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ถาม :  มีปัญหาอนัหน่ึงถามวา่พระไปกราบฤๅษี เห็นพระไปกราบฤๅษีแลว้มนัก็
เป็นข่าว   

หลวงพ่อ :  พระไปกราบฤๅษีไดไ้หม? พระไปกราบฤๅษีเพราะเหตุใด? ถา้พระไป
กราบฤๅษีน่ีนะ เราไปคิดกนัเองเห็นไหม เราเห็น ทุกคนรู้แลว้มนัเป็นส่ิงท่ีไม่สมควรท า 
ถา้ส่ิงท่ีไม่สมควรท า ท าไมเขาท าล่ะ? ส่ิงท่ีเขาท าเพราะใจของเขามนัวา้เหว ่ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอก มนุษยว์า่เป็นสตัวป์ระเสริฐ เป็นสตัว์
ประเสริฐเป็นผูท่ี้มีปัญญา แต่หลวงตาบอกวา่มนุษยเ์ป็นยกัษหู์สั้น มนุษยกิ์นทุกอยา่งนะ 
มนุษยเ์อาทุกอยา่งมาเป็นอาหาร สตัวเ์วลามนัท าร้ายกนัเอง มนัต่อสู้กนั แต่เวลาเจอมนุษย์
มนัไม่กลา้ต่อสู้เพราะมนุษยเ์อามนัเป็นอาหารหมด  

มนุษยเ์ป็นยกัษหู์สั้น กินทุกอยา่งท่ีขวางหนา้ แต่เวลาท่ีเราบอกวา่เราเป็นสตัว์
ประเสริฐ สตัวป์ระเสริฐมนัตอ้งมีปัญญาสิ สตัวป์ระเสริฐมนัตอ้งมีศีลธรรมจริยธรรมสิ 
สตัวป์ระเสริฐถา้มีศีลธรรมจริยธรรมนะมนัจะมีความเมตตา สตัวถ์า้มนัอยูก่บัมนุษยน์ะ 
ถา้มนุษยมี์เมตตามนั  

ดูสุนขัสิ เจา้ของ มนัจะรักเจา้ของมนัมาก มนัจะกตญัญูกตเวทีกบัเจา้ของมนัมาก
เพราะเจา้ของใหชี้วิตมนั ดูแลคุม้ครองมนัและมนักซ่ื็อสตัวก์บัเจา้ของมนั ถา้สตัว์
ประเสริฐมนัตอ้งมีคุณธรรมในหวัใจ แต่น่ีสตัวป์ระเสริฐไม่มีค ามีคุณในหวัใจเห็นไหม 
สตัวป์ระเสริฐ สตัตะเป็นผูข้อ้ง ในเม่ือหวัใจมนัวา้เหว ่มนัไม่มีท่ีพึ่ง  
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แลว้เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา ศาสนาเป็นท่ีพึ่ง สมยัก่อนนั้น ก่อนท่ีจะมีพทุธ
ศาสนา มนุษยก์ราบบูชานะ บูชาแมแ้ต่ดวงอาทิตย ์ บูชาไฟ ไฟท่ีเอามาใชต้ม้แกงกินกนั 
เม่ือก่อนเขาบูชากนั เขาไม่รู้มนัมาจากไหนนะ บูชาเป็นส่ิงท่ีสืบต่อไปกบัเทพ สืบต่อกบั
ส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติท่ีควบคุมไม่ได ้น่ีไม่มีท่ีพึ่ง  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้นะ เม่ือก่อนไม่มีท่ี
พึ่งกก็ราบบูชาภูเขา บชูาไฟกนั บดัน้ี บดัน้ีเห็นไหม  

“องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ใหบู้ชารัตนตรัย บูชาพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ”์  

ถา้พระธรรมค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท าใหเ้ราเป็นผู้
ประเสริฐได ้ ส่ิงท่ีเรียกวา่สตัวป์ระเสริฐ สตัวป์ระเสริฐมนัพดูกนัไปแต่ปาก มนัไม่
ประเสริฐจริงนะสิ ถา้มนัประเสริฐจริง มนัมีหลกัมีเกณฑใ์นหวัใจ ถา้มีหลกัเกณฑใ์น
หวัใจเป็นมนุษยท่ี์ดี เวลามาบวชพระเห็นไหม ไปบวชพระ เป็นภิกษุ เป็นสงฆ ์

ถา้บวชพระนะ พระมีครูบาอาจารยท่ี์มีหลกัมีเกณฑ ์ ถา้มีหลกัมีเกณฑต์อ้งมีศีล 
ตอ้งมีสมาธิ ตอ้งมีปัญญา ถา้มีศีล คนท่ีมีศีลนะ คนน้ีมีศีลเพราะอะไร? เพราะศีลน่ีมนั ศีล
เป็นความปกติของใจ คนเราถา้ศีลไม่ปกติเราจะไปท าอะไรได?้ เราท าอะไรไม่ไดห้รอก
เพราะเราไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ 

ถา้มีศีลข้ึนมามนัจะไปกราบคฤหสัถไ์ดอ้ยา่งไร? ส่ิงท่ีไปกราบคฤหสัถเ์พราะเห็น
วา่เขามีฤทธ์ิมีเดชไง เขาเป็นฤๅษีชีไพร เขามีฤทธ์ิมีเดช เขาท าส่ิงใดได ้ เขาพยากรณ์อะไร
ถกูตอ้งไปหมดเลย เราเป็นพระเห็นไหม เป็นพระปุถุชน เป็นพระบวชใหม่ เป็นพระบวช
ใหม่ในหวัใจมนัไม่มีหลกัมีเกณฑก์ไ็ปกราบไปไหวเ้ขา  

ไปกราบไปไหวเ้ขาในส่ิงท่ีเขามีคุณวิเศษ ผูว้ิเศษไม่ใช่ธรรมนะ ผูว้ิเศษเห็นไหม 
ผูว้ิเศษเขามีอ  านาจจิต มีความมหศัจรรยใ์นร่างกายของเขา ในเม่ือเขามีความมหศัจรรยใ์น
ร่างกายของเขา เขามีเซนส์ต่างๆ ดูสิพวกหมอดูเขามีอะไรของเขา แลว้มนัแกทุ้กขไ์ด้
ไหม? มนักเ็กิดตายทั้งนั้น  

ถา้มนัเกิดตายทั้งนั้นมนักเ็ป็นเร่ืองของโลกๆ เป็นเคร่ืองส่ิงท่ี เด๋ียวน้ีนะพวกสิบ
แปดมงกฎุเขาหลอกลวงกนัไดย้ิง่กวา่น้ีอีก คนท่ีมีการศึกษามีเชาวน์ปัญญาไปเป็นข้ีขา้เขา 
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ไปใหเ้ขาหลอกนะ คนนะถา้คนมีการศึกษาถา้ใหเ้ขาลงใจนะให้เขาเช่ือแลว้นะ เขาเช่ือฝัง
หวันะ เขาเช่ือหวัปักหวัป า มนัน่าสงสารตรงน้ี มนัน่าสงสารนะ  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกใหก้าลามสูตรเห็นไหม ไม่ใหเ้ช่ือ
แมแ้ต่เป็นค าพดูขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ไม่ใหเ้ช่ือแมแ้ต่ครูบาอาจารยท่ี์
สอนเรา ท่ีพดูอยูน่ี่ไม่ใหเ้ช่ือ ไม่ใหเ้ช่ือนะ ใหพ้ิสูจน์ ไม่ใหเ้ช่ือส่ิงใดๆ เลย ส่ิงน้ีเช่ือไม่ได ้
เพราะศรัทธาความเช่ือแกกิ้เลสไม่ได ้ กาลามสูตรไม่ใหเ้ช่ืออะไรเลย ใหเ้ช่ือสจัจะความ
จริง ใหเ้ช่ือสจัจะความจริง  

แลว้เราไปเช่ือเขา ไปเช่ือเขาแลว้พิสูจน์ไดไ้หม? เราพิสูจน์อะไรไม่ไดเ้ลย แลว้ไป
เช่ือเขาท าไม? ถา้ไม่เช่ือเขา แลว้น่ีไปกราบไหวเ้ขาท าไม? เพราะอะไร? เพราะบวชมา 
บวชมาเฉยๆ เวลาเราคิด คนแก่คนเฒ่าเวลาเขาพดูมา ผูท่ี้มีราตรียาว เขาจะมีการศึกษา มี
ประสบการณ์ ถา้ประสบการณ์เป็นส่ิงท่ีถกูตอ้งเราเคารพ เรากศ็รัทธา  

ดูพอ่แม่ ปู่ ยา่ ตายาย ในบา้นเราสิ เราท าส่ิงใดแลว้พอ่แม่ ปู่ ยา่ ตายาย เขาจะเป็นท่ี
ปรึกษาเราไดเ้พราะเขาผา่นโลกมามาก เขาผา่นโลกมามาก เขามีประสบการณ์ของเขา แต่
ถา้พดูถึงผูแ้ก่ ผูแ้ก่ แต่ไม่มีประสบการณ์ แก่เฉยๆ ไม่มีเชาวนปั์ญญาเห็นไหม มนุษยม์นั
ต่างกนัตรงน้ีไง ต่างตรงท่ีวา่คนมีจุดยนืในหวัใจไหม? คนมีหลกัมีเกณฑไ์หม?เพราะคน
มีหลกัมีเกณฑม์นัจะเป็นท่ีพึ่งอาศยัของสงัคมได ้ 

แต่คนท่ีมีหลกัมีเกณฑน์ะ เขาเป็นผูอ้าศยัสงัคม มนัต่างกนัตรงน้ี ต่างกนัดว้ย
หวัใจ ต่างกนัท่ีความรู้จากภายใน น่ีต่างกนัอยา่งนั้น เราบวชแลว้ เราเป็นพระใหม่ ถา้เป็น
พระใหม่เราศึกษาครูบาอาจารย ์ ถา้ศึกษาครูบาอาจารยก์ใ็หค้รูบาอาจารยค์อยโอ๋ คอยอุม้ 
มนัเป็นเฒ่าทารก บวชมากเ็ป็นภิกษุทารกกท็ารกกนัอยูอ่ยา่งนั้น แลว้กไ็ปกราบไปไหวส่ิ้ง
ต่างๆ เห็นไหม  

แมแ้ต่ในวดัยงัเขา้ทรงเจา้กนันะ ถือมงคลต่ืนข่าว ถา้ถือมงคลต่ืนข่าวขาดจาก
รัตนตรัย ถา้ขาดจากรัตนตรัยนะ ถา้กราบไหวเ้คารพบูชานอกจากศาสนธรรมค าสัง่สอน
ขององคส์มเดจ็สมัมาสมัพธุเจา้ขาดจากไตรสรณคมน์ ขาดจากเณรนะ เป็นเณรกเ็ป็นเณร
แต่เปลือก หวัใจไม่เป็นเณร ถา้หวัใจเป็นเณรนะ หวัใจเป็นเณรมีศีล ๑๐ ถา้หวัใจเป็นพระ
นะมีศีล ๒๒๗  
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แลว้ถา้มีศีลมีธรรมในหวัใจแลว้น่ี มีศีลมีธรรมส่ิงนั้นท าไม่ได ้ ถา้ส่ิงนั้นท าไม่ได ้
แต่ท่ีเขาท าท าดว้ยความเคารพนบนอบ ท าดว้ยความบูชาเลย แลว้ถา้บูชาน่ีมนัหลงผดิไง 
หลงผดิเพราะอะไร? ศาสนาท่ีวา่เส่ือมๆ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ศาสนา
เส่ือม เส่ือมเพราะลกูเราเอง เส่ือมเพราะภิกษุน่ีแหละ ภิกษุท าให้ศาสนาเส่ือม  

ถา้ภิกษุท าใหศ้าสนาเส่ือม มนัเส่ือมมาจากไหน? มนัเส่ือมเพราะบวชแลว้ไม่
ศึกษา ถา้ศึกษาไปศึกษากบัใคร ไปศึกษากบัคนท่ีไม่รู้มนัจะไดป้ระโยชน์อะไร? มนัก็
ตอ้งศึกษากบัผูรู้้ แลว้ผูรู้้มนัอยูท่ี่ไหน? ผูรู้้มนัอยูท่ี่ครูบาอาจารยข์องเราเห็นไหม ครูบา
อาจารยข์องเรา 

ดูสิ ดูพระ-เณรตามวดัท่ีครูบาอาจารยท่ี์เป็นท่ีเคารพนบนอบ ภิกษุจะเขา้ไปศึกษา 
ศึกษาแลว้ท่านกมี็ให้ศึกษาจริงๆ นะ มีใหศึ้กษาคือศึกษาแลว้ผิด-ถกูท่านจะเอด็ท่านจะวา่ 
พอเราเอด็วา่ข้ึนมากิเลสกไ็ม่ยอมอีกแลว้ ไปศึกษากจ็ะใหโ้อบอุม้กนัอยูอ่ยา่งนั้น ไปโอบ
อุม้อยูอ่ยา่งนั้นมนัจะไปศึกษาไดอ้ยา่งไร? ทิฐิมานะ ทิฐิความเห็นผดิ  

หลวงปู่ มัน่นะ เวลาท่านก าหนดดูนะ ท่านจะสัง่สอนนะ น่ีสัง่สอนไดไ้หม? ถา้สัง่
สอนไดก้จ็ะสัง่สอน ถา้สัง่สอนไม่ไดท่้านกป็ระคองกนัไป เพราะอะไร? เพราะในวดั
หนองผอืมีพระปฏิบติัเพราะพระปฏิบติัถา้อยา่งผูท่ี้ปฏิบติัมีโอกาส จะคอยจ้ีคอยไช คอยจ้ี
เลย สมาธิเป็นอยา่งไร? ปัญญาเป็นอยา่งไร? ไดพ้ลิกแพลงใชบ้า้งไหม?  

ถา้ไดพ้ลิกแพลงใชน้ะ ส่ิงท่ีพลิกแพลงใชเ้พราะอะไร? เพราะเราจะช าระกิเลสกนั 
เราท าความสงบของใจเขา้มาเพื่อจะช าระกิเลสนะ การวา่ช าระกิเลสมนัเป็นภาคปฏิบติั
เลยละ แลว้เวลาบวชมาแลว้เห็นไหม การศึกษา ศึกษาดว้ยสุตมยปัญญา ศึกษาธรรมวินยั 
ศึกษาธรรมวินยัน่ีถกูตอ้ง ถกูตอ้งเพราะศึกษาไวเ้พื่อประพฤติปฏิบติั ไม่ใช่ศึกษาไวเ้ป็น
อาวธุ ศึกษาไวเ้ป็นส่ิงท่ีจะไปจบัผดิคนอ่ืน ศึกษาไวอ้วดภูมิ อวดภูมิวา่ฉนัน่ีศึกษา  

ถา้ศึกษา คอมพิวเตอร์มนัจ าไดห้มด เด๋ียวน้ีพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ในเคร่ือง
คอมฯมนัจ าไดห้มดเลย แลว้คอมพิวเตอร์เราไปกราบมนัไหม? เราจะกราบคอมพิวเตอร์
ไหม? แลว้เราไปศึกษามา ศึกษามาเป็นสัญญา เป็นความจ า มนักเ็คร่ืองคอมพิวเตอร์ ไป
ศึกษาขอ้มูลมาแลว้จ าไว ้ จ  าแลว้มนัไดป้ระโยชน์อะไร? เอามาใชส้อยประโยชน์อะไร? 
มนัไม่ไดเ้อามาใชส้อยเป็นประโยชน์อะไรเลย  
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แต่ถา้สุตมยปัญญา ศึกษาแลว้ ศึกษาน่ีปริยติั ตอ้งเอามาปฏิบติั ถา้เอามาปฏิบติันะ 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นข่าวจะไม่เกิด ภิกษุจะไปกราบฤๅษีชีไพรเป็นไปไม่ได ้ มนัจะไปกราบได้
อยา่งไรกม็นัผดิขอ้มลูท่ีเราศึกษามา ผดิจากธรรมวินยัเลย มนัผดิจากธรรมวินยั แลว้ถา้มนั
ผดิจากธรรมวินยัแลว้ไปกราบเขาจนเป็นข่าวครึกโครมอยา่งน้ี มนัศึกษาอะไรมา? ศึกษา
มาแลว้ปฏิบติัไหม?  

เพราะศึกษา ศึกษาแลว้ท้ิงเปล่า ศึกษาแลว้ไม่เอามาใชป้ระโยชน์ ปริยติัไม่ปฏิบติั 
ปริยติั ปฏิเวธไม่มี ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ  

ปฏิเวธคือความรู้แจง้ ความรู้แจง้ในส่ิงนั้น ถา้ความรู้แจง้ในส่ิงนั้น คนรู้แจง้ในส่ิง
นั้นเหมือนกบัเราเป็นคนมีสติปัญญาส่ิงท่ีเป็นสารพิษ ส่ิงท่ีเป็นโทษกบัร่างกาย ใครจะเอา
ส่ิงนั้นกลืนเขา้ไปในร่างกายได ้ ใครจะเอาส่ิงท่ีเป็นพิษกลืนเขา้ไปในร่างกายใหร่้างกาย
ไดเ้จบ็ไขไ้ดป่้วย ไม่มีใครท าใช่ไหม?  

ส่ิงท่ีมนัท าอยูน่ี่ มนัท าผดิ ผดิศีลผดิธรรม มนัผดิศีลผดิธรรมมนักท็  าลายตวัเอง ถา้
ท าร้ายตวัเองส่ิงน้ีเป็นประโยชน์ไหม? มนัจะไม่เป็นประโยชน ์ ศึกษาแลว้มนัตอ้งปฏิบติั 
พอปฏิบติัข้ึนมา มนัการกระท าข้ึนมา ส่ิงใดท่ีเป็นพิษ ส่ิงใดท่ีไม่เป็นพษิมนัเป็น
ประโยชน์กบัเรานะ  

ถา้เป็นประโยชน์กบัผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ประโยชน์กบัการปฏิบติัน้ี มนัจะเร่ิมมี
ความเขา้ใจ ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลคือความปกติของใจ เราไปถือศีลกนั ถือศีล ศีลน่ีศีล 
๒๒๗ ศีลในศีล ๒๑,๐๐๐ ศีล  

จนพระในสมยัพทุธกาลนะ “โอย๊ อะไรกผ็ดิ อะไรกผ็ดิ” ไปลากบัองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้จะสึกนะ  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอก “สึกเพราะอะไร?”  

“โอโ้ฮ ผดิไปหมดเลย อะไรกผ็ดิ”  

“ถา้รักษาศีลขอ้เดียวอยูไ่ดไ้หม?”  

“อยูไ่ด”้  
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“รักษาหวัใจ”  

เห็นไหม เราไม่มีเจตนา เราไม่มีเจตนาจะท าผดิอะไรเลย ถา้เราศึกษาไม่รอบคอบ 
ความพลั้งเผลอของปุถุชนมนัเป็นเร่ืองธรรมดา เร่ืองธรรมดาเห็นไหมปลงอาบติั มนัมี
การปลงอาบติั มีการเร่ิมตน้ใหม่ การปลงอาบติัน่ีส่ิงน้ีเราไม่ท าผดิ แต่ถา้เป็นความผดิ
โจ่งแจง้ เป็นความผดิท่ีรู้แลว้ฝืนท าน่ีมนัเร่ืองของกิเลส  

มีพระเหมือนกนั มีพระไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ถามวา่ 

“นรก-สวรรคมี์ไหม?”  

ถา้นรก-สวรรคมี์จริงจะให้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้จูงมือไปสวรรคเ์ลย 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอก  

“เราสญัญากบัเธอหรือ? เราไม่ไดส้ญัญากบัเธอนะ”  

ถา้ไม่ไดส้ญัญากบัเธอ จะสึกกสึ็กไปสิ เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้จะทรมานพระ มนัทรมานส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ไง ส่ิงท่ีเป็นคุณเป็นธรรม เป็น
คุณธรรม ศีลธรรม ท่านทรมาน การทรมานคือการแกไ้ขหวัใจ การท าใหส่ิ้งนั้นดีข้ึน แต่
กิเลสมนัต่อรอง ต่อรองวา่ใหพ้าไปสวรรค ์ใหพ้าไปดูนรก ถา้ไม่พาไปจะสึก กสึ็กไปสิ น่ี
มนัเป็นส่ิงท่ีวา่จะไปทวัร์  

ถา้เวลาพระนนัทะเป็นนอ้งชายขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้นะ แต่งงาน
เสร็จแลว้  

“นนัทะเธอจะบวชหรือ?”  

ดว้ยพี่ ศกัด์ิท่ีเป็นลกูพี่ลกูนอ้ง พดูไม่ออก “บวชครับ”  

บวชกบ็วช บวชเสร็จแลว้ใจถวิลหาแต่ภรรยาพึ่งแต่งงาน ถวิลหาตลอดเวลาเลย 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้รู้ถึงวาระจิต  

“นนัทะ เธอดูนะ ดูมนุษยน่ี์สวยไหม?  

“สวย”  
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เธอไปนะ จบัมือพระนนัทะเหาะข้ึนไปสวรรคเ์ลย  

ไปเห็นนางฟ้า “สวยไหม?”  

“สวย”  

“แลว้มนุษยน์ั้นล่ะ?”  

“ลิง ลิง”  

“อยากไดน้างฟ้าน้ีไหม?”  

