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ตั้งใจฟังธรรมนะ ธรรมะน้ีฟังทุกวนัเลย เวลาอยูอุ่โบสถที ฟังธรรม เวลาอยูว่ดัเราก็ฟัง

เทศน์ ยิง่วิทย ุ ยิง่กลางคืนดึกๆ ถา้เราตั้งใจ ในทางจงกรม เปิดทิ้งไว ้ เปิดในทางจงกรมแลว้เดิน

จงกรม มนัตอ้งใหม้นัต่ืนตวั อยา่หลบัใหล ใหต่ื้นตวั ดูสิ เวลาโยมเขายงัขวนขวายเลย ใครๆ เขาก็

ขวนขวายนะ ยิง่ศึกษาธรรมมนัจะหาทางออก เรามีโอกาสแลว้ เราเป็นพระ เราบวชแลว้ หนา้ท่ี

การงานอ่ืนไม่มี 

แต่ในปัจจุบนั ท่ีน่ีมนัจะมีงานบา้งเพราะเป็นวดัสร้างใหม่ วดัสร้างใหม่ก็มีงานบา้ง มีงาน

เพื่อเป็นรวงเป็นรังใหพ้วกเราอยู ่ นกมนัยงัมีรวงมีรัง ท่ีอยูอ่าศยัมนัตอ้งมี ท่ีเราสร้างข้ึนมา สร้าง

เพื่อเรา สร้างกนัเอง มนัไม่เดือดร้อนนะ ถา้เราไม่สร้างกนัเอง ใหผู้อ่ื้นเขามาสร้าง เขาจะลากเราไป

เป็นเร่ืองโลกๆ เลยล่ะ เราตอ้งชิงเขามา ชิงการนาํ ชิงใหม้นัจบ ทีน้ีพอชิงใหม้นัจบมนัก็ยุง่ยาก

หน่อย ไอยุ้ง่ยากมนัก็ตอ้งยุง่ยาก ยุง่ยากเพราะเป็นวดัสร้างใหม่ใช่ไหม แต่ถา้ทาํจบแลว้ ดูสิ เอง็ดูท่ี

โพธารามสิ มนัมีการก่อสร้างอีกไหม ท่ีสร้างจบแลว้มนัจะมีการก่อสร้างอีกไหม มนัไม่มีหรอก 

แต่การบาํรุงรักษา การดูแล ขอ้วตัร ขอ้วตัรทาํใหเ้ราต่ืนตวั 

เราอยา่ชินชา เราชินชาเขา้ไปน่ีมนัเล่ห์ กิเลสมนัร้ายนกั มนัอา้งตลอด แลว้มนัจะหาช่อง

ออกของมนั ส่ิงท่ีเราทาํ เราทาํเป็นปัจจุบนั เอง็ดูหลวงปู่ มัน่สิ หลวงปู่ มัน่ตีตาดตลอด ท่านจะตีตาด

ของท่าน ท่านจะออกกาํลงักายของท่าน ท่านจะดูแลของท่านนะ ส่ิงน้ีเป็นขอ้วตัร เห็นไหม กิน อยู ่

เวลาออกบิณฑบาต เวลาชราภาพข้ึนมาแลว้พระไปขอร้อง บอกไม่ตอ้งบิณฑบาต จะบิณฑบาตมา

ใหฉ้นั ท่านไม่บิณฯ ก็ไม่ฉนั น่ีสู้นํ้ าใจท่านไม่ไดน้ะ ไอเ้ราจะเอาสะดวกสบาย 

เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเป็นพระอรหันต์ หลวงปู่ เสาร์ท่านเป็นพระอรหันต์ เวลาพดูถึงใหท่้าน

สอน “ทาํให้ดูมนัยงัไม่เอาเลย” หลวงปู่ เสาร์ท่านพดูอยา่งน้ีนะ “กด็ูสิ ทาํให้มนัดูอยู่น่ี มนัยงัไม่

สนใจเลย จะไปเทศน์อะไร” น่ีเวลาครูบาอาจารยท่์านทาํเป็นตวัอยา่ง ท่านส้ินจากกิเลส 
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เรากิเลสเตม็หวัใจ ถา้เรากิเลสเตม็หวัใจ เราจะเอาหลกัเอาเกณฑข์องเรา เราอยา่ใหกิ้เลสมนั

อา้งเล่ห์ มนัอา้งเล่ห์ มนัหาทางออก ทาํไปทาํมาจนนิสัยเคยชิน ถา้เคยชินข้ึนมา เลยกลายเป็นปกติ

เลย “พระเป็นอยา่งน้ี พระอยูเ่ฉยๆ เป็นหวัตออยา่งน้ี”...มนัหวัตอ มนัไม่ใช่พระ 

ถา้พระมนัจะมีสติ มนัมีสติสัมปชญัญะ มนัมีการเคล่ือนไหว มีการกระทาํ มนัมีหิริมี

โอตตปัปะ มนัมีความละอาย มนัต่ืนตวัของมนั ถา้การต่ืนตวัของมนั การต่ืนตวัของหัวใจ ถา้การ

ต่ืนตวัของหวัใจ นัน่คืออะไร? ก็คือสติไง ถา้มีสติ มีการต่ืนตวั มนัมีการกระทาํ เราตอ้งต่ืนตวั ตอ้ง

ขวนขวาย ญาติโยมเขายงัหาทางออกกนั เขายงัขวนขวายมาอยูว่ดัอยูว่า เขายงัมาประพฤติปฏิบติั

กนั ทั้งๆ ท่ีเขาไม่ใช่ภิกษุเห็นภยัในวฏัสงสารอยา่งพวกเรา เราเป็นภิกษุเห็นภยัในวฏัสงสาร อีก

ปักษเ์ดียว ปักษห์นา้ออกพรรษาแลว้ มนัก็อีกพรรษาหน่ึงแลว้ วนัคืนล่วงไปๆ เห็นภยัไหม 

เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วย คนจะตาย หมอกาํหนดเลย อีก ๗ วนัตาย อีกเดือนหน่ึงตาย อีก ๖ เดือน

ตาย ๖ เดือนตาย โรคน้ีอยูไ่ดอี้ก ๖ เดือน เขากาํหนดวนัตาย เขารอวนัตายแลว้ พอรอวนัตาย เขาจะ

ขวนขวายของเขา ไอน่ี้เราไม่รู้จกัวนัตายของเราหรือ เราจะตายเม่ือไหร่ เราตายแลว้งานเราเสร็จ

หรือยงั ถา้งานยงัไม่เสร็จ ทาํไมไม่ต่ืนตวั 

มนัตอ้งต่ืนตวันะ เวลาเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนามนัทุกขย์ากไหม? มนัทุกข ์มนัทุกข์ยาก 

มนัเหน่ือยลา้ มนัเป็นธรรมดาของมนั เราทาํของมนั ต่ืนตวัตลอดเวลา ไดผ้ลไม่ไดผ้ลตอ้งทาํ ทาํ

ข้ึนมาเพื่ออะไร? เพื่อไม่ใหกิ้เลสดินมนัพอกหางหม ู ถา้เราไม่ทาํ กิเลสมนัทาํ พอกิเลสมนัทาํ มนั

จะเอาเราไวใ้นอาํนาจของมนันะ 

แลว้เราเป็นพระ ดูสิ มีคนเขาเคารพนบัถือ เขามาทาํบุญตกับาตร ปัจจยัเคร่ืองอาศยัมาจาก

โยมทั้งหมด แลว้เราทาํหนา้ท่ีอะไรของเรา หนา้ท่ีของเราพร้อมหรือยงั หนา้ท่ีของเรา เขาทาํหนา้ท่ี

ของเขาแลว้ แลว้หนา้ท่ีของเราล่ะ ดูสิ เวลาครูบาอาจารยท่์านเทศนาว่าการ ท่านไดท้าํหนา้ท่ีของ

ท่านแลว้ แลว้ผูรั้บฟังล่ะ ผูท่ี้รับธรรมของท่านไดท้าํหนา้ท่ีของตวัหรือยงั ถา้ไดท้าํหนา้ท่ีของตวั 

หนา้ท่ีของเราไดท้าํหรือยงั ดูสิ เราเขา้ทางจงกรม นัง่สมาธิภาวนา เราไดท้าํหนา้ท่ีของเราแลว้ ได้

ทาํหนา้ท่ีของเราแลว้ แลว้ใจเป็นธรรมไหม 

มนัเป็นสูตรนะ เด๋ียวน้ีเป็นสูตร “ตอ้งทาํอยา่งนั้น ตอ้งทาํอยา่งนั้น”...ทาํอยา่งนั้นกิเลสมนั

รู้ทนั มนัหวัเราะเลย มนัเปิดช่องไวใ้หเ้ราไปยอมจาํนนกบัมนัเลย 
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เราทาํแลว้เราคอยพลิกแพลง เราตอ้งมีสติพลิกแพลง พลิกแพลงใหม้นัเป็นปัจจุบนั พลิก

