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เทศน์บนศาลา วนัที ่๒๓ สงิหาคม ๒๕๖๒ 

ณ วดัป่าสนัตพิุทธาราม ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตัง้ใจฟังธรรมะ ตัง้ใจฟังธรรมนะ ฟังธรรมๆ ถ้าเรามสีตมิปัีญญา ถ้าแสดงธรรมโดยหวัใจที่

เป็นธรรมมนัเข้าถึงหวัใจไง แต่ถ้าแสดงธรรมๆ เป็นการเทศน์โดยต ารบัต ารา มนัก็อ่าน เล่า

นิทาน เล่านิทานใหฟั้งนัน่ล่ะ เขาเล่าว่า เขาเล่าว่า  

นี่กเ็หมอืนกนั เราศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ก็เหมอืนกบัเขาเล่าว่า 

เขาเล่าว่ามา ๒,๐๐๐ กว่าปีแล้วด้วย เล่าว่ามาตัง้แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรู้ธรรม 

แสดงธรรมๆ มา เวลาแสดงธรรมสิง่นัน้เป็นธรรมและวนิัย เป็นธรรมวนิัย ถ้าเราเป็นชาวพุทธ 

ชาวพุทธต้องมคีวามศรทัธามคีวามเชื่อมัน่ในพระพุทธศาสนา  

พระพุทธศาสนา เวลาเราศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแล้ว กิเลส

ตณัหาความทะยานอยากในใจของเราต่างหากที่มนัท าให้เราเรรวน ที่ท าให้เราไม่ได้สจัจะ 

ไม่ได้ความจริง ถ้าไม่ได้สจัจะ ไม่ได้ความจริง เพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยากเท่านัน้ 

เวลาหลวงตาท่านพูด “ธรรมะมีคุณค่ามาก” ธรรมะเราแสวงหากนั เรามาประพฤตปิฏบิตัิ

เพื่อเป็นสจัธรรมในใจของตน แต่กเิลสของเราทีม่นัทุกขม์นัยาก ทีม่นัลงัเลสงสยั ทีม่นัผดิมนัพลาด 

ทีม่นัไม่ไดค้วาม ทีท่ าอะไรไม่ไดเ้รื่องได้ราว นัน่น่ะ กเิลสเราทัง้นัน้ กเิลสตณัหาความทะยาน

อยากในใจของเราทัง้สิน้ แต่เวลาเราจะประพฤตปิฏบิตัธิรรมนะ โฮ! มนัปฏบิตัแิลว้มนัแสนทุกข์

แสนยาก ปฏบิตัแิลว้มนัสุดความสามารถ นัน่เหน็ไหม เวลากิเลสมนัทอนไปเรื่อยล่ะ  
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แต่ถ้าเป็นความจรงิๆ นะ ความจรงิเป็นความจรงิวนัยงัค ่า สจัจะเป็นสจัจะ องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้เป็นองคท์ี ่ ๔ นี่ภทัรกปั พระศรอีรยิเมตไตรยจะมาตรสัรู้เป็นองคท์ี่ ๕ แล้ว

อนาคตกาลอกี ๑๐ องค ์ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาสมัพุทเธ องค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าดัง่เม็ดหนิเม็ดทราย แต่เวลาเราศกึษาเป็นทางวทิยาศาสตร์ เวลาภพชาต ิ

เวลารอ้ยปี พนัปี หมื่นปี แสนปี ล้านปี แลว้คดิดูสว่ิาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นดัง่เม็ด

หนิเมด็ทรายมนัมากมายมหาศาลขนาดไหน  

แต่ความมากมายมหาศาลขนาดนัน้ ดูส ิ เวลาคนเราเหน็ไหม เวลาเกดิมาแลว้ เวลาคนทีม่ี

จติใจทีเ่ป็นคุณงามความดปีรารถนาเป็นพระโพธิสตัว์ เห็นคนท าคุณงามความดี อยากท าคุณ

งามความด ีเห็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ อยากเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เสดจ็มาจากชัน้ดาวดงึส์ เวลาไปโปรดพระมารดามา 

เวลาลงมา มนัเป็นอ านาจวาสนาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาเปิด ๓ โลกธาตุ ก็

เป็นบารมขีององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า วนัมาฆบูชา สงฆ์จตุรทศิทีม่าพบองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้จะมทีุกพระองค์ ดว้ยอ านาจวาสนา ดว้ยการสรา้งสมบุญญาธกิาร มนัถงึยิง่ใหญ่ 

ยิง่ใหญ่มากๆ เวลาความยิง่ใหญ่มากๆ ความยิง่ใหญ่อย่างนัน้มนัมาจากไหนล่ะ กม็นัมาจากการ

กระท าทัง้สิน้  

“ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ”  

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าเห็นไหม พระโพธิสตัว์เวลามกีารกระท าตอ้งเสยีสละมา

มากมายมหาศาล การเสยีสละเป็นคุณงามความดี เสยีสละจนเป็นจรติเป็นนิสยั เสยีสละจนการ

กระท านัน้เป็นเรื่องธรรมดา ท าเป็นเรื่องปกต ิปกตดิว้ยจติใจทีด่งีามมนัเป็นอย่างนัน้ แต่ของเรา

มนัเป็นอย่างนัน้ไหมล่ะ ของเรามนัเป็นไปได้ยาก  
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แต่เวลาคนปรารถนามมีากมายมหาศาล เวลาประวตัคิรูบาอาจารย์ของเรา เช่น หลวงปู่ สมิ 

“หลวงปู่ มัน่ ท่านบอกว่า ท่านอยู่ในเหตกุารณ์ตัง้แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าลงมา

จากดาวดึงส์ท่ีมาโปรดพระมารดา ท่านอยู่ท่ีนัน่ นครราชคฤห์เหมือนกนั แล้วก็ตัง้ความ

ปรารถนาเป็นพระโพธิสตัว์มาตัง้แต่นัน่ เพราะเหน็องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เหน็

อ านาจวาสนาบารมีมนัย่ิงใหญ”่ 

โอ! มนัเป็นอย่างนัน้ ทุกคนกป็รารถนา แลว้ปรารถนาจะบอกว่า ส่วนใหญ่แล้วถ้าคนท า

คุณงามความดแีล้วปรารถนากป็รารถนาคุณงามความดถีงึทีสุ่ด แต่เวลาท าไปแลว้มนัจะมอี านาจ

วาสนามากน้อยแค่ไหน ถ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ยงัไมพ่ยากรณ์มนักย็งัลุ่มๆ ดอนๆ 

เวลาคนทีป่รารถนาเป็นพระโพธสิตัว ์ เป็นครูบาอาจารยท์ีด่นีะ ถ้าเป็นครูบาอาจารยท์ีด่เีป็นพระ

โพธสิตัว ์ เวลาเขาบ าเพญ็บารมขีองเขา ถ้าเป็นพระโพธสิตัวท์ีม่บีารมแีก่กลา้ เขาท าสิง่ใดมนั

ยิง่ใหญ่ เขาท าแลว้มนัประสบความส าเรจ็ไง  

แต่อย่างของเรา เราเพิง่ปรารถนา เรากส็ร้างบุญญาธกิารของเรา มนัเหมอืนอึง่อ่าง อึง่

อ่างๆ เวลาฝนตกฟ้ารอ้งกอ็ึง่อ่างๆ เพราะอะไร เพราะการกระท าของเราเริม่ตน้ไง แลว้พอเริม่ตน้

ไปไดม้ากน้อยแค่ไหนแลว้มนักท็อ้แท ้ท าสิง่ใดแลว้เป็นประโยชน์หรอืไม่เป็นประโยชน์ไง    

ดูส ิ เวลาในทางสงัคมนะ นีพู่ดถงึว่า เวลาสิง่ทีว่่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทุกๆ 

พระองค์ จะมอี านาจวาสนาบารมไีด้อย่างนัน้ ผูท้ีเ่หน็ๆ แลว้กอ็ยากเป็นอย่างนัน้ ถ้าอยากเป็น

อย่างนัน้แล้ว ค าว่า “อยากเป็นๆ ไง”   

แต่ของเรา เราเกดิเป็นมนุษย์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา แล้วพระพุทธศาสนา กึ่ง

พุทธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่ง ค าว่า “เจรญิอีกหนหนึ่ง” เรามคีรูบาอาจารย์ของเราที่มา

ประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา ถ้าไม่มคีรูบาอาจารยป์ระพฤตปิฏบิตัขิึน้มาเหน็ไหม  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้วางธรรมวนิัยนี้ไว้ เวลาปรารถนารื้อสตัวข์นสตัว์ 

เวลาปรารถนารื้อสตัวข์นสตัว ์ ๘๐ ปี ๘๐ ปี เห็นไหม ขวนขวายการกระท ามามากมาย สิง่ต่างๆ 
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เพื่อใหห้ลุดพน้จากกเิลสไง เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรม “เราเป็นไก่ตวัแรก

ทีเ่จาะฟองอวชิชาออกมา”  

เราเป็นไก่ตวัแรก ค าว่า “ไก่ตวัแรก” ขึ้นมา เจาะฟองอวชิชาออกมา เวลาเจาะฟองอวชิชา

เจาะมาดว้ยอะไร เจาะมาด้วยอ านาจวาสนาบารมีของท่าน เจาะมาด้วยปัญญาของท่าน อาส

วกัขยญาณในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ท าลายกิเลสอวชิชา ท าลายพญามาร

ครอบครัวของมารจบสิ้นไปในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรสัรู้ธรรม ตรสัรู้ทีไ่หน ตรสัรูอ้ยู่โคนตน้โพธิ ์ โคน

ตน้โพธิม์นัอยู่ทีไ่หน โคนตน้โพธิอ์ยู่ในป่าในเขาไง ฉะนัน้ว่า องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

เป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชาออกมา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ากเ็ป็นพระป่าไง 

เป็นไก่ป่า  

ไก่ป่าๆ เพราะมนัอยู่ในทีส่งบทีว่เิวกในทีส่มควรแก่การงาน เวลาท าหน้าที่การงาน งาน

การรื้อค้นกิเลสมนัต้องมสีปัปายะ สถานทีท่ีค่วรแก่การกระท าไง  

ถ้าการกระท าสิง่ทีท่ ามาแลว้ในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เสวยวมิุตตสิุขๆ ค า

ว่า “วมิุตตสิุข” มนัสมเหตสุมผล มนัเป็นกิจจะลกัษณะ มนัสมบูรณ์แบบ มนัสมบูรณ์แบบในใจ

อนันัน้ไง ถ้าเป็นความจรงินะ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรมๆ ไดปั้ญจวคัคยีม์า 

ไดย้สะมา เวลาท่านพูด พูดตัง้แต่เริม่ตน้มา 

“ภกิษุทัง้หลาย เธอกบัเราพน้จากบ่วงทีเ่ป็นโลกและบ่วงทีเ่ป็นทพิย์”  

บ่วงทีเ่ป็นโลกๆ  ดูโลก ดูมารยาสาไถยของสงัคมส ิดูกเิลสมนัปลิ้นปลอ้นทีม่นัหลอกมนัลวง 

มนัชงิดชีงิชัว่กนัส ิ นี่ไง บ่วงของโลก ถ้าใจมนัพน้แลว้นะ มนัเรื่องของเขา ใครจะชงิดชีงิชัว่ ท า

ความชัว่รา้ยอย่างไร นัน่กรรมของสตัว ์แลว้เวลาเขาท าแลว้ เขาคดิว่ามนัไม่มสีิง่ใดที่กรรมตาม

ทนัเขาได้ เขาไม่เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรม ถงึเวลาแลว้เวลามนัใหผ้ลขึน้มามนัจะเจบ็แสบของมนั 

เขาชงิดชีงิชัว่ไง นี่พูดถงึบ่วงของโลก  
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บ่วงทีเ่ป็นทพิย์ๆ  พน้จากบ่วงทีเ่ป็นโลกและเป็นทพิย ์ มนัมอีะไรที่มนัจะมาท าใหจ้ติใจนี้

ไขวเ้ขวไง มนัเป็นไปไม่ได ้มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก มนัมหีลกัมเีกณฑใ์นใจดวงนัน้ ถ้ามนัเป็นสจัจะ

เป็นความจรงิเหน็ไหม “เธอทัง้หลายพน้จากบ่วงทีเ่ป็นโลกและเป็นทพิย ์ เธอจงไปอย่าซ้อนทางกนั 

โลกน้ีเร่ารอ้นนัก โลกนี้เร่ารอ้นนัก”   

เวลาเผยแผ่ธรรมไป แล้วเผยแผ่ธรรม เวลาเผยแผ่มนัเป็นเรื่องธรรมดา มนักระจายไป

กวา้งขวางนัก เวลาไปนครราชคฤหก์ไ็ปไดช้ฎลิ ๓ พีน่้อง ไปไดย้สะ ไปไดต้่างๆ ขึน้มา ๑,๒๕๐ 

องค ์เอหภิกิขุบวชใหด้ว้ย สัง่สอนดว้ย สิน้กเิลสดว้ย พอสิน้กเิลสแล้วมนัเป็นธรรมเหมอืนกนั  

