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กิเลสบิดพลิว้ 

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

 

ตัง้ใจฟังธรรมะ ตัง้ใจฟังธรรมนะ  

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทกุคนปรารถนา ปรารถนาให้หวัใจเรามีสัจ

ธรรม ถ้ามีสัจธรรม เราจะมีความสุขในหัวใจของเรา ถ้าในหัวใจของเรามีความสุข ใครเขาไม่รู้

ถึงความสุข ความทุกข์ในหัวใจของเรา แต่เรารู้ เรารู้นะ เพราะการประพฤติปฏิบัติ ปัจจัตตัง 

สนัทิฏฐิโก กาลามสตูร ไม่ให้เชื่อใครทัง้สิน้  

การเทศนาว่าการ เทศนาว่าการออกจากใจดวงหนึ่งสู่ใจอีกดวงหนึ่ง ถ้าใจดวงนัน้มนัมืด

บอด สิ่งที่แสดงออกมาเป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจ้า เวลาเทศน์ภาคปริยัติๆ 

เขาอ่านหนังสือให้ฟัง การอ่านหนังสือให้ฟังเขาก็ต้องศึกษาของเขามา เพราะถ้าเราไม่ศึกษา

ของเรามา เราอ่านหนงัสือ เราไม่เข้าใจในค าสัง่สอนอย่างนัน้ การอ่านนัน้ก็ไม่ไหลลื่น เพราะคน

อ่านก็สงสยั  

แต่ถ้ามีการศึกษามา เราเข้าใจศพัท์ เข้าใจความหมาย แล้วเราก็อ่านหนงัสือนัน้ นี่การ

อ่านหนงัสือเทศนาว่าการในภาคปริยตัิ  

แต่การปฏิบัติจากใจดวงหนึ่งสู่ใจอีกดวงหนึ่ง ถ้าใจดวงนัน้มันยังมีความลังเลสงสยัอยู่ 

สงสัย สงสัย การสงสัยนัน้การเทศนาว่าการมันก็เทศน์ด้วยความสงสัยนัน้ล่ะ  การเทศน์ด้วย

ความสงสยั เห็นไหม มนัไม่ชดัเจน ไม่แน่นอน  
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แต่ถ้าเป็นความแน่นอน ความแน่นอน แน่นอนจากใจดวงหนึ่งสู่ใจอีกดวงหนึ่ง ถ้าใจดวง

นัน้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เวลาองค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า ปัญจวัคคีย์อุปัฏฐากอยู่ ๖ ปี คนที่อุปัฏฐากอยู่ ๖ ปี คือมันใกล้ชิดไง ใกล้ชิด

กันถึง ๖ ปีนะ ไม่รู้ก็ไม่บอก บอกไม่ได้ เพราะมันไม่รู้ ถ้าไม่รู้ เอาสิ่งใดไปบอก บอกก็บอกด้วย

จินตนาการ ด้วยการคาดการหมาย การคาดการหมาย เห็นไหม การคาดการหมายมนัยิ่งท าให้

ฟ่ันเฟือนมากขึน้ไปอีก  

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกประพฤติปฏิบัติอยู่  ๖ ปีนะ ไม่ได้อบรม ไม่ได้บ่ม

เพาะ ไม่ได้สั่งสอนปัญจวัคคีย์เลย ปัญจวัคคีย์อุปัฏฐากก็เพ่ือต้องการสัจธรรมอันนัน้ สัจธรรม

อันนัน้เพราะอะไร เพราะอัญญาโกณฑัญญะเป็นพราหมณ์พยากรณ์ตัง้แต่องค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าเกิดมา พราหมณ์ที่เขาพยากรณ์ พยากรณ์ว่า  

“ถ้าอยู่ทางโลกจะได้เป็นจกัรพรรดิ แต่ถ้าได้บวชจะเป็นศาสดา”  

อัญญาโกณฑัญญะยืนขาเดียว “เป็นศาสดาอย่างเดียวแน่นอน แน่นอน” ด้วยความ

เชื่อมั่นอย่างนัน้ อุปัฏฐากอยู่ ๖ ปี เห็นไหม ไม่มีสัจธรรมก็ไม่บอก ไม่อบรมไม่บ่มเพาะ ไม่สั่ง

สอนใคร ไม่สั่งสอนเพราะอะไร เพราะมันสงสัย มันไม่เข้าใจ ถ้าสงสัยไม่เข้าใจพูดไปมันเป็น

อะไรล่ะ มนัก็เป็นความคาดหมาย ปฏิบตัิธรรมไม่สมควรแก่ธรรม เป็นการคาดการหมายการด้น

การเดามนัไม่ใช่สจัธรรม  

แต่เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึน้มา  เวลาไปฉันอาหารของนาง

สชุาดา ปัญจวคัคีย์ทิง้ไปเลย ทิง้ไปเลยเพราะอะไร เพราะความเชื่อของเขา ความเชื่อของโลกไง 

๖ ปีที่ปฏิบัติด้วยความเข้มข้น ด้วยความท าทุกรกิริยาต่างๆ มากมายมหาศาล ความมากมาย

มหาศาลนัน้ยงัไม่ได้บรรลธุรรม ก็รอสจัธรรม รอค าสัง่สอนนัน้ ค าสัง่สอนนัน้ยงัไม่ชโลมหวัใจ ยงั

ไม่ได้สิ่งใดเลย  
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แล้วหวนกลับมาฉันอาหารของนางสุชาดา อดอาหาร ๔๙ วัน ขนร่วงหมดเลย กลัน้ลม

หายใจสลบไปถึง ๓ หน นี่ความเอาจริงเอาจังขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ  แล้ว

องค์-สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสร้างสมบุญญาธิการเป็นพระโพธิสตัว์ๆ ตัง้แต่เกิดที่สวนลมุฯ  

“เราเกิดชาตินีเ้ป็นชาติสดุท้าย เราจะไม่เกิดอีกต่อไป”  

นัน่น่ะ สร้างสมบุญญาธิการมาขนาดนัน้ เวลาประพฤติปฏิบตัิขึน้มาเอาจริงเอาจงัขนาด

นี ้เอาจริงขนาดนีย้งัไม่บรรลธุรรม หวนกลบัมาฉันอาหารของนางสชุาดา ปัญจวคัคีย์ทิง้ไปเลย 

เพราะความเชื่อของเขา ความเชื่อของเขาว่า ต้องท าด้วยความมัน่คงแน่นอน ด้วยความ

บุกบัน่ สมบุกสมบนัเต็มที่ของการประพฤติปฏิบตัิ แล้วคนที่มีอ านาจวาสนาเพราะอญัญาโกณ

ฑัญญะพวกพราหมณ์เขาก็อยากได้ของเขา เขาก็อยากประพฤติปฏิบัติของเขา แต่เขาไม่ได้

สร้างสมบุญญาธิการมาเป็นองค์สมเด็จพระ-สัมมาสัมพุทธเจ้าไง เขาไม่ได้สร้างสมบุญญาธิ

การมาจะได้ตรัสรู้ธรรมขึน้มา เขาก็ต้องอาศยัๆ การว่าอาศยัของเขา เขาก็รอสจัธรรมอนันัน้  

เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาประพฤติปฏิบัติขึน้มา  หวนกลับมาฉัน

อาหารของนางสชุาดา เพราะ เพราะว่าท่านพิจารณาของท่านเอง เราสมบุกสมบนัมามากมาย

ขนาดนี ้นี่สมบุกสมบนัมาก็คิดว่าสิ่งนีม้นัจะเป็นกิเลสๆ แต่มนัยงัไม่เห็นรู้จกักิเลสสกัตวัหนึ่ง มนั

ยงัไม่รู้สิ่งใดที่เป็นโทษในการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไง  

เวลาฉันอาหารของนางสชุาดาแล้ว เห็นไหม วนันีเ้ราตัง้สจัจะไว้ “ถ้าคืนนีเ้ราน่ังภาวนา 

ถ้าไม่ตรัสรู้ธรรม จะไม่ลุกจากที่น่ังนัน้เลย” นี่วางใจให้ไม่ไปเกาะเกี่ยวข้างสิ่งใดทัง้สิน้  

ก าหนดอานาปานสติ เวลาปฐมยาม บุพเพนิวาสานุสติญาณจิตมันมีความสงบความ

ร่มเย็นไง ถ้าจิตมีความสงบความร่มเย็น เห็นไหม ก าหนดอานาปานสติๆ แล้วจิตสงบร่มเย็น

ขึน้มาเข้าไปสู่จิตใจของตน นี่การฝึกหัดของตน แล้วการปฏิบัติของตนถ้ามันเข้าไปเห็นนะ มัน

เข้าไปในข้อมูล ข้อมูลถ้ามันความเป็นจริง เพราะเวลาท าทุกรกิริยาท าต่างๆ ความกดทับ การ

กดดนัต่างๆ ท าไว้มากมายมหาศาล  
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เวลาไปศึกษากับอุทกดาบส อาฬารดาบส สมาบัติ ๖ สมาบัติ ๘ มันก็ได้สมาบัติ ๖ 

สมาบตัิ ๘ แล้วเวลาก าหนดอานาปานสต ิเวลาจิตมนัสงบเข้ามาจิตมนัแตกต่างกนัอย่างไร  

อานาปานสติ จิตมันก็สงบเข้ามา  ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อา

กาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ สิ่งต่างๆ ท ามาก็ท าได้

ทัง้สิน้ แต่ท ามนัมาคือมนัก็ส่งออก มนัก็เพลิดเพลินกบัอารมณ์ที่จิตมนัเสวยอย่างนัน้ เสวยอย่าง

นัน้มนัเป็นอย่างนัน้ไง 

ก าหนดอานาปานสติ เวลาจิตมนัสงบมาแล้ว เห็นไหม นี่ข้อมลูเดิมของจิตไง จิตที่เวียน

ว่ายตายเกิดในวัฏฏะ ภพชาติมันสะสมลงที่ภวาสวะที่ใจนัน้ เวลาบุพเพนิวาสานสุติญาณย้อน

อดีตชาติไปไม่มีวนัสิน้วนัสดุ ไม่มีต้นไม่มีปลาย นี่ดึงกลบัมา  

ค าว่า “ดึงกลบัมา” คนที่ภาวนาถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ใจดวงหนึ่งสู่ใจดวงหนึ่ง ใจที่เป็น

ธรรมแล้ว เวลาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าประพฤติปฏิบตัิถึงสิน้สุด

แห่งทุกข์แล้ว มันชัดเจน มันเข้าใจได้ มันเข้าใจถึงกิริยา วิถีแห่งจิต กิริยาของจิตที่มันมีการ

กระท าเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป  

“เวลาก าหนดบุพเพนิวาสานสุติญาณแล้วดึงกลบัมาดึงอย่างไร”  

เวลาเทศน์ปริยตัิมนัก็เป็นปริยตัิอยู่อย่างนัน้ แต่ถ้ามนัเป็นสจัจะเป็นความจริง ดึงกลบัมา

ด้วยสติไง มีสติระลึกรู้แล้วดึงกลับมา พอดึงกลับมา ไม่หาข้อมูลต่อเนื่องไป จนถึงที่สุดว่าจิตนี ้

มาจากไหน การเกิด เกิดภพชาติใดเป็นชาติเร่ิมต้น ไม่มีต้นไม่มีปลาย ดึงกลบัมา ดึงกลบัมา ท า

ความสงบของใจให้มนัสงบมากขึน้  

จุตปูปาตญาณไง เห็นไหม เวลามนัไปถ้าไม่สิน้สดุอดีต อนาคต กรรมจ าแนกสตัว์ให้เกิด

ต่างๆ กนั คนเราเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมันได้สร้างสมบุญญาธิการของมัน มนัได้สร้างบาป

สร้างกรรมของมนัแน่นอน มีทัง้บุญและมีทัง้บาป นี่ไง ผู้ที่สร้างบุญกุศลมากมายมหาศาล เขาก็
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เสวยทิพย์สมบตัิของเขา ความสขุของเขาในการกระท าของเขา ผู้ที่สร้างแต่บาปแต่กรรมขึน้มา

