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อย่าเพิ่งเชื่อตามต�ารา
วันนี้พวกเราได้มากราบนมัสการพระพุทธเจ้า มีต้น   

พระศรีมหาโพธิ์เป็นสัญลักษณ์ และก็มีพระมหาเจดีย์ที่ตั้งเป็น
สง่าให้เราเห็นกันอยู่ ณ ขณะนี้ ที่เรียกว่า ที่บรรจุพระบรม
สารรีกิธาตุของพระพุทธเจ้า คอืองค์นี้แหละ 

ส�าหรับหลวงพ่อที่มาอนิเดยีหลายรอบ แต่ละรอบ ก็มา
ในลักษณะเป็นผู้น�าอบรมแนวทางปฏบิัต ิให้เข้าใจในหลักเดมิๆ 
ที่พระองค์เจ้าสอน

หลักค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนกันในสมัยครั้ง
พทุธกาลนัน้ ยากทีค่นจะรูไ้ด้ และกม็ตี�าราบางตอน บางประเดน็ 
ก็ได้มองเห็นว่า นี่เป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้าของจรงิ แต่บาง
ค�าบางประโยค นักปราชญ์เจ้าทั้งหลายก็เรียบเรียงขึ้นมา 
ตคีวามหมายไปอกีรูปแบบหนึ่ง บางทกี็ถูกต้องบ้าง บางทกี็ไม่
ถูก บางทกี็ไม่เข้าใจเลย อันนี้แหละ เรื่องจะไปเข้าใจในค�าสอน
ของพระพุทธเจ้าจงึเป็นของยาก

สมัยที่พระองค์เจ้าเรามีชีวิตอยู ่ พระองค์เจ้าได้ม ี      
พระญาณหยั่งรู้ในอนาคตของพระองค์ว่า ศาสนาพุทธในยุค
ต่อไปนั้นจะเป็นไปอย่างไร พระองค์รู้แล้วว่า ภายภาคหน้า
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โน้น ชาวพุทธเรานี้เอง จะเป็นผู้แก้ไขเพิ่มเตมิค�าสอนของ
พระองค์ให้เพี้ยนไป ไม่เป็นไปตามหลักเดิมที่พระองค์เจ้า
สอนเอาไว้

พระองค์ตรัสไว้ในหลักความเชื่อ ๑๐ ประการ พระองค์
เจ้าเทศน์พวกกาลามะชนในยุคนั้นสมัยนั้น ความเชื่อ ๑๐ 
ประการ มขี้อหนึ่ง พระองค์ได้ให้ข้อคดิว่า อย่าเพิ่งเชื่อตาม
ต�าราหรือคัมภีร ์ เป็นข้อคิด ท�าไมจึงเป็นอย่างนั้น พระองค์
เจ้าได้มองว่า ต�าราคัมภีร์ทั้งหมดที่มีอยู่นั้น มีนักปราชญ์
บางคนบางกลุ่มเขยีนขึ้นตามความเข้าใจของตัวเองว่า คง
เป็นอย่างนั้น คงเป็นอย่างนี้
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หลังจากสังคายนาครั้งที่ ๕ ผ่านไปแล้วนั้น คนเริ่ม
จะตคีวามหมายเปลีย่นไป เพราะในยคุน้ันสมัยน้ัน เรยีกว่า 
พระอรรถกถาจารย์ ส่วนมากเป็นพระปถุุชน ผูซ้ึง่มาตคีวาม
ขยายความออกมา มันเลยคลาดเคลื่อนจากความจริงไป
เรื่อยๆ 

ในยุคนัน้ อรรถกถาจารย์ตคีวามไปแล้ว ยุคต่อมาก็ยุค
ฎีกาจารย์ตีความเพิ่มเติมอีก ในการตีความก็เหมือนกันอีกว่า 
ปถุชุนนัน่แหละเป็นผูต้คีวามหมาย ค�าสอนของพระองค์จงึคลาด
เคลื่อนไปเรื่อยๆ

ทนีี้ถ้าจะพดูเรือ่งศาสนาพุทธเรา ไปมอีทิธพิลทีเ่มอืงจนี
หลายร้อยปี หลายที่หลายแห่ง ที่พม่าบ้าง ลาวบ้าง ศรีลังกา
บ้าง ค�าสอนของพระองค์เจ้าเลยไม่ตดิต่อกนั เพราะบางประเทศ
ก็ตีความไปตามความเห็นของตน แต่ละประเทศก็ตีความแตก
ต่างกันไป อย่างทิเบต เขาท�ารูปแบบหนึ่ง ตีความแบบหนึ่ง 
มหายานก็หลายสาขา หลายหมู่คณะ ก็ตคีวามกันไป 

ตกลงว่า เดี๋ยวนี้มันมีลักษณะ ๒ กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่ม
เถรวาท คอื กลุ่มคณะพวกเรา อกีกลุม่หนึง่ พวกมหายาน ทีเ่ขา
ท�ากันอยู่ในที่บริเวณนี้ นี่พวกมหายาน ต่อจากมหายาน ก็
ตคีวามหมายแตกต่างกันไปมากมาย
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ถ้าเช่นนัน้เรยีกว่า แนวทางทีจ่ะไปสูจ่ดุหมายปลาย
ทาง คอืมรรคผลนพิพานทีเ่ราต้องการนัน้ อยูจุ่ดไหนกนัแน่ 
อนันีแ้หละทีม่นัหายาก อ่านหนงัสอืกแ็ล้ว ยิง่อ่านยิง่สบัสน 
วกวน ปนเปกนัไปหมด หลวงพ่อเคยอ่านต�ารา เคยศกึษาเรือ่ง
ประวัต ิพระไตรปิฎกมาหลายรอบ อ่านเท่าไร ตคีวามเท่าไร ใน
เรื่องเดียวกัน เมื่ออยู่ในที่แห่งหนึ่งเป็นอย่างหนึ่ง อยู่อีกแห่งก็
เป็นอกีอย่าง เลยดงึกนัไปมา พยายามเรยีบเรยีงกนัเป็นถ้อยร้อย
ค�าอันเดียวกัน ก็พยายามท�ากันอยู่ แต่บางจุดก็เรียบเรียงง่าย
ขึ้น แต่บางจุดก็เรียบเรียงไม่ได้เลย มันไม่ต่อกัน ประโยคหนึ่ง
เป็นอย่างหนึ่ง ประโยคหนึ่งเป็นอกีอย่าง
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ปัญญาวมิุต ิเจโตวมิุติ
อย่างหลวงพ่อได้เขยีนเรื่องปัญญาวมิุต ิเจโตวมิุต ิสอง

ประโยคนี้อยู่คนละเล่มกันในหนังสอื คนละจุดกันเลย หลวงพ่อ
พยายามจะดึงมาเรียบเรียงเรื่องปัญญาวิมุติ เจโตวิมุติ ให้คน
เข้าใจมากขึ้น

ท�าไมพระองค์เจ้าจึงได้วางวิมุติ ๒ ประเภทนี้เอาไว้ 
พระองค์เจ้าได้ตรสัเอาไว้ชดัเจนว่า สมยัครัง้พทุธกาลนัน้ ผูบ้รรลุ
ธรรมเป็นพระอรยิเจ้าม ี๒ กลุ่ม กลุ่มหนึ่ง กลุ่มเจโตวมิุติ กลุ่ม
หนึ่ง กลุ่มปัญญาวิมุติ กลุ่มเจโตวิมุตินี้มีน้อยมากสมัยครั้ง
พุทธกาล ให้เทียบได้ว่ามีอยู่ ๓๐% กลุ่มปัญญาวิมุติมีอยู่ถึง 
๗๐%

ลกัษณะกลุม่ปัญญาวมุิตหิมายถงึอะไร เขาท�าอะไร
กัน คอืกลุ่มนี้เขาไม่ได้ท�าสมาธสิงบ แต่เป็นสมาธติั้งใจมั่น 
เป็นคู่กันกับปัญญา พวกเจโตวมิุตเิขาท�าสมาธสิงบ เข้าฌาน
ได้ นี่คอืความแตกต่างกัน

ทนีี้จะอธบิายเรือ่งกลุ่มปัญญาวมุิตนิี้ก่อน ครั้งพทุธกาล 
กลุ่มปัญญาวิมุตินี้ ผู้จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้า จะเป็น
บรรดาฆราวาสญาติโยมก็ดี พระสงฆ์ก็ดี พวกนี้สามารถจะ
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เทศน์กันได้ บรรดาพระสงฆ์กับพระสงฆ์ด้วยกัน หรอืพระสงฆ์
จะเทศน์ให้ฆราวาสให้บรรลธุรรมกไ็ด้ ถ้าปัญญาวมิตุ ิการบรรลุ
ธรรมมันง่ายขึ้น ใครเทศน์ก็ได้

มันไม่เหมอืนกลุ่มเจโตวมิุต ิเพราะกลุ่มเจโตวมิุตนิี้ ต้อง
เฉพาะพระพทุธเจ้าเท่านัน้จงึจะเทศน์ได้ เพราะกลุม่นี้เขาท�าสงบ
ไปแล้ว มันก็จะลมืตัว ลมืตัว คอื ตดิอยู่ในสุข แม้ว่าเข้าฌาน ตดิ
อยู่ในฌานอกี อันนี้บรรดาพระด้วยกันจะไม่เชื่อกัน พวกนี้ยิ่งมี
ทฏิฐมิานะ อตัตาสงู ยิง่สงบเท่าไร ถ้ามอีภญิญาเกดิขึ้นสกัอย่าง 
สองอย่าง เช่นว่า จักษุญาณ โสตญาณ เกดิขึ้น ยิ่งลมืตัวกันไป
ใหญ่ ยดึมัน่ถอืมัน่ว่า เราเก่งเราด ีอตัตามานะโดดเด่นขึ้นมาทนัท ี
เช่นนัน้เรยีกว่า ผูจ้ะเทศน์กลุม่เจโตวมิตุไิด้มอีงค์เดยีวเท่านัน้ คอื
พระพุทธเจ้าที่จะเทศน์ได้ เพราะว่าพวกนี้เขาไม่ลงกัน ต้องใช้
อภนิหิาร ใช้พลังอย่างอื่นประกอบหลายๆ ด้าน

พวกกลุ่มปัญญาวิมุตินั้น เรากันเองช่วยกันได้ ยก
ตวัอย่างได้ว่า พระสารบีตุร สมยัทีย่งัเป็นฆราวาส ท่านฟังธรรม
จากท่านอสัสช ิกส็ามารถบรรลธุรรมเป็นพระอรยิเจ้าได้ ไม่ต้อง
ฟังมากมาย เมื่อฟังธรรมแล้วก็เป็นพระอรยิเจ้า และก็ไปเทศน์
ให้เพื่อนฟังด้วย พระโมคคัลลานะก็บรรลุธรรมได้เลยเช่น
เดยีวกัน นี่ก็กลุ่มปัญญาวมิุติ ไม่จ�าเป็นจะเป็นพระเทศน์
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ส่วนอกีกลุ่มหนึง่คอื กลุ่มนางสามาวดกีบัคนรบัใช้ หรอื
นางทาส ีชื่อว่า นางขุชชุตตรา เรยีกง่ายๆ ว่า นางค่อม นางค่อม
นี่ก็เป็น ข้าทาสบริวารของนางสามาวด ี ไปเทศน์ให้เจ้านายฟัง 
เจ้านายก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าได้ นี่กลุ ่ม    
ปัญญาวมิตุ ิฆราวาสเทศน์กนัเป็นพระอรยิเจ้าได้มากมายในครัง้
พุทธกาล นี่คอืว่าไม่จ�ากัดการเทศน์ ไม่เหมอืนกลุ่มเจโตวมิุติ

กลุ่มเจโตวมิุตติ้องจ�ากัดว่า ต้องพระพุทธเจ้าเท่านัน้จงึ
จะเทศน์ให้ได้ นี่อย่างหนึ่ง อย่างที่สอง จะเป็นลักษณะว่า ถงึจะ
เป็นสาวกด้วยกันก็ตาม แต่ก็เป็นคู่ทรมานกันมา เหมือนกับ
พระยามิลินท์กับพระนาคเสน เป็นคู่ทรมานกันมา นี้อีกอย่าง
หนึ่ง เรยีกว่ากลุ่มเจโตวมิุตนิี้
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อย่าเอาตามต�าราและอย่าทิ้งต�ารา
เรื่องมอียู่ว่า พระ ๒ องค์ด้วยกัน องค์หนึ่งเป็นอาจารย์ 

