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ปลุกจติ ปรับใจ ไขปัญหาธรรม 

หลวงปู่ บญุเพง็ กปัปโก 

…ใหห้ลบัตา แลว้ก็หายใจ อย่าไปหยดุหายใจ ใหพ้ากนั

หายใจ หายใจเขา้ หายใจออก ใหม้นัสะดวก อย่าใหม้นัอดึอดั 

คือเรานั่งกนัอย่างสบายๆ อย่าใหค้นอ่ืนเคา้มาบงัคบัและเราก็

อย่าไปบงัคบัตวัของตวัเองจนเกินไป แลว้ก็ใหรู้จ้กัการสบัเปล่ียน

คือเปล่ียนอิรยิาบถ เวลามนัเจ็บมนัเม่ือยในธาตใุนขนัธท่ี์เรานั่ง 

ความชาํนิชาํนาญของเรามนัก็ยงัไม่เพียบพรอ้มเพราะนานๆเรา

ก็จะมีครัง้ นานๆเราก็จะไดมี้งานมาครัง้หนึ่ง  

เม่ือเรามา ถงึจะเป็นคนเกา่ แตก็่เหมือนกบัคนใหม่เพราะ

มนัทิง้ ทิง้ช่วงไปนาน พดูกนัเสียอย่างงา่ยๆ ก็คือวา่ ปีหนึง่ก็จะมี

ซกัครัง้หนึ่ง เวลาท่ีมนัเสียไปน่ะมนัมาก แลว้เราก็จู่ๆก็จะมาทาํ 

ไอส้ว่นขนัธข์องเรามนัก็ยงัไมช่ินเคย ความเจ็บปวดรวดรา้วใน

สงัขารบางคนก็ปวดแขง้ปวดขา ปวดหลงัปวดเอวปวดไหลป่วด

หวั ก็แลว้แตใ่ครจะปวดตรงไหน คือมนัไดใ้นสรรพางคร์า่งกาย

ของเรา แตเ่ราก็รูจ้กัการเปล่ียนแปลงระบบสงัขารของตวัเอง 
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อย่างไรท่ีมนัจะสบายเราก็เปล่ียนสภาพไปตามความสบายของ

ตวัเอง  

พอรูว้า่เรามีความสบายในธาตใุนขนัธข์องเราแลว้ ใจของ

เรามนัก็พรอ้มท่ีจะมีความสะดวกสบายขึน้ การนั่งของเรา เราก็

จะนั่งไดน้าน เพราะเรามีการเปล่ียนแปลง สาํหรบัคนท่ีนั่งอยู่กบั

พืน้ ถา้คนท่ีนั่งหอ้ยแขง้หอ้ยขา เออ อนันัน้มนัสบาย คือเรานั่ง

อย่างไรมนัก็นั่งได ้คือนั่งฟัง จะยืนฟังก็ได ้จะเดินฟังก็ได ้แตก็่

หา้มนอนอย่างเดียว เพราะนอนฟังน่ะมนักลวัหลบั กลวัมนัจะ

หลบั  

แตน่ั่งนั่นได ้ยืนนั่นได ้เดินนั่นได ้เรยีกวา่เปล่ียนอิรยิาบถ 

เพ่ือทาํความสบายใหแ้ก่ตวัเอง เพ่ือเป็นการไม่บงัคบั เพ่ือยงัจิต

ของเราใหเ้กิดความพอใจ พอใจในการกระทาํก่อนสาํหรบั

เบือ้งตน้ เราจะไปเรง่บงัคบัท่ีจะใหม้นัเป็นไปอย่างท่ีเรานกึ ท่ีเรา

คิด หรอืเรามีความอยาก คืออยากใหม้นัเป็น เห็นทา่นเป็น

อรหนัต ์ก็คิดอยากวา่จะเป็นอรหนัต ์เห็นทา่นวา่เป็นโสดาบนั ก็
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คิดอยากจะเป็นโสดาบนั เม่ือเรามนัยงัไมพ่รอ้ม มนัก็เป็นไปได้

ยาก  

แตถ่า้เราจะเป็นจรงิๆ ไอเ้ราก็ไม่รบัสภาพส่ิงท่ีเราอยากจะ

เป็นอีก อย่างจะใหเ้ป็นโสดาบนั เป็นพระอรยิบคุคลท่ีวา่จะละ

กิเลส ละสักกายทฐิิ วจิกิิจฉา สีลพตปรามาส ก็คือละกิเลส 

มนัก็ไม่รบัอีกและมนัก็ไม่ยอมละ คือเราก็ไม่ยอมรบัสภาพอยา่ง

ท่ีเราอยากได ้แมแ้ตอ่รหนัต ์เราก็ถือวา่เป็นของประเสรฐิ และ

เป็นส่ิงท่ีอนัประเสรฐิยิ่ง ซึง่เราปรารถนากนัอย่างยิ่ง ในพทุธ

ศาสนาของเรานีก็้ไปสดุยอดเอาตรงท่ีพระอรหนัตน์ั่นเอง แมแ้ต่

เรามากราบ มาไหว ้ก็กราบไหวถ้งึพระอรหนัตน์ั่นเอง ก็ถือวา่

พระอรหนัตน์ั่นสดุยอด ยอดของเราชาวพทุธ เราก็มีความ

เล่ือมใสและศรทัธาอยา่งยิ่ง เต็มรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์แตจ่ะใหเ้ราเป็น

อรหนัต ์ก็คิดวา่จะเป็นยาก  

ท่ีจะเป็นยากก็เพราะอะไร ก็ความห่วงของเรามนัสารพดั 

ไม่ใช่เราจะตดัเอางา่ยๆ เหมือนอย่างคาํท่ีครูบาอาจารยท่ี์ทา่นได้

แสดงไป แตล่ะท่านละองคท่ี์เราไดย้ินไดฟั้งมา ท่ีวา่ ละ หรอืวา่ 
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เลิก หรอืวา่ถอนจากกิเลส จากความหว่ง รูส้กึวา่มนัเป็นของท่ี

ทาํไดย้าก สาํหรบัเราปถุชุน เพราะถา้จะเป็นจรงิๆ เราก็ไม่

ยอมรบั ก็เพราะมนัยงัมีความเสียดายอยู่ ความเสียดายนีม้นั

ไม่ใช่ของท่ีจะละไดง้่ายๆ และไม่ใช่ของท่ีจะตดัไดง้่ายๆ เป็นของ

ท่ีลาํบากอยา่งยิ่ง เหลือวสิยัของมนษุย ์เหมือนอย่างพวกเรานี ้

แหละ ก็เป็นของท่ีเหลือวิสยัของพวกเราอยู่ คือไม่สามารถท่ีจะ

ตดัหรอืวา่ท่ีจะละอะไรทัง้หมด เพ่ือความเป็นอรหนัต ์มนัยาก  

แตส่าํหรบัความอยากนัน้น่ะมนัอยาก อยากเป็นและก็อยาก

ได ้อยากใหเ้กิดอยากใหมี้ มนัเป็นเรื่องของความอยาก เพราะ

ถือวา่เป็นความดีสาํหรบัครูบาอาจารยท่ี์ทา่นไดบ้รรลธุรรมมา 

ท่านก็มาเลา่กลา่วอะไรใหฟั้งในเรื่องคณุธรรม เราก็เห็นดีและมี

ศรทัธาและก็มีความพอใจ แลว้ก็เกิดความอยากได ้ก็คิดวา่จะ

ใหม้นัได ้อยากใหเ้ป็นเหมือนอย่างครูบาอาจารย ์เป็นแตเ่พียง

ความอยากและความนกึเฉยๆ อนันัน้ยงัเช่ือไมไ่ด ้อนันีม้นัเป็น

เรื่องของกิเลส  
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กิเลสของเราน่ีมนัเช่ือยาก คือมนัเอาแน่นอนอะไรกบัมนั

ไม่ได ้แตล่ะวนั แตล่ะชั่วโมง มนัคิดไปไดร้อ้ยแปดพนัประการ 

ความอยากก็สารพดัน่ะมนัจะอยาก เวลามนัเดือดรอ้นมา ก็

สารพดัท่ีจะตอ้งทกุข ์แลว้ก็คิดจะหนี ก็ไมรู่ว้า่จะหนีทกุขก็์จะหนี

อย่างไร ก็จะไปหนีเอาระยะใกล้ๆ  ก็ในขณะท่ีมนัประสบ

เหตกุารณบ์างอย่างอนัซึง่มนัเกิดขึน้เฉพาะหนา้ มีเรื่องราว

บางอยา่งซึง่มากระทบแลว้ก็ทาํใหจ้ิตของเรานัน้ระทมทกุข์

ขึน้มา ทาํใหน้ ํา้มกู นํา้ตาไหลออกมา รอ้งอกรอ้งไห ้เสียอก

เสียใจ ระยะนัน้หละอยากนะ อยากหนีหละ อยากเป็นอรหนัต ์

อยากพน้ทกุข ์ 

แตเ่ราจะไปอยากในระยะใกล้ๆ ก็คิดวา่มนัคงจะเป็นไปได้

ยาก ถา้จะเอาใกล้ๆ มนัไดอ้ย่างนัน้ ก็แสดงวา่มนังา่ยเกินไป ไอ้

ความง่ายอย่างนีห้ละมนัไม่ไดส้มประสงค ์และมนัไม่ไดเ้หมือน

อย่างความคิดของเราซึง่คิดขึน้มา มนัไม่ใช่เป็นของง่าย มนัเป็น

เรื่องของกิเลส ก่อนท่ีเราจะมาบาํเพ็ญภาวนากระทาํจิตใจของ

ตวัเองใหมี้ความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธินัน้ เราจะตอ้งมาเขา้ใจใน
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เรื่องของกิเลสของตวัเองแตล่ะคนเสียก่อน วา่เราทกุคนมนั

พรอ้ม กิเลสของเรานะ่มนัพรอ้มทกุคน เจา้โลภ เจา้โกรธ เจา้

หลง เจา้อวิชชา เจา้ตณัหา เจา้มานะ เจา้ทิฐิ เจา้กรรม เจา้เวร 

มนัพรอ้มสมบรูณอ์ยู่แลว้  

ทีนีกิ้เลสทัง้หลายเหลา่นีห้ละตอ่เม่ือมนัดีอยู่ภายในหวัใจ

ของเรา ถา้เราไม่รบัทราบ ไม่รบัรูแ้ละก็ไม่รูเ้รื่องแห่งกิเลสของ

ตวัเองเสียก่อนเลา่ ทีนีเ้ราจะไปภาวนาอยา่งไรได ้ภาวนาก็เอา

แตธ่รรมะอย่างเดียว และธรรมะน่ะมนัอยูท่ี่ไหนหละ และใคร

หละจดัสรรไวใ้หเ้รา วา่เราจะตอ้งการเอาธรรมะ และมนัอยู่

ตรงไหนธรรมะ เราก็จะมุง่เอาแตธ่รรมะ แตเ่รื่องของกิเลสน่ะ มนั

เห็นดว้ยหรอืเปลา่ มนัไม่ไดย้อมรบันะ มนัไม่ไดย้อมรบัสภาพ

ความเป็นศีลและเป็นธรรมอะไร มนัมีแตเ่รือ่งขดั  

อย่างท่ีเรานั่งภาวนาฟังเทศนอ์ยู่ในขณะปัจจบุนันีห้ละ 

แมก้ระทั่งถึงครูบาอาจารยช์ัน้ผูใ้หญ่คือเถระ ทา่นก็ไดแ้สดงและ

ท่านก็ไดพ้ดู ไดก้ลา่วไดเ้ลา่มาใหพ้วกเราฟังกนัแลว้ แตว่า่สภาพ

ของจิตเราน่ะ สภาพของกิเลสมนัยอมรบัหรอืไม่ มนัเห็นดว้ย
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หรอืไม่ วา่เป็นความจรงิ และความจรงิท่ีทา่นไดพ้ดูและไดแ้สดง

