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ตั้งใจนะ เพราะมา ๑ ปักษแ์ลว้ เพราะ ๑ พรรษา เห็นไหม  ๑ พรรษา ๙๐ วนั ๑ 
พรรษาลืมไป แป๊บเดียวออกพรรษานะ ฉะนั้นน่ีเขา้มา ๑ ปักษ ์เหลืออีก ๕ ปักษ ์๕ ปักษ์
จบ ออกพรรษา  

๑ ปักษเ์ห็นไหม แลว้ ๑ ปักษน่ี์วนัน้ีวนัอุโบสถ ถา้วนัอุโบสถนะ อุโบสถสังฆ
กรรม เวลาเราปฏิบติัไปแลว้เขาลงอุโบสถสังฆกรรม สวดปาฏิโมกข ์ สวดปาฏิโมกขคื์อ
ศีล ๒๒๗ ของพระ ถา้พระเป็นอาบติัส่ิงใดตรวจสอบกนั ถา้ตรวจสอบส่ิงใดผดิมนัสะกิด
เลย น่ีส่ิงท่ีว่า เราถามเธอคร้ังท่ี ๑ ถามเธอคร้ังท่ี ๒ ถามเธอคร้ังท่ี ๓ น่ี สาธุๆ เห็นไหม ส่ิง
ใดตรวจสอบแลว้ ถา้ตรวจสอบอยา่งน้ีแลว้ศีล สมาธิ ปัญญา  

ถา้ศีลมนัเป็นความปกติ เราท าเราจะไปปฏิบติั เราท าสมาธิของเรา ถา้ท าสมาธิของ
เรา ถา้ฝึกหดั เวลาท าสมาธิมนัไดส้มาธิแลว้ใหเ้กิดปัญญา ถา้เกิดปัญญา ปัญญาท่ีมนัเป็น
ภาวนามยปัญญา ปัญญาช าระลา้ง ช าระลา้งความสงสัย น่ีนิวรณธรรม   

นิวรณธรรม เห็นไหม ส่ิงท่ีเกิดนิวรณ์ เกิดต่างๆ เกิดความลงัเลสงสยั เกิดง่วงเหงา
หาวนอน เกิดต่างๆ นิวรณ์มนัปิดกั้น ถา้ท าสมาธิข้ึนมาสมาธิก็เพื่อมาช าระลา้งส่ิงน้ี ถา้
ช าระลา้งส่ิงน้ีนะ น่ีเรามีเป้าหมายใช่ไหม ตั้งแต่เราบวชเรามีเป้าหมายของเราว่า เราบวช
มาแลว้เราจะประพฤติปฏิบติั เราปฏิบติัของเรา เราจะเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส เราจะมี
คุณธรรมในหวัใจของเรา ถา้มีคุณธรรม น้ีคืออะไร คือเป้าหมาย  

เป้าหมายคือความฝันอนัสูงส่ง เรามีความฝันของเรา เรามีความปรารถนาของเรา 
มีเป้าหมายของเรา เราจะปฏิบติัของเรา น่ีเรามีความฝัน แลว้เราจะตอ้งท าความฝันใหเ้ป็น
ความจริง ถา้ท าความฝันใหเ้ป็นความจริง เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นความจริง เราจะท าความจริง
ข้ึนมา ความจริงของใคร ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้น่ีเป็นความ
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จริงขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัมาเป็นความจริงของ
ท่าน  ถา้เป็นความจริงของท่าน มนัยนืยนัในใจของท่าน ถา้เป็นความจริงของท่านมนัมี
ร่องมีรอยของท่าน มนัมีความมัน่คงของท่าน ไม่มีความท่ีมนัจะเอนเอียงไปทางใด โลก
จะชกัน าไปไม่ได ้ 

