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เทศน์บนศาลา วนัที ่๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

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

 

ตัง้ใจฟังธรรมะ ตัง้ใจฟังธรรม เพราะเรามาแสวงหาสจัจะความจรงิในหวัใจของเรา 

แต่ทุกคนยงัหาหวัใจของตนไม่เจอ ถ้าหาหวัใจของตนเจอนะ มนัจะมคีวามสุข มนัจะมี

ความสุขนะ 

เพราะคนเราเกดิมามกีายกบัใจๆ เราใชแ้ต่ร่างกายนี้ท ามาหากนิ เราใชแ้ต่ร่างกายนี้

เผชญิกบัโลก แต่เราไม่เอาหวัใจออกมาตแีผ่เลย เราไม่เคยเหน็หวัใจของเรา เราไม่เคยเอาใจ

ของเรามาท าหน้าที่การงานเป็นชิน้เป็นอนัขึน้มา 

ถ้ามนัจะท าหน้าทีก่ารงานเป็นชิน้เป็นอนัขึน้มานะ มนัจะเป็นสมบตัขิองเราๆ ถ้าเป็น

สมบตัขิองเรานะ เราจะไม่สงสยัสิง่ใดๆ ในโลกนี้เลย 

แต่นี่เวลาเราอยู่กบัโลกๆ เราเอาร่างกายของเรานี้ท าหน้าทีก่ารงาน เวลาคดิงานๆ ก็

คดิงานจากสมองนี่ไง ถ้าคดิงานจากสมอง มนัเป็นอ านาจวาสนานะ เป็นอ านาจวาสนาเพราะ

เราเกดิเป็นมนุษย ์เกดิมาพบพระพุทธศาสนา 

พอเราเกดิมาเป็นมนุษย ์ มนุษย์มกีายกบัใจๆ เวลามกีายกบัใจ สิง่ทีว่่าเป็นสมอง 

ทางโลกเขา เวลาคลื่นสมอง ใชส้มองท างาน มนักใ็ชส้มองท างานจรงิๆ นัน่แหละ ท าจรงิๆ 

นัน่แหละ แตจ่รงิๆ เพราะมนัจรงิตามสมมุตไิง มนัจรงิตามสมมุต ิ จรงิตามวฏัฏะ เราเกดิเป็น

มนุษยไ์ง 

แลว้ถ้าเทวดา อนิทร์ พรหมเขามสีมองไหมล่ะ เขามร่ีางกายไหมล่ะ เขาไม่มร่ีางกาย 

ไม่มรูีปร่างกายอย่างเราไง เขามรูีปร่างกายเป็นทพิย์ๆ เป็นทพิยข์องเขา เขาไม่มสีมองอย่าง

เราหรอก เพราะร่างเขาเป็นทพิยท์ัง้หมดไง 
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แต่นี่เราเกดิมาเรามกีายกบัใจๆ ถ้ากายกบัใจ เวลาเราท าหน้าที่การงานของเรา เราก็

ใชส้มองของเรา เราเอาร่างกายของเราท างานไง แต่มนักต็อ้งใชห้วัใจ ตอ้งใชจ้ติ ถ้ามนัมจีติอยู่

ในร่างกายนี้มนักเ็ป็นสิง่ทีม่ชีวีติไง 

แต่ถ้าคนตายไปแลว้ คนตายจติออกจากร่างนี้ไปแล้ว สมองกม็อียู่อย่างนัน้แหละ แต่

มนัคดิงานไม่ได้แลว้แหละ มนัรอแต่เอาฟืนจะเผามนันัน่น่ะ 

เวลาเราไปส่งคนตาย ไปส่งทีเ่ชงิตะกอน แต่เราไม่เคยเหน็จติวญิญาณของคน แลว้จติ

วญิญาณของคน ดูส ิ คนทีอ่ านาจวาสนาต ่าตอ้ย กลวันู่นกลวันี่ กลวัไปหมดล่ะ นี่มนัเป็น

ธรรมชาตขิองมนุษย ์กลวัไปทุกๆ เรื่อง ถ้าเป็นโบราณเขาถอืผถีอืสางกนั เขาถอืผ ี เขากราบ

ไหวบู้ชาทัง้นัน้น่ะ เขากลวัผดิผ ี

แต่เวลาถ้าเป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า กลวัผิดธรรม สจั

ธรรม สจัธรรมท่ีเราจะประพฤติปฏิบติั ท่ีเราแสวงหากนัอยู่น้ีไง ส่ิงท่ีเราแสวงหากนัอยู่น้ี 

เราแสวงหาธรรมท่ีเหนือโลก ธรรมท่ีเหนือโลกเหนือวฏัฏะน้ี ในวฏัฏะน้ีไม่มี 

ในวฏัฏะนี้มแีต่เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ ผลของวฏัฏะๆ ไง คนจะมอี านาจวาสนามาก

น้อยแค่ไหนกเ็สวยผลบุญของตน ผลกรรมของตนทีท่ ามาๆ 

แต่เราเกดิเป็นมนุษย ์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา เรามอี านาจวาสนานะ ถา้เรามี

อ านาจวาสนา เรามสีตมิปัีญญาของเรา เราศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

แมแ้ต่การศกึษาตามโบราณเรา ศกึษาตามโบราณ ศกึษาตามประเพณีวฒันธรรม พ่อแม่กพ็า

ลูกไปวดัไปวากซ็มึซบั ซมึซบัสิง่ทีว่ฒันธรรมในวดั วฒันธรรมในพระพุทธศาสนา ซมึซบัสิง่

นัน้มามนักม็คีวามเชื่อฝังใจมาๆ 

เวลาคนเกดิมา เกดิมามอี านาจวาสนา เขากม็บีุญกุศลของเขา เขากป็ระสบ

ความส าเรจ็ในชวีติของเขา เขาท าสิง่ใดเขากป็ระสบความส าเรจ็ของเขา คนเราเกดิมาทกุคน 

คนเกดิมาทุกขม์ายาก เกดิมาปากกดัตนีถบีมาตัง้แต่เลก็แต่น้อย เวลาโตขึน้มาท าสิง่ใดกไ็ม่

ประสบความส าเรจ็ มนัมแีต่ความทุกขค์วามยากไปตลอด นี่ไง อ านาจวาสนาของคนไง 
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ถ้าคนไม่มสีตไิม่มปัีญญา สิง่นี้มนับบีคัน้หวัใจมาก เวลามนัทุกขม์นัยากขึน้มา ทุกข์

ยากจนเจยีนตาย ทุกขย์ากจนคนถ้าขาดสตขิึน้มา ท ารา้ยตวัเองถงึสิน้ชวีตินี้ไป เพราะมนัทุกข์

มนัยาก มนัจนตรอก มนัไม่มทีางไป มนัเครยีดจนถงึกบัท าลายตวัเองไง คดิว่าจะพน้ทุกข์ๆ  

ไป นี่ไง เพราะว่าเขาไม่มอี านาจวาสนาของเขา เขาไม่ไดศ้กึษาพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาสอนไม่ใหท้ าลายตวัเองๆ ใหท้ าลายกเิลสตณัหาความทะยานอยาก

ในใจของเราต่างหาก กเิลสตณัหาความทะยานอยากในใจของเรามนับบีคัน้มนัท าลายเรา มนั

ท าลายใหเ้ราทุกข์เรายากนะ ทุกขเ์จยีนตายๆ 

แต่เพราะมอี านาจวาสนาขึ้นมา เราจะประพฤตปิฏบิตัขิองเรา เราจะแสวงหาความ

จรงิของเรา ถ้าเราแสวงหาความจรงิของเรา คนที่มอี านาจวาสนาขึน้มาเขากจ็ะมาประพฤติ

ปฏบิตัติามความเป็นจรงิในพระพุทธศาสนา ไม่ใช่ว่าถอืผถีอืสางกนัมา แลว้เวลาจะมา

ประพฤตปิฏบิตัขิึน้มากต็ามแต่ฤๅษชีไีพร 

มมีากมาย ผูท้ีบ่วชเป็นพระ บวชเป็นพระแลว้มกีารศกึษา ศกึษาแลว้เวลาสกิขาลา

เพศไป ไปเป็นฤๅษชีไีพรนะ เพราะอะไร เพราะถ้าเป็นพระมนัมธีรรมและวนิัย วฒันธรรมของ

เรา เหน็ไหม มนัตรวจสอบได ้

อุตตรมินุสสธรรม ถ้ามนัอุตรสิิง่ทีเ่กินสจัจะความจรงิ เกนิน่าเชื่อถือ นัน่ขาดจากพระๆ 

เวลาสกึจากพระไปแล้วจะท าอะไรกไ็ด ้จะสอนอย่างไรก็ไดต้ามความเชื่อของฉัน นี่ไง สิง่ต่าง  ๆตาม

ฤๅษชีไีพรไง 

แลว้เวลาจะประพฤตปิฏบิตั ิ เราจะปฏบิตัอิย่างนัน้ใช่ไหม เราจะปฏบิตัแิบบฤๅษชีไีพร 

เราจะปฏบิตัแิต่ความพอใจของเรา เราจะปฏบิตัอิย่างนัน้หรอื ถ้าปฏบิตัอิย่างนัน้กน็ี่ไง คนทีไ่ม่

มวีาสนาไง ถ้าคนทีม่อี านาจวาสนานะ เขาจะไม่เชื่อสิง่ใดง่ายๆ 

เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนตัง้แต่เรื่องอนุปุพพกิถา ใหเ้รื่อง

ท าทาน ใหเ้รื่องรกัษาศลี ใหเ้รื่องประพฤตปิฏบิตัขิึน้มาไง แต่เวลาจะอนุปุพพกิถามนัตอ้งมี

ศรทัธามคีวามเชื่อ เพื่ออะไร เพื่อพาใหช้วีติเรามคีุณค่าขึน้มา 
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ถ้าชวีติเราไม่มคีุณค่าขึน้มา มนักส็ ามะเลเทเมาไปตามกเิลสตณัหาความทะยาน

อยาก แต่ถ้ามาเริม่ได้ท าทาน ใกลช้ดิพระรตันตรยั พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ กม็ี

การศกึษา มวีฒันธรรมของเราขึน้มา พอมนัใกลช้ดิขึน้มา ถา้มนัศกึษาขึน้มามนัจะคน้ควา้ของ

มนั มนัจะคน้หาความจรงิในใจของตน ถ้าค้นหาความจรงิในใจของตน เหน็ไหม 

เริม่ตน้จากการศึกษา การจ ามาทัง้นัน้น่ะ เวลาจะประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา องคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ กาลามสูตร ไม่ใหเ้ชื่อแลว้ ถ้าคนมอี านาจวาสนาเขาจะมอี านาจวาสนา

ตรงนี้ เขาไม่ใหเ้ชื่อ ไม่ใหเ้ชื่อใดๆ ทัง้สิน้ 

เวลาเราจะไปอยู่ส านักไหนก็แลว้แต่ เรามคีรูบาอาจารย์องคใ์ดทีเ่ป็นทีย่ดึเหนี่ยวกแ็ลว้แต่ 

ท่านจะสอนสิง่ใดเรากฟั็ง แลว้เรากต็อ้งประพฤตปิฏบิตั ิ เราตอ้งคน้ควา้ ตอ้งเปรยีบเทยีบใหม้นั

ไดค้วามจรงิขึน้มา ถ้ามนัไม่ไดค้วามจรงิขึน้มา เราไม่เชื่อ เราไม่เชื่อทัง้นัน้น่ะ เวลากาลาม

สูตร ไม่ใหเ้ชื่อแมแ้ต่อาจารยข์องตน ไม่ใหเ้ชื่อใดๆ ทัง้สิน้ ใหเ้ชื่อแต่ผลของการประพฤติ

ปฏบิตั ิ

แต่ถ้าผลของการประพฤตปิฏบิตัขิองเรามนัปฏบิตัแิลว้มนัไม่เป็นชิน้เป็นอนัอะไร

ขึน้มา ถ้ามนัไม่เป็นชิน้เป็นอนัขึน้มา ดูทางวฒันธรรมของเราๆ เวลาคนทีเ่ขามศีรทัธามคีวาม

เชื่อไปทอดผา้ป่า เวลาไปทอดผา้ป่า เขามอีะไรสิง่ใดจะไปทอดผา้ป่าล่ะ ทอดผา้ป่าเขากต็อ้งมกีิง่

ไม ้ มปัีจจยัด ารงชพี ผูกตามกิง่ไมไ้ปทอดผา้ป่า มผีา้ไปทอดผา้ป่า แลว้ถ้ามพีระชกัผา้บงัสุกุล 

เขาตอ้งอุปโลกน์ผา้ป่านัน้ อุปโลกน์ๆ เขาตอ้งท าให้มนัถูกตอ้งตามธรรมวนิัยไง มนัตอ้งมกีาร

อุปโลกน์ 

แลว้ถ้ามพีระเรา ถ้าพระจ าพรรษาครบ ๕ องค์ เขามกีารทอดกฐนิๆ เวลาเขา

ทอดกฐนิเขาตอ้งมอีะไรล่ะ ทอดกฐนิเขาตอ้งมผีา้ของเขา มผีา้ พอมผีา้ของเขา เขาอุปโลกน์

