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อา้ว ตั้งใจฟังธรรมะนะ วนัน้ีวนัพระ วนัพระ วนัโกนท าใหมี้สติปัญญา ดูสิเวลาวนั
เขา้พรรษา คนส ามะเลเทเมาขนาดไหน เวลาวนัเขา้พรรษาก็งดเหลา้ งดเหลา้ อดบุหร่ีวนั
เขา้พรรษา น้ีมาวนัพระ วนัพระเป็นคนท่ีเรามีสติมีปัญญาไง วนัพระ เห็นไหม เราปฏิบติัใหม่ๆ 
นะวนัโกน วนัพระ เนสัชชิกไม่เคยนอนเลย แต่ปกติก็ไม่นอนอยูแ่ลว้ ปกตินะพรรษาแรกก็ไม่
นอนเลยถือเนสัชชิกตลอดพรรษา เวลาง่วงนอนมนัฝังใจมาก ภาษาอีสานว่าหิวนอน โอโ้ฮ มนั
หิวมนักระหายขนาดนั้นนะ นัง่น่ีสติวบูหวัฟาดพื้นเลยแต่กสู็้กบัมนั  

เวลาเราเร่งความเพียร เวลาเราเร่งความเพียรเพราะอะไรล่ะ เราบวชมา เราบวชมา
ปรารถนาเพื่อความพน้ทุกข์ ถา้ความพน้ทุกขน์ะ เวลาโลกเขาท าหนา้ท่ีการงานกนั เห็นไหม 
ขา้ราชการท างานวนัละ ๘ ชัว่โมง น่ีส้ินเดือนเขาก็รับเงินเดือน ไอเ้ราจะปรารถนาพน้ทุกขน์ะ เรา
จะฆ่ากิเลสนะเราตอ้งท ามุมานะมากกวา่เขา ไอน้ัน่เขาท างานประสาโลก โลกเขาท างานกนัแบบ
นั้นใช่ไหม เราท ามาหากิน เขาอาบเหง่ือต่างน ้ามาเพื่อเล้ียงปากเล้ียงทอ้งของเขา คนเกิดมามนัก็
เป็นผลของวฏัฏะ มนัก็มีหนา้ท่ีการงานเล้ียงปากเล้ียงทอ้ง  

ถา้เล้ียงปากเล้ียงทอ้ง นัน่ล่ะเร่ืองของการเกิดและการตาย แต่เวลาเรามีสติมีปัญญา เห็น
ไหม เรามีสติปัญญา น่ีเรามาบวชมาเรียน ถา้มาบวชมาเรียนมนัก็ตอ้งตั้งใจ ตั้งใจประพฤติปฏิบติั 
ถา้ตั้งใจประพฤติปฏิบติั งานในการภาวนา งานในการภาวนาคือเอาหวัใจของเราไวใ้นอ านาจ
ของเรา ถา้ไวใ้นอ านาจของเรา เรามีสติมีปัญญาเท่าทนัความคิดของเรานัน่เป็นปัญญาอบรม
สมาธิ เวลาอบรมสมาธิข้ึนมาจิตใจมนัปล่อยมนัวางข้ึนมา โอ๋ย มีความสุขมาก ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เลอเลิศมาก 

เลอเลิศอยา่งไร เลอเลิศโดยอ านาจของกิเลสไง เลอเลิศอยูใ่นอ านาจของกิเลส กิเลสมนัยงั
ไม่ช าระลา้งมนัไง เลอเลิศอยา่งนั้นเลอเลิศกิเลสมนับงัเงา มนัว่าส่ิงน้ีประเสริฐไง เวลาเรา
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ประพฤติปฏิบติัต่อเน่ืองกนัไปๆ เห็นไหม เวลาจิตสงบ เวลายกข้ึนเห็นสติปัฏฐาน ๔ เห็นกาย 
เห็นเวทนา เห็นจิตตามความเป็นจริงมนัมหศัจรรย ์ มหศัจรรยม์นัแปลกโลกแลว้ มนัแปลกโลก 
โลกน่ีเป็นนามธรรม นามธรรมมนัจบัตอ้งไม่ได ้ นามธรรมมนัเป็นแต่ความรู้สึก เวลามนัจบัตอ้ง
ได ้อา้ว ท าไมมนัชดัเจนขนาดน้ีล่ะ ท าไมมนัชดัเจนอยา่งน้ี  

