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ในสติปัฏฐานส่ีมี 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัที ่๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

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

 

ตัง้ใจฟังธรรมะ ตัง้ใจฟังธรรมนะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ แสดงธมัมจกั

ฯ พระอญัญาโกณฑญัญะมดีวงตาเหน็ธรรม เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แสดงอาทติต

ปรยิายสูตร ชฎลิ ๓ พีน่้องไดบ้รรลุเป็นพระอรหนัต์ 

การประพฤตปิฏบิตัธิรรม การฟังธรรมมนัมคีุณค่า มคีุณค่าทีไ่หน มคีุณค่าที่ว่าธรรมทีเ่กิด

จากหวัใจของครูบาอาจารยท์ีเ่ป็นธรรม ถ้าเป็นธรรมๆ ออกมาจากหวัใจทีเ่ป็นธรรมนัน้มนัจะมี

คุณธรรม 

ถ้าออกมาจากความจ าๆ กอ่็านหนังสอื เวลาหนังสอืมกีารท่องจ า นกแกว้นกขุนทอง สิง่

นัน้มนัเป็นประเพณีวฒันธรรม เป็นประเพณีวฒันธรรมของชาวพุทธนะ ทางอสีาน เวลาวดัทีไ่หน

กแ็ลว้แต่ เวลาไม่มพีระไปอยู่นะ เขาจา้งใหพ้ระไปอยู่จ าพรรษา จา้งใหไ้ปอยู่เพื่อเขาจะไดส้รา้ง

บุญสรา้งกุศลของเขา 

นี่เขาขาดพระไม่ได ้เพราะว่าประเพณีวฒันธรรมของเขา เขาตอ้งท าบุญกุศลของเขา เขา

ท าเพื่อความสุขใจของเขา ถ้าไม่ม ี ไม่มเีขากแ็สวงหา ถ้าแสวงหาอย่างนัน้มา สิง่นัน้มนัเป็น

ประเพณีวฒันธรรม ถ้าวฒันธรรมของเขากเ็ป็นวฒันธรรมของเขา 
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เราศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มา ศกึษามากน็กแกว้นกขุนทอง เรา

มาท่องจ ากนัไง ถ้าท่องจ า ท่องจ านีม่กีารส่งเสรมิพระพุทธศาสนา ถ้าส่งเสรมิพระพุทธศาสนา 

ส่งเสรมิใหม้กีารศกึษา ศกึษามาเพื่อมาประพฤตปิฏบิตัิ ศกึษามาเพื่อเป็นการท่องจ าไง 

ท่องจ ากนัมาแล้วนะ ใครมคีวามรูม้ากความรูน้้อย ถ้าความรูม้ากความรูน้้อยกม็กีเิลส

ตณัหาความทะยานอยาก กเ็อากเิลสของตนใส่เขา้ไป เวลากเิลสของตนใส่เขา้ไปกค็วามชอบใจ

ของตน พอความชอบใจของตนนะ มนัปฏบิตัไิป เวลาพูดไปแลว้กม็กีารขดัแย้งกนั ถ้าขดัแยง้กนั

กบ็อกของใครถูกของใครผดิไง 

มนัถูกมนัผดิ มนัผดิทีก่เิลสทัง้นัน้น่ะ ถ้าเป็นความถูกตอ้งดงีามมนัเขา้สู่สจัธรรม ถ้าเขา้

สู่สจัธรรมกเ็ขา้สู่หวัใจของตน ถ้าเขา้สู่หวัใจของตน เหน็ไหม เรามคีวามอบอุ่น มคีวามองอาจมี

ความกลา้หาญนะ แต่ความกลา้หาญ กลา้หาญของผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตั ิ กลา้หาญกบักเิลสตณัหา

ความทะยานอยากของตน กลา้หาญในการเดนิจงกรม นัง่สมาธภิาวนา ในการใชส้ตปัิญญาของ

เรา กลา้หาญในการประพฤตปิฏบิตั ิไม่ใชก่ลา้หาญไปอวดใครหรอก 

ไปอวดใครนัน่มนัเรื่องกเิลสทัง้นัน้น่ะ การยกตนข่มท่าน การเหยยีบย ่าท าลายกนั มนั

เป็นกเิลสตณัหาความทะยานอยาก แต่ถ้าเป็นความจรงิๆ นะ มนัยอ้นกลบัมาสู่หวัใจของตน 

เวลารวงขา้ว ขา้วมนัออกแลว้มนัน้อมลงต ่า แต่จติใจของคนทีม่ธีรรม จติใจของคนทีม่ี

ธรรมเขาเอาไวใ้นหวัใจของเขา เขาเหน็แล้ว หลวงตาท่านพูดไง ถงัขยะ โลกเป็นถงัขยะ มนัเป็นที่

น่าสะอดิสะเอียน มนัน่าขยะแขยง แลว้ไปยุ่งกบัมนัท าไม 

แต่นี้เกดิมาเป็นมนุษย ์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา เป็นมนุษย์ดว้ยกนัไง เวลาครูบา

อาจารยท์่านประพฤตปิฏบิตัขิองท่าน เวลาถงึทีสุ่ดแห่งทุกข ์มนัจะไปพูดกบัใคร เขาจะหาว่าเราบา้ 

หาว่าเราบา้ไง หาว่าเราบา้ บา้เพราะมนัพูดเรื่องนอกเหนือจากโลก โลก เรื่องของโลก เขากแ็สวงหา

ของเขาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของตน อุดมสมบูรณ์ของตนในความรูส้กึของเขาไง 
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แต่เวลาถ้าเป็นนักปฏบิตันิะ เขาแสวงหาทีส่งบสงดั เขาแสวงหาทีว่เิวก เขาแสวงหา แต่

เวลาประพฤตปิฏบิตักินั วนัเวลามนัช่างเชื่องชา้เหลือเกนิ ท าสิง่ใดแลว้ไม่ประสบความส าเรจ็ ท า

สิง่ใดแลว้มนักระวนกระวายไง 

แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเรา เวลาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มานะ วนัคนืล่วงไปเรว็มาก เดีย๋ว

วนัๆๆ ท าไมมนัเร็วไปขนาดนัน้น่ะ เพราะจติใจมนัอยู่กบัขอ้วตัรปฏบิตัไิง จติใจมนัอยู่กบัธรรม

วนิัยไง จติใจมสีตยิบัยัง้ดูแลมนัไง ถา้มสีตยิบัยัง้ดูแลมนั มนัมแีต่ความสขุทัง้นัน้น่ะ ถ้ามคีวามสุข 

วนัเวลามนัล่วงไปเรว็มากๆ 

แต่ถ้าเวลาเราประพฤตปิฏบิตันิะ วนัเวลามนัเชื่องชา้มาก มนัมแีต่ความทุกข์ความยาก 

มนัมแีต่ความบบีคัน้หวัใจ เมื่อไหร่จะหมดเวลาจรงิๆ...หมดท าไม ปฏบิตัเิอาคะแนนไง ปฏบิตัิ

เท่านัน้ชัว่โมง ปฏบิตัเิท่านี้ชัว่โมง ปฏบิตัแิลว้มนัได้ความสุขความสงบ 

จตินี้เป็นไดห้ลากหลายนัก จตินี้เป็นไดห้ลากหลาย จตินี้มหศัจรรยน์ัก ถ้าจตินี้มหศัจรรย์

นักนะ ถ้าเราเกดิเป็นมนุษย ์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา นี่เป็นอรยิทรพัยเ์พราะเราเกิดมามกีาย

กบัใจๆ ไง เพราะร่างกายนี้มนัตอ้งบบีคัน้ ร่างกายนี้มนัตอ้งการอาหารของมนั ร่างกายตอ้งการความ

อบอุ่น ร่างกายตอ้งการพกัผ่อน ร่างกายมกีารกระท า เหน็ไหม 

เวลาเราเกิดมา ร่างกายมนับบีคัน้ เวลาเทวดาเขามแีต่กายทพิย์ๆ  เขามคีวามสุขของ

เขานะ เขามคีวามสุขของเขา เขาไม่ตอ้งขีไ้ม่ต้องเยีย่ว ไม่ตอ้งเชด็ ไม่ตอ้งคอยอาบน ้าอาบท่า 

เขาไม่ตอ้งเลย เขาเป็นทพิยส์มบตัหิมด 

แต่ของเรามนัมภีาระรบัผดิชอบพะรุงพะรงัไปทัง้นัน้ ภาระรบัผดิชอบ โรคประจ าตวัของ

เราคอืโรคหวิ โรคหวิมนับบีคัน้ขึ้นมา เวลาคนหวิคนกระหายขึน้มากต็อ้งแสวงหาขึน้มาปรนเปรอมนั 

ถ้าคนมสีตมิปัีญญาเขาระลึกไดไ้ง เราเกิดมาท าไมๆ เกดิมา สิง่ทีม่นับบีคัน้ นี่ความสุขน้อยนิด แต่

ความทุกขม์หาศาล 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไง เวลาเขาครองเรอืนๆ ความสุขน้อยนิด 

แต่ความทุกขค์วามยากมหาศาล เหมอืนกบัวดิทะเลทัง้ทะเลเลย เพื่อเอาปลาตวัเดยีว แต่ก็ครองเรอืน
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กนัทัง้โลก ไม่มใีครออกจากเรอืน ไม่มใีครออกประพฤตปิฏบิตั ิ เวลาออกไปประพฤตปิฏบิตัิ

ขึน้มากท็ุกข์ๆ  ยากๆ 

เวลาประพฤตปิฏบิตั ิ เรากพ็ยายามขวนขวายของเรา ถ้ามนัประพฤตปิฏบิตัิ คนทีม่ี

อ านาจวาสนา เกดิมาเป็นมนุษย ์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา แลว้จะประพฤตปิฏบิตั ิออกบวชๆ 

เวลาออกบวชขึน้มาแลว้จะแสวงหาครูบาอาจารยท์ีด่ ี เราจะประพฤตปิฏบิตัขิึน้มาเพื่อใหพ้น้จาก

ทุกข์ๆ  ไง แนวทางปฏบิตักิม็หาศาลใช่ไหม 

เวลาหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านพยายามขวนขวายของท่านๆ ท่านไปแสวงหาที่ไหนก็

แลว้แต่ เพราะคนทีม่อี านาจวาสนามนัจะมจีุดยนืนะ เวลามจีุดยนืมนัจะเทยีบเคยีงกบัค าสัง่สอนของ

เขา พฤตกิรรมของเขา การกระท าของเขา มนัมอียู่จรงิหรอืไม่ ถ้ามนัไม่มอียู่จรงิ เราทิ้งสละจากที่

นัน้ไป ไปหาทีใ่หม่ๆ หาทีไ่หนมคีนรูแ้จง้ คนรูแ้จ้งมนัหามาจากไหน มนัหาไม่ได ้เหน็ไหม ท่านถงึ

พยายามประพฤตปิฏบิตัขิึน้มาตามขอ้วตัร แลว้พยายามคน้ควา้ขึน้มา 

เพราะมนัเป็นยุคเป็นคราวนะ ค าว่า “เป็นยุคเป็นคราว” เวลาคนมบีุญเกดิ เวลาคนมบีุญ

เกดินะ สงัคมร่มเยน็เป็นสุข ฝนฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล การอยู่ของสงัคมมนัมคีวามสุข เวลามแีต่คน

บาปเกดินะ สงัคมมแีต่ความทุกข์ความรอ้น มแีต่ภยัแลง้ อาหารการกนิกไ็ม่ม ีทุกอย่างทุกข์ยากไป

หมด 

เวลาคนมบีุญเกิด ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ชีไ้วใ้นพระไตรปิฎก 

ศาสนาจะเจรญิอีกหนหนึ่ง กึง่กลางพระพุทธศาสนา ศาสนาจะเจรญิอกีหนหนึ่ง หลวงปู่ มัน่ท่าน

พูดไวว่้า มนัจะเจรญิตัง้แตส่มยัพระจอมเกลา้ฯ ก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ กึง่พุทธกาลนัน่น่ะ เวลาครูบา

อาจารยท์่านประพฤตปิฏบิตัขิองท่าน มนัมแีนวทาง สงัคมมนัซบัซ้อนมาเพื่อจะใหค้น้ควา้ไง เวลา

คน้ควา้ขึน้มา แลว้ใครรูจ้รงิล่ะ สจัธรรม สจัธรรมมนัอยู่ทีไ่หน 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ธรรมและวนิัยเป็นศาสดาของเราๆ กไ็ดศ้กึษา

มาเพื่อเป็นแนวทางกบัเรา ศกึษามา ศึกษามาเพื่อประพฤตปิฏบิตัไิง ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ ปรยิตั ิ ปฏบิตั ิ ปฏเิวธ โลกยีปัญญา โลกุตตรปัญญา กแ็นวทางใน
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พระพุทธศาสนามนัมอียู่แล้ว แต่ศกึษามาๆ กไ็ปหยบิฉวยมาประดบัเกียรตขิองกเิลส กเิลสเอามา

