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 ตั้งใจฟังธรรมะนะ ธรรมะ ในเม่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่ตรัสรู้ธรรม เรา
ตอ้งแสวงหา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ น่ีสร้างสม
บุญญาธิการ แสวงหาๆ แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ ธรรมะมนั
มี ธรรมะมนัมีโดยยนืยนัท่ีเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศน์ธมัมจกัฯ เทวดาส่งข่าวข้ึน
ไปเป็นชั้นๆ เลยนะ จกัรไดเ้คล่ือนแลว้ จกัรไดเ้คล่ือนแลว้  

แต่เดิมน่ีรอ รอส่ิงน้ีอยู ่ มนัไม่มี แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธมัมจกัฯ 
คร้ังแรก ถา้แสดงธมัมจกัฯ คร้ังแรก นัน่ล่ะคือการประกาศธรรม การประกาศธรรมในใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ว่ามีคุณธรรมจริง สัจจะความจริง จนเทวดา อินทร์ พรหมยอมรับ ส่ง
ข่าวเป็นชั้นๆ แลว้ตอ้งการดว้ย ตอ้งการส่ิงน้ีเป็นธรรมโอสถเพื่อแกไ้ขหวัใจของทุกๆ ดวงใจท่ีเกิด
ในวฏัฏะ เกิดในสถานะต่างๆ ใหมี้ท่ีพึ่ง ท่ีพึ่งเพราะจิตใจมนัวา้เหว่  

จะเกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหมขนาดไหน แต่ชีวิตถึงท่ีสุด เวลาคนมนัจะพลดัพราก มนั
อาลยัอาวรณ์กนัขนาดไหน เห็นไหม เวลาหมดอายขุยัจากเทวดา อินทร์ พรหมลงมา มนัเกิดจาก
ไหนล่ะ ในเม่ือมนัเกิดในคุณงามความดีหมดแลว้ อยา่งต ่าสุดก็มาเกิดเป็นมนุษย ์ แลว้ถา้ลงไปกว่า
นั้นมนัก็ลงนรกอเวจีทั้งนั้นแหละ เพราะผลของวฏัฏะ  

ฉะนั้น เทวดา อินทร์ พรหม ถา้มีสติ เขาตอ้งการสัจธรรมๆ ธรรมโอสถนั้นเพื่อแกไ้ขใจ
ของเขา เวลามาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ เทศนาว่าการแต่ละคร้ัง เทวดา อินทร์ 
พรหมส าเร็จเป็นหม่ืนเป็นแสน เราเป็นชาวพุทธ เราเห็นภยัในวฏัสงสาร เรามาบวชเป็นพระ ถา้
บวชเป็นพระ น่ีเราเป็นนกัรบเลยล่ะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ฝากธรรมและวินยัไวใ้ห้
ภิกษุ ภิกษุณีเลยล่ะ ภิกษุเป็นนกัรบ เป็นผูท่ี้ทรงธรรมทรงวินยัเลยล่ะ น่ีเราแสวงหาส่ิงนั้นนะ ถา้
แสวงหาส่ิงนั้น เราแสวงหาได ้ถา้แสวงหาไดค้วามเป็นจริง 
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ในสมยัก่อนนะ เขาเดินทางกนั เขาเดินทางกนัโดยความช านาญ โดยการดูดาว แต่ทาง
วิทยาศาสตร์เกิดข้ึน เวลาเกิดข้ึนมา เขาคิดคน้ควา้ข้ึนมา เขม็ทิศๆ ข้ึนมา เขม็ทิศเขาช้ีไปทางเหนือ
ตลอด ถา้มีเขม็ทิศช้ีไป เวลาเขาเดินทาง เขาใชอ้าศยัเขม็ทิศนะ เขาเดินทางของเขา เห็นไหม อาศยั
เขม็ทิศนะ แต่ถา้เรามีสัจจะความจริงในหวัใจ น่ีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ เขม็
ธรรมมนัมีอยูแ่ลว้ล่ะ ถา้เขม็ธรรม ถา้มนัไม่มี ตอ้งแสวงหา 

เห็นไหม ดูสิ เขาดูดาวต่างๆ เขาแสวงหาทางของเขา เขาเดินเรือของเขา เขาแสวงหาของ
เขา แต่เวลานกัวิทยาศาสตร์คิดคน้เขม็ทิศข้ึนมาแลว้ เขม็ทิศมนัก็เป็นการช้ีน า เป็นการช้ีทิศเหนือๆ 
ว่าเราไปถูกทางหรือเปล่า ถกูทางหรือเปล่า แต่เขม็ธรรมในหวัใจของเรา เห็นไหม สติ สมาธิ 
ปัญญาเป็นทางธรรม สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม ถา้มนัมีความจริง มนัจะพาหวัใจดวงน้ีเขา้
สู่สัจธรรม 

เวลาเขาเดินทาง เขาเดินทางรอบโลก เขาเดินทางธุรกิจของเขา เดินทางคา้ขายของเขา เขา
เดินทางเพื่อส่งสินคา้ของเขาเพื่อใหถึ้งเป้าหมายของเขา แต่ในการประพฤติปฏิบติัธรรมของเรา เรา
จะเอาใจของเราใหส้ิ้นสุดแห่งทุกขใ์หไ้ด ้ ใจของเราเวียนตายเวียนเกิด น่ีเวียนตายเวียนเกิดโดย
สถานะ เราเกิดมาจากพ่อจากแม่ เรามีสถานท่ีเกิด เรามีทะเบียนบา้น เรารู้ไดอ้ยา่งไรว่าเรามีสิทธิ
ตามกฎหมาย มีทุกอยา่ง เพราะเรามีท่ีเกิด เกิดข้ึนมา เกิดมาเป็นมนุษยไ์ง แต่เวลาเกิดข้ึนมา ก่อนท่ี
จะเกิด ดูสิ ถา้ใครไม่มีครอบครัว เขาก็ไม่มีพ่อมีแม่ เขาก็ไม่เกิดลูกเกิดหลานตามมา น่ีไง มนัมีท่ี
เกิด ท่ีเกิดท่ีน่ีไง เกิดแลว้ก็ยดึไง เกิดแลว้ก็ว่าส่ิงน้ีเป็นสมบติัของเรา เราไดรั้บมรดกตกทอดจาก
ชาติจากตระกลูของเรา 

แต่ถา้เราเกิดเป็นชาวพุทธล่ะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาเกิดเป็นเจา้ชาย
สิทธตัถะแลว้ออกประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาเกิดในธรรม ตรัสรู้ธรรมโดยชอบ น่ีเป็นองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ข้ึนมา เวลาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ข้ึนมานะ สามเณรราหุล 
ขณะท่ีว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นราชบุตรตั้งแต่เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เวลามาบวช
แลว้ เวลาใหพ้ระสารีบุตรบวชให้ ใหพ้ระสารีบุตรเป็นผูป้ระพฤติปฏิบติัข้ึนมา 

