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ทาํใจใหส้งบ เวลาฟังธรรมเราตอ้งเปิดกวา้ง เวลาฟังธรรมดว้ยธรรมะ ธรรมะจะเขา้สมัผสั

ใจเรา ฟังธรรมดว้ยโมฆบุรุษ ฟังธรรมดว้ยความจบัผดิ ดว้ยความผดิ มนัปิดหวัใจ 

เหมือนเราฟังเทศน์ครูบาอาจารยก์็เหมือนกนั มนัไม่ไดจ้บัผดิเวลาเราฟัง เพราะมนัมีความรู้

ความเห็นของเรา เวลาครูบาอาจารยท่์านเทศน์ออกมามนัตรงกบัความรู้ความเห็นของเราไหม ถา้

มนัไม่ตรงกบัความรู้ความเห็นของเรา มนัเป็นเพราะเหตุใด เราตอ้งหาเหตุผลสิ เราจะไปคน้หา

เหตุผล 

10เหตุและผลรวมลงเป็นธรรม ธรรมะมนัอยู่ทีเ่หตุและผล10 อยา่เอากาํป้ันทุบดิน อยา่เอาสีขา้ง

เขา้ถ ูอยา่ว่าเราถกู เราจะเอาดีไปหมด ทุกคนมนัมีกิเลสในหวัใจนะ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ ครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่

มัน่เวลาท่านพดูกบัหลวงตา “มหา ท่านพรรษาก็เยอะแลว้ ใหดู้แลหมู่คณะ ใหพ้ระใหม่ๆ มนัเขา้มา 

มนัจะไดมี้ขอ้วตัรติดหวัมนัไป ถา้ไม่มีขอ้วตัรติดหวัมนัไป มนัก็เอาสีขา้งมนัเขา้ถ”ู น่ีเป็นความ

เมตตาของครูบาอาจารยน์ะ 

ดูสิ หลวงตาท่านสร้างวดัข้ึนมา ท่านจะพดูตลอดเวลา “มนัมากเกินไปไม่ได ้ มนัจะแออดั

กนัเกินไป มนัไม่สะดวกแก่การประพฤติปฏิบติั” 

10การประพฤติปฏบิัติ การเดนิจงกรม น่ังสมาธิภาวนามนัจะไปทาํลายกเิลสในหัวใจของเรา 

มนัจะเป็นช่องทางเข้าไปหาสัจธรรม ส่ิงทีค่รูบาอาจารย์ท่านเปิดช่องทางไว้ให้เรา ท่านเมตตามาก

นะ อย่าให้ท่านเสียกาํลงัใจ กาํลงัใจของท่าน ศาสนทายาท ทุกคนกอ็ยากปรารถนาศาสนทายาท 

จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ใจของครูบาอาจารย์ของเราเวลาท่านส่งต่อมาถงึใจของเรา ให้ใจของ

เราเป็นธรรม อย่าให้ใจของเราเป็นกเิลส 
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ถา้ใจของเราเป็นกิเลส มนัเขา้ไม่ถึงธรรม มนัเป็นเร่ืองของกิเลสลว้นๆ เป็นเร่ืองของโลก 

เร่ืองของโลก ปัจจุบนัน้ีมีบริษทับริหารจดัการ เขาทาํใหเ้ราได ้ เราอยากจะมีงานมีการต่างๆ เขามา

จดัการใหไ้ดห้มดเลย เขามาออกแบบใหเ้สร็จเลย เราจะมีหนา้มีตาขนาดไหน เราจะจดังานเราให้

ยิง่ใหญ่ขนาดไหนก็ไดถ้า้เรามีสตางคเ์สียอยา่งเดียว 

เด๋ียวน้ีพระก็เหมือนกนั มีแต่รูปแบบ เอาแต่รูปแบบมาอวดกนัไง แลว้เราก็เป็นโลกอยูแ่ลว้

ใช่ไหม ใจเราก็เป็นโลก พอเห็นเป็นรูปแบบเขา้เราก็ท่ึง เราก็ศรัทธา รูปแบบ ดูสิ ดูภาพศิลปะฝา

ผนงัท่ีเขาเขียนไวส้วยๆ เขาเขียนไวม้หศัจรรยม์าก มนัเป็นส่ิงท่ีไม่มีชีวิต มนัเป็นรูปแบบ เราไป

ต่ืนเตน้อะไรกบัรูปแบบอยา่งนั้น 

แต่ถา้เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ มนัแกทุ้กขเ์ราไดจ้ริงหรือเปล่า มนั

ทาํความสะอาดใจของเราไดจ้ริงหรือเปล่า ใจของเราสะอาดบริสุทธ์ิจริงหรือไม่ ใจของเรา ใครมา

โกหกมดเทจ็ไม่ไดน้ะ มนัเร่าร้อน มนัมีกิเลสท่ิมแทงในหวัใจอยู ่ มนัแสดงออกของมนัเป็น

ธรรมดา ถา้มนัแสดงออกเป็นธรรมดา ครูบาอาจารยท่์านเทศนาว่าการ มนัไม่เป็นความจริง มนัไม่

สามารถถอนศรปักใจของเราไดห้รอก มนัเป็นไปไม่ได ้ถา้ส่ิงน้ีเป็นไปได ้มนัจะเป็นครูบาอาจารย์

ของเราไดอ้ยา่งไร มนัก็เป็นนกแกว้นกขุนทองไง 

นกแกว้สมยัปัจจุบนัน้ีตวัหน่ึงเป็นลา้น เขาเล้ียงกนัตวัหน่ึงเป็นลา้น ราคามนัน่ะ แลว้ครูบา

อาจารยน์กแกว้นกขุนทองมนัเป็นพลาสติก มนัไร้สาระ ส่ิงท่ีไร้สาระ เอาความจริงเขา้จบัสิ เอา

ความรู้สึกของหวัใจเราเขา้จบัว่ามนัเป็นธรรมจริงหรือเปล่า ถา้เป็นธรรมจริง แสดงกิริยาอยา่งนั้น

ออกมาไดอ้ยา่งไร กิริยาอะไร? กิริยาคือมารยาสาไถยไง เป็นมารยาสาไถย เป็นโมฆบุรุษ หวงัลาภ

สักการะ หวงัช่ือเสียง หวงัความยอมรับของคน 

แต่หลวงปู่ มัน่ หลวงตาของเรา ครูบาอาจารยเ์ราท่ีเป็นความจริง ไม่สนใจเร่ืองกิริยาท่าทาง

เลย กิริยาน้ีเป็นการแสดงออกของธรรม ถา้ธรรมมนัไดไ้หลไป ดูนํ้ าสิ นํ้าป่าท่ีมนัพดัมา นํ้าป่าท่ี

มนัมีความรุนแรงของมนั มนัพดับา้นเรือนพงัทลายไปหมดเลย แต่เวลาฝนตกนํ้าหลากมา มนัเอา

ส่ิงท่ีเป็นตะกอน เอาส่ิงท่ีเป็นปุ๋ยมา มนัเป็นประโยชน์มาก 

นํ้าหลากกคื็อนํ้าหลาก นํ้าส่ิงท่ีมนัพดัมามนัทาํลายบา้นเรือนส่ิงท่ีกีดขวางไปหมดเลย ส่ิง

นั้นมนัเป็นกระแสของนํ้าใช่ไหม กระแสของพลงัใช่ไหม ธรรมก็เหมือนกนั กิริยาไม่สาํคญั กิริยา