มนัเป็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มนัจบัตอ้งมนัได ้มนัแยกมนัแยะ มนัพิจารณา
ของมนั เวลาปัญญามนัเกิด โอโ้ฮ ปัญญาอย่างน้ีในโลกไม่มี ในโลกจบ ๙ ประโยค เขาก็ศึกษามา
ดว้ยจินตนาการของเขา เพราะเขาเขียนกระทูธ้รรมต่างๆ เขาขยายความบาลี น่ีเขาคิดว่าองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เวลาเทศนาว่าการไวเ้ขาขยายความได ้ เขามีความรู้ได ้ เขาแตกฉาน 
สัญญาทั้งนั้น แต่เวลาจิตสงบแลว้ไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิตตามความเป็นจริง ตามความเป็น
จริงมนัสะเทือนหวัใจ สะเทือนหวัใจแลว้มนัใชปั้ญญาข้ึนมามนัเป็นภาวนามยปัญญา  

ปัญญาอยา่งน้ีเหมือนเดก็ เดก็เกิดมานะพอมนัคลานได ้โอ๋ย มนัดีใจมากนะ พอมนัเดินได ้
โอ๋ย มนัยิง่ดีใจใหญ่ พอมนัวิ่งเล่นได ้โอ๋ย มนัไปเลยนะ แต่เวลามนัเกิดมามนัคลานไม่ได ้มนัยงั
คว  ่าไม่ได ้ มนัตอ้งใหพ้่อแม่อุม้มนัตลอด ไปไหนก็อุม้ ไม่อุม้ร้อง ร้องใหพ้่อแม่อุม้ เวลามนัเดิน
ได ้มนัยนืได ้มนัไปนะมนัไม่ตอ้งการใหพ้อ่แม่มาอยูใ่กลม้นัเลย มนัอยากเป็นอิสระ มนัอยากจะ
ไปของมนั น่ีความดีใจของมนั  

น่ีก็เหมือนกนั เวลาจิตของเรา เราภาวนาของเรา เราท าของเราไม่ไดล้ม้ลุกคลุกคลาน 
อยากแสวงหาครูบาอาจารย ์ อยากแสวงหาคนช่วยเหลือ แลว้ไปแสวงหาคนช่วยเหลือแลว้มนัก็
เอาแต่ใจตวั น่ีครูบาอาจารยท่์านล าเอียง ล  าเอียงอะไร เอง็เขา้กบักิเลส มนัอยูใ่นอ านาจของกิเลส 
เอง็ไม่เขา้ใจตวัเองเลย ทีน้ีมนัตอ้งมีอุบาย อุบายท าใหม้นัต่ืนตวั อุบายท าใหม้นัรู้แจง้ อุบายใหรู้้
แจง้ไม่ใหกิ้เลสมนัรู้เท่า  

ถา้กิเลสมนัรู้เท่านะ เด๋ียวนะเด๋ียวหลวงปู่ มัน่ท่านจะสอนอยา่งน้ี หลวงปู่ มัน่สอนอยา่งไร
จ าไดห้มดเลย ถา้เราจะท าแบบหลวงปู่ มัน่เลย หลวงปู่ มัน่ใหท้  าอะไรท าทุกอยา่งเลย ธรรมะอยูใ่น
ใตข้องกิเลสไง ท าเหมือน ธรรมเราสร้างภาพ สร้างภาพใหม้นัเหมือนมนัไดป้ระโยชน์อะไรล่ะ 
มนัไม่เห็นกิเลสเลย แต่ถา้มนัรู้เท่ารู้ทนักิเลสนะ มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตาม
ความเป็นจริง  
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เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิตตามความเป็นจริงเพราะกิเลสมนัอาศยัส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองมือ 
กิเลสมนัเป็นอนุสัย มนันอนเน่ืองมาแลว้ไปยดึมัน่ถือมัน่ในนั้น แต่เราไม่เขา้ใจมนัไง เราก็ว่า
สรรพส่ิงเป็นเรา พอเป็นเรามนัก็ไม่กลา้แตะตอ้ง ไม่กลา้คน้ควา้ ไม่กลา้ท าใหม้นัสะเทือนเพราะ
มนัเป็นเรา ทุกคนไม่ตอ้งการใหก้ระเทือนความเป็นเรา ตอ้งการใหเ้รามัน่คง ความมัน่คงนั้น
กิเลสนอนเน่ืองมา มนันอนเน่ืองมากบัความรู้สึกนึกคิดของเราไง เราท าส่ิงใดไม่ไดเ้ลย แต่ถา้จิต
สงบแลว้ถา้ไปรู้เห็นตามความเป็นจริงมนัขาดตอนไง  

