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คนมนัมากข้ึนนะ คนเราเด๋ียวน้ีเตม็ลน้โลก แลว้แต่ละคน ดูสิ  ทางโลกเขาน่ะ เขา
บอกวา่ตอ้งมี คนเราเกิดมา มีตกฟาก มีวนัเกิดมีต่างๆ กนั ส่ิงท่ีต่างๆ กนั แลว้คนมนัเป็น
พนัๆ ลา้น แลว้ส่ิงใดเป็นเร่ืองท่ีแทจ้ริง  ฤกษข์องคน เราถือฤกษถื์อชยักนั แต่ถา้
กรรมฐานไม่ถือฤกษถื์อชยันะ กรรมฐานเราน่ีถือความพร้อม ถา้พร้อมท่ีไหนใหท้ าไดเ้ลย 
เพราะทุกวินาทีมีคนเกิดและคนตาย ทุกวินาทีนะคนเกิดใหม่ตลอดเวลา แลว้กจ็ะมีคน
ตายตลอดเวลา  

แลว้การเกิดการตายของเราล่ะ  การเกิดและการตายของเรา ดูสิ ท่ีผา่นมาวนัวิ
สาขบูชา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิดวนัเพญ็เดือน ๖ ตรัสรู้วนัเพญ็เดือน ๖  และ
ปรินิพานวนัเพญ็เดือน ๖  มนัเป็นส่ิงท่ีมหศัจรรย ์ มหศัจรรยเ์พราะมนัเป็นเหมือนวนั
เดียวกนั  

แต่เวลาท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พดูถึงนะ เวลาเทศนาวา่การ แลว้ยอ้น
ถึงวา่มนัมีเหตุการณ์ในพทุธศาสนา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เราเคยเป็น เราเคย
เป็นพญานาคช่ือภริูทตัตะ   เราเคยเป็นพระโพธิสตัว ์เราเคยเป็นๆ   

ค าวา่เคยเป็น ถา้เราเป็นนั้น องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตอ้งยอ้นไปอดีตสิ 
แต่น่ีองคส์มเดจ็บอกวา่ เราเคยเป็นเพราะมนัเป็นอดีตท่ีผา่นมาในปัจจุบนันั้น น่ีก็
เหมือนกนั ตอนเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ น่ีเราเคยเป็น เกิดตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ในปัจจุบนันั้น  เราเคยเป็น แลว้ปัจจุบนันั้นเป็นองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้  จิตดวงหน่ึงมนัเวียนตายเวียนเกิดอยา่งน้ีแลว้เรากเ็วียนตายเวียนเกิดอยู่
ในโลกอยา่งน้ี   
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เวลาเรามองออกไป เราจะเห็นนะ เราเห็นเดก็เกิดใหม่ เราเห็นเดก็ไร้เดียงสา เรา
จะมีความน่ารักมีความเมตตา  แลว้เรามองถึงตวัเรานะ แลว้ตวัเราดูความคิดท่ีไร้เดียงสา
สิ  ส่ิงท่ีเราไม่รู้ไร้เดียงสาทั้งนั้น ไม่มีใครรู้ไปหมดหรอก ส่ิงท่ีไม่รู้ไปหมดนะเวน้องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กบัพระอรหนัตบ์างองคเ์ท่านั้นนะ  

บางองคมี์อภิญญา มีอวิชชาต่างๆ จะรู้ แต่บางองคจ์ะรู้โลกนอกโลกใน โลกในคือ
โลกทศัน์จากภายใน โลกจากภายในน้ีส าคญัมาก โลกภายนอก โลกนอกโลกใน กิริยา
ภายนอกกิริยาภายใน เร่ืองของภายนอกภายใน ภายนอกหมายถึงในครอบครัวเรา ใน
สงัคมของเราน่ีภายนอก  

ภายในคือความรู้สึกของเรา อยูใ่นครอบครัวของเรา ลกูหลานพอ่แม่เรามี
ความสุขแต่ในหวัใจของเรามนักก็ลดัหนอง โลกในถา้แกกิ้เลส กิเลสเกิดจากโลกใน พระ
อรหนัตบ์างองค ์สามารถรู้แจง้โลกใน  แต่โลกนอกสุกขวิปัสสโก สุกขวิปัสสโก  เตวิช
โชต่างๆ ส่ิงน้ีมนัเป็นไปจากโลกนอกโลกในท่ีมนัเป็นไปอยา่งนั้น  

การเกิดและการตายของสงัคมโลก สงัคมโลกสงัคมของวฏัฏะ และเรากคิ็ดวา่
เป็นสภาวะแบบนั้น แต่เราไม่เขา้ใจเลยวา่จิตเรา ใจเรา จิตท่ีตวัเกิดตวัตายมนัเคยเกิดเป็น
ใครมาบา้ง สมบติั ดูสิเขามอบมรดกกนันะ  

ดูสิ ดูอยา่ง โตเทยยพราหมณ์ เคยเป็นเจา้ของสมบติันั้น แต่เวลาตายแลว้ไปเกิด
เป็นสุนขัในบา้นนั้น เกิดเป็นสุนขัในบา้นนั้น จนองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
บิณฑบาตไป โตเทยยพราหมณ์เธอเป็นคฤหสัถเ์ธอกต็ระหน่ี เป็นสุนขัเธอกย็งัตระหน่ี 
ขนาดเป็นเจา้ของสมบติันั้น ตายไปเกิดมาเป็นสุนขัเฝ้าสมบติันั้น  

น่ีกเ็หมือนกนั เรายอ้นกลบัมาท่ีจิตของเรา ถา้เราเกิดเราตายในสมบติัของเรา ใน
มรดกท่ีเราสร้างไวใ้นสงัคมโลก เรากเ็กิดตายๆ มาใชส้มบติัเดิมท่ีเราสร้างไว ้แลว้เราเกิด
มาในครอบครัวนั้นอีก ครอบครัวเราสร้างมา  

ดูสิ ดูในประวติัหลวงปู่ มัน่ ท่ีแม่ชี ท่ีผูเ้ฒ่าจะไปจองครรภข์องลกู จองครรภข์อง
หลาน รักหลานนั้นมาก ตวัเองยงัไม่ตายเลย แต่หลานทอ้งแลว้ ไปปรึกษาหลวงปู่ มัน่ 
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หลวงปู่ มัน่บอกใหก้ าหนดจิตเขา้ไปตดั พอตดัป๊ับ นัน่กแ็ทง้ ถา้ไม่ตดักไ็ปเกิดเป็นลกูของ
หลาน  มนัเวียนตายเวียนเกิดอยา่งนั้น  

แลว้ดูในสงัคมเป็นอยา่งนั้น ฤกษย์ามเป็นอยา่งนั้น แลว้ตวัเราเป็นยงัไง จิตเราเป็น
ยงัไง เราศึกษาเร่ืองใจของเราไหม ถา้เราศึกษาเร่ืองใจของเรา  พทุธศาสนา ความส าคญั
ของพระพทุธศาสนาสอนส่ิงท่ีลึกลบัท่ีโลกเขาไม่มีกนั แต่สงัคม วิชาการทางโลก วิชา
พรหมศาสตร์ต่างๆ เขาสอนฤกษง์ามยามดี มนัพิสูจนไ์ด ้มนัเป็นพรหมศาสตร์  

ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนไดม้นัเป็นวิชาการอนัหน่ึง วิชาการของโลกๆ ไง แลว้เรากต่ื็นใน
วิชาการของโลก เรามองมือดา้นเดียว ฝ่ามือกบัหลงัมือไง เรามองเห็นดา้นเดียว เห็นเป็น
ส่ิงต่างๆ ท่ีวา่เกิดมาในเร่ืองของโลก แต่ฝ่ามือ ส่ิงท่ีเรามองไม่เห็น ไม่เห็นหลงัมือ ส่ิงท่ีไม่
เห็นเร่ืองของใจ ใจท่ีพาเกิดพาตาย แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ยอ้นมาท่ีน่ี ถา้จบ 
จบกนัท่ีน่ีนะ   

แลว้เรามานัง่กนัอยูน่ี่ ใครพามาๆ คุณ...พามาเหรอ ...ไม่ไดพ้ามานะ เขาเพียงแต่
ชวนมา ใจเราอยากจะมา ใจเราเองเป็นคนชวนร่างกายเรามา ถา้ใจเราไม่มาจะมานัง่อยู่
ท่ีน่ีไดย้งัไง ใจเราเองต่างหากชวนมา ใจเราเองต่างหากใชบ้ริการของเขา  ถา้ใจมนัพามา 
ใจมนัเวียนตายเวียนเกิด กใ็จมนัพาไป เจตนามนัพาไป  

เจตนาอยากเป็นอยา่งนั้นอยากไดอ้ยา่งนั้นมนัพาไป ถา้เจตนาพาไป ถา้ส่ิงท่ีองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้พาน่ี โลกใน ถา้แกโ้ลกใน ศาสนาพทุธส าคญัตรงน้ี ส าคญั
ตรงสอนเขา้ไปท่ีสจัจะความจริง สจัจะความจริงมนัอยูท่ี่ในหวัใจของเรา สจัจะความจริง
นะ ส่ิงท่ีโลกนอกมนัเป็นอนิจจงั ส่ิงท่ีมนัช่วยเหลือกนั มนัเก้ือกลูกนัมนัความเป็นไปของ
โลกเขาทั้งนั้นแหละ  

ส่ิงน้ีถา้มีอ  านาจวาสนา เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกพระอานนท ์
เวลาจะไปนิพพาน "อานนท ์ เธอบอกเขาเถิดใหป้ฏิบติับูชา อยา่บูชาดว้ยอามิสเลย"  แต่
เราน่ีเป็นอามิสบูชากนั ท าบุญกศุลใหเ้ป็นอามิสหมดเลย มนัไดบุ้ญกศุล กบุ็ญกศุลนั้น
เป็นแรงขบัเคล่ือน รถท่ีมาเติมน ้ามนัมาทั้งนั้นเลย ถา้น ้ามนัหมดไปไม่ไดห้รอก   
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จิตน่ี อ านาจวาสนาบารมี ไดอ้าศยับุญกศุลเป็นเคร่ืองพาไป ถา้จะเกิดอีกกข็อให้
เกิดดี เกิดแลว้มีความสุขความเจริญ ความเจริญกเ็จริญของโลก เจริญโดยสมมุติ แต่ถา้
เจริญในวิมุตติล่ะ เจริญในความจริง ถา้ความเจริญอนัน้ี ศรัทธานะ อเสวนา จ พาลานํ 
ปณฑิตานญฺจ เสวนา  

             ถา้เป็นสงัคมโลกๆ  สงัคมโลกเราไม่คบคนพาล เราจะคบเพื่อนท่ีดีเราจะคบ
บณัฑิตท่ีดี แต่ถา้เป็นนกัปฏิบติั เราจะไม่คบอารมณ์ท่ีพาออกไปนอกลูน่อกทาง อารมณ์ท่ี
เกิดประพฤติปฏิบติั ส่ิงท่ีเป็นอารมณ์ความรู้สึกจากภายใน คบคนพาลคบบณัฑิต ถา้คบ
บณัฑิต มนัจะเขา้มาจากสจัจะความจริงในหวัใจของเรา ถา้สัจจะความจริงในหวัใจของ
เรา เราจะเร่ิมเห็นฐานของจิต  เห็นฐานของจิตนะ จิตสงบคืออะไร  เกิดมานาย ก. นาย ข. 
สมมุติทั้งนั้นแหละ พอ่แม่ตั้งให ้ไม่พอ่แม่ตั้งใหก้ไ็ปหาพระตั้งให ้ 

แต่ถา้จิตมนัสุขข้ึนมา  ใครเป็นคนตั้งให ้ สมาธิใครเป็นคนตั้งให ้  ถา้หวัใจ
ความรู้สึกอนัน้ีใครเป็นคนตั้งให ้ ปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก ความเห็นของใจ ใจเหมือนกบัตวั
มนัเอง นาย ก. นาย ข. นาย ง. มนัอยูท่ี่น่ีไง ถา้มนัอยูท่ี่น่ี ภพ ภพชาติ  

