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ณ วดัป่าสนัตพิุทธาราม ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ฟังธรรม ฟังธรรมๆ เพราะโอกาสฟังธรรมมันแสนยาก โอกาสฟังธรรมนะ เราต้องมี

อ านาจวาสนา ถ้าเราไม่มีอ านาจวาสนาเหน็ไหม ไม่มโีอกาสไดฟั้งธรรม  

เพราะองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าแสดงธรรม แสดงธรรมจากพระโอษฐ์ เวลาเขา

บอกนะ “ธรรมะจากพระโอษฐ์ ธรรมะจากพระโอษฐ์” โอษฐ์ใคร ธรรมะจากพระโอษฐ์ ธรรมะจาก

พระโอษฐ์ จดจารกึกนัมาเป็นพระไตรปิฎก เวลาพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี เป็นบาลี 

สนัสกฤต เวลาเป็นเถรวาทหรือเป็นมหายาน ถ้าเป็นเถรวาท บาล ี ถ้ามหายาน สนัสกฤต 

สิง่ทีฟั่งธรรมๆ ฟังธรรมตอ้งมกีารศึกษา ศกึษาภาษาบาลถี้าไดบ้าลแีลว้จะไปไขธรรมะของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ไขธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าด้วยการศกึษา 

ด้วยการค้นคว้า ด้วยสิง่ที่การศึกษาเจรญิ ถ้าโลกเจรญิ เจรญิอย่างนี้ เจรญิดว้ยสตปัิญญา เจรญิ

ดว้ยการศกึษา เจรญิด้วยการคน้คว้า  

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเวลาเจริญนะ เจริญในหวัใจของ

หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ เจริญขึ้นมาๆ เพราะหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านทุ่มเททัง้ชีวิต 

ทุ่มเททัง้ชีวิตและศกึษาส่ิงน้ีมา ค้นคว้าส่ิงน้ีมาเพ่ือเป็นสจัจะเป็นความจริงในใจของหลวงปู่

เสาร์ หลวงปู่ มัน่ เวลาเป็นจริง เป็นจริงในใจของหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ วางข้อวตัร

ปฏิบติัน้ีไว้ๆ  
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สิง่ต่างๆ เหน็ไหม ศกึษาคน้ควา้กนัมา ถ้าคน้คว้ากนัมาศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้มาแลว้พยายามจะประพฤติปฏิบตัขิึ้นมาก็ปฏิบตัิไม่เป็น ปฏิบตัิไม่ได้ แพก้เิลส

ของตน กเิลสของตนคอืจรตินิสยัของตน จรตินิสยัของตนต้องการความสุข ความสบาย ตอ้งการ

ความมชีื่อเสยีงกติตศิพัท์ กติตคิุณ  

เวลาต้องการชื่อเสียงกิตติศพัท์ กิตติคุณ มันก็ไปเข้ากับธรรมะทีเ่ก่าแก่ ก่อนทีจ่ะมี

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ โลกธรรม ๘ มลีาภ เสื่อมลาภ มยีศ เสื่อมยศ โลก

ธรรม ๘ ธรรมะเก่าแก่ มนัเป็นธรรมเก่าแก่ทีม่อียู่ดัง้เดมิอยู่แล้ว มนัเป็นกเิลสตณัหาความทะยาน

อยากทีเ่ขา้ไปกระตุน้ในหวัใจของสตัวโ์ลกอยู่แลว้ แลว้สตัวโ์ลกมกีเิลสตณัหาความทะยานอยาก

ในหวัใจของตน ปิดบงัในหวัใจของตน มนักช็อบเหมอืนกนัไง  

เหมอืนกบัสตัว ์ดูสตัวส์ ิในสตัวเ์วลาธรรมชาตขิองสตัวน์ะ มนัแย่งกนัเป็นผูน้ าฝงู นี่ไง หมา

หมู่ๆ เวลาสตัวข์ึน้มามนัแย่งกนัเป็นผูน้ าฝงู เวลามนัเตบิโตมาจากฝงูนัน้แหละ แลว้เดีย๋วมนักจ็ะ

ลม้ผูน้ าของมนั เวลาสตัว ์ ดูสงิโตนี่มนัจะเป็นหวัหน้าฝงูอยู่ไม่กีปี่ เวลามันน าฝูงของมนั สิง่ที่จะ

มาขบัไล่มัน ก็ลูกหลานของมนันัน่แหละ เวลาตวัผูโ้ตมามนัก็ขบัออกไป มนัเหลือแต่ตวัเมยีไว้ 

ไวแ้ต่เวลาฝงูมนัแตกแยก นี่ผูน้ าฝงู ผูน้ าฝงูเหมอืนสตัว ์

มนุษยเ์ป็นสตัวป์ระเสรฐิ มนุษยเ์หน็ไหม ไดเ้กดิเป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรพัย์ ในบรรดาสตัว์

สองเท้าองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ประเสรฐิทีสุ่ด  เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

ประเสริฐที่สุด องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สร้างสมบุญญาธกิารมามหาศาล  

ความว่ามหาศาล ไดส้รา้งสมบุญญาธกิารมหาศาลจนบารมเีตม็ บารมเีตม็ขึน้มา มาเกิดเป็น

เจา้ชายสทิธตัถะ เวลาเกดิเป็นเจา้ชายสทิธตัถะสิง่ทีค่น้ควา้ๆ สิง่ทีเ่กิดเป็นเจา้ชายสทิธตัถะ ใน

บรรดาสตัวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ประเสรฐิทีสุ่ด 
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มพีระเจา้สุทโธทนะเป็นพระบดิา พระมหามายาเป็นพระ

มารดา นี่มารดาเหน็ไหม สิง่ทีเ่ป็นพระบิดา พระมารดา ก็ต้องสร้างบุญกุศลมานะ ใครไม่ได้

สรา้งบุญกุศลมา ไม่ไดส้ถานะในการอุม้ครรภ์ใหเ้จา้ชายสทิธตัถะไดเ้กดินะ  

การปรารถนาเวลาเกดิมาแลว้เหน็ไหม เกิดมา พอเกดิแลว้พระมารดากส็ิน้ชวีติ สิน้ชวีติ

เพราะอะไร เพราะทอ้งนี่มนัเฉพาะเฉพาะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ การสรา้งสมบุญญาธิ

การมามหาศาลขนาดนัน้ มอี านาจวาสนาขนาดนัน้  

คนมวีาสนาเวลาคิด คิดที่ใฝ่ดีงาม พอใฝ่ดงีามเห็นไหม เวลาผู้ที่เกิดสหชาติๆ ได้สร้าง

บารมมีาทัง้นัน้ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย เวลาสรา้ง

คุณงามความดมีา สร้างคุณงามความดมีาจนมนัคดิแต่เรื่องดีๆ  ไง คนท่ีดีในบรรดาสตัวส์องเท้า 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าประเสริฐท่ีสุด  

ในความเป็นมนุษย์นะ มนุษยน์ี้เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ

มนัมบีุญมกุีศล มนัมบีาปอกุศล อวชิชาคอืความไม่รู ้ความไม่รูท้ าสิง่ใดมา สรา้งสมสิง่ใดมา การ

สรา้งมาๆ ความลบัไม่มใีนโลก ใจนี้เป็นผูส้รา้ง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา 

วิญฺญาณํ ตวันัน้เหน็ไหม สญัญาอย่างละเอยีดทีม่นัสะสมลงในภวาสวะในภพนัน้  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บพุเพนิวาสานุสตญิาณไง มนัไประลึกถึงตรงนัน้ แต่

ของเราสญัญา สญัญาความจ าได้ ขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ สญัญาๆ สญัญา

ทีจ่ ากนัอยู่นี่สญัญา สญัญาในขนัธ์ สญัญาในชาตปัิจจุบนัน้ี แลว้อวชิชาทีเ่ราจะประพฤตปิฏบิตักินั 

เราไม่รูไ้ม่เหน็หรอก 

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ดว้ยอ านาจวาสนาของท่าน ท่านประพฤตปิฏบิตัขิอง

ท่านมา ท่านท าคุณงามความดขีองท่านมา นี่ผูท้ีม่อี านาจวาสนาคดิแต่เรื่องดีๆ  แม้แต่คนจะชกัจะ

จูงจะชกัน าไปทางไหนมนัไม่ไป ไม่ไป  
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ตามหมู่ตามเพื่อนไป ในสมยัปัจจุบนั ดูเดก็แวน้ส ิเพื่อนๆ มนัพากนัไปทัง้นัน้ แล้วมันเห็น 

มนักท็นไม่ไหวไง เพราะความอยากของมนัวยัรุ่นไง วยัรุ่นกค็กึกค็ะนอง มนัคกึมนัคะนองอยู่ใน

ใจอยู่แลว้ แลว้ถ้ามนัไม่มหีมู่ไม่มพีวกมนัก็ไม่มใีครพาไป ถ้ามนัมหีมู่มพีวกแมแ้ต่คนเดยีวมนัก็

ชกัน าใหเ้ป็นหมู่เป็นพวก  

นี่อวชิชาคอืความไม่รูใ้นหวัใจของตน พญามารนี่รา้ยกาจนัก มาอยู่ในใจของตนนะ พออยู่

ในใจ เวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ  

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าเกิดเห็นไหม ด้วยอ านาจวาสนานะ ด้วยอ านาจ

วาสนาขึ้นมา มนัขึน้มาแลว้มนัมแีต่คดิอย่างดงีามๆ เวลาไปเทีย่วสวนไปเหน็คนเกดิ คนแก่ คน

เจบ็ คนตาย มนัมหศัจรรย ์ 

ไอเ้ราเหน็นะ เราเห็นทุกวนั ไปงานศพเหน็คนเกดิ คนแก่ คนเจบ็ คนตาย แลว้ยงัไม่ขนาด

นัน้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สิง่ทีเ่ป็นประเพณีวฒันธรรมของชาวพุทธไง วนรอบเมรุ ๓ 

รอบ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เวลาประเพณีทอ้งถิน่บางทีเ่ขาจะมนี ้ามะพรา้วลา้งหน้า เอ็งเกิดมา

มดืบอด เกิดแลว้เกิดเล่า เกิดน่ะ เวลาทอดผา้บงัสุกุลไง อนิจฺจา วต สงฺขารา สงัขารนี้ไม่เที่ยง 

เกดิตายๆ เตอืนตลอด ท าไมไม่ไดค้ดิอะไรกนัเลย ยงัเพลดิเพลนิกบัชวีติอยู่อย่างนัน้ ยงั

เพลดิเพลนิกบักเิลส ใหก้เิลสมนัครอบง าอยู่อย่างนัน้  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไปเทีย่วสวนเหน็ไหม เห็นคนเกิด เห็นคนแก่ เห็น

คนเจ็บ เห็นคนตาย เราต้องเป็นอย่างนัน้หรอื ค าว่า “เราต้องเป็นอย่างนัน้” นี่ด้วยอ านาจวาสนา

นะ   

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เกดิเป็นเจา้ชายสทิธตัถะ กาฬเทวลิอยู่บนพรหมนู่น

แน่ะ โลกธาตุนี่หวัน่ไหว ผู้มบีุญกุศลเกิดนะโลกธาตุนี่ไหวหมดเลย อยู่บนพรหมยังสะเทือน

เลย นี่กามภพ รูปภพ ภพในวฏัฏะนี่มไีหม นอนเล่นอยู่บนพรหมนัน่น่ะ  



สมาธิโมฆะ ๕ 

©2021 www.sa-ngob.com 

“เอ๊ะ! มนัเกิดอะไรขึ้น มนัเกิดอะไรขึ้นนะ อ๋อ! เจ้าชายสทิธตัถะประสูตแิลว้”  

แล้วเป็นเพื่อนกบัพระเจ้าสุทโธทนะ นี่สมยัพุทธกาลนะ มนุษย์นี่แหละ เพื่อนพระเจ้าสุ

ทโธทนะนี่แหละ เป็นพราหมณ์ระลกึชาตไิด ้๔๐ ชาต ิระลึกอนาคตได ้๔๐ ชาต ิระลึกชาตกิ็ระลึก

ได ้ไปนอนอยู่บนพรหม เขา้ฌานสมาบตั ิโลกธาตุนี่ไหวหมดเลย  

เวลาลงมา ลงมาเป็นเพื่อนกบัพระเจ้าสุทโธทนะ เพราะพรหมมวีาระจติรูต้่างๆ ได้

มหาศาล กร็ะลกึชาตไิด ้ลงมาหาเพื่อนพระเจ้าสุทโธทนะ พอขอดู เพราะพวกพราหมณ์เขาท่อง

มนต์ของพราหมณ์ ลักษณะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าลกัษณะ ๓๒ เห็นไหม 

