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พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัที ่๗ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

ณ วดัป่าสนัตพิุทธาราม ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตัง้ใจฟังธรรมะ ตัง้ใจฟังธรรมนะ ธรรมะ สจัจะธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าจะประพฤติปฏิบตัิมา ได้สจัธรรมมาตามความเป็นจรงิใน

ใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้  

ท่านปูพื้นฐานของชีวิตของท่านมาก่อน ท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสตัว์ ท่านสร้างคุณ

งามความดมีาของท่าน ท่านท าคุณงามความดขีองท่านใหจ้ติใจของท่านมัน่คง มัน่คงในสจัธรรม  

ความจะมัน่คงในสจัธรรมไดม้นัตอ้งมพีืน้ฐานในการยอมรบัสจัธรรมอนันัน้ ถ้ามพีื้นฐานใน

การยอมรบัสจัธรรมอนันัน้ ท่านไดส้รา้งบารมมีามาก ท่านไดส้รา้งของท่านมา ท่านสรา้งของท่าน

มาแล้ว ท่านท าคุณงามความดขีองท่านมาเพื่อประโยชน์กบัตวัท่านก่อน  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรม สจัธรรมอนัน้ีมาจากใจขององค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า สจัธรรมอนันี้มาจากความเพยีร ความวริยิะ ความอุตสาหะขององค์สมเด็จ

พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าเสวยวมิุตติสุข วมิุตติสุขนัน้นัน่

สมกบัความเป็นสจัจะความจรงิในใจขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ไง แสดงธรรมมาเป็น

สจัธรรม มาเพื่อสาวก สาวกะ ผูไ้ดย้นิไดฟั้งต่อเน่ืองไป แลว้ท าประโยชน์มาให้กบัใจผู้ได้ยนิได้

ฟังนัน้ ท าให้ขึ้นมาได้ตามความเป็นจรงิในใจของผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตันิัน้   

ถ้าผู้ที่ประพฤติปฏิบตัินัน้มสีจัจะมคีวามจรงิขึ้นมา เขามอี านาจวาสนาของเขา  ถ้าเขาไม่

มอี านาจวาสนาของเขา ดูส ิ เวลาพระพุทธศาสนา ถ้าคนนับถอืพระพุทธศาสนาตอ้งเป็นคนทีม่ี
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บุญได้สร้างสมบุญญาธิการมา ถ้าไม่ใช่คนมบีุญได้สร้างสมบุญญาธิการมา ดูส ิในโลกนี้หกพนั

เจ็ดพนัล้านคน พระพุทธศาสนา นับถือพระพุทธศาสนากี่เปอร์เซ็นต์ แล้วคนที่นับถือ

พระพุทธศาสนาในทีเ่ป็นชนกลุ่มน้อยตอ้งหลบๆ ซ่อนๆ จะท าสิง่ใดแล้วมนัไม่มโีอกาสได้

ประพฤตปิฏบิตัติามความเป็นจรงิไง    

แต่เราเกิดมาท่ามกลางชาติไทย มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาต ิ มคีรูบา

อาจารยท์ีท่่านประพฤตปิฏบิตัิ เวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติ ครูบาอาจารย์ที่ท่าน

มีอ านาจวาสนาของท่าน ท่านพยายามขวนขวายของท่าน ท่านมกีารกระท าของท่าน อย่างเช่น 

หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านท าของท่านมา ท่านท าของท่านมา เหน็ไหม  

วัฒนธรรมประเพณีเชื่อมัน่ในการประพฤติปฏิบัติ เวลาเชื่อมัน่ในการประพฤติปฏิบัติ 

เราจะประพฤติปฏิบัติเอาตามความเป็นจรงิของเรา เราตอ้งมสีจัจะ จะท าตอ้งท า ท าแลว้ถ้ายงั

โลเล ยงัท าสิง่ใดท าผดัวนัประกนัพรุ่ง ท าพอเป็นพธิ ี แลว้ในโลกนี้โลกนี้เจรญิ โลกเจรญิขึ้นๆ 

เมื่อก่อนโลกเรายงัล้าหลงั เดีย๋วนี้เจรญิขึน้ เจรญิด้วยวทิยาศาสตร ์เจรญิดว้ยสตดิว้ยปัญญาของ

คน สตปัิญญาสรา้งใหโ้ลกน้ีเจรญิขึน้มา โลกเจรญิขึน้มา คนฉลาดขึน้ คนฉลาดขึน้ท าสิง่ใดแล้วใช้

ปัญญาของตน  

นัน่มนัปัญญาของโลก โลกเจรญิขึน้เหยยีบธรรมะสจัธรรมแบนแต๊ดแต๋อยู่ในหวัใจนัน้ 

เพราะความเจรญิของมนัไง ถ้าความเจรญิมนักเ็กิดความเย่อหยิง่เกิดความจองหองพองขน คดิว่า

อนันัน้เป็นสตปัิญญาทีเ่ป็นปัญญาของตนไง ปัญญาอนันัน้มนัปัญญาไฟ ปัญญาที่กเิลสมนัป้อนให้ 

ปัญญาทีก่เิลสมนัเฟ่ืองฟูขึน้มา มนัไม่เป็นสจัจะความจรงิหรอก  

ธรรมะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้อ่อนน้อมถ่อมตน โดยการอ่อนน้อมถ่อมตน คนที่

อ่อนน้อมถ่อมตนเขามสีตมิปัีญญาของเขา เขามอี านาจวาสนาของเขา เขาหลบ เขาหลีกของ

เขา เขาเอาเพื่อตวัเขารอดจากการเพ่งเล็ง รอดมโีอกาสได้ประพฤติปฏบิตัขิองเขา  

คนที่มอี านาจวาสนาของเขา เขาท าของเขา เขาก้มหน้ากม้ตาประพฤตปิฏบิตั ิเขากม้หน้า

กม้ตามกีารกระท า เขาท าดว้ยสตดิว้ยปัญญาของเขา  เขาเดนิจงกรม นัง่สมาธภิาวนาของเขา 
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ด้วยการพฒันาหัวใจของเขา เขาไม่ไปสุมหัวกันหรอก สุมหวัโมก้นัอยู่นัน่น่ะ  ธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ท่านถงึไม่ใหค้ลุกคลกีนัไง  

ถ้าเป็นสจัจะเป็นความจรงิของเรา ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

เราต้องศึกษานะ ศึกษามาเป็นแนวทางไง ถ้าไม่ศึกษาเรากแ็บบว่ามดืแปดดา้น ไม่มทีางไหน

เป็นทางออกเลย ศึกษามาแล้วซาบซึ้งในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ซาบซึ้งๆ 

นะ เพราะกเิลสมนักลวัธรรมเท่านัน้ กเิลสไม่กลวัอะไรทัง้สิน้ กเิลสมนักลวัธรรมะขององคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เพราะธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ไดป้ราบพญามาร  

“มารเอย เธอเกดิจากความด ารขิองเรา เราจะไม่ด ารถิงึเจา้ เจา้จะเกดิในหวัใจของเราอีก

ไม่ไดเ้ลย” เยาะเย้ยมารมาก่อนหน้านัน้แลว้ เวลาท่านรือ้สตัว์ขนสตัว์ เวลาพระทีม่าประพฤติ

ปฏบิตัสิิน้สุดแห่งทุกขไ์ป เวลานิพพานไป มารคน้หาๆ “มารเอย เธอไม่ต้องค้นหาหรอก เธอหา

ลูกศิษย์เราไม่เจอหรอก หาอย่างไรก็หาไม่พบ”  

แต่พวกเราไม่ตอ้งใหม้นัหานะ มนัครองหวัใจเราอยู่นี่ไง มนัสถิตในกลางหวัใจเรา ยิง่ใหญ่

กลางหวัใจเรา แล้วมนัเหยยีบย ่าหวัใจเรา แลว้สิง่ทีเ่ราศกึษาธรรมะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้บอกกเิลสๆ กเิลสเป็นสิง่ทีน่่าขยะแขยง กเิลสเป็นสิง่ทีน่่ากลวั แลว้เวลามนัอยู่ในหวัใจของเรา

กลายเป็นของดไีปเลยนะ คดิอะไร ท าสิ่งใด โอ้โฮ! ถูกต้องดีงามไปหมดล่ะ ทิฏฐิมานะของเรา

ยอดเยี่ยม ความคดิของเรานี่สุดยอด คนอื่นผดิหมด เราถูกอยู่คนเดยีว นี่ไง เวลากเิลสมนั

ยิง่ใหญ่ในหวัใจ 

แต่เวลาเราศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า อ่อนน้อมถ่อมตน เวลาจะ

ประพฤติปฏบิตัิขึ้นมา เราเป็นมนุษย์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา มอี านาจวาสนาขนาดนี้แล้ว  

ถ้ามอี านาจวาสนาขนาดนี้แล้วมอี านาจวาสนาที่ไหน  มอี านาจวาสนาที่มาสนใจจะประพฤติ

ปฏิบตัิไง มอี านาจวาสนาที่มนัยงัหนัหน้าเขา้มาสูพ่ระพุทธศาสนา หนัหน้าเขา้สูพ่ระพุทธศาสนา

นะ  
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เวลาพระพุทธศาสนาสอนให้ละให้วาง เวลาให้ละให้วางแล้วมนัจะไม่มคีวามสุขสิง่ใดๆ 

เลย ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสสะสม สะสมสิง่นัน้ ตอ้งความมัน่คงของชวีติ ทุกอย่างตอ้งมี

เพยีบพรอ้มไปหมด ต้องอุดมสมบูรณ์ อุดมสมบูรณ์แล้วเราจะมาประพฤติปฏบิตั ิแลว้ยงัอา้งนะ 

อา้งว่าธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มบีอกว่า เวลาคนมาแล้วตอ้งใหก้นิอิ่มนอนอุ่น

ก่อน แลว้ค่อยมาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา เวลากเิลสมนัอา้งก่อนไง แต่เวลาจะมาประพฤติปฏิบตัิ

แล้ว เห็นไหม เวลาภาวนามาสมาธิก็ท าไม่ได ้ปัญญากท็ าไม่ได ้มนัมแีต่ความเร่าร้อนๆ ไง  

เวลาถ้ามันมีสติมีปัญญา พอมีศีล มีศีลของเขา มีศีลมธีรรมของเขา เขายงัปฏบิตัขิองเขา 

ถ้าท าของเขาไม่ไดเ้ขาอดนอนผ่อนอาหาร แล้วเวลาเขาผ่อนอาหาร อาหารที่ว่าต้องอุดม

สมบูรณ์ ตอ้งมคีวามรื่นเรงิในการปฏบิตัิ ไอน้ัน่มนัพอกพูนกเิลสทัง้นัน้ นี่ไง มนัคอืกเิลส กเิลสที่

มนัอยู่ในหวัใจของตน แลว้เวลาจะมาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มากป็ระพฤตปิฏบิตัติัง้ใจว่าจะมาฆ่า

กเิลส เพราะค าว่า “ฆ่ากเิลส” ค าว่า “กเิลส” นี่มนักเ็ป็นการบญัญตัศิพัท์มาขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้  

ถ้าเป็นธรรมๆ เป็นธรรมกศ็ลี สมาธ ิปัญญา เป็นธรรม เวลาสิง่ที่มนัสถติในใจของสตัวโ์ลก 

เวลาคนทีท่ าบุญกุศลแลว้ไปเกิดเป็นเทวดา นี่เทวดาฝ่ายเทพ เทวดาฝ่ายมาร เวลาฝ่ายเทพ ฝ่าย

เทพกค็นทีเ่ขามจีติใจทีเ่ป็นธรรมไง จติใจเขาเป็นเทวดากเ็ป็นเทวดาฝ่ายเทพ เวลาคนเขาท าบุญ

กุศลของเขา เขามบีุญกุศลของเขา เขาดว้ยบุญไง  

จตินี้เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะตามเวรตามกรรมของสตัว์ กรรมจ าแนกใหเ้กดิต่างๆ กนั 

เวลาเขาไปเกดิเป็นเทวดา เป็นอนิทร ์ เป็นพรหมของเขา เขากเ็ป็นเทวดา อนิทร ์พรหมฝ่ายมาร  

ฝ่ายมารกฝ่็ายยุฝ่ายแหย่ฝ่ายท าลายฝ่ายต่างๆ นี่ไง เวลามนัเป็นเทพหรอืเป็นมาร สิง่ที่เป็นเทพ

หรอืเป็นมารเวลาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ สิง่ทีเ่วลาเรามองถงึผลของ

วฏัฏะเลย มองถึงสตัว์โลกใน ๓ โลกธาตุเลยว่าเขาด ารงชพีอย่างไร เขาเป็นอย่างไร มาจาก

ไหนไง  

นี่ยอ้นกลบัมาในใจของเรา  เวลาเราจะประพฤตปิฏบิตัขิองเรา เราจะคน้ควา้หาหวัใจของ

เรา ถ้าเราคน้ควา้หาหวัใจของเราเพื่อใหม้สีจัธรรม ใหม้ธีรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ
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เจา้มาตรวจสอบ ตรวจสอบอะไร ตรวจสอบว่าเราประพฤตปิฏบิตัิเพื่อจะละกิเลสไง ไม่ได้ไป