องค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์ องค์อาจารย์เป็นนิสัยเจโตวิมุติ องค์ลูก
ศษิย์เป็นนสัิยปัญญาวมิตุ ิแต่ชาตก่ิอนๆ มาเคยร่วมบารมกีนัมา 
บ�าเพ็ญด้วยกันมา เคยทรมานกันมา พึ่งพาอาศัยกันมา เมื่อมา
เกดิชาตนิี้ ก็มาบวชร่วมกันเป็นครูอาจารย์เดยีวกัน

ทีนี้นิสัยเดิมที่มีอยู่ ลูกศิษย์เป็นนิสัยปัญญาวิมุติ ก็ใช้
ปัญญาพิจารณา อาศัยปัญญาคู่กับสมาธิตั้งใจมั่น ใช้ปัญญา
พิจารณา เดินจงกรมบ้าง นั่งบ้าง พิจารณาอยู่เรื่อยๆ เรื่อง
สัจธรรมความเป็นจรงิ ผลที่สุดก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ มี
อภญิญาตามมา

แต่อาจารย์นัน้ นสิยัเดมิเคยเป็นดาบสฤๅษมีาก่อน ชอบ
ท�าสมาธคิวามสงบ เมื่อท�าสมาธสิงบไปแล้ว มปีัญญาเกดิขึ้น มี
อทิธฤิทธิ์ เรยีกว่า มโนมยทิธ ิฤทธิ์ทางใจ ท�าทุกอย่างได้ ฤทธิ์
ทางใจ เมื่อลูกศษิย์ลูกหาไปหาแต่ละวันๆ ต้องถามว่า เอ้า ลูก
ศษิย์ จะฟังธรรมะอะไรบ้าง ถามมา ท่านตอบได้ทุกอย่าง ตอบ
ตามภาษาผู ้มีนิสัยเจโตวิมุติ ไม่ตรงเท่าไรนักกับค�าสอน
พระพุทธเจ้า
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ลกูศษิย์กร็ูอ้ยูห่รอกว่า อาจารย์เราหลงในความสขุ หลง
ในความสงบ หลงในสมาธ ิหลงในอภญิญา เข้าใจผดิว่า ตัวเอง
เป็นผู้มีคุณธรรมสูง แต่ลูกศิษย์พยายามทุกวิถีทางว่า จะท�า
อย่างไรจะแก้ไขอาจารย์ได้

มวีนัหนึง่ เมือ่วางแผนแล้วกไ็ปหาอาจารย์ อาจารย์กเ็ลย
บอกว่า เอ้า ลูกศษิย์ อยากถามอะไร เรื่องธรรมะพระพุทธเจ้า 
ถามได้เลย เราพร้อมจะอธบิายให้ฟังทุกเมือ่ เมือ่ลูกศษิย์ได้ช่อง
ทางก็เลยมีอุบายถามว่า อาจารย์ ผมอยากเห็นอาจารย์แสดง
อทิธฤิทธิ์ให้เทวดามาเต้นร�า ขับร้องในใบบัว สักร้อยคนได้ไหม 
ท�าได้ส ิแล้วก็หลับตาปี๋ลงไป แล้วก็ก�าหนดมอีภญิญาเกดิขึ้น ก็
เห็นเทวดามาเต้นร�าในสระดอกบัวนัน้เป็นร้อยๆ 

อันดับต่อไปก็เลยถามต่อไปว่า เอ้ ผมอยากเห็นท่าน
อาจารย์แสดงอทิธฤิทธิ ์แสดงให้เป็นช้างนาฬาคริตีกมนั เอางวง
ม้วนเข้าไปในปาก แล้วกางหูให้ใหญ่ออกมา แล้วก็วิ่งมาไกลๆ 
เสยีงร้องแผดดงั วิง่มาหาอาจารย์ท�าได้ไหม อาจารย์บอกท�าได้
ส ิไม่มปัีญหา ท�าได้ ตอนนี้แหละตอนส�าคญั ตอนลกูศษิย์เตรยีม
ตัวล่ะ นี่คือหลงกลลูกศิษย์แล้วล่ะ อุบายลูกศิษย์จะทรมาน
อาจารย์ เอาสิ่งที่อาจารย์เป็นนั่นล่ะมาสอนอาจารย์เอง
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พอหลับตาปี๋ลงไป นมิติเป็นช้างนาฬาคริตีกมัน วิ่งแผด
เสยีงมาแต่ไกล วิง่เข้ามาตรงอาจารย์พอดี แต่ลกูศษิย์เตรยีมตวั
แล้วล่ะว่า ต้องเป็นอย่างนี้ อาจารย์ต้องกลัวแน ่ พอช้างวิ่งเข้า
มา พรบิเดยีวเท่านัน้ อาจารย์กระโดด กลัวช้างจะชน จะเหยยีบ 
แต่ลกูศษิย์กเ็ตรยีมตวัแล้วล่ะว่า พออาจารย์กระโดด จะกระโดด
กอดเอวอาจารย์เอาไว้แน่น เกาะเอวไว้แน่นๆ อาจารย์ครับๆ 
พระอรหนัต์เขาไม่กลวัตายหรอกครบั เท่านัน้น่ะ ค�าเดยีวไม่ต้อง
เพิ่มที่อื่น สะดุ้งเลยอาจารย์ ลมืตัวเอง แล้วกัน
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เหมอืนลกูศษิย์ว่า พระอรหนัต์เขาไม่กลวัตายหรอกครับ 
นีค่อืค�าเทศน์ของลกูศษิย์ อบุายธรรมะตวันี้มนัฝังใจของอาจารย์ 
อาจารย์เลยรูต้วัขึ้นมา เออ ใช่ ลูกศษิย์พูดอย่างนัน้ เรายังไม่เป็น
พระอรหันต์ เพราะไปกลัวในนมิติที่เราสร้างขึ้นมาเอง แสดงขึ้น
มาแท้ๆ แต่กลับไปกลัวในนมิติของตัวเอง จงึได้ยอมลูกศษิย์

ลูกศิษย์ก็เลยได้จังหวะ ก็ได้อธิบายให้ฟัง ก่อนอธิบาย
ต้องมข้ีอแม้กนัก่อน เพราะอาจารย์อยากให้ลกูศษิย์แสดงธรรมะ
แนวทางปฏบิัตใิห้ฟัง แต่ลูกศษิย์ก็ยังออกตัวว่า ผมเป็นลูกศษิย์
ของอาจารย์นะ อาจารย์จะเชื่อได้ยังไง ผมกราบอาจารย์ทุกวัน 
ผมไม่อาจทีจ่ะเทศน์อาจารย์ได้หรอก ก็คะยัน้คะยออกีแหละ ให้
ลูกศษิย์เทศน์ให้ฟังอกี

ลกูศษิย์กม็ข้ีอแม้ว่า ถ้าอาจารย์จะฟังธรรมะจากผมจรงิ 
ผมก็ท�าได้ แต่มีข้อแม้ ข้อแม้อะไร ธรรมะที่อาจารย์ศึกษามา
ทัง้หมดนัน้ ให้เป็นธรรมะในต�ารา อนันัน้เป็นค�าสอนพระพทุธเจ้า
กจ็รงิ แต่ในความรูส้กึ แนวนกึคดิเรือ่งสตปัิญญานี้ อาจารย์ไม่มี
เลย มแีต่ความสงบ มอีภญิญา มอีภนิหิารเท่านัน้ ธรรมะที่เกดิ
ขึ้นจากปัญญาของอาจารย์เองไม่มเีลย

ในที่สุดหลังจากคะยั้นคะยอกันหลายครั้งหลายหน 
อาจารย์กย็อม ยอมท�าตามทีว่่า ให้อาจารย์ใช้ปัญญาของตวัเอง 
จากนี้ไป อาจารย์จะไม่ท�าสมาธิความสงบอีกต่อไป อาจารย์
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ท�าได้ไหม นี่สัญญาข้อแรก แต่ให้เป็นสมาธติัง้ใจมั่น อย่าไปนกึ
ค�าบรกิรรม ให้จติสงบอย่างนัน้ สงบอย่างนี้ ผมไม่สอน อาจารย์
จะว่ายังไง สุดท้ายก็ตกลงกันตรงนี้ล่ะว่า ไม่ท�าสมาธใิห้จติสงบ
เหมอืนเดมิ นี่ข้อ ๑

ข้อ ๒ เมื่ออาจารย์พิจารณาธรรมะในปัญญาแต่ละ
หมวด อย่าเอาธรรมะในต�ารามาพิจารณา ให้เป็นปัญญาของ
ตัวเองล้วนๆ ส่วนที่เป็นปรยิัติ หรอืเป็นธรรมะที่ศกึษามานัน้ มา
เป็นอุบายประกอบเฉยๆ ให้อาจารย์ใช้ปัญญาของตัวเอง อย่า
เลยีนแบบธรรมะจากคนอื่น อาจารย์จะว่ายังไง

สุดท้ายอาจารย์ก็ยอมรับ เริ่มภาวนา ก็เริ่มพิจารณา
เรื่องการเกิด การดับ เรียกว่า เกิดแก่เจ็บตาย นั่นแหละ ให้
อาจารย์พจิารณาด้วยปัญญาตวัเอง ให้คดิไป ขณะใดทีอ่าจารย์
เผลอไป ไปหยบิยกเอาปรยิัตบิางหมวดมาพจิารณา ลูกศษิย์ก็
จะบอกว่า อาจารย์มันปรยิัตนิะ ปรยิัตนิะ เอ้า ตัง้ใหม่ เริ่มต้น
ใหม่ เอาปัญญาของตวัเอง คดิไปเรือ่ยๆ ให้เป็นลกัษณะว่า ต�ารา
เป็นต�ารา ปัญญาคอืเป็นปัญญา ปัญญาเป็นของตวัเอง อย่าเอา
ตามต�าราทัง้หมด คอืต�าราเป็นเพยีงตัวอย่าง

เหมอืนกันกับว่ากระทู้ธรรม กระทู้ธรรมนี้ เขาเขยีนเอา
ไว้ว่า  วริเิยนะ ทุกขะมัจเจต ิผู้ล่วงทุกข์ได้เพราะความเพยีร เขา
กอ็ธบิายไป เฉลยไปๆ อนันี้ธรรมะภาษติผู้อืน่ เชือ่มไปๆ เขาเขยีน
ต�าราเอาไว้ 
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ทีนี้ เราจะเขียนลักษณะกระทู ้ เดียวกัน วิริ เยนะ                 
ทุกขะมัจเจติ เราจะเขียนอย่างไร ไม่ให้เป็นไปตามต�าราที่มีอยู ่
คดิให้ด ีจะเขยีนอย่างไรไม่ให้ไปตามต�าราทีม่อียู่ แต่ให้เป็นเรือ่ง
เดียวกันทั้งหมด เอาต�าราที่มีอยู่ ที่เรียกว่า อย่าเอาตามต�ารา 
และอย่าทิ้งต�ารา เรื่องเดยีวกัน ก็ต้องเขยีนภาษติตัวเดยีวกันนี่
แหละ แต่เวลาการเขยีนประโยคต่างๆ ประโยคต่างๆ จะไม่ซ�้า
รอยกันกับต�าราที่มอียู่ก่อน ต้องเขยีนแบบใหม่ เขยีนอย่างไร

ในการพิจารณาความเกิดก็เหมือนกัน แต่ละคน
พจิารณาความเกดิ ถ้าปัญญาแต่ละคนมอียู่แล้ว ให้เขยีนขึ้นมา
แต่ละคน ดูสิว่า ส�านวนในการเขียนจะไม่เหมือนกัน เพราะ
ปัญญาเป็นไปคนละรปูแบบ จะไม่เหมอืนกนัทัง้หมด บางทก็ีตรง
กันบ้าง ไม่ตรงกันบ้าง แต่เป็นเรื่องเดียวกัน อันนั้นชื่อว่าใช้ได ้
อันนี้กเ็หมอืนกนั ธรรมะทีเ่ป็นต�ารากค็อืต�ารา แต่เรากไ็ม่ทิง้
ต�ารา เอาเป็นตัวอย่างไว ้เอาเป็นบรรทัดฐานเอาไว้ แต่เรา
ไม่เอาตามนั้น เราจะฝึกปัญญาของตัวเอง