น้ีเร่ืองไร้สาระมาก มนัมีเน้ือหาสาระหรือเปล่า เน้ือหาสาระการแสดงออกมาของธรรมนั้นน่ะ ถา้
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มนัมีเน้ือหาสาระ เน้ือหาสาระมนัคืออะไร เน้ือหาสาระมนัคือความเป็นจริง ส่ิงท่ีเป็นจริง ถูกตอ้ง

ไดจ้ริง สัมผสัไดจ้ริง ถา้ใจมนัจริง มนัตอ้งเป็นความจริงอนัเดียวกนั ความจริงมีหน่ึงเดียว ความ

จริงไม่มีสอง ดูสิ ครูบาอาจารยเ์วลาพดู พระอรหนัตล์า้นองคก์็ลา้นวิธีการ ความลา้นวิธีการ แต่

ความจริงมนัมีหน่ึงเดียว มนัลงท่ีเดียวกนั มนัเป็นอนัเดียวกนั มนัต่างกนัไม่ได ้ ถา้ต่างกนั พระ

อรหนัตอ์งคห์น่ึงตอ้งผดิแน่นอน พระอรหนัตอ์งคห์น่ึงตอ้งผดิ ไม่ใช่พระอรหนัตเ์ดด็ขาด 

แต่ถา้เป็นความจริงแลว้ มนัจะมาสุดทางท่ีไหน ดูสิ กระแสนํ้าทุกกระแสนํ้า ลาํธารทุกลาํ

ธาร ไหลลงสู่ทะเลหมด มนัเป็นหน่ึงเดียวกนัหมด มนัจะต่างกนัไม่ได ้ ถา้มนัต่างกนัมนัตอ้งมี

ความผดิ มนัมีความผดิเดด็ขาด แต่ความผดิอยา่งน้ี ใครมีวุฒิภาวะไปจบัความผดิอยา่งน้ีได ้

ความผดิของครูบาอาจารยท่์านแสดงออกมาไง เราถึงว่าฟังธรรมมนัตอ้งเอาเหตุเอาผลเขา้ไปจบั 

อยา่เอาความรู้สึก อยา่เอากระแสสังคม กระแสสังคมมนัเป็นเร่ืองของการสร้างภาพ มนัสร้างได้

ทั้งนั้นน่ะ โลกเขาสร้างมาทั้งนั้นน่ะ แลว้สร้างข้ึนมาแลว้มนัเป็นประโยชน์อะไรกบัโลก 

ดูหลวงปู่ มัน่สิ หลวงปู่ มัน่ท่านอยูใ่นป่าตลอดนะ เวลาผูท่ี้จะเขา้ไปหาหลวงปู่ มัน่ตอ้งซ้ือ

ทางเขา้ไป มนัเป็นคนันาของเขาอยูว่ดัหนองผอื คนจะเขา้ไป ผูเ้ฒ่าไปไม่ได ้ตอ้งนัง่เกวียนไป ตอ้ง

ซ้ือทางไป คือเกวียนนั้นมนัตอ้งบดขา้วเขา้ไป ไม่มีถนน ไม่มีหนทาง ไม่มีส่ิงท่ีเขา้ไปหาได ้

แต่ในปัจจุบนัเป็นอยา่งนั้นไหม ในปัจจุบนัน้ีมีแต่เขา้ไปหาโยม เขา้ไปยอมจาํนนกบัเขา

หมดไง โลกเป็นใหญ่ ถา้โลกเป็นใหญ่ ศาสนามนัก็โดนโลกเหยยีบย ํา่ ถา้โลกเหยยีบย ํา่แลว้มนัจะ

เป็นอะไรล่ะ แลว้พดูออกมานะ เกรงใจเขา เกรงใจเรา เกรงใจเขาไปหมด พดูไปกระทบกระเทือน

โยม เด๋ียวเกียรติยศมนัจะหายไปหมดไง มนัตอ้งขออนุญาตกิเลสก่อนแลว้มนัถึงแสดงธรรม 

10แต่ถ้ามนัเป็นธรรมะ ธรรมเหนือโลก ธรรมเหนือโลกมนัเป็นอมตธรรม มนัสามารถชําระ

กเิลสได้ทั้งหมด10 ทุกคนแสวงหา เขาจะเขา้ใจหรือไม่เขา้ใจก็แลว้แต่ ดูสิ เดก็ เราใหว้ชิาการกบัเขา 

เวลาเราใหว้ชิาการเขา เราบงัคบัใหเ้ขามีการศึกษา เขาเดือดร้อน เขาอึดอดัไปหมด แต่เวลาเขาจบ

การศึกษาแลว้ เขาไปทาํหนา้ท่ีการงานของเขา เขาจะซ้ึงบุญซ้ึงคุณอาจารยข์องเขา เพราะเขามี

วิชาการอยา่งน้ี เขาถึงมีตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานน้ีมา เขาซ้ึงคุณมาก แต่ขณะท่ีเขามีการศึกษาอยู ่

โดนบงัคบัอยู่ เดก็คนไหนมนัก็ไม่มีความชอบทั้งนั้นน่ะ 

ในการประพฤติปฏิบติัก็เหมือนกนั ในเม่ือมนัเป็นกิเลสของเรา เราถูกไปทั้งนั้นน่ะ เราเก่ง

ไปทั้งนั้นน่ะ เราเก่ง ทาํไมมนัสงสัยล่ะ ปากพดูดี ปากน้ีจอ้ยๆๆ เลย นกแกว้นกขุนทองเลยล่ะ แต่
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หวัใจมนัวา้เหว ่ หวัใจมนัเศร้าหมอง หวัใจมนัไม่เขา้ใจเลย ลงัเลสงสัย พดูเสร็จแลว้กว็ิตก พดูจบ

แลว้กลบัไปกุฏิก็ไปนัง่คอตก “เอ!๊ เขาจะเช่ือเราหรือเปล่านะ เขาจะจบัผดิเราไดห้รือเปล่า เขาจะฟัง

เราหรือไม่ฟังเรา” พดูแลว้ทาํไมมนัท่ิมตวัเองล่ะ พดูออกไปแลว้ทาํไมมนักลบัมาท่ิมตวัเอง 

แต่ถา้เป็นธรรมะมนัจะไปท่ิมใครล่ะ มนัไม่มีอะไรจะท่ิม มนัเป็นความจริงอนัหน่ึง ความ

จริงคือความจริงวนัยงัคํ่า พดูท่ีไหนก็เป็นความจริง แต่คนรับไดห้รือไม่ได ้ มนัเป็นเร่ืองของธรรม

เหนือโลก มนัก็เป็นสัจธรรมอนัหน่ึง 

ถา้ฟังธรรมแลว้เอามาเพื่อประโยชน์เรา มนัจะไดป้ระโยชน์กบัเรา พนัธุกรรมทางจิต ถา้จิต

มนัอ่อนแอ อินทรียม์นัอ่อนแอ เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ในกาลามสูตร อยา่

เช่ือว่าอาจารยเ์รา อยา่เช่ือว่ามนัเขา้กบัเหตุผลได ้อยา่เช่ือว่ามนัสมเหตุสมผลท่ีมนัจะเป็นจริง ไม่ให้

