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เทศน์บนศาลา วนัท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

 

ตัง้ใจฟังธรรมะ ตัง้ใจฟังธรรมนะ  

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเด็จ-พระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสวงหา 

เวลาเห็นสัจจะความจริงอันนี  ้เพราะสัจจะความจริงอันนี  ้มันถอนรากถอนโคนกิเลสตัณหา

ความทะยานอยากในใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  สัจธรรมมันมหัศจรรย์ มัน

ยิ่งใหญ่นัก มันยิ่งใหญ่ มันครอบ ๓ โลกธาตุ เวลาจิตใจที่พ้นจากทุกข์ไปแล้วมันครอบ  ๓ 

โลกธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ มันยิ่งใหญ่ขนาดนัน้นะ ฉะนัน้ ธรรมะขององค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าถึงประเสริฐมาก  

ฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพ่ือเหตุนัน้ แต่ฟังธรรมๆ ฟังธรรมของเรา เรามีกิเลสตัณหาความ

ทะยานอยากเหมือนกันใช่ไหม เราก็อยากจะพ้นจากทุกข์เหมือนกัน ถ้าอยากจะพ้นจากทุกข์

เหมือนกนั ฟังแล้วมนัก็เข้าใจ ถ้าเข้าใจ เข้าใจก็คือเข้าใจ เข้าใจ เห็นไหม ถ้าฟังแบบโลกก็เข้าใจ

แบบโลก  

แต่ถ้าฟังธรรมสัจธรรมเป็นความจริงฟังไม่รู้เร่ือง  นี่ฟังธรรม ฟังธรรมไม่เป็น ฟังธรรมไม่

เป็น เห็นไหม เวลาพูดถึงมรรคถึงผล มรรค ๔ ผล ๔ “มรรค ๔ ผล ๔ ท าไมมันมรรคแล้วมรรค

เล่า มรรคแล้วมรรคเล่าล่ะ” มรรคแล้วมรรคเล่าเพราะกิเลสตัณหาความทะยานอยากที่องค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เห็นไหม ถอนรากถอนโคนมนัไง  
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ครอบครัวของมารๆ เวลาครอบครัวของมาร สิ่งที่ว่าองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะ

พ้นจากมือของพญามารไป นี่พญามารคร ่าครวญเลยแหละ นี่พญามาร ลกูสาวของมาร ลกูสาว

ของมาร ๓ คน โลภะ โทสะ โมหะ นางตณัหา นางอรดีต่างๆ มาคร ่าครวญ “พ่อไม่ต้องเสียใจไป 

เดี๋ยวลกูจะไปเอาคืนมาให้เอง” นี่ลกูของมนั แล้วหลานของมนั แล้วเหลนของมนัล่ะ นี่ครอบครัว

ของมาร แล้วครอบครัวของมารมนัครอบง าหวัใจของสตัว์โลกทัง้สิน้ อยู่ในอ านาจของพญามาร  

เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาเป็นพระโพธิสัตว์  พระโพธิสัตว์สร้างสม

บุญญาธิการมามากมายมหาศาล แล้วพระโพธิสัตว์สิ่งที่สร้างบุญสร้างกุศลมา สร้างบุญกุศล

มาเพ่ืออะไร สร้างบุญสร้างกุศลมาเพ่ือก าลังของหัวใจดวงนีไ้ง  ถ้าหัวใจดวงนีเ้วลามาเกิดเป็น

เจ้าชายสิทธัตถะ สิ่งที่เพราะมีอ านาจวาสนาๆ เป็นทางเลือกไง  

เวลาทางเลือก เลือกจะออกประพฤติปฏิบตัิ ถ้าได้เป็นกษัตริย์เราก็จะต้องตายไปกบัโลก

นี ้จะเป็นจักรพรรดิ จะเป็นจักรพรรดิแต่ถึงเวลาแล้วถ้ามันมีการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย 

มันต้องมีฝ่ังตรงข้ามที่ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ถ้าไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เห็นไหม ค า

ว่า “ไม่เกิด” ไม่เกิดนี่ส าคัญมาก สรรพสิ่งในโลกนีไ้ม่มีใครสามารถจะยับยัง้มันได้หรอก  เวลา

กรรมของสตัว์ กรรมของสตัว์ไม่มีใครสามารถยบัยัง้กรรมของสตัว์ได้ สตัว์โลกเป็นไปตามกรรม  

ใครสร้างเวรสร้างกรรมมาอย่างใดแล้ว ชีวิตนัน้เวลากรรมมนัให้ผล กรรมมนัให้ผล วิบาก

กรรม แล้ววิบากกรรมมันเกิดขึน้มา เวลามันเกิดขึน้มากับสัตว์โลกมีความทุกข์ความยากไป

ทัง้สิน้ เวลามีความทกุข์ความยากทัง้สิน้ เรามาเกิดเป็นมนษุย์เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เรามา

เกิดเป็นมนุษย์ เห็นไหม เราต้องมีกรรมดีของเรา ถ้าไม่มีมนุษย์สมบัติ เราจะไม่ได้มาเกิดเป็น

มนษุย์ เวลาเราเกิดนี่ผลของวฏัฏะไง  

เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะนี่เหมือนสวะไปตามกระแสน า้ที่มันพัดมันไป  แล้วกระแส

น า้มนัพดัมนัไป ชีวิตของเราเหมือนสวะอันหนึ่ง สวะอันหนึ่งมากระทบกันก็ได้มาพบกัน

แล้วก็จากกันไป เวลามันจากกันไปน่ีผลของวัฏฏะ ผลของวัฏฏะเพราะเราได้สร้างเวร
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สร้างกรรมขึน้มาใช่ไหม เราถึงได้มาสบมาพบมาเจอกัน คนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมเจอกัน

ไม่ได้นะ เวลาเจอกันมันช็อกเลย เวลาเวรกรรมมันให้ผล  

แต่ถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว  เรามีอ านาจวาสนาของเรา 

ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมา-สัมพุทธเจ้าที่ศึกษาแล้ว เวลาศึกษาแล้ว เวลาสมัย

พุทธกาลนะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล็งญาณ ใครที่มีอ านาจวาสนาแล้วชีวิตเขาสัน้ 

เขาต้องเสียชีวิตไปก่อน เอาคนนัน้ก่อน เอาคนนัน้ก่อน  

ทัง้ๆ ที่ว่า เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วเสวยวิมุตติสุขๆ  “จะ

สอนใครได้หนอ จะสอนใครได้หนอ” มันลึกลับมหัศจรรย์เกินไป เกินไปที่ว่าสัตว์โลกจะรู้ได้ แต่

ด้วยอ านาจวาสนาการสร้างสมบุญญาธิการมาทัง้สิน้ เห็นไหม ถึงเวลาแล้วพรหมมานิมนต์ด้วย 

แล้วถึงที่ว่าท่านปรารถนามารือ้สตัว์ขนสตัว์ด้วยไง  

เทศนาว่าการ เห็นไหม พระอรหันต์มากมายมหาศาลๆ แต่ แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านัน้ 

เพราะว่าลัทธิศาสนาอ่ืนมากมายมหาศาลเขาปฏิญาณตนว่าเขาเป็นศาสดา  ถ้าเป็นศาสดา 

เวลาแสดงธรรมไปแล้วมันโต้แย้งมันขดัแย้งกนั มันขัดแย้งเพราะว่าสิ่งที่มันไม่จริงๆ มันจะโดน

ลบล้างจากความจริงขององค์สมเด็จ-พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความจริงแน่ๆ ความจริงชัดเจน

อย่างไร เวลาลบล้างไปมนัก็ไปท าลายลาภสกัการะของเขา ถ้าลาภสกัการะนัน่คือลาภสกัการะ 

แต่มนัมีความจริงหรือไม่ล่ะ 

แต่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความจริงอันนัน้มันเหนือลาภ

สักการะ เพราะลาภสักการะมันเป็นเหยื่อ โมฆบุรุษตายเพราะลาภ ตายเพราะลาภ

เพราะอยากได้ลาภสักการะอันนัน้ แต่สัจธรรมในใจขององค์สมเด็จพระสัมมา-สัมพุทธ
เจ้ามันเหนือโลก เหนือวัฏฏะ เหนือสงสารไง เหนือวัฏสงสาร มันมีคุณค่า เห็นไหม 

เหนือวัฏฏะคือเหนือโลก สัจธรรมมันเหนือโลก เหนือโลกๆ  

แต่เราเกิดมากับโลก เราเกิดมากับโลกนี่มันสมมุติบัญญัติ  ถ้าไม่มีองค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า เราจะรู้เร่ืองอย่างนีไ้ด้อย่างไร เราจะประพฤติปฏิบัติขึน้มา เวลาประพฤติ
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ปฏิบัติขึน้มา คนเราถ้าอ านาจวาสนามันอ่อนแอ สิ่งใดที่เกิดขึน้ในหวัใจมันก็เชื่อไปทัง้สิน้ เวลา

ความรู้สึกนึกคิดขึน้มา ถ้ามันไม่เชื่อๆ ท าไมเวลาเราโลภ เราโกรธ เราหลง ที่มันเป็นความทกุข์

ความยากขึน้มาในหวัใจของเรา ท าไมเราจบัต้องไม่ได้ ท าไมเราชนะมันไม่ได้ ท าไมเราท าลาย

มนัไม่ได้ ไม่ได้สกัอย่าง แล้วไม่ได้สกัอย่าง มนัก็เผาลนเราอยู่นี่ไง เผาลน เผาลน เห็นไหม  

ฉะนัน้ เวลาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม-พุทธเจ้า ธรรมะขององค์สมเด็จ

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นสจัจะเป็นความจริง ถ้าเป็นสจัจะเป็นความจริง สิ่งที่มนัเกิดขึน้กบัเรา

มันเกิดชั่วคราวๆ ทัง้สิน้ มันจรมาๆ สิ่งที่สัมผัสกับหัวใจนี่มันจรมา มันเกิดดับ เกิดดับในหัวใจ

ดวงนี ้ถ้ามนัเกิดดบั เกิดดบัในหวัใจดวงนี ้แล้วเรารู้ได้อย่างไรล่ะ 

คนที่เขาไม่สนใจทางธรรมนะ เขาอยู่กับโลกเขา เขาก็เกิดมีทิฏฐิมานะของเขา เขามี

ความรู้ความเห็นของเขา เขาก็เชื่อของเขาไปตามความเชื่อของเขา ความเชื่อนะ สิ่งที่ความ

เชื่อๆ ความเชื่อขนาดที่ว่ากิเลสตัณหาความทะยานอยากมันครอบง าในหัวใจดวงนัน้แล้ว  นรก 

สวรรค์ไม่มี  

เพราะมันต้องไปคิดหาทบทวน มันเป็นเร่ืองล าบากล าบน เร่ืองที่ว่ามันไม่ใช่เป็นลาภ

สักการะ ไม่ใช่เป็นข้าวของเงินทองที่มันจะเป็นประโยชน์กับเราไง เขาคิดว่าคิดไม่ได้ แต่ถ้าเขา

คิดของเขาได้ เขาคิดแต่หาเงินหาทองของเขา เขาคิดแต่หาความเสพสขุของเขาในทางโลกของ

เขา อันนัน้เขาคิดของเขาได้ ฉะนัน้ ถ้ามันคิดถึงนรกสวรรค์ขึน้มา  มันเป็นเร่ืองที่ว่ามันคิดว่า

คิดถึงไม่ได้ บอกมนัไม่มี  

แล้วถ้าเวลากึ่งพทุธกาล ผู้ที่เป็นชาวพทุธๆ ขีเ้กียจขีค้ร้าน กึ่งกลางพระพทุธศาสนาแล้ว 

มรรค ผล นิพพาน มันไม่มีแล้วล่ะ ไอ้นี่ก็พวกขีเ้กียจขีค้ร้านที่ไม่ต้องการสิ่งใดเลย มันก็อ้างอิง

ของมันไป แล้วก็ไปอ้างอิงว่าศาสนาเสื่อม มันจะเสื่อมไปไหน มันจะมีอะไรเสื่อม เพราะเอ็งยงั

ไม่ได้ศึกษา เอ็งไม่ได้ค้นคว้าอะไรเลย เอ็งจะรู้จักอะไรว่า มันจะเจริญแล้วเสื่อม มันไม่มีอะไร

เจริญแล้วไม่มีอะไรเสื่อมด้วย  



กิเลสผู้ก่อการ ๕ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

แต่ถ้าคนมีอ านาจวาสนาสิ เวลามนัครุ่นคิดนะ ชีวิตนีเ้กิดมาท าไม ชีวิตนีเ้กิดมามนัทุกข์

