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ขึ #นต้นเป็นลาํไม้ไผ่ 
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 
เทศน์บนศาลา วนัที9 ๑๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔ 

ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 

 

ตั #งใจฟังธรรม ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัม-พุทธเจ้าเป็นสัจจะเป็นความ
จริง เป็นสิ>งที>มีชีวติแสวงหา การแสวงหาแสวงหาสิ>งนั #น แสวงหาเพื>อสัจจะ เพื>อความ
จริงในใจของตน  

นี$สิ$งมีชีวิตๆ ไง สิ$งมีชีวิต เทวดา อินทร์ พรหมตา่งๆ เหน็ไหม สิ$งที$มีชีวิตนี$มนัมีความทกุข์ 
มนัมีความบีบคั ?นในหวัใจ มนัเป็นข้อเทจ็จริงในความเป็นจริง ฉะนั ?น เราเกิดเป็นมนษุย์ เกิดมา
พบพระพทุธศาสนา พระพุทธศาสนาสอน เหน็ไหม สอนถงึว่าการไม่เกดิ ไม่แก่ ไม่เจบ็ 
ไม่ตาย การพ้นจากทกุข์ นี$ทกุข์ มนัเกิดจากตรงนี ? เกิดจาก ชาตปิิ ทกุขฺา การเกิดเป็นทกุข์
อยา่งยิ$ง เวลาการเกิดเป็นทกุข์อยา่งยิ$ง การเกิดมาแล้วเป็นทกุข์อยา่งยิ$งไง  

แล้วทําไมบอกวา่ “เวลาเกิดมาแล้วเป็นอริยทรัพย์ๆ ละ่?”  

เป็นอริยทรัพย์เพราะเกิดมาแล้วนี$มนัมีโอกาสได้ศกึษา ได้ค้นคว้า ได้การประพฤตปิฏิบตัิ
ไง ถ้าการประพฤตปิฏิบตันิั ?นเป็นสจัจะข้อเทจ็จริงที$จะเข้าไปสูใ่จของตนได้ ใจของตนๆ ใจของ
ตน เหน็ไหม เราเกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธ-ศาสนา พระพทุธศาสนาสอนเรื$องอะไร 
สอนเรื$องทําบญุกศุล สอนเรื$องทาน สอนเรื$อง เหน็ไหม สอนเรื$องประเพณีวฒันธรรมอยูอ่ยา่ง
นั ?น 

แล้วเราเกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาถ้าเจริญรุ่งเรืองไง 
เวลาเจริญรุ่งเรืองมา เหน็ไหม เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมไมมี่ใครเลย มี 
องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์เดียว เวลาแสดงธรรมนี$มีปัญจวคัคีย์เทา่นั ?น แสดง
ธรรมครั ?งแรกมีปัญจวคัคีย์ ๕ คน เทา่นั ?น แตเ่วลาฟังธรรมขึ ?นมาแล้ว เหน็ไหม ด้วยสจัจะ ด้วย 
ความจริงอนันั ?น ด้วยปฐมเทศนาครั ?งแรก พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเหน็ธรรม 
พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเหน็ธรรม  

เพราะ ๕ คนนั ?นเขาประพฤตปิฏิบตั ิ เขาอปัุฏฐากองค์-สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามา
ก่อนตอนเป็นเจ้าชายสทิธตัถะ ๖ ปีนั$นนะ่ นี$ได้ประพฤตปิฏิบตัมิาด้วยกนั ได้ค้นคว้ามาด้วยกนั 
ได้พยายามขวนขวายมาด้วยกนั แตม่าด้วยกนัแล้วด้วยอํานาจวาสนาของคน องค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบ มีพระองค์เดียวเทา่นั ?น  
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นี$ผู้ ที$สาวก สาวกะผู้ ที$ได้ยินได้ฟังๆ ไง ได้ยินได้ฟัง ได้ยินได้ฟังมาจากไหน ได้ยินได้ฟัง
ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั-พทุธเจ้านี$ไง นี$ได้ยินได้ฟังมนัมีหนทางแล้วมนัยงัไปไมไ่ด้ 
มนัยงัไมรู้่จกั แล้วพอรู้จกั เผยแผธ่รรมมาๆ เหน็ไหม มนัก็เหลอืทฤษฎีเทา่นั ?น เหลอืธรรมและ
วินยัขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นศาสดาของเราๆ คําวา่ “เป็นศาสดาของเรา” นี$มนั
อยูที่$ผู้ มีอํานาจวาสนาไง ถ้าคนที$มีอํานาจวาสนาขึ ?นมาเคารพบชูาในหวัใจ มนัมีความซื$อสตัย์ 

สิ$งที$เรามีความรู้สกึนกึคดิอยูนี่ ?เป็นเรื$องของกิเลสตณัหาความทะยานอยากทั ?งสิ ?น แล้ว
เรามีศรัทธาความเชื$อในพระพทุธ-ศาสนาๆ ในพระพทุธศาสนาเราก็เหน็ เหน็ประเพณี
วฒันธรรม เป็นเรื$องของทาน เรื$องของการเสยีสละ เสยีสละเพื$อสงัคม เพื$อความสงบสขุใน
สงัคมนั ?น เพื$อความสงบสขุสงัคมนั ?นมนัก็เป็นประโยชน์ในสงัคมนั ?น  

แต!่ แตม่นัมีผลอีกชั ?นหนึ$งนะ บญุและบาป นี$ไง การทําความดีในสงัคมนั ?น เวลาถ้าเขา
ทําถงึการกระทําความเป็นจริงอนันั ?น เวลาเขาตายไป เหน็ไหม เวลาเขาสิ ?นชีวิตขยัของเขา เขาก็ 
เกิดในบญุในกศุลในสิ$งที$ความสขุของเขา คนทําความชั$วมนัก็บาปอกศุลของเขา นี$มนัเวียนวา่ย
ตายเกิดในวฏัฏะไง สิ$งที$การ กระทํา กระทําก็อยา่งนั ?นไง  

แล้วถ้าคนที$มีอํานาจวาสนาขึ ?นมา เหน็ไหม เวลาเราเหน็ภยัในวฏัสงสารมาบวชเป็นพระ 
บวชเป็นพระนี$ ถ้าบวชเป็นพระแล้ว เหน็ไหม ศกึษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
ก็จะเผยแผธ่รรมๆ เวลาธรรมทตูไปลา หลวงตาทา่นบอกวา่ “เอากิเลสไปเผยแผ ่ หรือเอาธรรม
ไปเผยแผ”่  

เผยแผธ่รรมๆ ธรรมอะไร? นี$ไง ถ้ามนัศกึษามา มนัมีศกึษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าก็แล้วแต ่ ที$วา่ จะทอ่งจําได้หรือไมไ่ด้ แล้วมนัอยูที่$อารมณ์ความรู้สกึของตน 
อารมณ์ดีก็พดูดี อารมณ์ไมดี่ อารมณ์ไมดี่ก็ตวาดเขาไปเลยละ่ เผยแผธ่รรม เอากิเลสไปเผยแผ ่
หรือธรรมไปเผยแผ ่ 

แตถ้่าเป็นธรรมๆ เป็นธรรมขึ ?นมา มนัมาจากไหน มนั มาจากการประพฤตปิฏิบตั ิมนัมา
จากข้อเทจ็จริงในชีวิตจริงเรา นี$แหละ ในชีวิตจริงของเรา เราเกิดมานี$เรามีความทกุข์ไหม เรามี
ความทกุข์ความยากกนัทกุคน มีความทกุข์ความยากแล้วมี อํานาจวาสนามากน้อยแคไ่หนไง 
ถ้ามีอํานาจวาสนาขึ ?นมามาก เหน็ไหม มนัจะเสยีสละมาประพฤตปิฏิบตั ิ เวลาจะออกประพฤติ
ปฏิบตัขิึ ?นมา จะค้นคว้าหาสจัจะความจริงในใจของตน แล้วค้นคว้าในแนวทางไหนละ่?  

ในแนวทางที$เขามีอํานาจวาสนาไง สายบญุสายกรรมไง ถ้าเชื$อเรื$องความสะดวก ความ
สบาย มนัก็ปฏิบตัไิปพอเป็นพิธี เหน็ไหม หลวงตาทา่นบอก ปฏิบตัพิอเป็นพิธีก็พิธีปฏิบตันิั$นนะ่ 
พิธีปฏิบตัก็ิจะปฏิบตัใิห้มนัถกูต้องตามพิธีนั$นนะ่ ถ้าถกูต้องตามพิธีนั ?นนั$นก็ปฏิบตัแิล้ว แตเ่อา
ความเป็นจริง ความเป็นจริงส ิ 
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เวลาเอาความเป็นจริงนะ เริ>มต้นจากองค์สมเดจ็พระสัมมา-สัมพุทธเจ้าเลย
แหละ เวลาองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปศกึษาเล่าเรียนกับลัทธิต่างๆ เหน็ไหม 
นี>เขาจะยกย่องสรรเสริญเชดิชูขนาดไหนไม่สนไม่เอา ไม่เอาเพราะว่าท่านมีอาํนาจ
วาสนาบารมีของท่านไง มันไม่ใช่ๆ มันไม่ใช่เพราะอะไร เพราะมัน แก้กเิลสไม่ได้ มัน
ทาํให้เราพ้นจากทกุข์ไม่ได้ มันทาํให้เรายิ>งมี ความลังเลสงสัยมากขึ #นไปอีกไง  

ไอ้นูน่ ไอ้นี$ ไอ้นี$ ไอ้นั$นไปเรื$อยละ่ แล้วไอ้นูน่ ไอ้นี$ ไอ้นั$นแล้วมนัได้อะไรขึ ?นมาละ่ ทําบญุ
ไง ต้องสร้างบญุกศุลเยอะๆ ไอ้นูน่ไอ้นี$ไอ้นั$นแล้วก็ล้วงกระเป๋า ไอ้นูน่ไอ้นี$แล้วก็นั$นไง ทําปฏิบตั ิ
พอเป็นพิธีไง มนัอยูที่$อํานาจวาสนาของคนชอบสะดวกชอบสบายไง ชอบการยกยอ่งสรรเสริญ 
ชอบการเชิดชไูง  

มนัไมเ่หมือนคนที$มีอํานาจวาสนานะ เวลาชื$อเสยีงกิตตศิพัท์ กิตตคิณุของหลวงปู่ เสาร์ 
หลวงปู่ มั$น หลวงตาทา่นบอก ทา่นได้ยินมาตั ?งแตเ่ดก็ๆ แล้ว เวลาทา่นจะเอาจริงเอาจงัขึ ?นมา 
ทา่นจะ ออกประพฤตปิฏิบตั ิต้องหลวงปู่ มั$นเทา่นั ?น! หลวงปู่ มั$นเทา่นั ?นเลย! ทั ?งๆ ที$ตวัเองศกึษา
มาเป็นถงึมหานะ มหาก็ศกึษาธรรมะ ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเข้าใจในทางทฤษฎี 
เข้าใจโดยทางความเป็นโลกๆ เข้าใจเรื$องธรรมะนี$แหละ 

นี$ไง บอกวา่ “ศกึษาธรรมะถงึนิพพานแล้วก็ไปสงสยันิพพาน ศกึษาไปแล้วมนัก็สงสยัไป
เรื$อยละ่ มนัมีจริง ไมจ่ริง หรือไมจ่ริง เพราะอะไร” เพราะกิเลสในใจของเรามนัไมใ่ชต่วัที$ธรรมะ 
มนัจะทําให้เราไขว้เขวไง กิเลสของเราๆ  

ในโรงเรียนในชั ?นเรียนในโรงเรียนทั ?งหมดดทูศันคตขิองเดก็ ส ิ เดก็แตล่ะคนมนัก็คดิของ
มนัไปตามแตท่ศันคตขิองเขานั$นแหละ นี$ก็เหมือนกนั ศกึษาธรรมะๆ จนเป็นมหา แตเ่วลาจะ
ปฏิบตั ิ“ถ้ามนัไมมี่อยูจ่ริงละ่ ถ้ามนัไมมี่อยูจ่ริงละ่” ทั ?งที$ศกึษามาไง ฉะนั ?น ต้องให้คนที$มีอยูจ่ริง
เป็นคนยืนยนั หลวงปู่ มั$นเทา่นั ?น! พอหลวงปู่ มั$นเทา่นั ?น! ทกุคนพอเรียนไปนะ เวลาไปนะ 
ชื$อเสยีงกิตตศิพัท์ กิตตคิณุของทา่นไง วา่ทา่นด ุ

ทา่นดกิุเลสของคน คนไปแล้วมนัจะมกังา่ย มนัเอาแตต่ามสบายของมนั แล้วมนัเอาแต่
ความพอใจของมนั แล้วปฏิบตั ิ แล้วตามความพอใจของมนั แล้วต้องสิ ?นกิเลสด้วย แล้วก็ให้
รับรองนะ นี$เขี$ยเข้าไปก็ลกูศษิย์หลวงปู่ มั$นๆ มั$นไหน! ลกูศษิย์หลวงปู่ มั$น มนัต้องมีลวดลาย 

นี$ เหน็ไหม ลวดลายนี$สิ$งที$เข้าไปคลกุคล ี สิ$งที$ไปมั$วสมุ กนัอยูน่ั$นมนัไมใ่ช ่ มนัไมใ่ชแ่ล้ว 
ถ้ามนัใช ่ เหน็ไหม นี$มนัแยก ออกไป เวลาในวสุิทธิมรรคเลยล่ะ เวลาไป ไปแบบนอแรด 
ไปองค์เดยีวสาํคัญที>สุด ถ้ามันรองลงมาก ็๒ รองลงมาก ็๓ ถ้ารองลงมา แต่ถ้าให้ยอด
เยี>ยมกระเทยีมดอง ยอดเยี>ยมนั>นน่ะไปแบบนอแรด นี$ไง ไปแบบนั ?นเพราะอะไร? 

เวลาเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะนะ เวลาเกิด เราเกิดมาคนเดียว ถ้ามีวาสนาก็เกิดลกู
แฝด มีพี$น้องมาอยูใ่นท้องด้วยกนั นี$แฝด ๒ แฝด ๓ แตโ่ดยธรรมชาตแิล้วเกิดคนเดียว อยูใ่น
ครรภ์คนเดียว ๙ เดือน เวลาเกิดมา เกิดมานี$เกิดมามีพอ่มีแมนี่$สายบญุสายกรรม ถ้ามีญาตพีิ$
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น้อง ญาตพีิ$น้องก็เป็นสายเลอืดร่วมกนัมาๆ แล้วเวลาจริตนิสยัอํานาจวาสนาตา่งคนตา่งไป การ
กระทําตา่งคนตา่งมีอดุมการณ์ของตน มนัจะทําได้ประสบความสาํเร็จมากน้อยแคไ่หนเนี$ยอยูที่$
อดุมการณ์ของตน มนัอยูที่$จริตนิสยั  

ฉะนั ?น เวลามา มาคนเดียวเทา่นั ?น เวลาประพฤตปิฏิบตัขิึ ?นมานี$พอเป็นพิธี พอเป็นพิธีนี$
ปฏิบตัร่ิวมกนัไง เอาความสะดวก เอาความสบาย เอามาจากไหน เอามาจากไหน กิเลสเป็น
อยา่งนั ?น 

กเิลสนี> ดสู ิ เวลาครูบาอาจารย์ที>ท่านประพฤตปิฏบิตันิะ แก่นของกเิลสๆ กเิลส
นี #แก้ยากนัก เวลาครูบาอาจารย์ท่าน ไม่กลัวอะไรเลยในโลกนี # กลัวกเิลสในหวัใจของ
คน เวลามันทาํร้ายกัน ทาํลายกัน ด้วยมารยาสาไถย กเิลสทั #งนั #น เป็นเรื>องกเิลสทั #งนั #น 
ไม่ใช่เรื>องธรรมเลยล่ะ 

เรื$องธรรมเป็นเรื$องของคณุงามความดี เรื$องคณุงามความดี เรื$องการเผื$อแผ ่ เรื$องการ
ชว่ยเหลอืเจือจานกนั เหน็ไหม แล้ว คณุงามความดีก็มาจากใจไง ถ้าหวัใจมนัเป็นสจัจะเป็น
ความจริง เป็นคณุงามความดีขึ ?นมา นั$นเรื$องของธรรมๆ แตเ่รื$องของธรรมมนัก็มีมารยาสาไถย
ในหวัใจนั ?นแหละ ฉะนั ?น เวลาครูบาอาจารย์ทา่นให้ประพฤตปิฏิบตัทิา่นถงึบอก เหน็ไหม เวลา
เราจะเริ$มต้นปฏิบตั ิ เริ$มจากค้นคว้าหาตวัเอง เริ$มต้นปฏิบตั ิ เหน็ไหม มนัมี ข้อวตัรปฏิบตัขิึ ?นมา 
ข้อวตัรปฏิบตั ิกตกิาไง เป็นเครื$องอยูข่องใจๆ  

ทําไมวา่ จะต้องเป็นเครื$องอยูข่องใจละ่? ใจมนัอยูไ่หน? เวลาเราจะมาประพฤตปิฏิบตัิ
ขึ ?นมา เริ$มต้นขึ ?นมาจะเริ$มต้นจากตรงไหน? แล้วเอาอะไรเริ$มต้นละ่?  

“ใจเป็นนามธรรม ใจเป็นนามธรรม แล้วเวลาศกึษาแล้วนี$มีความรู้เข้าใจไปหมดละ่” มนั
เป็นตรรกะ มนัเป็นสมมตุ ิมนัเป็นอารมณ์ อารมณ์หนึ$งที$เราเข้าไปจบัต้อง “ไอ้นี$เป็นใจ” อาการ 
ทั ?งนั ?น มนัจบัต้องไมไ่ด้หรอก  

พอจบัต้องไมไ่ด้ขึ ?นมา เพราะมนัเอาตามข้อเทจ็จริง เราจะประพฤตปิฏิบตัติามความ
เป็นจริงไง เราไมไ่ด้ประพฤตปิฏิบตัพิอเป็นพิธีเป็นมารยาสาไถยกบัโลกเขา เพราะคนเราอํานาจ
วาสนาเรามนัออ่นด้อย มนัออ่นด้อยขึ ?นมา เหน็ไหม โมฆบรุุษตายเพราะลาภ นี$ผู้ ที$ประพฤติ
ปฏิบตันิะ ถ้าไมใ่ชโ่มฆบรุุษนั$นนะ่ ลาภสกัการะมนัเป็นเรื$องอํานาจวาสนาของคน ไมมี่อิทธิพล 
ไมมี่มารยาสาไถยจะมามีอํานาจเหนือหวัใจของผู้ ที$ประพฤตปิฏิบตันิั ?น  

เวลาโมฆบรุุษจิตใจออ่นแอ จิตใจว้าเหว ่จิตใจไมมี่ที$พึ$ง โมฆบรุุษตายเพราะลาภ เพราะ
ลาภเพราะสกัการะนั$นทําให้ผู้ ที$ ปฏิบตันิั ?นเหลวไหลไป นี$ไง ไอ้เรื$องแคน่ั ?น ไอ้เรื$องลาภสกัการะ
ตา่งๆ มนัอยูข้่างนอกนั$น เราแสวงหาอยา่งนั ?นใชไ่หม เราก็เป็น มนษุย์คนหนึ$งนะ เรามีอวยัวะ 
๓๒ เหมือนกนัทั ?งสิ ?น เราทํา อะไรก็ทําได้ เราเสยีสละมา เราเสยีสละความเป็นฆราวาส เรา 
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เสยีสละสทิธิเสรีภาพในการดํารงชีพ เรามาบวชเป็นพระ เราบวชเป็นนกัประพฤตปิฏิบตั ิ เหน็
ไหม  

พระบวชแล้วนี$สมณสารูปจะดํารงชีวิตแบบฆราวาสไมไ่ด้ ถ้าแบบฆราวาสมนัก็ไมใ่ช่
พระนะ่ส ิ ถ้าบวชพระ อยากเป็นพระ มาเป็นพระแล้วมนัจะดํารงชีพแบบฆราวาสไมไ่ด้ การอยู่
การกิน พระ เสขิยวตัรมนัมีพร้อมหมดละ่ สิ$งที$วา่เป็นทกุกฏๆ ห้ามทั ?งสิ ?น การห้ามกระทํา ห้าม
กระทําขึ ?นมา เหน็ไหม ศีล ถ้ามีศีลมีธรรม ในหวัใจขึ ?นมา เราภมิูใจในศีลของเรา ถ้าเราภมิูใจใน
ศีลของเรา มีอะไร มีบริขาร ๘ เรามีชีวิตนี ?แล้วแสวงหาการเอาความเป็นจริงของเรา ถ้าเอา
ความจริงของเรา เราจะเดนิจงกรม นั> งสมาธิภาวนา ไม่ต้องออเซาะฉอเลาะกับใคร
ทั #งสิ #น  

เวลาผู้ ที$ประพฤตปิฏิบตัไิปเราจะเจอสิ$งใด เราเองก็พบมา เวลามีผู้ มีศรัทธา โอ้โฮ! 
เคารพนบนอบอยากจะชว่ยเหลอืเจือจานนะ โอ้ย! มนัทําให้ออ่นแอไปเลย เวลาไปเจอคนที$แข็ง
กระด้าง มนัเหน็เราเป็นสตัว์เลยละ่ มนัไร้สาระ มนัมองข้ามหมดเลย นั$นมนัเป็นมมุมองเป็น
ทศันคตขิองเขา 

ปลาอยู่กับนํ #า พระอยู่กับสังคม สังคมเขาจะคดิอย่างไร มันเรื>องของเขา พระไม่
มีสทิธิที>จะไปจาํแนกว่าเขาจะต้องเคารพบชูา เขาจะต้องยกย่องสรรเสริญเรา พระไม่มี
สทิธิ\ เราไปอยู่ใน นํ #าไหน นํ #าที>เป็นนํ #าบริสุทธิ\ นํ #าสะอาด เรากอ็ยู่ด้วยความสงบสุข นํ #า
ที>มีออกซเิจนที>ด ี ถ้านํ #าที>นํ #าเสียนํ #าเน่า สังคมที>มันเละมัน ฟอนเฟะ เราไปอยู่สังคม
อย่างนั#น มันจะได้ประพฤตปิฏบิตัหิรือไม่ล่ะ 

นี>ไง เวลาที>คนมีความสัตย์มีความจริงขึ #นมา เขาถงึพยายามบุกบั>นเข้าไปหา
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั>น เวลาไปหาแล้ว ท่านกมี็ข้อวัตรปฏบิตัขิองท่าน ข้อวัตรปฏบิตั ิ
เหน็ไหม เรามา จะประพฤตปิฏบิตัใิหม่ เวลาเราจะมาประพฤตปิฏบิตัใิหม่ เรายัง จบั
ต้นชนปลายไม่ได้หรอก เราจะสับสน สับสนกับอารมณ์ความรู้สกึเรา “ไอ้นี>เป็นหวัใจ มี
กายกับใจๆ แล้วอารมณ์ความรู้สกึก ็เป็นใจๆ” ใจอะไร ใจกเิลส ใจกล่าวตู่ มันยังทาํไม่
เป็นหรอก เวลาทาํไม่เป็นขึ #นมา เหน็ไหม ต้องให้สงบระงบัก่อน  

ดกูารศกึษาส ิหลวงตาทา่นพดูเอง เวลาศกึษาทอ่งจนสมองทื$อ พยายามทอ่งบน่ทอ่งจํา
ให้ได้ แล้วก็มาวิเคราะห์วิจยัเรียงความเพื$อจะเอาความรู้ไง แล้วความรู้เวลามนัได้ใบประกาศ
มา โอ้โฮ! กิเลสมนัฟเูชียวนะ โอ้โฮ! มีความรู้มาก ความรู้มากไง แล้วเอาจริงเอาจงัขึ ?นมาสงสยั
ไหม มนัรู้จะมากจะน้อยแคไ่หน มนัมีอวิชชามีความไมรู้่ซอ่นอยูใ่นจิตใต้สาํนกึของเรา เราจะมี
ความรู้มากน้อยแคไ่หน เรามีอวิชชาแนน่อน แล้วอวิชชาความรู้ยิ$งมากเทา่ไร มนัยิ$งสงสยัมาก
เทา่นั ?น เพราะมีความรู้มากมนัเลยสงสยัมาก  

เวลาครูบาอาจารย์ทา่นสอนไง บ้านหลงัใหญ่เวลาทํา ความสะอาดทํายากนะ เรามี
กระต๊อบห้อมหอเอาแคปั่ดๆๆ มนัก็สะอาดแล้ว ยงัปัดไมไ่ด้เลย แล้วบ้านหลงัใหญ่จะเช็ดจะถจูะ
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เอาความสะอาดมาจากไหน เพราะความรู้มากไง เรียนมาเยอะไง แตม่นัมีอวิชชาไง แล้วก็แบก
ความรู้นะ ทิฏฐิมานะนะ “โฮ้! พระป่า พุทโธๆๆ มันไม่มีการศกึษา มันไม่ค้นคว้ามันจะรู้
อะไร”  

รู้เรื>องกเิลสไง มันจะรู้อะไร กเ็ขาจะมารู้กเิลสเนี>ย จะรู้กเิลส จะจบักเิลสเนี>ย จะ
สู้กับมันอยู่เนี>ย แล้วสู้อย่างไรล่ะ  

นี$ไง เราถงึเกิดมานะ เกิดมาด้วยอํานาจวาสนาของเรา เกิดมากึ$งกลางพระพทุธศาสนา 
ในพระไตรปิฎกพดูไว้ชัดเจนมาก กึ>งกลางพระพุทธศาสนา ศาสนาเจริญอีกหนหนึ>ง 
เวลาเจริญอีกหนหนึ>งเจริญที>ไหน เจริญในใจหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั>น เจริญมาอย่างไร 
เจริญมาเพราะท่านขวนขวายของท่าน ท่านมีการกระทาํของท่าน  

เราเกิดมา เราเกิดมาไมท่นัทา่นหรอก ทา่นนิพพานไปหมดแล้ว แตใ่นเมื$อทา่นมีลกูศษิย์
ลกูหา เหน็ไหม แล้วลกูศษิย์ลกูหาได้รับการอบรมบม่เพาะมาจากทา่น แล้วลกูศษิย์ลกูหา ของ
ทา่นเป็นความจริงทั ?งสิ ?น เป็นความจริงทั ?งสิ ?นเพราะกอดธรรมะ ไว้ไง กอดธรรมและวินยัไว้ ไม่
กอดยศถาบรรดาศกัดิn ไมก่อดกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ไมก่อดสงัคมเยินยอสรรเสริญ ไม่
กอด! 

