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หลับตาท าสมาธ ิ

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

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

 

ตัง้ใจฟังธรรมะ ตัง้ใจฟังธรรม  

ธรรมเหนือโลก ธรรมเหนือโลกธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
เห็นไหม ววิัฏฏะ พ้นออกจากวัฏฏะ  

แต่พวกเราอยู่ในวฏัฏะ แล้วเกิดจากเวรจากกรรม ถ้าเกิดจากเวรจากกรรมมนัเป็นภาษา

โลกไง ถ้าเป็นภาษาโลกเป็นภาษาที่ความเข้าใจ ดภูาษา ภาษาถ้าภาษาเขาส่ือสารในภาษา

เดียวกนัเขาจะเข้าใจกนั นี่สิ่งที่เวลาภาษาเขาแปล เขาแปลภาษา แปล ให้มนัมีความเข้าใจกนั

ได้ นี่คือภาษาโลก 

แล้วเวลาธรรมะ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาธรรมะที่มนัเกิดที่ใจๆ 

มนัภาษาใจ ถ้าภาษาใจนีภ้าษาความรู้สึก ถ้าภาษาความรู้สึก ความสขุความทกุข์เห็นไหม มนั

อนัเดียวกนั จะภาษาใดก็แล้วแต่ มนัมีความสขุความทกุข์เหมือนกนั ถ้ามีความสขุความทกุข์

เหมือนกนั ความทกุข์อนันัน้ มนับีบคัน้หวัใจไง  

แต่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาท่านใช้เผยแผ่พระพทุธศาสนา ใช้

ภาษาบาลี แล้วมีพระในสมยัพทุธกาลจะร้อยกรองให้ จะท าให้ ท่านไม่ให้ท า ไม่ให้ท าทัง้สิน้  

แต่ในสมยัปัจจุบนันี ้ เวลาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า แล้ว

พยายามจะเอาความรู้สึกของตนเข้าไปแยกแยะไง แล้วสิ่งใดที่ว่าตวัเองไม่พอใจอนันัน้ก็ไม่ใช่

ธรรมๆ ถ้าสิ่งใดเป็นความพอใจของตนอนันัน้เป็นธรรมๆ ไง  
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ถ้าเป็นธรรมๆ ก็เป็นธรรมของกเิลส กิเลสตณัหาความทะยานอยากของคนเวลามนั

ครอบง าหวัใจของคนแล้วมนัหลงไง นี่ความโลภ ความโกรธ ความหลง  

ความโลภ ความโกรธ ความหลง เวลามนัหลงมากหลงน้อยก็แล้วแต่ มนัก็ใช้ปัญญาของ

มนัแยกแยะตามความพอใจของตนๆ ถ้าตามความพอใจของตนมนัก็เป็นเวรกรรมของสตัว์ สตัว์

โลกเป็นไปตามกรรม ถ้าเขามีเวรมีกรรมอย่างนัน้ เขามีความเชื่ออย่างนัน้ มนัก็เป็นกรรมของ

สตัว์ไง  

แต่เวลาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าปรารถนารือ้สตัว์ขนสตัว์ เวลารือ้

สตัว์ขนสตัว์รือ้ในหวัใจขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก่อน เวลาในใจขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าวิมตุติสขุๆ ถ้าวิมตุติสขุ ดสู ิ ความละเอียดอ่อนของมนัจนองค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้า “จะเทศน์สอนใครได้หนอ จะเทศนส์อนใครได้หนอ”  

เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านบรรลธุรรมของท่านเหมือนกนั มนัเหมือนกนั 

เหมือนกนัเพราะอะไร เพราะมนัวิวฏัฏะ มนัออกจากโลกไป 

แต่เวลาการเกิด การเกิดเพราะอะไร เพราะเราเกิดมา เราเกิดเป็นมนษุย์ เกิดมาพบ

พระพทุธศาสนา การเกิด เวรกรรมพาเกิดนะ เวรกรรมมาจากไหน กรรมคือการกระท าของคน 

กรรมคือการกระท า มโนกรรม มโนกรรมคือความคิดดี คิดชัว่ ความอาฆาตมาดร้าย ความผกู

โกรธ นัน่น่ะ มโนกรรมๆ  

ถ้ามนัมีมโนกรรมของมนัเห็นไหม มโนกรรมมนัไม่ต้องมีความรู้สึก ไม่ต้องมีร่างกาย มนัก็

คิดของมนั เทวดา อินทร์ พรหมไง จิตทีเ่วียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไง  

พอจิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เราเกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา 

เวลาเกิดเป็นมนษุยเ์กิดมาด้วยคณุงามความดีของเรา ถ้าไม่มีคณุงามความดีมาเกิดเป็นมนษุย์

ไม่ได้  

แต่เวลาเกิดเป็นมนษุย์แล้ว ดมูนษุย์สิ ดเูห็นไหม ดสู ิมนัท าร้ายกนั มนัท าลายกนั มนษุย์

ทัง้นัน้ เวลาสตัว์มนัท าร้ายกนั มนัก็ท าร้ายด้วยเขีย้วด้วยเล็บมนัเท่านัน้ มนษุย์มนัมีสมอง มนัมี
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ความรู้สึกนึกคิด มนัมีเจ้าเล่ห์แสนกล มนัท าลายกนัๆ ฉ้อโกงกนั ท าลายกนัด้วยกเิลสตณัหา

ความทะยานอยาก ด้วยความปลิน้ปล้อนของคน  

ดสู ิดมูนษุย์เห็นไหม ก็บอกว่า เพราะเป็นกรรมดีไง ถึงได้เกิดเป็นมนษุย์ไง การเกิดเป็น

มนษุย์นะ มนษุย์สมบตัิๆ นะ ถ้าไม่มีวาสนาไม่ได้เกิดเป็นมนษุย์ ในธรรมะขององค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าบอกเหมือนเต่าตาบอด จิตนี่เหมือนเต่าตาบอด เวลามนัอยู่ในทะเลมนัโผล่มา 

แล้วถ้าโผล่มาต้องโผล่เข้าบ่วงนัน้ด้วย ถึงได้เกิดเป็นมนษุย์ไง  

นี่ยกตวัอย่างเปรียบเทียบให้เห็นว่ามนัยากเย็นขนาดไหนกว่าจะได้เกิดเป็นมนษุย์ แต่

ท าไมเราเกิดแล้วเกิดเล่าล่ะ เกิดเพราะการกระท าของเราไง เกิดเพราะบุญกุศลของเราไง นี่ศีล ๕ 

นี่แหละมนษุย์สมบตัิ ถ้ามีศีล ๕ ศีล ๕ โดยสมบูรณ์นี่มนษุย์สมบตัิ  

เวลาเกิดมาแล้ว ดสู ิเวลาคนเกิดมาตายในครรภ์ก็มี ตายเม่ืออายนุ้อยก็มี ตายเม่ือวยัรุ่น

ก็มี ตายเม่ือแก่เม่ือเฒ่าก็มี มนัเกิดมาก็ไม่เท่ากนั อ านาจวาสนาของคนไม่เท่ากนั มนัไม่เท่ากนั

เพราะอะไร เพราะการกระท าของเขานัน่แหละ กรรมของสตัว์ๆ ไง ผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะ 

คือ ผลของการกระท าของตน ผลของการกระท าของตน เพราะตนมีเวรมีกรรมมา มนัถึงได้เวียน

ว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 

พอเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะเห็นไหม แล้วเรามีเวรมีกรรมขึน้มา เรามาเกิดเป็นมนษุย์ไง 

เกิดเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เวลาเกดิเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา 

พระพทุธศาสนามีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึน้มา เวลาแสดงธัมมจกัฯ ขึน้มา 

พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม นี่ไง มีองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ากบัพระธรรม

เป็นรัตนะสอง เวลาพระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรมเป็นรัตนะสาม มีพระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆ์ สมบูรณ์แบบไง  

แล้วเราเป็นชาวพทุธ เราก็มีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นแก้วสารพดันึก เป็นแก้ว

สารพดันึกเพราะอะไร เพราะเรามีองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า กบัสจัธรรมที่องค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพทุธเจ้ากราบธรรมๆ  
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เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธัมมจกัฯ มา ปัญจวคัคีย์เป็นพระอรหนัต ์

ยสะเป็นพระอรหนัต์ ๖๐ องค์  

“เธอกบัเราพร้อมกบัอีก ๖๐ องค์ พ้นจากบ่วงที่เป็นโลกและบ่วงเป็นทิพย์” 

ถ้าพ้นจากบ่วงทีเ่ป็นโลกและบ่วงเป็นทิพย์แล้วมนัไว้วางใจได้ เพราะบ่วงที่เป็นโลก เร่ือง

ในโลก โลกธรรม ๘ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ ท่านไม่ปรารถนา ท่านไม่ต้องการ เพราะ

ท่านพ้นจากบ่วงทีเ่ป็นโลก บ่วงโลกๆ อ านาจวาสนา ยศถาบรรดาศกัด์ิ แก้วแหวนเงินทองไร้

สาระ ไร้สาระ พ้นจากบ่วงมนัไป  

บ่วงที่เป็นทิพย์ๆ ไง บ่วงที่เป็นทิพย์ ทกุคนเกิด เกิดอยากได้อยากดิบอยากดีเพราะอะไร 

เพราะมนัไม่มีแล้ว อนาคตมนัไม่มี อนาคตมนัไม่มีเพราะอะไร เพราะมนัรู้ทีห่วัใจดวงนัน้ หัวใจ
ดวงนัน้ถ้าสิน้กิเลสไปแล้วมันสมบูรณ์แบบในใจดวงนัน้มันไม่มีอดีต อนาคต มันไม่มีสิ่ง
ใดที่ต้องไป แล้วมันไปห่วงอะไร มันหวังอะไร มนัต้องการอะไร เพราะอะไร เพราะบ่วง
ที่เป็นทิพย์มันไม่มไีง มันไม่มีสิ่งใดที่ตอบสนองกับธรรมธาตุอันนัน้ แล้วมันจะไปห่วง
อะไรกับที่เป็นทิพย์อีกล่ะ 

มนัมีแต่เทวดา อินทร์ พรหมมาฟังเทศน์ มาฟังเทศน์องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

มาฟังเทศน์ครูบาอาจารย์ของเรา นัน่เพราะอะไร  

เพราะว่าแม้แต่เขาเป็นทิพย์สมบตัิของเขา เขาก็ยงัมีกเิลสตณัหาความทะยานอยากของ

เขา เวลาเขาทกุข์เขายากของเขานะ ทิพย์สมบตัิๆ มีความทกุข์ของเขา เพราะมนัพลดัพรากไง 

เวลาพลดัพรากมนัก็มีความทกุข์ของมนั มีความทกุข์ของมนัก็อยากจะพ้นทกุข์ๆ มาฟังเทศน์

ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเห็นไหม เทวดา อินทร์ พรหมส าเร็จมากมายมหาศาล  

นี่พดูถึงถ้ามนัเป็นธรรมๆ ถ้าเป็นสมัมาทิฏฐิมีความเห็นถกูต้องดีงาม แล้วเราเกิดเป็น

มนษุย์เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา เวลากึ่งกลางพระพทุธศาสนา เวลาว่า 

“กึ่งกลางพระพทุธศาสนา ศาสนาเจริญอีกหนหนึ่ง เจริญที่ไหน”  
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เวลามันเจริญขึน้มา มันเจริญในใจของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น มันเจริญในใจ

ของครูบาอาจารย์ของเรา ใครจะว่าเป็นพวกเดียวกนั นัน่ก็เร่ืองของเขา เพราะอะไร เพราะมนั

พิสจูน์ได้ ค าว่า “พิสจูน์ได้ๆ” เพราะอะไร  

เพราะองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าปรารถนามารือ้สตัว์ขนสตัว์ เวลาหลวงปู่ เสาร์ 

หลวงปู่ มัน่ท่านก็ปรารถนา เวลาหลวงตาท่านไปไหน ท่านบอกไปเอาหวัใจของคนๆ หวัใจของ

คนนี่ส าคญัมากนะ หวัใจของคนจิตที่มนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ  

พระพทุธศาสนารือ้สตัว์ขนสตัว์ก็รือ้หวัใจของสตัว์ ถ้ารือ้หวัใจของสตัว์ สตัว์ที่มนัเวลามนั

ทกุข์มนัยาก มนัทกุข์มนัยากที่ไหน เวลาคนจะทกุข์จะยากขนาดไหน เวลานอนหลบัไปมนัก็หาย

จากทกุข์ไปพกัหนึง่นะ เวลามนัตื่นขึน้มา ถ้ามนัมีทกุข์มียากขึน้มา มนัก็ไปเสวยทกุข์เสวยยาก

ของมนั  

เวลาแสดงธรรมๆ ไง แสดงธรรม คนทกุข์คนยากขนาดไหน องค์สมเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจ้าเวลาไปโปรดเห็นไหม เวลาเล็งญาณๆ เลยวา่ คนเขามีอ านาจวาสนาถึงที่สดุแหง่ทกุข์

หรือไม่ เขามีวาสนามากน้อยแค่ไหน ถ้าเขามีวาสนาขึน้มา องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะ

ไปโปรดคนนัน้ก่อน ทัง้เขามีวาสนาด้วย อายเุขาจะสัน้ด้วย เอาคนนัน้ก่อน นัน่พดูถึงว่าเวลา

อ านาจวาสนาขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า  

แต่เราเกิดมากึง่กลางพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาเวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่าน

ด ารงชีพของท่านอยู่ เวลาคนทีเ่ขาต้องการ เขาแสวงหานะ เขาขวนขวายกนัไป ไปหาหลวงปู่ มัน่ 

หลวงปู่ มัน่เห็นไหม เพราะต้องการธรรมโอสถๆ ไง เพราะเราแสวงหาเองไม่ได้ เราค้นคว้าของเรา

เองยงัไม่ได้  

เราท าของเราขึน้มาเห็นไหม ดสู ิจิตมนัคืออะไร แม้แต่กายกบัใจๆ แล้วในปัจจุบนันีเ้วลา

พดูถึงธรรมะๆ ก็เสียดสี เสียดสีกนั ดถูกูดแูคลนกนั พอดถูกูดแูคลนกนั แล้วเวลาเป็นจริงมนัเป็น

จริงในใจของคนจิตใจที่ยิง่ใหญ่ จิตใจที่ยิง่ใหญเ่ขาท าสิ่งใดก็ได้ ถ้าเขาท าของเขา เขามีแรง

ปรารถนาของเขา  



หลบัตาท าสมาธิ ๖ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

นี่ไง แต่ถ้าจิตใจของคนมนัคบัแคบ จิตใจของคนมนัเป็นกิเลส มนัเป็นเร่ืองของพญามาร 

มนัท าลายตวัเองทัง้สิน้ แต่หน้าชื่นอกตรมนะ เวลาหน้าชื่นบาน ฉันเป็นชาวพทุธ ฉันมีอ านาจ

วาสนามียศถาบรรดาศกัด์ิ  

นี่ไง กรรมคือการกระท า มโนกรรมๆ นัน่ส าคญั เธออย่า ย า้คิดย า้ท า มนัจะเป็นจริต เป็น

นิสยัของเธอ แต่ย า้คิดย า้ท า ยงักระท าอยู่อย่างนัน้ ท าแล้วท าเล่าไง ท าแล้วท าเล่าเพราะอะไร 

เพราะเราไม่สามารถควบคมุตวัเราได้ไง  

ถ้าเราไม่สามารถควบคมุตวัเราได้ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธรรมๆ อนปุุ

พพิกถาพดูเร่ืองระดบัของทาน ระดบัของทานถ้าทกุคนรู้จกัมีเสียสละ รู้จกัเห็นคนอ่ืน รู้จกัสงัคม

ขึน้มา ถ้ามนัรู้จกัๆ ขึน้มา มนัเบาบางในหวัใจของตนไง  

อนปุพุพิกถาเร่ืองของทาน ถ้าเธอมีการเสียสละมีความเห็นน า้ใจของคนอ่ืน จิตใจของ

เธอเปิดกว้างขึน้มา นี่ไง เธอได้บุญกุศล บุญกุศลเป็นสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามเวลามนัเบามนัก็ลอย

สงูขึน้ไป อกุศลความเคียดแค้น ความทกุข์ความยากต่างๆ มนัเป็นหิน มนัเป็นของมีน า้หนกั มนั

ก็กดลงต ่า กดหวัใจนัน่น่ะ  

แต่ถ้ามนัเป็นธรรมๆ มนัเป็นสาธารณะ มนัฟังธรรม อนปุพุพิกถา ถ้าถึงเวลาแล้วได้ไป

เกิดบนสวรรค์ ถ้ามนัเป็นจริงถ้าถึงเวลาของเขา แต่ถ้าในปัจจุบนัๆ ไง ถ้าใจของเขาเป็นธรรมๆ 

ถือเนกขมัมะ แล้วองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงเร่ืองอริยสจัแล้ว ถ้าพดูถึงการแสดง

ธรรมๆ นะ จะปรารถนารือ้สตัว์ขนสตัว์  

แต่สตัว์โลก สตัว์โลกเป็นไปตามกรรมด้วยอ านาจวาสนา เห็นไหม ดสูิ เวลาเราเกิดเป็น

มนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา ในเมืองไทยของเรา ในเมืองไทยเพราะปู่ ย่าตายายของเรานบั

ถือพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาเวลาถ้าเป็นเนือ้แท้ไง ที่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

กราบธรรมๆ กราบธรรมคือกราบ สจัธรรมในใจขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า  

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าปรารถนามาเป็นองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ

เจ้า เวลารือ้ค้นๆ เวลาที่ไหนเขามีการประพฤติปฏิบตัิ ที่ไหนเขามีสิ่งต่างๆ ก็ไปประพฤติปฏิบตัิ

กบัเขาตามแนวทางของเขาไง แล้วมนัไม่มีทางๆ มนัเป็นไปไม่ได้ มนัเป็นไปไม่ได้  
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เวลาเอาจริงๆ ขึน้มา ก็ต้องมาประพฤติปฏิบตัิของท่านเอง เวลาท่านนึกถึง นึกถงึตอน

ท่านเป็นราชกุมาร อานาปานสติก าหนดลมหายใจเข้าออก  

ก าหนดลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าออกเพ่ืออะไร?  

หายใจเข้าออก มนัมีค าบริกรรมขึน้มา เพ่ือเข้าสู่ใจของเจ้าชายสิทธัตถะไง เวลาเข้าสู่ใจ

บุพเพนิวาสานสุติญาณ เวลาเข้าไปเกิดญาณ เกิดความหยัง่รู้ ความรู้ความเหน็ในใจมนัเป็นจริง  

คนมีชีวิตมนัก็มีความคิดความรู้สึกความนึกคิดทัง้นัน้ แต่มนัรู้สึกนึกคิดโดยกิเลสตณัหา

ความทะยานอยากไง เวลาก าหนดอานาปานสติขึน้มา จิตใจมนัเป็นอิสระไง อิสระขึน้มาก็บุญ

กุศลที่ได้กระท ามาตัง้แต่พระเวสสนัดรไป รู้เห็นจิตใจของตน ถ้ารู้เหน็จิตใจของตนมนัก็รู้เห็นไง 

แต่มนัรู้เห็นก็รู้เห็นตลอดไปไม่มีต้นไม่มีปลาย ไม่มีที่สิน้สดุไง ดึงกลบัมาจุตปูปาตญาณมนัก็ไป

ของมนัไป  

เวลาอาสวกัขยญาณ อาสวกัขยญาณเกิดมรรคเกิดผลขึน้มาในใจอนันัน้ ถ้าเกิดมรรค

เกิดผลขึน้มาในใจขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาไปแสดงธัมมจกัฯ กบัปัญจวคัคีย์  

“อยู่ด้วยกนัมา ๖ ปี ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้” เวลาคนอยากจะประพฤติปฏิบตัิ อยากให้ชีท้างก็

บอกไม่ได้  

แต่คราวนีเ้ห็นไหม จะแสดงธรรม ปัญจวคัคีย์ดือ้ดึงด้วยเพราะว่าพฤติกรรมทางโลก 

พฤติกรรมของโลกมนัเข้าใจไม่ได้ มนัเข้าใจไม่ได้เพราะอะไร เพราะมนัเห็นเจ้าชายสิทธัตถะมา 

๖ ปี อุปัฏฐากอปุถมัภ์มาตลอด ค าว่า “อปัุฏฐากอปุถมัภ์” มนัใกล้ชิดกนัใช่ไหม ท าทกุรกิริยา

ขนาดไหนก็แล้วแต่ เพ่ือจะบรรลธุรรมๆ แต่มนัไม่บรรลเุสียที  

เวลาพิจารณาของท่านเอง ท าทกุรกริิยาขนาดไหน อดอาหาร ๔๙ วนั จนขนร่วงขนหลดุ

หมด สลบถึง ๓ ครัง้ เวลาเอาจริงเอาจงัขึน้มา มชัฌมิาปฏิปทามาค้นคว้าในใจขององค์สมเด็จ

พระสมัมาสมัพทุธเจ้า  
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ปัญจวคัคีย์ทิง้ไป ทิง้ไปเพราะอะไร เพราะไปฉันอาหารของนางสชุาดา “เจ้าชายสิทธัต

ถะกลบัมามกัมาก ขนาดท าทกุรกิริยาขนาดนัน้ ท าเคร่งครัดขนาดนัน้มนัยงัไปไม่ได้ แล้วถ้ามา

ฉันอาหารของนางสชุาดาแสดงว่ากลบัมามกัมากในกาม” ทิง้ไปเลย  

ภาพนัน้มนัฝังใจ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเสด็จไปเพ่ือที่จะโปรด มนั

คดัค้านในใจ นี่กเิลสของคน กเิลสของคน ภาพฝังใจของคน คนที่รู้ที่เห็นไง มนัร้ายกาจนกัๆ 

กิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของคนไง ทัง้ๆ ที่ปรารถนานะ แต่ด้วยอ านาจวาสนาด้วย

ความเคยชินก็นิมนต์ให้นัง่  

เวลาเห็นอาการดือ้ดึง กระด้างกระเดื่อง มนัไม่เปิดหวัใจ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ

เจ้า “เธอจงเงีย่หลูงฟัง ฟังธรรมๆ” พอฟังธรรมขึน้มาเห็นไหม เทฺวเม ภิกฺขเว ทางสองส่วนที่ไม่

ควรเสพ สิ่งต่างๆ เห็นไหม ทางสายกลางๆ เวลาทางสายกลางขึน้มา ทางสายกลางมนัคืออะไร 

ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ ความระลึกชอบ มรรค ๘ แล้วเวลามรรค ๘ ขึน้มา เวลาเรา

ประพฤติปฏิบตัิกนัทางสายกลาง ก็ทางสายกลางคือความพอใจของเราไง ถ้าพอใจก็ใช่ ถ้าไม่

พอใจก็ไม่ใช่  

ทางสายกลาง ทางสายกลางของธรรมมนัต้องเป็นสจัธรรมจริงๆ แล้วสมยันัน้มนัยงัไม่มี

ใครพดูถึง ปัญจวคัคียเ์วลาได้ยินได้ฟังขึน้มา พอได้ยินได้ฟังขึน้มา ปัญญามนัเกิดไง ปัญญามนั

เกิด พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรมๆ  

นัน่น่ะ นัน่สจัธรรมขึน้มา เป็นผู้ชีบ้อกเป็นผู้ชกัผู้น าไง แล้วสติปัญญามนัใคร่ครวญตาม

ไป มนัมีสติปัญญามนัทะลอุอกไป มนัทะลอุอกไปก็เป็นสงฆ์องค์แรกของโลกไง ความทีเ่ป็นสงฆ์

องค์แรกของโลก เป็นสจัจะ เป็นความจริงขึน้มา เป็นความจริงขึน้มาเพราะมีสติมีปัญญา  

นี่พดูถึงอ านาจวาสนา ถ้าอ านาจวาสนานี่คนเหมือนกนั ในปัจจุบนันีเ้วลาศึกษาธรรมะ

ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ธรรมแต่ละข้อที่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดง

ธรรมขึน้มาเป็นพระอรหนัต์ พระอสัสชิไปแสดงกบัพระสารีบุตรเหน็ไหม “ธรรมทัง้หลายมาแต่

เหต ุธรรมทัง้หลายมาแต่เหต”ุ  
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เย ธมฺมา นัน่น่ะ ท่องกนัทกุวนั แต่เวลาท าไมพระสารีบุตรฟังแล้วมนัทะลไุปได้ ทะลไุป

ได้ด้วยสติด้วยปัญญาที่เขามีอ านาจวาสนาไง  

นี่ไง เวลาคนเกิด เกิดมาด้วยอะไร เวลาคนมีบุญมากน้อยแค่ไหน แม้แต่การเกิดเป็น

มนษุย์นี่เป็นอริยทรัพย์ การเกิดเป็นมนษุย์ เพราะมนษุย์เกิดมามีโอกาสมาก มนุษย์เกิดมาแล้ว

จะเป็นความยิง่ใหญ่ทางโลกขนาดไหนก็เป็นได้ มนษุย์นี่ยิ่งใหญ่มาก  

สิ่งในโลกนีท้ี่ว่าเจริญๆ มา ใครเป็นคนสร้าง น า้มือมนษุย์ทัง้นัน้ แต่ท าความชัว่ท าร้าย 

สงครามโลกมนัท าลายเมืองทัง้หมด มนัก็มนษุย์ทัง้นัน้ มนษุย์ท าได้ทัง้ดีและชัว่ เวลาท าความดี

ก็ดีได้มากมายมหาศาล ท าความชัว่ก็ท าร้ายท าลายทัง้สิน้ กิเลสมนั ร้ายกาจอย่างนัน้ 

แต่ถ้าเราเกิดมาเห็นไหม เกิดมากึ่งพทุธกาล สิ่งทีเ่ป็น สจัธรรมๆ เวลาเกิดมาแล้ว สิ่งนัน้