ส่งเสรมิเสรมิสร้างมนัให้มนัยิง่ใหญ่ในหวัใจของเราไง  

ปฏบิตัมิานะเวลาคนทุกขค์นยาก คนทุกขค์นยากนะ เนื้อนาบุญของโลก ภิกษุน่ีเป็นเน้ือนา

บุญของโลก คนทุกข์คนยากขึ้นมาท าบุญกุศลมาเพื่ออ านาจวาสนาบารมี ท าสิง่ใดแล้วให้

ประสบความส าเรจ็ เวลาท าบุญกุศลของตนกอ็ธษิฐานเอา อธษิฐานแลว้นี่เป้าหมายของเรา เรา

จะประพฤตปิฏบิตั ิ เราท าคุณงามความดขีองเรา นี่ไง เวลาเราสร้างบุญกุศลของเราก็เพื่อบุญ

กุศลเพื่ออ านาจวาสนา  เพื่อวาสนา เห็นไหม แต่เวลาจะประพฤตปิฏบิตัิล่ะ มนัตอ้งปฏบิตัโิดย

ตวัเราเองไง  

เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เราเป็นคนทีแ่ค่บอกทาง สิง่ทีอ่งคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ปรารถนามารื้อสตัว์ขนสตัว์ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า

เป็นแนวทาง เพราะความจรงิคอืความจรงิในใจขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ทีท่่าน

ประพฤตปิฏบิตั ินี่วมิุตตสิุขช าระลา้งกิเลสในใจขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า  หมดจด

ในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ วมิุตตสิุขๆ แน่นอน  

ถ้าแน่นอนอย่างนัน้นัน่เป็นความสุขแท้ แล้วความสุขแท้ เห็นไหม เวลาแสดงกิริยาคือ

การกระท าของจติ จติต้องมีการกระท า เวลาธรรมะ ธรรมะมนัออกมาจากไหน ธรรมะมนัออกมา

จากใจของครูบาอาจารยท์่านมสีจัธรรมในหวัใจแลว้ท่านอธบิายสจัธรรมเริ่มต้นท าอย่างไร 

เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านเทศนาว่าการ เริม่ตน้จากท าความสงบของใจเขา้มาก่อน ถ้า

ใจมนัสงบระงบัเขา้มาแลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา แลว้ถา้ปัญญามนัเกดิขึน้ ปัญญาในพระพุทธศาสนา 

ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา  

แต่เวลาศกึษาๆ ศกึษามา ศกึษาคน้ควา้ คน้ควา้ธรรมวนิัยขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้  ศกึษามาโดยโลกียปัญญา ปัญญาเกดิจากการศกึษา เกิดจากการจดจ า เกดิจากการ

ท่องบ่นนี่แหละ เกิดจากการท่องบ่น ถ้าท่องบ่นได้ เรายงัท่องบ่นได้คล่องปาก เวลาคล่องปาก

ขึน้มาเวลามคีวามทุกข์ความยากขึน้มา บทใด สมัโพชฌงค์ เห็นไหม วจิยัในธรรมะมสีตมิอีนิทรีย์

แก่กล้า มกีารกระท าใหต้่อสูก้บักิเลสของตน ศึกษาอย่างนัน้มา เราเอาข้อธรรมนัน้มาเป็น
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หัวข้อ หัวข้อที่เราจะใช้สติปัญญาของเราใคร่ครวญ ใคร่ครวญขึ้นมาใหเ้ท่าทนักบัความทุกขใ์น

ใจของตน 

เวลาศกึษามา ศกึษามนัเป็นโลกยีปัญญา แตเ่วลาฝึกหดัจะภาวนาๆ อยู่ทางโลกก็ทุกข ์ เกดิ

มากเิลสท่วมหวัใจมแีต่ความทุกขค์วามยาก มคีวามทุกขค์วามยากขึน้มากพ็ยายามคน้ควา้ 

พยายามจะประพฤตปิฏบิตั ิ เวลาจะประพฤตปิฏบิตัขิึน้มากม็าทุกข์ ทุกขเ์พราะอะไร ทุกขเ์พราะ

มนัไม่บรรลุธรรม มนัไม่บรรลุธรรม มนักเ็ป็นความทุกข ์  

นี่ไง มนัก็เป็นความทุกข์นะ นัน่มนัคอือะไรล่ะ  คอืกิเลสทัง้นัน้  สิง่ที่แสดงออก  แสดง

ออกมากิเลสตณัหาท่วมท้นหวัใจ  ถ้ากเิลสตณัหามนัท่วมท้นหวัใจ  เราปฏบิตั ิกเิลสมนัตอ้งเบา

บางลงส ิ  เราปฏิบตัิขึ้นมาถ้ามนัฟุ้งมนัซ่าน มนัมแีต่ความพลัง้เผลอ  มแีต่ความไม่เอาไหนใน

หวัใจของเรา  เรากพ็ยายามตัง้สตขิึน้มาสพิอตัง้สตขิึ้นมา ฝึกหดัมาจากภายนอก  ฝึกหดัมาจากข้อ

วตัรปฏบิตันิี่แหละ 

หลวงปู่ เสาร์  หลวงปู่ มัน่ท่านฝึกหัด  เวลาผู้ที่จะไปบวชกบัท่าน ท่านถงึใหท้่องบ่น ให้

ท่องบ่นใหส้วดปาฏโิมกขไ์ดท้่านถงึบวชให้  ให้ฝึกหดั  ให้เย็บผ้า  นี่คือการฝึกหัด  ฝึกหดัคือ

อะไร  ฝึกหดัคอืเครื่องอยู่ของใจไง  เวลาใจมนัเร่ร่อน  ใจมนัเลื่อนลอย ใจมนัไม่มจีุดหมาย ไม่

มหีลกัมเีกณฑ์ ข้อวตัรปฏิบตัิขึ้นไป เวลานัดหมาย เชา้ขึน้มาลงศาลา  วตัรในโรงศาลา  วตัรใน

การบณิฑบาต วตัรในการภตักจิ  วตัรในการเกบ็ลา้งศาลา  วตัรในการฉันน ้ารอ้น  มนัมขีอ้วตัร

ของมนั  

วตัรๆ ขอ้วตัรคอืว่ากตกิา นี่คอืการฝึกหดั ฝึกหดัหวัใจทีม่นัเลื่อนลอย  ฝึกหดัหวัใจทีม่นัไม่

มกีฎมเีกณฑ ์ ฝึกหดัหวัใจทีม่นัจบัตอ้งไม่ได้  พอจบัตอ้งไม่ไดม้นักฟ็าดงวงฟาดงาอยู่กลางหวัใจ

นี้  ถ้ามนัฟาดงวงฟาดงาอยู่กลางหวัใจนี้ก็ว่ามนัยิง่ใหญ่  เรานี่นักประชาธิปไตย  สทิธิ

มนุษยชนเป็นสทิธิของเรา  เรายิง่ใหญ่  เรายอดเยี่ยม  ไม่รู้ตวัเลย นัน่น่ะ นัน่คอืกิเลส  มนัคอื

กิเลสเหยยีบหัวใจ นัน่น่ะ  มันคือกิเลส  เวลาประพฤติปฏิบัติไปเป็นทุกข์เป็นยากขึน้มาอกี  

ทุกขย์ากเพราะมนัไม่บรรลุธรรมไง กเิลสซ้อนเขา้ไปอกี  ทัง้ๆ ทีจ่ะมาประพฤตปิฏบิตัไิง   
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เวลามนัคดิ มนัค านวณไป เพราะกเิลสมนัพาคดิ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา  

วิญฺญาณํ  เวลามนัเกิด มนัเกดิจากอวชิชาทัง้สิน้  อวชิชาคอืความไม่รู ้ ทัง้ๆ ทีศ่ึกษาธรรมะของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มา ท่องมาปากเปียกปากแฉะ เวลาท่องนัง่ท่องธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้  เวลาจ ากจ็ าธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาใช้

ปัญญาตรกึตรองกต็รกึตรองธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เพื่อเอาสจัธรรมน้ีมาข่ม

ขีก่เิลสในใจของตน   

นี่ไง มนัเป็นการท่องจ าทัง้นัน้ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ตวัเองไม่มอีะไร

เลย แลว้ถ้ามนัจะมอีะไรขึน้มาก็ทุกข์กร็อ้นอกี ประพฤตปิฏบิตัแิลว้ไม่บรรลุธรรมๆ  

มนัคอืกเิลสไม่ใช่ธรรม  มนัคอืกเิลส แลว้มนัคอืใครล่ะ  มนักค็อืความคดิในใจไง  นี่ไง เวลา

อวชิชา อวชิชาความไม่รู ้ เพราะมนัไม่รู้  เวลารู้ก็ไปรู้เรื่องขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า  

รู้ด้วยสจัธรรมขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า  รู้ด้วยการศกึษา  รูด้้วยมนัก็เป็นสญัญา  

สญัญามนักม็าสรา้งภาพ  สรา้งภาพคอืว่าตวัเองมคีุณธรรม  แล้วพอมคีุณธรรมขึ้นมาจะประพฤติ

ปฏบิตัขิึ้นมา  เวลาจะประพฤตปิฏบิตัิก็ทุกข์อีก ทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะไม่บรรลุธรรม  

มนัคอืกเิลส  อาการของมนั อาการของมนัแสดงออกมาตลอด  ถ้าอาการของมัน แสดง

ออกมาตลอดขึ้นมา มันจะเป็นธรรมมาได้อย่างไร  

แต่ถ้าเป็นธรรมๆ  นะ เวลาครูบาอาจารย์ของเราท่านซื่อสตัย ์ ท่านมสีจัจะ มสีจัจะขึน้มา

เพราะเกดิมาเป็นมนุษยใ์ช่ไหม  เกดิมาพบพระพุทธศาสนา  แลว้จะเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะจะ

เกดิซ ้าๆ ซากๆ อย่างนี้ใช่ไหม  เกดิมาชาตนิี้ชาตเิดยีวมนัทุกขแ์ค่นี้พอแลว้  เกดิมาชาตนิี้มนัทุกข์

แลว้   

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าไม่เกิด  ไม่แก่  ไม่เจ็บ  ไม่ตาย  เพราะเรา

เกิดมา เราเกิดมาด้วยอ านาจวาสนา เกดิมาเป็นมนุษย ์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา กึง่กลาง

พุทธกาลศาสนาเจรญิอกีหนหนึ่ง ขณะทีเ่จรญิขึ้นมา เจรญิขึน้มาดว้ยการคน้ควา้ดว้ยการ

ประพฤตปิฏบิตัโิดยอ านาจวาสนาของหลวงปู่ เสาร์  หลวงปู่ มัน่ ท่านมอี านาจวาสนาของท่าน  

ท่านค้นคว้าของท่าน  ท่านพจิารณาของท่าน   
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สจัธรรม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มอียู่ในตู้พระไตรปิฎกอยู่แล้ว  กึ่ง

พุทธกาลแล้วใครจะสนใจ  ใครจะคน้ควา้ ใครจะเปิดมาวเิคราะหว์จิยั แลว้วเิคราะหว์จิยัขึ้น

มาแลว้แลว้ถ้าสรา้งอารมณ์อย่างนัน้ ถ้าท าว่าฉันรู้ ฉันแน่ ฉันมคีวามเขา้ใจ  นัน่น่ะ มนัคอืกิเลส  

เรามาเพื่อจะก าจดักิเลส  เรามาเพื่อจะฆ่ากเิลส  ไม่ใช่มาส่งเสรมิกเิลส  ไม่ใช่มายดึมัน่ถือมัน่

ความเหน็ของตน  ถ้ามายดึมัน่ถอืมัน่ความเหน็ของตนแล้วกต็ฝีีปาก  จ าธรรมะขององคส์มเด็จ

พระสมัมาสมัพุทธเจา้กม็าตฝีีปาก  

ตฝีีปากมนักเ็ป็นแค่โลกยีปัญญา  ตฝีีปากมนัเป็นเรื่องโลกๆ  ตีฝีปากมันก็เป็นสมองของ

เราคิดนี่แหละ  เป็นสมองของเราวเิคราะห์วจิยัก็เท่านัน้  นี่ไง มนัคอืกิเลส  ศึกษาธรรมะของ

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้  เวลาประพฤตปิฏบิตัไิปไม่เกดิ  ไม่แก่  ไม่เจ็บ  พ้นจากทุกข์ไป

เลย  จ ามา จ ามาเอามาตีฝีปาก  เอามาตฝีีปากมนักเ็ป็นกเิลสทีม่นัปิดบงัหวัใจใหเ้ราไม่สามารถ