อาจารย์กับลูกศิษย์ที่ว่ามานี้ พิจารณาไปๆ ลูกศิษย์ก็
พยายามควบคุมอยู่ใกล้ชิด เพราะมีอภิญญา ผลสุดท้ายก็ได้
บรรลอุรหนัต์ด้วยกนัทัง้คู่ นีเ่รยีกว่า กลุ่มหนึง่เป็นนสัิยเจโตวมิตุ ิ
กลุ่มหนึ่งเป็นนสิัยปัญญาวมิุติ
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พวกเจโตวิมุตินี้ ก็ต้องหยุดในการท�าความสงบ มาฝึก
แค่สมาธติัง้ใจมั่น เขาเรยีกว่า เอาปัญญามาก่อน พจิารณาได้
เลย อนันี้มนัง่าย ถ้าไปเล่นอยู่กบัความสงบ นีก่เ็หมอืนดาบสทัง้
สองที่ต�าราว่ามาน่ันแหละ ตายแล้วเป็นพรหม ยังไม่ลงมาเกิด
เลย อันนี้เรยีกว่า หลงในความสุข หลงในความสงบตัวเดยีว นี่
ปัญญาจะไปไม่ได้
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แนวปิดเส้นทางปัญญา
ปัญญาคนเรานี้ มนัจะไม่เดนิหน้าทางธรรม เพราะมแีนว

ปิดเส้นทางอยู่ ๒ ทางด้วยกัน

๑) สงบมากไป ถ้าสงบมากไปแล้ว แนวความคดิจะไม่ม ี
จะไม่เกิดขึ้น มันจะหายไปเลย จะลงอุเบกขา มันจะวางไป
ทัง้หมด อยู่ในความเป็นหนึง่ ใจเป็นหนึง่ตลอดเวลา ไม่อยากคดิ
โน่น ไม่อยากคดินี่ นี่คอืตัวตัด ปิดฉากของปัญญาลง คอืความ
สงบตัวนี้ คนเราพูดกันในเมอืงไทย พูดเสมอๆ ว่า ท�าสมาธไิป
เถอะ จิตสงบจะมีปัญญาเกิดขึ้น มันตรงกันข้ามกันเลยกับค�า
พูดที่ว่ามานี้

แท้จรงิ จติสงบมากเท่าไร ปัญญาหมดไปเท่านัน้ มนั
ปิดฉากทันที ความสงบอันนี้ เท่ากับสมาธิปิดตัวปัญญาให้
ตายตัว ปิดฉากทันท ีมันปิดตรงกันข้าม ต�ารามอียู่ว่า มคีนพูด
อยู่เสมอๆ ว่า เมื่อจติสงบแล้ว ก็ยกจติขึ้นสู่วปิัสสนา นี่ก็ต�ารา
พดูได้ แต่มนัท�าไม่ได้ มนัเป็นไปไม่ได้ เพราะจติสงบแล้ว มนัหมด
ในความรู้สกึในการคดิ มแีต่ความสขุความสบาย เพลดิเพลนิใน
ญาณ ในฌานของตัวเอง นี่คอืว่าตัวปิดปัญญาตัวหนึ่ง ปัญญา
ไปไม่ได้ 
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๒) รู้มากไป รู้มากไปอันนี้ นี่ก็ตัวหนึ่ง มันปิดปัญญา 
ปัญญาจะไม่ไปเลย ถงึคดิไปก็ตาม คดิไปตามต�าราอกีแหละ 
อันนัน้เป็นสญัญา ไม่ใช่เรือ่งปัญญา เขาว่าคดิตามสญัญาทีรู่ม้า
เฉยๆ ไม่ใช่ปัญญาแต่อย่างใด แต่คนว่าเป็นปัญญา ความจรงิ
แล้วไม่ใช่ นี้คอืคดิตามสัญญา ปัญญาเป็นไปตามสัญญาคนอื่น 
ครูบาอาจารย์คนอื่น เขียนธรรมะว่าอย่างไร ก็พิจารณาอย่าง
นัน้ไปเรื่อยๆ 
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เหมือนพระองค์หนึ่งที่เมืองไทย ท่านเป็นพระเทศน์       
ธรรมกถกึ ท่องกัณฑ์เทศน์ของครูบาอาจารย์ กัณฑ์นัน้ กัณฑ์นี้ 
เอามาท่องเป็นตเุป็นตะ การเทศน์อย่างนี้ เทศน์ท่องเข้าปาก จ�า
เอาได้แต่ละกณัฑ์ แต่ละกณัฑ์เอามาเทศน ์เอาไปเอามานานวนั
เข้า กัณฑ์เทศน์ทัง้หมดที่มอียู่ มันหลงลมืไปบ้าง หยุดทันท ีไป
ต่อไม่ได้ เลยหลง เทศน์ต่อไปไม่ได้เลย คือว่าหลงกัณฑ์เทศน์
เสียแล้ว ลืมสูตร ไปไม่ได้ นี่คือว่าอาศัยกัณฑ์เทศน์จาก         
ครูบาอาจารย์อื่นมาเป็นตวัน�า นีต่ัวอย่าง มทีี่เมอืงไทย กม็เียอะ
ในขณะนี้ คอืว่าศกึษากณัฑ์เทศน์จากครูบาอาจารย์มาเทศน์ต่อ
อกีทหีนึ่ง โดยตัวเองไม่มปีัญญาส่วนตัวเลย พอหลงธรรมะข้อ
เดยีวเท่านัน้แหละ ไปกันใหญ่เลย

เรยีกว่า แนวความคดิทางปัญญา เราจะท�าอย่างไร จะ
ไม่ให้ตัวเองอับจน ไม่ให้หมด ให้มอีุบายเชื่อมโยงต่อไปได้ ไม่ให้
ขาด เอาอุบายธรรมะผู้อื่นมาเตรียมเอาไว ้ และอยากให้อุบาย
ธรรมะหมวดนี้เชือ่มโยงต่อกัน เพยีงเอาความรู้อย่างเดยีวนี้ เอา
ธรรมะทัง้หมดมาพจิารณา มคี�าถามว่า ถูกธรรมไหม ถูก ถูก
ธรรม แต่ธรรมทีถ่กูนัน้ เป็นธรรมะของคนอืน่ เราเลยีนแบบจาก
ผู้อื่นมาพูด มาคดิ ท�าอะไรไม่ได้เลย
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พระโปฐลิะ ผู้แบกคัมภรี์เปล่า
ยกตัวอย่างเช่น พระตุจฉะ พระตุจฉะมีเพื่อนองค์หนึ่ง

บวชร่วมกันสมัยนัน้ เมื่อบวชแล้วก็มาปรกึษากันว่า ยังไงด ีองค์
หนึง่ชอบศกึษา ได้ข้อมลูพอปฏบิตัไิด้แล้ว กอ็อกธุดงค์กรรมฐาน
ตามถ�้าตามเหว อีกองค์หนึ่งคือพระตุจฉะ ซึ่งชอบการศึกษา 
ท่านเลือกที่จะศึกษาธรรม ธรรมะก็แตกฉานในปฏิภาณโวหาร 
ในการศกึษา เป็นธรรมกถกึเอก เทศน์เก่ง งานไหนงานนัน้ ต้อง
พระตุจฉะเป็นตัวแสดงธรรม งานต่างๆ ต้องพระตุจฉะ แสดง
ธรรมตลอดเวลา โวหารปฏภิาณ จดจ�าธรรมะของพระพทุธเจ้า
ได้แม่นย�า และเทศน์เก่งด้วย

ต่อมา เพื่อนที่ไปปฏิบัติอยู่ตามป่าเขา ก็ได้บรรลุธรรม
เป็นพระอรหันต ์ แล้วก็คิดว่าจะลงมาเยี่ยมเพื่อนในกรุงสาวัตถ ี
พอลงมาก็มีเพื่อนๆ อื่นไปบอกพระตุจฉะว่า เพื่อนของท่านไป
ภาวนาที่บนเขา ลงมาแล้ว

พระตุจฉะเกดิโอหังขึ้นมาว่า ไหนเพื่อนเรา ไม่จ�า ไม่เชื่อ
เรา ไปนั่งหลับหูหลับตาตามป่าตามเขา มันได้อะไร มแีต่โง่กับ
โง่นั่นแหละ ไหน เราจะดัดสันดานดูซิ จะไปถามธรรมะของ
พระพุทธเจ้าให้มันตดิ ให้มันตอบไม่ได้ ให้มันอายคนทัง้โลกดูซ ิ
นี่คอืลมืตัวว่าตัวเองเก่ง
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จากนัน้มา กเ็ลยเดนิจากกฏุขิึ้นไปหาเพือ่น เพือ่นองค์นัน้ 
องค์อรหันต์นั่นแหละ จะไปถามธรรมะหมวดนั้นบ้าง หมวดนี้
บ้าง ให้ตดิ ให้ตอบไม่ได ้ทีถ่ามตดิไหม ตดิ เพราะเป็นภาคปรยิตั ิ
ท่านผู้อรหันต์ท่านไม่เก่ง ไม่รู้อยู่แล้ว ธรรมที่น�าไปปฏบิัตกิ็เป็น
บางหมวดเท่านัน้

ขณะที่ก�าลังเดนิมา พระองค์เจ้าเรานี้มองเห็น เห็นพระ
ตุจฉะเดนิมา ฉบิหายแล้ว พระตุจฉะจะไปท�าบาป ท�ากรรมแก่
ตัวเอง จะไปถามธรรมะอย่างนัน้ อย่างนี้ ให้พระเพื่อนตอบไม่
ได้ ชี้หน้าชี้ตา ดุด่าว่าร้ายต่างๆ ผลสุดท้ายก็จะเป็นบาปเป็น
กรรมแก่ตัวเอง

ในที่สุดพระองค์เจ้าก็เลยนิมิตปรากฏตัวขึ้นข้างหน้า
พร้อมกนั เมือ่จะถงึกฏุนิัน่เอง ไม่กีเ่มตร พระองค์เจ้าก็มาประจนั
หน้าพอด ีก็เลยถามว่า ตุจฉะ นี่เธอจะไปไหน ก็บอกพระองค์
เจ้าว่า ข้าพระองค์จะไปเยี่ยมเพื่อนเจ้าข้า เราก็เหมอืนกัน จะไป
เยี่ยมเพื่อนท่านเหมอืนกันนั่นแหละ ไป ไปด้วยกัน ก็เลยขึ้นไป

พระตุจฉะชักลังเล แล้วก็ไม่พูดอะไรเลย พระองค์เจ้าก็
เลยถามธรรมะเลย คอืถามธรรมะ ถามใคร ถามเพื่อนผู้บรรลุ
ธรรมอรหันต์แล้ว ให้พระตุจฉะฟังไว้ก่อน ถามธรรมะหมวดนัน้ 
หมวดนี้ หมวดหยาบ หมวดกลาง หมวดละเอยีด ทุกหมวด ผู้
เป็นพระอรหันต์ตอบได้ทุกอย่าง ละเอียดถี่ยิบทีเดียว ค�าถาม
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พระพุทธเจ้าถาม มันไม่เป็นไปตามต�าราที่พระตุจฉะศึกษามา
เลย เขาถามเรือ่งจติ อาการของจติ เรือ่งบรรลุธรรม จติบรสุิทธิ์
อย่างไร ก็ต้องถามหมดทุกสูตรเลย ถามอาการที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน เป็นอย่างไร ก็ถาม พระผู้เป็นอรหันต์ก็ตอบได้ทัง้หมด

พระตุจฉะก็เลยงง ถ้าพระองค์เจ้าถามเราอย่างนี้บ้าง 
เราตอบได้ไหม ตอบไม่ได้เลย จึงก้มหน้าอยู่อย่างนั้น เมื่อ
พระองค์เจ้าได้จงัหวะ ถามพระตจุฉะบ้าง ตจุฉะ เราถามธรรมะ
หมวดนี้ก่อน แล้วก็ถามไป ถามธรรมะหมวดไหนก็ ไม่รู้พระเจ้า
ค่ะ ตอบไม่ได้ ถามธรรมะหมวดไหนก ็ไม่รู้พระเจ้าค่ะ ทุกอย่าง 
ค�าเดยีวตอบไปว่า ไม่รู้พระเจ้าค่ะ 
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พระองค์เจ้าว่า ตุจฉะโปฐิละ ท่านตุจฉะจึงได้นามว่า  
โปฐลิะ จนถงึทุกวันนี้ โปฐลิะ เป็นชื่อใหม่ โปฐลิะ แปลว่า ผู้แบก
คัมภรี์เปล่า นั่นเอง คอืว่า ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด มคีวาม
รู้จรงิๆ แต่หาปัญญาส่วนตัวไม่ม ีมแีต่ความรู้เท่านัน้