มนัยาก มนัเกิดมาท าไม แล้วมนัมาจากไหน มนัมาจากสารคณุจากที่ไหนไง ฉะนัน้ เวลาเราเกิด

เป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา มนัถึงมีบุญกุศล มนัมีบุญกุศล เกิดในประเทศอนัสมควร 

ถ้าเราไปเกิดในประเทศในสังคมที่เขานับถือลัทธิศาสนาอ่ืนๆ เราก็ต้องนับถือลัทธิศาสนาอ่ืนๆ 

ไปตามเขา  

แต่ในปัจจุบันนีโ้ลกมันเจริญๆ เจริญขึน้มา ถ้าเป็นยุคโบราณนี่เป็นแว่นแคว้นต่างๆ มัน

ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง มนัก็ต้องอยู่กบัผู้น าที่ดีงามทัง้สิน้ แต่ในปัจจุบนันีโ้ลกมนัเจริญขึน้ๆ มนัมี

กฎหมายคุ้มครองขึน้มา มันก็เลยเป็นประชาธิปไตยๆ ประชาธิปไตยไม่นับถือลัทธิศาสนาใดๆ 

ทัง้สิน้ นบัถือวิทยาศาสตร์ เขานบัถือของเขา นัน้มนัก็เป็นอ านาจวาสนาของคน เป็นยคุเป็นสมยั  

แต่ถ้ามันเป็นจริงเป็นยุคเป็นสมัย ถ้าคนมีสติสัมปชัญญะ ดูสิ ในทางตะวันตกตอนนี ้

เทคโนโลยีเขาเจริญ วตัถเุขาก็เจริญ แต่เขาหาความสุขไม่ได้ เขาหาความสุขของเขาไม่ได้ ต้อง

ดิน้รนแข่งขันกบัเวลาอยู่ตลอดเวลา ดิน้รนแข่งขันกับสังคม สังคมที่อยู่ในสังคมต้องแข่งขนักนั 

แล้วเอาความสขุหาที่ไหนล่ะ ถ้าเอาความสขุๆ ความสขุหาที่ไหน หาไม่ได้ หาไม่เจอ  

แต่เวลาพระ เห็นไหม ธรรมทูต ธรรมทูตเขาไปเผยแผ่ขึน้มา เขาต้องการความสงบของ

หัวใจ เวลาเขามา เขาต้องการท าสมาธิ เขาต้องการฝึกหัดใช้ปัญญา แล้วปัญญามันเกิดจาก

ไหนล่ะ เพราะอะไร เพราะการศึกษาก็คือการศึกษาไง 

เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธนะ มันต้องมี

การศึกษา ศึกษาเพ่ือความเข้าใจ ถ้าความเข้าใจแล้วเวลาจะประพฤติปฏิบัติขึน้มา  ศึกษาไว้ 

ปริยตัิศึกษาเรียนไว้เพ่ือประพฤติปฏิบตัิ ทรงจ าธรรมวินยัๆ ทรงจ าไว้ จ าไว้แล้วประพฤติปฏิบตัินี่

ไง แล้วปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ มันต้องมีการประพฤติปฏิบัติเท่านัน้มันถึงจะมีปฏิเวธคือความรู้

แจ้ง ความรู้แจ้งคือรู้แจ้งในอะไร ถ้ารู้แจ้งในใจของตน ถ้ารู้แจ้งในใจของตนเกิดสจัจะ เกิดความ

จริงขึน้มาในใจของตน  
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องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบ โดยชอบเพราะในใจของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดง

ธรรมๆ ก็แสดงธรรมโดยสัจธรรม ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์ดับ วิธีการดับทุกข์ น่ีคือ

หัวใจของพระพุทธศาสนา  

แต่อ านาจวาสนาของคนมนัแตกต่างกันไป ถ้ามันแตกต่างกันไป อนุปุพพิกถา ทาน ศีล 

ภาวนา เธอให้ท าทานก่อน ให้ท าทานก่อน มีท าทานก่อนให้จิตใจของเขาเปิดกว้าง ถ้าจิตใจเขา

เปิดกว้างท าบุญกุศล มนัก็ไปเกิดบนสวรรค์ นี่ไง อนปุพุพิกถา บอกชดัๆ เลย ท าบุญกุศล ท าคณุ

งามความดี  

เวลาเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะจะไปเกิดในสวรรค์ ถ้าเกิดบนสวรรค์ขึน้มา ให้ถือเนกขมั

มะ ถ้าถือเนกขัมมะ ถ้าสัจจะเป็นความจริงเขาท าจริงของเขาหวัใจของเขา  หัวใจของเขาก็เบา

บางของเขา ถ้าจิตใจมนัทกุข์มนัร้อน จิตใจมนัมีแต่ความอาฆาตมาดร้าย มีแต่ความทกุข์ความ

ยาก จิตใจมนัก็ตกต ่า มนัก็ต ่าต้อยไง  

เวลาให้เสียสละ ให้ท าทานๆ ขึน้มา เวลาเขาท าทานของเขา บุญกุศลเกิดขึน้มา หวัใจที่

มนัผ่องแผ้ว หวัใจผ่องแผ้ว ให้ถือเนกขมัมะ แล้วเวลาแสดงอริยสจั ทกุข์ เหตใุห้เกิดทกุข์ ทกุข์ดบั 

วิธีการดับทุกข์ ในหัวใจอันนัน้มันจะเป็นความจริงขึน้มา มันเป็นความจริงขึน้มาเพราะอะไร 

เพราะมนัจบัต้องได้ ปริยตัิศึกษามาแล้วทรงจ าธรรมวินยัแล้ว เวลาภาคปฏิบตัิ ปฏิบตัิขึน้มาให้รู้

แจ้งในใจของตน แล้วถ้ารู้แจ้งในใจของตน มนัรู้อย่างไร  

เวลาครูบาอาจารย์ของเรา เวลาท่านอบรมบ่มเพาะ ท่านสัง่สอน ท่านถึงให้ท าความสงบ

ของใจเข้ามาก่อน ถ้าใจมนัสงบระงบัขึน้มา ที่เรามาวดัมาวากนั เรามาประพฤติปฏิบตัิกนั เราก็

มาค้นคว้าหาหวัใจของตน พทุโธ ผู้ รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานขึน้มาไง 

ถ้าพทุโธๆ พทุโธโดนกิเลสมนัครอบง า กิเลสมนัเป็นใหญ่เป็นโตของมนัอยู่แล้ว มนัก็ปลิน้ 

มันก็ปล้อน มันก็หลอก มันก็ลวงเราตลอดเวลาอยู่อย่างนี  ้ถ้ามันหลอกมันลวงขึน้มา กรรม
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จ าแนกสัตว์ให้เกิดต่างๆ กัน กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา เราท าของเรามาอย่างนี  ้จริตนิสยั

ของคน จริตนิสยัของคนได้สร้างบุญอ านาจวาสนามามากน้อยขนาดไหน  

ขนาดที่ถ้ามันไม่ได้สร้างอ านาจวาสนามา เวลาในสังคมปัจจุบันนี  ้เวลาเด็กมันติดยา 

เวลามันหลอนมันท าร้ายได้ทัง้สิน้ มันท าลายทัง้ตัวมันเอง พอท าลายตัวเองจนไม่มีค่า ท าลาย

อะไร ก็ท าลายหวัใจ ขาดสติ ขาดสติจนจิตมนัหลอน มนัท าลายตนเอง ท าลายหวัใจของตนเอง 

ท าลายความรู้สึกของตนเอง มันหลอนตัวเอง แล้วมันก็ไปเบียดเบียนคนอ่ืนๆ ท าลายสังคมให้

สงัคมเดือดร้อนกนัไปทัง้สิน้ มนัไม่มีค่าเลยหรือ ชีวิตของคนเกิดมาแล้วไม่มีค่าอะไรเลยหรือ เกิด

มาเหมือนสตัว์ตวัหนึ่ง ใช้ชีวิตไปแบบสตัว์ตวัหนึ่ง  

เวลาเราเกิดเป็นมนษุย์ มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ มันก็มีสติมีปัญญาใช่ไหม แล้วมนษุย์

เป็นสัตว์ประเสริฐ ประเสริฐได้ก็ต้องมีศีลมีธรรม ถ้ามีศีลมีธรรม มีศีล ๕ ศีล ๕ เวลาศึกษา

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว  นักวิชาการทัง้หมดจะบอกว่า ถ้าคนมีศีล ๕ 

ศีล ๕ กฎหมายแทบจะไม่ต้องบงัคบัใช้เลย แล้วมนัเป็นได้ไหม  

ถ้ามีศีล ๕ ศีล ๕ คนมีศีล ๕ ถ้ามนัถือศีลนะ ถือศีลขึน้มาให้มนัเป็นศีลเป็นธรรมในหวัใจ

นี ้ถ้าเป็นศีลเป็นธรรมในหวัใจนีม้นัเห็นคณุค่า ทาน ศีล ภาวนา ศีลคือความปกติของใจ ใจของ

คนที่มันปกติ มันปกติได้อย่างไร ถ้าเรามีค าบริกรรมของเรา มีการอบรมบ่มเพาะของเรา ถ้า

จิตใจของเราเป็นปกติมนัก็ไม่ทกุข์ไม่ร้อน  

แต่มนัทกุข์ร้อนสิ เพราะการด ารงชีพทางโลก เป็นโรคทรัพย์จาง เพราะเราทรัพย์จาง เรา

ไม่มีทรัพย์ไม่มีปัจจยัเคร่ืองใช้อาศยั เราถึงมนัทกุข์มนัร้อนนี่ไง ถ้ามนัทกุข์ร้อนมาก็ดิน้รนไง แล้ว

ดิน้รนจะมาถือศีลอยู่ได้อย่างไร  

ถ้าถือศีลๆ ถ้ามนัท าหน้าที่การงานของตนแล้วมีศีลของเรา เรามีศีลมีธรรมในหัวใจของ

ตน มันท าให้จิตใจมันไม่ฟุ้งซ่าน จิตใจมันไม่เดือดร้อน จิตใจมันไม่ต้องการแสวงหามาจนเกิน
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กว่าเหตุ สิ่งที่เราแสวงหา เราใช้สอยมันเกินกว่าเหตุ ถ้ามันเกินกว่าเหตุ มันใช้สอยจนเป็นหนี ้

เป็นสิน จนต้องหาเงินหาทองมาใช้หนีใ้ช้สิน มนัเป็นทกุข์เป็นยากไปหมดล่ะ  

นี่พูดถึงว่าถ้าจิตใจมันอ่อนแอ ถ้าจิตใจมันเข้มแข็งขึน้มาแล้วมาถือศีลๆ  เราก็มีศีลมี

ธรรมของเรา เราก็มีสติปัญญาของเรา เราหาได้มากได้น้อยแค่ไหน เราก็ใช้จ่ายของเราในก าลัง

ของเรา แล้วคนที่เขาเป็นธรรมๆ ขึน้มา เขายงัรู้จกัประหยดัมธัยสัถ์ เขายงัมีการเก็บออมไว้  

ถ้าพูดถึงว่า นักวิชาการเขาพูด เวลาใครมาศึกษาธรรมะแล้วถ้ามีศีล ๕ ศีล ๕ สังคมจะ

ร่มเย็นเป็นสุขมาก แต่มันมีกิเลสๆ จริตนิสัยของคนมันแตกต่างกัน กิเลสหยาบ กิเลสหนา มัน

เห็นว่าการเอารัดเอาเปรียบกัน ชีห้น้าว่าแต่คนอ่ืนเอารัดเอาเปรียบ เอาเปรียบสังคมต่างๆ แต่

แล้วตวัเองล่ะ ตวัเองมีสติปัญญาควบคมุความรู้สึกนึกคิดของตนได้มากน้อยแค่ไหน  

ถ้ามีสติปัญญาควบคมุความรู้สึกนึกคิดของคนดีขึน้ๆ มันจะมีรัว้รอบขอบชิดแล้วรักษา

ตัวเรา รักษาตัวเราๆ แล้วถ้ามันมีอ านาจวาสนา  เรามีสิ่งใดที่เราถ้าเป็นฆราวาส  เวลาจะ

ประพฤติปฏิบตัิ เวลาเขาก็มีเท่านัน้ แต่ถ้าคนเรารู้จกัจดัสรรเวลา นัน่เป็นคนที่เขามีสติปัญญาที่