“อยากได”้  

“อยากไดใ้หก้  าหนดนะ ก าหนดพทุโธ”  

ดว้ยความอยากไดน้างฟ้า อยากไดน้างฟ้ากก็  าหนดพทุโธ พทุโธ พทุโธ วิปัสสนา
ไปถึงท่ีสุดนะส้ินกิเลสได ้ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ทรมาน
นะ พาพระนนัทะไปเท่ียวสวรรคเ์ลย แต่พระท่ีมาต่อรองจะขอใหพ้ระพทุธเจา้พาไปนะ 
เราสญัญากบัเธอไวห้รือ? เราไม่ไดส้ญัญานะ ถา้ไม่อยา่งนั้นจะสึก  “อา้ว จะสึก สึกไปเลย 
สึกไป”  

ส่ิงท่ีมนัไม่เป็นประโยชน์นะ ในสงัคมทุกสงัคมมีคนดีคนชัว่ปนกนั ส่ิงท่ีมา
ต่อรองดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัไม่เป็นประโยชนก์บัใครหรอก แต่ส่ิงท่ีมนั
ฝึกฝนข้ึนมาแลว้มนัเป็นประโยชนข้ึ์นมา พระนนัทะพาไปเท่ียวสวรรคเ์ลย พาไปเห็น
นางฟ้าเลย  

ดูสิ พระโมคคลัลานะกท็ าได ้ส่ิงน้ีมนัท าได ้ฤทธ์ิเดชน่ีท าได ้ท าไดเ้พื่อประโยชน ์
เพื่อประโยชน์กบัศาสนา เพื่อใหม้นัเป็นประโยชน์ แต่ไม่ไดท้ าโออ้วด ท าเพื่อใหเ้ป็น
ช่ือเสียง สรรพคุณ เป็นการประชาสมัพนัธ์ ไม่มีประโยชน์อะไรข้ึนมาเลยเพราะพระ
อรหนัตไ์ม่มีกิเลส พระอรหนัตไ์ม่มีความอยากดงั ไม่มีความตอ้งการอะไรทั้งส้ิน แต่
แสดงธรรม  

แสดงธรรมเพื่อใหธ้รรมงอกงามในศาสนาของเราไง ในศาสนาใหธ้รรมมนัสถิต
ในหวัใจ ใหธ้รรมไดแ้สดงตวัออกมา ไม่ไดเ้อาธรรมไปขงัไวใ้นตูพ้ระไตรปิฎกแลว้เอา
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กญุแจลอ็กมนัไวว้า่ธรรมะเป็นอยา่งนั้น ธรรมะเป็นอยา่งนั้น แลว้เอากิเลสออกหากนั 
ออกหาผลประโยชน์ไง อา้งธรรมะ หาผลประโยชน์เพื่อตวัเอง คดในขอ้งอในกระดูก คด
ในหวัใจ มนัไม่เป็นธรรมหรอก  

ถา้มนัเป็นธรรมข้ึนมานะ มนัเป็นธรรมในหวัใจข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นธรรม อะไรเป็น
ประโยชน์ท่ีเป็นธรรม ลกูเด็กเลก็แดง เรามีความเมตตากบัมนั มนัเป็นประโยชน์ทั้งนั้น  

ศาสนาเรียวแหลมเพราะไม่มีการศึกษา ไม่มีผูน้ าท่ีดี ถา้ผูน้  าท่ีดีนะ ไม่ตอ้งไป
ศึกษาทางวิชาการทางโลกหรอก ทางวิชาการทางโลกนั้นพระตอ้งใหท้ าอยา่งนั้น ตอ้ง..
ดิรัจฉานวิชา  

ดิรัจฉานวิชาน่ีคือวชิาท าใหเ้น่ินชา้ ท าให้เน่ินชา้นะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ห่วงใยแต่เร่ืองหลกัเกณฑข์องศาสนา หลกัเกณฑข์องศาสนาคือหวัใจของภิกษุ 
ถา้หวัใจของภิกษุทรงธรรมทรงวินยันะ มนัเป็นประโยชน์กบัศาสนา เป็นประโยชน์
มากๆ เลย แลว้ไปศึกษากบัทางโลก ทางวิชาการทางโลก แลว้เอาส่ิงนั้นออกมาเพื่อจะให้
ทนัสงัคม สงัคมจะทนัขนาดไหน  

ลกูศิษยไ์ปหาท่ีวดันะ ด็อกเตอร์ทั้งนั้น เราถามเขาท่ีเอง็เรียนกนัมา เอง็ไปเรียนมา
จากไหน เอง็ไปเรียนมาจากทางตะวนัตกใช่ไหม? เขามีพระพทุธเจา้ไหม? เขาถือศาสนา
อะไร? เอง็ไปเรียนกบัเขามาทั้งนั้น ไม่มีพระพทุธเจา้กเ็ป็นได ้ ไม่มีศาสนาเขาเรียนดอ็ก
เตอร์ศาสตราจารยเ์ขาจะสวมหมวกร้อยใบพนัใบจะมีวิชาขนาดไหน เขากทุ็กข ์ เขากไ็ม่
รู้จกัตวัเอง รู้ไปหมดเร่ืองทางวิชาการ เร่ืองทางโลกสาขาต่างๆ นะ  

แต่ถามวา่รู้จกัตวัเองไหม? ชีวิตน้ีเกิดมาจากไหน? กเ็กิดมาจากแม่ไง กค็ลอดมา
จากทอ้งแม่ ชีวิตน้ีคืออะไร? ทุกคนบอกไม่รู้ ดอ็กเตอร์อะไรกไ็ม่รู้จกัตวัเอง หลงตวัเอง 
ไม่เขา้ใจตวัเอง รู้แต่เร่ืองขา้งนอกหมดเลย องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตอ้งการอยา่ง
น้ีหรือ? แลว้ใหพ้ระศึกษากนัทางโลกมนัเป็นประโยชน์อยา่งน้ี เขาศึกษากนัมา โลกเขา
ศึกษากนัอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งไปศึกษาแข่งกบัเขา เขาหวัด าๆ เขาตอ้งหาวิชาชีพมาเพื่อ
ประโยชน์กบัโลก  
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ไอห้วัโลน้ๆ หวัโลน้ๆ เป็นศากยบุตรพทุธชิโนรส หวัโลน้ๆ เขา้ใจเร่ืองของ
หวัโลน้ไหม? หวัโลน้เขา้ใจเร่ืองอะไร? เร่ืองศีลธรรม กป็ระกาศตนอยูว่า่เป็นพระ เป็น
พระผูป้ระเสริฐแลว้ใจมนัประเสริฐไหม?  

ถา้ใจเราประเสริฐนะ ดิรัจฉานวิชาน่ีศึกษามาแลว้เป็นประโยชน์กบัใคร? เป็น
ประโยชน์กบัศาสนา เผยแผธ่รรม ไดภ้าษา ไดภ้าษาพดูกบัเขาได ้ เขารู้เร่ือง แลว้ภาษาใจ
มนัอยูไ่หน? ภาษาน่ีสมมุติหมดนะ ภาษาใจเป็นภาษาสากล  

เวลาครูบาอาจารยเ์ทศนาวา่การกบั เทวดา อินทร์ พรหม ใชภ้าษาอะไร? แลว้
ระหวา่งพรหมกบัเทวดาใชภ้าษาอะไร? มนุษยใ์ชภ้าษาอะไร? สตัวบ์นโลกใชภ้าษา
อะไร? ไดภ้าษา มนัอา้งไปทั้งนั้น เพราะอะไร? เพราะใครกแ็ลว้แต่ ใครมีความจงใจมี
ความตั้งใจกบัส่ิงใดกว็า่ส่ิงนั้นเป็นคุณประโยชน์  

แลว้คุณประโยชน์ในประโยชน์ของศาสนา ธรรมน่ีเป็นประโยชน์ท่ีสุดใช่ไหม? 
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้น่ีเป็นประโยชน์ท่ีสุด โลกน้ีอยูก่นัไดด้ว้ย
ธรรมนะ อยูด่ว้ยเมตตาธรรม อยูด่ว้ยความเห็นจริง แลว้ธรรมน่ี ธรรม ศาสนากเ็ป็นธรรม 
ศาสนากเ็ป็นศีล มีศีลมีธรรม  

ศาสนาผูส้ิ้นกิเลส องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ปัญจวคัคีย ์ อุปัฏฐากองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้อยู ่ ๖ ปี แลว้จากพยายามอดอาหารมา ๔๙ วนั ออกมาฉนั
อาหาร เสียใจมาก ท้ิงไปเลยนะเพราะโลกเขามองวา่การทรมานกิเลส การอุกฤษฏ ์ การ
ประพฤติปฏิบติันั้นเพื่อจะช าระกิเลส  

เจา้ชายสิทธตัถะไดท้รมานมาทุกอยา่ง กลั้นลมหายใจ อดอาหารจนขนเน่า ต่างๆ 
นะ ขณะท่ีเจา้ชายสิทธตัถะอดอาหารนั้น คิดวา่การอดอาหารเพราะกิเลสมนัอยูท่ี่เราใช่
ไหมกท็ าลายเรา เราคือร่างกายกพ็ยายามท าร่างกาย แต่ไม่ไดภ้าวนาท่ีหวัใจเห็นไหม กลั้น
เท่าไรมนักไ็ม่ได ้จนทดสอบแลว้ ถึงท่ีสุดแลว้มนัไม่ใช่ทาง ถา้ไม่ใช่ทางควรท าอยา่งไร? 

เลยจะกลบัมาฉนัอาหารก่อนเพื่อใหร่้างกายสมบูรณ์ข้ึนมา สมบูรณ์ข้ึนมาแลว้
ค่อยก าหนดอานาปานสติเพื่อก าหนดเขา้ไปเพื่อเป็นการแกไ้ขท่ีใจ กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ กิเลส
ไม่ไดอ้ยูท่ี่ร่างกาย ปัญจวคัคียเ์ห็นมาฉนัอาหารของนางสุชาดานะ ท้ิงเลย หมดโอกาส
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แลว้ รอมา ๖ ปี อุปัฏฐากมา รอมาทุกอยา่งเลย ทั้งๆ ท่ีอญัญาโกณฑญัญะขณะท่ีพยากรณ์
เป็นพระอรหนัตอ์ยา่งเดียว เป็นพระพทุธเจา้อยา่งเดียว  

พราหมณ์เขาพยากรณ์เป็น ๒ นะ ถา้ไม่บวชจะเป็นจกัรพรรดิ ถา้บวชจะเป็นองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ อญัญาโกณฑญัญะพยากรณ์หน่ึงเดียวเลย คนท่ีพยากรณ์
ตั้งใจมาเตม็ท่ีเลย พอมาเห็นฉนัอาหาร ทอ้ใจ หมดอารมณ์ หมดความรู้สึก หมดหวงั 
หมดหวงัแลว้ ท้ิงหมดเลย กลบัเลย  

เจา้ชายสิทธตัถะ เพราะก าหนดมา กลั้นลมหายใจมาทุกอยา่งมา จิตมนัเตม็ท่ี เร่ือง
พลงั พลงังาน เร่ืองฌานสมาบติั เร่ืองก าลงัของจิตแรงมาก แต่มนัไม่มีปัญญา มนัไม่มีส่ิง
ใดๆ เลย มนัไม่มีส่ิงท่ีเป็นคุณธรรมข้ึนมาเลยเพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ยงั
ไม่ตรัสรู้ธรรม ธรรมะยงัไม่มี คนท่ีรู้จริงยงัไม่มี ไม่มีใครรู้จริงเลย  

ก าหนดอานาปานสติมนัจิตสงบเขา้มาไปถึงขอ้มูลเดิมของใจ จิตถอนเขา้ไปถึงตวั
จิต บุพเพนิวาสานุสติญาณ เห็นขอ้มูลของใจทั้งหมดเลย ตั้งแต่พระเวสสนัดรไป ไปถึง
ไม่มีส้ินสุด ยาวไปตลอดเลย น่ีคืออดีต อดีตเห็นไหม อดีตส่ิงท่ีขอ้มูลของใจมนัเป็นอดีต 
มนัยอ้นอดีตได ้ 

ยอ้นอดีตไดก้ลบัมาแลว้มนักย็งัช าระกิเลสไม่ได ้ ก าหนดเขา้ไปปฐมยาม มชัฌิม
ยาม จุตูปปาตญาณ ถา้จิตมนัยงัมีขอ้มูลอยู ่ ยงัมีการขบัไสอยู ่ ยงัมีกิเลสอยูจุ่ตูปปาตญาณ
คือมนัตอ้งเกิดตามแรงขบั คนตายแลว้ไปเกิดอยา่งนั้น อยา่งนั้น ไปเห็นจุตูปปาตญาณก็
ไม่ใช่อดีตอีกเพราะอนาคต  

การเกิดคืออนาคตใช่ไหม อดีตคือส่ิงท่ีล่วงมา อนาคตคือส่ิงท่ีมนัเกิด ท่ีจิตมนัจะ
ไปเกิด ไม่ใช่ กลบัมาอาสวกัขยญาณ อาสวกัขยญาณเห็นไหม อาสวกัขยญาณคือใน
ปัจจุบนัของเราน้ี อาสวกัขยญาณช าระอะไร? ช าระปัจจยาการ ช าระอวิชชา ท าลายน่ี 
อาสวกัขยญาณ พอช าระอวิชชาหมดนัน่พระอรหนัตเ์กิดตรงนั้น  

เวลาไปเทศน์ปัญจวคัคีย ์ นดักนัวา่จะไม่รับองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 
เขา้ใจวา่ยงัเป็นเจา้ชายสิทธตัถะอยู ่ แลว้กลบัมามกัมากในอาหารมนัจะเป็นพระอรหนัต์
ไดอ้ยา่งไร? เขา้ไปถึง ดว้ยความเกอ้เขินรับท่ีอยูแ่ลว้ยอมลงฟัง องคส์มเดจ็พระพทุธเจา้
ปฏิสนัถารจนไดเ้วลาแลว้จะเทศน์ธมัมจกัฯ ประกาศศาสนา  
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ขณะท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมามนัเป็นเร่ืองส่วนตวั
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แต่ขณะเทศน์ธมัมจกัฯ ข้ึนมา เทศน์ธมัมจกัฯ คือ
ประกาศส่ิงท่ีตวัเองรู้ ประกาศศาสนาสจัจะความจริง ปฐมเทศนา พอเทศนาข้ึนมา ปัญจ
วคัคียจ์ะไม่ฟัง ถา้มนัไม่ฟังมนัจะเสียโอกาสไง  

“เธอเคยได้ยนิได้ฟังไหม? อยู่ด้วยกนัมา ๖ ปีบอกว่าไม่เป็นพระอรหันต์กบ็อกว่า
ไม่เป็น ส่ิงทีไ่ม่เคยเป็นไม่เคยโม้ ไม่เคยโอ้ ไม่เคยอวดเลย ปัจจุบันนีเ้ป็นพระอรหันต์จง
เงีย่หูลงฟัง ตั้งใจฟัง”  

เง่ียหูลงฟังนะ เทศน์ธมัมจกัฯ ข้ึนมา อญัญาโกณฑญัญะจิตมนัพร้อมอยูแ่ลว้ 
ไตร่ตรองตามไป ไตร่ตรองตามไป 

“ส่ิงหน่ึงส่ิงใดมกีารเกดิขึน้เป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายต้องดบัไปเป็นธรรมดา”  

เห็นไหมเพราะจิตมนั ไตร่ตรองไปเพราะอะไร? เพราะวิชาการไม่มี 
พระไตรปิฎกไม่มี อะไรกไ็ม่มีเพราะธรรมะยงัไม่มี ไม่มีใครเทศน์ท่ีไหน ไม่มีวิธีการท่ี
ไหนทั้งส้ินเพราะไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเห็นจะเอาท่ีไหนมาเทศน์  

ขณะท่ีเทศน์ออกมา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เทศน์มาจากอะไร? กเ็ทศน์
ออกมาจากอาสวกัขยญาณในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เทศน์มาจากส่ิง
ท่ีรู้จริง พอเทศน์ออกมา ฟังคร้ังแรก เพราะจิตมนัพร้อมอยูแ่ลว้ มนัรอคนช้ีน าไง รอคน
เปิดประตูใหอ้อก พอพระพทุธเจา้ช้ีน าป๊ับ ผลวัะ!  ออก องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
ดีใจมาก  

“อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ” 

มีผูรู้้ตาม มีพยานแลว้ โลกมีพยานแลว้ ศาสนามีผูรั้บสืบทอดต่อไป ส่ิงท่ีต่อไป
เห็นไหม ต่อไปถึงอญัญาโกณฑญัญะเทศน์ต่อซ ้าไป ปัญจวคัคียเ์ป็นพระโสดาบนัหมด 
เทศนอ์นตัตลกัขณสูตรเป็นพระอรหนัตห์มดเลย พระอรหนัต ์๖ องคแ์รก  

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา ส่ิงท่ีท ามา ศึกษามา ท ามาเพื่อความจริง ถา้ความจริงเกิดข้ึนมา น่ี
หลกัของใจ ศาสนาอยูท่ี่น่ีนะ แก่นของศาสนาคือแก่นของหวัใจ แก่นของธรรม ส่ิงปลกู
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สร้างส่ิงต่างๆ อาศยักนัทั้งนั้น ส่ิงท่ีมีคุณธรรมนะ สร้างวตัถุมนัสร้างง่าย สร้างใจคนสร้าง
ยาก สร้างใจคนสร้างยาก  

แต่ครูบาอาจารย์ของเราในศาสนาพยายามสร้าง ถ้าสร้างคนขึน้มาแล้วจะไม่มคีน
ทีไ่ปกราบฤๅษีชีไพรอย่างน้ันหรอก จะไม่มคีนห่มผ้าเหลอืงไปเทีย่วกราบคนนู้น กราบ
คนนีอ้ย่างน้ันได้ มนัเป็นไปไม่ไดไ้ง มนัเป็นส่ิงนั้นไปไม่ไดเ้ลย ส่ิงท่ีมนัเป็นอยูน้ี่เพราะ
ขา้งในมนักลวง เพราะศึกษากนัมาแลว้กอ็า้งนะ ศึกษาเอาแผน่กระดาษกนั เหมือนโลก
เลย  

โลกศึกษาเพื่อเอาแผน่กระดาษกนั แลว้กไ็ปทบทวน จะจบวิชาการไหนกแ็ลว้แต่
นะ ตอ้งทบทวน ตอ้งทบทวน ศึกษามาแลว้จบก่ีประโยค ร้อยประโยคกไ็ด ้ เอา
แผน่กระดาษกนัคนละใบ คนละใบ ทั้งชีวติเลย ศึกษามาทั้งชีวิตเอากระดาษใบหน่ึง แลว้
รู้จริงหรือรู้ไม่จริงอีกเร่ืองหน่ึงนะ จะปฏิบติัจริงหรือปฏิบติัจริงไม่ไดอี้กเร่ืองหน่ึง  

มนัถึงเห็นข่าวกนัอยา่งนั้นไง ศาสนาเส่ือม ไม่ไดเ้ส่ือมท่ีตวัศาสนา เวลาคุยโมก้นั 
ศาสนาพทุธเส่ือมไม่ไดห้รอก ศาสนาน้ีมนัสะอาดบริสุทธ์ิ มนัไม่มีเส่ือม พดูอยา่งน้ีพดู
เพื่อเบ่ียงเบนประเดน็ เพื่อตวัเอง ใหต้วัเองเอาตวัรอดไง ตวัเองท าผดิแลว้ ตวัเองไม่เขา้ใจ 
ท าไมไม่คน้ควา้ล่ะ? ท าไมไม่ท าของเราข้ึนมา? ท าไมไม่ศึกษาของเราข้ึนมา?  

ถา้ศึกษาข้ึนมาอริยสจัมีอนัเดียวนะ เวลาพดู ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํ เป็น
มงคลอยา่งยิง่ เวลาสนทนาธรรมกนั เวลาครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่ มัน่เป็นประธาน
สงฆใ์นท่ีบา้นผอื เวลาภิกษุออกมาจากป่าไปคุยกนั โอโ้ฮ น่ีเห็นไหม หลวงตาท่านอยูท่ี่
นัน่ ใครมาคุยกบัหลวงปู่ มัน่ท่านจะฟัง จะฟัง แลว้ใครข้ึนไปเหมือนกนัเลย  

เหมือนกบัพระอญัญาโกณฑญัญะเวลาพดูต่อหนา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ จะท าอยา่งนั้นท าอยา่งนั้น ถา้ผดิมนัจะพดูไดอ้ยา่งไร ผดิพดูไม่ไดห้รอก น่ีก็
เหมือนกนั ในเม่ือหลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยข์องเรา สร้างสมบุญญาธิการมาเป็นพระ
โพธิสตัวเ์หมือนกนั แลว้มาสละมาท้ิง มาสละมาท้ิง มาเป็นสาวะกะ สาวกสาวะกะน่ี
คน้ควา้ธรรมข้ึนมา เพราะคน้ควา้ธรรมข้ึนมา 

 การสร้างสมบุญญาธิการมาเป็นพระโพธิสตัว ์ มนัเตรียมพร้อมมา มนัมีพลงังาน
ในหวัใจนั้นมา ใครจะมาพดูต่อหนา้ใหรั้บรอง เป็นไปไม่ไดห้รอก ฉะนั้นเวลามาพดูจะ
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ฟัง จะฟังนะ ครูบาอาจารยเ์ราจะฟังส่ิงนั้น แลว้ผดิถกูท่านจะแกไ้ข ท่านจะแกไ้ข ท่านจะ
ส่งเสริม ท่านจะท าใหเ้กิดศากยบุตร ใหเ้กิดส่ิงท่ีสืบต่อมา  

หลวงตาเวลาท่านสร้างพระ ท่านพยายามสร้างพระ ใหเ้ขา้มาฝึกฝน ใหไ้ดมี้หลกั
มีเกณฑ ์ แลว้ใหอ้อกไป ใหอ้อกไปสร้างเน้ือสร้างตวัข้ึนมา ใหเ้ป็นประโยชน์กบัศาสนา 
ถา้ศาสนามีหลกัมีเกณฑ ์ มนัจะไปท าส่ิงท่ีเป็นข่าวเป็นคราวกนัอยา่งนั้นไม่ได ้ ท าไม่ได้
หรอก มนัน่าสงัเวช ท่ีเขาท ากนัเพราะเขาไม่รู้เพราะขา้งในมนักลวง  

เห็นเขาแสดงกิริยาอยา่งนั้นกไ็ปกราบไปไหว ้ ไปไหวเ้ขา มนัไร้สาระมาก ไป
กราบไปไหวเ้ขานะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปฏิเสธอาฬารดาบสมาแลว้ ฤๅษีชี
ไพรปฏิเสธมาหมดแลว้ เราเกิด เรามีพลงังาน เรามีสมาธิดว้ย แลว้เรามีปัญญาดว้ย ปัญญา
ท่ีแกไ้ขกิเลสดว้ย ศาสนาน้ีเป็นศาสนาท่ีประเสริฐ  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เห็นไหม เราเป็นพระอรหนัต ์ แลว้ในลทัธิ
ศาสนาอ่ืนๆ มีใครบอกเป็นพระอรหนัตบ์า้ง มนัมีแต่สกัหนา้ผากวา่มนัเป็นพระอรหนัต ์
มนัลายเสือ ฤๅษีชีไพรห่มหนงัเสือ แลว้กไ็ปกราบไปไหวก้นั สงัเวช สงัเวชมาก มนัน่า
สงัเวช คุณธรรมในใจมนัเอามาจากไหนกนั  

ถา้คุณธรรมในหวัใจ มนัไม่หวัน่ไหวไปกบัโลกหรอก โลกกเ็ป็นโลกอยา่งนั้น 
ความเห็นของโลกนะ เทคโนโลยมีนัมีมากกวา่น้ีอีก ถา้ศาสนาพทุธนะ องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ไปเห็นไปสัง่สอนกนัเร่ืองอภิญญาเร่ืองความรับรู้อยา่งนั้นนะ ศาสนา
พทุธจะไม่มีค่าเลย เพราะศาสนาพทุธมนัสู้เทคโนโลยปัีจจุบนัน้ีไม่ไดห้รอก  

เทคโนโลยปัีจจุบนัน้ีเขาสร้างไปเลยไปเกินความรู้อภิญญาดว้ย มีเคร่ืองจบัเทจ็ มี
อะไรทุกอยา่งพร้อม แลว้ใครคน้พบพน้ทุกขบ์า้ง? แลว้เคร่ืองจบัเทจ็เด๋ียวมนักพ็งั ทุก
อยา่งกพ็งั กซ่็อม กบ็  ารุง เสียเงิน เสียทอง เขาคิดกนัมาแลว้กม็าเอาเงินในกระเป๋าเรา
ทั้งนั้น แลว้เรากม็าใชก้นั ใชเ้ป็น ใชไ้ม่เป็น ซ้ือเคร่ืองมาใชไ้ม่เป็นอีกนะ ซ้ือเคร่ืองมาโกง
กนักินกนั เอาผลประโยชน์กนั บา้บอคอแตกประสาโลก  

ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่สัง่สอนเร่ืองอริยสจัเพราะใจน่ีมนัเร่ือง
อริยสจัใช่ไหม เร่ืองอริยสจั เร่ืองสจัจะความจริง ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ในสติปัฏฐาน 
๔ กาย เวทนา จิต ธรรม ดว้ยวิธีการของมรรค ๘ น่ีศาสนาพทุธ  
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แลว้บอกวา่ศาสนาพทุธ ศาสนาพทุธ มนัจะเอาแต่ขา้งนอกกนั จะไม่เขา้ใจอะไร
กนัเลยแลว้ ถา้ไม่เขา้ใจ มนัไม่มีหลกัเกณฑ ์ แลว้เราอยากได ้ เราอยากมีคุณธรรม แลว้
พื้นฐานของมนั อยา่งท่ีเขาเตรียมตวัคนไข ้ศีลธรรมมนัตอ้งสะอาด  

ถา้ศีลไม่สะอาดนะ เราเป็นคนท าใช่ไหม? เราเป็นคนท าความผดิ แลว้กบ็อกพทุ
โธ พทุโธ กิเลสมนัจะบอกวา่เอง็กห็ลอกตวัเอง เม่ือก้ีเอง็ยงัผดิอยูเ่ลย สมาธิลงไม่ได้
หรอก ถา้ศีลไม่บริสุทธ์ิ ถา้ศีลไม่บริสุทธ์ิสมาธิมนักเ็ป็นมิจฉาสมาธิ โจรมนัจะปลน้นะ 
มนัวางแผนปลน้กนั มนัปลน้ธนาคาร เจา้หนา้ท่ีงง มนัคิดไดอ้ยา่งไร? มนัใชส้มาธิไหม?  

