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พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัที ่๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

ณ วดัป่าสนัตพิุทธาราม ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตัง้ใจฟังธรรมะ ตัง้ใจฟังธรรม ฟังธรรมเพื่อความเข้าใจความถูกตอ้งดงีามในการ

ประพฤตปิฏบิตั ิเวลาจะประพฤตปิฏบิตัเิราปฏบิตัติอ้งการความเป็นจรงิในใจของเรา  

แต่เวลาปฏบิตัไิปแลว้เรามอีวชิชา คอืความไม่รูเ้ป็นพืน้ฐานในใจของเรา ถา้มคีวามไม่รูเ้ป็น

พื้นฐานในใจของเรา สิง่ใดที่เราพิจารณาแยกแยะนัน้มันมีอวิชชามีสมุทัยเจือปนมา มีสมุทัย

เจือปนมาตลอด นี่สจัธรรมความจรงิเหนือโลก เหนือสงสาร เหนือวฏัฏะ  

แต่เราเกดิมาในวฏัฏะไง เราเกดิมาในวฏัฏะ เกดิมาโดยเวรโดยกรรม เกิดไดเ้ป็นมนุษยเ์กดิ

มาพบพระพุทธศาสนา เวลาเกดิมาแล้วเรามศีรทัธามคีวามเชื่อของเรา เราจะประพฤตปิฏบิตัขิอง

เรา เราจะพยายามท าหวัใจของเราให้หลุดพ้นจากอ านาจของกเิลสตณัหาความทะยานอยากใน

ใจของเรา 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาท่านตรสัรูธ้รรมขึ้นมา “เราเป็นไก่ตวัแรกท่ี

เจาะฟองอวิชชาออกมา เราเป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชาออกมา” เวลาฟองอวชิชา 

เหน็ไหม ที่เจาะออกมา เจาะออกมาด้วยมรรคด้วยผล ด้วยสจัจะ ด้วยความจรงิ ไม่ใช่ด้วยการ

ลูบๆ คล าๆ ไม่ใช่ด้วยการจนิตนาการ ไม่ใช่ดว้ยตรรกะทีค่วามรูส้กึนึกคดิของตน  

เวลาศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาศกึษามา ศกึษามาเป็นความรู ้

เวลาศกึษามา ธรรมและวนิัยขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเรา  เป็น

ศาสดาของเรานะ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ปรนิิพพานไปแลว้ เวลาปรนิิพพานไปแล้ว
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วางธรรมวนิัยนี้ไว้ “เราปรารถนารื้อสตัวข์นสตัว ์เราปรารถนารือ้สตัวข์นสตัว”์ เป็นความมุ่งหมาย 

เป็นความหวงัด ีเป็นการปรารถนาดกีบัสตัวโ์ลก 

เราเป็นสัตว์โลก สตัตะผู้ข้อง ผู้ข้องในวัฏสงสาร ในวฏัสงสารเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ 

ดว้ยอ านาจวาสนาบารมขีองเรานะ เราได้เกิดเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ด้วย

อ านาจวาสนาบารมขีองเรา คนเกดิเป็นมนุษยม์หาศาล ในโลกนี้เกดิเป็นมนุษยน์ับถอืลทัธศิาสนา

อื่นๆ เขาไม่มโีอกาสเหมอืนเรา  

เราเกดิเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ดูส ิพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ

ของประเทศไทย เวลาชาวพุทธ ชาวพุทธเราเวลากิเลสตณัหาความทะยานอยากบบีคัน้ในหวัใจ

มคีวามทุกข์ความยากนะ มแีต่ความทุกขค์วามยาก แต่ดว้ยอ านาจวาสนา ด้วยอ านาจวาสนาของ

เรา ปู่  ย่า ตา ยายของเรานับถอืพระพุทธศาสนา นับถือพระพุทธศาสนา เวลาตกอกตกใจ

สมยัโบราณ พุทโธ! พุทโธ! เหน็ไหม มอีงคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นทีพ่ึง่ทีอ่าศยั 

ถ้ามอีงคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นทีพ่ึง่ทีอ่าศยั ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสมัมาสมั

พุทธเจ้า เวลาระลึกถึงองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าระลึกด้วยจติใจของเขา จติใจของเขา

เข้าถึงธรรมะได้มากน้อยแค่ไหน มนัมคีวามอบอุ่นมากน้อยเท่านัน้ คนท าสกัแต่ว่าท า ท าไป

โดยพอเป็นพธิ ีแต่คนทีเ่ขามคีวามฝังใจมคีวามระลึกถงึในองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ระลึก

ถงึตลอดเวลา นี่ชาวพุทธๆ เรานะ เราเชื่อมัน่ไง เราเชื่อมัน่ในปัญญาคุณ ในเมตตาคุณ ในบริ

สุทธคิุณขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้  

ผลของวฏัฏะๆ ตัง้แต่นรกอเวจขีึน้ไป เกดิเป็นมนุษยถ์้าท าคุณงามความดไีปเกิดเป็น

เทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม ท าคุณงามความดเีรื่องของผลบุญกุศลเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ 

แต่ในนี้เราเกิดเป็นมนุษยไ์ง ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ มนุษยต์รากตร าท าหน้าทีก่ารงานของตน แล้ว

มนุษยท์ีม่อี านาจวาสนา มนุษยน์ัน้จะประพฤตปิฏบิตัิ มนุษยน์ัน้จะคน้คว้าหาสจัจะความจริงใน

ใจของตน  

เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาเกดิมาแลว้ เกิดมาเป็นเจ้าชายสทิธตัถะ องค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าก็เป็นมนุษยเ์หมอืนกนั เวลาเป็นมนุษย ์ เหน็ไหม สิง่ทีเ่ป็นมนุษย์ 
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มนุษยม์กีายกบัใจ เวลาเขาพยายามหาความสุขกนั ความสุขทางโลกๆ สิง่นัน้ใครๆ กห็าได ้ แต่

ความสุขทางใจ ความสุขการหลุดพน้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมขึน้มาวมิุตติ

สุขๆ วิมุตติสุขมันมีแต่ในพระพุทธศาสนานี้เท่านัน้ ลัทธิศาสนาอื่นเขาเชื่อของเขา เขาเชื่อการ

พยากรณข์องพระเจา้ของเขา เขาเชื่อการบูชา บูชายนัต์ต่างๆ เขาเชื่อของเขาอย่างนัน้ไง  

แต่ความเชื่อของเรามันก็เป็นความเชื่อเหมอืนกนั  เวลาความเชื่อองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ ศรทัธาความเชื่อ ตอ้งมศีรัทธาความเชื่อก่อน พอมศีรทัธาแล้วมนัจะค้นคว้า 

มนัจะแสวงหา เวลาแสวงหาขึน้มาดว้ยอ านาจวาสนาบารมขีองคนมากน้อยแค่ไหน ถ้าคนมี

อ านาจวาสนามาก เวลาไดย้นิชื่อ เวลาอนาถบณิฑกิเศรษฐไีปเยีย่มเพื่อนเหน็เขาท าครวักนั

มากมายมหาศาล  

“เขามงีานอะไรกนั”  

“โอ๋ย! ยงัไม่รูห้รอืว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูแ้ลว้”fse 

แค่ได้ยนิค าว่า “พุทธะ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรสัรูแ้ลว้” เขานอนไม่หลบัเลยนะ 

เขานอนไม่ไดเ้ลย ก่อนอรุณขึ้นเขาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าก่อน  นี่ไปเฝ้าองค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าก่อนแลว้นิมนต์เลย ให้ไปฉันทีบ่า้นของตนเหมอืนกนั นี่พูดถงึว่าถ้า

คนทีจ่ติใจเขาเป็นบุญกุศลนะ เวลาเขาแสวงหาของเขา เขาตัง้ใจของเขา เป็นประโยชน์กบัเขา กบั

เขาไง  

แล้วเราล่ะ เราตัง้ใจของเรา เรามาศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เรา

เกดิเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นประเพณีวฒันธรรม เรากเ็ห็นมา

ตัง้แต่เดก็แต่เลก็ พอโตขึน้มาถ้าใครอยู่ทางโลกเขามคีรอบครวัของเขา เขานับถอื

พระพุทธศาสนาของเขา เขากท็ าใหค้รอบครวัของเขามัน่คง ครอบครัวของเขาอบอุ่น เพราะ

มันมีหน้าที่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนไวห้มดแลว้ฆราวาสธรรม กตญัญูกตเวทเีป็น

เครื่องหมายของคนด ี เรามสีตมิปัีญญาของเรา เราท าสิ่งใดได้เพื่อความสงบเพื่อมีในสงัคม 

สงัคมสงบร่มเย็นสมณะชพีราหมณ์จะไดป้ระพฤตปิฏบิตัิ  
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ถ้าเรามกี าลงัมคีวามสามารถ เราเสยีสละทานของเราเพื่อประโยชน์กบัสงัคมรอบข้าง ถ้า

สงัคมรอบข้างขึน้มา ในบา้นในตระกูลของเรากม็ัน่คงขึน้มา ท าสิง่ใดมคีวามผดิพลาด เราฝาก

บ้านฝากเรอืนไว้กบัสงัคมรอบข้างได้หมดเลย ถ้าจติใจเราเป็นธรรม  

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าสอนมาตัง้แต่สงัคมโลก สงัคมโลกใหม้เีมตตาต่อกนั เวร

ย่อมระงบัดว้ยการไม่จองเวร ให้อภยัต่อกนัใหต้่างๆ ต่อกนั สงัคมร่มเยน็เป็นสุขมาน่ีเป็นประเพณี

วฒันธรรม เราก็เหน็มาตัง้แต่เด็กแต่เลก็ แต่ในสงัคมทุกสงัคมมคีนดแีละคนชัว่ เวลาคนชัว่ขึ้นมา

มนักเ็อารดัเอาเปรยีบของมนัในสงัคมทุกสงัคมทัง้นัน้ ถ้าเราเหน็สิง่นัน้มนักเ็ป็นเรื่องของเขา เป็น

เรื่องของสตัวโ์ลก เป็นเรื่องเป็นเวรเป็นกรรมของเขา  

เราท าคุณงามความด ีท าคุณงามความดขีองเรา ถ้ามสีตปัิญญาขึน้ไป เรามาวดัมาวา เราจะ

มาประพฤตปิฏบิตั ิ เวลาจะมาประพฤตปิฏบิตัิ เราศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้แลว้เราปฏบิตั ิเราศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ธรรมะ เหน็ไหม ธรรมและ

วนิัย สิง่ใดชัว่สิง่ใดไม่ดไีม่งามไม่ควรท า ถ้าไม่ท าแล้วจะท าสิง่ใดใหม้นัดงีาม ดงีามขึน้มา ถ้าดว้ย

คนเขามอี านาจวาสนาบารมที าสิง่ใดจติใจมนักพ็ลอยคลอ้ยตาม  

แต่ถ้าคนดื้อคนดา้นขึน้มา เวลากเิลสมนัหนามนัฟังใคร มนัไม่เคยฟังใครทัง้สิน้ ถา้มนัไม่ฟัง

ใคร ศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มากบ็อกว่าสิง่นัน้จะท าให้ขดัสน จะท าให้

ตวัเองไม่มีความสุขไง เวลาขอศีลก็ขอศีล ๔ สุราเอาไว้ก่อน สิง่ต่างๆ กค็ดิไปของเขา แต่ถ้า

คนเขาเป็นศลีเป็นธรรมในหวัใจของเขา เขาไม่ท าตลอดเลย มนัเป็นอตัโนมตัิในใจของเขาเลย 

ถ้าเขาเป็นคนทีม่อี านาจวาสนา ศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้สิง่ใดทีม่นั

ขดัมนัแยง้กบัหวัใจของตน มนัว่า สิง่นัน้มนัเป็นเรื่องการขดัแยง้กบักเิลสของตน 

ถ้ากเิลสของตนมนัยิง่ใหญ่ เวลามนัยิง่ใหญ่ขึ้นมามนัจะท าตามชอบใจ ถ้าท าตามชอบใจมนั

กท็ าตามกเิลสไง ท าตามชอบใจของมนั ถ้ามนัชอบใจสิง่ใดสิง่นัน้ถูกตอ้งดงีามทัง้สิน้ ถ้าสิง่ใดที่

เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มนัขดัมนัแยง้กบักเิลสไง เวลามนัขดัมนัแยง้กบั

กเิลสสิง่นัน้ไมใ่ช่ธรรมและไม่ใช่วนิัย ถ้าเป็นธรรมเป็นวนิัยเป็นตามความพอใจของตน ถ้าตนพอใจ

สิง่นัน้เป็นธรรมเป็นวนิัย ถ้าไม่พอใจของตนสิง่นัน้เจอืปนมา  
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นี่มนัขดัมนัแยง้ไปทัง้นัน้ นี่พูดถงึว่าถ้าท าตามใจตน ถ้าท าตามใจชอบ ท าตามใจชอบกท็ า

ตามกเิลส 

แต่ถ้ามนัจะเอาความจรงิ ความจรงิ เห็นไหม เราจะมาประพฤติปฏิบตัิ เราต้องการความ

จริงตามธรรมวนิัยขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าวาง

ธรรมวนิัยไวแ้ล้ว เวลาพระมาบวช บวชเป็นพระขึน้มามศีลี ๒๒๗ ศลี ๒๒๗ ท าสิง่ใดไม่ไดเ้ลย ท า