สามารถจะแก้ไขได้  

เวลาๆ เวลามันไม่มี แต่เวลาตายมันมี เวลาน่ังคุยกันมันมี เวลาอีลุ่ยฉุยแฉกมัน

มี แต่เวลาจะปฏิบัติมันไม่มี  

แต่เวลาคนที่เป็นธรรมนะ มี ท าได้ เวลาท าได้ก็ท าของเขา แล้วมีอ านาจวาสนา เราเกิด

มาเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเห็นภัยในวัฏสงสารมาบวชเป็นนักบวช  นักพรต จะ

เป็นนักรบ จะรบกับกิเลสตัณหาความทะยานอยากของตน ปัจจัยเคร่ืองอาศยัโลกเขาส่งเสริม

อยู่แล้ว โลกเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะส่งเสริม ส่งเสริมผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิ ผู้ที่ค้นคว้าหาสจัจะความ

จริงในใจของผู้ที่ปฏิบตัินัน้ แล้วก็ส่งเสริมพระปฏิบตัิ  

ถ้าพระปฏิบัติแล้วได้สัจจะได้ความจริงมาอบรมบ่มเพาะ  เห็นไหม “แก้จิตแก้ยากนะ 

แก้จิตแก้ยากนะ” คนที่จะแก้จิตของตวัเอง ที่เราจะประพฤติปฏิบัติกันอยู่นี่เราต้องแก้จิตของ
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เราให้ได้ก่อน ถ้าแก้จิตของเราให้ได้ก่อน ถ้าเราแก้ได้แล้ว จากใจดวงหนึ่งสู่ใจดวงหนึ่ง ใจของ

มนุษย์ทัง้หมดมันก็เป็นเหมือนกันทัง้สิน้ เป็นเหมือนกันเพราะอะไร เพราะมันอยู่ใต้อ านาจของ

กิเลสตณัหาความทะยานอยาก แล้วไม่มีใครสามารถช าระล้างมนัได้  

องค์สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบ ความชอบธรรมอันนัน้มันถอดถอน

กิเลสตัณหาความทะยานอยาก ถอดถอนถึงโคนเลย ถึงรากถึงโคนของกิเลสตัณหาความ

ทะยานอยาก มนัเป็นสจัจะเป็นความจริง แล้วมนัมีอยู่ในพระพทุธศาสนานีเ้ท่านัน้  

แต่เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมๆ แสดงธรรมขึน้มา เล็งญาณก่อน

เลย มีใครจะมีความสามารถ มีใครจะรับรู้สิ่งนีไ้ด้ ถ้าไม่มีใครสามารถรับรู้สิ่งนีไ้ด้ แสดงไป เขา

ไม่รู้ เล็งญาณแล้ว อุทกดาบส อาฬารดาบสก็ตายไปแล้ว เห็นปัญจวัคคีย์ เวลาไปแสดงธรรม

กบัปัญจวคัคีย์ “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึน้เป็นธรรมดา สิ่งทัง้หลายทัง้ปวงต้องดบัเป็นธรรมดา”  

สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึน้เป็นธรรมดา เวลาแสดงไปแล้ว เทฺวเม ภิกฺขเว ทางสองส่วนที่

ไม่ควรเสพ ทางสายกลาง ทางสายกลางคือมรรค ๘ ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ ชอบในอะไร 

ถ้าชอบในอะไร สิ่งที่แสดงธรรมนะ เวลาพระอัญญาโกณฑัญญะ เห็นไหม สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการ

เกิดขึน้เป็นธรรมดา เพราะมันจับประเด็นได้ มันจับสัจจะความจริงขึน้มาได้  ถ้ามันจับสัจจะ

ความจริงขึน้มาได้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึน้ มนัเกิดขึน้มนัมีมรรคมีผลเกิดขึน้ในหวัใจนี ้มีสจัจะ 

มีกิจจะ มีวงรอบ ๑๒ แล้ว  

“อญัญาโกณฑญัญะรู้แล้วหนอ อญัญาโกณฑญัญะรู้แล้วหนอ”  

เป็นสงฆ์องค์แรก เป็นพยานกบัองค์สมเด็จพระสมัมาสมั-พทุธเจ้า เวลาแสดงธรรมๆ ถ้า

มีอ านาจวาสนามนัประพฤติปฏิบตัิขึน้มามนัจะเป็นสจัจะเป็นความจริงของเรา  

นี่ก็เหมือนกนั เราไปวดัไปวาขึน้มา เราจะประพฤติปฏิบตัิของเรา ถ้าเรามีอ านาจวาสนา 

เราก็ประพฤติปฏิบตัิของเรา สิ่งที่มนัเป็นความสงบระงบัขึน้มาได้ มนัเป็นความสงบระงบัขึน้มา

ได้ก็เป็นบุญกุศลของเรา ถ้ามนัสงบระงบัเข้ามายงัไม่ได้ มนัต้องหาเหตหุาผล ธรรมทัง้หลายมา
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แต่เหตุ มันต้องมีเหตุมีผลของมันสิ น า้หยดลงหินทุกวัน หินมันยังกร่อน ตักน า้ใส่ตุ่มๆ ตุ่มมัน

ต้องเต็ม ถ้าตุ่มน า้มนัไม่เต็ม มนัเป็นเพราะอะไรมนัถึงไม่เต็ม  

นี่ก็เหมือนกัน เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา เวลาเราก าหนดลมหายใจเข้าออก  เวลา

บริกรรมพทุโธๆ จิตนีม้นัเป็นนามธรรม โดยธรรมชาติของมนั มนัส่งออกไปโดยธรรมชาติของมัน 

ความคิดเกิดจากจิต แต่มนัไม่ใช่จิต เวลามนัไม่ใช่จิตๆ ความคิด ความรู้สึกนึกคิด เพราะเราเกิด

เป็นมนษุย์ มนษุย์มีธาต ุ๔ ขนัธ์ ๕ เวลาธาต ุ๔ ขนัธ์ ๕ มีกายกบัใจ เวลากายกบัใจ สิ่งที่มนัเป็น

สจัจะความจริง ต้นเหตมุนัมีอวิชชามีความไม่รู้มนัถึงได้มาเกิด เวลามาเกิดขึน้มาแล้วมนัมีกาย

กบัใจๆ  

เวลากายกบัใจขึน้มา สิ่งที่เวลามนัทกุข์มนัยาก มนัทกุข์ยากที่ไหนล่ะ ถ้ามนัทกุข์มนัยาก

ขึน้มา ถ้าไม่มีหัวใจ ซากศพมันทุกข์ไม่เป็น เพราะซากศพ จิตมันออกจากร่างนัน้ไปแล้ว แต่ถ้า

มนัยงัมีความรู้สึกนึกคิดอยู่นี่มนัมีแต่ความทกุข์ความยากทัง้สิน้ นี่ไง เวลาความทกุข์จริงๆ แล้ว

มนัเกิดที่ใจ เวลามนัเกิดที่ใจแต่เราก็เข้าใจไม่ได้ว่า ใจท าไมมนัพลิกมนัแพลง มนัปลิน้มนัปล้อน

ขนาดนี ้เวลามนัปลิน้มนัปล้อนแล้วโทษใครล่ะ แล้วมนัโทษใครล่ะ มนัก็เพ่งโทษเขาไปเร่ือย แล้ว

มนัก็จบัต้องสิ่งใดไม่ได้  

แต่ถ้าเราศึกษาแล้ว ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมา-สมัพุทธเจ้า เวลาเวียนว่าย

ตายเกิดในวฏัฏะเพราะอวิชชา เพราะอวิชชาความไม่รู้มนัถึงมาเกิด เวลามนัเกิดขึน้มาแล้ว ถ้า

เราจะไม่เกิด เราจะต้องประพฤติปฏิบัติ เวลาเราจะเร่ิมต้นประพฤติปฏิบัติขึน้มา เราพร้อมทัง้

กายและใจ  

ถ้าเราพร้อมทัง้กายและใจ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ในอาการ ๓๒ เราก็จะปฏิบัติ คน

พิการก็ปฏิบตัิได้ คนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปฏิบตัิได้ แล้วตอนนีท้างโลกเขาพยายามจะส่งเสริมนะ คน

เจ็บคนป่วย ตายก่อนตาย ก่อนตาย ก่อนตายให้ระลึกรู้ ให้มีสติสมัปชญัญะก่อนตายไป แต่มนั

ก็เป็นอ านาจวาสนาของคนไง  
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เวลาคนพดูถึงความตายๆ มนักลวัตาย พอกลวัตายมนัยิ่งกลัวเป็น ๒ เท่า ๓ เท่า แต่ถ้า

คนมีสติสัมปชัญญะเขายอมรับอยู่แล้ว ยอมรับว่าถึงที่สุดแล้วคนเรามันต้องตาย ถ้าคนเรามนั

ต้องตาย ถ้ามนัมีความจ าเป็นต้องตาย เขาก็ส ารวมระวงัของเขา เขาก็รักษาตวัของเขา มนัอยู่ที่

อ านาจวาสนาของคน  

เพราะเรามีอ านาจวาสนาของคน เราเกิดเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา

แล้ว เราถึงมาบวชเป็นนักรบจะรบกับใคร ถ้าจะรบกับกิเลส รบกับกิเลสก็ต้องหากิเลส 

แต่มันจะรบกับกิเลสมันหากิเลสมันไม่เจอ  ถ้าหากิเลสของมันไม่เจอ กิเลสเป็น

ผู้ ก่อการนะ สิ่งที่ ช่ัวร้าย สิ่งที่ท าลายชีวิต สิ่งที่เราจนตรอกอยู่  อับจนอยู่ ก็อับจนอยู่ที่

กิเลสตัณหาความทะยานอยากนีเ้ท่านัน้  

เวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาแล้วนะ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือกิเลสในใจ

ของคน กิเลสในหัวใจของคน แล้วเวลากิเลสในใจของคน คนที่มาเกิดมันมีกิเลสตัณหา

ความทะยานอยากทัง้สิน้ ถ้าไม่มีกิเลสตัณหาความทะยานอยากจะมาเกิดได้อย่างไร  ไอ้ที่ว่า 

“ไม่มีกิเลสมาเกิด ไม่มีกิเลสมาเกิด” นัน้มันก็เป็นการทึกทักเอาของเขาเอง เป็นการมืดบอด

ในทางปัญญาของเขา เขาก็ทึกทกัว่าเขาไม่มีกิเลสเขามาเกิด มนัมาเกิดได้อย่างไร มนัไม่มีกิเลส 

ไม่มีกิเลส เห็นไหม  

เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเที่ยวสวนเห็นคนเกิด  คนแก่ คนเจ็บ คนตาย 

เพราะอะไร แล้วเราก็ต้องเป็นเช่นนัน้ใช่ไหม ใช่! เราก็ต้องเป็นเช่นนัน้ เราจะมีอ านาจเหนือวฏัฏะ

มนัเป็นไปได้อย่างไร ธรรมชาติของกิเลสไง  

ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาติ กิเลสมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหมือนกัน 

เพราะอะไร เพราะเรามีการกระท า การกระท าของจิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะไม่มีต้นไม่มี

ปลาย มนัมีการกระท าของมนัอยู่ มนัสะสมของมนัอยู่ มนัมีทัง้กรรมดีและกรรมชัว่  

พระโพธิสัตว์สร้างแต่คุณงามความดีมา คุณงามความดีส่งเสริมขึน้มา เขาก็มีสัจจะมี

ความจริงของเขา ด ารงชีพด้วยคณุงามความดีของเขา  
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ถ้าเป็นพาลชนๆ ก็ท าลายล้างไปทัง้สิน้ แล้วเวลาไปเกิด ไปเกิดในนรกอเวจีทัง้สิน้ ในเม่ือ

มันมีเวรมีกรรม มันมีการกระท ามันมีเวรมีกรรม มันมีกิเลสตัณหาความทะยานอยากมันถึงท า

ให้จิตนีม้นัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แล้วเวลามนัเกิดมาแล้ว เกิดมาแล้วจะไปปฏิเสธการเกิด

ได้อย่างไร  

เวลามันเกิดก็อวิชชาพาเกิด ถ้าอวิชชาพาเกิดแล้วใครได้สร้างคุณงามความดีมามาก

น้อยขนาดไหนล่ะ ถ้ามันสร้างคุณงามความดีมามาก  มันมีสติสัมปชัญญะมันระลึกได้ เกิด

มาแล้วมนัทกุข์มนัยาก  

แล้วเวลามาเกิดในประเทศอันสมควร  ครูบาอาจารย์ของเราเวลาท่านเกิด  เกิดใน

ประเทศอันสมควร เกิดในพ่อแม่ที่พร้อมจะ ให้ออกประพฤติปฏิบัติ อยากจับชายผ้าเหลือง 

อยากได้บุญกุศล  

คนที่มีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา คนที่เชื่อมั่นในบุญในบาป เวียนว่ายตายเกิดใน

