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ธรรมมิตรภาพ 

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๔ 

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

 

ตัง้ใจฟังธรรมะ ตัง้ใจฟังธรรม  

วันนีว้ันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันมหาปวารณา วันส าคัญพระพุทธศาสนาเพราะ

องค์สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม องค์สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรม สัจ

ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท าให้ผู้ ที่มีหูมีตา  ผู้ ที่มีบุญมีอ านาจวาสนาได้

พยายามศึกษาค้นคว้า แล้วพยายามประพฤติปฏิบตัิขึน้มาจนเป็นคณะสงฆ์  

ถ้าเป็นคณะสงฆ์ขึน้มา เห็นไหม เวลาสงฆ์ วันมาฆบูชา โอวาทปาฏิโมกข์ เราจะท าแต่

คุณงามความดี เราไม่ท าความชั่วใดๆ ทัง้สิน้ เราไม่ท าความชั่วใดๆ ทัง้สิน้ เราจะท าคุณงาม

ความดี ท าหวัใจให้ผ่องแผ้ว  

นีเ้วลาแสดงโอวาทปาฏิโมกข์กบัพระอรหนัต์ ๑,๒๕๐ องค์ พระอรหนัต์ พระอรหนัต์เวลา

เข้าพรรษา ออกพรรษา พระอรหันต์เพราะเข้าพรรษา ออกพรรษาเหมือนกัน เวลาเข้าพรรษา

ออกพรรษาไง  

เวลาเข้าพรรษานะ ผู้ที่เอหิภิกขุ องค์สมเด็จพระสัมมาสัม-พุทธเจ้าบวชให้ ถ้ายังไม่

สิน้สดุแห่งทกุข์ เวลาผู้ที่ได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระสารีบุตร พระโมค

คัลลานะ ได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิมาเป็นพระโสดาบัน  แล้วมาบวชกับองค์สมเด็จพระ
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สมัมาสมัพทุธเจ้า เอหิภิกข ุ“เธอบวชมาจงเป็นภิกษุมาเถิด และท าถึงที่สดุแห่งทกุข์” สิ่งที่ผู้ที่สิน้

กิเลส เห็นไหม  

“เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด”  

เวลาบวชมาแล้ว จิตใจของคนที่ยงัไม่ถึงที่สิน้สดุแห่งทกุข์ เวลาจะประพฤติปฏิบตัิขึน้มา

มันก็ต้องมีเหตุมีผลในการประพฤติปฏิบัตินัน้ ในการประพฤติปฏิบัตินัน้ให้มันเป็นสัจจะเป็น

ความจริง นัน้เป็นสัจจะเป็นความจริงขึน้มา เวลาเข้าพรรษาถึงได้อธิษฐานพรรษา อธิษฐาน

พรรษาแล้วเขาจะประพฤติปฏิบัติของเขาจนถึงที่สดุแห่งทกุข์ เวลาออกพรรษา ถ้าไปจ าพรรษา

ที่ใด มีความกระทบกระเทือนกับสิ่งใด เวลาออกพรรษาแล้วมหาปวารณาๆ องค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าให้ปวารณาต่อกนั  

เวลาพระเทวทัตจะขอปกครองสงฆ์ องค์สมเด็จพระ-สัมมาสมัพุทธเจ้า “แม้แต่พระสารี

บุตร พระโมคคัลลานะ เป็นอัครสาวกเบือ้งซ้ายและเบือ้งขวา เรายังไม่ให้ปกครองเลย” เรายงั

ไม่ให้ๆ ให้สงฆ์ปกครองสงฆ์ ถ้าให้สงฆ์ปกครองสงฆ์ เวลาปวารณาต่อสงฆ์ด้วยกนั อานิสงส ์ 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว เวลาท าสงัคายนา พระอรหนัต์ 

๕๐๐ องค์ รอพระอานนท์อยู่นัน้ เพราะว่าพระอานนท์เป็นพระโสดาบนัอยู่ไง  

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้แล้ว “อีก ๓ เดือนข้างหน้า เขาจะมีการ

สังคายนา เธอจะได้เป็นพระอรหันต์ในวันนัน้” รอพระอานนท์อยู่ เวลาพระอานนท์ประพฤติ

ปฏิบัติขึน้มา “องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราจะได้เป็นพระอรหันต์ในอีก  ๓ เดือน

ข้างหน้า นี่ก็ครบ ๓ เดือนแล้ว สมบุกสมบันประพฤติปฏิบัติ พยายามเข้มข้นขวนขวายกระท า

ของตน ไม่ได้เป็นพระอรหนัต์สกัที”  

เพราะมีตัวตนของตน เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้  เพราะ

พยากรณ์มนัก็ยึดค านัน้ แล้วค านัน้มนัจะเป็นพระอรหนัต์ขึน้มาได้อย่างไร  
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เวลามนัจะเป็นพระอรหนัต์ขึน้มา มนัก็เป็นด้วยอาสวกัขยญาณ ด้วยมรรคญาณในหวัใจ

ของตน เวลาปล่อยวางธุระทัง้สิน้ สิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้แล้วว่ามนั

ต้องเป็นอย่างนัน้จริงๆ แต่มนัยงัไม่เป็น มนัไม่เป็นเพราะอะไร มนัไม่เป็นจากเรา มนัไม่เป็นจาก

เกิดมรรคเกิดผลขึน้มาในหวัใจของตน  

เวลาทอดธุระวางนัน้ วางเพราะอะไร เพราะมันเข้มข้น มันกดดัน มันท าได้เต็มที่แล้ว 

วางไง เราจะขอพักผ่อน เอนตัวลงพักผ่อน พอเอนตัวลง มันเป็นข้อเท็จจริง ทางสายกลาง ทาง

สายเอกในพระพุทธศาสนา สิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้แล้ว  เราก็เกาะ

ตรงนัน้ไว้  

ดูสิ ดูกิเลสสิ ดูความรู้สึกของคนสิ นี่พระโสดาบันนะ พระโสดาบัน พระโมคคัลลานะ 

พระสารีบุตรเป็นพระโสดาบนั มาบวชกบัองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสปัหงกโงกง่วง องค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปโดยฤทธ์ิเลย “โมคคัลลานะ ถ้าเธอง่วงเหงาหาวนอนนัก  ให้

แหงนหน้าดดูาว ให้เอาน า้ลบูหน้า ให้ตรึกในธรรม แล้วถ้ามนัง่วง มนัไม่หายก็นอนซะ นอนแล้ว

ตื่นขึน้มาค่อยปฏิบตัิ” นี่พระโสดาบนั  

นี่ก็เหมือนกัน พระอานนท์ก็เป็นพระโสดาบัน  พระโสดาบันสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 

สีลัพพตปรามาสขาดเด็ดขาด ไม่ถือมงคลตื่นข่าวแน่นอน ไม่ถือมงคลตื่นข่าว ไม่นับถือนอก

พระพุทธศาสนา ไม่ปลีกแวะไปใดๆ ทัง้สิน้เลย แต่! แต่สกิทาคามี อนาคามี พระอรหันต์ มันยงั

ไม่ได้ แล้วกิเลสอย่างละเอียด อย่างละเอียดที่เราไม่เคยรู้จัก เราค้นคว้า เราเห็นหน้ามันไม่ได้ 

พอองค์สมเด็จ-พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้แล้วก็ยึดติดอันนัน้ไว้  เวลาทอดธุระๆ วาง 

เวลาเป็นความจริง ความจริงเป็นความจริงของตน เวลาส าเร็จเป็นพระอรหนัต์  

เวลาท าสังคายนา พระอรหันต์ ๔๙๙ องค์ รอองค์สุดท้าย แล้วเวลาพระอานนท์ส าเร็จ

เป็นพระอรหนัต์ ด าดินโผล่ขึน้มาท่ามกลางคณะสงฆ์ที่ท าสงัคายนา คณะสงฆ์ทัง้หมดเข้าใจได้

ว่าพระอานนท์เป็นพระอรหนัต์แล้ว พระอรหนัต์ ๕๐๐ องค์ท าสงัคายนากนั แล้วถือกนัเป็นธรรม

และวินยั เป็นเถรวาท เป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบตัิของชาวพทุธในเถรวาท ในสิ่งที่ถือพระ
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อรหนัต์ ๕๐๐ องค์นัน้เป็นที่ตัง้ ถือตามคติธรรมของพระอรหนัต์ ๕๐๐ องค์ที่ท าสงัคายนากนัไป

ไง นี่พระอรหนัต์ๆ เวลาเป็นพระอรหนัต์ขึน้มาแล้ว  

สิ่งที่ว่าเวลาเข้าพรรษาแล้ว เข้าพรรษาแล้วอย่างอธิษฐานพรรษา ออกพรรษาแล้วยัง

ปวารณาต่อกนั ปวารณาต่อกนัเพราะคณะสงฆ์ปกครองคณะสงฆ์ คณะสงฆ์ปกครองคณะสงฆ์ 

เวลาเผยแผ่ไปแล้วผู้ที่บวชขึน้มาแล้วมีอ านาจวาสนามากน้อยขนาดไหน  เขาจะท าของเขาได้

จริงจงัมากน้อยขนาดไหน นี่ธรรมวินยั ธรรมวินยัเป็นศาสดาของเรา  

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ถ้าวันส าคัญทางพระพุทธ-ศาสนานะ เวลาเผยแผ่มา 

เห็นไหม เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นท่านประพฤติปฏิบัติของท่านขึน้มาก็ตามความจริงของ

ท่าน แต่ตามความจริงของท่าน สังคมสะเปะสะปะกันมาก สังคมปล่อยปละละเลย สังคมไม่

เชื่อว่ามนัมีมรรคมีผล  

แต่ไม่เชื่อว่ามีมรรคมีผล ภิกษุบวชมาก็บวชมา บวชมาเพ่ือค า้ชูสืบทอดพระพทุธศาสนา 

บวชมาเพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีพระสงฆ์ ให้เป็นสมมุติสงฆ์ อยู่ท่ามกลางมีพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ ให้สมบูรณ์แบบเท่านัน้ ดูสิ เวลาไปในปัจจุบันนีว้ัดวาที่ไม่มีพระๆ  เขา

อยากจะมีพระมาก แล้วมีพระ มีพระมาแล้ว พระจะประพฤติปฏิบตัิอย่างไรก็แล้วแต่ เขาก็ยอม

จ านน เขาก็อยากให้มีพระอยู่อย่างนัน้ เพราะอะไร เพราะวดัก็ต้องมีพระเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม

ในพระพทุธศาสนา 

อนันีก้็เหมือนกนั เข้าพรรษา ออกพรรษา มนัเป็นวินยักรรม วินยักรรมพระต้องท า มีการ

กระท า วินยับงัคบัให้ท าอย่างนัน้ พระพทุธศาสนาเรา เห็นไหม เวลาเราเป็นชาวพทุธ ตัง้แต่เกิด 

เกิดก็ท าบุญกุศล เวลาเกิดฤกษ์ดียามดีก็ท าบุญท ากุศล เวลาตาย ตอนตายก็อุทิศส่วนกุศลให้

คนตาย มนัเป็นพิธีกรรม เป็นพิธีกรรมพระพทุธศาสนาให้มีพระประจ าวดัไว้ มีพระประจ าวัดไว้ 

เห็นไหม  
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หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นท่านก็เกิดท่ามกลางสังคมมีความเห็นอย่างนัน้  เวลาออก

ประพฤติปฏิบัติขึน้มา ไม่มีใครเขาเห็นด้วย ไม่มีใครเขาคิดว่ามันจะเป็นไปได้ มันจะมีอยู่จริง 

เพราะว่าทอดธุระกนัหมดแล้ว แล้วถ้าจะเป็นจริง ใครจะประพฤติปฏิบตัิตามความจริงของตนก็

ต้องท า ท าเฉพาะส่วนตวัของตน  

แต่เพราะคนมีอ านาจวาสนา ดูสิ เวลาองค์สมเด็จพระสมัมา-สัมพุทธเจ้า เวลาเป็นองค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติธรรมและวินัยนีไ้ว้  พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ท าส่วนพระองค์

ของท่าน ท าแต่ของท่านเอง ใครที่มีอ านาจวาสนาก็ประพฤติปฏิบัติเป็นการส่วนตนของตน คน