ลายนิ้วมอืขด ขดเป็นก้นหอย ดูรอยพระธาตุๆ พระบรมสารรีกิธาตุทีท่ าบุญนัน่น่ะ  

มาถงึเหน็หมดเลย โอโ้ฮ! นี่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เกดิแลว้ ทัง้ดใีจ ทัง้เสยีใจ ดใีจ

เพราะอะไร เพราะตวัเองระลกึชาตไิด ้๔๐ ชาต ิอนาคต อดตีไดอ้ย่างละ ๔๐ ชาต ิไปนอนอยู่บน

พรหมได ้ไดฌ้านสมาบตั ิแต่ไม่สามารถจะแกก้เิลสได ้ดูส ิท าไดข้นาดนัน้นะ  

เวลาดใีจ ดใีจมาก องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เกดิแลว้ นี่แน่นอน ลกัษณะ ๓๒ ร้อย

เปอร์เซ็นต์ เพราะว่าท่องกนัมา พราหมณ์นี่ท่องบ่นกนัมาตลอดเลย แล้วลกัษณะทีม่นัครบ

สมบูรณ์นี่ไม่เคยเห็น นี่ใช่แน่นอน แต่ตัวเองก็ร้องไห้ เวลาร้องไห้ พระเจา้สุทโธทนะถาม

รอ้งไหท้ าไม รูถ้งึอายุขยัของตนนะ ตวัเองตอ้งตายไปก่อน ถ้าตวัเองไม่ไดต้ายไปก่อนนะ องค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรสัรูธ้รรมก็จะได้กาฬเทวลินี้อกีคนหนึ่ง แต่นี้ไม่ได้เพราะเขาตาย

ไปก่อน 

นี่พูดถงึคนทีม่บีุญวาสนา นี่เรื่องทางโลก เรื่องของวฏัฏะ  

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สรา้งอ านาจวาสนามามากกว่านัน้ พอมากกว่านัน้ถงึเหน็

คนเกดิ คนแก่ คนเจบ็ คนตาย “เราต้องเป็นขนาดนัน้หรือ” ค าว่า “เป็นขนาดนัน้”  
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เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาเกดิ พราหมณ์พยากรณ์ไว้แล้ว ถ้าได้อยู่ทาง

โลกจะเป็นจกัรพรรดิ จะรวบรวมประเทศอนิเดยี ไม่ตอ้งใหอ้งักฤษมารวบรวมให ้ จะรวบรวม

ตัง้แต่สมยัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ รวบรวมเป็นประเทศอินเดยีเลย แต่นี่ตอ้งเป็นแว่นเป็น

แควน้นะ ตอ้งใหอ้นิเดยีมายดึมาครอง แลว้ถงึรวมเป็นอนิเดยีได้ 

สิง่ต่างๆ สิง่ทีม่นัเป็นจรงิๆ มนัเป็นจรงิเป็นข้อเทจ็จรงิอยู่แล้ว เรามีอ านาจวาสนาอยู่แล้ว 

เวลาถ้าบวชจะได้เป็นศาสดา เพราะว่า ค าว่า “ไดบ้วชจะไดเ้ป็นศาสดา ไดเ้ป็นองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า” พระเจ้าสุทโธทนะต้องการให้เป็นจกัรพรรดิ มแีต่สิง่ดงีาม มแีต่ของรื่นเรงิ มี

แต่นางฟ้อนร า ถึงเวลาฟ้อนร า มนักว็าสนา เวลาเขาฟ้อนร ากห็ลบัไปเสยีก่อน ตื่นมานางฟ้อนร า

นอนอยู่นัน่ เหน็เหมอืนซากศพ    

ทุกวนัน้ีเขาฝึกอสุภะ อสุภะกนัอยู่นี่ไง นี่ไง ชาวพุทธเราไปตามวดัตามวาจะมโีครงกระดูก

แขวนไว้ในตู้ไง แขวนไว้ในตู้ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมแลว้ เรื่องอสุภะ 

เรื่องการพจิารณา เราถงึไดรู้้ไง แต่สมยันัน้มนัยงัไม่ม ี ถ้ารูว้าระจติเขารูจ้รงิๆ เหาะเหนิเดนิฟ้าก็

เหาะเหนิเดนิฟ้าจรงิๆ ในสมยัปัจจุบนันี้เหาะกน็ัง่เครื่องบนิ รูว้าระจติกโ็ทรศพัท์ ไดห้มดล่ะ พอ

วทิยาศาสตรม์นัเจรญิขึน้มา แต่สมยั ๒,๐๐๐ กว่าปี เรื่องนี้ยงัไม่ม ี 

แลว้ถ้ามนัมมีนัเป็นความจรงิกเ็ป็นความจรงิ เป็นความจรงิเห็นเป็นซากศพ มนัขยะแขยง 

ไอพ้วกเราก็เหน็ว่ามนัเป็นสิง่ทีด่ีงาม พระเจา้สุทโธทนะท าใหเ้ป็นอย่างนัน้ ปราสาท ๓ หลงั จะ

ไม่ใหเ้หน็คนแก่เลย มแีต่สาวสวย มแีต่นางสนมทีย่อดเยี่ยม ฟ้อนร า มแีต่ความเพลดิเพลนิ จะ

เอาไวใ้หเ้ป็นจกัรพรรด ิ

แต่เวลาออกดว้ยวาสนาของตน ดว้ยบุญกุศลของตน ด้วยความเป็นมหาบุรุษของตน เวลา

ออกไปเที่ยวสวนเหน็คนเกดิ คนแก่ คนเจบ็ คนตาย เราตอ้งเป็นเช่นนัน้ดว้ยหรอื มหาดเลก็บอก 

ใช่ ทุกคนเกดิ แก่ เจบ็ ตาย ดว้ยกนัทัง้สิน้ ถ้ามนัเกิด แก่ เจบ็ ตาย ดว้ยอ านาจวาสนาของคนนะ 

มนัตอ้งมฝ่ีายตรงขา้มทีไ่ม่เกดิ ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย  
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ฉะนัน้ มนัมเีกิด แก่ เจบ็ ตาย มนัก็ต้องมไีม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย แต่มนัจะมทีีไ่หน 

มนัหาทีไ่หนไง 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าค้นคว้าเอง หาเอง เวลาดว้ยอ านาจวาสนานะ เวลาออก

จากราชวงัไปประพฤตปิฏบิตัขิองตน ด้วยสจัจะ ด้วยความจริง ด้วยอ านาจวาสนาของตน 

อ านาจวาสนาสร้างสมมามากน้อยแค่ไหน เวลาพระเจ้าสุทโธทนะจะชกัน าเป็นจกัรพรรด ิ

นี่กเ็หมอืนกนั เราเกดิมาในชาตปัิจจุบนัน้ี ใครทีม่อี านาจวาสนามากน้อยแค่ไหน ถ้ามนัเขา้

สู่ธรรมๆ เขา้สู่ธรรมหมายถงึว่าประพฤติปฏิบตัิตามความเป็นจริง เราจะมีอุดมการณ์ของเรา 

เราจะมคีวามจรงิของเรา เราจะมคีวามมัน่คงของเรา แลว้ถ้าเราปฏบิตัแิลว้บุคคล ๔ คู ่บุคคลๆ 

ใครเป็นบุคคล  

นี่ไง เวลาท าความสงบของใจเข้ามาๆ ใจมนัสงบที่ไหน บุคคล ๔ คู่ใครเป็น เวลาสวดมนต์

สงัฆคุณ บุคคล ๔ คู ่ท าความดสีมัมาทฏิฐดิงีามทัง้สิ้น ท ามาๆ เราสรรเสรญิพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ไง เราไม่เห็นคัดค้านเห็นแตกต่างไง แล้วมันจะเห็นความจรงิหรอืไม่ไง ถ้ามนัเหน็

ความจรงิขึ้นมามนัจะเป็นความจรงิในหวัใจของตน ถ้าเราจะประพฤตปิฏบิตัติามความเป็นจรงิ

ขึน้มาในใจของตน ถ้าในใจของตนมนัจะเห็นสจัจะความจริงอนันัน้   

แต่ถ้ามนัไม่เหน็ไง คนท าบุญกุศลมากม็ ี คนท าบาปอกุศลมากม็ ี เวลาเวยีนว่ายตายเกิดใน

วัฏฏะ เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะมหาบุรุษท าแต่คุณงามความด ี เวลาสมยัพุทธกาลนะ โมฆ

บุรุษๆ ท าแต่ความชัว่ๆ ไง  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ออกประพฤตปิฏบิตัแิลว้ ตรสัรู้เป็นองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้แลว้ไปโปรดพระเจ้าสุทโธทนะแลว้มนัมคีวามเชื่อมัน่ มนัเจรญิงอกงาม แลว้ราช

กุมารทัง้ ๕ ออกบวช ตัง้แต่พระอุบาลเีป็นกลับกเป็นคนใชข้องเจา้ชาย เจา้ชายพระนันทะ เทวทตั 

อนุรุทธะ ทัง้ ๕ ออกบวชใหช้่างกลับกบวชก่อน บวชก่อนให้เป็นอาวุโส ตวัเองประพฤตปิฏิบตัิ

กนัมา  
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ถ้าเป็นมหาบุรุษ มหาบุรุษเป็นผูท้ีท่ าคุณงามความดี ท าคุณงามความด ีพระนันทะเป็นพระ

อรหนัต์ พระอุบาลเีป็นพระอรหนัต์ ค าว่า “เป็นพระอรหนัต์” พอเป็นพระอรหนัต์ท าสิง่ใดล่ะ เลิศ

ในทางวนิัย เลิศทางวนิัยเป็นผู้มอีธิกรณ์เกิดขึ้นในสงฆ์เป็นผูค้วบคุมผูดู้แล องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้จะใหพ้ระอุบาลีเป็นผูต้ดัสนิ พระอานนท์ พระอานนท์เป็นผู้ที่อุปถมัภ์อุปัฏฐาก

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ดว้ยความเคารพดว้ยความบูชา  

ถ้าเป็นมหาบุรุษไง มหาบุรุษนะ มหาบุรุษในหวัใจของตน ถ้าในหัวใจของตนมันมีศักดิม์ี

ศรี มันมีคุณงามความดีขึ้นมาท าสิง่ใดกท็ าเพื่อสงฆ์ๆ  ไง ท าเพื่อสงฆ ์เพื่อความดงีาม รบัภาระ 

รบัผดิชอบ  

ดูพระสารบีุตร พระโมคคลัลานะ อคัรสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวา เวลาเผยแผ่ธรรมๆ 

เป็นอคัรสาวกเบื้องซ้าย เบื้องขวา เป็นเสนาบดแีห่งธรรม เวลาแจกแจงธรรมะ เพราะการเผย

แผ่ธรรมมนัมลีทัธศิาสนาอื่นอยู่แลว้ ผูท้ีม่สีตมิปัีญญาเวลาเขาโตแ้ยง้กนัด้วยธรรมะๆ เวลา

โต้แย้งกันปราบราบเรียบ เพราะอะไร เพราะสจัจะความจรงิ สจัจะความจรงิไง  

แต่โมฆบุรุษล่ะ โมฆบุรุษเหน็ไหม โมฆบุรุษอยากมชีื่อเสยีง โมฆบุรุษตดิในลาภ ตดิใน

สกัการะ โลกธรรม ๘ ธรรมะเก่าแก่มนัมขีองมนัอยู่แล้ว โลกธรรม ๘ แลว้กเิลสของคนมนัก็มอียู่แลว้

ไง แต่พุทธธรรมสิง่ทีเ่ป็นสจัจะความจรงิ เวลามนัจะเกดิขึน้ มนัเกิดขึน้มาจากหวัใจทีม่ัน่คง หวัใจ

ทีด่งีาม กว่ามนัจะเกดิได ้กว่ามนัจะเกดิไดเ้หน็ไหม ถ้ามนัเกดิไดม้นัตอ้งมหีลกัเกณฑ์ มนัตอ้งท า

คุณงามความด ี 

คุณงามความดเีห็นไหม อาศยัคุณงามความดเีป็นหนทาง มคัโคทางอนัเอกๆ ทีจ่ะเอา

หวัใจของตนให้พ้นจากกิเลสตณัหาความทะยานอยากได้ นี่ทางอนัเอก ทางอนัเอกแล้วทางมนั

อยู่ไหนล่ะ เราไม่ท าสิง่ใดเลย เราจะไม่ไดส้ิง่ใดเลย  

มหาบุรุษเขาสรา้งแต่คุณงามความด ี เขาท าเพื่อพระพุทธศาสนา เขาจรรโลง

พระพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ “เธอกบัเราพรอ้มทัง้ ๖๐ องค ์พน้จากบ่วงที่
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เป็นโลกและบ่วงที่เป็นกิเลส” นี่มหาบุรุษเขาท าเพื่อสจัธรรม ท าเพื่อคุณงามความด ี เพราะ