เช่ือทั้งนั้นเลย เพราะมนัเป็นตรรกะ แกกิ้เลสไม่ได ้ เราตอ้งพิสูจน์ ส่ิงท่ีอาจารยท่์านสอนมนัเป็น

จริงไหม พิสูจน์ได ้ พุทโธเขา้ไปสิ อดัมนัเขา้ไป ปัญญาอบรมสมาธิก็ทาํเขา้ไป แลว้เราเขา้ไปเห็น

กาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมอยา่งไร แลว้ไปถามท่าน ถา้ท่านตอบผดิ ท่านน่ะหลง ท่านน่ะ

ไม่เป็น เราเห็นน่ะจริง น่ีมนัตรวจสอบง่ายๆ ท่ีท่านพดูออกมามนัเป็นจริงไหม ถา้ท่านพดูออกมา

ไม่จริง เราไปเห็นจริง ความเป็นจริงมนัขดัแยง้กนั ความจริงมนัมีหน่ึงเดียว ความจริงไม่มีสอง

หรอก ถา้ความจริงมีสอง ศาสนามนัก็หลากหลายน่ะสิ 

ศาสนาไม่มีหลากหลาย หน่ึงเดียว เห็นไหม พระสารีบุตรไปถามภิกษุณี “หน่ึงไม่มีสองคือ

อะไร” 

อธิบายมาสิ สุขคู่กบัทุกข ์มืดคู่กบัสว่าง ดีคู่กบัชัว่ รักก็คู่กบัชงั สว่างก็คู่กบัมืด สว่างกค็ู่กบั

ไม่สว่าง มนัมีของคู่หมด แลว้หน่ึงคืออะไรล่ะ 

10เอโก ธมฺโม10 ธรรมอนัเอก ในพระพุทธศาสนาเรา ธรรมอนัเอก หน่ึงไม่มีสอง มรรค ๔ ผล 

๔ นิพพาน ๑ 

นิพพานเป็นอยา่งไร นิพพานมนัมีรูปแบบหลากหลายขนาดนั้นเชียวหรือ นิพพานมนัมีคน

ละอยา่งสองอยา่งหรือ นัน่นิพพานของใคร? ก็นิพพานของไอโ้มฆบุรุษไง โมฆบุรุษก็เป็นนิพพาน

ของมนั 
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10แต่ถ้านิพพานขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า ลกุขึน้ เม้มปาก แล้วน่ังลง เหมอืนกนั

หมด สัจธรรมอนัเดยีวกนั ทนีีสั้จธรรมอนัเดยีวกนั ถ้าเราฟังธรรม เรามวุีฒภิาวะ มนัอยู่ตรงนี ้มนั

อยู่ตรงที่วุฒภิาวะของเรา เราฟังแล้วมันน่าเช่ือไหม มนัเป็นจริงไหม มนัฟังแล้วมันสมกบัทีเ่ป็น

จริงไหม เราคดิโต้แย้งได้นะ ไปอยู่ทีไ่หนกแ็ล้วแต่ ถ้าครูบาอาจารย์ท่านพดูอะไร ให้คดิโต้แย้งไว้ 

แล้วหาเหตุหาผล ไม่ท่านผดิกเ็ราผดิ โต้แย้งด้วยหาเหตุหาผล ไม่ใช่โต้แย้งด้วยการเนรคุณ 

โตแ้ยง้ดว้ยการกตญั�ูกตเวที เห็นไหม ขอนิสัย อาจารยก์ระสันอยากสึก ผูท่ี้อุปัฏฐากอยู่

ตอ้งออกอุบายไม่ใหท่้านสึก สัทธิวิหาริกอยากจะสึก อยากจะอะไร อาจารยต์อ้งมีอุบายวิธีการ ชกั

พาดูกนั ซกัผา้ พกัผอ่น เจบ็ไขไ้ดป่้วย สัทธิวิหาริกกบัครูบาอาจารยจ์ะดูแลกนั ส่ิงน้ีมนัเป็นขอ้วตัร

ปฏิบติั น่ีก็เหมือนกนั อาจารยก์ระสันอยากสึก อาจารยก์ระสันคิดออกไปนอกลู่นอกทาง เราเป็น

สัทธิวิหาริก เราแกไ้ขไดห้มด เรามีวิธีการ ถา้เรามีเชาวน์ปัญญา น่ีไง ไม่ใช่เนรคุณ น่ีกตญั�ูกตเวที 

เราคิดโตแ้ยง้ดว้ยความกตญั�ูกตเวทีไดน้ะ น่ีไง ท่ีว่าถา้เราคิดโตแ้ยง้คือเราไม่เคารพบชูาอาจารย.์..

ไม่ใช่ 

เราเคารพบชูา เรารักมาก เราเทิดทนูมาก แต่เหตุผลมนัลงกนัไดไ้หม ถา้เหตุผลมนัลงกนัได ้

มนัก็เป็นสัจธรรมใช่ไหม ถา้เหตุผลลงไม่ได ้ “แก่เพราะกินขา้ว เฒ่าเพราะอยูน่าน” อาจารย ์

อาวุโส-ภนัเต อาวุโส-ภนัเตดว้ยกฎหมาย ดว้ยวินยัใช่ไหม 

แต่ถา้คุณธรรมในหวัใจล่ะ อาวุโส-ภนัเต เราเคารพดว้ยธรรมวินยั แต่คุณธรรมในหวัใจ ถา้

มนัไม่จริง ๕๐๐ พรรษา มนัก็ไม่พน้นิสัยอยูว่นัยงัค ํ่า แต่ถา้คนท่ีพน้นิสัยมนัมีหลกัมีเกณฑใ์นใจ 

ธรรมวินยั สมมุติบญัญติั วิมุตติ สมมุติบญัญติั สมมุติแลว้บญัญติั สมมุติน้ีเป็นสมมุติต่างๆ โลก

สมมุติ เป็นการสมมุติ บญัญติัเป็นธรรมวินยั น่ีบญัญติั สมมุติบญัญติั เห็นไหม ธาตุ แลว้เราไปเกาะ

ธาตุ ธาตุ ๔ รู้ว่าธาตุ ๔ สักแต่ว่าธาตุ ๔ ก็สกัแต่ว่าธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ ก็สักแต่วา่ ขนสักแต่ว่าขน 

สักแต่ว่าหมดเลย แลว้จิตมนัรู้อะไร สักแต่ว่า ใครเป็นสักแต่วา่ ถา้สักแต่วา่ โลกกมี็อยูแ่ลว้โดย

ธรรมชาติของมนั แลว้ใครบริหารจดัการมนัล่ะ ใครเอาไปใชเ้ป็นผลประโยชน์ 

สกัแต่ว่ามนัตอ้งมีจิตเห็น สักแต่ว่าน้ีเป็นคาํพดูของพระอรหนัต์ มนัมีความเป็นจริงของมนั

แลว้ มนัถึงรู้จริง แลว้มนัปล่อยวางไดต้ามความเป็นจริง ไม่ใช่สักแต่ว่า เกอ้ๆ เคอะๆ เขินๆ ไม่ใช่

อยา่งนั้น มนัเป็นไปโดยธรรมชาติ มนัเป็นไปโดยขอ้เทจ็จริงท่ีมนัจะเป็นสัจธรรมอยา่งนั้น แต่ใน