ที่มีอ านาจวาสนาท าแล้วให้สังคมยอมรับ สังคมที่จะยอมรับการกระท าสิ่งนัน้ เพราะมันเป็น

สจัจะเป็นความจริงที่มนัมีอยู่นัน้ ถ้ามีอยู่นัน้ เวลามนัเป็นจริงขึน้มาในใจของหลวงปู่ เสาร์ หลวง

ปู่ มัน่ มนัเป็นจริง พอมนัเป็นจริงมนัไม่มีมารยาสาไถย  

เราเกิดมาเป็นมนษุย์นะ มนษุย์เป็นสตัว์ประเสริฐ มนษุย์มีสมอง มนษุย์มีพฤติกรรม มนั

สงัเกตได้ เวลาสงัเกตได้นี่สิ่งที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริง ถ้ามนัไม่เป็นจริงมนัมีมารยาสาไถย มนัมี

การซบัซ้อน กิเลสมนัซ่อนเงื่อน ซ่อนอยู่ในหวัใจของตนมากมายมหาศาล แล้วคนที่จะเข้าใจใน

กิเลสของตน การกระท านัน้มนัแสนยาก  

แต่ถ้ามันเป็นความจริงล่ะ เป็นความจริงมันก็ต้องคนมีอ านาจวาสนา  คนมีอ านาจ

วาสนาสังเกตความผิดของตน คอยสังเกตคอยดูแลความผิดของตน ของคนอ่ืนมันของคนอ่ืน 

เป็นเร่ืองของคนอ่ืน ถ้ามันเป็นกิเลส กิเลสมันก็รอ โลกนีมี้แต่ความเร่าร้อน โลกนีมี้แต่การ

เบียดเบียนกนั อยากให้โลกนีม้ันมีความสุขความสงบขึน้มาแล้วเราถึงจะได้ประพฤติปฏิบัติ ก็

รอไปเถอะ รอไปไม่มีที่สิน้สดุหรอก  

แม้แต่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึน้มา ทอดธุระเลยนะ “เราจะสอนได้

อย่างไร” เพราะอะไร คนจะรู้เร่ืองอย่างนีไ้ด้อย่างไร คนจะรู้ได้ ดูสิ การศึกษา ดูการศึกษาของ

โลก ตัง้แต่อนุบาล ตัง้แต่เด็กน้อย การศึกษาในสัญญาในการค้นคว้าในต่างๆ  โลกเขามี

การศึกษา เขาค้นคว้าของเขาได้ นี่มนัส่งออกทัง้นัน้  
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เวลาเกิดมาหัดพูด หัดเดิน หัดนั่ง หัดเดิน หัดพูด มันเป็นสมมุติบัญญัติทัง้สิน้ เพราะดู

ภาษาสิ ภาษาสมมุติร้อยแปดพันเก้า  สิ่งที่ภาษาท้องถิ่นมากมายมหาศาล  แล้วมากมาย

มหาศาล เวลาศึกษาค้นคว้าขึน้มาแล้ว ศึกษาค้นคว้าขึน้มาก็เพ่ือให้เขาฉลาดขึน้มาในทาง

วิชาชีพของเขา ในอาชีพของเขา ในการทนัโลกของเขา แล้วมาพฒันาของเขา นี่ส่งออกทัง้นัน้  

แล้วส่งออกขึน้มา ศึกษาแล้วมีความรู้แล้วไม่เชื่อใครทัง้สิน้นะ คนมีการศึกษาแล้ว แม้แต่

ในสังคมพ่อแม่ของเรามีการศึกษาน้อย เรามีการศึกษามากกว่า มีการศึกษามากกว่าเพราะ

อะไร เพราะพ่อแม่มีลกูมีเต้าเกิดมาก็พยายามส่งเสียให้มีการศึกษาขึน้มาเพ่ือ เพ่ือเขาจะได้สุข

ได้สบายของเขา ไม่มาทกุข์มายากเหมือนพ่อเหมือนแม่นี่ไง  

แต่เวลาเขามีการศึกษาไปแล้ว เขาบอกเขามีสติมีปัญญามากกว่าพ่อกว่าแม่ของเขา 

แล้วมากกว่าพ่อกว่าแม่ไม่กล้าบอกว่าเป็นลกูใครนะ ไม่กล้าบอกว่าเป็นลูกชาวนา พ่อแม่ท ามา

หากินเป็นชาวไร่ชาวนา กระเหม็ดกระแหม่พยายามส่งเสียให้ลูกมีการศึกษา พ่อแม่เป็นพระ

อรหันต์ของลูกในธรรมะขององค์สมเด็จ-พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าโดยธรรม ถ้าโดยธรรมนี่มนั

เคารพมันบูชา มันเกิดจากหัวใจอันนี  ้แต่ถ้าโดยโลกๆ มันไปเสริมทิฏฐิมานะของคนให้อหงัการ

ให้ยิ่งใหญ่ๆ ยิ่งใหญ่ไปตามกระแสโลก โลกเป็นอย่างนัน้  

นี่ไง เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้ธรรมขึน้มาแล้ว  “จะสอนใครได้

หนอ จะสอนใครได้หนอ” ถ้าเขามีวิชา เขามีความรู้ของเขา มันก็ส่งออกทัง้สิน้ องค์สมเด็จพระ

สมัมา-สมัพทุธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะไปศึกษามา ๑๘ วิชาการ เพ่ือให้พร้อมที่จะเป็นกษัตริย์ 

ก็ศึกษามาเหมือนกันทัง้สิน้ แต่ด้วยอ านาจวาสนาที่สร้างอ านาจวาสนาบารมีมา  ไปเที่ยวสวน

เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตายไง เราก็ต้องเป็นเช่นนัน้หรือ แล้วมนัมีฝ่ังตรงข้าม  

นี่จะพูดเร่ืองโลกกับธรรม ถ้าโลก การศึกษา ศึกษามาแล้ว ใช่ มันมีความรู้ไหม มี แต่

ความรู้นัน้เป็นวิชาชีพ แล้วความรู้อย่างนัน้ถ้าเวลาแก่เฒ่าขึน้มาเราต้องการอะไร เราต้องการ

สขุภาพกายให้แข็งแรงนะ  
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เวลามีการศึกษามา คนมีการศึกษามากมาย ศึกษามาแล้วไม่ได้ท างานตรงกบัวิชาชีพที่

ตัวเองเรียนมา ตนเองเรียนมา เรียนมาอย่างไร ก็เรียนมาเพ่ือให้คนมีความรู้ขึน้มา แต่เชาวน์

ปัญญาอ านาจวาสนาของคน เวลาด ารงชีพมันด ารงชีพด้วยเวรด้วยกรรมของสัตว์โลก  กรรม

จ าแนกสัตว์ให้เกิดต่างๆ กัน แล้วเวลาเกิดมาแล้วมันก็เป็นจริตเป็นนิสัยความชอบของตน  

ความชอบของตนปฏิภาณไหวพริบของตน นัน่คืออ านาจวาสนาทัง้สิน้ 

แล้วเราเกิดมาเป็นมนุษย์ เวลาเกิดเป็นมนุษย์ ที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

“จะสอนใครได้หนอ จะสอนใครได้หนอ” เพราะอะไร เพราะธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมา-

สัมพุทธเจ้า ปัญญาในพระพุทธศาสนาคือปัญญาทวนกระแสกลับ ทวนกระแสกลับ เห็น

ไหม สิ่งที่ทวนกระแสกลับ เราเกิดมาแล้วเป็นลูกชาวไร่ชาวนา ถ้าลูกชาวไร่ชาวนา พ่อแม่เรา

กระเหม็ดกระแหม่ส่งเสียให้เรามีการศึกษา ศึกษาจนเป็นปัญญาชน  

ถ้าเป็นปัญญาชน แล้วถ้าเป็นบุตรที่ดีงาม ในปัจจุบันนีมี้วัยรุ่นรุ่นใหม่จะกลับไปท านา 

จะกลบัไปท าเกษตรพอเพียง เพราะอะไร เพราะเขาเอาการศึกษาของเขาไปบริหารจดัการในไร่

ในนาของเขาขึน้มา นี่มันจะเกิดธุรกิจ มันจะเกิดความเป็นอยู่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตใน

ครอบครัว แล้วจะมีความสุขด้วย ไม่เห่อเหิมทะเยอทะยานไปกับโลกเขา ถ้าจิตใจของเขา เขา

เป็นธรรมๆ การศึกษานัน่ก็ศึกษากลับมาให้เป็นชาวนา เป็นชาวนาที่มีการศึกษา เป็นชาวนาที่

ท าการเกษตรเลีย้งประชากรทัง้โลก มนัมีเกียรติ  

แต่ถ้าเป็นกิเลสมันไม่มีเกียรติ นี่เป็นชาวไร่ชาวนาเป็นคนทุกข์คนจน มันจนตรงไหน ถ้า

มันมีการศึกษาแล้ว มันมีผลผลิตแล้ว ถ้าท าการตลาดเป็น ท าอะไรเป็น สังคมยิ่งมีที่พ่ึงที่อาศยั

เพราะอาหารปลอดภัย ทุกคนแสวงหา ทุกคนต้องการ ถ้ามันเป็นธรรม ถ้าเป็นธรรมมันเป็น

ประโยชน์ทัง้สิน้ มันเป็นคุณงามความดี แต่มันเป็นกิเลส มีแต่การแข่งขนั มีแต่การแย่งชิง มีแต่

การขวนขวายเพ่ือประโยชน์กบัตนๆ จะดีจะชัว่มนัขวนขวายมาทัง้สิน้ ให้เป็นประโยชน์กบัมนั นี่

คือกิเลส  
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แล้วเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาว่าการ  “จะสอนใครได้หนอ จะสอน

ใครได้หนอ มันจะรู้ได้อย่างไร” แต่เวลาพรหมมานิมนต์ เห็นไหม แล้วด้วยอ านาจวาสนาของ

ท่าน เพราะปรารถนามารือ้สตัว์ขนสตัว์อยู่แล้ว ถ้าปรารถนามารือ้สตัว์ขนสตัว์อยู่แล้ว แต่สตัว์ที่

จะให้รือ้จะให้ค้นเขาต้องมีวาสนา 

ค าว่า “มีวาสนา” มันมีสติ มันมีเชาวน์ปัญญา มันเห็นคุณค่าว่าอะไรเป็นความจริง จริง

ตามสมมุติ จริงตามบัญญัติ แล้วถ้าประพฤติปฏิบัติตามความเป็นจริงในพระพุทธศาสนานี่

วิมตุติสขุๆ นี่เป็นความจริงแท้ในอริยสจั  

ความจริงสัจจะความจริงในโลกก็เป็นสัจจะความจริงในโลก ทางวิทยาศาสตร์มันเป็น

ความจริงอยู่แล้ว แต่ความจริงนีม้นัก็เป็นความจริงประจ าโลกไง 

แต่เป็นความจริงๆ ถ้าความจริงในหวัใจ เวลามนัทกุข์มนัยากขึน้มา ใครจะแก้ไขมนั แล้ว

เวลาใครแก้ไขมันแล้วนี่ คนที่ไม่มีอ านาจวาสนาเขาไม่ได้แก้ไขมัน เขาเพ่ิมความทุกข์เพ่ิมซ้อน

ขึน้ บอกว่า “เราเป็นคนอ านาจวาสนาน้อย  เราเป็นคนท าไม่ได้” นี่มันยิ่งทุกข์ยาก มันยิ่งตัด

ก าลงัใจของตวัเอง ตดัรอนก าลงัใจของตนเองตลอดไป เพราะมนัไม่มีวาสนาไง  

หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นท่านมี หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นเกิดเป็นลูกชาวนาเหมือนกัน 

เวลาเกิดเป็นลกูชาวนา เวลาลกูชาวนาขึน้มา แต่เกิดในประเทศอนัสมควร เกิดในพ่อแม่ที่ดีงาม 

พ่อแม่ เห็นไหม ส่งเสริมการออกประพฤติปฏิบัติ นี่โดยสังคมของชาวนานะ เขาต้องใช้แรงงาน

ของลูกของหลาน ถ้ามีลูกมีหลานขึน้มานี่เขาช่วยกันท ามาหากิน เวลาพ่อแม่เขาต้องการมีลกู