หวัใจเขาเป็นธรรม 

โมฆบุรุษ เวลาเทวทัตนะ สิ่งที่จะเริ่มเป็นอย่างนี้  ในพระไตรปิฎก เทวทตัเหน็นาง

วสิาขาเวลามาเยี่ยมเยยีนพระ เขากม็นี ้าอ้อย มนี ้าผึง้ มาถวายพระไง นี่มหาบุรุษท าเพื่อคณะสงฆ์ 

ท าเพื่อคุณงามความด ี เผยแผ่ธรรม เขาศรทัธาความเชื่อเขากถ็วายไง เขาผ่านเทวทตัไป ผ่าน

เทวทตัมา ไอ้เขาผ่านไปผ่านมามนัจะเป็นอะไรไป ก็ไอแ้ค่น ้าผึง้ น ้าออ้ย   

แต่ในธรรมบท เทวทตัมีความน้อยใจ “ท าไมข้ามเราไป ขา้มเรามา พวกนัน้เขาเป็น

เจา้ชาย เรากเ็ป็นเจา้ชาย เขาเป็นญาตกิบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เรากเ็ป็นญาตกิบัองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เป็นเครอืเป็นญาตกินั ท าไมไม่เห็นหวัเราเลย” โมฆบุรุษๆ  โมฆ

บุรุษเหน็ไหม  

มหาบุรุษเขาบวชมา บวชมาเหน็ไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมแลว้ 

เวลาไปโปรดพระเจา้สุทโธทนะเป็นพระอรหนัต์ เอาสามเณรมาบวชเป็นพระอรหนัต์ นางพมิพาก็

ออกมาบวช นางโคตมีก็ออกบวช เขาเป็นพระอรหันต์เป็นคุณความดทีัง้นัน้  

แต่เทวทตัไปน้อยเนื้อต ่าใจ ไปต้องการให้เขาเห็นศักดิศ์รีของตน 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไปเทีย่วสวนเหน็คนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย มนั

ตอ้งมฝัีง่ตรงข้ามทีไ่ม่เกดิ ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย การไม่เกดิ ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย มนัจะท าอย่างไร 

เวลาท าอย่างไร บุพเพนิวาสานุสตญิาณ อดตีชาตเิหน็ไหม อย่างทีก่าฬเทวลิระลึกอดตีชาติได้ 

๔๐ ชาติ เขาระลึกของเขาได้ แต่เขาระลกึดว้ยก าลงัของจติเขามมีากน้อยแค่ไหน องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ระลกึไม่มตีน้ไม่มปีลายยาวเหยยีด  

นี่ไง เวลายาวเหยยีดขึน้มา มนักแ็บบว่าในสมยัปัจจุบนัน้ี ไอพ้วกแอบอา้งพุทธพจน์ๆ โลก

จะแตก โลกจะแตก  
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แลว้ดูเวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ บพุเพนิวาสานุสตญิาณไม่มตีน้ไม่มปีลาย 

จุตูปปาตญาณเหน็ไหม ถ้าไม่สิน้กเิลสมนักต็อ้งใหอ้วชิชาพาเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะไม่มตีน้ไม่

มปีลาย เวลาดงึกลบัมาอาสวกัขยญาณท าลายอวชิชาในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

ท าลายอวชิชาในใจขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าด้วยมรรค ๘ ด้วยสจัธรรม ด้วย

ความจริง วมิุตตสิุขๆ  

มนัรู้ มนัเห็นเป็นข้อเท็จจรงิ ไม่เลื่อนลอย ไม่ใช่อยู่ในต ารับต าราที่ท่องจ ากันมาปาก

เปียกปากแฉะ แล้วไม่มีอะไรเป็นชิน้เป็นอนัไง  

ถ้ามนัเป็นจรงิหวัใจที่มอี านาจวาสนามบีารมี เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย มนัทุกข์

มนัยากขึน้มาขนาดไหน เวลาเกิด แก่ เจบ็ ตาย มนัเป็นเรื่องจรงิจงั เวลามนัทุกขม์นัยากมนับบี

คัน้หวัใจของเราเขา้มานะ  

แต่ไอพ้วกโมฆบุรุษมนัอยากดงัอยากใหญ่อยากมชีื่อเสยีง อยากใหเ้ขานบัหน้าถอืตา เฮย้! 

โมฆะ โมฆบุรุษมนัเริม่จากตรงนัน้ พอไม่ได้ดัง่ใจขึน้มากระฟัดกระเฟียดฟาดงวงฟาดงาหาเรื่องไป

เรื่อย 

โมฆบุรุษมนัเริม่ตน้จากนางวสิาขามนี ้าผึง้ น ้าอ้อย มาถวายพระ มาถวายพระก็ถวายพระ

ที่เขาจรรโลงศาสนา เขาส่งเสรมิพระพุทธศาสนา เขาไม่ได้มาให้นักเลงโต โมฆบุรุษไง ยิ่งใหญ่

แต่ไม่มสีิง่ใดเป็นชิ้นเป็นอนั ถงึเวลาแล้ว ถ้าอย่างนัน้ตอ้งแสดงตวั ฌานสมาบตัิๆ เรื่องฌานๆ 

เวลาฌานสมาบตัิ มันก็ท าของมนั เวลาท าแล้วแปลงร่างต่างๆ ไปครอบง าอชาตศตัรู  

นี่เห็นไหม ผลของวัฏฏะๆ สิ่งที่ใครท าเวรท ากรรมมา อชาตศตัรู เวลาอชาตศตัรูเกิด

เหน็ไหม พระเจา้พมิพสิารเป็นพ่อ  มหาดเล็กบอกเลยจะท าปิตุฆาต ให้จดัการตัง้แต่เป็นกุมาร

ซะ เวลาอย่างนัน้พระเจา้พมิพสิารกร็กักเ็ลยตัง้ชื่อว่าอชาตศตัรู ชาตนิี้ไม่เป็นศัตรูกับใครทัง้สิ้น 

ยอดคนเลย แล้วเลี้ยงมาอย่างดี เลี้ยงมาอย่างดนีะ เพราะเลี้ยงมาอย่างดนีี่มนัสิง่แวดล้อมไง  
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แต่กรรมเพราะเวลาเกดิมา พราหมณพ์ยากรณ์อยู่แลว้ สุดทา้ยแลว้กฆ่็า เพราะเทวทตัโมฆ

บุรุษไปอบรมสัง่สอน ไปครอบง าเขา ท าให้เขาอยากได้อ านาจ อยากได้สมบตัิ ให้เขาท าลาย

พ่อเขา ทัง้ๆ ทีเ่ขา เวลาเทวทตับอกนะ บอกใหป้ฏวิตั ิใหย้ดึอ านาจ  

“ท าไมตอ้งยดึ เดีย๋วพ่อกใ็ห”้  

“แลว้ถ้าเอง็ตายก่อนพ่อเอง็ล่ะ”  

นี่โมฆบุรุษ แหย่เขาเรื่อย แต่มนัด้วยเวรด้วยกรรม เขาก็มเีวรมกีรรม เขาจะแกไ้ขอย่างไร

กแ็ลว้แต่ สุดทา้ยแลว้อชาตศตัรูก็ฆ่าพ่อ การฆ่าพ่ออนันัน้ ถ้าไม่ไดฆ่้าพ่อนะ นี่ปิตุฆาต ถ้าไม่ได้

ฆ่าพ่ออย่างน้อยจะได้เป็นพระอนาคามี  

เพราะอชาตศตัรูเวลาหมอชวีกพาไปหาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แล้วไดฟั้งธรรมๆ 

โอย้! ทัง้ซาบซึ้ง ทัง้เคารพบูชา ทัง้จะขวนขวายจะเอาจรงิเอาจงัขึ้นมา แต่เขาคบมติรไม่ดีก่อน

ไง นี่ไง โมฆบุรุษไปท าให้เขาเสยีหายไง 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าพยากรณ์เลย ถ้าไม่ท าปิตุฆาตนะ อย่างน้อยพระ

อนาคาม ีเขาศรทัธาของเขามาก ชื่นชมองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้ามาก แต่ก็มาทีหลังไง 

มนัมาทหีลงั แต่การท าความชัว่อนันัน้ไปแลว้ โมฆบรุุษ โมฆบุรุษท าลายตนเอง แลว้ท าลายคนอื่น

ทัง้สิน้  

เวลาเทวทตัท าลายสงฆ์ ท าให้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้หอ้พระโลหติ ธรณีสบูลง

นรกอเวจเีป็นๆ นี้เลย ใครจะเชื่อไม่เชื่อมนัเป็นสทิธิ ์

แต่ความจรงิๆ นะ คนท าชัว่ขนาดไหนมนักต็อ้งชัว่อย่างนัน้ คนท าคุณงามความดีๆ  มหา

บุรุษเหน็ไหม มหาบุรุษ ดูส ิตัง้แต่พระอุบาลมีาเลย พระอนุรุทธะ พระสารบีุตร พระโมคคลัลานะ 

ท าแต่คุณงามความด ีท าคุณงามความดเีพราะอะไร  
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เพราะมันเข้ากบัธรรมไง สจัธรรมๆ สจัธรรมมนัยิ่งใหญ่ มนัยิง่ใหญ่เพราะอะไร เพราะสจั

ธรรมนี่มนัเกดิขึน้ได ้มนัเกิดขึน้ไดด้้วยมรรคด้วยผล ดว้ยมรรคด้วยผลเห็นไหม พระสารบีุตร พระ

โมคคลัลานะสรา้งสมบุญญาธกิารมาขนาดไหน จะเป็นอคัรสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวา มหาษุ

รุษต่างๆ กไ็ดส้รา้งบุญกุศลขึน้มาไดเ้กดิเป็นสหชาต ิ 

ค าว่า “สหชาติ” ทุกคนอยากเกิดสหชาติ เกิดพร้อมองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

แล้วให้มศีรทัธามคีวามเชื่อในพระพุทธศาสนา แล้วมคีวามเชื่อในพระพุทธศาสนา ให้องค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าแสดงธรรม เพื่อให้เราบรรลุธรรม เพื่อใหเ้ราพน้จากกิเลสตณัหา

ความทะยานอยากอนันัน้ไป  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมขึน้มาแลว้เสวยวมิุตตสิุขๆ สุขอนัที่ไม่มสีิง่

ใดเปรยีบเทยีบได ้เราก็อยากไดสุ้ขอย่างนัน้ ได้สุขอย่างนัน้เห็นไหม แต่เวลาสุขอย่างนัน้ขึ้นมา 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เผยแผ่ธรรมๆ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาจะ

ปรนิิพพาน เวลาพระอานนท์คร ่าครวญๆ นะ จะนิมนต์ใหอ้งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้อยู่

ต่อไป  

เพราะพระอานนท์เป็นพระโสดาบนั ขณะทีเ่ป็นพระโสดาบนั ปุถุชนคนหนามนักต็อ้ง

ขวนขวายสรา้งบุญกุศลของตน เวลาพระอานนท์อุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ดว้ย

บุญกุศล ด้วยการการกระท า ด้วยฟังธรรมๆ เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้นิพพานไป

แลว้ พระอานนท์จะไดเ้ป็นพระอรหนัต์ขึน้มา แลว้พระอานนท์เป็นผูจ้ดจ าธรรมวนิัย ธรรมขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไวม้ากมาย เวลาสงัคายนาขึน้มา กไ็ดพ้ระอุบาลกีบัพระอานนท์เป็น

ผูท้ีส่บืทอดมา 

สิง่ที่ได้สร้างบุญกุศลๆ มานะ ขนาดเป็นพระโสดาบนัยงัคร ่าครวญนะ ยงัร้องไห ้ยงัอยาก

ใหอ้งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้อยู่กบัตนต่อไปนะ  
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ “อานนท์ ถ้าในอนาคตกาล ผู้ที่จะอุปัฏฐากองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าต่อไป ก็จะไม่มใีครท าไดเ้หนือเธอ เธอไดส้รา้งบุญกุศลเอาไวม้าก มหาบุรุษ 

เราปรนิิพพานไปแลว้ ๓ เดอืน เธอจะไดเ้ป็นพระอรหนัต์วนันัน้”  

นี่ค าว่า “ได้เป็นพระอรหันต์” สิ่งที่ได้เป็นพระอรหันต์ ทุกคนพยายามขวนขวาย พยายาม

กระท าของเราขึน้มา เพื่อความสิน้จากทุกข์ๆ  ทีม่หาบุรุษๆ ผูท้ีท่ าคุณงามความดมีา เขาจะสรา้ง

คุณงามความดีของเขามา นี่มหาบุรุษ เชื่อฟังธรรมในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ แลว้มนัมหีวัใจทีล่งธรรมๆ ค าว่า “ลงธรรม” แล้วเวลาประพฤติปฏิบตัิเข้าไปแล้วถ้าใจมนั

