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 ถา้ของไม่จริง ความไม่จริงอนันั้น เห็นไหม เพราะมนัถึงมาเจอวา่สถานท่ีน้ีดีมาก แลว้
การประพฤติปฏิบติัตอ้งยกขอ้วตัรใหสู้งข้ึนมา ใหเ้ทียบกบับา้นตาด ใหเ้ทียบกบับา้นตาดได ้
ยกข้ึนมานะ ความเป็นอยูข่องเขา เขาวา่ท่ีนัน่โยมเขารับไม่ได ้เพราะวา่บิณฑบาตตลอด เห็นไหม  

พดูถึงความจริง เวลาพดูน่ีพดูออกมาได ้แต่เวลาประพฤติปฏิบติัหรือวา่ท าไป กาลเวลา น่ี
พระไตรปิฎกบอกเลย “การประพฤติปฏิบติัท่ีต่อเน่ือง” ไง ความสม ่าเสมอ การต่อเน่ืองมนัถึงจะ
เป็นผล น่ีมนัไม่ต่อเน่ือง ใหม่ๆ พอเร่ิมความคิดดีกอ็ยากจะเขม้ขน้ เวลาปฏิบติันะเขม้ขน้เลย แต่
ไปไม่ถึงท่ีสุด พอไม่ถึงท่ีสุดเรากป็ล่อยวาง มนัไม่ปล่อยวาง มนัเขา้ใจวา่มนัปล่อย มนัไม่ไหว แต่
พดูไดอ้ยูก่ย็งัพดูต่อไป แต่ท าไม่ได ้ พอท าไม่ถึงตรงนั้นมนักเ็ลยไม่ได ้ น่ีไฟไหมฟ้างไง มนัไม่
ปฏิบติัต่อเน่ือง มนัไม่ต่อเน่ือง แต่ตวัเองไม่เขา้ใจตรงนั้น  

น่ีมนัถึงบอกวา่ตอ้งยอ้นกลบัมาดูท่ีใจของคนเลย วา่ความต่อเน่ือง ระยะยนื ยนืระยะใคร
ยนืไดน้านกวา่กนั การยนืระยะไปเร่ือยๆ เร่ือยๆ มนัเขา้ถึงธรรมจนได ้ แต่ยนืระยะไม่ไดไ้ง 
ปฏิบติัอยู ่ เขม้อยู ่ อยากใหเ้ขม้อยู ่ เขม้ไดช้ัว่คร้ังชัว่คราว ถา้ชัว่คร้ังชัว่คราว แลว้ถา้เรารู้ตวันะเรา
พยายามยนืใหน้านออกไป แต่น่ีไม่รู้ตวั พดูแบบไม่รู้ตวันะ ตอ้งใหเ้ขม้ข้ึนมาๆ ถึงบอกใจส าคญั
มากเลย น่ีความจริงเขา้กบัความจริง 

ในเม่ือมนัจริงส่วนหน่ึง แลว้พอมนัไปยอ่หยอ่น เร่ิมตน้ดี เหมือนกบัวตัถุเลย พอเราซ้ือ
อะไรมาใหม่มนัยงัสมบูรณ์อยู ่ แลว้มนัตอ้งเส่ือมสภาพไป แต่หวัใจขา้งในมนักก็ดักร่อนไป แต่
กดักร่อนไปท าไมมนัไม่มีอะไรท าใหม้นัสมบูรณ์ข้ึน พอเร่ิมตน้เป็นศรัทธาใช่ไหม? ศรัทธาท่ีเรา
อยากประพฤติปฏิบติั เราศรัทธา แต่เราท าไปแลว้ ศรัทธาตวัน้ีเราตอ้งกลมกล่อมใหม้นัข้ึนมาไง 
ใหม้นัเตม็  
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เตม็ข้ึนมนัไม่ใช่เตม็ข้ึนธรรมดานะ มนัยงัเพิ่มพนูมากข้ึน เพราะเราปฏิบติัเขา้ไปแลว้เรา
เห็นตามความเป็นจริงเขา้ไป มนัจะเกิดความดูดด่ืม เห็นไหม จากเร่ิมเตาะแตะๆ ข้ึนไป มนัจะ
กา้วเติบโตเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา น่ีความจริง ใจท่ีมนัเจริญเติบโตข้ึน วฒิุภาวะของใจมนัสูงข้ึนๆ แต่น่ี
ไม่อยา่งนั้น เหมือนวตัถุ หมายถึงวา่เวลาเราซ้ือของอะไรท่ีใหม่ออกมา น่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด แลว้
จะเส่ือมสภาพไป  