ก็ตกนรกอเวจีทกุข์จนเข็ญใจ ทกุข์ไหม้อยู่กบันรกอเวจีอยู่อย่างนัน้  

คนที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ เวลาด้วยบุญด้วยกุศลขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้าแต่ละพระองค์ๆ เห็นไหม โลกมีความสม ่าเสมอ โลกมีความสมดุลพอดีขึน้มา องค์

สมเด็จพระ-สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมาตรัสรู้ เวลาตรัสรู้ขึน้มา พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 

ตรัสรู้ด้วยอะไร ตรัสรู้ด้วยองค์สมเด็จพระสมัมา-สมัพทุธเจ้า ในการประพฤติปฏิบตัิอยู่นี่ไง  

ถ้ า อ ง ค์ สม เ ด็ จ พ ร ะสั มม าสั ม พุ ท ธ เ จ้ า  ใ นก า รป ร ะพฤติ ปฏิ บั ติ อ ยู่ นี่  ถ้ า

บุพเพนิวาสานสุติญาณก็ไปจากอดีต ค้นคว้าแสวงหาสิ่งที่อดีตมันมาจากไหน แล้วถ้ามนัไม่มีที่

สิน้สดุ มนัจะมีอดีตอนาคตของมนัอยู่โดยสจัจะโดยความจริง เพราะโลกนี ้โลกนีเ้ป็นอนิจจงั สิ่ง

ใดอนิจจงัมนัแปรปรวนตลอดเวลา แล้วถ้ามนัสิน้สดุ มนัสิน้สดุที่ไหนล่ะ  

ดึงกลับมาทางสายกลางในพระพุทธศาสนา  ในพระพุทธ-ศาสนาระหว่างท่ามกลาง 

อดีต อนาคต ปัจจุบนั ปัจจุบนัความว่าเป็นปัจจุบนั ปัจจุบนัอย่างไร ปัจจุบนัเวลาจิตมนัสงบเข้า

มาระงับเข้ามา เห็นไหม เวลาปัจจุบันขึน้มา ถ้ามันเป็นปัจจุบนัมันเกิดอาสวกัขยญาณ มันเกิด

มรรคเกิดผล เกิดมรรคขึน้มา เกิดสติ เกิดศีล สมาธิ ปัญญา ในสจัธรรมอนันัน้ 

ถ้าสัจธรรมอันนัน้มันสมดุลมันพอดีของมัน  เวลามันอาสวัก-ขยญาณท าลายอวิชชา 

ท าลายกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจขององค์สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจ้า นี่องค์สมเด็จ

พระสัมมา-สัมพทุธเจ้าตรัสรู้ขึน้มา นี่ไง ถึงเห็นข้อเท็จจริง เห็นข้อเท็จจริงอะไร ทุกข์ เหตุให้เกิด

ทกุข์ ทกุข์ดบั วิธีการดบัทกุข์ ในอริยสจั ในสจัธรรม ในสจัจะ ในความจริง ในใจขององค์สมเด็จ

พระสมัมา-สมัพทุธเจ้า ศาสนาเกิดตรงนีไ้ง 

ถ้าศาสนาเกิดตรงนีข้ึน้มาถึงรู้จักว่า สิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาความทะยานอยาก สิ่งที่เป็น

คณุสมบตัิเป็นคณุธรรมในใจ คณุธรรมในใจมนัเกิดขึน้มาได้อย่างไร  
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ก็มันเกิดขึน้มาจากตัง้แต่อานาปานสตินี่ไง มันเกิดขึน้มาด้วยมรรคญาณไง มันเกิดสัจ

ธรรมขึน้มา พอมนัเกิดแล้ว เห็นไหม สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึน้เป็นธรรมดา สิ่งทัง้หลายทัง้ปวงต้องดบั

ไปเป็นธรรมดา สิ่งที่เกิดขึน้และสิ่งที่จะดับไปนีม้ันเป็นคุณธรรม มันเป็นมรรคเป็นผล ทุกข์ เหตุ

ให้เกิดทกุข์ ทกุข์ดบั วิธีการดบัทกุข์ มนัดบัๆ มนัท าลายทัง้สิน้ๆ แล้วมนัเหลืออะไรล่ะ เหลืออะไร  

เหลือธรรมธาตุ ธาตุแห่งธรรม นี่ไง เสวยวิมุตติสุขๆ ความสุขอันแท้จริงอันนัน้ เพราะ

ความสขุที่แท้จริงอนันัน้ สจัธรรมอนันัน้ เห็นไหม ฟังธรรมๆ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสัม

พุทธเจ้า ทุกคนก็ปรารถนา ทุกคนก็ต้องการ ทุกคนก็แสวงหา การแสวงหาๆ แสวงหาด้วยบุญ

ด้วยกุศลมากน้อยขนาดไหน ด้วยบุญด้วยกุศลมากน้อยขนาดไหน ด้วยผลของวฏัฏะนะ 

การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ คนได้สร้างคณุงามความดีมากมายมหาศาล การสร้าง

มาๆ ไง องค์สมเด็จพระสัมมา-สัมพุทธเจ้า ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย พระสารีบุตร 

พระโมคคัลลานะ การปรารถนาเป็นอัครสาวกเบือ้งซ้ายและเบือ้งขวาก็ต้องสร้างบุญญาธิการ

มามากกว่าพระอรหนัต์โดยทั่วไป พระอรหนัต์โดยทัว่ไปเขาก็ได้สร้างบุญกุศลของเขามาถึงเป็น

สมัมาทิฏฐิ  

คนที่กิเลสหนา กิเลสพอกพูน สร้างสมบุญญาธิการอะไรมา มันไม่ได้สร้างสมบุญญาธิ

การแต่อย่างใดมา มนัไม่มีความเฉลียวใจ ไม่มีสามญัส านึก ไม่มีการควบคมุหวัใจของตน ไม่มี

การท าสัจธรรมความจริงขึน้มาให้เป็นสัจธรรมความจริงขึน้มา ไม่เป็นสัจธรรมความจริงขึน้มา 

เห็นไหม 

แต.่.. แต่ผลของวฏัฏะไง ผลของการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ผู้ที่มีบุญมีกุศลเขาก็เกิด

มาเขาก็เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเหมือนกัน เขาก็สร้างคุณงามความดีของเขา เขาก็มีความ

ซื่อสตัย์สจุริต มีความซื่อตรงกบัธรรมและวินยั 

แต่พวกมีกิเลสตัณหาความทะยานอยากก็เกิดขึน้มาเหมือนกนัๆ ด้วยการครอบง าของ

กิเลส ถ้าการครอบง าของกิเลส ไม่มีสิ่งใดที่มนัรู้สจัจะความจริงขึน้มาในใจของตน ก็ให้กิเลสมนั
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ชกัน าของมนัไป ถ้าชกัน าของมนัไป นัน่มนัอ่อนแออ่อนด้อยไง เพราะมนัอ่อนด้อยกบักิเลสของ

ตัวเอง เพราะไม่มีอ านาจวาสนา เพราะไม่ได้สร้างสมบุญญาธิการมาจนจิตของตนมีก าลังมี

ความเข้มแข็งที่จะศึกษาค้นคว้าหาความจริงขึน้มาในใจของตน 

สมัยพุทธกาลมีมากมายมหาศาล องค์สมเด็จพระสัมมา-สัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึน้

มาแล้ว “จะสอนใครได้หนอ จะสอนใครได้หนอ” จนทอดธุระนะ จนทอดธุระ  

แต่ในความจริงไม่ทอดธุระหรอก ความจริงมันเป็นความจริง  เพราะองค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนามารือ้สัตว์ขนสัตว์ ได้สร้างสมบุญญาธิการมามากมายขนาดนัน้ 

การเกิดเป็นสหชาติๆ เป็นบุญเป็นกุศล แต่! แต่ที่มันจะทอดธุระๆ เพราะมันซับซ้อนไง มันเส้น

ผมบงัภูเขา แล้วมนัเป็นสจัธรรม ปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก เฉพาะใจดวงนัน้เท่านัน้  

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมก็เป็นสมบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสมั

พทุธเจ้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัม-พุทธเจ้าแสดงธรรม ปัญจวคัคีย์เป็นพระอรหันต์ขึน้มาก็เป็น

ธรรมะของปัญจวคัคีย์  

ปัญจวคัคีย์ พระอสัสชิ พระอสัสชิเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตร อญัญาโกณฑญัญะเป็น

สงฆ์องค์แรกของโลก พอไปโปรดหลานของตนเอง พระปณุณมนัตานีบุตร แล้วสดุท้ายอยู่ในป่า

ตลอดเลย นี่ไง อ านาจวาสนาของคนไม่เหมือนกัน  อ านาจวาสนาของคน จริตนิสัยของคน

แตกต่างกนั ความแตกต่างกนัไป แต่ด้วยอ านาจวาสนาขึน้มา ในการประพฤติปฏิบตัินัน้ถ้าเป็น

สจัจะความจริงขึน้มาในหวัใจ นี่มนัสิน้สดุแห่งทกุข์ นี่เป็นยอดปรารถนาของชาวพทุธๆ  

เพราะชาวพทุธเราเกิดมาด้วยอ านาจวาสนาบารมี ไม่มีอ านาจวาสนาบารมีจะไม่ได้นับ

ถือพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเร่ืองกรรม สอนให้เชื่อเร่ืองการกระท า 

ไม่ให้เชื่อสิ่งที่เคารพนบัถือต่างๆ นอกพระพทุธศาสนา  
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แล้วเดี๋ยวนีไ้ปดวูัดดูวาทั่วไปสิ สิ่งรูปเคารพต่างๆ ร้อยแปดพันเก้า มันไปเป็นเร่ืองธุรกิจ

การค้าไปหมดเลย เป็นความเชื่อ ความเชื่อเป็นธุรกิจ นี่เงินมาเท่านัน้เป็นบุญเป็นกุศล แล้วเงิน

เป็นบุญกุศล  

หลวงปู่ แหวนว่าน่ันน่ะไอ้หลังลาย ครูบาอาจารย์ของเรานะ เร่ืองถ้าเป็นธรรมๆ 

แล้วสิ่งนัน้เป็นกระดาษ กระดาษเขาเอาไว้ใช้ช าระหนีต้ามกฎหมาย ไอ้น่ันมันเป็นเร่ือง

ของโลก จิตใจที่ เป็นธรรมๆ แล้วสิ่งที่เป็นธรรมไม่สนใจสิ่งนัน้ น่ีสนใจเร่ืองศีลเร่ือง

ธรรมๆ เร่ืองน า้ใจ เร่ืองคุณงามความดีของหัวใจ เพราะใจของคนที่ เป็นธรรมมันมี

เมตตาธรรม มันมีสัจธรรม มีศีลมีธรรม มันไม่กะล่อน ไม่ปลิน้ปล้อน ไม่ตอแหล ไม่

ตลบตะแลง  

แต่ถ้ากิเลส กิเลสๆ ไง กิเลสในหวัใจของตนมนัไม่รู้จกั พอมนัไม่รู้จกั เพราะการประพฤติ

ปฏิบตัิมนัไม่เข้าสู่หวัใจของตน ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญา เวลามีศีล ศีลมีรัว้รอบขอบ

ชิดของเราขึน้มา ถ้ามีศีลเป็นรัว้รอบขอบชิดแล้ว ศีลก็เป็นศีล  

ศีลก็มีอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด นี่ถ้าอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด 

แล้วนี่ศีลคือความปกติของใจ ถ้าใจมันเป็นปกติแล้ว ถ้าเราจะฝึกหัดประพฤติปฏิบัติ เห็นไหม 

เราจะท าความสงบของใจเข้ามาๆ  

“ท าไมต้องท า?”  

