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ตัง้ใจฟังธรรมนะ ตัง้ใจฟังธรรม ตัง้ใจฟังธรรมเพ่ือจะประพฤติปฏิบตัิธรรม ในการ

ประพฤติปฏิบตัิของเรา เราจะปฏิบตัิให้เข้าสู่สจัจะความจริง แต่การจะปฏิบตัิให้เข้าสู่สจัจะ

ความจริงเพราะเราไม่รู้ ทัง้ๆ ที่เรามีการศึกษานะ ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ

เจ้า ศึกษามาเข้าใจทะลปุรุโปร่งหมดล่ะ  

เวลาโต้แย้งธรรมะ ธมฺมสากจฺฉาฯ เข้าใจทัง้นัน้ โต้แย้งทัง้สิน้ แต่ความโต้แย้งนัน้ โต้แย้ง

ด้วยธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า โต้แย้งด้วยความเห็นของเราไง ถ้าความเห็น 

ของเรา ความเห็นของเรามนัปิดตวัตนอนันัน้ไว้ มนัปิดตวัเราไว้ ถ้ามนัปิดตวัตนเราไว้นัน่ธรรมะ

ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าด้วยการศกึษา ด้วยการวิเคราะห์วิจยั 

แต่สจัจะความจริง สจัจะความจริงเหน็ไหม ถ้าสจัจะความจริงขึน้มานี ้ สจัจะความจริง

ในใจของเรา เราไม่รู้ ทัง้ๆ ที่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาประพฤติปฏิบตัิ

ขึน้มานี่อวิชชาๆ อวิชชาคือความไม่รู้ แต่เพราะความไม่รู้ ไม่รู้ในใจ ของตน ไม่รู้ตวัของตน  

แต่รู้ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามนัเป็นทฤษฎี มนัเป็นคมัภร์ีใบลาน ถ้า

เป็นคมัภีร์ใบลาน คมัภีร์ใบลานนีม้าจากไหน คมัภีร์ใบลานนีม้าจากธรรมะขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้า เรามีความเคารพบูชาไหม มี  

เวลาหลวงปู่ มั่นเห็นไหม ถ้าเป็นตัวอักษรท่านไม่น่ังเสมอเลย ยิ่งถ้าเป็นหนังสือ
ธรรมะท่านยกไว้สูงส่งมาก เพราะมันสื่อธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้  
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ถ้ามนัสื่อธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า การสื่อสารเห็นไหม สื่อมานี่เป็น

คมัภีร์ใบลานมานะ ให้เราศึกษาค้นคว้า ศึกษาค้นคว้ามาเพ่ืออะไร 

ดสู ิประเพณีวฒันธรรมๆ ถ้าเป็นประเพณีวฒันธรรมของชาวพทุธ ชาวพทุธเห็นไหม เรา

มีประเพณีวฒันธรรมด้วยความ ชื่นชมบูชาของเรา ประเพณีวฒันธรรมมนักเ็ป็นเร่ืองของโลกๆ 

นี่ไง เร่ืองของโลกๆ เราเกิดมาเห็นไหม มีวฒันธรรมประเพณี  

แต่ถ้าเรามีวฒันธรรมประเพณี เราศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

แล้วถ้ามีศรัทธามีความเชื่อของเรา ถ้าเราไม่มีทกุข์ ไม่มีความทกุข์ความยาก แต่เราก็อยากจะ

พ้นจากทกุข์ ถ้าใครมีความทกุข์ความยาก สิ่งที่ทางโลกๆ ถ้าเราประกอบสมัมาอาชีวะ ถ้ามนั

ประสบความส าเร็จของเรา เราก็มีความสขุของเราพอสมควร มีปัจจยัเคร่ืองอาศยั อาศยั

ด ารงชีวิตนีไ้ป แล้วชีวิตนีมี้ชราคร ่าคร่าแน่นอน ชีวิตนีมี้การพลดัพรากเป็นถึงที่สดุ เวลาจะพลดั

พรากขึน้มานัน่เราจะเอาอะไรมาแก้ 

นี่สจัจะความจริงมนักเ็ป็นสจัจะความจริง จริงๆ นัน่แหละ แต่ใจเรารู้ไม่ได้ ถ้าใจเรารู้

ไม่ได้ขึน้มาเห็นไหม เราถึงมาวดัมาวากนั เราจะประพฤติปฏิบตัิ แสวงหาครูบาอาจารย์ๆ นะ  

เวลาหลวงตาท่านจะออกประพฤติปฏิบตัิ ท่านมุ่งตรงสู่หลวงปู่ มัน่ ท่านมุ่งตรงสู่หลวงปู่

มัน่เพราะอะไร เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านมีชื่อเสียงกิตติศพัท์ กิตติคณุของท่านมา ตัง้แต่ท่านเป็น

เด็กๆ มนัเนิ่นนาน มนัเนิน่นานขึน้มานี่สงัคมได้การรับรู้ ได้ความร่มเย็นจากครูบาอาจารย์ที่ท่าน

ออกประพฤติปฏิบตัิ  

แต่เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านออกประพฤติปฏิบตัิในป่าในเขาของท่าน ท่านเผชิญกบัความ

ทกุข์ความยาก ความทกุข์ความยากเพราะอะไร เพราะมนัขดัสนไง แต่ความอตัคดัขดัสนนัน้มนั

ก็เป็นเร่ืองธรรมดา เพราะสงัคมมนัเป็นอย่างนัน้ ถ้าสงัคมมนัเป็นอย่างนัน้แต่ท่านต้องการหวัใจ

ของท่าน ท่านต้องการความจริงของท่าน ถ้าท่านต้องการความจริงของท่าน ท่านแสวงหาที่สงบ

สงดัเพ่ือการประพฤติปฏิบตัิ  

ในการประพฤติปฏิบตัิไง อยู่คนเดียวให้ระวงัความคิด ความคิดความเห็นของเรานัน่นะ่ 

เราไปอยู่ในป่าในเขา ดสู ิ เวลาสตัว์มนัก็อยู่ในป่าในเขาเหมือนกนั เวลาไปอยู่กบัเสือ อยู่กบัช้าง 
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อยู่กบัสตัว์ต่างๆ สตัว์ต่างๆ นัน่มนัก็อาศยัป่าเขาอยู่เพ่ือด ารงชีพของมนั เพราะเป็นสตัวเ์ป็น

สญัชาตญาณของสตัว ์

แต่เราเป็นมนษุย์ เราออกมาจากเมืองๆ เมืองที่อดุมสมบูรณ์ไง เวลาบวชเป็นพระ เป็น

พระอยู่ในเมืองเขาเคารพบูชา ปัจจยัเคร่ืองอาศยัมนัมากมายมหาศาล แล้วออกมาสู่ป่าท าไม  

ออกมาสู่ป่าเพ่ือดดัสนัดานของตนไง เพ่ือความแสวงหาความเป็นจริงๆ ในใจอนันีไ้ง ถ้า

แสวงหาความจริงในใจอนันี ้ ความจริงในใจอนันีเ้หน็ไหม แล้วพยายามท าความสงบของใจเข้า

มา การท าสมาธิๆ คนบวชใหม่ๆ คนบวชใหม่เวลาพยายามจะเอาใจของตนไว้ในอ านาจของตน

นีแ้สนยาก  

แค่ถือศีลๆ นี่ แค่ศีล ๕ ศีล ๕ สงัคมเขายงับอกว่าขอศีล ๔ ได้ไหม ขอสรุาไว้ก่อน มนั

ต่อรองไปทัง้สิน้ แล้วยิ่งโลกมนัเจริญ ความเจริญมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ รสเลิศ รสมนั

สนุทร มนัมีความสขุ มนัสนุทรีของมนั แล้วมนัก็อยากเป็นอย่างนัน้ มนัเป็นค่าสงัคมๆ ไง  

แต่ว่าความจริง ความจริงของเรา ถ้าความจริงของเรา เราถือศีลของเรา เราจะมา

ประพฤติปฏิบตัิของเรา เราจะเอาความจริงของเรา ถ้าความจริงของเรา ศึกษาธรรมะขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ผู้บวชใหม่ ผู้บวชใหม่

ธุดงควตัรจะท าอย่างไร ศีลจะท าอย่างไร เวลาธุดงควตัร ธุดงควตัรไปท าไม ธุดงควตัรไปเพราะ

ปฏิปทาของสายกรรมฐาน ปฏิปทาของสายหลวงปู่ มัน่ไง หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นคนพาท า ท่านเป็น

คนพาท านะ  

เราก็อยากจะท า แต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยชีแ้นะ ไม่มีครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่าง 

เราก็ต้องท าของเราเอง ดัน้ด้นท าของเราเองๆ ถ้ามนัเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของสงัคม สงัคมเขาก็

ส่งเสริม แต่ถ้าสงัคมเขาไม่เห็นด้วย ค าว่า “ประเพณีวฒันธรรม” วดัเห็นไหม ตามเมืองต่างๆ เขา

ก็อยากจะส่งเสริมเป็นค่าสงัคมๆ แต่มนัไม่เป็นความจริง  

ความจริงๆ สิ่งทีเ่ป็นความจริง ชีวิตของสงฆ์ของพระมนัเรียบง่าย ธรรมะขององค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ ภิกษุเป็นผู้เลีย้งง่าย ไม่เร่ืองมาก ไม่ตอแย ไม่ต้องมีทิฏฐิมานะอะไร
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ต่างๆ ขึน้มา เพ่ือยกตน ธงของตนขึน้ ไม่ต้อง นี่ภกิษุเป็นผู้เลีย้งง่าย เลีย้งงา่ยมาตัง้แต่สมยั

พทุธกาล  

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ สิ่งต่างๆ ท่านท าให้เรียบง่าย ถ้าเรียบง่ายขึน้มาแต่

มนัก็มีข้อวตัรกติกาขึน้มา เพราะว่าเป็นของของสงฆ ์ ถ้าของของสงฆ์ให้มีอาย ุ อายขุองมนัว่า

ใช้ได้เท่าไร ใช้อย่างไร เพ่ือไม่ให้สะสม ไม่ให้เป็นเถ้าแก่ มนัท ามาตัง้แต่อย่างนัน้ไง  

ถ้ามนัเป็นความเชื่อถือศรัทธาของสงัคมเขา ถ้าเราประพฤติปฏิบตัิของเรา เวลาเราอยู่วดั

อยู่วามนัก็มีภาระหน้าที่ต้องดแูลรักษา นีไ่ง ถึงได้ออกวิเวกๆ หาความสงบสขุในใจของตนไง 

เวลาออกวิเวกหาความสงบสขุของใจของตน เวลาจะท าสมาธิท าความสงบของใจ ไม้ดิบๆ มนั

ยากนะ จุดไฟไม่ติดหรอก ไม้ดิบๆ เวลาเราโค่นต้นไม้สดๆ จุดไฟไม่ค่อยติดหรอก  

นี่ก็เหมือนกนั ฆราวาส จิตนีเ้วียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เรามาเกิดเป็นมนษุย์ มนษุย์มี

ศกัยภาพ มนษุย์มีศกัด์ิศรี มนษุย์มียศถาบรรดาศกัด์ิ แล้วเวลาบวชเป็นพระๆ สิ่งนัน้เราเคย 

ความเคยชินๆ ฆราวาสธรรมๆ เวลาบวชมาแล้วขอนิสยัครูบาอาจารย์  

เวลาขอนิสยัครูบาอาจารย์ ถ้า ๕ พรรษาขึน้ พ้นจากนิสยัต้องเป็นผู้ฉลาด เป็นผู้ฉลาด

ขึน้มาท่องปาฏิโมกข์ได้ มนัมีธรรม มีวินยัคุ้มครองตวัเอง ถ้ามีธรรมวินยัคุ้มครองตวัเองออก

ธุดงค์เพ่ือหาความสงบของใจเข้ามา ถ้ามนัท าความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจมนัสงบของมนัได้ไง 

แต่มนัท าได้ยาก มนัท าได้ยากการกระท า  

เวลาครูบาอาจารย์ท่านสอน ให้ท าความสงบของใจเข้ามาก่อน ท าสมาธิๆ แต่ผู้ที่ไม่เคย

ประพฤติปฏิบตัิ ผู้ที่ไม่มีความรู้ความเห็น เห็นไหม เวลาปฏิบตัิขึน้มาสมาธิลืมตา สมาธิหลบัตา 