เป็นธรรม อย่างพระสารบีุตร พระโมคคลัลานะ ใจเป็นธรรม ความทีเ่ป็นธรรม ธรรมมนัยิง่ใหญ่

ไง ธรรมมนัเหนือโลกไง 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า ภิกษุทัง้หลายเธอพน้จากบ่วงทีเ่ป็นโลก โลกธรรม 

๘ มลีาภ เสื่อมลาภ มยีศ เสื่อมยศ อยากดงั อยากใหญ่ อยากมชีื่อเสยีง เธอพน้แลว้  

คนพ้นแล้วมนัจะดิ้นรนไหม นี่ธรรมเหนือวฏัฏะไง เหนือโลกไง ถ้ามนัเหนือไง “เธอพ้น

จากโลกและพ้นจากเป็นทพิย์” ทพิยส์มบตั ิอนาคตไง ทพิยส์มบตักิารเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ 

กาฬเทวลิไง ระลกึอดตีชาตไิด ้๔๐ ชาต ิเธอพน้หมดแลว้ พน้หมดแลว้มนักไ็ม่มอีะไรในหวัใจแลว้ 

วมิุตตสิุขๆ สุขอนัยิง่ใหญ่ไง  

ถ้ามนัมสีุขอนัยิง่ใหญ่ นี่พระสารบีุตร พระโมคคลัลานะ พระอุบาล ี ครูบาอาจารยท์ี่เป็น

ธรรมๆ มนัจะมอีะไร มนัไม่มสีิง่ใดมา ช่วยเผยแผ่ธรรมเพราะประโยชน์ไง องค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ปรารถนาจะรือ้สตัวข์นสตัว์ รือ้สตัวข์นสตัวด์ว้ยสจัจะ ด้วยความจรงิ ไม่ใช่รือ้

สตัวข์นสตัวด์ว้ยพวกโมฆบุรุษ  

โมฆบุรุษคอืมนัว่างเปล่า มนัไม่ไดพู้ดถงึธรรมไม่ถงึวมิุตตสิุขไง มนัพูดถงึชื่อเสยีงไง มนัพูด

ถงึน ้าออ้ย เนยใส เนยขน้ นางวสิาขามาถวายพระ “ท าไมมนัขา้มหวัเราไป ขา้มหวัเรามา ท าไม

ไม่เหน็ความส าคญัของเราเลย” พน้อะไรน่ะ อย่างนี้พน้หรอื  
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ส่ิงท่ีมหาบุรษุเขาพ้น พ้นจากบ่วงท่ีเป็นโลกและบ่วงท่ีเป็นทิพย ์ โลกธรรม ๘ มีลาภ 

เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ โมฆบุรุษไม่พน้ ไม่พน้ขึ้นมาแล้วยงัเอามาเป็นยาพษิ เพราะมันมียา

พษิมนัถึงเข้าไปกระตุ้น กระตุ้นกิเลสของตน พอกระตุ้นกิเลสของตนพยายามจะประพฤติ

ปฏบิตัขิึน้มาไง  

เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  “กึ่งพุทธกาลศาสนาจะเจรญิอกีหน

หนึ่ง ศาสนาจะเจรญิอกีหนหนึ่ง”  

เวลาศาสนาเจรญิ เจรญิทีไ่หน  

องคห์ลวงปู่ มัน่แสดงธรรมไวเ้ลย เจรญิตัง้แต่พระจอมเกลา้ฯ กึง่พุทธกาลๆ ไง เจรญิ พระจอม

เกลา้ฯ ฟ้ืนฟูๆ เพราะพระมนัเหลวไหล เพราะพระเป็นพระแต่ชื่อไง เพราะพระเป็นพระแต่ชื่อก็

พยายามจะท าตวัของตวัให้ได้ แต่ท่านมอี านาจวาสนาแค่นัน้ ท่านต้องไปปกครองประเทศ 

แล้ววางธรรมวนิัยที่จะให้ใกล้ชดิธรรมวนิัยต่อๆ เน่ืองกนัมา  

เวลาต่อเน่ืองขึน้มา เวลาหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ ท่านมาบวชของท่าน ท่านออกประพฤติ

ปฏบิตัขิองท่าน ท่านคน้ควา้ของท่าน ท่านคน้ควา้ในใจของท่าน ท่านพยายามท าในใจของท่าน 

โลกก็บบีคัน้ไง จะให้ท่านมชีื่อมเีสยีง จะให้เป็นเจ้าคณะจงัหวดั เจา้คณะอ าเภอ จะใหเ้ป็น

อุปัชฌาย ์ท่านหน ีหน ีหน ีหนี หนีทัง้นัน้ ท่านไม่เอาอะไรเลย ท่านจะเอาหวัใจของท่าน  

เวลาท่านจะเอาหวัใจของท่าน ถ้ามนัเป็นความจรงิขึ้นมา ถ้าเป็นความจรงิขึ้นมาเห็นไหม 

สิง่ที่เป็นจรงิขึ้นมามนัจรงิที่ไหน ก็เป็นจรงิที่หวัใจไง แล้วหวัใจมนัเป็นได้อย่างไร ก็เป็นได้ที่

พระจอมเกล้าฯ ฟ้ืนฟูมาๆ ฟ้ืนฟูมา มนัใกล้ชดิ ฟ้ืนฟูมนัเป็นกรอบ ศลีธรรมๆ ไง ศลีธรรมขึน้

มาแลว้ถ้ามนัลงใจมนัคน้ควา้ๆ คน้ควา้ขึ้นมา ค้นคว้าขึ้นมาเวลามันเป็นจริงในใจอนันัน้ ถ้าเป็น

จริงนี่มหาบุรุษ มหาบุรุษมนัมศีลีมธีรรม  
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โมฆบุรุษ นี่ไงแค่น ้าผึง้ น ้าอ้อย มนักย็งัเริม่คดิน้อยเน้ือต ่าใจแลว้ ชื่อเสยีงกติตศิพัท์ กติติ

คุณ มนัยิง่อยากได ้ พออยากไดแ้ลว้มนัท า ท าไม่ได ้ อยากไดค้อือะไร ใจมนักระดา้ง พอใจมนั

กระดา้ง ใจมนัเป็นปมไง เพราะท าสมาธิๆ  ท าสมาธไิม่เป็นหรอก  

แต่หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านท าของท่าน ลม้ลุกคลุกคลานมา คนทีป่ระพฤตปิฏบิตัจิะรูว่้า

เอาชนะใจตนมนัยากแคน้ขนาดไหน เวลาออกประพฤตปิฏบิตันิะ ดูส ิ เวลาเราออกมาปฏบิตักินั 

เรากอ็ยากไดธ้รรมๆ แล้วธรรมมนัอยู่ทีไ่หน  

เวลาหลวงตาท่านไปหาหลวงปู่ มัน่ “ท่านมาหานิพพานใช่ไหม นิพพานไม่ไดอ้ยู่บนภูเขา

เลากาทัง้สิน้ นิพพานไม่ไดอ้ยู่ในต ารา” ต าราเขยีนว่านิพพาน แต่มนัชื่อ แลว้ขอ้วตัรปฏบิตัขิึน้มา 

มนักเ็ป็นขอ้วตัรปฏบิตัิ เวลาหลวงตาท่านปฏบิตัไิปแลว้ไง  

ในพระไตรปิฎกมีแต่วิธีการๆ ท่านไม่บอกไว้เลย เรื่องโสดาบนั สกิทาคาม ี อนาคาม ี

ไม่ได้พูดไว้เลย พูดแต่ว่าเวลาสงัโยชน์ สงัโยชน์ขาด ขาดเป็นอย่างไร บุคคล ๔ คู ่บุคคล ๔ คู ่

คุณธรรมเป็นอย่างไร  

ถ้าคุณธรรมเป็นอย่างไร เวลาปฏบิตัไิปถ้าใจเป็นธรรม ใจเป็นธรรมนะ ถ้าเป็นมหาบุรุษเขา

คน้ควา้ ขวนขวาย มีการกระท า แล้วตรวจสอบในใจแล้ว ตรวจสอบในใจเล่า ตรวจสอบใน

ใจแล้วในใจเล่า เพราะมันเป็นที่หวัใจนัน้ เพราะอะไร จตินี้เวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไปเทีย่วสวนเหน็คนเกดิ คนแก่ คนเจบ็ คนตาย แล้วใคร

เป็นคนเกดิ คนแก่ คนเจบ็ คนตายล่ะ เวลาเราตายจากภพชาตนิี้ไปแลว้ เราจะไปไหนล่ะ ถ้าเรามี

กเิลสตณัหาความทะยานอยาก เราตายไปดว้ยขนัธมาร ดิ้นรนเจบ็ปวดแสบรอ้น เศรษฐจีะตาย

นับขอ้มอืนับแลว้นับอกี สมบตัมิเีท่าไรๆ ไง มนัตายไปดว้ยความทุรนทุรายไง ตายไปดว้ยความ

ไม่พรอ้มไง  

แต่เวลาคนทีม่คีุณธรรม เวลากิเลสมนัตาย เวลาประพฤตปิฏิบัติกิเลสมันตาย พอกิเลส

มันตายไปแล้ววิมุตติสุข มันมีอะไรเกิดมอีะไรตาย การเกดิและการตายนี้ของโกหกทัง้สิน้ มนัเป็น
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สมมุติๆ ไง จรงิตามสมมุติ แต่เพราะเรามีคุณธรรม เรามกีารประพฤตปิฏบิตัติามความเป็นจรงิ

ขึน้มา มนัถึงไดช้ าระลา้งกิเลสเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป เวลาครูบาอาจารยท์่านประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา 

ท่านท าคุณงามความดขีองท่านมาอย่างนี้ นี่มหาบุรุษ  

แลว้โมฆบุรุษปฏบิตัลิ่ะ มนัไม่ไดส้จัจะความจรงิอะไรทัง้สิน้ เวลาว่าเวลาจะประพฤตปิฏบิตัิ

ขึน้มาสมาธไิม่ตอ้ง สมาธไิม่ตอ้งท า เวลาปัญญา ปัญญาของเราเลิศเลอ สงัคมสงฆ์ๆ มนัต ่า

ทรามไปแลว้ ผดิพลาดไปทัง้สิน้ ในสงฆไ์ม่มใีครถูกหมดเลย มเีราถูกอยู่คนเดียว เรานี่เป็นผู้

ค้นคว้าถูกต้องดงีาม แม้แต่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่กส็อนผดิ หลวงตากส็อนผดิ ครูบาอาจารยเ์รา

ผดิหมดเลย  

น้ีมหาบุรษุนะ มหาบรุษุเกิดขึ้นมาจากมรรคจากผล คนจะดี ดีเพราะการกระทาํ เวลา

เกิดคณุธรรมในหวัใจ เกิดจากมคัโคทางอนัเอก เกิดจากสจัจะความจริง ไม่ใช่เกดิจากการ

คาดหมาย เกิดจากการตคีวาม เกิดจากความเหน็ของตน ความเห็นของตนมนัเป็นความเหน็ผดิ 

ถ้าความเหน็ถูกตอ้งดงีามเขาเคารพ เคารพบูชา  

เวลาหลวงตาพระมหาบวั เวลาท่านพูด ท่านเป็นมหานะ เวลาท่านพูดถึงเห็นไหม พูด

ถึงอนัตฯ อาทติฯ อนัตฯ รปูสฺมํิปิ นิพฺพินฺทติ เวทนายปิ นิพฺพินฺทติ สญฺญายปิ นิพฺพินฺทติ ท่าน

บอกว่า ละขนัธ์ ๕ แลว้นิพพาน ท่านบอกว่ามนัไม่สมบูรณ์ แต่ในอาทติฯ มโนวิญฺญาเณปิ 

นิพพินทติ มโนสมผฺสฺเสปิ นิพฺพินฺทติ ทัง้มโนกน่็าเบื่อหน่าย ความสมัผสัของมโนก็น่าเบื่อ

หน่าย ท่านบอกอาทติฯ สมบูรณ์แบบ  

เวลาคนที่ปฏิบตัิไปเพราะมนัเป็นในใจ พอใจมนัเป็นแล้ว เวลามนัเทยีบเคยีงไปใน

พระไตรปิฎกมนัอนัเดยีวกนัๆ แต่คนที่ยงัไม่เป็น เวลาประพฤตปิฏบิตัไิปแสนทุกขแ์สนยาก 

แสนทุกขแ์สนยากเพราะกเิลสตณัหาความทะยานอยากของคน  

แลว้ถ้าจติใจเรามอี านาจวาสนา ถ้าอยู่ในกลุ่มของมหาบุรุษมนัลงธรรมลงวนิัย เคารพในธรรม