มนัขาดตอน จิตมนัสงบแลว้มนัไม่มีอนุสัยอยูพ่กัหน่ึง เวลามนัพิจารณาของมนัไป น่ีมนั
ไม่มีสมุทยั ถา้ไม่มีสมุทยัมนัก็เป็นมรรค ถา้มนัเป็นมรรคมนัจะไม่เป็นความจริงข้ึนมา ถา้เป็น
ความจริงข้ึนมา น่ีเรามาวดัมาวากนัมาฟังธรรมๆ ก็เพื่อใหม้นัรู้แจง้อยา่งน้ีไง ถา้รู้แจง้ข้ึนมามนัก็
เป็นผลประโยชน์ของเรา น้ีทางโลก ค าวา่ทางโลกนะ เวลาเขามาวดัมาวากนัเห็นว่าเขาไม่ท าส่ิง
ใดเลย เวลาคนท่ีเขาถือศีลของเขา ทางโลกเขาก็เสียดสี มือถือสาก ปากถือศีล เขาวา่ของเขานะ 
มือถือสาก ปากถือศีล  

ค าว่าถือศีลนะ มือถือสาก อา้ว กฉ็นัอาชีพแม่คา้ส้มต า ฉนัก็ตอ้งมีครก มีสาก ถา้มีครก มี
สากมนัต าจนมนัไดค้รกทองค า มนัสร้างบา้นสร้างเรือนข้ึนมาไง ศีลธรรมมนัอยูใ่นใจ มือถือสาก 
ปากถือศีลน่ีเป็นสัญลกัษณ์ไง สัญลกัษณ์ของความไม่สงบระงบั ถา้ไปรักษาศีลก็ตอ้งไม่ท าอะไร
เลย เวลาพระถา้รักษาศีลก็ตอ้งเจริญพรๆ เอาแต่ใจเขา ท าไมตอ้งเอาแต่ใจเขา เวลาหลวงตาท่าน
สอนนะท่านบอกว่าเวลาเทศนาว่าการ ถา้ผูท่ี้มีคุณธรรม เวลามนัพดูมนัจะแทงใจด า เพราะกิเลส
มนัอยูท่ี่ใจนั้น  

ถา้แทงกิเลสนะ แทงใจด านะ แทงถึงกิเลส แทงถึงความรู้สึกนะคนฟังจะขนพอง ขนพอง
สยองเกลา้ น่ีการขนพองสยองเกลา้ นัน่ล่ะเทศน์อยา่งนั้นแหละใหย้าถูก ถา้ใหย้าถูกนะใหท่ิ้มเขา้
ไปท่ีจิตใตส้ านึก ใจด าๆ ไปจ้ีถึงใจด า พอจ้ีถึงใจด าอนันั้น นัน่ล่ะเป็นความจริง ถา้เทศนาว่าการ 
มนัตอ้งเทศนาว่าการกระเทือนกิเลส ไม่ใช่ขออนุญาตกิเลสไง เจริญพรๆ พดูอยา่งน้ีถูกใจไหม ถา้
ไม่ถูกใจไม่ใช่ธรรมะ ถูกใจก็ถกูกิเลสไง  

น่ีไงเวลาศึกษาธรรมะๆ ศึกษามาก็อยูใ่ตอ้  านาจของกิเลสไง คิดอยูใ่นกรอบของมนัไง 
หลวงตาท่านใชค้  าว่าถงัขยะ น่ีมนัถงัขยะทั้งนั้นแหละ ดูสิเราทิง้ขยะไวใ้นถงัขยะ ถงัขยะคือรูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ขนัธ์ ๕ ความรู้สึกของเราอยูใ่นขนัธ์ ขนัธ์มนัเป็นมาร มนัเป็น
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มารมนัก็ใหเ้ราคิดแบบนั้น แต่เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมานะ ดูสิองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ เห็นไหม ภารา หเว ปัญจกัขนัธา ขนัธ์น้ีเป็นภาระเท่านั้น ขนัธ์สะอาดบริสุทธ์ิมนัไม่มี
หรอก  

