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เอำเนำะ ตั้งใจฟังธรรมเนำะ เรำตอ้งฟังธรรม ฟังธรรมเพื่อใหห้วัใจเรำมีคุณธรรม ถำ้มี
ธรรมข้ึนมำ ส่ิงท่ีเรำแสวงหำ เรำแสวงหำ ควรท ำส่ิงน้ี เวลำองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ตรัส
รู้ธรรม เพรำะองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้แสวงหำ กำรแสวงหำนั้นแสวงหำดว้ยควำมเป็น
จริง ควำมเป็นจริงคือใจขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้รู้จริง ควำมรู้จริงอนันั้นถึงวำง
ธรรมวินยัอนัน้ีไว ้ศำสนำจึงเจริญรุ่งเรืองมำ ควำมเจริญรุ่งเรืองมำเพรำะมีองคศ์ำสดำ องคศ์ำสดำ
เป็นของจริงไง 

ครูบำอำจำรยท่์ำนว่ำ ในลทัธิศำสนำต่ำงๆ ศำสดำของเขำไม่มีควำมรู้จริง ไม่มีควำมรู้จริง 
เขำก็วำงกนัดว้ยควำมคำดหมำยๆ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้เป็นศำสดำท่ีรู้จริง พอ
ควำมรู้จริง วำงธรรมและวินยัใหเ้รำศึกษำ พอเรำศึกษำ เวลำผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เวลำถึงท่ีสุดแห่ง
ทุกข์ๆ  เป็นพระอรหันตม์หำศำล เพรำะอะไร เพรำะครูบำอำจำรยท่ี์รู้จริง ถำ้รู้จริง สัจจะควำมจริง
อนันั้น แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้เป็นผูส้ั่งสอนเสียเอง 

เวลำองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้เป็นผูส้ั่งสอนเอง เพรำะองคส์มเดจ็พระสัมมำสัม
พุทธเจำ้สร้ำงสมบุญญำธิกำรมำ เพรำะเป็นศำสดำ เป็นพระโพธิสัตว ์อนำคตงัสญำณ รู้อนำคตว่ำ
อนำคตต่อไปภำยภำคหนำ้จะเป็นแบบใด 

ศำสนำของเรำ องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้บอกว่ำท่ำนมีอ ำนำจวำสนำนอ้ย ค ำว่ำ
นอ้ยของท่ำน คือเปรียบเทียบกบัองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้แต่ละพระองค ์ อำยทุ่ำนสั้น
กว่ำ คือเรำอำยแุค่ ๘๐ ปี วำงธรรมวินยัไวอี้ก ๕,๐๐๐ ปี ในอนำคตกำล ก่ึงพุทธกำล ศำสนำจะ
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เจริญรุ่งเรืองอีกหนหน่ึง น่ีอนำคตงัสญำณขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้รู้อนำคต ทีน้ี
อนำคตถึงผลของวฏัฏะ อนำคตถึงควำมเจริญรุ่งเรืองของศำสนำ แต่เวลำอนำคตงัญำณในใจของ
องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ พุทธกิจ ๕ เชำ้เลง็ญำณไง เลง็ญำณวำ่ผูใ้ดท่ีมีอ  ำนำจวำสนำ แต่
จะหมดอำยเุขำ จะเอำคนนั้นก่อนๆ พุทธกิจ ๕ กิจขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ เป็น
ภำระท่ีว่ำขนำดองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ตรัสรู้เองโดยชอบ ควำมชอบธรรมในใจของ
องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้นัน่เป็นควำมจริง เป็นควำมจริง เห็นไหม แต่เวลำจะร้ือสัตวข์น
สัตว ์ เลง็ญำณๆ เอำคนใดก่อนๆ ส่ิงนั้นส ำคญัไง ส่ิงนั้นส ำคญัว่ำ องคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธ
เจำ้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมำ กิเลส อำสวะ กิเลสในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ส้ินไป 

เวลำจะร้ือสัตวข์นสัตวก์็เหมือนกนั เวลำเจตนำสั่งสอน คนใด มนุษยค์นใด ภิกษุองคใ์ด ผู ้
ท่ีปฏิบติัคนใดมีอ ำนำจวำสนำ เอำคนนั้นก่อนๆ เอำคนนั้นก่อนเพรำะว่ำส่ิงท่ีเวลำเขำ้ไปถึงใจๆ 
ใจของเขำ เขำมีโอกำสไหม คนท่ีมีอ  ำนำจวำสนำอยูใ่นหวัใจมนัหำไดย้ำก หำไดน้อ้ยนกั เวลำ
องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมำ ทอดธุระๆ ใครมนัจะรู้ได้ๆ  เพรำะส่ิงน้ีเป็น
ควำมละเอียดลึกซ้ึง เป็นควำมละเอียดอ่อน 

คนเรำเวลำเวียนว่ำยตำยเกิด ขนำดเวียนว่ำยตำยเกิด เกิดมำแลว้ยงับอกว่ำชำติน้ีมีชำติเดียว 
เกิดมำนรกสวรรคไ์ม่มี สรรพส่ิงน้ีไม่มี น่ีควำมด้ือดำ้นของเขำ เขำยงัด้ือดำ้นขนำดนั้น แต่ผูท่ี้มี
อ  ำนำจวำสนำเกิดเป็นสหชำติ สหชำติข้ึนมำ เขำก็ไปเช่ือเจำ้ลทัธิต่ำงๆ ไปเช่ือ ไปเช่ือศำสดำ
ต่ำงๆ ท่ีมีอยูโ่ดยดั้งเดิม แต่องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ เวลำไปประพฤติปฏิบติักบัเขำ ได้
พิสูจน์แลว้ มนัไม่จริงๆ พอมนัไม่จริงนะ แต่อ  ำนำจวำสนำผูท่ี้สร้ำงเวรสร้ำงกรรมกนัมำ มนัสำย
บุญสำยกรรมของเขำ 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ร้ือสัตวข์นสัตว ์ จะเรียงไปในใจของสำวก-สำวกะ ผู ้
ท่ีจะมีอ  ำนำจวำสนำ ถำ้มีอ  ำนำจวำสนำ เขำตอ้งมีบำรมีธรรมของเขำมำ เวลำเขำท ำของเขำมำ เขำ
พยำยำมแสวงหำทำงออกเหมือนกนั ดูสิ พระสำรีบุตร พระโมคคลัลำนะไปอยูก่บัสัญชยั ก็ไป
ศึกษำกบัเขำเหมือนกนั สร้ำงอ ำนำจวำสนำ ขนำดปรำรถนำมำเป็นอคัรสำวกเบ้ืองซำ้ยและเบ้ือง
ขวำ แต่ในสังคมไง ในสังคมเวลำเกิดมำ เกิดมำไปเท่ียว เป็นลูกเศรษฐี ไปเท่ียว ไปดกูำรละเล่น
ต่ำงๆ แต่ในวนัหน่ึงไปแลว้มนัสลด มนัไม่สดช่ืน ไม่มีควำมร่ืนเริงไปกบัเขำ ถึงว่ำเรำควรจะออก
หำทำงพน้ทุกขแ์ลว้ หำทำงทิง้จำกโลกน้ีไป ก็แสวงหำ ไปอยูก่บัสัญชยั “นัน่ก็ไม่ใช่ๆ ในไม่ใช่ก็
คือไม่ใช่” ไม่ใช่ไปเร่ือย ปฏิเสธไปเร่ือย 
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ขนำดศึกษำแลว้ พอศึกษำถึง เพรำะคนท่ีมีปัญญำมำ พระสำรีบุตร พระโมคคลัลำนะ
ปรำรถนำมำนะ ปรำรถนำเป็นอคัรสำวกเบ้ืองซำ้ยและเบ้ืองขวำ ก็ไดส้ร้ำงบุญญำธิกำรมำ ไปถำม
ตรงๆ เลยว่ำจะมีควำมรู้มำกข้ึนไปกว่ำน้ีอีกไหม เพรำะศึกษำจบส้ินแลว้มนักย็งัหำทำงออกไม่ได ้
น่ีมีปัญญำเท่ำนั้น 

เวลำไปแสวงหำ ไปพบพระอสัสชิบิณฑบำตอยู ่ เดินตำมไปเพรำะแสวงหำอยูไ่ง ขนำดน่ี
ไม่ไดฟั้งองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้นะ น่ีฟังสำวกดว้ยกนันะ เวลำพระอสัสชิบอก “ธรรม
ทั้งหลำยมำแต่เหตุ องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพุทธเจำ้ใหไ้ประงบัท่ีเหตุนั้น ใหไ้ปแกไ้ขท่ีเหตุนั้น” 
พระสำรีบุตรเป็นพระโสดำบนัข้ึนมำทนัที 

ส่ิงท่ีแสวงหำๆ หวัใจท่ีมนัปรำรถนำ หวัใจท่ีแสวงหำ องคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้
เลง็ญำณๆ เลง็ญำณอยำ่งน้ี เวลำถำ้มนัเจริญรุ่งเรือง มนัเจริญรุ่งเรืองในใจ เพรำะเวียนว่ำยตำยเกิด 
ใจเวียนว่ำยตำยเกิด เวลำเกิดมำเป็นมนุษยม์นัด้ือดำ้นว่ำมีชำติเดียว ชำติน้ีเป็นชำติสุดทำ้ย มีชำติ
เดียว ตำยแลว้ก็ตำยสูญ จะไม่มีส่ิงใดอีกเลย ท ำส่ิงใดก็ท  ำไปตำมก ำลงัของควำมปรำรถนำนั้น 

ฉะนั้น เวลำเรำเกิดมำเหมือนกนั เรำเกิดมำเป็นสำวก-สำวกะนะ ก่ึงพุทธกำล ศำสนำจะ
เจริญอีกหนหน่ึง เรำเกิดมำแลว้เรำมีชีวิตแลว้ ถำ้เรำมีชีวิตแลว้ เรำเกิดมำ ในโลกมนัเจริญ ทำง
วิชำกำรมนัมี คนมีกำรศึกษำทั้งนั้น ถำ้มีกำรศึกษำแลว้ เรำศึกษำทำงโลกแลว้ เรำก็มีวชิำชีพของ
เรำ เรำก็มีอำชีพของเรำ ศึกษำมำเพื่อด ำรงชีวิต เรำก็วำ่เรำมีปัญญำล่ะ แต่ถำ้เรำสนใจใน
พระพุทธศำสนำ เรำก็ศึกษำธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้เหมือนกนั เรำศึกษำเอำ
ได ้ เรำคน้ควำ้เอำได ้ ยิง่ในปัจจุบนัน้ี พระไตรปิฎกในคอมพิวเตอร์ เรำกดเขำ้ไปมนัมีข้ึนมำเลย 
เรำจะคน้ควำ้ไดง่้ำยมำก สมยัพุทธกำลไม่มี พอไม่มีข้ึนมำตอ้งฟังจำกองคส์มเดจ็พระสัมมำสมั
พุทธเจำ้ กำรฟังธรรมถึงแสนยำกไง กำรฟังแสนยำกเพรำะกำรฟังธรรมท่ีแทจ้ริงแสนยำก เพรำะ
ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้เป็นควำมจริง แสดงออกมำก็เป็นควำมจริง 

เวลำพระสำรีบุตรไปฟังธรรมควำมจริงจำกพระอสัสชิ ฟังธรรม “ธรรมทั้งหลำยมำแต่
เหตุ ยอ้นไปท่ีเหตุนั้น” มนัมีเหตุมีผลไง ถำ้ควำมจริง ถำ้รู้จริงมนัมีเหตุมีผล มีองคค์วำมรู้ มีควำม
จริงท่ีสำมำรถจะส่ือได ้ถำ้สำมำรถส่ือได ้ควำมจริงอยำ่งน้ีมนัแสนยำก แลว้ผูท่ี้เป็นควำมจริงแลว้
เผยแผธ่รรมอยูม่นัมีมำกนอ้ยขนำดไหนล่ะ 
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เวลำฟังข้ึนมำ ควำมจริงอนันั้นมนัสะเทือนหวัใจไง ถำ้มนัสะเทือนหวัใจมนัสะเทือน
ควำมจริง ควำมจริงอนัน้ีมนัพิสูจน์กนั มนัพิจำรณำข้ึนมำมนัก็เป็นควำมจริง มนัมีเหตุมีผลข้ึนมำ
เป็นควำมจริง เห็นไหม เพรำะเรำแสวงหำของเรำอยู่ 

แต่ในปัจจุบนัน้ี เวลำกำรศึกษำมนัเจริญข้ึนมำ ทุกอยำ่งก็มี ส่ิงท่ีเรำศึกษำนั้นเป็นควำม
จริงไหม? ควำมจริง เรำศึกษำธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้เป็นควำมจริง เพรำะ
องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้วำงธรรมวนิยัไว ้ อยำกร้ือสัตวข์นสัตว ์ ศำสนำจะมีอำย ุ ๕,๐๐๐ 
ปี ก่ึงพุทธกำล ศำสนำจะเจริญอีกหนหน่ึง เจริญข้ึนมำดว้ยกำรคน้ควำ้ เจริญข้ึนมำดว้ยควำมเป็น
จริง เพรำะองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้เลง็ญำณร้ือสัตวข์นสัตวน์ะ ร้ือสัตวข์นสัตว ์ จะ
เทศนำว่ำกำรเป็นควำมจริงอนันั้น จำกใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ใจขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมั
พุทธเจำ้สู่ใจของสำวก-สำวกะ สู่ใจของพระท่ีเป็นเอตทคัคะ ๘๐ องค ์ เป็นก ำลงัใน
พระพุทธศำสนำไง ฉะนั้น เวลำควำมจริงมนัเป็นควำมจริงท่ีน่ีไง 

เวลำองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมำนะ เวลำจะวำงธรรมวินยั จะเอำ
ใครดีก่อน ถำ้เวลำท่ีทอดธุระก็ไม่อยำกจะสั่งสอนใคร เวลำคิดว่ำเขำมีโอกำส เขำจะมีโอกำส
เป็นไปได ้ เอำใครก่อน เขำตอ้งมีวำสนำ เขำตอ้งมีบุญญำธิกำร เพรำะองคส์มเดจ็พระสัมมำสมั
พุทธเจำ้ตรัสรู้ธรรมเอง ตรัสรู้ธรรมโดยชอบดว้ยตนเอง มนัรู้ว่ำมนัเป็นจริงขนำดไหน 

เลง็ญำณไง อำฬำรดำบส อุทกดำบสเป็นอำจำรยข์องตวั เพรำะเคยไปศึกษำกบัเขำ ได้
สมำบติั ๖ สมำบติั ๘ กบัเขำ ผูท่ี้เขำท ำสมำบติัได ้จะไปสอน อำฬำรดำบส อุทกดำบสก็ตำยเสีย
แลว้ เพิ่งตำยไปเม่ือวำนน้ีเอง เวลำเลง็ญำณไป ถึงบอกว่ำเอำใครดีต่อไป ปัญจวคัคีย ์ ปัญจวคัคีย์
เพรำะอะไร เพรำะปัญจวคัคียไ์ดอุ้ปัฏฐำกองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้มำดว้ยกนั อุปัฏฐำก
มำ ๖ ปี ค  ำว่ำ “อุปัฏฐำก” นกับวชท่ีท ำหนำ้ท่ีกำรงำน ท ำหนำ้ท่ีกำรงำนของนกับวชก็คือท ำควำม
สงบของใจ หนำ้ท่ีนกับวชคือพยำยำมคน้ควำ้จะหำควำมจริงในหวัใจ 

ฉะนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ร้ือคน้อยู ่๖ ปี ปัญจวคัคียไ์ดอุ้ปัฏฐำกอยู ่ก็ไดร้ื้อ
คน้คน้ควำ้มำเหมือนกนั ฉะนั้น ถำ้คน้ควำ้มำ องคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้มำตรัสรู้เองโดย
ชอบ มำฉนัอำหำรของนำงสุชำดำ ปัญจวคัคียทิ์ง้ไป พอทิง้ไป พอตรัสรู้ข้ึนมำดว้ยตนเอง จะ
กลบัไปสอนปัญจวคัคีย ์ เอำปัญจวคัคียก่์อน ปัญจวคัคียย์งัมีชีวิตอยูไ่ง อุทกดำบส อำฬำรดำบส
ตำยไปแลว้ คนตำยไปแลว้ ตำยไปแลว้จะไปสั่งสอนอยำ่งไร ตำยไปแลว้จะไปสั่งสอน 
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เรำศึกษำธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ก็สอนได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมำสัม
พุทธเจำ้ยงัไปเทศน์พุทธมำรดำบนสวรรคไ์ด ้ น่ีก็เหมือนกนั อุทกดำบสก็ไปสอนเขำสิ พุทธ
มำรดำมีสำยบุญสำยกรรม มีเวรมีกรรม เวลำเทศนำว่ำกำรมนัก็เป็นไปได ้ แต่เวลำท่ีอำฬำรดำบส 
อุทกดำบสเขำไปเกิดเป็นพรหม แลว้ไปน่ีจะสอนอยำ่งไร 

แต่เวลำองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้ร้ือสัตวข์นสัตว ์ เป็นอำจำรยข์องเทวดำ อินทร์ 
พรหมลงมำ ท ำไมเวลำเทวดำ อินทร์ พรหมมำเฝ้ำองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้ มำฟังธรรม
ล่ะ น่ีก็เหมือนกนั ถำ้เขำเป็นพรหม เขำตอ้งกำรอยำกฟังธรรม ฟังธรรม หมำยควำมว่ำ เขำ
ปรำรถนำ จิตใจเขำควรแก่กำรงำน จิตใจเขำลงธรรม เขำฟังธรรม มนัก็จะไดธ้รรม ก็จะศึกษำ
คน้ควำ้ตำมควำมเป็นจริงนั้น แต่ถำ้เขำไม่ลง เขำไม่ลงคือจิตใจเขำปิด จิตใจเขำไม่สนใจ แลว้จะ
ไปสอนใคร แลว้ถำ้ไปเกิดบนพรหมมนัก็ไม่ใช่อำฬำรดำบส อุทกดำบสแลว้ เขำเป็นพรหมแลว้ 
แลว้เป็นใคร น่ีพดูถึงว่ำสำยบุญสำยกรรมนะ สำยบุญสำยกรรมคือหวัใจท่ีมนัเปิดรับ หวัใจท่ีมนั
มีอ  ำนำจวำสนำของมนั มนัก็เป็นควำมจริงของมนั 

ฉะนั้น เวลำเอำคนเป็นๆ เอำปัญจวคัคีย ์ไปเทศน์ปัญวคัคีย ์พอเทศน์ปัญจวคัคีย ์ไดอ้ญัญำ
โกณฑญัญะมำเป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก แลว้เทศนำว่ำกำรต่อไปจนเป็นโสดำบนั แลว้เทศน์
อนตัตลกัขณสูตรถึงเป็นพระอรหนัตท์ั้งหมด เวลำเทศน์สอนยสะไดอี้ก ๕๕ องค ์ รวมแลว้ทั้ง
องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้เป็น ๖๑ เวลำจะเผยแผธ่รรม “ภิกษุทั้งหลำย เธอพน้จำกบ่วงท่ี
เป็นโลกและเป็นทิพย ์เธอจงไปอยำ่ซอ้นทำงกนั โลกน้ีเร่ำร้อนนกั เขำตอ้งกำรธรรม” 

โลกน้ีเขำเร่ำร้อนนกั อยำ่ไปซอ้นทำงกนั มนัเสียโอกำสไง กวำ่จะเทศนำว่ำกำรจนเป็น
พระอรหนัตท์ั้งหมด แลว้พน้จำกบ่วงท่ีเป็นโลกคือโลกธรรม ๘ ไง บ่วงท่ีเป็นโลก ลำภสรรเสริญ 
ช่ือเสียง ลำภสักกำระ ไม่ไปติดมนั ถำ้ติดมนัจะไปสั่งสอนใคร ไปสั่งสอนใครก็ส้ินศรัทธำเขำ 
เขำถวำยลำภสกักำระข้ึนมำ มนัก็โมฆบุรุษตำยเพรำะเหยือ่ ตำยเพรำะลำภ  

ไม่ติดบ่วงท่ีเป็นทิพย ์ เป็นทิพย ์ ทิพยส์มบติั ควำมสมบติัของเรำ เรำเป็นห่วงเป็นใย ส่ิง
ต่ำงๆ ท่ีเป็นทิพย ์“เธอทั้งหลำย ๖๐ องค ์ ไม่ติดบ่วงท่ีเป็นโลกและเป็นทิพย ์ เธอจงอยำ่ไปซอ้น
ทำงกนั” เพรำะถำ้รู้จริงเป็นแบบน้ี ถำ้รู้จริงเป็นแบบน้ีมนัเป็นควำมจริง ท ำส่ิงใดมนัก็เป็น
ประโยชน์มำทั้งนั้น 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fnkgen.com%2F33.htm&ei=NpfQTvDBJIfLrQfKnsTJDA&usg=AFQjCNGk7HdNnSgtbYjlqznSsAbZUkJJGg&sig2=kos265CtEvxDjdVZyljUDQ
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แต่เรำในปัจจุบนัน้ีโลกเจริญๆ ไง ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้มนัมีเขำเผย
แผเ่พื่อบุญกุศล ใหธ้รรมเป็นทำนๆ เวลำใหธ้รรมเป็นทำน ใหท้ำงวิชำกำรเป็นทำน น่ีใหธ้รรม
เป็นทำน แต่เวลำเรำไปศึกษำต ำรำ ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้เป็นจริงไหม? 
จริง เรำไปศึกษำมำ ศึกษำมำดว้ยอะไร? กด็ว้ยควำมจ ำ ถำ้จ  ำส่ิงใดมำ จ ำมำๆ แต่เรำมนัมีกิเลส
ตณัหำควำมทะยำนอยำกไง น่ีไง เวลำประพฤติปฏิบติั ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ กำรปริยติัส ำคญั
ไหม? ส ำคญั ถำ้เขำว่ำปริยติัมัน่คง ปริยติัตรงต่อธรรมวินยั ถำ้มัน่คงข้ึนมำ ในทำงกำรปฏิบติัก็จะ
ปฏิบติัไปเจริญรุ่งเรืองมำกข้ึน น่ีดว้ยควำมเห็นของโลกไง 

แต่เวลำครูบำอำจำรยข์องเรำท่ำนก็ศึกษำของท่ำนมำ ศึกษำมำเป็นปริยติั ยิง่มีครูบำ
อำจำรยท่์ำนประพฤติปฏิบติัใหเ้รำเห็นข้ึนมำในภำคปฏิบติัของเรำ เรำมีครูมีอำจำรย ์ ถำ้มีครูมี
อำจำรย ์ ศึกษำโดยตรง ศึกษำโดยขอ้วตัรปฏิบติั ท  ำใหเ้ห็นไง เวลำหลวงปู่ เสำร์ท่ำนพดู หลวงปู่
เสำร์ท่ำนปรำรถนำเป็นพระปัจเจกพุทธเจำ้ โดยครูบำอำจำรยท่์ำนบอกกนัมำว่ำองคห์ลวงปู่ เสำร์
ท่ำนปรำรถนำอยำ่งนั้น ฉะนั้น เวลำท่ำนประพฤติปฏิบติัตำมควำมเป็นจริงของท่ำนจนส้ินสุด
แห่งทุกขไ์ปแลว้ เวลำท่ำนเป็นตวัอยำ่ง ดูสิ หลวงปู่ มัน่ท่ำนเทศนำว่ำกำรร้ือสัตวข์นสัตวเ์พื่อให้
ศำสนำมัน่คง ใหเ้ป็นธรรมทำยำท ใหห้มู่คณะมีคุณสมบติัจริงในหวัใจ ท่ำนพยำยำมของท่ำน 
ท่ำนท ำของท่ำนดว้ยอ ำนำจวำสนำของท่ำน ดว้ยบำรมีของท่ำน ท่ำนสั่งสอนของท่ำน  

เวลำหลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ เสำร์เวลำท่ำนเทศน์ของท่ำน ท่ำนกเ็ทศน์ของท่ำนสั้นๆ แลว้
ท่ำนบอกเลย “ท ำใหม้นัดู ท  ำใหม้นัดู ท  ำใหม้นัดูมนัยงัไม่ท ำตำมเลย แลว้ไปสอนมนั มนัจะเอำ
ไหม” น่ีพดูถึงมุมมองควำมเห็นของหลวงปู่ เสำร์ 

แต่หลวงปู่ มัน่ท่ำนเอำของท่ำนเตม็ท่ี “แกจิ้ตแกย้ำกมำกนะ แกจิ้ตแกย้ำกมำกนะ ให้
ปฏิบติัเขำ้ ผูเ้ฒ่ำอำย ุ๘๐ แลว้นะ ถำ้ตำยไป คนแกจิ้ตมนัแกย้ำกนะ ปฏิบติัมำ ผูเ้ฒ่ำจะแกว้่ะ ผูเ้ฒ่ำ
จะแกว้่ะ” ท่ำนปรำรถนำจะร้ือสัตว ์ ท่ำนปรำรถนำจะช่วย ท่ำนปรำรถนำจะบอก ท่ำนปรำรถนำ 
เพรำะผูรู้้จริงไง 

ฉะนั้น เรำอยูก่บัครูบำอำจำรย ์ ครูบำอำจำรยท่์ำนท ำใหเ้รำดู ท  ำใหเ้รำดู ศึกษำโดยควำม
เป็นจริงเลย แต่ถำ้ในภำคปริยติัมนัก็ตอ้งศึกษำ ศึกษำเป็นควำมจ ำมำ เป็นควำมจ ำก็ศึกษำมำ 
ศึกษำธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ ถำ้ศึกษำมำเป็นประโยชน์นะ ศึกษำเป็น
ประโยชน์ ในวงกำรศึกษำเขำถำ้มนัจะปฏิบติั เพรำะเรำศึกษำมำ 
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หลวงตำท่ำนศึกษำจนเป็นมหำ เวลำไปปฏิบติั จะออกปฏิบติัจริง ไปกรำบหลวงปู่ มัน่ 
หลวงปู่ มัน่บอกเลย บอกว่ำ “ส่ิงท่ีมหำ ท่ำนเรียนถึงเป็นมหำมำนะ ส่ิงท่ีธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมำสัมพุทธเจำ้เทิดใส่ศีรษะไว้ๆ ” ค  ำน้ีเป็นค ำจริง ไม่มีหรอกพระท่ีปฏิบติัแลว้จิตใจจะไม่ลง
องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก ถำ้องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพุทธเจำ้ 
“ธรรมและวินยัเป็นศำสดำของเธอ” ถำ้ลงองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้มนัก็ลงธรรมวินยั ส่ิง
ท่ีธรรมวินยัเพรำะอะไร เพรำะว่ำครูบำอำจำรยท่ี์ท่ำนปฏิบติัมำ ถำ้ท่ำนมีดวงตำเห็นธรรม ท่ำนมี
คุณธรรมในหวัใจ ท่ำนเคำรพบชูำทั้งนั้นน่ะ เพรำะโดยสำมญัส ำนึกของคน ใครท่ีมีคุณกบัเรำ 
โดยสมบติัของคนดี คุณสมบติัของคนดี ควำมกตญัญูกตเวที น่ีคนดี 

ถำ้คนไม่ดี คนท่ีไม่มีจิตใจอยำกประพฤติปฏิบติั ไม่มีจิตใจเรำจะมำปฏิบติัไหม เรำจะมำ
ทรมำนตนไหม เรำจะมำบ ำเพญ็เพียรตบะธรรมแผดเผำกิเลส เรำตอ้งต่อสู้กบัมนัเพรำะอะไร 
เพรำะเรำหวงัดีไง เรำหวงัดี เรำเป็นคนดี เรำก็พยำยำมกระท ำของเรำ ถำ้เป็นคนดี คนดีตอ้งมี
เคร่ืองหมำยของคนดี ก็คือควำมกตญัญูกตเวที 

แลว้ส่ิงท่ีธรรมและวินยัจะเป็นศำสดำของเรำ ถำ้ไม่มีธรรมวินยั เรำเป็นสำวก-สำวกะ เรำ
เกิดมำเป็นมนุษยมี์อ  ำนำจวำสนำมำก เพรำะเรำเกิดมำเป็นมนุษย ์ค  ำวำ่ “เกิดเป็นมนุษย”์ มนัวำระ
ไง ผลของวฏัฏะ วำระท่ีเรำเกิดมำเป็นมนุษย ์ เรำเกิดมำเป็นมนุษยแ์ลว้เรำยงัเกิดมำพบ
พระพุทธศำสนำ แลว้ยงัมำเกิดพบพระพุทธศำสนำท่ีกำรประพฤติปฏิบติัก ำลงัเจริญรุ่งเรือง แลว้
เรำมีครูมีอำจำรย ์ ครูบำอำจำรยข์องเรำท่ำนปฏิบติัของท่ำน แลว้ส่ิงท่ีท่ำนรู้ท่ำนเห็นข้ึนมำ ใคร
เป็นคนวำงธรรมและวินยัน้ีไว ้ใครเป็นคนวำงแนวทำง ใครเป็นคนวำงขอ้วตัรปฏิบติั ใครเป็นคน
เปิดช่องทำงใหเ้รำไป แลว้คนท่ีมนัปฏิบติัไป มนัมีรู้จริงข้ึนมำจะไม่กตญัญูไม่กตเวที ไม่ระลึกถึง
คุณขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลย มนัเป็นไปไม่ได ้ หวัใจอยำ่งน้ีมนั
ออกมำจำกใจ มนัจะแขง็ขอ้ มนัจะวดัรอยเทำ้ มนัจะตีเสมอ มนัเป็นไปไม่ได ้

พอมนัเป็นไปไม่ได ้ แต่ดว้ยขอ้เทจ็จริงท่ีเรำปฏิบติั เรำศึกษำมำดว้ยควำมจ ำ เรำศึกษำมำ
ดว้ยควำมจ ำ แลว้เรำอยำกจะประพฤติปฏิบติัตำมควำมเป็นจริง เรำอยำกใหเ้ป็นควำมจริงข้ึนมำ 
เวลำท่ำนไปกรำบหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่บอกว่ำ “ท่ำนเรียนมำจนเป็นมหำนะ ค ำว่ำ ‘ธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้’ เรำเทิดใส่ศีรษะไว ้ แลว้เก็บใส่ลิ้นชกันั้นไวก่้อนนะ แลว้ใส่
กุญแจไว ้อยำ่ใหม้นัออกมำ ใหป้ฏิบติัไปก่อน” 
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เวลำปฏิบติัไป ถำ้มนัรู้จริงข้ึนมำ ควำมรู้จริงกบัธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมั
พุทธเจำ้มนัขดัแยง้กนัไดอ้ยำ่งไร ถำ้ควำมรู้จริงกบัควำมเป็นจริงมนัอนัเดียวกนั ผูรู้้จริงเขำเป็น
แบบน้ี แต่ขณะท่ีเรำจะปฏิบติัใหม่ เรำยงัไม่รู้จริงใช่ไหม แต่เรำศึกษำมำๆ เพรำะเรำเป็น
ปัญญำชน น่ีกำรศึกษำ โลกน้ีศึกษำ โลกจะเจริญรุ่งเรืองตอ้งมีกำรศึกษำ กำรศึกษำเท่ำนั้นจะท ำ
ใหค้นฉลำดข้ึน กำรศึกษำเท่ำนั้นจะท ำใหค้นไม่เป็นเหยือ่ของคน เพรำะมีควำมรู้จริง แต่เพรำะ
กำรศึกษำนั้นเป็นควำมรู้จริง น้ีเร่ืองของโลก น่ีปริยติัไง ปริยติัมนัถึงส ำคญัแบบน้ีไง  