ในวนิัย เคารพในสทิธิของบุคคล มนัเป็นสทิธขิองเขา เราก็เป็นสทิธขิองเรา ถ้าบวชเป็นพระแลว้ 
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บวชเป็นพระแลว้เหน็ไหม ศลี ๒๒๗ กเ็ป็นศลี ๒๒๗ เหมอืนกนั ศลีเสมอกนั ทฏิฐิเสมอกัน 

ความเหน็เสมอกนั ความอยู่จะเป็นความสุข สิง่ทีม่กีารกระท า การกระท าถ้ามนัเป็นจรงิไง 

ถ้าท าเป็นจรงิขึน้มา ครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา หลวงปู่ มัน่ท่านสอนเลย 

ท าสมาธ ิ ท าความสงบใจเขา้มาก่อน ท าความสงบของใจเข้ามาก่อน ถ้าใจมนัสงบระงบัเขา้มา 

แลว้ใจมนัจะสงบไดอ้ย่างไร ใจมนัสงบไม่ไดเ้หน็ไหม ดูส ิ ดูหวัใจเราสงบระงบัหรอืไม่ เราตัง้ใจ

ปฏบิตัไิหม  

ทุกคนตัง้ใจ ศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มีเป้าหมายเลยพ้นทุกข์ แล้ว

ก็อยากจะประพฤติปฏิบตัิขึ้นมา เดนิจงกรม นัง่สมาธภิาวนาขึน้มา ๑๐ ปี ๒๐ ปี มาบ่นมากเลย 

๑๐ ปี ๒๐ ปีมาแลว้กก็รรมฐานม้วนเสื่อ เลกิไป แลว้จะกลบัมาใหม่ “หลวงพ่อช่วยผมหน่อย หลวง

พ่อช่วยผมหน่อย” จะไปช่วยอะไรล่ะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ยงัช่วยไม่ไดเ้ลย  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้วางธรรมและวนิัยนี้ไว้ เราเป็นผูช้ีท้างๆ เธอต่างหาก เธอ

ต่างหากตอ้งหาหนทาง เธอต่างหากตอ้งหาใจของตนใหเ้จอ เธอต่างหากเหน็ไหม ถ้าเธอต่างหาก

ตอ้งหาหนทางใหเ้จอ ครูบาอาจารยท์่านถงึเมตตา  

ครูบาอาจารย์มหาบุรุษของพวกเราของกรรมฐาน ท่านมขีอ้วตัรปฏบิตัไิวใ้ห ้แลว้ลูกศิษย์

ลูกหา หลวงปู่ มัน่ท่านพูดไวแ้ล้วมนัจะแซงหน้าแซงหลงัไง อวดดีๆ  อวดดบิอวดด ีท าสมาธิเห็น

ไหม นี่ท าสมาธ ิท าสมัมาสมาธ ิพลงัจติๆ พลงัอะไรของมงึ  

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสจั ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกข ์

จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสจั  

แลว้จติทีม่นัจะกลัน่ออกมาจากอรยิสจัเอาที่ไหนไปกลัน่ เอาในต ารบัต าราใช่ไหม เอาใน

การคาดหมายใช่ไหม เอาในการนึกคดิใช่ไหม ถ้ามนัเป็นจรงิๆ ไง ถ้ามนัไม่เป็นจรงิมนักเ็ป็นโลก

ไง เป็นโลกกเ็ป็นสงัคมโลกไง นี่ไง นี่โมฆบุรุษ เวลาจะอบรมสัง่สอนใช่ไหม ท าสมาธิๆ  รูจ้กัหรอื

สมาธ ิเขาบอกเคยท าหลบัตาสมาธมิาแลว้ หลบัตาสมาธนิี่ใชไ้ม่ได ้ตอ้งลมืตาสมาธ ิ 



สมาธิโมฆะ ๑๘ 

©2021 www.sa-ngob.com 

สมาธิมนัไม่มหีลบัตาลืมตาใดๆ ทัง้สิ้น ถ้าจะท าสมาธิๆ ถ้าท าสมาธิไม่เป็นมนัก็เป็น

สมาธิโมฆะ ที่เอ็งท ากนัมนัเป็นโมฆะ มนัไม่มเีหตมุผีล โดยธรรมชาตขิองคน นิสยัของคนไม่

เหมอืนกนั ใครมลีูก ลูกแต่ละคนนิสยัเหมอืนกนัหรอื นิสยัลูกเราเองยงัไม่เหมอืนกนัสกัคนหนึ่ง 

แลว้นี่ท าสมาธิๆ  จะใหม้นัเหมอืนกนั จะใหเ้ป็นสูตรส าเรจ็ทีต่วัเองว่านะ  

นี่ไง ไอ้ไก่ยนืกรงไง มนัมแีต่ซี่กรง นับแต่ซี่กรงนัน่นะ แลว้กภ็ูมใิจในซี่กรงของตนไง สมาธิ

ตอ้งมหีนึ่ง สอง สาม สี ่หา้ พอดเีป็นริ้วกรงไก่เลย  มนัจะเอามาจากไหน  

มนัตามความชอบใจ ถ้าชอบใจเรานัน่นะใช่ ถ้ามนัขดักบักเิลสของตน ไม่ใช่ นี่ไงๆ มนัเป็น

โมฆะไง สมาธโิมฆะ มนัโมฆะตัง้แต่สมาธแิลว้มนัจะเป็นธรรมไปไดอ้ย่างไร มนัเป็นธรรมไปไม่ได ้

เพราะมนัเป็นโลกยีะ  

ค าว่า “โลกยีะ” คอืความรูส้กึนึกคดิของเรา แล้วความรูส้กึนึกคิดของตนมันต ่าต้อย พอมัน

ต ่าต้อยขึ้นมาแล้ว มันตะแบงไปเรื่อยล่ะ ตะแบงของมนัตามความพอใจของมนัไง เวลาตะแบงก็

ตะแบงในพระไตรปิฎก ธรรมและวนิัยขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้  

หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านก็ประพฤติปฏิบัติขึ้นมา ท่านเคารพลงธรรม ลงใน

ธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า น่ีมหาบุรษุ มหาบุรษุนะ  

เวลาหลวงตาท่านพูดประจ า ในการประพฤติปฏิบตัิของเราเวลามนัยาก ยากเพราะกเิลส

ของเรา ธรรมและวินัยขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าประเสริฐ ประเสริฐมาก 

ประเสรฐิเพราะอะไร ประเสรฐิเพราะเวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรสัรูธ้รรมแลว้เสวย

วมิุตตสิุข วมิุตตสิุขนี่มนัของแทข้องจรงิ ของจรงิๆ ผลของวฏัฏะ  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไดท้ าลายอวชิชาในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ พญามารนี้คร ่าครวญเลย เพราะอะไร เพราะพญามารมนัครอบครองมาตลอดอยู่แลว้ เวลา

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้พน้จากมอืของมารไป องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าวางธรรม
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และวนิัยอบรมสัง่สอนมา สิง่ที่กระท ามาๆ ถ้ามนัเป็นสจัจะ เป็นความจรงิ ถ้าเป็นมหาบุรุษมนั

ลงใจ ค าว่า “ลงใจ” คอืบุญกุศล ถ้าบุญกุศลแลว้มนัเคารพบูชาไง แลว้ท าใหไ้ดอ้ย่างนัน้ๆ ไง  

แล้วถ้าท าไม่ได้ มนัไม่ได้เพราะอะไรล่ะ มนัไม่ได้เพราะกเิลสตณัหาความทะยานอยาก

ของเราไง  

ขนาดหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านมบีุญญาธิการขนาดนัน้ ท่านยงัสมบุกสมบนัขนาดนัน้ 

แลว้อย่างพวกเราพวกขีห้มานี่ท าอะไรมา เกดิมาเป็นคนไดก้บ็ุญกุศลแลว้ ไดม้านับถอื

พระพุทธศาสนานี่สุดยอด แต่กม็วีาสนาทีเ่กดิมาเป็นมนุษยแ์ลว้ไม่ใหม้นัสูญเปล่าไง ไม่ใหเ้ป็น

โมฆบุรุษดว้ย สูญเปล่า เป็นโมฆบุรุษคอืท าใหม้นัเป็นบาปเป็นกรรม    

ท าใหม้นัเหน็ไหม ดูส ิเทวทตัๆ เวลาท าสงฆ์แตกแยก ท าใหพ้ระพุทธเจา้หอ้พระโลหติ ตก

นรกอเวจไีปเลย เราไม่ท ากรรมชัว่ เราไม่ท าลาย ไม่ท าหนิแตก เราจะสรา้งแต่คุณงามความดขีอง

เราๆ แลว้ถ้าเป็นคุณงามความดขีองโลก ใครมอี านาจวาสนา เขาท าคุณงามความดขีนาดไหน ก็

สาธุ เพราะคนเราอ านาจวาสนามนัไม่เท่ากนั  

ถ้าอ านาจวาสนาของเขา เขาท าได ้เขามบีุญมกุีศลมคีุณธรรมในใจของเขา เราก็ชื่นชม นี่มี

ลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ ของเรามนัทุกข์มนัยากของเราอยู่ขนาดนี้ ถ้ามนัเอาตามแต่หวัใจ

ของเรามนัจะเป็นสมาธโิมฆะ มนัโมฆะตัง้แต่สมาธ ิแล้วมนัจะยกขึน้สู่วปัิสสนาไดอ้ย่างไร  

แล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นธรรมๆ มนัแจกแจงได้หมด สต ิหลวงตาท่านพูดสุดยอด สติ

ธรรม สมาธธิรรม ปัญญาธรรม คุณธรรมแต่ละองค์ๆ เพราะเวลาในบาลจีะบอกแต่ละองคร์วมกนั

แลว้มนัจะเป็นความสุดยอดเป็นการกระท า  

ไอน้ัน่มนัชื่อ ไอท้ีบ่อกว่า ไอท้ีจ่ดกนั ไอท้ี่อยู่ในคอมพวิเตอรท์ีก่ดกนัไปกดกนัมา มนัมีแต่

ชื่อ ชื่อใครกจ็ าได ้ชื่อนายดตีดิคุกมากมาย ชื่อนายประเสรฐิตายหมดเกลี้ยงแลว้ มนัชื่ออะไร  
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มนัชื่อ ชื่อคอืภาษา ภาษามนักค็อืภาษามนัส่งออก ภาษามนัมแีต่ภาษาบาล ีเป็นภาษามคธ 

มนัภาษาทีต่ายแลว้ เวลาเขาค้นคว้านะ เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าไง 

ปรยิตั ิปฏบิตั ิปฏเิวธ ถ้าไม่มกีารค ้าโพธิ ์ไม่มกีารบวช ไม่มกีารศึกษามา พระพุทธศาสนามนัจะ

เจรญิงอกงามมาขนาดไหน ที่เขาชื่นชมเมอืงไทย ชื่นชมเมอืงไทยเพราะเมอืงไทยมพีระบวชมา

ตลอดไง  

เวลาลงักาเหน็ไหม เขามชีื่อเสยีงกติตศิพัท์ กติตคิุณ ตัง้แตต่น้ แต่เวลาอยู่เป็นอาณานิคม

ของเขา ลทัธอิื่นเขามาแทรกแซง เขามาบัน่ทอน เขามาท าลาย กส็งฆจ์ากไทยไปเชดิชู สยาม

วงศ์ๆ อยู่นัน่นะ เวลาของเราเห็นไหม เราเอง เราก็ค้นคว้าขวนขวายของเรา นี้มนัเป็นเรื่อง

ประวตัิศาสตร์ มนัเป็นเรื่องของสงัคม สงัคมมนัเป็นครัง้เป็นคราว แลว้เราเกดิยุคใดคราวใดล่ะ   

กึ่งพุทธกาลศาสนาจะเจรญิอีกหนหนึ่งๆ เจรญิขึน้มาด้วยเทคโนโลย ี ดว้ยเดีย๋วนี้มนั

รวดเรว็ ไม่เหมอืนแต่ก่อน ไปลงักาไปเรอืส าเภาไปล่มอยู่ในทะเลนู่น กว่าเขาจะขวนขวายกนัมา 

จะเผยแผ่กนัมานะ อนุชนครูบาอาจารยท์ีท่่านแสวงหาท่านท าของท่านมา เอาชวีติเขา้แลกมา

ทัง้นัน้ เพื่อประโยชน์กบัตวัท่านก่อน ถ้ามาท าประโยชน์ได้ลงในธรรมวนิัย ไม่ใช่โมฆบุรุษ ไม่ใช่

สมาธิโมฆะ แมแ้ต่สมาธยิงัโมฆะ  

ถ้าสมาธิไม่โมฆะ เวลาครูบาอาจารย์ท่านท า เรามขี้อวตัรปฏิบัติ ค าว่า “มีข้อวัตรปฏิบัติ

ขึ้นมา เป็นเครื่องอยู่ของใจ”ใจมนัดดีมนัดิ้นนะ เราขงัตัวเราไว้ที่นี่ แต่หวัใจมันไปหมดล่ะ คน