นกัวิทยาศาสตร์ใชส้มาธิไหม? สมาธิน่ีมนัมีสมัมา มีมิจฉานะ ถา้สมาธิเป็นมิจฉา 
ดูสิไอพ้วกท่ีเขาดูหมอ ดูอะไรกนั เขาใชส้มาธิไหม? แลว้เวลาเขาท าคุณไสยกนั เด๋ียวน้ี
วิทยาศาสตร์ไม่เช่ือนะวา่เขาท าคุณไสยกนั มี ไม่เช่ือหรอก แลว้เวลาตวัเองโดนข้ึนมาจะรู้
วา่มีหรือไม่มี  

เราปฏิเสธไดอ้ยา่งไรวา่ไม่มีแสงแดด ออกไปสิ ออกไปสิ แสงแดดมีไม่มี ทุก
อยา่งมีหมดถา้ยงัมีหวัใจอยู ่ มีหวัใจอยู ่ หวัใจท่ีมนัท าความสงบได ้ มีพื้นฐาน มนัท าได ้
เป็นมิจฉากท็  าใหค้นเดือดร้อน ท าใหค้รอบครัวเขาแตกแยก ครอบครัวน่ีมนัโดนครอบง า
ดว้ยคุณดว้ยไสยดว้ยมนตด์ า แต่ถา้มีศีลข้ึนมาจะไม่มีส่ิงนั้นเลยเพราะศีล  

ความคิดเป็นอกศุลมนัไม่เกิดจากใจนั้น มนัเป็นมโนกรรม กศุล อกศุลจากใจ แต่
ถา้มนัมีตวัเร่ง มีกิเลสอยู ่ มนัเกิดไดเ้ป็นบางคร้ังบางคราวเพราะเราไม่สามารถควบคุมมนั
ได ้ แต่ถา้เป็นโสดาบนั สกิทา อนาคาข้ึนไป เป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป มนัควบคุมได้
มากๆๆๆๆ ข้ึนไปเร่ือยๆๆๆ  

โสดาบนักไ็ดส่้วนหน่ึง  ๒๕ เปอร์เซ็นต ์ สกิทาได ้ ๕๐ เปอร์เซ็นต ์ พระอนาคา 
๗๕ เปอร์เซ็นต ์ถึงท่ีสุดพระอรหนัต ์๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นตเ์ลย  

“มารเอย เธอเกิดจากความดาํริของเรา บัดนีเ้ราเห็นตวัเจ้าแล้ว เจ้าจะเกดิจากใจ
ดวงนีไ้ม่ได้อกีเลย ไม่ได้อกีเลย”  

แลว้มารมนัจะมาเกิดมนัจะครอบง าไดอ้ยา่งไร? ความคิดเป็นอกศุลจะครอบง าได้
อยา่งไร? เป็นไปไม่ไดเ้ลย แลว้มนัเป็นอยา่งไร? เวลาพดูถา้ไม่มีคู่สนทนาคือไม่มีผูท่ี้
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ปฏิบติัถึงกนั โมไ้ดต้ลอด ตามมนัไม่ทนัหรอก โมใ้หค้นฟังเช่ือไดห้มด แต่ขณะท่ีเวลา
ประพฤติปฏิบติัพระกบัพระเสมอกนั พระกบัพระท่ีปฏิบติัเท่ากนั เสมอกนั  

เวลาคุยธรรมะกนั ธมฺมสากจฺฉา กนัน่ี ส่ิงน้ีผดิกนัไม่ได ้ผดิกนัไม่ได ้เวลาหลวงปู่
มัน่ พระเขา้ไปท่ีบา้นผือ ผดิกนัไม่ไดเ้ลย อริยสจัเป็นอนัเดียวกนั ตรวจสอบไดห้มด 
ตรวจสอบได ้ มนัจะเป็นอนัเดียวกนั ถา้ไม่เป็นอนัเดียวกนั ศาสนาพทุธมนักมี็หลาย
ศาสนาสิ พระพทุธเจา้กมี็หลายองคสิ์  

พทุธเจา้เห็นไหม ภทัรกปั ๕ องค ์สมณโคดมเป็นองคท่ี์ ๔ พระศรีอริยเมตไตรย
จะมาตรัสไปขา้งหนา้ แลว้น่ีกว็า่กนัไปโดยประสาสมมุติเห็นไหม ก่ึงพทุธกาลแลว้ไม่มี
พระอรหนัต ์ ถา้ก่ึงพทุธกาลกาลเวลา ๒,๕๐๐ ปีไม่มีพระอรหนัต ์ ๕,๐๐๐ ปีไปแลว้พระ
ศรีอริยเมตไตรยมาตรัสรู้ไม่ไดห้รอก เพราะกาลเวลามนัลบหมดแลว้ ท าใหว้งจรของ
จกัรวาลเป็นไปไม่ไดเ้ลย บา้บอคอแตกกนัไป  

“อานนท ์ เม่ือใดมีผูป้ฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมอยู ่ โลกน้ีจะไม่วา่งจากพระ
อรหนัตเ์ลย”  

เพียงแต่ถึงเวลา พอมนัล่วงเลยไป คนใจมนัหยาบเอง มนัไม่เช่ือ มนัไม่ท า มนั
เขา้ถึงไม่ได ้ แต่ถา้เขา้ถึงไดก้เ็ป็นพระปัจเจกพทุธเจา้ ถา้ไม่มีศาสนา พระปัจเจกพทุธเจา้
ตรัสรู้ไดเ้องเพราะไม่มีร่องมีรอยแลว้ตรัสรู้เอง แต่พระพทุธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมาแลว้ยงัวาง
บญัญติัศาสนาไวต่้อเน่ืองกนัไปได ้ 

ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่มีกาล ไม่มีเวลา อกาลิโก กาลเวลาสมมุติกนั 
แลว้กบ็อกเวลาอยา่งนั้นจะเป็นอยา่งน้ี เวลาอยา่งน้ีจะเป็นอยา่งนั้น โมท้ั้งนั้น โมก้นัไป 
ใครมีอ านาจเหนือกาลเวลา? ใครมีอ านาจเหนือพระอาทิตย?์ ใครมีอ านาจเหนือดวงดาว? 
ใครมีอ านาจเหนือ? ใครมี? ไม่มีทั้งนั้น ไม่มีใครมีอ  านาจเหนือดวงดาว แลว้ดวงดาวมี
ประโยชน์อะไร?  

ดวงดาวน่ีเป็นพรหมศาสตร์เป็นสถิติ สถิติจะมีประโยชน์อะไร? ถา้หวัใจท่ีมนัพน้
ไปแลว้ ไม่มีร่องมีรอย ไม่มีภพ ไม่มีส่ิงต่างๆ ใหม้าก าหนด ใครมนัจะมีอ  านาจเหนือส่ิงน้ี 
ธรรมะเหนือทุกอยา่ง แต่เราไปยอมจ านนกบัเขาเอง เราไปยอมจ านน เราไปยอมรับเขา
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เอง แลว้ยอมรับเองมนักอ็ยูใ่ตอ้  านาจของเขา อยูใ่ตอ้  านาจของเขาภาวนาไปมนักไ็ม่พน้
จากกิเลส  

ถ้าพ้นจากกเิลสแล้วทุกอย่าง ทุกอย่าง ธรรมะเหนือโลก ธรรมะเหนือทั้งหมด 
ธรรมะเหนือส่ิงต่างๆ ไม่มอีะไรเหนือธรรมะได้เลย  

แต่เราเขา้ไม่ถึงธรรมะเอง เอาแต่เงาของธรรม เอาแต่ตูพ้ระไตรปิฎกมากราบมา
ไหวก้นั แลว้ศึกษาข้ึนมา ศึกษาดว้ยสญัญา ศึกษาดว้ยขอ้มูล แลว้ไปเจอเขามีฤทธ์ิมีเดชไป
กราบเขาอีก เศร้าใจมาก มนัเป็นส่ิงท่ีน่าเศร้า น่ีศาสนาเรียวแหลม ดูเอา มนัเรียวแหลมท่ี
ไหน มนัเรียวแหลมอยูท่ี่ผูท่ี้รักษาน่ีไง มนัเรียวแหลมท่ีภิกษุท่ีรักษาธรรม  

น่ีเวลาบวชแลว้ลกูมาบวช พอ่แม่ได ้๑๖ กปั ไดเ้พราะอะไร? ไดเ้พราะวา่ลกูมา ท่ี
นัง่อยูน่ี่มาจากไหน? มาจากไข่ใบเดียวของแม่ทั้งนั้นเลย แลว้มาจากปฏิสนธิจิต มาจาก
เสปิร์มของพอ่  

ส่ิงเหล่าน้ีเราปฏิสนธิข้ึนมา แลว้เจริญเติบโตข้ึนมา กินเลือด กินน ้านม กินเลือด
ในอก แลว้เอาเลือดเน้ือเช้ือไขมาค ้าศาสนา มาค ้าศาสนาไวเ้หมือนมดแดงเฝ้ามะม่วง มด
แดงเฝ้ามะม่วง มาบวชเป็นภิกษุมาเฝ้ารักษาศาสนาไว ้ แลว้คนท่ีเอามะม่วงมาผา่กิน คน
นั้นเขาไดป้ระโยชน ์ 

น่ีกเ็หมือนกนั ใครบวชเขา้มาแลว้ในเม่ือมนัมีมะม่วงอยูใ่ช่ไหม? มนัมีธรรมวินยั
น้ีอยู ่แลว้ใครมาศึกษาธรรมวินยั แลว้บรรลุธรรม บรรลุธรรมข้ึนมา มนัไดกิ้นมะม่วงนั้น 
ผูท่ี้บวชเขา้มาในศาสนาได ้๑๖ กปั เพื่อจรรโลงศาสนา เพื่อรักษาศาสนากนัไว ้เพื่อรักษา
ร่องรอยกนัมา แลว้รักษาร่องรอยข้ึนมา แลว้เขา้ถึงเน้ือไหม? เขา้ถึงธรรมไหม? ถา้เขา้ถึง
ธรรมจะเป็นประโยชน์กบัใจดวงนั้น ถา้ประโยชน์กบัใจดวงนั้นเขา้ถึงธรรมแลว้มนัเป็น
ประโยชน์กบัสงัคมโลก มนัเป็นส่ิงท่ีพึ่งพาอาศยัของโลก เป็นประโยชน์อยา่งนั้น  

ถาม :   ดูข่าวทีวีเห็นพระสงฆก์ราบฤๅษี ดูข่าวบอกวา่ไม่สมควร  

หลวงพ่อ : มนัไม่สมควร มนัไม่สมควรจริงๆ น้ีเพยีงแต่วา่ถา้มนัสมควรจริงๆ มนั
ตอ้งระลึกยอ้นไป ยอ้นกลบัวา่เขามีความคิดอยา่งไรเขาถึงไปกราบ เพราะเขามีความคิด
ของเขา เพราะเขาเรรวนของเขา น่ีไงขอนิสยั 
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เราไปหาพระ เวลาไปหาพระ เราไปหาครูบาอาจารยต์อ้งขอนิสยั ขอนิสยั ขอ
นิสยัคืออยูก่บัท่าน ภิกษุนะ ตามกฎหมายนะ โลกน่ี ๒๐ ปีใช่ไหมบรรลุนิติภาวะ ถา้ ๒๐ 
ปีข้ึนแลว้จะเซ็นไดจ้ะท าอะไรไดท้างนิติกรรมได ้ถา้ต ่ากวา่นั้นไม่ได ้ตอ้งมีผูดู้แล  

ภิกษุถา้ ๕ พรรษาข้ึน  ๕ พรรษาข้ึนถึงตอ้งเป็นผูฉ้ลาดนะ  ถา้ผูฉ้ลาดกว็า่กนัไป 
แต่ถา้ตามตีความของเรา ผูท่ี้ฉลาดหมายถึงวา่ท่องปาติโมกขไ์ด ้ พอท่องปาติโมกขไ์ด ้
ปาติโมกขน่ี์เป็นรัฐธรรมนูญของพระ แลว้น่ีศีล ๒๑,๐๐๐ ขอ้ แต่ ๒๒๗ น่ีผดิไม่ได ้แลว้
ตอ้งรู้ แลว้ส่ิงต่างๆ น่ีมนัยงัตามมา  

ถา้รู้แลว้ ท่อง ใครไปท่องปาติโมกข ์ พระน่ีถา้ท่องปาติโมกขแ์ลว้เหมือนกบัเรารู้
กฎหมายเหมือนเราจบนิติศาสตร์ พอรู้กฎหมายท าอะไรผดิถกูมนักรู้็ พอรู้ป๊ับเวลาออกไป
ถึงจะไม่ตอ้งขอนิสยัได ้ บรรลุนิติภาวะไง ถา้การบรรลุนิติภาวะของสงฆ ์ ๕ พรรษาข้ึน
เป็นผูฉ้ลาด ออกไปเท่ียวธุดงคไ์ด ้ออกไปอยูต่วัคนเดียวได ้ 

แต่ต ่ากวา่นั้นตอ้งอยูก่บัอาจารย ์ อาจารยจ์ะดูแลรักษา อุปัชฌายอ์าจารยจ์ะเป็น
ผูรั้กษาสงฆ ์ แลว้ถา้เป็นอุปัชฌายอ์าจารย ์ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยา่งน้ีตอ้งจบัอุปัชฌายอ์าจารยสึ์ก
ใหห้มดเพราะไม่ดูแลสทัธิวิหาริกของตวั ไม่สัง่สอน ไม่ดูแลเห็นไหม ธรรมวินยัเขามีกฎ
บงัคบักนัไวห้มดแลว้ เพียงแต่ภิกษุเรามนัไม่รับผดิชอบ ไม่รับผดิชอบกนั  

ถา้รับผดิชอบข้ึนมา เวลาเราพดู ถา้รับผดิชอบเราคนหรือครูบาอาจารยท่ี์มีความ
รักศาสนาจะไปรับผิดชอบทั้งโลกกไ็ม่ได ้ มนัรับผดิชอบไม่ไดเ้พราะในสงัคมทุกสงัคมมี
คนดีและคนเลวตลอดไป แต่พดูโดยหลกัการ พดูโดยหลกัการอยา่งน้ี ถา้จะเอาเร่ืองอยา่ง
น้ีมาพดูนะ เอาแต่เร่ืองส่ิงท่ีมนัมาพดู มนัพดูไดไ้ม่มีจบ การท าความผดิของพระ ความผดิ
ของสงฆต่์างๆ มนัมีตลอดไปนะ การท าความผดิพลาด  

ฉะนั้นถา้เห็นอยา่งนั้นป๊ับเรากไ็ม่เห็นดว้ย แลว้เรากต็อ้งดูแลกนั เวลาองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้นะ มารพยายามดลใจใหนิ้พพานตลอด  

“มารเอย เม่ือใดภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเรายงัไม่เขม้แขง็ ไม่สามารถ
กล่าวแกค้  าจาบจว้งของลทัธิต่างๆ ได ้เราจะไม่ยอมปรินิพพาน”  

มารกเ็ท่ียวดลใจตลอด องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กเ็ผยแผธ่รรมพยายามจะ
ใหศ้าสนาน้ีมัน่คง ถึงท่ีสุดวนัมาฆะบูชาไง มาดลใจตลอด ดลใจตลอด  
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“มารเอย บดัน้ีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเราเขม้แขง็ สามารถกล่าวแกค้  า
จาบจว้งของลทัธิต่างๆ ได ้อีกสามเดือนขา้งหนา้เราจะปรินิพพาน”  

โลกธาตุน่ีหวัน่ไหวหมดเลย น่ีฝากศาสนาไวก้บัภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
แลว้มีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาเรากต็อ้งดูแล เรากต็อ้งรักษา เรากต็อ้งช่วยเหลือของเรา เรา
แกไ้ขของเรา เราท าของเรา ท าตามก าลงัของเรา แลว้ผูป้กครองเขาข้ึนมาเอาต าแหน่งกนั
แลว้ท าไมเขาไม่ดูแล เขาไม่รักษา มนัตอ้งดแูลรักษานะ  

น้ีเทศน์เท่าน้ี จะตอบปัญหาละ  

 อนัน้ีเทศน์ไปเลย ดขู่าวทีวีเห็นภาพท่ีภิกษุสงฆก์ราบฤๅษี ผูอ้่านข่าวบอกวา่ไม่
สมควร อยากทราบและอยากใหข้ยายความ น่ีขยายความแลว้  

อนัน้ีปัญหาใหม่ สดๆ ร้อนๆ เลย 

ถาม :   ท่ีหลวงพอ่บอกวา่พระอรหนัตไ์ม่มีจิต ถา้มีจิตไม่ใช่พระอรหนัต ์ เม่ือ
เทียบกบัท่ีหลวงตาบอกวา่จิตน้ีไม่มีวนัตาย ค าสอนน้ีเหมือนกนัหรือไม่หรือมีความหมาย
ต่างกนัอยา่งไร?  

หลวงพ่อ :  เรากพ็ดูภาษาวา่บา้ๆ เราน่ีแหละ แลว้เราไปเทียบกบัหลวงตา มนัประสา
เรามนัพดูอะไรไม่ออกเลยล่ะ เพราะหลวงตาเราเคารพบูชาแลว้เราจะไปพดู ไปเอาค าพดู
ท่านกบัค าพดูเรามาเปรียบเทียบกนั มนัพดูออกไปแลว้ มนักทุ็เรศ แต่น้ีท่ีเราบอกวา่พระ
อรหนัตท่ี์ไม่มีจิต ไม่มีจิตท่ีเราพดูของเรา ภาษาเรา เราพดูถึงเวลาเขาหลงกนัไงวา่จิตพระ
อรหนัตเ์ป็นอยา่งนั้น จิตพระอรหนัตเ์ป็นอยา่งน้ี มนัโมก้นัทั้งนั้น  

ถา้จิตพระอรหนัตน์ะ จิต ค าวา่จิตกคื็อตวัภพ ถา้ใครมีจิตอยูก่ย็งัเป็นกิเลสอยู ่ มนั
จะเป็นพระอรหนัตไ์ดอ้ยา่งไร? พระอรหนัต ์ ถึงวา่พระอรหนัตไ์ม่มีจิต แต่ถา้เป็นภาษา
สมมุติเห็นไหมอธิบายกนั น้ีค  าวา่หลวงตาท่านบอกวา่ “จิตไม่มีวนัตาย จิตไม่มีวนัตาย”  

ค าวา่จิตน้ีไม่มีวนัตายมนัไม่ใช่ท่ีท่านพดูนะ ค าวา่จิตน้ีไม่มีวนัตาย จิตของปุถุชน
กไ็ม่มีวนัตาย จิตของใครกไ็ม่มีวนัตาย จิตของคนมนั สมมุติเราเป็นมนุษย ์ เราตายจาก
มนุษยจิ์ตมนัตายไหม? จิตมนัออกจากร่างไปมนักไ็ปเสวยภพใหม่ ภพใหม่ จิตไม่มีวนั
ตาย  
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แต่ค าของท่าน ท่านไม่ไดบ้อกวา่จิตไม่มีวนัตาย ค าวา่จิตไม่มีวนัตายท่านพดูถึงจิต
ปุถุชนน่ีแหละ จิตพวกเราไม่มีวนัตายหรอก แต่เราเป็นมนุษยช่ื์อนาย ก. เราตายจากนาย 
ก. จิตไปเกิดอีก ถา้เราสร้างบุญไวเ้ราไปเกิดเป็นมนุษยอี์กเห็นไหม  

จิตของนาย ก. ตาย ไปเกิดเป็นนาย ข. จิตของนาย ก. กบัจิตของนาย ข. เก่ียว
เน่ืองกนัอยา่งไร? เราเป็นนาย ก. เราสร้างบุญไว ้รักษาศีลไวส้มบูรณ์ ศีล ๕ สมบูรณ์ เรา
ตายจากนาย ก. เราไปเกิดเป็นนาย ข. จิตเราตายไปแลว้ ในชาติปัจจุบนัน้ีเป็นนาย ก. พอ
ตายไปกไ็ปเกิดอีกเป็นนาย ข. เพราะนาย ข. น่ีบุญกศุลท่ีสร้างจากนาย ก. มนักส่็งผลไป
เพราะเป็นอนัเดียวกนั เพราะบุญกศุลหรือส่ิงท่ีคุณงามความดี  

น่ีการกระท าท าออกจากความรู้สึก ท าออกจากใจ พอใจมนัท าอะไรไปมนัก็
กลบัมาท่ีใจนั้น พอใจมนัตาย ตายจากนาย ก. นาย ก. ตาย แต่จิตไม่ตาย เห็นไหม ค าวา่จิต
น้ีไม่มีวนัตาย นาย ก. ตาย จิตมนัตายไหม จิตน้ีกก็ลบัไปอยูส่ภาพเดิมของจิตท่ีเป็นจิต
ปฏิสนธิ จิตปฏิสนธิน้ีถา้เกิดเป็นโอปปาติกะไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาไปเลย  

แต่เขาไม่ไดไ้ปเกิดเป็นเทวดา เขากลบัมาเกิดเป็นนาย ข. ถา้จิตน้ีไดส้ร้างบาป 
อกศุลไว ้ จิตนาย ก. ไดท้  าบุญ-บาปอกุศลไว ้ พระเทวทตัจะมาขอขมาองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้มาไม่ถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้นะ ตอ้งโดนธรณีสูบ ไม่ตอ้ง
ไปผา่นยมบาล ถา้จิตของคนท่ีท าความชัว่สมบูรณ์ มนัปุ๊บลงไปเป็นความชัว่โดยสมบูรณ์
เลย  

จิตเขาสร้างคุณงามความดี จิตตคฤหบดีเห็นไหมท่ีวา่ใหเ้ทวดา ใหพ้ระมาสวด
มนตจ์ะตายเห็นไหม คนท่ีท าคุณงามความดีไวม้าก เวลาตายเหมือนไปป๊ิกนิคนะ สวรรค์
เปิดหมด รถมา้ รถทิพยจ์ะมารับไปเลย ข้ึนสวรรคไ์ปเลย แต่ถา้จิตของคนโดยท่ีวา่สร้าง 
ท าดีท าชัว่น่ีตอ้งผา่นยมบาล ไปตดัสินตอ้งไปศาล ยมบาลจะตดัสินวา่จะไปทางไหน  

ส่วนใหญ่จะไปทางไหน ถา้จิตเลวมากๆ ไปเลย โดยหลกั โดยหลกัวฏัวนอยา่งน้ี 
โดยหลกัมนัมีอยา่งน้ี โดยหลกัเราเป็นโดยหลกั โดยหลกัตอ้งผา่นยมบาล ตอ้งไปเป็น
ขั้นตอนโดยหลกั แต่แอคซิเดน โดยส่วนยอ่ย โดยส่วนยอ่ยน่ีมนัเลวชดัๆ หรือมนัดีชดัๆ 
มนัจะพน้โดยหลกัน้ี มนัจะออกจากน้ีไป จิตท่ีไม่มีวนัตายของท่าน คือจิตอยา่งน้ี  
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แต่ถา้พดูถึงหลวงตา ท่านพดูถึงนิพพาน ท่านไม่พดูวา่จิตไม่มีวนัตาย ท่านพดูถึง
ธรรมธาตุ จิตปุถุชนกไ็ม่มีวนัตาย จิตพระอรหนัตก์ไ็ม่มีวนัตาย พอมาถึงธรรมธาตุแลว้
นิพพานมนัถึงมีอยูไ่ง ผูป้ฏิบติัแลว้มนัถึงไปเสวยวิมุตติสุขไง ถึงบอกเราปฏิบติักนัแลว้ถา้
มนัถึงท่ีสุดแลว้มนัเป็นวิมุตติสุข มนัจะเป็นสุขอยา่งไร? ท่ีวา่ไปสวรรค ์ มนัจะไป
อยา่งไร?  