เขา้ไปคน้ควา้หาสจัจะความจรงิในใจของเราได้  

ถ้าเราศึกษามาแล้ววาง ปรยิตัิเขาใหป้ฏบิตัิ ศึกษาปรยิตัิมา  ศกึษามาเพื่อประพฤตปิฏบิตั ิ 

เวลาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มานี่วางใหห้มด นี่ถ้ามนัวางใหห้มด ว่างๆ ว่างๆ ว่างๆ มนัคอืกเิลส ว่างๆ 

ทัง้นัน้ กิเลสทัง้นัน้เพราะอะไร เพราะว่างๆ ขึ้นมาไม่มตี้นไม่มปีลาย ไม่มทีีม่าทีไ่ป ไม่มสีิง่ใด

เป็นความจรงิของตนเลย  

แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราหายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ นี่พยายามก าหนดพุทโธ 

พยายามก าหนดอานาปานสติ ถ้ามนัสงบเข้ามามนัต้องสงบเข้ามาด้วยความชดัเจน เริม่ต้นถ้า

มนัจะสงบไดลุ้่มๆ ดอนๆ สงบไดบ้า้ง สงบไม่ไดบ้า้ง เขา้ไดบ้า้ง เขา้ไม่ไดบ้า้ง คนฝึกหดัใหม่เป็น

อย่างนี้ทัง้นัน้ ไม่มใีครช านาญการมคีวามรูม้าจากทอ้งพ่อทอ้งแม่ไม่มหีรอก มนัตอ้งมาฝึกหดั

ทัง้นัน้ แลว้การฝึกการหดัขึน้มานี่มนักอ็ยู่ที่วาสนาของคน วาสนาของคนมนัวางแนวทางของมนั

ไว ้ 

นี่ไง เราเกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ทรพัยส์มบตัสิิง่ใดเรากห็าได้ งาน

สิง่ใดกท็ าเป็นทัง้สิน้ คนเขามอีาชพี เรากเ็คยมอีาชพีมาก่อน ท าไมคนจะไม่มอีาชพี คนเกิดมาคนก็
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มหีน้าทีก่ารงานทัง้สิน้ ใครเขาท าได ้ เรากท็ าได ้นี่สิง่ทีท่ าไดม้นัก็เป็นเรื่องโลกๆ ทัง้นัน้ เวลาจะ

เอาจรงิเอาจงัขึน้มาจะค้นควา้หาใจของตนขึน้มากลบัท าไม่ได ้ 

เวลามนัจะมสีตมิปัีญญา สิง่ทีโ่ลกๆ เขาม ีเรากม็ ีสิง่ทีโ่ลกเขาใชส้อยกนัอยู่เรากไ็ดเ้ห็น เรา

กไ็ดใ้ช ้แล้วมนัมอีะไรขึน้มาอกี แล้วเราก็จะเกิดมาซ ้าๆ ซากๆ อย่างนี้ใช่ไหม แล้วซ ้าๆ ซากๆ 

ขึน้มาเวลาเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะดว้ยผลเวรผลบุญของกรรม ถ้าเกิดเวลากรรมมันให้ผลไป

เกิดเป็นสตัว์ จะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกหรอื หรอืว่าเราจะไปเกดิเป็นเทวดา แลว้เราท าความดอีะไร

ไว ้ เรามอีะไรเป็นสมบตัขิองเรา มนัไม่มอีะไรเป็นสมบตัขิองเรา แลว้เราจะไปเกดิที่ไหน ถ้ายงั

อหงัการอยู่นี่มนักไ็ปอยู่ในอเวจนีัน่นะส ิ 

สิ่งต่างๆ ถ้ามันคิดของมันขึ้นมา มันพอมีก าลังใจที่จะประพฤตปิฏบิตั ิ ถ้ามนัพอมี

ก าลงัใจทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัิ เวลาเราปฏบิตัขิึน้มาก็ดว้ยอ านาจวาสนาของคน เรากท็ าของเรานี่

แหละ มนัจะทุกขม์นัจะยาก มนัจะล าบากขนาดไหน เรากจ็ะท า ถ้าเราจะท าขึ้นมาใหม้นัเกดิขึน้

มาตามความเป็นจรงิของมนั ถ้ามนัเกิดขึน้มาตามความเป็นจรงิของมนั เรามสีต ิเรามปัีญญา เรา

คดั เราแยกของเราได ้ เราคดัเราแยกของเรานะ  เราตอ้งการความเป็นจรงิทัง้นัน้  

เวลาคนท ามาหากนิ เวลาเขาใหเ้งนิใหท้องมา เรากต็อ้งการแบงก์จริงทัง้นัน้ เราไม่

ต้องการแบงก์ปลอม เวลาแบงก์ปลอมขึ้นมาไปแจง้ต ารวจเลย เราไดร้บัแบงก์ปลอมมา  

เวลาจะประพฤตปิฏบิตัิ เรากจ็ะเอาความจรงิของเรา แลว้ความจรงิใครเป็นคนตรวจสอบ 

เวลาคนตรวจสอบขึน้มา เหน็ไหม มนัคอืกเิลส กเิลสมนัปลิ้นมนัปลอ้น มนัพลกิมนัแพลง มนั

หลอกมนัลวงทัง้สิน้ เวลามนัปลิ้นมนัปลอ้น มนัหลอกมนัลวง เรากว็างไว ้ตัง้สตไิว ้ถ้ามสีตปัิญญา

หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ พยายามประพฤตปิฏบิตัขิองเรา ท าความเป็นจรงิของเรา

ขึน้มาใหไ้ด ้ เวลามนัจะเป็นความจรงิขึ้นมา ถ้ามนัสงบระงบัเขา้มา มนัมคีวามร่มเย็นของเราเอง 

มนัเป็นความมหศัจรรยแ์น่นอนอยู่แลว้  

ดูส ิขัว้โลกเหนือ ขัว้โลกใต ้เสน้ศูนยส์ูตร มนัมขีอ้เท็จจรงิของมนัอยู่แลว้ นี่เสน้ศูนยส์ูตร นี่

เขตรอ้น เขตรอ้นน่ีฤดูกาลของมนั มนัเป็นไปตามอยู่ในเสน้ศูนยส์ูตรนัน้ ขัว้โลกเหนือ ขัว้โลกใตน้ี่

น ้าแขง็ทัง้นัน้ มนักข็้อเทจ็จรงิทัง้นัน้  
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นี่กเ็หมอืนกนั หวัใจถ้ามนัท าไดจ้รงิ มนักม็ขีอ้เทจ็จรงิของมันทัง้สิ้น ถ้ามขี้อเท็จจริงของ

มนันี่มันเป็นความจริงๆ ขึ้นมา ถ้าเป็นความจรงิขึ้นมานี่เราท าตามอ านาจวาสนาของเรา นี่

การประพฤติปฏบิตัิไง เราจะประพฤติปฏบิตัิธรรมสมควรแก่ธรรม ถ้าประพฤติปฏิบตัิธรรม

สมควรแก่ธรรมนะ หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ พยายามกระท าของเราขึน้มา ใหห้วัใจ

เราสงบระงบัเขา้มา ใหม้นัเป็นความจรงิ  

อย่าใหก้เิลสมนัปลิ้นมนัปลอ้น มนัหลอกมนัลวง กเิลสมนัปลิ้นมนัปลอ้น มนัหลอกมนัลวง 

แลว้มนัเชื่อเราซะดว้ย  

เวลาจติ... ถ้ามนัหายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ เวลาจติมนัมกี าลงัขึ้นมาบ้าง ถ้ามนัจะ

รู้จะเห็นสิง่ใด ความรู้ความเห็นสิง่ใดมนัก็วางทัง้สิน้ เขากเ็หน็กนัทัง้นัน้ ความเหน็เห็นนิมติ เหน็

นิมติไอน้ี่สิง่นี้มนัเป็นการชกัใหเ้ราออกนอกลู่ทางทัง้สิน้ ถ้ามนัจะเห็นสิง่ใดก็วาง ถ้าคนมี

สติปัญญานะ แต่เริม่ต้นปฏิบตัิไปมนัก็อยากรู้อยากเหน็ เวลาอยากรู้อยากเหน็แลว้กเ็ทยีบเคยีง

ไง พอยิง่เทยีบเคยีงเขา้ไปในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นวงรอบๆ ขึน้ไป มนั

บรรลุธรรม บรรลุธรรมไปหมด มนัคอืกเิลสทัง้นัน้ กเิลสทัง้นัน้  

ถ้ามนัเป็นความจรงิ ถ้ามนัจะเป็นความจรงินะ มนัเป็นความจริง เราท าความสงบใจของ

เราเข้ามา ใจสงบระงบัแล้วฝึกหดัใชปั้ญญาๆ เวลาปัญญามนัเกิดขึ้นมา เวลาปัญญามนัเกิด

ขึน้มา เหน็ไหม คนทีเ่คยภาวนามนัรูห้มดล่ะ เวลาปัญญามนัเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาจากอะไร ถ้า

ปัญญามนัจะเกิดนะ แล้วปัญญามนัเกดิแสนยาก มนัเกดิแสนยากเพราะอะไร จติสงบมนัยงัตัง้จติ

ใหม้นัมัน่คงไม่ได้เลย ท าความสงบบ่อยครัง้เขา้ บ่อยครัง้จนเป็นสมัมาสมาธ ิพอสมัมาสมาธิแล้ว

น้อมไปสู่สตปัิฏฐาน ๔ น้อมไปสู่กาย น้อมไปสู่เวทนา น้อมไปสู่จติ น้อมไปสู่ธรรม  

เวลาน้อมไปๆ จติเหน็อาการของจติ เวลาจติส่งออกสง่ออกทัง้หมด จติส่งออกทัง้หมด โดย

ธรรมชาติของมนั มนัส่งออกอยู่แลว้  โดยธรรมชาตขิองจติ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบตัิท่านรู้ของท่าน  

พลงังาน พลงังานธรรมชาตมินัส่งออกทัง้สิน้ จุดไฟไปแลว้มนัมแีสงของมนันี่ธรรมชาติ 

ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาติก็เห็นอยู่ทุกวนั โดยธรรมชาติเดีย๋วนี้วทิยาศาสตร์
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มนัเจรญิ  เดีย๋วนี้ไฟฟ้าตามถนนหนทางมนัใชแ้สง พอแสงมนัเบาบางลงไฟติดปับ๊เลย พอพระ

อาทติย์ขึ้นแสงดบัพรบึเลย ไม่มใีครไปท ามนันะ มนัเกดิดบัเองเลย แลว้มนัไดอ้ะไร มนัมชีวีติ

หรอื  

แลว้นี่กเ็หมอืนกนั เราจะประพฤตปิฏบิตัขิึน้มากจ็ะเอาแบบไฟถนนนัน่น่ะ เกิดดบั มันเกิด

มนัดบั แหม! มนับรรลุธรรม มนัคอืกิเลส แล้วเวลาอาการที่เกิดขึ้น อาการที่เกิดขึ้นจากการ

กระท า มนัคอือาการของกิเลส มนัคอือาการของกิเลสอย่างใด สิง่ที่เป็นอาการๆ ทัง้นัน้นะ ใน

การฝึกหดัไง คนที่ไม่ประพฤติปฏบิตัขิึน้มากท็ าสิง่ใดจบัตน้ชนปลายไม่ถูกเลย เวลาปฏบิตัิ

ขึน้มาลม้เหลว   

หลวงตาท่านจะเน้นย ้าตลอด “การปฏิบติัต้องมีสติ การปฏิบติัต้องมีสติทุกเมื่อทุก

การเคลื่อนไหว สติต้องการตลอด” แมแ้ต่เดก็น้อย เดก็น้อยถ้ามสีตสิมัปชญัญะมนัก็ยงัรูเ้นื้อ

รูต้วัของมนั แมแ้ต่เดก็น้อย แม้แต่ท าหน้าทีก่ารงานใดๆ ทัง้สิน้ มนักต็อ้งมสีต ิ 

นี่ก็เหมอืนกัน ถ้าเรามสีติของเรา เดนิจงกรม นัง่สมาธิภาวนาของเรา เราตัง้ใจของเรานะ 

เดีย๋วมนักฟั็น่เฟือนต่างๆ เรากฝึ็กหดัของเราไปเรื่อย เราจะเหน็ไง ถ้าวนัไหนเผอเรอ หรอืเราตัง้

สตแิลว้เวลาไปคดิเรื่องอื่นไป อา้ว! เผลอแล้ว เวลาพุทโธๆ ไป เดีย๋วหลุดแล้ว มนัขาดสต ิขาดสติ

เพราะอะไร แล้วเวลาฝึกสต ิ สตสิมบูรณ์ขึ้น เวลาสติสมบูรณ์ขึ้นมนัต่อเนื่องไป แล้ววนัไหนถ้า