เม่ือผูท่ี้ปฏิบติัใหม่ ครูบาอาจารยเ์ป็นผูท่ี้ใหนิ้สัย จะสอนลูกศิษยอ์ยา่งไร 
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มนัตอ้งทาํความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบเขา้มาแลว้เห็นผม ขน เลบ็ ฟัน หนงัตาม

ความเป็นจริง ถา้เห็นผม ขน เลบ็ ฟัน หนงัตามความเป็นจริง วิภาคะ การแยกส่วนขยายส่วน 

เพราะอะไร เพราะถอนอุปาทาน ถอนความรู้สึก ถอนความยดึมัน่ถือมัน่ในความเป็นจริง ถา้การ

ถอนตามความเป็นจริงมนัถอนไดจ้ริง อยา่งน้ีต่างหากมนัถึงเป็นธรรม 

ไม่ใช่ว่า “นัน่ก็สักแต่ว่า”...ถา้สกัแต่ว่ามนัเป็นธรรมตั้งแต่เราไปอยูใ่นทอ้งนู่นน่ะ ก็เรามี

ครบ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั ทุกคนก็มีครบ ทุกคนก็รู้หมด เจบ็ปวดเหมือนกนั หยกิไปท่ีเน้ือก็เจบ็ 

หนงัก็เจบ็ ถา้มนัสกัแต่ว่าๆ ก็ไม่เจบ็สิ 

น่ีไง ถา้ของจริงมนัจะมีขั้นตอนของมนั คาํว่า “ขั้นตอน วิธีการ” วุฒิภาวะของจิตมนัมี

พฒันาการของมนั มนัเห็นความสงบของใจเขา้มา เห็นการกระทาํของมนั เขา้ไปร้ือถอนใจของมนั 

มนัทาํไดต้ามความเป็นจริงไง 

แต่ถา้ครูบาอาจารยไ์ม่เป็น “โน่นก็สักแต่วา่” ถา้สักแต่วา่ แผงขายเน้ือสัตวม์นัก็เป็นพระ

อรหนัตห์มดเลย ยิง่เชิงตะกอนเผาศพ พระอรหนัตเ์ตม็เลย เพราะมนัมีผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั

เหมือนกนั มนัเป็นอะไรล่ะ คนตายไปแลว้มนัมีประโยชน์อะไร 

ดูองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ระลึกถึงบุญคุณของอาฬารดาบส 

เพราะไปศึกษากบัอาฬารดาบสมามาก ไดส้มาบติั ๘ อาฬารดาบสบอกเลยว่า “เจา้ชายสิทธตัถะมี

ความรู้เท่าเรา เป็นอาจารยส์อนได ้ เป็นอาจารยส์อนลูกศิษยใ์นสาํนกัเรา เรายกใหเ้ป็นอาจารยอ์งค์

หน่ึงในกรรมการท่ีเป็นอาจารยด์ว้ยกนั” 

เจา้ชายสิทธตัถะไม่เอา เพราะอะไร เพราะสมาบติัมนัก็หินทบัหญา้ไวเ้ฉยๆ ออกมามนัก็

ทุกขอ์ยา่งเดิม ออกมาคน้ควา้ของตวัเองจนสาํเร็จเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พอเป็น

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ “จะสอนใครไดห้นอ” เลง็ญาณจะสอนใคร จะสอนคนน่ีนะ การ

ร้ือสัตวข์นสัตวไ์ม่ใช่ไปเจอสัตวแ์ลว้ก็จะเอาสวิงไปร้ือมนัขนมนั ไม่ใช่หรอก เลง็ญาณดูว่าวุฒิ

ภาวะของจิตของแต่ละคนมนัสมไหม การแสดงธรรมออกไปเขารับไดไ้หม น่ีแสดงธรรม อาฬา

รดาบสเขา้ฌานสมาบติัอยู ่ จิตมนัน่ิงอยู่ แต่กิเลสมนัส่งออก จะไปสอนอาฬารดาบสก่อน แต่

กาํหนดดู “โอ!้ น่าเสียดาย ตายไปเม่ือวานน้ีเอง” 

ตายไปแลว้ทาํไมไม่ตามไปสอนบนพรหมล่ะ 
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น่ีไง ในเม่ือสักแต่ว่า คนมนัตายไปแลว้ จิตมนัออกจากร่างไปแลว้มนัจะมีประโยชน์อะไร 

“ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงัเป็นอริยสัจ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงัเป็นสัจธรรม” ถา้มนัเป็นสัจธรรม 

ศพมนัก็เป็นสัจธรรม มนัไม่เป็นสัจธรรมเพราะอะไร เพราะมนัไม่มีจิต 

จิตตภาวนา จิตสงบเขา้มาก่อน แลว้จิตไปเห็นผม ขน เลบ็ ฟัน หนงัดว้ยขอ้เทจ็จริง การเห็น

ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงัดว้ยขอ้เทจ็จริงมนัจะสะเทือนหวัใจมาก การเห็นกายดว้ยจิต จิตเห็นกายมนั

วิภาคะ มนัจะขยายส่วนแยกส่วน อุคคหนิมิต วิภาคนิมิต การขยายส่วนแยกส่วนโดยเจโตวิมุตติ 

ไม่ใช่ว่า “สักแต่ว่าๆ” เร่ิมตน้ก็สักแต่วา่เลย คือปฏิเสธเลย มนัเขา้ไม่ถึงธรรมหรอก มนั

เป็นไปไม่ได ้ ส่ิงท่ีมนัเป็นไปไม่ได ้ ถา้ครูบาอาจารยท่ี์สอนเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ ลูกศิษยท์าํไป น่ี

ไง โคนาํฝงู ถา้โคมนัโง่ มนัจะเอาฝงูโคนั้นอยูใ่นวงันํ้ าวน ตายห่าหมด ถา้โคมนัฉลาดมนัจะพาฝงู

โคนั้นข้ึนฝ่ัง 

ส่ิงสัจจะความจริงอยา่งน้ีไม่ตอ้งไปหาท่ีไหนหรอก เพราะอะไรรู้ไหม เพราะเอกสาร

หลกัฐาน คือเทศน์ออกมา ธรรมะจะรู้ได้กต่็อเมือ่แสดงธรรม10 ผูใ้ดแสดงธรรมออกมา มนัออกมา

จากความรู้อนันั้น ถา้ความรู้อนันั้นมนัรู้ไดข้นาดไหนก็พดูไดแ้ค่นั้น ส่ิงท่ีพดูออกมา พดูจาก

ความเห็นของตวั 

แลว้บอกว่า “จะไปจบัผดิๆ” 

ไม่ไดจ้บัผดิ มนัเทศน์ออกมาอยูใ่นทอ้งตลาดเตม็ไปหมดเลย เพียงแต่คนท่ีมีหลกัเกณฑ ์ มี

ปัญญาไม่มีปัญญามนัเห็นหมด น่ีไง คนโง่ คนฉลาด สร้างเอกสารเทจ็ก็เป็นความผดิอนัหน่ึง ใช้

เอกสารเทจ็ก็เป็นความผดิอีกอนัหน่ึง เทศน์ออกมาเทจ็ ตวัเองเทศน์ออกมาเป็นธรรมะเทจ็ๆ ก็เป็น

ความผดิอนัหน่ึง ยงับอกว่า “ฉนัเทศน์ธรรมะ โอ๋ย! มาจบัผดิฉนัไดอ้ยา่งไร” น่ีสร้างเอกสารเทจ็ 

ใชเ้อกสารเทจ็ เอาเทศนาว่าการนั้นออกไปในทอ้งตลาดไปหาผลประโยชน์ “โอ๋ย! ธรรมะ

ขององค์นั้นดีอยา่งนั้น ธรรมะขององคน้ี์ดีอยา่งน้ี” น่ีใชเ้อกสารเทจ็ พอบอกใชเ้อกสารเทจ็ อา้ว! 