พระตุจฉะเสียอกเสียใจพอสมควร อายเพื่อน อับอาย
เตม็ทีแ่ล้ว ไอ้เพือ่นเราตอบได้ทกุอย่าง แต่เราศกึษามามาก ตอบ
พระพุทธเจ้าไม่ได้เลย นี่คอืพระองค์เจ้าถาม

ได้อธิบายเรื่องนี้ให้คนได้ศึกษาว่า พระตุจฉะโปฐิละนี้ 
เป็นผู้ลืมตัวว่าตัวเองรู้มาก ศึกษามาก ตัวรู้มากตัวเดียวนี้ คน
เข้าใจว่าตวัเองมปีญัญามาก ความจรงิไม่ใช่ เป็นคนรู้มากเฉยๆ 
ไม่ใช่ปัญญามาก 

พระตุจฉะก็เลยมีมานะขึ้นมาว่า เพื่อนเราไปปฏิบัติ
ธรรมะอะไร ก็ไม่รู้มากมายก่ายกอง แต่ไปปฏิบัติแล้วเป็นพระ
อรหันต์ได้ เรารู้มากกว่านั้น เราจะน�าไปปฏิบัติให้รู้เร็วกว่านั้น
อกี ก็เลยออกไปปฏบิัติ เอาธรรมะที่พระองค์เจ้าตรัสไว้แล้วไป
พจิารณา ธรรมะหมวดนัน้เป็นอย่างนัน้ ธรรมะหมวดนี้เป็นอย่าง
นี้ ก็พจิารณาทุกธรรมทุกหมวด ทัง้เดนิทัง้นั่ง ทัง้คนืทัง้วัน เอา
เต็มที่ นานหลายวันต่อหลายวัน ก็ไม่สามารถบรรลุธรรมเป็น
พระอรยิเจ้าได้ 
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สดุท้าย กไ็ปขอมอบกายถวายชวีติเป็นศษิย์ขององค์นัน้
บ้าง องค์นี้บ้าง ใครก็ไม่กล้ารับเป็นครูอาจารย์สอนให้ เพราะว่า
เป็นคนรูม้าก เป็นคนมโีอหงั เป็นผูม้ทีฏิฐมิานะสงู ใครกไ็ม่อยาก
ไปยุ่งด้วย ไม่ได้เป็นครูอาจารย์ ไม่อยากสอนด้วย เพราะถอืว่า
ตัวเองเก่ง เรยีกว่า มานะอัตตา มานะเกดิขึ้นจากการศกึษามา
มาก เรยีนรู้มากนั่นเอง ไอ้ตัวนี้ ใครก็ไม่กล้าสอน ก็ไปเรื่อยๆ ไป
หา มอบกายถวายตวัเป็นศษิย์องค์อืน่ไปเรือ่ยๆ ใครกไ็ม่กล้ารบั

กพ็อดไีปเห็นเณรองค์หนึง่ เดนิจงกรมเล่นอยูใ่กล้หนอง
น�า้แห่งหนึ่ง เณรนัน้เป็นอรหันต์แล้ว มอีภญิญาแล้ว ก็ไปมอบ
กายถวายตัวกับเณร เณรก็ไม่กล้ารับ ไม่เอาหรอก คือพระ     
โปฐิละมาหา รู้ไหมว่าเณรเป็นอรหันต์ ไม่รู้ จะไปขอมอบกาย
ถวายตัวเป็นศษิย์ ให้เณรสอนธรรมะ สอนแนวทางปฏบิัตใิห้

ผลสุดท้ายก็ไปขอเณร เณรก็ไม่ยอม แต่ในที่สุดก็มีข้อ
ตกลงกันว่า ถ้าอาจารย์จะให้ผมสอนธรรมะให้ ต้องมขี้อแม้นะ 
คอืถ้าธรรมะหมวดไหนผมไม่ได้ให้อุบาย อาจารย์อย่าไปปฏบิัติ
ทัง้นัน้ ธรรมะหมวดไหนที่ผมสั่งเอาไว้ อาจารย์ไปปฏบิัตติามได้ 
นี่เรยีกว่า ทรมานกัน
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ในเบื้องต้น เณรบอกให้อาจารย์ลงในหนองน�้า พอเดนิ
ลงไปๆ น�้าถึงหัวเข่า ก็บอกให้อาจารย์ขึ้นมาๆ พอขึ้นมาถึงฝั่ง
แล้ว เอ้า อาจารย์ลงไปใหม่ ลงไปก็เดนิไปเรื่อยๆ จนกระทั่งน�า้
ขึ้นมาถึงเอว จึงร้องบอกอาจารย์ขึ้นมาได้ ขึ้นมา พอมาถึงฝั่ง
แล้ว อาจารย์ลงไปอกี ไปอกี เดนิไปเรื่อยๆ จนน�า้ถงึบ่า ก็บอก
อาจารย์ขึ้นมา เพราะรู้สึกว่าอาจารย์คงเชื่อฟังเราแล้ว คือลด
มานะทฏิฐลิงแล้วนั่นเอง

จากนัน้ก็มาศกึษา มาคุยกันว่า สิ่งใดที่อาจารย์ศกึษา
มาทั้งหมดนั้น คอืเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าก็จรงิ ให้วางเอา
ไว้ก่อน ธรรมะคอืธรรมะ แต่ตอนนีอ้าจารย์ไม่มปัีญญาเลย 
แม้แต่นิดเดียว มีแต่ความรู้เฉยๆ อาจารย์ต้องฝึกปัญญา
เป็นของตัวเองให้มากเอาไว ้ขณะนี้ ต้องฝึกคดิให้เป็น 



   24    แนวทางสู่โสดาบัน

คดิอย่างไร ก็บอกอุบายการคดิให้ คดิด้วยปัญญา คดิ
ตรงไหนที่ว่า คดิไปตามต�าราที่ตัวเองเคยศกึษามาแล้ว เณรจะ
บอก หยุดๆ อาจารย์หยุดๆ อันนี้เป็นปรยิัติ อย่าไปคดิ อันนัน้
ไม่ใช่ปัญญาของอาจารย์นะ ธรรมะหมวดที่อาจารย์คิดอยู่นั่น
นะ เป็นธรรมของคนอืน่เขา ไม่ใช่ปัญญาธรรมะของอาจารย์ คดิ
แบบใหม่ อย่างนี้ เณรก็พยายามดูแลอยู่ อาจารย์ก็พจิารณาไป
เรื่อยๆ คอืไม่เป็นไปตามปรยิัตทิี่เคยศกึษามา

การใช้ปัญญาพจิารณาค�าสอนของพระพทุธเจ้าทัง้หมด
นั้น อย่าเอาตามต�ารา และอย่าทิ้งต�ารา นี้เป็นค�าสอนของนัก
ปราชญ์ ครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้ ในสมัยก่อนๆ ยุคเราก็ม ี
หลวงปู่มั่นเคยเตือนหลวงปู่ขาว ท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังหลาย
ครั้งหลายหนว่า หลวงปู่มั่นสอนอย่างนี้ๆ ว่า การใช้ปัญญา
พิจารณานั้น ต้องอาศัยปัญญาเฉพาะตัวล้วนๆ พิจารณา
ธรรมะ แต่ธรรมะที่ศึกษามาแล้วก็ไม่ทิ้ง เอาอยู่ เอาเป็น
ตวัอย่างเฉยๆ แต่ไม่เลยีนแบบตามนัน้ แต่กค็ดิให้ใกล้เคยีง
กันที่สุด อยู่ในแนวเดยีวกัน เรยีกว่า อย่าเอาตามต�ารา และ
อย่าทิ้งต�ารา สดุท้าย พระโปฐลิะกไ็ด้บรรลธุรรมเป็นพระอรหนัต์ 
คอือาศัยเณรน้อยช่วย
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พจิารณาการเกดิดับในวัตถุสมบัติ
แต่ทกุวันนี้ เราจะเอาอะไรเป็นหลักเกณฑ์ เพราะธรรมะ

ที่เราศกึษามาทัง้หมดนัน้ ทุกคนก็ศกึษามามาก ธรรมะก็มมีาก             
ครบูาอาจารย์แต่ละอาจารย์เขยีนขึ้นมามากมาย หลวงพ่อกอ็งค์
หนึ่งที่เขียนหนังสือขึ้นมาในยุคนี้เพื่อให้คนได้อ่านกัน ให้คนได้
พจิารณา หลายต่อหลายคนก็เข้าใจว่า หนังสอืธรรมะหลวงพ่อ
ทูล อ่านแล้วเข้าใจ และจะพยายามปฏบิัตติามหลวงพ่อทูล แต่
แล้วก็ไม่ท�าตาม กลับไปท�าสมาธเิหมอืนเดมิ

หลวงพ่อเขียนหนังสือขึ้นมา หลวงพ่อจะเน้นหนักเรื่อง
สตปิัญญาเป็นแกนน�า เป็นตัวน�าทางของการปฏบิัตทิัง้หมด ถ้า
คนสติปัญญาไม่เก่ง ไม่ดีแล้ว มันยากต่อการปฏิบัติ หลวงพ่อ
เห็นผลประโยชน์ในการใช้ปัญญา

สมัยนัน้ หลวงพ่อเป็นฆราวาสอยู ่ก็มหีลวงพ่อองค์หนึ่ง 
ชือ่ หลวงพ่อบญุมา ในตอนหนึง่ท่านบณิฑบาต เรากไ็ปใส่บาตร
ท่าน ท่านเลยบอกว่า ทูล ค�่าๆ นี้ไปหาหน่อยนะ ครับ เราก็นกึ
ว่า เอ ท่านป่วยหรอืเปล่า ไม่สบายหรอืเปล่า ประมาณสัก ๕-๖ 
โมงเย็นก็เลยไปวัด สะพายเป้ยาไปด้วย ทัง้ยาฉดี ยาไม่ฉดี ยา
เม็ด เอาหมด เผื่อว่าถ้าท่านป่วยจะได้ใช้ แต่ก่อนหลวงพ่อเป็น
หมอเถื่อนตามบ้านนอก ฉดียาคน ให้ยาคน
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ไปถึงเห็นท่านเดินจงกรมอยู ่ พอเห็นหน้า ท่านก็ขึ้นกุฏ ิ
ก็ขึ้นตามท่านไป ท่านก็นอน บนที่นอน ท่านบอกว่า จับเส้นให้
หน่อย ท่านพูดเป็นค�าแรก เราก็จับเส้น จับไปจับมา ประมาณ
ไม่เกนิ ๑๐ นาท ีท่านก็ลุกขึ้นนั่ง แล้วก็ว่า อยากฟังเทศน์ไหม 
เราก็ตอบว่า อยากฟังครับ เอ้า ตัง้ใจฟังนะ ครับ เอานะ เกดิ...
ดับ เกดิ...ดับ ถามว่ารู้เรื่องไหม เราก็ว่า รู้ครับ เอ่อ ฟังอกีนะ 
เกดิ...ดับ เอ้า กลับบ้านได้

นีค่อืฟังธรรมะกัณฑ์แรกในชวีติจากพระกรรมฐาน ชวีติ
นี้เกิดมา อายุถึงปูนนั้นแล้ว ยี่สิบกว่าปีแล้ว ไม่เคยฟังธรรมะ
กรรมฐาน แม้แต่ครัง้เดยีว เป็นครัง้แรกคอืค�านี้ พอว่า เกดิ...ดบั 
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เท่านั้นแหละ เหมือนกับว่า เกิดดับ มันลงถึงใจ น�้าตามันไหล
พลั่กๆ กราบท่านก็ไหล ลงบันไดมา น�า้ตามันไหล ปิตเิอบิอิ่มใจ 
อะไรมากมายขนาดนั้น เหมือนกับว่า ปัญญาเราคอยสอนเรา 
ไม่มใีครสอนหรอก ในความรู้สกึส่วนตวั มนัมองว่า เกดิคอือะไร 
ดับคอือะไร

พอเดนิออกมาจากวดั กลบับ้าน ระยะทางกโิลเดยีว เดนิ
ทาง ๖ ชัว่โมง กว่าจะถงึบ้าน ๖ ชัว่โมง มนัเดนิไม่ได้ เพราะอาศยั
ปัญญา มันพจิารณาเรื่อง การเกดิ การดับ พจิารณาเรื่องทุก
สิ่งทุกอย่าง ค�าว่าเกดินี้ เราเอามาจากไหน ต�าราเคยอ่านไหม 
เคยอ่านมาก่อน สมัยเป็นเณรก็เคยอ่าน เคยศกึษามา แต่ไม่เคย
ในภาคปฏบิัต ิไม่เคย ครัง้นี้เป็นวันแรก คอืจุดแรกที่ได้อาศัยฟัง
ธรรมะกรรมฐาน เขยีนย่อๆ ว่า เกดิดับ เท่านัน้เอง 

