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เทศน์บนศาลา วนัท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

 

ตัง้ใจฟังธรรมะ ตัง้ใจฟังธรรม  

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ พระธรรมๆ พระธรรมคือสัจ

ธรรมที่ยิ่งใหญ่นัก ยิ่งใหญ่ขนาดท าให้คนไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายได้ คือ แก้โรคภัย

ไข้เจ็บได้โดยสมบูรณ์แบบ  

เราคนเกิดมาๆ เห็นไหม คนเกิดมา ธรรมะขององค์สมเด็จ-พระสมัมาสัมพุทธเจ้า กรรม

จ าแนกสัตว์ให้เกิดต่างๆ กัน คนเราเกิดมามีเวรมีกรรมของแต่ละบุคคลๆ แต่เวลามีเวรมีกรรม

ของแต่ละบุคคล เห็นไหม เกิดมาจะมีความสุขมีความสมบูรณ์ขนาดไหน มันก็มีทุกข์ในหัวใจ

ทัง้สิน้  

ถ้ามีทุกข์ในหัวใจทัง้สิน้ ผู้คนที่ปรารถนาๆ ปรารถนาจะพ้นจากทุกข์ไง คนที่มีอ านาจ

วาสนา บุญกุศลสงูส่งขนาดไหน เขาอยากจะภาวนาเป็นๆ ไง ถ้าภาวนาเป็นเพราะอะไร เพราะ

เวลาเขาศึกษาธรรมะในพระพทุธศาสนา วิมุตติสุขๆ ค าว่า “วิมุตติสุข” น่ีสุขอันแท้จริง สุข

ที่ไม่เปลี่ยนแปลง สุขที่ไม่มีสิ่งใดจะมีค่าเสมอเหมือนได้ แล้วสุขอย่างนีสุ้ขคงที่ตายตัว

ตลอดไป  

เพราะองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแต่ละพระองค์ๆ พระสมณโคดมของเราเป็นองค์

ที่ ๔ แล้วพระศรีอริยเมตไตรยในอนาคตวงศ์ก็จะมาเกิดขึน้อีก  แล้วเกิดขึน้อีก เห็นไหม เพราะ
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อะไร เพราะจิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะมันไม่มีต้นไม่มีปลาย  แล้วมันไม่มีที่สิน้สุด จิตมี

มหาศาล  

ค าว่า “มีมหาศาล” ฉะนัน้ เวลาเป็นความสงสยัของเรา เป็นความสงสยัของเราว่า “จิตนี ้

มันมาจากไหน แล้วคนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะมันมีภพมีชาติอยู่หรือ ” ถ้าเป็นทาง

วิทยาศาสตร์ ถ้าวิทยาศาสตร์เขาก็มีความสงสยัของเขา แต่ความสงสยัของเขา ความสงสยัของ

เขาจะจบสิน้ได้ คือการประพฤติปฏิบตัินี่ไง ความสงสยัของเขาก็สงสยัตลอดไปนี่ไง  

เวลาครูบาอาจารย์ของเราที่ประพฤติปฏิบัติ เห็นไหม ไม่สิน้สงสยั ถ้าไม่สิน้สงสยัมันก็มี

ความสงสัยในหัวใจนัน้ใช่ไหม ถ้ามีความสงสัยในหัวใจนัน้ ท าไมไม่ซื่อสัตย์ล่ะ ถ้ามีความ

ซื่อสัตย์ต่อตนนะ มันจะพยายามพิสูจน์ตรวจสอบความสงสัยนัน้ ถ้ามีความสงสัยนัน้ ยกให้

กิเลสทนัทีเลยว่าไม่เอา  

เหมือนศาล ศาลถ้าหลักฐานเขาไม่เพียงพอ เขายกผลประโยชน์ให้กับจ าเลยทัง้สิน้ เขา

ไม่ตัดสินนะ นี่ศาลนะ ศาลนีค้ือศาลยุติธรรมเป็นทางวิชาการของโลกๆ เขา เขายังมีความเป็น

ธรรมว่า ถ้าไม่มีหลกัฐานชดัเจน ยกความสงสยันัน้ให้กบัจ าเลยไป ไม่ตดัสินๆ  

แต่ แต่นักปฏิบัติ นักปฏิบัติเรานะ ถ้ามีอ านาจวาสนาของเรา เราเวลาประพฤติปฏิบัติ

ขึน้มาไม่สงสยัเลยหรือ ถ้ามันสงสัย สงสัยท าไมไม่ตรวจสอบ สงสัยท าไมไม่ค้นคว้าไม่แสวงหา 

เพราะมนัไม่สิน้สงสยัมนัถึงเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แล้วเวลาประพฤติปฏิบตัิขึน้มามนัก็ไม่ได้

มรรคได้ผลขึน้มาตามความเป็นจริงไง  

ถ้าปฏิบตัิ เห็นไหม เวลาภาคปฏิบตัินะ เวลาองค์สมเด็จ-พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกพระ

อานนท์ “อานนท์ เธอบอกเขานะให้ปฏิบตัิบูชาเราเถิด อย่าบูชาด้วยอามิสเลย”  

แต่เวลาในทางพระพุทธศาสนา ในทางโลก ในทางโลกแม้แต่เราเกิดเป็นมนุษย์ เกิดมา

พบพระพุทธศาสนา เป็นบุญเป็นกุศลแล้ว แล้วถ้ามีอ านาจวาสนาได้นบัถือพระพุทธศาสนา ก็
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นบัถือพระพทุธศาสนาที่ทะเบียนบ้าน นบัถือพระพทุธศาสนา ศีล ๕ ก็ท่องไม่ได้ อาราธนาศีลก็

ไม่ได้ ไม่ได้อะไรเลย  

แต่ถ้ามันเป็นชาวพุทธที่แท้จริง เห็นไหม เขาศึกษาๆ ของเขา มันมีการปลูกฝังไง มันมี

การปลกูฝัง ผู้น าที่ฉลาด เห็นไหม เขาต้องมีการศึกษาตัง้แต่เด็กน้อย เด็กน้อย พระพทุธประวัติ

ต้องมีการศึกษา ต้องเรียนของเขา เขาก็ท่องจ า ท่องจ าของเขาได้ แล้วมนัฝังไปในความรู้สึกของ

ชาวพทุธเรา มนัเป็นประโยชน์ไง  

แต่เร่ืองโลกๆ เร่ืองโลกๆ ผู้ที่มีอ านาจ ผู้ที่ลทัธิศาสนาอ่ืนเข้ามา เห็นไหม เขาก็มาแหย่ มา

แหย่ มาท าความเสมอภาพ นี่ประชาธิปไตยๆ ถ้าศึกษาอยู่ศาสนาเดียวนี่ศึกษาไม่ได้ มันก็เลย

เว้นวรรคกนัไป เห็นไหม  

นี่ผู้ น าที่ฉลาด ถ้าผู้น าฉลาด ผู้ น าที่เป็นธรรมๆ เห็นไหม ถ้าผู้ น าที่เป็นธรรม เขาจะ

เรียกว่าประชาธิปไตย ความเสมอภาพนัน้เป็นความรู้สึกของคน แต่ในเม่ือมนัเป็นประเทศไทยที่

นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ ในเม่ือประชากรของเรามีมากกว่า เราก็ปลกูฝัง

ทรัพยากรของเรา สิ่งที่เป็นธรรมๆ ของเรา ถ้าเป็นธรรมของเรามนัก็จะฝังหวัใจอนันัน้ไป มนัก็จะ

ไม่ใช่ชาวพทุธโดยทะเบียนบ้าน  

ชาวพุทธ ชาวพุทธมันต้องรู้จักพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ต้องรู้จักศีล ๕ ต้องรู้จัก

กาลเทศะ บริษัท ๔ ภิกษุ ภิกษุณี มนัเป็นสิ่งที่เคารพบูชาของชาวพทุธของเรา อบุาสก อบุาสิกา

ก็เป็นชาวพุทธเหมือนกัน แต่เป็นชาวพุทธที่เป็นฆราวาส สิ่งที่ด ารงพระพุทธศาสนา ให้สังคม

ร่มเย็นเป็นสขุ ถ้าสงัคมร่มเย็นเป็นสขุ เราก็มีความสขุไปด้วยไง  

ถ้าหมอ พยาบาลไม่ปลอดภยั คนไข้ก็ไม่ปลอดภยั ถ้าภิกษุ ภิกษุณีไม่ปลอดภยั ฆราวาส 

อุบาสก อุบาสิกาก็ไม่ปลอดภัย ถ้าไม่ปลอดภัย ท าไมไม่ศึกษาไม่ค้นคว้าล่ะ ถ้าศึกษาค้นคว้า

ขึน้มา มนัก็ไม่ใช่ชาวพทุธทะเบียนบ้าน มนัเป็นชาวพทุธที่เนือ้หาสาระ เป็นชาวพทุธที่แก่นสาร  
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ถ้าเป็นชาวพุทธที่แก่นสาร เราเกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ศาสนา

เจริญอีกหนหนึ่ง นี่กึ่งกลางพระพุทธศาสนา กึ่งกลางพระพุทธศาสนา หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ 

ท่านประพฤติปฏิบตัิของท่าน ท่านมาค้นคว้าของท่าน เป็นสจัจะความจริงในใจของท่าน 

ในทางโลก แม้แต่การเกิดการตาย เขายงัไม่เชื่อเลย แล้วมรรคผลมนัจะมีหรือไม่ แล้วยิ่ง

การศึกษามากขึน้มา เห็นไหม “กึ่งพทุธกาลแล้ว มรรคผลนิพพานไม่มีแล้วล่ะ” 

แต่เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ “กึ่งพทุธกาลศาสนาจะเจริญอีก

หนหนึ่งๆ” เจริญที่ไหน เจริญในตวัอักษรใช่ไหม เจริญในทางวิชาการใช่ไหม นี่ไง ถ้าเจริญ เห็น

ไหม นี่ธรรมทตู ธรรมทตูเผยแผ่ธรรมๆ ไง แล้วเอาอะไรไปเผยแผ่ล่ะ ก็เอากิเลสของตนไปเผยแผ่

ไง ปริยตัิ ปฏิบตัิ ปฏิเวธไง 

ปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนมา ก็นกแก้วนกขุนทอง นกแก้วนกขุนทองขึน้มานี่ ถ้า

ปฏิบัติๆ ปฏิบัติอย่างไร จบ ๙ ประโยคแล้วท าสมาธิไม่เป็น ถ้าท าสมาธิเป็นนะ เขาจะซาบซึง้ 

เขาจะเห็นคุณค่า คนนะ ถ้าได้สัมผัสได้รู้จักแล้วมันจะเห็นคุณค่า  เห็นคุณค่าของศีล สมาธิ 

ปัญญา  

ศีล สมาธิ ปัญญา นีเ้ป็นทฤษฎี เป็นชื่อ แต่มันยังไม่เป็นสัจจะเป็นความจริงขึน้มา ก็

เหมือนกับชาวพุทธทะเบียนบ้านๆ ก็เป็นชาวพุทธทะเบียนบ้าน แต่เนือ้หาสาระขึน้มานี่ไม่เชื่อ

อะไรทัง้สิน้เลย แต่ถ้ามนัยงัมีศรัทธาความเชื่อ ศรัทธาความเชื่อนะ ก็ยงัเชื่อพระพทุธศาสนาอยู่

บ้าง  

นี่ก็เหมือนกัน ศึกษาพระพุทธศาสนามาจบแล้ว นั่นก็เป็นการศึกษาค้นคว้าโดยสมมตุิ

บัญญัติ โดยสถานะของโลกียปัญญา ปัญญาของโลกนีไ้ง มันก็เป็นสุตะ สุตมยปัญญา สุตมย

ปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา แล้วถ้ามันเป็นสัจจะเป็นความจริงขึน้มา มันก็ไม่

เป็นสจัจะไม่เป็นความจริงขึน้มาเลย นี่ท าสมาธิไม่เป็น ท าสมาธิไม่เป็น  
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ถ้าท าสมาธิเป็นมันจะเห็นคุณค่า  เห็นคุณค่าเพราะอะไร เพราะถ้าท าสมาธิเป็น ท า

สมาธิได้ มันต้องมีสติความระลึกรู้ได้ แล้วความระลึกรู้ก็ระลึกรู้จิตของเรา แล้วถ้าจิตของเรานี่

ยกขึน้สู่ค าบริกรรมพุทโธ อานาปานสติ ถ้าจิตมันสงบระงบัเข้ามา เห็นไหม นี่ไง “เราปล่อยวาง