เอกสารเทจ็มนัก็มีโทษนะ 

หลวงปู่ ต้ือท่านข้ึนไปบนเขา ไปสอนพระองคห์น่ึง แลว้ท่านเดินลงจากเขามา “เอะ๊! เรา

สอนผดิไวค้าํหน่ึง” 
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ท่านเดินข้ึนเขาไปเลย ไปบอกว่า “คาํท่ีผมพดูคาํนั้นผดินะ” 

พระองคน์ั้นบอก “โอ๋ย! หลวงปู่ ทาํไมตอ้งข้ึนมาขนาดน้ี มาพดูเม่ือไหร่ก็ได”้ 

“ไม่ได ้เพราะเด๋ียวถา้ท่านไปพดูใหค้นอ่ืนฟัง คนอ่ืนฟังต่อไปมนัเป็นความผดิ” 

ตวัเองทาํตวัเองหลงผดิมนัก็เป็นความเสียหายของตนเอง แต่เราหลงผดิแลว้ทาํใหค้นอ่ืน

หลงผดิดว้ย บาปอกุศลน้ีมหาศาลเลย น่ีมนัเป็นเร่ืองขอ้เทจ็จริง ต่อไป ๕,๐๐๐ ปี ศาสนาจะเส่ือม 

เส่ือมอยา่งไร? เส่ือมเพราะจิตใจของคนมนัเส่ือมจากหลกัธรรม 

ธรรมะไม่เคยเส่ือม ธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาร้ือคน้ส่ิงท่ี

มีอยูแ่ลว้ ในภทัรกปัน้ีเป็นองคท่ี์ ๔ แลว้องคท่ี์ ๕ พระศรีอริยเมตไตรย น่ีของท่ีมีอยูแ่ลว้ มนัไม่มี

วนัเส่ือมหรอก เพียงแต่พวกเราเส่ือม จิตใจเราเส่ือม จิตใจเราไม่มีกาํลงัพอท่ีจะเขา้ไปร้ือคน้ ท่ีจะ

เขา้ไปถึงเป้าหมายอนันั้นได ้ เราน้ีเส่ือมจากธรรม น่ีเราเส่ือมนะ แลว้ในเทศนาว่าการเป็นเอกสาร

เทจ็มา หลกัการมนับิดเบือนไปโดยสามญัสาํนึกของจิตของกิเลส มนัก็ตอ้งการความสะดวกสบาย

ของมนัอยูแ่ลว้ มนัไม่ตอ้งการขวนขวาย มนัตอ้งการแบบว่า “ขิปปาภิญญา ผูป้ฏิบติัง่ายรู้ง่าย เรา

ตอ้งปฏิบติั เราตอ้งรู้”...สร้างบุญกุศลอะไรมา การท่ีปฏิบติัง่ายรู้ง่าย ขิปปาภิญญา เขาตอ้งมีบุญกุศล

ของเขา อยา่งพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ ท่านปรารถนาเป็นอคัรสาวก ท่านตอ้งสร้างของท่าน 

อคัรสาวก สาวกสาวกะ เอตทคัคะแต่ละองคส์ร้างมาหลากหลายแตกต่างกนั 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีท่านสร้างของท่านมา ท่านทาํของท่านมา ขิปปาภิญญา ความตรัสรู้ง่าย 

มนัตอ้งมีพื้นฐาน คนตอ้งทาํมา ถา้ทาํมาแลว้มนัไม่แสดงออกซ่ือบ้ือแบบท่ีไม่มีปัญญาอยา่งเรา

หรอก พวกเราสาวกสาวกะ 

แต่ถา้มนัเป็นผูท่ี้มีเชาวน์ปัญญา มนัมีหลกัคิด มนัมีจุดยนื มนัจะหาเหตุหาผล อาจารยพ์ดูน้ี

ถูกหรือผดิ ส่ิงท่ีพดูออกมามีเหตุผลไหม ถา้มีเหตุผล ดูสิ หลวงตาท่านบอกเวลาท่านโตก้บัหลวงปู่

มัน่ ไม่ใช่โตด้ว้ยทิฏฐิมานะ คาํว่า “โต”้ หมายถึงว่า เราก็มีความรู้อนัหน่ึง เราก็มีปัญญาอนัหน่ึง ใน

เม่ือเรามีปัญญาอนัหน่ึง เรามีความเห็นของเราอนัหน่ึง ท่านก็มีความเห็นของท่านอีกอนัหน่ึง ถึง

ตอ้งหาเหตุหาผลกนัไง น่ีพดูโตแ้ยง้เพื่อหาเหตุหาผล หาขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นความถูกตอ้ง 

แต่สุดทา้ยแลว้ เพราะอะไร เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านเป็นพระอรหันต์ หลวงตาท่านเป็นลูก

ศิษย ์ท่านยงัเป็นผูท่ี้แสวงหาอยู ่เหตุผลดีขนาดไหน เพราะอะไร เพราะหลกัการทางวิชาการ เพราะ
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เรียนมาเป็นมหา แลว้ปฏิบติัดว้ย จินตมยปัญญามนักวา้งขวางมาก แต่ดว้ยเหตุดว้ยผล “อืม! ก็น่า

ฟังของท่านนะ แลว้ถา้เรามาหาท่าน ทาํไมเรามาหาท่านล่ะ เรามาหาท่านเพื่อมาหาคนช้ีนาํ ในเม่ือ

เรามาหาท่านแลว้ทาํไมเราไม่ลองประพฤติปฏิบติัดูแบบท่านล่ะ” 

พอประพฤติปฏิบติัเขา้ไป “อืม! ท่านถูกหมดเลย เราผดิหมดเลย” 

เพราะเราเป็นจินตนาการของเราหมดเลย แลว้เรามีทางวิชาการรองรับดว้ย 

เวลาหลวงปู่ มัน่ถาม “มหา จิตสบายดีไหม” 

“สบายดีครับ สบายดีครับ” 

“มนัสบายตายอะไร นัน่มนัสุขในเศษเน้ือติดฟัน” 

“สุขในเศษเน้ือติดฟันอนัน้ีก็เป็นสัมมาสมาธิ ถา้สัมมาสมาธิไม่เป็นอยา่งน้ี สัมมาสมาธิใน

พระไตรปิฎกจะใหเ้ดินทางไหนล่ะ” 

“สัมมาสมาธิของท่านอยา่งหน่ึง...” เพราะสมัมาสมาธิของเรามนัมีความเห็นผดิ คือมีสมุทยั

ใช่ไหม “สัมมาสมาธิของท่านอยา่งหน่ึง สัมมาสมาธิขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยา่ง

หน่ึงเวย้! สัมมาสมาธิขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัไม่มีสมุทยั ไม่มีทิฏฐิมานะ ไม่มี

ความเห็นผดินั้นบวกเขา้มา” 

ก็ยงัไม่เขา้ใจนะ พอมาปฏิบติั มาทดสอบ “อืม! จริงของท่านหมดเลย” 