ดูสิ เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้เราไม่มีคุณธรรมในหวัใจของเรา เห็นไหม ส่ิงใด
มาน่ีไหลไปตามเขาหมด โลกเป็นใหญ่ๆ โลกมาน่ีเห็นไหมเราเป็นเหยือ่เลยนะ โฆษบุรุษ 
ตายเพราะลาภ ตายเพราะเหยือ่ เราเป็นโฆษบุรุษ เราไม่มีหลกัมีเกณฑข์องเราใช่ไหม เรา
หวัน่ไหวไปกบัโลกเขาใช่ไหม เราหวัน่ไหวเพราะอะไร เพราะเราไม่มีความจริงในหวัใจ
ไง แต่ถา้เรามีความจริงในหวัใจเราจะหวัน่ไหวไปกบัใคร เรามีความฝันของเรานะ  

ถา้เรามีความฝันของเรา เราจะล่าความฝัน เราล่าความฝัน เราจะสร้างความฝันให้
เป็นความจริง ถา้ความฝันเป็นจริง เห็นไหม น่ีดูสิ เวลาวนัเขา้พรรษา เราอธิษฐานพรรษา
กนั เราอธิษฐานธุดงคก์นั ธุดงคไ์ง เป็นเคร่ืองขดัเกลาไง บัน่ทอนมนั บัน่ทอนใหกิ้เลส
ตณัหาทะยานอยาก ไอค้วามอตัตา อตักิลมถานุโยค  เห็นไหม อตัตา อตัตาตวัตน ส่ิงน้ี
ต่างๆ เราจะบัน่ทอนมนั บัน่ทอนมนั บัน่ทอนดว้ยขอ้วตัรปฏิบติัไง ธุดงควตัรๆ น่ีเคร่ือง
ขดัเกลาๆ จะขดัเกลากิเลสของเรา ถา้ขดัเกลากิเลส เราจะล่าความฝันของเรา เราจะเอา
ความจริงของเราใหเ้กิดข้ึนมา  

ถา้เป็นความจริงของเราข้ึนมา ถา้มีสติข้ึนมามนัยบัย ั้งส่ิงน้ีได ้ถา้ยบัย ั้งส่ิงน้ีได ้แลว้
ยบัย ั้ง น่ีดูสิต ารามนัก็เป็นต ารา ศึกษามากศึ็กษามา เวลามนัสงสัยๆ จิตใจของเราน่ี มนั
เล่ือนลอย มนัไม่มีหลกัเลย ไม่มีท าส่ิงใดไดเ้ลย ถา้มีสติข้ึนมา สติมนัยบัย ั้งข้ึนมา ถา้มี
ก าลงัของเรา เราก าหนดพุทโธของเรานะ เวลาสินคา้ท่ีเขาจะส่งออกนอก เขาตอ้งมีถ่ินเกิด 
เห็นไหม เขาตอ้งท าจากท่ีไหน? ท าอยา่งใด? มนัตอ้งมีถ่ินก าเนิดของมนั  

อนัน้ีมนัเป็นผลของวฏัฏะไง ถ่ินก าเนิดก็เกิดมาจากพ่อแม่ เวลาบวชก็บวชมาจาก
อุปัชฌาย ์ อุปัชฌายน่ี์ตกฟากเลยล่ะ เวลาเท่าไหร่ ญตัติเม่ือไหร่ เสร็จเม่ือไหร่ น่ีมนัเร่ือง
โลกๆ ทั้งนั้น พอเร่ืองโลกๆ ทั้งนั้น แลว้เราคือใคร เห็นไหม เราเป็นพระ ก. ฉายาอยา่งนั้น 
พระ ข. ฉายาอยา่งนั้น ส่ิงน้ีมนัถูกตอ้งตามกฎหมาย ถูกตอ้งตามธรรมวินยั ถูกตอ้งตาม
กฎหมายแลว้จิตของเราล่ะ แลว้ตวัตนของเราล่ะ  
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เรามีพ่อมีแม่นะ เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมาก็เรียกร้องหาพ่อหาแม่ เวลาเกิดข้ึนมา
พ่อแม่ก็เล้ียงดูมา เรามีพ่อมีแม่เราก็คิดถึงพ่อถึงแม่เรา เวลาบวชมาแลว้น่ี ถา้มีอุปัชฌาย์
อาจารยก์็คิดถึงอุปัชฌายเ์ป็นท่ีพึ่งของเรา อุปัชฌายอ์าจารยก์็เป็นอุปัชฌายอ์าจารย ์ ท่านก็
บอกเราเหมือนพ่อเหมือนแม่  

