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เราฟังธรรมเนาะ เราฟังธรรมเพื่อใหมี้ธรรมเป็นท่ีพึ่ง โลกเขานะ เขาต่ืนเตน้กนั เขาอยูก่บั
โลกเขาดว้ยความเร่าร้อน แต่เขาไม่รู้จกัว่าเขาเร่าร้อนนะ เราเห็นความร้อนของโลก เราเกิดมากบั
โลกนะ เราไม่ไดป้ฏิเสธว่โลกน้ีไม่มี...โลกน้ีมี เราเกิดมากบัโลก โลกคืออะไร? โลกคือพ่อคือแม่
ไง เราเกิดมาเกิดมาจากโลก แต่ในเม่ือโลกมนัเร่าร้อนนกั เราจะหาท่ีพึ่งอาศยัของเรา 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้นะ เวลาท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ เวลาท่าน
ออกแสวงหา ส่ิงท่ีท่านออกแสวงหานั้นคือธรรมะไม่มี ดสิูในปัจจุบนัน้ี เวลาเราเกิด สมยัโบราณ
มนัไม่มีไฟฟ้า เราก็ตอ้งอยูก่นัดว้ยแสงไฟโดยธรรมชาติ คือแสงไฟ แสงตะเกียง แสงเทียนของเรา 
แต่เวลาทางเทคโนโลยขีองเขา เขาคิดถึงเร่ืองกระแสไฟสลบั กระแสไฟน่ีเขาส่งกระแสไฟกนัได ้
โลกน้ีเจริญรุ่งเรือง โลกน้ีสว่างไสวไปทัว่ แต่ถา้ท่ีไหนไฟดบั ท่ีไหนมีอุบติัเหตุท่ีไฟไปไม่ถึงนะ
เขาเดือดร้อน เดือดร้อนเพราะส่ิงใด? เดือดร้อนเพราะเขาเคยชินของเขา  

แต่สมยัโบราณเราไฟมนัไม่มี พอไฟไม่มี ธรรมชาติเป็นแบบนั้น เราตอ้งใชแ้สงสว่างจาก
ธรรมชาติ ถา้เราใชแ้สงสว่างจากธรรมชาติ เราก็อยูก่บัธรรมชาตินั้น แต่ในปัจจุบนัน้ีโลกเจริญๆ 
เขามีกระแสไฟ เขามีพลงังานใหเ้ราใช ้ พอพลงังานนั้นขาดไป พลงังานนั้นไม่สมบรูณ์ เราก็เป็น
ทุกขเ์ป็นร้อนกนัแลว้ ส่ิงท่ีเป็นทุกขเ์ป็นร้อนเพราะอะไร เพราะส่ิงน้ีเทคโนโลยเีขาแสวงหามา เรา
ไดใ้ชไ้ดส้อย ใชจ้นเคยตวัไง เวลามนัขาดแคลนไป ส่ิงท่ีว่าเราดาํรงชีวิตอยา่งน้ีไม่ไดเ้ลย ยิง่ถา้เป็น
ทางเศรษฐกิจมนัจะทาํใหเ้ศรษฐกิจเสียหายมาก ฉะนั้น น่ีเร่ืองของโลกไง น่ีถา้โลกมีหรือไม่มี 
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ฉะนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ออกแสวงหาธรรม ธรรมะยงัไม่มี ถา้ออก
แสวงหา ธรรมะยงัไม่มี ส่ิงท่ีแสวงหา เหมือนกระแสไฟฟ้าท่ีมนัไม่มี ถา้กระแสไฟฟ้าท่ีไม่มี เขาก็
อยูก่นัได ้ เขาก็ใชข้องเขากนัได ้ แต่เวลากระแสไฟฟ้ามีข้ึนมาแลว้ ถา้กระแสไฟฟ้าขาดแคลน 
กระแสไฟฟ้า ส่ิงท่ีเขามีใชก้บัคนท่ีเขาไม่มีใช ้ เขาว่าส่ิงนั้นไม่เป็นธรรม ส่ิงนั้นไม่เป็นธรรม ส่ิงท่ี
มนัมี เพราะเรารู้เราเห็นของเราไง เห็นไหม แต่ถา้มนัไม่มีดว้ยการเสมอกนั ไม่มีดว้ยการเสมอกนัก็
ไม่มีใครทุกขใ์ครร้อน เพราะมนัไม่มีเหมือนกนัไง 

น้ีเวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้
ออกแสวงหาธรรม ธรรมะยงัไม่มี ถา้ยงัไม่มีนะ การแสวงหานั้น ส่ิงท่ีไม่มี ส่ิงท่ีไม่มีแลว้เรา
แสวงหามาส่ิงใดล่ะ เวลาปัญจวคัคียอุ์ปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้อยู ่ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้แสวงหาไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ ดูสิดูนํ้ าใจของคน ถา้ใจของเรา เห็นไหม ใจ
ของเราอยากพึ่ง อยากหาธรรมะ อยากหาส่ิงท่ีพน้ทุกข์ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เป็นพระโพธิสัตว ์ น่ีเป็นพระโพธิสัตวพ์ยายาม
แสวงหา พยายามสร้างคุณงามความดีมหาศาลเลย ส่ิงท่ีสร้างคุณงามความดีมหาศาลขนาดไหน 
เวลาเกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ มนัยงัมีความทุกข ์ ความทุกขเ์พราะส่ิงใด ความทุกขเ์พราะส่ิงท่ี
มนัเป็นโลกไง ส่ิงท่ีเป็นโลก คือส่ิงน้ีโลกพร่องอยูเ่ป็นนิจ ส่ิงท่ีมนัพร่องอยูน่ั้นทุกอยา่งสมบรูณ์ 
ความเป็นอยูท่างโลกสมบรูณ์มาก แต่หวัใจมนัเร่าร้อน เร่าร้อนเพราะอะไร เพราะปรารถนา
โพธิญาณ ปรารถนาโพธิญาณ 

เวลายอ้นอดีตชาติไป พอเป็นพระเวสสันดร ส่ิงท่ีเป็นพระเวสสันดร น่ีเสียสละต่างๆ 
เสียสละมา เสียสละเพื่อส่ิงใด? เสียสละเพราะโพธิญาณอนัน้ีไง เสียสละเพื่อส่ิงท่ีแสวงหา ส่ิงท่ีมนั
จะพน้จากทุกขไ์ปน่ีไง แสวงหาส่ิงนั้นมา น่ีเสียสละมาเพื่อแสวงหาโพธิญาณ เวลาเกิดมาเป็น
เจา้ชายสิทธตัถะ เห็นไหม น่ีอุดมสมบรูณ์ทางโลก อุดมสมบรูณ์ทางโลก แต่ทางธรรมล่ะ 

ทางธรรม เห็นไหม ไปเท่ียวสวน เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย เราก็ตอ้งเป็นเช่นน้ี
ดว้ยหรือ เราก็ตอ้งเป็นเช่นน้ีดว้ยหรือ น่ีมนัตอ้งมีฝ่ังตรงขา้ม มนัตอ้งมีฝ่ังตรงขา้มแต่มนัยงัไม่มี 
มนัตอ้งมีฝ่ังตรงขา้มแลว้มนัอยูท่ี่ไหนล่ะ มนัมีฝ่ังตรงขา้ม เห็นไหม เห็นนกับวช น่ีเราตอ้งทาํอยา่ง
น้ี 
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เวลาออกแสวงหา ออกจากราชวงัไปแสวงหา ส่ิงท่ีแสวงหาน่ีแสวงหาส่ิงท่ีไม่มีๆ กาํลงั
แสวงหาอยูไ่ปศึกษากบัใคร ศึกษากบัใครเขาก็สอนทางวิชาการของเขา ส่ิงท่ีเป็นวิชาการของเขา
มนัก็เป็นทางท่ีไม่ถูกตอ้ง ทางท่ีไม่ถูกตอ้งมนัชาํระกิเลสไม่ได ้ แต่เขาบอกส่ิงนั้นเป็นธรรมของเขา 
เขาปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหนัตน์ะ เขาปฏิญาณตนเป็นศาสดาต่างๆ แต่องค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไม่เช่ือเขา ไม่เช่ือเขา เห็นไหม น่ีส่ิงท่ีไม่เช่ือเขา แลว้ไปทุกรกิริยา เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้กลั้นลมหายใจจนสลบถึง ๓ หน อดอาหารจนขนเน่า ขนร่วงหมด ทาํ
ส่ิงนั้นเพราะเหตุใด เพราะมนัยงัไม่มีใครบอก มนัไม่มีใครบอก  

ในเม่ือไม่มีใครบอกไม่มีใครสอน เวลาเขาสอนเขาก็สอนไปในทางความเช่ือของเขา สอน
ไปในทางท่ีศาสดาเขาสอนกนัอยูน่ั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปเรียนกบัเขาแลว้ เขา
บอกว่าส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ แต่ส่ิงท่ีเป็นธรรม ทุกข ์สุขในใจน่ีเรารู้ ความท่ีมนัหมกัหมมในใจน่ีเรารู้ 
มนัไม่ใช่ มนัไม่ใช่คือว่ามนัถอดถอนส่ิงใดท่ีมนัฝังใจเราไม่ได ้ มนัถอดถอนส่ิงใดท่ีปักเสียบใน
หวัใจเราไม่ได ้มนัจะเป็นธรรมไปไดอ้ยา่งไร แต่ในเม่ือวุฒิภาวะของเขา เขาเช่ือกนัก็เร่ืองของเขา 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไปศึกษากบัเขา แลว้มาประพฤติปฏิบติัเอง เวลาอด
อาหาร เพราะว่า ถา้ทุกขม์นัอยูก่บัเรา เราอยูท่ี่ไหนล่ะ? เราก็อยูท่ี่ตวัตนของเรา ถา้ตวัตนของเราทาํ
อยา่งไรล่ะ เราก็พยายามจะกดดนัตวัเราเอง เห็นไหม กดดนัตวัเราเอง เราจบัตน้ชนปลายไม่ถูก 
แลว้ปัญจวคัคียอุ์ปัฏฐากอยู ่คาํว่า “อุปัฏฐากอยู”่ ดูแลอยูต่ลอดเวลา ดูแลตลอดเวลา  

ความคิดถึง คิดถึงหวัใจสิ คิดถึงหวัใจของผูท่ี้แสวงหา ส่ิงท่ีไดธ้รรมน้ีมา ไดธ้รรมน้ีมา กว่า
จะไดค้วามเป็นจริงมา แสวงหาทางไหน ถึงท่ีสุดแลว้มนัไปไม่ได ้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้ตอ้งกลบัมาระลึกถึงเวลาเป็นราชกุมาร เวลาเป็นราชกุมาร คิดถึงโคนตน้หวา้นั้น กาํหนดลม
หายใจเขา้และลมหายใจออกใหมี้สติสัมปชญัญะพร้อม เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้
ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตวม์า ไดแ้สวงหามา ไดท้าํมา น่ีทศชาติ ๑๐ ชาติท่ีเร่งความเพียรมา ทาน
บารมี ศีลบารมี เนกขมัมบารมี อธิษฐานบารมี น่ีพร้อม พร้อมทุกอยา่ง 

ฉะนั้น เวลาบุญกุศลอนันั้น เวลาพระเจา้สุทโธทนะออกไปทาํแรกนาขวญั เอาราชกุมารไป
ทิง้ไวท่ี้โคนตน้หวา้ น่ีดว้ยบุญกุศล ในเม่ือผูใ้หญ่เขาไปทาํงานกนั เราก็กาํหนดลมหายใจดว้ยความ
สงบระงบัของเรา ส่ิงท่ีกาํหนดลมหายใจเขา้และลมหายใจออกพร้อมกบัมีสติ ทั้งๆ ท่ีเป็นราช
กุมาร ยงัเป็นเดก็อยูน่ะ แต่ดว้ยบุญดว้ยกุศล พอดว้ยบุญกุศล ส่ิงนั้นมนัฝังใจๆ ไง เวลาไปศึกษากบั
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เจา้ลิทธิต่างๆ มาทั้งหมดแลว้มนัไม่มีทางออก น่ีคนสอนขนาดไหนก็สอนไปไม่ได ้ เพราะส่ิงน้ีมนั
ไม่มี ธรรมะยงัไม่มี ปัญจวคัคียก์็อุปัฏฐากอยู ่ดูแลอยู ่รักษาอยู ่ละลา้ละลงัๆ นะ 

เราทาํงาน เห็นไหม ถา้เราทาํงานไม่เป็น เราหลงทาง เราไปไม่ถูก น่ีจิตใจเราเป็นแบบใด 
คิดถึงความรู้สึกสิ จิตใจท่ีมนัละลา้ละลงั จิตใจท่ีไม่มีทางออก แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ก็มีหลกัเกณฑ ์ พยายามแสวงหา พยายามกระทาํอยู ่ ถึงท่ีสุด ตดัสินใจไง ตดัสินใจ ในเม่ือไป
ทดสอบกบัเขามาหมดแลว้ไม่มีทางไป ฉะนั้น ตอ้งกลบัมาคน้ถึงตวัเอง คิดถึงโคนตน้หวา้นั้น 
คิดถึงอารมณ์อยา่งนั้น แลว้กาํหนดลมหายใจเขา้และลมหายใจออก คิดถึงลมหายใจเขา้และลม
หายใจออกนะ จนจิตสงบระงบัมา เห็นไหม ตั้งแต่ปฐมยาม ตั้งแต่มชัฌิมยาม ปัจฉิมยาม 