นี่เวลากิเลสมนับิด มนับิดไปเลยนะ คนที่หลงใหลขึน้มานี่ “ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่ง

ปัญญา สมาธิเป็นสมถะ ไม่ต้องไปท า เราไปท ามันจะเสียเวลา มันจะเนิ่นช้า เราใช้ปัญญาไป

เลย นี่ใช้แต่ปัญญา” นี่เวลากิเลสมนับิด มนับิดไปเลยนะ เพราะอะไร  

เพราะว่าครูบาอาจารย์ส าคัญตรงนีไ้ง เราเกิดมาเรามีอ านาจวาสนานะ แล้วมา

ด้วยจริตนิสัยชอบอะไร เวลาเราจะออกฝึกหัดประพฤติปฏิบัติขึน้มา เราแสวงหาครูบา

อาจารย์ของเรา ถ้าแสวงหาครูบาอาจารย์องค์ไหน หรือการประพฤติปฏิบัติแนวทางใด  
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เพราะเวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพาน เวลาท าสงัคายนาแล้วนะ พระ

ที่มีความเชื่อขึน้มาตามความถนัดของตน แตกเป็น ๑๘ นิกาย ๑๘ นิกายคือ ๑๘ กลุ่มไง ๑๘ 

ความเชื่อถือไง ถ้า ๑๘ ความเชื่อถือ ผู้ที่เชื่อถือขนาดไหนก็แล้วแต่ แต่เวลาประพฤติปฏิบตัิไป

แล้วถ้ามันไม่เข้าสู่มชัฌิมาปฏิปทา เข้าสู่ทางสายกลาง เข้าสู่สัจจะความจริงอันนัน้ เขาก็จะไม่

ถึงที่สดุแห่งทกุข์เหมือนกนั  

แต่ในการประพฤติปฏิบัติ คนที่มีอ านาจวาสนามากน้อยขนาดไหน ถ้ามากน้อยขนาด

ไหน ความเชื่อๆ ถ้าความเชื่อของตน เราแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ดีงาม เราก็จะมีครูบาอาจารย์

ที่ดีงามของเรา แต่ถ้าความเชื่อของเรา ความเชื่อมันจริตนิสัยไง อ านาจวาสนาสายบุญสาย

กรรมไง  

“เฮ้ย! มนัน่าสนใจ มนัน่าเข้าใจ”  

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึ งได้สอนเร่ืองกาลามสูตรไง  เราเข้าไปแล้วมัน

น่าเชื่อถือ มันเป็นความชอบ แต่เวลาเราไปประพฤติปฏิบตัิแล้ว เราอย่าเชื่อไง เรามีศรัทธา เรา

ถึงได้ศึกษาพระพุทธศาสนา เรามีศรัทธา เราถึงได้ประพฤติปฏิบัติ แต่เวลาประพฤติปฏิบัติ 

ศรัทธาแก้กิเลสไม่ได้ ศรัทธาแก้กิเลสไม่ได้นะ ถ้ามีสิ่งใดก็แล้วแต่ เราต้องคิดเผื่อไว้ ถ้ามนั

ไม่เป็นอย่างนีล้่ะ  

ดูสิ หลวงตาพระมหาบัวเวลาท่านออกบวช  ออกบวชแล้วก็อยากจะประพฤติปฏิบัติ

ขึน้มา แต่ด้วยอ านาจวาสนาของคนที่สร้างอ านาจวาสนามา ถ้าอยากปฏิบตัิก็ศึกษาให้เป็นมหา

ก่อน ตัง้สัจจะเอาไว้ พอตัง้สัจจะว่าศึกษาแล้วจะมาปฏิบัติ เวลาจะออกปฏิบัติ ศึกษาจนเป็น

มหานะ เอ๊ะ! แล้วถ้ามนัไม่มีล่ะ  

ศึกษานิพพาน ท่านถึงบอกไว้เลย เร่ิมต้นการศึกษา เห็นไหม ศึกษาเร่ิมต้นก็อยากจะเป็น

เทวดา พอศึกษาธรรมะแล้วด้วยวุฒิภาวะความรู้ไง  ก็อยากเป็นเทวดา พอศึกษาไปแล้ว โอ้! 
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เทวดาต ่ากว่าพรหม พรหมละเอียดกว่า อยากเป็นพรหม พออยากเป็นพรหมขึน้มา พรหมก็ยงั

เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ถ้าจะไม่เกิดอีกต้องนิพพาน ก็ศึกษานิพพาน ก็เข้าใจหมดล่ะ  

แต่เวลาจะออกปฏิบัติ เพราะคนเรามันมีกิเลส แล้วถ้ามันไม่มีล่ะ ถ้า! พอถ้าขึน้มา เป๋

แล้ว แต่ก็ด้วยอ านาจวาสนานะ ก่อนที่จะออกประพฤติปฏิบตัิ อธิษฐานเลย ถ้าออกปฏิบัติแล้ว

ได้ผล ถ้านัง่สมาธิในคืนนีใ้ห้รู้ในการนัง่สมาธิก็ได้ ถ้าไม่รู้ ถ้านอนหลบัไปให้เกิดปฏิกิริยาให้รับรู้

ได้ เวลานัง่สมาธิแล้วไม่ได้สิ่งใด นอน นอนคืนนัน้ฝันเลย ฝันไปรอบพระนคร ๓ รอบ  

คือท่านสร้างอ านาจวาสนาบารมีมาขนาดนัน้  เราพูดถึงเห็นว่ากิเลสมันร้ายกาจขนาด

ไหน สร้างอ านาจวาสนาบารมีขนาดนัน้ และตัง้เป้าไว้ขนาดนัน้ ต้องศึกษาก่อน ศึกษาก็ศึกษา

เร่ืองธรรมะนี่แหละ ภาคปริยัติๆ ทรงจ าธรรมวินัย เวลาจะออกปฏิบัติ กิเลสมันยังแสดงฤทธ์ิ

แสดงเดช แล้วถ้ามนัไม่มีล่ะ ฉะนัน้ จะต้องหาครูบาอาจารย์ที่ลงใจ ก็ไปหาหลวงปู่ มัน่  

หลวงปู่ มั่นท่านถามเลย เวลาไปถึง เพราะหลวงปู่ มั่นท่านมีคุณธรรมในหัวใจของท่าน 

“มหามาหาอะไร มาหานิพพานใช่ไหม นิพพานไม่ได้อยู่ในภูเขาเลากา ไม่ได้อยู่ในวัตถุสิ่งใด

ทัง้สิน้ มนัอยู่ในหวัใจของคน หวัใจที่มีกิเลสนี่แหละ แต!่ แต่ไม่รู้จกักิเลส ไม่เห็นกิเลส”  

มันเร่ิมต้นฝึกหัดมันมีการแต่ศึกษามา ศึกษามาก็ได้แต่ชื่อเสียงเรียงนามมันมา ศึกษา

จนเป็นมหา ท าไมมนัจะไม่เข้าใจ เข้าใจทัง้นัน้ แต่เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านพดูเลย  

“ศึกษามาแล้วให้ใส่ในลิน้ชักสมองไว้นะ  แล้วลั่นกุญแจมันไว้อย่าให้มันออกมา  ถ้า

ออกมาแล้วมันจะสร้างภาพ การสร้างภาพการรู้โจทย์ก่อน แล้วท าสิ่งใดมันยากไปหมด มนัจะ

เตะ มนัจะถีบกนั มนัจะสร้างปัญหาให้มากมายมหาศาล ให้ใส่ลิน้ชกัสมองไว้ แล้วลัน่กุญแจไว้”  

ท่านก็เชื่อ ท่านก็ท าของท่านแบบนัน้ เวลามีอะไรสงสยัขึน้มา ท่านปิดเลย เอาข้อเท็จจริง 

เอาปัจจุบัน เอาการกระท า เวลาประพฤติปฏิบัติไปแล้ว หลวงปู่ มั่นท่านยืนยันไว้เลย ถึงที่สุด

แล้ว ไอ้ที่ศึกษามา ไอ้ที่ภาคปริยตัินะ ไอ้ที่ทรงจ าธรรมวินยัๆ นัน่ชื่อเสียงเรียงนามของมนั แต่ถ้า
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เวลาประพฤติปฏิบัติตามความเป็นจริงขึน้มาแล้ว ถ้าข้อเท็จจริงของเรา เรารู้จริงเห็นจริงอย่าง

นัน้ มนัเป็นอนัเดียวกนัเลยนะ  

ค าว่า “เป็นอันเดียวกันเลย” มันไม่มีความลังเลสงสัย แล้วมันยกย่องบูชานะ ครูบา

อาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติธรรม ท่านเคารพบูชาธรรมและวินัย องค์สมเด็จพระสัมมาสัม

พทุธเจ้าประเสริฐสดุ นี่มนัจะเหยียบจะย ่าหรือจะตีตนเสมอมนัเป็นไปไม่ได้ มนัเป็นไปไม่ได้เลย

ล่ะ มนัเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  

แต่ส่ิงที่จะเป็นไปไม่ได้ มนัต้องเกิดความจริงก่อนไง มนัต้องเกิดสจัจะเกิดความจริง สิ่งที่

เป็นไปได้ในหัวใจดวงนัน้ ถ้าในหัวใจดวงนัน้เร่ิมต้นจะออกประพฤติปฏิบัติขึน้มาแล้วล้มลุก

คลุกคลานขนาดไหน “หลวงปู่ มั่นเป่ากระหม่อมเรามา หลวงปู่ มั่นเป่ากระหม่อมเรามา” 

ท่านเคารพบูชาหลวงปู่ มัน่มากมายมหาศาล เพราะหลวงปู่ มัน่เป่ากระหม่อมเรามา  

ไอ้พวกที่จะประพฤติปฏิบตัิขึน้มานี่ รุ่นลกูรุ่นหลานขึน้มานี่มาฟังธรรมๆ ขึน้มาแล้ว ในใจ

หากประพฤติปฏิบตัิขึน้มาถ้ามันไม่ได้สัจจะได้ความจริง แล้วไม่เคยเห็นกิเลส แล้วไม่รู้จกักิเลส 

แล้วปฏิบตัิก็ปฏิบตัิไป ก็ล้มลกุคลกุคลานจบัต้นชนปลายสิ่งใดไม่ได้เลย  

เวลาครูบาอาจารย์ท่านสอนนะ ท่านบอก “ให้ท าความสงบของใจเข้ามาก่อน ท า

ความสงบของใจเข้ามาก่อน” แล้วท าท าไมล่ะ ก็ท าให้ผู้ที่ประพฤติปฏิบตัินัน้ร่มเย็นเป็นสขุ นี่

ทุกข์ เหตุที่เกิดทุกข์ ทุกข์ดับ วิธีการดับทุกข์ ทุกข์เป็นอริยสัจ ทุกข์เป็นความจริง คนที่เกิดมานี่

ทกุข์ทกุดวงใจ ทกุข์ทกุครอบครัว ทกุหวัใจ  

ทกุข์เป็นอริยสจั ทกุข์ครอบคลมุสตัว์โลกทัง้หมด แล้วทกุข์น่าดเูลย แล้วมีศรัทธามีความ

เชื่อในพระพุทธศาสนา แล้วมาบวชๆ ของเรา เห็นไหม ทุกข์ควรก าหนด สมุทัยควรละ เรา

ต้องการก าจดัทุกข์ให้ออกไปจากหัวใจให้สิน้สุด แต่ แต่การจะก าจดัทุกข์ มันต้องรู้จักทุกข์ มัน

ต้องเข้าไปสู่ข้อเท็จจริงอนันัน้  
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ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ มันต้องมีเหตมีุผล มีที่มาที่ไปของมนั 

มนัไม่เกิดลอยๆ ขึน้มาหรอก นี่ถ้ามนัเกิดลอยๆ ขึน้มา ทกุข์มนัก็ต้องอยู่โดยเหมือนเป็นวตัถุธาตุ 

อยู่ค า้ฟ้าอยู่อย่างนัน้นะสิ มันไม่ใช่ ทุกข์ควรก าหนด สมุทัยควรละ มันทุกข์ๆ เกิดๆ ดับๆ เกิดๆ 

ดับๆ อยู่อย่างนัน้ มันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เดี๋ยวปลิน้เดี๋ยวปล้อน เดี๋ยวหลอกเดี๋ยวลวง เดี๋ยวเยิน

เดี๋ยวยอ เดี๋ยวยกเดี๋ยวย่องอยู่อย่างนัน้  

มันชักน า มันคอยครอบคลุมครอบง าอยู่อย่างนัน้นะ มันถึงพออยู่พอทนกันมาได้ไง พอ

อยู่พอทนกันมาได้เพราะมันไม่เข้าใจทกุข์ไง ถ้าไม่เข้าใจทกุข์ มันไม่เผชิญหน้ากบัทุกข์ มันก็ไม่