แพลงเลย ถา้มนัเคยไดส่ิ้งน้ี สภาวะแบบน้ี เราตอ้งตั้งอารมณ์อยา่งน้ี เอาอนัน้ีเป็นอารมณ์ถา้มนัทาํ

ได ้ ถา้มนัทาํไม่ได ้ เราก็หาทางพลิกแพลงต่อไป ยอ้นหนา้ยอ้นหลงั ยอ้นกลบัมา ไม่ใช่ซ่ือบ้ือเป็น

หวัตออยา่งนั้นน่ะ 

หวัตออยูอ่ยา่งนั้น ดูสิ สมาธิแช่ๆ ไวอ้ยา่งนั้นน่ะ “สงบๆ สบายๆ” แช่ไวอ้ยา่งนั้นเลย สบาย 

ทาํไมไม่มีกาํลงัข้ึนมา 

โดยธรรมชาติของมนั ไฟ ดูสิ เราจุดไฟเผาป่า ลองลมพดัมาสิ มนักระพือข้ึนมา พอไฟป่า

มนัติด มนัติดไปทั้งป่าเลย เขาดบัมนัไม่ไดเ้ลย สมาธิก็เหมือนกนั ถา้มนัเป็นสมาธิข้ึนมา ทาํไมมนั

ไม่มีกาํลงั ถา้มนัเป็นสมาธิข้ึนมา ทาํไมมนัไม่มีกาํลงัเผากิเลส มนัฟ้องกนัตรงน้ีชดัๆ เลย 

ถา้เป็นสัมมาสมาธิ ถา้สมาธิมนัดี มนัตอ้งต่ืนตวั มนัตอ้งจบัได ้ มนัจบัไดเ้ลยล่ะ พอสมาธิ

ข้ึนไป มนัสงบข้ึนมา เหมือนพรม เราทาํความสะอาด เรากวาดไปเร่ือยๆ เวลาข้ีหยากไย ่ ข้ีขยะมนั

กองโตข้ึน ทาํไมมนักองโตข้ึนล่ะ เวลาฝุ่ นมนักระจายไปทั้งศาลา เหมือนไม่มีนะ เอง็ลองกวาดเขา้

ไปสิ กวาดเขา้ไปรวมกนัๆ ทาํไมเป็นฝุ่ นกองเบอ้เร่อเท่อข้ึนมาเลย 

จิตก็เหมือนกนั ถา้มนัสงบข้ึนมา มีกาํลงัข้ึนมา มนัตอ้งเห็นกิเลส ไอข้ยะกองนั้นมนัตอ้ง

เห็น แลว้ขยะมนักองอยูท่ี่ใจ ทาํไมมนักวาดขา้มไปขา้มมา ขา้มมาขา้มไป แลว้ทาํไมมนัไม่เห็นขยะ 

มนัไม่เห็นขยะมนัก็ไม่เห็นกาย เวทนา จิต ธรรม มนัไม่เห็นขยะ มนัทาํอะไรได ้ กวาดไปกวาดมา 

กวาดจนฟุ้งกระจายไปในศาลา กวาดฟุ้งกระจายไป กวาดฟุ้งกระจายมา กวาดไปอยูอ่ยา่งนั้น กวาด

ไปกวาดมา “ว่างๆ ว่างๆ”...มนัว่างๆ มนัฟุ้งไปฟุ้งมา มนัเป็นประโยชน์อะไร 

ในหวัใจก็เหมือนกนั ถา้สมาธิมนัมีกาํลงัของมนั มนัมีสติของมนั มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก 

ของมีอยู่ เราลืมของไว ้เราไม่เห็น เราเดินไปเดินมา เราเหยยีบ ท่ิมตาํเทา้เลย เพราะเราวางไวอ้ยูน่ัน่ 

แต่เรามองไม่เห็น เราเหยยีบไปเลย มนัยงัรู้สึกตวัข้ึนมาได ้วตัถุท่ีมองไม่เห็น ท่ีลืมทิง้ไว ้ของทิ้งไว้

ในตู ้ ไปเปิด นึกว่าลืมไปแลว้ เปิดมา อา้ว! อยูน่ี่เอง แลว้เราเผลอ เราลืมไป น่ีมนัยงัเห็นได ้ของมี

อยูม่นัตอ้งมี กิเลสในหวัใจมนัมีอยู ่ มนัตอ้งมี แต่เพราะเราสะเพร่า เราเคลม เราตอ้งการใหส้ม

ความปรารถนา นัน่มนัเป็นเร่ืองกิเลสทั้งนั้นน่ะ มนัเป็นไปไม่ได ้ มนัตอ้งตรวจสอบ ดูสิ หลวงปู่

มัน่เวลาท่านพิจารณาของท่าน พิจารณากาย พิจารณาขนาดไหน วางขนาดไหน ออกมาแลว้
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อารมณ์มนัปกติ ตรวจสอบแค่น้ีมนัก็รู้ จิตมนัเป็นอยา่งน้ี พิจารณากาย พิจารณาต่างๆ เวลาพิจารณา

ไปแลว้มนัว่างขนาดไหน ตรวจสอบใจ มนัรู้ เทียบ มนัรู้ 

โธ่! ขณะท่ีเราเป็นนะ เวลาเราปฏิบติัข้ึนมา เราบิณฑบาต กล่ินกายหญิง เราเฉียดเขา้ไป สูด

ลมเลย มนัมีความรู้สึกไหม สติมนัดีอยู่ ไม่มีหรอก “อูหู้ย! เก่งมาก ดีมาก” 

เวลามนัข้ึนมา สูดลม มี “อา้ว! น่ีอะไร” น่ีเราตรวจสอบขนาดน้ีนะ ตรวจสอบใจเราเอง มนั

เขา้ตรวจสอบเลย ตรวจสอบมาตลอด 

ขณะท่ีมนัอยูใ่นตวัมนัเอง เรามีสมาธิ เราเดินจงกรมอยู ่ เราจะว่าเราแจ๋วมาก เราแน่มาก แต่

เวลามนักระทบข้ึนมามนัออกมาอยา่งไร สงัเกตสิ สังเกตใจเรา ถา้สังเกตใจเรา มนัตอ้งมี ของมีอยู่ 

กิเลสมีอยู ่มนัตอ้งจบัตอ้งได ้มนัเห็นของมนั มนัจบัตอ้งไดแ้น่นอน ถา้มนัจบัตอ้งได ้นัน่น่ะคือตวั

มนั แลว้วิปัสสนามนั 

มนัไม่ใช่ตะกอนในแกว้ ปล่อยไวอ้ยา่งนั้นแลว้ใหต้ะกอนยบุตวัลง ตะกอนมนัก็นอนกน้ 

เด๋ียวขยบัข้ึนมามนัก็ข้ึนอีก “สบายๆ จะทาํรุนแรงข้ึนมาก็ไม่ได ้มนัเสียกิริยา เสียมารยาท” 

ก็จะเอาตะกอนออก นํ้าตอ้งกระเพื่อมไปแน่นอน นํ้ากระเพื่อมไม่ไดห้รือ อารมณ์เกิดไม่ได้

หรือ ความรู้สึกเกิดไม่ไดห้รือ 

ใช่อยู ่ ถา้มนัเป็นการทาํความสงบ เวลากระเพื่อมมนัก็มีความหงุดหงิด เวลามนัหงุดหงิด

ข้ึนมา เราก็ตั้งสติรักษามนั รักษามนัเพื่อความสงบ น่ีมนัสงบ สงบ เราทาํบ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้

จนมนัตั้งมัน่ มนัชาํนาญ พอมนัชาํนาญแลว้ ความสงบน้ีรักษาได ้ในเม่ือเรามีคาํบริกรรม เรามีสติ

ของเรา เราทาํอยูอ่ยา่งน้ีดว้ยเหตุ “ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ” ในเม่ือเหตุมนัดี สมาธิมนัจะหนีไป

ไหน ในเม่ือเราชาํนาญขนาดนั้นแลว้ มนัจะกระเพื่อม กระเพื่อมในสมาธิจะเป็นอะไรไป 

นํ้าจะกระเพื่อมในสมาธิ หมายถึงว่า เราเขา้ไปตกั เราพยายามจะเอาตะกอนออกจากแกว้นํ้า 

มนัจะกระเพื่อม มนัจะเป็นอยา่งไร มนัจะหงุดหงิด ก็ไม่เห็นเป็นอะไร ก็มนัอยูใ่นการควบคุม มนั

อยูใ่นอาํนาจของสมาธิ สมาธิมนัสามารถควบคุมใจของเราได ้ แลว้มนัจะกระเพื่อม กระเพื่อม

เพราะการทาํงาน เวลามนัออกไปใชปั้ญญา ปัญญามนัออกไปกบัการกระทาํ มนัตอ้งมี มนัไม่ใช่ว่า

ถา้เป็นสมาธิแลว้เหมือนตะกอนในแกว้ท่ีมนันอนอยูก่น้แกว้ หา้มขยบั ขยบัไม่ได ้ พอขยบัป๊ับ 