เราพิจารณาของเรา เราพิจารณาของเราแล้วเห็นไหม เรามีสติมีปัญญาของเรา เราพยายาม

ขวนขวายของเรา เราจะประพฤติปฏิบตัิของเรา  

เวลาจะประพฤติปฏิบัติขึน้มา ในกึ่งพุทธกาลหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นท่านวาง
แนวทางของท่านไว้ เวลาวางแนวทางของท่านไว้ มันเป็นความเชื่อไง มันเป็นความเชื่อ
เป็นศรัทธาของสังคม  

ถ้าสงัคมไม่เชื่อไม่ศรัทธามนัต่อต้าน เวลามนัมีภาพเหน็ไหม ภาพความประพฤติสิ่งที่ไม่

ดีงามของสงฆ์ขึน้มาในสงัคม ทกุคนร้าวรานในหวัใจทัง้สิน้ พอร้าวรานในหวัใจทัง้สิน้ เราก็แบบ

ว่ามนัคงจะไม่มีมรรคมีผลอยู่แล้วล่ะ ถ้ามนัมีมรรคผลขึน้มา ผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมมนัควรจะมี

มรรคมีผลในหวัใจ แต่ไม่ได้คิดหรอกว่าคนที่เขาเข้ามาเป็นสงฆ์นัน้น่ะ เขามีอ านาจวาสนามาก

น้อยแค่ไหน  

ถ้าคนที่มีอ านาจวาสนานะ เขาก็ตัง้เป้าหมายของท่าน เห็นไหม ท่านพยายามจะท าของ

ท่าน อย่างเช่น หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านบวชแล้ว ท่านอยู่ในป่าในเขา ท่านขวนขวายของ

ท่าน ท่านพยายามพิสจูน์ในใจของท่าน พยายามปฏบิตัิของท่าน  
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แต่บางองค์ขึน้มา เวลาบวชขึน้มาแล้ว ก็บวชขึน้มาเพ่ือความสขุความสบาย บวชขึน้มา

มนัมีเป้าหมายที่แตกต่างกนัไปไง มนัถึงเวลาการกระท ามา มนัถึงได้ไม่เท่ากนัไง แล้วความได้ 

ไม่เท่ากนั มนัก็อยู่ที่จริตนิสยัแล้วอยู่ที่อ านาจวาสนาทีก่ารเกิด เป็นมนษุย์ไง  

อย่างพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ ท่านสร้างอ านาจวาสนามา เพราะความปรารถนา

เป็นอคัรสาวกเบือ้งซ้ายและเบือ้งขวา ปัญจวคัคยี์นี่ เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็น

เจ้าชายสิทธัตถะ เวลาเกิดขึน้มาพราหมณ์พยากรณ์ตัง้กี่ร้อยน่ะ เวลาเอาจริงๆ แล้วเหลือห้า 

เวลาจะตามเจ้าชายสิทธัตถะออกมา เวลาประพฤติปฏิบตัิขึน้มา สิ่งที่ดีงามมนัก็ดีงามเห็นไหม 

ในสมยัพทุธกาลนะ ฉัพพคัคีย์ สตัตรสวคัคีย์ ท าปาฏิโมกข์ ๒๒๗ มนัมาจากนีท้ัง้สิน้ เวลา

พระบวชมาแล้วดีก็มี พระบวชเข้ามาเพ่ือเสวยสขุก็มี พระบวชเข้ามาด้วยกเิลสตณัหาความ

ทะยานอยากก็มี  

แต่เวลาคนที่มีอ านาจวาสนา อยู่ที่อ านาจวาสนาๆ เขาก็ขวนขวายของเขา การขวนขวาย

ของเขา จริตนิสยั ถ้าจริตนิสยัมีศรัทธามีความเชื่อแล้วยงัแยกแยะอีกว่าอะไรควรไม่ควร สิง่ที่ควร

ไม่ควรจะท ามากน้อยแค่ไหนเห็นไหม ถ้าท าความด ีฉะนัน้ เวลาท าความดีๆ ท าให้สงัคมมีผู้น า 

ถ้าไม่มีผู้น า เราก็อ่อนแอ  

แล้วสิ่งที่เป็นความจริงๆ เห็นไหม เวลาธรรมะในสมยัพทุธกาลนะ สจัธรรมในสมยั

พทุธกาลที่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาผู้ส าเร็จเป็นพระอรหนัต์ไปกราบองค์สมเด็จ

พระสมัมาสมัพทุธเจ้า “ใครทรมานมาๆ” ท่านจะถาม “ใครทรมานมา” ใครทรมานมาคือใคร

ฝึกฝนมา ใครอบรมมาไง แล้วถ้าเราเป็นจริง เราจะประพฤติปฏิบตัิของเรา ด้วยความเป็นจริง

ของเรา มนัจะทะลปุรุโปร่งไปได้มากน้อยแค่ไหน  

ดสู ิหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านไม่มีครูบาอาจารย์ๆ มีแต่ต ารับต ารา มีแต่ที่ปรึกษา ท่าน

พยายามขวนขวายของท่าน มีการกระท าของท่านจนเป็นที่น่าเชื่อถือที่ยกย่องของสงัคม พอ

สงัคมขึน้มา มนัก็มีแนวทางประพฤติปฏิบตัิใช่ไหม สงัคมทกุคนก็ปรารถนาดี ตวัเองปฏิบตัิได้

มากน้อยแค่ไหนก็อยากจะชกัชวนคนอื่นมาปฏิบตัิ ส านกัปฏิบตัิมีมากมายขึน้มามหาศาล เวลา

มีส านกัปฏิบตัิขึน้มามากมายมหาศาลมนัเป็นประโยชน์ไง ประโยชนน์ะ 
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องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกพระอานนท์ไง“อานนท์ เธอบอกบริษัท ๔ นะ 

ปฏิบตัิบูชาเราเถิด อย่าบูชาด้วยอามิสเลยๆ”  

สิ่งที่เป็นอามิส สิ่งที่เกิดขึน้มาจากปัจจยัเคร่ืองอาศยั เขาบูชากนัๆ ก็ด้วยหวัใจของคนที่

มนัเป็นชาวพทุธท าได้แค่นัน้ไง ท าได้แค่นัน้เห็นไหม  

แต่เวลาปฏิบตัิบูชาๆ มนัต้องขวนขวายเอาร่างกายและจิตใจมาเพ่ือดดัแปลงตนๆ การ

ดดัแปลงตนๆ เห็นไหม องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเวลารือ้สตัว์ขนสตัว์ก็รือ้ในหวัใจนัน่ 

หวัใจที่มนัปรารถนา หวัใจที่มนัดีงาม หวัใจที่มนัจะเป็นสจัธรรมขึน้มาได้ มนัต้องมีเจตนาของ

มนั เวลามีเจตนาของมนั แล้วเจตนามนัเกิดที่ไหนล่ะ  

มนัเกิดที่ใจ ถ้าใจมนัเจตนา มนัขวนขวายนะ มนัมีการกระท าขึน้มา ส านกัปฏิบตัิต่างๆ 

เขาเวลาปฏิบตัิขึน้มาแม้แต่เขาฝึกหดั มนัก็เป็นเร่ืองดงีามของเขา ความดีงามของเขามนักเ็ป็น

แบบโลกๆ ไง  

เวลาครูบาอาจารย์ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านมีการกระท าของท่าน ท่านท าแล้วนะ 

ท่านท าแล้วเพราะว่าหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ หลวงตาพระมหาบวั ท่านพดูเอง ท่านไปอยู่วงใน

ของพระ ท่านต้องการสร้างธรรมทายาทๆ  

ค าว่า “ธรรมทายาท” คือผู้น า ค าว่า “ธรรมทายาท” ดูส ิเวลาหลวงตาท่านอยู่กบัหลวงปู่

มัน่ “แก้จิตนีแ้ก้ยากนะ ผู้เฒ่าจะแก้ว่ะ” แก้จิตมนัแก้ยากนะ ทิฏฐิมานะของคนมนัล้นฟ้า 

กิเลสในใจของคนมนัล้นฟ้าไง นี่พดูถงึว่าถ้าคนที่ปรารถนาเห็นไหม  

แต่เวลาคนที่เป็นธรรมๆ ส านกัปฏิบตัิต่างๆ เขาก็มีการให้ฝึกหดัประพฤติปฏิบตัิ เวลาคน

ฝึกหดัปฏิบตัิเขาก็มาฝึกหดัของเขา เวลาเขามาฝึกหดัของเขา นัน่ก็เป็นการอบรมบ่มเพาะหวัใจ

ของเขา  

ถ้ามนัเป็นการอบรมบ่มเพาะหวัใจของเขา แม้แต่เด็กๆ เวลามนัจะภาวนาของมนั สิง่ที่

พ่อแม่ที่ดีงามนะ ถ้าพ่อแม่ถ้ามีเวรมีกรรมต่อกนับงัคบัขบัไส บงัคบัขบัไสมนัก็มีแรงต้าน บงัคบั

ขบัไสขึน้มา มนัก็มีความเครียดความกดดนัไง มนัไม่เป็นประโยชน์ไง  



หลบัตาท าสมาธิ ๑๒ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

แต่ถ้ามนัเป็นที่ดีงามเขาไปท านะ เด็กๆ มนัไปท ากนั ดีก็ม ีเวลาท าแล้วไม่ได้ประโยชน์สิ่ง

ใดก็มี เวลาดีขึน้ก็มี ยงัพดูเลย เวลามาปฏิบตัิเห็นไหม สิ่งที่เคยมีความกงัวล มีความวิตกกงัวล

ในใจ เดี๋ยวนีไ้ม่ค่อยมี เม่ือก่อนเป็นคนที่ขีก้ลวั เป็นคนที่เคร่งเครียด เดี๋ยวนีก้็เบาบางลง นี่มนัมี

ประโยชน์ ถ้าท าจริงๆ แล้วมีประโยชนไ์ง  

แต่ท าให้มนัเป็นความจริงของมนั แต่ที่มนัไม่ได้จริง ไม่ได้จริงขึน้มาเพราะกิเลสในใจของ

คนมนัไม่เท่ากนั สิ่งที่มาไง นี่พนัธุกรรมของจิต เวรกรรมที่สร้างมาแตกต่างกนัไป  

ถ้าแตกต่างกนัไป ดสู ิ พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย แล้วดสูิคนที่นบัถือ

พระพทุธศาสนาในทะเบียนบ้านมีมหาศาล แล้วสิ่งที่นบัถือพระพทุธศาสนานบัถืออย่างไร นบั

ถือไว้เป็นประโยชน์ นบัถือไว้เป็นธุรกิจ นบัถือไว้เพ่ือเป็นที่พ่ึงทางใจ นบัถือไว้เพ่ือขวนขวาย 

แสวงหา ขวนขวายเพ่ือให้ใจเราเป็นธรรม นี่มนัมีแตกต่างกนัไปเป็นชัน้ๆ ขึน้ไป  

ถ้ามีแตกต่างกนัเป็นชัน้ๆ ขึน้ไป ในการประพฤติปฏบิตัิขึน้มานี่ เร่ิมต้นการกระท าถงึว่า

พยายามท าความสงบของใจเข้ามาก่อน การท าความสงบของใจเข้ามาก่อน ส านกัปฏิบตัิต่างๆ 

ที่เขาฝึกหดั ผู้ที่ฝึกหดัใหม่ เขาก็ให้ท าความสงบของใจ คือท าสมาธิ ท าสมาธิๆ ไง  

เวลาคนทกุข์คนยากนะ เวลาคนทกุข์คนยากมนัทกุข์ทีไ่หน มนัทกุข์ที่ใจนะ เวลามนัทกุข์

ที่ใจขึน้มา หน้าที่การงานจะประสบความส าเร็จหรือไม่ประสบความส าเร็จ นัน้เร่ืองหนึ่ง แต่ถ้า

ใจมนัทกุข์มนัยาก หน้าที่การงานนัน้มนักดดนัมาก  

แต่ถ้าจิตใจมนัเป็นธรรม เป็นธรรมขึน้มาหน้าที่การงานก็เป็นเร่ืองหนึ่งนะ แต่ถ้าหน้าที่

การงานถ้าประสบความส าเร็จก็ดีไป ถ้าไม่ประสบความส าเร็จ เราก็ท าของเราใหม่ เพราะจิตใจ

มนัเป็นธรรมไง  

ค าว่า “จิตใจเป็นธรรม” จิตใจมนัมีสติเห็นไหม ถ้ามีสติขึน้มานี่เราศึกษาธรรม ศึกษา

ธรรมมนัเป็นเร่ืองภายนอกนะ ศึกษาธรรม ศึกษา  

ดสู ิเวลาการส่งเสริมในการศึกษา นี่ปริยตัิ ปฏิบตัิ ปฏเิวธ การศึกษาธรรมะ ศึกษาธรรมะ

เพราะอะไร เพราะศึกษาไว้เป็นแนวทางประพฤตปิฏิบตัิ ศึกษาไว้ทรงจ าธรรมวินยัไว้เป็น
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แนวทางในการปฏิบตัิ เวลาศึกษา ศึกษาเป็นปริยตัิ เวลาปริยตัิขึน้มาศึกษามาแล้วศึกษามาเพ่ือ