ส่ิงท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเพราะฝึกฝน ถา้ธรรมะยงัไม่มีแลว้เอาธรรมะมาจากไหนล่ะ ใน
เม่ือมนัไม่มีขอ้เทจ็จริงข้ึนมามนัเป็นอยา่งไร ธรรมะมนัจะลอยจากฟ้ามนักไ็ม่มี ส่ิงท่ีเราเกิดมาเกิด
มากบัโลก เกิดมาจากพระนางสิริมหามายา เกิดมาจากพระเจา้สุทโธทนะ เกิดมาจากพ่อ จากแม่ ถา้
เกิดมาจากพ่อจากแม่ เห็นไหม ดสิูเวลาเป็นพ่อเป็นแม่ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็ตอ้ง
อธิษฐานมา เพราะไดอ้ธิษฐานว่าอยากเป็นพ่อหรือแม่ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ก็ตอ้ง
สร้างบุญญาธิการมา เวลาสร้างบุญญาธิการมา น่ีมาเกิดกบัพ่อกบัแม่ เวลาเกิดข้ึนมาแลว้เป็นเจา้ชาย
สิทธตัถะ น่ีส่ิงท่ีเกิดมา เกิดมาดว้ยอาํนาจวาสนา เกิดมาดว้ยบุญกุศลทั้งนั้นนะ ขนาดบุญกุศล แต่
ในเม่ือยงัไม่มีสัจธรรม ไม่มีสัจธรรม ส่ิงนั้นมนัยงัไม่มีหลกัมีเกณฑ ์

น่ีไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ ทั้งๆ ท่ีมีอาํนาจวาสนามาทั้งนั้น แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้จะมาตรัสรู้เองโดยชอบ น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไดส้ร้างบุญญาธิการมา ๔ อสงไขย 
๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ในเม่ือพิจารณาของท่านเอง พิจารณาของท่านเองจนถึงท่ีสุด น่ีอาสวกัขย
ญาณทาํลายอวิชชาในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไป ขณะท่ีทาํลายอวิชชาในใจ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีพระอรหนัต ์ น่ีศาสดา น่ีผูรู้้จริง เห็นไหม เทวดา อินทร์ 
พรหมนะอนุโมทนา 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเสวยวมุิตติสุข ดูสิท่ีว่าพญานาคมา
แผพ่งัพาน ส่ิงท่ีใหอ้งคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไดเ้สวยวิมุตติสุข น่ีทุกคนแสวงหา ทุกคน
ตอ้งการเอาบุญทั้งนั้นแหละ ส่ิงท่ีไดบุ้ญกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีเวลาเทศน์ธมัมจกัฯ 
เทวดาส่งข่าวเป็นชั้นๆๆ ข้ึนไป เทวดา อินทร์ พรหมส่งข่าวเป็นชั้นๆ ข้ึนไป บดัน้ีจกัรไดเ้คล่ือน
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แลว้ บดัน้ีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะประกาศ
ธรรม 

ถา้ประกาศธรรม น่ีสัจจะความจริง เห็นไหม ธรรมะท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ ธรรมะท่ีเตม็บาท 
ธรรมะท่ีมีคุณค่า ถา้ธรรมท่ีมีคุณค่า เราเกิดมาเป็นชาวพุทธ เราเกิดมาเป็นชาวพุทธนะ ดูสิเราเกิด
มามีพ่อมีแม่ พ่อแม่ปู่ ยา่ตายายของเราก็นบัถือศาสนา ถา้พ่อแม่ปู่ ยา่ตายายของเรานบัถือศาสนา น่ี
มนัตกทอดมาเป็นรุ่นๆ แลว้เราเกิดมาเป็นชาวพุทธ เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา ถา้พบ
พระพุทธศาสนา น่ีเราจะมีสติปัญญามากนอ้ยแค่ไหนท่ีเราจะคน้ควา้ เราจะหาคุณงามความจริง
ของเราข้ึนมาในหวัใจของเรา ถา้มนัคน้ควา้ในหวัใจของเรา น่ีหลกัเกณฑไ์ง  

ถา้หลกัเกณฑ ์ เห็นไหม สมยัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เผยแผธ่รรม พระอรหนัตม์ากมายมหาศาล พระอรหนัตเ์ตม็ไปหมดเลย เพราะ
สหชาติไง แลว้เวลาเผยแผธ่รรมมาเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา น่ีถึงคราวไง เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการไวใ้นพระไตรปิฎกนะ 

“ศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง ก่ึงพุทธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง” 

ศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง เห็นไหม เวลาท่ีสมยัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เผยแผ่
ธรรม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มีอาํนาจวาสนามากท่ีสุด “ในบรรดาสัตว ์ ๒ เทา้ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด” คาํว่า “ประเสริฐท่ีสุด” น่ีเผยแผธ่รรมมาก็มาจากองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ แต่กาลเวลามนัหมุนเวียนไปๆ น่ีเวลาก่ึงพุทธกาลศาสนาจะเจริญอีก
หนหน่ึง มีครูมีอาจารยข์องเราไง 

เวลาครูบาอาจารยข์องเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาครูบาอาจารยข์องเรามีคุณธรรมข้ึนมา
ในหวัใจ เห็นไหม ถา้มีคุณธรรมในหวัใจ ส่ิงท่ีทาํใหเ้ราเช่ือมัน่กนั เราถึงเช่ือมัน่ว่าในการประพฤติ
ปฏิบติั มรรคผลมนัมีจริง ถา้มรรคผลมนัมีจริง มรรคผลมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ? มรรคผลมนัก็อยูท่ี่ทุกข์
อยูท่ี่ไหน มรรคผลจะอยูท่ี่นัน่ล่ะ มรรคผลจะไปแกไ้ขทุกขน์ัน่แหละ ทุกขใ์นสมยัพุทธกาล ทุกข์
ในสมยัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ทุกขม์นัก็เป็นแบบน้ี เพียงแต่ว่าสังคม เพราะว่าสังคมมนั
แตกต่างกนัเท่านั้นเอง 
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ในปัจจุบนัน้ีสังคมเจริญ น่ีว่าโลกเจริญๆ แต่หวัใจทุกดวงใจมนัก็เร่าร้อนเหมือนกนั แต่
สมยัท่ีก่อนองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ธรรมะมนัไม่มี แสวงหากนั แสวงหามาแลว้ ส่ิงท่ี
แสวงหา ส่ิงท่ีไม่มี แต่ดว้ยอาํนาจวาสนาบารมีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้วางธรรมและวินยัน้ีไว ้

เวลาเราเกิดมาในปัจจุบนัน้ี เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา ศาสนาท่ีมีสัจจะความจริง ถา้
สัจจะความจริง เห็นไหม ดูสิคนเช่ือถือไดม้ากนอ้ยขนาดไหน เวลาคนเขาเช่ือกนัทางโลก ความ
เช่ือทางโลกของเขา ถา้เช่ือทางโลกของเขา น่ีเวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านออกเผยแผธ่รรม 
ในภาคอีสานทั้งภาคอีสานเขายงัถือผขีองเขา ทั้งท่ีเกิดมาเป็นชาวพุทธพบพระพุทธศาสนาก็ว่าเป็น
ชาวพุทธเหมือนกนั แต่เขายงัถือผถืีอสางของเขา น่ีความเช่ือของเขา เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่
ท่านมีอาํนาจวาสนาของท่าน กองทพัธรรมมนัไดไ้ปแกไ้ขความเช่ือของเขา ไดแ้กไ้ขความเช่ือของ
เขาใหเ้ขากลบัมาระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ถา้ระลึกถึงพระธรรม มีแกว้สารพดันึก
เป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยั ถา้มีแกว้สารพดันึกเป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยั ชีวิตเราไม่ตอ้งเดือดร้อนนะ 

ดูสิถา้เราไม่มีหลกัมีเกณฑข์องเรา ไม่มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่งอาศยั เราจะ
เช่ือส่ิงใดล่ะ คนท่ีเขาไม่เช่ือส่ิงใดเลยมนัก็เป็นคนหยาบ คนหยาบ คนทางโลกเขาบอกว่าเขาเกิดมา
ดว้ยความเช่ือของเขา เขาว่าเกิดมาชาติเดียว เขาเกิดมาแลว้เขาแสวงหาส่ิงท่ีจะมาบรรเทาทุกขข์อง
เขา เกิดมาแลว้ตอ้งใหค้วามสุขของเขา เขาก็แสวงหาเอาในชาติน้ี แต่เวลาเรามาศึกษาธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กนั เห็นไหม ชีวิตน้ีมีการเวียนตายเวียนเกิด มนัเป็นผลของวฏัฏะ 
วฏัฏะน่ีเร่ืองผลของกรรม ผลของกรรมมนัทาํใหจิ้ตน้ีเกิดในวฏัฏะ มนัทาํใหจิ้ตน้ีเวียนตายเวียนเกิด
ไง 

ถา้จิตน้ีเวียนตายเวียนเกิด เราเกิดมาเป็นชาวพุทธ เกิดมาเป็นมนุษยพ์บพระพุทธศาสนา ส่ิง
น้ีมีคุณค่า มนัถึงเห็นคุณค่า คุณค่าของใจ คุณค่าของชีวิต ถา้คุณค่าของชีวิต เราใชชี้วิตอยา่งไร ชีวิต
ทางโลกเราใชชี้วิตของเราเพื่อดาํรงชีวิตไว ้ แต่เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาตามความเป็นจริงล่ะ เรา
จะหาสัจจะความจริงของเราล่ะ 

ถา้เราหาสัจจะความจริงของเรา เห็นไหม ถา้เรารักษาใจของเราได ้ เราทาํใจของเรา มี
สัมมาสมาธิ พอใจของเราสงบระงบัข้ึนมา ถา้ใจของเรามีปัญญาข้ึนมา เราสามารถชาํระลา้งกิเลส
ในหวัใจของเราได ้ถา้เราชาํระลา้งหวัใจของเราไดเ้ราจะเห็นคุณค่าไงว่าอริยทรัพย ์อริยทรัพยท่ี์เกิด
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ข้ึนมาจากใจ ท่ีมนัชาํระลา้งกิเลส ท่ีมนัมีคุณค่ามหาศาล กบัทรัพยท์างโลก ทรัพยท์างโลกส่ิงท่ีเรา
แสวงหากนัอยูน้ี่ไงว่าจะมีคุณค่าขนาดไหน เราถึงมาศึกษาธรรมะกนั เราถึงจะประพฤติปฏิบติักนั  

เวลาเราศึกษาธรรมะกนั ถา้ศึกษาธรรมะ ศึกษาดว้ยกิเลสของเขา การศึกษานั้นมนัศึกษา
แลว้มนัลดค่า ธรรมะน่ีลดค่า ลดค่าเพราะเหตุใด ลดค่าเพราะเขามีไง เขามีกิเลสตณัหาความทะยาน
อยากในหวัใจของเขา เวลาศึกษาไปแลว้น่ีมนัลดค่า ลดค่าเพราะมนัไม่มีความจริง ไม่มีสัจจะความ
จริงในส่ิงท่ีเขาศึกษา แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ 

ฉะนั้น เวลาเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา ส่ิงท่ีเราพบข้ึนมา มนัเกิดมาแลว้เราจะมีศรัทธา
ความเช่ือมากนอ้ยขนาดไหน ถา้เรามีความเช่ือมากนอ้ยขนาดไหน เราอยูก่บัสังคมนะ เราอยูก่บั
สังคมชาวพุทธ มีประเพณีวฒันธรรม ส่ิงท่ีมีประเพณีวฒันธรรม ว่าเราจะประพฤติปฏิบติั เราจะ
ประพฤติปฏิบติั 

ทางโลกนะ ธรรมท่ีมนัลดค่าน่ี เราดูทางโลกสิ เวลาทางโลก เวลาเขาคา้ขายกนั เวลาเขาลด
ราคา เห็นไหม เขาลดราคาของเขา ลดราคาเพราะเหตุใด ลดราคาเพราะตอ้งการใหผู้ท่ี้ซ้ือสินคา้
ของเขา เขาจะไดก้าํไรในสินคา้นั้น เขาลดราคา คนชอบสินคา้ น่ีการลดราคา ถา้เราซ้ือสินคา้เตม็
ราคา เราเคยซ้ือสินคา้ใชส้อยอยา่งนั้น ถา้เขาลดราคาเราก็อยากได ้ ถา้เราอยากไดอ้ยา่งนั้น ส่ิงนั้น
เขาลดราคา เห็นไหม ถา้ลดราคาแลว้ 

ในการประพฤติปฏิบติั ในการปฏิบติัทางโลก ปฏิบติัทางโลก โลกท่ีเขาปฏิบติักนัทางโลก 
เขาพยายามส่งเสริมว่าส่ิงท่ีปฏิบติัแลว้มนัจะไดผ้ลๆ ไง ถา้ไดผ้ล เห็นไหม เขาลดราคาของเขา การ
ปฏิบติัมนัจะง่ายของเขา ต่างๆ น่ีเขาลดราคาของเขา ลดราคาแลว้ยงัสะสมแตม้ สะสมแตม้เสร็จ
แลว้เขายงัมีการจบัฉลาก เขายงัมีรางวลัมาล่อ ล่อเพราะเหตุใด ล่อเพราะว่าส่ิงนั้นปฏิบติัแลว้มนัจะ
ไดผ้ลๆ ไง 

ถา้สินคา้มนัลดราคา น่ีถา้มนัเตม็จาํนวน เตม็ราคาของเขา อนันั้นเราก็เคยซ้ือ เคยใช ้ เคย
สอยมาเหมือนกนั แต่เวลาเขาลดราคาข้ึนมาน่ีมนัแตกต่างแลว้ เห็นไหม เพราะเราตอ้งใชเ้งิน
จาํนวนนอ้ยกว่า แต่เราไดสิ้นคา้นั้นมา แต่ดูสิเขาสะสมแตม้ของเขา ใครสะสมแตม้ไดม้ากเท่าไร 
เขายงัไปแลกสินคา้ไดอี้ก 
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ฉะนั้น ในเม่ือสังคมท่ีเขาเช่ือถือกนัแบบนั้น สังคมเขาเช่ือกนัแบบนั้น ในการปฏิบติั เห็น
ไหม น่ีธรรมะลดค่า ลดค่าเพราะอะไร เพราะมนัเป็นความคิดแบบโลกๆ ไง ถา้โลก โลกเขาคิดกนั
ไดอ้ยา่งนั้น เขาปฏิบติักนัไดอ้ยา่งนั้น เพราะส่ิงนั้นก็เพื่อจะใหเ้ราเช่ือเขา ใหเ้ราประพฤติปฏิบติักบั
เขา 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ นะ เวลาเขาสอนผดิ เขา
สอนไปตามวิชาการของเขา แต่ในเม่ือไม่สามารถชาํระลา้งกิเลสได ้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้ปฏิเสธกบัเจา้ลทัธิต่างๆ มาทั้งหมดน่ะ 