ชูธง ชูธงว่า แนวทางปฏบิตัแินวทางนัน้ด ีปฏบิตัไิปแนวทางนี้ด ี

ธรรมะขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ถ้าช าระล้างกิเลส เหน็ไหม รวงข้าว 

เวลาข้าวมนัออกรวง มนัแก่ มนัน้อมลงต า่ หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ไม่เคยไปทะเลาะเบาะ

แว้ง ไม่เคยไปโชวใ์ครเลยว่าแนวทางไหนดี ท่านเกบ็เน้ือเกบ็ตวัของท่าน ช่ือเสียงกิตติศพัท์

กิตติคณุขจรขจายไปทัว่โลก คนท่ีจะประพฤติปฏิบติัต้องแสวงหา ต้องพยายามขวนขวาย

ไปหาท่าน 

พอไปหาท่าน ท่านไม่ใหอ้ยู่ด้วย พระอยู่จ าพรรษากนั ๔ องค ์๕ องคเ์ท่านัน้อย่างมาก 

นอกนัน้ใหอ้ยู่ชายขอบ มเีวลาเขา้มาแลว้ใหเ้ขา้มาฟังธรรม เสรจ็แลว้ใหอ้อกไปประพฤตปิฏบิตั ินี่

ท่านประพฤตปิฏบิตัขิองท่านมา เหน็ไหม สูงสุดสู่สามญัไง น้อมลงต ่าๆ ไม่ชธูงว่า สิง่นู้นดอีย่างนี้ 

สิง่นี้ดอีย่างนัน้ เวลาไปปฏบิตักิไ็ปปฏบิตัแินวทางสตปัิฏฐาน ๔ 

เวลาครูบาอาจารย ์“แลว้ปฏบิตัอิย่างไร” 

“กป็ฏบิตัแินวทางสตปัิฏฐาน ๔ สคิะ” 

“แลว้เอาอะไรปฏบิตัลิ่ะ” 

“กป็ฏบิตัแินวทางสตปัิฏฐาน ๔ สคิะ” 

แนวทางสตปัิฏฐาน ๔ กธ็รรมวนิัยขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไง กท็่องจ ากนั

มาไง แลว้เอาอะไรปฏบิตัลิ่ะ 

“กป็ฏบิตัติามแนวทางสตปัิฏฐาน ๔” 

สตปัิฏฐาน ๔ อย่างไร 

“กแ็นวทางสตปัิฏฐาน ๔” 

กเ็อาบาลมีาถกเถยีงกนั แล้วได้อะไรขึน้มาล่ะ 
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แต่จตินี้เป็นไดห้ลากหลายนัก จตินี้ เห็นไหม แค่ชาวพุทธเรามศีรทัธาความเชื่อใน

พระพุทธศาสนา เราก็แสวงหาคุณงามความดขีองเรา เราพยายามแสวงหาความดขีองเรา เดีย๋วกิเลส

มนัแทรกแซงมากพ็ยายามใชส้ตยิบัยัง้มนั เราปฏบิตัขิองเราไปมนักย็งัมคีวามร่มเยน็เป็นสุขไง เวลา

คนทีป่ระพฤตปิฏบิตัไิปจะถูกตอ้งดงีามไม่ดงีามอย่างไร เขากพ็ยายามขวนขวายของเขา พยายาม

หกัหา้มความรูส้กึนึกคดิของเขา มนักอ็ยู่ในแนวทาง กแ็ค่นัน้ 

“แนวทางสตปัิฏฐาน ๔ สคิะ” 

เวลาท าปฏบิตันิะ แลว้เวลาปฏบิตัไิป เวลาคนทีป่ระพฤตปิฏบิตัิ นี่พูดถงึว่าในแนวทางที่

เขายกย่องว่าเป็นปัญญา เวลาผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัดิว้ยกนัหายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ เขา

บอกไอน้ัน่เป็นสมถะ ไอน้ัน่มนัเสยีเวลาเปล่า ไอน้ัน่ไม่เป็นวปัิสสนา 

คนทีม่สีตมิปัีญญากพ็ยายามขวนขวายของเขา เวลาขวนขวายของเขา เวลามนัไปรูไ้ป

เหน็สิง่ต่างๆ ขึน้มามนัก็ว่านัน่คอืการพจิารณา 

มนัจะไปพจิารณาอะไร โลกยีปัญญา ถ้าโลกุตตรปัญญา โลกุตตระมนัจะเกดิอย่างไร ถ้า

มนัยงัไม่เกดิ มนัเป็นไปไม่ได ้มนักเ็ป็นไปไม่ไดท้ัง้สิ้น ถ้าเป็นไปไม่ได ้เหน็ไหม 

เวลาเราเป็นนักปฏบิตันิะ เริม่ตน้จากการประพฤตปิฏบิตั ิ เรากม็คีวามทุกขค์วามยากมาใน

หวัใจทัง้นัน้ เรามเีป้าหมายของเราว่าเราจะพน้จากทุกข ์ เราอยากประพฤตปิฏบิตัใิหไ้ดม้รรคไดผ้ล 

ถ้าไดม้รรคไดผ้ลขึน้มา เราปฏบิตัขิองเรา ถ้าเราหายใจเขา้นกึพุท หายใจออกนึกโธ ท าความสงบ

ของใจเราเขา้มา เรากม็คีวามสุข ความสงบระงบัพอสมควร ถ้าพอสมควร ถ้ามนัรูม้นัเหน็สิง่ใด 

มนักรู็เ้หน็ของมนัใช่ไหม ตามแต่ทีค่รูบาอาจารย์ทีท่่านปฏบิตัแินวทางของใคร 

แนวทางส่วนแนวทาง แต่ความจริงกบัความเทจ็อีกเรื่องหน่ึง เหน็ไหม ระหว่าง

กิเลสกบัธรรมๆ ถ้ามนัเป็นธรรมๆ ขึ้นมา มนักจ็ะเป็นอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่าง

ละเอียด เป็นธรรมๆ ขึ้นมา ใจมนักม็ีหลกัมีเกณฑ์ขึ้นมา มีหลกัมีเกณฑ์ขึ้นมามนัก็

พฒันาของมนัขึ้นไป 
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ถ้ามนัไม่เป็นธรรมๆ มนักเ็ป็นเรื่องวปัิสสนึก นึกเอาเอง นึกเอาเอง สรา้งภาพเอง มนัก็

เป็นไปตามความเหน็ของมนันัน่น่ะ 

ถ้าประพฤตปิฏบิตั ิ นี่ไง หลวงปู่ มัน่ท่านบอกไง จตินี้เป็นไดห้ลากหลายนักๆ เริม่ตน้ก็

กเิลสของเรากเิลสอย่างหยาบๆ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความไม่พอใจต่างๆ เวลาถ้า

ท าความสงบของใจเขา้มา อุปกเิลส กเิลสอย่างละเอยีด กเิลสอย่างละเอยีดมนักห็ลอกมนักล็่อ 

เหน็ไหม 

เวลาครูบาอาจารยท์ี่ไม่เป็นไง “จติสงบแล้วกพ็จิารณากายส ิจติสงบแลว้กพ็จิารณากายส”ิ...

กายอะไร 

เวลาค าว่า “กาย” เวลาโดยพืน้ฐาน โดยสามญัส านึกของมนุษย ์ โดยธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ กาย เวทนา จติ ธรรม มนัเป็นสจัจะเป็นความจรงิทัง้นัน้น่ะ เวลาคน

ทีป่ระพฤตปิฏบิตัหิายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ 

เวลากเิลสมนัรุนแรงขึน้มา หายใจเขา้พุท หายใจออกโธ มนักห็ายใจไม่ได ้ ก าหนดค า

บรกิรรมกไ็ม่ได้ เหน็ไหม ใหก้ าหนดมรณานุสต ิ ระลกึถงึความตายๆ เวลาคนที่มนัมพีืน้ฐานที่

หยาบชา้ คนทีห่วัใจทีม่นัดื้อดา้น เวลาหวัใจมนัดื้อด้าน ครูบาอาจารยก์บ็อกว่าใหไ้ปเทีย่วป่าชา้ ให้

ไปอยู่กบัซากศพ ใหไ้ปพจิารณา มนักเ็ป็นพืน้ฐานเพื่อท าความสงบของใจทัง้สิน้ นี่โดยพืน้ฐานๆ 

นี่ไง มนุษย์เกดิมาจากไหน จตินี้เวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะๆ เวลามนัเกดิมา มนัเกดิมา

เพราะอะไร มนัเกดิมาเพราะเวรเพราะกรรมของมนั ถ้าเพราะเวรเพราะกรรมของมนั แต่มนัไดม้บีุญ

กุศล มนัไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์ เกดิเป็นมนุษย์ขึน้มาแลว้ถ้ามสีตมิปัีญญา เราจะประพฤตปิฏบิตัิ

ขึน้มาเพื่อคุม้ครองดูแลหวัใจของตน มนักจ็ะพยายามของมนั 

ถ้ามคีวามพยายาม การพยายาม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ปัจจตัตงั 

สนัทฏิฐโิก มนัจะรูเ้ฉพาะตน มนัเป็นสนัทฏิฐโิกรูเ้ฉพาะหวัใจดวงนัน้ ถา้หวัใจดวงนัน้เป็นความจรงิ

ขึน้มา มนัมอี านาจวาสนาขึน้มา มนักพ็ยายามขวนขวายของมนั ถ้าขวนขวายของมนันะ ถ้าเป็น

ความจรงิขึ้นมา 
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“ปฏบิตัแินวทางสตปัิฏฐาน ๔ สคิะ” มนักม็แีต่คารม มแีต่สญัญาอารมณ์ มแีต่การ

คาดหมายกนัไป แต่ดว้ยมารยาทสงัคม ปฏบิตัแิลว้มนักนุ่็มนวล นุ่มนวลกดู็ว่าเป็นจรงิเป็นจงั 

แต่เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ คนทีป่ระพฤตปิฏบิตันิะ ถ้ามนัมี

อ านาจวาสนาแลว้ดูแลดีๆ  เวลาจติมนัสงบระงบัมนัก็เป็นไปของมนั เวลาทีม่นัเสื่อม เวลาทีม่นัดื้อ

ดา้น เวลามนัดื้อมนัด้าน มนัฟาดงวงฟาดงา 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่ากิเลสเหมอืนชา้งสารทีต่กมนัอยู่ใน

กลางหวัใจเรานี ่ เวลาชา้งตกมนักก็ระฟัดกระเฟียดขนาดไหน ถ้ามนักระฟัดกระเฟียดขนาดไหน 

เวลาจติทีม่นัประพฤตปิฏบิตัถิ้ามนัดงีาม มนักด็งีามของมนั 

เวลามนักระฟัดกระเฟียด ดูผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัแิลว้แหลกเหลวไปกเ็พราะว่าเวลาจติมนั

เสื่อม จติมนัตกต ่า แลว้มนัไม่มกีารฟ้ืนฟู มนัไม่มกีารกระท าของมนัขึ้นมาไง นี่เวลาถ้ามนัไม่มสีติ

ไม่มปัีญญา ครูบาอาจารย์ของเราท่านถงึบอกพยายามจะใหร้กัษา พยายามจะดูแลใหด้ขีึน้มา ถ้า

ดูแลใหด้ขีึน้มา เหน็ไหม 

ถ้าเป็นจรงิ ท าความสงบของใจเขา้มา ถ้าใจสงบระงบัแลว้ ถ้ามนัเป็นจรงิแลว้มนัจะรูเ้หน็

ตามความเป็นจรงิของมนั ถ้ารูเ้ห็นตามความเป็นจรงิของมนั 

ดูส ิ เวลาครูบาอาจารยท์่านสอน ศลี สมาธ ิ ปัญญา เรามศีลีหรอืไม่ เรามสีมาธหิรอืไม ่

เรามปัีญญาหรอืไม่ ถ้าเรามศีลี มสีมาธ ิมปัีญญาขึน้มา เราขวนขวายขึน้มา มนัจะเริม่ตน้ในการ

วปัิสสนา ในการท าคุณงามความดขีองเรา แต่มนัไม่ม ี พอไม่มขีึน้มา “กาย กายกเ็ป็นอรยิสจั 

เวทนากเ็ป็นอรยิสจั จติกเ็ป็นอรยิสจั ธรรมกเ็ป็นอรยิสจั”...มนัจะเป็นอรยิสจัไปไดอ้ย่างไร ความ

ทีเ่ป็นอรยิสจันี้มนัเป็นสามญัส านึก มนัเป็นปัญญาสามญัชน มนัจะเป็นอรยิสจัไปไหน มนัเป็น