สจัธรรม สจัธรรมมนัเป็นสจัจะเป็นความจรงิอนันัน้ ถ้าเป็นสจัจะความจรงิ มนัจะมอีะไรมา

ปลิ้นมาปลอ้นในใจอนันัน้ มนัมอีะไรสิง่ใดทีม่าเป็นสิง่ทีใ่หม้นัฉงนสนเท่ห์ ไม่มหีรอก นี่เป็นความ

จรงิ 

เวลาพูดถงึ นี่ไง สิง่ทีท่่านเป็นพระป่าๆ เพราะเกดิมาจากป่า เกดิมาจากป่าแน่นอน แต่เวลา

มนัเจรญิรุ่งเรอืงขึน้มา เวลามนัเจรญิรุ่งเรอืงขึน้มาเหน็ไหม  ค าว่า “เจรญิๆ” เพราะทุกคนเหน็ไหม 

โลกน้ีเร่ารอ้นนัก เธออย่าไปซ้อนกนั เพราะโลกมนัเร่ารอ้นไง  

เวลาแสดงธรรมๆ ค าว่า “แสดงธรรม” เพราะอะไร เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

เวลาไปศกึษากบัเจา้ลทัธติ่างๆ ศาสนาเดียรถีย์ นิครนถ์ เต็มไปหมด พราหมณ์ต่างๆ เวลาองค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าไปแกพ้วกพราหมณ์ พวกต่างๆ เขาไหวท้ศิ เรากไ็หวท้ศิเหมอืนกนั

แต่ไม่เหมอืนกนั เพราะเราไหวท้ศิ ทศิเบื้องบนเป็นทศิครูบาอาจารย์ ทศิเบื้องหน้าเป็นพ่อเป็น

แม่ เป็นญาต ิ เป็นพีน่้อง บรหิารทศิ เวลาเขาไหว้ทศิ เรากไ็หว้ของเรา แต่เรากราบเราไหว้ด้วย

การกระท า เรากราบเราไหว้ด้วยสจัจะดว้ยความจรงิ  

เวลาเจา้ลทัธติ่างๆ เขามขีองเขาอยู่แล้วในโลกนี้ เดยีรถยี์ นิครนถ์เตม็ไปหมด สิง่ที่ท าๆ 

ขึน้มา เวลาของเขาเห็นไหม ดูส ิชฎลิ ๓ พีน่้องเขาบูชาไฟ นัน่กพ็ราหมณ์เขามฤีทธิม์เีดชของเขา 

เวลาเขามฤีทธิม์เีดชของเขา องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้ามีฤทธิม์เีดชมากกว่า และมาก
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ดว้ยธรรมด้วยนะ ค าว่า “มากดว้ยธรรม” มนัมากด้วยความชอบธรรม ไม่ไดม้ฤีทธิม์เีดชไวอ้วด 

พน้จากบ่วงทีเ่ป็นโลกและเป็นทพิย ์ 

คนที่มนัมกีิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัมสีิง่ใดที่มนัท าของมนัได้ มนัก็ทฏิฐิมานะ

อหงัการว่าตวัเองมอี านาจวาสนา เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาถงึว่า “เธอไม่ใช่

พระอรหนัต์” เวลาพูดถึงชฎิลคนพี่ “เธอไม่ใช่พระอรหนัต์” คอตกเลยล่ะเพราะอะไร เพราะมนั

ไม่เป็นจรงิๆ แต่เพราะมฤีทธิม์เีดชขึน้มา พูดถงึว่าเป็นกสณิไฟ เพ่งกสณิไฟ บูชาไฟ  

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าแก้ไขมา แก้ไขมาทัง้สิน้ นี่พูดถงึว่าฤทธิเ์ดชใน

หวัใจ ยิง่มฤีทธิม์เีดชมากน้อยแค่ไหน กิเลสมันยิ่งมากขึ้น ทฏิฐมิานะมนัมากขึน้ เพราะมนัเป็น

ผูว้เิศษ มนัตดิในใจของมนัไง  

นี่ไง เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไปแกไ้ข แกไ้ขต่างๆ ขึ้นมา เวลามนัมากขึ้นมา 

สิง่ที่มากขึ้นมาเผยแผ่ธรรม เผยแผ่ธรรม คนทีทุ่กขท์ีย่าก คนทีม่ปัีญหาไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ทัง้นัน้ กษตัรยิท์ุกแว่นแควน้นับถอืองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

พระพุทธศาสนาเจรญิรุ่งเรอืงมาก มคีนบวชมาในพระพุทธศาสนา เวลาขึ้นมาเห็นไหม ฉัพพคั

คยี ์สตัตรสวคัคยี ์ปลอมมาบวชเพื่อลาภ เพื่อสกัการะ เพื่อต่างๆ  

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาเจรญิรุ่งเรอืงมา แต่มนักเ็ป็นเรื่องของสงัคม เวลาเรื่องสงัคม ธรรมะของ

องค์สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นสมัยพุทธกาลก็วินัยธร ธรรมกถึก ในสมัยปัจจุบนันี้

กค็นัถธุระ วปัิสสนาธุระ ตัง้แต่สมยัอยุธยา สมยัธนบุร ีสมยักรุงเทพฯ อะไรต่างๆ มคีนัถธุระ มี

วปัิสสนาธุระ คนัถธุระขึน้มากม็กีารศึกษา  

พระมหากษตัรยิม์กีารคุ้มครองดูแล เพื่อส่งเสรมิใหศ้าสนามัน่คง เพราะทุกคนกอ็ยาก

ตอ้งการความสงบ ตอ้งการความร่มเยน็เป็นสุข ถ้าความร่มเยน็เป็นสุขเรื่องของชาต ิ เรื่องของ

ประชาชน ก็ให้เขามีศีลมีธรรม  ถ้าเรื่องของพระก็ต้องให้มีการศึกษา  เพราะการศึกษาเพื่อ

ตอ้งการใหศ้าสนามนัชดัมนัเจนขึน้มา มกีารศึกษาเวลาสอบสนามหลวงกไ็ปสอบกนัในราชวงั สมยั
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อยุธยาต่างๆ แลว้มนัเจรญิขึน้ จนการศกึษามนัเจรญิขึน้มา เรากศ็กึษากนัแบบทางโลก มนักเ็ป็น

การศกึษากเ็ป็นวดับา้น  

ไก่บ้าน ไก่ป่า เวลาไก่บา้นมกีารศึกษาเจรญิรุ่งเรอืง แล้วถ้ารุ่งเรืองแล้วไก่บ้านๆ ไก่บ้าน

เขาก็อยู่กบัสงัคมอยู่กบัโลก มกีารศกึษาเหน็ไหม เวลามกีารศึกษา ศกึษานี่มนัเรื่องยิง่ใหญ่นะ 

ศึกษาต้องมตี ารบัต ารา ต้องมคีรูมอีาจารย์ ต้องมกีารส่งเสรมิ กส็่งเสรมิการศกึษาๆ นี่พระบา้น  

พระบ้านเขาก็มกีารศึกษาของเขา แล้วศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธ

เจ้า คนศึกษามนัก็มีกิเลสใช่ไหม เวลาคนศึกษามกีิเลสขึ้นไป “มนัจะเป็นไปไดจ้รงิหรอื” แม้แต่

ขนาดว่าทางสงัคมบอก “พระพุทธเจ้ามอียู่จรงิหรอื”  

แต่ถ้ามกีารศึกษาๆ ศึกษาด้วยสติปัญญานะ มนัมอียู่จรงิ ในทางประวตัิศาสตร์ก็มี 

สถานที่ ตัง้แต่แว่นแคว้นต่างๆ มนัมสีมบูรณ์แบบทัง้สิ้น เพราะมนัทางประวตัิศาสตร์ เขาขุดค้น

ได้ เขามขีองเขาจรงิไง นี่พูดถึงว่าไก่บา้น เวลาไก่บา้นมนัคลุกมนัคลีของมนั ไก่บา้นมนัก็เป็น

ความเหน็ของไก่บา้นอย่างหนึ่ง  

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นไก่ป่า ไก่ป่าๆ เพราะฝึกฝนมาจากโคนตน้โพธิ ์

ฝึกฝนมาตัง้แต่เป็นเจา้ชายสทิธตัถะ ไปศกึษากบัเจา้ลทัธติ่างๆ เพราะเจา้ลทัธติ่างๆ การศกึษา

อย่างนัน้ศึกษาโดยทิฏฐิมานะ ศึกษาด้วยความเห็นผิด อาฬารดาบส อุทกดาบส เจา้ชาย

สทิธตัถะไดส้มาบตั ิ๖ สมาบตั ิ๘ เหมอืนเรา  

สมาบตั ิ๖ สมาบตั ิ๘ กฌ็านไง เวลาฌาน ฌานโลกีย์ๆ  ไดฝึ้กไดฝ้นมาทัง้สิน้ ได้ท ามาแลว้

ทัง้สิน้ แลว้วางไว้ทัง้หมดเลย  

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าจะมาตรสัรู้  เวลาตรสัรู้น่ี

บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ อาสวกัขยญาณ ศีล สมาธิ 

ปัญญาไง ศีล สมาธิ ปัญญา  
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เวลาศกึษาไปฝึกฝนมากบัอาฬารดาบส อุทกดาบส สมาบตั ิ๖ สมาบตั ิ๘ ท าไมเอาตรงนัน้

ล่ะ ท าไมไม่เอาตรงนัน้เริม่ต้นล่ะ เอาตรงนัน้เริม่ต้นก็นี่ไง ถ้ามนัมกีารประพฤติปฏิบตัิขึ้นมา 

คนเขาจะรู้ได้ เวลามาปฏบิตัแิลว้ไดส้มาบตัมินัส่งออก มนัมกี าลงัมนัส่งออกไปๆ นัน่มนัฌาน

สมาบตั ิ 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าจะมาตรสัรู้ ตรสัรู้ดว้ยมรรค ศลี สมาธ ิ ปัญญา 

สมาธิๆ  ท าใหเ้กดิปัญญาเปิดปัญญาขึน้มาไง นี่ว่าเป็นสมาธไิง  

แต่ถ้าเป็นฌานโลกยีล์่ะ ฌานกส็่วนเป็นฌาน ฌานองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กเ็คยท า 

ทุกคนกเ็คยท า ท าไมไม่เอาศลีเอาฌานเอาปัญญาล่ะ ไม่เอา เพราะมนัเป็นสิง่ตวัรา้ยเป็นการท า

ใหจ้ติใจเหลวไหลทัง้สิน้ ถ้าคนไม่มสีตปัิญญา แต่ถ้าคนมสีตปัิญญามนักเ็พื่อประโยชน์ของเรา

ขึน้มาไง  

นี่พูดถงึว่า เวลาทีอ่งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เผยแผ่ธรรมมา แลว้ผูป้ระพฤติปฏิบตัิ

เป็นสจัจะเป็นความจรงิขึน้มานะ พระพุทธศาสนายิ่งใหญ่มาก พระพุทธศาสนาเห็นไหม ตัง้แต่

เทวดา อินทร์ พรหม มาฟังเทศน์ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เทวดา อนิทร ์พรหม ยงั

มาฟังเทศน์หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ มนัเป็นความมหศัจรรย์ๆ   เป็นความมหศัจรรยเ์พราะอะไร  

เป็นเพราะหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระ

อรหันต์ส้ินกิเลส พอสิ้นกิเลสเห็นไหม เทวดา อนิทร ์พรหมเขารูถ้งึวาระจติของเขาได้ เขา

เหน็คนไดว่้าคนคิดดี คิดชัว่ เขาไม่ไปสุงสิงกบัคนชัว่หรอก เวลาเขาไม่ไปกบัคนชัว่ ไปกบั

ความดีๆ  นัน่ความดขีองเขา เวลามนัเป็นสจัจะเป็นความจรงิขึน้มานะ  

นี่ไง สมาธขิองพระบา้น ไก่บา้นๆ มนักค็วามประพฤตปิฏบิตัแิบบบา้น นี่มสีตมิปัีญญา

เหมอืนกนัไง  

ไก่ป่าๆ เวลาไก่ป่าเป็นผูท้ีอ่ยู่ นี่ไก่ป่ามนัต้องเอาชวีติมนัรอดนะ ไก่ป่ามันหาอยู่หากิน

ของมนัเอง ไก่ป่านี่มันอยู่ในป่า สตัว์ในวฏัฏะ สตัว์ในโลกนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากป่าทัง้สิ้น โดย
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ทางประวตัศิาสตร ์ โลกมนัยงัไม่เจรญิ มนัตอ้งอาศยักนัอยู่เป็นชุมชน อยู่เป็นการแสวงหา ไก่

ป่าๆ มนัอยู่ในป่าของมนั มันต้องมพีฤตกิรรมทีด่งีามของมนั  

สมาธขิองไก่ป่า สมาธขิองไก่ป่าเขากฝึ็กฝนของเขามา  

นี่สมาธขิองไก่บา้น ไก่บา้นไม่มสีต ิไม่มสีมาธ ิมกีารศกึษาอย่างไร ไม่มสีมาธจิะรกัษาหวัใจ