ฉะนั้น เวลาเราเกิดมาพบพุทธศาสนา ศาสนาน้ีมีอยูแ่ลว้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ไปศึกษา ไปประพฤติปฏิบติั ศาสนายงัไม่มี เจา้ลทัธิต่างๆ เขากส็อนของเขาไป เขา
ปฏิญาณตนของเขาว่าเป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั เขาก็เป็นศาสดาเหมือนกนั แต่เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปปฏิบติัฝึกหดัไปกบัเขาแลว้มนัไม่มี มนัไม่มีเพราะมนัไม่มีอริยสัจ มนัไม่
มีสัจจะความจริง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปฏิเสธมาทั้งหมด 

ขณะท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมและวินยัน้ีไว ้ แลว้น่ีก่ึงพุทธกาลศาสนา
จะเจริญอีกหนหน่ึง หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบติัของท่าน ท่านส้ินกิเลสของท่าน
ไป ท่านวางขอ้วตัรปฏิบติัไวใ้หเ้ป็นสัจจะความจริง ใหเ้ราประพฤติปฏิบติักนั น้ีเวลาเราประพฤติ
ปฏิบติักนั สังคมกาํลงัปฏิบติัดว้ยความพอใจของสังคม ปฏิบติัแบบโลก ปฏิบติัพอเป็นพิธี ส่ิงท่ี
ปฏิบติัพอเป็นพิธี เขาบอกว่าเขาปฏิบติัแลว้เขาจะบรรลุธรรมได ้ เขาปฏิบติัธรรมได ้ เขาจะบรรลุ
ธรรมได ้ส่ิงท่ีว่าเขาทาํสะดวกสบายของเขา 

น่ีถา้ศาสนาไม่มี ส่ิงท่ีไม่มี เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไปศึกษาน่ีมนัไม่มี 
แต่ในปัจจุบนัน้ีศาสนามนัมี ถา้ศาสนามนัมี มนัมีท่ีไหนล่ะ? มนัมีท่ีอริยสัจ น่ีทุกข ์ สมุทยั นิโรธ 
มรรค มนัมีมรรค ๘ มนัมีต่างๆ ท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมและวินยัน้ีไว ้เวลาเรา
ปฏิบติั เราไปลดักนัเอง เราไปลดค่ากนัเอง เราไปแจกไปแถมกนัเอง ถา้เราจะไปแจกไปแถม น่ี
ปฏิบติัธรรมดว้ยการแจกการแถมมนัจะเป็นความจริงข้ึนมาไหมล่ะ เพราะเราลดค่า  

พอลดค่าข้ึนมา ในทางธุรกิจของเขา เขาลดข้ึนมา เขาลดราคาสินคา้ เขาสะสมแตม้ เขามี
การแจกต่างๆ นั้นของเขาตอ้งการขายสินคา้ของเขา แต่สัจธรรม ธรรมะมนัจะลดค่ากนัไดไ้หมล่ะ? 
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มนัลดค่าไม่ได ้ ถา้มนัลดค่ามนัก็ไม่เป็นความจริงน่ะสิ ถา้มนัลดค่านะ แต่เขาก็ลดกนั เขาลดกนั
เพราะอะไร น่ีทั้งๆ ท่ีศาสนามนัมีนะ 

แต่พวกเราเกิดมาเป็นชาวพุทธ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา น่ีแสดงว่าเป็นคนท่ีมีบุญกุศล 
ในเม่ือเป็นคนท่ีมีบุญกุศล ทาํไมมนัไม่มีสติปัญญา ถา้มีสติปัญญา เราปฏิบติัข้ึนมา เราทาํความจริง
ของเราข้ึนมา ถา้มนัมีคุณค่าตามความเป็นจริงมนัถึงจะเป็นความจริง ถา้มนัไม่มีเหตุมีผลตามความ
เป็นจริง น่ีมนัเป็นสัญญาอารมณ์ เป็นการคาดเป็นการหมาย 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พดูไวใ้นธรรมนะ “ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม” 

ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม แต่ถา้ผูใ้ดปฏิบติัธรรมดว้ยการคาด การหมาย การดน้ 
การเดา มนัก็ไดรั้บผลอยา่งนั้นแหละ ไดรั้บผลของการคาด การเดา การดน้ แต่มนัไม่เป็นความจริง 
นั้นเพราะธรรมะลดค่า ส่ิงท่ีลดค่าข้ึนมานะ ทีน้ีเวลาเราศึกษา ศึกษาทางโลกมนัมีปริยติักบัปฏิบติั 
เวลาศึกษาทางโลกข้ึนมา ศึกษาข้ึนมามนักล็ดค่าตวัมนัเอง ลดค่าตวัเองเพราะเหตุใด ลดค่าเพราะ
เราเอากิเลสตณัหาความทะยานอยากไปศึกษาธรรม  

คนเกิดมาน่ีเรามีอวิชชาถึงไดพ้าเกิด น่ีปฏิสนธิวิญญาณมนัมีอวิชชา เพราะมนัไม่รู้ตวัมนั 
ไม่รู้ตวัมนั มนัถึงไดเ้วียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะ แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ น่ีอาส
วกัขยญาณทาํลายอวิชชา พอทาํลายอวิชชา จิตน้ีเบิกบาน จิตน้ีแจ่มแจง้ น่ีธรรมธาตุอนัน้ีมนัสว่าง
ไสว ธรรมธาตุอนัน้ีมนัวิมุตติสุข มนัไม่มีอวิชชา ถา้ไม่มีอวิชชา น่ีคือสัจธรรม คือสัจจะความจริง 
ถา้สัจจะความจริง สัจจะความจริงมาจากความบริสุทธ์ิผดุผอ่งในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้วางธรรมและวินยัน้ีไว ้

แต่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธ น่ีเราเกิดมาเป็นชาวพุทธ เรามีอาํนาจวาสนาเราถึงเกิดเป็นมนุษย ์
การเกิดเป็นมนุษยน้ี์เป็นอริยทรัพย ์ อริยทรัพยเ์พราะมีดวงจิตน้ีมาปฏิสนธิเกิดเป็นมนุษย ์ น่ีเป็น
อริยทรัพย ์ อริยทรัพยเ์พราะเหตุใด อริยทรัพยเ์พราะเกิดมาเป็นมนุษยม์นัมีโอกาสในการประพฤติ
ปฏิบติั แลว้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาน่ีเป็นอริยทรัพย ์

น้ีเวลาเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ น่ีการเกิดเกิดจากอวิชชา 
พอการเกิดจากอวิชชา เรามีอวิชชา เรามีกิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจของเรา เราศึกษา
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ดว้ยความท่ีว่าเรา
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ศึกษาธรรมเพื่อเป็นสมบติัของเรา พอศึกษามา น่ีสมบติัของเรา แต่มนัมีกิเลส มีตณัหาความทะยาน
อยาก น่ีไงมนัลดค่าตรงน้ีไง 

ถา้ลดค่า น่ีเราไดศ้พัทม์า เราศึกษาทางวิชาการมา เราขยายความได ้ เรายอ่ความได ้ เราทาํ
ทุกอยา่งได ้ แต่เราไม่รู้ขอ้เทจ็จริง เหมือนมดแดงเฝ้าพวงมะม่วง เพราะมดแดงมนัเฝ้าพวงมะม่วง 
จากผลมะม่วง มนัไต่วนรอบอยูผ่ลมะม่วงนั้น การศึกษาของเราก็เหมือนกนั เราศึกษาธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เหมือนมดแดงเฝ้าพวงมะม่วง เพราะเวลาศึกษาข้ึนมาศึกษาดว้ย
จิต ศึกษามาดว้ยสัญญา เห็นไหม สัญญา สังขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง น่ีศึกษาส่ิงนั้นมา 
แต่เวลาส่ิงท่ีศึกษามนัเป็นสัญญาอารมณ์ทั้งนั้น แลว้มะม่วงมนัคืออะไรล่ะ น่ีมะม่วงมนัคืออะไร? 
มะม่วงมนัคือตวัจิต ตวัปฏิสนธิจิตไง ส่ิงท่ีความรู้ ความเห็นต่างๆ มนัเป็นเปลือกทั้งนั้น มนัไม่
ชาํระลา้งกิเลสเลย เห็นไหม น่ีลดค่า ลดค่าไปคร่ึงหน่ึงเลยนะ 

ส่ิงท่ีลดค่า ลดค่าเพราะเรามีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เรามีอวิชชาโดยจิตใตส้าํนึก แต่
ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาน่ีมนัเป็นปริยติั ปริยติัน้ีเขาศึกษามาเพื่อให้
ปฏิบติั เห็นไหม ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาแลว้
ตอ้งประพฤติปฏิบติั การประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ปฏิบติัเพื่อใหเ้ป็นสมบติัของเรา  

น่ีเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ออกจากราชวงัมา เห็นไหม ละลา้ละลงั ละลา้ละลงั
นะ ปัญจวคัคียอุ์ปัฏฐากอยู ่ ๖ ปี ธรรมะยงัไม่มี น่ีมนัทุกข ์ มนัยาก มนัเร่า มนัร้อน จิตใจน้ีมีแต่
ความวิตกกงัวล เวลาบรรลุธรรมข้ึนมา เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมา น่ีเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้เสวยวิมุตติสุข แลว้วางธรรมวินยั ธรรมวินยั ส่ิงท่ีสัจจะความจริง สัจจะความจริง เพราะองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้รู้แจง้โลกนอกและโลกใน 

โลกนอก เห็นไหม โลกน้ีเป็นอจินไตย อจินไตย ๔ พุทธวิสัย เร่ืองฌาน เร่ืองกรรม เร่ือง
โลก โลกนอก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้อนาคตงัสญาณรู้ เห็นไหม ก่ึงพุทธกาลศาสนาจะ
เจริญอีกหนหน่ึง แลว้เราเกิดยคุไหนล่ะ? เราเกิดยคุก่ึงพุทธกาล เราเกิดมา เราเกิดมามีหลวงปู่ เสาร์ 
หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบติัของท่านมา แลว้วางธรรมวินยัน้ีไว ้ น้ีเป็นสมบติัท่ีเราจะเอาส่ิงท่ี
เป็นอริยทรัพยเ์ขา้มาสู่ใจเรา 

ถา้เราเกิดมา น่ีโลกนอก แลว้โลกในล่ะ โลกในคือโลกทศัน์ โลกในคือกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก เวลาโลกในเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยาก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
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กาํจดัดว้ยอาสวกัขยญาณ ทาํลายอวิชชาในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้หมดแลว้ แลว้
วางธรรมๆ ก็วางธรรมเร่ืองอาสวกัขยญาณ เร่ืองธรรม เร่ืองอริยสัจ เร่ืองสัจจะความจริงใหเ้รา
ศึกษา 

พอเราศึกษาข้ึนมา เห็นไหม น่ีส่ิงท่ีมีอยู ่ ส่ิงท่ีมีอยู ่ แต่เรามีอวิชชา เรามีอวิชชา เรามีความ
ไม่รู้อยู ่ เราศึกษามาขนาดไหนมนัก็เป็นปริยติั มนัเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
มนัยงัไม่เป็นธรรมของเรา ถา้เราศึกษามาแลว้ น่ีปริยติัใหป้ฏิบติั เวลาเราปฏิบติัล่ะ คนปฏิบติัน่ี
อยากนะ เวลาคนปฏิบติัมีกิเลสไหม? มี ถา้คนปฏิบติัมีกิเลส ส่ิงท่ีเป็นกิเลสมนัลดค่า 

ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ปริยติัน่ีรู้มาหมด ขยายความก็ได ้ ยอ่
ความก็ได ้ ทาํส่ิงใดก็ได ้ เขา้ใจธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้หมดเลย แต่ธรรมของ
ตวัเองไม่มี ถา้ธรรมของตวัเองมี เราจะตอ้งทาํความสงบของใจเขา้มา เพราะหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่
มัน่ท่านประพฤติปฏิบติัของท่านมา ท่านใหท้าํความสงบของใจเขา้มา ส่ิงท่ีจะทาํความสงบของใจ
เขา้มา คนเราในเม่ือมีความเดือดร้อน จิตใจมนัจะสงบไหม  

ดูสิเวลาท่านจะฝึกพระข้ึนมานะ พระน่ีตอ้งไปเป็นปะขาวก่อน เวลาเป็นปะขาวก่อน น่ี
ฝึกหดั ฝึกจริต ฝึกนิสัย ถา้ฝึกหดั ฝึกจริต ฝึกนิสัยข้ึนมา ถา้ฝึกหดัมาจนมีขอ้วตัรปฏิบติั ฝึกหดัมา 
จนการเหยยีด การคู ้ การยา่ง การต่างๆ ใหมี้สติ ถา้มีสติข้ึนมา แลว้ถา้ผูท่ี้มีสติพร้อมจาก
สติสัมปชญัญะ แลว้มากาํหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธ มนัจะเขา้มาสู่ความสงบไดง่้ายข้ึนไหม  

ถา้คนเรามนัหยาบ คนเราใชชี้วิตปกติ คนเราทุกคนน่ีอวิชชาแลว้แต่ธาตุ จริตนิสัย ถา้จริต
นิสัยของคน ความรู้สึกนึกคิดของคนมนัแตกต่างกนั ถา้ความรู้สึกนึกคิดของคนแตกต่างกนั ส่ิงท่ี
มนัจะเขา้มาสู่ความสงบ น่ีไงมนัก็ไปลดค่าของธรรมไง ลดค่าของธรรมเพราะตอ้งการทาํตาม
ความประสงคข์องตน ถา้ทาํตามความประสงคข์องตน มนัถูกใจไง แต่ไม่ถกูธรรม มนัถูกใจ ถา้
กิเลสมนัหนามนัก็วา่ทาํตามความพอใจของมนั 