อรยิสจัไปไม่ได้ 

แต่ถ้าจติมนัสงบแลว้ ถ้ามจีติ ในสตปัิฏฐาน ๔ ม ีในสตปัิฏฐาน ๔ มกีาย มเีวทนา มจีติ 

มธีรรม ถ้าในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ สุตมยปัญญา จนิตมยปัญญา 
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ภาวนามยปัญญา สตุมยปัญญาคอืการศกึษามาๆ กท็อ่งจ าทัง้นัน้น่ะ การท่องจ านกแกว้นกขุนทอง

มนัไม่มอียู่จรงิหรอก 

แต่ถ้ามนัจะเป็นจรงิๆ ขึน้มา ในสตปัิฏฐาน ๔ มกีาย เวทนา จติ ธรรม เหน็ไหม ถ้ามนั

เปรยีบเทยีบ เหมอืนกบัอาหาร สิง่ทีม่อีาหารขึน้มา เขาจะแกงเทโพ เวลาแกงเทโพเขามหีมู มี

พรกิแกง เขาต้องมผีกับุง้ เขามตี่างๆ เขากแ็กงขึน้มา มนัเป็นแกงเทโพ 

แกงเทโพมผีกับุง้ แต่ในผกับุง้ไม่มแีกงเทโพ ในผกับุง้ก็ผกับุง้ ศลี สมาธ ิปัญญา เวลามศีลี 

มสีต ิ มสีมาธ ิ ถ้ามศีลี มสีต ิ มสีมาธขิึน้มา เรามวีตัถุพรอ้มแลว้ ถ้ามวีตัถุทีพ่รอ้มแลว้เราจะแกง

เทโพ มนักจ็ะเป็นแกงเทโพขึ้นมา 

ถ้าผกับุง้กม็ ีหมูกม็ ีพรกิแกงกม็ ีปล่อยไวใ้หม้นัเน่ามนัเสยี แกงไม่เป็น แกงไม่เป็นกท็ิ้ง

ไวน้ัน่ เหน็ไหม แลว้พอแกงไม่เป็นขึน้มา พอปฏบิตัไิปมอีายุพรรษาขึน้มา เวลาสัง่สอนนะ “กาย

กค็อือรยิสจั เวทนากค็อือรยิสจั จติก็เป็นอรยิสจั ธรรมก็เป็นอรยิสจั เป็นสตปัิฏฐาน ๔”...สตปัิฏ

ฐาน ๔ อะไร 

ในสติปัฏฐาน ๔ มีกาย มีเวทนา มีจิต มีธรรม 

ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ไม่มีสติปัฏฐาน ๔ ไม่มี 

ในผกับุ้งไม่มีแกงเทโพ ในแกงเทโพมีผกับุ้ง 

ถ้าเป็นผกับุง้ ผกับุง้คอืผกับุ้ง กายกเ็ป็นกาย จติกเ็ป็นจติ เวทนากเ็ป็นเวทนา ธรรมกเ็ป็น

ธรรม 

กาย ถ้ามนัเป็นสตปัิฏฐาน ๔ มนัเป็นอรยิสจั คนตาย ซากศพเยอะแยะไปหมด นัน่คอื

กาย เวลาร่างกายของเรามนัเจบ็ไขไ้ดป่้วย ร่างกายของเรามนัเป็นอรยิสจัไหม คนอยู่นอกศาสนา คน

ทีไ่ม่เชื่อในพระพุทธศาสนา เขาไม่เชื่อของเขา กายเป็นอรยิสจัไหม กายไม่เป็นอรยิสจั 

เวทนา เจบ็ไขไ้ดป่้วย ความทุกขค์วามยาก เป็นอรยิสจัไหม ถ้าเป็นอรยิสจั ท าไมเอง็

เจบ็ปวดคร ่าครวญร้องไห ้ถ้าเป็นอรยิสจั ท าไมเอ็งไม่วปัิสสนา เอง็ไม่รูแ้จง้ในเวทนานัน้ 
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จติ ดูส ิคนคดิฟุ้งซ่าน คนคดิรอ้ยแปดไป มนัเป็นอรยิสจัไหม 

เวลาอารมณ์ อารมณ์ความรูส้กึ ธรรมารมณ์ๆ มนัเป็นอรยิสจัไหม มนัไม่เป็น มนัไม่เป็น

อรยิสจั 

กาย เวทนา จติ ธรรม กค็อืกาย เวทนา จติ ธรรม แนวทางสตปัิฏฐาน ๔ แนวทางสตปัิฏ

ฐาน ๔ ในพระพุทธศาสนา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนแนวทางสตปัิฏฐาน ๔ 

เราท าความสงบของใจเขา้มา ถ้าใจมนัสงบระงบัเขา้มาแลว้ นี่ใจสงบระงบัมนัยงัยกขึน้สู่

วปัิสสนาไม่เป็น นี่ไง เวลาเรามศีลี มสีมาธ ิปัญญาวปัิสสนาไม่ได ้มผีกับุง้พรอ้ม มหีมูพรอ้ม มพีรกิ

แกงพรอ้ม ทิ้งไวเ้น่าหมดเลย เจรญิแล้วเสื่อม เสื่อมแล้วเจรญิ มนัเอาแกงเทโพมาจากไหน 

แกงเทโพมนักอ็ยู่ทีก่ารประพฤติ อยู่ทีก่ารฝึกหดั อยู่ทีก่ารกระท า ถ้าอยู่ทีก่ารประพฤต ิ

อยู่ทีก่ารฝึกหดั อยู่ทีก่ารกระท า เหน็ไหม เป็นพ่อครวัใหม่ เวลาเหน็เขาแกงกแ็กงตามเขาไป มนั

จะเป็นแกงกไ็ม่เป็นแกง ก็เป็นตม้ เวลาท าไม่เป็นขึ้นมา เขาแกงเทโพ ไอน้ี่มนัเป็นแกงสม้ แกง

สม้ผกับุง้ 

เขาแกงเทโพ เขามกีะท ิเขากม็เีครื่องแกงของเขา มนัแกงเทโพ เรากท็ ากบัเขา แต่เราใส่

ไม่สมบูรณ์ของเรามนักเ็ป็นแกงสม้ แลว้ผกับุง้ ผกับุง้มนัจะไปผดัผกับุง้ไฟแดงนู่นน่ะ แลว้มนักจ็ะ

แถ “กายเป็นอย่างนัน้ กายเป็นอย่างนี้ ผกับุง้จะเป็นอะไรกไ็ดถ้้าเราใชส้ตปัิญญาของเรา” 

ผกับุง้กค็อืผกับุง้ นี่เขาพูดถงึแกงเทโพ ผกับุง้มนัจะผดัผกับุง้ไฟแดงกไ็ด้ ผกับุง้แกงสม้ก็

ได ้ผกับุง้จิ้มน ้าพรกิกไ็ด้ 

นี่กเ็หมอืนกนั “พจิารณากายสคิะ เวลาจติสงบแลว้พจิารณากายส ิพจิารณากาย” 

พจิารณาอย่างไร แลว้พจิารณาแลว้มนัเป็นอย่างไร เคยกนิแกงเทโพไหม เคยกนิแกงสม้

ไหม เคยกนิผกับุง้ไฟแดงหรอืเปล่า มนัต่างรสชาต ิ มนัต่างสถานะ มนัมคีวามแตกต่าง มนัมี

รสชาตไิม่เหมอืนกนั 
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นี่กเ็หมอืนกนั ถ้ามนัภาวนาเป็นนะ ในสตปัิฏฐาน ๔ มกีาย มเีวทนา มจีติ มธีรรม ในสตปัิฏ

ฐาน ๔ นอกสตปัิฏฐาน ๔ นี่ไง กายก็คอืกาย มนัเป็นเรื่องโลกๆ เวลาคนเกดิมา มนุษยเ์กดิมามี

กายกบัใจๆ แลว้กต็ายหมด เกิดมาตายทิ้งเปล่าๆ ไม่มสีิง่ใดเป็นสมบตัเิป็นชิน้เป็นความดขีองตน

ไปเลย แลว้เกดิมาแล้วยงัท าความเลวทรามต่างๆ มนัยิง่ไดเ้วรกรรมเพิม่มากขึน้ไปอีก 

เวลาเกดิมาแล้ว ตายแลว้อย่างน้อยใหไ้ดเ้กดิเป็นมนุษย์ มนุษยส์มบตั ิ ถ้าจะเป็นเทวดา 

อนิทร ์พรหม สรา้งคุณงามความด ี เวลาตายแลว้ จติตคหบด ีเขาเอารถเทวดามารบั รถสวรรค์มารบั

เลย นี่ไง ถ้าจติเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอนให้เช่ือกรรม กรรมคือการกระท า 

ท าดี ท าชัว่ ถ้าท าคณุงามความดี ท าคณุงามความดีทางโลก เรากไ็ด้ส่ิงท่ีเป็นผลเป็นอามิส 

ถ้าประพฤติปฏิบติัขึ้นมา ปฏิบติับชูาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราจะฝึกหดัใจของ

เราขึ้นมาให้เป็นสจัจะเป็นความจริงขึ้นมา ถ้าเป็นสจัจะเป็นความจริงขึ้นมา ถ้าเป็นความ

จริงขึ้นมามนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นสนัทิฏฐิโก มนัจะรู้ความจริงของมนัขึ้นมาในหวัใจอนั

นัน้ 

ถ้าหวัใจอนันัน้นะ เวลาเราประพฤตปิฏบิตัเิริม่ตน้ เวลาคนทีป่ฏบิตัลิม้ลุกคลุกคลาน

ทัง้นัน้น่ะ เพราะว่าปุถุชน ปุถุชนคนหนา ถ้าปุถุชนคนหนา กเิลสมนัย ่ายทีัง้นัน้น่ะ ถ้าปุถุชนคน

หนา กเิลส เจา้วฏัจกัรมนัครอบครองหวัใจของสตัวโ์ลกตัง้แต่พรหมลงมาเลย มนัครอบครอง

หมด เวน้ไว้แต่พรหมทีเ่ป็นอรยิเจา้ ถ้าอรยิเจา้มนัมสี่วนของพญามาร แต่ลูกหลานมนั เขารูท้นัมนั 

ควบคุมมนัได ้นี่ถ้าเป็นจรงิๆ นะ 

แต่ถ้าไม่เป็นจรงินะ มดืบอด มดืบอดกไ็ม่รูห้น้ารูห้ลงั ไม่รูส้ ิง่ใดทัง้สิน้ เชื่อแต่ความเหน็

ของตน เชื่อแต่ความหยาบชา้ของกเิลสทีม่นัเหยยีบย ่าท าลายหวัใจของตน แล้วถ้าคนไม่มวีาสนา

มนักไ็ม่เชื่อสิง่ใดๆ เลย ถ้าคนมวีาสนาเวลาเชื่อขึน้มากเ็ชื่อโดยกเิลสทีม่นับดิเบอืน บดิเบอืนให้

อา้งองิ อา้งองิไปไง 
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นี่ไง แต่ถ้าเป็นจรงิๆ ขึน้มา คนทีม่สีจัจะมคีวามจรงิขึน้มา เขาตอ้งทดสอบใจของเขา 

ทดสอบใจของเขา ถ้าเป็นสมาธ ิแค่เป็นสมาธนิีม่หศัจรรยแ์ลว้ สว่นใหญ่ทีท่ ากนัไม่ได ้ท าสมาธไิม่

เป็น ท าสมาธไิม่เป็นแลว้กายยงัเป็นอรยิสจัอีก 

ผกับุง้ไม่ใช่แกงเทโพ กายเป็นกาย กายมนัจะเป็นไปได ้แนวทางสตปัิฏฐาน ๔ หลวงปู่

เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านสอนแนวทางสตปัิฏฐาน ๔ แต่ท่านสอนตามความเป็นจรงิ ตามความเป็น

จรงิเพราะคนเรามนัอยู่ที่อ านาจวาสนา อยู่ทีอ่ านาจวาสนา เหน็ไหม พนัธุกรรมของจติๆ ใครได้

สรา้งสมบุญญาธิการมามากน้อยขนาดไหน 

ในเมื่อในดวงใจของใครทีส่ร้างสมบุญญาธิการมา เมล็ดพนัธุ์ ใจดวงนี้เป็นเมลด็พนัธุ์เป็น

ทุเรยีน มนักป็ลูกเป็นทุเรยีนทัง้นัน้น่ะ ถ้ามนัเป็นสม้กป็ลูกเป็นสม้ ถ้ามนัเป็นกลว้ยมนักป็ลูกเป็น

กลว้ย 

นี่กเ็หมอืนกนั มนัจะพจิารณาเป็นแนวทางอย่างใดมนัอยู่ทีจ่รตินิสยั ถา้จรตินิสยัขึน้มา ดู

ส ิ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านสอน ท่านสอนเฉพาะๆ ทัง้สิน้ เวลาสอนเฉพาะๆ ทีว่่าองคท์ีม่คีวามสามารถ 

