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มา ท าวตัรก่อน ท าวตัรเลยล่ะ กราบพระนะ  

(ท าวตัรเยน็)  เร่ิมเทศน์ นาทีท่ี ๑๐.๐๘  

 ปัญหาน่ะเอามา ใครมีปัญหาอะไร เก็บมาเลย เอามาเยอะๆ ตุนไว ้ 

 สงกรานตค์นเขาก็เพลินไปอีกอยา่งหน่ึง เขาก็เพลินไปประสาเขานะ เห็นไหม 
เวลาครูบาอาจารยม์าน่ะ ท่านคิดถึง ท่านพดูถึง ถา้พดูถึงทางโลกนะ คนเราคิดถึงกนั เป็น
ญาติกนัโดยธรรมนะ ถา้คนเป็นญาติกนัโดยธรรม เราเกิดมาน่ี เป็นญาติกนัโดยธรรม 
เพราะเกิดมามีหน่ึงปากหน่ึงทอ้งเหมือนกนั คนเราน่ีจิตใจเสมอกนั คิดถึงกนันะ ส่ิงท่ี
คิดถึงกนั ความเมตตาน่ีเป็นส่ิงท่ีดีๆ ทั้งนั้นเลย  

 การคิดถึงกนั การแสวงนะ เป็นญาติกนั ถา้เป็นญาติกนั คนท่ีเป็นญาติโดย
สายเลือดกบัเป็นญาติโดยธรรม คือการคิดถึงกนั การดูแลรักษากนันะ การคิดถึงกนัเห็น
ไหม เยีย่มบ่อยๆ คนมาเยีย่มมาเยอืนกนั มาคน้หากนัเหมือนเพื่อน เพื่อนสนิทกนัมาก  ถา้
เพื่อนสนิทนะบางทีสนิทกว่าญาติอีก ญาติน่ีไม่สนิท จิตใจเสมอกนั เน่ีย ส่ิงท่ีคิดน้ีมนัเป็น
ธรรม  

 แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยน์ะ เวลาท่านคิดถึง ใจเป็นธรรมน่ะ มนัห่วงอาลยัอาวรณ์
กบัธรรมะไง แลว้ธรรมะน่ี ใครจะรักษา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้
ธรรมข้ึนมา มีรัตนะ ๒  มีพระพุทธกบัพระธรรม มีพระพุทธนะเพราะองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม  
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 แลว้อญัญาโกณฑญัญะมาบรรลุธรรม เห็นไหม “อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ 
อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ”   

 องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดีใจมาก ดีใจมากนะ เพราะมีพยาน ถา้พดูส่ิง
ใดน่ะ มนัมีพยาน ถา้ไม่มีพยานเราพดูอยูค่นเดียว เห็นไหม โลกจะเช่ือก็ได ้ ไม่เช่ือก็ได ้
แต่ถา้มีพยานนะ  

 เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้รู้เห็นไปหมด รู้เห็นไปหมดเพราะว่าอะไร? 
เพราะว่าบารมีธรรมสร้างมาเยอะมาก การส่ิงท่ีเรามี เราเป็น มนัเป็นส่ิงท่ีเราสร้างมา มนั
ไม่ลอยมาจากฟ้าหรอก โลกน้ีไม่มีของฟรี ในวฏัฏะก็ไม่มีของฟรี  

 “ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่” 

น้ีพอท าชัว่ ท าส่ิงต่างๆ เราก็ปฏิเสธว่าเราจะไม่เป็น อยา่งท่ีเราท ามา เราปฏิเสธ 
การปฏิเสธนัน่มนัเป็นความคิดนะ แต่ความจริงมนัเป็นความจริงนะ เราท าส่ิงใดก็แลว้แต่
ท่ีมนัมีบาดหมางกนั    กระทบกระเทือนกนั เวลามาเกิดใกล้ๆ  กนั มาเกิดใกลก้นัแลว้บอก
ว่าเราจะไม่ยอมเขา   เราจะไม่อะไรไป โธ่ ลูกเกิดมา ลูกเลก็ๆ น่ีมีอ  านาจนะ มนัอา้ปาก
เท่านั้นพ่อแม่ตอ้งวิ่งไปหามนัเลย อยา่ว่าแต่ว่ามนัจะมาเรียกร้อง แค่อา้ปาก ก็วิ่งไปหามนั
แลว้  

มนัเป็นโดยความผกูพนั    เวลากรรมใหส้นองเป็นความผกูพนันะ พดูถึงเร่ืองของ
กรรม ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ โลกน้ีไม่มีของฟรี   ไม่มีของฟรีนัน่เป็นเร่ืองของโลก เร่ือง
ของวฏัฏะ เร่ืองของการสร้างบุญกุศล  เร่ืองของการสะสม  เร่ืองของการสร้างบารมี แต่
เวลาเร่ืองของกรรมฐานเราครูบาอาจารยจ์ะรวบรัดเขา้มา   จะท าบุญกุศล ท าส่ิงต่างๆ 
สูงส่งขนาดไหนก็แลว้แต่มนัหมุนไป แลว้แต่แรงขบั  

ดูสิ รถเราวิ่งไดเ้ท่าไร ดูจรวดมนัข้ึนไปบนฟ้าสิ มนัขบัเคล่ือนแรงขนาดไหน มนั
พุ่งไปสุดก าลงัของมนัเลยนะ ความเร็วของมนัขนาดไหน ความเร็วของจรวด ของยาน
อวกาศท่ีมนัออกไป  
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ใจถา้มนัมีแรงขบัขนาดไหน จะบุญมากขนาดไหน จะส่งขนาดไหน มนัแรงขบั 
มนัไปทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้เป็นการภาวนานะ มนัเป็นการดบัท่ีเรา กรรมฐานเรา ศาสนา จะ
ท าบุญกุศลขนาดไหนนะ ถึงท่ีสุดแลว้ตอ้งมีการภาวนา การภาวนาเท่านั้นจะมาดดัแปลง
ใจของเรา การภาวนา เห็นไหม ควบคุมใจของเรา ศึกษาใจของเรา ศึกษาใจของเรา เพราะ
เขา้ใจของเราแลว้ เพราะเขา้ใจใจของเราแลว้นะ  

ใจทุกดวงมนัเป็นอยา่งน้ี เพศหญิง เพศชาย เพศสมณะ เพศนกับวช เพศต่างๆ 
เห็นไหม บวชเป็นพระน่ีสมมุติสงฆ ์ ดูสิ ขนาดฆราวาสเขาเวลาเขาบรรลุธรรมข้ึนมา ใจ
เขาเป็นพระนะ ร่างกายเขาเป็นคฤหสัถ ์ เป็นฆราวาส แต่หวัใจของเขาเป็นพระ ถา้หวัใจ
ของเขาเป็นพระ มนัเป็นพระท่ีหวัใจไง  

ถา้เป็นพระท่ีหวัใจ การภาวนา ภาวนาท่ีไหน? ภาวนาท่ีใจ ถา้ภาวนาท่ีใจ เห็น
ไหม มนัเกิดการกระท า มนัเกิดการเปล่ียนแปลง ถา้ไม่มีการเปล่ียนแปลง มนัจะไปแกไ้ข
ไดอ้ยา่งไร? เราท าบุญกุศลหรือส่ิงต่างๆ จากภายนอก มนัเป็นการสร้างบารมี แรงขบั
อยา่งท่ีว่ามนัเป็นอามิส ไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม ไปเกิดแน่นอน  

“ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่”  

การท าดีนะ สะสม เห็นไหม ดูสิ เวลาเทวดาเขามาถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ว่า “พระอินทร์มีไหม?”  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่าอยา่ถามว่า “พระอินทร์มีไหม?”  

เหตุใหเ้กิดพระอินทร์ก็รู้ๆ นะ สาธารณประโยชน์ แหล่งน ้า ถนน ศาลาพกัร้อน 
ส่ิงเหล่าน้ีถา้ท าไปเกิดเป็นพระอินทร์ เป็นพระอินทร์เพราะว่าอะไร? เพราะเราสร้างส่ิงท่ี
เป็นสาธารณประโยชน์ แลว้ผูค้นขา้งหลงัเขาสร้างบุญกุศลกนั เขาท าดีกนั ดูสิ เราไปให ้
เราไปแจกทานกนั เราไปเปิดโรงทานกนัน่ะ  

คนเขาไปทอดกฐิน เขาไปท าบุญกุศลกนั แลว้เขามากิน เขามาอาศยัโรงทานของ
เรา เขามากิน เขามาอาศยัโรงทานของเรา ใชอ้  านวยความสะดวกในชีวิตของเขา คบ
บณัฑิตไง บณัฑิตเขาไปท าบุญกุศลกนั เขามาอาศยั เราไดบุ้ญสองต่อ สามต่อ เขาไปท า
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ความดีใช่ไหม? แลว้เขามาอาศยัส่ิงของของเราในการด ารงชีวิตใช่ไหม? น่ีพระอินทร์เกิด
อยา่งน้ี  

เพราะเขาท าบุญกนัอยูแ่ลว้ แลว้เราไปท าโรงทาน ไปท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัเขา 
ส่ิงน้ีไปเกิดเป็นพระอินทร์  

“เหตุใหเ้กิดพระอินทร์เรายงัรู้เลย อยา่ว่าแต่พระอินทร์มีหรือไม่มี”  

เหตุใหไ้ปเกิดน่ะ เหตุท่ีจะไปเกิดเป็นพระอินทร์ เห็นไหม แรงขบั จะบุญกุศลดี
ส่งขนาดไหนมนัก็เวรกรรม ถา้ไม่มีการภาวนามนัจะหมุนไปในวฏัฏะอยา่งน้ี ดีคือขบัผล
ในส่ิงท่ีดี เลว ชัว่ขบัผลในส่ิงท่ีชัว่ มนัขบัผลในส่ิงท่ีชัว่นะ มนัใหแ้น่ใหผ้ลแน่นอน มนั
เป็นธรรมชาติของไฟ ไฟ เห็นไหม มนัอยู่ในท่ีลบัมนัก็ร้อน เราไปจบัถ่านในท่ีลบัมนัก็
พอง จบัถ่านในท่ีแจง้มนัก็พอง มนัพองทั้งนั้นน่ะ ความลบัไม่มีในโลก  

คนท าน่ะมนัรู้ คนท่ีท า เราเป็นคนท าเอง เรารู้ของเราเอง ส่ิงท่ีเรารู้ เห็นไหม ส่ิงท่ี
การกระท าน้ีมนัเกิดข้ึนมาจากใจ มโนกรรม ไม่มีความคิด ไม่มีการริเร่ิม มนัจะท าได้
อยา่งไร? ร่างกายจะยงัขบัเคล่ือนไปเพราะความคิดของเราขบัเคล่ือนเราไป ขบัเคล่ือน
แลว้ท าต่างๆ ท าส่ิงต่างๆ ทั้งนั้นเลย เราขบัเคล่ือนไปท าอยา่งนั้น แลว้เรายอ้นกลบัไป  

แรงขบัเคล่ือนถา้มนัเขา้มาสงบได ้ท าสมาธิได ้ เห็นไหมท าสมาธิได ้ เวลา เราเนน้
กนั เนน้กนัเร่ืองการท าสมาธิเพราะอะไรรู้ไหม? เพราะในปัจจุบนัน้ีเขาปฏิเสธตรงน้ีกนั 
เขาบอกว่าการท าสมาธิไม่มีประโยชน์ แลว้ถามวา่ทุนมีประโยชน์ไหม ทุนน่ะ ทุนน่ีนะ 
สมาธิน่ีคือทุน ถา้ใครมีทุนมนัถึงท ากิจการต่างๆ ได ้ ไม่มีทุน เรามีโครงการดีขนาดไหน 
เราวิจิตรพิสดารขนาดไหน เราท าไม่ไดห้รอก มนัเป็นความเพอ้เจอ้ เป็นความเพอ้ฝัน  

แลว้ปัจจุบนัน้ี เราใชปั้ญญากนัในศาสนา ในศาสนาเราใชปั้ญญากนั แลว้ปัญญา
อยา่งน้ีมนัเป็นโลกียปัญญา เราไม่เคยท านะ เราไม่เคยทุกขเ์คยยาก เราไม่เคยท าประกอบ
กิจการ เขาประกอบกิจการมา เขาท ามา คนท่ีเขาสร้างอ านาจวาสนามา เขาประสบ
ความส าเร็จของเขา เขาประสบความส าเร็จ เขามีการกระท าของเขา  
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เราไม่เคยท าอะไรเลย เราคิดจะใหเ้ป็นอยา่งนั้น มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร? มนัเป็นไป
ไม่ไดห้รอก มนัเป็นไปไม่ได ้ เห็นไหม มนัเป็นไปไม่ไดเ้พราะมนัไม่มีทุน ไม่มีการ
กระท า ถา้มีทุนนะ พอมีทุนข้ึนมา เราท าสัมมาสมาธิข้ึนมาก่อน ปรับพื้นฐานของใจ  

ในสมยัพุทธกาลน่ะ โดยหวัใจ โดยความคิด โดยความปรารถนา เขาปรารถนาอยู่
แลว้ เขาปรารถนาจะพน้ทุกขก์นัอยู ่ ทีน้ีการจะปรารถนาความพน้ทุกข ์ ถา้เขาควบคุมใจ
เขา มนัเป็นสมาธิโดยอตัโนมติันะ ในปัจจุบนัน้ี สมาธิของเรามนัไม่มี มนัไม่มีนะ มนั
หา้ม มนัไม่มีนะ ถา้พดูถึงว่ามนัไม่มีซะหมดเลย เราจะเป็นคนบา้นะ คนบา้นะ เห็นไหม 
มนัเป็นสมาธิของปุถุชนไง  

ดูสิ ทางการแพทยเ์ขานะ เดก็สมาธิสั้น สมาธิยาว ถา้เดก็สมาธิยาว เดก็สมาธิดีๆ 
สติท่ีดี มนัจะมีปัญญา มนัปฏิภาณไหวพริบมนัดี ถา้สมาธิสั้น เห็นไหม ควบคุมตนเอง
ไม่ได ้ จนสมาธิสติไม่ดีเลย เขา้โรงพยาบาล เรามี แต่มีโดยปุถุชนไง เป็นโลกียปัญญาไง 
ปัญญาท่ีเกิด เกิดโลกียปัญญา  

ถา้เราตั้งท  าความสงบ ทั้งๆ ท่ีส่ิงท่ีเขาใชก้นัอยู่ เขาใชปั้ญญากนัอยูน่ัน่น่ะ ถา้มนั
เป็นขอ้เทจ็จริงนะ มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ส่ิงท่ีเขาบอกว่าเป็นปัญญา ใชปั้ญญากนัไป
เลย ท่ีเขาสอนกนัว่าใชปั้ญญาไปเลย ใชปั้ญญาไปเลย ปัญญามนัขบความคิด  

เพราะความคิดในศาสนาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ปัญญาคือการ
รอบรู้ในกองสังขาร สังขารคือขนัธ์ ๕  รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูปคือร่างกาย 
เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นรูป เวทนา เวทนาคือความดีใจ เสียใจ ความสุข ความทุกข ์สัญญา คือ
ขอ้มูล ไม่มีขอ้มูล พลงังานเฉยๆ มนัคิดไม่ได ้ตอ้งมีขอ้มูลของมนั ขอ้มูลคือสัญญา  

เห็นไหม เดก็เกิดมา สอนเลย น่ีสีแดง น่ีสีเขียวนะ สอนใหม้นัจ า แลว้เอาสีแดงไป
ถามมนั มนับอก ใช่ สีแดง เห็นไหม สัญญา มนัจ าไว ้ แลว้สัญญา มนัมีสัญญาจาก
อดีตชาติ สัญญาลึกซ้ึง สัญญาท่ีสะสมมา เห็นไหม แลว้สัญญา ในการสร้างหน้ี สังขารคือ
การคิด การปรุง การแต่ง ถา้ปัญญา เห็นไหม สัญญา สังขารคือการคิด การปรุง การแต่ง 
แลว้ก็มีวิญญาณ วิญญาณอายตนะ วิญญาณกระทบ  
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เช่น เรามีจิตรับรู้ เห็นไหม เสียงกระทบหู โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา
วิญญาณ เห็นไหม ส่ิงน้ีเป็นวิญญาณ วิญญาณอยา่งน้ีมนัวิญญาณอายตนะ ไม่ใช่ปฏิสนธิ
วิญญาณ ไม่ใช่วิญญาณตวัเกิดตวัตาย วิญญาณตวัเกิดตวัตาย ปฏิสนธิจิต จิตปฏิสนธิตวัน้ี 
ถา้จิตสงบเขา้ไป มนัจะเขา้ไปถึงตวัจิตปฏิสนธิจิต มนัจะเขา้ไปวิญญาณตวัลึกกว่า 
วิญญาณอายตนะกระทบ  

ขณะท่ีวิญญาณตวัน้ีกระทบ เราคิดอยูน่ี่ เราใชปั้ญญา น่ีวิญญาณอายตนะทั้งนั้น 
วิญญาณในขนัธ์ ๕  ทีน้ีถา้ปัญญามนัรอบรู้ทนัความคิด เห็นไหม ดูสิ ความคิดท่ีเราคิดกนั
น่ี เราใชค้วามคิด แลว้เอาธรรมะมาขบมนั ขบความคิดใหม้นัแตก ปัญญารอบรู้ในกอง
สังขาร สังขารคือ ความคิด ความปรุง ความแต่ง เห็นไหม ถา้มนัรับรู้ดว้ยความคิด  

ความคิดเป็นขนัธ์ ๕  ขนัธ์ ๕ เป็นเปลือกส้ม ตวัใจเป็นเน้ือส้ม แลว้เปลือกส้ม 
ขนัธ์ ๕  เปลือกส้ม เปลือกส้มน่ีขม ใหผ้ลกบัหวัใจของเรา ส่ิงท่ีความคิดน่ีมนัเหยยีบย  า่
เรา ความคิดสุข ความคิดทุกข ์ ความติดตณัหาทะยานอยาก ความคิดโกรธ ความคิด
เกลียด ความคิดร้อยแปด แลว้เราขบมนัแตก เราขบมนัแตก เห็นไหม ปัญญารอบรู้ใน
กองสังขาร  

แต่ถา้มีสติ มีความเขา้ใจ มนัก็เป็นสัมมา ถา้ไม่มีสติ ไม่มีความเขา้ใจ เห็นไหม มนั
คิดเฉยๆ มนัขบเฉยๆ มนัขบของมนั พอขบของมนั มนัก็คิดว่าเป็นธรรม เป็นธรรม เห็น
ไหม โลกียปัญญา โลกียปัญญา ถา้ไม่มีสติ ไม่มีความรู้สึก ไม่มีความเขา้ใจ ส่ิงน้ี ส่ิงน้ีมนั
เป็นโลกๆ เห็นไหม พอเป็นโลกๆ มนัเลยไม่เขา้ใจ ไม่เขา้ใจ ความไม่เขา้ใจ ไม่รู้จริง  

พอไม่รู้จริง เห็นไหม สติก็ไม่มี ปัญญาก็ไม่มี เพอ้เจอ้กนัไปตามแต่ปรัชญาและ
ตรรกะท่ีคิดกนัข้ึนมา ท่ีครูบาอาจารยเ์ขา้ไม่ถึงธรรม พอเขา้ไม่ถึงธรรมมนัจะเป็นสภาวะ
แบบนั้น ถึงเห็นว่าสมาธิไม่เป็นความจ าเป็น แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยท่ี์ประพฤติปฏิบติันะ 
สมาธินั้นเป็นความจ าเป็น เพราะสมาธิมนัจะปรับพื้นฐาน แลว้สมาธิน่ีเป็นทุน ดูสิ คนน่ีมี
เงินมีทุนต่างๆ เราจะเดินทาง เราจะท าอะไร สะดวกสบายไปหมดเลย  

เราจะท าอะไรสะดวกสบายไปหมดเพราะเรามีทุนใช่ไหม ถา้ไม่มีทุน เราตอ้งกูย้มื 
เราตอ้งกูย้มื เราตอ้งใชล่้วงหนา้ เราตอ้งเอาใชล่้วงหนา้ ใชเ้ครดิต เห็นไหม ตอ้งใชเ้ครดิต
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ไปมนัถึงเป็นมิจฉา ความเป็นมิจฉาท าใหไ้ม่เขา้ใจในเร่ืองของสมาธิ ไม่เห็น
คุณประโยชน์ของสมาธิไง ถา้เห็นคุณประโยชน์ของสมาธินะ มนัมีศรัทธา มนัมีความ
เช่ือ และความตั้งสติของเราเขา้มา มนัสงบเขา้มาได ้สงบเขา้มาถึงตวัเน้ือของส้ม ตวัเน้ือ
ของส้มนะ  

พอตวัเน้ือของส้ม ส้มมนัจะอยูไ่ดอ้ยา่งไร ถา้มนัไม่มีเปลือก มนัถึงว่าส้มกบั
เปลือกส้ม   ใจ อาการของใจ ตวัใจคือตวัสม้ ตวัใจคือส่ิงท่ีมนัเป็นประโยชน์     ตวัใจ ส้ม
มนัหอมหวานนะ มนักินแลว้มนัมีรสชาตินะ เปลือกกินแลว้ขมนะ เวลากดัส้มทีไรกดั
โดนเปลือกทุกที เพราะอะไร? เพราะเราไม่ท าสมาธิไง  

ถา้ท าสมาธิมนัปอกเปลือกส้มไง กดัไปท่ีเน้ือส้ม กดัไปท่ีเปลือกส้ม อารมณ์
ความรู้สึกเป็นอยา่งไร? ถา้เป็นสัมมาสมาธิ มนัเป็นท่ีเน้ือส้ม มนัเขา้ใจ เพราะมนัปอก
เปลือกได ้ ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร กองสังขารคือขนัธ์ ๕  แลว้มนัปอกขนัธ์ ๕ ออก 
มนัเขา้ถึงสมาธิ ถึงเป็นสัมมาสมาธิ  

ถา้เป็นมิจฉาสมาธิ เปลือกส้มทั้งนั้นน่ะ เปลือกส้มเขาเอาไปตากกนั เอาไป
ท าอาหารไดท้ั้งนั้น น่ีก็คิดทางวิทยาศาสตร์ คิดในการเขา้ขา้งกิเลสไง ถา้คิดในทางเขา้ขา้ง
กิเลส มนัก็โดนกิเลสจูงจมูกไป กิเลสจะจงูจมูกเราไปนะ จมูกขาดก็ไม่รู้วา่จมูกขาดนะ 
ส่ิงน้ีท  าไปๆ ท าไปโดยกิเลสนะ  

ส่ิงท่ีท  ากนั ท าโดยความไม่เขา้ใจ ส่ิงท่ีศาสนา ท่ีครูบาอาจารยท่์านห่วงศาสนา
ห่วงตรงน้ีไง แลว้ถา้คนรู้จริง เห็นไหม ใจดวงหน่ึงใหก้บัใจดวงหน่ึง ใจดวงหน่ึงส่งต่อ
จากใจดวงหน่ึง ถา้ใจส่งต่อกนัดว้ยใจถึงใจ มนัเป็นประโยชน์กบัศาสนา  

“ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต”  

เหมือนกบัวงการทางวิชาการหรือวงการหมอทั้งนั้นน่ะ ถา้มีลูกศิษย ์ ถา้มีผูท่ี้
ท  าทางวิชาการ แลว้ทางวิชาการของเขามนัน่าเป็นไปได ้มนัน่าเล่ือมใส มนัน่าจรรโลงให้
วงการวิชาการน้ีเจริญเติบโตไป ครูบาอาจารยท่์านจะอบอุ่นใจนะ แต่ถา้วงการทาง
วิชาการของเรา เราท าไว ้แลว้ไม่มีใครสืบต่อ เห็นไหม มนัจะกุด มนัจะดว้นไป มนัจะกุด
มนัจะดว้นไป  
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เราตอ้งหาทุนไวเ้ยอะๆ ไวซ้ื้อ ไวซ้ื้อเทคโนโลยเีขา้มาใช ้เราท ากนัเองไม่ไดห้รอก 
น่ีเป็นทางโลก ถา้เป็นทางธรรมนะ ถา้ใจมืดบอดคือบอดเลย ใจมืดบอด ใจไม่รู้ส่ิงใดๆ 
เลย มนัจะเอาส่ิงใดมาเป็นประโยชน์ มนัจะเป็นประโยชน์ไดต่้อเม่ือตอ้งหูตาสว่าง หูตา
สว่างมนัเขา้ใจนะ มืดก็รู้ว่ามืด สว่างก็รู้ว่าสว่าง เวลาใจมนัมืดใจมนับอดนะ  

ในการประพฤติปฏิบติัมนัตอ้งเจอสภาวะแบบนั้น เจอใจมืดใจบอด ใจเรามนัไม่
แน่นอน มนัเปล่ียนแปลงตลอด เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เปรียบจิตน้ี
เหมือนชา้งสารท่ีตกมนั ชา้งสารท่ีตกมนั เวลามนัตกมนันะ มนัฟาดงวงฟาดงาใส่เรา
ตลอดเวลา เวลามนัดีดดิ้นนะ มนัฟาดงวงฟาดงาใส่เรา เราไม่รู้ทนัมนัหรอก มนัดีดดิ้นใน
หวัใจของเราแลว้มนัก็เหยยีบเราอยูใ่นอ านาจของมนั มนัละเอียดตรงน้ี ธรรมมนัละเอียด
ตรงน้ี เราตอ้งเอามนัไวใ้นอ านาจของเรา  

ถา้เอาไวใ้นอ านาจของเรา มนัก็เป็นสัมมาสมาธิ แลว้ถา้มนัใชปั้ญญาข้ึนไป มนัใช้
ปัญญาใคร่ครวญนะ ใคร่ครวญเร่ืองของเรา ใคร่ครวญส่ิงท่ีมนัเป็นอวิชชาปักเสียบอยู่
หวัใจ อวิชชานะ อาสวะ ๓ ภวาสวะ กิเลสสวะ อวิชชาสวะ ส่ิงน้ีมนัเป็นอาสวะ มนันอน
เน่ืองมากบัใจ เหมือนผลไมด้อง มนัดองมา ผลไมด้องจะท าใหก้ลบัเป็นผลไมอ้ยา่งเดิม
ไม่ไดเ้พราะมนัเขา้เน้ือไปแลว้  

แต่จิตมนัท าได ้ กิเลสมนัท าได ้ กิเลสกบัจิตเหมือนกบัเป็นอนัเดียวกนั แต่มนัไม่
เป็นอนัเดียวกนั มนัมีอ  านาจควบคุมใจ มนัเดินก่อนใจเรากา้วเดียว ก่อนความคิดเรากา้ว
เดียว กิเลสมนัเดินก่อน เราไม่ทนัมนัตลอด เราไม่ทนัตวัเอง เราไม่ทนัความคิดเรา เราไม่
สามารถเอาความคิดเราไวใ้นอ านาจของเรา  

ถา้เราท าตวัเราเอง เราเอาจิตไวใ้นอ านาจของเรา เห็นไหม แลว้เรารักษามนั 
ถนอมรักษามนันะ สมาธิมนัเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ ถา้เราอยากไดแ้ต่ผลของมนั 
เราจะทุกขร้์อนตลอดไป แต่ถา้เราสาวไปหาเหตุ “ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ” เรารักษาสติ 
เราสร้างสติไว ้ แลว้เราใชใ้คร่ครวญ ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธิ ก็ไล่กนัเขา้ไปตลอด มนั
จะอยูข่องมนั เรารักษาเหตุอยู ่เรารักษาไฟอยู ่ไฟไม่ดบัหรอก  
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เราใชแ้ต่ไฟ เราไม่รักษามนั เช้ือเพลิงมนัหมด มนัก็ดบันะ เช้ือเพลิงคือเหตุ คือสติ 
คือการใคร่ครวญ เห็นไหม รักษาจนมนัมัน่คงแข็งแรง มัน่คงแขง็แรงนะ น ้าเตม็แกว้ 
สมาธิคือสมาธิ ไม่เกินจากน ้าเตม็แกว้ มนัเตม็แกว้ของมนั แลว้สมาธิ เห็นไหม เวลาคน
ปฏิบติัไปแลว้ ถา้ก าหนดหรือศรัทธา  