แต่เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านวางขอ้วตัรไวใ้หฝึ้กหดั การฝึกหดัอยา่งนั้นก็คือการ
ฝึกหดัจิตน่ีแหละ การฝึกหดัจิตเพราะจิตมนัอยูก่บัเรา น่ีเราคิด จิตมนัก็คิด เราทาํ จิตมนัก็ทาํ ถา้เรา
สงบ เราอยูใ่นขอ้วตัรปฏิบติั จิตมนัก็ไดรั้บการควบคุมดูแล ถา้จิตมนัไดรั้บการควบคุมดูแล เห็น
ไหม เรามีสาํนึก เรามีความสาํนึกว่าเราอยากจะชาํระลา้งกิเลส เราอยากจะต่อสู้กบักิเลส เรา
อยากจะมีธรรมาวุธ เราอยากมีสัจธรรม ถา้เรามีความอยากอยา่งนั้นเราก็ฝึกหดัมา ฝึกหดัมา ถา้มนั
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มีความฝึกหดัมาจนเป็นจริตเป็นนิสัย ใหมี้ขอ้วตัรปฏิบติั ใหไ้ดนิ้สัย พอไดนิ้สัยข้ึนมา ส่ิงน้ีน่ีหลวง
ปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านฝึกหดัอยา่งนั้น 

พอฝึกหดัอยา่งนั้นท่านบอกว่าใหท้าํความสงบของใจเขา้มา ดาํรงชีวิตอยูน่ี่ กาํหนดพุทโธ 
พุทโธใหจิ้ตสงบเขา้มา ถา้จิตมนัสงบระงบัได ้ ถา้จิตมนัสงบระงบัไดม้นัก็จะเห็นสัจจะ ถา้จิตสงบ
ไดน่ี้มนัมีเคร่ืองยนืยนัไง มนัเป็นปัจจตัตงัไง ถา้จิตใจมนัมีหลกัมีเกณฑ ์ แลว้ออกฝึกหดัใชปั้ญญา 
ถา้ออกฝึกหดัใชปั้ญญา 

“ทาํไมจะตอ้งใชปั้ญญาอีกล่ะ ในเม่ือเราศึกษาขอ้วตัรปฏิบติัมนัก็เป็นปัญญาแลว้ ในเม่ือเรา
ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มามนัก็เป็นปัญญาทั้งนั้นแหละ” 

น่ีไงมนัเป็นสัญญา สัญญาเพราะอะไร เพราะเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ ปัญญาอยา่งน้ีมนัเป็นปัญญาแบบมดแดงเฝ้าพวงมะม่วง มนัไม่ใช่มนุษยไ์ง มนุษย ์ เห็นไหม 
สวนมะม่วงเป็นของเรา เราอยากกินอยากใชเ้ราก็เดด็ เราก็เอามะม่วงมากินมาใช ้กินกไ็ด ้เอาไปซ้ือ
ขายก็ได ้ เพราะมนัเป็นสมบติัของเราไง แต่มดแดงมนัไม่มีสิทธ์ิ ไม่ใช่ของเขา เขาคิดของเขาเองว่า
เป็นของเขา แต่มนัไม่เป็นของเขา 

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้มา มนัเป็นธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัไม่ใช่ของเรา แลว้ถา้จะเป็นของเราล่ะ ถา้จะเป็นของเรา 
เห็นไหม เพราะเรามีกิเลส เพราะเรามีอวิชชา เพราะเรามีความไม่รู้ มนัถึงลดค่าลง ลดค่าความเป็น
จริงอนันั้นลงคร่ึงหน่ึงว่าเป็นความประสงคข์องตน เป็นความถูกใจของตน เป็นความรู้ความเห็น
ของตน ฉะนั้น ส่ิงน้ีไม่ใช่สมบติัของเรา 

คนเรานะ ถา้เราไม่มัน่ใจตวัเราเอง เรามีแต่ความวิตกกงัวลในใจของเราเอง เราทาํส่ิงใดมนั
จะประสบความสาํเร็จหรือไม่ แต่ถา้เรามีความมัน่ใจตวัเราเองนะ ใช่ เราเป็นปุถุชน เราเป็นคน
หนา เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เราเกิดมาทางโลก ถา้เราเกิดมาทางโลก แต่เราอยากจะประพฤติปฏิบติั 
ถา้เราอยากจะประพฤติ เห็นไหม น่ีเรามีขอ้วตัรของเรา เรามีขอ้วตัรของเราเพื่อไม่ใหจิ้ตใจมนัแส่
ส่ายไปตามอาํนาจของมนั ถา้จิตใจของเรานะ เราปล่อย เราไม่มีส่ิงใดไปควบคุม เขากไ็ปตามกาํลงั
ของเขานัน่แหละ 
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แต่ถา้เราควบคุม เห็นไหม เวลาพระเราบวชมาเรายงัถือธุดงควตัรอีก บวชมาน่ีบวชเป็น
พระ บวชเป็นพระมนัก็ไม่ไดด้ัง่ใจอยูแ่ลว้ ทาํไมจะตอ้งมาฉนัหนเดียว ทาํไมตอ้งมาอาสนะเดียว 
ทาํไมตอ้งถือผา้ ๓ ผนื...เพราะขดัเกลากิเลสไง น่ีธุดงควตัรเป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลส ธุดงควตัรมนั
ไม่สามารถชาํระกิเลสไดห้รอก มนัเป็นขอ้วตัรปฏิบติั ธุดงควตัร ๑๓ มนัเป็นเคร่ืองดาํเนิน เป็นขอ้
วตัรท่ีเราจะเขา้ไปใหจิ้ตใจมนัมีขอบเขตของมนั 

ถา้มีขอบเขตของมนั น่ีเราก็ดูแลใจของเรา ถา้เราดูแลใจของเรา น่ีดูแลใจของเรา ถา้ใจของ
เรา เราตั้งสติกาํหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธใหกิ้เลสมนัสงบตวัลง ถา้กิเลสมนัสงบตวัลงเราจะมี
คุณค่าข้ึนมา 

จากธรรมะลดค่า มนัดอ้ยค่า ลดค่าไปคร่ึงหน่ึงจากกิเลสตณัหาความทะยานอยากของเรา 
ดว้ยอาํนาจวาสนาท่ีเราเกิดเป็นมนุษยพ์บพุทธศาสนา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ปัญจ
วคัคียเ์กิดมา เห็นไหม ดว้ยความเป็นพระโพธิสัตวด์ว้ย เกิดมาดว้ยคนท่ีมีอาํนาจวาสนาบารมี
มหาศาล แต่ไม่มีสัจธรรม ธรรมะยงัไม่มีใครคน้ควา้มาใหเ้ป็นธรรมวินยั ใหเ้ป็นผูช้ี้ทาง ใหเ้ป็นผูท่ี้
กา้วเดิน องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้กบัปัญจวคัคียร้ื์อคน้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เป็นคนร้ือคน้ แต่ปัญจวคัคียเ์ป็นผูท่ี้อุปัฏฐาก 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา สัจธรรมมนัมีอยูแ่ลว้ ไปเทศน์
ธมัมจกัฯ ใหปั้ญจวคัคียไ์ดเ้ป็นพระโสดาบนั แลว้เทศน์ซํ้ าจนเป็นพระโสดาบนัทั้งหมด แลว้เทศน์
อนตัตลกัขณสูตรจนเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา ส่ิงท่ีเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา น่ีไงความประพฤติปฏิบติั
มนัเป็นการประพฤติปฏิบติัในหวัใจ เห็นไหม น่ีวิถีแห่งจิต 

ถา้วิถีแห่งจิต ความรู้สึกนึกคิดมนัเป็นสัญญาอารมณ์ทั้งนั้นแหละ ความรู้สึกนึกคิดในใจ 
เห็นไหม จิตมนัทาํงานของมนั  ฉะนั้น ในปัจจุบนัน้ี เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัของเรามาเราก็ตอ้ง
ใชว้ิถีแห่งจิต ใชศี้ล สมาธิ ปัญญาจากภายในของเราชาํระลา้งกิเลสของเรา 

การศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้น้ีศึกษาไวเ้ป็นวิชาการ เป็น
เคร่ืองหมายเคร่ืองดาํเนิน แลว้เราปฏิบติัของเรา เราทาํใจของเราใหส้งบเขา้มา แต่เพราะมีกิเลส
ตณัหาความทะยานอยาก การปฏิบติัของเราเลยลุ่มๆ ดอนๆ ขาดตกบกพร่อง ขาดตกบกพร่อง น่ี
มนัลดค่าไปคร่ึงหน่ึง 
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เราพยายามทาํของเรา เราจะเพิ่มค่าใหเ้ตม็จาํนวน ใหธ้รรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้เตม็บาท เตม็จาํนวนนั้น ถา้เตม็บาท เตม็จาํนวนนั้น น่ีศีล ศีลก็ใหเ้ป็นขอ้วตัรปฏิบติั ศีลก็
ใหม้นัสะอาดบริสุทธ์ิ ถา้เราทาํสมาธิของเราข้ึนมา ทาํสมาธิ เห็นไหม เพราะมีศีล เวลาเป็นสมาธิ
ข้ึนมามนัก็เป็นสัมมาสมาธิ 

ถา้ศีล มนัทุศีล ศีลท่ีมนัไม่เป็นความปกติ เวลาทาํสมาธิไดไ้หม? คนท่ีมีจิตเขม้แขง็เขาทาํ
สมาธิของเขาได ้ดูสิ ดูเทวทตัสิ เทวทตัเขาทาํฌานสมาบติัของเขา เวลาเขาทาํฌานสมาบติั เขาเหาะ
เหินเดินฟ้าได ้น่ีเหาะเหินเดินฟ้าเพราะเหตุใด เหาะเหินเดินฟ้าเพราะจิตมนัมีกาํลงัไง สมาบติัทาํให้
จิตมีกาํลงั เขาเหาะเหินเดินฟ้า เขาแปลงร่างต่างๆ ของเขาได ้ ส่ิงนั้นเพราะว่ามีความรู้สึกนึกคิด
แบบนั้น เพราะมีความรู้สึกนึกคิดอยากจะปกครองสงฆ ์อยากจะต่างๆ มนัออกไปเป็นมิจฉาสมาธิ 

แต่ถา้มนัเป็นสัมมาล่ะ สมัมาเพราะมนัมีศีล ศีลมนัคืออะไร? ศีล เห็นไหม ศีล ๒๒๗ ของ
เรา ถา้มีศีล มีการควบคุม ถา้มีศีล เกิดสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิ ถา้เกิดสัมมาสมาธิ ถา้เกิดปัญญา
ข้ึนมา น่ีสัมมาสมาธิท่ีมนัสะอาดบริสุทธ์ิ เกิดปัญญาข้ึนมา ปัญญาอยา่งน้ีมนัจะชาํระลา้งกิเลส 

ทาํไมตอ้งเกิดปัญญาข้ึนมาดว้ยล่ะ? 

เพราะปัญญาอยา่งนั้นเป็นปัญญาของจิตดวงนั้น มนัไม่ใช่ปัญญาของมดแดงเฝ้าพวง
มะม่วง มนัเป็นปัญญาของเจา้ของสวนมะม่วงไง เจา้ของสวนมะม่วงคือวิถีแห่งจิต คือจิตท่ีมนัเกิด
ข้ึนมา จิตท่ีมนัมีความรู้สึกนึกคิดอยูใ่นหวัใจ จิตท่ีมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากครอบงาํมนั
อยูน่่ะ ถา้จิตมนัสงบเขา้มาแลว้ เพราะกิเลสมนัสงบตวัลง พอกิเลสสงบตวัลง เวลาฝึกหดัใชปั้ญญา 
ดูสิในปัจจุบนัน้ีทารกเกิดมาเขาตอ้งฝึกหดัใหท้ารกไดมี้การศึกษา เวลามีการศึกษา เห็นไหม น่ี
อนุบาลก็ฝึกหดัการอ่าน การเขียน ฝึกหดัมา เห็นไหม ฝึกหดัมาเพื่อเป็นพื้นฐานใหมี้การศึกษาทาง
โลกเพื่อเป็นวิชาชีพ 

จิตมนัเกิดมาในวฏัสงสาร มนัเกิดมาดว้ยอาํนาจของอวิชชาความไม่รู้ท่ีมนัครอบงาํอยู ่ เห็น
ไหม มนัครอบงาํอยู ่ทั้งๆ ท่ีมนัมีบุญกุศล จิตท่ีมีบุญกุศล เวลาประพฤติปฏิบติัไปเป็นขิปปาภิญญา 
จะปฏิบติัง่ายรู้ง่าย ถา้จิตท่ีมีบุญกุศลข้ึนมาเกิดดว้ยอาํนาจของบุญ ปฏิภาณไหวพริบท่ีจะมีเชาวน์
ปัญญา 



ธรรมลดค่า ๑๕ 

©2012 www.sa-ngob.com 

จิตท่ีมนัเกิดดว้ยอกุศล จิตท่ีเกิดดว้ยความทุกขค์วามยาก เกิดมาดว้ยบาปอกุศล จิตใจจะ
หยาบชา้ จิตใจจะฝืน จิตใจจะทาํใหจิ้ตใจน้ีมีแต่ความตกตํ่า เห็นไหม น่ีเวลาบุญพาเกิด บาปพาเกิด 
จิตดวงนั้นแหละ จิตดวงนั้นเด๋ียวเกิดดีเกิดร้าย น่ีจิตดวงนั้นแหละ แลว้ในปัจจุบนัน้ีเวลาจิตมนัเกิด
มามนัมีอาํนาจวาสนาของจิตดวงนั้น ถา้ไม่มีอาํนาจวาสนาของจิตดวงนั้น เราจะไม่ศึกษา ไม่
คน้ควา้ ไม่พยายามประพฤติปฏิบติั เพราะในการประพฤติปฏิบติัเป็นการขดัเกลาไง 

