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อา้ว ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ฟังธรรมะสัจธรรม เวลาสัจธรรมนะ ดูสิถา้วนัเกิด ถา้วนัเกิดมนั
เกิดความส าคญัคือวนัเกิดขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เกิดเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยมรรคญาณ  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพาน เห็นไหม ตรงในวนัเดียวกนัเป็นความ
มหศัจรรย ์ น่ีวนัวิสาขบชูา แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ด ารงชีพอยูไ่ม่มีใครท าบุญ
กุศลส่ิงใดเลย ไม่ท าบุญกุศลเพราะอะไร เพราะว่าท่านใหป้ฏิบติับชูา ท่านไม่ใหถื้อไง ไม่ใหถื้อ
ส่ิงน้ีเป็นความส าคญัไง ความส าคญัคือการประพฤติปฏิบติัของเราต่างหากล่ะ  

ถา้การประพฤติปฏิบติัของเรา สัจจะความจริง เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ถามถึงพระอานนท ์อานนท ์ เธอระลึกถึงความตายวนัละก่ีหน ๕ หน ๑๐ หนก็ว่ากนัไป 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่าตอ้งนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขา้ออก ถา้จะเป็นวนัเกิดๆ 
นะ วนัเกิดก็เกิดทุกวนั หลวงปู่ ฝ้ันบอกเกิดทุกวนั เกิดมาลืมตาต่ืนข้ึนมาคือเกิด ถา้นอนหลบัไป
แลว้ไม่ต่ืนคือตาย  

เวลาเกิดข้ึนมา เวลาเกิด เห็นไหม เกิดทุกวนั วนัเกิด วนัเกิดก็วนัปกติธรรมดาน่ีแหละ แต่
ถา้มนัเป็นทางโลก วนัเกิด วนัข้ึนปีใหม่ วนันกัขตัฤกษต่์างๆ มนัเป็นวนัท่ีใหเ้ร่ิมตน้ท าบุญกุศล
ของเราไง ส่ิงใดท่ีท ามา ชีวิตของเรามีส่ิงใดท่ีผดิพลาดมา ชีวิตของเรามีส่ิงใดขาดตกบกพร่องมา 
ถา้ถึงวนัข้ึนปีใหม่แลว้เราจะตั้งสัจจะของเรา เราจะท าคุณงามความดีของเราข้ึนไป ฉะนั้น เวลา
ถึงวนัเกิด วนัเกิดข้ึนมา คนท่ีมีอ  านาจ มีศกัยภาพเขาก็ไปอวยพรวนัเกิดกนั ไปอวยพรวนัเกิด
เพราะเขาตอ้งการความสัมพนัธ์ ตอ้งการสังคม 
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ความเป็นสังคม เห็นไหม มนัเป็นเร่ืองของสังคม เร่ืองสังคมแต่เวลาความสุข ความทุกข์
ล่ะเราก็สุข ทุกขอ์ยูใ่นสังคม เราก็อยูใ่นสงัคมน้ี เราก็สุข เราก็ทุกขข์องเราในสังคมน้ี แต่เวลา
สังคมเขาสรรเสริญเยนิยอข้ึนมา ใครมีช่ือเสียงเกียรติศพัท ์ เกียรติคุณเขาก็ไปอวยพรวนัเกิดกนัไง 
อวยพรวนัเกิด นัน่เขาอวยพรของเขา แต่ของเราล่ะ  

ของเรา เห็นไหม ดูสิเวลาเราอยูก่บัหลวงปู่ มัน่นะ เราอยูก่บัหลวงตาไม่ใช่หลวงปู่ มัน่ อยู่
กบัหลวงตาใช่ไหม เวลาเขาเอาหนงัสือประวติัหลวงปู่ มัน่ เขาไปพิมพก์นัมาแลว้มาถวายหลวงตา 
หลวงตาท่านบอกว่าของเราเราก็พิมพข์องเราเอง ถา้คิดถึงหลวงปู่ มัน่เราก็เคารพหลวงปู่ มัน่ของ
เราเอง ถา้ท่านเคารพบชูาหลวงปู่ มัน่ท่านก็พิมพห์นงัสือหลวงปู่ มัน่แจกเหมือนกนั เวลาใครจะ
พิมพห์นงัสือหลวงปู่ มัน่มนัก็พิมพแ์จกของเขา เพราะ เพราะเขามีศกัยภาพ เขามีวุฒิภาวะ เขามี
ความเห็นเท่านั้น  