ออกไปนัน้ และมนัจะยอมทาํตามอยา่งนัน้ไดห้รอืไม่ กิเลสมนั

ไม่ไดย้อมนะ แตม่นัฟังนะ มนัฟังไดแ้ตม่นัก็ไม่ยอมรบัสภาพคือ

ความเป็นจรงิ เหมือนอย่างท่ีท่านแสดงซึง่ความเป็นจรงิออกมา

ใหพ้วกเราฟัง  

แตบ่รรดากิเลสน่ะมนัขดัขอ้งอยู่ตลอดมา ทัง้ท่ีเราจะ

ตอ้งการใหไ้ปสูเ่สน้ทางแห่งความสงบ แลว้มนัคิดวา่สงบหรอืไม่ 

เราจะประคบัประคองใหอ้ยูก่บัความเป็นพทุโธ แลว้มนัจะอยู่กบั

พทุโธหรอืไม่ แลว้มนัก็ขดักนัอยู่ ถา้เราวา่พทุโธไปคาํสองคาํ แต่

เรื่องอ่ืนๆมนัเขา้มาก็ไม่รูว้า่ก่ีคาํ มนัลบเลือนกนัไปหมด มนัลบ

ลา้งกนัไปในตวัเอง น่ีมนัไม่ยอมรบัก็เพราะอะไร เราก็ควรจะ

รบัทราบมนับา้ง นกัภาวนาทัง้หลายผูส้นใจในขอ้ปฏิบติั มนัเรื่อง

อะไร ก็มนัเรื่องของกิเลสนั่นหละ ก็คือกิเลสนั่นน่ะ  

ถา้เรานั่งภาวนาลงไป ถา้เรามีความสงบบา้งและก็มีบางส่ิง

บางอยา่งซึง่มนัปรากฏภายในจิตอนัท่ีมนัมีความสงบนัน้ ท่ีมนั

แสดงออกมาใหเ้ราเห็น ซึง่มนับอกย่ีหอ้วา่มีความสงบในตวั ส่ิง
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ท่ีมนัแสดงออกมาปรากฏเป็นภาพหรอืวา่เป็นนิมิตชั่วประเด๋ียว

ประดา๋วหรอืวา่ไดน้านก็ดี ส่ิงเหลา่นีแ้หละมนัก็ลว้นแลว้แตเ่ป็น

กิเลส ก็ตวัของกิเลสทัง้นัน้ท่ีมนัมาแสดงใหเ้หน็ เพราะอะไร เรา

จงึไปเหน็กิเลส ก็เรานั่งภาวนาก็หากิเลส ก็เพราะกิเลสมนัมีอยู่

แลว้ ก็จะมาใหม้นัเหน็กิเลส แลว้มนัจะไปเห็นอะไร แลว้จะไป

เห็นธรรมะ อา้ว ธรรมะมนัอยู่ตรงไหน แลว้มนัเป็นอยา่งไรคือ

ธรรมะ ตวัธรรมะมนัเป็นอยา่งไร เราก็ไม่รูอี้กหละ  

แตก็่มีการกระทาํและก็อยากทาํ และก็อยากภาวนา ใครก็

อยากภาวนา ไดย้ินไดฟั้งครูบาอาจารยท์า่นมาแสดงชีแ้จงบอก

ในเรื่องธรรมคาํสอนของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ในขอ้ปฏิบติั อา้ว 

ก็เกิดศรทัธา แลว้ก็อยากปฏิบติั แตเ่ม่ือปฏิบติัแลว้ อะไรมนัจะ

เกิดขึน้ในการปฏิบติันัน้ และมนัจะเป็นไปไดอ้ย่างรวดเรว็เหมือน

อย่างครูบาอาจารยท์า่นเทศนห์รอืไม่ มนัไม่ไดเ้ป็นไปไดง้่าย

เหมือนอย่างนัน้ คาํวา่ ละ คิดวา่จะละใหม้นัไปเลยเถอะ ตดัไป

เลย มนัไม่ได ้มนัไม่เหมือนครัง้พทุธกาล  
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ถา้ครัง้พทุธกาลนัน้ องคส์มเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้เม่ือ

พระองคไ์ปแสดงใหแ้ก่ทา่นผูใ้ดเพียงครัง้เดียวหรอืสองครัง้ก็

ย่อมสาํเรจ็ ถา้อยา่งตํ่าก็โสดาบนั ถา้อย่างสงูก็เป็นอรหนัต ์

อย่างพระองคแ์สดงใหพ้ระยสะ ครัง้แรกก็เรยีกวา่โสดาบนั พอ

แสดงครัง้ท่ีสอง พระยสะ ก็ไดพ้ิจารณาไปตามกระแสธรรมคาํ

สอนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ เกิดญาณปัญญาขึน้

ในขณะนัน้ แลว้ก็สาํเรจ็ง่ายๆ สาํเรจ็อยู่ขา้งหลงัของพระพทุธเจา้

เสียดว้ย พอสาํเรจ็แลว้ พระองคก็์รบัรองในขณะนัน้ ก็มีในครัง้

พทุธกาลนัน้แหละท่ีวา่ไดส้าํเรจ็ง่าย และไดฟั้งแลว้ พอจบธรรม

เทศนาแลว้ ก็ไดส้าํเรจ็พระโสดาบนัหรอืวา่อรหนัตง์า่ยๆ โดยไม่

ตอ้งไปปฏิบติัและมานั่งหลบัหหูลบัตาใหล้าํบากเหมือนอย่าง

พวกเราในสมยันี ้ 

แมแ้ตพ่ระภทัทวคัคียท์ัง้ ๓๐ ก็ไม่ไดเ้จตนาท่ีจะไปฟังธรรม

ของพระพทุธเจา้ดว้ย ก็คือวิ่งตามหาหญิงแพศยากนัทัง้ ๓๐ 

แลว้ก็ไปเจอพระพทุธเจา้อยูท่ี่ไรฝ่า้ย แลว้พระพทุธเจา้ก็ถามวา่

พวกท่านหาอะไร และก็ยงัไปถามพระพทุธเจา้ บอกวา่ไปเห็น
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หญิงคนหนึ่งมาน่ีไหม ก็ยงัไปถามพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ก็

บอกวา่ท่านทัง้หลายน่ะจะหาคนอ่ืนดีกวา่หาตนหรอื พวกนัน้ก็

ตอบวา่หาตนดีกวา่ ถา้อย่างนัน้ทา่นก็จงฟัง เราจะแสดงธรรมให้

ฟัง  

ภทัทวคัคียก็์นั่งสว่นท่ีควรอยูข่า้งหนึ่ง แตแ่ขกนัน้ก็คงจะนั่ง

พบัเพียบไม่เป็นหรอก ตามดอูธัยาศยัและนิสยัของแขกแลว้ 

ความเป็นระเบียบหรอืวา่ความเรยีบรอ้ยนัน้คงไม่มี อาจจะนั่ง

ยกหวัเข่าทัง้สองขึน้ หรอืจะนั่งตามสบายๆนั่นหละ เพราะแขก

มนัเป็นอย่างนัน้ แตม่นัไดน้ั่งฟัง มนัไม่ไดพ้ดูกนันะ มนัฟังตัง้ใจ

ฟังนะ เง่ียหฟัูง ดรูหสัพิจารณาไปตามนิสยัของแขก แตท่่าน

ทัง้หลายเหลา่นัน้มีอปุนิสยัท่ีจะไดเ้ป็นพระอรหนัตแ์ลว้ พระองค์

ก็ทรงแสดงอนปุพุพกิถา ๕ ขอ้ จิตใจของทา่นทัง้สามสิบนัน้ก็

แลว้พระองคก็์ทรงแสดงอรยิสจัทัง้ ๔ ทกุข ์สมทุยั นิโรธ มรรค 

พอจบธรรมเทศนาแลว้ ทา่นทัง้สามสิบนั่นน่ะบรรลมุาหมด 

ตัง้แตโ่สดา สกิทาคา อนาคา อรหนัตาเรยีบรอ้ย  
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พระพทุธเจา้พระองคท์รงทราบโดยวถีิจิตของพระองค ์โดย

พระญาณของพระองค ์เพราะพระองคท์รงทราบโดยพระญาณ 

สามารถท่ีจะรูไ้ดห้มดวา่จิตของคนจะสาํเรจ็หรอืไม่สาํเรจ็

พระองคน์ัน้ทราบ เม่ือพระองคม์องดา้นจิตใจของท่านทัง้ ๓๐ 

แลว้ ก็วา่สาํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์ทา่นทัง้ ๓๐ นัน้ก็ยอมเป็นลกู

ศิษยแ์ละหาตนไดพ้บแลว้ และก็เจอตนของตนเองแลว้ แลว้จะ

ไม่ตามใครอีก  

แลว้ก็ขอประทานอปุสมบท พระองคก็์ทรงอปุสมบทใหท้ัง้ 

๓๐ แตไ่ม่รูเ้อาผา้สบงจีวร ผา้ไตรมาจากไหน ไม่รู ้แตพ่ระองคก็์

ทรงอนญุาตอปุสมบทใหท้่านทัง้ ๓๐ นัน้ ท่านจงเป็นภิกษุมา

เถิด ธรรมวนิยัของเราไดก้ลา่วไวดี้แลว้ ท่านจงประพฤติ

พรหมจรรยเ์ถิด น่ีเรยีกวา่บวชผูท่ี้สาํเรจ็เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ 

ไม่ไดก้ลา่ววา่ท่านจงประพฤติพรหมจรรยเ์พ่ือสิน้ทกุขเ์ถิด ไม่ได้

กลา่วเพราะทา่นสาํเรจ็แลว้ ท่านทัง้ ๓๐ ก็เป็นภิกษุโดยสมบรูณ ์

เป็นพระโดยสมบรูณ ์แลว้พระองคก็์สง่ไปประกาศพระศาสนา 

และคนละท่ีละทาง ไม่ใหไ้ปซํา้กนั  
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นัน้หละสมยัครัง้พทุธกาล เรยีกวา่ไดส้าํเรจ็งา่ย แตเ่ราสมยั

นีฟั้งแลว้ก็ฟังเลา่ ฟังกนัอยูน่ั่น ฟังจนเบ่ือ จะเทศนไ์ปมากก็กลวั

จะเบื่อเหมือนกนั เพราะมนัฟังมาก แตว่า่จะเอาความสาํเรจ็

นัน้น่ะ ก็ไมรู่ว้า่จะเอาสาํเรจ็อะไร แลว้ความสาํเรจ็นัน้คืออะไร 

ถา้เราจะมาเอาสาํเรจ็ในการท่ีเราจะมาฟังในปัจจบุนั ถา้จะได้

สาํเรจ็เป็นอรหนัตจ์รงิๆ ถา้ไม่กลบับา้นเด๋ียวก็เกิดเดือดรอ้นอีก

หละ ไอท้างบา้นก็จะเดือดรอ้นอีกหละ ก็เพราะอะไร ก็เพราะไม่

กลบับา้น เราก็เพียงแตว่า่มาบวช บวชชั่ววนัหนึง่กบัคืนหนึง่ 

หรอืวา่สองวนักบัสองคืน ก็เพ่ือมนัสาํเรจ็ในขณะนีห้ละ ไม่กลบั 

เด๋ียวก็เกิดโทษอีก อนันีม้นัก็ยาก  

เพราะฉะนัน้ไอค้วามคิดของกิเลสนัน้น่ะ เราก็อย่าเพิ่งไปเช่ือ

มนังา่ย ใหรู้จ้กัลีลาของจิต และลีลาของกิเลสบา้ง และรูจ้กั

อบุายของกิเลสบา้ง เคา้เรยีกวา่มารยาสาไถ หรอืวา่เจา้เลห่ ์มนั

สารพดัเลห่เ์หล่ียมของมนั เราจะประคบัประคองใหม้นัไปในทาง

ท่ีดี ประคบัประคองใหม้นัไปในทางความสงบ มีพระพทุธเจา้มี

ฐานท่ีรองรบั มีพระพทุธเจา้ท่ีจะรองรบัหวัใจเราอยู่ แตม่นัยอม
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ไปซะเม่ือไหร ่จะใหไ้ปหาพระพทุธเจา้และจะเอาพระพทุธเจา้