สมาธิหลบัตาที่ไหนมนัมี สมาธิเป็นสมาธิ มนัหลบัตาอย่างไร ถ้าหลบัตามนัก็ง่วงเหงาหาวนอน

ไง มนัก็ตกภวงัค์ไง ถ้าหลบัตาก็หลบัใหลไปเลย ใจก็หลบัใหล มนัมีสมาธิที่ไหน ไม่มี  

ลืมตาๆ ลืมตาโพลงอยู่นี่มนัเห็นรูป รส กลิ่น เสียง มนัอยากรู้อยากเห็น ตาค้างอยู่นัน่นะ่ 

มนัก็ไม่มีสมาธิอีกล่ะ สมาธิเป็นสมาธิ สมาธิเกิดที่ไหน ไม่ใช่สอเสือ มอม้าสระอา ธอธงสระอิ นัน่

มนัชื่อสมาธิ แล้วสมาธิๆ ก็ชื่อ ก็พดูสมาธิ มนัไม่เป็นสมาธิหรอก  
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เวลาจะเป็นสมาธิมนัเป็นที่ใจ ใจเรามนัฟุ้งซ่าน ใจเรามนักดดนัโดยมนัมีความคิดต่างๆ 

เวลาบริกรรมพทุโธๆ อานาปานสต ิ เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา ด้วยหลบัตาและลืมตามนัเป็น

สมาธิได้ทัง้สิน้ สมาธิเป็นสมาธิไม่มีลืมตาและหลบัตา แต่อิริยาบถ ๔ ยืนเดินนัง่นอน ยืนก็ท า

สมาธิได้ เดินก็ท าสมาธิได้ นัง่ก็ท าสมาธิได้ นอนก็ท าสมาธิได้ ยืนเดินนัง่นอนเป็นอิริยาบถ ๔ 

อิริยาบถที่ท าสมาธิทัง้สิน้  

แต่เวลาเป็นสมาธิขึน้มามันเป็นที่จิต มันไม่ได้เป็นที่ตา มนัไม่เป็นหรอกตา ตาไม่

เป็นสมาธิขึน้มาได้ ลืมตาหลบัตา คนตาบอดตาใสมันก็ลืมตาโพลงอยู่อย่างนัน้ แต่มนัก็ไม่เห็น 

คนที่ตาดีเวลาลืมตาขึน้มามนัก็เห็นแต่ภาพ จกัขวุิญญาณมนักระทบกจ็บเท่านัน้ มนักเ็ป็นความ

รับรู้ มนัเอาสมาธิมาจากไหน สมาธิเป็นสมาธิไง  

ในครัง้สมยัพทุธกาลนะ เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเผยแผ่พระพทุธศาสนา 

ศาสนานีเ้จริญรุ่งเรืองขึน้มามาก พระเณรบวชมามหาศาลๆ  

วดั วดัหนึ่งเห็นไหม มนัมีพระวินยัธร พระวินยัธรคือพระปฏิบตัิ พระปฏิบตัิพระพยายาม

ค้นคว้าหาความเป็นจริงในใจของตนนี่พระวินยัธร เวลาธรรมกถึก พระธรรมกถึกเป็นผู้ที่

ประพฤติปฏิบตัิ พระธรรมกถึกปฏิบตัิมาเพ่ือค้นคว้าหาความจริงนี่พระปฏิบตัินี่พระธรรมกถึก 

วินยัธรๆ มีการศึกษาไง ศึกษาคมัภีร์ขึน้มา  

นี่อยู่ร่วมกนัเห็นไหม พระธรรมกถึกไปเข้าวจัจกุฎีวตัร เข้าส้วม เวลาเข้าส้วมแล้วส้วมมนั

สาธารณะไง เวลาถ่ายเสร็จแล้วกระบอกน า้มนัมีน า้ค้างอยู่ พระวินยัธรเข้าไปแล้วเห็นกระบอก

น า้อยู่ กระบอกน า้คือขนัน า้ในวจัจกุฎีวตัรในส้วม ถ้าเป็นสาธารณะเวลาใช้แล้วต้องคว ่า เพราะ

มนัมีน า้เหลืออยู่ มนัเฉพาะบุคคล  

แต่ถ้าเป็นของส่วนตวัของกุฏเิรา ในของของเรา ใช้อยู่คนเดียว เราท าได้ เพราะเป็นของ

ส่วนตวัเราเป็นคนท า แต่ถ้าเป็นสาธารณะไม่ได้ ใช้เสร็จต้องคว ่า นีธ้รรมกถึกเข้าไปในส้วมแล้ว

มนัไม่ได้คว ่าไว้ เหลือน า้ก้นขนัไว้  

พระวินยัธรเข้าไปนะ “เอ๊ะ! นี่ใครมาเหลือเศษน า้ไว้” เข้าส้วมเสร็จแล้วออกมาถามพระ

ธรรมกถึก “ท่านเข้าห้องน า้แล้ว ท่านเข้าส้วมแล้ว น า้ในขนัไม่ได้คว ่าใช่ไหม” 
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“อือ! เราไม่รู้ เราลืมไปนะ เออ! ถ้าเป็นอาบตัิ เราจะปลงอาบตัิ”  

“โอ! ถ้าไม่รู้หรือลืมไปไม่ต้องก็ได้ ไม่เป็นอาบตัิ”  

แล้วไม่เป็นอาบตัิก็แล้วกนัไป พระวินยัธรไปพดูกบัลกูศิษย์ลกูหาของตนไง พระธรรม

กถึกไม่รู้จกัวินยั เข้าห้องน า้แล้วน า้ก้นขนัก็ไม่คว ่าไว้ เป็นอาบตัิทกุกฏ เป็นอาบตัิๆ ไง ลกูศิษย์ก็

พดูต่อเนื่องไป ลกูศิษย์กระจายข่าว โอ! อาจารย์ฉันยอดเยี่ยม อาจารย์ฉันแน่ ดีกว่าธรรมกถึกไง  

พระธรรมกถึก พอกระจายข่าวไปถงึลกูศิษย์ ลกูศิษย์ได้ยินข่าวมา ก็มาบอกอาจารย ์

“เอ๊ะ! ก็บอกว่าถ้าเป็นอาบตัิ เราก็จะปลงอาบตัิไง ก็เขาบอกว่าไม่เป็นนะ ถ้าไม่มีเจตนา ลืม ไม่

เป็นอาบตัิ ถ้าไม่เป็นอาบตัิแล้วโจทก์เป็นอาบตัิ แสดงว่ามสุา มสุาก็เป็นอาบตัิ”  

ต่างฝ่ายต่างโจทก์อาบตัิกนัล่ะทีนี ้ต่างฝ่ายต่างโจทก์อาบตัิกนัไป โจทก์จนพระนี่แตกกระ

สานซ่านเซ็น จนพระทะเลาะเบาะแว้ง จนองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าห้ามเท่าไรก็ไม่เชื่อ 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าหนีไปเลยนะ หนไีปอยู่ป่าเลไลยก์ เห็นไหมพระพทุธรูปปาง

ป่าเลไลยก์ ป่าเลไลยก์นัน่น่ะหนจีากพวกนีไ้ป  

ชาวบ้านเขาไม่ใส่บาตร เพราะเขาปรารถนาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เขาอยาก

ท าบุญกบัองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เขาไม่ชอบท าบุญกบัพระธรรมกถกึ ไม่ชอบท าบุญ

กบัพระวินยัธรพวกนี ้เพราะพวกนีพ้วกนกัเลง นกัเลงกล้ามใหญ่มีความรู้เยอะ เขาไม่ใส่บาตร  

หน้าซีด ต้องไปนิมนต์องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ากลบัมา กว่าจะให้พระอานนท์ไป

นิมนต์กลบัมาได้ เวลากลบัมาแล้วเทศนาว่าการ ลงสามคัคีอโุบสถนะ เสร็จแล้วเทศนาว่าการถึง

จะได้มีคณุธรรมขึน้มาในใจ  

นี่ก็เหมือนกนั สมาธิหลบัตา สมาธิลืมตา มนัลืมตาหลบัตามาจากไหน มนัมีใครหลบัตา

มีใครลืมตา ลืมตาก็ลืมตาเถ่ออยู่อย่างนัน้ ดสู ิ พระกรรมฐาน พระกรรมฐานหลบัตาท าสมาธิ 

เดินจงกรมลืมตาท าสมาธิเป็นสมาธิบ้างขึน้มาหรือไม่ ถ้ามนัเป็นสมาธิขึน้มามนัจะมีความสขุ

ความสงบความระงบัในใจของตน ความสขุความสงบความระงบัในใจของตนเห็นไหม ดสูิ คน

ท าสมาธิได้ ถ้าไม่มีอ านาจวาสนามนัถึงติดสมาธิของมนันะ “โอ้! นิพพานเป็นเช่นนีเ้อง”  
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เวลามนัทกุข์มนัยากในหวัใจ มนัทกุข์มนัยากมาก แต่เวลาถ้ามนัมีอ านาจวาสนาขึน้

มานะ เวลาท าประพฤติปฏิบตัิในทางโลก เวลาพระพทุธศาสนาในชาวโลกมีกี่ร้อยล้านคนที่นบั

ถือพระพทุธศาสนา แล้วพวกที่นบัถือพระพทุธศาสนาแล้วมีเท่าไรที่ออกประพฤติปฏิบตัิ เวลา

ประพฤติปฏิบตัิขึน้มา ถ้าเป็นความจริงขึน้มาได้ ความจริงขึน้มาได้ไง  

เพราะเวลาเราทกุขเ์รายากขึน้มา ปู่  ย่า ตา ยาย นบัถือพระพทุธศาสนา เวลาปู่  ย่า ตา 

ยาย ก็แนะน าสัง่สอนขึน้มาให้ไปวดัไปวา มนัไม่มีเวลา งานมนัรัดตวั มนัไปไม่ได้ทัง้สิน้นะ  

แต่เวลามนัไปขึน้มาแล้วนะ ถ้ามนัไปแล้วมนัมีสติปัญญาควบคมุใจของมนัได้แล้วนี่

อบุาสก อบุาสิกา เวลาเป็นอบุาสกๆ สามารถระงบัยบัยัง้ใจของตนได้ อบุาสิกาๆ ท าใจให้มนั

ร่มเย็นได้ ร่มเย็นได้ทีไ่หน ร่มเย็นได้เพราะด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า  

ถ้ามนัร่มเย็นด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ร่มเย็นด้วยสปัปายะ ๔ ที่

เป็นสปัปายะ หมู่คณะเป็นสปัปายะด้วยความร่ืนเริงของหวัใจ แค่ธรรมะๆ ใจมนัได้สมัผสั ใจมนั

ได้คิดได้ค้นคว้าของมนันะ ได้วิเคราะห์วิจยันะ มนัก็มีความสงบของมนั มนัก็มีความร่มเย็นเป็น

สขุของมนั นี่ไง ก็แค่นีอ้บุาสก อบุาสิกา เป็นอบุาสกไง  

เวลาพระเรา พระเรามาบวชเห็นไหม ถ้าบวชมามนัเร่ิมต้นขึน้มามนัอ่ิมบุญของมนั เวลา

มีบุญกุศลของมนั เออ! ฉันนีเ้ป็นพระนะ เป็นสมมตุิสงฆ์ๆ ไง ญัตติมาด้วยญัตติจตตุถกรรมเป็น

สงฆ์โดยวินยักรรม  

ค าว่า “วินยักรรม” พระสงฆ์ยกเข้าหมู่ๆ มนัมีบุญมีกุศล ในหวัใจ มนัมีความพอใจของมนั

ไง แล้วเราก็พยายามจะประพฤติปฏิบตัิ  

เวลาจะประพฤติปฏิบตัิ อบุาสก อบุาสิกาเขาปฏิบตัิขึน้ไป เวลามนัไม่เป็นสมาธิๆ เวลา

ครูบาอาจารย์ท่านพิจารณาของท่านนะ บางคนศีลมนัอ่อนไป ศีลมนัไม่บริสทุธ์ิ ศีลมนัไม่เป็น