เวลาเร่ืองของกิเลสนะ เวลากิเลสน่ี ธรรมะใหไ้ดค่้า อา้งธรรมะ บอกว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ แต่
เวลาประพฤติปฏิบติัแต่ละคร้ังแต่ละคราวน่ีเอารัดเอาเปรียบ เอารัดเอาเปรียบธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เอาแต่ความพอใจของตวั จะทาํส่ิงใดเพื่อใหม้นัเป็นมรรคเป็นผลข้ึนมาดว้ย
ความพอใจของตวั น่ีมนัลดค่า ลดค่าของธรรมไปคร่ึงหน่ึง ลดค่าของธรรมไปโดยใหกิ้เลสตณัหา
ความทะยานอยากเอาส่ิงน้ีไปอา้งอิง 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเวลาประพฤติปฏิบติั ประพฤติปฏิบติัเอาแต่ตามใจตวัไง ลดค่าของธรรม
แลว้มนัจะเป็นสัจจะความจริงข้ึนมาไหม แต่ถา้เรามีสติปัญญาของเรา เราจะทาํตามความเป็นจริง
ของเรา ถา้เราทาํตามความเป็นจริงของเรา น่ีมนัลดค่าในตวัมนัเองอยูแ่ลว้ ลดค่าในตวัมนัเองเพราะ
มนัเป็นความไม่รู้ อวิชชาคือความไม่รู้ไง รู้แบบไม่รู้ รู้แบบลูบๆ คลาํๆ 

ฉะนั้น ถา้เราจะทาํความจริงของเรา เราตอ้งมีสติปัญญาของเรา เรามีสติปัญญาข้ึนมาเม่ือ
ฝึกหดัจิตดวงน้ี ฝึกหดัจิตดวงน้ีใหม้นัมีกาํลงัข้ึนมา เหมือนเดก็ทารก เหมือนกบัเดก็อนุบาล พ่อแม่
ตอ้งใหมี้การศึกษา พ่อแม่ตอ้งพาไปฝึกหดั พ่อแม่ตอ้งฝึกหดัอ่านออกเขียนได ้ทาํข้ึนมาเพื่อจะเป็น
การศึกษา เห็นไหม จิต ถา้มนัมีปฏิภาณมีไหวพริบของเรา ถา้มีการศึกษา มีการทาํความสงบของ
ใจเขา้มา ถา้ใจมนัเขา้ไปสู่ตวัของจิต มนัฝึกหดัใชปั้ญญาๆ ฝึกหดัใชปั้ญญาเร่ืองอะไร? ฝึกหดัใช้
ปัญญาดว้ยภาวนามยปัญญาไง 

ถา้การฝึกหดั ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนกบัจิตน้ีมนัจะเขา้มาชาํระลา้งกิเลสท่ีองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้อาสวกัขยญาณ น่ีวิถีแห่งจิต เพราะวิถีแห่งจิต น่ีมรรคญาณมนัเกิด
จากจิต ดสิูธมัมจกัฯ จิตท่ีมนัหมุน ปัญญาท่ีมนัหมุน หมุนเพราะเหตุใด หมุนเพราะมนัมี
สัมมาสมาธิ หมุนเพราะวถีิแห่งจิตมนัยอ้นกลบัเขา้มา ทวนกระแสกลบัมา ทวนกระแสกลบัมาเพื่อ
ชาํระลา้งกิเลส ชาํระอวิชชาในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ถึงวางธรรมวินยัน้ีไว ้
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แลว้เราไปศึกษากนั ศึกษาโดยความลดค่าของมนั ศึกษาดว้ยความเขา้ใจของเรา ศึกษาดว้ย
กิเลสก็อา้งอิง เห็นไหม ลดค่าของธรรม ลดค่าของธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่
ในความเป็นจริงของเรามนัไม่มีไง เพราะอะไร เพราะกิเลสมนัต่อตา้น กิเลสมนัทาํลาย ทาํลาย
โอกาสของเรา ทั้งๆ ท่ีเป็นนกัปฏิบติั ทั้งๆ ท่ีเราจะประพฤติปฏิบติัอยูน่ี่ แต่กิเลสมนัก็ทาํลายโอกาส
ของเรา 

แต่เพราะเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา เกิดมาร่วมยคุร่วมสมยัองคห์ลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ 
ท่านวางธรรมวินยัของท่าน ท่านประพฤติปฏิบติัของท่านดว้ยประสบการณ์ของท่าน เห็นถูกเห็น
ผดิของท่าน ท่านคอยช้ีนาํๆ ส่งต่อกนัมาจากครูบาอาจารยเ์ป็นรุ่นๆ ต่อมา เห็นไหม ถา้มีความจริง
อยู ่ ความจริงก็คือความจริง วถีิแห่งจิตเวลามนัออก มนัเสวยอารมณ์เขา้ไป โดยภวาสวะ โดยภพ 
โดยจิต แลว้เวลามนัเคล่ือนออกไปมนัเคล่ือนออกไปอยา่งไร 

ถา้จิตของเราไม่สงบ “จิตเห็นอาการของจิต” ถา้จิตมนัไม่สงบมนัจะเห็นกาย เห็นเวทนา 
เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริงอยา่งไร ส่ิงท่ีเรารู้เราเห็นโดยสัญญาอารมณ์มนักเ็ป็นมดแดง
ทั้งนั้นแหละ มนัเป็นปัญญาของมดแดง มนัเป็นปัญญาของกิเลส มนัเป็นปัญญาของการลดค่า มนั
ไม่เป็นปัญญาความเป็นจริง เพราะเราไม่มีสติปัญญาตามความเป็นจริงตามสมควรของมนั  

ตามสมควรนะ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ถา้ใครมีสมาธิท่ีมัน่คงแขง็แรง ถา้มี
สมาธิท่ีมัน่คงแขง็แรง แลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา ฝึกหดัใชปั้ญญาคือภาวนามยปัญญา ใครฝึกหดัใช้
ภาวนามยปัญญามนัทาํใหจิ้ตดวงนั้นเขม้แขง็ข้ึนมา จิตดวงนั้นเขม้แขง็ข้ึนมามนัจะยอ้นกลบัมา
ทาํลายอวิชชา ทาํลายความไม่รู้ในหวัใจของจิตดวงนั้น ถา้ทาํลายความไม่รู้ในหวัใจของจิตดวงนั้น 
น่ีไงส่ิงท่ีทาํ น่ีคุณค่าของมนัเกิดตรงน้ี 

พ่อแม่ยงักล่อมเกล้ียงเล้ียงลกูมาดว้ยความรักความทะนุถนอม ครูบาอาจารยข์องเราท่าน
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา จิตใจของท่านลม้ลุกคลุกคลานมาขนาดไหน ความทุกขค์วามยากในการ
ประพฤติปฏิบติั เห็นไหม ดูสิหนา้ท่ีการงานของเรา เราทาํส่ิงใด ถา้เจา้นายเห็นผลงานของเรา 
เจา้นายเขายอมรับผลงานของเรา เราก็ยงัมีความปล้ืมใจ แต่ในการประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้จิตใจ
ของเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัมีคุณธรรมข้ึนมาในหวัใจ ถา้สัจธรรมอนัน้ีมนัไม่เกิดข้ึนมา 

ส่ิงท่ีสัจธรรม ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค ในเม่ือใครจะชาํระลา้งกิเลส ใครจะทาํส่ิงใดมนั
ตอ้งเขา้สู่อริยสัจอนัน้ี ถา้ทุกขค์วรกาํหนด ทุกขม์นัอยูไ่หน ทุกขค์วรกาํหนด น้ีมนัเป็นอาการของ
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ทุกข ์ มนัเป็นวิบากทั้งนั้นแหละ ชีวิตลุ่มๆ ดอนๆ มนัทุกข ์ มนัยากอยูน่ี่มนัเป็นวิบากของกรรม ถา้
มนัเป็นวิบากของกรรม น่ีมนัเป็นผลของทุกข์ 

มนัเป็นผลของทุกข ์ ทุกขค์วรกาํหนด ทุกขค์วรกาํหนดนะ ดูสิสัมมาสมาธิ น่ีจิตเดิมแทน้ี้
ผอ่งใส ถา้มนัผอ่งใส มนัเศร้าหมองของมนั น่ีมนัทุกขไ์หม? น่ีมนัเร่ิมทุกขต์ั้งแต่ตรงน้ี มนัเร่ิมทุกข์
เพราะมีตวัตน ถา้มนัเร่ิมทุกข ์ เพราะมี ถึงมีทุกข ์ ถา้มนัไม่มีมนัจะทุกขไ์หม เพราะมนัมีของมนัใช่
ไหม แต่เวลามนัคิด มนัเสวยอารมณ์ออกไปแลว้เรากไ็ปวิตกกงัวลกบัวิบากกรรม 

วิบากกรรม แลว้บอกว่าเขา้ใจวิบากกรรม อ๋อ! มนัเป็นเช่นน้ีเอง มนัเป็นเช่นน้ีเอง ก็บอกมนั
ไม่มีกิเลส เพราะมนัเป็นเช่นน้ีเองมนัก็จบใช่ไหม นัน่ล่ะมนัเป็นเช่นน้ีเอง พอเป็นเช่นน้ีเองแลว้ทาํ
อยา่งไรต่อล่ะ น่ีไงมนัเป็นวิบากกรรม มนัไม่ใช่ทุกข ์ ถา้มนัเป็นทุกข ์ ถา้จิตมนัสงบ เห็นไหม จิต
เห็นอาการของจิต ถา้จิตไม่สงบมนัจะเห็นอาการของมนัไดอ้ยา่งไร 

ดูสิ ดูมือเรา เราใส่ถุงมือ ถุงมือมนัอยูก่บัมือเรามนัก็เป็นอนัเดียวกนัใช่ไหม ถอดถุงมือออก 
ถุงมือเป็นเราหรือเปล่า? ถุงมือไม่ใช่มือ มือคือมือ แต่เขาใส่ถุงมือทาํงาน เขาถอดถุงมือออก เขาก็รู้
ว่าถุงมือกบัมือมนัแยกออกจากกนั จิต ตวัจิตก็คือตวัมือ ตวัจิตก็คือตวัของมนั ถุงมือ ถุงมือก็คือ
อาการของมนั ถา้อาการของมนันะ แต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น จิตเราไม่เคยสงบ เราจะรู้ว่าอะไรเป็น
ถุงมือ อะไรเป็นมือ น่ีมนัก็รู้ว่าเป็นอนัเดียวกนัไปหมดน่ะ 

ถา้รู้วา่เป็นอนัเดียวกนัไปหมด น่ีมนัลดค่า ลดค่าเพราะยงัปฏิบติัไม่ได ้ แต่ถา้เราประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมามนัจะเตม็บาทเตม็เตง็ คาํว่า “เตม็บาทเตม็เตง็” ธรรมก็คือธรรม ความจริงก็คือความ
จริง แต่ความจริงท่ีมนัยงัไม่มีข้ึนมามนัเป็นความจริงขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่ไม่
เป็นความจริงของเรา เห็นไหม น่ีธรรมะลดค่าตรงน้ี ธรรมะมนัลดค่า 

เพราะมนัเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีสมบรูณ์ เตม็บาทเตม็เตง็ 
ธรรมะไม่มีการเส่ือม ธรรมะไม่มีการเปล่ียนแปลง สัจจะอนัน้ีไม่มีการเปล่ียนแปลง พระศรีอริย
เมตไตรย องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้อนาคตวงศก์็จะมาตรัสรู้ดว้ยอริยสัจอนัเดียวกนั อริยสัจ 
สัจจะความจริงมนัเป็นแบบน้ี แต่ในเม่ือมนัเป็นแบบน้ี แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมมาสัมพุทธเจา้
ตรัสรู้ข้ึนมาแลว้วางไว ้
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มนัเป็นส่ิงท่ีว่าของเรามีอยู ่ สัจจะมีอยู ่ ทาํไมเราเขา้หาไม่ได ้ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พุทธเจา้ พระอญัญาโกณฑญัญะท่ีแสวงหากนัอยูน่ัน่ สัจจะมนัยงัไม่มี สัจจะ น่ีธรรมะมีอยูโ่ดย
ดั้งเดิม มีอยู ่ แต่คนร้ือคน้ไม่มี คนบอกถึงวิธีการเร่ืองอริยสัจไม่มี น่ีท่านยงัแสวงหาของท่านมา 
แลว้เราเป็นชาวพุทธกนัแท้ๆ  เราไปลดค่าเองดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ดว้ยความพอใจ
ของเรา ปฏิบติัก็ปฏิบติัดว้ยความพอใจ มรรคผลข้ึนมาก็ดว้ยความพอใจ ถา้มนัไม่พอใจของตวั
ไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผล 

แต่ถา้มนัปฏิบติัข้ึนมาถา้เป็นความจริงล่ะ ความจริงน่ีปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก เราทุกข์เรายาก
กนัทั้งนั้นแหละ ถา้เราทาํธุรกิจการคา้ข้ึนมา เรามีเงินมีทองข้ึนมาก็เป็นของเราใช่ไหม ถา้เราทาํ
ดว้ยความสุจริต ความยติุธรรม ถา้เราไดม้ามนัก็เป็นบุญกุศล เป็นการกระทาํของเราทั้งนั้นแหละ น่ี
เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาล่ะ ถา้สมาธิก็คือสมาธิของเราสิ ในพระไตรปิฎกมนัก็ช่ือสมาธิทั้งนั้น 
ปัญญาก็เป็นปัญญา สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา ปัญญา ๓ ระดบั ปัญญาของ
โลก เห็นไหม สุตมยปัญญา จินตนาการกนั ปฏิบติักนั จินตมยปัญญาชาํระกิเลสไม่ได ้ แลว้
ภาวนามยปัญญา เราไม่ฝึกฝนใจของเรา มนัจะเติบโตข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