วฏัฏะก็ให้มนัมีบุญกุศลกบัจิตดวงนีไ้ป มนัจะได้ไม่ทกุข์ไม่ยากจนเกินไปนกั เวลากรรมมนัให้ผล

มันจนตรอก เวลากรรมมันให้ผลนะ มันให้ผลของมันโดยความเข้มข้นถ้าบาปหนา ถ้ามันเป็น

บุญ  เ ป็นบุญก็มีโอกาสนี ไ้ง  เ ป็นบุญก็ มีโอกาสในการที่ เราเกิดเป็นมนุษย์  เกิดมาพบ

พระพทุธศาสนา เราได้บวชเป็นนกัรบ จะรบกบักิเลสตณัหาความทะยานอยากของตน  

ถ้าจะรบกบักิเลสตณัหาความทะยานอยากของตน เราต้องมีสติสมัปชญัญะ มีสติตัง้ต้น

ตัง้แต่ที่เราจะประพฤติปฏิบัติ เราจะประพฤติปฏิบัติ เราตัง้สติของเรา ตัง้สติของเรา ท าความ

สงบของใจเข้ามา ถ้าท าความสงบของใจเข้ามา ใครท าความสงบของใจได้มันจะเกิดความ

มหศัจรรย์  

เพราะสัมมาสมาธิ เพราะสัมมาสมาธิมันเป็น เห็นไหม ปาราชิก ๔ อวดอุตริมนุสธรรม 

ธรรมเหนือมนษุย์ ตัง้แต่ฌานขึน้ไป ฌานก็สมาธิไง ฉะนัน้ เวลายืนยนัว่า ถ้าสมัมาสมาธิมนัอวด
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อตุริ มนัเหนือมนษุย์ แล้วมนษุย์ธรรมดาที่ท ากนัอยู่นัน้มันเป็นอะไร สิ่งที่ว่าท าความสงบของใจ 

นกัประพฤติปฏิบตัิท าสมาธิกนัไม่เป็น แล้วท าสมาธิไม่ได้  

เพราะมนัเป็นคณุสมบตัิ อตุริมนสุธรรมคือธรรมเหนือมนษุย์ พอธรรมมนัเหนือมนษุย์มนั

ก็มีความมหัศจรรย์แล้ว ถ้าจิตมันสงบระงับเข้ามามันก็มีความมหัศจรรย์ของมัน  แต่ถ้ามันท า

ไม่ได้ท าไม่เป็น สมาธิยังท าไม่เป็น ยังท ากันไม่ได้เลย แล้วจะเอาอะไรที่จะไปค้นคว้าหากิเลส 

กิเลสเป็นผู้ก่อการนะ เป็นผู้ควบคมุทกุๆ อย่าง ในความรู้สึกนึกคิดของคน แล้วหามนัไม่เจอ  

ถ้าหาไม่เจอ แต่เพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลาตรัสรู้ธรรมขึน้มาแล้ว

ปรารถนารือ้สัตว์ขนสัตว์ๆ ในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระอรหันต์มากมาย

มหาศาล สิ่งที่พระอรหันต์มากมายมหาศาลเพราะองค์สมเด็จพระสัมมา-สัมพุทธเจ้าเป็นผู้

อบรมบ่มเพาะ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นผู้สัง่สอนเอง เวลาได้พระอรหนัต์ ๖๐ องค์  

“เธอทัง้หลายพ้นจากบ่วงที่เป็นโลกและบ่วงที่เป็นทิพย์  เธอจงอย่าไปซ้อนกัน โลกนีเ้ร่า

ร้อนนกั โลกนีเ้ร่าร้อนนกั”  

อบรมบ่มเพาะขึน้มาจากพระอรหันต์ พระอรหันต์คือไม่มีกิเลสตัณหาความทะยาน

อยากในหัวใจของตน แล้วธรรมะมันยิ่งใหญ่ ธรรมะมันยิ่งใหญ่เพราะอะไร เพราะวิมุตติสุขใน

หัวใจดวงนัน้แล้วมันจะมีสิ่งใดที่มีคุณค่ามากไปกว่านัน้  ถ้าไม่มีสิ่งใดมีคุณค่ามากไปกว่านัน้ 

เวลาจะอบรมบ่มเพาะ คนเขาทุกข์เขายาก คนเขาแสวงหาสิ่งนัน้ แล้วคนมันมืดบอด ถ้าคนมนั

มืดบอดมนัจบัต้องสิ่งใดไม่เป็นทัง้สิน้  

เวลาพระอรหันต์จะอบรมบ่มเพาะ ต้องให้เขาพร้อมของเขา สมถกรรมฐาน วิปัสสนา

กรรมฐาน สมถกรรมฐาน ฐานที่ตัง้แห่งการงาน งานของจิต งานของการประพฤติปฏิบัติ งาน

ของการแก้ไขการไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เวลามนัเกิด จิตนีเ้ป็นผู้เกิด เวลาตาย จิตออกจาก

ร่างไปก็ตาย  
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ผู้ใดมีอิทธิบาท ๔ จะอยู่อีกหนึ่งกัปก็อยู่ได้ อิทธิบาท ๔ ไง มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ 

วิมังสา ฉันทะคือพอใจในใจของตน จิตตะก็จิตของคน เวลามีฉันทะ มีวิริยะ จิตตะ 

วิมังสา ถ้ามันพร้อมอยู่ จะอยู่อีกหนึ่งกัปก็อยู่ได้ ผู้ใดที่มีอิทธิบาท ๔  

แต่มันเป็นอิทธิบาทจริงหรืออิทธิบาทปลอมล่ะ อิทธิบาทปลอมก็คิดขึน้มาเอง ถ้าอิทธิ

บาท ๔ จริงๆ นะ มันส ารวมระวังอยู่ในใจดวงนัน้อยู่แล้ว ถ้ามันส ารวมระวงัอยู่ในใจดวงนัน้อยู่

แล้ว รักษาใจ เห็นไหม แล้วมันจะเคลื่อนออกจากร่างไปไหน มันจะเคลื่อนไปไหน ในเม่ือเรา

พร้อมอยู่ตลอดเวลา มนัเผลอมนัถึงไป  

ฉะนัน้ เวลาท าความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจมนัสงบระงบัเข้ามา ถ้ามนัสงบระงบัเข้ามา

มนัเป็นการที่จะแสวงหา การแสวงหา เห็นไหม นี่ผู้ก่อการ ผู้ที่มนัควบคมุใจ ผู้ที่ท าลายหวัใจของ

ตน ถ้าจิตสงบระงับเข้ามาเป็นสัจจะเป็นความจริง  แต่ก็ท าสมาธิกันไม่ได้ ท าสมาธิกันไม่เป็น 

มนัเป็นสญัญาอารมณ์จากสิ่งที่มนัจรมา ทกุข์ เหตใุห้เกิดทกุข์ ทกุข์ดบั วิธีการดบัทกุข์  

เวลาเกิดมา ชาติ ชาติปิ ทุกฺขา ชาติความเกิดเป็นทกุข์อย่างยิ่ง ความเกิดเป็นทกุข์อย่าง

ยิ่ง แล้วเวลามันเห็นสัจจะเห็นความจริงมันจะเห็นทกุข์ของมัน  แล้วสิ่งที่ว่าคนที่ไม่ได้ประพฤติ

ปฏิบัติ คนที่ไม่มีอ านาจวาสนา สิ่งที่จรมา อารมณ์สัญญาต่างๆ อารมณ์ความทุกข์ความยาก

ต่างๆ มันจรมา มันจรมาคือมันเป็นความคิดเกิดดับ ความคิด ความคิดไม่ใช่จิต ความคิดเกิด

จากจิต แต่ไม่ใช่จิต สัญญาอารมณ์ที่มันเกิดกับหัวใจมันจรมาๆ มันจรมาตลอด สิ่งนีม้ันเป็น

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 

เวลาดูสัตว์สิ สัตว์เวลามันแย่งอาหารกัน เห็นไหม สัตว์มันต้องการอาหาร มันก็แย่ง

อาหารกนั มนัก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกของมนัที่มนัแย่งชิงกนั นัน่อารมณ์ของสตัว์ มนัก็มีอารมณ์

ความรู้สึกของมนัเหมือนกนั เราเป็นคน เราก็มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกนั ความรู้สึกนึกคิดเวลา

มนัทกุข์มนัยาก มนัจรมา เวลามนัจรมา เห็นไหม เวลามนัจรมา  

แล้วเวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจ้า “กึ่งกลางพทุธศาสนา ศาสนาจะ

เจริญอีกหนหนึ่ง” เวลาเจริญมาจากหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น ท่านประพฤติปฏิบัติของท่านมา 
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เวลาท่านประพฤติปฏิบตัิของท่านมา ท่านพยายามแสวงหา เวลามีการกระท า ท่านกระท าของ

ท่าน ท่านแสวงหาของท่าน เวลาท่านประพฤติปฏิบตัิของท่าน การพิจารณากาย พิจารณากาย 

ถ้าเวลามนัเห็นกิเลสไง นี่ไง กิเลสเป็นผู้ก่อการ  

แล้วเวลาถ้ามนัจบักิเลสได้ มนัพิจารณากิเลสได้ กิเลสเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป เวลาช าระ

ล้างจนสิน้กิเลสไป เวลาสิน้กิเลสไปท่านได้ประพฤติปฏิบัติของท่านมาก่อน เวลาท่านประพฤติ

ปฏิบัติมาก่อน เวลาท่านอบรมบ่มเพาะ หลวงปู่ มั่น หลวงปู่ มั่นน่ีโรงงานใหญ่ของพระ

อรหันต์ เวลาท่านวางข้อวัตรปฏิบัติไว้เพ่ือให้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัตินัน้ได้เข้าหาความจริง

ในใจของตน แล้วท่านตรวจสอบเอง ใครที่ประพฤติปฏิบตัิได้  

“จิตเป็นอย่างไร จิตเป็นอย่างไร”  

“จิตเป็นขัน้เป็นตอนขึน้มา พฒันาขึน้มาหรือไม่” 

ถ้าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติไม่ได้ ท าสมาธิไม่เป็น ท่านก็ให้ฝึกหัดข้อวัตรไป ปฏิบัติบูชาองค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ให้เป็นจริตเป็นนิสยัของผู้นัน้ต่อไป  

แต่ถ้ามันเป็นความจริงๆ ขึน้มาในหัวใจ สิ่งที่เป็นความจริงในหัวใจมันเป็นความจริง 

เพราะท าความสงบของใจได้ มีสัมมาสมาธิ สมาธิเปิดประตู เปิดประตูเข้าไปค้นคว้าแสวงหา 

ค้นคว้าผู้ที่ก่อการนัน้ ถ้าเห็นผู้ก่อการนัน้ จับผู้ก่อการนัน้ได้ มันถึงจะเร่ิมเป็นวิปัสสนา ถ้ามัน

เป็นวิปัสสนาๆ มนัวิปัสสนาขึน้ไป สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ถ้าผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิแล้ว

มีหลกัมีเกณฑ์ขึน้มา มนัก็จะเป็นการประพฤติปฏิบตัิเป็นสจัจะ เป็นความจริง เป็นนกัรบ รบกบั

กิเลสในใจของตน 

แต่ แต่ผู้ที่ปฏิบัติไม่เป็น ปฏิบัติไม่เป็น ปฏิบัติไม่ได้ เวลาสัตว์นะ มันแย่งอาหารกัน มัน

แย่งการเป็นผู้น า มันกัดมันฉีกกัน นัน้คือสัตว์ นัน้คือสัญชาตญาณ เวลาคนที่ประพฤติปฏิบัติ 

ปฏิบตัิไม่เป็น มนัเป็นสญัชาตญาณ สญัชาตญาณกบัจินตนาการ จินตนาการกบัสญัชาตญาณ
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มันใกล้เคียงกัน มันเป็นเพราะปฏิบัติไม่เป็นนี่ไง มันเป็นสัญชาตญาณมันรู้ได้แค่นัน้ ความรู้ได้

แค่นัน้  

เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น ครูบาอาจารย์ของเราท่านเป็นโรงงานใหญ่ผลิตพระ

อรหนัต์ เวลาผลิตพระอรหันต์ขึน้มาเป็นธรรมทายาทๆ ท าความสงบของใจเข้ามา ใจสงบระงับ

แล้ว จากปถุชุนเป็นกลัยาณชน จะยกขึน้สู่โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทา

คามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑  

เวลาปฏิบัติแล้วมันเป็นชัน้เป็นตอนของมันเข้าไป  เพราะอะไร กิเลสเป็นผู้ก่อการ แล้ว

กิเลสมันมีครอบครัวของมัน ถ้าเป็นโสดาบัน หลานของมัน ได้ฆ่าหลานของพญามาร แล้ว

พิจารณาต่อเนื่องขึน้ไป ถ้าเป็นสกิทาคามิมรรคจะฆ่าลูกของมัน เวลาถ้ามันพิจารณาของมัน 

บุคคล ๔ คู่ เห็นไหม แล้วถ้ามนัจบักิเลสมนัค้นคว้าหากิเลสได้ นี่ไง ผู้ก่อการ เป็นชัน้เป็นตอนขึน้

ไป 

เวลามันจับถึงตัวพ่อมันได้ เห็นไหม อนาคามิมรรค เห็นไหม ความโลภ ความโกรธ 

ความหลงนั่นน่ะตัวพ่อ ตัวพ่อเป็นผู้ควบคุมดูแลทัง้สิน้ เป็นแรงงานใหญ่ เวลาท าลายขึน้ไปถึง

ที่สดุแล้ว บุคคลคู่ที่ ๔ นัน่พญามาร พญามาร เห็นไหม มนัเป็นเจ้าวฏัจกัรมนัควบคุมทัง้สิน้ จิต

ทัง้หมดอยู่ในอ านาจของพญามารทัง้สิน้ 

เวลาครูบาอาจารย์ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านอบรมบ่มเพาะสัง่สอนขึน้มาเป็นชัน้เป็น

ตอนขึน้ไป ความเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป เห็นไหม ผู้ก่อการ จับมันได้ จับมันได้แล้วพิจารณา 

พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนกว่ามนัสมจุเฉทปหาน เวลามนัขาด ขาดคือนิโรธ  

เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธัมมจักฯ  สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึน้เป็น

ธรรมดา สิ่งทัง้หลายทัง้ปวงต้องดบัเป็นธรรมดา การดบัคือนิโรธ ขณะจิตดบัทกุข์ การดบัทกุข์ๆ 

นิโรธะ นิโรธการดับทุกข์ นิโรธการดับทกุข์เป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป มันเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป มัน

เป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไปเพราะจบัผู้ก่อการได้ แล้วพิจารณาโดยปัญญาญาณ  
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ปัญญาญาณ เห็นไหม ปัญญาญาณ สิ่งที่เป็นปัญญาญาณที่มันพิจารณาเป็นชัน้เป็น

ตอนขึน้ไป เวลามันปล่อยวางขนาดไหน นั่นตทังคปหาน เวลาพิจารณาจนถึงที่สุดแล้วมนัขาด 

เวลาขาดสมุจเฉทปหาน เวลาสมุจเฉทปหาน ขณะที่มันเป็น ขณะที่มันเป็น เห็นไหม การ

ประพฤติปฏิบัติ ถ้าเป็นสัจจะความจริง  มันจะเป็นสัจจะความจริงเป็นแบบนัน้  นี่ เวลา

โรงงานผลิตพระอรหนัต์เขาผลิตกนัอย่างนัน้  

แต่ถ้ามันภาวนาไม่เป็นมันเป็นสัญญาอารมณ์ สัญญาอารมณ์แบบโลกๆ โลกก็โลกีย

ปัญญา อยู่ในขอบเขตของโลก เพราะคนเราเกิดมามีกายกบัใจ สตัว์มนัมีสญัชาตญาณของมัน 

มนุษย์ก็มีสัญชาตญาณของมนษุย์เหมือนกัน ถึงที่สุดแล้วก็ใช้สัญชาตญาณไง แล้วถ้าภาวนา

ไม่เป็นมันก็ใช้จินตนาการ การจินตนาการ เห็นไหม อันนัน้เป็นความคิด อันนัน้มันเป็นปัญญา 

ปัญญากบัความคิดมนัก็เป็นโลกียปัญญา ปัญญาสามญัส านึกนี่ไง 

เพราะความไม่เป็น เห็นไหม แล้วก็บอกให้วางๆ วางความรู้สึกนึกคิด วางแล้วจิตใจมนั

เป็นธรรมเพราะมนัมีของมันอยู่แล้ว มันเป็นเร่ืองโลกๆ เร่ืองสัญญาอารมณ์ เร่ืองสัญชาตญาณ

ทัง้สิน้เลย มันถึงว่าเป็นการภาวนาไม่เป็น ภาวนาไม่เป็น ภาวนาไม่ได้ ภาวนาไม่เป็น ภาวนา

ไม่ได้ เห็นไหม  

ฉะนัน้ เวลาหลวงตาพระมหาบัวท่านพูด “ในลูกศิษย์กรรมฐานของหลวงปู่ มั่นมีทัง้

ถูกและผิด” ถูกก็มี แต่ผิดมันมีมากกว่า ถ้าผิดมันมีมากกว่า เห็นไหม มันก็ลูบๆ คล าๆ ตาม

กระแสสังคม ตามกระแสโลก แต่โลกอ่อนแอ โลกเข้าใจสิ่งนีไ้ม่ได้ ถ้าโลกเข้าใจสิ่งนีไ้ม่ได้ โลก

วางอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างที่ผู้ที่ภาวนาไม่เป็นบอกท าได้  แล้วท าได้ก็ท าได้แค่นัน้ไง วาสนา 

อ านาจวาสนาอยู่ได้แค่นัน้ไง  ถ้าอ านาจวาสนาอยู่ได้แค่นัน้ เห็นไหม ไม่รู้ไม่เห็นกิเลสตัณหา

ความทะยานอยาก  

มีผู้ที่ประพฤติปฏิบัติมาก “กิเลส กิเลสมันเป็นตัวเป็นตนเชียวหรือ กิเลสมันเป็นตัวเป็น

ตนเชียวหรือ กิเลสเป็นนามธรรม มนัเป็นตวัเป็นตนได้อย่างไรในเม่ือมนัเป็นนามธรรม” เวลาจะ
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ท าสมาธินะ ท าสมาธิไม่เป็นก็ตวัเองว่า สิ่งที่ว่าอารมณ์ความรู้สึกนัน้ว่างๆ นัน้เป็นสมาธิ เวลาจะ

ท าสมาธิจริงๆ ขึน้มาก็บอกสมาธิเป็นตวัตนนะ  

อ้าว! สมาธิเป็นตวัตน เวลาจิตสงบระงบัเข้ามา เห็นไหม มนัเป็นตนไหม เป็น! แต่ตนเป็น

อะไร ก็ตนเป็นอิสระไง ถ้าตนเป็นอิสระ สมถกรรมฐานไง ถ้าสมถกรรมฐานถ้ามันเป็นตัวตน 

ตวัตนที่เป็นอิสระ ไม่ใช่ตวัตนที่โดนกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัครอบง า 

ตัวตน เห็นไหม สัญญาอารมณ์ สัญญาอารมณ์นั่นน่ะมันไม่ใช่สมาธิ ความรู้สึกนึกคิด 

คิดให้มนัว่าง พยายามจะวางไง วางให้มนัว่าง คิดให้มนัว่าง มนัก็เป็นความคิดอนัหนึ่ง ความคิด

ไม่ใช่จิต ความคิดเกิดจากจิตแต่ไม่ใช่จิต  

แต่เวลาเป็นสมาธิ จิตมนัเป็น จิตเป็นสมาธิ จิตเป็นสมาธิเพราะอะไร จิตเป็นสมาธิเพราะ

จิตมันว่างจากอารมณ์ จิตมันปล่อยอารมณ์ เพราะธาตุรู้ ผู้ รู้กับอารมณ์ความรู้สึก ธาตุรู้ สิ่งให้

ถูกรู้ จิตมันจะรู้ได้ว่ามีจิตก็ต่อเม่ือมันมีอารมณ์มันถึงรู้ว่ามันมีจิต แล้วมันก็วางสิ่งที่ว่ามนัถกูรู้ๆ 

วางสิ่งที่ถกูรู้ วาง วาง วางอะไร 

แต่ถ้ามันพุทโธๆ มันมีค าบริกรรม มันมีการกระท า มันมีการกระท า มันมีงาน พอมีงาน

ขึน้มา งานการกระท า ท างานจนตัวเองมนัว่าง ตัวเองมันว่างเพราะมันไม่มีสัญญาอารมณ์ มนั

เป็นหนึ่งไง จะบอกว่าสมาธิมันเป็นหนึ่ง ไม่ใช่สอง  

ถ้าสองมันเป็นสัญญาอารมณ์กับผู้ รู้  ถ้ามันสัญญาอารมณ์กับผู้ รู้  เห็นไหม แล้วก็ใช้

สญัชาตญาณ ใช้สญัชาตญาณของตวัเองว่ามนัเป็นสมาธิ เป็นสมาธิแล้วก็วาง วางให้เป็นสมาธิ 

แล้ววาง วางแล้วมนัก็จะเป็นธรรม มนัเป็นธรรมตรงไหน เพราะอะไร 

กิเลสผู้ก่อการยงัมีอีกมากมายมหาศาล กิเลสที่จะต้อง เราจะต้องประพฤติปฏิบัติ ที่เรา

ประพฤติปฏิบตัิอยู่นี ้ธรรมโอสถ ธรรมโอสถจะไปช าระสะสางกิเลสตณัหาความทะยานอยากใน

ใจของตน ครอบครัวของมารมากมายมหาศาลนะ 
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เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจ้า พญามารคร ่าครวญเลยว่า “เจ้าชายสิทธัตถะจะ

พ้นจากมือเราไป เจ้าชายสิทธัตถะจะพ้นจากมือเราไป” ความโลภ ความโกรธ ความหลง นาง

ตัณหา นางอรดีเข้ามา “พ่อไม่ต้องห่วง จะจัดการให้ พ่อไม่ต้องห่วง” เห็น เห็นชัดๆ มันเป็นตัว

เป็นตนหรือ มนัเป็นตวัเป็นตนหรือไม่ ถ้ามนัเป็นตวัเป็นตนหรือไม่ เวลาเราท าหน้าที่การงาน เรา

ก็ต้องมีเหตมีุผล เราต้องจบัต้องสิ่งนัน้เป็นข้อเท็จจริง 

นี่ก็เหมือนกัน ถ้าจิตมันสงบแล้ว ถ้าจิตสงบแล้ว ใครท าสัมมาสมาธิจิตสงบแล้วเจริญ

แล้วเสื่อม เสื่อมแล้วเจริญ มันก็มีความสุขของมันนะ สุขอ่ืนใดเท่ากับจิตสงบไม่มี ถ้าจิตสงบ

แล้วก็ติดสมาธิไง  

เราท าสมาธิ ท าสมาธิเป็นสมถกรรมฐาน เป็นฐานที่ตัง้แห่งการงาน เราจะฝึกงาน เราจะ

เร่ิมยกหวัใจเราขึน้ เห็นไหม เป็นบุคคล ๔ คู่ คนคนเดียว หัวใจดวงเดียวมันเป็นได้ถึง ๘ บุคคล 

มันเป็นได้เป็นขัน้เป็นตอนขึน้ไปเป็นถึง ๘ บุคคลไง บุคคลที่ ๑ บุคคลที่ ๒ คู่ที่ ๑ บุคคลที่ ๓ 

บุคคลที่ ๔ คู่ที่ ๒ บุคคลที่ ๕ กับบุคคลที่ ๖ คู่ที่ ๓ เนี่ยบุคคลที่ ๗ บุคคลที่ ๘ คู่ที่ ๔ บุคคล ๔ คู่ 

มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑  

น่ีกิเลสเป็นผู้ ก่อการ ในเมื่อผู้ ก่อการมันมีอยู่  มีการกระท าในใจอยู่  กิเลสทัง้

ครอบครัวอยู่ในใจของตน ไม่รู้ไม่เห็นได้อย่างไร ถ้าไม่รู้ไม่เห็นผู้ก่อการนัน้ กิเลสมันก็

เต็มหัวใจ ไม่ได้แตะต้องอะไรเลย เวลาครูบาอาจารย์ท่านสอนนะ เวลาประพฤติปฏิบตัินะ

กิเลสไม่ถลอกปอกเปิกอะไรเลย ไม่มีอะไรเป็นชิน้เป็นอนัเลยหรือ  

ถ้ามนัเป็นชิน้เป็นอนันะ วางให้หมด ปริยตัิศึกษามาแล้ววางให้หมดไง เวลาหลวงตาพระ

มหาบวัท่านไปหาหลวงปู่ มัน่ “มหา มหาเรียนเป็นถึงมหานะ ถ้าเรียนถึงมหานะ ธรรมะขององค์