น่ีไง เวลาสามเณรราหุล น่ีถา้อยูท่างโลก เห็นไหม นางพิมพาขอเลย บอกว่าใหไ้ปขอพ่อ 
ใหไ้ปขอสมบติั เวลาไปขอพ่อ ขอสมบติันะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ร าพึงเลยว่าจะให้
สมบติัส่ิงใด ถา้สมบติัทางโลก สมบติัทางโลกน่ีใครมนัก็แสวงหาไดน้ะ เราควรใหส้มบติัทาง
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ธรรม สมบติัทางธรรม เวลาถึงใหพ้ระสารีบุตรบวชใหไ้ง เวลาบวชข้ึนมาแลว้ใหพ้ระสารีบุตร
สอน สอนข้ึนมา เวลาจะตรัสรู้ ไปฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

น่ีไง เวลาเกิด เราเกิดมา เราเกิดมาจากพ่อจากแม่ เราเกิดมา เวลาเราบวชข้ึนมาเราก็บวชมา
จากอุปัชฌายอ์าจารย ์ อุปัชฌายอ์าจารยย์กเขา้มาเป็นหมู่สงฆ ์ หมู่สงฆเ์ป็นสมมุติสงฆ ์ ถา้สมมุติ
สงฆ ์ เห็นไหม สมมุติสงฆ์ใช่ไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้วางธรรมวินยัก็เพื่อเหตุน้ี
ไง เพื่อเหตุน้ี เพราะส่ิงท่ีว่าเราเกิดมาในวฏัฏะ เราเกิดในวฏัฏะ ใครมีอ  านาจวาสนาก็พยายาม
ขวนขวายออกมาเพื่อประพฤติปฏิบติั ถา้ออกประพฤติปฏิบติัข้ึนมา วางธรรมวินยัไวก้า้วเดินข้ึนมา 
ถา้กา้วเดินข้ึนมา จะหานบัรบๆ ข้ึนมา ศาสนทายาทข้ึนมาจะท าอยา่งไร? ก็ใหบ้วชเป็นพระข้ึนมา 
พอบวชเป็นพระน่ีทางกวา้งขวาง ทางโลกทางคบัแคบ ตอ้งท ามาหากิน ตอ้งรับผดิชอบต่างๆ น่ี
ทางโลกเขา เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาก็เพื่อใหจิ้ตใจน้ีมีความร่มเยน็เป็นสุข เวลาจิตน้ีใหเ้ป็นบาท
เป็นฐาน จิตใจน้ีใหมี้อ  านาจวาสนา ถา้มีอ  านาจวาสนา ใครสละส่ิงนั้นได ้สละส่ิงท่ีเป็นโลกได ้ให้
มนัเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส ใหม้นับวชเขา้มา พอบวชเขา้มา ๒๔ ชัว่โมง น่ี ๒๔ ชัว่โมงเรา
ประพฤติปฏิบติัไดต้ลอดเวลา  

เวลามนัมีความทุกขค์วามยากบีบคั้นข้ึนมานะ เราพยายามหาทางออก หาทางออกกนั แต่
เวลาบวชเป็นพระข้ึนมา น่ีทางกวา้งขวางๆ เห็นไหม เขม็ธรรมๆ ใหเ้กิดข้ึนมากบัเรา เขม็ทิศมนัช้ี
ไปแลว้ เขม็ทิศมนัช้ีทิศเหนืออยูแ่ลว้ เขม็ทิศมนัช้ีไปบอกแลว้ แลว้เขม็ทิศ น่ีทางวิทยาศาสตร์ก็
พิสูจน์แลว้ เขาท าของเขาแลว้ น่ีอยา่งไรมนัก็ช้ีไปทิศเหนือถา้เขม็ทิศน่ะ แลว้เขม็ธรรมล่ะ เขม็
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ช้ีเขา้มาท่ีหวัใจ ช้ีเขา้มาท่ีหวัใจ เขา้มาหวัใจ เห็นไหม 

น่ีเราเกิดมา เกิดมาปฏิสนธิจิตเกิดในไข่ เกิดในน ้าคร า เกิดในโอปปาติกะ น่ีก าเนิด ๔ มนั
เกิดข้ึนมา จิตเวียนตายเวียนเกิดตามผลของวฏัฏะ ตามผลของกรรม แต่เพราะไม่มีอ  านาจวาสนา 
ไม่มีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัก็เวียนไปตามสัจจะ ตามธรรมชาติ ท่ีว่าธรรมะ
เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติของมนั แต่เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้เหนือ
ธรรมชาติข้ึนมา ยอ้นกลบัมา เราเกิดมาเป็นใครล่ะ เราจะเกิดเป็นนาย ก. นาย ข. นาย ง. ก็แลว้แต่ 
เราจะเกิดเป็นพระอะไรก็แลว้แต่ เราก็เกิดมาโดยสมมุติเหมือนกนั เราบวชเป็นพระข้ึนมาแลว้ก็
เป็นพระโดยสมมุติเหมือนกนั ศีล ๒๒๗ เหมือนกนั ลงอุโบสถสังฆกรรมดว้ยกนั น่ีสะอาด
บริสุทธ์ิข้ึนมา มีทิฏฐิเสมอกนั มีความเห็นเหมือนกนั แต่เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนไป น่ีเขม็ธรรมๆ 
จะเกิดกบัใครล่ะ 
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ถา้เขม็ทิศมนัช้ีไป แต่กิเลสมนัพยายามไม่พอใจ มนัจะไปตามอ านาจของมนั มนัคิดว่ามนั
ชดัเจนกว่า มนัคิดว่ามนัมีความเห็นถูกตอ้งดีกว่า มนัก็จะไปหลงทิศหลงทางของมนัไปตามแต่
กิเลสมนัลากไป น่ีเราเห็นภยัในวฏัสงสาร เราบวชมาเป็นพระนะ บวชเป็นพระนะ เขม็ธรรมๆ 
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมวินยัท่ีวางไว ้ ทั้งๆ ท่ีบวชมากบัอุปัชฌายก์็ธรรม
วินยัทั้งนั้นแหละ ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เห็นไหม น่ีเอหิ ภิกขุ แลว้กถื็อไตรสรณ
คมน์ แลว้ก็ญตัติจตุตถกรรม น่ีเป็นชั้นเป็นตอนมา 

เวลาไม่มีผูบ้วชให ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดาใช่ไหม จะบวชคร้ังแรก
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูบ้วชใหเ้อง เอหิ ภิกขุ บวชมาเลย เวลามากข้ึนมาก็บวชโดย
ไตรสรณคมน์ ใหถึ้งไตรสรณคมน์ ใหเ้ป็นพระข้ึนมา ถา้จ  านวนมากข้ึนไป มากข้ึนไป จะท าใหม้นั
ชดัเจนข้ึนมาก็ญตัติจตุตถกรรมข้ึนมา ญตัติจตุตถกรรมข้ึนมา ญตัติเป็นพระๆ พอมนัเป็นพระ
ข้ึนมาน่ีเป็นพระโดยสมมุติ โลกเขาสมมุติกนัอยูแ่ลว้ สมมุติทางโลก เราเห็นภยัในวฏัสงสาร เราถึง
มาบวชเป็นพระ บวชเป็นพระน่ียงัเป็นสมมุติอยู ่ เพราะมนัมีกิเลสไง มนัมีความเห็นของเราไง มนั
มีการศึกษา ศึกษาวา่เรารู้ธรรมๆ น่ีไง ส่ิงน้ีมนัเป็นกิเลส เห็นไหม 

