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 ตั้งใจฟังธรรมนะ ธรรมะสัจธรรม  สัจธรรมถูกเราแสวงหา เพราะเราเกิดมา เกิดมาใน
วฏัฏะ ส่ิงท่ีเป็นวฏัฏะ เป็นสมมุติทั้งนั้น แต่สมมุติตามความเป็นจริงไง เพราะผลของวฏัฏะ ผล
ของวฏัฏะมนัมีการเวียนว่ายตายเกิด มีการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงนั้นเด๋ียวสุขเด๋ียวทุกข ์
แต่ความส่วนใหญ่แลว้เป็นทุกขส่์วนใหญ่  ความสุขสุขท่ีเราพอใจเท่านั้น แต่สัจธรรมๆ สัจธรรม
เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม
ข้ึนมานะ ธรรมน้ีถึงมีในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้   
 เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ จะเผยแผธ่รรมนะ เลง็ญาณนะว่าจะพดูใหใ้คร
ฟังๆ เพราะเขาไม่เขา้ใจหรอก ทีน้ีค  าว่าไม่เขา้ใจ พดูเหมือนกนัท าเหมือนกนั แต่ความหมายไม่
เหมือนกนั เพราะไม่เหมือนกนั ผลของวฏัฏะไง แต่ความเป็นจริง ความเป็นจริงเป็นสัจจะ สัจจะ
เลง็ญาณจะเอาใครก่อน อุทกดาบส อาฬารดาบสก็ไดต้ายเสียแลว้ เพราะเคยไปฝึกฝนมากบัเขา 
เขาไดฌ้านสมาบติั เขาไดฌ้านสมาบติั จิตใจของเขา เขามีก าลงัของเขา  แต่ของเขาหมกมุ่นอยูก่บั
ทางโลก  
 เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ไปร้ือคน้เอง กว่าจะตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เลง็ญาณ
แลว้เขาก็ไดต้ายเสียแลว้ เอาใครก่อน น่ีเลง็ญาณไปเห็นปัญจวคัคีย ์ ปัญจวคัคียน้ี์อุปัฏฐากองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มา ๖ ปี ความท่ีอุปัฏฐากมารู้จริตนิสัย  รู้จริตนิสัยแลว้ค าว่าได้
อุปัฏฐากมาเขาไดท้  าความสงบของใจมาเป็นพื้นฐาน เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ไป
แสดงธรรม พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม  
 ส่ิงท่ีว่ามีดวงตาเห็นธรรม สัจธรรมเห็นไหม เราแสวงหาอยา่งน้ี เราแสวงหาอยา่งน้ีเราเคย
ศึกษากนันะ เราเกิดมาเป็นชาวพุทธ เกิดมาพบพุทธศาสนา เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนา เทศน์ธมัมจกัฯ พระอญัญาโกณ
ฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม มีดวงตาเห็นธรรม แลว้ธมัมจกัฯ มนัคืออะไร เราก็ศึกษา เราก็คน้ควา้ 
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คน้ควา้อยา่งนั้น คน้ควา้แบบโดยสัญญา คน้ควา้อยา่งนั้น คน้ควา้โดยโลกียปัญญาปัญญาโดย
สามญัส านึกไง  

เราศึกษาธรรมๆ สัจธรรมอนันั้นเป็นความจริงนะ เป็นความจริงในใจขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้แสดงมาเป็นความจริง แสดงเป็น
ความจริงแลว้ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมไดผ้ลตามความเป็นจริงดว้ย แต่ของเราล่ะ ของเราเราก็ศึกษา ศึกษา
เหมือนกนั เราศึกษา ท่ีเราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราไม่มีปัญญาเหรอ 
เราไม่เขา้ใจเหรอ เราก็เขา้ใจทั้งนั้น 

แต่ท าไมมนัไม่เป็นความจริงข้ึนมาล่ะ ท าไมมนัไม่เป็นความจริงข้ึนมาในใจของเรา
เหมือนพระอญัญาโกณฑญัญะ ดูสิ ดูพระสารีบุตรเห็นกิริยาของพระอสัชิ สวยงามขนาดนั้นๆ  
เวลาฟังธรรมพระอสัชิ เป็นพระโสดาบนัข้ึนมาเหมือนกนั ถา้เป็นพระโสดาบนัข้ึนมา สัจธรรม
ความจริงอยา่งนั้นมนัเป็นเพราะอะไร เพราะมนัมีมรรค เวลามีมรรค เพราะอะไร เพราะจิตใจมนั
พร้อมไง  

ค าว่าฟังธรรมๆ ฟังธรรมข้ึนมาเห็นไหม เราตอ้งเตรียมตวัของเรา เราตอ้งเตรียมหวัใจของ
เราใหพ้ร้อม ถา้หวัใจของเรา เราท าอยา่งไรใหห้วัใจเราพร้อมล่ะ หวัใจเราพร้อม ดูสิทางโลกเขา 
ถา้เป็นคนดี เขาพร้อมถึงความเป็นคนดี แลว้พดูติดปาก ฉนัก็เป็นคนดี ฉนัก็ท  าคุณงามความดีมา
ทั้งนั้น ท าไมฉนัตอ้งไปวดั ทั้งๆ ท่ีเขาเป็นคนดี เสียของเลย เขาเป็นคนดีอยูแ่ลว้ ถา้เขาเป็นคนดี 
คนท่ีมีปัญญา เขาไม่เขา้ขา้งตวัเอง เขาฟังส่ิงใดแลว้เขาใชปั้ญญาของเขา ถา้วนัไหนๆ จิตใจของ
เขามีคุณธรรม จิตใจของเขาอยากแสวงหา 

ดูสิ ดูประวติัของหลวงปู่ ขาว หลวงปู่ ขาวครอบครัวมีปัญหา ในครอบครัวของท่าน 
ภรรยาของท่านมีปัญหา สุดทา้ยแลว้เวลาจะท าร้าย มนัมีสติสมัปชญัญะข้ึนมา เขายอมแลว้ๆ เขา
ขอโทษ เขายอมแลว้ เขายอมรับผดิ ยอมรับผดิแลว้มนัวางนะ มนัเศร้าใจนะ พอมนัเศร้าใจ 
วกกลบัมาๆ หาความจริงในใจของเรา หาสัจจะ หาสัจจะความจริงในใจน้ี เราจะไม่เอาสัจจะ
ความซ่ือตรงจากขา้งนอก เราจะไม่เอาความเห็นจากขา้งนอก  

ส่ิงนั้นมนัไวใ้จไม่ได ้ ขนาดหวัใจของเรา เราจะเอาความจริงข้ึนมา เวลายอ้นกลบัมา 
ยอ้นกลบัมาในใจของเรา ยอ้นกลบัมาในใจน่ี หลวงปู่ ขาวท่านบวชแลว้ท่านออกประพฤติปฏิบติั 
ท่านคน้ควา้ ไปคน้ควา้ ดั้นดน้ข้ึนไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านท าของท่านประสบ
ความส าเร็จของท่านแลว้ ท่านถึงสอนคนอ่ืนได ้ ถา้คนท่ีไม่ประสบความส าเร็จในหวัใจจะเอา
อะไรไปสอนใคร เอาความไม่รู้ไปสอนความไม่รู้ มนัก็คือไม่รู้อยูน่ัน่แหละ 
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ถา้มนัจะเป็นมรรคข้ึนมา ถา้มรรคมนัมอบดาบให ้ มนัก็เป็นสติปัญญาข้ึนมา ถา้กิเลสมนั
มอบดาบใหล่้ะ ขณะท่ีกิเลสมนัมอบดาบให ้ เพราะกิเลสเป็นสามญัส านึก มนัก็ท  าวา่เราเป็นคนดี 
เราติว่าเราเป็นคนดี เราเป็นคนท่ีมีปัญญา ท าไมเราตอ้งไปวดั ไปวดัไปวดัท าไม ค าวา่ไปวดั ดูสิ
ทางโลกเขา เขาว่าไปวดักนัเพื่อไปท าบุญกุศลของเขา  เขาไปวดักนัเพื่อหาความสงบระงบัของ
เขา นัน่เขาไปวดัของเขา  

เวลาเขาไปวดั ไปวดัเพื่อคน้ควา้ไปวดัเพื่อประพฤติปฏิบติั ท  าไมฉนัตอ้งไปวดั ไปวดัก็ไป
เพื่อประโยชน์ของตนไง ไปวดัก็ไปเพื่อประโยชน์ของคนท่ีจะประพฤติปฏิบติัท่ีจะไปคน้ควา้ไง 
ถา้เราจะคน้ควา้ท่ีบา้นท่ีเรือนของเราก็คน้ควา้ได ้ ปฏิบติัท่ีไหนก็ปฏิบติัได ้ แต่การปฏิบติัของเรา 
ก็ปฏิบติัเขา้ขา้งตวัเอง ปฏิบติัไปเพื่อจะคน้ควา้หาสัจจะความจริงของมรรค เพื่อเป็นเคร่ืองด าเนิน 
มนัก็ไปไดกิ้เลสซะ ไปไดกิ้เลส กิเลสมนัติดดาบใหก้็ถือตวัถือตนข้ึนมาว่าตวัเองมีความส าคญั
ตวัเองมีความดีข้ึนมา กิเลสเวลามนัมอบดาบให ้ติดดาบใหม้นัก็คิดของมนัไป  

แต่ถา้ไปวดันะ ไปวดั กลัยาณมิตรในเม่ือคนท่ีเขาตั้งใจคุณงามความดีเขาก็ไปวดัไปวากนั 
คนไปวดัเขาก็แสวงหา เขาว่าแข่งดี แข่งกนัท าคุณงามความดี แข่งกนัประพฤติปฏิบติั แข่งกนันัง่
สมาธิภาวนา แลว้มีส่ิงใด เรากม็าสนทนาธรรมกนั มีการเจือจานกนั น่ีไงส่ิงใดท่ีมนัขาดตก
บกพร่อง เราก็ไดแ้กไ้ขของเรา  

เวลาเราสนทนาธรรม ใครท่ีมีสัจจะมีความจริงท่ีสูงกว่า เขาบอกถึงหนทางของเขา เราก็
จะขวนขวายอยา่งนั้น เพื่อประโยชน์กบัเรา ถา้เรามีครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยท่์านรู้อยูแ่ลว้เร่ือง
การปฏิบติั เพราะครูบาอาจารยเ์ช่น หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านรักษาหมู่คณะ ท่านรักษาลกู
ศิษยล์ูกหาของท่าน ท่านใหป้ระพฤติปฏิบติั ท่านคอยป้องกนัให ้ ท่านคอยป้องกนัให ้ แลว้หา
ความจริงของเรา ท่านดูแลเราตลอด ดูแลเพราะอะไร เพราะท่านลม้ลุกคลุกคลานมาก่อนไง  

เห็นไหม ไดห้า้ไดสิ้บมากว่าจะไดม้าเพื่อสะสมเป็นทรัพยส์มบติัของเรามนัทุกขย์าก
ขนาดไหน ศีล สมาธิ ปัญญา มนัไปเอามาจากไหน กลัน่ออกมาจากต ารา มนัไม่มีหรอก ต าราก็
ศึกษามาเป็นวิธีการเท่านั้น ต าราไปป่ันขนาดไหน มนัก็เป็นผงไปหมด มนักลัน่ออกมาจากต ารา
ไม่ไดไ้ง ศึกษามาๆ เป็นภาคปริยติันะ อยา่ใหกิ้เลสมนัติดดาบ เราปฏิบติัของเรา เรามีสัจจะความ
จริงของเรา เราท าเพื่อประโยชน์กบัเรา  

ถา้ท าประโยชน์กบัเรา ขวนขวายตามความเป็นจริงของเรา โลกเขาเป็นแบบนั้น เราเกิด
มากบัโลก เราปฏิเสธโลกไม่ไดห้รอก ฉะนั้นเวลาเราจะประพฤติปฏิบติั เราอยูก่บัโลกนะ โลก
เขามีความเห็นอยา่งไร ก่อนท่ีเรา เวลาเราไม่เช่ือ เราไม่ศรัทธาในพุทธศาสนา เรามีความเห็น
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อยา่งไร เขาบอกกิเลส กิเลสมนัคืออะไร ถา้นรก นรกไดเ้ผาแลว้ เพราะนามนัรก นามนัรกเขาก็
เผาไฟแลว้ก็จบแลว้ 

น่ี ไม่เช่ือมรรคเช่ือผล ไม่เช่ือบาปบุญกุศล ไม่เช่ือส่ิงใดๆ เลย ไม่เช่ืออะไรเลยมนัก็เร่ร่อน
อยา่งนั้น แต่พอเช่ือข้ึนมา พอเช่ือข้ึนมาก็ ถา้กิเลสมนัติดดาบ พอเช่ือข้ึนมาแลว้ก็เป็นเหยือ่นะ เขา
ก็เอา เห็นไหม เขียนเสือใหว้วักลวั เขียนเสือใหว้วักลวั ก็บอกว่ามนัจะตกนรกอเวจี มนัจะ.. ก็เรา
ไม่ไดท้  าอะไรผดิมนัจะตกนรกไปท่ีไหน ปฏิบติัก็ปฏิบติัไม่ไดน้ะ ปฏิบติัไปแลว้มนัจะเห็นผเีห็น
สางก็ว่ากนัไปนะ น่ีท  าส่ิงใดไม่ไดเ้ลย 