พืน้ฐานไง  
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แล้วเวลาเรามาบวชเป็นพระ บวชเป็นพระนี่ศีล ๒๒๗ ถ้าศีล ๒๒๗ ขึน้มานี่เวลาพิจารณา

ไป มนัจะเป็นมรรคเป็นผลขึน้มา ถ้ามนัเป็นมรรคเป็นผลขึน้มา ถ้ามนัมีความสงบระงบัเข้ามา 

มนัมีความตัง้ใจๆ ไง ถ้ามนัเป็นขึน้มาๆ เป็นทีไ่หน หลบัตาสิ หลบัตาสมาธิ ถ้าสมาธิหลบัตาๆ  

เป็นสมาธิเถอะ มนัจะหลบั มนัจะลืม ขอให้มนัเป็นสมาธิ มนัจะรู้ของมนั ไอ้สมาธิหลบัตา 

สมาธิลืมตา แสดงว่ามนัไม่เคยเป็นสมาธิ เขาบอก “เขาเคยท านะ ท าสมาธิหลบัตามาแล้วท าไป

แล้วมนัเป็นเกจิอาจารย์ มนัเป็นขลงั มนัจะมีการส่งออก”  

นัน่เป็นเร่ืองธรรมดา คนที่มีวาสนา อ านาจวาสนานะ จะหลบัตาลืมตา ท าสมาธิได้นะ 

โดยธรรมชาติเวลาเราท าสมาธิ สมาธิกนันะ ตัง้ใจไม่ตัง้ใจ ตัง้ใจแบบโลกๆ พอเร่ิมกระท าไปนะ 

เดี๋ยวสติมนัเบาบางแล้ว เดีย๋วเถอะเดีย๋วสปัหงกแล้ว เดี๋ยวส่ายไปส่ายมา แล้วท าไมมนัยากเย็น

ขนาดนัน้นะ มนัท าง่ายๆ ไม่ได้หรือ ก็ของของเราเอง 

ก็ไม่ท าให้มนัง่ายล่ะ นี่มาบวชเป็นพระเห็นไหม พระนี่ธรรมะขององค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าบอกภิกษุผู้เลีย้งง่าย ในการปฏิบตัิให้มนัเรียบง่ายๆ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นเร่ืองธรรมดา ไม่มีฤทธ์ิมีเดช มีอภินิหารทัง้สิน้  

ค าว่า “มีฤทธ์ิมีเดชมีอภินิหาร” มนัเป็นเร่ืองอภิญญาทัง้สิน้ เร่ืองอภิญญาเห็นไหม บอก

โลกียปัญญาๆ แล้วเอาอะไรเป็นโลกียะ เอ็งรู้จกัโลกียะ โลกุตตระหรือ ถ้าโลกุตตระมนัเกิดที่ไหน  

น่ีไง ถ้าท าสมาธิลืมตา สมาธิลืมตาก็เป็นสมาธิได้ เดินจงกรมเห็นไหม เดิน
จงกรม ๗ วัน ๗ คืน เดินจงกรมตลอดเวลาน่ีจิตก็ลงสงบระงับได้ ลืมตาก็เป็นสมาธิได้ 
ลืมตาท าสมาธิๆ ถ้าลืมตาท าสมาธิ ถ้ามันเป็นจริงๆ ขึน้มา มันจะเป็นสมาธิได้  

เวลาเดินจงกรมนี ้ โอ้โฮ! มีผู้ที่มาประพฤติปฏิบตัิบ่อย เดินจงกรมๆ เวลาจิตมนัสงบมนั

ลอย เบา ตวัเบานี่เห็นเป็นโครงกระดกูอยู่ข้างหน้าเลย เห็นเป็นโครงกระดกูอยู่ข้างหน้า นัน่น่ะ

เป็นนิมิต ถ้าเป็นนิมิตก็คือนิมิต เห็น ถ้าสติมนัดีอยู่มนัเห็นเป็นโครงกระดกู เห็นโดยนิมิตของตน

ก็เห็นไป ถ้ามนัเห็นขึน้มา ถ้ามีสติปัญญาขึน้มา เราให้มนัชดัเจนขึน้มา  

พอชดัเจนด้วยสตินะ ถ้ามีค าบริกรรม พทุโธก็พทุโธชดัๆ ถ้ามีลมหายใจก็ลมหายใจชดัๆ 

ถ้าเดินจงกรมกเ็ดินจงกรมชดัๆ เดินจงกรมบางคนเดินด้วยฝ่าเท้าไง ก าหนดลงทีเ่ท้า แต่บางคน
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ก าหนดลงที่ปลายจมกู นัน่ลืมตาทัง้นัน้ ลืมตาก็เป็นสมาธิได้ หลบัตาก็เป็นสมาธิได้ ถ้ามนัเป็น

สมาธิ สมาธิคือสมาธิ ไม่เกี่ยวกบัตา  

แล้วถ้า จกฺข ุุ อุทปาทิ ญาณ  อุทปาทิ ปญญฺา อุทปาทิ อนันัน้เวลามนัยกขึน้สู่

ปัญญา ท าสมาธิมนัเป็นบาทฐาน สมถกรรมฐาน ฐานที่ตัง้แห่งการงาน การท าสมาธิท าเพ่ือเป็น

บาทเป็นฐาน  

พระกรรมฐานๆ พระกรรมฐานเห็นไหม ไม่ใช่พระเข้าถาน พระเข้าถานกถ็่ายอยู่ในถาน

นัน้มีแต่ขี ้ ถ้ากรรมฐาน สมถกรรมฐาน ฐานที่ตัง้แห่งการงาน ค้นคว้าหาฐานของตน ค้นคว้าหา

ฐานของตนเห็นไหม 

จิตนีเ้วียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เวลามนัเวยีนว่ายตายเกิดมนัมาเกิดเป็นเรานี่ไง พอมา

เกิดเป็นเรา เรามีสติปัญญาเหน็ไหม เรามีสติปัญญา เร่ืองโลกๆ ใครก็ท าหน้าที่การงานได้ งาน

ของโลกแบ่งปันกนัได้ ช่วยเหลือเจือจานกนัได้ แต่เวลาจะค้นคว้าหาใจ ของตน ค้นคว้าหาใจของ

ตนท าแทนกนัไม่ได้ มนัไม่มีใครท าแทนใครได้  

แม้แต่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า สามเณรราหลุ ขอสมบตัิเห็นไหม เวลาขอ

สมบตัิๆ ก็ขอสถานะการสืบทอดอ านาจการเป็นกษัตริย์ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็น

ศาสดาพิจารณาแล้วสมบตัิๆ มนัควรเป็นสมบตัิอะไร องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะให้

สถานะความเป็นกษัตริย์ความปกครองโลก เร่ืองโลกๆ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่

ปรารถนา  

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอก “ถ้าอยากมาขอสมบตัิ อยากได้สมบตัิ ให้พระสารี

บุตรบวชให้”  

เวลาพระสารีบุตรบวชให้เห็นไหม ให้พระสารีบุตรเป็นผู้อบรมสัง่สอน สดุท้ายเป็นพระ

อรหนัต์ขึน้มา ถ้าอยากได้สมบตัิ สมบตัิอตัตสมบตัิกบัใจดวงนัน้ ถ้าอตัตสมบตัิกบัใจดวงนัน้ 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าประทานให้ไง  
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เวลาพระเจ้าสทุโธทนะก็หวงั เวลาลกู องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบวชไปแล้ว ก็

อยากได้หลานเพ่ือปกครองไป แต่สดุท้ายแล้วนะ เวลามนัมีความคิดทางโลกขนาดไหน องค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็เทศนาว่าการ จนพระเจ้าสทุโธทนะกเ็ป็นพระอรหนัต์เหมือนกนั 

นี่อตัตสมบตัิในใจดวงนัน้ ถ้ามนัเป็นธรรมๆ มนัเป็นธรรมในหวัใจ นี่สามเณรราหลุขอสมบตัิ ขอ

สมบตัิๆ เป็นโลกไง  

นี่ก็เหมือนกนั เวลาจะประพฤติปฏิบตัิขึน้มา เวลาบอกว่าเป็นอบุาสก อบุาสิกา อบุาสก 

อบุาสิกาเขาจะประพฤติปฏิบตัิของเขา เวลาประพฤตปิฏิบตัิมนัควรจะมีเวลาปฏิบตัิ สปัปายะ ๔ 

สถานที่เป็นสปัปายะ หมู่คณะเป็นสปัปายะ ทิฏฐิเป็นสปัปายะ ความคิดเสมอกนั ความเห็น

เสมอกนั แล้วครูบาอาจารย์เป็นสปัปายะ ถ้าครูบาอาจารยเ์ป็นสปัปายะ ครูบาอาจารย์จะไม่

คลกุคลีกนั  

การค้นคว้าหาจิตๆ หลบัตาสมาธิ ลืมตาสมาธิ สมาธิเป็นของท าง่ายๆ หรือ ถ้าเป็นของท า

ง่ายๆ ขึน้มา สมาธิมนัต้องอยู่ในหวัใจนัน้ ถ้าสมาธิมนัอยู่ที่ใบลานเปล่าๆ มนัอยู่ที่สมดุอยู่ที่

ปากกาอยู่ที่ดินสอ มนัจะเป็นสมาธิได้อย่างไร เวลาธรรมะๆ ขึน้มาใบลานเปล่าทัง้นัน้ เอาแต่

บาลีแล้วมาโต้มาแย้งกนั มาโต้มาแย้งกนัว่าไอ้นัน่ถกู ไอ้นัน่ผิด แต่ไม่มีความเป็นจริงเลย  

เพราะสมาธิหลับตา สมาธิลืมตา สมาธิมันยังไม่รู้จัก ถ้ามันรู้จักสมาธิมันไม่กล้า
พูดว่าหลับตาหรือลืมตา สมาธิเป็นสมาธิ ไม่มีหลับตาลืมตา มีแต่มิจฉาหรือสัมมา
เท่านัน้ 

ถ้าเป็นมิจฉาสมาธิเห็นไหม มิจฉามนัติด มิจฉามนัส่งออก มิจฉามนัขลงั มิจฉามนัมีทิฏฐิ

มานะในตวัของมนั แล้วมนัไปโทษคนอ่ืนนะ ไปโทษไอ้พวกหลบัตาว่าหลบัตานี่มนัเป็นพวก

เคร่ืองรางของขลงั มนัเป็นพวกเทวนิยม มนัเป็นพวกเร่ืองเทวดา มนัไม่เข้ามาสู่ใจ  

แล้วเข้าจริงหรือ ลืมตาเข้าจริงหรือ ลืมตาอยู่ไหน สมาธิอยู่ไหน ถ้าคนเคยท าสมาธิได้ จะ

ไม่กล้าพดูว่าลืมตาหลบัตา เพราะสมาธิไม่มีลืมตาและหลบัตา ลืมตรงไหน หลบัตรงไหน หลบัก็

ตกภวงัค์ไง ลืมตา ลืมตาก็ส่งออกไง แล้วมนัเป็นสมาธิตรงไหน สมาธิยงัท าไม่เป็น ยงัท าไม่ได้  
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ถ้าคนท าสมาธิได้ ต้องพูดสมาธิถูก ถ้าคนท าสมาธิได้ ต้องรู้จักสมาธิ ขณิกสมาธ ิ
อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ สมาธิเป็นอย่างไร ศีล สมาธ ิ ปัญญา ถ้าไม่มีสมาธิ 
ภาวนามยปัญญาเป็นไปไม่ได้  

เราไม่เกิดเป็นคน เราจะเป็นคนมาได้อย่างไร เพราะเราเกิดเราถึงเป็นคน แล้วสถานะของ

คนมนัดีหรือชัว่ มนัอยู่ที่พฤติกรรมของคนคนนัน้ แล้วเวลาจิตที่มนัมีศรัทธาความเชื่อมากน้อย

แค่ไหน มนัอยู่ที่พฤติกรรมของจิตดวงนัน้ ถ้าจิตดวงนัน้มนัมีอ านาจวาสนา มนัไม่เชื่ออะไรทีไ่ร้

