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ตังใจฟั
้ งธรรมะ ตังใจฟั
้ งธรรมนะ
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทุกคนปรารถนา ปรารถนาให้ หวั ใจเรามีสัจ
ธรรม ถ้ ามีสัจธรรม เราจะมีความสุขในหัวใจของเรา ถ้ าในหัวใจของเรามีความสุข ใครเขาไม่ร้ ู
ถึงความสุข ความทุกข์ในหัวใจของเรา แต่เรารู้ เรารู้นะ เพราะการประพฤติปฏิบัติ ปั จจัตตัง
สันทิฏฐิโก กาลามสูตร ไม่ให้ เชื่อใครทังสิ
้ ้น
การเทศนาว่าการ เทศนาว่าการออกจากใจดวงหนึ่งสู่ใจอีกดวงหนึ่ง ถ้ าใจดวงนันมั
้ นมืด
บอด สิ่งที่แสดงออกมาเป็ นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เวลาเทศน์ภาคปริยัติๆ
เขาอ่านหนังสือให้ ฟัง การอ่านหนังสือให้ ฟังเขาก็ต้องศึกษาของเขามา เพราะถ้ าเราไม่ศึกษา
ของเรามา เราอ่านหนังสือ เราไม่เข้ าใจในคาสัง่ สอนอย่างนัน้ การอ่านนันก็
้ ไม่ไหลลื่น เพราะคน
อ่านก็สงสัย
แต่ถ้ามีการศึกษามา เราเข้ าใจศัพท์ เข้ าใจความหมาย แล้ วเราก็อ่านหนังสือนัน้ นี่การ
อ่านหนังสือเทศนาว่าการในภาคปริยตั ิ
แต่การปฏิบัติจากใจดวงหนึ่งสู่ใจอีกดวงหนึ่ง ถ้ าใจดวงนัน้ มันยังมีความลังเลสงสัยอยู่
สงสัย สงสัย การสงสัยนัน้ การเทศนาว่าการมันก็เทศน์ด้วยความสงสัยนัน้ ล่ะ การเทศน์ด้วย
ความสงสัย เห็นไหม มันไม่ชดั เจน ไม่แน่นอน
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แต่ถ้าเป็ นความแน่นอน ความแน่นอน แน่นอนจากใจดวงหนึ่งสู่ใจอีกดวงหนึ่ง ถ้ าใจดวง
นัน้ ประพฤติ ป ฏิ บัติ ม าแล้ ว อย่ า งองค์ ส มเด็ จ พระสัม มาสัม พุท ธเจ้ า เวลาองค์ ส มเด็ จ พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ า ปั ญจวัคคีย์อุปัฏฐากอยู่ ๖ ปี คนที่อุปัฏฐากอยู่ ๖ ปี คือมันใกล้ ชิดไง ใกล้ ชิด
กันถึง ๖ ปี นะ ไม่ร้ ูก็ไม่บอก บอกไม่ได้ เพราะมันไม่ร้ ู ถ้ าไม่ร้ ู เอาสิ่งใดไปบอก บอกก็บอกด้ วย
จินตนาการ ด้ วยการคาดการหมาย การคาดการหมาย เห็นไหม การคาดการหมายมันยิ่งทาให้
ฟั่นเฟื อนมากขึ ้นไปอีก
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าออกประพฤติปฏิบัติอยู่ ๖ ปี นะ ไม่ได้ อบรม ไม่ได้ บ่ม
เพาะ ไม่ได้ สั่งสอนปั ญจวัคคีย์เลย ปั ญจวัคคีย์อุปัฏฐากก็เพื่อต้ องการสัจธรรมอันนัน้ สัจธรรม
อันนัน้ เพราะอะไร เพราะอัญญาโกณฑัญ ญะเป็ นพราหมณ์พยากรณ์ ตงั ้ แต่องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าเกิดมา พราหมณ์ที่เขาพยากรณ์ พยากรณ์ว่า
“ถ้ าอยู่ทางโลกจะได้ เป็ นจักรพรรดิ แต่ถ้าได้ บวชจะเป็ นศาสดา”
อัญ ญาโกณฑัญญะยืนขาเดียว “เป็ นศาสดาอย่ างเดีย วแน่นอน แน่นอน” ด้ วยความ
เชื่อมั่นอย่างนัน้ อุปัฏฐากอยู่ ๖ ปี เห็นไหม ไม่มีสัจธรรมก็ไม่บอก ไม่อบรมไม่บ่มเพาะ ไม่สั่ง
สอนใคร ไม่สั่งสอนเพราะอะไร เพราะมันสงสัย มันไม่เข้ าใจ ถ้ าสงสัยไม่เข้ าใจพูดไปมันเป็ น
อะไรล่ะ มันก็เป็ นความคาดหมาย ปฏิบตั ิธรรมไม่สมควรแก่ธรรม เป็ นการคาดการหมายการด้น
การเดามันไม่ใช่สจั ธรรม
แต่เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสรู้ธรรมขึน้ มา เวลาไปฉันอาหารของนาง
สุชาดา ปัญจวัคคีย์ทิ ้งไปเลย ทิ ้งไปเลยเพราะอะไร เพราะความเชื่อของเขา ความเชื่อของโลกไง
๖ ปี ที่ปฏิบัติด้วยความเข้ มข้ น ด้ วยความทาทุกรกิริยาต่างๆ มากมายมหาศาล ความมากมาย
มหาศาลนันยั
้ งไม่ได้ บรรลุธรรม ก็รอสัจธรรม รอคาสัง่ สอนนัน้ คาสัง่ สอนนันยั
้ งไม่ชโลมหัวใจ ยัง
ไม่ได้ สิ่งใดเลย

©2022 www.sa-ngob.com

กิเลสบิดพลิ้ว ๓

แล้ วหวนกลับมาฉันอาหารของนางสุชาดา อดอาหาร ๔๙ วัน ขนร่วงหมดเลย กลัน้ ลม
หายใจสลบไปถึง ๓ หน นี่ความเอาจริ งเอาจังขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ านะ แล้ ว
องค์-สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าสร้ างสมบุญญาธิการเป็ นพระโพธิสตั ว์ๆ ตังแต่
้ เกิดที่สวนลุมฯ
“เราเกิดชาตินี ้เป็ นชาติสดุ ท้ าย เราจะไม่เกิดอีกต่อไป”
นัน่ น่ะ สร้ างสมบุญญาธิการมาขนาดนัน้ เวลาประพฤติปฏิบตั ิขึ ้นมาเอาจริงเอาจังขนาด
นี ้ เอาจริงขนาดนี ้ยังไม่บรรลุธรรม หวนกลับมาฉันอาหารของนางสุชาดา ปัญจวัคคีย์ทิ ้งไปเลย
เพราะความเชื่อของเขา ความเชื่อของเขาว่า ต้ องทาด้ วยความมัน่ คงแน่นอน ด้ วยความ
บุกบัน่ สมบุกสมบันเต็มที่ของการประพฤติปฏิบตั ิ แล้ วคนที่มีอานาจวาสนาเพราะอัญญาโกณ
ฑัญญะพวกพราหมณ์เขาก็อยากได้ ของเขา เขาก็อยากประพฤติปฏิบัติของเขา แต่เขาไม่ไ ด้
สร้ างสมบุญญาธิการมาเป็ นองค์สมเด็จพระ-สัมมาสัมพุทธเจ้ าไง เขาไม่ได้ สร้ างสมบุญญาธิ
การมาจะได้ ตรัสรู้ธรรมขึ ้นมา เขาก็ต้องอาศัยๆ การว่าอาศัยของเขา เขาก็รอสัจธรรมอันนัน้
เวลาองค์สมเด็จ พระสัม มาสัมพุท ธเจ้ าเวลาประพฤติปฏิ บัติ ขึน้ มา หวนกลับมาฉั น
อาหารของนางสุชาดา เพราะ เพราะว่าท่านพิจารณาของท่านเอง เราสมบุกสมบันมามากมาย
ขนาดนี ้ นี่สมบุกสมบันมาก็คิดว่าสิ่งนี ้มันจะเป็ นกิเลสๆ แต่มนั ยังไม่เห็นรู้จกั กิเลสสักตัวหนึ่ง มัน
ยังไม่ร้ ูสิ่งใดที่เป็ นโทษในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะไง
เวลาฉันอาหารของนางสุชาดาแล้ ว เห็นไหม วันนี ้เราตังสั
้ จจะไว้ “ถ้ าคืนนีเ้ รานั่งภาวนา
ถ้ าไม่ ตรัสรู้ธรรม จะไม่ ลุกจากที่น่ ังนัน้ เลย” นี่วางใจให้ ไม่ไปเกาะเกี่ยวข้ างสิ่งใดทังสิ
้ ้น
กาหนดอานาปานสติ เวลาปฐมยาม บุพเพนิวาสานุสติญาณจิตมันมีความสงบความ
ร่มเย็นไง ถ้ าจิตมีความสงบความร่มเย็น เห็นไหม กาหนดอานาปานสติๆ แล้ วจิตสงบร่มเย็น
ขึน้ มาเข้ าไปสู่จิตใจของตน นี่การฝึ กหัดของตน แล้ วการปฏิบัติของตนถ้ ามันเข้ าไปเห็นนะ มัน
เข้ าไปในข้ อมูล ข้ อมูลถ้ ามันความเป็ นจริ ง เพราะเวลาทาทุกรกิริยาทาต่างๆ ความกดทับ การ
กดดันต่างๆ ทาไว้ มากมายมหาศาล
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เวลาไปศึกษากับอุทกดาบส อาฬารดาบส สมาบัติ ๖ สมาบัติ ๘ มันก็ ไ ด้ สมาบัติ ๖
สมาบัติ ๘ แล้ วเวลากาหนดอานาปานสติ เวลาจิตมันสงบเข้ ามาจิตมันแตกต่างกันอย่างไร
อานาปานสติ จิ ต มัน ก็ ส งบเข้ า มา ปฐมฌาน ทุติ ย ฌาน ตติ ย ฌาน จตุต ถฌาน อา
กาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ สิ่งต่างๆ ทามาก็ทาได้
ทังสิ
้ ้น แต่ทามันมาคือมันก็ส่งออก มันก็เพลิดเพลินกับอารมณ์ที่จิตมันเสวยอย่างนัน้ เสวยอย่าง
นันมั
้ นเป็ นอย่างนันไง
้
กาหนดอานาปานสติ เวลาจิตมันสงบมาแล้ ว เห็นไหม นี่ข้อมูลเดิมของจิตไง จิตที่เวียน
ว่ายตายเกิดในวัฏฏะ ภพชาติมันสะสมลงที่ภวาสวะที่ใจนัน้ เวลาบุพเพนิวาสานุสติญาณย้ อน
อดีตชาติไปไม่มีวนั สิ ้นวันสุด ไม่มีต้นไม่มีปลาย นี่ดึงกลับมา
คาว่า “ดึงกลับมา” คนที่ภาวนาถ้ าเป็ นครูบาอาจารย์ที่ใจดวงหนึ่งสู่ใจดวงหนึ่ง ใจที่เป็ น
ธรรมแล้ ว เวลาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ถ้ าประพฤติปฏิบตั ิถึง สิน้ สุด
แห่ง ทุก ข์แล้ ว มันชัดเจน มันเข้ าใจได้ มันเข้ าใจถึ ง กิ ริ ยา วิถี แห่ง จิต กิ ริ ย าของจิตที่มันมีการ
กระทาเป็ นชันเป็
้ นตอนขึ ้นไป
“เวลากาหนดบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้ วดึงกลับมาดึงอย่างไร”
เวลาเทศน์ปริยตั ิมนั ก็เป็ นปริยตั ิอยู่อย่างนัน้ แต่ถ้ามันเป็ นสัจจะเป็ นความจริง ดึงกลับมา
ด้ วยสติไง มีสติระลึกรู้แล้ วดึงกลับมา พอดึงกลับมา ไม่หาข้ อมูลต่อเนื่องไป จนถึงที่สุดว่าจิตนี ้
มาจากไหน การเกิด เกิดภพชาติใดเป็ นชาติเริ่มต้ น ไม่มีต้นไม่มีปลาย ดึงกลับมา ดึงกลับมา ทา
ความสงบของใจให้ มนั สงบมากขึ ้น
จุตปู ปาตญาณไง เห็นไหม เวลามันไปถ้ าไม่สิ ้นสุดอดีต อนาคต กรรมจาแนกสัตว์ให้ เกิด
ต่างๆ กัน คนเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะมันได้ สร้ างสมบุญญาธิการของมัน มันได้ สร้ างบาป
สร้ างกรรมของมันแน่นอน มีทงบุ
ั ้ ญและมีทงบาป
ั้
นี่ไง ผู้ที่สร้ างบุญกุศลมากมายมหาศาล เขาก็
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เสวยทิพย์สมบัติของเขา ความสุขของเขาในการกระทาของเขา ผู้ที่สร้ างแต่บาปแต่กรรมขึน้ มา
