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ตัง้ใจฟังธรรมะ ตัง้ใจฟังธรรม เราเกิดมาเป็นมนุษยเ์กดิมาพบพระพุทธศาสนา แล้วพบ

พระพุทธศาสนาแล้วเรายังเกิดมาร่วมสมยักบัหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ โรงงานใหญ่ในการ

ผลิตพระอรหนัต์  

พระอรหนัตใ์นสมยัพุทธกาล องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นผู้รบัประกนั องค์สมเด็จ

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นผู้ตัง้ให้ เป็นผู้วเิศษในเอตทคัคะแต่ละแขนง เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิ

มา โดยการเป่ากระหม่อมมาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรู้ธรรมโดยชอบ และสัง่สอนอบรมโดยชอบธรรม โดย

ชอบธรรมตามจรติตามนิสยัของสาวก สาวกะ ผูไ้ดย้นิไดฟั้ง ผูท้ีไ่ดย้นิไดฟั้งแล้วไม่เชื่อถอืศรทัธา

กม็มีากมาย ผูท้ีไ่ดย้นิไดฟั้งแล้วเอาไปเป็นเครื่องมอืท ามาหากนิกม็ีมากมาย 

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ปรารถนามารื้อสตัวข์นสตัว์ รือ้สตัวข์นสตัวค์อืความ

เมตตาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าท่านบอกว่า

ท่านมอี านาจวาสนาน้อย ท่านมีอ านาจวาสนาน้อยเพราะอายุแค่ ๘๐ ปี องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้แต่ละองคด์ัง้เดมิมา ๘๐,๐๐๐ ปี ๔๐,๐๐๐ ปี เพราะอะไร เพราะท่านสรา้งสม

บุญญาธกิารของท่านมาอย่างนัน้ 
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การสรา้งสมบุญญาธกิารมาเหน็ไหม “ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ ธรรมทัง้หลายมาแต่

เหตุ” มนัตอ้งมเีหตุมผีลมาทัง้นัน้ ถงึจะเป็นผูท้ีม่อี านาจวาสนาบารม ีอ านาจวาสนาบารมไีม่เชื่อ

ใหก้เิลสมนัครอบง า เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ปรารถนาเป็นพระโพธสิตัว ์ สรา้งสม

บุญญาธกิารมา ต่อสู ้ขดัแยง้ ขดัขวางการกระท ามาตลอด  

นี่โดยธรรมชาติของคน คนเกิดมาก็อยากสะดวกอยากสบายทัง้นัน้ ความสะดวกสบาย

โดยทางโลกไง ทางโลกว่ากนิอิม่นอนอุ่นเป็นความสุขสบายไง 

แต่เวลาหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ครูบาอาจารยข์องเรา เวลาจะประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา สิง่ที่

ปรารถนาน้อยๆ อดนอนผ่อนอาหาร เวลาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มาจะกนิอิม่นอนอุ่นมาจากไหน  

เวลากนิอิม่นอนอุ่นขึน้มา หลวงตาท่านสอนประจ า “กเิลสตวัอว้นๆ กเิลสตวัอว้นๆ” วชิากนิ

แลว้นอน กอนแลว้กิน กนิแลว้นอน กอนแล้วนินเห็นไหม วชิาของกเิลส วชิาของกเิลสไง เราจะ

ปรารถนาความสุขอย่างนัน้ใช่ไหม ปรารถนาความสุขกว็ชิาหมูไง หมูบนเขยีงๆ   

แต่เราเกดิเป็นมนุษยเ์กดิมาพบพระพุทธศาสนา ถ้าเกดิเป็นมนุษยเ์กิดมาพบ

พระพุทธศาสนานะ เรามอี านาจวาสนาของเรา เรามีอ านาจวาสนาของเราเห็นไหม เราถึงมี

ความเชื่อมัน่ในพระพุทธศาสนา แลว้การเชื่อมัน่ในพระพุทธศาสนา วนัน้ีวนัลอยกระทง วนั

เขา้พรรษา ออกพรรษา มปีระเพณีชกัพระ มไีหลเรอืไฟ มีลอยกระทง มีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณี

วัฒนธรรมของเรา วฒันธรรมของชาวพุทธมนัสัง่สมมาๆ  

ตัง้แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมขึน้มามนัเป็นแว่นแคว้นมาตลอด สมยั

ทวารวด ี สมยัศรวีชิยั สมยัขอม แลว้กม็าถงึสมยัสุโขทยั เป็นสมยัๆ นัน่มนักด็นิแดน

พระพุทธศาสนา ซบัซ้อนกนัอยู่บนผนืแผ่นดนิน้ีบนโลกนี้ ถ้าบนโลกนี้ เรากเ็กดิมาบนโลกนี้ ถ้าว่า

สองพนักว่าปี สองพนักว่าปีแล้วสิง่ที่วตัถุทางประวตัศิาสตร ์ เวลาไปเทีย่วไปชื่นชม ใช่ นัน่มนั

เป็นการยนืยนัๆ ไง 
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แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แต่ละพระองคจ์ะมาตรสัรูธ้รรมนะ สิง่ก่อสรา้งสิง่

ใดๆ เป็นวตัถุขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ก่อนหน้านัน้จะสูญสลายไป สิง่ต่างๆ เพราะ

อะไร เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้องคต์่อไปจะตรสัรูธ้รรม พระศรอีรยิเมตไตรยจะตรสั

รูข้า้งหน้า อนาคตวงศ์อกี ๑๐ องค ์จะมตี่อไปขา้งหน้า 

นี่สมัพุทเธ สมัพุทเธ องค์สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจ้าเกิดแล้วเกิดเล่าอย่างดัง่เม็ดหิน

เม็ดทราย แล้วเราล่ะ จิตที่เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะไม่มตีน้ไม่มปีลาย มนัเวยีนว่ายตายเกดิซ ้า

แลว้ซ ้าเล่าอยู่อย่างนัน้ ถ้าซ ้าแล้วซ ้าเล่าอยู่อย่างนัน้ แลว้บอกว่ามนุษยเ์มื่อก่อนม ี ๑๖ ลา้นคน 

เดีย๋วนี้ม ี๗๐ ลา้นคน แลว้ต่อไปมนัจะมากขึน้ไปเรื่อยๆ มนัมาจากไหนล่ะ  

มนัมาจากทีม่นัมอียู่นี่ไง มนัมาจากจติทีม่นัเวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะทีเ่กดิแลว้เกดิเล่าอยู่นี่

ไง ถ้าเกดิแลว้เกดิเล่า เรื่องอ านาจวาสนาของคนไง 

เราเกิดมากึ่งกลางพระพุทธศาสนา เราเกิดมาแล้วเกิดมาร่วมยุคร่วมสมยักบัครูบา

อาจารยท์ีท่่านคน้ควา้ของท่านดว้ยใจเป็นธรรมๆ ถา้ดว้ยใจเป็นโลกนะ ใจเป็นโลกมนักเ็รื่องของ

โลกๆ ไง ดว้ยอ านาจวาสนาของคนนะ  

นี่เห็นไหม เหมือนเด็กน้อย เด็กน้อยตัง้แต่ไร้เดียงสาไร้วุฒภิาวะมา เวลาเจรญิเตบิโต

ขึน้มาดูจรตินิสยัของเขา ถ้าจรตินิสยัของเขาถ้าฝักใฝ่ในทางสิง่ใด ถ้าเป็นธรรมๆ เป็นธรรมก็

อ านาจวาสนาของเขา ถ้าเขาท าสิง่นัน้แล้วเขาจะเป็นสุขของเขา ถ้ามนัไปขดัไปแยง้ขึน้มา มนั

เป็นความทุกขค์วามยากของเขา 

แต่เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ สิง่ทีเ่ป็นสจัธรรมๆ มนัเป็นสทิธิข์องแต่

ละบุคคล ถ้าบุคคลคนใดมคีวามเชื่อมัน่แล้วมานับถือพระพุทธศาสนา ถ้านับถือ

พระพุทธศาสนา เราศกึษาแลว้เหน็ไหม นัน่น่ะภาคบงัคบั บงัคบัอะไร ธรรมและวนิัยไง ธรรม

และวินัยเป็นศาสดาของเราๆ  ไง  



สมาธิกาฝาก ๔ 

©2021 www.sa-ngob.com 

เรามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นแก้วสารพดันึก ถ้ามพีระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์เป็นแก้วสารพดันึกนะ เป็นทีพ่ึง่ทีอ่าศยัของเรา ถ้าเป็นทีพ่ึง่อาศยัของเรา ถ้าเราเชื่อมัน่

ของเรา ในพุทธะๆ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมขึ้นมา ก็มอีงคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้กบัพระธรรม 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าแสดงธรรมๆ  พระอญัญาโกณฑญัญะมดีวงตาเห็น

ธรรม เป็นสงฆ์องค์แรกของโลก พระรตันตรยัของเรา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์พระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ ถ้าเรายึดมัน่เชื่อมัน่ของเราแล้ว เราจะประพฤตปิฏิบตัิขึ้นมา เวลา

ประพฤติปฏบิตัิขึ้นมา เวลาครูบาอาจารย ์ หลวงตาท่านพูดไง เวลาท่านสิน้กเิลสไป “พทุธ 

ธรรม สงฆ์รวมเป็นหน่ึงในท่ีหวัใจนัน้” พุทธะ พุทธะผูรู้ ้ผูต้ื่น ผูเ้บกิบาน เวลาเป็นสจัจะความ

จรงิขึน้มาเหน็ไหม  

แต่ของเรา เราแยกส่วนออกไป เพราะมกีารศกึษาแลว้ เราตอ้งแยกส่วนของเราออกไป แยก

ว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ก่อน องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรสัรูธ้รรมแล้วมี

พระสงฆข์ึ้นมา พระอัญญาฯ มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา มพีระสงฆ์ที่จะประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา 

แลว้ศาสนามนักข็ยายเผยแผ่กวา้งขวางมา 

นี่ไง มันเป็นที่ว่าเรามีที่พึ่งที่พาอาศัยไง เรามีสายบุญสายกรรมไง สายบุญสายกรรมเรา

มคีรูมอีาจารยม์า นี่ไง เพราะองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าไม่เน้นที่วตัถุ ไม่เน้นสิง่ใดเลย 

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เน้นในการประพฤตปิฏบิตัิ แต่ในการประพฤติปฏิบตัินัน้ เวลา

วินัยธร ธรรมกถึก วินัยธรๆ ก็มกีารศกึษาไว ้ถ้าไม่มกีารศกึษาไว ้ศาสนาจะมาเจรญิงอกงามมา

จนถงึป่านน้ีหรอื 

เวลาพระอานนท์เป็นผูอุ้ปัฏฐาก ถ้าองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ไปแสดงธรรมที่ไหน 

ถ้าท่านไม่ไดไ้ปดว้ย ตอ้งใหบ้อกท่านดว้ย บอกท่านเพราะอะไร บอกท่านเพราะว่าถ้ามคีนมาถาม 
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ถามว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรมว่าอย่างไร จะตอบเขาไม่ได้ ถ้าตอบเขาไม่ได้

ก็หาว่าผู้ที่อุปัฏฐากไม่เอาไหน ไม่ใส่ใจไง เหน็ว่าทรงจ าๆ กนัมา  

เวลาจดจารกึมาแลว้เหน็ไหม ท าสงัคายนามาแลว้ เถรวาท ค าว่า “เถรวาท” พระเถระ พระ

ที่เป็นพระอรหนัต์ ๕๐๐ องค์ ที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ เวลาท าสงัคายนาแล้วเห็นไหม ตัง้ญัตติไว้ 

เพราะถามพระอานนท์ว่า พระอานนท์ เวลาท าสงัคายนาเหน็ไหม เพราะองค์สมเด็จพระสมัมาสมั

พุทธเจา้บอกว่า “ธรรมและวนิัยถ้าเล็กน้อยถ้าจะแก้ไข” 

นี่ไง เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สัง่ไวเ้ลย เพราะอะไร เพราะว่ามนัเป็นอนาคต

กาล โลกมนัเจรญิขึ้นไป สงัคมมนัเปลี่ยนแปลงไป มนัมปัีญหาสิง่ใดแล้วถ้าธรรมและวนิัย

เล็กน้อยจะแก้ไขอย่างไรก็ให้แก้ไขได้ เวลาเล็กน้อยแล้ว เวลาพระสงฆ์เถรวาท ๕๐๐ องค ์เป็น

พระอรหนัต์ ถามว่า “แค่ไหนคอืค าว่าเลก็น้อย” แค่ไหนไง 

เพราะเวลาจรตินิสยัของคน อุดมการณ์ของคน ความคดิของคน มนัเลก็น้อยแค่ไหนล่ะ 

คนหนึ่งเหน็ว่าเป็นของเลก็น้อย อกีคนเหน็ว่าเป็นเรื่องใหญ่โตมาก อกีคนเหน็เป็นอุดมการณ์ที่

