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ตั้งสตินะ  เราตั้งใจปฏิบัติ...  ตั้งใจปฏิบัติตามธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจา  ธรรมะขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ทานรื้อคนมานะ  “สัจธรรม...  เปนตามความเปนจรงิ”  สิ่งทีเ่ปนจริงมันจะเขาสูความเปน 
จริงในหัวใจของเรา 

เราเกิดมาดวยความเปนจริงนะ  เราเกิดเปนมนุษยจริงๆ  เราบวชพระเรากบ็วช 
จริงๆ  จริงตามสมมุติ  เปนความจรงิ  แลวเปนความทุกข  ก็ทุกขจรงิๆ  แตเวลาเราจะ 
ประพฤตปิฏิบัติขึน้มา  เราประพฤติปฏบิัติดวยความมักงาย  ความเหน็แกตัว  ความเห็น 
ตามความรูสกึของเรา เห็นไหม มันถงึไมเปนตามความเปนจริง 

ถาตามความเปนจริงนะ “ความจริง ของจรงิ ธรรมะจริงมีอยู” ธรรมะที่เปนจริงมี 
อยู เพราะถาไมมอียู องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูไมได 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึน้มา  แลววางธรรมและวินัยไวให 
เราเปนผูที่ประพฤติปฏิบัติ  เราเกิดมาแลวพบพระพุทธศาสนานี้  มันเปนอํานาจวาสนา 
มาก  เปนอํานาจวาสนาของเรานะ  เพราะกอนหนาที่เราจะเกิดมา  ศาสนาพุทธนี้  ๒,๐๐๐ 
กวาป ในเมอืงไทยนี่ ๗๐๐ กวาปนะกวาจะมาถงึเมืองไทยเรา สมัยที่มีศาสนานี้ เมืองไทย 
ยังไมมี 

สิ่งที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวางธรรมและวินัยไว  แลวเราเกิดตายเกิด 
ตายมานี่  ๒,๐๐๐  กวาป  นี่พูดถึงในเวลาของพทุธศาสนา  แตถาเวลาองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึน้มา เห็นไหม



ธรรมะของจริงมีอยู  ๒ 

“บุพเพนิวาสานุสติญาณ...  ไมมีตนไมมปีลาย”  กาลเวลานี้มนัหมนุไป  ทาง 
วิทยาศาสตรที่พิสูจนได  ตามฟอสซลิตางๆ  ที่พิสจูนไดดวยทางวิทยาศาสตร  แตไมมีใคร 
สามารถพิสูจนทางหัวใจได ทางความรูสึก ทางจิตวญิญาณนี้ 

แตวิทยาศาสตรพิสูจนไมได  พิสูจนวา  เวลาคนเกิดมาแลว  ตายก็สูญ...  เวลาคน 
ตายมาพิสูจนไดดวย  เกิดมาจากทองพอทองแม  นีเ่ปนกรรมพันธุ  สิ่งนี้มนัเปนการเกิด 
เพราะธรรมชาติ  มันเปนความจริงตามธรรมชาติ  แตพิสูจนไมไดทางหัวใจ  เห็นไหม 
เพราะหัวใจของเขา เขาไมไดเขาถงึความเปนจรงิในพุทธศาสนา 

ถาเขาถึงความจรงิทางพทุธศาสนานะ  เวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเสวย 
วิมุตติสุข เวลาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาทกุขนะ ทุกขมา ๖ ป 

คําวาทุกข...  เวลารื้อคนขึ้นมานี่มีความทกุขมาก  มคีวามทุกขเพราะอะไร  เพราะ 
ตองตอสูกบักิเลสของตัว  เหน็ไหม  เวลาตอสูกบักิเลส  ก็เขาใจวากิเลสมนัอยูในรางกายนี้ 
เห็นไหม อดนอนผอนอาหารขนาดไหน ขณะทีอ่งคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาอดนอน 
ผอนอาหาร  นั้นเปนเพราะยังไมมีธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  เพราะองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจายังไมตรัสรูธรรม 

การอดอาหารนัน้ คือการอดอาหารแบบในลัทธิตางๆ นอกศาสนาที่เขาไมมีอยูไม 
มีกิน  เห็นไหม  เขาอดโดยที่เขาไมมี  อดโดยโลก  อดโดยความเขาใจผิด  แตเวลาองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาอดอาหารนั้น  อดเพราะยังไมมีศาสนา  แตเวลาองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมาแลว  เหน็ไหม  บอกเลยวา  “ไมใหอดอาหาร.. 
ไมใหอดอาหาร” 

เพราะการอดอาหาร  ถาเรามคีวามมุงมั่นใชไหม  เวลาเราประพฤติปฏิบัตินีเ่รามี 
ความมุงมัน่มาก  ถาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวา  การอดอาหารนี้เปนทางเขา 
สูธรรม เราก็จะอดอาหารดวยความรุนแรง เห็นไหม 

แตเวลาที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอดอาหารมานั้น  เพราะวายังไมมีธรรม 
...  พอไมมีธรรม  แลวเวลาอดไปนี่  ไมมีธรรมคือไมมีปญญา  ไมมีสิง่ใดที่จะรื้อคนขึน้มา 
วาสิ่งใดเปนธรรม และสิง่ใดไมเปนธรรม สิ่งใดเปนความจรงิ และสิ่งใดไมเปนความจริง
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ถึงบอกวาหามอดอาหาร เพราะ ! เพราะถาคนยังไมมีปญญา เวลาทําสิ่งใด ทําดวย 
ความรูความเหน็ของตัว  เพราะมีกเิลสตัณหาความทะยานอยากในหวัใจใชไหม  เวลาทํา 
ตามความรูความเหน็ของตัวนี่ก็ทําดวยความมุงมั่น 

ความมุงมัน่ของคนที่จรงิจังมีอยู  แตถามุงมั่นดวยความที่ไมมปีญญานี้  ความ 
มุงมัน่อยางนัน้ จะเปนความมุงมัน่ทีเ่ขาไปสูการทําลายตนเอง ทําลายตนเองนะ แตไมได 
ทําลายกิเลส 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึน้มาแลว วางธรรมและวินยัไว 
วา “หาม ! หามอดอาหาร เวนไวแต... เวนไวแตผูที่อดอาหารเปนวิธีการ” เห็นไหม 

คําวาอดอาหารเปนวิธีการ  เพราะวาการอดอาหารนีม้ันเปนเรื่องของรางกาย  แต 
วิธีการที่จะทําใหรางกายนี้ธาตุขันธไมทบัจิตใจ  “ถาอดนอนผอนอาหารเพือ่เปนวิธีการ 
เราตถาคตอนุญาต” 

นี่เวลาบังคับก็บังคับอยู  เพราะ  !  เพราะวาสิ่งทีเ่ปนการกระทํานี้  เวลาคนที่ทํา 
ขึ้นมาดวยความมุงมั่น  ทําดวยความไมมปีญญา  ทําดวยปญญาหยาบๆ  มันเอาตัวเองรอด 
ไมไดไง แตถาคนที่มีครบูาอาจารยคอยชี้นํา คนทีม่วีุฒิภาวะ  เห็นไหม  เขาวา “สิ่งนี้.. เรา 
ทําเพื่อทอนกําลงัของกเิลส”  ถาทอนกําลังของกิเลสแลว  เราจะมีโอกาสมากขึ้น  เราจะมี 
โอกาสที่ไดตอสูกับกเิลสในหัวใจของเรามากขึ้น เหน็ไหม 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาอดนอนผอนอาหารนะ  กอนทีย่ังไมไดตรัส 
รูธรรมขึน้มา  จนยอนกลับมาฉันอาหารนะ  ปญจวคัคียทิ้งไปเลย  ทิ้งไปเพราะคิดวาองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจากลบัมามกัมากไง 

คําวากลับมามกัมากนะ มักมากในอะไร  เพราะการอดอาหาร การตอสูกับกิเลสนี้ 
มันเปนอุกฤษฏ เปนทกุขกริิยาที่การตอสูกับกเิลส 

เวลากลับมานีม่ันหมดหวงัไง  นี่ปญจวัคคยีทิ้งไป  แตองคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจานี้ เวลาทีเ่ขาทิ้งไปแลว เห็นไหม ทานคิดถึงที่โคนตนหวา คําวาคิดถึงโคนตนหวา 
นะ คือคิดถงึอานาปานสตทิี่เคยกําหนดไวตอนเปนเด็กเปนราชกุมารนัน้
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คิดถึงโคนตนหวาวา  “กําหนดลมหายใจ...  กําหนดลมหายใจ”  นี่ความฝงใจมนัมี 
อยู  เห็นไหม  เวลาประพฤติปฏบิัติขึ้นไปนี้  ถายงัไมมีธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัม 
พุทธเจา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังรือ้คนอยูนี่ สิ่งใดก็ยงัขาดตกบกพรอง มันไม 
เปนสจัจะความจริง 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึน้มาแลว  สิ่งที่ตรัสรูธรรม 
เพราะมนัมีความจริงไง  มันมีความจรงิ  มันมีมรรคญาณขึ้นมา  ตรัสรูเปนองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจานี่ความจริงมี เหน็ไหม 

“ธรรมะของจริงมีอยู”  มีอยูเพราะองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไดเสวยวมิุตติ 
สุข  เวลาเสวยวิมุตติสขุขึ้นมา  นี่ความละเอยีดออน  เสวยวิมุตติสุขจนทอดอาลัยวา  “จะ 
สอนไดอยางไร..  จะสอนไดอยางไร”  จนพรหมตองมานมินต  เห็นไหม  แลวองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไดสรางบุญญาธิการมา  ที่จะรื้อสัตวขนสัตวเหมอืนกัน  เพราะ 
อํานาจวาสนาสรางมาทุกคน 

ดูสิพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะ  ปรารถนามาเปนอัครสาวกเบื้องซายและ 
เบื้องขวา สิ่งที่ปรารถนานี้กระบวนการมนัมมีาตั้งแตอดีตชาติ กระบวนการมนัมมีาตั้งแต 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาปรารถนาเปนพระโพธิสัตว กระบวนการนี่ ๔ อสงไขย 
๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย เห็นไหม 

แลวกระบวนการทีจ่ะเปนอัครสาวกเบื้องซายและเบือ้งขวานี้  มันเตรียมความ 
พรอมมาตลอด  ถามีความพรอมมาตลอด  สิ่งนีค้ือกรรมเกามนัสงเสรมิมา  พอเวลาองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจามาตรัสรูธรรม  สิ่งที่เปนบารมนีั้นเต็มขึน้มา  มันเปนสจัจะ 
ความจรงิ 

นี่พูดถึงอํานาจวาสนาของการประพฤติปฏบิัตินะ  อํานาจวาสนาของจิตที่วา 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ของจิตทีเ่วยีนตายเวียนเกิดมา  เวลาเกิดขึน้มาแลวนี่ปฏบิัติมา  ๖ 
ป พยายามคนควา พยายามรือ้คนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยู พอตรัสรูธรรม 
ขึ้นมานีว่างธรรมและวนิัยไว
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สิ่งนี้มนัเปนความจริง ! เวลาเสวยวิมุตติสุขกเ็ปนความจริง !  เวลาพระปญจวัคคยี 
พระอัญญาโกณฑัญญะเปนสงฆองคแรกของโลก  แลวพระปญจวคัคียนี้  เวลาองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาเทศนาวาการ  ก็เปนพระอรหนัตทั้งหมด  เห็นไหม  พระยสะ  กับ 
บริวารอีก ๕๔ คน ก็เปนพระอรหนัตทั้งหมด 

สิ่งที่วาเปนพระอรหนัตนีเ้ปนความจริงไหม  มนัเปนความจริงนะ  เปนความจรงิ 
ในสมัยพุทธกาล ความจริงในสมยัที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรม 

แลวกาลเวลา ๒,๐๐๐ กวาปมานี้ไดเผยแผศาสนามา ผูที่ศึกษากันมานัน้ มันกเ็รียว 
แหลมไป  มนัเรยีวแหลมไปเพราะโลกไง  เปนไปตามโลก...  เปนไปตามโลก  จนความ 
เช่ือถือศรทัธาวา  “มรรคผลมีหรือไมม”ี  มันเปนอกีเรื่องหนึ่งนะ  จนคนที่ประพฤติปฏิบัติ 
นี่ประพฤติปฏิบัตไิมได เพราะคิดวามรรคผลมันหมดกาลหมดสมยัไปแลว 

เวลาหลวงปูเสาร หลวงปูมั่นมารื้อคนอยูนี้ รื้อคนขึน้มาจนเปนสจัจะความจริง ถา 
เปนความสัจจะความจรงินี่  เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรม... ทานตรัส 
รูธรรมขึน้มาดวยเหตุใด 

“ตรัสรูธรรมขึ้นมาดวยอาสวักขยญาณ  ตรัสรูธรรมขึน้มาดวยมรรค  ๘  ดวยสัจจะ 
ความจรงิ” ถาเปนศีล สมาธิ ปญญา ก็เปนศีล สมาธิ ปญญาจริงๆ  เปนความจริง เหน็ไหม 
แลวเวลาเราประพฤติปฏบิัติกนั  เราปฏิบัติโดยกิเลสตัณหาความทะยานอยากของเรา แลว 
มันจะเปนศีล สมาธิ ปญญาตามความเปนจรงิไหม 

ถามันเปนศีล.. ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ นัน่มนัเปนขอหาม มันเปนศีล ! แต 
เวลาศีลจริงๆ มนัเกิดมาจากไหนละ 

“ศีลจริงๆ  มันเกิดขึน้มาจากใจ  ศีลคือความปกติของใจ  !”  ถาใจมนัปกติศีลมัน 
สมบูรณ  ศีลมนัสมบรูณทีน่ี่  แตศีลนั่นมนัเปนขอหาม  !  สิ่งที่เปนขอหามนี้  ศีล ๕  ศีล ๘ 
ศีล ๑๐ มันเปนขอหามของผูที่จะถือศีลไดมากไดนอยแคไหน 

แตถาความเปนจรงิ  ศีล...  ในสมัยพุทธกาล  เวลาพระบวชขึ้นมาแลวศีลขอบังคบั 
มันมีมาก  จนไปลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเพื่อจะสึกนะ  องคสมเด็จพระ



ธรรมะของจริงมีอยู  ๖ 

สัมมาสัมพทุธเจาเห็นวาสนาวาจะเปนไปไดไง  แตศีลมันมากมายเหลือเกิน  องคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาวา 

“เธอถือศีลขอเดยีวไดไหม” 

“ถามีศีลขอเดียว... ถือได” 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอก “ใหถือศีลที่หวัใจไง” ถาเจตนาตัวเดียว ถา 
ไมทําผิด ศีลมันไมผิดหรอก ! 