สิง่นัน้เป็นอาบตั ิเป็นอาบตัขิึ้นมาถ้ามคีวามผดิพลาด คนเรามคีวามผดิพลาด เราก็จะปลงอาบตัิ 

ปลงอาบตัิเพื่อการประพฤติปฏิบตัิของเราให้มนัถูกต้องดงีาม  

ศลี สมาธ ิปัญญา ศลีเป็นพืน้ฐาน จะท าความสงบของใจ ถ้าใจมนัสงบระงบัเขา้มา ถ้าใจมนั

สงบระงบัเขา้มามนัชนะกเิลส  

ท าตามใจชอบๆ ถ้ามนัชอบใจสิง่ใดท าสิง่นัน้ ถ้าท าตามใจชอบมนักเ็ป็นเรื่องกเิลสตณัหา

ความทะยานอยาก มนัเป็นความพอใจ เป็นการคาดการหมายทัง้นัน้ มนัเป็นการคาดหมาย มนั

ไม่เป็นความจรงิ  

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นความจรงิ จรงิตัง้แต่ไหน จรงิตัง้แต่องค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรสัรู้ธรรม เวลาตรสัรู้ธรรมขึน้มา เวลากเิลสตณัหาความทะยาน

อยากตัง้แต่โคตรแต่เหงา้ของกิเลสเลยนี่ท าลายหมด  

“มารเอย เธอเกิดจากความด ารขิองเรา เราจะไม่ด ารถิงึเจา้ เจ้าจะเกิดบนหวัใจของเราอกี

ไม่ได้เลย”  

แล้วเวลามาร ครอบครวัของมารมนัก็เห็นหมดไง ตัง้แต่พญามาร ลูกหลานของมาร 

ช าระล้างมาทัง้ครอบครวัของมาร ถ้าครอบครวัของมาร มนัสิน้กเิลสไปแลว้ มนัจะเข้ามาในใจ

ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าไม่ได้อีกเลย ถ้าไม่เข้ามาแล้วมนัสะอาดบรสิุทธิ ์ มนัมี

ความสุขมคีวามจรงิในใจ ถ้ามคีวามสุขความจรงิในใจอนันัน้ คนทีจ่ะเข้าถึงสจัจะความจรงิอนั

นัน้มนัก็อยู่ทีจ่รตินิสยั 
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ท่านตรสัรูธ้รรมขึน้มาแลว้ทอดธุระเลยนะ “จะสอนคนได้

อย่างไร จะสอนคนได้อย่างไร”  นี่เสน้ผมบงัภเูขา มนัเป็นเรื่องในใจของตน มนัเป็นเรื่อง

ความรูส้กึนึกคดิอยู่ทีจ่ติใตส้ านึก อยู่ทีภ่วาสวะ อยู่ทีภ่พ อยู่ทีจ่ติเวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะนัน้ 

ด้วยความไม่รู้ ด้วยความมดืบอดมันถึงเวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ  

แต่เพราะอาสวกัขยญาณในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นสจัจะความจรงิอนันัน้

ใช่ไหม ถ้ามนัเป็นสจัจะความจรงิอนันัน้มนัไดท้ าลายอวชิชาในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ เป็นไก่ตวัแรกที่เจาะฟองอวชิชาออกมา ฟองอวิชชาๆ เปลอืกไข่เป็นฟองอวชิชา  

ดูส ิเวลาจติ สม้กบัเปลอืกสม้ไง เวลาซื้อสม้มา สม้มนักต็อ้งมเีปลอืกสม้มาดว้ย ซื้อผลไมม้นั

กม็เีปลอืกผลไมม้าดว้ย เวลากลบัมาถึงบา้น เรากป็อกเปลือกปอกผลไมน้ัน้ปอกทิ้งไป เราเอาแต่

เน้ือของมนั  

แต่นี่กเ็หมอืนกนั “โอ๋ย! หวัใจๆ ใครจะไปรู ้ใครจะไปเหน็ ใครจะไปจบัมนัได ้ใครจะไปปอก

มนัได ้ใครจะรูไ้ด้อย่างไร”  

พูดออกไปมนัก็อนุมานเอาจากขา้งนอกทัง้สิน้ เวลาอนุมานจากข้างนอกขึ้นไปก็ว่ารู้ธรรมรู้

วนิัย เวลาศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามาแล้ว ถ้ามกีารโตแ้ยง้ โตแ้ย้งกนั 

ก็มคีวามขดัความแยง้กนัในธรรมะอนันัน้ แต่ความจรงิในใจมนักไ็ม่เกดิขึน้ไง เวลาไม่เกิดขึน้น่ี

อยากจะประพฤตปิฏบิตั ิเวลาอยากจะประพฤตปิฏบิตักิป็ฏบิตัแิบบสงัคมแบบโลก แบบสงัคมแบบ

โลกเพราะอะไร เพราะโลกคอืเราไง โลกทศัน์ จรตินิสยั โลกคอืเรา คอืความรูค้วามเห็นของเรา 

เราปฏบิตัขิองเราไป  

ถ้าปฏิบัติของเราไป เราใช้สติปัญญาก็ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ เรากศ็กึษามาหมดแลว้ ในพระไตรปิฎกเรากใ็คร่ครวญมาแลว้ เวลาศกึษานักธรรมตร ีนักธรรมโท 

นักธรรมเอก เปรยีญธรรม ๑ ประโยค ๒ ประโยค ๓ ประโยค ถึง ๙ ประโยค กเ็ข้าใจหมดแลว้ แล้ว

ขยายความย่อความได้ทัง้สิน้  
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ถ้าขยายความย่อความได้ทัง้สิ้นมนัก็อยู่ที่สติ อยู่ทีอ่ านาจวาสนาของตน เพราะถ้ามสีตมิี

ปัญญาขึน้มามนัขยายความย่อความธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มนักเ็หน็ดงีามไป

หมด ถ้ามนัเห็นดงีามไปหมด ดูส ิ โดยทัว่ไปในสงัคมทุกสงัคมมทีัง้คนดแีละคนชัว่ เวลาพระที่

เวลาเขาท าความผดิพลาด เวลาพระทีเ่ขาแอบกนิเหลา้เมายากนั มนักรู็ว่้ามนัผดิ ท าไมไม่มสีติ

สามารถยบัยัง้การกระท าของตนได ้นี่ไง ขณะทีเ่ขาท าของเขา นี่พูดถงึว่าเวลากเิลสมนัออกฤทธิ ์

ไง  

เวลาเราจะประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกัน  เวลาเราจะประพฤติปฏิบตั ิเวลาธรรมะเวลา

จติใจของเราดงีามขึ้นมา เรากเ็หน็ดเีหน็งามกบัธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

เวลาเราท าตามใจชอบมนัอึดอดัขดัข้องไปหมด จะท าสิง่ใดมนักไ็ม่ประสบความส าเรจ็สกัท ี ถ้า

ท าตามความพอใจของตน  

หมาขี้เรื้อน เวลาเป็นหมาขี้เรื้อนขึ้นไป ถ้ามนัคันที่ไหน มนัเกา มนัหายคนัมนัก็ว่า

ถูกตอ้งดงีาม พวกหมาขีเ้รื้อน  

ถ้ามนัเป็นความจริงๆ ขึ้นมา ถ้ามนัจะเป็นความจริง เวลามนัท าความสงบของ

ใจเข้ามา ถ้าท าความสงบของใจมันคืออะไร คือสัมมาสมาธิไง ขณิกสมาธิ อุปจาร

สมาธิ อปัปนาสมาธิ ถ้ามนัท าความสงบระงบัเข้ามาได้  

แค่ความสงบระงบัเขายงัไม่มสีตปัิญญาสามารถรูไ้ด้ว่านี่เป็นสมาธหิรอืไม่เป็นสมาธิ แต่ถ้า

มนัท าของเขาไม่ไดข้ึน้มา แค่ท าสมาธกิท็ าไม่ได ้แต่เวลาใชส้ตปัิญญาของเขาไป เขาตรกึในธรรม

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เหน็ดเีหน็งามไปหมดไง พอเห็นดเีห็นงามไปหมดจติใจมนั

โน้มน้าวไปท าตามใจชอบ ถ้ามนัชอบใจขึน้มามนักเ็ป็นธรรมๆ เพราะอะไร เพราะมนัแยกมนัแยะ

ได ้ มนัวเิคราะหว์จิยัธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ได้ ตัง้บาลีมาแล้วก็แยกแยะ

อธิบายความ อธิบายความอธิบายไปท าไม  

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าศึกษามาให้ประพฤติปฏิบติั ศกึษามาให้

แก้ไขกิเลสในใจของตน ไม่ไดศ้กึษามาแลว้ถอืว่าเป็นความรูข้องตน แลว้จะเอาไปอวดจะเอาไป
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เทยีบเคยีงกบัใคร กิเลสของตนท าไมไม่ดู เพราะธรรมนัน้กช็ี้เข้ามาที่ใจนัน่แหละ ธรรมนัน้กช็ี้เข้า

มาทีห่วัใจของตน ถ้าชีเ้ขา้มาทีห่วัใจของตนมนักต็้องเหน็สจัจะเหน็ความจรงิส ิ 

ถ้าเห็นสจัจะความจรงิขึ้นมา ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาเป็นสจัจะ

ความจรงิขึ้นมา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเสวยวมิุตติสุข เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมั

พุทธเจา้แสดงธมัมจกัฯ แสดงกบัใคร เลอืกนะ อุทกดาบส อาฬารดาบส  จะแสดงธรรมกบัอุทก

ดาบส อาฬารดาบสก่อน เพราะเคยไปศกึษากบัเขา เขาไดส้มาบตั ิ๖ สมาบตั ิ๘ แสดงว่าจติใจ

ของเขามัน่คง จติใจของเขามหีลกัมเีกณฑ ์ถ้าแสดงธรรมไปแลว้เขามคีวามสามารถทีอ่าจจะแทง

ทะลุได ้แต่เสยีดายเขากต็ายไปเสยีแลว้ เขาเพิง่ตายไปเมื่อวานน้ีเอง  

เลง็ญาณไปจะเอาใครก่อน กจ็ะเอาปัญจวคัคยี ์ ปัญจวคัคยี์เพราะอุปัฏฐากอยู่ ๖ ปี ได้ท า

ความสงบของใจ ไดท้ าความสงบของใจเขา้มา ได้ท าบาทฐานของใจ ไดม้หีลกัมเีกณฑ ์ ไดม้ี

ความคุน้เคยต่อกนั เวลาแสดงธรรมมคีวามเขา้ใจต่อกนั  

เวลาจะไปแสดงธรรมกบัปัญจวคัคยี ์ ปัญจวคัคยีด์ว้ยความเหน็ของโลก ความเหน็ของโลก

อุปัฏฐากอยู่ ๖ ปี อยู่ ๖ ปี ขึน้มา  มุมานะบากบัน่มาก แล้วมีความเชื่อ ความเชื่อของพราหมณ์ 

ความเชื่อของสงัคมในสมยันัน้ สมยันัน้ที่เขาแสวงหากนัอยู่ เขาต้องท าทุกรกิรยิา  

ไอ้โยคะๆ นี่แหละ ท าทุกรกิรยิาขึ้นมา เขาท าไดม้ากกว่า โยคะในปัจจุบนันี้เขาเอามาเพื่อ

สุขภาพกาย แต่ในสมยัโบราณเขาท าแลว้ท ามนัมากกว่านัน้ ท าใหส้ ัน่คลอน ท าโอ๋ย! รอ้ยแปด  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ท ามาหมดแล้วทัง้สิ้น แต่ท ามาแล้วท าทุกรกิรยิาอยู่ ๖ ปี 

แล้วพจิารณาแล้วมนัไม่ใช่ทาง อตัตกลิมถานุโยค กามสุขลัลกิานุโยค พณิ ๓ สาย เทวดามาท า

เป็นคตธิรรม สุดท้ายแล้วพจิารณาของท่านตอ้งกลบัมาฟ้ืนฟูร่างกาย ฟ้ืนฟูร่างกายก็ไปฉัน

อาหารของนางสุชาดา ไปฉันอาหารของนางสุชาดา ปัญจวคัคยีเ์หน็เขา้ “สมณะกลบัมามกัมาก 

กลบัมาเรื่องโลก” นี่ความเหน็ของโลก กลบัมาแลว้แสดงว่าไม่มทีางทีจ่ะเป็นไปได้ ละทิ้งไปๆ  

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาจะไปแสดงธรรม เล็งญาณ อาฬารดาบส อุทก

ดาบสกต็ายไปเสยีแล้ว เหลือแต่ปัญจวคัคยีก์จ็ะไปเอาปัญจวคัคยี์ก่อน ไปถงึ เขาบอกนัดกนัเลย
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ว่าไม่ตอ้นรบั แต่สุดทา้ยด้วยอ านาจวาสนาของตนเพราะไดส้รา้งบุญกุศล ได้อุปัฏฐากมา ๖ ปี 

เหมอืนกนั ในอดตีชาตไิดส้รา้งสมบุญญาธกิารมาเหมอืนกนั ถ้าไม่ไดส้รา้งบุญญาธิการมาจะ

ไม่ได้เกิดมาเป็นสหชาต ิไม่ได้อุปัฏฐากเจา้ชายสทิธตัถะ ไม่ไดร้บัการแสดงธรรมจากองค์สมเด็จ

พระสมัมาสมัพุทธเจา้  

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าแสดงธรรม เทฺวเม ภิกฺขเว ทางสองส่วนไม่ควรเสพ 