แลว้เวลาเขาชกัจูงกนัไป เขาชกัจูงกนัไปเป็นไสยศาสตร์ซะ เพราะอะไร เพราะมนัชอบ
ไง กิเลสมนัชอบ มนัชอบอยา่งนั้นของมนัอยูแ่ลว้ โดยสามญัส านึกโดยพื้นฐาน แต่ถา้เราจะ
ประพฤติปฏิบติัของเราล่ะ เราจะเอาความจริงของเรา เอาความจริงของเราข้ึนมา ถา้คนท่ีจะ
ปฏิบติันะ พยายามท าความสงบของใจเขา้มาแลว้ท าสมาธิ พอท าสมาธิข้ึนมา มนัทุกขม์นัยากนะ 
มนัทุกขม์นัยากเพราะว่า จิตใจของคน  

จิตใจของคนมนัเหมือนชา้งสารตกมนั ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก
ใจของคนเหมือนชา้งสารแลว้มนัตกมนั ชา้งท่ีตกมนั มนัฟาดงวงฟาดงาไป มนัไม่ไวห้นา้ใคร
ทั้งส้ิน จิตใจของเรา เวลามนัฟาดงวงฟาดงาข้ึนมาในหวัใจของเรา มนัทุกขม์นัร้อนนะ เวลามนั
ทุกขม์นัร้อน การเกิดมาเป็นมนุษย ์ ถา้คนมีสติปัญญานะ คนมีสติปัญญาเขาท าส่ิงใดเขาประสบ
ความส าเร็จทั้งนั้น  

อยูท่างโลกเขาก็ท  าหนา้ท่ีการงานของเขาประสบความส าเร็จของเขา เขาหาอยูห่ากินของ
เขา เขาหาอยูห่ากินของเขาได ้ แต่ถา้คนมีสติปัญญา การหาอยูห่ากินข้ึนมา ชีวิตเป็นอยา่งน้ีเหรอ 
มนุษยต่์างจากสัตว ์ เวลาสัตวม์นัก็สืบพนัธ์ุของมนัเหมือนกนั สัตวม์นัก็ใชชี้วิตของมนัเหมือนกนั 
มนุษยต่์างจากสัตวต์รงไหน ต่างจากสัตวเ์พราะมีศีลธรรม  

สัตวม์นัไม่มีศีลไม่มีธรรมของมนันะ มนัท าแต่ตามความดีของสัตว ์ มนัเล้ียงลูกของมนั 
มนัรักฝงูของมนั มนัดูแลฝงูของมนั ถึงเวลามนัก็กดักนั มนัถึงคราวถึงฤดูมนักดักนัมนัแยง่ชิงกนั
ความเป็นใหญ่ มนัต่างกบัสัตว ์ต่างกบัสัตวเ์พราะว่าเรามีความกตญัญูกตเวที เรามีความเคารพนบ
นอบกนั ใครมีบุญคุณกบัเรา เราจะมีน ้าใจต่อกนั 

มนุษยต่์างจากสัตว ์ แลว้มนุษยต่์างจากสัตวแ์ลว้มนุษยมี์ศีลธรรมข้ึนมาล่ะ ถา้มนุษยมี์
ศีลธรรมข้ึนมา มีศีลมีธรรมข้ึนมา  ศีลธรรมเป็นไปไหมล่ะ ศีลธรรมตามความเป็นจริง เห็นไหม 
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เราชาวพุทธเกิดมาพบพุทธศาสนา เรามีครูบาอาจารยข์องเรา ท าบุญกุศลก็เพื่อบุญ เวลาถวาย
จงัหนัแลว้ ท าบุญกุศลเพื่ออ  านาจวาสนาบารมี  

ถา้อ  านาจวาสนาบารมีใหจิ้ตใจมนัผอ่งแผว้ ใหจิ้ตใจแลว้อยากจะพน้จากทุกข ์ ไม่อยากดี
อยากเด่นกบัใครทั้งส้ิน เวลาประพฤติปฏิบติัโดยกิเลส เวลาแข่งดี เวลาพระเราปฏิบติักนั ครูบา
อาจารยท่ี์เป็นสัมมาทิฏฐิ ครูบาอาจารยท่ี์มีความผกูพนัต่อกนั ท่านนัง่สมาธิภาวนา ท่านท าของ
ท่านดว้ยความบากบัน่ทั้งนั้น ท่านรักกนั ท่านผกูพนักนั ท่านคอยแนะน ากนั ท่านคอยช้ีบอกกนั 
แข่งดีอยา่งนั้นมนัเป็นความดี  

บณัฑิตคบบณัฑิตไง นกัปฏิบติัดว้ยกนั คบนกัปฏิบติัดว้ยกนั ไม่อิจฉาตาร้อน ไม่แข่ง
อ านาจวาสนา เพราะมนัแข่งกนัไม่ไดค้นปฏิบติัจริงๆ มนัแข่งกนัไม่ได ้ นัง่ปฏิบติัดว้ยกนั เรารัก
กนั นัง่สมาธิดว้ยกนั นัง่ ๘ ชัว่โมงดว้ยกนั เขาลง ๒ รอบ ๓ รอบ ไอเ้ราไม่ลงเลย เวลาเขาปฏิบติั
แลว้ เขามีปัญญาของเขา เขาคน้ควา้ของเขา มีปัญญาไปกบัเขา เราท าอยา่งไรมนัก็เป็นสัญญา ท า
อยา่งไรมนัก็ยงัมืดแปดดา้น เวลาปฏิบติัไปแลว้มนัรู้ แข่งกนัไม่ไดห้รอก  

เวลาครูบาอาจารย ์ เห็นไหม หลวงปู่ มัน่ดูสิ ท่านฉลาดมาก เวลาท่านใหอุ้บาย ใหก้ าหนด
พุทโธ ใหใ้ชปั้ญญาอบรมสมาธิ ใหใ้ช้ๆ  ใหใ้ชเ้พื่ออะไรล่ะ เหมือน ดูสิ เราใหอ้าหารเดก็ เดก็มนั
ชอบกินอะไร เดก็ในพื้นเพมนัชอบกินอะไร ไดอ้าหารช้ินน้ีแลว้ มนักินอ่ิมนอนอุ่น มนัมี
ความสุข เราเคยใหอ้าหารเขา ถา้เดก็คนไหน มนัไม่ชอบ มนัชอบอยา่งไหน เราเคยใหอ้าหาร
อยา่งน้ีมนัดีอยา่งน้ี 

เราใหเ้ขา เราใหอ้าหารเดก็ มนักินหมดจานเลย เออ้ เราก็ปล้ืมใจนะ ใหอ้าหารเป็นจานไป 
มนัเหลือกลบัมาสองจานเลย เสียหมด เราอุตส่าห์หามาเพื่อประโยชน์แลว้มนัใชไ้ม่ได ้ มนัใชไ้ม่
เป็นประโยชน์ เราก็เห็นอยูว่่ามนัใชไ้ม่ได ้แต่หลวงปู่ มัน่ท่านฉลาด ใหไ้ปหมดจานๆ หมดแลว้จะ
เอาอีกๆ เอาอีก เอาอีกอยา่งไร ก็เร่งเขา้ไปสิ ขวนขวายเขา้ไปสิ ถา้ขวนขวายเป็นจริง  

ครูบาอาจารยท่์านป้องกนัให ้ ท่านดูแลให ้ เพราะว่าท่านไดบ้ากบัน่มา ท่านไดบ้ากบัน่
ของท่านมา เวลาท่ีนกัปฏิบติัดว้ยกนั สังคมกรรมฐาน สังคมกรรมฐานสมยัหลวงปู่ มัน่ สมยัครูบา
อาจารยเ์รา ท่านรักกนั ท่านผกูพนักนัมาก ท่านผกูพนักนั ท่านห่วงหาอาทร เป็นห่วงเป็นใยต่อ
กนัเพราะอะไร เพราะใฝ่ดีไง  

มรรคมนัมอบดาบให ้ มรรคา ศีล สมาธิ ปัญญา ความผกูพนัความดี มนัไม่ใช่กิเลสมนั
มอบให ้ ถา้กิเลสมนัมอบดาบให ้ อิจฉาตาร้อน ขดัแขง้ขดัขา ปฏิบติัก็จะแซงหนา้แซงหลงั แลว้
มนัแซงไดอ้ะไรมา แซงกกิ็เลสทั้งนั้น ดูสิ ไมสู้ง เวลารวงขา้ว ขา้วเตม็รวงมนันอ้มลงต ่า ครูบา



มรรคมอบดาบ  ๖ 

 

©2015 www.sa-ngob.com 

อาจารยข์องเรา เวลาท่านแสดงธรรม มนัธรรมดา ธรรมดาคือว่ามนัตอ้งประหตัประหารกิเลส 
มนัตอ้งข่มข่ีกิเลสใหม้นัหมอบตวัลง  

หลวงตาท่านเล่าใหฟั้งว่าเวลาฟังเทศน์หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่เทศน์ข้ึนมา นิพพานจะ
หยบิเอาไดเ้ลยล่ะ เวลาแสดงธรรม นิพพานหยบิเอาไดเ้ลยเพราะนิพพานมนัอยูใ่นใจของหลวงปู่
มัน่ ถา้หลวงปู่ มัน่แสดงธรรม ท่านแสดงถึงท่ีสุด ตั้งแต่พื้นเพข้ึนไป จนถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ ทุก
คราวไป เพราะพระปฏิบติัมนัมีหลายระดบัใช่ไหม ผูป้ฏิบติัในสังคมของนกัปฏิบติัเรา  

ดูสิ ยายกั้งมองเขา้ไปในบา้นผอื มนัมีดาวดวงเลก็ ดาวดวงใหญ่ มนัมีดาวใหญ่ ดาวดวง
เลก็ก็โสดาบนั ดาวดวงพอประมาณกส็กิทาคา ดาวดวงใหญ่ก็พระอนาคา ดาวท่ีส่องกระจ่างแจง้ 
หลวงปู่ มัน่น่ีครอบหมดเลย มนัมีหลากหลายมนัมีคุณธรรมมนัแตกต่างกนั คุณธรรมแตกต่างกนั 
ผูแ้สดงธรรม แสดงธรรมไปแลว้มนัเป็นแนวทางใหผู้น้กัปฏิบติัเกาะติด เกาะติดดว้ยปัญญาความ
กา้วเดิน เปิดทางให ้บุกเบิกให ้ใหเ้ป็นไป  

เวลาครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัมา ท่านรักกนั ท่านผกูพนักนั เพราะอะไร เพราะอ านาจ
วาสนาดว้ย มนัไม่มีการแซงหนา้แซงหลงั การเบียดเบียนกนั การท าลายกนั ท าลายไปท าไม นัน่
กิเลสทั้งนั้น กิเลสมนัติดดาบ ติดดาบข้ึนมา ลม้ลุกคลุกคลาน ฉะนั้นเวลาเราประพฤติปฏิบติั เรา
เอาความจริงของเรานะ พยายามตั้งสติ มนัจะทุกขย์ากขนาดไหน มนัทุกขย์ากทั้งนั้น 

เขาท ามาหากินทางโลกมนัก็ทุกขย์ากอยูแ่ลว้ การทุกขย์ากอยา่งนั้น เพราะเขาตอ้ง
แลกเปล่ียนมาเป็นปัจจยั ๔ เพื่อด ารงชีวิต เขาก็ไดม้าตามนั้น มนัจะสมบรูณ์บา้งไม่สมบรูณ์บา้ง
มนัก็เป็นหนา้ท่ีการงาน ไอน่ี้เรานกัปฏิบติัเหมือนกนั เรามีเป้าหมายของเรานะ เราอยากพน้จาก
ทุกข ์ถา้อยากพน้จากทุกข ์ถา้เราปฏิบติัของเรา ถา้มนัไม่เป็นความจริงข้ึนมา มนัไม่เป็นความจริง
ข้ึนมา มนัท าอยา่งไรใหเ้ป็นความจริงข้ึนมา แลว้เราปฏิบติัไปมนัจะเหลวแหลกไปไหน มนัจะ
ผดิพลาดไปไหน 

มนัผดิพลาดมนัยิง่ท  าไปสิ มนัยิง่ท  า ดูสิ ทางวิชาการส่ิงใดอยา่งใด เขาตอ้งวิเคราะห์วจิยั
กนั เขาโตแ้ยง้กนัดว้ยเหตุดว้ยผล เพื่ออะไร เพื่อความถกูตอ้งดีงามของเขา น่ีก็เหมือนกนั เราจะ
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ศีล สมาธิ ปัญญา มนัเป็นของเก่าแก่เลยล่ะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้เป็นองคท่ี์ ๔  พระศรีอริยเมตไตรย จะตรัสรู้ไปขา้งหนา้ มรรค ผล นิพพาน มนัของ
ดั้งเดิมเลย มนัจะลา้สมยัไปท่ีไหน เราเองต่างหากลา้สมยั เราเองต่างหากท่ียงัร้ือคน้ส่ิงน้ีข้ึนมา
ไม่ได ้ 
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ถา้ร้ือคน้ส่ิงน้ีข้ึนมาไม่ได ้ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเทศนาว่าการอยูน่ี่ เราหาความผดิพลาดของ
ท่านสิ เราปฏิบติัใหเ้ป็นความจริงข้ึนมา แลว้เราจะเอาความจริงข้ึนไปบอก เห็นไหม หลวงพ่อ
พดูผดิพดูถูกทุกวนัเลย ของฉนัมนัถูกตอ้งดีงาม น่าร าคาญ พดูอะไรถูกๆ ผดิๆ อยูน่ัน่แหละ ให้
ปฏิบติัข้ึนมาใหเ้ป็นความจริงอยา่งนั้นข้ึนมา ใหเ้ป็นความจริงข้ึนมา ใหม้นัพิสูจน์ไดม้นัเป็น
ความจริง  