เพราะทา่นได้รับการอบรมบม่เพาะมาจากหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั$น นี$ไง เราเกิดมา
กึ$งกลางพระพทุธศาสนา เราได้เหน็ มนัยืนยนัได้ มนัยืนยนัได้วา่ เหน็ไหม ในเมื>อครูบา
อาจารย์ ที>ดงีาม ท่านกอ็บรมบ่มเพาะลูกศษิย์ที>ดงีามมาให้เป็นครูบา-อาจารย์ของเรา 
เรามีครูบาอาจารย์ที>ดงีาม ครูบาอาจารย์ที>ด ี เหน็ไหม ท่านอบรมบ่มเพาะมา คุ้มครอง
ดแูล  

พระบวชใหม ่ ภิกษุบวชใหม ่ จะทนคําสั$งสอนได้ยาก ประชาธิปไตย สทิธิความเป็น
มนษุย์ ใครจะมาตฉิินนินทา แต!่ แตบ่วชไปแล้วนะ มนัมีบญุมีกศุลนะ พระบวชใหมจ่ะอิ$มบญุ 
มนัมหศัจรรย์ในตวัเราเองไง ก่อนเข้าโบสถ์เรายงัเป็นคนอยูเ่ลยละ่ ตอนนี ?เรากลายเป็นพระแล้ว 
ศีล ๒๒๗ เทา่กนั เวลาพระบวชใหมท่นคําสอนได้ยากเพราะอะไร ทําอะไรมนัผิดไปหมดละ่ 
เพราะพระนี$ยืนดื$มนํ ?าก็ไมไ่ด้ จะฉนัอาหาร จะทําสิ$งใด เหน็ไหม ถ้าเคลื$อนจากนั ?นทกุกฏๆ แล้ว
มนัทกุกฏแล้วทําอยา่งไรละ่  

นี$ไง เป็นคนเขาก็ทานอาหารเหมือนกนั แล้วเรามาบวชเป็นพระ เราก็ต้องทานอาหาร 
แล้วทําไมมนัผิดไปหมดเลยละ่ ผิด! ผิดเพราะอะไร ผิดเพราะเริ$มจากการฝึกสตแิล้ว เหน็ไหม 
เริ$มการฝึกให้เราเป็นภิกษุ เป็นภิกษุ เหน็ไหม เป็นผู้ เหน็ภยัในวฏัสงสาร ถ้าเหน็ภยัในวฏัสงสาร 
ภยัในวฏัสงสารการเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะนี$เป็นของที$ทกุข์ที$ยากมาก แล้วจิตที$ไมเ่วียนวา่ย
ตายเกิดในวฏัฏะ มนัจะไปรู้ไปเหน็ได้อยา่งไรละ่  

ถ้ามนัจะไปรู้ไปเหน็ขึ ?นมา มนัต้องทําความสงบของใจเข้ามาก่อน ทําความสงบของใจ
เข้ามาก่อน เหน็ไหม เวลาครูบา-อาจารย์เราทําความสงบของใจเข้ามาก็ให้เขาทําให้เป็น ไมใ่ช่
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เราบอกวา่ทําความสงบของใจเข้ามา เขาก็ทําสงบ กลั ?นลมหายใจแล้วก็สงบแล้ว กลั ?นลม
หายใจก็กลั ?นลมหายใจมนัไมส่งบหรอก มนัเป็นอารมณ์ชั$ววบูเทา่นั ?นแหละ  

ครูบาอาจารย์ท่านถงึวางข้อวัตรปฏบิตัไิว้ วางข้อวัตรปฏบิตัไิว้เพื>อฝึกหดัเขาไง 
พอฝึกหดัเขาเป็นเครื>องอยู่ของใจๆ ใจนี$มนั ดิ ?นมนัรนมนัทกุข์มนัยากของมนันะ มนัรู้เหน็
อะไร มีนกัขตัฤกษ์ มีงานประจําปี มนัคดิไปกบัเขานะ คนโน้นมีความสขุ คนนั ?นมีแต ่ ความรื$น
เริง ไอ้เรามีแตค่วามทกุข์ความยาก มนัคดิไปหมด เพราะอะไร เพราะธรรมชาตขิองมนัไง 
ธรรมชาตขิองจิตไง  

นี$ไง หลวงปู่ เสาร์ ครูบาอาจารย์ทา่นประพฤตปิฏิบตัมิาแล้วไง ก่อนที$ทา่นจะประพฤติ
ปฏิบตัมิา ทา่นก็สมบกุสมบนั มาก่อนแล้วไง แล้วทําอยา่งไรจะให้มนัหยดุระงบั แล้วให้มีสต ิ
สมัปชญัญะให้เทา่ทนัตวัของตวัเอง แล้วให้ควบคมุจิตของตวัเองได้ แล้วทําจิตของตวัเองให้มนั
สงบระงบัเข้ามาได้ ถ้าไม่ทาํจติสงบระงบัเข้ามา จะเอาอะไรไปปฏบิตักัิน 

เวลาปฏิบตัทิอ่งบน่กนัปากเปียกปากแฉะ แล้วเวลาครูบา-อาจารย์ที$ไมมี่นะ ทา่น
แสวงหาก็ไมมี่ เวลาเขาปฏิบตักินัก็ปฏิบตักินั พอเป็นพิธี เพราะพิธีปฏิบตั ิ ในพระไตรปิฎก เหน็
ไหม ธรรม และวินยัก็อบรมบม่เพาะไว้ บอกวิธีการทําไว้ วิธีการ! แตท่า่นทําแล้วมนัก็ไมไ่ด้ผล
อยา่งนั ?นไง ทา่นก็มาให้มนัเป็นปัจจบุนัไง ให้มนัเป็นสมยักึ$งพทุธกาล สมยัปัจจบุนัที$วา่
สมบกุสมบนัขึ ?นมา ชีวิตมนัทกุข์มนัยากอยา่งไร เวลาชีวิตมนัทกุข์มนัยากอยา่งไร เหน็ไหม แล้ว
เราบวชเป็นพระมาแล้ว เราก็มีศีล ๒๒๗ แล้ว ถ้าเป็นวดับ้านเขาก็ฉนัสองมื ?อ แล้วเราจะออก
ปฏิบตัสิองมื ?อ สามมื ?อมนัจะเอาอะไรไปปฏิบตั ิมนัจะเอาเวลาที$ไหน เหน็ไหม  

ก็ฉนัมื ?อเดียว ฉนัมื ?อเดียวเวลาออกวิเวก เหน็ไหม ออกธดุงค์ เหน็ไหม เราบณิฑบาต
เลี ?ยงชีพด้วยปลแีข้ง ไมไ่ด้นดั ไมไ่ด้แนะ ไมไ่ด้สั$งใครไว้ทั ?งสิ ?น เช้าขึ ?นมาออกบณิฑบาตแล้วแต่
อํานาจวาสนาของคนได้หรือไมไ่ด้ พอได้สิ$งใดมานะ ก็ตามแตกํ่าลงัของคนไง ข้าวเปลา่ๆ ก็ข้าว
เปลา่ๆ มนัจะเป็นอะไรไป วาสนาเรามี แคนี่ ? เราทํามาอยา่งนี ?ไง แล้วพยายามดใูจของตนมนัฟู
ไหม มนัดิ ?นมนัรนไหม มนัเป็นอยา่งไร  

ทา่นทําของทา่นมาก่อนทั ?งนั ?น แล้วทา่นมีประสบการณ์ ทา่นถงึมีวตัรปฏิบตัใิห้เรามีเป็น
เครื$องอยูข่องใจ เหน็ไหม เครื$องอยู ่ของใจ ใจมนัจะได้อยูที่$นี$ มนัไมใ่ชด่ิ ?นรนไปทะล ุ๓ โลกธาต ุ
ความคดิเร็วกวา่แสง คมุมนัไมไ่ด้หรอก แล้วก็ไมเ่คยคมุ ไมเ่คยพิจารณา ไมเ่คยดแูลอะไรทั ?งสิ ?น 
เที$ยวแตใ่ช้วิตกวิจารณ์ของตน แหม! ยอดเยี$ยม ภมิูใจ นั$นนะ่กิเลสมนัหลอกทั ?งนั ?น  

เวลาครูบาอาจารย์ท่านให้มีข้อวัตรปฏบิตัขิึ #นมา แล้ว ถ้าเอาจริงเอาจงัขึ #น
มาแล้วฝึกหดั ฝึกหดันะ ให้มีคาํบริกรรม ให้ คาํบริกรรม เหน็ไหม จากเป็นเครื>องอยู่ 
พอเครื>องอยู่แล้วมัน หยุดนิ>งของมัน หยุดนิ>งของมันแล้วให้บริกรรม ตวัมันบริกรรม 
ตวัของจติบริกรรมพุทโธๆๆ เหน็ไหม กาํหนดลมหายใจเข้าออกๆ กาํหนดจนมันนิ>ง 
มันนิ>ง มันนิ>งด้วยสตสัิมปชัญญะไง นี>เบื #องต้น เป็นลาํไม้ไผ่ ขึ #นต้นเป็นลาํไม้ไผ่ๆ หาไม้
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ไผ่ทาํไม หาใจของตนไง เริ>มต้นทาํความสงบของใจเข้ามาก่อน ขึ #นต้นเป็นลาํไม้ไผ่ แต่
มนัไมมี่ไม้ไผ ่ มนัหาใจมนัไมเ่จอ มนัทําสมาธิไมเ่ป็นแล้วมนัจะเอาไม้ไผม่าจากไหน มนัไมรู้่จกั
ไม้ไผ ่

ไม้ไผน่ะ ถ้ามนัเป็นหนอ่ไม้มนัเป็นอาหาร เวลาโบราณเรา สิ$งที$เป็นอาหารนะ ดสู ิ ดใูบ
ของมนั หมีแพนด้ามนักินใบไม้ไผ ่ มนักินแล้วมนันอนเลน่ อูย๋! มนัไร้เดียงสา แพนด้ากินไม้ไผ ่
กินใบไม้ไผ ่เหน็ไหม  

ขึ ?นต้นเป็นลาํไม้ไผ ่แตม่นัไมรู้่จกัไม้ไผ ่มนัหาไม้ไผไ่มเ่จอ มนัทําไมเ่ป็น พอทําไมเ่ป็นแล้ว
มนัก็วิตกวิจารณ์ มนัก็พดูแล้วแตว่า่มนัจะดั ?นมนัจะด้นของมนัไปไง “ไม้ไผ่ๆ  ทําไมต้องเป็นไม้ไผ ่
เป็นไม้สกัก็ได้ เป็นไม้แดงก็ได้” ก็ได้ ไอ้นั$นมนัเป็นป่าแตล่ะชนิดที$ มนัจะเกิดโดยธรรมชาตขิอง
มนัไง  

นี$ก็เหมือนกนั อารมณ์ของคนมนัร้อยแปดทั ?งนั ?น จะเอาอะไรก็ได้ นี$ไม้ไผไ่มจํ่าเป็น ไม้ไผ่
เอาไว้เมืองจีน เหน็ไหม มา่นไม้ไผนู่น่ ไอ้เรามนัคนไทย เราเอาอะไรก็ได้ แตเ่ขาทําสวนไผจ่นเขา 
ตดัหนอ่ไม้ขาย จนเขามีฐานะของเขาขึ ?นมาได้ ถ้าคนเขาตั ?งใจ เขาทําของเขา มนัก็เป็น
เศรษฐกิจของเขานะ นี$ก็เหมือนกนั ขึ ?นต้นเป็นลาํไม้ไผม่นัไมรู้่จกั มนัไมรู้่จกัวา่มีคณุคา่อะไรไง 
ถ้ามนัไมรู้่จกัวา่มีคณุคา่ ไมรู้่จกัวา่สิ$งนี ?มีประโยชน์อยา่งไร  

มนัเป็นประโยชน์มาก มนัสารพดัประโยชน์ ถ้าสารพดัประโยชน์ สารพดัประโยชน์เกิด
มาได้ เกิดจากจิต ถ้าจิตมนัทําความสงบของใจเข้ามาได้ มนัจะเหน็คณุคา่ของมนั ถ้าเหน็
คณุคา่ของมนันะ มนัจะเริ$มทําประโยชน์ของมนั ถ้ามนัทําประโยชน์ของมนัได้นะ นี$ไง จิตที$เวียน
วา่ยตายเกิดในวฏัฏะ แล้วถ้ามนัหาหวัใจของมนัได้ มนัพิจารณาของมนัได้ไง  

นี$ เหน็ไหม เวลาครูบาอาจารย์บอกให้มีเครื$องอยู่ๆ  ของใจ เครื$องอยูข่องมนั เครื$องอยู่
เป็นที$พกัที$พึ$งพิงเหมือนศาลาพกัร้อน ร้อนก็พกั นี$เครื$องอยูข่องใจๆ เครื$องอยูข่องใจแตไ่มใ่ชใ่จ
ไง นั$นเครื$องอยูข่องใจ แต่เวลาเอาจริงเอาจงัขึ #นมา ตวัใจมันต้อง สงบระงบัเข้ามาเป็นตวั
ของมันเอง ตวัใจต้องเป็นตวัเอง เป็นสัมมาสมาธิ เป็นสิ>งที>ตั #งมั>น เป็นสิ>งที>มีคุณค่า 
แล้วมันมีคุณค่า ในตวัมันเองจริงๆ มันมีคุณค่าในตวัของมันเองเพราะถ้ามันได้ ความ
สงบระงบัเข้ามา มันจะเป็นปัตจตัตงั เป็นสันทฏิฐิโก เป็นความรู้จริงของผู้ที>ประพฤติ
ปฏบิตั ิเป็นผู้รู้จริงไง  

นี$พื ?นฐานของมนั พื ?นฐานที$เราทํากนัอยูนี่$ไง แล้วทําอยูนี่$ มนัก็อยูที่$วาสนาของคน 
วาสนาของคนนะ เวลาคนที$มีอํานาจวาสนาขึ ?นมา เขาทําความสงบระงบัของเขาได้บ้าง แล้ว
คนที$

ี
ทําความสงบของเขาได้ ถ้าเขาไมมี่วาสนาเขาก็ไมมี่ครูบาอาจารย์คอยชี ?นํา เขาก็รักษาของ

