิไม่ได้ แล้วทําสมาธิ

ได้ๆ ทําสมาธิได้เป็นเพราะอะไร ทําสมาธิได้เพราะเรามีสติ เรามีคําบริกรรม มีการ

รักษา  

รักษา เห็นไหม เวลารักษาขึ 9นมาแล้วมันก็ไม่มีการคลุกคลีใดๆ ทั 9งสิ 9น มันจะ

รักษาเพราะอะไร เพราะสิKงทีKมันมีผลกระทบไง เวลาจิตทีKมันจะส่งออกๆ ส่งออกเรามี

สติสัมปชัญญะควบคุม ดูแลไว้ เวลาโดยปกติขึ 9นมา เหน็ไหม เราควบคุมดูแลไว้ หลวง

ตา ท่านสอนไว้ไง “วัวผูกไว้ วัวเลี 9ยงนีKเขาตอกเสาแล้วเขาผูกเชือกไว้ เวลาเขาจะใช้งาน 

เขาก็ไปทีKเสานั9น แล้วปลดเชือกเอาวัวนั 9น มาใช้” วัวปล่อยไง วัวปล่อยนีKทางอีสานเขา

ปล่อยเลี 9ยงในป่า ถงึเวลาเขาปล่อยป่า  

ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติขึ 9นมา เรามีสติปัญญา สติปัญญาก็เชือกผูกหัวใจนั9นไว้ เรา

มีสตมีิปัญญา พระกรรมฐานในสมัยหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัKนท่านกาํหนดพุทโธๆ ทั 9งวัน

ทั 9งคืน ผูกไว้ ผูกวัวตวันั 9นไว้ ผูกหวัใจนี 9ไว้  

นีHไอ้เราเป็นฟาร์มไง ปล่อย ปล่อยเลย นีHหญ้าฟาง เยอะแยะ ปล่อยเลย เด̀ียวมนัจะได้

เติบโตจะได้มีเนื #อหนังมังสา แล้วถึงเวลาแล้วบอก “นีHสมบตัิเราๆ” จริงหรือ แค่พฤติกรรม แค่

กิริยานีHพระกรรมฐานเขาก็รู้จกัพระกรรมฐาน  

พระกรรมฐานนีHแสดงธรรมๆ เห็นไหม อบรมสัHงสอนเขาทั #งสิ #น แล้วใจของตนล่ะ ใจของ

ตนนะ คิดอย่างใดพูดอย่างนั #น ในวงกรรมฐานสิKงทีKสําคัญทีK สุดคือการเทศนาว่าการ อ้า

ปากก็ รู้ว่าโง่ ฉลาด อ้าปากมานีK มันเป็นธรรมจริงหรือเปล่า เวลา แสดงธรรมๆ พระ

กรรมฐานนะ การภาวนา แสดงธรรมอันดบัทีK ๑ อันดบัทีK ๒ นัK งตลอดรุ่ง  

อนัดบั ๑ มนัเป็นเพราะอะไร การฟังธรรมๆ มนัมีความสงสยัไหม แล้วเวลาเราประพฤติ

ปฏิบตัิขึ #นมานีHสงสยัไหม ยิHงกวา่ สงสยั จะบอกวา่โคตรเลยละ่ เวลาเราปฏิบตัิ เราสงสยัไหม เรา

สงสยัทั #งนั #น แล้วเวลาครูบาอาจารย์แสดงธรรมๆ ไง เวลา หลวงปู่ มัHน เห็นไหม นีHฟ้าร้องฝนมนั

ตก เวลาท่านแสดงธรรมๆ ขึ #นมานีH เราโคตรสงสยัเลย สงสยัขึ #นมา ว่าจิตเราเป็นอย่างไร จิตเรา

ควรดําเนินอยา่งไร 
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แล้วเราฟังธรรมๆ เห็นไหม นัHนน่ะไม้เท้า เดินตามนั #นเลย หลวงตาพระมหาบวัท่านพูด