แต่หลวงตากบัหลวงปู่ มัน่ท่านอยูใ่นกลดอนัเดียวกนัมา ท่านอยูใ่นกลด เวลาเจบ็ไขไ้ด้
ป่วยข้ึนมา เวลาเป็นวณัโรค แลว้หนา้หนาวเวลาหายใจไม่ออกท่านไดอุ้ปัฏฐาก ไดค้  ้าจุนกนั ท่าน
ไดร้ะลึกถึงกนั ท่านไดทุ่้มเทชีวิตต่อกนั ท่านเอาชีวิตแลกชีวิต เพราะอะไร เพราะวณัโรคเวลามนั
ติดข้ึนมาก็เป็นวณัโรค โรคติดต่อ เช้ือโรค ท่านเอาชีวิตของท่านแลกกบัชีวิตของหลวงปู่ มัน่ 
อยา่งเราเราไม่กลา้ท าหรอก เราจะหลีกเร้นออกไปไกลๆ เพราะเช้ือโรคมนัติด สมยันั้นยามนัยงั
รักษาไม่ได ้ 

น่ีความผกูพนั ความเคารพ ความรัก แลว้ใครมนัจะรู้ไดล่้ะ ใครจะรู้ได ้ ใครจะรู้ไดว้่า
หลวงตาเคารพหลวงปู่ มัน่ขนาดไหน ไอเ้ราไดย้นิหลวงตาท่านเขียนประวติัของท่าน ท่านเชิดชู
ของท่าน เรามาอ่านเราก็ช่ืนชม ช่ืนชมเราก็จะพิมพห์นงัสือ พิมพห์นงัสือความช่ืนชมก็ตอ้งพิมพ์
ใหโ้ลกเขาเขา้ใจได ้ถา้โลกเขา้ใจไดก้็ตอ้งพิมพเ์อาอกเอาใจ มนัไม่เป็นความจริง ถา้เป็นความจริง
นะ เห็นไหม ดูสิเวลาหลวงตาบอกถา้วนัเกิดของท่านท่านไม่เก่ียวกบัโครงการช่วยชาติ ท่านเอา
ชีวิตของท่าน เอาวนัเกิดของท่านมาอุม้ชาติ เพราะว่าวนัเกิดของท่านทุกคนเคารพบูชาท่านก็ไป
ท าบุญกบัท่านใช่ไหม น่ีเวลาท าบุญกบัท่านเราก็ไป แต่ของเรามนัไร้สาระ  

วนัเกิดๆ ของเรา แต่วนัเกิดของเรา เวลาของเรา ๑๔ ฝันถึงหลวงตา ฝันตลอด ปีหน่ึงฝัน
ถึงหลวงตา ๓ หน ๔ หนแต่เก็บไวใ้นใจไม่บอกใคร น่ีฝันถึงตลอด ท่านจะมาอยูด่ว้ยกนั มาคลุก
คลีกนั มาอยูด่ว้ยกนั ความสัมพนัธ์กนั อุปัฏฐาก อุปถมัภก์นั น่ีมนัฝันถึงตลอด อยา่งน้ีมนัเป็น
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เร่ืองของใครล่ะ มนัเป็นเร่ืองปัจจตัตงั เร่ืองภายใน เร่ืองภายใน น่ีความเคารพบชูามนัเคารพบชูา
จากหวัใจไง  

ถา้การเคารพบชูาจากหวัใจ เห็นไหม เราท าจากท่ีน่ี ดูองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
ประเสริฐท่ีสุด เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เกิดเป็นราชกุมารก็วนัน้ีวนัวิสาขบชูา เวลาตรัสรู้ข้ึนมา 
เวลาตรัสรู้ส าคญัมาก ถา้ไม่ตรัสรู้ข้ึนมาจะเอาคุณธรรมท่ีไหนมาสั่งสอนเรา จะเอาคุณธรรมท่ี
ไหนมาบอกเรา น่ีเวลาท่านจะดบัขนัธ์นิพพานก็วนัวิสาขะเหมือนกนั เพญ็เดือน ๖ เหมือนกนั น่ี
ส าคญั พอส าคญัมนัเป็นความส าคญัจริงๆ ส าคญัจริงๆ เราถึงท าบุญกุศลกนั ระลึกถึงองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ของเรา 