ก็ตกนรกอเวจีทกุ ข์จนเข็ญใจ ทุกข์ไหม้ อยู่กบั นรกอเวจีอยู่อย่างนัน้
คนที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ เวลาด้ วยบุญด้ วยกุ ศลขององค์สมเด็จพระสัม มาสัม
พุทธเจ้ าแต่ละพระองค์ๆ เห็นไหม โลกมีความสม่าเสมอ โลกมีความสมดุลพอดีขึน้ มา องค์
สมเด็จพระ-สัมมาสัมพุทธเจ้ าแต่ละพระองค์จะมาตรัสรู้ เวลาตรัสรู้ขึน้ มา พระพุทธเจ้ าตรัสรู้
ตรัสรู้ด้วยอะไร ตรัสรู้ด้วยองค์สมเด็จพระสัมมา-สัมพุทธเจ้ า ในการประพฤติปฏิบตั ิอยู่นี่ไง
ถ้ า อ ง ค์ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ สั ม ม า สั ม พุ ท ธ เ จ้ า ใ น ก า ร ป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ นี่ ถ้ า
บุพเพนิวาสานุสติญาณก็ไปจากอดีต ค้ นคว้ าแสวงหาสิ่งที่อดีตมันมาจากไหน แล้ วถ้ ามันไม่มีที่
สิ ้นสุด มันจะมีอดีตอนาคตของมันอยู่โดยสัจจะโดยความจริง เพราะโลกนี ้ โลกนี ้เป็ นอนิจจัง สิ่ง
ใดอนิจจังมันแปรปรวนตลอดเวลา แล้ วถ้ ามันสิ ้นสุด มันสิ ้นสุดที่ไหนล่ะ
ดึง กลับมาทางสายกลางในพระพุทธศาสนา ในพระพุทธ-ศาสนาระหว่างท่ามกลาง
อดีต อนาคต ปัจจุบนั ปัจจุบนั ความว่าเป็ นปัจจุบนั ปัจจุบนั อย่างไร ปัจจุบนั เวลาจิตมันสงบเข้ า
มาระงับเข้ ามา เห็นไหม เวลาปั จจุบันขึน้ มา ถ้ ามันเป็ นปัจจุบนั มันเกิดอาสวักขยญาณ มันเกิด
มรรคเกิดผล เกิดมรรคขึ ้นมา เกิดสติ เกิดศีล สมาธิ ปัญญา ในสัจธรรมอันนัน้
ถ้ าสัจ ธรรมอันนัน้ มันสมดุลมันพอดีของมัน เวลามันอาสวัก -ขยญาณทาลายอวิชชา
ทาลายกิเลสตัณหาความทะยานอยากในใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า นี่องค์สมเด็จ
พระสัมมา-สัมพุทธเจ้ าตรัสรู้ขึ ้นมา นี่ไง ถึงเห็นข้ อเท็จจริ ง เห็นข้ อเท็จจริงอะไร ทุกข์ เหตุให้ เกิด
ทุกข์ ทุกข์ดบั วิธีการดับทุกข์ ในอริยสัจ ในสัจธรรม ในสัจจะ ในความจริง ในใจขององค์สมเด็จ
พระสัมมา-สัมพุทธเจ้ า ศาสนาเกิดตรงนี ้ไง
ถ้ าศาสนาเกิดตรงนีข้ ึน้ มาถึงรู้จักว่า สิ่งที่เป็ นกิเลสตัณหาความทะยานอยาก สิ่งที่เป็ น
คุณสมบัติเป็ นคุณธรรมในใจ คุณธรรมในใจมันเกิดขึ ้นมาได้ อย่างไร
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ก็มันเกิดขึน้ มาจากตัง้ แต่อานาปานสตินี่ไง มันเกิดขึน้ มาด้ วยมรรคญาณไง มันเกิดสัจ
ธรรมขึ ้นมา พอมันเกิดแล้ ว เห็นไหม สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ ้นเป็ นธรรมดา สิ่งทังหลายทั
้
งปวงต้
้
องดับ
ไปเป็ นธรรมดา สิ่งที่เกิดขึน้ และสิ่งที่จะดับไปนีม้ ันเป็ นคุณธรรม มันเป็ นมรรคเป็ นผล ทุกข์ เหตุ
ให้ เกิดทุกข์ ทุกข์ดบั วิธีการดับทุกข์ มันดับๆ มันทาลายทังสิ
้ ้นๆ แล้ วมันเหลืออะไรล่ะ เหลืออะไร
เหลือธรรมธาตุ ธาตุแห่งธรรม นี่ไง เสวยวิมุตติสุขๆ ความสุขอันแท้ จริ ง อันนัน้ เพราะ
ความสุขที่แท้ จริงอันนัน้ สัจธรรมอันนัน้ เห็นไหม ฟังธรรมๆ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ า ทุกคนก็ปรารถนา ทุกคนก็ต้องการ ทุกคนก็แสวงหา การแสวงหาๆ แสวงหาด้ วยบุญ
ด้ วยกุศลมากน้ อยขนาดไหน ด้ วยบุญด้ วยกุศลมากน้ อยขนาดไหน ด้ วยผลของวัฏฏะนะ
การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ คนได้ สร้ างคุณงามความดีมากมายมหาศาล การสร้ าง
มาๆ ไง องค์สมเด็จพระสัมมา-สัมพุทธเจ้ า ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย พระสารี บุตร
พระโมคคัลลานะ การปรารถนาเป็ นอัครสาวกเบื ้องซ้ ายและเบือ้ งขวาก็ต้ องสร้ างบุญญาธิการ
มามากกว่าพระอรหันต์โดยทั่วไป พระอรหันต์โดยทัว่ ไปเขาก็ได้ สร้ างบุญกุศลของเขามาถึงเป็ น
สัมมาทิฏฐิ
คนที่กิเลสหนา กิเลสพอกพูน สร้ างสมบุญญาธิการอะไรมา มันไม่ได้ สร้ างสมบุญญาธิ
การแต่อย่างใดมา มันไม่มีความเฉลียวใจ ไม่มีสามัญสานึก ไม่มีการควบคุมหัวใจของตน ไม่มี
การทาสัจธรรมความจริงขึน้ มาให้ เป็ นสัจธรรมความจริ งขึน้ มา ไม่เป็ นสัจธรรมความจริงขึ ้นมา
เห็นไหม
แต่... แต่ผลของวัฏฏะไง ผลของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ ผู้ที่มีบุญมีกุศลเขาก็เกิด
มาเขาก็เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเหมือนกัน เขาก็สร้ างคุณงามความดีของเขา เขาก็มีความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต มีความซื่อตรงกับธรรมและวินยั
แต่พวกมีกิเลสตัณหาความทะยานอยากก็เกิดขึน้ มาเหมือนกันๆ ด้ วยการครอบงาของ
กิเลส ถ้ าการครอบงาของกิเลส ไม่มีสิ่งใดที่มนั รู้สจั จะความจริงขึ ้นมาในใจของตน ก็ให้ กิเลสมัน
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ชักนาของมันไป ถ้ าชักนาของมันไป นัน่ มันอ่อนแออ่อนด้ อยไง เพราะมันอ่อนด้ อยกับกิเลสของ
ตัวเอง เพราะไม่มีอานาจวาสนา เพราะไม่ได้ สร้ างสมบุญญาธิการมาจนจิตของตนมีก าลัง มี
ความเข้ มแข็งที่จะศึกษาค้ นคว้ าหาความจริงขึ ้นมาในใจของตน
สมัยพุทธกาลมีมากมายมหาศาล องค์สมเด็จ พระสัมมา-สัมพุทธเจ้ า ตรัสรู้ ธรรมขึน้
มาแล้ ว “จะสอนใครได้ หนอ จะสอนใครได้ หนอ” จนทอดธุระนะ จนทอดธุระ
แต่ในความจริ ง ไม่ทอดธุร ะหรอก ความจริ ง มันเป็ นความจริ ง เพราะองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าปรารถนามารื อ้ สัตว์ขนสัตว์ ได้ สร้ างสมบุญญาธิการมามากมายขนาดนัน้
การเกิดเป็ นสหชาติๆ เป็ นบุญเป็ นกุศล แต่! แต่ที่มันจะทอดธุระๆ เพราะมันซับซ้ อนไง มันเส้ น
ผมบังภูเขา แล้ วมันเป็ นสัจธรรม ปัจจัตตัง สันทิฏฐิโก เฉพาะใจดวงนันเท่
้ านัน้
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสรู้ธรรมก็เป็ นสมบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ า องค์สมเด็จพระสัมมาสัม-พุทธเจ้ าแสดงธรรม ปัญจวัคคีย์เป็ นพระอรหันต์ขึ ้นมาก็เป็ น
ธรรมะของปัญจวัคคีย์
ปัญจวัคคีย์ พระอัสสชิ พระอัสสชิเป็ นอาจารย์ของพระสารีบุตร อัญญาโกณฑัญญะเป็ น
สงฆ์องค์แรกของโลก พอไปโปรดหลานของตนเอง พระปุณณมันตานีบุตร แล้ วสุดท้ ายอยู่ในป่ า
ตลอดเลย นี่ไ ง อานาจวาสนาของคนไม่เ หมือนกัน อานาจวาสนาของคน จริ ตนิสัย ของคน
แตกต่างกัน ความแตกต่างกันไป แต่ด้วยอานาจวาสนาขึ ้นมา ในการประพฤติปฏิบตั ินนถ้
ั ้ าเป็ น
สัจจะความจริงขึ ้นมาในหัวใจ นี่มนั สิ ้นสุดแห่งทุกข์ นี่เป็ นยอดปรารถนาของชาวพุทธๆ
เพราะชาวพุทธเราเกิดมาด้ วยอานาจวาสนาบารมี ไม่มีอานาจวาสนาบารมีจะไม่ไ ด้ นับ
ถือพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาสอนให้ เชื่อเรื่ องกรรม สอนให้ เชื่อเรื่ องการกระทา
ไม่ให้ เชื่อสิ่งที่เคารพนับถือต่างๆ นอกพระพุทธศาสนา
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แล้ วเดี๋ยวนีไ้ ปดูวัดดูวาทั่วไปสิ สิ่งรูปเคารพต่างๆ ร้ อยแปดพันเก้ า มันไปเป็ นเรื่ องธุรกิจ
การค้ าไปหมดเลย เป็ นความเชื่อ ความเชื่อเป็ นธุรกิจ นี่เงินมาเท่านันเป็
้ นบุญเป็ นกุศล แล้ วเงิน
เป็ นบุญกุศล
หลวงปู่ แหวนว่ านั่นน่ ะไอ้ หลังลาย ครูบาอาจารย์ ของเรานะ เรื่องถ้ าเป็ นธรรมๆ
แล้ วสิ่งนัน้ เป็ นกระดาษ กระดาษเขาเอาไว้ ใช้ ชาระหนีต้ ามกฎหมาย ไอ้ น่ ันมันเป็ นเรื่ อง
ของโลก จิตใจที่เป็ นธรรมๆ แล้ วสิ่งที่เ ป็ นธรรมไม่ สนใจสิ่งนัน้ นี่ สนใจเรื่ องศีลเรื่ อง
ธรรมๆ เรื่ องนา้ ใจ เรื่ องคุณงามความดีของหัวใจ เพราะใจของคนที่เป็ นธรรมมันมี
เมตตาธรรม มันมีสัจธรรม มีศีลมีธรรม มันไม่ กะล่ อน ไม่ ปลิน้ ปล้ อน ไม่ ตอแหล ไม่
ตลบตะแลง
แต่ถ้ากิเลส กิเลสๆ ไง กิเลสในหัวใจของตนมันไม่ร้ ูจกั พอมันไม่ร้ ูจกั เพราะการประพฤติ
ปฏิบตั ิมนั ไม่เข้ าสู่หวั ใจของตน ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญา เวลามีศีล ศีลมีรวั ้ รอบขอบ
ชิดของเราขึ ้นมา ถ้ ามีศีลเป็ นรัว้ รอบขอบชิดแล้ ว ศีลก็เป็ นศีล
ศีลก็มีอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด นี่ถ้าอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด
แล้ วนี่ศีลคือความปกติของใจ ถ้ าใจมันเป็ นปกติแล้ ว ถ้ าเราจะฝึ กหัดประพฤติปฏิบัติ เห็นไหม
เราจะทาความสงบของใจเข้ ามาๆ
“ทาไมต้ องทา?”