ถือศีลขอเดียว คือถอืศีลที่ใจ ถาใจมนัไมคิดไปทางทีช่ั่ว ไมคิดไปทางที่กระทําผิด 
มันกไ็มทําผิดขึ้นมา นี่ศีลขอเดียว... ถาศีลขอเดียวนีค้อืรักษาใจของเรา เห็นไหม 

นี่เปนธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาทีอ่นุญาต ไปเทศนาวาการดึงไว 
ไง  เพื่อใหเขามีหลักมีเกณฑของเขา  ถามีหลักมีเกณฑของเขา  แลวความวิตกกังวลในศลี 
สมาธิ ปญญานี้ 

ศีล... เปนความจรงิหรือเปลา สติ.. เปนความจรงิหรอืเปลา สมาธิ... เปนความจริง 
หรือเปลา ถามันไมเปนความจรงิ... 

“ธรรมะเปนของจริง”  สิ่งที่จะเขาไปรือ้คนเอาความเปนจริงในธรรมนี้  องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาทานลองผิดลองถกูมา  ขณะที่ลองผิดลองถูกมา  เวลามีผู 
อุปฏฐากมา  เวลาปญจวัคคียอุปฏฐากอยู  เห็นไหม  ทําความเพยีรชอบ  ทําความเพียรใน 
หัวใจนีม่ีคนเปนพยานนะ 

ปญจวัคคยีอุปฏฐากอยูนีเ่ปนพยานตลอด  แตเวลาประพฤติปฏบิัติไปนีม่ันเปน 
เรื่องโลกไง  เรื่องโลก  คอืเปนความเหน็ของโลก  เปนกระแสของโลก  แตเวลาจะเขาสู 
ความจรงินีป่ญจวัคคียทิง้ไปแลวนะ  พอปญจวคัคียทิ้งไป  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ 
เจาทานรือ้คนดวยตัวขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาเอง 

เวลาตรัสรูขึ้นมา  มันตรัสรูขึน้มาดวยมรรคในหัวใจ  มันยอนกลับเขามาที่โคนตน 
โพธ์ิ “ถาคืนนี้เราไมตรัสรู เราจะยอมตายที่โคนตนโพธิ์นี้” นั่งเสียสละเลย พอเสียสละมนั 
ตัดความวิตกกังวลทัง้หมดทกุๆ อยาง แลวตัง้ใจใหเปนความจรงิ



ธรรมะของจริงมีอยู  ๗ 

ถาตั้งใจเปนความจรงิ  “นี่อานาปานสติ  คอืมนัสงบเขามา”  พอจิตมันสงบเขามา 
ตามความเปนจริง  เห็นไหม  มันจะเขาสูจิต  พอเขาสูจิตแลว  ความพรอมที่สรางมาตั้งแต 
เปนพระโพธิสัตว จะมาเปนองคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจานี้ บุญญาธิการมันมหาศาล 

พอจิตสงบเขาไป...  สงบเขาไปโดยสจัจะ  โดยความเปนจริง  เขาไปถงึฐานขอมูล 
เดิม คือ “บุพเพนวิาสานุสติญาณ” เพราะมันจะรู มนัจะเห็นของมันไป 

นี่ถามีสติปญญาพอมันดงึกลบัมา  เหน็ไหม  พอดึงกลับมา  เขามาสูความสงบอกี 
พอสูความสงบอีกแลวปลอยไป “จุตูปปาตญาณ คือมันเหน็ของมนั” 

นี่เห็นของมันตามขอเท็จจริงนะ  ตามขอเทจ็จรงิทีเ่ปนกลาง  ตามขอเท็จจริงที่ยัง 
ไมมมีรรค  เพราะมรรคยังไมเกิดไง  พอเวลามันเกิดขึ้นมาแลวดงึกลบั  พอจุตปูปาตญาณ 
แลวดึงกลับ ดึงกลับมาสูฐีติจิต สูจิตสัมมาสมาธิ เวลาเกิดอาสวักขยญาณ... 

“อาสวักขยญาณ”  คืออะไร  คืองานชอบ  เพียรชอบ  สมาธิชอบ  ปญญาชอบ 
ความชอบงานในการรื้อคน งานในการชําระกิเลสไง นี่เวลางานออกไปดูขอมูล เห็นไหม 
ขอมูลคือ บุพเพนวิาสานุสติญาณ ขอมูลโดยจิตทีม่ีการกระทํา นี่มนัเปนสัจจะ แตสัจจะนี้ 
มันเปนสจัจะโดยขอเท็จจรงิทางโลก  โดยขอเท็จจรงิของจิต  เห็นไหม  แตมนัไมมีมรรค 
ญาณ 

นี่ไงสิ่งที่วา  “ธรรมะของจริง”  ธรรมะของจรงิ  คือความเปนจริงในใจขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  มาชําระกิเลสตามความเปนจรงินัน้  พอชําระตามความเปน 
จริงนั้นแลว นี่อาสวกัขยญาณ ทําลายทั้งหมด 

“จิตทําลายจิต...  อาสะเวหิ  จิตตานิ  วิมุจจงิสูต”ิ  ทําลายจนหมดสิ้น  หมดสิน้ 
กระบวนการของมัน    มันไปอกีสถานะหนึ่งเลย  “มรรค  ๔  ผล  ๔  นิพพาน  ๑”  คือเขาสู 
มรรคผลนิพพาน เขาสูวิมุตติสุข มนัพนกระบวนการของจิตนั้นไป 

“นี่ธรรมะของจรงิ มันเปนผลจรงิๆ” 

แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากวาจะเปนผลจริงๆ นี้  ทานลองผิดลองถูกมา 
๖ ป เห็นไหม



ธรรมะของจริงมีอยู  ๘ 

สิ่งที่เปนจริง..  เปนจริงเพราะมันเปนมรรคจรงิๆ  เปนมรรคในอาสวักขยญาณ 
จริงๆ ตามความเปนจริง  แตในปจจุบันนี้  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาวางธรรมและ 
วินัยไว  แลวเวลาเราศึกษาธรรม  เราศึกษาดวยปญญาของเรา  ดวยโลกียปญญา  มนัเปน 
ของปลอม ของปลอมเพราะกิเลสของเรามันปลอม เห็นไหม 

พอกิเลสมนัพาใหใจเราปลอม เวลาศึกษาไปนี่ ศึกษาดวยการคาดการหมาย ศึกษา 
ดวยเปนสัญญาอารมณนี้ศึกษาไป  พอศึกษาไปแลวเวลามาประพฤติปฏิบัติ  ถายิ่ง 
ประพฤตปิฏิบัติตามธรรม แตมันไมเปนความจรงิเพราะเหตุใด 

มันเปนการฉอฉล  สิง่นี้เปนความฉอฉลใชไหม  มนัไมมีความจรงิเขาไปสูสจัจะ 
ความจรงิ  มันเปนความจริงขึน้มาไมได  เวลาทําสมาธิขึ้นมา  มันเปนสมาธิไหม  เวลาเรา 
ทําขึ้นมาแลวมันเปนความจริงของเราไหม  เพราะมนัไมเปนความจริงของเรา  เห็นไหม 
เพราะความไมเปนความจริง แตเราคาดหมายเอา เพราะอะไร เพราะสิ่งทีเ่ปนธรรมะมันมี 
อยูไง 

เวลาหลวงปูเสาร หลวงปูมัน่ทานรื้อคน ทานพยายามทําของทานมา จนสังคมเขา 
เช่ือถือศรทัธา  ถาสังคมเช่ือถือศรัทธาใชไหม  เราฟงธรรมอยางนั้นมา  แลวเราเอาสิ่งนี้มา 
เปนสมบัติของเรา  ถามันเปนสมบัติของเรา  คือมนัไมเปนความจรงิ  ถามนัไมเปนความ 
จริง  แลวเราเอาสิ่งที่เปนความจอมปลอมนี้  เขาไปคนหาตามความเปนจริง  มนัเปนความ 
จริงขึน้มาไมไดหรอก ! 

มันเปนความจริงขึน้มาไมได  เพราะสิ่งที่เปนความจอมปลอม  มันเขาไปรือ้คน 
ตามความเปนจริง  มันเปนความจรงิขึ้นมาไมได  ยิง่ถาโกหกมดเท็จนะ  มีการฉอฉลนะ 
แลวความฉอฉลของเราเพราะเหตุใด 

สิ่งที่เปนความฉอฉลขึน้มา  เพราะในเมือ่ไมรูจริง  ถาไมรูจริง  สิง่นีเ้ราคาดหมาย 
ของเราไป  ถาเราคาดหมายของเราไป  ดวยวุฒิภาวะของใจ  ถาคนที่มอีํานาจวาสนานะ 
เวลาสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกนี่เราเลือกได  เราแยกแยะได  แตถาไมมีอํานาจวาสนา  เห็นไหม คํา 
วาไมมอีํานาจวาสนานี้ เราจะเขาถึงสจัจะความจริงไมได



ธรรมะของจริงมีอยู  ๙ 

เชน...  เชนทําความสงบของใจ  ถาใจมนัสงบเขามา  เราวัดคาไดนะ  จิตที่มันมี 
ความสงบของใจนี้ เราพุทโธ พุทโธ หรือเราใชปญญาอบรมสมาธิเขามา ถาจิตมันจะสงบ 
เขามา สงบเขามาตั้งแต “ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ” 

ขณิกสมาธิ คือมันสงบไดบางเลก็นอย แตความเล็กนอยนี้ เราฝกใชปญญาของเรา 
ไป  ถาเราฝกใชปญญาของเรา  ดูสิเวลาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา  ไปศกึษากับเจา 
ลัทธิตางๆ  ๖  ปนี้ลองผิดลองถูกตามคําสอน  ตามแตหัวหนา  ตามแตเจาลัทธิตางๆ  ที่เขา 
สอน  ก็ฝกฝนกับเขาจนครบจบกระบวนการ  พอจบกระบวนการแลว  “อยางนี้ไมใช... 
อยางนี้ไมใช” นี่มันมีวุฒิภาวะที่จะเลอืกได ที่จะพิสจูนได ถาเรามีหลักมเีกณฑ เราจะรูวา 
สิ่งนี้ไมใช !

นี่ก็เหมือนกัน  ถาเราทําความสงบของใจเราเขามา  เราจะรูได  รูไดวาสิ่งนี้เปน 
ความสงบจรงิหรือเปลา  ถาเปนความสงบไมจริง  เพราะสิ่งที่เราพุทโธเขาไป  หรอืเราใช 
ปญญาอบรมสมาธิเขาไป  มันแคช่ัวคราวไง  มันวางๆ  มันปลอยวาง  พอมนัปลอยวาง 
ขึ้นมา แตสติปญญานี้มันไมครบกระบวนการของมนั 

ถาครบกระบวนการของมัน เวลาพุทโธ พุทโธ พุทโธ คือมีสติปญญาเขาไปนะ นี่ 
เราควบคมุไดไง เราควบคุม เราดูแลของเราได 

“ธรรมทั้งหลายมาแตเหต”ุ  ถามีสติปญญานี่ควบคุมเขามา  แลวพุทโธ  พุทโธ  พุท 
โธเขามานี่ มันเห็นของมัน รับรูของมนั แลวรบัรูของมันนะ 

ในการเริ่มตนประพฤติปฏบิัตินี้  สิ่งที่เราทําไมได  หรือเราทําสิ่งใดแลวมันยงัไม 
เปนขอเทจ็จริงทีม่ันจะเปนความจรงินี้  เพราะวุฒิภาวะเราออนใชไหม  มันกล็องผิดลอง 
ถูก คือทําแลวมันวางๆ วางๆ แตเราไมเขาใจ  เราไมเขาใจนะ แลวพอเราพิจารณาของเรา 
ออกไป มันใชปญญานีม่ันจะไมสะดวก ไมคลองตัว 

แตพอจิตมนัมีกําลงัของมนั  มันมีความสงบของมัน  มันวาง  แลวเราใชปญญาไป 
อยางนัน้มนัจะคลองตัวของมัน  เห็นไหม  สิ่งนี้มนัเปนสิ่งทีพ่ิสูจนได  !  มนัพิสูจนกับใจ 
ของเรา  วาใจของเราทําแลวนี่ประโยชนมนัเกิดขึ้นมา  มันเปนจริงขึน้มา  แลวถามนัเปน 
จริงขึน้มา  ใหเราขวนขวายของเรา  เราพยายามทําของเรา  พุทโธ  พุทโธใหจิตมนัสงบเขา



ธรรมะของจริงมีอยู  ๑๐ 

ไปมากขึน้ๆ  มันจะลึกซึง้ของมนัเปนขัน้เปนตอนเขาไป  จากที่เปนความไมจรงิ  มันจะ 
เปนความจริงขึน้มา 

แตถาเราเปนคนไมมจีุดยืนของเรา  มันจะไมเปนจริง  สิ่งที่ไมเปนความจรงิเพราะ 
เหตุใด สิ่งที่ไมเปนความจริงเพราะมันไมเปนสมัมาสมาธิ เพราะในสมาธิ ในมรรค ๘ มัน 
มีสัมมากับมจิฉา... 