ขนัธ์ดูสิร่างกายคนมนัอสุภะทั้งนั้นแหละ มนัสกปรกทั้งนั้นแหละ แลว้มนัสะอาดได้
อยา่งไรล่ะ มนัสะอาดดว้ยหวัใจไง เวลาใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใสสะอาด น่ีมนั
ฟอก สัจธรรมมนัฟอก ฟอกร่างกายน้ี เวลาพระอรหนัตท่์านถึงนิพพานไปแลว้ น่ีเวลาเผาแลว้ถึง
เป็นพระธาตุ เป็นพระธาตุหมด เพราะอะไร เพราะจิตใจมนัใสสะอาด มนัอยูใ่นขนัธ์นั้นน่ะ น่ี
ขนัธมารๆ แต่เวลาพระอรหนัต ์ภารา หเว ปัญจกัขนัธา ขนัธ์น้ีเป็นภาระ จิตน้ีเป็นธรรมธาตุ อาศยั
ร่างกายน้ีอยูใ่หร้อเวลาถึงส้ินสุดเวลาของเราไง  

เวลาของเรา เห็นไหม พระอรหนัต ์ผูมี้สติปัญญา มีอิทธิบาท ๔ จะอยูอี่กกปัหน่ึงก็อยู่ได ้
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท าอุบายใหพ้ระอานนทนิ์มนตถึ์ง ๑๖ คร้ัง พระอานนทคิ์ด
ไม่ไดเ้ลย อานนท ์ถา้เธอนิมนตเ์รา เราจะปฏิเสธเธอถึง ๒ คร้ัง คร้ังท่ี ๓ เราจะยอมรับนิมนตข์อง
เธอ ผูท่ี้มีอิทธิบาท ๔ จะอยู่อีกกปัหน่ึงก็อยู่ได ้ 

น่ีก็เหมือนกนั ภารา หเว ปัญจกัขนัธา ขนัธ์เป็นภาระทั้งนั้น ถา้จิตมนัเป็นธรรมธาตุนะ 
ธรรมธาตุมนัฟอก มนัดูแลรักษานะ ส่ิงนั้นจะอยู่อีกกปัหน่ึงก็อยูไ่ด ้ รถ เห็นไหม รถเรา
บ ารุงรักษาตลอดเวลา มนัดูแลอยูต่ลอดเวลา มนัใชง้านไดต้ลอดเวลา รถไม่เคยดูแลรักษาเลย ใช้
สมบุกสมบนัเลยมนัเสียหายหมดแหละ น่ีไม่เคยซ่อมไม่เคยแซมมนัเลย  

ร่างกายของเราน่ีเราท ามาหากิน ดสิูเราใชม้นัตลอดเวลาเลย แลว้จิตของเราเราก็ดูแลรักษา 
ดูแลรักษาก็รักษาใหห้มอรักษา เวลาไปก็ไปหาหมอ หมอก็ตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพ แต่เวลา
ของเราจิตมนัฟอก จิตรักษา หมอเขามีการศึกษามาทางวิชาการ บอกสิว่าควรก าหนดอยา่งไร 
ตรงไหนเป็นอยา่งไร เพราะอะไร เพราะเวลาเราพิจารณากายมนัแปรสภาพ มนัเป็นไตรลกัษณ์
หมดแหละ แต่เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยมนัเป็นการเส่ือมสภาพของร่างกาย น่ีเวลาผลกระทบ เวลาขาด
อากาศหายใจแค่ ๕ นาทีสมองมนัไม่ท างานนะ อวยัวะทุกอยา่งเรรวนหมดเลย มนัจะช ารุดไป
หมดเลย  

น่ีไงเวลาทางการแพทยเ์ขาศึกษาของเขาอยา่งนั้น เพราะมนัเป็นวิทยาศาสตร์ มนัเป็นทาง
โลกไง แต่เวลาจิตมนัฟอกของมนัล่ะ ธรรมโอสถ หลวงปู่ ฝ้ันท่านบอกท่านจะอุปัฏฐากหลวงปู่
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มัน่ เวลาจะไปรอก่อนเวลาท่านต่ืนข้ึนมา จะเอาน ้าลา้งหนา้ต่างๆ ถวายท่าน ท่านบอกว่าเวลาไปก็
มีคนรออยูต่ลอดเวลา พระจะไปเฝ้ารอเพื่อจะเอาบุญ หลวงปู่ ฝ้ันบอกท่านไม่ทนัหมู่ ไม่ทนัหมู่
เพราะท่านมีโรคประจ าตวั  