นี่เวลากิเลสมันบิด มันบิดไปเลยนะ คนที่หลงใหลขึ ้นมานี่ “ศาสนาพุทธเป็ นศาสนาแห่ง
ปั ญญา สมาธิเป็ นสมถะ ไม่ต้องไปทา เราไปทามันจะเสียเวลา มันจะเนิ่นช้ า เราใช้ ปัญญาไป
เลย นี่ใช้ แต่ปัญญา” นี่เวลากิเลสมันบิด มันบิดไปเลยนะ เพราะอะไร
เพราะว่ าครู บาอาจารย์ สาคัญตรงนีไ้ ง เราเกิดมาเรามีอานาจวาสนานะ แล้ วมา
ด้ วยจริตนิสัยชอบอะไร เวลาเราจะออกฝึ กหัดประพฤติปฏิบัติขนึ ้ มา เราแสวงหาครู บา
อาจารย์ ของเรา ถ้ าแสวงหาครูบาอาจารย์ องค์ ไหน หรือการประพฤติปฏิบัติแนวทางใด
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เพราะเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าปรินิพพาน เวลาทาสังคายนาแล้ วนะ พระ
ที่มีความเชื่อขึน้ มาตามความถนัดของตน แตกเป็ น ๑๘ นิกาย ๑๘ นิกายคือ ๑๘ กลุ่มไง ๑๘
ความเชื่อถือไง ถ้ า ๑๘ ความเชื่อถือ ผู้ที่เชื่อถือขนาดไหนก็แล้ วแต่ แต่เวลาประพฤติปฏิบตั ิไป
แล้ วถ้ ามันไม่เข้ าสู่มชั ฌิมาปฏิปทา เข้ าสู่ทางสายกลาง เข้ าสู่สัจจะความจริ งอันนัน้ เขาก็จะไม่
ถึงที่สดุ แห่งทุกข์เหมือนกัน
แต่ในการประพฤติปฏิบัติ คนที่มีอานาจวาสนามากน้ อยขนาดไหน ถ้ ามากน้ อยขนาด
ไหน ความเชื่อๆ ถ้ าความเชื่อของตน เราแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ดีงาม เราก็จะมีครูบาอาจารย์
ที่ดีงามของเรา แต่ถ้าความเชื่อของเรา ความเชื่อมันจริ ตนิสัยไง อานาจวาสนาสายบุญ สาย
กรรมไง
“เฮ้ ย! มันน่าสนใจ มันน่าเข้ าใจ”
องค์ ส มเด็ จ พระสัม มาสัม พุท ธเจ้ าถึ ง ได้ ส อนเรื่ อ งกาลามสูต รไง เราเข้ า ไปแล้ วมัน
น่าเชื่อถือ มันเป็ นความชอบ แต่เวลาเราไปประพฤติปฏิบตั ิแล้ ว เราอย่าเชื่อไง เรามีศรัทธา เรา
ถึ ง ได้ ศึก ษาพระพุทธศาสนา เรามีศรัทธา เราถึ ง ได้ ประพฤติปฏิบัติ แต่เวลาประพฤติปฏิบัติ
ศรัทธาแก้ กิเลสไม่ ได้ ศรัทธาแก้ กิเลสไม่ ได้ นะ ถ้ ามีสิ่งใดก็แล้ วแต่ เราต้ องคิดเผื่อไว้ ถ้ ามัน
ไม่เป็ นอย่างนี ้ล่ะ
ดูสิ หลวงตาพระมหาบัวเวลาท่านออกบวช ออกบวชแล้ วก็ อยากจะประพฤติปฏิบัติ
ขึ ้นมา แต่ด้วยอานาจวาสนาของคนที่สร้ างอานาจวาสนามา ถ้ าอยากปฏิบตั ิก็ศึกษาให้ เป็ นมหา
ก่อน ตัง้ สัจจะเอาไว้ พอตัง้ สัจจะว่าศึกษาแล้ วจะมาปฏิบัติ เวลาจะออกปฏิบัติ ศึกษาจนเป็ น
มหานะ เอ๊ ะ! แล้ วถ้ ามันไม่มีล่ะ
ศึกษานิพพาน ท่านถึงบอกไว้ เลย เริ่มต้ นการศึกษา เห็นไหม ศึกษาเริ่มต้ นก็อยากจะเป็น
เทวดา พอศึกษาธรรมะแล้ วด้ วยวุฒิภ าวะความรู้ไง ก็อยากเป็ นเทวดา พอศึกษาไปแล้ ว โอ้ !
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เทวดาต่ากว่าพรหม พรหมละเอียดกว่า อยากเป็ นพรหม พออยากเป็ นพรหมขึน้ มา พรหมก็ยงั
เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ ถ้ าจะไม่เกิดอีกต้ องนิพพาน ก็ศึกษานิพพาน ก็เข้ าใจหมดล่ะ
แต่เวลาจะออกปฏิบัติ เพราะคนเรามันมีกิเลส แล้ วถ้ ามันไม่มีล่ะ ถ้ า! พอถ้ าขึน้ มา เป๋
แล้ ว แต่ก็ด้วยอานาจวาสนานะ ก่อนที่จะออกประพฤติปฏิบตั ิ อธิษฐานเลย ถ้ าออกปฏิบัติแล้ ว
ได้ ผล ถ้ านัง่ สมาธิในคืนนี ้ให้ ร้ ูในการนัง่ สมาธิก็ได้ ถ้ าไม่ร้ ู ถ้ านอนหลับไปให้ เกิดปฏิกิริยาให้ รับรู้
ได้ เวลานัง่ สมาธิแล้ วไม่ได้ สิ่งใด นอน นอนคืนนันฝั
้ นเลย ฝันไปรอบพระนคร ๓ รอบ
คือท่านสร้ างอานาจวาสนาบารมีมาขนาดนัน้ เราพูดถึงเห็นว่ากิเลสมันร้ ายกาจขนาด
ไหน สร้ างอานาจวาสนาบารมีขนาดนัน้ และตัง้ เป้าไว้ ขนาดนัน้ ต้ องศึกษาก่อน ศึกษาก็ศึกษา
เรื่ องธรรมะนี่แหละ ภาคปริ ยัติๆ ทรงจาธรรมวินัย เวลาจะออกปฏิบัติ กิเลสมันยังแสดงฤทธิ์
แสดงเดช แล้ วถ้ ามันไม่มีล่ะ ฉะนัน้ จะต้ องหาครูบาอาจารย์ที่ลงใจ ก็ไปหาหลวงปู่ มนั่
หลวงปู่ มั่นท่านถามเลย เวลาไปถึง เพราะหลวงปู่ มั่นท่านมีคุณธรรมในหัวใจของท่าน
“มหามาหาอะไร มาหานิพพานใช่ไหม นิพพานไม่ได้ อยู่ในภูเขาเลากา ไม่ได้ อยู่ในวัตถุสิ่ง ใด
ทังสิ
้ ้น มันอยู่ในหัวใจของคน หัวใจที่มีกิเลสนี่แหละ แต่! แต่ไม่ร้ ูจกั กิเลส ไม่เห็นกิเลส”
มันเริ่ มต้ นฝึ กหัดมันมีการแต่ศึกษามา ศึกษามาก็ได้ แต่ชื่อเสียงเรี ยงนามมันมา ศึกษา
จนเป็ นมหา ทาไมมันจะไม่เข้ าใจ เข้ าใจทังนั
้ น้ แต่เวลาหลวงปู่ มนั่ ท่านพูดเลย
“ศึก ษามาแล้ วให้ ใส่ในลิน้ ชักสมองไว้ นะ แล้ วลั่นกุ ญ แจมันไว้ อย่ าให้ มันออกมา ถ้ า
ออกมาแล้ วมันจะสร้ างภาพ การสร้ างภาพการรู้โจทย์ก่อน แล้ วทาสิ่งใดมันยากไปหมด มันจะ
เตะ มันจะถีบกัน มันจะสร้ างปัญหาให้ มากมายมหาศาล ให้ ใส่ลิ ้นชักสมองไว้ แล้ วลัน่ กุญแจไว้ ”
ท่านก็เชื่อ ท่านก็ทาของท่านแบบนัน้ เวลามีอะไรสงสัยขึ ้นมา ท่านปิ ดเลย เอาข้ อเท็จจริง
เอาปั จจุบัน เอาการกระทา เวลาประพฤติปฏิบัติไปแล้ ว หลวงปู่ มั่นท่านยืนยันไว้ เลย ถึงที่สุด
แล้ ว ไอ้ ที่ศึกษามา ไอ้ ที่ภาคปริยตั ินะ ไอ้ ที่ทรงจาธรรมวินยั ๆ นัน่ ชื่อเสียงเรียงนามของมัน แต่ถ้า
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เวลาประพฤติปฏิบัติตามความเป็ นจริงขึ ้นมาแล้ ว ถ้ าข้ อเท็จจริงของเรา เรารู้จริงเห็นจริงอย่าง
นัน้ มันเป็ นอันเดียวกันเลยนะ
คาว่า “เป็ นอันเดียวกันเลย” มันไม่มีความลัง เลสงสัย แล้ วมันยกย่ องบูช านะ ครู บา
อาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติธรรม ท่านเคารพบูชาธรรมและวินัย องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ าประเสริฐสุด นี่มนั จะเหยียบจะย่าหรือจะตีตนเสมอมันเป็ นไปไม่ได้ มันเป็ นไปไม่ได้ เลย
ล่ะ มันเป็ นสิ่งที่เป็ นไปไม่ได้
แต่สิ่งที่จะเป็ นไปไม่ได้ มันต้ องเกิดความจริงก่อนไง มันต้ องเกิดสัจจะเกิดความจริง สิ่งที่
เป็ นไปได้ ในหัวใจดวงนัน้ ถ้ า ในหัวใจดวงนัน้ เริ่ มต้ นจะออกประพฤติปฏิบัติขึน้ มาแล้ วล้ มลุก
คลุกคลานขนาดไหน “หลวงปู่ มั่นเป่ ากระหม่ อมเรามา หลวงปู่ มั่นเป่ ากระหม่ อมเรามา”
ท่านเคารพบูชาหลวงปู่ มนั่ มากมายมหาศาล เพราะหลวงปู่ มนั่ เป่ ากระหม่อมเรามา
ไอ้ พวกที่จะประพฤติปฏิบตั ิขึ ้นมานี่ รุ่นลูกรุ่นหลานขึ ้นมานี่มาฟังธรรมๆ ขึ ้นมาแล้ ว ในใจ
หากประพฤติปฏิบตั ิขึน้ มาถ้ ามันไม่ได้ สัจจะได้ ความจริง แล้ วไม่เคยเห็นกิเลส แล้ วไม่ร้ ูจกั กิเลส
แล้ วปฏิบตั ิก็ปฏิบตั ิไป ก็ล้มลุกคลุกคลานจับต้ นชนปลายสิ่งใดไม่ได้ เลย
เวลาครูบาอาจารย์ท่านสอนนะ ท่านบอก “ให้ ทาความสงบของใจเข้ ามาก่ อน ทา
ความสงบของใจเข้ ามาก่ อน” แล้ วทาทาไมล่ะ ก็ทาให้ ผ้ ทู ี่ประพฤติปฏิบตั ินนร่
ั ้ มเย็นเป็ นสุข นี่
ทุกข์ เหตุที่เกิดทุกข์ ทุกข์ดับ วิธีการดับทุกข์ ทุกข์เป็ นอริ ยสัจ ทุกข์เป็ นความจริ ง คนที่เกิดมานี่
ทุกข์ทกุ ดวงใจ ทุกข์ทกุ ครอบครัว ทุกหัวใจ
ทุกข์เป็ นอริยสัจ ทุกข์ครอบคลุมสัตว์โลกทังหมด
้
แล้ วทุกข์น่าดูเลย แล้ วมีศรัทธามีความ
เชื่อในพระพุทธศาสนา แล้ วมาบวชๆ ของเรา เห็นไหม ทุก ข์ควรก าหนด สมุทัย ควรละ เรา
ต้ องการกาจัดทุกข์ให้ ออกไปจากหัวใจให้ สิน้ สุด แต่ แต่การจะกาจัดทุกข์ มันต้ องรู้จักทุกข์ มัน
ต้ องเข้ าไปสู่ข้อเท็จจริงอันนัน้
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ธรรมทัง้ หลายมาแต่เหตุ ธรรมทัง้ หลายมาแต่เหตุ มันต้ องมีเหตุมีผล มีที่มาที่ไปของมัน
มันไม่เกิดลอยๆ ขึ ้นมาหรอก นี่ถ้ามันเกิดลอยๆ ขึ ้นมา ทุกข์มนั ก็ต้องอยู่โดยเหมือนเป็ นวัตถุธาตุ
อยู่คา้ ฟ้าอยู่อย่างนัน้ นะสิ มันไม่ใช่ ทุกข์ควรกาหนด สมุทัยควรละ มันทุกข์ๆ เกิดๆ ดับๆ เกิดๆ
ดับๆ อยู่อย่างนัน้ มันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ าย เดี๋ยวปลิน้ เดี๋ยวปล้ อน เดี๋ยวหลอกเดี๋ยวลวง เดี๋ยวเยิน
เดี๋ยวยอ เดี๋ยวยกเดี๋ยวย่องอยู่อย่างนัน้
มันชักนา มันคอยครอบคลุมครอบงาอยู่อย่างนัน้ นะ มันถึงพออยู่พอทนกันมาได้ ไง พอ
อยู่พอทนกันมาได้ เพราะมันไม่เข้ าใจทุกข์ไง ถ้ าไม่เข้ าใจทุกข์ มันไม่เผชิญหน้ ากับทุกข์ มันก็ไม่