แต่ถำ้มนัส ำคญัข้ึนมำแลว้เวลำเรำปฏิบติัข้ึนไป เวลำเรำปฏิบติัใหเ้อำส่ิงน้ีวำงไวก่้อน ถำ้
ไม่วำงส่ิงน้ีไวก่้อน เวลำปฏิบติัไป หลวงปู่ มัน่ท่ำนบอก มนัจะเตะมนัจะถีบกนั มนัจะเตะ มนัจะ
ขดัมนัจะแยง้กนั มนัขดัมนัแยง้กนัจำกขอ้เทจ็จริงกบัศึกษำมำโดยท่ีเรำมีกิเลส คนท่ีมีกิเลส มีทิฏฐิ
มำนะสูง พอมนัรู้ส่ิงใดข้ึนมำมนัก็ไปยดึมัน่ถือมัน่ ทิฏฐิมำนะไปยดึควำมถูกตอ้งขององคส์มเดจ็
พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ แต่กิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำกในหวัใจของเรำ อ  ำนำจวำสนำของเรำ 
จริตนิสัยของเรำ มนัไปยดึแลว้มนัขดัแยง้กนั มนัจะขดัมนัจะแยง้กนั มนัจะเป็นควำมจริงไดย้ำก 
แต่ถำ้เวลำเรำจะปฏิบติั เรำวำงส่ิงนั้นก่อนไวต้ำมเป็นจริง น้ีพดูถึงควำมจ ำนะ 

แต่ผูท่ี้ไม่มีอ  ำนำจวำสนำ จ ำส่ิงใดมำ เกิดทิฏฐิมำนะ เรำจ ำธรรมวินยัน้ีมำ เรำศึกษำธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ ธรรมและวินยัเป็นศำสดำ เป็นศำสดำ เป็นขอ้วตัรปฏิบติั 
เป็นช่องทำง เป็นวิธีกำร เป็นส่ิงท่ีจะใหจิ้ตใจน้ีประพฤติปฏิบติัใหเ้ขำ้ไปสู่ควำมจริงนั้น แต่ใน
เม่ือเรำศึกษำมำ แลว้ดว้ยควำมวุฒิภำวะท่ีอ่อนดอ้ย ส่ิงใดข้ึนมำก็คิดว่ำมนัจะเป็นอยำ่งนั้นๆ 

น่ีไง ถำ้มนัรู้จ  ำมำ มนัมีขอ้เสีย ขอ้เสียเพรำะอะไร เพรำะกิเลสมนัอยูใ่นหวัใจของสตัว์
โลก มนัอยูใ่นหวัใจของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เรำมำประพฤติปฏิบติักนัน้ี เพรำะเรำจะมำช ำระลำ้ง
มนั เรำจะมำคน้ควำ้มนั เรำจะคน้ควำ้หำกิเลสของเรำว่ำกิเลสของเรำมนัอยูท่ี่ไหน กิเลสมนัเป็น
อยำ่งใด กิเลสน้ีท ำไมมนัร้ำยนกั ท ำไมมนัใหเ้รำเวียนว่ำยตำยเกิดมำจนขนำดน้ี เพรำะเรำศึกษำ
ธรรมและวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้เป็นศำสดำของเรำ เรำเช่ืออยูแ่ลว้ เรำเช่ือถึง
ผลของวฏัฏะ เรำเช่ือถึงกำรเวียนว่ำยตำยเกิด เรำถึงไดเ้ช่ือถึงเวลำเรำไปประพฤติปฏิบติั 

ถำ้เรำประพฤติปฏิบติัข้ึนมำ ถำ้เรำมีสติมีปัญญำ เรำจะท ำจิตใจของเรำสงบไดง่้ำย ถำ้สติ
เรำอ่อน ถำ้เรำท ำดว้ยควำมไม่รอบคอบ วนันั้นกำรปฏิบติัของเรำจะไม่ไดผ้ลเลย แมแ้ต่จิตของเรำ 
แมแ้ต่กำรประพฤติปฏิบติัแต่ละครำวๆ มนัยงัแตกต่ำงหลำกหลำย ฉะนั้น เวลำจิตท่ีเวียนว่ำยตำย
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เกิด เรำถึงไดเ้ห็น เรำถึงเขำ้ใจว่ำมนัเวียนว่ำยตำยเกิดอยำ่งนั้นไง เรำก็เช่ือของเรำใช่ไหม ทีน้ีเรำก็
พยำยำมประพฤติปฏิบติัของเรำใหม้นัเป็นควำมจริงข้ึนมำ ควำมเช่ือ ศรัทธำควำมเช่ือแกกิ้เลส
ไม่ได ้ แต่เพรำะศรัทธำควำมเช่ือ ถึงไดใ้หเ้รำมำศึกษำคน้ควำ้ธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระ
สัมมำสัมพุทธเจำ้ เวลำคน้ควำ้น้ีเป็นปริยติั แลว้ถำ้มนัมีควำมจ ำ เพรำะรู้จ  ำ เพรำะรู้จ  ำ ควำมรู้จ  ำน้ี
มนัจะเหน่ียวร้ัง เหน่ียวร้ังว่ำมนัน่ำจะเป็นแบบนั้น มนัน่ำจะเป็นแบบน้ี มนัน่ำจะเป็น ควำมน่ำจะ
เป็น แต่มนัไม่เป็น 

แต่ถำ้มนัจะเป็นควำมจริง ถำ้เรำวำงส่ิงนั้นไวแ้ลว้เรำท ำควำมจริง น่ีตอ้งรู้จริง ไม่รู้จ  ำ ถำ้
รู้จ  ำ มนัใหโ้ทษกบัเรำในกำรประพฤติปฏิบติั แลว้ในกำรปฏิบติัถำ้มีครูบำอำจำรยจ์ริงนะ ดูสิ 
หลวงปู่ มัน่ท่ำนบอกหลวงตำ “ธรรมท่ีศึกษำมำเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ 
เอำควำมรู้สึกอนัน้ี พยำยำมเอำควำมรู้สึกอนัน้ีใส่ในลิ้นชกัไว ้ แลว้ลัน่กุญแจมนัไว ้ อยำ่ใหม้นั
ออกมำ แลว้เรำปฏิบติัตำมควำมเป็นจริงข้ึนมำ ตอ้งรู้จริงๆ” 

ถำ้รู้จริง แลว้ปฏิบติัไป หลวงปู่ มัน่ท่ำนก็เป็นคนควบคุมดูแลเอง หลวงปู่ มัน่ท่ำนก็เป็นคน
สั่งสอนเอง หลวงปู่ มัน่ท่ำนคอยก ำรำบเอง มนัก็เป็นจริงอยำ่งนั้นจริงๆ หลวงตำพดูมนัก็เป็น
อยำ่งนั้นจริงๆ ถำ้เป็นอยำ่งนั้นจริงๆ ข้ึนมำมนัก็เป็น ถำ้พอรู้จริงข้ึนมำ ท่ำนมีทั้งปริยติั ท่ำนมีทั้ง
ทำงวิชำกำร แลว้ท่ำนก็มีควำมรู้จริงในใจของท่ำน มนัถึงเป็นประโยชน์ไง  

ถำ้มนัเป็นประโยชน์แลว้ ส่ิงท่ีควำมรู้จริงอนันั้นท่ำนวำงเอำไว ้ วำงขอ้ปฏิบติัต่อเน่ืองกนั
ไป วำงประสบกำรณ์ของท่ำนเพื่อใหพ้วกเรำไดด้  ำเนินตำม กำรด ำเนินตำม เห็นไหม ถำ้เรำรู้จริง 
ส่ิงนั้นมนัจะไม่ขดัไม่แยง้กนั แต่ถำ้เรำยงัรู้ไม่จริง เรำรู้จ  ำ มนัจะขดัแยง้ ขดัแยง้ตรงไหน ขดัแยง้ท่ี
ควำมเห็นของเรำไง มนัไม่ไดข้ดัแยง้ท่ีควำมจริงของท่ำนหรอก ธรรมวินยัขององค์สมเดจ็พระ
สัมมำสัมพุทธเจำ้มีควำมขดัแยง้ไหม 

ดูสิ เรำศึกษำมำกิเลสของเรำมนัอำ้งพุทธพจน์ๆ อำ้งแต่ควำมเป็นจริงขององคส์มเดจ็พระ
สัมมำสัมพุทธเจำ้ แต่ควำมเป็นจริงในหวัใจของเรำล่ะ พวกรู้จ  ำๆ พอรู้จ  ำข้ึนมำ รู้จ  ำมนัมีแต่
ลมปำก มนัมีลมปำก มนัไม่มีอะไรเป็นควำมจริงข้ึนมำในหวัใจเลย ไม่มี ดูกิเลสมนัเอำควำมรู้จ  ำ
อนันั้น มนัท ำใหเ้รำมกัง่ำย ท ำใหเ้รำฟ่ันเฝือ ท ำใหเ้รำประพฤติปฏิบติัไม่กำ้วเดิน แลว้กส็ ำคญัตน
ว่ำปฏิบติันะ เพรำะน่ีมนัเป็นรูปแบบ 
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ส่ิงท่ีเป็นรูปแบบ ดูสิ คนก็เหมือนคน ในองคก์รต่ำงๆ เขำจะมีเคร่ืองแบบของเขำ ถำ้
เคร่ืองแบบของเขำเพื่ออะไร เพื่อใหเ้ห็นว่ำส่ิงน้ีไปอยูใ่นองคก์รเดียวกนั น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีว่ำ
เรำเกิดมำเป็นชำวพุทธไง เรำเกิดเป็นชำวพุทธนะ ดูสิ พุทธำนุสติ ธมัมำนุสติ สังฆำนุสติ อนุสติ 
๑๐ กำรท ำกรรมฐำน ๔๐ หอ้ง เรำก็รู้ของเรำ แลว้เวลำคนปฏิบติันะ ส่ิงท่ีปฏิบติั เรำอยำกจะเกิน
หนำ้เกินตำเขำ เรำก็วำ่ส่ิงน้ี ท  ำส่ิงน้ีไปแลว้มนัจะเป็นสมถะ ศำสนำพุทธเป็นศำสนำแห่งปัญญำ 
เรำใชปั้ญญำของเรำไปเลย เรำใชปั้ญญำโดยท่ีไม่มีควำมอยำกดว้ยนะ ใชปั้ญญำของเขำไปเลย น่ี
มนัเป็นรูปแบบ แลว้รูปแบบ ดูสิ องคก์รใดก็แลว้แต่ เขำกมี็ยนิูฟอร์มของเขำ แต่ละองคก์รของ
เขำ มนัก็เป็นรูปแบบทั้งนั้นน่ะ แต่เน้ือหำสำระควำมเป็นจริงล่ะ เขำท ำงำนไดจ้ริงหรือเปล่ำ เขำ
ท ำงำนของเขำแลว้เป็นประโยชน์กบัองคก์รนั้นไหม เขำเป็นคนซ่ือสัตยสุ์จริตหรือเขำเขำ้ไปคด
โกง เขำเขำ้ไปหำผลประโยชน์ในองคก์รนั้น  

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือกำรปฏิบติัมนัเป็นแค่รูปแบบ ถำ้เป็นรูปแบบ แต่เรำศึกษำมำๆ มนัก็
เป็นรูปแบบ พอมีรูปแบบแลว้เรำก็ว่ำจะเป็นอยำ่งนั้นๆ เป็นอยำ่งนั้นเพรำะอะไร เพรำะรู้จ  ำ ควำม
รู้จ ำมนัท ำใหเ้รำลม้ลุกคลุกคลำนนะ ถำ้ลม้ลุกคลุกคลำน ถำ้เรำจะเอำควำมจริง มนัตอ้งรู้จริง กำร
รู้จริง ประพฤติปฏิบติัไปขำ้งหนำ้ เพรำะรู้จ  ำมนัถึงท ำควำมเสียหำยนะ ท ำควำมเสียหำย เพรำะ
รู้จ  ำมนัไม่มีควำมจริงใช่ไหม เพรำะรู้จ  ำ อำ้งพุทธพจน์ อำ้งผลงำนของครูบำอำจำรยข์องเรำ อำ้ง
หลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ อำ้งครูบำอำจำรยไ์ปหมดเลย อำ้งว่ำเป็นอยำ่งนั้นๆ แต่ควำมจริงมนั
ไม่ใช่ 

ควำมจริงก็เป็นควำมจริง แต่ควำมท่ีว่ำ ธรรมวินยัน้ีองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้วำง
ไว ้ มนัมีพระไตรปิฎกเป็นเคร่ืองยนืยนั น่ีก็เหมือนกนั ค ำเทศนำว่ำกำรของครูบำอำจำรยข์องเรำ 
ถำ้มนัเก็บหอมรอบริบไวม้นัก็มีเป็นหลกัเป็นฐำนเหมือนกนั ทุกคนก็อำ้งอิงๆ อำ้งอิงแลว้อำ้งอิง
ผดิ ผดิเพรำะอะไร ผดิเพรำะควำมรู้จริงของเรำไม่มี เพรำะควำมรู้จริงของเรำไม่มี มนัไม่รู้
ขั้นตอน มนัไม่รู้ควำมเป็นจริงของวิถีแห่งจิต จิตน้ีมนัจะกำ้วเดินไปอยำ่งไร 

ดูสิ เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมำ บุพเพนิวำสำนุสติญำณ 
จุตูปปำตญำณ อำสวกัขยญำณ เวลำบุพเพนิวำสำนุสติญำณ อดีตชำติ จิตน้ีมนัด ำเนินมำอยำ่งไร 
ยอ้นกลบัไป เพรำะโดยธรรมชำติของมนุษย ์ โดยธรรมชำติของคนท่ีจะเขำ้ไปศึกษำคน้ควำ้ใจ
ของตวัเองก็อยำกจะพบอยำกจะเห็น ทีน้ีพอเขำ้ไปสู่ใจของตวัเอง เวลำจิตมนัสงบเขำ้มำ ก ำหนด
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อำนำปำนสติ พอจิตสงบเขำ้มำ มนัมีอยูแ่ลว้ไง ค ำว่ำ “มนัมีอยูแ่ลว้” มนัมีขอ้มูลของมนัอยูแ่ลว้ไง 
ท ำดีท  ำชัว่มนัก็ซบัลงท่ีจิตหมดไง 

ถำ้มนัซบัลงท่ีจิต ค ำว่ำ “มีอยูแ่ลว้” คือมีขอ้มูลของมนัอยูแ่ลว้ แต่ธรรมยงัไม่มี มนัมีขอ้มูล
ของมนั เวลำจบัแลว้สำวเขำ้ไปสู่ใจของตวั จะไปตน้ขั้วของใจ เขำ้ไปสู่ขอ้มูลในหวัใจท่ีสะสมมำ 
ยอ้นกลบัไปตั้งแต่พระเวสสันดร ไปไม่มีท่ีส้ินสุดเลย น่ีไง เวลำจิตมนัสงบเขำ้มำมนัรู้ท่ีมำท่ีไป 
ถำ้มนัไปแลว้ไม่จบ เพรำะมีอ  ำนำจวำสนำ เพรำะลม้ลุกคลุกคลำนมำ ๖ ปี กบัปฏิบติัมำกบัเจำ้
ลทัธิต่ำงๆ ไดท้ั้งเขำ้สมำบติั ท  ำมำหมดล่ะ รู้วำระจิต รู้มำหมด ท ำมำทั้งนั้น แต่มนัแกกิ้เลสไม่ได ้ 

แลว้เวลำจะตรัสรู้เองโดยชอบ เวลำเขำ้ไป เขำ้ไปเห็นขอ้มูล บุพเพนิวำสำนุสติญำณ ยอ้น
ไปเลย ยอ้นอดีตชำติไป ดึงกลบัมำๆ น่ีก็ยงัไม่ใช่ พอดึงกลบัมำแลว้ก ำหนดจิตใจใหเ้ขม้แขง็มำก
ข้ึน สมำธิละเอียดมำกข้ึน พอปล่อยโดยธรรมชำติของมนั จุตูปปำตญำณ น่ีญำณหยัง่รู้ๆ ญำณท่ี
หย ัง่รู้แต่มนัหย ัง่รู้ดว้ยอวิชชำ หย ัง่รู้ดว้ยขอ้สมบติัเดิมของจิตนั้น น่ีไง ถำ้รู้จริงมนัรู้เห็นว่ำจิตน้ีมนั
มำจำกไหน มนัมำอยำ่งไร แลว้เวลำถำ้ยงัไม่ส้ินกิเลส จุตูปปำตญำณ มนัก็ไปขำ้งหนำ้ของมนั 