ถา้เขม็ทิศมนัก็ช้ีไปทางทิศเหนือ เขม็ธรรมก็ช้ีเขา้มาในการประพฤติปฏิบติั ใครจะมีความรู้
ความเห็นอยา่งไรก็แลว้แต่ มนัเร่ืองของเขา แต่ถา้มนัตั้งสติข้ึนมา เห็นไหม สติ สมาธิ ปัญญา ถา้มี
สติข้ึนมา เราท าอะไรข้ึนมาก็เป็นสติข้ึนมา เรามีสติข้ึนมาน่ีเราระลึกรู้เลย 

งานของเรา น่ีงานอาบเหง่ือต่างน ้า งานท าขอ้วตัรปฏิบติัต่างๆ งานประพฤติปฏิบติัข้ึนมา
มนัก็เป็นงานทั้งนั้นแหละ งานหน่ึงถา้มนัมีสมุทยัข้ึนมามนัก็เป็นงานของโลก งานหน่ึงถา้เรามี
สติปัญญาข้ึนมา เห็นไหม มีสติปัญญา เพราะมนัดูแลรักษาใจข้ึนมา งานส่ิงใดมนัก็เป็นธรรม
ทั้งนั้นแหละ นัง่สมาธิ ดูนัง่สมาธิ คนเขาเล่นการพนนัเขาก็นัง่ทั้งวนัเหมือนกนั เขานัง่เพื่อ
ประโยชน์ของเขา เวลาเรานัง่ของเรา เรานัง่ของเรา เรายงัสู้เขาไม่ได ้เขานัง่เล่นการพนนักนั ๗ วนั 
๗ คืน เขานัง่ของเขา มีความสุขเพลิดเพลินของเขา เขานัง่กนัได ้ เขาเล่นกนัไดท้ั้งนั้นแหละ แต่
เวลาเขาเลิกแลว้เขาถึงไปพกัผอ่นของเขา 

แต่ของเรานัง่สมาธิภาวนา ถา้จิตใจมนัไม่เขา้มา มนันัง่ไดอ้ยา่งไร เวลามนันัง่ข้ึนมา น่ี
เพราะในเม่ือร่างกายของเราเหมือนกบัจอมปลวก ปิดรูทั้ง ๕ เหลือไวรู้เดียวคือหวัใจ มโนวิญญาณ 
ดูสิ ก าหนดพุทโธๆ ถา้มนันัง่อยูน่ี่ เวลามนัเกิดขดัขอ้งหมองใจข้ึนมา มนัจะรักษาอยา่งไร ถา้มนั
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รักษาได ้มนัเป็นการยนืยนัไง ถา้ใครประพฤติปฏิบติันัง่สมาธิภาวนาอยู ่ถา้เขาท าไดต้ลอดต่อเน่ือง 
มนัตอ้งมีเหตุมีผล ถา้ไม่มีเหตุมีผล เขาอยูใ่นทางจงกรมของเขาไม่ได ้ ถา้ไม่มีเหตุมีผล เขาจะนัง่
ตลอดรุ่งของเขา นัง่ทั้งวนัทั้งคืน เขาท าไดอ้ยา่งไร มนัตอ้งมีงานของใจ ใจมนัตอ้งมีงานท าของมนั 
ใจมนัตอ้งมีเหตุมีผลของมนั มนัถึงจะรักษาสถานะอยา่งนั้นได ้

ถา้จิตใจมนัไม่มีสถานะอยา่งนั้น มนัอยูไ่ม่ไดห้รอก มนัอยูไ่ม่ไดเ้พราะอะไร เพราะมนัดีด
ดิ้นอยูภ่ายใน เห็นไหม น่ีเขม็ธรรมมนัจะพาออกไปหากิเลสไง ถา้กิเลสมนัครอบง าแลว้ มนัไป
ตามแต่กิเลสมนัจะชกัน าไป ถา้กิเลสชกัน าไป มนัจะเป็นความจริงไหม? มนัไม่เป็นความจริง มนั
เป็นความจริงของกิเลสไง ถา้เป็นความจริงของกิเลส มนัก็บอกส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ มนัก็ชกัลากไป 
ชกัลากไป 

เราปฏิบติัไป เห็นไหม มนัน่าสังเวช มนัน่าสังเวช มนัออกนอกลู่นอกทางไปไง น่ีเข็มทิศ
มนัช้ีไปทางถูกตอ้งนะ แต่เราก็ยงัคิดว่าเรามีอ  านาจวาสนา เรามีความช านาญมากกว่า น่ีก็
เหมือนกนั ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ชดัเจนมาก ชดัเจนมาก ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ 
มรรค อริยสัจ สัจจะความจริง แลว้เวลาปฏิบติัข้ึนมามนัเป็นความจริงไหมล่ะ ส่ิงใดเป็นจริง จริงท่ี
ไหนล่ะ? จริงท่ีใจ ถา้ใจมนัจริงนะ ท าส่ิงใดมนัก็เป็นความจริง ถา้ใจมนัไม่จริง จะท าอยา่งไรมนัก็
เหลาะแหละ ความเหลาะแหละแลว้มนัอยูก่บัเร่ืองของโลกเขา ถา้เร่ืองของโลก โลกเขาอยูก่นัอยา่ง
นั้น สังคมเขาอยูก่นัอยา่งนั้น เราก็อยูก่บัสังคมนัน่แหละ แต่เรามีสติปัญญามากกว่านั้น เราหาความ
เป็นจริงท่ีลึกซ้ึงกว่า 

ถา้หวัใจ เห็นไหม เขามีความสุขกนั เขามีความร่ืนเริงขนาดไหน ในสโมสรสันนิบาตทุก
ดวงใจวา้เหว่ ของเราอยูใ่นท่ีสงบสงดัไง เราหาท่ีวิเวกไง เราพยายามหาของเรานะ หาของเรา เห็น
ไหม ดวงใจเราวา้เหว่ไหมล่ะ ดวงใจเรามนัอยูใ่นท่ีอึกทึกครึกโครม อยูใ่นท่ีคลุกคลี มนัก็ร าคาญ 
มนัเบ่ือหน่ายเตม็ทีอยูแ่ลว้ แต่เวลาเขา้ป่าเขา้เขาไป เราไปอยูก่บัความสงบข้ึนมา มนัเอาใจของเรา
ไวใ้นอ านาจไหม? น่ีมนัอยูแ่ต่ร่างกายไง เวลามา มาแต่ร่างกาย แต่หวัใจมนัยงัคิดออกไปไง น่ี
เพราะอะไร เพราะมนัเคยชิน มนัเคยชิน มนัเคยสัมผสัของมนัอยา่งนั้น มนัก็มีความรู้สึกของมนัอยู่
อยา่งนั้น มนัไม่เขา้มาสู่ใจเราไดง่้ายๆ หรอก เพราะอะไร เพราะดูสิ วตัถุส่ิงใดท่ีเขาจดัไวไ้ม่เขา้ท่ี
เขา้ทาง เพียงแต่เขายกเขา้ท่ีเขา้ทางมนัก็เขา้ท่ีเขา้ทาง เพราะมนัไม่มีชีวิต 
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แต่ใจ สันตติ จิตมนัเกิดตลอดเวลา ความรู้สึกมนัเกิดตลอดเวลา แลว้มีตณัหาความทะยาน
อยาก เพราะมนัเคล่ือนอยูแ่ลว้ไง พลงังานมนัสันตติ มนัเกิดดบัๆ อยูต่ลอดเวลา แต่มนัเร็วมาก มนั
ละเอียดมาก น่ีไง มนัเคล่ือนท่ี มนัเคล่ือนท่ี อนุสัย กิเลสมนันอนเน่ือง มนัไปไดแ้ลว้ ไม่ตอ้งคิดมนั
ก็มา ธรรมชาติมนัเป็นแบบนั้น น่ีมนัถึงว่ามนัละเอียดๆ ไง เวลาท่ีมนัหยาบๆ มนัก็คิดฟุ้งซ่าน
ออกมา ความคิด ความปรุง ความแต่ง ความต่างๆ ท่ีมนัต่อตา้นข้ึนมา น่ีมนัเป็นสัญญาอารมณ์ แต่
อยูเ่ฉยๆ ไฟสุมขอนอนัละเอียด กิเลสอยา่งหยาบ กิเลสอยา่งละเอียดไง เขม็ธรรมๆ จะช้ีเขา้มา 