เขา้มากลา่วเทา่นัน้นะ่ มานกึเท่านัน้ มนัไม่ไดย้อม มนัเอาเรื่อง

อะไรมาคิดก็ไม่รู ้คิดไปไม่เขา้เรื่องเขา้ราว  

บางทีมนัก็คิดนินทาวา่กลา่วคนอ่ืน หาวา่คนนีผิ้ดอยา่งนัน้ 

คนนีถ้กูอย่างนี ้ไปหละ เลยกลายเป็นเรือ่งของคนอ่ืนไป แลว้ก็

ไปเอาผิดของคนอ่ืน แลว้ก็ไปเอาถกูกบัคนอ่ืน ทัง้ๆท่ีวา่ตวัเองนะ่

มนัผิดอยู่ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์แตย่งัไปเอาผิดคนอ่ืน ผิด ๑๐๐ 

เปอรเ์ซ็นตคื์อผิดอย่างไร ก็ใหอ้ยู่กบัพทุโธ ก็ใหอ้ยู่กบั

พระพทุธเจา้ แตม่นัทาํไมถงึวา่ไปเอาเรื่องอ่ืนเขา้มาคิด ทาํไมถึง

ไปคิดเรื่องอ่ืน และไปเพง่โทษคนอ่ืน และไอเ้รื่องของตวัเองซึง่

มนัเดือดรอ้นอยู่ในตวัเองหละ มนัทาํไมหละถึงไม่รู ้และมนัทาํไม

มนัถงึจะไปรูเ้รื่องคนอ่ืน และมนัผิดหรอืมนัถกู  

แทนท่ีมนัจะเขา้ไปสงบอยู่กบัสมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ซึง่

พระองคน์ัน้รอคอยเราอยู่แลว้ คือพระองคน์ัน้น่ะคอยท่ีจะไป

รองรบัเราอยู่ท่ีหวัใจแลว้ แตเ่รานั่นน่ะทาํไมหละ เราไม่เขา้ไปหา

ท่าน แลว้ดนัออกไปขา้งนอก ไปเท่ียวอยูใ่นกลางทะลงทะเลโนน่ 
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ลอ่งเรอืลอ่งแพอยู่โน่น พทุโธอนัท่ีมีอยู่ในหวัใจของเรานีก็้ทาํไม

หละไม่เขา้ไป และทาํไมไม่ไปหา แลว้ดนัไปหาอะไรพระพทุธเจา้

อยู่กลางทะเลหรอืกลางอากาศ แลว้มนัไปทาํไม นั่นหละมนัผิด  

ไอท่ี้มนัถกู ก็เราจะตอ้งมุง่เขา้ไปหาองคพ์ระสมเด็จพระผูมี้

พระภาคเจา้ ก็คือหวัใจของเรา เราก็ตรงเขา้ไปสิ สุปฏปัินโน ก็

คือเป็นผูป้ฏิบติัดี ก็เด๋ียวนีเ้ราก็ปฏิบติัดีแลว้ไม่ใช่หรอื เราเอาคณุ

ของพระอรยิสงฆม์าใชม้ิใช่หรอื เอามาปฏิบติัมิใช่หรอื สปุฏิปัน

โนก็คือการปฏิบติัดี ปฏิบติัอย่างไรหละปฏิบติัดี ก็นั่งขดัสมาธิ

หละ ขาขวาทบัซา้ย แลว้มือขวาทบัมือซา้ย แลว้ก็ตัง้กายของเรา

ก็ตรง หลบัตา อนันีเ้ราปฏิบติัดีแลว้นะ เป็นสปุฏิปันโน คือไม่ได้

ทาํบาปทาํกรรม ไม่ไดท้าํความชั่วอะไรเลย ส่ิงท่ีเราไม่ไดก้ระทาํ

ชั่วในทางกายและทางวาจาของเราก็ไม่ไดพ้ดู และก็ไม่ไดเ้อะอะ

โวยวายอะไร เราอยู่ดว้ยความเงียบ หรอืความสงบภายนอก อนั

นีเ้รยีกวา่สปุฏิปันโนในเบือ้งตน้  

เราปฏิบติัดีตามคณุของพระอรยิสงฆ ์หรอืตามคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ซึง่พระองคน์ัน้มอบใหก้บัพระอรยิสงฆท์ัง้หลาย
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ไดแ้ก่สปุฏิปันโน คือเราไดม้าปฏิบติัดี นบัตัง้แตเ่รามีเจตนาจาก

บา้นมา ท่ีจะมาขอบวชเป็นพราหมณชี์ชั่วครัง้ชั่วคราว ไอเ้จตนา

ตวันัน้ก็เรยีกวา่เจตนาดี ไอค้วามเจตนาดีนั่นแหละมนัก็เป็นสปุฏิ

ฯน่ะ คือการปฏิบติัดีแลว้ และเราก็ไดม้าทาํกายของเรานัน้

ยอมรบัสภาพความเป็นศีลเป็นธรรม คือเรามายอมรบัเอาความ

เป็นศีลเป็นธรรม คือมารบัศีล แลว้ก็มาปฏิบติั และการปฏิบติั

อย่างนีม้นัก็ถือวา่เป็นสปุฏิปันโน สปุฏิปันโนของพวกเรา  

แตส่ปุฏิปันโนของพระอรยิเจา้ทัง้หลายนัน้น่ะ ท่านได้

ปรนิิพพานไปแลว้ ทา่นไม่ไดม้าเก่ียวขอ้ง ท่านไม่ไดม้ายุง่อะไร

กบัเรา อนันีม้นัเป็นเรื่องของพวกเราท่ีจะนาํเอาสปุฏิปันโนมา

เป็นสมบติัของเราชาวพทุธทัง้หลาย ท่ีเราจะตอ้งเอามา เอามา

ปฏิบติั ก็ตอ้งปฏิบติักนัอย่างนีแ้หละ อยา่งท่ีเราไดพ้ากนัปฏิบติั

น่ีก็เรยีกสปุฏิปันโน คือความปฏิบติัดีในเบือ้งตน้  

เม่ือเราปฏิบติัดีในเบือ้งตน้แลว้ อนัดบัตอ่ไป อุชุปฏปัินโน 

อชุปุฏิปันโนน่ีก็ตรงเขา้ไปสิ ตรงเขา้ไปไหนหละ ตรงเขา้ไปทรวง

อก ตรงเขา้ไปหนา้อก ตรงเขา้ไปขา้งใน อยา่ตรงออกนอก น่ี
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เรยีกวา่อชุปุฏิปันโน ตรงเขา้ไปหาเน่ีย หาพทุโธ พระพทุธเจา้อยู่

ขา้งใน! ก็อชุปุฏิปันโนก็ตรงเขา้ไปน่ีสิ จะไปตรงไปไหนหละ ถา้

ตรงไปขา้งนอกมนัก็ไกลไปสิ ก็นบัวนัท่ีจะตอ้งไกลหละถา้เราตรง

ไปขา้งนอก เราตอ้งตรงเขา้ไปน่ี ตรงเขา้ไปอยู่ขา้งในน่ี พระอรยิ

สงฆท์ัง้หลายน่ะทา่นก็คอยเราอยู่ขา้งใน  

น่ีอชุปุฏิปันโน ใหเ้ราตรงเขา้ไปน่ี ตัง้แตป่ลายจมกู ตาม

ลาํคอแลว้ผ่านเขา้ไปในทรวงอก ตรงเขา้ไป ตรงออกมา ตรงเขา้

ไป ตรงออกมาใหต้รงอยู่แคนี่ ้น่ีเรยีกวา่อชุปุฏิปันโน คือเป็นผู้

ปฏิบติัตรง ตรงเขา้ไปหาพระพทุธ ตรงเขา้ไปหาพระธรรม ตรง

เขา้ไปหาพระสงฆ ์ใหต้รงเขา้ไปตรงนีน้ะ ไม่ใช่วา่ตรงไปท่ีอ่ืน  

เราจะไปยกใหแ้ตพ่ระอรยิเจา้ เป็นสมบติัของพระอรยิเจา้ 

เป็นสมบติัของพระอรหตัอรหนัต ์ก็พระอรหตัอรหนัต ์ทา่น

ทัง้หลายเหลา่นัน้ท่านจะมาเก่ียวขอ้งอะไรหละ ท่านไม่ไดม้ายุ่ง

เก่ียว ทา่นสาํเรจ็แลว้ ก็ทา่นปรนิิพพานไปแลว้ ทา่นจะมายุ่ง

อะไรกบัพวกเรา แลว้ทา่นจะมาห่วงอะไรกบัเรา แลว้ท่านจะมา

หวงอะไรหละ ก็สมบติัอนัท่ีทา่นวางเอาไวท่ี้ท่านไดแ้ลว้ ทา่น
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ไม่ไดห้่วง ท่านก็ไม่ไดห้่วง และท่านก็ไม่ไดย้ดึมั่น และท่านก็

ไม่ไดย้ดึมั่นวา่ “เป็นของๆเรา ทา่นทัง้หลายจะเอาไปใชไ้ม่ได”้ 

ไม่ไดว้า่  

ท่านไดม้อบหมายใหพ้วกเราแลว้ เราจะตรงมัย้ ตรงเขา้ไป

หาศีล ตรงเขา้ไปหาธรรมมัย้ ตรงเขา้ไปหาความสงบมัย้ ตรงเขา้

ไปหาความเป็นสมาธิมัย้ เราก็ควรจะตรงเขา้ไปนี ้อยา่ตรง

ออกไปขา้งนอก ถา้ใครอยากเหน็พระอรยิสงฆเจา้ทัง้หลาย อย่า

ไปมองไกล ถา้มองเขา้ไปในหวัใจของตวัเองแลว้ นัน้หละเราจะรู ้

วา่พระอรยิสงฆเจา้ แมก้ระทั่งถงึองคส์มเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ 

พระองคก็์จะตอ้งคอยเราอยูต่รงนัน้ เราก็จะไดเ้ห็นหมด เห็น

พระพทุธเจา้แลว้มนัก็ตอ้งเหน็พระธรรม เม่ือเห็นพระธรรมแลว้

มนัก็ตอ้งเหน็พระสงฆ ์เพราะเราตรงเขา้ไป  

เม่ือเราตรงเขา้ไปแลว้ มนัก็เป็นญายะ (ญายปฏปัินโน) 

ญายะมนัอยู่ตรงไหนหละ คือความเป็นธรรม อะไรมนัจะเป็น

ธรรม ถา้ไม่ใชห่วัอกหวัใจของเราแลว้ แลว้อะไรจะเป็นธรรม ก็

เด๋ียวนีม้าปฏิบติัน่ะ เพ่ืออะไรเป็นธรรม เอาอะไรเป็นธรรม จะ
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เอาดินฟา้อากาศหรอืเป็นธรรม จะเอาวดัหรอืเป็นธรรม จะเอา