มากๆ มีลกูช่วยกนัเป็นแรงงาน เขาต้องการตรงนัน้ 

แต่ถ้าเป็นธรรมๆ นะ เขาให้ลกูออกบวช ออกบวชเพราะอะไร ถ้าเอาลกูไว้อยู่กบัเราเป็น

แรงงานเพ่ือการเกษตรกรรม ถ้าลกูบวชแล้วเราจะได้บุญ เราจะได้เกาะชายผ้าเหลือง ลกูของเรา

ได้บวชเป็นพระ ระลึกถึงใกล้พระพุทธศาสนา คนที่เป็นบุญเป็นกุศล เป็นลูกชาวนาๆ ท่านออก
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บวชแล้วท่านออกประพฤติปฏิบัติของท่าน ท่านค้นคว้าของท่าน ท่านเป็นสจัจะความจริงในใจ

ของท่าน ท่านเป็นสจัจะความเป็นจริงในใจของท่าน เห็นไหม  

วันนีว้ันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันมหาปวารณา เวลามหาปวารณาปวารณา

กันเพ่ืออะไร เวลาสงฆ์ เห็นไหม มีความผิดพลาดสิ่งใด มีการประพฤติปฏิบัติสิ่งใด มี

สิ่งใดที่มีกระทบกระเทือนกัน ขอให้ตักเตือนกัน ขอให้บอกต่อกัน  

ถ้าขอให้ตกัเตือน ขอให้บอกต่อกนั หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านก็พยายามแสวงหาของ

ท่าน เพ่ือสจัจะเพ่ือความจริงในใจของท่าน ขอให้มีใครบอก ขอให้ประพฤติปฏิบตัิได้ตามความ

เป็นจริง  

ล้มลุกคลุกคลาน เวลาล้มลุกคลุกคลานเพราะอะไร  เพราะกิเลสของตน กิเลสนี่มัน

ยิ่งใหญ่นัก กิเลสเจ้าวัฏจักรมันครอง ๓ โลกธาตุ มันครองหัวใจของสัตว์โลกทัง้หมด ทัง้หมด 

ทัง้หมดเพราะอะไร  

เพราะมันเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาติ กิเลสมันก็เป็นธรรมชาติ กิเลสมันอยู่ใน

หัวใจของสัตว์โลกอยู่แล้ว ถ้ากิเลสมันอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกอยู่แล้ว ไม่ต้องใครไปเติมไปแต่ง

มนั มนัมีอยู่โดยดัง้เดิม มนัต้องเกิดอยู่แล้ว คนจะปฏิเสธกนัอย่างไร คนจะนบัถือลทัธิศาสนาใด

ก็แล้วแต่ เขาก็เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะของเขา เขาจะเชื่อสิ่งใดก็แล้วแต่ มันเป็นข้อเท็จจริง

อย่างนัน้ ไม่มีการแบ่งแยกว่าลัทธิศาสนาใดแล้วจะบังคับเฉพาะกลุ่มชนของตน  ไม่ใช่ มันเป็น

ความเชื่อไง  

ความเชื่อในลัทธิศาสนาใด เขามีความเชื่ออย่างนัน้ เขาสร้างเวรสร้างกรรมอย่างนัน้ 

แล้วสร้างเวรสร้างกรรมอย่างนัน้ เขาจะพ้นจากทุกข์ไปเหมือนพระพุทธศาสนามันเป็นไปไม่ได้ 

เพราะความเชื่อมนัแตกต่างกนั การกระท ามนัแตกต่างกนั ต้นมนัแตกต่างกนั ผลก็ต้องแตกต่าง

กัน ผลแตกต่างกันเพราะเขาอ้อนวอนขอ เหมือนกับเรานี่ เหมือนกันนะ ดูสิ ดูศาลทั่วไปสิ 

“ลกูช้างมีความทกุข์ความยาก” บอก “พ่วงหาย พ่วงหาย” 
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นี่ก็เหมือนกัน มีสิ่งใดมาก็ล้างบาปๆ ล้างก็หายไง แล้วมันหายจริงไหม มันหายด้วย

ความเชื่อ มนัสบายใจ ล้างบาปแล้วถึงเวลาอาบน า้ล้างบาป อย่างนัน้ป ูปลา ตะเข้ มนัดีกว่าเรา 

มันแช่อยู่นั่นเลย มันไม่มีบาปมีกรรม แต่มันเป็นเดียรัจฉาน กุ้ ง หอย ปู ปลาเป็นอาหาร แต่

เพราะคนมนัมีปัญญา มนัความเชื่อ มนัสบายใจเพราะความเชื่อ แล้วจิตนีเ้ป็นไปได้หลากหลาย

นกั เขาบอกว่า “ท าไมมนัเป็นจริงล่ะ เวลามนัสวดแล้ว โอ้โฮ! มนัมีความรู้สึกอย่างนัน้ๆ”  

จิตของคน แม้แต่ก่อนที่จะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฤาษีชีไพรเขาก็ท าฌาน

สมาบตัิได้ของเขา การท าฌานสมาบตัิได้มนัเกิดอภิญญา อภิญญาเนี่ยจิตมนัถึงมีคณุค่าอย่าง

นัน้ แล้วเขาใช้ของเขา ความเชื่อของเขาอยู่อย่างนัน้ เขาก็มีขอบเขตของเขาแค่นัน้ โลกียปัญญา 

อภิญญาเร่ืองของโลก เร่ืองของวฏัฏะ  

กาฬเทวิล เห็นไหม เป็นเพ่ือนกับพระเจ้าสุทโธทนะ เขาก็เป็นพราหมณ์เหมือนกัน เขา

ระลึกอดีตชาติได้ ๔๐ ชาตินะ ระลึกอนาคตได้ ๔๐ ชาติ แล้วขึน้ไปนอนบนพรหมได้ด้วย อ้าว! 

ถ้าไม่เชื่อ ไม่เชื่อ อยู่ในพระไตรปิฎก ก่อนหน้านัน้มีมากมาย นี่พดูถึงว่าถ้ามีมากมาย แล้วเวลา

ความเชื่อของเขา เวลาเขาเชื่อแล้ว เขาอ้อนวอนของเขาแล้วเขาได้ผลตอบแทนของเขา  แล้ว

บอกมนัไม่มีได้อย่างไร ไหนว่าลทัธิศาสนาอ่ืนมนัไม่มี  

มันมี มันมีแบบโลก แต่มันไม่มีอริยสัจ มันไม่มีทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์ดับ 

วิธีการดับทุกข์ ไม่มีการช าระล้างกิเลส ไม่ได้ฆ่าลูกหลานของมาร ลูกของมาร พ่อแม่

ของมาร ปู่ ย่าของมาร  

“มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา เราจะไม่ได้ด าริถึงเจ้า เจ้าจะเกิดบน

หัวใจดวงนีไ้ม่ได้เลย”  

มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านัน้ ที่ท่านปฏิญาณตนว่า

ท่านเป็นพระอรหันต์ แสดงธัมมจักฯ เทวดาส่งข่าวเป็นชัน้ๆ ขึน้ไปเลย เพราะเทวดา 

อินทร์ พรหมเขารู้แจ้งของเขาได้  
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เพราะอะไร เพราะเวลาเขาเป็นเทวดา อินทร์ พรหม ทิพย์สมบตัิของเขา ไม่เหมือนมนษุย์ 

มนษุย์รู้ได้แต่ในภพชาตินี ้มนษุย์รู้ได้ด้วยสญัญาความจ าของตนเท่านัน้ แต่มนัมีอ านาจวาสนา

ของคน จิตใจของคนยิ่งใหญ่ แล้วไม่ยิ่งใหญ่เท่านัน้  

ถ้าจิตใจของคนที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่แบบองค์สมเด็จพระสัมมา-สัมพุทธเจ้า เกิดมา “เรา

จะเกิดชาตินีเ้ป็นชาติสุดท้าย” พ่ึงเกิด เวลาชาตินีเ้ป็นชาติสดุท้าย แต่ลงที่เป็นเจ้าชายสิทธัต

ถะออกไปบวช ๒๙ ออกบวช พอบวชแล้วออกประพฤติปฏิบตัิขึน้มา เวลาส าเร็จเป็นพระอรหนัต์

แล้ว นัน่สัง่สอน ๓ โลกธาต ุ 

แล้ว ๓ โลกธาตุเป็นอย่างไร แล้วท าไมไม่สั่งสอนมนุษย์ล่ะ ท าไมไม่สั่งสอนเราให้เรา

ประพฤติปฏิบตัิให้เป็นความจริงขึน้มาล่ะ  

ก็สัง่สอนแล้ว แต่กิเลสมนัปลิน้ปล้อน กิเลสมนัพลิกแพลง เวลาเราเกิดเป็นมนษุย์เกิดมา

พบพระพุทธศาสนา ปริยัติ ปฏิบัติ เวลามีการศึกษาๆ ภาคปริยัติแล้วตัวเองมีสติมีปัญญามี

ความรู้ ความรู้เป็นความจ า ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมั-พทุธเจ้าแต่ไม่ใช่ของเรา 

ศึกษามาแล้ว ทางโลก โลกเจริญ โลกเจริญขึน้มา  

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า “จะสอนใครได้หนอ จะสอนใครได้หนอ” มนัทอด

ธุระ  

นี่เกิดมามีอ านาจวาสนานะ เกิดมาเป็นมนษุย์เกิดมาพบพระพทุธศาสนานะ เกิดมาแล้ว

บวชแล้วเรียนปริยัตินะ จบ ๙ ประโยค ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจได้

หมดเลย ถ้าคนใจที่เป็นธรรมเขาก็มีสุขมีทุกข์ในหัวใจนั่นแหละ  แต่คนที่จิตใจเขาไม่เป็นธรรม 

เขาก็ยึดถือว่าเขามีความรู้ของเขา  แล้วเขาก็ปฏิญาณตนว่าเขามีความรู้นะ  ความรู้อะไร 

ความจ าทัง้สิน้  

ถ้าเป็นความจริงๆ ในภาคปฏิบตัิ เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านปฏิบตัิของท่าน ท่าน

เป็นความจริงของท่านขึน้มา เห็นไหม เวลาหลวงตาพระมหาบัวไปหาท่าน แล้วเวลาจะออก
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ประพฤติปฏิบัติ วันมาฆบูชา ท ามาฆบูชาองค์เดียวก็ได้ ถ้าไม่ได้เข้ามาหาหลวงปู่ มั่น ถ้าวัน

มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันพระ วันโกน ท่านเทศนาว่าการ  เพราะความที่ว่าวันส าคัญใน

พระพุทธศาสนามันระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ระลึกถึงองค์สมเด็จ -พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้า แสดงธรรมๆ มนัจะกว้างขวาง มนัจะกินหวัใจไง  

ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติขึน้มา สิ่งใดที่มันปิดกัน้หัวใจขึน้มาแล้ว เวลาหลวงปู่ มั่นท่านแสดง

ธรรม หลวงตาท่านบอกเลยนะ มรรคผลนิพพานนี่หยิบจบัได้เลย เพราะว่าใจของท่านเป็นมรรค

เป็นผล จิตใจของท่านสิน้กิเลส ท่านเข้าใจเร่ืองกิเลสทัง้สิน้เลย วางธรรมและวินยันีไ้ว้ วางธรรม

และวินยันีไ้ว้ สิ่งที่ประพฤติปฏิบตัิ วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนามนัส าคญัจริงๆ ส าคญัที่ครูบา

อาจารย์ที่เป็นธรรมๆ ท่านเห็นคณุค่ามาก  

แล้วเรามีกิเลสตัณหาความทะยานอยาก บวชเป็นพระๆ เราก็ประพฤติปฏิบัติของเรา 

แล้วเวลาถึงวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา เราก็ปวารณาตามธรรมตามวินยัเป็นวินยักรรม วินยั

กรรมคือการกระท าต้องกระท าถึงจะเป็นธรรมขึน้มา พอเป็นธรรมขึน้มาแล้วเพ่ืออะไรล่ะ เพ่ือสิ่ง

ที่ถ้ามนัเป็นธรรมขึน้มา เราระลึกถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  

เวลาคฤหสัถ์เขามีพระรัตนตรัย พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พ่ึงของเขา ไอ้เรา เรา

บวชเป็นพระ เราเป็นสมมตุิสงฆ์ขึน้มา เวลาเราปวารณากบัสงฆ์ ตอนปวารณากบัสงฆ์ ถ้าสงฆ์

สิ่งที่ว่าสงฆ์ที่เป็นธรรมๆ สงฆ์ที่เป็นแบบหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น ท่านจะคุ้มครอง ท่านจะดูแล