รู้จกัทกุข์ขึน้มาไง มนัก็ไม่รู้จกัอริยสจั ไม่รู้จกัความจริงขึน้มาไง  

แต่ครูบาอาจารย์ท่าน เห็นไหม ท่านถึงให้ท าความสงบของใจเข้ามาก่อน ท าความสงบ

ของใจเข้ามาก่อน เพราะท าความสงบของใจของเราเข้ามาเพ่ือบรรเทาทุกข์ไง  บรรเทาทุกข์ให้

มันมีความสุข สุขอ่ืนใดเท่ากับจิตสงบไม่มี สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แต่มันท าไม่เป็น ครูบา

อาจารย์ที่เป็นธรรมๆ ท่านยืนยันนะ ถ้าสมาธิยังท าไม่เป็น มันจะประพฤติปฏิบัติกันได้อย่างไร 

ถ้าท าสมาธิเป็น มนัต้องรู้จกัสมาธิสิ  

คนเราเกิดมา เราท าหน้าที่การงานของเรา เงินบาท เงินสลึง เรารู้จักทัง้สิน้ แบงก์ร้อย 

แบงก์บาท แบงก์สิบ เราไม่รู้จกัใช่ไหม ถ้าเราไม่รู้จกัแบงก์ร้อย แบงก์บาท เราไม่รู้จกัแบงก์พันนี่

เราจะอยู่กบัสังคมอย่างไร เพราะเราก็ต้องใช้จ่ายเงินทองเหล่านีเ้หมือนกัน นี่เงินทองทุกอย่าง

นะ ถ้าเห็นไหม เหรียญบาท เหรียญห้าบาท ถ้ารัฐเขาประกาศเลิกใช้ เราก็รู้ ถ้าเขาท าเหรียญ

ใหม่ เราก็รู้ เราต้องรู้ทัง้สิน้ทัง้นัน้ เพราะมันเป็นเส้นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจ  มันเป็นเส้น

เลือดใหญ่ของการซือ้ขายแลกเปล่ียน ต้องการด ารงชีพ 

ไอ้นี่ก็เหมือนกัน สมาธิๆ ถ้าศีล สมาธิ ปัญญา ถ้าท าสมาธิไม่เป็น เฮ้ย! เส้นเลือดใหญ่

ของการประพฤติปฏิบัติมันขาดไปหรือ ถ้ามันถ้าเส้นเลือดใหญ่มันขาดไป เส้นเลือดใหญ่ขาด 

มนษุย์อยู่ไม่ได้นะ ตาย ถ้าเส้นเลือดใหญ่ขาด เลือดมนัไหลไม่หยดุ อยู่ไม่ได้หรอก เสียชีวิต 
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แต่นี่ท าสมาธิไม่เป็น ท าสมาธิไม่เป็น แล้วปากจ้อยๆ นะ มนัเป็นไปได้อย่างไร มนัเป็นไป

ไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้ เพราะมันไม่รู้จักสมาธิไง ถ้ายังท าสมาธิกันไม่เป็นแล้วเกิดภาวนามย

ปัญญาขึน้มาได้อย่างไร  

ภาวนามยปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาที่เกิดจากสัมมาสมาธิ

เป็นพืน้ฐาน แล้วเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาที่จะรู้แจ้ง ปัญญาที่เป็นวิปัสสนาการรู้แจ้งใน

กิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของตนมนัเกิดอย่างไร 

นี่ไง เวลาถ้าเป็นสจัจะเป็นความจริงขึน้มา ถ้ามนัประพฤติปฏิบตัิตามความเป็นจริง มนั

รู้จริงของมัน มันจะเห็นตามความเป็นจริง เงินบาท เงินแบงก์ เงินร้อย เงินห้าร้อย เงินพัน มัน

ต้องรู้จกั มนัรู้จกัไม่รู้จกัธรรมดาด้วยนะ มนัต้องรู้จกัแล้วมีในกระเป๋าด้วย มนัต้องมีเงินสดมีเงิน

ของเรา ไม่มีก็มีการ์ดรูด มนัต้องมีเครดิต มนัต้องมีเงินมีทอง เราถึงจะใช้ด ารงชีพได้ตามปกติ 

สมัมาสมาธิ สมัมาสมาธิท าไม่เป็นท าไม่ได้ ถ้าสมัมาสมาธิท าไม่เป็นท าไม่ได้จะยกขึน้สู่

วิปัสสนาเป็นไปไม่ได้ แค่สมาธินะ สติ สมาธิ ปัญญา สติก็ต้องเป็นสัมมาสติในการประพฤติ

ปฏิบัติตามความเป็นจริงขึน้มาถ้ามันเป็นมรรคเป็นผล แต่ถ้ามันท าไม่ได้ เห็นไหม มันท าไม่ได้

มนัก็ไม่รู้ไม่เห็น กิเลสมนัก็บิด มนับิดของมนัไปเลยนะ กิเลสบิด กิเลสมนัหลอก  

ศีล สมาธิ ปัญญา มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลางทางในการช าระล้างกิเลส  แล้วถ้า

กิเลสมนับิดไปจบแล้ว สมาธิก็ว่างๆ ตามแต่กิเลสจะบิดไป แล้วก็ย ่ายีไง ย ่ายีเหยียดหยาม ย ่ายี

พระพุทธศาสนาด้วยทิฏฐิมานะความเห็นของตน แล้วก็ยกย่องนะ หันกลับมา หันกลับมาเพ่ง

โทษ หนักลบัมาท าลาย มนัเป็นไปอย่างนัน้ได้อย่างไร 

เวลาครูบาอาจารย์ของเรานะ ท่านเคารพบูชามาก แม้แต่ชาวพทุธนะ พระรัตนตรัย พระ

พทุธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นแก้วสารพดันึกของเรา เราเคารพบูชาของเรานะ ท าสิ่งใดก็กลวัเป็น

บาปเป็นกรรม ท าสิ่งใดก็กลวัผิดศีลผิดธรรม แต่เวลาประพฤติปฏิบตัิถ้าตามความเป็นจริงขึน้มา

มนัก็จะเห็นจริง เห็นตามความเป็นจริง สต ิสมาธิ ปัญญา  
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ถ้าในการประพฤติปฏิบัติตามข้อเท็จจริง นีค้ือไม่ใช่ปริยัติศึกษาแต่ชื่อแต่เสียงของมัน 

การศึกษาชื่อเสียงของมัน แต่กิเลสตณัหาความทะยานอยากของเรามันก็บิดก็พลิกก็แพลง เรา

ก็ไม่รู้จริงของเรา แต่ถ้าเราประพฤติปฏิบตัิตามความเป็นจริง แล้วมีครูบาอาจารย์ที่ดีงาม ครูบา

อาจารย์ที่ดีงามสายหลวงปู่ มัน่ สายหลวงปู่ มัน่ เห็นไหม ท่านจะคุ้มครองดแูล การคุ้มครองดแูล 

การคุ้มครองดแูล “แก้จิตแก้ยากนะ แก้จิตแก้ยากนะ แต่แก้จิตแก้ยากนะ ผู้เฒ่าจะแก้ว่ะ”  

ถ้าผู้เฒ่าจะแก้ว่ะ เห็นไหม เวลาหลวงตาพระมหาบัว ครูบาอาจารย์ของเราท่าน

พูด “หลวงปู่ มั่นเป่ากระหม่อมเรามา หลวงปู่ มั่นเป่ากระหม่อมเรามา” คือ ท่านคุ้มครอง

ดูแลมา รักษามา ท่านรักษามาตามความเป็นจริง สิ่งที่รักษามาตามความเป็นจริง มันได้ตัว

จริงมา มนัได้สจัจะได้ความจริงขึน้มา ไอ้ชื่อไอ้เสียง เราก็ศึกษา เราก็รู้ได้ แล้วถ้าไม่ได้ตวัจริงมนั

มา มนัจะไม่รู้จกั แล้วมนัจะไม่เห็นหน้ากิเลส  

แต่ถ้าจิตมนัสงบระงบัเข้ามา เห็นไหม จิตสงบ ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญา ถ้า

มีสติมีปัญญามันจะเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นจิต จิต

เห็นจิตเป็นมรรค ถ้าจิตเห็นจิตเป็นมรรคขึน้มา เห็นไหม สิ่งนัน้เป็นการกระท าตามความเป็นจริง

ที่มนัจะเกิดขึน้ตามความเป็นจริง นีถ้้ามนัเป็นจริง  

แต่ถ้าคนที่ไม่มีอ านาจวาสนา กิเลสมนับิดไปเลย กิเลสมนับิดไปว่าส่ิงที่ว่างๆ มนัก็ว่าสิ่ง

นัน้เป็นสมาธิๆ ขึน้มา ถ้ามนัรู้มนัเห็นสิ่งใดขึน้มามนัก็ว่าสิ่งนัน้เป็นธรรมๆ เวลากิเลสมนับิด มนั

บิดไปแล้วนะ มันหันกลับมาเหยียบย ่าท าลาย หันกลับมาเหยียบย ่าท าลายธรรมและวินัยของ

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าว่าอนันัน้มนัเป็นความผิดพลาด อนันัน้เป็นการเสียหาย อนันัน้

ไม่ถกูต้องชอบธรรม แล้วก็ไปสร้างกลุ่มก้อนของตน  

เวลากิเลสมันบิด มันบิดออกไปอย่างนัน้ มันบิด บิดแล้ว มันท าให้ห่างออกไปจาก

พระพทุธศาสนา สร้างเป็นกลุ่มเป็นก้อน เป็นความรู้ความเห็นของของตนของคนขึน้มา มนัเป็น

ไสยศาสตร์ไปแล้ว พอมนัเป็นไสยศาสตร์มนัก็ไม่เข้าสู่มรรคสู่ผลน่ะสิ แล้วเวลาธรรมของเรามนัก็

เป็นเร่ืองโลกๆ เร่ืองโลกๆ ถ้าตัง้กลุ่มตัง้ก้อนขึน้มาว่าตนเองเป็นผู้ที่ประหยัดมัธยัสถ์ เป็นคนที่
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เห็นแต่เป็นศีลเป็นธรรมเป็นความดี นัน้ก็บิดออกไปเป็นเร่ืองโลก เร่ืองโลกคือเร่ืองวิทยาศาสตร์ 

เร่ืองโลก เร่ืองสขุภาวะ  

แต่ถ้าเป็นธรรม เป็นธรรมคือการแก้กิเลส กิเลสมนัอยู่ที่ไหน กิเลสมนัอยู่ในหวัใจของคน 

ถ้ากิเลสอยู่ในหัวใจของคน “อ้าว! ก็กิเลสเป็นนามธรรม จะไปรู้ไปเห็นมันได้อย่างไร กิเลสเป็น

นามธรรม”  

เพราะกิเลสพอมนับิดแล้วนะ มนัไม่เห็นตวัมนัเอง แล้วพอไม่เห็นมนัแล้วมันยงัอ้าง อ้าง

เพ่ือคุ้มครองตัวมันนะ กิเลสมันบิดออกไปแล้วมันยงัอ้างอิงว่ามันรู้มันเห็น มันเหนือกว่า กิเลส

มนัตบ มนัปิดหปิูดตา แล้วมนัตบหวั ตบหวัใจของตน เหยียบย ่าท าลายหวัใจของตน ไม่รู้ตวันัน่ 

มนัยิ่งห่างออกไปๆ เวลากิเลสมนับิด บิดออกไป 

เวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัตินะ พระกรรมฐาน พระกรรมฐานเวลาอยู่ใกล้

ครูบาอาจารย์ของเราเข้ามาๆ เวลาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ขึน้มาก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมนี่แหละ  

ภาวนาไม่เป็น ภาวนาไม่เป็นนะ ไอ้นี่มันบิดแล้วมันพลิว้ๆ เวลามันพลิว้เลยนะ มันจ าขีป้ากมา

พดูล่ะ “เวลาประพฤติปฏิบตัิขึน้มานี่ให้วาง ให้วาง สิ่งนัน้เราวางแล้ว สิ่งนัน้เราวางแล้ว” 

วางอะไร? แล้ววางอย่างไร? วางแล้วคุณสมบัติเป็นอย่างไร ถ้ามันเป็นความจริงเพราะ

อะไร? 