วิหารนีห้รอืเป็นธรรม มนัไมใ่ช่ เราไม่ไดห้าอย่างนัน้ เราจะไปหา

อะไรอย่างนัน้น่ะ เราใชม้นัอยู่แลว้ อนันีม้นัเป็นของภายนอก  

เราจะหาธรรมะคือส่ิงท่ีไม่ใชเ่ป็นวตัถ ุดินก็ไม่ใช่ นํา้ก็ไม่ใช่ 

ลมก็ไม่ใช่ ไฟก็ไม่ใช่ อะไรก็ไม่ใช่ทัง้นัน้ เราพากนัมาปฏิบติัน่ะ 

ไม่ใช่วา่จะเอาลมเป็นธรรม ไม่ใช่วา่เอานํา้เป็นธรรม เอาดินเป็น

ธรรม เอาอากาศเอาอะไรเป็นธรรมะ ถา้จะมาปฏิบติัใหอ้ย่างนัน้

เป็นธรรมะ ก็จะมานั่งใหม้นัปวดแขง้ปวดขาทาํไม มานั่งใหม้นั

ปวดแขง้ปวดขาทาํไม มนันั่งใหม้นัเจ็บหลงัเจ็บเอวทาํไม แลว้จะ

มาทรมานตวัใหม้นัลาํบากทาํไม ก็จะใหเ้อาส่ิงนัน้น่ะมาเป็น

ธรรมะ ถา้ไม่หวงัเอาหวัใจตวัเองเป็นธรรมะแลว้ แลว้เราจะมา

ปฏิบติักนัหรอื  

ท่ีเรามาปฏิบติัอยู่เด๋ียวนีก็้คือมุ่งหวงัเอาหวัใจของตวัเอง

นั่นน่ะเป็นธรรมะ มาปรบัปรุงจิตของตวัเองนัน้ใหมี้ธรรมะ และ

ใหเ้กิดขึน้ซึง่ธรรมะ และใหเ้ป็นธรรมะ นัน้มนัก็เป็นญายะ ญา

ยะนะ่มนัอยู่ตรงไหน มนัอยูต่รงนัน้ไม่ใชห่รอื ก็ตรงท่ีเราตอ้งการ
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เน่ีย ตอ้งการธรรมะเน่ีย เพราะธรรมะมนัอยู่ตรงนี ้เราจงึตรงเขา้

ไป เขา้ไปก็เขา้ไปเพ่ือธรรมะ เพ่ือหาธรรมะ แลว้ธรรมะมนัอยู่

ตรงไหน  

เราก็เขา้ใจวา่แต ่“ธรรมะอยู่ท่ีใจๆ” ถา้เราไม่ปรุงจิตและปรุง

ใจของเราใหเ้ป็นธรรมเสียกอ่น แลว้ธรรมะอะไรหละจะไปอยู่ใน

ใจได ้มนัก็มีแตกิ่เลส ท่ีเรามาปรบัปรุงจิตใจของตวัเองนัน้ใหมี้

ความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิซึง่เราจะตรงเขา้ไปนี ้อนันีเ้รยีกวา่

ปรุงจติ ปรุงใจของตัวเองใหเ้ป็นธรรมะ เรียกว่าใหญ้ายะ 

ญายะ น่ะมนัเกิดขึน้ ญายะมนัจะเกิดตรงไหนหละ ถา้ไม่เกิดใน

หวัใจและถา้ไม่มีในหวัใจแลว้มนัจะเป็นญายะท่ีไหนหละ และ

จะไปเป็นธรรมะท่ีไหน  

ถา้ธรรมะนอกหวัใจหละมนัมีความหมายอะไรกบัเรา และ

มนัมีความหมายอะไรกบัใจ มนัไม่ไดมี้ความหมายนะถา้ธรรมะ

นอกหวัใจแลว้ ตอ่เม่ือเราแตกดบัหรอืวา่เราตาย และก็ธรรมะอยู่

ตรงนัน้ หวัใจอยู่ตรงนี ้ก็เม่ือตายแลว้มนัจะวิ่งเขา้ไปหากนังัน้

หรอื มนัไม่ไดใ้ช่อย่างนัน้ เคา้มาปรบัปรุงหวัใจของเรานีใ้หเ้ป็น
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ศีลและเป็นธรรม และใหมี้ธรรมะ ใหเ้ป็นญายะขึน้มาภายใน

ตนเอง  

เราจะมาเจรญิกรรมฐานบทไหนก็ตาม ขอ้ไหนก็ตาม ๔๐ 

ทศันก็์ตาม เทา่ไรทศันก็์ตาม มนัก็มุ่งหวงัเอาหวัใจของเราน่ะ

เป็นญายะ เป็นธรรมะ ไม่ใชว่า่จะเอาหวัใจของเราน่ะไปเป็น

กรรมฐาน และกรรมฐานนั่นคืออะไร กรรมฐานนั่นเราจะถือวา่

คือพระกรรมฐานนั่นหรอื พระกรรมฐานนั่นหรอืเป็นกรรมฐาน 

มนัก็ไม่ใช่อีกหละ กรรมฐานนั่นคือใคร กรรมฐานก็คือพวกเรา

ทัง้หมดนั่นหละ คนทัง้โลกนะ่เป็นกรรมฐาน กรรมฐาน ๕ มนั

อะไร มนัก็เกสา มนัก็โลมา มนัก็นขา มนัก็ทนัตา มนัก็ตโจ ทีนี ้

เรามีมัย้หละ เกสาเราก็มี โลมาเรามีมัย้ ก็มี นขาหละ เลบ็เราก็มี 

ทนัตาหละ ฟันเรามีมัย้ ก็มี ตโจ หนงัหละ ก็หนงัเรามนัก็มี  

ทีนีก้รรมฐานน่ะนะมนัจะไปอยู่กบัพระกรรมฐานนัน้หรอื มนั

ไม่ไดใ้ช่อย่างนัน้ กรรมฐานน่ะมนัอยู่กบัทกุคน คนทกุคนน่ะมนั

เป็นกรรมฐาน คือมนัเป็นฐานท่ีตัง้แห่งการกระทาํความดี อาศยั

กรรมฐานน่ีเป็นท่ีตัง้ ตัง้แห่งการกระทาํงานเพ่ือจิตของเราก็จะ
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ไดม้าทาํงานอยู่ในกรรมฐานคือฐานท่ีตัง้ เม่ือเราทาํไดแ้ลว้ ไม่ใช่

วา่เราจะเอากรรมฐานน่ีไปดว้ย จะไปสวรรคก็์ดี จะไปนิพพานก็

ดี ใครหละบอกเอากรรมฐานไป จะหอบหิว้เอากรรมฐานไป มนั

ไม่ใช่  

ท่านใหเ้อาส่ิงเหลา่นีม้าพนิิจพิจารณา มาดวูา่เป็นของ

ปฏิกลูน่าเกลียดโสโครก แลว้พิจารณาใหม้นัลกึซึง้เขา้ไป อะไร

มนัเป็นของท่ีมั่นคง และตลอดถึงความสวยความงาม ความดี

ความเดน่ มาพิจารณาในรูปกรรมฐานนีแ้ลว้ ไอเ้จา้ของผูค้รอง

กรรมฐานนัน้ มนัจะไดเ้กิดความเบ่ือหน่าย เพ่ือความเบ่ือหนา่ย

ของกรรมฐาน ท่ีวา่ใหม้าพิจารณากายคตาสต ิพิจารณา

รา่งกายของตวัเองเป็นอยา่งนัน้ๆ ก็ไม่ใช่วา่จะเอารา่งกายน่ะไป

พระนิพพาน ไปอา้งพระนิพพาน แมแ้ตส่วรรคเ์คา้ก็ไม่ไดเ้อาน่ะ 

ไม่วา่แตนิ่พพานน่ะ สวรรคเ์คา้ก็ไม่ยอมรบั ไม่ไดเ้อาไปทัง้นัน้  

แตก็่หากเป็นฐานท่ีตัง้แหง่การกระทาํความดีเพ่ือความท่ีจะ

เป็นไปแห่งพระนิพพาน ก็คือตอ้งละกรรมฐานทัง้หมด จะ

กรรมฐานชนิดใดก็ตาม ละใหห้มด มารูใ้หห้มด มาเห็นใหห้มด 
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และเขา้ใจใหห้มด กรรมฐานเหลา่นีต้กอยู่ในความเป็นอนิจจงั 

ทกุขงั เป็นทกุขท์ัง้นัน้เป็นอนตัตา ตลอดถงึความไมส่วยไม่งาม 

ทัง้ท่ีเป็นของปฏิกลูน่าเกลียด  

พิจารณาไดม้ัย้ พิจารณาวา่กรรมฐานเป็นของน่าเกลียด มนั

ไม่ไดซ้กัคน มนัมีแตค่วามสวยความงามกนัทัง้นัน้ คิดแลว้ก็สวย

ก็งาม เอา้ เกิดความรกัความชอบในกรรมฐานนัน้อีก ทีนีจ้ะไป

ละกรรมฐานมนัก็เลยละไม่ลง ตกลงก็อยู่ในกรรมฐานนั่น 

กรรมฐานก็พาเกิด พาเป็น พาตาย พาทกุข ์พายากลาํบาก มนัก็

ของเก่าน่ีหละ มาก็มากรรมฐานของเก่า เผาก็เผากรรมฐานของ

เก่า ไปก็ไปเอากรรมฐานอนัเก่า ก็ไปพิจารณากรรมฐานอนัเกา่ 

มนัก็ไม่ไดอี้กเพราะมนัไม่ไดเ้ขา้ใจ  

ท่านใหล้ะ พระพทุธเจา้ไม่ใหเ้อาทัง้นัน้ แมพ้ระองคท์า่นก็

ไม่ไดเ้อาสงัขารของพระองคไ์ปดว้ย พระวรกายของพระองคก็์

ไม่ไดเ้อาไปดว้ย เขาเอาไปถวายพระเพลิง อยู่กรุงกสิุนารา ท่าน

ก็ทิง้เอาไวน้ัน้น่ะ จะเอาไปไหนก็เอาไปเถอะ ทาํยงัก็ทาํไปเถอะ 

ขา้ไม่ไดห้่วงแลว้ พระอรยิสงฆส์าวกของพระพทุธเจา้ก็
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เหมือนกนั ไมไ่ดเ้อาอะไรไปดว้ย ท่านทิง้หมดและท่านวางหมด 

ท่านไม่ไดเ้อาทัง้นัน้ นัน้น่ะกรรมฐานนะ่  

เราอย่าไปยกใหพ้ระกรรมฐาน ตวัของเรา ทัง้หญิง ทัง้ชาย 

ทัง้เฒา่ ทัง้แก่ ทัง้เด็ก ทัง้เลก็ ทัง้หนุ่ม ทัง้สาว พระเลก็เณรนอ้ย 

พระเลก็พระแก่อะไร พระกรรมฐานทัง้นัน้ แตเ่ราจะทาํกรรมฐาน

น่ีใหเ้ป็นประโยชนย์งัไง นัน้หละ ญายปฏปัินโน ก็จะเขา้ไป ก็

เขา้ไปตัง้ในกรรมฐาน แลว้มนัก็จะไปดกูรรมฐานน่ีแหละ 

กรรมฐานขา้งในมนัมีอะไร มีตบัมีไต มีไสมี้พงุ มีนํา้เลือด

นํา้เหลือง มีอาหารใหม่ อาหารเกา่ มีสารพดั นั่น! น่ีหละเขา้ไป

หากรรมฐาน ญายะน่ีเขา้ไปหากรรมฐาน ก็กรรมฐานน่ี ความ

เป็นกรรมฐาน ความรู้กรรมฐาน ความเหน็ในกรรมฐาน

น้ันหละเป็นญายะ นัน้หละเป็นธรรมะ  

เม่ือไดธ้รรมะ ไดค้วามรู ้ปัญญาขึน้มาแลว้ ไอเ้จา้ของผู้

ครองสงัขารมารน่ะ มนัก็เลยสลดั สละกรรมฐาน เม่ือสละ

กรรมฐานแลว้ ทิง้ไปแลว้ มนัก็เลยเป็นสามีจปิฏปัินโน นั่น มนั

ก็เป็นธรรมสิ ธรรมมนัก็เป็นชอบ ทาํโดยชอบ หรอืวา่ความชอบ
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ธรรม เป็นผูป้ฏิบติัชอบ มนัก็ชอบหละสิ มนัหมดแลว้ มนัละ