อ านาจวาสนานะ เวลาก าหนดไปแลว้มนัราบรื่น แลว้มนัสงบลงได ้เราเหน็มนันะ โอ๋ย! ผลของสติ

ไง  

ผลของสติมันให้คุณสมบัติอย่างนี้ มันให้คุณค่าขนาดนี้ มนัท าเราชนะกิเลสในใจของ

เราเป็นครัง้เป็นคราว นี่สมาธธิรรม สตธิรรม สตธิรรม สมาธธิรรม ปัญญาธรรม สตธิรรม ถ้ามี

สมาธ ิสมาธกิม็คีวามสุขความสงบความร่มเยน็ ถ้าความสงบความร่มเยน็อนันี้เป็นธรรมไหม เป็น

ธรรม เป็นธรรมเป็นชัว่ครัง้ชัว่คราวไง เพราะเป็นธรรมต่อเมื่อเรามสีติสมัปชญัญะ เรามสีติ เรา

มกีารก าหนด เราควบคุมอยู่มนักเ็ป็นธรรม เดีย๋วมนักเ็ผลอแลว้  

แลว้พอเป็นธรรมขึน้มา สิง่ที่ว่าค าว่า “เป็นธรรม” ค าว่า “เป็นธรรม” เป็นธรรมคอืการชนะ

ชัว่คราว การเป็นธรรมขึ้นมา เราประพฤตปิฏิบตัิแลว้ เราได้รบัรสของธรรม รสของสตธิรรม รส
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ของสมาธธิรรม รสของปัญญาทีใ่ชธ้รรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ในการพจิารณา

ของเรา  

นี่ไง สิ่งนี้มนัเป็นรสเป็นชาติ ถ้าเป็นรสเป็นชาติในการประพฤตปิฏบิตัเิขา้มาเป็นชัน้เป็น

ตอนเขา้ไป ถ้ามนัเป็นชัน้เป็นตอนเขา้ไป แต่เวลาท าไปแลว้สิง่ทีม่นัเป็นทุกขเ์ป็นยากอยู่เพราะ

อะไร เพราะไม่บรรลุธรรมไง ทีเ่ป็นทุกข์เป็นยากกนัอยู่นี่ปฏบิตัแิลว้ไม่บรรลุธรรม ปฏิบตัิสาย

กรรมฐานมนัเป็นอตัตกลิมถานุโยค ปฏบิตัไิปแลว้มนัมแีต่ความทุกขค์วามยาก สูไ้ปท าง่ายๆ ท า

สะดวกสบายดกีว่า  

ดกีว่า กว่าอะไรล่ะ ดกีว่ากค็อืกเิลสไง ดกีว่าคอืการลม้เหลวไง ลม้เหลวจากเจตนาของตน

ทีต่ัง้มัน่ของตน ตัง้ใจของตนนัน่ไง ลม้เหลวหมดเลย แลว้เวลาปฏบิตัไิปเป็นสตธิรรม เป็นสมาธิ

ธรรม เป็นปัญญาธรรม มันก็เป็นชัว่คราว มันเป็นชัว่คราวมันเป็นเพราะว่าสตมินัเด่นขึน้มา 

แลว้เราฝึกหดัใชปั้ญญาๆ เหน็ไหม นี่ไง ถ้ามนัเป็นธรรมมนักเ็ป็นธรรมเฉพาะๆ  

แต่ถ้ามนัจะบรรลุธรรม นี่ไง มรรค ๔ ผล ๔  เวลาจะประพฤตปิฏบิตัธิรรม เวลามรรค ด าริ

ชอบ งานชอบ เพยีรชอบ มรรค ๘  มรรค ๘ ขึน้มาความสมดุลของมนั ถ้ามคีวามสมดุลมนักต็อ้ง

ฝึกหดั ฝึกหดัอย่างไร งานชอบไม่ชอบ งานนี้งานอะไร เริม่ตน้ขึ้นมาเราพยายามท าความสงบของ

ใจเราเข้ามา  ถ้าใจเราสงบระงบัเขา้มาน่ีสมัมาสมาธ ิ มนัฝึกหดัตัง้มัน่ขึน้ไป ถ้าตัง้มัน่ขึน้ไปก็

ฝึกหดัไป เราฝึกหดัใหจ้ติใจของเราเขม้แขง็ขึน้มา ฝึกหดัใหจ้ติใจของเราฝึกหดัท างานใหม้นัเป็น  

จติเห็นอาการของจติ ถ้าจติมนัสงบระงบัเข้ามา จติเห็นอาการของจติคอืเหน็สตปัิฏฐาน 

๔ ตามความเป็นจรงิ ความเป็นจรงิคือว่าฝึกหดัใช้ปัญญา ฝึกหดัใช้ปัญญา ฝึกหดัใช้ปัญญาของ

เราไป เวลาถ้ามนัจะปล่อยวางๆ ปล่อยวางแล้วมนัได้อะไร ปล่อยวางแล้วมนัมีเหตุผลสิง่ใด 

ปล่อยวางแล้วมนัได้ประโยชน์อะไร นี่ไง ปล่อยวางแลว้กเ็ลื่อนลอย  

สิง่ทีว่่าค าว่า “เราประพฤตปิฏบิตัธิรรม ปฏบิตัธิรรมกรรมฐานมนัทุกขม์นัยาก” มนัทุกขม์นั

ยากเพราะกเิลสมนัต่อตา้น มนัทุกขม์นัยากเพราะกเิลสมนัสุมหวั สุมหวักนัจะพลกิจะแพลง แลว้

มนักอ็ยู่ที่วาสนาของคนดว้ย วาสนาของคนทีม่นัอ่อนแอ เวลาอ่อนแอท าสิง่ใดแล้วมนัท าไม่จรงิ

ไม่จงัทัง้นัน้  
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เวลาประวตัคิรูบาอาจารย์ของเรา ท่านมัน่คงของท่าน ท่านท าของท่าน ในสมยัพุทธกาล

พระโสณะ พระจกัขุบาลเวลาท าจรงิท าจงัของท่านท าขนาดนัน้ เดนิจงกรมจนฝ่าเทา้แตกจนเลอืด

เตม็นองไปหมดเลย ยงัเดนิอยู่อย่างนัน้ เอาจรงิเอาจงัขนาดนัน้น่ีถ้ามนัเป็นจรงิเป็นจงั เหน็ไหม 

เวลาพระสารบีุตร พระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะ ๗ วนั เป็นพระอรหนัต์ นี่ได้พระ

โสดาบนัมาจากพระสารบีุตรฟังเทศน์พระอสัสชมิาก่อน พระโมคคลัลานะได้ฟังจากพระสารี

บุตรมา เป็นพระโสดาบนัมา บรวิาร ๕๐๐ เป็นพระโสดาบนัไปเฝ้าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้เป็นพระอรหนัต์หมดเลย เว้นไว้แต่ ๒ องคห์วัหน้าแลว้พระโมคคลัลานะ ๗ วนั ส าเรจ็ไป พระ

สารบีุตร ๑๔ วนั พระจกัขุบาลพระนี่ล้มลุกคลุกคลานต่อสูม้าตลอด  

อ านาจวาสนาคนมนัเหมอืนกนัไหม มนัเท่ากนัไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

ไปแสดงธมัมจกัฯ กบัปัญจวคัคยี ์พระอญัญาโกณฑญัญะมดีวงตาเห็นธรรมองค์เดยีว อีก ๔ ยงั

ไม่เหน็เพราะอะไร วาสนาของคนไง ปัญญาของคนไง การกระท าของคนไง  

นี่กเ็หมอืนกนั เราก็ยอ้นกลบัมาทีเ่รา เราดูครูบาอาจารยท์ีท่ า นี่ตัง้สมยัพุทธกาล สมยัหลวงปู่

เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ทีค่รูบาอาจารย์ทีท่่านพยายามสร้างศาสนทายาทขึน้มา การประพฤตปิฏบิตัิ

ขึน้มา ใครมอี านาจวาสนาขนาดไหน ใครกระท าอย่างไรใหม้นัเป็นจรงิเป็นจงัขึ้นมา แล้วฝึกหัด

ขึ้นมาให้จติใจมนัมัน่คงขึ้นมา ถ้ามันมัน่คงขึน้มามนัมปีระสบการณ์ของมนั  มนัมเีหตุมผีลไม่

เลื่อนลอย ไม่เลื่อนลอยควา้น ้าเหลวจบัตอ้งสิง่ใดไม่ได ้ 

แลว้ศกึษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าแล้วตฝีีปากนะ ตฝีีปากนี่มนัก็เป็น

ปรยิตั ิตฝีีปาก ตฝีีปากตามทฤษฎ ีไม่มเีลยสภาวะตามความเป็นจรงิ เอามาจากไหน แลว้สภาวะ

ตามความเป็นจรงิไม่ม ี ไม่มกีไ็ม่รูจ้กักเิลสไง คนฆ่ากเิลสไม่เหน็กเิลส เอาไปฆ่ากเิลสได้อย่างไร 

คนจะฆ่ากเิลส คนจะฆ่ากเิลสไปยอมจ านนกิเลสนัน่คอืกเิลส  

เวลากเิลส อุปกเิลส กเิลสคอืความโลภ ความโกรธ ความหลง ความโมโหโทโส ความ

หลงใหล การท าตวัหย าเปนี่คอืกเิลส มาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา แหม! เป็นคนด ีเมื่อก่อนเคยโกรธ

บา้ง เดีย๋วนี้หายโกรธแล้ว  
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จตินี้ว่างหมดเลย อุปกิเลส โอภาส สว่างไสว อุปกิเลส แลว้อุปกเิลสแลว้เราท าความสงบ

ของใจท าไม เวลาบอกว่าไอพ้วกกรรมฐานน่ีท าความสงบแลว้หนิทบัหญ้าๆๆ  

หนิทบัหญ้าถ้าหนิไม่ทบัหญ้ามนัก็รกไปหมดน่ะสิ หนิทบัหญ้าๆ หนิทบัหญ้ากห็นิทบัหญ้า 

แลว้เวลาไปยกหนิขึน้ล่ะ เวลาไปยกหนิขึน้เดีย๋วโดนงูกดันะ ไปยกหนิขึน้มาเดีย๋วตะขาบกดันะ 

หนิทบัหญ้าๆ ไม่มหีนิเลย ไม่มหีนิเลยมนัยิง่รกใหญ่เลย งูเงีย้วเขีย้วขอเตม็เลย เพราะอะไร 

เพราะมนัมแีต่ดงหญ้า  

ไม่ท าความสงบของใจ ใชปั้ญญาไปเลย ฮู! ปัญญาต่อสูก้เิลส ปัญญาแยกแยะกเิลส ฮู! 

ปัญญา นัน่คอืกเิลส นี่ในพงหญ้ามนัมแีต่งูมแีต่อสรพษิ แลว้อสรพษิกดัปับ๊ โอโ้ฮ! บรรลุธรรมเลย 

โอโ้ฮ! สจัธรรมมนัเป็นอย่างนี้เอง โอ๋ย! เลือดนี่เวลาพษิมนัตาย อ๋อ! นี่บรรลุธรรม 

นี่ไง มนัคอืกเิลสทัง้นัน้ เพราะอะไร เพราะมนัไม่มคีรูบาอาจารยค์อยชีแ้นะไง   

หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤตปิฏบิตัขิองท่านมาก่อน  สิง่ทีก่ระท าๆ  การฆ่ากเิลสมนั

แสนยาก ถ้าการฆ่ากเิลสแสนยาก ถ้าเราประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา ถ้ามนัจะเป็นหนิทบัหญ้า หนิทบั

หญ้าก็ทบัมนัไว้ก่อน หนิทบัหญ้ามนัก็ยงัมทีี่โล่งโถงทีพ่ืน้ฐานของเรา แลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา นี่ตรง

นี้ส าคญัเพราะอะไร เพราะส่วนใหญ่แล้วยกขึ้นสู่ วปัิสสนาไม่เป็น ส่วนใหญ่แล้วยกขึ้นสู่

วิปัสสนาไม่ได้ เพราะอะไร  

เพราะสมถกรรมฐาน วปัิสสนากรรมฐาน นี่ท าสมถะท าสมาธิแล้วไม่จ าเป็นไม่ส าคญั ไม่

มสีมถะมนัก็ไม่มงีานเลยก็แล้วกนัล่ะ ไม่มสีมถะกพ็งหญ้าไง เข้าไปกม็แีต่งูเห่า งูจงอางอยู่ในนัน้

หมดเลย แล้วเข้าไปต่อสู้ โอ้โฮย! เดนิเหยยีบหวัมนัน่ิมเท้า โฮ! กิเลสนะ กเิลสมนัโดนสตปัิญญา

ของเราใคร่ครวญแลว้ โฮ! มนัตายหมดเลย   

นี่เวลามนัเพอ้เจอ้เพอ้ฝัน มนัคอืกเิลส มนัคอืทฏิฐมิานะในใจ มันคือกิเลสที่มนัจองหองพอง

ขนในหัวใจ แล้วแอบอ้างอ้างอิงธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้จนตวัเองไม่มสีาระ 

ไม่มสีิง่ใดเป็นชิน้เป็นอนั  
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เวลาจะเป็นชิน้เป็นอนัลงในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เวลาพุทธมาม

กะเป็นชาวพุทธถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นแกว้สารพดั

นึก แก้วสารพดันึกเป็นแก้วที่มคีุณค่า คนที่มอี านาจวาสนามากน้อยแค่ไหนจะได้สจัจะได้

ความจรงิจากพระพุทธศาสนา ถ้าได้ความจรงิจากพระพุทธศาสนาท าความสงบของใจเข้ามา 

ถ้าใจสงบระงบัเขา้มาแลว้ ถ้าใจมนัสงบระงบัเป็นสมัมาสมาธ ิ ถ้าสมัมาสมาธมินัเชื่อมัน่ในธรรมะ

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ถ้าเป็นสมัมาสมาธ ิ

ถ้าเป็นมจิฉา ถ้าเป็นมจิฉากส็ าคญัตนแล้ว มจิฉา โอ้โฮย! รู้เลยนะ เห็นเลยนะ โอ้โฮ! 