เหตผุลอย่างนีห้รอก ถ้ามนัไม่เชื่ออะไรที่ไร้เหตผุล มนัต้องพิสจูน์กนั  

เวลาครูบาอาจารย์ของเรานะ เวลาท่านอบรมสัง่สอน เห็นไหม อิริยาบถ ๔ คนเราเกิดมา 

ผลของร่างกาย ถ้าทางการแพทย์เพราะครูบาอาจารย์ท่านก็เกิดมากบัโลกทัง้สิน้ ร่างกายของ

มนษุย์มนัทนได้แค่ไหน ร่างกายของมนษุย์ ร่างกายของมนษุย์มนัจะทนกบัการเผชิญ เผชิญกบั

ความทกุข์ความยากได้มากน้อยแค่ไหน  

ถ้ามากน้อยแค่ไหนก็ต่อสู้กับมัน เวลาต่อสู้กับมัน ไม่เอาร่างกายนีเ้ป็นใหญ่ เอา
หัวใจนีเ้ป็นใหญ่ ถ้าหัวใจนีเ้ป็นใหญ่เพราะอะไร เพราะการประพฤติปฏิบัติค้นคว้าหา
ใจของตน ค้นคว้าหาหัวใจของตนทัง้สิน้  

ถ้าค้นคว้าหาหวัใจของตนนะ การเร่ิมค้นคว้าหาหวัใจของตนก็เร่ิมต้นไง เร่ิมต้นขึน้มา

พยายามท าความสงบของใจเข้ามา แต่นี่ “ไม่ต้องท า ไม่ต้องท า เร่ืองไปท านี่มนัเป็นเร่ือง

อิทธิฤทธ์ิ มนัเป็นเร่ืองอภนิิหารไป”  

สมาธิลืมตาก็ลืมตาเถ่อกนัอยู่อย่างนัน้ ลืมตาอยู่กบัโลกแล้วบอกนี่โลกุตตระ ถ้าถือศีล ๕ 

นี่เป็นพระโสดาบนั ศีล ๕ สมบูรณ์เป็นพระโสดาบนั “ฮ้า! ศีล ๕ สมบูรณ์เป็นพระโสดาบนัหรือ” 

ถ้าศีล ๘ เป็นพระสกิทาคา “ฮ้า! มนัเป็นขึน้มาได้อย่างไร”  

ศีล สมาธิ ปัญญา เร่ืองศีล เร่ืองศีลพระกรรมฐานของเรา เวลาประพฤติปฏิบตัินะ เวลา

พระนี่วิบตัิ ๔ อปัุชฌาย์วิบตัิ กรรมวาจาวิบตัิ อกัขรวิบตัิ สีมาวิบตัิ วิบตัิ ๔ วิบตัิ ๔  

เวลาพระเราบวชมาแล้วนี่เวลาภาวนานี่ต่อสู้ขนาดไหน ถ้ามนัพิจารณาแล้วมนัไม่ลงใจ 

ทฬัหีกรรมบวชซ า้ๆ เพ่ือตดัความเป็นอปัุชฌาย์ที่มนัเกีย่วเนื่องกนัมา เพราะมนัไม่ขาวสะอาดไง  
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ถ้าไม่ขาวสะอาดขึน้มานี่มนัก็ลงัเลสงสยัในการกระท าของตน อดนอนผ่อนอาหารขนาด

ไหนแล้วสมาธิมนัลงไม่ได้ พอจิตมนัจะลงเห็นไหม พอมนัจะลงขึน้มา มนัเด้งออกๆ นี่เวลาเขาท า

สมาธิ เขารู้กนัขนาดนัน้  

เวลาสมาธิมนัจะลง จิตเรามนัละเอียด ถ้าสติไม่ทนักบัจิตของตน ถ้าสติไม่ทนักบัจิตของ

ตน แวบ! หลบัไปเลย หาย หายแวบ! หายแวบไปแล้วนัง่เถ่ออยู่อย่างนัน้นี่ตกภวงัค์ จะกีช่ัว่โมงก็

ได้ ก าหนดเวลาออกก็ได้ อย่างนีเ้ป็นสมาธิหรือ มิจฉา จะว่าไม่เป็นสมาธิกเ็ป็น เพราะมนันัง่หลบั

ไป นัง่หลบัไป หลบัไปโดยไม่รู้ตวั เวลารู้สึกตวัสะดุ้งเลยนะ ต่ืน อู้ฮู! นัง่ภาวนาตัง้หลายชัว่โมง 

โอ้ย! สดุยอดๆ นี่หลบัตาสมาธิ นี่เป็นสมาธิไหม เป็นมิจฉา  

แต่ถ้าเป็นสมัมาๆ เวลาหายใจเข้า หายใจออก เวลาก าหนดพทุโธๆ ถ้ามนัลงเห็นไหม 

เวลาถ้ามนัลง มนัจะลงมาก ลงน้อย ลงแล้วค้างไว้ ลงแล้วลงไม่ลง เวลาลงแล้วกลวัมาก 

หวาดเสียวไปหมดเลย เพราะอะไร  

เพราะรสชาตไิง รสของธรรม รสของสมาธิธรรม รสของสต ิถ้าสติสมัปชญัญะมนัสมบูรณ์

แบบ มนัไม่คิดไปวอกแวกวอแวขนาดไหน พทุโธก็พทุโธได้ สมาธิก็ท าได้ นี่ก าหนดอะไรก็ได้ 

ก าหนดแล้วก าหนดต่อเนื่องไปๆ  

ถ้ากิเลสมนัรู้เท่าทนัแล้ว มนัก็คาอยู่อย่างนัน้ ไม่ลงหรอก เวลามนัคา มนัท าอย่างไร ท า

อย่างไรก็ขยบักเ็ปล่ียนอิริยาบถกไ็ด้ เดินกไ็ด้ นัง่ก็ได้ ยืนก็ได้ เปล่ียนขยบัมนั ถ้าขยบัมนัแล้วพทุ

โธต่อเนื่องไป การพทุโธต่อเนื่องคือค าบริกรรม  

เวลาคนที่ท าแล้วไม่ได้ผล ไม่ได้ผลนะ เวลาหลวงปู่ มั่นท่านพูด มันไม่มีค า
บริกรรม ไม่มีค าบริกรรม มันไม่มีนวกรรม มันไม่มีการกระท าในใจนัน้ ใจนัน้ไม่มีการ

กระท ามันจะลงสู่สมาธิได้อย่างไร ถ้าไม่ลงสู่สมาธิมันคาอยู่อย่างนัน้ มนัคาเพราะอะไร  

มนัคาเพราะอารมณ์ความรู้สึกของตนไง นี่ไง เวลาทิฏฐิมานะในหวัใจไง มนัมีของมนัอยู่

ทัง้สิน้ การกระท าความสงบของใจเข้ามา มนัก็ต้องมีสติมีสมัปชญัญะ การดแูลรักษามนัก็ต้องมี

การกระท า ลืมตาเถ่ออยู่อย่างนัน้ สมาธิลืมตา มนัจะได้ไม่มีอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ ถ้ามีอิทธิฤทธ์ิ

ปาฏิหาริย์นัน้ นัน่นะ่เป็นความผิดไง มนัเป็นเร่ืองไสยศาสตร์  
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มนัเป็นเร่ืองวาสนาของคนนะ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านพดู ไอ้พวกจิตที่มนัคึกคะนอง จิตที่คึก

คะนองเวลาลงสู่สมาธิแล้ว โอ้โฮ! มนัมหศัจรรย์ หลวงปู่ เสาร์เวลาลงแล้วลอย ตวัลอย ท่านต้อง

พิสจูน์ว่าลอยจริงหรือเปล่า หลวงปู่ เสาร์  

เพราะครูบาอาจารย์ท่านต้องสร้างบุญกุศลของท่านมา มนัถึงย้อนกลบัเข้ามาค้นคว้าหา

ใจของตน แล้วเวลาค้นคว้าหาใจของตน ถ้ามนัเป็นความจริงขึน้มาเหน็ไหม เพราะมนัแค่สงบได้ 

มนัก็มีความสขุ พออยู่พอกินไง  

หลวงตาพูดประจ า ท าสมาธิได้พออยู่พอกิน พออยู่พอกินคือมีความสงบสุขใน
ใจนี ้ใจนีไ้ม่เร่าร้อน  

ดสู ิเวลาความรู้สึกนึกคิดเวลามนัฟุ้งซ่าน มนัคิดนะ คดิโทษตวัเอง คิดโทษสงัคม คิดโทษ

เขาไปทัว่ มนับ้าหอบฟาง มนัทกุข์ขนาดไหน แล้ววนัไหนถ้ามนัปล่อยวางหมดเลย มนัเป็นอิสระ

ของมนั โล่งโถงไปหมดเลย สุขอ่ืนใดเท่าจิตสงบไม่มี มันมีความสุขของมัน แต่ความสุขนี ้

เกิดขึน้มาจากเหตุ เกิดขึน้มาจากค าบริกรรม เกิดขึน้มาจากปัญญาอบรมสมาธิ  

มนัเกิดขึน้จากเหต ุ มนัต้องมีเหตผุลของมนั ถ้ามีเหตผุลของมนั นี่ไง สมัมาทิฏฐิ 

ความเห็นถกูต้องดีงาม ถ้าความเห็นถกูต้องดีงามขึน้มา เราจะท าได้ง่ายท าได้ยากก็แล้วแต่ มนั

ก็เป็นอ านาจวาสนาของเรา ถ้ามนัเป็นอ านาจวาสนาของเรา เราก็พยายามท าของเราให้มนัดี

ขึน้มา ถ้าท าดีขึน้ๆ ถ้ามีสติสัมปชญัญะมนัก็เป็นประโยชน์กบัเราไง ถ้าไม่มีสติสมัปชญัญะมนั

อยู่ที่อ านาจวาสนาของคนนะ  

เทวทตั เทวทตัเวลาบวชมาเป็นญาติโดยสายเลือดกบัองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

เวลาบวชมาแล้วมีศกัด์ิศรีมีความยิ่งใหญ่นกั เวลาท าสมาธิๆ เห็นไหม นี่ๆ สมาธิลืมตาไง ท า

สมาบตัิไง พอท าฌานสมาบตัิขึน้มาได้ มีฤทธ์ิมีเดช ก าหนดแปลงร่างเป็นพญานาค เป็นงู เป็น

อะไร เป็นได้หมดเลย ถ้ามนัเป็นอภิญญาเป็นได้หมด ก็เป็นอภิญญา กเ็ป็นได้ พอเป็นได้ขึน้มาก็

ส าคญัตน มนัไม่ทวนกระแสกลบัเข้ามาไง  

นี่ไง สมาธิลืมตา ลืมตาแต่ขาดปัญญา พอขาดปัญญาขึน้ไปก็ส าคญัตนไง คิดแล้วคิด

เล่า “องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็อายมุากแล้ว สงฆ์นี่ให้ข้าพเจ้าปกครองแทน” องค์
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สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า “เทวทตั แม้แต่พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ อคัรสาวกเบือ้งซ้าย

และเบือ้งขวา เรายงัไม่ให้ปกครองเลย เราจะให้เทวทตัปกครองได้อย่างไร”  

นี่ไง นี่สมาธิลืมตา ฌานสมาบตัิแต่มนัไม่ได้ช าระล้างกิเลสในใจไง มนัก็มีทิฏฐิมานะ 

อยากจะยึดครอง อยากจะปกครอง สดุท้ายแล้วก็ไปคิดวางแผนเห็นไหม ถ้าองค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าไม่ให้ท า เราก็พยายามจะสร้างผลงานไง เวลาสร้างผลงานก็มาขอพรองค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า สร้างผลงานไง  

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ถ้ามีพระประพฤติผิด ในธรรมและวินยั หรือประพฤติ

ผิดโดยท าให้ศรัทธาไทยตกล่วง ศรัทธาชาวพทุธนีก่็มาฟ้ององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

พระองค์นัน้ท าผิดอย่างนัน้ พระองค์นีท้ าผิดอย่างนี ้ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะเรียก

องค์นัน้มา ท่านท าอย่างนัน้จริงๆ หรือ ถ้าท าจริงเห็นไหม นี่ก็เป็นบญัญัติ ถ้าบญัญัติมีอยู่แล้วยงั

หลีกเลี่ยงกเ็ป็นอนบุญัญัติที่ธรรมและวินยัที่มีมา ๒๐,๐๐๐ กว่าข้อ  

เทวทตัก็มาขอ ต่อไปนีน้ะ พระไม่ให้รับกิจนิมนต์ ให้อยู่โคนไม้ แล้วไม่ให้ฉันเนือ้สตัว์ นี่ขอ