เรา ท่านจะประพฤติปฏิบตัิของเรา  

เวลาถ้าเป็นจริงเป็นจังขึน้มา เห็นไหม พระโมคคัลลานะเวลาประพฤติปฏิบัติ  องค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้ามาโดยฤทธ์ิเลย แค่เหยียดแขนคู้แขน ถึงหมด เหยียดแขนเข้าและ

คู้แขนออกไปโดยฤทธ์ิเลย  

ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมๆ ถ้ามีวาสนา ถ้าเวลาครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรม หลวงปู่

เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านมาอบรมบ่มเพาะ ท่านมาคุ้มครองดแูลเราได้เลยล่ะ ถ้ามนัมีอ านาจวาสนา
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เป็นสายบุญสายกรรมที่ร่วมกันมา แต่ถ้ามันมีสายบุญสายกรรมในเชิงลบ มันต่อมันต้าน มัน

พลิกมนัแพลง มนัพยายามท ามีแต่การขบเหลี่ยมต่อกัน มนัไม่เป็นธรรมเลย ถ้ามนัไม่เป็นธรรม

ไง นี่พดูถึงว่าความเป็นธรรมนะ  

ฉะนัน้ เราเกิดเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา วนันีว้นัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 

ถ้าวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนานะ เราจะปฏิบตัิบูชา เวลาวนัปกติวนัพระ วนัโกน เราก็ปฏิบตัิ

บูชาอยู่แล้ว ยิ่งวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนานะ เราตัง้กติกากบัเรา ท าเพ่ือประโยชน์กบัเรา  

ถ้าเป็นประโยชน์กบัเรา เห็นไหม เพ่ือประโยชน์กบัเรา ปฏิบัติธรรมบูชาองค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาปฏิบตัิไปแล้ว ผู้ปฏิบตัิธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ด้นไม่เดา ไม่คาดไม่หมาย 

ไม่ท าสิ่งใดมาให้เป็นอปุสรรคในการประพฤติปฏิบตัินี ้แล้วท าของเราให้มนัเป็นความจริงขึน้มา 

สขุอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ถ้าท าความสงบของตนเองได้ ท าความสงบของตนเองได้จริง  

เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านถึงได้อบรมบ่มเพาะ ถึงอบรมลกูศิษย์ลกูหา วางข้อวตัร

ปฏิบัติไว้ ค าว่า “วางข้อวัตรปฏิบัติไว้” เราบวชใหม่ๆ หรือเราประพฤติใหม่ๆ มันหันรีหันขวาง 

พระบวชใหม่ๆ โทษของพระบวชใหม่คือทนค าสอนได้ยาก ทนค าสอนได้ยาก เวลาหลวงปู่ เสาร์ 

หลวงปู่ มั่น เห็นไหม ท่านให้เป็นปะขาวจนกว่าจะท่องปาฏิโมกข์ได้ หัดตัดเย็บผ้าได้ ท่านถึงให้

บวช มนัไม่หนัรีหนัขวาง เห็นไหม 

แต่เวลาจิตล่ะ จิตของคนเดี๋ยวมันก็นุ่มนวลอ่อนหวาน เดี๋ยวมันก็กระด้าง เดี๋ยวมันก็

กระฟัดกระเฟียด จิตของคน จิตนีร้ักษายากนัก จิตนีร้ักษายากนัก ฉะนัน้ เวลานักประพฤติ

ปฏิบตัิ เห็นไหม เราจะดแูลหวัใจของเรา ยิ่งพระบวชใหม่ๆ เขาก็พยายามดแูลหวัใจของเรา  

ถ้าพระบวชใหม่ การประพฤติปฏิบัติใหม่ เวลาการประพฤติปฏิบัติใหม่ เวลาครู

บาอาจารย์ที่ดีงาม ท่านวางข้อวัตรปฏิบัติไว้ให้เป็นเคร่ืองอยู่ของใจให้เกาะเกี่ยวมันไว้ 

เหมือนเด็กๆ เกิดมาแล้วหดันัง่ หดัคลาน หดัเดิน เวลาเดินก็เกาะลกูกรงไป นี่ก็เหมือนกนั เวลา

เรายงัภาวนาไม่ได้ ภาวนาไม่เป็น เราก็มีวตัรปฏิบตัิเกาะไว้ๆ อย่าให้ใจมนัฟุ้งซ่านเกินไป อย่าให้
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หัวใจมัน เห็นไหม เราบวชมาอยู่ในวัด ไม่ให้หัวใจมันอยู่ข้างนอก ให้มันอยู่กับข้อวัตรปฏิบัตินี  ้

แล้วพยายามฝึกหดัภาวนาของเรา  

ถ้ามันเป็นจริงขึน้มา โอ้โฮ! สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มีนะ ถ้าจิตมันสงบระงบั มันดีมนั

งามขึน้มา แล้วจิตสงบแล้วถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ดีท่านแนะให้ ท่านคุ้มครองดูแลให้ แล้ว

ยกขึน้สู่วิปัสสนาได้ ถ้ายกขึน้สู่วิปัสสนาได้มันเห็นโทษของกิเลส มนัเห็นโทษนะ เห็นโทษ

ของกิเลสเพราะอะไร เพราะการคลกุคลีต่อกนั การสนกุสนาน การท าสิ่งใดมนัเป็นเร่ืองให้กิเลส

มันส่งออกทัง้สิน้ แล้วการควบคุมดแูลรักษากว่ามนัจะสงบระงบัเข้ามาตามความเป็นจริง  เห็น

ไหม 

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเราปวารณากบัคณะกบั

สงฆ์ กับสงฆ์มันก็กับสงฆ์ทัง้หมด แล้วถ้ามีวาสนามีความดีงามขึน้มา สงฆ์คุ้มครองดูแลเรา 

แล้วมนัสขุสงบระงบัเข้ามา แค่ท าความสงบของจิตได้แล้วยกขึน้สู่วิปัสสนาได้ มนัจะเป็นชัน้เป็น

ตอนๆ ขึน้ไปเลย ถ้ามนัเป็นจริง 

แต่คนที่ภาวนาไม่เป็นน่ะสิ ภาวนาไม่เป็น มนัไม่รู้จกั พอมนัไม่รู้จกั มนัไปคุ้นชินกบักิเลส 

เป็นมิตรเป็นสหาย กิเลสเป็นเรา เราเป็นกิเลส ถ้ากิเลสเป็นเรา เราเป็นกิเลสแล้วสวมรอย  

เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านก็ประพฤติปฏิบตัิของท่าน โดยมีหลกัมีเกณฑ์ของท่าน 

เวลาท่านปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติไม่เป็น ท่านก็ขวนขวาย หลวงปู่ เสาร์ท่านก็คุ้มครองดูแลมา แล้ว

ปฏิบัติมาเป็นชัน้เป็นตอนขึน้มา เวลาปฏิบัติแล้วมันมีหนทางขึน้มาแล้ว ถ้าเวลาเอาจริงเอาจงั

ขึน้มา ก็ศึกษาค้นคว้าในพระไตรปิฎกนี่แหละ เพราะธรรมและวินยัขององค์สมเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจ้าเป็นศาสดาของเรา  

กึ่งพทุธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่ง ธรรมวินยัขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจ้า 

๕,๐๐๐ ปี ๕,๐๐๐ ปี กึ่งกลางพระพทุธศาสนา ศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่ง เจริญจากผู้ที่ขดุค้น

ค้นคว้าขึน้มาให้มันสมบูรณ์แบบขึน้มา มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระธรรมๆ พระธรรม
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เพราะหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นท่านเป็นพระอรหันต์ก็มีคุณธรรม พระธรรมเป็นความ

จริงขึน้มา มันมีธรรมขึน้มา มันมีโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี เป็นตามความเป็นจริง

ขึน้มา 

ถ้าคนที่ไม่มีอ านาจวาสนา เวลาปฏิบตัิไม่เป็น ปฏิบตัิไม่ได้ มนัท าสมาธิไม่เป็น ท าสมาธิ

ไม่ได้ มันไปคุ้นชิน กิเลสเป็นเรา เราเป็นกิเลส เป็นมิตรเป็นสหายกนั ถ้าเป็นมิตรเป็นสหายกนั

แล้วถ้ามันกิเลสหนานะ มันก็สมอ้าง สมอ้างว่า เวลาเท่าทันอารมณ์ของตนหนหนึ่งก็ว่าเป็น

ธรรม เป็นธรรมขึน้มา ธรรมะมนัมีอยู่โดยดัง้เดิม เราวางแล้ว วางแล้วไง มนัเป็นมิตรภาพต่อกัน 

เป็นมิตรกับกิเลส ธรรมมิตรภาพ เห็นไหม มันเป็นมิตรเป็นสหายต่อกัน มันเป็นอยู่แล้ว กิเลส

เป็นเรา เราเป็นกิเลสอยู่แล้ว เราถึงท าความสงบของใจไม่ได้  

เวลาครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมๆ ขึน้มา ท่านพยายามมีความเพียรของตนขึน้มา กิเลส

สงบตวัลง กิเลสสงบตวัลงมนัถึงเป็นสัมมาสมาธิได้ สัมมาสมาธิมันสุขอ่ืนใดเท่ากับจิตสงบ

ไม่มี มันจะมีความสุขความสงบของมัน  แล้วถ้าไม่มีอ านาจวาสนามันบอกนี่คือนิพพาน

แน่นอน ติดในสมาธิ สมาธิจับ ปัญญาตัด ปัญญายังเกิดไม่ได้เลย ปัญญายังไม่ได้เกิดขึน้จาก

การเป็นภาวนามยปัญญาขึน้มาได้เลย  

ถ้าภาวนามยปัญญาขึน้มาเพราะอะไร  

เพราะหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นท่านท าของท่านมาก่อน เวลาท่านพิจารณาของท่านไป 

พิจารณากายๆ เวลาพิจารณากาย เวลากายมันแปรสภาพของมัน เป็นวิภาคะ มันขยายส่วน

แยกส่วนต่างๆ มนัเห็นขึน้มา เวลามนัปล่อย มนัปล่อย ตทงัคปหาน เขาก็รู้เขาก็เห็นของเขา แล้ว

ถ้ามันยาวต่อเนื่องขึน้ไปมันไม่สมุจเฉทมันไม่ปหาน มันไม่ขาดหรอก ถ้ามันไม่ขาดมันเป็น

คณุธรรมขึน้มาไม่ได้ มนัเป็นการสมอ้าง  

ธรรมมิตรภาพไง ค าว่า “มิตรภาพ” มันมีคู่ คู่ที่เป็นสหายต่อกันถึงมีมิตรภาพต่อกัน ถ้า

มิตรภาพต่อกนั ถนนมิตรภาพ ดสู ิถนนมิตรภาพสายอีสาน ใครเป็นคนมาสร้าง องค์การจสัแมก
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เป็นคนมาสร้าง สร้างไว้ท าไม มันเป็นมิตรภาพระหว่างประเทศ สร้างไว้เพ่ืออะไร เพ่ือความ

เจริญ มนัก็เป็นถนนที่ดีที่สดุในสมยันัน้ ถนนมิตรภาพ 

แต่! แต่เบือ้งหลังเขาเอาไว้ขนระเบิด ขนยุทธปัจจัยไปท าลายเพ่ือนบ้าน มิตรภาพ ถนน

มิตรภาพ คนไม่มีปัญญา ธรรมมิตรภาพมนัไปคบกบักิเลสในใจของตน แล้วเวลาคบกบักิเลสใน

ใจของตน กิเลสเป็นเรา กิเลสเป็นเรา เห็นไหม ถนนมิตรภาพนะ มันเป็นความเจริญความงอก

งามของชาติที่ได้การพฒันาได้การสงเคราะห์  

แต่ไอ้ประเทศที่สงเคราะห์ เขาสงเคราะห์ไว้เพ่ือประโยชน์กับเขา สงเคราะห์ชาตินัน่น่ะ 

สงเคราะห์ไว้เป็นมิตรภาพเป็นมิตรต่อกนั มิตรต่อกนัเอาไว้ใช้สอยไง แล้วต้องการ ต้องการยทุธ

ปัจจยัเพ่ือไปท าลายเพ่ือนบ้าน ประเทศคนอื่นไง นี่ก็เหมือนกนั ธรรมมิตรภาพ กิเลสมนัหลอกไว้ 

