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ตั้งใจฟังธรรมเนาะ เวลาเราฟังธรรมะ เห็นไหม เวลาธรรมะ เวลาพ่อแม่สอนเป็นธรรมไหม 

ถา้พ่อแม่สอนมีหลกัการมนัก็เป็นธรรม แต่ถา้พ่อแม่สอนในทางท่ีผดิล่ะ พ่อแม่สอนลูกในทางท่ีผดิ

ไดไ้หม ? ถา้พ่อแม่ไม่เขา้ใจ พ่อแม่ก็สอนในทางท่ีผดิได ้

ดูสิ ลทัธิศาสนาต่าง ๆ เขาก็สอนตามลทัธิของเขา เวลาพุทธศาสนานะ เวลาเราว่าเราเป็น

ชาวพุทธ ๆ กนั ลูกเราตั้งแต่เลก็แต่นอ้ย เห็นไหม ชาวพุทธคืออะไร เม่ือก่อนศีล ๕ ท่องไม่ไดน้ะ 

ตอนน้ีเรามาฟ้ืนฟูกนั เพราะเดก็มีการศึกษาทางพุทธศาสนาข้ึน ทางพุทธศาสนา เห็นไหม ถา้เรามี

ศาสนา จิตใจมนัมีหลกัมีเกณฑ ์ถา้จิตใจมีหลกัมีเกณฑ ์ดูสิความร่มเยน็เป็นสุข ถา้ความร่มเยน็เป็น

สุขเราพดูกนัได ้

เวลาเราอา้ง ดูสิเวลาคนทาํผดิเขาบอกว่า “มันเป็นเช่นน้ันเอง” น่ีเขาพดูกนัไป มนัเป็นเช่นนั้น

เพราะมนัผิดไปแลว้ เวลาทาํผดิก็อา้งศาสนา เวลาทาํถูกตอ้ง ถูกตอ้งชอบธรรมแค่ไหน 

เรามีศรัทธาความเช่ือนะ ถา้เรามีศรัทธา “ศรัทธา” เรามีความเช่ือของเรา เราก็ทาํบุญกุศล

ของเรา มีศรัทธาความเช่ือ เราเขา้มาคลุกคลีกบัศาสนา คาํว่า “คลุกคลี” เขา้มาคลุกคลี เขา้มาใกล้

ศาสนาแลว้ไดฟั้งธรรม แลว้ฟังธรรมน่ี ความเช่ือทาํใหเ้ราศึกษา 

เวลาธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่า “ศรัทธาเป็นอริยทรัพย์” ถา้เราไม่มี

ศรัทธาความเช่ือส่ิงใดเลยน่ีชีวิตเรามีอะไร 

ดูสิผูท่ี้มีการศึกษา เขาว่า “ไม่นับถือศาสนาใดเลย เพราะศาสนาเป็นเร่ืองความงมงาย 

ศาสนาพิสูจน์ไม่ได้”...พิสูจน์ไม่ไดเ้พราะเขาไม่ไดพ้ิสูจน์ไง แต่ถา้เขาจะพิสูจน์ข้ึนมาล่ะ 

ศรัทธาคือความเช่ือ ถา้ความเช่ือ เรามาปฏิบติัดว้ยความเช่ือกนั ในปัจจุบนัน้ีเรามีความเช่ือใช่

ไหม เรามีความเช่ือมัน่ในพุทธศาสนา แลว้พระพุทธศาสนาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนถึง

ท่ีสุดแห่งทุกข ์ ทุกขน่ี์พิสูจน์กนัได ้ เวลาทุกขน่ี์ทุกคนพิสูจน์ได ้ เวลาท่ีสุดแห่งทุกข์ เราจะพน้จาก

ทุกขไ์ป 

©2015 www.sa-ngob.com 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๒ 

แต่เวลาปฏิบติัข้ึนมา เราเอาศรัทธามาปฏิบติั พอเราปฏิบติัดว้ยความศรัทธาของเรา มนัไม่

เป็นตามขอ้เทจ็จริง เห็นไหม ถา้ตามขอ้เทจ็จริงข้ึนมา เวลาปฏิบติัข้ึนมาน่ีเรามีสติ ถา้มีสติข้ึนมา สติ