ตะกอนมนัก็ตอ้งฟูข้ึนมาเป็นธรรมดา ตะกอนมนัโดนนํ้าขยบัข้ึนมา นํ้าก็ตอ้งขุ่น 
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น่ีเหมือนกนั พอจะวิปัสสนา มนัขยบั มนัคนละสถานะ ถา้คนวิปัสสนาเป็น คนทาํเป็น มนั

ขั้นของสมถะ มนัจะรู้เลยว่าตั้งสติอยา่งไร ในสมถะมนัสงบตวัลงอยา่งไร มนัยบุยอบตวัลง มนั

เป็นสมาธิอยา่งไร แลว้มนัคลายตวัออกเป็นสมาธิอยา่งไรดว้ยความชาํนาญ แต่เวลาในขั้นของ

ปัญญา ขั้นของปัญญาเพราะอะไร เพราะจิตมนัชาํนาญ เหมือนเรา เราเป็นคนท่ีมีสติ แกว้นํ้าของ

เรา เราเขยา่ป๊ับ มนัก็ตอ้งขุ่น พอเราปล่อย มนัก็น่ิงลง เรากรู้็อยู ่ทีน้ีพอเรารู้อยู ่เราจะตกใจไหม 

พอเราไม่ตกใจ เวลาเราทาํสมาธิเขม้แขง็ พอเราจะไปวิปัสสนา เวลานํ้าขุ่นข้ึนมา ขุ่นก็เพื่อ

จะเอาออก มนัจะเป็นอะไรไป ขุ่นในสมาธิกบัขุ่นไม่เป็นสมาธิ ถา้ขุ่นไม่เป็นสมาธิ มนัจะฟุ้งซ่าน 

จิตจะฟุ้งซ่านมาก มนัจะไม่พอใจมาก มนัจะอึดอดัขดัขอ้งใจไปหมดเลย อ้ือหืม! โลกน้ีแทบระเบิด

เลย มนัขดัใจ มนัขดัใจมาก เวลาจิตเส่ือม มนัขดัใจมาก 

แต่ถา้เป็นวิปัสสนา เวลามนัทาํงานมนัเพลิน ไม่ใช่ขดัใจนะ มนัเพลินในการทาํงาน มนั

เพลินจนสมาธิเส่ือม เพลินจนเส่ือม ตอ้งกลบัมาทาํสมาธิอีก เห็นไหม ถา้เป็นสมถะมนัจะขดัขอ้ง

ใจเลย เพราะมนัไม่พอใจ เพราะจิตมนัสงบ มนัมีความสุข แลว้มนัมาขดัแยง้กบัใจ มนัจะขดัขอ้งใจ 

น่ีขั้นของสมถะ ขั้นของการทาํสมาธิ 

ผูท่ี้ทาํสมาธิจะรู้จกัขั้นของสมาธิ ขั้นของสมาธิจะรักษาใจอยา่งไร ถา้ไม่มีสมาธิข้ึนมามนั

เป็นโลกียปัญญาแน่นอน มนัเป็นปัญญาของคอมพิวเตอร์ เราทาํของเราใหเ้ป็นคอมพิวเตอร์เคร่ือง

หน่ึงนะ คอมพิวเตอร์ ถึงเวลามนัชาํรุดทรุดโทรม มนัเสียหาย มนัซ่อมได ้แต่คนเวลาชาํรุด ตายเลย 

แลว้คอมพิวเตอร์มนัไม่มีชีวิต ไม่มีใครรับรู้ 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเป็นโลกียปัญญาน่ีปัญญาของโลก มนัเป็นจริตนิสัย ถา้สร้างบุญก็ได้

บุญ สร้างกรรมก็ไดก้รรมไปสภาวะแบบนั้น แต่มนัชาํระกิเลสไม่ได ้ แต่ถา้เขา้ถึงสมาธิ เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ก็คือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แต่โปรแกรมมนั พลงังานท่ีเป็นไฟฟ้าท่ีมาเขา้ใน

คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าเขา้มาสะดวกไหม ไฟฟ้าน้ีไฟอ่อนไหม ไฟตกไหม ไฟดีไหม สมาธิดีไหม ไฟ

สมํ่าเสมอไหม สมาธิสมํ่าเสมอไหม ถา้สมาธิสมํ่าเสมอเขา้ไปในเคร่ือง ไฟไม่เสียหาย เร่ืองไฟไม่มี

แลว้ มนัเป็นเร่ืองของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แลว้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตอ้งใชต้รงนั้นไป เร่ือง

คอมพิวเตอร์คือเร่ืองของกาย 
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ถา้เร่ืองของไฟ ทีน้ีเร่ืองของไฟ เด๋ียววบูเด๋ียววาบตลอดเวลา สมาธิเราไม่มี เราไม่ตั้งมัน่ เรา

ชาํนาญของเรา ถา้เราชาํนาญ เราแกไ้ขของเรา แต่ขั้นของปัญญามนัแกไ้ข จะแกไ้ข จะทาํอยา่งไร 

ขั้นของปัญญามนัใคร่ครวญออกไป มนัตอ้งเอาสมาธิเป็นพื้นฐาน เป็นการรองรับไป 

ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาของการกระทาํ ถา้เรามีการกระทาํ เราเขา้ใจของเรา เราจะรู้แจง้

ของเรา มนัมีขั้นตอนของมนั มีเหตุการณ์ของมนั ขั้นตอนจริงๆ มนัต่างกนั สมถะกบัวิปัสสนามนั

ต่างกนั ขั้นของสมถะคือมนัสงบเหมือนกบัตะกอนจากแกว้นํ้า โดยธรรมชาติ เราตกันํ้าขุ่นขนาด

ไหน ตั้งไวเ้ถอะ เด๋ียวตะกอนมนัตอ้งนอนกน้เป็นธรรมดา ธรรมดา จิตก็เหมือนกนั เด๋ียวสุขเด๋ียว

ทุกข ์ ธรรมดา ฟุ้งซ่านขนาดไหนก็ธรรมดา ทาํสมาธิมนัเป็นธรรมดาของมนัอยูแ่ลว้ แต่เพราะมนั

ไม่มีใครใชป้ระโยชน์ มนัไม่เคยมีใครเห็น แต่ถา้เป็นผูใ้หญ่เอาแกว้มาตั้ง เหมือนคนท่ีเขาอยูริ่มนํ้า 

เป็นเร่ืองธรรมดาของเขาเลย เขาเห็นทุกวนั คือว่ามนัจะขุ่นหรือมนัจะใส เขาไม่เดือดร้อน เขาไม่มี

อะไรเศร้าหมองใจของเขา แต่ถา้เป็นคนท่ีไม่เคย มนัจะเศร้าหมองใจ มนัจะเศร้าหมอง ดีใจเสียใจ

ไปกบัเขา 

การทาํสมาธิจนชาํนาญแลว้มนัก็เหมือนผูท่ี้เขาชาํนาญ เขารู้ของเขา เขาไม่ต่ืนเตน้หรอก 

เขาไม่ต่ืนเตน้เลย แต่ขั้นของปัญญาไม่รู้นะ เอาออกไม่ได ้มนัเป็นไปไม่ได ้

นํ้ ากบัตะกอนมนัเป็นธรรมดา เพราะเอาสารส้มมาแกว่งก็ได ้ มนัแกไ้ขอยา่งไรก็ได ้ น่ีเป็น

นํ้า แต่เป็นกิเลสมนัเป็นไปไม่ไดห้รอก กิเลสจะออกจากใจ เป็นไปไม่ไดเ้ลย ถา้คนไม่เคยทาํ 

เป็นไปไม่ไดเ้ลย ถา้มนัจะทาํ ทาํอยา่งไร วิปัสสนาอยา่งไร จะเอามนัออกอยา่งไร จะแกไ้ขอยา่งไร 

วิปัสสนากาย เวทนา จิต ธรรม เอาอยา่งไรมนัถึงจะออกไป ถา้ออกไป ทาํออกไป วิปัสสนาทาํไม่

ถูกตอ้ง ออกไม่ไดห้รอก แกว้นํ้าอยูท่ี่น่ี แลว้เราไปทาํท่ีไหน ไปทาํในแม่นํ้าลาํคลอง มนัก็เป็นไป

ไม่ได ้มนัก็เป็นเร่ืองของแม่นํ้าลาํคลองใช่ไหม มนัไม่ใช่แกว้นํ้า ไม่ใช่หวัใจเรา เราไปศึกษาธรรมะ

กนั “ธรรมะเป็นอยา่งนั้น ธรรมะเป็นอยา่งนั้น” มนัเป็นนํ้าสาธารณะ 

ดูนํ้ าท่วมมา นํ้าหลากมา ท่วมทั้งประเทศเลย แต่หวัใจเราล่ะ กิเลสมนัท่วมทน้ใจ เราไม่ได้

รักษาอะไรมนัเลยหรือ ทาํไมไม่รักษา น่ีนกัรบหรือ รบกบัอะไร ถ้ารบกบักเิลสมนัต้องแก้ไข มนั