จิตไม่มีน้ี จิตพระอรหนัตไ์ม่มี ค  าวา่จิตพระอรหนัตไ์ม่มี เราพดูถึงจิตพระอรหนัต์
เลย แต่จิตท่ีไม่มีวนัตายน้ีท่านพดูบ่อย ท่านย  ้าบ่อย แลว้ถา้พดูถึงของท่าน ท่านจะบอกวา่  

“จิตของท่านเป็นธรรมธาตุ”  

ไม่ใช่จิต ธรรมธาตุ เป็นธรรมะเป็นธาตุ ธาตุธรรม ไม่ใช่จิต ถา้เป็นจิตนะ ทีน้ีเวลา
ท่านพดูอยา่งนั้นป๊ับ เวลาสมมุติไง สมมุติหมายถึงวา่จะพดูกบัเดก็ๆ เออ กจิ็ตเป็นอยา่ง
นั้นอยา่งนั้น เป็นค าสมมุติ แต่ความจริงมนัเป็นธรรมธาตุ แต่น้ีพอเป็นธรรมธาตุท่านจะ
ใชบ้อกเป็นธรรมธาตุท่านจะบอกวา่ถา้เป็นธรรมธาตุสมบูรณ์ สมควร พอดี  

แต่ถา้เป็นจิตไม่มีวนัตายน้ีเป็นการยนืยนัวา่มนัยงัเวียนตายเวยีนเกิด จิตปุถุชนก็
ไม่มีวนัตาย จิตพระอรหนัตก์ไ็ม่มีวนัตาย แต่จิตอนัหน่ึงไม่มีวนัตายโดยทุกข์ๆ  ร้อนๆ 
แบกโลกโดนกิเลสเหยยีบย  า่ ทุกขข์นาดไหนกไ็ม่มีวนัตาย ตกนรกอเวจีหมดจากกรรม
มนักโ็ผล่ข้ึนมา ไปเกิดบนพรหม หมดวาระจากพรหมมนักว็นไปวนมา จิตไม่มีวนัตาย 
จิตปุถุชนกไ็ม่มีวนัตาย จิตพระอรหนัตก์ไ็ม่มีวนัตาย จิตใครกไ็ม่มีวนัตายทั้งนั้น 

เพียงแต่วาระ วาระท่ีไปเกิดเป็นอะไร วาระน้ีหมดวาระ หมดวาระของเทวดา 
หมดวาระของพรหม หมดวาระของนรกอเวจี หมดวาระมนักห็มุนไปเร่ือยๆ น่ีคือวฏัฏะ  

แต่ทีน้ีเพราะวา่ค าถามมนัถามผดิ มนัถามผดิเพราะวา่ถา้บอกวา่จิตพระอรหนัตไ์ม่
มี น่ีเราพดูถึงพระอรหนัต ์แต่ค าวา่จิตไม่มีวนัตายน่ีท่านพดูถึงอยา่ง แลว้ท่านพดูของท่าน 
ถา้ท่านบอกวา่จิตคือไม่มีวนัตาย จิตไม่มีวนัตายใหเ้ราวา่ท าดีตอ้งไดดี้ ท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ไง 
ท าดีตอ้งไดดี้เพราะท าดีมนักจ็ะมาสะสมอยูท่ี่เรา ท าชัว่มนักจ็ะมาสะสมอยูท่ี่เรา มนั
สะสมอยูท่ี่เราทั้งนั้น  

ถาม :   พระอรหนัตท่ี์ผา่นอริยสจั มรรค ๔ ผล ๔ แลว้จะมีความสามารถทดสอบ
ส่ิงนอกเหนือจากอริยสจัท่ีตนฝึกมาไดแ้ลว้ไดไ้หม? พดูง่ายๆ กท่ี็ไม่เคยลอง  
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หลวงพ่อ :  ไออ้ยา่งน้ีนะพดูไปพดูมามนัเป็นววัพนัหลกั (หวัเราะ) มนัจะเป็นววัพนั
หลกัละ พระอรหนัตท่ี์ผา่นอริยสจัแลว้ การผา่นอริยสจัน่ีนะ มรรค ๔ ผล ๔ เป็นงานท่ี
ละเอียดมาก มนักเ็หมือนกบัเราท าวิจยัแต่ละเร่ือง เราทดสอบแต่ละเร่ือง กวา่ผลจะตอบ
แต่ละเร่ืองได ้ 

เช่น วคัซีนไขห้วดันก เราตอ้งทดสอบ เราตอ้งมีเช้ือมีอะไรต่ออะไร เราตอ้งท า
ของเรา กวา่จะเป็นวคัซีนไขห้วดันก ยาท่ีป้องกนัการไขห้วดันกท่ีมนัจะกลายพนัธ์ุ แลว้
จะเขา้ไปถึง เขา้ไปแพร่พนัธ์ุไปถึงมนุษยไ์ด ้จะท าใหม้นุษยต์ายทั้งโลก ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีทาง 
วิชาการเขาพยายามคน้ควา้กนัอยูเ่พราะห่วงชีวิตของมนุษย ์ 

การท่ีพระภิกษุองคห์น่ึงจะประพฤติปฏิบติั ผา่นโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล 
สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล แต่ละขั้นแต่ละตอนมนัยิง่กวา่การวิจยัทางโลกน้ีหลายเท่า
นกั แลว้เอามาพดูเล่น พดูหวัพดูเป็นของง่ายๆ พดูเป็นของ มนัชุบมือเปิบกนัเกินไป  

ส่ิงท่ีตามความเป็นจริงกวา่จะเป็นไปไดแ้ต่ละชั้นแต่ละตอนมนัละเอียดอ่อน มนั
ตอ้งคน้ควา้ มนัตอ้งมีความจริงจงักนัมหาศาลนะ ถา้มีความจริงจงั ถึงเวลาพดูมนั
เหมือนกบัการพดูดว้ยความเคารพ การพดูดว้ยความจริงจงั ส่ิงต่างๆ ผา่นมาน่ีกวา่จะผา่น 
ส่ิงท่ีมนัผา่นนะ ผา่นมรรค ๔ ผล ๔ ได ้ส่ิงน้ีประเสริฐท่ีสุด  

แลว้ส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด การลงทุนลงแรงกนัขนาดนั้นนะ แลว้จะบอกวา่ใหม้า
ทดสอบเร่ืองขา้งนอกมนักเ็หมือนอาหารท่ีมีประโยชน์กบัอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ คนท่ี
กินอาหารท่ีมีประโยชน์แลว้เขาจะไม่ไปกินอาหารท่ีเป็นพิษหรอก แต่ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนมา
มนัเป็นอยูน่ี่ เช่น หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่นะ เวลาส่งออก กองทพัธรรม กองทพัธรรม ใคร
ท่ีจะพิจารณา ใครท าอะไรน่ี? ถา้ออกนอกลู่นอกทางท่านจะบงัคบั ท่านจะคอยดูแล  

เวลาท่านเทศนาวา่การ ขณะท่ีท่านเทศน์อยูน่ะ ลกูศิษยข์องท่าน ท่านจะบอกเลย 
ใหล้กูศิษยใ์ชจิ้ตก าหนดดูพระท่ีนัง่ฟังเทศน์วา่ไอพ้วกน้ีมนัเป็นโจรหรือเปล่า? ฟังเทศน์
อยูเ่ป็นโจรหรือเปล่า คือก าลงัฟังเทศน์ ท่านเทศน์ถึงเร่ืองอริยสจั เทศน์ถึงการแกไ้ขกิเลส 
มนัคิดนอกลู่นอกทางไง ใหพ้ระนัง่ควบคุมอยู ่ เวลาควบคุมอยู ่ พอก าหนดเห็นท่านจะ
เตือนเลย 
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 ค  าเตือนอยา่งนั้นมนัเอามาใชป้ระโยชน์นะ อภิญญาน้ีเอามาใชป้ระโยชน์ขณะท่ี
เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์คือควบคุมใจใหม้นัสนใจอยูใ่นธรรม อยูใ่นการฟังเทศน์ 
ถา้อยูใ่นการฟังเทศนม์นักเ็ป็นประโยชน์ ถา้มนัไม่เป็นประโยชน์นัน่ส่ิงท่ีท าอยา่งนั้นแลว้
พยายามบงัคบัเขา้มาใหอ้ยูใ่นอริยสจั จะบอกวา่การประพฤติปฏิบติัเวลาจิตมนัเขา้ไป มนั
ส่งออกหมด  

โดยพลงังานธรรมชาติน่ีมนัส่งออกหมด มนัจะเอาอะไรไปรู้เร่ืองส่ิงต่างๆ การ
บงัคบัใหไ้ม่รู้ใหเ้ขา้มาในอริยสจัน่ีแสนยากแลว้ แลว้พอเขา้มาถึงอริยสจัมนัยงั
สมบุกสมบนั มนัยงัไปอีกมหาศาลเลย แลว้พอมนัผา่นมรรค ๔ ผล ๔ จะมาทดสอบ
อะไร? เขาไม่มาทดสอบกนัหรอก เขาไม่มีใครมาทดสอบหรอกเพราะมนัเป็นเร่ืองของ
สกปรก  

อยา่งเราน่ีนะ เราเป็นคนดี เราเป็นคนดี เราท ามาหากินข้ึนมาจนเราเป็นเศรษฐี 
มหาเศรษฐีน่ีเราอยากทดสอบไปเท่ียวบาร์ไหม? เราอยากทดสอบไปเล่นการพนนัไหม? 
ไปเล่นการพนนับ่อน เราจะไปเล่นการพนนัตามบ่อน น่ีเหมือนกนั ค าถามอยา่งน้ีมนั
เหมือนกบัอยา่งนั้น เหมือนคนดีๆ จะไปเล่นการพนนัไหม?  

เรามีเงินมีทองไปเล่นการพนนั พอมนัติดการพนนัเด๋ียวมนักพ็ากนัเสีย พากนัเสีย
เพราะวา่เราเป็นมนุษยใ์ช่ไหม? เราไปเล่นการพนนัผพีนนัมนัจะสิงใช่ไหม? แต่พระ
อรหนัตใ์จท่านมนัไม่มีกิเลส พอไม่มีกิเลสส่ิงท่ีอริยสจัท่ีผา่นมรรค ๔ ผล ๔ มนัมี
คุณประโยชน์ มนัเป็นส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้คน้ควา้มานะ สร้างสม
บุญญาธิการมาเป็นพระโพธิสตัว ์ 

พระโพธิสตัวส์ร้างสมมา ๔ อสงไขย  ๘ อสงไขย  ๑๖ อสงไขย สร้างมาขนาด
ไหน สละมาพอแรงแลว้ แลว้พอส าเร็จเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้จะไป
ทดสอบอะไรอีก ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้มา  ตามพระไตรปิฎก 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ เป็นของเลก็นอ้ย รู้มากกวา่นั้นอีก รู้มหาศาลเลย รู้โลกนอก รู้
เขา้ใจไปหมด  แต่ไม่เอามาพดู มนัไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นประโยชน์กบัใครเลย  

เพียงแต่เวลาท่ีท่านเทศนอ์อกมามนัเป็นคนถาม หน่ึงคนถาม สองผูท่ี้ประพฤติ
ปฏิบติัมนัหลงผดิ ท่านจะเปรียบเทียบเลย ดูสิในสมยัพทุธกาลมากมายมหาศาลเลยท่ีบอก
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วา่เวลาพระปฏิบติัไป ท าไมเป็นอยา่งน้ี ปกติคนฟังธรรมหนเดียวท าไมตรัสรู้ธรรมเลย 
แลว้พระประชุมกนั  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เขา้มาในสภาธรรมนั้น พระพทุธเจา้อธิบายเลย
วา่ “มนัไม่ใช่อยา่งนั้น มนัเป็นเพราะวา่พระองคน้ี์เคยท าอยา่งนั้นมาชาตินั้นเป็นอยา่งนั้น 
ท าอยา่งนั้นมาจนในปัจจุบนัน้ีเขากเ็ป็นอยา่งน้ี พระองคน้ี์เคยท าอยา่งนั้นอยา่งนั้นมา เขา
เคยนิสยัเป็นอยา่งน้ีมาตลอด แลว้พอในปัจจุบนัน้ีเขาถึงมาเป็นอยา่งน้ี”  

ท่ีท่านพดูเพราะมนัมีเหตุมีผลท่านถึงจะพดูออกมา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ถึงจะพยากรณ์ออกมา ส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์ท่านไม่พยากรณ์หรอก พดูอยา่งน้ีมนัพดูถึง
วา่จะตอ้ง พอเป็นแลว้อยากอยา่งนูน้อยา่งน้ี เพราะส่ิงท่ีผา่นมรรค ๔ ผล ๔ มนังานสุด
ยอด ไอก้ารทดสอบตรวจสอบมนัเป็นวาสนาของบุคคล มนัเป็นวาสนาของบุคคล  

ส่ิงท่ีบุคคลนะเพราะมนัเป็นเร่ืองท่ีท่านเอามาท า มาท าแลว้มนักไ็ม่เป็นมรรคไม่
เป็นผลข้ึนมาอีกแลว้ มนัไม่เป็นอะไรท่ีเป็นประโยชน์กบัใครอีกเลยเพราะส่ิงน้ีมนัท าให้
คน ดูสิ อยา่งฌานโลกียน่ี์ อยา่งท่ีเขาท าคุณไสยกนั น่ีเขาเป็นผูว้ิเศษ เขามีความรู้ต่างๆ 
แลว้มนัเป็นประโยชน์กบัใคร?  

ไปถามธรรมะตอบไม่ไดน้ะ ไม่รู้อะไรเป็นอะไรสกัอยา่ง จะไม่เขา้ใจอะไรเลย 
แลว้เราไปถาม แลว้มนัจะไดป้ระโยชน์อะไร? ไม่ไดป้ระโยชนอ์ะไรเลย ถึงบอกน่ีเป็นววั
พนัหลกั ถา้เป็นพระอรหนัตท่ี์ผา่นอริยสจัแลว้จะมานอกเหนือส่ิงนั้นไหม? ตอ้งถามวา่จะ
เขา้มรรคผล จะเขา้มรรค ๔ ผล ๔ อยา่งไร? เออ อนัน้ีมนัน่าจะเป็นประโยชน์กวา่คือให้
เราเขา้ใจถึงเป็นประโยชน์ของเรา  

ถา้ประโยชน์ของเราเกิดข้ึนมามนัเป็นประโยชน์ของเรานะ เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ 
มนัพน้จากกิเลสไปแลว้จะใหม้าทดสอบอะไรอีก? ท่านจะมาทดสอบท าไม? ทดสอบ
ข้ึนมาให.้. พน้จากหลุมมูตรหลุมคูถแลว้ใหม้นักระโดดลงไปอีก ใครจะกระโดด 
กระโดดลงไปเพื่อประโยชน์อะไร? ไม่กระโดดหรอก  

ถา้ไม่ตอบจะหาวา่ไม่จริงไง ทดสอบไดถ้า้จะใหท้ดสอบนะเพราะจิตน้ี เวลาจิตท่ี
มนัมีกิเลสอยูม่นัท าอะไรกท็ าไม่ไดห้รอก มนัเหมือนกบัส่ิงท่ี แร่ธาตุท่ีมนัไม่บริสุทธ์ิจะ
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มาท าอะไรมนักท็  ายาก ทองค าเขาไดม้าแลว้เขายงัตอ้งมาไล่ข้ีมนัออกเลย ใหม้นัทองค า
เป็นทองค าบริสุทธ์ิเม่ือเป็นประโยชน์กบัมนั  

ใจของเรา ใจของเราท่ีมนัไล่ข้ี ไล่กิเลสออกแลว้น่ี มนับริสุทธ์ิ มนัจะท าอะไร
ไม่ได ้ ท าไมจะท าไม่ได ้ แต่ท าไม่ได ้ ทองค ามนัจะไปแลกข้ีท าไม วา่ท าไดห้รือไม่ได ้
ท าไมจะท าไม่ได ้แต่คนท่ีเขาเป็นแลว้ เขาเป็นทองค าแลว้ เขาไม่ไปแลกข้ีหรอก แต่น่ีมนั
เพราะความคิดมนัเป็นข้ี มนัเลยถามปัญหาข้ีๆ ข้ึนมาไง  

ถาม :   การพิจารณาและการจะเกบ็ตณัหาความอยากท่ีเป็นส่ิงเร้าในจิตครับ 
วิธีการพิจารณาเพื่อเกบ็ตณัหา ส่ิงเร้าในจิต  

หลวงพ่อ :  การพิจารณานะ เวลาเราบวชกนัแลว้ เวลาเรานกัปฏิบติัทุกคนอยากเป็น
พระอรหนัต ์ ทุกคนจะภาวนาไปเลยจะเอานิพพาน จะเอานิพพานข้ึนมา นิพพานเป็น
อยา่งไร วา่กนัไปตามเกม เป้าของเราคือส้ินกิเลสหมดนะ แต่การพิจารณาจะเป็นนิพพาน 
แลว้จะไปเอานิพพานมาจากไหน จะไปสอยนิพพานจากตน้กลัปพฤกษห์รือ?  

นิพพานมนัเกิดมาจากไหน? นิพพานมนักเ็กิดจากใจท่ีมนัทุกข์ๆ  อยูน่ี่ แลว้เวลา
ภาวนา เราจะจดัการกบัตณัหาความอยากอยา่งไร? กจ็ดัการกบัตณัหาความอยากอยา่งไร 
พอมนัอยากไม่ท าตามอยากมนักจ็บไง ถา้มนัอยาก อะไรมนัอยากข้ึนมา มนัทุกขข้ึ์นมา 
ตณัหาความทะยานอยาก ตณัหา มนัไม่เห็นหรอก พดูกนัไปปากเปียกปากแฉะ  

แลว้เวลาไปศึกษาธรรมะพระพทุธเจา้มาแลว้กไ็ปเขียนต าราขายกนัเป็นนิยาย
ธรรมะ นิยายธรรมะเป็นอยา่งนั้นนะ โครงสร้างเป็นอยา่งนั้น เขียนข้ึนมาคนอ่านกแ็หม
มนัมาก ซ้ืด! ซ้ืด!  ไม่มีประโยชน์อะไรเลย  

ถา้มนัจะเป็นความจริง การพิจารณาและการจดัการกบัตณัหาความทะยานอยาก 
ตณัหาความทะยานอยากมนัเป็นนามธรรม มนัเป็นความรู้สึก มนัเป็นความคิด แลว้เราจะ
ไปฆ่ามนั เอาอะไรไปฆ่ามนั เหมือนกบัการประพฤติปฏิบติั อยากจะพน้ทุกข ์อยากจะส้ิน
กิเลส แลว้กภ็าวนาพทุโธ พทุโธ อะไรกไ็ม่รู้เร่ืองไปหมดเลย  

พทุโธ พทุโธน่ีเตรียมความพร้อม คนเราจะออกศึก กองทพันะ กองทพัจะไปรบ
ขา้ศึกน่ีไดฝึ้กฝนทหารไหม? ทหารในกองทพัเราถา้เขม้แขง็ ทหารกองทพัเราเช่ือฟัง
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อาจารย ์กองทพัเราเป็นผูมี้วินยั สะสมเสบียงอาหารนะ เดินทางไกล เดินทพั กองทพัเดิน
ดว้ยทอ้ง กองทพัจะออกรบเขาตอ้งเตรียม เขาตอ้งฝึกทหาร เขาพร้อมหมดนะ เขาถึงจะ
ไปตีเมืองขา้ศึกนะ  

ไอน่ี้ต่ืนข้ึนมาวา่จะฆ่ากิเลส ต่ืนข้ึนมากจ็ะจดัการกบัตณัหา มนัตอ้งมีศรัทธาก่อน
นะ ถา้เรามีศรัทธา เรามีความเช่ือของเรา ถา้มีศรัทธาความเช่ือของเรา เราจะเตรียมความ
พร้อม ถา้มีสติ การจะจดัการกบัตณัหาความทะยานอยาก ตณัหาความทะยานอยาก ความ
อยากเป็นความโลภ ความอยากเห็นไหม อยากจะส้ินกิเลส อยากจะอะไรน่ี ทางโลกเขา
บอกวา่มนัเป็นกิเลส  

พอเป็นกิเลสไปประพฤติปฏิบติัแลว้มนัจะไม่ไดผ้ล ถา้มนัไม่ไดผ้ลนะ องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สอนพระอรหนัต ์ พระอรหนัตเ์ท่านั้นถึงไม่มีความอยาก 
แลว้ไปสอนท าไมพระอรหนัต ์ พระอรหนัตต์อ้งไปสอนอีกเหรอ พระพทุธเจา้สอน
ปุถุชนนะ สอนคนมีกิเลส น้ีสอนคนมีกิเลสน่ี  

ถา้สอนคนมีกิเลสความอยากนั้นเราพลิกวกิฤติเป็นโอกาสทุกเท่ียวไป ถา้พลิก
วิกฤติเป็นโอกาส อยากให้อยากในเหตุ  การจะจดัการกบัตณัหาความทะยานอยากมนั
ตอ้งมีความพร้อม มีความพร้อมมีความเช่ือของเราน่ีนะ ความเช่ือพลิกจากความอยาก 
อยากจะจดัการมนัใหอ้ยากมีศีลมีธรรม  

พอมนัมีศีลมีธรรม ไอต้ณัหาความทะยานอยากมนัหายไปเอง ความหายน่ีมนัหาย
ชัว่คราว มนัหายขาดไม่ไดห้รอก มนัหายขาดไม่ไดเ้พราะมนัเป็นอวิชชา มนัเป็นความไม่
รู้ เพราะความไม่รู้ ความไม่รู้น่ีตอ้งเอาวิชชา เอาวชิชา เอาความรู้แจง้เขา้ไปจดัการกบัมนั  

แลว้ความรู้แจง้ ความรู้วชิชาของเรามนัไม่มี ส่ิงท่ีเราศึกษากนัเหมือนเราเขา้ไปใน
หา้งสรรพสินคา้ มีเงินเขา้ไปกซ้ื็อ จะเอาเพชรกไ็ด ้จะเอาอะไรกไ็ด ้แลว้ออกมากติ็ดมือมา 
น่ีกเ็หมือนกนั ชอ้ปป้ิงธรรมะน่ีชอ้ปป้ิงเขา้ไปในหวัใจ แลว้กจ็ะไปฆ่าตณัหา จะไปฆ่า
ความทะยานอยาก มนัโมท้ั้งนั้น มนัชอ้ปป้ิงมาไดอ้ยา่งไร? 