น่ีก็เหมือนกนั น่ีมนัเป็นเร่ืองของสังคมไง มนัเป็นเร่ืองของสังคมนะ เราเองเรายงัจ  าไม่ได้
เลย เวลาเอาจริงเอาจงัข้ึนมา เห็นไหม เอาจริงเอาจงัข้ึนมา ตั้งสติแลว้น่ีหายใจเขา้และหายใจออก 
มนัเขา้ถา้มนัออกก็ยงัอยู ่ ถา้ออกแลว้มนัเขา้ก็ยงัอยู ่ น่ีอยูก่บัปัจจุบนัอยา่งน้ี ส่ิงนั้นมนัเป็นเร่ืองผล
ของวฏัฏะไง ผลของวฏัฏะนะ เรามีบุญกุศลเราถึงไดม้าเกิดเป็นมนุษย ์ เวลาเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ 
ส่ิงท่ีชีวิตน้ีมีค่าท่ีสุด  

ฉะนั้น พ่อแม่ถึงเป็นพระอรหันตข์องลูกไง พ่อแม่ใหชี้วิตน้ีมา จะมียศถาบรรดาศกัด์ิ จะมี
ทรัพยส์มบติั จะมีส่ิงใดกมี็ชีวิตน้ี พ่อแม่บางคน ลูกไปอยูเ่มืองนอก ลูกไม่ยอมกลบัมารับมรดก มี
ทรัพยส์มบติัมา แลว้มรดกน้ีตกทอดมายกใหใ้คร เป็นทุกขเ์ป็นร้อนไปหมดเลย แต่ถา้มนัมีสติ มี
ปัญญาในหวัใจ น่ีเราท าของเราไดท้ั้งนั้นแหละ ส่ิงท่ีเราท าของเราได ้ เราท าของเราไดเ้รามีสติ มี
ปัญญารักษาหวัใจของเรา ถา้หวัใจของเราใหม้นัเกิดในธรรม ถา้เกิดในธรรม ฟังธรรมๆ ตอกย  ้า
ส่ิงน้ี  

ส่ิงน้ีน่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สร้างสมบุญญาธิการมาเป็นพระโพธิสัตว ์ ๔ 
อสงไขย ๘ องไขย ๑๖ อสงไขย ถึงไดร้ื้อคน้สัจธรรมอนัน้ีข้ึนมาในใจขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงประกาศนะ ประกาศร้ือสัตวข์นสัตว ์ เวลา
เทศนาธมัมจกัฯ ข้ึนมา พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรมเป็นองคแ์รก เป็นสงฆอ์งคแ์รก
ของโลก แลว้เวลาสั่งสอนครูบาอาจารยม์า สั่งสอนกนัมามนัเป็นยคุเป็นคราว ถึงก่ึงพุทธกาล
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านมาคน้ควา้ของท่านข้ึนมา  
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เวลาคน้ควา้ของท่านข้ึนมา น่ีส่ิงท่ีเวลาท่านแกไ้ขจิตใจของลูกศิษยล์กูหา เป็นผูท่ี้พน้จาก
ทุกข ์มีสัจจะความจริงในใจของสัทธิวิหาริกของหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่วางธรรมวินยั วางขอ้วตัร
ปฏิบติัไว ้แลว้เวลารุ่นสุดทา้ย เวลาหลวงตาท่านไปศึกษา ค าว่าศึกษา เราเกิดมาน่ีมีอ  านาจวาสนา
เกิดมาไดบ้วช เวลาบวชข้ึนมาแลว้ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ อ่าน
ประวติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็อยากจะไปสวรรค ์ อยากจะไปพรหมกนั เวลา
ศึกษาลึกซ้ึงเขา้ไป มนัยงัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ นัน่ก็ปรารถนาอยากจะพน้จากทุกขเ์ลย  