อตัตกลิมถานุโยค กามสุขลัลกิานุโยค มชัฌมิาปฏปิทาๆ มชัฌิมาปฏิปทาทางสายกลางคือ

ทางเดินของพระพทุธศาสนา แล้วทางเดินพระพุทธศาสนา มรรค ๘ งานชอบ เพียรชอบ 

ด าริชอบ สมาธิชอบ ความชอบธรรม ส่ิงท่ีความชอบธรรมสมบูรณ์แบบ พอสมบูรณ์แบบ 

พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม พิจารณาตามไปด้วยสติด้วยปัญญาของ

พระอญัญาโกณฑญัญะแทงทะลุมีดวงตาเหน็ธรรม  

เพราะมันสมบูรณ์ด้วยมรรค ๘ สมบูรณ์ด้วยมรรค ๘ เห็นไหม  นี่แสดงธรรมถ้ามนัมสีติ

มปัีญญาขึ้นมาเป็นความจรงินี่แทงทะลุไป  

แต่เวลาผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัเิดีย๋วนี้นักธรรมโท นักธรรมตร ีนักธรรมเอก เวลาศกึษาธรรมะ

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มา ศกึษาบาลมีา เวลาท าแลว้ตวัเองไม่ไดผ้ลตามนัน้ สมาธิ

กไ็ม่ตอ้งไม่จ าเป็น สมาธยิงัท าไม่ได ้ ถ้าสมาธทิ าไม่ได ้ มรรค ๘ บางส านักเขาเขยีนหนังสอืเลย

มรรค ๖ ก็ได ้มรรค ๗ ก็ได ้ 

มรรค ๖ มรรค ๗ มันไม่ใช่มรรค ๘ มนัจะเป็นไปได้อย่างไร มรรค ๖ มรรค ๗ เขาบอก

สมาธกิไ็ม่จ าเป็น ใชปั้ญญาไปเลย แลว้ใชปั้ญญาไปปัญญามนักไ็ม่ตรรกะ มนัไม่เป็นปรชัญา มนั

กเ็ป็นเรื่องโลกไง มนักเ็ป็นเรื่องสมมุต ิมนักเ็ป็นเรื่องจนิตนาการความคดินี่แหละ แลว้มนัเป็นไป พอ

มนัเป็นไปอธบิายกนัปากเปียกปากแฉะ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก มนัขดัมนัแยง้กบัธรรมวนิัยของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้พูดกบัพระอานนท์นะ “อานนท ์ ธรรมและวินัยจะ

เป็นศาสดาของเธอ”  
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เราเป็นชาวพุทธ เรามีศรัทธาความเชื่อแล้วมาบวชในพระพุทธศาสนา แลว้เวลาจะ

ประพฤตปิฏบิตัขิึน้มามนัไปขดัแยง้กบัข้อเท็จจริง ไปขดัแย้งกบัองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธ

เจ้า ขดัแยง้กบัธรรมและวนิัยมนัจะเป็นความจรงิไปไดอ้ย่างไร มนัเป็นไปไม่ได ้ถ้ามนัเป็นไปไม่ได้

แต่ตวัเองกเ็คลมกนั เคลบิเคลิ้มกนัไปอย่างนัน้ มนัเป็นเรื่องโลกๆ แลว้ถ้าเรื่องโลกมนัเป็นเรื่อง

โลก นี่ไง ถ้ามนัไม่ใช่มรรค ๘ มนัเป็นไปไม่ได ้แต่เขากว่็าของเขาเป็นไปได ้ 

เพราะมคีวามเป็นไปไดอ้ย่างนัน้ เพราะมคีวามเหน็โดยสมุทยั มคีวามเห็นโดยครอบครวัของ

มาร อวชิชาคอืความไม่รู้ เพราะความไม่รู้อย่างนัน้ เวลาประพฤตปิฏบิตัไิปเขามคีุณธรรม เขามี

ธรรมของเขา เขาตัง้ของเขาขึ้นมาเอง เพราะอะไร เพราะมนับดิเบอืนมาจากมรรค ๘ บดิเบอืน

มาตัง้แต่สมัมาสมาธ ิบดิเบอืนมาตัง้แต่ความจรงิ มนัไม่เขา้สู่ความจรงิทัง้สิน้ พอไม่เขา้สู่ความจรงิ 

เหน็ไหม พระอรหนัต์กก็ลบัมาเกดิใหม่ได ้ 

ในฝ่ายมหายานเขาบอกพระอรหนัต์จะเกิดกไ็ด้ จะไม่เกดิกไ็ด ้ ถ้ามนัจะเกิดก็ได้มนัก็มี

อวชิชา มนัมอีวชิชาความไม่รู้มนัถึงเกิด แล้วถ้ามนัเป็นพระอรหนัต์มนัดบัน่ีสมุจเฉท

ปหาน ไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชาออกมา มนัท าลายอวิชชาหมดส้ินมนัถึงเป็นพระ

อรหันต์ได้ ถ้าพระอรหันต์ยังกลับมาเกิดอีก มันจะเป็นพระอรหนัต์ได้อย่างไร มนักลบัมา

เกิดอีกไม่ได้ แต่เขาบอกเกิด มหายานกเ็ชื่ออย่างนัน้ 

แล้วเราศึกษาไปแล้ว ส่วนใหญ่แล้วพระเราที่จะประพฤติปฏิบตัินะ ในสงัคมเถรวาทเรา

ในประเทศไทย ถ้ามันมคีรูบาอาจารย์ที่ดี เวลาประพฤติปฏิบัติขึ้นมามันก็มีครูบาอาจารย์ที่

เป็นแบบอย่าง เวลามันไม่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบอย่าง การศกึษาเดีย๋วนี้โลกมนัเจรญิขึน้ 

การสื่อสารมนัเจรญิขึน้ ศกึษาของมหายาน เว่ยหล่าง พวกเซน ศึกษามาปากเปียกปากแฉะ

ทัง้สิน้ ปากเปียกปากแฉะมนัศึกษามาเป็นโวหารไง พูดเอาเท่ไง พูดแลว้แหม! มนัดูเท่มาก หวิ

กก็นิ ร้อนกอ็าบน ้า สิง่ทีพุ่ทโธมนัเป็นความสะอาดสบายสงบ แหม! พูดเท่แต่มนัไม่มคีวามจรงิเลย  

ถ้าเป็นความจรงิๆ มนัศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าก็ศึกษามาเพื่อ

ประพฤติปฏิบตั ิเวลาประพฤตปิฏบิตั ิเหน็ไหม สิง่ทีม่นัจะเป็นไปได ้โลกยีปัญญา โลกุตตรปัญญา 

ปัญญาทางโลกๆ นี่โลกยีปัญญา ปัญญาของเราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ
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เจา้โลกยีปัญญา โลกยีปัญญาศกึษามาจากสามญัส านึกของมนุษย ์ถ้าสามญัส านึกมนัเรื่องโลกไง 

มนัเรื่องโลก  

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา ปัญญาในพระพทุธศาสนาเวลามนัจะ

เกิดขึ้นถ้าท าความสงบของใจเข้ามาได ้ ถ้าใจสงบได้ยกขึ้นสู่วิปัสสนา ท าไมธรรมะของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามนัมีสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน สมถกรรมฐาน

ฐานท่ีตัง้แห่งการงาน ถ้ามีสมถกรรมฐานถ้ามนัยกขึ้นสู่วิปัสสนาได้  

สมถกรรมฐานเวลาท าความสงบของใจเข้ามา ใจที่ควรสงบระงบัขึน้มามนัคดิว่าความ

สงบระงบัเป็นนิพพาน ความสงบระงบัเป็นนิพพานนะ เพราะอะไร เพราะถือว่าสมาธิไม่จ าเป็น 

สมาธไิม่ตอ้งท า ใชปั้ญญาไปเลย เพราะปัญญานี่เป็นการช าระลา้งกเิลส เวลาปัญญามนัเกดิขึ้น

มาแลว้มนัเกดิสญัญาอารมณ ์อารมณ์ทีค่าดหมาย เวลาคาดหมายมนัเวิง้ มนัวา้ง นี่กเิลส อุปกเิลส  

เวลากเิลส กเิลสอย่างหยาบๆ เราเหน็กนั ดูส ิ เวลาเราโลภ เราโกรธ เราหลง ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง เวลามนัเกดิขึน้มา เรารูไ้ดว่้ามนัเป็นกเิลส  

แต่คนทีม่อี านาจวาสนาเวลาท าความสงบของใจเขา้มา อุปกเิลส กเิลสอนัละเอยีดความ

ว่าง สว่างไสว เวิง้วา้ง อุปกเิลสทัง้นัน้ กเิลสทัง้นัน้ แต่บอกไม่ต้องท าสมาธิ ไม่ต้องท าสมาธิ พอ

มนัไปเจอความเวิง้ ความวา้ง ความว่าง มนับอกนัน่นิพพาน แลว้นิพพานจะกลบัมาเกดิอกีกไ็ด้ 

จะไม่เกดิกไ็ด ้ไม่เกิดกม็นักดไว ้ 

เวลาดูถูกกรรมฐานนะ สมถกรรมฐานพุทโธๆ นี่หนิทบัหญ้า หนิทบัหญ้า ถ้ามนัทบัหญ้า ทบั

หญ้าไว ้ นัน่น่ะ เริม่ตน้กเิลสมนัเบาบางลง ถ้ากเิลสเบาบางลงสุขภาพกาย สุขภาพจติ ถ้า

สุขภาพจติทีม่นัเขม้แขง็ มนัแขง็แรงขึน้มา มนัจบัตอ้งจติมนัได ้ ถ้าคนทีภ่าวนาเป็นนะ 

สมัมาสมาธ ิ สมัมาสมาธคิอืสมัมาสมาธ ิสมาธเิกดิขึน้ตัง้อยู่และดบัไป เวลามนัเป็นไป เวลาพวก

อภญิญา รูปฌาน อรูปฌาน เวลาเขาขึน้ เขาถอยของเขา เวลาเขารกัษาของเขา สิง่ต่างๆ ทีม่นั

เกดิขึน้มา มนัท าของมนัได ้คนทีภ่าวนาเป็นเขารูท้ัง้นัน้ เป็นมจิฉาสมาธ ิเป็นสมัมาสมาธ ิ 
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ถ้าเป็นมจิฉาสมาธิ เห็นไหม มจิฉาๆ มจิฉามนัเป็นสมาธิแต่มันไม่มสีติปัญญาสามารถ

ควบคุมได้ ถ้าไม่สามารถควบคุมยกขึน้สู่วปัิสสนาได ้ เพราะมนัเป็นสมาธแิลว้สมาธเิป็นผูว้เิศษ

เป็นผู้ที่ตวัเองมคีุณวิเศษมีความสามารถ ถ้ามีความสามารถต่างๆ สิง่ต่างๆ เห็นไหม มนัเป็น

พวกเกจิอาจารย์ เวลาเกจอิาจารย์ถ้าจติเป็นสมาธดิีๆ  เวลาเขาก าหนดรูส้ิง่ใด เขาก าหนดรูข้อง

เขาได ้ เวลาจติเขาเสื่อมขึน้มา ก าหนดรูแ้ล้วมนักเ็ป็นการคาดหมาย มันเป็นเรื่องโลกๆ ทัง้นัน้ 

มนัเป็นมจิฉาสมาธิหรือสมัมาสมาธิ  

สิง่ต่างๆ เหน็ไหม เวลาพูดถงึมรรคก็เอามรรค ๗ สมาธไิม่จ าเป็นก็ได้ เวลาปัญญาขึ้นมา

งานคอืเราท าเอง ของเราเอง มนัเป็นการคาดการหมายทัง้สิน้ เป็นการคาดการหมายโดยทีจ่ติใจ

อ่อนแอ จติใจของคนทีไ่ม่มอี านาจวาสนา  

ถ้าจติใจทีม่อี านาจวาสนานะ เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบตัิของท่าน 

เป็นสมาธิก็ว่าเป็นสมาธิ ไม่เป็นสมาธิก็ไม่เป็นสมาธิ หลวงปู่ เสาร์ท่านพูดประจ า “ท าให้มนั

ดู มนัยงัไม่ท าเลย แล้วจะไปสอนอะไรมนั” แต่หลวงปู่ มัน่ท่านสรา้งอ านาจวาสนาของท่าน

มา ท่านเคารพบูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เคารพบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

ท่านต้องการพยายามฟ้ืนฟู พยายามสร้างธรรมทายาทของท่าน เวลาท่านปฏบิตัขิองท่านไป

สมบุกสมบนัของท่านไป มนัมคีวามรู้จรงิเห็นจรงิในใจของท่าน มนัเป็นสจัจะเป็นความจรงิ

ขึ้นมา เวลาเป็นสจัจะเป็นความจรงิขึน้มาชื่อเสยีงกติตศิพัท์ กติตคิณุของท่านบนัลอืลอืลัน่ 

หลวงตาพระมหาบวัเวลาของท่าน ท่านศึกษาธรรมะของท่าน เวลาท่านบวชใหม่ๆ ๗ 

พรรษา ท่านบอกเลย เวลาเหน็อุปัชฌาย์อาจารย์ปฏิบตัิอยู่ ท่านศึกษาอยู่ ท่านก็เป็นวัดบ้าน 

เวลาเป็นวัดบ้าน เห็นเขาศึกษาประพฤติปฏิบัติอยู่ก็ไปถามอุปัชฌายว่์า  

“ปฏบิตัอิย่างไร อยากจะปฏบิตับิา้ง”  

อุปัชฌาย์ก็บอกว่า “เราก าหนดพุทโธ หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ ใหท้ าแบบนี้

เรื่อยไป”  
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ท่านศกึษาของท่าน ท่านปฏบิตัขิองท่าน ท่านบอกภายใน ๗ ปี นัน้ท าจติสงบได ้๓ หน ๓ 

หน ๗ ปี พอ ๗ ปี ได ้๓ หน แสดงว่าท่านท าสมาธิได้ ท่านท าสมาธิเป็น ท่านเรยีนถึงมหาท่าน

ตัง้ใจของท่านไว้ว่า ถ้าเรยีนถงึสอบ ๓ ประโยคได ้ จะออกประพฤติปฏิบตัิ ท่านตัง้เป้าตัง้

ปฏิญาณของท่านไว้ เวลาท่านจะออกปฏิบตัิขึ้นมา นี่เรยีนมาเป็นถึงมหาเวลาจะศึกษาขึน้มา 

เวลาศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ว่าท าบุญกุศลแลว้ไดไ้ปสวรรค ์ กอ็ยากจะ

ไปสวรรค ์เวลาศกึษาต่อไปมนัละเอียดลึกซึ้งขึ้นมา สวรรค์ ๖ ชัน้ พรหมต้องเกิดบนสวรรค์แล้ว

ไปเกดิบนพรหม อู๊ย! พรหมมนัละเอยีดลึกซึ้งกว่า อยากจะไปเป็นพรหม ศึกษาต่อไป โอ๋ย! 