เลย “หลวงปู่ มัK นเวลาเทศนาว่าการมรรคผลนิพพานนีKหยิบจับเอาได้เลย” เพราะอะไร 

เพราะใจท่านเป็นธรรมไง เพราะใจท่านเป็นธรรมนีH เราฟังๆ มันจะหยิบมันจะจับเอาเลย นีH

เพราะเป็นผู้บกุเบกิ เหน็ไหม เวลาแสดงธรรมๆ ไง นีHสิHงทีHแสดงธรรมมนัเป็นธรรมหรือเปลา่ 

แล้วมนัเป็นธรรมๆ นะ เวลาธรรมทายาทๆ เพชรนํ #าหนึHงเป็นลกูศิษย์ลกูหาของหลวงปู่

มัHน หลวงปู่ ฝั #นอย่างนี # หลวงตาพระมหาบวัท่านอยู่ท่านเป็นพระอนาคามีนะ คนทีHเขาเป็น เขา

ฟังออก เขาฟังได้ แล้วคนทีHเขาเป็นเขาฟังออกฟังได้เพราะอะไร เพราะเขาทําเป็น ก็เขาทําแบบทีH

หลวงปู่ มัHนเทศน์นัHนแหละ หลวงปู่ มัHนเทศน์ หลวงปู่ มัHนก็เทศน์จากประสบการณ์เป็นสจัจะความ

จริงทีHหลวงปู่ มัHนทา่นทํามา 

ไอ้พระทีHฟังๆ เขาก็ทําแบบหลวงปู่ มัHนนัHนแหละ แล้วเขาก็ได้ขั #นหนึHง ขั #นสอง ขั #นสามจะ

ทําอย่างไร ขั #นสีH ดสูิดหูลวงตา พระมหาบวัสิ แกงหม้อจ̀ิวๆ อยู่ในกลดตวัต่อตวัเลย หลวงปู่ มัHน

ท่านใกล้จะนิพพาน หลวงตาพระมหาบวัท่านพดูไง หลวงปู่ มัHนท่านก็เพียบในเรืHองร่างกายของ

ท่าน เพราะท่านเห็นอนาคตของ ท่านแล้วว่า ๘๐ ปีเท่านั #น ท่านเพียบแปล้โดยความเจ็บไข้ได้

ป่วย หลวงตาพระมหาบวัท่านเพียบแปล้ไปด้วยคณุธรรมทีHกําลงัพิจารณาอสภุะ พิจารณาเพืHอ

จะชําระล้างกิเลสในใจของทา่น  

คณุธรรมกบัคณุธรรมมาเจอกนั เวลาท่านเดินจงกรม ท่านเพียบแปล้เลยนะ เพราะต้อง

ดูแลอุปัฏฐากอุปถัมภ์หลวงปู่  มัHน แล้วในหัวใจมันดิ #นรน มันนํ #าป่า ขณะทีHเป็นมหาสติ มหา-

ปัญญา มนัรุนแรงขนาดไหน เดินจงกรมเวลามนัติดมนัขดัอย่างไรแล้วแต่ พุ่งเข้าไปในมุ้ งเลย 

ท่านบอกโดยปกติหลวงปู่ มัHนท่านนอนอยู่ในมุ้ งนะ ท่านจะลุกเองก็ไม่ได้ เพราะท่านเป็นคน

ประคอง หลวงตาพระมหาบวัเป็นคนเอาสําลีคอยเอาเสลดในลําคอของท่าน ท่านคอยอุ้ม คอย

ดแูลตลอด ท่านจะลกุเองท่านยงัไม่มีกําลงัเลย แต่เวลาติดขดัขึ #นไป ขึ #นไปหาแกงหม้อจ̀ิว พอ

กราบ ถามปัญหาเรืHองความสงสยั  

โคตรสงสัยเลยคนปฏิบัติ โคตรสงสัย เพราะกิเลสมันปลิ #นมันปล้อน เพราะเรากําลัง

ประพฤติปฏิบตัิไง กําลงัทําศีล สมาธิ ปัญญา กองทพัธรรม กองทพัธรรมทีHเกิดขึ #นมาจากความ

เพียรชอบ ความเพียรชอบ ความเพียรมิชอบ ความเพียรชอบทีHเกิดขึ #น จากการกระทํามนัก็จะ