น่ีไง มนัเป็นโอกาสท่ีเราจะขวนขวาย เราจะมีการกระท า มนัทา้ทาย ทา้ทายใหเ้รา
ประพฤติปฏิบติั เพราะอะไร เพราะเวลาหลวงปู่ มัน่ท่านชราภาพข้ึนมา แกจิ้ตมนัแกย้ากนะผูเ้ฒ่า
จะแกว้่ะ ใหป้ฏิบติัมาๆ เพราะปฏิบติัมา นัน่แหละเป็นการตรวจสอบ เป็นความจริงหรือไม่เป็น
ความจริง เพราะพอเราติดขดัข้ึนมา มนัตอ้งแนะน าผา่นทางไปใหไ้ด ้ ถา้ผา่นทางได ้ เราจะ
ขวนขวายของเราใหเ้ป็นจริงข้ึนมา ถา้เป็นจริงข้ึนมาเห็นไหม มนัเป็นท่ีเราควรจะขวนขวาย เรา
ควรท่ีจะดูแลหวัใจของเรา  

ถา้เราดูแลหวัใจของเรานะ หนา้ท่ีการงานทุกอยา่งก็ไดท้  าเรียบร้อยแลว้ เห็นไหม พระเรา
เชา้มาไดภ้ิกขาจาร บิณฑบาตมา เวลาเราแจกอาหารแลว้ เราพิจารณาแลว้ เราฉนัของเราแลว้ งาน
เราจบแลว้ การด ารงชีวิต วนัน้ีเราสมบรูณ์แลว้ สมบรูณ์แลว้เราก็เขา้สู่ทางจงกรมสิ เราก็นัง่สมาธิ
ภาวนาสิ ถา้มนัมีกิจกรรม มีงานส่ิงใด ส่ิงใดถึงเวลาเราก็ท  าร่วมกนั ท าพร้อมกนั เพราะเป็นขอ้
วตัร ท าเสร็จแลว้เรากพ็ยายามประพฤติปฏิบติั  

เราพยายามประพฤติปฏิบติัใหเ้ป็นความจริงของเราข้ึนมา เดินจงกรมมากเดินจงกรมนอ้ย
มนัก็เป็นความเพียรของเรา มนัเป็นการพิสูจน์ตรวจสอบในใจของเรา ถา้ใจมนัพิสูจน์ตรวจสอบ
นะ พุทโธๆ ถา้จิตมนัสงบข้ึนมาเห็นไหม จิตมนัสงบข้ึนมา แลว้จิตมนัสงบข้ึนมา ถา้มนัเป็น
ความจริง มนัเป็นความจริงมนัก็เป็นมรรค  

ถา้จิตมนัพุทโธๆ จิตมนัตกภวงัค ์ มนัหายไป บางทีหลวงตาท่านใชค้  าว่า หวัตอ มนัเป็น
หวัตอ ซ่ือบ้ือ ไม่รู้อะไรเลย ไปหนา้ก็ไม่ได ้ ถอยหลงัก็ไม่ได ้ แต่ตวัเองภมิูใจนะ เวลาเราปฏิบติั 
เราปฏิบติักนัเกือบเป็นเกือบตาย ส่ิงใดก็แลว้แต่ ถา้มนัจบัหยบิฉวยไดว้่าเป็นผลงานของเรา มนั
จะหยบิฉวยทนัทีเลย แลว้มนัหยบิฉวยข้ึนมามนัเป็นอะไร นัน่มนัหวัตอ มนัเป็นภวงัค ์ มนัไป
หนา้ก็ไม่ได ้ถอยหลงัก็ไม่ได ้ 

เวลาเขา้ไปแลว้ หายเงียบอยูอ่ยา่งนั้น แลว้ถา้ไม่หายเงียบ ไม่หายเงียบเป็นอยา่งไร เวลา
ไม่หายเงียบ ท าอะไร ภาวนาข้ึนมากา้วไปขา้งหนา้ก็ไม่ได ้ ถอยหลงัก็ไม่ได ้ แลว้เดินจงกรม ก็
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ตอ้งใชส้ติปัญญา อยา่งเช่นครูบาอาจารยท่์านมีประสบการณ์ของท่าน ท่านก็อดนอนผ่อนอาหาร 
ท่านผอ่นอาหารเลย  

พอผอ่นอาหารไป โดยปกติใช่ไหม เวลาปฏิบติัข้ึนไปแลว้ เขา้ไปชนภเูขาใช่ไหม เขา้ไป
ถึงมนัก็ไปหนา้ก็ไม่ได ้ ถอยหลงัก็ไม่ได ้ กอ็ยูอ่ยา่งนั้น ผ่อนอาหารๆ ไปเลย เวลาผอ่นอาหารไป
แลว้ ธรรมดาเดินจงกรมมนัก็เพลียอยูแ่ลว้ เดินจงกรมมนัก็เหน็ดเหน่ือยอยูแ่ลว้ ท  าไมจะตอ้งไป
ผอ่นอาหารอีกล่ะ  

เวลาผอ่นอาหารไป ทีน้ีมนัเบา ร่างกายมนัเบาแลว้ เวลาผอ่นอาหารไปแลว้มนัโล่ง เวลา
เดินจงกรมเพลียมากไหม เพลียมากข้ึน แต่มนัไม่ตกภวงัค ์ มนัไม่เป็นหวัตอ มนัชดัเจนข้ึน แจ่ม
แจง้ข้ึน แจ่มแจง้ข้ึนเพราะอะไร เพราะเรามีอุบายไง เรามีอุบายมนัแจ่มแจง้ข้ึน เพราะอะไร 
เพราะเราผอ่นอาหาร เราผอ่นอาหารไป เพลียไหม เพลีย แต่พดูถึงการปฏิบติัมนัเบาไหม เบา 

มนัเร่ิมเบา มนัเร่ิมเบาบางลง กิเลสท่ีมนัจะปิดกั้น ส่ิงต่างๆ ท่ีท  าใหล้ม้เหลวมนัเบาบางลง 
มนัเบาบางลง เราก็เร่งของเรา พยายามท าของเราข้ึนมา มนัไม่ใช่หวัตออยา่งนั้นหรอกไปหนา้ก็
ไม่ได ้ ถอยหลงัก็ไม่ได ้ แลว้คุยโมโ้ออ้วดนะว่ามนัเป็นจริงๆ ของฉนัโอโ้ฮ ว่างหมดเลย มี
ความสุขมาก มนัจะตายอยูน่ัน่ เขาจะส่งโรงเชือดอยูม่นัยงัไม่รู้ตวัมนัอยู่นัน่ มนัไปไหนไม่รอด 
เห็นไหม เวลากิเลสมนัมอบดาบให ้แลว้เราไปไหนไม่ได ้แต่ถา้เรามีสติปัญญา 

เรามีสติปัญญานะ แค่พื้นฐานแต่โดยสัจจะ เวลาเขาปฏิบติักนั เขารู้นัน่รู้น่ี แลว้เขามีความ
อ่ิมเอมของเขา หนา้ช่ืนของเขา นัน่แหละหวัตอ มนัพดูอยูต่รงนั้น มนัไปไหนไม่ไดห้รอก แต่
เวลาครูบาอาจารยข์องเรา เวลาเราจะปฏิบติักนั เราท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจสงบ พุทโธๆ 
สติชดัเจนๆ ความสงบระงบัคือมนัปล่อยวาง ปล่อยวางความพะรุงพะรังของใจ ใจถา้มนัปล่อย
ความพะรุงพะรัง มนัคิดร้อยแปดพนัเกา้ เราก็ก าหนด พุทโธซะ เป็นพุทธานุสติ พุทโธๆ หลวง
พ่อพุทโธมนัน่าเบ่ือหน่าย พุทโธทุกวนัเลย  

ค าบริกรรมมนัก็ตอ้งเป็นค าบริกรรมวนัยงัค ่า เราจะเบ่ือหน่ายขนาดไหน เราก็ตอ้งกิน
อาหารเพื่อด ารงชีวิต เราเบ่ือหน่ายอาหารแลว้ไม่กินอาหาร เราด ารงชีวิตอยา่งไรน่ีกเ็หมือนกนั 
พุทโธๆ พุทธานุสติ เราจะเบ่ือหน่ายอยา่งใด ส่ิงน้ีมนัเป็นท่ีเกาะของใจ ถา้ใจเกาะพุทโธๆ น่ี เกาะ
พุทโธไว ้ถา้เรามีสติปัญญา มนัจะเบาบางลงๆ  

ค าว่าเบาบางลง เบาบางจากทางกระแสโลก แต่มนัแจ่มชดัข้ึนมา ทางสัจจะ ทางสติ ทาง
ความสงบระงบั มนัแจ่มชดัๆ ข้ึนมา มนัแจ่มชดั คนเราเห็นไหม ตาต่ืนโพรงอยูต่ลอดเวลา มนั
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เห็นทุกอยา่งท่ีจะผา่นมาแน่นอน คนเราหลบัใหลเป็นหวัตอ ตกภวงัคห์ายเงียบไป มนัจะรู้อะไร 
ไม่รู้อะไรหรอก  

ถา้เป็นสมาธิมนัมีความสุขความสงบ แลว้พยายามรักษา ตอ้งรักษานะ รักษาดว้ยศีล 
ความปกติของเรา อยา่แซงหนา้แซงหลงั ใหม้นัเป็นปกติ ถา้เป็นปกติแลว้เรารักษาไว ้ เวลามนั
คลายตวัออกมา เราก็ท  าความสงบของใจเขา้ไป เราใชส้ติปัญญาใคร่ครวญในธรรมะ ใคร่ครวญ
ในธรรมะใหเ้ห็นแลว้มนัสลดสังเวช สลดสงัเวชในการเวียนว่ายตายเกิด จะสูงส่งขนาดไหน ตอ้ง
ดบัขนัธ์ไปทั้งหมด จะสูงส่งขนาดไหน ตายทั้งนั้น  

แลว้เราจะสูงส่งขนาดไหน ค าวา่สูงส่ง เรามองไปสิ ส่ิงท่ีเขาเชิดชูกนั เขาเชิดชู เขายกยอ่ง
กนั มนัเป็นความจริงเหรอ มนัเป็นภาระไปทั้งนั้น ถา้เป็นเร่ืองทางโลก แต่ถา้เป็นในหวัใจของเรา 
เวลาครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัอยูใ่นป่า เวลาจิตมนัสงบเกิดอยา่งน้ี เทวดา อินทร์ พรหม มา
อนุโมทนา เขามาอยูข่องเขาแลว้มาอนุโมทนา 

เราปฏิบติักนั โอโ้ฮ เสียงดนตรีป่ีพาทยม์าแลว้ล่ะ เทวดาลอยมาเตม็ทอ้งฟ้าเลยล่ะ นัน่ล่ะ
กิเลสมนัจะมอบดาบให ้มนัจะส่งออกทั้งนั้น เราจะท าความสงบของใจ ใจมนัสงบแลว้ ส่ิงท่ีจะรู้
จะเห็นมนัวางได ้ มนัวางไดห้มดล่ะ ถา้มนัวางไม่ได ้ มนัก็จะเห็นนิมิตตลอดไปนะสิ เราไม่ได้
บวชภาวนามาเอานิมิต เราภาวนาเพื่อเอาความสงบของใจ 

ถา้ใจสงบ ใจสงบแลว้ฝึกหดัใหช้ านาญในการรักษา เราตอ้งช านาญในการรักษาสมาธิ ถา้
จิตเป็นสมาธิ มนัมีความสุข มีความสงบ มนัภมิูอกภมิูใจนะ มนัภมิูอกภมิูใจว่า คนก็ท  าไดข้นาดน้ี
เนาะ เวลาคนเราปฏิบติัถา้มนัไม่เคยไดท้รัพยส์มบติัส่ิงใดเลย มนัก็ต่ืนเตน้ พอมนัไดท้รัพยส์มบติั
ส่ิงใดข้ึนมา มนัยิง่ต่ืนเตน้เขา้ไปใหญ่ แลว้ถา้ทรัพยส์มบติั มนัจะพอกพนูข้ึน พอกพนูข้ึนเป็น
ความมหศัจรรย ์อตัสมบติั  

สมบติัในใจมนัจะมีมรรคมีผล มรรค ๔ ผล ๔ เตม็หวัใจเลย มนัจะหยบิฉวยเอาปฏิบติัเอา
ข้ึนมาในใจของเรา เวลาจิตมนัสงบแลว้ มนัต่ืนเตน้ แลว้พยายามรักษาช านาญในการเขา้และการ
ออก ในการดูแลรักษา ดูแลรักษาใชปั้ญญาพิจารณา พิจารณาแยกแยะ พิจารณาแลว้มนัยิง่เศร้า 
มนัยิง่สลดสังเวชจากโลก ถา้มนัสลดสังเวชจากโลก มนัจะเขา้สู่ธรรม แต่ถา้มนัไม่ใชปั้ญญา
ใคร่ครวญธรรมะ สัจจะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาเขา้ข้ึนมาแลว้กส็ าคญัตน 