เพราะท าสมาธิไม่เป็นเหมือนกัน ถ้าท าสมาธิเป็น คนที่ท าความสงบของใจมันมีอะไร 

มันมีศีล ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลคือความปกติของใจ แล้วถ้าศีลมันทุศีลล่ะ มันโกหกมดเท็จ มัน

แสวงหา โมฆบุรุษตายเพราะลาภ ลาภสกัการะต่างๆ มนัออกนอกลู่นอกทาง มนัเป็นเร่ืองโลกๆ 

ทัง้สิน้ ถ้ามนัเป็นเร่ืองโลกๆ ทัง้สิน้มนัจะเข้าสู่สมาธิตรงไหน  

แต่ถ้าคนที่ประพฤติปฏิบตัิ เวลาครูบาอาจารย์ของเราวางข้อวตัรปฏิบตัิไว้แล้วอย่าไปมัว่

สมุ อย่าไปคุ้นเคยกบัใคร การคุ้นเคยกบัเขามันเป็นภาระ เป็นความรับผิดชอบทัง้สิน้ เวลาออก

ธุดงค์ถ้าเป็นไปได้ให้ไปองค์เดียว ถ้าไปสององค์ขึน้มามนัก็มีความผกูพนัมีภาระ ใจมนัเกาะมัน
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เกี่ยวทัง้สิน้ สิ่งที่ว่าท่านถึงไม่ให้ไปยุ่งไปเกีย่ว คนที่ประพฤติปฏิบตัิ พระกรรมฐาน พระกรรมฐาน

เขาจะหาอยู่ในที่สงบสงดัขึน้มา 

ในวิสุทธิมรรค เห็นไหม วัดสร้างใหม่อย่าไป ท่าน า้อย่าไป ต้นไม้ที่มีลูก ต้นไม้ที่มีผล 

เพราะต้นไม้ที่มีผลมันจะมีนกมีสัตว์มาหากิน แล้วสัตว์มันก็จะล่ากับสัตว์ นี่กรรมฐานเขาเป็น

แบบนี ้ถ้ากรรมฐานเขาเป็นแบบนี  ้เห็นไหม นี่พูดถึงกรรมฐานนะ นี่ฐานที่ตัง้แห่งการงาน ถ้า

ฐานที่ตัง้ถ้าไม่บิดไม่พลิว้ นี่พลิว้ไปเลยนะ เป็นพระกรรมฐานแต่คลุกคลีตีโมงอยู่กับเร่ืองโลกๆ 

มนัเป็นเร่ืองโลก โลกกบัธรรม โลกกบัธรรม 

เวลาครูบาอาจารย์ท่านสอนนะ อย่าเข้าไปคลุกคลี อย่าเข้าไปเร่ืองโลก เพราะกิเลสมนั

ร้ายกาจอยู่แล้ว กิเลสในหวัใจของเรามนัชอบสะดวก มนัชอบสบาย แล้วมนัมกัง่าย การปฏิบัติ

นอนหลับไปแล้วตื่นมาเป็นพระอรหันต์  การประพฤติปฏิบัติไปจินตนาการว่าท าสิ่งใดก็จะ

ประสบความส าเร็จ ท าสิ่งใดน่ะ กิเลสมนัพลิกมนัแพลงอยู่แล้วไง แล้วไม่รู้จกัมนั แล้วไม่เห็นมนั  

แต่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น ครูบาอาจารย์ของเราเห็นมัน เห็นมันแล้วเห็นเหตุด้วย เหตุ 

เพราะเหตุใดกิเลสถึงได้เฟ่ืองฟูในใจของนักประพฤติปฏิบัติ  เพราะเหตุใดกิเลสมันจะคอตก 

เพราะเหตใุดกิเลสมนัจะหงอยเหงา นี่ไง สปัปายะ ๔ สถานที่เป็นสปัปายะ อาหารเป็นสปัปายะ 

ครูบาอาจารย์เป็นสัปปายะ หมู่คณะเป็นสัปปายะ นี่สัปปายะๆ สัปปายะคือความพอดีสมดุล

กบัการงานในการประพฤติปฏิบตัิ  

แล้วในการประพฤติปฏิบัติขึน้มา ครูบาอาจารย์ของเราเวลาท่านไป ไปองค์เดียว เวลา

ออกธุดงค์ไปหาบ้านน้อยๆ ขึน้มานี่ เพราะอะไร เพราะถ้าบ้านใหญ่ๆ ขึน้มาแล้วเขาจะมากวน 

เขาเห็นพระธุดงค์มาแล้ว ทกุคนก็อยากจะได้ของดี อยากจะได้คาถาอาคมจากพระธุดงค์ๆ ไง 

เวลาพระธุดงค์ เขาธุดงค์ไปแล้วเขายงัระวงัตวัของเขา เห็นไหม นี่ความระวงัตวัของเขา 

ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะที่จะรักษาตัวเขารอดไปไง  เขาไม่ให้คลุกคลี ไม่ให้คลุกคลีตีโมง เห็นไหม 
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เพราะเขาพยายามจะแสวงหา จะค้นคว้าหากิเลสของเขาให้ได้ ถ้าเขาแสวงหาเขาค้นคว้าหา

กิเลสของเขาได้ ในการประพฤติปฏิบตัิของเขานัน่มนัจะเป็นสจัจะเป็นความจริงของเขา  

นี่มีความซื่อสัตย์ ถ้ามีความซื่อสัตย์ เห็นไหม มันถึงมีอ านาจวาสนา คนที่มีอ านาจ

วาสนาเขาประพฤติปฏิบตัิตามความเป็นจริงของเขา ถ้าตามความเป็นจริงของเขา เขาท าขึน้มา

โดยความซื่อตรง โดยสัจจะโดยความจริง ให้มันเป็นข้อเท็จจริงขึน้มา ท าสมาธิก็ให้เป็นสมาธิ

จริงๆ ถ้าเป็นสมาธิจริงๆ ขึน้มา กว่าจะเป็นสมาธิได้ เขาต้องมีสติสัมปชัญญะ มีการกระท า

ขนาดไหนถึงเป็นสมาธิของเขาได้  

เขามาคลกุคลีตีโมงให้เป็นเร่ืองโลกๆ อย่างนีม้นัเป็นไปได้ไง เห็นไหม แล้วบอกว่ามนัเป็น

การประพฤติปฏิบตัิธรรม นี่กิเลสมนัพลิว้ มนัพลิว้ไปเลยนะ อนันัน้ก็เป็นธรรม อนันีก้็เป็นธรรม  

ธรรมอะไรอย่างนัน้ ปล่อยวาง ใครปล่อยวางอะไร จิตเห็นอาการของจิต ขนาดสมาธิยัง

ท าไม่เป็น ถ้าสมาธิมันท าเป็น อารมณ์อะไร ไอ้ว่างๆ นั่นคืออารมณ์ทัง้สิน้ แล้วถ้าวางอารมณ์

แล้วมันเหลืออะไร ถ้ามันขาดสติ มันขาดจิตของตน ขาดความเป็นอิสระ มันจะเป็นสมาธิ

ตรงไหน  

วาง  ถ้าวางอารมณ์ก็เป็นสมาธิ  ถ้าเ ป็นสัมมาสมาธิ  ถ้ามีสติสัมปชัญญะ  ถ้ามี

สติสัมปชัญญะสัมมาสมาธิมันจะมีก าลังของมัน ถ้ามีก าลังของมันขึน้มา การรักษา ถ้าคนท า

สมาธิได้แล้วจะช านาญในวสีในการเข้าและการออก  

สมาธิเกิดจากจิตไม่ใช่จิต แล้วสมาธิเกิดจากจิตไม่ใช่จิต จิตมันอยู่ตลอดเวลา แต่จิตนี ้

มันโดนครอบง าโดยอวิชชา เจ้าวัฏจักรมันครอบง าหัวใจดวงนีอ้ยู่แล้ว หัวใจดวงนีไ้ม่เคยเป็น

อิสระใดทัง้สิน้ แล้วไม่รู้จกัว่าการเป็นอิสระจะท าอย่างไรให้เป็นอิสระขึน้มาได้ ถ้าการเป็นอิสระ

ขึน้มาได้ เพราะเราปุถุชนคนหนา ปุถุชนคนหนาจับต้องสิ่งใดไปก็คิดว่าเป็นใจๆ เห็นไหม ว่าดู

จิต ดจูิต เห็นไหม นัน่กิเลสปิด กิเลสมนับิด มนับิดว่าดจูิต ดจูิต  
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แต่เวลาหลวงปู่ ดูลย์ที่ ท่านเป็นคนอบรมบ่มเพาะ  ท่านสอนให้การดูจิต ดูจิต 

ท่านให้มีสติสัมปชัญญะ ดูด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยการแสวงหา ด้วยการค้นคว้า ด้วย

การกระท า ให้เท่าทันกับกิเลสตัณหาความทะยานอยากของตน คิดเท่าไรก็ไม่รู้ต้อง

หยุดคิด การหยุดคิด หยุดคิดด้วยสติด้วยปัญญา  

เขาดูจิตอย่างนัน้ ไม่ใช่กิเลสมันบิด ดูจิตก็ดูอารมณ์ไง ดูจิต ดูจิต จิตมันอยู่ไหน จิตมัน

โดนอะไรครอบง ามนัอยู่ จิตเป็นอิสระหรือไม่ จิตไม่เป็นอิสระ จิตมนัมีสญัญาอารมณ์มนัอยู่จะดู

อะไร ก็ดสูญัญาอารมณ์ไง แล้วถ้าดสูญัญาอารมณ์ สญัญาอารมณ์มนัเป็นจิตตรงไหน  

ค าว่า “อารมณ์” อารมณ์เป็นจิตหรือ แล้วพดูถึงว่าจะท าความสงบของใจ ท าความสงบ

ของใจ ยงัท าสมาธิไม่เป็น ท าความสงบใจไม่ได้ แล้วมนัจะเข้าไปสู่สจัจะความจริงตรงไหน มนั

เข้าสู่สัจจะความจริงไม่ได้ แล้วเวลามันพูดนะ เพราะเข้าสู่สัจจะความจริงไม่ได้ มันก็เลยจ าขี ้

ปากมาไง พลิว้ไปเลยนะ “ไอ้นัน่ก็เป็นกิเลส ไอ้นี่ก็เป็นกิเลส อนันีก้็เป็นธรรม”  

กาลามสูตร อย่าเชื่อ ห้ามเชื่อ เพราะกิเลสมันพลิว้ กิเลสมันพลิว้เพราะอะไร เพราะไม่

รู้จกักิเลสไง กิเลสมนัร้ายกาจนกั กิเลสมนัครอบง าใครก็แล้วแต่นะ แล้วมนัพลิว้ไปตามแต่กิเลส 

แล้วพลิว้ไปโดยสัญชาตญาณ พลิว้ไปโดยการแสวงหาผลประโยชน์ไง  หลอกลวงตนและ

หลอกลวงผู้ อ่ืน  หลอกลวงตนเพราะสิ่งที่พลิว้จะพลิว้ขนาดไหน  กาลเวลามันพิสูจน์ได้นะ 

กาลเวลาพิสจูน์ได้ว่าสิ่งที่พลิว้มนัถกูหรือมนัผิด  

แล้วเวลาส่ิงที่พลิว้ไปแล้วนะ สิง่ที่ยืนยนักนัโดยธรรมว่ามนัผิด มนัผิด วางๆ วางอย่างไร 

เม่ือก่อนพดูมาก เดี่ยวนีพ้ดูอีกไหม เพราะอะไร เพราะมนัมีคนโต้แย้งแล้ว แต่ก่อนแหม! พลิว้ไป

เลย ถ้าพลิว้แสดงว่าไม่เคยเห็นกิเลส แล้วไม่รู้จักกิเลส กิเลสมันถึงได้บิดให้ผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิ 

บิดไปสู่การอยู่ใต้อ านาจของมัน บิดให้ปิดกัน้ในการกระท า เวลาพลิว้เลย ก็หลงใหลไป เข้าใจ

ว่า แล้วพยายามจะชกัน าให้คนอ่ืนเห็นตามความพลิว้ของตน มนัไม่เป็นความจริงทัง้สิน้  

แต่เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น ท่านสอนให้ท าความสงบของใจเข้ามาก่อน การท า