องคท์ีป่ระพฤตปิฏบิตัไิด้ ถ้าองคท์ีไ่ม่มคีวามประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา ท่านกดู็แลไวเ้ป็นอาจารย์กบั

ลูกศษิย ์กเ็ท่านัน้ นี่มนัเป็นเรื่องวาสนาของคน ถ้าเรื่องวาสนาของคน 

ถ้ามนัเป็นจริงๆ ขึน้มา มนัไม่เป็นโดยสูตรส าเรจ็หรอก ปฏิบติัโดยสูตรส าเรจ็ ไม่ม ี

ปฏิบติัโดยการฝึกทหาร ไม่มี มนัเป็นแม่เป็ด เป็ดเดินเป็นแถวๆ ไม่มี มนัปฏิบติั มนั

ปฏิบติัตามความเป็นจริงอนันัน้ ปฏิบติัตามความเป็นจริงในกิเลสของคน นัน่ในกิเลสของ

คน เหน็ไหม 

ถ้าแนวทางสติปัฏฐาน ๔ เวลาประพฤติปฏิบติัไปมนัจะรู้จะเหน็ส่ิงใดขึ้นมา มนั

เหน็ส่ิงใดกไ็ด ้แล้วไม่จ าเป็นต้องเหน็ส่ิงใดอย่างหน่ึงตลอดไป มนัจะพิจารณาของมนั ถ้า

มนัจบัต้องส่ิงใดมนัจะพิจารณาอย่างนัน้ ถ้ามนัมีสจัจะความจริงนะ ถ้ามีสจัจะความจริง 

มนัจะเหน็คณุค่าของจิตท่ีสงบ 
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จติทีส่งบนะ เริม่ตน้การกระท า หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่มัน่ท่านสอนประจ า ผูฝึ้กหดัใหม่ให้

ท าความสงบของใจเขา้มา ผูท้ีป่ฏบิตัฝึิกหดัใหม่ท าความสงบของใจเขา้มา ถ้าใจมนัสงบแลว้นะ 

ถ้าใจมนัสงบระงบัขึน้มามนัจะเหน็คุณค่าของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์

พระ ถ้ารกัษาหวัใจของตนได้ มนัจะมีคณุค่าในความเป็นพระ น่ีในความเป็นพระ

ไง ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้นัน้เหน็ตถาคต ผู้ใดท าความสงบของใจเข้ามาได้น่ีเหน็พทุธะ พทุธะ 

ผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบานของหวัใจ ถ้าหวัใจมนัต่ืน มนัเบิกบาน มนัองอาจ มนักล้าหาญของมนั

นะ มนักล้าหาญ กล้าหาญในจริยธรรม กล้าหาญในการไม่ยอมให้หวัใจถกูกิเลสกดขี่ มนั

จะมีสติมีปัญญา ถ้าจิตมนัสงบเข้ามา 

แต่ถ้าจติมนัไม่สงบเขา้มา มนัเป็นโลก ค าว่า “เป็นโลก” เหน็ไหม เราอยู่ในบา้น แต่จติใจ

เราไม่อยู่ในบา้นเลย มนัรอ้นรนคดิแต่ส่งออกไปนอกบา้นหมด พระ พระทีป่ระพฤตปิฏบิตัขิึน้มา 

จติใจไม่อยู่กบัเน้ือกบัตวัเลยเวลาจติมนัเสื่อม ถ้าจติมนัมสีตปัิญญา ความคดิทีส่่งออกๆ ไป มนั

ส่งออกไปจากภวาสวะ ส่งออกไปจากจติของเรา 

ซากศพคดิไม่เป็น ซากศพคดิไม่ได ้ คนตายคดิไม่ได ้ คนทีจ่ะคดิได ้ เฉพาะคนเป็นๆ 

เท่านัน้ คนเป็นๆ มนัมจีติอยู่ 

จติ เวลาจตินี้มนัเวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ จตินี้มาเกดิเป็นเราๆ ดว้ยอ านาจวาสนาของ

เรา มนัคดิไดป้ระสาเรา เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้นะ บุพเพนิวาสานุสตญิาณ ยอ้น

อดตีชาตไิปกวา้งไกลขนาดไหน ไม่มตีน้ไม่มปีลาย นี่กเ็หมอืนกนั เราเกดิมาเราไม่มคีวามสงบระงบั

ขึน้มา เราไม่สามารถยอ้นหรอืสามารถดูไดเ้ลยว่าเรานี้มนัมาจากไหน เราไม่รูห้รอก ถ้าท าความ

สงบไม่เป็น เหน็ไม่ได ้

เวลาท าความสงบของใจเขา้มา เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ นี่ไง เวลานัง่ลงสู่

โคนตน้โพธิน์ัน้ “คนืน้ีถ้าไม่ตรสัรู ้ เราจะไม่ลุกจากทีน่ี่” เริม่ก าหนดอานาปานสต ิก าหนดลมหายใจ

เขา้และลมหายใจออก ดูแต่ลมหายใจอย่างนัน้ อย่างใดๆ ไม่สนใจทัง้สิน้ พอจติมนัสงบระงบัเขา้ไป 
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พอจติมนัสงบเขา้ไป นี่สมัมาสมาธ ิถ้าจติมนัสงบเขา้ไปๆ บุพเพนิวาสานุสตญิาณ ยอ้นอดตีชาติ

ได ้

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าจติคนทีม่นัสงบระงบัเขา้มา ถ้ามนัรกัษาตวัมนัเองได ้ มนัมอี านาจ

วาสนาบารม ีมนัสามารถรูไ้ด ้ค าว่า “รูไ้ด”้ แต่ถ้ามนัโดยอ่อนดอ้ย พอมนัไปรูไ้ปเหน็สิง่ใด มนัไป

ตื่นเตน้กบัความรูค้วามเหน็ไง นี่ไง พอตื่นเตน้กบัความรูค้วามเห็น ในแนวทางสตปัิฏฐาน ๔ เขา

บอกว่า “ก าหนดพุทโธ ก าหนดลมหายใจเขา้ออกมนัจะไปเหน็นิมติ มนัจะไปตดินิมตินัน้ นัง่

หลบัตาๆ มนัเป็นฌาน มนัตอ้งนัง่ลมืตา” 

หลบัตาหรอืลมืตา สมาธกิค็อืสมาธ ิตากค็อืตา ตาไม่เกีย่วกบัสมาธ ิสมาธไิม่เกีย่วกบัตา 

แต่ในวงกรรมฐาน การนัง่หลบัตา หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ การนัง่สมาธ ิการนัง่สมาธิ

เป็นสมาธไิดง่้าย แลว้กจ็ะเสื่อมง่าย 

การเดนิจงกรมก็คอืการลมืตา การเดนิจงกรม สมาธเิกดิในทางจงกรมเกิดไดย้าก เพราะ

เคลื่อนไหวแล้วสงบ เคลื่อนไหวคอืเดนิอยู่ แลว้จติสงบ แต่ถ้ามนัสงบแลว้มนัจะเขม้แขง็ มนัจะมี

จุดยนืของมนั 

สมาธกิค็อืสมาธ ิไม่เกีย่วกบัหลบัตาลมืตา นี่ไง แต่ความเขา้ใจผดิว่า สมาธหิลบัตานี่เป็น

ฌาน เป็นฌานโลกยี ์มนัไม่ใชปั้ญญา ถ้าลมืตา ลมืตามนัจะเป็นปัญญา แต่เวลาปิดใจมนัไม่บอก 

ใจปิดกัน้ ใจปฏเิสธ ใจไม่ยอมรบัความจรงิ มนัจะเป็นสมาธไิปไดอ้ย่างไร 

สมาธมินักค็อืสมาธ ิสมาธคิอืจติตัง้มัน่ จติไม่วอกแวกวอแว จติตัง้มัน่แลว้จติมกี าลงั ถ้าจติ

มกี าลงั ถ้ามนัจะเหน็นิมติ ถ้ามนัจะรูส้ิง่ใด นัน้มนัคอืจรตินิสยั นัน้คอืกรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กดิต่างๆ 

กนั ผลของวฏัฏะๆ เพราะจติดวงนี้เคยเวยีนว่ายตายเกดิมาในวฏัฏะ เพราะจตินี้มนัเวยีนว่ายตาย

เกดิในวฏัฏะ มนัท าบุญท ากรรมสิง่ใดมา เวลาจติสงบเขา้ไปแลว้มนักจ็ะไปรูไ้ปเหน็ตามแต่อ านาจ

วาสนา ตามแต่กรรมของตน 

ถ้ากรรมของตน คนมกีรรมๆ ถ้าคนมกีรรมเวลามนัเหน็สิง่ใด เขากม็สีตปัิญญาคอยแยกแยะ

คอยแกไ้ข ถ้าเหน็ผเีหน็เปรต เห็นอดตีอนาคต เห็นคนโน้นจะไปหา คนนี้จะไปหา...ไรส้าระ ไร้
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สาระเพราะเราตัง้ตน้ตัง้แต่เริม่ปฏบิตัว่ิาเราจะนัง่สมาธ ิ เราไม่ไดต้ัง้ตน้ว่าเราปฏบิตัแิลว้เราจะไปรู้

เหน็สิง่ใดๆ ทัง้สิน้ 

ถ้ารูเ้หน็สิง่ใดๆ นะ สิง่ทีว่่าพวกฤๅษชีไีพร พวกหมอดู พวกทายโชคทายชะตา องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ปฏเิสธทัง้นัน้น่ะ ปฏเิสธไม่ไปเกีย่วข้องวอกแวกวอแวกบัเขา เพราะ

มนัไม่มอียู่ในต าราพระพุทธศาสนา 

ต าราในพระพุทธศาสนาสอนถงึศลี สมาธ ิ ปัญญา มรรค ๘ ความจะเป็นมรรค ๘ มนัอยู่ที่

วาสนาไง แลว้เรากต็ัง้ใจแลว้ว่า เราบวชมาหรอืเรานักปฏบิตัมิา เราจะประพฤตปิฏบิตัขิึน้ไปเขา้สู่

สจัจะความจรงิๆ 

ถ้าเขา้สู่สจัจะความจรงิ ถ้าจติมนัสงบระงบัเข้ามา แล้วถ้ามนัรูม้นัเหน็สิง่ใด ถ้าครูบาอาจารย์ 

หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านบอก ท าความสงบของใจเขา้มา รูเ้หน็สิง่ใดวางไว้ๆ  สิง่นัน้เหน็แลว้วาง

ไว้ๆ  เหน็แลว้ไปตื่นเตน้ท าไม เราไมต่อ้งการสิง่นัน้ เราตอ้งการหวัใจของเรา เราตอ้งการฟ้ืนฟูหวัใจ

ดวงนี้ ถ้าฟ้ืนฟูหวัใจดวงนี้ เหน็สิง่ใดก็วางไว้ๆ  มนัจะเขม้แขง็ขึ้นมา 

แต่คนทีม่นัอ่อนดอ้ยไปรูเ้หน็สิง่ใด “อูฮู้! ฉันมกี าลงั ฉันมคีวามรู”้ นี่ไง ในผกับุง้ไม่มแีกง

เทโพ แกงเทโพมผีกับุง้ ในผกับุง้ไม่มเีทโพ จะเอาผกับุง้ไปท าอะไร จะรูเ้หน็อะไร จะออกนอกไป

ไหน ผกับุง้ยงัไม่มหีมู ยงัไม่มพีรกิแกง เพราะอะไร 

เพราะการวปัิสสนา จติสงบแลว้ในสตปัิฏฐาน ๔ มกีาย มเีวทนา มจีติ มธีรรม แต่ในนิมติ 

เหน็นิมติในนิมตินัน้ มนัเป็นไปโดยวาสนา มนัเป็นไปโดยวาสนาว่าคนไปรูไ้ปเหน็ 

๑. เป็นไปโดยวาสนา 

๒. พอมวีาสนาแลว้มนัเกดิอุปาทาน 

เคยรูเ้คยเหน็แลว้อยากรูอ้ยากเหน็ใหช้ดัๆ เคยเหน็สิง่นี้แลว้อยากจะเหน็ใหม้นัชดัเจน นี่มนั

หลอก ถ้ามนัเป็นไปโดยข้อเทจ็จรงิ มนัจะเป็นไปโดยวาสนาของคน มนัจะเป็นไปโดยจรติ แตโ่ดย
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จรติคนทีม่อี านาจวาสนานะ โดยจรติถ้าจรติมนัเขม้แขง็มนัวางได้ เพราะไม่ตอ้งการ แต่คนที่