พอส าคญัตนออกไปแลว้ก็เขา้ไม่ได ้ พอเขา้ไม่ไดแ้ลว้ มนัก็เลยเหลือแต่กิเลสมนัจะมอบ
ดาบใหแ้ลว้ล่ะ จ าไม่ได ้ เป็นสัญญา พดูอยูแ่ค่นั้น พดูไดอ้ยา่งนั้น มนัเป็นอยา่งนั้นๆ แต่ความจริง
มนัไม่มีแลว้  
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เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นแนวทางนะ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมและวินยัน้ีเป็นศาสดา เราศึกษามาเพื่อประพฤติปฏิบติั เราศึกษามาแลว้น่ี
จะกลัน่เอามรรคเอาผล มาจากต ารานั้นมนัไม่มีหรอก แต่เวลาจะเป็นจริงข้ึนมา เป็นจริงเพราะเดิน
จงกรม นัง่สมาธิภาวนา มนัจะเป็นจริงข้ึนมา เป็นจริงข้ึนมาจากในหวัใจของเรา  

ถา้หวัใจเรามีสัจจะความจริงข้ึนมา ในต ารานั้นมนัเป็นช่ือ ในต าราเป็นวิธีการ ในต ารา
เป็นการช้ีบอกเขา้มาในหวัใจ แต่เวลาปฏิบติัข้ึนมาในใจ ตวัจริงทั้งนั้นเลย สติก็สติจริงๆ สมาธิก็
สมาธิจริงๆ เวลาเกิดภาวนามยปัญญาข้ึนมา มรรคมนัจะมอบดาบใหแ้ลว้ล่ะ มอบดาบอาญาสิทธ์ิ
นะ มรรคมนัจะมอบดาบให ้คนเราถา้ไม่มีสิทธ์ิ ไม่มีศกัด์ิในการใช ้ เราจะไม่มีสิทธ์ิมีศกัด์ิในการ
ใชก้ฎหมายนั้น 

ในกฎหมายนั้นการบงัคบัใชเ้พื่อประโยชน์กบัสังคม บงัคบัใชโ้ดย ความสมบรูณ์ น่ีก็
เหมือนกนั เวลามรรคมนัมอบดาบให ้ มนัมีสิทธ์ิมีศกัด์ิในการกระท า มนัมีความจริงข้ึนมาในใจ 
ถา้มนัมีความจริงข้ึนมาในใจ น่ีตวัจริงมนัอยูท่ี่น่ี ถา้ตวัจริงมนัอยูท่ี่น่ี เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา 
ประพฤติปฏิบติัท่ีน่ีไง ถา้เราปฏิบติัท่ีน่ีเห็นไหม นัง่สมาธิภาวนา เราก็นอ้ยเน้ือต ่าใจ ปฏิบติัข้ึนมา
ก็ไม่เฟ่ืองฟู ไม่มีการยกยอ่งสรรเสริญอยา่งนั้น ไอน้ัน่กระแสโลก นัน่กิเลสมนัติดดาบทั้งนั้น 

ครูบาอาจารยข์องเราเวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ยิง่สูงส่งขนาดไหน เวลาสนทนาธรรม 
สนทนาธรรมกนัโดยเปิดเผย ไม่พดูไปขา้งนอก พดูกนัเฉพาะนกัปฏิบติัดว้ยกนั พดูกนัเฉพาะผูรู้้
ว่าอยา่งนั้นเถอะ คนไม่รู้พดูกบัเขา เขาไม่รู้เร่ืองหรอก พดูอยา่งหน่ึงเขาเขา้ใจอยา่งหน่ึงนะ มนุษย์
เป็นสัตวป์ระหลาด คิดอยา่งหน่ึง พดูอยา่งหน่ึง ท าอยา่งหน่ึง พอไดย้นิไดฟั้งของครูบาอาจารย์
องคใ์ดมา ถา้ในปัจจุบนัน้ี จินตนาการทนัที ออกไป โมเ้ลย ปฏิบติัมาเป็นอยา่งนั้นๆ กิเลสติดดาบ 

พอกิเลสมนัมอบดาบใหท้  าเสียหายหมด คนเราท าสมาธิได ้ ดูสิเวลาท าฌานสมาบติั เวลา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แสดงธรรม ร้ือสัตวข์นสัตว ์ เทวทตัๆ เขาไดฌ้านสมาบติั
เหมือนกนั เวลาเขาไดฌ้านสมาบติัข้ึนมา เขาท าอะไร เขาท าแต่ผลเสียหายเพราะอะไร นัน่ละ 
กิเลสมนัมอบดาบให ้ถา้กิเลสมนัมอบดาบให ้ในปัจจุบนัน้ี ท่ีพวกไสยศาสตร์ ท่ีเขาท าพวกเคร่ือง
ไสยศาสตร์ เขาท านัน่เขาสร้างบาปสร้างกรรมทั้งนั้น  

กรรมเกิดจากไหน กรรมเกิดจากการกระท า ถา้เขาท าอยา่งนั้น เป็นกรรมดีหรือกรรมชัว่ 
คนเราท าความสงบของใจเขา้มาได ้ มีหลกัมีเกณฑไ์ด ้ แต่เพราะกิเลสมนัมอบดาบให ้ ส าคญัตน
แลว้ท าแต่ความเสียหาย ท าแต่บาปกรรมกบัตวัเองทั้งนั้น แลว้มนัจะเป็นประโยชน์ตรงไหน ถา้
มรรคมนัจะมอบดาบให ้มรรคมอบดาบมนัเป็นสิทธ์ิเป็นศกัด์ิในการช าระลา้งกิเลสไง  
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ถา้มนัจะมอบดาบให ้มนัเป็นสิทธ์ิเป็นศกัด์ิเพราะบงัคบัใช ้การบงัคบัใชเ้พราะมีศีล สมาธิ 
ปัญญา จะบงัคบัใชก้บัอะไรล่ะ เราจะบงัคบัใชก้บัอะไร ถา้จิตเราฝึกหดัจนมีความช านาญข้ึนมา  
เรารักษาจิตของเราเห็นไหม ถา้จิต พอเราร าพึงเราพิจารณาของเรา พิจารณาธรรมะ ตรึกในธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  เร่ืองการ
เกิด การแก่ การเจบ็ การตาย เร่ืองทุกข ์เห็นไหม 

ทุกขเ์หตุใหเ้กิดทุกข ์ ทุกขด์บัวิธีการดบัทุกข์ พิจารณาแลว้มนัสลดสังเวชเขา้มา ถา้มนัมี
สติปัญญา ถา้จิตใจมนัผอ่งแผว้ ถา้จิตใจ ถา้ธรรมะมอบดาบ ถา้มนัร าพึงไปเห็นกาย เห็นเวทนา 
เห็นจิต เห็นธรรม น่ีมอบดาบ มีศกัด์ิมีสิทธ์ิในการใช ้ 

มีศกัด์ิมีสิทธ์ิในการใช ้ เราจะมีมรรค ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนาไหนไม่มีผล ผูใ้ด
ปฏิบติัไม่เกิดมรรคเกิดผลข้ึนมาจากหวัใจ ไม่เกิดมรรคเกิดผลข้ึนมาจากภาวนามยปัญญา เขาจะรู้
เร่ืองอะไร เขาจะรู้เขาจะเห็นอะไรได ้ เขารู้เขาเห็นอะไรไม่ไดห้รอก ศึกษามาๆ ศึกษามาจนตายก็
ตายคาเพราะการศึกษานัน่แหละ  

ปฏิบติัถา้กิเลสมนัติดดาบ ส าคญัตน ส าคญัตนท าใหห้วัใจมนัออกจากมรรคจากผลไป 

เวลาปฏิบติัข้ึนมา เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไปเท่ียวสวน เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ 
คนตาย แลว้ตอ้งมีฝ่ังตรงขา้ม ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย การท่ีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ใคร
เป็นคนไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตายล่ะ  

เวลามนั เกิด แก่ เจบ็ ตายข้ึนมา เวลาอวิชชามนัปิดหูปิดตามา น่ีเวียนว่ายตายเกิด เห็นไหม  
มนัเกิด แก่ เจบ็ ตาย อยู่อยา่งน้ี คนเราเวียนว่ายตายเกิดอยูอ่ยา่งน้ี มนัมีเวียนว่ายตายเกิดเพราะกิเลส 
อวิชชามนัปิดตามา แต่ถา้ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ถา้มนัไม่มีมรรค ไม่ไปเปิดตาของใจ ไม่ไป
เกิดวิปัสสนาญาณข้ึนมา มนัจะเอาอะไรไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตายล่ะ  
 ถา้ศาสนาไม่มีมรรคก็คือไม่มีการกระท า ศาสนาไหนไม่มีกิจญาณ สัจญาณ ไม่มีความจริง
ข้ึนมาในใจนั้น ถา้ไม่มีความจริงในใจนั้น จะเอาความจริงมาจากไหน ถา้ความจริง ความจริงก็เรา
จะกระท ากนัอยูน่ี่ไง ท่ีเรากระท ากนัอยูน่ี่ เราจะเอาความจริง สัจธรรมๆ มรรคผล นิพพานของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ สาธุ เราเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส เกิดมาเป็นมนุษย ์โง่ๆ เซ่อๆ  
เกิดมายงัไม่รู้วา่เกิดมาจากไหน  

เกิดมาแลว้ไม่รู้จะท าตวัอยา่งไร ก็มาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
เป็นแนวทางออก สาธุๆ ท าไมเราไม่เคารพไม่ศรัทธาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท าไมเรา
ไม่เคารพ ยิง่ปฏิบติัไป ปฏิบติัไปเวลาจิตมนัลงมนัเป็นมรรคเป็นผลข้ึนมา น่ีสมบติัขององค์
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สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นัน่ เพชรเมด็งามๆ ทั้งนั้น อยูใ่นศาสนาน่ี แลว้เราร้ือคน้ข้ึนมาในใจ
ของเรา แลว้ร้ือคน้ข้ึนมา ใครเป็นคนบอกแนวทางไว ้ 

น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นเจา้ของศาสนา ร้ือคน้ส่ิงน้ีมา ก็เป็นเจา้ของ ผูร้ื้อ
คน้แลว้วางธรรมวินยัน้ีไว ้ แลว้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัเดินตามมามนัจะไม่เคารพท่ีไหน 

ฉะนั้น เคารพ  เคารพมากแต่อยากประพฤติปฏิบติัใหเ้ป็นความจริงข้ึนมาในใจเรา ถา้ปฏิบติัให้
เป็นความจริงข้ึนมา น้ีธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถึงสาธุๆ ไง  

สาธุสิ ศึกษามาแลว้ๆ จมอยูน่ัน่มนัก็ไดอ้ยา่งนั้น ศึกษามาแลว้ แลว้วางไว ้ แลว้จะปฏิบติั
ความจริงข้ึนมา แลว้เวลาปฏิบติัข้ึนมาแลว้ก็ไม่ใหกิ้เลสมนัติดดาบๆ อยูอ่ยา่งน้ี มนัมอบดาบให้ 
เป็นศกัด์ิเป็นสิทธ์ินะ ถา้ธรรมะมอบใหเ้ป็นศกัด์ิเป็นสิทธ์ิในการกระท าท่ีจะเขา้สู่มรรค ถา้กิเลส
มนัมอบให ้กิเลสมนัดึงไป ท าลายหมดล่ะ ท าลายทั้ง 

ดูเทวทตัสิ เทวทตัไดฌ้านสมาบติั ฌานสมาบติัมนัก็เป็นสมาธิอยา่งหน่ึง แลว้เวลาดว้ย
ความอยากใหญ่อยากโต อยากจะปกครองสงฆ ์ ก็อยูก่บัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ เวลา
เสนอข้ึนมา ตอ้งบิณฑบาตเป็นวตัร ตอ้งอยูโ่คนไม ้ ไม่ฉนัเน้ือสัตว ์ ส่ิงต่างๆ ฟังดูแลว้น่ีมนัก็
แนวทางปฏิบติัไง แต่ในแนวทางปฏิบติัมนัมีเร่ิมตน้ ท่ามกลาง ท่ีสุด  

ในการปฏิบติั คนท่ีปฏิบติัใหม่ เขาไม่เคยการปฏิบติัเลย ส่ิงใดท่ีชกัน าใหเ้ขาเขา้สู่การ
ปฏิบติั ส่ิงนั้นถูกตอ้งดีงามส าหรับเขา เขาปฏิบติัแลว้ แนวทางช่องทางท่ีเขาจะขวนขวายของเขา 
น่ีระดบัปานกลางของเขา เขาท าของเขา ถา้เขาท าของเขา เขามีแนวทางของเขา เขามีความมัน่คง
ของเขา เขาจะท าใหเ้ขม้ขน้นั้น  มนัก็สมควรท่ีเขาจะท า มนัไม่มีใครเขา้มาก็จะเขม้ขน้ดีงามไป
อยา่งนั้นหมด 