ตั้งแต่นั้นมาเวลาหลวงปู่ มัน่ข้ึนเสียง จะหมอบลงฟังก่อน “สงสัยมนัจะเป็นแบบนั้นน่ะ 

สงสัยของท่านจะจริง สงสัยของเราจะปลอม” เห็นไหม สงสัยว่าเราจะปลอม ของท่านคงจะจริง 

เพราะมนัไดท้ดสอบคร้ังแรก พอเราทดสอบคร้ังแรกแลว้ ของเรามนัผดิหมดเลย ของท่านถูก 

ฉะนั้น คาํตอบของท่านในแต่ละคร้ังๆ มนัก็ตอ้งตั้งหลกัก่อน 

การคน้ควา้ การแสวงหาอยา่งน้ีมนัไม่ใช่การโตแ้ยง้ดว้ยการเนรคุณ มนัโตแ้ยง้ดว้ยความ

กตญั�ูกตเวที เพราะหลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยท่์านตอ้งการสร้างศาสนทายาทข้ึนมาเพื่อดาํรง

ศาสนา ศาสนทายาทมนัตอ้งสะอาดบริสุทธ์ิมาจากใจ ถา้ใจเราไม่สะอาดบริสุทธ์ิ มนัเป็นโมฆบุรุษ 

มนัเป็นเล่ห์มนัเป็นกล มนัเอาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้มาเป็นสินคา้ 
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แต่ถา้มนัเป็นสัจจะความจริงข้ึนมา มนัไม่ใช่เป็นเล่ห์เป็นกล ศาสนทายาทมนัตอ้งสะอาด

บริสุทธ์ิมาจากใจ ถา้ใจมนัสะอาดบริสุทธ์ิ ศาสนทายาทอยา่งน้ีมนัจะเป็นหลกัเกณฑใ์นศาสนา ครู

บาอาจารยท่์านตอ้งการตรงน้ี ท่านมีเมตตาอยา่งน้ี ท่านมีเป้าหมายอยา่งน้ี ท่านถึงพยายามทาํ ดูสิ 

ส่ิงท่ีวางไวใ้หเ้ป็นขอ้วตัรปฏิบติั หลวงปู่ มัน่ท่านบอก “ใหมี้ขอ้วตัรปฏิบติัติดหวัมนัไป” ถา้มนัมี

ขอ้วตัรปฏิบติัติดหวัมนัไป มนัมีสมบติั มนัจะรู้เลยว่าส่ิงใดถูกส่ิงใดผดิ ดูสิ ดูอยา่งเงินจริงกบัเงิน

ปลอม เรามีเงินจริงติดตวัเรามา ถา้มีเงินปลอม มนัเปรียบเทียบไดว้่าส่ิงน้ีปลอมส่ิงน้ีจริง เพราะส่ิง

จริงเรามีอยู ่ส่ิงนั้นเป็นส่ิงปลอม เราเห็นได ้

เรามีขอ้วตัรปฏิบติัข้ึนมา ขอ้วตัรปฏิบติัคืออะไร ขอ้วตัรปฏิบติัมนัก็มาจากธรรมวินยั

พระพุทธเจา้ กิจของสงฆ ์ ๑๐ อยา่ง กิจของสงฆมี์อะไรบา้งล่ะ กวาดลานเจดีย ์ วจักุฎีวตัร วตัรใน

โรงฉนั น่ีขอ้วตัรปฏิบติั ถา้มนัมีขอ้วตัรปฏิบติั น่ีกิจของสงฆ ์ ในการนัง่สมาธิภาวนา กิจของสงฆ์

ไม่ใช่ไปร่อนหาเหยือ่หรอก ไอน้ัน่ไม่ใช่กิจของสงฆ ์ ไอน้ัน่มนักิจของวณิพก เท่ียวหา

ผลประโยชน์ วณิพกไง 

แต่น่ีมนักิจของสงฆ ์ มนัเป็นขอ้วตัรปฏิบติั ถา้เรามีขอ้วตัรปฏิบติั เราอยูก่บัองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมและวินยั เรากอดองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไว ้ เราจะผดิไปไหน 

ธรรมและวินยัเป็นศาสดาของเรา แลว้เรากอดองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไว ้ ดูสิ องคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไวใ้นพระไตรปิฎก “ภิกษุ ถา้ผูใ้ดอยูถึ่งตะวนัตกของประเทศชมพทูวีป 

ถา้ประพฤติปฏิบติัตามเรา เหมือนกบัอยูใ่กลเ้รา ผูใ้ดจบัชายจีวรเราไว ้แต่ไม่ปฏิบติัตามเรา...” 

ตามเราคืออะไร ตามเราคือธรรมวินยัไง ตามเราคือขอ้วตัรปฏิบติัน่ีไง ตามเราคือตั้งสติ นัง่

สมาธิภาวนาน่ีไง “ถา้ผูใ้ดปฏิบติัตามเรา อยู่ถึงภาคตะวนัตกของชมพทูวีป ก็เหมือนอยูใ่กล้ๆ  ตวัเรา

เลย” 

กิจของสงฆ ์ ขอ้วตัรปฏิบติั สัลเลขธรรม ๑๐ ความมกันอ้ยสันโดษ การขดัเกลากิเลส การ

ต่างๆ การแสวงหาต่างๆ การกระทาํของเราข้ึนมา อยูก่บัครูอยูก่บัอาจารยม์นัเอาตรงน้ี เพราะอะไร 

เพราะการเคล่ือนไหวมีสติสัมปชญัญะ ไม่ใช่เหม่อลอยนะ ไอน่ี้มีปัญญามาก พดูปากเปียกปาก

แฉะนํ้าลายแตกฟองเลย แต่ตาเหม่อลอย เถ่อหมดเลย อยา่งน้ีหรือมีสติ ไอน่ี้มนัโลกๆ คือมนัไม่ได้

ออกมาจากใจ มนัออกมาจากสามญัสาํนึก ออกมาจากสัญญา ออกมาจากขอ้มลูท่ีเราไปจบัมาผดิ

จบัมาถูก เพราะอะไร เพราะวฒิุภาวะจิตใจมนัอ่อนแอ ส่ิงใดออกมา เห็นกิริยาท่าทาง ลองฟังดูสิว่า
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มนัมีขอ้มูลไหม มนัมีความเทจ็จริงอยา่งไรในส่ิงท่ีเขาแสดงออกมานัน่น่ะ ธรรมะท่ีแสดงออกมา 

โมฆบุรุษแสดงธรรมออกมา มนัมีแต่ส่ิงท่ีจะทาํใหเ้ราผดิพลาดทั้งนั้นน่ะ 

แต่ท่ีมนัจริง ส่ิงท่ีผดิพลาดเพราะอะไร เพราะมนัไม่รู้ เราไม่รู้ขั้นตอนเลย ไม่รู้ว่าจิตสงบ

เป็นอยา่งไร จิตสงบยงัไม่รู้ อยา่ว่าแต่พดูถึงนิพพานกนัเลย จิตมนัไม่สงบเขา้มา มนัจะมีพื้นฐาน

ยกข้ึนวิปัสสนาอยา่งไร ส่ิงท่ียกวิปัสสนาเป็นโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค 

สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล แมจิ้ตสงบยกข้ึนวิปัสสนาก็ยงัไม่เขา้ใจ แลว้ก็บอกว่า “น่ี