มนัจะยบัย ั้งทุก ๆ  อยา่งได ้ยบัย ั้งความคิด ความรู้สึกของเราน่ี ความรู้สึก ความนึกคิด เราจะยบัย ั้งได้

เพราะสติมนัยบัย ั้ง แต่เพราะมนัขาดสติ แต่พอขาดสติ เราก็ว่าเรามีสติ เรามีสติเพราะเรานึกเอาเอง

ไง เรานึกว่าสติ แต่ขอ้เทจ็จริงในการระลึกรู้ไม่มี ถา้การระลึกรู้ไม่มีมนัก็หา้มความรู้สึกนึกคิดนั้น

ไม่ได ้

แต่ถา้เรามีสติความรับรู้สึกนะ เวลามีสติ ความรู้สึกนั้นตอ้งหยดุได ้ ถา้มีสติ ความรู้สึกมนั

หยดุไดเ้ลย แต่เพราะเราขาดสติ แต่เราว่าเรามีสติ เห็นไหม เพราะความเช่ือ ศรัทธาคือความเช่ือ พอ

เรามีสติแลว้ เรามีทุกอยา่งแลว้ เพราะเราศึกษามาแลว้ เราศึกษาธรรมะของพระพุทธเจา้มาหมดแลว้ 

เราทาํตามความเช่ือของเรา ทาํตามความศรัทธา ไม่ใช่ตามขอ้เทจ็จริง 

ถา้ตามขอ้เทจ็จริง สติตอ้งเป็นสติ สมาธิตอ้งเป็นสมาธิ พอมีสติข้ึนมาสมาธิมนัจะเกิดข้ึน พอ

สมาธิเกิดข้ึนจะเกิดปัญญาเกิดข้ึน ถา้ปัญญามนัเกิดข้ึน มนัเกิดปัญญาข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

เวลาครูบาอาจารยข์องเรา เวลาพระปฏิบติันะ เวลาเดินไปเดินมาดว้ยความขาดสติ เวลาครู

บาอาจารยท่์านเห็นนะ ความเห็นเหมือนเราไง เรานะ เรารักลูกเราไหม ถา้ลูกเราทาํความผดิพลาด

ข้ึนไปเราจะตกัเตือนลูกเราไหม น่ีครูบาอาจารยท่์านเห็นลูกศิษยข์องท่านเวลาเดินไปเดินมาดว้ย

ความเหม่อลอย ท่านบอกว่า “น่ีซากศพเดนิได้” 

เพราะมนัขาดสติ เห็นไหม “ซากศพ” เพราะขาดสติน่ีมนัขาดทุก ๆ อยา่งเลย เหมือนศพ ทั้ง 

ๆ ท่ีมีจิตอยูน่ะ มีจิตอยู ่ มีความรู้สึกรับรู้อยู ่ แต่มนัขาดสติ มนัเหม่อลอย พอเหม่อลอยน่ีเหมือน

ซากศพเดินได ้แลว้เราปฏิบติักนัมนัเป็นอย่างนั้นไหม 

เวลาเราปฏิบติั เราปฏิบติัเอารูปแบบนะ “น่ีเวลาเดินจงกรมกเ็ดินจงกรมกันแล้ว เดินจงกรม

น่ังสมาธิแล้วทาํไมเราไม่ได้ผลสักที เราทาํขึน้มาน่ีเราทาํต้ังนานแล้ว เห็นไหม ครูบาอาจารย์บอกว่า 

‘การปฏิบัติแล้วจะมีความสุข ๆ’ ทุกข์มากเหลือเกิน” 

หลวงตาท่านบอกนะ “สุนขัมนัมี ๔ เทา้นะ มนัวิ่งไปดีกว่าเราอีก มนัวิ่งไปวิ่งมา มนัวิ่งทั้ง

วนัเลย ยิง่มีอะไรไปปลุกเร้ามนัจะวิ่งไปเลย” น่ีมนัมี ๔ เทา้ เรามี ๒ เทา้นะ เราเดินจงกรมน่ีมีสติ

ไหม ถา้มีสตินะ มีสติอยูไ่หน มนัมีการฝึกหดันะ 
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“ดอกบวัเกิดจากโคลนตม” ทุกคนเกิดจากความฟุ้งซ่านน่ีแหละ เกิดจากจิตท่ีมนัหมกัหมม ท่ี