น่ีก าหนดพุทโธๆ โดยท่ีพุทโธมนัเป็นสมถะ มนัไม่มีปัญญา  

ปัญญาอะไรเอาตวัเองไม่รอด ปัญญายิง่คิดมาก ยิง่ตรึกในธรรม มนัส่งออกหมดแหละ ถา้
มนัส่งออกไปน่ีปัญญาอะไร แต่ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธิ มนักมี็สติคอยควบคุมปัญญาอนันั้น 
ปัญญาท่ีมนัมีสติระลึกรู้ สติมนัรู้เท่ากองสังขาร น่ีปัญญาในพุทธศาสนา เห็นไหม ปัญญาท่ีรู้เท่าใน
กองสังขาร สังขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง น่ีถา้มนัเป็นปัญญารอบรู้ในกองสังขาร มนัก็เป็น
ปัญญาอบรมสมาธิ ถา้ปัญญาอบรมสมาธิ มนัก็ปล่อยวางของมนั ถา้ปล่อยวาง มนัสงบระงบัเขา้มา 
ถา้มนัเกิดใชปั้ญญาๆ โดยท่ีมนัมีสัมมาสมาธิเป็นพื้นฐาน 

น่ีสังขารเหมือนกนั เห็นไหม ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร สังขารมนัปล่อย ปล่อยอะไร? 
ปล่อยตณัหาความทะยานอยากไง ปล่อยท่ีก าลงัขบัไสของมนัไง พอปล่อยก าลงัขบัไสมนัก็ปล่อย
วาง พอปล่อยวาง พอฝึกหดัใชปั้ญญาๆ มนัก็สังขารเหมือนกนั น่ีสังขาร ความคิด ความปรุง ความ
แต่ง แต่มนัมีสัมมาสมาธิรองรับ มนัมีความสุขสงบรองรับ มนัมีเขม็ธรรมช้ีน า แต่ถา้มนัไม่มีเขม็
ธรรม เขม็ทิศมนัช้ีน านะ ช้ีใหเ้ราไม่หลงทิศหลงทาง น่ีเขม็ธรรมๆ เขม็ธรรมน้ีเป็นเข็มธรรมของ
ใคร? เขม็ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไง 

เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ท  าความสงบเขา้มา ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้
ปัญญาเกิดจากศีล สมาธิ แลว้มนัเกิดปัญญา แต่น้ีเราเกิดปัญญาๆ ปัญญาของเรานะ เรามีปัญญาไป
มากมายไปหมดเลย พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา เราใชปั้ญญาของเรา ปัญญาโดยสมุทยั 
ปัญญาโดยกิเลสไง ถา้ปัญญาโดยกิเลส น่ีไง กิเลสมนัชกัน าออกไปแลว้ ออกนอกลู่นอกทางไป
แลว้ 

แต่ถา้มนัมีสติปัญญาข้ึนมา มนัท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบเขา้มา เห็นไหม ถา้
มนัมีสติ มีสมาธิ แลว้เกิดปัญญา ปัญญาน้ีกเ็ป็นสังขาร แต่สังขารท่ีมีสมาธิ สังขารท่ีมนัไม่มีสมุทยั
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เจือปนเขา้มา ถา้มีสมุทยัเจือปนเขา้มา เราคิดอยา่งไรก็แลว้แต่ กิเลสมนัมีอ  านาจเหนือกว่า น่ีสมุทยั
เจือปนแลว้มนัลม้ลุกคลุกคลานไปตลอดเวลา แต่ถา้เป็นสมาธิข้ึนมาแลว้เกิดปัญญา ปัญญาท่ีเกิด
จากสัมมาสมาธิ ท่ีมนัเป็นหลกัเป็นพื้นฐานข้ึนมา มนัพิจารณาของมนันะ น่ีธรรมช้ีน าๆ ถา้ธรรม
ช้ีน าไป มนัจะเกิดรสชาติ 

เวลาเราปฏิบติั เห็นไหม ดูสิ เวลาความทุกขค์วามโศกในใจ มนัสะเทือนใจมากนะ แต่เวลา
จิตมนัสงบเขา้มา มนัท าไมมีความสุขขนาดนั้น รสของธรรม รสของธรรม แลว้ถา้เกิดปัญญาข้ึนมา 
ปัญญาน่ี คนเราลม้ลุกคลุกคลานตลอด คนเราไม่มีส่ิงใดเป็นสมบติัของเราเลย แลว้มนัมีทิพย์
สมบติั ทิพยส์มบติั สมบติัท่ีมนัเป็นอริยทรัพยข้ึ์นมา มนัต่ืนเตน้นะ 

 เวลาคนเราเขาดูกนั เห็นไหม ดูสิ คนเหมือนคน แต่คนไม่เท่ากนั คนเหมือนคน แต่คนมี
อ านาจวาสนาแตกต่างกนั จิตใจอยูใ่นร่างกายท่ีว่าเรารู้ไดอ้ยา่งไรว่าผูท่ี้ปฏิบติัคนใดจะมีสัจจะ
ความจริงในหวัใจ ถา้มีสัจจะความจริงในหวัใจนะ พฤติกรรมมนัออก มนัแสดงออกแลว้ล่ะ ธรรม
ก็คือธรรม ธรรมท่ีไหน เห็นไหม ดูสิ วตัถุส่ิงใดก็แลว้แต่ถา้มนัมีคุณค่าของมนัในตวัของมนัเอง 
ไปวางท่ีไหนเขารู้ว่ามีคุณค่าโดยตวัมนัเอง 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้ใจมนัมีคุณธรรมนะ มนัไม่เป็นภาระแบกหามใหใ้ครทั้งส้ิน ในเม่ือหวัใจ
ของเรามนัเป็นภาระใหเ้ราดูแล ในเม่ือหวัใจของเรามนัเป็นภาระแบกหามนะ จิตใจของเราน่ี ดูสิ 
เวลาคนทุกขค์นจน คนมีความบีบคั้นในใจ มนัปลอบประโลมกนัอยา่งไรล่ะ มนัจะเอาอยา่งไรให้
อยูล่่ะ เวลาคนท่ีขาดแคลนนะ เราจะขาดแคลนสมบติัส่ิงใด เราเจือจานกนัไดห้มดแหละ เราหาให้
เขาได ้ ส่ิงท่ีเป็นการขาดแคลนในวตัถุ ในปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราหาใหไ้ด ้ทดแทนใหไ้ด ้ แลว้เขาจะ
เห็นน ้าใจเรามาก เพราะเราช่วยเหลือเจือจานเขา แต่เวลาคนท่ีมนัทุกขจ์นเขญ็ใจในหวัใจ ปลอบ
ประโลมขนาดไหน พดูขนาดไหนมนัก็ทุกขท์ั้งนั้นแหละ น่ีไง ส่ิงน้ีท่ีว่าใครจะรู้ใครได ้ ใครจะรู้
หวัใจของใครได ้