นิพพาน นิพพานไม่กลบัมาเกดิในวฏัฏะ อยากไปนิพพาน  

ศกึษาไปนิพพาน ศกึษาเขา้ใจทัง้นัน้ ศกึษา เหน็ไหม นรก สวรรค์ ศึกษาเพราะธรรมวนิัย

มนัมขีองมนัอยู่อย่างนัน้ จะเชื่อ ไม่เชื่อ นัน่เป็นอกีเรื่องหนึ่ง แต่นี่มนัเชื่อ มนัเชื่อแลว้มนัอยากท า 

แลว้เวลาศกึษาอยู่ ๗ ปี ท าความสงบของใจได ้๓ หน สมาธทิ าได ้สมาธใินต ารากม็อียู่แลว้นัน่

เป็นชื่อของสมาธ ิ เวลาหายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธขึ้นมา กว่าที่มนัเป็นไปได้ ถ้ามนั

อยากได้อยากด ีพอเป็นไปแลว้มนัก็อยาก อยากก็ไม่ไดอ้ีก ไม่ไดอ้ีกพอท าไป พอปล่อยไป วาง

ขึน้มา มนัเป็นมชัฌมิาปฏปิทามนัสมดุลเป็นอีก พอเป็นอกีก็อยากไดอ้กีเพราะคนยงัมกีิเลสอยู่ 

คนยงัท าอะไรไม่เป็นไง  

ฉะนัน้ เวลาจะออกประพฤติปฏิบัติตัง้เป้าจะต้องไปหาหลวงปู่ มัน่ เวลาไปหาหลวงปู่ มัน่ 

พอไปหาหลวงปู่ มัน่ “มหา มหามาหาอะไร มาหามรรคผลนิพพานใช่ไหม มรรคผลนิพพาน

ไม่ได้อยู่ท่ีใดทัง้ส้ิน มรรคผลนิพพานอยู่ในหวัใจของสตัวโ์ลก”  

เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ปรารถนารื้อสตัว์ขนสตัว ์ เพราะองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้พยายามประพฤตปิฏิบตัิขึ้นมา ท าทุกรกิรยิาอยู่ ๖ ปี เวลาจะเป็นความจริงๆ 

ขึน้มา เป็นความจรงิในใจองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เป็นไก่ตวัแรกทีเ่จาะฟองอวชิชา

ออกมา  

สิง่ทีเ่ป็นสจัจะเป็นความจรงิในใจองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาศกึษาแลว้มนัเขา้ใจ

ทัง้สิน้ เพราะศกึษาจนเป็นมหา แต่เวลาไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่บอก  
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“นิพพานมนัอยู่ท่ีไหน นิพพานมนัอยู่ท่ีไหน มนัอยู่ในใจของสัตว์โลก ถ้าจะ

ประพฤติปฏิบติัให้ค้นคว้าเข้ามาท่ีในใจของตน ส่ิงท่ีมหาได้เรียนเป็นมหาน้ีมา ธรรมะ

ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า สาธ ุ เทิดใส่ศีรษะไว้ เทิดใส่ศีรษะไว ้ แล้วใส่ใน

ล้ินชกัสมองไว้ ลัน่กญุแจมนัไว้ อย่าให้มนัออกมา ถ้าออกมาในการประพฤติปฏิบติัมนัจะ

เตะ มนัจะถีบกนั”  

นี่เป็นค าพูดของกรรมฐาน มนัจะเตะ มนัจะถบีกนั มนัจะสรา้งภาพไง มนัจะหลอก มนัจะ

ลวงไง มนัจะท าใหผ้ดิพลาดไง  

นี่ถ้ามนัเป็นจริงนะ แล้วให้ประพฤติปฏิบตัิไป ถึงเวลาเป็นจรงิเป็นจรงิขึ้นมาแล้วมนัจะมา

จบกนัพอดรีะหว่างข้อเทจ็จรงิในใจกบัธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า ธรรมและวนิัย

จะเป็นศาสดาของเธอ มรรค ๘ มรรค ๘ นี่ถ้ามนัจะสมบูรณ์แบบอย่างไร ถ้าเป็นสมาธิก็รู้ว่าเป็น

สมาธิ เวลาเป็นมหาอยู่ เรยีนอยู่ ๗ ปี ท าสมาธไิด ้๓ หน สมาธกิรู็ว่้าสมาธ ิแต่ยงัไม่เคยยกขึ้นสู่

วปัิสสนา ไม่เคยท าให้มนัได้ความเป็นจรงิ ถ้ามนัไม่ได้ความเป็นจรงิมนัจะรูต้่อหนา้ไปไดอ้ย่างไร 

แลว้ศกึษามากรู็อ้ยู่แลว้ว่ามนัเป็นอย่างไร มนัสรา้งภาพไดท้ัง้นัน้ทัง้สิน้ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านบอก

เลยวางให้หมด แล้วท าความเป็นจรงิอนันัน้ ถ้าตามความเป็นจรงิอนันัน้นะ 

เริ่มต้นเพราะท่านมาจิตมันเสื่อม  จิตมันเสื่อม ถ้าให้ขวนขวายแล้วจตินี้มนัเปรยีบ

เหมอืนเดก็ๆ มนัเปรยีบเหมอืนเด็กน้อย เดก็น้อย เห็นไหม พีเ่ลี้ยงมนัมนัตอ้งใหอ้าหารใช่ไหม ถ้า

เดก็มนัดื้อมนัก็งอแงของมนั นี่เหมอืนกนัมนัดื้อรัน้ของมนัก็เรื่องของมนั ให้ท่องพุทโธไว้ ท่อง

พุทโธไว้ พุทโธคอือาหารของมนั ถ้าอาหารของมนั ถงึเวลาแลว้ถ้ามนัหวิ มนักระหาย มนัต้อง

กลบัมาเอง แต่ถ้าเราพยายามจะดิ้นรนจะไปค้นคว้าหามนั เพราะมนัเสื่อม มนัเสื่อมมนัไม่ยอม

ลงธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ มนัก็ดื้อดา้นไปอย่างนัน้ เวลาจติมนัเสื่อม 

ท่านบอกเวลาไป ไปจติมันเสื่อมพอด ี ท่านก็ให้ก าหนดหายใจเขา้นึกพุท หายใจออก

นึกโธ ทัง้ๆ ทีต่อนนัน้ท่านบอกว่าท่านก าหนดดูเฉยๆ เพราะศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้ามาด้วยสติด้วยปัญญา ใช้สติปัญญาใคร่ครวญไป ใคร่ครวญไป เวลาถงึแลว้

เวลามนัเสื่อมจบัตอ้งอะไรไม่ไดเ้ลย ท่านถงึกลบัมาก าหนดพุทโธๆๆ ๓ วนัแรกอกแทบแตก 
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นี่ไง พอมนัเสื่อมไปแล้ว มนัพาลแล้ว มนัท าลายทัง้สิ้น พยายามท าขึน้มาๆ ท าขึน้มาจน

สุดทา้ยมนักเ็ป็นจรงิขึน้มา เป็นจรงิขึน้มา พุทโธๆๆๆ เวลามนัเขา้มา มนัสงบเขา้มาเรื่อยๆ สงบ

เข้ามาเรื่อยๆ สงบเข้ามาเรื่อยๆ ที่มนัทุกข์มนัร้อนคนจติเสื่อมนี่มนัรู้ว่ามนัจะทุกขร์้อนขนาด

ไหน เวลามนัเป็นจรงิๆ ขึน้มา มนัสงบระงบัเข้ามา สงบระงบัเข้ามา พยายามขวนขวายของ

ท่าน พยายามขวนขวายของท่านท าขึน้มาใหม้นัเป็นจรงิ  

มนัมคีรูบาอาจารย์คอยชี้น า เห็นไหม ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

เราเขา้ใจทัง้สิน้ แต่เวลาเทยีบเคยีง เวลาเราอยากได้ เวลามนัเป็นไป มนัสรา้งภาพทัง้นัน้ มนัจะ

เป็นความทุกขค์วามยากไง หลวงปู่ มัน่ท่านถงึบอกเลยบอกว่าใหเ้กบ็วธิกีารสิง่ทีธ่รรมและวนิัย

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ใส่ลิ้นชกัสมองไว ้แลว้ลัน่กุญแจมนัไว้ อย่าคาด อย่าหมาย 

อย่าเทยีบ อย่าเคยีง อย่าคดิว่าเราจะเขา้ใจอย่างนัน้ เราจะมคีวามเหน็อย่างนัน้ ใหใ้ส่กุญแจลัน่

กุญแจมนัไว้ ใส่ลิ้นชกัแล้วลัน่กุญแจมนัไว้ อย่าใหม้นัออกมา แลว้กลบัมาพุทโธๆๆ ท างานของเรา 

ท างานของเราไง  

หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นอาจารยใ์หญ่ของกรรมฐาน ท่านไดส้รา้งธรรมทายาทมา

มาก แต่เวลาเป็นความจรงิๆ ขึน้มา ท่านให้ประพฤติปฏิบตัิตามความเป็นจริง การศึกษามา

ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า สาธุ สาธุเลยนะ องค์หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่

เสาร์ ครูบาอาจารยท์่านเคารพบูชามาก เคารพบูชามากเพราะอะไร เวลามนัประพฤตปิฏบิตัิ 

พอมนัได้ตามความจริงขึ้นมา มันสะเทอืนเลือนลัน่ มนัสะเทือนไปถึงองคส์มเด็จพระสมัมาสมั

พุทธเจา้ เพราะมนัสะเทอืนไปในพุทธะในหวัใจนัน้  

เวลาจติสงบแล้วใหฝึ้กหดัใชปั้ญญา มนัจะใชปั้ญญาไดห้รอืไม่ นี่ไง เวลาจติสงบแลว้ยกขึน้สู่

ปัญญา จติสงบแลว้เป็นสมัมาสมาธ ิ เวลาเป็นสมาธหินิทบัหญ้า หนิทบัหญ้าเขากท็บัไวเ้พื่อมี

โอกาสไดป้ระพฤตปิฏบิตัิ ให้มโีอกาสได้วปัิสสนายกขึ้นสู่ฝึกหดัใช้ปัญญา ปัญญาเกิดจากการ

ภาวนา ปัญญาเกิดจากจติ เกิดจากจติที่เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ เกดิจากจติทีข่ีทุ้กข์ขีย้าก 

เกดิจากจติที่ไม่มอี านาจวาสนา เกิดจากจติที่มแีต่ความพลัง้เผลอ เวลามนัพจิารณาของเราให้
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มนัตัง้มัน่ขึน้มา เวลาตัง้มัน่ขึน้มาสมถกรรมฐาน ฐานทีต่ ัง้แห่งการงาน เวลายกขึน้สู่วปัิสสนา 

วปัิสสนาในอะไร  

นี่ไง เวลาท่านพจิารณาของท่าน เวลาพจิารณาไปแล้วมนัลม้ลุกคลุกคลาน ถงึเวลาคนื

นัน้นัง่สมาธ ิพอเริม่นัง่ไป นัง่ไป มนัเริม่ต่อรอง มนัอยากจะเลิก อยากจะอะไร “เอ๊ะ! ถ้าอย่างนี้

ตอ้งนัง่ตลอดรุ่ง” เวลานัง่ตลอดรุ่งไป เหน็ไหม มนัเป็นปัจจุบนั เวลาสิง่ต่างๆ นัง่ตลอดรุ่งไปด้วย

สจัจะดว้ยความจรงิดว้ยจรตินิสยั จรตินิสยัของคนมันจรงิ เรามาประพฤติปฏิบตัิ ครูบาอาจารย์ 

หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านท ามาขนาดไหน เวลาอุปัฏฐากหลวงปู่ มัน่นะ หลวงปู่ มัน่ท่านพูดถึง