มนัทุกขร้์อนในหวัใจน่ีแหละ แต่ก็ตอ้งคล่ีคลายกนั การคล่ีคลายกนัทาํใหส่ิ้งน้ีมนัเร่ิมเจือจางลง 

แล้วถงึทีสุ่ดความนึกคดินีม้ันหยุดได้ พอมันหยุดได้น่ันคอืสัมมาสมาธินะ สมาธิคอืจิตมนัหยุดน่ิง 

ส่ิงทีเ่คลือ่นทีท่ีเ่ร็วทีสุ่ดคอืความคดิ เคลือ่นทีไ่ด้เร็วกว่าแสง ส่ิงทีเ่คลือ่นทีท่ีเ่ร็วทีสุ่ดแล้วให้มนัหยุด

น่ิงได้มนัจะมีพลงังานของมันมาก 

แต่เวลาบอกว่า “เราปฏิบัติกันแล้ว มันปฏิบัติมา ๒ ช่ัวโมง ๓ ช่ัวโมงแล้วมันกไ็ม่รู้จะทาํ

อย่างไรต่อ มันซ่ือบือ้ จะว่าเป็นสมาธิกไ็ม่ใช่ จะบอกว่าเป็นความฟุ้งซ่านกไ็ม่ใช่ มันหยดุเฉย ๆ 

หยดุแบบไม่รู้อะไรนะ มันทาํอะไรกไ็ม่ถกู เดินหน้ากไ็ม่ได้ ถอยหลังกไ็ม่เป็น แล้วมนัทาํอย่างไร

ต่อไป” เห็นไหม เพราะการทาํดว้ยความคุน้ชิน 

หลวงตาท่านจะเตือนลูกศิษยม์ากว่า ความคุ้นเคยกนั ความคุ้นชิน มนัจะทาํให้เรานอนใจ การ

นอนใจอนัน้ัน น่ีสติมนัขาดไปแล้ว ความพร้อมของใจมนัขาดไปแล้ว 

แต่ถา้เราต่ืนตวัตลอดเวลา เห็นไหม “อ้าว ! ต่ืนตัวมันกไ็ม่เป็นสมาธิสิ”...ต่ืนตวัดว้ยความมี

สมาธิไง 

“นํ้าน่ิงแต่ไหลอยู่” นํ้ าน่ิง เห็นไหม ดูสินํ้ าทะเลมนัหมุนเวียนตลอด กระแสนํ้าอุ่น 

กระแสนํ้าเยน็ มนัเปล่ียนแปลงใหเ้กิดแพลงก์ตอน เกิดอาหารในทะเล ความเปล่ียนแปลงของทะเล

มนัหมุนเวียนของมนัตลอดเวลา น่ีเรารู้ว่ามนัมีการเปล่ียนแปลงไหม 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตใจมนัมีความรู้สึกอยู ่ สติมนัชดัเจนอยู่ แต่มนัมีความสงบ สงบโดยสติ

พร้อมมนัถึงมีพลงังานไง สมาธิมนัถึงมีพลงังานของมนั ถา้มีพลงังานของมนั มนัทาํส่ิงใดข้ึนมาจะ

เป็นประโยชน์กบัมนั เห็นไหม มนัต่ืนตวัตลอดเวลานะ การต่ืนตวัของเรา บอก “ต่ืนตัว ๆ” เรา

เขา้ใจกนัเองว่า การเผลอ พลั้งเผลอ การอบัเฉา การยอมจาํนน นัน่เป็นสมาธิ คือการไม่รู้อะไรคือ

เป็นสมาธิ 

พอการรับรู้ “น่ันไม่ใช่สมาธินะ มันต่ืนตัวนะ มันต่ืน”...การต่ืนตวันัน่แหละคือสมาธิ แลว้

สมาธิในการต่ืนตวั “นํ้าน่ิงแต่ไหลอยู”่ มนัมีพลงังานของมนั มนัมีกาํลงัของมนั เห็นไหม น่ีพอมี

กาํลงัของมนั ดว้ยปัญญา ปัญญาดว้ยสมาธิรองรับ มนัจะเกิดโลกุตตรปัญญา ปัญญาท่ีถอดถอน 

ปัญญาท่ีเป็นประโยชน์กบัเรา 
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ไอต้อนน้ีปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึน ปัญญาศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็