กฐนินัน้ ถ้าการอุปโลกน์กฐนินัน้ อุปโลกน์กฐนินัน้ใหผู้ใ้ดเป็นผูท้ีจ่ะครองกฐนินัน้ เป็นผูท้ี่

ฉลาด ตอ้งรูจ้กัการตดั การเยบ็ การเนา การย้อม ยอ้มเสรจ็แลว้ มาตกิา ๘ ถงึจะเป็นกฐนิ

ขึน้มาได้ 

อุปโลกน์ เขาจะอุปโลกน์ผา้ป่า อุปโลกน์กฐนิ เขากต็อ้งมสีิง่ทีจ่ะมาอุปโลกน์เป็น

พธิกีรรมๆ นี่ไง ถ้าค าว่า “อุปโลกน์ๆ” 
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นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าเราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ มสีิง่ใดเป็นชิน้

เป็นอนัเป็นสมบตัขิองเราบา้ง เวลาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มาจะเอาอะไรเป็นชิน้เป็นอนัขึน้มา ถ้า

ไม่มสีิง่ใดเป็นชิน้เป็นอนัขึน้มามนักจ็ะอุปโลกน์ธรรมไง 

อุปโลกน์ธรรมๆ มนัมสีิง่ใดเอามาอุปโลกน์ล่ะ มนัไมม่สีิง่ใดเป็นชิน้เป็นอนัขึน้มามนัจะ

อุปโลกน์สิง่ใดขึน้มาใหม้นัเป็นธรรมล่ะ อุปโลกน์เป็นธรรมมนักค็ดิเอาเอง จนิตนาการเอาเอง 

คดิของมนัไป มนัจะอุปโลกน์ธรรมๆ ไอน้ี่เป็นศลี ไอน้ี่เป็นสมาธ ิไอน้ี่เป็นปัญญา 

ไอน้ัน่เราศกึษามาจากธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาเราศกึษาขึน้

มาแลว้เราจะประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา ถ้าเป็นความจรงิของเรา มนัสดๆ ร้อนๆ นะ มนัมรีสมี

ชาต ิรสของธรรมชนะซึ่งรสทัง้ปวง 

แต่นี่มนัไม่มสีิง่ใดเป็นชิน้เป็นอนัขึน้มาเลย อุปโลกน์ธรรม อุปโลกน์ธรรมมนัก็

จนิตนาการของมนัไปไง มนัจนิตนาการของมนัไป มนัไม่มรีสไม่มชีาต ิค าว่า “ไม่มรีสไม่มชีาต”ิ 

รสของกเิลสไง กเิลสมนัหลอกมนัหลอนไง พอกเิลสมนัหลอกมนัหลอนขึน้มา ท าสิง่ใดขึน้ไป

แลว้กต็ามแต่การสรา้งภาพ 

การสรา้งภาพทางโลกเขา ถ้าคนดเีขาเสมอตน้เสมอปลาย ของเขา เขาท าสิง่ใดท า

จรงิจงัของเขา เขาไม่ใช่คนสรา้งภาพ คนสรา้งภาพ เวลาต่อหน้ามนักส็รา้งภาพว่าดงีามทัง้นัน้น่ะ 

ลบัหลงัคนมนัไปอกีอย่างหนึ่งเลย นัน่การสรา้งภาพ 

แลว้นี่การประพฤตปิฏบิตัธิรรมขึน้มา เราคดิจนิตนาการของเราไป มนัจะอุปโลกน์

ธรรมไง มนัไม่มอีะไรเป็นชิน้เป็นอนั อุปโลกน์ขึ้นมาใหม้นัเป็นไป 

แต่เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาท่านจะรื้อสตัวข์นสตัว์ๆ  

ท่านเลง็ญาณนะ พุทธกจิ ๕ เชา้เลง็ญาณ ใครจะมอี านาจวาสนามากน้อยแคไ่หน แลว้ชวีติเขา

สัน้ เขาจะมโีอกาส ไปเอาคนนัน้ก่อน ไปเอาคนนัน้ก่อนเพราะอะไร เพราะงานขององคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้มหาศาล ทัง้ๆ ทีเ่วลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมขึ้น

มาแลว้ “จะสอนใครไดห้นอ จะสอนใครไดห้นอ” 
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“จะสอนใครไดห้นอ” คนทีม่อี านาจวาสนาทีจ่ะคุยเรื่องธรรมะทีเ่ขาจะเขา้ใจสจัธรรม

อนัน้ีมนัจะมมีากน้อยแค่ไหน มนัหาไดย้าก หาไดย้ากไง จนทอดธุระไง 

ฉะนัน้ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สรา้งสมบุญญาธกิารมา ๔ อสงไขย ๘ 

อสงไขย ๑๖ อสงไขย การสร้างมาคอืความพรอ้มทีจ่ะมารือ้สตัวข์นสตัว์ ถ้าจะมารือ้สตัวข์นสตัว ์

ผูท้ีม่ารือ้สตัวข์นสตัวเ์วยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ ผูท้ีไ่ดส้รา้งสมบุญญาธกิารมาดว้ยกนัๆ เวลาพระ

สารบีุตร พระโมคคลัลานะปรารถนาเป็นอคัรสาวก เวลาจะมาบวช “นัน่ไง อคัรสาวกเบื้อง

ซ้ายและเบื้องขวาเรามาแลว้” 

ท่านสรา้งมาดว้ยกนั อนาคตงัสญาณรูท้ัง้นัน้น่ะ แต่เวลาความลกึซึ้งของธรรมะทีม่นัมี

คุณค่าสูงส่งขึน้มา “จะสอนใครไดห้นอ จะสอนใครได้หนอ” 

แต่เวลาตัง้ใจโปรดจะสัง่สอน พุทธกจิ ๕ กจิขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ คนที่

มอี านาจวาสนาไม่ใช่ทุกคนมนัจะไดไ้ปหมดหรอก 

มใีนพระไตรปิฎกนะ ในเชตวนัต่างๆ วดัต่างๆ ขา้งวดัน่ะ พระโมคคลัลานะ จนไป

อุทธรณ์กบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ บอกองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาเลง็

ญาณไปสอนคนนู้นสอนคนน้ี แลว้คนหน้าวดัท าไมไม่สอนบา้งล่ะ แถววดั ขา้งวดัเตม็ไปหมด

เลย 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่า เขาไม่เอา จะสอนอย่างไร เหมอืนภาชนะมนั

คว ่าไว ้พูดเทา่ไรมนักไ็ม่เชื่อหรอก 

พระโมคคลัลานะไม่เชื่อนะ พระโมคคลัลานะทดสอบ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้บอกลองไปสอนส ิ

เวลาพระโมคคลัลานะจะทดสอบว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้พูดจรงิหรอืไม่ 

เวลาไปหาเขา เขาไม่สนใจ เขาไม่สนใจ พูดอย่างไรเขากไ็ม่สนใจ นี่พูดถงึคนทีไ่ม่สนใจ คนที่ไม่มี

อ านาจวาสนา อยู่ขา้งวดันัน่แหละ แต่เขาไม่สนใจ เขาไม่รบัรู้ 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้รื้อสตัวข์นสตัว์ เลง็ญาณน่ะ ไปนะ ดูส ิ ดู

อย่างองคุลมิาล องคุลิมาลเป็นสญัลกัษณ์ทีช่ดัเจนมาก มนัเป็นการเฉียดฉิวทีว่่า ถ้าองคส์มเดจ็
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พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไม่ไดไ้ปเทศน์โปรดวนันัน้กจ็ะฆ่าแม่ของตน ถ้าฆ่าแม่ของตน 

อนันตรยิกรรม มนักจ็ะไม่มโีอกาสจะไดบ้รรลุธรรมอกีเลย องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไป

เอาๆ แลว้เอาไดด้้วย 

เวลาคนทีม่อี านาจวาสนาเขาไดส้รา้งบุญกุศลของเขามา เวลาพูดสิง่ใดไปแลว้มนั

สะเทอืนใจไปทัง้นัน้น่ะ ดูส ิ ขนาดว่าการฆ่าด้วยจติใจทีอ่ ามหติ อ ามหติคอืมนัก็ท าแลว้ท าเล่าๆ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรม 

“สมณะหยุดก่อน สมณะหยุดก่อน” 

“เราหยุดแลว้ เธอต่างหากไม่หยุด” 

“หยุดอะไร” 

“หยุดการจะฆ่าไง หยุดการท าลายลา้ง ท าลายลา้งชวีติคนอื่น” 

แลว้สิง่ทีป่ระเสรฐิ ประเสรฐิตรงไหน ประเสรฐิ ประเสรฐิทีว่่าใหห้ยุดการท าลายลา้งอนั

นัน้น่ะ หยุดการทีจ่ะแสวงหาจากภายนอก นี่วางดาบ ขอบวชๆ 

เวลาเลง็ญาณ เล็งญาณไปผูท้ีม่อี านาจวาสนา ถ้าเขามอี านาจวาสนา พูดสิง่ใดท าสิง่

ใดเขาเชื่อฟัง เขาเชื่อ เขาเปิดหวัใจของเขาไง 

แต่คนทีม่นัมดืบอด อยู่ขา้งวดันัน่แหละ ไม่มทีาง เป็นไปไม่ได้ ถ้ามนัเป็นไปได ้ ดูส ิ เวลา

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรม ผูท้ีอ่ยู่ในชนบทประเทศ ปฏบิตัเิหมอืนเรา ท า

เหมอืนเรา นัน่น่ะอยู่ใกลเ้รา อยู่ใกลเ้ราคอือยู่ใกลธ้รรมวนิัยไง อยู่ใกลศ้าสดาไง 

ผูท้ีอ่ยู่ขา้งเรา จบัชายจวีรเราไว ้ดูเทวทตัส ิเทวทตัเป็นทัง้ญาตดิว้ย บวชมาแล้วมาอยู่

ขา้งกาย เวลาท าสิง่ใดเชื่อฟังไหม ไม่ใช่ไม่เชื่อฟังธรรมดานะ จะขอปกครองสงฆ์อกีต่างหาก 

“เทวทตั แมแ้ต่สารบีุตร โมคคลัลานะ เรายงัไม่ใหป้กครองสงฆ ์ แลว้เราจะใหเ้ธอได้

อย่างไร” 

แต่กค็ดิไปเองไง 

อยู่ใกล้เรา จบัชายจีวรเราไว้ แต่ไม่ท าตามเรา ถ้าท าตามเราๆ ถ้ามนัเช่ือ

ธรรมวินัย มนัเช่ือศาสดา มนัท าตามนัน้ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเวลา
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แสดงธรรมๆ มนัมีคณุค่าทัง้นัน้น่ะ ถ้าเราได้คิดได้พิจารณา โอ้โฮ! มนัซาบซึ้งๆ ความ

ซาบซึ้งนัน่น่ะคณุธรรม คณุธรรม หวัใจควรแก่การงาน ถ้าหวัใจควรแก่การงาน ส่ิงใด

ท่ีมนัมีคณุธรรมแล้ว นัน่น่ะอาวธุ 

เวลาเราประพฤตปิฏบิตัิ เราน้อยเน้ือต ่าใจกนัอยู่นี่ไง ว่าไม่มคีนสอนๆ มนัจะไปสอน

ใครล่ะ หวัใจมนัดื้อดา้นจะไปสอนอะไรล่ะ 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรม พระไตรปิฎก นัน่น่ะสอนแลว้ 

แต่หวัใจมนัเปิดหรอืไม่ ถ้าหวัใจมนัเปิด มนัเหน็คุณค่า 

แต่ถ้าหวัใจมนัปิดกัน้นะ มนับอก “ของเลก็น้อย ไม่มคี่า ถ้ามคี่ากต็อ้งศลี สมาธ ิ

ปัญญา ถา้มคี่าขึน้มากฉั็นจะประพฤตปิฏบิตั ิแลว้สิง่นัน้ไม่มคี่า” 

นัน่หรอืไม่มคี่า นัน่ล่ะมคี่าทัง้นัน้น่ะ แลว้ปฏบิตั ิปฏบิตัจิากอะไร ปฏบิตัจิากหวัใจของ

เอง็นัน่แหละ ถา้หวัใจของเอง็มนัมคี่า มนัฟังธรรมๆ มนักม็คีุณค่า ถ้ามคีุณค่าขึน้มา ถ้ามสีตมิี

ปัญญามนักม็คีุณค่าที่นัน่ ถ้ามนัมคีุณค่าทีน่ัน่ นี่ไง รสของธรรม รสของความรูส้กึไง รสของ

หวัใจไง หวัใจทีม่นัทุกขม์นัยาก ทีม่นัเดอืดรอ้น ดูส ิ คนทุกขค์นยาก เจยีนตาย ทุกขเ์จยีน

ตายๆ 

เวลาศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ สรรพสิง่ในโลกนี้เป็นอนิจจงั 

สิง่ใดเป็นอนิจจงั สิง่นัน้เป็นทุกข์ สิง่ใดเป็นทุกข ์ สิง่นัน้เป็นอนัตตา อารมณ์ความรูส้กึทีทุ่กข์

ยากมนักเ็ป็นอนิจจงั ถ้ามสีตมิปัีญญา มสีตมิปัีญญาเท่าทนัมนัแล้วมนักจ็ะเปลีย่นแปลงไป 