ที่มาประพฤตปิฏบิตัเิห็นไหม นึกถึงบ้านเลย อะไรยงัไม่เก็บ อะไรยงัไม่... มนักงัวลไปหมดล่ะ  

ไม่ตอ้งไปกงัวล ตดัมนัใหไ้ด ้เวลาตดัมนัใหไ้ด้ แลว้เวลาตดัมนัใหไ้ดน้ี่พลงั เวลาจติเหน็ไหม 

จตินี้ครอบ ๓ โลกธาตุ คดิถงึทวปีไหนมนัไปหมดล่ะ คดิถงึอวกาศมนัไปอวกาศแลว้ มนัไปหมด

เลย แล้วเราพยายามจะท าความสงบของใจเข้ามา ใจให้มนัมกี าลงัของมนัขึน้มา ใหม้นัเป็น

อสิระ ถ้าไม่อสิระนะ มนัมสีมุทยั  
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โดยธรรมชาติของจิตมนัมีอวิชชา ถ้าไม่มีอวิชชาไม่มาเกิด แล้วมีอวิชชาขึ้นมาแล้ว 

คิดอะไรก็แล้วแต่ สมุทยัเจือหมดเลย ทีค่ดิๆๆ ขึ้นมา คดิเพราะตวัตนทัง้สิน้ คดิๆๆ กนั

ออกไปนัน่น่ะ ทางธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ โลกน้ีเป็นอนิจจงั สรรพสิง่นี้เป็น

อนิจจงั เป็นอนิจจงัหมด นี่เป็นวตัถุธาตุ สิง่ใดๆ เรากรู็ไ้ดไ้ง แต่ถ้าเป็นไตรลกัษณ์ ไตรลกัษณ์ไม่

มหีรอก ไตรลกัษณ์เกดิขึ้นตัง้อยู่และดบัไป อะไรเกิด  

เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า เวลาอธิบายถึงความเป็นอนิจจัง

ของสรรพสิ่ง เราเข้าใจได้ทัง้สิ้น แล้วเราก็ตีธรรมะกนัไปด้วยความเป็นอนิจจงั เป็น

วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์เ็ขา้ใจโลก มนัแปรปรวน มนัไม่คงที่ มนัแปรสภาพ รูท้ัง้สิน้ แต่ไม่รูถ้งึ

นามธรรมในใจของตน นี่ไง เพราะอะไร เพราะสมาธิโมฆะ มนัโมฆะตัง้แต่มนัไม่มกี าลงั โมฆะ

ตัง้แต่ไม่รู้จกัตน ถ้าเป็นโมฆะนะ ถ้ามนัเป็นโมฆะ  

เวลาสมยัหลวงปู่ มัน่ท่านออกประพฤตปิฏบิตัิ ท่านขวนขวาย ท่านมกีารกระท า ท่านเหน็

ความทุกขค์วามยากมามากนะ เวลาท่านธุดงคไ์ป ตอนนัน้แม่ชแีก้วท่านยงัเป็นวยัรุ่นอยู่ เวลาเป็น

วยัรุ่นมนัไปเขา้ข่ายของหลวงปู่ มัน่  

หลวงปู่ มัน่เห็นไหม “เด็กคนนี้มันภาวนาใช้ได้” ค าว่า “ภาวนาใชไ้ด”้ มนัรูม้นัเหน็อะไร

ของมนั หลวงปู่ มัน่ท่านใหไ้ปหาท่านทีห่ว้ยทราย สุดทา้ยแลว้ท่านธุดงคไ์ปนะ โอย้! ถ้าเป็นผูช้าย

จะใหบ้วชเณรไปเลย เพราะทางภาคอสีานเขาแสวงหากนัอยู่ นี่มนัเป็นผูห้ญงิ เอาไปไม่ได ้เอาทิ้ง

นี้ไวก่้อน ต่อไปขา้งหน้าจะมคีนมาแกเ้อง แลว้ท่านก็ไปของท่าน ท่านกภ็าวนาของท่านไป    

สิง่นี้เวลาแม่ชีแ้กว้ แม่ชแีกว้เวลาภาวนาวนัไหนถ้าไม่ไดน้ิมติ ไม่เห็นเทวดา เห็นอินทร์ เห็น

พรหมนะ วนันัน้คอืไม่ได้ภาวนา แลว้กต็ดินิมติอย่างนี้ นี่ไง นี่สมาธสิ่งออก  

ไอ้พวกท่ีว่า “ทาํสมาธิ ทาํสมาธิหลบัตา ทาํสมาธิลืมตา เราเคยทาํสมาธิแล้วนะ 

มันเห็นแสง  โอ้ย! มนัเป็นฌาน มนัเป็นอภิญญา มนัผิด มนัไม่ถกูต้อง ต้องลืมตา”  
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ลืมตาเลยไม่ได้อะไรเลย เป็นโมฆะ สมาธิโมฆะ เพราะอะไร มนัไม่เป็นขณิกสมาธิ 

อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ มนัส่งออกโดยจินตนาการ โดยความเหน็ของตน  

เวลาแม่ชแีกว้ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านทิ้งไว้ๆ  นะ สุดท้ายแลว้เวลาหลวงตาท่านธุดงคไ์ป ด้วย

อ านาจวาสนา ดว้ยสายบุญสายกรรม เพราะหลวงปู่ มัน่บอกไว้เลย ท่านเข้าข่ายของท่านไง 

อนาคตจะมคีนมาแก้เอง เวลาอย่างนัน้แม่ชแีก้วก็รอแลว้รอเล่าๆ ท าสิง่ใดก็แล้วแต่ เพราะหลวง

ปู่ มัน่ท่านมาอยู่ที่หนองผอืแล้ว ท่านก็ไปเคารพบชูาของท่าน แต่มนัไม่ถงึเวลาไง  

เวลาถึงเวลานะ เวลาท่านประพฤติปฏบิตัิไปแล้วกค็ดิว่าตวัเองนี่ถูกตอ้งๆ นี้สมาธสิ่งออก 

เวลามนัส่งออกๆ รูเ้หน็ไปหมด สุดยอด เพราะอะไร เพราะอ านาจวาสนาของคนไม่เหมอืนกนัไง 

เวลาหลวงตาทา่นจะมาแกน้ะ เวลาหลวงตาท่านมาถงึนะ เหน็เลย โอ้โฮ! พระองค์นี้ มันด้วยบุญ

ด้วยกุศลสายบุญสายกรรมมันมีความรูส้กึของมนัอยู่ เวลาขึน้ไปหา โอ!้ เล่าใหฟั้ง พอเล่าใหฟั้ง

นะ ภาวนาดสีุดยอด รูเ้ห็นไปทัว่ แล้วรู้เหน็จรงิๆ ดว้ย แลว้พสิูจน์ไดห้มดล่ะ  

ไปอยู่ทีเ่มอืงจนัท์มนัมสีุนัข สุนัขทีเ่มอืงจนัท์ หลวงตากเ็ล่า หลวงปู่ เจี๊ยะกเ็ล่า มนัชื่อไอ้

ชา้งๆ มนัสุนัขนะ มนัไม่ยอมเดนิขา้มทางจงกรมของพระ จะไปไหนมนัอ้อม สุนัขมนัยงัรู้ถูกรู้

ผดิเลย  

แล้วถึงเวลาแล้วแม่ชแีก้วพูด อาจารย์สงิห์ทองเป็นผู้ถาม หมานี้มันรู้ผิดรู้ชอบ  มันเป็น

หมาที่ดีงาม แม่ชีแก้วก็พูดขึ้น “น่าเสยีดาย มนัใกล้ตาย ถ้าตายแล้วมนัจะไปเกิดในกรุงเทพฯ 

ไปเกิดเป็นคนนัน้ๆ” อาจารยส์งิหท์องตามหมดล่ะ นี่เขารูข้องเขา นี้ถ้ารูจ้รงิๆ นี่ขนาดรูจ้รงินะ นี่

ส่งออก  

ฉะนัน้ เวลาหลวงตาท่านไปของท่าน เวลาแม่ชแีก้วขึน้ไปหาท่าน กเ็ล่าใหฟั้งๆ อ๋อ! ถ้า

สมาธเิป็น ไม่ใช่สมาธโิมฆะ โมฆะมนัไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่รู้เห็นสิ่งใดเลย ขนาดที่มันรู้มัน

เห็นขึ้นมา มนัยงัรูผ้ดิ เวลารูผ้ดิแลว้ เขาแกเ้ขาไขกนัไง  



สมาธิโมฆะ ๒๓ 

©2021 www.sa-ngob.com 

เวลาครูบาอาจารย์ของเราที่เป็นธรรมๆ เวลาเป็นธรรมเขาลงในธรรมในวนิัย ศลี สมาธ ิ

ปัญญา เวลาศลี สมาธ ิ ปัญญา มนัจะเป็นมรรคเป็นผลขึน้มา มนัตอ้งมหีลกัของใจ ถ้าใจมนัสงบ

ระงบัเขา้มา ใจมนัเป็นธรรมขึน้มานะ ใจสงบระงบัแล้ว เวลามนัส่งออกไปแลว้ มนัยงัไปตดิในเรื่อง

โลก เวลาตดิในเรื่องโลกขึ้นมา เวลาหลวงตาท่านแก้  

“เวลามนัส่งออกนะ ให้ออกบา้งกไ็ด้ แล้วดงึรัง้ไวบ้า้งกไ็ด้ พยายามรัง้ไว้บ้างได้ไหม” ให้

แค่นี้ก่อนเพราะครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤตปิฏบิตัทิ่านรู้ รูก้ าลงัของจติ จตินี้มนัมหศัจรรย ์ 

เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านพูดไง “จตินี้แกย้ากนะ จตินี้แกย้ากนะ ผูเ้ฒ่าจะแกว่้ะ” เวลาท่านจะ

นิพพานนะ ท่านพูดกลางศาลาประจ า “หมู่คณะใหป้ระพฤติปฏบิตัิมานะ หมู่คณะให้ประพฤติ

ปฏิบตัิมานะ จติมนัแกย้าก จตินี้แกย้ากนะ ผูเ้ฒ่าจะแกว่้ะๆ”  

ไอค้ านี้ ค าพูดอย่างนี้ เราไม่ได้คดิตรงนี้ เราคดิถงึว่า ท่านสมบุกสมบนักบัใจของท่านมา คน

ทีส่มบุกสมบนัในหวัใจมา ตัง้แต่พยายามท าความสงบของใจ มนัสงบระงบัไดง่้ายอยู่หรอื แลว้มนั

สงบระงบัเขา้มาแลว้นี้ หลงผดิขึน้มาน้ี เวลามนัผดิมนัพลาดท่านกแ็กไ้ขจติของท่านมา  

ความว่า “แก้ไขจติของท่านมา” ท่านไปหาหลวงปู่ เสาร์ เวลาท่านประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา 

ทุกคนกอ็ยากหวงัพึง่อาจารยใ์ช่ไหม หลวงปู่ เสารพ์าท่านออกธุดงค์ไง ท่านก็ไปหาหลวงปู่ เสาร์

ไง ว่าปฏบิตัไิปแลว้มนัทุกขม์นัยากอย่างนี้ มนัท าอะไรไม่ได้อย่างนี้  

หลวงปู่ เสาร์บอกว่า “ท่านต้องแกต้วัท่านเอง เพราะท่านปัญญามาก”  

เขารู้ก าลงักนั ผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิในครอบครวักรรมฐานเขารู้ก าลงักนันะ เหมอืนนักมวย 

มนัรุ่นไหน รุ่นใหญ่ก็ต้องเป็นรุ่นใหญ่ รุ่นกลางกเ็ป็นรุ่นกลาง รุ่นเลก็กเ็ป็นรุ่นเลก็ เขากต็อ้งชกกบั

คู่ชกที่รุ่นเดยีวกนั นี่ไง หลวงปู่ เสาร์ท่านบอกเลย “ท่านมปัีญญามาก ท่านตอ้งแกต้วัท่านเอง”  
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ท่านก็พยายามสมบุกสมบัน เวลามีความสงสัยมากๆ ก็มาหามาเยี่ยมเจ้าคุณอุบาลีฯ 

มาพกัอยู่ที่วัดบรมฯ เห็นไหม เจ้าคุณหนู พวกนี้พวกศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ ไง เทยีบเคยีงกบั

พระไตรปิฎก เทยีบเคยีงกบัปรกึษาหารอื  

“แก้จตินี้แก้ยากนะ แก้จตินี้แก้ยากนะ” คนที่พูดอย่างนี้ท่านแก้จติของท่านมา แล้วท่าน

แก้มาด้วยศีลด้วยธรรม แก้มาดว้ยมรรคดว้ยผล แกม้าดว้ยพระไตรปิฎก ธรรมะขององคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทีศ่กึษาแลว้กย็งัมาปรกึษาเจา้คุณอุบาลฯี ศึกษามา ค้นคว้ามา เวลาท่าน