อ่อนแออ่อนด้อยเหน็แล้วส าคญัว่าสิง่นัน้เป็นจรงิ 

ในผกับุ้งไม่มีแกงเทโพ ความรู้ความเหน็ส่ิงน้ีมนัไม่ใช่สติปัฏฐาน ๔ มนัไม่เข้าสู่

แนวทางการประพฤติปฏิบติั แต่มนักเ็ป็นเพราะด้วยอุปาทาน เพราะด้วยความอ่อนด้อย 

เพราะด้วยไม่มีวาสนา เพราะด้วยการกระท ามนัอ่อนด้อยไป แล้วมนัจะพาถลูู่ถกูงัไป 

จนถึงท่ีสุด “เออ! ไม่เหน็ได้อะไรเลย เออ! ปฏิบติัมาตัง้นาน เหน่ือยน่าดเูลย” ...กเ็อง็โง่ไง 

กเ็อง็โง่ เพราะเอง็ไม่มีครบูาอาจารยค์อยชี้แนะ 

ถ้ามคีรูบาอาจารยค์อยชีแ้นะ ท าไปเถอะ เหน็ไปเถอะ เหน็จนเหน่ือย เหน็แลว้เหน็อีก 

เหน็แลว้ไดอ้ะไร เหน็แลว้พลงังานทีส่่งออกไปมนัมปีระโยชน์อะไร สิง่ทีเ่หน็ๆ กลอ้งถ่ายรูปดกีว่า

เอง็อกี กลอ้งวงจรปิดมนัจบัภาพทัง้วนัเลย แลว้มนัไดอ้ะไรขึน้มา 

ในผกับุง้ไม่มแีกงเทโพ กล้องมนัก็คอืกล้อง มนักเ็หน็ กลอ้งมนักจ็บัได ้ ตาเรากจ็บัได้ 

แลว้เราจะลดค่าตวัเราไปเท่ากบักลอ้งวงจรปิดหรอื เรามคีุณค่ามากกว่านัน้ เพราะเราเป็นคนไป

ตดิตัง้มนัขึน้มาเอง ตดิตัง้มนัขึน้มาเพื่อประโยชน์กบัการรกัษาความปลอดภยั แลว้จติของเราไปรู้

ไปเหน็ เราเสยีรูไ้ป มนัจะรกัษาความปลอดภยัตรงไหน เราไม่รูไ้ม่เหน็สิง่ใดเลยหรอื นี่ไง ถ้า

จติใจมนัอ่อนดอ้ย 

ถ้าจติใจมนัฉลาด เราไม่ดูกไ็ด ้ เดีย๋วเราไปเปิดกลอ้งดูทหีลงั นี่ไปรูส้ิง่ใดมนักว็าง วางหมด 

นี่ไง ผกับุง้ ตอ้งมหีมู ตอ้งมพีรกิแกง ตอ้งมเีครื่องปรุง ตอ้งมทีุกอย่างพรอ้ม ท าความสงบของใจเขา้

มาๆ ถ้าใจมนัสงบแลว้ของมนัมมีากมายมหาศาล พอมมีากมายมหาศาล เราตม้เราแกงเป็นหรอืไม่ 

ถ้าเราตม้เราแกงไม่ได ้ไดส้ิง่ใดมากส็ าคญัตน แลว้ก็วางไว้ๆ  มนัเน่ามนัเสยีไปทัง้นัน้น่ะ 

พระทีป่ระพฤตปิฏบิตัทิีไ่ม่ไดผ้ลกเ็พราะตรงนี้ไง ไดส้ิง่ใดมาเพราะไม่มวีาสนา ไม่มวีาสนา

เพราะอะไร เพราะด ารชิอบ งานชอบ เพยีรชอบ ด ารชิอบ ด ารเิพื่ออะไร ด ารเิพื่อออกจากทุกข์ ไม่ใช่

ด ารว่ิา ปฏบิตัเิพื่อจะรูเ้หน็ เพื่อจะส าคญัตน เพื่อจะเกบ็คะแนน 
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การเกบ็คะแนน การสะสมนัน้คือกิเลสมนัหลอกลวงไป การละ การวาง การ

เสียสละนัน้น่ะ ย่ิงละย่ิงวางได้มากเท่าไหน จิตใจย่ิงสะอาด จิตใจย่ิงเบาบาง จิตใจเบาบาง

เพราะอะไร เพราะได้ละได้วางๆ 

เพราะจตินี้เป็นนามธรรม สิง่ทีเ่ป็นนามธรรมนัน้กิเลสมนัพอกพูนขึน้มาในหวัใจดวงนัน้ 

มนัถงึมนัทุกขม์นัยากของมนัขนาดนัน้ 

ถ้ามนัทุกขม์นัยากขนาดนัน้ เรามาปฏบิตั ิ ปฏบิตัเิพือ่ละเพื่อวาง ไม่ปฏบิตัเิพื่อจะได้มกั

มากอยากใหญ่ เพราะความมกัมากอยากใหญ่ อยากรูอ้ยากเหน็ มนัเลยไม่รูส้ ิง่ใด กเิลสมนัก็ทิม่

มนักแ็ทงใหเ้ราไดอ้อกนอกลู่นอกทาง 

แต่พอมสีตปัิญญาขึน้มา ยอ้นกลบัมา สตปัิญญายอ้นกลบัมา เฮอ้! โดนหลอกอกีแลว้ พอ

โดนหลอกอกีแลว้ก็กลบัมาฟ้ืนฟู กลบัมาฟ้ืนฟูไง ถา้กลบัมาฟ้ืนฟู ตอ้งมสีต ิ ถ้ามสีตสิมัปชญัญะ 

สตนิะ ครูบาอาจารยท์ีท่่านประพฤตปิฏบิตัมิสีติ แลว้ต่อไปขา้งหน้าจะมมีหาสต ิ สตมินัจะลกึซึ้ง

เพราะอะไร 

เพราะขณะทีทุ่กคนประพฤตปิฏบิตัใิหม่ๆ จะบอก โอโ้ฮ! จตินี้ไวมาก จตินี้คดิเรว็มาก สิง่

ทีไ่วมาก คดิเร็วมาก เพราะมนัเป็นนามธรรมที่มนัมคีวามรวดเร็ว ถ้ามคีวามรวดเรว็ เวลาสติ

ขึน้มามนัทนัหมด แลว้พอมนัทนัหมดแลว้ถ้ามนัละเอยีดขึ้นไปๆ นะ นี่สงัโยชน์ สงัโยชน์ ๑๐ 

เวลาขึน้ไป รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวชิชา 

รูปราคะ อรูปราคะนะ ราคะคอืความก าหนัดของตน รูปราคะ รูป อรูปภายใน โอโ้ฮ! มนั

ละเอยีดกว่านัน้อกีเยอะมาก 

นี่ไง “แนวทางสตปัิฏฐาน ๔ สคิะ ปฏบิตัแินวทางสตปัิฏฐาน ๔ สคิะ” ไอไ้ม่เป็นเลยก็

วปัิสสนึก นึกไปเลย กาย เวทนา จติ ธรรม เป็นอรยิสจั มนัเป็นตรงไหน มนัเป็นอย่างไร ถ้ามนั

เป็นขึน้มา ท าไมจบัตอ้งสิง่ใดไม่ไดเ้ป็นชิน้เป็นอนั 
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ถ้ามนัจบัตอ้งสิง่ใดเป็นชิน้เป็นอนัขึน้มา เวลามนัละมนัวางขึน้ไป ยิง่ละยิง่วาง ยิง่แวววาว 

ยิง่ผ่องใส ถ้ามนัละมนัวาง แตเ่พราะละวางไม่ได ้ แลว้กลวัดว้ย กลวัว่าละวางไปแลว้เราจะเสยี

ความรูส้กึ เราจะจบัตน้ชนปลายไม่ถูก เพราะเรากลวัเสยีความรูส้กึ เสยีการรบัรู้อนันัน้ เราถงึยดึมัน่ 

ยิง่ยดึยิง่ไม่ม ี ยิง่ยดึ กเิลสยิง่พาหลงทาง พอละวางสญัญาอารมณ์ ความคดิเกดิจากจติ 

มนัลากไปทัง้นัน้น่ะ เราละเราวาง เรากจ็ะไปอยู่กบัจติเรา ถ้าเราละเราวางสิง่ต่างๆ มนักเ็ขม้แขง็

ขึน้มา การทีเ่ขม้แขง็ขึน้มา สตกิบัความรู ้ความรู้กบัสต ิ“อย่าทิ้งผูรู้ ้อย่าทิ้งพุทโธ” เป็นค าสัง่เสยี

ของหลวงปู่ มัน่ 

“อย่าท้ิงผู้รู้ อย่าท้ิงพทุโธ แล้วไม่เสีย” 

ไม่ทิ้งผูรู้ค้อืไม่ทิ้งหวัใจของเรา ไม่ทิ้งจติของเรา 

อย่าทิ้งพุทโธ เพราะจติของเรามนัวอกแวกวอแว จติของเรามนัจะทรงตวัของมนัอยู่ไม่ได ้ผูรู้้นี้

ตอ้งก าหนดพุทโธ ผูรู้น้ี้ก าหนดพุทโธเพราะเราจะไปเฝ้าพุทธะ ถ้าผูรู้น้ี้อยู่กบัพุทโธ พุทโธๆๆ ของ

เราต่อเน่ืองไปๆ ฟ้าดนิจะถล่ม เรื่องของเขา ความรู้ความเหน็ต่างๆ เรื่องของเขา อยู่กบัผูรู้ ้อยู่

กบัพุทโธ 

มนัจะแวววาว มนัจะมกี าลงัของมนั ถา้แวววาว มกี าลงัของมนันะ นี่ไง ถ้ามนัเป็นจรงิๆ 

เหน็ไหม ในสตปัิฏฐาน ๔ มกีาย เวทนา จติ ธรรม เราน้อมไปทีก่าย ถ้ามนัน้อมไปทีก่ายนะ คนที่

พจิารณา เวลามนัพจิารณาไปแล้ว นัง่ภาวนาไป ถ้าจติมนัสงบแลว้ ถ้าเวทนามนัเกิดขึน้ ถ้ามนัจบั

เวทนาได ้เวทนาสกัแต่ว่าเวทนา เวทนา เราจบัเวทนามาพจิารณาได้ 

แต่ถ้าเวทนาเป็นเรา เหน็ไหม ในผกับุง้ไม่มแีกงเทโพ ถ้าเวทนากบัเราเป็นอนัเดยีวกนั ไม่

มสีตปัิฏฐาน ๔ เวลาเวทนาเกดิขึน้เจบ็ปวดนัก นี่เวทนาลว้นๆ เวทนาเป็นเรา เราเป็นเวทนา มนัเป็น

สตปัิฏฐาน ๔ ตรงไหน มนัจะเป็นจะตายอยู่นี่ ถ้ามนัจะเป็นจะตายอยู่นี่ ถ้าจติสงบเขา้มานะ แล้ว

มนัจบัตอ้งของมนัได ้ จติสงบแลว้มนัจบัเวทนาได ้ เวทนากเ็ป็นเวทนา แลว้เวทนาขึน้มา เวลา

วปัิสสนาไปมนัจะรูม้นัจะเหน็ของมนั มนัแยกแยะของมนั เวทนานี้เป็นนามธรรม เวทนามนัเกดิ

ขึน้มาเพราะเอง็โง่ เพราะไปยดึมัน่ถอืมัน่ เห็นไหม 
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เวลาเวทนามนัเกดิขึ้น เกดิขึน้ในแข้งในขาของเรา เวลานัง่ภาวนา เวลาพจิารณาไปๆ 

มนัแยกมนัแยะของมนันะ อะไรเป็นเวทนา เอาตวัมนัมาส ิกระดูกเป็นเวทนา หนังเป็นเวทนา ขน

เป็นเวทนา อะไรเป็นเวทนา ไม่มสีกัอย่างทีเ่ป็นเวทนา เวทนาเพราะอะไร เพราะจติมนัโง่มนัถงึไป

รบัรู ้มนัถงึเป็นเวทนาไง 

แลว้มเีวทนากาย เวทนาจติ ถ้าเวทนาจติน่ะ ความหงุดหงดิ ความไม่พอใจ มนัมาจากไหน 

มนัมาจากกายหรอืเปล่า ไม่เหน็มาจากกายเลย มนัมาจากหวัใจทัง้นัน้น่ะ เวทนากาย เวทนาจติไง 

ถ้ามนัเป็นจรงิขึน้มา มนัวปัิสสนาขึน้มา มนัพจิารณาของมนัขึน้มา นี่ถ้าพจิารณา ในสติ

ปัฏฐาน ๔ ม ี

นอกสตปัิฏฐาน ๔ นี่ไง สตปัิฏฐาน ๔ จอมปลอม ปลอมๆ ของปลอมๆ ของปลอมๆ คอื

ของจ า ของจ ามา ของเพอ้เจ้อ นี่ขนาดเพอ้เจ้อนะ เพอ้เจอ้มนัยงัมคีวามสุขเลย ขนาดเพอ้เจอ้

เพราะอะไร เพราะท่องทรงจ าธรรมวนิัยไง ท่องธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แลว้