สมเด็จ-พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐมาก แต่เราศึกษามาแล้วมันเป็นภาคปริยัติ  เวลาจะ

ประพฤติปฏิบัติมันจะเตะมันจะถีบกัน” คือมันจะรู้ข้อสอบทุกอย่าง แล้วมันจะคาดหมายไป

ทัง้สิน้ การประพฤติปฏิบตัิมนัยิ่งยากขึน้สองเท่าสามเท่าเลยล่ะ  
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ทัง้ๆ ที่ว่า ปริยตัิ ปฏิบตัิ ปฏิเวธ มนัเป็นของคู่กนั การศึกษา ใช่ เราศึกษา แต่เวลาปฏิบตัิ 

ถ้าผู้ที่ประพฤติปฏิบัตินะ ท่านมีอ านาจวาสนา ท่านได้ชนะกิเลสมาแล้ว ท่านรู้เลยว่ากิเลสมนั

แยบยลขนาดไหน ฉะนัน้ เวลาจะประพฤติปฏิบัติ สิ่งที่ศึกษามาให้ใส่ลิน้ชักสมองไว้ แล้วลั่น

กุญแจมนัไว้ อย่าให้มนัออกมา มนัจะเตะมนัจะถีบกนั คือมนัจะคาดมนัจะหมาย การประพฤติ

ปฏิบตัินัน้มนัจะเยิ่นเย้อ แล้วมนัจะท าให้ลุ่มหลงได้ง่าย แล้วให้ปฏิบตัิไป  

เวลาปฏิบตัิไป ปฏิบตัิไป ถ้ามนัเป็นความจริงขึน้แล้วมนัจะเป็นอนัเดียวกนัเลยล่ะ ที่องค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาคปริยัตินะ เป็นอันเดียวกันเลย แต่เป็นอันเดียวกันที่รู้จริงเห็น

จริง มนัเป็นความจริง แล้วมนัช าระกิเลสเป็นชัน้เป็นตอนเข้าไป มนัมหศัจรรย์ๆ ไง เพราะมนัจบั

ผู้ก่อการได้ จับผู้ก่อการได้แล้วต้องใช้ปัญญาญาณ  ปัญญาญาณนีต้่างหาก ปัญญาญาณ 

ปัญญาเกิดจากสมัมาสมาธิ อวดอตุริมนสุธรรมตัง้แต่ฌานขึน้ไป  

ถ้าเป็นสัมมาสมาธิแล้วฝึกหัดเป็นปัญญาญาณ ปัญญาญาณรือ้ค้น ค้นคว้านะ ถ้ามัน

เห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มันจับต้องของมนั

ได้ แล้วมนัจบัต้องของมนัได้นะ ถ้าก าลงัมนัมี สมัมาสมาธิมีก าลงันะ มนัจะใช้ปัญญาวิปัสสนา 

มนัจะแยก มนัจะแยะของมนั  

เวลามันแยกแยะของมัน ผู้ที่เป็นเจโตวิมุตติเวลาจิตมันสงบแล้ว เห็นไหม มันเห็นกาย

เป็นภาพเลยล่ะ แล้วร าพึง ร าพึงให้เป็นไตรลักษณ์ ร าพึงให้มันแปรสภาพต่อหน้าต่อตานะ มัน

จะแปรสภาพต่อหน้าต่อตาได้เห็นชดัๆ นั่นล่ะคือปัญญาของเขา เวลามันเห็นนะ เพราะมันจะ

แปรสภาพให้เห็นชดัๆ เลยล่ะ ถ้ามีสมัมาสมาธิเป็นพืน้ฐาน สมถกรรมฐาน ฐานที่ตัง้แห่งการงาน 

งานมนัเกิดขึน้บนจิตนัน้ งานมนัเกิดขึน้ สมาธิ จิตเป็นอิสระ คือจิตเป็นสมัมาสมาธิ  

จิตไม่เป็นอิสระ จิตอยู่ใต้ครอบง าของกิเลส ถ้าจิตอยู่ใต้ครอบง าของกิเลสมนัเป็นสญัญา

อารมณ์ ถ้าสัญญาอารมณ์มันก็หลอกมนัก็ลวง มันก็พลิกมันก็แพลง มันก็ปลิน้มันก็ปล้อน นี่ไง 

ไอ้เนี่ยมนัเป็นปัญญา ไอ้นัน่เป็นความคิด มนัเป็นโลกหมดล่ะ โลกียปัญญา ปัญญาแบบโลกๆ  
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ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามาแล้ว เวลาปฏิบตัิพอเป็นพิธีนี่มนัได้

อานิสงส์ เวลาเราทกุข์เรายากขึน้มา เราเทียบเคียงกบัธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธ

เจ้า เวลาเราทุกข์เรายากขึน้มานี่เราใช้ธรรมะขององค์สมเด็จพระ-สัมมาสัมพุทธเจ้า เห็นไหม 

ชโลมหวัใจของเรา มนัได้อานิสงส์นะ  

อานิสงส์คือมนัรู้เท่า รู้เท่าสญัญาอารมณ์ รู้เท่าความคิด ถ้ารู้เท่าความคิด เราจะโง่คิดไป

ท าไม มันก็วางได้ นี่อานิสงส์ ถ้าศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใช้

สติปัญญาไตร่ตรองกบัข้อเท็จจริงในหวัใจ มนัได้อานิสงส์  

นี่เขาบอกว่า “ให้วาง อะไรเกิดขึน้นะ ให้วาง วางให้หมด วางจิตของตน ถ้าจิตวางแล้วนี่

จิตเดิมแท้มนัผ่องใส มนัประภสัสรอยู่แล้ว นัน่คือธรรมะ”  

ภาวนาไม่เป็น ถ้าภาวนาไม่เป็น ตัวเองหลง ตัวเองไม่มีคุณธรรมในหัวใจ นั่นมันก็เป็น

กรรมของสัตว์  แต่ตัวเองไม่เป็นแล้วไปสอนคนอ่ืนให้หลงเหมือนเราล่ะ  ให้มีความตัง้ใจมี

ความเห็นอย่างนัน้ แล้วกิเลสเป็นผู้ก่อการ กิเลส เห็นไหม แล้วผู้ก่อการ ผู้ก่อการกระท านะ ถ้า

เป็นอ านาจรัฐ ถ้าผู้ก่อการปฏิวัติ ผู้ก่อการร้ายอยู่ในอ านาจรัฐนัน้มันจะพารัฐทัง้รัฐนัน้ไปทาง

ไหน  

เหมือนกนั ผู้ก่อการกิเลสในหวัใจ ครอบครัวของมารนะ ตัง้แต่หยาบๆ หยาบๆ ก็เห็นสติ

ปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริงนี่ไง ถ้าหยาบๆ นะ สังโยชน์ ๓ ไง ถ้าจิตมันสงบระงับ จิตมันมี

ก าลัง  ถ้าเ ป็นสัมมาสมาธิ  จิตเ ป็นหนึ่ง  จิตเ ป็นเอกเทศ  จิตไม่อยู่ ในการครอบง าของ

สญัชาตญาณ  

แต่ถ้ามนัภาวนาไม่เป็น ท าสมาธิไม่เป็น มนัอยู่ในสญัชาตญาณ เหมือนสตัว์ สตัว์มนัใช้

สัญชาตญาณ นี่ก็เหมือนกัน ภาวนาไม่เป็น มันก็ใช้สัญชาตญาณ เพราะอะไร เพราะมันเป็น

สอง เพราะมนัไม่เห็นจิต จิตเป็นหนึ่งไม่ได้  
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จิตเป็นหนึ่ งเป็นสัมมาสมาธิ จิตอยู่ในการครอบง าของพญามาร ของกิเลสตัณหา

ความทะยานอยาก ว่างๆ เป็นสอง ว่างๆ คืออารมณ์ อารมณ์คือจิต อารมณ์คือสิ่งที่ถกูรู้จากจิต 

ทัง้ๆ ที่จิตไม่เห็น จิตไม่รู้จักจิต ไม่เห็นจิต แต่จิตนัน้นี่ธาตุรู้ๆ ผู้ รู้ นี่สิ่งให้ถูกรู้คืออารมณ์มันเป็น

สอง มนัเป็นสอง 

แต่ถ้าเราใช้พุทโธ มีค าบริกรรม เราใช้อานาปานสติ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญา

อบรมสมาธิ ความคิดเกิดจากจิต อารมณ์ความรู้สึกเกิดจากจิต แล้วมีสติสัมปชัญญะไล่ไป ไล่

ความคิดไปๆ จนความคิดมนัจบ จบ จบก็ธาตรูุ้ไง จนความคิดมนัจบ ไล่ไปเร่ือยนี่ปัญญาอบรม

สมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิที่ให้วาง วาง วางอะไร  

“วางแล้วไม่ต้องดิน้รน ไม่ต้องแสวงหา มันเป็นเอง” เป็นตรงไหน มันเป็นที่ไหน มันเป็น

อะไร นี่มนัก็เป็นโลกไง มนัเป็นสญัชาตญาณไง แล้วเวลาเน้นย า้ ไอ้ทางโลกๆ นัน่ก็เป็นความคิด 

อนันีก้็เป็นปัญญา ปัญญาอะไร  

แต่ถ้าจิตมนัสงบ จิตมีก าลงัของมนัขึน้มา ถ้าจิตมีก าลงัขึน้มา ถ้าใครไม่มีอ านาจวาสนา

นะ เจริญแล้วเสื่อม เสื่อมแล้วเจริญ เขาเรียกติดสมาธิ เวลาสุขอ่ืนใดเท่ากับจิตสงบไม่มี จิต

นีเ้ป็นเอกเทศ จิตนีเ้ป็นหนึ่ง น่ีสัมมาสมาธิ แล้วมนัก็เจริญแล้วเสื่อม เจริญแล้วเสื่อมเพราะ

อะไร เป็นสมาธิได้เพราะเรามันมีค าบริกรรม เป็นสมาธิได้เพราะเราฝึกหัด เราประพฤติปฏิบตัิ 

เรามีวัตรปฏิบัติขึน้มา จนกว่ามันจะสงบระงบัเข้ามาได้ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี เพราะมนั

ติดของมนั 

แต่ถ้าเราพาจิตออกท างาน ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้จิตออกท างาน เพราะจิตแก้จิต 

จิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ มันเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเพราะมันมีเจ้าวัฏจักรครอบง า

หัวใจดวงนี ้หัวใจดวงนีจ้ิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ ไม่มีต้นไม่มีปลาย แล้วถ้าเรามีอ านาจ

วาสนาขึน้มา เราออกมาประพฤติปฏิบตัิขึน้มา ประพฤติปฏิบตัิจนจิตเราสงบระงบัเข้ามาได้ ถ้า

จิตสงบระงับเข้ามาได้  เราพาจิตออกท างาน  ถ้าพาจิตออกท างาน  นี่สมบูรณ์แบบใน

พระพทุธศาสนา  
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องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเร่ืองอริยสัจ  ๔ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์ดับ 

วิธีการดบัทกุข์ วิธีการดบัทกุข์ไม่ใช่วิธีปฏิบตัิ วิธีปฏิบตัิๆ เห็นไหม ทางโลกวิธีปฏิบตัิมนัเป็นเร่ือง

โลกๆ วิธีปฏิบัติ ปฏิบัติพอเป็นพิธี แต่เร่ืองอริยสัจสมบูรณ์แบบในพระพุทธศาสนา ทุกข์ เหตใุห้

เกิดทุกข์ ทุกข์ดับ วิธีการดับทกุข์ไง ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ด้วยมรรค ๘ นี่ไง ด้วยสัมมาสมาธิ 

เห็นไหม ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ความชอบธรรมของมนัขึน้มาไง  

หัวใจดวงใดมีมรรค มรรคมันจะเกิดขึน้ เกิดขึน้จากการฝึกฝนของตน ถ้าเกิดขึน้

จากการฝึกฝนของตน มันพ้นจากปริยัติไปแล้ว ปริยัติมันเป็นทฤษฎีทัง้สิน้ แต่ แต่เวลา

มันท าขึน้มาจริง พอมันเกิดปัญญาญาณขึน้มา เวลาถ้าจับต้องได้ แล้วปัญญาถ้ามัน

เคลื่อนไป จักรมันเคลื่อน พอจักรมันเคลื่อน “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึน้เป็นธรรมดา 

สิ่งทัง้หลายทัง้ปวงต้องดับเป็นธรรมดา อัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วหนอ อัญญาโกณ

ฑัญญะรู้แล้วหนอ” 

นี่ของเราถ้ามนัขบัเคลื่อนขึน้มา มนัเกิดขึน้แล้ว สิ่งที่มนัเกิดขึน้ สิ่งที่เราท ากนัอยู่นี่มันไม่