เราเวลาประพฤติปฏิบติั เคยไดย้นิไดฟั้งไหม ร้ือภพร้ือชาติสิคะๆ ร้ือภพท่ีไหนล่ะ 
ภพอะไร ชาติอะไร ชาติไทยเหรอ  ชาติไทย ชาติจีน ชาติลาวเหรอ ชาติอยูต่รงนั้น
เหรอ  ภพชาติมนัอยูท่ี่ไหน ภพชาติมนัอยูท่ี่ทะเบียนบา้นเหรอ ภพชาติมนัอยูท่ี่ใจต่างหาก
ล่ะ เกิดเป็นใคร ภวาสวะ ถา้มีตวัเรา เพราะมีเรา มีหวัใจมนัถึงมีเรา  

คนตายไปแลว้มนัชาติอะไร ศพมนัชาติอะไร ศพมนัไม่มีชาติหรอก ตายท่ีไหนก็
เผาดว้ยกนั  ส่ิงต่างๆ เผาดว้ยกนัทั้งนั้นแหละ แต่ถา้โละร้ือภพร้ือชาติ มนัจะไม่มีใครเห็น
ภพเห็นชาติเลย ไม่รู้จกัตวัเองดว้ย ตวัเองคืออะไร ช้ีไปสิ อวยัวะต่างๆ เด๋ียวน้ีทาง
การแพทยเ์ขาเปล่ียนไดห้มดล่ะ  

ถา้เป็นเราเหรอ เวลาผา่ตดั ตดัท้ิงไปแลว้เอามาเกบ็ไวไ้หม  ของเน่าของเหมน็ไม่มี
ใครเกบ็ไวเ้ลย น่ีกเ็หมือนกนั ส่ิงท่ีวา่เป็นเราๆ มนัอยูท่ี่ไหนล่ะ ส่ิงท่ีวา่เป็นเราๆ มนัไม่มี
เลย ส่ิงน้ีมนัเป็นอารมณ์ความรู้สึก ส่ิงท่ีเป็นความรู้สึกนะ เขาชมสรรเสริญ โอ๋ย ดีอกดีใจ
นะ เขาติฉินนินทา ทุกขม์าก ส่ิงใดเผชิญหวัใจ โลกธรรม ๘ ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมากบัเรานะ  
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สุขจากภายนอก สุขจากภายใน  ถา้สุขจากภายในนะเราแสวงหากนัท่ีน่ีไง บุญ
กศุลท่ีเราจะสร้างกนัต่อไปขา้งหนา้ เราจะสร้างบุญกศุลไวใ้นศาสนา มนัจะเป็น ศาสน
วตัถ ุ เวลาเราจะสร้างวดัสร้างวากนั ขอใหไ้ปสู่จตุรทิศ ขอใหผู้ท่ี้อยูแ่ลว้ใหอ้ยูด่ว้ยความ
ร่มเยน็เป็นสุข ท่ีอยูแ่ลว้ขอใหเ้ป็นสุขนะ ท่ียงัไม่ไดม้าขอใหม้า ผูท่ี้เป็นผูท่ี้สมัมาทิฐิ ผูท่ี้มี
ความเห็นถกูตอ้ง  

ส่ิงท่ีเราสร้างข้ึนมา สร้างข้ึนมาเพื่อการประพฤติปฏิบติั เวลาเราถวายบาตรพระ 
เร่ืองสงัฆทานถวายบาตร พระออกบิณฑบาตอาศยับาตรน้ีไดอ้าหารใส่บาตรทุกวนั ได้
ด ารงชีวิต กเ็หมือนกบัเรามีส่ิงด ารงชีวิตของเราตลอดไป  ส่ิงท่ีด ารงชีวิตมนัเป็นเร่ืองของ
ทาน เราเองเป็นคนออ่นแอ เราเองเป็นคนใช่ไหม  

ตน้ไมมี้เปลือก มีแก่น มีกระพี้ เราเป็นสงัคมของชาวพทุธ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา อุบาสก อุบาสิกาท่ีเขม้แขง็ อุบาสก อุบาสิกาท่ีเป็นพระอรหนัตใ์นสมยัพทุธกาล
กมี็  ในสมยัปัจจุบนัน้ีอุบาสก อุบาสิกาท่ีเป็นพระอริยเจา้ มี มีจริงๆ แต่เพราะเขามีแลว้เขา
กลา้พดูออกมาไหมล่ะ เพราะโลกเขาจะเช่ือกนัไดอ้ยา่งไร  

ถา้เราเป็นอุบาสก อุบาสิกา เราเป็นส่ิง เป็นส่วนของแก่น ของกระพี้  เราจะท าบุญ
อยา่งน้ี เราจะสร้างผลของบุญอยา่งน้ี เราท าไดแ้ค่น้ี  วฒิุภาวะของจิตมนัมีไดเ้ท่าน้ี แต่ถา้
เวลาประพฤติปฏิบติันะ อยากเป็นพระอรหนัต ์ อยากเป็นพระอริยเจา้ อยากจะเป็นส่ิง
ต่างๆ ข้ึนมา แต่เหตุมนัไม่สมควรนะ  เหตุมนัไม่สมควร ผูใ้ดปฏิบติัธรรม สมควรแก่
ธรรม  

อยา่งเช่น เช่น ถา้เรามีความมัน่คงๆ เรามีสติสมัปชญัญะ เราจะนัง่สมาธิ เพื่อเอา
ใจไวอ้ยูใ่นอ านาจของเรา เอาความรู้สึก เอาความคิดไวใ้นอ านาจของเรา  ถา้เราเอา
ความคิดความรู้สึกไวใ้นอ านาจของเรา  จิตมนัจะเป็นสมัมาสมาธิ ถา้เป็นสมัมาสมาธิแลว้
มนัยอ้นไปวิปัสสนา มนัตอ้งแกโ้รคแกภ้ยั  

จิตน้ีมีโรคมีภยันะ เพราะมนัมีอวิชชา มนัมีมาร มารเห็นไหม พระสมยัพทุธกาล 
เวลาท าสมาธิเส่ือมถึง ๗ หน เอามีดเชือดคอตวัเองเลยนะ เลือดพุง่ออกมานะ วิปัสสนา
เด๋ียวนั้น เป็นพระอรหนัตเ์ด๋ียวนั้นนะ มารคิดวา่พระองคน้ี์เชือดคอฆ่าตวัตายไง จะตอ้งยงั
ไม่ส้ินกิเลส ตอ้งอยูใ่นมือพญามารไง ร้ือคน้หาไง  
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้  

"มารเอย เธอไม่ตอ้งร้ือจนฝุ่ นตลบอยา่งน้ีหรอก เธอไม่เห็นวญิญาณของลกูศิษย์
เราหรอก เพราะลกูศิษยเ์ราพน้จากเธอไปแลว้"   

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เรายงัมีมารอยูใ่นหวัใจ มนัอยูใ่นใตก้ฎของมาร มนัอยูใ่ตอุ้ง้มือ
ของพญามาร มนัยงัตอ้งเกิดตอ้งตายอยา่งน้ีไปตลอด ส่ิงน้ีเป็นเช้ือไข มนัเป็นส่ิงท่ีนอน
เน่ือง อนุสยั นอนเน่ืองมากบัใจ ถา้เราเร่ิมแกไ้ข ถา้จะประพฤติปฏิบติักนัมนัตอ้งมีศรัทธา 
มนัตอ้งมีความจริงจงั  ถึงบอกวา่ ความจริงจงัเราเห็นกนัแต่วตัถุ เราเห็นคนมัง่มีศรีสุข
ดว้ยแกว้แหวนเงินทองวา่คนน้ีมีอ  านาจวาสนา  

เราไม่เคยเห็นคนท่ีนัง่อยูโ่คนไมแ้ลว้มีจิตใจท่ีเขม้แขง็ เอาหวัใจของตวัเองไวใ้น
อ านาจ คนนั้นต่างหากท่ีมีวาสนา เราไปมองวาสนากนัท่ียศถาบรรดาศกัด์ิ เราไปดูอ  านาจ
วาสนากนัวา่มีสถานะไง เราไม่เคยมองอ านาจวาสนาของคนท่ีนัง่อยูโ่คนไมเ้ลย คนท่ีนัง่
อยูใ่นถ ้า คนท่ีออกผจญภยักบัสตัว ์เสือต่างๆ   

คนคนนั้นมีอ  านาจวาสนาเพราะใจของเขาเห็นส่ิงท่ีเรามองไม่เห็น ใจของเขาเห็น
ส่ิงท่ีมีค่าท่ีเรามองไม่เห็น เราไปมองเห็นแต่ส่ิงท่ีวา่เราเห็นดว้ยตา เราสมัผสักนัสงัคม
ยอมรับสงัคมใหค่้า แต่ถา้หวัใจเราเอาไวใ้นอ านาจของเรา เทวดา อินทร์ พรหม ในวฏัฏะ
มากราบมาไหวน้ะ ท าไม เทวดา อินทร์ พรหม มาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ล่ะ  ท าไมเทวดา อินทร์ พรหม มาฟังเทศน์ของครูบาอาจารยเ์ราล่ะ ฟังเทศน์เทศน์มา
จากไหนล่ะ  

ถา้เราเทศน์กนัพระทัว่ไปเทศน์กก็างต าราเทศน์กนั อ่านหนงัสือนะเด๋ียวน้ีเราฟัง
เทศนเ์องกไ็ด ้ เราดูพระไตรปิฎกในคอมพวิเตอร์กไ็ด ้ ส่ิงน้ีมนัออกมาจากนัน่  แต่เวลาครู
บาอาจารยเ์ทศน ์ เทศนม์าจากไหน เทศน์มาจากใจ ใจท่ีมนัรู้ไง ใจท่ีมนัรู้วา่ส่ิงท่ีมนันอน
เน่ืองมนัมายงัไง  วิธีการของมารมนัหลอกเรายงัไง  รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร 
เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร  

เป็นบ่วงของมาร รูป รส กล่ิน เสียง มนัไม่เป็นมารเลย มนัไม่เป็นโทษกบัใครเลย 
ถา้รูป รส กล่ิน เสียง เป็นโทษนะ เสียงท่ีพดูอยู ่ ถา้ไม่มีเสียงเราจะส่ือความหมายกนัได้
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อยา่งไร เสียงกคื็อเสียง รูปกคื็อรูป รสกคื็อรส มนัเป็นธรรมชาติของมนั เพยีงแต่คนไป
ติดมนั มนัเป็นบ่วงของมารมนัไปล่อ แลว้เรากมี็มารอยูใ่ช่ไหม มนัเป็นบ่วงมนัเป็นเช้ือ
ล่อ แลว้มารกช็อบ  

พอมารชอบมนักกิ็นเหยือ่อยา่งนั้น พอกินเหยือ่อยา่งนั้น มนักล็ากเราไปดว้ย มาร
มนักินเหยือ่ ถา้มนักินเหยือ่แลว้มนัไม่ลากเราไป ทุกขก์พ็อแรงน่ะสิ พอมารมนักินเหยือ่
แลว้มนักอ็ยากได ้อยากไดเ้รากแ็สวงหา แสวงหาเรากอ็อกไปทุกขไ์ปยาก เรากว็ิ่งเตน้เผน่
กระโดดไปกบัมารตลอดเลย   

รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร และถา้เราควบคุม
ของเราได ้เห็นวฒิุภาวะ   ส่ิงท่ีโลกเราใชก้นัอยูน่ี่นะ  ทุกคนดูสิ การตลาดเขาตอ้งพยายาม
จะหาใหไ้ดก้วา้งๆ นะ เขาพยายามจะใหเ้ราไดซ้ื้อไดใ้ชข้องเขาอยูแ่ลว้ เราไม่ตอ้งห่วง
หรอกวา่สมบติัทางโลกเราจะไม่เคยใชส้อย มนัเคยใชเ้คยสอยเคยสมัผสักนัมาทั้งนั้นล่ะ 
แลว้เรากอ็าจจะได ้เคยสมัผสักนัมาแลว้กไ็ด ้ เราอาจเป็นเจา้ของเดิมของมนักไ็ด ้แลว้จะรู้
ไดย้งัไงล่ะ  