ต้องต่อสู้ มนัต้องทาํของเราให้ได้ อย่าประมาทเลนิเล่อ 
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ขยะกลางศาลา ขยะทัว่ไป มนัแผข่ยายออกไปจนมองไม่เห็น แต่ถา้หมัน่กวาดหมัน่ทาํ เรา

กวาด เราเห็นชดัๆ เลย เชา้ๆ มา เรากวาดข้ึนมา ทาํไมมนัมากองอยูร่วมกนัอยา่งน้ี เรากวาดทิง้ไป 

เพราะอะไร เรากวาดออกไป น่ีก็เหมือนกนั เราปล่อยฟุ้งกระจาย เราไม่มีสติรักษา เราไม่ดูแลมนัไง 

แต่ถา้เราดูแลมนั จิตมนัสงบ มนัเห็นได ้ มนัตอ้งจบัตอ้งได ้ มนัตอ้งวิปัสสนาได ้ ถา้

วิปัสสนาได ้ มนัปล่อยวางขนาดไหน ถา้จบัไม่ไดน้ะ ไมก้วาดเราอยูไ่หน เห็นเขากวาด ดูสิ เวลา

พระทาํขอ้วตัรกนั เห็นเขากวาดกนั เออ! เขากวาดก็คือเขากวาด แลว้เรากวาดไหม เราเคยทาํไหม 

ถา้เรากวาดของเรา โอโ้ฮ! เพราะเรากวาดเอง มนัซ่ึงๆ หนา้นะ 

ธรรมะของคนอ่ืน เราไปดู ไปจินตนาการ มนัว่าเหมือน เหมือนทั้งนั้นน่ะ เหมือนเพราะเรา

ดูเราเห็น แต่ตามขอ้เทจ็จริง เราไม่เคยจบัไมก้วาดเลย เราไม่ไดก้วาดฝุ่ นส่ิงสกปรก ใบไม ้ ใหม้า

กองแลว้กวาดทิง้ไป เก็บขยะทิง้ไป การจะทิง้ไปมนัตอ้งมีการเก็บทิง้ไป เราตอ้งทาํกบัมือ ทาํกบั

เรา เรารู้ของเราเอง แลว้มนัชดัเจน ชดัเจนแลว้มีสตินะ แต่ถา้มนัปล่อยวางๆๆ ปล่อยวางการกระทาํ

ของเรา ปล่อยวางขนาดไหน ซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า ซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า มนัตอ้งมีการกระทาํนะ มนัเป็นไปจริงๆ 

ตามขอ้เทจ็จริง ถา้ไม่ตามขอ้เทจ็จริง มนัเป็นจินตมยปัญญา ถา้เป็นภาวนามยปัญญาเกิดข้ึน เห็น

ไหม 

ดูสิ ดูเม่ือวานเขาถามว่า พระอรหนัตใ์นปัจจุบนัน้ีจะสามารถนิมนตอ์งคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้มาเป็นประธานจดังานไดไ้หม 

คาํถามน้ีเราเขา้ใจว่าเขาไม่เช่ือว่ามีพระอรหนัต ์ เขาจะล่อใหเ้ราตอบเขา แลว้ใหเ้ราขายภมิู 

เขาจะล่อใหเ้ราขายภมิูว่าพวกเรากรรมฐานน่ีโง่บา้เซ่อ เราถึงไม่ตอบ เราถามกลบัเลยว่า เอง็เช่ือ

ไหมว่าในสมยัปัจจุบนัน้ีมีพระอรหนัต์ 

เราจะบอกว่าชาวบา้นหรือผูท่ี้เขาเขา้มาในวดัเรา เขาเช่ือเราหรือยงั กิริยามารยาทการ

แสดงออกของเรา เร่ืองของธรรมะออกมามนัจริงเทจ็แค่ไหน ถา้มนัจริงเทจ็แค่ไหน ความจริงของ

มนั มนัอาจหาญมาก 

อา้ว! ทาํไมถึงจะไม่มี ในเม่ือมนัมีสุขมีทุกขอ์ยูใ่นปัจจุบนัน้ี มนัแกไ้ขไดไ้หม สุขทุกข์

ปัจจุบนัถา้มนัแกไ้ขไดม้นัตอ้งเป็นจริงสิ ถา้เป็นจริง ทาํไมพระอรหนัตจ์ะเกิดข้ึนไม่ได ้ พระ

อรหนัตต์อ้งเกิดข้ึนได ้
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ถา้เรารู้จริงนะ เราจะสามารถเคลียร์ปัญหาอยา่งน้ีได ้ ถา้เราไม่สามารถรู้จริง แลว้ถา้เราไม่รู้

จริง วิธีการเราพดูออกไปมนัถูกตอ้งไหม 

คนคอยจบัผดิเราเยอะมากนะ ในเม่ือเขาไม่เช่ือ คนท่ีเขาไม่เช่ือ แลว้คิดดูสิ เวลาเขามา ยิง่

เขาไม่เช่ือ เขาจะจบัผดิ เขาจะเขา้มาในหมู่พระของเรา เขา้มาในหมู่วดัของเราดว้ยความเคารพนบ

นอบ ดูสิ ขา้ศึก ขา้ศึกท่ีเวลาเขาทาํสงครามกนั ทางการข่าวเขาตอ้งรู้เขารู้เรา เขาตอ้งส่งนกัสืบของ

เขา ส่งแนวท่ี ๕ เขา้ไปสืบความลบัของฝ่ายศตัรู ถา้คนเขาไม่เช่ือ เขาตอ้งส่งคนเขา้มา ตอ้งมีการ

คอยเก็บขอ้มูลจากพวกเรา แลว้เก็บขอ้มูลจากผูป้ระพฤติดว้ยว่าจริงหรือไม่จริง 

แต่ถา้ขอ้มูลของเราจริง ดูสิ เวลาพระเทวทตัใหน้ายธนูไปยงิองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ ใหไ้ปฆ่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการ ผูท่ี้

เขา้มาคนแรกนะ วางแผนตดัตอน คนน้ีไปยงิองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ ๒ คนต่อไป

ใหไ้ปยงิคนท่ียงิองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้ ๔ คนใหย้งิคนท่ีไปยงิองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้...ถึง ๓๑ คน 

คนแรกไปหาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เทศนาว่า

การ จะมายงิองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ “ยงิทาํไม เร่ืองอะไรจะตอ้งมายงิ” เทศนาว่าการ

แสดงฤทธ์ิแสดงเดช จนคนนั้นขอบวชเป็นพระ 

ไอ ้ ๒ คนท่ีจะรอฆ่าคนน้ี เอะ๊! ทาํไมมนัชา้ ไม่มาสกัที ตามไปดู ตามไปถึง ไปเฝ้าองค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เทศนาว่าการ เอาบวชอีก 

ไอ ้๔ คนท่ีจะมาฆ่าอีก ๒ คน มนัตามไปๆ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอา ๓๑ คนนั้นบวชเป็นพระหมดเลย แลว้ปฏิบติัถึง

ส้ินสุดกิเลส บวชหมด 

อกุศล น่ีก็เหมือนกนั ถา้เขาเขา้มาสืบ เขาไม่เช่ือถือ แต่ถา้เราเป็นความจริง เราก็แสดงความ

จริงสิ เขาเช่ือหรือไม่เช่ือมนัเป็นทิฏฐิมานะของคนใช่ไหม ทิฏฐิมานะของคนมนัแกไ้ขได ้ มนั

เปล่ียนแปลงไดใ้ช่ไหม ถา้ทิฏฐิมานะของคนเปล่ียนแปลงได ้ เราเอาสัมมาทิฏฐิวางไวใ้หเ้ขาได้

ศึกษา ถา้เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเขา้มา ถา้เขาถึงสัมมาทิฏฐิ ถา้เขามีบุญกุศล เขาก็เปล่ียนความคิดของ
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เขา คนท่ีเขา้มาศึกษาเขาไม่เช่ือความเห็นของพวกเรา เขาไม่เช่ือนกัปฏิบติันะ ทีน้ีนกัปฏิบติัมนัตอ้ง

ปฏิบติัใหจ้ริง 

โธ่! เราเคยธุดงคไ์ปนะ มีพระหลวงตาองคห์น่ึง เวลาเขาถามปัญหา อริยสัจ ๓ อริยสัจมี ๓ 

ไง สุข ทุกข ์ทุกขเวทนา เขาว่าอริยสัจ 

จริงๆ หรือ อริยสัจ เราก็นัง่ฟังอยูด่ว้ย แหม! เกาหวัเลยนะ เขาไม่ถามเรา เขาถามนัน่ น่ีวุฒิ

ภาวะอยา่งน้ี 

ในการประพฤติปฏิบติัของเราก็เหมือนกนั ส่ิงใดท่ีเรายงัไม่แน่ใจ อยา่เพิ่งพดูออกไป 

เพราะมีคนมาหาเราบอกว่า มาใหเ้ราแกปั้ญหา 

เราก็บอกว่า “ผดิ” 

“อา้ว! ก็พระบอกว่าถูก” 

“พระไหนล่ะ” 

“พระนั้นสอน” 