ศรัทธาจริตก าหนดพุทโธ พุทโธ จิตมนัลงวบูก็มี ลงจากสูงๆ ต ่าๆ ก็มี ลงแลว้เห็น
ส่ิงต่างๆ ก็มี ถา้ลงแลว้เห็นน่ี รู้นอกหมด รู้นอกคือเห็นนิมิต เห็นต่างๆ รู้ใน มนัจะจบั
อยา่งไรใหม้นัรู้ใน รู้ในคือรู้อริยสัจ แต่ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธินะ ไล่เขา้ไป มนัสงบ
เฉยๆ มนัสงบเพราะเราควบคุมความรู้สึกได ้ควบคุมความคิดได ้ 

พอควบคุมเขา้ไปบ่อยคร้ังเขา้จนมนัตั้งมัน่ พอตั้งมัน่ เราสังเกต เราหมัน่
ตรวจสอบว่ามนัจะเร่ิมคิดอยา่งไร? มนัจะออกรู้อยา่งไร? การออกรู้โดยธรรมชาติของจิต 
โดยธรรมชาติของจิตนะ มนักินอารมณ์เป็นอาหาร เน้ือส้มมนัอาศยัเปลือกส้มหุม้ห่อมา
โดยตลอด แลว้มนัอาศยัเปลือกส้มเป็นการด ารงชีวิตอยูข่องมนั มนัหิว มนักระหาย มนั
จะกินตลอดเวลา  

อารมณ์ความรู้สึก เห็นไหม ยิง่ส่ิงท่ีเราไม่ชอบ ส่ิงท่ีเราเกลียด แลว้เขามาพดูใหเ้รา
ไดย้นิ มนัยิง่ชอบกิน ชอบกินคือมนัฟังแลว้ มนัก็จะไปอุ่นอยูใ่นหวัใจ เป็นเดือนๆ ปีๆ 
ทุกข์ๆ  ร้อนๆ เห็นไหม มนักินสารพิษ มนักินความคิดเป็นอาหาร แลว้ถา้มนักินอารมณ์
ความคิดท่ีเขาติเขาชมเรา เขาสรรเสริญเรา เห็นไหม มนักินแลว้นะ กินชัว่คราว อาหารท่ี
ไม่เป็นพิษ กินแลว้ก็เป็นประโยชน์กบัร่างกาย ก็เท่านั้น มนัไม่ฝังใจ แต่ถา้อาหารท่ีเป็น
พิษ กินเสร็จแลว้ไปลา้งทอ้งท่ีโรงพยาบาลนะ  

เราสังเกต ถา้จิตมนัสงบนะ มนัจะเห็นอาการอยา่งน้ี “จิต เห็นอาการของจิต” ถา้
เป็นศรัทธาจริต จิตสงบ มนัจะเห็นกาย เห็นส่ิงต่างๆ โดยธรรมชาติของมนั จิต เห็น
อาการของจิต พอจิตเห็นอาการของจิต นัน่ล่ะ วิปัสสนามนัเกิดตรงนั้น จิตเห็นอาการของ
จิต ความคิดไม่ใช่จิต มนัเกิดจากจิต แลว้มนัเกิดข้ึนมาแลว้มนัก็ท  าลายจิต  

ขณะท่ีเราใชปั้ญญาใคร่ครวญมนั มนักแ็ค่สงบเขา้มาเฉยๆ สงบเขา้มาเฉยๆ มนั
เป็นแค่น้ี ฤๅษีชีไพรเขาก็สอนกนัอยา่งน้ี ฤๅษีชีไพรมาเขา้สมาบติั เขา้นิโรธสมาบติัเขา
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เหาะเดินฟ้าไดน้ะ เขาเหาะเดินฟ้า เขารู้ส่ิงต่างๆ รู้ไปหมดเลย รู้นอก รู้ออก รู้ออก ไม่รู้เขา้ 
ถา้รู้เขา้ เห็นไหม รู้เขา้มนัมีการบงัคบั มนัมีการบงัคบั มนัมีเจา้ของ  

เหมือนกบัน่ีนะ ดูสิ ตอนน้ีเรากลวักนัมากนะ บริษทัขา้มชาติ ทุนเขามหาศาลเลย 
เขาท าอะไรนะ เราแพเ้ขาทั้งนั้น สายป่านเขายาว เราสู้เขาไม่ไดห้รอก เขามาถึงนะ เขา
แจกฟรีเลย แจกฟรีเลย เราขายขาดทุนยงัสู้เขาไม่ไดเ้ลย เขาแจกฟรีเลยนะ แจกฟรีใหเ้รา
เสียหายนะ เสร็จแลว้เด๋ียวเขามาเอาคืนทีหลงั เขาท าของเขาไดท้ั้งหมด เห็นไหม  

แต่ทุนเราไม่มี พอทุนเราไม่มี การกระท าของเรา เราไม่สามารถควบคุมใจได ้
สมาธิเราควบคุมไม่ได ้ส่ิงต่างๆ เราควบคุมไม่ได ้ทุนเรานอ้ย ถา้ทุนเรานอ้ย เราตอ้งรักษา
ของเรา ดูแลของเรา สมาธิส าคญัมาก ถา้ไม่มีสมาธิ การใชค้วามคิด การกระท าต่างๆ ไม่มี
ผลหรอก มนัไม่มีผล ถา้มนัมีผลนะ คอมพิวเตอร์นะมนัเป็นประโยชน์แลว้  

คอมพิวเตอร์เขาใชค้วามคิด โปรแกรมมนั เขาท าไดส้ารพดัอยา่ง ไดส้ารพดัอยา่ง
เลย แต่มนัไม่มีจิต ไม่มีผูทุ้กขผ์ูย้าก คอมพิวเตอร์มนัพงัก็คือพงันะ เป็นเศษเหลก็ มนัไม่มี
อะไรเป็นประโยชน์อะไรข้ึนมาเลย เราไปซ้ือมนัมาใช ้แลว้เราจะท าชีวิตเรา ท าจิตท่ีมนัมี
ธาตุรู้ ธาตูรู้ท่ีมีชีวิต สสารท่ีมีชีวิต  

จิตน่ีมหศัจรรยม์ากนะ มนัเป็นสันตติ มนัเกิดดบั เกิดดบัๆ เกิดตลอดเลย แลว้มนั
มีชีวิต มนัไม่ตาย มนัตายไม่ได ้สสารอยา่งอ่ืนมนัแปรสภาพได ้สสารท่ีมนัเป็นธาตุรู้ ธาตุ
รู้ ธาตุหก อากาศธาตุ ธาตุรู้ ตวัน้ีเป็นธาตุ เป็นวิทยาศาสตร์เลย จิตน้ี  

มีคนถามพระสารีบุตรว่า “ชีวิตน้ีคืออะไร?”  

“ชีวิตน้ีคือพลงังาน” คือตวัพลงังาน “คือตวัธาตุรู้ พลงังานตั้งอยูบ่นกาลเวลา มนั
สืบต่อ”  

เท่าน้ี เท่าน้ีจริงๆ แต่เท่าน้ีนะ เท่าน้ีนะ ถา้พดูอยา่งนั้นป๊ับ เขาก็บอก ถา้อยา่งนั้นก็
เป็นแค่แบตเตอร่ีแหง้อนัเดียว แบตเตอร่ีแหง้มนัไม่มีชีวิต มนัเป็นสสารท่ีไม่มีชีวิต ดูสิ ดู
ส่ิงท่ีมีชีวิต เห็นไหม พอมนัไดน้ ้ ามนัจะเกิดทนัที น่ีมนัเกิดเป็นสสารนะ มนัเกิดเป็นวตัถุ
นะ  
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แต่จิตมนัเกิดมหศัจรรย ์ ถา้มนัเขา้ไปเห็นความมหศัจรรยข์องมนั เห็นไหม 
ละเอียดอ่อนมาก “ส่ิงท่ีเคล่ือนท่ีท่ีเร็วท่ีสุดคือความคิด แลว้เราเอามนัน่ิงได ้ พลงังานมนั
จะมีขนาดไหน”  

พลงังานมนัเขา้มานะ เวลามนัเป็นพลงังานข้ึนมานะ ถา้เราภาวนากนัไปนะ มนั
เป็นมรรคข้ึนมา เวลาปัญญามนัหมุน เหมือนกบัท่ีว่า จุด ไฟป่ามนัจุดติด ไฟป่า เห็นไหม 
ยิง่อากาศร้อนอยา่งน้ี เวลาไฟป่ามนัติด มนัจะเผาผลาญไปทั้งหมดเลย ขณะท่ีเวลาจิตท่ีส่ิง
ท่ีมนัน่ิ งท่ีสุด ส่ิงท่ีมนัเคล่ือนท่ีเร็วท่ีสุดแลว้น่ิงมีพลงังาน แลว้ถา้มนัใชปั้ญญาเป็น  

จิตเห็นอาการของจิต แลว้ดูปัญญามนัหมุนสิ ดูธรรมจกัรมนัหมุนสิ จกัร จกัรคือ
ธรรม ธรรมจกัร จกัรของเรา เราสร้างข้ึนมา จากหวัใจ มนัหมุนข้ึนมา พอเวลามนัหมุน
ข้ึนมา ปัญญามนัหมุนอะไร? หมุนถอดหมุนถอนไง แต่เดิมปัญญาเราทุกขเ์รายาก ปัญญา
ท่ีความคิดเรา มนัทุกขม์นัยาก มนัเป็นความคิดท่ีมนัเหยยีบย  า่ตวัเอง ความคิดโดยกิเลส 
มนัท าลายตวัเองมาตลอด เห็นไหม  

แต่เราสะสมเราข้ึนมา เราฝึกฝนข้ึนมา เราสร้าง เราทดสอบข้ึนมา เราตรวจสอบ
ข้ึนมา เน่ียท าไมครูบาอาจารยท่ี์ภาวนาแลว้ ท าไมขออยูค่นเดียวล่ะ? ท าไมธุดงคไ์ป ธุดงค์
ไป เราเห็นแลว้ ตอ้งไปทุกขไ์ปยาก ถา้มีเพือ่นไป มีคนอุปัฏฐากไป มนัไม่สะดวกสบาย
เหรอ? ไม่ เพราะอะไร? เพราะมนัหมุนอยูต่ลอดเวลา มนัท างานของมนัตลอดเวลา  

ท างานโดยธรรม ท างานถอดถอนนะ ไม่ไดท้  างานโดยเหยยีบย  า่นะ ท างานถอด
ถอน ใหม้นัหมุนออกไป หมุนออกไปน่ะ เวลาธรรมจกัรมนัเกิด มนัเกิดอยา่งไร? น่ีไง ส่ิง
ท่ีมนัเป็นมนัท าข้ึนมา ส่ิงท่ีมนัหมุนข้ึนมา มนัละเอียดอ่อน ละเอียดอ่อน โลกุตตรปัญญา 
มนัเห็นของมนั มนัหมุนรอบหน่ึง มนัถอนหนหน่ึง เห็นไหม ปล่อยวางหนหน่ึง มี
ความสุขมาก มีความสุขมาก  

ถา้ไม่มีความสุข ท าไมเราขอสงวนเวลาของเราไปอยูค่นเดียว? ท าไมเราสงวน
เวลาเพื่อรักษาของเรา? เพื่อแสวงหาของเรา เราท าของเราข้ึนมา ถา้มนัจุดติด ค าว่าจุดติด 
เวลาจิตเห็นอาการของจิต แลว้มนัจบัไดโ้ดยสัจจะความจริง แลว้มนัแยกแยะของมนั มนั
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แยกนะ มนัแยกออก อาการของใจ ขนัธ์ ๕  มนัเป็นอารมณ์ความรู้สึกท่ีมนัหมุนไป 
ความคิดมนัจะหมุนไป  

ถา้ส่ิงน้ีความคิดมนัเหมือนกบัจกัร เหมือนกบักงจกัร จกัร ท่ีมนัสมควร ท่ีมนัเป็น
จกัร มนัจะเคล่ือนท่ี เพราะมนัไม่มี มนัหมุนดว้ยรอบตวัของมนั มนัก็หมุนไป เห็นไหม 
เฟืองมนัหมุนไปได ้ แต่เฟืองท่ีมนับิด เฟืองท่ีมนับ่ิน เฟืองท่ีมนัเบ้ียว มนัจะหมุนไปรอบ
ไหม? มนัสะดุดใช่ไหม?  

สติเราสอดเขา้ไป สอดเขา้ไปในอารมณ์ความรู้สึกน่ี มนัเป็นขอ้มูลไหม? มนัเป็น
การปรุงแต่งไหม? มนัเป็นรสชาติไหม? รสชาติคือมนัสุขมนัทุกขไ์ง มนัเป็นวิญญาณ
ไหม? ถา้เสียบเขา้ไป เสียบเขา้ไป ขนัธ์ ๕ มนัจะแยก มนัจะแยกออก พอแยกออก
ความคิดมนัจะไปเกิดไดอ้ยา่งไร? ความคิดไปไดอ้ยา่งไร?  

แต่ความคิดโดยธรรมชาติ มนัเกิดโดยธรรมชาติของมนั ธรรมชาติน่ีคือสามญั
ส านึก คือความเป็นไป คือเป็นสถานะ สถานะของมนุษย ์ สถานะของสัตว ์ เห็นไหม ดู
สัตวสิ์ เราใหอ้าหารมนั มองดว้ยสายตา มนัยงัรักเราเลย มนักระดิกหางใหเ้รา เห็นไหม 
มนัพอใจ ขนาดท่ีเขาเป็นสัตว ์เขายงัรับรู้อารมณ์เลย  

แลว้ถา้ปัญญามนัเกิด มนัหมุนเขา้ไป มนัแยกมนัท าลายของมนัเป็นชั้นเป็นตอน
เขา้ไป ท าลาย ท าลาย ท าลาย มนัปล่อยวาง  

จิต เห็นอาการของจิต แลว้วิปัสสนามนั ท าลายมนั ท าลายมนั เห็นไหม ยิง่ท  าลาย
ยิง่สะอาด ยิง่ท  าลาย มนัท าลาย ถึงท่ีสุดมนัขาด มนัตอ้งขาด อริยสัจมีอนัเดียว องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา พระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรู้อนัน้ี  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระปัจเจกพระพุทธเจา้ พระอรหนัตทุ์กๆ 
พระองค ์ธรรมอนัเดียวกนั รู้อริยสัจอนัเดียวกนั ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค อนัเดียวกนั ไม่
มีสอง มีสองไม่ไดห้รอก ถา้มีสองส่ิงนั้นผิดแลว้ มีหน่ึงเดียวเท่านั้น ถา้มีหน่ึงเดียว หน่ึง
เดียวคืออริยสัจ คือความจริง  



เทศน์ท่ีธรรมศาสตร์รังสิต คร้ังท่ี ๒ ไฟล ์๓ ๑๓ 
 

©2012 www.sa-ngob.com 

แลว้ถา้จิตเห็นอาการของจิต แลว้วิปัสสนามนั วิปัสสนามนั ท าลายมนั ท าลายมนั 
จนถึงท่ีสุดมนัขาด กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ มนัอยูโ่ดยธรรมชาติของมนั 
เป็นธรรมชาติ เป็นความจริงอนัหน่ึง เป็นความจริงเพราะเป็นสักกายทิฏฐิ ความเห็นผดิ
ของจิต จิตมนัเห็นผดิเอง จิตมนัโดนอวิชชาครอบง าเอง  

จิตมนัโดนอวิชชาครอบง ามนัถึงหลงตวัมนัเอง มนัหลงตวัมนัเองก่อน พอหลง
ตวัเองมนัก็ไปยดึเขา ไปยดึเขาเพราะจิตมนัไม่ใช่กาย ดูสิ ดูอยา่งอาหาร เน้ือสัตว ์ มนัก็
ร่างกายเหมือนกนัทั้งนั้น เวลาเขาเอามาท าเป็นอาหาร ท าไมแค่ ๔๕ วนั เขาเอามาใชเ้ป็น
อาหารไดแ้ลว้นะ  

แลว้เรามนุษย ์ดสิู ร้อยปีพนัปีชีวิตน้ี ร่างกายของเรา แลว้มนัเอามาเป็นประโยชน์
อะไร? แลว้ในทางวิชาการ ทางการแพทย ์ทางวิทยาศาสตร์ พิสูจน์ไดห้มด เซลล์น่ีมนั ๗ 
ปีมนัตายหมดแลว้ แลว้ท่ีมนัเกิดข้ึนมามนัเป็นคนใหม่ไหม? นัง่กนัอยู่น่ีเป็นคนใหม่
ไหม? เน้ือสัตวเ์ขาเอามาเป็นอาหารนะ แลว้ร่างกายของเรามนัเป็นประโยชน์อะไรกบัเรา 
แลว้จิตมนัไปยดึท าไม? จิตไปยดึท าไม?  

ส่ิงท่ีเป็นอาหาร อาหารเก่าอาหารใหม่มนัสืบต่อเขา้ไปในร่างกาย มนักินแลว้มนั
ไปหนุนส่ิงใหม่ๆ เกิดข้ึนมาในร่างกาย มนัเป็นเซลลต์วัใหม่นะ ไม่ใช่เราหรอก เดก็กลบั
เป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา เป็นคนเดียวกนัไหม? เป็นคนเดียวกนั โดยจิตอนัเดียวกนั เพราะจิตมนั  

“อยา่ว่าแต่เป็นคนเดียวกนัในปัจจุบนัน้ีเลย แมแ้ต่เกิดตาย เกิดตายก่ีภพก่ีชาติมนัก็
เป็นอนัเดียวกนั อนัเดียวกนันัน่แหละ”  

ถา้ไม่เป็นอนัเดียวกนั เวลาพระโพธิสัตวส์ร้างสมบุญญาธิการมา ท าไมถึงส่งผล
ใหพ้ระโพธิสัตวมี์อ  านาจวาสนาบารมีขนาดนั้นล่ะ เพราะจิตอนันั้นเป็นคนสร้าง มนัเป็น
เจา้ของ จิตน้ีเป็นเจา้ของ กรรมก็จิตน้ีเป็นคนเป็น กรรมน่ีจิตน้ีเป็นคนเป็น จิตน้ีเป็นคน
เป็น กรรมดีก็จิตน้ีเป็นคนเป็น กรรมชัว่ก็จิตน้ีเป็นคนเป็น เพราะมนัท า มนัตอ้งกลบัมาอยู่
ท่ีเจา้ของนั้น เจา้ของคือตวัจิต ไม่อยา่งนั้นพระโพธิสัตวก์็ขาดช่วงสิ  

พระโพธิสัตว ์๔ อสงไขย  ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย มนัตอ้งขาดช่วง ท าไมมนัไม่
ขาดช่วง ท าไมมนัต่อเน่ืองกนั มนัต่อเน่ืองกนัเพราะจิตอนัเดียวกนั จิตไม่เคยตาย เห็น



เทศน์ท่ีธรรมศาสตร์รังสิต คร้ังท่ี ๒ ไฟล ์๓ ๑๔ 
 

©2012 www.sa-ngob.com 

ไหม จิตไม่เคยตาย จิตเปล่ียนสภาวะตลอดไป เปล่ียนสภาวะตลอดไป มนัถึงเป็นเรา มนั
ถึงเป็นเราทั้งหมด ถา้เป็นเราทั้งหมด เห็นไหม การเกิดและการตาย เวียนตายเวียนเกิดอยู่
ในสภาวะแบบน้ี  

เน่ียมนัเป็นการพิสูจน์นะ เราจะบอกว่านกัวิทยาศาสตร์ในหอ้งแลบ็ก็สู้การกระท า
ในหวัใจไม่ได ้ มนัมหศัจรรย ์ มหศัจรรยม์หาศาลเลย เวลาปัญญามนัเกิด โลกุตตรธรรม 
โลกุตตรธรรม แลว้คนตาบอดสี มนัเห็น มนัก็ไม่รู้สีอะไร ยิง่ตาบอดเลยนะ มนัจะไม่รู้
อะไรเลย แลว้มนัคล าชา้ง ชา้งเป็นอยา่งนั้น ตาบอดคล าชา้ง  

แต่ถา้ไปเห็นเป็นความจริงนะ จะพดูท่ีไหน? จะพดูอยา่งไร? มนัจะเป็นความจริง
ออกมาจากใจ ถา้ใจมนัเป็นความจริง ออกมาอยา่งไรก็จริงอยา่งนั้น แลว้ความจริงอนัน้ี
มนัเป็นความจริง เป็นยิง่กว่าจริง ถึงท่ีสุดแลว้ กระบวนการมนัตอ้งลงอริยสัจ  

ถา้กระบวนการของการประพฤติปฏิบติัมนัไม่ลงอริยสัจ ศาสนามนัเรียวแหลม 
ส่ิงท่ีมนัสะเทือนหวัใจกนั มนัสะเทือนหวัใจกนัตรงน้ีไง ตรงท่ีศาสนามนัไม่ลงในจุดน้ี 
มนัไปลงในจุดอ่ืน ถา้ลงในจุดอ่ืน เห็นไหม มนัก็เหมือนฤๅษีชีไพร ท าแลว้มนัไม่ไดผ้ล 
ทั้งๆ ท่ีเรามีเจตนา น่ีศาสนามีคุณค่ามาก  

มีคุณค่าเพราะว่ามนัเป็นศาสนาท่ีมี อุชุญายะ สามีจิ ธรรมปฏิบติัตรง ปฏิบติัจริง 
ปฏิบติัเขา้ไปถึงสมควรแก่ธรรม ถา้ปฏิบติัแลว้ไม่ตรง ปฏิบติัแลว้ไม่จริง ปฏิบติัแลว้ไม่
สมควรแก่ธรรม มนัเหมือนกบัเราปฏิบติัแลว้ไม่ไดผ้ลตอบแทน แต่ในเร่ืองของบุญ
กุศลน่ะ ได ้ในการเร่ืองบุญกุศล เพราะเราปฏิบติัแลว้มนัตอ้งสร้างสมบารมีไง  

ดูสิ ขนาดท่ีว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระโพธิสัตว ์ เป็นฤๅษีชีไพร
มาเหมือนกนัทั้งนั้น การปฏิบติัมนัขา้มภพขา้มชาติมา แต่ในการประพฤติปฏิบติั ใน
ปัจจุบนัน้ีมนัมีขอ้เทจ็จริงอยูแ่ลว้ มนัมีขอ้เทจ็จริงโดยธรรมองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ ธรรมและวินยัน่ีแหละขอ้เทจ็จริง ขอ้เทจ็จริงส่ิงน้ี ถา้เราท าจริงของเรามนัจะเป็น
ประโยชน์ของเรา ท  าจริงของเรานะ  

แลว้ถา้เราท าจริงของเรานะ เราน่ีเป็นคนอ่อนแอ คือจิตน้ีมนัอ่อนแอ จิตน้ีมนัไม่มี
ก าลงั เราถึงตรวจสอบไม่ได ้ เราตรวจสอบเองไม่ได ้ เราเช่ือ เราเห็นส่ิงใด เราจบัส่ิงใด 
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แลว้เราเช่ือ เราเช่ือ ทิฎฐิ ทิฏฐิความเช่ือ ทิฏฐิความยดึ แลว้ก็เทียบเคียงในค าขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เหมือนกนั เหมือนกนั เห็นไหม เพราะจิตใจมนั วุฒิภาวะ
มนัอ่อน  

วุฒิภาวะ เห็นไหม วุฒิภาวะของจิตมนัไม่มีก าลงั มนัเลยเช่ือความเห็นของตวั มนั
เช่ือความเห็นของตวั แลว้เวลาประพฤติปฏิบติัมนัเจอความจริง เห็นไหม สันทิฏฐิโก ให้
เช่ือความเห็นของตวั แลว้ท่ีมนัเห็นผดิท าไมเช่ือไม่ไดล่้ะ เช่ือไม่ไดเ้พราะมนัเป็นความ
จริง แต่ถา้สันทิฏฐิโกมนัเป็นความจริง มนัเป็นความจริงท่ีเห็นจริงแลว้รู้จริง แลว้ไม่มี
อะไรคา้นได ้ 

จะทดสอบ ตรวจสอบขนาดไหนมนัก็เป็นอยา่งน้ี ก่ีพนัรอบ ก่ีพนัหน มนัก็ลงใน
ช่องทางเดียวกนัน้ี พิสูจน์ตรวจสอบเหมือนวิทยาศาสตร์ พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เห็น
ไหม ถา้ใชส่ิ้งท่ีทดสอบตรวจสอบ มนัตอ้งออกมากรณีเดียวกนัเหมือนกนัหมด มนัถึง
ใชไ้ด ้ 

ส่ิงน้ีก็เหมือนกนั มนัจะท าเขา้ไปถึงท่ีสุดแลว้มนัจะเหมือนกนั อนัเดียวกนั แลว้
ในวงการปฏิบติันะ มนัเหมือนกบัในวงการทางวิชาการ ในวงการทางวิชาการ เขาจะรู้กนั
ว่าใครท าไดจ้ริง ใครท าไม่ไดจ้ริง แลว้ผลมนัออกมา ผลท่ีตอบสนองมนัออกมา มนัถึงถึง
กนัไง มนัจะถึงกนั  

ส่ิงท่ีสืบต่อกนัไปเพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์กบัวงการศาสนา ถา้คิดว่า ท่าน
คิดถึง ท่านเห็นจริง ถา้ทางโลกมนัก็ดีใจน่ะเนอะ แต่ถา้เป็นทางธรรมนะมนัเหมือนกบั 
เหลือแค่น้ี เหลือแค่น้ีจริงๆ นะ ท าไมมนันอ้ยลงจริงๆ ล่ะ ทั้งท่ีพระน่ีเป็นแสนนะ พระน่ี
ส่ีแสนองค ์ 

แต่มนัก็ตอ้งสู้กนัไป ความสู้กนัไป เห็นไหม มนัถึงเป็นวาสนา จริงๆ นะ เราจะ
พดูถึงเร่ืองวาสนาบ่อย คนจะมาถามวา่ท าไมชอบพดูเร่ืองวาสนา วาสนาคือส่ิงท่ีฉุกคิด 
วาสนาคือใหเ้รามาสนใจกบัส่ิงท่ีทางโลกเขาไม่สนใจกนั โลกเขาสนใจต าแหน่งหนา้ท่ี
การงาน สนใจตวัเลขในธนาคาร แต่ตวัเลขในธนาคารมนัเป็นสมบติัภายนอกกาย แต่ถา้
เป็นบุญกุศลมนัเป็นสมบติัภายในกาย บุญกุศลนะ  
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แต่ถา้เป็นอริยทรัพยม์นัเป็นสมบติัของใจ มนัเป็นสมบติัจริงๆ อยูข่า้งใน เป็น
สมบติัจริงๆ แลว้ลองคิดดูสิ ตน้ขั้ว ตน้ขั้วคือใจมนัไม่เรรวน มนัไม่เรรวนกบัใครเลย ใคร
จะมาใหใ้จเราน้ีไขวเ้ขวได ้ไม่ไดเ้ลย ไม่ไดเ้ลย แลว้เรารักษาได ้เราท าได ้เพราะ เห็นไหม 
ในขบวนการของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเขาตอ้งการคนกลา้ ตอ้งการคนจริง คนกลา้กบัคน
จริง  

เหตุการณ์เกิดข้ึนแลว้มนัไม่ตกใจ ไม่ตกใจกบัเหตุการณ์ต่างๆ ไม่เคยตกใจ ไม่เคย
สะดุง้กลวัส่ิงใด ไม่สะดุง้กลวักบัส่ิงใด เห็นไหม มนัถึงเป็นท่ีพึ่งของสัตวโ์ลกได ้มนัเป็น
ท่ีพึ่งของสัตวโ์ลกนะ สัตวโ์ลก หวัใจ สัตตะ เป็นผูข้อ้ง หวัใจมนัขอ้งตวัเองก่อน  