มิจฉาสมาธิ  คือมันวางๆ  วางๆ  นี่ไง  เราใชคําวาวาง  เพราะเราสรางภาพก็ได 
สัญญาอารมณนี้เราคิดใหวางก็ได ในเมื่อมนัคิดใหวาง แลวมันเปนความวางไหม มันเปน 
ความวางเพราะกเิลสตัณหาของเรามนัใหคา พอกิเลสตัณหาใหคา เห็นไหม มันเปนมจิฉา 
ความเปนมจิฉานี้ คือมันเปนความผิดพลาด มิจฉาเปนความผิด 

ถาสัมมาเปนความถูกตอง มจิฉานี้เปนฝายกิเลส คอืกเิลสกับธรรม 

ถาสัมมาสมาธิมันเปนฝายธรรม ฝายธรรมคือฝายความเปนจริงที่มันเกิดขึ้นจาก 
ขอเท็จจริง มิจฉาคือเกิดจากการคาดหมาย เกิดจากสัญญา เกิดจากการคาดเดา เห็นไหม 
สิ่งนี้เปนมิจฉา ถาเปนมิจฉาขึ้นมา 

“มิจฉาสมาธิ  สัมมาสมาธิ”  ถาเราใชมิจฉาสมาธิ  โดยพื้นฐานที่เราไมมีหลักมี 
เกณฑ  เราใชความมจิฉาของเรา  มิจฉาสมาธิ  มจิฉาสติ  มิจฉาปญญาทั้งหมดเขาไป 
ใครครวญในธรรม 

นี่ไงถาเราเอาของปลอม เอาสิ่งที่เปนสมมุติสัจจะ  เราสรางภาพโดยสมมุติสจัจะนี้ 
รื้อคนเขาไป  มนัก็ไดผลตอบแทนเปนของปลอม  !  ตอบแทนขึน้มาดวยความคิดที่เราคิด 
ขึ้นมา  คาดหมายขึน้มา  มันเปนผลที่เราคาดหมายขึน้มาโดยปรัชญา  โดยตรรกะ  มันจะ 
ตอบสนองมา  ความตอบสนองมานี้มนัเปนอนิจจัง  มันไมมีสิง่ใดเปนความจรงิ  มันไมมี 
สิ่งใดที่พิสูจนตรวจสอบได 

แตถาเปนสัมมา...  สัมมามันก็เปนอนิจจงั  !  แตสิ่งที่เปนอนิจจังนี้  เราทําความ 
ถูกตองของเรา  เห็นไหม  ถาทําสิ่งที่มีความถกูตองของเรา  คือมันทํากระบวนการของมัน 
สมบูรณขึน้มา



ธรรมะของจริงมีอยู  ๑๑ 

“นี่มนัเปนอํานาจวาสนาของจิตนะ”  จิตแตละดวงนีม้ันไมเหมือนกัน  พอมันไม 
เหมือนกนันี่  เวลากําหนดพุทโธมากนอยขนาดไหน  แลวจิตสงบเขามาบาง  หรือจิตมัน 
ตองไดลงทนุลงแรงมากขึน้ขนาดไหน  มันเปนบุญกรรม  อํานาจวาสนาบารมีที่มนัสราง 
มา ถามันเปนสิ่งที่สรางมา คนที่มนัทุกขมันยากนี้ เราทุกขยากของเรา เรากท็ําของเรา 

ครูบาอาจารยทานบอกวาเหมือนกับเราขุดน้ํา  เห็นไหม  การขุดน้ํานีถ้าพูดถึงวา 
ที่ดินสมบูรณ  พอเราขุดลงไปไมลกึมากมันกเ็จอน้ํา  แตถาเปนที่ดนิที่เราอยูบนดอน  เราก็ 
ตองขุดน้ําลกึกวา 

นี่ก็เหมือนกัน  จิตใจของเรา  ความสงบของเราจะไดมากนอยแคไหน  มันเปน 
อํานาจวาสนาของเรา เราทําความเปนจริง ! 

“ธรรมะของจริงมีอยู”  ถาเราเอาความจรงินีเ้ขาไปพิสจูนตรวจสอบ  เอาความจรงิ 
เขาไปรื้อคนนะ ใหมันเปนความจรงิขึ้นมา 

ถามันเปนความจริงขึน้มาแลว  เปรียบเทียบเหมอืนกับเงนิ  ถาเรามีเงินจริง  เหน็ 
ไหม ๑ บาทก็มีคาเทากับ ๑ บาท มีเงิน ๑๐๐ บาท ก็จะมีคาเทากับ ๑๐๐ บาท แตถาเปนเงนิ 
ปลอม  ตัวเลขมันจะมคีาขนาดไหน  เราเอาไปใชในทองตลาดที่เขาไมเขาใจ  เขาอาจจะ 
ใชไดอยู  แตถาเราเอาไปใชนี่  เรากร็ูอยูวามันเปนของปลอม  ของปลอมนี้เราก็รูวามัน 
หลอกลวงสงัคม  นีไ่งถาเราจะเอาความจริง  เราตองเอาความจริงเขาไปเพือ่ตรวจสอบ 
ความจรงิของเรา 

นี้พูดถึงอํานาจวาสนาของคนนะ  แตถาเปนการโกหกมดเทจ็  คนทีโ่กหกมดเทจ็ 
แลวเอาความจริงขึน้มา  ถามันทําความสงบของใจขึน้มา  มันก็ตองเสี่ยงเซียมซีเอาวาเปน 
สมาธิหรือไมเปนสมาธินะ เพราะตัวเองไมมีหลกัเกณฑ 

เริ่มตนจากโกหก เห็นไหม คําวาโกหกมดเท็จ ถาคนโกหกโดยความฉอฉล ถาจิต 
มันมีความฉอฉลกับตวัเอง  มันไมซื่อสัตยกับตัวเอง  ในการประพฤติปฏบิัติไปนี้  ก็อาง 
ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจานะ ถาเปนหัวหนาหมูคณะ  เปนหวัหนาผูนํา 
เขา ก็อางวาสิ่งนั้นเปนธรรม.. สิ่งนั้นเปนธรรม แตมนัไมเปนจรงิ !



ธรรมะของจริงมีอยู  ๑๒ 

“มันไมเปนจริง  เพราะตัวเองก็โกหกตวัเอง”  ถาคนโกหกตัวเอง  คําวาโกหกนี้คือ 
มันไมมจีุดยืน  ในธรรมขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวา  “ถาใครโกหก  แลว 
จะไมทําความช่ัวตางๆ นี้ไมมเีลย” 

ถาเริ่มตนจากโกหกและฉอฉล  คําวาขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ  อัปปนาสมาธินี้ 
ตัวเองก็ไมรู ไมรูเพราะเหตุใด ไมรูเพราะวาการโกหกนะมนัผิดศีล ถามิจฉา คือความเปน 
ศีลมันมิจฉามาตั้งแตตน เปนตั้งแตตนนะ 

ถาพูดถึงศีล สมาธิ ปญญา ถาใครมีศีลดวยความปกติ เวลาจิตมันสงบเขามา ศีล... 
คือไมเบียดเบียนตน ไมเบยีดเบยีนคนอืน่ ศีลเปนปกติของใจ ถาใจปกติ ถาเรากําหนดพุท 
โธ หรือใชสัมมาสมาธิขึ้นมา เวลาสงบเขาไป สงบโดยขอเท็จจริงเขาไป มันจะเปนสัมมา 
เปนสมัมาเพราะมนัไมทําลายใคร  แตถาเปนการโกหก  เห็นไหม การโกหกคอืการฉอฉล 
นี่มนัทําลายตัวเราแลว ! 

เวลากําหนดไป...  สอนก็สอนเหมอืนกันนี่แหละ  สอนศีล  สมาธิ  ปญญา  แตศีลก็ 
เปนมิจฉา  มิจฉาเพราะมันโกหกเริ่มมาตั้งแตตน  โกหกเพราะเหตุใด  เพราะตัวเองไมรูจัก 
สมาธิ ถาตัวเองไมรูจักสมาธิ ไมรูจักปญญา แลวอางวาศีล สมาธิ ปญญานี้ มันจะเปนศีล 
ของใครละ

มันกเ็ปนศลีของโจรใชไหม  มนักเ็ปนศลีของคนโกหกใชไหม  แลวเราเกิดความ 
สงบเขามานี้ สงบแบบใด... สงบแบบนี้เปนสมาธิเหรอ... 

ในเมือ่ศีลมันมิจฉา  เวลาเปนสมาธิ  มันก็คือมิจฉาสมาธิ  “มิจฉาสมาธิไมเปน 
ขอเทจ็จรงิ”  แลวถาเกิดปญญาละ  คือปญญาอางองิธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาวา อยางนีเ้ปนปญญาๆ 

ปญญาเหมือนกัน  มันกเ็หมอืนของจริงกับของปลอมนี่แหละ  ถาเปนของจริง  สิง่ 
ใดมันกเ็ปนประโยชนทัง้หมดตามคาของมัน  แตถาเปนของปลอมนะ  คําวาของจริง... 
ของจริงมันเกิดขึน้มาไดอยางไร 

“ของจริงมันเกิดจาก ศีล สมาธิ แลวเกิดปญญา” ปญญานี้มันจะเขามาชําระลาง ถา 
ปญญามันเขามาชะลางนะ จิตใจจะโลงโถง แลวมันรูของมัน



ธรรมะของจริงมีอยู  ๑๓ 

เพราะจิตใจมนัโดนกิเลสเหยียบย่ํา  โดนกิเลสทําลาย พอจิตใจโดนกิเลสเหยยีบย่ํา 
โดนกเิลสทําลายนี้  แลวพอมนัมีความปกตขิองใจ  เราถือศีลของเรา  ดวยความมมุานะ 
ดวยความบากบั่น เราถือศีลของเรา แลวเรามีสติของเรา เราทําสมาธิของเรา เห็นไหม 

พอมนัเกิดปญญาขึ้นมานีม่ันมากลัน่กรอง ถามากลัน่กรองหัวใจนี่หวัใจรู... หัวใจ 
รูวาสิ่งนี้ศีล สมาธิ ปญญา เปนการกลั่นกรอง เปนการชําระลาง 

แตถามันเปนมจิฉา  เปนความโกหกมดเท็จ สิ่งที่เปนความโกหกมดเท็จนี้  สิ่งใดก็ 
แลวแต  มันใชปฏิภาณไหวพริบเพราะมนัโกหกตั้งแตตน  คือพอโกหกขึ้นมา  จิตใจมนัก็ 
ไมมีหลักเกณฑแลว  จิตใจไมมีหลักเกณฑแตอางธรรมนะ  เวลาแสดงธรรมนีอ่างธรรมะ 
ขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาดวยความฉอฉล  ดวยความโกหกมดเทจ็  ความ 
โกหกมดเทจ็นี้อางวา สิ่งนีเ้ปนธรรม... สิ่งนี้เปนธรรม 

สิ่งนี้เปนธรรม  มนัเหมอืนกับเราคํานวณดวยตัวเลข  ถาเราคํานวณดวยตัวเลขนะ 
๑๐๐ ก็คือ ๑๐๐ แต ๑๐๐ ของคนที่เขาสะสมตัวเลขขึ้นมานี้ ๑๐๐ ของเขามี ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
จนเขามีถึง ๑๐๐ ถาเปนเงินก็ ๑๐๐ บาท แตถาเปนตวัเลข ๑๐๐ มนัคือตวัเลข ๑๐๐ แตไมมี 
เงิน 

นี่ก็เหมือนกัน ถาบอกวาเปนสมาธิๆ แลวคําวาสมาธิคือวางๆ นี้ “วางๆ คืออวกาศ 
!  วางๆ  ก็คอืการยอมจํานนกับตัวเอง” นี่มันไมมขีอเท็จจรงิขึ้นมา  เห็นไหม  เพราะตัวเอง 
โกหก  ถาโกหกมดเท็จขึน้มาแลว  มันอางธรรมะกับอางตัวเลขนี้กเ็หมอืนกนั  แตไมมี 
เนื้อหาสาระ ! คือมนัไมมีขอเท็จจรงิ 

ดูอยางเชนทางกฎหมายนะ  ผิดกฎหมายกับขอเทจ็จริง  ขอเท็จจริงนี้มนัผิด 
กฎหมายไหม  กฎหมายเปนกฎหมาย  ถาเราไมมีความผิดสิ่งใดเลย  นี่ขอเทจ็จรงิมนัไมมี 
เราไมไดทําตามความเปนจริง จะเอากฎหมายบงัคับไดอยางไร 

อันนีก้็เหมือนกัน  นี่กฎหมายเห็นไหม  ธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธ 
เจานี้เปนธรรมและวินัย  แตขอเทจ็จรงิมนัไมมี  !  ถาขอเทจ็จรงิมนัไมมี  ก็คอืมนัโกหก 
มดเทจ็ขึ้นมา  “นี่คอืความจอมปลอม”  ถาความจอมปลอมนี้เขาไปพยายามจะรื้อคน 
พยายามจะชําระกเิลส มนัก็ดวยกิเลสมา เพราะมันไมมีพืน้ฐาน ไมมีสิง่ใดรองรบัเลย



ธรรมะของจริงมีอยู  ๑๔ 

แตถาเปนความจรงินะ  “ธรรมะของจริงมีอยู”  ตองใชขอเทจ็จรงินีเ้ขาไปพิสจูน 
ขอเทจ็จรงิที่พิสจูนนี้ พิสูจนกับใคร พิสจูนกับหัวใจของเรานะ 

หัวใจของเราปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิวิญญาณ ถึงเกิดมาเปนมนุษย  เห็นไหม เกิดเปน 
มนุษย  เกิดในไข  เกิดในครรภ  เกิดในน้ําคร่ํา  เกิดในโอปปาติกะ  นี่แลวสิ่งที่เกิดใน 
โอปปาติกะนี้ แลวสิง่ใดจะพิสูจนมนัละ ถาเรามีสติเรามีสมาธิ  เห็นไหม พอมีสติกเ็ริม่ทํา 
ความชําระลาง ชําระลางเพราะเหตุใด 

ผลของวฏัฏะนะ  เกิดเปนเทวดา  เปนอนิทร  เปนพรหมนี้  ทําไมมาฟงเทศนของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาละ  เกิดเปนเทวดา  เปนอนิทร  เปนพรหม  ทําไมมาฟง 
เทศนหลวงปูเสาร หลวงปูมัน่ละ 

นี่เขาเปนเทวดา อินทร พรหม  เขาตองมีคาสูงกวาสิ  เขาเปนเทวดา อินทร พรหม 
เขาตองมคีาสูงกวามนุษย  ทําไมเวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมขึน้มา 
ทําไมเทวดา  อินทร  พรหมตองมาฟงเทศนละ  มาขอฟงธรรม  มาขออริยสจั  มาขอความ 
อนุเคราะห... อนุเคราะหใหชําระลางหัวใจ เห็นไหม 

นี่ไงถาเราเกิดในวัฏฏะ  “ผลของวัฏฏะ  คือการเกิด”  เราใชปญญาของวัฏฏะ  ใช 
ปญญาของโลกียปญญา ใชปญญาของการเกิด แลวปญญาอยางนี้มนัชําระกิเลสไดไหม 

ปญญาอยางนี้  ดูสิธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  “อริยสจั  ทุกข 
สมุทัย  นโิรธ  มรรค”  นี่จําไดทั้งนั้นละ  แตเราจําไดนี่มนัเปนช่ือ  มนัเปนตัวเลข  แตไมมี 
ขอเทจ็จรงิ ไมมีจํานวน สิ่งทีเ่ปนการกระทํามา 

แลวก็พูดไดเหมอืนกนั พูดเหมอืนกัน ทําเหมอืนกนั แตผลไมมี ! ถาผลไมมี เห็น 
ไหม  เพราะคําวาผลไมมี    มันถึงทํางายใชไหม  ผลไมมีนีม่ันเปนการคาดหมายได  เปน 
จินตนาการได เปนการช้ีนําของผูโกหก ! 