ในเม่ือเราไม่มีก าลงัของเรา เราไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ไม่มีเหตุไม่มีผล ไม่รู้วา่อะไร
เป็นตณัหา อะไรไม่เป็นตณัหา ตณัหาน่ีนะมนัซอ้นมา มนัซอ้นมากบัความคิด มนัซอ้น
มาเป็นอนุสยั มนัจะไปกบัทุกอณูของความรู้สึกเราทั้งหมด ทีน้ีมนัจะไปกบัทุกอณูกบั
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ความรู้สึก ทุกอณูต่างๆ เพราะมนัเป็นตน้ขั้ว มนัเป็นอวชิชา พอมนัออกมากบัเรามนักไ็ป
กบัเรา แลว้เราจะเอาอะไรไปฆ่ามนั?  

เราจะฆ่ามนั เราก็ตอ้งท าความสงบของใจก่อน ถา้ท าความสงบของใจก่อน 
ตณัหาความทะยานอยาก เราควบคุมมนัไม่ได ้ ควบคุมมนัไม่ได ้ เรากไ็ม่ตอ้งไปควบคุม
มนั แต่เราท าตามธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้คือเราตอ้งมีสติสมัปชญัญะ
ก่อน เรามีสติ เราก าหนดพทุโธเขา้ไป ก าหนดพทุโธเขา้ไป  

ถา้จิตมนัสงบเขา้ไป แลว้ยอ้นกลบัไป น่ีการยอ้นกลบัไปวิปัสสนา การวิปัสสนา
มนัถึงจะไปควบคุมมนัได ้ มนัถึงจะไปฆ่ามนัได ้ การจะฆ่า การจดัการกบัตณัหาความ
ทะยานอยาก จดัการกบัส่ิงต่างๆ มนัไปจดัการกบัมนัโดยตรงตวัมนัท าไม่ได ้ เห็นไหม 
บอกเวลาทุกข ์เวลาทุกขทุ์กคนบ่นวา่ทุกข ์ทุกคนบ่นวา่ทุกข ์ 

แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ทุกขค์วรก าหนด ทุกขล์ะไม่ได ้ทุกข์
ละไม่ได ้ ทุกขเ์ป็นความจริง ทุกขเ์ป็นอริยสจั ทุกขเ์ป็นความจริง ชีวิตน้ีเป็นความทุกข ์
ทุกขคื์อ ชาติปิ ทุกขา ชาติความเกิดเป็นทุกขอ์ยา่งยิง่ 

 ถา้มีชาติความเกิดมนัเป็นตวัฐานรับความทุกข ์ตวัความเกิด ตวัชีวิต ตวัชีวิตน่ีคือ
ตวัแบกทุกขเ์พราะทุกขม์นัเกิด ทุกขมี์เพราะมีเรา ถา้ไม่มีตวัตน ไม่มีชาติ ไม่มีความเกิด 
ไม่มีภวาสวะ ไม่มีจิตเห็นไหม พระอรหนัตไ์ม่มีจิต พระอรหนัตไ์ม่มีจิต ทุกขม์นัจะไปอยู่
บนอะไร? ทุกขข์องพระอรหนัตม์นัจะไปตั้งอยูท่ี่ไหน? มนัไม่มีภาวะรองรับทุกข ์ ไม่มี
รองรับอะไรเลยแลว้มนัจะมีความทุกขไ์ดอ้ยา่งไร?  

แต่ของเรามนัลว้นๆ นะ น้ีพอของเรามนัลว้นๆ ข้ึนมาน่ี ในเม่ือชีวิตน้ีเป็นทุกข์
อยา่งยิง่ เรามีความทุกข ์พอมีความทุกขข้ึ์นมา ทุกขค์วรก าหนด มีความทุกข ์ทุกคนอยาก
ใหทุ้กขห์ายนะ ทุกขทุ์กคนอยากปฏิเสธ ตณัหาทั้งนั้น ผลกั ส่ิงท่ีไม่พอใจกผ็ลกัมนั
ออกไป แลว้มนัผลกัไดไ้หม? ผลกัใหม้นัหายไปไดไ้หม? ไม่ไดห้รอก ชัว่คราว กดมนัไว ้
เอาเขา้มาไวใ้ตเ้ส่ือนัน่น่ะ 

ส่ิงท่ีอยากไดเ้รียกร้องมนัมา ตณัหาวิภวตณัหาไง ตณัหาคือความทะยานอยาก 
อยากได ้ น่ีวิภวตณัหาคือไม่ตอ้งการผลกัไส แลว้กบ็อกวา่ทุกข ์ ไม่ตอ้งการทุกข ์ ผลกัไส



ธรรมศาสตร์รังสิต คร้ังท่ี ๓ ไฟล ์๒  ๒๗ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

ทุกข ์ มนักต็ณัหา แลว้ทุกขม์นัอยูไ่หน พทุธเจา้ถึงบอกวา่ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ
ในอริยสจั ทุกขค์วรก าหนด แต่น่ีบอกวา่ทุกขค์วรจะฆ่า ทุกคนจะไม่มีความทุกข ์ 

มีชีวิตอยูมี่ทุกขท์ั้งนั้น มีลมหายใจ มีลมหายใจกทุ็กข ์ทุกขท์ั้งนั้น ในเม่ือทุกขค์วร
ก าหนด ชีวิตน้ีคือทุกข ์ ความรับรู้น่ีเป็นทุกข ์ ทุกอยา่งทุกขท์ั้งนั้นเลย ส่ิงท่ีเรารับรู้ทุกข์
ทั้งนั้น น้ีทุกข ์ทุกขแ์ลว้ทุกขค์วรก าหนด ถา้เราก าหนดทุกข ์เราเห็นทุกข ์เราพดูประจ านะ 
ทุกคนท่ีนัง่กนัอยูน่ี่ ในสตัวโ์ลกไม่เคยเห็นทุกข ์ ไม่เคยเห็นทุกขถึ์งก าหนดทุกขไ์ม่ได ้ ถา้
ก าหนดทุกขไ์ดเ้ป็นอริยสจั อริยสจั สติปัฏฐาน ๔ อริยสจั ๔ สติปัฏฐาน ๔ ทุกข ์สมุทยั 
นิโรธ มรรค  

ถา้ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ถา้เราก าหนดทุกข ์เราก าหนดทุกขไ์ด ้เราเห็นทุกขไ์ด ้
แต่น่ีเพราะเราเป็นปุถุชน จิตเราน่ีหยาบมาก จิตเราน่ีบอดมาก เราเลยไม่รู้วา่ทุกขเ์ป็น
อยา่งไร แลว้เวลามนัเกิดอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจ เจบ็ปวด ร้องไห ้ทุกขใ์จ อนัน้ีอาการ
ของทุกขน์ะ ไม่ใช่ตวัทุกข ์ทุกขม์นัข้ีรดหวันะแลว้มนัไปแลว้  

หลวงตาพดูบ่อยมากเลย กิเลสนะ ความโลภ ความโกรธ ความหลง มนัข้ีรดหวัใจ 
ข้ีไวก้องเตม็หวัใจเน่าเหมน็เลยแลว้มนักเ็ผน่ไปแลว้ กิเลสเผน่ไปแลว้ เราก ็โอย้โอย้ ไอท่ี้
ร้องคร ่าครวญกนันั้น มนัอาการของทุกข ์ไม่ใช่ทุกข ์ถา้รู้จกัทุกข ์เห็นไหม รู้จกัทุกข ์ทุกข์
ควรก าหนด ทุกขม์าจากไหน ทุกขม์าจากตณัหาความทะยานอยาก แลว้ถา้กลบัไปแกท่ี้
ตณัหาความทะยานอยากแกด้ว้ยอะไร? แกด้ว้ยอริยมรรค  

ถา้มรรคมาแก ้แกบ่้อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้ เห็นบ่อยคร้ังเขา้ น่ีตณัหาความทะยาน
อยาก สมุทยัควรละ ละไอต้ณัหาน่ี ละไอต้ณัหาน่ี ไอต้ณัหาความทะยานอยากน่ี พอใจก็
อยากได ้ ไม่พอใจกป็ฏิเสธ ไออ้ยากไดไ้อป้ฏิเสธน่ีคือตณัหาความทะยานอยาก แลว้
ตณัหาความทะยานอยากมนัมีอยู ่มนัจะเป็นมรรคไดอ้ยา่งไร?  

มนัเป็นมรรค เป็นมรรคจะยอ้นกลบัไปเร่ิมตน้ไง เป็นมรรคเพราะเรามีศรัทธา 
เป็นมรรคเพราะเรามีสติปัญญา เป็นมรรคเพราะเราเร่ิมตน้มาจากนัน่ มนัตอ้งยอ้นกลบัไป
ท่ีนัน่ ทีน้ีครูบาอาจารยข์องเรา ภาคปฏิบติัของเรามนัถึง ศีล สมาธิ ปัญญา  

ไอน่ี้มาจากไหนกไ็ม่รู้ มือกส็กปรก ปลน้เขามาเด๋ียวน้ีเลย จะเอามรรค สกปรก
หวัใจน่ีข้ีทั้งนั้นเลย ตอ้งท ามรรคใหไ้ด ้ มรรคของโจร ไม่ใช่มรรคของอริยสจัถา้มรรค



ธรรมศาสตร์รังสิต คร้ังท่ี ๓ ไฟล ์๒  ๒๘ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

ของโจรมนักโ็จรสอนโจร โจรสอนโจรมนักเ็อาธรรมะมาขายหาเงินกนั แต่ถา้มนัเป็น
มรรคจริงๆ นะ  

ถา้เป็นมรรคญาณ มรรคอริยสจัจงั มนัจะตอ้งมีศีล สมาธิ ปัญญา มนัปรับมาจากน่ี 
ถา้มนัปรับมาจากน่ีมนักย็อ้นกลบัไปพื้นฐานของใจ พื้นฐานของเรา แลว้เราท าอยา่งไรมา
มนัถึงไม่มา เพราะค าถามอ่านแลว้มนัสะเทือนใจไง มนัสะเทือนใจเหมือนกบัจะชุบมือ
เปิบ เหมือนกบัวา่จะมีการพิจารณาแลว้จะจดัการตณัหาอยา่งไร?  

กคิ็ดวา่ตณัหามนักเ็หมือนมหาโจรใช่ไหม ออกหมายจบัมนั แลว้เอามนัมาไต่
สวน ไอน้ัน่มนัเป็นทางโลกนะ ถา้ทุกคนจะออกหมายจบั จะออกอนัน้ี ถา้ยงัไม่เห็นทุกข ์
ถา้ยงัไม่เห็นกิเลส ไม่มีตวัจ าเลย รู้วา่นาย ก. เป็นคนปลน้ ในการสืบสวนรู้วา่นาย ก. เป็น
คนปลน้ แต่ไม่ไดต้วันาย ก. มา  

น่ีกเ็หมือนกนั รู้ เรียนธรรมพระพทุธเจา้มา น่ีกิเลส รู้วา่กิเลส รู้ช่ือกิเลส แต่ไม่เคย
เห็นกิเลส รู้ช่ือทุกๆ อยา่งเลย รู้แต่ช่ือมนั นาย ก. เป็นคนปลน้ ปลน้ไปหา้ร้อยลา้น มนัเอา
ไปซ่อนไวท่ี้นัน่ มนัเอาไปท าประโยชน์อยา่งนั้น เอาผูต้อ้งหามาลงโทษไม่ได ้แลว้กเ็ล่ือน
ลอย  

ชาวพทุธไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ ชาวพทุธไม่มีผลงาน ชาวพทุธใจไม่เป็นธรรม ชาว
พทุธเอาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มาท าเป็นนิยาย เป็นซีดีขายกินกนั 
ชาวพทุธไม่มีเน้ือหาสาระ ชาวพทุธไม่มีธรรมในหวัใจ ชาวพทุธไม่ไดป้ระโยชน์จาก
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้  

ถา้ชาวพทุธจะไดผ้ลงานธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตอ้งรักษา
ตวัเองใหไ้ดก่้อน ตอ้งรักษาศีล ตอ้งรักษาพื้นฐานของศีลใหจิ้ตใจมนัเขม้แขง็ ถา้รักษา
พื้นฐานของศีลเหมือนคนจะป้ันโอ่ง ป้ันไห การป้ันโอ่งป้ันไหเขาตอ้งเอาดินมาหมกั เอา
ดินมาหมกั มานวดดินจนดินไดท่ี้ ถา้เรานวดดินไม่ไดท่ี้ เอาข้ึนป้ันโอ่งป่ันไหมนักร่ั็ว มนั
กแ็ตก มนักร้็าว มนักไ็ม่ไดอ้ะไร โอ่งไหนั้นใชไ้ม่ได ้ 

ศีลเหมือนการเตรียมตวัของใจ ถา้เราจะแกต้ณัหาความทะยานอยาก เราตอ้งมีศีล
ปกติ เราตอ้งมีศีลของเราก่อน เราท าสมาธิของเราข้ึนมา เราตอ้งเตรียมใจของเรา เราตอ้ง
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เตรียมของเรา เอาดิน คือเอาใจของเรามาหมกัมาท ามาย  า่ มาท าใหม้นัสมควร ใหดิ้นมนั
ไม่มีส่ิงท่ีป้ันไปแลว้มนัจะมีรอยร่ัว มนัจะมีรอยแตกร้าว แลว้เราป้ันข้ึนมาเป็นโอง่เป็นไห  

น่ีอริยสจั ถา้ใครเห็นอริยสจั ใครท าอริยสจัข้ึนมา อริยสจัน่ีไง น่ีธรรมะส่วน
บุคคล ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาเป็นธรรมะสาธารณะ ธรรมะสาธารณะเป็นธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ไม่ใช่ธรรมะส่วนบุคคล ธรรมะส่วนบุคคลองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้  

“อานนท ์ เราตายไปเราเอาธรรมของเราไปคนเดียวนะ เราไม่ไดเ้อาธรรมของใคร
ไปเลย”  

พระสารีบุตรตายไปกเ็อานิพพานของพระสารีบุตรไป พระโมคคลัลานะตายไปก็
เอาธรรมของพระโมคคลัลานะไป ถา้ปุถุชนใครกแ็ลว้แต่ท าธรรมะข้ึนมาในหวัใจของ
ตวัเองได ้มนักเ็ป็นธรรมะของตวัเอง  

แลว้ธรรมะของตวัเอง เราสร้างตึกนัง่ร้านข้ึนมา เราสร้างตึกข้ึนมามนัมีนัง่ร้านอยู่
ท่ีไหน เสาเขม็คานคอดินของเราตั้งอยูท่ี่ไหน กต็ั้งอยูท่ี่กลางหวัใจไง ภวาสวะตวัภพไง 
คือตวัส่ิงท่ีกิเลสมนัก่อร่างสร้างตวัข้ึนมา  

ตณัหาทะยานอยากมนัอาศยัส่ิงน้ีก่อร่างสร้างตวัข้ึนมาเพราะมนัมีฐาน มนัมีภพ 
แลว้เราจะเขา้ไปหามนั เราจะเขา้ไปท าลายมนั ไปท ากนัท่ีไหน เพอ้เจอ้กนัไปหมดเลย น่ี
ไง ถา้ไม่มีหลวงปู่ มัน่ ไม่มีครูบาอาจารยม์ากไ็ม่เช่ือกนัวา่ศาสนาพทุธมีมรรคผลนิพพาน 
มรรคผลหมดกาลหมดสมยั ไม่มีท าไม่ได ้ หมดเวรหมดแลว้ มีแต่อยูก่นัไปเฉยๆ อยูก่นั
ไปแบบยอมจ านน  

หลวงปู่ มัน่หลวงปู่ เสาร์ใชชี้วิตทั้งชีวิตเพื่อใหส้งัคมยอมรับวา่มีจริง แลว้ปฏิบติัมา
ในป่าในเขา ผูท่ี้มีความสนใจจริงจากครูบาอาจารยเ์ราตอ้งเขา้ไปหาท่านในป่าในเขา จะ
เขา้ไปศึกษากบัท่านเพราะอยูใ่นท่ีสงดั อยูใ่นท่ีวิเวก อยูใ่นชยัภมิูท่ีสมควรแก่การ
ประพฤติปฏิบติั ไม่อยูใ่นตลาดหรอก ไม่อยูใ่นท่ีมีการคลุกคลีกนัหรอก  

มานัง่อยูน่ี่เกรงใจคนนั้น เกรงใจคนน้ี คนนู่นจะเอาอยา่งนั้น คนน้ีจะเอาอยา่งน้ี 
โอย้ ปวดหวั กบับา้นดีกวา่โวย้ อยูใ่นป่าในเขา อยูค่นค ่าคนเดียวสุขสบายของท่าน แลว้
ใครอยากรู้จริง ใครอยากไดจ้ริงตอ้งไปหาท่าน แลว้ท่านกฝึ็กฝนของท่านข้ึนมาเพือ่เป็น
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รุ่นต่อๆ มา เป็นหลวงปู่ แหวน หลวงปู่ ขาว หลวงปู่ ต่างๆ เป็นครูบาอาจารยข์องเราท่ีมี
หลกัมีเกณฑ ์มีหลกัมีเกณฑก์อ็ยูใ่นป่าในเขา มีหลกัมีเกณฑก์ารสั่งสอน  

คนเขาไปโรงพยาบาล ไปหอ้งผา่ตดัเขา เขาไม่ใหเ้ขา้นะ เขาตอ้งมีการฆ่าเช้ือก่อน 
เขาถึงจะใหเ้ขา้นะเพราะมนัติดเช้ือ มนัท าลายคนไขเ้ขานะ เราไปในหอ้งพยาบาลจะเขา้
ไปในทุกหอ้งไดอ้ยา่งไร? น่ีกเ็หมือนกนัในการประพฤติปฏิบติั วดัป่าผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั
เขาตอ้งสงวนรักษาของเขาไว ้ไวเ้พือ่ในการประพฤติปฏิบติั  

ไปวดัแลว้กต็อ้งใหเ้หมือนกบัไปศนูยห์า้งสรรพสินคา้ ตอ้งใหมี้คนดูแล เอง็กไ็ป
หา้งสรรพสินคา้สิ เอง็มาวดัท าไม? มาวดัคือวดัใจ ใจพอใจไหม? เขา้มาวดัแลว้กิเลส
ตณัหาความทะยานอยากมนัเคยสะสมมา มนัคือนิสยัอยา่งน้ี เราพอใจไหม?  

เราไปวดัเรากต็อ้งเคารพกติกาของวดันั้นสิ วดัไม่เหมือนบา้น บา้นไม่เหมือนวดั  

บา้นของเรามนักบ็า้นของการอยูก่บัสงัคม สงัคมเขากอ็ยูก่นัอยา่งนั้น ไปวดั วดั
พรหมจรรย ์ พรหมจรรยเ์พื่อจะ อยูบ่า้นมนัเหมือนไมช้ื้นไมดิ้บเห็นไหม เหมือนไมส้ด 
ไมส้ดมนัสีไฟไม่ข้ึนหรอก ไมส้ดมนัสีอยา่งไรไฟกไ็ม่เกิด ไมน่ี้ตอ้งตากใหแ้หง้ก่อน พอ
ตากใหแ้หง้กถื็อพรหมจรรย ์ ไปอยูว่ดั วดัเป็นพรหมจรรย ์ วดัน่ีเป็นไมแ้หง้ๆ ไปอยูก่นั
แหง้ๆ อยูใ่นวดัอยูแ่บบแหง้ๆ แลง้ไง อยูแ่บบไม่มีใครมาดูแลรักษาไง  

พอไมม้นัตากไวจ้นมนัแหง้ พอแหง้ข้ึนมาเอามาสีกนั ความสีของไมแ้หง้มนัจะ
เกิดไฟได ้แลว้ความสีของไมแ้หง้มนัจะเกิดไฟได ้แลว้เราบอกวา่ไมแ้หง้กไ็ม่ดี ไมเ้ปียกก็
ไม่ดี อะไรกไ็ม่ดี แต่จะจดัการกบัตณัหาความทะยานอยากนะ วา่จะจดัการกบัตณัหา
ความทะยานอยาก  

แต่ในวิธีการท่ีจะไปจดัการมนัปฏิเสธหมดเลย ปฏิเสธวิธีการเขา้ไป ไร้ค่า นู่นก็
ไม่จ  าเป็น ศีลไม่ตอ้ง อะไรกไ็ม่ตอ้ง อุย้ เสียเวลา ไม่ตอ้งทั้งนั้น เอาปืนไปยงิมนัเลย 
ตณัหา เอาปืนไปยงิมนั 

 โลกคิดกนัอยา่งน้ีไง โลกถึงไม่เห็นคุณค่า ไม่เห็นคุณค่าขอ้วตัรปฏิบติั หลวงปู่
มัน่ครูบาอาจารยท่์านสอนนะ เกบ็หอมรอมริบ ทุกกฎ ขอ้หน่ึงกไ็ม่ยอมใหร่้วง ส่ิงใดๆ ก็
ไม่ยอมใหร่้วง ถนอมรักษา ถนอมมากเพราะรู้มาเห็นมาเพราะวิธีการอยา่งน้ี ครูบา
อาจารยท่ี์เป็นธรรมนะ ท่านจะเคารพธรรมและวินยัมาก 
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เหมือนกบัพวกเราจบจากสถาบนัไหน เราจะซ้ึง สถาบนันั้นจะมีคุณประโยชน์กบั
เรามาก มีคุณมีประโยชน์กบัเราเพราะเราไดจ้บสถาบนันั้นมา ถา้ใครประพฤติปฏิบติั
มานะ ประพฤติปฏิบติัมาดว้ยความเป็นจริงนะ ถา้ประพฤติปฏิบติัดว้ยความเป็นจริงนะ 
มนักล็บูๆ คล าๆ น่ีสีลพัพตปรามาสไง  

ค าวา่สีลพัพตปรามาสคือมนัไม่ซ้ึงใจ ไม่กินใจ ไม่ดูดด่ืมใจ แต่ถา้เป็นสกักายทิฏฐิ 
ความเห็นถกูตอ้ง สกักายทิฏฐิ สกักายะคือกาย ทิฐิคือความเห็นผดิ แลว้วิปัสสนาไปจน
เห็นถกู เห็นถกูวา่กายน่ีมนักเ็ป็นสภาพของกาย จิตกบักายอยูด่ว้ยกนั เราไปพดูกนันะ คน
อ่ืนเห็นเราผดิ คนอ่ืนเขา้ใจเราผดิ ทุกคนเขา้ใจเราผดิหมดเลย  

แลว้หวัใจมนัเขา้ใจตวัมนัเองผดิ มนัเขา้ใจผดิ สกักายทิฏฐิ มนัมีทิฐิ ความเห็นผดิ 
มนัถือวา่ร่างกายน่ีเป็นของเรา ร่างกายเป็นของเราโดยสมมุตินะ ทุกคนเกิดมา ใช่ร่างกาย
ของเราเป็นโอกาสของเรา มนัสมมุติ สมมุติหมายถึงวา่มนัเป็นของเราชัว่ชีวิตน้ี ชัว่ชีวิต
ไง แต่ถา้มนัเป็นของเราจริง เราตอ้ง แมแ้ต่ชัว่ชีวิตเรายงับงัคบัมนัไม่ไดเ้ลย  

“เอง็อยา่หิวสิ เอง็อยา่หิวนะ เอง็อยา่ทุกขน์ะ  เอง็อยา่เจบ็ไขไ้ดป่้วยนะ เอง็อยา่..” 