อารมณ์ ปล่อยวางหมดแล้ว ปล่อยวางหมดแล้ว ธรรมะมนัมีอยู่โดยดัง้เดิม มนัก็เป็นธรรมะแล้ว”  

มนัเป็นตรงไหน นี่ไง บริกรรมพทุโธๆ จนตวัมนัเองเป็นพทุโธเสียเอง มนัปล่อยวางพุทโธ 

ถ้ามนัปล่อยวางพุทโธมันปล่อยวางอารมณ์ ถ้ามนัปล่อยวางอารมณ์ ถ้ามนัปล่อยวางแล้วมันก็

เป็นสัมมาสมาธิ ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิความถูกต้องดีงามชอบธรรม ถ้าพูดมันจะรู้ทันทีเลยล่ะว่า

ภาวนาเป็นหรือภาวนาไม่เป็น ภาวนาเป็นมนัพดู มนัต้องถกูต้องชอบธรรมสิ  

นี่ศึกษามาจบ ๙ ประโยค ศึกษามาแล้วธรรมะนี่เข้าใจได้หมด แต่พูดมานี่สมาธิ สมาธิ

อะไร แล้วปล่อยวาง ปล่อยวางอะไร ถ้าเป็นสมาธิไง ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ มนั

ปล่อยวางอะไร ก็มันปล่อยวางสัญญาอารมณ์ มันปล่อยอารมณ์ของมัน จนตัวของมันเป็นตวั

จิตที่เป็นอิสรภาพตัวจริง เป็นจิตตัวอิสรภาพความเป็นจริงไง มันวางอะไร ก็วางหมดแล้วไง นี่

วาง ถ้าท าสมาธิเป็นไง ถ้าท าสมาธิเป็นไง 

มนัก็เหมือนพิมพ์เขียว พิมพ์เขียวมนัไม่ได้สร้างบ้านสร้างเรือนขึน้มาอะไรเลย พิมพ์เขียว

ก็เป็นแบบ ก็แค่เป็นแบบที่จะไปก่อสร้าง มันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรขึน้มาทัง้สิน้ ถ้าบ้านของ

เรา เราไม่มีพิมพ์เขียว 

พระกรรมฐานศึกษา ศึกษาเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจจากอปัุชฌาย์ อปัุชฌาย์เลยนะ 

เวลาให้กรรมฐาน ๕ แล้วกรรมฐาน ๕ แล้วรุกฺขมูลเสนาสน  มีครูบาอาจารย์ที่ดีงามคอย

คุ้มครองดูแลปกป้อง ปกป้องอะไร ปกป้องหัวใจไง นี่ไง พอบวชมาแล้วขอนิสัย ได้นิสัยขึน้

มาแล้วจะอบรมบ่มเพาะ อบรมบ่มเพาะข้อวตัรปฏิบตัิขึน้มาเคร่ืองอยู่ของใจ  

เคร่ืองอยู่ของใจ เวลาใจของเรามันคิดไปร้อยแปดพันเก้าขึน้มา กัน้ให้มันอยู่กับข้อวตัร

ปฏิบัตินีซ้ะ แล้วถ้าอยู่กับข้อวัตรปฏิบัติแล้วมันอยู่มันควรได้ มันก็พอใจ อ่ิมใจ สุขใจที่จะเดิน
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จงกรมนั่งสมาธิภาวนา ถ้านั่งสมาธิภาวนาขึน้มา นี่ข้อวัตรเป็นเคร่ืองอยู่ๆ แต่เคร่ืองอยู่คือสิ่งที่

เป็นนามธรรม เวลามนัจะประพฤติปฏิบตัิขึน้มา จะให้มนัเป็นตามความเป็นจริงขึน้มา  

ถ้าเป็นความจริงขึน้มา นั่นน่ะ สิ่งที่ว่าเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ที่ศึกษามาแล้วๆ 

อปัุชฌาย์ให้กรรมฐานมาแล้ว แล้วเวลาเราจะประพฤติปฏิบัติ บางส านกั เห็นไหม ให้ท่องเกสา 

โลมา นขา ทันตา ตโจ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ถ้ามันท่อง มันท่องมันก็เป็นค า

บริกรรม ถ้ามันทะลุเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ มันก็เป็นหัวใจ มันก็เป็นนามธรรม  

ถ้ามันเป็นนามธรรมขึน้มา เห็นไหม สิ่งที่ว่าคุ้มครองดูแลที่เวลาจะประพฤติปฏิบัติก็

ศึกษามาค้นคว้ามา ค้นคว้ามาเป็นวิธีการ แต่เวลากระท า กระท าขึน้มามันเป็นพิธีปฏิบัติ พิธี

ปฏิบัติ แล้วปฏิบัติพอเป็นพิธี แต่เราจะประพฤติปฏิบัติจริงๆ เพราะเราเชื่อ เราเชื่อมั่นของเรา 

เราเชื่อมัน่เพราะอะไร เราเชื่อมัน่เพราะเรามีอ านาจวาสนา ถ้าเรามีอ านาจวาสนา เราจะเชื่อมัน่ 

เชื่อมัน่สจัจะ เชื่อมัน่ความจริง 

มัน มีจ ริ ง ๆ  ไ ง  มัน มีการ เกิด  เ รา มี พ่อมีแ ม่  เ รา เกิดมาเ ป็นมนุษย์  เกิดมาพบ

พระพุทธศาสนา เกิดมาแล้วมีความสุข ความทุกข์หรือไม่ ถ้ามีความสุข ความทุกข์ สุขเวทนา 

ทุกขเวทนา สิ่งที่สุขเวทนา ทุกขเวทนา เห็นไหม เป็นข้อเท็จจริงของสิ่งมีชีวิต ถ้าสิ่งมีชีวิตขึน้มา

โดยสญัชาตญาณของมนัไง 

แล้วถ้าคนที่มีอ านาจวาสนาขึน้มานะ เขาดูแลหัวใจของเขา เขาบอกเขาไม่สุข เขาไม่

ทุกข์ เขาเฉยๆ ของเขา นั่นก็อัพยากฤตไง กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา กุ

สลา ธมฺมา เห็นไหม อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา อัพยากตา อัพยากฤต มันก็เป็น

กลางๆ กลางๆ กลางๆ 

กลางๆ มันก็เป็นทุกข์ทัง้สิน้ ถ้าเป็นทุกข์ เป็นทุกข์ทัง้สิน้ เป็นทุกข์ เป็นทุกข์เพราะอะไร 

เป็นทุกข์เพราะมันทนของมันอยู่ไม่ได้  ทุกข์เพราะทนอยู่ไม่ได้ ไม่มีสิ่งใดที่เราทนอยู่ได้ แต่



ธรรมในกะลา ๗ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

กาลเวลามันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  โดยสัญชาตญาณของเรา  เห็นไหม  เราก็โดย

สญัชาตญาณพลิกแพลงเปล่ียนแปลงให้พออยู่กบัมนัได้ พออยู่กบัมนัได้ 

นี่ไง เวลาพระในสมัยพุทธกาลเขาเจอกนั เขาทักกัน “พอทนอยู่ได้ไหม พอทนอยู่ได้

ไหม พอทนอยู่กับสัจจะความจริงได้ไหม” เพราะเขาซื่อสตัย์กบัสจัจะความจริงของเขา  

ไอ้นี่มันกึ่งกลางพระพุทธศาสนา เวลาทางการศึกษามันเจริญไง โลกเจริญๆ พอโลก

เจริญขึน้มา เราก็ตื่นกบัโลกกนัไปว่าโลกเจริญ แล้วโดยธรรมชาติของเด็กไม่กล้าบอกว่า นบัถือ

พระพทุธศาสนานะ มนัอายเขา นี่มนัอายเขา มนัควรจะภูมิใจ  

มีนักวิชาการมากมายมหาศาล เวลาไปศึกษาต่างประเทศ เวลาชาวต่างประเทศเขา

บอก “นี่นับถือพระพุทธศาสนาหรือ พระพุทธศาสนาสอนอย่างไร” เพราะเขาศึกษาค้นคว้า

ในทางวิชาการของเขา ความเจริญของเขา เขาเจริญสุดยอดแล้ว แล้วชีวิตมันตอบไม่ได้ โลกนี ้

มนัตอบเร่ืองชีวิตไม่ได้  

สิ่ งที่จะตอบปัญหาชีวิต ตอบเร่ืองชีวิตนีไ้ด้ มันเร่ืองของพระพุทธศาสนานี ้

เท่านัน้ ในลัทธิศาสนาอ่ืนก็ตอบไม่ได้ว่ามันเกิดขึน้มาอย่างไร ตัง้อยู่อย่างไร แล้วมันจะ

ดับลงไปอย่างไร  

ในพระพุทธศาสนา บุพเพนิวาสานุสติญาณขององค์สมเด็จ -พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

อดีตชาติ เห็นไหม จุตูปปาตญาณมันไปเกิดแน่นอนถ้ายงัไม่สิน้กิเลส อาสวักขยญาณท าลาย

อวิชชา อวิชชา อวิชชาคือความไม่รู้จกัตนเองไง ไม่รู้จกัสขุกบัทกุข์ นี่อดีต อนาคต 

อพฺยากตา พยากตา ธมฺมา พยากตา ธมฺมา พยากตา ธมฺมา ก็มันก็เป็นภพเป็น

ชาติไง นี่พยากตา ธมฺมาไง นั่นล่ะภพ นั่นล่ะตัวเกิดตัวตาย แล้วตายอะไร อะไรเกิด อะไรตาย 

ไม่รู้ นี่ไง พอศึกษาก็ศึกษานี่ ทางการศึกษา ทางวิชาการเขาเจริญ โลกเขาเจริญ เจริญเพราะ

การศึกษา เวลาศึกษานะ ถ้าเป็นสัจจะเป็นความจริงในพระพุทธศาสนานะ  เขาบอกว่านัน้คือ

วิชาชีพ  
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เราจะศึกษาค้นคว้าสิ่งใดก็แล้วแต่  คนเรา เห็นไหม ต้องมีปัจจัยเคร่ืองอาศัย  ถ้ามี

การศึกษาค้นคว้าอย่างนัน้นะ นั่นเป็นวิชาชีพของตน ถ้าวิชาชีพของตน คนมีการศึกษามาแล้ว 

เวลาแสวงท าอาชีพก็ยังท าอาชีพไม่ตรงกับทางการศึกษาของตนก็เยอะแยะไป  นี่ศึกษาๆ มา

เพ่ือเป็นความรู้เป็นพืน้ฐาน แต่เวลาวิชาชีพนี่มนัอยู่ที่อ านาจวาสนาของคนไง  

ถ้าอ านาจวาสนา อ านาจวาสนาคือจังหวะและโอกาสมันสมดุลพอดีให้คนนัน้ประสบ

ความส าเร็จ ประสบความส าเร็จ เวลามันมีวาสนานะ ทุกอย่างพร้อมหมดเลย แต่ไม่ประสบ

ความส าเร็จ ไม่ประสบความส าเร็จเพราะอะไร กรรมจ าแนกสตัว์ให้เกิดต่างๆ กนั เพราะคนมัน

มีเวรมีกรรม ไม่ใช่ว่าทกุคนสิ่งที่เขาเตรียมพร้อมไว้ให้แล้วมนัจะสมบูรณ์แบบไปทัง้หมด มนัอยู่ที่

อ านาจวาสนา อยู่ที่เวรที่กรรมของเขา แล้วเขาได้สร้างมามากน้อยแค่ไหนไง  

ฉะนัน้ ว่าผลของวฏัฏะไง ผลของวฏัฏะคือจิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ผลของวฏัฏะ

ที่มาเป็นมนุษย์อยู่นี่ไง สิ่งที่เป็นผลของวัฏฏะนี่มันเป็นธรรมชาติ มันเป็นสัจจะ เป็นความจริง

แน่นอน แล้วมันมีเวลามีกรรมนี่เป็นตวัขับไสด้วย ถ้ามีเวรมีกรรมมาขับไสขึน้มา ตอนปัจจุบนันี ้

มันขับไสมาให้เกิดเป็นมนษุย์อย่างเรานี่แหละ แต่เรายังมีอ านาจวาสนาได้เกิดเป็นมนุษย์ เกิด

มาพบพระพทุธศาสนา  

พระพุทธศาสนานี่จบัต้นชนปลาย จับประเด็นของสิ่งมีชีวิตนีโ้ดยเฉพาะเลย แล้วถ้าเรา

ไม่ลึกซึง้ขนาดนัน้ไง เห็นไหม ดูสิ เวลาชาวพุทธ ชาวพุทธทะเบียนบ้าน นั่นก็ว่าเป็นชาวพุทธ