กิเลสมนัปิดหปิูดตา กิเลสบอกนี่เป็นธรรมๆ นี่ธรรมมิตรภาพ ธรรมมิตรภาพ สมาธิท าไม่เป็น  

ถ้าสมาธิมันท าเป็นนะ มันฉุกคิดได้ ถ้าสมาธิท าเป็นมันจะรู้ได้ สิ่งที่การขวนการขวาย

การภาวนา ท าข้อวตัรปฏิบตัิของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ เป็นเคร่ืองอยู่ของใจ เป็นเคร่ืองอยู่ของ

ใจมันเห็นคุณค่าขึน้มาทันที ขนาดหลวงตาพระมหาบัวท่านไปเยี่ยมลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะ 

ถ้าวดัไหนไม่ถือธุดงค์ ท่านบอกท่านตดัทิง้เลย ไม่ใช่ลกูศิษย์ของเรา  

แล้วท่านชื่นชมมากว่า หลวงปู่ มัน่ท่านถือธุดงควตัรนะ ถือผ้า ๓ ผืนตลอดชีวิต ท่านบอก

ท่านยังท าไม่ได้อย่างนัน้เลย ท่านเชิดชูบูชาหลวงปู่ มั่นมาก เพราะท่านเป็นผู้ที่อุปัฏฐากหลวงปู่

มั่นอยู่ ๘ ปี ผ้าชิน้ไหน ผ้าผืนไหน ท่านไม่ได้ซักไม่ได้เก็บไม่มีเลย ผ้าทุกชิน้ทุกการใช้สอย การ

ขบฉันท่านเป็นคนจดัใส่บาตรให้หลวงปู่ มัน่เอง ขนาดหลวงปู่ มัน่ยงัเอาสิ่งที่ท่านจดัให้กลบัมาใส่ 

“ศรัทธามาสาย ศรัทธามาสาย” เพ่ือที่ว่าท่านถือธุดงควัตรที่เข้มข้นเข้มงวดนัน้ให้เป็นทางสาย

กลาง เวลาท่านท าของท่าน  

นี่พดูถึงขนาดที่ว่า ถ้ามันเห็นคุณค่า ถ้าท าความสงบของใจได้ มันจะเห็นคุณค่าถึง

ข้อวัตรปฏิบัตินัน้ เพราะข้อวัตรปฏิบัตินัน้ล่ะมันเป็นเคร่ืองอยู่ของใจ แล้วฝึกหัดการ
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กระท านัน้ให้ใจสงบระงับเข้ามาได้ แล้วถ้าใจสงบเข้ามาได้ เห็นไหม ช านาญในวสี ช านาญ

ในการท าความสงบบ่อยครัง้เข้า บ่อยครัง้เข้า เราไม่ติดในสมาธิ ถ้าไม่ติดในสมาธิมันก็มีการ

ฝึกหดั เข้าไปสงบระงบัมนัก็มีความสขุ  

เวลามนัคลายตวัออกมามนัก็มีความทกุข์ ความทกุข์เพราะอะไร ความทกุข์เพราะกิเลส

มันข่มขี่ กิเลสมันรังแกเรา กิเลสมันรังแกเรา ไม่มีใครรังแก ไม่มีใครท าร้ายเรา กิเลสของเรา

ทัง้สิน้ แล้วกิเลสที่รังแกเรา ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเขาก็พยายามจะเอาชนะกิเลสของเขาเพ่ือจะมี

คณุธรรมขึน้มา ให้มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา  

ธรรมมิตรภาพมันโดนกิเลสรังแก มันบอกว่านั่นเป็นธรรมนะ นี่ไง ธรรมมิตรภาพมันฉ้อ

ฉล มนัจะฉ้อฉลด้วยความโง่เขลาเบาปัญญา หรือมนัฉ้อฉลเพราะว่ากิเลสมนัยิ่งใหญ่ มนักดทบั 

นัน่มนัก็เป็นการฉ้อฉล ธรรมมิตรภาพมีความสามคัคี  

ถนนมิตรภาพนะ เขาขนกระสุน เขาขนยุทธปัจจัยไปท าลายเพ่ือนบ้าน ไอ้นี่ก็ว่าธรรม

มิตรภาพมีหมู่มีคณะสร้างสมสร้างกองก าลงัขึน้มา มนัเป็นเร่ืองกิเลสทัง้สิน้ กิเลสมนัปิดหปิูดตา 

จะว่ามนัโง่หรือกิเลสมนัฉลาด มนัเป็นมิตรภาพต่อกนั ธรรมมิตรภาพ  

แต่ถ้าเป็นความจริงนะ เป็นความจริงมันมีความซื่อสัตย์ สิ่งที่มันสั่นไหวในหัวใจนี่รู้ได้ 

สมาธิถ้ามันตัง้มั่นของมัน มันจะมีความสุขความสงบของมัน ถ้าสมาธินีม้ันสั่นไหวอย่างนี ้มัน

จะเป็นสมาธิอย่างไร เห็นอะไรก็สั่นไหวไปหมดเลยนะ ลมพัดใบไม้ไหว หัวใจมันไหวขนาดนัน้

เชียวหรือ  

ถ้ามนัเป็นสจัจะเป็นความจริงมนัต้องจิตตัง้มัน่ๆ จิตมนัต้องมีคณุธรรม จิตมนัควรตัง้มัน่ 

ผู้ มีศีลธรรมขึน้มา เขามีศีลธรรมในหัวใจของเขา สิ่งที่เป็นผลกระทบนะ มันอายตนะกระทบ 

เสียงที่เรารับรู้ได้ ถ้ามนัเสวยอารมณ์ มนัก็รับรู้ได้ว่าเสียงนัน้เสียงสิ่งใด ได้ยิน ได้ยินอยู่ ได้ยินสกั

แต่ว่าได้ยิน มนัไม่สมบูรณ์แบบ ขนัธ์ ๕ มนัไม่รวมตวั มนัไม่เป็นสญัญาอารมณ์ขึน้มาได้ เสียงก็

สกัแต่ว่าเสียง ได้ยินเสียงมนัไม่รู้ว่าเสียงสิ่งใดเลย  



ธรรมมิตรภาพ ๑๘ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

ถ้ามนัมีสติมีปัญญามนัใคร่ครวญของมนั มนัรู้มนัเห็นของมนั มนัไม่สัน่ไหวไปกบัเขา ถ้า

มันสั่นมันไหว มันไหวติงไปกับเขา เห็นสิ่งใดตาโตหูตัง้เลย นู่นก็ดี นี่ก็ยอด นี่ก็เยี่ยม ธรรม

มิตรภาพ มนัมีแต่มิตรภาพ มิตรภาพว่าเราเป็นชาวพทุธไง 

วันนีเ้ป็นวันส าคัญของพระพุทธศาสนา วันมหาปวารณา มหาปวารณาเพ่ือถกูผิดส่ิงใด

ควรบอกกนั เราต้องการความถกูต้องดีงามเท่านัน้ แล้วเวลาจิตนีแ้ก้ยากนะๆ มนัต้องแก้เป็นชัน้

เป็นตอนขึน้ไป จิตของคนเวลาฝึกหดัภาวนา เรามีครูบาอาจารย์หรือไม่  

ครูบาอาจารย์ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น เห็นไหม ท่านสั่งเสียไว้เลย “หลวงปู่ ขาวได้คุย

กับเราแล้วนะ ต่อไปในอนาคต พระรุ่นใหม่ให้พ่ึงพาท่านมหานะ ท่านมหาดีทัง้นอก

และทัง้ใน” ทัง้นอก ทัง้นอกคือข้อวัตรปฏิบัติ คือจริตนิสัย คือหัวใจที่กว้างขวาง ทัง้ใน ในคือมี

คณุธรรม เพราะเราได้ปัน้มาเอง เราได้อบรมมาเอง เพราะอะไร  

ถ้ามันไม่มีทัง้นอกทัง้ใน มันไม่มีคุณธรรมในหัวใจ มันจะพ่ึงพาอาศัยสิ่งใด มันก็เป็น

ธรรมมิตรภาพไง มิตรภาพว่ากิเลสมันปลิน้มันปล้อน มันหลอกมันลวงไง อยากจะเป็นหวัหน้า 

อยากจะปกครองสงฆ์ อยากจะเป็นผู้น า ไหวไปหมดเลยนะ อะไรที่เกิดขึน้ก็ไหวไปหมด อย่างนี ้

หรือผู้น า ผู้น ามนัต้องมีหลกัเกณฑ์ ผู้น ามนัไม่ไปเป็นมิตรภาพกบักิเลสหรอก  

องค์สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจ้านะ ตดัป่าถางป่า ไม่ได้ตดัต้นไม้แม้แต่ต้นเดียว ตดัป่า

ทัง้หมดคือตดักิเลสตณัหาความทะยานอยาก มีการข่มขี่การรังแกกนั เห็นไหม เพราะอะไร  

ผิดศีลผิดธรรม ศีล ๕ ไม่ให้มีผิดศีล ๕ ให้มีธรรม ๕ สิ่งที่มีการกระท า การช าระล้าง

กิเลสประเสริฐที่สุด  

การฆ่า การท าลาย สิ่งการท าร้ายท าลายกัน สร้างเวรสร้างกรรมทัง้สิน้ ธรรมะขององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีแต่การให้อภัยต่อกัน  เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร มัน

เป็นเวรเป็นกรรมของสตัว์โลกนะ มนัเป็นเวรเป็นกรรมของเรา เราก็มีเวรมีกรรมมาพอแรงอยู่แล้ว 

เราไม่สร้างเวรสร้างกรรมสิ่งใดให้มนัมากขึน้ไปหรอก  
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แล้วเรามีอ านาจวาสนาขึน้มา เห็นไหม เรามาบวชเป็นพระ เรามาประพฤติปฏิบัติ เรา

เป็นฆราวาส เราอยากปฏิบตัิธรรมของเรา ปฏิบัติธรรมๆ คือการช าระล้างกิเลส คือการค้นคว้า

หากิเลส คือการเห็นหน้ากิเลส ให้มันเห็นสักทีเถอะน่า เพราะอะไร เพราะกิเลสมันโหดร้ายนกั 

กิเลสมนัท าให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ  

เจ้าชายสิทธัตถะไปเที่ยวสวนเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย พยายามแสวงหาสิ่ง

ตรงข้ามที่ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึน้

มาแล้ว สิ่งที่ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ธรรมและวินัยเป็นศาสดาของเรา มันมีสมบูรณ์แบบ

อยู่แล้ว สมบูรณ์แบบที่จะให้เราประพฤติปฏิบตัิไง  

แต่สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว คนที่เกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา บวชเป็นพระ

ด้วยนะ แล้วเรียนภาคปริยัตินะ เรียนธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจบแล้วนะ  

แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในธรรมะขององค์สมเด็จพระ-สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้สัง่

สอนไว้ไง ศึกษาแล้วให้ประพฤติปฏิบตัิ  

ทรงจ าธรรมวินัยๆ กิเลสมันได้สวมเขา กิเลสมันยิ่งใหญ่ เพราะว่ามีการศึกษามีความรู้

มาก ศึกษามาแล้วทรงจ าธรรมวินัย แล้วให้ประพฤติปฏิบัติให้มันเป็นตามความเป็นจริง  ศีล 

สมาธิ ปัญญา มรรคผลขึน้มาให้ความเป็นจริงขึน้มา ถ้าศึกษาแล้วออกมาประพฤติปฏิบตัิ แล้ว

ผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิขึน้มา เอาตามความเป็นจริงของตนขึน้มา 

เรามีครู มีครูบาอาจารย์ เราเป็นพระกรรมฐาน เราจะประพฤติปฏิบัติขึน้มาโดยมีครูบา

อาจารย์เป็นผู้คุ้มครองดูแล มันเชื่อไง “มหา มหาไม่ต้องขึน้มานะ ให้พระเณรใหม่ๆ มันขึน้มา 

มนัจะได้มีข้อวตัรติดหวัใจมันไปไง” ถ้ามันมีข้อวัตรติดหวัใจมันไป ท าผิดท าถูกมนัก็แทงใจแล้ว 