ความสงบของใจเข้ามาก่อนนะ ความเพียรชอบ การท าด้วยความเพียรชอบ ด้วยความวิริยะ 
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ด้วยความอุตสาหะจะต้องท าด้วยการตัง้สติ การตัง้สติแล้วถ้าขาดสติ หรือพลิว้และบิดไปตาม

อ านาจของกิเลสเป็นการปฏิบตัิธรรมเพ่ือบูชากิเลส ไม่ใช่ปฏิบตัิธรรมเพ่ือสจัธรรม  

ปฏิบัติธรรมเพ่ือสัจธรรม เราท าความเพียร ท าความวิริยะอุตสาหะ คนเราจะล่วงพ้น

ทุกข์ด้วยความเพียร แต่ความเพียรเพราะเรามีกิเลสตัณหาความทะยานอยาก ๑. ๒. งานที่ไม่

เคยท าหนึ่ง ๓. สิ่งที่ท าแล้วนะลงทนุลงแรงไปแล้ว เราไม่รู้สิ่งที่มนัเกิดขึน้มนัจะเป็นจริงตอนไหน

และเป็นจริงอย่างไร เรายงัไม่เคยได้สมัผสัไง ปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโกยงัไม่ได้สมัผสั  

ในการประพฤติปฏิบัติขึน้มา กาลามสูตร อย่าให้เชื่อใดๆ ทัง้สิน้ ให้วางหัวใจเราเป็น

กลาง วางหัวใจ เห็นไหม เวลาศึกษา ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว

กอดองค์สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจ้า ยึดมั่นในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เอาไว้เลย เพราะ

เราเชื่อมั่นว่าเราได้อยู่ใกล้ชิดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็น

แก้วสารพัดนึก เป็นสิ่งที่เราควรเคารพบูชา แล้วเป็นการกระท าที่มันจะเกิดขึน้ในหัวใจของเรา 

แล้วเวลาจะประพฤติปฏิบตัิ วาง  

เวลาเราจะมั่นคงในศรัทธาความเชื่อของเราในพระรัตนตรัย  ในพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ แต่ไม่เชื่อไอ้พวกที่กิเลสมันบิดแล้วมันพลิว้ไปตามกิเลสที่มันพูดออกมา  ไม่สน เอา

ความจริงๆ ไง  

ถ้าเอาความจริงขึน้มา เราเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาของเรา เราท าความสงบในใจของ

เราเข้ามา ถ้าท าความสงบของใจเข้ามาจะรู้ได้ ถ้าใจมนัไม่สงบมันฟุ้งซ่านมนัทกุข์มันยาก แล้ว

ถ้ามนัเฉยๆ ของมนัอยู่ ส่วนใหญ่แล้วถ้ามนัทนั มนัเท่าทนัมนัจะเฉยๆ เฉยๆ นัน่น่ะ ตวักิเลสเลย

ล่ะ ไอ้พวกกิเลสมันบิดมันบอกว่า “มันเป็นอุเบกขา แล้วธรรมะจะเกิดตรงอุเบกขา” มันเป็น

ตณัหา มนัเป็นอตัตา มนัจะเกิดธรรมะได้อย่างไร อเุบกขาๆ ก็เป็นความคิดของตนไง  

เราพยายามท าความสงบของใจเข้ามา ท าความสงบของใจเข้ามา เพราะถ้าจิตมนัสงบ

มนัจะมีความสขุ จิตสงบ ถ้าจิตมนัไม่สงบ ไม่สงบ เราก็พยายามท าของเรา ศีล สมาธิ ปัญญา 



กิเลสบิดพล้ิว ๒๐ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

ศีลเป็นความปกติของใจ ถ้าเรามีศีลของเรา ถ้าคนเร่ิมต้นถือศีลมนัหงุดหงิดนะ กิเลสมนั

เคยอิสระ กิเลสอิสระนี่แหม! มันสัจจะความจริง กิเลสเสรี แล้วพอเราศึกษาธรรมะขององค์

สมเด็จ-พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เรามีอ านาจวาสนาของเรา มีอ านาจวาสนานะ  

ถ้าไม่มีอ านาจวาสนา  เราเป็นชาวพุทธ  ชาวพุทธนะ เราลงทะเบียนว่าเรานับถือ

พระพุทธศาสนา บางคนอาย กระดากอาย เพราะเห็นพระ เห็นพระพุทธศาสนามันเป็นเร่ืองครึ

เร่ืองล้าสมัยหนึ่ง เห็นเร่ืองพระเร่ืองกิเลสไม่ถกูชะตาหนึ่ง มันไม่ต้องการไง เพราะพระก็มาจาก

คน พระก็มาจากคน พระก็เหมือนคน ท าไมจะต้องเคารพบูชา ก็เลยมีแต่นบัถือพระพทุธกบัพระ

ธรรมเท่านัน้ พระสงฆ์ยกไว้  

แต่อ านาจวาสนานะ เราเกิดมากึ่งกลางพระพทุธศาสนา กึ่งกลางพระพุทธศาสนา องค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจารึกไว้ในพระไตรปิฎก  “กึ่งกลางพระพุทธศาสนา ศาสนาจะ

เจริญอีกหนหนึ่ง ศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่ง”  

ถ้าศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่ ง หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่ นท่านประพฤติปฏิบัติ

ขึน้มาท่ามกลางกึ่งกลางพระพุทธศาสนา แล้วท่านประพฤติปฏิบัติของท่านขึน้มาในวง

พระกรรมฐานของเรา เราเช่ือมั่นกันว่าหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นเป็นพระอรหันต์ ครบ

สมบูรณ์แบบ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

ถ้าเราเห็นพระโดยทัว่ไปที่ประพฤติปฏิบตัิขึน้มาแล้วมนัขดัหูขดัตา เรายอมรับความเป็น

พระในพระสงฆ์นัน้ เราก็คิดคดัค้านอยู่ในหวัใจ  

แต่เราไม่เคยเห็น เราไม่เคยเห็นหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ เราไม่เคยเห็นพระอรหนัต์ เราก็

ไม่รู้จักว่ามีพระอรหันต์น่ะสิ แต่ถ้าสมมติว่าปัจจุบันนีเ้ราไปรู้ไปเห็นเข้า เราก็ “อู้! พระอรหันต์

เป็นพระหลวงตาอย่างนีน้่ะหรือ พระอรหันต์ก็เหมือนมนุษย์เรานี่เหมือนกันนี่นา  นี่หรือพระ

อรหนัต์” เพราะเราไม่มีวฒุิภาวะจะรู้ได้ว่าใครเป็นพระอรหนัต์ไม่เป็นพระอรหนัต์ไง  
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แต่ในวงกรรมฐาน ในวงผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ พระที่ประพฤติปฏิบัติขึน้มาส่วนใหญ่แล้ว

ท่านมีอ านาจวาสนาของท่าน ถ้าไม่มีอ านาจวาสนา เหมือนพวกเรานี่แหละ พวกเรานี่ถ้าไม่มี

อ านาจวาสนาขึน้มา เราจะเสียสละเวลามาประพฤติปฏิบตัิหรือไม่  

เวลาคนที่ไปวัดไปวาขึน้มา เห็นไหม ชาวโลกเขาติเตียนขึน้มา “พวกนีเ้ป็นพวกที่มี

ปัญหา” ใช่ เรามีปัญหา ปัญหาเพราะเรามีกิเลส ปัญหาเพราะเรามีสติปัญญา เรารู้เท่าทนัว่าตวั

เรามีกิเลส เราพยายามจะฝึกหดัประพฤติปฏิบตัิให้เห็นกิเลส ให้จบัตวักิเลส แล้วให้วิปัสสนาให้

รู้แจ้งในกิเลส ช าระล้างกิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหาน  กิเลสตายออกไป หลุดจากหัวใจ นี่วง

กรรมฐาน 

นี่ถ้ามันเป็นจริงๆ แต่เราไม่รู้จกั เราไม่เคยภาวนา เราจะรู้จกักิเลสอะไร อะไรที่ได้นัน่น่ะ

ของดี อะไรที่ได้ของดีทัง้นัน้ อยากได้กบัเขาไปหมด แล้วทกุข์น่าดเูลย  

แต่ถ้าเป็นธรรม เป็นธรรมขึน้มานะ สิ่งใดเราท าด้วยความเป็นธรรม ถ้าด้วยความเป็น

ธรรมขึน้มา ถ้าได้มาได้ด้วยน า้พกัน า้แรงของเรา  

ในการประพฤติปฏิบัติของเรา ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จ-พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น

ภาคปริยัติเป็นศึกษา ศึกษามาแล้วศีล สมาธิ ปัญญา แล้วศึกษามาแล้ว พระโสดาบัน พระ

สกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหนัต์ 

ที่เป็นพระโสดาบันช าระสังโยชน์  ๓ ถ้าสังโยชน์ ๓ สักกาย-ทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตป

รามาส พระโสดาบนัมีคณุสมบตัิอย่างไร พระสกิทาคามี กามราคะ ปฏิฆะอ่อนลง พระอนาคามี 

พระสกิ-ทาคาม ีมีคณุสมบตัิอย่างไร พระอนาคามีช าระล้างกามราคะ ปฏิฆะ ขาดไปจากหวัใจ 

ไม่เกิดในกามภพอีกแล้ว ไม่เกิด เกิดบนพรหมเท่านัน้ แล้วใครรู้ นี่ก็เป็นความจริงไง  

แล้วถ้าเป็นพระอรหนัต์ล่ะ สังโยชน์ ๑๐ ขาดหมด รูปราคะ อรูปราคะ นี่ฌานสมาบตัิไง 

สมาบัติ ๖ สมาบัติ ๘ รูปฌาน อรูปฌาน รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ละหมด 

เป็นพระอรหนัต์เป็นวิมตุติสขุในหวัใจของท่าน แล้วท่านเป็นพระอยู่ป่าอยู่เขา  
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เราไปรู้ไปเห็น “เฮ้ย! นี่หรือพระอรหนัต์” ก็หนัต์ในหวัใจของท่านไง เพราะท่านได้ท าลาย

อวิชชาในหัวใจของท่าน แล้วท่านท าของท่านด้วยความเป็นจริง  นี่ไงกึ่งกลางพุทธศาสนา 

ศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่ง ถ้าศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่ง สิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็น เราก็ได้รู้ได้เห็น ถ้า

ได้รู้ได้เห็นขึน้มาแล้ว เรามีศรัทธามีความเชื่อของเรา เราอยากออกมาประพฤติปฏิบตัิ  

เวลาจะออกประพฤติปฏิบัติขึน้มา เรายกอปัุชฌาย์ไว้เลย หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ไว้บน

หัวเลย แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยนี  ้ประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยหลวงปู่ เสาร์  

หลวงปู่ มัน่ที่ท่านมีการกระท ามา ที่ท่านกระท ามาท่านมีสติมีปัญญา แล้วท่านไม่ให้คลกุคลีกัน 

ไม่ให้สุมหัวกัน  พยายามจะท าความสงบใจเข้ามา  ถ้าใจสงบเข้ามามันมีความสุขแล้ว  มี

ความสขุ สขุอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี 

ฉะนัน้ ไอ้ที่ว่างๆ มีความสุขอะไร นี่ไง เวลากิเลสมันบิด “ใช้ปัญญาไปเลย ไม่ต้องท า

สมาธิ สมาธิเป็นสมถะ มนัเสียเวลาเปล่า” 

แล้วมันใช้ปัญญาไป มันก็ได้ ถ้าได้มันก็ได้ปัญญาอบรมสมาธิไง เพราะอะไร เพราะมนั

หยุดไง พอจิตมันหยุด มันก็ รู้เท่าทัน  มันก็ รู้เท่าทันอารมณ์เท่านัน้  ในการประพฤติปฏิบัติ

ทัง้หลายในสงัคมในโลก ผลของมันคือสมาธิหมด เพราะมันไม่เกิดภาวนามยปัญญา ถ้ามนัไม่

เกิดภาวนามยปัญญามันก็ไม่เห็นกิเลส มันก็ไม่รู้จักกิเลส “กิเลสเป็นนามธรรม จะรู้จักมันได้

อย่างไร”  

หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นเห็นมันหมดล่ะ แล้วไม่ใช่เห็นธรรมดานะ เห็นในโอกาส 