หมดแลว้ มนัทิง้หมดแลว้ ทิง้สงัขาร ทิง้รูป ทิง้นาม  

มนัไม่ไดใ้ช่รูปใช่นามอยู่นั่น เด๋ียวก็รูป เด๋ียวก็นาม ก็วา่กนั

อยู่น่ี น่ีก็รูป น่ีก็นาม น่ีก็รูปธรรม น่ีก็นามธรรม มนัก็ไดแ้คว่า่ 

แลว้วา่แลว้มนัไปไหนหละ ก็ไม่เห็นใครไปท่ีไหน ก็ไดแ้ตอ่า้งกนั

อยู่นั่น อนันัน้ก็รูปธรรม อนันีก็้นามธรรม รูปธรรม นามธรรม ก็ได้

แตว่า่กนั ไอกิ้เลสมนัอยู่ในรูปธรรม นามธรรม มนัทาํไมไม่ด ูเจา้

โลภ เจา้โกรธ เจา้หลง เจา้อวิชชามานะทฐิิ ไอม้นัหลงใหลอยูน่ั่น

มนัทาํไมไม่ด ูแลว้มนัทาํไม๊ มนัจะวา่แตรู่ปธรรม นามธรรม  

แลว้ก็มาวา่แตค่าํบรกิรรมอยู่นั่นแหละ วา่แต ่พทุโธ ธมัโม 

สงัโฆ วา่ยบุหนอพองหนอ สมัมาอรหงั ก็เลยไปอา้งคาํบรกิรรม

กนั เอาคาํบรกิรรมมาอา้งกนัวา่คาํบรกิรรมอย่างนัน้ถกู คาํ

บรกิรรมอย่างนัน้ผิด เอาหละ ไปเอาผิดเอาถกูกบัคาํท่ีนกึและ

ท่ีวา่ ไอห้วัใจตวัเองน่ะมนัผิดหละ ผิดจากความสงบนะ่ ผิดจาก

ความเป็นสมาธิคือความตัง้ใจมั่นในกรรมฐาน ความท่ีจะตรง

เขา้ไปหาญายปฏิปันโน ความเป็นธรรม เพ่ือจะไดส้ามีจิปฏิปัน



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 25 
 

โนขึน้มา แลว้มนัไม่ไดไ้ปคิดไปนกึอะไรเลย เอาแคค่าํนกึหรอื

คาํพดูคาํบรกิรรมเท่านัน้มาอา้งกนัวา่ผิดหรอืถกู ทัง้ท่ีหวัใจของ

ตวัเองหาความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิอะไรไม่มีเลย แลว้ก็มาอา้ง

กนัเพียงแคน่ัน้  

กิเลสน่ะมนัหุม้อยู่แลว้ ปิดบงัอยู่แลว้ เลิกถอนออกจากกิเลส

ไม่ได ้แลว้ก็มาสาํคญัวา่ตวัเองถกู และสาํคญัวา่คนอ่ืนผิด แลว้ก็

ไปหาเพง่โทษคนอ่ืน นั่น มนันอกกรรมฐานไปแลว้ ทัง้ท่ีตวัเอง

นัน้หาความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิ เพ่ือจะไดเ้กิดปัญญาญาณ 

หรอืวา่ความรูอ้นัท่ีมนัจะเกิดขึน้โดยอตัโนมติั ท่ีจิตของเราจะได้

เกิดธรรมะ เพ่ือจะไดเ้กิดความรูเ้องเห็นเองขึน้มาน่ะ เคา้เรยีกวา่

สันทฏิฐิโก ผู้ปฏบิัตดิแีล้วก็จะต้องรู้เองเหน็เอง ไอธ้รรมะขอ้

นีห้ละมนัไม่มีใครได ้แลว้มนัมีแตพ่ดูกนั พดูกนัและก็คิดกนันกึ

กนั อนันัน้มนัได ้แตจ่ะใหม้นัเกิดขึน้จากจิตจากใจตวัเองจรงิๆ 

แลว้ก็รูเ้องเห็นเองขึน้มาจรงิๆ มนัไม่มี มนัไม่มีเลย  

แมก้ระทั่งถึงวา่ความสงบเพียงเลก็นอ้ยเทา่นัน้ แลว้มนัก็ยงั

หายาก ท่ีนีเ้ราจะเอาธรรมะอนัท่ีมนัเกิดขึน้ในตวัเองไดท่ี้ไหน ท่ี
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เราไดพ้ากนัมาวา่วา่สนัทิฏฐิโก ผูป้ฏิบติัดีแลว้ย่อมรูเ้องและเหน็

เอง น่ี คาํแปลออกมานะ่ ไมใ่ช่วา่พระพทุธเจา้จะใหม้าวา่อย่าง

เดียว และใหม้าสวดอย่างเดียว สวดแลว้ก็จะแลว้ไป แลว้มนัรู ้

เองเหน็เองมัย้ มนัก็อย่างเดิม ไอส้วดน่ะมนัสวดได ้แตส่ิ่งท่ีมนั

จะเกิดจะรูจ้ะมีขึน้มาดว้ยการภาวนาเรานะ่มนัมีอะไรบา้ง  

ท่ีเราเรยีกวา่ภาวนา ภาวนาน่ะแปลวา่อะไร เราเขา้ใจกนั

ไหมหละท่ีวา่มาภาวนาๆ แปลกนัไดห้รอืยงั และความหมายเป็น

ยงัไง ภาวนานัน้น่ะแปลวา่ทาํใหเ้กิดใหมี้ขึน้ หรอืวา่แปลวา่เจรญิ 

นั่นหละเขาเรยีกวา่ภาวนา ความเจรญินัน้น่ะยงัไมมี่ และก็ยงัมา

ทาํความเจรญิใหเ้กิดใหมี้ขึน้ ความสงบยงัไม่มี มาทาํความสงบ

ใหเ้กิดใหมี้ขึน้ สมาธิยงัไม่มี มาภาวนานั่นน่ะทาํใหเ้กิดใหมี้

สมาธิขึน้ ปัญญาไม่มีก็มาทาํใหเ้กิดใหมี้ขึน้ และก็ใหเ้จรญิขึน้ 

นัน้หละเคา้เรยีกวา่ภาวนา แลว้มานั่งหลบัตานั่งขดัสมาธิ ก็เจ็บ

แขง้เจ็บขา ปวดหลงัปวดเอวจะเป็นจะตาย ก็ถือวา่ตวัเอง

ภาวนา ความหมายก็เลยเอาแคเ่จ็บขา ความหมายก็เลยเอาแค่
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ปวดเอว ความหมายก็เลยแคเ่อาง่วงหลบัง่วงนอน นั่น มนัไม่ใช่

เอาความหมายแคนี่ ้ 

ความหมายของการภาวนานัน้น่ะ ใหค้วามเจรญินัน้ใหเ้กิด

ใหมี้ขึน้ ยงัความเจรญิใหเ้กิดใหมี้ขึน้ เจรญิในมรรค เจรญิในผล 

เจรญิในความสงบ เจรญิในสมาธิ เจรญิในความสขุ นัน้หละเคา้

เรยีกวา่ภาวนา มาหานั่งเจบ็แขง้เจ็บขาก็หาวา่ภาวนา มนัวา่นะ่

มนัวา่ได ้แตผ่ลสาํหรบัท่ีจะมารองรบัของการกระทาํนัน้น่ะ มนั

ยงัไม่มี มนัก็มีหรอก มีแบบเจ็บขาน่ะ กบัเม่ือย กบัราํคาญ กบั

ง่วงนอน อนันัน้มนัมี แตค่วามเจรญิในจิตในใจและความสงบตัง้

มั่นเป็นสมาธิอนัเป็นท่ีรบัรองของการภาวนา มนัไม่มีน่ะ  

ทีนีเ้ราจะเอาอะไรเป็นส่ิงรบัรองของการกระทาํของพวกเรา 

และเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องอา้ง วา่เราไดร้บัผลอย่างนี ้ๆ  มนัก็

ไม่มี มนัไดแ้ตย่กบญุใหก้นัเท่านัน้หละ วา่มนัเป็นบญุก็วา่เป็น

บญุไปหม๊ด ไมรู่ว้า่อะไรบญุ บญุยงัไงก็ไมรู่ ้บญุอยู่ท่ีไหนก็ไม่รู ้

เหมาใหก้นัไปเลย คือมนัง่าย มนัยกใหก้นัง่ายๆ แตส่ว่นความ

เจรญิในทางดา้นจิตดา้นใจอนัซึง่เราภาวนาท่ีจะใหม้นัเกิดและมี
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ขึน้ในตวัเอง สงบก็ใหม้นัสงบจรงิๆ สมาธิก็ใหม้นัสมาธิจรงิๆ ให้

มนัตัง้มั่นจรงิๆ  

อย่าไปสมมติุวา่มนัเป็นชัน้นัน้ๆเถอะ ขัน้นัน้ขัน้นี ้อย่าไป

สมมติุมนัเถอะ อะไรก็ปลอ่ยใหม้นัลงไปเถอะ มนัจะลงไปไหนก็

ใหม้นัลงไปเถอะ เด๋ียวก็ไปสมมติุวา่น่ีขณิกะ อา้ว น่ี อปุจาระ

บา้ง อนันีอ้ปัปนาบา้ง ก็ไปเอาอยู่นั่นหละ สมมติุก็ไปอา้งกนัอยู่

นั่นหละ ไม่รูว้า่มนัเป็นหรอืไม่เป็นไม่รู ้อปัปนา หรอืวา่อปุจาระ 

หรอืวา่ขณิก ไม่รูท้ัง้นัน้หละ มนัไปเหมาอยูน่ั่นน่ะ วนเวยีนอา้ง

กนัอยูน่ัน้น่ะ ทัง้ๆท่ีจิตของตวัเองไม่ยอมลง ไม่ยอมสงบ  

แลว้ก็ไปอา้งขณิกะ แลว้ก็ไปอา้งวา่อปุจาระ แลว้ก็ไปอา้ง

วา่อปัปนาบา้ง ก็ถา้มนัเป็นจรงิๆมนัจะไปอา้งอะไร มนัไม่ไดอ้วด

ไดอ้า้งหรอกถา้มนัเป็นจรงิๆ โอ ๋มนัระวงัซะใหดี้ มนั

ประคบัประคองตวัของมนัน่ะดีท่ีสดุ รกัษาตวัมนัดีท่ีสดุ เพราะ

มนัดีแลว้ มนัรกัษาความดีในตวัเอง เหมือนเกลือนั่นน่ะรกัษา

ความเค็ม มนัไม่อยากท่ีจะไปอวดไปอา้ง มนัไม่อยากท่ีจะไปติ

ปากใหอ้ะไรหรอกถา้มนัไม่ไดมี้ใครท่ีจะมารบัรู ้และพดูเขา้ไป
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แลว้ถา้มนัไม่รูเ้รื่องกนั เคา้จะไปพดูทาํไม มนัไม่ไดส้น มนัรูข้อง