อยู่ในหวัใจของเขาสิง่นัน้ยิง่ใหญ่นัก แล้วไอ้คนที่เขามจีรตินิสยัอีกแตกต่างกนัไป เขาว่าอนัน้ี

มนัของเล็กน้อย ไอน้ี่ของยิง่ใหญ่ แลว้ใครเล็กน้อย ใครยิง่ใหญ่ ตกลงกเ็ลยว่าสญัญากนั ตัง้ญตัติ

เลยว่า  

“เราจะไม่แกไ้ข เราจะยดึสิง่นี้เป็นแนวทาง เพื่อเป็นธรรมและวนิัย เป็นศาสดาของเราไปใน

อนาคต”  

ในอนาคตหมายถึงในอนาคตผูท้ี่ยุคสมยันัน้ มนัจดจารึกกนัมา มนัตรวจสอบกนั ดว้ย

ความเป็นสุภาพบุรุษ ค าว่า “เป็นสุภาพบุรุษ” ความยอมรับเหตุผลของคนอื่น ยอมรับเหตุผล

ของเขา ธรรมและวนิัยเป็นศาสดาของเรา อนันี้ตายตวัแน่นอน  
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ค าว่า “ตายตวัแน่นอน” องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม องค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้จะบญัญตัวินิัยเพิม่ขึน้อกีไม่

มแีล้ว นี่ไง แล้วองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากแ็สดงธรรมไว้ วนิัยตรสัไว ้ 

ถ้ากล่าวตู่พุทธพจน์ กล่าวตู่ค าสัง่ค าสอน บญัญตัเิพิม่ขึ้นหรือตัดทอนว่าเล็กน้อยๆ 

เล็กน้อยแค่ไหน ถ้าภิกษุสงฆ์สวด สวดใหเ้ปลีย่นพฤตกิรรมถงึ ๓ ครัง้ ถ้าไม่ยอมจะเป็น

สงัฆาทเิสสสงัฆาทเิสสเชยีวนะ  

ธรรมวนิัยเป็นศาสดาของเรา เป็นศาสดาของเราเห็นไหม สิง่ที่มันเจริญมา เจริญงอก

งามมาๆ มนัเป็นอ านาจวาสนาของคนนะ ยุคสมยัของคน น ้าขึ้น น ้าลง ฤดูกาลมนัเปลี่ยนแปลง

ไปทัง้สิ้น สิง่ที่เปลี่ยนแปลงไป สงัคมมนัก็มกีารพฒันาของมนัไป  

เวลามคีรูบาอาจารย์ของเรา ครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบตัิของท่านมา ท่านเห็นของ

ท่านนะ คนที่มอี านาจวาสนา เกดิมานะ คนมบีุญเกิด คนมบีุญเกดิเรื่องของสภาวะแวดลอ้มสิง่ใด

มนัอุดมสมบูรณ์ไปพอสมควรแหละ เพราะว่าด้วยความเป็นบุญไง  

ของเราเห็นไหม ของเรา เราเป็นคนขีทุ้กข์ขีย้าก เกดิมาแลว้มนัมแีต่ความแห้งแลง้ มแีต่คน

เอารดัเอาเปรยีบ ไม่มใีครคอยค ้าจุนอุม้ชูเราเลย  

แต่ถ้ามนัเป็นคนทีม่อี านาจวาสนา แค่ไดเ้กดิมาเป็นมนุษย์เป็นอรยิทรพัยแ์ล้ว เกิดมาเป็น

มนุษย์เป็นอรยิทรพัยเ์พราะอะไร เพราะมนุษย์มสีมอง มนุษย์มคีวามรู้สกึนึกคดิ แล้วด้วย

อ านาจวาสนาของคนไง มนัมอุีดมการณ์มแีรงปรารถนา มกีารกระท าที่ยิง่ใหญ่ไง แลว้ถ้าได้ยนิ

ไดฟั้ง คนทีไ่ม่ได้ยนิไดฟั้ง ไม่ไดฟั้งธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ มนัไม่มโีอกาสไง  

แต่ถ้าเวลามีอ านาจวาสนาเห็นไหม  เวลาได้ยินได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าขึ้นมา เอ๊อะ! แม้แต่อนาถบณิฑกิเศรษฐไีปเยี่ยมเพื่อนๆ   

“โอโ้ฮ! ท าอะไรกนัเน่ีย มากมายมหาศาล”  
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“เขาอาราธนาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มาฉันอาหารพรุ่งนี้” 

“หา! องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เชยีวหรอื”  

นัน่น่ะ แค่พุทธะ ได้ยนิว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูแ้ลว้ องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรม นอนไม่ได ้นอนไม่หลบัเลยล่ะ  

คนทีม่อี านาจวาสนาถ้าได้ยนิไดฟั้งธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มนัจะกนิใจ 

มนักนิใจ มนัออกมาจากใจไง เวลามนัทุกขม์นัยาก มนัทุกข์มาจากใจทัง้สิน้ เวลามนัสะเทอืนใจๆ  

สะเทอืนใจมนักส็ะเทอืนกเิลสไง ถ้าสะเทอืนกิเลส เรามนักไ็ดค้ดิ เหมอืนเราเน่ียจะไปทางไหน จะ

ตื่นกบัโลกน้ีใช่ไหม 

แต่ถ้าคนทีส่รา้งอ านาจวาสนามาอย่างนัน้นะ ดูส ิ อนาถบณิฑกิเศรษฐ ี จติตคหบด ี เป็นผู้

อุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ อชาตศตัรู พระเจา้อุเทน อุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ทัง้นัน้ เขาเคารพบูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ สิง่ที่เขากระท ามาเพื่อ

หวัใจของเขา ถ้าท าเพื่อหวัใจของเขา นี่เป็นเรื่องทางโลกไง 

ทางโลกหมายความว่าเราเกดิเป็นมนุษยเ์กิดมาพบพระพุทธศาสนาไง ชาวพุทธๆ ไง ชาว

พุทธเรามพีระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นทีพ่ึง่ มพีระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นทีพ่ึง่นะ 

คนเราเกิดมามนัมอี านาจวาสนาของคน เวลามนัตกทุกข์ได้ยากขึ้นมาเหน็ไหม เวลาตกทุกขไ์ด้

ยากขึน้มา ธรรมโอสถชโลมหวัใจของเรา  

ถ้าไม่มธีรรมโอสถชโลมหวัใจของเราเลย มนัจะมแีต่ความทุกขค์วามยาก คนทีซ่มึเศร้าๆ 

นัน่น่ะ เพราะขนาดว่าซมึเศรา้ๆ แลว้เน่ีย เพราะเขาถงึกบัท าลายตนเหน็ไหม มนัวติกวจิารณ์แต่

เรื่องที่มนัผดิพลาด ผดิหวงั ผดิต่างๆ  มนัทุกข์ยากของมนั  

แต่ถ้าเรามธีรรมะในหวัใจของเรา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอก สรรพสิง่ในโลกนี้

เป็นอนิจจงั มนัไม่ใช่ของเราทัง้สิน้ แต่ถ้ามนัเป็นของเรา เป็นของเราโดยความเป็นสมมุต ิ โดย
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ความเป็นสมมุติโดยความวทิยาศาสตร์ของโลกนี้ไง นี่ไง กฎหมายก็สมมุต ิทุกอย่างกส็มมุต ิถ้า

กฎหมายสมมุตเิหน็ไหม กฎหมายเขาบญัญตัเิป็นกฎหมายขึ้นมาบงัคบัสงัคมนัน้ มนักเ็ป็น

กฎหมาย  

แลว้วนิัยๆ ธรรมวนิัยเป็นกฎหมายหรอืไม่ ธรรมและวนิัยเป็นศาสดาของเรา เป็นศาสดา

ของเรา มนัเป็นการบญัญตัิขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้บญัญตัไิวแ้ล้ว บญัญตัไิวแ้ล้วด้วยความเคารพ ด้วยความยอมรบัของเราไง เราเอาสิง่นัน้เป็น

บรรทดัฐานไง เราลงองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้  

เวลาหลวงตาท่านพูดเลย “เหยยีบหวัพระพุทธเจา้ไปแลว้แสดงธรรม” เหยยีบหวั

พระพุทธเจา้ไปนะ แลว้แสดงธรรม จติใจมนัไม่ลง มนัยิง่ใหญ่กว่า มนักระดา้ง จติใจกระดา้ง จติใจ

ทีไ่ม่เคารพบูชา จติใจทีม่ทีฏิฐมิานะอย่างนัน้ มนัจะเป็นธรรมขึน้มาไดอ้ย่างไร  

แต่ถ้าธรรมะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ “ธรรมและวนิัยเป็นศาสดาของเรา” ถ้าใจมนัลง

ธรรมๆ ลงธรรมขึน้มามนัมขีอบมเีขต ศีลเป็นรัว้รอบขอบชดิ ไม่ให้กิเลสมนัดิ้นรนมนัเพ่นพ่าน

มากจนเกนิไป ศลีเป็นรัว้รอบขอบชดิ เวลาธรรม ธรรมคอืสจัธรรม พยายามท าความสงบใจของ

เราเขา้มา ถ้าจติใจมนัมคีุณธรรมในหวัใจ มนัฟังแลว้มนัสะเทอืนใจ ความสะเทอืนใจ เราก็

แสวงหาของเรา เราตอ้งมกีารกระท าของเรา ท าเพื่อประโยชน์กบัเราไง 

ประโยชน์มนัก็มปีระโยชน์โลกๆ เวลาประโยชน์โลกๆ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้แสดงธรรมกบัประชาชนทัว่ไป อนุปุพพกิถาเรื่องของทานทัง้สิ้น ทาน เวลาเรื่องของทาน  

ทาน ไดไ้ปสวรรค ์ ถา้ใหถ้อืเนกขมัมะใหห้ดัประพฤตปิฏบิตั ิ เพราะค าว่า “ปรารถนารื้อสตัว์ขน

สตัว”์ มนัต้องให้เกิดในหวัใจของสตัว์โลก หวัใจของสตัวโ์ลกทีม่นัทุกขม์นัยาก มนัดิ้นมนัรนอยู่

นัน้แหละ ถ้ามนัได้มสีติสมัปชญัญะมนันึกของมันได้ นี่ไง “มธีรรมโอสถในหวัใจของตน มธีรรม

โอสถในใจของตน”  
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แลว้เวลาทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา เวลาแกจ้ติๆ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นผูแ้ก้

ทัง้นัน้ พระโมคคลัลานะ พระสารบีตุร เวลาปฏบิตัไิปแลว้มนัตดิขดัขึ้นมา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้เป็นผูแ้กไ้ขใหท้ัง้สิน้  

เวลาพระในสมยัพุทธกาลมาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ท่านจะถามเลยว่า “ใครทรมาน

มา ใครทรมานมา” คอืใครเป็นอาจารย ์ ใครเป็นคนแกไ้ขมา แกไ้ขหวัใจทีม่นัตกทุกข ์ มนัลุ่มๆ 

ดอนๆ มนัตกทุกขไ์ด้ยาก มนัมกีารลม้ลุกคลุกคลานในการกระท า แกจ้ติๆ ไง ปรารถนารือ้สตัว์

ขนสตัว ์

แต่ผลของวฏัฏะไง คนที่เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะก็ได้สรา้งสมบุญญาธกิารมาแตกต่าง

กนัไป ถ้าแตกต่างกนัไปนะ เพยีงแต่ว่าให้เขามีอ านาจวาสนาได้นับถือพระพุทธศาสนา  นับ

ถือพระพุทธศาสนานะ ด ารงชพีของเขาท าให้อยู่ในศีลในธรรม  

ในศลีในธรรมเหน็ไหม มนัเจรญิงอกงามไง มคีวามเชื่อมากบอก “ถอืศลี ๕ บรสิุทธิ ์ ตดั

อบายภูม”ิ ตดัอบายภูม ิมนัถอืศลี ๕ บรสิุทธิ ์ศลี ๕ ศลี ๑๐ ศลี ๒๒๗ แมแ้ต่เหน็ไหม ในธรรมของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ปากนรก ผา้ๆ เหล็กเท่าล าตาล ผา้จวีรไง เวลาภกิษุไดท้ าผดิศลี

ผดิธรรม เวลาตายไปตกนรกอเวจ ีสิง่ทีผ่า้ ผา้จวีรไปพาดอยู่บนปากนรกจนแอ่นเลย 

ไอน้ี่ความเชื่อของบางกลุ่มก้อนไง ถ้าถอืศลี ๕ ถอืศลี ๕ แลว้จะปิดอบายภูม ิ อบายภูม ิ