แลว้ก็ดึงกลบัมำ เวลำอำสวกัขยญำณ ดูสิ เวลำ อวิชฺชำปจฺจยำ สงฺขำรำ สงฺขำรำปจฺจยำ 
วิญฺญำณ  ดูสิ อวิชชำๆ อำสวกัขยญำณมนัเขำ้ไปท ำลำยในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธ
เจำ้ เพรำะมนัรู้มนัเห็นของมนัตำมควำมเป็นจริงไง ส่ิงท่ีรู้จริงอยำ่งน้ีมนัรู้จริง ท่ีมำท่ีไปของจิต
ดวงหน่ึงมนัยงัลึกลบัซบัซอ้นขนำดน้ี แลว้เวลำครูบำอำจำรยข์องเรำท่ีท่ำนรู้จริง มีขอ้เทจ็จริง 
แลว้วำงธรรมวินยั เป็นควำมจริงขององค์สมเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ แลว้เรำก็ตีควำมกนัไป 
เวลำปฏิบติัไป จะคอยเหน่ียวร้ัง “มนัจะเป็นอยำ่งนั้นๆ” 

หลวงปู่ มัน่ท่ำนถึงบอก บอกกบัหลวงตำ เห็นไหม “ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัม
พุทธเจำ้ศึกษำมำแลว้เถิดใส่ศีรษะไว ้ แลว้เก็บใส่ลิ้นชกัไวก่้อน ถำ้ไม่เก็บใส่ลิ้นชกัไวก่้อน เวลำ
ประพฤติปฏิบติัไป มนัจะขดัมนัจะแยง้ มนัจะขดัมนัจะแยง้” 

ในกำรประพฤติปฏิบติั เรำเขำ้ไปหำกิเลสของเรำ เรำเขำ้ไปต่อสู้กิเลสของเรำ มนัก็เป็น
เร่ืองภำระหนกัหนำสำหสัสำกรรจอ์ยูแ่ลว้ แลว้ไปศึกษำมำ ศึกษำธรรมขององค์สมเดจ็พระ
สัมมำสัมพุทธเจำ้มำ แลว้ก็มำอำ้งอิงว่ำเป็นควำมรู้ของเรำๆ น่ีมนัรู้จ  ำ มนัรู้จ  ำมำ สัญญำมนัรู้จ  ำมำ 
น่ีปริยติั 
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ปริยติัส ำคญัไหม? ส ำคญั ถำ้เรำไม่มีแนวทำงไม่มีช่องทำงมนัก็ไปล ำบำก มนัก็ตอ้งมี
แนวทำงช่องทำงตำมเป็นจริง ผูรู้้จริงคือองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ตรัสรู้จริงข้ึนมำเอง 
แลว้วำงไว ้แต่เรำไปศึกษำมำ ปริยติัก็คือปริยติั เวลำปฏิบติัข้ึนมำ เวลำจะมำปฏิบติั ครูบำอำจำรย์
ท่ำนเป็นควำมจริง ท่ำนจะปฏิบติั ท่ำนถึงบอกใหท้  ำอยำ่งน้ีไง ใหว้ำงไวก่้อนๆ วำงไวท่ี้ไหนล่ะ 
วำงก็วำงวำระในหวัใจ วำงไวใ้หไ้ด ้ ถำ้วำงไวใ้นหวัใจแลว้ปฏิบติัไป ปฏิบติัไปมนัไม่ขดัไม่แยง้ 
ไม่ขดัไม่แยง้เพรำะท่ำนรู้จริงข้ึนมำ 

หลวงปู่ มัน่ท่ำนรับเขำ้มำเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมำ ท่ำนอนุโมทนำไปกบักำรประพฤติ
ปฏิบติัของลูกศิษยล์ูกหำ ท่ำนปล้ืมใจ ท่ำนเห็นใจ ท่ำนส่งเสริม ท่ำนใหแ้นวทำงตลอดไป น่ีพดู
ถึงผูท่ี้ปฏิบติัตำมร่องตำมรอยตำมครูบำอำจำรยไ์ป มนัรู้จริงข้ึนมำ มนัก็หมดปัญหำกนัไป ไม่มี
อะไรขดัไม่มีอะไรแยง้กนั พอไม่ขดัแยง้ ท่ำนถึงวำงขอ้วตัร ท่ำนถึงเอำส่ิงท่ีหลวงปู่ มัน่ท่ำนวำง
แนวทำงไวม้ำวำงไวใ้หพ้วกเรำกำ้วเดินไง 

แต่พวกเรำยงัไม่มีควำมรู้จริงไง ไม่มีควำมรู้จริงข้ึนมำ เรำถึงคำดหมำย คำดหมำยส่ิงท่ี
ท่ำนวำงเป็นควำมจริงผดิ ส่ิงอำกำรท่ีท่ำนวำงไว ้ ส่ิงท่ีท่ำนบอกเป็นแนวทำงไว ้ เรำก็ไป
เปล่ียนแปลง เรำก็ไปแกไ้ขว่ำมนัตอ้งเป็นอยำ่งน้ีๆ ดว้ยขอ้เทจ็จริงของท่ำนเอง น่ีก็เหมือนกนั 
เวลำเรำประพฤติปฏิบติักนั ดว้ยขอ้เทจ็จริงขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ ธรรมและวินยั 
พระไตรปิฎกน่ีแหละ 

ในพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกเป็นควำมจริงไหม? เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมำสัมพุทธเจำ้จริง แต่เพรำะเรำมำปฏิบติั เรำปฏิบติัดว้ยสัญญำ เรำปฏิบติัไปดว้ยควำมจ ำ แลว้
ไอกิ้เลสในหวัใจเรำมนัร้ำยกำจนกั มนัก็วำ่ “ดูสิ ไอพ้วกท่ีท ำสมถะ ไอพ้วกพุทโธ ไอพ้วกพุทธำ
นุสติ มนัเป็นสมถะ มนัเป็นสมำธิ ไม่จ ำเป็นตอ้งท ำ แลว้ผูท่ี้ท  ำอยำ่งน้ีจะไม่มีช่องทำง จะเป็นไป
ไม่ได ้ เพรำะมนัไม่ใชปั้ญญำ” น่ีดว้ยควำมรู้จ  ำ ไปคำดหมำย ไปบิดเบือนว่ำส่ิงท่ีมนัจะไม่เกิด
ปัญญำ ดว้ยทิฏฐิมำนะ ดว้ยควำมเห็นผดิ ดว้ยควำมรู้จ  ำอนันั้น เพรำะกิเลสในหวัใจมนัไม่รู้น่ี มนั
ไม่รู้มนัไม่เขำ้ใจ มนัมีควำมเห็นอยำ่งนั้นมนัก็อำ้งอิงเป็นแบบนั้น น่ีรูปแบบไง รูปแบบอีก
รูปแบบหน่ึงในกำรปฏิบติัท่ีจะใหว้นเวียนอยูใ่นวฏัฏะ ใหว้นเวียนอยูใ่นอ ำนำจของกิเลส ให้
วนเวียนอยูใ่นอ ำนำจของตณัหำควำมทะยำนอยำก 
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น่ีไง ถำ้บอกว่ำ “ท ำอยำ่งนั้นไปแลว้มนัจะเกิดปัญญำไม่ได ้มนัเป็นสมถะ มนัไม่มีปัญญำ 
พระพุทธศำสนำเป็นศำสนำแห่งปัญญำ” ก็ว่ำไป แต่เวลำหลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ท่ำนบอกว่ำให้
ท  ำควำมสงบของใจเขำ้มำก่อน น่ีไง มนัจะไม่ใหไ้ปขดัไปแยง้ระหว่ำงปริยติั-ปฏิบติั ไม่อยำ่งนั้น
มนัจะขดัมนัจะแยง้กนั 

ปริยติั ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ พุทธพจน์น่ะจริง แต่ไอค้วำมขดัแยง้
มนัขดัแยง้ในใจเรำไง ควำมท่ีมนัขดัมนัแยง้เพรำะกิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำกไง กิเลสของเรำ
นัน่แหละมนัขดัมนัแยง้ กิเลสของเรำมนัไปอำ้งไปอิงไง กิเลสของเรำมนัไปยดึมัน่ถือมัน่ว่ำจะ
เป็นอยำ่งนั้น “จะเป็น” เห็นไหม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้เหมือนกนั สุตมย
ปัญญำ จินตมยปัญญำ ภำวนำมยปัญญำ มนัเป็นจินตนำกำรจำกท่ีมีขอ้มูล น่ีถำ้รู้จ  ำมนัเป็นแบบ
นั้น ท ำใหเ้สียใหห้ำย เสียหำยแลว้ไม่รู้วำ่อะไรถูกอะไรผดิดว้ย ถำ้ไม่รู้วำ่อะไรถูกอะไรผดิ มนัจะ
จรรโลง มนัจะเป็นศำสนทำยำทท ำเพื่อใหแ้นวทำงปฏิบติัต่อเน่ืองกนัไป ใหกุ้ลบุตรสุดทำ้ย
ภำยหลงัไดป้ระโยชน์มนัจะเป็นไปไดไ้หม 

กุลบุตรสุดทำ้ยภำยหลงัเขำควรจะมีแนวทำงของเขำ ดูสิ เวลำหลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่
ท่ำนพยำยำมประพฤติปฏิบติัของท่ำนข้ึนมำ ไปหำใคร ใครจะสอนได ้ ไปหำใคร ใครก็บอก
ไม่ได ้ ตอ้งร้ือคน้เอำในธรรมวินยั ในพระไตรปิฎก แลว้ก็ปรึกษำกนัระหว่ำงหลวงปู่ เสำร์กบั
หลวงปู่ มัน่ ปรึกษำ จะเป็นไปไดไ้หม เร่ิมตน้หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสำร์ท่ำนก็ช้ีแนวทำงไดใ้นกำร
ท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ เวลำไปสูงข้ึนไป หลวงปู่ เสำร์ท่ำนบอกเลย “เรำไม่มีวำสนำ ท่ำนมี
ปัญญำมำก ท่ำนตอ้งร้ือคน้เองแลว้” หลวงปู่ มัน่ท่ำนก็ปรึกษำ เจำ้คุณอุบำลีต่ำงๆ ปรึกษำหำทำง
ไปจนได ้ น่ีปรึกษำ ปรึกษำในธรรมวินยั ปรึกษำเพรำะท่ำนเจำ้คุณอุบำลีฯ ท่ำนช ่ำชองในปริยติั 
ช ่ำชองในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ แต่หลวงปู่ มัน่ท่ำนเป็นผูท่ี้ออกบุกเบิก ออก
คน้ควำ้ ออกร้ือคน้ข้ึนมำในควำมเป็นจริงของท่ำนข้ึนมำ น่ีไง ถำ้มนัเป็นควำมจริง มนัจริงข้ึน
มำแลว้ถึงวำงส่ิงน้ีไว ้

ฉะนั้น เวลำเรำ เรำมีแต่ควำมจ ำ ทั้งๆ ท่ีอยู่กบัครูบำอำจำรยน์ะ เวลำอยูก่บัครูบำอำจำรย ์
เรำว่ำเป็นพระปฏิบติั เวลำพระปฏิบติัถำ้ปฏิบติัจริง ครูบำอำจำรยก์ำ้วซำ้ยก็รู้ว่ำซำ้ย ครูบำอำจำรย์
กำ้วขวำก็รู้วำ่ขวำ มนัไม่สับสน ถำ้ไม่สับสนนะ ดูสิ ดูหลวงปู่ มัน่สิ เวลำท่ำนสอนหลวงตำ ถำ้
ฝึกหดัใหม่ เวลำท ำควำมสงบของใจไม่ได ้เวลำมนันอ้ยเน้ือต ่ำใจ “จิตน้ีเปรียบเหมือนเดก็ๆ เดก็ๆ 
น้ีมนัตอ้งมีคนบ ำรุงดูแลมนั มนัตอ้งมีอำหำรกำรกินเพื่อควำมด ำรงชีวิตของมนั ถำ้เดก็มนัด้ือ เดก็
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มนัเท่ียวเล่นของมนัโดยไม่สนใจอะไร เรำไม่ตอ้งยุง่กบัมนั เรำหำส่ิงท่ีจะเป็นอำหำร ท่ีอยูอ่ำศยั 
รอไว ้เด๋ียวเดก็มนัไปมนัไม่มีใครดูแลมนั มนัจะกลบัมำเอง” น่ีพดูถึงถำ้ใจของเรำ 

ใจของเรำ ควำมรู้สึกของเรำมนัอยูก่บัเรำ ฐีติจิต จิตของเรำเอง เวลำมนัด้ือมนัดำ้น เวลำ
มนัฟุ้งซ่ำน มนัดิ้นรนของมนัไป มนัเป็นเดก็ เดก็กบัใจของเรำ คือใจดวงใดก็เดก็คนนั้น ถำ้เรำ
เปรียบเดก็ๆ ทำงโลก ดูสิ เวลำถำ้เป็นควำมจ ำ ควำมจ ำมนัก็บอกว่ำ อู๋ย! อยำ่งน้ีก็ไปดูท่ีเดก็ก ำพร้ำ
ก็ได ้ไปสถำนท่ีเล้ียงเดก็ก ำพร้ำ ไปสถำนท่ีเดก็เยอะแยะ เอำเดก็คนไหนมำก็ได ้

น่ีมนัพดูถึงเวลำควำมหมำยของท่ำน ท่ำนจะพดูถึงจิตหน่ึง จิตหน่ึงคือจิตดวงนั้น เวลำมนั
ฟุ้งซ่ำน เวลำมนัปฏิบติัจะมีพื้นฐำนข้ึนมำ เวลำมนัด้ือดำ้นท่ำนก็เปรียบใหลู้กศิษยไ์ดเ้ห็น 
บุคลำธิษฐำน ใหเ้ห็นภำพชดัเจนว่ำเปรียบเหมือนเดก็ๆ ถำ้เดก็อ่อนมนัไปเท่ียวเล่น เด๋ียวมนัไม่มี
ท่ีอยูอ่ำศยัมนัก็ตอ้งกลบัมำหำพี่เล้ียงมนัเอง น่ีก็เหมือนกนั ใจดวงใดเวลำมนัประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมำ เวลำมนัทุกขม์นัยำก เวลำเอำใจของเรำไวไ้ม่ได ้ มนัด้ือมนัดำ้น ท่ำนก็บอกเปรียบเหมือน
เดก็ๆ ฉะนั้น ไม่ตอ้งไปเดือนร้อนในใจไปกบัเขำ ใหห้ำอำหำรของมนั ใหดู้อำหำรมำเตรียมเผือ่
ไว ้ แลว้รักษำอำหำรนั้นไว ้ เด๋ียวเดก็มนัหิวมนักระหำยมนัตอ้งกลบัมำเอง น่ีหลวงปู่ มัน่ท่ำนสอน
อยำ่งน้ี เร่ิมตน้ปพูื้นฐำน 

ท่ำนก็บอกว่ำสอนเหมือนเดก็ๆ เลย แลว้เรำก็ก ำหนดพุทโธของเรำไปเตม็ท่ีของเรำไป 
แลว้สุดทำ้ยพอจิตมนัสงบ มนัก็เป็นอยำ่งนั้นจริงๆ มนัก็เป็นอยำ่งนั้นจริงๆ น่ีเวลำเรำศึกษำ แต่
เวลำเรำรู้ดว้ยควำมจ ำ อ๋อ! ท  ำไมเดก็เด๋ียวก็ไปท่ีสถำนท่ีเล้ียงเดก็ก ำพร้ำ เด๋ียวไปเนิร์สเซอรี ดู
เดก็ๆ มนันอนเตม็เลยน่ะ จะเอำคนไหนก็ได ้อุม้มำเลย  

น่ีก็เหมือนกนั เวลำปฏิบติั มนัลดัเลำะไปตำมแต่กิเลสมนัน่ะ รูปแบบ! รูปแบบของกำร
ปฏิบติั เรำไปดูกนัท่ีรูปแบบ รูปแบบ เห็นไหม ดูส ำนกัปฏิบติัต่ำงๆ เขำมีส ำนกัปฏิบติัทั้งนั้น 
รูปแบบ! แต่เน้ือหำสำระ ถำ้มนัจ ำมำ มนัจ ำมำอยำ่งนั้นมนัมีแต่รูปแบบ แลว้มนัไปไหนไม่รอด
หรอก เอำรูปแบบไวไ้ปขำยกินกนั เอำรูปแบบไวอ้วดกนั ใครปฏิบติัไดง่้ำย-ปฏิบติัไดย้ำกก็เอำ
รูปแบบไวอ้วดกนั ควำมจริงล่ะ? ควำมจริงไม่มี 