ของตนอย่างไร นี่เขากอ็ยู่ขึน้มาเป็นเรื่องของวฏัฏะ เป็นเรื่องของโลกทีม่นัเปลีย่นแปลงไป ถงึเวลา

คนผูท้ีม่าประพฤตปิฏบิตัิ ผูท้ีม่าฝึกฝน ฝึกฝนขึน้มากเ็ป็นไก่บา้นก่อน เป็นไก่บา้นจะมาเป็นไก่ป่า 

ไก่บา้นไปบา้น ไก่บา้นก็ไม่สมใจของตน พอเป็นไก่ป่ากไ็ม่สมใจของตนกเ็ลยเป็นไก่บา้ ไก่ฟาร์ม

ไง  

เดีย๋วนี้โลกมนัเจรญินะ เดีย๋วนี้มนัมฟีารม์ไก่ แม่ไก่ยนืกรง นี่แม่ไก่ยนืกรง มนัมกีรงขงัของ

มนัอยู่นะ มนัยนือยู่ในกรง นี่ไงไก่ฟาร์ม แม่ไก่ยนืกรง แม่ไก่ยนืกรงมนักไ็ดแ้ต่ไข่ๆ รออาหารทีเ่ขา

มาป้อนให ้ แลว้เวลามนัจะมสีตปัิญญามนักน็ับซี่กรง กรงทีข่งัมนันัน่น่ะ ขงัมนัไว ้ ขงัไวด้ว้ยทฏิฐิ

มานะ ดว้ยความเห็นผดิของกเิลสตณัหาความทะยานอยากในใจของตน 

แต่ผู้ที่เขามสีติปัญญาของเขา ดูสิ ไก่ป่าๆ มันอยู่ในป่าในธรรมชาติของมนั ถ้ามนัอยู่ในป่า

แลว้มนัตอ้งแสวงหาอาหารของมนั มนัตอ้งด ารงชพีของมนั แลว้ถ้ามนัด ารงชพีของมนั ถ้ามนั

ฝึกฝนของมนั จติใจมนัเขม้แขง็นะ  

ไก่บ้านๆ ไก่บา้นมนัท าสิง่ใดแล้วมนัก็รอแต่สงัคม รอแต่ชาวบา้นคอยเลี้ยงดูนัน่น่ะ คอย

เลี้ยงดู คอยต่างๆ ฉันเป็นไก่นะ ฉันมหีน้าทีศ่กึษานะ ฉันเป็นไก่  

สมาธิของไก่บา้นมนัก็เป็นส่วนหนึ่ง สมาธิของไก่ป่ามนัก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ สมาธขิอง

ไก่ป่ามนัต้องเอาตวัรอด มนัตอ้งมสีตปัิญญาถงึเอาตวัรอดได้ แล้วยิง่เป็นหวัหน้าฝงูเขา หวัหน้า

ฝงู สมาธขิองไก่ป่า เวลาสมาธขิองไก่ป่านะ เวลาครูบาอาจารยข์องเราไง  
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ดูส ิเวลาหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ ท่านท าของท่าน เวลาท่านท าของท่าน ท่านบอกว่า เวลา

หลวงปู่ เสารท์่านท าสมาธ ิ พอท าสมาธแิลว้ตวัท่านลอยขึน้มา ตวัลอยๆ เริม่ตน้น่ีไก่ป่า ไก่ป่าก็

ฝึกฝนของเขา เริม่ต้นของเขา นี่ผลของสมาธิที่ตวัมนัลอยขึ้น ลอยขึ้นแล้วเป็นอย่างไร ลอยขึ้น

ไปแล้วมนัถูกต้องหรอืเปล่าล่ะ ท่านยงัสงสยัในความเหน็ของท่าน ท่านฝึกหดัใหม่ใช่ไหม เริม่ตน้

ที่ผู้ฝึกหดัใหม่ พอฝึกหัดใหม่มันมสีิ่งใดที่มนัผดิพลาดขึ้นมาก็จะแก้ไข แก้ไขเพราะอะไร  

เพราะธรรมะขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า เทฺวเม ภิกฺขเว ทางสองส่วนที่ไม่ควร

เสพ นี่มชัฌมิาปฏปิทา ด ารชิอบ การงานชอบ เพยีรชอบ มรรค ๘ มรรค ๘ เพราะมมีรรค ๘ 

มรรค ๘ มนัประกอบไปดว้ยอะไร สมาธนิี้ องค์ของสมาธมินัเป็นหนึ่งของมรรค ๘ ถ้าในองคส์มาธ ิ

สมาธมินัเป็นอย่างไร สมาธิมันให้ความร่มเย็นเป็นสุขหรือไม่  ถ้ามันให้ความร่มเย็นเป็นสุข

ขึน้มานี่สมาธขิองไก่ป่า 

การที่จะเป็นไก่ป่านะ ไก่ป่าเห็นไหม ประเพณีของไก่ป่า ดสิู หวัหน้าฝงู ไก่ป่ามนั

ขนัตวัเดียว เวลาเทศนาว่าการ เพราะไก่ป่าน้ีมนัมีประสบการณ์ชีวิตของเขา เขาดูแลฝงู

ของเขา แลว้ถ้าเวลาฝงูของเขา เวลาไก่หนุ่มๆ มนัจะแย่งเป็นผูน้ า ไก่ป่ามนัตกีนันะ ตกีนัเพื่อเป็น

ผูน้ าฝงู 

ครูบาอาจารยห์ลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านฝึกหดัของท่าน ท่านประพฤติปฏิบตัิของท่าน

มาก่อน เวลาท่านฝึกหดัประพฤติปฏิบตัิมาก่อน  

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า กึง่พุทธกาลศาสนาจะเจรญิอีกหนหนึ่ง เวลาใครพูด

กนัก็พูดกนัขึ้นมาบอกว่าพุทธพจน์ๆ นี่อยู่ในพระไตรปิฎก ในพระไตรปิฎกทุกคนกศ็กึษาทัง้สิน้ 

แต่ศกึษาแลว้นี่ศึกษามาเพื่อเป็นประโยชน์ ศึกษามา ศึกษาด้วยความเคารพ ไม่ได้ศึกษามา

ด้วยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ศึกษามาว่า ว่าพยายามฉกชงิหยบิฉวยว่าเป็นสมบตัิของ

ตน ว่าตนเป็นผู้ที่มีปัญญา ผูอ้ื่นทีศ่กึษาแลว้นี่ปัญญาไม่สูเ้รา  
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มนัเป็นจรตินิสยั มนัเป็นอ านาจวาสนา ถ้าอ านาจวาสนาทีด่งีามเขาศึกษาแล้วนี่เขาฉงน

สนเท่ห ์ เขากต็รวจสอบคน้คว้าเพื่อความเป็นจรงิของเขา ผู้ที่มปัีญญาอ่อนเขาก็รู้ของเขาได้แค่

ไหน เขาก็เชื่อของเขาได้แค่นัน้ บางอนัทีเ่ชื่อไม่ได ้ เขาบอกว่าไอน้ี่มนัแต่งเตมิเขา้มา ไอน้ี่มนั... 

นัน่กเ็ป็นสทิธขิองคน 

แต่เวลาในพระไตรปิฎก ในธรรมวนิัยกบ็อกไว ้ “กึ่งพุทธกาลศาสนาจะเจรญิอกีหนหนึ่งๆ” 

ความว่าจะเจรญินะ ดูส ิในแว่นแควน้ต่างๆ กม็ศีึกมสีงคราม มกีารกระท ากนัมาตลอด ทัง้ๆ ที่เป็น

ชาวพุทธด้วยกันทัง้สิ้น พอมีศึกมีสงครามขึ้นมามันก็ถ่ายเท ถ่ายเทวฒันธรรมกนัไป สิง่ใดที่

เป็นประโยชน์ เป็นคุณประโยชน์ มนัก็เป็นประโยชน์ทีท่ าเพื่อคุณงามความด ี สิง่ใดไม่เป็น

ประโยชน์มนัก็รบราฆ่าฟันกนัไปไง สิง่ต่างๆ มนักพ็ฒันาของมนัมา  

นี่พูดถงึสงัคมๆ นะ เวลาสงัคมในเมื่อมศีกึมสีงคราม ความเป็นอยู่ของประชาชาชนก็

อตัคดัขาดแคลน สมณะๆ มนัก็ต้องหลกีหนี สมณะเพราะเวลาจะเขา้พรรษา พระอธษิฐานพรรษา

แลว้ ถ้าบา้นเรอืนทีเ่ขาโยกยา้ยไป พระจ าพรรษาให้ตามไปได ้ 

เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาวางธรรมและวนิัยนี้ไว้ บรษิทั ๔ ภกิษุ ภกิษุณี 

อุบาสก อุบาสกิา ภกิษุ ภกิษุณีอาศยั อุบาสก อุบาสกิาด ารงชพี อุบาสก อุบาสกิาขึน้มา เขากห็วงั 

หวงัว่า ภิกษุ ภิกษุณีได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติได้มีคุณธรรมมากน้อยแค่ไหนคอยเป็นเนื้อนา

บุญของอุบาสก อุบาสกิา สิง่ต่างๆ มนักพ็ฒันาของมนัมา  

แต่ธรรมะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ว่า “กึง่พุทธกาลศาสนาจะเจรญิอีกหนหนึ่งๆ” 

เวลาสิง่ที่เจรญิ เจรญิตัง้แต่สมยัพระจอมเกลา้ฯ พระจอมเกลา้ฯ มาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อ

จะไปครองราชย์ แต่ก็มเีหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องบวชมา แลว้กพ็ยายามศกึษาคน้ควา้ เพราะ

บวชแลว้กจ็ะเอาเน้ือหาสาระไง  

นี่ไง เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านพดู ศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง เจริญตัง้แต่สมยัพระจอม

เกล้าฯ มา พระจอมเกล้าฯ มาฟ้ืนฟูเรื่องธรรมและวินัย เรื่องความชดัเจนของการ
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ประพฤติปฏิบติั ถ้าเรื่องการประพฤติปฏิบตัิค้นคว้าในพระไตรปิฎก  แล้วออกคน้ควา้ ออก

เดนิธุดงค ์ออกเพื่อคน้ควา้หาสจัจะความจรงิ เพราะตอ้งการคุณธรรม ตอ้งการพน้จากทุกข์ 

แต่ก็ด้วยวาสนาเห็นไหม ด้วยวาสนามันก็เกิดเป็นพระกรรมฐาน พระกรรมฐานขึน้มาก็

มหีลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ เวลามาประพฤตปิฏบิตัิของท่าน ค้นคว้าในใจของท่าน เวลาค้นคว้า 

นี่ไงใหม้นัเป็นจรงิๆ ขึน้มา เวลาเป็นจรงิคน้ควา้ขึน้มานี่สมาธขิองไก่ป่า  

เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านฝึกหดัปฏบิตัขิองท่าน ดว้ยการคุม้ครองดูแลของหลวงปู่ เสาร์ เวลา

หลวงปู่ เสารบ์อกว่า เวลาท่านนัง่ของท่านนี่ฝึกหดัใหม่ นี่สมาธขิองไก่ป่า ว่ามนัลอยขึ้นไปๆ ท่าน

กส็งสยัท่านกค็น้ควา้ตรวจสอบ แลว้เวลาจะเป็นจรงิขึน้มา สิง่ทีส่่งออกๆ เวลาลอยขึน้ไปมนัเป็น

อาการของจติ อาการของจติมนัถูกหรอืผดิล่ะ เพราะอะไร เพราะถ้าเป็นสมัมาสมาธิ สมาธิของ

ไก่ป่ามนัจะพฒันาไปมากกว่านี้อีกมากมาย  

เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านบอกว่าเวลาท่านท าความสงบของใจ พอใจมนัสงบมนัเหน็ตวัของท่าน

ไปเดนิจงกรมอยู่บนกอ้นเมฆเลย นี่พูดถงึว่าคนทีม่อี านาจวาสนาบารมี  

แต่เวลาของหลวงตาท่านออกประพฤตปิฏบิตัใิหม่ๆ เวลาท่านท าความสงบใจๆ เวลา

จิตมนัเห็นเป็นเหมือนไฟพะเนียง แตกออกมาจากหวัใจจากจติ ท่านตามดูนะ โอโ้ฮ! มนัสว่างไป

หมดเลย  

นี่ไง สิง่ทีม่นัเป็นอย่างนี้มนัเป็นอาการของใจ มนัเป็นเบสกิเป็นพื้นฐาน เวลาคนนักกีฬาจะ

ออกก าลงักายขึ้นมา ให้หมอวดัความดนัตรวจโรค แลว้กเ็ริม่จะประพฤตปิฏบิตั ิมนัเป็นแค่พืน้ฐาน  

สมาธิของไก่ป่าๆ แต่สมาธิอย่างนี้มนัเป็นพื้นฐานเป็นการเริม่ตน้ในการประพฤตปิฏบิตัิ 

ในการเริม่ตน้ปฏบิตัขิึน้มา มนัจะปฏบิตัเิขา้มาในใจของตนไง มนัยงัมไีปข้างหน้า เพราะบุคคล ๔ 