เขา เขาวา่สิ$งนั ?นเป็นคณุสมบตัขิอง เขา ถ้าคนที$ประพฤตปิฏิบตัขิึ ?นมาแล้ว เหน็ไหม ปฏิบตัิ
ล้มลกุ- คลกุคลาน ปฏิบตัแิล้วไมส่มความปรารถนาของเขา นั$นก็เป็นอํานาจวาสนาของเขา  
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นี$แล้วคนที$ประพฤตปิฏิบตั ิเหน็ไหม คน ๕ เปอร์เซน็ต์ เหน็ไหม ที$วา่จิตมนัมหศัจรรย์ จิต
นี ?มนัคกึคะนองเวลาสงบแล้วมนั อู้ฮู้ ! ออกไปรู้ไปเหน็อะไรร้อยแปดเลย แล้วออกไปรู้ไปเหน็ตาม
ความเป็นจริงนะ ๕ เปอร์เซนต์ ๕ เปอร์เซนต์  

แต!่ แตไ่อ้พวกหยําเปเวลาประพฤตปิฏิบตัแิล้วรู้ไอ้นั$น รู้ไอ้นี$ ไร้สาระ! จิตคกึจิตคะนองที$
เขารู้นี$เขารู้จริงของเขานะ แล้วเขารู้จริงแล้วเขาไมตื่$นเต้น เขาไมเ่อามาคยุโม้ไง เขาไมเ่อามา
อวด ไมม่าเหยียบยํ$าคนอื$นวา่ ของฉนัพิเศษกวา่คนอื$น  

ไอ้การเหยียบยํ$าเขา เหน็ไหม นี$มานะ มานะ ๙ ยงัไมเ่คยเจอเลย ไอ้นี$ทิฏฐิข้างนอกมนัก็
ยํ$าเขาแล้ว เขาปฏิบตัมิาเพื$อออ่นน้อมถ่อมตน เขาปฏิบตัมิาเพื$อจิตอิสระ จิตอิสระนี$มนั เป็น
อิสระในตวัมนัเอง มนัจะไปขม่ขี$ใคร ไอ้ที$สาํมะเลเทเมา โอย๋! เหน็นูน่เหน็นี$ ไร้สาระ! ไร้สาระ
มาก  

แต!่ แตถ้่าเป็นวงกรรมฐานเป็นครูบาอาจารย์ของเรา ความเหน็อยา่งนั ?นมนัเป็น
ความเหน็ที$นา่สงสาร ผู้ ที$ประพฤตปิฏิบตัเิหมือน เหมือนเรานี$ เราเกิดมานะ เราเกิดมาอยูใ่น
ครรภ์ ๙ เดือน ถงึคลอดออกมาเป็นทารก เป็นทารกแล้วนี$มนัต้องเป็นทารกกวา่มนัเจริญเตบิโต
ขึ ?นมานี$ เหน็ไหม พอ่แมเ่ลี ?ยงดฟูมูฟัก มาขนาดไหน  

จิต จิตผู้ ที$จะหดัประพฤตปิฏิบตัมินัไร้เดียงสา มนั ไร้เดียงสามาก แล้วมนัโดนพญามาร
ครอบงํามนัไว้ แตม่นัหลง ตวัมนัเองวา่มนัยิ$งใหญ่นะ คนมีกิเลสมนัสาํคญัตนวา่ “รู้ไหมวา่กู
ยิ$งใหญ่ขนาดไหน” ยิ$งใหญ่ในความรู้สกึนกึคดินั$นไง แตค่วามจริง มนัไร้เดียงสา มนัไมรู้่จกัตวั
มนัเองไง เพราะความไร้เดียงสา นั ?นเวลาประพฤตปิฏิบตัเิป็นอยา่งนั ?น รู้ไอ้นั$น รู้ไอ้นี$ เพราะ มนั
ไร้เดียงสา แล้วไมมี่วาสนา  

ถ้าคนมีวาสนานะ จะรู้เหน็สิ$งใดมนัมีสตสิมัปชญัญะนะ แครู้่นะ ถามจิตตวัเองวา่นั ?นคือ
อะไร จบแล้ว พอถาม สตมินัสมบรูณ์ขึ ?นมา พอสตมินัสมบรูณ์ขึ ?นมา จิต เหน็ไหม รู้ได้หนึ$งเดียว
เพราะคําถามทําให้จิตมนัรู้สิ$งนั ?น รู้สิ$งนั ?นสิ$งที$รู้ที$เหน็มนัจะไปไหน  

ไอ้นี$ที$รู้ที$เหน็ร้อยแปด ไร้เดียงสา เขาทําความสงบ ทําความสงบของใจไง เบื ?องต้นเป็น
ลาํไม้ไผ ่มนัไมรู้่จกั มนัไมรู้่จกัไม้ไผ ่ไมรู้่จกัวา่สิ$งนั ?นเป็นประโยชน์หรือไมเ่ป็นประโยชน์ไง เพราะ
มนัไมรู้่จกัตวัมนัเองไง มนัไมรู้่จกัใจของมนัเองไง  

ลองได้รู้ใจของเขาเอง เวลาครูบาอาจารย์ที$ทา่นประพฤตปิฏิบตัมิาแล้วเวลาอบรมบม่
เพาะนะ เพราะโดยธรรมชาตจิิตนี ?เวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ การเกิดเป็นคนจิตมนัมาเกิด 
เพราะเกิดแล้วมนัถงึเกิดมาเป็นมนษุย์ไง  

แล้วเวลาเกิดเป็นมนษุย์แล้ว องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั-พทุธเจ้าเป็นเจ้าชายสทิธตัถะ 
เวลาทา่นไปเที$ยวสวนเหน็คนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตายไง สงัเวช มนัต้องมีฝั$งตรงข้ามที$ไมเ่กิด 
ไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่าย นี$ด้วยอํานาจวาสนานะ นี$คืออดุมการณ์ นี$คือทศันคตใินหวัใจที$เหน็คน
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เกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย แล้วมนัมีทศันคตวิา่มนัต้องมีฝั$งตรงข้าม พอเหน็สิ$งใดแล้วปัญญา
มนัคดิไง ไมใ่ชเ่หน็สิ$งใดแล้วเชื$อตามนั ?นไง แล้วตามเขาไปไง เหน็สิ$งใดแล้วเหน็ เหน็ เหน็แล้วใช้
สตใิช้ปัญญาใคร่ครวญ ถ้ามนัมีอยา่งนี ? มนัต้องมีฝั$งตรงข้าม  

นี$ไง ในทางตะวนัตก เหน็ไหม เขาบอกวา่อยา่เชื$อ มี สิ$งใดต้องถามๆ ถามความคดิเอง 
แล้วให้ตอบวา่มนัเป็นอยา่งนั ?น จริงหรือเปลา่ เขาให้ค้นคว้าไมใ่ห้เชื$อตามๆ กนัไป นี$ไง ศรัทธา 
คือความเชื$อ เชื$ออะไร เชื$อสจัจะเชื$อความจริง เชื$อวา่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เชื$อเรื$องของ
ศาสนา เชื$อ เชื$อมนัมีอยูจ่ริง  

แต!่ แตเ่วลาปฏิบตั ิเหน็ไหม กาลามสตูรไมใ่ห้เชื$อๆ ไง ไมเ่ชื$อต้องถาม ถาม ถามใจของ
ตน ถ้าผู้ ที$ประพฤตปิฏิบตัทีิ$ไปรู้ไปเหน็ ลองถามสจิริงหรือเปลา่ ตวัเองก็สงสยัแตก็่อยากจะพดู
วา่ ฉนัเหน็ ฉนัรู้ แล้วมนัได้อะไร นี$ไง ความไร้เดียงสาไง มนัถงึวา่ ในความเป็นมนษุย์ที$จะ
ประพฤตปิฏิบตัมินันา่สงสารตรงนี ?แหละ นา่สงสารคนที$ออกประพฤตปิฏิบตัแิล้วไปรู้ไปเหน็สิ$ง
ตา่งๆ มนั เป็นความไร้เดียงสาของจิต ไร้เดียงสามาก เพราะอะไร  

เพราะถ้าคนที>มีอาํนาจวาสนา เวลาทาํความสงบของใจเข้ามา กใ็จเพื>อสงบไง 
ใจเพื>อสงบแล้วใจเป็นอสิระไง พอใจเป็นอสิระ เหน็ไหม ขึ #นต้นเป็นลาํไม้ไผ่ ถ้ามันมีไม้
ไผ่ ไม้ไผ่มันทาํประโยชน์ได้อีกมากมายมหาศาลเลย นี>ขั #นของการทาํความสงบของใจ
นะ ขึ #นต้นเป็นลาํไม้ไผ่ แต่มันไม่รู้ไม่เหน็ แต่คนที>เขารู้เขาเหน็ เขาทาํประโยชน์ด้วยไม้
ไผ่ของเขา ด้วยอุดมการณ์ของเขา ด้วยใจของเขา ด้วยประโยชน์กับเขา  

จิตแก้จิต จิตตภาวนา การภาวนาภาคปริยตั ิ - ปฏิบตั ิ เวลา ภาคปริยตัคืิอการศกึษา 
การค้นคว้าก็ค้นคว้าจากสญัญาอารมณ์ไง สญัญาอารมณ์ความเกิดเป็นมนษุย์ คนเกิดเป็น
มนษุย์มีธาต ุ๔ และขนัธ์ ๕ ไง ขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ รูป เวทนา สญัญา 
สงัขาร วิญญาณ ทํางานโดยสมบรูณ์ของมนั มนัถงึเป็นความคดิ แล้วเอาความคดินั ?นไปศกึษา
ไปเลา่เรียน มนัก็เลา่เรียน เหน็ไหม  

ความคดิเกิดจากจิตที$ไมใ่ชจิ่ต ไมใ่ชจิ่ตเพราะอะไร?  

เพราะทําความสงบไมเ่ป็น แล้วไมรู้่จกัจิตของตนเองไง เวลาศกึษาเลา่เรียนธรรมะของ
องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า สญัญาความจําไง ก็เอาสิ$งนี ?ไปเรียนไปจํา เรียนด้วยอะไร 
เรียนด้วยอวิชชา เรียนด้วยความไมรู้่ รู้ธรรมะ ศกึษาธรรมะของ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าสอบได้เปรียญแตไ่มรู้่ความจริง รู้ธรรมะแตไ่มรู้่ความจริง มนัได้แตชื่$อไง ศกึษา ศกึษาโดย
สญัญา ศกึษาโดยขนัธ์ ๕ ไง  

แล้วความจริงอยู่ไหนล่ะ  

ความจริงมันจะเกดิ เกดิจากการกระทาํนี>ไงภาคปฏบิตั ิ 
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ปริยตั ิ ปริยตัศิกึษาทรงจําธรรมวินยั สญัญาทั ?งนั ?น นกแก้วนกขนุทองทั ?งนั ?น เอาแตชื่$อ
มนัมา แตวิ่เคราะห์วิจยัได้นะ มีประกาศนียบตัรซะด้วย แตเ่อาความจริง ดสู ิหลวงตาพระมหา
บวัทา่นจบมหา ทา่นพดูเองไง เวลาจะปฏิบตั ิ แล้วถ้ามนัไมมี่อยู ่ ละ่ จบมหานะ แล้วถ้าไมมี่อยู่
ละ่ ก็เรียนจบแล้ว นี$จบธรรมะไง แตไ่มรู้่ ภาคปริยตั ิ 

นี ?ปฏิบตัิๆ  เหน็ไหม ปริยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ ภาคปริยตัมีิการศกึษา ศกึษา เหน็ไหม สิ$งที$
เป็นวฒันธรรมประเพณีสิ$งที$เป็นโลกนี ?ไง วิชาการๆ ไง โลกเจริญ เจริญเพราะปัญญาของคน 
ธรรมะ ที$จะมั$นคงๆ เขาบอกต้องให้ศกึษาให้มนัชดัเจนขึ ?นมาไง ปริยตัเิขาศกึษาไว้ให้ปฏิบตัไิง 
เพราะศกึษามาก มีความรู้มาก เวลาจะปฏิบตัขิึ ?นมา เหน็ไหม บ้านหลงัใหญ่ไมส่งบสกัที ทําให้
สงบไมไ่ด้ เอ้อ! มนัคงไมมี่หรอก ทั ?งๆ ที$จิตมนัอยูก่บัเรา มนัคงไมมี่หรอก มนัคงเป็นไปไมไ่ด้
หรอก แล้วสดุท้ายก็เราวาสนาน้อย เลกิเถอะ เออ! เลกิ จบ!  

แตถ้่ามีอํานาจวาสนา เหน็ไหม เวลาหลวงตาพระมหาบวัทา่นออกประพฤตปิฏิบตัไิง 
ต้องมีคนชี ?นํา ต้องมีคนบอก แล้วถ้า มีคนชี ?นํามีคนบอก หลวงปู่ มั$นเทา่นั ?น แล้วเวลาเข้าไปหา
ทา่น เตม็ที$เลยนะ สิ$งที$เรียนมา สาธ ุธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมา-สมัพทุธเจ้าประเสริฐมาก 
ให้ใสล่ิ ?นชกัสมองไว้ เพราะเวลาปฏิบตัไิปมนันา่สงสารไง  

ดสู ิ เวลาเรานี$เราเป็นนกัปฏิบตั ิ เหน็ไหม ที$บอกวา่ “ไร้เดียงสา” เวลาปฏิบตัไิปรู้ไอ้นั$น รู้
ไอ้นี$ ไปเหน็ไอ้นั$นนะ มนั เป็นมารยา มารยาของกิเลสทั ?งสิ ?น มนัเป็นมารยาสาไถยทั ?งสิ ?น  

แตถ้่าจิตคกึจิตคะนองแบบหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั$น จิตหลวงปู่ มั$นเวลาสงบแล้ว
มหศัจรรย์มาก นี$ไปรู้ไปเหน็สิ$งใดแล้วรู้เหน็ด้วยสตสิมบรูณ์แบบไง “เอ๊ะ! นั>นมันคืออะไร? นี>
มันเป็นอย่างไร? สุดท้ายแล้วทาํไมจติใจเราไม่เจริญพฒันาขึ #น?” ทา่นพิจารณาของทา่น 
ทา่นเหน็แล้วทา่นไมส่าํคญัตนวา่ทา่นรู้ ทา่นแน ่ ทา่นยอดเยี$ยมไง ทา่นเหน็แล้วทา่นวา่ “ทาํไม
มันเป็นอย่างนั#น? แล้ววธีิการแก้ไขมันแก้ไขอย่างไร? แล้วแก้ไขให้เราเดนิหน้าไป
อย่างไร?”  