ทะเบียนบ้าน เขาใช้ชีวิตไปโดยสามญัส านึกของเขา  

มนุษย์มีศีลมีธรรมต่างกับสัตว์ สัตว์มันก็ใช้ชีวิตของมันตามธรรมชาติของมันนั่นแหละ 

แต่มันเป็นสัตว์เดรัจฉาน โดยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ผลของวัฎฎะ  ผล

ของวฏัฏะ ถ้าสตัว์เดรัจฉานท าคณุงามความดีได้ แต ่แต่จะให้บรรลธุรรมนี่เป็นไปไม่ได้  
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ถ้าจะบรรลุธรรมมันต้องเป็นมนุษย์ มนุษย์ที่ยืนตัวตรง เห็นไหม กับเทวดา 

อินทร์ พรหม ถ้าจะบรรลุธรรม บรรลุธรรมได้ บรรลุธรรมได้เพราะอะไร บรรลุธรรมได้ 

เพราะเราเกิดเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนาไง  

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมา -สัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างสมบุญญาธิการมาเป็นพระโพธิสัตว์  พระโพธิสัตว์สร้างอ านาจวาสนา

มากมายมหาศาลจนสมบูรณ์ ถึงมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะไง  

พอเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ “เราเกิดชาตินีเ้ป็นชาติสุดท้าย”พอเกิดชาตินีเ้ป็นชาติ

สดุท้าย เวลาประพฤติปฏิบตัิขึน้ไป เวลาถึงที่สดุแห่งทกุข์ เสวยวิมตุติสขุๆ เป็นทรัพย์สมบตัิ เป็น

ลิขสิทธ์ิ เป็นสิทธิขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

แต่  แต่ เ ราได้ส ร้างอ านาจวาสนามา  เ ราถึ ง ไ ด้มา เกิด เ ป็นมนุษย์  เกิดมาพบ

พระพทุธศาสนา เกิดกบัพระพทุธศาสนา เห็นไหม แล้วศาสนาเจริญอีกหนหนึ่ง จะเจริญอีกหน

หนึ่ง กึ่งกลางพุทธศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่งไง แล้วน่ีก็กึ่งกลางพุทธศาสนา ที่ศาสนา

เจริญรุ่งเรืองขึน้มา เจริญรุ่งเรืองขึน้มาจนในการประพฤติปฏิบัติทั่ วโลกยอมรับ 

ยอมรับศรัทธาในผลของการประพฤติปฏิบัติของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น 

แล้วหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นท่านประพฤติปฏิบัติขึน้มา ท่านได้สัจจะได้ความจริงในใจ

ของท่าน ท่านวางวตัรปฏิบตัิขึน้มาให้ผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิ เห็นไหม ให้มีดวงตาเห็นธรรมๆ ให้เป็น

สจัธรรม ธรรมจริงๆ ธรรมในหวัใจ ธรรมสดๆ ร้อนๆ ไม่ใช่ธรรมความจ า 

ธรรมความจ าๆ เวลาเราส่งเสริมพระพุทธศาสนา เราก็ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ ทาง

วิชาการแล้วพยายามเผยแผ่ให้เด็กน้อยมันได้การศึกษา  นี่พูดถึงการศึกษา การศึกษาเพราะ

คนเรามันต้องมีการศึกษาอยู่แล้ว เวลาเกิดมา เห็นไหม เกิดมา เกิดมาโดยธรรมชาติ มันต้องมี

การศึกษา โลกจะเจริญ เจริญเพราะการศึกษา ต้องมีทางการศึกษา ต้องมีวิชาการ  
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เพราะฉะนัน้ ทางการศึกษาทางวิชาการด้วยสติด้วยปัญญา นี่มนัเป็นปัญญาของโลกไง 

แต่ถ้าเป็นปัญญาของโลก แม้แต่การศึกษาในพระพทุธศาสนา ที่ศึกษากนัอยู่นี่มนัก็เป็นปัญญา

ของโลกเหมือนกนั 

ถ้ามีการศึกษา การศึกษาจะเจริญรุ่งเรือง เห็นไหม พอบอกว่า ปริยัติถ้ามันแม่น เวลา

ปฏิบัติมันก็จะแม่นย า ถ้าปฏิบัติแม่นย า เห็นไหม แต่เวลาจะประพฤติปฏิบัติขึน้มา เห็นไหม 

เวลาศึกษาภาคปริยตัิ ศึกษาภาคปริยตัิขึน้มา กิเลสมนัก็ศึกษาอย่างไรด้วยไง  

หลวงตาพระมหาบวัท่านพูด เวลาได้ ป.๑ ป.๒ ป.๓ โอ้โห! มันยิ่งใหญ่ กิเลสมันพองขึน้

ไปด้วยทัง้นัน้  แล้วเวลาจะประพฤติปฏิบัติขึน้มา  ถ้ากิเลสมันพองขึน้มาแล้วมันจะเข้าสู่

สัมมาสมาธิได้อย่างไร แล้วเวลาจะประพฤติปฏิบัติขึน้มา มันจะเป็นธรรมไปได้อย่างไร เพราะ

กิเลสมนัอ่ึงอ่างมนัพองขึน้มาด้วย เพราะกิเลสมนัก็ศึกษาไปด้วยไง 

ฉะนัน้ เวลาศึกษา โดยข้อเท็จจริง เราศึกษามา ศึกษาเพ่ือปฏิบัติ ทรงจ าธรรมวินยัๆ ถ้า

ภาคปริยตัิแม่นย า ภาคปฏิบตัิมนัแม่นย า แล้วเวลาภาคปริยตัิมนัแม่นย า การศึกษาเจริญรุ่งเรือง

มาก แล้วภาคปฏิบัติมันแม่นย ามาก ภาคปฏิบัตินะ ถ้ามีการศึกษาแล้วปฏิบัติ เสร็จแล้วปริยตัิ 

ปฏิบตัิ ปฏิเวธ สมบูรณ์แบบ 

เราเห็น เรายอมรับหลวงตาพระมหาบัว หลวงปู่ เขียน มหาป่ินน้องหลวงปู่ สิงห์ นี่ไง แล้ว

เพชรน า้หนึ่งๆ หลวงปู่ แหวน หลวงปู่ ฝัน้ หลวงปู่ ครูบาอาจารย์ของเรา หลวงปู่ เจี๊ยะท่านศึกษา

อะไร ก็ท่านศึกษาจากอุปัชฌาย์ไง เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ แล้วเวลาประพฤติปฏิบัติตาม

ความเป็นจริงขึน้มา ถ้ามันเป็นสัจจะเป็นความจริงขึน้มาในหัวใจของตน  ภาคปฏิบัติไง แล้ว

เพชรน า้หนึ่งๆ มากมายมหาศาล มากมายมหาศาลเพราะอะไร เพราะปฏิบตัิตามความเป็นจริง 

ถ้ามนัเป็นสจัจะเป็นความจริงขึน้มาแล้ว มนัเป็นความจริงขึน้ในหวัใจดวงนัน้มันมหศัจรรย์ 

ความมหัศจรรย์แล้ว เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นท่านอยู่ของท่าน เวลาท่านแก้จิตๆ 

ขึน้มา แก้จิตขึน้มาแต่ละองค์ แต่ละองค์ขึน้มาให้มนัเป็นสจัจะเป็นความจริงนะ แล้วเวลา ธมฺม
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สากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  ในครอบครัวกรรมฐานเขารู้ เขารู้ รู้อะไร รู้เพราะเวลาในธรรม

และวินัยนบัถืออาวโุสภนัเต ใครบวชก่อน ในวงกรรมฐานของเรา แม้แต่หลวงปู่ หลุยกับหลวงปู่

ขาวท่านบวชพร้อมกัน แต่เป็นนาคซ้ายนาคขวา ท่านยังกราบเคารพกันด้วยอาวุโสภันเต แค่

วินาทีเดียว แค่บวชด้วยกัน แต่นาคซ้ายและนาคขวา อาวุโสภันเต เราเคารพบูชากันนี่ธรรม

วินยัๆ ไง  

ถ้าธรรมวินยั เราเคารพบูชากนัด้วยธรรมวินยั เพราะเราเคารพองค์สมเด็จพระสัมมาสัม

พทุธเจ้า ผู้ที่เป็นพระกรรมฐาน ถ้าเป็นสจัจะเป็นความจริงเขาจะเคารพธรรมและวินยั ถ้าเคารพ

ธรรมวินยันี่เป็นสจัจะเป็นความจริงเพ่ือจิตใจที่มนัลงในธรรมและลงในวินยั มนัมีหลกัใจไง มนัมี

การประพฤติปฏิบัติไง มันไม่แข็งไม่กระด้าง ไม่มีมานะทิฏฐิที่อหังการ อหังการแล้วมันจะ

ประพฤติปฏิบตัิอย่างไร แล้วเวลา ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  ในครอบครัวกรรมฐานไง 

เพราะในสมยัพทุธกาลนะ เวลาประพฤติปฏิบตัิขึน้มา องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

เป็นผู้ให้กรรมฐาน องค์สมเด็จพระ-สมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นผู้แก้ไข พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ

นี่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยฤทธ์ิไปแก้ไขได้หมดเลย แก้ไขขึน้มาเพ่ืออะไร แก้ไข

ให้พ้นจากทกุข์ๆ ให้พ้นจากทกุข์ ให้สิน้สงสยั ให้ประพฤติปฏิบตัิตามความเป็นจริง  

ถ้าตามเป็นจริงแล้ว เวลาพระฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระ-สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยัง

สงสัยอยู่ ก็ไปถามพระสารีบุตร ไปถามพระสารีบุตรเสร็จแล้วไปถามองค์สมเด็จพระสัมมาสมั

พุทธเจ้าว่า “ไปถามพระสารีบุตร พระสารีบุตรว่าอย่างนี”้ องค์สมเด็จพระ-สัมมาสัมพุทธเจ้า 

“ถ้ามาถามเรา ก็จะพดูอย่างนีเ้หมือนกัน” นี่ไง ถ้าเป็นพระอรหนัต์แล้วมันสิน้สงสัย แล้วมนัเป็น

สจัจะเป็นความจริง ถ้าเป็นสจัจะ นี่เขาเรียกว่าคณุธรรม 

ฉะนัน้ ในวงกรรมฐานเวลา ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เขารู้ถึงองค์คณุธรรมใน

หัวใจของแต่ละองค์ว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริง ถ้ามันเป็นความจริงๆ แล้วนี่ เพราะองค์คุณธรรม

นัน้มนัจะไปก าจดัมารยาสาไถย กิเลสตณัหาความทะยานอยากก าจดัสิน้ พอสิน้ไปแล้วมนัเป็น
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ธรรม เป็นธรรมคือไม่มีมารยา มันเป็นสัจจะเป็นความจริง เขาเคารพกนัตรงนัน้ด้วย เคารพทัง้

ธรรมและวินยั เคารพทัง้คณุธรรมที่เป็นสจัจะเป็นความจริง  

ถ้าเป็นสจัจะเป็นความจริง เห็นไหม ครูบาอาจารย์ท่านเป็นธรรมๆ เป็นธรรมในหวัใจนัน้ 

มนัไม่มีมารยาไม่มีสาไถย แล้วไม่มีมารยา ไม่มีสาไถย เหมือนในครอบครัวของเรา เห็นไหม พ่อ

แม่ พ่อแม่ที่มีลกูมีเต้า เวลาอบรมบ่มเพาะก็อยากให้ลกูของตนเป็นคนดีทัง้สิน้  

นี่ก็เหมือนกนั แต่ถ้ามีธรรมในหวัใจมนัเหมือนผู้ใหญ่ เหมือนพ่อเหมือนแม่ แล้วคนที่ไม่มี

คุณธรรมมันก็เหมือนเด็กๆ เหมือนเด็กๆ ไร้เดียงสา จับนู่นชนนี่ ท าอะไรผิดพลาดไปทัง้นัน้ 

เพราะเด็กมนัไม่รู้มนัไม่เข้าใจ เพราะมนัยงัไม่เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิต แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ๆ 

มนัเป็นจริงหมด  

นี่ก็เหมือนกัน สาระที่เป็นธรรมๆ สัจธรรมมันเป็นอย่างนัน้ ถ้าการประพฤติปฏิบัติตาม

เป็นความจริงนะ แล้วเวลาปฏิบัติตามความเป็นจริง สิ่งที่ว่าเป็นธรรมๆ เป็นธรรมอยู่ในหัวใจ

ของใคร อยู่ในหัวใจของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น เห็นไหม เวลาท่านประพฤติปฏิบัติท่านถึง