ความทุกข์ความยาก ความทุกข์ความยากในการด ารงชพี ความทุกขค์วามยากในความเป็น

พระ  

ในความเป็นพระ พระกรรมฐานจะไปทีไ่หนแลว้สงัคมเขายงัไม่ยอมรบั มแีต่ความบบีคัน้ 

แลว้สิง่ต่างๆ ทางโลก ทางโลกคอืปัจจยัเครื่องอาศยักข็าดแคลน ในการปฏบิตัคิรูบาอาจารยท์ี่

ท่านจะสัง่สอนกข็าดแคลน จะไปฝึกหดัไปเปิดต ารบัต าราขึน้มา คอยค้นคว้าขึ้นมาก็ด้วยอ านาจ

วาสนาของตน เวลาท่านต้องการผู้ทีป่รกึษาไปหาหลวงปู่ เสาร ์เวลาหลวงปู่ เสารป์ฏเิสธ กค็ดิถงึ

เจา้คุณอุบาลฯี ท่านคน้ควา้ ท่านประพฤตปิฏบิตัขิองท่านมา  

เวลาพระมหาบวัเวลาท่านอุปัฏฐาก นี่อุปัฏฐากไดฟั้งธรรมๆ ฟังประสบการณ์ ฟังสิง่ทีห่ลวง

ปู่ มัน่ท่านทุกขท์่านยากมา ฟังสิง่ทีห่ลวงปู่ มัน่ท่านพยายามขวนขวาย ท่านเอาตวัรอดของท่านมา 

นัน่มนัเป็นอุดมคติ มนัเป็นสจัจะ เป็นความจรงิ มนัฟังแล้วมนัชื่นใจ มนัอยากกระท า อยากใหม้ี

มรรคมผีล ให้อยากเหน็คุณธรรมอย่างนัน้บา้ง  

เวลานัง่สมาธภิาวนาขึน้มามนัถงึขวนขวาย แลว้คนมนัเป็นจรตินิสยัที่เอาจรงิเอาจงั เวลา

นัง่ไปแล้วเวลามนัมปัีญหาขึ้นมา “อย่างนี้ตอ้งตลอดรุ่ง” พอตลอดรุ่งเวลาจติสงบแลว้ จติสงบมนั

กม็คีวามสุขของมนั เวลามนัคลายตวัออกมาไฟดีๆ  เน่ีย เวทนาเพราะอะไร เพราะตลอดรุ่ง ๒๒ 

ชัว่โมง เวลาเจอเวทนา จบัเวทนา เวลาจติสงบแลว้ยกขึน้สู่วปัิสสนา ถ้าจติไมส่งบมนัฟืนมนัไฟ

ทัง้สิน้ พอมนัฟืนมนัไฟหายใจเขา้พุท หายใจออกโธ พุทโธไวๆ ต่างๆ ใหจ้ติสงบเขา้มาจนได ้ 
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แลว้ท่านใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ ปัญญาอบรมสมาธกิจ็บัเวทนา พอจบัเวทนาขึน้มาพจิารณา

มนั พยายามหาเหตุหาผล หาสจัจะ หาความจรงิเพื่อเอาชนะมนั มนักส็งบเข้ามาได้ๆ เวลามนั

คลายออกมามนักเ็จอฟืนเจอไฟ พจิารณาซ ้าแลว้ซ ้าเล่า คนืที ่ ๑ คนืที ่๒ เวลามนัขาด เวทนา

ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่เวทนา เวทนาทีม่นัทุกข์มนัยากที่เหมอืนกบัไฟที่มนัแผดเผาอยู่นี่ เหมอืนกบั

ที่เขาสุมไฟเผาเราทัง้เป็น เวลาสงบแลว้ โฮ! มนัโล่งหมดเลย เดีย๋วกค็ลายออกมา พอมนัคลาย

ออกมากจ็บัเวทนาพจิารณาต่อเน่ืองไป พจิารณาต่อเน่ืองไปๆ มนักต็อ้งโถมความรุนแรงมาก

ขึน้ๆ พจิารณาซ ้าแลว้ซ ้าเล่าดว้ยสตดิว้ยปัญญาดว้ยอ านาจวาสนา เวลามนัขาด ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา 

เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ เวทนาไม่ใช่เรา เราไม่ใช่เวทนา  

เวลาที่เริ่มประพฤติปฏิบัติ เวลาไปพิจารณากับเวทนา เวลามนัพจิารณาไปแลว้ เวลา

มนัปล่อยเขา้มา มนัเขา้สู่ความสงบ มันปล่อยขึ้นมามันปล่อยชัว่คราว เวลาสงบแล้วก็รู้ว่า

สงบไง เวลามนัคลายตวัออกมา เวลาคนคลายตวัออกมานัง่ ๑๒ ชัว่โมง มนัไม่มอีาการรบัรูห้รอื 

มนัตอ้งมอีาการรบัรู้อยู่แล้ว จติสงบแลว้สมัมาสมาธว่ิาหนิทบัหญ้า หนิทบัหญ้ามนัพรอ้มทีจ่ะ

เผชญิหน้า พรอ้มทีจ่ะค้นควา้ พรอ้มทีจ่ะวปัิสสนา ถ้าจติมนัมอี านาจวาสนาของมนั แต่ถ้าไม่มี

อ านาจวาสนาพอจติสงบแลว้ เอย้! นี่คอืนิพพาน ไม่ท าอะไรเลย นัน่กห็วัตอ  

มนัออกมาพจิารณาของมนัดว้ยอ านาจวาสนา เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านคอยชีน้ า หลวงปู่ มัน่ท่าน

คอยเป็นแบบอย่าง เวลาพิจารณาซ า้แล้วซ า้เล่า ซ า้แล้วซ า้เล่า มนัขาดน่ีขณะจิต ขณะจิต

คือนิโรธ นิโรธคือการดบัทุกข ์ เวลามนัดบัทุกขน์ะ น่ีอริยสจั ๔ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค 

ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัคือตณัหาความทะยานอยาก สมุทยัคือกิเลส ลูกหลานของกิเลส 

นิโรธคือการดบัทุกข ์ดบัด้วยอะไร จะดบัดว้ยมรรค งานชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ สมาธิ

ชอบ สติชอบ ปัญญาชอบ มรรค ๘ อริยสจั ๔  

แต่คนที่ประพฤติปฏบิตัิขึ้นมาปฏบิตัิไม่เป็น เวลาปฏิบตัิไม่เป็นเราไม่ต้องมีขณะก็ได้ ไม่

มขีณะคอืไม่มนีิโรธ มรรค ๗ อรยิสจั ๓ ในวงปฏบิตัเิป็นอย่างนี้ไปแลว้หรอื สิง่ทีว่่ามรรค ๗ กไ็ด ้

มรรค ๖ กไ็ด ้นี่มนัเป็นฝ่ายวชิาการ ฝ่ายทีเ่ขาศกึษา เวลาปฏบิตั ิปฏบิตัพิอเป็นพธิ ี เวลาปฏบิตัิ

พอเป็นพธินีะ พระพุทธศาสนามนัมาตัง้แต่วปัิสสนากรรมฐาน วปัิสสนาธุระ คนัถธุระมมีาตัง้แต่
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ตน้ มมีาตัง้แต่สมยัพุทธกาล ธรรมถกึกบัวนิัยธรเถียงกนัเรื่องวนิัยน ้าในขนันัน่ เกิดเป็นวชัชบีุตร

มกีารโต้แย้งกนัมาตลอด แล้วเวลาโตแ้ยง้ขึน้ไป ธรรมถกึ วนิัยธรมมีาตลอด 

นี่กเ็หมอืนกนั สิง่ทีเ่วลาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา พระทุกองคท์ีบ่วชแลว้จากอุปัชฌายอ์าจารย์

มสีทิธปิฏบิตัไิดท้ัง้สิน้ ชาวพทุธบริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา สามารถประพฤติ

ปฏิบติัได้ด้วยกันทัง้หมดทัง้ส้ิน แล้วภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาสามารถบรรลุธรรม

ได้ทัง้ส้ิน มนัเป็นสิทธิโดยพ้ืนฐาน สิทธิในความเป็นมนุษย ์ สิทธิของจิตท่ีจะกระท า มนั

เป็นสิทธ์ิ ทุกคนมีสิทธ์ิเสมอภาพ ไม่มีใครสูงกว่าใคร ไม่มีใครต า่กว่าใคร เว้นไว้แต่อ านาจ

วาสนาของคนสูงต า่เท่านัน้ 

เวลามกีารศึกษาเขาก็ศึกษาของเขา เขาก็มสีทิธิประพฤติปฏบิตัดิว้ยกนัทัง้หมดทัง้สิน้ 

ไม่ใช่ว่าตอ้งเป็นพระป่าเท่านัน้ถงึจะมกีารปฏบิตั ิ ในการปฏบิตัมินัมมีาตัง้แต่สมยัพุทธกาลแล้ว

เพยีงแต่ปฏบิตัแิลว้มนัจะจรงิหรอืไม่จรงิเท่านัน้ ถ้าเวลาปฏบิตัขิึน้มาแลว้มกีารศกึษาถ้าจติใจคน

อ่อนแอ นี่ไง เวลาปฏบิตักิป็ฏบิตัพิอเป็นพธิี เพราะอะไร เพราะอ านาจวาสนาของตนไม่มไีง แลว้

เพราะมคีรูบาอาจารยท์ี่ดทีีเ่ป็นแบบอย่างไง กเ็ลยมรรค ๗ กไ็ด ้มรรค ๖ กไ็ด ้มนัขดัมนัแย้งกบั

ธรรมและวนิัย มนัขดัมนัแยง้ มนัไม่เคารพในธรรมและวนิัย ถ้ามนัไม่เคารพในธรรมและวนิัย มนั

เป็นธรรมวนิัยไปไม่ได ้นี่พูดถงึผูท้ีเ่ป็นทางทฤษฎทีี่ปฏบิตัพิอเป็นพธิี นี่เป็นพธิขีองเขาทัง้สิน้  

แต่ในวงกรรมฐานเรา ในวงกรรมฐานว่าเป็นพระปฏิบตัิ เวลาหลวงตาพระมหาบวั เวลา

ท่านศกึษาอยู่ ท่านกศ็กึษา ศกึษาของท่าน ท่านบอก ๗ ปี ท าสมาธไิด ้๓ หน สมาธทิ่านกรู็อ้ยู่

แลว้ว่าเป็นสมาธ ิมนัเป็นจรงิ สมาธไิม่ใช่มรรค ๗ มรรค ๘ อย่างเขา แต่เวลาประพฤตปิฏบิตัไิป

มนัสมบูรณ์แบบ เวลาพจิารณาตลอดรุ่ง เวลาพจิารณาเวทนา เวลามนัขาด เวลาขาดเสรจ็แล้วมนั

เป็นสจัจะเป็นความจรงิ เวลาขึน้ไปรายงานผลกบัหลวงปู่ มัน่  

“เออ้! จตินี้มนัไม่เกดิ ๕ หน ๖ หน หรอกเวย้ มนัเกดิหนเดยีวเท่านัน้แหละ”  

ท่านรบัถึงสจัจะความจรงิอันนัน้ เพราะอะไร เพราะมนัเป็นอรยิสจั ๔ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ 

ดบัทุกขน์ี่พาดกระแส สิง่ทีม่นัพาดกระแส พอพาดกระแสขึน้ไปมนัมสีจัจะมคีวามจรงิไง นี่ถงึว่า 
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สพฺเพ ธมมฺา อนตฺตา ธรรมทัง้หลายเป็นอนัตตา ธรรมทัง้หลายสจัจะความจรงิ สิง่ใดมนัเป็น

อนัตตา แต่เวลาสมุจเฉทปหานมนัขาด พอมนัขาดขึ้นไป กุปธรรม อกุปปธรรม สพฺเพ ธมฺมา 

อนตฺตา ธรรมทัง้หลายเป็นอนัตตา ธรรมทัง้หลาย สติชอบ งานชอบ เพยีรชอบ มรรค ๘ 

มรรค ๘ มนัเกิดมาจากไหน เรามสีติกส็ตชิอบ เราขาดสต ิ สตไิปไหน เรามสีมาธสิมาธชิอบ 

สมาธเิสื่อมมนัไปไหน นี่ไง มรรค ๘ มรรค ๘ มนัเป็นอาวุธ ธรรมาวุธ อาวุธทีอ่งคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ประทานไวใ้ห ้ 

แต่เวลาเราใช้อาวธุใช้มรรคนิโรธดบัทุกขด์้วยวิธีการ มรรค ๘ เป็นวิธีการดบัทุกข ์

เครื่องมือท่ีเราจะดบัทุกข ์ เราจะฆ่ากิเลส ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค น่ีมรรค ๘ มนัเป็น

อนัตตา เป็นอนัตตาเพราะอะไร เวลาภาวนามยปัญญา ปัญญามนัเกิดขึ้น ศีล สมาธิ 

ปัญญา ท่ีมนัเกิดขึ้นเวลาใช้ปัญญา ปัญญาหมุนต้ิวๆ ขึ้นไป เวลามนัท าลายกนัแล้วหลุด

ขาดหมด กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทกุขเ์ป็นทุกข ์แยกหมด น่ีอกปุปธรรม สจัธรรมอนันัน้ 

สจัธรรมอนันัน้เกิดขึ้น ส่ิงท่ีอนันัน้เกิดขึ้นมนัสมบูรณ์แบบด้วยมรรค ๘ อริยสจั ๔ ด้วย