ถา้มนัจะเติบโตข้ึนมา เห็นไหม น่ีเราไม่ลดค่ามนั ไม่ลดค่าดว้ยกิเลสของเรา กิเลสของเราน่ี
ไปลดค่าของธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอง แต่เราปฏิบติัไปเราก็ไม่ไดล้ดค่า เรา
ก็ไม่ไดเ้พิ่มค่า แต่เราทาํความเป็นจริงของเราข้ึนมา ถา้จิตมนัสงบข้ึนมา อ๋อ! ถา้สงบอยา่งน้ีถึง
เขา้ใจ เขา้ใจคาํว่าสงบของครูบาอาจารยข์องเรา 

ช่ือเราก็เรียนกนัมา เราก็เป็นมดแดงมาทั้งนั้นแหละ เราก็ไต่พวงมะม่วง เราก็ไต่หวัใจของ
เรา ความรู้ความเห็นของเราครอบคลุมใจของเรา ไม่เห็นตวัใจสักทีหน่ึง แต่เวลากาํหนดพุทโธ พุท
โธ ปัญญาอบรมสมาธิเขา้มา พอมนัสงบเขา้มา อืม! จากท่ีมดแดงมนัไต่ผลมะม่วง จากมะม่วง มนั
รู้ตวัมนัเอง มดแดงไม่เก่ียวแลว้ มดแดงส่วนมดแดง มดแดงเป็นถุงมือ มะม่วงคือมือ ถา้จิตมนัรู้ตวั
ของมนันะ มนัซาบซ้ึง 

“สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี” 

แมแ้ต่เป็นสัมมาสมาธิมนักซ็าบซ้ึง ซาบซ้ึงเพราะเหตุใด ซาบซ้ึงเพราะว่าตวัน้ีคือตวัเกิด 
ภวาสวะ ตวัจิตน้ีเป็นตวัเกิด ตวัพลงังานน้ีคือตวัเกิด เวลามนัเกิดในไข่ เกิดในครรภ ์ เกิดในนํ้าครํา 
เกิดในโอปปาติกะ มนัเกิดอยา่งใด? มนัเกิดโดยกรรม มนัเป็นวิบากกรรม แต่เวลาจิตมนัสงบเขา้มา
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น่ีมนัเป็นตวัมนัเอง ถา้ใครมีอาํนาจวาสนา พอตวัมนัเอง จิตสงบ ถา้สงบลึกข้ึนไปมนัสามารถจะรู้
ชาติกาํหนดของจิตดวงน้ี ระลึกอดีตชาติไดเ้ลย 

ถา้ระลึกอดีตชาติได ้ เห็นไหม ดูสิบุพเพนิวาสานุสติญาณ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ระลึกถึงโคนตน้หวา้ แลว้กาํหนดลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก จิตสงบเขา้มาระลึกถึงตั้งแต่
เป็นพระเวสสันดรออกไป ถา้ส่ิงท่ีเป็นพระเวสสันดรออกไป ส่ิงน้ีไม่ใช่ เพราะส่ิงน้ีมนัเป็นอดีต น่ี
อดีตคือบุพเพนิวาสานุสติญาณ อดีตคือเขา้ไปสู่จิตดวงน้ี จิตดวงน้ีมนัมีขอ้มูลของมนั เพราะมนัเคย
เกิดเคยตายมามากนอ้ยขนาดไหน ทาํบุญกุศลมากนอ้ยขนาดไหนมนัก็ซบัสู่จิตดวงน้ี 

ถา้ซบัสู่จิตดวงน้ี น่ีจิตดวงน้ีมนัก็ยอ้นกลบัไปเห็นอดีตชาติของตวัเองทั้งหมดเลย ถา้
อดีตชาติ ความรู้อดีตชาติมนัชาํระกิเลสไม่ได ้ คาํว่า “อดีตชาติ” เห็นไหม จิตเราสงบแลว้เรา
สามารถรู้อดีตชาติไดเ้ลยถา้มีอาํนาจวาสนา แต่ถา้ไม่มีอาํนาจวาสนามนัก็สงบเฉยๆ ถา้มีอาํนาจ
วาสนามากนอ้ยเท่าไร มนัก็ไดก่ี้ชาติแลว้แต่จิตดวงนั้นท่ีเป็นไปได ้

ส่ิงท่ีเป็นไปได ้ เห็นไหม น่ีถา้ใครเช่ือ ใครลุ่ม ใครหลงมนักล็ดค่าไง ลดค่าธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใหเ้ป็นแค่ฤๅษีชีไพร ทาํจิตใหส้งบได ้จิตสงบไดแ้ลว้เราก็รู้ขอ้มูลของ
จิต ก็เท่านั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่เช่ือส่ิงนั้น ยอ้นดึงจิตกลบัมา เวลายอ้นจิตกลบัมา 
ทาํความสงบใหลึ้กซ้ึงข้ึน ลึกซ้ึงข้ึนน่ีจุตูปปาตญาณ ถา้จิตน้ีมนัยงัไม่ไดช้าํระลา้งอวิชชา ชาํระลา้ง
ความไปลดค่าธรรมอนันั้นมนัก็ยงัตอ้งเกิดอยู ่ มนัมีแรงขบัของมนั มนัมีอวิชชาความไม่รู้ตวัของ
มนั เห็นไหม ทั้งๆ ท่ีว่ามีบุญกุศล บุญกุศลน้ีเป็นอามิส อามิสน้ีเป็นผลขบัดนัเวียนไปในวฏัสงสาร 

แต่ถา้เราจะประพฤติปฏิบติั เราจะถอนมนัข้ึนมา น่ีส่ิงท่ีเรารู้ จิตดวงใดไปเกิดท่ีไหน จิต
ตวัเองไปเกิดอยา่งไร น่ีจุตูปปาตญาณ เพราะอนาคตท่ีมนัตอ้งเป็นไป ส่ิงท่ีเป็นไป องค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ใหย้อ้นกลบัมาท่ีเป็นปัจจุบนัน้ี ดึงจิตกลบัมาท่ีปัจจุบนัน้ี เห็นไหม เวลาจิต
กลบัมาท่ีปัจจุบนัน้ี อาสวกัขยญาณทาํลายกนัในปัจจุบนันั้น 

ฉะนั้น เวลาทาํลายปัจจุบนันั้น น่ีตรัสรู้ธรรมข้ึนมาดว้ยอาสวกัขยญาณ ญาณท่ีเป็น
ธรรมจกัร ญาณท่ีเป็นมรรค ๘ ดาํริชอบ งานชอบ เพียรชอบ ขณะท่ีเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณน่ี
เป็นงานเหมือนกนั แต่ไม่ชอบ ไม่ชอบเพราะมนัเป็นอดีต จุตูปปาตญาณมนัก็ไม่ชอบ แต่ถา้มนั
ชอบ มนัชอบในปัจจุบนั ปัจจุบนัอยา่งใด 
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เวลาเป็นปัจจุบนัข้ึนมา อาสวกัขยญาณทาํลายอวิชชา จนพญามารเศร้าสร้อยเลยนะ พญา
มารท่ีเจา้โลก เวลาเจา้โลกเขาตอ้งการครองโลกกนั แต่เวลาพญามารมนัครองโลกน่ีไม่ตอ้งบอก
ใครเลย มนัครองอยูบ่นหวัใจของสัตวโ์ลก ส่ิงท่ีเป็นหวัใจของสัตวโ์ลกอยูใ่ตอ้าณติัของพญามาร 
แลว้เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทาํลายเรือนยอดของพญามาร หกัเรือนยอดของมนั 
พญามารคอตกเลย น่ีธรรมะเตม็บาทเตม็เตง็ 

ถา้ธรรมะเตม็บาทเตม็เตง็อยา่งนั้น เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้จิตใจเราสงบเขา้มา 
จิตใจเราสงบเขา้มา เห็นไหม ถา้สงบเขา้มา ถา้มนัละเอียดลึกซ้ึงขนาดท่ีรู้ส่ิงใดได ้ รู้ส่ิงใดไดน่ี้ก็
เป็นการส่งไปอดีตอนาคต ทาํความสงบของใจข้ึนมาเพื่อฝึกหดั เห็นไหม ฝึกหดัใจดวงน้ีใหมี้
ความสมบรูณ์ ใหมี้ความรอบคอบ ถา้มีความสมบรูณ์รอบคอบ น่ีมีความสงบน้ี เวลาจิตสงบเขา้มา
ก็เป็นบุญกุศล เป็นส่ิงท่ีเราประพฤติปฏิบติัมาแลว้ไดผ้ล มนัเป็นการกระทาํของเรา  

สัมมาสมาธิ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ถา้สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี มีสติ มี
สัมปชญัญะ มีสติสัมปชญัญะรักษาใจของเรา ถา้มนัคายออกมาเราก็กาํหนดพุทโธหรือใชปั้ญญา
อบรมสมาธิใหเ้ขา้ไปสู่ความสงบบ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้ เห็นไหม ถา้เป็นเอกคัคตารมณ์ จิตตั้ง
มัน่ ถา้ไม่เป็นเอกคัคตารมณ์ จิตหวัน่ไหว จิตคลอนแคลน จิตไม่มีกาํลงั ถา้จิตไม่มีกาํลงั รู้เห็นส่ิง
ใดก็รู้เห็นเหมือนกนั รู้เห็นนะ 

ในเม่ือมะม่วง เวลาเจา้ของสวนกบัสัตวท่ี์มนัเขา้มาลกัผลผลิตของเรา ใครเป็นเจา้ของตวั
จริง เจา้ของมะม่วง เจา้ของสวนนั้นเขาถึงจะเป็นเจา้ของสวนนั้น คนท่ีเขามาลกัของในสวนนั้นเขา
ไม่มีสิทธิ แต่เขาลกัของเขาดว้ยความท่ีเขาอยากไดผ้ลประโยชน์อนันั้น จิตสงบ เราเป็นจิตของเรา
เอง ถา้เราพิจารณาดว้ยพุทโธ พุทโธ ปัญญาอบรมสมาธิของเรา จิตสงบเขา้มา เรามีสติสัมปชญัญะ 
เราเป็นเจา้ของสวน เราจะเป็นเจา้ของพวงมะม่วงนั้น เราเป็นเจา้ของผลผลิตนั้น เวลากิเลสมนัแยง่
ไป มนัออกรู้ส่ิงต่างๆ ตามกาํลงัของมนั ออกรู้ส่ิงท่ีมนัพาไป นัน่มนัคือขโมย ขโมยมนัพยายามจะ
เอาจิตน้ี ลกัผลประโยชน์จากจิตดวงน้ีออกไป 

ในเม่ือเราทาํความสงบของใจเขา้มา ใครเป็นคนทาํ? ก็เจา้ของสวนเขาเป็นคนขุด คนทาํ 
คนปลูก คนดูแลรักษา จนผลมะม่วงนั้นมนัมีผลออกมา ส่ิงท่ีผลออกมานะ เรากาํหนดพุทโธ พุท
โธ จนจิตมนัสงบเขา้มา แลว้พอเวลาจิตสงบเขา้มา ใหข้โมยเขา้มาลกัถึงผลประโยชน์นั้นไป ถา้จิต
มนัไม่มีเจา้ของสวน มนัก็ไม่มีสวน มนัก็ไม่มีตน้ มนัก็ไม่มีผล ถา้ไม่มีจิตท่ีระลึกพุทโธ ไม่มีจิตท่ี
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ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ถา้ไม่มีจิต ไม่มีสติปัญญาท่ีทาํ จิตมนัจะสงบเขา้มาไดไ้หม? จิตมนัก็สงบเขา้
มาไม่ได ้จิตมนัก็เป็นปุถุชน จิตมนัก็เป็นคนหนา จิตมนัก็คิดตามแต่สัญญาอารมณ์ของมนั 

แต่เพราะเรามีสติ มีปัญญาเรารักษาของเราจนมนัมีผลข้ึนมา พอมีผลข้ึนมามนัก็ออกรู้ไง 
จิตสงบแลว้เห็นนิมิต จิตสงบแลว้เห็นต่างๆ เห็นต่างๆ น่ีกิเลสมนัก็มาแยง่ชิง ขโมยมนัก็เขา้มาลกั
ผลมะม่วงนั้น ถา้เรามีสติปัญญาเราก็ตอ้งปกป้องสวนของเราไม่ใหข้โมยมนัเขา้มาลกั ถา้เราจะมี
สติปัญญาของเรานะ จิตสงบแลว้เรามีสติ มีสติมนัจะออกไปรู้ส่ิงใด รู้ส่ิงใดแลว้มนัเป็นประโยชน์
กบัใคร น่ีถา้ไปรู้ ไปเห็นส่ิงใดมนัเป็นประโยชน์กบัใคร 

เห็นไหม เราจะเก็บผลมะม่วงๆ เราไม่ใช่ทาํสวนแลว้เราจะใหข้โมยมนัลกัของเราออกไป 
แลว้เราจะไปตามหาขโมยอยู ่ แลว้เม่ือไหร่เราจะไดผ้ลประโยชน์ของเราล่ะ ถา้จิตมนัออกรู้ส่ิง
ต่างๆ ท่ีไม่เป็นประโยชน์เราก็มีสติยบัย ั้งไว ้

แต่ถา้จิตมนัเห็นกาย จิตมนัจบัเวทนา จิตมนัเห็นจิต จิตมนัเห็นธรรม เห็นไหม จิตสงบแลว้
มนัเห็นสติปัฏฐาน ๔ จิตสงบแลว้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง ตาม
ความเป็นจริงเพราะเราเป็นเจา้ของสวน เราเป็นคนทาํ เราเป็นคนฟ้ืนฟูใจของเราข้ึนมาเอง เราเป็น
คนประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเอง น่ีเราจะไม่ลดค่าธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะถา้
เรามีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เราไปลดค่าธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ หนา้ท่ี
ของเรา เราตอ้งฟ้ืนฟู เราตอ้งทาํข้ึนมา น่ีไงปริยติั ปฏิบติั 