เวลาทา่นเหน็ ทา่นคดิอยา่งนั ?น ทา่นไมค่ดิแบบพวก มารยาสาไถยไง “โอ้โฮ! มหศัจรรย์ 
โอ๊ย! จะนอนหมอบกราบกิเลสอยูต่รงนี ?แหละ” โอ้ย! สิ$งที$เป็นนิมิตมนัเป็นมารยาของกิเลส
ทั ?งนั ?นเลย นี$ไง ขึ ?นต้นเป็นลาํไม้ไผม่นัไปได้ แตไ่อ้พวกกระถิน ไอ้พวกหญ้า พวกกอพง มนัไมไ่ด้
ลาํไม้ไผ ่ 

ขึ #นต้นด้วยลาํไม้ไผ่ ทาํความสงบของใจเข้ามาก่อน ถ้าใจสงบระงบัเข้ามา เหน็
ไหม ถ้าเป็นสัจจะเป็นความจริงนะ เป็นสัจจะเป็นความจริงมันมีความสุข ความสงบ 
ความระงบั  

เรา เหน็ไหม ดสู ิ คนที$มีการศกึษา เวลาวิชาชีพวิชาใด ก็แล้วแตก็่มีการศกึษามา เวลา
เขาทํางานทางวิชาชีพ เขาเข้าใจ เขาเข้าใจนะ เพราะวา่เขามีสายวิชาการของเขา แตถ้่ามนัคน
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ละสาขาละ่ คนละสาขา เหน็ไหม แล้วคนละสาขาเราก็ไมรู้่เหมือนกนั วา่ไอ้นั$นเขาควรทํา
อยา่งไร นี$ก็เหมือนกนั เวลาถ้าจิตมนัไมส่งบละ่? จิตมนัไมรู้่ไมเ่หน็ของมนัละ่? แล้วจิตมนัสงบ
ละ่?  

จิตมนัสงบมนัรู้มนัเหน็ของมนัไง ขึ ?นต้นเป็นลาํไม้ไผ ่ ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะ จิต
สงบระงบัแล้วฝึกหดัใช้ปัญญา จิตสงบระงบันะขึ ?นต้นเป็นลาํไม้ไผ ่เรามีสวนไผ ่เรามีหนอ่ไม้ เรา
มีลาํไผ ่ ลาํไผจ่ะไปทําสิ$งใดก็ได้ ถ้าทําสิ$งใด ถ้าเป็นประโยชน์ก็ได้ทําหตัถกรรมขึ ?นมายิ$งยอด
เยี$ยมใหญ่เลย เวลาทํานั$นนะ่ จากไม้ไผเ่ขาทําประโยชน์ตอ่เนื$องไปไง  

ถ้าจิตเราสงบแล้วยกขึ ?นสูวิ่ปัสสนา ขั ?นของปัญญา ปัญญาๆ ปัญญามนัจะเกิดอยา่งไร? 
ไอ้ปัญญาที$มนัใช้กนัอยูนี่$มนัเป็นปัญญาของโลก มนัเป็นสามญัสาํนกึของมนษุย์ เวลาธรรมะสุ
ตมย- ปัญญา ปัญญาคือการศกึษาเลา่เรียน นี$ปัญญา ปัญญาชนิดหนึ$ง จินตมยปัญญา เหน็
ไหม ปัญญาเกิดจากจินตนาการ ปัญญาเกิดจากตรรกะนี$อีกเรื$องหนึ$ง  

ภาวนามยปัญญาไม่มีใครรู้จกัหรอก เพราะมันเกดิมา อย่างไร? เทวฺเม ภกิขฺเว 
ทางสองส่วนที>ไม่ควรเสพ เขาก็ บอกวา่ “สองสว่นนั ?นผิดหมด” สอง สอง สองอะไรของมงึ!  

ทางสองสว่นที$ไมค่วรเสพ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั- พทุธเจ้าเทศน์ปัญจวคัคีย์ 
ปัญจวคัคีย์นี$ประพฤตปิฏิบตัมิากบั องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า อตัตกิลมถานโุยค เหน็
ไหม ทรมานร่างกายตา่งๆ อดอาหารร้อยแปด ทํามาหมดแล้ว นั$น อตัตกิลมถานโุยค  

นี$ไง เวลานางสชุาดา เหน็ไหม จะแก้บนเทวดามาถวายอาหาร ฉนัอาหารของนาง
สชุาดา นี$กามสขุลัลกิานโุยค แหม! มีความสขุอีกละ่ ทางสองสว่นไมค่วรเสพ ทางสองสว่นไม่
ควรเสพ มชัฌิมาปฏิปทานี$ทางสายกลางๆ บอกวา่ “มนัเป็นสองๆ ไมใ่ช ่มนัเป็นหนึ$ง เขาวา่อะไร
ก็เป็นหนึ$ง ไมใ่ช!่” หนึ>งเป็นสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิเป็นหนึ>ง  

“สมาธิเป็นตวัเป็นตนไหม?”  

“ใช่” สมาธิเป็นตวัเป็นตนส ิกเ็ป็นตนของสมาธินั>นไง เป็นจตินั>นไง เวลาเป็นตวั
เป็นตนขึ #นมาให้มันสงบจริงด้วยส ินี>ไง ขึ #นต้นเป็นลาํไม้ไผ่ไง เหน็ไม้ไผ่ไหม? เหน็ไม้ไผ่
ไหม? ไม้ไผ่ของตนเหน็หรือเปล่า? ไม่เหน็ ไม่รู้ จบัต้องไม่ได้ ไม่มี นี>ไง ขึ #นต้น ด้วยลาํ
ไม้ไผ่ เหลาไปเป็นบ้องกัญชา  

ไม้ไผ ่ คนทําความสงบของใจได้นะ เยอะแยะไปหมดเลย แล้วภาวนาไมเ่ป็น สงบก็คือ
สงบนั$นแหละ จิตสงบแล้ว เออ! ตดิสมาธิก็จบ! พอจิตสงบแล้วนะไปรู้เหน็สิ$งใดนะก็จบ ขึ ?นต้น
เป็นลาํไม้ไผเ่หลาลงไปกลายเป็นบ้องกญัชา ละเมออยูน่ั$น มนักําลงัดดูกญัชากนันะ โอ!๋ ยิ ?ม
แปน้เลยละ่ โอย๋! มีความสขุ มีความสขุ ขึ ?นต้นเป็นลาํไม้ไผเ่หลาลงไปกลายเป็นบ้องกญัชา เป็น
อยา่งนั ?นหรือ? มนัเป็นไปไมไ่ด้! มนัไมใ่ชค่วามจริง! ถ้าเป็นความจริงแล้วนะ จิตสงบระงบัแล้ว
ยกขึ ?นสูวิ่ปัสสนาเป็นหรือเปลา่?  
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ถ้ายกขึ ?นสูวิ่ปัสสนาเป็นนะ ตอนนี ?มนัมีสงัคมสงเคราะห์มากที$เขาพยายามปลกูฝังเดก็
น้อยให้หดัทําหตัถกรรม ให้รู้จกัจกัรู้จกัสาน รู้จกัทําสิ$งใดเพื$อเป็นงานหตัถกรรม เป็นงานฝีมือ 
แล้วมีฝีมือไว้ ถ้าตอ่ไปนี$มนัเป็นอาชีพได้ ถ้าเรามีเวลาวา่งเราก็ทําเป็นอาชีพเสริม เหน็ไหม งาน
หตัถกรรมตา่งๆ เขาฝึกหดัๆ มนัก็ใช้ไม้ไผไ่ง ทํางานจกัสานไง คนมีสตปัิญญาเขาทําบ้าน คน
ชาวเขาตา่งๆ สมยัก่อนเขาใช้ไม้ไผ ่ใช้จาก ใช้ใบตองตงึ เขาสร้างบ้าน ของเขาได้ด้วยไม้ไผ ่

นี$ก็เหมือนกนั ถ้าเรายกขึ ?นสูวิ่ปัสสนาได้ เราฝึกหดัใช้ปัญญาเป็น ถ้าฝึกหดัใช้ปัญญา
เป็น เหน็ไหม นี$ปัญญาที$เกิดขึ ?น สตุมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา มนัจะชดัเจน
ของมนั ชดัเจนของมนัเพราะเวลาเราประพฤตปิฏิบตั ิ มนัเป็นระดบัของมนัไง เวลาสตุมย
ปัญญาก็นี$ศกึษากนัอยูนี่$ ศกึษานี$สตุมย-ปัญญา แล้วถ้าวิเคราะห์วิจยัไปมนัก็หลงตวัมนัเองวา่ 
“นี$วิปัสสนา โอ้ย! เราใช้ปัญญาวิเคราะห์ เราทําวิทยานิพนธ์ โอ้! ยอดเยี$ยม”  

โลกๆ ทั ?งนั ?น อยูใ่นวงัวนของปถุชุน นี$สามญัสาํนกึของมนษุย์เป็นอยา่งนั ?น นี$สตุมย
ปัญญาแล้วมนัก็ฝังใจอยูอ่ยา่งนั ?น วา่ตวัเองมีสตมีิปัญญา เพราะตวัเองจบ เรียนจบ ตวัเองได้ 
ใบประกาศ ตวัเองได้วิเคราะห์วิจยัวา่ “ตวัเองมีความรู้ นี$เป็นศาสตราจารย์ ยอดเยี$ยม” นี$มนั
เป็นโลกียะ มนัเป็นโลก มนัเกิดจากสามญัสาํนกึของมนษุย์ ที$มนษุย์ที$จะศกึษาเลา่เรียนนั ?น  

นี>ทาํความสงบของใจเข้ามาๆ เวลาจะภาคปฏบิตั ิ ภาคปฏบิตัไิง เวลาทาํความ
สงบของใจเข้ามา เหน็ไหม ขึ #นต้นเป็นลาํไม้ไผ่ทาํความสงบเป็นไง นี$ไง ทําไมทําความ
สงบเป็น กบัทํา ความสงบไมเ่ป็นละ่ ทําความสงบไมเ่ป็น วา่งๆ วา่งๆ นี$อารมณ์ไมใ่ชจิ่ต 
อารมณ์นี$ไมมี่จิตไมมี่อารมณ์ ไมมี่จิตไมมี่ความรู้สกึ ความรู้สกึอารมณ์ตา่งๆ เกิดจากจิตทั ?งสิ ?น 
การเกิดจากจิตทั ?งสิ ?น นั ?นคืออาการ ไมใ่ชจิ่ต  

แล้วพทุโธก็เป็นอาการเหมือนกนั คําบริกรรมทั ?งสิ ?นเป็นอาการทั ?งสิ ?น แตพ่อคําบริกรรม
ให้จิตมนัทําไง จิตทําของเขา เวลาฝึกหดัของเขา เพราะการกระทําของเขา นี$สขุภาพกาย 
สขุภาพจิต สขุภาพกาย เหน็ไหม ออกกําลงักายตา่งๆ นี$ เราออกกําลงักายเพื$อสขุภาพร่างกายที$
แข็งแรง เราใช้อารมณ์ความรู้สกึตามแตกิ่เลสมนัคดิร้อยแปดพนัเก้า ตามแตกิ่เลสมนัจะชกัจงู
ไป  

บดันี ?เราได้ศกึษามาแล้ว เราศกึษาปริยตั ิศกึษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจ้ามีครูบาอาจารย์ชี ?นํา มีข้อวตัรปฏิบตัเิป็นเครื$องอยูข่องใจ เครื$องอยูข่องใจแตย่งัไมใ่ชใ่จ นี$มี
คําบริกรรมๆ นี$ใจมนัทํา ใจมนับริกรรม ต้องมีคําบริกรรม มีการกระทํา ใจมีการกระทํามนัก็ไม่
คดิเรื$องอื$น คดิแตเ่รื$องการ กระทํา พทุโธๆๆ มนัก็ไมค่ดิเรื$องอื$น พทุโธๆ จนพทุโธกบัจิตมนัเป็น
อนัเดียวกนั มนัคลอ่งตวัๆ ขึ ?นมา พทุโธจนพทุโธไมไ่ด้เลย ตวัมนัเองนี$ เอ๊อะ! เอ๊อะ! มนัจะรู้จริง  

ถ้าใครทําสมาธิเป็นขึ ?นต้นเป็นลาํไม้ไผ ่ แล้วมนัได้แล้ว มนัจะมีความสขุมาก ขณิกสมาธิ
ก็มีความสขุเลก็น้อย อปุจารสมาธิ อะไรนี$ เพราะอปุจารสมาธินี$มนัจะออกรู้ เป็นสมาธิด้วย แล้ว
มีปัญญาด้วย ปัญญาคือความคดิ แตค่วามคดินี$มนัยงัจบัต้น ชนปลายไมถ่กู คือยงัยกขึ ?นสู่
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วิปัสสนาไมไ่ด้มั$นคง แตม่นัมีร่องรอย ของมนั ร่องรอยคืออาการของจิต ระดบันี ?มนัจะออกอยา่ง
นี ? นี$ไง นี$อปุจารสมาธิ  