แต่คนท่ีจะเขม้ขน้ดีงามของเขา เขม้ขน้เกินไป เขาก็พยายามท าของเขา ใหส้มดุลๆ 
มชัฌิมาปฏิปทา ความสมดุลของใจแต่ละคน จริตนิสัยท่ีสร้างสมมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ ส่ิงท่ีการเวียนว่ายตายเกิดของจิต 
จิตน้ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ไดส้ร้างบาป สร้างบุญกบัอกุศลมา
มากมายมหาศาลทุกๆ ดวงจิต  

ทุกๆ ดวงจิตนั้นมีเวรมีกรรม เก่ียวพนักนัมากบัจิตดวงนั้น ถา้ท าส่ิงใดสมกบัจิตดวงนั้น 
ท าส่ิงใดแกไ้ขส่ิงนั้นได ้ ส่ิงนั้นจะเป็นการแกไ้ขกิเลส แต่ถา้เราตั้งไวเ้ป็นความเขม้ขน้ เป็นความ
เถรตรงอยา่งน้ี แลว้ใครจะปฏิบติัอยา่งไร มุมมองขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพื่อ
ปรารถนาประโยชน์กบัสัตวส์ามโลกธาตุ ความเห็นของเทวทตัเพื่อประโยชน์กบัผูท่ี้ตั้งกฎกติกา  
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น่ีไง ความมุ่งหมายของคนมนัแตกต่างกนั ถา้ความมุ่งหมายของคนมนัแตกต่างกนั ถา้
กิเลสติดดาบมนัก็เหมือนเทวทตั  ไดฌ้านสมาบติั ไดอ้ภิญญา แลว้อภิญญาท าอะไร อภิญญามนัท า
ร้ายตวัเอง มนัท าร้ายตวัเอง อภิญญามนัไม่ไดแ้กกิ้เลส มนัไม่ใช่มรรค หูทิพย ์ ตาทิพยต่์างๆ มนั
ไม่ใช่มรรค แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท่านเอามาเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนไง 

เลง็ญาณๆ มนัคืออะไร เลง็ญาณน่ี พุทธกิจ ๕ พุทธกิจ ๕ มนัเป็นหนา้ท่ีขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีจะร้ือสัตวข์นสัตว ์ แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ เวลาไปร้ือ
สัตวข์นสัตว ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็แสดงธมัมจกัฯ น่ี ทุกขเ์หตุใหเ้กิดทุกข ์ ทุกขด์บั
วิธีการดบัทุกข ์เวลาแสดงธรรมก็แสดงสู่อริยสัจ แสดงสู่สติปัฏฐาน ๔  

ถา้สติปัฏฐาน ๔ มรรคจะมอบดาบให ้ใหศ้กัด์ิใหสิ้ทธ์ิ ในการประพฤติปฏิบติั ใหศ้กัด์ิให้
สิทธ์ิหวัใจนั้นกา้วเดิน ใหศ้กัด์ิใหสิ้ทธ์ิแลว้เราอยากไดไ้หม เราอยากไดเ้ราก็ตอ้งพยายาม
ขวนขวายกนัอยูน่ี่ไง เราพยายามท าความสงบของใจข้ึนมาใหไ้ด ้ถา้ใจสงบแลว้ มนัจะไดรั้บมอบ
ไดรั้บมอบศกัด์ิ ไดรั้บมอบสิทธ์ิของเรา สิทธ์ิของจิตดวงน้ี จิตดวงน้ีถา้สงบแลว้ นอ้มเห็นกาย เห็น
เวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ตามความเป็นจริง 

การขุดคุย้ การแสวงหา ถา้การขุดคุย้ การแสวงหา มนัถึงมีการกระท า มรรคก็เป็นเคร่ือง
ด าเนิน ดูสิ กฎหมาย นกักฎหมาย กฎหมายก็เป็นวิชา วิชาท่ีเขาจะใชก้ฎหมายเพื่อด ารงคุณธรรม 
เพื่อสังคม  

เพื่อสังคม เขาเป็นหมอความ เวลาเขาท าเขาตอ้งมีค่าใชจ่้าย มนัก็เป็นอาชีพเขา กฎหมายก็
เป็นวิชาชีพ วิชาชีพท่ีเขาจะใชเ้พื่อบงัคบัใชก้ฎหมายใหต้ดัสินความถูกตอ้งดีงามของสังคม 
มรรคๆ ศีล สมาธิ ปัญญา ดูสิ เราจะใช ้ใชเ้พือ่ประหตัประหารกิเลส มรรคก็คือมรรค แต่ถา้ศาสนา
ไหนไม่มีมรรค ไม่มีผล มรรคก็วิธีการ ศีล สมาธิ ปัญญา งานชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ สมาธิ
ชอบ ปัญญาชอบ ความชอบธรรม  

ความชอบธรรม มนัก็ตอ้งใชแ้ยกแยะเห็นไหม ดูสิ เวลาใชภ้าวนามยปัญญา เวลา
ภาวนามยปัญญามนัก็มีแง่มุมของมนั เราศึกษากฎหมายมา แลว้เวลาเราใชก้ฎหมายเราใชอ้ยา่งไร 
เวลากฎหมาย เวลาข้ึนศาล เราตีความกฎหมาย เขา้ประเดน็หรือเปล่า ขอ้เทจ็จริงกฎหมายมนั
ถูกตอ้งไหม น่ีก็เหมือนกนัเวลามนัจะเป็นมรรคไง ไดสิ้ทธ์ิในการใช ้ แต่ใชอ้ยา่งไร ใชอ้ยา่งไร
ปัญญาใชอ้ยา่งไร แลว้ปัญญา ปัญญามีเคร่ืองอะไรรองรับ  

มีเคร่ืองอะไรรองรับว่าปัญญานั้นมนัถูกตอ้ง แลว้การใช ้ ความเพียร ความวริิยะ ความ
อุตสาหะ ความเพียรชอบใชพ้อเหมาะพอสมพอดี ถา้ใชไ้ม่พอเหมาะพอสมพอดี ปัญญาก็ฟ่ัน
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เฝือนไปซะ ปัญญาก็ปัญญาท าร้ายตวัเองไปซะ ปัญญานะปัญญาอะไร น่ีไง ถา้มรรคมอบดาบให้ 
มอบดาบใหไ้ม่มีดาบไม่มีสิทธิในการใช ้ ไม่มีมรรค เร่ืองการช าระลา้งกิเลสไม่มี ถา้ไม่มีกิเลส
มอบดาบไง อา้งอิงธรรมะ อา้งไปหมด รู้ไปหมด เขา้ใจไปหมด  

แต่เวลาใชส้อย ใชส้อยท าอยา่งไร ท าอะไร จิตเห็นไหม เวลาหลวงปู่ มัน่ ท่านพดู จิตของ
มนุษยจิ์ตของคนมนัหลากหลายนกั เวลาดีดีไดม้หาศาล เวลาร้ายมนัก็ร้ายสุดๆ จิตของเราถา้ท า
สัมมาสมาธิได ้ จิตของเราท าสมาธิไดน้ะ มนัจะมีก าลงั แต่เพราะในพุทธศาสนาเรา ศีล สมาธิ 
ปัญญา เรามีศีลไง มนุษยต่์างกบัสัตวเ์พราะมีศีลมีธรรม  

ถา้มนุษยต่์างกบัสัตว ์ มนุษยท่ี์เป็นสุภาพบุรุษ มนุษยเ์ป็นมนุษยท่ี์ดี ถา้มนัมีศีลเวลาท า
ความสงบของใจเขา้มา เราจะไม่เบียดเบียนใคร ไม่เบียดเบียนใครไม่ท าร้ายใคร แต่เราจะคน้ควา้
หากิเลสของเราเอง หาอวิชชา ความไม่รู้ในจิตใตส้ านึก ท่ีปิดหูปิดตาใหเ้วียนว่ายตายเกิดอยูน้ี่ เรา
จะคน้ควา้หาอวิชชา คน้ควา้พญามาร เราพยายามจะตอบโตก้บัพญามารในใจของเรา ท าลายตดั
ป่า ตดัป่าทั้งหมด แต่ไม่ไดต้ดัตน้ไมแ้มแ้ต่ตน้เดียว 

เราใชม้รรคใชผ้ลของเราในการประหตัประหารกบักิเลสของเรา เราจะไม่ท าใหส่ิ้งใด
กระทบกระเทือนจากภายนอกเลย แต่ภายในใจของเรามนักระทบกระเทือนกนัรุนแรงมาก 
ระหว่างกิเลสกบัธรรมต่อสู้กนัท่ามกลางหวัใจ เวลาปัญญามนัแยกแยะปัญญามนัพจิารณาไป 
พิจารณากาย พิจารณากายดว้ยศีล สมาธิ ปัญญา  

ถา้ศีล สมาธิ ปัญญา เวลามนัเป็นไตรลกัษณะ มนัเป็นไตรลกัษณ์ มนัเปล่ียนแปลงของมนั
ข้ึนไป มนัยอ่ยสลายของมนัไป น่ีไงเวลามนัยอ่ยสลาย มนัยอ่ยสลายเป็นเพราะอะไร เวลาถา้มนั
เป็นมรรค เป็นมรรคน่ีมนัรวดเร็วมาก พิจารณาตั้งกายข้ึนมา เวลาพิจารณาไปแยกแยะไป อุคห
นิมิต วิภาคะ คือขยายส่วนแยกส่วน มนัละลายของมนัไป มนัพุมนัพอง มนัเส่ือมสภาพของมนัไป 
แลว้แต่ก าลงัของใจ 

ถา้ก าลงัของใจท่ีเขม้แขง็ข้ึนมา เวลาท าข้ึนมา พั้บๆๆ ท าไดท้ั้งนั้นเลย เวลาจิต เวลาสมาธิ
มนัอ่อนตวัลง พอเห็นกายได ้ แต่กายมนัเคล่ือน กายมนัไหว กายมนัไม่ยอ่ยสลายแลว้ มนัเป็น
เพราะอะไร เวลาพิจารณากาย พิจารณาเป็นไตรลกัษณ์ มนักลบัเป็นอตัตา มนักลบัเป็นเขม้ขน้ มนั
กลบัแจ่มแจง้ มนัเป็นอะไร เห็นไหม การบงัคบัใช ้การบงัคบัใช ้

การบงัคบัใชก้ฎหมาย การบงัคบัใชม้รรค มรรคท่ีเราจะแยกแยะของเรา มนั คนท่ีภาวนา
แลว้เขารู้จกัใช ้ แลว้ถา้ใชเ้ป็น พอใชเ้ป็นแลว้มนัก็ประหตัประหารเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป เรา
ไม่ใช่ซ่ือบ้ือ นัน่กิเลสมนัติดดาบนะ มนัมอบดาบใหเ้ลย มอบดาบใหท้  าลายความเพียรอนันั้น 
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ท าลายโอกาสอนันั้น ท าลายระหว่างท่ีจิตใจมนัจะกา้วเดินอนันั้น เรารักษาของเราสิ เราดูแลของ
เรา  

ไม่มีมรรค เรากพ็ยายามขวนขวายกนัอยูน่ี่ เวลามีมรรคมีผลมนัก็มรรคผลของฆราวาสเขา 
เล้ียงชีพชอบ ท างานชอบ ระลึกชอบ กว็่าชอบธรรม ก็ว่าเป็นคนดีอยูแ่ลว้ ก็คนดี น่ีมรรคของ
ฆราวาสไง มรรคของปุถุชน ปุถุชน กลัยาณปุถุชน โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค 
อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค  

มรรค แมแ้ต่ระหว่างขั้น ระหว่างตอน มนัยงัลึกซ้ึงแตกต่างกนัอีกมหาศาลเลย แต่เวลาใช้
กิเลสมนัร้ายนกั เวลาใชเ้ขาไวใ้ชช้ าระลา้งกิเลส น้ีเวลาใชกิ้เลสมนัปลิ้นปลอ้นไหม กิเลสมนัปลิ้น
ปลอ้น กิเลสมนัอยูก่บัหวัใจของเรามาตลอด กิเลสมนัปลิ้นปลอ้น ปลิ้นปลอ้นเพราะอะไร นัน่ก็
วิชชาของมนัไง วิชชามาร เราวิชชาธรรม วิชชามาร วิชชามารมนัท าลายทั้งนั้น มนัท าลายความ
เพียรเรา มนัท าลายใหเ้ราโยกคลอน มนัท าใหเ้ราไปไม่รอด น่ีวิชชาของมนั 

หนา้ท่ีของมนัคือการท าลายๆ ท าลายมรรค ท าลายผล เพื่อใหใ้จน้ีอยูใ่นอ านาจของมนั แต่
เวลาเราต่อสู้ๆ เราท าความสงบของใจ ท าไมตอ้งท าความสงบของใจ ถา้ท าความสงบของใจโดย
พื้นฐาน ถา้ใจมีสมัมาสมาธิ สัมมาสมาธิดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ สมุทยัเขา้มาไม่ได ้ สมุทยัคือ
อะไร สมุทยัก็คือกิเลสไง สมุทยั ตณัหาความทะยานอยาก ตณัหาความทะยานอยากคือความ
สงสัย คือความเรรวน คือความไม่แน่ใจ เป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิ สมาธิพอหรือไม่พอ สมาธิ
มนัสมควรจะใชปั้ญญาหรือยงั น่ีการบงัคบัใช ้