หัวหนาที่โกหกนีจ้ะชี้นําไปสภาวะที่วา “อยางนี้เปนธรรม.. อยางนีเ้ปนธรรม” แต 
มันไมเปนปจจัตตัง  ไมเปนสนัทิฏฐิโก  ในหัวใจนั้นไมมีขอเท็จจริงขึ้นมาเปน 
ผลประโยชน เปนสจัธรรม เปนธรรมะของจริงที่มอียู
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“ธรรมะของจริงทีม่ีอยู  เพราะเรามีจิต”  เรามีบุญกุศล  มีการเกิด  ไดสถานะของ 
มนุษย  แลวสิ่งนี้เราจะแกไข  ถาเราแกไขขึ้นมาเพราะอะไร  เพราะเราสรางอํานาจวาสนา 
มา 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา เกิดมาเปนเจาชายสิทธัตถะขึ้นมา นี่ธรรมะ 
มีหรือยัง  สิ่งใดๆ  มีหรือยัง...  ไมมี  !  ไมมีหรอก  เพราะถามีนะ  เวลาองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจาไปเที่ยวสวนแลวเหน็คนเกิด  คนแก  คนเจ็บ  คนตาย  มันสลดสังเวชนะ 
เราก็ตองเกิด ตองแก ตองเจ็บ ตองตายอยางนี้เหมอืนกันใชไหม 

ถาเราตองเกิด ตองแก ตองเจบ็ ตองตายแบบนี้เหมือนกัน มนัจะตองมีฝงตรงขาม 
ที่ไมเกิด ไมแก ไมเจบ็ ไมตาย องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาถึงไดออกแสวงหา ออก 
คนควา เห็นไหม 

ออกคนควากบัเจาลทัธิตางๆ  ถึง  ๖  ป  ก็ไมไดผล  แตเวลาจะไดผลขึ้นมา  ก็ไดผล 
เพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสรางบุญญาธิการมา  เปนพระโพธิสัตว  ชาติ 
สุดทายจะตรัสรูเปนองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา ตองตรัสรูเองโดยชอบ 

คําวาตรัสรูเองโดยชอบ  คือรื้อคนมา  ๖  ป  แลวกลับมาชําระดวยอาสวกัขยญาณ 
ขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเอง 

“นี่ไงมันจะเปนพระอรหนัต  จะสิ้นกิเลสนี้ดวยอาสวักขยญาณ”  ไมใชวาสิ่งนั้น 
มันมีอยูแลว...  ใช  !  เรามีจิต  เรามอีํานาจวาสนา  คําวาอํานาจวาสนานีอ้ยางหนึง่  อํานาจ 
วาสนาบารมนีี้จะเปนฐาน.. ฐานใหเราไดศรัทธา มีความเช่ือ 

พอมีศรทัธาความเช่ือนี้ “เราประพฤติปฏบิัติขึ้นมาดวยศีล ดวยสมาธิ ดวยปญญา” 
มีสติปญญาขึ้นมาแกไขดัดแปลง...  แกไขดัดแปลงนี้ดวยความจริง  !  มรรคผลของเราที่ 
เปนจริงขึน้มา มนัจะเขาไปแกไข มนัจะเขาไปกระบวนการ มกีารกระทําของมันขึ้นมา 

ดูสิพุทโธ  พุทโธ  พุทโธนี้  มนัก็เปนสมาธิขึ้นมา  มีสติปญญา  ใชปญญาอบรม 
สมาธิ มันก็เปนสมาธิขึ้นมา พอเปนสมาธิขึ้นมา ดวยความขยนัหมัน่เพยีร ดวยการกระทํา 
ของเรา ดวยขอเท็จจรงิ
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๑  ก็คือ  ๑...  ๒  ก็คือ  ๒  มีการกระทําจริงๆ  ขึ้นมา  ดวยจํานวนของมัน  ดวยการ 
กระทําของมนั  นี่เปนขอเทจ็จรงิ  ถาเปนขอเท็จจริงของมันขึน้มาแลว  มนัจะพัฒนาของ 
มันขึน้ไป  นีจ่ิตมันสงบมากขึ้น  ถาจิตสงบมากขึน้นะ  มันจะเจริญแลวเสื่อม  เสื่อมแลว 
เจริญ นีเ่ปนเรือ่งธรรมดา 

ในการกระทํามนัก็เปนเรื่องธรรมดา  เจริญแลวเสื่อม  เสื่อมแลวเจริญ...  พอมนั 
เสื่อมเราก็แกไข  เรากม็ีการตอสู  เรากม็ีการกระทํา  เพราะมีการตอสู  มีการกระทํา  มีการ 
คนควา มอีุบายวิธีการ เห็นไหม มนัก็เริ่มมีการอดนอนผอนอาหารดวยความพอใจ 

ดวยความพอใจที่เราจะเอาสิ่งที่มคีุณประโยชน  กับความสุขในปจจัยเครื่องอาศัย 
กับความสุขในสมัมาสมาธิ  ความสุขของจิตสงบ  มนัมีผลตอบแทน  มันมีผลตอบสนอง 
การกระทํานั้นมันกท็ําดวยความมมุานะ ทําดวยความเขมแข็ง  ทําดวยความมีแกใจ  ไมใช 
ทําแบบซังกะตาย  วาเราไปทําไปพอเปนพิธี  เห็นไหม  มันไมเปนอยางนั้นหรอก มันเปน 
ความจรงิขึน้มา 

ถาเปนความจริงขึน้มา  มกีารกระทําอยางนี้เกิดขึ้นมา  นี่มันจะเจริญแลวเสื่อม  พอ 
เสื่อมแลวเราก็ปฏิบัติของเราไป  นีม่ันจะพัฒนาของมันขึน้มา  แลวพอมีสติปญญา  เห็น 
ไหม มันก็หัดฝกฝนการใชปญญา 

ปญญาตองฝกฝน  ตองมกีารกระทํา  ปญญาที่มันเกดิขึ้นลอยมาจากฟา  ปญญาที่ 
เกิดขึ้นมานี้เปนปญญาของกเิลสทัง้หมด  เพราะอะไร  เพราะใจเรานี้มนัมอีวิชชา  มันมี 
พญามารอยู นี้ปญญาที่เกิดขึ้นจากอวิชชา มันจะเปนปญญาของกิเลสทั้งนั้น ! 

ฉะนั้นพอเวลาเราจิตสงบ  นี่คอืกิเลสมนัสงบตัวลง  พอเรามีปญญา  เราใชปญญา 
แยกแยะ ปญญาเรามีสิ่งใดสะดุดใจขึน้มา นั่นแหละเปนความจรงิ ! ความจริงเพราะอะไร 
เพราะมนัสะดุดใจมาก ความจริงแลวพอมนัคิดมนัยอนกลับมาที่หวัใจนะ มันสลดสังเวช 

ถามันสลดสงัเวชนี่คือคาของมันไง  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  มันมีคาตามความเปนจริง... 
ไมใช  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  ปากบนไปแตมันไมมี  พอเราใชปญญาไปแลวมันสลดสังเวชขึ้นมา 
มันมีผลลัพธ มันมีความรูสึก มนัสะเทือนใจ
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สิ่งที่สะเทอืนใจนี้ นี่คอื ๑ ๒ ๓... เห็นไหม ถาเราพิจารณาตอไป ใชปญญาของเรา 
ตอๆ ไป นี่ผลลัพธมันจะใหคาที่เพิม่ขึ้น ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ขึ้นไปเรื่อยๆ ปญญามันพิจารณา 
ไปแลวนี่ เราเคยมคีาในการสลดสังเวชขึ้นมา เราพิจารณาซ้ําไปๆ การกระทําอยางนี้ นี่ไง 
คามันจะมีมากขึน้ 

มันเปนความเปนจริงทีเ่กิดกับเรา  ความเปนจริงที่ใจมนัพัฒนาการ  ที่มนัมี 
สติปญญา  “มันรูตามความเปนจริงโดยภาวนามยปญญา  คือรูจรงิโดยใจ  รูจรงิโดยการ 
ภาวนา รูจริงโดยการกระทํา” 

ถามีคาตามความเปนจริงนี้ทีเ่ขาไปรือ้คน  เขาไปคนควา  เขาไปพิสูจนตรวจสอบ 
ในหัวใจ งานมันจะเกิดขึ้นมาไง นี่สิ่งทีง่านมนัเกิดขึน้มา มันกเ็ปนผลของใจใชไหม ใจที่ 
มันกระทําขึ้นมา 

นี่มนัเปนความจรงิทั้งนั้นนะ เพราะคําวาความจริงนี ้ เดินจงกรม นั่งสมาธิ ภาวนา 
นี้มนัเดินจรงิๆ แลวจิตมันก็สงบจริงๆ ! แลวมันกร็ูคาของขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปป 
นาสมาธิจริงๆ  แลวถาไมมีอํานาจวาสนา  เราไมใหจิตออกใชปญญา  เราจะไมรูจัก 
ภาวนามยปญญา แลวสิ่งที่ปญญาเกิดขึน้มานี้ มันเปนปญญาของปลอมทั้งนั้นแหละ ! มัน 
เปนปญญาของกิเลสทัง้นัน้แหละ ! 

แตถามีสมาธิ จิตมันสงบขึ้นมา เพราะกิเลสมันจะเขามาใชไหม เวลาเราฝกฝน เรา 
หัดใชปญญาขึ้นมา มันจะทําใหไมสะดวก มันจะทําใหไมคลองตวั มันไมคลองตัวเพราะ 
เราไมเคยทํา แลวสิ่งที่เราไมเคยทํา พอเวลามนัเกิดขึน้มา มันก็เปน “จินตมยปญญา” 

จินตมยปญญาไปกอน แลวพอเรามีสมาธิมากขึ้น จากจินตมยปญญา พอเราฝกฝน 
จนมคีวามชํานาญมากขึน้ มันจะเปนภาวนามยปญญา 

“ภาวนามยปญญาคือ  ศีล  สมาธิ  ปญญาเพียวๆ  ไมมกีิเลสเจือปนมา”  แตเริ่มตนนี้ 
เราเกิดมา ดูสิเจาชายสิทธัตถะ กับองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาแตกตางกันอยางไร นี่ 
ก็เหมอืนกนั  หัวใจของเรานี้มนัมีแตกเิลสทัง้หัวใจนีแ้หละ  แตเวลาพัฒนาขึน้ไปแลว  มนั 
จะเปลี่ยนแปลงของมันไป
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เปลี่ยนแปลงเพราะจิตคิดโดยสามัญสํานึก มนัเปนโลกียะ มันเปนเรื่องของตัณหา 
ความทะยานอยาก  มนัเปนเรื่องของโลก  เปนเรือ่งของสมมุติสจัจะ  แตถามนัเปนคน 
โกหก มีความฉอฉล มันจะอางอิง การอางอิงนั้นเปนโลกียะทั้งหมด เห็นไหม 

พูดเหมอืน...  ทําเหมือน...  เปนคําๆ  เดียวกับธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจา  แตไมมีขอเท็จจรงิ  เพราะเอาความจอมปลอม  เอาความโกหกมดเทจ็เขาไป 
คนควารือ้คน พยายามประพฤติปฏิบัตขิึ้นมา 

ถามันเปนความฉอฉลของเรา  เห็นไหม  คือมนัเปนมิจฉาตั้งแตตน  มันเปนมิจฉา 
เพราะวามนัผิดศีล  !  มันผิดศีลเพราะมนัโกหกมดเท็จ  มันหลอกตวัเอง  ไมซื่อสัตยกับ 
ตัวเอง ทําลายตัวเองในการประพฤติปฏิบัติ 

นี่เราตั้งใจนะ  เราตั้งใจเรามีศรัทธาความเช่ือ  เราออกมาประพฤติปฏิบัติ  แตถาไป 
เจอผูนําอยางนัน้  เปนผูนําทีโ่กหกฉอฉลสนเทห  อยางนัน้มนัพาเราออกนอกลูนอกทาง 
แลวเราไมมวีุฒิภาวะ เราก็เช่ือของเราไปวา “สิ่งนี้เปนธรรม... สิ่งนี้เปนธรรม” 