แล้วถ้ามนัเป็นไปได้จริง มนัเป็นความสขุจริง มนัจะเข้าสูอ่ปัปนาสมาธินี$ โอ้โฮ! ใน ๓ 
โลกธาตนีุ ?ไมมี่ จิตที$มนัเป็นอิสระนี$สกัแตว่า่ปรากฏ สกัแตว่า่ ขนาดกายกบัใจที$เกิดมาอยู่
ด้วยกนั เราอยูด้่วยกนัมาตั ?งแตเ่กิด อัปปนาสมาธินี>มันไม่รับรู้เรื>องร่างกายทั #งหมด 
อายตนะดบัหมด ตวัมันเด่นชัดของมัน สักแต่ว่าด้วย ไม่ใช่เด่นชัดแบบ แหม! ฉันรู้จริง 
ไม่ใช่! เด่นชัดของมันอย่างละเอียด ขึ #นต้นเป็นลาํไม้ไผ่ นี>แค่สมาธิ สมาธิแก้กเิลสไม่ได้ 
สมาธิเป็นสมาธิ  

แล้วเวลาคนที$ประพฤตปิฏิบตันีิ$ปฏิบตัอิยา่งไร? เอาอะไรปฏิบตั?ิ สมองปฏิบตัใิชไ่หม? 
เอาอารมณ์ปฏิบตัใิชไ่หม? เอาความคดิปฏิบตัใิชไ่หม? แต่เวลาภาคปฏบิตัเิอาจติปฏบิตั ิ
จติตภาวนา มนัเอาอารมณ์ภาวนาไง มนัก็เลยกลายเป็นบ้องกญัชาไง ขึ ?นต้นเป็นลาํไม้ไผเ่หลา
ลงไปกลายเป็นบ้องกญัชา ยิ ?มแย้มแจม่ใสตาเยิ ?มเลย หนกัๆ เข้าหลอนนะนะ่ มนัเป็นข้อเทจ็จริง
ตรงไหน?  

ถ้าเป็นข้อเทจ็จริงๆ จิตสงบแล้วยกขึ ?นสูวิ่ปัสสนา ถ้ายกขึ ?นสูวิ่ปัสสนา เหน็ไหม พอจิต
สงบแล้วถ้ามนัเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต เหน็ธรรม ตามความเป็นจริง ถ้าเหน็กาย จิตเหน็จิต 
เริ$มต้นจากการทําสมาธิ เหน็ไหม ความคดิไมใ่ชจิ่ต ความคดิ เกิดจากสญัชาตญาณ เกิดจาก
สถานะความเป็นมนษุย์ เพราะเทวดา อินทร์ พรหม เขาคดิอีกอยา่งหนึ$ง  

นี>ไง พดูถงึเริ>มต้นนะ ความคดิไม่ใช่จติ เวลาจติมันสงบแล้วๆ จติสงบแล้วจติ
เหน็จติ แล้วมันเหน็อย่างไรล่ะ? มัน อะไรเหน็ล่ะ? แล้วรู้ได้อย่างไรว่าเหน็หรือไม่เหน็?  

ขึ ?นต้นเป็นลาํไม้ไผเ่หลาลงไปกลายเป็นบ้องกญัชา ไมเ่หน็ กลายเป็นบ้องกญัชาเป็น
อารมณ์ไง เป็นสิ$งที$กิเลสมนัชกันําไง เป็นสิ$งที$กิเลสมนับงัเงาไง แล้วมนัเป็นปัญญาไหมละ่ ถ้า
มนัไมเ่ป็นปัญญา มนัถงึรู้ไมไ่ด้ไงวา่สตุมยปัญญาเป็นอยา่งไร สตุมยปัญญาโลกๆ เขาเป็นกนั 
แตเ่ขาหลงตวั เขาเองวา่เขาภาวนาเปลี$ยนเป็น วิปัสสนา นั$นคือการหลงผิดของเขา  

แตถ้่าเราประพฤตปิฏิบตั ิ เราเองเราก็เป็นปถุชุนเหมือนกนั เราก็มีกิเลสมืดบอด
เหมือนกนั แตเ่ราก็ประพฤตปิฏิบตัขิองเรา โดยที$มีครูบาอาจารย์คอยคุ้มครองดแูลไง เวลามนั
เป็นสตุมยปัญญาก็เป็นสตุมยปัญญาไปก่อน มนัเรื$องธรรมชาต ิ เรื$องธรรมชาตเิพราะเราเกิด
เป็นมนษุย์ไง มนษุย์มีธาต ุ ๔ และขนัธ์ ๕ มนษุย์มีสมบรูณ์แบบด้วยความรู้สกึนกึคดิแบบนี ? นี$
คือมนษุย์ไง  

แตม่นษุย์ที$มีคณุภาพ มนษุย์ที$มีอดุมการณ์เขาก็อยากจะฝึกหดัปฏิบตัขิองเขา ศกึษา
ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั- พทุธเจ้าแล้ววางไว้ นั$นเป็นสมบตัขิององค์สมเดจ็พระ
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สมัมาสมั-พทุธเจ้าเป็นธรรมวินยัเป็นศาสดา แตเ่ราประพฤตปิฏิบตัยิงัไมไ่ด้ อยา่งนั ?นไง แตเ่รา
ศกึษามาเป็นวิชาการมาแล้ว เราศกึษาเป็นแนวทางแล้ว เราจะประพฤตปิฏิบตัใิห้เป็นแบบนั ?น  

เวลาประพฤตปิฏิบตัใิห้เป็นแบบนั ?น เราก็มาฝึกหดัของเรา เหน็ไหม มีเป็นข้อวตัรเป็น
เครื$องอยู ่ ข้อวตัรเป็นการดํารงชีพ ความเป็นอยูข่องเราเป็นเครื$องอยู ่ ไมง่ั ?นใจมนัไปหมดแหละ 
แล้วถ้าเวลาภาวนาขึ ?นมาก็บริกรรมของเราตา่งๆ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิขึ ?นมา มนัก็สงบเข้ามา 
เหน็ไหม  

นี$ไง เวลามนัสงบระงบัเข้ามา เหน็ไหม เราจะเหน็เลยวา่สตุมยปัญญาที$เราศกึษามา ถ้า
มนัยงัปฏิบตัยิงัไมเ่หน็ภาวนามย-ปัญญา มนัยงัแยกไมถ่กูหรอกวา่ปัญญาอะไร เป็นปัญญา
อะไร แล้วปัญญาขณะที$ประพฤตปิฏิบตัใิหม่ๆ  ไมต้่องไปแยกวา่อนันี ? เป็นปัญญา เวลาทํามนั
แยกไมไ่ด้ไง เริ$มต้นผู้ปฏิบตัใิหมแ่ยกไมไ่ด้ ขึ ?นต้นเป็นลาํไม้ไผม่นัจะไปแยกอะไร เพราะมนัหนอ่ 
เหน็ไหม หนอ่ไม้มนัก็เจริญโตขึ ?นมา วนัเดียวมนัโตกี$ฟตุนั$นนะ่ แล้วโตขึ ?นมา แล้วมนัมีกิ$งมีใบ
ของมนั เวลามนัเตบิโตขึ ?นมาที$เราบงัคบัไมไ่ด้ เวลามนัเตบิโตมนัเตบิโตอยา่งนี ?ไง  

นี$ก็เหมือนกนั หนอ่ของพทุธะในหวัใจที$มนัประพฤตปิฏิบตัมีิประสบการณ์ของมนัไง 
เวลาหวัใจมีประสบการณ์ เหน็ไหม ประสบการณ์ที$ศกึษามา อู้ฮ!ู ฮู้ฮเูลย เพราะอะไร เพราะคน
ที$ยงัไมศ่กึษาพระพทุธศาสนา นกึวา่พระพทุธศาสนามนัไมมี่แก่นสารอะไรเลย เวลาคนมาเรียน
นกัธรรมตรี นกัธรรมโท นกัธรรมเอก ออ๋! ศาสนามีแก่นสารอยา่งนี ?ๆ  ถ้ามีแก่นสารขึ ?นมา เวลา
ศกึษา ขึ ?นมานี$การศกึษา ศกึษาแล้วถ้ามนัมีอํานาจวาสนาขึ ?นมา ศกึษามาแล้ววางไว้ จะมา
ปฏิบตัไิง  

เวลาจะมาปฏิบตั ิ เราก็มาด้วยความรู้สกึนกึคดิเดมินี ?แหละ ดบิๆ มนัถงึบอกวา่มนัแยก
ไมไ่ด้ไง เวลาดบิๆ ขึ ?นมาเราก็พทุโธๆๆ หรือใช้บริกรรม ความคดิให้ดบัหมดไง ดบัความคดิเหลอื
แตจิ่ตไง นี$สมัมาสมาธิไง ความคดิไมใ่ชจิ่ต จิตไมใ่ชค่วามคดิ เวลามนัอยูก่บัจิต จิตมนัสงบ
ระงบัเข้ามา พอสงบระงบัขึ ?นมานี$ขึ ?นต้นเป็น ลาํไม้ไผ ่ แล้วถ้ามนัมีสตปัิญญามีอํานาจวาสนา
ของมนั จิตเหน็จิตแล้วความคดิไมใ่ชจิ่ต เวลาความคดิดบัไปเหลอืแตจิ่ต แล้วเวลา จิตเหน็จิต 
จิตเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต เหน็ธรรมตามความเป็นจริงเหน็อยา่งไร เวลาที$มนัจะเหน็ นี$ไง 
วาสนาของคนเวลา มนัเหน็  

แล้วบางคนสงบแล้วไมเ่หน็ละ่?  

มากมายที$สงบแล้วไมเ่หน็ ถ้าไมเ่หน็ขึ ?นมา เหน็ไหม รําพงึ มีคนที$ประพฤตมิากมายเวลา
จิตสงบแล้วเหน็นูน่เหน็นี$ เหน็กายเหน็แวบๆๆ เหน็มนัตั ?งลาํไมไ่ด้ เหน็มนัเริ$มต้นไมไ่ด้ เวลาจะ
ยกขึ ?นสูวิ่ปัสสนามนัมีเริ$มต้น ทา่มกลางและที$สดุ มนัไมใ่ชบ้่องกญัชา จะทําหตัถกรรมก็ได้ จะ
สร้างบ้านก็ได้ จะทําวิชาชีพอะไรก็ได้ นี$ขั ?นของปัญญาไง ก็ตวัจิตนั ?นไงมนัจะจกัสาน มนัจะทํา
ประโยชน์กบัมนัไง มนัจะทําเพื$อดํารงชีพไง ถ้ามนัเป็นจริงนั$นเรื$องจกัสานนะ  
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แต่เรื>องภาวนาถ้ามันเป็นจริงมันไม่ใช่จกัสานนะ มันจะฆ่ากเิลส กเิลสที>ฆ่ายาก 
กเิลสแก่นของกเิลสเลยล่ะ แล้วคนรู้คนเหน็ มันได้ยาก แล้วกเิลสมันกลัวอย่างเดยีว 
กลัวธรรมะขององค์-สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั ?น เวลาใครที$จะประพฤตปิฏิบตัมินั
ถงึพยายามยแุหยย่แุยงตะแคงรั$วพยายามจะทําให้ผู้ นี ?เลกิราไป  

คนที>มีอาํนาจวาสนาเท่านั #น คนที>มีอาํนาจวาสนาทาํสัจจะเป็นความจริงนะ ๗ 
วัน ๗ เดอืน ๗ ปี อย่างน้อยเป็นอนาคามี อนาคามีไม่เกดิในกามภพแล้ว แล้วกามภพ 
เหน็ไหม ดสู ิ วฏัฏะ กามภพ รูปภพ อรูปภพ มนัเข้ากนั มนัเข้ากนั กบัข้อเทจ็จริงที$รู้ตามความ
เป็นจริงนะ มนัรู้แจม่แจ้ง ปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโกไง ใครบอก 

แต!่ แตต่อนนี ?กิเลสมนัปิดหวัใจ ไมรู้่เรื$อง เกิดมาเป็นเราแล้วยงัไมรู้่เลยเราอยูไ่หนละ่ 
เพราะทําสมาธิไมเ่ป็นไง ใครทําสมาธิเป็น ออ๋! จิตเป็นอยา่งนี ?เอง มนัก็ซาบซึ ?งแล้ว ทั ?งซาบทั ?งซึ ?ง 
ทั ?งเหน็คณุคา่ แตวิ่ปัสสนาไมเ่ป็น  

ถ้าวิปัสสนาเป็น เหน็ไหม ถ้าจิตเหน็อาการของจิต จิต เหน็สตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็น
จริง แล้วจิตเหน็แล้วนะ ถ้ามนัตั ?งมั$นของมนัได้ เวลาจิตเหน็นี$สว่นใหญ่แล้วเหน็แวบๆๆ แล้ว เหน็
แล้วมนัตกใจ มนัทําไมไ่ด้หรอก มนัจบัต้องได้ยากนะ 

ถ้ามีครูบาอาจารย์บอกให้ใจเยน็ๆ ทําความสงบของใจให้ มั$นคง ถ้าจิตใจมั$นคงแล้วเรา
ก็แสวงหาของเรา ถ้าเราพบเราเหน็สิ$งใดเราก็ใจเยน็ๆ นะ เหน็แล้วจบัแล้วพิจารณาของมนัได้ 
ถ้าจบัพิจารณาได้นะ พอพิจารณาไป เหน็ไหม จิตเหน็จิต ตวัจิตนั ?น ประกอบไปด้วย รูป เวทนา 
สญัญา สงัขาร วิญญาณอีกละ่ 