เวลามีโรคประจ าตวัท่านนอ้ยใจของท่าน เวลาธุดงคไ์ปนะ เวลาไขม้นัข้ึน มีโรค
ประจ าตวัโรคปวดทอ้งท่านตอ้งปผูา้อาบนอนขา้งทาง เวลาไขม้นัเส่ือมแลว้ท่านถึงเก็บผา้ธุดงค์
ต่อไป น่ีท่านมีโรคประจ าตวั เห็นไหม สุดทา้ยแลว้ท่านสละตาย ท่านพิจารณาของท่าน ธรรม
โอสถ เวลาจิตมนัลงท่านเห็นว่ามนัมีกวางน้ีเป็นนิมิต มีกวางตวัหน่ึงโดดออกไปจากร่างของท่าน 
แต่ความจริงมนัเป็นธรรมโอสถ ธรรมะมนัซกัฟอก ฟอกเอาจนโรคประจ าตวัหาย โรคประจ าตวั
ตั้งแต่โรคปวดทอ้งนั้นหายไปหมดเลย  

น่ีไงธรรมโอสถเวลารักษาร่างกายก็เป็นเร่ืองหน่ึง เวลามรรคญาณมนัรักษาหวัใจ ช าระ
กิเลสในหวัใจนั้นเป็นอีกเร่ืองหน่ึง แต่เวลาครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เช่นหลวงปู่
มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านอยูถ่  ้าสาริกา ท่านเป็นโรคทอ้งร่วงเหมือนกนั น่ีกินยาเท่าไรก็ไม่หาย กินยา
เท่าไรก็ไม่หาย ถึงเวลาท่ีสุดแลว้โยนยาทิง้เลย ธรรมโอสถ ท่านพิจารณาของท่าน แยกแยะ
ร่างกายของท่าน เวลาแยกแยะร่างกาย แยกแยะร่างกายมนัพิจารณาสติปัฏฐาน ๔ แลว้พิจารณา 

ท่านเจบ็ไขไ้ดป่้วย กินยาเท่าไรมนัก็ไม่หายสักที โยนยาทิง้เลยแลว้ท่านมาแยกแยะของ
ท่าน มนัเป็นธรรมโอสถดว้ย แลว้เวลามนัพิจารณาอริยสัจดว้ย มนัเป็นสติปัฏฐาน ๔ มนัเป็น
มรรคดว้ย เวลาพิจารณาไป เวลามนัพิจารณาร่างกายจนมนัท าลายธาตุเขา้ไปสู่สภาพเดิม มนั
ปล่อยวางหมด มนัขาดหมด น่ีกายเป็นโพธิ จิตเป็นกระจกใส โลกน้ีว่างหมดเลย พอว่างหมดเลย 
โรคภยัไขเ้จบ็ โรคประจ าตวัของท่านหายดว้ย แลว้ท่านช าระกิเลสของท่านดว้ย  

น่ีครูบาอาจารยแ์ต่ละองคท่์านประพฤติปฏิบติัแต่ละองคด์ว้ยอ านาจวาสนาของท่าน เวลา
ของท่าน อ  านาจวาสนาของใครมีมากนอ้ยขนาดไหน เวลาท าไปมนัจะประสบความส าเร็จของ
ท่าน เวลาถา้ของเรา เราพิจารณาของเรา ถา้พิจารณาของเรา ถา้มนัพิจารณาโดยความเจบ็ไขไ้ด้
ป่วยมนัเป็นธรรมโอสถ แต่เวลาพิจารณาสติปัฏฐาน ๔ พิจารณาเร่ืองกิเลสตณัหาความทะยาน
อยากนั้นเป็นอริยสัจ เป็นมรรค พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าๆ เวลามนัขาด  