มนัคนเดียว มนัเหน็ของมนัคนเดียว มนัเขา้ใจของมนัคนเดียว 

มนัสขุของมนัคนเดียวสิ และคนอ่ืนมนัจะมาแย่งไดย้งัไงหละ 

ตอ่เม่ือจิตเรามีความสงบสขุเป็นสมาธิแลว้ ใครจะมาแยง่ ใคร

หละจะมาเอาหวัใจเราไปได ้มนัไม่มีทาง มนัเป็นเรื่องของเรื่อง 

เรื่องของเราเฉพาะ  

แมก้ระทั่งถึงความรูค้วามเหน็อนัซึง่เราเหน็ภายใน ซึง่มนั

เป็นของแปลกซึง่เรยีกวา่ เอหปัิสสโิก ควรเรยีกใหม้าด ูท่ี

พระพทุธเจา้บอกวา่ควรเรยีกใหม้าด ูเพราะอะไร เพราะมนัเป็น

ของแปลก มนัแปลกและมนัไม่มีหรอกในโลก โลกท่ีเราตา

เห็นน่ะมนัไมมี่หรอก มนัเป็นของแปลกประหลาดซึง่เราไม่คิดวา่

มนัจะมีจะเป็นได ้แตม่นัมีไดเ้ป็นได ้มนัเป็นของแปลกๆ ก็ไดแ้ก่

ความดีทัง้หลายซึง่มนัมีในตวัจิต ซึง่จิตมนัมีความดีในตวัเอง 

มนัเป็นของแปลก  

น่ีแหละ พระพทุธเจา้เรยีกใหม้าด ูซึง่เรยีกวา่ เอหิปัสสิโก 

ไม่ใช่วา่จะเอามาสวดอยา่งเดียวนะ ทา่นบอกวา่ใหเ้รยีกเอามาด ู
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ก็เรยีกไหน ก็เรยีกหวัใจตวัเองนัน้หละ อชุปุฏิปันโนก็ตรงเขา้ไป 

ญายปฏิปันโนก็เขา้ไปหาธรรมนั่นหละ นั่นหละเรยีกเขา้ไปด ู

สามีจิปฏิปันโนนั่น เป็นของแปลกหละ เรื่องมรรค เรื่องผล เรื่อง

อะไรตอ่อะไรตา่งๆนานาประการ กิเลสของเราทัง้หลายนบัตัง้แต่

ความโลภ ความโกรธ ความหลง อวิชชา ตณัหา มานะ ทฐิิ พวก

กามราคะอะไรตอ่อะไรเน่ีย โอย้ มนัแสดงออกใหห้มด มนัเหน็

หมดหละ มนัรูห้มดวา่กิเลสอนันีม้นัลกัษณะอย่างนี ้หนา้ตามนั

เป็นอยา่งนี ้ความโลภเป็นอย่างนี ้ความโกรธ ความหลงเป็น

อย่างนี ้มนัก็จะตอ้งเขา้ไปดซูะก่อนซ ิมนัก็จะตอ้งเขา้ใจซะก่อน

สิ  

อยู่ๆก็จะทิง้มนัไปเลยวา่มนักิเลสเป็นยงัไงก็ไม่รู ้ก็จะไปทิง้

กิเลส ไดย้ินแตช่ื่อวา่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง เห็นวา่

มนัทกุขม์นัยาก เคา้วา่ไม่ดีก็จะทิง้ มนัจะไปทิง้ไดย้งัไง มนัยอม

ไหมหละ กิเลสมนัไม่ไดย้อมใครนะ อยา่คิดวา่มนัยอมเราง่ายๆ

นะ เหมือนกบัพระเทศนน์ะ่ มนังา่ยนะ ถา้ใจเรากบักิเลสมนัไม่
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ยอมท่ีจะออกจากกนันะ เช่ือง่ายๆไม่ไดน้ะ นัน้หละตวัหลงอีก

หละ  

มนัตอ้งทาํความเขา้ใจใหม้นัลกึซึง้ สขุมุคมัภีรภาพซะกอ่นสิ 

ทาํความสงบในจิตในใจของตวัเองใหต้ัง้มั่นเป็นสมาธิซะก่อนสิ 

กิเลสทัง้หลายท่ีมนัจะมายั่วยวนหรอืผลกัดนัใหม้า

กระทบกระทั่ง จิตมนัก็ไม่ไดห้วั่นไหว มนัไม่ไดห้วั่นไหวกบั

อารมณ ์มนัไมไ่ดห้วั่นไหวกบัส่ิงท่ีมนัรูม้นัเหน็ และส่ิงท่ีจะมา

หลอกลวง  

แมก้ระทั่งถึงความอยาก ความอะไรท่ีมนัจะมาหลอกลวงทาํ

ใหเ้ราอยากอย่างนัน้อย่างนี ้มนัก็ไม่ไดห้วั่นไหวตาม แมก้ระทั่ง

ถึงความโกรธ ความโมโหโทโส เม่ือจติมนัตัง้มั่น เม่ือมนักระทบ

กบัอารมณบ์างอย่าง ก็เม่ือมนัตัง้มั่นเป็นสมาธิแลว้มนัสงบแลว้ 

มนัจะแสดงออกมาไดย้งัไง เรารูเ้ท่าเอาทนัแลว้ เราสงบระงบัมนั

ไดแ้ลว้ มนัจะแสดงอะไรออกมาไดอ้ย่างไร มนัไม่ไดห้วั่นไหว

ตาม มนัจะไปหลงกบัรูป กบัเสียง กบักล่ิน กบัรส ท่ีมนัเหน็ดว้ย
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ตา และรูด้ว้ยห ูท่ีจะไปรกัไปชอบวา่มนัสวยมนังาม คิดอยากจะ

เอามาอย่างนัน้อย่างนี ้แลว้มนัจะไปหลงยงัไง  

ก็เม่ือมนัรูแ้ลว้มนัเพง่เขา้ไปอย่างนี ้มนัก็มีแตพ่วกกระดกู

นั่นน่ะ พวกกรรมฐาน และเป็นของปฏิกลูน่าเกลียดโสโครก ถา้

มนัเห็นแลว้ เห็นตวัเองยงัไง ก็เห็นคนอ่ืนมนัก็ตอ้งเป็นอยา่งนัน้ 

เพราะคนอ่ืนกบัเรามนัก็อนัเดียวกนั เรากบัคนอ่ืนมนัก็อนั

เดียวกนั เหน็เรามนัก็เหน็เขา แลว้มนัจะไปหลงยงัไง มนัเหน็

ในทางจิตกบัเห็นในทางตากบัความคิดน่ีมนัผิดกนันะ  

ขอใหม้นัสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิดเูถอะ มนัจะเป็นอยา่งไร 

ความรูอ้นัท่ีมนัจะเกิดขึน้ภายในมนัจะเป็นอยา่งไร ขอใหม้นั

เป็นมาซะก่อนเถอะ ความรูแ้ละความเหน็มนัจะผิดกนั มนัเป็น

คนละอย่าง มนัไม่ไดเ้หมือนกนัหรอก และมนัเห็นมนัก็ไม่ใช่วา่

เห็นเพ่ือเป็นทกุข ์และมนัจะไปเดือดรอ้นกบัส่ิงท่ีมนัไดเ้หน็ไดย้ิน

ไดฟั้งอะไรมา มนัเหน็ดว้ยความสขุ และมนัเหน็ดว้ยความเยือก

เย็น เหน็ดว้ยความสงบ ส่ิงเหลา่นัน้ท่ีจะมารบกวนจิต เพ่ือจะให้
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จิตของเราหลงใหลใฝ่ฝันไปตามมนั มนัไมไ่ดต้ามแลว้ ก็ตาม

อะไรหละ มนัตัง้มั่นแลว้ จิตมนัมั่นแลว้  

เม่ือมนัมั่นหละมนัจะเป็นอปุจาระหรอือปัปนา ก็เรื่องของ

มนัละเวย้ ก็ใหม้นัเป็นซะกอ่น วา่มนัเป็นอปุจาระหรอืวา่เป็น

อปัปนา หรอืวา่มนัจะมั่งคงโดยวิธีไหนก็ตาม มนัเป็นไปซะก่อนสิ

จงึคอ่ยวา่มนัทีหลงั  

เอะอะเราไปวา่มนัก่อนน่ะ พอมีอะไรมาปุ๊ บ “เอา้! อปุจาระ” 

เอะอะมาก่อน “เอา้! ขณิกะ” เอา้! ถา้ลงไปนะ “เอา้! เป็นอปัป

นา เอา้! หลงนะ” แลว้กนั ไม่มีทางได ้แลว้ไปทกักนัก็ทกัในทาง

ผิด ทัง้ๆท่ีคนนัน้มนัจะไปถกูอยู่แลว้ แลว้ก็ไปหาวา่ผิดอีก ก็วา่

ผิดแลว้มนัก็เลิกสิ ไม่ทาํอะ้ อนันีม้นัผิด เพราะคนนัน้เคา้วา่ผิด 

จาํเป็นก็เลยไม่เอา ก็ไปหาทางอ่ืนอีกน่ะ หาไปหามามนัก็เลย

ของเก่าอีกนั่นนะ เอาไปมาก็เลยไม่รูจ้กัวา่อะไรเป็นอะไร 

เสียเวลา  

นั่น ชีวิตมนัก็หมดไป วนัคืนมนัก็หมดไปอะไรไป เด๋ียวก็ตาย

ซะ เลยไม่ไดเ้รือ่งอะไร ก็เพราะมนัยุ่งกนัก็ยุ่งกนัอยา่งเนีย้หละ 
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ยุ่งกนัในเรื่องการปฏิบติัเน่ีย ยุ่งในเรื่องจิต มนัไม่รูว้า่มนัเป็น

สมาธิยงัไง มนัสงบยงัไง มนัสงบมาแลว้มนัจะเป็นยงัไง ผลของ

ความสงบเป็นยงัไง ผลของสมาธิเป็นยงัไง ญาณมนัเกิดยงัไง 

ฌานมนัเป็นยงัไง สมาธิเป็นยงัไง มนัก็ไม่รูอี้กหละ ก็ไดแ้ตแ่ค่

บอกกนัอยูน่ั่นน่ะ เอา้ วา่พทุโธนะ พทุโธเป็นอย่างนัน้ พทุโธเป็น

อย่างนี ้ไปเรือ่ยเป่ือยนะ่  

แลว้ความสงบในความเป็นพทุโธนะ่มนัเป็นยงัไง แลว้วา่พทุ

โธมนัจะสงบอย่างไร ในสงบมีอะไรเกิดขึน้ แลว้มีใครบอกใคร

เลา่ ไม่มี! มีแตบ่อกใหว้า่ตะพดึตะพือ วา่แลว้ก็ไม่รูจ้ะวา่ไปไหน 

ไม่รูม้นัไดอ้ะไร ก็ไดแ้ตว่า่ แคช่า้งกระพรบิหงูแูลบลิน้ แคน่ัน้

แหละ ก็ปรากฏนิดหน่อย เอา้ กลวัผิด ไม่เอา เอาใหม่ ตัง้อยู่

เรื่อยน่ะตัง้ตน้ อยู่แตแ่คต่น้นะ่ ปลายไม่ถึง ถา้แบบนีห้ละ ทาํไป

เถอะชาตินีท้ัง้ชาติ ไอธ้รรมะท่ีวา่อยู่ในใจๆ ไม่มีทางท่ีจะตอ้ง

เจอ  

ก็มีแตว่า่เหมาใหก้นัเทา่นัน้หละ ไอเ้หมานะ่มนัไดอ้ยู่วา่ 

“ธรรมะอยู่ท่ีใจ”นะ อะไรก็อยูท่ี่ใจนะ มนัจะมีธรรมะอยู่แตใ่นใจ 
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ใจมนัมีแตธ่รรมะอย่างเดียวเม่ือไหร ่ไอกิ้เลสหละมนัจะไม่มีเชียว