ความเส่ือมสภาพไปมนัเป็นอนิจจงัอยูแ่ลว้ มนัเป็นอนิจจงัเพราะมนัตอ้งเส่ือมสภาพไป น่ี
วตัถุ แต่ถา้การปฏิบติัธรรมมนัมีแต่เจริญข้ึน ความเจริญข้ึนนะ จิตเป็นสมาธิ จิตยกข้ึนวิปัสสนา 
การใคร่ครวญต่างๆ เห็นตามเขา้ไป น่ีมนัเจริญข้ึน ความเจริญข้ึน เห็นไหม มนังอกงามข้ึนมาอีก
ดว้ย จริงแลว้ไม่จริงธรรมดานะ จริงงอกงามเขา้ไป จนถึงเขา้ไปเป็นความจริงคู่กบัความจริง คือ
วา่มรรค ผล การประพฤติปฏิบติัมนัเป็นส่ิงท่ีวา่แก่นเลยล่ะ แก่นของศาสนา แก่นของความจริง 
ตอ้งของจริงเขา้ไปจบัของจริงไง ภาชนะเขา้ไปใส่มนัตอ้งสมควรแก่กนั  

อาจารยบ์อกวา่ “ไม่มีส่ิงใดเลยท่ีจะสมัผสัธรรมไดน้อกจากหวัใจ” หวัใจเท่านั้น เป็น
ภาชนะท่ีจะใส่ธรรมไดไ้ง ธรรมมนัสะเทือนหวัใจ เห็นไหม เวลาเราคิดอะไร มนัเศร้าหมอง มนั
สะเทือน มนัหดหู่ น่ีถา้เป็นเราเราเห็นแลว้กเ็ป็นความทุกข ์ แต่ถา้เป็นพระกสัสปะ ตอน
พระพทุธเจา้จะนิพพาน พระกสัสปะสลดสงัเวชไง ปลงธรรมสงัเวช หวัใจมนัเป็นธรรมมนัเตม็
เป่ียมไปดว้ยอยูแ่ลว้ แต่มนักมี็ความสงัเวช แต่สงัเวชในธรรมไง  

สงัเวชในธรรม มนัเห็นแลว้ เหมือนกบัผูใ้หญ่เห็นเดก็เล่นขายของกนั มนัเล่นไปได ้ มนั
เป็นไปได ้แลว้ทะเลาะเบาะแวง้กนันะ เวลาเดก็เล่นกนั เห็นไหม เดก็เล่นขายของกนั แลว้ยื้อแยง่
ของกนั แลว้มนักท็ะเลาะกนั มนัตีกนั มนัจะยดึเป็นของของมนัไง แลว้ผูใ้หญ่มองดู ท าไมมนั
ทะเลาะกนัในเร่ืองเล่นๆ น่ีกเ็หมือนกนั ปลงธรรมสงัเวชไง ใจท่ีเป็นธรรมลน้เป่ียมไปแลว้ รู้อยู่
วา่วฏัวนมนัเกิดแลว้ตอ้งตายทั้งหมด 

“อานนท ์ เราบอกเธอแลว้ไม่ใช่หรือ? ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนมา ส่ิงนั้นตอ้งแปรสภาพ
ทั้งหมด แมแ้ต่ร่างกายตถาคตกต็อ้งแปรในคืนน้ีไง คืนน้ีตถาคตจะตอ้งตายไปแลว้ในคืนน้ี”  