ดูสิ ในทางโลกเขา จะท าส่ิงใด ผมไดอ้ะไร? เห็นไหม มนัขอ้งตวัเองก่อน เห็น
ประโยชน์ตวัเองเป็นท่ีตั้ง เห็นประโยชน์ตวัเองเป็นท่ีตั้ง แต่ถา้เราคิดดสิู เราถอดถอนส่ิงท่ี
มนัปักเสียบในใจหมดแลว้ มนัไม่มี ตวัเองไม่มี ตวัตนมนัไม่มี ตวัตนกลบัไปเป็นส่ิงท่ี
เป็นสาธารณะ ตวัตนกลบัไปเป็นประโยชน์กบัโลก  

ประโยชน์กบัโลกนะเพราะมนัท าลายหมดแลว้ แลว้ตวัตนจะเอาอะไร? หมายถึง
ว่า ถา้ตวัตนจะเอาอะไร ส่ิงท่ีเขายงัหลงตวัตน เขาคิดถึงตวัตนก่อน ถึงตอ้งพดูถึงใหค้วาม
เสียสละ เสียสละเพื่อท าลายความตระหน่ี ความยดึตวัตนนั้นก่อน เหมือนเตรียมตวัเอง 
เตรียมสถานะเพื่อจะรับผลประโยชน์  

เสียสละเพื่อใหใ้จควรแก่การงาน แลว้ค่อยแสวงหาเพื่อเป็นประโยชน์แท ้
ประโยชน์สาธารณะไง ประโยชน์ท่ีท าลายตวัตน น่ีไง ธรรมะเป็นอยา่งนั้น ธรรมะท าลาย
ตนทั้งหมด ถา้ยงัมีตนอยู ่ตนจะไดอ้ะไรก่อน เราจะไดส่ิ้งใดก่อน มนัก็เลยไม่ไดส่ิ้งใดเลย 
เพราะในเม่ือมีตน มีฝ่ายตรงกนัขา้ม มีการแก่งแยง่ มีการแข่งขนั มีการท าลาย จบ จบแลว้  

แต่ถา้เราเป็นสาธารณะ ท าอะไรไม่มี ใหใ้ครท าหมด ส่ิงต่างๆ แค่ผา่น แค่ทางผา่น
นะ แค่ทางผา่นไป บาลานซ์สังคม ใหส้งัคมเสมอกนั ส่ิงท่ีสังคมมนัเสมอกนั สังคม
ช่วยเหลือกนั สังคมเจือจานกนั ส่ิงนั้นเป็นประโยชน์ เป็นความปรารถนาของใจท่ีเป็น
ธรรม เอวงั 

เอาอนัน้ีก่อนเลย อนัน้ีมนัมาทีหลงัแต่มนัน่าสนใจกวา่เพื่อน 
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ถาม :   เวลาฟังเทศน์ จิตของเราจดจ่ออยูก่บัเสียงเทศน์จนแนบแน่น หากมีอะไร
มากระทบสัมผสัจากภายนอก จะท าใหจิ้ตนั้นรุ่มร้อนในอก หนกัแบบกระวนกระวาย 
เป็นบ่อยมาก ตอ้งท าความเพียรหนกัข้ึนจนจิตสงบข้ึน แต่มนัเป็นการแกไ้ขหลงัจากเกิด
เหตุ ท าอยา่งไรจึงจะแกก่้อนเกิดเหตุไดค้ะ ขออุบายวิธี 

หลวงพ่อ :   ในวงการกรรมฐานนะ เราตอ้งการความสงบ เราตอ้งการความวิเวก เรา
หาท่ีสงบวิเวกกนั สัปปายะ ๔ ครูบาอาจารยส์ าคญัท่ีสุด ผูน้ าส าคญัท่ีสุด ครูบาอาจารย์
ส าคญัท่ีสุด อาหาร หมู่คณะ สถานท่ีวิเวก  

พอสถานท่ีวิเวก เวลาเรา อยูน่ี่ ครูบาอาจารยท่ี์ดุ หลวงปู่ มัน่น่ีดุมาก ดุมากเพราะ
อะไร? เหมือนกบัว่าเวลาเราเป็นหมอ เราจะท าการผา่ตดั เราจะรักษาคนไข ้ เคร่ืองมือเรา
ตอ้งไม่ติดเช้ือนะ ถา้เคร่ืองมือเราติดเช้ือ เราไปผา่ตดัคนไข ้ น่าสงสารคนไขไ้หม? ถา้
คนไขไ้ปผา่ตดั แลว้ผา่ตดัแลว้ติดเช้ือไปน่ี แทนท่ีเขาจะหายเขากลบัทุกข ์เห็นไหม  

ในการประพฤติปฏิบติัก็เหมือนกนั คนปฏิบติัตอ้งการความสงบ ตอ้งการความ
วิเวก แลว้ในสถานท่ีการปฏิบติัแลว้ยงักระทบกระเทือนกนั ส่งเสียงรบกวนกนั ท าลาย
กนั เห็นไหม มนัท าลายความสงดัไง พอท าลายความสงดั มนัก็ท  าลายใจดวงนั้น เพราะ
ใจดวงนั้น ถือสัปปายะ ๔ ครูบาอาจารยถึ์งตอ้งสงวนสถานท่ีตรงน้ี  

สัปปายะคือสถานท่ี ความสงบสงดั ทีน้ีความสงบสงดัเพื่อให ้ สถานท่ีวิเวก กาย
วิเวก จิตวิเวก จิตเราน่ีไม่วิเวกเพราะจิตเรามนัหมกัหมม จิตเรามนัคิด อยูค่นเดียวก็คิด 
ระเบิดเถิดเทิงเลยนะ หวัใจมนัคิดร้อยแปดพนัเกา้เลย มนัไม่วิเวก เพราะมนัไม่วิเวกเราจึง
ออกหาสถานท่ีวิเวก ทีน้ีสถานท่ีวิเวก เห็นไหม สถานท่ี สัปปายะ ๔ เห็นไหม  

ทีน้ีสัปปายะ ๔ เกิดมีเสียงกระทบข้ึนมา พอเกิดเสียงกระทบข้ึนมา มนัก็เป็นความ
ทุกข ์ยิง่เรา จิตเราจะสงบนะ จิตฟังเป็นจิตแนบแน่น แลว้มีส่ิงใดมากระทบ มาสัมผสั มา
กระเทือนในการฟังเทศน์ อนัน้ีมนัเป็นโทษของขา้งนอก แต่มนัก็เป็นกรรมของเรา เวลา
มนักระทบกระเทือนข้ึนมา จะบอกว่าในวงการกรรมฐาน ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัมนัจะรู้
เหตุการณ์อยา่งน้ี  
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แลว้นอกวงปฏิบติั เขาจะบอกเลยนะ คนท่ีไปวดัไปวาท าไมทะเลาะกนั ไอ้
ทะเลาะหรือกิเลสน่ียกไวน้ะ ไม่เก่ียว ไอไ้ปวดัวาแลว้ทะเลาะกนัดว้ยกิเลส ทะเลาะกนั
ดว้ยทิฏฐิมานะ อนันั้นอีกเร่ืองหน่ึง แต่ถา้คนไปวดัไปวามนัเกิดจากเสียง หูตาน่ีมนัดี เขา
เรียกชวนะ หูก็ดี ตาก็ดี ดีไปหมดเลย พอดีไปหมดมนัก็เขา้เร็ว พอเขา้เร็วข้ึนมาอะไรมนัก็
กระทบ  

เราเปรียบอยา่งน้ีแลว้ไดย้นิว่าลูกศิษยเ์อาไปใชบ่้อย เราเปรียบเหมือนผา้ขาว ผา้
ขาวน่ีพอเวลามีส่ิงใดสกปรกเขา้ไปในผา้ขาวเราจะเห็นความสกปรกเขาทนัทีเลย แต่ถา้ผา้
นั้นเป็นผา้สี หรือผา้นั้นเป็นผา้เชด็เทา้ ผา้เช็ดเทา้มนัสกปรกอยูแ่ลว้ ความสกปรกอยูใ่นผา้
เชด็เทา้นั้นจะไม่มีใครเห็น แลว้ไม่มีใครสนใจมนั  

จิตของเราโดยปกติมนัเหมือนผา้เชด็เทา้ มนัคิด มนัยอ้น มนัยอ้น มนัคิด ความคิด
หวัใจมนัคิดร้อยแปด มนักระเทือนกนัจนเป็นเร่ืองปกติ ฉะนั้นพอมีอะไรข้ึนมา มนัก็ไม่มี
ส่ิงใดกระเทือนหวัใจ แต่พอเราซกัผา้เชด็เทา้ ผา้มนัสะอาดข้ึนมา พอใครมาท าสกปรกเรา
ไม่พอใจนะ เราไม่พอใจ ของเราท าไวส้ะอาดแลว้ ใครมาท าใหข้องนั้นสกปรกเราจะไม่
พอใจทนัทีเลย  

จิตก็เหมือนกนั เพราะเราหดัปฏิบติั มนัจะเป็นอยา่งน้ี จะบอกว่ามนัเป็นทางผา่น
นะ มนัเป็นทางผา่น มนัเป็นการพฒันาของใจ ใจมนัจะพฒันาของมนั ฉะนั้น เม่ือก่อน 
ใครจะพดูอะไร? ใครจะเป็นอยา่งไร? มนัก็เป็นเร่ืองปกติ เป็นเร่ืองเฉยๆ แต่ถา้ภาวนาแลว้
เป็นอยา่งน้ี จนคนท่ีเขาปฏิบติัเขาเอาค าพดูของเราไปใช ้ อา้ว  ก็มนัเป็นผา้ขาว เวลา
ทะเลาะกนันะ มนัเป็นผา้ขาว มนัเป็นส่ิงท่ีสะดุดใจ มนัเลยทะเลาะกนั อนัน้ีเป็นอนัหน่ึง  

แลว้วิธีแก ้ เราตั้งสติของเราไว ้ เราตั้งสติของเรา เวลามีอะไรมากระทบ เราตั้งสติ
ของเรา เสียงคือเสียง เสียงคือเสียง เสียงมนัใหโ้ทษกบัใคร? เสียงมนัไม่เคยใหโ้ทษกบั
ใครนะ เราเทศน์ไวบ่้อยมาก เห็นไหม ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕  ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่กิเลส เวลาหลวง
ตาท่านไปหาหลวงปู่ มัน่ เห็นไหม ท่านมาท าไม ท่านมาหานิพพานเหรอ ภเูขาเลากา วตัถุ
ทั้งนั้น ไม่ใช่เป็นมรรคผล ไม่ใช่เป็นนิพพาน  
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แมแ้ต่กระดูกเรา กระดูกของเรา ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั ของเรา ไม่ใช่มรรค ผล 
นิพพานนะ มนัเป็นวตัถุนะ มรรค ผล นิพพาน มนัอยูท่ี่จิต มรรค ผล นิพพาน มนัอยูท่ี่จิต 
ทุกขม์นัทุกขท่ี์จิต ถา้มนัทุกขท่ี์ร่างกายนะ ศพมนัร้องครวญคราง ในป่าชา้ ศพมนัจะร้อง
คราญครางเลย มนัเหงาของมนั มนักลวัผ ี ศพไม่เคยร้องครวญคราง เห็นไหม เราน่ีร้อง
ครวญคราง จิตน่ีมนัร้องครวญคราง  

ฉะนั้น ถา้จิตท่ีมนัร้องครวญคราง ถึงบอกว่า รูป รส กล่ิน เสียง มนัไม่ใช่กิเลส 
คนท่ีไปเอา รูป รส กล่ิน เสียง มาทุกขม์าตรอมใจน่ะมนัเป็นกิเลส ฉะนั้น ส่ิงท่ีมนักระทบ 
เราพยายามไล่ตอ้นมนั เราฟังเทศน์ เราภาวนาของเรา จิตมนัเร่ิมสงบ จิตมนัเร่ิมพฒันาข้ึน
มา แลว้มนัติดดี ติดดี มนัอยากใหม้นัอยูอ่ยา่งน้ี ไม่ใหใ้ครมารบกวนมนั  

แต่พอมีใครมารบกวนมนั มนัยิง่โกรธ ยิง่ไม่พอใจ ตอ้งพยายามท าใหม้นัมากข้ึน
ไปกว่านั้น เพราะค าถามถามวา่ มนัแกที้หลงัทุกทีเลย แลว้มนัจะแกใ้หด้กัหนา้มนัจะแก้
อยา่งไร? แกก้็ตอ้งเห็นโทษน่ีเห็นไหม การแกคื้อเห็นโทษว่า รูป รส กล่ิน เสียง มนัเป็น
ธรรมชาติของมนั ทุกคนก็แสวงหา แสวงหาความสงดัวิเวกมนัเร่ืองจริง เร่ืองธรรมดา แต่
มนัแสวงหาท่ีไหน มนัก็กวนนะ  

ลมพดัมาก็มีเสียง จิ้งจกตุ๊กแกมนัก็ร้อง มีเสียงทั้งนั้น แลว้มนัก็เป็นท่ีกรรมของคน
ดว้ย ถา้กรรมของคน เห็นไหม เวลานัง่ไป เสียงมนัไดย้นิ ดูสิ ไดย้นิเสียงป่ีพาทย ์ เสียง
เทวดา เสียงมีนะ เพราะอะไรรู้ไหม? เพราะเวลาจิตมนัสงบน่ี จิตสงบหมด อภิญญา ๖  
เห็นไหม ทิพย ์หูทิพย ์ตาทิพย ์แลว้เราจะไดย้นิไดเ้ห็นมากกว่าน้ีนะ  

เทวดาคุยกนัก็ไดย้นินะ เทวดาคุยกนัก็จะไดย้นิ แต่ไดย้นิอยา่งนั้นมนัไปไดย้นิ
นอกๆ นะ แต่มนัอยูท่ี่คุณภาพของจิต คุณภาพของจิตคือเขาสร้างของเขามาอยา่งนั้น ถา้
เขาสร้างของเขามาอยา่งนั้น พอจิตเขาสงบ เขาจะเป็นอยา่งนั้น แลว้เวลาเราท าสมาธิกนั
นะ เราก็อยากใหเ้ป็นอยา่งนั้น  

ทั้งๆ ท่ีไอน้ัน่คือคุณสมบติัไง เราเปรียบเทียบบ่อย ขา้วเหนียว-ขา้วเจา้ ขา้วเหนียว
คือขา้วเหนียว ขา้วเจา้คือขา้วเจา้ ขา้วเหนียวเหมือนขา้วเจา้ไหม? ขา้วเหนียวแทนขา้วเจา้
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ไดไ้หม? มนัเกือบจะแทนกนัไดแ้ต่มนัไม่ได ้ น่ีก็เหมือนกนั คุณภาพของจิตมนัไม่
เหมือนกนั แลว้เราจะใหข้า้วเหมือนกนัเพื่อใหจิ้ตเหมือนจิต เป็นไปไม่ได ้ 

ในเม่ือมนัเป็นไปไม่ได ้จะบอกว่าเร่ืองของกรรม ถา้มนัเป็นไปโดยธรรมชาติของ
กรรม สติมนัตอ้งทนั เห็นไหม ถา้จิตคึกคะนอง จิตของนกัปฏิบติั ถา้มนัมีอะไรท่ีกระทบ
มาก ตอ้งหาครูบาอาจารยท่ี์ถึง  

เช่น นกักีฬา ถา้เขามีความสามารถมาก เขาตอ้งมีโคช้ท่ีคุมเขาใหไ้ด ้ ถา้เขามีโคช้
คุมเขาได ้ เขาจะพฒันานกักีฬาคนนั้นใหเ้ก่งกลา้ข้ึนมาได ้ สามารถมากเลย ถา้นกักีฬาคน
นั้นมีพรสวรรคม์ากแต่เขาไดโ้คช้ท่ีไม่ดี ไดโ้คช้ท่ีไม่สามารถจะป้ันเขาใหเ้ป็นชา้งเผือก 
เห็นไหม ถา้จิตอยา่งนั้น ถา้จิตของเรา เปรียบเทียบไปเร่ือยๆ  

น่ีเราเปรียบเทียบใหเ้ห็นคุณภาพ เร่ืองของจิต เร่ืองของการกระท า เร่ืองของธรรม
นอกธรรมใน ธรรมนอกหมายถึง จิตปกติคือจิตปุถุชนเรา ความรู้สึกมนัเร่ืองธรรมดา แต่
ถา้มนัสงบเขา้ไป เห็นไหม มนัต่างจากปุถุชนละ มนัต่างจากปุถุชน กลัยาณปุถุชน มนัจะ
รู้เห็นส่ิงต่างๆ ถา้มนัคึกคะนองข้ึนมา มนัจะรู้อะไรท่ีพิสดาร  

ถา้พิสดาร ถา้คนไม่เป็น ท่ีภาวนาๆ แลว้มีปัญหาๆ พอภาวนาแลว้มีอะไรเกิดข้ึน 
เกิดเหตุอะไรข้ึนแลว้ไปเช่ือมนัไง เห็นไหม มนัเป็นความรู้ขา้งนอก ท่ีบอกว่าอภิญญา ท่ี
มนัรู้ต่างๆ เห็นนะ เห็นส่ิงท่ีเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม ถา้ภาวนานะ เห็น รู้วาระจิต
ต่างๆ มนัเป็นเร่ืองขา้งนอกหมด  

ดูสิ เวลาครูบาอาจารยท่์านไปกราบหลวงปู่ มัน่ บอกเลยนะ  

“ไปน่ี หลวงปู่ มัน่จะว่าอยา่งไรบา้ง”  

เวลาไปกราบหลวงปู่ มัน่นะ โอโ้ฮ ท่านเอด็เอาเลย  

“จิตของเรา เราก็ตอ้งดูสิ เราภาวนา เราก็ตอ้งดูจิตของเรา เราก็ตอ้งแกจิ้ตของเรา 
จะใหค้นอ่ืนมารู้จิตของเรา มนัจะบา้หรือ?”  
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น่ีเราจะใหค้นอ่ืนมารู้จิตของเราแต่เราไม่ดูแลจิตของเรา ถา้เราตอ้งดูแลจิตของเรา 
แต่ขณะท่ีเราหลง เราไม่เขา้ใจ เห็นไหม ส่ิงใดเราจะรู้ส่ิงต่างๆ เป็นส่ิงขา้งนอก รูป รส 
กล่ิน เสียง ไม่ใช่ธรรม ส่ิงเสียงท่ีกระทบเราก็ไม่ใช่ธรรม จิตท่ีมนัทุกข ์จิตท่ีมนัไม่ยอมรับ 
มนัเป็นกุศล- อกุศล ส่ิงท่ีฟังเทศน์มนัเป็นกุศล มนัเป็นส่ิงท่ีดี เราก็ชอบ เราก็พอใจ ส่ิงท่ี
กวนมนั เป็นอกุศล เราก็ไม่ชอบ เราก็ไม่พอใจ  

พอไม่ชอบ ไม่พอใจ จิตมนัก็เรรวน จิตมนัก็แผลงฤทธ์ิ จิตมนัก็แสดงอาการ 
ดงันั้น เราถงึต้องควบคุมจติของเรา ด ีเรากพ็อใจ เรากรั็กษาจติของเรา ไม่ด ีเรากค็วบคุม 
เรากแ็ก้ไข ด ี รักษา เพือ่ให้มนัพฒันาต่อไป ไม่ด ี เราต้องแก้ไขให้มนัด ี เราต้องควบคุมใจ
ของเรา เห็นไหม โลกธรรม ๘  

มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ มีสรรเสริญ มีนินทา มนัเป็นธรรมะเก่าแก่ มนัเป็น
ธรรมะ โลกเป็นอยา่งน้ีอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีใหเ้ราประพฤติปฏิบติั เห็นไหม เราประพฤติปฏิบติั 
เป็นชาวพุทธ อยากปฏิบติั แลว้มีคนส่งเสริม ใครจะส่งเสริม? คนท่ีจะส่งเสริมเราคือครู
บาอาจารย ์คือครูบาอาจารยท่ี์ท่านเห็นคุณเห็นประโยชน์จะส่งเสริมเรา  

แต่คนท่ีเขาไม่ส่งเสริมเราแลว้เขายงัติเตียนเรา เขายงับอกพวกท่ีเราสนใจเป็นผูท่ี้
มีปัญหา ทั้งๆ ท่ีใจเขาเป็นคนทุกข ์เขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นทุกข ์แลว้เราพยายามจะหาทาง
ออกกนั เขาว่าเราเป็นคนมีปัญหา เขาคิดของเขาไปเอง เห็นไหม โลกคิดกนัไปอยา่งนั้น 
ฉะนั้น เราถึงบอกว่า คนรักเท่าผนืหนงั คนชงัเท่าผืนเส่ือ  

เราท าส่ิงใดแลว้ใหม้นัเป็นประโยชน์กบัเรา เราตอ้งรักษาใจของเรา รักษาใจของ
เรา ถา้มนัดีข้ึนมาพฒันาข้ึนมา มนัจะดีข้ึนไปเร่ือยๆ นะ มนัจะแกไ้ขของเรา เราตอ้งแกไ้ข
ของเรา  

ถาม :   การฟังเทศน์ เราตอ้งก าหนดเฉยๆ  

หลวงพ่อ :  เราก าหนดเลย ก าหนดจิตของเรา เสียงเทศน์นั้นมนัจะมาหาเราเอง เสียง
เทศน์เห็นไหม พอเสียงเทศน์มาหาเรา แต่ถา้เราคิด เราฟังเทศน์ เราอยากรู้ เราอยากเขา้ใจ 
เราส่งเสียงออกไป เห็นไหม ส่งเสียงออกไป บา้นร้างนะ บา้นร้าง มนัก็รับรู้เฉยๆ มนัไม่
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สงบ เราอยูก่บัจิต แลว้เสียงนั้นเขา้มา เสียงนั้นเขา้มา เสียงนั้นเขา้มา เห็นไหม บา้นมี
เจา้ของ บา้นไม่ร้าง แลว้เวลาจิตสงบเขา้ไป เราเป็นเจา้ของความสงบ  

ส่ิงใดท่ีเกิดข้ึน ความขดัแยง้จากขา้งนอกคือเสียงกระทบจากขา้งนอก ความ
ขดัแยง้จากขา้งใน มนัอยูท่ี่อ  านาจวาสนา อ  านาจวาสนา ถา้จิตมนัคึกจิตมนัคะนอง เวลา
สงบเขา้ไป เห็นผเีห็นสาง เห็นอะไร มนัตอ้งไปแกไ้ขกนั ถา้มนัเป็นอยา่งนั้น ไม่ตอ้งกลวั 
ไม่ตอ้งกลวัเลย อะไรก็แลว้แต่ท่ีเกิดข้ึน จิตเป็นคนรู้  

ถา้จิตเป็นคนรู้ เห็นไหม ก าหนดท่ีผูรู้้ เราลืมตาสิ เห็นภาพหมดเลย หลบัตาก็ไม่
เห็นแลว้ กลบัไปท่ีจิต จิตพอมนัไม่ออกไปรับรู้ขา้งนอก มนัก็กลบัไปท่ีมนั ก็จบ จบหมด 
แต่พอไปเห็นแลว้มนัต่ืน เห็นแลว้ไปต่ืนวิ่งตามไป วิ่งตามไง ตกใจ ดีใจ เสียใจ วิ่งตามไป 
น่ีวิ่งตามแลว้นะ เพราะการออกไปขา้งนอก ยิง่ไปยิง่เสียนะ เสียหมด ไม่ตอ้งตกใจ 
กลบัมาท่ีพุทโธ กลบัมาท่ีรู้  

ครูบาอาจารยท่์านสอน อยูท่ี่ผูรู้้ อยูท่ี่จิต อยูท่ี่ผูรู้้ มีสติอยูท่ี่ผูรู้้ ไม่เสีย ไม่เสีย ยงัไง
ก็ไม่เสีย ถา้ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่เคยเสียเลย ปฏิบติัธรรมมีแต่ของดี ท าดีตอ้ง
ไดดี้  

ถา้เสีย เสียเพราะเราเขา้ใจผดิแลว้เราวิ่งไปขา้งนอก เพราะอุบายวิธีแกไ้ข อุบาย
วิธีแกไ้ขน่ีมนัเป็นเฉพาะตนนะ มนัเป็นเฉพาะตน เวลาเราพดูอยา่งน้ี คนท่ีเป็น ฟังแลว้ก็
เขา้ใจ ไอค้นท่ีไม่เป็นนะ ฟังแลว้ก็ เอะ๊ ท  าไมเราไม่เป็นอยา่งนั้น เราไม่เป็นอยา่งนั้น ไม่
เป็นนะ ของใครของมนั อาหารท่ีชอบไม่เหมือนกนั  

ฟังแกไ้ขคนอ่ืน เขาเป็นโรคหน่ึง เราเป็นโรคหน่ึง การแกไ้ขไม่เหมือนกนันะ มนั
เป็นเฉพาะตน วิธีปฏิบติันั้นเป็นเฉพาะตน เราถึงคา้นท่ีเขาท า ท่ีว่าทุกอยา่งตอ้งเหมือนกนั
หมดเห็นไหม เวลาปฏิบติัตอ้งก าหนดเหมือนกนั ทุกอยา่งเหมือนกนั เราคา้น มนัเป็นไป
ไม่ไดห้รอก  

เรามีน ้าพริกถว้ยเดียว แลว้จะบอกว่าคนทั้งประเทศไทยกินน ้าพริกถว้ยน้ี แลว้
บอกว่าอร่อยท่ีสุดในโลกเลย เป็นไปไม่ได ้ เป็นไปไม่ได ้ แต่ถา้คนชอบน ้าพริกจะบอกว่า 
พริกน้ีอร่อยท่ีสุดในโลกเลย ใช่ แต่ถา้คนไม่ชอบน ้าพริกเขาจะบอกว่าเผด็ท่ีสุดในโลกเลย 
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เขาไม่สนใจเลย มนัถึงว่า ต่างคนต่างสร้างมา จริตนิสัยของคนไม่เหมือนกนั ในเม่ือมนั
เป็นมาแลว้ เราตอ้งแกไ้ขตามเทคนิคอนันั้นไป ตั้งสติไว ้วิธีแกไ้ขนะ เร่ืองการฟังเทศน์ 

สนใจอนัน้ี อนัน้ีสนใจมาก 

ถาม :   การดูจิตกบัการมีสติตลอดเวลา เหมือนกนัไหมครับ? 

หลวงพ่อ :  การดูจิตกบัการมีสติตลอดเวลาไม่เหมือนกนั เขียนก็ไม่เหมือนกนั ช่ือก็
ไม่เหมือนกนั มนัจะไปเหมือนกนัไดอ้ยา่งไร? สติคือสติ การดูจิต เราวา่กิเลสมนัอยูท่ี่จิต 
ทีน้ีการดูจิต เราจะไปดูท่ีจิต เราไม่เห็นหรอก  

อยา่งเช่นโยมมองเราน่ีไม่เห็นตวัเราหรอก เห็นจีวร ไม่เห็นตวัเราหรอก ดูจิตไม่
เห็นจิตหรอก เห็นอาการของจิต เห็นความคิด ความคิดไม่ใช่จิต ความคิดเป็นเงา ท่ีดูจิต ดู
จิตกนัอยูน่ี่ไม่เห็นจิต ไม่เห็น คนดูจิตไม่เห็นจิต มนัมองไปท่ีอาการของจิต เพราะจิตมนัมี
ความคิด พอจิตมีความคิด เราจะเห็นตวัจิตไดอ้ยา่งไร?  