อบรมบ่มเพาะขึน้มาเพราะจิตใจที่จะเป็นคุณธรรมมันได้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาความทะยาน

อยาก หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลาท่านเกิด เห็นไหม นี่ผู้ที่

เกิดมีอวิชชา คือมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากทัง้สิน้  

แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ๆ  บารมีเต็มขึน้

ม า แ ล้ วนี่ มั น ก็ มี อ วิ ช ช า ไ ง  ถ้ า ไ ม่ มี อ วิ ช ช า  อง ค์ สม เ ด็ จ พ ร ะสั มมาสั มพุ ท ธ เ จ้ า

บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณท าลายอวิชชา ฆ่ากิเลสๆ มันมาจาก

ไหน เพราะมนัถ้ามีการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มนัยืนยนัได้ทัง้สิน้ว่ามนัมีอวิชชา มีพญามาร

ครอบง าในหวัใจ แล้วมันเป็นเจ้าวัฏจกัร มันครอบง าหวัใจของสัตว์โลกทัง้หมดให้อยู่ใต้อ านาจ

มันทัง้สิน้ แล้วคนที่มีอ านาจวาสนาขึน้มา เห็นไหม ก็ประพฤติปฏิบัติแล้วประสบความส าเร็จ

ตามความเป็นจริงขึน้มา 
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หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่เวลาท่านประพฤติปฏิบตัิขึน้มา ท่านได้ล้มลกุคลกุคลาน ท่านได้

พยายามพิจารณาค้นคว้าทัง้ภาคปริยัติ  ภาคปริยัติคือท่านศึกษาค้นคว้าในต ารับต าราใน

พระไตรปิฎก ในภาคประพฤติปฏิบัติขึน้มา ท่านก็ปฏิบัติของท่านตามความจริงของท่าน ท่าน

ถึงได้เห็น ท่านถึงได้เห็นลกูหลานของมาร พ่อของมาร ปู่ ของมาร เวลาท่านประพฤติปฏิบตัิท่าน

ช าระล้างเป็นชัน้เป็นตอนขึน้มา มนัเป็นสจัจะเป็นความจริง  

แล้วเวลามาอบรมบ่มเพาะ มาแก้จิตๆ “แก้จิตแก้ยากนะ แก้จิตแก้ยากนะ หมู่คณะ

ประพฤติปฏิบตัิมา ผู้เฒ่าจะแก้ว่ะ” ผู้เฒ่าก็แก้มาๆ แก้มาจนเป็นกองทพัธรรม จนเป็นสจัจะเป็น

ความจริงเดี๋ยวนี  ้แล้วถ้าเป็นสัจจะเป็นความจริงเดี๋ยวนี  ้มันเป็นที่เคารพบูชาของชาวพุทธเรา 

จากดัง้เดิมที่เราเห็น สังคมมันก็เรียวแหลมไปเป็นธรรมดา แล้วเวลาการประพฤติปฏิบัติมันก็

ปฏิบตัิไปอีลุ่ยฉยุแฉก ไม่มีบรรทดัฐาน  

เวลาครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติมาจนเป็นบรรทดัฐานแล้ว  สังคมเชื่อถือศรัทธา

ไง มีผู้ที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติมากมาย  แล้วผู้ที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติมากมายที่ประพฤติ

ปฏิบตัิแล้วเป็นเพชรน า้หนึ่งๆ ก็ม ีเวลาประพฤติปฏิบัติแล้วที่ปฏิบตัิแล้วด้วยอ านาจวาสนาของ

เขา ถ้าปฏิบตัิแล้วไม่ได้ ก็คือไม่ได้ เป็นสภุาพบุรุษ เป็นสภุาพชน  

มีครูบาอาจารย์มากมายเวลาประพฤติปฏิบัติแล้ว  แล้วปฏิบัติแล้วมันไม่เป็นไปตาม

ความเป็นจริง ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง คือมันไม่เป็นไปตามธรรม ลงทุนลงแรงขนาดไหนก็

แล้วแต่ มันไม่เป็นไปตามธรรม เพราะกิเลสตัณหาความทะยานอยากมันทะลุทะลวงไปไม่ได้  

ด้วยกรรมของสตัว์ๆ ไง  

ผู้ที่ท าได้ตามความเป็นจริง เห็นไหม ขิปปาภิญญา เขาท าของเขาได้ เขาประพฤติปฏิบตัิ

ของเขาได้ นั่นคืออ านาจวาสนาของเขาที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติมา  ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแล้วไม่

ได้ผลตามนัน้ ถ้าเป็นสุภาพชนตามความเป็นจริง ถ้าปฏิบัติก็บอกว่าหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น

ท่านสอนแบบนัน้ ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบตัิแบบนัน้  
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ถ้ามาถามเรา เราไม่รู้ เราท าไม่ได้ มนัก็เป็นไม่รู้ ท าไม่ได้ไง แต ่แต่เวลาคนสวมรอย สวม

รอย พวกสวมรอยไง ธรรมในกะลา มนัมีกะลาไง ทิฏฐิมานะของแต่ละบุคคล  

ในวงการปฏิบตัิ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านปฏิบตัิของท่านตามความเป็นจริงของท่าน 

เวลาปฏิบัติไปแล้วท่านได้ช าระล้าง ท่านได้ทุบกะลา ท่านได้ท าลายกะลา ธรรมนอกกะลา

เพราะมนัผลของวฏัฏะ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ผลของวฏัฏะนะ กามภพตัง้แต่เทวดาลงมา รูป

ภพ พรหม รูป อรูป รูปภพ อรูปภพ สิ่งต่างๆ ที่มนัพ้นไปไง นอกกะลา  

นอกกะลาเพราะอะไร เพราะมันมีมรรค ๘ มีมรรค ๘ มีการกระท า บุคคล ๔ คู่ โสดา

ปัตติมรรค  โสดาปัตติผล  สกิทาคา-มิมรรค  สกิทาคามิผล  อนาคามิมรรค  อนาคามิผล 

อรหตัตมรรค อรหตัตผล เห็นไหม มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ นี่ธรรมะนอกกะลา  

แต่ไอ้พวกธรรมในกะลามันมีทิฏฐิมันมีมานะ มันมีทิฏฐิ มันมีมานะของตน ถ้ามีทิฏฐิมี

มานะของตน ความหลงผิดไง ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความหลงนะ ถ้ามนัหลงใหลได้

ปลืม้ขึน้มา ประพฤติปฏิบัติแล้วไม่มีอ านาจวาสนา  แล้วไม่เป็นสุภาพชน ปฏิบัติไปแล้วไม่มี

ความเข้าใจสิ่งใดก็อ้างอิงว่าเป็นธรรมๆ ความอ้างอิงว่าเป็นธรรมมันก็สงสัยในตวัมันเอง  มันก็

หลอกตวัมนัเอง หลอกตวัเองแล้วก็ไปหลอกผู้ อ่ืนอีก “นี่ปล่อยวางๆ เราปล่อยวางแล้ว ปล่อยวาง

แล้ว แล้วมนัก็เป็นธรรม เพราะธรรมะมนัมีอยู่แล้ว”  

ปล่อยวางอะไร? 

ถ้ามันปล่อยวาง มันก็เป็นสัมมาสมาธิถ้า มันปล่อยวางตามความเป็นจริง  แต่ถ้ามัน

ปล่อยวาง ปล่อยวางไม่เป็นตามความเป็นจริง มนัก็เป็นมิจฉา แล้วมนัปล่อยวางอะไร แล้วหวง

กะลานะ มันกลัวคนจะมาทุบกะลามันไง  “เราปล่อยวางแล้ว เราไม่ต้องดิน้รน เราไม่ต้อง

ขวนขวาย ไม่ต้องอะไร” 
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ธรรมะในกะลา ในทิฏฐิในมานะของตนแล้วยงัหวงกะลาอีก กลวัเขาจะมาทบุกะลาของ

ตวั “ไม่ต้องขวนขวาย ไม่ต้องดิน้รน ไม่ต้อง แล้วไอ้ที่เขาท าตามความเป็นจริง เขาขวนขวายเขา

ดิน้รนหรือ” 

เขาขวนขวายเขาดิน้รน เขาก็ท าเพ่ือสมัมาทิฏฐิของเขา ถ้าใครมีอ านาจวาสนามากน้อย

แค่ไหนเขาท าความเป็นจริงของเขา มนัก็จะเป็นความจริงของเขา ถ้าเขาท าแล้วมนัไม่เป็นความ

จริงของเขา ถ้าเขาเป็นสุภาพชนเขาบอก เขาก็ประพฤติปฏิบัติแล้วแต่มันไม่ได้ตามความเป็น

จริงของเขา  

นี่ไง ถ้ามนัเป็นความจริง ถ้าผู้ที่ปฏิบตัิจริงแบบหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ที่ท่านได้ประพฤติ

ปฏิบตัิมาแล้ว ท่านมีมาตรฐานของท่าน ท่านมีการกระท าของท่าน ท่านได้ทบุกะลาของท่านทิง้ 

ได้ทุบทิฏฐิมานะความเห็นผิดต่างๆ ทุบท าลายหมดเลย จนเป็นนอกเป็นธรรมนอกกะลา นอก

วฏัฏะ เหนือวฏัฏะ เหนือกามภพ รูปภพ อรูปภพ เพราะมนัเป็นสจัจะเป็นความจริง  

ความจริงเกิดจากอะไร? 

ความจริงจากมรรคจากผล จากการกระท าให้เป็นองค์คุณธรรมขึน้มาในหัวใจดวงนัน้ 

การท าความสงบของใจเข้ามา แล้วมนัมีความสขุความสงบของมนั ถ้ามีความสขุความสงบของ

มนัเพราะอะไร เพราะจิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แล้วจิตนีม้นัสงบระงบัเข้ามาถึงตวัมนัเอง 

มนัเป็นผู้ รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มนัจะมีความสขุมากมายมหาศาลขนาดไหน  

แต่ถ้าคนท าไม่เป็นเพราะอะไร?  

เพราะครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นธรรม เป็นธรรม ท่านสังเวช สมาธิยังท าไม่เป็นๆ 

สมาธิท าไม่เป็นแล้วเที่ยวแจกแจงธรรมะ มันจะเอามาจากไหน มันก็ตาบอดคล าช้างไง 

ตาบอดคล าช้าง ท่อนเสาเป็นช้าง กระด้งเป็นช้าง ที่ปัดยุงเป็นช้าง มันวางแล้วหมด วาง

แล้วมันจะสวมรอยอย่างไรก็ได้ น่ีไง น่ีก็เป็นกะลาประเภทหนึ่ง  
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สิ่งที่เวลาผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิมันมีทิฏฐิมีมานะ ทิฏฐิของแต่ละบุคคล แล้วมานะที่มนัแก่

กล้านะ ในสงัคมประพฤติปฏิบตัิ ดจูิตๆ นัน่ก็เป็นกะลาประเภทหนึ่ง ไอ้ที่ว่าหลบัตาลืมตา นัน่ก็

เป็นกะลาประเภทหนึ่ง ไอ้ที่ว่าไม่ต้องท าสมถะๆ ใช้ปัญญาไปเลย ไอ้นัน่ก็เป็นกะลาประเภทหนึง่ 

มันมีกะลาครอบง าหมดเลย ทิฏฐิมานะ ทิฏฐิความเห็นผิด ทิฏฐิผิดไง หลงผิด แล้วเกิดมานะ 

มานะนี่ยิ่งใหญ่ หลงผิดยงัคิดว่าตวัเองมีคณุธรรม คณุธรรมอะไร มนัเป็นเร่ืองกากเดน  

จิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เราได้มาเกิดเป็นมนษุย์ไง เราได้มาเกิดเป็นมนษุย์ เกิด

มาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ องค์สมเด็จพระสมัมาสมั

พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรม พระอัญญาโกณฑัญญะมี

ดวงตาเห็นธรรม  

แล้วชีวิตของโลก ชีวิตมนุษย์ หลับตาลืมตาแล้วใช้ชีวิตบอกว่าสิ่งนัน้มันยิ่งใหญ่ มันมี

คุณค่า มันกากเดน มันกากเดนเพราะการด ารงชีพมันใช้ชีวิต มันไม่ใช่สัจจะความจริงในหวัใจ 

มนัไม่ใช่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรม มนัเป็นวิชาชีพ มนัเป็นอาชีพ มนัเป็นการ

ด ารงชีพ มนัเป็นการท างานเพ่ือเลีย้งชีวิต มนัไม่เกี่ยวอะไรกบัโลก นีก้็เป็นกะลาประเภทหนึ่ง  