แต่ถา้คนช านาญๆ พอสมาธิมนั คนปฏิบติัเร่ิมตน้ พอเห็นกาย พิจารณากายไป ก็ไปไดบ้า้ง
ไปไม่ไดบ้า้ง พอไปแลว้มนัจะยอ่ยสลายหรือไม่ยอ่ยสลาย พอไปแลว้มนัจะไปขนาดไหน มนัท า
บ่อยคร้ังเขา้ ท าบ่อยคร้ังเขา้ดว้ยความช านาญมากข้ึน พอช านาญมากข้ึน กลบัมาท่ีสมัมาสมาธิ
แลว้กลบัไปใชปั้ญญา กา้วเดินต่อไปๆ 

น้ีธรรมมนัพอกพนูข้ึนมา การบงัคบัใชแ้ลว้มีเหตุมีผล พอมีเหตุมีผล ธรรมะยอ่มฟัง 
ธรรมะ เวลาเราข้ึนศาลตอ้งผูพ้ิพากษาเป็นผูต้ดัสินใช่ไหม ไอน่ี้ตดัสินโดยอริยสัจ ตดัสินโดย
มรรคโดยผล ไม่ตอ้งใหใ้ครตดัสิน ปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะตน เวลาเราพิจารณาของเราบ่อยคร้ังเขา้ๆ 
ความช านาญมนัมากข้ึน ธรรมะมนัพอกพนูข้ึน กิเลสมนัเบาบางลง  

ทีน้ีกิเลสมนัเบาบางลง การใชปั้ญญา การกา้วเดินไป มนัสะดวกมนัง่ายข้ึน พอมนัง่ายข้ึน 
มนัไม่จ าเป็นตอ้งใชส้มาธิเท่าทีแรก โอโ้ห ทีแรกตอ้งเกร็ง สมาธิตอ้งพร้อมทุกอยา่งตอ้งพร้อม
หมด เกอ้ๆ เขินๆ ไม่มีความช านาญ การบงัคบัใชย้งัไม่มีความช านาญไม่มีความสะดวก ยงัไม่
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สมดุล ไม่มชัฌิมาปฏิปทา เวลาท าไปหนัรีหันขวาง เก้ๆ  กงัๆ แต่ก็ชนะ ชนะคือว่ามนัปล่อยๆ มนัก็
ปล่อยมนัก็วางเหมือนกนั 

น่ีบงัคบัใชท่ี้เป็นประโยชน์ข้ึนมา แลว้พอมนัปล่อยวางแลว้ ปล่อยวางแลว้กิเลสมนัแค่
สลบ มนัแค่พกัยก มนัไม่มีอะไรกระเทือนมนัหรอก มนัมาอีกที มนัจะตอ้งมาตั้งป้อมมาสู้กบัเรา 
เวลาพิจารณาไป กิเลสมนัมอบดาบ เราตามไป มนัจะส่งออกไปตามกิเลสหมด กิเลสจะพาเราลง
คลองไปเลย แต่เวลาเรามรรคมอบดาบให ้ดาบศีล สมาธิ ปัญญาน้ี จะฟาดฟัน  

ธรรมาวุธจะฟาดฟัน ฟาดฟันกฟ็าดฟันกิเลสนัน่แหละ จะฆ่ามนั จะท าลายมนั พอท าลาย
มนั มนัก็ตอ้งต่อตา้น มนัก็ต่อตา้นเป็นเร่ืองธรรมดา การต่อตา้นเป็นธรรมดา เราตอ้งมีความ
ช านาญข้ึนมา เรามีความช านาญข้ึนมา พอมีความช านาญ พอพิจารณา มนัไป มนัมีความคล่องตวั 
มีความสมดุลข้ึนมา เวลามนัปล่อย ปล่อยแลว้เราก็อยูก่บัความสุขนั้น พอมนัคลายตวัออกมา จบั
ไดอี้กแลว้ สู้อีกๆ ท าอยูอ่ยา่งน้ี ไม่ใช่ปล่อยแลว้ฉนัก็ชนะแลว้ไง ชนะแลว้ก็ลงเวทีไง  

อริยสัจยงัไม่ไดต้ดัสินส่ิงใดเลย นกัมวยเวลาต่อยกนั ต่อยกนัเสร็จลงเวทีไปเลยว่าฉนัชนะ
แลว้ ก็เขา้ใจตวัเองไง ตวัเองเขา้ใจว่าชนะ แต่ถา้ตวัเองเขา้ใจว่าชนะ ไม่ชนะ เพราะผูค้น ในสังคม
นั้นเขาไม่มีผลการตดัสิน ถา้ผลในสังคมไม่มีการตดัสินเขาจะยอมรับไดอ้ยา่งไร สังคมเขาไม่
ยอมรับใครแพใ้ครชนะเพราะยงัไม่มีการตดัสิน แต่เราตดัสินตวัเราเองว่าเราชนะ  

แต่ถา้เป็นมวยเป็นกีฬา เวลาเขาชกครบยก หรือเขาน็อกกนัน่ี กรรมการตอ้งชูมือเขา 
กรรมการชูมือเขา เวลาถา้ชกกนัดว้ย ชกครบยก คะแนนเขาก็ตอ้งรวมคะแนน แลว้กรรมการถึงชู
มือเขา สังคมกย็อมรับเพราะมนัครบกระบวนการของมนัไง การบงัคบัใชม้นัสมบรูณ์ไง แต่ถา้เรา
พิจารณาของเราเอง ปล่อยชนะ ลงเวทีไป ใครยอมรับไม่มีทาง  

น่ีก็เหมือนกนั การวิปัสสนานะ ท าบ่อยคร้ังเขา้ๆ จนกระบวนการถึงท่ีสุด เวลาสมุจเฉท
ปหาน เห็นไหม เวลามรรคมอบดาบให ้เรามีศกัด์ิมีสิทธ์ิในการใช ้เรามีศกัด์ิมีสิทธ์ิในกายแยกแยะ
ดว้ยศีล สมาธิ ปัญญา น่ีภาวนามยปัญญา น่ีไงครูบาอาจารยข์องเราท่ีท่านประพฤติปฏิบติัมา จะมา
แนวทางใดก็แลว้แต่ เวลาสนทนาธรรม โสดาบนัก็คือโสดาบนั  

ค าว่าโสดาบนั พิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม มนัแลว้แต่จริต
นิสัยท่ีท าได ้ ครูบาอาจารยบ์างองคท่์านผา่นเวทนา ท่านชนะน็อก ชนะสมบรูณ์โดยเวทนา บาง
องคท่์านชนะโดยผา่นกาย บางองคท่์านชนะโดยผา่นจิต บางองคท่์านชนะโดยผา่นธรรม ท า
อยา่งไรก็ได ้เวลาคนเป็น คนเป็นมนัเหมือนกนั ค าว่าเหมือนกนัคือ เวลาสนทนาธรรมมนัเป็นอนั
เดียวกนั มรรคผลก็คือมรรคผล มรรคผลไม่มีของใครไม่มีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรอก 
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มรรคผลกคื็อมรรคผล แต่วิธีการปฏิบติัน่ี วิธีการปฏิบติัเพราะมนัใหต้รงกบัจริตไง ให้
ตรงกบัจริตคือตรงกบักิเลส คือจะฟาดใส่หวัมนั กิเลสของใครมนัก็เป็นเร่ืองของเขานะ กิเลสใน
หวัใจเราส าคญัท่ีสุด เพราะเราเกิดมาก็เพราะกิเลสเรามนัปิดหูปิดตา เราถึงไดม้าเกิดไง เวลาเรา
เกิดแลว้ เวลาปฏิบติั เราก็จะปฏิบติัเพื่อจะช าระลา้งกิเลสของเราไง  

ถา้เราจะช าระลา้งกิเลสของเรา เราตอ้งตั้งใจ ตั้งใจนั้นเป็นมรรค พอส่ือถึงใจเป็นมรรค 
มรรคเป็นวิธีการ มรรคเป็นการใชสิ้ทธ์ิใชศ้กัด์ิท่ีเราจะมีความสามารถมากนอ้ยแค่ไหน แลว้การ
ใชแ้ต่ละคร้ัง การใชแ้ต่ละขั้นตอน มนัก็ยงัจะตอ้งมีความช านาญ มีการแยกแยะ ตอ้งใชภ้าวนามย
ปัญญา เพื่อใหส้มกระบวนการ ทุกขเ์หตุใหเ้กิดทุกข ์ทุกขด์บัวิธีการดบัทุกข ์ 

กระบวนการจบส้ิน นัน่แหละ น่ีเวลามนัขาด เวลามนัปล่อย มนัปล่อยไปเร่ืองหน่ึงนะ 
เวลาปล่อยระหว่างการปฏิบติัมนัปล่อยน่ีมีมหาศาล แลว้เวลาปฏิบติัข้ึนมา ถา้มนัเขา้สู่มรรค 
มรรคมอบดาบให ้ มีการกระบวนการกระท าชดัเจนมากเลย แต่ถา้มนัเร่ิมตน้ข้ึนมา เราท าความ
สงบของใจ ความสงบของใจ เราใชปั้ญญา แยกแยะในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ใหม้นัสลดสังเวชเขา้มา มนัเกิดธรรมผดุ 

เวลาธรรมมนัผดุข้ึนมา มนัมีปัญหาตอบข้ึนมา มนัตอบข้ึนมาอนัน้ีไม่ใช่มรรค อนัน้ีเวลา
ธรรมเกิดๆ ธรรมเกิดเป็นเร่ืองหน่ึงนะเวลาธรรมเกิด ธรรมเกิดน้ีมนัเป็นท่ีอ  านาจวาสนาของจิต 
จิตท่ีมนัสร้างสมบุญญาธิการมา มนัจะมีส่ิงน้ีเขา้มาหล่อเล้ียง มนัเป็นธรรมเกิด ธรรมเกิดคือ
ประเดน็ใหศึ้กษา ประเดน็คน้ควา้ ประเด็นใหห้วัใจพฒันา แต่ไม่ใช่มรรค ถา้เวลามรรค มรรค
ตอ้งมีศีล สมาธิ ปัญญา มรรคมนัถึงมีความพร้อมเพรียงของมนั  

ถา้ความพร้อมเพรียงอยา่งน้ี เวลาพิจารณาไปแลว้ พิจารณาเวลามนัขาด คนท่ีเวลามนั
ปล่อย เวลาปล่อยมนัมีความภมิูอกภมิูใจ ถา้คนยงัไม่มีความช านาญ แต่พอมีความช านาญแลว้ 
เวลามนัปล่อยแลว้ๆ ก็ปล่อยมาหลายทีแลว้ล่ะ ปล่อยแลว้มนัก็ไม่มีส่ิงใดตอบสนองใหม้นั
สมบรูณ์ไดข้นาดไหน ถา้ตั้งใจแลว้ พยายามต่อเน่ือง พยายามต่อเน่ือง ท าต่อเน่ืองใหม้นัเจริญงอก
งาม เวลามนัสมดุล เวลามนัขาด เห็นชดัๆ  

สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส มนัขาดออกไป โอ ้ เห็นไหม ถา้คนเป็นมนัรู้ 
อริยสัจมนัมีหน่ึงเดียว จะมาแนวทางไหนก็โสดาบนัเหมือนกนั เวลามรรค ๔ ผล ๔ น่ีโสดาปัตติ
มรรค สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิมรรคก็ยกจิตใจใหสู้งข้ึน จิตใจสูงข้ึนเห็นไหม เวลาจิตใจให้
สูงข้ึน มนัสูงอยูไ่หน สูงตรงไหน ต ่าตรงไหน สูงข้ึน เวลาสมุจเฉทปหาน สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
สีลพัพตปรามาสขาดไป สังโยชน์ขาดไป  
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พอสังโยชน์ขาดไป อกุปปธรรม อกุปปธรรมของมัน่คง เป็นอกุปปธรรม น้ีอกุปปธรรม
เห็นไหม ดูสิ เวลาปฏิบติัตั้งแต่เร่ิมตน้ ถา้ยงัประพฤติปฏิบติั ไม่มีมรรค แลว้มรรคไม่มอบดาบให้ 
ไม่มีสิทธ์ิมีศกัด์ิในการวิปัสสนา น่ีปุถุชน ท าสมาธิแลว้ เส่ือมแลว้ เส่ือมแลว้ก็ทุกขย์ากมาก แต่
เวลาเราปฏิบติัของเรา เราท าใจของเราจนมนัมัน่คงข้ึนมา มัน่คงข้ึนมาเราใชปั้ญญาของเรา โสดา
ปัตติมรรค มรรคมอบดาบให ้แลว้เรากใ็ชปั้ญญาแยกแยะท าลายจนถึงท่ีสุด เวลามนัขาด 

ส่ิงน้ีมนัเป็นคงท่ี ส่ิงท่ีค  าว่าคงท่ี มนัคุณธรรมในใจ ถา้คุณธรรมในใจ ถา้เราท าความสงบ
ของใจ ความสงบของใจเรามากข้ึน มีคุณธรรมแลว้ท าความสงบใจอะไรอีก มีคุณธรรมแลว้น่ี ท า
สงบใหเ้ป็นสัมมาสมาธิ สมัมาสมาธิยกข้ึนๆ ถา้ยกข้ึน สกิทาคามิมรรค  