เข้าไปตะลมุบอนกบักิเลส กิเลสจริงๆ เห็นตวักิเลส กิเลสตวัเป็นๆ อยู่ท่ามกลางหวัใจ ระหว่าง

กิเลสกับธรรมทีHมันพิจารณามันประหัตประหาร มันต่อสู้ต่อกรกันอยู่นัHนไง เด̀ียวก็ธรรมะแพ้ 
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เด̀ียวก็กิเลสแพ้ แตม่นัก็แพ้ชัHวคราวๆ มนัไม่ สมจุเฉท ไมมี่ขณะไง ไมถ่งึทีHสดุ คือไมมี่ขณะไง มนั

กําลงัตอ่กร กนัอยูไ่ง  

ถึงเวลาแล้วท่านก็เข้าไปในมุ้ งไง พอรายงานปัtบ ลุกปุ๊ บเลย ทั #งทีHโดยปกติท่านลุกเอง

ไม่ได้ นีHลกุโดยคณุธรรม ธรรมทีHจะสง่ต่อจากอาจารย์สูล่กูศิษย์ ถ้ามนัเป็นธรรมๆ ลกุขึ #นอธิบาย

เลย อย่างนั #นๆๆๆ ท่านเข้าใจไหม เข้าใจ ท่านก็ล้มลงนอน ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจก็ไม่ยอม ลกุ ท่าน

ก็ตอ่  

ถ้ามันเป็นธรรมมันไม่ใช่กิเลสเสรี กิเลสเสรีมันมีอยู่แล้วโดยดั 9งเดิม ไม่ต้อง

แสวงหา ไม่ต้องค้นคว้า ไม่ต้องกระเสือก กระสน การกระเสือกกระสนนั9นเป็นคนทีKขัด

สน ไม่เหมือนเรา เราเป็นคนทีK มีคุณธรรม กิเลสเสรีแสดงธรรมจะปลิ 9นจะปล้อน จะ

หลอกจะลวง จะพลิกจะแพลงอย่างไรไม่มีเป็นชิ 9นเป็นอันเลย นํ 9าท่วมทุ่ ง ผักบุ้ง

โหรงเหรง ไม่มีอะไรเป็นชิ 9นเป็นอัน ไม่มีเริK มต้น ไม่มีท่ามกลาง ไม่มีทีK สุด ไม่มีการ

กระทาํ ไม่รู้จักกิเลส ไม่เหน็กิเลส ไม่ได้ฆ่ากิเลส แล้วยังไปรับรองมันอีกล่ะ ไอ้ตรงทีKไป

รับรองมันนีKสําคัญ มันมีอยู่โดยดั 9งเดิมไง จิตประภัสสรไง จิต มันมีอยู่ของมันอยู่แล้ว 

มันเป็นธรรมอยู่แล้ว ไปรับรองกเิลส ไปการันตว่ีามันธรรมไง  

กิเลสเสรี การค้าเสรีมนัยงัเอาเปรียบนะ กิเลสเสรีมนั ควบคมุหวัใจทีHเวียนว่ายตายเกิด

ในวฏัฏะ เราบวชมา เราประพฤตปิฏิบัตมิา เราเพืKอจะพ้นจากวัฏฏะเป็นวิวัฏฏะ ไอ้กิเลส

เสรีนีHมนัจะซ้อนวฏัฏะ ให้มนัซ้อนซบัซ้อนยิHงขึ #น ปฏิบตัิให้กิเลสมนัซบัซ้อน ยิHงขึ #น ซบัซ้อนในใจ

วา่ เอ้า! ก็ปฏิบตัิแล้วไง ตราประทบันะ พระป่านะ อาจารย์ชืHอดงัเป็นคนรับประกนันะ ตีตราเลย 

กิเลสเสรี แล้วได้ผลอยา่งไร ไมไ่ด้ผลใดๆ เลย ไมไ่ด้ผลเป็นอะไรเลยไง  

เนีHยโคนําฝงูทีHโง่เง่าเต่าตุ่น โคนําฝงูทีHโง่เง่าเต่าตุ่นก็ทําฝงูโค นั #นให้เวียนอยู่ในนํ #าวนนั #น 