คู ่ เริม่ตน้ตัง้แตป่ระพฤตปิฏบิตันิะ ปถุุชนคนหนา เวลาปุถุชนคนหนามนัล้มลุกคลุกคลานมา

ทัง้สิ้น ปุถุชนคนหนาแล้วเวลาจะกระท าขึน้มาจากปุถุชนเป็นกลัยาณชน  
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ครูบาอาจารยท์ีเ่ป็นจรงิๆ ท่านจะเห็นของท่าน ท่านจะรู้ของท่าน เพราะปุถุชน ดูเราส ิเรา

เป็นอุบาสก อุบาสกิา พระทีป่ระพฤตปิฏบิตัจิติมนัสงบ สงบระงบัง่ายไหม แลว้หลวงปู่ เสาร์ หลวง

ปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบตัิของท่านมา ท่านพยายามรกัษาใจของท่าน แลว้วธิกีารๆ ข้อวตัร

ปฏบิตัเิป็นเครื่องอยู่ของใจ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านวางพืน้ฐานไวเ้ลย มนัเป็นเครื่องอยู่ของใจ ใจมนั

อยู่ทีไ่หน  

ใจเรานะ เราเกิดมามกีิเลสตณัหาความทะยานอยาก คนเกิดมามนัมกีเิลสทัง้สิน้ แล้วกเิลส

มนัเป็นจรตินิสยั จรตินิสยัของคนที่เหมือนกันไม่มี  

เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้เหน็ไหม มนัเขา้กนัโดยธาตุ เวลาเขา้กนั

โดยธาตุนะ  

ลูกศษิยข์องพระสารบีุตรเป็นผูท้ีม่สีตมิปัีญญาทัง้สิน้  

ลูกศษิยข์องพระโมคคลัลานะเป็นผูท้ีม่ฤีทธิม์เีดช ชอบฤทธิช์อบเดชจะไปอยู่กบัพระโมคคลั

ลานะ เพราะพระโมคคลัลานะรู้วาระจติ รูค้วามรูส้กึ สัง่สอนใหไ้ดเ้ป็นอย่างนัน้  

ลูกศษิยข์องเทวทตัชอบลามกจกเปรตอย่างนัน้  

นี่เข้ากนัโดยธาตุ เข้ากนัโดยธาตุคอืมันชอบกันโดยธาตุ ความชอบๆ ไง นี่พูดถงึโดยธาตุ

นะ ยงัไม่พูดถงึจรตินิสยัเลย ยงัไม่ไดพู้ดถงึกิเลสเลย แลว้มนัจะเหมอืนกนัได้อย่างไร มนั

เหมอืนกนัไม่ไดห้รอก แต่มนัมอี านาจวาสนาหรอืไม่  

นี่พูดถึงสมาธิของไก่ป่าไง ถ้าสมาธขิองไก่ป่าเหน็ไหม ถ้ามนัเป็นความสงบความระงบั

ขึน้มานัน้กเ็ริม่รกัษาใจของตนใหไ้ด้ ถ้ารกัษาใจของตนใหไ้ด ้ถ้ามสีมาธิขึ้นมามนัพออยู่พอกินไง  

เวลาคนที่ประพฤติปฏิบัติด้วยสติปัญญาที่อ่อนด้อยไง มีอะไรเกดิขึน้มาน่ี โอโ้ฮ! 

คุณธรรมๆ ไรส้าระ ไรส้าระมาก เพราะปุถุชน กลัยาณชน  
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เวลาครูบาอาจารย์นะ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ที่ท่านวางขอ้วตัรปฏบิตัไิวก้็เพื่อเหตุนี้ แล้ว

ในวงกรรมฐานหลวงตาท่านใช้ค าว่า “ครอบครวักรรมฐาน” เวลาครอบครวักรรมฐาน เวลาทีจ่ะ

มาประพฤตปิฏบิตั ิ จติของใครมนัมหศัจรรยอ์ย่างไร จติของใครรบัรูไ้ดอ้ย่างไร ถ้าจติเราสงบ

ระงบัเขา้มาแล้วนี่มคีรูบาอาจารย์ที่ท่านคอยชีแ้นะ  

การชีแ้นะคอือะไร สมาธมิกีารเข้าและการออก เวลาการเข้าการออก เข้า เข้าสมาธิ

อย่างไร เวลามนัออกจากสมาธิแล้วจะรักษาอย่างไร แล้วมันจะเริ่มต้น เริ่มต้นให้จติตัง้มัน่

อย่างไร ถ้าจติมนัตัง้มัน่ขึน้มาแลว้ ถ้ายกขึน้สู่วปัิสสนานู่น สมาธขิองไก่ป่า  

สมาธิของไก่บ้านกบัสมาธิของไก่บ้า ไก่บ้ามันยนืกรงไง มนัยนืกรง มนันับแต่ซี่กรง แลว้

มนัอยู่ในกรงนะ มนันับแต่ซี่กรง เวลาจะกินมนัต้องใหค้นเอาอาหารมาให้ แล้วถ้ามนัไม่ไข่ เขาก็

ไม่ใหอ้าหารนะ  

ไก่บา้น ไก่บา้นนะ เขากต็อ้งมสีตปัิญญาของเขา เขาจะศกึษา คนัถธุระ วปัิสสนาธุระ คนัถ

ธุระนี่การปกครอง ถ้าเป็นธรรมๆ นะ ค าว่า “เป็นธรรม” คนทีม่อี านาจวาสนาก็ความเป็นธรรมของ

เขา เขาประพฤตปิฏบิตั ิเขาท าคุณงามความดเีพื่อเขาๆ นะ เพราะคนมนัใฝ่ดไีง  

ถ้าคนเข้ากนัโดยธาตุ ธาตุมนัดมีนังาม มนัท าคุณงามความดขีองมนั แต่ธาตุทีม่นัจะมา

ท าลายกเิลสนะ กิเลสๆ นี่ หลวงปู่ มัน่ว่า “จตินี้แก้ยากนัก  จตินี้แก้ยากนัก”  แล้วหลวงตาท่านพูด

ไง สิง่ทีน่่ากลวัทีสุ่ดคอืกเิลสในใจของคน ถ้ามนัยงัมกีเิลสตณัหาความทะยานอยากมนัไม่มคีวาม

แน่นอนหรอก มนัพลกิมนัแพลงขึน้ไป มนัถงึคราวถงึวาระของมนั มนัแสดงออกทัง้สิน้ ถ้ามนั

แสดงออกทัง้สิน้ นี่ไง ครูบาอาจารย์ท่านถงึตอ้งระวงัไง นี่คอืพระกรรมฐานเรา   

พระกรรมฐานน่ีสมาธขิองไก่ป่า สมาธขิองไก่ป่าเขาพยายามรกัษาของเขา มขี้อวตัรปฏิบตัิ

ไว้เป็นเครื่องอยู่ๆ  เป็นเครื่องอยู่เพื่อให้หวัใจมนัไม่ฟุ้งซ่านจนเกินไป ถ้ามนัพอใจหรอืไม่ ถ้า

มนัไม่พอใจขึ้นมามนัดดีมนัดิ้นของมนั ถ้ามนัดดีมนัดิ้นของมนั เขากอ็ดนอนผ่อนอาหารไง 
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เวลาช าระดูแลใจของตนไง ไม่ใหก้เิลสมนัครอบง าไง ถ้าไม่ใหก้เิลสมนัครอบง า นี่สมาธ ิสมาธขิอง

ไก่ป่า เวลาสมาธขิองไก่ป่าตอ้งหายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ เขามกีารกระท าของเขา  

ถ้าไม่ก าหนดบรกิรรมด้วยความดื้อด้าน เวลามนัดื้อด้านขึน้มา มนัอวดดไีง อวดดว่ีา 

“สมาธมินัมอียู่แลว้ สมาธมินัมอียู่กบัเรา” แลว้ก็อยู่กบัสมาธอิย่างนัน้ นัน่มนัเป็นสมาธหิรอื  

โดยธรรมชาตนิะ เวลาศาสนาเจรญิรุ่งเรอืงขึน้มา ทุกคนกเ็คารพบูชาใช่ไหม ทุกคนกเ็คารพ

บูชา เราเป็นชาวพุทธ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แกว้สารพดันึก แลว้เวลาครูบาอาจารยท์่าน

ท า ท่านประพฤตปิฏบิตัจินไดคุ้ณธรรมในใจของท่าน ท่านมคีวามสุขของท่าน นี่ไง เวลาหลวงปู่

เสาร ์หลวงปู่ มัน่ หลวงตาท่านพูดเลย อยู่คนเดยีวมคีวามสุขทีสุ่ด เพราะสรรพสิง่ในโลกนี้มนัเป็น

อนิจจงั สรรพสิง่ในโลกนี้แปรปรวนตลอด ไม่มสีิง่ใดคงที่ ไม่มสีิง่ใดเป็นสมบตัขิองตน แร่ธาตุ

ทรพัยส์นิของโลกนะ  

แล้วเวลาครบูาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัของท่านขึ้นมา ถ้าเป็นสมาธิของไก่ป่า 

เพราะไก่ป่ามนัยกขึ้นสู่วิปัสสนาได้ มนัต้องให้จิตมีก าลงั มีสติเป็นสัมมาสมาธิท่ีมัน่คง

แข็งแรง เวลาเราท าความสงบของใจกนั จิตตัง้มัน่ๆ เวลาจิตตัง้มัน่แล้วถ้ามนัยกขึ้นสู่

วิปัสสนา วิปัสสนามนัเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง  

เวลามนัพจิารณาของมนัไปเป็นขัน้เป็นตอนขึ้นไป โอ้โฮ! มนัมหศัจรรย์ๆ  แลว้มหศัจรรย์

นะ เวลาคนเดนิขึน้ไป ถ้าวปัิสสนาไปได ้เวลาปัญญามนัหมุนไป ปัญญามนัพฒันาของมนัไป มนั

จะมคีวามมหศัจรรยถ์้าเป็นสมัมาสมาธ ิถ้าจติมนัตัง้มัน่ ถ้าจติมนัมกี าลงัของมนั มนัไม่ใช่ว่า โอย้! 

เหน็ตวัลอย เหน็แสงต่างๆ  

มนัเป็นโดยข้อเทจ็จรงินะ เวลาจติมนัสงบแลว้มนัสว่างไสว มนัอยู่ที่อ านาจวาสนา มนัอยู่ที่

จรตินิสยั จรตินิสยัของคนถ้ามนัเป็นอย่างนัน้มนักเ็ป็น แต่ถ้าเป็นอย่างนัน้แลว้ตามแสงไปแลว้จบ

หมด ส่งออก แลว้ถ้ามนัเหน็ล่ะ มนัเหน็โดยขอ้เทจ็จรงิ จติถ้ามนัสงบแลว้มนัจะมแีสงวูบๆ วบัๆ 
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มนัจะมดีวงอะไรต่างๆ ไอน้ัน่มนัเป็นการพฒันาระหว่างปุถุชน กลัยาณชน เวลากลัยาณชนผู้ที่

มสีตมิปัีญญาสามารถท าความสงบของใจไดง่้ายขึน้ๆ  

เพราะจตินี้เวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ จติทีเ่วยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะมนัจะแก้ไขมนัต้อง

แก้ไขที่จติ ไม่ใช่ไก่บา้ ยนืนับซี่กรงนัน่แหละ ธรรมะเป็นอย่างนัน้ ขนัธ์ ๕ เป็นอย่างนัน้ รูจ้กัขนัธ์ 

รูจ้กั... มนัเป็นซี่ ซี่กรง ไก่ยนืกรง มนัเป็นกรงไก่ ไม่ใช่ตวัไก่ แลว้พอเป็นตวัไก่แลว้มนัยงัเป็นใจ

ของไก่ ร่างกายของไก่ ขนไก่ ตวัไก่ ไม่ใช่ใจของไก่ ใจของไก่ที่เวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ไอต้วันัน้

แหละ ตวัชวีะ ไม่ใช่เป็นซี่กรงนัน่ ไปนับแต่ซี่กรงไก่ไง นัน่ขนัธ์ นัน่กเิลส  

โอย้! มนัห่างไกลมาก เพราะนี่ไง สมาธิของไก่ป่า สมาธิของไก่ป่ามนัเกิดขึ้น มนั

เกิดขึ้นท่ีหวัใจ  

สมาธิของไก่บ้าน สมาธิของไก่บ้านเขาก็มีสติมีปัญญาสมประกอบ 

สติสมัปชญัญะเพ่ือการศึกษา เพื่อความด ารงความเป็นพระเป็นไก่บ้าน  

ไก่บ้า สติสมัปชญัญะเป็นไก่บ้านมนักติ็เตียน เพราะมนัอยู่ข้างนอก มนัไม่เหมือนไก่

กรง ยืนกรง กรงของกูๆ  ไง กรงกย่ิูงใหญ่ไง ความรู้กย่ิูงใหญ่ ความเหน็ของกย่ิูงใหญ่ คนอ่ืน