เวลาขาด เห็นไหม น่ีเวลาหลวงตาท่านข้ึนไปหาหลวงปู่ มัน่ ไปเล่าถึงเวลาท่านพิจารณา
ธาตุ ๔ ของท่าน เวลามนัปล่อยวางกายกบัจิต กายเป็นโพธิ จิตเป็นกระจกใส น่ีมหาเหมือนเราเลย
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ท่ีถ  ้าสาริกา แต่ของมหาไม่มียกัษ ์ ไม่มียกัษ ์ เห็นไหม ไม่มียกัษเ์พราะท่านไม่เห็นภมิูเจา้ท่ีไง แต่
ของหลวงปู่ มัน่เวลาพิจารณาไปแลว้ เวลามนัขาดไปแลว้มนัไปรู้ไปเห็นของมนั น่ีอ  านาจวาสนา
ของคน อ านาจวาสนาบารมีของคนแตกต่างกนั แต่ แต่เวลาครูบาอาจารยท่์านเป็นจริงท่าน
พยายามจะใหเ้ราพิจารณาเขา้สู่อริยสัจ  

ถา้เขา้สู่อริยสัจมนัเขา้สู่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ สัจธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไง แต่ถา้เราพิจารณาร่างกาย พิจารณาโรคภยัไขเ้จบ็มนัเป็นธรรมโอสถ ธรรม
โอสถนะ ดูสิเวลาพวกฤๅษีชีไพรเขาก็ท  าของเขาได ้ โลกน้ีเขาท าของเขาได ้ ดูสิเราไปหาหมอๆ 
หมอดูแลรักษาจะใหย้าอยา่งไร หมอมนัมีหมอแผนปัจจุบนักบัหมอทางเลือก เวลาหมอทางเลือก
เขาก็ดูของเขาไป นัน่มนัเป็นหมอ แลว้การรักษามนักรั็กษาชัว่คราว แต่ถา้การพิจารณาร่างกายนะ 
การพิจารณาอริยสัจ อนัน้ีเป็นอตัตสมบติั เป็นความจริง  

เวลากิเลสมนัขาดไปแลว้ เห็นไหม ถา้เป็นพระโสดาบนัเกิดอีก ๗ ชาติเท่านั้น ถา้จะเกิด
อีก แต่พระอานนทเ์วลาปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ ปฏิบติัต่อเน่ืองไปๆ พิจารณาเวลาถึงท่ีสุดแห่ง
ทุกขม์นัไม่มีอะไรไปเกิดอีกแลว้ ส่ิงท่ีมนัไม่เกิดอีกแลว้มนัก็จบ ส่ิงท่ีจบ น่ีพดูถึงว่าเน้ือหาสาระ
ในพุทธศาสนา พุทธศาสนา ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา แต่ปัญญามนัมีหลากหลายนกั 
เวลาปัญญาสุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา เวลาภาวนามยปัญญาแลว้ น่ีปุถุชน กลั
ยาณปุถุชน โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค 
อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล  

น่ีระดบัของปัญญามนัแตกต่างอยา่งน้ี ละเอียดลึกซ้ึง มนัตอ้งมีพื้นฐานของสติ มหาสติ 
เวลามีปัญญา มหาปัญญา ปัญญาอตัโนมติัเวลามนัเขา้ไปแลว้มนัละเอียด มนัเป็นปัญญาญาณ มนั
เป็นชั้นเป็นตอนนะ ถา้ไม่มีครูบาอาจารยส์อนเราเหมาเคลมเอาหมด รู้เก่ง รู้มาก เราฟังแลว้เบ่ือ รู้
มากขนาดไหนนะมนัเป็นรู้จ  า รู้จ  าเพราะอะไร เพราะเราคน้ควา้ มนัไม่มีความรู้จริง  

ถา้ความรู้จริงจิตสงบ จิตตอ้งสงบ จิตสงบแลว้มนัปลอดพน้จากอวิชชาชัว่คราว จิตสงบ
คืออวิชชามนัตามขนัธ์ไม่ทนั มนัตามส่ิงใดไม่ทนั มนัคิดไม่ทนั พอสงบแลว้จิตหน่ึง แลว้ถา้
ฝึกหดัใชปั้ญญาไม่ไดก้็แค่นั้น จิตสงบมนัก็คือจิตสงบไง สมาธิแกกิ้เลสไม่ได ้ แต่ไม่มีสมาธิ 
มรรคไม่มี มรรคไม่มีหรอก ส่ิงท่ีมีคือมีสญัญา คือความจ า คือจินตมยปัญญา ไม่มี มนัเป็นไป
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ไม่ได ้ขอ้เทจ็จริงมนัเป็นไปไม่ได ้ถา้ขอ้เทจ็จริงมนัจะเป็นไปได ้ ศีล สมาธิจึงเกิดปัญญา ถา้ไม่มี
ศีล ไม่มีสมาธิ ปัญญาอะไร นัน่คือสัญญา ท่ีเกิดกนันัน่สัญญาทั้งหมด ไม่มีปัญญา  