เวียนอยูใ่นวฏัฏะนั #น ไมส่ามารถพา ฝงูโคผา่นโอฆะ ฝัHงของสมมตุกิบัฝัHงของธรรม ฝัHงของโลกกบั

ฝัHงของธรรม ฝัHงของโลกฝัHงของวฏัฏะไมต้่องแสวงหา  

กรรมจําแนกสตัว์ให้เกิดต่างๆ กัน ทุกการกระทํามีกรรมทั #งสิ #น มนัมีภวาสวะ มีภพอยู่

แล้ว มีจิตอยู่แล้ว แล้วมีจิตอยู่แล้วเวลาประพฤติปฏิบตัิขึ #นมาก็ว่าเป็นการปฏิบตัิธรรมๆ ปฏิบตัิ

ธรรมนะ ปฏิบตัิธรรมถ้าตวัเองผิดพลาด ตวัเองทําให้เสียหาย นั #นก็ เป็นเวรกรรมของสตัว์นะ แต่

ตวัเองผิดพลาด แล้วตวัเองเสียหาย แล้วยงัไปสอนให้คนผิดพลาดเสียหาย นีHไง มนัซบัซ้อนเข้า

ไปไง 



กิเลสเสรี ๒๒ 

 

©2022 www.sa-ngob.com 

เวลาประพฤตปิฏบิตัธิรรม ผลของวัฏฏะให้เป็นววัิฏฏะ ให้พ้นจากวัฏฏะไง  

ไอ้นีHมันซับซ้อน ซับซ้อนเพราะอะไร เพราะตัวเองก็หลง ตัวเองก็กิเลสเสรี กิเลสเสรีก็

ยืนยนัในความเป็นเสรีอนันั #นว่ามนัมีอยู่โดยดั #งเดิม ไม่มีการกระทําใดๆ ทั #งสิ #น ไม่มีการซื #อการ

ขาย ไม่มีการจบัจ่ายใช้สอย ไม่มีการใช้หนี # ไม่มีการใดๆ ทั #งสิ #น นีHมนั เป็นธรรมมนัมีอยู่ทีHไหน 

มนัเอามาจากไหน เอามาจากไหนไม่ต้องทําอะไรเลย คือไม่ต้องขวนไม่ต้องขวายก็วางแล้วไง นีH

ไง มนัเป็นธรรมไง มนัเป็นธรรม มนัก็เลยประทบัตราให้ไง พอประทบัตรา กิเลสมนัก็เตลิดเลยไง 

พอกิเลสเตลดิออกไป โอ้โฮ! มนัไมก่ลบัมา เป็นธรรม 

เพราะ เพราะกรรมฐานม้วนเสืHอนะ แค่ทําสมาธินีH ทําสมาธิถ้าทําสมาธิเป็น ทําสมาธิไม่

เป็นนะ ถ้าทําสมาธิแล้วนะมนัจะเคารพบชูา เพราะอะไร พทุธะ พทุธะ เห็นไหม อเุบกขา พทุธะ

คือผู้ รู้ ผู้ ตืHน ผู้ เบิกบาน พุทธะแล้วเอียงไปทางไหนล่ะ ซ้ายหรือขวา ลบหรือบวก สมาธิมันมี

มิจฉามีสมัมาไง สมาธิเป็นตวั คดัแยกไง  

ถ้ามีอาํนาจวาสนาถ้าทาํความสงบของใจขึ 9นมา แล้วศกึษาค้นคว้า เพราะ เพราะ

หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัKน ครูบาอาจารย์ ของเรานะ ทาํความสงบของใจเข้ามาๆ ถ้าใจ

สงบระงบัขึ 9นมาบ้างมันพออยู่พอกิน พออยู่พอกินคือพอรักษาหวัใจดวงนี 9ไว้ให้ชืKนบาน

อยู่กับการประพฤติปฏิบัติไง ถ้ามันชืKนบานอยู่กับการประพฤติ ปฏิบัติ แล้วทําความ

สงบของใจให้บ่อยครั9งเข้าๆ ถ้าใจสงบบ่อยครั9งเข้ามันมีกําลังของมัน พอมีกําลังแล้ว

ให้น้อมไป ให้น้อมไป เหน็สติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริงไง ถ้าน้อมไปเหน็กาย เหน็

เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจริง นัKนวธีิการฝึกหดัไง 

หลวงปู่ มัHน หลวงปู่ มัHนทา่นพยายามยกยอ่ง พยายามยก และพยายามเปิดหนทางให้กบั

ลกูศิษย์ลกูหาไง เวลาคนทีHประพฤติปฏิบตัิๆ นีHมนัวดักนัตรงนี #แหละ วดักนัวา่ทําสมาธิได้หรือทํา 

สมาธิไม่ได้ ถ้าทําสมาธิได้ เห็นไหม นีHไง อุเบกขา ทําสมาธิได้ คือสมัมาสมาธิไง สมัมาสมาธิ

แล้วพยายามขดุคุ้ยค้นคว้าค้นหา การขดุคุ้ยค้นคว้าค้นหาเพราะอะไร เพราะกิเลสมนัเจ้าเล่ห์

แสนงอน กิเลสมนัปลิ #นมนัปล้อน กิเลสมนัเจ้าวฏัจกัร กิเลสมนัจะเดินเข้ามานัHงพบัเพียบ “ท่าน

เจ้าขา อิฉนัคือกิเลสค่ะ” ไม่มี ไม่มีหรอก กิเลสมนัมานัHงพบัเพียบ “อิฉนัคือกิเลสค่ะ เชิญไตส่วน

อิฉนัได้เลยนะคะ” มนัไมมี่ไง  

โอ้ย! กว่าจะรู้จะเห็น กว่าจะเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง 

กว่าจะเห็นกิเลสนะ แล้วพอ เห็นกิเลสขึ #นมาแล้ว พอสมาธิเพราะเห็นไง พอเห็นมนัก็เกิดอาการ 



กิเลสเสรี ๒๓ 

 

©2022 www.sa-ngob.com 

กระเพืHอม การเห็นมันจะเกิดความตืHนเต้น การเห็นมันจะเกิดอารมณ์ความรู้สึก การใช้

สติปัญญามนัใช้กําลงัทั #งสิ #น ในวงพระกรรมฐานถ้าปฏิบตัิเป็นเขารู้ ทําสมาธินะ ทําสมาธิ เห็น

ไหม คนทีHทําสมาธิไมไ่ด้ แล้วทําสมาธิไมเ่ป็น สมบกุสมบนัมากน้อยขนาดไหนก็เรืHองหนึHงนะ  

แตถ้่าคนทีHมีวาสนา เขาอดข้าว อดนอนผ่อนอาหาร ขึ #นมาแล้ว เขาจะพยายามทําความ

จริงของเขาเพราะอะไร เพราะ จิตดิบๆ นีHมนัต่อต้านมาก เวลาถ้าพอมนัอะลุ้มอล่วยพอเป็นไป

ได้ ถ้ามนัเป็นสมาธิขึ #นมาบ้าง ถ้าเป็นสมาธิขึ #นมาบ้างนะ มนัเป็นความสขุ มนัเป็นเครืHองหล่อ

เลี #ยงชีวิตของตนไง เหน็ไหม  

ในทางธุรกิจถ้าเขามีเงินมีทองของเขา ในสายป่านเขายาว เขาก็รักษาธุรกิจของเขาได้ 

ถ้าสายป่านสั #น เห็นไหม ก็ต้อง กู้ หนี #ยืมสินมาเพืHอรักษาธุรกิจของตน เพืHอจะให้ดํารงอยู่ได้ไง 

เวลาทําความสงบของใจเข้ามาๆ ไง ถ้าสมาธิ เห็นไหม สายป่านสั #น สายป่านยาว ถ้าสายป่าน

มนัสั #นเด̀ียวมนัก็เสืHอม ถ้าสายป่าน มนัยาวขึ #นมา เราก็ดแูลรักษาให้มนัดีงามขึ #นมา แล้วถ้ามนั