แต่ถา้เราวิปัสสนาเขา้ไป มนัรู้หมดมนัเห็นหมดนะ  มนัรู้หมดมนัเห็นหมดเพราะ
อะไร  เพราะถา้ไม่รู้หมดไม่เห็นหมดส่ิงน้ีมนัคืออะไร ส่ิงน้ีทางพทุธคือส่ิงท่ีมนัเป็น
นิวรณ์ นิวรณธรรมมนักางกั้นความจิตท่ีเป็นความสงบ จิตมนัสงบไดม้นัตอ้งผา่นนิวรณ์
น้ีเขา้ไป แลว้ส่ิงน้ีมนัเป็นความสงสยัมนัเป็นความนิวรณ์ของใจ  

ถา้มนัเป็นความนิวรณ์ของใจ ถา้มนัผา่นน้ีเขา้ไป แลว้ส่ิงท่ีผา่นเขา้ไปมนักเ็ป็น
ขอ้มูลเดิม ขอ้มูลเดิม รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ สญัญาความจ าไดห้มายรู้ เรามา
จากไหนเราช่ืออะไร ในบตัรประจ าตวัของเราเลขท่ีเท่าไร เราจ าไดห้มดน่ะ ส่ิงท่ีจ  าได้
เป็นสญัญาใช่ไหม แลว้เด๋ียวมนักลื็ม  

             แต่เวลาถา้มนัยอ่ยสลายไป ส่ิงบุญหรือบาปท่ียอ่ยสลายไป น่ี อวชฺิชา ปจฺจยา สงฺ
ขารา สงฺขารา ปจฺจยา วญฺิญาณํ สญัญาอยา่งน้ี มนัจะซบัลงไปในจิตปฏิสนธิ  วิญญาณมนั
มี ๒ วิญญาณนะ วิญญาณในขนัธ์ ๕ วิญญาณในรับรู้ วิญญาณอยา่งน้ี มนัวิญญาณส่ือ
ความหมายในโลกมนัเป็นวิญญาณอนัหน่ึง   
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วิญญาณอยา่งน้ีเกิดๆ ดบัๆ  แต่วิญญาณอีกตวัหน่ึง วิญญาณจิตปฏิสนธิจิตมนัเป็น
วิญญาณตวัละเอียดตวัพาเกิดพาตาย เวลาคนมนัเกิดมนัตายมนัถึงจ าภพชาติตวัเองไม่ได้
ไง  แต่เวลาถา้จิตมนัยอ้นกลบัเขา้ไปถึงขอ้มูล ท าไมองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ถึง
จ าไดห้มด เห็นหมดเลยนะเป็นพระโพธิสตัว ์เป็นพระเวสสนัดรเป็นต่างๆ   

ท าไมเห็นไดล่้ะ เพราะอะไร  เพราะส่ิงท่ีเคยเป็น เราเคยใชชี้วติน้ีมาทั้งชีวิตเลย 
แลว้พอมนัตายไป จิตน้ีไปเกิดใหม่ ส่ิงท่ีวา่น่ีมนัไม่รู้ ไม่รู้วา่มนัเกิดในสถานะใหม่ มนั
เป็นคนใหม่แต่จิตอนัเดิม  มนัเป็นภพใหม่ สถานท่ีใหม่ แต่จิตเดิมตลอดไป  

ถา้จิตเดิมตลอดไป เวลาเขา้ไปถึงขอ้มูลเดิม มนัจะไปร้ือคน้ตรงนั้น ส่ิงน้ีมนัเป็น
บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ มนัแกกิ้เลสไม่ได ้ การแกกิ้เลสคืออริยสจัเท่านั้น 
เพียงแต่วา่จิตน้ีมนัมีอยู ่ ขอ้มูลมนัมีอยู ่ มนัถึงท าใหค้วามรู้สึกความนึกคิด อ  านาจวาสนา
ของคนต่างๆ กนัไป   

ต่างๆ กนัไป อยูท่ี่การแกไ้ข อยูท่ี่การสะสม อยูท่ี่การกระท า ถา้การกระท ามนัฝัง
มาทั้งหมด ถึงวา่ ท าดีไดดี้ท าชัว่ไดช้ัว่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์แน่นอนๆ เพราะการกระท าเกิด
มาจากความรู้สึกของเราทั้งหมด ความรู้สึกเราเองเป็นคนเร่ิมตน้คิดเร่ิมตน้กระท า ถา้ไม่มี
มโนกรรม ใจไม่ไดห้มาย ไม่ไดคิ้ดนะ ท าไม่ไดพ้ดูไม่ได ้ คิดไม่ได ้มนัคิดออกมาจากใจ
ก่อน แต่มนัละเอียดลึกซ้ึง จนเรามองไม่เห็นไง  

สนัตติ เกิด-ดบั เกิด-ดบั เกิด-ดบั มนัความคิดตลอดมาอยา่งน้ี แลว้มนัต่อเน่ืองมา
ตลอด แลว้เรากไ็ม่เขา้ใจมนั แลว้ถา้ไม่มีศาสนาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เรา
จะเช่ือเร่ืองอยา่งน้ีไหม ถา้เราเช่ือเร่ืองอยา่งน้ีนะ  

ดูสิ ในปัจจุบนักระแสโลกแรงขนาดไหน เราไปเช่ือการประชาสัมพนัธ์เราไปเช่ือ
ส่ือต่างๆ กนัหมดเลย แลว้เรากเ็ป็นเหยือ่ของมนัแลว้เรากไ็ม่รู้นะวา่อะไรจริงอะไรเทจ็ แต่
ถา้มีการประพฤติปฏิบติั องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พดูถึงเร่ืองกาลามสูตรนะ อยา่
เช่ือเพราะอาจารยเ์ราสอน อยา่เช่ือเพราะสงัคมเช่ือตามๆ กนัมา อยา่เช่ือ ใหเ้ช่ือ
ประสบการณ์ตรง ใหเ้ราปฏิบติัข้ึนมา สมัผสัข้ึนมา น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เราเช่ือในศาสนา
พทุธน่ะ ตอ้งมีปริยติั ปฏิบติั การประพฤติปฏิบติัเป็นการทดสอบ ทดสอบตรวจสอบๆ  
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             ถา้เราทดสอบตรวจสอบ ถา้มีอ  านาจวาสนา ท าไมถึงค าวา่มีอ  านาจวาสนาล่ะ 
เพราะมีอ  านาจวาสนา ดูสิเขาขดุบ่อน ้ากนั บ่อน ้าบางแห่งแหล่งน ้าไม่มีตอ้งขดุลึกหน่อย 
ใช่ไหม แหล่งน ้าท่ีมนัมีขดุต้ืนๆ กมี็ใช่ไหม อ านาจวาสนานัง่อยูด่ว้ยกนั ๑๐ คน บางคน
นัง่ป๊ับ ปุ๊บไดเ้ลย บางคนนัง่ไป ๒๐  ปีไม่ไดเ้ลย   

แหล่งน ้าต้ืน แหล่งน ้าลึก แต่มีแหล่งน ้าไหม มีแน่นอนนะ ถา้ไม่มีแหล่งน ้าจะมี
หวัใจไดย้งัไง ถา้ไม่มีแหล่งน ้าเราเป็นคนตายหมด คนตายคือหมดแหล่งน ้า คนยงัมีชีวิต
อยูมี่แหล่งน ้าเพราะมีหวัใจ ถา้มีหวัใจมนัขดุไดท้ั้งนั้นแหละ เพียงแต่มนัต้ืนลึกต่างกนั
เท่านั้น  ถา้มีความจงใจ น่ีอ  านาจวาสนาไง  

แลว้อ านาจวาสนามาจากไหน กม็าจากท่ีเราท ากนัอยูน่ี่ มาจากบุญกศุล มาจากการ
กระท าของเรา มาจากเจตนาของเรา แลว้บุญของเรา บุญมนัเกิดจากอะไรล่ะ เขาบอก
ปฏิบติัแลว้ไดบุ้ญอะไร ท าบุญร้อยหนพนัหนไม่เท่ากบัถือศีลบริสุทธ์ิหนหน่ึง ถือศีล
บริสุทธ์ิร้อยหนพนัหนไม่เท่ากบัเกิดสมาธิข้ึนหนหน่ึง  

แลว้เรานัง่สมาธิกนัน่ี คิดสิ ถา้เรายอ้นกลบัไปเท่ากบัท าทานเป็นหม่ืนหน เราสละ
ทานหม่ืนหน ถา้เรานัง่สมาธิจิตสงบหนหน่ึงมนัเหมือนกบัท าบุญหม่ืนหนน่ะ ดูสิ เห็น
ไหม ส่ิงท่ีมีคุณค่าแต่เราไม่เขา้ใจ  เกิดเป็นชาวพทุธไปหาพระล าบากมาก พระใหท้ าแต่
ทานๆ ไม่ใช่บอกพระใหท้ าทานนะ พระท่ีมีคุณสมบติัในใจน่ะ ถา้มาท าทานมนัโกดงั
เกบ็มนัไม่พอท่ีจะเกบ็นะ เพราะอะไร  มนัเป็นเร่ืองของทาน  

แต่เร่ืองส่ิงท่ีเราเป็น เป็นการแสดงออกของน ้าใจ เรามีน ้าใจเราอยากแสดงออก 
เราถึงสละทานออกไปใช่ไหม ทานน้ีกเ็พื่อใจใช่ไหม แลว้เพื่อใจถา้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา
ร้อยหน พนัหน หม่ืนหน กท็ าความสงบของใจข้ึนมามนักอ็ยา่งนั้น มนัเป็นการ
แสดงออก มนัเป็นเร่ืองของสงัคม เร่ืองของวฒิุภาวะของเดก็ ของใจผูท่ี้เขา้มาใหม่ มนัก็
ตอ้งเร่ิมจากทานก่อน ใหรู้้จกัท าทาน มีทานแลว้มนักจ็ะเขา้ไปวดั ไปวดักจ็ะฟังธรรม  

พอฟังธรรมกจ็ะปรับวฒิุภาวะข้ึนมาใหสู้งข้ึน พอสูงข้ึนกจ็ะเร่ิมประพฤติปฏิบติั 
อยูบ่า้นกว็ดัใจมีลมหายใจเขา้ออกตลอดเวลา มนัท าไดท้ั้งนั้นน่ะ  
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            ศาสนาพทุธน่ะศาสนาของผูป้ระเสริฐ  ศาสนาของผูท่ี้เป็นนกัปราชญ ์ ทุกคนมี
สิทธิท่ีจะท าได ้ ไม่ใช่วา่จะตอ้งท าแง่เดียวจะตอ้งท าอยา่งน้ี มนัไม่ใช่ มนัท าไดทุ้กๆ จริต
นิสยั ทุกๆ ความชอบ และความชอบนั้นตอ้งเป็นสมัมา เป็นสมัมาใหม้นัเขา้มาถึงสจัจะ
ความจริงนะ สจัจะความจริงคือความรู้สึกเรา  

ความรู้สึกของเรานะ  ในความรู้สึกเรา มนัมีบวกและลบ บวกหมายถึงความท่ี
ถกูตอ้งและดีงาม ลบหมายถึงเราไม่เขา้ใจ แลว้มนัเป็นอยา่งนั้น เวลาปฏิบติัท่ีมนัจะ
ไขวเ้ขว มนัไขวเ้ขวตรงน้ีไง  ตรงท่ีมนัเป็นสมัมา สมัมาเป็นความถกูตอ้งมนัเขา้มา มนัจะ
เป็นสจัจะความจริง แต่ถา้เป็นมิจฉาข้ึนมา มนัแสดงข้ึนมาแลว้เราไม่รู้   