ไก่บ้านมนัยงัไม่มีกรงเหมือนก  ู ย่ิงไก่ป่าแล้วจบเลย ไก่ป่าน่ีท าอะไรไม่เป็น ไก่ป่าไม่มี

สมบติัเป็นของตน ไก่ป่ามีแต่ขนั มีแต่ดแูลฝงู นัน่ไก่ป่า  

แต่ไก่ป่าเป็นไก่ทีจ่ติใจเขม้แขง็ จติใจของไก่ป่านะ ชาวบา้นเขาจบัไก่ป่าแลว้จะเอาไปบา้น

ไปเลี้ยง มนัอดตายเลย เราเหน็มาเยอะมาก อยู่ทางอสีาน เพราะว่าในบา้นเขา เขาเลี้ยงไก่ เลี้ยง

ไก่แลว้มนัอ่อนแอ มนัเป็นเชือ้โรคไดง่้าย เขาพยายามมาดกัไก่ป่าเพื่อไปผสมพนัธุ์ มนัไม่กินข้าว 

จนประชาชนใจอ่อนต้องเอามาปล่อยป่า 

ไก่ป่า ไก่ป่ามนัมีศกัด์ิศรี ไก่ป่ามนัรกัษาชีวิตของมนั ไก่ป่ามนัท าความสงบของใจ

เข้ามา ถ้าใจมนัสงบเข้ามา มนัเหน็ชีวะใจของตน ใจของตนท่ีย่ิงใหญ่ สมาธิของไก่ป่า  
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แค่สมาธ ิยงัไม่ได้วปัิสสนาอะไรกนัเลย แล้ววปัิสสนาคอือะไร วปัิสสนากค็อืนับซี่กรงไก่ใช่

ไหม นับซี่กรงไก่นับมกีีก่รง มกีีซ่ี่ ซี่กรง พอมนีิดหน่อยก็เจื้อยแจ้วไป นัน่เป็นกิเลส ไอ้นัน่มนัไก่

ของเรา เป็นสมบตัขิองเรา ไก่บา้ สมาธขิองไก่บา้ คอืบ่นพร ่าเพอ้ คดิว่าเป็นสมบตัขิองตนๆ เป็น

ไก่บา้ มนัเลยไม่เป็นไก่บา้น  

ไก่บา้นนะ ไก่บา้นเขากย็งัมสีตสิมัปชญัญะของเขา เขายงัซื่อสตัยก์บัธรรมและวนิัยของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ภาษาบาล ีเขากศ็ึกษาจากบาล ีศกึษาจากธรรมวนิัย ธรรมและ

วนิัยจะเป็นศาสดาของเรา เขาเคารพศาสดา ผูใ้ดกลา่วตู่พุทธพจน์ พระสงฆ์สวดถึง ๓ หน ไม่

ถอนทิฏฐิมานะของตนเป็นอาบัติสงัฆาทเิสส นี่อยู่ในวนิัยนัน่แหละ  

แต่ไก่บา้บอกของเขาถูกตอ้งหมด เราเป็นไก่ป่า ไก่ป่านี่เราเคยท ามาหมดแลว้ เราเคยเป็น

ไก่ป่ามาก่อน แลว้เราท าของเราไม่เป็น เรากเ็ลยมาเป็นไก่บา้นี่ไง แลว้บอกไก่ป่าไม่ม ี ไก่ป่าท า

ไม่ได ้ไก่ป่าไม่มวุีฒภิาวะ ไก่ป่าไม่มคีวามสามารถ  

แต่สมาธขิองไก่ป่า แค่ทีห่ลวงปู่ เสารท์่านท าความสงบของใจเขา้มา ถ้าความสงบของใจเขา้

มาแลว้นี่อาการ ดว้ยอ านาจวาสนา เหน็ไหม อาการของจติมนัยกขึ้น มนัมพีลงัที่ยกตวัขึ้น ท่านก็

พสิูจน์ของท่าน พอพสิูจน์แลว้นะ แล้วก็วาง พสิูจน์ว่ามนัเป็นอย่างไร พสิูจน์แลว้นี่สมาธไิง สมาธิ

คอืสมาธ ิจติสงบแลว้ถ้ามนัมสีติสมัปชญัญะ ถ้าเป็นสมัมาสมาธิ เพราะศีล สมาธิ ปัญญา สมาธิ

เขาใหย้กขึน้สู่วปัิสสนา สมถกรรมฐาน วปัิสสนากรรมฐาน  

ไม่มีสมถกรรมฐานมนัเป็นวิปัสสนึก พอวิปัสสนึกขึ้นมาแล้ว มนัก็เป็นเรื่องของ

ความนึกคิดทัง้ส้ิน เป็นจินตนาการ จินตมยปัญญามนัจินตนาการไปทัว่ ถ้าไม่มีครบูา

อาจารยท่ี์ดีนะ 

ถ้ามคีรูบาอาจารยท์ี่ดเีหน็ไหม ครูบาอาจารยท์ีด่ที่านจะใหเ้หตุใหผ้ล ธรรมทัง้หลายมาแต่

เหตุ ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ สิง่ทีเ่ป็นจนิตนาการที่รูท้ีเ่หน็ต่างๆ จะเหน็เทวดา เหน็อนิทร ์ เหน็

พรหม เหน็กส็กัแต่ว่าเหน็ แลว้ถ้าเหน็แลว้มปีระโยชน์อะไรหรอืไม่ นี่ไง สมาธิของไก่ป่า สมาธิ
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ของไก่ป่าไง เพราะไก่ป่ามหีลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ มคีรูบาอาจารยท์ีท่่านสมบุกสมบนัมาก่อน 

เวลาสมบุกสมบนัมาก่อนท าสิง่ใดใหม้นัเป็นประโยชน์กบัเราไง 

ถ้าไม่เป็นประโยชน์กบัเรา เวลาผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตั ิ เวลาออกประพฤตปิฏบิตัิขึ้นมา เวลา

ท าความสงบใจได้ โอ๋ย! มนัมคีวามสุขใจมาก แล้วถ้าไม่มสีติปัญญาที่ดูแลรักษามนัจะเสื่อม 

โดยธรรมชาตมินัเสื่อมทัง้นัน้ สิง่ใดมนัเจรญิแลว้เสื่อม เจรญิแล้วเสื่อม เวลาจติมนัเสื่อมมนัทุกข์

มนัยากทัง้สิน้ เวลาครูบาอาจารยท์ี่ท่านอบรมสัง่สอนมาเพราะอะไร เพราะคนท างานมนัจะเคย

เผชญิกบัความเจรญิแล้วเสื่อม เวลาเจรญิแล้วเสื่อม เวลาเสื่อมแลว้จะเอาขึน้มาได้อย่างไร  

คนทีไ่ม่มอี านาจวาสนา เวลาเจรญิขึน้มา มนักค็ดิว่าสิง่นัน้เป็นสมบตัขิองตน เวลามนัเสื่อม

ไปแลว้มนัทอ้แท้ กรรมฐานมว้นเสื่อ สกึไปมากมายมหาศาล ลองสกึไปมากมายมหาศาล แลว้เวลา

ทีย่งัอยู่นี่มนัก็อาศยัของเก่า อาศยัของเก่าคอืมแีต่สญัญาไง สมาธจิะเป็นอย่างนัน้ ปัญญาจะเป็น

อย่างนัน้ แต่ไม่มสีิง่ใดเป็นเนื้อหาสาระ ไม่มสีิง่ใดเป็นกจิจะลกัษณะ ไม่มสีิง่ใดเป็นสมบตัขิองตน 

ถ้ามีสมบติัของตนมนัมีความสุข “สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี” จิตสงบน่ีสมาธิของ

ไก่ป่าๆ ถ้าไก่ป่านะ เขารกัษาสมัมาสมาธิ รกัษาจิตท่ีตัง้มัน่ รกัษาจิตท่ีมีคณุธรรม ถ้าจิต

ท่ีมีคณุธรรม คนท่ีมีอ านาจวาสนา ถ้ามีสมาธิแล้วมนัรู้จกัผิดชอบชัว่ดี คนท่ีจิตสงบแล้ว

มนัรกัษาจิตของตน มนัเคารพพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  

เวลาจติมนัเสื่อม จติมนัเสื่อมมนัเทวทตั พอเทวทตัขึ้นแลว้มนัยิง่ใหญ่ๆ มนัจะหาสมบตัขิอง

ตน หาต าแหน่งยศถาบรรดาศกัดิ ์นัน่พูดถงึเวลามนัเสื่อม 

แต่ถ้ามนัเจรญิขึน้มา มนัเจรญิขึ้นมาเพื่อประโยชน์กบัตนนะ แค่จติสงบนี่พุทธะไง ผูรู้ ้ผูต้ื่น ผู้

เบกิบาน แต่พุทธะมนัเจรญิแลว้เสื่อมดว้ยสตดิว้ยปัญญา สมาธขิองไก่ป่าๆ สิง่ที่รูท้ีเ่หน็ขึน้มามนั

ส่งออก เวลาส่งออกขึน้มา ถ้ามนัสมาธสิ่งออก พลงังานส่งออกไง  

เวลาเดีย๋วนี้โทรศพัท์มือถือเวลาแบตหมดๆ แบตหมดใช้อะไรได้ ถ้าแบตมนัชารจ์แบต 

แบตเตม็นะ โทรศพัท์มนักใ็ชไ้ดน้ี่ก็เหมอืนกนั ถ้ามสีมัมาสมาธิ สมัมาสมาธิยกขึ้นสู่วปัิสสนาได้ 
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ถ้าสมัมาสมาธกิแ็บต ถ้าแบตมนัหมดแลว้แตค่นยงัเป็นคน พระมาจากคน ถ้าแบตมนัหมด แบต

มนัหมดกเ็รื่องโลกๆ ไง โลกียปัญญา โลกุตตรปัญญา โลกียปัญญาๆ กส็ามญัส านึกไง แล้วสามญั

ส านึกมนัเขา้กนัด้วยธาตุไง แลว้ถ้าด้วยจรตินิสยัไง แลว้มนักไ็หลไปไง เวลาแบตมนัหมดไง  

ท าสมาธ ิท าสมาธกิเ็พื่อชารจ์แบตขึน้มา ถ้ามนัมแีบตแลว้มนัไม่ใช่สามญัส านึกทีคุ่ยกนัเอง

ไง เพราะโทรศพัท์มนัมคีลื่น มนัตดิต่อกบัสงัคมภายนอกได้ มนัสื่อสารได้ สมัมาสมาธิๆ ถ้าจติ

มนัสงบแล้วถ้ามนัยกขึ้นสู่วปัิสสนาได้ แตต่วัแบตๆ นี่ไง นี่สมาธขิองไก่ป่า ไม่ใช่สมาธขิองไก่บา้  

สมาธขิองไก่บา้มนัเป็นเรื่องปุถุชน เวลาแบตมนัหมดแลว้ไง เรากเ็คยท า เรากเ็คยตวัลอย

ไปลอยมา เราเคยเหน็จุดเหน็ไฟเหน็ดวงต่างๆ คนบา้รูม้ากกว่านี้อกี คนท างานหนักเวลามนัจะ

เป็นลม ดาวเตม็ทอ้งฟ้าเลย จตินี้มหศัจรรยน์ัก แล้วเป็นภาวะอย่างนัน้ มันเป็นประโยชน์สิ่งใด 

จิตที่มันรู้มันเห็นร้อยแปด เวลาไม่มีครูบาอาจารย์ คนที่อาภพั เวลามนัไปรู้ไปเห็นสิง่ใดแล้ว

ตกใจ หลุดเลย จากคนปกตกิลายเป็นคนเสยีจรติไปกเ็ยอะแยะไป 

แต่ถ้ามคีรูบาอาจารย ์สิง่ทีม่นัเสยีจรติไปแลว้ กพ็ยายามสรา้งสตติัง้สต ิอยู่ทีว่าสนา เพราะ

คนพูดไง เวลาปฏบิตัริะวงันะๆ ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะไม่เป็นอะไรทัง้สิ้น จะมีสิ่งใดที่มันจะ

สยดสยองขนาดไหน ถ้ามนัเหน็นะ ถ้ามนัเห็น เห็นสยดสยองแลว้ตัง้สตไิว้ จบหมดล่ะ เพราะว่า

อะไร  

เพราะธาตุรูส้ ิง่ใดทีเ่ราเห็น เรารบัรูไ้ปจากจติทัง้สิน้ แลว้ถ้าไปจากจติทัง้สิน้ เราบรกิรรมพุท

โธ ถ้าพุทโธ อยู่กบัพุทโธชดัเจนแล้วมนัจะเหน็สิง่ใดได้ พุทโธๆๆๆ เน่ีย แลว้ถ้าพุทโธแลว้ถ้าจติ

มนัสงบ จติมนัเป็นจรงิขึน้มา เรารูไ้ด้ 

ครูบาอาจารย์ทีท่่านประพฤตปิฏบิตันิีส่มาธขิองไก่ป่า สมาธิของไก่ป่า ไก่ป่าเวลามนัทุกข์