แต่ก็มาเพิ่มเตมิใหม่อกีค�าหนึ่ง เพราะว่า ค�าว่า ดับ นี้ 
มันเป็นอาการสุดท้ายแล้ว เราต้องการจะให้ปัญญาขยาย
มากกว่านี้ ก็ต้องเพิ่มค�าว่าตั้งอยู ่ เกดิขึ้น ตั้งอยู ่แล้วก็ดับ
ไป ทนีี้เราใช้ปัญญา ที่เรยีกว่า เกดิขึ้น และก็ตั้งอยู ่ตัวตั้ง
อยูน่ีเ่องเป็นตวัขยายปัญญาให้กว้างขวางพสิดาร ถ้าดับไป
เลย ปัญญามันไม่ขยาย มันหมดแล้ว เช่นว่า เราเกดิขึ้นมา 
เกดิขึ้นมาแล้ว ดบัหมายถงึตาย ชวีติหมดไปแล้วแต่บัน้ปลาย คอื
ชวีติหมดไป เรายังไม่ถงึจุดนัน้ 
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เดี๋ยวนี้เรายังมีการตั้งอยู่ คือยังไม่ตาย เอายังไม่ตายนี่
แหละ คือตั้งอยู่ มาเป็นหลักในการคิด เอามาแยกแยะ มา
พจิารณาหาความจรงิ เอาอาการตัง้อยูม่าเป็นหลกัในการคดิ 
แยกแยะว่า คนที่มีความสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี เดือดร้อน
กระวนกระวาย หรอืโลภ โกรธ หลงก็ด ีแสดงออกในจุดที่
ตั้งอยู่นี่เอง เอาตั้งอยู่มาคดิกัน 

สิ่งใดเกิดขึ้น ค�าว่า เกิด ค�าเดียว คืออะไรเกิด เกิดมี
ลักษณะ ๒ ประเภท

๑) สิ่งมจีติวญิญาณ 

๒) สิ่งที่ไร้วญิญาณ 

สิ่งที่ไร้วญิญาณ หมายถงึ ต้นไม้ต่างๆ เป็นสิ่งที่ไม่มจีิต
ครองร่าง เขาเกดิได้ พวกเห็ดต่างๆ พชืพันธุ์ต่างๆ ตัวเกดิทัง้นัน้ 
นี่เกดิจากธรรมชาตขิองมัน

เมื่อเกดิขึ้นมา มันก็อยู่ชั่วขณะ ตัง้อยู่ชั่วขณะ แล้วก็ดับ
ไป คอืตายไป นี่ส่วนหนึ่ง คนเราก็มลีักษณะเกดิขึ้นมาตามบุญ
กรรมของใครของมัน เมื่อเกดิขึ้นมาแล้ว ก็มาตัง้อยู่ชั่วขณะ มา
รับผลกรรมที่สร้างเอาไว้ คนจะมคีวามสุขความทุกข์ต่างกัน มี
ความรวยความจนต่างกนั กเ็พราะกรรมเก่าตามสนองตวันี้ คอื
สนองตอนตัง้อยู่ แล้วก็ดับไปเช่นเดยีวกัน ไม่ว่า เศรษฐ ีคนจน 
สุดท้ายก็ดับเหมอืนกัน
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หลวงพ่อก็ต้องอาศัยตัวตั้งอยู ่เอามาคิด ตอนเป็น
ชาวสวน เอาเรื่องการเกดิดับมาคดิ ท�างานอยู่ก็คดิ ขุดจอบขุด
เสยีมเดี๋ยวกค็ดิ ถางป่ากค็ดิเรือ่งการเกดิดบัตลอดเวลา บางวนั
ต้องร้องห่มร้องไห้ ขณะท�างานอยู่ น�้าตาไหล ร้องไห้ อ้าปาก
ร้องไห้กับตัวเอง คอืงับปากไม่ได้ มันร้องเสยีงดัง ต้องสอนตัว
เอง ทูลเอ๋ย มงึเกดิมาท�าไม มงึเกดิมา มงึต้องต่อสู้ในการงาน
อย่างนี้ มงึเกดิมามงึทุกข์อย่างนี้ อย่างนี้หรอื สอนตัวเองตลอด
เวลา ท�างานไป ถางป่าไป ขุดดนิไป สอนตัวเองไป ร้องไห้ไป คอื
ร้องไห้หลายๆ ครัง้ เดอืนหนึ่งหลายครัง้ ร้องไห้ ยิ่งร้องไห้ ยิ่ง
สอนตัวเองในลักษณะนี้ ในแต่ละอย่างเอามาคดิส่วนตัว
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มีเพื่อนเขาเคยปฏิบัติมาก่อน เข้ามาถาม ทูลๆ เคย
ภาวนาไหม ไม่เคย ไม่รู้จัก ภาวนาคอือะไรไม่รู้ ไม่เคย ภาวนา
บ้างส ิภาวนายงัไง ไม่เคย เขากถ็ามว่า เคยนัง่สมาธไิหม ไม่ ไม่รู้
จักสมาธิเลย ท�าสมาธิบ้างสิ ท�าอย่างไรสมาธิ เขาก็ว่า นั่งขัด
สมาธ ิหายใจเข้านกึว่า พุท หายใจออกนกึว่า โธ เอ้ จรงิหรอื
เปล่า 

กไ็ปถามหลวงพ่อ หลวงพ่อบญุมา ไปถามว่า หลวงพ่อๆ 
เขาว่า ภาวนาท�าสมาธนิกึค�าบรกิรรม หายใจเข้านกึว่า พทุ ออก
นกึว่า โธ ใช่ไหม ใช่หรอืไม่ เอ่อ ใช่ล่ะ นั่นก็อุบายประกอบหนึ่ง
นะ เป็นอุบายประกอบอันนงึ เราก็จ�าได้

กลับบ้าน มาทดลองท�าสมาธ ิมาลองท�าดู ตัง้ใจท�าคนื
แรก หายใจเข้านกึว่า พุท ออกนกึว่า โธ ทีว่่ามานี้ ท�าไปไม่กีน่าที
รู้สกึว่า ความตัง้มั่นของจติ มันแน่วแน่ในการนกึค�าบรกิรรมตัว
นี้ มันแน่วแน่มาก เหมอืนว่า ค�าบรกิรรมมันละเอยีดเข้าๆ ในคนื
นั้นสงบไม่รู้กี่ชั่วโมง นับไม่ได้ นี่เป็นครั้งแรกของการท�าสมาธิ 
เป็นครัง้แรกด้วย วันแรกด้วย สงบเต็มที ่ลงเต็มที่เหมอืนกัน ใน
คนืนัน้ก็มอีะไรเกดิขึ้นหลายๆ อย่าง มเีสยีงเกิดขึ้นบ้าง มเีสยีง
บอกว่า มาเป็นฆราวาสไม่ถูกละนะ ทูล มันเกดิขึ้นจากใจตัวเอง 
นี่คอืตัวอย่างการเอาการเกดิดับมาเป็นหลักในการคดิ
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พชืผลที่เราปลูกมกีี่อย่าง เอามาคดิให้หมด สิ่งใดที่
เราถอืว่าเป็นของของเรา กรรมสทิธิข์องเรา เอามาคดิลงสู่
ไตรลักษณ์ทั้งหมด เพราะสิ่งเกิดขึ้นทั้งหมดน้ันมันเป็นไป
ตามไตรลักษณ ์คอื อนจิจัง ทุกขัง อนัตตา ที่เอามาคดิกัน 
ทุกวันๆ ท�างานอยู่ก็ไม่ให้ขาดวรรคขาดตอน คดิบ่อยๆ ไป
ปลูกกล้วยแต่ละต้น ไปปลูกที่ไหนก็ต้องพจิารณาก่อน ไป
ปลูกมันแต่ละหัวก็พจิารณาก่อน พจิารณาทุกเรื่อง คอืไม่
ขาดวรรคขาดตอนกัน

ค�าว่า เกดิ เราตคีวามหมายว่า เราเกดิเพราะอะไร อะไร
ท�าให้เราเกดิ จะว่ากรรมใช่ไหม ก็ถูก เรยีกว่า กรรม แต่ส�าคัญ
ที่ท�าให้เรามาเกิดได้ มีตัวหนึ่ง เรียกว่า ตัวยึดมั่น ค�าว่า 
อุปาทาน ตามภาษาพระว่า อุปาทาน ความยดึมั่น

ความยดึมั่นนี่แหละ ท�าให้เรามาตดิยดึในของสิ่งใด 
ภพชาตทิี่เกดิ ต้องเกดิในของที่เรายดึ หลวงพ่อเข้าใจในคนื
นัน้ เดนิจงกรมบ้าง นัง่บ้าง ในป่ากล้วย เดนิจงกรม คดิพจิารณา
เรื่องการที่คนมาเกดิ มาเกดิเพราะอะไร เพราะว่าความยดึมั่น 
ก็มาศึกษาดูว่า ใครก็แล้วแต่ในโลกใบนี้ มาเกิดได้เพราะความ
ยึดมั่น ทั้งหมดเลย อย่างเราเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกัน มาเกิดเพราะ
ความยึดมั่นต่ออะไรสักอย่างหนึ่ง แต่ความยึดมั่นจะไม่เหมือน
กันนะ แต่ว่ามาเกดิเป็นภพชาตเิหมอืนกัน
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นี่ลักษณะเรียกว่า เอาเรื่องความยึดมั่นมาเป็นหลัก
ในการใช้ปัญญา มาแก้ไขความยึดม่ันของตัวเองว่า อะไร
บ้างที่เราถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัว เรายึดว่านี่เป็นของ
ของเรา ค�าว่า ตัวเรา เอาไว้ก่อนนะ คอืธาตุ ๔ เราเอาไว้
ก่อน ธาตุดนิ น�า้ ลม ไฟ เอาไว้ก่อน จะเอาพจิารณาว่า ของ
ของเรามีอะไรบ้าง ก็พิจารณาเอาแต่ละอย่างในบ้านเรา 
ของส่วนตัวอะไรบ้าง เอาแต่ละอย่างมาพิจารณาลงสู่
ไตรลักษณ ์พยายามสอนใจตัวเองให้ได้
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การขู่เข็ญ การปลอบใจตัวเอง
เรียกว่า ปัคคหะ คือ รู้จักวิธีการปลอบใจตัวเอง และ 

นคิคหะ คอื รู้จักขู่เข็ญใจตัวเองบ้าง คอืดุด่าตัวเองบางกาลบาง
เวลา และก็ปลอบใจตัวเองบางกาลบางเวลาเช่นเดยีวกัน

คือใจเรามันมีตัวแปรส�าคัญ คือตัวความอยาก ความ
อยากเรื่องตัณหา มันท�าให้ความอยากเกิดขึ้น แล้วท�าให้เกิด
ความยึดตามมา ความอยากความยึด ยอ ๒ ยอ จ�าให้ด ี
อยากกบัยดึ เขาคูเ่คยีงกันมา ตัวความอยากอนันีแ้หละ เป็น
พื้นฐานท�าให้เกดิกเิลสทั้งหมด คอืความอยากตัวนี้

ความยดึ ความอยาก ๒ ตวันี้เป็นหลกัใหญ่ คอืมนัอยาก
ของสิ่งใด มันยดึในของสิ่งนัน้ นี่ ๒ ตัวนี้ หลวงพ่อจะหนักแน่น
ใน ๒ ตัวนั่นล่ะ มันยดึเพราะความอยาก อยากเพราะยดึ เอาล่ะ
ทีนี้ คนจะมาหลงโลกหลงสงสาร ก็มาหลงเพราะความอยาก
ความยดึของตัวเอง นี่ก็โมหะ หลงก็หลงตัวนี้ หลงความอยาก
ความยดึเหมอืนเดมิ นี่ ๒ ยอ นี่ความอยากความยดึ ระวังให้ดี