น่ีถา้พน้จากทุกขข้ึ์นมา แลว้เวลาศึกษามาเป็นมหาจบแลว้ เวลาจบแลว้ แลว้มนัจะจริง
หรือเปล่า มนัจะมีหรือเปล่า ทั้งๆ ท่ีศึกษา ทั้งๆ ท่ีบอกว่าในความคิดเรามีทั้งดีและเลวอยูใ่น
ความคิดของเรา เหรียญมนัมีสองดา้น เราปรารถนาดีขนาดไหน ไอกิ้เลสมนัก็ท  าใหส้งสัย มนั
จริงหรือเปล่า ชีวิตน้ีมนัไม่ใช่เสียเปล่าหรือ ท าแลว้มนัจะไดห้รือเปล่า ตั้งสัจจะอธิษฐาน ถา้มี
บุคคลคนใดคนหน่ึงเป็นผูช้ี้น าทางเราได ้เราจะถวายชีวิตกบับุคคลผูน้ั้น ตรงเป้าไปหาหลวงปู่ มัน่
เลย  

หลวงปู่ มัน่เวลาท่านเทศนาว่าการ เห็นไหม ท่านมาแสวงหาอะไร เหมือนเราน่ีเรา
พยายามหาสมบติัท่ีเขาฝังไว ้ แลว้เราไปเราไม่มีคนช้ีบอกเราก็ตอ้งแสวงหาของเรา ถา้มีคนช้ีบอก 
แลว้ช้ีบอกถูกหรือไม่ถูกไง ท่านแสวงหาอะไร ท่านแสวงหามรรค ผล นิพพานใช่ไหม มรรค ผล 
นิพพานไม่ไดอ้ยูใ่นต ารา ไม่ไดอ้ยูใ่นดิน ฟ้า อากาศ ไม่ไดอ้ยูใ่นแร่ธาตุใดๆ ทั้งส้ิน มรรค ผล 
นิพพานมนัอยูใ่นใจของสัตวโ์ลก มรรค ผล นิพพานมนัจะอยูใ่นดวงใจ แลว้เวลาท่ีเราแสวงหา
เราก็มีจิตใจ เราก็ดิ้นรนมาหาท่านไง เราก็แบกหวัใจเรามาน่ีไง แต่หวัใจมนัมีส่ิงใดเขา้ไปคน้ควา้
มนัไง  

เวลาท่านช้ีเขา้มา น่ีมรรค ผล นิพพานมนัอยูใ่นใจ คน้ควา้เขา้มาในใจของตน น่ีศึกษามา
เพราะศึกษามาเป็นมหามนัเทียบเคียงไดท้ั้งนั้นแหละ เพราะเราศึกษามาแลว้ ศึกษามาแลว้เขา้ใจ 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ร้ือสัตว ์ ขนสัตวด์ว้ยธรรมวินยั ปทูางไวแ้ลว้ ทางอนัเอก มรรค
โคทางอนัเอก แต่เอกตรงไหน เอกเร่ิมตน้จากตรงไหนแลว้ไปอยา่งไร  

เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเร่ิมตน้ เร่ิมตน้สัมมาสมาธิ เวลาท่านออกประพฤติปฏิบติั เห็นไหม 
ท่านไปปฏิบติัพรรษาแรกท่ีจกัราช จิตมนัเป็นสมาธิ ก าหนดดูจิตเฉยๆ เพราะเวลาบวชใหม่ๆ 
อุปัชฌายท่์านก าหนดพุทโธก็พุทโธไปกบัท่าน ศึกษาอยู ่๗ ปี ท  าความสงบของใจได ้๓ หน เวลา
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ไปศึกษามา ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยากไปสวรรค ์ ประพฤติปฏิบติั
ถึงท่ีสุดแลว้อยากไปนิพพาน เวลาออกประพฤติปฏิบติัยงัไม่มีใครสอนก็ไปก าหนดดูจิตเฉยๆ ดู
จิตๆ จิตเส่ือมไปไม่มีใครแกไ้ข  