ปัญญาเกิดจากศีล สมาธิ น่ีพุทธศาสนานะ แต่ถา้ปัญญาของโลกเขาเป็นอยา่งนั้น โลก
ทศัน์ ความเห็นของโลก เป็นปัญญาของเขา นัน่คือโลกียปัญญา ปัญญาวิชาชีพ ปัญญาคืออาชีพ
หนา้ท่ีการงานของตวั อนันั้นมนัก็เป็นเร่ืองโลก ถา้มีศีลธรรมเขา้ไปยิง่ยอดใหญ่เลย ฉะนั้น 
ปัจจุบนัน้ีเขาตอ้งการคนดี น่ีผูท่ี้ฉลาด คนท่ีฉลาด ฉลาดน่ีฝึกได ้ แต่ดีและชัว่ฝึกยาก ถา้เขาดีอยู่
แลว้นะฝึกใหฉ้ลาดน่ีง่าย แต่ถา้เขาชัว่อยู ่ฝึกใหเ้ขาฉลาดยุง่เลย มนัยุง่มาก  

เวลาหลวงตาท่านพดูบ่อย เราฟังแลว้ซ้ึงใจมาก สัตวม์นัมีเข้ียวมีเลบ็ต่อสู้กนั มนุษยม์นักิน
คน ผูท่ี้ฉลาดแลว้เอารัดเอาเปรียบมนักินคน มนัท าลายไดม้ากกว่าเข้ียวเลบ็ของสัตว ์ มนุษยใ์ช้
ปัญญา ปัญญามนักินกนั มนัท ากนั แต่ถา้มีศีลมนัมีความเมตตา มีความกรุณา เราอยากช่วยเหลือ 
อยากเจือจานเขา เราอยากท าคุณงามความดีของเรา ท าคุณงามความดีเพื่อใคร เพื่อเราทั้งนั้น
แหละ สร้างอ านาจวาสนาบารมี เพราะอะไร เพราะถา้จิตมนัสงบแลว้มนัจะเห็นกาย เห็นเวทนา 
เห็นจิตดว้ยอ านาจวาสนาบารมีของเรา  

เวลาจิตสงบแลว้เราไม่รู้ไม่เห็นส่ิงใดเลย เพราะเราไม่มีอ  านาจวาสนาบารมี เวลาขิปปา
ภิญญาเขาปฏิบติัหนเดียวท าไมเขาเป็นพระอรหนัตไ์ปไดล่้ะ เขาสร้างของเขามา เขาท าของเขามา 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ตอ้งสร้างมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย จะเป็นอคัร
สาวกเบ้ืองซา้ยเบ้ืองขวาก็ตอ้งสร้างมา ถา้จะเป็นพระอรหันตก์็ตอ้งสร้างมา ค าว่าสร้างมามนัมี
สติปัญญาฉุกคิดไม่ใหเ้ราเป็นเหยือ่กบัโลก  