มาปฏิบตัิ เวลาจะปฏิบตัิขึน้มานี่แล้วปฏิบตัิอย่างไร เวลาปฏิบตัิจะปฏิบตัิอย่างไร เห็นไหม  

น่ีท าความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจมันสงบระงับเข้ามา มันจะเป็นประโยชน์กับใจ
ดวงนี ้ใจดวงนีถ้้ามันสงบระงับ ถ้ามันเป็นสมาธิได้ แต่ถ้ามันเป็นสมาธินะ มนัมีความสุข
ของมันๆ  

แต่เวลาปฏิบตัิเห็นไหม ดสู ิดคูวามรู้สึกนึกคิดของคน เรามีเพ่ือน ทกุคนมีเพ่ือนหมด แล้ว

เพ่ือนเราแต่ละคนมีความคิดเหมือนกนัไหม เพ่ือนเราแต่ละคน ความรู้สึกนึกคิดไม่มีใครเหมือน

ใครเลย แตกต่างกนัไป แต่เราก็คบกนัได้  

ใจก็เหมือนกนั ใจเวลามนัจะท าความสงบๆ มนัจะสงบหรือไม่ ถ้ามนัท าความสงบมนั

เป็นความสงบของใคร ถ้ามีความสงบขึน้มาเห็นไหม เขาบอกว่า “ถ้าหลบัตาท าสมาธิ สมาธิ

หลบัตา สมาธิลืมตา ถ้าสมาธิหลบัตามนัเป็นเร่ืองเห็นนิมิต เร่ืองก าหนดจิต เร่ืองการกดจิต เป็น

เร่ืองฤทธ์ิเร่ืองเดช”  

อนันัน้มนัเป็นมิจฉาสมาธิ มนัไม่มีหรอกสมาธิหลบัตา สมาธิลืมตา สมาธินะ มนัเป็น

มิจฉาหรือสมัมา ถ้ามนัเป็นมิจฉา มิจฉาเพราะอะไร มิจฉาเพราะเรามีกิเลสไง  

กิเลสมีความเชื่อ เรามีความพอใจใช่ไหม เวลาจติสงบขึน้มานี่มนัก็เหมือนความคิด 

ความคิดของคนเห็นไหม เวลาความคิดของคน ทกุคนมีความคิดที่แตกต่าง พอจิตสงบไปแล้ว 

ถ้ามนัเป็นมิจฉา มนักเ็ชื่อความคิดของตน เชื่อความรู้ความเห็นของตน ถ้าเชื่อความรู้ความเห็น

ของตนมนัเป็นอะไร มนัก็เป็นมิจฉาไง มนัเป็นมิจฉาเพราะเราไปเชื่อมนัไง เราเชื่อกิเลสของเราไง 

ถ้าเราเชื่อกิเลสของเรา เขาบอกนัน่น่ะถ้าสมาธิหลบัตา  

สมาธิมันไม่มีหลับตาลืมตาหรอก สมาธิคือสมาธิ แต่มันไม่เป็นสมาธิน่ีสิ มัน
ไม่ได้เป็นสมาธิ มันเป็นอุปาทาน  

เวลาเด็กๆ ที่มนัประพฤติปฏิบตัิ เราท าความสงบของใจ ถ้าใจมนัสงบระงบัได้ ถ้าใจที่

สงบระงบัได้เด็กคนนัน้จะมีความสขุ เด็กนัน่มนัมีความวิตกกงัวลมาก แต่ถ้าเขาก าหนดลม
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หายใจ เด็กมนัจะควบคมุตวัมนัเองได้ เด็กถ้าควบคมุตวัมนัเองได้ เด็กจะท างานได้ เดก็ถ้ามี

การศึกษานะ เขาใช้จิตของเขาศึกษาค้นคว้ามนัจะดีขึน้  

แล้วเราเป็นผู้ใหญ่ เราเป็นผู้ใหญ่เรามีหน้าที่การงาน เรามีความรับผิดชอบ เรามีภาระ

ของเรา ทีนีพ้อมาท าสมาธิ ท าสมาธิ ไอ้หน้าที่การงานของเรา ภาระรับผิดชอบของเรา มนัจะมา

กดดนั มนัจะมีทกุเร่ืองที่เข้าไป เพราะจิตนีม้นัรับรู้ทัง้สิน้ จิตของเรานี่แหละเป็นผู้รับรู้ จิตของเรา

นี่เป็นผู้แบกรับ  

เหมือนคนบ้า บ้าหอบฟาง หอบอารมณ์ต่างๆ ไว้ในหวัใจทัง้หมดเลย ถ้าหอบฟาง หอบ

อารมณ์ต่างๆ ในหวัใจทัง้หมด เวลาไปศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า มนัก็

ไอ้บ้าหอบฟางนัน่ล่ะไปศึกษา  

ศึกษามนัก็แบกสิ่งนัน้มาว่าเป็นสมบตัิของตน ท่องธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจ้า ท่องจ าๆ ท่องจ าแล้วมนัก็มาขยายความไง มนับอกว่า “นี่ไง นี่สมาธิลืมตา” เพราะอะไร 

เพราะว่ามนัท่องจ าไง เพราะมนัท่องจ า ท่องจ าของมนั สมาธิลืมตา  

“ถ้าสมาธิหลบัตานี่สมาธิหลบัตา สมาธิหลบัตาจะเป็นเร่ืองของฤทธ์ิของเดช เร่ืองของ

ความเป็นอปุาทาน เร่ืองของนิมิต ติดนิมิตไป”  

มนัเป็นที่จริตนิสยัของคน ท าความสงบของใจเข้ามา ท าความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจ

มนัสงบระงบัเข้ามาแล้ว ถ้ามนัเป็นความจริงนะ ให้มนัเป็นสมัมาทิฏฐิ  

ไอ้นี่มนัเป็นมิจฉาไง ถ้าเป็นสมาธิก็มจิฉาสมาธิ แต่เขาไม่ได้ว่าเป็นมิจฉาสมาธิหรือ

สมัมาสมาธิ เขาไปบอกว่า “เป็นสมาธิหลบัตา” เพราะอะไร  

เพราะเวลาพระกรรมฐาน พระป่าเขาเดนิจงกรม นัง่สมาธิภาวนา “การนัง่สมาธินี่มนัเสีย

เปล่า การนัง่สมาธิมนัสญูเปล่า ถ้าการนัง่สมาธินัน้ มนัเป็นสมาธิ นัน้เป็นสมาธิหลบัตา ถ้าสมาธิ

หลบัตามนัจะไม่เกิดปัญญา” ถ้าไม่เกิดปัญญา... นี่ปัญญาอะไร!  
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แล้วก็บอกว่า “สิ่งที่เราเปิดตา ถ้าเราใช้ปัญญาของเราขึน้มานี่มนัจะเป็นโลกุตตระ ไอ้

สมาธิหลบัตานี่มนัเป็นเร่ืองของโลกไง มนัเป็นโลกียะ” โลกียะ โลกุตตระ มนัเป็นแค่การให้ชื่อให้

ความอย่างนัน้หรือ  

นี่ไง สิ่งที่มนัจะเป็นจริงๆ ถ้ามนัมีสติปัญญานะ มนัจะไม่เป็นมิจฉาทฏิฐิ มิจฉาทิฏฐิ

เพราะสิ่งที่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า สิ่งที่ธรรมและวินยัเป็นการด ารงชีพ เป็น

การใช้ชีวิตของบริษัท ๔ ภิกษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสิกา แล้วก็ตัง้กติกาขึน้มาให้ด ารงชีพอย่าง

นัน้ แล้วบอก “การด ารงชีพอย่างนัน้มนัเป็นโลกุตตระ ถ้าใครด ารงชีพตามปกติเป็นชาวพทุธเรา

ธรรมดานี่เป็นโลกียะ” 

มนัเป็นโลกียะทัง้หมด ผลของวฏัฏะๆ การเกิดในกามภพ รูปภพ เป็นของวฏัฏะทัง้สิน้ ถ้า

ผลของวฏัฏะนี่มนัเป็นโลกๆ ทัง้สิน้ มนัเป็นโลกทัง้สิน้ ความรู้สึกนึกคิดเกิดจากจิต มนัก็เป็นเร่ือง

ของโลกๆ เร่ืองของโลกียะทัง้สิน้ มนัเป็นโลกียะทัง้สิน้  

แต่ด้วยความเป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดไปจากธรรม เห็นผิดไปจากธรรมเพราะความรู้

ความเห็นของตนไง แล้วเพราะอะไร เพราะไม่มีครูบาอาจารย์ ไม่มีผู้น าที่ดี ถ้ามีผู้น าที่ดีเขาก็ไม่

เชื่อ เขาไม่เชื่อใครทัง้สิน้ เชื่อแต่กิเลสของตน 

ถ้าเชื่อกิเลสของตนเห็นไหม สิ่งที่มีการศึกษา ศึกษามามากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ เวลา

ในสมยัพทุธกาล โปฐิละ โปฐิละ เห็นไหม เขามีการศึกษา เขาสัง่สอนลกูศิษย์ได้ ๕๐๐ ด้วย

อ านาจวาสนาของเขานะ ด้วยอ านาจวาสนาของเขาที่เขามีวาสนาเพราะองค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าเล็งญาณ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นศาสดา องค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้ารอบรู้ไปทัง้สิน้ พอรอบรู้ไปทัง้สิน้ เวลาเข้ามากราบองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พทุธเจ้า ด้วยลกูศิษย์ลกูหามาคารวะไง  

“โปฐิละใบลานเปล่ามาแล้วหรือ”  

“โปฐิละใบลานเปล่าจะกลบัแล้วหรือ”  



หลบัตาท าสมาธิ ๑๖ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

ใบลานเปล่าๆ แต่เขาศึกษาค้นคว้าแล้วถกูต้องด้วยนะ สิ่งที่ถกูต้องดีงาม การจดจ าตาม

ธรรมวินยัขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า นัน่เขาจดจ า จดจ ามาท าไม จดจ ามาเพ่ือ

ประพฤติปฏิบตัิ ถ้าจดจ าแล้วไม่ได้ปฏิบตัิขึน้มาเป็นชิน้เป็นอนั นี่สญูเปล่า ค าว่า “สญูเปล่า” คือ

ใบลานเปล่าๆ เวลาใบลานเปล่าไง 

การศึกษามาก็ศึกษามาให้ประพฤติปฏิบตัิ แต่เวลาปฏิบตัิขึน้มาเห็นไหม แล้วท าสมาธิ 

สมาธิหลบัตา อ้าว! การท าสมาธินะ ถ้าเราลืมตา เราเห็นภาพต่างๆ เราเหน็ความรู้สึกต่างๆ เห็น

ไหม มนัจะควบคมุจิตใจได้ยาก เวลาจิตใจ เวลาเรานัง่สมาธิขาขวาทบัขาซ้าย มือขวาทบัมือซ้าย 

แล้วหลบัตาลงๆ หลบัตาลงหายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ เพราะอะไร  

เพราะเราจะค้นคว้าหาหวัใจของเรา เราจะท าสมาธิ สมาธิคือจิตเป็นสมาธิ ถ้าจิตเป็น

สมาธิ ถ้ามนัเป็นสมาธิ แล้วถ้ามนัเด็กน้อย เด็กน้อยเวลาไปฝึกหดัเขาก าหนดอานาปานสติ เขา

ก็หลบัตาลง ถ้าไม่หลบัตาลง เถ่อมองอย่างนัน้ มนัอายตนะไง มนัรับรู้ไง มนัส่งออกไง เราจะ

รักษาใจของเราไง ถ้ารักษาใจของเราไม่ให้รู้เห็นสิง่ใดเลยเห็นไหม  

เวลาพระโปฐิละใบลานเปล่าๆ เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอก “ใบลานเปล่า

มาแล้วหรือ ใบลานเปล่ากลบัแล้วหรือ”  

เขามีอ านาจวาสนาของเขาเหน็ไหม เขามาใคร่ครวญค านึง ถ้าเราท าอย่างนี ้ เราท าอยู่

อย่างนี ้ ลกูศิษย์ ๕๐๐ ใครๆ ก็ชื่นชมเราทัง้สิน้ ไปไหนมีคนล้อมหน้าล้อมหลงัทัง้หมดเลย แต่

ท าไมองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่ชมเราเลย ท าไมบอกใบลานเปล่าๆ มนัเปล่าอย่างไร  

ตดัสินใจทิง้หมู่คณะ เวลาจะออกประพฤติปฏิบตัิ จากที่ ใบลานจดจ าได้ สิง่ที่ธรรมวินยั

เข้าใจหมด แล้วสัง่สอนคนอื่นได้ด้วย แต่มนัเปล่าประโยชน์จากตนไง มนัเปล่าประโยชน์จาก

หวัใจไง มนัเปล่าประโยชน์  

มนัเปล่าประโยชน์ มนัวิเคราะห์วิจยัคนอ่ืนได้หมด แต่ความจริงในใจมนัไม่มี ถ้าความ

จริงในใจไม่มีมนับอกสมาธิหลบัตา สมาธิลืมตา หลบัตาลืมตาอะไร ใครลืมตา ใครหลบัตา ใคร

เป็นโลกียะ ใครเป็นโลกุตตระ โลกียะ โลกียะที่ไหน โลกุตตระ โลกุตตระอย่างไร  
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นี่ไง เวลาไปส านกัปฏิบตัิ ส านกัปฏิบตัิ วดัปฏิบตัิ กรรมฐาน พระอรหนัต์ทัง้วดัเลย พระ