แต่ถา้เขามีธรรมของเขา เขามีธรรมในใจของเขานะ เขาจะไม่เป็นภาระรุงรังใหใ้ครทั้งส้ิน 
เพราะว่าอะไร เพราะในหวัใจของเขา เขาจดัแจงของเขาได ้ ถา้ในหวัใจของเขา เขาจดัแจงของเขา
ไดน้ะ น่ีความสุขความทุกขม์นัอยูท่ี่ไหนล่ะ ถา้ใจมนัมีคุณธรรมแลว้มนัจะเป็นภาระใหใ้คร น่ีรส
ของธรรมชนะรสทั้งปวง รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง ถา้รสของธรรมในดวงใจนั้นมีธรรมอยู่
จริง ท  าไมตอ้งใหกิ้เลสมนัเหยยีบย  า่ ท  าไมตอ้งใหค้นอ่ืนมาเจือจาน 
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มนัมีหลกัของมนัไง ถา้หลกัของมนัเป็นความจริงข้ึนมา เป็นความจริงข้ึนมาใครก็รู้ได ้ใคร
ก็รู้ได ้ ถา้ใครรู้ไดส่ิ้งนั้น เขาตอ้งรู้ตวัเขาก่อน ปัจจตัตงั เราเหมือนกนั น่ีเราพิจารณาของเรา เรา
ยอ้นกลบัมาในใจของเรานะ ใหม้นัมีเขม็ธรรม 

เรามานะ เขม็ทิศเขาเอาไวช้ี้ทางเดินทางโลก แต่เขม็ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้จะช้ีเขา้มาในหวัใจของเรา ถา้มนัช้ีเขา้มาในหวัใจของเรานะ ดูสิ ธรรมขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ในพระไตรปิฎกทั้งหมดเป็นวิธีการเท่านั้น ช้ีเขา้ไปสู่หวัใจของคน 

หลวงตาท่านพดูประจ า ส่ิงท่ีสัมผสัธรรมได ้สัมผสัธรรมไดคื้อความรู้สึก ความรู้สึกน่ี มนั
ไม่มีส่ิงใดหรอกท่ีจะบรรจุธรรมได ้ มีแต่หวัใจเท่านั้น ความรู้สึกน้ีมนัจะบรรจุธรรมได ้ แลว้บรรจุ
ธรรมได ้ เวลาเราท าข้ึนมา เห็นไหม น่ีสมาธิมนัก็เกิดท่ีใจ เวลากิเลสมนัเหยยีบย  า่ข้ึนมา มนัเหยยีบ
ย  า่ท่ีหวัใจทั้งนั้น ทุกขย์ากน่ีหวัใจมนัทุกขย์ากมาก แต่ถา้มนัปล่อยวางล่ะ เวลามนัปล่อยวางนะ คน
ท่ีหาบภาระมา หาบของหนกัมาเหน่ือยลา้มา เวลามนัวางของมนัข้ึนมา วางข้ึนมา มนัรู้ของมนั มนั
เป็นปัจจตัตงั แลว้เกิดปัญญาๆ ถา้เขม็ธรรมเกิดนะ สัจธรรมมนัเกิดในหวัใจของเรา 

ถา้สัจธรรมมนัเกิดข้ึนมา น่ีมนัเกิดมาจากอะไร มนัเกิดมาจากอะไร มนัเกิดมาจากออ้นวอน
ขอใช่ไหม มนัเกิดมาจากเราบวชเป็นพระแลว้มนัจะเป็นใช่ไหม เวลาเราบวชเป็นพระน่ีนะ เรา
บวชเป็นพระเพราะมีศรัทธามีความเช่ือ เรามีศรัทธามีความเช่ือนะเราถึงไดบ้วช บวชกบัใคร? บวช
กบัอุปัชฌายอ์าจารย ์ อุปัชฌายย์กเขา้หมู่ๆ มนัเป็นพิธีกรรมทั้งนั้นแหละ เวลาเป็นพิธีกรรมข้ึนมา 
มนัสมบรูณ์ สมบรูณ์โดยสมมุติสงฆ ์ ถา้ไม่สมบรูณ์ เราจะท าสังฆกรรมกนัอยา่งไร ความสะอาด
บริสุทธ์ิ เห็นไหม น่ีฉนัทามติ จะไม่มีใครคดัคา้นแมแ้ต่เสียงเดียว น่ีถา้เป็นฉนัทามติน่ีมนัสะอาด
บริสุทธ์ิของมนัมา  

ฉะนั้น เวลาบวชข้ึนมา บวชมามนัก็เป็นพิธีกรรมเท่านั้นแหละ แต่เวลาบวชหวัใจ เห็นไหม 
ดูสิ เวลาใครบวชมาก็แลว้แต่ จะทุกขจ์นเขญ็ใจ จะมัง่มีศรีสุขขนาดไหน เวลาบวชมาแลว้นะตอ้ง
เดินจงกรม ตอ้งนัง่สมาธิภาวนาทั้งนั้นแหละ ถา้เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา เขายงัมีแก่ใจ เขายงั
เคารพธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้อยู ่ แต่ถา้เขาไม่ท าส่ิงนั้นเลย เขาศึกษาน่ีศึกษา
เป็นปริยติั ว่าศึกษาเพื่อความรู้ๆ ศึกษามา ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้...ใช่ 
ศึกษามา มนัก็เป็นการศึกษาโดยสัญญา ศึกษาโดยอาการของใจ มนัไม่ใช่เขา้ถึงใจ  



เข็มทิศ ๙ 
 

©2013 www.sa-ngob.com 

ถา้มนัเขา้ถึงใจนะ เวลาศึกษามาจนส าเร็จเป็น ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค เขาจะสึกไปท าไม
ล่ะ ถา้เขาศึกษาธรรมแลว้เขามีธรรม ธรรมน่ีวิมุตติสุขๆ สุขทางธรรมมนัเหนือกวา่สุขทางโลก 
แลว้ท าไมเขาสึกไปล่ะ เขาก็ศึกษา ศึกษาจนจบ ศึกษาจนจบกระบวนการ ศึกษามาน่ีจบหมดแลว้ 
ศึกษาจบแลว้ท าอยา่งไรต่อ น่ีถา้คนเขาศึกษาจน ๙ ประโยคแลว้นะ ทางการศึกษาเขาสูงสุดแลว้ 
แลว้ชีวิตน้ีท  าอยา่งไร ชีวิตจะท าอยา่งไรต่อไป  