รู้จกั ทุกข์ขึ ้นมาไง มันก็ไม่ร้ ูจกั อริยสัจ ไม่ร้ ูจกั ความจริงขึ ้นมาไง
แต่ครูบาอาจารย์ท่าน เห็นไหม ท่านถึงให้ ทาความสงบของใจเข้ ามาก่อน ทาความสงบ
ของใจเข้ ามาก่อน เพราะทาความสงบของใจของเราเข้ ามาเพื่อบรรเทาทุกข์ไง บรรเทาทุกข์ให้
มันมีความสุข สุขอื่นใดเท่ากับจิตสงบไม่มี สุขอื่นใดเท่ากับจิตสงบไม่มี แต่มันทาไม่เป็ น ครูบา
อาจารย์ที่เป็ นธรรมๆ ท่านยืนยันนะ ถ้ าสมาธิยังทาไม่เป็ น มันจะประพฤติปฏิบัติกันได้ อย่างไร
ถ้ าทาสมาธิเป็ น มันต้ องรู้จกั สมาธิสิ
คนเราเกิดมา เราทาหน้ าที่การงานของเรา เงินบาท เงินสลึง เรารู้จักทัง้ สิน้ แบงก์ร้อย
แบงก์บาท แบงก์สิบ เราไม่ร้ ูจกั ใช่ไหม ถ้ าเราไม่ร้ ูจกั แบงก์ร้อย แบงก์บาท เราไม่ร้ ูจกั แบงก์พันนี่
เราจะอยู่กบั สังคมอย่างไร เพราะเราก็ต้องใช้ จ่ายเงินทองเหล่านีเ้ หมือนกัน นี่เงินทองทุกอย่าง
นะ ถ้ าเห็นไหม เหรี ยญบาท เหรี ยญห้ าบาท ถ้ ารัฐเขาประกาศเลิกใช้ เราก็ร้ ู ถ้ าเขาทาเหรี ยญ
ใหม่ เราก็ร้ ู เราต้ องรู้ทงสิ
ั ้ น้ ทัง้ นัน้ เพราะมันเป็ นเส้ นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจ มันเป็ นเส้ น
เลือดใหญ่ของการซื ้อขายแลกเปลี่ยน ต้ องการดารงชีพ
ไอ้ นี่ก็เหมือนกัน สมาธิๆ ถ้ าศีล สมาธิ ปั ญญา ถ้ าทาสมาธิไม่เป็ น เฮ้ ย! เส้ นเลือดใหญ่
ของการประพฤติปฏิบัติมันขาดไปหรื อ ถ้ ามันถ้ าเส้ นเลือดใหญ่มันขาดไป เส้ นเลือดใหญ่ขาด
มนุษย์อยู่ไม่ได้ นะ ตาย ถ้ าเส้ นเลือดใหญ่ขาด เลือดมันไหลไม่หยุด อยู่ไม่ได้ หรอก เสียชีวิต
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แต่นี่ทาสมาธิไม่เป็ น ทาสมาธิไม่เป็ น แล้ วปากจ้ อยๆ นะ มันเป็ นไปได้ อย่างไร มันเป็ นไป
ไม่ไ ด้ มันเป็ นไปไม่ได้ เพราะมันไม่ร้ ูจัก สมาธิ ไง ถ้ ายัง ทาสมาธิกันไม่เป็ นแล้ วเกิ ดภาวนามย
ปัญญาขึ ้นมาได้ อย่างไร
ภาวนามยปั ญญา ศีล สมาธิ ปั ญญา ศีล สมาธิ ปั ญญา ปั ญญาที่เกิดจากสัมมาสมาธิ
เป็ นพืน้ ฐาน แล้ วเกิดภาวนามยปั ญญา ปั ญญาที่จะรู้แจ้ ง ปั ญญาที่เป็ นวิปัสสนาการรู้แจ้ งใน
กิเลสตัณหาความทะยานอยากในใจของตนมันเกิดอย่างไร
นี่ไง เวลาถ้ าเป็ นสัจจะเป็ นความจริงขึ ้นมา ถ้ ามันประพฤติปฏิบตั ิตามความเป็ นจริง มัน
รู้จริ งของมัน มันจะเห็นตามความเป็ นจริ ง เงินบาท เงินแบงก์ เงินร้ อย เงินห้ าร้ อย เงินพัน มัน
ต้ องรู้จกั มันรู้จกั ไม่ร้ ูจกั ธรรมดาด้ วยนะ มันต้ องรู้จกั แล้ วมีในกระเป๋ าด้ วย มันต้ องมีเงินสดมีเงิน
ของเรา ไม่มีก็มีการ์ดรูด มันต้ องมีเครดิต มันต้ องมีเงินมีทอง เราถึงจะใช้ ดารงชีพได้ ตามปกติ
สัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิทาไม่เป็ นทาไม่ได้ ถ้ าสัมมาสมาธิทาไม่เป็ นทาไม่ได้ จะยกขึน้ สู่
วิปัสสนาเป็ นไปไม่ได้ แค่สมาธินะ สติ สมาธิ ปั ญญา สติก็ต้องเป็ นสัมมาสติในการประพฤติ
ปฏิบัติตามความเป็ นจริงขึ ้นมาถ้ า มันเป็ นมรรคเป็ นผล แต่ถ้ามันทาไม่ได้ เห็นไหม มันทาไม่ได้
มันก็ไม่ร้ ูไม่เห็น กิเลสมันก็บิด มันบิดของมันไปเลยนะ กิเลสบิด กิเลสมันหลอก
ศีล สมาธิ ปั ญญา มัช ฌิมาปฏิปทา ทางสายกลางทางในการช าระล้ างกิ เลส แล้ วถ้ า
กิเลสมันบิดไปจบแล้ ว สมาธิก็ว่างๆ ตามแต่กิเลสจะบิดไป แล้ วก็ย่ายีไง ย่ายีเหยียดหยาม ย่ายี
พระพุทธศาสนาด้ วยทิฏฐิมานะความเห็นของตน แล้ วก็ยกย่องนะ หันกลับมา หันกลับมาเพ่ง
โทษ หันกลับมาทาลาย มันเป็ นไปอย่างนันได้
้ อย่างไร
เวลาครูบาอาจารย์ของเรานะ ท่านเคารพบูชามาก แม้ แต่ชาวพุทธนะ พระรัตนตรัย พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็ นแก้ วสารพัดนึกของเรา เราเคารพบูชาของเรานะ ทาสิ่งใดก็กลัวเป็ น
บาปเป็ นกรรม ทาสิ่งใดก็กลัวผิดศีลผิดธรรม แต่เวลาประพฤติปฏิบตั ิถ้าตามความเป็ นจริงขึ ้นมา
มันก็จะเห็นจริง เห็นตามความเป็ นจริง สติ สมาธิ ปัญญา
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ถ้ าในการประพฤติปฏิบัติตามข้ อเท็จจริ ง นีค้ ือไม่ใช่ปริ ยัติศึกษาแต่ชื่อแต่เสียงของมัน
การศึกษาชื่อเสียงของมัน แต่กิเลสตัณหาความทะยานอยากของเรามันก็บิดก็พลิกก็แพลง เรา
ก็ไม่ร้ ูจริงของเรา แต่ถ้าเราประพฤติปฏิบตั ิตามความเป็ นจริง แล้ วมีครูบาอาจารย์ที่ดีงาม ครูบา
อาจารย์ที่ดีงามสายหลวงปู่ มนั่ สายหลวงปู่ มนั่ เห็นไหม ท่านจะคุ้มครองดูแล การคุ้มครองดูแล
การคุ้มครองดูแล “แก้ จิตแก้ ยากนะ แก้ จิตแก้ ยากนะ แต่ แก้ จิตแก้ ยากนะ ผู้เฒ่ าจะแก้ ว่ะ”
ถ้ าผู้เฒ่ าจะแก้ ว่ะ เห็นไหม เวลาหลวงตาพระมหาบัว ครูบาอาจารย์ ของเราท่ าน
พูด “หลวงปู่ มั่นเป่ ากระหม่ อมเรามา หลวงปู่ มั่นเป่ ากระหม่ อมเรามา” คือ ท่ านคุ้มครอง
ดูแลมา รั กษามา ท่านรักษามาตามความเป็ นจริ ง สิ่งที่รักษามาตามความเป็ นจริ ง มันได้ ตัว
จริงมา มันได้ สจั จะได้ ความจริงขึ ้นมา ไอ้ ชื่อไอ้ เสียง เราก็ศึกษา เราก็ร้ ูได้ แล้ วถ้ าไม่ได้ ตวั จริงมัน
มา มันจะไม่ร้ ูจกั แล้ วมันจะไม่เห็นหน้ ากิเลส
แต่ถ้าจิตมันสงบระงับเข้ ามา เห็นไหม จิตสงบ ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญา ถ้ า
มีสติมีปัญญามันจะเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็ นจริง จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นจิต จิต
เห็นจิตเป็ นมรรค ถ้ าจิตเห็นจิตเป็ นมรรคขึ ้นมา เห็นไหม สิ่งนันเป็
้ นการกระทาตามความเป็ นจริง
ที่มนั จะเกิดขึ ้นตามความเป็ นจริง นี ้ถ้ ามันเป็ นจริง
แต่ถ้าคนที่ไม่มีอานาจวาสนา กิเลสมันบิดไปเลย กิเลสมันบิดไปว่าสิ่งที่ว่างๆ มันก็ว่าสิ่ง
นันเป็
้ นสมาธิๆ ขึ ้นมา ถ้ ามันรู้มนั เห็นสิ่งใดขึ ้นมามันก็ว่าสิ่งนัน้ เป็ นธรรมๆ เวลากิเลสมันบิด มัน
บิดไปแล้ วนะ มันหันกลับมาเหยียบย่าทาลาย หันกลับมาเหยียบย่าทาลายธรรมและวินัยของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าว่าอันนันมั
้ นเป็ นความผิดพลาด อันนันเป็
้ นการเสียหาย อันนัน้
ไม่ถกู ต้ องชอบธรรม แล้ วก็ไปสร้ างกลุ่มก้ อนของตน
เวลากิเ ลสมันบิด มันบิดออกไปอย่ างนั น้ มันบิด บิดแล้ ว มันทาให้ ห่างออกไปจาก
พระพุทธศาสนา สร้ างเป็ นกลุ่มเป็ นก้ อน เป็ นความรู้ความเห็นของของตนของคนขึน้ มา มันเป็ น
ไสยศาสตร์ไปแล้ ว พอมันเป็ นไสยศาสตร์มนั ก็ไม่เข้ าสู่มรรคสู่ผลน่ะสิ แล้ วเวลาธรรมของเรามันก็
เป็ นเรื่ องโลกๆ เรื่ องโลกๆ ถ้ าตัง้ กลุ่มตัง้ ก้ อนขึน้ มาว่าตนเองเป็ นผู้ที่ประหยัดมัธยัสถ์ เป็ นคนที่
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เห็นแต่เป็ นศีลเป็ นธรรมเป็ นความดี นันก็
้ บิดออกไปเป็ นเรื่ องโลก เรื่องโลกคือเรื่องวิทยาศาสตร์
เรื่องโลก เรื่องสุขภาวะ
แต่ถ้าเป็ นธรรม เป็ นธรรมคือการแก้ กิเลส กิเลสมันอยู่ที่ไหน กิเลสมันอยู่ในหัวใจของคน
ถ้ ากิเลสอยู่ในหัวใจของคน “อ้ าว! ก็กิเลสเป็ นนามธรรม จะไปรู้ไปเห็นมันได้ อย่างไร กิเลสเป็ น
นามธรรม”
เพราะกิเลสพอมันบิดแล้ วนะ มันไม่เห็นตัวมันเอง แล้ วพอไม่เห็นมันแล้ วมันยังอ้ าง อ้ าง
เพื่อคุ้มครองตัวมันนะ กิเลสมันบิดออกไปแล้ วมันยังอ้ างอิ งว่ามันรู้มันเห็น มันเหนือกว่า กิเลส
มันตบ มันปิ ดหูปิดตา แล้ วมันตบหัว ตบหัวใจของตน เหยียบย่าทาลายหัวใจของตน ไม่ร้ ูตวั นัน่
มันยิ่งห่างออกไปๆ เวลากิเลสมันบิด บิดออกไป
เวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัตินะ พระกรรมฐาน พระกรรมฐานเวลาอยู่ใกล้
ครูบาอาจารย์ของเราเข้ ามาๆ เวลาอยู่ใกล้ ครูบาอาจารย์ขึน้ มาก็ได้ ฟังเทศน์ฟังธรรมนี่ แหละ
ภาวนาไม่เป็ น ภาวนาไม่เป็ นนะ ไอ้ นี่มันบิดแล้ วมันพลิว้ ๆ เวลามันพลิว้ เลยนะ มันจาขีป้ ากมา
พูดล่ะ “เวลาประพฤติปฏิบตั ิขึ ้นมานี่ให้ วาง ให้ วาง สิ่งนันเราวางแล้
้
ว สิ่งนันเราวางแล้
้
ว”
วางอะไร? แล้ ววางอย่างไร? วางแล้ วคุณสมบัติเป็ นอย่างไร ถ้ ามันเป็ นความจริงเพราะ
อะไร?