มีเหตุไม่มีผล แล้วมันไม่มีที่มาที่ไป แล้วไม่มีที่มาที่ไปมันก็เป็นเร่ืองสัญชาตญาณนี่ไง มันเป็น

เร่ืองสญัชาตญาณ เป็นเร่ืองของการจินตนาการ เพราะตวัเองไม่มีประสบการณ์ 

ถ้าตัวเองมีประสบการณ์นะ การพูดทัง้หมด การแสดงทัง้หมด มันบอกถึงหัวใจว่ามี

หรือไม่มี ถ้าหัวใจมี การพูดแบบโลกๆ ก็ฟังออกว่าเป็นเร่ืองโลก โลกียะ เร่ืองโลกๆ ปัญญาของ

โลก ปัญญาของโลกคือปัญญาที่เกิดจากจิต ปัญญาที่เกิดจากสญัชาตญาณ เกิดจากธรรมชาติ

นี่ไง ธรรมชาติของจิตที่เกิดเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เพราะการเกิดเป็นมนุษย์มีธาตุ ๔ และ

ขนัธ์ ๕ 

ขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สัญญาคือความจ าได้หมายรู้ สังขารคือ

ความคิดความปรุงความแต่ง วิญญาณรับรู้ เห็นไหม นี่ขนัธ์ ๕ สญัญาอารมณ์ สญัญาอารมณ์ก็

เกิดจากขนัธ์ ๕ จิตอยู่ในขนัธ์ ๕ นี ้ขนัธ์ ๕ ครอบง าจิตอยู่นีไ้ง จิตกบัขนัธ์ ๕ ผู้ รู้กบัส่ิงที่ถกูรู้ มนัก็

เป็นสองนี่ไง 
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พทุโธๆๆ มนัวางขนัธ์ทัง้หมด ขนัธ์ ๕ ทะลขุนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ เป็นเปลือก แล้วจิตมนัเป็นหนึง่ 

แล้วพอจิตมันเป็นหนึ่ง เห็นไหม เป็นอิสระ ถ้าอิสระขึน้มา เห็นไหม ในการบริกรรมของเรานี่ไง 

แล้วถ้าน้อมไปพาจิตออกท างาน มนัก็เป็นขนัธ์ ๕ เหมือนกนั มนัก็เป็นรูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วิญญาณ เหมือนกนั  

เพราะเราก็ศึกษามาแล้ว เราศึกษามา เห็นไหม เราศึกษา ทกุข์ เหตใุห้เกิดทกุข์ ทกุข์ดบั 

วิธีการดับทุกข์ แล้วดับด้วยวิธีการอะไร ดับด้วยปัญญาชอบ ปัญญาที่เกิดจากสัมมาสมาธิ 

ปัญญาญาณ แล้วถ้าสมาธิเสื่อมนะ ปัญญาไม่ญาณแล้ว ปัญญาหดแล้ว เวลาถ้ามนัใช้ปัญญา

แล้วปัญญามนัไปไม่ได้ ถ้าสมาธิอ่อนลงมนัเป็นสญัญา นี่สญัญาๆ สญัญาคือความจ าได้หมาย

รู้ ถ้ามนัเป็นสญัญา ถ้าสญัญามนัพิจารณาไปแล้วมนัไม่ทะลปุรุโปร่ง  

แต่ถ้ามันมีสัมมาสมาธิเป็นก าลัง  แล้วเกิดปัญญาขึน้มาเป็นปัญญาญาณ  ขัน้ของ

ปัญญา ปัญญาในขันธ์ ๕ นี่ไง แต่มีสมาธิเป็นพืน้ฐานมันเป็นปัญญาญาณ ถ้ามันพิจารณาขึน้

ไปๆ ละเอียดขึน้ไป มันไม่ใช่ขันธ์แล้ว ขันธ์ ๕ มันเป็นปัญญาที่มีสัมมาสมาธิเป็นพืน้ฐาน เวลา

มันเป็นญาณหยัง่รู้ เพราะขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข์ ทุกข์ไม่ใช่ขันธ์ ๕ 

เวลาขันธ์ ๕ เวลามันจะขาดจริงๆ มันไปขาดเอาขัน้ที่ ๓ เพราะอะไร เพราะปฏิฆะ กามราคะ

นัน่น่ะ นัน่ก็ขนัธ์อนัละเอียด ขนัธ์อย่างหยาบ ขนัธ์อย่างกลาง ขนัธ์อย่างละเอียดไง  

ถ้าขนัธ์อย่างหยาบ ขนัธ์อย่างกลาง ขนัธ์อย่างละเอียด ขนัธ์อย่างหยาบๆ เวลาพิจารณา

ไปแล้วมันขาด เวลามันขาดนะ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส เวลามันพิจารณาไป

แล้วถ้ามันปล่อย  มันปล่อย มันปล่อยเป็นตทังคปหาน  เวลามันขาดสมุจเฉทปหาน เวลา

สมุจเฉทปหาน เห็นไหม เวลาสังโยชน์มันขาดไป แล้วสังโยชน์ขาดไปเป็นพระโสดาบัน พระ

โสดาบนันะ ไม่ถือมงคลตื่นข่าว ไม่พดูโกหกมดเท็จ ไม่พดูโป้ปด  

แต่ภาวนาไม่เป็นมันโป้ปดมดเท็จ หลอกแม้แต่ตัวเอง ตัวเองหลอกตัวเองจนตัวเองเชื่อ

ว่าเป็นธรรม นี่เป็นการโป้ปดมดเท็จ มนัเป็นการเชื่อในมงคลตื่นข่าว  
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มงคลตื่นข่าวเป็นข่าวความจริงของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น ข่าวนีเ้ป็นข่าวจริงๆ 

เป็นข้อเท็จจริงจากหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นเป็นโรงงานผลิตพระอรหันต์ พระอรหันต์ที่

รู้จริงเห็นจริงเป็นเร่ืองข้อเท็จจริง เป็นเร่ืองจริงๆ ไม่ใช่โป้ปดมดเท็จ มันเป็นเร่ืองจริงๆ 

เพราะอะไร มันเป็นเร่ืองจริงๆ เพราะเวลาขณะจิต เห็นไหม ขณะ นิโรธ แล้วดับทุกข์ 

เวลามันขาด มันเกิดนิโรธ มันเกิดดับทุกข์ มันมีขณะจิตไง  

แต่ของเขายืนยนักนัเองว่า “พวกเราไม่ต้องมีขณะ”  

เพราะมนัไม่มีขณะ เพราะไม่รู้จกั ไม่รู้จกัขณะ ไม่รู้จกัเวลาจิตมนัสงบ จิตนีเ้ป็นหนึ่งแล้ว 

ถ้ามันเกิดปัญญามันเกิดปัญญาญาณ  ปัญญาญาณนีจ้ะรือ้ค้น  ค้นหากิเลสผู้ ก่อการ  ถ้า

ผู้ก่อการ ผู้ก่อการทัง้หมดต้องจับมาไต่สวน ต้องจับมาแล้วพิจารณา ใครท าถูกผิดมากน้อย

อย่างใด ระหว่างกองทัพกิเลสกับกองทัพธรรม  กองทัพกิเลสมันก็ใช้สติ ใช้ปัญญา ใช้การ

กระฟัดกระเฟียด ก าลงัของมนัเต็มหวัใจ เต็มการกระท าของมนัถึงที่สดุ  

นี่กองทพัธรรมๆ กองทพัธรรม เห็นไหม มนัมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา มีมรรค ๘ นี่ไง ถ้าศีล 

สมาธิ ปัญญามนัเกิดขึน้ เกิดขึน้จากการกระท าของเรา ถ้าเกิดขึน้จากการกระท าของเรา เกิดขึน้

ในการประพฤติปฏิบตัิ ถ้าจบัผู้ก่อการได้ มนัถึงจะจบักิเลสได้ตามความเป็นจริง  

“กิเลสเป็นตวัเป็นตนเชียวเหรอ กิเลสน่ะ”  

คนภาวนาเป็นเขาไม่พดูอย่างนีห้รอก กิเลสมนัก็คือกิเลส แล้วกิเลสในหวัใจของทกุๆ คน

น่ากลวัทัง้สิน้ น่ากลวั เกิดมามัง่มีศรีสขุทุกข์จนเข็ญใจขนาดไหน อยู่ในอ านาจของกิเลสตัณหา

ความทะยานอยากทัง้สิน้ เห็นภัยในวัฏสงสารมาบวชเป็นนักบวช  มาบวชเป็นพระ พระผู้ที่

ประพฤติปฏิบัติเป็นสมมุติสงฆ์ทัง้สิน้ สมมุติสงฆ์ สงฆ์นี่ตามความเป็นจริงของการญัตติจตตุถ

กรรม จริงตามธรรมและวินยัแต่เป็นสมมตุิทัง้สิน้ มนัอยู่ใต้อ านาจของกิเลสตณัหาความทะยาน

อยากทัง้สิน้  
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ถ้ามนัอยู่ใต้อ านาจกิเลสตณัหาความทะยานอยากทัง้สิน้ มนัไม่พ้นจากการครอบง าของ

มารไปทัง้สิน้ แล้วเวลาประพฤติปฏิบัติขึน้มานี่ ถ้ามันปฏิบัติพอเป็นพิธีๆ เห็นไหม มันก็ว่าเป็น

การปล่อยวาง วางอะไร วางที่ไหน มนัเป็นการทึกทกัเอาว่าการวางเป็นความจริง เพราะไม่เป็น

มนัถึงได้แสดงออกถึงความโป้ปดมดเท็จ ทึกทกัเอาตามความพอใจ ไม่ต้องมีขณะก็ได้  

ค าว่า “ก็ได้” ใครว่าได้ล่ะ ค าว่า “ก็ได้ๆ” นี่ได้อะไร ค าว่า “ก็ได้ๆ” ก็พญามาร กิเลสตณัหา

ความทะยานอยากมันปิดหปิูดตาไง กิเลสตัณหาความทะยานอยากมันตีอกชกตัวมันสบายใจ

เลย กลุ่มชนกลุ่มนีอ้ยู่ในอ านาจตลอดไป ไม่มีสติปัญญา ไม่มีความสามารถที่จะเข้าไปรือ้ค้นหา

ผู้ก่อการ ไม่มีความสามารถรือ้ค้นผู้ก่อการ  จับผู้ก่อการขึน้มาใช้สติปัญญาเป็นภาวนามย

ปัญญา เป็นโลกุตตรปัญญาได้ ไม่มีความสามารถพอ  

มีความสามารถ เวลาฟังธรรมๆ ในลูกศิษย์ของหลวงปู่ มั่นมีทัง้ถูกและผิด ผู้ที่ประพฤติ

ปฏิบตัิถกูต้องตามธรรมและวินยัเดินตามหลวงปู่ มัน่ เดินตามครูบาอาจารย์ไปโดยความถกูต้อง

ชอบธรรม เขาก็จะปฏิบตัิแบบข้อเท็จจริง มรรค ๔ ผล ๔ บุคคล ๔ คู่ เป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป  

แต่ผู้ที่ปฏิบัติไม่เป็น ปฏิบัติไม่ได้ มีทัง้ผู้ที่ปฏิบัติเป็นและไม่เป็น ผู้ที่ปฏิบัติไม่เป็นก็ใช้

สญัชาตญาณนึกคิดทึกทกัเอาว่าเป็นแบบนัน้ “วางแล้วก็เป็นธรรม วางแล้วก็เป็นธรรม” แล้ววาง

อะไร วางที่ไหน แล้ววางอย่างใด สิ่งใดเป็นเคร่ืองยืนยนัว่าการวางนีเ้ป็นความถกูต้องชอบธรรม  

ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม เป็นปัจจัตตัง เป็นสันทิฏฐิโก ไม่มีใครยืนยนัและ

ค า้ประกันสิ่งใด แต่มันเป็นสัจจะความจริงที่เกิดขึน้ท่ามกลางหัวใจในการประพฤติปฏิบตัินัน้  

ถ้าในการประพฤติปฏิบัตินัน้ติดขัดอยู่ขัน้ตอนใดมันก็จะติดอยู่อย่างนัน้  นี่การประพฤติปฏิบตัิ

แบบเวลาปฏิบตัิแล้วแก้จิต แก้จิต  

นี่ไม่มีใครแก้ ไม่มีใครคอยชักจูง มันก็อยู่อย่างนัน้ กิเลสนี่สิ่งที่ว่า “มันเป็นตัวเป็นตน