มนัยากนะ มนัยงัไม่มีกิเลสคอยรุมเรา้ไง ถ้ามกีิเลสคอยรุมเรา้นะ มนัเร่ามนัรอ้นนะ หน้าชื่นอก

ตรม แต่ถ้ามนัมสีตมิปัีญญาขึน้มา สมาธขิองไก่ป่าๆ ไง เขาต้องมคี าบรกิรรมพุทโธ อานาปาน

สต ิแล้วปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าปัญญาชนๆ นี่ใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ 



สมาธิไก่ป่า ๒๐ 

©2021 www.sa-ngob.com 

ไอปั้ญญาอบรมสมาธเิขาคดิว่าเป็นวปัิสสนาไง เพราะค าว่า “ปัญญาอบรมสมาธ”ิ มนักต็รกึ

ในธรรม ตรกึในความรูส้กึนึกคดิ เวลามนัหยุด มนัหยุดแลว้ นัน่ล่ะสมาธเิกิดจากปัญญาอบรม

สมาธ ิสมาธไิง สมาธมินัยงัไม่สู่มรรค ๘ ไง เพราะปัญญาอบรมสมาธคิอืสามญัส านึก คอืความคดิ

ของมนุษย ์ความคดิของโลก ความคดิของโลกทศัน์ ความคดิกบัภวาสวะ ความคดิเกดิจากเรา  

เวลาเป็นสมาธิๆ  สมาธไิม่มตีวัไม่มตีน ไม่ใช่สตัว ์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา แต่

สตสิมัปชญัญะพรอ้มนี่สมัมาสมาธิ คนทีม่อี านาจวาสนายกขึน้สู่วปัิสสนาได ้ 

ค าว่า “ยกขึน้สู่วปัิสสนา” มนัจะเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ 

การเหน็กายเหน็อย่างไร การเหน็กายถ้าเหน็กายโดยเหน็เป็นภาพ ถ้าเหน็กายกจ็ติเราตัง้มัน่

หรอืไม ่ คนทีเ่หน็กายเป็นภาพนะ เป็นภาพแบบภาพทวีหีรอืเหน็เป็นเนื้อก้อน เหน็เป็นอวยัวะ 

เหน็เป็นกอ้นเนื้อ เหน็เป็นหวัใจ เหน็เป็นตบั พงัผดื เหน็เป็นอวยัวะต่างๆ ความเหน็รอ้ยแปด นี่

วาสนาของคนทัง้สิน้ 

แลว้สมาธ ิสมาธทิีม่นัตัง้มัน่นะ สมาธทิีม่นัเขม้แขง็นะ เวลาจติทีค่นยงัภาวนายงัไม่เป็น ถ้า

จติมนัตัง้มัน่ จติมกี าลงัขึน้มาเวลามนัเหน็ มนัเหน็ภาพใสเป็นแกว้เลย นัน่สมาธมิากเกนิไป ถ้า

สมาธมิากเกินไปมนัไม่มชัฌมิาปฏิปทา เพราะสมาธิเป็นองค์หนึ่งในมรรค ๘ งานชอบหรอืงาน

ไม่ชอบ  

อาหารถ้ารสมนัจดั อาหารที่มนัใส่เครื่องปรุงมากเกินไปมนักก็นิไม่ได ้ อาหารไม่มี

เครื่องปรุงเลยมนักจ็ดืชดื ไอน้ี่พูดอาหารนะ เพราะอาหารมนัหาไดจ้ากท้องถิน่ 

แต่ศลี สมาธ ิปัญญา งานชอบ เพยีรชอบ ระลึกชอบ มนัหาจากไหน มนัไม่มอียู่ในทอ้งตลาด 

มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทฏิฐโิก เป็นความรู้เฉพาะตนในจติ เป็นความเห็นของหวัใจ ไม่ใช่

ความเห็นของสมอง ความเห็นการวิเคราะห์วจิยัการคาดการหมาย การวเิคราะหก์ารวจิยั การ

คาดการหมายนี้เป็นปัญญาอบรมสมาธ ิเพราะเราการคาดการหมายโดยตรกึในธรรมเปรยีบเทยีบ
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กบัวเิคราะห์วจิยักบัธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กบัความรูส้กึนึกคดิของตน 

สูงสุดกเ็ป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ 

แต่เขาไม่รู ้ไก่บา้ ไก่บา้มนัไม่รู ้มนันับซี่กรงทีม่นัยนือยู่ในกรงนัน่ล่ะ แล้วภูมใิจๆ นะ ภูมใิจ

มาก ภูมใิจโดยความลงัเลสงสยั ภูมใิจโดยความไม่รู้ของตน เพราะความไม่รูข้องตนถงึว่าภูมใิจใน

ความเหน็ของตน 

แต่หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ ครบูาอาจารยข์องเรามีความรู้ความเหน็ส่ิงใด ท่านจะ

เทียบ ท่านจะเคียง ถ้าเทียบเคียงขึ้นมาแล้วเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง  

ดูหลวงปู่ มัน่ส ิหลวงปู่ มัน่เหน็ไหม ดูท่านประพฤติปฏบิตัิใหม่ๆ เวลาพิจารณากายๆ ก็

พิจารณากายโดยสามัญส านึก พจิารณากายโดยวทิยาศาสตร ์พจิารณากายโดยความคดิของเรา

ไง พจิารณากายโดยขอ้เทจ็จรงิของโลกไง แต่พจิารณาไปแลว้กเ็ท่านัน้ เพราะไม่มีสมาธิไง 

เพราะไม่เข้าถึงจิตไง  

แล้วพจิารณาแล้วพจิารณาเล่า เอ้อ! ท าไมเป็นอย่างนัน้ สุดทา้ยแล้วมาลาพระโพธสิตัว์ 

ลาบุญกุศลที่ไดส้รา้งมา บุญกุศลนัน้จะท าให้จตินี้ก้าวหน้าไปข้างหน้า ถ้าพระโพธิสตัว์ท าได้แค่

ฌานโลกีย์ พระโพธิสตัว์เข้าสู่อรยิมรรคอรยิภูมไิม่ได้ เพราะถ้าเขา้ไดส้ าเรจ็เป็นพระโสดาบนัมนั

ไปไหนล่ะ 

พระโพธสิตัวไ์ม่มตีน้ไม่มปีลาย จนกว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้พระองคใ์ดเป็นผู้

พยากรณ์ ถ้าพยากรณ์แลว้กลบัไม่ได ้แต่ถ้ายงัไม่มใีครพูดพยากรณ์ก็หมายถึงผลของวฏัฏะ จติ

ดวงนี้ พระโพธสิตัวน์ี้ไดส้ร้างคุณงามความดมีามาก ถ้าไดส้รา้งคุณงามความดมีามากจะไปดี

ทางโลกหรอืทางธรรม ถ้าทางโลกกส็ร้างคุณงามความดตี่อไป ถ้าสรา้งคุณงามความดตี่อไปมนัก็

พาประชาชนท าบุญกุศล ท าคุณงามความดี เป็นหัวหน้า เป็นผู้น าสงัคม นี่สร้างคุณงามความ

ดขีองตนต่อไป 
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แต่ถ้าจะพน้จากทุกขไ์ง ถ้าพน้จากทุกข ์ลาพระโพธสิตัว ์พอลาพระโพธสิตัวแ์ลว้ พอจติสงบ

แลว้ๆ นี่สมาธขิองไก่ป่า สมาธขิองไก่ป่าพอจติมนัสงบแล้วยกขึ้นสู่วปัิสสนาเห็นกาย เห็นกาย

วปัิสสนาคอืใช้งานชอบ งานชอบในวปัิสสนา งานชอบในการกระท า สตชิอบ สมาธชิอบ ปัญญา

ชอบ ความชอบธรรม เวลาพจิารณาไปแลว้มนัปล่อย เวลาออกจากวปัิสสนา เออ้! มนัตอ้งอย่างนี้

ส ิ

นี่คนที่มอี านาจวาสนา คนที่มสีติปัญญาเขาต้องทดสอบ ทดสอบความเหน็ของตนทีเ่รารู้

เราเหน็มนัจรงิหรอืไม่จรงิ มนัเป็นไป มนัจรงิหรอืไม่จรงิ เพราะความคดิมนัเป็นเรื่องโลก มนัเป็น

เรื่องพืน้ฐานใช่ไหม เพราะคนมชีวีะมชีวีติอยู่มนัคดิไดท้ัง้สิน้ คดิ เวลามนัเหนื่อย มนัเบื่อ มนั

พจิารณาวางไว้ เดีย๋วก็คิดใหม่ โดยธรรมชาตขิองธาตุรู ้ธาตุรูม้นัส่งออก สิง่ทีถู่กรูม้นัมอียู่พรอ้ม

อยู่แล้ว  

แล้วธาตุรู้ๆ ไก่บ้า คดิแค่นี้หรอื นี่หรอืเป็นวปัิสสนา คดิอย่างนี้หรอื นี่ไง สมาธขิองไก่บา้  

สมาธิของไก่บา้น ไก่บ้านเขาก็ศึกษาของเขา เขาก็ค้นคว้าของเขาตามความเข้าใจของ

เขา แต่เวลาท าได้อย่างเขา เวลาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ปรยิตั ิ ปฏบิตั ิ

ปฏเิวธ ถ้าเขามีการศึกษาของเขา เขาศึกษาแล้ว มีความเข้าใจแล้ว เขาอยากจะประพฤติ

ปฏบิตั ิ 

เวลาทีเ่ขาจะประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา มนักต็อ้งเป็นคุณสมบตัขิองเขา ถ้าสตกิต็อ้งเป็นสตขิอง

เขา ถ้ามสีต ิมสีตบิรกิรรมพุทโธ สิ่งที่มีการศึกษา สิ่งที่มีความลังเลสงสัยมันต้องวางให้หมด 

เพราะอะไร สมัมาสมาธิคอืสติสมัปชญัญะเอาชนะใจของตนได้ ใจของตนเอาชนะใคร เอาชนะ

กิเลสตณัหาความทะยานอยาก เอาชนะความลงัเลสงสยั เอาชนะการคาดการหมาย เอาชนะการ

จนิตนาการ เอาชนะการที่ว่าเรามอุีปาทานคาดหมายว่าจะเป็นอย่างไร แลว้สมาธจิะเป็นอย่างที่

คาดหมาย  
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ถ้าศกึษามาน่ีปรยิตั ิเวลาจะปฏบิตัิๆ   เหน็ไหม เวลาหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ หลวงตาพระ

มหาบวัทีว่่าเป็นมหามา “มหา ใหว้างสิง่ทีศ่กึษามาจากธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ วางไวใ้นสมอง เทดิทูนไว ้ไม่ใช่ดูถูกดูแคลนไม่เหน็ดว้ย” นี่สมาธขิองไก่บา้น  

ไก่บา้นกศ็กึษามา ศกึษาจนมคีวามรู ้ ความรู้นี้เป็นธรรมและวนิัยขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ เป็นประสบการณ์ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ แต่ยงัไม่เป็นของเรา 

ถ้ามนัจะเป็นของเรานะ เราอยากจะใหเ้ป็นของเราๆ มนัตอ้งเป็นจากการประพฤตปิฏบิตัิ เป็น

จากขอ้เทจ็จรงิ เป็นจากความจรงิในใจของตน ไม่ใช่เป็นจากความคดิเป็นจากสมอง 

ความสมองๆ สมองนี่โลกทศัน์ความเหน็ของเรา เพราะไม่เหน็ใจ เพราะไม่มสีมาธ ิ จงึไม่

รูจ้กัใจเป็นอย่างไร ไม่รูจ้กัสมัมาสมาธ ิสมัมาสมาธเิหน็ไหม สมัมาสมาธมิตีวัตนนะ เรื่องของสสาร

เรื่องของโลกวทิยาศาสตรเ์ป็นอนิจจงั มนัมขีองมนั แร่ธาตุมนัแปรสภาพของมนัโดยข้อเทจ็จรงิ

ของมนั แต่ผลของจติทีเ่วยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ เราเหน็ไหม เราไม่เคยเหน็ ไม่มใีครรูใ้ครเห็น

ว่ามนัเป็นตวัตน มนัเป็นความคดิต่างๆ ทีม่นัพูดมนัคดิทีศ่กึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ไดแ้ต่เงา ไม่ไดต้วัจรงิเลย 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ชีบ้อกไวห้มดแลว้แหละ แต่เราไดช้ื่อมนัหมดเลย ไม่เคย

เหน็ตวัจรงิ เป็นความจ า สิง่ทีจ่ ามาๆ จ ามาเหน็ไหม จ ามาแลว้กส็รา้งภาพเป็นไก่ยนืกรงไง แลว้ก็

ความจ านัน้เป็นสมบตัขิองเราๆ  

ไม่มหีรอก สญัญาความจ าไดห้มายรู้มนัเปลีย่นแปลง วนัน้ีคดิอย่างนี้ พรุ่งนี้คดิใหม่แลว้ 

แลว้เวลาคดิใหม่แลว้ เวลากรงขงั กรงขงัของกเิลสไง กเิลสมนัสรา้งกรงซบัซ้อน ไอไ้ก่อยู่ในกรง