เพราะท่านพูดกับหลวงปู่ เจี๊ยะ “ต่อไปมันจะมีพระองค์หนึ่ง พระหนุ่มๆ จะมาหาเรา 

พระองค์นัน้ดีทัง้นอก ดีทัง้ใน” ท่านรู้ รู้ถึงผู้ที่สืบต่อเลย เวลาหลวงตาพระมหาบัวไปอยู่

กับท่าน หลวงปู่ เจี๊ยะถามเลย องค์ไหนมา องค์ไหนมาท่านก็ถาม “ใช่องค์นีไ้หม” “ไม่ใช่” 

“ใช่องค์นีไ้หม” “ไม่ใช่” เวลาองค์หลวงตาพระมหาบัวมา “ใช่องค์นีไ้หม” เงียบไม่พูดเลย 

แต่ใช่  
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เวลาธรรมะช าระล้างกิเลสแล้ว  เวลาช าระล้างกิเลสนะ ยังรู้ถึงว่าสิ่งที่ควรจะเป็น

ประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ ต่อสังคมสงฆ์ สังคมสงฆ์มันเป็นขึน้มาได้อย่างไรล่ะ มันเป็นขึน้มาได้

ด้วยท าความสงบของใจเข้ามาแล้วเห็นกิเลส เพราะเห็นสติปัฏฐาน ๔ จิตเห็นอาการของจิต จิต

เห็นอาการของจิตเป็นมรรค จิตเห็นจิต จิตเป็นมรรค ถ้าเป็นมรรคเพราะอะไร เพราะมันเห็น

กิเลส  

ถ้ามนัเห็นกิเลส ไอ้กิเลสที่มนับิดมนัพลิว้อยู่นัน่น่ะ ไอ้บิดมนัพลิว้ขึน้มาเพราะมนัภาวนา

ไม่เป็น เพราะมันภาวนาไม่เป็นขึน้มา มันถึงได้แสดงออกเป็นเร่ืองโลกๆ เขาเรียกว่า โลกีย

ปัญญาไง ฝักใฝ่กบัโลก ฝักใฝ่กบัโลกนะ  

เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นอริยทรัพย์ เราเกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา 

พบพระพุทธศาสนา เห็นไหม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ไง เราเป็นฆราวาสนะ เราเป็น

ประชาชน เรายงัศรัทธายงัมีความเคารพบูชาในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  

แล้วไอ้พระสงฆ์ๆ ไอ้ที่เป็นพระกรรมฐาน ที่ว่าเป็นนักรบ กิเลสมันบิด บิดไปยอมจ านน

กบัโลก เอาโลกเป็นใหญ่ไง เอาโลกเป็นใหญ่ เพราะถ้าไม่เอาโลกเป็นใหญ่ คลกุคลีกบัโลกท าไม 

ถ้าไม่เอาโลกเป็นใหญ่ ท าไมเข้าแต่เทศบาล ๑ เทศบาล ๒ เข้าไปอยู่กับสังคม แล้วตัวอย่างที่ดี

งามล่ะ สปัปายะ ๔ ล่ะ สิ่งนัน้ใช่ไหมการคลกุคลีกบัโลกให้โลกเป็นใหญ่ ให้โลกมีอ านาจ ให้โลก

ชีน้ิว้อย่างนัน้ อย่างนัน้เป็นสัปปายะหรือ แล้ววัดอย่างนัน้ใช่ไหมที่ว่าเป็นวัดกรรมฐาน  วัดที่

ประพฤติปฏิบตัิวดัป่าเขาท ากนัอย่างนัน้ใช่ไหม  

มันเป็นสิ่งที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านท ามา  ครูบาอาจารย์ท่านท ามา ท ามาจนเห็นกิเลส 

ท่านเห็นกิเลสแล้ว สิ่งใดที่มันสะดวก สิ่งใดที่มันสบาย สิ่งใดที่กิเลสมันตัวอ้วนๆ ท่านจะกันไว้

ไม่ให้มนัเข้ามา  
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แต่ไปคลุกคลีกับโลกนะ เอาโลกเป็นใหญ่ โลกเขามี ใครๆ ก็มี สมาธิโลกไม่มี ถ้าสมาธิ

ของโลก นักวิทยาศาสตร์ทางการศึกษา นักวิชาการนัน้มันเป็นสมาธิของปุถุชน มนุษย์มีสมาธิ

สัน้ สมาธิยาว แต่เป็นสมาธิของปถุชุน สมาธิอย่างนีท้ าให้คนมีสามญัส านึกความเป็นมนษุย์  

แต่ถ้าเวลาในการประพฤติปฏิบตัิ ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะ เวลาศีลมนัไม่พอ พอ

ท าสมาธิก็ท าไม่ได้ แล้วท าสมาธิๆ ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ  

เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพาน  ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 

จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานา

สญัญายตนะ นัน่สมาบตัิ ๘  

แล้วองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็ไปศึกษามากบัอาฬารดาบส อทุกดาบส ท าไมไม่

เอาศีล สมาบตัิ ปัญญาล่ะ ถ้าเอาศีล สมาบตัิ ปัญญา เละเลย เพราะสมาบตัิมนัส่งออกหมดนะ 

สมาบตัินี่เป็นอภิญญา อภิญญา เห็นไหม ตอนนีอ้ภิญญาที่ท าได้จริง องค์สมเด็จพระสมัมาสัม

พทุธเจ้าก็ท าได้ ครูบาอาจารย์ท่านก็ท าได้ แต่ถ้าปถุชุนถ้ามนัท าแล้วนี่มนัท าแล้วมนัติดไง แม้แต่

สมาธิมนัยงัท าไม่เป็น แล้วเวลาเป็นสมาบตัิ นี่ไง ก็ถ้ามนัเป็นศีล สมาบตัิ มนัก็บิดไปอย่างนีไ้ง 

แล้วพอมันบิดไปอย่างนี ้สมาบัติมนัก็เป็น ๑๘ มงกุฎไง ไอ้พวก ๑๘ มงกุฎ มันว่ามันได้

สมาบัติ มันเพ่งเทียนๆ ให้เทียนดับก็ได้ เพราะอะไร เพราะมันมีไส้เทียน เขาเอาน า้ใส่ไว้ มันมี

เทคนิคทัง้นัน้ เร่ืองโลกๆ เดี๋ยวนีค้อมพิวเตอร์มันท าได้มากกว่าอีก ไอ้พวกอภิญญานู่นน่ะ แล้ว

มนัก็เป็นเร่ืองเคร่ืองยนต์กลไก ท าให้รู้ให้เห็น อย่างนัน้หรือเป็นธรรม เวลากิเลสมนับิด กิเลสมนั

บิดนะ มันบิดออกไปเร่ืองอภิญญา เร่ืองโลก เร่ืองโลกก็เร่ืองเทคโนโลยี เร่ืองแสง เร่ืองแสงเงา 

แล้วตื่นเต้น กิเลสมนับิด 

แต่ถ้าเราเป็นลูกศิษย์กรรมฐาน เรามีครูบาอาจารย์ของเรา แล้วครูบาอาจารย์ของเรา

ท่านท าเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาอยู่แล้ว  เห็นไหม พวกที่ไม่แซงหน้าแซงหลังจะเดินตามครูบา

อาจารย์ของเรา ถ้าเดินตามครูบาอาจารย์ของเรา เพราะอะไร เราเชื่อมัน่ในพระพทุธ พระธรรม 
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พระสงฆ์ ไม่ใช่สังคมบอกพระสงฆ์ไม่เอา พระสงฆ์ไม่เอา เพราะมันเห็นแล้วมันส่ายหัวเพราะ

อะไร เพราะกิเลสมนับิดมนัพลิว้ มนัไม่เห็นกิเลสมนัก็เลยหน้าด้าน  

แต่ถ้าเป็นพระสงฆ์ที่เห็นกิเลสนะ มันน่ากลัว องค์สมเด็จ-พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลา

ช าระล้าง เวลาพญามารคร ่าครวญนะ “เจ้าชายสิทธัตถะจะพ้นมือเราไป เจ้าชายจะพ้นมือเรา

ไป” นางตณัหา นางอรดี มารยาทัง้หลายจะเข้ามาช่วยพ่อ เพ่ือจะเอาเจ้าชายสิทธัตถะให้อยู่ใน

อ านาจของตน มนัเป็นไปไม่ได้ มนัเป็นไปไม่ได้เพราะอะไร  

เพราะอาสวักขยญาณมันท าลายอวิชชา เวลาแสดงธัมมจักฯจักรได้เคลื่อนแล้ว  คือ

ภาวนามยปัญญามนัเคลื่อน จกัรมนัเคลื่อนนะ เวลาปัญญามนัหมนุนะ ศีล สมาธิ ปัญญาที่มนั

เกิดขึน้ท่ามกลางหวัใจ เวลาภาวนามยปัญญาเกิดขึน้ตามเป็นจริง มันต้องจับกิเลสได้ มันต้อง

เห็นกิเลส จิตเห็นอาการของจิตโดยสจัจะโดยความจริงขึน้มาๆ ถ้าจิตมนัสงบระงบัขึน้มาแล้วมนั

ถึงมีก าลงัของมนั มนัถึงจบัต้องของมนัได้ ถ้ามนัจบัต้องของมนัได้ จิตเห็นอาการของจิตมนัเป็น

มรรค  

จิตเห็นอาการของจิตเป็นมรรค เวลาเป็นมรรค มรรค เวลามรรคมันเดินตัว มรรคมัน

เคลื่อนไป เวลามรรคมันเคลื่อนไปมันพิจารณาของมัน มันเป็นสัจจะเป็นความจริงขึน้มา แล้ว

เป็นสัจจะความจริงขึน้มามันชดัเจนตรงไหน มันชัดเจนเลยนะ โอ้ว! ภาวนามยปัญญามนัเป็น

อย่างนีเ้อง เพราะอะไร เพราะแบงก์บาท แบงก์สิบ แบงก์ร้อย แบงก์พัน มันต้องรู้ได้ เราเป็น

สงัคมไทยนะ แม้แต่คนอ่านหนงัสือไม่ออกมนัก็รู้จกัแบงก์ แบงก์พนั แบงก์ห้าร้อยนะ 

เพราะมนัสญัลกัษณ์ไง มนัเห็นอยู่ทกุวนั มนัเป็นความจริงของมนั แล้วนี่เวลาภาวนามย

ปัญญามนัเกิดขึน้ มนัแบงก์พนั แล้วไม่รู้จกั กิเลสมนับิดมนัพลิว้ไป มนัออกนอกเร่ืองนอกราวไป

ทัง้สิน้ เวลาออกนอกเร่ืองนอกราวไปแล้วจะเอาสิ่งนัน้เป็นธรรมๆ ขึน้มา มันขายวงกรรมฐานไง 

มันขายหน้า ไม่เป็นให้บอกว่าไม่เป็น ภาวนาไม่เป็นบอกว่าภาวนาไม่เป็น แล้วสิ่งที่แสดงออกนี ้

เป็นการจ าขีป้ากหลวงปู่ มัน่มาพดู  
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เหมือนอ่านพระไตรปิฎก อ่านพระไตรปิฎกขององค์สมเด็จ-พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เทศนาว่าการโดยภาคปริยัติ ทุกคนก็สาธุนะ ฟังธรรมเอาบุญ ฟังธรรมเอาบุญ มันยังสวยงาม 

มันยังน่าชื่นชมกว่า ดีกว่าพลิว้ๆ วางให้หมดเลย ไม่ต้องกระเสือกกระสน ไม่ต้องดิน้รน ไม่ต้อง

ดิน้รนก็นอนจมกิเลสไง ปฏิบตัิบูชากิเลสแล้วคลกุคลีอยู่กบัโลก ให้โลกชีน้ิว้ ยอมจ านนกบัเขา  

หัวโล้นๆ ไม่อายหัวด าๆ บ้างเลย หัวโล้นๆ นะ เราเสียสละไง นี่ผม เสียสละผม ขน โกน

ขน โกนคิว้ บวชเป็นนักพรต บวชเป็นนักบวช ไอ้ฆราวาสเขานะ เขาผมด าๆ เขายังละของเขา

ไม่ได้ ดูสิร้านตัดผม ร้านซอยผม นี่ท าผมนะ เป็นธุรกิจยิ่งใหญ่เลย ท าเล็บท าผม ไอ้ของเรา