อบายมุข อบายมุขเวลาท าผดิท าพลาดขึ้นมานัน่อบายภูมิ แล้วเวลาอบายภูม ิจติใจเรา ใครจะ

คุมจติใจของตวัเองได้ตลอดเวลา แล้วถึงเวลามนัมเีวรมกีรรมไง สายบุญสายกรรม ท าผดิพลาด

สิง่ใดมา สภาคกรรมๆ ท าร่วมกนั สายบุญสายกรรม ท าร่วมกนัมา ชอบเหมอืนกนั ท าอย่างนัน้ 

แต่เวลาธรรมะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไม่เป็นอย่างนัน้ เวลาธรรมะขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้านะ เวลาอนุปุพพกิถา เวลาสิง่ทีว่่าเลง็ญาณ พุทธกจิ ๕ เลง็ญาณเลย

นะ ใครมอี านาจวาสนา ค าว่า “มอี านาจวาสนา” คอืเขาจะบรรลุธรรมได ้ เขาจะบรรลุธรรม เขาจะมี
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คุณธรรมในใจของเขา นัน่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไปเอาคนนัน้ก่อน ไปเอาคนนัน้ จะไป

แสดงเหตุผลใหเ้ขาไดม้คีวามส านึกคดิ ส านึกคดิขึ้นมา มนัขึน้มา 

ดูส ิดูพระทีว่่าเรอืแตกมานัน่น่ะ เขา้ใจตนว่าเป็นพระอรหนัต์ เพราะอะไร เพราะนุ่งเปลือกไม้

ขึน้มา คนเคารพบูชาไง เคารพบูชา เขาได้ลาภมาเพราะว่าเขานุ่งเปลือกไม้นัน้มา พอนุ่งเปลือกไม้

ขึ้นมาเห็นไหม ผู้ที่สายบุญสายกรรมที่เป็นญาติ เวลาผู้ที่ส าเร็จพระอรหนัต์ไปแลว้ ผูท้ีเ่ป็นพระ

อนาคามไีปอยู่บนพรหมมาเตอืนเลย  

“เธอไม่ใช่อรหันต์ เธอไม่ใช่ จะนุ่งห่มเปลือกไม้ หรอืว่าเป็นผู้ที่มบีุญขึ้นมาจากทะเลแล้ว

เป็นพระอรหนัต์ ไม่ใช่ ไม่ใช่ พระอรหันต์เกิดแล้ว องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรสัรู้

ธรรมเป็นพระอรหันต์ ให้ไปฟังธรรมๆ”  

เวลาไปฟังธรรม ไปขอฟังธรรมองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าก าลังบิณฑบาตอยู่ ดว้ยความกระหดืกระหอบอยากเข้าไปฟังธรรม องค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกว่า “เราบณิฑบาตอยู่” บณิฑบาตอยู่ เขาก็ออ้นวอนอย่างนัน้  

“เธอจงมองโลกน้ีเป็นความว่าง”  

เธอจงมองสรรพสิง่ในโลก สรรพสิง่ในโลกนี้ไง เพราะอะไร เพราะเขามอี านาจวาสนาของ

เขามา เขาได้ท าของเขามา เวลาเขาทบทวนของเขา ป๊ิง! สนัทฏิฐโิก ปัจจตัตงั รูเ้ฉพาะตน ใน

หวัใจทีม่นัยดึมัน่เพราะว่าเห็นลาภสกัการะ เห็นคนลอ้มหน้าล้อมหลงั เห็นคนเชื่อถือศรทัธา ก็

หลงตามโลกธรรมไป แต่เวลาสายบุญสายกรรมที่มาเตือนเห็นไหม พอเตือนขึ้นมาแล้วเขา

ไปฟังองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  สิ่งที่ได้มาได้ดว้ยชื่อ ดว้ยเสยีง ด้วยลาภ ดว้ย

สกัการะ ด้วยการเคารพบูชา แต่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกให้มองเป็นความว่าง  

กลบัมาถอนทฏิฐใินใจของตน เป็นพระอรหนัต์ขึน้มาเลย  
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เวลาแกจ้ติๆ ไง เวลาแกจ้ติ สิง่ทีเ่ป็นจรงิๆ มนัเป็นจรงิในหวัใจนี้ มนัไม่ไดเ้ป็นจรงิอยู่ข้าง

นอกโน่น มนัไม่ไดเ้ป็นจรงิทีค่นล้อมหน้าล้อมหลงั มีที่ลาภสกัการะ มีคนเชื่อถือศรัทธา

มากมายมหาศาล ไม่ใช่ 

ถ้ามันเป็นจรงิๆ มนัจรงิในหัวใจ เวลาอ้อนวอนขอองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าบวช

เลย องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่า “บวชไดอ้ย่างไร เธอไม่มบีรขิาร” ไปหาบรขิาร 

ควายขวดิตายเลย ควายแม่ลูกอ่อนขวดิ เสยีชีวติอยู่นัน่ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็น

ผู้เผาศพให ้เป็นผู้มาจดัการ นีพ่ระอรหนัต์  

เวลามนัเป็นจรงิ มนัเป็นจรงิขึน้มาในหวัใจนี้ ถ้ามนัเป็นจรงิขึน้มาหวัใจนี้นะ เรามกีาร

กระท าไง เราเกิดมาเหน็ไหม เราเกดิมาร่วมสมยักบัองคห์ลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ องคห์ลวงตา

พระมหาบวั หลวงปู่ ฝั้น เวลาครูบาอาจารยท์ี่ท่านประพฤตปิฏบิตัขิองท่านแลว้สิน้กเิลสไปแลว้ 

ค าว่า “ส้ินกิเลส” ในสงัคมกรรมฐานเขาตรวจสอบกนั เขาตรวจสอบกนัเพราะว่า

ในครอบครวักรรมฐานเขาต้องการความสะอาดบริสุทธ์ิ เขาต้องการความจริงขึ้นมา 

ต่างคนต่างท าให้มนัย่ิงใหญ่ขึ้นมา ความย่ิงใหญ่ขึ้นมา อริยสัจมีหน่ึงเดียว ถ้าเป็น

ความจริงแล้วไม่มีขดัไม่มีแย้งกนั  

สิง่ทีม่ขีดัมแียง้กนัมนัขดัแยง้กนัด้วยทฏิฐิมานะ ถ้ามนัเป็นความจรงิแล้วมนัจะขดัแย้งกนัที่

ไหน 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตัง้เอตทคัคะ ๘๐ องค ์พระอนุรุทธะ องค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าจะปรนิิพพาน พระอานนท์ถามเลย องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

ปรนิิพพานไปแล้วหรอืท่านเข้าฌานสมาบตัิอยู่ พระอนุรุทธะบอกยัง พระอรหนัต์ดว้ยกนั แล้ว

ไม่มขีดัไม่มแียง้กนั 
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แต่เวลาเหน็ไหม เขา้ปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตตยิฌาน จตตุถฌาน อากาสานัญจายตนะ 

วญิญาณัญจายตนะ อากิญจญัญายตนะ เนวสญัญานาสญัญายตนะ เข้าแล้วออกมา ระหว่าง

ท่ามกลาง องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้นิพพานตรงนี้ นิพพานตรงนี้เหน็ไหม 

พอนิพพานตรงนี้ “องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ปรนิิพพานแล้ว” พระอรหนัต์ด้วยกนั ไม่มี

ขดัไม่มแีย้ง เพราะมนัเป็นเรื่องสจัจะเรื่องความจริงทัง้สิ้น แต่ด้วยอ านาจวาสนาของใครที่มนั

ถนัด ถนัดทางไหนกจ็ะเขา้ใจทางนัน้ ไอน้ัน่เป็นความถนัดไง 

แต่อรยิสจั เวลาพระอรหนัต์นะ เขามปัีญหากนัว่าสิง่ใดดเีลิศ พระสารบีุตรก็ว่าปัญญา 

พระโมคคลัลานะบอกว่าฤทธิ  ์พระอุบาลีบอกว่าวินัย อีกสององค์ ตกลงกันไม่ได้ ไปเฝ้าองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ “อาสวกัขยญาณ อาสวกัขยญาณส าคญัท่ีสดุ เพราะ

อาสวกัขยญาณท าให้พวกเธอได้เป็นพระอรหนัต์” ความเป็นพระอรหนัต์ไง แต่เขาคุยกนั

เรื่องความถนัด เรื่องความถนัดนี้เป็นความถนัดของคน ถ้ามนัเป็นความจรงิ 

ในครอบครัวกรรมฐานเขาคุยกันอย่างนี้  ในครอบครัวกรรมฐานเขาว่าอรยิสจัมหีนึ่ง

เดยีว ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกข ์ เหตุใหเ้กดิทุกข ์ทุกขด์บั วธิกีารดบัทุกข ์นี่ไง แลว้มนัมา

จากไหน มนัจากสจัจะ มาจากความจรงิในการประพฤตปิฏบิตั ิมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ แลว้มนั

เขา้มาจากไหน กเ็ขา้มาจากหวัใจดวงนัน้ไง  

เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ปรารถนารื้อสตัว์ขนสตัว ์ เวลารือ้สตัวข์นสตัวข์ึน้มา

นี่เป็นธรรมวนิัย เป็นธรรมวนิัย เป็นปรยิตั ิ เป็นวนิัยธร ธรรมกถกึ วนิัยธรกใ็บลานเปลา่ไง ศกึษา

เปล่าๆ อยู่อย่างนัน้ไง  

เวลาเป็นธรรมกถกึๆ ได้กรรมฐานจากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เขา้ป่าเขา้เขาไปไง 

เวลาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา เวลามปัีญหาขึน้มา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นผูแ้ก้ไข
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ทัง้สิน้ เป็นผูแ้กไ้ขขึน้มา แลว้ว่าถ้ามอุีปัชฌายอ์าจารยเ์ขากอ็บรมสัง่สอนกนัมา ถ้ามนัเป็นจรงิๆ 

อรยิสจัมหีนึ่งเดยีวเท่านัน้  แล้วไม่มขีดัไม่มแียง้  

ไอท้ีข่ดัที่แยง้เปรตทัง้นัน้ ไอพ้วกเปรต รบัมาสก รบัต่างๆ แล้วมาฟ้ององค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ใหพ้ระสารบีุตรไปแกไ้ข เวลาแกไ้ขไง  

ในวงกรรมฐาน ในสมยัหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่นะ เวลามสีิง่ใดพระทีป่ระพฤตปิฏบิตัอิยู่

ร่วมกนัมา แลว้ถ้าท าอะไรผดิขึน้มา คณะสงฆเ์ขาจะมกีารประชุมกนั แลว้ใหผู้น้ัน้ไปแกไ้ขๆ ม ีใน

วงกรรมฐานม ี เพราะเขาเป็นผูท้ีเ่ป็นสุภาพบุรุษ เป็นผูท้ีก่ระท าตามความเป็นจรงิ แลว้ถ้ามนัไม่

จรงิๆ ไม่จรงิเพราะอะไร เพราะพระสงัคมทุกสงัคมมนัต้องมทีัง้คนดแีละคนชัว่ แล้วคนด ีคนชัว่

ไปพึง่พาอาศยั พอพึ่งพาอาศยัขึ้นมา มนักจ็ะมปัีญหาขึ้นมา แล้วพวกใครพวกมนั ใครดกีว่าใคร 

แต่ถ้าเป็นธรรมๆ แล้วจบ เป็นธรรมลงในธรรมวนิัยขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

ผดิเป็นผดิ ถูกเป็นถูก ไม่มพีวกเขาพวกเรา ไม่มทีฏิฐมิานะ ไม่มกีารเข้าข้างใครทัง้สิน้ ธรรม

เป็นธรรม กเิลสเป็นกเิลส 

ฉะนัน้ เวลาครูบาอาจารยท์่านสอน ตัง้แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า องค์สมเด็จ

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเวลาออกประพฤตปิฏบิตั ิ๖ ปี เวลา ๖ ปีนะ ก่อนทีเ่จา้ชายสทิธตัถะเวลา

เกดิมาแลว้ กาฬเทวลิขอพระเจา้สุทโธทนะ ขอดูราชกุมาร  

“โอ!้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แน่นอน” 

เวลากาฬเทวลิ พราหมณ์พยากรณ์แลว้ พระเจา้สุทโธทนะคุ้มครองต้องการให้เป็น

จกัรพรรด ิดูแลรกัษาอย่างดี เวลาไปแรกนาขวญัใหร้าชกุมารนัง่อยู่โคนตน้หวา้นัน่ ท าความสงบ