เข้าใจหมดเลยนะ นี่เป็นอภิญญา แลว้ถ้ามนัออกอภญิญาไปแลว้มนักต็ดิอยู่นัน่แหละ เพราะ

คนเรากเิลสมนัฟูอยู่แลว้ แลว้พอมนัสงบแลว้ พอจติมนัสงบ จติมนัสงบเป็นมจิฉา มจิฉาเพราะมนั

ส่งออก พอมกีารส่งออก แลว้ส่งออกนัน้พอใช้ไปแลว้เป็นของชัว่คราว  

ค าว่า “ของชัว่คราว” ก าลงั ดูนักเพาะกายส ิ นักเพาะกายถ้าเขาไม่รกัษากายของเขานะ 

เดีย๋วกซ็ูบผอมหมด สิง่ทีเ่ขาจะอยู่ได ้เขาตอ้งรกัษาของเขา เขาตอ้งมสีารอาหารสมบูรณ์พอ เขา

ถงึจะเพาะกายของเขาได้ 

นี่ก็เหมอืนกนั เราท าความสงบของใจเข้ามา กว่ามนัจะสงบระงบัขึ้นมา เราเพาะหวัใจ 

เราเพาะจติใจของเรา เราตอ้งมสีต ิตอ้งมคี าบรกิรรม ตอ้งมกีารดูแลรกัษาใหจ้ตินี้มนัมัน่คงขึน้มา 

แลว้ถ้ามนัเป็นสมัมาขึน้มามนักจ็ะยอ้นกลบัเขา้มาสู่คน้ควา้หากเิลสในใจของตน แต่ถ้าเราเพาะ

หวัใจเราขึน้มาแลว้ แล้วถ้าไม่มอี านาจวาสนา เวลามนัส่งออก ส่งออกกเ็ป็นอภญิญา อภญิญาไปรู้

ไปเหน็สิง่ต่างๆ การรู้การเหน็นัน้ตอ้งใชพ้ลงังาน เหมอืนกบัไม่ไดดู้แลรกัษาหวัใจเดีย๋วมนักเ็บา

บางลง แลว้เดีย๋วมนัก็กลบัเสื่อมหมด พอเสื่อมหมดแลว้จบ  

แต่นี้มนัเป็นแต่ทางโลก ทางโลกพวกโหราศาสตร ์พวกหมอดู เวลาใครไปดูหมอนะ เขาจะ

นัง่หลบัตาเลยนะ พอลืมตานี่ทายโชะๆ เลย ไม่ใช ่นัน่คอืปฏภิาณในวชิาชพีเขา ในวชิาชพีเขาดู

หมออยู่ทุกวนั ตามสถิติตามค านวณของเขา เขาก็หลบัตาให้ใจมนัสบายเท่านัน้แหละ จะลง

สมาธิๆ  ฮา้! ขนาดนัน้เชยีวหรอื เป็นไปไดย้าก  
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ฉะนัน้ เวลามนัส่งออกๆ เหน็ไหม ถ้ามนัเป็นมจิฉาแลว้มนักจ็ะออกไปเป็นอภิญญา อภญิญา

แลว้ส าคญัตนนะ นัน่น่ะคอืกเิลส นัน่คือที่ตายของพระกรรมฐาน พระกรรมฐานถ้าลองได้ออก

อย่างนัน้ตายหมดเลย ตายจากคุณธรรมนะ ตายจากคุณธรรม ตายจากมรรคจากผลทีม่นัจะ

เจรญิกา้วหน้าไป เพราะมนัคอืกเิลส แต่ไปส าคญัตนว่าเป็นมรรคเป็นผลเป็นคุณธรรมในใจของ

ตน 

แต่ถ้ามคีรูบาอาจารย์นะ ถ้าเป็นจรตินิสยัคอืคนสร้างมาอย่างนัน้  ดูส ิ ดูอย่างแม่ชแีก้วที่

หลวงตาท่านไปทรมาน เหมอืนกนั มนัจะรูเ้หน็อะไรก็เรื่องของมนั  

“ส่งออกบา้งไดไ้หม”  

“ดงึไวไ้ม่ใหอ้อกไดไ้หม บงัคบัมนั ฝึกหดัไปก่อน”  

ถ้าไม่ฝึกหดัท าไม่ไดเ้ลย ยิง่ของมนัเคย ดูส ิดูแสงส ิเหน็ไหม จุดไฟสว่างไปหมดเลย ดบัไฟ

ส ิมดืตึ๊ดตือ๋เลย นี่กเ็หมอืนกนัพอจติมนัไปแลว้ ยิง่มนัเคยของมนันะ ออกตลอด ตอ้งรัง้ไว ้รัง้ดว้ย

อะไร สตไิง สตริัง้ไว้ จดจ่อพยายามรัง้ไว ้ รัง้กนัอยู่อย่างนัน้ ออกบา้ง โอ๋ย! รัง้ไม่ไหว เหน่ือย 

ปล่อย พอ ไปแลว้ วนัน้ีภาวนาด ีโอโ้ฮ! เหน็ไปหมดเลย ไม่รูป้ล่อยพลงังานไปแลว้  

แต่ถ้ารัง้ไว้ๆ  เหน็ไหม จนตอ้งรัง้ไว ้แล้วพยายามรัง้ไว ้รัง้ไว ้นัน่ เห็นไหม นี่ไง นักเพาะ

กาย ถ้าเขาดูแลรกัษาของเขามนัก็เข้มแขง็ขึ้นมา นี่เหมอืนกนัถ้ารัง้ไว้มนัมกี าลงั พอมกี าลงัขึ้น

มาแลว้คน้ควา้ย้อนกลบัมา ยอ้นกลบัมาเหน็อะไร นี่ไง ถ้าเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เห็นธรรม 

ตามความเป็นจรงิ ถ้าจติสงบแลว้เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ แลว้

ฝึกหดัใชปั้ญญาของเรา ถ้าเหน็แล้วมนัสะเทอืนมาก  

การเห็น  เห็นไหม ดูสิ ดูเวลาปัญญาอบรมสมาธิ เวลาปัญญาอบรมสมาธใิชปั้ญญา 

ปัญญามนัเป็นปัญญาโดยโลกียปัญญา ปัญญาแบบโลกๆ ปัญญาแบบสามัญส านึกที่เรานึกคิด

กนัเนี่ย เวลาเราทุกข์ เรายาก เรามคีวามคดิ ความคดิที่ท าให้เราทุกข์ เรายาก เรามสีตปัิญญา

เท่าทนัมนั พอมสีตปัิญญาเท่าทนัมนัดว้ยเหตุด้วยผล เอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมั
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พุทธเจา้มาเปรยีบมาเทยีบ เวลามนัปล่อย มนัปล่อยขึ้นมา มนัจะเข้ามาสู่เป็นปัญญาอบรม

สมาธ ิ 

ปัญญาอบรมสมาธคิอืปัญญาสมอง ปัญญาของมนุษย ์แลว้มันต้องมีสติปัญญามากขึ้น มัน

ต้องใช้ความรอบคอบมากขึ้น เพราะมนัตอ้งการความสงบ ความสงบบ่อยครัง้เข้าๆ จนมนัท า

ช านาญของมนั มนัช านาญมนัก าหนดมนัสงบไดเ้ลย ถ้ามนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิแล้วถ้ามนั

เห็น เห็นความคดิ จติเห็นอาการของจติ พอจติเหน็อาการของจติ ความคดิๆ ทีเ่ราทุกขเ์รายาก

อยู่นี ่เรากท็ุกข ์ทุกขเ์พราะความคดิ แลว้ความคดิโดยสามญัส านึก  

แต่เวลาจติสงบแลว้จติจบัอาการของจติไดม้นัสะเทอืนกิเลสแล้วนะ นี่ไง เวลามนัสะเทอืน

กิเลส  เราหายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ  หรอืเราจะบรกิรรมพุทโธๆๆ เวลาจติสงบเขา้มามนั

ต่างกนั พอจติสงบเขา้มาแลว้มนัมกี าลงั เพราะอะไร เพราะถ้าสมาธ ิสมาธอิบรมปัญญา ปัญญา

อบรมสมาธ ิ ปัญญาอบรมสมาธกิใ็ชปั้ญญาๆ เป็นสมาธมิาน่ีมนัใชปั้ญญาน าหน้า ปัญญาน าหน้า

มนัเป็นปัญญาวมิุตต ิมนัเป็นปัญญา 

แต่ถ้ามันเป็นเจโตวิมุตติ เห็นไหม เป็นเจโตวิมุตติเราก าหนดพุทโธ ก าหนด

สมัมาสมาธิ เวลาเป็นสมาธิมนัดิง่ลงเลย มนัละเอียดเข้าไป มนัดิง่เข้าไป โอ้โฮ! มนัขนาดไหน

ก็แล้วแต่ เรามสีตปัิญญาเท่าทนัมนั ถ้าเป็นเจโตวมิุตต ิ ถ้าจติมนัเป็นอย่างนี้ ถ้ามันก าหนด

พุทโธๆ แล้วถ้าเหมือนกับว่ามันจะตกจากที่สูง   

เวลาจติ เหน็ไหม มนัใหญ่ขึน้ ขยายตวัขึน้อะไรอย่างนี้ ก าหนดพุทโธไปเรื่อยๆ ไม่ต้องไป

ตกใจใดๆ ทัง้สิ้น นี่กิเลสมายุมาแหย่ กิเลสมันมาคอยท าให้เราเสียหาย ถ้าเสียหายมันก็ไม่

เป็นชิ้นเป็นอนัไง  มนัคอืกิเลส แล้วถ้ามนัมอีาการไง อาการตวัใหญ่ตวัเลก็ อาการต่างๆ โฮ! 

ตื่นเตน้ มนัรูเ้หน็อะไรยิง่หลงไปใหก้เิลสมนัพาออกอีก  

เวลาหลวงตาท่านสอนไง “เห็นบ้างก็ได้ ดงึไว้บ้างก็ได้” เห็นบ้างก็ได้เพราะอะไร 

เพราะว่ามนัเคยชนิ ถ้าไม่ให้เห็นเลยนี่มนัจะขาดใจตาย ถ้าดงึไวก่้อน เหน็ไหม ไอพ้วกทีรู่น้ัน่รูน้ี่

รูต้่างๆ ประสาเรานะ ไร้สาระ แต่คนอื่นเขาเป็นอย่างนัน้ คนเขาเป็นอย่างนัน้ก็เรื่องของเขา ถ้า
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คนเขาเป็นอย่างนัน้มนัเป็นสายพนัธุ์พนัธุกรรมของจติ ถ้าเป็นสายพนัธุ์อย่างนัน้เราก็ต้อง

พยายามสร้างพลิกแพลงขึ้นมาให้สายพนัธุ์นัน้มนัเข้มแขง็ขึ้นมา เข้มแขง็ขึน้มากเ็ขา้สู่มรรค  

ถ้าเขา้สู่มรรค เหน็ไหม เขา้สู่มรรค เวลาเราประพฤตปิฏบิตัขิึ้นมา ธรรมะขององค์สมเด็จ

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าถ้าเนื้อหาสาระขอ้เทจ็จรงิมนัอยู่ในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ ธรรมและวนิัยนี้เป็นกริยิา เป็นวธิกีาร มรรค ๔ ผล ๔ ต่างๆ ทีเ่ราศกึษา วธิกีารทัง้นัน้ วธิีการ

การกระท า วธิกีารคอืเราประพฤตปิฏบิตัติามแนวทางนี้ แนวทาง เหน็ไหม แนวทางทีอ่งคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าสอนเป็นแผนที่ ถ้าเป็นทฤษฎี ถ้าเป็นปรยิตักิเ็ป็นแผนที ่ในการประพฤติ