ตอ้งรู้จริง ไม่ใช่รู้จ  ำ รู้จ  ำ พดูถึงในภำคกำรศึกษำ ในภำคปฏิบติั มนัก็เป็นควำมจ ำเป็น มนั
ก็ตอ้งมีกำรศึกษำ เขำวำ่ถำ้ปริยติัมัน่คง ปฏิบติัก็จะเจริญรุ่งเรืองข้ึนไป เพรำะว่ำในปริยติัน้ีก็มี
กำรศึกษำ...ศึกษำมำ ศึกษำมำแลว้วำงไว ้ ศึกษำมำเพื่อประพฤติปฏิบติั ไม่ใช่ศึกษำมำวำ่เป็น
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สมบติัของเรำ ไม่ใช่ศึกษำมำว่ำฉนัเป็นนกัปรำชญ ์ ถำ้ฉนัเป็นนกัปรำชญ ์ นกัปรำชญ์มนัก็แสดง
ธรรมดว้ยขอ้มูล ดว้ยสัญญำ ดว้ยกำรวิจยั มนัก็เป็นเร่ืองโลก ถำ้มีปัญญำไหม ถำ้ปัญญำเทียบกบั
ประชำชน เทียบกบัสังคมโลก ก็ใช่ มีปัญญำ มีปัญญำก็เรำเป็นนกับวชไง เรำศึกษำธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ไง เรำมีหนำ้ท่ีไง มนัก็มีปัญญำจริงๆ นัน่ล่ะ เป็นภำคปริยติัไง 

แลว้ปฏิบติัล่ะ ปฏิบติัเพื่ออะไร? ก็ปฏิบติัเพื่อหวัใจของเรำไง ปฏิบติัเพื่อใหจิ้ตดวงน้ีพน้
จำกวฏัฏะไง ในเม่ือศึกษำมำ ดูสิ โปฐิละ คมัภีร์ใบลำนเปล่ำๆ นัน่ใบลำนเปล่ำดว้ยควำมซ่ือสัตย์
สุจริตนะ มนัก็น่ำเห็นใจ น่ำเชิดชูเขำ เพรำะเขำจรรโลงศำสนำในแขนงหน่ึง แต่ถำ้เรำอยำก
ปฏิบติัดว้ย ถำ้ปฏิบติัถำ้มนัยงัไม่มีควำมจริงข้ึนมำ ไม่มีควำมจริงข้ึนมำ ไปช้ีน ำ ไปช้ีบอกใน
แนวทำงท่ีผดิ ไปช้ีบอกส่ิงท่ีเป็นจริงอยูแ่ลว้ใหม้นัเป็นส่ิงท่ีผดิ แลว้ยงัตะแบงนะ “พุทธพจน์ๆ” 

พุทธพจน์เป็นควำมจริง แต่กิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำกของผูพ้ดู กิเลสตณัหำควำม
ทะยำนอยำกของเรำมนัพุทธพจน์รึเปล่ำ 

น่ีเหมือนกนั เวลำมำปฏิบติั ครูบำอำจำรยท่์ำนมีคุณธรรมของท่ำน ท่ำนก็วำงขอ้วตัร
ปฏิบติั วำงแนวทำงในกำรปฏิบติั ส่ิงท่ีประสบกำรณ์ของท่ำน แลว้ผูท่ี้จรรโลงต่อไป ธรรมผูท่ี้
จรรโลงส่ิงท่ีเป็นควำมจริง มนัมีควำมจริงในหวัใจหรือเปล่ำ ถำ้มนัมีควำมจริงในหวัใจมนัจะไม่
ผดิพลำดเลย แลว้มนัจะท ำประโยชน์ ท ำประโยชน์ใหว้งศำสนำดว้ย แลว้มนัจะท ำควำมจริง
ใหก้บัวงกรรมฐำน 

เพรำะครูบำอำจำรยแ์ต่ละองคท่ี์ท่ำนจะประพฤติปฏิบติัมำตำมควำมเป็นจริงท่ำนลงทุน
ลงแรงไปขนำดไหน สละชีวิตกนัเลยนะ เวลำมนัมีปัญหำข้ึนมำ เวลำมนัขดัมนัแยง้ข้ึนมำใน
หวัใจ กิเลสท่ีมนัด้ือดำ้นจะตอ้งเอำกนัใหล้ง แลว้ไม่ตอ้งใหใ้ครมำเป็นกรรมกำร ไม่ตอ้งใหใ้คร
เขำ้มำเป็นห่วงเป็นใยคอยดูแล มนัเป็นกิเลสของเรำ มนัข่มข่ีหวัใจของเรำ เรำจะชนะคะคำนกบั
มนัอยำ่งน้ีมนัตอ้งลงทุนลงแรงกนัขนำดน้ี แลว้ลงทุนลงแรงมนัเป็นประสบกำรณ์ทั้งชีวิต เป็น
ประสบกำรณ์ควำมจริงๆ แลว้ท่ำนวำงไว ้ ท่ำนเทศนำว่ำกำรใหเ้ป็นประโยชน์กบัเรำ แลว้เรำรู้จ  ำ 
ไปแกไ้ข ไปเปล่ียนแปลง ไปวำงต ำแหน่งไวใ้หม้นัคลำดเคล่ือน 

ผูรู้้จริงดว้ยกนัเขำเห็นแลว้เขำสังเวช สังเวชนะ ของครูบำอำจำรยท่์ำนท ำไวดี้ๆ ท ำไมเรำ
ไปท ำใหม้นัสับสนเอง แลว้สับสนเพรำะอะไร เพรำะรู้จ  ำ ก็เรำรู้จ  ำ รู้จ  ำก็รู้ไดแ้ค่นั้นน่ะ รู้จ  ำ เห็น
ไหม ดูสิ ท่ำนเทศนำว่ำกำรว่ำอยำ่งใดกพ็ยำยำมจะเทียบเคียงกบัพระไตรปิฎก เทียบเคียงกบั
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ควำมเห็นของเรำ มนัจะพยำยำมเทียบเคียงกบัควำมเห็นไง เพรำะเรำก็รู้จ  ำ เรำก็ศึกษำมำ เรำก็
ปัญญำชน เรำก็มีกำรศึกษำ แลว้เรำก็อยูก่บัครูบำอำจำรยด์ว้ย พออยูก่บัครูบำอำจำรยม์นัก็เอำส่ิงน้ี
ไง เอำทิฏฐิมำนะของตวั เพรำะมนัรู้จ  ำ เพรำะรู้จ  ำถึงไดแ้สดงควำมไม่รู้ออกไป เพรำะรู้จ  ำมนัถึง
ไม่แสดงควำมรู้จริง ไม่มีขอ้มูลควำมเป็นจริงออกไป มนัถึงไดช้ี้จุดผดิพลำด ช้ีจุดบกพร่องไง แต่
ถำ้รู้จริง เป็นไปไม่ไดเ้ลย เพรำะอะไร 

เพรำะถำ้รู้จริงข้ึนมำ ดูสิ ถำ้เรำท ำควำมสงบของใจ ถำ้ใจมนัสงบเขำ้มำ ถำ้ไม่สงบมนักด้ื็อ
ดำ้นอยำ่งน้ี ถำ้ไม่สงบมนัก็ทุกขย์ำกอยำ่งน้ี แต่ถำ้เรำพยำยำมท ำควำมสงบของใจล่ะ แมแ้ต่ถำ้ท ำ
ควำมสงบของใจนะ ถำ้ใจมนัสงบเขำ้มำ ขณิกสมำธิ อุปจำรสมำธิ อปัปนำสมำธิ เวลำสมำธิเกิด
ข้ึนมำมนัลม้ลุกคลุกคลำน 

เรำเกิดมำเป็นชำวพุทธ เรำมีอ  ำนำจวำสนำ เรำอยำกจะประพฤติปฏิบติัของเรำ เรำจะเอำ
ควำมจริงของเรำ ศึกษำมำก็ศึกษำมำแลว้ ศึกษำมำเป็นสมบติัของครูบำอำจำรย ์ ศึกษำมำเป็น
สมบติัขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ ธรรมและวินยัคือศำสดำของเรำ ศึกษำมำทั้งนั้นน่ะ 
แต่เป็นสมบติัขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ เป็นสมบติัของครูบำอำจำรยข์องเรำ แลว้เรำ
ศึกษำมำแลว้ เรำศึกษำมำเพื่อเป็นวิธีกำร เรำศึกษำมำเพื่อเป็นแนวทำง น่ีเรำปฏิบติัเร่ิมตน้ เรำ
ปฏิบติัลม้ลุกคลุกคลำน เรำไม่มีแนวทำง เรำก็เอำแนวทำงของครูบำอำจำรย ์เอำแนวทำงขององค์
สมเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้เป็นเคร่ืองด ำเนิน เป็นแนวทำงท่ีเรำเดินต่อไป 

ถำ้เรำด ำเนินต่อเน่ืองกนัไปมนัมีอุปสรรคแลว้ ท ำไมท ำอยำ่งนั้นก็ไม่ได ้ท  ำอยำ่งน้ีก็ไม่ได ้
ท  ำอยำ่งนูน้ ท  ำอยำ่งน้ี อยำ่งน้ีดี อยำ่งนั้น เห็นไหม มนัมีทั้งอุปสรรค มนัมีทั้งประสบควำมส ำเร็จ 
ถำ้อยำ่งนั้นเรำก็คดัแยก เรำก็เลือกแนวทำงของเรำใหม้นัตรงจริตกบัเรำ ถำ้มนัตรงจริตกบัเรำนะ 
ถำ้มนัสงบเขำ้มำ สงบมำกสงบนอ้ยเขำ้มำมนัเห็นควำมแตกต่ำง เวลำสงบข้ึนมำมนัตอ้งมีสติ มี
สติข้ึนมำมนัรู้ตวัทัว่พร้อม มนัพร้อมของมนัพร้อม รู้ตวัทัว่พร้อม มนัก็ส่งออกมำรับรู้ร่ำงกำย ถำ้
มนัหดสั้นเขำ้มำๆ มนัละเอียดเขำ้ไปๆ รู้ตวัทัว่พร้อมมนัไม่ออกจำกร่ำงกำยน้ีไปยดึมัน่ถือมัน่จบั
วตัถุธำตุขำ้งนอกภำยนอก 

อำรมณ์ควำมรู้สึกควำมนึกคิดต่ำงๆ แมแ้ต่ไปยดึในต ำรำ ไปยดึในควำมรู้ขององคส์มเดจ็
พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ ไปยดึของใคร ไม่ใช่ทั้งนั้น เพรำะศึกษำมำๆ เป็นแนวทำง แต่เวลำปฏิบติั
ข้ึนมำตอ้งกำรควำมจริงข้ึนมำ ใหม้นัสงบตวัเขำ้มำ ถำ้มนัสงบเขำ้มำ น่ีปุถุชน กลัยำณปุถุชน มนั
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จะเขำ้มำถึงตวัของเรำ มนัจะเร่ิมตน้จำกตรงน้ีทั้งนั้น เพรำะส่ิงน้ีคือตน้เหตุ เพรำะใจของเรำเป็น
ตน้เหตุ 

ใจของเรำ ดูสิ ควำมทุกขค์วำมยำกทั้งหลำยมนัก็ไปทบัถมลงท่ีใจ เวลำจะประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมำก็ใจอยำกไดอ้ยำกเป็น พอใจอยำกไดอ้ยำกเป็นมนัก็ฟุ้งซ่ำนของมนัไป มนัก็ไปยดึมัน่ถือ
มัน่ของมนัไป น่ีไง พอมนัรู้จ  ำข้ึนมำก็คำดหมำยคำดกำรณ์กนัไปทั้งนั้นน่ะ ปฏิบติัโดยกำรคำด
กำรเดำมนัไม่มีอะไรส่ิงใดเป็นควำมจริงข้ึนมำเลย แต่เวลำไม่มีควำมจริงข้ึนมำมนัก็อำ้งอิง น่ีไง 
พระไตรปิฎกว่ำอยำ่งน้ีไง พุทธพจน์ว่ำอยำ่งน้ีไง ท่องใหแ้ม่นๆ จ ำใหแ้ม่นๆ หน่อย พยำยำมพดู
วรรคตอนท่ีเรำพอใจ เวลำอำ้งอิงธรรมของครูบำอำจำรยก์็บอก มนัเป็นอยำ่งน้ีไง เพรำะอะไร 
เพรำะเรำอยูใ่กลชิ้ดไง เรำอยูใ่กลชิ้ดครูบำอำจำรยม์ำนะ เรำเป็นมือขวำนะ เรำเป็นคนจรรโลง
เร่ืองน้ีมำหมดเลย แต่ไม่มีควำมรู้จริงในหวัใจเลยน่ะ มนัวำงต ำแหน่งเป้ำหมำยผดิหมด 

แต่ถำ้มนัรู้จริงข้ึนมำ เวลำมนัฟุ้งซ่ำนมนัฟุ้งซ่ำนอยำ่งน้ี ถำ้มนัสงบมนัสงบอยำ่งน้ี มนัรู้
เลย แลว้ถำ้เป็นสมำธิ ขณิกสมำธิเป็นแบบน้ี ขณิกสมำธิเป็นแบบน้ีท่ีมนัเป็น อุปจำระเป็นแบบน้ี 
อปัปนำเป็นแบบน้ี แลว้ถำ้เป็นแบบน้ี เวลำเป็นแบบน้ีเป็นอยำ่งไร เป็นแบบน้ีก็มนัมีสติ เพรำะ
มนัท ำแลว้ไดบ้ำ้งไม่ไดบ้ำ้ง ถำ้มนัได ้ถำ้มนัลงสู่สมำธิ เหตุมนัสมควร เหตุมนัเป็น แต่เวลำเรำท ำ
แลว้มนัไม่ได ้ ท ำเหมือนกนัมนัไม่ได ้ ไม่ไดเ้พรำะอะไร ท ำแลว้มนัไม่ได ้ ไม่ไดเ้พรำะควำม
บกพร่อง เพรำะกิเลสมนัทิฏฐิมำนะ เพรำะกิเลสมนัมีก ำลงัท่ีเหนือกว่ำ ท  ำเหมือนกนั ท ำมำกกวำ่
ดว้ย แต่มนัไม่ลง ถำ้มนัไม่ลง 

แลว้มนัถำ้ลงล่ะ เห็นไหม สมำธิมนัเป็นแบบน้ี ผลของสมำธิ ผลของสมำธิท ำใหจิ้ตของ
เรำมนัไม่ยดึรูป รส กล่ิน เสียงเป็นสมบติัของมนั เพรำะกำรยดึรูป รส กล่ิน เสียง รูป รส กล่ิน 
เสียงน้ี เวลำกิเลสเป็นนำมธรรม มนัก็อำศยัส่ิงน้ีล่ะ อำศยัขนัธ์ ๕ อำศยัวิถีแห่งจิต จิตของเรำน่ี จิต
ท่ีส่งออกน่ี พลงังำนน้ีท่ีมนัออกไปโดยธรรมชำติของมนั มนัมีมำรครอบง ำมนัอยู่ 