ทีน้ีพอมองกนัไปๆ มองกนัไปจนหายกนัไปหมดเลย มองกนัไปจนหายไป ดูจิต
ไง การดูจิต การดูจิตกบัการมีสติตลอดเวลา การมีสติตลอดเวลาดีกว่าดูจิตเยอะมาก 
เพราะการมีสติตลอดเวลา สติ เห็นไหม เม่ือก้ีบอกสมาธิน้ีเป็นทุน ถา้ไม่มีสติ สมาธิไม่มี
หรอก คนขาดสติท าอะไรก็ไม่ได ้แมแ้ต่ทางโลกขาดสติก็คนบา้  

ถา้คนมีสติก็เป็นสติ เป็นคุณสมบติัของมนุษย ์ของปุถุชน แลว้พอมีสติมากข้ึนไป
นะ สติน่ีเขา้ไปดูแล ถา้มีสตินะ คุมตลอดเวลา มนัตอ้งพฒันาของมนั มนัตอ้งเป็นไปของ
มนั พอเป็นของมนั พอมีสติดีก็รักษากนัไป รักษานะ คิดดู มีสติเราจะท าอะไรผดิพลาด
บา้ง  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นค าสั่งค  าสุดทา้ยเลย  

“ภกิษุทั้งหลาย เธอจงพจิารณาสังขารด้วยความไม่ประมาทเถดิ โลกนี้จะไม่ว่าง
จากพระอรหันต์เลย”  
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จงพิจารณาสังขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด ความไม่ประมาท พระพุทธเจา้ฝาก
ไวเ้ป็นสมบติั ค าสุดทา้ยเลย แลว้มีสติมนัตรงขา้มกบัประมาทไหม? แลว้เรามีสติอยู่
ตลอดไป เรามีสติอยูต่ลอดไป สติน่ีส าคญัมาก ถา้มีสตินะ การดูจิตมนัก็จะพฒันาข้ึน 
เพราะมีสติเขา้ตลอดเวลา  

เพราะค าวา่สติมนัท างาน เราท างานดว้ยคุณค่าของงาน แลว้คุณค่าของงาน เรา
ฝึกงาน เราท างาน งานศิลปะ งานอะไรก็แลว้แต่ เราท าบ่อยคร้ังเขา้ มนัจะอ่อนชอ้ยข้ึนไป 
มนัจะดีงามข้ึนไปไหม? แน่นอน น่ีถา้การดจิูต ถา้การดูจิตโดยมีสติเขา้ไปนะ ดูจิตโดยสติ 
มีสติเขา้ไป เราจะไม่ใชค้  าว่าดูจิต เราจะใชค้  าว่าปัญญาอบรมสมาธิตลอด  

เพราะถา้ไปดูจิต มนัเป็นการอา้งของกิเลสไง กิเลสมนัตอ้งการสะดวก มนัดูเฉยๆ 
มนัสบาย แต่ถา้เราใชปั้ญญาใคร่ครวญ มนัเป็นการงาน มนัข้ีเกียจ จิตน่ีข้ีเกียจมาก มนัจะ
นอนจมอยูก่บัความรู้สึกเราเฉยๆ ไม่ท าอะไรเลย เฉย แลว้บอกว่าน่ีเป็นภาวนา น่ีได้
ภาวนาแลว้นะ ไม่ใช่หรอก ไอน้ัน่หมูมนันอนจมข้ีหมูล่ะ มนันอนจมอยูก่บัข้ี ข้ีโลภ ข้ี
โกรธ ข้ีหลง มนันอนจม หมกัข้ีเลย ใจคลุกข้ี แลว้มนับอกว่าน่ีภาวนา  

แต่ถา้มีสติเขา้ไปแลว้นะ มีสติตลอด แลว้มนัเห็นนะ เห็นใจมนัคลุกอยูก่บัข้ี พอ
มนัเห็นข้ี มนัจะสลดัข้ีทิง้ เพราะสลดัข้ีทิง้ สลดัอาการของใจไง สลดัเงาของมนัทิง้ ถา้
สลดัเงาของมนัทิง้ นัน่ล่ะ เห็นจิต นัน่ล่ะตวัจิต ไม่ใช่ความคิด  

น ้าใสๆ ในแกว้ ถา้น ้าเตม็แกว้ตั้งอยู ่ถา้เราไม่รู้ว่าเขาเติมน ้าไว ้ เราจะคิดว่าในแกว้
นั้นไม่มีน ้า ถา้มนัมีสี สีใส่เขา้ไปในน ้า จะสีเขียว สีแดง สีอะไรก็แลว้แต่ เราจะเห็นว่าใน
แกว้นั้นมีน ้า  

จิต ถา้มนัไม่ไดคิ้ดไม่เห็นจิต ถา้คิดข้ึนมา นึกว่าความคิดเป็นจิต เพราะอะไร? 
เพราะมนัสีเขียว สีแดง มนัเห็นน ้าสีไง มนัไม่เห็นน ้าใส จริงๆ แลว้น ้าใสคือตวัจิต แต่มนั
ไม่เห็น ใส่สีแลว้ โอโ้ฮ ชดัเจน น่ีจิต น่ีจิต กลบักนั เห็นไหม มนักลบักนั  

ถา้มนัไม่คิดมนัก็ไม่รู้ว่าจิตอยูไ่หน พอคิดข้ึนมาก็นึกว่าจิต แลว้ไปดูมนั แลว้เห็น
จิตไหม? เห็นสี นึกว่าเห็นจิต เห็นความคิด เพราะขาดสติ แต่ถา้มีสติสักตวัเดียวเท่านั้นล่ะ 
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ดูไปเร่ือยๆ เออ คราวน้ีเป็นอยา่งน้ี คราวน้ีสีแดง นึกว่าสีแดงเป็นจิต อา้ว  สีแดงเป็นจิต
เหรอ เพราะเราเห็นสี ถา้สีมนัเป็น สีธรรมชาติมนัตกตะกอน  

เอะ๊ แลว้ท าไมเด๋ียวสีมนัแดง? เด๋ียวสีมนัจางลงๆ ล่ะ? แลว้ท าไมสีแดงมนัอยูท่ี่กน้
แกว้? แลว้ไอต้วับนแกว้นั้นมนัอะไร? น่ีล่ะปัญญาอบรมสมาธิ ถา้ปัญญาอบรมสมาธิมนั
จะเห็นเลยล่ะ เห็นสีกบัน ้ามนัคนละเร่ืองกนั สีท่ีอยูใ่นน ้านั้นไม่ใช่น ้า น ้ าคือน ้าสะอาด แต่
เพราะมนัเจือดว้ยสี มนัถึงเห็นสี มีสติ  

ค าว่าสติส าคญัไหม? สติส าคญัมาก ดูไปเถอะ ถา้ดูโดยมีสตินะ มนัถึงจะเป็น
ธรรม แลว้พอดูแลว้เห็นน ้ากบัสีนะ มนัตกตะกอน มนันอนกน้ พอตกตะกอนนอนกน้
เพราะอะไร? เพราะมนัเป็นธรรมชาติ มนัเป็นสีธรรมชาติ มนัจะตกตะกอนนอนกน้โดย
ธรรมชาติของมนั วางไวเ้ถอะมนัจะตกตะกอน ยิง่ถา้ทิง้ไวน้าน มนัจะตกตะกอนของมนั  

แลว้ถา้เป็นครูบาอาจารย ์ ถา้ไดเ้ห็น ขอ้เทจ็จริงมนัเป็นอยา่งน้ี ขอ้เทจ็จริงคือสีใน
น ้ามนัไม่ใช่น ้า แต่เพราะดว้ยความมกัง่าย เพราะดว้ยการประพฤติปฏิบติัว่าน่ีเป็นทางลดั 
น่ีท  าแลว้ไดป้ระโยชน์ ก็ท  ากนั มัว่กนัไป ก็คิดกนัไป จบักนัไป มัว่สุมกนัไป แลว้มนัเป็น
ประโยชน์จริงไหม? ถา้มนัเป็นประโยชน์จริง มนัตอ้งปล่อยอารมณ์ไดจ้ริง มนัตอ้งรู้จกั
อารมณ์ รู้จกัตวัความรู้สึก รู้จกัตวัจิต รู้จกัหมดนะ  

เพราะเวลาวิปัสสนาไป ถา้มนัเป็นจริงนะ จิตมนัสงบข้ึนไป อยา่งท่ีเทศน์เม่ือก้ี 
พอจิตสงบเขา้ไป ถา้มนัเป็นวิปัสสนา ถา้มนัเป็นปัญญาวิมุตติ จิตมนัเห็นอาการของจิต 
เห็นอาการของจิตแลว้มนัจะแยกแยะอาการของจิต ขนัธ์ ๕ ละไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕  
ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕  เป็นสักกายทิฏฐิ ๒๐ เป็นสังโยชน์ เป็นท่ีท าลาย
แลว้จะเป็นพระโสดาบนั  

แลว้มนัไม่รู้อะไรเลย เป็นหมอไดอ้ยา่งไร? ไม่รู้ว่าคนไขต้อ้งรักษาอยา่งไร? มนั
ไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้ขนัธ์ ๕  ไม่รู้จกัอะไร ไม่ตอ้งท าอะไรเลย อยูเ่ฉยๆ เป็นพระโสดาบนั ดู
มนัเพ่งไปอยา่งนั้น เด๋ียวมนัเป็นพระโสดาบนั มนัเพอ้เจอ้ เห็นไหม การประพฤติปฏิบติั 
ท  าขอ้เทจ็จริงน่ะมนัตอ้งเห็นเป็นขอ้เทจ็จริง  
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เจบ็ไขไ้ดป่้วย เป็นโรคอะไร? รักษาดว้ยยา รักษาดว้ยการผา่ตดั รักษาดว้ยการ
เปล่ียนแปลง รักษาดว้ยวิธีการอะไร? ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕  ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่
ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕  จะวิปัสสนา กาย เวทนา จิต ธรรม เหมือนกนัหมด ผลตอบคือว่า 
ในกายมนัก็มีรูป รูปก็คือกาย เห็นไหม กายก็คือรูป  

กาย เวทนา เวทนาก็อยูใ่นขนัธ์ ๕  กาย เวทนา จิต จิตนะ จิตมนัเศร้าหมอง จิตมนั
ผอ่งใส เพราะจิตมนัไม่ใช่ขนัธ์ ๕   

ธรรม ธรรมมารมณ์ อารมณ์ความคิด อารมณ์ความคิด เห็นไหม ถา้ไม่มีความรู้สึก 
ไม่มีสี น ้ าเราก็ไม่เห็นมนั ไม่มีอารมณ์ความรู้สึก มนัก็ไม่รู้จิตอยูไ่หน เพราะฉะนั้นจิตท่ี
สงบข้ึนมาแลว้มากระทบกบัความคิด  

กระทบกบัความคิด ผลท่ีเกิดข้ึนมากระทบกบัความคิดเป็นอารมณ์ความรู้สึก 
ความรู้สึกนั้นถา้มีสติ มีสติ มีสมาธิ เป็นธรรมารมณ์ เป็นสภาวธรรม เป็นอริยสัจ เป็นสติ
ปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม ธรรมารมณ์ ถา้มีธรรมารมณ์ เห็นไหม สติปัฏฐาน ๔  
มนัท าให ้ ถา้เราจบัตรงน้ีได ้ มนัจะเป็นวิปัสสนา วิปัสสนาเพราะจิตมีการกระท า มีการ
กระท า มีการแกไ้ข มีการเปล่ียนแปลง  

พอมีการแกไ้ขมีการเปล่ียนแปลง มีการแยกแยะ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ 
๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕  แลว้บอกว่าดูจิตเฉยๆ ไม่ตอ้งคิดไม่ตอ้งท าอะไร
เลยมนัจะบรรลุธรรม อ้ืม มนัขาดเหตุผลเวย้ มนัขาดเหตุผล มนัไม่ใช่มรรค  

ถา้มนัเป็นมรรค เห็นไหม มรรคคืออะไร? มรรค ๘ งานชอบ เพียรชอบ สติชอบ 
ปัญญาชอบ สมาธิชอบ แลว้ถา้มนัเป็นการเพ่ง เป็นการดู มนัก็ไม่ชอบ ไม่ชอบเพราะมนั
ไม่สมดุล มนัไม่เป็นไป มนัไม่ชอบแต่มนัชอบกิเลส มนัชอบท่ีครูบาอาจารย ์ท่ีจะบอกว่า
หลงงมงายก็ได ้ ครูบาอาจารยท่ี์หลงงมงายกบัความรู้ของตวัแลว้ไม่ตรวจสอบ ไม่
ทดสอบกบัพระไตรปิฎก  

“ธรรมและวินยัเป็นศาสดาของเธอ”  
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แลว้ธรรมวินยัน่ีมนัอยูใ่นตูพ้ระไตรปิฎกเดียวกนั แลว้ถา้การประพฤติปฏิบติัแลว้ 
การตรวจสอบแลว้มนัจะต่างกนัตรงไหน? เหมือนกบัเรา คณะกรรมการตรวจ
วิทยานิพนธ์ คณะเดียวกนั แลว้วิทยานิพนธ์ข้ึนมา คณะกรรมการน้ีเป็นคนตรวจ 
วิทยานิพนธ์น่ีผา่นหรือไม่ผา่น แลว้กรรมการชุดน้ีตรวจใหชุ้ดหน่ึงผา่น แลว้ชุดท่ีมนัมา 
มนัไม่มีเหตุมีผล เขาจะตรวจใหผ้า่นไหม?  

เลยบอกว่าธรรมแต่งตั้งนะ เปรียบเทียบเฉยๆ กบัคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ แต่
มนัเป็นจริงตามอริยสัจ เป็นตามจริงโดยธรรม ถา้เป็นตามจริงโดยธรรมไม่ตอ้งมีใคร
ตรวจสอบ ใจน้ีเป็นจริงๆ ถา้ใจเป็นจริงๆ การพดูออกมา การท่ีเป็นครูบาอาจารยท่ี์สั่ง
สอนคนมนัผดิไม่ได ้ มนัผดิไม่ไดห้รอกเพราะเราท ามากบัมือมนัผดิไดอ้ยา่งไร? แต่น่ี
ค  าพดูมนัขดัแยง้กนั ท่ีว่าดูจิตน่ะ  

ถา้ดูจิตเฉยๆ มนัเป็นไปไม่ไดน้ะ ดาวเทียมจารกรรมมนัเป็นพระอรหนัตห์มดนะ 
ดาวเทียมจารกรรมเขาส่งข้ึนไป เขาดูโลกน้ีทั้งใบนะ เขาเห็นเลย ในการเคล่ือนไหวใน
โลกน้ี ดาวเทียมจารกรรมมนัรู้หมด  

การดูจิต แต่ถา้มีสติตวัเดียวท่ีว่า เขียนมาน่ีค าถามกบัค าตอบมนัอยูใ่นอนัเดียวกนั
เลย  

ถา้มีสติแลว้สติดูไป มนัเห็นหมด มนัจะรู้เอง เหมือนกบัเราเป็นเดก็ใจแตก แลว้
เราเท่ียวไปส ามะเลเทเมาจนถึงท่ีสุด เรารู้เองว่าเราไม่ดี เราจะกลบัตวั กลบัตวัเพราะมีสติ 
น่ีล่ะค าถามและค าตอบ ถา้ท าตามน้ีมนัจะรู้มนัเองเลย แลว้ถา้มนัรู้เอง มนัรู้มาจากใจ 
โอโ้ฮ สุดยอดเลย  

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน  

ถา้เราเห็นว่าเราผดิเราไม่ดี เรายอมรับนะ ไปใหค้รูบาอาจารยท่์านสอนแลว้ อ้ืม 
มนัจะจริงหรือ ก็ผมรู้อยา่งน้ีจริงๆ นะ ก็ผมรู้ ผมเห็น ผมเป็นน่ะ มนัจะจริงหรือ ขนาดครู
บาอาจารยน์ะ แลว้ถา้เพื่อนฝงูนะ ไม่ตอ้งพูดถึงเลย ยิง่ถา้ปฏิบติัดว้ยกนันะ โอย๊ กเูก่งกว่า
มึง กเูก่งกว่ามึง อยา่มาสอนก ูกเูก่งกว่ามึง ทิฏฐิมานะทั้งนั้น  
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แต่ถา้เป็น รู้เอง เห็นไหม อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ สุดยอดมาก  

ถาม :   การดูจิตกบัการมีสติตลอดเวลา เหมือนกนัหรือไม่เหมือน  

หลวงพ่อ :  ไม่เหมือนนะ ในมรรค ๘ มรรคแต่ละตวัไม่เหมือนกนั ไม่เหมือนกนั สติ
ก็เป็นสติ สมาธิก็เป็นสมาธิ ไม่เหมือนกนั ถา้เหมือนกนัพระพุทธเจา้ไม่แยกเป็นมรรค ๘ 
เขียนเป็นตวัเดียวกนั จบ ไม่ตอ้งมาแยกมายุง่ ไม่ตอ้งไปท่องไปจ าใหม้นัปวดหวัหรอก 
มรรค ๘ ก็คือมรรค ๘ มนัไม่เหมือนกนั  

๑. ไม่เหมือนกนั ๒. ขณะท่ีท าไปแลว้มนัมหศัจรรย ์ 

มรรค ๘  มนัมรรคสามคัคี มรรค ๘ มารวมกนัอยา่งไร? มนัฝึกฝนกนัไปเองจนถึง
ท่ีสุด มรรคสามคัคี เหมือนกนัน่ะ  

เรามีกองทพัจิต ๘ กอง แลว้กองทพั ๘ กองเรายกทพัไปตีขา้ศึก ขณะเขา้ตีพร้อม
กนั เขา้ตีในจุดท่ีเดียวกนั แลว้เขา้ไปแลว้ ท าลายเขา้ไป ไปนดัพบเหมือนกนั ท าลายขา้ศึก
ไดห้มดเลย มหศัจรรยม์าก มรรคสามคัคีน่ี สติก็ตอ้งระลึกรู้ข้ึนมา แลว้สติข้ึนไป สติมหา
สติ ปัญญามหาปัญญา มรรคหยาบมรรคละเอียด มนัจะเขา้ไปท าลายกิเลสหยาบกิเลส
ละเอียด  

กิเลสมีชั้นๆ เป็นชั้นเป็นตอนนะ กิเลสยิง่ละเอียดเขา้ไป โอโ้ฮ มนัก็เหมือนกบัเรา
เขา้ไปในบา้น ไปท าลายบา้นน้ี เขา้ไปเห็นแต่พวกการ์ดอยูห่นา้บา้น เราหลอกมนัหน่อย 
เราก็ผา่นไปไดแ้ลว้ แลว้ก็ไปเจอคนในบา้น ไปเจอเจา้ของปู่ ยา่ตายายในบา้น เขาผา่น
ประสบการณ์ชีวิตมาน่ะ โอย๊ ยุง่ยากมาก กว่าจะผา่นขั้นตอนเขา้ไปแต่ละชั้น มรรค๔ ผล 
๔ เป็นอยา่งนั้น  

โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค 
อนาคามิผล เห็นไหม อรหตัมรรค อรหตัผล น่ีล่ะมรรค ๔ ผล ๔ ถึงไม่เหมือนกนั ไม่
เหมือนกนั ท าไปน่ะจะรู้หมด ส่ิงน้ีตอ้งรู้หมดนะ ถา้เราไม่รู้หมด เราไม่รู้ ลงัเลสงสัย เห็น
ไหม สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส  
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สีละคือการลูบคล า วิจิกิจฉาคือความลงัเล แลว้มนัจะเป็นจริงไดอ้ยา่งไร? แต่ถา้ 
สักกายทิฏฐิ มนัถอนป๊ับ จบัมนัน่ีนึกว่าปลา แต่มนัเป็นงูเห่า พอรู้ว่าเป็นงูเห่า สะบดัทิง้ไป 
สะบดัทิง้ พอไปหมดแลว้ น่ีไง สะบดัทิ้งไป สักกายทิฏฐิ รู้แลว้สะบดัทิง้ มนัจะสงสัยอีก
ไหมว่าเป็นงูเห่าหรือเป็นปลา? ไม่สงสัยแลว้ใช่ไหม? แลว้เราจะลงัเลสงสยั เราจะไปลูบ
คล าอีกไหม?  

ไม่ลูบหรอกก็สะบดัทิง้ไปแลว้ กลวัตาย โอโ้ฮ หวัใจยงัเตน้ไม่หยดุเลย มนัจะไป
วิจิกิจฉาไดอ้ยา่งไร? ไปสีลพัพตปรามาสไดอ้ยา่งไร? ถา้สักกายทิฏฐิถอนทีเดียวนะ ทุก
อยา่งจบหมด จบหมดเลย มนัไม่มีความลงัเลสงสัยไง ถา้ลงัเลสงสยัอยู ่ มนัยงัตอ้งแกไ้ข
อีกเยอะนะ ถา้ยงัลงัเลสงสัย  

(เด๋ียวขอเวลานอกนิดหน่ึง หา้ชัว่โมง เด๋ียวมนัสับสน เด๋ียวมนัหลง สบายใจแลว้ 
น่ีหา้ชัว่โมงแน่ะ ไปดูมาแลว้ อีกหา้ชัว่โมง ตั้งแต่เชา้แลว้ พรุ่งน้ีอีกวนัหน่ึง วนัน้ีนอนน่ี
ไม่กลบั เท่ียงคืน กลวัพวกนั้นหนีกลบัก่อนน่ะสิ วนัน้ีไม่ไดก้ลบัจะนอนน่ี พรุ่งน้ีอีกวนั
หน่ึงไง เท่ียงคืนก็ได)้ 

ถาม :   พระโสดาบนัท่ีตายแลว้ตอ้งเกิดในโลกมนุษย ์ เม่ือเกิดแลว้จะทราบไหม
ว่าตวัเองเป็นพระโสดาบนั 

หลวงพ่อ :  ทราบน่ีมนัเป็นวุฒิภาวะของใจมนัทราบ ค าว่าทราบน่ีนะ คนเราสังเกตได้
ไหม บางคนเกิดมาแลว้ท าแต่ส่ิงท่ีดีๆ จะท าส่ิงใดไม่ไดเ้ลย ท าอะไรไม่ไดเ้ลยเพราะใจเขา
ดีมา ฉะนั้นพระโสดาบนัเวลาตายไปแลว้ ตายไปนะพอเวลาไปเกิด ถา้พระโสดาบนัไป
เกิดเป็นเทวดานะ เทวดาน่ีมนัมีเทวดาปุถุชนกบัเทวดาท่ีเป็นพระโสดาบนั เทวดาท่ีเป็น
สกิทา  

พระอนาคาไปเกิด ถา้ผา่นอนาคาไปแลว้ไปเกิดเป็นพรหมอยา่งเดียว แต่ถา้ยงัไม่
ผา่นอนาคา มนัจะเกิดตายเกิดตายอยู ่๓ ชาติ สกิทาน่ี ๓ ชาติ โสดาบนัอยา่งต ่าสุด ๗ ชาติ 
แต่ถา้เป็นโสดาบนัปัจจุบนั เป็นโสดาบนัป๊ับ ถา้ไม่ปรารถนาไวแ้ค่โสดาบนันะ อยา่งนาง
วิสาขาน่ีไม่ไปเพราะว่าปรารถนามาเป็นพระโสดาบนั  
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ค าว่าปรารถนาหมายถึงว่ามนัพอใจแค่น้ีไง มนัไม่ยอมท าต่อไป แลว้ปรารถนามา
เป็นมหาอุบาสิกา คือปรารถนามาเป็นผูอุ้ปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ คือ
ต าแหน่งน่ะ ต าแหน่งมหาอุปัฏฐาก นางวิสาขา เวลาไปวดั โอโ้ฮ จะมีของติดไมติ้ดมือไป
เป็นองคอุ์ปัฏฐาก เวลาไปวดั เราไปวดั ไปเห็นพระพุทธเจา้องคต่์างๆ แลว้เห็นภาพนั้น
มนัฝังใจ  

อยา่งพระสารีบุตรพระโมคคลัลานะก็เหมือนกนั เห็นพระอคัรสาวกของ
พระพุทธเจา้องคห์น่ึง แลว้ไปเห็นต าแหน่งน้ี น่ีไงปรารถนา แต่ละต าแหน่งท่ีไดม้าท่ี
พระพุทธเจา้ตั้งไวน้ั้น เขาปรารถนามาหมดนะ พระอรหนัตพ์ระโสดาบนัพระสกิทาคา 
พระอนาคา โดยสามญัน่ี ไม่ไดป้รารถนาต าแหน่ง แต่ไดส้ร้างอ านาจวาสนา  

อยา่งเช่น พระโพธิสัตว ์ เช่นหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจา้ 
เป็นพุทธภมิู แลว้พอเป็นพุทธภมิู เวลาภาวนาไป พวกพุทธภมิูจะมีก าลงั จะเป็นฌาน
โลกีย ์ จะมีก าลงัมาก จะรู้เร่ืองกรรม จะแกเ้ร่ืองกรรม เพราะการแกก้รรม การช่วยเหลือ
กนัต่างๆ น่ีมนัเป็นการสร้างบารมี  

พระท่ีท าๆ กนัน่ี อนัน้ีมนัเป็นอยา่งน้ี มนัเป็นท่ีว่า ถา้จิตของเรา จิตของพระองค์
นั้นไดส้ร้างบารมีมามาก ความเห็นความรู้มนัก็จะถูกตอ้งแม่นย  าไดม้าก ถา้พระองคไ์หน
ไดส้ร้างก าลงัมา เหมือนกลอ้งจุลทรรศน์น่ีแหละ มนัมีคุณภาพสูงคุณภาพต ่า น่ีคุณภาพต ่า 
พอมองไปแลว้มนัก็ไปเห็นของท่ีผดิพลาดมากกวา่ใช่ไหม เห็นของท่ีผดิพลาดไดม้ากกว่า 
น่ีไงจิตท่ีคุณภาพมนัต ่า  

ค าว่าต ่าน่ีโทษใครไม่ไดน้ะ ต ่าน่ีหมายถึงวา่เขาเพิ่งสร้างมาแค่น้ีไง เหมือนพวก
กลอ้ง พวกอะไรต่างๆ คุณภาพของมนั คุณภาพของรุ่น คุณภาพของกลอ้ง มนัมีคุณภาพดี
และคุณภาพต ่า ไอคุ้ณภาพต ่ามนัเป็นอย่างนั้นเอง ส่ิงน้ีเวลาดูแลว้มนัถกูตอ้งบา้งไม่
ถูกตอ้งบา้ง เห็นไหม มนัถึงเป็นเร่ืองของโลกไง  

เร่ืองโลกเป็นเร่ืองของอนิจจงั และส่ิงท่ีเป็นอนิจจงั น่ีถา้ปรารถนาต าแหน่ง 
ปรารถนาต าแหน่งมนัไม่เป็นอยา่งน้ีไง มนัไม่เป็นอยา่งน้ีเพราะว่าปรารถนาต าแหน่งแลว้
มนัตอ้งสร้างมา สร้างมา แลว้ไดต้  าแหน่งนั้นเพราะปรารถนา  
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แต่ของเรา เราสร้างนะ หลวงปู่ มัน่สร้างเป็นพระพุทธเจา้ แต่ท่านกลบั กลบัเพราะ
พระพุทธเจา้ยงัไม่พยากรณ์ ถา้พยากรณ์แลว้ตอ้งไป  

แต่เวลาพระสารีบุตรพระโมคคลัลาปรารถนาต าแหน่งใช่ไหม พอปรารถนา
ต าแหน่ง เวลามาเกิด ไปเท่ียวดว้ยกนั ไปเห็นก็ปรารถนาดว้ยกนั แลว้ก็สร้างบุญญาธิการ
มา มาเกิดเป็นอุปติสสะ ก็ไปเท่ียวดว้ยกนั แลว้ก็ไปเห็น เป็นเศรษฐีท่ีไหนมีงานก็ไป 
สนุกครึกคร้ืนไปกบัเขา พอถึงเวลาแลว้มนัเศร้านะ มนัไม่มีสนุกอะไรเลย ก็เลยปรึกษา
กนัออก  

ก็ออกมาประพฤติปฏิบติั ออกมาน่ะแสวงหา เพราะสร้างมามาก ไปหาสัญชยั (น่ี
เราสะเทือนใจตรงน้ีมาก) ไปหาสัญชยันะ ทฤษฎีตอนน้ีเขาว่า น่ีเป็นปัญญามาก ปฏิเสธ 
ไม่ใช่ ไม่ใช่ วิธีปฏิเสธคือหาขอ้มูล ปฏิเสธตลอด แต่มนัไม่ใช่ ไม่ใช่ มนัออกไหม? มนั
ออกไหม? มนัออกไปไง  