อา้ว! ตายห่าเลย สอนเขาผดิ แลว้ก็มาหาเรา เราก็พดูไปอีกอยา่งหน่ึง มนัขดัแยง้กนันะ แต่

ถา้ถกูตอ้ง อยา่งท่ีพดูถูกตอ้งตั้งแต่ทีแรก มนัถูก มนัถูกมาหมด ถา้เราบอกถกูนะ ถา้อะไรไม่รู้ บอก

ไม่รู้ อยา่งวนัน้ีตอบปัญหา เขาก็ถามว่า “จะเป็นอยา่งนั้นไหม” 

เราบอก “คนโง่เท่านั้นท่ีพดูมดัคอตวั” 

เราบอกว่าจริงอยู ่ เราเห็นดว้ย แต่มนัมีตวัแปร ตวัแปรคือว่ากาลเวลามนัจะแปรไปอีก

เยอะแยะเลย จะเป็นอยา่งนั้นไป มนัยงัอนิจจงัอยู่ แต่ถา้ถึงท่ีสุดแลว้น่ีเร่ืองของโลกนะ 

แต่ถา้เร่ืองของหวัใจไม่เป็นอยา่งนั้น ถา้เร่ืองของหวัใจ อตฺตา ห ิอตฺตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่

แห่งตน ตนรักษาตน ตนแกกิ้เลสของตน กิเลสของเรา เราจดัการเอง ไม่เก่ียวกบัตวัแปรใดๆ 

ทั้งส้ินเลย ตวัแปรคือข้ีเกียจเท่านั้นน่ะ ตวัแปรแกกิ้เลสคือข้ีเกียจ คือเห็นแก่ปากแก่ทอ้ง กินเขา้ไป

เยอะๆ แลว้ก็นอนเป็นหมู ตวัแปรมีแค่น้ีเอง 
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ถา้เราลองสละมนัสิ เร่ืองปัจจยัเคร่ืองอาศยัไดม้าเป็นธรรม เราใชเ้ป็นธรรม องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้บอก ภิกษุ เวลาฉนัอาหารใหเ้หมือนกบัหยอดนํ้ามนัลอ้เพลาเกวียนใหไ้ม่มีเสียง

ดงัเท่านั้นเอง เรากินเพื่อดาํรงชีวิต เราไม่ไดกิ้นเพื่อกาม เพื่อเกียรติ เพื่อศกัด์ิศรี โลกเขากินเพื่อกาม 

เพื่อเกียรติของเขา เขาตอ้งกินเพื่อสังคมของเขา เราไม่ตอ้งการอยา่งนั้น 

ถา้ข้ีเกียจก็ข้ีเกียจตรงน้ี ถา้ตวัแปรอยา่งน้ี ตวัแปรเพราะเราเซ่อ เราไม่เขา้ใจ เราเซ่อกบักิเลส 

กิเลสเหยยีบย ํา่เอา แลว้เราออกไปแสวงหาส่ิงท่ีเป็นโทษกบัเราเอง เราเอาเขา้ปากเราเองนะ ส่ิงท่ี

ผดิพลาด เราทาํทั้งนั้นเลย ไม่มีใครทาํ เราทาํทั้งนั้นน่ะ เราเป็นคนทาํข้ึนมาแลว้มนัผดิพลาด ใคร

เป็นคนทาํ? ก็เราทาํทั้งนั้น แลว้ไหนว่าจะเอาชนะกิเลส น่ีแค่การดาํรงชีพเท่านั้นนะ 

แลว้เวลาประพฤติปฏิบติัเขา้ไป สมาธิมาจากไหน อะไรเป็นสมาธิ แลว้ทาํสมาธิมนัจะรวม

ลงไดอ้ยา่งไร ในเม่ือจริตนิสัยของคนเยอะแยะไป แลว้นิสัยเยอะขนาดไหน ถา้มนัทาํไม่จริง “น่ิงๆ 

น่ิงๆ” เขาว่า “น่ิงๆ ทาํอยา่งไรต่อ น่ิงๆ ทาํอยา่งไรต่อ” 

กข็าดการบริกรรมน่ะ ขาดการบริกรรม 

ของมนัเลก็นอ้ยนะ ดูของเลก็ๆ เลย แต่ถา้ทาํไป ของเลก็ๆ ทาํใหเ้สียหายทั้งนั้น ของเลก็ๆ 

ทาํไม่ได ้ ดูอยา่งสติ สติสัมปชญัญะมนัเลก็นอ้ยไหม สติก็ระลึกรู้แค่น้ี แต่มนัสืบต่อไม่ได ้ พอสืบ

ต่อไม่ได ้เราก็ทาํสมาธิกนัไม่ได ้ของเลก็ๆ นอ้ยๆ เพราะไอต้วัของเลก็ๆ นอ้ยๆ ทาํใหก้ารปฏิบติัเรา

ไม่กา้วเดิน ท่ีมนัปฏิบติักนัไม่ไดก้็เพราะไอข้องเลก็ๆ นอ้ยๆ น่ีไง เห็นส่ิงน้ีไม่สาํคญัไง “อู๋ย! กจูะ

วิปัสสนา กจูะมีปัญญา” แต่ดาํรงชีวิตอยา่งไร ปัจจุบนัชีวิตน้ีทาํตวักนัอยา่งไร 

มนัเร่ิมตน้จากท่ีน่ี คนเขาจะทาํสวนทาํไร่กนั เขาทาํท่ีไหน? เขาทาํท่ีดินทั้งนั้นน่ะ น่ีก็

เหมือนกนั ส่ิงใดในโลกน้ีมนัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัเท่านั้น ไม่มีประโยชน์อะไรหรอก หวัใจเรา 

ตวัเรา ส่ิงน้ีสาํคญักว่า ส่ิงน้ีสาํคญักวา่แลว้ทาํอยา่งไร ถา้สาํคญักว่า กิเลสมนัอา้งเล่ห์ว่า “ทาํข้ึนมา

ป๊ับ มีขอ้วตัร มีความเป็นอยู่ ปฏิเสธหมดเลย อนัน้ีสาํคญักว่า”...สาํคญัโดยกิเลส 

เพราะส่ิงท่ีในหวัใจเรา เรารักษามนัดว้ยสติสัมปชญัญะ ส่ิงท่ีเป็นขอ้วตัร เราทาํไดท้ั้งนั้น 

ทาํดว้ยสติ ตั้งสติข้ึนมา ไอน้ัน่ก็คือพุทโธเหมือนกนั พุทโธคือว่าเราตั้งสติอยูก่บัมนั ตั้งสติอยูก่บั

อะไรก็ได ้ เราจะทาํอะไรก็มีสติอยูก่บัมนัอยา่งนั้น ถา้เรามีสติ อะไรจะมาขดัขวางการกระทาํเรา

ไม่ไดเ้ลย การเหยยีดการคู ้การทาํของเราดว้ยสติโดยปกติในชีวิตประจาํวนัมนัมีสติตลอด 
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เพราะเราบวชใหม่ๆ บวชใหม่ๆ แลว้เราเอาตวัเองไวไ้ม่ได ้ เรากาํหนดพุทโธทั้งวนัทั้งคืน

เลย กวาดวดั จบัไมก้วาด พุทโธๆๆ เพราะอะไรรู้ไหม ถา้ไม่พุทโธ กทุูกข!์ กทุูกข!์ เราเองน่ีทุกข์ 

เราเองเอาใจของเราไวไ้ม่ได ้ เราเอาใจของเราไวใ้นอาํนาจไม่ได ้ ทุกขม์าก แลว้จะเอามนัอยูก่็เอา

มนัไม่อยู ่ เอาไม่อยู ่ทาํอยา่งไรล่ะ กาํหนดพุทโธๆๆ ทั้งวนัทั้งคืนเลย เอาจนได ้ยงัไม่ไหว ไม่ไหว 

ไม่นอน ถือเนสัชชิกเลย ไม่นอน เพราะเวลานอนแลว้ กินอ่ิมนอนอุ่นมนัก็คิดมาก ฟุ้งซ่านมาก 

เวลานัง่สมาธิไป โอโ้ฮ! เกิดนิมิตติดต่อกนัเป็นเร่ืองเป็นราวเหมือนดูหนงัเลย เพราะจิตมนัใหม่ จิต

มนัใหม่ เวลาปฏิบติัใหม่ๆ ของเดิมมนัจะออกมาทั้งนั้นน่ะ มีสติสมัปชญัญะสู้มนั สู้กบัมนัอยา่งไร 

หลวงตาท่านบอกว่า สู้เสือด้วยมือเปล่า เราไม่มีสติไม่มีกาํลงัเลย จะเอาอะไรไปสู้กบัมนั 

กิเลสในหวัใจ สู้เสือดว้ยมือเปล่า เขา้ไปต่อสู ้ มนัตะปบเลือดสาดทุกคนเลย มนัจะสู้กิเลสดว้ย