สจัจะด้วยความจริง จะเคารพองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไหม  

แลว้เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านย ้านักย ้าหนากบัพระมหาบวัถ้าไม่เก็บ ศึกษาธรรมะขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้ามาแล้วปฏบิตัติามนัน้มนัจะเตะ มนัจะถบี มนัจะเป็นปัญหาใหก้เิลส

เอาสิง่นี้ เอาการศึกษาเรามาคาดมาหมาย แลว้กเิลสมนักเ็อาสิง่นี้มาพลิกมาแพลงท าให้เรา

ล้มลุกคลุกคลาน การจะประพฤติปฏิบตัิมนัยากแค้นแสนเขญ็มากขึ้นไปกว่านัน้ แต่เพราะมี

หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านไดผ้่านความทุกข์ความยากไดผ้่านเล่หผ์่านเหลีย่มผ่านการปลิ้น

ปลอ้นของกิเลสมามาก แลว้ท่านพจิารณาของท่าน ท่านเหน็โทษของท่าน เวลาท่านจะสัง่สอนลูก

ศษิยข์องท่าน ท่านถงึไดส้อน ท่านถงึไดบ้อกวธิกีารใหลู้กศษิยค์วรท าอย่างใด แลว้เวลามนัเป็น

จรงิขึน้มาเพราะหลวงปู่ มัน่บอกไว้  

“ถ้ามนัเป็นจริง ปริยติั ปฏิบติัมนัจะเหมือนกนั ธรรมและวินัยขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นศาสดาของเรา ผลของการประพฤติปฏิบติัจากสจัจะความจริงของ

เรามนัจะเป็นอนัเดียวกนั มนัไม่ขดัไม่แย้งกนั มนัเป็นมรรค ๘ อริยสจั ๔ สมบูรณ์แบบ”  
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ถ้ามนัสมบูรณ์แบบนี้ถ้ามนัเป็นความจรงิ ความจรงิมนัตอ้งเป็นแบบนัน้ แลว้เวลาพจิารณา

ของมนัไปเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไปนะ ต่อเนื่องไปๆ บุคคล ๔ คู่ ไม่อย่างนัน้มนัจะรู้ได้อย่างไรว่า

พาดกระแส เวลาพาดกระแสอะไรไปพาด จติที่เวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ จตินี้ไม่มตีน้ไม่มี

ปลายนะ ไม่รูต้วัตนของตน เวลาพจิารณาของมนัไป เวลาพจิารณาเวทนามนัขาด ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่

เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ สกักายทฏิฐ ิวจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส 

สงัโยชน์ ๓ ขาด ขาดเพราะอะไร ขาดเพราะมนัมมีรรคมผีล ขาดเพราะมนัมมีรรค ๘ 

ไม่มมีรรค ๘ ไม่มวีธิกีารดบัทุกข ์มนัจะดบัทุกข์ไดอ้ย่างไร ถ้าวธิีการที่ไม่ถูกต้องมนัก็เป็น

มจิฉาทฏิฐ ิถ้าวธิีการที่ขาดแคลน วธิกีารทีไ่ม่สมบูรณ์แบบ มนัก็เป็นอตัตกลิมถานุโยค กามสุขลั

ลกิานุโยค ไม่ใช่มชัฌมิาปฏปิทา ไม่สมบูรณ์ไม่พอด ี ไม่สมดุลไม่พอดมีรรคก็ไม่สมบูรณ์ ไม่

สมบูรณ์มนัเป็นไปไม่ได้ไง มนัขดัมนัแย้งกับธรรมและวินัยขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธ

เจ้า เวลาผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัถิ้าไม่เคารพองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ไม่ลงธรรมองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาปฏบิตัมินัจะได้ผลไหม มนัจะเป็นความจรงิไหม มนัเป็นการคาดการ

หมายทัง้นัน้ ในโลกปฏบิตัลิม้ลุกคลุกคลานแลว้กค็าดหมายไป  

ในปัจจุบนัน้ีในธรรมและวนิัย พุทธมามกะตอ้งถอืพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่ถอืมงคล

ตื่นข่าว ไม่ออกนอกลู่นอกทาง บวชเป็นพระ ถ้าบวชเป็นสามเณร สามเณรตอ้งถอืไตรสรณาคมน์ 

ถ้าบวชเป็นพระศีล ๒๒๗ ไปดูวดัดูวาส ิ มนัไปไหว้สตัว์รูปช้าง รูปมา้เตม็ไปหมด พฆิเนศ 

พฆิเนศ อะไรของมงึ ท ากนัอย่างนัน้หรอื มนัตัง้แต่ธรรมและวนิัย ถ้าธรรมและวนิัยท าอย่างนัน้ได้

ไหม ถ้าธรรมและวนิัยเพราะอะไร เพราะมนัตดัขาดจากไตรสรณาคมน์ มนัขาดจากไตร

สรณาคมน์มนัจะเขา้สู่ไตรสรณาคมน์ไดอ้ย่างไร  

พูดถงึเวลาการประพฤตปิฏบิตัขิองเรา ถ้ามนัเป็นความจรงิขึน้มา วดัปฏบิตัถิงึตอ้งมหีลกัมี

เกณฑ ์ เวลามหีลกัมเีกณฑว่์าอะไร สปัปายะ ๔ หมู่คณะเป็นสปัปายะ อาหารเป็นสปัปายะ 

สถานทีเ่ป็นสปัปายะ ครูบาอาจารย์เป็นสปัปายะ ถ้าเป็นสปัปายะๆ สปัปายะเพื่อหวัใจดวงนี้ 

หวัใจดวงทีป่ระพฤตปิฏบิตั ิแลว้เวลาเราจะประพฤตปิฏบิตัิ เรากแ็สวงหาสิง่นี้ขึน้มา  
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แลว้พอแสวงหาสิง่นี้ สปัปายะมนัเป็นเรื่องภายนอกใช่ไหม แลว้เวลาเอาจรงิเอาจงัขึน้มาใน

ใจของเรา มนัยอมรบัสิง่นี้หรอืไม่ ถ้ามนัยอมรบัสิง่นี้ มนัยอมรบัในความสงบความสงดั มนั

ยอมรบัวเิวก กายวเิวก จติวเิวก ถ้ามนัยอมรบัความวเิวกอนันัน้มนักจ็ะสงบระงบัเขา้มา แล้วสงบ

ระงบัเข้ามา มันเห็นการกระท าของเรามนัทุกข์ยากขนาดไหนกว่าที่มนัจะสงบระงบั  กว่าที่

เราจะมสีติปัญญา กว่าที่เราจะมคี าบรกิรรม ไม่มคี าบรกิรรมคอืไม่มกีารกระท า  

บรกิรรมคอืการท างาน คนเราไม่ไดท้ างาน ไม่ไดน้วดแป้ง ไม่ไดข้ย า ไม่ไดน้วด แป้งมนัจะ

สมบูรณ์พอดไีหม มนัเป็นไปไม่ได ้ ถ้ามนัเป็นไปไม่ได้มนัต้องมคี าบรกิรรม ถ้ามนัเป็นปัญญา

อบรมสมาธิก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาก็ใคร่ครวญมนัไป ถ้ามนัเป็นสมาธคิอืสมัมาสมาธ ิ

ถ้ามนัสมาธมินัมสีมัมาหรอืมมีจิฉา ถ้ามนัมีสมัมาสมาธิยกขึ้นสู่วิปัสสนา ถ้าวิปัสสนาในอะไร 

ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม สติปัฏฐาน ๔ ในสติปัฏฐาน ๔ ในอริยสจั ๔ น่ีหวัใจ

ศาสนาทัง้ส้ิน ถ้าหวัใจศาสนาทัง้ส้ิน ถ้ามนัเป็นความจริงๆ ขึ้นมา มนัจะเป็นความจริง 

แต่ดว้ยมารยาสาไถยของกเิลสตณัหาความทะยานอยากไง บอกขณะจติไม่ตอ้ง ถ้าขณะจติ

ไม่ตอ้งมนัส ามะเลเทเมา มนัไปลงกบัมรรค ๗ นัน่น่ะ สมาธไิม่ตอ้ง สมาธไิม่ตอ้งเพราะเอ็งท า

สมาธไิม่เป็น แลว้สตไิม่ตอ้งดว้ยล่ะ เวลาพูดปากเปียกปากแฉะ อธบิายนะ อธิบายแยกแยะของ

มนัไป แต่เขาไม่เห็นมรรคสามคัคี เขาไม่เหน็ความสมุจเฉทปหาน  

มรรคสามคัคี สมุจเฉทปหานอนันัน้นัน่คือขณะจิต ขณะจิตคือนิโรธ  

เขาไม่ม ีเขาไม่เป็น แล้วบอกไม่มกี็ได้ ไม่ต้องก็ได้ ไม่ตอ้ง ไม่ม ีไม่ตอ้งกไ็ดม้นักอ็รยิสจั ๓ 

ไง มนัไม่ใช่อรยิสจั ๔ มนัจะเป็นธรรมวนิัยไปได้อย่างไร มนัจะเคารพองค์สมเด็จพระสมัมาสมั

พุทธเจา้ไดอ้ย่างไร  

เวลาหลวงตานะ เวลาท่านประพฤตปิฏบิตัขิองท่าน เวลาท่านสิน้กเิลสไง กราบแลว้กราบ

เล่า กราบแลว้กราบเล่ามนัซึ้งใจ มนัซึ้งใจ มนัซึ้งใจเพราะอะไร เพราะมนัเป็นในใจของท่าน เพราะ

มนัเป็นความจรงิในใจของท่าน ถ้ามนัเป็นความจรงิในใจของท่านแลว้มนัลกึลบัมหศัจรรยข์นาด

ไหน  
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เพราะมนัไม่ลกึลบัมหศัจรรยท์่านถึงติดสมาธิไง  

เวลาประพฤติปฏิบตัิไปเวลาผ่านเวทนาไป ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ชดัๆ นะ 

ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ สกักายทฏิฐ ิ๒๐ นี่ธรรม

วนิัยทัง้สิน้ วจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส ชดัๆ ชดัๆ ขึน้มา หลวงปู่ มัน่ท่านกเ็หน็  

นี่ไง ถ้าไม่ดบัทุกข ์ไม่นิโรธแลว้อะไรจะเริม่ตน้ อะไรจะจบสิน้ ขบวนการมนัจบที่ไหน แล้ว

พอจบแลว้องคค์วามรูส้จัจะความจรงิอยู่ที่ไหน แล้วถ้ามนัอยู่ที่นัน่แล้วมสีติปัญญาเท่าทัน

กเิลส พระโสดาบนัไม่ท าอะไรบา้ง พระโสดาบนัเป็นจรงิอย่างไรบ้าง ถ้าพาดกระแสแล้วเขาท า

ของเขานี่ภาวนาเป็น เวลากรรมฐานเขาบอกภาวนาเป็น ภาวนาไม่เป็น ภาวนาเป็นหมายถงึ

เริม่ตน้จากตรงนี้ พอภาวนาเริม่ตน้มาทีห่ลวงตาท่านพูดประจ า  

“เวลาภาวนายากอยู่ ๒ คราว คราวหน่ึงคือคราวเร่ิมต้นกบัคราวหน่ึงคือคราวสุดท้าย

สรปุจนส้ินกิเลส จิตเดิมแท้น่ีผ่องใส จิตเดิมแท้หมองไปด้วยอุปกิเลส จิตเดิมแท้น้ีผ่องใส 

จิตเดิมแท้น้ีเป็นผู้ข้ามพ้นกิเลส  มนัจะไปทุกขย์ากซ้อนอีกชัน้หน่ึง” 

เวลาการปฏบิตัยิากอยู่ ๒ คราว คราวหนึ่งคอืคราวเริม่ตน้กบัอกีคราวหนึ่งคอืคราวทีส่ ิน้สุด

นัน้ คราวเริม่ตน้ทีม่นัทุกข์มนัยาก แลว้มนัทุกขม์นัยากขึน้มาเรากพ็ยายามของเรา มคีวามเพยีร

ชอบ งานชอบ เราพยายามระลึกชอบของเรา เราขวนขวายของเรา มกีารกระท าของเรา การ

กระท าของเราใหม้นัสมบูรณ์แบบของเราขึน้มา  

เวลามนัจะผดิ มนัจะพลาดอย่างไร เราก็รูไ้ด ้ เวลามนัจะผดิพลาด ผดิพลาดเป็นครู คนที่

ภาวนาแลว้ไม่มคีวามผดิพลาดเลยเป็นไปไม่ได ้คนทีภ่าวนามนัมเีจรญิแลว้เสื่อม เสื่อมแลว้เจริญ 

แล้วมันจะล้มลุกคลุกคลานขนาดไหน เราก็พยายามของเรา พยายามท าของเรา ถ้ามนั

ผดิพลาดเรากเ็ริม่ตน้ใหม ่เราท าของเราอยู่อย่างนัน้ ถ้ามนัท าของมนัอยู่อย่างนัน้ ความผดิพลาด

อนันัน้มนัจะคอยเป็นครูคอยบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ อย่างนี้ไม่ได ้แล้วมนัจะพจิารณาของมนัไป มนั

จะยกของมนัขึ้นไป  
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แต่ถ้ามนัเป็นสิน้สุดแลว้เวลามนัขาด กายเป็นกาย จติเป็นจติ ทุกขเ์ป็นทุกข ์ สมบูรณ์แบบ 