บงัคบัไม่ไดท้ั้งส้ิน แต่มนัเป็นกรรม กรรมเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ พอเกิดมา
เป็นมนุษยค์วามเขา้ใจ ถา้จิตมนัเห็นจริง เรามาอยูก่นัชัว่คราวนะ ไม่ใช่ของเราหรอก 
อาศยักนั มนัจริงตามสมมุติคือโอกาสท่ีเป็นมนุษย ์ สุดทา้ยแลว้จิตน้ีไม่เคยตาย เวลามนั
พลดัพราก มนัออกไปมนัไม่มีอะไรหรอก  

น้ีวา่ไม่มีอะไรป๊ับถา้ความเห็นจริงวา่ไม่มีอะไรป๊ับเรารู้จกัท่ีน่ีวา่ไม่มีอะไร เรารู้
จริงตามเทคโนโลย ี เคร่ืองเทคโนโลยเีคร่ืองใชน่ี้ถา้เรารู้จริงเราใชม้นั เราจะไม่ต่ืนเตน้กบั
มนัเลย ใหค้นท่ีไม่เป็นมาใชสิ้ กดน่ีพงัหมดเลยล่ะ กดแลว้มนักไ็ม่เป็นการใชใ้หเ้ป็น
ประโยชน์ข้ึนมา กดแลว้เปิดเสียงไม่ออกหรอก กดไม่เป็น กดใหต้าย ทุบมนัยงัไม่ออก
เลย แต่คนใชเ้ป็นพอกดปุ๊บออกหมดเลย  

ถา้เราเขา้ใจสกักายทิฏฐิ ความเขา้ใจทิฐิมนัไม่มีในหวัใจแลว้มนัจะไปสงสยั
อะไร? มนัจะท าไม่เป็นไดอ้ยา่งไร? มนัไปไดท้ั้งนั้น ถา้สกักายทิฏฐิ พอมนัรู้จริงข้ึนมา 
มนักไ็ม่สีลพัพตปรามาส มนักไ็ม่ลบูคล า มนัจะลบูคล าไดอ้ยา่งไรเพราะมนัรู้จริง แต่ท่ี
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สอนกนัน้ีไม่ใช่ลบูคล านะ ถามไปถามมาคนตอบมนังง ไม่ลบูคล าหรอก กงูง งงแลว้มนั
กไ็ม่รู้  

เวลาพดู พดูอยูค่นเดียว หา้มถามนะ อยา่ถาม ถามเด๋ียวตอบไม่ได ้ ถา้เป็นความ
จริงมนัตอบไดห้มด ส่ิงท่ีจริงส่ิงท่ีดีงามนะ ส่ิงท่ีจริงส่ิงท่ีดีงามมนัเป็นประโยชนก์บัเรา 
ถา้มนัเป็นประโยชนก์บัเรา ตณัหาความทะยานอยาก เพราะค าถามมนัถามเท่าน้ีแหละ 

แต่วิธีการท าข้ึนมา ครูบาอาจารยท์  านะ ท าสมาธิ ท าสมาธิ ค  าเดียวนะ ท า ๑๐ ปี
สมาธิไม่ไดส้กัที แลว้เวลาพดูกนั เอาง่ายๆ วา่วิธีน้ีเป็นทางลดั เวลาพดูถึงทางลดัเราเศร้า
ใจมากนะ เพราะเราอยา่งท่ีวา่ มนัด่าเขาอยูเ่ม่ือก้ีน้ีวา่ค  าถามมนัถามผดิ เร่ืองอริยสจั แต่
เวลาเราพดู เรากจ็ะบอกวา่เราทดสอบมาหมด  

ค าวา่ทดสอบน้ีมนัเป็นนิสยัของเราเอง เรากอ็ยากรู้ของเรา เราอยากรู้ของเราเพื่อ
อะไร เพราะมนัเป็นนิสยัท่ีวา่เรารู้มาเพื่อจะเป็นวิชาการ เพื่อจะโตแ้ยง้ไง ท่ีบอกวา่เป็น
ทางลดัทางลดัเพราะเซนน่ีเรากอ็ยากท า ดูหนา้เราสิเจ๊กทั้งข้ี พอ่น่ีจีนนอก พอ่น่ีอพยพมา
จากเมืองจีนเลย  แลว้ท าไมเราจะไม่สนใจเร่ืองน้ี เราศึกษาหมดนะ  

น้ีพอศึกษามาแลว้ปฏิบติัไปนะ ในมหายาน หา้มติดกาลเวลา แลว้ตอนนั้นถือขอ้
วตัรปฏิบติัมาก ถึงเวลาจะท าตามขอ้วตัรเลย เอะ๊ ถา้ไม่ติดกาลเวลาจะท าอยา่งไร? มนัก็
ละลา้ละลงัอยูน่ะ แต่ดีอยา่งหน่ึงไม่ท้ิง กท็  าไปเร่ือยๆ พอจิตมนัผา่นคือจิตมนัเขา้ใจแลว้ 
อ๋อ ไม่ติดกบักาลเวลาคือติดในมิติ  

เราน่ีติดในกาลเวลา มนุษยน่ี์ ๒๔ ชัว่โมง  ๑๐๐ วนัเท่ากบัเทวดาเขา ๑ วนั เขาก็
ติดในวนัเวลาของเขา การท างานของเราน่ีเชา้เขา้งาน เยน็ออกงาน ติดกบักาลเวลาไหม 
ติดในกาลเวลาเพราะเวลาของมนุษยไ์ง แต่ถา้จิตมนัพน้แลว้มนัไม่ติดในกาลเวลาคือวา่
มิติในโลก มิติของเวลาไม่ติดกบัใจดวงน้ีเลย  

แต่ตอนอ่านใหม่ๆ ไม่เขา้ใจ งงเหมือนกนั เกือบท้ิง ถา้ท้ิงน่ีแยเ่ลย ท้ิงแยห่มายถึง
วา่เราจะปล่อยหลกั หลกัน้ีปล่อยไม่ได ้แลว้กบ็อกวา่ทางลดัๆ เราปฏิบติัมาแลว้นะ ไอค้น
ท่ีวา่ไปทางลดัๆ ลดัลงนรก ทางลดัไม่มี มีแต่ทางตรงของพระพทุธเจา้ ทางลดัไม่มี  

ถา้ทางลดัมีนะพระพทุธเจา้บอกแลว้ พระพทุธเจา้เก่งกวา่ทุกๆ คน มหายานค าวา่
ทางลดัๆ ของเขา เราศึกษาเราไดป้ระโยชน์จากมหายานมาเยอะมาก ฮวงโป เวย่หล่าง
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อ่านมาหมด แลว้ทดสอบมาหมด ขณะท่ีเวย่หล่าง ฮวงโปกท็ดสอบนะ เขาเขา้โศลกของ
เขา เขานัง่ทีหน่ึง ๗ วนั ๗ คืน เวลาเขาเขม้ของเขา เขามีท าเขม้ของเขา  

แลว้ทางลดัของเราคือหยบิของมาแลว้ปล่อยวางอยา่งนั้นเป็นไปไม่ได ้ กิเลสมนั
เหมือนกนั กิเลสของมนุษย ์ กิเลสของสตัวโ์ลกอนัเดียวกนั แลว้การปล่อยกิเลส การ
ท าลายกิเลสมามนัตอ้งท าไดเ้หมือนกนั ฉะนั้นทางลดันะ ทางลดัท่ีพดูกนัไม่มี มีแต่ขิปปา
ภิญญา ผูท่ี้ตรัสรู้เร็ว เห็นเร็ว นัน่เป็นเร่ืองของเขา นัน่เป็นบุญกศุลของเขา แต่วา่ทางลดั
นะ เพราะในการสอนของเวย่หล่างนะ 

 ในการสอนของมหายาน ตบมือขา้งเดียวเสียงอะไร? ท่ีวา่ท าสมาธิน่ีไง พอท า
สมาธิมา ๑๐ ยงัท าไม่ไดเ้ลย  

เซน “ตบมือขา้งเดียวเสียงอะไร?”  

เขาเป็นหมอไง เขารักษาคนไข ้พอรักษาคนไข ้เสียงใบไม ้ลมพดัมา  

“ตบมือขา้งเดียวเสียงใบไมค้รับ” ไม่ใช่  

“ตบมือขา้งเดียวเสียงน ้าตกครับ” ไม่ใช่  

ตบมือขา้งเดียวหมายถึงเสียงอะไร? ตบมือขา้งเดียวไม่มีเสียง พอเฉลยนะ ตบมือ
ขา้งเดียวไม่มีเสียงหรอก อาจารยเ์ขาหลอกเอง็ หลอกให้ใชใ้คร่ครวญความคิด คิดจนจิต
มนัเป็นสมาธิข้ึนมานะ ตบมือขา้งเดียวไม่มีเสียง แต่เป็นเหมือนค าบริกรรมพทุโธ พทุโธ
เรา ใชค้วามคิดอยู ่๑๔ ปี ลดัทางลดั ทางลดั  

พวกน้ีศึกษาไม่รอบคอบ ทางลดัถา้มีนะ เราพดูบ่อยมากวา่องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ ปัญญาคุณขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีเรากราบไหวก้นั 
เวลาเรากราบไหว ้ เวลากราบพระกราบพระไหม? เขาบอกนะกราบพระน่ีกราบ
ทองเหลือง กราบทองเหลือง กราบปูน โง่ โง่มาก  

เวลาไปหาหลวงตา หลวงตาบอกใหก้ราบพระ กราบถึงพระไหม? เวลากราบพระ  
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กราบคร้ังแรกกราบถึงคุณขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เรากราบถึง
บุญคุณ กราบถึงเมตตา กราบถึงปัญญาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีร้ือคน้
ธรรมวินยัไวใ้หเ้ราไดเ้ป็นประโยชน์  

กราบคร้ังท่ีสองกราบถึงธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีท่านร้ือคน้
ข้ึนมา  

กราบคร้ังท่ีสามกราบถึงคุณของพระอริยสงฆ ์พระสงฆท่ี์เป็นพระอรหนัต ์ น่ีพระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นศาสดาของเรา เรากราบพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์แต่
ส่ิงท่ีหล่อข้ึนมาเป็นสมมุติ เป็นสมมุติ เป็นสญัลกัษณ์ใหเ้ราไดก้ราบไดไ้หว ้กราบพระให้
ถึงพระ  

เวลาทางวิทยาศาสตร์เขาพดูกนัไง ไปกราบท าไม กราบทองเหลือง กม็นัโง่ขนาด
นั้น มนักราบพระไม่ถึงพระหรอก เพราะใจมนัหยาบ ถา้ใจมนัละเอียดนะ มนักราบพระ
ถึงพระ กราบคร้ังแรกกราบถึงพระพทุธเจา้ กราบคร้ังท่ีสองกราบถึงธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ กราบคร้ังท่ีสามกราบถึงพระอรหนัตใ์นศาสนาขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ น่ีคือกราบพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ 

เรากราบพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เราไม่ไดก้ราบอิฐ หิน ทราย ปูนหรอก 
อิฐ หิน ทราบ ปูนเป็นรูปเคารพ เป็นเคร่ืองเคารพ เป็นสมมุติใหเ้ราเป็นจุดหมายป้ายทาง 
ใหเ้รากราบไปเท่านั้น ถา้มนัถึงธรรมนะ ความท่ีวา่มนัถึงธรรม มนัจะถึงธรรมโดยความ
เป็นธรรม  

ถา้เราไม่ถึงธรรมนะ เราไม่ถึงธรรม เราจะโตแ้ยง้ไปหมดเลย แลว้จะบอกเห็น
ไหม จะบอก ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ บอกทางลดัทางลดั ถา้เป็นทาง
ลดันะ พระพทุธเจา้เปิดใหแ้ลว้ พอ่แม่คนไหนบา้งไม่รักลกู? แลว้องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ปรารถนามาร้ือสตัวข์นสตัวม์นัยิง่กวา่ลกูนะ จะขนใหห้มดเลย  

ถา้ขนใหห้มดเลยกเ็อารถแทรคเตอร์มาขนไปเลย แลว้ขนไดไ้หม? ขนไม่ได้
เพราะน่ีมนัเป็นเน้ือ เป็นร่างกาย ขนนะ เวลาจะขนร้ือสตัวข์นสตัวน์ะ เชา้ข้ึนมาพทุธกิจ 
๕ เลง็ญาณก่อนเลยล่ะ นัง่อยูน่ี่ใจใครฝักใฝ่ในธรรม พอใจใครฝักใฝ่ในธรรม ใจของใคร
มนัจะเขา้ถึงธรรมะได ้ 
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พอใจเขา้ถึงธรรมะไดโ้อกาสของใครท่ีมนัจะตายก่อน เอาคนนั้นก่อน รีบเอาคน
นั้นก่อน ถึงไปเอาองคุลีมาลก่อน ถา้ชา้อีกวนัเดียวองคุลีมาลฆ่าแม่ แลว้องคุลีมาลในเม่ือ
มาตุฆาตแลว้หมดสิทธ์ิ ถา้ไปชา้กวา่น้ีองคุลีมาลจะไม่เป็นพระอรหนัต ์ วนันั้นตอ้งไปเอา
องคุลีมาลก่อน น่ีร้ือสตัวข์นสตัว ์ 

ร้ือสตัวข์นสตัวเ์ป็นความรู้สึก เอาจิตขนจิต เอาความรู้สึก เอาธรรมะเขา้ไปขนเอา
หวัใจพน้จากกิเลส แลว้เวลามนัจะร้ือข้ึนมา ถา้ครูบาอาจารยมี์คุณธรรมกส็อนผมสิ แก้
กิเลสผมสิ กมึ็งกลบัไปแกท่ี้บา้นมึงเองสิ มนัต่อรอง เอากิเลสเอามาอา้ง ไร้สาระมาก เจอ
บ่อยมาก  

บางคน โอย๊ มรรค ๘ มรรคสามคัคีมนัตอ้งใชส้มาธิก าลงัเท่าไร? มนัตอ้งใชค้วาม
เพียรเท่าไร? คิดค่าของน ้าหนกัไง แลว้กจ็ะเอารวมค่าน ้าหนกัใหม้รรคสามคัคีไง คิดแบบ
วิทยาศาสตร์ เราเวลาเราถึงบอกวิทยาศาสตร์น่ีนะ วิทยาศาสตร์มนัเป็นการแสดงออกของ
ธรรม วิทยาศาสตร์น่ีเรามาอา้งอิงเพื่อใหธ้รรมะชดัเจน วิทยาศาสตร์เป็นทางใหธ้รรมะได้
แสดงออกมา  

ธรรมะเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตนะ มนัตรวจสอบได ้มนัทดสอบได ้ของจริงๆ นะ 
แต่ตวัวิทยาศาสตร์มนัเป็นโลก ทางวิทยาศาสตร์ค่าปรมตัของวิทยาศาสตร์ไม่มี ร้อย
เปอร์เซ็นตไ์ม่มี วิทยาศาสตร์ไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต ์๙๙.๙๙ แต่ถา้เป็นธรรมะนะ ถา้ ๙๙.๙๙ 
นะ มีแค่จุดหน่ึงน่ีมรรคสามคัคีไม่ได ้ 

ปรมตัถธรรมน่ีร้อยเปอร์เซ็นต ์ ลา้นเปอร์เซ็นต ์ สิบๆๆๆ ลา้นเปอร์เซ็นตเ์ลย 
สะอาดบริสุทธ์ิไดป้รมตัธรรม เหนือวิทยาศาสตร์มาก เหนือวิทยาศาสตร์มาก 
วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได ้ถา้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได ้ 

“ไอน์สไตนบ์อกเลยถา้มีโอกาสนบัถือศาสนา ขอนบัถือศาสนาพทุธ”  

เพราะศาสนาพทุธดว้ยเอาวิทยาศาสตร์มาค านวณแลว้มนัดีหมดเลย แต่ท าได้
ไหม? ท าไม่ไดเ้พราะเป็นปริยติัไง เป็นการศึกษาไง เป็นการเทียบเคียงไง เป็นการเอา
วิทยาศาสตร์มาจบัไง 

 วิทยาศาสตร์มนัดีท่ีวา่เพื่อพิสูจน์วา่ศาสนาเรามีรูปธรรมท่ีจบัตอ้งท่ีพิสูจน์ไดเ้ท่า
นั้นเอง ท่ีวา่ทางลดัทางลดั เราไปพดูกนัเองเพราะทางลดัในมหายาน ในเวย่หล่างท าที
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หน่ึงเป็นสิบๆ ปีทั้งนั้น เขาท าจริงท าจงัของเขาเพียงแต่เป็นโวหารไง เป็นโวหาร
เหมือนกบัวา่ถา้เราไปติด  

นิพพานอยูใ่นข้ี นิพพานอยูใ่นมด นิพพาน นิพพานเขาเพื่อไม่ใหติ้ด เราไปติด
เคารพบูชากนักเ็ป็นการออ้นวอน เราไปติดเคารพบูชากนัมนักเ็ป็นส่ิงท่ีสุดเอ้ือม ท่านถึง
บอก นิพพานอยูใ่นข้ี อา้ว เซนมนัวา่อยา่งนั้นจริงๆ นะ นิพพานอยูใ่นข้ี นิพพานอยูใ่นมด 
นิพพานอยูใ่นท่ีเราไม่ไปยดึมัน่มนัไง  

ค าพดูน่ีมนัเป็นโวหารเฉยๆ มนัเป็นโวหารใหเ้ราไม่ไปติดขอ้งไง เหมือนกบัเดก็
มนัพดูอะไรแลว้มนัยดึกต็บมือมนัออก ไอเ้ราพอเขาตบมือออกกเ็ลยปล่อยหมดเลย ทาง
ลดัทางลดั เวลาตกนรกนะ “เฮย้ มึงกม็าหรือ?” “เฮย้ กกูม็า” ตกนรกกนัหมดเลยเพราะมนั
ท้ิงหมดเลย ถึงบอกนิพพานลดัลงนรกไง ลดัลงนรก  

แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยท่ี์เป็นความจริงนะ ถา้มนัลดัไดน้ะ มนัเป็นไปไม่ได ้เราจะ
พดูตลอดเลย พวกเราน่ีนะเป็นบริษทั ๔ อยูใ่นศาสนา แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้เป็นเจา้ของศาสนาแลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้วางเอาไวน้ะ มนัเป็น
ความเห็นทั้งหมด ดูอยา่งเถรวาทเรา อยา่งสงฆท์ัว่ไปนะ  

อคัรสาวกเบ้ืองซา้ยเบ้ืองขวาตอ้งเป็นพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ เพราะ
อะไร? เพราะพระพทุธเจา้ตั้ง แลว้เป็นความจริง จริงๆ แต่มหายานนะเป็นพระกสัสปะ 
เป็นพระกสัสปะเป็นพระอานนทเ์พราะอะไร? ในความคิดโลกๆ เป็นพระกสัสปะ เป็น
พระอานนทเ์พราะพระสารีบุตรพระโมคคลัลานะนิพพานก่อนองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้  

พอพระพทุธเจา้นิพพานไปแลว้พระกสัสปะเป็นผูส้งัคายนา พระอานนทสื์บต่อ
ศาสนามา เขาเห็นถึงการท าประโยชน์ไง แลว้เห็นการท าประโยชน์มนัเป็นประโยชนท์าง
โลกไง มนัเป็นประโยชน์ทางโลก มนัเป็นประโยชน์กนัสืบต่อมา แต่องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ไม่ไดม้องประโยชน์ทางโลก มองประโยชน์ทางธรรมท่ีลึกซ้ึงกวา่โลก
หลายร้อยหลายพนัเท่า  

เพราะถา้ไม่มีพระโมคคลัลานะ ไม่มีพระสารีบุตร ศาสนามนัจะปักลงมัน่คงอยา่ง
น้ีไม่ได ้ ขณะท่ีทรมานคฤหบดีต่างๆ ท่ีไม่มีความสามารถเอาพระโมคคลัลานะเหาะข้ึน
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ไปก่อน ไปแสดงฤทธ์ิแสดงเดชทั้งนั้นเลย แลว้เวลาเทศนาวา่การ เวลาพระสารีบุตรไป
โตแ้ยง้กบัเจา้ลทัธิต่างๆ ตอนเชา้ออกบิณฑบาตใช่ไหม พอบิณฑบาตออกไปเขามีทฤษฎี
อะไรกไ็ปโตแ้ยง้กบัเขา  

แลว้คนไม่รู้จริงไปโตแ้ยง้ไดไ้ง มีพระมากเลยตอนเชา้ก่อนออกบิณฑบาตไป
โตแ้ยง้กบัเจา้ลทัธิต่างๆ เวทนามี ๒ เวทนามี ๓ โตแ้ยง้ไม่ถกูนะ เวลากลบัมาหา
พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้เอด็เอานะ โมฆบุรุษ โมฆบุรุษคือวา่คนโง่คนเปล่า ไม่รู้จริง ไม่
รู้จริงไปพดู เหมือนเราถา้คนศึกษาอยา่งท่ีวา่เม่ือก้ีน่ีเห็นไหม ไปกราบฤๅษีชีไพรกนั มึง
ไปกราบท าไม? ไปกราบเพราะมึงโง่ไง เพราะหวัใจมึงไม่มีหลกัไง  

ทีน้ีพอหวัใจมึงโง่ไม่มีหลกั มนัไปพดูออกไปมนักพ็ดูดว้ยความโง่ๆ ไง ไปหา
พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้กอ็ดัเอาอีก แต่พระสารีบุตรโตแ้ยง้นะ ไปโตแ้ยง้กบัอะไร กบั
ไอพ้วกปริพาชกเห็นไหม ไปปราบ จิตหน่ึง ใหต่้อกนั พอต่อกนั เขาเป็นปริพาชิกา เขาไล่
หมด พระสารีบุตรตอบไดห้มดเลย  

เวลาพระสารีบุตรถามบา้ง “หน่ึงไม่มีสองคืออะไร?” ตอบไม่ได ้ หน่ึงไม่มีสอง 
ของในโลกน้ีเป็นของคู่หมด มีส่ิงตรงขา้มหมด แลว้หน่ึงไม่มีสองคืออะไร? หน่ึงไม่มี
สองกนิ็พพานน่ีไง ถา้คนไม่นิพพานพดูไม่ได ้ หน่ึงไม่มีสอง หน่ึงเดียวตอบไม่ได ้ ตอบ
ไม่ได ้ 

“อยากรู้ไหม? อยากรู้ตอ้งบวชก่อน”  