หรอื ทาํไมถงึวา่เอาแตธ่รรมะอยู่ท่ีใจ และใจนัน้ก็เต็มไปดว้ย

ธรรมะ แตกิ่เลสน่ะมนัเต็มในหวัใจทาํไมไมว่า่ แลว้ไปยกแตธ่รรม

ใหม้นั แตกิ่เลสหละทาํไมหละ มนัเต็มอยูแ่ลว้ ไม่อายกิเลสบา้ง

หรอื วา่ธรรมะอยู่ท่ีใจนั่น เอย๋ยย กิเลสมนัหวัเราะ หวัเราะ “เออ 

วา่ไปเถอะ มนัวา่ ธรรมะอยูท่ี่ใจ แคน่ัน้ อย่าไปทาํนะ ใจของ

เจา้นะ่เป็นธรรมะแลว้ มีธรรมะแลว้ อยา่ไปทาํ” กิเลสมนัก็เลย

หวัเราะนะ่ ดีแลว้ ไปเหมาใหม้นัหมด  

แทท่ี้จรงิกิเลสน่ะมนัเต็มอยู่ในหวัใจ คือกิเลสมนัเต็มท่ีใจ มนั

ไม่มีใครวา่ เจา้โลภ เจา้โกรธ เจา้หลง เจา้อวิชชา เจา้ตณัหา เจา้

มานะทิฐิ อะไร มนัเต็มอยูม่ใิช่หรอื จะไปยกแตธ่รรมะใหม้นั

อย่างเดียว มนัก็ไดใ้จกิเลส ถา้เราไม่รูส่ิ้งเหลา่นีซ้ะก่อน เราจะ

ภาวนาไปมนัจะไดเ้รื่องอะไร อะไรมนัจะเกิดขึน้และผลลพัธ์

ผลเสีย ผลไดผ้ลเสียมนัจะเป็นยงัไง ก็ไม่รูเ้รื่องอีกหละ  

ภาวนากนัตะพดึตะพือ เขา้ป่าเขา้ดง ภเูขาเหลา่กา เขา้ถํา้

เขาเหว ป่าโนน่ป่าเน่ีย ไป๊เรื่อย! ตากแดดตากลมไป แตว่า่อะไร
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หละมนัเป็นผลลพัธ ์และไดอ้ะไรมา ก็ไม่รูเ้รื่องอีก ก็ไปยกธรรมะ

ใหอ้ยู่ท่ีใจ ทัง้ๆท่ีกิเลสนะ่มนัพาไปนะ มนัก็วา่ไอน้ั่นอยู่ตรงนัน้ 

เออ มนัจะดีอย่างนัน้ ก็ไปซะเวย้ ก็พากนัไป ไปแลว้ก็ โอย้ มนัไม่

ดีอย่างนัน้อยา่งนี ้เอา้ หนีอีกหละ ธรรมะหรอืกิเลส มนักิเลส มนั

ก็ไม่รูอี้ก เราจะไปยกไม่ได ้กอ่นท่ีเราจะยก หรอืก่อนท่ีเราจะวา่ก็

ขอใหพ้ากนัพนิิจพิจารณาใหแ้ยบคายเสียก่อน ใหล้ะเอียดลกึซึง้

สขุมุคมัภีรภาพเสียก่อน  

อย่าไปเอาคาํของพระพทุธเจา้นั่นมาวา่ ถา้พระพทุธเจา้วา่ 

ไม่ผิด ถา้พระอรหนัตาเจา้ทัง้หลายวา่ ไมผิ่ด แตพ่วกเราวา่ ผิด

ครึง่หนึง่ถกูครึง่หนึ่ง หรอือาจจะผิดเต็ม ๑๐๐ เปอรเ์ซ็นตก็์ได ้คิด

ใหดี้นะ พิจารณากนับา้ง เรือ่งของการภาวนา ก็อย่าคิดแตว่า่ไป

ภาวนาดี ก็เหน็เคา้วา่ดีก็จะดีไปหมด ถา้เวลามนัเป็นบา้มาหละ 

แลว้มนัดีไหมละ ไปภาวนาแทนท่ีจะไดดี้ กลบัมาไดบ้า้เอามาหา

หมู่หาพวก เอาบา้มาเป็นของฝาก แลว้มนัดีหรอือยา่งนัน้ ทัง้ๆท่ี

ของดีของวิเศษ ของท่ีมีคณุคา่แตเ่ม่ือไปทาํแลว้นะ่ เอาบา้มา

มนัดีไหมหละ มนัอายมัย้ ถา้ของดีทาํไมถงึเป็นบา้  
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แลว้มนัน่าคิด ก็เพราะเรามนัไม่เขา้ใจนั่นหละ เขา้ใจวา่

ธรรมะมนัอยูท่ี่ใจอย่างเดียว มนัไม่ไดน้กึถึงกิเลสวา่มนัอยู่ท่ีใจ 

พอวา่ธรรมะอยู่ท่ีใจ พอเขา้ไปเท่านัน้หละ กิเลสมนัก็เลน่งาน

เท่านัน้หละ น่ีหรอืวา่ธรรมะท่ีใจ ทาํใหเ้กิดวิปรติขึน้มานะ่ บา้

ครึง่ดีครึง่ แน่ะ! มนัควรคิดนะ เราจะไปคิดอย่างเดียว การสอน

คน หรอืการพดูกบัคน หรอืการพิจารณาธรรมะ ตอ้งอา่นใหม้นั

รอบคอบ  

คาํสอนของพระพทุธเจา้ไม่ไดเ้ถียงหรอก ท่านกลา่วมาน่ะ

มนัดีหมดและถกูหมด แตล่ะบทแตล่ะคาํ แตว่า่ใจของเรานั่นซ ิ

กายของเรานั่นซิ วาจาเราสิ เราจะประคบัประคองกาย วาจา 

จิตของเราใหต้รงกบัคาํสอนของพระพทุธเจา้นั่นไดห้รอืไม่ มนัยงั

ไกลอยู่นะ มนัไดแ้คส่งัคม ความสงัคมมนัอยู่ในวงการของ

ศีลธรรม อาศยัวา่ความเป็นระเบียบและมีความเกรงกลวัในศีล

ในธรรมเทา่นัน้ ในบาปในกรรม แลว้ก็พากนัอยู่ดว้ยความสนัติ

ในสงัคมเท่านัน้  
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แตว่า่สนัติในทางจิตนั่นนะ่ จติตวิเวก มนัไม่มี มนัมีแตแ่ค่

กายวิเวก และวจีวเิวกคือเด๋ียวนี ้กายวิเวกมนัก็อยูก่นัเงียบ วจี

วิเวก เงียบ ไมไ่ดพ้ดู แตจ่ิตตวิเวกน่ะสิ มนัอยู่ท่ีไหนไม่รู ้ไอค้วาม

วิเวกในทางจตินะสิมนัยาก ก็เพราะเรานั่นหละมนัไม่เขา้ใจ 

ความไม่เขา้ใจน่ีแหละมนัจงึเป็นปัญหาในการปฏิบติัธรรม ทาํให้

เราเน่ินชา้ และทาํใหเ้ราไดเ้สียเวลาท่ีจะดาํเนิน ท่ีจะใหจ้ิตของ

เรามนักา้วหนา้เขา้ไปสูค่วามสขุอนัแทจ้รงิ เหมือนกบักาํแพงนั่น

มาปิดบงั มากีดกัน้กนัจิตของเราไม่ใหบ้รรล ุก็ความลงัเลสงสยั

คือความไม่เขา้ใจ  

น่ีหละเรื่องของการภาวนา ถา้เราไม่เขา้ใจเสียก่อนหละ เม่ือ

มนัเป็นมาหละ ก็ไม่รูว้า่มนัเป็นอีกหละ เม่ือมนัสงบก็ไม่รูว้า่มนั

สงบอีกหละ ก็หาวา่ ไปไม่เขา้เรื่องอีก ก็เลยไม่ทาํตอ่อีก ก็เม่ือไม่

ทาํตอ่มนัก็หายหละสิ ก็เพราะอะไร ก็เพราะไม่รู ้ไอค้วามสงบก็

จะใหม้นัเป็นดีไปเลยทีเดียว ไอเ้รื่องของคนคิดน่ะ จะคิดวา่จะให้

มนัเป็นอปัปนาสมาธิ ก็จะใหปั้ญญาญาณเกิดขึน้มาทนัที และ

เม่ือมนัยงัไม่ถงึอย่างนัน้ก็เลยไม่รบัรองวา่มนัผิดหรอืถกูอีกหละ  
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แลว้มนัเป็นเลก็ๆนอ้ยๆในเบือ้งตน้ ขยบัไปทีละนอ้ยๆเน่ีย ที

แรกมนัก็สงบไปนิดนงึ สองมามนัก็สงบไปอีก สามมามนัก็สงบ 

ส่ีมนัก็สงบ ตอ่ๆๆกนัไป มนัก็เป็นทีละนอ้ยๆก่อนสิ นอ้ยมนัไปหา

มาก ก่อนมนัจะถึงท่ีสดุมนัก็ไปเป็นระยะๆเสียก่อน ถา้เราไม่

รบัรองกนัแลว้หละ คนท่ีจะกระทาํ ท่ีมนัไดผ้ลขึน้มาเลก็นอ้ย ก็

เลยไม่รูจ้ะตอ่กนัยงัไงอีก ไมรู่เ้รื่อง ไปๆมาๆก็ เอา้ เลิกๆ แลว้ไป

ทาํใหม่ ไปหาอย่างอ่ืนแลว้ก็แลว้กนัไป น่ีหละมนัทาํใหเ้รา

เสียเวลา  

แทนท่ีจะรูเ้องเห็นเอง เกิดขึน้ในตวัเอง เปลา่! มีแตรู่ก้บัคน

อ่ืน แลว้คอยฟังกบัคนอ่ืน คอยท่ีจะใหพ้ระมาเทศนใ์หฟั้ง คอย

แตจ่ะใหค้รูบาอาจารยม์าเทศนใ์หฟั้ง แลว้เรามนัจะมาเทศนเ์อา

ทาํไม เทศนน์ะ่มนัง่ายซะเม่ือไหรห่ละ เอาความดีมาพดูใหค้น

ฟังน่ะมนังา่ยหรอื ก็ถา้เห็นวา่มนังา่ยก็ลองดซูินา่ แลว้ใครหละ

เคา้จะมาเทศนใ์หเ้ราฟังบอ่ยนกั เราก็จะมาคอยเอาแตค่วามรู้

จากการไดย้นิไดฟั้งอย่างเดียว แลว้ก็จะเอามาเป็นความรูข้อง

ตวัเองอีกหละ แลว้เกิดมานะทิฐิอีกหละ ทัง้ท่ีความรูท่ี้มนัจะเกิด
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เองเหน็เอง คือเรื่องสันทฏิฐิโกเน่ีย ผูป้ฏิบติัดีแลว้จะรูเ้องเหน็

เอง เม่ือไหรห่ละมนัจะเกิดขึน้จากหวัใจของเราทา่นทัง้หลาย 

แลว้มนัจะไดเ้ลิกฟังกนัเสียที  

ฟังแลว้ก็ฟังเลา่ ยิ่งครูบาอาจารยท่ี์มีช่ือเสียงมาก็ โหย โห่

กนัน่ะ คิดวา่มนัจะไดม้รรคไดผ้ลเด๋ียวนัน้น่ะ ทุ่มเทกนั เสียสละ

เงนิทอง เอา้ ควกักระป๋งกระเป๋ากนั มีอะไรก็ใหก้นัอย่างท่ีวา่ไม่

เสียดาย มาฟังเพียงเลก็ๆนอ้ยๆก็เหมือนกบัวา่ตวัเองจะไดเ้ป็น

อรหตัอรหนัต ์เห่อกนัไป แลว้ทา่นก็พดูใหฟั้งเลก็ๆนอ้ยๆเท่านัน้

หละ แลว้ก็ไม่เห็นวา่ไดอ้ะไร ทัง้ๆท่ีมนัจะรูข้ึน้เอง เหน็เอง เกิดขึน้

เองในตวัเอง ไม่มี!  