ปฏบิตัเิรากล็งในพืน้ที ่เรากจ็ะคน้ควา้หาความจรงิขึ้นมา มนัเป็นกริยิาเท่านัน้  

เวลาเป็นกิรยิาขึ้นมา เวลาเราจะประพฤติปฏิบตัิขึน้มา เวลาจติมนัสงบ จติมนัมกี าลงั

ขึน้มานี่กริยิาทัง้นัน้ คอืกิรยิา กริยิาคอือาการไง อาการของจติ ถ้าอาการของจติไง มนัคอือาการ

ของจติ มนักค็อือาการของกเิลส อาการของกเิลสไง ถ้าสตสิมัปชญัญะเราเบาบางลง 

สตสิมัปชญัญะมนักเ็ป็นอาการของกเิลส ถ้าเรามสีติปัญญาขึ้นมามนัก็เป็นกิรยิาอาการของ

ธรรม เวลาประพฤติปฏบิตัธิรรมมนัเป็นอาการของธรรม มนัเป็นอาการของกิเลส เป็นอาการๆ 

มนัยงัไม่เป็นความจรงิ คอืมนักค็อืกเิลสอยู่นัน่น่ะ 

เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า เทฺวเม ภิกฺขเว ทางสองส่วนที่ไม่ควร

เสพ อตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ

มชัฌมิาปฏปิทา มชัฌมิาปฏปิทาคอืความสมดุลพอด ีแลว้ตรงไหนสมดุล  

เวลาเราประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา นี่ไง ถ้ามนัฟุ้งมนัซ่าน เรามสีตปัิญญาขึน้มา นัน่กส็ตธิรรม 

ถ้าเราท าสมาธไิด ้ เราท าความสงบของใจไดน้ี่หนิทบัหญ้าๆ กเ็ป็นสมาธธิรรม ถ้ามนัเกดิปัญญา

ขึน้มา ปัญญาทีเ่ราฝึกหดัภาวนามยปัญญา ปัญญาจากการภาวนา มนักเ็ป็นปัญญาธรรม  

เออ! แล้วถ้าเอางานชอบ เพยีรชอบล่ะ แล้วว่างานชอบ งานอะไร งานเห็นนิมติใช่ไหม งาน

ส่งออกหรอื งานอยากรูค้นโน้น วาระจติเขาหรือ งานอะไร  
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งานก็เข้าสู่มรรคสิ งานกเ็ขา้สู่กเิลสส ิงานกเ็ขา้มาภายในส ิแลว้เขา้อย่างไร เพราะพลงังาน

มนัส่งออก มนัจะหุบเข้ามาไม่ไดห้รอกถ้าคนท าไม่เป็น คนท าไม่เป็น คนท าไม่ได้จะท าอย่างไร 

นี่เวลาคดิ คดิกส็มองเขาคิดแล้วนะ ส่งออกแล้วนะ มนัถึงต้องท าความสงบของใจแล้วฝึกหดั 

การฝึกหดั การประพฤตปิฏบิตัขิองเรา เราฝึกหดัไง  

มนัคอืกเิลส มนัคอืกเิลสคอืตวัตนของเรา นี่คอืกเิลส เวลาเราศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ สรรพสิง่ในโลกน้ีเป็นอนิจจงั สรรพสิง่ในโลกน้ีเป็นอนิจจงัคอืวตัถ ุ วตัถ ุ

สสารในโลกนี้เป็นอนิจจงั มนัแปรสภาพของมนั เขา้ใจไดห้มด เพราะสรรพสิง่ในโลกนี้ไม่มคีงที่

ทัง้สิ้น มนัแปรสภาพตลอด  

ท าความสงบใจเขา้มา ท าความสงบใจเขา้มา ถ้าท าความสงบใจเขา้มา จติมนัสงบแลว้

ยกขึน้สู่วปัิสสนา เวลาวปัิสสนาไปเหน็ไหม พจิารณากาย พจิารณาเวทนา พจิารณาจติ พจิารณา

ธรรม พิจารณาแยกแยะของมัน ถ้าพิจารณากาย กายในแง่มุมใด พจิารณากายแตกต่าง

หลากหลายเยอะมาก เวลาพูดถึงขัน้ของปัญญานะ ปัญญาไม่มขีอบเขต ปัญญาของคนไม่มี

ขอบเขตเลย ใชพ้จิารณากาย พจิารณากายอย่างไร พจิารณาโดยเจโตหรอืปัญญา พจิารณาโดย

เทยีบเคยีง พจิารณาหรอืโดยเหน็ภาพ พจิารณากายอย่างไร การพจิารณากาย พจิารณากาย

พจิารณาเพื่ออะไร  

การพจิารณา เหน็ไหม นี่ไง อนัตตา อนัตตาคอืการท าลายตวัตน อนิจจงัคอืสสารที่มนัแปร

สภาพของมนั แต่กิเลสตณัหาความทะยานอยาก อวชิชามนัอยู่กบัจติ เพราะจตินี้เป็นเรอืนทีอ่ยู่

ของกเิลส เรอืนที่อยู่ของพญามาร ฉะนัน้ เวลาเราจะถอดถอนกเิลส เวลาถอดถอนกเิลสนะ ธรรมะ

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ สพฺเพ ธมมฺา อนตฺตา สพฺเพ ธมมฺา อนตฺตากใ็ช่ สพฺเพ 

ธมมฺา อนตฺตา ธรรมทัง้หลายเป็นอนัตตา เราตอ้งท าใหเ้ป็นอนัตตาดว้ย แลว้ท าอย่างไรใหเ้ป็น

อนัตตาล่ะ ถ้าไม่ท าใหเ้ป็นอนัตตาก็เป็นอนิจจงัไง  

คิดกันโดยโลกโดยสงสารอนิจจังทัง้นัน้ มนัเป็นอนิจจงัเพราะมนัเป็นเช่นนัน้เอง มนั

เป็นเช่นนัน้เอง อ้าว!  ก็เห็นๆ อยู่ มนัแปรสภาพ มนัเป็นเช่นนัน้เอง แต่ไม่เคยเหน็ตวัตน แต่ท า
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สมาธไิม่เป็น ไม่เคยเหน็ใจของตน ไม่เคยเหน็ตวัตนของตน ไม่เคยเหน็กเิลสของตน แลว้อนัตตา

ตรงไหน  

นี่ไง จติสงบแลว้ไง ถ้าจติสงบแลว้นี่งานชอบ ถ้างานไม่ชอบมนักง็านโลกๆ งานโลกๆ 

อนิจจงัสสารนี้แปรสภาพ สสารมนักม็อียู่กบัโลก แต่มนัแปรสภาพของมนัไป เปลี่ยนแปลงของ

มนัไป อนิจจงัทุกคนรูไ้ดห้มด วทิยาศาสตร ์แต่อนัตตาล่ะ อนัตตาเป็นอย่างไรถงึเป็นอนัตตาล่ะ  

เพราะธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ปรารถนารือ้สตัวข์นสตัว ์ รื้อสตัวข์นสตัว์

รือ้อะไร รือ้สตัวโ์ลก สตัตะผูข้อ้ง จิตนี้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ ถ้ามันจะรื้อมันก็รื้อจิตดวงนี้  

ถ้ารือ้จติดวงนี้นี่ตวัตนของมนัไง  

ถ้าเขา้สู่สมาธไิม่ได้กเ็ข้าสู่ตวัตนของตนไม่ได้ เข้าสู่ตวัตนของตนไม่ได้มนัก็ไม่เป็นสมถกร

รมฐาน ตวัหนิทบัหญ้าๆ นัน่น่ะ มงึไดท้บัหรอืเปล่า มงึรูจ้กัหนิหรอื รูจ้กัหญ้าหรอื รูจ้กัใจหรอื รูจ้กั

ภพหรอื ไม่เคยรู้อะไรสกัอย่าง มนัคอืกเิลสไง ศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

มาแลว้ตฝีีปาก ตฝีีปากมนักเ็ป็นเรื่องโลกๆ  มนัไม่มขีอ้เทจ็จรงิในสจัธรรม  

ถ้ามขีอ้เทจ็จรงิในสจัธรรม เวลาจติสงบเขา้มาแลว้เข้ามาสู่ใจของตน ถ้าเขา้สู่ใจของตน ใจนี้

ยกขึน้สู่วปัิสสนา เวลาใจน้อมไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจติ เห็นธรรม ตามความเป็นจรงิ 

ฝึกหดัใชปั้ญญา ถ้ามนัฝึกหดัใชปั้ญญาถ้ามนัเป็นพจิารณาของมนั  อาการ อาการการฝึกหัด 

อาการการกระท า เวลาถ้าพจิารณาไปแล้วมันปล่อยมันว่าง  

ว่างแบบเลื่อนลอย ว่างแบบไม่มีเหตุมผีล แต่มนักเ็ป็นการฝึกหดั มนัว่าง ว่างอะไรล่ะ 

แลว้อะไรว่าง มนัไม่มเีหตุมผีล  

มนัมเีหตุมผีลมนัตอ้งฝึกหดัซ ้าของมนั ซ ้าแลว้ซ ้าเล่าๆ การฝึกหดัซ ้าแลว้ซ ้าเล่า เหน็ไหม 

เพราะกเิลสมนัแก่นของกเิลส กเิลสนัน่มนัเป็นแก่นของกิเลส กิเลสมนัครองหวัใจของสตัว์โลก 

มนัเป็นที่อยู่ที่อาศัยของมนั แล้วมนัจะยอมคายยอมให้ที่อยู่อาศยัของมนัใหค้นอื่นใหส้จัธรรม

เขา้มาครอง มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก มนัไม่มอียู่จรงิ ถ้าไม่มอียู่จรงิ เหน็ไหม เรากต็อ้งท าความสงบ
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ใจใหม้ากขึน้ แลว้พจิารณาซ ้าแลว้ซ ้าเล่าๆ แลว้พจิารณาใหม้นัถูกตอ้งดงีาม ความว่าถูกตอ้งดี

งามใหม้ชัฌมิาปฏปิทา ใหม้นัสมควรแก่ธรรม ใหม้นัเป็นมชัฌมิาปฏปิทาคอืความสมดุลพอด ี 

ความสมดุลพอด ีเหน็ไหม มรรค ๘ เพยีรชอบ งานชอบ ระลกึชอบ สตชิอบ ปัญญาชอบ ถ้า

มนัชอบธรรม เหน็ไหม มนัชอบธรรมมนัก็มชัฌมิาปฏิปทาทางสายกลาง กลางหวักิเลส ตีหวั

กเิลส พอตหีวักเิลสขึน้ไปมนัรู ้ เราพจิารณาไปเถอะมนัจะเกดิความมหศัจรรย์ เวลามนัทุกข์มนั

ยาก มนัแผดมนัเผา มนัทุกข์มนัยากนะ เวลาคนมนัตงึมนัเครยีดมนัแผดเผาหวัใจทุกขย์ากมาก 

เวลาถ้ามสีตปัิญญาขึน้มามนักส็งบแลว้ มสีตปัิญญากป็ล่อยวางไดช้ัว่คราวๆ  

แล้วถ้าคนมอี านาจวาสนานะ พยายามก าหนดลมหายใจ พยายามก าหนดพุทโธ ใช้

ปัญญาอบรมสมาธ ิถ้ามนัสงบระงบัเขา้มาได ้สมาธกิย็ิง่ลกึซึ้งเขา้ไปมากขึ้น โอ! สุดยอด แลว้สุด

ยอดขึ้นมาแลว้ สุดยอดขึน้มาแค่นัน้หรอื มนัเริม่ตน้ เหน็ไหม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ทัง้หมดเป็นกริยิา กริยิาคอืการกระท า คอืการววิฒันาการ พฒันาการของจติ  

มนัยังไม่ท าอะไรเลย โอ๋ย! พอท าความสงบใจ นิพพาน นิพพานอะไรของเอง็ มนัมตีน้มี

ปลายทีไ่หน นัน่คอืกิเลสทัง้นัน้  

เวลาอยู่กบัโลกกม็คีวามทุกขค์วามยาก เวลามนัจะประพฤตปิฏบิตักิท็ุกขย์ากเขา้ไปมากขึน้

อกี เพราะอะไร เพราะมนัไม่บรรลุธรรม แลว้ท าไมต้องบรรลุธรรมด้วยล่ะ แต่เวลาประพฤตปิฏบิตัิ

ขึ้นมาเอ็งจะบรรลุไม่บรรลุ ถ้ามันมีมรรคมผีลขึ้นมา มรรคผล สจัธรรม ภาวนามยปัญญา 

ปัญญาเกิดจากการภาวนาในการกระท า มนับบีบี้สไีฟกเิลสตวัแบนแต๊ดแต๋ เวลากเิลส ปัญญา

มนัเกิดขึ้น ปัญญามนัแสวงหา ปัญญามนัขุดคุ้ยขึ้นมา มนัหลบมนัหลีกนะ โอ๋ย! ไม่ม ี ว่างหมด