แตถาเรามีครูบาอาจารยที่เปนธรรมนะ  ครูบาอาจารยจะคอยชี้นําเรา  ถามีครูบา 
อาจารยที่เปนธรรม  แตถาไมมีครูบาอาจารยที่เปนธรรม  หรอืเราไมเช่ือฟง  เราจะตองใช 
การพิสูจนของเราเอง เพราะเราพิสจูนของเราเองนัน้ มันกร็ูขึ้นมาได ถาเรามีหลักมีเกณฑ 
นี้ เราจะรูของเราขึ้นมาเลยวา “อะไรเปนธรรม... อะไรไมเปนธรรม” 

สิ่งที่ไมเปนธรรมนั้นมันเปนโลก  ไมเปนธรรมกเ็ปนโลก  ทั้งๆ  ที่พจิารณาธรรม 
ทั้งๆ  ที่เปนการกระทําในธรรมะนี่แหละ  แตมันเปนโลก  !  เปนโลกนีม่ันเปนการทําคุณ 
งามความดไีหม ถาคนซือ่สัตยเขาก็จะพิสจูนตรวจสอบ 

ถาเราซื่อสัตยกบัตัวเราเอง  เราไมมีความฉอฉล  เราไมมีสิ่งใดที่หมกัหมมในใจเรา 
เลย แตเรามคีวามสงสัย มีความอยากรูของเรา ดวยขอเทจ็จรงิของเราเอง  เราก็พิสูจนของ 
เรา  ถาพิสูจนของเรา  เราปฏิบัตขิองเราไป  มนัจะรูได  มันรูไดเพราะเราเห็นไงวาสิ่งใดที่ 
เปนความถกูตอง  และสิง่ใดที่มนัเปนผลของกเิลส  กิเลสมันสรางภาพ  เรารูของเราไดถา 
เรามีจุดยืนนะ
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แตถามีครูบาอาจารย  ครูบาอาจารยทานผานอยางนีม้ากอน  ผานมาเพราะเหตุใด 
ผานมาเพราะในใจของผูที่เกิดมาทุกคนมนัมอีวิชชา  มันมีพญามารครอบงํามาทัง้นัน้ 
แหละ 

คําวาพญามารครอบงํามานี้  เวลาปฏิบัติเหน็ไหม  ครูบาอาจารยทานจะรูเลยวา 
ปฏิบัติใหมๆ  นี้จะผิดทัง้นัน้แหละ  คําวาผิดเพราะวา  อยูดีๆ  เราจะเอาขโมยเอาโจรนี้มา 
เปนนักปราชญ แลวมันจะยอมไหมละ มนัเปนไปไมไดหรอก ! 

อยูดีๆ  นีจ่ิตมนัอยูในอํานาจของพญามาร  มนัอยูในอํานาจของกิเลส  แลวไปบอก 
ใหมันเปนธรรม  ทองจําขึน้มา  แลวใหมันเปนธรรมขึ้นมานีม่ันเปนไปไมไดหรอก  !  มัน 
เปนสิง่ที่เปนไปไมได 

ธรรมะนีเ้ปนธรรมะขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา  ไมใชเปนธรรมะของ 
เราหรอก  ถาจะใหเปนธรรมะของเรานะ  เราตองฝกฝน  เราตองกระทํา  เราตองดัดแปลง 
ของเราขึ้นมา  “เราตองดัดแปลงตองกระทําขึ้นมาดวยขอเท็จจริง  ดวยการปรยิัติ  ปฏิบัติ 
ปฏิเวธ” 

ปริยัติคือการศึกษามา... ศึกษามาเพื่อเปนหลักเปนเกณฑ เห็นไหม นี่ตัวเลข แตยงั 
ไมมีขอเทจ็จริง ไมมีสิ่งใดที่เปนจรงิขึน้มา มันเปนตวัเลขที่เราทองได 

แตถาเราทําของเราขึน้มาใหเปนจํานวนที่เปนอยางนั้น  จํานวนของสติ  จํานวน 
ของสมาธิ  จํานวนของปญญาที่มนัเกดิขึ้นมา  อันนี้เปนขอเท็จจรงิ  !  ขอเท็จจริงเห็นไหม 
“ธรรมะของจริงมีอยู”  ตองอาศัยขอเทจ็จริงนีเ้ขาไปรื้อคน  เขาไปมีการกระทําดวยมรรค 
ญาณ 

“ตบะธรรม”  เห็นไหม  คําวาตบะธรรม  คือเขาไปแผดเผา  แผดเผาใหหัวใจ  แผด 
เผาใหจิตของเรานี้มนัพัฒนาการ  จากปุถุชน  เปนกลัยาณปุถุชน...  เปนโสดาปตติมรรค.. 
โสดาปตติผล..  สกิทาคามิมรรค..  สกิทาคามิผล..  อนาคามิมรรค..  อนาคามิผล..  อรหัต 
ตมรรค.. อรหัตตผล เห็นไหม



ธรรมะของจริงมีอยู  ๒๐ 

มรรค  ๔  ผล  ๔  นี้  มนัเปนวุฒิภาวะของจิตทีม่ันพัฒนาการของมนัขึ้นไป  สติ 
สมาธิ  ปญญานี้แตกตางหลากหลายทั้งนัน้แหละ  ฉะนั้นคําวาแตกตางหลากหลาย  นี่เปน 
ทางเดินทีเ่ราจะกาวเดนิตอไปขางหนานะ 

แตในปจจบุันนี้แคหญาปากคอก แคการกระทํา  แคที่วาเราจะเขาสูสัจธรรม  เขาสู 
สัจธรรมนะ  เพราะเราเปนชาวพุทธ  เกิดมาในพุทธศาสนา  แลวออกบวชเปนพระเปนเจา 
เห็นไหม  นี่เราออกมาประพฤตปิฏิบัติขึน้มา  เราก็ประพฤติปฏบิัติเพือ่จะพนจากทกุข  ถา 
เราจะพนจากทกุขนี้  เรามีศรัทธา  มีความเช่ือ  เรามีความตัง้ใจขนาดนี้  เราจะตองเลอืก 
แยกแยะวาสิ่งใด เหน็ไหม 

เรื่องของโลก...  แลวชีวิตเราก็เปนโลกนะ  เราเกิดมากับโลก  เกิดมาจากพอจากแม 
เรามาบวชมนักเ็ปนสมมุติสงฆ  นี้มันเปนโลกทั้งนัน้แหละ  สิ่งที่เปนโลก...  ถาไมมีโลก 
มันจะมีธรรมไดอยางไร “ดอกบัวเกิดจากโคลนตม” 

นี่ก็เหมือนกัน เราเกิดมาโดยกเิลสตัณหาความทะยานอยาก แต ! แตเพราะมีความ 
เช่ือมีศรัทธา  มีบุญกุศลขึน้มา  มนัถึงไดมีทัศนคต ิ มีญาณทัศนะ  มีความเห็นวาเราจะ 
ออกมาประพฤติปฏิบัติ  มีความเหน็วาเราอยากจะพนจากทุกข  เห็นไหม  “นี้คืออํานาจ 
วาสนาบารม”ี 

อํานาจวาสนาบารมี...  พอเราประพฤตปิฏิบัติขึน้มา  จากอํานาจวาสนาบารมี  ทํา 
ใหมันมีจรงิขึ้นมาไง  ทําใหเปนสติจรงิๆ  ทําใหเปนสมาธิจริงๆ  ทําใหมีปญญาจรงิๆ  ทีนี้ 
พอมีการกระทําขึ้นมา  มนักม็ีศีล  มขีอวัตรปฏิบัตใิชไหม  เวลาขอวัตรปฏิบัติขึน้มานี้ 
เพื่อใหมันเปนกรอบไง มนัเปนกรอบเปนกติกาเพือ่บังคับ เหน็ไหม 

ใจของเรานีม้ันไปโดยนามธรรม มนัไปโดยไมมีขอบเขต  เวลาเราคิดขึน้มานี่ไมมี 
ขอบเขต  แตถามีขอวัตรขึน้มา  มมีโนกรรม...  มโนกรรม  คือการกระทําสิ่งที่เปนกุศล- 
อกุศล ถาเรามีสตปิญญา เราดูแลของเราเขามา 

ถาดูแลเขามา  การกระทํานี้เริม่ตนทําเพื่อเรา  มันจะลําบากลําบนยากแคนขนาด 
ไหน  หรือมันจะสะดวกสบายอยางไร  เราก็ทําของเรา  เราทําของเรา  ตั้งใจทําของเรา  ถา



ธรรมะของจริงมีอยู  ๒๑ 

เราทําของเรานะ  แลวมนัเปนความจรงิขึ้นมา  เห็นไหม  “นี่คือขอเท็จจริง”  เอาความจริง 
เขาไปสูสัจธรรม เอาความจรงิเขาไปคนควา เพื่อจะไดธรรมะของจริง 

“ธรรมะของจริงมีอยู” 

แตธรรมะของปลอม คําวา “ธรรมะของปลอม” นี้ เหมือนปริยัตนิี่ของปลอม ทั้งๆ 
ที่เปนธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  แตมันปลอมเพราะอะไร  ปลอมเพราะ 
มันเปนช่ือ  มันเปนช่ือธรรมะ  แตขอเทจ็จรงิในการปฏิบัติ  มนัยังไมเกิดขึ้น  !  ถามันเปน 
ของปลอม แลวเราเรียนของปลอมทําไม 

ปริยัติ.. นี่ปริยัติ ปฏิบัตนิี้เปนของคูกนั ถามีปริยัติ คาํวาปริยัติคือศึกษามาเพื่อเปน 
แนวทาง  แลวการปฏิบัตินีม้ันจะเปนขอเทจ็จรงิที่เกิดขึ้นมา  ถามนัเปนขอเท็จจริงที่เกิด 
ขึ้นมา แตสําคัญที่วามันเปนสงัคม 

คนเราเกิดมานีน่ะ มนุษยเปนสัตวสังคม ครูบาอาจารยกับลูกศิษยลกูหาก็เปนสัตว 
สังคม  ถาเราเขาไปสูสํานกัที่มีครูบาอาจารยที่ฉอฉล  แลวโกหกมดเท็จ...โกหกเลยนะ 
เพราะถาไมโกหก... 

“สัจธรรมมันมีหนึง่เดียว”  ถาสัจธรรมมีหนึ่งเดยีวนะ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  มันตอง 
เหมือนกนั ถาศีล สมาธิ ปญญาขึ้นมาตองเหมอืนกัน 

เวลาหลวงปูมั่น  ครบูาอาจารยของเรา  เห็นไหม  ทานจะเขมงวดในการประพฤติ 
ปฏิบัติ  แลวใหเปนตามความเปนจรงิ  ไมใชวาใหคะแนน  ไมใชวาเราเปนคนช้ีใหวา  “จะ 
เปนอยางนัน้..  จะเปนอยางนั้น”  มันจะเปนอยางที่ครูบาอาจารยพูดนั้น  มันเปนไปไมได 
“แตมันจะเปนตามขอเท็จจริงที่คนๆ นัน้ปฏบิัติขึ้นมา” 

หลวงปูมั่น  หลวงปูเสารนี้  เวลาทานอบรมลกูศิษยลูกหา  แลวทานใหลกูศิษยลูก 
หานั้นมีการกระทํา มีการฝกฝน ใหเปนขึน้มาตามความเปนจริงขึน้มา ไมใชหลวงปูเสาร 
หลวงปูมั่นเปนคนกําหนดวาใหเปนอยางใด..  เปนอยางใด  แตถาเปนครบูาอาจารยที่ 
โกหกมดเทจ็ เขาจะบอกวา “เขาทําใหเปนอยางนัน้ๆ ขึ้นมา ตามสิ่งที่เขาคาดหมาย”



ธรรมะของจริงมีอยู  ๒๒ 

นี่ไงครูบาอาจารยทีโ่กหกมดเท็จ  !  ถาความโกหกมดเทจ็อยางนั้น  ความฉอฉล 
อยางนัน้มนัปลอม  ความจอมปลอมไง  ความจอมปลอมจากครูบาอาจารยที่เสนอตาม 
ทฤษฎี หรือเสนอวิธีการนั้น มนัก็ผิดมาตั้งแตครูบาอาจารยสอน แลวเราไปเช่ือมัน่ตามครู 
บาอาจารยที่สอนผิดๆ  แลวพอเราทําไปนี่  เรากเ็อาความจอมปลอมเขาไปรื้อคนหาความ 
จริง  แลวมันจะไดความจริงขึน้มาไหม  เอาความจอมปลอมเขาไปรือ้คนหาความจริง 
ขึ้นมา มันก็ไดความจอมปลอม 

“แตหลวงปูเสาร หลวงปูมัน่ ครูบาอาจารยของเราทานเปนของจรงิ !” 

ทานเปนของจรงิ  เห็นไหม  เวลาประพฤติปฏบิัติขึ้นมานี้  ตามอํานาจวาสนา  แลว 
หลวงปูมั่นทานจะไมใหพระอยูกับทานมาก  เพราะการกระทําตามความเปนจริงนี้  มัน 
ตองการความที่สงัดที่วเิวก ทานจะใหพระอยูขอบนอกรอบๆ ทาน แลวพอมีปญหาขึ้นมา 
ใหเขาไปหาทาน  เพื่อทานจะไดแกไขใหเปนตามขอเท็จจรงิ  ที่เกิดขึน้มาตามความเปน 
จริง 

“ตองการความจริง  ตองเขาไปคนหาสูความจริง”  ไมใชเอาความจอมปลอมไป 
คนหาความจริง มนัเปนไปไมได ! เอาความจอมปลอมไปหาความเปนจริง... มันไมมี ! 