พระอานนทเ์ขา้ไปพยายามอาราธนาอยู ่ “แมแ้ต่ร่างของตถาคตกจ็ะตอ้งแปรสภาพไป เรา
สอนเธอแลว้ไม่ใช่หรือ? โลกน้ีความเป็นไป ส่ิงต่างๆ เกิดข้ึน ตั้งอยู ่แลว้ตอ้งดบัไป”  
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ตอ้งดบัไป น่ีเห็นตามความเป็นจริงไง ขนาดตวัเองจะเดินไปนิพพานนะ จะเดินไปตาย
ในคืนน้ี ยงัไปสอนสุภทัทะไดอี้กองคห์น่ึง คนเราจะตายอยูแ่ลว้ ไอพ้วกเราจนเราจะตายตอ้งทุกข์
ขนาดไหน? น่ีธรรมเตม็หวัใจไง  

พระกสัสปะกเ็หมือนกนั พระกสัสปะเป็นผูท่ี้ควบคุมการเผาศพของพระพทุธเจา้ น่ีปลง
ธรรมสงัเวชนะ เพราะอะไร? เพราะมนัเห็นไง เห็นผูท่ี้เศร้าโศกกมี็ เห็นเทวดามาโปรยดอกไม ้
เห็นเทวดามา เห็นพวกท่ีวา่ก าลงัดีอกดีใจวา่จะไม่มีใครควบคุมไง น่ีมนัเห็นหมด มนัยนืดูอยู ่เห็น
ไหม ผูท่ี้มีใจเตม็เป่ียมปลงธรรมสงัเวช ปลงธรรมสงัเวช มนัถึงวา่ใจนั้นเป็นพระอรหนัตม์นัจะ
บกพร่องไปตรงไหน? แต่ในเม่ือปลงธรรมสงัเวช มนัเห็นมนัตอ้งท าข้ึนมาอีก  

ถึงบอกวา่ใหท้ าสงัคายนา เพื่อจะไม่ใหพ้ระท่ีพระพทุธเจา้นิพพานไปแลว้ ไม่มีใครคอยติ
คอยวา่ ใหธ้รรมและวินยัน้ีควบคุมใหรั้ดเขา้มาเพื่อจะจรรโลงศาสนาไวไ้ง ทั้งๆ ท่ีวา่พอ่นะ คือ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นิพพานไป มนักต็อ้งเฉา ตอ้งเหงาเป็นธรรมดาแหละ อยูม่า
ดว้ยกนัแลว้ตอ้งพลดัพรากจากกนัไป เห็นไหม เหงาเป็นธรรมดา แต่มองเป็นธรรมสงัเวชไง ท า
ความเป็นจริง แลว้ปลงธรรมสงัเวช ไม่ใช่ทุกขย์ากไง 

น่ีมนัถึงวา่ใจไง เอาใจของเรามาสมัผสักบัส่ิงน้ีสิ ส่ิงท่ีวา่เวลามนัพรากออกไป พลดัพราก
ออกไป มนัเหงา มนัหงอย อนัน้ีเป็นทุกข ์ แต่ธรรมสงัเวชมนัไม่ใช่อยา่งน้ี มนัเป็นวเิวกไง วิเวก
กบัวงัเวง เราวงัเวง เราเหงา เราเศร้าใจ แต่วิเวกน่ี อ้ือฮือ มนัสงดัเนาะ มนัมีความสุขมาก มนัวิเวก 
ใจมนัวิเวก มนัอยูใ่นความสงบ มนัมีแต่ความสุข เห็นไหม ความวิเวกกบัความวงัเวงของผูมี้กิเลส
ไง น่ีธรรมะสูงส่งขนาดนั้น การจะเขา้ไปถึงมนัถึงตอ้งบริสุทธ์ิไง  