เพราะทาสมาธิไม่เป็ นเหมือนกัน ถ้ าทาสมาธิเป็ น คนที่ทาความสงบของใจมันมีอะไร
มันมีศีล ศีล สมาธิ ปั ญญา ศีลคือความปกติของใจ แล้ วถ้ าศีลมันทุศีลล่ะ มันโกหกมดเท็จ มัน
แสวงหา โมฆบุรุษตายเพราะลาภ ลาภสักการะต่างๆ มันออกนอกลู่นอกทาง มันเป็ นเรื่องโลกๆ
ทังสิ
้ ้น ถ้ ามันเป็ นเรื่องโลกๆ ทังสิ
้ ้นมันจะเข้ าสู่สมาธิตรงไหน
แต่ถ้าคนที่ประพฤติปฏิบตั ิ เวลาครูบาอาจารย์ของเราวางข้ อวัตรปฏิบตั ิไว้ แล้ วอย่าไปมัว่
สุม อย่าไปคุ้นเคยกับใคร การคุ้นเคยกับเขามันเป็ นภาระ เป็ นความรับผิดชอบทังสิ
้ ้น เวลาออก
ธุดงค์ถ้าเป็ นไปได้ ให้ ไปองค์เดียว ถ้ าไปสององค์ขึ ้นมามันก็มีความผูกพันมีภาระ ใจมันเกาะมัน
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เกี่ยวทังสิ
้ ้น สิ่งที่ว่าท่านถึงไม่ให้ ไปยุ่งไปเกีย่ ว คนที่ประพฤติปฏิบตั ิ พระกรรมฐาน พระกรรมฐาน
เขาจะหาอยู่ในที่สงบสงัดขึ ้นมา
ในวิสุทธิ มรรค เห็ นไหม วัดสร้ างใหม่อย่ าไป ท่านา้ อย่ าไป ต้ นไม้ ที่มีลูก ต้ นไม้ ที่มีผล
เพราะต้ นไม้ ที่มีผลมันจะมีนกมีสัตว์มาหากิน แล้ วสัตว์มันก็จะล่ากับสัตว์ นี่กรรมฐานเขาเป็ น
แบบนี ้ ถ้ ากรรมฐานเขาเป็ นแบบนี ้ เห็นไหม นี่พูดถึงกรรมฐานนะ นี่ฐานที่ตงั ้ แห่งการงาน ถ้ า
ฐานที่ตงั ้ ถ้ าไม่บิดไม่พลิว้ นี่พลิว้ ไปเลยนะ เป็ นพระกรรมฐานแต่คลุกคลีตีโมงอยู่กับเรื่ องโลกๆ
มันเป็ นเรื่องโลก โลกกับธรรม โลกกับธรรม
เวลาครูบาอาจารย์ท่านสอนนะ อย่าเข้ าไปคลุกคลี อย่าเข้ าไปเรื่องโลก เพราะกิเลสมัน
ร้ ายกาจอยู่แล้ ว กิเลสในหัวใจของเรามันชอบสะดวก มันชอบสบาย แล้ วมันมักง่าย การปฏิบัติ
นอนหลับไปแล้ วตื่นมาเป็ นพระอรหันต์ การประพฤติปฏิบัติไ ปจินตนาการว่าทาสิ่ง ใดก็ จ ะ
ประสบความสาเร็จ ทาสิ่งใดน่ะ กิเลสมันพลิกมันแพลงอยู่แล้ วไง แล้ วไม่ร้ ูจกั มัน แล้ วไม่เห็นมัน
แต่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น ครูบาอาจารย์ของเราเห็นมัน เห็นมันแล้ วเห็นเหตุด้วย เหตุ
เพราะเหตุใดกิเลสถึงได้ เฟื่ องฟูในใจของนัก ประพฤติปฏิบัติ เพราะเหตุใดกิเลสมันจะคอตก
เพราะเหตุใดกิเลสมันจะหงอยเหงา นี่ไง สัปปายะ ๔ สถานที่เป็ นสัปปายะ อาหารเป็ นสัปปายะ
ครูบาอาจารย์เป็ นสัปปายะ หมู่คณะเป็ นสัปปายะ นี่สัปปายะๆ สัปปายะคือความพอดีสมดุล
กับการงานในการประพฤติปฏิบตั ิ
แล้ วในการประพฤติปฏิบัติขึน้ มา ครูบาอาจารย์ของเราเวลาท่านไป ไปองค์เดียว เวลา
ออกธุดงค์ไปหาบ้ านน้ อยๆ ขึน้ มานี่ เพราะอะไร เพราะถ้ าบ้ านใหญ่ๆ ขึน้ มาแล้ วเขาจะมากวน
เขาเห็นพระธุดงค์มาแล้ ว ทุกคนก็อยากจะได้ ของดี อยากจะได้ คาถาอาคมจากพระธุดงค์ๆ ไง
เวลาพระธุดงค์ เขาธุดงค์ไปแล้ วเขายังระวังตัวของเขา เห็นไหม นี่ความระวังตัวของเขา
ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะที่จะรักษาตัวเขารอดไปไง เขาไม่ให้ คลุกคลี ไม่ให้ คลุกคลีตีโมง เห็นไหม
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เพราะเขาพยายามจะแสวงหา จะค้ นคว้ าหากิเลสของเขาให้ ได้ ถ้ าเขาแสวงหาเขาค้ นคว้ าหา
กิเลสของเขาได้ ในการประพฤติปฏิบตั ิของเขานัน่ มันจะเป็ นสัจจะเป็ นความจริงของเขา
นี่มีความซื่อสัตย์ ถ้ ามีความซื่อสัตย์ เห็นไหม มันถึ ง มีอานาจวาสนา คนที่มีอานาจ
วาสนาเขาประพฤติปฏิบตั ิตามความเป็ นจริงของเขา ถ้ าตามความเป็ นจริงของเขา เขาทาขึ ้นมา
โดยความซื่อตรง โดยสัจจะโดยความจริ ง ให้ มันเป็ นข้ อเท็จจริ งขึน้ มา ทาสมาธิก็ให้ เป็ นสมาธิ
จริ ง ๆ ถ้ าเป็ นสมาธิ จ ริ ง ๆ ขึน้ มา กว่าจะเป็ นสมาธิ ได้ เขาต้ องมีสติสัมปชัญ ญะ มีก ารกระทา
ขนาดไหนถึงเป็ นสมาธิของเขาได้
เขามาคลุกคลีตีโมงให้ เป็ นเรื่องโลกๆ อย่างนี ้มันเป็ นไปได้ ไง เห็นไหม แล้ วบอกว่ามันเป็ น
การประพฤติปฏิบตั ิธรรม นี่กิเลสมันพลิ ้ว มันพลิ ้วไปเลยนะ อันนันก็
้ เป็ นธรรม อันนี ้ก็เป็ นธรรม
ธรรมอะไรอย่างนัน้ ปล่อยวาง ใครปล่อยวางอะไร จิตเห็นอาการของจิต ขนาดสมาธิยัง
ทาไม่เป็ น ถ้ าสมาธิมันทาเป็ น อารมณ์อะไร ไอ้ ว่างๆ นั่นคืออารมณ์ทงั ้ สิน้ แล้ วถ้ าวางอารมณ์
แล้ วมันเหลืออะไร ถ้ ามันขาดสติ มันขาดจิตของตน ขาดความเป็ นอิสระ มันจะเป็ นสมาธิ
ตรงไหน
วาง ถ้ าวางอารมณ์ ก็ เ ป็ นสมาธิ ถ้ าเป็ นสั ม มาสมาธิ ถ้ ามี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะ ถ้ ามี
สติสัมปชัญญะสัมมาสมาธิมันจะมีกาลังของมัน ถ้ ามีกาลังของมันขึน้ มา การรักษา ถ้ าคนทา
สมาธิได้ แล้ วจะชานาญในวสีในการเข้ าและการออก
สมาธิเกิดจากจิตไม่ใช่จิต แล้ วสมาธิเกิดจากจิตไม่ใช่จิต จิตมันอยู่ตลอดเวลา แต่จิตนี ้
มันโดนครอบงาโดยอวิชชา เจ้ าวัฏจักรมันครอบงาหัวใจดวงนีอ้ ยู่ แล้ ว หัวใจดวงนีไ้ ม่เคยเป็ น
อิสระใดทังสิ
้ ้น แล้ วไม่ร้ ูจกั ว่าการเป็ นอิสระจะทาอย่างไรให้ เป็ นอิสระขึ ้นมาได้ ถ้ าการเป็ นอิสระ
ขึน้ มาได้ เพราะเราปุถุชนคนหนา ปุถุชนคนหนาจับต้ องสิ่งใดไปก็คิดว่าเป็ นใจๆ เห็นไหม ว่าดู
จิต ดูจิต เห็นไหม นัน่ กิเลสปิ ด กิเลสมันบิด มันบิดว่าดูจิต ดูจิต
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แต่ เวลาหลวงปู่ ดูลย์ ท่ีท่านเป็ นคนอบรมบ่ มเพาะ ท่ านสอนให้ ก ารดูจิต ดูจิต
ท่ านให้ มีสติสัมปชัญญะ ดูด้วยสติ ด้ วยปั ญญา ด้ วยการแสวงหา ด้ วยการค้ นคว้ า ด้ วย
การกระทา ให้ เท่ าทันกับกิเลสตัณหาความทะยานอยากของตน คิดเท่ าไรก็ไม่ ร้ ู ต้อง
หยุดคิด การหยุดคิด หยุดคิดด้ วยสติด้วยปั ญญา
เขาดูจิตอย่างนัน้ ไม่ใช่กิเลสมันบิด ดูจิตก็ดูอารมณ์ไง ดูจิต ดูจิต จิตมันอยู่ไหน จิตมัน
โดนอะไรครอบงามันอยู่ จิตเป็ นอิสระหรือไม่ จิตไม่เป็ นอิสระ จิตมันมีสญ
ั ญาอารมณ์มนั อยู่จะดู
อะไร ก็ดสู ญ
ั ญาอารมณ์ไง แล้ วถ้ าดูสญ
ั ญาอารมณ์ สัญญาอารมณ์มนั เป็ นจิตตรงไหน
คาว่า “อารมณ์” อารมณ์เป็ นจิตหรือ แล้ วพูดถึงว่าจะทาความสงบของใจ ทาความสงบ
ของใจ ยังทาสมาธิไม่เป็ น ทาความสงบใจไม่ได้ แล้ วมันจะเข้ าไปสู่สจั จะความจริงตรงไหน มัน
เข้ าสู่สัจจะความจริ งไม่ได้ แล้ วเวลามันพูดนะ เพราะเข้ าสู่สัจจะความจริ งไม่ได้ มันก็เลยจาขี ้
ปากมาไง พลิ ้วไปเลยนะ “ไอ้ นนั่ ก็เป็ นกิเลส ไอ้ นี่ก็เป็ นกิเลส อันนี ้ก็เป็ นธรรม”
กาลามสูตร อย่าเชื่อ ห้ ามเชื่อ เพราะกิเลสมันพลิว้ กิเลสมันพลิว้ เพราะอะไร เพราะไม่
รู้จกั กิเลสไง กิเลสมันร้ ายกาจนัก กิเลสมันครอบงาใครก็แล้ วแต่นะ แล้ วมันพลิ ้วไปตามแต่กิเลส
แล้ วพลิว้ ไปโดยสัญชาตญาณ พลิว้ ไปโดยการแสวงหาผลประโยชน์ไ ง หลอกลวงตนและ
หลอกลวงผู้อื่ น หลอกลวงตนเพราะสิ่ง ที่ พ ลิ ว้ จะพลิ ว้ ขนาดไหน กาลเวลามันพิ สูจ น์ไ ด้ นะ
กาลเวลาพิสจู น์ได้ ว่าสิ่งที่พลิ ้วมันถูกหรือมันผิด
แล้ วเวลาสิ่งที่พลิ ้วไปแล้ วนะ สิง่ ที่ยืนยันกันโดยธรรมว่ามันผิด มันผิด วางๆ วางอย่างไร
เมื่อก่อนพูดมาก เดี่ยวนี ้พูดอีกไหม เพราะอะไร เพราะมันมีคนโต้ แย้ งแล้ ว แต่ก่อนแหม! พลิ ้วไป
เลย ถ้ าพลิว้ แสดงว่าไม่เคยเห็นกิเลส แล้ วไม่ร้ ูจักกิเลส กิเลสมันถึงได้ บิดให้ ผ้ ทู ี่ประพฤติปฏิบตั ิ
บิดไปสู่การอยู่ใต้ อานาจของมัน บิดให้ ปิดกัน้ ในการกระทา เวลาพลิว้ เลย ก็หลงใหลไป เข้ าใจ
ว่า แล้ วพยายามจะชักนาให้ คนอื่นเห็นตามความพลิ ้วของตน มันไม่เป็ นความจริงทังสิ
้ ้น
แต่เ วลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น ท่านสอนให้ ทาความสงบของใจเข้ ามาก่อน การทา
ความสงบของใจเข้ ามาก่อนนะ ความเพียรชอบ การทาด้ วยความเพียรชอบ ด้ วยความวิริยะ
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ด้ วยความอุตสาหะจะต้ องทาด้ วยการตังสติ
้ การตัง้ สติแล้ วถ้ าขาดสติ หรื อพลิว้ และบิดไปตาม
อานาจของกิเลสเป็ นการปฏิบตั ิธรรมเพื่อบูชากิเลส ไม่ใช่ปฏิบตั ิธรรมเพื่อสัจธรรม
ปฏิบัติธรรมเพื่อสัจธรรม เราทาความเพียร ทาความวิริยะอุตสาหะ คนเราจะล่วงพ้ น
ทุกข์ด้วยความเพียร แต่ความเพียรเพราะเรามีกิเลสตัณหาความทะยานอยาก ๑. ๒. งานที่ไม่
เคยทาหนึ่ง ๓. สิ่งที่ทาแล้ วนะลงทุนลงแรงไปแล้ ว เราไม่ร้ ูสิ่งที่มนั เกิดขึ ้นมันจะเป็ นจริงตอนไหน