นักปฏิบัติต้องมาศึกษาให้รู้ว่า ความอยากอยู่ที่ว่าใจ
เราเป็นตัวอยาก ความยดึ เมื่อใจเป็นความอยาก แต่สิ่งที่ให้
ยดึมอีะไรบ้าง หาให้เจอตัวนี้ ส�าคัญมาก 
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สิ่งที่ให้เรายึดมีอะไรบ้าง สิ่งเหล่านี้คือ ของของตน มี
อะไรบ้างต้องหาให้เจอ สิ่งให้อยากมีอะไรบ้าง อยากคืออะไร 
อยากได้ อยากม ีอยากรวย อยากโน่นอยากนี ่พอไม่เป็น อิ่มไม่
เป็น นี่ความอยาก มันจะยาวไปอกี เป็นตัวเสรมิไปกับความยดึ 
ยิ่งอยากมากเท่าไหร่ ความอยากยึดก็อยากมากเท่านั้น คือ
อยากอยู่กับยดึ คู่เดยีวนี้เป็นหลักอุบายในการคดิ

ของหลวงพ่อสมยัเป็นฆราวาส ฝึกคดิบ่อยๆ คดิทกุวนัๆ 
๒ ตัวนี้ อุปาทานก็เหมือนกัน ค�านี้เป็นค�าบาลีเฉยๆ อุปาทาน 
คือค�าบาลี ภาษาไทยแปลไว้แล้วคือ ความอยาก ความยึด 
นั่นเอง

ให้พิจารณาบ่อยๆ ทุกอย่างแต่ละวันๆ พิจารณา
แต่ละอย่าง มันอยากในสิ่งของที่เป็นของของเรา เอามา
พจิารณา แล้วก็ดุด่าตัวเองบ้าง ขู่เข็ญตัวเองบ้าง คอืปล่อย
ให้เป็น คือวางแต่ละอย่างๆ ไป ไม่ได้วางพร้อมกัน วันนี้
พจิารณาเรื่องอะไร ต้องละเรื่องนี้ วางให้ได ้เอาเป็นเรื่องๆ 
ไป พจิารณาเรื่องไหน ก็ต้องวางเรื่องนั้นให้ได้

ในที่สุด ในช่วงนัน้ วัตถุสมบัตทิี่เรามอียู่ ทัง้เงนิก็ด ีพชื
ผลอืน่กด็ ีเหมอืนกับไม่มอีะไรสกัอย่าง เหมอืนมนัปล่อย มนัวาง
หมดแล้ว ไม่มอีะไรเป็นของของเราเลย แต่ก็มคีวามรูส้กึอยู่ลกึๆ 
ว่า มันมสีักอย่างหนึ่ง มันมอียู่ แต่มองไม่เห็นว่าคอือะไร
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หลายวันต่อมา ก็ได้ไปสวน ไปดูพชืสวนต่างๆ ที่มอียู่ ไป
เจอต้นมะม่วงทีป่ลกูเอาไว้ เคยพูดในประวตัหิลวงพ่อ ไปเหน็ต้น
มะม่วง มันดูดกนั เหมอืนกับเหลก็กล้าดดูเหลก็ธรรมดา ดดู ดดู
ยาวไปเลย มันดูดใจตัวเองรุนแรงมาก มันสะดุ้งขึ้นมา มะม่วง
แค่นี้หรอื มงึดดูก ูเรยีกว่า สมบตัพิชืผลต่างๆ กไ็ด้พจิารณาหมด
แล้ว มะม่วงที่ปลูกไว้แล้ว ๔-๕ ต้น มันเป็นมะม่วงพันธุ์ด ีปลูก
เป็นพเิศษหน่อย มันยดึลกึๆ มนัอยูน่อกบ้าน ไกลบ้านหน่อย ห่าง
ออกไปมันเลยลมื พอไปเจอเท่านัน้แหละ มันดูดกันทันที

ก็ต้องนั่งลงกับที่ นั่งเข้าที ่พจิารณา พจิารณาไป ดุด่า
ตัวเองไป ยดึท�าไม สอนตัวเองบ้าง สอนว่า เธอมายดึของสิ่งใด 
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มาเกดิในของสิ่งนัน้ ก็พจิารณาไปหมด เดี๋ยวก็ต้องตายไป แล้ว
ต้องเป็นด้วงบ้าง เป็นผเีสื้อบ้าง เป็นอะไรที่มาเกดิกับต้นมะม่วง
ต้นนี้ นี่คอืด่าตัวเอง ให้มันวาง ให้มันถอนตัว

เหมือนกับเราเห็นงูที่กินเขียด พองูคาบขาเขียดปั๊บ จะ
บอกมันง่ายๆ ว่า งูเอ๊ย อย่าไปคาบขาเขยีดเขานะ เขาร้อง เขา
จะตายเอานะ ปล่อยเถอะ บอกแค่นี้ มนัจะวางไหม ไม่วางหรอก 
ไม่วาง ต้องใช้พระเดช คอืถ้าไม่ตตีัวง ูก็ต้องตใีห้ใกล้ตัวงู เอาไม้
ต ีปั๊บ ใกล้ๆ นะ มันจะตื่นตัว มันจะวาง นี่คือว่า นคิคหะ คอืว่า 
ขู่เข็ญ ใจเราก็เช่นนั้น คือด่าตัวเองให้เป็น ปัคคหะ ก็คือ การ
ปลอบใจตัวเอง บางครั้งบางเวลา นี่คือว่า นิคคหะ ปัคคหะ 
เรยีกว่า การขู่เข็ญ การปลอบใจตัวเอง บางครัง้บางครา

ในวันนั้นทั้งวันไม่ท�างาน ไปน่ังพิจารณามะม่วง ๕ ต้น
นัน้ เอาเต็มที่ สุดท้ายก็วาง วางขาดได้เลย วางขาดได้ มะม่วง 
๕ ต้นนัน้ หายใจโล่งขึ้นมาว่า ชวีติเรามอีกีไหม ก็นกึถงึมะม่วง
อีกต้นหนึ่งที่ปลูกเอาไว้ห่างออกไปอีก รักมากเป็นพิเศษ ไปดู
รอบสอง โอ้ ยิ่งไปใหญ่ ยิ่งดูดแรงกว่าเก่าอกี ก็พจิารณากันอกี 
นั่งพจิารณาในวันนัน้ ไม่ได้ ทัง้คนืทัง้วันตดิต่อกัน ๓ คนื ๓ วัน
กับมะม่วงต้นเดียว ให้มันถอนความยึดม่ันถือมั่นกับมะม่วงต้น
เดยีว รุนแรงขนาดไหน รุนแรงมาก พจิารณา ๓ คนื ๓ วัน

วันสุดท้าย คือคืนนั้นประมาณเที่ยงคืน พิจารณาอยู่ 
เวลามันเหนื่อย ในการพิจารณาก็นึกค�าบริกรรมให้จิตสงบไป
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บ้าง ท�าสมาธิไปบ้าง เพื่อเอาก�าลังต่อสู้กัน ในคืนนั้นเป็นวันที่
ตัดสินกัน ในความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุสมบัติทั้งหลายทั้งปวง 
เป็นอันว่ามะม่วงก็ด ีหรอืสมบัตทิี่อื่นก็ดี มันตัดขาดกันทัง้หมด 
ในชวีติที่เราเกดิมากับโลกอันนี้ ตัง้แต่กัปนัน้จนถงึปัจจุบันนี้ แต่
ก่อนเราเคยยดึมัน่ถอืมัน่ในวตัถุสมบตัมิา มาสิ้นสดุกันขณะนี้เอง
หรอื นี่คอืสิ้นสุดกัน

เลยรู้ส่วนตวัขึ้นมาในคนืวนันัน้ว่า เราอยู่ในฐานะอะไร รู้
ส่วนตัวในคนืนัน้ ในวนิาทนีัน้ทันท ีเหตุนัน้เรยีกว่า เข้าใจในหลัก
ค�าสอนของพระพุทธเจ้าทัง้หมด มเีท่าไร ดูเหมอืนว่ามันขึ้นมา
ให้รู้หมดเลยในคนืนัน้ ภายใน ๖-๗ วัน มันจงึรู้สกึตัวว่า เรามี
อะไรบ้าง ที่ เทียบเคียงได้กับในต�าราที่เขาเขียนขึ้นมาว่า     
สักกายทิฏฐ ิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส นั้นมันเป็นอย่างไร รู้
หมด เข้าใจแล้ว

แต่ก่อนไม่รู้ เพราะเราไม่เป็น พอธรรมะหมวดนี้เกดิขึ้น
กับเราเท่านัน้ มันจะรู้ของ ๓ ตัวนี้ รู้ภายหลังเป็นอย่างนีๆ้  แม้ว่า 
พิจารณา ไอ้ความโลภทั้งหลายทั้งปวงที่ฝังใจลึกๆ มาร้อยกัป
พันกัลป์มาแล้ว มาสิ้นสุดในวันนัน้ ในคนืนัน้ ในวนิาทนีัน้ทันท ีที่
เราบอกว่า ละความโลภนะ ละความโกรธนะ ละความหลงนะ 
นั้นเป็นต�ารา ที่จริงการปฏิบัติมันต้องมีขั้นตอนอีก จะไปละ
ทัง้หมดทัง้ ๓ อย่างไม่ได้ เพราะใจคนมันละเอยีดอ่อนต่างกัน ก็
ต้องอาศัยละเบื้องต้นไปก่อน
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ภูมธิรรมพระโสดาบัน
ตัวอย่างภูมิธรรมทั้งหลายทั้งปวง มันไม่ละกันทั้งหมด 

ตัวอย่างว่าภูมธิรรมพระโสดาบันนี้ ไม่ใช่ว่าละราคะ ละยังไม่ได้ 
ราคะ ยังมีเต็มหัวใจของพระโสดาบัน เหมือนชาวโลกธรรมดา 
ความหลง หลงในกามราคะต่างๆ หลงไหม หลง เหมอืนคนทัว่ไป
เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้จึงว่า พระโสดาบันนั้น เขาละในความ
โลภตัวเดยีว เด็ดขาด หายห่วง ในภูมธิรรมโสดาบัน เขาละเช่น
นัน้ แต่ราคะตัณหาเหมอืนเดมิ

แต่ตัณหาที่ว่ามานี้ เขาหาไหม หา เอาไหม เอา ยังมี
ความอยากตัวนี้ เอาความอยากที่มีอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์ให้ได ้
ใจอยากแต่ไม่ยึด มันมีตัวนี้แหละ อยากแต่ไม่ยึด คืออยาก 
อยากท�า อยากธรรมดาๆ แต่เมื่ออยากแล้ว ได้มาแล้ว ให้ถอืว่า
สิ่งที่ได้มาทั้งหมดนั้นเป็นสาธารณะในครอบครัว ไม่ยึด ปล่อย 
ความรู้สกึเป็นของของเราไม่มอียู่ในใจตรงนัน้

แม้แต่ร่างกายเราทุกส่วนในขณะนัน้ สมมุตวิ่า มคีนใด
คนหนึ่งจะมาขอลูกตาเรา ให้ได้ไหม ให้ได้ หรอืหากมคีนใดจะ
มาขอหัวใจเรา ให้ได้ไหม ให้ได้ เหมอืนกับว่า วัตถุสมบัตใิห้ได้
ทั้งหมดเลย เหตุนั้นจึงว่า เคยอ่านต�าราที่พระองค์เจ้าตรัสเอา
ไว้ว่า ห้ามภกิษุไปขอสิ่งของในผู้บรรลุธรรมพระโสดาบัน อะไร
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ก็แล้วแต่ห้ามไปขอ เพราะพวกนี้เขาจะให้หมด ขออะไรก็ได้ ขอ
ตาก็ได้ ขอหัวใจก็ได้ ให้หมด อันนี้คือขอได้ ในช่วงนั้น คนไป
ตคีวามหมายว่า พระโสดาบันเป็นผู้เสยีสละทัง้หมด ใช่ไหม ใช่ 
แท้จรงิมนัไม่เป็นอย่างนัน้ คอืเสยีสละได้ในช่วงขณะบรรลธุรรม
เป็นพระโสดาบัน ครบวาระ ๗ วัน คอืภายใน ๗ วัน ห้ามขอ 
เพราะเขาให้หมด

แต่ถ้าต่อไปแล้ว เขาจะตั้งหลักได้แล้วว่า ชีวิตนี้ยังต้อง
อาศัยสิ่งของพวกนี้อยู่ จะให้เขาก็จะให้ตามมีตามเกิด ตามที่
เหมาะสม เหมอืนนางวสิาขา พ่อสอนไว้ว่า ให้ของคน ให้สิ่งที่
ควรให้ ไม่ให้สิ่งที่ไม่ควรให้ นั้นเรียกว่า การดูแลทรัพย์สินเงิน
ทองต่างๆ ไม่เป็นคนตระหนี่ถี่เหนยีว แต่ให้ตามความเหมาะสม
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ขั้นตอนภูมธิรรมพระอรยิเจ้า ๔ ขั้น
สมัยครั้งพุทธกาลนั้น ผู้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้า 