พร ๕ ข้อ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่อนญุาต เพราะการอนญุาตมนัเป็นการปิดกัน้

โอกาสของคน นี่ปิดกัน้โอกาสของคน ต้องท าอย่างนี ้ๆ  แล้วจิตใจของคนที่มนัอ่อนด้อยมนัท า

ไม่ได้ มนัควรจะได้ประโยชน์ขึน้มา มนัไม่ท าอย่างนีก้ไ็ด้ประโยชน์เหมือนกนั  

ฉะนัน้ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจึงเห็นว่า ถ้าเทวทตัขอพร สิ่งที่ว่ามนัเข้มงวด 

เข้มข้น ไม่ฉันเนือ้สตัว ์ไม่รับกจินิมนต์ ห้ามอยู่ในเรือนในกุฏิให้อยู่โคนไม้ ๕ ข้อ องค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่าถ้าใครปรารถนาท า ใครปรารถนาจะท า ค าว่า “ใครปรารถนาจะท า” 

คือเขาเห็นและพร้อมใจและมีความอยากกระท า ให้ เราอนญุาต แต่ไม่ใช้บงัคบัทกุๆ คน ไม่ใช้

บงัคบัสงัคมทัง้หมด แต่ถ้าใครอยากจะเข้มข้นเข้มแข็งท าเพ่ือประโยชน์ของตน เราอนญุาต  

เทวทตัได้โอกาสเลย องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าอ่อนแอ องค์สมเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจ้าไม่เข็มแข็ง สู้เราไม่ได้ ไปโฆษณาชวนเชื่อ เอาพระไปอีก ๕๐๐ องค์ แยกสงฆ์ตัง้แต่บดันี ้

ไป องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าให้สารีบุตร พระโมคคลัลานะ ไปเอากลบัมา  



ลืมตาท าสมาธิ ๑๕ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

ประกาศ เจอพระอานนท์ บอกพระอานนท์ “อานนท์ เธอบอกองค์สมเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจ้านะ ตัง้แต่บดันีไ้ป เราจะลงอโุบสถของเราเอง เราจะไม่ลงอโุบสถร่วมกบัองค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้า” นี่ท าสงฆ์แตกแยก นี่เป็นอนนัตริยกรรม ไอ้ที่ว่าได้ฌานสมาบตัิ ได้อภิญญา

หมดเกลีย้ง นี่ไง สมาธิลืมตา สมาธิลืมตาเลยไม่เป็นสมาธิอีกเลย เพราะอะไร เพราะมนั

เสื่อมสภาพหมดเลย เสื่อมสภาพเพราะอะไร เพราะท าตีตนเสมอองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ

เจ้า นี่ไง เวลามนัท าตนตีตวัเสมอนะ เสื่อมหมดนะ สมาธิลืมตา สมาธิลืมตา สมาธิหลบัตา  

สมาธิจะลืมตาหรือหลบัตานี่เป็นสมาธิ แล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา สมาธิเป็นสมาธิ  

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเร่ืองอริยสัจ ทุกข์เหตุให้เกิดทกุข์ ทุกข์ดับ 
วิธีการดับทุกข์ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ การดับทุกข์ด้วยมรรค องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าสอนเร่ืองอริยสัจ เร่ืองสัจจะความจริงในพระพุทธศาสนา  

ในพระพุทธศาสนาสอนเร่ืองทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์ดับ วิธีการดับทุกข์ ภิกษุ
บวชมาแล้วให้อยู่เรียบง่าย ให้พยายามค้นคว้าหาใจของตน ให้พยายามประพฤติ
ปฏิบัติขึน้มาด้วยอริยสัจ ด้วยสัจจะความจริงในใจของตน  

ไม่ใช่ไปเที่ยววภิาคสงัคม ไปเชิดชูบูชาสงัคม เร่ืองโลกๆ นัน่เป็นเร่ืองอบุาสก อบุาสิกา 

เป็นเร่ืองของอบุาสก อบุาสก อบุาสิกาเขาอยู่กบัโลก เขาก็หาอยู่หากินแบบโลกๆ การหาอยู่หา

กินแบบโลก อบุาสก อุบาสิกา เขาอาศยัพระพทุธศาสนาเป็นเคร่ืองบรรเทาทกุข์เท่านัน้  

นกัรบๆ นกับวชผู้ทีเ่อาสจัจะเอาความจริงในใจของตน พยายามหาที่สงบสงดั หาที่วิเวก 

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าในพระไตรปิฎกมากมายมหาศาล ไม่ให้คลกุคลีกนั 

ให้ต่างคนต่างดแูลรักษาใจของตน  

ทางของฆราวาสเป็นทางที่คบัแคบ อบุาสก อบุาสิกาเขาคบัแคบ เขาต้องท าหน้าที่การ

งานของเขา เขาต้องมีอาชีพของเขา เขามีเวลาภาวนาไม่เหมือนกบัภิกษุ  

ภิกษุเป็นทางกว้างขวางๆ ภิกษุเลีย้งชีพด้วยปลีแข้ง เช้าขึน้มาก็บิณฑบาตเลีย้ง
ชีพ ๒๔ ช่ัวโมง ๒๔ ช่ัวโมงน่ี มีโอกาสประพฤติปฏิบัติได้มากมายมหาศาล สิ่งที่มีโอกาส
มากมายมหาศาล ภิกษุไม่คลุกคลีกัน เพราะภิกษุเป็นนักรบ รบกับอะไร รบกับกิเลส
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ตัณหาความทะยานอยาก ไม่ใช่รบกบัสงัคม ไม่ใช่รบกบักระแสสงัคมให้เขายกย่องบูชา ไม่ใช่

รบให้คนยอมรับ ไม่ใช่รบกบัหมู่สงฆ์ ไม่ใช่  

รบกบัใจของตน ไม่มีสมาธิลืมตา สมาธิหลบัตา มีแต่สมัมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิ มีแต่

มิจฉาหรือสมัมา ถ้ามิจฉาก็มิจฉาโลกๆ โลกียปัญญา โลกุตตรปัญญา สงัคมเป็นโลก โลกีย

ปัญญา นกับวชทัว่ไปกเ็ป็นโลกียปัญญา  

“เขาหลบัตามนัเป็นเร่ืองอภิญญา เป็นเร่ืองของขลงั ไอ้พวกเราลืมตาเป็นโลกุตตระๆ”  

โลกุตตระตอนลืมตามนัไม่มีอยู่จริง มนัเป็นคมัภีร์ใบลานเปล่าๆ มนัเป็นใบลานเปล่า 

เป็นคมัภีร์นะ เป็นบาลีขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า แต่มนัเปล่าประโยชน์ในหวัใจนัน้ 

ในหวัใจว่างเปล่าถึงไม่มีที่มาที่ไป ไม่มีเหต ุ 

ธรรมทัง้หลายมาแต่เหต ุ แต่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบตัิของท่าน เวลา

ท่านท าความสงบในใจของท่าน เวลาท าความสงบในใจของท่านยกขึน้สู่วิปัสสนา พิจารณากาย

แล้วพิจารณากายเล่า พิจารณากาย พิจารณากายนะ พิจารณากายไปแล้วออกมาแล้วท่านก็

เป็นปกติของท่าน สดุท้ายเลยนะ ท่านมาพิจารณาในใจท่าน  

เวลาไปปรึกษาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ เสาร์เห็นไหม “ผู้มีปัญญามาก ปัญญาน้อย อ านาจ

วาสนาคนมนัแตกต่างกนั” เวลาไปปรึกษาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ เสาร์บอกว่า “ท่านมีปัญญามาก 

ท่านต้องแก้ตวัท่านเอง”  

เวลาท่านมาเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา สดุท้ายแล้วมาลาส่ิงที่อ านาจวาสนาสร้างสม

บุญญาธิการมาอนันัน้ ที่ปรารถนาเป็นพระโพธิสตัว์ๆ เวลาท่านลาพระโพธิสตัว์แล้วกลบัไปท า

ความสงบของใจเข้ามา พอใจสงบแล้วยกขึน้สู่วิปัสสนาพิจารณากาย พอจิตสงบแล้วมนัเหน็

กายโดยอ านาจวาสนา ถ้าจิตสงบแล้ว นี่ไง น้อมไปสู่กาย จิตสงบแล้วน้อมให้มนัเห็นกาย ร าพึง

ให้มนัเห็นกาย เพราะจิตมนัสงบไง ไม่มีสมาธิลืมตา สมาธิหลบัตาหรอก  
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สมาธิเป็นสมัมาสมาธิ ไม่ใช่เป็นอภิญญาที่ออกไปรับรู้สิ่งต่างๆ ให้เป็นสมาธิด้วยความ

มัน่คงของมนั เวลาเป็นสมาธิความมัน่คงของมนั เพราะเอกคัคตารมณ์จิตตัง้มัน่ จิตมีก าลงัของ

มนัแล้วน้อมไปๆ พอน้อมไปสู่กาย พอเห็นกายขึน้มาพิจารณากาย  

พิจารณากายไม่ใช่พิจารณาด้วยกล้อง ด้วยการวิเคราะห์วิจยั ด้วยอปุาทาน ด้วย

จินตนาการ เต็มไปหมดเดี๋ยวนี ้พิจารณากายๆ กายอะไรของมึง!  

แต่ถ้าเป็นสติปัฏฐาน ๔ จิตสงบแล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา จิตสงบแล้วเห็นกาย เห็นเวทนา 

เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง ขณะที่เห็น เห็นโดยจิตของตน แต่เขาว่า “ไม่ใช่ มนัเป็นเจโต 

มนัเป็นอภิญญา มนัไม่ใช่สมาธิลืมตา มนัเป็นไปไม่ได้” 

ธรรมกถึก วินยัธร มนัเถียงกนั ด้วยมนัผิดทัง้คู่ มนัไม่รู้ทัง้คู่ มนัเถียงกนัปากเปียกปาก

แฉะ ท าให้สงฆ์แบ่งเป็นสองฝักสองฝ่าย เพราะความไม่รู้นัน่ล่ะ  

แต่ถ้าเป็นความรู้ๆ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านเอาแต่หวัใจของท่าน ท่านพิจารณาในใจ

ของท่าน เวลาใจของท่านที่มนัพิจารณาแล้วมนัไม่ได้ผล คือมนัไม่ได้ผล เวลาพิจารณาไม่ได้ผล 

มนัต้องมีเหตมีุปัจจยัของมนั ก็หาเหตหุาผลของตน ลาความเป็นโพธิสตัว์นัน้ เวลาจิตสงบแล้ว

น้อมไปสู่กาย ยกกายขึน้สู่วิปัสสนา จิตที่มนัสงบแล้วจิตที่มนัตัง้มัน่แล้ว สมาธิที่มนัตัง้มัน่ สมาธิ

มีก าลงัแล้ว เวลาฝึกหดัใช้ปัญญา เวลาฝึกหดัใช้ปัญญาใช้ปัญญาในอะไร  

นี่ไง ไม่รู้จกักิเลส แก้กิเลสไม่ได้ “โอ! ใครจะไปเห็นกเิลสได้ กิเลสมนัเป็นนามธรรม ใครจะ

ไปรู้ไปเห็นมนั” ไม่มีเหตมีุผลอะไรเลย แต่ชอบพดูบาลีนะ เอาบาลีมาแยกมาแยะมาแจกแจง 

คมัภีร์เปล่า ใบลานเปล่า ใบลานเปล่าๆ  

เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านพดู “บวชเปล่าๆ หวัโล้นเปล่าๆ ห่มผ้าเหลืองเปล่าๆ เวลาวิเคราะห์

โดยกิเลสเปล่าๆ ใบลานเปล่า ไม่มีอะไรเป็นชิน้เป็นอนัเลย”  

แต่มนัเป็นกระแสโลก มนัเป็นตรรกะ พอเป็นตรรกะ โลกเข้าใจได้ไง ถ้าเป็นนยิายธรรมะ 

“โอ้โฮ้! มนัแทงทะลไุด้ มนัเข้าใจได้” นี่มนัเป็นนิยายธรรมะ เป็นนิยามเป็นนิยายที่เอาบาลีมนัเลย