ใคร่ครวญๆ 

ถ้ามนัเป็นจรงิๆ เวลาถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ ปัญญาอบรมสมาธคิอืการตรกึในธรรมะ

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาเราจะประพฤตปิฏบิตัเิริม่ตน้กนัอย่างไร 

นี่ไง เวลาคนที่ท างานเขามสีถานทีท่ างานใช่ไหม เวลาปฏบิตัขิึน้มาเขาตอ้งมสีมถกรรม

ฐาน ฐานทีต่ ัง้แห่งการงาน นี่สมถกรรมฐาน เวลาปัญญามนัเกดิ มนัเกดิบนฐานนัน้ เวลาปัญญามนั

เกดิ มนัเกดิบนภวาสวะ มนัเกดิบนจตินัน้ มนัจะแก ้มนัจะถอดมนัจะถอน มนัจะส ารอกมนัจะคาย

กเิลสจากจตินัน้ ถ้าคายกเิลสจากจตินัน้ 

สิง่ทีก่ารกระท า สมถกรรมฐาน ฐานทีต่ ัง้แห่งการงาน ถ้าฐานทีต่ ัง้แห่งการงาน เราพยายาม

หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ แลว้ถ้ามนัท าไม่ได ้เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิๆ  ความคดิมนัเกดิจาก

ไหน ความคดิมนัเกดิจากจติ ความคดิเกดิจากฐานนัน้น่ะ ความคดิของคนเกดิบนภวาสวะ เกิดบน

ภพ 
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ไม่มสีถานทีท่ีต่ ัง้ ไม่มสีถานที่ ความคดิเกดิไม่ได้ คนตายไม่มคีวามคดิ แมแ้ต่คนเป็นๆ 

นะ เวลามนัเผอเรอมนัยงัไม่คดิเลย อายตนะไม่เกีย่วเนื่องกนั ความสมัผสัระหว่างผวิหนังกบั

บรรยากาศ ถ้าจติรบัรู ้ลมพดั แต่ถ้ามนัลมพดัเยน็ๆ แต่จติ อายตนะไม่เกีย่วกนั อายตนะภายนอก

ภายใน นี่ไง ความกระทบมนัถงึรบัรู้ 

แลว้เวลาเราจะประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา เราก าหนดก็ไม่ได ้ เราท าอะไรกไ็ม่ได ้ เราใช้

ปัญญาอบรมสมาธ ิ ปัญญาอบรมสมาธคิอืตรกึในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ตรกึ

ในธรรมๆ ทีว่่า “ปฏบิตัแินวทางสตปัิฏฐาน ๔ สคิะ” เขากต็รกึในธรรมะขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้นี่แหละ ตัง้จะเอาบาลขี้อไหน แล้วกใ็ชปั้ญญาใคร่ครวญ ถ้ามนัเป็นสมัมาทฏิฐิ

ถูกตอ้งดงีาม มนัจะเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ

ค าว่า “ปัญญาอบรมสมาธิ” น้ีคือการท าความสงบของใจ เพราะผลของมนัคือ

สมาธิ ผลของการใช้ปัญญาคือสมาธิ เพราะเป็นปุถชุน เพราะเป็นคนหนา เพราะจิตใจเรา

ยงัหยาบ จิตใจเรายงักระด้าง จิตใจเรามนัยงัไม่สมควรแก่ธรรม 

นี่ไง เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาแสดงธรรมๆ อนุปุพพกิถา 

ใหเ้ขาท าทาน ใหเ้ขามศีรทัธา ใหเ้ขามคีวามเชื่อของเขา สุดทา้ยแลว้ใหถ้ือเนกขมัมะ แล้วองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ถงึแสดงอรยิสจั ค าว่า “อรยิสจั” ไง อรยิสจั นี่ไง อรยิสจัคอืมรรค 

แต่ถ้ามนัเป็นความรูส้กึสามญัส านึก มนัเป็นโลกยีปัญญา มนัเป็นเรื่องโลก มนัเป็นเรื่อง

สามญัส านึก มนัเป็นเรื่องความเป็นอยู่ของมนุษย ์ฉะนัน้ เวลามนุษยเ์รา เรามาศึกษาธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เรากต็รกึในธรรมๆ แบบทีเ่ขาบอกว่า “ปฏบิตัแินวทางสตปัิฏฐาน ๔ 

สคิะ” 

แนวทางสตปัิฏฐาน ๔ คอืเขาตรกึในธรรม เขาเอาธรรมะของพระพุทธเจา้มาใคร่ครวญ มา

แยกแยะ เป็นค าร้อง เป็นกลอน เป็นการฝึกหดัปัญญา ถ้าเขาฝึกหดัปัญญาโดยความเป็น

สมัมาสมาธ ิ โดยความเป็นสมัมาทฏิฐ ิ ความเหน็ถูกตอ้งดงีาม ผลของมนัคอืสมถะ ผลของมนัคอื

สมาธ ิผลของมนัน่ะ แต่เขาไม่ยอม ไม่ยอมรบัรู ้เขาบอกว่า “นี่เป็นแนวทางสตปัิฏฐาน ๔” 
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เขาพยายามจะบงัคบัใหผ้กับุง้เป็นแกงเทโพแล้วกนัแหละ “กม็พีรอ้ม มกีาย มเีวทนา มี

จติ มธีรรม” 

กาย เวทนา จติ ธรรมก็นึกเอา ผกับุง้ไม่ใช่แกงเทโพ ผกับุง้จะผดัผกับุง้ไฟแดงได้ ผกับุง้

จะจิ้มน ้าพรกิกไ็ด ้แต่ไม่ใช่แกงเทโพ มนัไม่เขา้สู่อรยิสจัหรอก 

ถ้ามนัจะเขา้สู่อรยิสจั เขา้สู่สจัจะความจรงิ มนัตอ้งมคีวามสมบูรณ์พรอ้ม จากปุถุชน กลั

ยาณชน นี่ไง ถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ ถ้าเป็นสมัมาทฏิฐนิะ สมัมาทฏิฐคิอืความเหน็ถูกตอ้งดี

งาม 

แต่ถ้าเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ มนัเริม่ตน้ตัง้แต่มจิฉาทฏิฐิดว้ยความเหน็ของตน “กายกเ็ป็น

อรยิสจั ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง เป็นอรยิสจั”...อรยิสจัตรงไหน อรยิสจัตรงไหน เพราะอะไร เพราะ

ดว้ยความบกพร่อง เพราะคนภาวนาไม่เป็น เพราะคนไม่เคยเหน็สจัจะความจรงิ 

การแสดงธรรม ถ้าแสดงธรรมมาจากหวัใจทีเ่ป็นความเป็นจรงิ มนัจะสมบูรณ์แบบของ

มนั ถ้ามนัแสดงไม่เป็นความจรงิ มนัไปจบัเป็นชิน้เป็นอนั จบัตรงไหนกแ็ลว้แต่มาตัง้เป็นหวัขอ้ 

แลว้หวัขอ้นัน้กท็ าใหม้คีวามผดิพลาด มคีวามผดิพลาดเพราะอะไร เพราะเอาหวัขอ้นัน้เป็นอรยิสจั 

เอาหวัข้อนัน้เป็นความจรงิ มนัเป็นความจรงิขึน้มาไม่ได ้

ถ้ามนัจะเป็นความจริงขึ้นมาได้ ปัญญาอบรมสมาธิๆ ต้องจิตนัน้เป็นสมาธิ จิต

นัน้มนัเป็นผู้เหน็ ถ้าจิตนัน้เป็นผู้เหน็นะ ในสติปัฏฐาน ๔ มีกาย จิตมนัรู้มนัเหน็ขึ้นมานะ อู้

ฮู! 

ขณะเป็นสมาธมินักเ็ป็นสมาธนิะ สมาธ ิคนทีท่ าสมาธแิลว้สมาธเิสื่อมไป สมาธเิสื่อมแลว้

เราพยายามฝึกฝนขึ้นมา โดยธรรมชาต ิ โดยขอ้เท็จจรงิ มนัมเีจรญิแลว้เสื่อม เสื่อมแล้วเจรญิ 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ของครูบาอาจารย์ของเรา เวลาประพฤตปิฏบิตัมิี

หนักมเีบา เวลาถ้ากเิลสมนัหนา กเิลสมนัหนาคอืสมาธเิสื่อม คอืกเิลสมนัฟาดงวงฟาดงากบั

หวัใจ นัน่แหละเขาตอ้งเขม้ขน้ 
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การเขม้ขน้ การอดนอนผ่อนอาหาร การเผชญิหน้ากบัความจรงิ มนัจะเผชญิหน้า ท าไม

ตอ้งเผชญิหน้าล่ะ ถ้าเราไม่เผชญิหน้า ถ้ากเิลสมนัเคยชนะเราหนหนึ่งนะ ต่อไปมนัจะเอาเทคนิค

อย่างนี้คอยบบีบี้สไีฟ การประพฤตปิฏบิตัขิองเราจะเหลวแหลก 

แต่ถ้าเราประพฤตปิฏบิตัมิาตามแนวทาง การปฏบิตัสิม ่าเสมอ การปฏบิตัติ่อเนื่อง การ

รกัษาหวัใจของเราใหม้นัมมีาตรฐาน เวลาถ้ามนัเสื่อม เสื่อม เรากฟ้ื็นฟูขึน้มา ถ้ามนัผดิพลาดขึน้มา 

เรากแ็กไ้ขของเราตลอดไป รกัษาใหม้ัน่คงๆ ขึน้มา 

แลว้ถ้ามนัน้อมไปสู่กาย น้อมไปสู่สตปัิฏฐาน ๔ จติสงบแลว้จติตัง้มัน่ จติมกี าลงั ถ้ามนั

เหน็กาย มนัสะเทอืนกเิลสมาก ถ้ามนัจบัเวทนาได ้ มนักพ็จิารณาเวทนาเป็นชิน้เป็นอนั ถ้ามนัจบั

จติของมนัได ้แลว้ถ้ามนัจบัธรรมารมณ์ อารมณ์ทีเ่กิดขึน้ มนัพจิารณา 

เพราะถ้าจบัธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์ อารมณ์คอือะไร อารมณ์ ถ้าอารมณ์มนัสมบูรณ์

แบบของมนั มนักเ็ป็นความคดิ ความคดิมนัเกดิขึ้นมาไดเ้พราะอะไร ความคดิมนัเกดิขึ้นมาได้

เพราะสญัญา สญัญาความจ าไดห้มายรู้ 

เดก็ๆ เกดิมา นี่สเีขยีว นี่สแีดง เด็กๆ ไม่รูจ้กัสสีนัหรอก เรากพ็ยายามฝึกฝนใหเ้ขามี

การศกึษา ใหเ้ขาจ าได ้ใหเ้ขาจ าตวัอกัษรได ้ใหเ้ขาผสมค าไดต้่างๆ นี่คอืสญัญาทัง้นัน้น่ะ สญัญาคอื

การศกึษา คอืการศกึษาทางโลก 

ทนีี้การศกึษาทางโลก สิง่ทีรู่ท้ีเ่หน็ขึน้มา รูเ้หน็แตส่ญัญา สญัญามนัรบัรู ้ รบัรูข้ึน้มา 

สงัขารกป็รุง เวลาสงัขารปรุงขึน้มาแลว้ เวทนา ปรุงดหีรอืชัว่ มนัเกิดวญิญาณรบัรู ้ วญิญาณรบัรู้

มนักเ็ป็นรูปเป็นอารมณ์ขึน้มา พอเป็นอารมณ์ขึน้มา เหน็ไหม 

ถ้าเป็นสตปัิฏฐาน ๔ มนัจบัแลว้มนัแยกมนัแยะได้นะ อารมณ์อารมณ์หนึ่งมนัก็เหมอืน

วงจรหนึ่ง ถ้ามสีตปัิญญาเขา้ไปแยกวงจรนัน้ออก ดบั อารมณ์นัน้ดบั นี่ถ้าเป็นสตปัิฏฐาน ๔ 

แต่ถ้าไม่เป็นสตปัิฏฐาน ๔ ในผกับุง้ไม่ใช่แกงเทโพ ในความรูส้กึของเรา ความรู้กม็ี

อารมณ์ มโีกรธ มโีลภ ไม่พอใจ ทุกขใ์จ อา้ว! กเ็ราคดิ เราด ีเราเก่ง เราแน่ เรายอด มนักไ็ปตาม

ประสามนั นี่ไง มนัไม่ใช่สตปัิฏฐาน ๔ หรอก 
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ถ้ามสีตปัิฏฐาน ๔ คอืมนัจะจบัไดจ้รงิๆ มนัจบัอารมณ์ของเราได ้ จบัสตปัิฏฐาน ๔ คอื

ธรรมารมณ์ จติสงบแลว้ มกี าลงัแลว้จบัได ้ พอจบัได ้ เพราะอารมณ์นี้ พญามาร ครอบครวัของ