สกิทาคามิมรรค มีศกัด์ิมีสิทธ์ิ มรรคมอบดาบใหก้็มีศกัด์ิมีสิทธ์ิในการใช ้ถา้เราเป็นอกุปป
ธรรม เป็นคุณธรรม คุณธรรมก็คุณธรรม ของคงท่ีตายตวั แต่ตอ้งยกข้ึน ยกข้ึน เพราะว่าอะไร 
เพราะว่ากิเลสท่ีมนัละเอียดข้ึน ละเอียดข้ึนยกข้ึนท าสมาธิ ท าสมาธิเพราะสมาธิไม่ใช่คุณธรรม
อนันั้น พอท าสมาธิข้ึนมาแลว้ นอ้มไป นอ้มไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ถา้ไม่นอ้ม
กาย ไม่นอ้มกายมนัก็ไม่มีการบงัคบัใช ้

ถา้มนันอ้มกาย เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ถา้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น
ธรรม ก็มนัเห็นมาแลว้ ท าไมตอ้งเห็นอีกล่ะ ก็มรรค ๔ ผล ๔ กายในกาย กายนอกกายใน กายใน
กายมนัไม่เหมือนกนัหรอก มนัไม่เหมือนกนัตรงไหน มนัไม่เหมือนกนัท่ีสังโยชน์ มนัไม่
เหมือนกนัท่ีความหยาบละเอียด  ท าไมมนัไม่เหมือนกนั  

โสดาปัตติมรรค สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส ถา้เป็นสกิทาคามิมรรค กามราคะ 
ปฏิฆะ น่ีมนัไม่เหมือนกนั มนัไม่เหมือนกนัท่ีกิเลสมนัยดึไม่เหมือนกนั ไม่เหมือนกนัท่ีสังโยชน์
ท่ีมนัผกูมดัใจมนัไม่เหมือนกนั ไม่เหมือนกนั ส่ิงท่ีไม่เหมือนกนั มนัจะเอามรรคท่ีหยาบๆ ข้ึนไป
แกไ้ขไดอ้ยา่งไร มรรคหยาบมนัก็ใชแ้ต่ผลท่ีสมดุลกบัมนั แต่ถา้มนัละเอียดข้ึนไปมนัก็ตอ้งใช้
มรรคท่ีละเอียดข้ึนไป 

ถา้มรรคละเอียดข้ึนไป ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนไป มนัตอ้งมีมรรค มีสกิทาคามิมรรค 
ถา้สกิทาคามิมรรค มนัเป็นมรรคเพราะอะไร มนัเป็นมรรคเพราะมนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต 
เห็นธรรม มนัถึงเป็นมรรค ถา้ไม่เห็นล่ะ ถา้ไม่เห็นมนัก็เป็นความสงบไง ถา้เป็นความสงบแลว้
เวลาเรายกข้ึนมนัก็เป็นมรรค มนัก็มีการบงัคบัใช ้มนัมีศกัด์ิมีสิทธ์ิในการคน้ควา้  

คน้ควา้ในอะไร คน้ควา้ในใจของตวั เพราะใจมนัติด ใจเป็นนามธรรมมนัติด ติดอะไรก็
ติดกาย เวทนา จิต ธรรม ถา้ติด กาย เวทนา จิต ธรรม พิจารณา พิจารณาท าไม ก็พิจารณาเพื่อจะ
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ถอดถอนไง พิจารณาท่ีความผกูพนัไง ความผกูพนัเป็นสังโยชน์ไง ปฏิฆะ กามราคะ มนัผกูพนั
กนัไง มนัผกูพนั จิตใจพอมนัผกูพนั ผกูพนัมนัก็เป็นกิเลสไง พอเป็นกิเลสข้ึนมา เป็นสมาธิมนัก็
เรรวนไง ถา้เป็นปัญญาก็ปัญญากิเลสมนัสอดแทรกเขา้มาไง มนัมีสมุทยั มีตณัหา ความทะยาน
อยากยอ้นเขา้มาไง  

น่ีไง การบงัคบัใชม้นัก็กิเลสอยา่งละเอียด กิเลสอยา่งละเอียดก็ท  าใหล้ม้ลุกคลุกคลานนะ 
พิจารณาซ ้ า พิจารณาซาก ครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัมากว่าจะถึงท่ีส้ินสุดแห่งทุกข์ 
ระหว่างท่านกา้วเดินไป ท่านกา้วเดินไป น่ีวนัทั้งวนั ถา้ครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัเป็น วนัทั้งวนั
เวลาของท่านอยูใ่นทางจงกรมทั้งนั้น  

วนัทั้งวนัเวลาของท่านจะอยูใ่นทางจงกรม สมาธิภาวนา เพราะอะไร เพราะระหว่างกิเลส
กบัธรรมมนัต่อสู้กนั ท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจสงบแลว้เราก็จะออก ออกคน้ควา้ ออก
พิจารณาของเรา ถา้พิจารณาของเรามนัตอ้งการเวลา ตอ้งการการกระท าของเรา พจิารณาซ ้า 
พิจารณาซาก พิจารณาซ ้ าพิจารณาซากเพราะมนัพลิกแพลง กิเลสละเอียดมนัก็หลอกลวงดว้ย
ความละเอียดอยา่งนั้น ซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า บงัคบัใช ้ 

การบงัคบัใชด้ว้ยมนัเป็นศกัด์ิเป็นสิทธ์ิ เป็นศกัด์ิเป็นสิทธ์ิเฉพาะดวงใจ มนัเป็นปัจจตัตงั 
เป็นสัณทิฏฐิโกเฉพาะใจดวงนั้น ใจดวงนั้นปฏิสนธิจิตเวียนว่ายตายเกิดมา เกิดมาเป็นเรา ตอน
เป็นเราก็ถือตวัถือตนว่าเป็นเรา แต่ก่อนหนา้นั้น เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลย แต่องค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ บุพเพนิวาสานุสติญาณรู้หมด เพราะรู้หมดอนันั้น รู้หมดอนันั้นเป็นอดีต อดีต
อนันั้นมนัเป็นจริตนิสัย อดีตอนันั้นเป็นความชอบฝังลงท่ีใจ อนาคตยงัไม่มา อดีตอนาคตมนัยงั
ไม่เป็นประโยชน์  

ฉะนั้นส่ิงท่ีท  า ท าใหม้นัตรงกบัเรา ถา้ท าใหต้รงกบัเรา พิจารณาซ ้ าๆ ซ ้ าเขา้ไป ถึงท่ีสุด
เวลามนัปล่อย ปล่อยเพื่อฝึกฝน ปล่อยเพื่อมีความช านาญ เวลากิเลสมนัปิดบงั ปิดบงัเรามองไม่
เห็น เวลาธรรมะเราแยกแยะเขา้ไปดว้ยปัญญาญาณ ฟาดฟันเขา้ไปดว้ยความเพียรชอบ งานชอบ 
ระลึกชอบเขา้ไป เวลามนัปล่อยๆ ปล่อยข้ึนมาไวใ้จอะไรไม่ได ้ เพราะถา้มนัมีประสบการณ์มา
ตั้งแต่พื้นฐาน มนัจะรู้เลยว่า ถา้เราปล่อยข้ึนมาแลว้เด๋ียวกิเลสมนัจะฟูข้ึนมา 

เราจะเขม้แขง็ข้ึนไป เราจะซ ้ าๆ เขา้ไปถึงท่ีสุด เวลามนัขาดสมุจเฉทปหาน ค าว่าปหาน
กิเลสๆ มนัมีสมุจเฉทปหานกบัตทงัคปหาน ถา้คนก าลงัมนัไม่พอมนัก็ตทงัคปหาน แต่ถา้มนัซ ้ า
แลว้ซ ้ าเล่าพอมีความช านาญข้ึนไปแลว้ การบงัคบัใช ้จนยอมรับในอริยสัจ ยอมรับในสัจจะความ
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จริง ทุกขเ์หตุใหเ้กิดทุกข ์ทุกขด์บัวิธีการดบัทุกข ์มนัดบัเพราะวิธีการ มนัดบัเพราะการกระท า มนั
ดบัเพราะฝีมือของเรา มนัดบัเพราะใจมนักระท า  

พอมนัดบัมนัขาด พอมนัขาดข้ึนไป โอโ้ฮ เวิง้วา้งไปหมด เวิง้วา้งไปหมด มีความสุข
มากๆ เห็นไหม น่ีความมัน่คง น่ีมนัสมุจเฉทปหาน มนัจะแยกแยะพยายามจะคน้ควา้ ตอ้งท า
ความสงบของใจใหม้ากข้ึน ถา้มากข้ึน อนาคามิมรรคตอ้งเป็นมหาสติ มหาปัญญา สติท่ีว่าเรา
ประพฤติปฏิบติัแลว้เขม้ขน้ ยอดเยีย่มดีงามอะไรน่ี ไอน้ัน่อยูข่า้งหลงัแลว้ ละเอียดไปขา้งหนา้ ถา้
ไม่เป็นมหาสติ จะคน้ควา้ไม่ได ้ 

ถา้คน้ควา้ไม่ไดม้นัจะไม่มีอนาคามิมรรค เพราะติดถึงไม่มีมรรค มนัติดเพราะอะไร 
เพราะกิเลสมนัละเอียดไง  กิเลสละเอียดมนับอกว่า เก่งมาก ภาวนาสุดยอด โอ๋ย คนเก่งแลว้ กิเลส
ตายหมดแลว้ บา้นเราสะอาด บา้นเราเรียบร้อยจะไม่มีอะไรโผล่มาในบา้นเราเลย โอ๋ย สวยงาม 
เวลากิเลสมนัปทูางให ้ มนัเป็นอยา่งนั้น เพราะกายเป็นโพธิ จิตเป็นกระจกใส ใส ไม่มีส่ิงใดเลย 
โอ๋ย เวิง้วา้ง นิพพานเป็นอยา่งน้ีเอง โอ๋ย นิพพานละเอียดลึกซ้ึงนกั มรรค ๔ ผล ๔ 

ในระหว่างท่ีประพฤติปฏิบติัมนัยงัมีกิเลสอยา่งละเอียดปิดหูปิดตามาตลอด เวลากิเลส
หยาบๆ มนัก็ท  าใหล้ม้ลุกคลุกคลาน ในการประพฤติปฏิบติั หลานของมาร ลูกของมาร พ่อของ
มาร ปู่ ของมาร แต่ละชั้น แต่ละตอน มนัมีเล่ห์กลของมนัท่ีลึกซ้ึงๆ ลึกซ้ึงแลว้ลึกซ้ึงท่ีไหน ลึกซ้ึง
ในต าราใช่ไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ บอกไวห้มดแลว้ โอ๋ย พญามารมนัมีเล่ห์กล
อยา่งไร ทุกอยา่งรู้หมด  

อนันั้นมนัอนาคตมนัตอ้งออกมาจากจิตแลว้มนัตอ้งพุ่งเขา้ไปในตูพ้ระไตรปิฎก แลว้มนั
จะไปเอาจากตูพ้ระไตรปิฎกกลบัเขา้มาในจิตแลว้มนัค่อยเอาความรู้น้ีไปต่อสู้กบักิเลส กิเลสมนั
กินเสร็จแลว้ กิเลสมนัเก็บโต๊ะไปแลว้ มนัเก็บลา้งเสร็จแลว้ ยงัจะเอาปัญญาไปสู้กบัมนัไม่มีทาง 
มนัเป็นอดีตอนาคตเห็นไหม ถา้เป็นจริงๆ มหาสติมหาปัญญาข้ึนมา  

ถา้มหาสติมหาปัญญา ถา้มนัสงบระงบั สงบระงบัแลว้ กลบัมาท าความสงบของใจ ยกข้ึน
สู่ กาย เวทนา จิต ธรรม ถา้เห็นกายตรงน้ีก็เป็น อสุภะ ถา้เห็นจิตก็เป็นกามราคะ ส่ิงน้ีเป็นกาม
ฉนัทะ มนัฝังลึกอยูใ่นใจทั้งนั้น เพราะมนัฝังลึกอยูใ่นใจ เราถึงแกไ้ขส่ิงใดเราไม่ไดไ้ง เรารู้แต่
เร่ืองคนอ่ืน เรารู้แต่เร่ืองการบริหารจดัการ โลกน้ีเอามาเถอะฉนับริหารจดัการไดห้มดเลย แต่
ความลึกลบัในใจไม่มีใครรู้ใครเห็นมนั แต่เวลาไปรู้ไปเห็นข้ึนมา อนาคามิมรรค  

ถา้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เป็นสัจจะความจริง เป็นอนาคามิมรรค แลว้
อนาคามิมรรค เป็นมหาสติ มหาปัญญา น้ีมหาสติ มหาปัญญา ธรรมะมอบดาบใหแ้ลว้ มีสิทธ์ิและ
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มีศกัด์ิในการใช ้ ถา้การใช ้ ใชท้  าลายใคร ใชท้  าลายพ่อมนั แม่ทพัใหญ่ แม่ทพัใหญ่ท่ีควบคุม 
ควบคุมวฏัฏะใหจิ้ตน้ีเวียนว่ายตายเกิดในกามภพ ถา้พิจารณาซ ้ า พิจารณาซาก พิจารณาของมนั 

แลว้เล่ห์กลของมนัน้ีมหาศาล ถา้มหาศาลแลว้เราพิจารณาอยา่งไร เราต่อสู้กบัมนัอยา่งไร 
ถา้ต่อสู้กบัมนัแลว้ ถา้มนัเลยเถิดไป มนักบ็อกน่ีใชปั้ญญา ใชปั้ญญายอดเยีย่ม ปัญญาท่ี