ดูจิตๆ มันก็เป็นกะลาประเภทหนึ่ง ทิฏฐิมานะของตนว่าสิ่งนัน้เป็นความจริงๆ ถ้าดูแล้ว

มันจะเป็นธรรมๆ แล้วครูบาอาจารย์ก็ให้ยศถาบรรดาศักด์ิให้ต าแหน่งหน้าที่ ไอ้คนได้รับ ได้รับ

งงนะ มนัต าแหน่งอะไร นี่ก็เป็นกะลาประเภทหนึ่ง มนัเกิดทิฏฐิมานะ เกิดกะลาทัง้สิน้  

ในวงกรรมฐาน ครูบาอาจารย์ที่ดีงามมากมายมหาศาล ถ้าครูบาอาจารย์ที่ดีงาม เห็น

ไหม เราก็พยายามประพฤติปฏิบัติของเราได้มากได้น้อย  มันก็เป็นบุญเป็นกุศลของเรา เป็น

อ านาจวาสนาของเรา แล้วถ้ามนัเป็นสจัจะเป็นความจริง มนัจะเกิดความมหศัจรรย์ในใจดวงนี ้

มาก แล้วมนัเกิดความมหศัจรรย์ในใจดวงนีม้าก มนัเคารพบูชานะ  

มืออาจารย์กับมือลูกศิษย์เป็นมือเดียวกัน มือของครูบา-อาจารย์ยิ่งใหญ่นัก เปิด

หนทางให้คุ้มครองดูแลให้  
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เวลาหลวงปู่ มั่นนะ เวลาท่านคุ้มครองดูแลนะ เวลาที่ผู้ประพฤติปฏิบัตินะ มันอัน้ตู้ ไป

ทัง้สิน้ มืดแปดด้านไม่รู้จะมีทางออกทางใด แล้วเวลาไปหาครูบาอาจารย์ เห็นไหม ท่านก็ให้มี

วตัรปฏิบตัิขึน้มาเป็นเคร่ืองอยู่ของใจ คือต้องรักษาหวัใจของตนให้ได้ก่อน นี่ไง การรักษาหวัใจๆ  

“ดจูิต ดจูิต ดอูะไร” 

การรักษามีสติสัมปชัญญะ การท าความสงบของใจส าคัญมาก แล้วเวลาท าความ

สงบของใจเพราะอะไร เพราะถ้าท าความสงบของใจแล้วเราเห็นคุณค่าของศีล ของสมาธิ เห็น

ไหม แล้วของปัญญา ท าทานก็ต้องมีปัญญานะ คนที่เขามีสติมีปัญญาของเขา เงินทองของเขา 

เขาแสวงหามามากน้อยขนาดไหน  เขาจะท าบุญกุศลของเขา เขาท าในสิ่งที่เป็นสัจจะเป็น

ข้อเท็จจริงของเขา  

นี่ไง คนที่รักษาศีลๆ รักษาศีลแล้วลุ่มหลงไปกับศีลของตน รักษาศีลแล้วก็คิดว่าศีลนัน้

เป็นสมบัติของตน  แล้วศีลมันก็เป็นศีล  แต่หัวใจที่ถือศีลต่างหาก  หัวใจที่ประพฤติปฏิบัติ

ต่างหาก หวัใจนัน้มีคณุธรรมขึน้มา ถ้ามนัฝึกหดัภาวนาๆ ฝึกหดัภาวนามนัต้องมีความรอบคอบ

มากขึน้มากมายอีกมหาศาล 

เพราะใจเป็นนามธรรม ใจเป็นนามธรรม แล้วนามธรรมมันอยู่ไหนล่ะ จับต้องไปมนัก็มี

ความรู้สึกทัง้สิน้ แล้วความรู้สึกในร่างกาย เราก็จบัต้องไป เราก็มีความรู้สึกทัง้สิน้ แล้วเวลานัง่

อยู่ก าหนดลมอยู่ที่ปลายจมูก มันก็อยู่ที่ปลายจมูกทัง้สิน้ แล้วเวลาท าความสงบใจเข้ามา เห็น

ไหม ขณิกสมาธิ อปุาจารสมาธิ อปัปนา-สมาธิ เวลาเป็นอปัปนาสมาธิสกัแต่ว่า จบัไม่ได้เลย จบั

ไม่มีเลย มนัเป็นแค่สมาธินะ  

ถ้าสมาธิท าไม่เป็นมันก็ธรรมะในกะลานี่ไง เอาทิฏฐิเอามานะของตนว่าสิ่งนัน้เป็นธรรม 

สิ่งนัน้เป็นธรรม แล้วธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจ้ายงัไม่ได้เฉลยอะไรเลยนะ  ยัง

ไม่ได้เห็นหน้าเห็นหลังอะไรทัง้สิน้เลยล่ะ นี่ไง ไม่มี นี่ความหลงผิด นี่ไงทิฏฐิมานะความเห็นผิด 

หลงผิดในตวัเอง เลยเป็นธรรมะในกะลา ในกะลา ในทิฏฐิในมานะนะ  
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แต่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติขึน้มา เวลาประพฤติปฏิบตัิขึน้มาท าความสงบของใจได้บ้าง  ท า

ความสงบของใจได้บ้าง แต่ถ้าไม่มีวาสนาไง ถ้าไม่มีวาสนานะ เวลาจิตมันสงบแล้วไปรู้ไปเห็น

สิ่งใดทัง้สิน้ นี่ไง ธรรมะในกะโหลก เห็นอะไรก็เป็นธรรม เป็นธรรมไปหมดล่ะ เวลาธรรมมนัผดุ 

มนัผดุในกะโหลก ในกะโหลกคือในอตัโนมตัิ  

แค่ท าความสงบนี่แหละ แค่ท าสมาธิ ท าสมาธิ ถ้าจิตมันสงบแล้ว เข้ามาบ้าง เข้ามา

เล็กน้อยขึน้มา ถ้าพทุธจริต พทุโธๆ มนัไม่ยอมรับ พทุโธๆ มนัเหมือนก าปัน้ทบุดิน มนัไม่มีเหตุมี

ผล ปัญญาชน ปัญญาชนมนัต้องมีเหตุมีผล ถ้ามีเหตมีุผลขึน้มาใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญา

อบรมสมาธิคือใช้สติเท่าทันกับความรู้สึกนึกคิดของตน ถ้าเท่าทันความรู้สึกนึกคิดของตนด้วย

เหตดุ้วยผลขึน้มานี ้ถ้าด้วยเหตดุ้วยผล คิดท าไม คิดอะไร คิดเพ่ืออะไร ด้วยเหตดุ้วยผล เหตผุล

มนัมีอ านาจเหนือกว่า มนัหยดุไง นี่ปัญญาอบรมสมาธิ  

ถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธิ เราใช้สติปัญญาของเรามากขึน้ๆ เห็นไหม เพ่ือความสงบ

ระงบั เพ่ือความสขุของเรา แล้วสงัเกตเวลามนัจะเสวย คือมนัจะคิด ถ้ามนัจบัต้อง มนัจบัต้องได้ 

ถ้ามนัจบัต้องได้ จิตเห็นอาการของจิต ถ้าจิตเห็นอาการของจิต มนัเป็นมรรค  

แล้วถ้าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติหายใจเข้าพุท หายใจออกโธ เราใช้อานาปานสติก าหนดลม

หายใจๆ เวลาจิตมันสงบนะ มันต่างกันกับปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิคือมันหยดุ

เฉยๆ เพราะมนัเป็นปัญญาวิมตุติ ปัญญาวิมตุติ ปัญญาเป็นตวัน าไง  

แต่เวลาถ้ามันจิตเห็นอาการของจิตแล้วมันพิจารณาของมันไป มันก็จะเป็นงานชอบ 

เพียรชอบ ระลึกชอบ เพราะมันต้องระลึกชอบ ต้องมีงานชอบ งานชอบ คือ งานสมถกรรมฐาน

ยกขึน้สู่วิปัสสนากรรมฐาน นี่พูดถึงว่า ถ้ามันเป็นสัจจะเป็นความจริง มรรค ๘ มันจะสมบูรณ์

แบบของมนั ถ้ามรรค ๘ มนัสมบูรณ์แบบของมนั เห็นไหม นี่การปฏิบตัินอกกะลา  
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แต่ถ้าในกะลา ในกะลา ในกะโหลกนี่มันเป็นอัตโนมัติ นี่พุทโธๆ แล้วจิตสงบแล้วไปรู้ไป

เห็นอะไรขึน้มา เห็นไหม นี่ไง ที่เวลาที่ประพฤติปฏิบตัิขึน้มา เราได้ยินได้ฟังมามากมาย “ปฏิบตัิ

อย่างนัน้จะสิน้กิเลส ปฏิบตัิอย่างนัน้จะสิน้กิเลส”  

ไม่มีเหตไุม่มีผลอะไรเลย เป็นอตัโนมตัิ ธรรมะในกะโหลก ในกะโหลก ในจินตนาการของ

ตน มันเป็นจินตนาการของตน มันเป็นกะโหลก นี่มิจฉาสมาธิ เป็นสมาธิ เป็นสมาธิเหมือนกนั 

เป็นสมาธิแต่ยกขึน้สู่วิปัสสนาไม่ได้ เป็นมิจฉา  

ถ้าเป็นสมัมาสมาธิล่ะ ครูบาอาจารย์ของเรามีวตัรปฏิบตัิขึน้มา มีศีลมีธรรมขึน้มาเพ่ือท า

ความสงบใจเข้ามา ขณิกสมาธิ พทุโธๆ มนัพทุโธจนมนัแนบแน่นต่อกนั มนัไม่แฉลบออกไปนอก

เร่ืองนอกราว  

นี่ว่า “ปล่อยวางแล้ว ปล่อยวางแล้ว มันปล่อยวางแล้วมีธรรมะอยู่โดยดัง้เดิม ไม่ต้อง

ขวนขวาย ไม่ต้องดิน้รน ไม่บงัคบั” 

การประพฤติปฏิบัติเร่ิมต้นต้องบังคับ เราต้องการปรารถนาดี ต้องบังคับ เด็กน้อยของ

เรา ลูกหลานของเรา จะเอามันไปโรงเรียน มันไม่ยอมไป ท าไมเราต้องบังคบัให้มนัไปล่ะ ท าไม

ต้องบังคับให้มันไปเรียนหนังสือล่ะ ถ้ามันไม่เรียนหนังสือ มันไม่มีความรู้ มันไม่มีความรู้ที่จะ

เลีย้งชีวิตของมนั มนัไม่มีความรู้เพ่ือการดแูล แค่ดแูลตวัเองนะ นี่อะไรผิดถกูผิดชอบธรรมรู้ไหม  

นี่ก็เหมือนกนั หวัใจของเรา เราจะประพฤติปฏิบตัิขึน้มานี่ เราจะประพฤติปฏิบตัิของเรา 

เราจะแสวงหาหวัใจของเรา เราต้องการหวัใจของเรา นี่ต้องบงัคบั ถ้าไม่บงัคบั บงัคบัแล้วมนัไม่

มีเหตมีุผล บงัคบัแล้วเป็นก าปัน้ทบุดิน บงัคบัแล้วมนัเครียด นัน้เป็นพทุธจริต  

เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ คือ ใช้ปัญญาไล่เข้าไป ถ้าปัญญาไล่เข้าไป เห็นไหม นี่ปัญญา

มนัจะคิดสิ่งใดมีสติเท่าทันกบัความคิดนัน้ นี่คือปัญญาอบรมสมาธิ แล้วมนัก็หยดุของมนั หยดุ

ของมนั ถ้าท าถกูต้องชอบธรรมถ้าเป็นสมัมานะ  
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ถ้าเป็นมิจฉานี่พอมนัคิดอะไร มนัปล่อยวางอะไรนี่ มนัว่ามนัจะเป็นธรรมะในกะลาไง ได้

ขัน้ได้ตอนได้เป็น อู้ฮู! ยงั! ยงั! ยงั! ไม่ได้เร่ิมต้นหรอก  

แต่ถ้าเป็นพทุโธๆ เวลาจิตมนัสงบระงบัขึน้มา แล้วถ้ามนัแฉลบ มนัออกข้างนอก มนัไปรู้

ไปเห็น นั่นอัตโนมัติ นั่นในกะโหลก เชื่อไม่ได้ ถ้าเชื่อไม่ได้แล้วเราก็ลองสิ ของสิ่งนีม้ันคาดมัน

หมายไม่ได้ แล้วก าหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ทัง้สิน้ มนัเป็นที่จริตนิสยั มนัเป็นที่อ านาจวาสนาของจิต  

จิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะมันได้สร้างเวรสร้างกรรมมาทุกดวงใจ ทุกดวงใจที่เกิด

เป็นมนุษย์นี่บุพเพนิวาสานุสติญาณ อดีตของเรา เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะมามากมาย

มหาศาล เราได้สร้างเวรสร้างกรรม กรรมดีกรรมชัว่มามากน้อยขนาดไหนใครรู้ได้  

ฉะนัน้ เวลาจะมาประพฤติปฏิบตัิขึน้มานี่ สิ่งนัน้ถ้าจิตมนัสงบระงบัเข้ามา ถ้ามนัเป็นสิ่ง

ที่ใกล้กบัชีวิตเรานีม้นัจะมาก่อน นี่ถ้ามนัรู้มนัเห็นสิ่งใดนะ ถ้ามีสติสมัปชญัญะเราก็วาง รู้เห็นสิ่ง

ใดหมายความว่าสิ่งที่เป็นเวรเป็นกรรมนัน้เร่ืองหนึ่ง  สิ่งที่เวลาประพฤติปฏิบัติไปแล้ว เวรกรรม

มันจะให้ผลนี่อีกเร่ืองหนึ่ง ถ้าอีกเร่ืองหนึ่ง มันจะไปเห็นนิมิตต่างๆ เห็นเป็นคุณธรรมเห็นต่างๆ 

วาง ไม่เกี่ยว ถ้ามนัยึดมัน่ถือมัน่สิ่งนีไ้ง ธรรมะในกะโหลก นี่คือมิจฉาสมาธิ  

ถ้ามนัเป็นสมัมาล่ะ สมัมาสมาธิๆ พทุโธๆ ถ้ามนัสงบระงบัเข้ามา ถ้ามนัแนบแน่นต่อกัน

แล้วมันพุทโธไปเร่ือยๆ จนมันละเอียดลึกซึง้ขึน้มา ถ้าละเอียดขึน้มานี่มันมีความสงบแล้ว ถ้ามี

ความสงบแล้วสขุอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี สขุอ่ืนใดเท่าจิตสงบไม่มี แล้วท าต่อไปจะท าอย่างไร  

นี่สงบบ่อยครัง้เข้า สงบบ่อยครัง้เข้าถึงเป็นสมาธิ ถ้าเป็นสมาธิแล้ว เห็นไหม สมาธิเปิด

ประตูเข้าสู่ปัญญา สมาธินี่เป็นตวัเปิด เปิดเข้าไปสู่โลกุตตรธรรม นี่โลกุตตรปัญญาๆ ปัญญาที่

มนัเป็นโลกุตตระ  

ไอ้ธรรมะในกะลานัน้น่ะมันมีทิฏฐิมันมีมานะ มันมีความเห็นผิด มันหลงผิด มันบอกว่า

นั่นเป็นธรรมๆ มันอยู่ในกะลานะ แล้วมันหวงกะลามาก มันกลัวคนจะมาจับกะลามัน ทิฏฐิ
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มานะนี่มนักลวัคนจะมาแก้ไขทิฏฐิมานะของมนั แล้วมนัก็สร้างกลุ่ม สร้างแก๊ง สร้างชมรม สร้าง

ผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิในการประพฤติปฏิบตัิในกะลาร่วมกนั ในทิฏฐิมานะอนัเดียวกนั 

เพราะภาวนาไม่เป็น ท าสมาธิไม่เป็นๆ ท าสมาธิเป็น เร่ืองธรรมะในกะลาน่ีมัน

ปล่อยวางเลย มันวางเพราะอะไร เพราะว่ามันสิน้สงสัย แต่น่ีมันสงสัยทัง้สิน้ ไอ้เราน่ี

ประพฤติปฏิบัติตามความชอบธรรมแล้วมันสิน้สงสัยในสัมมาสมาธิในสิ่งที่ ว่าเป็น

สมาธิหรือไม่เป็นสมาธิไง น่ีเราสิน้สงสัย  

แต่ของเขาสงสัยทัง้สิน้เพราะไม่ต้องขวนขวาย ไม่ต้องดิน้รน มันหวงกะลามัน มันกลัว

คนจะไปเคาะกะลามนัไง แล้วมนัก็สร้างมวลชน เพราะนี่อ านาจวาสนา มนัน่าเห็นใจนะ  

สิ่งที่ว่าในสังคมทุกสังคมมีคนดีและคนชั่ว  แต่คนดีมีมากมีน้อยขนาดไหน  ในการ

ประพฤติปฏิบัติใครมีอ านาจวาสนามากน้อยขนาดไหนมันก็ด้วยอ านาจวาสนาของตน  ถ้า

อ านาจวาสนาของตน ถ้าเป็นสภุาพชน ถ้าปฏิบตัิแล้วถ้ามันยงัหลงอยู่มันยงัไปไม่ได้ แต่ถ้าเป็น

สุภาพชนมันก็ยอมรับสัจจะความจริง มันพยายามแก้ไขของตน พยายามสร้างฐานของตน

ขึน้มา ให้มันท าความสงบระงับเข้ามาได้  ถ้ามันท าความสงบระงับเข้ามาได้นะ  นี่มันเป็น

สมัมาสมาธิ  

สัมมาสมาธิคือการปล่อยวาง ไอ้ที่ว่าปล่อยวางๆ นะ คือมันปล่อยวางสัญญาอารมณ์

ทัง้สิน้ ตัวมันเองถึงจะเป็นอิสระ เป็นสัมมาสมาธิ ถ้าสัมมาสมาธิขึน้แล้ว เห็นไหม ถ้าเป็น

สมัมาสมาธิเราน้อมไปให้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ตามความเป็นจริง นี่ถ้ามนัน้อม

ไป ไปเห็นไง  

การเห็น ถ้าการเห็น เห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง เราเน้นย า้มานานว่าสติปัฏ

ฐาน ๔ ปลอม สติปัฏฐาน ๔ ปลอม คือนึกเอาคิดเอา จินตนาการเอา  

แต่ถ้าสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง ในส านักปฏิบัติมากมายบอกว่า “ปฏิบัติตาม

แนวสติปัฏฐาน ๔” ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ แต่ท าสมาธิกันไม่เป็น มันจะเป็นแนวสติปัฏ



ธรรมในกะลา ๒๒ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

ฐาน ๔ ไปตรงไหน มันเป็นความคิดเอา เป็นวิปัสสนึกเอา แล้วมันจะเป็นแนวสติปัฏฐาน ๔ ไป

ตรงไหน แล้วถ้ามนัเป็นไปไม่ได้ มนัก็เป็นทิฏฐิมานะเป็นกะลาอีกประเภทหนึ่ง 

แต่ถ้ามนัจิตสงบระงบัเข้ามานะ ถ้าเป็นสจัจะเป็นความจริง สมาธิเปิดประตนูะ ถ้าสมาธิ

เป็นมิจฉามนัก็เป็นอัตโนมตัิ เป็นธรรมะในกะโหลก เป็นอตัโนมตัิเป็นความเชื่อมัน่ของตน มนัก็

เป็นวาสนาของคน แต่ถ้ามนัเป็นในกะลามนัก็เกิดทิฏฐิมานะความเห็นผิดของมนัไป  

แต่ถ้ามนัเป็นความจริงๆ ถ้ามนัสงบระงบัเข้ามา สิ่งที่ว่าในพวกกะลามนัปล่อยวางหมด 

มนัวางหมด ถ้ามนัวางหมดนะ ถ้ามนัน้อมไปเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง เห็นไหม ถ้า

มนัจบัต้องของมนัได้ มนัฝึกหดัใช้ปัญญาขึน้ไป ถ้าใครประพฤติปฏิบตัิตามความเป็นจริง 

หลวงปู่ ดูลย์ท่านพูด คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ความคิดทัง้หมดเป็น

สมุทัย ผลของมันคือเป็นความทุกข์  

ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ การดูจิตของท่าน การพิจารณาของท่าน 

ท่านดูแบบพิจารณา ท่านดูแบบใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าจิตมันสงบ คิดเท่าไหร่ก็ต้องหยดุคิด 

เพราะปัญญาอบรมสมาธิมนัจะหยดุ แล้วหยดุคิดนะ หยดุคิดจนจิตเห็นจิต จิตเห็นจิตเป็นมรรค 

ถ้าจิตมันสงบระงับเป็นสัมมาสมาธิ ถ้าเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง ถ้าจิตเห็นจิตมนั

เป็นมรรค สิ่งที่จะเป็นมรรคๆ ขึน้ไป พอเป็นมรรคขึน้มาแล้ว มนัจะเป็นโลกุตตรปัญญาๆ  

ที่ว่าโลกียปัญญา โลกุตตรปัญญา ไอ้โลกียปัญญา โลกุตตร-ปัญญาถ้ายังใช้งาน ใช้

สติปัญญาในการท าหน้าที่การงาน การด ารงชีพ การท างานในหน้าที่การงานของตน มันเป็น

เร่ืองโลกๆ ทัง้สิน้ มันไม่มีโลกุตตระตรงไหนเลย ขีดเส้นแบ่งกันเอาเอง กะลาของตัวไง โลกียะ

กบัโลกุตตระ 

ในสังคมทุกสังคม คนดี คนชั่ว พฤติกรรมการแสดงออก แล้วมันมีขึน้มีลงไง คือมัน

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้าย ถ้ามันดีหมด มันมีอยู่ข้างเดียว มันเป็นไปไม่ได้
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หรอก โลกนีเ้ป็นของคู่ทัง้สิน้ ถ้ามันเป็นกะลา เป็นกะลาแล้วยังหวงยังแหน ยังคิดว่ากะลาของ

ตนมีคณุค่า กะลาคือทิฏฐิแล้วมานะกล้า ทิฏฐิมานะนัน่คือกะลาประเภทหนึ่ง 

กะลาประเภทหนึ่งมนัเป็นความลุ่มหลง เป็นขี ้กองของขี ้ขีโ้ลภ ขีโ้กรธ ขีห้ลง มนัหลงมนั

ใหล มนัหลงใหลด้วยความอ่อนแอ ด้วยวาสนาของตน มนัระลึกได้คิดได้อย่างนัน้ แล้วหวงแล้ว

แหนกลวัคนจะมาเคาะ กลวัคนจะจบัต้องกะลาของตนนะ ทิฏฐิมานะ มานะ ๙ ร้ายกาจนกั แล้ว

ร้ายกาจแล้วก็สร้างภาพ 

หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น ครูบาอาจารย์ของเราที่เป็นเพชรน า้หนึ่งๆ ไม่เคยสอน

อย่างนีเ้ลย เวลาครูบาอาจารย์ของเรา เห็นไหม วางข้อวัตรปฏิบัติแล้วท าความสงบ

ของใจเข้ามาก่อนท าสมาธิให้เป็น แล้วสมาธินัน้จะเปิดประตูเข้าไปสู่โลกุตตรปัญญา 

ถ้าสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิ สุขอ่ืนใดเท่ากับจิตสงบไม่มี จิตสงบนะ สงบระงับแล้วเป็น

หนทาง เป็นจิตที่อ่ิมเต็มแล้ว ถ้าพาออกท างาน มันก็จะเป็นงานภาวนามยปัญญา  

จิตที่หิว จิตที่โหย จิตที่ทกุข์ที่ยาก พาออกท างาน มนัก็งานในกะลาไง มนัออกนอกกะลา

ไม่ได้หรอก มันหิว มันโหย สิ่งใดมามันยึดมันมั่นของมัน มันจบัต้องของมัน มันยึดมั่นถือมัน่ใน

ความรู้ความเห็นของตน แล้วคิดเปรียบเทียบ คิดระลึกเอาว่าเป็นธรรมๆ น่าไม่อายนะ ความรู้ใน

กะลามนัแค่นัน่แหละ นอกกะลายงัอีกเยอะแยะ  

นอกกะลานะ ธรรมะนอกกะลานี่มหศัจรรย์เลยล่ะ พอจิตสงบแล้ว จิตสงบเป็นประตเูปิด

ไปสู่ภาวนามยปัญญา ถ้าจิตสงบแต่เป็นมิจฉา มนัก็เป็นธรรมะในกะโหลก เป็นอตัโนมตัิ เป็นสิ่ง

ที่คิดเองเออเอง แล้วก็อยู่ในกะโหลกของตนนัน่แหละ  

แต่ถ้าเป็นนอกกะลา นอกกะลา นอกทิฏฐิ นอกมานะ ทิฏฐิมานะให้เป็นสัมมาทิฏฐิ ให้

เป็นมานะ เป็นสัจจะ เป็นความจริง ในความเพียรชอบ แล้วเราประพฤติปฏิบัติเพ่ือบูชาองค์