ทีน้ีพระสารีบุตรพระโมคคลันะไปศึกษาปีเดียวก็จบ เจด็วนัก็จบแลว้ แลว้ก็ขอต่อ  

“บอกแค่น้ี”  

“แค่น้ีไม่ใช่ พอไม่ใช่ก็สัญญากนัวา่ถา้ใครไปหา ใครไปเจออาจารยก์็ใหบ้อกกนั”  

พระสารีบุตรไปเจอพระอสัสชิ พระอสัสชิเป็นปัญจวคัคียอ์งคห์น่ึง เห็นการกา้ว
เดินไป คนท่ีในหวัใจไม่เป็นกิเลสนะ การกา้วเดินไปมนัฟ้องนะ ถา้คนมีสติพร้อมมนัจะ
เห็น  

“เอะ๊ ท  าไมสมณะองคน้ี์มนัสะดุดตามาก”  

ตามไป ตามการเคล่ือนไหวบิณฑบาต ตามไปจนถึงท่ีสุดนะ ท่านฉนัอาหารเสร็จ
แลว้เขา้ไปหา  

“ท าไมเห็นการเคล่ือนไหว มนัสงบเสง่ียมมากมนัดูดีมากบวชกบัใคร? แลว้
อาจารยส์อนอยา่งไร?”  
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พระอสัสชิบอกว่า “เราเป็นผูบ้วชใหม่” นัน่พระอรหนัต์นะ เห็นไหม พระ
อรหนัตไ์ม่ข้ีโม ้พระอรหนัตบ์อก  

“เราเป็นผูบ้วชใหม่ เราเพิ่งมาถึงธรรมวินยัน้ีใหม่ๆ  องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้สอนอยา่งน้ี เย ธมัมา ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ พระพุทธเจา้สอนใหด้บัไปท่ีเหตุ
นั้น”  

คนท่ีมนัเตรียมมาพร้อม ฟังธรรมแค่น้ีเป็นพระโสดาบนัเลย เพราะมนัพร้อม ใจ
มนัพร้อมแลว้ ไปบอกพระโมคคลัลานะเป็นพระโสดาบนั แลว้ไปหาพระพุทธเจา้นะ ไป
หาพระพุทธเจา้ เดินมาน่ียงัไม่ส าเร็จนะ พระพุทธเจา้บอก  

“อคัรสาวกเบ้ืองซา้ยเบ้ืองขวาเรามาแลว้”  

พระพุทธเจา้พอเทศน์จบ ตั้งใหเ้ป็นอคัรสาวกเบ้ืองซา้ยและเบ้ืองขวา จนพระสมยั
พุทธกาลบอกพระพุทธเจา้น่ีล  าเอียง ถา้พระพุทธเจา้เป็นธรรม พระพุทธเจา้ตอ้งตั้งปัญจ
วคัคีย ์ตอ้งตั้งพระอญัญาโกณฑญัญะเป็นอคัรสาวกเบ้ืองขวาเพราะเป็นสงฆอ์งคแ์รก  

พระพุทธเจา้บอก “เราไม่เคยล าเอียง เราไม่เคยเขา้ขา้งใคร แต่เราตั้งตาม
ขอ้เทจ็จริง เขาปรารถนาของเขา เขาสร้างของเขามา”  

คนน้ีมีเงินลา้นหน่ึง เราบอกคนน้ีมีอยูล่า้นหน่ึง เรารู้ตามตวัเลขนั้น คนน้ีมีเงินหา้
บาท เราบอกว่าคนน้ีมีเงินหา้บาท แลว้ว่าเราล าเอียงไหม? อา้ว  มนัมีหา้บาท บอกว่ามนัมี
เท่าไรล่ะ? มนัมีลา้นหน่ึงเราบอกมนัมีเท่าไรล่ะ? เรากบ็อกตามตวัเลขท่ีเขามีจริง พระ
โมคคลัลานะพระสารีบุตรท่านปรารถนาของท่านมา ท่านมีเงินลา้นของท่านมา ก็ตอ้งให้
เงินลา้นเขาไป  

น่ีต  าแหน่งท่ีปรารถนา พอปรารถนามาอยา่งไรมนัเป็นอยา่งนั้น ปรารถนามาแลว้
เขาสร้างมา คือเขาฝากธนาคารมา ฝากมาครบลา้น มนัก็อยูใ่นลา้นนั้นน่ะ ไม่ไดล้  าเอียง 
แต่พวกเรามนัตาบอด ไอพ้ระน่ีมนัตาบอด มนัว่าใครอยูใ่กลเ้ราก่อน ใครมาก่อน ตอ้งให้
คนนั้นก่อน ประชาธิปไตยไง ประชาธิปไตยมนัคิดไดเ้ฉพาะโลกน้ี มนัก็รู้แต่ท่ีมนัเห็น 
แต่มนัไม่รู้ส่ิงท่ีเขาสะสมมา ท่ีเขาฝากธนาคารกนัมา  
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ถา้ปรารถนาต าแหน่งมนัเป็นอยา่งน้ี ทีน้ีนางวิสาขาปรารถนามาเป็นมหาอุบาสิกา 
เป็นผูอุ้ปัฏฐากพระพุทธเจา้ น่ีเขาไดโ้สดาบนัก็สุดยอดแลว้  

ฉะนั้นท่ีถามเกิดมาแลว้จะรู้ไหม? เราพิจารณาของเราเองนะ เราว่าถา้เป็นมี
คุณสมบติัอยา่งน้ี แลว้มนัมีเยอะ พอมีเยอะข้ึนมา ขิปปาภิญญาท่ีตรัสรู้ง่าย ท่ีตรัสรู้เร็ว เรา
ว่าพวกน้ีแหละ ท่ีพอสั่งสอนป๊ับตรัสรู้เลย ขิปปาภิญญาท่ีว่าตรัสรู้เร็วๆ ท่ีว่าขณะโกนผม 
ผมตกเป็นพระอรหนัตเ์ลย ส่วนใหญ่มีอยา่งน้ีมา  

แต่เวไนยสัตวอ์ยา่งพวกเราน่ีตอ้งถูไถ ถูไปไถไป ถา้ไดก้็สุดยอด มีอยา่งน้ีมาเป็น
พื้นฐานของใจ เวลาโกนหวัมีในสมยัพุทธกาล ในปัจจุบนัก็มี ในสมยัปัจจุบนัน่ีไดฟั้งมา
จากหมู่ว่าหลวงปู่ บวัโกนผมนะ ผมตกเป็นโสดาบนัเลย หลวงปู่ บวัหนองแซง วนับวช
โกนผม ผมตกมา พิจารณาผม เป็นพระโสดาบนัเลย พิจารณาผม พิจารณาผม  

ตา หวัใจน่ีมนัพิจารณาผม ไม่ใช่ ผมก็เป็นอริยสัจ ขนก็เป็นอริยสัจ มนัเป็นอริยสัจ 
ถา้อยา่งนั้นแผงขายหมูก็เป็นอริยสัจ ถา้ใจไม่พิจารณา ใจไม่ดูมนั ไม่เป็นอริยสัจ ร้านตดั
ผม ไปดูสิ เขาตดัทิง้ เขาใส่ถงัขยะดว้ย มนัเป็นอริยสัจตรงไหน มนัเป็นอริยสัจท่ีจิตมนัดู 
จิตมนัดู จิตมนัรู้ จิตมนัพิจารณา น่ีอริยสัจเกิดท่ีน่ี อริยสัจเกิดท่ีใจ  

ถา้มนัเป็นจริงแลว้นะ มนัเป็นจริงมนัก็คือมนัเป็นจริง ถา้มนัเป็นไม่จริง ค าพดูมนั
ขดัแยง้กนั ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั มนัเป็นอริยสัจไดอ้ยา่งไร? ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั ไม่
เป็นอริยสัจหรอก แต่จิตท่ีมนัไปเห็น จิตท่ีมนัเป็นวิปัสสนา มนัถึงเป็นอริยสัจข้ึนมา 
เพราะมรรค ผล นิพพาน มนัอยูท่ี่ใจ  

มรรค ผล นิพพาน มนัไม่ไดอ้ยูท่ี่คนฟังนะ ดูสิ พอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้จะเสดจ็ปรินิพพานเห็นไหม พระอานนทจ์ะขอร้องใหอ้ยูต่่อไป เพราะพระอานนท์
เป็นพระโสดาบนั เป็นพระโสดาบนัก็ยงัตอ้งการคนสอนอยู ่ พอตอ้งการคนสอนอยู ่
พระพุทธเจา้จะนิพพานจะไปฝึกกบัใคร? จะใหใ้ครสอน? พยายามจะออดออ้นให้
พระพุทธเจา้อยูต่่อไง  
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“อานนท ์ เราบอกเธอแลว้ไม่ใช่หรือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึง มีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิง
ทั้งหลายตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา แมแ้ต่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ตอ้งนิพพาน
คืนน้ี”  

อา้ว  แลว้ถา้นิพพานคืนน้ี พน้นิพพานไปแลว้ แลว้ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เอาไป
ดว้ยหรือเปล่า? ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เป็นอริยสัจแลว้เผาทิง้ท  าไม? สรีระขององคส์มเดจ็
พระพุทธเจา้เผาท าไม? ถา้มนัเป็นอริยสัจก็เอาไวสิ้  

จิตท่ีมนัใคร่ครวญแลว้ จิตท่ีมนัใคร่ครวญ มนัดูแลว้ มนัพิจารณาแลว้ มนัถึงเป็น
อริยสัจ เห็นไหม ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั มนัใหจิ้ต ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั ของคนอ่ืนนะ 
เพศตรงขา้มยิง่มองกนัยิง่ปรารถนา แต่ขณะจิตท่ีมนัเห็นของเราเอง ไม่ออกขา้งนอก ไม่
ออกขา้งนอก อยูข่า้งใน ขณะจิต กายกบัจิตน่ีมนัคนละส่วนคนกนัอยูแ่ลว้ แต่เพราะเราไม่
เขา้ใจเราไม่เคยเป็น  

แต่ถา้เราเคยเป็น รักคนโนน้ รักคนน้ี ไม่ใช่หรอก มึงรักตวัเอง รักตวัเองก่อน ไม่
มีฐานท่ีน่ีมึงจะรักใครได ้ ไม่มีร่างกาย มีแต่หวัใจ หวัใจจะไปรักใคร เวลามนัตายไปแลว้
มนัไปรักใคร?  

ใจเพราะมนัมีหน้ี พอมนัมีหน้ี ท  าลายมนัก่อน ท าลายมนัก่อน เพราะมนัรักตวัเอง 
เพราะมนัรักสงวนตวัมนัเอง ถา้รักตวัเอง ถอนตวัมนัเอง ถอนสักกายทิฏฐิ ถอนภพภมิู 
ถอนชาติ ถอนมาหมด ถอนโอฆะ แลว้มนัจะไปรักใคร? ไม่รักใครทั้งส้ิน เพราะตวัเราเอง
ยงัเอาไม่ไดเ้ลย ตวัมนัเองมนัยงัพุพอง มนัยงัเน่าเป่ือย เวลาธรรมมนัเกิดนะ  

อสุภะเวลาเกิด มนัท าลายตวัมนัเอง ถา้เราเป็นซากศพท่ีมนัเหมน็ มนัเลอะ มนั
พุพองไปหมด เราจะนัง่หลุดพน้ดว้ยตวัเราเองไดไ้หม? ขณะท่ีเห็นขา้งในนะ ขณะท่ีเห็น
ขา้งใน วนัน้ีเด๋ียวจะเถียงเลย ท่ีว่าตามอารมณ์ ตามอารมณ์น่ะ ตามรู้ทีหลงันะ มนัเป็นไป
ไม่ได ้ถา้มนัมีอดีต อนาคตอยู ่มนัจะเห็นสวยตลอด เห็นสวย เห็นงาม เห็นพอใจตลอด  

แต่ถา้เป็นปัจจุบนันะ มนัจะเป็นปัจจุบนัไดอ้ยา่งไร? มนัจะเป็นปัจจุบนัถา้จิตมนั
เป็นปกติ จิตมนัเป็นสมาธิ พอจิตเป็นสมาธิมนัเป็นปัจจุบนั ส่ิงท่ีเห็นมนัเห็นโดยอริยสัจ 
ไม่ไดเ้ห็นโดยใครทั้งส้ิน จิตมนัเป็นอริยสัจนะ พอจิตมนัเป็นอริยสัจนะ มนัเป็นปัจจุบนั
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ธรรม พอมนัเป็นของมนั ไม่มีวินาที ไม่มีส่ิงใดเขา้มา บ๊ึบ บ๊ึบ พอบ๊ึบ มนัเป็นจริง ไม่มี
ใครสร้างได ้ไม่มีสภาวะสร้างได ้ 

ดูสิ ในปัจจุบนั เห็นไหม เก็บไข่กนัไว ้เก็บส่ิงต่างๆ ไว ้ต่อไปจะไปปลูกชีวิตใหม่ 
คิดถึงอนาคตไง แต่ถา้มนัเป็นปัจจุบนั เวลาจิตมนัสงบข้ึนมาแลว้ มนัเป็นอสุภะ มนัเป็น
อสุภะ เพราะจิตน่ีมนัเป็นกลาง มนัเป็นปัจจุบนั แลว้พอมนัเป็นปัจจุบนั ส่ิงท่ีมนัเห็น เห็น
ร่างกายมนัเยิม้ มนัเป็นธรรมชาติของมนั  

พอเป็นธรรมชาติของมนั พอจิตมนั แลว้มนัก็ปล่อย ปล่อย ปล่อยมนัก็หดสั้นเขา้
มา พอมนัฝึกบ่อยคร้ังเขา้น่ี มนัก็จะดึงอสุภะใหม้นัใกลเ้ขา้มา ใกลเ้ขา้มา ใกลเ้ขา้มาจนอสุ
ภะกบัใจมนัเป็นอนัเดียวกนั จริงๆ แลว้ กามมนัเกิดท่ีใจ กามมนัไม่ไดเ้กิดท่ีร่างกายของ
ใครทั้งส้ิน ร่างกายเกิดกามไม่ไดห้รอก เอาศพกบัศพมาก่ายกนัมนัชอบกนัไหม?  

ความรักความชอบมนัเกิดจากใจหมด แลว้ใจมนัมีขอ้มูลปฏิฆะ ปฏิฆะขอ้มูล กาม
ราคะปฏิฆะ เอาคนท่ีมนัเห็นแลว้ท่ีมนัขยะแขยงท่ีมนัเกลียด เอามาใหม้นัชอบมนัชอบ
ไหม? ไม่ชอบหรอก มนัจะชอบท่ีมนัเกิดกามฉนัทะ กามฉนัทะคือเสปกในใจของเรา ถา้
ตรงเสปกนะ มึงอยูไ่หนกจูะวิ่งไปหาเขา  

ปฏิฆะคือขอ้มูล มนักินตวัมนัก่อนไหม? ตวัมนัคือขอ้มูลของมนั แลว้ถา้มนัมี
ขอ้มูลของมนั มนัพอใจของมนั แลว้ไม่ไดต้ามท่ีมนัปรารถนา โกรธ แคน้ น่ีมนัออกไป
ขา้งนอก เห็นไหม แต่ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมา มนัจะเป็นนะ  

มรรคน่ะถา้ใครไม่เคยเห็นพดูไม่ถูกหรอก พดูไม่ถูก มนัเป็นปัจจุบนัตลอด มนั
เป็นปัจจุบนั จะบอกว่าท่ีมนัเป็นอสุภะ อสุภะจากจิตดวงท่ีเห็น เห็นจากภายใน มนัเป็น
เพราะว่ามนัเป็นสติ มหาสติแลว้  

ทุกคนปฏิบติันะเราจะคา้นตลอด เวลาไปหาพระท่ีไม่เป็นนะ พิจารณาใหเ้ป็นอสุ
ภะ พิจารณาใหเ้ป็นอสุภะ มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ คนท่ีไปประพฤติใหม่ๆ ปฏิบติั
ใหม่ๆ ใหเ้ป็นอสุภะนะ มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้การเห็นกายของคนหดัปฏิบติัใหม่ เห็น
กายคือเห็นกายไม่ใช่เห็นอสุภะ เพราะเห็นกายมนัเห็นสภาพของกาย  
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กายน้ีเป็นสักกายทิฏฐิ  มนัเป็นทิฏฐิ ความทิฏฐิของจิต จิตมนันึกว่าทุกอยา่งเป็น
ของเรา พอไปเห็นสภาวะแบบนั้นมนัเห็นสภาวะของกายมนัแปรสภาพของมนัไป กาย
คืนสู่สภาพเดิมของเขา กายคืนสู่สภาพเดิมของเขา มนัไม่ใช่อสุภะ อสุภะมนัเป็นขั้นขอ
งอนาคา เร่ืองของกาม มนัเป็นเร่ืองของขั้นของอนาคา แต่เร่ืองของการผา่นกาย เห็น
สภาพร่างกายกลบัสู่สภาพเดิมของเขา สภาพเดิมของเขา แลว้พิจารณาไป  

กายอีกชั้นหน่ึงมนัเป็นธาตุ ๔  ธาตุ ๔ คืนสู่สภาพสถานะเดิม แลว้มนัปล่อย มนั
ปล่อย โลกน้ีราบเป็นหนา้กลอง มนัปล่อยเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป แลว้ถา้จบัใหก้าย น่ีไง 
ส่ิงท่ีเขาโตแ้ยง้กนัว่าท าไมกรรมฐานบอกว่า กายนอกกายใน กายในกายไง กายนอก
โสดาบนั พิจารณากายนอกละกายนอกเป็นพระโสดาบนั พิจารณากายในเป็นสกิทา 
พิจารณากายในกายเป็นอสุภะ  

อสุภะน่ีเป็นพระอนาคา พิจารณาเขา้ไปถึงท่ีสุดนะ ถึงท่ีสุดนะ กายของจิต จิตน่ี
มนัเป็นรูปกายละเอียดของจิตแลว้ท าลายตวัมนัเอง จบ มนัเห็นสภาวะนั้นเลย มนัเห็น
โดยจิตนะ เห็นโดยตาเน้ืออยา่งหน่ึง เห็นโดยอุคคหนิมิตอยา่งหน่ึง เห็นโดยอริยสัจอย่าง
หน่ึง การเห็นมนัยงัเห็นเป็นชั้นเป็นตอน ถา้เห็นแลว้ส่งออก เห็นเป็นนิมิตน่ีมนัเห็นออก 
เห็นออกคือจิตเห็น  

แต่ถา้มนัเห็นอริยสัจมนัเห็นเขา้ เห็นจากขา้งใน เห็นจากขา้งในเขา้มา ถา้เห็นจาก
ขา้งในเขา้มา ถา้เป็นอสุภะมนัเป็นอสุภะจากขา้งใน พอเห็นอสุภะ พอพิจารณาป๊ับมนัก็
ปล่อย การปล่อยเพราะอะไร? เพราะส่ิงท่ีจิตมนัพอใจตวัมนั มนัเป็นกามฉนั โดย
ธรรมชาติของจิตเป็นกามฉนั เหมือนพลงังาน ตวัมนัเองมีพลงังานตลอดเวลา  

แลว้ท่ีพิจารณาเขา้ไป มนัเห็นแลว้มนัก็ปล่อย พอปล่อยแลว้มนัก็จะละเอียดเขา้มา 
ละเอียดเขา้มา มนัท าลายกนัท่ีตวัมนั เห็นไหมกามฉนัทะ กามราคะ ถา้ไม่มีกามฉนัท ์ไม่
มีตน้เหตุมนัจะมีส่ิงน้ีเขา้ไปไดอ้ยา่งไร? แต่พอพิจารณาเขา้ไป เพราะมนัจะกลบัมา กลบั
เขา้มาท่ีตน้เหตุ กลบัเขา้มาท่ีตน้เหตุคือกามฉนัท ์ คือความรู้สึกเรา คือตวัตน้เหตุ พอ
ท าลายตวัตน้เหตุป๊ับ พระอนาคา  



เทศน์ท่ีธรรมศาสตร์รังสิต คร้ังท่ี ๒ ไฟล ์๓ ๓๗ 
 

©2012 www.sa-ngob.com 

ถา้พดูถึง เวลาพดูถึงวนัน้ีท่ีบอกว่า ถา้มนัเป็นอยา่งนั้น มนัตอ้งท าไปอยา่งนั้น เรา
ก็โอเค ค าวา่โอเค โอเคแบบว่า ก็ยอมรับว่าการกระท า ส่ิงท่ีเราพดูมนัเป็นผล มนัเป็น
อริยสัจ แต่การกระท ามนัตอ้งถนอม มนัตอ้งต่อยอดไง มนัตอ้งเร่ิมตน้มาเร่ือยๆ พิจารณา
ไปเร่ือยๆ ยกข้ึนไปเร่ือยๆ มนัเจริญไปเร่ือยๆ ท าส่ิงเดียวใหม้นัเป็นไปเลย มนัก็เป็นไป
ไม่ได ้ 

แต่ถา้มนัไปติดอยา่งนั้น ค  าว่าติด ถา้ไม่เคยปฏิบติัจะไม่รู้ค  าว่าติดมนัจะท าใหเ้รา
เสียเวลาไดข้นาดไหน เพราะค าว่าติดมนัคิดว่าเราถึงแลว้ เราจะกลบับา้น เรานัง่อยูน่ี่ เรา
นึกว่าน่ีบา้นเรา เราจะไม่กา้วเดินไปไหนอีกเลย แต่ถา้มีคนมาบอกว่าท่ีน่ีไม่ใช่บา้นนะ 
ท่ีน่ีเป็นหอพระท่ีเขาใชป้ระโยชน์ส่วนรวม บา้นของเราอยู่ท่ีโน่น อยูท่ี่ใครมาจากไหน
บา้นของเราก็อยูท่ี่นัน่ ตอ้งกลบับา้นของเรา แลว้พอกลบับา้นน่ี ออกจากน่ีไป กา้วเดินไป
ถึงบา้นอีกไกลไหม?  

ถา้จิตมนัติด มนัเขา้ใจวา่ท่ีน่ีคือบา้น น่ีก็เหมือนกนั บอกว่าพิจารณาตามหลงัไป 
มนัก็เป็นธรรม มนัก็จะอยู่อยา่งนั้นตลอดไป มนัจะตามหลงัอยูอ่ยา่งน้ี มนัจะไม่กา้วให้
ทนักนั แต่ถา้เราบอกว่า เราจะตอ้งใหเ้ป็นปัจจุบนั กา้วใหท้นั มนัจะฝึกฝน กา้วใหท้นั  

คนไม่เคยเห็นกิเลสจะไม่รู้วา่กิเลสร้ายกาจขนาดไหน กิเลสน่ีร้ายกาจมาก เชือด
น่ิมๆ เชือดใหเ้ราอยูใ่นอ านาจของมนั น่ิมๆ  นิดเดียว เอาไวใ้นอ านาจหมดเลย แลว้เพราะ
ไม่ไดศึ้กษาธรรมะพระพุทธเจา้มนัถึงเป็นอยา่งน้ีกนัหมด ปฏิบติักนัไป ประคองกนัไป 
แค่น้ี กิเลสมนักา้วกว่าเรากา้วเดียวแค่น้ี มนัก็น าหนา้เราไปเร่ือยๆ แลว้ปฏิบติัไปอยา่งน้ี 
ตลอดไป แลว้ก็หมดอายขุยั แลว้ก็ตายไป  

ฉะนั้นท่ีว่า เป็นพระโสดาบนั ไอรู้้หรือไม่ รู้น่ีเราว่ารู้ แลว้เรายงัคิดว่าส่ิงท่ีเป็นไป 
อนัน้ีเป็นปัญหา ถา้จะใหจ้ริง ตอ้งใหต้วัเองเป็นพระโสดาบนัแลว้ตายดูจะรู้จริงๆ เลย 
(หวัเราะ) คืออยา่งน้ีมนัเป็นไอน่ี้ดว้ย น่ีเวลาเราพดูเราพดูถึง แต่มนัมีแบบว่า คนเรามนั
ปรารถนา หรือว่าขั้นตอนมนัไม่เหมือนกนัหรอก มนัไม่มีสูตรส าเร็จไง คือว่ามนัไม่เป็น
อริยสัจ ไม่เป็นความจริง  

ถาม :   ตั้งอสุภะเอง  
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หลวงพ่อ :  การตั้งอสุภะเอง ไออ้ยา่งน้ีมนัเป็นการเร่ิมตน้นะ เราบอกว่าการตั้งอสุภะ
เองไม่ไดห้รือว่าตั้งไดเ้พราะมนัเป็นประเด็น มนัเป็นประเดน็หน่ึงนะ พอมนัเป็นประเดน็
ป๊ับ ทุกอยา่งใหม้นัเป็นอยา่งน้ีไม่ได ้เพราะในการปฏิบติัมนัมีกาย เวทนา จิต ธรรม  

อนัน้ีถา้คนไม่ผา่นอสุภะเลยก็มี ไม่ตอ้งผา่นอสุภะ ไม่มีอสุภะ ไม่ตอ้งผา่นกาย 
เป็นอรหันตก์็เยอะแยะไป ถา้เขาไม่ผา่นกายเขาก็ไม่มีอสุภะ เขาไม่เห็นอสุภะนะ เขาก็
พิจารณาโดยนามธรรมตลอดไปเลย  

ดูสิ หลวงปู่ ดูลยพ์ดูสิ พจิารณากายโดยไม่เห็นกาย พิจารณาโดยปัญญาไง ถา้เป็น
ปัญญาวิมุตตินะ มนัใชปั้ญญาแลว้เทียบเคียง ใชปั้ญญาใคร่ครวญ จนจิตน้ีมีปัญญาเขา้ไป
กล่อม มีปัญญาเขา้ไปแกไ้ข แลว้มนัเห็นโทษ มนัปล่อยมนัไปไปเร่ือยๆ แลว้เวลามนั
ปล่อย มนัก็ไปปล่อยเหมือนกนั ไปปล่อยเหมือนกนัคือว่าถา้มนัปล่อยกายนะ มนัปล่อย
กาย มนัเป็นโสดาบนั มนัก็เห็นว่า ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕   

ถา้มนัไปปล่อยท่ีสกิทานะ มนัก็ไปปล่อยว่า พิจารณากายน่ีแหละ พิจารณากาย
โดยปัญญาไม่เห็นกายหรอก แต่พิจารณาโดยปัญญาไป มนัก็ไปปล่อยว่า ส่ิงท่ีส่ิงกาม
ราคะปฏิฆะอ่อนลง ปล่อยหมด หลวงปู่ ดูลยน่์ะ หลวงปู่ ดูลยพ์ดูถกู เราไม่คา้นหลวงปู่
ดูลยเ์ลย แต่ท่านพิจารณาของท่าน หลวงปู่ ฝากไว ้ 

เม่ือวานใครไปท่ีวดั บอกว่าอะไรนะ ไอท่ี้ว่า ดูจิต รู้จิต แลว้ตอ้งใชค้วามคิด ท่าน
บอกละเอียดมาก บอกไวล้ะเอียดมากจริงๆ มนัละเอียดมากไง ทีน้ีคนเรามนัไปเอา
ความเห็นของเราไปตดัตอน ไปตดัตอนว่าใหดู้ใหรู้้ เราถึงพดูบ่อย ถา้ใหดู้ใหรู้้ มนัตอ้งใช้
ค  าว่ารู้ของใครดูของใคร  

ในองคก์รหน่ึง มีผูอ้  านวยการองคก์รนั้น เขาดูแลรักษาองคก์รนั้น เขาตอ้งมี
งบประมาณนะ เขาตอ้งมีหน่วยงานของเขา เขาดูแลรักษาหมดเลย กบันกัการในองคก์ร
นั้น เขาก็ดูเหมือนกนันะ เขาเป็นยามเฝ้าอยู่หนา้ประตู เขาก็ดูเฉยๆ ทีน้ีไอค้  าว่าดูกบัรู้ ค  า
ว่าดูกบัรู้ของใคร แต่ถา้เป็นเรานะ มนัตอ้งดูกบัรู้ของผูอ้  านวยการ ดูกบัรู้ของเจา้ของ
องคก์รนั้น เจา้ของบริษทันั้น เพราะ เพราะเขาเป็นเจา้ของใจ เพราะใจน้ีเป็นตวัเกิดตวัตาย
ใช่ไหม? มนัก็ตอ้งดูแบบเจา้ของความรับผิดชอบใช่ไหม? มนัไม่ใช่ดูดว้ยตาอยา่งน้ีหรอก  
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ฉะนั้น ไอเ้ร่ืองท่ีว่าอสุภะ เราจะตั้งอสุภะให้มนัเป็นตวัหนอน ใหเ้ป็นอะไร ถา้พดู
ถึง ถา้เรากลบัไปเปรียบท่ีมะม่วงก่อน เราเปรียบกบัมะม่วงชมพู่ตลอดเลยล่ะ ผลไมแ้ต่ละ
ชนิดไม่เหมือนกนั จิตของคนก็ไม่เหมือนกนั จิตของเราเป็นชมพู่ จิตเขาเป็นทุเรียน เขา
กินทุเรียนเขาปลูกของเขาออกมา ทุเรียนคือมนัรสดีกว่า ราคาดีกว่า  

จิตของเขาถา้มนัสงบแลว้มนัเห็นท่ีลึกซ้ึงกวา่ มนัเห็นท่ีกวา้งขวางกว่า มนัเห็นท่ี
ดีกว่า เขาก็จิตของเขา จิตของเราเป็นชมพู่ ชมพู่ไม่ค่อยมีราคา แต่มนักินแลว้ก็อ่ิมทอ้ง
เหมือนกนั ถา้เป็นชมพู่ มนัออกมาขายก็ไม่ไดร้าคา ใครก็ไม่ค่อยอยากไดเ้พราะต าแหน่ง
ชมพู่ไม่เหมือนต าแหน่งทุเรียน นะ คือจิตของเราเป็นอยา่งน้ี แต่เรากินก็อ่ิมเหมือนกนั 
มนักธ็รรมของเรา ก็อ่ิมของเรา ก็ถกูของเรา  

จิตของเราเป็นชมพู่ เห็นเขาขายทุเรียน ลูกหน่ึง ๒๐๐-๓๐๐ ก็อยากจะขายชมพู่ลกู
หน่ึง ๒๐๐-๓๐๐ แลว้ไม่ไดก้็ตีโพยตีพาย โอย๊ ฉนัก็ทุกข ์ฉนัก็ไม่เป็นธรรม ศาสนาน้ีไม่
เป็นธรรม ศาสนาน้ีล  าเอียง ความคิดเราน่ีล  าเอียง เราไม่รู้ เพราะฉะนั้นถา้ความคิดของเรา 
เราเป็นชมพู่ หรือทุเรียน หรือว่า จิตของเขา เขาพิจารณาจิต พิจารณากายของเขา ก็เร่ือง
ของเขา  

ถา้จิตของคนท่ีพิจารณากาย เห็นไหม ในวสุิทธิมรรคสอนนะ ถา้เราพิจารณากาย 
ถา้เราพจิารณากายจิตเราสงบแลว้ ไม่เห็นกายใหไ้ปเท่ียวป่าชา้ ถา้ไปใหไ้ปเหนือลม
เพราะป่าชา้กล่ินจะแรงมาก ใหไ้ปเหนือลม ถา้ไปใตล้มแลว้เด๋ียวมนัไม่เขา้ป่าชา้ มนัจะวิ่ง
กลบับา้น ตอ้งไปเหนือลมเพื่อไม่ใหก้ล่ินกระทบเรา ไปเหนือลม ไปแลว้จิตมนัมีหลกัมี
เกณฑแ์ลว้ ใหม้องท่ีซากศพแลว้หลบัตา หลบัตาเห็นภาพนั้นไหม?  