เอามาบวชนะจนเป็นนางภิกษุณีท่ีมีฤทธ์ิมาก ถา้หวัใจไม่เป็นจริงมนัจะไปแกไ้ข
พวกทิฐิมานะ ไอพ้วกต่างๆ ท่ีไม่เห็นดว้ยไม่ได ้ ฉะนั้นศาสนาท่ีมัน่คง ศาสนาท่ีมัน่คงท่ี
แบบท่ีวา่  

“มารเอยเม่ือใดภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกายงัไม่สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้ง
ของลทัธิต่างๆ ได ้เราจะไม่ยอมปรินิพพาน”  

แลว้พระสารีบุตรพระโมคคลัลานะปักศาสนาใหมี้ความมัน่คง ศาสนามัน่คงมา
ส่ิงน้ีเป็นประโยชน์กบัเรา พระพทุธเจา้เป็นคนตั้งเองอคัรสาวกเบ้ืองซา้ยเบ้ืองขวา ฉะนั้น
ในศาสนาพทุธส่วนใหญ่แลว้จะอคัรสาวกเบ้ืองซา้ยเบ้ืองขวาเป็นพระสารีบุตรพระโมค
คลัลานะ  
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แต่มหายานบอกวา่พระกสัสปะกบัพระอานนท ์ พระอานนทเ์ป็นพระโสดาบนั 
พระพทุธเจา้จะปรินิพพานนะ พระโสดาบนัร้องไห ้กอดคลอนประตูอยูแ่ลว้ร้องไห ้  

“ขา้พเจา้เป็นพระโสดาบนัยงัตอ้งการอาจารยส์อนอยู ่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้กจ็ะปรินิพพานเสียแลว้”  

เสียใจมาก เหมือนกบัเรา เราท าทางวิชาการกนัอยูแ่ลว้อาจารยล่์วงไปล่วงไป เรา
ทุกคนจะวา้เหวม่าก ถามภิกษุ  

“ภิกษุอานนทไ์ปไหน”  

“อานนทไ์ปร้องไหอ้ยูท่ี่กลอนประตูนัน่ครับ”  

“ไปเรียกอานนทม์า” “อานนท ์ อานนทเ์ราบอกเธอแลว้ไม่ใช่หรือ วา่ส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา เราองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ตถาคตกจ็ะตอ้ง
นิพพานในคืนน้ี เธอจะเสียใจไปท าไม ธรรมและวินยัสอนไวแ้ลว้ เราตายไปแลว้อีกสาม
เดือนขา้งหนา้จะมีสงัคายนา เธอ พระอานนทจ์ะไดเ้ป็นพระอรหนัต”์ 

เพราะบุญกศุลเธอสร้างไวม้ากแลว้ อุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มา
ยีสิ่บกวา่ปีเห็นไหม ร้องไห ้ ร้องไห ้ น่ีจะบอกวา่พระอานนทก่์อนท่ีองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้จะปรินิพพาน ในวินยัของเรา  

ภิกษุณีจะจ าพรรษาดว้ยตนเองไม่ได ้ ภิกษุณีจะจ าพรรษาตอ้งจ าพรรษาอยูข่า้งวดั
พระภิกษุ ตอ้งมีภิกษุวดัหน่ึง แลว้ภิกษุณีอยูข่า้งๆ เพราะอะไรรู้ไหม? เพราะใน
พระไตรปิฎกไปเปิดสิ ภิกษุณีธุดงคไ์ปโดนลทัธิต่างๆ เขากลัน่แกลง้ ไปถามนะ มีภิกษุณี
องคห์น่ึงสวยมากแลว้พวกฆราวาสเขาจะมาท าร้ายไง สวยมาก ติดใจมาก ตามตลอด  

“ถามวา่อะไรสวย” “ตาสวย”  

“ตาสวยมากหรือ? ควกัตาใหเ้ลย”  

ช็อกเลย ช็อกเลย พระอรหนัต ์อะไรสวย ตาสวย ตาสวยใช่ไหม อะ ตา  

ในพระไตรปิฎกน่ีนะ สมยันั้นตอ้งบอกวา่สงัคมมนัไม่เขม้แขง็ ฉะนั้นภิกษุณีไปท่ี
ไหนคนท่ีเขาไม่ไดถื้อเขาจะเคารพไหม? เขาเห็นของเขา เขากก็ลัน่แกลง้ เขากล็วนลาม
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ทั้งนั้น ดงันั้นภิกษุณีตอ้งจ าพรรษาอยูก่บัภิกษุคือวดัอยูใ่กลก้นัเพื่อจะดูแลรักษากนั แลว้
ภิกษุณีบวชจะร้อยพรรษากแ็ลว้แต่ ภิกษุบวชในวนันั้น ภิกษุณีตอ้งฟังพระ จะติเตียนพระ
ไม่ได ้ภิกษุณีจะอยูโ่ดยเอกเทศไม่ได ้ภิกษุณีถึง ๑๕ ค ่า พระภิกษุตอ้งเขา้ไปอบรม แลว้น่ี
ภิกษุณีน่ีมีภิกษุณีพระอรหนัตเ์ยอะแยะเลย 

 นางอุบลวรรณาภิกษุณีท่ีมีฤทธ์ิมีเดชดว้ย ทีน้ีมีฤทธ์ิมีเดชน่ีคือส่วนตวั พระ
อรหนัตไ์ม่มีปัญหาอยูแ่ลว้ แต่น้ีดว้ยความสงัคมใช่ไหม ถึงวาระท่ีพระอานนทต์อ้งเขา้ไป
เทศน์ไง พระอานนทไ์ม่กลา้เขา้ไปเทศน์ไง ส่วนใหญ่พระอานนทจ์ะนิมนตพ์ระกสัสปะ
เขา้ไปเทศน์เพราะพระกสัสปะเป็นพระอรหนัต ์ ทีน้ีพอพระอรหนัตเ์ขา้ไปเทศน์ อยา่ง
พระอรหนัตเ์ขา้ไปเทศน์ ถามมาเถอะอะไรกต็อบได ้ 

เน่ียจะบอกวา่ เขาเห็น ขณะท่ีเผยแผศ่าสนาอยูถ่า้พระอานนทเ์ป็นพระโสดาบนั
วฒิุภาวะของพระโสดาบนักบัวฒิุภาวะของพระอรหนัตม์นัต่างกนั แลว้พระสารีบุตรพระ
โมคคลัลานะน่ีพระอรหนัตแ์ลว้มีฤทธ์ิ มีฤทธ์ิน่ีไม่ใช่มีโดยท่ีวา่เราไปซ้ือเอา เราไปกดเอา
มาจากตูน้ะ มีฤทธ์ิมีเดชมีอ านาจวาสนาเพราะท่านปรารถนามาเป็นอคัรสาวกเบ้ืองซา้ย
และเบ้ืองขวา ท่านไดเ้ตรียมตวัของท่านมา ท่านไดส้ร้างสมของท่านมา  

ฤทธ์ิเดชมนัเกิดมาจากตรงนั้น พอตรงนั้นมนัเกิดข้ึนมาแลว้มนักเ็ป็นสมบติัของ
ท่าน แลว้คนอ่ืนไม่ไดส้ร้างมาจะเอามาจากไหน พระพทุธเจา้จะตั้งข้ึนมาแลว้กม็อบอาวธุ
ให ้ เอาท่ีไหน มนักไ็ม่ใช่ มนักเ็ป็นเอง ถึงบอกวา่ถา้คนปุถุชนหรือความเห็นของโลก 
เวลามนัตีความกตี็ความประสาโลก มนัไม่เป็นความจริง แต่พระพทุธเจา้ตีดว้ยความเป็น
จริง  

แต่ใจเราเขา้ไม่ถึงกนั ใจเราเขา้ไม่ถึง ใจเราเขา้ไม่รู้ ใจเรามนัเป็นอยา่งนั้น มนัก็
เป็นอยา่งนั้น อนัน้ีพดูถึง พดูถึงการจะรักษา จะดูตณัหา จะควบคุมตณัหา เพราะวา่เราพดู
กนัอยา่งน้ี แลว้พดูอยา่งน้ีป๊ับถา้มีครูบาอาจารยอ์งคไ์หน ท่านเสริมนะ อยู กท็  าอยา่งนั้น
อยา่งนั้น ท าอยา่งนั้นอยา่งนั้นมนัเหมือนกบัประสาเราเลย มนัท้ิงราก คนไม่มีราก คนไม่
มีราก คนไม่มีความเป็นไป  

แต่ถา้คนมีราก ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลดี สมาธิดีตั้งข้ึนมา คนมี
หลกัมีเกณฑข้ึ์นมามนัท างานของมนัได ้ แลว้มนัท างานของมนัเอาตวัรอดได ้ ถา้คนไม่มี
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รากนะ แลว้ตอนน้ีจะตดัรากกนัท้ิงหมด ทางลดั ทางลดั ถา้ท าไดเ้รากโ็อเคนะ ประสาเรา 
เรากอ็ยากลดั เรากเ็คยท าทางลดัมาแลว้เหมือนกนั เรากพ็ยายามจะท าอยูน่ี่  

แต่มนัลดัไม่ได ้ ลดัมนัเส่ือมหมด ลองลดัลองตดัตอนนะ พอเราลดัตดัตอนเด๋ียว
มนัเส่ือมหมด พอเส่ือมหมดเรากต็อ้ง มึงกไ็ปไม่รอด พอไปไม่รอดมนักต็อ้งไปเร่ิมตน้มา
จากนั้น กเ็ร่ิมตน้มาจากศีล สมาธิ ปัญญา ทีน้ีพอท าศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมาแลว้มนัเป็น
จริง พอมนัเป็นจริงข้ึนมา เป็นจริงเพราะเราท าจริง (แหยเ่ร่ือยๆ มนัออกมาเร่ือยๆ น่ี)  

ถาม :   ขณะนัง่สมาธิ จิต ขณะนัง่สมาธิหรือเดินจงกรมอยูรู้่สึกจิตสงบ สมองโล่ง 
สมองโล่งเบาสบาย มีความรู้สึกเป็นปกติสม ่าเสมอดี แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีนบัวนัมนัจะเด่นชดั
มาก ทุกคร้ังท่ีจิตมนัเป็นสมาธิ มนัจะไปจบัรวมกบัแกนแท่งๆ ใกล้ๆ ลมหายใจ แต่ไม่ใช่
ลมหายใจ มนัไม่เพง่ แต่สติมนัไปจบั มนัจะเป็นสมาธิไดเ้ร็ว อยา่งน้ีเรียกวา่จะตอ้ง
ด าเนินการต่อไปอยา่งไร เพราะรู้สึกวา่ระยะหลงัมนัจะเร่ิมเป็นอะไรท่ีชดัเจน  

หลวงพ่อ :  ชดัเจน อนัน้ีคนเขียนน่ีเขียนถกู ถกูตอ้ง สมาธิมนัชดัเจน เราคิดวา่สมาธิ
เป็นความวา่งท่ีไม่มีอะไรเลย ไม่ใช่นะ สมาธิน่ีเป็นความวา่ง แต่เป็นความวา่งท่ีมีเจา้ของ
เพราะตวัจิตเป็นตวัภพ ตวัจิตเวลามนัฟุ้ งซ่าน มนัฟุ้ งซ่านดว้ยอารมณ์ ไม่รู้สึกถึงส่ิงใดๆ 
เลย ถา้มนัเป็นสมาธิตวัมนัเป็นสมาธิ  

ถา้มนัเป็นสมาธิมนัจะ อ๊ึก! สมาธิถึงบางออ้ เอา๊ะ! เอา๊ะ! น่ีเป็นสมาธิ วา่งๆ ค่ะ 
วา่งๆ ค่ะ วา่งๆ นะ ความฟุ้ งซ่านเป็นความคิด ไม่ใช่จิต แลว้เรากพ็ยายามดูนามรูป ดู
ความรู้สึกกนั เวลามนัปล่อยความรู้สึก มนัปล่อยความคิดใช่ไหม? จิตกบัความคิดมนัคน
ละอนั มนัปล่อยความคิดตวัจิตมนัอยูน่ี่  

เวลามนัปล่อยความคิดข้ึนมาตวัจิตมนัไม่ใช่วา่ง ตวัจิตมนัไม่เป็นสมาธิ มนักเ็ลย
ไม่เห็นอะไร ไม่รู้อะไร วา่งๆ ค่ะ วา่งๆ ค่ะ วา่งๆ คือการปล่อย ปล่อยอารมณ์นะ เราไป
สร้างอารมณ์วา่งกนัไง บางทีพอจิตมนัคิดใช่ไหม พอมนัคิดข้ึนมามนักทุ็กขม์นักร้็อน เรา
กทุ็กขเ์พราะความคิด เรากก็  าหนดความคิด ก าหนดดูความคิดแลว้มนัตอ้งปล่อยความคิด
มา  

พอปล่อยความคิดมาตวัมนัเองกเ็ฉยอยู ่ เราถึงบอกเป็นมิจฉาสมาธิ มิจฉาสมาธิ
เพราะอะไรรู้ไหม เพราะมนัไปสร้างอารมณ์ความรู้สึก สญัญาอารมณ์ เราจะบอกวา่มิจฉา
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สมาธิ ส่ิงท่ีท ากนัอยูมิ่จฉาสมาธิเพราะการไปปฏิเสธสมาธิ ทุกคนบอกวา่ก าหนดพทุโธ 
ท าสมาธิน่ีพระป่าน่ี ศีล สมาธิ ปัญญาเน่ินชา้เสียเวลา เราไปปฏิเสธส่ิงท่ีเป็น
คุณประโยชน์กนัเสียก่อน  

อยา่งเช่น เราไปปฏิเสธอาหารท่ีเป็นอาหารหลกั โภชนาการเราปฏิเสธอาหาร
หลกั เราไปกินแต่ส่ิงท่ีเป็นอาหารขยะกนั แลว้สุดทา้ยร่างกายเป็นอยา่งไร? ร่างกายของ
เรามนัจะเป็นประโยชน์ต่อเม่ือเราตอ้งกินอาหารหลกัใช่ไหม มีโภชนาการท่ีถกูตอ้ง 
ฉะนั้นถา้เราก าหนดพทุโธ พทุโธมนัเหมือนกบัเรามาอยูท่ี่ใจกนั เรามาอยูท่ี่ตวัหลกักนั 
พออยูท่ี่ตวัหลกักนัมา 

 ส่ิงท่ีเราท าแลว้มนัดีตรงไหน ดีตรงท่ีร่างกายมนัแขง็แรงไง พอร่างกายมนั
แขง็แรงท่ีมนัชดัเจนข้ึนมา ท่ีค  าวา่ชดัเจน อยา่ไปคิดวา่ผดินะ อยา่ไปคิดวา่ผดิ ส่ิงใดถา้มนั
มีอะไรท่ีชดัเจนข้ึน ชดัเจนข้ึน ฟังใหดี้นะ ตรงน้ีเป็นเคลด็เลย ถา้ชดัเจนข้ึนไปจบัท่ีชดัเจน
นะสมาธิเส่ือมหมด  

ส่ิงใดจะชดัเจนข้ึน เร่ืองของการชดัเจนไม่ใช่เร่ืองของเรา เร่ืองของเราอยูท่ี่การ
ก าหนด อยูท่ี่สติ อยูท่ี่เหตุ ถา้เราอยูท่ี่เหตุสมาธิไม่มีวนัเส่ือม ถา้เราไปอยูท่ี่สมาธิ สมาธิ
เส่ือมหมดเลย อยากไดส้ตางคไ์ม่ท างาน ไม่มีสตางคห์รอก ท าแต่งานสตางคม์นัมาเอง ท า
แต่งานนะ เงินไหลมาเทมา ท าแต่งาน ท าแต่เหตุ  

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้นัง่สมาธิ ก าหนดท่ีสมาธิก าหนดนะ ตอ้งมีก าหนด ตอ้งมีจุดยนื
นะ เรานัง่สมาธิหรือเดินจงกรมเห็นไหม รู้สึกจิตโล่งสบาย โล่งเบาสบายมนัเร่ิมเป็นเบา
สบายเฉยๆ ถา้โล่งเบาสบายอธิบายเป็นชัว่โมง เพราะถา้มนัเป็นปัญญาวิมุตติ การก าหนด
สมาธิน่ีนะมนัเป็นเจโตวิมุตติ  

ค าวา่เจโตวิมุตติน่ีเราจะบอกวา่โยมฟังแลว้นะ โยมอยา่เกาะเราติดนะ อยา่ยดึ การ
ท่ีเราพดูเราพดูเป็นสาขา อยา่งเช่นการศึกษามนัมีเอกสาขาต่างๆ เยอะแยะไปหมดเลย แต่
ส่ิงท่ีเขา้มาเรียนกนัอยูน่ี่เขาตอ้งการใหจ้บ มีอาชีพ ออกไปประกอบอาชีพ  

การท าสมาธิน่ีผลของมนัคืออยากใหไ้ดส้มาธิ ไม่ใช่วา่ตอ้งไปรู้สาขาของคนอ่ืน 
ไม่ใช่ แต่ถา้เราเรียนสาขาไหน เราถนดัทางไหน เราตอ้งเรียนสาขานั้นใหจ้บเพื่อเป็น
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วิชาชีพของเรา น้ีถา้เป็นเจโตวิมุตติ เป็นศรัทธาความเช่ือมนัจะมีหลกัของมนั ถา้หลกัของ
มนัก าหนดพทุโธมนัท าไดง่้าย เหมือนกบัเราท าไดง่้าย  

ดูสินกัมวยเวลาเขาฝึกซอ้มของเขา เขากต็อ้งต่อยกระสอบ เขากต็อ้งเป็นนกัมวย
ของเขาใช่ไหม นัง่วิง่เขากต็อ้งวิ่งของเขาใช่ไหม น้ีถา้เป็นเจโตวิมุตติน่ีจะก าหนดพทุโธ 
พทุโธ พทุโธน่ีมนัจะสงบเขา้มา มนัจะโล่ง มนัจะสบาย แลว้สมาธิจะลึกมาก สมาธิจะมี
น ้าหนกั สมาธิมนั ถา้สงบแลว้อาจรู้ไดเ้ห็น รู้เห็นส่ิงต่างๆ น่ีคือส่งออกคือจิตรู้นอก  

จิตรู้นอกคือจิตรู้อาการของจิต ถา้จิตรู้ใน จิตรู้ในคือจิตเห็นอริยสจั ถา้จิตรู้นอก
เห็นไหม ถา้เราควบคุมจิต จิตรู้นอกไปจิตรู้นอกเรากห็า้มมนั สติเราหา้มมนั เราไม่ไปกบั
มนั ถา้ไม่ไปกบัมนั มนักก็ลบัมาท่ีตวัจิต กลบัมาท่ีตวัจิตมนักม็าชดัเจนอยา่งน้ี  

แต่ถา้เป็นใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เราใชปั้ญญากนัท่ีเรียกวา่ปัญญาอบรมสมาธิน่ี 
เราใชค้  าวา่ปัญญาอบรมสมาธิ เราไม่ใชค้  าวา่ดูจิต เพราะดูจิตมนัเหมือนกบัก าหนดนาม
รูป มนัปล่อย มนัปล่อยความรู้สึก มนัปล่อยความรู้สึก แต่ตวัจิตมนัไม่เป็นอิสระเพราะ
มนัปล่อยราก พอปล่อยรากมนัไม่มีราก คนไม่มีราก คนไม่มีจุดยนื  

เราพดูอยา่งน้ีนะ ลองไปสนามหลวงสิ เราเห็นคนเล่นวา่ว วา่วน่ีมนัมีตวัวา่ว มนัมี
เชือก มนัมีลม วา่วมนัจะข้ึน เราเห็นเขาเล่นวา่ว เรากอ็ยากเล่นวา่ว เราจบัวา่วโยนข้ึนไป
เลย ใหว้า่วมนัข้ึน ข้ึนไหม? เพราะมนัไม่มีเชือกบงัคบัใช่ไหม มนัไม่มีราก มนัไม่มีจุดยนื 
เราตอ้งมีราก เราตอ้งมีจุดยนื เราถึงตอ้งมีสติ เราตอ้งคุม  

แลว้ถา้มีราก มีจุดยนืนะ ถา้คนมีจุดยนื มีรากมนัจะกลบัมาท่ีเป็นสมัมาสมาธิ ถา้
สมัมาสมาธิเพราะกิเลสมนัอยูท่ี่ราก เราปฏิบติักนัน่ีเราตอ้งการช าระกิเลส กิเลสมนัอยูท่ี่
ราก มนัอยูท่ี่ตวัจิต มนัอยูท่ี่ตวัภพ ฉะนั้นการกระท ามนัตอ้งไปกระท ากนัตรงนั้น ถา้ท า
แลว้นะ ถึงตอ้งมีสมาธิเพราะตวัสมาธิน่ีเป็นตวักลัน่กรองใหค้วามคิดของเราใหม้นัเป็น
ธรรม  

ถา้ไม่มีสมาธิความคิดของเราเป็นกิเลส ความคิดจากเราเป็นโลกียปัญญา ความคิด
ท่ีคิดกนัอยูท่ ั้งหมด คิดมากขนาดไหนกไ็ดม้นัเป็นโลกียปัญญา ปัญญาจากสมอง ปัญญา
จากสติ ปัญญาจากเรา ปัญญาจากกิเลสทั้งหมด แมแ้ต่ตรึกธรรมขององคส์มเดจ็พระ
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สมัมาสัมพทุธเจา้ ตรึกธรรมในพระไตรปิฎก ตรึกธรรมปรมตัถธรรมของพระพทุธเจา้ 
คิดธรรมะทั้งหมดเลย คิดธรรมะ แต่มึงไม่เป็นธรรมะ มึงคิดธรรมะ แต่ใจมึงเป็นกิเลส  

แต่พอคิดธรรมะมนัซ้ึงใจธรรมะ มนัปล่อยเขา้มา ปล่อยเขา้มา น่ีปัญญาอบรม
สมาธิ การใชปั้ญญาทั้งหมดผลของมนัคือสมถะหมดเลย ผลของการใชค้วามคิดจิตจะ
เป็นสมถะหมด ไม่เป็นปัญญาเลย เวน้ไวแ้ต่จิตมนัสงบบ่อยคร้ัง บ่อยคร้ังเขา้ จนจิตมนั
สงบเขา้มา แลว้เห็น จิตเห็นอาการของจิต  

ตวัจิตคือตวัเรา ตวัรากน่ี ตวัรากมนัเห็นราก มนัไปเกาะอะไร? เกาะความคิดไง 
ส่ิงท่ีมนัเป็นความคิดท่ีมนัฟุ้ งซ่าน เราคิดแลว้ฟุ้ งซ่าน คิดแลว้มนัทุกข ์ มนัพิจารณา มนั
ปล่อยเขา้มา ปล่อยเขา้มา ปล่อยเขา้มาเพราะความไม่รู้ของเขา ความไม่รู้ของเขา
เหมือนกบัเราไดย้ามา ยาน่ีหมอใหย้ามา แลว้หมอบอกตอ้งกินยาครบคอร์ทของมนันะ
แลว้มนัจะแกโ้รคได ้ 

กินเมด็เดียวพออาการบรรเทาท้ิงยาเลย พอท้ิงยาแลว้มนัรักษาหายไหม? แต่ถา้เรา
เช่ือหมอ เราเช่ือหมอนะ เราพทุโธหรือใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ปล่อยใหม้นัสงบเขา้มา
บ่อยคร้ัง มนัจะปล่อยเขา้มา ปล่อยเขา้มา ปล่อยเขา้มาน่ีท่ึงนะ คนท าใหม่ๆ จะท่ึงมาก 
เออะ! เฮย้เป็นอยา่งน้ีหรือ? เออะ! เออะ! เออะ! เพราะอะไร? เพราะเรามนัไม่เคยเห็นวา่
จิตมนัเป็นอิสรภาพ จิตมนัเป็นข้ีขา้ มนัโดนกิเลสชกัลากไปตลอด  