สมเด็จ-พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราประพฤติปฏิบตัิเพ่ือสจัจะเพ่ือความจริง เราไม่ประพฤติปฏิบตัิ

เพ่ือบูชาทิฏฐิมานะของตน เราไม่สร้างกะลาขึน้มาครอบง าเรา  
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เราประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าเป็นสัมมาสมาธิแล้วจะเปิดประตู  เปิดประตูสู่ภาวนามย

ปัญญา จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นอาการของจิต ถ้าจิตเห็นกายนะ โดยเจโตวิมุตติมันเห็น

เป็นภาพเลยล่ะ พอเห็นเป็นภาพขึน้มา เห็นไหม ระลึก ระลึก น้อมน าให้มนัแปรสภาพให้มนัเป็น

ไตรลกัษณ์ เวลามนัแปรสภาพของมนัไป กายแปรสภาพไป มนัเห็นสจัจะเห็นความจริง มนัเป็น

ไตรลกัษณ์ขึน้มา มนัเวิง้ว้าง มนัมหศัจรรย์ มหศัจรรย์แล้วมหศัจรรย์เล่า  

นี่พิจารณาซ า้แล้วซ า้เล่าๆ เวลามนัปล่อย ปล่อยก็คือปล่อย สขุอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี 

จิตสงบ โอ้โฮ! มนัมีความสขุ เวลาจิตสงบระงบัมีความสุขของมนั แล้วถ้ามนัสงบไม่มากเกินไป 

มนัก็สงบขณะที่นัง่สมาธิ ออกมาก็เป็นปกติ  

ถ้าเข้าสู่ความสงบมากขึน้เป็นอปัปนาสมาธิ เวลามนัคลายออกมาแล้ว โอโฮ! ตวัมนัเบา 

มันลอยของมัน  เวลาออกมาแล้ว ๓ วัน ๔ วัน ความสุขความสงบนัน้ รสของสมาธิมันยัง

ครอบครองหวัใจเรา ดแูลหวัใจเราเป็นหลายๆ วนั ได้สบายๆ เลย นัน่คือเวลาสขุในสมาธิ  

เวลาจิตสงบแล้ว สมาธิเปิดประตเูข้าสู่การฝึกหดัใช้ปัญญา ถ้าฝึกหดัใช้ปัญญา ปัญญา

ในการเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง เป็นการประพฤติปฏิบัติใน

แนวทางสติปัฏฐาน ๔ ทกุข์ เหตใุห้เกิดทกุข์ ทกุข์ดบั วิธีการดบัทกุข์ ในอริยสจั ในสจัจะในความ

จริง แล้วในสจัจะในความจริง เวลาเป็นสจัจะเป็นความจริงขึน้มานี่มนัเป็นโดยตามข้อเท็จจริง  

มนัไม่เป็นในกะลา ในกะลาขึน้มานี่เป็นทิฏฐิเป็นมานะ เป็นการคาดเป็นการหมาย เป็น

การบังคับให้ธรรมะเป็นอย่างที่เราคิด เราควรจะเป็น แล้วมันก็ยึดมั่นถือมั่นความรู้ความเห็น

ของมนั ว่านี่เป็นธรรมๆ แล้วมนัก็สร้างภาพ คิดให้เป็นแบบนัน้ มนัก็เป็นปริยตัิ แล้วสิ่งที่ท ามาๆ 

ก็จ าขีป้ากเขามาไง จ าขีป้ากเขามาพดูไง แต่นอกกะลามนัไม่รู้  

ถ้านอกกะลามันรู้ ในกะลาเราก็รู้ได้นะ โดยสามัญส านึกของมนษุย์ มนุษย์เกิดมานี่เกิด

มากับโลก เกิดมาจากพ่อจากแม่ มาบวชพระก็มีอุปัชฌาย์เป็นสมมุติสงฆ์ ความรู้สึกนึกคิด

ขึน้มา โดยสญัชาตญาณอยู่แล้ว พระบวชใหม่ๆ นี่ทนค าสอนได้ยากไง โน่นก็ไม่ได้ นี่ก็ไม่ได้ ไอ้ที่
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เอ็งคิด เอ็งท า ผิดหมดล่ะ เพราะอะไร เพราะโดยความคุ้นชินกับการเป็นฆราวาส  การเป็น

สมณะ สมณะต้องการด ารงชีพนี่ต่างจากฆราวาสเด็ดขาด ถ้าเหมือนฆราวาสมนัก็เป็นฆราวาส 

มนับวชแล้วมนัก็ไม่เป็นพระตามความเป็นจริงสิ  

ถ้าบวชแล้วเป็นพระตามความเป็นจริงขึน้มา มันก็ต้องสมณสารูป ทนค าสอนได้ยาก 

แล้วเวลาสจัจะเป็นความเป็นจริงขึน้มา เวลาจะออกประพฤติปฏิบัติขึน้มา มันปฏิบัติขึน้มามนั

เป็นชัน้เป็นตอนขึน้มา เวลามีครูบาอาจารย์ท่านคุ้มครอง ท่านดแูลขึน้มา ให้ประพฤติขึน้มา ให้

มนัเป็นความจริงขึน้มาในการประพฤติปฏิบตัินัน้  

ถ้ามันไม่มีความเป็นจริงขึน้มา เวลาศึกษามามันก็อยู่ในการครอบของกะลาของทิฏฐิ

ของมานะความเห็นของตน ถ้าเป็นความจริงขึน้มานี่เวลาขัน้ของท าความสงบของใจขึน้มา มนั

ก็มีความสุขระดับหนึ่ง เวลาจิตมันสงบแล้วนี่ จิตเป็นสัมมาสมาธิ จิตสงบแล้ว แต่วุฒิภาวะ

ความรู้ความเห็นของเราไม่ละเอียดรอบคอบพอ มันไปรู้ไปเห็นร้อยแปด นั่นธรรมะในกะโหลก 

มนัเป็นมิจฉา  

แล้วสมัมาๆ นี่สมัมาสมาธิ ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่ใช่ศีล ฌาน ปัญญา ฌาน ฌานสมาบตัิ 

สมาธิ ฌาน นี่อจินไตย ความว่าง  ความว่างเป็นอจินไตย  อจินไตยอันหนึ่ง  แล้วถ้าเป็น

สมัมาสมาธิล่ะ มนัมีขอบเขตของมนั มีขอบเขตเพราะมนัมีสมัมาสมาธิในมรรค ๘ สมัมาสมาธิ

คือเป็นสมาธิสมบูรณ์แบบในตวัของมนั ไม่ใช่สมาธิจะรู้นัน่ เห็นนัน่ เห็นนี่ นัน่สมาธิมิจฉา มิจฉา

มนัก็เป็นธรรมะในกะโหลกไง เป็นวาสนา วาสนาของคนแต่ละบุคคล  

แต่ครูบาอาจารย์ของเรา ถ้าใครมีอ านาจวาสนาอย่างไร มันคึกคะนองขนาด

ไหน ท่านก็พยายามให้ตัง้สติให้สมบูรณ์แบบ บริกรรมชัดๆ อย่าทิง้ผู้ รู้ อย่าทิง้พุทโธ 

แล้วถ้าจิตมันสงบระงับเข้ามานะ ถ้าเป็นสัมมาสมาธิเปิดประตูเข้าสู่ภาวนามยปัญญา 

เปิดประตู ถ้าเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริงน่ีไง น่ีไง ปฏิบัติตามแนวทางสติปัฏ

ฐาน ๔ ตามความเป็นจริงในแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
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ในแนวทางของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นที่ท่านได้อบรมบ่มเพาะ ได้คุ้มครอง ได้

ดูแล ได้สร้างธรรมทายาท ได้เป็นเพชรน า้หนึ่งๆ เพชรน า้หนึ่งจากการตรวจสอบ จาก

การสนทนาธรรมจากหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น แล้วเวลามันเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความ

เป็นจริง เวลามันเห็นแล้วมันพิจารณาอย่างไร ภาวนา-มยปัญญา สัมมาสมาธิเปิด

ประตูเข้าสู่ภาวนามยปัญญา แล้วเวลาภาวนามยปัญญามันแยกมันแยะของมัน  มัน

เป็นสัจธรรมของมัน ถ้ามนัแยกมนัแยะเอาอะไรแยกแยะ  

สัมมาสมาธิ จุดเด่นของมันคือมีก าลัง  ก าลังของจิต ก าลังของจิตที่เห็นกายโดย

ความชอบธรรม ก าลงัไม่พอ ภาพนัน้ไม่คงที่ ภาพนัน้เคลื่อน ภาพนัน้ไหว แล้วถ้าก าลงัไม่พอให้

เป็นไตรลกัษณ์ไม่ได้ ต้องกลบัมาพทุโธ กลบัมาสร้างก าลงัของตน  

ถ้าสร้างก าลังของตน แล้วถ้าไปเห็นกายตามความเป็นจริง แล้วร าพึงให้เป็นไปตาม

ภาวนามยปัญญา เป็นไปตามไตรลกัษณ์ ถ้ามนัเป็นไปได้ นี่คือวาสนา นี่คือการกระท า แล้วถ้า

การกระท าถ้ามนัเป็นมนัร าพึงให้มนัเป็นไตรลกัษณ์ มนัแปรสภาพของมันไป นี่ไง มนัปล่อยวาง

หมด  

พอปล่อยวางหมด เห็นไหม ตทังคปหาน ชั่วคราวๆ นี่ไง นี่ภาวนามยปัญญา ปัญญาที่

มันเกิดขึน้ไง แล้วผลของมันนะ โอ้โฮ! มหัศจรรย์ มหัศจรรย์ มหัศจรรย์เพราะมันเวิง้ว้าง มันมี

ความสขุมาก แม้แต่ปล่อยวางสญัญาอารมณ์เป็นสมัมาสมาธิ สขุอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี  

แล้วเวลาจิตมันถอดมันถอน มันส ารอกมันคาย คายอะไร ความเห็นผิด ทิฏฐิมานะใน

กะลา ธรรมะในกะลามันมีทิฏฐิของมัน ทิฏฐิคืออุดมการณ์ คือความคิด คือความโง่เขลา ที่

ตัวเองว่าคิดถูก นี่มานะ มานะคือการมานะ ๙ ว่าข้านี่ยอดเยี่ยม ข้านี่คิดถูกต้อง เวลาเรา

พิจารณาไปแล้ว พิจารณาไปแล้วเวลามนัปล่อยวางๆ  

เวลามนัพิจารณาโดยภาวนามยปัญญานะ มนัวางนะ มนัวางของมนั มนัปล่อยวางของ

มนั เห็นไหม แล้วพิจารณาซ า้แล้วซ า้เล่า ซ า้แล้วซ า้เล่า เวลามนัสมจุเฉทปหานนะ สกักายทิฏฐิ 
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วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส ทิฏฐิความเห็นผิด ไอ้กะลา กะลาที่มนัครอบหวัใจนัน่น่ะ โดยมรรคไง 

ทบุทิง้โดยมรรค มรรคมนัทบุทิง้เลย ทบุกะลาแตกเลย 

สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสไม่ลูบ ไม่ลูบคล าใน

ศีล นี่ไง พาดกระแส โสตะ โสตะคือพาดกระแส สิ่งใดสิ่งหนึ่งมนัเกิดขึน้เป็นธรรมดา สิ่งทัง้หลาย

ทัง้ปวงต้องดบัเป็นธรรมดา แล้วถ้ามนัดบัเป็นธรรมดามนัพาดกระแสแล้ว สิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรม

นะ มนัไม่มีหรอกมารยาสาไถย ไม่มีกะล่อนปลิน้ปล้อนนะ ไม่มี ไม่มีว่าไม่ต้องท า ไม่ต้อง ไม่ ท า

อย่างเดียว 

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ  ไม่มีก ามือในเรา แบตลอด 

พร้อมให้พิสูจน์ตรวจสอบได้ทุกเวลา แล้วต้องพิสูจน์ตรวจสอบด้วย ต้องสิน้สงสัย 

ไม่ใช่สงสัยทัง้สิน้ สิน้สงสัยโดยการประพฤติปฏิบัตินะ น่ีไง ธรรมะนอกกะลานะ แล้วถ้า

มีอ านาจวาสนา มีมาตรฐานเลยนะ มาตรฐาน ถ้าทบุกะลาแตกแล้วนะ ไม่มีหรอกที่จะเห็นธรรม

เห็นสจัธรรมบิดพลิว้ เห็นสจัธรรม สิ่งที่ว่า นี่เร่ืองของธรรมะมนัไม่มีปฏิกิริยาที่ขดัแย้งเพราะอะไร 