ถา้หลบัตาเห็นภาพ น่ี นิพพินทะติ ถา้ติดแลว้ใหก้ลบัมา พยายามมองภาพนั้นให้
ติดตา ถา้มนัไกล วสุิทธิมรรคน่ีสอน สอนละเอียดมาก ถา้ป่าชา้กบัท่ีอยู ่ สมมุติถา้เราไป
ปักกลดท่ีไหนมนัไกล จะเดินไปกลบัน่ีมนัไกล เราจะเอากลบัมาพิจารณาใกล้ๆ  ท่ีเราอยู ่
เห็นไหม ใหเ้อาไมคี้บมาอยา่เอามือจบั เอามือจบัมาไม่ได ้ 

ใหม่ๆ เราก็ไม่รู้นะ แลว้พอมาภาวนาดู อ้ืม ถา้เอามือจบั มนัจะคุน้เคย พอคุน้เคย 
โอ ้ ก็แค่น้ี ไม่เห็นมีอะไรเลย จบ จบแลว้ ไม่ไดแ้ลว้ แต่ถา้เอาไมคี้บ ไม่ใหเ้ราไปคุน้เคย 
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การคุน้เคย การคุน้เคยการสนิท มนันอนใจ พอเอาไมคี้บมา คีบมาแลว้มาวางขา้งๆ แลว้ดู 
เพ่ง หลบัตาเห็นภาพไหม ถา้เห็นภาพใหข้ยายส่วน เห็นภาพคืออุคคหนิมิต แลว้วิภาคะ
คือขยายส่วนแยกส่วน  

การเห็นน่ีนะเห็นก็เห็นเฉยๆ เห็นภาพน่ิง แลว้ถา้ภาพเคล่ือนไหวเราจะจบัเห็นผดิ
เห็นถูกได ้ วิภาคะคือขยายส่วนแยกส่วน ถา้พิจารณากาย เห็นไหม แลว้มนัเป็นอสุภะ
ไหม ไม่ไดเ้ป็นนะ น่ีเห็นกายไง การพิจารณากาย ถา้คนไม่เคยพิจารณาไม่รู้ ถา้คน
พิจารณานะ แลว้มนัอยูท่ี่เทคนิค  

เช่น หลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงปู่ เจ๊ียะท่านใหเ้ดินอยูใ่นกระดูก เดินอยูใ่นร่างกาย แลว้
ท่านพดูค าน้ีบ่อย คนอ่ืนฟังแลว้เฉยๆ แต่เราฟังแลว้สะเทือนทุกทีเลย  

“ตอ้งอยา่งน้ีเป็นชัว่โมงๆ นะ ตอ้งใหเ้ดินอย่างน้ีเป็นชัว่โมงๆ นะ”  

“แลว้ท าไมถึงเป็นชัว่โมงๆ ล่ะ?”  

ถา้จิตไม่มีหลกั มนัเดินไม่ได ้ จิตไม่มีสมาธิมนัท าไม่ได ้ ถา้ท าได ้ จิตมนัเดินตาม
ขอ้เป็นชัว่โมงๆ คือว่าจิตมนัมีฐาน เหมือนเรายกของหนกั ถา้เราอ่อนแอ เรายกของหนกั
ไดไ้หม? ถา้เราแขง็แรงของหนกัก็เป็นของเบาใช่ไหม? ถา้จิตมนัมีหลกัข้ึนมา ท าเป็น
ชัว่โมงๆ ๓ ชัว่โมงก็ได ้๕ ชัว่โมงก็ได ้แลว้ถา้ไม่ไดก้ก็ลบัมาพุทโธๆ ต่อ  

น่ีคือเทคนิคของหลวงปู่ เจ๊ียะ เฉพาะองค ์ ของท่าน ท่านท าของท่านมา แลว้พอ
ท่านท าอยา่งน้ีป๊ับ ท่านจะเทศน์ (โทษนะ) ไม่ใช่วิจารณ์อาจารยน์ะ เราส่งเสริม เราเคารพ
ท่านมาก ท่านเทศน์ท่ีไหน ร้อยหนพนัหนก็เทศน์อยา่งน้ี ตอ้งเดินเป็นชัว่โมงๆ อยา่งน้ี
เพราะน่ี คือถา้พดูอยา่งน้ี คือท่านท ามา ท่านย  ้าของท่านมาตลอด คือของท่ีท ามาอยา่งไร 
ท่านก็จะสอนอยา่งนั้น  

แต่ถา้เป็นพิจารณากาย ครูบาอาจารยอ์งคอ่ื์นท่านก็เทศน์ เราเห็นอยา่งไร? เรา
ปฏิบติัอยา่งไร? แลว้มนัเป็นคุณค่าอยา่งไร? ท่านจะสอนอยา่งนั้น สอนส่ิงท่ีเราท ามานัน่
แหละ  
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ฉะนั้น ถา้พิจารณาใหเ้ป็น ถา้เราตั้งกาย ตั้งน่ีมนัเป็นเร่ิมตน้ ถา้ทั้งหมดนะ ถา้พดู
ทั้งหมด เห็นไหม อยากก็ปฏิบติัไม่ได ้ อะไรก็ปฏิบติัไม่ไดน้ะ พระพุทธเจา้ไม่สอนพระ
อรหนัตน์ะ พระพุทธเจา้สอนคนมีกิเลส ฉะนั้น การตั้งตน้น่ีได ้แต่ตอ้งรู้ว่าการตั้งตน้ เรา
ตั้งนะ ตั้งคือการสมมุติข้ึน มนัไม่ใช่ธรรมแต่มนัเป็นประเดน็  

อยา่งเช่นเวลาจิตเราสงบแลว้ เราพิจารณากายแลว้ไม่เห็นกาย ถา้เราไม่ตั้งข้ึนมา 
เราไม่ท าข้ึนมา มนัก็ไม่เป็นสักที แลว้เราจะท าอยา่งไร มนัถึงตอ้งตั้งข้ึนมา การตั้งอยา่งน้ี
ไม่ผดิ แต่เราก็ตอ้งรู้ว่าเราตั้งข้ึนมา พอตั้งข้ึนมาแลว้นะ (โทษนะ) ตั้งข้ึนมาแลว้อยา่หลง
ตวัเอง พอตั้งเป็นอยา่งนั้นป๊ับ เราก็คิดว่าตวัเองไดแ้ลว้ ไม่ใช่  

ตั้งข้ึนมาแลว้ก็หมัน่ฝึกซอ้ม หมัน่ดูกระท า มนัเป็นไปไหม? มนัเป็นวิภาคะไหม? 
อุคคหนิมิต วิภาคะนิมิต วิภาคะคือมนัภาพเคล่ือนไหว ภาพขยายส่วน เห็นความ
แปรปรวนของมนั ถา้เห็นแปรปรวนของมนั พอมนัแปรปรวนของมนั เอ๊อะ! ถา้เห็น
จริงๆ ถึงเป็นอยา่งน้ี ถึงบางออ้ไง เอ๊อะ! เป็นอยา่งน้ีหรือ? เอ๊อะ! เออ๊ะ! ทีมนัก็ปล่อยที
หน่ึง เอ๊อะ! เป็นอยา่งน้ีหรือ ซ ้ าแลว้ซ ้าเล่าๆ หมัน่คราดหมัน่ไถ  

ในมุตโตทยัของหลวงปู่ มัน่ ใหห้มัน่คราดหมัน่ไถ หมัน่ฝึกหมัน่ซอ้ม อยา่ทีเดียว
แลว้ทิง้ ทีเดียวน่ี เออ๊ะ! สุขมาก คิดว่าเป็นโสดาบนั ทิง้เลย ไดแ้ลว้โสดาบนั ไม่ก่ีวนันะ 
พอมนัเส่ือม โอย๊ โสดาบนักหูายไปแลว้ ทุกขน่์าดูเลยนะ แลว้ตอ้งมาเร่ิมตน้ใหม่ อยา่ทิง้ 
หมัน่คราด หมัน่ไถ ท าบ่อยๆ ท าเร่ือยๆ ท าอยูอ่ยา่งนั้นล่ะ  

ถา้มนัยงัไม่สมุจเฉทนะ มนัไม่มีค าตอบนะ อยา่มัน่ใจ เห็นไหม ตอ้งตรวจสอบ 
ทดสอบ ตรวจสอบ ทดสอบ ตรวจสอบ ทดสอบ การตรวจสอบทดสอบ ถึงท่ีสุดแลว้นะ 
มนัตรวจสอบทดสอบอยา่งไร? มนัก็คงท่ี มนัสะอาดแลว้นะ ผา้สะอาด ซกัอยา่งไรมนัก็
สะอาดอยูอ่ยา่งนั้น มนัไม่สกปรกหรอก ท าบ่อยๆ คร้ัง บ่อยๆ คร้ังเขา้ มนัเป็นอยา่งนั้น น้ี
การตั้งอสุภะ การตั้งอสุภะน่ีถูก ท าได ้ท  าแลว้ท าบ่อยๆ ท าใหม้นัเป็นจริงข้ึนมา 

ถาม :   การรู้วาระจิต จ าเป็นตอ้งไดเ้ฉพาะผูบ้รรลุธรรมหรือไม่?  

หลวงพ่อ :  ไม่ การรู้วาระจิต ถา้ผูบ้รรลุธรรมนะ การรู้วาระจิตมนัสะอาด อยา่งเช่น 
เช่น ความฝันของพระอรหันต ์ส่วนใหญ่เพี๊ยะๆ นะ มนัสะอาด เพราะมนัไม่มีส่ิงเร้า ไม่มี
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ส่ิงท่ีมนัเปล่ียนแปลงตวัเร่งคือกิเลส แต่ถา้เป็นปุถุชน ความฝันไม่แน่นอนนะ จริงก็มี เทจ็
ก็มี  

ทีน้ีการรู้วาระจิต ไม่บรรลุธรรมก็รู้ได ้รู้ไดแ้ต่ตรงแค่ไหน ทีแรกก็ตรง ถา้มนัตรง
นะ ก าลงัดีน่ะ ตรง อยา่งเช่นหมอดู เราดูถูกนะ พวกหมอดู พวกพรหมศาสตร์ ถา้จิตเขาดี 
เขาทายเราเพี๊ยะเลยนะ แลว้ถา้จิตมนัจะดีตลอดไปไดอ้ยา่งไร? เราภาวนาอยูเ่รารู้น่ี สมาธิ
กว่าจะเป็น รักษาเกือบตาย แลว้มนัก็นัง่ก าหนด ๒ นาที ทาย เพี๊ยะๆๆๆๆ นัง่ทายเพี๊ยะๆ 
ไม่เช่ือนะ เราไม่เช่ือเลย  

มนัเป็นอาชีพของเขา คือความช านาญของเขา สถิติใช่ไหม คนอยา่งน้ี วนัเดือนปี
อยา่งน้ี เขาบวกลบคูณหารอยูทุ่กวนั มนัเป็นความช านาญของเขาไง ทีน้ีการรู้วาระจิต ถา้
ไม่บรรลุธรรม รู้ไดไ้หม? ได ้แต่ถา้รู้แลว้ มนัจริงเทจ็แค่ไหน เพราะการรู้วาระจิต มนัเป็น
อมตะวิชา มนัเป็นอภิญญา มนัไม่ใช่อริยสจั มนัไม่ใช่มรรค มนัไม่ใช่การแกกิ้เลส มนัรู้
ได ้(โทษนะ) รู้แลว้แลว้ไดอ้ะไร?  

รู้แลว้นะ เรารู้วาระจิตโยม จิตโยมน่ีก าลงัทุกขม์ากเลย พอเรารู้แลว้ เราก็ทุกขต์าม
ไปดว้ย อูย๊ ตายแลว้ อูย๊ โยมคนน้ีทุกขม์ากเลยเนอะ อูย๊ เราจะไปช่วยเขาอยา่งไร? รู้ไป
ท าไม รู้ไปเอาทุกขม์าใส่ตวัเหรอ อูย๊ ดูสิ บา้นน้ีเขาทะเลาะกนันะ อูย๊ ดูสิ บา้นน้ีเขามีทุกข์
มากเลย อูย๊ เร่ืองของเราก็แกไ้ม่หมดแลว้นะ เร่ืองของเราเองก็แกไ้ม่จบแลว้ ยงัไปเอาเร่ือง
ของเขามาใส่ตวัอีกเหรอ  

แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยน์ะ ส่ิงน้ีมนัเป็นเคร่ืองมือ มนัเป็นเคร่ืองมือท่ีท่านจะใช ้
เพื่อจะใชแ้กไ้ขคน เขา้มาแลว้ จิตดี จิตเศร้าหมองจิตผอ่งใส ผอ่งใสแค่ไหน ก็ผอ่งใส ตอ้ง
ผอ่งใสใหม้ากกว่าน้ี ควรท าใหดี้กวา่น้ี ควรแกไ้ขอยา่งน้ี การรู้ รู้เพื่อประโยชน์ แต่ถา้จิต
เรามีกิเลส รู้แลว้แบกทุกข ์ มนัถึงว่า ยิง่รู้มาก ยิง่ทุกขม์าก แลว้รู้ไปท าไม? มนัไม่มีอะไร
เลย  

ความรู้ของเขา ความคิดของเขา ความทุกขข์องเขา มนัก็เร่ืองของเขา ครูบา
อาจารยท่์านสอนใหดู้ใจเรา เห็นไหม ใหดู้ใจเรา ใหดู้ทุกขข์องเรา แกไ้ขท่ีทุกขข์องเรา 
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มนัไม่ใช่ น่ีรู้นอกรู้ใน ถา้ไปรู้ป๊ับเป็นผูว้ิเศษ เป็นผูท่ี้รู้ จะใหเ้ขาเคารพนบนอบเรายงัว่า
มนัไปเอาทุกขใ์ส่ตวัน่ะ ไปเอาทุกขใ์ส่ตวัน่ีไม่เป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์เลย 

ถาม :   การท าบุญกบัพระอรหนัตบ่์อยๆ จะตกนรกไหม? 

หลวงพ่อ :  ตก ท าบุญกบัพระอรหนัตก์็คือท าบุญกบัพระอรหนัตน่์ะสิ ตกนรกก็ตก
นรก คนละเร่ือง ท าบุญกบัพระอรหนัต์บ่อยๆ น่ีนะ ไดบุ้ญมาก เพราะอะไร? เพราะเน้ือ
นาบุญนะ เน้ือนาบุญ การว่าท าบุญกบัพระอรหนัต ์อยา่งเช่นท าบุญกบัหลวงตา ค าว่าพระ
อรหนัต ์เราอยา่ไปพดูพร ่าเพร่ือ ใครเป็นพระอรหนัต?์ แลว้พระอรหนัตมี์อะไรเป็นการัน
ตี?  

ถา้เราไปพร ่าเพอ้กบัพระอรหนัต ์เขาก็จะสกัหนา้ผากเลย กพูระอรหนัต ์แลว้เอง็ก็
จะไปกราบกนั อู๋ย นัน่พระอรหนัต ์ อนันั้นไม่ใช่ นัน่มนัรอยสัก ไม่ใช่พระอรหนัต ์พระ
อรหนัตม์นัอยู่ท่ีใจ พระอรหนัตม์นัรู้เร่ืองอริยสัจ มนัช าระกิเลส เป็นพระอรหนัต ์ เขาไม่
พดูกนัอยา่งนั้นหรอก  

ทีน้ีเพียงแต่ขอ้เทจ็จริง ท าบุญกบัพระอรหนัตบ่์อยๆ ไดบุ้ญมากไหม? ไดม้าก  

แลว้จะตกนรกไหม? ตก  

ตกเพราะอะไร? ตกนรกเพราะท าชัว่ ท  าบุญกบัพระอรหนัตแ์ลว้ถา้ไปท าตาม
อารมณ์ ตามกิเลสของตวั เช่น เราท าบุญกบัพระอรหนัตน์ะ แต่เรายงัคดโกง เรายงัท าลาย
คนอ่ืน มนัก็ตกนรกน่ะสิ แต่ถา้ท าบุญกบัพระอรหนัต ์ แลว้ถา้ยงัท าคุณความดีอยู ่ ไม่ตก
นรก คือไม่ตกนรก มนัอยูท่ี่เราท า ไม่ใช่ท าบุญกบัพระอรหนัตแ์ลว้จะบอกใชไ้มจู้งไวเ้ลย 
ดึงไวเ้ลยไม่ตกนรก ดึงไวใ้ห ้ไม่มีทางน่ะ ตก! ตก! มนัตกเพราะดีกบัชัว่กบัท่ีเราท า  

ท าบุญกบัพระอรหนัตก์็ท  าบุญกบัพระอรหันต ์ อีกเร่ืองหน่ึงใช่ไหม แลว้ท าชัว่ท  า
ดีก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึงใช่ไหม มนัคนละเร่ืองเดียวกนั มนัคนละเร่ือง โอย๊ ท  าบุญกบัพระ
อรหนัตแ์ลว้ไม่ตกนรก ทีน้ีเพียงแต่ว่าถา้คนท าบุญกบัพระอรหนัตแ์ลว้ มนัไม่ท าชัว่ มนัก็
ไม่ตกนรกหรอก ค าว่าตกนรกนะ เรามีศีลหา้ ศีลหา้บริสุทธ์ิน่ีปิดกั้นอบายภมิูนะ  
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ค าว่าปิดกั้นอบายภมิู ตอ้งเป็นพระโสดาบนัข้ึนไป เป็นพระโสดาบนัข้ึนไป แลว้
ไม่ตกในอบายภมิูเพราะอะไร? เพราะพระโสดาบนัมีสติสมบรูณ์ เวลาจะตาย มนัตาย
พร้อมกบัสติ ถา้มีสติ มนัไม่พลั้งเผลอไป ไม่ตกนรกเดด็ขาด แต่ถา้มีศีลหา้สมบรูณ์ ถา้มนั
ฝึกสติไว ้มีศีลหา้สมบรูณ์คือมีสติตลอด มีศีลหา้สมบรูณ์ มนักั้นอบายได ้แต่การันตีไม่ได ้
การันตีว่าไม่ตกนรกเดด็ขาด มนัตอ้งเป็นพระโสดาบนัข้ึนไป  

ดูสิ พระพุทธเจา้ ก่อนท่ีจะเป็นพระพุทธเจา้ เห็นไหม เคยตกนรก เคยตกอเวจีมา
ทั้งนั้น จิตทุกดวงเคยผา่น อยา่งท่ีพดูถึงพระโมคคลัลานะ วนัน้ีพดู เราพดูไม่จบ มนัพดูไม่
จบเพราะมนัยาว  

พระโมคคลัลานะน่ีพ่อแม่รักมาก อยูก่บัแม่ แม่ตาบอด รักพระโมคคลัลานะมาก 
แลว้อยากใหพ้ระโมคคลัลานะมีคู่ อยากใหเ้ป็นฝ่ังเป็นฝา ขอร้องใหพ้ระโมคคลัลานะมีคู่ 
พระโมคคลัลานะไม่เอา รักแม่มาก รักแม่มาก จะอยูก่บัแม่ ไม่ยอม ไม่เอา ไม่เอา แม่ก็นะ 
อยากใหล้กูเป็นฝ่ังเป็นฝา อุตส่าห์ไปหามาใหพ้ระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะในชาติ
หน่ึงท่ีท าร้ายแม่ไง  

พอไปหามาใหแ้ลว้ ก็ดูแลแม่ ก็ดแูลภรรยา ทีน้ีภรรยา ไดม้าแลว้ก็อยากใหส้ามีรัก
ท่ีสุด แม่ตาบอด ก็มาดูแลแม่ เห็นไหม ก็คอยบอก แม่ท าโน่นตก ท าน่ีหล่น แม่น่ีท  าอะไร
ไม่ถูกสกัอยา่งเลย เป็นภาระน่ะ เป่าหูทุกวนั รักแม่ขนาดไหนนะก็เอียง สมยัโบราณเขาก็
ไปหาของป่ากนั เวลากินขา้ว เวลาสามีจะกลบัมาเอาขา้วโรยไว ้ โรยไว ้ เห็นไหมแม่ท า
อยา่งน้ี เป็นภาระไปหมดเลย แม่ท าอยา่งน้ี อยากอยูก่นัสองคน  

ตดัสินใจนะ บอกจะเอาแม่ไปเยีย่มญาติ เอาแม่ข้ึนเกวียนไปนะ พอข้ึนไปนะ พอ
ไปถึงท่ีหน่ึงนะ ก็ใหแ้ม่จบัเชือกไวน้ะ แลว้ก็ลงจากเกวียนไป พอไปถึงขา้งล่างก็ท  าเป็น
โจร โอย๊ โจรปลน้ ปลน้ ปลน้ ตวัเองน่ะแหละ กลบัมาทุบแม่ เพราะภรรยาเป่าหูทุกวนั 
จะท าร้ายแม่ เพราะมนัเป็นปัญหาในบา้น  

พอจะไปทุบแม่ ทุบแม่ไปนะ แม่บอกว่า ลูกๆๆๆ ลูกหนีไปนะ โจรจะฆ่าแม่ ลูก
รีบหนีไป แม่ยงัรักลูก พอพดูข้ึนมา คนโดยสัญชาตญาณเป็นคนดี แต่เพราะโดนเป่าหูทุก
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วนัๆ มนัยงัไป พอแม่บอกว่า ไปนะๆ ลูกไป โจรมนัปลน้ โอโ้ฮ เราจะฆ่าแม่ แม่ยงัรักเรา
เลย แลว้ท าเป็นไอเ้สือถอย ก็ถอยไปนะ ไปทิง้ไมไ้ว ้แลว้กลบัมาดูแลแม่  

แม่เป็นอะไรไหม? เพิ่งกลบัมา โจรไปแลว้ เพิ่งกลบัมา เอาแม่กลบับา้น กลบั
มานะ มนัก็ระบมแลว้ ตายน่ะ กรรมอนัน้ี เห็นไหม แต่ก็สร้างบุญกุศลมาเหมือนกนั ตก
นรกอเวจีมหาศาลเลย ก็เวยีนอยูอ่ยา่งนั้น แลว้สุดทา้ยสร้างบุญกุศลมา ท่ีว่าปรารถนาเป็น
พระอคัรสาวก ปรารถนาเป็นพระอคัรสาวกแลว้ เห็นไหม  

แลว้พอมีฤทธ์ิ มีฤทธ์ิมาก เวลาจะทรมานใคร ถา้จะทรมานเพื่อเป็นประโยชน์ ให้
พระโมคคลัลานะไป พระอรหนัตไ์ปทรมานใครไดห้มดเลย ไปดุสิต ไปสวรรคม์าหมด
เลย กลบัมาถึงราชคฤห์ บา้นน้ีตายไปเกิดท่ีนัน่ๆ จริงๆๆ มนัจริงไปหมดเลย พอจริงมนัก็
ฮือฮา ศาสนาก็รุ่งเรืองมาก  

ทีน้ีในลทัธิต่างๆ เขาอิจฉาไง จะลม้ศาสนาพุทธจะท าอยา่งไร? จะลม้ศาสนาพุทธ
ตอ้งลม้แม่ทพัก่อน จะลม้ศาสนาพุทธตอ้งฆ่าพระท่ีข้ึนไปสวรรค-์นรก แลว้เอามาเชิดชู 
ตอ้งฆ่าองคน์ั้นก่อน ตกลงกนัว่าตอ้งฆ่าพระโมคคลัลานะก่อน พอตกลงกนัว่าตอ้งฆ่า
พระโมคคลัลานะก่อน ก็จา้ง เหมือนกบัว่าจา้งมือปืนสมยัน้ี แต่ในสมยันั้นเป็นนกัเลง ให้
นกัเลงไปฆ่า  