กลายเป็นใบลานเปล่า ใบลานเปล่าคือหวัใจว่างเปล่า ไม่มีความเป็นจริงในใจ ไม่มี  
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ถ้ามีมนัต้องพดูถกู มนัต้องรู้จกัที่มา เหตแุละผล แล้วมนัเป็นจริงได้ ถ้ามนัไม่มีที่มา ไม่มี

เหตไุม่มีผล มนัเป็นไปไม่ได้ ไม่มีอยู่จริง ไม่มีอยู่จริงกไ็ม่รู้จกักิเลสไง  

แต่เวลาหลวงปู่ มั่นนะ จิตสงบแล้วพิจารณากาย ยกกายขึน้สู่วิปัสสนา วิปัสสนา
คือปัญญาที่รู้แจ้ง วิปัสสนาใช้ปัญญาแยกแยะให้เป็นไตรลักษณ์ เวลาพิจารณามัน

ปล่อยของมัน เวลาออกจากการวิปัสสนามา เออ! อย่างนีใ้ช่ อย่างนีใ้ช่เพราะอะไร  

รสของธรรมชนะซึ่งรสทัง้ปวง เวลาเป็นสมาธิจิตสงบระงบั “อ้อ! นิพพานเป็นเช่นนัน้เอง” 

ไม่ใช่ มนัยงัไม่ได้ก้าวเดิน ไม่ได้ท า สิ่งใดเลย แต่ถ้ามนัจะท า ท าอะไร ท าที่ใบลานเปล่าใช่ไหม ท า

ที่ว่าข้างในว่างเปล่าไม่มีหลกัเกณฑ์ “แต่มนัละเอียด ละเอียดมาก โอ้ย! มนัละเอียดสดุๆ” 

จินตนาการได้ทกุเร่ือง ไม่มีเหตผุลเลย ว่างเปล่า  

สมาธิหลบัตา สมาธิลืมตา แล้วลืมตาท าอะไรต่อ “โอ๊ย! มนัละเอียดมนัลึกซึง้ โอ๊ย! 

สงัโยชน์เป็นอย่างนัน้เอง นี่ไง รูปราคะ อรูปราคะ มานะเป็นอย่างนัน้”  

ใบลานเปล่า เอาใบลานมาวิเคราะห์วิจยั ของมนัว่างเปล่า ว่างเปล่านะ คนเป็นหนี ้จิตนี ้

เป็นหนีเ้วรหนีก้รรม จิตที่เป็นหนีเ้วรหนีก้รรมมีเจ้ากรรมนายเวร ถ้าเจ้ากรรมนายเวร การกระท า

นัน้ พอมีการกระท านัน้จิตของคนมนัแตกต่างกนัด้วยเวรด้วยกรรมของจิตดวงนัน้ อ านาจวาสนา

ของคนไม่เหมือนกนัๆ 

เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารย์ของเรา ท่านสอนเฉพาะบุคคล เวลารักษา

คนไข้ ถึงจะเป็นโรคมะเร็งเหมือนกนั แต่เขาก็รักษาแตกต่างกนั มะเร็งมนัเป็นคนละที่ มะเร็งมนัรู้

ขัน้ ๑ ขัน้ ๒ ขัน้ ๓ ขัน้ ๔ ขัน้ ๑ รักษาให้หายได้ง่ายดาย ขัน้ ๒ ก็ยงัพอจะรักษาหาย ขัน้ที่ ๓ และ

ขัน้ที่ ๔ มนัรักษาได้ยากขึน้มา รักษาอย่างไรก็ต้องรกัษา เพราะรักษาให้หายไง มนัจะรักษาให้

เหมือนกนั มนัเป็นไปไม่ได้หรอก  

นี่ก็เหมือนกนั คมัภีร์ใบลานเปล่า ใบลานเปล่า เหมือนกนัหมดเลย ท าอะไรมนัก๊อปปีเ้อา

เลย แล้วเหมือนกนัทัง้สิน้ เออ! อย่างนีก้็มีด้วยเนอะ  
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ในการประพฤติปฏิบตัิ ประเพณีวฒันธรรมของชาวพทุธเราไปวดัไปวาเรากไ็ปเหมือนกนั 

ตกับาตรเราก็ตกับาตรเหมือนกนั แต่เจตนาเราก็ไม่เหมือนกนั เจตนาเราก็ไม่เท่ากนั ความมุ

มานะความบากบัน่ของคนก็ไม่เหมือนกนั อ านาจวาสนาของคนมนัก็ไม่เหมือนกนั  

ทีนีค้ าว่า “เหมือนกนั ไม่เหมือนกนั” มนัก็อยู่ที่อ านาจวาสนาของเราทัง้สิน้ เวลาเราจะ

ประพฤติปฏิบตัิ เราก็ต้องท าความเป็นจริงของเรา ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เวลาเรา

ปรึกษาหารือกนัก็ปรึกษาหารือกนั ปรึกษาหารือเสร็จแล้วก็เป็นเร่ืองของเขาไม่ใชเ่ร่ืองของเรา ถ้า

เร่ืองของเรา เราท าแล้วมนัดดูดื่มหรือไม่ มนัท าแล้วมนัเป็นประโยชน์กบัเราหรือไม่ ถ้าไม่เป็น

ประโยชน์กบัเรา เราพยายามท าทีเ่ป็นประโยชน์กบัเรา  

นี่เวลาภาวนา นี่ไง อิริยาบถ ๔ ยืนเดินนัง่นอน ผู้ที่ถนดั นัง่เขาก็ถนดัของเขา ผู้ที่ถนดัเดิน

ก็เดินของเขา ผู้ที่ยืนพิจารณากเ็ยอะแยะไป ท าสิง่ใดถ้ามนัท าแล้วจิตมนัสงบได้ ท าสิ่งใดแล้วจิต

เรามีก าลงั ท าสิ่งใดแล้วจิตมนัสงบแล้วยกขึน้สู่วิปัสสนาได้ เราต้องท าอย่างนัน้ๆ แล้วเวลาท า

อย่างนัน้แล้วเวลากิเลสมนัรู้เท่า เวลาหลวงตาท่านกระหนาบประจ า “เวลาภาวนาโง่ยิง่กว่าหมา

ตาย” โง่ยิ่งกว่าหมาตายก็ท าซ า้ๆ ซากๆ ไง  

เวลาท าแล้วท าได้ เวลาเคยท าได้แล้ว กเิลสถ้ามนัรู้เท่าทนันะ กเิลสมนัอยู่ที่ความด าริ

ความคิดของเราอยู่ภวาสวะอยู่ในภพนี่ สถานที่อยู่ของกิเลส ภวาสวะภพของเรานี ้สถานที่ในใจ

นี ้มนัอยู่ในนี ้แล้วเวลาท าสิ่งใดมนัก็รู้หมด ถ้ามนัรู้รอบ ๒ รอบ ๓ เดี๋ยวมนัพลิกแพลง มนัเอาตาย

หมดล่ะ เราก็ต้องหาหนทางพิจารณาของเราไป นี่พดูถึงเวลายกขึน้สู่วิปัสสนานะ 

เวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบตัิในสมยัพทุธกาล มนัมีพระเดินจงกรมอยู่ไง 

เวลาพระเดินจงกรมอยู่มนัมีสามีคู่หนึ่ง สามีภรรยาเขามีปัญหากนั ภรรยาเขาหนีออกจากบ้าน

ไป สามีเขาตามไปไง เห็นพระเดินจงกรมอยู่ เขาถามพระเลย  

“เห็นเมียข้าพเจ้าไหม มาทางนี”้  

“ไม่เห็น เห็นแต่โครงกระดกูมนัเดินผ่านไป”  
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ถ้าเห็นแต่โครงกระดกูมนัผ่านไปนะ แสดงว่าพระองคน์ัน้ท่านภาวนาของท่าน นี่สมาธิลืม

ตาๆ ลืมตาเดินจงกรมอยู่ ไม่ลืมตามนัจะเดินจงกรมได้อย่างไร แต่เวลาเดินจงกรมแล้วถ้าจิตมนั

สงบยกขึน้สู่วิปัสสนาเป็นขัน้เป็นตอนมา ถ้ามนัมีก าลงัขนาดนัน้ เวลามนัมองคนเห็นเป็นโครง

กระดกู มนัผ่านเข้าไป นัน่นะ่ มหาสต ิมหาปัญญาเชียวล่ะ  

เวลาคนพิจารณาอสภุะ อสภุะอย่างไร แค่ไหนอสภุะ แค่ไหนพิจารณากาย พิจารณากาย 

กายนอก กายใน กายในกาย พิจารณาอย่างไร เห็นไหม เวลาพดูในสติปัฏฐาน ๔ มีกาย จิตสงบ

ระงบัแล้วหลวงปู่ มัน่เวลาท่านจิตสงบแล้วท่านยกกายขึน้มาสู่วิปัสสนา ในสติปัฏฐาน ๔ มีกาย 

แต่ในกายไม่มีสติปัฏฐาน ๔ ในกายก็ร่างกาย โครงร่างกายของเรา กระดกู เนือ้ มนัมีสติปัฏฐาน 

๔ ตรงไหน แล้วตรงไหนมนัเป็นสติปัฏฐาน ๔  

นี่ไง สมาธิลืมตานี่แหละ เห็นกายอย่างไร เขาเห็นกายก็เห็นนี่ไง ฮู้ฮู! เหน็กายนี่ แหม! ไม่

เห็นแล้วล่ะ มนัชราคร ่าคร่า โอ้โฮ! ปากเปียกปากแฉะนะ ปฏิภาณไหวพริบนี่ดีมากใบลานเปล่า

นี่ ใบลานเปล่าๆ พดูเปล่าๆ ไม่มีเหตมีุผล มนัเลื่อนลอย ถ้าเป็นประชาชนฟังก็ “โอ้โฮ! มนัละเอียด

มนัลึกซึง้ ละเอียดมากๆ”  

แต่เราฟังแล้วละเอียดจนเป็นฝุ่ นเลยแหละ ไม่มีพืน้ฐานอะไรเลย ไม่มีพืน้ฐานกไ็ม่มีที่มา

ที่ไป ไม่มาจากจิตมนัก็ไม่เป็นสมบตัิของจิตดวงนัน้ จิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะถ้าท า

ความสงบของจิตนัน้ไม่ได้ ยกขึน้สู่วิปัสสนาไม่ได้  

การที่จิตสงบแล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา จิตเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง ถ้าจิตเห็นสติ

ปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง จิตเห็นสติปัฏฐาน ๔ ในสติปัฏฐาน ๔ มีกาย มีเวทนา มีจิต มีธรรม 

ในสติปัฏฐาน ๔ ไง  

มนัเป็นทางโลก ทางวิทยาศาสตร์ อนิจจงั สรรพสิ่งในโลกมีอยู่แล้วมนัเปล่ียนแปลง

ออกมาเป็นอนิจจงั แต่อนตัตาในโลกนีไ้ม่มี ใครภาวนาไม่เป็น ไม่มี คนที่ภาวนาเป็น จิตสงบจิต

ตัง้มัน่ เกิดขึน้ อนตัตาเห็นไหม เกิดขึน้ มนัมีที่ไหนทีจ่ะเกิด  

จิตนีอ้บุตัิใช่ไหม ในไข่ ในครรภ์ ในน า้คร า ในโอปปาติกะ ก าเนิด ๔ จิตนี่ก าเนิด ๔ ใน

วฏัฏะ แล้วเวลาถ้าจิตมนัสงบ จิตสงบกจ็ิตของเราไง มีภวาสวะไง สมัมาสมาธิคือตวัจิตไง แล้ว



ลืมตาท าสมาธิ ๒๑ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

ถ้าจิตสงบแล้วถ้ามนัเห็นสติปัฏฐาน ๔ มนัเห็นสติปัฏฐาน ๔ เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น

ธรรม มนัเกิดขึน้ตัง้อยู่คือวิปัสสนา ตัง้อยู่คือปัญญา เวลามนัแปรสภาพของมนัไปนี่ไตรลกัษณ์ 