นี่ข้อวตัรปฏิบตัิ  

เวลาเคารพครูบาอาจารย์ มันเคารพด้วยหัวใจด้วยธรรมหรือเปล่า มันเคารพด้วย

ผลประโยชน์ไง มันเคารพด้วยชื่อเสียงกิตติศัพท์  กิตติคุณ ของครูบาอาจารย์ เอาชื่อเสียง
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กิตติศัพท์ กิตติคุณนัน้มาเป็นประโยชน์หรือ ชื่อเสียงกิตติศัพท์ กิตติคุณนัน้แขวนไว้ แล้วเรามี

คณุงามความดีอะไร  

ถ้ามันมีคุณงามความดีขึน้มา มันต้องท าความสงบใจเข้ามา ท าสมาธิให้เป็น ท า

สมาธิไม่เป็นมันเป็นธรรมมิตรภาพ มันเป็นมิตรเป็นสหายกับกิเลสไง ถ้ามันเป็นมิตร

เป็นสหายกับกิเลสเพราะกิเลสเป็นเรา เพราะกิเลสเป็นเรา  

แค่ท าสมาธิเนี่ย เพราะเราฟังหลวงตาท่านพูดประจ า “สมาธิยงัท ากนัไม่เป็นๆ” ท่านพดู

ด้วยความสังเวชมากนะ ท่านพูดด้วยความสังเวชมาก คนที่ภาวนาเป็น ถ้าสมาธิมันยังท าไม่

เป็น มันเร่ิมต้นไม่ได้ สมาธิจับ ปัญญาตัด ไม่มีสมาธิ เอาอะไรไปจบั ธรรมมิตรภาพ คิดเองเออ

เอง สร้างภาพเอง สร้างฉากเอง สร้างเร่ืองเอง การประพฤติปฏิบตัิไม่ต้องขวนขวาย ไม่ต้องดิน้

รน วางแล้ว วางโดยกิเลสมนัสวมรอย  

ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจ้าสอนให้ปล่อยวาง ในพระพุทธศาสนานะ เวลาสอน เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ใคร

เกิดผลกระทบสิ่งใดแล้วต้องมีสติยบัยัง้อารมณ์ความรู้สึกอันนัน้ให้ได้  ถ้าใครมีสติสัมปชญัญะ

ยบัยัง้อารมณ์ความรู้สึกที่ผลกระทบความเจ็บช า้น า้ใจอนันัน้ได้ นี่ธรรม วางสิ่งนัน้ๆ วางสิ่งนัน้ก็

เท่าทนัอารมณ์ของตน  

แต่คนนะ คนที่ขาดสติ คนที่มีบาปมีเวรต่อกนั เวลาผลกระทบส่ิงใดแล้วมนัทนไม่ได้ ทน

ไม่ได้ ในสังคมในปัจจุบันนี ้เวลาเดี๋ยวนีโ้ลกเจริญ กล้องโทรศัพท์ต่างๆ มันจะจับภาพได้ทัง้สิน้ 

เวลาจบัภาพได้แล้วนะ อารมณ์ชัว่วบูๆ เพราะอะไร  

เพราะมันเห็นความกักขฬะของคนที่เวลาโทสะมันรุนแรง  เห็นความกักขฬะที่เวลาคน

เข้าปะทะกนัโดยอารมณ์ โดยทะเลาะเบาะแว้งกนั เพราะมนัเห็นมนัมีหลักฐาน อารมณ์ชัว่วูบๆ 

ยกมือไหว้อย่างเดียวเลยล่ะ แต่เวลาขาดสติ ถ้ามนัยบัยัง้ไม่ได้ นี่ความขาดสติยบัยัง้ไม่ได้  
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ถ้าเราศึกษามา ศึกษามาแล้วเราฝึกหดัของเราขึน้มา เราพยายามประพฤติปฏิบตัิขึน้มา 

ถ้ามันเป็นความจริงขึน้มาๆ นะ แล้วถ้ามันท าสมาธิเป็นท าสมาธิได้ คนไม่มีวาสนาว่าสมาธินี ้

เป็นนิพพาน พระพุทธศาสนาสอนให้ปล่อยวางๆ การปล่อยวาง ปล่อยวางมาจากเร่ิมต้น การ

ฝึกหัดปล่อยวางอย่างนีถ้้ามีสติปัญญา  ถ้ามีสติปัญญาเท่าทัน มันก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิ 

เป็นปัญญาอบรมสมาธิ  

แต่ในการประพฤติปฏิบัติขึน้มา จิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ จริตนิสัยของคนมัน

แตกต่างกันไป การท าความสงบ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐมาก  องค์สมเด็จ

พระสมัมา-สมัพทุธเจ้าหตูากว้างไกลมาก องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าถึงวางการท าความ

สงบ ๔๐ วิธีการ การท าความสงบ ๔๐ วิธีการ ๔๐ วิธีการเอาไว้เผื่อจริตนิสัยของสัตว์โลก จริต

นิสยัของสตัว์โลกไม่มีหนทางเดียว ไม่มีชนิดเดียว  

การท าความสงบ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ายงัไม่ได้ตรัสรู้ ฤๅษีชีไพรเขาท าฌาน

สมาบัติ ท าฌานสมาบตัินัน้มันเป็นฌานโลกีย์ ฌานโลกีย์มันท ามาจากกิเลส แล้วกิเลสท าโดย

สจัจะความตัง้ใจ พวกมนต์ด าเขามีสจัจะมีความจริงของเขา เขามีสจัจะมีความจริง การกระท า

ทกุๆ ประเภทต้องมีพืน้ฐานจากสมาธิ  

ถ้าไม่มีพืน้ฐานจากสมาธิ สิ่งที่เกิดขึน้ถึงว่า “จิตนีแ้ก้ได้ยากนัก จิตนีเ้ป็นได้หลากหลาย

นกั จิตนีม้หศัจรรย์นกั” ถ้ามนัเกิดก าลงั เกิดสมาธิขึน้มา แต่มนัเป็นเร่ืองฌานโลกีย์ เพราะอะไร 

เพราะไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจ้า ไม่มีปัญญา มนัไม่ใช่ศีล ไม่ใช่สมาธิ ไม่ใช่ปัญญา 

มนัเป็นสมาธิ สมาธิโดยทิฏฐิมานะ สมาธิโดยกิเลสตัณหาความทะยานอยาก สมาธิโดยมนุษย์ 

ว่ามนษุย์เป็นผู้วิเศษ วิเศษกว่ามนษุย์คนอ่ืน  

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในปาราชิก ๔ อวดอุตริมนุสธรรมเกิดจาก

ฌาน สมาธินี่แหละ ฉะนัน้ มนุษย์ธรรมดาถึงท าไม่เป็นไง ถ้ามันเป็นขึน้มามันก็อุตริมนุสธรรม 

คือธรรมเหนือมนุษย์ มนุษย์ถ้าท าสัมมาสมาธิได้มันเหนือมนุษย์ปกติเลยล่ะ  เพราะมันอยู่ใน

ปาราชิก ๔ ไม่ให้อวด แต่ถ้ามนัเป็นจริงของมนัขึน้มาไง  



ธรรมมิตรภาพ ๒๒ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

นี่พดูถึงว่า ถ้าสมาธิมันท าไม่เป็นมันเลยเป็นธรรมมิตรภาพเลย เป็นมิตรภาพกับ

กิเลส แล้วเพราะท าสมาธิไม่เป็น ถ้าท าสมาธิเป็น เร่ืองอย่างนีจ้บ เพราะการท าสมาธิ

มันรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างไร ถ้าท าสมาธิไม่เป็น “ก็เราวางแล้ว เราไม่ต้องขวนขวาย เราไม่

ต้องดิน้รน เพราะเราวางแล้ว จิตประภัสสะ จิตประภัสสร มันเป็นธรรม” แล้วของใคร

ล่ะ? ของใคร?  

อนันีเ้ป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

เทศนาว่าการตัง้แต่อนุปพุพิกถา คนที่ภาวนาไม่เป็นท่านให้ฝึกหัดก่อน ให้มีศรัทธามีความเชื่อ 

ความเชื่อในพระพทุธศาสนา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้เชื่อนรกสวรรค์ ให้เชื่อต่างๆ แล้ว

ท าบุญกุศลท่านจะบอกเป็นสเต็ปๆ ไปเลย ถ้าท าดี ท าดีไปเกิดบนสวรรค์ ให้ถือเนกขมัมะ จิตใจ

ควรแก่การงานถึงจะแสดงอริยสจั ทกุข์ เหตใุห้เกิดทกุข์ ทกุข์ดบั วิธีการดบัทกุข์  

นี่ไง ถ้าจิตไม่สมควรแก่การงาน จิตไม่ตัง้มั่นเพราะท าสมาธิไม่เป็น ท าสมาธิไม่เป็นจะ

ยกขึน้สู่วิปัสสนาอย่างไร จะท ากนัอย่างไร จะให้ยกขึน้สู่วิปัสสนา เอาอะไรยก แล้วเอาอะไรท า  

มนัก็เป็นสิ่งที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจ้าทอดธุระ ทอดธุระเพราะสงัคม เพราะ

สัตว์ เพราะสิ่งมีชีวิตเวลามันคิดมันก็คิดแบบวิทยาศาสตร์  คิดแบบผู้ เรียนจบ ๙ ประโยค “ก็

เรียนแล้ว ก็มีปัญญาแล้ว ก็รู้แล้ว” แต่รู้ว่าธรรมมิตรภาพ รู้โดยกิเลส เรียนสิ่งใด รู้สิ่งใด กิเลสมนั

ก็รู้ด้วย นี่สมมตุิบญัญัติ แล้วอะไรเป็นจริงล่ะ ธรรมมิตรภาพไง  

แต่เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทวนกระแสกลับหมดเลย  ทวน

กระแสกลบั ผู้ที่ยังไม่เข้าใจ ผู้ที่ยงัไม่ลึกซึง้ในพระพุทธศาสนาก็สอนเร่ืองทาน อนุปุพพิกถา จน

จิตควรแก่การงาน ขณะอนุปุพพิกถาหรือแสดงธรรมขึน้มา ผู้บรรลุโสดาบัน ผู้บรรลุธรรม

เยอะแยะมากมายมหาศาล มากมายมหาศาลเพราะว่าจิตใจเขาพร้อมแล้ว  

สิ่งที่ว่าถ้าท าความสงบของใจเข้ามา ใจสงบระงบัแล้ว ท่านก็แสดงสจัจะ อริยสจัจะเลย 

สัจจะ อริยสัจจะ เห็นไหม สมาธิจับ ปัญญามันตัด นี่ไง เวลาแสดงธัมมจักฯ ท าไมพระอญัญา
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โกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรมองค์เดียวล่ะ เพราะอะไร กิจจญาณ สจัจญาณมนัเกิดขึน้ถ้าเป็น

จริง  

มันไม่ใช่ธรรมมิตรภาพ กิเลสเป็นเรา เราเป็นกิเลส จับต้องสิ่งใดไม่ได้เลย กิเลสล้วนๆ 

แล้วก็สมอ้างไปเร่ือย แล้วหน้าด้านนะ หน้าด้านหน้าทน หน้าด้านหน้าทนเพราะอะไร เพราะโดย

ธรรมชาติคนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นสิ่งใดพดูโดยที่ตวัเองไม่รู้มนัผิดอยู่แล้ว แล้วถ้ามนัผิดอยู่แล้ว ไม่

สงสยัเลยหรือ ไอ้ที่ว่าหน้าด้านหน้าทนเพราะมนัผิด  

ถ้ามันถูกล่ะ ถ้ามันถูกมันจะไม่มีขัดไม่มีแย้งกันไง มันไม่มีขัดไม่มีแย้งกันที่ ว่า 

เวลาหลวงตาพระมหาบัวท่าน เห็นไหม มีขณะหรือไม่มีขณะ อ้าว! ถ้ามีขณะ มีขณะ 

เห็นไหม ดูพระอัญญาโกณฑัญญะสิ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึน้เป็นธรรมดา สิ่งทัง้หลาย

ทัง้ปวงต้องดับเป็นธรรมดา ขณะที่มันดับ มันขาดนัน้น่ะ เพราะมันขาด องค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุทานเลย “อัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วหนอ อัญญาโกณฑัญญะรู้

แล้วหนอ” ปัญจวัคคีย์อีก ๔ ไม่รู้ เพราะไม่มีขณะ ไม่มีข้อเท็จจริง  

ถ้ามันเป็นจริงมันไม่ขัดไม่แย้ง แต่นี่ทัง้ขัดทัง้แย้ง นี่ขัดแย้งในการกระท านัน้ ขัดแย้งใน