ถำ้ไม่มีมำรครอบง ำมนัอยู ่ เห็นไหม อวิชฺชำปจฺจยำ สงฺขำรำ สงฺขำรำปจฺจยำ วิญฺญำณ  มนั
มีควำมไม่รู้ครอบง ำมนัอยู ่ เวลำควำมไม่รู้ครอบง ำมนัอยู ่ เรำเกิดเป็นมนุษยไ์ง มีธำตุ ๔ ขนัธ์ ๕ 
ไง โดยสัญชำตญำณไง วิถีแห่งจิตมนัไปท ำงำนอยำ่งน้ีไง ผูรู้้-ส่ิงท่ีถูกรู้ น่ีมนัเป็นผูรู้้ ควำมรู้อนัน้ี
มนัเป็นผูรู้้ มนัอยูใ่นพลงังำนของมนั มนัก็รู้ของมนัโดยธรรมชำติของมนั รู้โดยสัจธรรมของมนั 
แต่มนัมีอวิชชำ รู้พร้อมอวิชชำไปดว้ยไง รู้พร้อมกบัควำมไม่รู้จริง ออกมำตลอดไป แลว้เรำมีสติ
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มีปัญญำ เรำก ำหนดพุทโธ เรำใชปั้ญญำอบรมสมำธิ เห็นมนัวำงเขำ้มำ มนัปล่อยวำงเขำ้มำจนเป็น
ควำมจริงของมนัข้ึนมำ เรำรู้เรำเห็นทั้งนั้นน่ะ เป็นสมำธิเรำก็รู้ว่ำมนัเป็นสมำธิ 

แต่เวลำท ำสมำธิแลว้มนัท ำได ้ เรำก็รู้ว่ำท  ำได ้ เวลำมนัท ำไม่ได ้ เรำก็รู้ว่ำท  ำไม่ได ้ เวลำท ำ
ไม่ไดล้ม้ลุกคลุกคลำน มนัเป็นเหตุ มนัเป็นเหตุใหค้นท่ีไม่มีอ  ำนำจวำสนำ คนท่ีไม่มัน่คงพยำยำม
ดิ้นรนหำทำงไป เวลำมนัดิ้นรนหำทำงไป อำ้งอิง ปฏิบติัท่ีมนัขดัมนัแยง้กนั เวลำหลวงปู่ มัน่ท่ำน
บอกว่ำธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้วำงไวก่้อนนะ เรำปฏิบติัตำมควำมจริงนะ ถำ้
เรำปฏิบติัไปพร้อมกบัควำมรู้ของเรำมนัจะขดัมนัจะแยง้ มนัจะขดัมนัจะแยง้กนั น่ีก็เหมือนกนั 
พอมนัเคยท ำได ้ พอมนัท ำไม่ไดข้ึ้นมำมนัก็อำ้งเลย น่ีไง พุทธพจน์ว่ำอยำ่งนั้น ครูบำอำจำรยว์่ำ
อยำ่งน้ี น่ีว่ำอยำ่งนั้น อำ้งอิงไปหมดเลย แต่ควำมรู้จริงไม่มี 

ตอ้งรู้จริง ไม่รู้จ  ำ ถำ้รู้จ  ำ ควำมจริงจะไม่เกิดข้ึนกบัใจของเรำ ถำ้มนัรู้จริงข้ึนมำแลว้
ควำมจ ำไม่จ ำเป็น เพรำะมนัเป็นควำมจริงข้ึนมำ มนัจริงๆ ในหวัใจ แลว้มนัจะพลิกแพลงอธิบำย
เป็นขอ้มูลอยำ่งไรก็ได ้ทำงวิชำกำรเรำอธิบำยก็ได ้แลว้กบัพระไตรปิฎก กบัขอ้วตัรปฏิบติัของครู
บำอำจำรย ์ มนัจะต่ำงกนัตรงไหน อริยสัจมนัมีหน่ึงเดียว ควำมจริงท่ีอนัเดียวกนัมนัเป็นอนั
เดียวกนั มนัจะแตกต่ำงกนัตรงไหน ถำ้มนัไม่แตกต่ำงกนั แลว้ไม่แตกต่ำงกนัอยำ่งไร ถำ้ไม่
แตกต่ำงมนัก็ตอ้งมีควำมรู้จริงน้ีข้ึนมำไง ถำ้มนัรู้จริงข้ึนมำ มนัไม่ตอ้งไปอำ้งอิงใครทั้งส้ิน มนั
เป็นควำมจริง ควำมจริงท่ีเป็นสัจธรรมในหวัใจ ควำมจริงท่ีเกิดข้ึนกบัใจของเรำ 

ถำ้ใจเรำ ท ำควำมสงบของใจ ดูสิ สมำธิๆ ท่ีท  ำกนัอยูน่ี่ ท  ำไมสมำธิมนัเป็นอยำ่งไร ท ำไม
จิตท่ีมนัไม่เป็นสมำธิ จิตท่ีมนัไม่มีเคร่ืองอำศยั จิตมนัก็เร่ำร้อน จิตมนัก็ดิ้นรนของมนัโดย
ธรรมชำติของมนั จะมีอ ำนำจวำสนำขนำดไหน จะมีคุณสมบติัขนำดไหน มนัเป็นเร่ืองคุณสมบติั
จำกภำยนอก แต่ตวัจิตล่ะ ตวัประธำนล่ะ ตวัท่ีรับสถำนะ รับอ ำนำจวำสนำมำมนัอยูข่องมนัไหม 
มนัพอใจของมนัไหม มนัจะมกัมำกอยำกใหญ่ขนำดไหน หำมำปรนเปรอมนัขนำดไหนไม่มีวนั
พอ ตณัหำลน้ฝ่ัง ตณัหำควำมทะยำนอยำกไม่มีวนัพอ จิตน้ีพร่องอยูเ่ป็นนิจ จะเอำโลกทั้งโลกยดั
เขำ้ไปก็ไม่เตม็ แต่ถำ้เรำก ำหนดพุทโธล่ะ เรำใชปั้ญญำอบรมสมำธิล่ะ เวลำมนัส ำรอกมนัคำยของ
มนัออกท ำไมมนัเตม็ไดล่้ะ ท ำไมมนัปล่อยวำงได ้ ถำ้มนัปล่อยวำงได ้ ถำ้ปล่อยวำงอยำ่งน้ี ปล่อย
วำงแลว้มีควำมสุข มีควำมสงบ มีควำมระงบั 
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หลวงปู่ มัน่ท่ำนสอนหลวงตำ จิตมนัเหมือนเดก็ๆ มนัไปเท่ียวเล่นของมนั มนัด้ือร้ันของ
มนัไป มนัก็ไปตำมอ ำนำจของมนั เรำรักษำอำหำรของมนัไว ้ เรำก ำหนดพุทโธไว ้ เรำใชปั้ญญำ
อบรมสมำธิไว ้ เรำรักษำไว ้ จิตมนักคื็อจิต แต่มนัดว้ยทิฏฐิมำนะ ดว้ยควำมเห็นผดิของมนั มนัก็
ฟุ้งซ่ำนเป็นธรรมดำของมนั แต่ถำ้เรำรักษำดว้ยสติ ดว้ยค ำบริกรรม มนัจะไปไหน มนัก็ตอ้ง
กลบัมำสู่ฐีติจิต มนัก็ตอ้งกลบัมำสู่จุดเดิมของมนั 

แต่ดว้ยควำมไม่รู้ ดว้ยควำมจ ำ ดว้ยธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ ดว้ย
ขอ้มูลของครูบำอำจำรย ์มนัยดัเขำ้ไปในสมอง ยดัเขำ้ไปในควำมเห็น มนัฟุ้งซ่ำนไปหมด มนัไม่
มีควำมจริงเลยล่ะ...วำงใหห้มด วำงใหห้มดแลว้ก ำหนดพุทโธของเรำ แลว้ใชปั้ญญำอบรมสมำธิ
ของเรำ เวลำมนักลบัมำสู่จุดก ำเนิดของมนั น่ีไง มนักลบับำ้น เดก็มนัก็กลบัมำอยูก่บัเรำ ถำ้
กลบัมำอยูก่บัเรำ เรำท ำเป็น เห็นไหม เรำท ำเป็น เรำท ำได ้แลว้เรำจะใหม้ัน่คง ใหอ้ยูก่บัเรำเพื่อจะ
ด ำเนินกำรกำ้วเดินต่อเน่ืองไปใหเ้ป็นวิปัสสนำ 

สมถกรรมฐำน-วิปัสสนำกรรมฐำน เรำก็ฝึกหดัของเรำใหม้นัมัน่คงของเรำ ถำ้มนัไม่เขำ้ 
เดก็ เดก็จะท ำอะไร เดก็มนัก็ออ้นจะกินแต่อยำ่งเดียวนัน่ล่ะ แลว้เรำก็พุทโธ ปัญญำอบรมสมำธิ 
ใหเ้ดก็มนัเจริญเติบโต เห็นไหม จิตตั้งมัน่ จิตมีก ำลงั จิตตั้งมัน่ แลว้ถำ้เดก็มนัยงัออ้น เดก็มนัยงั
ไม่โต แลว้เดก็มนัหลงตวัมนัเองว่ำมนัมีปัญญำ แลว้จะท ำอยำ่งไรล่ะ มนัก็ไม่เห็นกำย เห็นเวทนำ 
เห็นจิต เห็นธรรมตำมควำมเป็นจริงไง 

ถำ้ไม่เห็นกำย เห็นเวทนำ เห็นจิต เห็นธรรมตำมควำมเป็นจริง เรำใชปั้ญญำของเรำก็ได ้
ปัญญำ ปัญญำอบรมสมำธิ ใชปั้ญญำเขำ้ไปเร่ือย ฝึกฝนเขำ้ไปเร่ือย พิจำรณำของเรำไปเร่ือย มนั
ปล่อยวำงเขำ้มำ มนัปล่อยอะไร? มนัก็ปล่อยรูป รส กล่ิน เสียงนัน่น่ะ ปล่อยมำเป็นตวัมนั ปล่อย
เพรำะอะไร ปล่อยเพรำะมีสติปัญญำเท่ำทนั  

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ ธรรมของครูบำอำจำรยน์ัน่เป็นเร่ืองหน่ึง ใน
กำรประพฤติปฏิบติัตำมควำมเป็นจริงในใจของเรำเป็นอีกเร่ืองหน่ึง ถำ้มนัเป็นจริงข้ึนมำ เรำก็รู้
ว่ำ อ๋อ! มนัสรุปอยำ่งน้ี ครูบำอำจำรยท่์ำนปรำรถนำอยำ่งน้ี ท่ำนคอยบงัคบัขู่เขญ็ บงัคบัขู่เขญ็ก็
เพื่อใหเ้รำปฏิบติัใหเ้ป็นควำมจริง ใหม้นัเขม้แขง็ข้ึนมำเป็นอยำ่งน้ี ถำ้มนัเป็นอยำ่งน้ีป๊ับมนัปล่อย
เขำ้มำ น่ีดูแลรักษำบ่อยคร้ังเขำ้ ถำ้จิตมนัยงัไม่รู้ไม่เห็นของมนัก็ใชปั้ญญำไล่ตอ้น ปัญญำ
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ใคร่ครวญมำ ใหม้นัมัน่คงใหม้นัดีงำมข้ึนมำ ถำ้จิตมนัสงบเขำ้มำ มนัก็มีพออยูพ่อกิน มนัมีควำม
จริงไง 

ควำมจ ำข้ึนมำมนัเป็นควำมจ ำทั้งนั้น ดูสิ คนท ำงำนเขำบริหำรจดักำรจนเหง่ือไหลไคล
ยอ้ย ผมด ำๆ ขำวหมดเลยน่ะ เพรำะดว้ยควำมเครียด ดว้ยต่ำงๆ นัน่มนัเป็นเร่ืองทำงโลกท่ีเขำ
บริหำรจดักำรของเขำ แต่ถำ้เป็นหวัใจของเรำล่ะ ท่ีเรำใชปั้ญญำอบรมสมำธิ เรำใชต่้ำงๆ ข้ึนมำ
ใหม้นัปล่อยวำงเขำ้มำๆ 

ถึงบอกใชปั้ญญำๆ เรำจะใชปั้ญญำ ทำงโลกเขำบริหำรจดักำรกนั เขำมีปัญญำของเขำ นัน่
มนัเป็นโลกียปัญญำ แต่ถำ้มนัจะเกิดปัญญำของเรำล่ะ ปัญญำท่ีเรำจะพิจำรณำของเรำข้ึนมำ เห็น
ไหม ศำสนำพระพุทธศำสนำแห่งปัญญำ สุตมยปัญญำ จินตมยปัญญำ ภำวนำมยปัญญำ ถำ้
ภำวนำมยปัญญำมำฝึกหดัข้ึนมำ มนัจะรู้เห็นของมนั ถำ้รู้เห็นข้ึนมำ น่ีรู้จริง ตอ้งรู้จริง มนัถึงจะ
บอกว่ำสมถกรรมฐำนเป็นแบบใด แลว้วิปัสสนำกรรมฐำนเป็นแบบใด  

ถำ้สมถกรรมฐำนข้ึนมำ ธรรมรักษำใจเรำข้ึนมำ ถำ้ไม่รักษำใจของเรำข้ึนมำ ใครมนัจะ
เป็นคนวิปัสสนำ ใครจะเป็นคนแยกแยะของมนั ใคร ใครจะท ำ แลว้ก็บอกว่ำ “อำ้ว! กพ็ุทธพจน์ 
รูปแบบก็ท  ำทุกอยำ่งพร้อมหมดแลว้” แลว้เรำท ำของเรำเพื่อควำมสงบระงบั แลว้พออำรมณ์
ควำมรู้สึกเกิดข้ึนมนัก็คำดหมำยเลยนะ พิจำรณำกำย ปัญญำอบรมสมำธิ พิจำรณำตรึกในธรรม 
นัน่น่ะ มนัปล่อยวำงไดโ้ดยธรรมชำติของมนั ควำมปล่อยวำงข้ึนมำ “โอ!้ ปล่อยวำงคร้ังหน่ึงก็
เป็นโสดำบนั ปล่อยวำงคร้ังท่ีสองก็เป็นสกิทำคำมี ปล่อยวำงคร้ังท่ีสำมก็เป็นพระอนำคำมี ปล่อย
คร้ังท่ีส่ีเป็นพระอรหนัต”์ ทั้งๆ ท่ีไม่ไดก้ำ้วเดินไปไหน ไม่ไดเ้ดินไปไหนเลย น่ีกำรปฏิบติัถำ้ไม่รู้
จริงเป็นแบบน้ี 

ถำ้มนัพิจำรณำไปปล่อยวำงหนหน่ึงเป็นโสดำบนั พิจำรณำอีกหนหน่ึงปล่อยวำงเป็น
สกิทำคำมี ขบปัญหำใหแ้ตกไง เขำบอกใชปั้ญญำไปเลยๆ มนัก็ขบไง ขบปัญหำคือขบควำมรู้สึก
นึกคิด ควำมคิดมนัเป็นประเดน็ เป็นปม แลว้ปัญญำไล่ตอ้นมนั พอมนัขบปัญหำแตก ขบปัญญำ
แตกมนัเป็นมรรคตรงไหน ขบปัญหำแตก ปัญหำมนัเป็นจิตตรงไหน ขบปัญหำแตก ปัญหำนั้น
กิเลสมนัสร้ำงข้ึน มนัไม่ใช่ตวักิเลส 

กิเลสคืออะไร? กิเลสคือตณัหำควำมทะยำนอยำก คืออวิชชำ สมุทยั แลว้ส่ิงท่ีเป็น
ควำมรู้สึกนึกคิดมนัเป็นของมนั แลว้มนับอกขบแตก ขบคือว่ำส่ิงท่ีเป็นประเดน็ เป็นปมในใจ 
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มนัพิจำรณำแลว้มนัปล่อยเท่ำนั้นล่ะ “โอ๋ย! เป็นขั้นนั้น ขั้นน้ี” น่ีรู้จ  ำ แลว้ก็เอำควำมรู้อยำ่งน้ีไปช้ี
ถึงสัจธรรมของครูบำอำจำรยท่ี์ท่ำนประพฤติปฏิบติัมำว่ำจะเป็นขั้นเป็นตอน 