เลย มนัเป็นจุดเป็นต่อม จุดกค็อืจุดกเิลส ต่อมกต็่อมกเิลส กเิลสมนัอา้งชื่อ กเิลสมนัชื่อต่อม กเิลส

มนัชื่อจุด จะจุดจะต่อมกเิลสทัง้นัน้  

ธรรมมนัคอือะไร ธรรมมนัจบัมาพจิารณา ธรรมคอืสจัธรรมที่มนัจะเกิดขึ้นจากการภาวนา 

การภาวนาขึ้นมาภาวนาอย่างไร ภาวนาโดยลิ้นใช่ไหม ตฝีีปากใช่ไหม แลว้พฤตกิรรมออกมา

เพราะอะไร เพราะมนัไม่มอียู่จรงินะ ถ้าไม่มอียู่จรงิ ทุศลี ทุศลีกพ็ูดโกหกมดเท็จพูดปดไปเรื่อย
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เฉ่ือย พูดอะไร พูดธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ไง ลิ้นสองแฉก ลิ้นเอาไวค้อย

บดิเบอืนไง มนัไม่เป็นความจรงิหรอก  

ถ้าเป็นความจรงิมนัซื่อสตัย์ เป็นจรงิก็คอืเป็นจรงิ ไม่เป็นจรงิเราก็พยายามจะฝึกฝนอยู่นี่ 

ถ้าเป็นจรงิผลของสจัธรรมมนัใหค้วามสุขอยู่แลว้ มนัใหค้วามความสุขแน่นอน แมแ้ต่เราชนะ

ความคดิเราเป็นครัง้เป็นคราวนะ บางทคีวามคดิมนัฟูขึน้มา แลว้เรามขีนัตธิรรมอดกลัน้ เราชนะ

มนัได ้ เรายงัภูมใิจ แลว้ถ้าความคดิมนัเกิดขึ้น เรามสีติปัญญาใคร่ครวญหาเหตุหาผลจน

ความคดิมนัดบัไป เรายิง่มคีวามภูมใิจมากขึ้น แลว้เรามคีวามภูมใิจมากขึน้ แลว้เราพยายาม

กระท าใหม้นัเกดิขึน้เป็นเนื้อหนัง  

นี่ไง ธรรมะสดๆ รอ้นๆ มรรคผลนิพพานสดๆ รอ้นๆ เวลาความทุกข์ความยากมนับบีมนั

คัน้ ความทุกขส์ดๆ ร้อนๆ ไม่ตอ้งบอกเลย แค่นัง่ไม่ต้องขยบัมนัก็ปวดแล้ว แค่ไม่มอีาหารตกใส่

ถึงกระเพาะมันก็หวิข้าวแล้ว โรคหิวเป็นโรคประจ าตวั มหีิวมกีระหายมคีวามทุกขค์วามยาก

มาตลอด  

เรื่องของความทุกขค์วามยากมนัมขีองมนัอยู่แลว้ แลว้เวลาเราประพฤติปฏบิตัิขึ้นมามนั

ทุกข์ยากมากขึ้น ทุกข์ยากมากขึ้นจริงๆ เพราะกิเลสมันแสนดื้อ กิเลสมันปลิ้นมันปล้อน แล้ว

มันหลอกมันลวง เวลาคิดจะประพฤติปฏิบัติขึ้นมา สมัยในกึ่งพุทธกาล หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่

มัน่ท่านเป็นพระอรหนัต์ ครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติมาเป็นธรรมทายาท  เราอยาก

ประพฤตปิฏบิตับิา้ง เรามกีระท าบา้ง แหม! พอเราคดิแลว้มนัแช่มชื่นนะ โอ!้ เรากเ็ป็นเอก เราก็

เป็นบุรุษอาชาไนยคนหนึ่ง เราจะตอ้งปฏบิตัไิด ้ เราจะปฏบิตัริบีปฏบิตัเิตรยีมเนื้อเตรยีมตวัขนขา้ว

ขนของจะไปปฏบิตัเิลย  

พอไปถงึ อา้ว! วา้เหว่แลว้ มนัเงยีบ มนัเหงา มนัวเิวก มนัไม่มเีพื่อนคุย โอ!้ แลว้มาอยู่คน

เดยีว โอ๋! มาทุกขม์ายาก เวลาคดิมนัคดิไดท้ัง้นัน้ แต่เวลาท าแล้วไปไม่รอด เวลาไปไม่รอดเพราะ

กเิลสมนัยิง่ใหญ่ กเิลสมนัหลอกลวงทัง้สิน้ มนัคอืกเิลสไง เวลาคดิว่าโอ๋ย! หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่

ท่านบรรลุธรรมไปแลว้ เราจะท า ท าไมจะท าไม่ได ้ เราท าได้ทัง้นัน้ ยิง่ถ้าเป็นคนทีเ่ขามเีล่ห์

เหลีย่มนะ เขาบอกว่าศึกษาไวม้ากๆ แล้วไปท าตอนใกล้ๆ  จะตาย เวลาใกลจ้ะตายพจิารณาเลย  
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มันประมาทขนาดนัน้ เพราะอะไร เพราะหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านท าเป็นตวัอย่าง 

ท่านท าของท่านจรงิๆ  แต่ท่านสมบุกสมบนัมามาก หลวงตาท่านเล่าประจ า เพราะหลวงตาเป็น

พระอุปัฏฐากคลุกคลกีนัมา ๒ องค์ มาตลอด หลวงปู่ มัน่ท่านจะเล่าถงึว่าท่านไปทีไ่หน เจอ

เหตุการณ์อย่างไร มคีวามทุกขค์วามยากขนาดไหน ไปอยู่ทีไ่หน คนไม่รู้เขาไม่เคยใส่อาหารให้

กนิเลย ใส่ข้าวเปล่าๆ มา เขาบอกว่าพระกรรมฐานเขาไม่ฉันเนื้อสตัว์ เลยไม่มอีะไรจะใส่ให ้จะ

กนิถัว่กนิงากไ็ม่ม ีท่านก็ไม่ปรปิากสกัค า ไปอยู่ทีไ่หนทุกข์ๆ  ยากๆ ทัง้นัน้ ไปอยู่ทีไ่หนเขาไล่ เขา

ไม่ใหอ้ยู่อย่างนี้ เยอะแยะไปหมด  

นี่ไง นี่ประสบการณ์ของพระอรหันต์ กว่าที่จะได้เป็นพระอรหนัต์ท่านประพฤตปิฏบิตัิ

มา ท่านต่อสูม้าขนาดไหน  

ไอ้เรานะ แหม! หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นพระอรหนัต์ เราศกึษามากๆ ดูส ิท่าน

เคยท าอย่างไร จ าท่าเลย เหมอืนก าลงัภายในเลย ฝึกท่าไหนจ าไวใ้หห้มดเลย แลว้ตอนนี้เราใช้

ชวีติของเราใหคุ้ม้ค่าก่อน แลว้พอแก่เฒ่าแล้วเรามาปฏบิตั ิเราจะเป็นพระอรหนัต์เลย  

มนัคอืกเิลส ขนาดเราเป็นหนุ่มเป็นแน่น เรานัง่ เรายงัทุกข์ยงัยาก สิง่ใดทีเ่ราจะต่อสูก้บัมนั 

จะลุกกโ็อย นัง่กโ็อยอยู่นี่ แล้วเดนิจงกรม นัง่สมาธิภาวนาขึ้นมา แล้วไม่รู้ว่าวนัไหนจติมนัจะ

สงบขึน้มา แลว้สงบขึน้มาแลว้ เราฝึกหดัใชปั้ญญาไปแลว้มนัจะมกี าลงัมากพอขนาดไหน ถ้ามี

ก าลงัมากพอ ถ้ามสีมาธเิป็นพืน้ฐานนะ เวลาปัญญามนัแหลมคม คมกล้านะ ธรรมาวุธ ปัญญา

เหมอืนดาบเพชร เวลามนัฟาดฟันกเิลสนะ กเิลสมนัหลบมนัหลกี โอโ้ฮ! มนัซุกหวัเลยนะ โอ๋ย! 

ว่างหมดเลย  มนัไม่มเีหตุมผีล  

พจิารณาซ ้าแลว้ซ ้าเล่า มนัเกดิความมหศัจรรย ์มนัเกดิการเห็นว่ามรรคมนัเป็นอย่างไร เกดิ

การเหน็ว่าภาวนามยปัญญาเวลามนัโชติช่วงขึ้นมาจากความเพยีรของเรา จากที่ว่าเราเก็บ

หอมรอมรบิ เราจะไปภาวนาแลว้ เรายงัไปวเิวก ออกไปมนัวา้เหว่ มนัเงยีบเหงา มนัท าไม่ได ้เดนิ

จงกรมไปแลว้ เดนิสองสามท ี โอย! ปวดเทา้ นัง่สมาธไิปแลว้ โอย! มนัปวดหลงั เวลาจะภาวนา

ขึน้มา มดืขึน้มา โอ๋ย! เดีย๋วกลวัผ ีกลวัไปหมดล่ะ  
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แต่เวลาพอมนัพฒันาขึ้นไป มนัเป็นจรงิเป็นจงัขึ้นมา โอ! มนัจะหาที่วิเวกนะ มันจะหาที่

สงบสงดันะ จะอยู่คนเดียวๆ เวลาละเอยีดขึน้ไปๆ มนัทุกวนิาททีีจ่ะตอ้งควบคุมใจตลอด  

เวลาหลวงตาทา่นพูดเอง “เวลาท่านปฏิบติั จิตใจน่ีย่ิงกว่านักโทษ คมุมนัขนาดท่ีว่า

นักโทษร้ายเป็นผู้ร้ายตวัฉกาจต้องมีผู้คมุ ๔ คนพร้อม ท่านคมุของท่านทัง้วนัทัง้คืนมา

ตลอด ๙ ปี”  

คนท าจรงิๆ เขาท ากนัอย่างนัน้ ไม่มหีรอก โอ๋ย! นอนหลบัไปตื่นมาเป็นพระอรหนัต์ ไม่ม ี

ถ้ามนัมนีัน่น่ะมนัคอืกิเลส มนัคอืกเิลส แลว้สิง่ทีเ่ป็นอาการๆ ของมนั เวลาอาการของมนัวธิกีาร

คอือาการ แลว้คอือาการ อาการกระท าขึน้มา ถ้ามนัเป็นจรงิมนัเป็นมรรค ถ้ามนัไม่เป็นจรงิมนัคอื

อาการของกเิลส กเิลสมนัปั้นมนัแต่งขึน้มา แลว้ถ้ามนัเป็นอาการของกเิลส เดีย๋วมนัจะใหผ้ล มนั

จะใหผ้ลเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ ใหผ้ลเป็นความผดิพลาด ใหผ้ลเสื่อม มสีิง่ใดที่เป็นคุณงามความดจีะ

เสื่อมหมดเลย เสื่อมไปแล้วนะไปนัง่ทุกขย์ากอยู่นัน่  

แลว้ถ้าคนมสีตปัิญญา คนถ้ามอี านาจวาสนา เขาก็พยายามจะฟ้ืนฟู จากเสื่อมกต็อ้งฟ้ืนฟู

ขึน้มา พยายามประพฤตปิฏบิตัขิึน้มาใหเ้ขา้มาสู่ศลี สมาธ ิปัญญา มนัเป็นหนทางของมรรค มนั

เป็นหนทางทางเดียวที่เราจะเข้าไปหาครอบครัวของมาร เข้าไปสู่สจัจะความจรงิ แลว้ถ้ามนั

ท าจนเป็นพืน้ฐานได ้ 

มนัคอืกเิลส ถ้ามนัคอืกเิลส คอืความคดิทีม่นัฉุกคดิขึ้นมาในใจ แลว้มนัเป็นสิง่ที่ยอกอก มัน

เป็นสิง่ทีท่ าใหเ้ราหวัน่ไหวนะ นัน่มนัคอืกเิลส อย่าไปเชื่อมนั มนัคอืกเิลส คดิขึน้มาทไีร เวลามนัมี

ความคดิขึ้นมาทไีรท าให้หวัน่ไหวไปหมดเลย ท าใหเ้ราไม่มคีวามเชื่อมัน่ตวัเองเลย นัน่ล่ะมนัเริม่

เจาะแลว้นะ กเิลสเริม่เจาะแลว้นะ มนัเริม่เจาะเริม่ไช ประเดีย๋วตน้ไมต้ายหมดล่ะ ความดคีวาม

งามของเราลม้เหลวไปหมดล่ะ   

แต่ถ้าเรามสีติมีปัญญานะ สรรพสิ่งในโลกนี้เป็นอนิจจัง สรรพสิง่ในโลกนี้เป็นอนิจจงัคอื