ปริยติัคือการศึกษามา แต่ปฏิบติัข้ึนมา เราลงทุนลงแรงข้ึนมา เราปฏิบติัของเราข้ึนมาตาม
ความเป็นจริง ถา้มนัปฏิบติัตามความเป็นจริง มนัมีผลตามความเป็นจริง เห็นไหม ถา้มีผลตาม
ความเป็นจริง เราฝึกหดัใชปั้ญญา เห็นไหม น่ีพ่อแม่เล้ียงลูกมาก็ตอ้งใหล้กูฝึกหดัมา ใหมี้การศึกษา
มา เพื่อใหลู้กของเรายนือยูใ่นสังคม ใหมี้อาชีพเพื่อดาํรงชีวิต เราปฏิบติัธรรมๆ ปฏิบติัธรรมน่ีเรา
ดูแลรักษาใจของเราข้ึนมา ถา้จิตใจเรารักษาข้ึนมา มนัมีความสงบ น่ีฝึกหดัใหมี้ความชาํนาญ 
ชาํนาญในวสี ชาํนาญในการเขา้สมาธิ ชาํนาญในการทาํความสงบของใจ ชาํนาญในการพาใจน้ี
ออกทาํงาน เรามีความชาํนาญในวสี เราดแูลรักษาใจของเรา เห็นไหม ดูแลรักษาดว้ยสติ ดว้ย
ปัญญา ถา้มีศีล สมาธิ ปัญญา เราฝึกหดัใชปั้ญญา 

ปัญญาอยา่งน้ีเขาเรียกว่า “ภาวนามยปัญญา” ปัญญาท่ีเกิดจากภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาท่ี
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนาใหส้าวกสาวกะไดฝึ้กไดห้ดัข้ึนมา เขาจะมีคุณธรรมใน
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ใจของเขาดว้ยภาวนามยปัญญา เขาไม่ตอ้งเช่ือใคร เขาจะกินมะม่วงเขาก็ไม่ตอ้งไปลกัสวนของ
ใคร น่ีเพราะเขาเป็นเจา้ของสวน เขาทาํสวนของเขาข้ึนมาเอง เขาพรวนดิน เขารดนํ้าโคนตน้ เขา
ดูแลปุ๋ยของเขา จนกว่ามะม่วงนั้นจะออกผลของเขา ถา้เขาฝึกหดั เขาปฏิบติัของเขา ถา้จิตเขาสงบ
ข้ึนมาเขาก็ไดผ้ลของเขา 

ถา้ไดผ้ลของเขา เห็นไหม ไดผ้ลแลว้เราตอ้งทาํใหเ้ป็นความจริงข้ึนมาสิ ไดผ้ลข้ึนมาแลว้
เราจะตอ้งเอาผลของเราเพื่อดาํรงชีวิต ผลเกิดจากสวนนั้นเพื่อดาํรงชีวิต ผลส่ิงท่ีเหลือออกไปเพื่อ
เป็นธุรกิจ เพื่อเป็นขา้วของเงินทองของเรา เราฝึกหดัใชปั้ญญา เราเห็นกาย เราก็พิจารณากายของ
เรา ถา้จบัเวทนา เห็นกาย เวลาพิจารณากาย พิจารณากายมีความดีใจเสียใจนัน่ก็เวทนาแลว้ เราจบั
เวทนาพิจารณาของเรา พิจารณาของเรา เพราะในสวนนั้นมนัมีผลไมห้ลากหลาย เพราะในสวน
นั้นเราทาํของเราข้ึนมา น่ีส่ิงต่างๆ ผลไมห้ลากหลาย มีขา้ว ขา้วเขาเอาไวหุ้งกิน มีผกัมีหญา้เราก็
เอาไวท้าํอาหาร มีผลไมเ้ราก็เอาไวท้าํ จะตม้ จะแกง จะกินของเรา เราก็ทาํไดห้มด ถา้เราทาํได ้ น่ี
เราฝึกหดัใชปั้ญญาของเรา 

เราดาํรงชีวิตของเรา ในการปฏิบติัของเรา เห็นไหม เราไม่ลดค่า ลดค่าท่ีว่าตอ้งเป็นแบบ
นั้นๆ ตามทฤษฎีทั้งหมด แต่ถา้มนัเป็นความจริง เราปฏิบติัข้ึนมามนัเป็นความจริงของเรา เห็นไหม 
ถา้ความจริงอยา่งน้ีเราพิจารณาซํ้ า พิจารณาซาก พิจารณาของเราข้ึนมา แยกแยะของเรา ถา้มนัเห็น
กาย พิจารณากาย พิจารณานะ ถา้เห็นกาย พิจารณากาย น่ีถา้จิตมนัมัน่มนัคงนะ เราทาํสัมมาสมาธิ 
จิตท่ีตั้งมัน่ชาํนาญในวสี ถา้พิจารณามนัจะเห็นชดัเจนนะ 

ไม่ใช่เราปฏิบติักนัลม้ลุกคลุกคลาน ถา้จะเห็นก็แวบ็ๆ แวบ็ๆ น่ีมีคนเห็นกายบ่อย เห็นกาย
น่ีมนัแวบ็เดียวแลว้มนัก็ไปแลว้ ถา้ไปแลว้ น่ีทั้งสวนเลย มะม่วงออกลูกเดียว แลว้โจรมนัก็มาลกั
ลูกนั้นไป แลว้เจา้ของสวนก็นัง่คอตกไง 

เวลาจิตมนัสงบ แวบ็มาแลว้ น่ีเห็นกายแวบ็ เราครอบครัวใหญ่นะ ผลผลิตแค่น้ีไม่พอกิน 
ถา้ครอบครัวใหญ่เขาตอ้งมีผลของเขาเพื่อครอบครัวใหญ่ของเขา ถา้ครอบครัวใหญ่ มีอาหาร มีทุก
อยา่งพร้อม ถา้จิตมนัสงบ เห็นแวบ็ๆ คือว่าจิตมนัไม่มัน่คงพอ เราจะดูแลรักษาสวนของเรา เรา
จะตอ้งมีสติ มีปัญญา น่ีเพราะผลไมเ้ราหลากหลาย ผลไมแ้ต่ละชนิดมนัตอ้งใหปุ๋้ย ใหน้ํ้ าแตกต่าง
กนัไป ฉะนั้น เราตอ้งกลบัมาดูแลสวนของเรา เราตอ้งทาํจิตใจของเราใหต้ั้งมัน่ 
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ถา้จิตใจเราตั้งมัน่ ส่ิงท่ีแวบ็ๆ เด๋ียวก็มา ในเม่ือผลผลิต ในเม่ือตน้มะม่วงน้ีออกลูกลูกเดียว 
แสดงว่ามนัก็ออกลูก ถา้มนัออกลูกนะ เราก็รดนํ้าพรวนดิน ฤดูกาลหนา้มนัก็จะออกเตม็ตน้ น่ีก็
เหมือนกนั ถา้จิตมนัเห็นกายแวบ็ๆ แวบ็ๆ แสดงว่ามนัออกลูกเดียว ถา้ออกลูกเดียวน่ีมนัพอกินกนั
ไหม? มนัไม่พอกินหรอก ฉะนั้น ไม่พอกิน เราตอ้งรดนํ้าพรวนดินข้ึนมาเพื่อรักษาผลนั้นใหอ้อก
เตม็ตน้ ถา้ออกเตม็ตน้ 

จิตเวลามนัเห็นแวบ็ๆ น่ีมนัไม่ได ้ ไม่ไดเ้พราะจิตมนัไม่มีกาํลงั จิตไม่มีกาํลงั จิตมนัไม่
มัน่คง เราตอ้งกลบัมาพุทโธ พุทโธ รดนํ้าท่ีโคนตน้ ดูแลใหปุ๋้ยท่ีโคนตน้ ผลมนัจะออกท่ีปลายตน้ 
ผลจะออกท่ีก่ิงกา้นสาขาของตน้ ผลมนัไม่ไดอ้อกท่ีโคนตน้หรอก น่ีก็เหมือนกนั เรากลบัมาพุทโธ 
พุทโธ พุทโธ เขาบอก “ไม่ตอ้งทาํ พุทโธเป็นสมถะ พุทโธน้ีไม่มีปัญญา” 

ตน้ไมไ้ม่รดนํ้าพรวนดินมนัก็ตาย ตน้ไมต้อ้งรดนํ้าพรวนดินเพื่อใหปุ๋้ยมนั เพื่อใหม้นัเป็น
ประโยชน์กบัตน้ไมน้ั้นเอาเป็นอาหารเพื่อจะไปออกผลท่ีปลาย พุทโธ พุทโธ น่ีปัญญาอบรมสมาธิ
กลบัมาทาํความสงบของใจ ถา้ใจมนัสงบระงบัข้ึนมา ใจมีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมา ส่ิงท่ีมนัแวบ็ๆ แวบ็ๆ 
มามนัจะชดัเจน เห็นกายก็เห็นกายชดัๆ เห็นกายชดัๆ แลว้ตั้งไว ้ ถา้เห็นกายข้ึนมา ถา้จิตใจมนั
มัน่คง ทีแรกเห็นก็แวบ็ๆ พอเห็นต่อไป เห็นก็เคล่ือน ไหล มนัไหลไป เห็นไหม น่ีกาํลงัก็ไม่พอ น่ี
ปุ๋ยไม่พอ นํ้าไม่พอ ในเม่ืออาหารไม่พอมนัก็ออกลูกเตม็ตน้เลย แลว้กร่็วงจากตน้ หลุดจากขั้ว 
เพราะว่ามนัดูแลรักษาไม่ดี 

เวลาเห็นกายข้ึนมาน่ีมนัไหลๆ จากแวบ็ๆ เร่ิมตน้จากไม่เห็นเลย แลว้แวบ็ๆ มนัก็เร่ิมเห็น
กาย แต่ถา้มนัเห็น มนัไหล มนัเป็นไป น่ีกลบัมารดนํ้าพรวนดินท่ีโคนตน้ กลบัมากาํหนดพุทโธ ทาํ
ใจใหม้ัน่คง ทาํใจใหแ้ขง็แรง ถา้ใจแขง็แรงน่ีไม่ตอ้งไปห่วงว่าไม่ไดว้ิปัสสนาๆ แลว้เม่ือไหร่จะ
วิปัสสนาล่ะ 

ถา้เราทาํสวน เราหวงัแต่ผล เราไม่ดูผลไมข้องเรา ไม่ดูตน้ ไม่ดูส่ิงต่างๆ เลย สวนนั้นจะ
เป็นสวนไหม? มนัไม่เป็นสวนไปหรอก น่ีก็เหมือนกนั หวัใจเราน่ีคือสวนนะ ภวาสวะ ภพ น่ีไงสม
ถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน งานในการวิปัสสนาญาณมนัเกิดท่ีน่ี มนัไม่ไปเกิดในตาํรับตาํรา 
ไม่เกิดในหนงัสือ ไม่เกิดท่ีครูบาอาจารย ์ไม่เกิดท่ีใครทั้งส้ิน มนัเกิดท่ีกลางหวัอกของเรา 

ถา้พุทโธ พุทโธๆ สมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน ถา้ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน เรือกสวน
ไร่นาของเราอุดมสมบรูณ์ มนัตอ้งออกผล เรือกสวนไร่นาของเราไม่เคยดูแลเลย แต่ไปดูนะ ไป
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ปรึกษาเขา ไปดูแต่ว่าทาํไมสวนฉนัไม่มี สวนฉนัไม่เป็น ไปดูทางวิชาการ น่ีลดค่าไง ลดค่าธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหเ้หลือแต่ทางทฤษฎี ลดค่าธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้มาดว้ยการก็อปป้ี ดว้ยการสวม ดว้ยสัญญาอารมณ์ น่ีซบัส่ิงนั้นมาจะใหเ้ป็น
สมบติัของเรา แต่มนัไม่มีความจริงข้ึนมาเพราะไม่มีภวาสวะ ไม่มีสมถกรรมฐาน ไม่มีฐานท่ีตั้ง
แห่งการงาน คือคนไม่มีท่ีมีทาง แลว้บอกว่าตวัเองมีเรือกสวนไร่นาไดอ้ยา่งใด คนจะมีเรือกสวน
ไร่นา เขาตอ้งมีท่ีมีทางของเขา เขาตอ้งปลูกพืชผกัธญัญาหารของเขาข้ึนมาจากสวนของเขา 

ถา้เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราจะตอ้งทาํความสงบของใจเขา้มา สมถกรรมฐาน ฐาน
ท่ีตั้งแห่งการงานดว้ยการกาํหนดบริกรรมคาํว่า “พุทโธ พุทโธ” พุทโธ พุทโธคือจิตใหม้นัสงบ
ระงบัเขา้มา ใหสู่้ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน แลว้เวลามนัเกิดปัญญาข้ึนมา น่ีคือวิปัสสนาญาณ วิปัสสนา
ญาณ คือเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ เวลาอาสวกัขยญาณ ญาณท่ีทาํลายอาสวกัขยั 
ทาํลายอวิชชาในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ นั้นคืออาสวกัขยญาณ แต่ของเรา เรา
เร่ิมตน้ประพฤติปฏิบติัของเรา มนัจะเป็นวิปัสสนาญาณ วิปัสสนาจะเกิดข้ึนต่อเม่ือจิตเราสงบ 
ต่อเม่ือเรามีเรือกสวนไร่นาเพื่อเราจะดูแลรักษาผลผลิตของเรา 

จิตถา้มนัสงบเขา้มาแลว้ ถา้มนัมีสมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน เวลาออกฝึกหดัใช้
ปัญญามนัจะมีปัญญาของมนัตามความเป็นจริง เป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เวลาเทศน์ธมัมจกัฯ เวลาเทศน์ธมัมจกัฯ นะ งานชอบ เพียรชอบ เกิดมรรคเกิดผล
ข้ึนมาตามความเป็นจริง ถา้เกิดมรรคเกิดผลข้ึนมาตามความเป็นจริง มนัจะเป็นธรรมะจริงๆ มนั
ไม่ใช่ธรรมะลดค่า  