มนัเป็นขั้นเป็นตอนข้ึนไป มรรค ๔ ผล ๔ บุคคล ๔ คู่ มนัมีเหตุมีผล ตอ้งรู้จริง มนัจะเห็น
เลย แลว้มนัจะรู้เลยว่ำกำ้วเดินอยำ่งไร แลว้กำรกำ้วเดิน เหตุ โสดำปัตติมรรค สกิทำคำมิมรรค 
อนำคำมิมรรค อรหตัตมรรค มนัไม่เหมือนกนั มนัแตกต่ำงกนั เพรำะดว้ยก ำลงัของสมำธิ
แตกต่ำงกนั ดว้ยกิเลส กิเลสคือหลำนของกิเลส ลกูกิเลส พ่อกิเลส ปู่ กิเลส ค ำว่ำ “กิเลส” มนั
แตกต่ำงกนั ควำมละเอียดลึกซ้ึงของกิเลส ควำมละเอียดลึกซ้ึงของกระแสท่ีมนัออกจำกจิต มนั
ละเอียดลึกซ้ึงต่ำงกนั ฉะนั้น ส่ิงท่ีจะเขำ้ไปกลัน่กรอง โสดำปัตติมรรค สกิทำคำมิมรรค 
อนำคำมิมรรค อรหตัตมรรค มนัแตกต่ำงกนั เพรำะมนัเป็นสติ-มหำสติ 

มหำสติก็อธิบำยกนั “ถำ้สติมนัไม่มีปัญญำกเ็ป็นสติ สติมนัมีปัญญำมนัก็เป็นมหำสติ” 

รู้จ  ำมนัไปท ำใหฟ่ั้นเฝือหมดเลย 

สติมนัก็คือสติ สติ-มหำสติ มนัก็เป็นสติท่ีเจริญข้ึน สติท่ีเขม้แขง็ข้ึน สติท่ีละเอียดข้ึน 
แลว้ปัญญำ “สติท่ีมีปัญญำมนัถึงเป็นมหำสติ” อำ้ว! แลว้ปัญญำกบัสติมนัไม่เก่ียวกนั ไม่ใช่อนั
เดียวกนั แลว้มนัมำรวมกนัไดอ้ยำ่งไรล่ะ น่ีไง เวลำคนท่ีรู้จ  ำมนัก็คำดหมำย อำ้งอิง ท ำใหส้ับสน
ไปหมดเลย 

แต่ถำ้เป็นควำมจริงล่ะ ส่ิงท่ีเป็นควำมจริง ถำ้ตอ้งรู้จริง พอรู้จริงข้ึนมำ จิตมนัสงบแลว้ถำ้
มนัจบัส่ิงใดไม่ไดก้็ลม้ลุกคลุกคลำน เป็นสมำธิเด๋ียวสมำธิมนัก็เส่ือมลง ถำ้สมำธิเรำมีครูบำ
อำจำรย ์ครูบำอำจำรยจ์ะคอยแนะน ำข้ึน ใหร้อบคอบใหดู้แลนะ จิตใจน้ีดูแลยำก หลวงปู่ มัน่ท่ำน
พดูเอง “แกจิ้ตแกย้ำกนะ แกจิ้ตน้ีแกย้ำกมำก ผูเ้ฒ่ำอำยมุำกแลว้นะ ผูเ้ฒ่ำตำยไปจะไม่มีใครแก้
นะ” เพรำะคนรู้จริง ตอ้งรู้จริง รู้จริงมนัจะกำ้วเดินไป  

มนุษยค์นคนหน่ึงเป็นปุถุชน เป็นคนหนำ เป็นคนเลวทรำม แต่พอมีคุณธรรมในหวัใจ 
มนุษยค์นคนหน่ึงกลำยเป็นคนดีข้ึนมำได ้ มนุษยค์นดี มนุษยดี์ขนำดไหน มนุษยท์  ำคุณงำมควำม
ดีก็เป็นศีลธรรมจริยธรรม มนุษยท์  ำคุณงำมควำมดีเพื่อเป็นอำมิส เพื่อเป็นบุญกุศลเวียนว่ำยตำย
เกิดในวฏัฏะ แต่ถำ้มนุษยค์นหน่ึงถำ้มีสติมีปัญญำท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ ถำ้ใจมนัสงบข้ึนมำ 
ใจมนัสงบเขำ้มำ เห็นไหม 
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มนุษยค์นหน่ึงท ำงำนแบกหำมทำงโลก ท ำงำนแบกหำม เป็นผูบ้ริหำรจดักำรข้ึนมำ สร้ำง
โลก ผูเ้ป็นรัฐบุรุษท ำคุณงำมควำมดีกบัโลก เขำก็ไดป้ระโยชน์กบัทำงโลก เขำตำยไปเขำกเ็กิด
เป็นพระอินทร์ เพรำะเขำท ำสำธำรณประโยชน์ใหก้บัมนุษยไ์ดใ้ชไ้ดส้อย น่ีไง ถำ้คุณงำมควำมดี
ขนำดไหนมนัก็เวียนว่ำยตำยเกิด 

มนุษยค์นหน่ึงมีสติมีปัญญำ พยำยำมท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ ถำ้ใจมนัสงบเขำ้มำ ถำ้ใจ
สงบเขำ้มำ ถำ้รักษำใจอยำ่งน้ีได ้มนุษยค์นหน่ึงตำยไปจะเกิดบนพรหม 

มนุษยค์นหน่ึงถำ้มีสติมีปัญญำ แลว้พยำยำมรักษำจิตของตวั มนัละเอียดเขำ้มำ พอมนั
ละเอียดเขำ้มำ ปุถุชน กลัยำณปุถุชน มนุษยค์นหน่ึง จิตใจของตวัท่ีตั้งมัน่ จิตใจของตวัท่ีมีก ำลงั 
จิตใจของตวันอ้มไปร ำพึงไปใหจิ้ตของตวัออกคน้ควำ้ในกำย ในเวทนำ ในจิต ในธรรม ถำ้ออก
คน้ควำ้ไปในกำย ในเวทนำ ในจิต ในธรรม น่ีโสดำปัตติมรรค ถำ้มนัเป็นมรรคข้ึนมำล่ะ ถำ้เป็น
โสดำปัตติมรรค ถำ้ไปเห็นกำยตำมควำมเป็นจริง เห็นกำยโดยควำมเป็นจริงเพรำะจิตมนัจริง จิต
มนัจริง ถำ้จิตมนัจริง จิตมนัเป็นสัมมำสมำธิ ถำ้มนันอ้มไป มนัเห็นกำยโดยชดัเจน ถำ้มนัใชก้ ำลงั
ร ำพึงไปใหก้ำยน้ีแตกสลำยไป ใหก้ำยมนัยอ่ยสลำยไป ใหก้ำยมนัแปรสภำพของมนัไปดว้ยก ำลงั
ของสมำธิ แลว้มนัมีสติมีปัญญำ น่ีไง สติปัญญำ 

เวลำสติ ปัญญำอบรมสมำธิ ก ำหนดพุทโธ มีสติพุทโธ ระลึกชดัๆ สติควบคุมในค ำ
บริกรรม อำหำรเดก็ๆ ใหเ้ดก็มนัไดกิ้นอำหำร ใหเ้ดก็มนัไดอ่ิ้มหน ำส ำรำญ ใหเ้ดก็มนั
เจริญเติบโตข้ึนมำ ถำ้มนัเป็นสัมมำสมำธิ เวลำร ำพึงไปมนัมีสติดว้ย สติ เพรำะร ำพึงไปมนัถึงเป็น
งำนชอบ ถำ้งำนชอบ งำนชอบในอะไร? ในกำย ในเวทนำ ในจิต ในธรรม 

ถำ้งำนชอบในกำย ในเวทนำ ในจิต ในธรรม งำนชอบเพียรชอบ ถำ้เพียรไม่ชอบ มนั
เพียรส่งออก เพียรไปเท่ียวนรกสวรรค ์ เพียรไปเพื่อใชก้ ำลงัสูญเปล่ำ ถำ้มนัเพียรชอบ เพียรชอบ
ในสติปัฏฐำน ๔ ในกำย ในเวทนำ ในจิต ในธรรม เพรำะมนัเพียรชอบ มนัมีสติชอบ มีสมำธิ
ชอบ มีเพียรชอบ 

ถำ้มนัเกิดปัญญำเป็นมรรค มรรคเกิดปัญญำข้ึนมำมนัแยกแยะของมนั มนัก็มีปัญญำชอบ 
ถำ้ไม่มีปัญญำชอบ ควำมชอบธรรมของมนั มนัพิจำรณำแยกแยะของมนั ใชปั้ญญำของมนัไป 
แลว้มรรคมนัจะกำ้วเดินอยำ่งไร มรรคมนัจะหมุนของมนัไปอยำ่งไร ธรรมจกัร จกัรท่ีควำม



ตอ้งรู้จริง ไม่รู้จ  ำ ๒๓ 

©2015 www.sa-ngob.com 

เป็นไปของใจมนัท ำอยำ่งไร ถำ้มนัท ำของมนัข้ึนมำ มนัมีปัญญำของมนั มนัแยกแยะของมนั 
แยกแยะของมนั 

พิจำรณำแยกแยะบ่อยคร้ังเขำ้ ถำ้มีก ำลงัพอไหม ถำ้ก ำลงัมนัพอ มนัปล่อยๆๆ ปล่อยแลว้ 
เห็นไหม หลวงปู่ มัน่ “แกจิ้ตแกย้ำกนะ” มนัปล่อยแลว้ก็เป็นโสดำบนัไง ถำ้มนัปล่อย มนัปล่อย
เป็นโสดำบนัตรงไหน มนัตทงัคปหำน มนัปล่อยชัว่ครำว มนัมีส่ิงใดบอกเหตุ มนัมีส่ิงใดบอก
ขณะจิต มนัมีส่ิงใดท่ีมนับอกว่ำควำมเป็นจริง? มนัไม่มีส่ิงใดบอก เห็นไหม 

ตอ้งรู้จริง ถำ้รู้จริงมนัจะรู้ของมนั ถำ้เวลำวปัิสสนำไม่ได ้ เวลำพิจำรณำลม้ลุกคลุกคลำน 
เวลำท ำสมำธิไม่ไดม้นัเหมือนเดก็นอ้ยเลย เดก็นอ้ยๆ จิตน้ีเหมือนเดก็นอ้ยมนัไปเท่ียวเล่นของมนั 
ส่งเสริมมนั ดูแลมนัข้ึนมำจนมนัเป็นผูใ้หญ่ มนัมีก ำลงัของมนั พอมีก ำลงัของมนั ถำ้มนัไม่เห็น
กำย เห็นเวทนำ เห็นจิต เห็นธรรมตำมควำมเป็นจริง ไม่เขำ้สู่โสดำปัตติมรรค ถำ้มนัยกข้ึนเขำ้สู่
โสดำปัตติมรรคคือยกข้ึนเขำ้สู่วิปัสสนำ ถำ้มนัไม่ยกข้ึนเขำ้สู่วิปัสสนำมนัก็เป็นสัมมำสมำธิ 
สมำธิเจริญแลว้เส่ือม มนัมีขั้นตอนของมนั มนัเป็นควำมจริง อริยสัจมีหน่ึงเดียว มีหน่ึงเดียว มนั
เป็นควำมจริงของมนัอยำ่งนั้น  

ถำ้ไปรู้จ ำ มนัรู้ของมนั รู้จ  ำดว้ยทิฏฐิมำนะ อำ้งอิงธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัม
พุทธเจำ้ “พุทธพจน์ๆ ว่ำอยำ่งนั้น” แลว้มนัอำ้งอิง ดูสิ ธรรมของครูบำอำจำรยท่ี์ท่ำนวำงไวเ้ป็น
ประโยชน์ข้ึนมำก็ไปช้ีน ำใหม้นัเสียหำย ไปเอำควำมไม่จริงเขำ้มำปนเป 

ควำมจริง ควำมจริงท่ีมนักลัน่กรองออกมำจำกใจของครูบำอำจำรยเ์รำท่ำนปฏิบติัมำดว้ย
ควำมลม้ลุกคลุกคลำน ดว้ยควำมเป็นจริงข้ึนมำ ดว้ยอริยสัจควำมเป็นจริงอนันั้น แลว้ท่ำนเอำ
ประสบกำรณ์ของท่ำนเทศนำว่ำกำรใหเ้รำฟัง ท ำไมผูท่ี้ดูแลรักษำ ผูท่ี้จรรโลงต่อไป ท ำไมมนัไป
ช้ีใหม้นัเสียหำยล่ะ มนัเสียหำยเพรำะอะไร เพรำะมนัรู้จ  ำไง รู้จ  ำแลว้ก็เอำศกัยภำพ เอำควำม
ใกลชิ้ด เอำควำมเช่ือถือของคนอ่ืนเอำมำท ำใหม้นัเสียหำย 

แต่ถำ้มนัเป็นควำมจริงข้ึนมำ มนัไม่ตอ้งเอำศกัยภำพของใครมำทั้งส้ิน เพรำะควำมจริงท่ี
เรำยงัปฏิบติัอยูน่ี่มนัเป็นควำมจริง ควำมจริงเป็นอนัเดียวกนั ควำมจริงนั้นมนัจะช้ีจุดแตกต่ำง 
จุดบกพร่อง ควำมเป็นไปไดถู้กตอ้ง ถำ้ถูกตอ้งนะ จุดท่ีมนัเป็นประโยชน์ จุดท่ีมนัเป็นกำรปฏิบติั
มนัถูกตอ้งอยำ่งนั้นน่ะ 
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ถำ้มนัถูกตอ้ง น่ีไง ถำ้มนัไม่ยกข้ึนวิปัสสนำมนัก็เป็นสมถะอยำ่งนั้น ปัญญำท่ีเกิดข้ึนมำ
มนัเป็นปัญญำอบรมสมำธิ มนัเป็นตรรกะ มนัเป็นกำรตรึกในธรรม ปัญญำท่ีมนัเกิดข้ึน น่ีสมถะ
เป็นอยำ่งนั้น แต่น้ีโดยสำมญัส ำนึก โดยอ ำนำจวำสนำของสังคม อ  ำนำจวำสนำของสตัวโ์ลกมนั
ก็มีปัญญำเท่ำนั้นน่ะ ปัญญำอยำ่งน้ีมนัก็เหมือนปัญญำนกัวิทยำศำสตร์ท่ีเขำท ำวิจยัต่ำงๆ เพื่อเขำ
จะทดสอบควำมรู้ควำมคิดของเขำว่ำเป็นจริงหรือเปล่ำ 

น่ีปัญญำเรำก็วิจยัธรรมไง เรำก็ศึกษำวิเครำะห์ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพทุธ
เจำ้ไง เปรียบเทียบดว้ยใจของเรำไง เพรำะถำ้เรำใชปั้ญญำ ปัญญำมนัเกิดจำกจิต ดูสิ โลกียปัญญำ 
โลก โลกคือใจ โลกคือภพ แลว้เวลำมนัเกิดข้ึนมำ ปัญญำมนัเกิดจำกไหนล่ะ? ก็เกิดจำกใจ ถำ้เกิด
ใจ โลกียปัญญำ มนัเป็นโลกเพรำะอะไร เพรำะจิตยงัไม่สงบ จิตมนัยงัไม่สงบข้ึนมำมนัก็เป็นโลก 
เพรำะว่ำสำมญัส ำนึกของจิตมนัเป็นแบบนั้น 

แต่เรำมีสติมีปัญญำข้ึนมำ ปัญญำอบรมสมำธิ เรำตรึกเขำ้มำ ตรึกในธรรมๆ ท่ีเรำตรึก 
โลกทั้งนั้นน่ะ แต่พอมนัสงบเขำ้มำแลว้ล่ะ ถำ้มนัสงบข้ึนมำ จิตเดก็นอ้ยมนัโตข้ึนมำล่ะ ถำ้เดก็
นอ้ยมนัโตข้ึนมำ แลว้ถำ้โตข้ึนมำ ถำ้เรำร ำพึง เรำรู้เห็น เรำมีอ  ำนำจวำสนำ เรำเห็นกำย เห็น
เวทนำ เห็นจิต เห็นธรรมตำมควำมเป็นจริง ถำ้ตำมควำมเป็นจริง มนัยกข้ึนสู่โสดำปัตติมรรค ข้ึน
สู่มคัโค ข้ึนสู่ทำงอนัเอก ข้ึนสู่อริยสัจ 