อรหนัต์เห็นไหม การปฏิบตัิมนัปฏิบตัิโดยหวัใจ มนัปฏิบตัิด้วยประสบการณ์ตรงของจิตแบบ

หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ แล้วถ้าปฏิบตัิขึน้มาแล้วเห็นไหม การปฏิบตัินัน้องค์ความรู้มหาศาล แต่

เวลาพดูออกมามนัจะตรงกบัธรรมวินยั สิง่ที่ว่าเป็นปริยตัิคมัภีร์ใบลานหรือไม่  

ท่านบอก “เราเป็นผู้ปฏิบตัิมีการศึกษาน้อย เราไม่มีอ านาจวาสนาจะสอนท่านได้หรอก” 

ปฏิเสธไป องค์ที่หนึ่งปฏิเสธไป องค์ที่สอง “ลองด”ู องค์ที่สองพระอรหนัต์ทัง้นัน้ๆ องค์ความรู้

พร้อมหมด  

นี่มรรค ๘ เทฺวเม ภิกฺขเว องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธัมมจกัฯ ทางสองส่วน

ที่ไม่ควรเสพ ความติดอยู่ในสขุ กบัการกระท าที่ไม่เป็นประโยชน์กบัจิตนัน้ แล้วถ้ามนัเป็นจริงๆ 

เป็นอย่างไร  

เป็นจริงๆ มชัฌิมาปฏิปทา ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ความชอบธรรมอนันี ้

ต่างหาก ถ้าความชอบธรรมอนันีต้่างหากที่เกิดขึน้ เวลาพระอญัญาโกณฑญัญะใช้สติปัญญา

ใคร่ครวญต่อไป มนัจะเกิดญาณ เกิดปัญญา เกิดจกัษุ เกิดความรู้ความเห็นในใจของตน เกิด

ปัญญา ปัญญาที่มนัเกิด นีไ่ง ความจริงๆ มนัเกิดจากจิตไง  

เพราะจิตมนัเกิดมาแล้ว จิตมนัเกิดมาเพราะว่าปัญจวคัคีย์อปัุฏฐากองค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าอยู่ ท าสมถกรรมฐาน ท าความสงบของใจ ท าสมาธิมามากมายมหาศาล

ขนาดไหน เวลามนัเกิดปัญญาๆ มนัรู้แจ้งมนัแทงตลอดในใจของพระอญัญาโกณฑญัญะเลย  

นี่ก็เหมือนกนั เวลาไปหาพระกรรมฐาน พระอรหนัตท์ัง้วดั สดุท้ายแล้วปฏิเสธไปเร่ือยๆ 

ความรู้ความเห็นในหวัใจมนัเป็นความจริง แต่ถ้าแสดงให้ตามคมัภีร์ใบลานให้เข้าใจ มนั

เกิดทิฏฐิมานะ มนัเข้าใจเพราะมนัรู้มาก ปฏิเสธไปเร่ือยจนไปถึงสามเณรน้อย สามเณรน้อยก็

เป็นพระอรหนัต์อีก เอ้า! ถ้าอย่างนัน้สามเณรน้อยกเ็ป็นผู้ที่อบรมสัง่สอนได้ก็ลองดู  

นี่ลองด ู ถ้าเกิดทิฏฐิมานะ นี่ไง ถ้าเกิดทิฏฐิมานะนี่มิจฉาทิฏฐิ ทัง้ๆ ที่ศึกษาธรรมะของ

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธรรมอบรมสัง่สอนคนอื่นแต่ใบลานเปล่าๆ ไอ้ตรงที่

ใบลานเปล่ามนัจะเขียนอะไรก็ได้ ใบลานเปล่ามนัจะพลิกแพลงอย่างไรกไ็ด้ เวลาถ้ามนัมี
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สติปัญญาอยู่ มนัก็ยงัอบรมสัง่สอนด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เดี๋ยวมนั

จะบวกกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ใบลานเปล่ามนัเขียนได้ทกุๆ อย่างเลย  

สามเณรน้อยถึงบอกว่า “ถ้าจะศกึษาก็ได้ แต่ต้องมาเตรียมความพร้อมก่อน”  

เตรียมความพร้อมก่อนเห็นไหม เราจะเอากอไผ่ เข้าไปตดัไผ่พร้อมกบัผ้าจีวรมนัขาดอยู่

แล้ว เวลาเข้าไป ยอมไหม เพราะว่ามนัขดัแย้งกบัความเป็นจริงไง จะเข้าไปตดัไผ่ เราก็ควรจะ

เข้าไปด้วยตวัเปล่าใชไ่หม เพ่ือไม่ให้หนามมนัเกี่ยวผ้าขาด เวลาเข้าไปมนัต้องขาดอยู่แล้วโดย

วิทยาศาสตร์ แต่เขาจะดทูิฏฐิมานะ ความอหงัการทีไ่ม่เชื่อฟังธรรม ใบลานเปล่าๆ ใบลานเปล่าๆ 

มนัจะท าอย่างไรก็ได้ตามความพอใจของมนั ทิฏฐิมานะของมนัไง  

แต่ในเม่ือองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าอบรมมาบ่มเพาะมา แล้วมีสติปัญญา

ยอมรับแล้ว เอ้า! ตดัก็ตดั เข้าไปตดัเลย พอจะเข้าไปถงึจะเข้าไปใกล้ บอกไม่เอา ไม่เอา เราหยดุ

แล้วแหละ เราจะเอาน า้ ให้ห่มผ้าลงไป สดุท้ายแล้วก็ไม่เอา ไม่เอาแล้วแหละ  

สดุท้ายแล้วพร้อมที่จะประพฤติปฏิบตัิเห็นไหม เร่ิมต้นการอบรม “ร่างกายนีเ้ปรียบ

เหมือนจอมปลวก ให้นัง่ลงหลบัตา ตา ห ูจมกู ลิน้ ให้ปิดซะ เปิดหวัใจไว้ๆ เปิดหวัใจท าความสงบ

ของใจเข้ามา” ถ้าเป็นสมัมาสมาธิไง นี่สมาธิหลบัตาหรือสมาธิลืมตาล่ะ สมาธิหลบัตา ลืมตายงั

ท าไม่ได้เลย แล้วหลบัตาจะท าอย่างไร  

ถ้าหลบัตา หลบัตาก็อยู่ที่อ านาจวาสนาของคนนะ อยู่ที่อ านาจวาสนาของผู้ที่ประพฤติ

ปฏิบตัินะ อ านาจวาสนาของคนมนัมีมากมีน้อยแค่ไหน แม้แต่ปัญจวคัคีย์นะ เวลาองค์สมเด็จ

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธรรม มีพระอญัญาโกณฑญัญะองค์เดียวเท่านัน้ที่บรรลธุรรมเป็น

พระโสดาบนั เป็นสงฆ์องค์แรก  

ปัญจวคัคีย์ทัง้ ๕ พระอสัสชิ พระมหานาม ก็อปัุฏฐากองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

มาพร้อมกบัพระอญัญาโกญฑญัญะเหมือนกนั แต่เวลาด้วยบุญกุศล ด้วยอ านาจวาสนาเห็น

ไหมพระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเหน็ธรรมองคเ์ดยีว อีก ๔ คนนัน้ยงัไม่ได้  
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เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธรรมซ า้ๆ จนพระปัญจวคัคีย์เป็นพระ

โสดาบนัทัง้หมด องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงอนตัตลกัขณสตูร ถึงเป็นพระอรหนัต์

ขึน้มา เนี่ยอนตัตลกัขณสตูรนะ  

“ขนัธ์ ๕ เป็นสขุหรือทกุข์”  

“เป็นทกุข์พระเจ้าข้า”  

“รูปเป็นสขุหรือเป็นทกุข์”  

“เป็นทกุข์พระเจ้าข้า”  

“แล้วถ้าเป็นทกุข์ไปยึดไปถือมนัท าไม”  

ด้วยสต ิด้วยปัญญา อนตัตลกัขณสตูร ถึงเป็นพระอรหนัต์ขึน้มา เวลาเป็นจริงมนัเป็นจริง

ขึน้มา โดยสจัจะเป็นความจริง มนัมีเหตมีุผลของมนัโดยข้อเท็จจริง  

มนัจะมาสมาธิลืมตาสมาธิหลบัตาล่ะ มนัเป็นมิจฉาสมาธิต่างหาก มนัเป็นมิจฉาหรือ

เป็นสมัมา ถ้าเป็นมิจฉาสมาธิคือไปติดในสมาธินัน้ เวลาไปยึดมัน่ถือมัน่ในความเห็นของตน ถ้า

ในความเห็นของตนเพราะมนัมีกเิลส กิเลสมนับวกเข้าไป  

บอกว่า “ใช้ปัญญาๆ” ปัญญากิเลสพาใช้ทัง้สิน้ เวลามนัใช้ปัญญาๆ ต้องท าความสงบ

ของใจเข้ามา ถ้าใจมนัสงบระงบัเข้ามา ให้มนัเป็นความจริงขึน้มา คนที่ประพฤติปฏิบตัิขึน้มามนั

จะรู้ว่าอะไรเป็นปัญญา อะไรเป็นสญัญา  

ถ้าเป็นสญัญาขึน้มา ปัญญามนัเกิดจากอะไร สิ่งที่เป็นสญัญา สญัญานัน่ล่ะหลบัตา ถ้า

เป็นปัญญาๆ นัน่ล่ะลืมตา ถ้าลืมตาขึน้มาแล้วสิ่งที่จะเป็นโลกียะ โลกุตตระมนัจะเกิดตรงนี ้เวลา

เกิดท าความสงบของใจเข้ามาถ้าใจมนัสงบระงบัเข้ามาได้  

เวลาสามเณรน้อยบอกร่างกายนีเ้ปรียบเหมือนจอมปลวก ปิดตาจมกูหลูิน้กายใจก็คือ

หลบั หลบัเพ่ือจะท าให้มัน่คง ลืมตา ลืมตาก็ได้ ลืมตาเดินจงกรมเขาก็ลืมตา พระทีเ่ขาท า ลืมตา

มหาศาล แต่มนัติดอยู่ที่วาสนาของคน มนัไม่ใช่ลืมตาหลบัตา มนัเป็นมิจฉาหรือเป็นสมัมา

ต่างหาก ถ้ามนัเป็นมิจฉาๆ แล้วเวลามิจฉาขึน้มา มิจฉาคือหลงผิดไง มิจฉาไปตามกิเลสไปไง  
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เวลาเราปฏิบตัินีก่ิเลสมนันอนหลบัใช่ไหม กเิลสมนัไม่ยุ่งกบัเราเลยหรือ ปฏิบตัิแล้วจะ

เป็นธรรมทัง้สิน้ใช่ไหม  

ที่เราปฏิบตัิ เราทกุข์เรายากอยู่นี่ ก็เพราะกเิลสตณัหาความทะยานอยากของเราเอง 

อวิชชาคือความไม่รู้ ความไม่รู้มนัก็พอกพนูขึน้มาด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง เพราะไม่

รู้ ไม่รู้ยงัฉลาดอีกนะ ไม่รู้ยงัถือตวัถือตนอีกนะ ไม่รู้ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ

เจ้า  

แต่ศึกษามามีข้อมลูมาก พอข้อมลูมากสิ่งนัน้กิเลสมนับงัเงา มนัเอาธรรมะขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามาเป็นเคร่ืองมือท าลายในความเพียรของเราอีกต่างหาก ทัง้ๆ ที่

มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา ธรรมะควรเป็นประโยชนก์บัเรา กิเลสมนัพลิกแพลงมาเป็นโทษกบั

เรา มาท าลายเราทัง้สิน้เลย ท าลายอะไร ท าลาย...  