แต่ของเราน่ีเราบวชมาแลว้เราตั้งใจศึกษาเหมือนกนั เราบวชมา อุปัชฌายบ์อกแลว้ เกสา 
โลมา นขา ทนัตา ตโจ น่ีขนัธ์ ๕ เห็นไหม กรรมฐาน ๕ ใหอ้นุโลม ปฏิโลม ใหพ้ิจารณาอยา่งน้ี 
เวลาเราบวชข้ึนมา อุปัชฌายใ์หอ้ยูแ่ลว้ ถา้อุปัชฌายอ์งคใ์ดไม่ใหก้รรมฐาน ๕ การบวชนั้นไม่
สมบรูณ์ น่ีเราบวชมา เราบวชมา เราไดก้รรมฐานมาจากอุปัชฌาย ์ แลว้ครูบาอาจารยข์องเราท่าน
ประพฤติปฏิบติัของท่านมา ใครท่ีปฏิบติัส่ิงใดมา แลว้ไดเ้ห็นคุณประโยชน์ส่ิงนั้นมา ท่านจะทะนุ
ถนอมส่ิงนั้น  

เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบติัของท่าน ท่านเก็บหอมรอมริบใช่ไหม เวลาหลวงตา
ท่านปฏิบติัของท่านมา เวลารสของธรรมข้ึนมา น่ีมนัลึกลบัมหศัจรรย ์แลว้มนัจะเขา้ไปไดอ้ยา่งไร 
ถา้มนัเขา้ไดอ้ยา่งไร แลว้เรามาไดอ้ยา่งไร เรามาไดอ้ยา่งไร? อ๋อ! เรามาแลว้เรามีขอ้วตัรปฏิบติั
ข้ึนมา เรามีถนนหนทางข้ึนมา 

น่ีไง เวลาเราภาคปฏิบติั เวลาครูบาอาจารยข์องเราเวลาปฏิบติั ตั้งแต่อุปัชฌายใ์หก้รรมฐาน 
๕ มา พอกรรมฐาน ๕ มา เราตั้งท  าความสงบของใจเขา้มา การศึกษาในธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ในพระไตรปิฎก เราก็ร้ือคน้ได ้พระไตรปิฎกก็มี สงสยัส่ิงใดเราก็เปิดของเราได ้
แต่เวลาปฏิบติั เปิดมาแลว้ศึกษามาแลว้ แลว้เอาอะไรเป็นเคร่ืองยนืยนัว่ามนัจริงหรือไม่จริง แต่
เวลาอุปัชฌายใ์หม้า เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ทุกคนก็เห็นได ้ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั ทุกคนเห็น
ทั้งนั้นแหละ แลว้ว่า ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั ทุกคนถา้มีสติปัญญาพิจารณาข้ึนมา ผม ขน เลบ็ ฟัน 
หนงัข้ึนมาใหม้นัสลดสังเวช ใหม้นัคายทิฏฐิมานะในหวัใจได ้

แต่ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เห็นไหม ดูสิ ดูร้านตดัผมสิ ร้านตดัผม ร้านท าเลบ็มนัท าให้
สวยงามทั้งนั้นแหละ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงัอยา่งนั้นเขาหลงใหลไดป้ล้ืม เขาคิดว่าส่ิงนั้นมนัเป็น
ความสวยงามของเขา แต่เขาท าเพื่อวิชาชีพของเขา คนท่ีอยากมีความพอใจของเขาก็ไปใหเ้ขาท า
ใหม้นัสวยงาม 
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แต่ของเรา เราไม่ไดดู้อยา่งนั้น ถา้จิตมนัสงบข้ึนมา เขม็ธรรมมนัเกิดข้ึนมา ดูสิ เวลาเสน้ผม
เส้นหน่ึงน่ีขยายมนั วิภาคะใหม้นัแยกส่วน ขยายส่วน เส้นผมเส้นหน่ึง ครูบาอาจารยท่์านพิจารณา
เป็นท่อนซุงเลย มนัแยกออกมา มนัขยายส่วนออกไป เขารู้เขาเห็นของเขาไดอ้ยา่งไร มนัเป็นความ
ลึกลบัมหศัจรรยว์่าจิตใจมนัไดพ้ิจารณาของมนั 

แต่ถา้ไม่มีสมาธิเลย สติก็ไม่มี สมาธิก็ไม่มี น่ีจินตนาการกนัไป มนัจะรู้จริงข้ึนมาได้
อยา่งไร เพราะมนัไม่มีเขม็ธรรมช้ีเขา้สู่ดวงใจดวงน้ี ดวงใจดวงน้ีไม่มีการประพฤติปฏิบติัตาม
ความเป็นจริง มนัจะเอาความจริงมนัมาจากไหน แต่เพราะเรามีครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยข์องเรา
ท่านไดป้ระพฤติปฏิบติัมา ถา้คนท่ีช้ีน าเราท่านไดป้ระพฤติปฏิบติัของท่านมา ท่านมีหลกัเกณฑใ์น
ใจของท่านตามความเป็นจริง ท าผดิท าถูกเขารู้หมดแหละ ถา้ท าผดิมนัก็ผดิออกนอกลู่นอกทาง
แลว้ 

ดูสิ เขม็ทิศเราก็บอกเรามีความช านาญมากกว่า ไม่ตอ้งใชเ้ขม็ทิศ เราเดินของเราไดเ้อง เวลา
เขม็ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มีอยู่
แลว้ เราก็บอกว่าเรามีความสามารถเหนือกว่า เราท าของเราได.้..มนัคิดโดยกิเลสทั้งนั้นแหละ มนั
เป็นความจริงไปไม่ไดเ้ลย เราศึกษาว่ารู้ๆ 

ถา้รู้ข้ึนมา คนรู้นะ ดูสิ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ เวลาความรู้ของท่านนะ ท่านเก็บหอมรอม
ริบ หลวงปู่ เสาร์นะ เวลาท่านบอกว่าใหเ้ทศนาว่าการ ท่านพดูเลย “ท าใหม้นัดูทั้งชีวิตมนัยงัไม่ดู
เลย ท าใหม้นัดูทั้งชีวิต ใหม้นัท าตาม มนัยงัไม่ท าตามเลย” 

ท าตามๆ ท าตามน่ีเพราะอะไร ดูสิ ท่านสงบระงบัของท่าน ท่านอยูด่ว้ยวิหารธรรมของ
ท่าน ท่านอยูด่ว้ยความสุขของท่านนะ ท่านมาร้ือคน้ของท่านนะ ทั้งๆ ท่ีสังคมสมยันั้นเขาก็ไม่
สนใจว่ามรรคผลจะมีหรือไม่มี แต่เวลาท่านร้ือคน้ของท่านมา มนัเป็นวิหารธรรมในใจของท่าน 
ท่านอยูข่องท่านดว้ยความสุขสงบนะ เขาไม่ตอ้งอิงโลกเลย โลกท่ีเขาอยูก่นั ปัจจยัเคร่ืองอาศยัมนั
แค่เคร่ืองอาศยัท่ีไม่มีส่ิงใดเหนือกว่าธรรมในใจเลย ท่านไม่สนใจเลย แต่ตอ้งอยู ่ อยูก่บัเขา อยูก่บั
เขาดว้ยอะไร? อยูก่บัเขาโดยธรรมวินยัไง  