ค าว่าเป็นเหยือ่กบัโลก น่ีเราประกอบสัมมาอาชีวะเราเป็นเหยือ่แลว้นะ คือเราใชชี้วิต
ส้ินเปลืองไปกบัโลก เพราะชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด เราแบ่งเวลาๆ ก าหนดลมหายใจเขา้
นึกพุท ลมหายใจออกนึกโธเราจะคน้หาตวัของเรา น่ีคือสมบติัของเรานะ น่ีคือหวัใจของเรานะ 
เราเอาหวัใจของเรามาสร้างผลงานของมนันะ เราเอาหวัใจของเรามาสร้างมรรค สร้างผลในใจ
ของเรานะ น่ีไงเราจะไดเ้ราจะไดต้รงน้ีนะ เวลาท าบุญกุศลอุทิศส่วนกุศลใหก้นั อุทิศส่วนกุศลให้
กนั เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราเอามรรคเอาผลของเราไป ใครจะตอ้งอุทิศให ้ใครจะอุทิศใหเ้รา 
เราท าเอง ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโกเราท าเอง  
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ฉะนั้น บอกว่าถา้ท าหนา้ท่ีการงานทางโลก เก่งทางโลก นัน่แหละหลงทางแลว้ แต่ถา้
สัมมาอาชีวะเราก็ท  าหนา้ท่ีการงานของเรา แต่ถา้เราแบ่งเวลามาประพฤติปฏิบติันะเราจะหา
สมบติัของเราจริงๆ อตัสมบติั สมบติัประจ าหวัใจดวงน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้
ธรรมข้ึนมาวางธรรมและวินยัน้ีไวใ้หพ้วกเรากา้วเดิน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ปรารถนามาร้ือสัตว ์ ขนสัตว ์ ธรรมและวินยัน้ีเหมือนกบัทางอนัเอก ถนนหนทางท่ีราบเรียบ
สะดวกท่ีสุดเรายงัไม่กา้วเดิน เรายงัไม่ข้ึนบนถนนหนทางอนัน้ี เรายงัไปตามแต่ลุยโคลน ลุยเลน
ไปตามประสาเรา แลว้ก็ปล้ืมใจ เก่งมาก ยอดมาก  

มรรคโคทางอนัเอกท่ีพระพุทธเจา้วางไว ้ ธรรมและวินยัน้ีไว ้ เราเกิดมาพบเกิดมาประสบ 
แต่เราไม่รู้จกัมนั แลว้เราไม่ชอบ ศีลก็จืดชืด ไปตามตวัเรามนัสะดวกสบาย น่ีศีล ยงัไม่มีสมาธิ
เลย ศีล สมาธิ แลว้เวลาเกิดปัญญาข้ึนมาเราถึงจะเห็นความมหศัจรรยข์องศาสนา ภาวนามย
ปัญญามนัเป็นอยา่งน้ีเอง ประเทศหน่ึงในโลกคือประเทศญ่ีปุ่นเท่านั้นท่ีโดนทิง้ระเบิดนิวเคลียร์ 
๒ ลูก จิตใดดวงใดถา้ไม่มีปฏิจจสมุปบาท ไม่มีมรรคญาณ  

น่ีระเบิดนิวเคลียร์ท่ีท  าลายภวาสวะ ท าลายภพในใจ ในโลกน้ีมีญ่ีปุ่นประเทศเดียวท่ีโดน
ระเบิดปรมาณู แต่ในครูบาอาจารยข์องเรานะ น่ีมรรคญาณมนัท าลายอวิชชาในใจของครูบา
อาจารย ์ นัน่ล่ะมนัท าลายภวาสวะ ท าลายภพ ท าลายชาติมามหาศาลเลย ฉะนั้น เราจะประพฤติ
ปฏิบติัประเทศไหนก็ไม่เคยโดนระเบิดปรมาณู ก็บอกว่าประเทศนั้นก็ไม่มีโอกาสไดเ้ป็นพระ
อรหนัต ์ถา้ประเทศไหนโดนระเบิดปรมาณู ประเทศนั้นมีโอกาสเป็นพระอรหนัต ์ 

น่ีก็เหมือนกนั หวัใจของเราใครสร้างมรรคสร้างผลข้ึนมา นัน่ล่ะจะเขา้ใจทฤษฎีสัมพทัธ
ภาพของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสัมพทัธภาพ เห็นไหม อวิชชา ปัจจยา สังขารา สังขารา ปัจจยา 
มนัปัจจยาการ มนัเป็นความสัมพนัธ์ แลว้เวลามนัรวมตวัแลว้มนัท าลายอวิชชา เห็นชดัเจน เห็น
ชดัเจน น่ีระเบิดปรมาณูในใจ ปฏิจจสมุปบาทเวลามนัท าลายตวัเองในใจ น่ีไงใจครูบาอาจารยเ์รา
ท่านประพฤติปฏิบติัมาแบบน้ีไง ท่านถึงคอยบอกคอยช้ีแนะเราไง เรามีโอกาส เราประพฤติ
ปฏิบติัแลว้ มรรคโคทางอนัเอกพยายามกา้วเดินของเราเพื่อสัจธรรมของเรา เพื่ออตัสมบติัใน
หวัใจของเรา เอวงั 