สมบูรณ์แบบเพราะอะไร เพราะมนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทฏิฐโิก รูจ้ าเพาะตน แลว้ทีต่นรูแ้ล้วมนั

จะแตกต่างจากปุถุชนตรงไหน เวลาปุถุชนจตินี้เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะไม่มตีน้ไม่มปีลาย 

เวลาเป็นโสดาบนัขึน้มาแลว้มนัรูช้ดัๆ เลย ถ้าไม่รู้มนัจะเป็นโสดาบนัไดอ้ย่างไร ถ้ามนัเป็นใน

หวัใจนัน้ แลว้อกุปปธรรมมนัไม่เสื่อมสภาพมนัคงที่ตายตวั แลว้คงทีต่ายตวัอย่างไร นี่ไงมนัถงึ

พน้จาก สพฺเพ ธมมฺา อนตฺตา ไง  

สพฺเพ ธมมฺา อนตฺตา ธรรมทัง้หลายเป็นอนัตตา มรรค ๘ กเ็ป็นอนัตตา เพราะอะไร เพราะ

ขบวนการของมนัถ้าจบสิน้แลว้มนัจบสิ้นมนัไป แล้วผู้ที่รบัผลถ้าจติเวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 

มนัประพฤตปิฏบิตัแิลว้มนัไม่รบัผลแลว้เอาอะไรไปรบัผลล่ะ นี่สิง่ที่รบัผลเวลาจะไปเกิด เวลาที่

เวยีนว่ายตายเกิดไม่มตี้นไม่มปีลายไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้! ถ้ารู้มนัไม่เป็นอย่างนี้ เพราะมนัไม่รู้มนั

มอีวชิชา องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ ไก่ตวัแรกที่เจาะฟองอวชิชาออกมา นี่มนัรูช้ดัของ

มนัเพราะมนัมอีกุปปธรรม มนัมคีุณธรรมในใจ มนัถึงไม่ใช่อนัตตา  

แล้วหลวงปู่ มัน่ท่านพยายามขวนขวายของท่าน ยกขึ้นสู่วปัิสสนาต่อเน่ืองไป ต่อเน่ือง 

ท่านพจิารณาของท่าน ถ้าจติสงบแลว้ยกขึน้สู่วปัิสสนา วปัิสสนามรรค ๔ ผล ๔ มนัมมีรรค ๔ ผล 

๔ ของมนั ขณะจติทีม่นัเป็นขัน้เป็นตอนของมนั ถ้าเป็นขัน้เป็นตอนของมนั มนัพจิารณาของมนั

ไป เพราะอะไร  

เพราะลูกของมาร หลานของมาร พ่อของมาร กามราคะ ปฏฆิะ เวลากองทพัใหญ่ เวลาครู

บาอาจารยท์่านเทศนาว่าการ อวชิชา จติเดมิแท้นี้ผ่องใสนัน่ก็อวชิชา นัน่ผู้คุมนโยบาย ผู้คุม

นโยบายรูเ้ท่าทนัรูเ้ล่หเ์หลี่ยมดว้ยความมอี านาจสูงสุด  

แต่ผูท้ีเ่ป็นแม่ทพั ผูท้ีค่วบคุม ผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะ จตินี้เวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 

จติดวงเดยีวที่เกิดซ ้าแล้วซ ้าเล่า สิง่ทีเ่ป็นน ้าตาทีเ่กบ็ไวม้ากกว่ามหาสมุทรนัน้ สิง่ทีเ่ป็นร่างกาย 

สิง่ทีเ่ป็นธาตุดนิที่นัง่ทบัๆ คนเกิดมาจากดนิ มนันัง่ทบักองกระดูกของตน มนันัง่ทบัสิง่ทีเ่คย

เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ นี่ไง ค าว่า “แม่ทพัๆ” มนัแม่ทพัอย่างนี้ไง  
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แม่ทพัเพราะจตินี้เวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะซ ้าแลว้ซ ้าเล่า สิง่ทีเ่กดิขึ้นถงึเป็นจรติเป็นนิสยั 

สิง่ทีเ่ป็นนิสยัขึน้มา สิง่นี้มรรค ๔ ผล ๔ มนัเป็นการประพฤติปฏิบตัิ มนัถึงละเอียดลึกซึ้งขึ้นไป 

เวลาทีว่่าอรยิสจั ๔ สมบูรณ์ดบัทุกข์ นิโรธดบัทุกขเ์ป็นอรยิสจั ๔ ไม่ใช่อรยิสจั ๓ ถ้าเป็นอรยิสจั ๓ 

ไม่ตอ้ง อย่างไรกไ็ด ้ ลูบๆ คล าๆ กไ็ด ้ สิง่ใดก็ได ้ มนักจ็มปลกัอยู่ในกเิลสนัน้ จมปลกัอยู่ใน

ครอบครวัของมาร แลว้ไม่มสีิง่ใดเป็นชิน้เป็นอนั  

แต่ถ้ามนัเป็นชิน้เป็นอนันะ พระโสดาบนัไม่ถอืมงคลตื่นข่าว ไม่นับถอืความเชื่อนอก

พระพุทธศาสนาเดด็ขาด มนัเดด็ขาดกลางหวัใจนัน้ หวัใจนัน้ถึงพุทธะ พาดกระแส พาดกระแส 

กระแสนิพพานนะ กระแสสิน้กิเลสนะ พาด เอาอะไรไปพาด ใครเป็นคนพาด ใครเป็นคนมสีทิธิ ์

สทิธ ิภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา บรษิัท ๔ เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนามสีทิธเิสรภีาพที่จะ

บรรลุธรรมไดทุ้กๆ คน ทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัใิหถ้งึทีสุ่ดแห่งทุกขไ์ด้ สิง่ทีเ่ป็นบรษิทั ๔ บรษิทั ๔ 

เป็นเจา้ของพระพุทธศาสนาทัง้สิน้ ไม่มใีครมสีทิธเิหนือใคร  

แต่ในการประพฤตปิฏบิตันิี้ต่างหาก เวลาการประพฤตปิฏบิตัทิีล่ม้ลุกคลุกคลาน แต่คนที่

ประพฤตปิฏบิตัขิึน้ไปแล้วถ้ามนัเป็นสจัจะเป็นความจรงิขึน้มา เวลาสมุจเฉทปหานน่ีอรยิสจั ๔ 

นิโรธดบัทุกขส์มบูรณ์แบบ สิง่ทีพ่าดกระแสนัน้คอือกุปปธรรม อกุปปธรรม อฐานะที่จะเสื่อมสภาพ 

ไม่ใช่ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ขนาดพระโสดาบนัมนักรู็แ้ลว้ แลว้เวลาพจิารณาขึ้นไปเป็นชัน้เป็น

ตอนขึ้นไป จติสงบแล้วยกขึ้นสู่วปัิสสนาเพราะอะไร เพราะมนัพาดกระแส พาดกระแสขึน้

มาแลว้มนัมคีวามปรารถนา  

คนเรา เหน็ไหม เวลาพาดกระแส เวลาสมุจเฉทปหานเวลามนัขาด กายเป็นกาย จติเป็นจติ 

ทุกขเ์ป็นทุกข์ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ มนัเกิดความมหศัจรรย์ นี่ไง เวลาจติสงบแล้ว

ถงึไดว่้าขณิกสมาธ ิ อุปจารสมาธ ิอปัปนาสมาธ ิมนักเ็ป็นเรื่องหนึ่ง เวลาพจิารณาไปๆ เวลามนั

ปล่อยวางๆ ปล่อยวางคอืความว่างดว้ยปัญญา ความว่างดว้ยศลี ด้วยสมาธ ิ ดว้ยปัญญา ดว้ย

มรรค มนัเป็นความว่างที่สะอาดบรสุิทธิ ์ เป็นความว่างที่มนัผ่อนคลาย เป็นความว่างทีม่นั

ส ารอก มนัมหศัจรรย์กว่านัน้  
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เวลามนัขาด นี่ไง เวลามนัขาดขึน้ไป ความมหศัจรรยอ์นันัน้ทีจ่ติไดร้บัรูท้ี่เป็นปัจจตัตงั เป็น

สนัทฏิฐโิก นี่ขณะที่ว่าเวลาเป็นนิโรธ อรยิสจั ๔ มนัยงัเกิดความมหศัจรรย์ขนาดนี้ แล้วเวลามัน

ยกขึ้นบุคคลคู่ที่ ๒ มันจะเกิดความมหัศจรรย์ขนาดไหน ความมหศัจรรยน์ี้เกิดมาจากไหน 

เกดิมาจากศลี สมาธิ ปัญญา นี่ศลี สมาธิ ปัญญา มนัถงึสิง่ที่เป็นพืน้ฐานที่เราปรารถนา ที่เรา

พยายามจะรกัษา  

เพราะสิง่ที่เวลามันสมุจเฉทปหาน มนัสมุจเฉทปหานไปด้วยอะไร มนัสมุจเฉทปหาน

ด้วยมรรค ๘ ด้วยวธิีการดบัทุกข์ วธิีการดบัทุกข์ที่ว่า สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา แต่ก่อนที่จะเป็น

อนัตตาเราไดส้รา้ง เราไดม้กีารกระท า เราไดฝึ้กหดั เวลาฝึกหดัขึน้มา เวลามนัจะขาด ชา้งกระดกิ

หู งูแลบลิ้น พบั ขาด เวลามนัขาดขึน้มาขาดขึน้มาจากอะไร ขาดขึน้มาจากความเพยีร ความ

วริยิะ ความอุตสาหะ มกีารกระท าของเราขึ้นมา  

แลว้ถ้าเรายกขึน้สูบุ่คคลคู่ที ่ ๒ โสดาปัตตมิรรค สกทิาคามมิรรค อนาคามมิรรค 

อรหตัตมรรค มรรค ๔ ผล ๔ นี่ไง ธรรมและวนิัยบญัญตัิไว้ชดัๆ ในธมัมจกัฯ เขาบอกไว้ชดัๆ 

เพราะว่าเวลาปฏบิตัไิปแลว้ปรยิตัิ ปฏบิตั ิ มนัจะมาตรงกนั มนัจะมาลงกนั ธรรมและวนิัยเป็น

ศาสดาของเรา เราปฏบิตับิูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ขึน้มา ถ้ามนัเป็นจรงิขึน้มา มนัจรงิ

จากการกระท าของเรา แล้วใจที่มันเห็นผล ใจที่มันได้รับรู้ มันเป็นปัจจัตตัง เป็นสนัทฏิฐโิกใน

ใจดวงนัน้  

เพราะเราปฏบิตัมิาดว้ยความลม้ลุกคลุกคลาน บุคคลคู่ที ่ ๑ เรายงัลงทุนลงแรงไดข้นาดนี้ 

การปฏบิตัมินัจะยากอยู่ ๒ คราว คราวหนึ่งคราวทีเ่ราเริม่ตน้ พอเริม่ตน้ขึน้มา มนัเริม่ตน้เราท า

ได ้ พอท าไดภ้าวนาเป็น พอภาวนาเป็นขึน้ไป มนัพยายามจะสรา้งพืน้ฐาน สร้างสิง่ที่เป็นบาท

เป็นฐานเป็นมาตรฐานใหห้วัใจนี้ไดม้เีครื่องพยุง เครื่องพยุงด้วยอะไร ด้วยความสุขของใจขึ้นมา 

ดว้ยสต ิดว้ยสมาธขิึน้มา เวลาน้อมไปใหเ้หน็สตปัิฏฐาน ๔ ถ้ามนัจบัมนัตอ้งของมนัได ้ 

เวลาครูบาอาจารยห์ลวงปู่ชอบ หลวงปู่บวัท่านพจิารณากายๆพิจารณากาย หลวงปู่ เจี๊ยะ

พิจารณากาย กายนอก กายใน กายในกาย กายจนถงึกายของจติ ส าเรจ็ไปหมดดว้ยการ

พจิารณากายอย่างเดยีว  
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หลวงตาท่านพูดเอง ขัน้แรกท่านพจิารณาเวทนา ขัน้ทีส่องท่านพจิารณากาย พจิารณากาย

จบักายไดแ้ลว้พจิารณากาย กายมนัแยกออกไปโดยธรรมชาติของมนั เวลามนัขาด นี่กายกบั

จติแยกจากกนั ขึ้นไปรายงานหลวงปู่ มัน่ “เอ้อ! เป็นเหมอืนเราทีถ่ ้าสารกิาเลย” นี่ไง นิโรธดบั

ทุกข ์อรยิสจั ๔ ไม่ใช่อรยิสจั ๓ ไม่ตอ้งดบัไม่ต้องรบัรู้ “เหมอืนเราทีถ่ ้าสารกิาเลย แต่ของเรามียกัษ์ 

ของมหาไม่มยีกัษ์” นี่บารมขีองคนมนัแตกต่างกนั อ านาจวาสนาของคนมันแตกต่างกนั เวลา

มนัสร้างขึ้นไปแล้ว เวลามันขาด มหศัจรรย์มาก สิง่ทีเ่ป็นความมหศัจรรยม์นัเกิดจากการ

กระท าอนันี้ไง เวลาทีม่นัตดิขดัมนัตดิขดัอย่างไร เวลาครูบาอาจารย์ท่านพจิารณา ท่านดงึออกมา

อย่างไร ถ้าเวลามนัเป็นจรงิ นี่ไง นี่บุคคลคู่ที ่๒ บุคคลคู่ที ่๑ บุคคลคู่ที ่๒ นิโรธดบัทุกข ์ขณะจติ 