น่ีร้อนเป็นฟืนเป็นไฟ มนัไม่มีเหตุมีปัจจยัไง ดูเฉยๆ ดว้ยความข้ีเกียจ ดว้ยความมกัง่าย 
ดว้ยคิดว่าฉนัตอนท่ีบวชใหม่ๆ ครูบาอาจารยส์อนก าหนดพุทโธ น่ีศึกษาเล่าเรียนมาจนเป็นมหา 
ก าหนดดูจิตๆ เฉยๆ เส่ือมแลว้มนัเอาคืนมาไม่ได ้ เอาคืนมาไม่ได ้พอเร่าร้อนไปหาหลวงปู่ มัน่ไง 
น่ีจิตน้ีเหมือนเดก็นอ้ย เดก็นอ้ยมนัตอ้งกินอาหารของมนั อาหารของมนั ใจน่ีมนัตอ้งกินอารมณ์
เป็นอาหารใช่ไหม แต่น้ีเราก าหนดพุทโธ พุทโธ พุทธานุสติเป็นอาหารใช่ไหม เราหาอาหารมนั
ไว ้ถา้เดก็นอ้ยมนัเส่ือมไป มนัเท่ียวไหนก็แลว้แต่ถา้มนัหิวกระหายมนัตอ้งกลบัมากินอาหารของ
มนั เราไม่ตอ้งไปวิตก ไม่ตอ้งกงัวล  

ตรงน้ีส าคญัมาก ตรงวิตก ตรงกงัวล ตรงอยากได ้ ตอ้งเดือดร้อน ตรงน้ีไม่ตอ้งไปยุง่กบั
มนั พุทโธเฉยๆ พุทโธเฉยๆ พุทโธ พุทโธไป ไอส่ิ้งท่ีวิตกกงัวล ไอส่ิ้งท่ีมาขดัขอ้งหมองใจ ไอไ้ด้
แลว้เส่ือมไป ไอต้รงนั้นนัน่ล่ะส่ิงท่ียแุหยม่นัเป็นฟืนเป็นไฟ แลว้จิตมนัจะไปอยูต่รงนั้น จิตมนั
ไม่เขา้มาพุทโธ มนัจะไปอยูต่รงนั้นแหละตรงท่ีเสียใจ ตรงท่ีเราเคยได ้ ตรงท่ีเราท าแลว้ไม่ได ้
ตรงไหนท่ีมนัจะได ้จิตมนัไปอยูต่รงนั้นแหละ 

เดก็นอ้ยมนัเส่ือม เดก็นอ้ยมนัตอ้งการอาหาร แต่อาหารท่ีกิเลสมนัเอามาป้อนมนัก็เป็น
อาหารท่ีเป็นฟืนเป็นไฟ อาหารท่ีเป็นพิษไง เส่ือมไปหมดเลย เคยไดก้็ไม่ได ้ ปฏิบติัแลว้จะได้
หรือเปล่า น่ีอาหารของกิเลสมนัป้อนเดก็นอ้ย เดก็นอ้ยก็เซ่อ แลว้ก็ท  าไม่ถกูไง เวลาหลวงปู่ มัน่
ท่านประพฤติปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกขท่์านรู้ถึงชั้นเชิงของกิเลสไง ท่านเป็นอุปมาอุปมยัใหเ้ขา้ใจ
ได ้ ถา้เดก็นอ้ยมนัเท่ียวไป ถา้มนัหิวกระหายตอ้งกลบัมากินอาหาร เราเตรียมไว้ๆ  เตรียมพุทโธ
ไว ้นัน่ก็คืออาหารเหมือนกนั  

พุทโธ พุทโธ พุทโธ แลว้มนัก็สงบจริงๆ พอมนัสงบข้ึนมาแลว้ น่ีไงเวลาศึกษามาแลว้
ตอ้งการคนท่ีช้ีน า น่ีขุมทรัพย์ๆ  ขุมทรัพยท่ี์อยูใ่นใจ นิพพานมนัอยูท่ี่ไหน นิพพานอยูท่ี่ไหน 
นิพพานมนัอยูใ่นหวัใจไง แลว้หวัใจมนัอยูท่ี่ไหน หวัใจอยูท่ี่ไหน หวัใจอยูท่ี่ไหนก็ไม่รู้ ว่างๆ 
ว่างๆ ว่างๆ ก็อวกาศไง น่ีอวกาศมนัก็ว่าง แต่มนัไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ถา้มนัมีสติ มีปัญญามนัจะ
เส่ือมไปไดอ้ยา่งไร ถา้มนัมีผูรั้กษามนัจะเส่ือมไปไดอ้ยา่งไร น่ีเพราะมนัรักษาไม่เป็นถึงเส่ือมไป
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ไง แลว้เส่ือมไปก็ท  าไม่เป็นอีกต่างหาก แต่ถา้ครูบาอาจารยท์วนกระแสกลบัมาเร่ิมตน้ท าได ้ น่ี
แลว้ท าตามท่ีหลวงปู่ มัน่ท่านช้ีน าไปถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์