แต่ของเราล่ะ ถา้เราล่าฝันนะ ส่ิงท่ีเป็นความจริงจริงตามสมมุติ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บอก “จริงตามสมมุติ” แต่ความจริงจริงตามสมมุติ สมมุติบญัญติั พอ
บญัญติัข้ึนมาก็เป็นศพัทบ์ญัญติัธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีเราศึกษากนั
อยูน่ี่ แลว้เวลาปฏิบติัข้ึนไปสมมุติบญัญติั แลว้เป็นความจริงล่ะ ส่ิงท่ีเป็นจริง สติ สมาธิ 
ปัญญา  

สติ สมาธิ ปัญญา ความจริงมนัเกิดข้ึนมาจากไหน ถา้ความจริง ถา้มีสติ อือ! ถา้มี
สติเท่านั้นแหละ มนัท าอะไรความผดิพลาดมนัก็ไม่มี ความผดิพลาดน้ีนอ้ยมาก ถา้มีสติ
นะ จะลุกจะนัง่จะเดินมนัเพียบพร้อมไปหมด มนัเพียบพร้อมเพราะมนัรู้ไง พอมีสติข้ึนมา
มนัรู้เท่าหมดเลย ถา้ท าอยา่งน้ีมนัถูก ท าอยา่งน้ีมนัผดิ ผดิคืออะไร ผดิคือมนัล่ืนลม้ไง ผดิ
คือมนัลม้ลุกคลุกคลานไง ผดิก็มนัหวัคะม าไง  

แต่ถา้มนัถูกล่ะ ถกูน่ะ นัง่ลุกดว้ยสติดว้ยปัญญา เวลาคิดก็คิดดว้ยสติ ดว้ยปัญญา 
พอมีสติข้ึนมา ความรู้สึกนึกคิดมนัอยูใ่นร่องในรอย น่ีอยูใ่นร่องในรอยมนัเป็นสมาธิหรือ
ยงั มนัเป็นสมาธิหรือยงั ถา้มีสติ เห็นไหม เรามีก าหนด เรามีความตั้งใจ มีตั้งใจเราก าหนด
ค าบริกรรมของเรา ค าบริกรรมๆ น่ี ท  าไมตอ้งบริกรรม จิตน่ีจิตมนัส่งออก พลงังานมนัไป
น่ีเราไม่มีอะไรตรวจสอบมนัไดเ้ลย  

ดูสิ เวลาความร้อนในรถเวลาเกยม์นัข้ึน เคร่ืองมนัร้อนเด๋ียวมนัก็จะพงัแลว้ น่ีมนั
พงัมนัระเบิดข้ึนมา มนัก็เสียก็เอาไปซ่อม ซ่อมก็จบ เวลาคนเรามนัเร่าร้อนข้ึนมามนัก็มี
ความทุกขใ์นใจ น่ีพลงังาน พลงังานน้ีเราเอาอะไรไปวดัมนั เอาอะไรไปวดัมนัว่าพลงังาน
มีมากนอ้ยมีแค่ไหน  มนัไปโดยธรรมชาติของมนั เคร่ืองยนตก์ลไกเขาประดิษฐ์ข้ึนมา 
เทคโนโลยเีขาคิดข้ึนมาเขาประกอบข้ึนมามนัมีเคร่ืองยนตก์ลไก มนัมีก าลงัของมนั มนัมี
แรงของมนั  



เทศน์พระ เร่ือง ล่าฝัน 

©2014 www.sa-ngob.com 

๔ 

แต่จิตใจของเราล่ะ เวลาจิต ปฏิสนธิจิตมนัเกิดในครรภ ์ เกิดในไข่ ในน ้าคร า ใน
โอปปาติกะ ส่ิงน้ีมนัเกิดมามนัอยูไ่หน? มนัอยูไ่หน? เวลารู้สึกนึกคิด รู้สึกนึกคิดมนัไม่
เห็นตวัมนัไง กิเลสมนับงัไวห้มด มนัไม่รู้จกัตวัตนของมนั มนัไม่เคยเห็นจิตของมนั ตวั
เราเองน่ีไม่รู้จกัตวัเราเอง ศึกษามาไม่รู้จกัตวัเราเอง ถา้มีสติมีปัญญาศึกษาธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เวลาระลึกถึงส่ิงใดแลว้ ฮ่ือๆๆ ขนาดฮ่ือๆ น่ีมนัมหศัจรรย์
แลว้  