เพราะมนัเป็นธรรมนะ  

นี่ไง เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาวุโสภันเต  องค์คุณธรรมใน

หัวใจ แล้วถ้ามันเป็นองค์คณุธรรมในหัวใจ อย่างเช่น เรามีความรู้สึกผิดชอบชัว่ดีแล้วเราจะท า

สิ่งที่ผิด อย่างเช่น สิ่งที่ไม่ควรท าแล้วไปท า มันเป็นไปไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้เลยนะ แล้วไม่

แสดงออกด้วย  

แล้วถ้าเป็นครูบาอาจารย์เพชรน า้หนึ่งๆ ที่ว่าเวลาท่านยงัแสดงอาการอย่างนัน้ นัน้ท่าน

ไม่มีกิเลส แต่อาการอย่างนัน้มนัเป็นนิสยัส่วนตวัของท่าน มนัเป็นนิสยัส่วนตวัของท่าน มนัไม่มี

มารยาไม่มีสาไถย ไม่มีกิเลสนะ มนัแตกต่างกนั นี่พดูถึงว่าพาดกระแสนะ  

แต่ถ้าเวลาประพฤติปฏิบัติตามความเป็นจริง  ถ้ามีครูบา-อาจารย์นะ ถ้าหลวงปู่ เสาร์ 

หลวงปู่ มัน่ท่านก็ให้ท าความสงบของใจให้มากขึน้ แล้วงานที่ต้องขดุคุ้ยค้นคว้า จิตสงบแล้วเห็น
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กิเลสๆ น า้ใสจะเห็นตวัปลา น า้ใสจะเห็นตวัปลามากมาย เราฟังพระปฏิบตัิมามากมาย “น า้ใส

แล้วจะเห็นตัวปลา ท าสมาธิเลย ท าสมาธิเลย เดี๋ยวกิเลสมันก็วิ่งมาให้เราจับเอง” ธรรมะใน

กะลา ทิฏฐิมานะความเชื่อผิดๆ ไง  

ความเชื่อผิดๆ เพราะไม่มีก าลงั ตวัเองไม่มีวาสนา คิดนอกกรอบไม่เป็น คิดแต่ว่าทกุคน

จะมาต้องยกย่องสรรเสริญเยินยอเราคนเดียว กิเลสที่ไหนมันจะยกย่องมันจะสรรเสริญ กิเลส

มันมีแต่ปลิน้แต่ปล้อน กิเลสมันมีแต่หลอก ไอ้ทิฏฐิมานะไอ้กะลานั่นน่ะมันครอบง าเอ็งอยู่นัน่ 

มันครอบง าให้เอ็งตายอยู่ในกะลานั่นแหละ นี่ประพฤติปฏิบตัิมาก็อยู่ในกะลานัน่แหละ มันพ้น

จากกะลาไปไม่ได้  

แต่ถ้าคนมีวาสนานะ นี่ท าความสงบของใจเข้ามา ใจสงบระงบัแล้วสมาธิเปิดประตเูข้า

ไปสู่ภาวนามยปัญญา จิตสงบแล้วขุดคุ้ยค้นคว้าแสวงหา ไม่ต้องดิน้รน ไม่ต้องขุดคุ้ย ไม่ต้อง

ค้นคว้า ไม่ต้องแสวงหา มนัอยู่ที่วาสนาไง ขิปปาภิญญา จิตสงบแล้วจะเห็นกายอตัโนมตัิเลยนะ 

มาโดยชดัเจนเลย มาสมบูรณ์แบบเลย แต่เขาต้องสร้างวาสนาของเขา  

อย่างเรานี่วาสนาเราต ่าต้อย จิตสงบแล้วก็สงบ แล้วยังมีวาสนานะ วาสนาคือว่าให้มนั

สงบตามความเป็นจริงไง ไม่ใช่มิจฉา สงบแล้วสร้างภาพ แล้วจะไหลไปตามแต่กะลามนัมีทิฏฐิ

มานะ มนัจะพลิกจะแพลง จะชกัชวนกนัไปให้เสียหาย  

เวลาครอบครัวของมาร พญามารมนัจะดึงให้ไปเสียหายทัง้สิน้ ยงัมีวาสนาอยู่ พยายาม

รักษาจิตของเราให้เป็นสัมมาให้มันถูกต้องดีงาม สัมมาสมาธิคือความถูกต้องชอบธรรม เข้าสู่

มรรค ๘ มันสมบูรณ์แบบของมนัไง นี่ไง สมาธิก็คือสมาธิ สมาธิแก้กิเลสไม่ได้ แต่ถ้าไม่มีสมาธิ 

ไม่มีสมาธิไม่สามารถที่จะเปิดประตเูข้าไปสู่ภาวนามยปัญญาได้  

เพราะสมาธิเป็นตวัก าลงั สมาธิเป็นตวัจิต สมาธิเป็นผู้ต้องหา จิตที่เวียนว่ายตายเกิดใน

วัฏฏะคือจิตดวงนีท้ี่มืดบอด เพราะมีอวิชชา เพราะมันไม่เข้าใจตัวของมันเอง แล้วทิฏฐิมานะ
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เป็นกะลาครอบมนัอยู่นี่ แล้วเราก็อยู่ในทิฏฐิมานะ คนเกิดมาไม่มีความคิด ไม่มีความรู้สึกนึกคิด

ใช่ไหม มีทกุคน  

ใครที่เกิดมาแล้วมีความรู้สึกนึกคิด แล้วก็คิดว่าความรู้สึกนึกคิดของตนถูกต้องชอบ

ธรรม มันก็เกิดกะลาขึน้มา แล้วเกิดมานะเกิดทิฏฐิว่าของเราถูกต้องดีงามชอบธรรม  มันก็เลย

เป็นกะลาครอบอยู่อย่างนัน้ แล้วหวงแล้วแหน แล้วกลวัใครจะมาจบั ใครจะมาลบูกะลาเราด้วย

นะ  

แต่ถ้าเรามีวาสนา มีอ านาจวาสนามีครูบาอาจารย์ที่ดีงาม เราไปท าความสงบของใจเรา

เข้ามา แม้แต่ท าทานเขายงัต้องใช้ปัญญา ท าสมาธิเราก็ต้องมีปัญญาของเรา ถ้ามีปัญญาของ

เรารักษาปัญญาของเรา รักษาค าบริกรรม รักษาอัปปนาสมาธิ อานาปานสติ รักษากิริยา 

รักษาการกระท าขึน้มา จนมนัสงบระงบัเข้ามาได้  

ถ้ามันสงบระงับเข้ามาได้ รักษาไว้ เพราะความสงบ สุข สงบสมบูรณ์แบบ มันเป็น

สมัมาสมาธิ แล้วมนัสงบบ่อยครัง้เข้าๆ จนมีก าลงั เห็นไหม พอมีก าลงัน้อมไปๆ ผู้ที่เขามีอ านาจ

วาสนาเขาเห็นโดยสจัจะโดยความเป็นจริง เราไม่มีอ านาจวาสนา เราพยายามน้อมไป น้อมไป

ในสมาธินัน้ ในสมาธินัน้มีความรู้สึกนึกคิดได้ น้อมไปได้ น้อมไปได้เพราะอะไร 

เพราะสมาธิมันมีก าลังของมันแล้วพอมันเห็นกาย  เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตาม

ความเป็นจริง พิจารณาๆ พิจารณาโดยสมาธินี่ แล้วถ้าพิจารณาโดยสมาธิเป็นภาวนามย

ปัญญา นี่ผู้ที่ภาวนาเป็น เวลาเกิดภาวนามยปัญญาขึน้มา โฮ! ถ้ามีสมาธิมันจะพิจารณาของ

มนั มนัจะปล่อยวางของมนั มนัจะเข้าใจของมนั มนัจะดีงาม ถ้ามีสมาธิเป็นพืน้ฐาน มนัท าอะไร

มันชอบธรรม มันถูกต้องดีงามไปหมดเลย เลยหลง ท าใหญ่เลย ใช้ปัญญามากๆ ขึน้ไป สมาธิ

มนัเร่ิมอ่อนตวัลง ตอนนีเ้ป็นสญัญาแล้ว ของเคยท า ท าโดยสญัชาตญาณ ตวันีม้นัเป็นความไม่

รอบคอบ  
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ถ้าความรอบคอบขึน้มา เขาจะปล่อยวางงาน งานของการใช้ปัญญานีเ้ป็นงาน

ประเภทหนึ่ง งานท าความสงบใจนีเ้ป็นงานประเภทหนึ่ง เวลาปัญญามันก้าวเดินไป

ไม่ได้ เราต้องปล่อยวางอันนี  ้แล้วพยายามกลับมาใช้พุทโธๆ หรือปัญญาอบรมสมาธิ

ให้จิตมันสงบระงับเข้ามา  

พอมีก าลัง กลับไปใช้ปัญญาอีก กลับไปใช้ปัญญาเพราะมันเคยใช้ มันเคย

ท างาน แล้วมันท างานเป็น มันคล่องงาน แล้วพิจารณาซ า้แล้วซ า้เล่า เวลามันขาด ขาด 

สมุจเฉทปหาน การใช้ปัญญานีม้ันมีตทังคปหาน คือช่ัวคราวๆ ไม่มีขณะจิต ไม่มีขณะ

จิตคือไม่ขาด ไม่ขาดคือไม่นิโรธ ไม่ดับทุกข์ไง ขณะจิตคือนิโรธ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 

มรรค มรรค ๔ ผล ๔  

ไอ้พวกกะลามนับอกไม่ต้องมีขณะ มรรค ๔ ผล ๓ ผลคือไม่นิโรธไง เพราะไม่ต้อง ไม่ต้อง

มี ปฏิเสธอีกด้วย เพราะภาวนาไม่เป็นไง ไอ้พวกธรรมะในกะลานัน่น่ะมนัขดัมนัแย้ง  

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจ้าจะไม่มีขัดมีแย้ง จะไปในแนวทางเดียวกนั 

เว้นไว้แต่หยาบ กลาง ละเอียด เห็นไหม มรรค ๔ ผล ๔ ไง โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทา

คามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล มรรค ๔ ผล ๔ 

นิพพาน ๑ นี่ธรรมะนอกกะลา  

เวลาพิจารณาไปแล้วถ้าเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง พิจารณามันขาด เวลา

ขาดเป็นพระสกิทาคามี พระสกิทาคามี แล้วจะขดุคุ้ยค้นคว้าแสวงหา แสวงหาอสภุะๆ แสวงหา

เกือบเป็นเกือบตาย ขดุคุ้ยหาไม่เจอ ติดหมดล่ะ  

หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านคุ้มครองดแูล แล้วท่านยกให้ ท่านพยายามให้อุบาย ถ้าจบั

ต้องได้ พอมนัจบัต้องได้ มนัพิจารณาของมนัได้ นี่มหาสต ิมหาปัญญา 

ถ้ามหาสติ มหาปัญญา สติ ปัญญา มหาสติ มหาปัญญามันเป็นอย่างไร แล้วมหาสติ 

ปัญญามันมีมาตรฐานของมัน ถ้าธรรมะนอกกะลา ธรรมะนอกกะลา ครูบาอาจารย์ของเรา
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เพชรน า้หนึ่งๆ ท่านรู้ท่านเห็นของท่าน แล้วไอ้พวกธรรมะในกะลามนัพดูนะ ฟังแล้วท่านยิม้ๆ ผู้ รู้

เขามีอยู่ ผู้ภาวนาเป็นมีเยอะ ผู้ภาวนาไม่เป็นเยอะกว่า มนัเลยเป็นธรรมะในกะลาไง 

ครูบาอาจารย์ของเราท่านเป็นธรรมๆ นะ ท่านก็สังเวช ปลงธรรมสังเวชนะ แต่ไอ้ธรรมะ

ในกะลามนัไม่รู้ตวั ถึงรู้ตวัมนัหมดความสามารถ มนัเป็นคนหน้าด้าน  

โดยข้อเท็จจริง มนุษย์รู้จักผิดชอบช่ัวดี แล้วสิ่งที่เราไม่รู้ แล้วครูบาอาจารย์ที่

ท่านชีท่้านบอก ท าไมเราไม่ขวนขวาย ไม่แสวงหา ไม่มีการกระท า เว้นไว้แต่ธรรมะใน

กะลามันมืดมันบอด แล้วมันพยายามรักษากะลามันไว้ แล้ว! แล้วหลอกลวงประชาชน 

เอวงั 