จะนิพพาน “หมู่คณะรบีปฏบิตัิมานะ ผูเ้ฒ่าจะแกว่้ะ ผูเ้ฒ่าจะแกว่้ะ”  

แลว้เวลาท่านเจบ็ไข้ไดป่้วย เวลาหลวงตาขึ้นไปกราบท่าน กราบท่าน ท่านบอกโดยปกติ

ท่านนอนจนไม่มกี าลงัเลย ท่านเป็นวณัโรค แลว้สมยันัน้ยงัไม่มรีกัษานะ ๘ เดอืน นอนซมอยู่

อย่างนัน้ เวลาหลวงตาขึน้ไปกราบถามเรื่องธรรมะ ลุกพรวดตอบเลย  

ธรรมะนี้สูงส่ง สจัธรรมน้ีก าลงัของธรรม คนแก่อายุ ๘๐ เป็นวณัโรคแล้วนอน นอนซมอยู่

เนี่ย กลางคนืหน้าหนาว ส าลีหมดเป็นวนัละหลายๆ กะละมงั ดว้ยมอืไปลว้งเอาเสลดออกจาก

ล าคอ ทุกข์ขนาดนัน้ แต่เวลาไปถามธรรมะนี่ป๊ึงเลย คุณธรรมมนัยิง่ใหญ่ไง  

ถ้าเป็นมหาบุรษุลงในธรรมและวินัยขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า แล้ว

ปฏิบตัิค้นคว้าขึ้นมาในใจของตนที่เป็นธรรมๆ ขึน้มาน้ี แลว้จติทีม่นัแก้ยากๆ บุคคล ๔ คู่ 

พยายามประพฤติปฏิบัติเป็นชัน้เป็นตอนขึ้นมานี่  มันเป็นจริงแค่ไหน แล้วเวลาเป็นจรงิขึน้มา 

เวลาหลวงตาพระมหาบวัไปแกแ้ม่ชแีกว้ แม่ชแีกว้นี่รูเ้หน็ไปหมด จติเขากต็อ้งมกี าลงั มอี านาจ

วาสนาของเขามาก แลว้เหน็ถูกตอ้งดงีามด้วย เหน็ชดัเหน็เจนด้วย เหน็จรงิๆ ดว้ย  

แต่มนัเป็นเรื่องอนิจจงัไง มนัเป็นเรื่องของวฏัฏะ มนัเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมของคน คนมี

เวรมกีรรม ทุกคนมเีวรมกีรรมดว้ยกนัทัง้หมดทัง้สิ้น ทุกคนมเีวรมกีรรม ทุกคนมปีระสบการณ์ 

ทุกคนมีญาติโกโหติกา ทุกคนมกีารเกิดแล้วมนัส าคญัตรงไหน มันก็เหมือนในสมัยปัจจุบันนี้
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ไง อยากรู้วาระจิตก็โทรศัพท์ไง อยากเหาะกเ็ครื่องบนิไง เขา้ MRI มนัตรวจหมดเลย นี่ไง

พจิารณากายๆ สู ้MRI ไม่ได ้๕,๐๐๐ จบ ไดอ้ะไร วทิยาศาสตรห์มดล่ะ  

แต่นี่ไม่ใช่ แกจ้ติๆ จติสงบแลว้ยกขึ้นสู่วปัิสสนา แม่ชแีกว้ส่งออกๆ เวลามนัส่งออก เพราะ

ครูบาอาจารย์ทีท่่านประพฤตปิฏบิตัมิา ท่านรูถ้งึกเิลส รูถ้งึจติ รูถ้งึมรรค รูถ้งึอวชิชา ถ้ามนัรูแ้ลว้นี้

เห็นไหม ถ้าบอกว่าให้ไม่ส่งออกเลยนี่ เถียงกนัตายเลย แล้วลงไม่ได ้แลว้อาจจะไม่ไดแ้ม่ชแีกว้

ดว้ย  

ฉะนัน้ เริม่ตน้กค็นละครึง่ก่อน ในเมื่อเราคุยกนัแลว้ ๕๐ ๕๐ แม่ชแีกว้ ๕๐ หลวงตา ๕๐ 

ส่งออกได้ ๕๐ แลว้ดงึไว ้ดงึไวน้ี่ คนภาวนาไม่เป็นไม่รูจ้กั รัง้ไว ้รัง้ไว้อย่างไร ดงึไว ้๕๐ เปอรเ์ซน็ต์ 

ใหไ้ปท าก่อน พอไปท านะ ไม่ได ้ไม่ได ้ไม่ได ้ไม่ไดห้รอก  

น่ีแก้จิตๆ แก้ยากนะ แล้วแก้จิตๆ ใครจะแก้ คนท่ีจะแก้เขาต้องมีสติปัญญาของเขา 

ไม่ใช่โมฆสมาธิ สมาธิโมฆะ นัน่มนัช่ือ เวลาพดูเป็นเรื่องโมฆะ เรื่องไม่มีอยู่จริง แล้วสมาธิ

เป็นอย่างนัน้ สมาธิของเราเป็นอย่างน้ี สมาธิหลบัตามนัใช้ไม่ได ้

สมาธิ... สมาธิไม่มีหลบัตา ลืมตา สมาธิเป็นสมาธิ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนา

สมาธิ ขณิกสมาธิเหน็ไหม  

โดยปัจจุบนันี้ เวลาคนทีป่ฏบิตั ิ ส านักปฏบิตัมินัเจรญิรุ่งเรอืงขึน้มา กึ่งพุทธกาลศาสนาจะ

เจรญิอีกหนหนึ่ง แลว้มนัก็เจรญิมาแลว้ พอเจรญิมาแลว้ โฮ! ไปชุบตวัมาหน่อยเดยีวก็เปิดส านัก

ปฏบิตัิๆ  “โอโ้ฮ! ว่างๆ ว่างๆ สบายๆ” กแ็ค่นัน้นะ กไ็ดส้บายๆ นัน้น่ะ สมาธทิ าไม่เป็น ลงถงึสมาธิ

ไม่ได ้ 

ถ้ามนัลงสมาธิเข้าสู่พทุธะ ผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน ผู้รู้เป็นผู้รู้ท่ีอิสระ ผู้รู้ท่ีไม่มีกิเลส

ครอบงาํ มนัจะซ่ือตรงกบัพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ถ้ามนัซ่ือตรงต่อพระพุทธ  
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พระธรรม พระสงฆ์ มนัจะซาบซึ้งๆ คนท่ีทาํความสงบของใจได้จะซาบซึ้งในพระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆ์ เช่ือมัน่ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  

โมฆสมาธิมันไม่รู้เรื่องหรอก โมฆสมาธิมันบอกผิดไปทัง้หมด ทุกคนผิดหมดเลย 

ความเป็นโมฆบุรุษนัน้ถูก ถูกอยู่ใต้กิเลสตณัหาความทะยานอยากของตน ชกัน าไปในทางที่

ผดิๆ ทางทีผ่ดิๆ คอืทางส่งออก ส่งออกไปอยู่กบัโลก ไม่เขา้สู่ใจของตน  

ท าสมาธิเห็นไหม สมาธิหลบัตามนัผดิมนัพลาด มนัไม่ใช่สมาธิที่แท้จรงิ สมาธิลืมตา เดนิ

จงกรมก็เก็บหญ้าเก็บแมลงไป อย่างนัน้ชาวไร่ชาวนาทีเ่ขาเป็นพวกเกษตรอนิทรยี์ เขากเ็กบ็

หญ้าเกบ็หนอนเหมอืนกนั เขากต็อ้งไดเ้หมอืนกนั มนัเป็นเรื่องโลก   

เวลาหลวงตาท่านสัง่นะ ไปไหนอย่าก่อสร้าง  

การก่อสรา้ง การก่อสรา้งการแบบว่าอยากได้ทีพ่กัพงิ เวลาก่อสร้าง ก่อสร้างทแีรกก็ท า

เพื่อแก้ร าคาญ ฉันเป็นช่าง ฉันมคีวามรู ้ฉันอยากจะกระท า ท าไวใ้นพระพุทธศาสนา ทแีรกกท็ า

แกร้ าคาญ พอมนัติดแล้วไม่ท าไม่ได ้ โธ่! เรื่องงานจากภายนอก ข้อวตัรปฏบิตัทิ าใหม้นัจบ จบ

แลว้คอืจบ  

ยอ้นกลบัไปแม่ชแีกว้ เวลาแม่ชแีกว้ส่งออกกไ็ด ้๕๐ ดงึไวบ้า้งกไ็ด ้๕๐ แกจ้ติ นี่เวลาแกจ้ติๆ 

ไง แลว้ความเหน็ของท่านถูกต้องหมด ใครรู้ใครเห็นรู้หมด แล้วรู้แล้วไม่มอีะไรพลาดเลย ทุกคน

ในสมยันัน้จะรูถ้งึความเหน็ของแม่ชแีก้วว่าถูกตอ้งชดัเจน แต่ในการปฏบิตัไิม่ใช่ จติส่งออก รู้

ภายนอก เวลาแกต้อ้งดงึกลบัมาภายใน  

ภายนอก ภายในคอือะไร ไม่รูอ้ีกล่ะ เป็นสมาธโิมฆะ เพราะไม่รูจ้กัสมาธ ิ 

รูจ้กัสมาธคิอืรูใ้จของตน ใจทีส่งบระงบัคอืมนัสงบระงบัโดยค าบริกรรม สงบระงบัโดย

ปัญญาอบรมสมาธิ สงบระงบัโดยอานาปานสติ ถ้ามนัสงบระงบัแล้วมนัจะไปรู้ไปเห็นสิง่ใด รู้

เห็นสิง่ใดเราก็ต้องแก้ไขไปตามข้อเท็จจรงินัน้ ถ้าท าข้อเท็จจริงนัน้ ขณิกสมาธ ิ อุปจารสมาธ ิ
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อปัปนาสมาธ ินี่อุปจาระสิง่ทีม่นัรบัรูไ้ด ้แล้วถ้ามนัรบัรูไ้ดน้ะ คนทีม่วีาสนานะ หลวงปู่ ดูลยไ์ง จติ

เหน็อาการของจติ จติเหน็อาการของจติคอืจติมนัเห็นกเิลส  

“กิเลสเป็นนามธรรม จะรู้จะเห็นมนัได้อย่างไร”  

ถ้าไม่รู้ไม่เห็นกเิลส แล้วมนัจะฆ่ากเิลสได้อย่างไร ไม่รูจ้กัเรา เราจะมสีทิธติามกฎหมายได้

อย่างไร ถ้าคนเกิด คนเกิดก็ต้องแจ้งเกิด เวลาคนตายกต็้องจ าหน่ายออกไป แลว้มนัมสีทิธติาม

กฎหมาย  

แลว้นี่ไง ถ้ามสีทิธติามธรรม ตามธรรมเอาอะไรเป็นสทิธลิ่ะ เอาสญัญานี่หรอื เอาความเห็น

ของตนนี่หรอื สญัญาความเห็นของตนมนัเป็นเรื่องโลก เรื่องโลกเพราะอะไร เพราะมนุษยม์ธีาตุ 

๔ และขนัธ์ ๕ มนุษยม์คีวามคดิ ความคดิทัง้หมดทีเ่กดิขึน้มานี่ เกิดขึ้นมาจากการได้เกิดเป็น

มนุษย์ การเกิดเป็นมนุษย์นี้คอืผลของวฏัฏะ คอืการเกดิมาอยู่ในมนุษยน์ี้   

เวลาครูบาอาจารยท์่านสอน หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านสอนท าความสงบของใจเขา้มาๆ 

เป็นมนุษยเ์หมอืนกนั มนุษยโ์ดยสจัจะโดยความจรงิ แต่ถ้าจติมนัสงบระงบัเขา้มา อปัปนาสมาธิ

นี่นะมนัไม่รบัรูถ้งึความรูส้กึในกายนี้เลย มนัเหมอืนเรานัง่อยู่นี้มกีายแต่มนัไม่ม ี มจีติเด่นชดั 

นามธรรมน่ีเด่นขึน้มาเลย ไม่รบัรูก้ายเลยนะ อปัปนาสมาธสิกัแต่ว่ารู ้ สกัแต่ว่าปรากฏ ความรู้

ปรากฏอยู่ จติมอียู่รบัรูอ้ยู่ แต่ไม่รบัรูเ้รื่องร่างกายนี้เลย ไม่ม ี 

อปัปนาสมาธิมนัเกิดปัญญาไม่ได้ เวลามนัคลายตวัออกมา พอคลายตัวออกมาแล้ว อุ

ปาจาระคลายตัวออกมาคอืกระทบ พลงังานคอืสมัมาสมาธ ิแต่กระทบกบัความรูส้กึ กระทบกบั

อะไร จติเห็นอาการของจติ จติเห็นอาการ จติเห็นกาย เห็นเวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม ถ้าเหน็