“ปฏิบตัิมาตัง้นานแล้ว ไม่เห็นได้อะไรเลย ปฏิบตัิมาตัง้หลายปีแล้ว...” มนักลบัมาท าลาย 

เขาเดินจงกรม เราก็เดินจงกรม เขานัง่สมาธิ เราก็นัง่สมาธิ จิตเขาสงบ จิตเราไม่สงบ จิตเขาดี

งาม จิตของเราชัว่ร้าย ชัว่ร้ายท าลายตวัเอง ท าลายเราทัง้สิน้  

นี่ไง เวลากเิลสมนัพลิกแพลงขึน้มาเพราะอะไร เพราะว่าหลบัตาหจูมกูลิน้กายเปิดหวัใจ

ไว้ พยายามคอยด ูคนเรามีทวาร ๖ อายตนะ เวลาอายตนะสมัผสันะ เวลาศึกษาธรรมะขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ “อายตนะภายนอก อายตนะภายใน อายตนะภายในสมัผสั

อายตนะภายนอก มนัจะเกิดจกัขวุญิญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ” ท่องจ าท่องได้ ท่องได้

แต่ชื่อ แต่เวลามนัโลภ มนัโกรธ มนัหลง ไม่รู้ เวลามนัลกุเป็นไฟไม่เห็น เวลาเป็นไฟเผาตวัเองไม่รู้ 

“อนันีค้ือการปฏิบตัิธรรม ปฏิบตัิธรรมมนัก็ต้องเผาผลาญอย่างนีแ้หละ”  

มิจฉาทิฏฐิ มนัเป็นมิจฉา! ท าเป็นว่าเข้าใจธรรมะ เอาธรรมะมาแยกมาแยะ มนัเป็น

อายตนะภายนอก อายตนะภายใน แต่ไม่เหน็กิเลส บอกเลยนะ เวลาครูบาอาจารย์ท่านบอก
เลยนะ เวลาท าความสงบของใจเข้ามา เราพยายามท าความสงบของใจเข้ามา ท าความ
สงบบ่อยครัง้เข้าๆ จนจิตตัง้มั่น เวลาท าความสงบของใจ ใจมันสงบระงับเข้ามา มันก็มี
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ที่พออยู่พอกิน จิตใจที่มันสงบระงับบ้าง เราพออยู่พอกิน เดินจงกรม น่ังสมาธิภาวนา 
เราลงทุนลงแรงขนาดไหน เราลงทนุลงแรงด้วยเจตนาจากหัวใจของเรา 

ถ้าใจของเรามีเจตนาที่ดงีาม เราพยายามจะฝึกฝน ฝึกฝนของเรา ค้นคว้าหาใจของเรา 

ถ้าค้นคว้าหาใจของเราถ้าจิตมนัสงบระงบัเข้ามามนักมี็ความสขุนะ สขุอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี 

มนัจะลืมตามนัจะหลบัตาขึน้มา เราค้นคว้าหาใจของตน เพราะจิตตภาวนา เราจะเอาจิตของ

เรายกขึน้สู่วิปัสสนา ไม่ใช่ว่าเราอยู่กบัโลก เราอยู่ของเราแล้วก็บอกว่านัน่เป็นปัญญา เป็นโลกุต

ตระ  

โลกุตตระเพราะความเชื่อ โลกุตตระเพราะชื่อเขียนว่าโลกุตตระ แต่ความจริงมนัโลกียะ

ทัง้สิน้ มนัเร่ืองโลกๆ เพราะความเกิดเป็นมนษุย์มนัยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญเ่พราะมีกายกบัใจ กายกบัใจ

เพราะเราเกิดมาเป็นมนษุย์ไง เราศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ด ารงชีพของ

เราว่าเป็นอย่างนัน้ไง แล้วบอกว่านี่เป็นโลกุตตระ โลกุตตระตรงไหน?  

โลกุตตระมันเป็นภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญามันเกิดจากการภาวนา  

ถ้ามนัเกิดจากภาวนา จิตมนัไม่เคยสงบระงบัขึน้มา มนัเอาอะไรเกิดขึน้ มนัเอาอะไรไป

เป็นปัญญา มนัเอาอะไรไปเป็นปัญญาเกิดจากภาวนามยปัญญา เพราะมนัไม่ได้ภาวนา มนัเป็น

การท่องบ่น เป็นการท่องจ า มนัเป็นเร่ืองคมัภีร์ใบลาน  

สิ่งที่ธรรมะมนัจะเกิด มนัเกิดจากจิต จิตคืออะไร สมัมาสมาธิ หลบัตาท าสมาธิ หลบัตา

ท าสมาธิมนัยงัเป็นสมาธิแสนยาก การหลบัตาท าสมาธินะ เขาบอกว่าสมาธิหลบัตา สมาธิ

หลบัตาคือจิตใจที่มนัเรรวน จิตใจที่มนัไม่มีหลกัมีเกณฑ์ สมาธิหลบัตา หลบัเพราะหลบัใหลไง  

เวลาเป็นสมาธิ สติมนัพร้อมไง แล้วถ้ามนัสมาธิหลบัตา หลบัตาอะไร หลบัตาเป็นสมาธิ

หรือ ถ้ามนัเป็นกรรมฐานก็บอกนัน่น่ะ สติมนัอ่อน  

เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นท่านจะแก้ไขนะ เวลาท าสมาธิ ถ้ามีสติสมบูรณ์
ขึน้มา ถ้าสติสมบูรณ์เวลาภาวนาขึน้มาทบทวนศีลของตน ถ้าศีลของตน ทบทวน
ร่างกายของตน ร่างกายของตนนะ ธาตุขันธ์ทับจิตหรือไม่  
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จิตของเราเห็นไหม ดสู ิ พลงังานที่มนัมีมาก เวลานัง่ไปสปัหงกโงกง่วง เวลาครูบา

อาจารย์ของเราท่านสอนนะ สอนอะไร สอนการประพฤติปฏิบตัิสอนเข้าไปสู่จิตของตนไง ถ้า

สอนเข้าไปสู่จิตของตน ถ้าจิตมนัวางได้ จิตมนัวางได้ๆ วางอะไร วางสญัญาอารมณ์ไง วางสิง่

ที่ว่ารู้ว่าไง นีไ่งๆ ใบลานเปล่าๆ ไง  

ใบลานที่ศึกษามา คมัภีร์ใบลานเราศึกษามาแล้ว เวลามาประพฤติปฏิบตัิขึน้มามนัต้อง

เป็นสจัจะเป็นความจริงทีเ่กิดจากจิต เวลาเกิดจากจติขึน้มาเวลาปฏิบตัิแล้วเขาไม่สนใจคมัภีร์

ใบลานนัน้ คมัภีร์ใบลานมนัเป็นธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลามนัเป็นจริง 

มนัจะเป็นจริงขึน้มาในใจของเรานี่ ถ้ามนัเป็นจริงของเรานี่มนัไม่ต้องการใบลานนัน้  

แต่นี่ไม่เป็นอย่างนัน้ ความจริงไม่มีในใจของตนมีแต่ใบลาน เวลาเห็นไหม ดสู ิ เวลาผู้ที่

คมัภีร์ใบลานท าสมาธิก็สมาธิในสมดุในดินสอ เวลาปฏิบตัิก็ปฏิบตัิในสมดุในดินสอ มนัไม่มี

ความจริงขึน้มาเลย ใจไม่รู้จกัใจจริง  

นี่ไง ที่หลวงปู่ มัน่ท่านพดูไง “แก้จิตแก้ยากนะ แก้จิตแก้ยากนะ” แต่พวกนีไ้ม่รู้จกัจิต ไม่

รู้จกั เขาบอกว่า “ต้องเป็นสมาธิลืมตา” ลืมตาก็เป็นความรู้สึกของโลก ลืมตาเนี่ย ลืมตาๆ ไว้ 

ความคิดไง สมองไง แล้วมนัก็คิดเท่านัน้ไง แตไ่อ้เร่ืองดีเร่ืองชัว่นัน้เป็นเร่ืองหนึง่ เวลาคิดดีคิดชัว่

นัน้มนัเป็นเร่ืองหนึ่งนะ แต่ว่าถ้าเป็นโลกุตตระ โลกียะ นัน้ไม่มีอยู่จริงเลย  

ถ้ามนัมีอยู่จริงเห็นไหม ดสู ิโปฐิละ โปฐิละใบลานเปล่า เวลาสามเณรน้อยสอนเห็นไหม 

ปิดรูทวารทัง้ ๕ เหลือไว้ ๑ เหลือไว้หวัใจนัน้ นี่ไง หลบัตา แล้วค้นคว้าหาใจของตนให้เจอ เวลา

เจอนะ เจออะไร ในจอมปลวกนัน้ ในร่างกายของคน ในร่างกายของมนษุย์ที่พระอรหนัต์ทัง้วดัที่

สามเณรน้อยอยู่ ตัง้แต่อาจารย์ลงมาถึงสามเณรน้อยเป็นพระอรหนัต์ทัง้หมด  

ในจอมปลวกคือร่างกายของคนมนัมีเหีย้ตวัหนึง่อยู่ในนัน้ คอยจบัเหีย้ตวันัน้ คอยจบัเหีย้

ตวันัน้ก็คอยจบักิเลสไง คอยจบัอวิชชา คอยตรวจสอบ คอยค้นคว้าหาให้เจอไง  

แต่เขาบอกว่า “กิเลสเป็นนามธรรม มนัจะเห็นได้อย่างไร” แต่เวลาสมาธิลืมตาของเขานะ 

เวลาของเขา เขาใช้ใบลาน ใช้คมัภีร์ แล้วบอกว่า “ถ้าขนัธ์ ๕ พิจารณาของมนัแล้ว แล้วมนั
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พิจารณาไปบ่อยครัง้เข้าแล้วมนัจะฆ่ากเิลสได้” แล้วกเิลสมนัอยู่ไหน เพราะอะไร เพราะมนัเป็น

สญัญา มนัเป็นความจ า มนัเป็นโลกียะ มนัเป็นเร่ืองโลก เพราะอะไร เพราะท าสมาธิไม่เป็นไง  

ถ้าท าสมาธิเป็น นี่ไง เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ทา่นสอนนะ ท าความสงบของใจเข้า

มา ท าความสงบใจเข้ามาก่อน พอใจสงบระงบัแล้วพยายามรักษาของเรา รักษาของเราให้จิต

มนัตัง้มัน่ ถ้าจิตตัง้มัน่ขึน้มา เวลาจิตสงบแล้วยกขึน้สูว่ิปัสสนา  

การยกขึน้สู่วิปัสสนาคือจิตเห็นอาการของจิต ถ้าจิตเห็นอาการของจิต จิตจะเห็นสติปัฏ

ฐาน ๔ เวลาจิตเห็นสติปัฏฐาน ๔ เห็นไหม จิตเห็นสตปัิฏฐาน ๔ เวลาจิตที่มนัจบัได้ จิตที่มนัจบั

ได้จิตเห็นอาการของจิต จิตมีการกระท า ถ้ามนัเป็นสมัมาสมาธินะ ถ้าเป็นสมัมาสมาธิ  

ถ้าไม่เป็นสมัมา ถ้าอย่างที่เขาพดูถงึว่า “พระที่ประพฤติปฏิบตัิ พระป่านี่มีแต่หลบัหู

หลบัตา สมาธิหลบัตา สมาธิหลบัตามนัจะไปเห็นผีเห็นสาง มนัจะถือฤกษ์ถือชยั มนัจะไปเร่ือง

การพยากรณ์”  

การท าอย่างนัน้มนัเป็นที่พระ พระที่ประพฤติปฏิบตัมินัก็มีหลายฝักหลายฝ่าย มนัก็มี

หลายส านกั ส านกัที่ไม่มีครูบาอาจารย์ ส านกัทีเ่ขาเชื่อถือกนัอย่างนัน้ก็มี ส านกัที่ปฏิบตัิอย่าง

สายหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ แล้วปฏิบตัิครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมๆ ท่านก็มี สิ่งทีก่็มีนะ สิ่งที่ว่า

ท าไปแล้วมนัจะไปเร่ืองที่ว่าไปรู้ไปเห็นต่างๆ เร่ืองนิมิตต่างๆ อนันัน้มนัเป็นเร่ืองอภญิญา  

การที่เป็นอภิญญาเพราะจิตมนัเป็นได้หลากหลายนกั แล้วจิตอ านาจวาสนาของจิตมนั

ไม่เท่ากนั ถ้าอ านาจวาสนาของจิตไม่เท่ากนั เหมือนความคิด ทกุคนมีความคิดไม่เท่ากนั ทกุคน

มีความคิดร้อยแปด แล้วพอจิตสงบขึน้มามนัก็มีความคิดเกิดจากจิต พอจิตสงบขึน้มามนัก็ไปรู้

ไปเห็นเหมือนกบัเห็นที่ความคิดนัน้  

เวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นจริงนะ ท่านจะกลบัเข้ามาสู่ที่ผู้ รู้นัน้ สิ่งที่เกิดขึน้คือผู้ รู้มนั

ไปรู้ ผู้ รู้คือตวัจิต ตวัจิตที่มนัจะรู้จะเห็นสิ่งใดก็แล้วแต่ นี่ถ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นจริงท่านต้อง

แก้ตรงนี ้แก้ที่ว่าจิตมนัส่งออก ส่งออกไปรู้ต่างๆ เห็นไหม เขาเรียก จิตส่งออกนอก  
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ถ้าจิตส่งออกนอกมนัก็จะไปรู้ไปเห็นนิมิตต่างๆ แล้วความรู้เห็นนิมิตต่างๆ มนัก็อยู่ที่

ก าลงัของจิต อยู่ทีจ่ิตที่มีอ านาจวาสนามากน้อยแค่ไหน ถ้าจิตที่มีอ านาจวาสนาของมนั มนักจ็ะ

ไปรู้ไปเห็นสิง่ต่างๆ ที่มนัจะเห็นนิมิต การเหน็นิมิตนีม้นัจะดึงก าลงัออกไป ดึงจิตนีอ้อกไป 

ส่งออกไปใช้พลงังาน แล้วพอส่งพลงังานออกไป พอไปรู้ไปเห็น ภาพนัน้ก็คลาดเคลื่อน ภาพนัน้