ขงัของกเิลสมนักพ็ร ่าเพอ้ของมนัไปไง นี่ไก่บา้ 

ถ้ามันเป็นความจริงๆ สิ่งที่มกีารศึกษามามนัเป็นสญัญาเป็นความจ า มนัเป็นธรรมะของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ แลว้ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เราตรกึใน
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ธรรมๆ ไง พระโมคคลัลานะตรกึในธรรมๆ เวลาง่วงเหงาหาวนอนไง เวลาตรกึในธรรมๆ ตรกึใน

ธรรมจนเลยเถดิ  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาสอนไง ไปสอนพระโมคคลัลานะ ถ้าง่วงนอนให้

นอนซะ ถ้าปฏิบตัถิ้ามนัง่วงนอนเอาน ้าลูบหน้า แหงนหน้าดูดาว ใหม้นัสว่างไสว ใหม้นัชดัเจน

ของมนั ใหม้กีารกระท าของมนั ใหม้นัเป็นความจรงิขึน้มา 

ความจริงเป็นความจริงของเรา ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สาธุ พระ

พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระรตันตรยัเป็นศาสดาของเรา แต่เวลาศกึษามาๆ เป็นภาคปรยิตั ิ

ศกึษามาเป็นความจ า ศกึษามาเป็นสญัญา เวลาสญัญาขึน้มาแลว้ศกึษามาแลว้จะประพฤตปิฏบิตัิ

เขา้ไปกป็ฏบิตัไิปไม่ได ้เวลาจะไปปฏบิตัขิึน้มา มนัเป็นไก่ป่า มนัตอ้งออกประพฤตปิฏบิตัใินป่า  

อูย้! ในป่ามนัไม่ม ีท าอย่างนัน้ไม่ได ้มนัเป็นคนขี้ขลาด เป็นคนทีไ่ม่อาจหาญ สูไ้ก่บา้ไม่ได้ 

ยนืกรงใหเ้ขาเลี้ยง ยนืกรงเลย นี่คอืการกระท า นี่การปฏบิตัไิง เพราะมนัเป็นไก่บา้ 

ถ้าเป็นไก่ป่า ไก่ป่าไง เรากศ็กึษา เรากอ็ยู่กบัสงัคมมาทัง้สิน้ การเกดิเราเกดิจากพ่อจากแม่ 

เราเกดิมาจากโลก เราไม่ยิง่ใหญ่มาจากไหนหรอก  

เราเกดิมาจากโลก แต่ทีเ่ราพยายามหลกีเรน้ พยายามจะฝึกฝนตนขึน้มา เพราะเราเหน็ภยั

ในวฏัสงสารไง เหน็การเกิด การแก่ การเจบ็ การตายไง เหน็การเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ มนั

ไม่มทีีส่ ิน้สุดไง เรามีอ านาจวาสนาขึ้นมา เราอยากกระท าของเราขึ้นมาจรงิไง  

เวลาเราศกึษา เรากศ็กึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ในปัจจุบนัน้ี 

ต ารบัต ารามมีากมายมหาศาล ถ้าเราศึกษานะ เพราะพระกรรมฐานเขาศึกษา แต่ศึกษาแล้วไม่

สอบเอาขัน้เอาตอน ไม่ไปสอบเอาใบประกาศไง ถ้าการศกึษา เขาตอ้งศกึษาแล้วเขามคีวามรู ้เขา

มใีบประกาศไง แลว้ใบประกาศกแ็ขวนไวร้อบบา้นเลย เอาไว้เผาศพมนั 
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แต่ถ้าเป็นกรรมฐานเรา เราเอาหวัใจ เอาความจรงิในใจของเรา ถ้าใจของเรานะ ถ้าเรามสีติ

มปัีญญา เราฝึกฝนของเราขึน้มา ถ้าฝึกฝนขึ้นมามีครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติ

ปฏบิตัมิาแลว้นะ “จตินี้แกย้ากนะ จตินี้แกย้ากนะ” เราจะแกจ้ติๆ  แกจ้ติไปแกท้ีไ่หนล่ะ ไปว่ามนั

ไม่ได ้สอนมนัไม่ได ้หลวงปู่ เสารไ์ง หลวงปู่ เสารป์ระวตัขิองท่านนะ ท่านเทศน์น้อยมาก  

เวลาครูบาอาจารยถ์ามหลวงปู่ เสาร ์“ท าไมท่านเทศน์น้อย”  

“โอย้! ท าใหม้นัดู มนัยงัไม่ท าเลย”  

นี่กอ็ยู่ที่วาสนาไง ท าใหม้นัดูกช็วีติของท่าน การด ารงชพีของท่าน ในการประพฤตปิฏบิตัิ

ของท่าน ท่านท าใหเ้หน็ๆ เลยล่ะ แต่เราก็ยงัรูไ้ม่ได ้ท าใหม้นัดู มนัยงัไม่เอา ค าว่า “เอา” ไง 

แต่หลวงปู่ มัน่เวลาท่านท าของท่าน เพราะอ านาจวาสนาของคนมนัมาแตกต่างกนัไง 

หลวงปู่ มัน่เหน็ไหม เวลาท่านพูดกบัหลวงตา หลวงตาท่านพูดใหฟั้งประจ า เราท าคุณงามความดี

ไวม้าก การว่าท าคุณงามความดขีึน้มา เวลาท่านเกิดมาแลว้ ท่านก็อยากจะพน้จากทุกขไ์ป เวลา

ท่านประพฤตปิฏบิตั ิ ท่านกแ็สวงหาครูบาอาจารยไ์ง เวลาแสวงหาครูบาอาจารย์ ท่านกบ็วชใน

อุบลฯ  ท่านก็ศึกษาตามส านัก เวลาจะออกปฏิบตัิ เพราะมนัไม่มใีครเอาดว้ยไง หลวงปู่ เสาร์

ท่านกอ็ยากประพฤตปิฏบิตัิ หลวงปู่ เสารท์่านเป็นอาจารย์หลวงปู่ มัน่ ท่านพากันออกป่า หลวง

ปู่ เสาร์พาออกธุดงคน์ะ ออกธุดงคไ์ป 

ไม้ดบิๆ นะ ผูป้ระพฤตปิฏบิตัิ ผูบ้วชใหม่ น่าเห็นใจมาก ฆราวาสธรรมๆ ในนวโกวาทสิง่ที่

เป็นเรื่องยิง่ใหญ่ของพระบวชใหม่คือทนค าสอนได้ยาก นู่นก็ไม่ได้ นี่ก็ไม่ได้ มันผิดไปหมดเลย 

ผดิจรงิๆ เพราะอะไร เพราะเราเคยชนิ เราเคยชนิกบัสทิธเิสรภีาพ เราเคยชนิกบัความยิง่ใหญ่ 

ใครมองหน้าไม่ได ้เรานี้ยิง่ใหญ่นัก  

แลว้พอบวชมาแลว้ขึน้มา เป็นพระนวกะ มนัมพีระพีเ่ลี้ยง พระพีเ่ลี้ยงคอยอบรมสัง่สอน สิง่ที่

ขดัอกขดัใจมนัใชช้วีติไม่เหมอืนมนุษยเ์ลย ท าอะไรก็ไม่ได ้ท าอะไรกไ็ม่ได ้แต่ความจรงิได ้เพราะ

ถ้าไม่ไดท้ าอะไรผดิเลย เราอยู่โดยทีไ่ม่ท าสิง่ใดผดิ แต่นิสยัคนมนัเคยไง ถ้านิสยัคนมนัเคย เวลา
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มาบวชกแ็สนทุกขแ์สนยากอยู่แลว้ ยิง่ตอ้งมาหายใจนึกพุท หายใจออกนึกโธ ยิง่มาบงัคบัหวัใจอกี 

แค่บวชมาเป็นพระ วนิัยกท็ าล าบากไปหมดอยู่แล้ว ยงัจะบงัคบัใจอกี ตวักต็ดิขงัคุก จะขงัหวัใจอีก 

ขงัไม่อยู่หรอก ยิง่กดดนัเท่าไรมนัยิง่ไป 

นี่ไง เพราะมนัอยู่ทีว่าสนาไง ถ้ามวีาสนาขึ้นมาเวลาหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ เวลาหลวงปู่

เสารท์่านพาหลวงปู่ มัน่ออกป่า มนัออกไปแลว้ มนัไปท าไม คนเราอยู่ในบา้นในเมอืงมนัมี

ความสุข  ไก่บา้นมคีนอุ้มชูมคีนดูแลอยู่ ท าไมตอ้งไป  

ไก่ป่าหาอยู่หากนิเอง แลว้เวลาหาอยู่หากนิเอง ในเมื่อเราไม่สามารถควบคุมใจเราได้ เรา

เข้าป่าเข้าเขาไปโดยสุภาพบุรุษ เป็นนักปราชญ์นะ สร้างอ านาจวาสนามาขนาดนัน้ ไม่รู้ดรูี้ชัว่

หรอืว่าในเมอืงมนัสะดวกสบายอย่างไร ในป่ามนัทุกขย์ากอย่างไร แลว้ไปท าไม  

เวลาคนทีป่ระพฤตปิฏบิตัเิหน็กเิลส รูจ้กักเิลส รูเ้หน็ฤทธิเ์หน็เดชของมนั ดูพระใหม่ส ิ นู่นก็

ไม่ได ้ นี่กไ็ม่ได ้ ไม่มอีะไรไดส้กัอย่างเลย เวลาเขา้ไปอยู่ในป่า ไปอยู่ในป่าแลว้ยิง่ไม่ไดใ้หญ่เลย 

แลว้เวลาค ่ามดืเราไปอยู่ในป่าในเขาทีไ่ม่มสีิง่ใดคอยคุม้ครองดูแล เอาส ิ เสอืสางมนัมทีัง้สิน้ มทีุก

อย่าง ไปอยู่ในทีล่กึลบัต่างๆ เราเอาสิง่นัน้ช่วยใหเ้ราความคดิไม่ฟุ้งซ่านเกนิไป  

นี่ไง สมาธขิองไก่ป่าๆ ไก่ป่าเขายอมรบัความจรงิถงึความรูส้กึนึกคดิของคน แลว้ความรูส้กึ

นึกคดิของคนมนัมกีเิลสตณัหาความทะยานอยาก ไม่ใช่ไปป้อนมนัไง 

ไก่บา้ อยากจะคดิก็คดิใหญ่เลย มสีมุด ดนิสอ จดกนัใหญ่เลย โอย้! วเิคราะห์วจิยัเป็นธรรมๆ 

เป็นธรรมของไก่บา้  

แต่ถ้าเป็นไก่ป่าไม่เป็นอย่างนัน้ เวลาไก่ป่านะ เวลาท าความสงบ ท าความสงบเป็นพืน้ฐาน 

เวลาเป็นพืน้ฐานแล้ว ครูบาอาจารยท์่านมีประสบการณ์อย่างนัน้แล้ว ท่านถึงระวังลูกศิษย์

มาก หลวงปู่ มัน่เวลาพูด พระใหม่ๆ ตอ้งใหม้ขี้อวตัรปฏบิตัเิป็นเครื่องอยู่ของใจ ค าว่า “เป็นเครื่อง

อยู่ของใจ” ใหใ้จมนัมทีีพ่กั ใหใ้จมนัมทีีอ่บอุ่น ไม่ใช่ว่าเราจะสอนๆ แลว้ใจของคนมนัดิ้นรนไปทัง้

ทัว่ เพราะอะไร เพราะการประพฤตปิฏบิตัจิติตภาวนา เขาตอ้งการจติ เขาเอาจติมาภาวนา 
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ไก่บา้ นัน่น่ะ มนัเอาแต่อารมณ์ เอาแต่ความคดิ แลว้พอความคดิ กเิลสมนัยิม้เลยนะ เขา้ไม่

ถงึเรา กเิลสมนัยิม้เลย ผูรู้ส้ ิง่ใหถู้กรู ้ สิง่ทีท่ าคอืสิง่ทีใ่หถู้กรูค้อืจรตินิสยัสญัญาวเิคราะห์วจิยั

ส่งออกหมด พอมนัส่งออกไปนะ กเิลสมนัยิม้ ไม่เขา้มาถงึเรา พอไม่เขา้มาถงึเราแลว้มนัก็ไม่

แสดงตวั มนักไ็ม่ดิ้นรนไง โอโ้ฮย! สงบเสงีย่ม รอแต่เขาเอาอาหารมาให ้รอน ้ารออาหาร ถ้าขาด

น ้าขาดเดีย๋วตายหมดเลย 

แต่ไก่ป่ามนัต้องคุ้ยต้องเขี่ย ต้องหาทุกอย่างเพื่อด ารงชพี แลว้พยายามคน้ควา้หาใจของ

ตน นี่ถ้าครูบาอาจารย์ทีเ่ป็นจรงินะ แลว้เวลาท าความสงบของใจ เอาล่ะอยู่ทีจ่รตินิสยั เวลาหลวง

ตาท่านพูดถงึ เวลาคนทีภ่าวนาไปนะ พุทโธๆ หรอืใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เวลาจติมนัสงบ จติมนั