ความเปลีย่นแปลงไป ความเปลีย่นแปลงทัง้หลายเป็นทุกข ์สิง่ใดเป็นทุกข ์สิง่นัน้เป็นอนัตตา 

เวลามนัศกึษาธรรมะ ศกึษาธรรมะขึน้มา ถ้ามนัศึกษาแลว้มนัมคีวามเขา้ใจ มนัก็

ปล่อยวางทุกขเ์จยีนตายๆ อนันัน้มา ถ้าทุกขเ์จยีนตายๆ นัน้มนักเ็ป็นเรื่องโลกๆ ไง 

เราเกดิมา เกดิมานี่ผลของวฏัฏะ เกดิมาเป็นสมมุตโิลก จรงิตามสมมุต ิชวีตินี้มจีรงิ  ๆ

แต่จรงิตามสมมุตไิง เราเกดิมาเป็นมนุษย ์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากเ็อาไว้

บนหิง้ พระพุทธศาสนากเ็อาไวใ้หผู้ป้ระพฤตปิฏบิตั ิ ไอเ้ราจะลุยแต่ความทุกขค์วามยากในหวัใจ
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ของเรา ลุยตามกเิลสตณัหาความทะยานอยาก ไอ้ตณัหาความทะยานอยากในหวัใจมนัปลกุ

เรา้ในใจของเรา เรากเ็ชื่อมนั เรากจ็ะไปตามนัน้ไง 

แต่ถ้ามนัมสีตมิปัีญญาขึน้มา มนัวาง สิง่ใดในโลกน้ีมนัมกีารเกิดขึน้เป็นธรรมดา ตอ้ง

ดบัเป็นธรรมดา ความรูส้กึ ธรรมชาตขิองมนัเป็นอย่างนัน้ แต่ไม่มใีครรูเ้หน็ สิง่ทีว่่ารูเ้หน็ๆ นี่

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เอามาท่องกนัปากเปียกปากแฉะไง เหน็ไหม มนั

จะอุปโลกน์เอา ธรรมะ มนัจะอุปโลกน์เอาไง 

กฐนิผา้ป่าเขาจะอุปโลกน์ เขาจะทอดผา้ป่า ทอดกฐินของเขา เขายงัตอ้งมผีา้ เขายงั

ตอ้งมปัีจจยัของเขาเพื่อจะทอดกฐินของเขา ถ้าทอดกฐนิของเขาแลว้ พระกต็อ้งอุปโลกน์ 

อุปโลกน์ใหม้นัถูกตอ้งตามธรรมวนิัย ถ้าถูกตอ้งตามธรรมวนิัย อุปโลกน์กฐนิผา้ป่า อุปโลกน์

ได ้มนัเป็นประเพณีวฒันธรรม มนัเป็นเรื่องระดบัของทาน มนัเป็นเรื่องของวตัถุไง 

แต่ถ้าการประพฤตปิฏบิตัอุิปโลกน์เอา มนักค็ดิเอา มนักจ็นิตนาการเอา ศกึษาธรรมะ

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มามนัยิง่สรา้งภาพใหเ้ป็นอย่างนัน้ๆ แลว้เป็นจรงิหรอืไม่ 

ถ้ามนัเป็นจรงิ มนัจะมขีอ้เทจ็จรงิในหวัใจนัน้ ถ้ามขีอ้เทจ็จรงิในหวัใจนัน้ การประพฤติ

ปฏบิตั ิการแสดงออก เหน็ไหม เวลาในวงกรรมฐาน เวลาครูบาอาจารยข์องเราทีเ่ป็นธรรมๆ 

ท่านมลีูกศษิยล์ูกหานะ ลูกศษิยล์ูกหาจะเคารพบูชามาก การเคารพบูชานัน้เคารพบชูามาจากไหน 

เคารพบูชามาจากหวัใจไง เคารพบูชามาจากความรูส้กึอนันัน้ไง ถ้าความรูส้กึอนันัน้มนัเป็นความ

จรงิจากในหวัใจนัน้ แต่หวัใจของเรามนักม็กีเิลสตณัหาความทะยานอยาก 

ดูส ิ เวลาหลวงตาท่านอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่เป็นพระอะไร ทุกคนกว่็าเป็นพระ

อรหนัต์ๆ เวลาทา่นอุปัฏฐากอยู่น่ะ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเจบ็ไขไ้ดป่้วย เวลาท่านถอนหายใจ 

หลวงตาท่านเล่าเอง เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านถอนหายใจนะ “เฮอ้!” 

นี่มนัยงัคดินะ พระอรหนัต์มวีนัเผลอหรอืเปล่า พระอรหนัต์มวีนัเผลอหรอืเปล่า 

ไอเ้ผลอไม่เผลอมนัหยาบเกนิไป มนัอยู่ข้างนอก ธรรมธาตุๆ มนัเหนือโลกไปแลว้มนัจะ

มสีิง่ใด ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ เป็นภาระ เป็นภาระทีจ่ะตอ้งเขน็กนัไป

จนถงึกาลอวสานของชวีติ 
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แต่ธรรมธาตุ ธรรมธาตุนัน้มนัพน้จากกเิลสไปแลว้ แต่ถ้าคนมนัยงัไม่ถงึทีสุ่ดแห่งทุกข์ 

มนัรูไ้ม่ไดห้รอก นี่ไง ธรรมเหนือโลกๆ มนัเหนือโลกธาต ุ เหนือวฏัฏะ ถ้าเหนือวฏัฏะมนัเหนือ

อย่างไรล่ะ กม็นัเหนือกเิลสในใจดวงนัน้ไง เหนือพญามารทีม่นัครอบง าใจดวงนัน้ 

แต่ใจของเรามนัอยู่ใตพ้ญามาร พญามาร ครอบครวัของมารมนับบีบี้สไีฟไง แต่เราก็

สรา้งภาพ จะอุปโลกน์ธรรมๆ กเิลสรา้ยนัก 

ท่ีเราประพฤติปฏิบติักนัอยู่น้ี เราต้องการเข้าไปหาหวัใจของเรา ถ้าเราเข้าไปหา

หวัใจของเราแล้ว ถ้าได้ใจของเราแล้วมีความสุข มีความสงบ มีความระงบัแลว้ เราจะ

ยกขึน้สู่วิปัสสนา 

การยกขึน้สู่วปัิสสนาคอืการแยกแยะ การท าลายกเิลสตณัหาความทะยานอยากในใจ

ของตน ถ้าการท าลายกเิลสตณัหาความทะยานอยากในใจของตน มนัจะยกใจของตนขึน้สู ่

เหน็ไหม วุฒภิาวะของจติๆ ไง 

ถ้าเป็นโสดาบนัฆ่ากเิลสไป ๒๕ เปอรเ์ซน็ต์ กเิลสอกี ๗๕ เปอรเ์ซน็ต์ ถ้าเป็น

สกทิาคามฆ่ีากเิลสไป ๕๐ เปอรเ์ซน็ต์ กเิลสอีก ๕๐ เปอรเ์ซน็ต์ ถ้าเป็นพระอนาคามฆ่ีากิเลสไป 

๗๕ เปอรเ์ซ็นต์ ยงัเหลอือีก ๒๕ เปอรเ์ซน็ต์ เวลาเป็นพระอรหนัต์ กเิลสหมดสิน้ไปจากใจ นี่มนั

เป็นชัน้ๆ ขึน้ไป ถ้ามนัเป็นชัน้ๆ ขึ้นไป มนัมมีรรคมผีล มกีารกระท า 

คนทีม่มีรรคมผีลนะ คนทีเ่ป็นเศรษฐเีขาท าหน้าทีก่ารงานของเขามา เขามเีงนิมทีอง 

เขาไม่สงสยัในความเป็นเศรษฐขีองเขาเลย 

แต่ไอข้องเราอ่านจากประวตัศิาสตรข์องเศรษฐแีลว้ว่า ฉันกท็ าได ้ฉันกม็ ีฉันกเ็ป็นไป

หมด...จนิตนาการทัง้นัน้น่ะ แล้วชวีติมนัมแีต่ทุกขย์าก มนัไม่มอีะไรเป็นจรงิในใจของเขาเลย 

ถ้าจะเป็นจริงในใจของเขา ถ้าเขาจะท า เขาจะไม่อุปโลกน์ธรรม เขาจะท า เขา

จะประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงในใจของเขา ถ้าเขาจะประพฤติปฏิบติัตามความ

เป็นจริงในใจของเขา หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านสอนให้ท าความสงบของใจเข้ามา

ก่อน ท าความสงบของใจเข้ามาก่อน สมถกรรมฐาน ฐานท่ีตัง้แห่งการงาน 
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ถ้ายงัหาสถานทีท่ างานของตนไม่เจอ มนัจะไม่มงีานสิง่ใดเป็นชิน้เป็นอนัขึน้มาจากใจ

ดวงนัน้เลย สิง่ทีท่ าๆ กนัอยู่นี่ เหน็ไหม ในพระพุทธศาสนา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

ปรารถนารือ้สตัวข์นสตัว ์แต่ในพระพุทธศาสนามบีรษิทั ๔ ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา 

อุบาสก อุบาสกิา ผูท้ีเ่กดิใหม่ ผูท้ีเ่ริม่มาใหเ้ป็นพุทธมามกะ ใหถ้งึพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ ์ มนัจะมผีูม้าใหม่อยู่ตลอดเวลา ถ้ามผีูม้าใหม่อยู่ตลอดเวลา การฝึกฝนมนักต็อ้งฝึกฝน

จากอ านาจวาสนา 

ถ้ามนัมจีรงิหรอืไม่ ถ้าไม่มคีวามจรงิในหวัใจของตน เขากพ็ยายามอบรมสัง่สอนๆ 

เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่า “ปฏบิตับิูชาเราเถดิ ปฏบิตับิูชาเราเถดิ” 

เวลาในพระพุทธศาสนากต็อ้งมแีก่นของพระพุทธศาสนา ถ้าแก่นของพระพุทธศาสนา

กก็ารปฏบิตับิูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ นีก่ารปฏบิตับิูชา 

ชาวพุทธๆ เขากแ็สวงหาบุญกุศลของเขาดว้ยทานของเขา ด้วยการแสวงหาคุณงาม

ความดขีองเขา ผูท้ีจ่ะประพฤตปิฏบิตัขิึน้มาปฏบิตัทิีไ่หน ปฏบิตัขิึน้มากต็อ้งปฏบิตัใินหวัใจ

ของตน นัง่สมาธภิาวนากเ็พื่อคน้ควา้หาใจของตน ถ้าคน้หาใจของตน หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่

มัน่ ครูบาอาจารยท์่านถงึบอกว่า ท าความสงบของใจเขา้มาก่อน 

ท าความสงบของใจเขา้มา เพราะสมถกรรมฐาน ฐานทีต่ ัง้แห่งการงาน เราจะมสีถานที่

ท างานของเรา เราจะมสีถานทีค่น้ควา้ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้โดยหวัใจ

ของเรานะ 

เวลามนัค้น ปฏิบติัธรรมะบชูาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ค้นคว้าใน

ใจของตนเพื่อให้มีคณุธรรมในใจของตน โอ๋ย! มนัมหศัจรรย์ๆ  มนัเป็นความ

มหศัจรรยข์องมนุษย ์มนุษยท่ี์มหีวัใจ หวัใจน้ีส าคญัมาก 

ในทางธรรมะกบัทางวทิยาศาสตรม์นัจะมกีารลอ้กนัไปตลอด ถ้าเป็นวทิยาศาสตร ์ เป็น

วทิยาศาสตรก์ต็อ้งพสิูจน์ตรวจสอบๆ ไอเ้ราเป็นนักปฏบิตัใิช่ไหม เราเป็นปัญญาชน เราก็

ตอ้งพสิูจน์ตรวจสอบๆ แต่มนัเป็นพุทธศาสน์ เวลามนัเป็นจรงิขึน้มามนัละเอียดลกึซึ้งกว่า

วทิยาศาสตร์ 
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วทิยาศาสตรม์นัเป็นโลก วทิยาศาสตรม์นัเป็นการยนืยนัในโลกน้ี แลว้ศกึษาแลว้กจ็ะ

ยนืยนักนัทางวทิยาศาสตร์ๆ  แต่เวลาเป็นพุทธศาสน์ เวลาท าสมาธเิขา้มา มพีระฝรัง่มาบวช

มากมายมหาศาล เวลาเขาท าสมาธแิลว้เขากไ็ม่เชื่อของเขา 

มนัจะเขยีนอย่างไร มนัจะท าอย่างไร สมาธกิเ็ขยีนว่าสมาธ ิ แต่สมาธนิะ เวลามนัสงบ

ระงบัเขา้มา ถ้าปัญญาอบรมสมาธมินักส็งบเขา้มา สงบเขา้มาโดยจติสงบเขา้มา มี

สตสิมัปชญัญะพรอ้ม 

ถ้ามนัเป็นพุทโธๆ เป็นอานาปานสต ิ เวลาจติมนัสงบ มนัรวมลง มนัแตกต่าง มนั

แตกต่างเพราะมนัมสีต ิมนัมผีลของผูรู้ ้ผูรู้ม้นัละเอยีดเขา้มาเป็นชัน้ๆ เขา้มา เป็นชัน้ๆ เขา้มา 