จิตสงบเขา้มา แลว้ก็ไปแกก้นัท่ีอวิชชา ยอ้นกลบัเขา้มาเลย แลว้ไปพลิกกนัท่ีอวิชชา พอพลิก

อวิชชาเป็นพระอรหนัต”์...หนัลงนรกกนัหมด รับรองกนั รับประกนักนั แลว้ก็หาเหยือ่กนั 

ฟังแลว้เศร้าใจมากนะ เพราะมีคนมาพดูใหฟั้งเยอะมาก ในการท่ีเขาพากนัลงนรก แลว้คน

ท่ีลงนรกก็ยงัไม่รู้ว่าลงนรก การันตีเลยนะ “ไอน้ัน่พระอนาคามี นัน่พระอรหนัต”์...หนัลงไหน มนั

มีเหตุมีผลตรงไหนสักเหตุผลหน่ึงท่ีเป็นพระโสดาบนั แค่มนัพิจารณากายปล่อยกายตามความจริง

มนัยงัทาํไม่ไดเ้ลย ถา้คนทาํได ้สติมนัมี ดูนางวิสาขาเป็นพระโสดาบนั รักหลานมาก เพราะหลาน

เป็นคนทาํบุญแทน เป็นตวัแทนท่ีทาํบุญกุศล เป็นคนจดัการเร่ืองบุญกุศลของนางวิสาขาเลย แลว้

ตายลง ตายก่อนนางวิสาขา นางวิสาขาร้องไหไ้ปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 

“วิสาขา เธอเป็นอะไร” 

“หลานตาย” 

“อา้ว! ถา้อยา่งนั้นในโลกน้ี ในประเทศน้ี ในชมพทูวีป ถา้เป็นหลานของเธอหมด เธอจะไม่

ตอ้งร้องไห้ทุกวนัเลยหรือ เพราะคนมนัตายทุกวนั” 

ไดส้ติป๊ับ กลบัเลย น่ีถา้เป็นพระโสดาบนั ถา้มนัมีสติ เวลาพระโสดาบนัตายถึงไม่ตก

อบายภมิู เพราะมนักระเทือนมา เวลาคนจะตาย จิตจะออกจากร่าง พอจิตจะออกจากร่างมนัจะบีบ

คั้น พอบีบคั้น มนัสาํนึกตวัทนัทีเลย พอสาํนึกตวัทนัทีป๊ับ สติมาพร้อมเลย มนัควบคุมใจได ้มนัจะ

ไปไหนล่ะ มนัก็ไปในส่ิงท่ีดีไง แต่พวกเรามนัไม่มีสติ มนัไม่มีสัมปชญัญะต่างๆ เวลาพดูออกไป

มนัไม่เขา้ใจอะไรเลย 

ธรรมะ เวลาแสดงธรรมมนัตอ้งมีเหตุมีผลท่ีเหมือนกบัเงินจริง มนัชาํระหน้ีไดจ้ริง ถา้

ธรรมะแท ้ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั กาย มนัพิจารณาอยา่งไร 
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“พิจารณากายสิ จิตสงบแลว้พิจารณากาย” 

เราไดย้นิมาก ใครก็พดูคาํน้ี “ทาํจิตสงบนะ แลว้พิจารณากาย” 

กายของใครล่ะ มนัจะเป็นกระดูกหมูใช่ไหม กายในบาตรหรือ เวลาใส่มา ตม้หมู ซ่ีโครง

หมูผดัพริกไทยมาหรือ พิจารณากายอยา่งไร ไอน่ี้มนั ปฏสิงฺขา โยฯ10 เวลาเราเห็นอยูใ่นบาตร มนั

เป็นเน้ือสัตว ์พิจารณา ปฏสิงฺขา โยฯ10 น่ีเป็นของเน่าบดู เราฉนัของเน่าบดู ส่ิงท่ีมนัเป็นปัจจยัเคร่ือง

อาศยัดาํรงชีวิตเท่านั้น แลว้กายเป็นอยา่งไร เห็นอยา่งไร พดูไม่ถูกหรอก 

“พิจารณากายสิคะ พิจารณากาย จิตสงบแลว้พิจารณากาย” 

ก็โมก้นัไป พิจารณากาย พิจารณากายอยา่งไร อยา่งไรถึงพิจารณากาย แบงก์ ๑๐๐ แบงก์ 

๑,๐๐๐ แบงก์ ๕๐๐ แยกออกมา ใบไหนใบ ๑๐๐ บาท ใบไหนใบละ ๕๐๐ บาท ใบไหนใบ ๑,๐๐๐ 

บาท น่ีก็เหมือนกนั สมาธิเป็นอยา่งไร ปัญญาเป็นอยา่งไร 

น่ีเลขในแบงก์มนัยงัพดูไม่เป็นเลย มนัยงัรู้ไม่จริงเลย แลว้บอกว่ามีคุณธรรมๆ คุณธรรม

อะไรของมึง แต่มนัก็แปลกนะ ธรรมดาของสามญัสาํนึก สังคมมนัอ่อนแอลงเร่ือยๆ สังคมมนัจะ

ปลายแหลมไปเร่ือยๆ วุฒิภาวะของจิตมนัจะตํ่าตอ้ยไปเร่ือยๆ พอเห็นพระ เห็นคนไปเคารพศรัทธา

มนัก็เช่ือกนัแลว้ มนัไม่เอาเหตุเอาผลมาพิจารณา ถา้มนัเอาเหตุเอาผลมาพิจารณา เราจะเป็น

ประโยชน์กบัเรา เราจะไม่เป็นเหยือ่ของสังคม เราไม่เป็นเหยือ่ของโลก ไม่อยา่งนั้นเราเป็นเหยือ่

ของโลกกนัหมด ถา้เราเป็นเหยือ่ของโลก เราจะไม่ไดอ้ะไรหรอก 

ปฏิบติัไปถึงท่ีสุดแลว้ เห็นไหม ชีวิตเรา ดูสิ สัตวเ์ขาจะเอาไปฆ่า เขาทาสีแดงไวท่ี้กลาง

หลงัเลย สุดทา้ย ฆ่าตวัน้ีๆๆ แลว้ถึงเวลาเขา้โรงฆ่ามนัก็ตอ้งฆ่า ชีวิตเราเหมือนกนั ถึงเวลามจัจุราช

มา ตอ้งตายวนันั้นๆ ถึงวนันั้นมนัจะรู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอม พระอรหนัตถึ์งเวลาตายมนัจะรู้ว่า

มนัหนัจริงหรือเปล่า ถา้มนัหนัจริงข้ึนมา ส่ิงท่ีมนัจะตาย มนัไม่มีตายตั้งแต่ตรงน้ี มนัตายตั้งแต่วนั

กิเลสตาย มนัตายตั้งแต่วนัท่ีเป็นพระอรหันต ์ ถา้กิเลสมนัตายไปแลว้ ไม่มีอะไรตาย ทีน้ีการ

กาํหนดวนัตาย ดูสิ อิทธิบาท ๔ ผูใ้ดพิจารณาอิทธิบาท ๔ จะอยูอี่กกปัหน่ึงก็อยูไ่ด ้ผูท่ี้จะพิจารณา

อิทธิบาท ๔ คือพระอรหนัตเ์ท่านั้น 

ผูท่ี้ไม่ใช่พระอรหนัต ์อิทธิบาท ๔ คือความทรงจาํ จิตตะ วิมงัสา อิทธิบาท ๔ คือจาํไดแ้ลว้