เวลาจะท าลายกเิลส เวลาจะต่อสู้กบักเิลส เวลาจะเหน็กิเลส เขาเห็นกนัตรงนี ้ 

นี่สมาธิลืมตาเถ่อเลย ลืมตาจนไม่เห็นอะไรเลยหรือ ลมืตาส่งออกข้างนอกใช่ไหม ลืมตา

แต่อบรมสัง่สอนคนอื่นใช่ไหม แต ่ไม่ลืมตาดหูวัใจของตนหรือ ไม่ลืมตาดกูิเลสใช่ไหม ไม่ลืมตา  

สติปัฏฐาน ๔ เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เห็นไหม สติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน 

๔ มนัมี ถ้าในกายไม่มีสติปัฏฐาน ๔ “โอ้ย! จิตสงบแล้วจบัเวทนา พิจารณาเวทนานะ ถ้ารู้เท่าทนั

เวทนาแล้วมนัจะเท่าทนักเิลส” ว่าไปนัน่เลยนะ เวลาพดูมนัคมัภีร์เปล่า ใบลานเปล่าๆ เพราะ

อะไร เพราะไม่รู้จกัสมาธิ ไม่รู้จกัจิตของตน เร่ิมต้นจากที่จิตไม่ได้ จิตนีเ้วียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 

ถ้าจิตไม่สงบเข้ามาถงึฐานที่ตัง้แห่งสมถกรรมฐาน ฐานที่ตัง้แห่งการงาน งานมนัเกิดอย่างไร  

“โฮ้! หลบัตาขึน้มารู้ไปหมดเลย เห็นเทวดา อินทร์ พรหม เห็นไปหมดเลย” ฝัน คนเขาฝัน

ดีกว่านีอี้ก แล้วนกัเขียนเขาเขียนนวนิยายเห็นไหม ๒ ภพ ๓ ภพนัน่น่ะ ทวภิพนัน่น่ะ มนักก็ฎแห่ง

กรรม กฎแหง่กรรมตอนนีเ้ขยีนเป็นนิยายก าลงัมาแรง  

แต่ความจริงๆ เรามีเวรมีกรรมนะ เรามีเวรมีกรรม ค าวา่ “มีเวรกรรม” สตัว์โลกเป็นไปตาม

กรรม แล้วเรามีเวรมีกรรม กรรมความรู้สึกนกึคิดของเรามนัมีมากน้อยแค่ไหน แล้วเวลาที่เรามา

เกิดเป็นมนษุย์ เวลาอายขุยัเรามีเท่าไร แล้วเวลามาบวชเป็นพระ อายพุรรษาเรามากขึน้ๆ อายุ

พรรษามากขึน้ เราก็ต้องพยายามฝึกหดัหาความจริงในใจของตน ทัง้ๆ ที่จิตวญิญาณมนัมีอยู่

แล้ว  

จิตนีเ้วียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ชีวะสิ่งมีชีวิตในร่างกายเรานี ้ชีวะนีม้นัเป็นตวัพลงังานที่

มหศัจรรย์ที่สดุ ธาตรูุ้ๆ ปฏิสนธิจิต แล้วปฏิสนธิจิตเวลาเกิดมาแล้วด้วยอ านาจวาสนาของคนนะ 

คนที่มีอ านาจวาสนามากมนัมีสติมีปัญญามีปฏิภาณ มีการศึกษาทางโลก มีวิชาการมาก ก็เลย

ลืมตวัลืมตนเป็นว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสงัคมไปนูน่  

ไอ้คนที่มีสติปัญญาระลึกได้ก็พยายามจะฝึกหดั พยายามจะประพฤติปฏิบตัิ พยายาม

จะฝึกหดัให้ได้ความจริงขึน้มา แต่ไม่ได้ เพราะร่มมนักางออก มนัไม่หบุเข้ามาไง ร่มมนักางออก
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เลย ความรู้มาก ศึกษามายิง่ใหญ่ มียศถาบรรดาศกัด์ิ มนัเลยหบุไม่เข้า ท าสมาธิได้ยาก ยาก

มาก พอยากมากขึน้มาเห็นไหม ก็ท่องพทุโธไม่ได้ ท าสิ่งใดไม่ได้เพราะอะไร  

เพราะความรู้มนัเยอะ พลงังานมนัมาก มนัขบัดนัเต็มที่เลย ก็ต้องใช้ปัญญาอบรมสมาธิ 

ใช้ความคิดไง ความคิดไล่ความคิดไง ความคิดไล่ความคิดไปนี่คือปัญญาอบรมสมาธินะ 

ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าใช้ปัญญาอบรมสมาธิมีปัญญาไล่ต้อนความคิดของตนที่มนัคิด ที่มี

ความยิ่งใหญ่ ที่ทางวิชาการรอบรู้นัน้มนัคืออะไร เพราะอะไร เพราะพลงังานของเรา ชีวะมนัส่ง

มนัขบัดนัไปตรงนัน้ 

เวลาก าหนดพทุโธๆ ก็เหมือนกนั เวลาพทุโธๆ สิ่งที่พลงังานที่มนัขบัดนัไปให้ขบัดนัไปที่

พทุโธ พทุโธเป็นสถานที่กัน้ ให้พลงังานมนัย้อนกลบั พทุโธๆๆๆ พทุโธจนพทุโธไม่ได้ไง พทุธานุ

สต ิ ธัมมานสุต ิ สงัฆานสุติ เวลามนัคิดทางวชิาการคดิทางโลกไป มนัเป็นวิชาการ มนัเป็นทาง

โลกไป ยิ่งคิดมนัยิ่งฟุ้งซ่าน ยิ่งคิดมนัยิง่ร่ืนเริง ยิง่คิดมนัยิ่งพอใจ ยิ่งคิดมนัไปไม่หยดุหรอก  

แต่พทุโธๆๆ มนัไปไม่ได้ พทุธะ ธรรมะ สงัฆะ เทวดา มรณานสุติ คิดตายๆๆๆ นี่มนัไป

ไม่ได้ ตายๆๆๆ หดหมดล่ะ เพราะพลงังานชีวะมนัส่งออกโดยธรรมชาติของมนั พอมนัตายๆๆๆ 

มนัก็สลดสงัเวชเข้ามา หดตวัมนัเข้ามา หดตวัเข้ามา จนมนัพดูไม่ได้ นี่สมาธิไง  

ร่มที่มนักางออกหบุได้ไหม มนัจะหบุได้ด้วยสติของคนนัน้ ด้วยสต ิ ด้วยปัญญาของคน

นัน้ มนัจะหบุเข้ามาได้ คนอ่ืนหบุให้ไม่ได้ คนอ่ืนท าให้ไม่ได้ ผู้ที่มีอ านาจวาสนาถ้ามนัคิดได้ มนั

ท าได้ มนัจะท าเพ่ือตวัของมนัไง ถ้าคนที่ไม่มีวาสนา กใ็ช้ชีวิตมนษุย์หมดอายขุยัไป 

นี่ไง พนัธุกรรมของจิต จิตกไ็ด้มาตบแต่งในชาตินี ้ชาตินี ้ท าดีท าชัว่มากขนาดไหน มนัก็

ตกลงที่ใจเท่านัน้น่ะ ความลบัไม่มีในโลก มโนกรรม เจตนาเกิดจากจิต จิตเป็นผู้กระท าทัง้หมด 

แล้วเวรกรรมก็ลงสู่จิตทัง้หมด พนัธุกรรมของจิตกไ็ด้ตบแต่งชาติหนึ่งแตถ้่าสติปัญญาเดี๋ยวนี ้ นี่

ไง ท าทานร้อยหนพันหนไม่เท่าท าสมาธิหนหนึ่ง สมาธิร้อยหนพันหนไม่เท่าเกิดปัญญา

หนหนึ่ง ปัญญาที่เราภาวนากนันี่ ปัญญามนัเกิดขึน้มามากมายมหาศาลขนาดไหน นัง่สมาธิ 

นัง่สมาธิจนเป็นจริตนิสยั เวลาฝึกหดัภาวนาๆ นี่  
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เวลาครูบาอาจารย์ของเรา หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านได้สร้างบุญกุศลของท่านมา 
หลวงตาท่านพูด หลวงปู่ มั่นท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ หลวงปู่ เสาร์พระปัจเจก

พุทธเจ้า ท่านสร้างของท่านมากมายขนาดไหน พอสร้างมามากมายขนาดไหน พอมาชาตินี ้

เวลาท่านจะออกประพฤติปฏิบตัิ เวลาจะออกประพฤติปฏิบตัิพวกนีเ้ขาจะอธิษฐานไง  

เวลาหลวงปู่ มัน่ได้ข้ามขอนภพชาติ ขอนภพขอนชาติได้ข้ามคือว่าส าเร็จ ขี่ม้าขาว

เพียงแต่ยงัไม่ได้เปิดตู้พระไตรปิฎก ถ้าเปิดตู้พระไตรปิฎก หลวงปู่ มัน่ท่านจะแตกฉานมากกว่านี ้

อีก ความแตกฉานๆ นี่เฉพาะท่าน เพราะอย่างนัน้ถึงได้มีอ านาจวาสนามาอบรมบ่มเพาะลกู

ศิษย์ลกูหาขึน้มาไง ธรรมทายาทๆ ไง มนัเป็นบญุกุศลของชาติ มนัถึงมีผู้มีบุญอย่างนีม้าเกิด  

เวลาเกิดขึน้มาแล้ว เวลาท าขึน้มา ธรรมมาจากไหน ธรรมมาในใจของท่านด้วยความ

สมบุกสมบนั สมบุกสมบนัด้วยร่างกายนะ เพราะจิตนีม้นัอยู่ในร่างกายนี ้คนที่เกิดมามีกายกบั

ใจ แล้วก็อยู่ที่วาสนา อ านาจวาสนารูปสมบตัิรูปมนัจะดีเด่นสมดลุแค่ไหน ก็จากศีล ๕ มนษุย์

สมบตัิ แล้วพอเกิดมาแล้วถ้ามีอ านาจวาสนา ได้ย้อนกลบัมา 

งานของเรา งานของโลกเป็นงานของโลก แต่เวลาเกิดมาเป็นมนษุย์เห็นพระพทุธศาสนา

มีความเจริญรุ่งเรืองแล้ว บวชเรียนเข้ามาแล้วเป็นใบลานเปล่าๆ พดูเปล่าๆ อบรมบ่มเพาะ

เปล่าๆ ไม่มีข้อเท็จจริง ไม่มี ไม่มีข้อเท็จจริง  

เวลาเด็กๆ มนัไปฝึกหดัอานาปานสติ เม่ือก่อนเคยกลวั เดี๋ยวนีก้็หายกลวัแล้ว เม่ือก่อน

โกรธมาก เดี๋ยวนีห้ายโกรธแล้ว ไอ้พวกนีพ้ดูเหมือนกนัหมดเลย เดี๋ยวนีไ้ม่โกรธใครเลย ไม่กลวั

อะไรทัง้สิน้ ไม่มีกิเลส อย่าไปแหย่ใจด ามนันะ หลดุผลวัะเลย ไม่มี แล้วมนัมาจากไหน มนัเป็นไป

ไม่ได้หรอก  

ถ้ามนัเป็นจริงๆ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่กริิยาจะฉนุเฉียวขนาดไหน มนัฉนุเฉียวโดย

ธรรมๆ หลวงตาท่านพดูประจ า เวลาท่านพดูนะ เวลาบอกกิเลสมา ท่านฉันข้าวอยู่ ท่านผลกั

บาตรทิง้เลย “ไหน กเิลสอยู่ไหน” เอากิเลสก่อน เพราะอะไร  

เพราะท่านโกรธแค้นกบักเิลสในใจของท่าน เวลาท่านพดูนะ ท่านพดูบอกไว้เป็น

บุคลาธิษฐาน โกรธแค้นกิเลสมาก มนั ท าเจ็บแสบมาก มนัท าให้เราหลงใหล มนัท าให้เราหวัปัก
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หวัป า มนัท าให้เราไม่ลืมหลูืมตา เวลาจะต่อสู้กบัมนัแต่ละชัน้ละตอนขึน้มา เราได้ทุ่มเทไปขนาด

ไหน เวลาทุ่มเทขึน้มา มนัอยู่ไหน เอามนัก่อน งานอย่างอ่ืนวางไว้ สู้กบักเิลสก่อน กิเลสเอาให้มนั