ก็ไม่จริง ภาพนัน้เห็นขึน้มากไ็ปส าคญัตน นี่จิตผู้ที่ไม่มีอ านาจก็ส าคญัตน  

แต่ผู้ที่จิตที่มีก าลงัของเขา เขาไม่ส าคญัตน สิ่งทีรู้่ที่เหน็นีม้นัก็เป็นอนิจจงั สรรพสิ่งในโลก

นีก้็เป็นอนิจจงั การนัง่สมาธิของเรากเ็ป็นอนิจจงั เรานัง่ลงอยู่ เราก็นัง่ลงอยู่ ถ้าเราลกุขึน้มนัก็พ้น

จากการนัง่สมาธิ จิตสงบแล้วมนัไปรู้ไปเห็นสิง่ใดมนัยิ่งเป็นนามธรรม ยิ่งเป็นอนิจจงัมากกว่า

ธาต ุมากกว่าร่างกาย มากกว่าสิ่งทีเ่ป็นวตัถธุาต ุเพราะมนัเป็นนามธรรม  

สิ่งที่เป็นนามธรรมแต่เราไม่รู้ เราไม่หลง ไม่หลงไปนามธรรมนัน้ ไม่ให้นามธรรมนัน้

ส าคญัให้มนัเป็นความยึดมัน่ถือมัน่ของใจขึน้มา ผู้ที่มีสติมีปัญญาเขาใคร่ครวญเท่าทนักบั

อารมณ์ที่ส่งออกที่ไปรู้ไปเห็น เขาก าหนดสติ ก าหนดพทุโธ ก าหนดลมหายใจให้มนัชดัเจนขึน้ 

พยายามดึงจิตกลบัมาให้เข้าสู่ผู้ รู้ของตน  

ถ้าเข้าสู่ผู้ รู้ของตนเห็นไหม เวลาวิธีการแก้ไขของครูบาอาจารย์ที่ท่านแก้จิตๆ ไง เวลาจิต

ที่มนัส่งออก ส่งออกไป ส่งออกไปคือมนัส่งออกไปตามแต่กิเลส ส่งออกไปตามความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ความโลภ ความโกรธ ความหลงมนัจอมทพัไง จอมทพัคืออวิชชา ความโลภ 

ความโกรธ ความหลงนี่เป็นแม่ทพั แล้วอปุาทานความยึดมัน่ถือมัน่ของใจ แล้วสิ่งที่เป็นลกูเป็น

หลานของมนั มนัยงัพวัพนัไปกบักิเลส ไปกบัวฏัฏะ ไปกบัพญามารมหาศาลเลย  

นี่เห็นไหม นี่หรืออย่างนีห้รือเขาเรียกสมาธิหลบัตา อนันีจ้ิตมนัส่งออก แล้วไม่มีครูบา

อาจารย์แก้ไข เขาเคยเป็นอย่างนัน้ เขาบอก “เขาเคยท าๆ แล้วมนัเป็นอย่างนัน้ นี่สมาธิ” ก็มัน
ส่งออก ก็ไม่มีครูบาอาจารย์แก้ไขให้กลับเป็นสัมมาสมาธิ ถ้าไม่กลับมาสัมมาสมาธิ ไม่
มีสัมมาสมาธิ มันก็ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทา  



หลบัตาท าสมาธิ ๒๕ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธัมมจกัฯ ไง เทวฺเม ภิกฺขเว ทางสองส่วนที่

ไม่ควรเสพ ทางสายกลางตัง้แต่สมัมาทิฏฐิเห็นไหม สมัมาทิฏฐิ สมัมากมัมนัโต สัมมาสมาธิ 

สมัมาสต ิถ้าเป็นสมัมา สมัมาเห็นไหม  

แล้วถ้าสมาธิไม่จ าเป็นไม่ต่างๆ มนัเป็นไปไม่ได้หรอก มนัเป็นไปไม่ได้ที่จะยกขึน้สู่โล

กุตตรธรรม เพราะสมถกรรมฐาน ฐานที่ตัง้แหง่การงาน จิตที่มนัยกขึน้สู่วิปัสสนามนัไม่มี 

เพราะว่าต้องสมาธิลืมตา ลืมตาก็เป็นปกติ ลืมตาก็เป็นโลกไง แล้วสมาธิมนัอยู่ไหน แล้วสมาธิไม่

มี เพราะก็ไม่มีไง ก็จะมีที่ใบลานไง กจ็ะมีอยู่ที่เวลาพระไตรปิฎกเขียนหนงัสือเลย เขียนหนงัสือ

เป็นชิน้เป็นอนันะ เป็นต ารับต ารา เป็นโอ้โฮ! มรรค ๘ ด าริชอบ งานชอบ ชอบของเขา ชอบที่

กระดาษ ชอบที่ใบลาน เวลาชอบไปชอบในใบลาน แต่เวลาท าขึน้มามนัไม่มีสจัจะไม่มีความจริง

ขึน้มา ไม่มี  

ถ้ามี ถ้ามีจะไม่บอกว่าสมาธิไม่ส าคญั สมาธิไม่ต้อง เขาพดูเลย “สมาธิไม่ส าคญั ไอ้พวก

ท าสมาธิๆ ไอ้พวกนีไ้อ้พวกพระกรรมฐาน พวกพระป่านี่ดกัดาน ไม่มีความเจริญก้าวหน้า”  

ความเจริญก้าวหน้าของจิต ความเจริญนะ อ านาจของจิตนะ จิตพ้นจากวฏัฏะ ความ

เจริญก้าวหน้าของจิต จิตมนัสงบระงบัเข้ามาแล้ว พอจิตสงบระงบัเข้ามา “สขุอ่ืนใดเท่ากบัจิต

สงบไม่มี”  

คนที่ไม่มีอ านาจวาสนา คนที่ท าสมาธิได้นะ ขณิกสมาธิ อปุาจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ 

ขณิกสมาธิมีความสขุบ้างเล็กน้อย เหมือนกบัคนที่ประพฤติปฏิบตัิใหม่ๆ คนที่ประพฤติปฏิบตั ิ

คนที่พยายามขวนขวายกนัอยู่นีใ้นส านกัปฏิบตัิต่างๆ ที่เวลาท าสมาธิๆ นัน้ยงัไม่เข้าถึงสมาธิ อนั

นัน้เป็นขณิกะคือความสบายใจ พอความสบายใจก็เห่อเหิมนะ “อุ้ย! สบายๆ อุ้ย! นี่ไง นิพพาน

เป็นเชน่นัน้เอง” เพราะอะไร เพราะอ านาจวาสนาของคนมนัเบาบาง จิตของคนมนัไม่มัน่คง  

จิตที่มัน่คง ดสู ิเวลาพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะเป็น

พระอคัรสาวกเบือ้งซ้ายและเบือ้งขวา การที่เป็นองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระปัจเจก

พทุธเจ้า อคัรสาวกเบือ้งซ้ายเบือ้งขวา ต้องเป็นผู้ที่สร้างอ านาจวาสนามา ค าว่า “สร้างอ านาจ

วาสนามา” เห็นไหม ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย เวลาสร้างอ านาจวาสนามาเพราะว่า
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เขามีอ านาจวาสนา พระสารีบุตรฟังธรรมพระอสัสชิ เพราะอ านาจวาสนา เพราะสิง่ที่ได้สร้างสม

มาในหวัใจมนัมีหลกัเกณฑ์ พอฟังมนัมีปัญญาทะลเุลย  

นี่ไง นี่ก็เหมือนกนั จิตที่มีอ านาจวาสนา เวลามนัสงบมนัมีก าลงั มนัจะพิจารณา มนัจะ

ตรวจสอบ แต่ถ้ามนัไม่มีวาสนาถึงว่าเวลาผู้ที่ปฏิบตัิ สบายๆ พอสบายๆ อ๋อ! นิพพานเป็นเช่น

นัน้เอง นี่อ านาจวาสนามนัเบาบาง มนัเบาบางแต่เขาก็เป็นชาวพทุธนะ แต่เขาเป็นชาวพทุธ เขา

ก็อยากจะประพฤติปฏิบตัิไง  

แล้วหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านมีอ านาจวาสนาของทา่น ถ้าไม่มีอ านาจวาสนาของท่าน 

ท่านท าตวัท่านเองให้พ้นจากกิเลสไปแสนยาก หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ด้วยอ านาจวาสนา ด้วย

บุญกุศลที่สร้างอ านาจวาสนาสร้างสมกนัมา หลวงปู่ เสาร์เป็นผู้ที่พาหลวงปู่ มัน่เวลาออกบวช

แล้วยงักลบัมาเยี่ยมญาติ เพ่ือนฝงูมาชวนเล่นชวนคยุ หลวงปู่ เสาร์เห็นท่าไม่ดีพาเข้าป่าอีกเลย  

นี่เห็นอะไรที่มนัผิดแผก ท่านพยายามจะหลบหลีกๆ ท่านจะทดสอบใจของท่านประจ า

เพราะอะไร เพราะวาสนาของจิตนี่ไง ไม่ใช่คนที่เบาบางไม่มีวาสนาแล้วก็ไหลลอยไปตามแต่

กิเลสที่มนัจะชกัน าไป แล้วชกัน าไปมนัก็เป็นการบอกไง มนัเป็นการบอกถงึความรู้ของตนไง  

ศีลจะรู้ได้ต่อเมื่อเราอยู่ด้วยกัน ธรรมะจะรู้ได้ต่อเมื่อแสดงธรรม แล้วพอแสดง
ธรรมน่ี ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเขารู้หมดล่ะ ถ้ามันจะเป็นจริง  

จิตที่สงบ พอจิตสงบระงบัเข้ามาเห็นไหม ถ้ามีวาสนาเห็นไหม จิตเห็นอาการของจิต ถ้า

จิตเห็นอาการของจิต เห็นอาการของจิตแล้วถ้ามนัเหน็อาการของจิต เห็นกาย เห็นเวทนา เห็น

จิต เห็นธรรม ถ้ามนัเห็นจริง ถ้ามนัเห็นจริงเห็นไหม 

นี่ไง สิง่ที่ว่า “กิเลสจะเห็นมนัได้อย่างไร กิเลสจะรู้มนัได้อย่างไร” เพราะความหลงผิด 

สกักายทิฏฐิ ทิฏฐิความเห็นผิด เห็นผิดโดยจิตใต้ส านกึว่าเป็นเรา ว่าเป็นเรา แล้วเรามาอยู่ที่ไหน 

ถ้าจิตมนัไม่สงบมนัหาไม่ได้หาไม่เจอ หาไม่ได้หาไม่เจอมนัเจออะไร  

มนัเจออปุาทานไง เจอการสร้างภาพไง นี่ไง พิจารณากายๆ เห็นกายๆ ใครก็เห็น หมอก็

เห็น เราขบัถ่ายทกุวนัไม่เห็นกายเราหรือ ถ่ายออกมาของเหม็นทัง้นัน้ เห็นทกุคน แตเ่ห็นจนเคย

ชิน เห็นโดยโลก ไม่ได้เห็นโดยธรรม 
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แต่เวลาเห็นโดยธรรมนะ เห็นโดยธรรมเห็นจากจิต ถ้าเห็นจากจิต เห็นจากจิตเพราะอะไร 

เห็นจากจิตเพราะจิตมนัมีพืน้ฐาน จิตมนัมีสมัมาสมาธิ ถ้าจิตเป็นสมัมาสมาธิ เป็นสมัมาสมาธิ

เพราะอะไร เป็นสมัมาสมาธิเพราะกเิลสไม่รู้เท่าทนัจิตอนันี ้

จิตอนันีค้ืออะไร คือผู้ รู้ ธาตรูุ้ ธาตรูุ้ทีไ่ม่มีกิเลสครอบง า ถ้ามีกิเลสครอบง า ธาตรูุ้ที่มนัเห็น

ของมนัตามความเป็นจริง ถ้าเห็นของมนัตามความเป็นจริงมนัสะเทือนกเิลสไง มนัสะเทือน

กิเลสมนัก็จบักิเลสได้ไง  

พอมนัจบักิเลสได้ มนัก็โอ้โฮ! โอ้โฮ! แล้ววิปัสสนาไป มนัก็ยงัคลาดเคลื่อน การวิปัสสนา 

เวลาถ้ามนัเป็นจริงไง ถ้ามนัไม่เป็นจริงมนัไม่รู้จริงเห็นจริงอย่างนีห้รอก แล้วถ้ามนัรู้จริงเห็นจริง

เพราะการรู้จริงเห็นจริงนีม้นัรู้จริงเห็นจริงโดยข้อเทจ็จริง  

ข้อเท็จจริงคือการกระท า คือศีล คือสมาธิ คือปัญญา ศีลสมาธิ คือมรรค ๘ ถ้ามรรค ๘ 

มนัเกิดขึน้ คนที่มีมรรค ๘ เกิดขึน้ เห็นไหม จากปถุชุนเป็นกลัยาณชน จากปถุชุนคนหนา คนหนา

จะเป็นคนดีคนเลวอย่างไรแล้วแต่เป็นปถุชุน คนในโลกนีส้่วนใหญ่แล้วเป็นปถุชุน  

ถ้าเป็นกลัยาณชนนะ เป็นกลัยาณชนจะมีสถานะใดก็แล้วแต่ จะสงูจะต ่า จะด ารงชีพ

อย่างไร ถ้าเป็นกลัยาณชนนะ รูป รส กลิ่น เสียงเป็นบว่งของมาร เป็นพวงดอกไม้แหง่มาร เขาจะ