ของใจดว้ยอ านาจวาสนาของตน ท าความสงบของตน เวลาตะวนัคลอ้ยบ่ายคลอ้ยไปแลว้ เงาของ

ตน้หวา้ยงัไม่ไปอยู่อย่างนัน้ ด้วยเคารพบูชาไง ดว้ยคุณธรรมไง เป็นเจา้ชายสทิธตัถะนะ 
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แลว้เวลาออกประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา สมบุกสมบนั สมบุกสมบนัมา อุทกดาบส อาฬา

รดาบสรบัประกนัแลว้ “ไดส้มาบตั ิ๖ สมาบตัิ ๘ เหมอืนเรา เป็นผู้ส ัง่สอนได้” ด้วยธรรมไม่เอา 

เพราะอะไร ค าว่า “ด้วยธรรม” มนัมสีามญัส านึก เรารู้ตวัเอง ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ปัจจตัตงั สนัทฏิฐโิก สนัทฏิฐิโกรูช้ดัเจนท่ามกลางหวัใจของตนว่าจรงิหรอืไม่จรงิ  

เรายงัลงัเลสงสยั เรายงัไม่รู้หนทางทีม่นัจะไป มนัจะเป็นพระอรหนัต์ได้อย่างไร มนัจะเป็น

พระอรหนัต์มนัต้องมหีนทางที่มนัจะไป แต่เราเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะเป็นปุถุชนคนหนา ไม่รู้

ไม่เห็น เวลาเกิดเป็นเราแลว้ เกิดเป็นแลว้ยงัไม่รูม้คีุณค่าแค่ไหน ยงัไม่รูจ้กัชวีติมคี่าแค่ไหนนะ 

เกดิมามชีวีติแลว้อยากดงั อยากใหญ่ อยากมอี านาจวาสนา อยากท าไปหมดเลย 

นี่ไง ปฏบิตัแิบบโลกๆ เพราะไม่มอี านาจวาสนาไง  

ถ้าเวลามอี านาจวาสนาขึน้มา เราขวนขวาย เรามกีารกระท าของเราขึน้มาไง ถ้ามกีารกระท า 

อุทกดาบส “เจา้ชายสทิธตัถะมคีวามสามารถเหมอืนเรา” ไม่สน เพราะอะไร เพราะว่ามอี านาจ

วาสนาจนเข้าใจตวัเองได้ว่ามนัมอีวชิชามีความไม่รู้ในใจ เพราะมคีวามไม่รูใ้นใจถงึไดเ้กดิ ถ้า

พระอรหนัต์เกิดอีกไม่ได้ ไม่ม ีไม่มหีรอก นัน่อรหนัต์เก๊ เลยีนแบบเขา มนัไม่มอียู่จรงิหรอก  

ถ้ามนัจะมอียู่จรงิๆ เวลาจะเป็นสจัจะความจรงิ ขนาดอุทกดาบส อาฬารดาบสรบัประกนั

อย่างนัน้ยงัไม่สนใจ เวลามนัไดค้ดิไง เวลามนัไดค้ดิ มนัไดค้ดิถงึการท าความสงบของใจ ท า

ความสงบของใจอย่างนี้แลว้มนัมหีลกัเกณฑ์ นึกถงึตอนนัน้ เอาตอนนัน้มาเป็นบาทฐานเหน็ไหม 

เอามาเป็นบาทฐาน 

สมัมาสมาธ ิ ค าว่า “สมัมาสมาธ”ิ เวลาจติมนัละเอียดลกึซึ้งเขา้ไป ลกึซึ้งเขา้ไปเหน็ไหม 

บุพเพนิวาสานุสตญิาณ บุพเพนิวาสานุสตญิาณจติมนัสงบแลว้ พอจติมนัสงบแลว้ บุญกุศลสิง่ที่

ท ามาตัง้แต่พระเวสสนัดรไป จุตูปปาตญาณมนัรู้การเกิดและการตายของจติทีเ่วยีนว่ายตาย

เกดิในวฏัฏะ เวลาอาสวกัขยญาณในหวัใจของตนนัน่น่ะ อาสวกัขยญาณท าลายอวชิชา  
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เวลาพระอรหนัตท์ะเลาะกนั พระอรหนัตไ์ปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไง โน่นก็

ดกีว่า นี่ก็ดีกว่า ต่างคนต่างเก่ง ต่างคนต่างแน่ ต่างคนต่างมคีวามถนัด อาสวกัขยญาณส าคญั

ท่ีสุด อริยสจัมีหน่ึงเดียว มีหน่ึงเดียวเท่านัน้  

แล้วครอบครัวกรรมฐานเขาเวลาเขาพูดกัน เขาคุยกัน เขาสนทนากนักเ็พื่อสจัจะเพื่อ

ความจรงิอนัน้ีไง ถ้ามสีจัจะมคีวามจรงิอนัน้ี สมยัหลวงปู่ มัน่ สมยัลูกศษิยห์ลวงปู่ มัน่รุ่นแรกๆ เขา

จะรกักนัมาก เขาจะถงึกนั เขาจะเขา้ใจกนั ในครอบครวักรรมฐานจะรูก่้อนว่าอะไรเป็นจรงิ อะไร

เป็นไม่จรงิ องคไ์หนจรงิ องคไ์หนไม่จรงิ องคไ์หนกาฝาก 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาท าสมัมาสมาธไิง เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ที่โคนตน้หว้า 

หลบัตาหรอืลืมตาล่ะ มนัจะเป็นจรงิหรอืไม่เป็นจรงิล่ะ นี่ไง เวลาหลวงปู่ มัน่เวลาท่านสอนลูกศิษย์

ลูกหาเห็นไหม ลูกศษิย์ลูกหาต่างองค์ต่างมอี านาจวาสนาทัง้สิ้น เวลาสมยัองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาสหชาตผิูเ้กดิร่วมตอ้งสรา้งบุญกุศลทัง้สิน้ 

แล้วเวลากึ่งพุทธกาลศาสนาจะเจรญิอีกหนหนึ่ง มีตัง้แต่ หลวงปู่ มัน่บอก “ตัง้แต่สมยัพระ

จอมเกล้าฯ” พระจอมเกล้าฯ มารือ้ฟ้ืนทฤษฎ ี รือ้ฟ้ืนในการประพฤตปิฏบิตัิ แลว้ท่านกพ็ยายาม

ของท่าน แต่ด้วยอ านาจวาสนาของท่าน ท่านสกิขาลาเพศไป เวลาวางรากวางฐานไวเ้พื่อใหเ้ขา้

ใกลช้ดิกบัธรรมและวนิัย 

“ธรรมและวนิัยเป็นศาสดาของเธอ” ลงในธรรม ลงในวนิัยไง เคารพบูชา หลวงตาท่านพูด 

“ไม่เหยียบหัวพระพุทธเจ้าแล้วแสดงธรรม” ไม่เหยยีบธรรม เหยยีบวนิัย ไม่ย ่าย ี ไม่ย ่ายโีดย

ความไม่รู ้ไม่ย ่ายดี้วยความไม่เขา้ใจ ไม่ย ่ายดีว้ยความอหงัการ อยากดงั อยากใหญ่ อยากจะยก

ตวัเองใหสู้งกว่า ไม่ย ่าย ีนี่ถ้าลงในธรรมลงในวนิัยไม่ย ่ายนีะ 

นี่ไง หลวงปู่ มัน่บอก “ศาสนาเจริญ เจริญตัง้แต่สมัยพระจอมเกลา้ฯ” แลว้หลวงปู่ เสาร์ 

หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยข์องเราประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา เวลาปฏบิตัขิึน้มาลม้ลุกคลุกคลานทัง้สิน้  
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ประพฤตปิฏบิตัมิา ๖ ปี เวลาจะระลึกได้ระลึกได้ถึงโคน

ต้นหว้า ระลึกได้ถึงการท าสมาธิ จะลืมตาหรือจะหลับตา เพราะมันก็เป็นสจัจะความจริงในใจ 

เป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทฏิฐโิกในใจของเจา้ชายสทิธตัถะ 

เวลาเจ้าชายสทิธัตถะไปศึกษา สมาบตัิ ๖ สมาบตัิ ๘ สมาบตัทิ่านท าแลว้ คนท าสมาบตัิ

แลว้ไปท าสมาธ ิ กลบัมาระลกึถงึโคนตน้หวา้ ละทิ้งอนันัน้มา เพราะว่าอุทกดาบส อาฬารดาบส

รบัประกนัค ้าชูด้้วย ไม่เอา ไม่จรงิ 

เวลาเอาความจรงิๆ ระลึกถงึโคนตน้หวา้ แลว้ตัง้แต่ปฐมยาม มชัฌิมยาม ปัจฉิมยาม เวลา

ตรสัรู้เป็นองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ขึน้มาถงึบญัญตัศิลี สมาธ ิ ปัญญา มรรค ๘ อาส

วกัขยญาณประกอบไปดว้ย ๘ องค ์ ความรูต้ามความเป็นจรงิในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ ด ารชิอบ งานชอบ เพยีรชอบ ระลึกชอบ สมาธิชอบ ปัญญาชอบ ชอบธรรมมาด้วยกนั

ทัง้หมดทัง้สิน้ หลบัตาหรอืลมืตาไม่เป็นสจัจะไม่เป็นความจรงิไง  

เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านอบรมสัง่สอนลูกศิษย์ลูกหานะ ผูท้ีเ่กดิร่วมกบัหลวงปู่

มัน่ เวลาประวตัคิรูบาอาจารยท์ีเ่ราพมิพเ์น่ียพระอรหนัต์ทัง้นัน้ เพราะหลวงตาบอก “เพชรน ้าหนึ่งๆ” 

เพชรน ้าหนึ่ง เวลาเพชรน ้าหนึ่งเวลาเข้าไปหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่เป่ากระหม่อม เป่า

กระหม่อมคอืแก้จติ ทฏิฐิมานะที่มนัมมีาในหวัใจ ความรูค้วามเหน็ผดิละมนัวางมนัใหไ้ด ้ ใครมี

ความรู้ความเห็นมามากน้อยขนาดไหน ให้ท าความสงบของใจเขา้มาก่อน ถ้าใจมนัสงบระงบั

เขา้มาแลว้มนัมโีอกาสขึน้มาในการประพฤตปิฏบิตัิ  ถ้าใจมนัยงัไม่สงบระงบัเขา้มามนัจะเอาอะไร

ไปประพฤตปิฏบิตั ิมนัจะไปปฏบิตัอิะไร 

นี่ไง ถงึใหท้ าความสงบของใจเขา้มาก่อน การท าความสงบของใจเขา้มาก่อน ท าสมาธลิมื

ตาหรอืหลบัตาล่ะ ลมืตา หลบัตามนัเป็นเรื่องโลกๆ มนัเป็นเรื่องสามญัส านึกของคน มนัไม่

เกีย่วกบัธรรมะเลย ไม่เกี่ยว มนัไม่เกีย่วกบัธรรมะ ไม่เกีย่วกบัการกระท าใดๆ ทัง้สิน้  
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มนัอยู่ทีค่วามถนัด ถ้าความถนัดหลบัตาท าสมาธ ิ ท าสมาธเิป็นสมาธกิ็ได ้ เป็นมจิฉาก็ได้ 

ลมืตาท าสมาธิกไ็ด ้ เป็นมจิฉากไ็ด ้ ไม่เหน็มนัเกีย่วอะไรเลย สมาธเิป็นสมาธ ิ มนัเกีย่วอะไรกบั

ปัญญา ศลี สมาธ ิปัญญา แต่ถ้าไม่มสีมาธนิะ มนัเป็นกาฝาก มนัเป็นกาฝากไง มนัไม่เป็นจรงิ  

พุทธะ จติเดมิแท ้จติทีเ่วยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ ปฏสินธจิติ เวลาจติทีเ่วยีนว่ายตายเกดิใน

วฏัฏะ ถ้ามนัไม่รูเ้หน็สิง่ใดมนักม็แีต่ความรูส้กึนึกคดิของมนัทัง้สิน้ เวลามคีวามรูส้กึนึกคดิของมนั

ไป มนักไ็ปยดึมัน่ถอืมัน่ทฏิฐมิานะ ยดึมัน่ถอืมัน่มากน้อยแค่ไหน คนทีม่ทีฏิฐิเบาบางพอมนัยดึมัน่

ถือมัน่สิง่ใด มนัพจิารณาของมนัแล้วมนัท าไปแลว้ เออ้! มนัน่าจะไม่ถูกทางนะ คนมนัคดิ มนัได้