เหน็ไหม แลว้มนัละเอยีดแลว้มนัรูเ้หน็สิง่ใดนะ อนันัน้มนักเ็ป็นจรตินิสยั ค าว่า “จรตินิสยั” คอื

ว่ามนัไม่เหมอืนกนั 

จิตจะให้เหมือนกนัทุกๆ ดวง เป็นไปไม่ได้ อ านาจวาสนาของคนไม่เหมือนกนั 

ส่ิงท่ีไม่เหมือนกนั แต่ถ้าเป็นครบูาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัแล้วท่านจะรู้ถึงว่า 

สมาธิกค็ือสมาธิ แต่สมาธิท่ีมนัออกรู้ออกเหน็ต่างๆ นัน้ สมาธินัน้มนัเป็นการสง่ออก ถ้า

มนัส่งออกเพราะอะไร ส่งออกเพราะถ้าจิตมนัไม่สงบมนักเ็หน็ส่ิงนัน้ไม่ได้ เพราะอะไร 

เพราะมนัรู้ด้วยใจไง 

ตา หู จมูก ลิ้น กาย โดยธรรมชาตขิองมนุษย ์ เหน็ไหม ตา ใหญ่ในเรื่องของการเหน็ 

หู ใหญ่ในเรื่องการไดย้นิ ผวิหนัง ใหญ่ในการสมัผสั นี่ไง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มนัมคีวาม

ยิง่ใหญ่ในแต่ละหน้าที่ๆ  

แต่เวลาเรานัง่สมาธิภาวนา เราหลบัตา หลบัตาลงแล้วหายใจเข้านึกพทุ 

หายใจออกนึกโธ เอาความรู้สึกของใจเท่านัน้ ถ้าเอาความรู้สึกของใจเท่านัน้ มนั

ก าหนดอานาปานสติ ก าหนดลมหายใจเข้าออก หรือมีค าบริกรรมพทุโธๆ ใจมนัจะ

เป็นใหญ่ในตวัของมนั 

แต่มนัยงัใหญ่ในตวัของมนัไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะมนัมกีเิลสครอบง ามนัอยู่ กเิลสมนั

ครอบง ามนัคอือะไร รูป รส กลิ่น เสยีง 
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รูป รส กลิน่ เสยีง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร มารมนัอยู่ทีไ่หน มาร

มนักอ็าศยัหวัใจนี้ อาศยัภวาสวะ อาศยัใจเป็นทีอ่ยู่อาศยั เวลาทีอ่ยู่อาศยั เหน็ไหม ใจเป็น

ใหญ่ๆ ถ้ามนัเป็นเบี้ยล่างของมารมนักอ็าศยัรูป รส กลิน่ เสยีงออกไปหาเหยื่อ 

เรามคี าบรกิรรมพุทโธๆ ใหจ้ติมนัเป็นอสิระเขา้มา ถ้าจติมนัเป็นอสิระเขา้มา นี่

สมัมาสมาธิๆ  ถ้าสมัมาสมาธ ิเราไม่ไดอุ้ปโลกน์เอา 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้นะ ธรรมและวนิัย ธรรมและวนิัยเป็น

ศาสดา ชี ้ชีท้างใหเ้ราๆ ไอเ้ราจะประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา จะเอาความจรงิขึ้นมา 

เวลาคน คนทีม่กีารศกึษานะ เขาจะออกส ารวจ เวลาเขาเขา้ป่าเขา้เขาไป เขาหลงป่า 

เวลาคนหลงป่าๆ มนัหลงป่ามนัจะด ารงชพีอย่างไร คนหลงป่าถ้าไม่มทีางออกนะ มนักต็าย

อยู่ในป่านัน้นะ 

แต่ถ้าคนทีเ่ขามปัีญญาของเขา ถ้าเขาหลงป่าๆ ถ้าเจอล าธาร ใหเ้ดนิตามล าธารนัน้ไป นี่

ไง เพราะน ้าจะไหลออกจากป่าได ้ถ้ามนัเดนิไป เดนิตามทางสายนัน้ไป ถ้ามนัไปแลว้ถ้ามนัไป

ตกเหวล่ะ นี่เวลาคนหลงป่าๆ มนัจะหาทางออกอย่างไร 

แต่ของเรา เวลาเราหลงอยู่ในกเิลสตณัหาความทะยานอยากของเรา ผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัิ

อยู่ในอ านาจของมารๆ รูป รส กลิน่ เสยีง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร แลว้เราจะ

ประพฤตปิฏบิตักิป็ฏบิตัไิปโดยมาร แลว้ว่าธรรมะๆ กม็กีารศกึษามคีวามรู ้กจ็ะอุปโลกน์เอาไง 

ถ้าอุปโลกน์ธรรมมนักเ็ป็นการสรา้งภาพ การสรา้งภาพ การจนิตนาการ การตอ้งการ

ใหไ้ดด้ัง่ใจของตน...ไม่ไดห้รอก ไม่ได ้ ประพฤตปิฏบิตัไิปกป็ระพฤตปิฏบิตัไิปดว้ยวาสนาของตน 

วาสนาแค่นัน้ไดป้ฏบิตั ิ

พอไดป้ฏบิตัแิลว้ รสของธรรมชนะซึ่งรสทัง้ปวง รสของธรรม มนัไม่ไดร้สของธรรม ถ้า

มนัไม่ไดร้สของธรรม มนักอ็ยู่ทีส่ตปัิญญาของตน สตปัิญญาของตน เหน็ไหม สขีา้งกถ็ูไป

เรื่อยล่ะ กเิลสมนัท าอย่างนัน้น่ะ กเิลสมนัเคยครอบง าหวัใจของใครแลว้มนัไม่ปล่อยไปง่ายๆ 

หรอก 
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แต่ถ้าคนทีม่วีาสนา มนัจะมอี านาจวาสนามากน้อยแคไ่หน เราจะปฏบิตับิูชาองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ๆ ถ้าปฏบิตับิูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไง ถ้ามนัสงบระงบัเขา้

มา นีผ่ลของความสงบ สุขอื่นใดเท่ากบัจติสงบไม่ม ี

สุขอื่นใดเท่ากบัจติสงบไม่ม ี จติสงบคอืจติสงบนะ ถา้จติสงบ ถ้าครูบาอาจารยท์ีไ่ม่มี

อ านาจวาสนา จติสงบกค็อืสงบไง พอจติสงบแล้วมนักส็ิน้สุดการปฏบิตัไิง พอจติสงบแล้ว นัน่ก็

มรรคกผ็ลไง...มรรคผลมนัเป็นอย่างนัน้หรอื เป็นไปไม่ได ้มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก 

มรรคผลมนัต้องรู้ตวัมนัเองโดยสจัจะโดยความจริง ถ้าจิตสงบกค็ือสงบ ถ้าจิต

สงบนะ คนท่ีอ่อนแอ พอจิตสงบ “อ๋อ! นิพพานเป็นเช่นน้ีเอง สงบเยน็ ใสสะอาด สว่าง 

สงบ นิพพานเป็นเช่นนัน้เอง”...ไร้สาระ น่ีไง มนัอุปโลกน์เอาไง มนัไม่มีท่ีมาท่ีไป มนั

ไม่มีเหตุมีผล 

ดูส ิ เวลาคนทุกขค์นยากกท็ุกขเ์จยีนตายๆ คนทุกขเ์จยีนตายเพราะมนัมดืบอด คนที่มี

สตปัิญญาเขาศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ใคร่ครวญขึน้มาแล้ว ชวีติของคน เหน็ไหม มนัผลของวฏัฏะ เกดิตามเวร

ตามกรรม 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ใหเ้ชื่อเรื่องกรรม กรรมคอืการกระท า ถ้าเราไม่เคย

ท าสิง่ใดเลย เราจะไม่ไดพ้บสิง่นัน้ ถ้าท าสิง่ใดมามากนอ้ยแค่ไหน คนเราท าทัง้ดแีละชัว่มา ถา้เรา

เกดิมาเรามคีวามทุกขค์วามยากของเรา ความทุกขค์วามยากมนักเ็ป็นเพราะจติใจมนัอ่อนแอ ถ้า

จติใจมนัเขม้แขง็ขึน้มามนัจะมสีิง่ใดทุกข์ยากนัก 

เศรษฐมีหาเศรษฐเีขาท างาน ๑๘ ชัว่โมง ท างาน ๒๔ ชัว่โมง เขาท างานทัง้วนัทัง้คนื 

ท าไมเขาไม่ทุกขไ์ม่ยากล่ะ สิง่ทีเ่ราเหน็ว่าเขาประสบความส าเรจ็มา เขามทีี่มาที่ไปอย่างไร เพราะ

เขามสีตปัิญญาของเขา เขาหวงัผลของเขา เขาท าด้วยความจรงิจงัของเขา ไอ้เราท าไปมแีต่ความ

ทอ้แท ้มแีต่ความทุกขค์วามยากขึ้นมา 

ศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ถ้ามนัมสีตปัิญญาขึน้มามนัเท่าทนั

ของมนั เหน็ไหม ทุกขเ์จยีนตาย ทุกขเ์จยีนตายมนัยงัวางไดเ้ลย ถ้ามนัวางได ้ มนัวางไดด้ว้ย
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สตปัิญญาภายนอก มนัวางไดด้้วยอารมณ์ความรูส้กึ มนัวางไดเ้พราะการยดึมัน่ถอืมัน่โดย

อารมณ์ความรูส้กึ ทฏิฐมิานะไง 

แต่ถ้าจะประพฤตปิฏบิตัติามธรรม ถ้าจติมนัสงบ สงบเขา้มา สงบอย่างไร ถ้ามนัค้นหา

จติ จติทีม่นัสงบขึน้มาแล้ว ที่ว่า จติสงบมนัสว่าง มนัสะอาด มนัสงบ สว่าง 

สว่างกพ็ระอาทติย์ไง ถ้ามนัสงบ สงบกค็วามสงบนิ่งเงยีบไง แลว้มนัมอีะไรต่อไปล่ะ แลว้

นิพพานเป็นอย่างนัน้หรอื นี่ไง ถ้ามนัอุปโลกน์เอามนัไม่มเีหตุมผีล 

แต่ถ้าเป็นจรงิๆ ขึน้มา เรามสีตปัิญญามากน้อยแค่ไหน ถ้ามสีตปัิญญามากน้อยแค่

ไหนนะ ท าความสงบของใจเขา้มา ถ้าใจสงบระงบัแลว้ สงบคอืความสุข ความสุขแลว้ฝึกหดัใช้

ปัญญาๆ 

ฝึกหดัใชปั้ญญา เหน็ไหม น้อมไป ถ้าใครทีไ่ม่มวีาสนาน้อมไปใหเ้หน็กาย น้อมไป

เรื่อย พอจติมนัสงบระงบัแลว้ มคีวามสุขแลว้ คนเราเกดิมาท าไม คนเรามสีิง่ใดเป็นเน้ือหา

สาระ คนเราเกดิมากม็กีายกบัใจๆ ถ้าไม่เหน็สิง่ใดกใ็หเ้หน็ร่างกายนี้ 

ถ้าเราท าความสงบของใจเขา้มา ถ้าใจมนัสงบแลว้ ค้นควา้ มนัขดัข้องในหวัใจ ถ้ามนั

ขดัขอ้งในหวัใจ เวทนากาย เวทนาจติ 

ถ้าเวทนาของกาย เวลาสงบแลว้ เวลาคลายตวัมนักม็คีวามเจบ็ปวดเหมอืนกนั ถ้า

ความเจบ็ปวดมนัจบัตอ้งของมนัได้ เหน็ไหม นี่ถ้ามนัจบัตอ้งของมนัได ้ เวทนากส็กัแต่ว่า

เวทนา ถ้ามนัจบัตอ้งไม่ได ้เวทนาเป็นเรา มนักท็บัถมหวัใจของเรา มนักเ็หยยีบย ่าหวัใจของเรา 

ถ้าจติใจของเรา ถ้ามนัสงบแลว้ ถ้ามนัจบัเวทนาได้ ถ้ามนัพจิารณาจติกไ็ด้ พจิารณา

ธรรมกไ็ด ้ การพจิารณาถ้ามนัท าของมนัได ้ ถ้าท าของมนัได ้ นี่ฝึกหดัใจ ฝึกหดัใหห้วัใจมนั

ฝึกหดัท างาน ถ้าฝึกหดัท างาน นี่ถ้าจติมนัสงบแลว้นะ แต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนัน้ 

ส่วนใหญ่ “ถ้าจติสงบแลว้เดีย๋วปัญญามนัจะเกิดเอง” 

ปัญญามนัเกิดอยู่แลว้ ความคดิของคนไม่ใช่คนตาย คนเป็นมนัคดิอยู่แลว้ แต่มนัคดิ

อย่างนี้มนัคดิแบบกเิลส มนัคดิแบบกระแสโลกไง โลกยีปัญญาๆ 
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ความคดิเกิดจากจติๆ คนไม่ตายมนัคดิเป็นอยู่แล้ว แต่ความคดิอย่างนี้ความคดิที่

กเิลสมนัหลอกใช ้ กเิลสมนัหลอกใชน้ะ แลว้จนิตนาการ จนิตมยปัญญา จนิตนาการธรรมะของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ โอ๋ย! มนัยิง่เฟ่ืองฟูในหวัใจเลย ความคดิ โอโ้ฮ! ร้อยแปด...