อยู่ก่อน ท ากิเลสจบสิน้แล้วค่อยกลบัมาท างานใหม่ ท่านพดูอย่างนีป้ระจ า  

เวลาครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านประพฤติปฏิบตัิมา ท่านทุ่มเทของท่านอย่างนัน้ ท่านมี

อ านาจวาสนาอย่างนัน้ ถ้าทางโลก ทางโลกเขาบอก “ไอ้พวกนีโ้ง่ ไม่รู้จกัหาความสขุ เกิดมาแล้ว

บวชเป็นพระมีชื่อเสียงแล้ว โยมเยอะแยะไป ทนัทเีลย”  

แต่ถ้าเป็นทางธรรมมนัสงัเวช อสรพิษเห็นไหม มนัเป็นเร่ืองอสรพิษขบกดัเจ็บแสบ แล้ว

มนัขบกดัประชาชนมนัเจ็บแสบอยู่แล้ว แล้วมาบวชเป็นพระต่อสู้กบักิเลสตณัหาความทะยาน

อยากในใจของตน ถ้ามนัท าลายกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของตนแล้วยงัจะไปท า

ตวัอย่างนัน้ให้เป็นแบบอย่างทีเ่ลวทรามใชไ่หม 

เวลาถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีนะ มนัท าให้เจ็บแสบ กิเลสในใจนัน่น่ะ มนัท าลายคนทัง้สิน้ 

แล้วเวลามนัท าลายในหวัใจแล้วสิ่งที่แสดงออกๆ นี่แสดงออกเวลาเป็นธรรมขึน้มานัน้เป็น

คณุธรรมในใจของท่าน มนัจะฉนุเฉียวรุนแรงขนาดไหน มนัก็เป็นเร่ืองธรรมทัง้สิน้ ถ้ามนัเป็น

ธรรม  

ถ้ามนัเป็นกิเลสมนักิเลสวนัยงัค ่า จะนุ่มนวลอ่อนหวานอ่อนช้อย กิเลสทัง้นัน้ กิเลสทัง้นัน้ 

แต่ถ้ามนัเป็นธรรมไปแล้ว มนัจะรุนแรงอย่างไร นุ่มนวลอ่อนหวานอย่างไร มนัก็เป็นธรรม แล้ว

เป็นธรรมมนัรู้ได้ มนัเป็นสจัธรรมวนัยงัค ่า ถ้ามนัรู้จริงมนัจะไม่มีสมาธิลืมตา สมาธิหลบัตา 

วนันี ้วนันีล้ืมตาท าสมาธิ ลืมตาท าสมาธิก็ได้ หลบัตาท าสมาธิก็ได้ แต่สมาธิลืมตา สมาธิ

หลบัตา ไม่มี มีแต่มิจฉาสมาธิ หรือสัมมาสมาธิ  

สมาธิแก้กิเลสไม่ได้ ท าสมาธิเพ่ือความสงบระงบัในใจของตน ความสงบระงบันีเ่ป็นสขุ 

เรามีความทกุข์ความยาก เวลากิเลสมนับีบคัน้ เจ็บแสบทัง้สิน้ เวลาประพฤติปฏิบตัิก็ทกุข์ยาก

ทัง้สิน้ ถ้าจิตสงบระงบัแล้วมนัเป็นผ่อนคลาย มนัเป็นความสขุที่ให้เรา ได้ที่พ่ึงที่อาศยั ถ้าท า

สมาธิได้นี่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเลย  
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ใครท าความสงบของใจได้ เหมือนกบัมีบ้านหลงัหนึง่ ตอนนีพ้วกเราไม่มีบ้านไม่มีเรือน

เลย ถึงจะมีบ้านมีเรือนในโลก มีบ้านมีเรือนที่เราซือ้หาเองก็ได้ นัน้ก็บ้านเรือนของเราในโลกนี ้ 

แต่ถ้าท าสมาธิได้มนับ้านเรือนของหวัใจ หวัใจมีที่พ่ึงที่อาศยั หวัใจได้มีที่พกัผ่อน หวัใจ

ได้มีที่หลบร้อน เวลามีสิ่งใดมาหลบในบ้านในเรือนของเรา ท าสมาธิๆ คือจิตความรู้สึก

ย้อนกลับเข้ามาสู่ใจของตน มันย้อนกลับเข้าไปสู่บ้านเรือนเดิมแท้ของตน คูหาของใจ
ไง คูหาของจิต นีคื้อสัมมาสมาธิ สมาธิแก้กิเลสไม่ได้ แต่ต้องอาศัยสมาธิเป็นบาทฐาน
มันถึงจะเข้าสู่โลกุตตรธรรม 

ไอ้ที่ว่า “โลกุตตระๆ” โลกุตตระที่ไหน “ในโลกนีเ้ขาหลงใหลกนั เขาเป็นโลกียะ ไอ้พวกเรา

พวกมีศีลมีธรรมเป็นโลกุตตระ”  

ความคิดทัง้หมดเป็นโลกียะ ไม่มีโลกุตตระที่ไหน โลกุตตระเกิดจากสัมมาสมาธิ
ยกขึน้สู่วิปัสสนานัน้ถึงจะเป็นโลกุตตระ โลกุตตระคือภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจาก
การภาวนา  

ไม่ใช่เกิดจากการศกึษา การศึกษาเป็นสตุมยปัญญาเป็นโลกียปัญญา เพราะมี

การศึกษาจากภวาสวะจากภพจากโลกทศัน์จากความรู้สึกที่เราศึกษานีเ้ป็นโลกียะทัง้สิน้ สิ่งที่มี

การกระท า เกิดจากความรู้สึกนึกคิดของเรานี ้เป็นโลกยีะทัง้หมด  

โลกุตตระจะเกิดขึน้ต่อเมื่อจิตสงบแล้ว แล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา วิปัสสนานัน้แหละ
คือโลกุตตรธรรม 

เวลาหลวงตาท่านเทศน์ธรรมจกัร จกัรที่มนัหมนุติว้ๆๆๆ นัน่ล่ะ ธรรมจกัรเกิดจาก

ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา ปัญญาเกิดจากการหายใจเข้านึกพทุ หายใจออก

นึกโธ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ จนจิตเป็นสมัมาสมาธิ เป็นสมัมาทิฏฐิความเห็นทีถ่กูต้องดีงาม 

เป็นสมัมาสมาธิแล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา  

ในวิปัสสนามีสติปัฏฐาน ๔ จิตสงบแล้วจิตเป็นสมัมาสมาธิยกขึน้สู่วิปัสสนานีถ้ึงเป็นสติ

ปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ มีกาย มีเวทนา มีจิต มีธรรม มีจิตมีธรรมเพราะมีสมัมาสมาธิ เพราะ

สมัมาสมาธิเวลายกขึน้สู่วิปัสสนามนัถึงเป็นภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิด
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จากการภาวนา ไม่ใชเ่กิดจากสญัญา ไม่ใชเ่กิดจากสมอง ไม่ใช่เกิดจากการจดจ า ไม่ใช่เกิดจาก

การวิเคราะห์วิจยั  

เกิดจากการวิเคราะห์วจิยั มีตวัมีตนเราเข้าไปบวก มีความเห็นมีสมทุยัเจือปนเข้าไป มี

สมทุยัเจือปนเข้าไปมนัจะไม่เป็นโลกุตตรธรรมโดยสะอาดผ่องใส ถ้ามนัไม่เป็นโลกุตตรธรรมโดย

สะอาดผ่องใส มนัจะเป็นมชัฌิมาปฏิปทาไปไม่ได้ 

สมัมาสมาธิมนัเป็นการตดัตวัตน ตดัโลกียะ ตดัความเห็นของตน ตดัการวิเคราะห์วจิยั 

ตดัความชอบไม่ชอบของเรา มนัตดัออกแล้วให้มนัเกิดเป็นมชัฌิมาปฏิปทาโดยสจัจะ นีไ่ง 

ธรรมชาติไง เป็นธรรมชาติเป็นสสารที่สะอาด เป็นสสารที่เป็นธรรม เป็นสสารที่เป็นการกระท า

ของหวัใจ เป็นสสารของการกระท าของพลงังานของเรา แล้วพลงังานของเรามนัไม่มีหลบัตาลืม

ตาหรอก มนัมีความจริงมีการกระท าในใจ นี่ไง ภาวนามยปัญญาไง 

โลกุตตระๆ เอ็งรู้จกัโลกุตตระหรือยงั โลกุตตระคือสงัคมของเราไง สงัคมของเรามนั

เข้มงวดเข้มข้น ไอ้พวกนัน้มนัอ่อนแอ ไอ้พวกนัน้มนัเหลวไหล ไอ้พวกนัน้มนั... 

แต่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอนถงึความเรียบง่าย ไม่ขดัแย้งกบั

สงัคม อยู่กบัสงัคมไหนก็แล้วแต่ เป็นภิกษุเป็นผู้เลีย้งง่าย เขาจะให้อะไร เขาจะถวายอะไร สิง่ที่

ฉันได้ สิ่งที่ใช้ได้ก็ใช้ สิง่ที่ใช้ไม่ได้เราก็วางไว้ข้างๆ เราไม่โต้ไม่แย้ง ไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือน 

ถ้าคนฉลาดจริงไง เขาไม่ตราหน้า ตราหน้าชีห้น้าถงึผู้ที่ต ่าต้อย ไม่รู้ว่าเป็นผู้บงการชีวิตคนมา

ตัง้แต่เม่ือไร  

แต่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่มี ไม่เคยบงัคบัใครทัง้สิน้ ไม่ใช่ไม่เคย

บงัคบันะ กาลามสตูรด้วย อย่าเชื่อ อย่าเชื่อ อย่าหลงใหล อย่าฟังแต่ปากให้พิสจูน์ตรวจสอบ ให้

พิสจูน์ตรวจสอบ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าพดูอย่างนัน้ 

พระพทุธศาสนาไม่ใช่เชื่อตามๆ กนัมา ไม่ใช่เชื่อด้วย ความลุ่มหลง ไม่ใช่เชื่อเพราะเพ่ือน

กูเชื่อ กเูลยเชื่อตาม ไม่ใช่ เชื่อว่าใครจะมาชกัน า ไม่ใช ่กาลามสตูรไม่ให้เชื่อ แม้แต่พบแต่เห็นยงั

ไม่ให้เชื่อเลย ได้ยินได้ฟังแล้วกลบัไปวิเคราะห์วิจยั แล้วเวลาท าขึน้มาโลกียะ โลกุตตระ ไอ้นี่เป็น

ใบลานเปล่าเป็นผู้บงการใครไม่ได้ เป็นผู้ทีจ่ะชีว้เิคราะห์วิจยัใครกไ็ม่ได้  
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มนัต้องเกิดจากการประพฤติปฏิบตัิ เกิดเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก รู้จ าเพาะใจดวงนัน้ 

แม้แต่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ายงัชีใ้ครไม่ได้เลย องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

แสดงธรรม ท าหน้าที่ชกัน า รือ้สตัว์ขนสตัว์ แล้วเขาจะเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิ เขาจะเป็นผู้

ค้นคว้า  

แล้วถ้ามนัจะหลบัตา มนัจะลืมตา ก็ต้องให้มนัรู้ของมนัเอง ถ้ามนัลืมตามนัท าของมนัได้ 

มนัก็จะลืมตา ถ้ามนัจะหลบัตาไมไ่ด้ มนัก็จะหลบัตา เป็นหลบัตาท าสมาธิ ลืมตาท าสมาธิ สมาธิ

ลืมตา สมาธิหลบัตาไม่รู้ว่ามนัมาจากไหน บญัญัติขึน้มาใหม่ ท าของเขาเอง นีเ้ป็นสจัธรรมของ

เขา เป็นใบลานเปล่า 

แต่ถ้าเป็นความจริงๆ นะ เราต้องพิสูจน์ตรวจสอบ กาลามสูตรไม่ให้เช่ือ แล้ว
ไม่ให้เช่ือแม้แต่ที่เราพูดนี ้ต้องวิเคราะห์วิจัย แล้วประพฤติปฏิบัติจริงหรือไม่จริง มันจะ
เป็นปัจจัตตัง สันทิฏฐิโกกับผู้ที่ประพฤติปฏิบัตินัน้ เอวัง 