ถา้อยา่งนีห้ละ เม่ือไหรห่ละ ชาตินีท้ัง้ชาติเชียวเหรอ จะ

ปลอ่ยใหช้าตินีม้นัเสียหายโดยไรป้ระโยชนเ์ชียวหรอื ท่ีใหม้นัรู ้

เองเหน็เองมาบา้งน่ีก็จะไมมี่บา้งหรอื จะไปคอยใหแ้ตค่นอ่ืน

เหรอมาพดูใหฟั้ง จะมาชีแ้นะใหฟั้ง ทัง้ท่ีมนัเป็นของของตวัเอง

อยู่แลว้ ท่ีวา่ธรรมะอยู่ในใจแลว้ แลว้ทาํไมจงึจะใหค้นอ่ืนน่ะเขา

มาบอกกลา่วเลา่สิบอยู่ตลอดเวลา และเราตัง้เงนิเดือนใหไ้หม
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หละ ผูท่ี้จะมาสอนน่ีมนัมีเงนิเดือนมัย้ แลว้เราตัง้เงินเดือนใหม้ัย้ 

มนัก็ไม่มีอีกหละ แลว้ใครจะมารบัเงนิเดือนใหเ้รา แลว้ใครจะมา

รบัสอนใหเ้รา มนัเป็นเรื่องของเราเองท่ีจะรูเ้องเหน็เอง  

กิเลสของตวัเองยงัจะไม่รูต้วัเอง แลว้ใครจะมารูกิ้เลสตวัเอง

เม่ือมนัเกิดความอยากขึน้นะ่ ตวัเองจะไมรู่ห้รอืวา่มนัอยาก เม่ือ

มนัโกรธขึน้ ตวัเองจะไม่รูห้รอืวา่มนัโกรธ มนัเกลียดคน ตวัเองจะ

ไม่รูห้รอืวา่มนัเกลียด มนัรกัคน ตวัเองก็จะไม่รูห้รอืวา่มนัรกัมนั

ชอบ ก็จะไม่รูต้วัเองมั่งหรอื มนัหลงกบัรูป กบัเสียง กบักล่ิน กบั

รส ก็ตวัเองมนัจะไม่รูบ้า้งเหรอ ก็ตวัเองไม่รูเ้องเหน็เองอยา่งนี ้

หละจะไปรูท่ี้ไหนหละ  

จะมารูอ้ายตนะภายนอก อายตนะภายใน อายตนะ

ภายนอกก็คือรูปเสียงกล่ินรส อายตนะภายในก็คือ ตา ห ูจมกู 

จะมาไลห่ลกัธรรมอย่างนัน้หรอื ไอห้ลกัหวัใจท่ีมนัหลงอยูน่ี่ ท่ี

มนัเกิดขึน้ ทาํไมไม่รูเ้องเห็นเอง ถา้ไม่รูเ้อง เหน็เอง ใครเลา่เคา้

จะมาละใหเ้รา แลว้ใครหละจะมาแกใ้หเ้รา เรารูเ้องนะ เราเห็น

เองแลว้ก็แกเ้ราเองนะ เราละเราเอง เราก็ไดเ้ราเองนะ นั่นหละ
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มนัไดธ้รรมะ คือไดต้รงท่ีไดรู้เ้องเหน็เอง แลว้ก็ละ พอละแลว้ก็ได้

แลว้หละธรรมะ ถา้ยงัไม่ละ ก็ธรรมปลอม รูก็้รูป้ลอมๆ ทัง้ท่ีมนัมี

อยู่กบัตวัเอง ตวัของตวัเองก็ยงัไม่รูต้วัเอง  

กรรมฐานก็เรื่องตวัเอง เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ มงัสงั 

อาการ ๓๒ ก็สวดกนัอยูน่ั่น ทกุวนัทกุคืน หลกัจากทาํวตัรไหว้

พระเสรจ็ เสรจ็แลว้ก็วา่กรรมฐาน เกสา โลมา… ครบอาการ ๓๒ 

วา่กนัอยูน่ั่น เม่ือไหรห่ละมนัจะเลิกวา่กนัเสียที เม่ือไหรม่นัจะรู ้

เองเหน็เองเสียที  

กิเลสตวัเองนั่นน่ะ เด๋ียวนีภ้าวนาใหม้นัดกิูเลสนะ มนัคิด

อะไร มนัปรุงอะไร มนัแตง่อะไร มนันกึอะไร มนัรกัอะไร มนัชอบ

อะไร ดมูนั หาความสงบใหม้นัสิ มนัจะไปตามอะไรกบัมนั

มากมายหละ ตามมาจนพอแลว้ จนนอนไม่หลบัไม่ใช่หรอื ใคร

หละจะมาสอนเราได ้ใครจะมาวา่เราได ้ถา้ตวัของตวัเองไม่สอน

ตวัเอง ตวัเองไม่วา่ตวัเอง ใครจะไปวา่ ใครจะไปสอน มนัตอ้ง

สอนจิตนะ มนัตอ้งดจูิตนะ มนัตอ้งรูจ้ิตตวัเองนะ จะละหรอืไม่

ละก็อย่าเพิ่งไปวา่มนัเถอะ ใหรู้ซ้ะก่อนเถอะ  
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เอะอะก็จะละมนัไปเลย จะไปละมนัไดง้า่ยๆหรอื กิเลสมนั

สมัพนัธก์นัมาเท่าไหรห่ละ ตัง้แตเ่ราก่อเกิดอยู่ท่ีไหนหละ

วิญญาณ แลว้ใครสรา้ง โรงงานวิญญาณมนัอยู่ตรงไหน แลว้มนั

เกิดท่ีไหน แลว้มนัมาจากไหน มาอยูท่ี่ไหน มนัมาแลว้ก่ีปีก่ีภพก่ี

ชาติ แลว้มนัอยู่ดว้ยกนัมานะ่ กิเลสนั่นน่ะ แลว้จะมาขบัมนัออก

ง่ายๆเชียวหรอื จะเอาแคว่า่พทุโธ ธมัโม สงัโฆ หรอืสมัมาอรหงั 

ยบุหนอพองหนอ วา่แคนี่กิ้เลสมนัจะกลวัหรอื มนัไม่มีทาง คาํวา่

กิเลสท่ีจะไปกลวัน่ะ ไม่มีทางหรอก จิตของเรามนัประสานกบั

กิเลสมาเท่าไหร ่เหมือนนํา้กบัสีน่ะมนัผสมกนัน่ะ ท่ีเราจะมา

คดัลอกและกลั่นกรองออกจากจิตเน่ีย จะกลั่นโดยวิธีไหน และ

จะกรองโดยวธีิไหน  

จะละเอาเลยหรอื ไดย้ินท่านบอกวา่ใหล้ะ ก็ละเอาเลยเหรอ 

แคค่วามสงบตัง้มั่นมนัไม่มี มนัจะไปละอะไรได ้อย่าไปโง่นกั! 

หดัใหมี้ปัญญากนับา้ง ปฏิบติักนัมาถึงจะเป็นจะตาย ยงัไม่มี

ปัญญาอะไรเลย เห็นวา่ท่านบอกใหล้ะ ก็จะไปละเอาเลย มนัจะ
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ไปละไดง้่ายๆเหรอ ถา้ละไดง้า่ยๆ ยงัจะมานั่งภาวนาปวดแขง้

ปวดขาทาํไม จะเขา้ป่าเขา้ดงไปทาํไม  

ถา้จิตของเราไม่มีความตัง้มั่น หรอืวา่สงบตัง้มั่นเป็นสมาธิ มี

หลกัฐานมั่นคงแลว้ เพ่ือจะตอ่ตา้นกบัพวกกิเลสภายในแลว้มนั

จะไปละไดย้งัไง มนัจะไปรบกนัไดย้งัไง คิดวา่มนัจะรบงา่ยๆหรอื 

วา่เราท่องธรรมะได ้ท่องสวดมนตไ์ด ้อนันัน้ก็ได ้อนันีก็้ได ้คิดวา่

กิเลสมนัจะกลวัหรอื หืม มนัยิ่งชอบ มนัไมมี่ทางกลวัหรอกกิเลส 

มนัยิม้ มนัหวัเราะ ถา้จติของเราไม่มีความสงบตัง้มั่นและเกิด

ความรูข้ึน้เองเห็นเอง ไม่มีทางชนะมนั แตม่นัเป็นธรรมะก็

เป็นอยู่ธรรมะน่ะ ธรรมะก็คือความรูใ้นดา้นการศกึษามนัเป็น 

แตธ่รรมะท่ีจะเอาชนะกิเลสเพ่ือจะละกิเลส มนัเป็นไปไม่ได ้ 

ถา้ขาดจากความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิแลว้ เราอย่าไปคิดเอา

ง่ายๆวา่มนัจะละได ้และมนัจะกลั่นกรองจติของเรานัน้ออกจาก

กิเลสนัน้มาสดใสสะอาด เหมือนกบันํา้กลิง้บนในบวั มนัเป็นได้

ยาก ถา้ไม่สงบเสียก่อน ถา้ไม่มีสมาธิเสียก่อน คือเราจะตอ้งเขา้

ไปกลั่นไปกรองกนัเสียก่อน ไปพิจารณาถึงโทษถงึคณุอะไรเรื่อง
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ของกิเลสเสียก่อน ท่ีเรยีกวา่วิปัสสนาญานๆ ญานปัญญาอนั

เกิดขึน้จากจิตท่ีเรามีสมาธิแลว้ แลว้เราจะไดน้าํเอามา

ใครค่รวญพิจารณา อนันีเ้ป็นทางอปุกิเลส อนันีเ้ป็นทางมรรค

ทางผล นั่นหละเคา้จงึเรยีกวา่ วปัิสสนา  

เอะอะเอามาคิดวา่รูปธรรม นามธรรม ปัญจขนัธา รูปขนัโธ 

ก็มาท่องกนันะ่ เอาแลว้! เป็นวิปัสสนา คิดไป อนันัน้ก็รูไ้ป อนันีก็้

รูไ้ป ไออ้ย่างนีม้นัไม่ไดล้าํบาก มนัไม่อดไม่อยาก แลว้มนัทาํเอา

เม่ือไหรม่นัก็ได ้มนัไม่ไดม้านั่งใหม้าเจ็บแขง้เจ็บขาทาํไม ไปคิด

เอาท่ีไหนมนัก็ไดถ้า้จะเอาวปัิสสนาแหง่ความคิดซึง่มนัเกิดขึน้

โดยลกัษณะนัน้ มนัไมไ่ดย้าก มนัไม่จาํเป็นจะมานั่งหลบัหู

หลบัตา ใหม้นัอดขา้วอดปลา โอย้ ไม่กินขา้ว คิดเอาเถอะ  

  

ท่ีมา: https://youtu.be/ASRQb8KQaHc  
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