ส�าหรับฆราวาส บรรลุธรรมขัน้ไหน จะอยู่จนกระทั่งถงึวันตาย 
ไม่ขยับเขยื้อน ถ้าผู้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันฝ่ายฆราวาส ก็
จะเป็นโสดาบัน เป็นฆราวาสต่อไปถงึวนัตาย ขยับเป็นสกทิาคาม ี
อนาคาม ีไม่ได้ นีค่อืครัง้พทุธกาล หรอืถ้าผู้บรรลธุรรมเป็นพระ
สกทิาคามขีณะเป็นฆราวาส ก็จะอยู่ถงึวันตาย สกทิาคาม ี

ยกตวัอย่างได้ว่า อนาถบณิฑกิเศรษฐกีบัลกูสาว ลกูสาว
บรรลุธรรมเป็นสกทิาคาม ี เศรษฐบีรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน 
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พ่อบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน ลูกสาวบรรลุธรรมเป็น         
พระสกทิาคาม ีต่อมา ลูกสาวก็ป่วย พ่อไปเยี่ยม ลูกสาวก็พูด
กับพ่อว่า น้องชายมาแล้วหรอื มาเยี่ยมหรอื คนเลยงงว่า เอ๊ะ 
ลูกสาวคนนี้ เป็นพระอรยิเจ้าแล้ว ท�าไมเพ้อไป ท�าไมไปเรยีกพ่อ
ว่าน้องชายได้อย่างไร ไปถามพระพุทธเจ้า พระองค์เจ้าก็เลย
ตอบว่า ถูกแล้ว นางเรยีกถูกแล้ว น้องชาย หมายถงึว่า ผู้เป็น
พ่อภมูธิรรมต�า่กว่า นางภมูธิรรมสงูกว่า เป็นพระสกทิาคาม ีนาง
ได้ตายในภูมธิรรมนัน้ไป

ผู้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีก็เช่นเดียวกัน ฆราวาส
หลายต่อหลายคนสมัยครั้งพุทธกาล เมื่อได้ภูมิธรรมเสร็จแล้ว 
ก็อยู่ในภูมิธรรมนั้นจนถึงวันตายเช่นเดียวกัน ไม่มีฆราวาสคน
ไหนที่บรรลุธรรมขั้นโสดาบันแล้ว ขยับขึ้นเป็น สกิทาคามีบ้าง 
ขยับเป็นอนาคามีหรืออรหันต์บ้าง ไม่มีในต�ารา นี่ในครั้ง
พุทธกาล ผู้บรรลุธรรมที่ว่ามานี้ 

กพ็จิารณาได้ว่า ถ้าเราปฏบิตัถิงึจดุนี้แล้ว เรากม็องข้าง
หน้าว่า ท�าอย่างไร ความสิ้นสุดของทุกข์อยู่ตรงไหน ถ้าเราจะ
ต้องการเพื่อสิ้นสุดในภพในชาตินี้จริงๆ แล้ว จะท�าอย่างไร มี
อย่างเดียวคือเราออกบวช ออกบวชเท่านั้น จึงได้ตัดสินใจ
ออกบวช
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เมื่อบวชมาแล้ว หลวงพ่อเคยพูดว่า ตั้งแต่วันบวชมา
จนถงึปัจจุบนั ไม่เคยถามครูบาอาจารย์ว่า ธรรมะหมวดนัน้เป็น
อย่างไร ธรรมะหมวดนี้เป็นอย่างไร ไม่เคยถามใคร แต่ฟัง    
ครูบาอาจารย์เทศน์ ฟังเป็นไหม ฟังเป็น เข้าใจ แต่ไม่เคยถาม
ใครว่า ธรรมะหมวดนั้นเป็นอย่างไร ถามท�าไม ก็รู้แล้ว มันรู้
ทั้งหมด จะถามเพื่ออะไร มันอายตัวเอง นึกถึงว่าจะถามคน
แต่ละอย่าง อายตัวเองขึ้นมาทันท ีถามท�าไม เรารู้อยู่แล้ว ไม่ว่า
แนวทางปฏบิัตนิัน้ ทางที่ตรงเราได้เดนิเข้าไปแล้ว ไม่มทีางแยก
อืน่เลย ไม่มทีางอืน่ ถงึทางแยกมเียอะแยะ แต่เรากไ็ม่แยก เพราะ
ทางตรงเราม ีทางส่วนตัวเรามี

ถงึจะมกีาลเวลาบางครัง้บางเวลา เช่นว่า จะมมีารบาง
สิง่บางอย่างมาผจญให้เราเขวจากทางไป มนัออกไหม ออก ออก
ไปก็เสยีนดิเดยีว เข้ามาทางตามเดมิ อ�านาจของความรักมันม ี
ทางโลกมันมอียู่ เสยีนดิหน่อย เสยีทางใจ แต่ในที่สุดก็หันกลับ
มาทางเดมิอกี แล้วก็เดนิเข้ามานี้

นี้เรยีกว่า ผู้บรรลุธรรมครัง้พุทธกาล ที่สุดของภัยพบิัติ
คือผู้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ทีนี้ผู้บรรลุธรรมอรหันต์ ขั้น
ตอนภูมธิรรม ๔ ขัน้ บางคนไม่เคยบรรลุธรรมอะไรมาก่อนเลย 
พอปฏบิัตถิงึที ่ กระโดดข้ามขัน้เดยีวไปเลย คอือรหันต์ไปเลยก็
ม ีครัง้พทุธกาล บางคนก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบนัก่อน แล้ว
ก็ต่อมาปฏิบัติไปเรื่อยๆ ถึงขั้นเข้าอรหันต์ก็มี บางคนเป็นพระ
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โสดาบันแล้ว ก็ปฏิบัติเรื่อยๆ ขยับขึ้นไปเป็นสกิทาคาก็มี เป็น
อนาคามกี็ม ีบางคนก็ไม่ตามขัน้ กระโดดข้ามขัน้ไปเลยก็ม ีครัง้
พุทธกาล ให้ดูตรงนัน้

หลวงพ่อจะสอนให้คนได้ศกึษาประวตัฆิราวาสสมยัครัง้
พุทธกาล ผู้ที่เขาเป็นพระอรยิเจ้า ให้ศกึษาตรงนี้ ในพระสูตรมี
มากเลย หลวงพ่อเคยศกึษาเรื่องในพระสูตร ศกึษาหลายรอบ
จรงิๆ ทัง้เรือ่งฆราวาสญาตโิยมได้บรรลธุรรมเป็นอย่างไร ศกึษา
เอาไว้ เพราะว่าอนาคตต่อไป เมื่อเราจะไปเทศน์คนสอนคน จะ
มีบุคคลเป็นตัวอย่างให้เขาได้เห็น ให้เขาได้รู้ว่า การปฏิบัติใน
ขณะที่ยังเป็นฆราวาสเขาท�ากันอย่างไร
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พ่อแม่ของนางมาคันทยิา
ยกตัวอย่างอกีเรื่องหนึ่ง เรื่องพ่อแม่ของนางมาคันทยิา 

นางมาคันทยิาเป็นคนที่สวย สวยมากๆ ยุคนัน้สมัยนัน้ มเีศรษฐี
หลายต่อหลายคนมาขอนางมาคันทยิาไปเป็นเมยี แต่พ่อแม่กไ็ม่
ให้ คอืว่าคนทีม่าขอรวยกจ็รงิ แต่ความหล่อความสวยไม่สมกนั
กับลูกสาวของตัวเอง พยายามหาลูกเขยให้คู่ควรกับลูกสาวตัว
เองให้ได้

ในวันหนึ่ ง  พ ่อพราหมณ์ไปธุระนอกบ ้าน พอดี
พระพทุธเจ้าเรากม็พีระญาณหยัง่รูว่้า พ่อแม่ของนางมาคนัทยิา
เป็นผูม้คีณุธรรม เป็นผูม้บีารมมีาในอดตี กเ็ลยไปโปรด พระองค์
เจ้าเดนิมาในทศิทางของพ่อพราหมณ์

พ่อพราหมณ์เห็นหนุ่มหล่อเดินมาแต่ไกล ไอ้หนุ่มคนนี้
รปูหล่อ คอืเห็นพระพุทธเจ้านัน้เอง หน้าตาสดสวยหล่อจรงิ สม
คูเ่คยีงกบัลกูสาวของเราแท้ๆ ดสู ิผดิแต่หวัโล้น ผ้าเหลอืงเท่านัน้
เอง แต่ถ้าจับเปลี่ยนผ้าชนิดอื่น ก็ดูจะเข้ากับลูกสาวเราได้ด ี     
เหมอืนๆ กัน สวยพอๆ กัน ทนีี้ก็นกึขึ้นมาได้ว่า เอายังไง จะเอา
หนุ่มคนนี้เป็นลูกเขยเราให้ได้ ก็เลยมีอุบายบอกว่า ไอ้หนุ่มๆ 
คอยเราอยู่นี่นะ คอยเราอยู่นี่ เรามธีุระ เดี๋ยวไปธุระ เดี๋ยวกลับ
มา คอยอยู่นี ่แต่พระองค์เจ้ารู้เลยว่าไปธุระอะไร
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พอไปถงึบ้านกไ็ปบอกแม่พราหมณ์ๆ  รบีแต่งตวั แต่งตวั
ให้ลูกสาวเดี๋ยวนี้นะ เอาเต็มที ่เต็มยศเลย ประดับประดาทุกสิ่ง
ทกุอย่าง ท�าให้เตม็ที ่ท�าอะไรพ่อพราหมณ์ ท�าเถอะๆ พอลกูสาว
แต่งตัวทาแป้งทุกอย่างแล้ว ก็ออกมานอกบ้าน มากระซิบ
กระซาบว่า ไปเหน็หนุม่หล่อคนหนึง่คอยอยูน่อกบ้าน เอาลกูสาว
ไปเทยีบกันดู ไหนๆ ดูซ ิพอออกไปในที่ให้หนุ่มยนืรอ ปรากฏว่า
ไม่เห็นใครเลย เห็นแต่รอยเท้าพระองค์ประทับเอาไว ้ ห่างจาก
รอยไปประมาณ ๑๐ เมตร พระองค์เจ้ายนือยู่ใกล้ๆ แต่บังตา
เอาไว้ไม่ให้ ๒ ผัวเมยีเห็น

ฝ่ายผู้เป็นเมยี คอืแม่พราหมณ์ ได้เหน็รอยเท้าจงึว่า พ่อ
พราหมณ์ รอยเท้านี้ เป็นรอยเท้าของบคุคลผูไ้ม่ก�าเรบิทางราคะ
ตัณหาแล้ว เพราะนางจบศาสตร์มาหลายแขนง ขณะเดียวกัน 
พระองค์เจ้าได้เปิดญาณให้ ๒ ผัวเมียกับลูกเห็นพระองค์ พ่อ
พราหมณ์ได้พยายามจะจับลกูไปเทยีบกบัพระพทุธเจ้าว่า ความ
หล่อเหมอืนกันไหม

ซึง่พราหมณ์ทัง้สองผวัเมยี ต่อหน้าพระพุทธเจ้า ไม่รูจ้กั
พระพุทธเจ้ามาก่อน และยังจะเอาเป็นลูกเขยให้ได้นัน้ ตอนนัน้
พราหมณ์กราบพระพุทธเจ้าไหม กราบท�าไม จะเอาเป็นลูกเขย
ให้ได้ จะกราบท�าไม จะไหว้ท�าไมเล่า พระองค์เจ้าเทศน์ธรรมะ
ให้ฟัง พราหมณ์จะนั่งฟังหรอืยนืฟัง ดูส ิก็ต้องยนืฟัง 
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แต่อ�านาจพระพุทธเจ้าสะกดใจพราหมณ์ทั้งสองไว้ได้ 
ก็ได้อธบิายให้ฟังว่า นี่พราหมณ์ รูปร่างกลางตัวของมนุษย์เรา
ทกุส่วนนัน้ ไม่มอีะไรหล่อ ไม่มอีะไรสวยเลย ทกุส่วนของร่างกาย
มแีต่สิง่สกปรกโสโครกด้วยกันทัง้สิ้น ผม ขน เลบ็ ฟัน หนังต่างๆ 
มีแต่ของสกปรกด้วยกันทั้งสิ้น พระองค์ก็อธิบายเรื่องสกปรก 
เรื่องอสุภะ ให้พราหมณ์ ๒ ผัวเมยีฟัง