สมุทยั นี่สมุทยัไง 

ทุกข ์ เหตุใหเ้กดิทุกข ์ทุกข์ดบั วธิกีารดบัทุกข ์ทุกข์ควรก าหนด สมุทยัควรละ ทุกข ์

เหตใุหเ้กดิทุกข ์ เหตใุหเ้กดิทุกขม์นัคอือะไรล่ะ กค็อืความเพอ้เจ้อนี่ไง นี่ไง ความเพอ้เจอ้ 

ตณัหา วภิวตณัหาไง อยากได ้ อยากผลกั ไม่ไดก้็พยายามผลกัไสมนัไป เวลามนัผลกัไสไป

โดยทีไ่ม่มสีิง่ใดเป็นปัญญา เป็นการใคร่ครวญ เป็นการไตร่ตรองเลยหรอื เราไม่รูเ้หตุรูผ้ล ไม่รู้

ถูกรูผ้ดิอะไรเลยหรอื 

คนเรา ดูส ิคนมปัีญญาเขารูผ้ดิชอบชัว่ดนีะ คนเราถ้ามปัีญญาแลว้ไม่รูจ้กัผดิชอบชัว่ด ี

นี่ไง คนเรยีนสูงๆ มอี านาจวาสนาแลว้ท าลายชาตเิยอะแยะไป 

ทีว่่ามกีารศึกษาๆ มกีารศกึษามาแล้วท าไมไม่เอามาใชก้บัชวีติประจ าวนัของตน ถ้า

มกีารศกึษามา การศกึษานัน้ท าไมไม่เพื่อประโยชน์กบัครอบครวัของตน ท าไมไม่ท าใหช้วีติ

ของตนดขีึ้น ท าไมเอาการศกึษานัน้มาแสวงหาแต่บาปแต่กรรม ท าไมเอาการศกึษานัน้น่ะ ถ้า

มนัรูจ้กัผดิชอบชัว่ด ีการไม่รูจ้กัผดิชอบชัว่ดนีัน่น่ะคอืกเิลส นัน่น่ะคอืตณัหาความทะยานอยาก 

คนทีเ่ขามคีุณธรรมขึน้มา เขามกีารศกึษา ศกึษาขึน้มา เขาเป็นรฐับุรุษดว้ย เขา

ช่วยเหลอืเจอืจานโลกดว้ย นัน่การศกึษานะ 

แต่ถ้ามนัเป็นปัญญา ปัญญาภาวนามยปัญญาไม่เป็นอย่างนัน้ ภาวนามยปัญญามนั

รือ้คน้เขา้มาจากภายใน นี่ไง ธรรมะไม่ใช่อุปโลกน์เอา 

ถ้าอุปโลกน์เอามนัเป็นพธิกีรรม มนัเป็นพธิกีารปฏบิตั ิ กฐนิผา้ป่าเขายงัตอ้งมเีหตุมี

ปัจจยั นี่มนัเป็นวนิัย เป็นวนิัยกรรมตามการกระท านัน้ แลว้ดูส ิ เวลาสมยัพุทธกาล เวลาพระไป

ฉันอาหารจากนางทีเ่ป็นนางกลางเมอืง สวยมาก เขาไดโ้สดาบนัดว้ยนะ เวลาถงึเวลาแลว้ไป

เหน็เขา้ โอโ้ฮ! ชอ็กเลย ฉันขา้วไม่ไดเ้ลย แลว้วนันัน้กลบัมาเขากต็าย 
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พอองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกอย่าเพิง่เผานะ ใหเ้กบ็ไวอ้ย่างนัน้ ๗ วนั

ก่อน เวลาบอกว่าท่านจะไปชกัผา้บงัสุกุล เอาพระที่ชอบนัน้ไปดว้ย ท่านถงึประกาศเลย นาง

ทีต่ายแลว้เป็นนางกลางเมอืงนัน้ คนืหนึ่ง ๑,๐๐๐ กหาปณะ พอตายไปแลว้ พระพุทธเจา้

ประกาศเลย อา้ว! คนืหนึ่ง ๑,๐๐๐ กหาปณะ ตอนนี้ลดเหลอื ๕๐๐ มใีครเอาไหม ไม่มเีลย 

อา้ว! ลดเหลือ ๑๐ กหาปณะกไ็ม่ม ี๑ กหาปณะกไ็ม่มใีครเอา 

ใหพ้ระนัน้ไปชกัผา้บงัสุกุล เพราะว่าเขารกัมาก เห็นแลว้ชอ็กเลย สุดทา้ยแลว้ใหไ้ป

ชกัผา้บงัสุกุล ไปพจิารณานะ ไอท้ีร่กัแสนรกั รกัแสนรกันัน่น่ะ โอโ้ฮ! มนัเน่าเฟะ ๗-๘ วนัไป

แลว้ ไปชกัผา้บงัสุกุลนัน่แหละ พจิารณาน่ะ จากทีร่กัแสนรกักลายเป็นพระอรหนัต์ขึน้มาได ้

นัน่น่ะประเพณีชกัผา้ ชกัผา้บงัสุกุลน่ะ 

การไปชกัผ้าบงัสุกลุเขากย็งัมีเคลด็ของเขา ไอ้ชกัผ้าบงัสุกลุไม่ใช่ไปชกัผ้าบงัสุกลุ

มาเพื่อเป็นลาภสกัการะ เพื่อรบัซองขาวหรอก การชกัผ้าบงัสุกลุเขาให้ไปพิจารณา

ซากศพ พิจารณาอสุภะ พิจารณาถึงร่างกายของคน น่ีอุปโลกน์เอาหรือ 

ไอช้กัผา้ๆ ชกัผา้บงัสุกุล สมยัพุทธกาลผา้มนัหายาก เขากไ็ปชกัผา้ การชกัผา้ หนึ่ง 

เอาผา้นัน้มาซกั เอาผา้นัน้มายอ้ม เอาผา้มาตดัจวีร เอาผา้นัน้มาตดับรขิารเอาไวใ้ชส้อย ให้

พระไดเ้อาไวใ้ชส้อย 

แลว้ถ้ามสีตปัิญญาขึน้มา ชกัผา้บงัสุกุล ดูส ิ พนัศพไว ้ น ้าเหลอืงน ้าหนองทัง้นัน้น่ะ 

เอาไมค้ ้าไว้รดัเขา้มา เอามาแล้วตอ้งเอามาซกัก่อน แลว้ตากใหแ้ห้ง เสรจ็แล้วพอครบจนตดั

จวีรได ้ตดัสบงได้ 

ชกัผา้บงัสุกุล เขากใ็หพ้จิารณา ใหพ้จิารณาซากศพ ใหพ้จิารณาอสุภะนัน้ ไอก้าร

กระท าเพื่ออะไร ถ้าไม่มสีตปัิญญาการพจิารณา ไม่มสีตปัิญญาการคน้ควา้ สิง่ทีม่นัฝังหวัใจ

อยู่นี ่มนัจะเท่าทนัมนัไดอ้ย่างไร 

นี่ไง เวลาพระไปฉันบา้นเขานัน่น่ะ ไปเหน็เขา รกัเลย รกัแลว้กนิขา้วไม่ได ้ สุดทา้ย

เขาตาย องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้พาไปชกัผา้บงัสุกุล นี่เหตุทีใ่หม้กีารชกัผา้บงัสุกุลๆ 
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ฉะนัน้ สิง่ทีท่ าๆ มนัไม่ใช่อุปโลกน์เอา ไม่ใช่พธิกีรรมเท่านัน้ ในพธิกีรรมนัน้เขาแฝงไวด้ว้ย

สตดิว้ยปัญญา ดว้ยการคน้ควา้ 

ไอน้ี่ท าใหม้นัครบพธิ ี พธิกีารครบพธิ ี ปฏบิตัเิป็นพธิีๆ  แลว้เดนิจงกรม นัง่สมาธิ

ภาวนา ในวงกรรมฐานมมีาก เวลาภาวนาโหมกนัเตม็ทีเ่ลย แต่สุดทา้ยแลว้กไ็ฟไหมฟ้าง จบ 

ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้นะ ผูใ้ดปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม 

๗ วนั ๗ เดอืน ๗ ปี อย่างน้อยพระอนาคาม ี

สมควรแก่ธรรมคอืความเหมาะสม ความเหมาะสม มชัฌมิาปฏปิทา ด ารชิอบ งาน

ชอบ เพยีรชอบ ระลกึชอบ ความเหมาะสมคอืความชอบธรรม ความชอบธรรมคอืสมัมาทฏิฐิ 

สมัมาทฏิฐใินการประพฤตปิฏบิตั ิ สมัมาทฏิฐใินการกระท า ถ้าสมัมาทฏิฐใินการประพฤติ

ปฏบิตั ิ ในการกระท า มนัคน้เขา้มาทีใ่จ เขา้ถงึใจหรอืไม่ ถ้ากเิลสมนัใส่เสือ้เกราะไว ้ เขา้ไม่ถงึ 

กเิลสมนัใส่เสือ้เกราะไว ้มนัอยู่รอบๆ นัน่น่ะ 

แลว้มฝ่ีายปฏบิตันิี้มาก “ท าสมาธ ิเดีย๋วปัญญาจะเกดิเอง ปัญญาจะเกดิเอง ปัญญาจะ

มาเอง ยิง่สมาธดิงีาม ปัญญายิง่งอกงาม”...เป็นไปไม่ได ้ไม่ม ี

สมาธเิป็นสมาธ ิ แต่ถ้าไม่มสีมาธ ิ ไม่มวีปัิสสนา ถ้าไม่มสีมาธมินัเป็นโลกยีปัญญา

ทัง้หมด ถ้าขาดสมาธ ิ เพราะอะไร เพราะมรรค ๘ ไง ชอบธรรมไง ถา้ไม่มสีมาธไิม่ชอบธรรม 

ไม่ชอบธรรมเพราะอะไร ไม่ชอบธรรมเพราะสมุทยั ตณัหา วภิวตณัหา 

ตณัหาคอืความอยากได ้ อยากเป็น อยากด ี วภิวตณัหาไง อ๋อ! ไอน้ี่กิเลส ไอน้ี่กเิลส 

ผลกัๆๆ...ไม่มทีาง เป็นไปไม่ได ้เพราะไม่ใช่ความเพยีรชอบ 

ความเพียรชอบ งานชอบ ระลึกชอบ ความชอบธรรม มรรคผลมนัจะเกิดจาก

ความชอบธรรม มนัไม่ใช่เกิดจากการอุปโลกน์เอา 

นี่จะอุปโลกน์ธรรม รูห้มด เขา้ใจหมด ๙ ประโยค ๙ ประโยคเยอะมาก รูห้มด เขา้ใจ

หมด แต่เขาท าสมาธไิม่เป็น เขาค้นคว้าหาหวัใจของเขาไม่ได้ แลว้ในการศึกษา ศกึษามาเกดิ

มานะ เกดิทฏิฐมิานะในใจของตน “โอ!้ แค่สมถะ หนิทบัหญ้า หนิทบัหญ้า ยกหนิขึน้ หญ้ามนัก็
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ขึน้ โอ!้ ตอ้งปัญญาๆ ปัญญาอย่างเรานี่” นี่ไง อุปโลกน์ธรรมน่ะ มนัจะอุปโลกน์เอา คดิเอา 

จนิตนาการเอา คาดหมายเอา 

ผูใ้ดปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ปฏบิตัดิว้ยการคาดการหมาย ดว้ยการจนิตนาการ 

มนักไ็ดผ้ลการจนิตนาการ การจนิตนาการนัน้ถ้ามสีตมิปัีญญาขึน้มา มนัจนิตนาการแลว้มนัก็

มคีวามสุข ความสงบระงบัชัว่ครัง้ชัว่คราว 

ค าว่า “ชัว่ครัง้ชัว่คราว” เวลาท าสมถะๆ หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ จะเป็น

สมถะ หนิทบัหญ้าๆ ไอท้ีใ่ชจ้นิตนาการ ใชอุ้ปโลกน์เอาอย่างนัน้น่ะ มนัก็ยิง่กว่าหนิทบัหญ้า 

เพราะกเิลสมนับงัเงา มนับงัเงานะ “เป็นมรรคเป็นผลไง” 

นี่ไง ค าพูดมนัฟ้องถงึความรูจ้รงิหรอืรูเ้ทจ็ “ถ้าจติสงบแลว้ปัญญาจะเกดิเอง” มนัเป็นไป

ไม่ไดห้รอก มนัเป็นไปไม่ไดเ้พราะอะไร มนัเป็นไปไม่ไดเ้พราะเวลาครูบาอาจารยท์ีท่่าน

ประพฤตปิฏบิตั ิ เวลาถ้าสมาธมินัไม่มกี าลงั มนัคดิอย่างไร พจิารณาอย่างไร มนัเป็นโลก มนั

เป็นเรื่องโลกๆ มนัเป็นความคดิจากสมอง ความคดิจากความจ า ความคดิจากกเิลสมนัป้อนให้ 

กเิลสมนัป้อนใหเ้ลยนะ มนัถางทางโล่งไวใ้หเ้ลย ไปไหน หลงป่า เดนิไปตามล าธารแล้ว

จะไปตกเหวตายไง มนัท าไว้ใหโ้ล่งแจ้งเลย ลงไปถงึเหวแลว้ตะไคร่น ้าไหลพรดื! ลื่นป๊ืด! ไปเลย 