เพราะธรรมวินยั พระ เห็นไหม ศากยบุตรพทุธชิโนรสเขาอยูก่นัอยา่งไร น่ีบวชมาแลว้มีศีล
มีสัตยอ์ยา่งไร ศรัทธาความเช่ือของสังคมเขาท าอยา่งไร เราก็อยูก่บัเขาไป อยูก่บัเขาไปโดยวิหาร
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ธรรมจากภายในใจของเรา เห็นไหม ท่านก็อยูด่ว้ยความสงบระงบัของท่าน ท่านมีความสุขของ
ท่าน แลว้ท่านบอกว่า น่ีท  าใหม้นัดูทั้งชีวิตเลย มนัยงัไม่ท าตามเลย 

แลว้เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเก็บหอมรอมริบ แลว้ท่านคอยจ้ี คอยไช เห็นไหม แกจิ้ตมนัแก้
ยาก ท่านคอยจะแกค้รูบาอาจารยข์องเรา มนัเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา แลว้เราก็มีศรัทธาความเช่ือ มี
ศรัทธาความเช่ือเราก็ประพฤติปฏิบติัของเรามา เรามีอ  านาจวาสนามา เราถึงไดม้าบวชเป็นพระ
เป็นเจา้ บวชเป็นพระเป็นเจา้ข้ึนมาแลว้เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราจะไม่แถไง ไม่แถออกจาก
นอกลู่นอกทาง 

ถา้เขม็ทิศมนัก็เป็นประโยชน์ นกัวิทยาศาสตร์เขาคิดมาเพื่อการเดินป่า เพื่อสะดวกกบัการ
เดินทาง น่ีเราจะไม่ใช ้ เราจะใชป้ระสบการณ์ของเรา เราก็ใชป้ระสบการณ์ของเรา แต่มนัมี
ประโยชน์ ในเม่ือวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์แลว้มนัใชไ้ด ้เขม็ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เทศนาว่าการประกาศธมัมจกัฯ ออกไป 
เทวดา อินทร์ พรหมส่งข่าวเป็นชั้นๆ ข้ึนไป เห็นไหม เวลาเทศนา พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตา
เห็นธรรม มนัยนืยนักนัไดร้อบทิศรอบทาง แมแ้ต่ในเร่ืองของทิพย ์ เร่ืองของเทวดา อินทร์ พรหม
เขาก็สรรเสริญข้ึนไป 

เวลาในเร่ืองของนกัปฏิบติั พระอญัญาโกณฑญัญะก็มีดวงตาเห็นธรรมข้ึนมา เวลา
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัเป็นความจริงข้ึนมา “อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ” น่ีมีพยานแลว้ น่ีส่ิง
ท่ีปฏิบติัข้ึนมามนัมีพยานไง น่ีไง ในวงกรรมฐานเรามีครูบาอาจารยข์องเรา มนัมีพยานต่อกนัไง 
ใครปฏิบติัไดจ้ริง ใครมีความเห็นจริง ความจริงอนันั้นในใจอนันั้น มนัไม่มีส่ิงใดเหนือกว่า 
คุณภาพของธรรม สัจธรรมอนันั้นครองโลก เหนือโลก เหนือทุกๆ อยา่ง ถา้มนัเหนือทุกๆ อยา่ง
แลว้มนัจะมีส่ิงใดมาท าใหส่ิ้งน้ีดอ้ยค่า ไม่มีส่ิงใดดอ้ยค่าไง น่ีไง เขม็ธรรมๆ ท่ีเราช้ีไง 

เพราะมนัมีอยูแ่ลว้ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็มีอยูแ่ลว้ เขม็ธรรมกมี็อยู่
แลว้ เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติัมามนัก็มีความจริงของมนัอยูแ่ลว้ ถา้มีความ
จริงของมนัอยูแ่ลว้ เราท าไดจ้ริงหรือเปล่าล่ะ เราท าข้ึนมามนัมีแต่สมุทยั มีแต่กิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากมนัครอบง าหวัใจเราไว ้ เราจะมาต่อสู้นะ เราต่อสู้กบักิเลสในหวัใจของเรา เราจะต่อสู้
ดว้ยสัจจะดว้ยความจริงของเรา ถา้ต่อสู้ข้ึนมา ต่อสู้ดว้ยวิธีการใดล่ะ? น่ีเราตั้งสัจจะ เห็นไหม 
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อุโบสถทีหน่ึง เราก็มาลงอุโบสถสังฆกรรมกนัหนหน่ึง มาลงอุโบสถสังฆกรรมเพื่อ
กระตุน้ไง เพื่อกระตุน้ของเรานะ ถา้มนันอนจม มนัจะนอนจมแลว้มนัจะไหลลงต ่าไปเร่ือยๆ น่ีถึง 
๑๕ วนั ถึงปักษห์น่ึง เราจะมาลงอุโบสถร่วมกนั ลงอุโบสถร่วมกนัเพื่อตรวจสอบกนั เพื่อปลุกเร้า
กนั เพื่อปลุกเร้านะ ไม่ใหกิ้เลส น่ีดินพอกหางหมูๆ ไม่ใหม้นัครอบง าหวัใจของเราจนดิ้นรนไม่
ออก พอดิ้นรนไม่ออก เห็นไหม ดูเขม็ทิศสิ มนัปฏิเสธแลว้ล่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั “ท าไมตอ้งล าบากอยา่งนั้น ท าไมตอ้งท าอยา่งน้ี ท  าไมเขาอยูก่นัก็ได ้ เขาท า
อยา่งนั้นก็ท  าได”้...เพราะเขาอยูก่นัแบบนั้นมนัถึงไหลลงต ่าไปเร่ือยๆ ไง การไหลลงต ่าไปเร่ือยๆ 
เพราะอะไร เพราะกิเลสมนัพาลงต ่าทั้งนั้นแหละ ความสะดวกสบาย ความสะดวก ความพอใจ 
ความท่ีคิดจะท าของเรามนัไหลลงต ่าไปเร่ือยๆ มนัไม่มีสูงข้ึนหรอก น่ีปลาเป็นมนัทวนกระแส มนั
ว่ายทวนน ้า ถา้ปลาตายมนัก็ไหลลงไป เขาจะเอาไปท าปลาร้า 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเป็นปลาๆ มนัเป็นบุคลาธิษฐาน แต่คุณค่าของใจนะ ดวงใจน้ีมีค่ามาก 
ถา้มนัใฝ่ดี ใฝ่ดี คิดดี หวงัดี ชีวิตน้ีมีโอกาสท่ีประพฤติปฏิบติั มนัไม่ใฝ่ดี มนัใฝ่แต่เร่ืองกิเลสตณัหา
ความทะยานอยากไง กิเลสตณัหาความทะยานอยาก เรามา จะท าลายนะ เรามา จะฆ่ามนั เรามา จะ
ท าใหจิ้ตใจเราสะอาดบริสุทธ์ิ ถา้จิตใจเราสะอาดบริสุทธ์ิ เราท าเพื่อใครล่ะ? ก็ท  าเพื่อใจดวงน้ีไง ถา้
เราเห็นคุณค่าอยา่งน้ี ฉะนั้น การใฝ่ดีไง การใฝ่ดี ใฝ่ดีเพื่อกระตุน้เตือนตลอดเวลา 