ตวัเอง เราทาํไมจะไม่มีสติล่ะ 

เราผอ่นมนั ดูสิ เราไม่นอนเลย อดนอนผ่อนอาหาร อดนอนผอ่นอาหารต่อสู้กบัมนั ในเม่ือ

มนัเป็นกิเลสดิบๆ มนัเป็นไมดิ้บๆ มนัเอากนัไม่อยู ่ ตอ้งเอาใหอ้ยู่ เอาใหอ้ยู ่ เอากบัตวัเอง ตั้งสจัจะ

เอากบัตวัเองใหไ้ด ้พอเอาใหอ้ยูข้ึ่นมาแลว้ อนัน้ีเป็นสันทิฏฐิโกเลย มนัสงบไม่สงบเราก็รู้ แลว้มนั

สงบข้ึนมามนัทุกขม์าก พอมนัสงบข้ึนมา มนัสงบโดยไม่มีสติ สงบโดยไม่รู้เร่ือง สงบโดยความ

เพียร โดยความกดไว ้“เอะ๊! อวิชชาดบัตอ้งเป็นพระอรหนัต ์แลว้น่ีมนัก็เอาตวัเองอยูแ่ลว้ ทาํไมไม่

เป็นพระอรหนัต์” ความคิดโง่ๆ นะ แต่ตอนนั้นมนัไม่โง่ ตอนนั้นมนัว่ามนัเก่ง แต่พอผา่นไปแลว้

นะ น่ีความคิดโง่ๆ 

มนัก็โง่ทั้งนั้นแหละ เพราะอะไร เพราะเราศึกษาธรรมมาใช่ไหม ความปล่อยวาง ความว่าง

เป็นนิพพาน ทุกอยา่งเป็นนิพพาน อะไรเป็นนิพพานไปหมดเลย แลว้พอมนัหยดุเฉยๆ น่ีสติมนัยงั

ไม่พร้อมดว้ยนะ มนัหยดุเฉยๆ ไม่รู้อะไรเลย ว่างๆ ว่างๆ อยูอ่ยา่งนั้นแหละ น่ีมนัขาดสติ มนัทาํ

อะไรไม่ไดห้รอก 

พอถึงท่ีสุดแลว้ ไปหาใคร ใครก็แกไ้ม่ได ้ แกไ้ม่ได ้ ไปหาหลวงปู่ จวน หลวงปู่ จวนบอก 

“อวิชชาอยา่งหยาบสงบตวัลง” ฟังสิ อวิชชาอยา่งหยาบ แลว้อวิชชาอยา่งกลางล่ะ แลว้อวิชชาอยา่ง

ละเอียดล่ะ แลว้อะไรเป็นอวิชชาล่ะ แลว้อวิชชายงัมีอยา่งกลาง อยา่งหยาบ อยา่งละเอียดอีกหรือ 

คือว่าความฟุ้งซ่านเฉยๆ ความฟุ้งซ่านของใจ ใจมนัฟุ้งซ่านกนัไป เวลามีสติสัมปชญัญะมนัก็

ควบคุมได ้ควบคุมไดช้ัว่คร้ังชัว่คราว ควบคุมไดด้ว้ยสติ ดว้ยสมาธิ แต่มนัยงัจบัใจไม่ไดเ้ลย 
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จิตเห็นจิต จิตเห็นอาการของจิต จิตสงบแลว้เห็นกาย การเห็นกายข้ึนไป เห็นกายข้ึนมาแลว้

อยา่เลินเล่อ น่ีปฏิบติักนัดว้ยความเลินเล่อ ส่ิงใดก็ตะครุบเงาไปเร่ือย ตะครุบเงาไปเร่ือย เป็นสูตร

เลย “พิจารณากายเห็นกายเป็นโสดาบนั พิจารณากายเห็นกายเป็นสกิทาคามี พิจารณากายเห็นกาย

...” จริงๆ มนัก็คือกายอนัเก่านัน่น่ะ มนัพิจารณาไปไหน มนัไม่ไดก้า้วเดินไปไหนเลย เพราะมนั

ไม่ไดท้ดสอบ 

ทดสอบซํ้ า ทาํซํ้ า เหมือนกบัเราเล่ือยไม ้เราตดัไม ้ถา้มีดเราอ่อน เราสับไปไดค้ร่ึงๆ มนัหกั

ไม่ได ้ หรือเราสับไปนิดหน่อย ตน้ไมม้นัจะขาดไดอ้ยา่งไร แค่นั้นน่ะ แลว้ก็ไปสับท่ีอ่ืนอีกแลว้ 

“พิจารณากายเห็นกายเป็นพระโสดาบนั” 

เราว่าเป็นโสดาบนั ตน้ไมม้นัยงัไม่ขาดนะ กุปปธรรม-อกุปปธรรม กุปปธรรมไม่ขาด มนั

เส่ือม มนัตีกลบั มนัตีกลบั แต่ถา้มนัขาดลงไปแลว้ มนัต่อกนัไม่ได ้ มนัจะตีกลบัไดอ้ยา่งไร แลว้

มนัขาดออกไป กบัส่ิงท่ีเราสับแลว้ไม่ขาด คาํว่า “สับไม่ขาด” มนัเป็นปกติของเราน่ีไง ปกติของเรา 

เราพิจารณา เราใชปั้ญญาอยา่งไร ปัญญาเป็นปัญญาสามญัสาํนึก เราคิดของเรา เหมือนกบัเอามีด

ฟันไป มนัเป็นสามญัสาํนึก มนัขาดไหม 

ถา้มนัขาด อกุปปธรรม ดัง่แขนขาด ถา้เราสับไปท่ีตน้ไม ้ ตน้ไมม้นัลม้ดงัครืน! ไปเลยนะ 

ตน้ไมเ้ราสับท่ีโคน ตน้ไมใ้หญ่เวลาลม้ไป เสียงมนัดงัขนาดไหน แลว้ส่ิงท่ีมนัขาดออกไป มนัตดั

กนัไดไ้หม แต่ถา้มนัสับไปๆ ดูสิ เป็นสูตรไง พิจารณากายเห็นกาย พิจารณากายเห็นกาย พอเห็น

กายข้ึนมา ก็เราสับแลว้ เราไดท้าํแลว้ เราไดท้าํแลว้ เราไดท้าํแลว้ เราไดส้ับแลว้ แต่ตน้ไมข้าดหรือ

ยงั ตน้ไมไ้ดข้าดหรือยงั เราไดท้าํหรือเปล่า? ทาํ เราไดพ้ิจารณาหรือเปล่า? พิจารณา เราพิจารณา

แลว้ เราเห็นกายแลว้ แต่มนัถึงท่ีสุดไหม มนัถึงท่ีสุดไหม ถา้มนัไม่ถึงท่ีสุด มนัไม่เป็นอกุปปธรรม 

เราไดท้าํหรือเปล่า? ทาํ แต่ผลท่ีตอบสนองล่ะ 

น่ีไง ส่ิงท่ีเป็นจริง ผูท่ี้ปฏิบติัถา้มนัถึงท่ีสุดมนัเห็นจริง มนัตอ้งลม้ครืน! ต่อหนา้ไป กายเป็น

กาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์แลว้ส่ิงท่ีรู้คืออะไร ส่ิงท่ีรู้มนัขาดออกไปคืออะไร ส่ิงท่ีขาดไป ความ

เป็นจริงมนัเกิดข้ึนมา เหมือนตดัตน้ไมข้าดไปเลย ดัง่แขนขาด ถา้ดัง่แขนขาด แขนมนัขาดออกไป

ทั้งแขน แขนน้ีเราตดัทิง้มนัไปเลย 

ใหม่ๆ ใช่อยู ่ ถา้มนัเป็นอุบติัเหตุ พอแขนขาดไป มนัชา มนัไม่รู้สึกตวัหรอก แต่ความชา 

เด๋ียวมนัเจบ็ปวดข้ึนมา แขนมนัขาด 
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ถึงไดบ้อกว่า ท่ีว่า “พระโสดาบนัเป็นพระโสดาบนัโดยท่ีตวัเองไม่รู้ ตอ้งใหอ้าจารยบ์อก

จริงไหม” 

มนัจะเป็นจริงได้อย่างไร ไม่ต้องมใีครบอก พระโสดาบันต้องเป็นพระโสดาบัน ดัง่แขน

ขาด ถ้ามนัเป็นวปัิสสนาโดยสติปัญญา ขาด เห็นต่อหน้า รู้ต่อหน้าเลย แต่ถ้ามนัเป็นบุญวาสนา 

ทีว่่าขาดโดยทีไ่ม่รู้ ขาดโดยทีไ่ม่รู้มันกค็อืขาดออกไป พอขาดออกไป แขนขาดมันจะมอีาการชา

ไหม เส้นเลอืดมนัขาด มนัจะชาไหม แล้วเดีย๋วมนัจะเจบ็ปวดไหม มนัต้องไปถามใครไหม? ไม่

ต้องถามใคร! ไม่ต้องถามใคร! มนัเป็นความจริงอนัหน่ึง มนัเป็นความจริงเลย ความจริงนีม้ันเกดิ

ขึน้มา 

ถ้ามนัเป็นความจริง เหมอืนตัดต้นไม้ขาด ทนีีต้ัดต้นไม้ขาด ถงึบอกว่าอย่าเลนิเล่อ ต้องซ้ํา 

ต้องทดสอบ ต้องซ้ําแล้วซ้ําเล่าๆๆ ไอ้ตรงนี้ ตรงซ้ําแล้วซ้ําเล่า แล้วมันไม่เคลือ่นที่ 

เพราะเราเคยพลาดตรงน้ีมาเยอะมาก พลาดจนขนาดท่ีว่าไปหาครูบาอาจารย ์เศร้าสร้อยเลย

นะ แลว้ครูบาอาจารยส์อนอยา่งไร สุดทา้ย ใครพดูอยา่งไร ฟังไว ้ แต่เราเดินจงกรมทั้งวนัทั้งคืน 

แลว้ก็ซํ้ าอยูน่ัน่ล่ะ มนัจะปล่อยวาง จริงๆ เลย การปล่อยวางของเราปล่อยวางเป็นร้อยหนพนัหน

กว่าท่ีมนัจะขาด ไม่ใช่วิปัสสนาแลว้จะขาด ไม่จริงหรอก! 