ไม่ตอ้งมขีณะ มนักไ็ม่รู้อะไรเลย เป็นอรยิสจั ๓ มรรค ๗ อรยิสจั ๓ มนัขดัมนัแยง้  

คนที่ปฏิบัติจริง หลวงปู่ มัน่ท่านพูด “มหาปฏิบติัไปนะ เวลาถ้ามนัเป็นจริงขึ้นมา 

ปริยติั ปฏิบติัมนัจะมาตรงกนั เขา้กนัพอดี ส่ิงท่ีศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พทุธเจ้ากบัผลจากการปฏิบติัของเราอนัเดียวกนั” อนัเดยีวกนัแลว้เงยีบกรบิเลย ความเป็น

จรงิมนัเป็นความจรงิอย่างนัน้  

นี่พูดถงึเวลาขณะเวลามนัดบัทุกข์ๆ  ขึน้มา มนัเป็นสจัจะเป็นความจรงิแลว้ยกขึน้สู่เวลาที่

กเิลสมนัพลกิมนัแพลงไง เวลาขึน้ไปหาหลวงปู่ มัน่อกีหนหนึ่ง มนัมคีวามสุขอย่างนัน้ มนั

มหศัจรรยม์าก โลกน้ีแยกหมด โลกน้ีราบเป็นหน้ากลอง กายกบัจติแยกออกจากกนั เป็นเหมอืน

เราเลยทีถ่ ้าสารกิา หลวงปู่ มัน่ท่านก็รู ้เพราะขณะของท่าน ท่านก็รู ้ 

นิโรธดบัทุกขด์บัอย่างไร ดบัทีไ่หน องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้โคนตน้โพธิ ์ หลวงปู่

มัน่ท่านบอกถ ้าสารกิา ๒ กบั ๓ เวลาสุดท้ายไปที่เชียงใหม่ มันรู้ เรากินที่ไหน เราเกิดที่ไหน

เราไม่รูไ้ดอ้ย่างไร เราเกดิทีไ่หนเดีย๋วนี้กห็อ้งคลอดโรงพยาบาลไง เกดิโรงพยาบาลไหน เกิด

โรงพยาบาลจังหวัดไหน เอ็งไม่รู้ที่เกิด เอ็งแจ้งเกิดไม่ได้นะโว้ย เอ็งต้องรู้ที่เกิด ต้องมีคนเซ็น

รบัด้วย แต่ถ้าปัจจตัตงั สนัทฏิฐโิกมนัรูแ้จง้ในหวัใจ ไม่รูไ้ด้อย่างไร ไม่นิโรธอย่างไร ไม่ดบัทุกข์

อย่างไร ไม่มกีไ็ม่มทีีเ่กดิ ไม่มสีิง่ทีเ่ป็นอกุปปธรรม ไม่มสีิง่มชีวีติ  



ตามใจชอบ ๒๗ 

©2020 www.sa-ngob.com 

มหศัจรรยเ์วลามนัเป็นทีใ่จ เวลาขึน้ไปหาหลวงปู่ มัน่ อยากเป็นอย่างนัน้อีก “โฮ! มันก็เป็น

หนเดยีว นิโรธหนเดยีว” แต่ตทงัคปหานชัว่คราวเป็นแลว้เป็นเลา่ แลว้มนัจะชัว่คราวตลอดไป 

ชัว่คราวคอืกูย้มืไม่ใช่สมบตัขิองตน ถ้ามนัเป็นความจรงิมนัจะเป็นสมบตัขิองตน ไม่ใช่ชัว่คราว 

ไม่ใช่กูย้มื ของเราเอง ไม่ใช่เงนิกู ้เงนิเย็น เงนิของเรา คุณธรรมของเรา ไม่ใช่กูย้มืกบัองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ การศกึษานี้กู้ยมืทัง้สิน้ แต่เงนิกูก้บัเงนิของเรากค็อืเงนิเหมอืนกนั แต่เป็น

เงนิกูก้บัเงนิของเรา  

ถ้ามันยกขึ้นวิปัสสนามันเป็นความจริงของเรา  ถ้าเป็นความจรงิของเราเวลาบอกมนั

หนเดยีวเท่านัน้ เวลากเิลสมนัพลกิมนัแพลง หนเดยีวเท่านัน้กห็นเดยีวแลว้จบแลว้ กค็ดิว่านี่

นิพพาน ตดินี ่๕ ปี พอตดิแลว้ ๕ ปี เพราะความเชื่อ ความเชื่อความฝังใจว่ามนัใช่ แล้วเวลา

หลวงปู่ มัน่จะดึงออกมา การที่จะบ่มเพาะ การทีพ่ยายามจะพลกิจะแพลง การทีจ่ะชกัน าจะดงึน า

ดว้ยอ านาจวาสนา ไม่ได้สร้างอ านาจวาสนาบารมมีาต่อกนั เวลาขอนิสยั ถ้ามนัไม่ตรงจรติ ตรง

นิสยั ขอนิสยัไปแลว้กส็กัแต่ว่าขอ ไม่ลงใจหรอก  

เวลาลงใจขึน้มา ไม่ตอ้งขอ มนัลงใจตลอด ลงใจเพราะมนั ดูส ิ หลวงปู่ ลีกบัพระมหาบวั 

หลวงปู่ ลีไม่ต้องบอก ราบ ชดั มนัเป็นความจรงิในใจ มนัไม่ใช่มารยาสาไถยไม่ตอ้งมขีณะ หลวงปู่

ลีขณะพร้อม ไม่ใช่ขณะธรรมดา ขณะแล้วยังต้องไปรายงานอาจารยด์้วย อาจารยเ์หน็ชอบ 

เศรษฐธีรรมๆ มนัมขีณะของมนั มนัรู้ของมนั ไม่มขีณะจะบอกอย่างไร บอกทีไ่หน แลว้เป็น

อย่างไร เกดิทีไ่หน เกิดอย่างไร ไม่นิโรธเป็นไดอ้ย่างไร อรยิสจั ๓ ใช่ไหม อรยิสจั ๓ ไม่ใช่อรยิสจั 

๔ ขดัแยง้กนั ถ้าไม่เป็นความจรงินะ  

เวลายกขึ้นสู่วปัิสสนา เวลาจะขุดคุ้ยหากเิลสเรื่องใหญ่เลย เวลาดึงออกมาแล้วถ้าไปเจอ

อสุภะนัน่ล่ะ อสุภะนี่มหาสติมหาปัญญา บุคคลคู่ที ่ ๓ ท าอย่างไร เวลาน ้าป่าทีม่นัรุนแรงท า

อย่างไร กามราคะที่เกดิกามภพ เวลาพจิารณาไปแลว้ พจิารณาไปด้วยวธิีการ วธิีการดบัทุกข์ 

มรรค ๘ แต่มนัเป็นมหาปัญญา แล้วมหาสตมิหาปัญญามนัแตกต่างกนัอย่างไร กเิลสหยาบ 

กเิลสละเอยีดมนัแตกตา่งกนัอย่างไร ระหว่างลูกกบัจอมทพัๆ แม่ทพัใหญ่ท าอย่างไร  
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เวลาพจิารณาไป ครูบาอาจารย์ท่านคอยชีค้อยแนะคอยบอกทัง้นัน้ ถ้ามนัเป็นไปมนัสูงขึน้ไป 

มหาสตมิหาปัญญาพจิารณาไปเวลามนัขาด กามราคะ ปฏฆิะขาดหมด นี่สงัโยชน์เบื้องต ่า มนัรู้

ชดัๆ ว่าไม่เกิดในกามภพ รูปภพ อรูปภพ วฏัฏะๆ ผลของวฏัฏะ แลว้ถ้ามนัไม่เกดิในกามภพมนั

ไม่เกดิอย่างไร อะไรไม่เกดิ เพราะอะไร มนัมอีวชิชา แต่มนัรูช้ดัขึน้มาเพราะอะไร เพราะเป็น

มรรค ๔ ผล ๔ ไง เพราะมนัเป็นอรยิสจัไง มนัเป็นสจัจะความจรงิไง  

เวลามนัขาด ถ้ายกขึ้นสู่วปัิสสนา นัน่ล่ะ “จติเดมิแท้นี้ผ่องใส จติเดมิแทน้ี้หมองไปดว้ย

อุปกเิลส” นัน่ยิง่ละเอยีดเขา้ไปใหญ่ เวลามนัเป็นจรงิๆ ขึน้มามนัเป็นปัญญาญาณ ญาณละเอียด 

ถ้ามนันิโรธเป็นชัน้ๆ ขึน้ไป โอโ้ฮ! มนัมหศัจรรย์มาก เวลามนัดบัทุกขน์ะ มรรค ๘ อรยิสจั ๔ ไม่มี

มรรค ๗ อรยิสจั ๓ ไม่ม ีไอน้ัน่มนัเป็นความรูค้วามเหน็ของผูห้ลงใหล ความรูค้วามเหน็ของพวก

มารของพวกเพลี้ย พวกท าลายตนเอง ไม่ได้ท าลายศาสนานะ ศาสนาใครท าลายไม่ได ้ แต่

ท าลายตนเอง ท าลายโอกาสของตน  

แต่ถ้ามนัเป็นความจริง เวลาความจรงิยกขึ้นสู่วปัิสสนา อรหตัตมรรค อรหตัตผล เวลา

มนัท าลายกนัด้วยปัญญาญาณ เวลาท าลายอวชิชา เวลามนัพลิกฟ้าคว ่าดนิจบสิ้น พระอรหนัต์

มันจะเกิดได้อย่างไร องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นไก่ตัวแรกที่เจาะฟองอวิชชา

ออกมา แล้วมันเป็นไข่ที่มันเจาะฟองอวชิชา อวชิชาไม่ม ีมนักเ็ป็นไข่ที่ไม่มเีชือ้ มนัจะฟักเป็น

ตวัได้อีกหรอืไม่ ถ้ามนัจะฟักเป็นตวัได้มนัต้องมเีชื้อ ถ้ามนัฟักเป็นตวัได้ ไก่ตัวนัน้มันไม่

สามารถเจาะฟองอวิชชา มันก็เป็นเชื้อเป็นอวชิชาทีจ่ะตอ้งไปฟักไปเรื่อยๆ  

แต่ถ้ามนัเจาะฟองอวชิชา ไข่ไม่มเีชื้อ ไข่ไม่มเีชือ้เกิดไม่ได ้จติไม่มอีวชิชาไม่มเีชื้อไขต่างๆ 

เกิดได้อย่างไร พระอรหนัต์เกิดไดอ้ย่างไร พระอรหนัต์กลบัมาเกดิใหม่พระอรหนัต์ทีไ่หน มนัมี

แต่ไม่ใช่พระอรหนัต์ เพราะมรรค ๗ อรยิสจั ๓ เพยีงแต่ว่าลุม่หลงในกเิลสตณัหาความทะยาน

อยากของตน ลุ่มหลงไปนะ แลว้เป็นผูว้เิศษนะ เหน็นรก เหน็สวรรค ์ เหน็เทวดา เหน็อนิทร ์ เหน็

พรหมหมดเลย เขาเข้าเจ้าเข้าทรงเขาก็ท าได้ ผปีอบพวกผสีางเทวดาเขาท าได้ ไร้สาระ 

ติรัจฉานวิชา นอกจากอริยสจั นอกจากพระพุทธศาสนา  
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พระพุทธศาสนามรรค ๔ ผล ๔ พระพุทธศาสนา อรยิสจั สจัจะความจรงิ แต่อนาคตงัสญาณ

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้รูไ้ปหมด ความรูไ้ปหมดนัน้มนัรูเ้พราะไดช้ าระลา้งกเิลส 

ความรู้อย่างนี้ไม่มกีเิลสตณัหาความทะยานอยาก ความรูอ้ย่างนี้หลวงปู่ มัน่กรู็้ รูไ้วเ้พื่ออะไร รูไ้ว้

เพื่อสัง่สอน เพราะปุถุชนคนหนา คนทีม่ทีุกขม์ยีากมนัไดป้ระสบพบเหน็เรื่องนี้ทัง้นัน้ นอนอยู่ที่

บา้นก็เห็นผ ีนอนที่ไหนเดีย๋วผกี็มาหลอก ครูบาอาจารย์ท่านรู้หมดแหละ แต่มนัเป็นเรื่องผลของ

วฏัฏะ มนัไม่ใช่เรื่องอรยิสจั มนัไม่ใช่เรื่องพระพุทธศาสนา มนัไม่ใช่เรื่องมรรค ๔ ผล ๔ มนัไม่ใช่

เรื่องมรรค เรื่องอรยิสจั เรื่องสจัจะ เรื่องความจรงิ  

ถ้าเรื่องสจัจะเรื่องความจริงมนัเป็นในใจแล้ว หลวงปู่ มัน่ท่านสัง่หลวงตาไวป้ระจ า 

“ถ้ามนัเป็นจริงมนัจะเป็นอนัเดยีวกนั ธรรมและวินัยเป็นศาสดา ไม่ขดัไม่แย้ง ไม่โต้ไม่

แย้งศาสดา ถ้ายงัโต้ยงัแย้งศาสดา ยงัมรรค ๗ มีอริยสจั ๓ ไม่มีขณะ ไม่ต้องนิโรธ ขดัแย้ง

ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยั ไม่ใช่พระพทุธศาสนา” เอวงั 