หายเลย ตกไปหวัฟาดกอ้นหนิตายอยู่นัน่ นี่ไง เวลากเิลสมนับงัเงา กเิลสมนัสรา้งภาพ ถ้า

อุปโลกน์เอาเพราะว่าวุฒภิาวะมนัอ่อนแอ 

แต่ถ้ามนัเป็นจรงินะ ครูบาอาจารยเ์ราเป็นจรงิ หลงป่า เราหลงใหลไปในชวีติ 

หลงใหลไปในความไม่เขา้ใจ อวชิชามนัท าใหเ้ราผดิพลาดไปทัง้นัน้น่ะ ความผดิพลาดอนันัน้

มนัเป็นเรื่องธรรมดาของคนทีจ่ะประพฤตปิฏบิตั ิ

หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่เวลาท่านประพฤตปิฏบิตัใิหม่ๆ ประวตัหิลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่

มัน่ ท่านออกป่าออกประพฤตปิฏบิตัใิหม่ๆ มนัไม่มคีรูบาอาจารยค์อยบอก มนัไม่มใีครรูจ้รงิจะ

บอกไดอ้ย่างไร มนัลม้ลุกคลุกคลานมาทัง้นัน้น่ะ 
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คนทีป่ระพฤตปิฏบิตัใิหม่ลม้ลุกคลุกคลานเพราะอะไร เพราะมนัเขา้สู่ใจไดย้าก ถ้า

มนัเขา้สู่ใจไดย้าก อย่างนี้มนัมแีต่ความฟุ้งซ่าน พอความฟุ้งซ่านขึน้มา สตปัิญญามนัเท่าทนั

แลว้ความฟุ้งซ่านมนัสงบตวัลงเท่านัน้น่ะ สมาธยิงัเข้าไม่ไดเ้ลย 

พอความฟุ้งซ่าน ความบบีคัน้ในใจมนัเบาบางลงเท่านัน้น่ะ “โอโ้ฮ! สุดยอด เมื่อก่อนเป็น

คนขีโ้กรธ เดีย๋วนี้ไม่โกรธแลว้ เมื่อก่อนเป็นคนหลงใหล เดีย๋วนี้ไม่หลงแล้ว” นี่เพราะความ

ฟุ้งซ่านมนัสงบตวัลงเท่านัน้เอง 

แต่ถ้าท าต่อเน่ืองไปๆ เพราะมนัไม่มกี าลงั ถ้ามนัจะมกี าลงัของมนันะ จติมนัสงบแลว้ 

สงบแลว้เดีย๋วกค็ลายออก แลว้เรากท็ าความสงบของเราบ่อยครัง้เขา้จนช านาญในวส ี ถ้าสงบ

แลว้ เวลาประพฤตปิฏบิตัไิปโดยธรรมชาติ ความจ าเจ ความคุน้เคย ความเคยชนิต่างๆ มนั

ท าใหก้ารประพฤตปิฏบิตัมินัไม่กา้วหน้า ไม่กา้วหน้า 

เวลาเราสงบแลว้ มนัมกี าลงัแลว้ เราฝึกหดัใชปั้ญญาได ้ ปัญญานี่ฝึกหดัใช ้แต่การใช้

ปัญญาอย่างนี้มนัเป็นปัญญาการฝึกหดั เวลาถ้าปัญญาการฝึกหดัอย่างนี้ หลวงตาพระมหาบวั

ท่านบอกว่า “วปัิสสนาอ่อนๆ” 

ท่านพูดนะ คนทีป่ฏบิตัมิามนัจะผ่านการประพฤตปิฏบิตัิเป็นวรรคเป็นตอนขึน้มา 

ท่านบอกว่า “เวลาจติมนัสงบแลว้ฝึกหดั มนัเป็นวปัิสสนาอ่อนๆ” 

การวปัิสสนาอ่อนๆ กไ็รเ้ดยีงสาไง ทารกไง ดูทารกส ิถ้าไม่เลี้ยงมนั มนัตายหมดล่ะ 

สตัวบ์างชนิดนะ พ่อแม่ไม่เลี้ยงมนัยงัอยู่ได ้ ทารก พ่อแม่ไม่เลี้ยง ตายหมด มนัหากนิไม่เป็น

หรอก 

นี่กเ็หมอืนกนั จติมนัฝึกหดัขึน้มา พอมนัยนืตวัขึน้มาได ้ เหน็ไหม “วปัิสสนาอ่อนๆ” 

นี้ค าพูดของหลวงตาพระมหาบวั 

“วปัิสสนาอ่อนๆ” นี่ไง เราฝึกหดัใชปั้ญญา ฝึกหดัใชปั้ญญากว็ปัิสสนาอ่อนๆ กฝึ็กหดัใช้

ไป ถา้มนัวปัิสสนาอ่อนๆ แลว้พอมนัฟุ้งซ่านมนักไ็ม่อ่อนแลว้แหละ มนักฟุ้็งซ่านไปกก็ลบัมา

พุทโธใหม่ กลบัมาพุทโธๆ ใหม้นัสงบระงบัเขา้มา จนจติมนัตัง้มัน่ จติมนัมกี าลงัขึน้มา ถ้าจติ
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มกี าลงัขึน้มานะ วปัิสสนาอ่อนๆ ฝึกหดัไป จากวปัิสสนาอ่อนๆ มนักม็คีวามกล้าแขง็ขึน้มา 

การกลา้แขง็ขึ้นมา 

แลว้ครูบาอาจารยท์ีท่่านประพฤตปิฏบิตัขิึน้มาแลว้นะ เวลาท่านท าความสงบของใจ

เขา้มา พอใจสงบแลว้กม็คีวามสุข ถ้าความสุขแลว้มนัยกขึน้ไม่ได ้ มนัหนัรหีนัขวางนะ มนัก็

เสื่อมไป เสื่อมไปกท็ าความสงบของเราเขา้มาใหม่ ท าความสงบเขา้มา ท าได้มากไดน้้อยแค่

ไหน 

ในวงกรรมฐานเรา เวลาครูบาอาจารยท์่านประพฤตปิฏบิตันิะ มพีระมากทีว่่าท าความสงบ

แลว้มนัไปรูไ้ปเหน็ มนัโดนกเิลสบงัเงา กเิลสมนัถางทางไวใ้ห ้ เชื่อมนัไป หลงมนัไป พอ

สุดทา้ยแลว้นะ เสื่อมหมด เวลาในวงกรรมฐานเขาเรยีกว่ากรรมฐานมว้นเสื่อ 

เวลาพอจติมนัท าความสงบของใจไดบ้า้ง มนัไปรูไ้ปเหน็อะไรแลว้อาจหาญ ท าเก่งกลา้

โดยไม่รกัษาดูแลนะ เวลามนัไปแลว้นะ มนัไถลลื่นตกเหวตายเลย ความเพยีรตาย การ

ประพฤตปิฏบิตัติาย ตายจากความเพยีร ตายจากสต ิตายจากปัญญา จนตกเข้าไปอยู่ในหลุม

มูตรหลุมคูถของกเิลส กเ็ลยฟ้ืนขึ้นมาไม่ได้ เด้นๆ ด้านๆ อยู่อย่างนัน้น่ะ ไปไหนกไ็ม่รอด ไปก็

ไม่ได ้ ถอยก็ไม่ได ้ อยู่อย่างนัน้น่ะ นี่พูดถงึว่าเวลากเิลสมนัครอบง า ในวงกรรมฐานเขาเหน็กนั

มากมาย 

แต่ถ้ามนัเป็นความจรงิๆ นะ มนัจะฟ้ืนขึน้มาได ้ จติเสื่อมแล้วเขาพยายามท าความสงบ

ของใจเขา้มาใหไ้ด ้ ตอ้งท าความสงบของใจของเรา ถ้าจติมนัสงบแลว้มนัฟ้ืนฟู ฟ้ืนฟูศลี สมาธิ 

ปัญญา ถ้าจติมนัสงบแลว้มนัจะรกัษาศลีของมนั มนัจะหวงแหนศลีของมนั เพราะศลีมนัจะ

เป็นพืน้ฐาน ค าว่า “พืน้ฐาน” ถ้าจติมนัสงบแลว้ ถ้ามนัมศีลีขึน้มาแลว้มนัจะเป็นสมัมาสมาธิ 

ถ้ามนัทุศลีๆ เวลามนัสงบแลว้มนัจะแหกคอก แหกคอกออกไปตามก าลงัของกเิลสที่

มนัจะพาแหกคอกไป ถา้พาแหกคอกไป “โอ๋ย! เหน็จติออกไปรูเ้หน็วาระจติ ออกไปเหน็เทวดา”...

นี่มนัจะพาแหกคอกออกจากมรรค ออกจากธรรมและวนิัย โดยกเิลสมนัพาไป นี่ไง อุปโลกน์

ธรรมๆ เพราะมนัจะอุปโลกน์เอาไง อุปโลกน์ใหเ้ราท าแค่พธิไีง แลว้มนัก็รอใหพ้ญามาร 

ครอบครวัของมารชกัน าไปไง แต่ถ้ามคีรูบาอาจารยน์ะ ท่านพยายามดงึกลบัมา 
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เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านสัง่หลวงตาไว้ เพราะหลวงตา เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านจะสิน้ชวีติ 

หลวงตาท่านก าลงัเขา้ดา้ยเขา้เขม็ แลว้เวลาเขา้ดา้ยเขา้เขม็ กเิลสกบัธรรมมนัจะต่อสูก้นัใน

หวัใจรุนแรงมาก 

คนทีป่ระพฤตปิฏบิตันิะ สงครามระหว่างกเิลสกบัธรรม กเิลสคอืพญามาร ครอบครวั

ของมารมนัจะยดึครองหวัใจนี้เป็นที่อยู่ของมนั ใหเ้วยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะอยู่ในอ านาจของ

มนั 

ในการประพฤตปิฏบิตั ิ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ธรรมและวนิัยถ้า

เราไดส้รา้งขึ้น เราไดม้กีารกระท าขึน้ นี่คอือาวุธ นี่คอืธรรมาวุธทีเ่ขา้ไปปะทะประหตัประหาร

กบักเิลส 

คนทีป่ระพฤตปิฏบิตักิ าลงัเขา้ด้ายเข้าเขม็ระหว่างกองทพักเิลสกบักองทพัธรรม มนัจะ

ต่อสูก้นับนสมัมาสมาธ ิต่อสูก้นักลางหวัใจ 

คนทีฝึ่กหดัวปัิสสนาจะเหน็เวลาปัญญาระหว่างกองทพัของธรรมทีม่นัเขา้ไป

ประหตัประหารกบักองทพัของกเิลส มนัจะปะทะกนัในกลางหวัใจ เหน็ไหม เวลาวปัิสสนาจะ

รูจ้ะเหน็ นี่ไง เวลาทีม่นัเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาเกดิขึน้จากการภาวนา ไม่ใช่ปัญญาเกดิ

ขึน้มาจากการศกึษา จากสญัญาการจ ามา จากกเิลสทีม่นัสรา้งใหค้อือุปโลกน์เอา คอืสรา้งภาพ

เอา นัน้เป็นมจิฉา เป็นสิง่ทีก่เิลสมนัสรา้งภาพ กเิลสมนัเอาสิง่นัน้มาล่อลวง ท าใหก้าร

ประพฤตปิฏบิตัขิองผูน้ัน้ลม้เหลว 

แต่ถ้ามนัเป็นจรงิๆ ท าความสงบของใจเขา้มา ใจสงบแลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา ถ้าเป็น

วปัิสสนาอ่อนๆ กฝึ็กหดัใชข้องเราไป ถ้ามนัอ่อนๆ มนัมสีมัมาสมาธ ิมนัพจิารณาได ้มนักเ็ป็น

วปัิสสนาอ่อนๆ ฝึกหดัใชปั้ญญา 

เวลาอ่อนๆ สมาธมินัเบาบางลง วปัิสสนาอ่อนๆ กก็ลายเป็นสญัญาหมดเลย กลายเป็น

ภาพความจ า กลายเป็นการจนิตนาการหมด เราตอ้งกลบัไปท าความสงบของใจใหม้นัมกี าลงั

ขึน้มา 



อุปโลกน์ธรรม ๒๓ 

 

©2020 www.sa-ngob.com 

ถ้าจติมนัมสีมัมาสมาธขิึน้มามนัจะเป็นวปัิสสนาอ่อนๆ แลว้วปัิสสนาอ่อนๆ ฝึกหดัใช้ 

พอมนัเสื่อม มนัมกีารเสื่อมไป เสื่อมไปคอืมนัพจิารณาไปแลว้มนัไม่ได ้มนัพจิารณาไปแลว้มนั

ทุกขม์นัยาก 

ท าความสงบของใจกม็คีวามทุกข์อย่างหนึ่ง เวลาใชปั้ญญาๆ มนัใชท้ัง้สต ิ ใชท้ัง้สมาธ ิ

ใชท้ัง้ปัญญา มนัใชล้งทุนลงแรง มนัลงก าลงัมาก มนัจะเหน่ือยมาก มนัจะทุกข ์มนัจะมภีาระ