และเป็ นจริงอย่างไร เรายังไม่เคยได้ สมั ผัสไง ปัจจัตตัง สันทิฏฐิโกยังไม่ได้ สมั ผัส
ในการประพฤติปฏิบัติขึน้ มา กาลามสูตร อย่ าให้ เ ชื่อใดๆ ทัง้ สิน้ ให้ วางหัวใจเราเป็ น
กลาง วางหัวใจ เห็นไหม เวลาศึกษา ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแล้ ว
กอดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ยึดมั่นในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เอาไว้ เลย เพราะ
เราเชื่อมั่นว่าเราได้ อยู่ใกล้ ชิดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็ น
แก้ วสารพัดนึก เป็ นสิ่งที่เราควรเคารพบูชา แล้ วเป็ นการกระทาที่มันจะเกิดขึน้ ในหัวใจของเรา
แล้ วเวลาจะประพฤติปฏิบตั ิ วาง
เวลาเราจะมั่นคงในศรัทธาความเชื่อของเราในพระรัตนตรัย ในพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ แต่ไม่เชื่อไอ้ พวกที่กิเ ลสมันบิดแล้ วมันพลิว้ ไปตามกิเ ลสที่มันพูดออกมา ไม่สน เอา
ความจริงๆ ไง
ถ้ าเอาความจริงขึ ้นมา เราเดินจงกรม นัง่ สมาธิภาวนาของเรา เราทาความสงบในใจของ
เราเข้ ามา ถ้ าทาความสงบของใจเข้ ามาจะรู้ได้ ถ้ าใจมันไม่สงบมันฟุ้งซ่านมันทุกข์มันยาก แล้ ว
ถ้ ามันเฉยๆ ของมันอยู่ ส่วนใหญ่แล้ วถ้ ามันทัน มันเท่าทันมันจะเฉยๆ เฉยๆ นัน่ น่ะ ตัวกิเลสเลย
ล่ะ ไอ้ พวกกิเ ลสมันบิดมันบอกว่า “มันเป็ นอุเ บกขา แล้ วธรรมะจะเกิดตรงอุเ บกขา” มันเป็ น
ตัณหา มันเป็ นอัตตา มันจะเกิดธรรมะได้ อย่างไร อุเบกขาๆ ก็เป็ นความคิดของตนไง
เราพยายามทาความสงบของใจเข้ ามา ทาความสงบของใจเข้ ามา เพราะถ้ าจิตมันสงบ
มันจะมีความสุข จิตสงบ ถ้ าจิตมันไม่สงบ ไม่สงบ เราก็พยายามทาของเรา ศีล สมาธิ ปัญญา
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ศีลเป็ นความปกติของใจ ถ้ าเรามีศีลของเรา ถ้ าคนเริ่มต้ นถือศีลมันหงุดหงิดนะ กิเลสมัน
เคยอิสระ กิเ ลสอิสระนี่แหม! มันสัจ จะความจริ ง กิ เ ลสเสรี แล้ วพอเราศึก ษาธรรมะขององค์
สมเด็จ-พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เรามีอานาจวาสนาของเรา มีอานาจวาสนานะ
ถ้ า ไม่ มี อ านาจวาสนา เราเป็ น ชาวพุท ธ ชาวพุท ธนะ เราลงทะเบี ย นว่ า เรานับ ถื อ
พระพุทธศาสนา บางคนอาย กระดากอาย เพราะเห็นพระ เห็นพระพุทธศาสนามันเป็ นเรื่องครึ
เรื่ องล้ าสมัยหนึ่ง เห็นเรื่ องพระเรื่องกิเลสไม่ถกู ชะตาหนึ่ง มันไม่ต้องการไง เพราะพระก็มาจาก
คน พระก็มาจากคน พระก็เหมือนคน ทาไมจะต้ องเคารพบูชา ก็เลยมีแต่นบั ถือพระพุทธกับพระ
ธรรมเท่านัน้ พระสงฆ์ยกไว้
แต่อานาจวาสนานะ เราเกิดมากึ่งกลางพระพุทธศาสนา กึ่งกลางพระพุทธศาสนา องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจารึกไว้ ในพระไตรปิ ฎก “กึ่งกลางพระพุทธศาสนา ศาสนาจะ
เจริญอีกหนหนึ่ง ศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่ง”
ถ้ า ศาสนาจะเจริ ญอี กหนหนึ่ ง หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่ น ท่ า นประพฤติปฏิบัติ
ขึน้ มาท่ ามกลางกึ่งกลางพระพุทธศาสนา แล้ วท่ านประพฤติปฏิบัติของท่ านขึน้ มาในวง
พระกรรมฐานของเรา เราเชื่อมั่นกันว่ าหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นเป็ นพระอรหันต์ ครบ
สมบูรณ์ แบบ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ถ้ าเราเห็นพระโดยทัว่ ไปที่ประพฤติปฏิบตั ิขึ ้นมาแล้ วมันขัดหูขดั ตา เรายอมรับความเป็ น
พระในพระสงฆ์นนั ้ เราก็คิดคัดค้ านอยู่ในหัวใจ
แต่เราไม่เคยเห็น เราไม่เคยเห็นหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มนั่ เราไม่เคยเห็นพระอรหันต์ เราก็
ไม่ร้ ูจักว่ามีพระอรหันต์น่ะสิ แต่ถ้าสมมติว่าปั จจุบันนีเ้ ราไปรู้ไปเห็นเข้ า เราก็ “อู้! พระอรหันต์
เป็ นพระหลวงตาอย่างนีน้ ่ะหรื อ พระอรหันต์ก็ เหมือนมนุษย์ เรานี่เหมือนกันนี่นา นี่หรื อพระ
อรหันต์” เพราะเราไม่มีวฒ
ุ ิภาวะจะรู้ได้ ว่าใครเป็ นพระอรหันต์ไม่เป็ นพระอรหันต์ไง
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แต่ในวงกรรมฐาน ในวงผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ พระที่ประพฤติปฏิบัติขึน้ มาส่วนใหญ่แล้ ว
ท่านมีอานาจวาสนาของท่าน ถ้ าไม่มีอานาจวาสนา เหมือนพวกเรานี่แหละ พวกเรานี่ถ้าไม่มี
อานาจวาสนาขึ ้นมา เราจะเสียสละเวลามาประพฤติปฏิบตั ิหรือไม่
เวลาคนที่ ไ ปวัดไปวาขึน้ มา เห็นไหม ชาวโลกเขาติเ ตีย นขึน้ มา “พวกนีเ้ ป็ นพวกที่ มี
ปัญหา” ใช่ เรามีปัญหา ปัญหาเพราะเรามีกิเลส ปัญหาเพราะเรามีสติปัญญา เรารู้เท่าทันว่าตัว
เรามีกิเลส เราพยายามจะฝึกหัดประพฤติปฏิบตั ิให้ เห็นกิเลส ให้ จบั ตัวกิเลส แล้ วให้ วิปัสสนาให้
รู้ แจ้ ง ในกิ เ ลส ช าระล้ างกิเ ลสให้ เ ป็ นสมุจ เฉทปหาน กิ เ ลสตายออกไป หลุดจากหัวใจ นี่วง
กรรมฐาน
นี่ถ้ามันเป็ นจริงๆ แต่เราไม่ร้ ูจกั เราไม่เคยภาวนา เราจะรู้จกั กิเลสอะไร อะไรที่ได้ นนั่ น่ะ
ของดี อะไรที่ได้ ของดีทงนั
ั ้ น้ อยากได้ กบั เขาไปหมด แล้ วทุกข์น่าดูเลย
แต่ถ้าเป็ นธรรม เป็ นธรรมขึน้ มานะ สิ่งใดเราทาด้ วยความเป็ นธรรม ถ้ าด้ วยความเป็ น
ธรรมขึ ้นมา ถ้ าได้ มาได้ ด้วยน ้าพักน ้าแรงของเรา
ในการประพฤติปฏิบัติของเรา ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จ -พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเป็ น
ภาคปริ ยัติเ ป็ นศึกษา ศึกษามาแล้ วศีล สมาธิ ปั ญ ญา แล้ วศึก ษามาแล้ ว พระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์
ที่เ ป็ นพระโสดาบันช าระสัง โยชน์ ๓ ถ้ าสัง โยชน์ ๓ สัก กาย-ทิฏ ฐิ วิจิกิ จ ฉา สีลัพพตป
รามาส พระโสดาบันมีคณ
ุ สมบัติอย่างไร พระสกิทาคามี กามราคะ ปฏิฆะอ่อนลง พระอนาคามี
พระสกิ-ทาคามี มีคณ
ุ สมบัติอย่างไร พระอนาคามีชาระล้ างกามราคะ ปฏิฆะ ขาดไปจากหัวใจ
ไม่เกิดในกามภพอีกแล้ ว ไม่เกิด เกิดบนพรหมเท่านัน้ แล้ วใครรู้ นี่ก็เป็ นความจริงไง
แล้ วถ้ าเป็ นพระอรหันต์ล่ะ สังโยชน์ ๑๐ ขาดหมด รูปราคะ อรูปราคะ นี่ฌานสมาบัติไง
สมาบัติ ๖ สมาบัติ ๘ รูปฌาน อรูปฌาน รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ละหมด
เป็ นพระอรหันต์เป็ นวิมตุ ติสขุ ในหัวใจของท่าน แล้ วท่านเป็ นพระอยู่ป่าอยู่เขา
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เราไปรู้ไปเห็น “เฮ้ ย! นี่หรือพระอรหันต์” ก็หนั ต์ในหัวใจของท่านไง เพราะท่านได้ ทาลาย
อวิช ชาในหัวใจของท่าน แล้ วท่านทาของท่านด้ วยความเป็ นจริ ง นี่ไ งกึ่ ง กลางพุทธศาสนา
ศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่ง ถ้ าศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่ง สิ่งที่เราไม่ร้ ูไม่เห็น เราก็ได้ ร้ ูได้ เห็น ถ้ า
ได้ ร้ ูได้ เห็นขึ ้นมาแล้ ว เรามีศรัทธามีความเชื่อของเรา เราอยากออกมาประพฤติปฏิบตั ิ
เวลาจะออกประพฤติปฏิบัติขึ ้นมา เรายกอุปัชฌาย์ไว้ เลย หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มนั่ ไว้ บน
หัวเลย แล้ วเราจะประพฤติปฏิบัติเ ดินตามรอยนี ้ ประพฤติปฏิบัติเ ดินตามรอยหลวงปู่ เสาร์
หลวงปู่ มนั่ ที่ท่านมีการกระทามา ที่ท่านกระทามาท่านมีสติมีปัญญา แล้ วท่านไม่ให้ คลุกคลีกัน
ไม่ ใ ห้ สุม หัว กัน พยายามจะท าความสงบใจเข้ ามา ถ้ า ใจสงบเข้ า มามัน มี ค วามสุข แล้ ว มี
ความสุข สุขอื่นใดเท่ากับจิตสงบไม่มี
ฉะนัน้ ไอ้ ที่ว่างๆ มีความสุขอะไร นี่ไง เวลากิ เ ลสมันบิด “ใช้ ปัญ ญาไปเลย ไม่ต้องทา
สมาธิ สมาธิเป็ นสมถะ มันเสียเวลาเปล่า”
แล้ วมันใช้ ปัญญาไป มันก็ได้ ถ้ าได้ มันก็ได้ ปัญญาอบรมสมาธิไง เพราะอะไร เพราะมัน
หยุด ไง พอจิ ต มัน หยุด มัน ก็ ร้ ู เท่ า ทัน มัน ก็ ร้ ู เท่ า ทันอารมณ์ เ ท่า นัน้ ในการประพฤติ ปฏิบัติ
ทัง้ หลายในสังคมในโลก ผลของมันคือสมาธิหมด เพราะมันไม่เกิดภาวนามยปัญญา ถ้ ามันไม่
เกิดภาวนามยปั ญญามันก็ไ ม่เห็นกิเลส มันก็ไม่ร้ ูจักกิเลส “กิเลสเป็ นนามธรรม จะรู้จักมันได้
อย่างไร”
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นเห็นมันหมดล่ ะ แล้ วไม่ ใช่ เห็นธรรมดานะ เห็นในโอกาส
เพราะท่ านพูดกับหลวงปู่ เจี๊ยะ “ต่ อไปมัน จะมีพระองค์ หนึ่ง พระหนุ่ มๆ จะมาหาเรา