เราไม่รู้เราไม่เขา้ใจ แต่แลว้เราพยายามจะเคลมวา่เป็นอยา่งนั้นๆ  เหมือนไม่ได ้ ดู
สิ เวลาหลวงตา ท่านอยูท่ี่บา้นผอื จิตมนัสงบข้ึนมาแลว้มนักอ็อกเสวยความรู้สึกและสงบ
เขา้มา  

“เอะ๊ อยา่งน้ีไม่ใช่พระอรหนัตเ์หรอ”  

เพราะท่านเรียนเป็นมหามานะ ท่านบอก  

“เอะ๊ อยา่งน้ีไม่ได ้เอะ๊ อยา่งน้ีคือสงสยั” 

ไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับอยา่งน้ี แต่ถา้ไม่มีสตินะ เอะ๊ เราไม่ใช่พระอรหนัตเ์หรอ มนั
จะบอกใช่ๆๆ แลว้เรากจ็ะหลงความรู้สึกของเราไป แต่ท่านบอกวา่ “เอะ๊” อยา่งน้ีเราไม่
เอา ถา้ไม่เอาๆ กต็อ้งปฏิบติัใหม่ ถึงกลบัจากอ าเภอบา้นผอื ท่ีวา่เป็นโรคเสียดหวัใจ 
กลบัไปท่ีดอยธรรมเจดีย ์แลว้ไปพลิกฟ้าคว  า่ดินกนัอยูท่ี่หลงัเขาดอยธรรมเจดีย ์  

ถา้เราประพฤติปฏิบติัไป ฝ่ายลบในหวัใจมนัจะสร้างภาพ แลว้มีครูบาอาจารย์
เทศนาวา่การไวม้นัจะจบัไวเ้ป็นแนวทาง มนัจะเป็นวิปัสสนึกแลว้ใจมนัจะนึกภาพได ้
มนัจะสร้างออกมา สร้างออกมาเพื่ออะไร น่ีกิเลสมนัสร้างอะไร กิเลสมนัเอาธรรมมา
แอบอา้ง มนัสร้างเพือ่จะใหเ้ราเช่ือมนั ถา้เราเช่ือกิเลสนะ แลว้เราไม่ประพฤติปฏิบติั แลว้
เรากจ็ะติดอยูก่บัความเห็นของกิเลสเห็นไหม   
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มารมนัขดุหลุมล่อไวไ้ง มารมนัขดุหลุมล่อไว ้ วา่เราน่ีประพฤติปฏิบติัไดผ้ล
แลว้  มารมนัประพฤติปฏิบติัวา่  เราท าแลว้ คน เราจะใชจ่้าย จบัจ่ายใชส้อยเราตอ้งมีทุน 
เวลาจิตเป็นสมาธิเป็นทุน แลว้พอมนับอกวา่ส่ิงน้ีเป็นผลแลว้ เรากใ็ชจ่้ายทุนโดยฟุ่ มเฟือย 
พอทุนเราหมดแลว้นะ  เวลาจิตมนัติดแลว้ พอติดกว็า่สภาวะ สภาวะท่ีเป็นธรรม เรากใ็ช้
จ่ายฟุ่ มเฟือย  

พอจิตมนัเส่ือมนะ พอมนัคลายออกมานะนัง่คอตกเลย น่ีกไ็ม่ใช่เพราะอะไร
เพราะพอมนัเส่ือมป๊ับ มนัจะเกิดความฟุ้ งซ่าน มนัจะเกิดความกระทบกระเทือนของใจ 
ใจมนัจะทุกขม์าก แลว้ทุนกไ็ม่มี อะไรกไ็ม่มี ตอ้งกลบัมาพทุโธๆ กนัใหม่    

เวลาปฏิบติั เจริญแลว้เส่ือมๆ ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมาจากการกระท าของเรานะ 
ประสบการณ์อยา่งน้ีมนัจะมีกบัเรา  แลว้มีครูมีอาจารยค์อยแนะน า เป็นท่ีพึ่งนะ  นกัมวย
เขายงัมีพี่เล้ียงเลย น่ีกเ็หมือนกนั เราประพฤติปฏิบติั ถา้มีครูมีอาจารยน์ะ เหมือนมีพี่เล้ียง
คอยใหน้ ้ า คอยบอกเทคนิคการต่อสู้ คอยการกระท า   

            แลว้เราเกิดมาเราพบไหม เราเกิดมาในปัจจุบนั หลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่เป็นผู้
บุกเบิกมา น าทางมา แลว้เรามาประพฤติปฏิบติั ศาสนาเจริญ เจริญตรงน้ีไง ไม่ใช่เจริญท่ี
วตัถุนะ ไม่ใช่เจริญท่ีคนนบัถือมากนบัถือนอ้ยนะ เจริญในหวัใจของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั
แลว้ไดท้  าคุณธรรมจริงข้ึนมาจากหวัใจ  แลว้ดูสิ ความเศร้าหมอง ความเป็นอคติ กิเลสใน
หวัใจมนัจะท าใหเ้ราเศร้าหมอง  

ถา้เราประพฤติปฏิบติัแค่จิตสงบน่ี จิตเราจะผอ่งแผว้  จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิม
แทห้มองไปดว้ยอุปกิเลส   แลว้จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส ผอ่งใสมนัเศร้าหมองผอ่งใส มนัเป็น
ของอนิจจงั  แต่ถา้เราวิปัสสนาไปเวลาเราท าไป มนัเหนือจากความผอ่งใส ความผอ่งใส
เป็นพลงังานแต่เวลาเกิดวิชาการเกิดมรรคข้ึนมา มนัจะรวมตวัเป็นมรรคสามคัคี มนั
สมุจเฉทปหานเขา้ไป จิตน้ีมนัผอ่งแผว้ออกไป   

ธรรมแท้ๆ   มนัอยูท่ี่ไหนมนักส็วา่ง  ดูสิ พระอาทิตยข้ึ์นมา มนัถึงสวา่ง ถา้ไม่มี
พระอาทิตยม์นัจะมืด แต่ถา้ในใจของผูท่ี้พน้กิเลสมนัสวา่งผอ่งแผว้  เทวดา อินทร์ พรหม 
เขาถึงเห็นตรงนั้นไง เขาเห็นนะ เห็นมาจากความคิด เห็นมาจากในหวัใจของเราคิดดีคิด
ชัว่ เห็นแต่ใจของเราวา่มีบุญกศุล เห็นแต่ใจวา่มีอ  านาจวาสนาบารมี  ผูท่ี้รู้จริง แต่ไม่มี
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อ านาจวาสนา เทวดาเขามาหาน่ีกส่ื็อกนัไม่ไดไ้ง มาปกป้องมาดูแลแต่ส่ือใหเ้ขาไม่ได ้
ต่างคนต่างอยูก่นัอยา่งนั้น 

           แต่ถา้มนัส่ือกนัได ้ภาษาใจ ใจความรู้สึก เวลาใจมนัเป็นทุกขม์นักรู้็จกัวา่เป็นทุกข ์
ใจมนัมีวิธีการดบัทุกขม์นักรู้็จกัวิธีการดบัทุกข ์ ใจท่ีวา่ เหตุท่ีมนัจะสร้างใหเ้กิดการดบั
ทุกข ์มนักรู้็เหตุแห่งทุกข ์ ผลท่ีเกิดจากการดบัทุกขม์นักด็บัทุกขเ์ห็นไหม  ส่ิงน้ี เทวดาเขา
อยากจะฟังตรงน้ี เพราะเทวดามนัเป็นเร่ืองของใจลว้นๆ เป็นเร่ืองของทิพย ์ เขาเห็นหมด 
เขารู้หมด แต่เขาไม่รู้วิธีการ เขาไม่รู้อริยสจัไง  

แลว้อริยสจัมนัเป็นนามธรรม แลว้มนัจะไปศึกษาท่ีไหนล่ะ แต่ถา้ศึกษากบัใจผูท่ี้
ท าแลว้ไดผ้ล ส่ิงน้ี พดูมาเถอะ อยา่งของเรา ของๆ เรา เราท ามากบัเรา เขาจะถามยงัไงเรา
กท็  าได ้ เราจะบอกไดห้มดวิธีการของเรา จิตถา้มนัผา่นกระบวนการของอริยสจั มนัจะ
เขา้ใจทุกข ์ ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ ละดว้ยอะไร ละดว้ยมรรค มรรคละแลว้เกิด
อะไร เกิดนิโรธ  

ไอข้องเราล่ะ ของเราน่ีนะทุกข ์ ทุกข ์ แลว้เหตุล่ะ ไม่รู้ แลว้ทุกข์ๆ  ไม่ใช่เหตุดว้ย 
มนัเป็นผลของทุกข ์ เวลาทุกขข้ึ์นมา ทุกขไ์หม ทุกข์ๆ  ทุกขเ์กิดจากอะไรล่ะ ทุกขเ์กิดจาก
ตณัหา ตณัหามนัข้ีนะ มนัท าลาย มนัมีตณัหามีความตอ้งการ มีการผลกัไส ตณัหา 
วภิวตณัหา เพราะมนัผลกัไส มนัมีพลงังานแลว้มนัถึงเกิดความขดัเคืองใจ มนัถึงเป็นทุกข์
ของเรา  

           พอมนัเป็นทุกขข์องเรา เรารู้วา่เป็นทุกข ์ แต่เราไม่รู้เหตุท่ีเกิดทุกข ์ เราไม่รู้จกัมนั
นะ เราเห็นแต่ทุกขแ์ต่ไม่รู้จกัท่ีมาของทุกข ์แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ให ้ ทุกข์
ควรก าหนด เห็นไหมน่ีอริยสจั ทุกขค์วรก าหนด  ก าหนดของทุกข ์แลว้ก าหนดทุกขแ์ลว้
ไปละทุกขไ์ดไ้หม แลว้ไปละท่ีผลไดไ้หม    

มนัละท่ีเหตุ ถา้ละท่ีเหตุ ยอ้นกลบัไปท่ีเหตุ เหตุน้ีเกิดจากอะไร  ยอ้นกลบัไปท่ี
เหตุ เหตุเกิดจากตณัหาความทะยานอยากเป็นสมุทยั ถา้เหตุเกิดจากตณัหาความทะยาน
อยากแลว้อะไรท่ีรู้จากเหตุ อะไรไปรู้จกัมนัล่ะ กปั็ญญาไง ถา้ปัญญาไม่มีสมาธินะ มนัจะ
เป็นโลกียปัญญา มนักเ็ทียบทางวิชาการเลย เป็นอยา่งนั้นๆๆ นะ  
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แต่ถา้เป็นสมาธินะ สมาธิเกิดท่ีไหน สมาธิเกิดจากใจนะ ใจฟุ้ งซ่าน ใจสงบ  ถา้ใจ
ฟุ้ งซ่าน ใจสงบ ใจเป็นสมาธิ น่ีมนัเป็นภพ เป็นงานชอบ ถา้งานชอบ งานในการก าจดัเหตุ
ใหเ้กิดทุกข ์ มรรคมนัเกิดตรงน้ี ทุกขม์นัเกิดท่ีใจ แลว้เหตุการณ์ มารมนักอ็ยูท่ี่ใจ เวลามนั
ขดัเคือง มนักข็ดัเคืองกนัท่ีใจ  

เวลาเราท าทุน คือท าสมาธิได ้ ทุนท่ีมีแลว้ ทุนท่ีมีฐานะแลว้มนัหมุนเขา้มา มนัก็
เกิดปัญญาข้ึนมามนักอ็ยูท่ี่ใจ มนัเกิดข้ึนกบัใจทั้งหมดเลย  อริยสจัเกิดท่ีใจ อยา่งท่ีวา่ 
สมัมาอาชีวะ  เล้ียงชีพชอบ มนัเล้ียงปากชอบ แต่ถา้เล้ียงชีพชอบจากหวัใจ มรรคเล้ียงชีพ
ชอบ ความเป็นปัญญาเห็นชอบเห็นไหม  ศาสนาส าคญัอยา่งน้ี แลว้คนจะท าอยา่งน้ีไดม้นั
ตอ้งมีพื้นฐาน มนัตอ้งมีสติ มนัตอ้งมีอ  านาจวาสนาเพราะมนัเป็นงานลึกลบั   