ว่ามนัแปรสภาพของมนัไปแลว้ ความทุกขค์วามยากมนักแ็ปรสภาพของมนัไปแลว้ สิง่ทีเ่รา

พยายามจะกระท าของเราขึน้มาใหม่ ท าของเราท าแลว้ท าเล่า พอขึน้มาใหม่แลว้นะ พอถ้าท าได้ 
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เวลาท าขึน้มาใหม่ เรามสีตมิปัีญญา เราควบคุมของเรา ฟ้ืนฟูเราขึน้มา พอฟ้ืนฟูขึน้มาแลว้ ฟ้ืนฟู

เพราะอะไร เพราะเหตุ ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ มนัตอ้งมเีหตุ มนัตอ้งมกีารกระท า พอมเีหตุ

ขึน้มา เราท า เสื่อมแลว้ฟ้ืนฟู ฟ้ืนฟูแลว้เสื่อม อ๋อ! ชกัช านาญในเหตุ นี่ไง พอช านาญแลว้เรารกัษา

ของเรา รกัษาของเราแลว้ เราดูแลของเรา แลว้จะเห็นคุณค่ามากเลย  

โอ้โฮ! กินอิ่มนอนอุ่นเกินไปมนัก็ภาวนาไม่ได้ ถ้าเราไม่เขม้แขง็ ร่างกายเราไม่ดูแลรกัษา 

มนักจ็ะเดนิจงกรมไม่ไหว มนัเห็นเหตุเห็นผลหมดล่ะ แล้วมนัก็จะควบคุมดูแลท าความสมดุล

ความพอดขีองเรา เราปฏบิตัขิองเรา เหน็ไหม เราปฏบิตัขิองเรา พจิารณาของเราไปซ ้าแล้วซ ้า

เล่า การที่ซ ้าแล้วซ ้าเล่าพอจติสงบแลว้จบัขึน้มามนัก็เป็นภาวนามยปัญญา  

แต่ถ้าเราปฏิบตัิของเราเดนิจงกรม นัง่สมาธิภาวนา เราคดิเองๆ อนันี้นี่กิรยิาอย่างนี้มนั

เป็นกิเลส มนัเป็นสญัญา ในวงกรรมฐานปัญญากบัสญัญานี่เป็นของทีต่อ้งแยกใหช้ดั ตวัเราเองนี่

ต้องแยกสญัญากบัปัญญาให้ชดั ส่วนใหญ่แล้วเป็นสญัญาคอืความจ าได้หมายรู้ พอเป็นสญัญา 

สญัญาแล้วนี่ใจมนัก็ฉุกคดิขึ้นมา แลว้มนักค็ดิต่อเนื่องไปหมดเลย นี่มนัเป็นปัญญาตรงไหน มนั

เป็นสญัญาทัง้นัน้ 

ขณะทีเ่ราจติสงบแลว้เหน็สตปัิฏฐานตามความเป็นจรงิ เวลาเราพจิารณาไปแลว้นี่ ถ้าสมาธิ

มนัเบาบางลงนะ เดีย๋วมนักก็ลบัมาสู่สญัญา กลบัมาสู่สญัญาคอืคดิไปแลว้ มนักค็ดิเปล่าๆ คดิจดื

ชดื แต่ถ้ามนัมสีมัมาสมาธนิะ เวลาเราคดิไปแลว้กเิลสมนัหลบมนัหลกี กเิลสมนัหลบมนัซ่อน 

โอ๋ย! มนัว่างหมด มนัดหีมด มนัพจิารณาไป แลว้ถ้าพจิารณาไปแลว้ พอใชปั้ญญาไปบ่อยครัง้เขา้ 

ประเดีย๋วมนักจ็ะจดืชดื ค าว่า “จดืชดื” พจิารณาไปแลว้ คดิไปแลว้มนัไม่ทะลุปรุโปร่ง นัน่ล่ะคอื

สมาธมินัอ่อน 

ถ้าสมาธิมนัอ่อน สมาธิมนัอ่อนเพราะมนัเดินจงกรม นัง่สมาธภิาวนาไปแล้ว มนักส็กัแต่

ว่า คอืท าสูญเปล่าไง แต่ถ้าเรากลับมาที่สมาธิ พอกลับมาที่สมาธิแล้ว พอสมาธิมันเข้มแข็ง 

สมาธมินัมกี าลงั ถ้าจติใจมนัมจีติใจทีอุ่ดมสมบูรณ์ จติใจทีเ่ขม้แขง็มกี าลงัขึน้มา พอใชปั้ญญาไป 

โอ๋ย! มนัทะลุปรุโปร่งไปเลย นี้คอืภาวนามยปัญญา พิจารณาซ ้าแล้วซ ้าเล่าๆ เวลามัน
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พิจารณา เวลามนัขาด นี่ไง ถ้ามนัไม่มเีหตุไม่มผีล มนัไม่มเีหตุไม่มผีลมนัจะเป็นธรรมได้อย่างไร 

มนัคอืกเิลส  

แต่ถ้ามนัเป็นธรรม เวลามนัขาด สกักายทฏิฐิ วจิิกิจฉา สลีพัพตปรามาส มนัเกดิความ

มหศัจรรยน์ะ ถ้ามนัขาดจรงิๆ มนัขาดเพราะอะไร เพราะมนัมขีณะ พอมขีณะขึน้มามนัมเีหตุมผีล 

คนเราจะนอนก็รูว่้านอน ตื่นกรู็ว่้าตื่น กนิก็รูว่้ากนิ จะถ่ายกรู็้ว่าถ่าย ไอน้ี่ถ่ายก็ไม่รู ้กนิกไ็ม่รู ้ไม่รู้

อะไรเลย แต่อิ่มหน าส าราญ โอ๋ย! บรรลุธรรมๆ แต่ไม่รูน้ะ ไม่รูว่้ามนับรรลุตอนไหน ไม่รูบ้รรลุ

อย่างไร ไม่รู ้ เฮย้! แล้วมงึบรรลุไดอ้ย่างไรวะ แต่เขา เขาว่าบรรลุธรรมนะ 

แต่ถ้าบรรลุธรรมมนัมีเหตุมผีลของมนั มนัชดัมนัเจนของมนั สกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 

สีลพัพตปรามาส เวลาสงัโยชน์มนัขาด พอขาดไปแล้วอกปุปธรรม คาํว่า “อกปุปธรรม” 

อฐานะท่ีจะเสื่อม อฐานะท่ีจะหยาํเป น่ีเพราะมนัไม่สีลพัพตปรามาสมนัไม่ลูบไม่คลาํ ถ้าไม่

ลูบไม่คล านะ เวลาในวงกรรมฐานครูบาอาจารยเ์รื่องนี้ท่านไม่ยอมเลยล่ะ เพราะอะไร เพราะพระ

โสดาบนัอยากจะประพฤตปิฏบิตัใิหเ้ป็นพระสกทิาคาม ี พระอนาคาม ี พระอรหนัต ์ ใหส้ิน้กเิลสไป 

ถ้าสิน้กเิลสไป เวลาเราประพฤตปิฏบิตัจินบรรลุธรรมมนัลงทุนลงแรงขนาดไหน  

แลว้ถ้าต่อเน่ืองต่อไปมนัจะมคีวามละเอยีดรอบคอบมากขึน้ สตเิป็นมหาสต ิจากสตนิะ พวก

เราสติๆ  ยงัเลอะเลอืน แลว้ถ้าเป็นมหาสติมนัจะละเอียดขนาดไหน ถ้าเป็นมหาสติมนัจะ

รอบคอบแค่ไหน แลว้เวลาปัญญา มหาปัญญา ปัญญาทีล่กึซึ้ง ปัญญาที่แยกแยะ ปัญญาทีเ่ข้าไป

จกิหวัดงึหวักิเลสออกมาเผชญิหน้าแล้ววปัิสสนามนั โอว้! มนัยงัอกีเยอะแยะ แลว้เวลาท าขึน้ไป 

พจิารณาขึ้นไป มนัมหศัจรรย์ขนาดไหน เวลาครูบาอาจารย์ของเราท่านประพฤติปฏบิตัิขึ้นไป

มนัมหศัจรรย์ มหศัจรรย์ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้นะ 

เวลาเราศกึษามาๆ ศกึษามากส็าธุ กซ็าบซึ้งแต่กส็งสยั แต่คดิว่าเราจะท าไดห้รอืไม่ได ้มนั

จะเป็นจรงิหรอืไม่เป็นจรงิ แต่ถ้าเวลาภาวนาไปๆ มนัเหน็ภาวนามยปัญญา ปัญญาจกิหวักเิลสมา 

มนัไปจกิหวัไปดงึหวักเิลสมาพจิารณามาเชอืดมนัท าลายมนั เวลามนัรู ้มนัเห็นอย่างนัน้ มนัเกดิ

ความมหศัจรรยข์ึน้มา โอโ้ฮ! มนัมหศัจรรย ์ นี่คอืกิรยิา มนัคอืกริยิาของธรรม แต่เวลาพจิารณา

ไปๆ  เวลามนัขาดนัน้ถงึเป็นคุณธรรม  
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ถ้าเป็นคุณธรรมแลว้นะ สิง่นี้เพราะอะไร เพราะจตินี้เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ ถ้าจตินี้

เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะมนัไม่มตี้นไม่มีปลาย คือทุกคนเราเสมอกันไม่รู้การเกิดและการ

ตาย หมุนกนัไปอยู่อย่างนี้ ถ้าบรรลุธรรมแลว้จบ  

อกี ๗ ชาต ิค าทีว่่า “ไม่มตีน้ไม่มปีลาย กบัอกี ๗ ชาต”ิ รูต้วัเองทนัทว่ีาอีก ๗ ชาต ิถ้ายงัอยู่

เป็นพระโสดาบนั แต่ผูท้ีเ่ป็นพระโสดาบนัส่วนใหญ่แล้วท่านจะไม่นิ่งดูดาย ท่านจะพยายาม

ของท่านขึ้นไปเต็มที่ ถ้าพยายามของท่านไปเต็มที่ศีลนี่ส าคญั เพราะที่ได้มาก็ได้เพราะด้วย

ศีล ศีลคอืความปรกติของใจ ใจไม่ทุศลี ใจไม่กะล่อน ใจไม่ปลิ้นปลอ้น ใจซื่อสตัย ์ ใจอ่อนน้อม

ถ่อมตน อ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรม เพราะต้องการประพฤติปฏิบตัิขึ้นมาให้เป็นธรรม  เพราะ

อ่อนน้อมถ่อมตนมนัถึงฟ้ืนฟูขึน้มาเป็นธรรมได้ 

แต่ถ้ามนัเกดิทฏิฐมิานะ มนัทุศลี มนัเป็นไปไม่ได ้มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลย มนัจะเป็นมจิฉาทฏิฐิ 

ถ้ามนัทุศลีมนัจะเป็นมจิฉา มจิฉาจะเขา้สมัมาไม่ได้ มจิฉามนัจะออกไปทางอภญิญา ทางรู้วาระ

จติ ค าว่า “รู้อภิญญา” เราเห็นว่ามนัชัว่คราว รู้แป๊บเดยีวก็เสื่อมหมด เป็นไปไม่ไดท้ี่คนรู้อย่าง

นัน้จะรูไ้ด้ แมแ้ต่โรงไฟฟ้านิวเคลยีร ์แม้แต่สารปรมาณูเขายังต้องเปลี่ยนเลย ถึงเวลาแล้วเขา

ต้องเปลีย่นแท่งใหม ่แล้วเอง็จะรูช้ดัเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ไดห้รอก ไอท้ีพู่ด พูดกนัว่ารูน้ัน่ เรา

ฟังแลว้ข าๆ ไม่เชื่อ ไม่เชื่อ  

แต่ถ้าเป็นความจรงิ เวลาประพฤตปิฏบิตัมินัเป็นความจรงิขึน้มา แต่เวลาคนทีป่ฏบิตัมิาน่ี

มนัเป็นอุปาทาน มนัเป็นความเห็นนัน้เรื่องของเขา เรื่องของสตัวโ์ลก มนัคอืกเิลสนะ สิง่ที่เป็น

ต่อมเป็นจุดเป็นต่อมอะไร กเิลสทัง้นัน้ เพราะมนัสมมุตขิึน้มาเอง มนัพูดขึน้มา จ าขึน้มา มนัไม่

เหน็จรงิหรอก 

ถ้าเหน็จริงนะ โอ้โฮ! ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้นัน้เหน็ตถาคตนะ ผู้ใดประพฤติปฏิบติั แล้วน่ี

เวลาครูบาอาจารย์ท่านถึงเวลากราบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าถึงกราบแล้ว

กราบเล่า กราบแล้วกราบเล่า กราบด้วยความซาบซึ้งมาก  
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นี่ก็เหมอืนกัน เราจะประพฤติปฏิบตัิ เราก็ต้องการตามความเป็นจรงิ ใหม้นัเป็นสจัจะ 

เป็นความจรงิขึ้นมา ไม่ใช่ว่ามนัคอืกเิลส เอวงั 