ศึกษาดว้ยสัญญา ศึกษาดว้ยการจาํมา พอศึกษาดว้ยสัญญามา มนัมีกิเลสเราในหวัใจใช่ไหม มี

อวิชชาในพลงังาน พลงังานไม่ใช่ความคิด ความคิดเกิดจากพลงังาน พลงังานคือตวัภพ ตวัภพคือ

ตวักิเลส คือตวัอวิชชา แลว้มนัเอาความคิด ความคิดคือขนัธ์ ขนัธ์คือเปลือก เอาขนัธ์นั้นไปศึกษา

ธรรมะของพระพุทธเจา้ 

แลว้ไอกิ้เลส ไออ้วิชชา ไอต้วัพลงังาน...“นิพพานจะมีจริงหรือเปล่า สมาธิกเ็ป็นแบบนี ้ทาํ

สมาธิแล้วกไ็ม่มีปัญญา ปัญญาคือชาํระกิเลส” มนัฟุ้งซ่านของมนัไป มนัจินตนาการของมนัไปนะ 

ถา้มีสติ เห็นไหม ปัญญาอบรมสมาธิ ความคิดน่ีแหละ ความคิดท่ีมนัคิดเร่ืองจินตนาการ 

“นิพพานจะมีหรือเปล่า สมาธิมันจะเป็นอย่างไร ทุกอย่าง...” แลว้เราตั้งสตินะ ตั้งสติไล่ความคิด

เขา้มา คิด...คิดทาํไม ความคิดมนัออกมาจากไหน ? ความคิดน้ีมนัเกิดจากพลงังาน ความคิดเกิดจาก

จิต ไม่ใช่จิต แลว้ถา้มีสติปัญญาไล่ความคิดเขา้มาความคิดมนัก็หยดุ พอความคิดมนัหยดุ หยดุแลว้

มนัเหลืออะไร ? ความคิดหยดุมนัก็เหลือพลงังาน ถา้พลงังานเผลอก็คิด พอมีสติข้ึนมา ความคิดมนั

หยดุมนัก็เหลือพลงังาน 

พอมีพลงังาน น่ีไง “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทห้มองไปดว้ยอุปกิเลส” จิตเดิมแทน้ี้ผอ่ง

ใส ถา้จิตเดิมแทน้ี้อวิชชามนัครอบงาํอยู ่ไม่รู้สึกตวัมนัอยู ่มนัก็เสวยอารมณ์ มนัก็คิดตามสติปัญญา

ของมนัไป แต่ถา้มีสติปัญญา เห็นไหม มีปัญญาอบรมสมาธิเขา้มา มนัก็ปล่อยเขา้มา ปล่อยเขา้มา 

การหยดุนัน่ล่ะคือการปล่อย แต่เรายงัไม่เห็นพลงังานเพราะมนัเพิ่งหดั ฝึกหดัไง 

บอกว่า “นํา้...น่ีจอกแหนมันบังนํา้ไว้ พอเราแหวกจอกแหนออกเราก็เห็นนํา้ เราแหวก

ความคิดออกเรากเ็ห็นจิต”...เออ ! เราแหวกความคิดออกเราเห็นจิต แลว้จิตทาํอะไรต่อไปล่ะ ? อา้ว 

! เห็นนํ้าแลว้ นํ้ าทาํไม เห็นนํ้าแลว้ก็ยกเลิก จอกแหนมนัก็ปิดนํ้าไว ้

น่ีก็เหมือนกนั พอสติตามความคิด ความคิดมนัหยดุ หยดุแลว้เหลืออะไรล่ะ “อ้าว ! แล้ว

แหวกจอกแหนกต้็องเห็นนํา้สิ แล้วแหวกจอกแหนทาํไมไม่เห็นนํา้ล่ะ ?” จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส ผอ่ง

ใสแบบนํ้า แลว้นํ้าน่ีมนัคืออะไร ? นํ้ าก็คืออวิชชาไง นํ้ าก็คือกิเลสไง 

กิเลสอยา่งหยาบ กิเลสอยา่งกลาง กิเลสอยา่งละเอียด กิเลสอยา่งหยาบ ๆ เราเห็นไหม ดูสิเรา