ดูสิ ขนาดท่ีวา่เราท าครัวกนั มีเคร่ืองครัวทั้งหมดเลย เรายงัท าผดิท าพลาด ท าผดิ
ท าพลาดท าไหมท้ าเกรียม แลว้น่ีมนัเป็นนามธรรม เป็นมรรคในใจ  งานชอบเพียรชอบ 
ด าริชอบ คบบณัฑิตคบมิตรชอบ  ต่างๆ เกิดจากใจแลว้ใคร่ครวญข้ึนมา แลว้ยกข้ึนมาเป็น
มรรคสจั เป็นมรรคสจัในหวัใจ   

เวลามรรครวมตวั มรรคขบัเคล่ือน น่ีธรรมจกัรๆ  เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้เทศน์ธมัมจกัฯ จกัรน้ีเคล่ือนแลว้ไม่มีใครสามารถจะยอ้นกลบัได ้ ไม่สามารถ
ยอ้นกลบัไดเ้พราะมนัเป็นใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้   องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ ใจดวงนั้นเป็นพระอรหนัตแ์ลว้   

แลว้เวลาเทศน์ เทศนว์ิธีการไม่มีใครเคล่ือนกลบัไดห้รอก เพราะวิธีการอนัน้ี มนั
เป็นผลมาจากใจดวงนั้น มนัถึงเป็นของจริงแลว้ไม่มีใครเคล่ือนได ้เวน้ไวแ้ต่หมดยคุหมด
สมยัไง มา ๕,๐๐๐ ปี แลว้พน้ภทัรกปัไปแลว้ พระศรีอริยเมตไตรยถึงตอ้งมาตรัสรู้ 
เหมือนกนั ก าจดัทุกขน้ี์เหมือนกนั  

เราเป็นชาวพทุธ  ศาสนาท่ีเขาสอนกนัน่ะ ศาสนาโลกๆ ศาสนาพทุธของเรา 
ต ารับต าราต่างๆ เป็นเร่ืองของโลก แลว้โลกช้ีทวนกระแส ธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เนน้ตลอดวา่ ทวนกระแสๆ ทวนกระแสกลบัมาท่ีใจของเรา ทวนจาก
โลกนอกเขา้ไปในโลกใน โลกในคือสุขและทุกข ์ แลว้แกไ้ขท่ีสุขและทุกขน้ี์ แลว้เราจะ
เป็นผูท่ี้ไดเ้ป็นสาวกขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้  เอวงั  



การปฏิบติัเบ้ืองตน้  ๑๔ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

ต่อไปเลย 

 โยม :   มีโยมกราบขอความเมตตาท่านพระอาจารยค์รับ ถามวา่ องคภ์าวนาใหจิ้ต
ตั้งมัน่มีหลายแบบ ท าอยา่งไรเราจึงจะรู้แน่ชดัวา่แบบไหนท่ีถกูกบัจริตของเรา 

 หลวงพ่อ :    องคภ์าวนามีหลายแบบมาก มีหลายแบบนะจนองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้วางไว ้ ๔๐ วิธีการ ๔๐ วิธีการ ทีน้ีเวลาเราภาวนา ท่ีวา่เราภาวนากนัแลว้เรา
ไขวเ้ขวกนัเพราะอะไร เพราะอยา่งท่ีเราพดูเม่ือก้ีไง วา่อ  านาจวาสนาเรานอ้ย เราไปเช่ือไง 
ถา้เราจะเช่ือนะ เราตอ้งจบัตรงน้ีเป็นตวัตั้งก่อน ตวัตั้งคือกรรมฐาน ๔๐ หอ้งขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไง พทุธานุสติ ธมัมานุสติ สงัฆานุสติไง  

แลว้ถา้มนัพดูนะ แลว้ถา้เราภาวนา อานาปานสติก าหนดลมหายใจ  อานาปานสติ
ก าหนดลมหายใจเขา้ลมหายใจออก พทุโธกไ็ด ้ ถา้ความถกูตอ้ง โดยกรรมฐาน ๔๐ หอ้ง
ถกูตอ้งหมด เพียงแต่มนัเทคนิคนะ เทคนิคของครูบาอาจารยเ์รา  

เทคนิคหมายถึงวา่เอาพทุโธกบัอานาปานสติมาบวกกนั เพราะพวกเรามนัเดก็ๆ 
ค าจะสอนเดก็ๆ ตอ้งสอนใหช้ดัเจนใช่ไหม อนัน้ีเอาอานาปานสติ ก าหนดลมหายใจเขา้ก็
นึก “พทุ” ลมหายใจออกนึก “โธ” แลว้กภ็าวนาไปใหม้นัเป็นรูปธรรมไง ให้เราจบัตอ้ง
ไดง่้ายๆ ไง เพราะการฝึกมนัฝึกยากเพราะถือวา่เป็นนามธรรม เพราะลมหายใจเขา้ ลม
หายใจมนัเป็นอานาปานสติ เราก าหนดลมเฉยๆ กไ็ด ้ 

ก าหนดพทุโธอยา่งเดียวกไ็ด ้ทีน้ีพอเอามาจบั เร่ิมตน้มนัท าไดย้าก เหมือนกบัของ
ท่ีเราท าไดย้ากเราเอามารวมกนัใหม้นัเป็นรูปธรรมจบัไดม้ัน่คง แต่พอท าไปแลว้มนัตอ้งมี
อุบายแกไ้ขไปไดเ้ร่ือยๆ เช่น พอภาวนาไป เวลา พทุ กวา่จะ โธ ลมหายใจมนัชา้ พอจิต
มนัเร่ิมมีพื้นฐานเราวางอนัใดอนัหน่ึงกไ็ด ้คือวางลมไปเลยกไ็ด ้ 

พทุโธๆๆ เฉยๆ กไ็ด ้วางพทุโธไปอยูก่บัลมหายใจเฉยๆ กไ็ด ้  เพราะวา่มนัตอ้งมี
นะ ตอ้งมีแบบ เดก็มนัจะหดัฝึกเดินมนัตอ้งมีอะไรเกาะไปก่อน ค าบริกรรมน้ีส าคญั
มาก  ถา้ไม่มีค าบริกรรมเราดูเฉยๆ มนัเหมือนกบัวา่ เหมือน ในระบบการศึกษา เด็กถา้มี
การศึกษามนัจะมีความรู้ของมนั กบัเดก็ท่ีศึกษาดว้ยตวัเองโดยไม่เขา้ระบบ   
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ทีน้ีถา้มนัมีการศึกษา ถา้เรามีค าบริกรรม  มนัอยูใ่นระบบการศึกษา ยงัไงกแ็ลว้แต่
เดก็คนน้ีตอ้งจบการศึกษาจริงไหม น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เรามีค าบริกรรม พทุโธกไ็ด ้ ลม
หายใจกไ็ด ้ตอ้งเกาะไว ้จ  าไวใ้หแ้ม่นเลยวา่ตอ้งเกาะ อนัน้ีมนัเป็นประสบการณ์ของครูบา
อาจารยน์ะ ตั้งแต่หลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่ลงมาเลย  

ถา้ไม่มีค าบริกรรมมนัจะเป็นไดก่ึ้งสมาธิ ไม่ใช่สมาธิ มนัไดก่ึ้งสมาธิตรงไหนรู้
ไหม สมมุติเรา เราท าอะไรดว้ยอารมณ์ของเรา แต่พอเราก าหนดดมูนั มนักจ็ะอยูน่ิ่งๆ 
ของมนั มนัไดแ้ค่น้ี แต่ถา้เรามีค าบริกรรม เพราะพอเราท าอะไรกแ็ลว้แต่ พอมนัอยูใ่นก่ึง 
ค าวา่ก่ึงนะ ถา้เรามีค าบริกรรมต่อไป ค าวา่ก่ึงเพราะอะไร เพราะพอมนัถึงก่ึงโดยสามญั
ส านึกของคน ชอบสะดวกชอบท าอะไรง่ายๆ แลว้พอมนัก่ึง มนัวา่งๆ กเ็ขา้ใจวา่น่ีเป็น
สมาธิแต่ไม่ใช่  

ถา้มนัเป็นสมาธิ มนัจะมีก าลงัของมนั เช่นนกักีฬา เวลาเขาฝึก เขาออกก าลงักาย  
นกักีฬาส่วนใหญ่ตอ้งมีพื้นฐานตอ้งออกก าลงักายก่อน และกม็าฝึกทกัษะทีหลงั เราพทุ
โธๆๆๆ ไปมนัก่ึง พอมนัก่ึงมนัฝึกไม่ไดไ้ง เพราะอะไร เพราะมนัไม่มีก าลงัของมนั แต่ถา้
มีค าบริกรรมต่อไปนะ พอมนัก่ึงกพ็ทุโธ  

พอก่ึงแลว้สงัคมบอก ทุกคนจะพดูอยา่งน้ีนะ พทุโธๆๆ จนพทุโธไม่ได ้ น่ีก่ึง
เพราะค าวา่พทุโธไม่ไดห้น่ึง รู้วา่วา่งหน่ึง รู้วา่วา่งๆ น่ีไม่ใช่สมาธิ น่ีก่ึงนะ รู้วา่วา่งเพราะ
อะไรรู้ไหม อยา่งเช่น เช่นเราคิดฟุ้ งซ่านอยู ่แลว้เราคิดถึงธรรมะ คิดถึงอะไรกแ็ลว้แต่ มนั
จะหยดุ มนัจะก่ึง  มนัหยดุเฉยๆ ค าวา่หยดุ มนัจะวา่งๆ ไง รู้วา่วา่ง แต่รู้วา่วา่งอยา่งน้ี แลว้
ใหว้ิปัสสนาไดไ้หม ใหท้ างานไดไ้หม ไม่ได ้ไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะทุนมนัอ่อน แต่ถา้
มีค าบริกรรมมนัจะไม่ท า   

             แต่โยมกลบัไปอยา่งน้ีนะ โยมกลบัไป พอมนัก่ึงๆ มนัวา่งๆ พยายามนึกพทุโธ
ข้ึนมา  ถา้ยงันึกพทุโธได ้ พอนึกพทุโธข้ึนมา เพราะอะไรรู้ไหม เพราะมนัจะไม่ยอม
ท างาน จิตมนัข้ีเกียจ โกสชัชะ จิตมนัด้ือ พอจิตมนัด้ือ โกสชัชะภาษาบาลี แลว้พยายาม
พทุโธๆๆ ไว ้ฝืนมนัๆๆ  แลว้กฝื็นมนัอยา่งนั้น มนัจะไม่ยอมท ายงัไงกฝื็นมนัไปๆๆ เด๋ียว
โยมจะเห็นผล  
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องคข์องภาวนานะ ค าบริกรรมน่ีส าคญั จะบริกรรมอะไรกไ็ดแ้ต่ตอ้งมีค า
บริกรรม ถา้คนมีค าบริกรรมเหมือนกบัเรามีท่ีเกาะ เหมือนกบัเราไปแบบมีพี่เล้ียง ไป
แบบมีคนดูแล กบัเราไปแบบสตัวไ์ม่มีเจา้ของ จิตน่ีเหมือนสตัว ์มนัด้ือดา้น แลว้ปล่อยให้
มนัดีดด้ินอยูใ่นใจโดยไม่ควบคุมมนั กบัมีเจา้ของ คือพทุโธหรือมีสติ จบัจูงสตัวจ์ูงเชือก 
แลว้เชือกรัดมดัอยูท่ี่คอสตัวแ์ลว้ดึงมนัไป ตอ้งเป็นอยา่งน้ี เดด็ขาด   