แลว้พอเราใชธ้รรมขององคส์มเดจ็พระพทุธเจา้ไล่เขา้ไป ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ 
มนัปล่อยมา ปล่อยมา เออะ! เออะ! เออะ! บ่อยคร้ังเขา้มนัช านาญข้ึน ช านาญข้ึน ช านาญ
ข้ึนจนมนัเป็นพื้นฐาน เพราะพื้นฐานเราสงัเกต สงัเกตวา่มนัออกไป มนัออกไปเพราะจิต  
จิตมนัคิดเองไม่ได ้ตวัจิตน้ีคิดเองไม่ได ้ตวัจิตเป็นตวัพลงังาน ตวัจิตเอง ตวัจิตพดูไม่ได ้ 

ค าพดูท่ีพดูออกมามนัผา่นขนัธ์ ผา่นขนัธ์คือผา่นความคิด ถา้ไม่มีความคิดพดู
ไม่ได ้ แต่มนัเป็นส่ิงท่ีเร็วมาก มนัมีอยูห่นหน่ึง มนัมีคณะแพทยข์องโรงพยาบาลศิริราช 
เขาท าวิจยัเร่ืองสมอง ท าวิจยัเร่ืองสมอง ท าวิจยัเร่ืองสมองวา่สมองมนัคิดไดอ้ยา่งไร? 
แลว้กท็  าวิจยัสมองจนถึงท่ีสุดแลว้มนัตนั ตนัเพราะวา่สมองน่ีมนัเป็นสสาร สสารคิดได้
อยา่งไร?  
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กเ็ลยมาบวช บวชแลว้ไปหาเรา บอกวา่สมองมนัคิดไดอ้ยา่งไร? เราบอกวา่สมอง
คิดไม่ได ้ธาตุคิดไม่ได ้ธาตุคิดไม่ไดห้รอก สมองของคนมนัเป็นศนูย ์มนัเหมือนกบัศนูย์
ควบคุม ประสาทควบคุมร่างกาย สมองน่ีเป็นศนูยค์วบคุมร่างกาย สมองคิดไม่ได ้ แต่
ความคิดน่ีตอ้งใชส้ญัญา ตอ้งใชส้งัขาร   

สงัขารความคิดตอ้งใชจิ้ต ความคิดตอ้งใชจิ้ต แต่จิตตวัเองกคิ็ดไม่ได ้ ถา้ไม่ผา่น
เคร่ืองมือกระบวนการ ฉะนั้นระหวา่งสมองกบัจิตมนัตอ้งเอ้ือกนั มนัเอ้ือ มนัเก่ียว
เน่ืองกนั ขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงท างานไม่ได ้ขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงสมองท างานไม่ได ้เขาเลยบอก
วา่อยา่งนั้นเขาอยากเห็นวิญญาณ เขาพยายามนัง่สมาธิ เขาอยากเห็นผ ี เขาพยายามมาก 
(หวัเราะ) กผ็ท่ีีตวัมึงน่ี มึงยงัไม่เห็นเลย  

ดว้ยความอยากแลว้ไม่เห็น หมอจ าช่ือเขาไม่ได ้ เวลาเขาท าวิจยักนัทุกอยา่งนะจะ
ไปหาเยอะมาก ไปหา ขนาดพวกวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก กดเลย เทปไปถึงตั้ง ๔-๕ ตวั
เลย “หลวงพอ่พดูมา หลวงพอ่พดูมาเพราะวา่ผมจะท าวิทยานิพนธ์แลว้จะท าใหต้วัเอง
อยากภาวนาดว้ย” แลว้พยายามพดู เขาพดูเห็นไหม เขาจะใหเ้ราพยายามพดูใหเ้ขาเขา้ใจ  

“หลวงพอ่พดูใหผ้มเขา้ใจสิ ใหเ้ขา้ใจสิ” 

เราพยายามพดูอยู ่ พดูวา่ประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์ แต่เขาเอาเปรียบ เรา
เขา้ใจวา่เขาอยากรู้จริง พอเขาอยากรู้จริง เขาบอกวา่พดูใหเ้ขาเขา้ใจสิ เราบอกวา่  

“เฮย้  นกกบัปลามนัพดูกนัไม่รู้เร่ืองหรอก”  

นกกบัปลา เพราะนกมนักบ็อกอากาศมนัเป็นอยา่งนั้นใช่ไหม ปลามนัอยูใ่นน ้า 
ปุถุชนกบัวฒิุภาวะของจิตมนัพดูกนัไม่รู้เร่ืองหรอก แต่เขาอยากรู้มาก พดูซกัไซอ้ยูน่ัน่ 
จนเราสรุปเลย นกกบัปลานะ นกกบัปลา เขา เออะ! เลย เขาเขา้ใจเพราะเขาท า
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกอยู ่ตวัเขาปริญญาโท คนท าวิทยานิพนธ์ต่างๆ จะไปหา จะไปหา
อยา่งน้ีมาก  

ฉะนั้นส่ิงท่ีวา่น่ี ถา้มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ พอจิตมนัปล่อยเขา้มา มนัเขา้ไป 
มนัปล่อย ถา้มีสตินะ มีการรักษานะ มนัจะเป็นสมัมา แต่เราเขา้ใจผดิกนัไป เราจะเป็น
ทางลดั เราก าหนดแลว้ใหม้นัปล่อยวา่ง ปล่อยวา่ง พอปล่อยวา่งอนัหน่ึงมนัปล่อยวา่งโดย
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ท่ีไม่มีสติ พอไม่มีสติคิดดูสิวา่ส่ิงท่ีไม่มีเจา้ของ ยานอวกาศข้ึนไปบนอวกาศถา้ศูนย์
ควบคุมมนัผดิ มนัควบคุมไม่ได ้ยานอวกาศมนัจะไปไหน?  

ถา้จิตไม่มีสติ ไม่มีคนควบคุมมนั มนัไปอยูก่บัใคร? มนัเป็นมิจฉาสมาธิไง เรา
เห็นอยา่งน้ีมาเยอะ แลว้ไปหา พดูทีไรร้องไหทุ้กที ใครไปหานะ พออธิบายป๊ับ นัง่
ร้องไหโ้ฮๆ เพราะอะไรรู้ไหม? เขาปฏิบติัมากนัคนละ ๓๐ ปี ๔๐ ปีเสียเวลาเปล่า บอกส่ิง
ท่ีเป็นเป็นมิจฉา ไปหาทีไรร้องไหทุ้กคน แต่ถา้เป็นสมัมา สมัมามนัมีสติ พอมีสติแลว้
ควบคุม แลว้พอมนัควบคุมไป มนัจะเขา้มาอนัน้ี มนัจะชดัเจน  

ถา้เป็นสมาธินะ ตวัเองเป็นสมาธิ เรากินขา้วมนัอ่ิมทอ้ง แลว้วา่การปฏิบติัของเขา
นะมนัอ่ิมทอ้ง กินขา้วแลว้มนัเป็นอยา่งไร? กินขา้วแลว้เป็นอยา่งไร? มึงจะบา้หรือ กิน
ขา้วกอ่ิ็มไง สมาธิเอง็กเ็ป็นเองไง  

เวลาปฏิบติันะตอ้งส่งอารมณ์ ส่งอารมณ์ การส่งอารมณ์นะ เราตอ้งให ้ หลวงตา
ท่านพดูประจ า พระพทุธเจา้นัง่อยูต่รงหนา้ยงัไม่ถามเลย ถา้เรารู้จริงนะจะไม่กลวัใครเลย 
ความรู้จริงของเราจะไม่หวัน่ไหวกบัใครทั้งส้ิน ใครจะโจมตี ใครจะเหยยีบย  า่ขนาดไหน 
เร่ืองของเอง็ เร่ืองของเอง็เลย แลว้น่ีตอ้งส่งอารมณ์ ส่งอารมณ์  

เร่ิมตน้ มนักเ็ร่ิมจากความโลเล สีลพัพตปรามาส เร่ิมตน้จากความโลเล เร่ิมตน้
จากความไม่จริงไม่จงั แลว้ปฏิบติัธรรมกนัจะเอานิพพานกนั มนัเป็นไปไดย้าก ฉะนั้นถา้
มนัเป็นอยา่งน้ีนะ ถา้มนัพอจิตมนัสงบเขา้มาเดินจงกรมไป เดินบ่อยคร้ังเขา้จนใหจิ้ต 

ปฐมฌาน วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกคัคตารมณ์ วิตก วิจารน่ีพทุโธ พทุโธ นึกข้ึนคือ
วิตก วิจารคือแบ่งแยกพทุกบัโธ วิตก วิจาร วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกคัคตารมณ์ ถา้ก าหนด
ไปมนัจะวิตก วิจาร วิตก วิจารมนัจะหายไป เกิดปีติ พอเกิดปีติ ตทงัค ปีติน่ีมนัจะรู้ร้อย
แปดพนัเกา้เลย พอนัง่ไป จิต ร่างกายเหมือนไม่มี โหวงเหวงไปหมดเลย บางทีเรานัง่อยูน่ี่
นะ โลกน้ีเป็นปลายเขม็ ตวัเรานัง่ครอบโลกเลย เวลาปีติมนัเกิด  

โลกน้ีเหมือนปลายเขม็เลยนะ เรานัง่ครอบโลกเลย โลกน้ี ร่างกายน้ีวา่งหมด น่ี
เกิดปีติ ถา้ใครปีติ เส่ือมอีกเพราะปีติ สุข เอกคัคตารมณ์ พอเกิดปีติมนักมี็ความสุข พอ
ความสุขกติ็ดอยากได ้อยากเป็น อนัน้ีเป็นทางผา่นหมดนะ อนัน้ีเป็นการสะสม ไม่มีครูมี
อาจารย ์โธ่ๆ ท าไปเถอะ  
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ในการท าสมาธิมนัจะมีอุปสรรคของมนัไปเร่ือยๆ เพราะจิตมนัมหศัจรรย ์ จิตน่ี
มนัร้อยแปด จิตน้ีมนัฝึกฝนมา จิตน้ีมนัสะสมมา จิตของแต่ละคนไม่เหมือนกนั จิตของ
คนมีบุญมีกรรมของมนัอยูใ่นหวัใจทั้งนั้น แลว้จิตมีบุญมีกรรมมนัไปถึงขอ้มลูมนั
แสดงออก พอเราถึงพทุโธกไ็ปถึงฐานของมนั มนัแสดงออกตามธรรมชาติของมนัหมด  

แลว้พอมนัแสดงออกตามธรรมชาติของมนัแลว้อาจารยอ์งคไ์หนจะคอยดู จิตคึก
คนอง จิตท่ีมหศัจรรย ์ สงบแลว้ข้ึนไปอยูบ่นอวกาศ สงบป๊ับข้ึนไปเห็นเดินจงกรมอยูบ่น
กลางอากาศเลย แลว้ถา้พระมนัไม่มีสตินะ มนัวา่มนัเป็นพระอรหนัตแ์ลว้นะ มึงก าลงัจะ
บา้ มึงไม่รู้สึกตวันะนัน่นะ  

ครูบาอาจารยเ์ป็น ดึงกลบัมา ดึงกลบัมา ดึงกลบัมา แลว้จิตมนัสงบเห็นอะไรอยู่
ขา้งนอก ถา้ออกไปอยูข่า้งนอก ถา้เราตกใจ หยดุ เห็นส่ิงใดเป็นประโยชน์เราจะดู ถา้เห็น
ส่ิงใดไม่เป็นประโยชน์มนัจะตกใจ ตกใจก าหนดท่ีจิต อยูท่ี่ผูรู้้ ลืมตาจะเห็นภาพ หลบัตา
ไม่เห็นภาพ กลบัไปด ู ทุกอยา่งหายหมด ถา้รู้ท่ีจิต จิตท่ีออกไปจะเห็นหมดเลย เห็นอยา่ง
น้ี เห็นถา้จิตมนัเขา้เป็นสมาธินะ  

แต่ถา้บาปอกศุลน่ีไม่เห็นหรอก  กรรมดีกรรมชัว่มนัจะเห็นหมดล่ะ ถา้จิตมนัเขา้
ไปถึงฐาน จิตของใครกแ็ลว้แต่เขา้ไปถึงขอ้มูลเดิม ขอ้มูลเดิมหมายถึงวา่ส่ิงท่ีสร้างสมมา 
มนัจะแสดงตวัทนัทีเลย แลว้การแสดงตวัของแต่ละคนไม่เหมือนกนัเห็นไหม  

การแสดงตวัของแต่ละคน บางคน ดูสิ พลิกแพลงร้อยแปดพนัเกา้ ถา้ไม่มีวฒิุ
ภาวะนะ  ใครมนัจะเป็นอาจารยใ์คร ใครจะเป็นอาจารยใ์คร แลว้ถา้มนัเป็นอยา่งน้ี มนัพอ
เดินจงกรมแลว้มนัสงบข้ึนมา เราท าของเราไปเร่ือยๆ ถา้ท าเร่ือยๆ มีสติป๊ับ มีสติมนัเป็น
สมัมา สมัมาเหมือนกบัเราท าสมัมาอาชีวะ เราท าปกติ  มนัจะอยูก่บัเราไปเร่ือยๆ เร่ือยๆ 
เร่ือยๆ นะ  

แลว้ท่ีถามเม่ือก้ีตอนเชา้เห็นไหม ถา้ท าไปบ่อยคร้ังแลว้ แลว้ออกมาพิจารณา 
สภาวะต่างๆ พิจารณาได ้ การพิจารณามนัส่งเสริมใหส้มาธิมัน่คงข้ึน แน่นข้ึน การ
พิจารณาไง เพราะเราท าแต่สมาธิอยา่งเดียวมนัเป็นสมาธิ  

การฝึกปัญญา ปัญญาตอ้งฝึกข้ึน ถา้ท าสมาธิแลว้เกิดปัญญาโดยอตัโนมติันะ ฤๅษี
ชีไพรเป็นพระอรหนัตห์มดแลว้ สมาธิคือสมาธิ ปัญญาคือปัญญา แต่สมาธิน่ี ถา้ไม่มี



ธรรมศาสตร์รังสิต คร้ังท่ี ๓ ไฟล ์๒  ๔๗ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

สมาธิ ปัญญาท่ีเกิดข้ึนเป็นโลกียปัญญา เป็นปัญญาจากกิเลสหมด ตวัสมาธิเป็น ถา้มีกิเลส
มนัจะเกิดสมาธิไม่ได ้พอเป็นสมาธิคือกดกิเลสใหน่ิ้งก่อน  

พอกดกิเลสใหน่ิ้งก่อน พอเรามาฝึกปัญญา ถา้ไม่ฝึกปัญญา ปัญญาเกิดเองไม่ได ้
ปัญญาเกิดเองไม่ได ้มนัตดัตอนกนั ถา้ปัญญาจะเกิดเองไดเ้ราตอ้งฝึกหดั ฝึกหดัฝึกฝน แต่
ถา้เป็นเจโตวิมุตติ พอจิตมนัสงบ ถา้เรานอ้มไปท่ีกาย การเห็นกายคือการเห็นปัญญา การ
เห็นกายคือการเห็นตณัหา การเห็นกายคือการเห็นกิเลส 

เพราะกิเลสน่ีมนัเป็นนามธรรม มนัแสดงตวัไม่ได ้มนัแสดงตวัผา่นความคิด ผา่น
ร่างกาย กิเลสน่ีมนัแสดงตวัผา่น ผา่นความคิด ผา่นร่างกาย ผา่นขนัธ์ ผา่นความรู้สึก แลว้
ถา้เราท าความสะอาดของมนั เรามีสติปัญญาเขา้ไป แลว้ไปใคร่ครวญไปไตร่ตรองมนั
ระหวา่งความคิดท่ีสะอาดกบัส่ิงท่ีเจือปนมา กิเลสเป็นส่ิงเจือปนไปกบัความคิดเราตลอด
ทุกๆ เร่ือง ทุกๆ อณู ทุกๆ ความคิด กิเลสเจือปนไปดว้ยหมด  

ดว้ยปัญญาโดยภาวนามยปัญญา ดว้ยโลกตุตรธรรม ดว้ยส่ิงท่ีเกิดข้ึน มนัจะเขา้มา
ช าระสะสาง มนัจะมีการแยกออก มีการแยกออก มีการแยกออก อยา่งน้ีถึงจะเป็น
วิปัสสนาไอท่ี้วา่ก าหนดน่ี ใชว้ิปัสสนาปัญญาสายตรง ก าหนดนามรูปแลว้วา่งหมดนัน่
เป็นวิปัสสนา อนันั้นมนัเป็นหินทบัหญา้ เวลาเราบอกพทุโธเขาบอกหินทบัหญา้ หินทบั
หญา้นะ แต่มนักเ็ป็นส่ิงความจริง  

แต่ขณะท่ีเขาเอาปัญหาทั้งหมดซุกเขา้ใตพ้รม เขาไม่บอกวา่เขาเอาปัญหาซุกใต้
พรมนะ เขาไม่บอก เพราะมนัไม่มีใครรู้ มนัไม่มีใครโตแ้ยง้ ท่ีพดูน้ีนะ เราพดูเป็นวิชาการ 
ไม่ไดพ้ดูถึงเร่ืองส่วนบุคคล เร่ืองส่วนตวั เร่ืองส่วนบุคคลมนัเป็นกรรมของสตัว ์ ในเม่ือ
สตัวม์นัเช่ือ สตัวม์นัเป็นสายบุญสายกรรม มนัเป็นความพอใจกบัเขา มนัท าส่ิงนั้นไปมนั
กสุ็ดวิสยัของเรา  

เดก็มนัชอบกินไอติม บอกไอติมกินแลว้มนัไม่เป็นประโยชน์กบัร่างกาย กจ็ะกิน 
มนักต็อ้งปล่อยเขาไป เราจะไปบงัคบัความทิฐิ บงัคบัความเห็นของคนไม่ได ้ ความทิฐิ
ความเห็นของคนน่ีสายบุญสายกรรมเพียงแต่ครูบาอาจารย ์ถา้มีอ  านาจวาสนาจะแกก้นัได ้
ถา้แกก้นัไดก้จ็ะใหเ้ขา้ทาง ถา้เขา้ทางมนักไ็ปชาติน้ี ถา้ไม่เขา้ทางนะ การกระท ามนักเ็ป็น
สายบุญสายกรรม สายบุญสายกรรมนะ  
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ดูสิเทวดา ไปเกิดเป็นเทวดาน่ีเป็นนางฟ้าคนสุดทา้ย มนัไปเป็นใคร มนักไ็ปเป็น
บริวารของเขา มนัไปเป็นบริวารของเขา มนัจะมีบริษทับริวารอยา่งน้ีไง แลว้ส่ิงน้ีมนั
หมุนเวียนตายเวียนเกิด ถึงเวลามองสงัคมสิ พระน่ีท าไม่ดีเลย ท าไมเขามีอ  านาจ เพราะ
อะไร? เพราะเขามีทุนเดิม ทุนเดิมมนัอนัหน่ึงนะ ถา้ทุนเดิมเรามีแลว้ในปัจจุบนัน้ีเราเอา
ทุนเดิมมาท าในส่ิงท่ีดีๆ มนัจะเป็นส่ิงท่ีดีๆ ถา้ทุนเดิมมนัมีมาเราใชไ้ม่เป็น คนไม่รู้จกัใช ้
มนัถึงวา่อยูท่ี่ทิฐิ อยูท่ี่มานะ อยูท่ี่ความเห็น อยูท่ี่การกระท า ส่ิงน้ีจะเป็นประโยชน์มาก  

ถา้เป็นสมัมาทิฐินะ เป็นความเห็นท่ีดี ถา้เวลามนัท าถกูท าดีเวลาปัญหาข้ึนมา มนั
จะเห็น อยา่งน้ี ถา้มนัจบัไดม้นัดีข้ึน ถา้สมาธิมนัจะดีข้ึนไปเร่ือยๆ แลว้พอมนัจบัได ้ค  าวา่
จบัไดม้นัรู้สึกตวั มนัไม่ใช่นัง่หลบั ก าหนดพทุโธ พทุโธ พทุโธน่ีนะแลว้มนัหายวบัไป
เลย เขาลอ็กไดเ้ลยนะ ก่ีชัว่โมงกไ็ด ้แลว้พอมนัจะมาเหมือนสะดุง้ต่ืน นัน่ละสมาธิหวัตอ 
ตกภวงัค ์ไม่ใช่สมาธิ  

พทุโธ พทุโธ พทุโธไปนะ วบั! หายเลย ถา้คนไม่เขา้ใจกนึ็กวา่นัง่สมาธินะ นัง่น่ี 
โอโ้ฮ น่ิงเลยนะ ก่ีชัว่โมงกไ็ดน้ะ เวลามนัออกมนัเหมือนกบัเราสะดุง้ต่ืน นัน่ละสมาธิหวั
ตอ ตกภวงัค ์น่ีการเขา้ การเขา้สมาธิการอะไรมนัมีเทคนิคของมนัมาก เทคนิคนะ แลว้มนั
เป็นท่ีการสร้างมา ถา้คนสร้างส่ิงท่ีดีๆ มามนัจะราบร่ืน แลว้จิตมนัจะไม่ผาดโผนนกั  

แต่ถา้ใคร จิตน้ีมนัผา่นการเกิดการตาย มนัผา่นยทุธจกัรมามาก มนัจะผาดโผน 
แลว้ถา้ผาดโผนมนัเหมือน ควาญประจ าชา้ง ถา้ชา้งไม่มีควาญนะ ชา้งนั้นมนัจะไปตาม
อ านาจของมนั ถา้ควาญชา้งมนัมีนะ มนัจะด้ือขนาดไหนนะ ความชา้งมนัเอาปฏกัลง ครู
บาอาจารยท่ี์มีอ  านาจเหนือกวา่จะเอาไวอ้ยู ่ 

ถา้เอาไวอ้ยูน่ะ ชา้งนั้นจะเป็นประโยชน์ ถา้เอาไวไ้ม่อยูน่ะ ชา้งนั้นมนัตกมนันะ 
มนัไปท าลายเขายบัเยนิเลย จิตมนัเป็นอยา่งนั้น ถา้ภาวนามนัรู้อยา่งน้ี เหมือนหมอ หมอรู้
เร่ืองคนไข ้หมอน่ีนะ เวลาคนไขม้าอะไรมา เขาจะทนุถนอมจะรักษาใหห้ายทั้งนั้น  

พระน่ีกเ็หมือนกนั พระน่ีหมอทางจิต จิตแพทยน่ี์เวลารักษากนัเขาตอ้งเปล่ียนนะ 
ถา้มนัรักษาบ่อยๆ ไอจิ้ตแพทยม์นับา้เอง ไอห้มอพระรักษาไปเถอะ ก่ีคนกกูรั็กษาได ้ แต่
ไอจิ้ตแพทยถ์า้มนัท างานถึงชัว่โมงแลว้ตอ้งเปล่ียนแลว้ เด๋ียวจิตแพทยม์นัตอ้งให้
จิตแพทยแ์กม้นัดว้ย ควาญชา้งนะ..  
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