ความจริงถึงเขา้ไปกบัความจริงนั้น ความจริงจะเขา้ไปสมัผสักบัความจริงของนิพพาน
นั้นเลย วา่อยา่งนั้นเลย นิพพานท่ีวา่เป็นธรรมสูงส่งของศาสนาเรา เป็นเป้าหมายของศาสนาเรา 
คนจะเขา้ถึงมนัถึงตอ้งจริงตลอดไปไง ถา้จริงคร่ึงๆ กลางๆ จริงไม่ถึงมนักเ็ขา้ไม่ถึง พอเขา้ไม่ถึง
มนักจิ็นตนาการเอา จินตนาการเอา เห็นไหม ขนาดวา่จิตสงบ พิจารณากายจนวา่ปล่อยวางแลว้
นะ ท าไมสึกออกไป? ถา้มนัสึกออกไปแลว้กลบัมาบวชใหม่ซ ้า แสดงวา่อนันั้นไม่จริงแลว้ 

แต่เวลาพดูอยู ่ เขาบอกวา่น่ีสึกออกไปแลว้ กลบัมาน้ีจะท าใหถึ้งท่ีสุดไง จะท าใหค้รบ
สมบูรณ์ใหถึ้งท่ีสุด แต่ในการปฏิบติักม็าสมบูรณ์ขา้งนอกไง มาเล่นกบัโยม มาอะไรกบัโยมขา้ง
นอก แต่ความสมบูรณ์ภายใน ถา้ขา้งในสมบูรณ์แลว้นะ ขา้งในสมบูรณ์ มนัถึงวา่ขา้งในสมบูรณ์ 
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ออกมาน่ีเป็นประโยชน์ทั้งหมดเลย เพราะมนัจะไม่มีเร่ืองอะไรเขา้มาแอบแฝง แต่ถา้ยงัไม่
สมบูรณ์ อะไรออกมามนัจะมีแอบมีแฝงออกมา  

น่ีในมุตโตทยัถึงบอกไง วา่ทองค าในร้านกบัทองค าในดิน ทองค าในร้าน ทองค าท่ีเกบ็ไว้
ใส่กล่องแลว้ ทองค าจะบริสุทธ์ิ น่ีวา่เป็นธรรมะของพระพทุธเจา้ ผูป้ระพฤติปฏิบติักจ็ะจรรโลง
ธรรมของพระพทุธเจา้ จะเผยแผธ่รรมของพระพทุธเจา้ เห็นไหม แต่เผยแผโ่ดยวา่ ถา้เป็นทองค า
บริสุทธ์ิอยูใ่นกล่อง ในก ามะหยี ่มนัเป็นทองค าบริสุทธ์ิ หยบิออกมาก ามะหยีม่นัไม่ติดกบัทองค า
มาหรอก แต่ถา้ทองค าอยูใ่นดิน ดินคือความเห็นของเรา ดินคือความไม่สะอาดบริสุทธ์ิของเรา 
มนัเจือกบัทองค าไปเร่ือยๆ เจือกบัทองค าไปเร่ือยๆ จนดินนั้นปิดทองค าทั้งหมดไง ทองค าน้ีเป็น
แร่ธาตุท่ีมีส่วนนอ้ยไง ดินมนัมีส่วนมาก ดินกลบเกล่ือนไปหมดเลย  

น่ีเผยแผศ่าสนาไง ท่ีวา่เผยแผศ่าสนา เผยแผจ่รรโลงธรรมพระพทุธเจา้ ทีแรกกว็า่เป็น
ธรรมพระพทุธเจา้ไปก่อนไง น่ีมุตโตทยัขอ้แรกเลย หลวงปู่ มัน่เตือนไวเ้ลยนะ “ตอ้งท าตวัเองให้
ไดก่้อน ท าทองค าน้ีใหบ้ริสุทธ์ิก่อน แลว้ใหท้องค าน้ีจะเป็นประโยชน์ไดท้ั้งหมดเลย” ถา้ทองค า
น้ีอยูใ่นดิน เห็นไหม กเ็ราวา่เราจรรโลงศาสนา เราสอนธรรมของพระพทุธเจา้ทั้งนั้นเลย ธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทั้งนั้น แต่ดินคือความเห็นของเรา มนัปกคลุมไปดว้ยดิน
ปิดทองค าทั้งหมดเลย แลว้มนัจะเป็นอยา่งไรไป?  