รักษาจิตของเขาได้ กลบัมาสู่ความสงบ คือรักษาจิตของเขาไม่ให้ รูป รส กลิ่น เสียง ชกัจูงไปได้

ง่าย นี่เป็นกลัยาณชน เพราะกลัยาณชนท ารกัษาใจของตนได้ง่าย  

ถ้าท ารักษาใจของตนได้ง่ายมนัท าสมาธิได้ง่าย ถ้าท าสมาธิได้ง่ายมนัจะรักษาหวัใจของ

ตนได้มัน่คงขึน้ ถ้าหวัใจของตนมัน่คงขึน้ ถ้ามีอ านาจวาสนามีครูบาอาจารย์นะ ท่านจะบอกให้

น้อมไป ถ้าคนมีวาสนานะ  

มีครูบาอาจารย์หลายองค์มาก พอจิตสงบแล้วเห็นภาพกายมาทนัทีเลย ถ้าเห็นภาพกาย

มาทนัที พวกนีพ้วกเจโตวิมตุติ เจโตวิมตุติคือจิตสงบแล้วมนัเห็นของมนั พอเห็นของมนั มนัจะ

สะเทือนหวัใจมาก สะเทือนหวัใจเพราะอะไร นี่ไง เพราะกิเลสอยู่ที่นัน่ไง  
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เวลาเราพดูเห็นไหม ว่าไดโนเสาร์อยู่ที่ใจๆ มีคนเขยีนปัญหามาถามนะ ไดโนเสาร์มนัคือ

อะไร ไดโนเสาร์คือสตัว์ดึกด าบรรพ์ กิเลสตณัหาความทะยานอยาก อวิชชามนัฝังอยู่ที่ใจ อยู่ที่

จิตใต้ส านึก เปรียบเหมือนไดโนเสาร์ ไดโนเสาร์มนัยงัเป็นสตัว์สมมตุิอยู่ข้างนอกนะ แต่เวลาพดู

ถึงไดโนเสาร์ๆ นีเ่ปรียบเทยีบๆ ยงัมีคนเขียนมาถามนะ หลวงพ่อ ไดโนเสาร์มนัคืออะไร  

ไดโนเสาร์ก็คือสตัว์ดึกด าบรรพ์ คืออวิชชา คือพญามารที่ครอบง าจิตใจนีม้าไม่มีต้นไม่มี

ปลาย ใจดวงนีเ้วียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไม่มีต้นไม่มีปลาย ใครจะปฏิเสธ ใครจะไม่ปฏิเสธนัน่

มนัเร่ืองของเขา สจัจะความจริงมนัเป็นสจัจะความจริงวนัยงัค ่า  

เพราะมีธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามาเป็นผู้พิสจูน์เท่านัน้ เพราะธรรมะ

ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเวลามนัพิจารณาไปแล้ว เวลามนัสิน้สดุแห่งทกุข์มนัจะรู้

เห็นครบทกุๆ กระบวนการของมนั กระบวนการของจิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ที่มนัเวียน

ว่ายตายเกิดในวฏัฏะเพราะอะไร แล้วถ้ามนัจะพ้นจากกิเลสๆ โดยธรรมะขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้า นี่ไง  

เพราะธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ตรัสรู้ธรรมขึน้มา สจัธรรมๆ ที่มนัมีอยู่มนัต้องมีผู้ที่มีอ านาจวาสนาบารมีมารือ้ค้น พอรือ้ค้น รือ้

ค้นที่ไหน ก็รือ้ค้นในใจของท่าน รือ้ค้นในธรรมธาต ุ เพราะมนัต้องท าลายอวิชชา ท าลายพญา

มารในดวงใจนัน้ให้สญูสิน้ไป ถ้าไม่สญูสิน้ไปมนัจะทะลปุรุโปร่ง มนัจะเข้าใจรู้รอบขอบชิดได้

อย่างไร  

ถ้ามนัเป็นความจริงเห็นไหม ถ้ามนัเป็นความจริง คนที่เป็นความจริง ธรรมะนี่มนัฟังออก 

ถ้าบอกสมาธิไม่ส าคญั สมาธิไม่ต้อง เพราะเวลาค าสัง่สอนของเขา บางคราวเขาบอก “สมาธิๆ 

มรรค ๗ ก็ได้ สมาธิไม่ส าคญั”  

ถ้าสมาธิไม่ส าคญั ตวัตนก็ไม่ส าคญั ตวัเองก็ไม่ส าคญั จิตก็ไม่ส าคญั ถ้าจิตไม่ส าคญั จิต

ที่เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไม่รู้จกั ถ้ามนัจะรู้จกั จิตมนัต้องสงบเข้ามา พอจิตมนัสงบเข้ามา จิต

สงบแล้ว จิตสงบแล้วจะยกขึน้วิปัสสนาไม่ได้นะ แม้แต่โดยปัจจุบนันี ้ โดยสามญัส านึกนี ้ เขาก็

ปฏิเสธอยู่แล้ว  
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ถ้าโดยนกัวิทยาศาสตร์จะปฏิเสธถงึพลงังานในโลกนีไ้ม่ได้ พลงัในโลกนีมี้ ดวงอาทิตย์มี 

จกัรวาลมี แต่มนัจะเปล่ียนแปลงอย่างไร มนัเป็นเร่ืองของธรรมชาติ แต่ถ้าปฏิเสธวา่ไม่มีนี ้แล้ว

จกัรวาลมนัอยู่กนัอย่างไร แรงโน้มถ่วงมนัเกิดมาจากอะไร สิ่งใดที่เป็นศนูย์กลางของจกัรวาลนี ้ 

นี่ก็เหมือนกนั บอกสมาธิก็ไม่ต้อง กิเลสก็ไม่รู้จกั กิเลสเป็นนามธรรมก็หาไม่ได้ กิเลสเป็น

นามธรรมต้องไปเจอมนัด้วยหรือ แต่ฉันสิน้กิเลสหมดแล้วนะ ฉันเป็นพระอรหนัต์นะ แล้วเขาไม่

เชื่อว่าฉันเป็นพระอรหนัต์ด้วย  

แต่ไม่รู้จกักเิลส สมาธิก็ไม่จ าเป็น พืน้ฐานสมาธิหลบัตา สมาธิลืมตา มนัก็น่าข าแล้ว

แหละ สมาธิไม่มีหลบัตาและไม่มีลืมตา ถ้าเป็นสมาธิ ถ้าหลบัตาแล้วลืมตานัน้ไม่ใช่สมาธิ ไม่ใช่ 

มนัเป็นอารมณ์ความรู้สึกเท่านัน้  

ถ้าเป็นความจริงๆ มนัเป็นข้อเทจ็จริงนะ มรรค ๘ คือมรรค ๘ นี่ไง ธรรมจกัร เวลาองค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึน้มา เคร่ืองหมายของธรรมคือธรรมจกัร ธรรมจกัรมี ๘ 

ซี่ ๘ ซี่นัน้ขาดซี่ใดซี่หนึง่ไม่ได้ ถ้าขาดซี่ใดซีห่นึ่งเห็นไหม มรรคไม่สามคัคีรวมเป็นหนึ่งไม่ได้ รวม

เป็นมรรคสามคัคีช าระล้างสมจุเฉทปหานกิเลสไม่ได้  

มนัเป็นไปไม่ได้ ถ้ามนัเป็นไปไม่ได้ มนัเป็นไปไม่ได้สกัอย่างในทางปฏิบตัิ แต่ในทาง

คมัภีร์ใบลานเปล่า เขาก็วิตกวจิารณ์ของเขา เขาก็ว่าของเขาไป ว่าเขาไปแล้ว เขาว่าถกูต้องดี

งามของเขา เพราะมนัเป็นไปไม่ได้ตัง้แตเ่ร่ิมต้นไง  

เวลาหลวงตาพระมหาบวัท่านไปคยุกบัหลวงปู่ แหวนกอ็ย่างนี ้ค าถามแรก ค าถามแรกนี ่

นี่ไง จิตสงบแล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา มรรค ๘ สกักายทฏิฐิ วิจิกจิฉา สีลพัพตปรามาส ถ้ามนัเป็นไป

ได้จริงหรือเปล่า ถ้ามนัเป็นไปไม่ได้จริง มรรคไม่สมบูรณ์แบบ ภาวนามยปัญญาไม่มี ถ้า

ภาวนามยปัญญาไม่มี มนัไม่มีโลกุตตรธรรม  

ที่เขาคยุปากเปียกปากแฉะว่า “โลกุตตรปัญญา เป็นโลกุตตระ ไอ้พวกชาวพทุธทางโลก

เป็นโลกียะ ไอ้ข้างนอกโลกียะทัง้นัน้ ไม่มีโลกุตตระทัง้ที่เลย ยิง่พระกรรมฐาน ยิ่งพระป่าด้วย ยิ่ง

หลอกลวง ว่างเปล่า ไม่มีคณุธรรม ไม่มีสจัจะความจริง” แต่ไม่รู้ว่าตวัเองใบลานเปล่า ใบลาน

เปล่าๆ ไม่มีอะไรเป็นชิน้เป็นอนัเลย เพราะความจริงมนัไม่มี  
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ถ้าความจริงมีนะ คนที่ไม่ใช่คนตาบอด เราเห็นโลกเหมือนกนั คนตาบอดมนัไม่เคยเห็น

โลก มนัก็ว่าโลกตามแต่ที่มนัจินตนาการ คนตาดี โลกนี่ทกุคนเห็นเหมือนกนั มรรค ๘ มรรค

สามคัคี มนัแตกต่างกนัไม่ได้ ถ้ามนัแตกต่างกนัไม่ได้เห็นไหม ท าความสงบของใจเข้ามา ใจสงบ

ระงบัแล้วจากโลกียะ จากการเกิดเป็นมนษุย์ เป็นโลกสมมตุิ เป็นเร่ืองโลกียะ เราก็ฝึกหดัของเรา 

จนกว่ามนัจะสงบระงบัเข้ามา  

เวลามนัสงบระงบัเข้ามาเห็นไหม สงบระงบัแล้วยกขึน้สู่วิปัสสนาคือเห็นกิเลส เห็นสติปัฏ

ฐาน ๔ ตามความเป็นจริง ทกุข์ สมทุยั สมทุยัคือตณัหาความทะยานอยาก กิเลสมนัคืออะไร คือ

สมทุยั สมทุยัตณัหาความทะยานอยาก ตณัหา วิภวตณัหานี่คือตวักิเลส แล้วมนัเป็นอย่างไรละ่ 

กิเลสตวัเป็นๆ ตวัอ้วนๆ ตวัผอมๆ กิเลสเจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยมอย่างไร มนัก็ใช้ปัญญาวิปัสสนา

แยกแยะ  

พอแยกแยะกัน นิโรธ นิโรธคือการดับทุกข์ นิโรธคือขณะของจิต ขณะจิตมัน
มรรคสามัคคี ขณะจิตที่มันขาด นิโรธด้วยมรรค มรรค ๘ เกิดนิโรธ นิโรธะ นิโรธจาก
โสดาบัน จากสกิทาคาฯ จากอนาคาฯ จากสิน้กิเลสเป็นพระอรหันต์ นิโรธเป็นชัน้ๆ 
ขณะจิตถ้ามันไม่มี มันไม่เป็น แต่ครูบาอาจารย์เราเป็น หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นท่าน
เป็น หลวงตาพระมหาบัวท่านไปถามหลวงปู่ แหวนท่านเป็น  

แล้วบอกว่า “พระกรรมฐานสอนว่างเปล่า พระกรรมฐานสอนผิด พระกรรมฐานไม่มี

คณุธรรม เพราะสมาธิหลบัตา”  

หลบัตาหรือลืมตาไม่มี มีแต่มิจฉาหรือสมัมา และมิจฉาทิฏฐิ ทิฏฐิเห็นผิดจากกเิลสของ

ตน โดยที่ไม่มีอ านาจวาสนา  

ถ้ามีอ านาจวาสนาเหมือนหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านค้นคว้าขวนขวาย เปรียบเทียบ 

พยายามเอาจนตวัท่านเป็นจริง เป็นจริงแล้วเปรียบเทยีบมาในคมัภีร์ใบลาน ไม่ใช่ใบลานเปล่า  

ใบลานคมัภีร์เป็นค าสอนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ความรู้จริงเห็นจริงในใจ

ของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่เป็นความจริง ความจริงอนันีก้บัคมัภีร์ใบลานเป็นอนัเดียวกนั  
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หลวงปู่ มัน่ท่านพดูถึงหลวงตาพระมหาบวัไง “ประพฤติปฏิบัติไปแล้วถึงที่สุดแล้ว 

ปริยัติ ปฏิบัติมันจะเป็นอันเดียวกัน” ปริยตัิกบัปฏิบตัิเห็นไหม มนัเป็นอนัเดียวกนัจาก

คณุธรรมในใจของผู้ที่ประพฤติปฏิบตัินัน้ เอวงั 