ลงไป ขณิกสมาธ ิอุปาจารสมาธ ิอปัปนาสมาธิ เวลามนัมีความสงบระงบัขึ้นมา เป็นพระมนัก็

สงบเสงีย่มขึน้ เป็นพระกม็จีติมกีริยิาทีส่วยงามเพราะว่าจติมนัสงบ จติมนัร่มเยน็ไง  

แต่เวลาจติมนัเร่ารอ้น การแสดงออกนัน้มนัก็กระทบกระเทอืนคนอื่นเหมอืนกนั การ

กระทบกระเทอืนนัน้มนัเป็นเรื่องธรรมดา ลิ้นกบัฟัน คนอยู่ด้วยกนัไง 

เวลาพระกรรมฐานเขารูจ้รติ รูน้ิสยักนั เขารกักนั เพราะมนัทุกขย์ากมาดว้ยกนัไง เหมอืน

ทหารออกรบ ทหารผ่านศกึในรุ่นไหนเขาจะคดิถงึเพื่อนเขา นี่เหมอืนกนั พระกรรมฐานเวลาออก

วเิวก พระกรรมฐานเวลาเขาผ่านวกิฤตใินชวีติ สิง่ทีเ่ป็นจรงิๆ  เหน็ไหม หลวงปู่ มัน่เวลาไปหนีไฟ

ป่า มหาน่ีเป็นเพื่อนตายๆ เพราะว่าท่านต้องมพีระอายุพรรษาน้อยคอยช่วยท่าน เพราะท่าน

เป็นพระที่แก่ชราภาพ  

เวลาท่านท าของท่านในหวัใจของท่าน เวลาครูบาอาจารยท์ี่ท่านประพฤตปิฏบิตัมิาท่านมี

ประสบการณ์ของท่านมา แล้วจติมนัแกย้ากๆ จติมนัดิ้นรนอย่างไร แล้วเวลาเจรญิๆ กด็งีามมาก 

เวลาเจรญิขึ้นมาก็เหมอืนพระอรหนัต์เลย อูย้! สุดยอด เวลาจติมนัเสื่อมนะ เลวกว่าสตัว ์

สรรพสิง่ในโลกนี้เป็นอนิจจงั ความด ีความชัว่มนักพ็ลิกหน้าเปลีย่นหน้ามาเล่นตลอด กเิลสใน

ใจของตนๆ มนัเปลีย่นหน้ามาเล่นตลอด แลว้ถ้าสมาธขิองไก่ป่าๆ จติสงบแลว้มนัร่มเยน็ขนาดไหน 
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แค่รกัษาใหม้นัเจรญิแลว้เสื่อม เสื่อมแลว้เจรญิ รกัษาไวร้กัษาไดย้ากเลย รกัษาสมาธ ิ รกัษาไว้ 

การรกัษาเหน็ไหม สิง่ทีว่่ามนัลอย มนัอะไรนัน่ ไอน้ัน่นัน่ล่ะจะท าใหเ้สื่อม ไอ้ทีรู่ว้าระจติ รูต้่างๆ 

นัน่อภญิญา เวลาอภิญญา อภญิญามาจากไหน แบต โทรศพัท์ไม่มแีบต แบตหมด ไปไม่ได ้

นี่ไง เวลาเราท าความสงบเกอืบเป็นเกอืบตาย เราชาร์จแบตมาเตม็เลย แล้วกโ็ทรเล่นไปหมด

เลย เล่นเกมหมดเกลี้ยง แบตหมด แล้วท าอย่างไรต่อ  

แต่ถ้าเป็นสมาธิของไก่ป่า เราชาร์จแบต เราพยายามท าใหม้นัดขีึน้แลว้ถ้ายกขึน้สู่

วปัิสสนาไง ถ้ายกขึน้สู่วปัิสสนาเหน็ไหม โทรศพัท์มอืถอืเขาสื่อสารเพื่อเป็นกจิจะลกัษณะเพื่อ

คุณประโยชน์เขาได ้นี่ไงถ้ายกขึน้ เราจะสื่อสารเรื่องอะไร เราตดิต่อสิง่ใด เรามธีุรกจิอะไร เราจะ

ตดิต่อกบัใคร ตดิต่อแลว้ตอ้งเสยีค่าโทรศพัท์ เสยีค่าคุยเสยีค่าพูดตลอดเวลา 

แต่มรรคไม่เป็นอย่างนัน้ เวลามรรค จติสงบระงบัแลว้นะ ถ้ามนัเหน็กาย เหน็เวทนา เห็น

จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ แล้วเหน็อย่างไร เวลามนัเหน็ สมาธมินัอ่อนแอ เวลาเหน็แลว้เหน็

เป็นภาพ เวลาสมาธเิบาบางลงภาพนัน้ลม้ไปเลย ถ้าพจิารณาโดยสตปัิญญาพจิารณากาย ถ้ามนั

จบัอารมณ์ความรูส้กึของเราได ้ถ้าจบัความเหน็ของเราได ้เวลามนัจะวปัิสสนา วปัิสสนาอย่างไร 

แต่ไอท้ีว่่าเหน็เป็นดวง เหน็เป็นจุด เป็นความสว่าง ไอน้ีม่นัเป็นอาการ มนัเป็นความเห็น

แล้วมนัมอียู่ประจ าใจสตัว์โลก ไอ้ที่บอกว่า “โอ้ย! เราลืมตา แล้วเราใช้สติปัญญาของเรา โอ๋ย! 

ชวนะมนัเต็ม ไอ้พวกหลบัตามันท าอะไรไม่เป็นหรอก”  

ลืมตา ลมืตาเหน็อะไร ลมืตาเป็นวปัิสสนาหรอื ลมืตา สญัญาทัง้นัน้ สญัญา ไก่ยนืกรง ไก่บา้ 

ยนืกรงแลว้มนักน็ับซี่กรง เพราะอะไร เพราะบาลกี็ไม่ยอมรบัของเขา บาลน่ีะไอนู่้นผดิ ไอ้นู่นผิด

ไปหมด ไก่บา้นก็ไม่ยอมรบัเขา ในการศกึษากบ็อกว่าสิง่นัน้บาลนีี่มนัเป็นบาลเีถื่อนไม่ใช่บาลี

ของเรา  
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แต่ไก่บา้นเขาศกึษามาโดยบาลไีวยากรณ์ โดยบาลสีนัสกฤต ชดัเจนของเขา แปลตรงตวั

เพราะเขาเป็นการศกึษา เขาศกึษาธรรมและวนิัยขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า ศึกษา

แล้วเป็นปรยิตัิ เวลาออกมาปฏบิตัิ เขาปฏิบตัิขึ้นมาให้ใจของเขาที่ศกึษามาเหน็ไหม 

ดูส ิ เวลาหลวงปู่ มัน่พูดกบัหลวงตาพระมหาบวั “เวลาจะประพฤติปฏิบติัไปแล้ว ถ้ามนั

เป็นความจริงแล้ว ปริยติั ปฏิบติั มนัจะมาเป็นอนัเดียวกนัเลย” 

ปรยิตัิคอืการศึกษา ธรรมและวนิัยเป็นบาลีเป็นสนัสกฤตต่างๆ นัน้ เป็นธรรมวนิัยของ

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าทีท่่านตรสัรูแ้ลว้ทา่นวางธรรมวนิัย วางธมัมจกัฯ อาทติฯ อนัตฯ 

ต่างๆ ท่านวางไว้แล้ว แล้วเราศึกษามาแล้ว ศึกษามาเป็นแนวทาง ศกึษามาน่ีไก่บา้น  

เวลาศึกษาเป็นปริยัติจะมาเป็นไก่ป่า  ไก่ป่าก็พยายามประพฤติปฏิบตัิขึ้นมา สิง่ที่เป็น

ความจ า สิง่ที่เป็นสญัญาขึ้นมา วางใหห้มดๆ อย่าใหม้นัขดั อย่าใหม้นัแยง้ อย่าใหม้นัเตะใหม้นั

ถบี หลวงปู่ มัน่ท่านเคยกระท ามาก่อน เวลาเราปฏบิตัขิึน้ไปถ้ามนัเป็นศลี เป็นสมาธ ิ เป็นปัญญา

ขึน้มาตามความจรงิ ถ้าเป็นสมาธกิเ็ป็นสมาธขิองไก่ป่า ไก่ป่าคอืมนัเป็นสมาธโิดยข้อเทจ็จรงิ  

สิง่ทีม่นัจะเป็นขอ้เทจ็จรงิ คนทีป่ระพฤตปิฏบิตัใิหม่ๆ  คนทีไ่ม่มปีระสบการณ์มนักต็อ้งมสีิง่

ใดเขา้มาโตม้าแยง้เป็นเรื่องธรรมดา อารมณ์ความรูส้กึของคนมนัไม่เหมอืนกนั สิง่ทีท่ าใหส้งบ

แลว้ใหส้งบเหมอืนกนั มนัเป็นไปไม่ได ้ 

ถ้ามนัมสีิง่ใดขึน้มา เขากแ็ก ้เขากไ็ขของเขา เขาตอ้งแกไ้ขของเขาขึน้ไปใหเ้ป็นศลี ใหเ้ป็น

สมาธ ิใหเ้ป็นปัญญา ใหเ้กดิมรรคเกดิผล เวลาทีป่ระพฤตปิฏบิตัติามความจรงิ ถ้ามนัเป็นมรรค ๔ 

มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ เป็นบุคคล ๔ คู ่โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทา

คามผิล อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัตมรรค อรหตัตผล เขามเีหตุมผีล มกีารตรวจสอบ นี่

ครอบครวักรรมฐาน  

นี่ไง หลวงปู่ มัน่เหน็ไหม ลูกศษิยล์ูกหาท่านมากมายมหาศาล เวลาพูดธรรมะกนัท าไมมนัจะ

ไม่รู้ แล้วเวลาครูบาอาจารย์ท่านกพ็ูดธรรมะกนั มนัเป็นข้อเทจ็จรงินะ โทรศพัท์ผดิคลื่นไม่ได้นะ 
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โทรศพัท์คนละยีห่อ้มนัโทรกนัไม่ได้ แล้วโทรจติล่ะ ธมมฺสากจฺฉา เอตมมฺงฺคลมุตฺตม  นี่สมาธิ

ของไก่ป่า ไก่ป่าเขามเีหตุมผีลมทีีม่าทีไ่ป มชีื่อจากปรยิตั ิมปีฏบิตัขิึน้มาโดยเหน็หน้ากเิลส ช าระ

ลา้งกเิลสตัง้แต่หลานมนั ลูกมนั พ่อมนั พญามารฆ่าหมดเลย แลว้คนทีไ่ม่เคยฆ่า  ไม่เคยเหน็

พญามารจะรู้ไดอ้ย่างไร 

เวลาหลวงตาท่านคุยกบัครูบาอาจารย์ถ้าจบสิ้นใช้ได้ ถ้าไม่จบสิน้ ฆ่าไดแ้ต่หลาน ลูกยงั

ไม่เคยเจอ แล้วพ่อมนัความโลภ ความโกรธ ความหลง ไม่เคยเหน็เลย แลว้เจา้วฏัจกัรล่ะ  

หลวงตาท่านพูด “ปฏบิตัมิา อวชิชา ใครก็รงัเกียจรงังอนทัง้สิน้ เวลาไปเจออวชิชามนัสวย

ยิง่กว่านางสาวจกัรวาล จติเดมิแทน้ี้ผ่องใส มนัสว่างไสว มนัผ่องมนัใส มนัอลงัการ มนัเหนือโลก 

มนัยิง่ใหญ่ แลว้มนัคอืใคร มนักค็อืจติไง จติมนัยิง่มนัใหญ่ จติมนัโอโ้ฮ! อลงัการ แล้วจะท าลายมนั

ไหม”  

นี่ไง แหวนเพชรไง เวลาท าลายมนั ไม่เหน็มนัดว้ย ไปยอมจ านนกบัมนั เป็นขีข้า้มนัใหม้นัขี่

คออยู่นัน่น่ะ แลว้กว่าจะเหน็มนั นี่ไงการเหน็ “จติเดมิแทน้ี้ผ่องใส จติเดมิแทเ้ป็นผูข้า้มพน้กเิลส” 

แล้วผ่องใสมงึเห็นไหม มสีติปัญญาจบัตวัผ่องใสได้ไหม มสีติปัญญารูเ้ท่าทนัจติตวัเองไหม แลว้

ถ้ารูแ้ลว้วปัิสสนาอย่างไร  

น่ีดูสิ สติ มหาสติ แล้วปัญญาญาณมันเป็นอย่างไร น่ีพิจารณาไป น่ีไก่ป่า สมาธิ

ของไก่ป่าชดัเจน มีท่ีมาท่ีไป สจัจะ อริยสจัจะ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ มรรคผลมีอยู่จริง  

แต่ไก่บา้มนัท าจนเลอะเทอะ จะเป็นปรยิตักิไ็ม่ใช่ จะเป็นปฏบิตักิไ็ม่เชงิ เป็นไก่บา้ เอวงั 