เวลาใครพิจารณามาบอก “ปล่อยแลว้ วางแลว้” 

ไม่เคยเช่ือเลย ไม่เช่ือเพราะอะไร ไม่เช่ือ เพราะคาํพดูอยา่งนั้นมนัเป็นตทงัคปหาน แลว้เรา

ก็เคยเป็นมาแลว้ 

ผูท่ี้ปฏิบติัมาบอกว่า “มนัปล่อยแลว้ เวทนามนัปล่อยแลว้ทาํอยา่งไรต่อ” 

“ก็ซํ้ าเวทนาไปสิ” 

“อา้ว! ก็มนัปล่อยแลว้” 

“ปล่อยแลว้มนัเป็นเวทนาเก่าเวย้! ปล่อยแลว้มึงไม่หายเจบ็หายปวดหรือ เวทนายงัเกิดอยู่

ใช่ไหม” 

“ค่ะ” 
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“แลว้ทาํไมไม่ทาํต่อล่ะ แลว้เวทนามนัปล่อยแต่ละคร้ังเหมือนกนัไหม” 

“ไม่เหมือนกนัค่ะ” 

“อา้ว! แลว้ทาํไมไม่ทาํล่ะ” 

นึกเอาเองไง นึกว่าปล่อยเวทนาแลว้คือปล่อยไง 

มนัปล่อยแลว้ปล่อยเล่า ปล่อยแลว้ปล่อยเล่า ตรงน้ี ตรงท่ีซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า การทาํซํ้ าๆๆ การ

ตรวจสอบซํ้ าๆๆ พระท่ีพลาด พลาดตรงน้ีมากนะ พอตรวจสอบซํ้ า ไม่ตรวจสอบซํ้ าเปล่านะ ยา้ยท่ี 

เป็นสูตรไง “ก็พิจารณากายแลว้” 

พิจารณากายกพ็ิจารณากายต่อไปๆๆ ฟันตน้ไมต้น้น้ีไม่ขาด จะไปฟันขอ้ขา้งบน พอฟันขอ้

ขา้งบนไม่ได ้ไปฟันขอ้ขา้งล่าง ยา้ยไปยา้ยมา ยา้ยไปยา้ยมา มนัไม่ซํ้ า ไม่ซํ้ าไง 

มนัต้องซ้ําๆๆๆ อยู่ตรงน้ันน่ะ ให้มนัขาดให้ได้ อย่าย้ายที่ อย่าเลนิเล่อ ทีม่นัผดิพลาดเพราะ

มนัไม่ซ้ํากบัทีเ่ก่า มนัไม่ซ้ําทีเ่ก่า มนัย้ายที่ไปทาํทีอ่ืน่โดยเข้าใจว่ามนัเป็นความเห็นของตัวไง มนั

ต้องซ้ําลงไปทีเ่ก่า ซ้ําตรงน้ันล่ะ ซ้ําทีเ่ดมิ! ซ้ําลงไป! ซ้ําจนไม่มี ฟันแล้วฟันอากาศ น่ันน่ะใช่ 

ไอน่ี้ฟันลงไปก็ตน้ไม ้ว่าขาดแลว้นะ แต่ทาํไมมีดมนักระเดน็กลบัมา มนัขาดไดอ้ยา่งไร ถา้

มนัขาดไป มนัไม่มีตน้ไมข้วางหนา้ มีดเราฟันไปมนัจะโดนอะไร มีดเราฟันไปมนัจะโดนอะไร 

แต่น่ีมนัฟันไปมนัก็เดง้กลบั เดง้กลบัคือความรู้สึกเราไง ความรู้สึกตอ้งมีอยู ่ ถา้ความรู้สึก

มนัมีอยู ่ มนัไม่ขาด ส่ิงท่ีทาํอยูน่ี่มนัไม่เป็นความจริง ถา้เป็นความจริง ถึงท่ีสุดมนัตอ้งขาดไปเลย 

ขาดไปเลย ขาดไปเลย 

เวลาพดู มีพระมาถามเยอะมาก “ทาํไมตอ้งสมุจเฉทปหาน ทาํไมตอ้งขาด” 

แลว้ไปถามครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยบ์อก “ไม่ตอ้งขาดหรอก พิจารณาอยา่งน้ีแหละ น่ี

โสดาบนั สกิทาคามี ว่ากนัไป ไอพ้วกท่ีเขาขาดก็ปล่อยเขาไป คนท่ีว่าเขาขาด” 

น่ีไง แลว้เวลาเราฟังเทศน์ ดูสิ ของหลวงตา “ต้องขาด สมุจเฉทปหาน” 

หลวงปู่ เจ๊ียะ “ขาด พจิารณาขาดไปเลย” 
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เปิดวิทยเุสียงธรรมฟัง เวลาเทศน์หลวงปู่ เจ๊ียะ “ขาด ขาด ขาดเลย” 

หลวงปู่ บุดดา “ขาด” 

ของจริงน่ีขาด 

แต่น้ีมนัยงัมีของปลอม “สักแต่วา่ ทาํสบายๆ เฉยๆ ไว ้ทาํน่ิงๆ” 

มนัมีอยู ่๒ กระแสในวิทยเุสียงธรรมนัน่น่ะ 

ชุดหน่ึงบอกใหพ้ิจารณาจนถึงท่ีสุด ใหข้าดออกไป สมุจเฉทปหาน 

อีกชุดหน่ึงบอกไม่ตอ้ง น่ิงๆ รู้เฉย สักแต่ว่า 

มนัมีอยู ่ ๒ กระแส กระแสหน่ึงถูก กระแสหน่ึงผดิ แลว้ตอ้งจบัใหดี้ พิสูจน์ใหไ้ด ้ ถา้เรา

เป็นคนจริง เราปฏิบติัจริง เราพิสูจน์ได ้เราน่ีรู้เลย ฟังน่ีรู้เลย 

ในเม่ือตะกอนมนันอนกน้แกว้เฉยๆ มนัไม่มีตะกอนออก มนัจะชาํระกิเลสไดอ้ยา่งไร มนั

เป็นไปไม่ได ้มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดเ้ลย 

แต่ในโลกน้ีมนัเป็นเร่ืองสุดวิสัย ดูสิ พระโพธิสัตว ์ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย 

พระอรหนัตต์อ้งแสนกปั คาํว่า “แสนกปั” คือว่าสร้างบุญญาธิการมา ทีน้ีเราไดส้ร้างบุญญาธิการ

มาแก่อ่อนอยา่งไร เราก็พยายามของเรา แต่ตอ้งถูไถ ตอ้งทดสอบ อยา่ยา้ยท่ี อยา่ยา้ยของเราไป ตอ้ง

ทาํซํ้ าทาํซาก 

มนัมี ๒ กระแสในวิทย ุในธรรมการเทศนา มนัเลยทาํใหเ้ราไขวเ้ขว แลว้เรากจ็ะไปยดึส่ิงท่ี

มนัเขา้กบัเรา เขา้กบักิเลสไง เขา้กบัความเห็นของเรา ถา้อนัไหนมนัเขา้กบัความเห็นของเรา เราก็

เอามาเสริมเราว่าน่ีถูกตอ้ง อนัไหนท่ีขดัแยง้กบักิเลสของเรา เราก็ว่าไม่ใช่จริตของเรา แต่ทาํไมไม่

คิดล่ะ 

เวลาเราพดู ทาํไมหลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงปู่ ชอบ หลวงปู่ คาํดี หลวงปู่ บวั ท่านพิจารณากายดว้ย

การเห็นกายล่ะ ทาํไมหลวงตาท่านพิจารณาเวทนาล่ะ พิจารณาธาตุ พิจารณาอสุภะ แลว้เวลาหลวง

ปู่ ดูลยท่์านพิจารณากายดว้ยปัญญาของท่าน ท่านบอกพิจารณากายโดยไม่เห็นกาย ทาํไมเรา

ยอมรับว่าถูกหมดล่ะ 
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เพราะอนัเดยีวกนัไง เพราะท่านพจิารณาของท่านโดยจริต แต่เวลาถงึทีสุ่ดแล้วมนัขาด