ยงัสงสยัใหถ้ามกลบัมา                

ถา้ไม่มีค าบริกรรมนะมนัก่ึงๆ อยา่งนั้น ก่ึงๆ อยา่งนั้นเพราะอะไรรู้ไหม ในวงการ
กรรมฐาน ถา้พดูถึงผลท่ีมนัเกิดข้ึนมา เรามาคุยกนันะ เหมือนกบั เราเป็นนกัธุรกิจจะใน
เพชรพลอยกไ็ด ้ อะไรกไ็ด ้ เราจะเอาเพชรพลอยมาท าการประมลูกนั แลว้เราจะเอาเพชร
พลอยมาวางบนโต๊ะประมูลกนั ต่างคนต่างเอาเพชรเอาพลอยมาวางกนั   

เวลาเอาเพชรเอาพลอยมาวางมนัมีแต่กรรมฐานท่ีเอาเพชรเอาพลอยมาวาง  เราไม่
เคยเห็นใครเอาเพชรเอาพลอยมาวางเลย มีแต่เอากอ้นกรวด มีแต่เอากอ้นดินมาวางแลว้
ประมูลวา่เป็นเพชร เพราะอะไร กเ็พราะไอน่ี้ เพราะเร่ิมตน้พื้นฐานมนัไม่มี ถา้พื้นฐาน
มนัมีข้ึนมามนัจะมีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมา แลว้วิปัสสนาไปมนัจะเป็นผลข้ึนมามนัจะเป็น
เพชรเป็นพลอยข้ึนมา  

ในวงการ ในธุรกิจในวงการประมูล เวลาเขาประมูลเหมือนกนั นกัธุรกิจน่ะเขาดู
ออกวา่เพชรแทเ้พชรปลอม พลอยเทียมพลอยหุงรู้หมดล่ะ กลา้ยนืยนัตรงน้ี เพราะถา้
ยนืยนัตรงน้ีถึงผลไง ถา้พื้นฐานมนัมีมา ปฏิบติัไปยงัไงแลว้แต่มนัตอ้งมีผล แต่ในวง
ปฏิบติัเรา โยมกไ็ปมาในประเทศไทย   

ไปดูสิ ครูบาอาจารยท่ี์เผาไปแลว้ ท่ีเป็นพระธาตุมีท่ีไหนบา้ง กเ็ห็นกนัอยู ่แลว้ไป
ดูฝ่ายปฏิบติัท่ีอ่ืนมีบา้งไหม มีแต่ข่าวลือ มีแต่ข่าวแต่ไม่เคยเห็น 

              ถึงเพราะมีค าบริกรรมไง ค าบริกรรมมาจากไหน มาจากหลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่ 
มาจากตน้ขั้วของเราไง แลว้ตน้ขั้วของเราท ามาแลว้พิสูจน์มาแลว้มนัถกูตอ้ง แลว้ส่ิงท่ีวา่
กนัไป ไม่อยากจะพดูเลยนะ ถา้พดูวา่ ดูจิตเฉยๆ อะไรเฉยๆ น่ี เราไม่เช่ือเลย เพราะอะไรรู้
ไหม เพราะหลวงตาท่านบอกเลย  
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“ท่านเส่ือมไปปีกบั ๖ เดือนเพราะเราดูจิตเฉยๆ ขาดค าบริกรรม”  

เส่ือมอยูปี่กบั  ๖ เดือนเกือบเป็นเกือบตาย กลบัมาพทุโธ ๓ วนัแรกอกเกือบแตก 
เพราะมนัเคย ดูจิตเฉยๆ เหมือนสตัว ์ ปล่อยมนัเขา้ป่า สะบ๊าย สบาย ดูกนัเฉยๆ อยา่งน้ี 
สตัวม์นักอ็ยูใ่นป่าไอเ้จา้ของมนักอ็ยูบ่า้น แลว้จะใชม้นัเป็นประโยชน์อะไรล่ะ  

พอพทุโธ เอาเชือกไปรัดคอมนัไว ้ ดึงไว ้ ไปไหนกเ็อาไปดว้ย เวลาจะเอาไปไหน
กใ็ชง้านไดเ้ลย ท่านบอกเพราะท่านดูจิต ท่านไม่มีค าบริกรรม เส่ือมไปปีกบั ๖ เดือน แลว้
มาก าหนดพทุโธ ฟังสิ หลวงตาพดูอยูทุ่กวนัเลย ไอท่ี้จิตเส่ือมปีกบั ๖ เดือน ปีกบั ๖ เดือน  
เพราะเราไม่มีค าบริกรรม มนัพิสูจน์กนัมาหมดแลว้ แต่เพราะพวกเราเห็นใครกแ็ลว้แต่ 
มาพดูวา่ “ท าอยา่งน้ีกไ็ด ้ท าอยา่งน้ีกไ็ด”้  

ค าวา่กไ็ดน่ี้ ขอดูผลงานบา้งสิ พดูกพ็ดู น่ีสงัเวชจริงๆ นะ  สงัเวชวา่ชาวพทุธแท้ๆ   
ชาวพทุธกนัแท้ๆ  เลย พระพทุธเจา้ปฏิเสธอาฬารดาบสมาแลว้ เพราะสมาบติัปฏิเสธ
มาแลว้ พระพทุธเจา้ปฏิเสธอาฬารดาบส อุทกดาบสมาแลว้  พระพทุธเจา้ปฏิเสธเดียรถีย์
เรามาทั้งหมดแลว้ พระพทุธเจา้มาร้ือคน้ของพระพทุธเจา้เอง  

แลว้เรากเ็วลาบวชนะ “ขา้พเจา้ขอถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ”์ เวลาสอนก็
สอนฤๅษีชีไพร มนัเปล่งปฏิญาณตนวา่เป็นชาวพทุธ ปฏิญาณตนนะ วา่ขอถึงพระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ ์ แลว้พระธรรมคืออะไร พระธรรมน่ะ แลว้สอนอะไรกนั เพราะ
ธรรมะมีไง กเ็ปิดมาสิพระไตรปิฎกหนา้ไหน สอนวา่ยงัไง อะไรวา่อยา่งไร อนัน้ีมนั
ชดัเจนนะ  

ฉะนั้นวา่ ถา้ทิศทางไหน เราจะบอกวา่กรรมฐาน ๔๐ หอ้งมีอยูแ่ลว้ แลว้เราก ็
ขอให ้๑. ขยนั  ๒. มีคนมาถามมาก วา่ภาวนามานานแลว้ไม่ไดผ้ลเพราะอะไร เราคุยกนั
ถึงผลของการภาวนา แต่เราไม่พดูถึงเหตุของการภาวนาเลย  

๑. องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สอนแลว้ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตอ้งถือศีล ๘ 
ก่อน ถือศีล ๘ นะ ถือศีล ๕ กไ็ดถ้า้ภาวนาได ้ถา้ภาวนาไม่ไดเ้รากต็อ้งถือศีล ๘  ถือศีล ๘ 
เพราะวา่ไม่กินขา้วเยน็ เพราะกินขา้วเยน็ พอตอนเยน็เรากินขา้ว อาหารในกระเพาะ ๖ 
ชัว่โมงกวา่มนัจะยอ่ย แลว้เวลาเราไปนัง่ภาวนา อาหารเตม็กระเพาะเลย  
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ระบบยอ่ยมนักท็  างานของมนัไป ไอท่ี้พทุโธกพ็ทุโธไปแลว้มนักห็าวไปเร่ือยๆ 
แลว้มนักจ็ะหลบัไปไง  ถา้เราไปผอ่นอาหารตอนม้ือเยน็ ดูสิ ท่ีวดัหลวงตาท่าน พระฉนั
ขา้วไม่เคยครบเลยเพราะอะไร เพราะวา่พอไปผอ่นแลว้ร่างกายมนัเบา เวลาไปนัง่มนัก็
เหมือนแบบวา่เรามีโอกาสมากข้ึน  

นกักีฬาถา้มีเวลาและมีโอกาสการแข่งขนัมนักจ็ะง่ายข้ึน ไอน่ี้กเ็หมือนกนั  เรา
ตอ้งดูก่อนวา่เราท าอะไรบา้ง วนัน้ีเราตั้งสติบา้งไหม ตั้งแต่เชา้เราเผลอตลอดไหม ถา้วนัน้ี
เราเชา้ข้ึนมาเราตั้งสติของเรา เราท าตวัของเราข้ึนมา เวลามานัง่ภาวนามนักง่็ายไง มนัตอ้ง
มีการฝึกสิ ไอน่ี้เราไม่ไดท้  าอะไรกนัเลย  

นกักีฬาไม่ไดซ้อ้มเลย ถึงเวลากข้ึ็นแข่ง ข้ึนแข่งแพท้ั้งนั้นน่ะ มีแพก้บัแพ ้ แลว้ก็
ไม่เคยคิดเลย จะแข่งอยา่งเดียวน่ะ จะข้ึน จะภาวนาอยา่งเดียว จะภาวนากนัตลอดเลย แต่
ไม่เคยคิดไม่เคยปรับปรุงตวัตรงน้ีเลย พอเราพดูไปนะเขาไดคิ้ด แลว้เขากลบัไปพฒันา
ไดผ้ลอยู ่  

ใช่ วงการแพทยน์ะถา้เราอดอาหาร เราท าอะไร จะท าใหก้ระเพาะอาหารมนัมี
ปัญหา มนัมีบา้ง  ค าวา่มีบา้งจะบอกวา่ไม่มีเลยกค็งเป็นไปไม่ได ้ แต่ผลท่ีไดม้นัมากมาย
มหาศาล อดอาหารน่ีหิวมากๆ เลยนะ หิว ทอ้งน่ีร้องโจ๊กๆ เลย แต่มนัเหมือนคนป่วยน่ะ 
ร่างกายมนัจะเบามาก เวลานัง่สมาธินัง่ง่าย เราน่ีอดอาหารมาเตม็แรง ทอ้งน่ีร้องป่ันป่วน
ตลอดเวลาเลย  

แต่อยา่งท่ีหลวงตาท่านพดูน่ะ ท่านบอกวา่เวลาอดอาหารไปภาวนาดี แต่ถา้อดไป
ตลอดกไ็ม่ไดเ้พราะร่างกายมนัขาดอาหาร เวลาจะกินขา้ว  มนัเถียงกนัในใจน่ะ ไอใ้จ
หน่ึงกไ็ม่กินจะตายนะ อีกใจหน่ึงกถ็า้ไปกินแลว้เด๋ียวกต็อ้งกลบัมานัง่สปัหงกนะ ตอนน้ี
นัง่ดีมากเลย แลว้ถา้ไปกินมนัเพิ่มกระเพาะ แต่พอกินแลว้กลบัมากต็อ้งมาสู้กบัง่วงเหงา
หาวนอน กต็อ้งมาสู้  เวลาคนท่ีก าลงัไดเ้สียมนัเป็นอยา่งนั้น  

ทีน้ีเวลาเราพดูกนั เราพดูกนัแต่ทางวิทยาศาสตร์ เราพดูกนัแต่ทางโลกเราไม่ได้
ห่วงเร่ืองนามธรรมเลย เราไม่ไดห่้วงคุณสมบติัของใจกนัเลย เราไปห่วงแต่ตรงนั้นหมด
เลย ถา้เราคิดอยา่งน้ี เราเขา้ใจถึงวา่ เราห่วงคุณธรรมบา้ง ไอท่ี้เราจะใชส้อยเราจะท าอะไร
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เรากพ็อประมาณไง ไม่ใช่ไม่กินไม่ใช ้ กินใชพ้อประมาณ เพือ่จะใหร่้างกายไม่ทบัถ่วง 
มนัไม่กดถ่วงหวัใจไง น้ีเร่ืองขององคภ์าวนา 

โยม :   มีขอ้ท่ีสองครับท่านพระอาจารยค์รับ โยมถามวา่การเปล่ียนองคภ์าวนา
บ่อยๆ จะมีผลต่อการภาวนาอยา่งไร เช่น ถา้ไปปฏิบติัวดัท่ีภาวนาพทุโธเรากภ็าวนาพทุ
โธ ถา้ไปปฏิบติัวดัท่ีภาวนายบุหนอพองหนอ เรากภ็าวนายบุหนอพองหนอ 