คดิไง 

แต่คนทีม่ทีฏิฐิมานะขึน้มา ก็เอาทฏิฐมิานะบวกเขา้ไป ทบัถมเขา้ไป เป็นสมาธกิาฝาก 

กาฝากในอะไร กาฝากในพุทธะไง กาฝากในหวัใจดวงนัน้ไง หวัใจดวงนัน้มนัมธีาตุรู้ ความรู้อนั

ยิง่ใหญ่อยู่อนัหนึ่ง แล้วมนัมคีวามรู้รอบตวัมนั รอบตวัมนัมนัก็มคีวามคดิตามธรรมชาติของมนั 

แล้วมนัเอาสิง่นี้มาเป็นการกระท า มนัก็ความรู้รอบอนันัน้มนักเ็ลยเป็นกาฝาก กเ็ลยเป็นสมาธิ

กาฝาก 

อกีามนัเป็นสตัวฉ์ลาดนะ วฒันธรรมของชาวเอเชยีว่าอีกาเวลาไปเกาะไปท าสิง่ใด อีกา

เป็นคนคดโกง นกอกีาเป็นทีค่ดโกง แต่ในปัจจุบนัน้ีทางวทิยาศาสตรเ์ขาวเิคราะหว์จิยัแลว้ว่าอกีา

นีเ่ป็นสตัว์ที่ฉลาดมาก มนัฉลาด มนัสอนลูกของมัน มนัดูแลฝูงของมนั มนัรกักนั มนัดูแลกนั นี่

ไง อกีา 

อีกา นกต่างๆ มันไปคาบกินสิ่งใดมาแล้ว มันไปต้นไม้มนัก็ไปขบัไปถ่าย เวลาไปขบัไป

ถ่ายมนัก็เกดิกาฝาก เกดิกาฝากไง คนทีไ่ม่มสีตไิม่มปัีญญา “โอโ้ฮ! ตน้โพธิม์นัไม่เหน็สวยเลย 

กาฝากมนัย้อย ใบมนัเป็นมนัเลย” ไปเหน็กาฝากมคีุณค่ามากกว่าไง  

นัน่มนักาฝาก สมาธิกาฝาก มันไม่เป็นความจริงหรอก เพราะไม่มตีน้โพธิ ์ ไม่มตี้นไม้ 

มนัจะเติบโตมาได้อย่างไร มนัขี้ของอีกา อีกามนัขี้ มนัขบัถ่าย นกมนัไปขบัถ่ายไว้ 
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นี่ไง สมาธกิาฝาก กาฝากในใจของตน กาฝากในพุทธะนัน้ เพราะอะไร เพราะปฏิสนธจิติ 

จติที่เวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มนัมจีติวญิญาณแน่นอน จติวญิญาณดวงที่เวยีนว่ายตายเกิด

ในวฏัฏะ ถ้าไม่มปีฏสินธจิติเหน็ไหม ในไข่ ในครรภ์ ในน ้าคร า ในโอปปาตกิะ เอาชวีติมาจากไหน 

ชวีติมนัเกดิมา มนัเกดิมาจากเวรจากกรรม แต่เวรกรรมน้ีมนัเกดิมาจากครรภ์ของมารดา จาก

ครรภ์ของมารดาเกิดมาเป็นมนุษยไ์ง เกดิมาเป็นมนุษย ์ 

นี่ไง มนัมขีองมนัมาโดยวทิยาศาสตร์ มขีองมนัโดยวฏัฏะ มนัมขีองมนัโดยธรรมชาตขิอง

มนั แลว้เวลาไปศึกษาธรรมะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ มนัศกึษาแลว้มทีฏิฐมิานะมาก

น้อยแค่ไหน  

ถ้ามสีจัจะความจรงิขึน้มาเหน็ไหม เวลาครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่าน

ท าของท่านขึ้นมา “ให้ท าความสงบใจเข้ามาก่อน ท าความสงบใจเขา้มาก่อน” ท าความสงบใจ

โดยสจัจะโดยความจรงิ แค่ท าสมาธนิี่แหละ  

ผู้ที่ประพฤตปิฏบิตัิขึ้นมาในครอบครวักรรมฐานนะ เวลาผู้ที่มทีฏิฐิมานะ ผู้ที่มีความเห็น

ต่างๆ เราศึกษามา เราอยู่ในครอบครวักรรมฐาน เราศกึษา เราชอบศกึษา เราคน้ควา้ เพราะ

อยากมคีวามรู้ อยากจะมคีวามเข้าใจ อยากจะมหีลักมเีกณฑ์ ศกึษาเรื่องนี้มาเยอะ ศกึษากนัมา

เยอะไง 

ศึกษาจากหลวงตาพระมหาบัว ศึกษาจากหลวงปู่ เจี๊ยะ แลว้เวลาศกึษา ศกึษาโดยหลงั

ไมคเ์รื่องในทศันคตใินต่างๆ หลวงตาพระมหาบวั หลวงปู่ เจี๊ยะท่านพูดหลงัไมค์ ท่านไม่พูด

ประจานใครทัง้สิน้ ความผดิ ความถูก กเิลสของคนมนัเกดิอารมณ์ชัว่วูบ มนัเกดิเพราะความรู้

ความเหน็ มนัเกิดเพราะทฏิฐมิานะ มนัเกดิเพราะหลงผดิ มนัเกดิ มนัเกิดได้รอ้ยแปด แลว้มนักท็ า

ใหเ้ป็นดไีดร้อ้ยแปด ดไีด้เพราะอะไร  

ถ้ามนัดไีม่ได้ ท าไมคณะกรรมฐานเขาให้พระไปแก้กนัล่ะ ใหค้นนัน้ไปแก ้คนนี้ไปแก ้แลว้

ถ้าในยุคหลงัขึน้มานี่ มนัอยู่ทีค่นทีม่อี านาจวาสนาหรอืไม่ ถ้ามอี านาจวาสนามนัฉุกคดิ หรือมนั
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เหน็โทษ มนัจะวิง่เขา้ไปหาครูบาอาจารยใ์หแ้ก้ ใหแ้กใ้ห ้ เราอยู่กบัหลวงปู่ เจี๊ยะตอนสร้างวดั

ใหม่ๆ พระมาเยอะแยะ “แก้หลบัครบัๆ” นัง่หลบักนัทัง้นัน้  

สมาธกิาฝาก สมาธกิาฝากนะ แลว้สมาธ ิ สมาธกิาฝากมนัหลบัหูหลบัตา ไม่ใช่หรอก ทัง้

หลบัหู ทัง้หลบัตาและลมืตา ผดิกม็ ีถูกกม็ทีัง้สิน้ สมาธเิป็นสมาธ ิ 

แลว้เวลาธุดงคไ์ปนะ เวลาไปเจอในตามชนกลุ่มน้อย พวกกะเหรี่ยงเขาจะมหีมอผปีระจ า

หมู่บา้น หมอผปีระจ าเผ่าพนัธุ์เขา พวกนี้นะเขาถอืศีล ๘ เขาเป็นฤๅษชีไีพร เขากท็ าสมาธ ิเขาถอื

เน้ือถอืตวันะ เวลาไปเจอพระเดก็ๆ พระเลก็ๆ น้อยๆ เขาถอืว่าเลก็น้อย เขาใหญ่กว่า เขาถอืตวั

ถอืตนมาก แลว้เขาวางตวัใหญ่โตมาก แลว้พูดถงึชุมชนของเขา เขาเคารพของเขานะ เขาเคารพ

ของเขา พวกกะเหรีย่ง พวกชนกลุ่มน้อยเขาเคารพพระมาก 

แต่เขาก็เคารพหมอผปีระจ ากลุ่มของเขามาก นี่ไง ถ้ามนัเหน็ผดิ นี่ไง เขาท าสมาธไิหม 

เขาท าสมาธนิะ เขาท าสมาธเิพื่อสมาธไิง เขาท าสมาธขิองเขา เขาเป็นหมอผ ีเขาเป็นคนตดิต่อกบั

ญาตพิีน่้องในกลุ่มชนของเขา เขาแกก้รรมแกเ้วรในชุมชนของเขา เขาถอืว่าเขายิง่ใหญ่ 

เวลาเขาท าสมาธใินชนกลุ่มน้อย เขาจะมหีมอผปีระจ าเผ่า แลว้ท าสมาธิ ท าสมาธมินัเป็น

หลกัสากลก่อนที่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มาตรสัรูธ้รรม มนักม็มีาดัง้เดมิอยู่แลว้ มนัมมีา

ดัง้เดมิเพราะอะไร มมีาดัง้เดมิเพราะมนัมกีารเกิดการตาย มนัมจีติวญิญาณการเวยีนว่ายตาย

เกดิในวฏัฏะ ในเมื่อมเีวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ มคีนสรา้งสมบุญญาธกิารมามากน้อยแค่ไหน 

ถ้าคนสรา้งสมบุญญาธกิารมามากเหน็ไหม เป็นนักพรต นักบวช 

ดูส ิองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่า “เราเคยเป็นฤๅษ ีเราเคยเป็นๆ... สมยัเป็นพระ

โพธสิตัว ์ เราเคยเป็นเคยท ามาทัง้นัน้” สิง่ทีท่ าสมาธมินัมมีาอยู่ดัง้เดมิ แล้วเวลาฤๅษชีไีพร เวลา

เขาท าฌานสมาบตัเิหน็ไหม เวลาท าฌานสมาบตักิเ็กดิฌานโลกยี ์ฌานโลกยีม์หีูทพิย ์ตาทพิย ์มี

ความรูต้่างๆ ระลกึชาตไิด ้มนัมอียู่ของมนัอยู่แล้ว มนันอกพระพุทธศาสนาไง 
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เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาเกดิมาแลว้กไ็ปศึกษาเล่าเรียนมากบัเขา สิ่งที่

เขามี เรียนหมด ทดสอบหมด มนัไม่ใช่ เวลาเอาจริงเอาจังขึ้นมา นี่ไง สิ่งที่อาสวักขยญาณ 

ศีล สมาธ ิปัญญา ทีม่นัเกดิขึน้ในหวัใจมนัไม่เกีย่วกบัเรื่องนัน้เลย  

เวลาปัญญาๆ ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร ปัญญาในพระพุทธศาสนาไง ปัญญารอบรู้

ในความคดิ ปัญญารู้เท่ากิเลส ปัญญาคน้ควา้หากเิลส ปัญญาทีม่นัเกดิขึน้มา เวลามนัเกิดขึน้มา

มนัเกิดขึ้นมาจากไหน ถ้ามนัเกิดขึ้นมาแล้ว มนัถงึเป็นมรรค ๘ เป็นปัญญาในพระพุทธศาสนา 

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ปัญญามนัเกิดขึ้นจากการภาวนา ไม่ใช่ปัญญาเกิดขึ้นจาก

จดจ า ปัญญาเกดิขึน้มาจากจิ้มแลว้จิ้มอกีอยู่อย่างนัน้ มนัไม่มหีรอก 

หลวงตาท่านพูด “สมาธใินต ารบัต าราหรอื ต ารบัต าราเขาเอาไวเ้ล่าเรยีนกนันะ ไอน้ัน่มนั

จดจ าทัง้นัน้ นัน่ลมปาก ท่องบ่นอยู่อย่างนัน้ แลว้ความจรงิขึน้มาไม่มสีกัชิน้หนึ่ง”  

นี่ไง พูดถงึสมาธหิลบัตา ลมืตาไง เอาแค่สมาธหิลบัตา ลมืตา ถ้ามนัแกไ้ขปมน้ีไม่ไดม้นัไป

ไหนไม่ได้หรอก ศีล สมาธิ ปัญญา แล้วถ้ามันสมาธิกาฝาก สมาธิกาฝากนะ มันมีมากมาย 

เวลาพระกรรมฐานเวลาท า เวลาประพฤตปิฏบิตักินั ไปตดิอยู่ในสมาธนิัน้ 

นี่ไง เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านธุดงคไ์ปทางเชยีงใหม่ นี่กช็าวเขาเหมอืนกัน ชาวเขาก็สิง่ที่หลวง

ปู่ มัน่ หลวงปู่ ฝั้น หลวงปู่ ชอบ ครูบาอาจารยท์ีท่่านมคีวามพเิศษทางจติ หลวงปู่ จวน พวกนี้พวก

ทีว่่าจติเวลาธรรมเกดิๆ มนัเกิดเป็นภาษาบาล ีเวลาท่านธุดงคไ์ป ท่านธุดงคไ์ปนะ เวลาไปถงึเหน็

ชาวบา้นเขาตัง้ท่าตัง้ทาง ท่านพูดกบัมหาทองสุก มหาทองสุกไปกบัท่านสมยันัน้  

“มหาทองสุก มหาทองสุก เราไปไหนไม่ไดแ้ลว้ล่ะ เราตอ้งอยู่ที่นี่ เพราะว่าถ้าเราไปไหนนะ 