มาก การปฏบิตัมินัจะรูเ้ลย 

ฉะนัน้ เวลาพจิารณาไปแลว้ถ้ามนัมสีมาธขิึน้มามนัจะเกดิภาวนามยปัญญา ปัญญาที่

มนัเป็นวปัิสสนาขึน้มา ถ้ามนัปฏบิตั ิมนัมกี าลงัของมนั มนัไม่ใช่อุปโลกน์เอาหรอก มนัมทีีม่าที่

ไปทัง้นัน้น่ะ 

ถ้ามนัเป็นความจรงิขึน้มา ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกดิจากการภาวนา ถา้มนัมทีีม่าทีไ่ป 

มนัมรีสของธรรม มนัมกีารกระท าขึน้มา ถ้าท าอย่างนี้ นี่ระหว่างสงครามธาตุกบัสงครามขนัธ์ 

ถ้าสงครามธาตุสงครามขนัธ์เกดิขึน้มา สิง่นี้เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านประพฤตปิฏบิตัมิา

ก่อน ท่านถงึเป็นห่วงมาก ฉะนัน้ ท่านสัง่เอาไวเ้ลย “ถ้าเราไม่อยู่แล้ว ถ้าประพฤติปฏิบติัไป

มีปัญหา อย่าท้ิงผู้รู ้อย่าท้ิงพทุโธ ถ้าออกไปรู้เหน็ส่ิงใดแล้วมนัเป็นส่ิงท่ีว่าเราแก้ไขไม่ได้ 

ให้กลบัเข้ามาท่ีหวัใจ ให้กลบัเข้ามาท่ีหวัใจ กลบัมาท่ีผู้รู้นัน้” 

เพราะการรูก้ารเหน็ต่างๆ ถ้าไม่มผีูรู้ ้ ไม่มหีวัใจออกไปรู ้มนัจะคอือะไรล่ะ ไม่มหีรอก 

สิง่ทีม่เีพราะหวัใจมนัไปรู ้สิง่ทีม่ทีัง้หมดเพราะใจมนัรู ้แลว้ถ้าใจมนัไม่ไปรู ้มนัจะมไีหม 

แต่มนัโง่ มนัออกไปรู้ขา้งนอกแลว้บอก “อูฮู้! สุดยอด จติท าความสงบแลว้ปัญญาจะ

เกดิเอง” กม็นัหลอกใหไ้ปรูไ้ง “ปัญญามนัจะเกดิเอง” เกดิยกัษ์ เกดิผ ี เกดิเปรต เกดิมาร 

ตื่นเตน้ตกใจ ไม่เกดิธรรม ธรรมเกิดไม่ได้ 

ธรรมจะเกิดได้ กลบัมาท่ีผู้รู้ กลบัมาท่ีพทุโธ หลวงปู่ มัน่ท่านสัง่หลวงตาพระมหา

บวัเอาไว้ สัง่ไว้ชดัๆ เลย ถ้าเราตายไปแล้ว ถ้าปฏิบติัไป ถ้ามนัมีส่ิงใดเป็นอุปสรรค ให้

กลบัไปท่ีพทุโธ ให้กลบัไปท่ีผู้รู้ กลบัไปท่ีพทุโธ อย่าส่งออก ไม่ส่งออก ไม่เสีย ถ้า
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ส่งออก เสียหมด เสียหมด เพราะสมถกรรมฐาน ฐานท่ีตัง้แห่งการงาน งานท่ีจะรื้อภพ

รื้อชาติ งานท่ีการช าระล้างกิเลสมนัต้องช าระกนัท่ีหวัใจ เหน็ไหม 

จตินี้ไม่เคยตายๆ จตินี้เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ จตินี้เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ

เพราะอะไร เพราะมนัมอีวชิชา มนัไม่รู ้มนัถงึเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ เวลาเรามาประพฤติ

ปฏบิตัขิึน้มา เรากพ็ยายามจะมาเพกิมาถอนใหก้เิลสตณัหาความทะยานอยากในใจของเรา

ออกไป  

ถ้าเอากเิลสตณัหาความทะยานอยากในใจออกไป เหน็ไหม บุคคล ๔ คู ่ ถ้าเป็น

โสดาบนั กเิลสโดนท าลายไป ๒๕ เปอรเ์ซน็ต์ ถ้าเป็นสกทิาคามนีะ กเิลสโดนท าลายไป ๕๐ 

เปอรเ์ซน็ต์ ถ้าเป็นพระอนาคาม ี กเิลสโดนท าลายไป ๗๕ เปอรเ์ซน็ต์ ถ้าเป็นพระอรหนัต ์

กเิลสตายหมดเลย ตายทัง้คอก ตายหมดเลย ตายไปดว้ยอะไร ตายไปดว้ยมรรคด้วยผล ตาย

ดว้ยมรรค ๘ ด ารชิอบ งานชอบ เพยีรชอบ ความชอบธรรมๆ 

แลว้ความชอบธรรมในหวัใจทีม่นัเกดิขึน้มาแลว้มนัชอบธรรมในหวัใจดวงนัน้ ถ้ามนัชอบ

ธรรมในหวัใจดวงนัน้ ความเป็นจรงิในหวัใจดวงนัน้ที่มนัสรา้งขึน้มา มนัสรา้งขึ้นมา ท าขึน้มาๆ 

จนมนัละเอยีดลึกซึ้ง ละเอียดจนละเอยีดสุดเขา้ไปช าระลา้งกิเลส มนัถอดมนัถอน มนัส ารอก

มนัคายมนัออก ถ้ามนัไม่มกีารส ารอก ไม่มกีารถอดถอน ไม่คายมนัออก มนัจะเอาอะไรไปฆ่า

กเิลส มนักเ็ป็นกเิลสตวัเก่านัน่แหละ พลกิไปพลกิมา หลอกไปหลอกมา เหน็ไหม กเิลสมนับงั

เงาไง มนัไม่จรงิ 

แต่ถ้ามนัเป็นจรงิๆ วปัิสสนาอ่อนๆ ก่อน วปัิสสนาอ่อนๆ ถ้าไม่วปัิสสนาอ่อนๆ มนัจะ

ไปเกดิภาวนามยปัญญาได้อย่างไร มนัไม่มกีารฝึกหดั ไม่มกีารเริม่ตน้ 

เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาปลูกตน้ไม ้ เขารดทีโ่คน รดที่

โคนตน้ รดน ้าพรวนดนิทีโ่คนตน้ เวลาผล ผลออกที่ปลายนะ 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาจะเอามรรคเอาผลนะ จะเอามรรคผลจากขา้งนอก แต่ขา้งในท า

ไม่ได ้มนัไม่รดทีโ่คน 

รดทีโ่คน รดทีห่วัใจนี้ส ิถ้ามนัเป็นจรงิๆ นะ 
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เวลาคนไม่เป็นมนัไม่เป็น มนัมนีะ มคีนเคยมาเล่าใหฟั้งบอกว่า เขาขึน้เครื่องบนิ เหน็

การบนิไทยเขาเสริฟ์อาหาร เขาใชม้งัคุด เขานัง่อยู่ เขาเหน็แลว้ตกใจนะ ฝรัง่มนัเอามงัคุดมาเคีย้ว 

มนักดัเลย มนักนิมงัคุดไม่เป็น มนักดัเปลอืกเลยนะ นี่คนไม่เป็น 

ทุเรยีนกินทีเ่ปลอืกไดไ้หม ทุเรยีนถ้าคนปอกไม่เป็นกป็อกไม่ได้นะ คนปอกเป็น

ฉีกป๊ืดๆๆ เลย ทุเรยีนน่ะ นี่เหมอืนกนั ถ้าปฏบิตัเิป็นนะ มงัคุด ใครไปเคี้ยวเปลือกมนัล่ะ มงัคุด 

เปลอืกมนัขมขนาดนัน้น่ะ 

เขาแกะเปลอืกแลว้เขากนิทีเ่น้ือมนั แต่คนที่ไม่รูน้ะ เขาไม่รูโ้ดยธรรมชาตขิองเขา 

เขากดัเลยนะ เขากดัทีลู่กมงัคุด คนไทยไปเหน็เขา้ โอโ้ฮ! เพราะเขาไม่รู้ 

นี่เหมอืนกนั ถ้ามนัไม่เป็นกค็อืมนัไม่เป็น มงัคุด มนักนิทีเ่ปลอืก มนักดัทีเ่ปลอืก แต่

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ท่านฉลาด มงัคุดเป็นยอดของผลไม ้ เวลากนิ แกะ

เปลอืกออก กนิเนื้อมนั ถ้ากนิเนื้อมนั เน้ือมนัหวาน เนื้อมนัชุ่มฉ ่า เน้ือมนัมรีสชาต ิ

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาปฏบิตัมิา เปลอืกมนัขม เดนิจงกรม นัง่สมาธภิาวนาทุกข์ยาก

ทัง้นัน้น่ะ แต่ความทุกข์ยากขึน้มา ผลไมท้ีม่นัมคีุณค่า การรกัษาการดูแลมนัรกัษายากนะ 

มงัคุดน่ะ ดูแลรกัษาจนกว่ามนัจะออก ตอ้งดูแลรกัษาจนกว่ามนัจะแก่ แล้วสุดทา้ยแลว้ถงึเกบ็

มาขาย เกบ็มาเป็นอาหาร นี่กเ็หมอืนกนั หวัใจของเรา หวัใจของเราทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา

ไม่ใช่อุปโลกน์เอา เอาจรงิเอาจงัขึน้มา 

อุปโลกน์แบบนัน้มนักเ็ป็นพธิกีรรม มนัเป็นเรื่องของโลกๆ มนัเป็นเรื่องพธิกีรรม 

พธิกีรรมมนัก็วนิัยกรรมนะ มนัก็เป็นเรื่องของศาสนา วฒันธรรม 

แต่เวลาจะเอาชนะกิเลสๆ มนัเป็นเรื่องผู้ใดเหน็ธรรม ผู้นัน้เหน็ตถาคต เหน็

ร่องเหน็รอยขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า แล้วซาบซึ้งมาก ซาบซึ้งๆ นะ ถ้า

ไม่มีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่มีศาสนา เราจะเอาอะไรมาปฏิบติั 

เวลาเราปฏบิตัขิึน้มา เราปฏบิตัติามธรรมวนิัย แต่เราตอ้งการสจัจะความจรงิ 

ตอ้งการรสของธรรม ไม่ใช่ตอ้งการพธิกีรรมอนันัน้ แต่เรากต็อ้งท าตามพธิกีรรมอนันัน้ ตอ้ง

เดนิจงกรม นัง่สมาธภิาวนา เพื่อพยายามอริยิาบถ ๔ เพื่อคน้ควา้หาใจของตน 
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คนนอนภาวนากม็นีะ สมยัพุทธกาลม ีแต่สมยัปัจจุบนันี้น้อย แลว้ไม่ตอ้งไปท าหรอก เอา

จรงิเอาจงัของเราขึน้มา จะท าสิง่ใดแลว้กก็ลวัเป็นกลวัตายทัง้นัน้น่ะ จะเอาแต่ความ

สะดวกสบายขึน้มา แลว้เอาความสะดวกสบายขึน้มากเ็ขา้ทางกิเลสไง 

ถ้าจะเอาความจรงิๆ เหน็ไหม เราพอใจ เวลาพอใจนะ ดูส ิ เวลาเราดูชวีติทางโลก 

ทุกขเ์จยีนตาย ทุกขเ์จยีนตายมนักต็อ้งทุกขอ์ยู่อย่างนัน้น่ะ ทุกข์เจยีนตายมนักไ็ม่มทีางออกไง 

แต่ของเรา พอเรามศีรทัธามคีวามเชื่อของเรา เราจะพน้จากทุกขข์องเรา ถ้าเดนิจงกรม นัง่

สมาธภิาวนาขนาดไหน มนัจะทุกขเ์จยีนตายใหม้นัตายไป อะไรมนัตายก่อน 

เวลากเิลสมนัพลกิมนัแพลงขึน้มา เวลาทกุขเ์จยีนตายไม่เห็นว่าเป็นโทษ เวลาเดนิ

จงกรม นัง่สมาธภิาวนาเพื่อจะฆ่ากิเลส มนัไปเหน็ว่าเป็นโทษ มนัเจยีนตายๆ 

เจยีนตาย เอาอะไรมาตาย นี่กเิลสมนักพ็ลกิมาเป็นประโยชน์กบัมนัทัง้นัน้น่ะ กิเลส

มนักพ็ลกิขึน้มาเพื่อจะท าลายความเพยีรของเรา ความชอบธรรมของเรา นี่ความชอบธรรม

ของเรา 

เราจะฆ่ามนัอยู่นี่ ไม่ใช่ใหม้นัเอาสญัญาอารมณ์มาพลกิแพลง มาท ารา้ยเราๆ ถ้าเราคดิได้ 

เรามปัีญญาของเราได ้ เราแกไ้ขของเราได ้คนมสีตมิปัีญญาแกไ้ขๆ แกไ้ขก็แกก้เิลสของเรานัน่

แหละ 

แกไ้ขว่า สิง่ทีก่เิลสมนัเอามาหลอกนัน่น่ะ ใชปั้ญญาพลกิแพลง พลิกแพลงเอาชนะมนั 

พอเอาชนะขึน้มา พอถ้ามสีตปัิญญา ถ้ามสีตแิลว้มสีมาธนิะ เวลาพจิารณาเอาชนะมนัไดน้ี่โล่ง