น้อมไป น้อมไปขุดคุ้ ย การขุดคุ้ยและแสวงหาสําคัญมาก นีK สมถกรรมฐานยกขึ 9นสู่

วปัิสสนา  

ถ้าสมถกรรมฐานทําไม่เป็น สมาธิทําไม่เป็น วิปัสสนา ไม่ต้องพดูถึงมนัเป็นกิเลสเสรี มนั

มีอยูโ่ดยดั #งเดิมไง มนัมีอยูแ่ล้ว มนัมีสเิพราะเราเป็นคน เพราะเราเป็นสิHงมีชีวิต สิHงมีชีวิตมนัมีจิต 

จิต นีHคือตวัภพ ตวัภพนะ ความคิดเกิดจากจิต ความคิดมนัมีอยู่แล้ว มนัเป็นสามญัสํานึก มนั

เป็นสญัชาตญาณ มนัเป็นสิHงทีHมีอยูก่บัความรู้สกึเลยเพราะมนัเป็นสิHงมีชีวิต ฉะนั #น สิHงความรู้สกึ

นกึคิดอยา่งนี # นีHความรู้สกึนกึคิดอยา่งนี # เห็นไหม ทีHวา่มนัมีอยูแ่ล้วๆ อยูแ่ล้วก็เป็นโลกไง อยูแ่ล้ว

ก็เป็นกรรมของสตัว์ไง อยูแ่ล้วเพราะมนัเป็นสิHงมีชีวิตไง  

แต่เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัHนท่านสอนให้ทําความสงบของใจเข้ามา พอใจสงบระงบั

แล้วถ้ามนัสงบระงบัแล้ว เห็นไหม ถ้ามนัน้อมไป มนัขดุมนัคุ้ย มนัแสวงหา ถ้ามนัเจอมนัเห็น ถ้า

มนัเจอได้ เห็นไหม การเจอได้มนัเกิดแรงกระเพืHอม การเจอได้มนัเกิดความรับรู้สกึเกิดต่างๆ นีH 

มนัจะเกิดการทีHเราจะทรงไว้ไมไ่ด้ หรือการรักษาไว้ได้ยาก มนัต้องฝึกหดั  

โอ้ย! คนเป็น คนรู้นะ มันจะต้องทําให้เสถียรนะ ทําให้ความสงบของเรานีHมันมีความ

มัHนคง ความมัHนคงเกิดจากเหต ุเกิดจากสติ เกิดจากคําบริกรรม เกิดจากปัญญาอบรมสมาธิ จะ

เกิดจากอะไรร้อยแปด วิธีการมากมายทั #งนั #น แตผ่ลของมนัคือความสงบคือสมถะ  
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สมถกรรมฐานยกขึ 9นสู่วิปัสสนา ในวงวิปัสสนา เหน็ไหม ถ้ามันยกขึ 9นสู่วิปัสสนา

ได้ เพราะมันมีพื 9นฐาน วปัิสสนาทีKไหน วปัิสสนาทีKสมถกรรมฐาน ฐานคือภพ ฐานคือใจ 

ฐานคือจิต ทีKเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ เพราะ เพราะปัจจัตตัง สันทิฏฐิโก รู้เอง เห็น

เอง ท่ามกลางความเห็นจากสติ จากสติสัมปชัญญะ จากความรู้ความเห็นของจิตทีK

สมบรูณ์แบบ  

สมบูรณ์แบบ! ถ้ามันเป็นธรรมๆ ไง ถ้าเป็นธรรมมันมีการกระทํามันมีขั 9นตอน

ของมันนะ แล้วพิจารณาซํ 9าพิจารณาซาก การพิจารณาซํ 9าพิจารณาซาก โอ้โฮ! มันมีครู

บาอาจารย์คุ้มครองดูแลนะ ไม่มีอาจารย์คุ้มครองดูแลสะเปะสะปะ นีK  สะเปะสะปะแล้ว

ถูกๆ ผิดๆ ล้มลุกคลุกคลาน มันก็ปฏิบัติง่าย รู้ง่าย ปฏิบัติยากรู้ยากไง นีK ไง นีK ไงบัว ๔ 

เหล่าไง นีKวาสนาของคนไง  

ผู้ ทีHปฏิบตัิ เห็นไหม พระพาหิยะๆ นีHฟังธรรมหนเดียว เป็นพระอรหนัต์ เป็นพระอรหนัต์