เวลาเปนสมาธิขึ้นมา  ก็ตองเสี่ยงทายนะ  เขยาเซียมซีเสี่ยงทายวา  มันเปนสมาธิ 
หรือไมเปนสมาธิ  เวลาเปนปญญาขึ้นมาก็ตองเสีย่งทายเอานะ  วาเปนปญญาหรือไมเปน 
ปญญา แลวอยางนัน้จะไปฆากิเลสไดอยางไร ! มันหางไกลกับความจริงมหาศาลเลย 

แตถาเปนความจรงิที่มนัจะเกิดขึน้กบัเรา  เห็นไหม  นี่ธรรมชาติของความรูสึก 
ธรรมชาติของจิต  ถาธรรมชาติของจิตมันอยูกบัเราอยูแลว  แลวเวลาเกิดความคิด  เกิด 
ตัณหาความทะยานอยากนี้  มันกเ็กิดมาจากจิต  !  พอมันเกิดขึน้มาจากจิต  แลวเราจะเอา 
อะไรไปตอสูมันละ 

แตนี่เพราะเรามีศรัทธามีความเช่ือใชไหม  เวลาความคิดมนัก็เกิดจากจิต  ตัณหา 
ความทะยานอยากมันก็อยูที่จิต  เวลามนัมีตัณหาความทะยานอยากออกมา  มันก็ออกไป 
โดยกิเลสตัณหาความทะยานอยาก ฉะนัน้เราก็ตองมสีติปญญาที่จะควบคมุจิต ควบคมุจิต 
ที่มันเปนตัณหาความทะยานอยาก เหน็ไหม



ธรรมะของจริงมีอยู  ๒๓ 

หลวงตาทานบอกวา  “ความอยากทีเ่ปนมรรค  คือความอยากที่จะพลิกแพลงไอใจ 
ที่จอมปลอมนี้ ใหมันเปนใจทีเ่ปนความจริง” 

ถาเราจะเปลี่ยนแปลงใจทีเ่ปนความจอมปลอม ที่เปนความโกหกมดเทจ็ แตถามัน 
เปนความจอมปลอมอยูแลว  แลวเราเช่ือมัน่ครูบาอาจารยที่เปนสิ่งที่จอมปลอม  ที่โกหก 
มดเทจ็ ถาเปนอยางนี้แลวมนัเขากนัได พอมนัเขากนัไดนีม่ันก็ตะครุบเงา  เอาแตสิ่งที่เปน 
ความจอมปลอม เขามาสูหัวใจของลูกศิษยลูกหา เขามาสูหัวใจของผูที่กระทํานัน้ 

แตถาครูบาอาจารยของเรา อยางเชนหลวงปูเสาร หลวงปูมั่น หรอืหลวงตานี้ ทาน 
บอกวา “ความอยากทีเ่ปนมรรค” 

ความอยากที่เปนมรรคนี้เหน็ไหม คือเราอยากยับยัง้มัน อยากยบัยั้งความคิด อยาก 
ยับยั้งตัณหาความทะยานอยาก  ถาเราอยากยับยัง้นะ  ความอยากอันนี้เปนมรรค  ความ 
อยากอนันีจ้ะไปแกไขไอจิตที่เปนจอมปลอม  แกไขไอตัณหาความทะยานอยากที่เกิดจาก 
จิตนี้ 

ความคิดเกิดจากจิต  ตัณหาความทะยานอยากเกิดจากจิต  ทุกอยางเกิดจากจิตหมด 
“เราก็ตองแกไขจากจิตนัน่ละ”  ถาเราจะแกไขจากจิต  คือเราตองมีสติ  เราตองมีสตปิญญา 
ของเราที่จะตอสูยับยัง้ 

ถามีสติปญญา  ครูบาอาจารยบอกวา  “สตินี้  กั้นแมแตน้ําทะเลไดเลย”  น้ําทะเล 
คลื่นทะเลจะสูงขนาดไหน  สติกั้นไดหมด...  คลื่นอารมณ  ความรูสึกทีม่ันเกิดขึน้มาจาก 
จิต เห็นไหม นี่กิเลสกเ็กิดจากจิต เพราะตัณหาความทะยานอยากมนัเปนจิตอยูแลว เพราะ 
อวิชชานี้มันเปนพญามาร  มันครอบคลมุอยูหมดแลวแหละ  นี่ตัณหาความทะยานอยาก 
ความคิดตางๆ มนัเกิดจากจิตหมดเลย เกิดจากกิเลสหมดเลย ! 

ฉะนั้นเราก็ตองตั้งสติของเรา แลวเราก็พุทโธ พุทโธ พุทโธ หรือใชปญญาของเรา 
นี่เราก็ตอสูเพือ่จะใหสิง่ที่เปนความจอมปลอม สิ่งที่เปนกิเลสตัณหาความทะยานอยากนี้ 
ใหมันสงบตัวลง



ธรรมะของจริงมีอยู  ๒๔ 

ถามันมีสัมมาสมาธิ  มันมีความสงบตัวลง  พอมันสงบตัวลงเหน็ไหม  เราตองเอา 
ความจรงิเขาไปตอสู  เอาความจริง สติจริงๆ สมาธิจริงๆ ปญญาจริงๆ แตมันเกิดยากมาก 
... ความจริงทํายาก 

ทําความช่ัว  ทําไปตามสังคม  เหมือนปลาตายนะลอยไปตามน้ํา  คือมนัจะ 
สะดวกสบาย  ไอปลาเปนนี่พอมันจะวางไข  มันตองวายทวนน้ํา  มนัเจออุปสรรคขนาด 
ไหน มันพยายามจะไปสูเปาหมายของมนั 

นี่ก็เหมือนกัน  การจะเขาไปสูความสงบของใจ  เราตองมีสติปญญาของเรา  เรา 
จะตองมีความเพียรของเรา  เราจะตองมีความตั้งมัน่ของเรา  ถาเรามีความตัง้มัน่ของเรา 
มันจะลําบาก  มันจะยากแคนขนาดไหน...  ก็ความจริงมนัเปนอยางนี้  !  ก็ขอเท็จจริงมัน 
เปนอยางนี้ ! 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไปรือ้คน  ไปตรวจสอบ  ไปประพฤติปฏิบัตมิา 
กับเจาลทัธิตางๆ  ในสมยันัน้  แลวลทัธิศาสนาในชมพูทวปีนีม้ีมหาศาลเลย  องคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไปตรวจสอบกับเขามาหมดแลว 

นี่ถามนัสะดวกสบาย  ในสมัยพุทธกาลมนีะ  มีลทัธิที่ใหเสวยแตความสุข  อยูกับ 
ความสุขตลอดไป  แลว  ๕๐๐  ชาติเปนพระอรหนัต  ไมตองประพฤติปฏิบัติ  ใหเสวยสุข 
ไปอยางนี้ เสวยสขุตลอดไป 

นี่ลัทธิตางๆ มีมหาศาล แลวองคสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจาไดพิสจูนตรวจสอบ 
มาหมดแลว แตนีม่ันเปนไปไมไดไง มนัเปนเรื่องความโกหก ความฉอฉล  ความสนเทห 
อยูที่วุฒิภาวะของเจาลทัธินั้นวาจะมอีํานาจวาสนา  จะมีปญญามากนอยแคไหน  ถามี 
ปญญามาก ก็จินตนาการไดมาก ถามีปญญานอย ก็ทาํไดนอย 

นี่ในลทัธิตางๆ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาบอกวาเจาลัทธิตางๆ นะ คนที่โง 
ที่สุด  คือสัญชัย  นี่อยูในพระไตรปฎก  วาสัญชัยนี้โงที่สุด  แตผูที่ฉลาดละ  พวกเดยีรถยี 
นิครนถละ นี่เขามีการกระทําของเขา  เหน็ไหม จะเอาความจอมปลอมนี้ไปตอสูกบัความ 
จริง มนัเปนไปไมไดหรอก



ธรรมะของจริงมีอยู  ๒๕ 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาถึงปฏิเสธทกุๆ  ลัทธิ  แลวองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจา มารื้อคนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเอง เห็นไหม 

“อานาปานสติ กําหนดลมหายใจนี”้ เพื่อบงัคับจิตทีม่ันจอมปลอม บังคบัจิตทีม่ัน 
อยากรูอยากเหน็  อยากจะพนจากกิเลสนี้  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาเทีย่วไปศึกษา 
กับเจาลทัธิตางๆ มา ๖ ปนะ ถึงที่สุดแลวทานมาบังคับไง บังคับดวยอานาปานสติ คอืทํา 
สิ่งที่วามนัเปนตัณหาความทะยานอยาก  ที่มนัอยากเปนอยากไดอยากดีตางๆ  นี้ใหมนั 
สงบตัวลง 

“ขอเทจ็จรงิมนัเปนอยางนี้ !” พอขอเท็จจริงเปนอยางนี้ เราถึงตองตั้งสติกนั เราถึง 
ตองทําความสงบของใจ ถาไมทําความสงบของใจ พอจิตใจมันสงบเขามา พอมันออกใช 
ปญญา  ปญญานี้มันจะออกแยกแยะ  เห็นไหม  นี่ความอยากที่เปนมรรค  ความอยากที่จะ 
ใหจิตสงบ ความอยากทีจ่ะออกใชปญญา มันเปนมรรค ! เปนมรรคที่เกิดขึ้น เหน็ไหม 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาอาสวักขยญาณนี่มรรค  ๘  คือโสดาปตติ 
มรรค  สกิทาคามมิรรค  อนาคามมิรรค  อรหัตตมรรค  “นี่คือมรรค  ๔  ผล  ๔...  มันเปน 
มรรค” 

แตของเรานี้มนัเปนมรรคเริ่มตนตั้งแตปุถุชน... เปนกัลยาณปุถุชน 

ปุถุชนคนหนา  ควบคุมไดยาก...  กัลยาณปุถุชนนี ้ เห็นโทษเหน็ภัยของตัณหา 
ความทะยานอยากของความคิด แตความคิดมันมีอยูกับเรา ! 

ทีนี้เมื่อความคิดมันมีอยูกับเรา  แตมันเปนตัณหาความทะยานอยาก  มนัเปนเรื่อง 
โลก เหน็ไหม ใหเราใชสติปญญา พอเราใชสติปญญานี่มันเริ่มควบคมุ  เริม่ทําใหมนัสงบ 
ตัวลง เริ่มเหน็โทษ เห็นโทษวา เพราะมีตัณหา เพราะมีความคิด เพราะมีตางๆ มันสนัดาป 
กัน มันเกิดเปนพลังงานออกมา 

ถาเรามีสติปญญา เราก็แยกแยะของเราวา “ความคิดอยางนีถู้กหรอืผิด” สติปญญา 
นี่มนัก็จะสนัดาปออกมาเปนมรรค  เหน็ไหม  เปนมรรคเพราะมีสติปญญาดูแล  พอดูแล 
แลวมนัก็แยกแยะขึ้นมา



ธรรมะของจริงมีอยู  ๒๖ 

เหมือนของที่สกปรก พอเราชําระลาง เราทําความสะอาดบอยครั้งเขา นี่ถึงมัน 
บอกวาสิ่งที่สกปรกจนชําระลางไมไดเลย  แตดวยความหมั่นเพียรของเรา  มนัก็สะอาดได 
มันสะอาดขึ้นมาเล็กนอย สะอาดขึ้นมาทลีะครัง้ทีละคราวขึ้นมา 

นี่ก็เหมือนกัน  เราหมัน่ใชปญญาของเรา  “พอมนัเกดิสติปญญาขึ้นมานี่มนัจะเกิด 
ธรรมสังเวช”  มันเกิดสลดหดหูในหวัใจ  มนัจะบอกวา  “โงมาก...  เรานี่โงมาก  เรานี่โง 
มาก” มันจะเหน็ความโง ความบกพรอง ความไมเอาไหนของเรา 

แตถามันเปนกเิลสนะ มันจะบอกวา  “เราฉลาดมาก  เรามีปญญามาก  เรามีความดี 
มาก” นีม่ันเปนเรื่องของโลกๆ เหน็ไหม แตถาเปนธรรมนะ เราโงมาก โงกับใคร... โงกบั 
กิเลสตัณหาความทะยานอยากในตวัของเราเอง เหน็ไหม 

ในเมือ่มนัมีสตปิญญาขึ้นมา  เราใครครวญขึ้นมา แลวจิตมนัจะพัฒนาขึ้นมา นีม่ัน 
เปนมรรค  !  คือความอยากทีเ่ปนมรรค  ความอยากที่ประพฤติปฏิบัตขิึ้นมา  พอมันใช 
ปญญาแยกแยะออกไปบอยครัง้เขา  จิตมันมีหลักมีเกณฑของมนัขึ้นมา  นี่ขอเทจ็จรงิมนัมี 
!  เราตองใชความจริง  ตองใชสติ  ใชสมาธิ  ใชปญญาจริงๆ  !  เขาไปรื้อคนดวยมรรคของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 

“เจาชายสิทธัตถะกับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแตกตางกันอยางใด...  นี่ไง 
แตกตางกันดวยมรรคญาณที่ทําลายอวิชชาในหัวใจขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
ถึงเปนพระอรหนัตขึน้มา” 

เราก็ใชสติปญญาของเรา  แยกแยะของเรา  ทําของเราขึ้นมา  ถามนัเปนความจรงิ 
ขึ้นมา  มันจะเห็นผล  !  เห็นผลเปนปจจัตตัง  เห็นผลเปนสนัทิฏฐิโก  เห็นผลเปนอตฺตา  หิ 
อตฺตโน นาโถ ตนเปนที่พึง่แหงตน 

ถาตนเปนที่พึ่งแหงตน...  ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  นี่พระ 
อรหันตในสมยัพุทธกาล  หรอืพระอรหนัตที่เปนครบูาอาจารยของเรา  ทานจะไมเช่ือสิ่ง 
ใดๆ เลย เพราะผลของวัฏฏะ ! เทวดา อินทร พรหมตางๆ เปนผลของวฏัฏะ 

ในวัฏฏะนี่เหน็ไหม  เกิดเปนเทวดา  เปนอนิทร  เปนพรหม  คือเกิดในวัฏฏะ  แลว 
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี้พนจากวัฏฏะ พอพนจากวัฏฏะ คอืมนัเหนือ