เสียสละหมด โกนทิง้ 

เราเสียสละแล้ว เราเป็นนักพรต นักบวช จะท าอะไรให้ละอายแก่ใจบ้าง เพราะเป็นผู้ที่

แสวงหา เป็นผู้ที่กระท าตามความเป็นจริง ถ้ากระท าตามความเป็นจริงนะ ถ้ามนัตามความเป็น

จริงๆ ขึน้มา มันมีความละอาย มีหิริมีโอตตัปปะ แล้วมีสัจจะมีความจริงในหัวใจ ท าสิ่งใดแล้ว

มันไม่น่าเกลียด แต่ถ้ามันพลิว้แล้วมันบิดไป มันบิดไปคือมันมืดบอด พูดอู้ฮู! ฉะฉาน มันเป็น

อย่างนัน้ๆ นัน่ล่ะ กล่าวตู่พทุธพจน์ทัง้นัน้เลยนะ  

ถ้าไม่กล่าวตู่พทุธพจน์ เพราะในการประพฤติปฏิบัติ หลวงปู่ มัน่พดูไว้เลย ถ้าปฏิบัติไป

ตามความเป็นจริงแล้ว ปริยัติ ปฏิบัติ เป็นอันเดียวกันเลย แล้วปฏิบตัิแล้วจะไปกล่าวตู่ ยงั

จะไปชีช้่องว่าธรรมและวินัยมันบิด  มันบิดมันพลิว้ แล้วเอาตัวเอง เอาความเห็นของตัวเอง

ยิ่งใหญ่กว่า มันเหยียบย ่าธรรมวินัยหรือไม่ มันทัง้เหยียบทัง้ย ่า ย ่ายีพุทธพจน์ ย ่ายีธรรมวินัย

ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมั-พทุธเจ้า  

เวลากิเลสมันบิดไป เห็นไหม แล้วมันสร้างอะไรนั่นน่ะ เวรกรรมทัง้นัน้ มันเวรมันกรรม 

แล้วเวรกรรมท าไมไม่ให้ผลตอนนีล้่ะ ไอ้นี่เพราะเขาสร้างสมของเขามาอย่างนีไ้ง นี่สายบุญสาย

กรรม แล้วถ้ามันพลิว้ๆ มันพลิว้มันก็ ๑๘ มงกุฎ ๑๘ มงกุฎนี่พลิว้ได้อยู่แล้ว จะสิ่งใดก็ได้ พลิก

แพลงได้ทกุเร่ือง แล้วไปตามแต่ผลประโยชน์  
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ธรรมะ ธรรมและวินัยไม่เป็นอย่างนัน้ ธรรมและวินัยนะ ท าความสงบของใจเข้ามา ใจ

สงบระงบัแล้วน้อมไป น้อมไปให้เห็นสจัจะความจริง ถ้าเห็นสจัจะความจริงนี่มนัสะเทือนใจมาก

นะ มนัสะเทือนใจเพราะอะไร  

มันสะเทือนใจเพราะว่าเราเข้าใจว่าเป็นอย่างนัน้  เป็นอย่างนี  ้ศึกษาธรรมะขององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่หลวงปู่ มั่นบอกว่า เวลาปฏิบัติแล้วมันจะเป็นอันเดียวกันนั่น

แหละ แต่เวลาเรามาปฏิบตัินะ เราเข้าใจว่าไง เราเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนัน้ น่าจะเป็นอย่าง

นัน้ เพราะความเข้าใจว่า มันเลยท าให้เราลงสู่สมาธิไม่ได้ เพราะความเข้าใจว่า เราถึงค้นหา

กิเลสไม่เจอไง  

แต่ถ้าเราไม่เข้าใจว่า เราค้นตามความเป็นจริง ถ้าจิตสงบก็สงบอย่างนีไ้ง จิตสงบคือมัน

อิสระจากสิ่งพาดพิงใดๆ ทัง้สิน้ จิตไม่พาดพิงใดๆ เลย สิ่งที่มนัเป็นอยู่นี่มนัพาดพิง ถ้าไม่พาดพิง

มันจะรู้ขึน้มาได้อย่างไร นี่เข้าอัปปนาสมาธินะ สักแต่ว่าปรากฏ สักแต่ว่า ตัวจิตนะ จิตไม่

พาดพิงสิ่งใดๆ เลยนี่มนัเป็นตวัของมนัเอง สกัแต่ว่าปรากฏ  

สักแต่ว่า คือไม่แปะอะไรเลยล่ะ มันไม่ได้แปะอารมณ์อะไรเลย ถ้ามันไม่แปะอารมณ์

อะไรเลยนั่นน่ะเป็นตัวอิสระ ตัวความเป็นจริง แล้วเวลาที่มันว่ามันเป็นอย่างนัน้ มันพาดพิง

ทัง้นัน้ มันพาดพิงทัง้นัน้ แล้วอย่างนัน้หรือเป็นสมาธิ เพราะว่าท าสมาธิไม่เป็นไง เพราะว่าท า

สมาธิไม่เป็น  

สิ่งที่ท าสมาธิเป็น คนที่เขาท าสมาธิได้ ธรรมทัง้หลายมาแต่เหต ุถ้าเหตเุขาต้องมีศีลของ

เขา เขาต้องมีสัจจะของเขา เขาเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา ไม่ใช่โง่แบบหมาตาย เดินจงกรม 

นัง่สมาธิภาวนาฉลาดปราดเปร่ือง ฉลาดปราดเปร่ืองจากอะไร 

ฉลาดปราดเปร่ืองแบบหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น ที่ท่านตรากตร ามาก่อน ท่านตรากตร า

มานะ สมบุกสมบนัค้นคว้าหาใจของตน แล้วสมัมาสมาธิในใจของตนนัน้ยกขึน้สู่วิปัสสนา การ

ยกขึน้สู่วิปัสสนานัน้คือการค้นหากิเลส  การขุดการคุ้ยหากิเลสนีเ้ป็นงานประเภทหนึ่ง งาน
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ประเภทหนึ่งคืองานท าความสงบของใจเราเข้ามา  เหมือนมีแบงก์พัน แบงก์ร้อย แบงก์ห้าสิบ 

แบงก์เป็นกระดาษ เราจะท าธุรกิจอะไร เราจะใช้สอยอะไร เราจะท าประโยชน์อะไร  

เหมือนกัน ท าความสงบของใจเราเข้ามา ท าความสงบของใจเราเข้ามา ถ้าใจสงบแล้ว 

เราจะท าอะไร เราน้อมไปให้เห็นกิเลส ถ้าเห็นกิเลสขึน้มา สิ่งที่เราศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จ-

พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามาแล้ว เราคาดว่า เราคาดหมายว่าอย่างนัน้ คาดหมายว่าอย่างนี ้ 

เวลามนัเห็นจริง เอ๊อะ! เอ๊อะ! เห็นจริง เห็นจริงตามความเป็นจริง ถ้าเห็นจริงตามความ

เป็นจริงขึน้มา นั่นน่ะ คนเห็นจริงๆ จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น

ธรรมตามความเป็นจริง นี่ตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔  

แล้วถ้าปฏิบัติตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔ ยกขึน้สู่วิปัสสนา อะไรยกขึน้ อะไรเป็นบาท

เป็นฐาน อะไรเป็นก าลงั สติชอบ งานชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ งานที่ชอบธรรมงานอย่างไร  

เวลามันชอบธรรม ถ้ามันชอบธรรม สัจธรรม มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลางใน

พระพุทธศาสนา มันเป็นธรรมจักร พอธรรมจักร จักรมันหมุน พอจักรมันหมุน ปัญญาที่มัน

เกิดขึน้ไง พอปัญญามนัเกิดขึน้ โอ๋ว! ภาวนามยปัญญามนัเป็นอย่างนีเ้อง อ๋อ! ไอ้ที่พดูๆ มามนั

พลิว้มาตลอดนี่นา อุ้ย! เราไม่น่าเซ่ออย่างนีเ้ลย ไอ้ที่พดูๆ มามนัเซ่อมากเลย 

มนัเป็นหลกัฐาน คนโง่ คนฉลาด คนฉลาดพดูสิ่งใดมนัฟังแล้วมนัมีเหตมีุผล คนโง่พดูนะ 

จ าขีป้ากเขามาพูดมันพลิว้ๆ กิเลสมันพลิว้ มันไม่เห็นจริงไง เห็นจริงพูดอย่างนัน้ได้อย่างไร ถ้า

เห็นจริง อ้าว! ก็พดูตามหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ไง ก็หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านพดูนะ มนัต้อง

มีที่มาที่ไป ธรรมะไม่มีขดัไม่มีแย้งกนั มีแต่หยาบ กลาง ละเอียด ละเอียดสดุ  

ถ้าหยาบๆ หยาบๆ เป็นอย่างไร ถ้าอย่างกลาง อย่างกลางมันมาจากอะไร อย่างกลาง

มันต้องมาจากหยาบ ถ้าไม่เห็นหยาบ หยาบก็ไม่มี กลางก็ไม่มี ละเอียดก็ไม่มี แต่ถ้าเห็นหยาบ 

เห็นหยาบเห็นอย่างไร เห็นกิเลสเห็นอย่างไร เห็นกิเลสแล้วจบักิเลสได้ไง ถ้าไม่เห็นกิเลสมนับิด 

เพราะกิเลสเป็นเรา กิเลสมนับิด  
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คนที่เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ อวิชชาพาเกิด อวิชชาคือความไม่รู้ ความไม่รู้เป็นเจ้าวฏั

จักร เจ้าวัฏจักรมีลูกสาว ๓ คน ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความโลภ ความโกรธ ความ

หลงมันมีหลานมีอุปาทาน มันมีสักกายทิฏฐิ มันมีเหลน ครอบครัวของมาร ไม่ได้จับไม่ได้ต้อง 

ไม่ได้รู้อะไรเลยหรือ แล้วพดูพลิว้ไปเร่ือย  

แต่ถ้าเป็นความจริงนะ เวลามันเห็นกิเลส จิตเห็นอาการของจิตแล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา 

เวลาปัญญามันเคลื่อนมันหมุนของมันไปมหัศจรรย์มาก  มหัศจรรย์จนต้องกราบพระพุทธเจ้า

แล้ว กราบพระพุทธเจ้าอีก หลวงตาพระมหาบวัท่านสิน้กิเลสไง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธ

เจ้ารู้ได้อย่างไร้ รู้ได้อย่างไร เพราะท่านรู้แล้วนะ ถ้าท่านไม่รู้ท่านก็ไม่มหศัจรรย์ไง 

เพราะถ้าไม่รู้นะ เราระลึกถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อของ

เรามนัก็เป็นศรัทธาความเชื่อนะ แต่เวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติ ท่านรู้จริงเห็นจริง

ตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มันละเอียดลึกซึง้ขนาดไหนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมั

พทุธเจ้าจะทอดธุระนะ  

“จะสอนใครได้หนอ จะสอนใครได้หนอ”  

แต่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านรู้ ท่านรู้เห็นจริงตามความเป็นจริงหมด ท่านยิ่งรู้เห็นตาม

เป็นจริง จริงที่องค์สมเด็จพระสมัมา-สมัพทุธเจ้าท่านทอดธุระ มนัยิ่งมหศัจรรย์ “องค์สมเด็จพระ

สมัมา-สมัพทุธเจ้าท่านรู้ได้อย่างไรหนอ รู้ได้อย่างไรหนอ” นี่เป็นสจัจะความจริง 

ถ้ามันเป็นสัจจะเป็นความจริงในหวัใจนะ เราประพฤติปฏิบตัิกัน เราต้องการความจริง 

เราต้องการสัจธรรม เราไม่ต้องการให้กิเลสมันมาบิดหัวใจเรา ไม่ต้องการความพลิว้ของ ๑๘ 

มงกุฎให้หลอกลวงให้ในการประพฤติปฏิบัติเราไร้ซึ่งความชอบธรรม  เราเอาสัจจะ เราเอา

ความชอบธรรมนะ เอาสัจจะเอาความชอบธรรมแล้วปฏิบัติเพ่ือช าระล้างกิเลสใน

หัวใจของตน เอวงั  