แต่ถำ้มนัข้ึนสู่อริยสัจแลว้ถำ้มนัพิจำรณำของมนั พิจำรณำแลว้ถำ้มนัปล่อย มนัข้ึนสู่
อริยสัจ แต่มนัไม่สำมำรถเกำะติด หลวงตำท่ำนใชค้  ำว่ำ “เกำะติด” ข้ึนแลว้ตกๆ พิจำรณำแลว้มนั
ปล่อย มนัพิจำรณำแลว้มนัปล่อย ปล่อยแลว้มนัเกำะไม่ติด แลว้พอมนัปล่อยแลว้ ถำ้มนัไม่มีครู
บำอำจำรยค์อยดูแลรักษำ เส่ือมหมด เส่ือมหมดเพรำะอะไร เพรำะมนัคร่ึงทำงไง มคัโค ทำงอนั
เอกไง เกำะแลว้ตกๆ เกำะอยูอ่ยำ่งนั้นน่ะ แลว้มนัไม่มีขณะจิตไง  

หลวงตำท่ำนพดูบ่อย ท่ำนบอกเลย พิจำรณำของท่ำน เกำะตกๆ จนนัง่ตลอดรุ่ง พิจำรณำ
เวทนำของท่ำน พิจำรณำเตม็ท่ีของท่ำน เวลำมนัปล่อยมำหมด น่ีเกำะติด ไม่ตกอีกเลย น่ีไง ถำ้เรำ
พิจำรณำของเรำ พิจำรณำกำย พิจำรณำเวทนำ พิจำรณำจิต พิจำรณำธรรม มนัตอ้งมีจุดเร่ิมตน้ จุด
จบของมนั มีกระบวนกำรของมนั มีขณะจิตท่ีมนัเป็นไป มนัเป็นไปนะ ถำ้รู้จริงมนัเป็นแบบน้ี รู้
จริง มนัรู้จริงของมนั มีจุดของมนั ถึงเวลำแลว้ 
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ท่ำนบอกเลย องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้บอกว่ำ “ไม่มีก ำมือในเรำ ธรรมะน้ีไม่มีส่ิง
ใดซ่อนเร้น” แต่เวลำในพระไตรปิฎกว่ำอยำ่งนั้น ธรรมวินยัองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ว่ำ
อยำ่งนั้น บอกแต่เหตุ แต่เวลำปฏิบติั มี หลวงปู่ มัน่ท่ำนก็พดูอยำ่งน้ี หลวงตำท่ำนก็พดูแบบน้ี จุด
ของมนัมี หลวงตำท่ำนบอกว่ำ ไม่มีในพระไตรปิฎกก็ไม่ไดบ้อกไว ้ แต่ผูรู้้จริงมี องคส์มเดจ็พระ
สัมมำสัมพุทธเจำ้ หลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ท่ำนท ำของท่ำนมำ ท่ำนผำ่นของท่ำนมำ ท่ำนรู้ของ
ท่ำนมำ ส่ิงท่ีเป็นบอกเหตุๆ นั้นบอกเหตุไว ้แต่เวลำเป็นควำมจริงล่ะ 

เป็นควำมจริง ควำมบริสุทธ์ิของบุคคลไม่มีใครกำรันตีใครได ้ แต่ควำมจริงอนัเดียวกนั 
ฉะนั้น ควำมเป็นจริงอนัน้ี ถำ้ครูบำอำจำรยท่ี์ท่ำนเป็นธรรมๆ ท่ำนเปิดเผยหมด เปิดเผยหมดนะ 
มนัก็สัญญำยดึหมด มนัยิง่ปฏิบติัยิ่งยำกข้ึน 

ฉะนั้น เวลำท่ำนเกำะติด พิจำรณำกำย น่ีธรรมจกัร เวลำบอกว่ำ “สติ ถำ้ไม่มีปัญญำมนั
เป็นสติ ถำ้มีปัญญำเป็นมหำสติ” มนัไม่เก่ียวกนั แต่เวลำเป็นมรรคท ำไมมนัเก่ียวล่ะ เวลำมนัเป็น
มรรค เห็นไหม สติชอบ ปัญญำชอบ ด ำริชอบ สมำธิชอบ เวลำมนัชอบล่ะ แลว้กำ้วเดินอยำ่งไร 
ธรรมจกัร จกัรท่ีมนัหมุนมนักำ้วเดินอยำ่งไร เวลำพิจำรณำไป ดสิู เวลำถำ้สมำธิมนัดี พิจำรณำ
กำย กำย วบั! หำยเลย พิจำรณำกำย กำยตั้งแลว้มนั วบั! หำยเลย น่ีไง สมำธิแรงไป ถำ้สมำธิแรง
ไปมนัพิจำรณำแลว้มนัไม่เป็นไตรลกัษณ์ อำ้ว! แลว้ถำ้สมำธิแรงไปจะท ำอยำ่งไร 

สติชอบ งำนชอบ เพียรชอบ มนัตอ้งใหส้มดุลของมนั ถำ้สมดุล น่ีมชัฌิมำปฏิปทำ ถึงว่ำ
ทำงสำยกลำงๆ กลำงอยำ่งไร อะไรสำยกลำง ทำงสำยกลำง วดัซำ้ยวดัขวำแลว้อยูต่รงกลำงใช่
ไหม ถำ้ทำงสำยกลำง มชัฌิมำปฏิปทำ มนัตอ้งสมดุล ถำ้ไม่สมดุล ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมีก ำลงั
เหนือกว่ำ มรรคจะสรุปไม่ได ้ มรรคจะลงตวัไม่ได ้ ถำ้มรรคลงตวัไม่ได ้ ช ำระกิเลสไดอ้ยำ่งไร 
เวลำมนัพิจำรณำไปมนัปล่อย ปล่อยแลว้มีอะไรต่อ ท ำไมมนัถึงปล่อย ปล่อยเพรำะอะไร แลว้
ท ำไมไปปล่อย เห็นไหม เกำะไม่ติด แลว้เส่ือมหมด เวลำเส่ือมแลว้จะเร่ิมตน้อยำ่งไร 

เร่ิมตน้ก็นบัหน่ึงใหม่ไง ตอ้งท ำสมำธิเขำ้มำ ตอ้งมีจิตสงบเขำ้มำ ไม่มีจิต กำ้วเดินไป
ไม่ได ้ เพรำะจิตคือตวัตน้เหตุ จิตน้ีเป็นผูมี้มำร จิตน้ีอวิชชำครอบง ำมนัอยู ่ จิตน้ีพญำมำรยดึครอง 
แลว้เรำจะแกไ้ข เรำจะแกไ้ขจิตน้ีท่ีเวียนว่ำยตำยเกิดในวฏัฏะ ถำ้มนัไม่เขำ้สู่จิต ไม่เขำ้สู่จุดท่ีพญำ
มำรมนัครอบครอง ไม่เขำ้สู่กำรเปิดเผยในธรรม เปิดเผยโดยธรรมจกัร มนัจะไปแกก้นัตรงไหน 
เอำอะไรมำแก ้
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ถำ้มนัมำแก ้ พิจำรณำไปแลว้ โดยอ ำนำจวำสนำมนัปล่อย มนัปล่อยแลว้มนัเส่ือม เพรำะ
ปล่อยแลว้ไม่ดูแลรักษำ แต่มนัปล่อย ปล่อยแลว้นะ ครูบำอำจำรยบ์อกใหซ้ ้ ำ ใหต่้อสู้ ใหพ้ิจำรณำ
เขำ้ไป เพรำะสมำธิมนัยงัมีบำทมีฐำน เรำกท็  ำควำมสงบของใจเขำ้มำแลว้จบัต่อเน่ือง พิจำรณำซ ้ ำ
ไปๆ มนัก็ปล่อยชัว่ครำวๆ เพรำะเกำะไม่ติดๆ 

จนถำ้พิจำรณำถึงท่ีสุดไปแลว้มนัขำด กำยเป็นกำย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ น่ีเกำะติด 
หลวงตำว่ำท่ำนเกำะติด ตั้งแต่วนัน้ีไปไม่เส่ือม แต่ก่อนแลว้จิตเส่ือม จิตเส่ือมตั้งปีกบัหำ้เดือน 
เส่ือมมำตลอด เจริญแลว้เส่ือมๆ กำ้วเดินไปไม่ได ้เวลำมนัเกำะติด ตั้งแต่วนัน้ีไม่เส่ือม เพรำะน่ีไง 
ขณะของมนัไง ใจมนัเป็นไง อกุปปธรรมไง 

ส่ิงท่ีเป็นอกุปปธรรมมนัเป็นควำมจริงข้ึนมำ ควำมจริงอยำ่งน้ีมนัเกิดข้ึนถำ้เรำปฏิบติั ตอ้ง
รู้จริง ไม่รู้จ  ำ ตอ้งรู้จริง รู้จริงขั้นไหน แลว้ค ำสอนของท่ำน ท่ำนบอกว่ำอยำ่งไร ท่ำนบอกใหพ้วก
เรำกำ้วเดินอยำ่งไร ท่ำนบอกไวห้มด แผนท่ีเคร่ืองด ำเนินขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้
ชดัเจน ยิง่ของหลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ ประวติัหลวงปู่ มัน่ยิง่ชดัเจน บอกไวห้มด แต่ไอค้นไม่
รู้น่ะ รู้จ  ำแลว้ก็ไปบิดเบือนท ำควำมเสียหำย ท ำควำมเสียหำยตั้งแต่แผนท่ีเคร่ืองด ำเนิน แลว้เรำจะ
ไปไหนกนั ส่ิงท่ีเป็นควำมจริงท ำใหม้นัเสียหำยซะ แลว้ควำมจริงอยูไ่หนล่ะ 

แต่ถำ้รู้จริงแลว้นะ จบ ควำมจริง สำธุ! เวลำหลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ท่ำนพดูอยู ่แมแ้ต่นัง่
อยูห่นำ้องคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ก็ไม่ถำม จะไปถำมอะไร หน่ึง คนไม่มีควำมสงสัย แลว้
ควำมจริงอนัน้ีไม่มีใครจะบอกว่ำมนัถูกตอ้ง ผดิ หรืออยำ่งไรได ้ มนัเป็นควำมจริงของมนั ถำ้ผดิ
มนัก็ผดิของมนัจริงๆ นัน่ล่ะ ถำ้ถกูก็ถกูจริงๆ นัน่แหละ แต่ถูกผดิมนัไดก้ลัน่กรอง ไดซ้กัฟอกกนั
มำ มนัไดก้ลัน่กรองซกัฟอกกนัมำตลอดแลว้ แลว้กำ้วเดินข้ึนไปนะ บุคคล ๔ คู่ น่ีคู่ท่ี ๑ ถำ้คู่ท่ี ๑ 
ผำ่นไปแลว้ คู่ท่ี ๒ คู่ท่ี ๒ พิจำรณำกำย พจิำรณำกำยเสร็จแลว้กลบัไปสู่ธำตุเดิมของมนั ธำตุเดิม
ของมนัแลว้มนัละเอียดลึกซ้ึง เวลำขั้นตอนมนัละเอียดลึกซ้ึงมนัมีควำมสุขมำก มีควำมสุขมำก 
ข้ึนไปหำหลวงปู่ มัน่ “เป็นแบบนั้น อยำกใหเ้ป็นอยำ่งน้ีอีก” 

“มนัก็เป็นหนเดียวเท่ำนั้นแหละ เวลำมนัขำดมนัหนเดียวเท่ำนั้นแหละ” เวลำซ ้ ำๆๆ แต่
เวลำขำดมนัหนเดียว จุดบอกสถำนท่ีบอกเคร่ืองด ำเนิน ดว้ยผูท่ี้ปฏิบติัเวลำเป็นเดก็นอ้ย ท่ำนก็ว่ำ
เดก็นอ้ย ก็ฝึกมำ เวลำกำ้วเดินไปแลว้จะเอำต่อเน่ืองไป ก็มีหนเดียวเท่ำนั้นแหละ ค ำว่ำ “หนเดียว” 
ติด ๕ ปี ติดอยูน่ัน่ ๕ ปี เพรำะมนัมีหนเดียว กห็นเดียวไดผ้ำ่นแลว้ 



ตอ้งรู้จริง ไม่รู้จ  ำ ๒๗ 

©2015 www.sa-ngob.com 

แต่ถึงเวลำแลว้ ค  ำสอน “จิตน้ีแกย้ำกนะ ผูเ้ฒ่ำจะแกว้่ะ” ขนำดผูเ้ฒ่ำจะแกน้ะ แกไ้ปแลว้ 
เพรำะอะไร เพรำะวุฒิภำวะของเรำ เรำฟังส่ิงใดแลว้เรำยดึของเรำ เห็นไหม มนัมีหนเดียว เวลำ
โลกน้ีรำบเป็นหนำ้กลองมนัมีหนเดียว หนเดียวเพรำะมนัฆ่ำกิเลสน้ีไปแลว้ แต่กิเลสท่ีมนั
ละเอียดกว่ำมนัคนละตวักนัน่ะ กิเลสท่ีละเอียดกว่ำ อสุภะมนัรออยูข่ำ้งหนำ้ แต่เรำบอกมีหนเดียว 
หนเดียวอนัน้ีมนัหนเดียวอนัน้ี แต่ขำ้งหนำ้ยงัมีอีก แต่ดว้ยควำมเขำ้ใจผดิมนัก็รักษำไวด้ว้ยอ ำนำจ
วำสนำ หลวงปู่ มัน่ท่ำนก็ลำกออกมำ พยำยำมลำกออกมำ ติดตรงน้ี ๕ ปี ติดอยู ่๕ ปี 

น่ีกำรศึกษำ ศึกษำมำแลว้รู้ ติดอยู ่๕ ปี ลำกออกมำ โอโ้ฮ! คร้ังเดียวมนัจบไปแลว้ ก็มีหน
เดียวน่ะ จะมีอะไรอีก มนัจะบำ้หรือ เวลำขำดก็ขำดหนเดียว แต่ขำ้งหนำ้มนัยงัมี เวลำขำดหน
เดียว น่ีไง บอกไวช้ดัๆ รู้จริงไม่มีอะไรขดัแยง้เลย ถูกตอ้งดีงำมหมดเลย แลว้ดีงำมชดัดว้ย ถำ้ไม่
ถูกตอ้งดีงำม ติดอยูน่ัน่น่ะ แลว้ก็แค่นั้นน่ะ  

แต่น้ีออกมำดว้ยน ้ำมือ ออกมำดว้ยใชธ้รรมตบออกมำ ออกมำกำ้วเดินต่อไปอสุภะ ก็
พิจำรณำอสุภะ พิจำรณำซ ้ำๆๆ อสุภะ มหำสติ-มหำปัญญำ มหำสติ-มหำปัญญำพิจำรณำไป “จน
นอนไม่ไดแ้ลว้นะๆ” 

“น่ีมนัสมบติับำ้ๆ” ตอ้งใหส้มดุลมนัไง น่ีไง มชัฌิมำปฏิปทำไง แลว้ถำ้ท ำสมดุลไปแลว้ 
สมดุลอยำ่งไร มหำสติ-มหำปัญญำสมดุลอยำ่งไร พอสมดุลข้ึนมำถึงท่ีสุดแลว้มนักลืนเขำ้ไป
ท ำลำยท่ีจิต ต่อเน่ืองกนัไป ต่อเน่ืองกนัไปอยำ่งไร ถำ้ต่อเน่ืองข้ึนไป จุดและต่อม ข้ึนไปถึงท่ีจุด
และต่อมแลว้ท ำลำยท่ีนัน่ พอท ำลำยแลว้จบ เห็นไหม น่ีกระบวนกำรของมนั 

ตอ้งรู้จริงแลว้ไม่มีปัญหำเลย แต่ท่ีมีปัญหำเพรำะรู้จ  ำ รู้จ  ำแลว้เกิดทิฏฐิมำนะ ดว้ยสุนขั 
ดว้ยหมำห่มหนงัเสือ พยำยำมจะค ำรำมใหแ้บบเสือ สุนขัมนัจ ำเสียงค ำรำมเสือมำ แลว้มนัห่ม
หนงัเสือ ห่มหนงัเสือเหมือนคืออยูใ่กลชิ้ดครูบำอำจำรย ์อำ้งอิงไปแบบนั้น แต่เวลำมนัเห่ำออกมำ
มนัไม่ใช่เสียงเสือ น่ีไง รู้จ  ำ รู้จ  ำ รู้จ  ำท  ำใหเ้สียหำย รู้จริง ตอ้งรู้จริง ไม่รู้จ  ำ เอวงั 