มีความฟุ้งซ่าน เรามีความโทสะ โมหะ น่ีกิเลสอยา่งหยาบ ๆ กิเลสมนัเกิดจากความคิด มนัหยาบ ๆ 
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ทั้งนั้น แต่น้ีเวลากิเลสอยา่งกลางล่ะ กิเลสอยา่งกลางก็ปฏิบติักนัอยูน่ี่ ศรัทธาความเช่ือน่ีล่ะ กาํลงั

สมบุกสมบนักนัอยูน่ี่ เวลามนัผอ่งใสล่ะ ผอ่งใสก็กิเลสอยา่งละเอียดไง กิเลสอยา่งละเอียดคือตวัมนั

ไง 

ในเม่ือมนัเป็นกิเลสแต่ตน้ มนัก็เป็นกิเลสตลอดไป แต่ถา้มนัดบักิเลส มนัชาํระกิเลสมาแต่

บั้นปลาย มนัก็ชาํระเขา้ไปสู่ตน้นัน่น่ะ เป็นโสดาบนั เป็นสกิทา เป็นอนาคา พอเป็นอนาคาก็เขา้ไป

เห็นจิตเดิมแท ้พอจิตเดิมแท ้จะไปทาํจิตเดิมแทอ้ยา่งไรใหม้นัส้ินกระบวนการของมนัไป 

น่ีไง ศรัทธาคือศรัทธานะ ถา้เราปฏิบติัดว้ยศรัทธา ตอนน้ีเรามีศรัทธาเช่ือมัน่กนัมาก แลว้

เพราะดว้ยศรัทธาของเรา พอเราปฏิบติัไปแลว้กิเลสมนัก็เขา้มาต่อตา้น เห็นไหม เวลาบอกว่า 

“ปฏิบัติธรรมแล้วทุกข์แล้วยาก ธรรมะทาํไมมันทุกข์ขนาดนี”้...ธรรมะไม่เคยใหทุ้กขใ์คร 

“ผู้ใดปฏบิัติธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมะย่อมคุ้มครอง” ใครปฏิบติัถือศีล มีศีลมีสัตยใ์น

หวัใจ คนท่ีจะมารังควานเขาก็เกรงใจคนท่ีมีศีลมีสัตย ์ถา้เราถือศีลถือสัตยข้ึ์นมาเขาจะเกรงใจ “ผูใ้ด

ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมะยอ่มคุม้ครอง” เราปฏิบติัตั้งสติของเรา เราทาํความสงบของใจ

ของเราข้ึนมา ถา้มนัมีเหตุมีผลของมนัโดยขอ้เทจ็จริงของมนั มนัตอ้งสงบแน่นอน เห็นไหม 

ธรรมะจะคุม้ครองเรา คุม้ครองท่ีไหน ? คุม้ครองท่ีมีความสุข 

แลว้ถา้มีใครเขา้ไปถึงสัมมาสมาธิ ใครจิตเขา้ไปถึงความสงบแลว้ มนัจะต่ืนเตน้ มนัเป็น

ความมหศัจรรย ์ ดูสิสินคา้ท่ีไม่มีขายในทอ้งตลาด สัมมาสมาธิท่ีไม่มีขายในวฏัฏะน้ี แลว้เรา

สามารถฟ้ืนฟูของเราข้ึนมา เราสามารถสร้างของเราข้ึนมา เราสามารถมีสมบติั ถา้จิตใครสงบเขา้

ไปแลว้มนัจะมีความมหศัจรรย ์ มนัจะจาํความรู้สึกอนันั้นไดแ้ม่นยาํมาก ความรู้สึกอนัน้ีมนัจะฝัง

คาใจอนัน้ีตลอดไป น่ีทรัพยภ์ายใน ถา้ใครทาํจิตสงบเขา้มาแลว้มนัจะมีคุณค่าของมนั 

เราหาทรัพยภ์ายนอกกนั หากิตติศพัท ์หากิตติคุณ น่ีโลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือม

ยศ ใหเ้ขาสรรเสริญนินทากนัอยูน่ัน่แหละ แต่ถา้มนัเป็นจริงของเรานะ ใครจะนินทา ใครจะว่าร้าย

อยา่งไรก็แลว้แต่ จิตของเราเป็นอยา่งน้ี จิตเราเป็นอยา่งน้ี เรารู้ของเรา แลว้จิตอยา่งน้ีจะคุยกบัครูบา