พระองค์ นัน้ ดีทงั ้ นอก ดีทงั ้ ใน” ท่ านรู้ รู้ถึงผู้ท่สี ืบต่ อเลย เวลาหลวงตาพระมหาบัวไปอยู่
กับท่ าน หลวงปู่ เจี๊ยะถามเลย องค์ ไหนมา องค์ ไหนมาท่ านก็ถาม “ใช่ องค์ นีไ้ หม” “ไม่ ใช่ ”
“ใช่ องค์ นีไ้ หม” “ไม่ ใช่ ” เวลาองค์ หลวงตาพระมหาบัวมา “ใช่ องค์ นีไ้ หม” เงียบไม่ พูดเลย
แต่ ใช่
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เวลาธรรมะช าระล้ า งกิ เ ลสแล้ ว เวลาช าระล้ า งกิ เ ลสนะ ยัง รู้ ถึ ง ว่ า สิ่ ง ที่ ค วรจะเป็ น
ประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ ต่อสังคมสงฆ์ สังคมสงฆ์มันเป็ นขึน้ มาได้ อย่างไรล่ะ มันเป็ นขึน้ มาได้
ด้ วยทาความสงบของใจเข้ ามาแล้ วเห็นกิเลส เพราะเห็นสติปัฏฐาน ๔ จิตเห็นอาการของจิต จิต
เห็นอาการของจิตเป็ นมรรค จิตเห็นจิต จิตเป็ นมรรค ถ้ าเป็ นมรรคเพราะอะไร เพราะมันเห็น
กิเลส
ถ้ ามันเห็นกิเลส ไอ้ กิเลสที่มนั บิดมันพลิ ้วอยู่นนั่ น่ะ ไอ้ บิดมันพลิ ้วขึ ้นมาเพราะมันภาวนา
ไม่เ ป็ น เพราะมันภาวนาไม่เ ป็ นขึน้ มา มันถึ ง ได้ แสดงออกเป็ นเรื่ องโลกๆ เขาเรี ย กว่า โลกีย
ปัญญาไง ฝักใฝ่ กบั โลก ฝักใฝ่ กบั โลกนะ
เราเกิดมาเป็ นมนุษย์เป็ นอริ ยทรัพย์ เราเกิดมาเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา
พบพระพุทธศาสนา เห็นไหม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ไ ง เราเป็ นฆราวาสนะ เราเป็ น
ประชาชน เรายังศรัทธายังมีความเคารพบูชาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
แล้ วไอ้ พระสงฆ์ๆ ไอ้ ที่เป็ นพระกรรมฐาน ที่ว่าเป็ นนักรบ กิเลสมันบิด บิดไปยอมจานน
กับโลก เอาโลกเป็ นใหญ่ไง เอาโลกเป็ นใหญ่ เพราะถ้ าไม่เอาโลกเป็ นใหญ่ คลุกคลีกบั โลกทาไม
ถ้ าไม่เอาโลกเป็ นใหญ่ ทาไมเข้ าแต่เทศบาล ๑ เทศบาล ๒ เข้ าไปอยู่กับสังคม แล้ วตัวอย่างที่ดี
งามล่ะ สัปปายะ ๔ ล่ะ สิ่งนันใช่
้ ไหมการคลุกคลีกบั โลกให้ โลกเป็ นใหญ่ ให้ โลกมีอานาจ ให้ โลก
ชีน้ ิว้ อย่ างนัน้ อย่างนัน้ เป็ นสัปปายะหรื อ แล้ ววัดอย่ างนัน้ ใช่ไหมที่ว่าเป็ นวัดกรรมฐาน วัดที่
ประพฤติปฏิบตั ิวดั ป่ าเขาทากันอย่างนันใช่
้ ไหม
มันเป็ นสิ่งที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านทามา ครู บาอาจารย์ท่านทามา ทามาจนเห็นกิเลส
ท่านเห็นกิเลสแล้ ว สิ่งใดที่มันสะดวก สิ่งใดที่มันสบาย สิ่งใดที่กิเลสมันตัวอ้ วนๆ ท่านจะกันไว้
ไม่ให้ มนั เข้ ามา
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แต่ไปคลุกคลีกับโลกนะ เอาโลกเป็ นใหญ่ โลกเขามี ใครๆ ก็มี สมาธิโลกไม่มี ถ้ าสมาธิ
ของโลก นักวิทยาศาสตร์ทางการศึกษา นักวิชาการนัน้ มันเป็ นสมาธิของปุถุชน มนุษย์มีสมาธิ
สัน้ สมาธิยาว แต่เป็ นสมาธิของปุถชุ น สมาธิอย่างนี ้ทาให้ คนมีสามัญสานึกความเป็ นมนุษย์
แต่ถ้าเวลาในการประพฤติปฏิบตั ิ ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะ เวลาศีลมันไม่พอ พอ
ทาสมาธิก็ทาไม่ได้ แล้ วทาสมาธิๆ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจะปริ นิพพาน ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน
จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะ วิญ ญาณัญ จายตนะ อากิ ญ จัญ ญายตนะ เนวสัญญานา
สัญญายตนะ นัน่ สมาบัติ ๘
แล้ วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าก็ไปศึกษามากับอาฬารดาบส อุทกดาบส ทาไมไม่
เอาศีล สมาบัติ ปัญญาล่ะ ถ้ าเอาศีล สมาบัติ ปัญญา เละเลย เพราะสมาบัติมนั ส่งออกหมดนะ
สมาบัตินี่เป็ นอภิญญา อภิญญา เห็นไหม ตอนนี ้อภิญญาที่ทาได้ จริง องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ าก็ทาได้ ครูบาอาจารย์ท่านก็ทาได้ แต่ถ้าปุถชุ นถ้ ามันทาแล้ วนี่มนั ทาแล้ วมันติดไง แม้ แต่
สมาธิมนั ยังทาไม่เป็ น แล้ วเวลาเป็ นสมาบัติ นี่ไง ก็ถ้ามันเป็ นศีล สมาบัติ มันก็บิดไปอย่างนี ้ไง
แล้ วพอมันบิดไปอย่างนี ้ สมาบัติมนั ก็เป็ น ๑๘ มงกุฎไง ไอ้ พวก ๑๘ มงกุฎ มันว่ามันได้
สมาบัติ มันเพ่งเทียนๆ ให้ เทียนดับก็ได้ เพราะอะไร เพราะมันมีไส้ เทียน เขาเอานา้ ใส่ไว้ มันมี
เทคนิคทัง้ นัน้ เรื่ องโลกๆ เดี๋ยวนีค้ อมพิวเตอร์มันทาได้ มากกว่าอีก ไอ้ พวกอภิญญานู่นน่ะ แล้ ว
มันก็เป็ นเรื่องเครื่องยนต์กลไก ทาให้ ร้ ูให้ เห็น อย่างนันหรื
้ อเป็ นธรรม เวลากิเลสมันบิด กิเลสมัน
บิดนะ มันบิดออกไปเรื่ องอภิญญา เรื่ องโลก เรื่ องโลกก็เรื่ องเทคโนโลยี เรื่ องแสง เรื่ องแสงเงา
แล้ วตื่นเต้ น กิเลสมันบิด
แต่ถ้าเราเป็ นลูกศิษย์กรรมฐาน เรามีครูบาอาจารย์ของเรา แล้ วครูบาอาจารย์ของเรา
ท่านทาเป็ นหลักเป็ นเกณฑ์มาอยู่แล้ ว เห็นไหม พวกที่ไ ม่แซงหน้ าแซงหลัง จะเดินตามครูบา
อาจารย์ของเรา ถ้ าเดินตามครูบาอาจารย์ของเรา เพราะอะไร เราเชื่อมัน่ ในพระพุทธ พระธรรม
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พระสงฆ์ ไม่ใช่สังคมบอกพระสงฆ์ไม่เอา พระสงฆ์ไม่เอา เพราะมันเห็นแล้ วมันส่ายหัวเพราะ
อะไร เพราะกิเลสมันบิดมันพลิ ้ว มันไม่เห็นกิเลสมันก็เลยหน้ าด้ าน
แต่ถ้าเป็ นพระสงฆ์ที่เห็นกิเลสนะ มันน่ากลัว องค์สมเด็จ-พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเวลา
ชาระล้ าง เวลาพญามารคร่ าครวญนะ “เจ้ าชายสิทธัตถะจะพ้ นมือเราไป เจ้ าชายจะพ้ นมือเรา
ไป” นางตัณหา นางอรดี มารยาทังหลายจะเข้
้
ามาช่วยพ่อ เพื่อจะเอาเจ้ าชายสิทธัตถะให้ อยู่ใน
อานาจของตน มันเป็ นไปไม่ได้ มันเป็ นไปไม่ได้ เพราะอะไร
เพราะอาสวักขยญาณมั นทาลายอวิช ชา เวลาแสดงธัมมจัก ฯจัก รได้ เคลื่อนแล้ ว คือ
ภาวนามยปัญญามันเคลื่อน จักรมันเคลื่อนนะ เวลาปัญญามันหมุนนะ ศีล สมาธิ ปัญญาที่มนั
เกิดขึน้ ท่ามกลางหัวใจ เวลาภาวนามยปั ญญาเกิดขึน้ ตามเป็ นจริ ง มันต้ องจับกิเลสได้ มันต้ อง
เห็นกิเลส จิตเห็นอาการของจิตโดยสัจจะโดยความจริงขึ ้นมาๆ ถ้ าจิตมันสงบระงับขึ ้นมาแล้ วมัน
ถึงมีกาลังของมัน มันถึงจับต้ องของมันได้ ถ้ ามันจับต้ องของมันได้ จิตเห็นอาการของจิตมันเป็ น
มรรค
จิตเห็นอาการของจิตเป็ นมรรค เวลาเป็ นมรรค มรรค เวลามรรคมันเดินตัว มรรคมัน
เคลื่อนไป เวลามรรคมันเคลื่อนไปมันพิจารณาของมัน มันเป็ นสัจจะเป็ นความจริงขึน้ มา แล้ ว
เป็ นสัจจะความจริงขึ ้นมามันชัดเจนตรงไหน มันชัดเจนเลยนะ โอ้ ว! ภาวนามยปั ญญามันเป็ น
อย่างนีเ้ อง เพราะอะไร เพราะแบงก์บาท แบงก์สิบ แบงก์ร้อย แบงก์พัน มันต้ องรู้ได้ เราเป็ น
สังคมไทยนะ แม้ แต่คนอ่านหนังสือไม่ออกมันก็ร้ ูจกั แบงก์ แบงก์พนั แบงก์ห้าร้ อยนะ
เพราะมันสัญลักษณ์ไง มันเห็นอยู่ทกุ วัน มันเป็ นความจริงของมัน แล้ วนี่เวลาภาวนามย
ปัญญามันเกิดขึ ้น มันแบงก์พนั แล้ วไม่ร้ ูจกั กิเลสมันบิดมันพลิ ้วไป มันออกนอกเรื่องนอกราวไป
ทัง้ สิน้ เวลาออกนอกเรื่องนอกราวไปแล้ วจะเอาสิ่งนัน้ เป็ นธรรมๆ ขึน้ มา มันขายวงกรรมฐานไง
มันขายหน้ า ไม่เป็ นให้ บอกว่าไม่เป็ น ภาวนาไม่เป็ นบอกว่าภาวนาไม่เป็ น แล้ วสิ่งที่แสดงออกนี ้
เป็ นการจาขี ้ปากหลวงปู่ มนั่ มาพูด
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เหมือนอ่านพระไตรปิ ฎ ก อ่านพระไตรปิ ฎ กขององค์ สมเด็จ -พระสัม มาสัม พุท ธเจ้ า
เทศนาว่าการโดยภาคปริ ยัติ ทุกคนก็สาธุนะ ฟั งธรรมเอาบุญ ฟั งธรรมเอาบุญ มันยังสวยงาม
มันยังน่าชื่นชมกว่า ดีกว่าพลิว้ ๆ วางให้ หมดเลย ไม่ต้องกระเสือกกระสน ไม่ต้องดิน้ รน ไม่ต้อง
ดิ ้นรนก็นอนจมกิเลสไง ปฏิบตั ิบูชากิเลสแล้ วคลุกคลีอยู่กบั โลก ให้ โลกชี ้นิ ้ว ยอมจานนกับเขา
หัวโล้ นๆ ไม่อายหัวดาๆ บ้ างเลย หัวโล้ นๆ นะ เราเสียสละไง นี่ผม เสียสละผม ขน โกน
ขน โกนคิว้ บวชเป็ นนักพรต บวชเป็ นนักบวช ไอ้ ฆราวาสเขานะ เขาผมดาๆ เขายังละของเขา
ไม่ไ ด้ ดูสิร้ านตัดผม ร้ านซอยผม นี่ทาผมนะ เป็ นธุร กิ จ ยิ่ ง ใหญ่เลย ทาเล็บทาผม ไอ้ ของเรา
เสียสละหมด โกนทิ ้ง
เราเสียสละแล้ ว เราเป็ นนักพรต นักบวช จะทาอะไรให้ ละอายแก่ใจบ้ าง เพราะเป็ นผู้ที่
แสวงหา เป็ นผู้ที่กระทาตามความเป็ นจริง ถ้ ากระทาตามความเป็ นจริงนะ ถ้ ามันตามความเป็ น