หลวงพ่อ :  อนัน้ีมนัอยูท่ี่เราดว้ย ไปท่ีวดัพทุโธน่ีนะ วดัไหนท่ี ส่วนใหญ่แลว้ ฟังนะ 
ครูบาอาจารยท่ี์สอนการภาวนา ส่วนใหญ่แลว้ถา้เป็นกรรมฐานจะสอนตามประสบการณ์ 
ถา้สอนตามประสบการณ์ สมมุติวา่ อยา่งเช่นเรา เราถนดัพทุโธมาก เพราะเราภาวนาพทุ
โธ ถา้มากบัเรา เราตอ้งสอนพทุโธก่อน เพราะเราสอนตามความถนดั การปฏิบติั แบบวา่
เราช านาญยงัไงกต็อ้งสอนอยา่งนั้น  

เหมือนกบันกักีฬา โคช้ต่างๆ เขาเก่งมากเขาจะโคช้นกักีฬาข้ึนมาจนนกักีฬาเขา
เก่งมาก  น่ีเหมือนกนั มนัตอ้งสอนเทคนิคของเขา พทุโธ ถา้ใครภาวนาพทุโธ พทุโธสอน
อยา่งนั้น เรากต็ามพทุโธนั้นไปถา้เราท าได ้ แต่ถา้เราไปส านกัไอย้บุหนอพองหนอ เขา
สอนอยา่งนั้นกเ็พราะเขาถนดัอยา่งนั้นใช่ไหม แลว้ถา้ถนดัอยา่งนั้น เราท าแลว้เราไดผ้ล
ไหม มนัยอ้นกลบัมาท่ีน่ี  

แลว้ถา้พดูถึงนะ ถา้เรามีหลกั สมมุติอยา่งเรา    เราถนดัพทุโธมาก แลว้เราไป
ส านกัพทุโธเราภาวนา แลว้บอกวา่ พทุโธน่ีดีมากเลย  แลว้ถา้เราไปส านกัยบุหนอพอง
หนอเพราะวา่เราจ าเป็นตอ้งไป  เราไปแลว้เรากล็องยบุหนอพองหนอ ถา้มนัไดข้ึ้นมาเป็น
โอกาสวา่ เออ เราน้ีเป็นคนพิเศษ หมายถึงวา่ก๋วยเต๋ียวแหง้กกิ็นได ้ก๋วยเต๋ียวน ้ากกิ็นอร่อย 
เพราะวา่มนัเหมือนกนัในผล  

แต่ถา้เราไปกินก๋วยเต๋ียวแหง้แลว้กินไม่ได ้ สมมุติวา่เราไปส านกัเขา เรากก็ลบัมา
กินก๋วยเต๋ียวน ้า คือเรากก็ลบัมาพทุโธ แต่เราอาศยัเขา เราจะบอกวา่อยา่งน้ี จะบอกวา่ค า
บริกรรมในใจของเรา ไม่มีใครรู้กบัเราหรอก เราตอ้งเทียบวา่เราไปส านกัไหนแลว้ปฏิบติั
แลว้ไดผ้ลอยา่งไร แลว้ถา้ไปส านกัท่ีเขาใชค้  าบริกรรมคนละส่วนกนั เรากไ็ปใชส้ถานท่ี 
แต่ค าบริกรรมกอ็นัเดิมไง น่ีมนัอยูท่ี่เทคนิคไง แต่ถา้มนัเป็นไปไดก้ดี็  
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เพราะมีโยมจ านวนมากมาถามวา่ไปบางส านกั ไปท าอยา่งเขาแลว้มนัท าไม่ได้
แลว้กเ็ครียดดว้ย แต่อยากไป เพราะไปแลว้มนัพอใจ มนัร่ืนเริง มนัมีพรรคมีพวก เราบอก
กไ็ปไดไ้ม่ส าคญัหรอกไม่ผดิ เพียงแต่วา่พอไปแลว้เรากน็ัง่พทุโธไปสิ เขาจะสอนอะไรก็
สอนไปเราไปใชส้ถานท่ีเขาไง  วดัวาอารามเป็นสถานท่ีของเรา ใชเ้ทคนิคอนัน้ีจ  าไว ้ 

อะไรท่ีเขาภาวนาดี ภาวนาดีคือคุณสมบติัของเรา แลว้ไปท่ีไหนตอ้งไปนะเพราะ
เราเป็นคนน่ะ เราตอ้งมีสงัคม ถา้เพื่อนฝงูชวนไปเรากไ็ปกบัเขา แต่เวลาเราจะเอา
คุณสมบติัของเรา เรากพ็ทุโธสิ ถา้เรามา เรายบุหนอพองหนอเคย ไปพทุโธเรากย็บุหนอ
พองหนอสิ ท่านจะพทุโธกพ็ทุโธของท่านไป อยูท่ี่วา่เราจะไดป้ระโยชน์ไหม แลว้เราเอง
จะรู้เอง เพราะจิตมนัจะพฒันา  

พอความสงบข้ึนไป ท าความสงบบ่อยคร้ัง บ่อยคร้ังเขา้ จนมนัมีรากมีฐานจนเป็น
สมาธิ พอเป็นสมาธิแลว้มนัจะพลิกข้ึนไปวปัิสสนา ฟังนะ ค าวา่วิปัสสนาคือจิตมนัตั้งมัน่ 
แลว้จิตมนัไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มนัเห็นจากจิต  

ถา้เห็นจากจิตมนัสะเทือนหวัใจมาก แต่ท่ีเราเห็นกนัอยูน้ี่ มนัเห็นจากสัญญา เห็น
จากตาเน้ือ เห็นจากความคิด เราคิดเร่ืองร่างกาย เราคิดเร่ืองสงัขาร เราคิดเร่ืองเวทนา แต่
มนัไม่ไดคิ้ดมาจากจิต ถา้เราคิดมาจากจิต จิตมนัตอ้งมีพื้นฐานก่อน  ถา้จิตมีพื้นฐานก่อน
พอจิตมนัคิดมาจากจิต จิตมนัเห็นจริง  พอจิตมนัเห็นจริงน่ี โอโ้ฮ ถา้คนเห็นนะ โอโ้ฮๆ 
มนัถึงจะละกิเลสได ้มนัจะถอนอุปาทานได ้  

ไอท่ี้เราคิดกนัน้ีนะมนัเหมือนปริยติั คือ เราเรียนหนงัสือ เราอ่านแลว้พระพทุธเจา้
วา่อยา่งนั้นๆ ถา้อ่านหนงัสือนะแลว้เขา้ใจ ถา้อ่านหนงัสือจบแลว้เขา้ใจ แลว้เป็นพระ
อรหนัตน์ะ เมืองไทยมีพระอรหนัตท์ั้งประเทศเลย  แต่น่ีมนัอ่านแลว้มนักไ็ม่เขา้ใจ  

อ่านธรรมของพระพทุธเจา้แต่ใจมนักไ็ม่เขา้ใจ แต่ถา้จิตมนัสงบข้ึนมา สมาธิ
ส าคญัอยา่งนั้นนะ สมาธิส าคญัมาก น่ีจะบอกวา่ถา้ผลมนัเกิดข้ึนมาอยา่งน้ี  สมาธิมนัเกิด
ข้ึนมาอยา่งน้ี แลว้เราไปท า สมาธิเกิดแลว้เรากย็งัท าไม่ไดน้ะ เราจะแกง เราจะท าแกง เรา
เตรียมพร้อมเลยแต่เราขาดเคร่ืองแกง เราท าไม่ไดแ้ลว้  
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สมาธิหนสองหนวิปัสสนาไม่ไดห้รอก เพราะก าลงัมนัไม่พอ  เห็นไหมท่ีบอก
ตอ้งท าสมาธิ ท าสงบบ่อยๆๆ จนจิตตั้งมัน่ไง จนจิตตั้งมัน่ จิตมีพื้นฐาน เคร่ืองแกงเราตอ้ง
พร้อม เราจะท าอาหาร เราตอ้งมีวตัถุดิบพร้อมเลยจะท าอาหารอะไร อยากจะท าอาหารอยู่
มีแต่เตากบัภาชนะไม่มีอาหารเลย เห็นไหมถึงวา่ตอ้งท าความสงบบ่อยๆ ท่ีครูบาอาจารย์
ท่านสอน เพราะครูบาอาจารยท่์านทุกขย์ากมาก่อนนะ   

ดูสิ บรรพบุรุษของพวกเราเส่ือผนืหมอนใบมาจากเมืองจีนกนัน่ะ ตอนมาทุกข์
ยากขนาดไหน แลว้กม็าสร้างเน้ือสร้างตวัข้ึนมาน่ี เรามนัรุ่นลกูรุ่นหลาน เราเกิดมากิน
มรดกของพอ่แม่ น่ีเหมือนกนั ครูบาอาจารยข์องเรากวา่จะปฏิบติัมา เส่ือผนืหมอนใบมา 
ทุกขย์ากกนัมามากเพราะวา่ไม่มี.. ต  าราบอกไวแ้ต่ไม่มีใครสอน แลว้ท่านร้ือคน้ข้ึนมา จน
ท่านท าของท่านผา่นมาได ้แลว้ท่านสอนมา  

ไอพ้วกเรา เดก็รุ่นใหม่เด๋ียวน้ีมนัไม่เหมือนรุ่นบุกเบิกเพราะมนัอ่อนแอ น่ีก็
เหมือนกนั กรรมฐานเด๋ียวน้ีอ่อนแอ กรรมฐานเด๋ียวน้ีชุบมือเปิบ กรรมฐานเด๋ียวน้ีสุกเอา
เผากิน จะเอาแต่ตามใจตวัแลว้ไม่ไดผ้ล ไม่ไดผ้ล! ถา้กรรมฐานเราเหมือนรุ่นพอ่รุ่นแม่ 
เส่ือผนืหมอนใบ หนกัเอาเบาสู้ เพราะเราทุกขย์ากมาจากเมืองจีน เมืองจีนน่ีไม่มีแผน่ดิน
ท ากิน ไม่มีอะไรเลย  

พอเขา้มาถึงปากน ้า “กรูอดตายแลว้ กรูอดตายแลว้” เขียวขจีไปหมดเลย รอแต่
ก าลงัลงไปท ามาหากิน ทุกอยา่งพร้อม รอแต่เราลงไปบุกเบิก แลว้น่ีเหมือนกนั ถา้เราไป
ท่ีไหนแลว้ อะไรเป็นประโยชน์กบัเรา เราตอ้งตรงน้ี แลว้เวลาภาวนาไปอยา่งเช่นเรา พทุ
โธๆๆ ไปบางทีมนักเ็บ่ือ พอบางทีมนัจะเบ่ือมนัคิดยงัไงล่ะ มนักใ็ชพ้ิจารณา  

ใชพ้ิจารณาแบบ เกศา โลมา นขา ทนัตา ตโจ พอจิตมนัพทุโธๆๆ ไปพอมนัสงบ  
ออกมาพิจารณากายบา้ง เพราะพิจารณากาย ฟังสิ อยา่งหลวงปู่ เจ๊ียะกบัหลวงตาท่านพดู
บ่อย ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ เป็นไดท้ั้งสมถะ เป็นไดท้ั้งวิปัสสนา ถา้จิตเรายงัไม่สงบ เรา
ก าหนดพิจารณาเร่ืองเกศา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ถา้มนัปล่อยมามนักเ็ป็นสมถะ  

แต่ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัมีก าลงัของมนั เวลาพิจารณา เกศา โลมา นขา ทนัตา ตโจ 
มนัพิจารณาแลว้ มนัขยายภาพ มนัวิภาคะ มนัสะเทือนหวัใจ อนัน้ีเป็นวิปัสสนา มนั
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เป็นได ้ มนัเป็นไดเ้พราะอ านาจของจิต มนัจะเป็นไดเ้พราะฐานของจิต ถา้จิตมีก าลงันะ
มนัจะเป็น  