คิดตามเท่านั้นเอง แต่มนัไม่เป็นอิทธิบาท ๔ ตามขอ้เทจ็จริง จิตตะ วิมงัสา ความระลึกรู้ของใจ มนั

©2015 www.sa-ngob.com 



  เทศน์พระเร่ือง ความจริง ๑๓ 

ควบคุมใจอยา่งไร มนัพฒันาใจอยา่งไร มนัร้ังไวอ้ยา่งไรท่ีจะไม่ใหจิ้ตน้ีออกจากร่าง มนัจะอยูอี่ก

กปัหน่ึงก็อยูไ่ด ้อยูไ่ดเ้พราะเหตุใด มนัอยูไ่ดเ้พราะมนัทาํจริงของมนั อิทธิบาท ๔ คือพระอรหนัต์

เท่านั้นท่ีจะทาํอิทธิบาท ๔ ได ้แต่ถา้เรายงัไม่ถึง มนัพดูแต่ปาก มนัเป็นไปไม่ได ้ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้

แลว้ใครเป็นคนเช่ือว่ามนัเป็นไปไดห้รือเป็นไปไม่ไดล่้ะ เพราะต่างคนต่างตาบอด ต่างคนต่างไม่รู้

จริง 

ถึงบอกว่า เราบวชมาแลว้เราตอ้งขวนขวาย ตอ้งเอาความจริง หาความจริงใหไ้ดน้ะ ถา้

ความจริง ขอ้เทจ็จริงท่ีเรารู้จริงได ้ มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา ถา้เรารู้จริงข้ึนมาไม่ได ้ เราจะเป็น

เหยือ่กบัสังคม เหยือ่ทั้งนั้นนะ เป็นเหยื่อ ดูสิ คาํว่า “เป็นเหยื่อ” เราจะเสียโอกาสของเรา เราจะโดน

ชกัจูงไป เราเช่ืออะไร 

ท่ีเช่ืออยูน่ี่เราโตแ้ยง้มนัสิ ทาํไมถึงไม่เช่ือ ส่ิงท่ีเป็นไป ทาํไมถึงไม่เช่ือ ไอค้นท่ีถามๆ คน

ไหนบา้งท่ีมนัไดป้ระโยชน์มา ท่ีถามๆ ท่ีตอบปัญหากนัมา ใครไดป้ระโยชน์มา ก็คนไปถามก็ไม่รู้ 

มนัน่าสงสาร เพราะเราอยูใ่นเหตุการณ์เร่ืองอยา่งน้ีมาเยอะมาก เรานัง่ฟังอยู ่ เขาตอบปัญหากนั 

สังเวชมากนะ ไอค้นถามก็เสียประโยชน์ คนตอบก็ไม่รู้เร่ืองอะไรเลย คนถามเขาไปทาํธุรกิจของ

เขามา เขาไดแ้บงก์มาใบหน่ึง เขามาถามวา่ “แบงก์ใบน้ีมนัมีค่าราคาเท่าไร แบงก์ใบน้ีมนัจริงหรือ

ปลอม” 

ตอบแบบไหนมารู้ไหม ตอบว่า “แบงก์น้ีคือกระดาษ กระดาษคือใชผ้ลประโยชน์ได”้ 

มนัไม่ไดบ้อกว่าแบงก์จริงหรือแบงก์ปลอมเลยนะ เวลามนัตอบปัญหากนัน่ะ เราไปนัง่ฟัง 

โอ๋ย! ปวดหวั ปวดหวัไปหมดเลย 

สัจธรรมนะ เขาถามว่าแบงก์น้ีจริงหรือปลอม ถา้จริงหรือปลอม แบงก์น้ีมนัราคาเท่าไร ก็

ตอบเขาไปสิ 

เขาถามว่า “แบงก์น้ีจริงหรือปลอม” 

“แบงก์น้ีคือกระดาษ กระดาษเป้ือนหมึก ใชป้ระโยชน์ได”้ 

น่ีไปไหนมา สามวาสองศอก แต่ไอค้นท่ีฟัง “เออ! แบงก์น้ีเป็นกระดาษ ใชป้ระโยชน์ได”้ 

มนัก็เอาไปใชป้ระโยชน์เลย จริงหรือปลอมก็ยงัไม่รู้นะ 
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คนเอามาถามก็ไม่รู้ คนตอบก็ไม่รู้ แลว้มนัก็เอาไปใชใ้นทอ้งตลาดกนั ทอ้งตลาดนั้นมนัก็

โง่ ก็ใชไ้ดอี้ก มนัก็ศาสนาเส่ือมไง เส่ือมกนัไปเร่ือยๆ เราถึงเขา้ไม่ถึงความจริง 

ถา้เขา้ถึงความจริง กระดาษกคื็อกระดาษ ก็รู้ว่าเป็นกระดาษ แต่ว่ากระดาษมนัมีค่าเท่าไร 

กระดาษพิมพม์าจากโรงงาน พิมพม์าจากรัฐบาลมา หรือพิมพม์าจากไอสิ้บแปดมงกุฎท่ีมนัปลอม

มา ถา้เราเป็นผูมี้คุณธรรม เราทาํงานธนาคารชาติ เรามองทีเดียวก็รู้ ไม่ตอ้งถาม ยกกระดาษข้ึนมา

เห็นยงัรู้เลย แค่ธรรมะน้ีอา้ปากมาก็รู้อยูแ่ลว้ ไอน่ี้ถามซกักนัไปซกักนัมา 

จะบอกว่า ในเม่ือเหตุและผลรวมลงเป็นธรรม แต่ผูท่ี้จะเขา้ไปหาคุณธรรมจริงมนัตอ้งมี

หลกัมีเกณฑ ์ ถา้เราไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ กระแสสังคมก็เป็นอยา่งนั้น เราก็เป็นเหยือ่ในกระแสสังคม 

เพราะเราเกิดกบัสังคม มนุษยเ์ป็นสตัวส์ังคม แลว้ถา้ไม่มีวุฒิภาวะ มนัก็เป็นเหยื่อเขาไป มนัถึงน่า

สังเวชไง น่ีไง ศาสนาจะเส่ือม จะเส่ือมไปอยา่งน้ี อนาคตนะ 

ก่ึงพุทธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง เจริญในใจของหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสาร์ เจริญในใจ

ของครูบาอาจารยเ์รามา วางกระแสสังคมจนสังคมเช่ือถือว่ามรรคผลยงัมีอยู ่ แลว้ส่ิงท่ีอาศยัหลกั 

อาศยัความเช่ือในครูบาอาจารยข์องเรา แลว้ก็เกาะเก่ียวกนัไป แต่ตวัเองไม่สามารถสร้างหลกัความ

จริงข้ึนมา 

ถา้ตวัเองสามารถสร้างหลกัความจริงข้ึนมา ไม่ตอ้งอาศยักระแส เราพดูจากความจริงของ

เรา จุดยนืของเรา ประโยชน์ของเรา เห็นไหม แบงก์จริงใบหน่ึง มนัมีคุณค่ากวา่แบงก์ปลอมทั้ง

โลก กระแสสังคม กระแสปลอมๆ นั้นน่ะ ไปต่ืนเตน้อะไรกบัมนั ความจริงของเราสร้างข้ึนมาให้

ได ้แลว้มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา เอวงั 
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