มาถึง มนัรู้หมดแลว้ เหาะ เห็นมาน่ีเหาะแลว้ จะเขา้มาท าลายน่ีเหาะออกไปก่อน
แลว้ ท าไม่ไดห้รอก ถา้โดยฤทธ์ิ โดยธรรมในปัจจุบนันะ แต่มนัถึง ๓ หน ๔ หน เอะ๊ 
ท  าไมเขาจะมาท าร้ายเราขนาดน้ี ก าหนดดูจิตท่ีว่าพระโสดาบนัรู้ไม่รู้ รู้วาระจิต ก าหนดดู
ของตวั โอ ้กรรมของเรามนัมาถึงแลว้ ยอมรับ เห็นไหม เหาะก็ได ้ประสาเรา เพ่งไฟใส่ 
ตายห่าหมด  

แต่ถา้เป็นพระอรหนัตท์  าไม่ได ้พระอรหนัตฆ่์าคนไม่ได ้ ถา้เป็นประสาเรานะ ถา้
เป็นเราเรายอมไหม? เขาจะมาทุบนะ เพ่งกสิณไฟพุ่งใส่เลยล่ะ เผามนัออกไปเลย ไม่ท า 
เขาจะมาฆ่าตวัปล่อยใหเ้ขาฆ่า ทุบน่ีแหลกเลย พอแหลกหมดข้ึนมาแลว้ มนัไม่กระเทือน
หวัใจเลย พอทุบหลงัจากตายแลว้ พอตายแลว้ เอาฤทธ์ิน่ีรวมร่างกายข้ึนมาเป็นปกติ เหาะ
ไปลาพระพุทธเจา้  



เทศน์ท่ีธรรมศาสตร์รังสิต คร้ังท่ี ๒ ไฟล ์๓ ๔๖ 
 

©2012 www.sa-ngob.com 

เหาะไปหาพระพุทธเจา้ ไปกราบลา บอกว่าจะขอปรินิพพาน พระพุทธเจา้ว่า  

“สมควรแก่เวลาของเธอเถอะ เธอก่อนไป เธอเทศน์ใหน้อ้งๆ ฟังนะ”  

เหาะข้ึนไป ลงมาเทศน์ๆ สุดทา้ยแลว้ก็กลบัไปท่ีเก่า คลายฤทธ์ิออก พอคลายฤทธ์ิ
ออก กลบัไปเป็นกระดูกหกัเละเหมือนเดิม แลว้พระพุทธเจา้ไปเก็บศพเอง เผาเอง กรรม
อนันั้นเห็นไหม  

กรรมอยา่งน้ีมนัพวัพนักนัมาตลอด เกิดตายเกิดตาย ท ามาชาติไหนก็ไม่รู้ ส่ิงใดท่ี
ท ามา แลว้ก็บอกว่าศาสนาพุทธน่ีเช่ือกรรมๆ ยอมจ านน ไม่ใช่นะ เช่ือกรรมคือเช่ือเหตุ
เช่ือผล ไม่ใช่เช่ือแบบงอมืองอเทา้ ไม่ใช่เช่ือแบบว่าใหเ้ขามาท าร้ายเรา ไม่ใช่ เราท าดี
ท่ีสุด ความเพียรชอบ ท าส่ิงท่ีดีท่ีสุด เตม็ความสามารถของเรา  

แลว้ถา้ผลมนัออกมาอยา่งไรก็คืออยา่งนั้นล่ะ ไม่ใช่ว่าไม่ท าอะไรกนัเลยแลว้
ปล่อยใหทุ้กอยา่งนั้นเป็นไปตาม แบบว่าใหเ้ป็นสวะลอยน ้า ไม่ใช่ ธรรมะคือการทวน
กระแส คือตอ้งมีความหมัน่เพียร มีความวริิยะ มีความอุตสาหะ มีความตั้งใจ มีความจง
ใจ ท าเตม็ท่ีของเรา ส่ิงท่ีมนัดอ้ยมา ส่ิงท่ีมนัขาดแคลนมา ก็ท  าใหม้นัสมบรูณ์ในชาติน้ี  

ถา้ชาติน้ีส่ิงใดท่ีมนับกพร่อง เติมใหม้นัเตม็ ส่ิงใดท่ีจะท า ท  าชาติน้ี  

“ส่ิงใดท่ีท ามาแลว้ แลว้เสียใจต่อส่ิงนั้น ไม่ดีเลย”  

ฉะนั้น ถา้ไดท้  าบุญกบัพระอรหนัต์บ่อยๆ ดีมากๆ ถา้ท าไดน้ะ ท าไดแ้ลว้คิดได ้
เราคิดอยา่งน้ีนะ เราอยูก่บัหลวงตามา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔, ๒๕๒๕   เราเห็นลูกศิษย์
หลวงตาเยอะมากท่ีทิง้หลวงตาไป แลว้ไปเรียนอภิธรรมกนั ทิง้หลวงตาไป ไปอยูก่บัทาง
อ่ืน เยอะแยะ  

ค าว่าทิง้หลวงตาไปน่ี เห็นผดิไง เห็นผิดว่าอยูก่บัหลวงตาแลว้ไม่เห็นไดอ้ะไร
เลย? ปฏิบติัมา ๒๐ ปี ๓๐ ปี ก็เห็นไม่ไดไ้อโ้น่นไม่ไดไ้อน่ี้ ทิง้ไปเยอะนะ จะบอกว่า เห็น
ไหม ท าบุญกบัพระอรหนัตบ่์อยๆ น่ีอยูก่บัพระอรหนัต ์ ยงัทิง้พระอรหันตไ์ปเลย แลว้จะ
ท าบุญกบัพระอรหนัต์บ่อยๆ  
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ท าบุญบ่อยๆ ตอ้งรักษาใจเรานะ รักษาใจเราใหเ้ราเช่ือมัน่ ถา้ส่ิงใดท่ีเราเห็นดี เรา
เช่ือมัน่ของเรา อยา่ใหกิ้เลสมนัหลอก เวลาเขามาเป่าหูเรา บอกก่ึงพุทธกาลไม่มีพระ
อรหนัตห์รอก ก็เช่ือเขา ดูสิ ท  าไมพระอรหนัตมี์กิริยาอยา่งนั้นล่ะ กิริยาอยา่งนั้นมนัเป็น
กิริยาของธรรม ท่ีท่านเมตตาสงสารเรา  

ทีน้ีความเมตตาความสงสาร เห็นไหม ลูกเรา หลานเรา ญาติเรา เวลาประสบ
อุบติัเหตุ เราจะรีบวิ่งไปอุม้ข้ึนมาเลย วิ่งไปอุม้ข้ึนมาเพราะอะไร? เพราะเราท าไดใ้ช่ไหม 
แต่ครูบาอาจารยข์องเราท่านไปท าอยา่งนั้นไม่ได ้ ท่านก็ใชเ้สียงของท่าน ใชโ้วหารของ
ท่าน เตือนเรา จิกเรา บอกเรา เพื่อความเมตตาของเรา เมตตาของท่าน ว่าเราน่ีจะท า
ผดิพลาด  

ท่านใชพ้ลงัธรรมของท่าน เพื่อช่วยเหลือเรา แต่เราไม่รู้ ท  าไมใชกิ้ริยาอยา่งน้ี? 
ท าไมพระอรหนัตใ์ชอ้ารมณ์รุนแรง รุนแรงสิ เพราะเราเผลอน่ะ รุนแรงเพราะเราก าลงัให้
กิเลสมนัข่ีหวัเรา ท่านก็เตือนเราแต่เราก็ไม่รู้ เพราะเราเห็นมาเยอะ 

ไปอยูก่บัหลวงตา อยูก่บัของจริงๆ อยูก่บัของดีๆ คนโนน้เป่าหูที คนน้ีเป่าหูที มึง
ดูสิ พดูก็เสียงดงั มึงดูสิ ด่าเจบ็ขนาดไหน เออ ไปดีกว่าวะ ไปแลว้ ท าบุญกบัพระอรหนัต์
บ่อยๆ  

กิเลสเราน่ากลวันะ ใจเราเองน่ีน่ากลวั มนัไม่มีเหตุมีผลหรอก กิเลสไม่มีเหตุมีผล 
กิเลสเห็นแก่ตวัมาก แลว้กิเลสข่มข่ีใจเราตลอด เราไม่รู้สึกตวัหรอก หลวงตาท่านพดูบ่อย  

“ใครยงัไม่ไดต่้อสู้กบักิเลสนะ อยา่มาอวด อยา่มาคุยโม ้ไม่รู้หรอก”  

เวลาจิตเดิมแทน่ี้ผอ่งใส เห็นไหม จิตเดิมแทน่ี้ผ่องใส ใส เห็นไหม อูย๊ น่ีแหละ
ธรรม ธรรมแท้ๆ  เลย เวลาพิจารณาเขา้ไปแลว้ กองข้ีควาย ผอ่งใสในกองข้ีควาย เราไป
ติดมนัแลว้ เราไม่รู้ เราไปติดมนั พอมนัผา่นไปนะ กองข้ีควาย  

จากท่ีมนัผอ่งใส จิตท าไมมนัมหศัจรรยข์นาดน้ี รู้ไปหมด ภเูขาน่ีมองทะลุหมด
เลย วตัถุต่างๆ จะกั้นสายตาไม่ไดเ้ลย สายตาจะทะลุไปหมดเลย โอโ้ฮ จิตเรามหศัจรรย์
ขนาดน้ี ยดึตวัเองติดน่ะ แต่พอมนั  
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“ความผอ่งใสเกิดจากจุดละต่อม”  

พลงังานน้ีเกิดจากสภาสวะ พอยอ้นกลบัมาจุดและต่อม ท าลายจุดและต่อม ไอ้
ผอ่งใสกลายเป็นกองข้ีควาย เห็นไหม เวลาปฏิบติัข้ึนไป ขนาดผ่องใส ดีขนาดไหน ท าให้
ติดแลว้ มนัท าใหเ้ราไปติดมนั น่ีล่ะกิเลส เราก็ว่ากิเลสมนัจะเหยยีบย  า่ มนัจะท าลาย มนั
เอาของสวยๆ งามๆ เอาของท่ีเราชอบน่ะมาคลอ้งจมูกแลว้ก็จูงไป แลว้ก็ตามมนัตอ้ยๆ 
แลว้ไม่รู้นะว่าโดนกิเลสจูง  

อนัน้ีเวลามีสติอยู ่ เขาก็เขียนอยา่งน้ีได ้ มีสติอยูก่็เขียนอยา่งน้ี ท  าอยา่งน้ีได ้ เห็น
ไหม มาท าบุญกบัพระอรหนัตบ่์อยๆ อยา่งน้ี ค  าน้ีเราชอบมาก เพียงแต่เราไม่รู้จริง แลว้
เราก็ไม่รู้วา่ท่านอรหนัตไ์ม่อรหนัต ์ ความเป็นพระอรหนัต์นะ มีหิริ มีโอตปัปะ คนดี 
กตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองแสดงออกของคนดี มีหิริ มีโอตปัปะ มีความละอายไง มีความ
ละอาย มีความเกรงกลวั มีความละอายกบัส่ิงชัว่ชา้ มีความละอายตลอด  

ถา้มีความละอาย ท าไมเวลาสั่งสอน ท าไมมนัรุนแรง การรุนแรงมนัพลงัของ
ธรรมนะ พลงัของธรรมคือ ประสาเราคือ กจูะแบกโลกๆๆ แต่มนัท าไปแลว้ แต่
ความรู้สึกน่ะ กจูะแบกโลก กจูะขนมนัไป ถึงไดรุ้นแรงไง แต่พดูอะไรไม่รู้เร่ืองนะ โอโ้ฮ 
โกรธมากเลย ดสิู มนัออกมาจากใจ มนัออกมาจากใจ  

แต่ทางท่ีไดรั้บการช่วยเหลือไม่รู้ เราถึงสังเวช สังเวชเวลาท่ีมนัทิง้กนัไป สงสาร
นะ เพราะเราเห็น ไม่เอ่ยช่ือหรอก เราเห็นเยอะ ลูกศิษยห์ลวงตา กน้กุฏิ ดีๆ ทั้งนั้นน่ะ พอ
ไป คนโนน้ก็ไปทางน้ี คนน้ีก็ไปทางนั้น แลว้ก็แตกกนัไปนะ ท่ีเห็นๆ หนา้นัน่ ลูกศิษย์
ใหม่ๆ ทั้งนั้น ลูกศิษยเ์ก่าๆ ไม่เห็นกนัสักคน  

ท่ีมาใหม่ ลองไปถามสิ เวลาโยมมาหาเรา โยมมาปีไหนน่ี มาปี ๔๐ มาปี ๔๘ เพิ่ง
มาทั้งนั้นน่ะ แลว้เก่าๆ ไปไหนไม่รู้ มนัเห็นว่าความศรัทธาความเช่ือของคนไม่อยูก่บัเรา
คงท่ีหรอก มนัเปล่ียนแปลงตลอด กาลเวลาเปล่ียนแปลงคนตลอดนะ 

ถาม :   การภาวนาโดยก าหนดท่ีการดบัของส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้น เช่น การส้ินสุดดบั
ของเสียงท่ีเขา้มากระทบหูจะช่วยเราในการภาวนาไดห้รือไม่ 
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หลวงพ่อ :  การก าหนดอยา่งน้ีนะ การก าหนดอยา่งท่ีพดูถึงเม่ือก้ี ว่าคนเราจิตใจมนั
เหมือนกบัผลไม ้ ผลไมแ้ต่ละชนิดมนัไม่เหมือนกนั น่ีจิตใจของคนไม่เหมือนกนั องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นพระอรหันต ์ เป็นศาสดา ท่านรู้ถึงจริตนิสัย ท่านถึง
ก าหนดการกระท าไวถึ้ง ๔๐ วิธีการ  

การก าหนด การท าความสงบ ๔๐ วิธีการนะ พุทธานุสติ ธมัมานุสติ สังฆานุสติ 
เทวดานุสติ เราปฏิเสธ เห็นไหม ท่ีว่าเคารพเทวดา เคารพเทวดา เราปฏิเสธ เพราะว่าพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ์น่ีเหนือกว่าเทวดา แต่เทวดานุสติก็มี มรณานุสติก็มี เพราะส่ิงน้ี
มนัท าแค่ใหใ้จสงบได ้ถา้คนเราน้ีมีความผกูพนั  

อยา่งเช่นพระนาคิตะ เทวดามายบัย ั้งกลางอากาศท่ีมาสอน เห็นไหม ถา้เทวดาน่ี
เป็นญาติของเรา ดูสิ เวลาพระสารีบุตร ท่านเป็นโรคเจบ็ทอ้ง พระสารีบุตรเป็นโรค
กระเพาะนะ เป็นโรคทอ้ง เวลาเชา้ข้ึนมาตอ้งฉนัยาคูก่อนออกบิณฑบาต แลว้เวลาไม่ได้
ยาคูน่ีท่านจะปวดทอ้งมาก แลว้พระโมคคลัลานะน่ีไปเยีย่ม พระโมคคลัลานะไปเยีย่ม
พระสารีบุตร  

“ท่านเป็นอะไรน่ะ?” “ปวดทอ้ง”  

“แลว้ตอ้งใชย้าอะไร?” “ตอ้งใชย้าคู”  

“แลว้ท าไมไม่เอายาคลู่ะ?” “ไม่มี”  

ไม่มีนะ พระโมคคลัลานะดลใจเทวดา เทวดาก็ดลใจคฤหสัถ ์ คฤหสัถก์็ท  ายาคูมา
ถวาย ถวายพระสารีบุตร พระสารีบุตรไม่ยอมฉนั มนัไดม้าดว้ยความไม่บริสุทธ์ิ มนั
ไดม้าดว้ยความไม่บริสุทธ์ิ ไม่ยอมฉนั น่ีไง มีความละอายนะพระอรหนัต ์แต่พระโมคคลั
ลานะพยายามช่วย  

ดูสิ พระพุทธเจา้ไปจ าพรรษากบัพราหมณ์ วชัรพราหมณ์อะไรน่ะ แลว้พราหมณ์
มนัลืมใส่บาตร แลว้ขา้วยากหมากแพง เห็นไหม พอดีบงัเอิญมีพ่อคา้มา้ต่างเขามาสร้าง
คอกไวไ้ง สมยัโบราณการคา้ขายมนัชา้ ถา้ยงัไม่ถึงเมือง หนา้ฝนเขาก็กั้นคอกแลว้เอามา้
ไวใ้นนั้น สุดทา้ยแลว้กใ็หม้า้กินขา้วกลอ้ง ขา้วกลอ้งวนัละหน่ึงทะนาน  
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เพราะฉะนั้นเวลาพระไปบิณฑบาตท่ีไหนก็ไม่ได ้ ก็จะมาไดข้า้วกลอ้ง เพราะเขา
ใหม้า้ เขาก็ใหพ้ระดว้ย ทีน้ีพระอานนทไ์ดม้า ภิกษุท าอาหารใหสุ้กเองไม่ได ้ ภิกษุ
ท าอาหารใหสุ้ก ภิกษุท าอาหารกินเองเป็นอาบติัปาจิตตียห์มด ทีน้ีภิกษุท าอาหารใหสุ้ก
ไม่ได ้ไดข้า้วกลอ้งมา ก็เอาน ้าพรม แลว้บด บดใหข้า้วกลอ้งเป็นผงแลว้ถวายพระพุทธเจา้  

พอถวายพระพุทธเจา้ ถวายพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้ก็ฉนัอยา่งน้ี โอย๊ พระโมค
คลัลานะทนไม่ไหว ทนไม่ได ้ ขา้พเจา้จะพลิกงว้นดินข้ึนมา จะพลิกโลก น่ีมนัเป็นความ
จริงนะ ถา้พระโมคคลัลานะไม่มีฤทธ์ิ ท  าไม่ได ้ ไปพดูกบัพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้อดั
แลว้ จะมาโกหกพระพุทธเจา้ไดอ้ยา่งไร? พระพุทธเจา้รู้แจง้โลกนอกโลกใน  

“ขา้พเจา้จะพลิกงว้นดินข้ึนมา”  

“แลว้ประชาชนน่ีล่ะ หมู่บา้น ทั้งเมืองจะท าอยา่งไร?”  

“ขา้พเจา้จะอธิษฐานมือขา้พเจา้ใหเ้ป็นทวีป ขา้พเจา้จะเอาหมู่บา้นทั้งหมู่บา้นอยู่
บนมือของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะพลิกงว้นดินข้ึนมา แลว้เอางว้นดินถวายพระพุทธเจา้”  

“ไม่ใหท้  า”  

อา้ว  ในทวีปอ่ืน เห็นไหม ท่ีนัน่ขา้วยากหมากแพง แต่ในทวีปอ่ืนเมืองอ่ืนเขามี
กิน เพราะ ๒๕๐๐ ปี ดูสิ  

“ขา้พเจา้จะเหาะไปบิณฑบาตทวีปอ่ืน”  

“อา้ว  ถา้เหาะไปบิณฑบาตแลว้พระท าอยา่งไร?”  

“ขา้พเจา้จะใหจ้บัมือต่อๆ กนั ขา้พเจา้จะจบัมือดว้ยแลว้ขา้พเจา้จะพาเหาะไปเลย” 

พระพุทธเจา้ไม่ใหท้  า ไม่ใหท้  าทั้งนั้น พระพุทธเจา้ไม่ใหท้  า ไม่ยอมใหท้  า เวลา
ขา้วยากหมากแพง ถึงท่ีสุดพอออกพรรษา เพราะพราหมณ์นิมนตพ์ระพุทธเจา้ใหจ้  า
พรรษา แลว้กรรมไปท าใหพ้ราหมณ์น่ีลืม ไม่ไดใ้ส่บาตรเลย ก็ขดัสนกนัอยูอ่ยา่งนั้น  
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ถึงออกพรรษาแลว้ พราหมณ์เพิ่งนึกได ้ ว่านิมนตพ์ระพุทธเจา้จ  าพรรษาอยู ่ แลว้
ไม่เคยใส่บาตรเลย ไม่เคยดูแลเลย เสียใจมาก ไปกราบขอขมาพระพุทธเจา้นะ กอดขา
พระพุทธเจา้ แลว้นิมนตพ์ระพุทธเจา้มาฉนั เล้ียงอยา่งเตม็ท่ีเลย แต่ ๓ เดือนไม่ไดกิ้น
อะไรเลย กินแต่ขา้วกลอ้งบด ในพระไตรปิฎกนะ  

พอผา่นตรงนั้น พระพุทธเจา้ชมพระนะ “พวกเธอชนะแลว้ พวกเธอชนะแลว้”  

เวลามนัทุกขม์นัยาก พวกเราน่ี แลว้มีฤทธ์ินะ พระโมคคลัลานะมีฤทธ์ิ ทนไม่ได้
นะ เวลาพระพุทธเจา้เป็นอยา่งน้ี ทนไม่ไดเ้ลย เวลาพดูถึงส่ิงท่ีท  าได ้ฤทธ์ิน่ีท  าไดห้มดนะ 
แลว้ถา้ท าไดห้มดท าไมใหเ้ขาทุบตายล่ะ? น่ีล่ะกรรม ท่ีว่าเช่ือกรรมน่ะ  

การเช่ือกรรม พดูถึงพวกเราคฤหสัถน่ี์พายเรือในอ่าง โยมน่ีพายเรือในอ่าง 
ความคิดมนัหมุนเวียนไง เอะ๊ ท  าไมเป็นอยา่งนั้น ไหนว่ามีฤทธ์ิมาก มีฤทธ์ิมากท าไมโดน
เขาทุบตาย ความคิดมนัจะโตแ้ยง้กนั ขดัแยง้กนั แลว้ก็ปวดหวัอยูอ่ยา่งนั้น ยิง่คิดยิง่ เด๋ียว
หวัระเบิด มนัเร่ืองกรรมมนัละเอียดอ่อน เห็นไหม มนัเป็นอจินไตย  

ฉะนั้นส่ิงท่ีเป็นอจินไตย ส่ิงท่ีความเป็นไป มนัเป็นของมนั สภาวะแบบนั้นล่ะ 
แลว้อยา่งท่ีเราจะบอกว่า พระพุทธเจา้รู้ขนาดน้ีนะ แลว้เปิดช่องไวใ้หม้าก เพราะรู้เร่ือง
จริตนิสัย เร่ืองจริตนิสัย เร่ืองอะไร ถึงไดเ้ปิดเป็นกรรมฐาน ๔๐ หอ้ง  

ทีน้ีพอภาคปฏิบติัในปัจจุบนัน้ี เราฟังแลว้เราเศร้าใจทุกทีเลย ทุกอยา่งผดิหมด 
ของกถููก เราบอกเก่งกว่าพระพุทธเจา้นะ พระพุทธเจา้น่ีเปิดใหค้นมีทางเลือก ๔๐ ทาง 
เขาบอกทางเดียวพอ แลว้ทางเดียวพอน่ี แลว้จริตนิสัยของเขามนัแตกต่างกนั จริตนิสัยคน
ต่างๆ กนั มนัก็ตอ้งมีทางเลือกเยอะๆ  

กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง คือว่าตน้ทุนน่ะ เอง็จะหาทาง เห็นทุนน่ะ วิธีการใดก็ได ้ แต่
ถา้มีทุนแลว้ วิปัสสนามีหน่ึงเดียวคือเขา้อริยสัจ ทีน้ีพอเขา้อริยสัจ เห็นไหม ทุกคนบ่น
มากเลย พุทโธๆ ไม่ไดส้ักทีหน่ึง แลว้จิตไม่เคยสงบเลย แลว้วิปัสสนากนัอยา่งไร? ทุกคน
บ่น เห็นไหม เพราะว่าอะไร? เพราะหาทุนน้ีไม่เจอกนัไง  
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แค่ท าความสงบของใจก็ทุกขย์ากแลว้นะ แลว้ถา้จิตมนัสงบข้ึนมาแลว้ มนัถึงบอก
ว่าพระพุทธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมาแลว้น่ีทอดอาลยัเลย  

“โอย๊ มนัจะท าไดอ้ยา่งไร? มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร?” 

พระพุทธเจา้น่ีทอดอาลยันะ มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร? มนัละเอียดอ่อนจนเกินไป
นะ แต่ถา้มนัท าไดก้็เพราะว่ามนัมีเชาวน์ปัญญา มนัมีความสนใจ มนัมีความยอ้นกลบั 
ยอ้นกลบัอยา่งเดียว ถา้ยอ้นกลบันะ เหมือนอยา่งท่ีหลวงตาว่า ถา้มนัจุดไฟติดนะ ถา้
ปัญญามนัจุดติด มนัไหมห้มด มนัไหมเ้ช้ือหมด ถา้มนัจบัตน้ เราใชค้  าวา่ เขา้ปากซอย  

ถา้จิตสงบแลว้นะ เขา้ปากซอยถกู ปากซอยคือความชอบ ปากซอยคือจริตนิสัย 
ถา้คนพิจารณากายก็จบักาย ถา้คนพิจารณาจิตก็จบัจิต คนพิจารณาธรรม จบัตรงนั้น น่ีไง
เขา้ปากซอยถกู มนัจะเขา้ถึงบา้นของเรา เขา้ปากซอยถกู เดินไปถึงท่ีสุด มนัตอ้งเขา้ถึง
ประตูบา้น แต่น่ีคือการเดิน แต่การวิปัสสนามนัจะตอ้งต่อสู้ ตอ้งใชส้ติ ตอ้งใชปั้ญญา 
การต่อสู้กบัจิตของเรา ต่อสู้กบักิเลสของเรา เขา้ไปถึงท่ีสุด ผลมนัตอ้งเกิดนะ  

ผลมนัตอ้งเกิด มนัตอ้งเป็นไป แต่น่ีเราท าไม่ถึง เพราะอะไรรู้ไหม? ดูสิ งานท่ีเขา
อาบเหง่ือต่างน ้าเขาบ่นกนัว่าทุกข ์ แลว้งานน้ีงานเพ่งเฉยๆ งานน่ี โอโ้ฮ ป๊ึด เหมือนสอย
เขม็น่ะ สอยไม่ไดซ้ะที ป๊ึด เขา้สมาธิไม่ไดซ้ะที หลุดไปหลุดมา เขา้ไม่ได ้แต่ถา้มนัเขา้ได ้
คนสอยช านาญ สอยอยา่งไรก็สอยได ้จิตก็เหมือนกนั ท าบ่อยๆ เขา้ ท  าของเราเร่ือยๆ  

เห็นไหม ความเพียรชอบ มนัผดิจนมนัถูก มนัตอ้งท าอยา่งนั้น แลว้เวลาจะ
ประพฤติปฏิบติั พระพุทธเจา้ ๖ ปี พระพุทธเจา้ทุกขอ์ยู ่๖ ปีนะ แลว้เราจะชุบมือเปิบเอาท่ี
ไหนมา ขนาดสร้างบารมีมาขนาดนั้น เห็นไหม เราถึงตอ้งคอยขยนัหมัน่เพียรของเรา  

เพราะงานน้ีมนัเป็นงาน จริงๆ นะ เดินจงกรมไปน่ี เราเคยคิดเล่นๆ นะ เพิ่งพดู
วนัน้ี ไม่เคยพดูออกมาเลย เราเคยคิดวา่เราเดินจงกรม เดินไปเดินมานะ ถา้เอามานบั
ระยะทางนะ กเูดินมาก่ีรอบโลกแลว้กไ็ม่รู้ อา้ว เดินจงกรมเราน่ีนะ เอาท่ีเราเดินไปเดิน
มาแลว้เอามาค านวณเป็นระยะทางนะ กวู่ารอบโลกหลายรอบ ทั้งวนัๆ น่ะ  
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ทั้งวนัๆ น่ะ เราเคยคิดของเรานะ ท่ีเราเดินไปเดินกลบั ถา้ทางโลกเขาว่า ไอน่ี้บา้ 
ไม่เห็นท าอะไร? เดินไปเดินมาๆ ไปอยูท่ี่โพธาราม เห็นไหม ใหม่ๆ ชาวบา้นเขาจบัผดิ 
เขาไปพดูกนั บิณฑบาต (โทษนะ) น่ีประสาเขาพดูนะ เราไม่ไดพ้ดูเอง พอบิณฑบาตไป 
เขาแซว ไอห่้า วนัๆ กไูม่เห็นมนัท าอะไรเลย เดินไปกเ็ดินมา มนัมาเฝ้าเราไง  