การก้าวเดินของจิต จิตมนัไม่มีตวัไม่มีตน แล้วยกขึน้สิ่งใดมนัก็ไม่มีการกระท าใดๆ ทัง้สิน้ มนัถึง

ขัดถึงแย้งว่า “พวกเราไม่ต้องมีขณะก็ได้ ไอ้พวกมีขณะก็ให้เขามีขณะกันไป เราไม่ต้องมีก็ได้” 

ไม่ต้องมีก็ได้ก็ธรรมมิตรภาพไง เป็นมิตรภาพกบักิเลสไง แล้วกิเลสมันก็ครอบง า “วางแล้วๆ ไม่

ต้องดิน้ไม่ต้องรน ไม่ต้องขวนไม่ต้องขวาย แล้วนี่มารยาท มารยาทดีงาม” 

ไม่รู้มันสงสัยนะ ตามข้อเท็จจริงนะ ตามข้อเท็จจริงคนจะพูดสิ่งใดก็แล้วแต่มันพูดไป

เถอะ แต่โดยข้อเท็จจริงสงสยั ถึงบอกว่าหน้าด้านหน้าทน  

ถ้าเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไร มันไม่มีขัดไม่มีแย้ง ไม่มีขัดไม่มีแย้งกับธรรมะ

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีขัดมีแย้งกับค าอบรมบ่มเพาะของหลวงปู่

เสาร์ หลวงปู่ มั่น ไม่มีขัดไม่มีแย้งกับครูบาอาจารย์ที่เป็นเพชรน า้หนึ่งๆ เพชรน า้หนึ่ง 

พระอรหันต์มีหนึ่งเดียวเท่านัน้  
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พระอรหันต์จะต้องสมจุเฉทปหาน ขัน้ที่ ๑ เป็นโสดาบัน ขัน้ที่ ๒ เป็นสกิทาคามี ขัน้ที่ ๓ 

เป็นอนาคามี ขัน้สุดท้ายเป็นพระอรหันต์ สมุจเฉทปหาน เพราะการสมุจเฉทปหานคือการ

ช าระล้างกิเลส  ตัดป่าถางป่า ไม่ได้ตัดต้นไม้แม้แต่ต้นเดียว ตัดกิเลส กิเลสเป็น

นามธรรม แต่มีจริงๆ นะ แล้วลึกลับซับซ้อนด้วย  

ลึกลบัซบัซ้อนจนผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิ ปฏิบตัิเพ่ือบูชากิเลส ปฏิบตัิไปเพ่ือความจ านนกับ

กิเลสเพราะอะไร เพราะความไม่รู้ของตนไง เพราะความไม่รู้คืออวิชชา แล้วก็ไปบูชากบัความไม่

รู้ แล้วก็ไปผกูสมัพนัธไมตรีกลายเป็นธรรมมิตรภาพ มนัไม่ใช่ธรรมจริง  

ธรรมจริง เอโก ธมฺโม ธรรมเป็นหนึ่ ง ไม่มีสอง พระอรหันต์ทุกประเภทถึงมี

คุณธรรมในหัวใจ หลวงตาพระมหาบัวท่านท างานยิ่งใหญ่ขนาดไหน ท่านไม่ปรึกษา

ใคร เพราะท่านปรึกษาธรรมในใจของท่าน เพราะท่านมี เอโก ธมฺโม ธรรมในหัวใจ 

วิมุตติสุขเต็มหัวใจ ของจริง  

ของปลอม อยากจะท าให้เหมือนของจริง มันเลยไม่จริงไง สั่นไหวไปทั่ว การแสดงออก

คลาดเคลื่อนทกุกรณี ถ้ามนัคลาดเคลื่อนนัน้น่ะ พอคลาดเคลื่อนมนัไม่แน่ใจในตวัเองหรอก ไม่รู้

ถามไม่ได้ ไม่รู้ตอบไม่ได้ ไม่รู้แสดงธรรมขายแต่ความไม่รู้ ปล่อยไก่เป็นเข่งๆ แต่เพราะสังคม

อ่อนด้อย สงัคมไม่มีสติปัญญาเท่าทนั มนัก็ไม่มีสิ่งใดเป็นข้อเท็จจริงไง  

แต่เวลาหลวงตาพระมหาบัวท่านอบรมบ่มเพาะลูกศิษย์  ผู้ รู้เขามีอยู่นะ ผู้ รู้

หมายความว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้ตามความเป็นจริง นีเ้ขาจะรักษาหัวใจของเขา เขา

มีอ านาจมีวาสนาของเขา เขาประพฤติปฏิบัติของเขา เขาประพฤติปฏิบัติตามธรรม

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปฏิบัติธรรมเพ่ือบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้า ปฏิบัติธรรมเพ่ือสมควรแก่ธรรม  

ตัง้สติ แล้วฝึกหดัค าบริกรรมของเขา แล้วฝึกหดั ถ้าค าบริกรรมของเขา ถ้าค าบริกรรมมนั

ขัดมันแย้ง เขาก็ใช้ปัญญาอบรมสมาธิของเขา เวลาใช้สติปัญญาอบรมสมาธิของเขา จิตเขา

หยุด จิตเขาหยุด จิตเขาหยุดนั่นคือสมาธิ แล้วพยายามฝึกหัดบ่อยครัง้เข้า บ่อยครัง้เข้า การ
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หยุดนีม้ันจะขยายเวลามากขึน้ การหยุดนี ้มันหยุดแล้ว ถ้าหยุดแล้วมันไม่มีสิ่งใดเป็นที่เกาะ ก็

ให้พุทโธต่อเนื่องไป พุทโธต่อเนื่องไป แล้วถ้ามันพุทโธต่อเนื่องไปแล้วเกิดความฟุ้งซ่าน  เราก็

กลบัไปใช้ปัญญาอบรมสมาธิ  

เพราะปัญญามันเท่าทนั เท่าทันแล้วถ้ามันมีช่องว่าง ช่องว่างที่จิตมันหยุดแล้ว เราก็ใช้

ค าบริกรรมของเรา ใช้ค าบริกรรมเพราะจิตมนัเกาะไป จนฝึกหดั ฝึกหดัจนมนัมีก าลงัของมนั พอ

มีก าลงัของมนัน้อมไปให้เห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง ถ้าน้อมไปเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตาม

ความเป็นจริง ถ้ามนัจบัต้องได้ตามความเป็นจริงของมนั มนัมหศัจรรย์ มนัสะเทือนกิเลส กิเลส

ม้วนต้วนเลย กิเลสอายมากเลยล่ะ กิเลสมันหลบทันทีเลยล่ะ ถ้ามันจับได้ แล้วผู้ที่จับได้มัน

มหศัจรรย์ถึงผลการกระท าของเรา  

เวลาเราประพฤติปฏิบัติขึน้มา เราร้องทุกข์กันตลอด “ท าสมาธิได้ยาก ปฏิบัติได้ยาก 

ปฏิบัติแล้วไม่ได้ผล ปฏิบัติแล้วล้มลุกคลุกคลาน” ล้มลุกคลุกคลานมันก็เป็นอ านาจวาสนา 

ล้มลกุคลกุคลานก็บวั ๔ เหล่าไง บวั ๔ เหล่า สายบวัของใครสัน้ สายบวัของใครยาว ถ้าสายบวั

ของใครยาวมนัก็จะพ้นน า้ไป สายบวัที่มนัสัน้ มนัสัน้มนัก็ต้องพยายามด าเนินตนของตนให้พ้น

จากน า้ขึน้มาให้ได้  

การประพฤติปฏิบัติมันทกุข์มันยาก มันทุกข์ยากก็เพราะว่าอ านาจวาสนาของคน แล้ว

ถ้ามันเป็นความจริง ความจริงขึน้มา เวลามันสงบ สงบบ่อยครัง้เข้า สงบบ่อยครัง้เข้า เวลามนั

น้อมไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เพราะจิตสงบแล้วถ้ามันจบัเวทนาได้ เวทนาสกั

แต่ว่าเวทนา  

แต่เวลาถ้าจิตยังไม่สงบ เราพยายามท าความสงบของใจเข้ามา เวทนาเป็นเรา เราเป็น

เวทนา เห็นไหม ธรรมมิตรภาพไง ธรรมมิตรภาพมันเป็นมิตรภาพกับกิเลส กิเลสมันปลิน้มัน

ปล้อน มนัหลอกมนัลวง เวลาเราท าความสงบใจของเราเข้ามา ถ้าใจมนัไม่สงบระงบัเข้ามา เรา

ไปเป็นมิตรภาพกบัเวทนา เพราะเวทนาเป็นเรา เราเป็นเวทนา เราก็ทกุข์เราก็ยาก  
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เราก็พยายามพุทโธๆ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เราแยกจากเวทนา เวทนาเป็นเวทนา 

จิตเป็นจิต ถ้าเวทนาเป็นเวทนา จิตเป็นจิต จิตก็สงบตวัลง  

แต่ถ้าเวทนาเป็นเรา เราก็เจ็บ เราก็ปวด เราก็ช า้ เราก็มีความทกุข์ความยาก แล้วเวลาที่

เรามีความทกุข์ความยาก เรามีเวทนาอยู่แล้ว กิเลสก็ซ า้เติม กิเลสมนัซ า้เติมมนัก็ผกูมดั มนัก็ผกู

มนัก็มดัให้เวทนามนัมีความทกุข์มากขึน้ เวทนามีความเจ็บช า้น า้ใจมากขึน้ แล้วเราไม่มีอ านาจ

วาสนา เราท าแล้วเราไม่มีประโยชน์กบัเรา กิเลสมนัเหยียบมนัย ่ามนัท าลายทัง้สิน้ 

ถ้าคนมีสติมีปัญญา ฝึกหัด ถ้าจิตมันสงบแล้ว เวทนาไม่ใช่เรา จิตคือจิต เวทนาคือ

เวทนา แล้วถ้าผู้ที่ปฏิบตัิมนัมีอบุายวิธีการ การท า เห็นไหม พิจารณากายก็ได้ พิจารณาเวทนาก็

ได้ พิจารณาจิตก็ได้ พิจารณาธรรมก็ได้ ถ้าจิตสงบแล้ว พอมนัไปจบัเวทนา อ้าว! คราวนีเ้วทนา

ไม่ใช่เรา เวทนาก็เป็นเวทนา มนัก็เป็นอาการอนัหนึ่ง เวลาจิตของเรามนัก็เป็นจิตของเรา  

มันมีก าลังสมาธิอยู่ เห็นไหม ถ้ามันจับเวทนา เอาเวทนา เวทนาก็เป็นอาการอันหนึ่ง 

อาการที่เกิดจากการนั่ง เกิดจากการทนอยู่ไม่ได้ มันถึงเกิดความทุกข์ ถ้าเวทนามันคือความ

ทกุข์ความไม่พอใจต่างๆ ถ้ามนัจบัมนัได้มนัพิจารณา พิจารณาซ า้แล้วซ า้เล่า มนัฉลาดขึน้มา  

อ้าว! เวทนาเป็นอาการเฉยๆ แล้วเราไปลุ่มหลงมันท าไมล่ะ แล้วคนที่ไปลุ่มหลงมันคือ

ใครล่ะ ก็ไอ้ตัวโง่ไง ก็ตัวเราไง เพราะตัวมันโง่ เพราะมันโง่เขลาเบาปัญญา มันถึงไปเสวย

อารมณ์ มนัถึงไปเสวยความทกุข์ความยากความเจ็บความป่วย  

แล้วมันพิจารณาไป ถ้าพิจารณาไป พิจารณาซ า้แล้วซ า้เล่า ถ้ามันเสมอกนัมันสกัแต่ว่า 

มันเกิดอาการชา ชา แต่ไม่เจ็บไม่ปวด แต่ถ้ามันพิจารณาของมันนะ เราถอนกลับมาพิจารณา 

ถ้ามีสมัมา-สมาธิพิจารณาซ า้แล้วซ า้เล่านะ เวทนาสกัแต่ว่าเวทนา มนัปล่อยเวทนาได้มนัก็สงบ