อาจารย ์ครูท่ีประพฤติปฏิบติั มนัจะคุยภาษาเดียวกนั 

ถา้จิตอยา่งน้ีไปพดูกบัคนไม่รู้เร่ืองนะ “อู๋ย ! ผิดแล้วนะ ออกนอกทางแล้วนะ ไปไหนกไ็ม่

รู้นะ ปัญญามันกไ็ม่เกิดนะ”...เต้ียอุม้ค่อม ไอเ้ขาก็ไม่รู้ ดนัไปคุยกบัเขา 
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แต่ถา้เราไปคุยกบัครูบาอาจารยข์องเราท่ีเป็นจริงข้ึนมานะ ท่านจะยกของเราข้ึนมา “ถูกตอ้ง 

กา้วเดินต่อไป พฒันามนัข้ึนไป กา้วเดินข้ึนสู่ท่ีความดีงามของมนัข้ึนไป พฒันาของมนัข้ึนไป” ครู

บาอาจารยข์องเราตอ้งผา่นกระบวนการมาทั้งหมด ครูบาอาจารยเ์ราท่านเห็นของท่านแลว้ ท่านจะ

ช้ีนาํเราไดห้มดล่ะ ถา้ช้ีนาํเราไม่ได ้ จะเป็นครูบาอาจารยเ์ราไดอ้ยา่งไร เพราะเราปฏิบติัไปแลว้เรา

ตอ้งรู้ 

ทางวิชาการเราศึกษาทนักนันะ การปฏิบติัก็ถึงทนักนั ทนักนัตอ้งจิตท่ีมนัยกระดบัข้ึนจะ

ทนักนัหมดล่ะ แลว้ทนักนัจะรู้ความจริงเขา้ไปเร่ือย รู้ความจริงเขา้ไปเร่ือย เห็นไหม ศรัทธาคือ

ความเช่ือ เรามีความเช่ือมัน่แลว้ เราปฏิบติัของเราแลว้เราตอ้งคน้ควา้ ไม่ใช่ใหค้วามเช่ือนั้นบงัตา

เรา อยา่ใหศ้รัทธานั้นบงัตา ศรัทธาคือศรัทธา แต่ความจริงมนัเป็นอีกเร่ืองหน่ึง ความจริงตอ้งสู้

ความจริงใหม้นัเป็นตามขอ้เทจ็จริงนั้น 

ศรัทธาดีมาก ศรัทธา อริยทรัพยดึ์งเราเขา้มาใหเ้รามาคน้ควา้กนัอยูน่ี่ แต่เวลาเราคน้ควา้

แลว้เราอยา่ปักใจเช่ือส่ิงใด อยา่เอาศรัทธามาบงัหนา้เรา แลว้เราปฏิบติัตามความเป็นจริงนั้น จะ

ทุกขจ์ะยาก ทุกขย์ากเพราะเราจะดบัทุกข ์

เวลาเราเหยยีบหนาม เวลาเราจะบ่งหนามเราเจบ็ทั้งน้ันน่ะ เวลาเราเหยยีบหนาม เหยยีบ

อะไรขึน้มา เราจะบ่งออกจากเท้าเรานะ เจบ็ทั้งน้ันน่ะ ไม่เจบ็มนัออกไม่ได้ น่ีกเ็หมอืนกนั ทุกข์มนั

เป็นความจริง ถ้าเราไม่แก้มนั เราจะพ้นจากทุกข์ได้อย่างใด แล้วบอกว่าจะไม่ให้ทุกข์เลย มนัจะลอย

มาจากฟ้าเหรอ มรรคผลจะลอยมาจากฟ้า เอามาจากไหนล่ะ 

แต่น่ีมนัทุกข์ ทุกขก์็สู ้ ทุกขก์็ทาํ แลว้เด๋ียวมนัจะรู้เองว่าเวลามนัปล่อยวางแลว้มนัดบั แลว้

มนัดบัอยา่งไร พระพุทธเจา้สอนอยา่งไร สองพนักว่าปีน่ีพิสูจน์ไดด้ว้ยการประพฤติปฏิบติัของเรา 

เราตอ้งมัน่ใจของเรา แลว้ทาํของเราใหต้ามขอ้เทจ็จริงนั้น แยกแยะไปตามขอ้เทจ็จริงนั้น ธรรมะยงั