กาย พอเหน็กาย ถ้าจติมนัเหน็ของมนันะ จติเหน็อาการของจติ ถ้ามอี านาจวาสนามนัจะยกขึน้สู่

วปัิสสนา  

แม่ชแีกว้ แม่ชแีกว้เหน็ไหม “รัง้ไวบ้า้งกไ็ด ้ ส่งออกบา้งกไ็ด”้ แม่ชแีกว้ขึน้มาบอกว่า “ท า

ไม่ไดเ้ลย” เวลามนัเคย จติแกย้ากนัก แลว้คนเรามนัยิง่ใหญ่ รบัรูไ้ปหมด รู้เลยว่าหลวงปู่ มัน่จะ
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เสยีชวีติ เวลาหลวงปู่ มัน่ก่อนเสยีชวีติ ท่านบอกแม่ชเีลย “ใหเ้ร่งนะ ใหเ้ร่งนะ พ่อจะไปแลว้ พ่อจะ

ไปแลว้” แลว้ในนิมติกม็าตลอดเลย เวลาทีท่่านเหน็นะ  

“มานะ ใหม้าภายในวนัน้ี ถ้าไม่มานะ มนัจะเหลือแต่ซาก”  

แต่เพราะมันท าผ้าไม่เสร็จไง ผ้ายังไม่เสร็จ จะไปถวายหลวงปู่ มัน่ พอเวลาไปจรงิๆ 

เหลอืแต่ซากจรงิๆ หลวงปู่ มัน่ท่านนิพพานไปแลว้  

ท่านเห็นอะไรชดัเจนหมด แล้วเวลาชดัเจนๆ ชดัเจนกบัหมู่คณะไง ศลีจะรูไ้ดต้่อเมื่ออยู่

ดว้ยกนั ธรรมะจะรูไ้ดเ้มื่อคุยกนั เวลาท่านพูด แม่ชีมาล้อมรอบอยู่ พยานเต็มไปหมด ไม่ใช่พูด

คนเดยีว เออคนเดยีว  

พูดเองเออเองอยู่นัน่นะ นี่สมาธิโมฆะ โมฆสมาธิไม่มีข้อเทจ็จรงิ พูดอยู่คนเดยีว แลว้

พูดโดยบาล ีโดยสมุด โดยดนิสอ โดยภาษา ภาษามนัไม่เกีย่วกบัการปฏบิตัหิรอก  

เวลาปฏิบตัิเห็นไหม หลวงตาท่านพูดเลยในพระไตรปิฎก ผลไม่มหีรอก มแีต่เหตุทัง้สิน้ 

ภาษาทีน่ัน่ชื่อทัง้นัน้ ตวัจรงิไม่ม ีนี่ไง เวลาเป็นจรงิๆ ขึน้มา สิง่ทีเ่ป็นจรงิๆ บอกว่า สมาธขิองเรา

เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ เราเลยลืมตาเลย ลืมตาเลยเถ่อเลย เป็นโมฆะหมดเลย สมาธยิงัโมฆะ 

ธรรมะไม่ตอ้งพูดถงึ  

คนท่ีจะมีธรรมะได้ต้องรู้จกัสมาธิ สมาธิเป็นบาทเป็นฐาน ศีล สมาธิ ปัญญา หลวง

ตาท่านพูดประจาํ ทําสมาธิไม่เป็นเรื่องคณุธรรมเอาอะไรมาพดู ทําสมาธิเป็นก่อน  

เหมอืนเรา เราไม่มสีญัชาติ เราจะเป็นคนไทยได้อย่างไร มีก็ต่างด้าว ต่างด้าวก็ต้องเสีย

ภาษีต่างด้าว มันเป็นไปไม่ได้ มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลย  

นี่ไง เวลาแม่ชแีก้วนะ ไปท าแล้วท าไม่ได้ๆ เวลาท าไม่ได้ขึน้มา ท่านกลบัมาหาหลวงตา 

ถ้าท าไม่ไดล้งไป เด็ดขาด ท าไม่ไดล้งไป ไม่ให้ขึ้นมาเลย แต่นี้คนมนัทุกข์มนัยากมา ส่งออกๆ 

ก็รู้ทัง้สิน้ รูอ้ะไรกรู็ห้มดไง  
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กาฬเทวลิระลึกอดตีชาติได้ ๔๐ ชาติ อนาคตได้ ๔๐ ชาติ ไปนอนบนพรหมดว้ย ถ้าไม่เชื่อ

มนักอ็ยู่ในพระไตรปิฎก คนทีเ่ขาท าไดม้นัม ี เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ มาดูองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เหน็แลว้ โอโ้ฮ! ตื่นเตน้ เพราะเราท ากนัได้ขนาดนี้ แต่ไม่รู้ท า

อย่างไรต่อ ท าอะไรไม่ได้ ไม่รู้ ไม่รู้คือความสงสยั ไม่รูค้อือมทุกขน์ะ อมทุกข์ขึน้มา  

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าประสูติ โลกธาตุนี่ไหวหมด เวลาประสูต ิ ตรสัรู้ 

ปรนิิพพาน โลกธาตุนี้หวัน่ไหวดว้ยอ านาจวาสนาบารมขีององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ลง

มาน่ี ดใีจมากเลย จะมคีนบอกทางแล้วแหละ แต่ก็รอ้งไห ้เราตอ้งตายก่อน รูอ้ายุขยัทัง้สิน้ ตาย   

แม่ชีแก้ว นี่ไง รู้ไปหมด รู้ทุกอย่าง นี่ส่งออก ค าว่า “ส่งออก” ก าลงัของจติ จตินี้แกย้าก

นะๆ เวลาครูบาอาจารยท์ีท่่านประพฤติปฏิบตัิของท่านมา เวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบตัิมา 

มนัตอ้งผ่านวกิฤต โอโ้ฮ! มนัทุกขย์ากมาก เพราะอะไร เพราะเราหลงตวัเราเอง เราหลงความคดิ

เราเอง เราหลงทฏิฐมิานะเราเอง เราหลงความเหน็ของเราเอง เหมอืนแม่ชแีกว้ว่าตวัเองถูกหมด

ล่ะ 

แต่เวลาหลวงตาท่านไล่ลงเลย ถ้าอย่างนัน้ไม่ตอ้งมาเพราะว่ามนัตดิมาก ตอ้งหกั เวลาหกัไป

แลว้ ไปเลย ไปนัง่ร้องไห้อยู่นัน่น่ะ ไม่มทีีพ่ ึง่แลว้ เราเองนึกว่าเก่งกลา้สามารถไง รู้อะไรไปทัว่หมด 

ร้องไห้ท าไม เสยีใจท าไม เอา้! กเ็สยีใจว่าหวงัจะพึง่ไง กาฬเทวลิกห็วงัจะพึง่พระพุทธเจา้ไง 

ร้องไห้เพราะตัวเองต้องตายก่อนไง แต่นี่หลวงปู่ มัน่ก็ไม่ได้พึ่ง เวลาหลวงตามา จะพึ่งหลวง

ตาก็ไล่ลงอีก ไล่ลงเพราะอะไร ไล่ลงเพราะทฏิฐิมานะไง เก่งกว่าไง ยอดเยี่ยมกว่าไง  

นี่พูดถึงสมาธิแท้ๆ นะ สมาธิส่งออกนะ ไม่ใช่สมาธิโมฆะ โมฆสมาธนิี่เหลวแหลก 

เหลวไหล ไม่ม ีโกหก  

ถ้าเป็นความจรงิๆ เวลาไล่ลงไปแล้วได้ส านึก ถ้าท่านว่าอย่างนัน้ รัง้ไว้ก็ได้ ส่งออกบ้าง

ก็ได้ ส่งออกบ้างก็ปล่อยมนัไป สุดท้ายรัง้ไว้บ้าง พอรัง้ไว้นี่มนัสร้างก าลงั รัง้ไว้ไม่ให้พญามาร
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มนัใช้ฝ่ายเดยีว รัง้ไว้ให้เป็นธรรมบ้าง รัง้ไว้ให้เป็นธรรมให้เป็นสมัมาสมาธ ิ ใหจ้ติตัง้มัน่ ศลี 

สมาธ ิปัญญา รัง้ไว้เพื่อเขา้สู่มรรค  

ถ้ามนัรัง้ไว้ๆ  พอรัง้ไวเ้พราะก าลงัมนัมขีองมนัอยู่แล้ว พอรัง้ไว้ๆ  ขึน้มา มนัเหน็นิมติเกดิขึน้ 

เหน็ตวัของตวัเอง เหน็ตวัของตวัเองไง แลว้เวลาปัญญามนัเกดิ เหน็เป็นธรรมาธษิฐาน เห็นเป็น

หลวงปู่ มัน่มาท าลายร่างกายนี้ ความเหน็ทีท่ าลายร่างกายนี้เหน็โดยจกฺขุ ํอุทปาทิ เหน็โดยจกัษุ

ของใจ ไม่ใชเ่หน็ดว้ยหลบัตาลมืตา ไม่ม ีหลบัตา ลมืตา หลบัตา ลมืตานี่มนัเป็นกริยิา หลบัตานี่

เขาเอาไวดู้รูปขา้งนอก ไม่มหีรอก  

เวลาเกิดมรรคเกิดผลมนัเกิดท่ีใจ หัวใจท่ีเป็นธรรมๆ เวลามนัเกิดขึ้น โอ้โฮ! เช้า

ขึ้นมาไม่ทนัเลยล่ะ เช้าขึ้นมาขึ้นไปกราบท่านนะ เพราะขึน้เขามาน่ีเพราะว่าเด็ดเดีย่ว คนจริง

ถึงได้ของจริง หวัใจท่ีจริงเป็นมหาบุรษุ ถึงได้คณุธรรมจริง  

โมฆบุรุษได้แต่โมฆสมาธิ ถ้าเป็นธรรมไม่มเีลย ไม่มธีรรม มแีต่ท่องบ่นเป็นภาษาที่เอามา

แสดง ไม่มคีวามจรงิของตวั ไม่มเีหตุมผีลใดๆ ทัง้สิน้  

แต่นี่พอมนัเป็นจรงิขึ้นมาเหน็ไหม ส านึกบุญคุณไง ขึ้นมาใหม่จะไปกราบบนเขาไง พอขึ้น

ไปท่านไล่เลย เดีย๋วก่อนๆ เวลาเป็นธรรมแล้วเห็นไหม ถ้าเป็นธรรมแล้วลงในธรรมลงใน

วินัย หวัใจท่ีเป็นธรรมไม่มีทิฏฐิมานะ ไม่เหยียบยํา่ทาํลาย ไม่อหงัการ ธรรมและวินัยอ่อน

น้อมถ่อมตนเป็นสจัธรรม  

เดีย๋วก่อนๆ ใหพู้ดก่อนสิๆ  เวลาขึน้ไปกราบ เวลาใหร้ัง้ไว้ๆ  ก็รัง้ไวไ้ม่ได ้พอโดนไล่ออกจาก

ภูเขาไปแลว้ ไม่มทีีพ่ ึง่แลว้แหละ ถ้าไม่มทีีพ่ ึง่จ าเป็นตอ้งรัง้กล็องรัง้ดู สตมินัพร้อม ทุกอย่างมนั

พรอ้ม แต่หลงในความเห็นของตน หลงในทฏิฐิของตน หลงในความรู้ของตน รัง้ไว้ๆ  หดัรัง้ไป

รัง้มาเพราะมนัไม่มทีางไปแล้วล่ะ ทางสุดทา้ยกล็องดู รัง้ไปรัง้มามนัดขีึน้ๆ  
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นี่ไง ธมมฺสากจฺฉา เอตมมฺงฺคลมุตฺตม ํ ในครอบครวักรรมฐาน ครูบาอาจารยท์ี่เป็นธรรมๆ 

นี่ไงเขาสนทนาธรรมๆ รูถ้ึงวุฒภิาวะคุณธรรมในใจของใครมมีากมนี้อยแค่ไหน มกี าลงัมากน้อย

แค่ไหน นี้คอืครอบครวักรรมฐานนะ ไม่มหีลบัตา ลมืตา ไม่ม ี 

หลบัตา ลมืตาเป็นการใส่ความ เป็นการใส่ความเขา ทัง้ๆ ทีต่วัเองกไ็ม่รู ้ทัง้ๆ ทีต่วัเองก็ไม่

ม ีทัง้ๆ ทีต่วัเองกภ็าวนาไม่เป็น แลว้เป็นโมฆบุรุษอยากมชีื่อเสยีง อยากดงั อยากใหญ่ อยากมลีาภ 

เป็นโมฆบุรุษ เอวงั 