ตวัลงนะ  

เวลาใช้ปัญญาอบรมสมาธิ มันใช้ปัญญาอบรมสมาธิอย่างหนึ่ง แล้วใช้ค าบริกรรม เรา

ใช้ค าบริกรรม บริกรรมพุทโธๆ ให้จิตเกาะพุทโธให้เป็นสมาธิขึน้มาได้ สมาธิเป็นก าลังอันหนึ่ง 
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เวลาเกิดใช้ปัญญา ใช้ปัญญา ในเม่ือเราจบัเวทนา มันเห็นสติปัฏฐาน ๔ คือมันจับแล้วมนัเห็น

กิเลส กิเลสคืออะไร คือไอ้โง่นี่ไง ไอ้โง่ ไอ้โง่ที่อยู่กับจิต ไอ้อวิชชา ไอ้คนโง่ๆ มันไปท าความ

สมัพนัธไมตรีเป็นมิตรภาพต่อกนั แต่เราไม่ท ากบัมนั  

ตัดป่าถางป่า ไม่ได้ตัดอะไรเลย การฆ่ากิเลส องค์สมเด็จ-พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ยกย่องสรรเสริญ การฆ่ากิเลส องค์สมเด็จ-พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนา ปรารถนา
รือ้สัตว์ขนสัตว์ก็รือ้สัตว์ขนสัตว์พวกนี ้รือ้สัตว์ขนสัตว์ไอ้โง่เขลาเบาปัญญาน่ี  

ถ้ามนัโง่เขลาเบาปัญญา ไอ้โง่นี่มนัไปเสวยอารมณ์ มนัคิดว่าเป็นเรา ถ้ามนัพิจารณาซ า้

แล้วซ า้เล่า มนัปล่อยๆ มนัปล่อย ตทงัคปหาน ถ้าตทงัคปหาน มนัปล่อยแล้วก็มีความสขุ ปล่อย

แล้วอย่าชะล่าใจ ปล่อยแล้วเราก็ตรวจสอบ ถ้าไม่หน้าด้านไม่สวมรอย ไม่อ้างอิง มนัขดัมนัแย้ง 

แต่ถ้ามนัเป็นความจริงมนัไม่ขดัไม่แย้ง  

เราพิจารณาซ า้ เพราะเวทนาเวลามันปล่อยแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดอีก หลวงตาพระมหาบวั

ท่านนัง่ตลอดรุ่ง ๔ ชัว่โมงหลานมนัมา พิจารณาจนมนัปล่อยวางหมด ๖ ชัว่โมง เดี๋ยวพ่อมนัมา 

๑๐ ชั่วโมง เดี๋ยวปู่ มันมา เวทนาที่มาที่ใหญ่ขึน้ ยิ่งใหญ่ขึน้มันจะเจ็บปวดมากขึน้ๆ  มันจะ

ทดสอบนะ มันจะทดสอบว่า ไอ้โง่ที่ว่ามันฉลาดมันปล่อยวางได้นะ มันยังฉลาดจริงหรือเปล่า 

กิเลสมนัไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆ หรอก แก่นของกิเลสนะ  

เวลาวิปัสสนาซ า้แล้วซ า้เล่า เดี๋ยวมันก็ดี เดี๋ยวมันก็ร้าย เดี๋ยวมนัก็พอใจ เดี๋ยวมนัก็โดน

หลอก เดี๋ยวเราก็เท่าทันมัน เดี๋ยวเราก็ล้มลุกคลุกคลาน เดี๋ยว เดี๋ยวอยู่เร่ือยเลย เดี๋ยวอยู่เร่ือย

เพราะว่าการทดสอบ การปฏิบตัิมนัมีการปฏิบตัิซ า้  

ขิปปาภิญญา ผู้ที่ปฏิบัติง่ายรู้ง่าย ท่านประพฤติปฏิบัติแล้วท่านพิจารณาของท่านหน

เดียว ขาด! มหศัจรรย์นะ นัน้คืออะไร สายบวัที่มนัยาวไง สายบวัที่ยาวมนัใช้เวลาที่สะสมขึน้มา

จนพ้นจากน า้นะ เขาสร้างบุญของเขามา ทุกคนสร้างมาทัง้นัน้ มากหรือน้อย ถ้ามันน้อย เราก็

อย่าน้อยเนือ้ต ่าใจ เพราะท ามาเอง ไม่มีใครท าให้ได้ ต่างคนต่างท า  
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แต่ในปัจจุบนันีมี้อ านาจวาสนา มีอ านาจวาสนาเพราะเราปฏิบตัินะ การปฏิบตัิคนไม่ท า

หรอก ใครจะเอาทกุข์ใส่ตวั ไม่ใช่คนโง่ คนฉลาดจะเที่ยวรอบโลก จะหาแต่ความสขุ ไม่มีสขุจริง

หรอก เสียเวลาเปล่า 

ของจริงมนัอยู่ที่นี่ ของจริงนะ สขุอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี จิตเคยสงบระงบับ้างแล้วมัน

จะฝังใจไป  คนที่ท าความสงบของใจได้  แล้วถ้าอายุขัยเขาถึง เวลาของเขา  ถ้าเขามี

สติสัมปชัญญะเข้ามาถึงจุดนี  ้เขาเกิดบนพรหม พรหมมีขันธ์เดียว สมาธิคือขันธ์หนึ่ง สมาธิมี

ความรู้สึกหนึ่งเดียว ถ้าเข้าถึงสมาธิก็เกิดบนพรหม พรหมปถุชุนนะ 

แต่เวลาพิจารณาซ า้แล้วซ า้เล่าๆ อย่างเวทนาเวลาพิจารณาเวลามันขาด ขาดที่เวทนา 

ขาดที่กาย ขาดที่จิต ขาดที่ธรรม ขาดเหมือนกนั ขาดอนัใดอนัหนึ่งมีผลเท่ากนัหมด ขาดอนัหนึ่ง

รู้ทัง้ ๔ อย่าง ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เวลามันขาด สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กายไม่ใช่

เรา เราไม่ใช่กาย ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕  

ไอ้ที่พูดกันปากเปียกปากแฉะ ถ้ามันเป็นจริงมันต้องรู้จัก ไม่รู้พูดไม่ได้ ไม่รู้ถาม

ไม่ได้ แล้วถ้ามันรู้ มันรู้จริงของมัน เวลามันขาด กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกข์เป็นทุกข์ 

จิตรวมลง พระโสดาบันอีก ๗ ชาติ มันประกาศกลางหัวใจเลย รู้เต็มหัวอก แล้วมันไม่รู้

ได้อย่างไร ถ้ามันรู้ชัดขนาดนีม้ันจะไปเป็นมิตรภาพกับกิเลสไหม  

“อานนท์ เธออย่าเสียใจไปเลย อีก ๓ เดือนข้างหน้าเขาจะท าสังคายนา เธอจะได้เป็น

พระอรหันต์ในวันนัน้” การเป็นพระอรหันต์ขึน้มา เห็นไหม การประพฤติปฏิบัติขึน้มาก้าวเดิน

ต่อไป  

แต่ในเม่ือกึ่งพทุธกาล ครูบาอาจารย์ของเรา เห็นไหม โสดาบนั สกิทาคามี อนาคาม ีถึง

สิน้กิเลส เวลาท่านประพฤติปฏิบัติไป สังโยชน์แต่ละชัน้แต่ละตอนมันละเอียดมันลึกซึง้  มัน

ครอบง า มนัมหศัจรรย์ ถ้าเป็นความจริงๆ มนัจะเกิดความมหศัจรรย์ มหศัจรรย์มาก  
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หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นท่านท าของท่านถึงที่สุดแห่งทุกข์ คณะสงฆ์เข้าพรรษา

อธิษฐานพรรษา ออกพรรษาน่ีมหาปวารณา ปวารณาคณะสงฆ์นะ แล้วคณะสงฆ์รักกัน

ผูกพันกัน ผูกพันกันด้วยธรรม ไม่ได้ธรรมมิตรภาพ ธรรม เอโก ธมฺโม ธรรมหนึ่งเดียว

ไม่มีสอง ธรรมอันเอก เอกธรรมนะ ไม่ใช่เอกที่เราพอใจ น่ีหนึ่งเดียวเท่านัน้ไม่มีสอง 

ไม่มีมิตรไม่มีสหาย เหนือวัฏฏะ เหนือโลก วิวัฏฏะ แล้วมันจะไม่รู้ได้อย่างไร มันรู้แจ้ง

โลก โลกนอกและโลกใน 

นี่โลกนอกๆ นะ โลกนอกคือสังคม ธรรมมิตรภาพไง มีถนนมิตรภาพเป็นการผูกมิตร

ไมตรีต่อกนั ส่งเสริมกนัเพ่ือความเจริญงอกงาม ไอ้ประเทศที่ด้อยพฒันาก็อยากจะมีความเจริญ 

เจริญจริงๆ เป็นถนนที่ดีที่สุดในประเทศไทย แต่ไอ้กิเลสไอ้ผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์มันขนยทุธ

ปัจจัยไปท าลายคนรอบข้างหมดเลย มิตรภาพผลประโยชน์มันทัง้สิน้ มิตรภาพของกิเลสไง ไม่

รอดพ้นจากอ านาจของมนัเลย  

เกิดเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา บวชเป็นพระนักรบ เป็นลูกศิษย์กรรมฐาน 

วางหมดแล้ว วางโดยอ้างอิงเอง วางโดยอารมณ์ความรู้สึกของตน มนัไม่มีสิ่งใดเป็นจริงเป็นจัง 

นี่ไงคนที่เขาประพฤติปฏิบตัินะ เท่าทนัอารมณ์ของตน จบแล้ว  

ส านกัปฏิบตัิต่างๆ แค่เท่าทนัความรู้สึกเท่านัน้แหละ เท่าทนัแล้วมนัเหลืออะไรล่ะ เหลือ

อีกทัง้หมดเลย เหลือสิ่งอีกทัง้หมดที่ยงัมีอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์เลย ครูบาอาจารย์ท่านบอกปฏิบัติ

ไม่ได้สะกิดกิเลสเลย กิเลสไม่ได้ถลอกเลย ไม่มีเลือดออกซิบๆ ไม่มีเลย เต็มสมบูรณ์ มิตรภาพ 

กิเลสเป็นเรา เราเป็นกิเลส “วางหมดแล้ว ไม่ต้องขวนขวาย” ค าว่า “ไม่ต้องขวนขวาย ไม่ต้อง

ค้นคว้า” มนับอก นี่ค าพดูตนเองมนัประกาศเองว่าจริงหรือเท็จ  

แต่ถ้าเป็นหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารย์ของเราท่านประพฤติปฏิบตัิมาตัง้แตต้่น

ทางนะ ธรรมะอยู่ฟากตาย ธรรมะอยู่ฟากตาย คนที่ประพฤติปฏิบตัิจริงๆ เวลากิเลสมนัต่อสู้กับ

เรา แล้วถึงที่สดุถ้ามนัเพลี่ยงพล า้นะ เพลี่ยงพล า้คือเรามีสติ มีสมาธิ มีปัญญา ที่ใช้ปัญญาเป็น

ภาวนามยปัญญาก าลงัรุกอย่างแรง  
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รุก เห็นไหม ระหว่างกองทพักิเลสกบักองทัพธรรมก าลงัต่อสู้กัน มันจะบอกเลยนะ “เอ็ง

จะตายแล้วแหละ เอ็งสู้ไม่ไหวแล้วแหละ ปฏิบตัิไปแล้วมนัจะพิการนะ ปฏิบตัิไปแล้ว โอ้ย! พรุ่งนี ้

พรุ่งนีข้าหกัเลย” นี่ตายไง มนัเอาตายมาอ้างอิงตลอด ครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมนะ “อะไรตาย

ก่อน ตายหลัง ขอดูนิดหนึ่ง” มันจะอ้างอย่างไรนะ ปัญญามันเท่าทันหมด แล้วมันไม่กลวัไง 

ฟากตาย  

ไอ้นี่วางแล้ว ไม่ต้องดิน้รน ไม่ต้อง ไม่ต้องท าอะไรเลย แล้วจะเอาคุณธรรมมาจากไหน 

แล้วมันจะเป็นจริงตรงไหน แสดงว่าตัวเองสุกเอาเผากิน ท าอะไรสะเปะสะปะ เพียงแต่มาแอบ

อิงมาแอบแนบอยู่กบักรรมฐาน เขาว่าเป็นลกูศิษย์กรรมฐาน แต่ผลการปฏิบตัิแบบกรรมฐานมนั

ไม่มี มนัเป็นมิตรสหายกบักิเลสไง ธรรมมิตรภาพ เอวงั  