พวกกะเหรี่ยง พวกต าบลนี้ หมู่บา้นน้ีตกนรกกนัทัง้นัน้ล่ะ” เพราะอะไร เพราะเพ่งโทษ โจษ โจษ

ว่า “นี่เป็นเสอืเย็นๆ เป็นเสอืมนัแปลงมา” ความทฏิฐิมานะของเขาทีเ่ขาเหน็อย่างนัน้ เขา

หวาดระแวงของเขา 
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ความทีใ่จเป็นธรรม “เราไปไหนไม่ได”้ รูถ้งึความคดิของเขา รูค้วามคดิของเขานะ นี่ไง นี่เป็น

มรรคไหม อนัน้ีเป็นคุณสมบตั ิ

นี่ไง พระอรหนัต์ ๕๐๐ องค ์ท าสงัคายนาไง พระอนุรุทธะ พระอุบาลี พระกัสสปะ พระ

อรหันต์ทัง้นัน้ แต่มีความถนัดแตกต่างกนัไป ความถนัดแตกต่างนี่พนัธุกรรมของจติๆ 

พนัธุกรรมของจติทีเ่วยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ สรา้งเวรสร้างกรรมมาแตกต่างกนั ความถนัด

ความชอบแตกต่างกนัมา  

หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบตัิของท่านขึ้นมา เวลาท่านก าหนดดูของท่าน เรื่องอรยิสจั 

เรื่องสจัจะความจรงิ พจิารณามา ถ้าเป็นความจรงิเหน็ไหม เวลาจติกบักายมนัแยกจากกนั มนัเป็น

ความจรงิขึน้มา “ของมหาไม่มยีกัษ์ ของเรามยีกัษ์” เวลาพจิารณากามราคะ ปฏฆิะ โอโ้ฮ! มนั

ละเอยีดลกึซึ้งเขา้ไป เวลาพจิารณาอวชิชา นี่คอืขัน้ของปัญญา นี่ขัน้ของมรรค นี่คอืมรรค มรรค 

๔ ผล ๔ มนัอยู่ทีน่ี่ มนัไม่ได้อยู่ทีส่มาธหิลบัตา สมาธลิมืตา แลว้อยู่ในพระไตรปิฎก นัน้เป็นธรรม

วนิัยขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ พระกรรมฐานเคารพบูชามากนะ  

แลว้หลวงปู่ มัน่ท่านถงึบอกว่า “ใหเ้ทดิใส่ศรีษะไว ้ ให้ใส่ลิ้นชกัในสมองไว ้ อย่าใหม้นัออกมา 

แลว้ปฏบิตัใิหม้นัรูข้ึน้มา” ถ้ามนัรูข้ึน้มาแลว้มนัเป็นสจัจะเป็นความจรงิ ไม่ใช่กาฝาก นี่ไง เวลา

ท่านก าหนดดูของท่าน เขาโจษ เขาคดิของเขาอย่างนัน้ มนัเป็นโทษไง  

เวลาหลวงตาท่านพูดนะ เวลาโครงการช่วยชาต ิ เหน็ดเหนื่อยสาหสัสากรรจ์ขนาดไหนก็

แลว้แต่เพื่อสงัคม เพื่อโลก เพื่อศาสนา ท่านพอใจทัง้สิน้ ใครจะตฉิินนินทา ท ากล่าวรา้ย โจษท่าน

ขนาดไหน ท่านไม่เคยสนใจเลย 

แต่เวลาท่านพูดบ่อยมาก แล้วเราสะเทือนใจ  การท าโครงการช่วยชาติ เสียใจอยู่

เรื่องเดียวเท่านัน้ เรื่องท่ีคนท่ีมนัท ากรรมมนัต้องตกอเวจี ใครท ากรรมมนัต้องได้รบั

ผลกรรมตามนัน้ ท่านไม่ได้ท า ท่านท าโครงการช่วยชาติ ท าเพื่อโลก ท าเพื่อศาสนา ท า

เพื่อประชาชนให้พ้นจากทุกข์ แล้วไอ้พวกนัน้มนัโจษ มนัท าลาย มนัทัง้ฟ้องรอ้ง ทัง้โจษจนั
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รอ้ยแปด ท่านท าโครงการช่วยชาต ิ เสยีใจอยู่เรื่องเดยีว เรื่องที่คนท ากรรมแล้วมนัจะใหผ้ลตาม

กรรมอนันัน้ ท่านเสยีใจแค่นี้ 

เวลาหลวงปู่ มัน่ เวลาท่านไปของท่าน เวลาพวกชาวเขา “พวกเสือเย็นๆ เสอืเย็น ๒ ตัว 

มนัมานะ อย่าเข้าไปใกล้นะ เด็กน้อยหา้มเขา้ไปเด็ดขาด” 

“เราไปไหนไม่ไดแ้ลว้ล่ะ เราตอ้งอยู่ทีน่ัน่”  

อยู่ทีน่ัน่ท่านกเ็ดนิจงกรมของทา่น นัง่สมาธขิองท่าน พวกนัน้คนฉลาดก็ม ีคนโง่ก็มไีง คนที่

เป็นประธานในหมู่บ้าน เขาบอก “นัน่มนัจะเป็นเสอืเย็น” แต่เวลาเสอืเย็น เขาประชุมกนัแล้วให้

คนไปเฝ้าดูไง คนฉลาดมนัมเีหน็ไหม เป็นผูใ้หญ่บา้น 

“กไ็ปเฝ้าดูทุกวนัๆ อยู่แลว้ ไม่เหน็มปีฏกิริยิาอะไรเลย เหน็แต่เดนิไปกบัเดนิมาเท่านัน้ มนั

น่าผดิสงัเกตแลว้ล่ะ อย่างนัน้เรากต็อ้งเขา้ไปถามท่าน” เวลาเขา้ไปถามไง เขา้ไปถามท่าน เขา้ไป

ถามท่านว่า “ท่านมาท าไม” 

“เราเป็นพระ เป็นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ เราหาทีว่เิวกของเรา เรา

ประพฤตปิฏบิตัขิองเรามา เราผ่านมาทางนี้ เหน็มนัสงบสงดัดกีอ็ยากเดนิจงกรม เพราะว่าพุทโธ

เราหายๆ ของเราหาย เราจะมาหาทีน่ี่” 

“ถ้าอย่างนัน้ใหพ้วกเราช่วยหาไดห้รอืไม่” 

“ยิง่ดใีหญ่เลย ถ้าใครช่วยหา” แลว้ถ้าเจอแลว้เราจะไดร้บีๆ ไปไง ไอเ้สอืเยน็จะไดไ้ม่ตอ้งมา

ท าใหช้าวบา้นเขาทุกขใ์จไง 

“แลว้ใหห้าอย่างไรล่ะ” 

“หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ พยายามพุทโธๆๆ” 
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เวลาเขาท าของเขา เวลาท าของเขาขึน้มาไง ถ้าเป็นสจัจะเป็นความจรงิ คนดกีม็ ีคนเลวก็มี 

ในสงัคมนัน้เห็นไหม “อู้! อย่าเข้าไปใกล้นะ เสอืเย็น ๒ ตวั แปลงเป็นพระมา จะมาท าร้าย

ประชาชน จะมาแย่งชงิผลประโยชน์ อย่าเขา้ไปใกล ้อย่าเขา้ไปสุงสงินะ” 

ท่านกไ็ม่ยุ่งเลย ท่านกป็ฏบิตัธิรรม สจัธรรมๆ ความจรงิเป็นความจรงิ คนโง่ม ีคนฉลาดม ี

เวลาคนฉลาดเหน็ไหม ไปนัง่เฝ้า ไปนัง่แอบมอง นัง่เฝ้าทัง้วนัทัง้คืน ท่านก็เดนิจงกรมของท่าน

ทัง้วนัทัง้คนื เวลาเขาบอก “ลองช่วยหาของเราหายนะ หาพุทโธๆ” ไอ้พวกชาวบ้านก็ไปพุทโธๆ 

พุทโธจนจติมนัสงบได้  

ลืมตาหรอืหลบัตา ลมืตาหรอืหลบัตาวะเน่ีย เป็นสมาธเิลย 

อยู่ที่วาสนานะ เวลาคนเป็นสมาธิเป็นสมาธเิฉยๆ ก็ม ีแค่สมาธิสงบลงนะ คนเรานะ ขี้ทุกข์

ขี้ยาก เป็นพวกบ้าสมบตัิ บา้ความคดิ บา้ทฏิฐมิานะ บา้กเิลสตณัหาความทะยานอยากของตน 

มนับา้มาตลอด ศกึษาธรรมะกธ็รรมะขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ เชือ้บา้มนัยิง่รุนแรง

เขา้ไปตลอด 

แล้วเวลาหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านสอนนะ สอนให้ท าความสงบใจเข้ามาก่อน คือ

หมา สุนขัน่ีฉีดวคัซีนกนับ้าไว้ก่อน มนัจะไดไ้ม่บา้ น่ีไง ท าความสงบของใจได้ก่อน ถ้าใจมนั

ไม่สงบนะ ใจมนัยงัไม่สงบ ใจมนัไปรู้ไปเหน็ส่ิงใดๆ ไง น่ีสมาธิกาฝาก สมาธิกาฝากไง 

เยอะแยะมากท่ีว่าจิตมนัเร่ิมเบาบางลง เร่ิมสงบลง ไปรู้ไปเหน็อะไรต่างๆ มีเยอะ มนัไม่

เข้ากบัอริยสจัหรอก  

ศลี สมาธ ิปัญญา ศลี สมาธ ิปัญญา สมาธยิงัไม่มบีาทมฐีานจะไปเอาปัญญาอะไร พอรู้อะไร

สิง่ต่างๆ ไอพ้วกสมาธกิาฝาก กาฝากทัง้นัน้ รูเ้หน็อะไรพุ่งออกไปแลว้ นี่ไง สิง่ทีส่มบตับิา้ มนับา้

เหน็ไหม  

หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านบอกใหท้ าความสงบใจเขา้มาก่อน ถ้าใจมันสงบระงบันะ สงบ

เฉยๆ ก็ม ี สงบแล้วนะ สงบแล้วอยากได้อยากดมีนัท าให้ทุกข์ยากมากก็มี เวลาจติมนัดแีล้ว 
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เวลามนัเสื่อมทุกขย์ากมาก ครูบาอาจารยท์่านประพฤตปิฏบิตัมิาท่านผ่านมาทัง้สิน้ ท่านผ่านของ

ท่านมา 

นี่ก็เหมอืนกนั เวลาคนทีส่งบแล้วรู้เห็นสิง่ต่างๆ อย่างเช่นหลวงปู่ มัน่ อย่างเช่นหลวงปู่ ฝั้น 

หลวงปู่ ชอบ หลวงปู่ จวน พวกทีรู่เ้หน็แปลกๆ พวกนี้นี่พนัธุกรรมของจติ พนัธุกรรมของจติไง มนั

จะหลบัตาจะลมืตาไม่ส าคญั ส าคญัทีว่่ามวีาสนามากน้อยแค่ไหน มอี านาจวาสนามาก ดูส ิคนที่

ท าธุรกจิเหน็ไหม บางคนประสบความส าเรจ็ บางคนไม่ประสบความส าเรจ็ต่างๆ รอ้ยแปด 

ฉะนัน้ เวลาผูใ้หญ่บา้นจติเขาสงบแลว้ เขามองมา เขาเหน็ “โอโ้ฮ! สว่างไสวไปหมดเลย” 

เชา้มาเลย “พุทโธตุ๊ไม่หาย พุทโธตุ๊ไม่หาย พุทโธตุ๊สว่างไสว” เขาท าของเขาได้ ถ้าจติมนัสงบ

แล้วมนัจติสงบแลว้สงบเฉยๆ สงบโดยจติทีม่นัมคีวามสุขนะ สุขอื่นใดเท่ากบัจติสงบไม่ม ี ถ้าจติ

มนัสงบระงบัแลว้ มสีตสิมัปชญัญะดูแลรกัษา นี่สมาธ ิสมัมาสมาธ ิสมาธนิะ 

แลว้ถ้าเป็นสมาธนิะ ถ้ายกขึน้ใชปั้ญญา มนัเป็นอกีขัน้ตอนหนึ่ง แต่ท าสมาธแิลว้ เป็นสมาธิ

แลว้ใชเ้ป็นหรอืไม่เป็น มอี านาจวาสนา มคีรูบาอาจารยค์อยแกจ้ติหรอืไม ่เวลาผูใ้หญ่บา้นชาวเขา 

จติเขาสงบแลว้ เขาส่งมา เขาดูมาเหน็หลวงปู่ มัน่ได้ แลว้เขากท็ดสอบของเขานะ มนัมหศัจรรย์