น่ีท่ีวา่ท าใหถึ้งท่ีสุด วา่จะท าใหถึ้งท่ีสุด แต่ยอมรับอยูน่ี่ เพราะบอกวา่จะท าถึงท่ีสุด แสดง
วา่ตวัเองยงัไม่ถึงท่ีสุด ตวัเองยงัมีดินอยู ่ ยงัมีดินพอกทองค าของธรรมอนัน้ีอยู ่ กต็อ้งถากถางดิน
อนัน้ีออกไป ตอ้งถากถางดิน ใครจะถากถางมนัตอ้งเอาจอบ เอาเสียมขดุถากถางดินออกไปสิ น่ี
ถากถางออกไป วา่จะถากถางออกไป แต่ออกไปขา้งนอกไปถากถางท่ีไหนกไ็ม่รู้ ไปถากถางคน
อ่ืนไม่ถากถางของตวัไง ไปถากถางของคนอ่ืน มนัเลยเป็นความไม่จริง  

เขาพดูจริง พดูได ้ ถึงบอก เออ ถา้มนัไม่จริงมนัก.็. มนัมองเห็นนะ หน่ึงเพราะวา่ฟังข่าว
มาก่อนดว้ย แลว้มองเห็นมนักน่็าคิดอยู ่แต่ถา้ไม่ไดฟั้งข่าวมาก่อนมนัสงสาร ถา้เราพดูวา่อยากจะ
ถึงท่ีสุด อยากจะท าใหไ้ดไ้ง อยากจะถึงท่ีสุด อยากจะท าใหค้รบ แลว้อนัเก่านั้นกว็า่ท ามาแลว้ ได้
อยูก่บัครูบาอาจารยม์า พดูถึงครูบาอาจารยม์า สะสมธรรมของครูบาอาจารยม์า จะใหต้ามความ
เป็นจริง ธรรมตามความเป็นจริงมนัของจริงอยู ่ถา้จิตน้ีสมัผสัแลว้ จิตน้ีสมัผสั จิตน้ีรู้ธรรมอนันั้น 
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เห็นไหม มนัแน่น มนัอาจหาญ มนัจริงจงัอยูใ่นใจนั้น พอใจนั้นมนัเป็นความคิดออกมา มนัจะไม่
มีความผดิพลาดเลย  

ความผดิพลาด เห็นไหม ถา้มนัมีการกระท ากคื็ออุบายนะ อุบายวิธีการสัง่สอนจะชกั
น าเขา้มา มนัมีอ่อน มีเขม้ มีการอ่อนคือวา่สอนผูท่ี้เร่ิมตน้ใหม่กต็อ้งอ่อน อ่อนอยา่งนั้น ผูเ้ขม้งวด
กว็า่ท าไมอนัน้ีเส่ือมไป? ไม่ใช่ น่ีถา้ผูมี้ธรรมมนัสมควรจะใชห้ลกัการอนัไหน ผูท่ี้เป็นผูใ้หม่ก็
ตอ้งใหอ้่อนไวก่้อน จะเขม้ข้ึนมากบัผูท่ี้ปฏิบติัสูงข้ึนมาๆ จะเขม้ข้ึนไปเร่ือยๆ เขม้ข้ึนไปเร่ือยๆ 
เพราะความจริงมนัสูงข้ึนไปเร่ือยๆ ตอ้งเขม้ข้ึนไปเร่ือยๆ 