หมดเลย ไอ้กเิลสหน้าดา้นทีม่นัหลอกๆ มนัหลบหน้าไปเลย 

แต่ถ้ามนัอ่อนแอ เวลามนัคดิอย่างนัน้น่ะ ลม้เลย “ใช่ มนุษยต์อ้งมอีาหาร มนุษยต์อ้ง

มกีารพกัผ่อน มนุษยจ์ะท าความเพยีรเกนิก าลงัของร่างกายทนไม่ได ้ ไม่ได”้ มนัคดิไปนู่นน่ะ 

เวลากเิลสมนัเตมิเชือ้เพลงิเชือ้ไฟ เราเชื่อมนัเลย 

แต่ถ้าคนทีม่สีตมิปัีญญานะ สิง่ใดทีม่นัจะเอามาท ารา้ย เอามาท าลายเรา เรามี

สตปัิญญาใคร่ครวญ สตปัิญญา ถ้ามสีตใิคร่ครวญ ถ้ามกี าลงัพอ ซ ้าแลว้ซ ้าเล่าๆ มนัอยู่ที่

เชาวน์ปัญญา ค าว่า “เชาวน์ปัญญาๆ” ปฏภิาณไหวพรบิ นี่วาสนาของคน 
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วาสนาของคนถ้ามคีวามคดิดีๆ  มหีลกัการทีด่ีๆ  นะ เขามจีุดยนืของเขา เขาพยายาม

ของเขา เขาท าของเขา มนัไม่ไดก้ไ็ม่เป็นไร ไม่ไดก้็แลว้กนัไป สูอ้ยู่อย่างนัน้น่ะ ท าอยู่อย่าง

นัน้น่ะ 

ครบูาอาจารยท่ี์ท่านประสบความส าเรจ็ๆ สว่นใหญ่แล้วท่านมีจุดยืนของท่าน ค า

ว่า “จุดยืนของท่าน” น่ีได้สร้างของท่านมา ถ้าสร้างของท่านมา ส่ิงใดท่ีเป็นเรื่องโลก ส่ิง

ใดท่ีเป็นความสะดวกสบายของโลก ยกให้คนอ่ืนเขาไป ถ้ามนัเป็นประโยชน์กบัใคร เชิญ 

แต่มนัไม่เป็นประโยชน์กบัเรา ถ้าประโยชน์กบัเรา เราขวนขวาย เรามีการกระท า ถ้ามีการ

กระท าขึ้นมา ฝึกหดัใช้ปัญญา ถ้าได้มงัคดุมากป็อกเปลือก 

แต่คนโดยทัว่ไปถ้ามนัศกึษา มนัรูม้นัเหน็ขึน้มาแลว้ ไม่มใีครหรอกเอาความขื่นความ

ขมเข้าปากของตน คนทุกคนกต็อ้งเอาแต่ความเอรด็อร่อยเขา้ปากของตนทัง้นัน้น่ะ แต่ทีเ่ขา

ไม่รู้ๆ  เพราะอวชิชา เหน็ไหม แต่คนทีม่วีชิชา คนที่รูแ้ลว้ รูแ้ลว้สิง่ทีไ่ดม้ามนัจะไดม้าอย่างไร 

ถ้าไดม้าอย่างไร 

สิง่ทีย่งัไม่ไดม้า เรากต็อ้งรกัษาของเรา เราตอ้งขวนขวายของเรา ถ้าขวนขวายของเรา 

ถ้ามสีต ิท าสิง่ใดถ้ามสีตขิึน้มามนัเป็นความเพยีรชอบ 

ถ้าขาดสต ิขาดจากการกระท า ดูส ิเดนิจงกรม นัง่สมาธทิัง้วนัเลย ไม่ไดอ้ะไรเลย ไม่ได้

อะไร กเ็หม่อลอยทัง้วนัมนัจะได้อะไรล่ะ 

แต่ถ้ามนัมสีตปัิญญาขึน้มา มนัตัง้ใจท าของมนั เดนิจงกรมกรู็ว่้าเดนิจงกรม วนัเวลาไม่

เกีย่ว เราคน้ควา้หาจติของเรา ถ้าคน้ควา้หาจติของเราเจอ ถ้ามนัสงบขึน้มากส็งบของเรา 

แลว้เวลาท าขึน้มาแลว้ คนเราภาวนามาแลว้จะสูงส่งขนาดไหน มนัตอ้งอาศยัสมาธิ

ตลอดไป ถ้าอาศยัสมาธติลอดไปนะ เขากต็อ้งท าความสงบของเขาต่อเน่ืองกนัไป ไมใ่ช่ว่าท า

ความสงบของใจเขา้มา เสรจ็แลว้พอภาวนาเป็นแลว้สมาธไิม่จ าเป็น ไม่ม ี

สมาธเิป็นทีพ่กัผ่อน ทุกขค์วรก าหนด แลว้สุขล่ะ เวลาเป็นสมาธขิึน้มามนัมคีวามสุข

ความสงบของมนั เวลาถ้ามนัเขา้ไปเผชญิกบักเิลส เขา้ไปต่อสูก้บักเิลส มนัทัง้เหน่ือย ทัง้

กระหาย ทัง้หวิโหย ร้อยแปดเลย 
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แต่ถ้ามนักลบัมาพุทโธ กลบัมาใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ เวลาสงบ หมดเลย ไอห้วิ ไอ้

กระหาย ไออ่้อนเพลยีต่างๆ โล่งหมดเลย แลว้เวลามนัโล่ง ถ้าโล่งแลว้ ถ้ามกี าลงัแลว้กลบัมา

ใชปั้ญญา ถ้ากลบัมาใชปั้ญญาขึน้มามนัพจิารณาไป เพราะอะไร เพราะวปัิสสนาอ่อนๆ มนัก็

ปล่อยวางอ่อนๆ ไป วางไปๆ วปัิสสนาอ่อนๆ พอมนัวปัิสสนาอกี มนักว็ปัิสสนาใหม้นัเขม้แขง็

ขึน้มา 

ถ้าพจิารณากายแลว้ พจิารณากายขนาดไหน ถ้ามนัปล่อยวางได ้ปล่อยวางไดเ้ดีย๋ว

กพ็จิารณากายใหม่ เพราะมนัพจิารณาๆ ไป ถ้ามนัพจิารณา วปัิสสนาอ่อนๆ ถ้ามนัเขม้แขง็

ขึน้มานะ มนัต่อเนื่องไปกเ็ป็นตทงัคปหาน คอืชัว่คราว  ๆคอืปล่อยวางชัว่คราวๆ 

การว่าปล่อยวางชัว่คราว ปล่อยวางชัว่คราวมนักเ็หมอืนสามญัส านึก มนัรบัรูไ้ดแ้ค่น้ี 

แต่เวลาถ้ามนัสมุจเฉทปหานน่ะ กงัวานกลางหวัใจเลย 

จากปุถุชน เวลานักวทิยาศาสตรท์างโลกเขายงัคดิว่าจตินี้เวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 

จตินี้เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะจรงิหรอื จรงิหรอื มนัมชีาตนิี้ชาตหิน้าจรงิหรอื มนัมจีรงิๆ หรอื 

ทางวทิยาศาสตรเ์ขาพจิารณากนัแลว้นะ วทิยาศาสตรเ์ขาวนิิจฉัยแลว้ดว้ย บอกว่ามชีาตเิดยีว 

ไม่มชีาตหิน้า ไม่ม ีเพราะอะไร เพราะสสารในร่างกายนี้มนัจดจ าไปชาตหิน้าไม่ได ้มชีาตเิดยีว 

แต่ถ้าวปัิสสนา วปัิสสนาถ้ามนัเป็นความจรงิ ถา้เวลามนัตทงัคปหานชัว่คราวๆ มนัก็

ไดแ้ค่น้ี มนักย็งังงๆ อยู่ ถ้าวทิยาศาสตรพ์ูดอย่างนี้ เออ! มนักจ็รงิ เพราะเขาพสิูจน์ได ้แต่ของ

เรายงัพสิูจน์ไม่ได้ 

แต่พจิารณาแลว้พจิารณาเล่าๆ เวลาสมจุเฉทปหานมนัขาด สกักายทฏิฐ ิ วจิกิจิฉา 

สลีพัพตปรามาส เวลาสกักายทฏิฐ ิ ทฏิฐคิวามเห็นผดิ ทฏิฐคิวามเห็นผดิในกาย สกักายทฏิฐิ 

ทฏิฐใินกายนี้ ความเหน็ว่ากายของเราเป็นของเรา จติเป็นของเรา เรายดึมัน่ในตวัของเรา ถ้า

มนัพจิารณาซ ้าแลว้ซ ้าเล่าๆ โดยตทงัคปหานกป็ล่อยมาๆ ปล่อยก็คอืก าลงัมนัปล่อย ก าลงั

ของปัญญา ปัญญาพจิารณาของมนัไป แต่มนัไมถ่งึทีสุ่ด มนัไม่สามารถละสงัโยชน์ได ้แต่เวลา

มนัขาด กงัวานกลางหวัใจนะ สกักายทฏิฐ ิวจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส 

ค าว่า “สลีพัพตปรามาส” มนัลูบๆ คล าๆ วจิกิจิฉาคอืสงสยั เวลามนัขาด พระ

โสดาบนั รูท้นัทเีลย เกิดอกี ๗ ชาต ิมนัรูไ้ด้อย่างไรล่ะ มนัรูไ้ดอ้ย่างไร 
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โดยสจัจะโดยความเป็นจรงินะ พระโสดาบนัละกเิลสได ้ ๒๕ เปอรเ์ซน็ต์ ถ้าเวลาถ้า

สกักายทฏิฐ ิ วจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส ถ้าสงัโยชน์มนัขาด เวลามนัขาดนี่พาดกระแส นี่

พระอญัญาโกณฑญัญะมดีวงตาเหน็ธรรม 

“อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ อญัญาโกณฑญัญะรูแ้ลว้หนอ” พระอญัญาโกณ

ฑญัญะเป็นพระโสดาบนั องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้อนุโมทนา 

ถ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไม่อนุโมทนา พระอญัญาโกณฑญัญะรู ้ รูอ้ะไร มี

ดวงตาเหน็ธรรม เหน็อย่างไร เหน็อะไร นี่เวลามนัขาด รูท้นัทว่ีาอกี ๗ ชาต ิ

เพราะบุพเพนิวาสานุสตญิาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ บุพเพนิวาสานุสติญาณ 

ยอ้นอดตีชาตไิปไม่มทีีส่ ิน้สุด จุตูปปาตญาณ มนัจะเกดิไปไม่มทีีส่ ิน้สุด อาสวกัขยญาณ ช าระ

ลา้งกเิลส จบ 

แลว้สกักายทฏิฐิ วจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส มนัพาดกระแส มนัพาดกระแส พาดอะไร 

อะไรพาด เอาอะไรไปพาดกระแส แลว้กระแสอะไร แลว้อะไรรูว่้าเกดิหรอืไม่เกดิ 

ถ้าไม่อุปโลกน์ ถ้ามนัเป็นความจรงิ ความจรงิตามขอ้เทจ็จรงิอนัน้ี มนัยนืยนัตาม

ธรรมธาตุ ธาตุของธรรม ธรรมเหนือโลกๆ ไง 

ไอท้ีว่่าเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะไม่มตีน้ไม่มปีลาย ผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะคอื

เวยีนว่ายตายเกดินี่ไง แลว้เวลามนัพาดกระแสแลว้มนัรูไ้ดอ้ย่างไร 

อกี ๗ ชาตเิท่านัน้นะ โดยขอ้เทจ็จรงิ แต่ถ้าพระโสดาบนัมนักม็หีลายประเภท 

ประเภทนัน้น่ะ ๓ ชาต ิหรอืว่าอย่างพระอานนท์ จากเป็นพระโสดาบนั พระสกทิาคาม ีพระ

อนาคาม ีสิน้กเิลสไป นี่เป็นพระโสดาบนั แต่กป็ระพฤตปิฏบิตัจินถงึสิน้กเิลสไป แต่ตอ้งเป็นตาม

ขอ้เทจ็จรงินะ ไม่ใช่ธรรมะอุปโลกน์นะ ไม่ใช่โสดาบนัอุปโลกน์ ชกับงัสุกุลเอาไง อุปโลกน์เอา

เลย 

แมแ้ต่กฐนิผา้ป่าเขายงัตอ้งมไีทยทานเพื่อเป็นองคผ์้าป่า องคก์ฐนิ ประพฤตปิฏบิตัิ

ธรรมจะอุปโลกน์เอา คดิเอาเอง ท าเอาเอง คาดหมายเอาเอง อา้งคนนู้น อา้งคนนี้ อา้งเขาไป

ทัว่ ไม่มคีวามจรงิในหวัใจเลยหรอื เป็นพระโสดาบนัไดอ้ย่างไร 
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พระโสดาบนัเขามคีุณธรรมในใจ อกุปปธรรมๆ อฐานะทีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลง ถ้ามนั
สมุจเฉทปหานตามความเป็นจรงิ เอวงั 