ธรรมะของจริงมีอยู  ๒๗ 

เทวดา อินทร พรหม  เหนือทกุๆ อยาง แลวถาเหนือทุกๆ อยางแลว มนัจะไปเกอเขินกบั 
สิ่งๆ ใด จะมีสิ่งใดมีคุณคากับธรรมทีอ่งคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมขึน้มา 

ฉะนั้นแลวมันเกิดขึ้นมาไดอยางไรละ มันเกิดมาจากไหนละ... “มันก็เกิดขึ้นมา 
จากปญญาโงๆ ของพวกเรานี่แหละ”  มันเกิดขึ้นมาจากปญญาโงๆ  แตมันมีอํานาจ 
วาสนา มันมีการกระทํา มันมีความตั้งใจของมัน มีการแยกแยะ แยกถูกแยกผิด 

ฉะนั้นผูประพฤติปฏบิัติใหมๆ  นะ  ขนาดองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจายังใช 
เวลาตั้ง  ๖  ปนะ  แลวคนที่ประพฤติปฏิบัติใหมๆ  นี้  จะปฏิบัติใหถูกตองตามวิธีการ 
ทั้งหมด มนัเปนไปไมไดหรอก 

มันเปนสิง่ที่เปนไปไมได  เพยีงแตมกีารกระทํา  มีการแยกแยะ  มีการคํานวณดูแล 
วา สิ่งใดผิดสิ่งใดถูก แลวเราแกไขของเราไป มันจะพัฒนาไดนะ 

“น้ําหยดลงหนิทุกวันหนิยังกรอน” 

ในการประพฤติปฏิบัติของเรากเ็หมอืนกัน มีสติปญญาดูแลใจของเรา กําหนดให 
มีคําบริกรรมใหมีทีเ่กาะที่ยึด  อยาปลอยเรรอน  คําวาปลอยเรรอน  คือตองการ 
สะดวกสบาย  เราสุกเอาเผากินตั้งแตตน  เราตองการความสะดวก  เราตองการความสบาย 
ไมตองการการบงัคับ บอกวาบังคับแลวมนัจะเครียด มันจะอึดอัด 

มันจะอึดอัดก็ตองใหมนัอึดอัดไปกอน  แตถามันคลองตัวแลวนะ  ความอึดอัดมัน 
จะหายไปเอง  แลวยิ่งถาความอึดอัดมนัหายไปแลว  แลวยิ่งถาเกิดผลขึน้มา  เห็นไหม  คือ 
เกิดความสงบระงับขึน้มา พอเกิดความสงบระงบัขึ้นมา นี่คือเหน็ผลจากการกระทํา 

ถาคนเรานะเวลาทําอะไรขึ้นมา  ดูสิอยางเชนเราทําการคา  แลวเรามีแตขาดทุนๆ 
เราจะอยูไดอยางไร  แตถาเราทําการคานะ  เราขาดทนุก็มี  เราทําผิดพลาดกม็ี  หรือเราทํา 
แลว ผลตอบสนองมันมีกําไรก็มี ถาวนัไหนมีกําไรแลว ทําไมถงึมกีําไร ทําไมถงึขาดทุน 

นี่ก็เหมือนกัน  เราตั้งสติอยางไร  ตั้งปญญาอยางไร  ถามันมีกําไรขึ้นมา  เหตุที่มี 
กําไรนัน้  คือ  “ธรรมทัง้หลายมาแตเหต”ุ  เราก็จําเหตุอันนี้  เราก็จําวาเหตนุี้มีสติอยางนี้



ธรรมะของจริงมีอยู  ๒๘ 

แลวเราทําของเราบอยครั้งขึน้...  บอยครั้งขึ้น  มนัจะตองเพิม่จํานวนมากขึ้น  มนัจะตองมี 
ความดีงามมากขึ้น ถาจิตมีความดีงามมากขึ้น เหน็ไหม เราจะรูจักสมาธินะ 

ครูบาอาจารยที่ฉอฉลโกหกนี้  แมแตสมาธิยังไมรูจกั  ถาสมาธิไมรูจักนะ  คือ 
พื้นฐานของจิต...  ดูสิอาหารที่เปนพิษกับอาหารทีไ่มเปนพิษนี้ยังเลือกไมถูก  พอเห็น 
อาหาร ก็บอกวาอาหารนีก้ินได... อาหารนี้กินได อาหารที่เปนพิษนะ พอกินเขาไปนี่ตาย 
หมดเลย อาหารที่เปนคุณ กินเขาไปแลวนะรางกายจะสมบูรณมากเลย 

จิตที่ไมเปนสมาธินี้ก็เหมือนกับอาหารที่เปนพิษ  อาหารที่เปนพิษ  เพราะมันมี 
กิเลสตัณหาความทะยานอยาก  อยากได  อยากดี  อยากเปน  แตถาอาหารที่มันไมเปนพิษ 
เห็นไหม  คือสัมมาสมาธิ  มันเปนอาหารที่สะอาดบริสุทธิ์  มันเปนอาหารทีท่ําใหรางกาย 
แข็งแรง  ถาเปนอาหารที่ทําใหรางกายแข็งแรง  เห็นไหม  นี่เราทําของเราได  เรารูของเรา 
ได 

อาหาร..  คําวาอาหารนี้คือมันหลอเลี้ยงหัวใจ  “สุขสิ่งใดเทากับจิตสงบไมม”ี  แลว 
ใหหัดออกใชปญญา  “ถาหัดออกใชปญญาออกไป มันจะไปเหน็กาย  เห็นเวทนา  เห็นจิต 
เห็นธรรม นี่สติปฏฐาน ๔ เกิดที่นี”่ 

คําวา “วิปสสนา... วิปสสนา” มันวิปสสนาที่ไหน 

เขาวา  “นี่กําหนดดูกาย  กําหนดดูใจนีเ่ปนวิปสสนา...  พุทโธ พุทโธนี่นะ  มันเปน 
สมถะ มนัไมมีปญญาเลย ถาใชปญญาพิจารณา มันเปนสติปฏฐาน ๔ คือมันใชปญญา !” 

เขาไมรูนะวานั่นเปนความจอมปลอม  เพราะอะไร  เพราะใจมันปลอมอยู  ใจมัน 
ปลอมอยูก็เหมือนกับอาหารที่เปนพิษ  นัน่คือใจมนัปลอมอยู  พอใจมนัปลอมอยู  แลวไป 
พิจารณาสติปฏฐาน ๔ มันก็กินอาหารจอมปลอมเขาไป 

เอาความจอมปลอมไปคนหาความจรงิ แลวมนัจะเจอความจริงที่ไหน มนัเปนไป 
ไมไดหรอก  ดูสิเราดูแผนที่ผิด  เราก็เดนิทางบนเสนทางที่ผิด  แลวมันจะไปสูเปาหมายที่ 
ถูกตองไดอยางใด  ทั้งๆ  ที่แผนที่นี่แหละ  แผนที่อนัเดียวกันนี่แหละ  แตคนดูแผนที่ผิด 
เขาใจผิด เห็นไหม พอเขาใจผิด มนัก็เดนิตามแผนทีไ่ปเขารกเขาโพรงไป
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แตถาคนดูแผนที่ถูก  แลวเขาใจตามความเปนจรงิตามแผนที่นั้น  จะเดนิเขาสู 
เปาหมายนัน้ไหม 

นี่ก็เหมือนกัน ในเมือ่บอกวาสติปฏฐาน ๔ มันสติปฏฐาน ๔ ของใคร สติปฏฐาน 
๔ ของความจอมปลอม สติปฏฐาน ๔ ของกิเลสตณัหาความทะยานอยาก  โดยใชปญญา 
สามัญสํานึกนี้  พจิารณาสติปฏฐาน  ๔  คือพิจารณากาย  เวทนา  จิต  ธรรม  ผลของมนัคือ 
การปลอยวางนะ 

ถามีสติปญญาพิจารณาสติปฏฐาน  ๔  “ผลของมันคอืสมถะ  !”  เพราะเรากําหนด 
พุทโธ  พุทโธ  หรอืเราใชปญญาอบรมสมาธินี้  มันกเ็หมือนกับทีเ่ขาวา  “ใชสติปฏฐาน  ๔ 
พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม” 

ที่เขาพิจารณากายนีค้ือการใครครวญในกาย...  การใครครวญในกาย  เวทนา  จิต 
ธรรมนี้  แตเปนการใครครวญโดยกิเลส  !  เพราะใครครวญโดยกเิลสตัณหาความทะยาน 
อยากใชไหม ใครครวญโดยความจอมปลอมใชไหม ผลของมันคือการปลอยวาง แต ! แต 
เพราะเขาไมมีสติ เพราะเขามีความหลงใหล เพราะเขาอานแผนที่ผิด เขาไมเขาใจวา สิ่งที่ 
เขาปลอยวางนั้นเปน “สมถะ” เพราะการปลอยวางคอืสมถะ ปลอยวางคอืสมาธิไง 

การปลอยวางของเขานี้  แตเพราะไมมีสติ  เหน็ไหม  มันเลยเปนมจิฉา  !  มิจฉา 
เพราะอะไร  มจิฉาเพราะควบคุมจิตของเขาไมได  มิจฉาเพราะเขาควบคมุกระบวนการ 
ของเขาไมได ! พอควบคุมของเขาไมไดนี่ มันก็วางๆ วางๆ อยูอยางนั้นแหละ 

แตถากระบวนการของเรา  เห็นไหม  กระบวนการขอเท็จจรงิ  ความเปนจริงของ 
เรา ถามันเปนจรงิขึ้นมา เรากําหนดพุทโธ หรือใชปญญาอบรมสมาธิ จิตมนัจะสงบเขามา 
พอจิตสงบเขามา แลวมันพจิารณาโดยใชปญญาเขาไป 

มันพจิารณากายนอก...  กายนอกก็เกิดธรรมสงัเวช  ถาเกิดกายใน...  กายในคือกาย 
ของจิต จิตมันเห็นกาย จิตมันไปเหน็อุคคหนิมิต ไปเหน็ปฏิภาคนมิิต นีจ่ิตมันเหน็ จิตมัน 
รู ถาจิตมันเห็นจิตมนัรู เห็นไหม 

“กิเลสอยูที่ไหน !”
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“กิเลสอยูที่ปฏิสนธิจิต” 

ปฏิสนธิจิตนีม่ันเกิดขึน้มา  ปฏิสนธิจิตมันมีอวิชชา  อวิชชามันมพีญามาร  มารมนั 
ครอบงําอยู เห็นไหม พอมารมนัครอบงําอยู มันมีความเห็นผิดไปตลอด ความเห็นผิดโดย 
ความจอมปลอมมาตลอด 

แตพอจิตมนัสงบเขามาบาง  พอพิจารณากายนอก  มันกเ็กิดธรรมสังเวช  พอเกิด 
ธรรมสังเวช  จิตมันก็พัฒนาขึน้  สิ่งที่วาเปนพิษมันก็ออนตัวลง  ความเปนพิษมันก็เบาลง 
เห็นไหม  แลวพอจิตมันมีความเปนจรงิมากขึน้  พอมนัใชปญญาขึ้นมานี้ดวยฐานของ 
ความจรงิ  แลวดวยฐานของความจริงนี้  มันจะตอบสนองปญญาเขามาสูจิต...  เขามาสูจิต 
เพราะมนัมีฐานของความจริง 

แลวพอความจริงมันออกพิจารณาขึ้นมาบอยครั้งเขา  มันละเอยีดมากขึน้  จนมัน 
เปนวิปสสนา  มนัเปนวิปสสนาตรงไหน  !  เปนวิปสสนาเพราะจิตมันเปนสมัมาสมาธินะ 
“นี่งานชอบ เพียรชอบ” 

“งานชอบ..  เพียรชอบ..  สมาธิชอบ..  ปญญาชอบ..  สติชอบ..  ความระลึกชอบ... 
คือความชอบธรรมของมรรค  นี่คอืมรรคญาณที่องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรู 
ธรรมนี่ไง !” 

เพราะจากความฉอฉล จากที่วาครบูาอาจารยโกหก จากตัวเองโกหก จากความฉอ 
ฉลของจิต  จากความฉอฉลของสังคม  จากความฉอฉลของการประพฤติปฏิบัติ  เราก็ 
พยายามรื้อคน คนควาขึ้นมา จนจิตมนัเปนความจรงิขึ้นมา เห็นไหม พอจิตเปนความจริง 
ขึ้นมา  มันมีรสมีชาติขึ้นมา  คือมนัมกีารกระทําของมันขึน้มา  มันปลอยวางของมันเขามา 
จิตมันพัฒนาขึ้นมา 

พอพัฒนาขึน้มา  พอจิตมนัมีขอเท็จจริงมากขึ้น  มนัมีความเปนจรงิมากขึน้  พอมี 
ความเปนจริงมากขึ้น  พอมันไปเหน็กายโดยขอเท็จจริง  “วิปสสนาญาณนะ  เห็นอคุคห 
นิมิตนีม้ันสะเทอืนหวัใจขนพองสยองเกลาเลย” นี่จากจิตโงๆ จากจิตทีม่ันไมรูสิ่งใดเลย
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แตถาเปนความจอมปลอม  เปนกระแสสังคม  กระแสของกิเลสตัณหาความ 
ทะยานอยาก วาสิ่งนี้เปนธรรม... สิ่งนี้เปนธรรม โดยความจอมปลอม โดยการนกึคิด โดย 
การกระทํา โดยโลกยีะ 

โลกียะนี้เปนเรื่องพื้นๆ นะ แตถาฉอฉลนี้มนัเปนกิเลสตัณหาความทะยานอยากที่ 
หนักไปเลย  แลวยิง่จนิตนาการไปเหมอืนธรรมะของพระพทุธเจาเลย  ช่ือเหมือนกนั  พูด 
เหมือนกนั แตฝายหนึ่งลงนรกอเวจี แตถาทําตามความเปนจริงขึ้นมานะ นี่ฝายหนึ่งจะเขา 
สูมรรคผลนิพพาน 

ตองเอาความจริงเขาไปรือ้คนความจริง  “ธรรมะของจริงมีอยู”  ตองใชความจรงิ 
ขอเทจ็จรงิ  ที่เปนความจริง  เขาไปพิสูจนตรวจสอบใหจิตใจนีเ้ปนปจจัตตงั  เปนสันทิฏฐิ 
โกขึ้นมา นี่ถามนัเปนปจจัตตัง เปนสันทิฏฐิโกขึน้มา นี่คือมนัพัฒนาขึน้มา เห็นไหม 

พอมนัพัฒนาบอยครัง้เขา  บอยครั้งเขา  ความแจมชัดนี้  จากทีว่าพิจารณาไปแลว 
มันเกิดธรรมสงัเวช พอเกิดธรรมสงัเวช จิตมนักม็ีความสะอาด มีขอเทจ็จรงิมากขึน้ๆ พอ 
จิตมันเห็นขอเท็จจริงนี่มนัสะเทอืนขัว้หัวใจ  พอสะเทือนขั้วหวัใจ  มันใชจิต  ใชปญญา 
จากจิตออกแยกแยะในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม... “สติปฏฐาน ๔ มันเกิดตรงนี้ !” 