พอ ๒ ผัวเมยีฟัง บวกกับบารมเีก่าของเขาทัง้ ๒ ที่เคย
บ�าเพ็ญมาในอดตี มาจับจุดได้ พระองค์เจ้าจงึต่อยอดให้เขา ให้
พจิารณาอสุภะ ในที่สุด พราหมณ์ ๒ คนก็พจิารณาอสุภะ ยนื
อยู่อย่างนัน้ พจิารณาอสุภะ ยนืพจิารณาตวัเองอยู่ พจิารณาสิง่
ภายนอกบ้าง ตัวเองบ้าง ขณะเดียวกันที่ยืนฟังธรรมะ
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พระพุทธเจ้าอยู่นั้น ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีในขณะที่
ยืนอยู่ ทั้งที่พยายามจะเอาพระพุทธเจ้าเป็นลูกเขยอยู่นั่นเอง 
สุดท้ายตัวเองเป็นพระอนาคามี

ไปถามพราหมณ์ดูสิ พราหมณ์รู้จักศีล ๕ ไหม รู้ได้
อย่างไรศลี ๕ อย่าไปถามพราหมณ์นะว่า พราหมณ์รูจ้กัตวัสมาธิ
สงบหรอืเปล่า รูไ้ด้อย่างไรสงบ ไม่เคยศกึษามาก่อน รู้ได้อย่างไร 
พระองค์เจ้าเทศน์คนเป็นพระอรยิเจ้า ไม่ใช่จะไปเอาศลี เอาสงบ 
มาเป็นหลักเกณฑ์ตายตัวได้ เขาฟังพระองค์เจ้า เป็นสมาธไิหม 
เป็นสมาธ ิเขาตัง้ใจฟัง เรยีกว่า สมาธติัง้ใจมัน่ เมือ่เขาฟังไปแล้ว 
เขาแสดงความคดิพจิารณาต่างๆ ไปแล้ว เอาตัวปัญญาคดิ คอื
ปัญญาของเขา คดิอยู่แล้ว มันเป็นสมาธ ิ มันเป็นปัญญาในตัว
ทั้งหมด พูดง่ายๆ ว่า สติ ระลึกได้ว่าคิดเรื่องอะไรอยู่ ภาวนา
พร้อมๆ กันทัง้หมด นี้คอืเหตุเกดิในครัง้พุทธกาล
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พจิารณาเลอืกเฟ้นธรรม
ทกุคนมสีต ิปัจจบุนันี้ทกุคนมสีมาธ ิทกุคนมปัีญญา แต่

เอาสต ิเอาปัญญา เอาสมาธทิัง้หมดไปใช้งานอื่น งานทางโลก 
ไม่ได้เอาสต ิเอาสมาธ ิเอาปัญญา มาคดิทางธรรมแต่อย่างใด

เหตนุัน้ ในยคุนี้สมยันี้เหมอืนกนั ถ้าสมมตุวิ่า มพีระองค์
เจ้าอบัุตเิกดิขึ้นในยุคนี้สมยันี้ จะมผีูบ้รรลธุรรมเป็นพระอรยิเจ้า
มากทเีดยีว เพราะทุกคนมบีารม ีทุกคนมสีต ิทุกคนมสีมาธ ิทุก
คนมปีัญญาอยู่ในตัวทัง้หมดแล้ว พร้อมแล้ว แต่ขาดอย่างเดยีว
คอืผู้ต่อยอดให้เรา มันไม่ม ีไม่มหีมายถงึอะไร หมายถงึว่า ผู้จะ
ชี้แนะแนวทาง คอืยอดบารมขีองเรา สร้างมาในอดตีในชาตนิัน้ 
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สร้างมาอย่างไร บ�าเพ็ญอย่างไรบ้าง อะไรบ้างเป็นเหตุ เป็น
ปัจจัย ให้เราบ�าเพ็ญมา ไม่มคีนบอกเราตัวนี้

คนครัง้พทุธกาล มผีูบ้รรลธุรรมมากๆ ก็เพราะพระองค์
เจ้าได้มีญาณรู้ว่า คนนี้สร้างบารมีมาอย่างนี้ๆ  พระองค์เจ้าให้
ธรรมะจ�ากดั จ�ากดัแต่ละคนแต่ละกลุม่ เขาจะบรรลธุรรมได้ง่าย 
ครั้งพุทธกาลมีมากด้วย นี่หลวงพ่อเคยศึกษาเรื่องพระสูตร 
ศกึษามามาก มันจะรูว้ธิกีารปฏบิตัว่ิา มนัไม่ใช่เรือ่งสบัสนปนเป 
คอืว่าตัดตอนให้เป็น

ส่วนการปฏิบัติต้องตัดตอนตรงไหน คือตัดตอน
ศกึษาว่า ภมูธิรรมของพระโสดาบนัเริ่มจากไหนไป เริม่จาก
ปุถุชน คือ หยาบสุดแล้ว ปุถุชนคนธรรมดาจะปฏิบัติ
อย่างไร ทีจ่ะเข้าสูภ่มูธิรรมโสดาบนัได้ อนันี้ ไม่ใช่จะไปละกนั
มั่วๆ ไม่ใช่นะ บางคนไปสอนกัน พิจารณาอสุภะนะ บางคน 
ส�ารวมกายวาจาให้เรยีบร้อยนะ คอืปฏบิัต ิ ถามว่าถูกทางไหม 
ถูก แต่ธรรมนัน้ไม่ถูกกับตัวเรา เรามอีุบายอกีอย่างหนึ่ง แต่ไป
ท�าอกีแบบหนึ่ง การปฏบิัตติ้องมขีัน้ตอน ตัดตอนให้เป็น



   50    แนวทางสู่โสดาบัน

สร้างสัมมาทฏิฐดิ้วยปัญญาเฉพาะตัว
ส�าคัญคอืว่า หลักสัมมาทฏิฐ ิความเห็นชอบ ถอืเป็นหลัก

ใหญ่ของการปฏิบัติธรรม สมัยพระองค์เจ้าเราปฏิบัติ ก่อนที่
พระองค์เจ้าจะมาตรัสรู้ในที่แห่งนี้ ที่ต้นโพธิ์ต้นนี้ พระองค์เจ้าก็
มธีรรม ๒ ข้อด้วยกันเป็นหลกัปฏบิตั ินัน่คอื สมัมาทฏิฐ ิความ
เห็นชอบ สัมมาสังกัปโป ด�าริชอบ พระองค์เจ้าจะมาตรัสรู้ที่
แห่งนี้ พระองค์เจ้าเอาธรรม ๒ หมวด คอืหลกัปัญญา มาเป็น
ตัวน�าหน้า

พระองค์จะมคี�าว่าสมาธไิหม ม ีสมาธ ิแต่พระองค์ยังไม่รู้
ว่า สมาธขิัน้ไหนเป็นอย่างไร พระองค์ก็ยงัไม่เข้าใจ คอืตัง้ชือ่ไม่ถกู 
พระองค์ท�าสมาธมิาแล้ว สมัยที่บวชใหม่ๆ ไปภาวนากับดาบสทัง้
สองมา อันนี้ก็ส่วนหนึ่ง ท�ามาแล้ว แต่พระองค์ก็ปฏิเสธแล้วว่า 
การท�าสมาธิเพียงอย่างเดียวอย่างนี้ ไม่สามารถละอาสวะกิเลส
ได้ เพราะสมาธิเป็นเพียงข่มกิเลสไว้ ประเดี๋ยวประด๋าวเฉยๆ 
เหมือนเรากดอะไรไว้ในน�้า พอวางมือก็ลอยขึ้นมาตามเดิม ท�า
สมาธเิป็นเพยีงข่มกเิลส ประเดี๋ยวประด๋าว ไม่ใช่การละ 
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การละเป ็นเรื่องของป ัญญา เขาว ่า  ป ัญญายะ                     
ปะรสิชุฌะต ิจติจะมคีวามบรสิทุธิไ์ด้เพราะปัญญานี้ หลกัส�าคญั
อยูต่รงนี้ แต่ปัญญาทีว่่ามานีต้้องเป็นปัญญาเฉพาะตวั ไม่ใช่
ปัญญาเลยีนแบบจากผูอ้ืน่มา เอาปัญญาไปจ�าต�ารานัน้มาว่า 
เอามาคดิ เหมอืนพระโปฐลิะได้ไหม ไม่ได้ เดี๋ยวนี้เราอยู่ในนาม
ลูกหลานพระโปฐิละ เดี๋ยวนี้ธรรมะที่มีอยู ่เป็นธรรมะของ
พระพุทธเจ้าก็จรงิ แต่ปัญญาเรามหีรอืเปล่า ไม่มปีัญญา เลยีน
แบบตามต�าราพระพทุธเจ้ามาว่ากัน พจิารณาให้ถูกธรรม กถ็กู
ได้ ถูกเฉยๆ แต่ไม่ถูกกับบารมขีองตัวเอง

ฉะนัน้ บารมเีรา ปัญญาเรา เราจงพยายามสร้างขึ้น
มาเอง คดิเอง เช่น มรรค ๘ พระองค์เจ้าวางทศิทางเอาไว้ วาง
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ทางตัวอย่าง เป็นทางตัวอย่างส�าหรับให้พวกคนปฏิบัติ แต่
แนวทางของท่าน เอาเป็นตัวอย่างเฉยๆ เราต้องสร้างทางขึ้น
มาเฉพาะตัว คอื สัมมาทฏิฐเิฉพาะตัวให้ได ้สัมมาสังกัปโป 
ต้องสร้างขึ้นมาให้ได ้เฉพาะตัว ยมืเขามาไม่ได้ ธรรมะเป็น
ของส่วนตัว ต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ ให้เป็นสัมมาให้ได้

เรยีกว่า เดี๋ยวนี้เราเป็นสัมมาแค่ไหน ทุกคนมสีัมมาไหม 
มสีมัมา แต่สมัมามนัไม่พอทีจ่ะเป็นพระอรยิเจ้าได้ มนัเป็นสมัมา
แค่ ๑๐-๒๐% ท�าอะไรไม่ได้เลย ตัวสัมมาตัวนี้ต้องเต็มร้อยถงึ
จะเข้าสู่พระอริยเจ้าได้ แต่เรามีสัมมาไม่พอที่จะเป็นไปได ้ ตัว
มจิฉามันมาก

ใจเรามันมมีจิฉา เราจะมาแก้มจิฉา เป็นอย่างไร ก็
ต้องมาศกึษามจิฉา ตัวความเห็นผดิ เห็นอย่างไรบ้าง อันนี้
เราจะมาหาความเห็นผดิตัวเองให้ได้ ความเห็นผดิเรา ตัว
เราเองนี่แหละ มันท�าให้เราเกดิ ที่ว่ามานี้มารวมกันกับว่า 
เกดิดับ ตัวมจิฉาตัวเดยีวนี้แหละ มันท�าให้เกดิความยดึได ้
เกิดความอยากได้ เพราะตัวมิจฉาตัวเดียวเป็นเหตุให้เรา
เกดิตายๆ กบัโลกใบนีม้ายาวนานจนถงึปัจจบุนั เรยีกว่ามา
แก้กัน เรียกว่าเปลี่ยนทิศทางใหม่ คือแก้ตัวมิจฉาให้หมด
ไปจากใจเราให้ได้
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ทุกคนต้องดูใจตัวเองว่า ใจเป็นมจิฉาแค่ไหน ความ
เห็นเรา เดี๋ยวนี้เราเป็นมจิฉาแค่ไหน เรารู้เอง ส่วนมากเรา
จะว่า เรารู้ธรรมะแล้วเป็นสัมมาแล้ว ไม่ใช่ อันนั้นมันความรู้
ส่วนตวัเป็นมจิฉาอยู่ มนัหลงยดึอะไรบ้างไหม นัน่คอืมจิฉา
ล่ะ มันหลงอยากอะไรบ้างไหม คือมิจฉาล่ะ ความยึด ความ
อยาก เป็นมจิฉาทัง้นัน้เลย

มาศึกษาเราให้ได้ ใจเรา เราเอาปัญญาสอดส่อง ดูใจ
เราให้ได้ แต่ละวันแต่ละชั่วโมง เพื่อจะแก้ไขตัวเองให้ได้ นี่วันนี้ 
หลวงพ่อจึงให้อุบายธรรมะในวันนี้ คิดว่าสมควรแก่กาลเวลา 
เอวัง ก็มดี้วยประการฉะนี้
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