ดูสิ เวลาขาดอากาศหายใจแค่ ๕ นาที สมองตาย คนเราขาดอากาศหายใจไม่ก่ีวินาทีก็แย่
แลว้ น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงต่างๆ มนัด ารงชีวิตไวใ้ช่ไหม แลว้หวัใจล่ะ หวัใจมนัมีชีวิต มนัมีความ
ปรารถนา มนัมีความตอ้งการ แต่มนัมีพญามารครอบง ามนัไว ้พญามาร เห็นไหม มารมนัครอบง า
แลว้มนัพาไหลลงต ่า พาไหลลงต ่า ฉะนั้น ถา้ปล่อยปละละเลย มนัก็ไหลลงไปอยา่งนั้นแหละ 

แต่ของเรา ในเม่ือเรายงัมีชีวิตอยู ่ เรายงัขวนขวายของเราอยู ่ การขวนขวาย เห็นไหม การ
ขวนขวาย การเขา้หมู่ การตรวจสอบกนั การประพฤติปฏิบติัต่อกนั ใหต่ื้นตวัตลอดเวลา การต่ืนตวั 
เห็นไหม ดูสิ เวลาครูบาอาจารยท่์านฝึกสติๆ ถา้ใครเหม่อลอย ใครขาดสติ ท่านบอกว่ามนัเหมือน
ศพเดินได ้เหมือนคนตาย เหมือนคนตาย มนัไม่มีโอกาสไง 

แต่ถา้เรามีสติปัญญาข้ึนมา เรามีสติ เราท าอะไร ความผดิพลาดมนัจะนอ้ยมาก หรือจะไม่
ผดิพลาดเลย น่ีเรามีสติปัญญา เรารักษา เราดูแลของเรา เราประพฤติปฏิบติัของเรา น่ีก็เหมือนกนั 
หวัใจถา้มนัมีคุณค่า มนัมีความระลึกรู้ มนัมีความตั้งใจจริงของมนั มนัจะท าเพื่อประโยชน์กบั
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หวัใจดวงน้ี ถา้ประโยชน์กบัหวัใจดวงน้ี เห็นไหม เราจะเดินทาง จิตใจมนัจะเขา้สู่สัจธรรม ถา้มีสัจ
ธรรมได ้มนัตอ้งประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเอง 

เวลาตกัขา้วกินนะ เขาตอ้งตกัขา้วข้ึนมาเอง เราฉนัอาหาร เราตอ้งหยบิใส่ปากเราเอง ถา้เรา
หยบิใส่ปากเราเอง หวัใจ ถา้มนัมีจะมีคุณธรรม มนัตอ้งมีศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมาจากใจดวงนั้น ถา้
ใจดวงนั้นเป็นความจริงข้ึนมา เห็นไหม 

ดูสิ เวลาเขาศึกษากนั เขาศึกษาจน ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค ศึกษาจนสูงสุดของการศึกษา
ในศาสนา แลว้ท าไมในเม่ือศึกษาถึงสูงสุดของเร่ืองของศาสนา แลว้ศาสนากส็อนไปสู่วิมุตติสุข 
สอนไปสู่ความหลุดพน้ ท าไมเขาไพล่ออกไปอยูก่บัโลกล่ะ ท าไมเขาไพล่ไปอยา่งนั้น เห็นไหม น่ี
การศึกษาอยา่งนั้นศึกษาเป็นปริยติั 

ปฏิบติั ถา้ปฏิบติัข้ึนมา ปฏิบติัข้ึนมาจะเห็นตามความเป็นจริง เห็นไหม กาย เวทนา จิต 
ธรรม สัจจะความจริงข้ึนมาท่ีมนัเห็นตามความเป็นจริง มนัวิปัสสนาของมนั มนัพิจารณาของมนั
ข้ึนมา ถา้มนัมีวิปัสสนาญาณข้ึนมา เห็นไหม ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึนมา มนัจะ
ซกัฟอก มนัจะเห็นคุณค่ามาก มนัจะเห็นคุณค่าของใจดวงน้ี เห็นคุณค่าของสัจธรรมอนัน้ี แลว้
ปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราก็อยูก่บัเขา เราอยูก่บัโลกนะ น่ีพระก็มาจากคน เวลาคนเขาตอ้งมีปัจจยัเคร่ือง
อาศยั พระก็ตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั แต่ใชแ้ต่นอ้ย บิณฑบาตมาฉนัเหมือนกบัใชน้ ้ ามนัหยอดลอ้
เกวียนไม่ใหม้นัมีเสียงดงัเท่านั้นเอง ปัจจยัเคร่ืองอาศยัเราใชก้นัแค่น้ีเอง ใชก้นัเพื่อด ารงชีวิตไว ้ 

ดูสิ อากาศหายใจมนัตอ้งมีตลอดเวลา อาหารเรากมี็ของเราอยูแ่ลว้ ทุกอยา่งก็มีของเราอยู่
แลว้ แลว้หวัใจล่ะ หวัใจมนัตอ้งการอะไร? มนัตอ้งการสัจธรรม ตอ้งการคุณธรรม ตอ้งการทิพย์
สมบติัท่ีจะใหห้วัใจน้ีไดพ้ึ่งพาอาศยั แลว้ถา้ปฏิบติัข้ึนมาถึงท่ีสุด เห็นไหม มนัเป็นโสดาบนั 
สกิทาคามี อนาคามี น่ีอกุปปธรรม น่ีธรรมเหนือโลกๆ เลย เหนือทุกอยา่ง เหนือสังคม เหนือโลก 
โลกคาดการณ์ไม่ได ้ถา้โลกคาดการณ์ไม่ได ้

ผูท่ี้มีศรัทธาเขายงัเช่ือถืออยู ่ เขาถึงกราบไหวบ้ชูาเพื่อเป็นอ านาจวาสนาของเขา เพื่อส่ิงท่ีจะ
เป็นประโยชน์กบัเขา แต่เราเป็นนกัรบๆ นะ เราตอ้งท าจริงของเรา เราท าเพื่อประโยชน์กบัเรา ให้
เป็นจริงกบัเรา เห็นไหม 
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น่ีเขม็ทิศเคร่ืองด าเนินของโลกมนัมี เขม็ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีอยู่
แลว้ ทีน้ีมนัก็อยูท่ี่ความสามารถของเราล่ะ อยูท่ี่ความจริงของเราล่ะ ถา้เรามีความสามารถ เรามี
ความจริงของเรา เราตั้งใจท าความจริงของเรา เราจะประสบความส าเร็จในการประพฤติปฏิบติั 

ในการประพฤติปฏิบติัน้ีเพื่อดวงใจดวงน้ี เพื่อความสุขระงบัในใจดวงน้ี เพื่อคุณธรรมใน
ใจของเรา เอวงั 