มารมนัได้ใชอ้าศยัเพื่อสร้างเวรสรา้งกรรมมากบัชวีติของเรามหาศาล แลว้ชวีติของเรากอ็ยู่ใตอ้ านาจ

ของมารทีใ่หม้นัข่มขีก่นัมาตลอด 

ในผกับุง้ไม่ใช่แกงเทโพ ในความรูส้กึนึกคดิของเรามนัเป็นกเิลสตณัหาความทะยาน

อยาก ท าลายลา้งเรามาตลอด ถ้ามนัมสีตมิปัีญญาจะสรา้งคุณงามความดขีึน้มาบา้ง มนักต็โีพยตี

พาย มนักบ็อกว่า “ไม่มคีวามจ าเป็น ไม่จ าเป็นจะตอ้งท าตอนนี้ ไปท าตอนใกลจ้ะเสยีชวีติกไ็ด ้การ

ภาวนา ภาวนาตอนไหนกไ็ด ้ตอนน้ีส ามะเลเทเมากนัไปก่อน” 

นี่ไง ในผกับุง้ไม่มแีกงเทโพ ในความรูส้กึนึกคดิถ้ามนัไม่มคีวามสงบของใจ แลว้ไม่เหน็

ตามความเป็นจรงิ นี่ไง สตปัิฏฐาน ๔ มนัเกดิตรงไหน สตปัิฏฐาน ๔ มนัเป็นอย่างใด 

เวลาจติทีส่งบแลว้เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ นี่เป็น

แนวทางสตปัิฏฐาน ๔ คอืจติสงบแลว้ยกขึน้สู่วปัิสสนา 

เวลาวปัิสสนาไปๆ คนเราวปัิสสนา คนเราเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม เรา

พจิารณาไปแลว้ ทแีรกพจิารณาไปแลว้มนักแ็ช่มชื่น พจิารณาไปแลว้มนักท็ะลุปรุโปร่ง พจิารณา

ไปแลว้ แหม! มนัสุดยอด 

การท างานมนัตอ้งพกั ถ้าการท างานไม่พกัแลว้ คน พอมนัเหนื่อยจากงาน คนมนั

สมบุกสมบนัแลว้มนัจะเอาก าลงัทีไ่หนไปท างาน แต่ด้วยคนเราถ้ามนัเป็นสมาธิๆ  มนัไม่ใชปั้ญญา 

เวลาสมาธิไม่ใชปั้ญญา ท าสมาธเิกือบเป็นเกอืบตาย ตอนนี้พอใชปั้ญญาแลว้กจ็ะจว้งจะฟัน จะเอาให้

ไดม้รรคไดผ้ลขึน้มาไง พอมนัใชไ้ป สมาธมินักเ็สื่อมลง เวลาคดิไปมนัเป็นสญัญาทัง้นัน้น่ะ เวลา

ใชปั้ญญาไปๆ 

คนทีภ่าวนาใหม่  ๆมนักจ็ะตกไปในสองฝ่าย อตัตกลิมถานุโยค กามสุขลัลกิานุโยค มนัจะตก

ไปในสองส่วน มนัตกขอบไปทัง้ซ้ายและขวา 
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มชัฌมิาปฏปิทา ความสมดุลพอด ีความสมดุลพอดมีนัตอ้งมสีมัมาสมาธเิป็นพืน้ฐาน ถ้า

สมัมาสมาธเิป็นพืน้ฐาน มนัจะไม่ท าใหจ้ติเราตกขอบไดท้ัง้สองด้าน ถ้าการตกขอบสองดา้น เวลา

มนัภาวนาด ีมนัภาวนาใชไ้ด ้อูฮู้! สุดยอดๆ นี่กามสุขลัลกิานุโยค มคีวามสุขมคีวามสงบของมนัไป 

แลว้ท าสมาธมิาเกอืบเป็นเกอืบตาย สมาธมินัเป็นสมาธเิท่านัน้แหละ มนัไม่ใช่เป็น

ปัญญา เวลาปัญญามนัเกิดขึน้มาแล้ว วปัิสสนา นี่แนวทางสตปัิฏฐาน ๔ พอพจิารณาต่อเน่ืองไป 

มชัฌมิาปฏปิทา มนัเบาบางลง เพราะในมชัฌมิาปฏปิทา สมาธชิอบ งานชอบ เพยีรชอบ ระลกึชอบ 

ปัญญาชอบ ความชอบธรรมมนัเกีย่วเน่ืองกนัไป 

ถ้าความชอบธรรมมนัเกีย่วเน่ืองกนัไป วปัิสสนาไป มนัใชปั้ญญาไป มนัสมดุลมนัก็

ปล่อยวาง การปล่อยวาง ปล่อยวางมนัชัว่คราว พอชัว่คราว พอปล่อยวางแลว้ก าลงัมนัใชไ้ปขนาด

ไหนล่ะ ก าลงัใชไ้ปขนาดไหน พอคราวต่อไปมนักเ็ป็นปัญญา ปัญญาทีก่เิลสสมุทยัเจอืมาแล้ว 

สมุทยัคอืกเิลส ตณัหา วภิวตณัหา มนักส็อดเขา้มาแลว้ พอสอดเขา้มาแลว้ “อู๋ย! ภาวนาด ีภาวนา

เก่ง ภาวนาเลย ปัญญายอดเยี่ยม โอ!้ ภาวนาไป”...นี่กเิลสมนัหลอก 

พอไปถูลู่ถูกงัไป สญัญาทัง้นัน้ สญัญาคอืเราเคยท าได ้เราคดิว่าเราท าอย่างนี้กจ็ะได ้แต่

ไปแลว้มนัเป็นอดตีอนาคต สิง่ทีท่ ามาแลว้คอือดตี สิง่ทีย่งัไม่เป็นคอือนาคตคาดหมายว่าเราเคย

ท าอย่างนี้แลว้จะได้อย่างนี้ 

อดตีอนาคตนะ มนัไม่เป็นปัจจุบนั มนัเป็นปัจจุบนัไปไม่ไดเ้พราะมนัขาดสมัมาสมาธ ิมนั

ขาดพืน้ฐานของความตัง้มัน่ของจติ ถ้ามนัขาดพืน้ฐานขึน้มา มนัเป็นสญัญา คอืเราเคยรู้เคยเหน็

ไง เคยเป็นไง นี่ไง เวลามนัฉุดกระชากลากไปไง 

ถ้าคนทีป่ระพฤตปิฏบิตัใิหม่มนักจ็ะไป เพราะว่ามนัแตกต่าง คอืผลตอบสนองมนัมากกว่า 

คอืปัญญามนัทะลุทะลวงไป โอโ้ฮ! มนัสุดยอด แล้วพอมนัได ้มนักจ็ะจว้งจะฟัน จะเอาใหไ้ด ้เอาให้

ได ้นี่กเิลสมนัพลกิแพลง 
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พอกเิลสพลกิแพลง สมุทยัเจอืเขา้มา สมุทยัคอืกเิลส ตณัหา ภวตณัหา คอือยากได้

อยากดนีัน่แหละ มนัเจอืเขา้มา พอเจอืเขา้มา แลว้ถ้าเจอืเขา้มา มนัจะเป็นสมัมาทฏิฐไิดอ้ย่างไร 

มนัจะเป็นมชัฌมิาไดอ้ย่างไร มนัเป็นกเิลสแลว้ 

ถ้าเป็นกเิลสแลว้ ถ้ามคีรูบาอาจารยท์ี่เป็นจรงินะ ท่านจะบอกเลย “เอาเลย เอาใหเ้ตม็ที่

เลย” เตม็ทีม่นักถ็ล าไปเลย พอถล าไปเลยนะ ผกับุง้เน่าแลว้ หมูเหมอเน่าหมดแล้ว แลว้ท า

อย่างไรล่ะ 

กลบัมาหาใหม่ไง กลบัไปเกบ็ผกับุง้ตามชายคลอง แลว้กไ็ปหาใหม่ หาใหม่กต็อ้ง

กลบัมาท าความสงบของใจเขา้มา บางคนท าได ้บางคนท าไม่ได ้บางคนน้อยเนื้อต ่าใจ บางคนสละ

ทิ้ง 

การประพฤติปฏิบติัเร่ิมต้นจากการขวนขวาย การมุมานะขึ้นมา แล้วพอท าๆ ไป

แล้วนะ ทัง้ไม่มีอุดมการณ์ ทัง้ไม่มีจุดยืน ไม่มีสจัจะ ไม่มีก าลงัของตน เหน็ไหม ในหมู่พระ

ท่ีปฏิบติัเขาต้องมีครมูีอาจารยไ์ง เวลามนัท้อแท้ เวลามนัส้ินหวงั เอาครบูาอาจารยเ์ป็น

ท่ีตัง้ 

หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่เวลาท่านประพฤตปิฏบิตัมิา ท่านทุ่มเททัง้ชวีติ แล้วทุ่มเททัง้

ชวีติ เวลาขาดตกบกพร่อง เอาใครเป็นตวัอย่าง เวลามนัเหลวแหลก คนท างานแลว้มนัจะประสบ

ความส าเรจ็ไปทุกทีๆ  หรอื 

การท างานประสบความส าเรจ็ ๕๐ เปอรเ์ซน็ต์ ล้มเหลวสกั ๕๐ เปอรเ์ซน็ต์กน็ับว่ายอด

เยีย่มแลว้ ถ้ามนัประสบความส าเรจ็ ๕๐ เปอรเ์ซน็ต์ อนันัน้ค าว่า “ประสบความส าเรจ็ๆ” ในผลการ

ปฏบิตั ิไม่ใช่ประสบความส าเรจ็ถงึการทีม่นัช าระลา้งกเิลส 

การช าระล้างกิเลส ขณะจิตสมุจเฉทปหาน การฆ่าการท าลายกิเลสชดัๆ ถ้าไม่มี

การฆ่าการท าลาย อย่าหลอกตวัเอง การหลอกตวัเอง นัน่แหละมนัเป็นผลร้ายของตวัเอง 
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เป็นผลร้ายของการกระท าของเรา ถ้ามนัเป็นผลร้ายเพราะอะไร เพราะว่ากิเลสมนักท่็วม

ท้นในหวัใจอยู่แล้ว เรายงัไปร่วมมือกบัมนัอีกใช่ไหม 

เราจะฆ่าจะท าลายเขา เราไมใ่ช่ไปรว่มมือกบัเขา เราจะร่วมมือกบัธรรมะ เราจะ

ร่วมมือกบัอริยสจั เราจะร่วมฟ้ืนฟูหวัใจของเรา ถ้าเราจะฟ้ืนฟูหวัใจของเราเพื่อเป็น

อริยสจั เพ่ือเป็นสจัจะเป็นความจริง เราต้องมคีวามหมัน่เพยีร เพียรชอบ งานชอบ ความ

วิริยะ ความอุตสาหะ เป็นความหมัน่เพียร 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนใหป้ล่อยวาง สอนการละการวาง แต่การละ

การวางมนัตอ้งการละวางแบบเศรษฐธีรรม เศรษฐธีรรม เวลาหลวงตาท่านชื่นชมหลวงปู่ ล ี

เศรษฐธีรรมๆ 

มนัตอ้งเป็นเศรษฐีแลว้ปล่อยวาง ไม่ใช่ขีค้รอก “ผมกเ็ป็นอรยิสจั ขนกเ็ป็นอรยิสจั” ไม่รู้

อะไรเลย แลว้เป็นเศรษฐไีดอ้ย่างไร ไม่รูอ้ะไรเป็นเศรษฐธีรรมไดอ้ย่างไร 

เศรษฐธีรรมคอืเขาสรา้งสมขึน้มามากมายมหาศาล เริม่ตน้จากการใชปั้ญญาๆ คนที่

ปฏบิตัไิปเขาจะรูถ้งึตทงัคปหาน คอืการใชปั้ญญาดว้ยความแยกแยะของเรา แล้วมนัมกี าลงั

สมดุลของมนั มนัปล่อยวาง เหมอืนเลย เหมอืนกเิลสตาย โอโ้ฮ! โล่งโถงไปหมดเลย แต่มนัไม่มี

สิง่บอกเหตุ ไม่ไดช้ าระลา้งกเิลส มนัไม่มสีกักายทฏิฐ ิ วจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส สกักายทฏิฐิ 

ความเหน็ผดิในกายของตน ความเหน็ผดิ ความเหน็คอืจติ 

สิง่ทีเ่กดิเป็นมนุษยค์อืร่างกายนี้ กายกบัใจๆ ทีบ่วกกนัเป็นมนุษยน์ี้ สิง่ที่เป็นสทิธิ

เสรภีาพ รฐัธรรมนูญรบัรองการเกดิเป็นมนุษย์ การเกดิเป็นมนุษยน์ี้มกีฎหมายรองรบั หา้ม