นี$ไง นี$จิตเหน็จิต จิตเหน็จิตแล้วจิตมนัประกอบไปด้วยอะไร จิตมีความรู้สกึอยา่งไร เหน็
ไหม แล้วอาการของมนัวิถีแหง่จิต วิถีแหง่ความคดิ ความคดิเกิดดบัๆ มนัเกิดอยา่งไร อะไรเป็น 
ต้นเหต ุ อะไรเป็นสว่นสง่เสริมสว่นบีบคั ?น อะไรรับรู้ อะไรที$มนัทําให้ความคดิมนัสมบรูณ์ในตวั
ความคดิได้ ถ้าสตมินัเทา่ทนั แล้วใช้สตปัิญญานะ เพราะมนัแบง่ มนัแบง่วา่อารมณ์ไปไมไ่ด้
หรอก กึrก! กึrกๆๆ ความรู้สกึ จิตเหน็จิตไง กึrก! กึrกหมายความวา่มนัคดิไมไ่ด้ มนัคดิไมไ่ป เหน็
ความคดิแตค่วามคดิโดนปัญญาแยกแยะ ความคดิโดนปัญญาตีแผอ่อกมา ตีแผ ่ ตีแผเ่พราะ
อะไร นี$ไง สิ$งที$ มนัเป็นอารมณ์ เป็นสญัญาอารมณ์ได้ เป็นความรู้สกึนกึคดิได้ เพราะมนัมี
ตณัหาความทะยานอยาก  

ทกุข์ เหตใุห้เกิดทกุข์ ทกุข์ดบั วิธีการดบัทกุข์ ทกุข์ควรกําหนด เหต ุเหต ุเหน็ไหม ตณัหา
ความทะยานอยาก เหต ุเหตแุหง่ทกุข์ เหตทีุ$ทําให้เกิดทกุข์ แล้วเหตมุนัอยูไ่หน แล้วเหตมุนั เป็น
อยา่งไร เวลาปัญญามนัเกิดขึ ?นมนัเกิดขึ ?นอยา่งนี ? มนัไมใ่ช ่ เกิดขึ ?นจากตํารานะ มนัไมใ่ชเ่กิดขึ ?น
จากหวัใจเราไปจดจําของ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั$นมา 
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สิ$งปรากฏการณ์อยา่งนี ?มนัได้เกิดบนหวัใจหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั$นมา ทา่นได้พิจารณา
ของทา่นแล้ว นั$นเป็นคณุสมบตัขิองทา่น เหมือนกบัเวลาเทศน์ธมัมจกัฯ เป็นคณุสมบตัขิององค์-
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระไตรปิฎกเป็นคณุสมบตั ิ เป็นสมบตัขิององค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า ไมใ่ชเ่ป็นของผู้ ที$ศกึษามา ผู้ ที$ศกึษามานั ?นเป็นทฤษฎี เหน็ไหม เป็นสตุมย
ปัญญา ปัญญาที$ศกึษาค้นคว้า 

แตเ่รามีอํานาจวาสนาขึ ?นมา เราจะเริ$มปฏิบตั ิ เหน็ไหม เราทําความสงบของใจเข้ามา 
ถ้าใจสงบระงบัแล้วจิตตภาวนา จิตตภาวนา จิตเหน็จิต จิตเหน็จิต จิตจบัจิตได้ จิตจบัจิตได้ จิต
พิจารณาจิตตวัของจิตนั ?น แล้วแยกแยะอารมณ์ แยกแยะ แยกแยะสิ$งที$มนัเกิดขึ ?น ถ้าสิ$งที$
เกิดขึ ?น เราไมรู้่นี$วา่มนัคดิโนน่คดินี$ๆ แล้วคดิอยา่งไรวะ แล้วมนัคดิอยา่งไรละ่ ขณะมนัคดิเราก็
ฟุง้ซา่น นี$เป็นสมาธินะ สมาธิก็เป็นความคดิอนัหนึ$ง ความคดิไมใ่ชจิ่ต พอเราปัญญาอบรม
สมาธิไง  

ปัญญาอบรมสมาธิ คือโลกียปัญญา ปัญญาของโลก ปัญญาสามญัสาํนกึ เหน็ไหม 
เพราะมนัคดิไง ต้องหยดุคดิ คดิให้ หยดุคดิไง พอหยดุคดิขึ ?นมา หยดุคดิ จิตเหน็จิต พอจิตเหน็
จิต ความคดิอยา่งนี ?นี$ถ้าเราใช้สต ิ เราใช้ปัญญา เราแยกแยะ เหน็ไหม เราแยกเราแยะของเรา 
เราพิจารณาของเรา ถ้าจิตมีกําลงันะ ถ้าจิตไมมี่กําลงัจบัแล้วงงเลยนะ จบัแล้วมนัก็เป็นตอ เป็น
ความรู้สกึอยา่งนั ?น เป็นความรู้สกึ เอ๊อะๆๆ แตทํ่าอะไรไมเ่ป็น วาง แล้วกลับมาพุทโธ กลับมา
ปัญญาอบรมสมาธิ ต้องให้กาํลัง ของเราแขง็แรงขึ #น 

ฉะนั ?น สมาธิสาํคญั ไมส่าํคญัๆ คนที$ปฏิบตัไิปมนัจะรู้ไง ถ้าสมาธิออ่นแอลงนะ คนที$เหน็
กาย ภาพก็ล้มหมด เหน็สิ$งใดแล้วก็แวบๆ อยูอ่ยา่งนั ?น แล้วก็เป็นแคนี่ ? นี$ไง พอเหลาลงไปเลย 
กลายเป็นบ้องกญัชาไง นี$ขึ ?นต้นเป็นลาํไม้ไผเ่หลาลงไปกลายเป็นบ้องกญัชา บ้องกญัชามนัไมมี่
เหตมีุผล มนัไมมี่ข้อเทจ็จริง มนัไมมี่การยืนยนัวา่อะไรจริงอะไรเทจ็ เพียงแตเ่รารู้เราเหน็ เราก็
ตาม มนัไป แล้วตามมนัไปแล้วก็สญัญาอารมณ์ แล้วก็ไปยดึมั$นมนัวา่ เรารู้ไอ้นั$น เรารู้ไอ้นี$ บ้อง
กญัชา 

แต่ถ้ามันเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญานี>มันจะคมกล้ามาก มันคมกล้าขึ #นมา
เพราะมันได้กาํลังมาจากสัมมาสมาธิ เวลาจติที>มีพลังมีกาํลังมาก มีกาํลังแล้วมันจะไป
หนุนปัญญาขึ #นมา เวลาหนุนปัญญาขึ #นมา ปัญญาถ้ามันจบัต้องจบัจติเหน็อาการของ
จติ แล้วมันจบัพจิารณาของมันได้ มันแยกของมัน พอแยกของมันนะ หยุดหมด ถ้า
หยุดหมดแล้วบางทหียุดจน มันวางได้เลยล่ะ พอวางได้ เออ! มันวางได้ มันมีความสุข
นะ มันวางได้ มันวางกเิลสนะ  

จากเริ$มต้นไมรู้่ไมเ่หน็อะไรทั ?งสิ ?น พอมนัวางได้ วางได้ไง พอวางได้มนัจะเข้าใจแล้ว ออ๋! 
ภาวนามยปัญญามนัเป็นอยา่งนี ? เพราะเราไมเ่คยรู้เคยเหน็อยา่งนี ? สิ$งที$เรารู้เราเหน็อยา่งนี ?
เพราะ เราปฏิบตัมิาจากเริ$มต้น จากที$เราปฏิบตัมิาด้วยความสมบกุสมบนั เหน็ไหม แคทํ่าสมาธิ
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เราก็เกือบเป็นเกือบตายแล้วละ่ แล้วทําสมาธิ พอทําสมาธิได้มนัก็เป็นบาทเป็นฐานกบัจิตของ
เราไง  

ถ้าจิตของเรามีบาทมีฐานขึ ?นมา หลวงตาทา่นพดูบอ่ยมากเลยวา่ “ถ้าทาํความสงบ
ของใจได้ ทาํสมาธิได้พออยู่พอกนิ” คําวา่ “พออยูพ่อกิน” มนัรักษาสถานะของหวัใจได้ มนั
รักษาสถานะที$เราเป็นนกัพรต เราเป็นนกับวช เราเป็นนกัปฏิบตัอิยูไ่ด้ ถ้าจิตมนัเสื$อมๆ มนัร้อน 
ถ้าทําความสงบของใจได้ ทําสมาธิได้ พออยูพ่อกิน คําวา่ “พออยูพ่อกิน” ก็พอแครั่กษาสถานะ 
ขึ ?นต้นเป็นลาํไม้ไผ ่ก็รักษาสถานะของหวัใจนี ?ไว้เทา่นั ?น 

แตเ่วลาถ้ามนัยกขึ ?นสูวิ่ปัสสนามนัน้อมไปสูส่ตปัิฏฐาน ๔ แล้วถ้าสตปัิฏฐาน ๔ มนัจบั
ต้องของมนัได้ด้วย พอมนัจบัต้อง ของมนัได้ด้วยนะ แล้วสตสิมบรูณ์ แล้วมนัแยกได้ กองนี ?เป็น
รูป กองนี ?เป็นเวทนา กองนี ?เป็นสญัญา กองนี ?เป็นสงัขาร กองนี ?เป็นวิญญาณ มนัเหน็ชดัๆ นะ 
มนัแยกเลย อารมณ์ความรู้สกึเป็น ๕ กอง แยกออก พอแยกออกมนัก็รวมกนัไมไ่ด้ มนัก็หมนุไป
ไมไ่ด้ ความคดิก็เกิดไมไ่ด้ ความคดิเกิดไมไ่ด้เพราะปัญญามนัเทา่ทนัความคดิ ความคดิเกิด
ไมไ่ด้มนัก็วาง พอมนัวาง เราถงึจะรู้จกั ออ๋! ภาวนามยปัญญามนัเป็นแบบนี ? ภาวนามยปัญญา
เวลามนัเป็นธรรมจกัร จกัรที$มนัจะหมนุขึ ?นจากหวัใจไง 

ดวงใจดวงใดไม่มีมรรค ดวงใจดวงนั#นไม่มีผล ดวงใจดวงใดที>เป็นมรรค 
ภาวนามยปัญญาคือมรรค ๘ คือสมบรูณ์แบบด้วยดาํริชอบ งานชอบ เพยีรชอบ งาน
ชอบงานในการค้นคว้า นี>ขึ #นต้น เป็นลาํไม้ไผ่ จติเหน็จติ จบัต้องได้ มันเป็นงาน เป็น
งานชอบ สตชิอบ ความชอบธรรมในการกระทาํไง นี>ไง เลี #ยงชีพชอบไง 

เวลานกัปฏิบตัหิรือชาวพทุธ เหน็ไหม สมัมาอาชีวะ เรา ซื ?อ เราขาย เราถกูต้อง อนันั ?น
เป็นของฆราวาส แตเ่วลาปฏิบตัเิลี ?ยงชีพชอบ เลี ?ยงหวัใจชอบ หวัใจที$มนัเป็นพิษเป็นภยั หวัใจที$
มนั อยูใ่ต้กิเลส กิเลสมนัมีอํานาจบาตรใหญ่มนัทําให้หวัใจล้มลกุคลกุ-คลาน ที$มนัทกุข์มนัยาก 
มนัลาํบากลาํบนมาตลอด เราพยายามทําความสงบของใจเข้ามาเป็นสมัมาสมาธิ  

เวลาเป็นสมัมาสมาธิถ้ายกขึ ?นสูวิ่ปัสสนาได้ นี$ไง จิตมนัได้เสวยไง ดวงใจดวงใดไมมี่
มรรค ดวงใจดวงนั ?นไมมี่ผล ถ้าดวงใจดวงใดไมมี่มรรค มรรคมนัเกิดขึ ?นมาอยา่งไร มรรคมนั
เกิดขึ ?น มรรค นี ?คือภาวนามยปัญญาไง ภาวนามยปัญญา สิ$งที$วา่ พระพทุธศาสนา เหน็ไหม 
ศาสนาแหง่ปัญญาๆ ปัญญามนัเกิดขึ ?น อยา่งนี ?ไง ถ้าปัญญามนัเกิดขึ ?นอยา่งนี ? มนัพิจารณาของ
มนัไง มนัชดัมนัเจน นี$ภาคปฏิบตั ิ 

เขาไมเ่พ้อเจ้อเป็นนกแก้วนกขนุทอง พอเป็นบ้องกญัชาแล้วก็เคลบิเคลิ ?ม ไมมี่หลกั ไมมี่
เกณฑ์ ไมมี่สิ$งใดเป็นชิ ?นเป็นอนั แล้วปฏิบตัอิะไร การปฏิบตัจิิตตภาวนา ตบะธรรม ตบะธรรม
แผดเผากิเลส แผดเผากิเลสในใจของตน จบัต้องได้หรือเปลา่ ตั ?งแตเ่ริ$มต้นปฏิบตันิะ ถ้าคนไม่
เชื$อเขาก็ไมเ่ชื$อเรื$องศาสนา วา่ ศาสนามีคณุสมบตัอิยา่งไร เวลามาศกึษานกัธรรมตรี นกัธรรม
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โท นกัธรรมเอกขึ ?นมาแล้ว “ออ๋! วิสทุธิมรรคอยา่งนี ? ออ๋! มนัเข้าถงึ มนัมีคณุคา่” มีคณุคา่ก็เป็น
สมบตัขิองพระพทุธเจ้า ยงักระทํา ไมไ่ด้  