การช าระลา้งกิเลส มนัก็วนรอบไป แลว้มนัหายไปหมดเลย แลว้พอหายหมด เสร็จแลว้ไง ท างาน
เสร็จแลว้ไง การบงัคบัใช ้ถา้มนั กิเลสท่ีมนัพลิกแพลง กิเลสท่ีมนัอยา่งละเอียด ลึกซ้ึงๆ ลึกซ้ึงมนั
ท าอะไร มนัท าท่าใหเ้ราเช่ือมนั ท าใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลานนั้น แลว้ลม้ลุกคลุกคลานมนัมีผลตอบ
รับดว้ยนะ มีผลคือว่า คือผลตอบสนอง เพราะมนัรู้มนัเห็น 

ถา้จิตมนัรู้มนัเห็นก็เราท าเอง ก็เราแบกมา เราแบกมหาสติ มหาปัญญา เราแบกมาเอง เรา
ใชเ้อง โอ ้เราก็ใชแ้ลว้ มหาสติเชียวนะ มหาปัญญาดว้ย โอ๋ย ช าระลา้งกิเลสไดห้มดแลว้ เล่ห์กลน่ี
ร้อยแปด น่ีไงเวลาหลวงตาท่านบอกว่า เวลาน ้าป่ามนัรุนแรงๆ มนัรุนแรงมาก มนัรุนแรงดว้ยกาม
ราคะ มนัรุนแรงเพราะอะไร เพราะรุนแรง เพราะเราจะพน้จากกามภพ ถา้ผา่นช่วงน้ีไปนะ ไม่
กลบัมาเกิดในกามภพ อยา่งนอ้ยก็เกิดบนพรหมข้ึนไป อยา่งนอ้ยนะ 

ฉะนั้นคนเราจะ จิตน้ีเวียนว่ายตายเกิดไม่มีท่ีส้ินท่ีสุด เวียนว่ายตายเกิดผลของวฏัฏะ เกิด
ซ ้ าเกิดซาก ไม่มีตน้ไม่มีปลาย แลว้ จิตน้ีมนัจะลา จิตน้ีมนัจะพน้ออกไปจากกามภพ คือตั้งแต่
เทวดามา มนัจะไม่มาอีกแลว้ มนัจะอยูใ่นวงัวนของพรหม มนัมหศัจรรย ์พอมนัมหศัจรรย ์ถา้มนั
พิจารณาของมนั มนัถึงไม่ยอมปล่อย จะปล่อยจากมือไปไม่ได ้ แม่ทพันายกอง ดว้ยก าลงั
ความสามารถของเขา  

ฉะนั้นเราท าความสงบของใจเขา้มา จากพื้นฐาน ตั้งแต่สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตป
รามาส เราท าลายมาแลว้ น่ีเป็นพื้นฐาน อกุปปธรรม เวลาเรามีพื้นฐานโดยกามราคะ ปฏิฆะอ่อน
ลง เรามีพื้นฐานมาแลว้ อกุปปธรรม มนัรองรับข้ึนมา พอรองรับข้ึนมา จิตมนัก็มีก าลงัข้ึน จิตมนัก็
มีความสมดุลมากข้ึน เวลาท ามหาสติ มหาปัญญาข้ึนมา เรามีการกระท าเป็นปัจจตัตงั เป็น
สันทิฏฐิโก ไอช่ื้อไอใ้นต ารานั้น สาธุเป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

แต่เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัจะเอาคุณธรรมข้ึนมาในใจของเรา มนัไม่ใช่ธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ มนัเป็นความจริงท่ีการร้ืนคน้อยูน่ี่ มนัเป็นความจริงความจงั
ข้ึนมา ท่ีจิตมนัการประพฤติปฏิบติัอยู่น่ี เวลามนัเป็นจริงข้ึนมา เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ มอบใหก้บัสันทิฏฐิโก ใหรู้้แจง้ ใหรู้้แจง้จากการกระท า มนั
วิปัสสนามนัแยกมนัแยะของมนั พิจารณาซ ้า พิจารณาซาก  
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เวลามนัละเอียดลึกซ้ึงเขา้ ละเอียดลึกซ้ึง ถา้ละเอียดลึกซ้ึง มนัปล่อย เด๋ียวมนักโ็ผล่ข้ึนมา 
เด๋ียวก็มาอีก เด๋ียวก็ไป อยูอ่ยา่งนั้น แลว้อยูอ่ยา่งนั้น แต่ก าลงัมนัแรง มนักล็ะเอียดลึกข้ึนๆ ช านาญ
ข้ึน รวดเร็วข้ึน ละเอียดข้ึน น ้าป่าๆ  

ค าว่าน ้ าป่า รุนแรงมาก ปัญญาท่ีรุนแรง มนัถาโถมเขา้มา มนัถาโถมจากอะไร ถาโถมจาก
กามราคะ ถาโถมมาจากปฏิสนธิจิต ถาโถมมาเห็นไหม มนัถาโถมออกมา ถาโถมข้ึนมาเพื่อให้
มรรคใหผ้ลเรา อ่อนแอลงไง เราตอ้งต่อสู้ดว้ยความละเอียดรอบคอบ ต่อสู้ดว้ยความลึกซ้ึงเขา้ไป 
ถึงท่ีสุด เวลามนัเขา้ไปถึงตวัมนัเอง ท าลายตวัมนั ตูม! เวลาขาด โอโ้ฮ โลกธาตุน้ีไหวหมด ไหว
ในกลางหวัใจ  

ไหวในกลางหวัใจ กามราคะจะไม่กลบัมาสมัผสั แลว้ว่างอยูใ่นตวัของมนัเอง พิจารณาซ ้ า
เขา้ไปอีก ถา้มรรคมอบดาบใหม้นัจะมีสติปัญญาต่อเน่ือง สติปัญญาต่อเน่ืองแยกแยะเขา้ไป ส่ิงใด
ท่ีเป็นสสาร แต่ขอ้มลูของมนั ขอ้มูลท่ีว่าอสุภะอยา่งละเอียด ซบัๆๆ ถา้ไปปฏิบติั คนท่ีไม่มี
พื้นฐานเขาบอกมรรค ๔ ผล ๔ แค่ไปท าลายขอ้มูลเท่านั้น ก็คิดว่าส่ิงน้ีเป็นมรรค ๔ ผล ๔  

ท าลายแลว้ทีน้ีจบเลย จบัตน้กระบวนการไม่ได ้ เพราะมนัว่างหมด แต่มนัมีสกัแต่วา่รู้
อนัหน่ึง สักแต่ว่ารู้อนัหน่ึง ถา้มีสติมีปัญญา มนัจะไดอ้รหตัมรรค ถา้ไดอ้รหตัมรรค มรรค ๔ ผล 
๔ โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค มรรคมนัจะมอบดาบมอบสิทธ์ิให ้ถา้เราไม่มี
สติปัญญา จิตไม่ละเอียดพอ เราจะไม่มีสิทธ์ิการใชม้รรคนั้น เราจะไม่ไดม้อบศกัด์ิมอบสิทธ์ิอนั
นั้น ศกัด์ิและสิทธ์ิน้ีเกิดข้ึนมาจากการขวนขวาย  

ศกัด์ิและสิทธ์ิน้ีเกิดข้ึนมาจากธรรมและวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท่ีเป็น
ช่ือ แลว้เราพยายามท าของเราข้ึนมา เราพยายามคน้ควา้ของเราข้ึนมา เป็นศกัด์ิและเป็นสิทธ์ิของ
จิตดวงนั้น จิตดวงนั้นมืดบอด ถึงเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แลว้จิตดวงนั้นไดข้วนขวาย ได้
เปิดเผยข้ึนมาจากจิตดวงนั้น มนัถึงเป็นมรรคของจิตดวงนั้น ปฏิสนธิจิต จิตท่ีเวียนว่ายตายเกิดใน
วฏัฏะ แลว้มืดบอดไปดว้ยอวิชชา  

แต่ดว้ยความเพียรชอบ ดว้ยการประพฤติปฏิบติั ดว้ยความหมัน่เพียรของเราเอง เรา
กระท าข้ึนมาจนมนัเกิดเป็นสัจจะเป็นความจริงข้ึนมา ถา้เกิดสัจจะความจริงข้ึนมา น่ีละเอียด
ลึกซ้ึง เป็นอรหตัมรรค ถา้อรหตัมรรค ก็คือจบัปฏิสนธิจิตได ้จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทห้มอง
ไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส มนัผอ่งใส มนัเศร้าหมอง มนั
อยูข่องมนัอยูอ่ยา่งนั้น แลว้ถา้ไม่มีอรหตัมรรคท่ีละเอียดลึกซ้ึง เขา้ไปถึงจบัความจริงไดม้นัก็ไม่
เป็นอรหตัมรรค  
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ถา้มนัเขา้ไปจบัความจริงได ้ มนัถึงเป็นอรหตัมรรค ถา้อรหตัมรรค ใชปั้ญญาญาณ ญาณ
อนัละเอียดลึกซ้ึง ท่ีใชปั้ญญาไม่ไดเ้ลย ถา้ใชปั้ญญาแลว้ มนัจะเป็นกามราคะ ปฏิฆะ จะเป็นรูป
ราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวิชชา มนัจะเป็น อุทธจัจะ อวิชชา มนัจะคลาดเคล่ือน ถา้มนัจะ
คลาดเคล่ือน มนัจะคลาดเคล่ือนอยา่งไร  

หลวงปู่ มัน่ท่านรู้ ครูบาอาจารยท่์านรู้ ถา้มนัจะคลาดเคล่ือน คลาดเคล่ือนอยา่งไร การ
บงัคบัใชม้รรค มนัจะคลาดเคล่ือนอยา่งไร มนัจะผดิพลาดอยา่งไร แลว้ถา้การบงัคบัใช ้การสมดุล
ของมนั มชัฌิมาปฏิปทาความชอบธรรมของมนั เป็นปัญญาของมนั มนัถูกตอ้ง มนัถูกตอ้ง
อยา่งไร มนัตอ้งถูกตอ้ง ถา้มนัไม่ถูกตอ้ง การบงัคบัใชม้นัไม่เกิดผล  

ถา้มนัไม่ถกูตอ้ง ไม่ถูกตอ้งส่ิงท่ีเป็นสันทิฏฐิโก ส่ิงท่ีเป็นปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก ออกจาก
อริยสัจ สัจจะความจริง ฟังธรรมๆ ฟังอริยสัจ ฟังสัจจะน่ี ถา้สัจจะมนัไม่จริงมนัจะจบ
กระบวนการมนัอยา่งไร สัจจะตอ้งเป็นความจริงของมนั ถา้สัจจะเป็นความจริงของมนั สัจจะมนั
เป็นอยา่งไร สัจจะท่ีเป็นความจริง ความจริงอยา่งไร 

ความจริงของธรรม หรือความจริงของกิเลส ความจริงของผูไ้ม่รู้หรือความจริงของผูรู้้ ถา้
ความจริงเป็นความจริงข้ึนมา มนัยบุยอบในตวัมนัเอง ท าลายตวัเองทั้งส้ิน มรรค ๔ ผล ๔ ถา้
มรรค ๔ ผล ๔ ถา้เป็นธรรม ส่ิงท่ีเป็นธรรมแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ตรัสรู้ธรรม
ข้ึนมา เวลาพุทธกิจ ๕ พระโมคคลัลานะ พระสารีบุตร  

พระโมคคลัลานะ ท่านจะมีคุณธรรม เพราะใจท่านส้ินกิเลสไป ฉะนั้นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 
อภิญญาน่ีมนัเป็นประโยชน์ ประโยชน์กบัผูท่ี้มีคุณธรรม เอามาใชป้ระโยชน์ หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่
มัน่ท่านช านาญมาก หลวงปู่ เจ๊ียะถามท่านเลย  

“อภิญญาแกกิ้เลสไดไ้หม”  “ไม่ได”้  
“ไม่ไดแ้ลว้หลวงปู่ ท  าท าไม” “ก็ท  าไวเ้ป็นวิธีการไวส้อนคน” 
มนัเป็นเคร่ืองมือ เป็นวิธีการ ท่ีเป็นประโยชน์กบัจิตใจท่ีสะอาดบริสุทธ์ิอยา่งเช่น หลวงปู่

มัน่ แต่มนัจะเป็นโทษ เป็นโทษกบัปุถุชน เป็นโทษกบัคนท่ีไม่รู้ เป็นโทษเพราะมนั
ประหตัประหารคุณงามความดีของใจดวงนั้น ฉะนั้นส่ิงท่ีมนัเป็นประโยชน์มนัจะเป็นประโยชน์
มากๆ ถา้คนใชถู้กและใชเ้ป็น มนัจะเป็นโทษมาก  

เป็นโทษมาก เหมือนเดก็ ไมขี้ดไฟ ของคม อยา่ไวใ้กลมื้อเดก็ เดก็มนัจะท าลายตวัมนัเอง 
จิตใจท่ีปฏิบติัไม่เป็นมนัจะท าลายตวัมนัเอง แลว้ท าลายตวัมนัเองแลว้ มนัก็ไม่ยอมรับเป็นการ
ท าลายตวัเอง แต่ถา้เป็นจริงๆ เราเก็บไวใ้ชป้ระโยชน์ แต่เราจะไม่ไวข้า้งมือเดก็ ไวเ้ป็นประโยชน์
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