ท าลาย หา้มเบยีดเบยีนกนั 

แต่กเิลสทีม่นัครอบง าอยู่มนัครอบง าหวัใจ มนัท าลายลา้งดว้ยความทุกขค์วามยาก เราใช้

สตใิชปั้ญญาการประพฤตปิฏบิตัธิรรมดว้ยมรรคดว้ยผล ดว้ยมรรค ๘ ดว้ยมชัฌมิาปฏปิทา ดว้ยความ

สมดุลของตน เหน็ไหม พจิารณาซ ้าแลว้ซ ้าเล่า มนัจะปล่อยวางเป็นครัง้เป็นคราวๆ 
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คนทีป่ล่อยวางนะ ปล่อยวางแลว้ถ้าเผลอไผล ปล่อยวางแลว้ส าคญัตน เสื่อมหมด เสื่อม

เพราะอะไร เสื่อมเพราะสิง่ร้อยรดั สกักายทฏิฐ ิ วจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส มนัรอ้ยรดัจติอยู่ 

สงัโยชน์รอ้ยรดักเิลสกบัจตินี้เป็นอนัเดยีวกนั 

การวปัิสสนา วปัิสสนาเพื่อผ่อนเพื่อคลาย การผ่อนการคลายนัน้คอืปหานชัว่คราวๆ ค า

ว่า “ชัว่คราวๆ” 

ครูบาอาจารย์ทีท่่านประพฤตปิฏบิตั ิ ถ้าท่านผดิพลาด เวลามนัปล่อยวางแลว้มนั

มหศัจรรย ์ ก็คดิว่าสิง่นี้เป็นธรรม แลว้ถ้าพลัง้เผลอหรอืปล่อยปละละเลย เสื่อมหมด ถอยกรูดๆ 

ไปเลย แลว้กลบัมายาก 

แลว้ถ้าครูบาอาจารยอ์งคไ์หนเคยผดิพลาด มนัมบีทเรยีน บทเรยีนการประพฤตปิฏบิตันิี้

คอืประสบการณ์ ประสบการณ์ของครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤตปิฏบิตัมิาแต่ละองค์ๆ  ในสาย

ของหลวงปู่ มัน่ มนัมวีาสนามาแตกต่างกนั 

แต่คนทีป่ระสบความส าเรจ็ ครูบาอาจารย์ลูกศษิยข์องหลวงปู่ มัน่ทีท่่านประสบ

ความส าเรจ็ทีห่ลวงตาท่านชื่นชม ชื่นชมว่าเป็นเพชรน ้าหนึ่งๆ ท่านมปีระสบการณ์อย่างนี้ แลว้

ประสบการณ์ของแต่ละองค์ๆ  ไม่เหมอืนกนั แตกต่างกนัดว้ยอ านาจวาสนา 

คนเราเกดิมาแตกตา่งกนั การเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะมาแตกต่างกนั แลว้เวลาท่าน

พจิารณาของท่าน สิง่ทีท่่านคุยกนั ธมมฺสากจฺฉา ในวงปฏบิตัเิขาถงึรูข้องเขา ถ้าเขารูข้องเขา

ขึน้มา เวลาทีม่นัปล่อยวางชัว่คราวๆ ครูบาอาจารยท์ีท่่านเป็นจรงิๆ แบบนี้ ท่านเคยผดิพลาด เคย

ปล่อยวางแลว้ชะล่าใจ เสื่อมไป ท่านกฟ้ื็นฟูขึน้มา ท่านกพ็ยายามขวนขวายของท่าน 

ในสตปัิฏฐาน ๔ มกีาย เวทนา จติ ธรรม พจิารณาซ ้าแลว้ซ ้าเล่าๆ ถ้าจะไปจบักาย จบั

เวทนา จบัจติ จบัธรรมขึน้มาพจิารณาโดยจติ โดยสามญัส านึก โดยโลกยีปัญญา เป็นไปไม่ไดห้รอก 

เป็นไปไม่ได ้ เพราะไปอนาคตมนัยงัมสีต ิ มหาสต ิ ปัญญา มหาปัญญา มนัมปัีญญาญาณ ปัญญา

รอบคอบ เพราะอะไร 
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เพราะบุคคล ๔ คู ่ โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทิาคามมิรรค สกทิาคามผิล 

อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัตมรรค อรหตัตผล 

ในสตปัิฏฐาน ๔ มกีาย เวทนา จติ ธรรม 

ในกาย ในเวทนา ในจติ ในธรรมโดดๆ ไม่มจีติ จติตภาวนาเขา้ภาวนาร่วมด้วยไม่ม ี

แลว้คนทีไ่ม่เป็นกไ็ปจบัวตัถุจติโดดๆ ความโดดๆ นัน้มาบอกว่าเป็นอรยิสจั มนัเป็นไปไม่ได้ 

หนึ่ง ผูท้ีภ่าวนาไม่เป็น “จติสงบแลว้กพ็จิารณากายสคิะ” 

แต่ครูบาอาจารยข์องเรา “พจิารณากายส ิพจิารณาอสุภะเลย พจิารณากายแยกแยะเลย 

เป็นไตรลกัษณ์” 

“มนัจะเป็นอสุภะๆ” ภะไหน ภะอย่างไร มนัไม่เป็น เพราะมนัไม่เป็นถงึเหลวแหลก พอ

เป็นพธิ ี พอเป็นพธิสีมบูรณ์แบบแลว้ว่ากใ็ช่ พธิ ี ใครท าไม่ได ้ พธิกีรรมเยอะแยะไปหมด ปฏบิตัิ

พอเป็นพธิ ีแลว้สงัคมชื่นชมกนั สงัคมคอืโลกไง โลกเป็นใหญ่ ไม่ใช่ธรรมเป็นใหญ่ 

ธรรมเป็นใหญ่นะ ครบูาอาจารยข์องเราอยู่ในป่าในเขา ท่านบรรลุธรรมองคเ์ดียว 

ท่านกงัวานในใจของท่านองคเ์ดียว แล้วท่านเกบ็เงียบ แล้วมีครบูาอาจารยท่ี์ท่านใฝ่หา

ค้นคว้า ท่านถึงแสวงหาเข้าไปศึกษา เข้าไปศึกษากเ็ร่ิมต้นจากท าความสงบของใจเข้ามา

ก่อน พอใจสงบระงบัแล้ว พอคนท าสมัมาสมาธิได้ จิตสงบระงบัแล้วจะช่ืนชม จิตน้ีจะ

ยอมรบัในพระพทุธศาสนา 

ไอข้องเรายอมรบัแตป่าก ปากว่าเป็นชาวพุทธ อยากจะประพฤตปิฏบิตั ิ แต่โลเล ไม่

แน่ใจ หมดกาลหมดสมยั เวลาปฏบิตัแิลว้จะไดผ้ลหรอืไม่ ปฏบิตัไิปไม่เหนื่อยเปล่าหรอื แล้วคนสอน

สอนถูกหรอืเปล่า เอ๊ะ! เขาจะพาเราไปไหนเนี่ย รอ้ยแปด 

แต่ถ้ามนัมคีรูบาอาจารยน์ะ ท่านบอกว่าใหท้ าความสงบของใจเขา้มาก่อน พอใจสงบนะ 

ผูรู้ ้ผูต้ื่น ผูเ้บกิบาน 



ในสติปัฏฐานส่ีมี  ๒๙ 

©2020 www.sa-ngob.com 

ผูรู้ ้ ผูต้ื่น ผูเ้บกิบานมนัจะรูแ้จง้ในใจของตน ความรูแ้จง้ในใจของตนจะเชื่อมัน่ใน

พระพุทธศาสนา ในพระพุทธศาสนา พุทธะ ผูรู้ ้ผูต้ืน่ ผูเ้บกิบาน นี่ไง ผูรู้ ้ผูต้ื่น ผูเ้บกิบาน น้อม

ไปเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ ถงึเป็นแนวทางสตปัิฏฐาน ๔ ตาม

ความเป็นจรงิ 

ไม่ใช่แนวทางสตปัิฏฐาน ๔ ดว้ยโวหาร ดว้ยค าพูด ดว้ยพธิกีรรม ไม่มอียู่จรงิ แต่มนัมี

อยู่ในพระพุทธศาสนา ในพระพุทธศาสนา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าสอนอย่างนัน้ สอน

อย่างนัน้ ใหค้นท าอย่างนัน้จากหวัใจของเขา ไม่ใช่ให้ท าแบบนัน้โดยการพร ่าเพ้อ โดยการนึกเอา 

โดยวปัิสสนึก มนัไม่มอียู่จรงิ 

ถ้ามนัเป็นจรงิ ครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤตปิฏบิตัมิาก่อน ถ้ามนัเป็นจรงิ เวลาต

ทงัคปหาน มนัใชปั้ญญาชัว่คราว ปัญญาชัว่คราวมนัไม่ไดถ้อนสงัโยชน์ ถ้าไม่ไดถ้อนสงัโยชน์ ตอ้ง

ท าซ ้าๆ การท าซ ้าๆ กเ็พื่อพจิารณาเพื่อถอดเพื่อถอน เพื่อแยกเพื่อแยะ ไตรลกัษณ์นัน่แหละ 

ลกัษณญาณ พจิารณาซ ้าแลว้ซ ้าเล่าๆ เวลามนัขาด เวลามนัขาดนะ อะไรมนัขาด สงัโยชน์ขาด 

สกักายทฏิฐ ิถ้าสกักายทฏิฐ ิทฏิฐ ิทฏิฐมิานะขาด ความลงัเลสงสยัมไีดอ้ย่างไร การลูบคล าจะลูบ

คล าไดอ้ย่างไร เพราะมนัขาดไปแลว้ 

พอมนัขาดไปแลว้นะ ผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะไม่มตีน้ไม่มปีลาย วฏัฏะนี้รูไ้ดย้ากๆ แต่

เป็นพระโสดาบนัพาดกระแส การพาดกระแสมนัไม่รู้จกัวฏัฏะได้อย่างไร แค่พาดกระแส มนัรูจ้กั

วฏัฏะจากใจของมนั 

ใจดวงนัน้เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะไม่มตีน้ไม่มปีลาย มดืบอด แต่เวลาพาดกระแสมนัรู้

เลยว่า ๗ ชาต ิรูช้ดัๆ พระโสดาบนัตอ้งรู ้ถ้าไม่รู ้ไม่ใช่พระโสดาบนั เพราะอะไร เพราะปุถุชนเขากไ็ม่

รูไ้ง ไม่มใีครรูผ้ลของวฏัฏะ ไม่มใีครรู้ว่าเรามาจากไหน เราเกดิมาท าไม แลว้จะไปไหน ไม่มใีครรู้ 

แต่พูดธรรมะจอ้ยๆๆ เลยนะ 

ในแกงเทโพมผีกับุง้ ในผกับุง้ไม่มแีกงเทโพ ในผูท้ีไ่ม่รู ้ รูไ้ม่ได ้ท าไม่ได ้ถ้ามนัท ากแ็กง

สม้ แกงสม้ผกับุง้ ถ้ามนัเอาไปผดักผ็กับุง้ไฟแดง ไม่ใช่แกงเทโพ 
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ในสตปัิฏฐาน ๔ เหน็ไหม ในอรยิสจัมสีตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิ แลว้มนัตอ้งท า

ขึน้มาจากขอ้เทจ็จรงิ เทฺวเม ภิกฺขเว ทางสองส่วนทีเ่ธอไม่ควรเสพ มชัฌมิาปฏปิทา ทางสายกลาง 

ความเหมาะสมพอดขีองความเพยีร เพยีรชอบ 

งาน คอืงานในการค้นควา้ต่อสูก้บักเิลสในใจของตน 

สมัมาทฏิฐ ิ ทฏิฐคิวามเห็นทีถู่กตอ้งดงีาม ดงีามจากปัญญาญาณ ดงีามจากปัญญาของ

ตน ดจีากความเหน็ ความเหน็ของจติ จติทีม่นัแกไ้ขตวัของมนัเอง แลว้มนัสว่างโพลงกลางหวัใจ 

ดอกบวับานกลางหวัใจ มนัจะไม่รูไ้ดอ้ย่างไร 

แต่ทีแ่จว้ๆ กนัอยู่นี่ มนัไม่รูไ้ม่เหน็อะไรเลย มนัไม่มสีิง่ใดบานกลางหวัใจ มนัถงึไม่รูจ้กั

วฏัฏะ แลว้ลูบๆ คล าๆ 

แต่ถ้าเป็นจรงินะ อกุปปธรรม พระอรหนัต์คอืไม่หนัไปไหนแลว้ “อะ” รอบตวั อกุปปธรรม 
เริม่ตน้ตัง้แตพ่ระโสดาบนั อกุปปธรรมคอืคงทีต่ายตวัไม่เปลีย่นแปลง เอวงั 