ถ้ามีอํานาจวาสนาขึ ?นมา มนัถงึจะขวนขวายจะมีการ กระทําของเรา ถ้ามีการกระทํา
ของเรา เหน็ไหม เราก็จะกระทําในรูปแบบปฏิบตัขิองครูบาอาจารย์สายปฏิบตัอิยา่งใด ถ้าจะ
เอาสะดวกเอาสบายเอาความพอใจของตนก็ปฏิบตัพิอเป็นพิธี พวกสมคัรเลน่ ถ้าเอาจริงเอาจงั
ขึ ?นมา “โอ้ย! นี$มนัอตัตกิลมถานโุยค นี$มนัเกินกวา่เหต”ุ 

มนัอยูที่$ความสมคัรใจอยูที่$วาสนาของคนแล้วมีการกระทํา ตามความเป็นจริงของเรา
ขึ ?นมา ครูบาอาจารย์ทา่นทําออกมาแล้วเราเชื$อมั$น เราเชื$อมั$นในครูบาอาจารย์ที$ทา่นนิพพานไป
แล้ว แล้วทา่นได้อบรมบม่เพาะลกูศษิย์ลกูหาของทา่นมา แล้วเราได้ประสบได้ยกยอ่งทา่นวา่
เป็นอาจารย์ของเรา แล้วเวลาประพฤตปิฏิบตัขิึ ?นมา เวลาในวงปฏิบตันิะ ถ้าเราตดิ เราตดิขดั 
เรามีความทกุข์ในใจ ครูบาอาจารย์ปลดเปลื ?องไมไ่ด้ จะเป็นอาจารย์เราได้อยา่งไร  

เวลาเราปฏิบตัไิมไ่ด้ ปฏิบตัไิมไ่ด้เพราะอะไร ขึ ?นต้นเป็น ลาํไม้ไผ ่หาไม้ไผไ่มเ่จอ ทั ?งๆ ที$
เราก็รู้นะ ตามทฤษฏีสวนไผ ่เยอะแยะไปหมด ในป่า ป่าไผเ่ป็นทั ?งป่าเลย เยอะแยะไปหมด ไอ้นี$
เป็นธรรมาธิษฐาน นี$ไง ขึ ?นต้นเป็นลาํไม้ไผ ่แล้วก็หาไม้ไผข่องเราไมเ่จอ  

เรามีครูบาอาจารย์ เหน็ไหม ท่านคอยชี #คอยแนะ คอยปกครอง คอยคุ้มครอง
ดแูล พยายามให้เราประพฤตปิฏบิตั ิ ให้ได้ ทาํความสงบของใจเข้ามาให้ได้ ถ้าใจสงบ
ระงบัขึ #นมาแล้ว ครูบาอาจารย์ท่านจะให้เทคนิคเลยล่ะ ยกขึ #นสู่วปัิสสนามันต้อง
ต่อเนื>องไป ถ้ามันไม่ต่อเนื>องไป ไม้ไผ่ถ้ามันรู้จริงมันกพ็ออยู่พอกนิ แต่ถ้าต่อเนื>องมัน
ต้องต่อเนื>องไป  

ถ้าเวลาต่อเนื>องไป เหน็ไหม มันจะเป็นบ้องกัญชาหรือมันจะเป็นหตัถกรรม 
หรือมันจะเป็นมรรค ครูบาอาจารย์กต้็องพยายามคุ้มครองให้มันเป็นมรรคขึ #นมาให้ได้ 
แล้วมันเป็นมรรค ขึ #นมา ไม่ใช่ไปหาที>ไหนหรอก หาที>ใจนั>นน่ะ  

ถ้ามันเป็นมรรคจะเป็นมรรคของผู้ที>ปฏบิตันัิ #น ถ้าผู้ที>ปฏบิตันัิ #นเป็นสัจจะเป็น
ความจริงขึ #นมานะ ผู้ใดปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ผู้ใดปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม 
มันจะเป็นสมบตัขิองใจดวงนั#นไง ถ้าหวัใจดวงนั#นทาํให้มันเป็นตามความ เป็นจริง
ขึ #นมา ถ้าความจริงขึ #นมานะรสของธรรมชนะซึ>งรสทั #งปวง รสของสมาธิธรรมกรู้็ รส
ของปัญญาธรรมกรู้็ ตทงัคปหานกรู้็ มันรู้หมดล่ะ แล้วพจิารณาซํ #าแล้วซํ #าเล่าๆ ด้วย
ความวริิยะ ความอุตสาหะ  

นี$ไง เวลาพระปฏิบตัขิึ ?นมา หรือนกัปฏิบตัขิึ ?นมา งานในหวัใจนี$มนัมากมายมหาศาลนะ 
นี$เขาบอก คนเวลาทางโลกเขามองไง “ไอ้พวกนี #ไม่มีงานทาํ เหน็วันเดนิไปกเ็ดนิมา”  

เดนิไปเดนิมานั>นน่ะยอดงาน การประพฤตปิฏบิตัขิึ #นมา ความจริงงานมัน
มหาศาล พองานมหาศาลขึ #นมามันต้องการเวลา ต้องการความสงดั ต้องการทกุๆ สิ>ง 



ขึ #นต้นเป็นลาํไม้ไผ ่๒๐ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

ทกุๆ อย่าง เพื>อจะเข้า เผชญิกับความจริงในหวัใจของตน แล้วถ้ามันเผชญิกับความ
จริงในหวัใจของตนนะ มันมีงานทาํ มีงานทาํทั #งวันทั #งคืน ภาวนา กัน ๗ ปี ๘ ปี ภาวนา
กันเอาจริงเอาจงั จะสู้กับมันๆ แล้วเวลามันได้แล้ว มันได้เสียไง คนเราจะได้เสียมันมี
กาํลังนะ มันมีความพอใจนะ มันจะได้จะเสีย โอ้ย! มันเตม็ที>มาก มันมีงานทาํ  

ไมใ่ชเ่หมือนพวกเราไง แห้งแล้ง เบื$อ โอ้โฮ! เดนิจงกรมเกือบเป็นเกือบตาย ปฏิบตับิชูา
องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ในเมื$อเรายงัทําไมไ่ด้อยา่งนั ?น เราก็จะกระทํา ในสตุตนัตปิฎก
มีมากมายเลย กระรอก เหน็ไหม เขาไปสร้างรังอยูที่$ริมชายทะเล ลมมนัพดันะ รังมนัตกไปใน
ทะเล กระรอกนั ?นเอาหางไปแช ่ นํ ?าทะเลขึ ?นมาสะบดัๆ จนเทวดาทนไมไ่ด้ เทวดาแปลงเป็นคน
มาสอบถาม  

“กระรอก กระรอกทําอะไรเนี$ย”  

“จะเอาหางชบุนํ ?าทะเลสะบดั” 

“ทําทําไม” 

“จะให้นํ ?าทะเลมนัแห้ง”  

“ทําไมละ่” 

“พอแห้งแล้วจะได้เอาลกูตวัเองขึ ?นมา” 

นี$ในสตุตนัตปิฎกนะ เรื$องของความเพียรนะ เรื$องของทํามา เพราะอะไร เพราะสิ$งนี ?เป็น
ในสตุตนัตปิฎก องค์สมเดจ็- พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกวา่ กระรอกตวันั ?นเคยเป็นคนนั ?นๆ ถ้า
คนที$ขยนัหมั$นเพียร คนที$ทําจริงทําจงั เมื$อชาตทีิ$แล้วเขาเคย เป็นกระรอก เขาก็เอาหางจุม่นํ ?า
ทะเลขึ ?นมาสะบดัๆ จะให้นํ ?าทะเลนั ?นแห้งเลย เพื$ออะไร เพื$อจะชว่ยลกูน้อยของตน เทวดา ทนไม่
ไหว ด้วยความเพียรของเขา เทวดาต้องไปเอาลกูจากทะเลขึ ?นมาให้กระรอก นั$นเพราะความ
เพียรของเขา  

ถ้าเราอา่นพระไตรปิฎกแล้วสิ$งใดถ้ามนัเชิดชมูนัสง่เสริมความเพียร สิ$งนั ?นมนัฝังใจ เรา
อา่นเจอ โอ้โฮ! กระรอกมนัจะ ดีกวา่เรา กระรอกยงัดีกวา่มงึ มนัเร่งความเพียร มนัรักลกูของมนั 
เอง็! ทางจงกรมเอง็ก็ไมเ่อา อะไรเอง็ก็ไมเ่อา เอง็ใช้ไมไ่ด้ 

หลวงตา ทา่นบอก “ใครๆ กว่็าท่านดุ ท่านบอกนะ เวลาดุตวัเองมากกว่านี # คาํว่า 
“ดุตวัเอง” คือตเิตยีนตนเองหนักมาก”  

เราก็ทําแบบนั ?น เวลาที$มนัเหลวไหล เวลาทําสิ$งใดแล้วมนัไมส่มความปรารถนา จะเพง่
โทษตวัเองมาก แล้วขีดเส้นกตกิาให้มนัดีขึ ?น เอง็ต้องอยา่งนั ?นๆ แล้วพยายามทํา ทําของเรา
ขึ ?นมา เวลาบอกวา่ตเิตียนคนอื$น เวลาวา่คนอื$น เวลาเอาจริงเอาจงันะ ตเิตียนตวัเองมากกวา่
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นั ?นเยอะ ขีดเส้นให้ตวัเองต้องอยา่งนี ?! ต้องอยา่งนี ?! ได้ ไมไ่ด้ชา่งหวัมนั พยายามของเราอยู่
อยา่งนั ?น เวลา เป็นจริงเป็นจงัขึ ?นมาก็สาธ ุนี ?พดูถงึวา่เวลาเอาจริงเอาจงันะ 

ฉะนั ?น เวลาศกึษาเลา่เรียนแล้ว สิ$งใดที$เป็นคตธิรรมเป็นประโยชน์กบัเรา เรามาใช้กบัเรา 
แล้วเวลามนัออ่นแอ มนัท้อแท้ เราก็เป็น เวลามนัทกุข์มนัยากไปชาร์จไฟ คือไปให้ทา่นดา่ พอ 
ไปเจอ “อ้อ! มาแล้วหรือ” ใสเ่ปรี ?ยงๆ เลยนะ เออ! ชาร์จไฟ โอ้โฮ! ไฟลกุโชนเลย เอาตอ่ 

นี>มันมีครูบาอาจารย์ท่านเป็นธรรมนะ เราถงึบอกเลย ครูบาอาจารย์เหมือนเวที
มวย เชือก เหน็ไหม พงิเชือก พงิเชือกเพื>อจะสร้างกาํลัง พงิเชือกเพื>อประคองตวั พงิ
เชือกเพราะหวัใจมันอ่อนแอ หวัใจมันไม่เอา พงิเชือก มีครูบาอาจารย์คํ #าชู เหน็ไหม นี #
การคุ้มครองดแูล มันถงึมีความจาํเป็นไง นี>พดูถงึภาคปฏบิตันิะ ถ้ามันเป็นจริงเป็นจงั
ขึ #นมา เหน็ไหม ขึ #นต้นเป็น ลาํไม้ไผ่เหลาลงไปมันกเ็ป็นเครื>องจกัสาน มันไม่เป็นบ้อง
กัญชาหรอก  

ขึ ?นต้นลาํไม้ไผก็่ทําไมไ่ด้ หาใจของตนก็ทําสมาธิไมเ่ป็น แล้วก็กลา่วตูก่นัจนแหลกเหลว 
จนคนเชื$อถือ จนออกนอกลู ่นอกทาง  

สมาธิคือสมาธิ แค่ทาํความสงบของใจเข้ามาแล้วจติสงบ ใจสงบแล้ว มหศัจรรย์
แล้ว ตวัสมาธิตวัใจมหศัจรรย์กับผู้ที> รู้เอง ผู้รู้เองที>ได้สมาธิขึ #นมาแล้วมันรู้ตวัมันเอง 
แล้วมันมั>นคงในตวั มันเอง แล้วถ้ายกขึ #นสู่วปัิสสนาได้ เหน็ไหม ขึ #นต้นเป็นลาํไม้ไผ่ 
เหลาลงไปมันกเ็ป็นเครื>องจกัสาน เป็นบ้านเป็นเรือน เป็น ผลประโยชน์ทั #งสิ #น  

แต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยคุ้มครองนะ เวลาเหลาลงไป เป็นบ้องกัญชานะ มัน
กห็ลงละเมอเพ้อพกในเรื>องของตณัหาความทะยานของมันไปอย่างนั#น นี>พดูถงึการ
ปฏบิตัไิง ปฏบิตัมัิน กมี็ถกูแล้วมีอุปสรรคไปทั #งสิ #น แต่เรากระทาํของเราไง เราทาํ เพื>อ
เรา เราปฏบิตัเิพื>อเรา ข้อเทจ็จริงไง  

ข้อเทจ็จริงมันเป็นความจริงอยู่แล้ว เวลาประพฤตปิฏบิตั ิ เหน็ไหม ไม่ให้เชื>อๆ 
ให้เชื>อผลของการกระทาํ จติเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิ? เป็นสมาธิแล้วยกขึ #นสู่
วปัิสสนาหรือไม่? วปัิสสนาไปแล้วมันเหนื>อยล้ามาก เรากก็ลับมาพกัในสมาธิ พกั
สมาธิเสร็จแล้ว เรากย็กขึ #นสู่วปัิสสนาต่อเนื>องกันไป การ ประพฤตปิฏบิตัขิองเรามันถงึ 
เหน็ไหม สมถกรรมฐาน วปัิสสนา-กรรมฐานจะไปด้วยกัน ไปด้วยกันเวลาถงึที>สุดแล้ว 
เหน็ไหม เราจะแก้กเิลสของเรา เราจติตภาวนา เพื>อให้จติดวงนี #ไม่ เวียนว่ายตายเกดิ

ในวัฏฏะต่อไป เอวงั 