เชียวหรือ มันเป็นกิเลสนี่มันเป็นตัวเป็นตนอย่างนัน้เลย  จะต้องจับต้องอย่างนัน้เลยหรือ” นี่

เพราะอะไร  
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เพราะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น แต่ที่ผู้ รู้ ผู้ที่เขาเคยเห็นเขายืนยนั กิเลส ต้องรู้จกักิเลส ต้องเห็น

กิเลส แล้วใช้สติปัญญา ใช้มรรค ๘ เข้าไป เข้าไปพิจารณามนั แล้วถ้าพิจารณามนัเข้าไปเป็นชัน้

เป็นตอนขึน้ไป เห็นไหม เขาถึงประพฤติปฏิบัติ อริยสัจมีหนึ่งเดียวเท่านัน้ ทุกข์ เหตุให้เกิดทกุข์ 

ทกุข์ดบั วิธีการดบัทกุข์ เวลามนัดบัขึน้มา มนัดบัอย่างไร  

นี่ไง ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านสนทนาธรรมกนั ท่าน

วัดกันอย่างนีไ้ง ท่านพิจารณา แล้วคนไม่รู้พูดไม่ได้ คนไม่รู้ถามไม่ได้ แล้วตอบไม่ได้ด้วย 

แต่ถ้าคนรู้นะ ฟังทีเดียวก็รู้ แล้วถ้าประพฤติปฏิบัติตามความเป็นจริงขึน้มาแล้วนี่มันรู้มันเห็น

จริงๆ อย่างนี ้แล้วมนัจะโป้ปดมดเท็จไปได้อย่างไร  

ถ้ามันไม่โป้ปดมดเท็จเพราะอะไร ถ้าพิจารณานี่ขัน้แรก แค่เป็นโสดาบันนี่ไม่ต้องพดูถึง

เลย ไม่มี ไม่มีหรอก ถ้าเป็นโสดาบัน เห็นไหม เพราะอะไร เพราะมันเป็นจริงในใจไง เวลาจิต

สงบแล้ว เห็นไหม จิตสงบแล้ว จิตเป็นหนึ่งแล้ว จิตที่เป็นหนึ่งนี่ไม่ใช่สตัว์ ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน ไม่ใช่

บุคคล ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา นี่มนัเป็นสมัมาสมาธิ  

สมัมาสมาธิ เห็นไหม เวลาพาจิตนีอ้อก ออกค้นคว้า ออกแสวงหา นี่ไง ผู้ก่อการ นี่กิเลส

ผู้ก่อการ ผู้ก่อการมนัมี ถ้าผู้ก่อการไม่มี เราไม่ได้มาเกิดหรอก ถ้าผู้ก่อการมนัมีแล้วผู้ก่อการเป็น

เจ้าวัฏจักรเสียด้วย แล้วผู้ก่อการเป็นนามธรรมที่จบัต้องได้ยากด้วย สิ่งที่เป็นนามธรรมๆ แล้ว

ตวัตนมนัอยู่ไหน ถ้าไม่มีอ านาจวาสนามนัจะรู้จะเห็นได้อย่างไร  

ถ้ามีอ านาจวาสนาขึน้มา จิตสงบแล้ว จิตสงบแล้วถ้ามนัน้อมไปเห็น เห็นตามความเป็น

จริง ขนพองสยองเกล้า เห็นกิเลสนี่เป็นลาภอนัใหญ่เลยนะ  

เวลาท าหน้าที่การงานท าอะไร ท าแล้วจับต้องสิ่งใดไม่ได้ จับต้นชนปลายไม่ได้ แล้ว

เร่ิมต้นกันอย่างไร เวลาครูบาอาจารย์เราที่ท่านประพฤติปฏิบัติ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นท่าน

ออกประพฤติปฏิบตัิแล้วท าอย่างไร ท าอย่างไร แล้วเจออย่างไร  
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คนที่ปฏิบัตินะ ไปหาครูบาอาจารย์ บอกทีๆ ที่ไปหาครูบา-อาจารย์กันก็เพราะเหตนุีไ้ง 

บอกสิ่งที่ถกูต้องชอบธรรมมา แล้วสิ่งที่ถกูต้องชอบธรรมมนัอยู่ไหน  

อยู่ท่ามกลางหัวใจของผู้ที่ประพฤติปฏิบัตินะ  แล้วถ้ามันอยู่ท่ามกลางหัวใจของผู้ ที่

ประพฤติปฏิบตัินัน้ นี่ไง ที่มนัยาก มนัยากอย่างนี ้แต่ไม่พ้นวิสยัของมนษุย์ ในบรรดาสัตว์สอง

เท้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐที่สุด องค์สมเด็จพระ-สัมมาสัมพุทธเจ้าก็

เป็นมนุษย์ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นก็เป็นมนุษย์ เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน เรา ถ้าเราไม่มี

อ านาจวาสนา เราจะไม่ฝักใฝ่ในการประพฤติปฏิบตัิ เราจะไม่สนใจในการประพฤติปฏิบตัิ  

แล้วถ้าเราสนใจในการประพฤติปฏิบตัิ แล้วเราจะตรวจสอบในใจของเรานี่ เราต้องการ

ความจริง เราต้องการมรรคผลของเราเอง เราเกิดมาเรามีกิเลส เรามีความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เราเคยคลกุคลีอยู่กบัมนัมาตลอดล่ะ แล้วเราก็มีความไม่รู้อยู่ในใจ

มากมายมหาศาล เราต้องการปลดเปลือ้งเร่ืองอย่างนี  ้เราต้องการปลดเปลือ้งกิเลสออกจาก

หวัใจนี ้แล้วมนัเป็นผู้ก่อการในหวัใจนี ้ให้วาง ให้วางอารมณ์  

“วางอารมณ์แล้ว มันจะเป็นธรรมเลย ไม่ต้องดิน้รน ไม่ต้องเดือดร้อน” นี่เขาว่า คนที่

ประพฤติปฏิบัติตามความเป็นจริงนี่เดือดร้อนนะ  ไอ้ที่ปล่อยวางตามทึกทักๆ เอานั่นน่ะ เร่ือง

ตามจินตนาการเอา การโดยสญัชาตญาณ เขาว่าการปฏิบตัินัน้เป็นธรรม 

ปฏิบัติไม่เป็นไง ในลูกศิษย์ของกรรมฐานมีทัง้ถกูและผิด สิ่งที่เขาถกู เขาเศร้าใจ เพราะ

สิ่งที่ถกู เห็นไหม คนเราจะเป็นคนดีต้องปากกดัตีนถีบ ต้องท าแต่คณุงามความดี ไอ้คนพาลมัน

เที่ยวฉกฉวยผลงานของคนอ่ืน แย่งชิงว่าเป็นผลงานของเขา การท างาน ๒ ขัน้ พยายามจะเอา 

๒ ขัน้ พยายามว่าเอาผลงานของตน เอาสิ่งช่วงชิงความดีความชอบกนั  

แต่ในการประพฤติปฏิบัติมันช่วงชิงกันไม่ได้ มันเป็นของใครของมัน มันเป็นความสุข

ความทกุข์ในหวัใจ ในการประพฤติปฏิบัติตามความเป็นจริง เราลงทนุลงแรงของเรา เราลงทนุ
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ลงแรงของเราแล้วมันต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ  มันต้องเป็นทางสายกลาง ลงทุนลงแรงจนเข้มข้น

เกินไปมนัก็เป็นอตัตกิลมถานโุยค ลงทนุโดยการปล่อยปละละเลยนี่กามสขุลัลิกานโุยค  

ทางสายกลาง มันก็ต้องทางสายกลางในความสมดุลและพอดีของผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิ

นัน้ แล้วเวลาสมดุลพอดีของผู้ที่ประพฤติปฏิบัตินัน้มันก็เร่ืองเกี่ยวกับจริต  เกี่ยวกับนิสัย คือ

อ านาจวาสนา กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา เราท าของเรามาทัง้สิน้ ถ้าเราท าของเรามา เราท า

ตรงจริตตรงนิสยัของเรา มนัก็เข้าสู่สจัจะความจริง เป็นสจัจะเป็นความจริง  

“ธรรมที่มีอยู่โดยดัง้เดิม ธรรมที่มีอยู่โดยดัง้เดิม”  

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ ค้นคว้าเป็นผู้แสวงหามา ค้นคว้าแสวงหา มันมี

อยู่โดยดัง้เดิม แล้วมนัมีอยู่ตรงไหนล่ะ เวลาค้นคว้าแสวงหามา มนัมาช าระล้างกิเลสครอบครัว

ของมารในใจขององค์สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจ้า จนพญามารคร ่าครวญร้องไห้ จนความโลภ 

ความโกรธ ความหลง มาบอกพ่อหนูจะจัดการให้ เวลาปฏิบัติช าระล้างความสะอาดในหัวใจ

ของตน สิ่งที่ท าพญามารให้หมดไปจากหวัใจอันนัน้เป็นสัจจะความจริง แล้วมันเป็นความจริง

อย่างนัน้  

เวลาเราจะประพฤติปฏิบัติขึน้มาบ้าง มาบ้างนะ มาบ้างคือท าบ้าง ไม่ท าบ้างไง แต่ถ้า

เอาความจริงๆ เอาไม่บ้างเอาจริงๆ เลยล่ะ เอาจริงๆ มันก็ต้องตามความเป็นจริงของเรา ถ้า

ความจริงของเรา ผู้ที่ปฏิบตัิผิด ปฏิบตัิไม่เป็น ปฏิบตัิแล้วทึกทกัเอาเยอะแยะไปหมดเลย  

แต่ถ้าผู้ปฏิบตัิความจริงมนัต้องเข้มข้น มนัต้องสติ มหาสต ิปัญญา มหาปัญญา ปัญญา

ญาณ แต่ละชัน้แต่ละตอนขึน้ไปเป็นข้อเท็จจริง ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์ดับ วิธีการดับทุกข์ 

ทุกข์ดับ ทุกข์ดับ นิโรธ ขณะจิตที่มันเป็นความจริง เขาคุยกันตรงนัน้ ไม่รู้พูดไม่ได้ ถามก็ไม่ได้ 

ตอบก็ไม่ได้  

เลยบอกว่า “ของเราไม่ต้องก็ได้” ใครเป็นคนอนญุาตให้ต้องหรือไม่ต้อง มนัไม่มี  
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มันเป็นความจริง ความจริงต้องเป็นความจริงอันเดียวกัน เพราะมันเกี่ยวกับวัฏฏะไง 

ตัง้แต่กามภพ รูปภพ อรูปภพ มนัเป็นอนัเดียวกนั เทวดา อินทร์ พรหม เวลาฟังเทศน์องค์สมเด็จ

พระ-สมัมาสมัพทุธเจ้าก็ส าเร็จเป็นพระอรหนัต์เหมือนกัน  

มนษุย์ก็เหมือนกนั มนัไม่ใช่เฉพาะของเรา เราไม่ต้องก็ได้ อยู่ในกลุ่มของเรามนัไม่มี มนั

ผลของวฏัฏะ มนัเป็นการยืนยนัในการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มนัเป็นผลของวฏัฏะ ไม่มีใคร

จะมาปฏิเสธหรือยอมรับส่ิงใดก็ได้  

เป็นไปไม่ได้ มันเป็นข้อเท็จจริงในพระพุทธศาสนา จะบอกว่า “ของเราไม่ต้องมีขณะก็

ได้” มันเป็นไปไม่ได้ เพราะไม่มีขณะนี่ไง มันถึงไม่รู้จกักิเลสผู้ก่อการ ไม่เคยเห็นตวัเห็นตน แล้ว

เวลาพดูนะ “มนัเป็นตวัเป็นตนเชียวหรือ มนัเป็นอย่างไร”  

ไม่ต้องถากไม่ต้องถาง ไม่ต้องบิด ไม่ต้องบิดพลิว้ ให้มันเป็นความจริงขึน้มา มันเป็น

ปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก แล้วถ้ามนัไม่เป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก มนัจะเป็นเหมือนหลวงปู่ มัน่

อย่างไร มนัจะเป็นเหมือนองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าอย่างไร 

น่ีเหมือนนะ แต่เวลาหลวงตาท่านสิน้กิเลสแล้ว ท่านกราบองค์สมเด็จพระ

สัมมาสมัพุทธเจ้า กราบแล้วกราบเล่า มันไม่ใช่เหมือน มันเป็นอันเดียวกัน มันเป็นอัน

เดียวกัน หนึ่งเดียวเท่านัน้ หนึ่งไม่มีสอง เอโก ธมฺโม ธรรมอันเอก ธรรมทัง้แท่ง มีหนึ่ง

เดียวเท่านัน้ไม่มีสอง เอวัง 