ถา้จิตมนัก าลงัอยา่งน้ี พอเป็นปุถุชนอยู ่ การพิจารณาอยา่งน้ีมนัจะเป็นสมถะ แต่
ถา้จิตมนัเป็นสมาธิมีพื้นฐานแลว้ ถา้วิปัสสนา ถา้เราใชปั้ญญาแลว้มนัจะเป็นวิปัสสนา 
มนัรู้หมด จิตน่ีมนัจะรู้หมดเลย ถา้ท าไปแลว้มนัจะรู้ของมนัไป มนัจะพฒันาของมนัไป   

น่ีเกิดจากการกระท าทั้งหมด ศาสนาเห็นไหม งานนอกงานใน ตอนน้ีเราท างาน
นอกกนั สมัมาอาชีวะ ประกอบหนา้ท่ีการงาน งานนอกทั้งนั้นเลย งานใน งานในของเรา
จากขา้งใน  มนัถึงส าคญัตรงน้ี  กรรมฐานท่ีวา่ติดครูติดอาจารย ์ 

ติดครูติดอาจารยต์รงน้ีไง เพราะบางทีน่ีนะ พอจิตเราเร่ิม เราเป็นปุถุชนใช่ไหม 
เราพิจารณาของเราอยู ่แลว้มนัปล่อยเขา้มา เขา้ใจวา่เป็นวิปัสสนา มนัปล่อยนะ พอปล่อย 
มนักเ็วิง้วา้งวา่งหมดนะ ไม่ใช่หรอก มนัปล่อยเขา้มาเป็นสมถะ เพราะอะไร เพราะวา่ พอ
ปล่อยเขา้มามนัเป็นพลงังานไง พอการปล่อยอยา่งน้ีมนัปล่อย พอมนัปล่อย สมมุติวา่เรา
ท างานยุง่เตม็ท่ีเลย แลว้พอท างานเสร็จเรานัง่พกัน่ีสบายไหม สบาย  

แลว้สบายแลว้ เด๋ียวกต็อ้งท าใหม่กนัแลว้ เห็นไหมกต็อ้งออกไปท าใหม่ น่ีก็
เหมือนกนั พอมนัออกมาพิจารณา มนัปล่อยมนักเ็ป็นสมถะ พอสมถะน่ี พอเราท างาน
บ่อยคร้ัง บ่อยคร้ังเขา้ จนเราช านาญข้ึนมา พอช านาญข้ึนมา จิตมนัเป็นพื้นฐานแลว้ ถา้
งานนั้นท าได ้งานท่ีเราจะท าอยูน้ี่ ถา้เราช านาญมาก เราท าป๊ับๆๆ เสร็จแลว้  

คนท่ีไม่เคยท างานน้ีเลยมนัจะไปท างานแทนเรา มนักต็อ้งมาฝึกงาน พอมนัมา
ฝึกงานมนักต็อ้งท าตก ท าหล่น ท าเสียหาย จนกวา่มนัจะช านาญข้ึนมา มนักเ็ป็นสมาธิ ถา้
มนัช านาญ พอมนัออกไปเป็นวิปัสสนา มนัออกไป พอท าช านาญป๊ับมนัจะเป็นธุรกิจ
ข้ึนมา เพราะธุรกิจมนัไดผ้ลประโยชน์กลบัมา ผลประโยชน์กลบัมาคือก าไร วิปัสสนา
เกิดตรงน้ีไง 

             จะบอกวา่มนัไม่มีสูตรส าเร็จวา่จะช้ีแค่ไหนถึงแค่ไหน มนัจะมีครูบาอาจารยผ์ูท่ี้
ช านาญการ คอยช้ีน า แลว้คอยอยา่งนั้น  แต่ถา้ไม่มีครูบาอาจารยก์ต็อ้งถตูอ้งไถกนัไปเอง 
แต่ถา้มีครูบาอาจารยไ์ม่ตอ้งถตูอ้งไถ ข้ึนไปบอกอาจารย ์อาจารยจ์ะผลวัะ!  คนถา้เคยผา่น 
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คนช านาญการ คนช านาญการนะฟังทีเดียวรู้หมด เพราะช านาญ ท ามาจนช านาญ ท ามา
จะไม่รู้ไดย้งัไง  

อาจารยข์องคน อาจารยข์องผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัมนัตอ้งผา่นมาก่อนแลว้ แลว้ส่ิงท่ี
เราผา่นมาเขามาถาม ไม่รู้น่ีมนัจะเป็นจานกระเบ้ือง ถา้มนัมีอยา่งน้ีมนักเ็ป็นประโยชน์กบั
เรา จะบอกวา่ถา้มนัไปสถานะไหน เวลาครูบาอาจารยส์อนเห็นไหม ถา้เราเปล่ียนแปลง
บ่อยเหมือนยา้ยตน้ไมบ่้อย  การยา้ยตน้ไมบ่้อยคือวา่เราเปล่ียน เรายา้ยตน้ไม ้ 

แต่ถา้เราเปล่ียนเป็นอุบายมนัตอ้งเปล่ียนนะ ท าบางที เราไปทางประจ ามนัจะชิน
แลว้มนัจะเบ่ือหน่าย ถา้เส้นทางเราไดเ้ปล่ียนใหม่ๆ เราจะหูตา ฮู ้ต่ืนเตน้เลย น่ีเหมือนกนั 
ถา้บางทีเรากต็อ้งเปล่ียน เขาเรียกวา่อุบาย อุบายถา้พดูไปเหมือนกบัเจา้เล่ห์แลว้  น่ีกิเลส
ไม่ไดน้ะ พดูอยา่งน้ีวา่เจา้เล่ห์ๆ  อยา่งน้ีเจา้เล่ห์  

อุบายท่ีเราจะท าใหม้นัไดผ้ลมากข้ึน ไม่ใช่เจา้เล่ห์ แต่ถา้เราชินชา บางทีท าแลว้
มนัจะซ ้าเดิมแลว้มนัจะไม่ไดป้ระโยชน ์ น่ีมนัจะตอ้งอยูท่ี่ เราลองเปล่ียนแปลง หรือครู
บาอาจารยค์อยแนะน า บางทีพอท าไปแลว้มนัไม่ไดป้ระโยชน์ มนัตอ้งเปล่ียนแปลง มนั
จะมีการเปล่ียนบา้งแต่ไม่ใช่ยา้ยตน้ไม ้ 

บางอยา่งกท็  าไปแลว้ผดิ บางอยา่งไม่ท ากผ็ดิ อนัน้ีมนัเป็นระดบัชั้น แลว้เวลาเรา
คุยกนัเราจะคุยกนัแบบโลก คือผกูมดั คือพดูอยา่งน้ีตอ้งเป็นอยา่งน้ี แต่ถา้เป็นธรรมะนะ 
ปุถุชน กลัยาณปุถุชน โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล มนัลึกซ้ึงไง เหมือนกบั กิน 
รับประทาน เสวย   มนัจะเป็นอยา่งนั้นแลว้มนัจะลึกไปเร่ือยๆ  

แต่เวลาเราพดูกนั ถา้คนไม่ไดป้ฏิบติันะ มนัไม่ไดพ้ดูใหลึ้กลงไป กินเสวยมนัก็
ระลึกอนัเดียวกนัหมด มนัเป็นอยา่งน้ี ไม่ใช่วา่จะเบ่ียงนะ  เวลาพดูน่ีเรารู้เลย ถา้พดูอะไร
ไปโยมจะบอกวา่ เวลาเราพดูธรรมะ แหม เขม้แขง็นกั เวลาตอบปัญหาน่ีหลบไปหลบมา 

       เราจะบอกวา่ พระพทุธเจา้ท่านพดูอยา่งน้ีไง เวลาท่ีวา่ท่านตรัสรู้แลว้ ปรารถนามา
ร้ือสตัวข์นสตัว ์แลว้พอเห็นความลึกซ้ึงท่ีมนัเป็นอยา่งน้ีจะสอนใครไดห้นอ สอนแลว้เขา
จะเขา้ใจไดย้งัไง เพราะโลกมนัคิดกนัระนาบเดียวไง ความคิดคือพื้นฐานหมดเลย แต่ถา้
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เป็นธรรมะ โลกียปัญญา มนัมีโลกตุระปัญญา น่ีโลกียะ คือปัญญาจากความคิด ปัญญา
จากขอ้มูลไง โลกคือปัญญาจากขอ้มูล โลกียปัญญา แต่ถา้เป็นธรรมจกัรไม่เป็นอยา่งนั้น  

ถา้ปัญญาจากขอ้มูลโดยพื้นฐาน เพราะขอ้มูลมาจากเรา เรามีกิเลส ขอ้มูลน้ีคือ
ขอ้มูลกิเลสพาใช ้ โลกียปัญญาคือปัญญาจากกิเลส ถา้โลกตุรปัญญาคือปัญญาโดยธรรม 
ทีน้ีโดยธรรม ธรรมตอ้งมีสมาธิเป็นพื้นฐาน มนัจะไปกดตวัตน กดกิเลสน้ีใหส้งบก่อน 
แลว้มนัจะออกโดยธรรมชาติของมนั แลว้มนัมีออกแวบ้ๆ ใหม่ๆ แต่จนช านาญการมนัจะ
คล่องตวัมาก จนออกเป็นธรรมจกัร มนัจะหมุนของมนัตลอดเวลา  

อยา่งท่ีหลวงตาท่านบอกวา่ เวลาท่ีปัญญามนัหมุน มนัเหมือนน ้าป่าท่ีไหลเตม็ท่ี 
ย ั้งไว ้จนไปถามหลวงปู่ มัน่นะ   

“ไออ้อกปัญญาน้ีมนัออกแลว้นะ ออกจนไม่ไดห้ลบัไม่ไดน้อน”  

เวลาถา้มนัคล่องตวัแลว้มนัจะหมุนขนาดนั้นนะ  

“ไอบ้า้สังขาร ไอบ้า้สงัขาร”  

ตอ้งกลบัมาพกัก่อน ไม่พกัมนัจะหมุน หมุนจนไม่มี.. น่ีไง อตัตกิลมถานุโยค กาม
สุขลัลิกานุโยค เราไปมองขา้งนอก เราไม่มองกนัขา้งในเวลาจิตท่ีมนัเป็นไป เวลาภาวนา
ไป ประสบการณ์อยา่งน้ี หลวงตาท่านประสบมาแลว้ แลว้ถา้ใครประพฤติปฏิบติัแลว้นะ 
ถา้มีคุณธรรมจะเป็นไดแ้บบน้ี ผูส้ิ้นกิเลสจะตอ้งผา่นประสบการณ์อยา่งน้ีเหมือนกนั 
เพียงแต่หนกัเบาต่างกนัเท่านั้น  

แลว้พอเคยผา่นประสบการณ์อยา่งน้ีมา เวลาครูบาอาจารยอ์งคใ์ดพดูออกมา ผูท่ี้
ผา่นมาตอ้งรู้เหมือนกนัหมด เพียงแต่หนกัเบากวา้งขวาง กวา้งแคบต่างกนัโดยจริตนิสยั 
แต่จะตอ้งเห็นอริยสจัเหมือนกนั  

ฉะนั้นถา้มนัเห็นเหมือนกนัแลว้น่ี คนท่ีเห็นเหมือนกนัคนท่ีรู้เหมือนกนั สอนมนั
จะผดิไปไหน  แลว้มนัจะสอนไปทะเลาะกนัท าไม ถา้สอนแลว้ยงัไขวเ้ขวยงัขบเกลียวกนั
นะ ไม่องคใ์ดผดิกต็อ้งองคห์น่ึงผดิ แต่ถา้เป็นธรรมจกัรเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้เป็นไปไม่ได ้ จะตอ้งเป็นไปในทางเดียวกนัหมด เพียงแต่วิธีการอะไรน่ี 
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