ของเขา เขาตรวจสอบของเขา 

เขาบอกว่า เขาท าไร่ ชาวเขาเขาท าไร่ไวห้่างๆ จากบา้นเขา เวลาเขาส่งจติไปดู เขาเหน็หมู 

หมูป่ามนัเขา้มากนิพชืไร่ของเขา เขาเพ่งใส่ เพ่ง เพ่งใส่ เพ่งกสณิ กสณิไฟ หมูมนัดิ้นหนีไปเลย 

เขากไ็ปดูทีว่่าเป็นจรงิหรอืเปล่า แลว้กม็าเล่าใหห้ลวงปู่ มัน่ฟัง  

หลวงปู่ มัน่ว่า “อย่าท าอย่างนัน้ๆ ไม่เป็นประโยชน์” สิง่ทีห่วัใจทีม่คีุณค่านี่มนัมปีระโยชน์ 

มนัมปีระโยชน์ แลว้สิง่ทีม่นัจะเป็นความจรงิๆ มนัต้องเขา้มาสู่ทีจ่ติของตน สมัมาสมาธถิ้ายกขึน้สู่

วปัิสสนา จติเหน็อาการของจติ จติเหน็ จติเหน็ จติเหน็จติเป็นผูรู้ ้ จติเป็นผูว้ปัิสสนา จติเป็นผู้

แกไ้ข  
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ถ้าจติมนัไม่สงบ ไม่ใช่ขุนทอง โลกยีะ โลกุตตระ นัน่มนัเถยีงเหน็กนัอยู่นัน่ โลกยีะ โลกุต

ตระ ไม่มหีรอก มนัไม่มอียู่ในสมุด ดนิสอ ไม่มอียู่ในคอมพวิเตอร ์ ไม่มอียู่ในการจ ามาโตแ้ยง้กนั 

ไม่มอียู่ที่ขา้จ าไดข้ยายความไดม้ากไดน้้อย ไม่ม ีไม่ม ีไม่ม ีถ้ามนัมมีนัตอ้งมเีป็นจรงิ มนัเป็นจรงิ

ในใจของผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตันิัน้ 

นี่ไง เวลาเป็นจรงิๆ ขึน้มา มนัลมืตาหรอืมนัหลบัตา มนัเป็นจรงิ มนัเป็นจรงิ ศลี สมาธ ิ

ปัญญา พระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนายิง่ใหญ่มาก ตัง้แต่ประเพณีวฒันธรรม ตัง้แต่ที่มนัสบื

ทอดกนัมา เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมไปแลว้ยงัไม่ได้บญัญตัวินิัยใดๆ เลย 

แสดงธรรมๆ จนไดพ้ระปัญจวคัคยี ์ได้ยสะ ไดช้ฎลิ ๓ พีน่้อง ยงัไม่ไดบ้ญัญตัวินิัยใดๆ เลย  

แสดงธรรมเพื่อรือ้สตัวข์นสตัว ์ รื้อสตัวข์นสตัวใ์นใจของสตัวโ์ลก ในใจของสตัวท์ีม่อี านาจ

วาสนา ในใจของสตัวท์ีส่หชาตทิีเ่กดิร่วมทีม่กีารกระท า มนัเป็นสจัจะเป็นความจรงิ ยงัไม่มวีนิัย

เลย  

เริม่มวีนิัยตัง้แต่พระจุนทะน้องชายพระสารบีุตรไปเห็นลทัธิศาสนาอื่น เวลาศาสดาเขาตาย

แลว้มนัมปัีญหากนัไง มคีวามขดัความแยง้ไง พระจุนทะ พระจุนทะท่านเป็นพระทีป่ระเสรฐิมาก 

มาทูลองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกมนัไม่มวีนิัย ไม่มกีฎกตกิาไง นิมนต์ใหอ้งค์สมเด็จ

พระสมัมาสมัพุทธเจา้บญัญตัิ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่า “มนัยงัไม่เกดิเรื่อง” ไม่

เกดิเรื่องเพราะอะไร ไม่เกดิเรื่องเพราะมแีต่พระอรหนัต์ ไม่เกดิเรื่องเพราะมแีต่ผูม้สีมัมาทฏิฐลิง

ในธรรมลงในวนิัยขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า มนัไม่มเีรื่อง ไม่มกีารกระทบกระเทอืน 

ไม่มสีิง่ใดใหม้นัเป็นปัญหาขึน้มา มนับญัญตัอิะไร 

นี่ไง ธรรมะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ มนัจะท าต่อเมื่อมันมกีิเลสตณัหาความ

ทะยานอยาก มนัมทีฏิฐิมานะ มนัมคีวามเหน็แก่ตวั มนัมกีารกระท าใหค้นอื่นเดอืดรอ้น  
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เริม่ตน้จากพระสุทนิเป็นพระองคแ์รกทีใ่หเ้ริม่บญัญตัิวนิัยมาๆ เพราะความเหน็ผดิ ความ

เขา้ใจว่าจะช่วยพ่อช่วยแม่ ช่วยภรรยา เพื่อชาต ิเพื่อตระกูล ความเหน็ของโลกไง ตอนนัน้พระสุ

ทนิยงัประพฤตปิฏบิตัเิป็นปุถุชน ยงัไม่มคีวามลึกซึ้งในธรรม กท็ าตามเขา 

เวลามนัเป็นจรงิๆ มนัจะไปหลบัตา ลืมตาที่ไหน มนัมแีต่กาฝาก มนัไม่เป็นความจรงิ ถ้า

เป็นความจรงิ นี่สมาธนิะ เพราะชนกลุ่มน้อยเขาท าแค่สมาธ ิเขายงัไม่ท าใหเ้ป็นจรงิเป็นจงั มนัอยู่

ทีว่าสนาของคนไง  

ถ้าวาสนาของคน ท าความสงบของใจเข้ามา คิดเท่าไรๆ คดิใหม้ากเท่าไร คดิเท่าไรก็

ความคดิทัง้หมดเป็นสมุทยั ผลของความคดิไง วติก วจิารณ์ ตามต ารบัต ารา วเิคราะห ์วจิยัตาม

สมุด ดนิสอ คอมพวิเตอร ์ตามการกระท า ผลของมนัคอืสมุทยั ทัง้หมดมนัเป็นสมุทยั เกิดจากจติ 

เป็นกาฝาก ความรูก้าฝาก ไม่ใช่ความรูจ้ากธรรม ไม่ใช่ความรูจ้ากหวัใจ ไม่ใช่ความรูจ้ากบุรุษ ๔ 

คู ่

บุรุษ ๔ คู ่ความรูบุ้รุษ ๔ คู ่มนัยกหวัใจขึ้นตัง้แต่โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทิาคามิ

มรรค สกทิาคามผิล อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัตมรรค อรหตัตผล ท่องใหฟั้งดว้ย 

ถ้ามนัเป็นจรงิ มนัเป็นจรงิขึน้มาจากหวัใจอนันัน้ ไม่ใช่จ าแลว้ขยายความในต ารบัต ารา ใน

ดนิสอ ในสมุด ในคอมพวิเตอร ์ไม่ม ีไม่มหีรอก ความคิดทัง้หลายมันเป็นสมุทัย จะพูดจะจาจะ

พูดธรรมะจะพูดนิพพานๆๆ มนักเ็ป็นสมุทยั เพราะพูดมาจากการวเิคราะห์วจิยั จากการศกึษา   

หลวงตาท่านพูดประจ า ท่านบวชมาท่านกแ็สวงหานะ ตัง้แต่ศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ อยากเป็นเทวดา เทวดาเป็นทพิย์ พอศึกษาไป อุ๊ย! อยากเป็นพรหม พรหม

ใหญ่กว่าเทวดา ดกีว่าเทวดา ศกึษาไปแลว้ โฮ!้ นิพพานสูงสุด แลว้เวลานิพพานสูงสุดนะ จะ

ประพฤตปิฏบิตัใิหถ้งึพระอรหนัต์ใหไ้ด้  

เวลาจะปฏบิตั ิ ศกึษามาแลว้นะ ศกึษาขนาดไหนมนักส็งสยั ท่านกเ็ป็นมหาเหมอืนกนั 

เดีย๋วนี้ ๙ ประโยค ๑๐ ประโยคกส็งสยั ไอแ้สดงธรรมๆ อยู่ แสดงธรรมะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
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พุทธเจา้ ศกึษามาแลว้ในการเรยีงความในบาลมีาขยายความกนัไง ในบาลเีหน็ไหม ขึน้บาลก่ีอน 

เอาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นทีต่ ัง้แลว้ขยายความในเชาวน์ปัญญาของตน 

นี่ไง ศกึษาแต่นิพพานๆ นิพพานกน็ิพพานนัน่น่ะ กย็งัสงสยัอยู่นัน่น่ะ เวลาท่านจะประพฤติ

ปฏบิตัขิึน้มาท่านจงึไปหาหลวงปู่ มัน่ไง เพราะชื่อเสยีงกติตศิพัท์ กติตคิุณของหลวงปู่ มัน่ท่านดงั

คบัประเทศไทย สงัคมยอมรบันับถอื สงัคม คนในสงัคมนัน้มคีนโง่คนฉลาดส ิ มนัไม่ใช่มแีต่คน

โง่ๆ คนโง่ๆ จะไปเชื่อทัง้นัน้ คนฉลาด คนทีม่สีตปัิญญา มอี านาจวาสนา สายบุญสายกรรมเขาก็

เชื่อของเขา เขาไปหาหลวงปู่ มัน่ ใหห้ลวงปู่ มัน่เป่ากระหม่อมๆ เยอะแยะไปหมด ท่านก็ไป  

เวลาศึกษาแล้ว นิพพาน ท่องนิพพานแค่ไหนกเ็ป็นสมมุติ นิพพานๆๆ นิพพานสมมุติ

ทัง้สิ้น อรหนัต์ๆๆ สมมุติ สมมุติว่าตวักูเป็น มนัสมมุตทิัง้นัน้ เพราะมนัไม่มคีวามจรงิ ถ้ามคีวาม

จรงิมนัไม่พูดหลบัตา ลืมตาหรอก เพราะหลบัตา ลืมตา ไม่มผีลกบัการปฏิบตัิ ผลของการ

ปฏิบัติคือสติ คืออ านาจวาสนา คือการกระท าที่ถูกตอ้งชอบธรรมทีด่งีาม 

นี่ไง เวลาไปหาหลวงปู่ มัน่ “มหา มหาจะมาหานิพพานใช่ไหม นิพานไม่อยู่ในภูเขาเลากา ไม่

อยู่บนอากาศ ไม่อยู่ใดๆ ทัง้สิ้น ไม่อยู่ในพระไตรปิฎกดว้ย” ในพระไตรปิฎกเขยีนถงึการ

ประพฤตปิฏิบตัิถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็นนิพพาน เป็นธรรมและวินัย เป็นศาสดาของเรานะ เป็น

ศาสดาของเรานะ ยงัไม่มเีลย 

ความคดิทัง้หลายที่การศึกษา การค้นคว้ามาทัง้หมดเป็นสมุทยั ผลของมนัคอืทุกขไ์ง 

ทุกขด์ิ้นพราดๆ อยู่นัน่น่ะ ดิ้นตลอด  

หลวงปู่ มัน่ครูบาอาจารยข์องเราอยู่ในป่าในเขา อยู่ในทีส่งบสงดั เป็นสปัปายะ สิง่ทีเ่ป็นสปั

ปายะเป็นทีอ่ยู่เป็นสุข ทีอ่ยู่เป็นสุขเหน็ไหม คนทัว่ไปเขายงัแสวงหาธรรมชาต ิสภาวะแวดลอ้มที่

ด ีคนทีเ่ขาฉลาดเขาหาสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ เป็นทีสุ่ขสงบ 

พระอญัญาโกณฑญัญะเป็นสงฆ์องค์แรกของโลก เวลาส าเรจ็เป็นพระอรหนัต์แล้วไปอยู่ใน

ป่าในเขาทัง้ชวีติ อยู่ในสปัปายะที่ท่านชอบ แลว้วนัทีท่่านจะปรนิิพพานท่านกม็าลาองคส์มเดจ็
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พระสมัมาสมัพุทธเจา้ อยู่ทีจ่รติ อยู่ทีน่ิสยั เป็นสปัปายะทีส่งบสงดั ทีม่คีวามสุขของบุคคลทีไ่ม่