ประเภทตรัสรู้เร็วทีHสดุ พระสารีบตุร ๑๔ วนั พระโมคคลัลานะ ๗ วนั พาหิยะฟังทีเดียวเป็นเลย 

ขณะเลย นีHวาสนาของคน เห็นไหม นีHคือวาสนานีHคือ พื #นฐานจากเบื #องหลงัทีHทํามา กรรมเก่าทีH

สร้างสมมามากน้อย แค่ไหน มนัเป็นสจัจะเป็นข้อเท็จจริง มนัเป็นข้อเท็จจริง มนั ไม่มีการแย่ง

ชิง ไมมี่การไปยดึทรัพย์ของใครมาเป็นของเรา ไมมี่ เป็นไปไมไ่ด้ ถ้าเป็นธรรมไง  

แต่ถ้ากิเลสเสรีสิมันเทีHยวยึด เทีHยวกว้าน เทีHยวเอาสิHงของ ของส่วนกลางไง ของธรรม 

เพราะมนัเสรี กิเลสเสรีมนัทําได้ ทุกๆ อย่าง มนัปลิ #นมนัปล้อน มนัพลิกมนัแพลง แล้วมนัเป็น 

ธรรมด้วยนะ แล้วเป็นธรรมตรงไหนละ่ เป็นธรรมเพราะว่ามนัเป็นโลกียะ เป็นเรืHองของโลก เป็น

มายาภาพทีHโลกเห็นแล้ว เอ้อ! จริงเว้ย! เฮ้ย! ยอดเยีHยมเลย มันเป็นกระแสสงัคมกระแสโลก

กระแสโลกวฒิุภาวะ แค่ไปวดันีHเขายงับอกพวกไปวดัเป็นพวกมี ปัญหาเลย แล้วไปวดัแล้วกว่า

มนัจะพฒันาขึ #นมา กว่าจะทําสมาธิ เป็นหรือไม่เป็น โอ้! ถ้าทําสมาธิไม่เป็น สมุหวัคยุกนัอยู่นัHน 

ววัปลอ่ยเข้าเลม็หญ้า แล้วชําเลอืงมองเขาอยูน่ัHนนะ่ ววัปลอ่ย  

แตค่นทําสมาธิเป็นเขาดแูลรักษา เหน็ไหม ผกูเชือกไว้ แล้วผกูไว้ ผกูหวัใจไว้อยา่ไปเตลดิ

เปิดเปิงกบักระแสโลก แล้วถ้า รักษาเป็นทําสมาธิได้เป็นขึ #นมา เห็นไหม ถ้ามันเป็นธรรมนะ 

ถ้ามันเป็นธรรมเป็นสัจธรรม เคารพทั 9งธรรมและวนัิย เคารพศาสดา เคารพองค์สมเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงตาพระ- มหาบัวท่านถึงทีK สุด กราบแล้วกราบเล่า กราบ

แล้วกราบเล่า กราบพระพุทธเจ้า หลวงปู่ มัKนนะ ถ้าเป็นตัวอักษรทีKสืKอธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ท่านจะไม่ตเีสมอเลย  
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ใจของคนทีKเป็นธรรมนะ มันลงราก ลงในธรรมและวนัิย คือลงในข้อเทจ็จริง ไม่

มีมารยา ไม่มีสาไถย ไม่มีเบื 9องหน้า ไม่มีเบื 9องหลัง ไม่มีแซงหน้า ไม่มีแซงหลัง เพราะ

สิKงทีKแซงหน้า แซงหลังมันไม่ใช่ธรรม มันเป็นกิเลสเสรี กิเลสเสรีเราไม่ต้องการ เรา

ต้องการสัจธรรม  

เราเกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เรา เกิดมาร่วมสมัยหลวงปู่

เสาร์ หลวงปู่ มัKน ครูบาอาจารย์ของเราทีK  หลวงตาพระมหาบัวท่านชมว่า เป็นโรงงาน

สร้างพระอรหนัต์ไง โรงงานใหญ่ โรงงานอันเอก โรงงานคือหลวงปู่ มัKน เอวัง 