จะละเอียดลึกซ้ึงกว่าน้ีไปอีกมากมายนะ 

ฉะนั้น ของแค่น้ีเราก็รับกนัไม่ไหวแลว้ เห็นไหม ถา้ธรรมะมนัจะละเอียดลึกซ้ึงมากมาย

ขา้งหนา้ไปขนาดไหน เราจะตอ้งตั้งสติ แลว้เราคน้ควา้ของเรา มนัเจอส่ิงใดท่ีมหศัจรรยเ์ราก็รับรู้ไว ้

รับรู้ไว ้แลว้รับรู้แลว้วางไว ้เพราะอะไร 
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เพราะส่ิงนั้นเป็นอดีตไปแลว้ ส่ิงท่ีเป็นมหศัจรรย ์มหศัจรรยข์ณะท่ีพบนัน่น่ะ ขณะท่ีสัมผสั 

ขณะท่ีเป็นปัจจตัตงั พอมนัผา่นไปแลว้เป็นอดีตหมด น่ีมนัตอ้งเป็นปัจจตัตงัตลอด มนัจะเป็นความ

จริงตลอด แลว้เราจะแกไ้ขของเราตลอด ตั้งสติของเราตลอด แลว้ทาํของเราข้ึนไป น้ีเป็นความจริง 

ดูสิเงินเราตอ้งการมากข้ึน ๆ ธรรมะเราก็ตอ้งการละเอียดข้ึน ดีข้ึน ดีงามข้ึน ฉะนั้น การ

ปฏิบติัของเรา เราตอ้งเขม้แขง็ของเรา หวัใจ ถา้มนัมีสัจจะ มีความจริงของมนั มนัเขม้แขง็ของมนั 

น้ีคืออาํนาจวาสนาของเรานะ 

ศรัทธาเป็นความดีอนัหน่ึง ขอ้เทจ็จริงในการปฏิบติั ระหว่างท่ีว่าเป็นไตรลกัษณ์ เป็น

อนตัตา เป็นต่าง ๆ น้ีเป็นกระบวนการของธรรมะ แลว้เวลาถึงผลของมนันั้นมนัเป็นถึงท่ีสุด เห็น

ไหม อกุปปธรรม อฐานะท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง อนันั้นเป็นความจริงอีกอนัหน่ึง 

ฉะนั้นเราปฏิบติัของเรา 

ในพุทธศาสนาน่ีลึกลบัซบัซอ้น แต่ไม่ใช่ลึกลบัซบัซอ้นดว้ยท่ีว่าส่ิงใดพิสูจน์ไม่ได ้ ลึกลบั

ซบัซอ้นเพราะมนัเป็นเร่ืองท่ีละเอียดลึกซ้ึง แต่ไม่มีอะไรบงัไวเ้ลย องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ

เจา้บอกเลย “ไม่มีกาํมือในเรา” เห็นไหม แบตลอด สอนหมดเปลือก สอนทุกอยา่ง พวกเราต่างหาก

ทาํเขา้ถึงไม่ได ้ไม่มีอะไรบงัไว ้แต่คาํว่า “ลึกลบัซบัซอ้น” เพราะมนัละเอียดลึกซ้ึงเท่านั้นเอง แต่ไม่

มีส่ิงใดท่ีปิดบงัไว ้เราทาํเขา้ถึงจริงจะไดเ้ป็นความจริงของเรา 

ฉะนั้นพุทธศาสนาถึงทา้ทายใหเ้ราประพฤติปฏิบติั ทา้ทายใหจิ้ตของเราไดเ้ขา้ถึงธรรม เขา้

สู่สัจจะความจริง ฉะนั้นเรามีศรัทธาความเช่ือแลว้น่ีเป็นอนัหน่ึงนะ แลว้ประพฤติปฏิบติัของเรา

เป็นอีกอนัหน่ึง แลว้ผลของเรา เห็นไหม ธรรมะส่วนบุคคล 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไป พระอานนทค์รํ่ าครวญน่าดู “อานนท ์ เรา

ไม่เคยเอาสมบติัของใครไปเลย เราเอาแต่ของของเราไปคนเดียว เราเอาแต่สมบติัของเราไป” พระ

สารีบุตร พระโมคคลัลานะเอาของท่านไป น่ีก็เหมือนกนั เราประพฤติปฏิบติัก็จะเป็นสมบติัของ

เรา แลว้เราจะเอาของเราไปเพื่อประโยชน์กบัเรา เอวงั 
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