ตอ้งการความเกลื่อนกล่นในการคลุกคล ีไม่ม ีมนัเป็นสจัจะเป็นความจรงิทัง้สิน้  

ความคดิทัง้หมดมนัเป็นสมุทยั ผลของมนัเป็นทุกข์ เป็นทุกข ์เป็นทุกข ์ดิ้นพราดๆๆ 

เวลาหายใจเข้านึกพุท หายใจออกโธ จติเป็นสมัมาสมาธิ พอจติเป็นสมัมาสมาธิ จติเห็น

อาการของจติ ในพวกกะเหรี่ยง พวกชาวเผ่าเขาต้องหาพุทโธ หายใจเขา้พุท หายใจออกโธ จน

จติเขาสงบได้ เขาส่งออก ส่งไปเพ่งไฟใส่หมู ไปท าไปป้องกันทรพัยส์นิของตน 

หลวงปู่ มัน่ท่านสอน “อย่าไปท าอย่างนัน้ อย่าไปท าอย่างนัน้” มนัอยู่ทีจ่รตินิสยั อยู่ทีผู่ท้ ีฉ่ลาด

หรอืโง่ แลว้ถ้าจติสงบแลว้ใหเ้พ่งทีก่ายของตนส ิเพ่งหมูเพ่งเพื่อผลประโยชน์ มนัเพ่งออกไปเพื่อ

คนอื่นใช่ไหม เอง็เพ่งเขา้มาทีใ่จของเอ็งส ิเอง็เพ่งเขา้มาทีก่าย ทีเ่วทนา ที่จติ ที่ธรรม แค่นี้มนัยงั

เป็นเรื่องยากเย็นแสนเขญ็แสนสาหสั เพราะอะไร  

เพราะจติมันสงบแล้วมนัไม่เห็นกายไง จติไม่เห็นอาการของจติ จติไม่เห็น จบัต้องกิเลส

ไม่ได้ไง เพราะจบัต้องกิเลสไม่ได ้ มนัเลยเป็นสมาธกิาฝาก คดิว่าความสงบความระงบัอนันัน้

เป็นนิพพาน  

นี่ไง กรรมฐานเยอะแยะ แหม! ท าสมาธิแล้วต้องเหมอืนผลไม้ ต้องให้มะม่วงหล่นใส่หวั 

ตอ้งให้มะพร้าวตกใส่หวั ต้องใหต้น้ตาลตกมาแลว้มนัโดนใบตาล แลว้แตกตื่นอย่างนัน้ นัน่ถึงจะ

พจิารณา สมาธกิาฝาก เพราะไม่มอี านาจวาสนาไง  

แกจ้ติๆ เขาแกก้นัอย่างนี้  

ถ้าจติมนัไม่สงบ ความคดิทัง้หลายในการจดการจ า ในการขยายความ ในการวเิคราะห ์ใน

การวจิยั ในการศกึษา ผลของมนัเป็นทุกข ์ทุกขเ์พราะอะไร ทุกขเ์พราะดิ้นพราดๆๆ “เขาไม่เชื่อ

เรา เขาไม่เชื่อเรา” 
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ กาลามสูตร ไม่ใหเ้ชื่อ ไม่ใหเ้ชื่อ ไม่ตอ้งเชื่อ องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ไม่เคยเรยีกรอ้งให้ใครเชื่อเลย ไม่ม ีไม่มหีรอก แต่เพราะเขามอี านาจวาสนา 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เลง็ญาณเขามวีาสนาหรอืไม่ ถ้าเขามวีาสนาไปเอาคนนัน้ก่อน 

ไปเอาโตเทยยพราหมณ์เหน็ไหม 

โตเทยยพราหมณ์เป็นเศรษฐีตายไป ไปเกิดเป็นสุนัขเฝ้าทองค าเป็นไหๆ อยู่นัน่ 

บณิฑบาตผ่านไป บณิฑบาตไปรูอ้ยู่แลว้ เพราะเขาเป็นพราหมณ์ เขาไม่ใส่บาตรหรอก บณิฑบาตไป 

สุนัขตวันัน้มาเห่าไง เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ “โตเทยยพรามณ์ เธอเป็นมนุษย์เธอก็

ตระหนี่ ตายไปแล้วเป็นสุนัขยงัตระหนี่อีก” คนใช้ได้ยนิไปฟ้องลูกชาย ลูกชายรบัทรพัย์สมบตัิ

อยู่ รบัมรดก โกรธมาก ตามไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

“องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ท าไมตรสัอย่างนัน้ล่ะ ท าไมเรยีกสุนัข สุนัขทีใ่นบา้นว่า

เป็นพ่อล่ะ” 

“เอาอย่างนี้พสิูจน์กนั ใหก้ลบัไปเรยีกพ่อ พ่อ พ่อ พ่อ” เพราะสุนัขนัน้มนัยงัชาตทิีแ่ลว้ไง 

เรยีกพ่อ พ่อ พ่อ แลว้ให้อาหาร ให้ทุกอย่าง แล้วอ้อนวอนขอสมบตัิ สุนัขนัน้มนัวิง่ไปเอาตีนคุ้ย

ทีไ่หนนะ ลูกชายขุด ทองค าๆ ทัง้นัน้เลย 

นี่ไง เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เลง็ญาณ เล็งญาณแลว้มนัเพื่อความประโยชน์ เพื่อ

ประโยชน์กบัสตัวโ์ลก ประโยชน์กบัพวกเรานะ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าประเสรฐิมาก  

อจนิไตย ๔ พุทธวสิยั อจนิไตยที่คนจะเทยีบไม่ได้ ในวฏัฏะนี้ขี้ตีนก็ไม่ได้ ไม่ได้หรอก ไม่มใีคร

จะเทยีบขี้ตีนองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ได ้ไม่มทีาง เป็นไปไม่ได ้เป็นไปไม่ได ้ 

นี่พูดถงึทางวทิยาศาสตรน์ะ ทีพู่ดอย่างนี้เพราะอะไร เพราะเป็นต ารบัต าราไง จ าเขามา

เหมอืนกนั วเิคราะหว์จิยัเหมอืนกนั แต่เชื่อ เชื่อเพราะว่าบุญกุศล บุญกุศลที่มกีารกระท าที่

ยิง่ใหญ่ ดว้ยอ านาจวาสนาการสะสมบุญญาธกิารมาขนาดนัน้ สิง่ทีท่ ามาๆ เหน็ไหม 
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นี่พูดถงึว่าถ้ามนัเป็นจรงิ มนัเป็นจรงิอย่างนัน้ ถ้ามคีวามเป็นจรงิอย่างนัน้ นัน่เห็นไหม 

มนัไม่ใช่สมาธิกาฝาก แล้วมาหลบัตา ลมืตา หลบัตา ลมืตา อยู่อย่างนี้ หลบัตา ลมืตานี่เป็นเรื่อง

ไรส้าระ ถ้ายงัหลบัตา ลืมตานะ มนัเป็นเรื่องของโลกๆ ไม่รูจ้กัใจของตวัเองเลยหรอื  

ขุนทองบนิ กาเหว่าบนิ อกีาบนิ มนับนิเหมอืนกนั นี่ไง ถ้ามนับนิเหมอืนกนั หากนิเหมอืนกนั 

ท าเหมอืนกนั นี่ความเป็นอยู่ของนกนะ ความเป็นอยู่ของโลก แลว้ความเป็นอยู่ของภกิษุ ความ

เป็นอยู่ของนักบวช นักบวชทีม่นัเป็นความจรงิๆ ขึ้นมามนัจะมคีวามจรงิขนาดไหน  

ไอพ้วกสมาธกิาฝากนัน่น่ะ เวลาหลวงตาท่านพูดไง “ไปอยู่กบัครูบาอาจารย ์ แลว้จะเอา

ชื่อเสยีงของครูบาอาจารย์ไปหากนิ เฉียดเข้าไปก็บอกว่ามาจากหลวงปู่ มัน่ เฉียดเขา้ไปก็บอก

ว่ามาจากหลวงตาพระมหาบวั เฉียดเขา้ไปๆ” 

แต่ถ้าเป็นความจรงิๆ นะ เวลาเขาถามหลวงตา “ลูกศษิยใ์คร” ท่านไม่กลา้พูดนะ  ตอ้งให้

อาจารยท์่านบอกว่า “นัน่ลูกศษิยเ์รา” เราไม่กลา้พูดว่านัน่คอือาจารย์ของเรา เพราะท่านจะรบัเรา

หรอืเปล่าไม่รูเ้ลย ท่านจะยอมรบัเราเป็นลกูศษิยไ์หม  

ท่านขบัไสเราออกมา ไม่ยอมให้เราเป็นลูกศิษย์ด้วย นี่ไง ไอพ้วกกาฝาก แล้วมนัไม่เป็น

จรงิ  

ถ้ามนัเป็นจรงินะ ท าความสงบของใจเขา้มา ใจสงบระงบัแลว้ ใจสงบระงบัมนัเจรญิแลว้

เสื่อม แค่ใจสงบระงบันะ ความสุข  ความทุกข์ ความทุกข์ทัง้หลายมันเบาบางลง แล้วความ

ทุกข์ทัง้หลายมนัเบาบางลงเพราะมนัมกี าลงัของจติ ก าลงัของสมาธนิี่สมาธิ จิตมันมีก าลังของ

มัน พอมีก าลังของมัน สิ่งที่เป็นโทษ ความคดิทีเ่ป็นสมุทยั ความคดิทีเ่ป็นโลกมนัวาง วางทัง้นัน้ 

ของผิดและถูก ถ้ามนัถูกมันจะวางของผิดนัน้ ถ้ามนัยังผดิอยู่ ของถูกนัน้มนัก็มอียู่นะ มี

อยู่หมายความว่ามหีวัใจอยู่ แต่มนัยงัท าขึน้มาไม่ได ้ ถ้ามนัยงัมขีองผดิอยู่มนัมแีต่ความทุกขค์วาม

ยากทัง้นัน้ ถ้ามนัความถูกขึ้นมา ถูก อิ่มเต็ม เพราะพุทโธจนพุทโธไม่ไดไ้ง จติจรงิๆ มนัพูดไม่ได้ 
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จติจรงิๆ สกัแต่ว่ารู ้ไอท้ีพู่ดๆ อยู่เนี่ย มนัเป็นขนัธ์ ๕ มนัเป็นสญัญาอารมณ์ มนัวางของตวัมนัเอง

ไม่ได ้พอวางตวัเองไม่ได ้เราถงึพุทโธๆๆ 

พุทโธกน็ึกเอา พุทโธกบ็รกิรรม พุทโธกค็ดิ แต่คดิเพื่อใหม้นัหยุดคดิ เพราะคดิเท่าไรก็ไม่รู้

ตอ้งหยุดคดิ การหยุดคดิกต็้องใชค้วามคดิ นี่ปัญญาอบรมสมาธไิง ปัญญาอบรมสมาธทิีท่ ากนัอยู่

นี้ ถ้าเป็นสมัมาทฏิฐิถูกต้องดีงามมันเป็นปัญญาอบรมสมาธิ  คือพยายามใหเ้ราไดห้ยุดคดิ มนั

เป็นปัญญาอบรมสมาธิ 

แต่เขาไม่รู้ เขาวเิคราะห์วจิยั เขาว่าเป็นธรรมๆ ยิง่ใหญ่ โอย้! ตาย คนรูม้นัมองทะลุ

กระดูก ทะลุดเีอ็นเอด้วย มองทะลุหมดล่ะ แล้วก็สงัเวช แล้วเขาเมตตาด้วย อยากให้อยู่เป็น

สุข อย่าไดด้ิ้นพราดๆๆ 

กาฝาก กาฝากเห็นไหม กาฝากในต้นโพธิม์ ันท าลายตน้โพธิน์ัน้ ดูดอาหารจากตน้โพธิ ์

นัน้ แล้วกท็ าลายต้นโพธิน์ัน้ กาฝากในศาสนามาแอบอิงในศาสนา ขออยู่ขอกิน แล้วก็ดูด ดูด

ซึมซับชื่อเสียงกิตติศัพท์ กิตติคุณ คุณงามความดีของพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ ดูดไปจนเป็นดิ้นพราดๆ เป็นกาฝาก เป็นอกีา 

ไร้สาระ ไร้สาระ สมาธิกาฝาก หลบัตา ลืมตา สมาธิกาฝาก  

สมาธิท่ีเป็นสมาธิ ถ้าเป็นสมัมาสมาธิท่ีเป็นความดีงาม มนัดบัทุกขด์บัโศก ทัง้ๆ ท่ี

ยงัไม่ได้วิปัสสนาเลยนะ น่ีไง พระพทุธศาสนาย่ิงใหญ่ ย่ิงใหญ่มากๆ น่ีไง มรรค ๔ ผล ๔ 

เกิดจากวิปัสสนา เกิดจากการรู้แจ้งในใจของตน เกิดจากสนัทิฏฐิโก รู้จ าเพาะตน เอวงั 