เหมอืนกนั มนัต้องขาด หลวงปู่ ดูลย์กว่็าต้องขาด ขาดแล้วมันเป็นสภาวะทีม่นัขาดไปเลย หลวงปู่

ดูลย์กพ็ดูอย่างน้ัน เพยีงแต่การเดนิแต่ละสาย ถ้ามนัเป็นความจริง ใครถนัดเส้นทางสายไหนกอ็นั

เดยีวกนั ถูกเหมอืนกนั ถูกเหมอืนกนั ไม่ผดิเลย 

แต่ถา้ผดินะ มนัไม่เหมือนกนัตั้งแต่แรกไง ไม่เหมือนกนัตั้งแต่แรกท่ีว่า “ใครจะขาดก็ช่าง

หวัมนั” ท่านพดูอยา่งน้ี พระมาพดูใหฟั้งจริงๆ ครูบาอาจารยผ์ูใ้หญ่เลย “ถา้เขาบอกจะขาดก็เร่ือง

ของเขาเถอะ แลว้เขาจะใหข้าดก็เร่ืองของเขา เราว่าไม่ขาด เป็นอยา่งน้ี อา้ว! อยา่งน้ีเป็นโสดาบนั” 

โอโ้ฮ! เราฟังแลว้ตกใจเลยนะ แต่มนัก็กรรมของสัตว ์ สัตวม์นัเช่ือ สัตวม์นัพอใจความ

สะดวกสบายอยา่งนั้นก็เร่ืองกรรมของสัตวท่ี์เขามีความเห็นอยา่งนั้น 

แต่ถ้ามนัเป็นความจริง เพราะอะไร มนัไม่ได้เกีย่วกบัจริตนิสัย มนัเกีย่วกบัอริยสัจ มนั

เกีย่วกบัข้อเทจ็จริงทีว่่ามันเป็นอริยสัจ ทีม่รรคญาณต้องเป็นอย่างน้ัน 

แมแ้ต่หลวงปู่ ดูลยท่์านพดูเองเลยว่า พจิารณากายโดยไม่ต้องเห็นกาย ไม่ต้องเห็นกาย น่ี

ดว้ยปัญญาวิมุตติ ดว้ยปัญญาเปรียบเทียบ 

แต่ผูท่ี้เห็นกายวิภาคะ อุคคหนิมิต วิภาคะเป็นการขยายส่วนแยกส่วน การกระทาํ สุดทา้ย

แลว้ก็เหมือนกนั เหมือนกนัท่ีตน้ไมม้นัลม้ครืนไปเหมือนกนั เหมือนกนั น่ีไง ถา้ถูกแลว้ ใหพ้ดู มา

บนอากาศ มาทางเคร่ืองบินก็ถูก มาทางใตดิ้น มุดดินมาก็ถูก มาทางนํ้า มาทางบก มาทางเรือ ถูก

หมดเลย 

ถา้มนัผดินะ อยา่งไรมนัก็ผดิ ถา้ผดิ คาํว่า “ผดิ” ผูรู้้ท่านรู้ว่าถูกหรือผดิ แต่เราผูป้ฏิบติั ถา้ไม่

รู้ถูกรู้ผดิ เพราะเราเขา้ใจตามโลกียปัญญา คือปัญญาของโลก ความสัมพนัธ์ตรรกะปรัชญามนัรู้ได้

แค่น้ี ถา้รู้ไดแ้ค่น้ี คืออยา่เลินเล่อ อยา่ชะล่าใจ ตอ้งซํ้ า ทาํหมัน่เพียร 

ในเมือ่เรายงัอยู่ในพรรษา เรายงัมกีาํลงัของเราอยู่ ซ้ําแล้วซ้ําเล่า แยกส่วนขยายส่วนให้มนั

เป็นจริงเป็นจงัขึน้มา ให้เป็นสัจธรรมขึน้มา เป็นสัจธรรมขึน้มา แล้วถ้าเป็นจริงนะ โอ้โฮ! มนัจะ

รําพงึขึน้มาเลยนะ โอ้โฮ! ไอ้ที่ว่าปัญญาเราสุดยอดแล้วน่ะ มนัเป็นกองขีค้วาย มนัเป็นส่ิงทีไ่ร้สาระ

©2015 www.sa-ngob.com 



เทศน์พระ เร่ือง เร่ืองเราตอ้งจริง ๑๗ 

เลย พอมันถงึความจริงขึน้มา โอ้โฮ! ให้มนัรู้ขึน้มาเถอะ ให้มนัถงึบางอ้อ อ้อ! ช็อกเลย ช็อก

ความรู้สึกทั้งหมดเลย 

แต่น่ีมนัเป็นธรรมะของเราบา้ง เป็นโลกียปัญญาบา้ง เป็นธรรมะของครูบาอาจารยบ์า้ง 

แลว้จิตมนัมหศัจรรย ์มนัก็สร้างภาพความเป็นไป มนัก็ว่างๆ สบายๆ ก็ว่ากนัไปนะ เพราะมนัไม่มี

การกระทาํ 

กิจจญาณไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไปสอนปัญจวคัคีย ์ “เธอเคยไดย้นิไหมว่าเรา

บอกว่าเป็นพระอรหันต์ อยูก่นัมา ๖ ปี บอกว่าเป็นพระอรหนัตก์็ไม่เคยบอก บดัน้ีเป็นพระอรหนัต ์

จงเง่ียหูลงฟัง” เป็นพระอรหนัตเ์พราะอะไร เป็นเพราะกิจจญาณ สัจจญาณ สัจจะความจริง มีกิจจ

ญาณ มีมรรคญาณ ถึงท่ีสุดแลว้ ญาณ ๑๖ มนัไดก้ระทาํแลว้ มนัส้ินสุดแลว้ มนัถึงปฏิญาณตนว่า

เป็นพระอรหนัต์ น่ีเป็นพระอรหนัตเ์พราะมีการกระทาํ เพราะจิตมนัเป็นไป 

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือถา้มนัเป็นของเรา จิตมนัเป็นข้ึนไป เราปฏิบติัข้ึนไป มนัตอ้งมีเหตุมี

ผล มนัพดูไดช้ดัเจน ถา้พดูไดช้ดัเจนแลว้ มนัจะไม่เสียหายตรงท่ีว่า เราจะบอกใคร เราจะเทศนาว่า

การใคร มนัไม่เสียหายไง 

ถา้มนัเสียหายนะ เพราะว่าเวลาเขามาหาเรา เขาบอกเลย “ก็พระสอนอยา่งน้ี” 

โอโ้ฮ! ชอ็กเลยนะ เพราะอะไร เพราะเราพดูไปมนัขาวกบัดาํ เราแยง้ไปขาวกบัดาํเลย 

ไม่ใช่ จิตกว่ามนัจะเขา้ได ้ มนัจะเป็นไป มนัตอ้งตั้งสติ แลว้สมาธิคือสมาธิ มนัจะหกเหิน

เดินฟ้า มนัจะเป็นสมาธิมาทางไหนก็คือสมาธิ ปัญญา ออกปัญญาแลว้ถึงเป็นปัญญา เพราะครูบา

อาจารยท่์านบอกว่า ในธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ เป็นได้ทั้งสมถะ เป็นได้ทั้งวปัิสสนา 

แต่เพราะของเรามนัไม่ไดข้ั้นของวิปัสสนา เราเขา้ถึงส้ินสุดกระบวนการของวิปัสสนา

ไม่ได ้เราก็ตอ้งบอกว่าเป็นอยา่งน้ี มนัก็เหมือนกบัพดูในขั้นของสมถะนัน่แหละ คือว่าพิจารณาไป

มนัก็จะปล่อย ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ถา้กาํหนดมนั พิจารณามนั มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ คือมนั

เป็นขั้นของสมถะไง คือมนัปล่อยว่างเฉยๆ แลว้ถา้ขั้นของวิปัสสนามนัอยูไ่หนล่ะ ถา้ขั้นวิปัสสนา 

มนัแยกส่วนขยายส่วนไปแลว้ แลว้จิตมนัรวมแลว้มนัตดัขาด แลว้นัน่มนัอยูไ่หน 
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มนัเป็นคนละส่วนกนั ถา้เป็นคนละส่วนกนั จิตมนัเป็นไปแลว้ มนัจะชดัเจน มนัจะไม่

ผดิพลาด ถา้มนัผดิพลาด มนัผดิพลาดเพราะเราพดูผดิ แลว้พอเราพิจารณาไป ถา้มนัผา่นไป เราจะ

ร้องโอโ้ฮ! เลยนะ ถา้ร้องโอโ้ฮ! โอโ้ฮ! เพราะรู้จริง ถา้ไม่ได ้โอโ้ฮ! มนัก็ยงัถูไถกนัไปอยา่งน้ี 

ถึงบอกว่าอยา่เลินเล่อ ตั้งสติ แลว้ใหป้ระพฤติปฏิบติั อีกปักษเ์ดียวออกพรรษาแลว้นะ เอวงั 
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