จริ งๆ ขึน้ มา มันมีความละอาย มีหิริมีโอตตัปปะ แล้ วมีสัจจะมีความจริ งในหัวใจ ทาสิ่งใดแล้ ว
มันไม่น่าเกลียด แต่ถ้ามันพลิว้ แล้ วมันบิดไป มันบิดไปคือมันมืดบอด พูดอู้ฮู! ฉะฉาน มันเป็ น
อย่างนันๆ
้ นัน่ ล่ะ กล่าวตู่พทุ ธพจน์ทงนั
ั ้ นเลยนะ
้
ถ้ าไม่กล่าวตู่พทุ ธพจน์ เพราะในการประพฤติปฏิบัติ หลวงปู่ มนั่ พูดไว้ เลย ถ้ าปฏิบัติไป
ตามความเป็ นจริงแล้ ว ปริยัติ ปฏิบัติ เป็ นอันเดียวกันเลย แล้ วปฏิบตั ิแล้ วจะไปกล่าวตู่ ยัง
จะไปชีช้ ่องว่าธรรมและวินัยมันบิด มันบิดมันพลิว้ แล้ วเอาตัวเอง เอาความเห็นของตัวเอง
ยิ่งใหญ่กว่า มันเหยียบย่าธรรมวินัยหรื อไม่ มันทัง้ เหยียบทัง้ ย่า ย่ายีพุทธพจน์ ย่ายีธรรมวินัย
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม-พุทธเจ้ า
เวลากิเลสมันบิดไป เห็นไหม แล้ วมันสร้ างอะไรนั่นน่ะ เวรกรรมทัง้ นัน้ มันเวรมันกรรม
แล้ วเวรกรรมทาไมไม่ให้ ผลตอนนี ้ล่ะ ไอ้ นี่เพราะเขาสร้ างสมของเขามาอย่างนี ้ไง นี่สายบุญสาย
กรรม แล้ วถ้ ามันพลิว้ ๆ มันพลิว้ มันก็ ๑๘ มงกุฎ ๑๘ มงกุฎนี่พลิว้ ได้ อยู่แล้ ว จะสิ่งใดก็ได้ พลิก
แพลงได้ ทกุ เรื่อง แล้ วไปตามแต่ผลประโยชน์
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ธรรมะ ธรรมและวินัยไม่เป็ นอย่างนัน้ ธรรมและวินัยนะ ทาความสงบของใจเข้ ามา ใจ
สงบระงับแล้ วน้ อมไป น้ อมไปให้ เห็นสัจจะความจริง ถ้ าเห็นสัจจะความจริงนี่มนั สะเทือนใจมาก
นะ มันสะเทือนใจเพราะอะไร
มันสะเทือนใจเพราะว่าเราเข้ าใจว่าเป็ นอย่ างนัน้ เป็ นอย่ างนี ้ ศึก ษาธรรมะขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ที่หลวงปู่ มั่นบอกว่า เวลาปฏิบัติแล้ วมันจะเป็ นอันเดียวกันนั่น
แหละ แต่เวลาเรามาปฏิบตั ินะ เราเข้ าใจว่าไง เราเข้ าใจว่าน่าจะเป็ นอย่างนัน้ น่าจะเป็ นอย่าง
นัน้ เพราะความเข้ าใจว่า มันเลยทาให้ เราลงสู่สมาธิไม่ได้ เพราะความเข้ าใจว่า เราถึงค้ นหา
กิเลสไม่เจอไง
แต่ถ้าเราไม่เข้ าใจว่า เราค้ นตามความเป็ นจริง ถ้ าจิตสงบก็สงบอย่างนี ้ไง จิตสงบคือมัน
อิสระจากสิ่งพาดพิงใดๆ ทังสิ
้ ้น จิตไม่พาดพิงใดๆ เลย สิ่งที่มนั เป็ นอยู่นี่มนั พาดพิง ถ้ าไม่พาดพิง
มันจะรู้ ขึน้ มาได้ อย่างไร นี่เ ข้ าอัปปนาสมาธิ นะ สัก แต่ว่าปรากฏ สัก แต่ว่า ตัวจิตนะ จิตไม่
พาดพิงสิ่งใดๆ เลยนี่มนั เป็ นตัวของมันเอง สักแต่ว่าปรากฏ
สักแต่ว่า คือไม่แปะอะไรเลยล่ะ มันไม่ได้ แปะอารมณ์ อะไรเลย ถ้ ามันไม่แปะอารมณ์
อะไรเลยนั่นน่ะเป็ นตัวอิสระ ตัวความเป็ นจริ ง แล้ วเวลาที่มันว่ามันเป็ นอย่ างนัน้ มันพาดพิง
ทัง้ นัน้ มันพาดพิงทัง้ นัน้ แล้ วอย่างนัน้ หรื อเป็ นสมาธิ เพราะว่าทาสมาธิไม่เป็ นไง เพราะว่าทา
สมาธิไม่เป็ น
สิ่งที่ทาสมาธิเป็ น คนที่เขาทาสมาธิได้ ธรรมทังหลายมาแต่
้
เหตุ ถ้ าเหตุเขาต้ องมีศีลของ
เขา เขาต้ องมีสัจจะของเขา เขาเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา ไม่ใช่โง่แบบหมาตาย เดินจงกรม
นัง่ สมาธิภาวนาฉลาดปราดเปรื่อง ฉลาดปราดเปรื่องจากอะไร
ฉลาดปราดเปรื่ องแบบหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น ที่ท่านตรากตรามาก่อน ท่านตรากตรา
มานะ สมบุกสมบันค้ นคว้ าหาใจของตน แล้ วสัมมาสมาธิในใจของตนนันยกขึ
้
้นสู่วิปัสสนา การ
ยกขึน้ สู่วิปัสสนานัน้ คือการค้ นหากิเ ลส การขุดการคุ้ย หากิ เ ลสนีเ้ ป็ นงานประเภทหนึ่ง งาน
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ประเภทหนึ่งคืองานทาความสงบของใจเราเข้ ามา เหมือนมีแบงก์พัน แบงก์ร้อย แบงก์ห้าสิบ
แบงก์เป็ นกระดาษ เราจะทาธุรกิจอะไร เราจะใช้ สอยอะไร เราจะทาประโยชน์อะไร
เหมือนกัน ทาความสงบของใจเราเข้ ามา ทาความสงบของใจเราเข้ ามา ถ้ าใจสงบแล้ ว
เราจะทาอะไร เราน้ อมไปให้ เห็นกิเลส ถ้ าเห็นกิเลสขึ ้นมา สิ่งที่เราศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ ามาแล้ ว เราคาดว่า เราคาดหมายว่าอย่างนัน้ คาดหมายว่าอย่างนี ้
เวลามันเห็นจริง เอ๊ อะ! เอ๊ อะ! เห็นจริง เห็นจริงตามความเป็ นจริง ถ้ าเห็นจริงตามความ
เป็ นจริ งขึน้ มา นั่นน่ะ คนเห็นจริ งๆ จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น
ธรรมตามความเป็ นจริง นี่ตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔
แล้ วถ้ าปฏิบัติตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔ ยกขึน้ สู่วิปัสสนา อะไรยกขึน้ อะไรเป็ นบาท
เป็ นฐาน อะไรเป็ นกาลัง สติชอบ งานชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ งานที่ชอบธรรมงานอย่างไร
เวลามัน ชอบธรรม ถ้ า มัน ชอบธรรม สัจ ธรรม มัช ฌิ ม าปฏิ ป ทา ทางสายกลางใน
พระพุทธศาสนา มันเป็ นธรรมจักร พอธรรมจัก ร จัก รมันหมุน พอจัก รมันหมุน ปั ญ ญาที่มัน
เกิดขึ ้นไง พอปัญญามันเกิดขึ ้น โอ๋ว! ภาวนามยปัญญามันเป็ นอย่างนี ้เอง อ๋อ! ไอ้ ที่พดู ๆ มามัน
พลิ ้วมาตลอดนี่นา อุ้ย! เราไม่น่าเซ่ออย่างนี ้เลย ไอ้ ที่พดู ๆ มามันเซ่อมากเลย
มันเป็ นหลักฐาน คนโง่ คนฉลาด คนฉลาดพูดสิ่งใดมันฟังแล้ วมันมีเหตุมีผล คนโง่พดู นะ
จาขีป้ ากเขามาพูดมันพลิว้ ๆ กิเลสมันพลิว้ มันไม่เห็นจริ งไง เห็นจริ งพูดอย่างนันได้
้ อย่างไร ถ้ า
เห็นจริง อ้ าว! ก็พดู ตามหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มนั่ ไง ก็หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มนั่ ท่านพูดนะ มันต้ อง
มีที่มาที่ไป ธรรมะไม่มีขดั ไม่มีแย้ งกัน มีแต่หยาบ กลาง ละเอียด ละเอียดสุด
ถ้ าหยาบๆ หยาบๆ เป็ นอย่างไร ถ้ าอย่างกลาง อย่างกลางมันมาจากอะไร อย่างกลาง
มันต้ องมาจากหยาบ ถ้ าไม่เห็นหยาบ หยาบก็ไม่มี กลางก็ไม่มี ละเอียดก็ไม่มี แต่ถ้าเห็นหยาบ
เห็นหยาบเห็นอย่างไร เห็นกิเลสเห็นอย่างไร เห็นกิเลสแล้ วจับกิเลสได้ ไง ถ้ าไม่เห็นกิเลสมันบิด
เพราะกิเลสเป็ นเรา กิเลสมันบิด
©2022 www.sa-ngob.com

กิเลสบิดพลิ้ว ๒๙

คนที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ อวิชชาพาเกิด อวิชชาคือความไม่ร้ ู ความไม่ร้ ูเป็ นเจ้ าวัฏ
จักร เจ้ าวัฏจักรมีลูกสาว ๓ คน ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความโลภ ความโกรธ ความ
หลงมันมีหลานมีอุปาทาน มันมีสักกายทิฏฐิ มันมีเหลน ครอบครัวของมาร ไม่ได้ จับไม่ได้ ต้อง
ไม่ได้ ร้ ูอะไรเลยหรือ แล้ วพูดพลิ ้วไปเรื่อย
แต่ถ้าเป็ นความจริ งนะ เวลามันเห็นกิเลส จิตเห็นอาการของจิตแล้ วยกขึน้ สู่วิปัส สนา
เวลาปั ญญามันเคลื่อนมันหมุนของมันไปมหัศจรรย์มาก มหัศจรรย์จนต้ องกราบพระพุทธเจ้ า
แล้ ว กราบพระพุทธเจ้ าอีก หลวงตาพระมหาบัวท่านสิน้ กิเลสไง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ ารู้ได้ อย่างไร้ รู้ได้ อย่างไร เพราะท่านรู้แล้ วนะ ถ้ าท่านไม่ร้ ูท่านก็ไม่มหัศจรรย์ไง
เพราะถ้ าไม่ร้ ูนะ เราระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้ วยศรัทธาด้ วยความเชื่อของ
เรามันก็เป็ นศรัทธาความเชื่อนะ แต่เวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติ ท่านรู้จริงเห็นจริง
ตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า มันละเอียดลึกซึง้ ขนาดไหนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ าจะทอดธุระนะ
“จะสอนใครได้ หนอ จะสอนใครได้ หนอ”
แต่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มนั่ ท่านรู้ ท่านรู้เห็นจริงตามความเป็ นจริงหมด ท่านยิ่งรู้เห็นตาม
เป็ นจริง จริงที่องค์สมเด็จพระสัมมา-สัมพุทธเจ้ าท่านทอดธุระ มันยิ่งมหัศจรรย์ “องค์สมเด็จพระ
สัมมา-สัมพุทธเจ้ าท่านรู้ได้ อย่างไรหนอ รู้ได้ อย่างไรหนอ” นี่เป็ นสัจจะความจริง
ถ้ ามันเป็ นสัจจะเป็ นความจริงในหัวใจนะ เราประพฤติปฏิบตั ิกัน เราต้ องการความจริง
เราต้ องการสัจธรรม เราไม่ต้องการให้ กิเลสมันมาบิดหัวใจเรา ไม่ต้องการความพลิว้ ของ ๑๘
มงกุฎให้ หลอกลวงให้ ในการประพฤติปฏิบัติเราไร้ ซึ่งความชอบธรรม เราเอาสัจจะ เราเอา
ความชอบธรรมนะ เอาสัจจะเอาความชอบธรรมแล้ วปฏิบัติเ พื่อชาระล้ างกิเ ลสใน
หัวใจของตน เอวัง
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