ความเขม้อนันั้น ถา้เราเอาความเขม้มาเทียบกบัอนัอ่อน เขาถึงบอกวา่อนัน้ีมนัแปรปรวน 
ไม่ใช่แปรปรวน อนัน้ีต่างหากเป็นหมอ เป็นยาไง ยาสมควรรักษาโรคชนิดไหน ใชย้าอยา่งนั้น 
รักษาโรคนั้นไง โรคบางอยา่งจ าเป็นหนกัตอ้งหนกั จ  าเป็นเบาตอ้งเบา อนัน้ีถึงวา่มนัไม่ใช่การ
แปรปรวน อนัน้ีเป็นอุบายการสัง่สอน อุบายวิธีการของผูมี้ธรรมจะสัง่สอน จะชกัน าผูท่ี้เขา้มาหา
หลกัธรรมอนันั้น มนัตอ้งเร่ิมตน้กา้วเดินจากนบัหน่ึงข้ึนมาเร่ือยๆ ข้ึนมาเร่ือยๆ 

น่ีภูมิจิตภูมิธรรมของใจถึงไม่เหมือนกนัไง วฒิุภาวะของใจสูงต ่าต่างกนั มรรคหยาบ 
มรรคละเอียดมนัต่างกนั ถึงวา่จ  าเป็นแค่ไหนส าหรับคนๆ น้ีไง คนๆ น้ีอยา่งน้ีแลว้จะได้
ประโยชน ์ ถา้เอาเขม้ไวก่้อนมนักจ็ะไม่ไดป้ระโยชน ์ ถา้เอาอ่อนเกินไปส าหรับคนเขม้ คนเขม้ก็
ไม่ไดป้ระโยชน์ คนเขม้กเ็บ่ือหน่าย คนท่ีเขม้แขง็ข้ึนมาแลว้ คนท่ีมีหลกัอยูใ่นใจ เจอส่ิงท่ีวา่มนั
เป็นส่ิงอ่อนแอข้ึนไปน่ี เห็นแลว้มนัรับไม่ไดเ้หมือนกนั เขาตอ้งหลบไปเลย  

อาจารยม์หาบวับอก ตอนท่ีปฏิบติัเขม้ขน้ อยูก่บัใครไม่ไดเ้ลย ตอ้งอยูค่นเดียว เพราะอยู่
คนเดียวสมกบัความเขม้ขน้ของตวัไง คนเดียวกบัคนเดียว มนัจริงกบัจริง มนัถึงจริงเขา้ไปถึง
หลกัธรรมไดไ้ง พออยูค่นเดียวแลว้ไม่มีใครเขา้มาเกาะเก่ียวในอารมณ์ของตวั แลว้ทุ่มเขา้ไปเลย 
อดอาหาร เร่งความเพยีรทั้งวนัทั้งคืน อยูอ่ยา่งนั้นคนเดียว ถา้คนอ่ืนวา่ โอ๋ย อนันั้นเขม้เกินไป แต่
มนัจะเขม้ ถา้มนัจะถึงจุดท่ีเขม้มนัตอ้งเขม้ เขม้แลว้มนัถึงเขา้ถึง  

พอมนัจริง ของอนัน้ีจริง มนักเ็ขา้ถึงสมบติัความจริงได ้ คนจะถึงสมบติัความจริงไดม้นั
ตอ้งจริงจากขา้งนอกเขา้มาก่อน จริงจากผูท่ี้วา่จริงเขา้ไป แลว้จะรับความจริงอนันั้นได ้ ถา้อนัน้ี
วา่จริง เห็นไหม จริงแต่เปลือก แต่ขา้งในไม่จริง มนักเ็หมือนอยา่งนั้นน่ะ เหมือนทองค าปกดว้ย
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ดินนัน่แหละ จริงแต่เปลือกแต่ขา้งในไม่จริง กดิ็นมนัจะเขา้กบัทองค าไดอ้ยา่งไร? มนัแฝงทองค า
อยูม่นักไ็ม่ใช่ทองค า  

ธรรมะพระพทุธเจา้ ใครๆ กว็า่พดูนิพพานทั้งหมดแหละ นิพพานของใครๆ แต่นิพพาน
มนัจริงหรือไม่จริง? กเ็อาธรรมะของพระพทุธเจา้มา เป็นดินทั้งนั้นปกนิพพานไว ้ ทั้งๆ ท่ีพดูค า
วา่นิพพานนะ 

 
  
 