สติปฏฐาน ๔ ที่ปฏิบัติมาตอนเริม่ตนนั้น  เปนสติปฏฐาน ๔ จอมปลอม  !  เพราะ 
จิตมันเปนความจอมปลอมมากอน  ตองอาศัยความจอมปลอมพัฒนาการขึน้มาใหมนัเปน 
ความจรงิ  ถามนัพัฒนาขึน้ไปเปนความจริงขึน้มา  “นี่ขอเท็จจริง  เขาไปรือ้คนสูความเปน 
จริง” 

ถาเอามรรคผลเปนขอเทจ็จรงิ เขาไปรื้อคนตามความเปนจริง ไมมีคนไหนมาช้ีนํา 
วา คนนี้จะไดโสดาบัน สกทิาคา อนาคาเมื่อนั้น เมื่อนี้... ไมมี ! 

ครูบาอาจารยโกหกนี้  มีแตคาดหมายไป  วานี่จะไดโสดาบันปนัน้ปนี้  คํานวณไป 
... มันไมมี ! 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเทานัน้ทีอ่นาคตังสญาณ  ที่เขาใจ  แตพระใน 
ปจจุบนันีม้าบอกวาจะเปนอยางนั้นเปนอยางนี้ นัน่คอืการโกหกมดเท็จ คือการฉอฉลของ 
ผูช้ีนํา แตถาเปนความจรงิ เห็นไหม นีถ่ามันเปนขอเท็จจรงิเกิดขึ้นมาอยางนี้ ใครจะชี้นํา
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เวลาพระอรหนัตในสมัยพทุธกาลไปเฝาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวา  “ใครทรมานมา”  คนช้ีนําทรมานมา  เพราะถามันเปน 
ความจรงิขึน้มา มันจะทรมานขึน้มา 

ทรมานหมายถึงวา  เวลาเรารูเห็นผิด  เห็นไหม  จะมีอุบายวิธีการ  ใชอุบายใหเรา 
เปลี่ยนแปลง  ใหเราแกไขความเหน็ผิดของเรา  ใหเขาสูความเปนจรงิ  ใหเขาสูขอเท็จจริง 
แลวมนัจะพัฒนาขึ้นมาจนถงึที่สุดแหงทกุขได ! 

นี้การถงึที่สุดแหงทุกขไดนี่ใครทรมานมา  ใครทรมานนี้เปนผูช้ีนําใชไหม  แตผูที่ 
ประพฤตปิฏิบัติ  มนัก็ปฏิบัติขึ้นมาจากใจของตวัเองใชไหม  มนัปฏิบัตขิึ้นมาจากความ 
เปนจริง  ไมมีใครจะบอกวาใหเราเปนได  หรือบอกใหเราเปนอยางนัน้ได  แตผูที่บอก 
ขนาดไหน ถาเราไมทําหรือเราทําไมได มันก็ไมได ! 

มันอยูที่การกระทําของจิตดวงนั้น  มันอยูที่การกระทําตามความเปนจริง  นีถ่าจิต 
เราจรงิ เราทําความเปนจริง เราทําของเราเอง ในการประพฤตปิฏิบัตินีเ้ราทําของเราเอง 

ครูบาอาจารย... สาธุนะ ถามีครูบาอาจารยอยู ทุกคนก็ตองหวังพึ่ง เพราะจะทําให 
ระยะทางมันสัน้เขา  ทําใหการปฏิบัตมิันไมออกนอกลูนอกทาง  การหวังพึง่นี้  เราหวังพึง่ 
ดวยใจเปนธรรม เหน็ไหม 

ผูที่มีคุณกับเรา  แคบอกความบกพรอง  บอกความเห็นผิดของเรานี้  มีคุณกบัเรา 
มาก  แคบอกเทานั้นแหละ  แตจะมาแกไขความบกพรองของเรานี้  มนัแกไขไมไดหรอก 
แตบอกใหเราสะดุดใจ  บอกใหเราไดพยายามรือ้คนกลับมา  แคนี้ก็เปนบุญคุณมหาศาล 
แลว 

ถาบุญคุณมหาศาลนะ  ครูบาอาจารยทีเ่ปนธรรมนี้เราแสวงหา  เราตองการครูบา 
อาจารยที่เปนธรรม  แลวพยายามช้ีนํา  บอกความเปนจรงิกับเรา  แลวเราจะปฏิบัติตาม 
ความเปนจริงนั้น  ถาเราปฏิบัติตามความเปนจริงนัน้  มันจะเปนความจริงของเราขึ้นมา 
เห็นไหม ถาเปนความจริงขึน้มา นัน่มนัก็เปนอํานาจวาสนาของเราแลว
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เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา  แลวเราตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติกนัเพื่อใหพนจาก 
กิเลส ถาใหพนจากกเิลสนะ ใหสิ้นสุดแหงทกุข ถาการสิ้นสุดแหงทุกขนี้ งานใดละมนัจะ 
ยากเทากับการรื้อภพถอนชาติ การรื้อภพรือ้ชาตินี้ มันเปนงานทีล่ะเอียดมาก 

ดูนะในทางสังคม  เห็นไหม  ผูบริหารจัดการเขาตองรับผิดชอบ  เขาจะมี 
ความเครียดมาก นีเ้ปนเรือ่งของโลกนะ แลวเวลาบรหิารจัดการหัวใจ แลวมีใครเขาใจกบั 
เราละ  ทกุคนก็ตองบอกวาทํางานทางโลก  แลวประสบความสําเรจ็ทางโลก  เขาวาคนนั้น 
เปนคนทํางานประสบความสําเรจ็ 

แตครูบาอาจารยของเรา เห็นไหม ทานอยูปาอยูเขา นั่งสมาธิ ภาวนานีม้ันประสบ 
ความสําเรจ็ทางใจ  ถาประสบความสําเร็จทางใจ  แลวใครเขาจะรูไดดวยละ  หลวงปูเสาร 
หลวงปูมั่นนี้มใีครรูไดดวย  แตลูกศิษยลูกหาของครูบาอาจารยของเราทานเคารพบูชา 
เพราะ ! เพราะเวลาประพฤตปิฏิบัติขึน้ไปนี้ พอไปถามทาน ทานตอบไดหมดไง 

ทานตอบทานแกไขความของใจของเราไดทั้งนั้น  เพราะกวาที่ทานจะตอบเราได 
ทานตองแกไขความของใจในใจของทานไดกอน ถาทานแกไขความของใจ ความเหน็ผิด 
ของทานได ทานก็จะแกไขเราได 

ถาแกไขเราได  เห็นไหม  นี่มนัเปนขอเทจ็จรงิ  “จากใจดวงหนึ่ง...  สูใจอีกดวง 
หนึ่ง”  ใจของครูบาอาจารยเรา  คอืใจทีเ่ปนจรงิ  จะมีขอเท็จจริง  แตถาครูบาอาจารยที่ฉอ 
ฉล จะไมมีขอเท็จจริง แตพูดเหมือนกนั แตไมมีขอเท็จจรงิในหวัใจนั้น 

อันนีอ้ยูทีเ่ราจะเช่ือนะ เราจะเช่ือ แลวเราจะเลอืก สิ่งนี้มนัพิสูจนได การประพฤติ 
ปฏิบัตินีม้ันพิสจูนไดนะ  “มันพิสจูนไดดวย  ความจริงมีหนึ่งเดียว… อริยสัจมีหนึง่เดียว” 
ถาเราปฏิบัติไดมากนอยแคไหน  เราถามปญหาทาน  แลวทานตอบเราผิด  นี่ทานผิดแลว 
แตถาเราปฏิบัติไมได คือเราไมรูจริง เวลาทานพดูมานี่เราไมมีสิง่ใดเปรียบเทียบไง 

ฉะนั้นครูบาอาจารย  ในหมูของกรรมฐานนีเ้ขารูกนั  !  ในหมูกรรมฐานนี้เขารูกัน 
รูวาวุฒิภาวะของใจแตละดวงนีม้ันมีมากนอยแคไหน  ถามันมีมาก...  สิ่งใดที่แสดงธรรม 
มาตั้งแตตนจนจบ  จะไมมีคลาดเคลือ่นจากธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
เลย แตถามีนอยหรอืไมมเีลย เวลาแสดงธรรมออกไป มันจะคลาดเคลื่อนหมด
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มันคลาดเคลื่อนจากธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกขั้นตอนเลย 
เพราะความจํากับความจริงนี้มันแตกตางกัน ความจํานี้ เห็นไหม จําธรรมะขององค 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามา คือตัวเลข คือช่ือ แตไมมีขอเท็จจริง ไมมีความจริง แตถา 
เปนความจริง มันมีขอเท็จจริง มันมีการกระทํา 

คําวาสติ...  สติเปนอยางไร  อะไรเปนสติ    อะไรเปนมหาสติ  และอะไรเปนสติ 
อัตโนมัติ อะไรเปนปญญา อะไรเปนมหาปญญา 

อะไรเปนโลกยีปญญา... โลกียะปญญา คือปญญาของกิเลส 

อะไรเปนโลกุตตรปญญา.. โลกุตตรปญญา มีสิ่งใดเปนเครื่องรองรับวามันเปนโล 
กุตตรปญญา 

แลวเวลามรรคญาณ  เห็นไหม  มรรคมันเกิดขึน้นี ้ มันเปนตทังคปหานคอืมนั 
ปลอยวาง...  แลวมันปลอยวางดวยปญญา ปลอยวางดวยสัมมาสมาธิ ปลอยวางดวยมรรค 
ญาณ ปลอยวางดวยตทังคปหานนี้ มนัปลอยวางอยางไร 

แลวเวลามันถึงที่สุด  มนัสมจุเฉทปหาน  คือมนัชําระกิเลสขาดออกไป  เปน 
โสดาบัน เปนสกิทาคา เปนอนาคา เปนพระอรหนัตขึ้นมา มันเปนอยางใด 

เปนพระโสดาบนั  แลวประพฤติปฏิบัติขึน้ไป  จะเปนโสดาบัน  เปนสกทิาคา 
ขณะที่เปนโสดาบัน  แลวรื้อคนเหตุของสกิทาคา  ถาไมรือ้คน  เวลาเปนโสดาบนั  พอ 
กระบวนการของโสดาบันจบสิ้นไปแลว เปนบุคคล ๘ จําพวก 

นี่สกิทาคามมิรรค... ถาไมรื้อคนกาย เวทนา จิต ธรรม เห็นกิเลส มันจะเปนสกิทา 
คามิมรรคไมได ! ถามันเปนสกิทาคามมิรรค จนถงึสกิทาคามิผลแลว 

นี่อนาคามมิรรค.. ทําไมถึงเปนอนาคามมิรรค ถาไมรื้อคนกามราคะ “ปฏิฆะ กาม 
ราคะ”  ขึ้นมา จนเห็นกามราคะ ปฏิฆะ มันจะเปนอนาคามมิรรคไปไดอยางไร 

ถามันชําระลางจนเปนอนาคามิผล... อรหัตตผลเปนอยางไร... อรหัตตผลนีม้ันจะ 
รื้อคนอยางไร มันจะเริ่มกระบวนการของอรหัตตมรรคไดอยางไร
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นี่มนัเริม่กระบวนการของโสดาปตตมิรรค...  สกิทาคามิมรรค...  อนาคามิมรรค... 
อรหัตตมรรค...  มันเริม่ตนกระบวนการนี้  จุดเริ่มตนเปนอยางไร  !  สิ้นสุดกระบวนการ 
ของโสดาปตติผล..  สกิทาคามิผล..  อนาคามิผล..  อรหัตตผลนี้  มนัสิ้นสุดกระบวนการ 
อยางไร มนัวปิปยุตขึน้มาอยางไร มนัสัมปยุตเขาไป แลววิปปยุตคลายออก แลวก็กระทํา 
การสมุจเฉทปหานเปนอยางใด ! “นี่ไงมรรค ๔ ผล ๔” 

นี่ไงพูดถึงถาครูบาอาจารยของเราเปนธรรม  เวลาพูดมันจะไมคลาดเคลื่อนจาก 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเลย แตถาเปนครูบาอาจารยที่ฉอฉล เอาความจอมปลอม 
เขาไปรื้อคนความจริง “มันเปนธรรมะจอมปลอม ไมใชธรรมะจริง !” 

ธรรมะจริงมีอยู  ตองใชความเปนจริงเขาไปพิสูจนตรวจสอบ  แลวใหเปนความ 
จริงกบัหัวใจของเรา  เราจะไดธรรมะจรงิๆ  เกิดเปนชาวพุทธในพุทธศาสนาแลว  จะได 
มรรคผลสมใจตามความปรารถนา เอวงั 
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