ทางโลกของเขา เขาลดค่าเพราะอะไร เพราะเขาตอ้งการขายสินคา้ของเขา เราประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมา เราลดค่าธรรมของเราเพื่อจะใหค้วามสะดวกความสบาย ความว่าปฏิบติัง่ายรู้ง่าย 
ปฏิบติัทางลดั ปฏิบติัตามความพอใจของตวั น่ีเป็นเร่ืองของกิเลสตณัหาความทะยานอยากทั้งนั้น 
ถา้ปฏิบติัธรรมโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัจะเป็นธรรมข้ึนมาไหม? มนัก็ไม่เป็นธรรม  

ไม่เป็นธรรมก็เกิดมาสกัแต่ว่าทาํ เกิดมาประพฤติปฏิบติัก็ปฏิบติัไปพอเป็นพิธี ว่าเกิดมา
เป็นชาวพุทธแลว้ไดป้ระพฤติปฏิบติัข้ึนมาจะไดม้รรคไดผ้ล ไดม้รรคไดผ้ลก็เป็นมรรคผลของ
กิเลส เอากิเลสมาแอบมาอา้ง เอามาอา้งอิงกนัว่าส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ แลว้คนท่ีปฏิบติัเป็นอยา่งนั้น
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กนัไปหมด เห็นไหม ดูสิเวลาทางโลกเขาแจกของนะ เขาแจกของฟรีน่ะไปกนัหมดเลย เพราะมนั
ถือว่ามนัไดไ้ง 

น่ีก็เหมือนกนั บอกธรรมะน่ีจะมาแจก ธรรมะปฏิบติัแลว้จะเป็นอยา่งนั้น แลว้มนัเป็นจริง
ไหม? มนัไม่เป็นจริงทั้งนั้นเลย แต่ถา้เราปฏิบติัตามความเป็นจริงของเราข้ึนมา เห็นไหม มนัจะ
เป็นเตม็บาทเตม็เตง็ของเรา มนัจะเป็นความจริงของเรา ถา้ความจริงของเรา เราตอ้งทาํตามความ
เป็นจริงของเรา ถา้ทาํตามความเป็นจริง น่ีเหน่ือยไหม? เหน่ือย มนัลงทุนลงแรงตามความเป็นจริง 
มนัจะไดม้รรคไดผ้ลตามความเป็นจริง 

แลว้ถา้ลงทุนลงแรงตามความเป็นจริงแลว้มนัไม่ไดม้รรคไดผ้ลข้ึนมาตามความเป็นจริง
ล่ะ? ส่ิงน้ีเป็นการสร้างอาํนาจวาสนาบารมีไปขา้งหนา้ ถา้เราปฏิบติัแลว้มนัไม่ลงสู่สัจธรรม มนัไม่
ลงสู่สัจธรรมเพราะอาํนาจวาสนาของคน อาํนาจวาสนาของคน ในเม่ือเราปฏิบติั ดูสิเวลาขิปปา
ภิญญาเขาปฏิบติันอ้ยกว่าเรา ปฏิบติัง่ายรู้ง่าย เขาปฏิบติัแลว้เขาถึงฝ่ังไปเพราะเหตุใด เราปฏิบติั
มากกวา่เขา เราทาํมากกว่าเขา ทาํไมเราไม่ไดม้รรคไดผ้ลเหมือนเขา ไม่ไดม้รรคไดผ้ลเพราะส่ิงท่ี
เขาสร้างสมมา เห็นไหม สร้างสมมาสู่จิต ถา้สู่จิตนะ เขามีปฏิภาณ มีไหวพริบ 

ดูเวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้สิ น่ีเป็นพระโพธิสัตว ์ ส่ิงท่ีเป็นพระโพธิสัตวส์ร้าง
สมมาขนาดไหน แลว้ปัญจวคัคีย ์ ส่ิงท่ีปัญจวคัคียอุ์ปัฏฐากก็เกิดมาเหมือนกนั ทาํไมเวลาตรัสรู้
ข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้เองโดยชอบองคเ์ดียว แลว้เวลาไปเทศนาว่าการได้
พระอญัญาโกณฑญัญะองคเ์ดียว น่ีปัญจวคัคีย ์ ๕ คน พราหมณ์ ๕ คน เทศน์ธมัมจกัฯ ไป คนท่ี
เป็นสงฆอ์งคแ์รกก็เป็นอญัญาโกณฑญัญะองคเ์ดียว แต่พราหมณ์ทั้ง ๔ นั้นองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้จะตอ้งฝึกสอนๆ จนเป็นพระโสดาบนัทั้งหมด แลว้มาเทศน์อนตัตลกัขณสูตร 
เป็นพระอรหนัตไ์ปขา้งหนา้ การปฏิบติัมนัถึงไม่มีสูตรสาํเร็จ มนัถึงว่าน่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้เทศน์ธมัมจกัฯ เหมือนกนั ทาํไมพราหมณ์ทั้ง ๕ รู้คนเดียวล่ะ น่ีเพราะเขาสร้างบุญกุศลมา
แตกต่างกนั 

ฉะนั้น เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาเรานอ้ยเน้ือตํ่าใจว่า ทาํไมเราปฏิบติัมากกว่าเขา 
เราทาํมากกว่าเขา...เราทาํมากในปัจจุบนัน้ี แต่ส่ิงท่ีสร้างอาํนาจวาสนาข้ึนมาใหม้นัเป็นการบ่ม
เพาะหวัใจ หวัใจน่ีบ่มเพาะนะ ถา้คนจิตใจท่ีเขาสูงส่ง เขาเห็นส่ิงใดท่ีสะเทือนใจเขา เขาเห็นส่ิงใด
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ท่ีมนัเป็นการบอกถึงความถูกความผดิ เขาจะฉุกคิดได ้แต่คนท่ีหยาบนะ จิ้มไปในตาเขายงัไม่รู้เลย 
จิ้มไปในตาเขาเลย บอกว่าน่ีมนัผดิๆ เขายงัไม่รู้ไม่เห็นเลย นัน่เพราะความหยาบของเขา 

ส่ิงท่ีจิตใจท่ีมีคุณธรรม ส่ิงใดท่ีเป็นประโยชน์เขาจะเห็นว่าเป็นประโยชน์นะ ถา้เห็นเป็น
ประโยชน์มนัระลึก มนัสาํนึก การสาํนึก เห็นไหม เรารู้ถูกรู้ผดิ น่ีส่ิงน้ีจิตใจควรแก่การงาน ถา้
จิตใจมนัหยาบ มนักระดา้ง เห็นไหม ของหยาบ ของกระดา้ง เราจะเอาท่อนซุงไปสอยเขม็มนั
เป็นไปไม่ไดห้รอก เขม็น่ีเขาใชด้า้ย ดา้ยเขาจะสอยเขม็แลว้เขาจะเอาไปทาํประโยชน์ เยบ็ ปะ ชุน
ส่ิงใดก็ได ้ แต่เราบอกว่ามนัไม่ทน มนัจะตอ้งเอาเชือกเส้นใหญ่ๆ ร้อยเขา้ไป มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นไป
ไม่ได ้ 

จิตใจท่ีมีคุณธรรมควรแก่การงาน จิตใจท่ีอ่อนโยน จิตใจท่ีมีสาํนึก จิตใจท่ีเป็นประโยชน์ 
ส่ิงน้ีมนัจะเป็นคุณธรรมกบัเรา แลว้ส่ิงน้ีมาจากไหนล่ะ? เราเลือกเอาไม่ได ้ เราจะใหเ้ป็นไปตาม
แรงปรารถนา มนัไม่มี มนัเป็นการบ่มเพาะมา เป็นการบ่มเพาะมาจนเป็นจริตเป็นนิสัย ดว้ย
มารยาทสังคมนะ เราก็พยายามเก็บความรู้สึกของเรากนัไว ้ แสดงออกดว้ยความเป็นมารยาท เห็น
ไหม ลดค่า มนัไม่เป็นความจริง เพราะว่าเราคิดอยา่งหน่ึง พดูอยา่งหน่ึง ทาํอยา่งหน่ึง  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พดูไวใ้นธรรม มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระหลาด คิดอยา่งหน่ึง 
พดูอยา่งหน่ึง ทาํอยา่งหน่ึง เพราะมนัทาํตามใจตวัเองไม่ได ้ เพราะใจตวัเองมนัมีกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก มนัอยากทาํของมนัดว้ยความสะใจของความรู้สึกนึกคิด แต่ทาํออกไปมนัมีแต่ความ
เร่าร้อน มนัมีแต่ความผดิพลาด เห็นไหม หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านถึงวางขอ้วตัรน้ีไวไ้ง บงัคบั
มนัใหอ้ยูก่บัขอ้วตัรปฏิบติัน้ี บงัคบัมนัไว ้ บงัคบัดว้ยขอ้วตัรปฏิบติั มนัออกมากไปจากน้ีไม่ได ้ ถา้
มนัออกมากไปจากน้ีไม่ได ้น่ีดูแลรักษาไง ถา้ดูแลรักษาข้ึนมามนัจะยอ้นกลบัมาๆ 

น่ีเพราะว่าหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ของเราเป็นพระอรหนัต์ ท่านไดฝึ้กจิตของท่าน ท่านได้
ทาํจิตของท่านจนสาํเร็จลุล่วงไปแลว้ท่านถึงไดว้างขอ้วตัรปฏิบติัไวใ้หเ้ราประพฤติปฏิบติั แต่เรา
จะเอาแต่ความรู้สึกนึกคิด เอาแต่ความพอใจของเรา อนันั้นลดค่าธรรมนะ 

ลดธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปคร่ึงหน่ึง ทั้งๆ ท่ีพดูธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ชดัๆ เลย ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค มรรคจะเป็นอยา่งนั้นๆ นั้นเป็น
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่ในใจน่ีกิเลสตณัหาความทะยานอยากเตม็หวัใจ 
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แต่ถา้เราปฏิบติัของเราตามขอ้วตัรปฏิบติั น่ีบงัคบัใจๆ ใหใ้จเขา้สู่ร่องสู่รอย จิตเห็นอาการ
ของจิต ถา้จิตมนัสงบ มนัเห็นอาการ อาการท่ีมนัเป็นไป เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม
ตามความเป็นจริง ถา้ความเป็นจริง เห็นไหม มนัไดฝึ้กหดั ไดป้ระพฤติปฏิบติั ไดค้น้ควา้ น่ีมนั
ฝึกหดัใจมนัข้ึนมา มนัจะเป็นเตม็บาทเตม็เต็ง ธรรมะแท้ๆ  

ธรรมะเกิดข้ึนจากการประพฤติปฏิบติั องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา
ดว้ยใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราสาวก สาวกะ เราเกิดมาก่ึงพุทธกาล เรามีครูมี
อาจารยข์องเรา เราฝึกหดัปฏิบติัของเรา มนัจะเกิดข้ึนมาในหวัใจของเรา 

อวิชชาปิดกั้น อวิชชาทาํใหม้นัผดิพลาด อวิชชาจะทาํใหไ้ขวเ้ขวตลอด แต่เราก็ตอ้งฝืน เรา
ตอ้งมีสติมีปัญญา พยายามฝึกหดัใชปั้ญญาเป็นวิชชา วิชชาไปทาํร้ายอวิชชา วิชชาไปสะสาง
อวิชชา วิชชาความรู้ความเป็นจริง แลว้วิชชามนัอยูไ่หนล่ะ 

แต่ถา้ผูช้าํนาญการนะเขารู้เขาเห็นของเขา เขาปฏิบติัของเขาตามความเป็นจริง เขารู้ว่า
วิชชามนัคืออะไร ถา้วิชชามนัคืออะไร วิชชาตามความเป็นจริงนะ ไม่ใช่วิชชาลดค่า ไม่ใช่
การศึกษาจาํมา ไม่ใช่เอากิเลสตณัหาความทะยานอยากออกหนา้ แสดงธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ใหกิ้เลสมนัหวัเราะเยาะ ตอ้งเขา้ไปชาํระลา้งกิเลสในหวัใจของเราใหม้นัเป็น
ความจริง พดูออกมาคาํไหนคาํนั้น เป็นคาํเดียวกนัจากการคิดไง ใหเ้ป็นมนุษยป์กติ พดูอยา่งใดทาํ
อยา่งนั้น ทาํอยา่งใดพดูอยา่งนั้น แสดงธรรมออกมาจากความเป็นจริง ไม่ใหกิ้เลสลดค่าออกไป
คร่ึงหน่ึง เห็นไหม คิดอยา่งหน่ึง พดูอยา่งหน่ึง ทาํอยา่งหน่ึง แต่ถา้เป็นคุณธรรมในหวัใจ คิดอยา่ง
ใดพดูอยา่งนั้น รู้จริงตามความเป็นธรรมอยา่งนั้น รู้จริงตามความเป็นจริง น่ีมนัมีสัจจะมีความจริง
ในหวัใจ 

เราปฏิบติัของเรานะ ถา้เราไดจ้ริงข้ึนมามนัจะเตม็บาทเตม็เตง็ ธรรมของเราเป็นธรรมแท้ๆ  
ธรรมของเรานะ ธรรมของเราเป็นธรรมส่วนบุคคล สมาธิก็สมาธิของเรา ปัญญาก็ปัญญาของเรา 
มรรคญาณท่ีเกิดข้ึน วิปัสสนาญาณท่ีเกิดข้ึน ญาณทสัสนะท่ีเกิดข้ึนก็เป็นของเรา ถา้จิตดวงนั้นเป็น
ของเราหมด จิตดวงนั้นผ่องแผว้ จิตดวงนั้นไม่เศร้าหมอง เราตอ้งการสัจจะ ตอ้งการความจริง เรา
ไม่ตอ้งการธรรมลดค่า เอวงั 