น่ีไงเวลาประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง นิพพานมนัอยูท่ี่ไหน นิพพานมนัอยูใ่นหวัใจ 
แลว้เวลาส้ินสุดแห่งทุกข ์ไปเกิดท่ีไหน เวลาศึกษามาๆ จากหลวงปู่ มัน่ เวลาศึกษามา ศึกษาธรรม
วินยั ศึกษามาจนเป็นมหา เวลาประพฤติปฏิบติัหลวงปู่ มัน่สอนภาคปฏิบติั เวลาบรรลุธรรมข้ึนมา
กราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ กราบแลว้กราบเล่า กราบแลว้กราบเล่า ซาบซ้ึงไง องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้แบบน้ี แลว้จิตใจของเราพอมนัรู้แบบน้ีมนัลึกลบัซบัซอ้นได ้
จนหลวงตาท่านบอกว่าไม่ปรารถนาจะสอนใครเลย ถา้สอนไปเขาตอ้งหาว่าเราบา้แน่ๆ เลย  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ทั้งๆ ท่ีปรารถนามาร้ือสัตว ์ ขน
สัตวย์งัทอดธุระจนตอ้งพรหมมานิมนตไ์ง มนัลึกลบัซบัซอ้นขนาดนั้น ถา้เกิดอยา่งน้ีมีคุณค่า 
จิตใจของเราเราเกิดในธรรม โงหวัข้ึนมา อยา่ใหกิ้เลสมนัเหยยีบย  า่ กิเลสในใจของเรา กิเลสคือ
ความคิดของเรา ความคิด ความรู้สึกของเราเป็นเหยือ่ กิเลสมนัเอามาป้อนหวัใจ แบบท่ีหลวงตา
เวลาจิตเส่ือมไง อยากได ้ทุกขร้์อน เหมือนกบัไฟเผากลางหวัอก ไปไหนมีแต่ความเร่าร้อน  

น่ีเวลากิเลสมนัป้อนมนัป้อนแบบน้ี แต่ถา้เวลาเกิดในธรรม สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี 
จิตสงบระงบัข้ึนมาดว้ยสติ ดว้ยปัญญา พุทธานุสติคือพุทโธ พุทธานุสติ สติในพุทธะ พุทโธ พุท
โธน้ีเป็นช่ือ เป็นช่ือคืออาหารไม่ใช่ความจริง พุทโธจนพุทโธไม่ได ้ มนัพุทโธไม่ได ้ มนัอ่ิมเตม็
ในตวัของมนั พุทโธ เห็นไหม สัมมาสมาธิคือจิตตั้งมัน่ จิตเป็นเอกเทศ ไม่มีอารมณ์ ไม่มีอารมณ์ 
มีอารมณ์นั้นมนัเป็นสอง ไม่มีอารมณ์แลว้รู้ไดอ้ยา่งไรว่าเป็นสมาธิ ลองท าเขา้ไปแลว้จะรู้  

มนัไม่มีอารมณ์ มนัมีความสุขของมนั แต่สมาธิก็เป็นสมาธิ ถา้ไม่มีสมาธิ สมถกรรมฐาน 
ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน คนเราท างานไม่มีท่ีท  างาน ท างานท่ีไหน อยา่งเรา เห็นไหม เราเป็น
ผูบ้ริหาร เราท างานเราก็ตอ้งคิดงาน คิดก็คิดจากจิต น่ีไงถา้จิตสงบแลว้ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน นั้น
เป็นสมถกรรมฐาน เวลาเราคิดการงานคิดจากจิต คิดโดยอวิชชา เป็นวิชาชีพ หาปัจจยัเคร่ือง
อาศยัมาเล้ียงชีพ มนัเป็นโลกียปัญญา เป็นปัญญาของกิเลส  

ถา้จิตมนัสงบแลว้สมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน มนัสมควรแก่งาน สมควรแก่การ
ประพฤติปฏิบติั ถา้เกิดปัญญาข้ึนจะเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ปรารถนาว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา คือภาวนามยปัญญา ไม่ใช่ปัญญาการศึกษา 
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ไม่ใช่ปัญญาจากจินตนาการ ไม่ใช่ปัญญาจากความคิด ความคิดของเรา คิดโดยกิเลส คิดโดย
กิเลส เพราะมนัไม่สงบระงบัลงตามความเป็นจริง จิตไม่เป็นหน่ึงเดียว มนัเป็นกิเลส พอจิตเป็น
หน่ึงเดียวนอ้มไปสู่สติปัฏฐาน ๔ เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง  

มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิตตามความเป็นจริงเพราะจิตมนัจริง จิตเป็นอิสรภาพ พน้
จากการครอบง าของอวิชชา พน้จากการนอนเน่ืองโดยสมุทยั มนัถึงจะเป็นมรรค มนัถึงจะเป็น
ความสะอาดบริสุทธ์ิ เวลาพิจารณาไปแลว้มนัสมดุล ความสมดุลของมนัมชัฌิมาปฏิปทา ความ
สมดุลของมรรค มรรคเกิดท่ีไหน มรรคเกิดจากใจผูท่ี้ปฏิบติันั้น  

เวลากิเลสมนัเกิดมาเผาลน เผาลนดว้ยความทุกขย์าก เวลามนัเกิดมรรคข้ึนมามนัมีความ
มหศัจรรย ์ มหศัจรรยจ์นมนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร แต่มนัก็เป็นกบัใจดวงนั้น 
เพราะใจดวงนั้นเป็นคนวางรากฐาน เป็นคนประพฤติปฏิบติัข้ึนมาดว้ยการช้ีแนะของหลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ดว้ยการช้ีแนะของครูบาอาจารยเ์ราไง เวลาเกิดความมหศัจรรย ์ 

น่ีความมหศัจรรยอ์ยา่งนั้น เวลามรรคญาณมนัเกิด ปัญญามนัเกิดมนัหมุน หลวงตาพดู
ประจ าว่ามนัต้ิวๆๆ ไอเ้ราก็หมุนเล่นลูกข่างเลยล่ะ โยนแหมมนัหมุนดีมาก ลกูข่างฉนัน่ิงกว่า 
ลูกข่างฉนัดีกว่า หมุนต้ิว หมุนต้ิวอยา่งไร น่ีไงเวลามรรคมนัเกิด เวลายอ้นกลบัมาท าลายอวิชชา 
อนัน้ีเกิดอยา่งน้ีถึงจะเป็นประโยชน์ ถา้เกิดอยา่งน้ีเกิดแลว้มนัจะไดม้รรค ไดผ้ล  

การเกิดควรเกิดอยา่งน้ี การเกิดในโลกน้ีเกิดในสังคม เกิดจากพ่อจากแม่ ดว้ยสายบุญสาย
กรรม พ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องลูกเพราะใหชี้วิตน้ีมา แต่ลูกท่ีไดชี้วิตแลว้ไปท าส ามะเลเทเมา 
ไม่เห็นคุณค่าของชีวิต แต่ถา้ลูกคนใดไดชี้วิตจากพระอรหนัตน้ี์มา จากพ่อ จากแม่ แลว้ใชชี้วิตน้ี
ใหมี้คุณค่ากบัสังคม ประพฤติปฏิบติัใหมี้คุณค่ากบัใจ เวลาปฏิบติัอยูโ่คนไมอ้ยูใ่นหอ้ง มนัเป็น
การปฏิบติัโดยเอกเทศ เพราะใจของเรา อยูก่ลางหวัอกของเรา สติปัญญาเท่านั้นจะไล่ตอ้นเขา้ไป
ถึงคน้ควา้มาได ้ 

คนอ่ืน อยา่งอ่ืน ไม่มีทางใครจะท าใหไ้ม่ได ้แลว้ท าใหไ้ม่ได ้มีแต่คุยกนั มีแต่ชกัน ากนัให้
ออกนอกลู่นอกทาง ไม่มีครูบาอาจารยท่ี์จริงจะชกัเขา้มาในหวัใจ ถา้ชกัเขา้มาในหวัใจ น่ีทวน
กระแสกลบัเขา้ไป โคนไม ้ ท่ีว่าง ท่ีสงบสงดั เพื่อคน้ควา้หาตวัตนของเรา แลว้ประพฤติปฏิบติั
ของเราข้ึนมาใหม้นัไดเ้กิดจริงๆ วนัเกิดขอใหจิ้ตน้ีมนัไดเ้กิด ไดเ้กิดในธรรม เอวงั 