มนัมานัง่ดูอยู ่พวกวยัรุ่นน่ะ แลว้มนัก็ไปบ่นกนั วนัๆ ไม่เห็นมนัท าอะไรเลย เห็น
มนัเดินไปก็เดินมา เดินไปก็เดินกลบั มนัไม่รู้ว่าเดินจงกรม มนัไม่รู้จกัเดินจงกรม แลว้
เดินไปเดินกลบั เรามาคิดสิ ว่าเราเดินไปเดินมา ทั้งวนัๆ ทั้งคืน บางทีทั้งวนัทั้งคืนเลยนะ  

แลว้ ๑๐ ปี ๒๐ ปีน่ี เอามาวดัระยะทางนะ กเูดินมาก่ีรอบโลกน่ี ถา้คิดอยา่งน้ีก็ท  า
อะไรไม่ไดแ้ลว้ เพราะไปคิดระยะทาง คิดแบบวิทยาศาสตร์ไง แต่ถา้เรามีความตั้งใจ เรา
เดินหาจิต เดินเพื่อความสงบ จิตกายเคล่ือนไหวอยู ่ แต่จิตมนัสงบข้ึนมา พอสงบข้ึนมา 
งานของเรา  

ดูสิ เขาท าธุรกิจการคา้ เขาหวงัธุรกิจการคา้เหรอ? เขาหวงัเงินนะ เขาท าธุรกิจเขา
หวงัสตางค ์ เขาไม่ไดห้วงัของนะ ดูสิ ของดีๆ เราท ามา ท าไมไม่เก็บไวเ้องล่ะ ของดีๆ ก็
เก็บไวท่ี้บา้นสิ ของดีเอามาขายท าไม? เขาขายเขาก็หวงัสตางค ์ 

เราเดินจงกรมก็เหมือนกนั เดินไปเดินมา เราไม่ไดเ้อาระยะทางการเดิน เราไม่ได้
เอาอะไรทั้งส้ินเลย เราเอาสติ เราเอาจิตใหม้นัสงบ กิริยาก็คือการเคล่ือนไหว แต่ใหจิ้ตมนั
สงบไง เราเอาท่ีใจเวย้ ไม่ไดเ้อาท่ีระยะทาง เราเอาใจของเรานะ  

ถา้คิดผดิก็คิดอยา่งเม่ือก้ี เอามานบัวดัแลว้ไดห้ลายรอบโลก เอาระยะทางมาวดักนั
ไง อยา่งหลวงตาท่านพดูเลย ถา้ไม่มีสตินะ หมามนัมี ๔ ขานะ มนัวิ่งไปวิ่งกลบั ดีกว่าเรา
อีก ท าอะไรก็แลว้แต่ ขาดสติ เหมือนกบัไม่ไดป้ระโยชน์อะไรเลย ถา้มีสติเป็นประโยชน์
กบัเราหมด สติถึงส าคญั  

ฉะนั้นถึงบอกว่าถา้มนัภาวนา ก าหนดส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมนัดบัไป ถา้ก าหนดได ้ ถา้
ก าหนดส่ิงท่ีส้ินสุดของการดบั ส่ิงท่ีส้ินสุดของการดบั ถา้มนัท านะ ใหม้นัมีความรู้ ใหมี้
สติ มีความรู้ ตามทนัตลอด แลว้ดูการพฒันาของมนั ถา้ดบัแลว้มีเหลืออะไร? เราจะบอก
ว่าไม่ถกูเลย เราก็ไม่อยากจะพดูอยา่งนั้นไง  
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แต่ถา้ส่วนใหญ่แลว้ เราจะบอกใหก้ าหนดพุทโธก่อน ก าหนดพุทโธๆๆ ถา้มี
ศรัทธาจริต มีความเช่ือมัน่ มนัก็ตอ้งสงบได ้ พุทโธน่ีก าป้ันทุบดิน มนัซ่ึงๆ หนา้ พุท
โธๆๆ เพราะเราบงัคบัจิตใหม้นัอยูก่บัพุทโธ พุทโธมนัเหมือนกบัเราหดัเล่นเทนนิส ทุก
คนหดัเล่นเทนนิสตอ้งตีเขา้ก าแพงก่อน  

ไปหดัเล่นเทนนิส ไปตีกบัใครเขา เขาไม่ตีดว้ยหรอก เขาข้ีเกียจเก็บลูก ตอ้งใหเ้รา
ตีเขา้ก าแพงแลว้มนัจะยอ้นกลบัมาหาเรา พทุโธน่ีคือก าแพง เราพุทโธจิตมนัไม่ออก พุท
โธยอ้นกระทอ้นใหจิ้ตมนักลบัมา พอจิตมนักลบัมาอยู ่ พุทโธๆๆ ถา้ความคิดของเรามนั
คิดต่อเน่ือง เห็นไหม คิดเร่ืองนั้น เร่ืองนั้น เร่ืองนั้น มนัจะต่อเน่ืองไป พลงังานมนัจะ
ออกไปหมดเลย  

แต่พุทโธๆ มนัมีสะทอ้นกลบั สะทอ้นกลบั พุทโธๆๆ มนัอยูแ่ค่พุทโธ จิตมนัพุท
โธๆๆ มนัก็สะสม สะสม สะสม มนัละเอียดเขา้ไป มนัก็ชิดเขา้มา ชิดเขา้มา ชิดเขา้มา 
จนถึงเป็นตวัจิต นึกพุทโธก็ไม่ได ้ อะไรก็ไม่ได ้ นัน่คือตวัสมาธิ แต่ถา้ท าไม่ได ้ บางคน
มนัเครียด ท าไม่ไดห้รอก เรารู้ บางคนบ่นว่าท าไม่ไดเ้ลย อะไรก็ไม่ได ้ 

ถา้ไม่ไดเ้ลยใชปั้ญญา ใชปั้ญญาคือใหม้นัคิด คือปล่อยใหเ้ป็นอิสระไง คือปล่อย
ใหจิ้ตมนั อยา่งท่ีว่า น ้ าเติมสีถึงรู้วา่เป็นน ้ า ไม่คิดมนัก็ไม่รู้ เอาใหม้นัคิด คิดไปก่อน 
เหมือนกบัเณรสอนโปฐิละ เห็นไหม ใหร่้างกายเหมือนจอมปลวก ใหปิ้ดสัก ๕ ทาง ให้
เหลือไวท้างหน่ึง คอยจบัเห้ียตวันั้น จบัเห้ียนั้นคือจบัจิต  

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราใชปั้ญญา เห็นไหม เราใชปั้ญญา เราใคร่ครวญของเรา เราใช้
ปัญญา เราใคร่ครวญของเรา ปัญญาใคร่ครวญคือปัญญาท่ีมนัคิด คิดเร่ืองอะไรดว้ย ไล่ไป
เร่ือยๆๆๆ น่ีมนัออกมา มนัไดคิ้ดไดอ้ะไรบา้ง มนัไดคิ้ดไดอ้ะไรบา้งแลว้มนัก็มีทิฏฐิดว้ย 
กปัูญญาชนนะ จะมาอยูเ่ฉยๆ ไดอ้ยา่งไร? กตูอ้งใชปั้ญญาสิ ปัญญากเูคล่ือนไหวได ้ ไล่
กนัไป  

เด๋ียวมนัเห็นเกิดดบั เห็นความส้ินสุดของความคิด โดยธรรมชาติของมนัน่ะ 
คนเราทุกขข์นาดไหน คิดไปขนาดไหน มนัหยดุเอง แต่เราไม่รู้ คนน้ีทุกขม์ากขนาดไหน
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นะ ถา้จบัไวอ้ยา่ท าร้ายตวัเองนะ เด๋ียวความคิดท่ีว่าทุกข์ๆ  สักเดือนหน่ึงสองเดือนมนัจะ
หายไปเอง น่ีก็เหมือนกนั แต่ถา้เป็นความคิด ความคิดน่ีมนัเกิดดบัอยูแ่ลว้  

แต่มนัเกิดดบัโดยสัญชาตญาณ เกิดดบัโดยธรรมชาติของมนั เราไม่ไดป้ระโยชน์ 
แต่ถา้เราใชส้ติตามไปดูความคิดไป ใหม่ๆ ยิง่ดูมนัยิง่ฟูใหญ่เลย โอโ้ฮ เอง็จะมาดูกยูิง่
หลอกเอง็ไปใหญ่เลย ตามมนัไป ถึงท่ีสุดมนัหยดุได ้พอหยดุ เอ๊อะ! เฮย้ จิตมนัก็หยดุได ้
แลว้เม่ือก่อนเวลามนัคิด มนัลากเราเกือบเป็นเกือบตาย ท าไมเราทุกขข์นาดน้ี  

พอเห็นมนัหยดุไดห้นหน่ึง เราจะเห็นหนสองหนสามไปเร่ือยๆ พอมนัหยดุหน
สองหนสามไปเร่ือยๆ มนัก็เร่ิมสงบเขา้มาเร่ือยๆ น่ีพดูถึงถา้ในการภาวนา แต่ถา้มนั
กระทบหูอะไรหูเพราะการเคล่ือนไหว ดูนะ ก าหนดอานาปานสติ ก าหนดลมหายใจเขา้
ออก ส่วนใหญ่แลว้ เขาวา่ตามเคล่ือนไป ลมอยูท่ี่ปลายจมูก ไปท่ีลิ้นป่ี ไปท่ีสะดือ แลว้
ยอ้นไปยอ้นกลบั มนัเคล่ือนไหวตลอด  

แต่ถา้เราก าหนดลมนะ ใหล้มอยูท่ี่ปลายจมกู เหมือนกบัเราเขา้ไปท่ีประตูบา้น เรา
อยูท่ี่ประตูบา้น ใครจะเขา้จะออกเราจะเห็นหมด เห็นคนเขา้ประตูบา้นก็ตามมนัมา มนั
เขา้มาหลงับา้น ไอป้ระตูบา้นปล่อยโล่งเลย ใครเขา้ออกก็ได ้ เห็นไหม ตามไป ตามมาน่ี
มนัเคล่ือน แต่เรายนืท่ีประตูบา้นเลย อยูท่ี่ปลายจมกู  

เราน่ีท  ามาหมด ก าหนดลมนะ ตวัลมจะเป็นแท่งเลย จนลมน่ีขาด รวมใหญ่ พั้บ! 
ลงหมด ก าหนดลม อานาปานสติ ก าหนดลมน้ี จิตมนัจะมีฤทธ์ิ คนก าหนดลม จิตจะรู้
ฤทธ์ิต่างๆ ดีมาก ถา้ใชปั้ญญาอบรมสมาธิมนัจะเป็นสุขวิปัสสโก  

แต่ถา้ใช ้ พุทโธๆๆ ใหจิ้ตมนัสงบแลว้มนัจะเกิดอิทธิฤทธ์ิ เกิดปาฏิหาริย ์ โมอี้ก
แลว้ ท ามาทั้งนั้น ท ามาทุกวิธีนะ ใครสอนอะไร? จ  าไวเ้ลยนะ เด๋ียวเถอะกทูดสอบ อยู่ใน
ป่า เอาแลว้ ก าหนดลม อยูก่บัลมน่ีเลยล่ะ โอโ้ฮ มนัขาด มนัหยดุหมด หายหมดเลย สักแต่
ว่ารู้ รวม พร่ึบ! รวมหมดเลย ท ามาทั้งนั้น  

ถึงบอกว่าถา้ส่ิงท่ีเราท า ท  าแลว้มนัไดป้ระโยชน์อยา่งท่ีเป็นจริงนะ เราโอเคนะ แต่
ส่ิงท่ีเขาสอนๆ กนัท่ีเราคา้นอยู ่มนัไม่เป็นสภาวะแบบนั้น  
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(ไอใ้บใหญ่น่ีเราเอาไวว้นัต่อไปนะ เราจะตอบอีกสองใบน้ีนะ จะดึกไปไหม ไม่
ดึกนะ เกรงใจเจา้ภาพเหมือนกนันะ เขาบอกว่าสองทุ่ม) 

ถาม :   การภาวนา ถา้หากจิตยงัไม่มีสมาธิดีพอ เราสามารถใชว้ิธีนึกถึง ผม ขน 
เลบ็ ฟันหนงั เอน็ กระดูก ไปเร่ือยๆ จะเป็นวิธีท่ีดีหรือไม่? 

หลวงพ่อ :  ใช่ การภาวนานั้น ถา้จิตยงัไม่สงบ ยงัไม่มีสมาธิดีพอ ถา้เรารอสมาธิดีพอ 
ท่ีเราคุยกนัอยูน่ี่ว่าขาดสมาธิ ขาดสมาธิแลว้ เราถึงวิปัสสนา ไม่ได ้ เพราะเราขาดสมาธิ 
เราใชส้มาธิเฉยๆ แต่ถา้เราใชปั้ญญาใคร่ครวญ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั ใหเ้ห็น ผม ขน เลบ็ 
ฟัน หนงั นั้น ใหเ้ห็นโทษของมนั มนัก็เป็นการเสริมสมาธิ การใชปั้ญญาใคร่ครวญ จิต
มนัก็ลงสมาธิ นัน่แหละ  

คือว่าฝึกปัญญาได ้แต่มนัเป็นวิปัสสนาไหม? ไม่เป็น ท่ีเราคา้นอยูต่ลอดเวลาว่าถา้
ไม่มีสมาธิ วิปัสสนาไม่ได ้ วิปัสสนาไม่ได ้ คือไม่ตอ้งการ เพราะในทางฝ่ายปฏิบติัทาง
โลกๆ เขาบอกว่า การท าความสงบมนัเป็นสงบ มนัเป็นสมถะ ไม่เป็นประโยชน์ แลว้ถา้
ใชปั้ญญามนัเป็นวิปัสสนา การวิปัสสนาสายตรงดว้ย พดูอยา่งนั้นดว้ยนะ มนัไม่ใช่
วิปัสสนาหรอก มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ แลว้เป็นมิจฉาสมาธิเพราะขาดสติ เพราะเวลา
มนัปล่อยแลว้มนัว่างๆ เฉยๆ ไม่มีสติควบคุม  

ไอท่ี้เขาก าหนดกนัน่ะ มนัว่าง มนัว่าง ก าหนด ว่าง ว่าง แลว้ไม่มีสติควบคุมหรอก 
เป็นมิจฉาสมาธิ เป็นมิจฉา แต่ถา้เราก าหนดสมาธิ เราพยายามท าสมาธิ แลว้สมาธิมนัยงั
ไม่ดีพอ เราใช ้ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เราพิจารณามนัแลว้ใชปั้ญญา ก็เท่ากบัไปเสริมสมาธิ 
ใหเ้ป็นสมาธิข้ึนมา ถา้มีสติข้ึนมา มนัจะเป็นสัมมานะ  

เม่ือ ๒ วนัน้ีมีคนไปท่ีวดั เขาบอกเขามาจาก... เขามาไดซี้ดีไป แลว้เขาไปปฏิบติัท่ี
วดั ไปถึงเราบอกเขาก าหนดนามรูปมาตลอด แลว้เขาบอก ว่างๆ มา ๗-๘ ปีแลว้ เราก็
บอกว่าใหล้องก าหนดพุทโธดูไหม เขาไปท่ีวดั ๗ วนั ก าหนดพุทโธๆๆๆ นะ พอพุทโธน่ี
จิตมนัสงบ พอสงบปุ๊บ มือเทา้หายหมดเลย มาหานะ มานัง่ อูย๊ อูย๊ มหศัจรรย ์ 
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เราบอกนะ น่ีเราเปรียบเทียบใหเ้ขาฟังเห็นภาพชดัเจน (เวลามนัไม่มีแลว้) เราจะ
บอกว่า เห็นไหม คนท่ีเขาเล้ียงสุนขั ถา้สุนขัมนัมีชีวิต เห็นไหม มนัตอ้งถ่าย มนัตอ้งกิน 
มนัตอ้งข้ี มนัตอ้งเยีย่ว เราตอ้งเก็บข้ีสุนขั เล้ียงสุนขั ถา้สุนขัมนัดีใจมนัจะเลียปากเรา  

ทีน้ีเอง็เล้ียงตุ๊กตาสุนขั ไปเล้ียงตุ๊กตาไง ไปเล้ียงรูปป้ันไง มนัไม่ใช่สุนขัท่ีมีชีวิต 
มนัก็เลยอยูเ่ฉยๆ อยา่งนั้น อา้ว  เราไปเล้ียงตุ๊กตา ตุ๊กตามนัตอ้งกินไหม? ตุ๊กตามนัตอ้งข้ี
ไหม? ตุ๊กตามนัจะเลียปากเราไหม? จิตมนัก าหนด ว่างๆๆๆๆ มนัไม่มีประโยชน์ไง มนั
เป็นความนึกคิดเฉยๆ มนัไม่เป็นความจริงหรอก  

แต่พอเวลามนัเป็นความจริงน่ะ นัง่ร้องไหเ้ลยนะ นัง่ร้องไห ้ แลว้พอก าหนด
พุทโธๆ ไป มนัเครียดบา้ง ตึงตวับา้งอะไรบา้ง เราบอกอุปสรรคมนัมีหรอก ค่อยๆ ท าไป  

เวลาท่ีเราบอกว่ามนัจะเป็นวิปัสสนาไหม? มนัจะท าไดไ้หม? ส่ิงท่ีเราท า ขออยา่ง
เดียวท าอะไรก็ได ้ แต่ตอ้งใหเ้ราเขา้ใจวา่ ท่ีเราท าอยูน่ี่มนัเป็นอะไร? คือไม่ใหติ้ด ไม่ให้
เราติดอะไรทั้งส้ิน ท าไปเร่ือยๆ วุฒิภาวะของจิตมนัพฒันาไปเร่ือยๆ ถา้มนัพฒันาไป
เร่ือยๆ สมาธิก็รู้สมาธิ วิปัสสนาก็รู้วิปัสสนา ไปเร่ือยๆ แลว้มนัจะพฒันาของมนัไป 

ถาม :   กราบนมสัการหลวงพ่อ ขอค าสอนในการแผเ่มตตาใหก้บับุคคลท่ีไม่
ชอบเราครับ ใชค้วามพยายามแลว้ แต่จิตใจมนัยงัไม่สามารถกระท าได ้

หลวงพ่อ :  ไม่สามารถกระท าได ้ การแผเ่มตตานะ แมแ้ต่ศตัรู การแผเ่มตตาอยา่งน้ี
มนัเป็นอยา่งท่ีว่าเม่ือก้ีไง ถา้จิตใจของเรามนัเป็นธรรมแลว้มนัแผไ่ดห้มด เพราะมนัไม่
เห็น หลวงตาท่านพดูอยา่งน้ีนะ ข้ึนช่ือว่าคน ข้ึนช่ือว่าคนน่ะ สิทธิเท่ากนัหมด ข้ึนช่ือว่า
คนไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ ไม่แบ่งใครเลย ข้ึนช่ือว่าคนมนัเมตตาไปหมดเลย  

แลว้พอมาสัตวอี์ก เห็นไหม เมตตาตน เมตตาสัตว ์เมตตาทุกอยา่งเลย ท่านเมตตา
ของท่านได ้ เพราะใจของท่านเป็นธรรม แต่ในเม่ือถา้ใจของเราเป็นธรรม เราก็อยากจะ
เมตตา เราอยากจะแผเ่มตตา แต่มนัแผไ่ม่ได ้ ถา้แผไ่ม่ได ้ เราก็ตอ้งแผใ่หค้นท่ีเราแผไ่ด้
ก่อน แลว้พยายามแผใ่หเ้ขา ในเม่ือมนัแผไ่ม่ได ้เราจะบอกว่าเราไม่แผเ่มตตาใหเ้ขาหรอก  
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แต่เราแผเ่มตตาใหเ้ขา เพื่อใหเ้ขาไม่ท าร้ายเรา ใหเ้ขาท่ีไม่ชอบข้ีหนา้เราไง มนัมี
นะ มนัมี เห็นไหม อยา่งเช่นเราเป็นกรรมกนัน่ี ถา้เป็นกรรมกนันะ เวลาอโหสิต่อกรรม 
เราใหอ้โหสิต่อกรรม แต่ถา้เราเป็นกรรมกนันะ  เราไปขออโหสิกรรม เขาไม่อโหสิกรรม
ให ้ เราก็แผเ่มตตาและขออโหสิกรรมไปเร่ือยๆ เขาจะยอม-ไม่ยอมเร่ืองของเขา เร่ืองของ
เขานะ  

คือว่าเหมือนกบัตบมือขา้งเดียวแลว้ มนัเป็นเร่ืองของเขา แต่ถา้เรารักษาใจเราได ้
เราเห็นคุณนะ เราเห็นคุณการแผเ่มตตา เราเห็นคุณการใหอ้ภยั เราเห็นคุณของเรา เราท า
แลว้เราสบายใจ เราเปรียบเทียบบ่อยในทางโลกนะ สุภาพบุรุษไม่รังแกสุภาพสตรีนะ ถา้
ใครรังแกสุภาพสตรี ถือว่าคนนั้นไม่ใช่สุภาพบุรุษ เพราะสุภาพสตรีถือว่าเป็นเพศท่ี
อ่อนแอกว่าสุภาพบุรุษ  

แลว้คนท่ีแผเ่มตตา คนท่ีใหอ้ภยัเขา แลว้เขายงัไม่ยอมให ้ เขายงัท าร้ายเรา มนัยิง่
กว่าท าร้ายสุภาพสตรีนะจริงไหม การรังแกคนท่ีเขาไม่รังแกตอบ พระพุทธเจา้รู้ถึง
สภาวะจิตใจ แลว้รู้ถึงว่าเราไม่ท าร้ายเขา แลว้เขายงัท าร้ายคนท่ีไม่ท าร้ายคนน่ะ กรรม
มหาศาลเลย ทางโลกมนัยงัเป็นไปอยา่งนั้น แลว้ทางกรรมล่ะ  

แต่ถา้เขาท าร้ายเรา เราท าร้ายเขา โตต้อบต่อกนั จบ เสมอกนั มีกรรมดว้ยกนั
ทั้งนั้น ทีน้ีเราคิดอยา่งน้ี เราคิดถึงว่าเราใหอ้ภยัเขา เราแผเ่มตตาใหเ้ขา ใหโ้ลกร่มเยน็เป็น
สุข ใหส่ิ้งท่ีเป็นไป ฝึกได ้การแผเ่มตตาไง การแผเ่มตตา ถา้จิตมนัไม่ยอม ไม่ยอมหรอก 
จิตไม่ยอม เพราะอะไร? เพราะมนัเจบ็ เขาท าเราเจบ็ เราจะไปแผเ่มตตาใหเ้ขาไดอ้ยา่งไร? 
ก็มนัเจบ็ เห็นไหม  

มนัเป็นอยา่งนั้น มนัเป็นอยา่งนั้นหน่ึง มนัเป็นความเจบ็ปวดของใจหน่ึง มนัเป็น
เร่ืองของสภาวะของกรรมหน่ึง กรรมน้ี ท  าไมมองหนา้คนน้ี โอโ้ฮ ถูกชะตามากเลย ไม่
เคยเห็นหนา้กนัเลยนะ เจอหนา้คร้ังแรกเลย แหม ไม่ถูกเลย ไม่พอใจมากๆ เอะ๊ คนน้ี
ท าไมเป็นอยา่งน้ี ไม่เคยเห็นหนา้กนัเลย ไม่เคยท าอะไรกนัมาเลย ท าไมมนัไม่ถูกชะตา
ซะเลยล่ะ  
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น่ีสภาวะกรรมมนัใหผ้ลมาอยา่งนั้น จะพอใจไม่พอใจ เราคุมใจเรา ดูใจเรา รักษา
ใจเรา ใหใ้จเราใหเ้ป็นประโยชน์กบัเรา  ถา้เป็นประโยชน์กบัเรามนัจะเป็นประโยชน์กบั
เรานะ ถา้มนัไม่เป็นประโยชน์กบัเรา เห็นไหม ส่ิงท่ีคิด ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากเรามนัเป็นเร่ืองใจ
ของเรา เร่ืองใจของเรารักษาเรา เป็นประโยชน์กบัเรา เราถึงตอ้งเขา้ใจว่า ส่ิงใดเป็น
ประโยชน์ ส่ิงใดเป็นโทษ ส่ิงใดเป็นกุศล ส่ิงใดเป็นอกุศล เรารู้ว่ากุศลเราควรท า  

แลว้การแผเ่มตตา เราใหอ้ภยัเขา เขาใหอ้ภยัเรา เราจะไดพ้น้ทุกข ์พน้เวรพน้กรรม
เสียที เราก็ไม่พอใจเขา เขากไ็ม่พอใจเรา แลว้ท าอะไร? ก็ทุกขก์็ยาก ระแวงกนัไปอยา่งน้ี 
มนัจะเป็นความสุขไดอ้ยา่งไร? อภยัเขาซะ เมตตาใหเ้ขาซะ  อภยัเขา  

“เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร”  

ระงบั เห็นไหม เวรยอ่มระงบั แลว้ถา้มนัยงัจองเวรอยู ่มนัระงบัไดอ้ยา่งไร? ถา้มนั
ไม่ระงบัแลว้ มนัก็ผกูเวรผกูกรรมกนัไป เราจะผกูเวรผกูกรรมกนัไหมล่ะ? ถา้เราจะผกู
เวรผกูกรรมไปก็ไม่แผ ่ ไม่แผ ่ มนัก็เป็นอยา่งนั้น ถา้เราจะหมดเวรหมดกรรม เรากแ็ผ่
เมตตา เห็นไหม มนัจะหมดเวรหมดกรรมต่อกนั ถา้หมดเวรหมดกรรมต่อกนั ใครสุข
ก่อน? ก็เรา เราหมดเวรหมดกรรม  

คนป่วย คนไข ้หายป่วย หายไข ้มนัก็สุดยอด ถา้คิดไดอ้ยา่งน้ี มนัท าได ้มนัท าได ้
แลว้มนัจะท าของเราได ้แผเ่มตตาได ้ 

จบหรือยงั วนัน้ีปัญหายงัมีเลย เก็บไวเ้ป็นตน้ทุนพรุ่งน้ีไง กลวัไม่มีใครถาม 
(หวัเราะ) ไม่มีใครถาม คิดอยูค่นเดียว จะพดูอะไรนะ อ้ืม  

เวลามาเจอโยมใหม่ๆ น่ีนะกลา้เทศน์ เพราะอะไรรู้ไหม? เพราะรู้ว่าถา้เทศน์แลว้
เขาไม่ฟังซ ้ า ถา้อยูท่ี่วดัน่ีพดูซ ้ าพดูซาก หลวงพ่อน่ีพดูแต่เก่าๆ ไม่มนัส์เลย อยากเอา
มนัส์ๆ ถา้เจอหนา้ใหม่ๆ น่ีพดูไดเ้ลยล่ะ ขอ้มูลของเรา โปรแกรมอนัน้ี มนัพดูอยา่งน้ีทุก
วนั ก็โปรแกรมน้ีแหละ มนัพดูออกมา กพ็ดูจากใจเรา มนัพดูจากโปรแกรมน้ี  

อนัน้ีมนัก็มี มนัจะเทียบได ้ก็เทียบจากโปรแกรมอนัน้ี มนัถึงไม่พน้จากหลกัอนัน้ี
หรอก รู้อยู ่ ถา้คนฟังมาแปลกหนา้น่ีสบายมาก ข้ึนมาแลว้ใส่ไดเ้ลยล่ะ แต่ถา้บ่อยๆ ตอ้ง
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พลิกแพลงเอา (หวัเราะ) พลิกแพลงๆ คือว่าถา้เป็นอาหารเก่าก็ตอ้งใหร้สชาติมนักลม
กล่อมใหม่ๆ ไง ถา้อาหารมนักินทุกวนัๆ มนัจืด อาหารม้ือน้ีตอ้งใส่รสเผด็ๆ หน่อย ตอ้ง
ใหมี้รสชาติ ฟังแลว้มนัจะไดถึ้งใจ เอวงั 

 