แต่ถา้เขา้ไปเจอตวัมนัล่ะ ถา้ไปเจอตวัมนั น่ีล่าฝันเลย ความฝันน่ี ความฝันตอ้งล่า 
ความฝันน่ี ฝันจินตนาการของเรา มีเป้าหมายของเรา จะล่าฝันของเรา จะท าความจริงของ
เราข้ึนมาใหไ้ด ้เวลามีสติข้ึนมา ถา้มนัก าลงัพุทโธๆๆ ถา้มนัพุทโธๆ แลว้มนัย  ้าอยูก่บัท่ีนะ 
ก าลงัท่ีมนัเคยส่งออกไปแลว้มนัย  า่อยูก่บัท่ี ย  า่อยูก่บัท่ีมนัก็แปลกประหลาดแลว้ แค่มนัอยู่
กบัท่ีน่ีมนัเร่ิมมีก าลงัของมนัแลว้ แลว้ถา้เกิดเป็นขณิกะ อุปจาระ อปัปนา มนัสงบเขา้มา
ตามความเป็นจริงนะ  

ถา้ตามความเป็นจริงเราคาดหมายไม่ไดเ้ลย ศึกษามาจน ๙ ประโยคก็แลว้แต่ แต่
เวลาจิตเป็นสมาธิไม่รู้จกัสมาธิหรอก สมาธิเป็นอยา่งไร น่ีงงน่ะ ศึกษามา ๙ ประโยคมนัรู้
ทุกอยา่ง แต่เวลาจิตจะเป็นสมาธิข้ึนมา น่ีมนัคืออะไร? น่ีมนัคืออะไร? มนัมหศัจรรย ์น่ีไง 
น่ีไง ความเป็นจริงไง ขอ้เทจ็จริงท่ีมนัเป็นจริงข้ึนมามนัเป็นแบบน้ี  

แต่ท่ีศึกษามาๆ นัน่ความฝันทั้งนั้น เพราะมนัเป็นสัญญา จ าขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้มา ทั้งท่ีเป็นความจริงขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แต่เป็น
ความฝันของเรา ถา้เป็นความฝันของเรา เพราะเราศึกษามาเรามีเป้าหมายใช่ไหม เราถึงมี
ความจงใจ มีความกระท าใหเ้ป็นเช่นนั้น ถา้มีการกระท าเช่นนั้น น่ีภาคปฏิบติั ถา้ปฏิบติั
เป็นความจริงข้ึนมา มนัเป็นความจริงอยา่งน้ี ถา้เป็นความจริงอยา่งน้ี  

ฟังส่ิงใด เห็นไหม เรามีวุฒิภาวะขนาดไหน เวลาครูบาอาจารยท่์านเทศนาว่าการ
มา เราเขา้ใจตามไดห้มดเลย ออ้! มนัเป็นอย่างนั้น มนัเขา้ใจ มนัเขา้ใจมนัไม่สงสัยเลย แต่
ถา้เราไม่มีส่ิงใดเลย เห็นไหม เหมือนผูใ้หญ่คุยกบัเดก็ ผูใ้หญ่น่ีเขาเท่ียวมารอบโลก เดก็
มนัไม่เคยออกนอกบา้นไม่ไปไหนเลย เวลาพดูมาน่ีมนัก็จินตนาการขา้งในบา้นมนัน่ะ 
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เหมือนอยา่งนั้น เหมือนของส่ิงท่ีในบา้นท่ีมนัรู้มนัเห็นข้ึนมา แต่ผูใ้หญ่น่ีเขามารอบโลก 
เขาไปเท่ียวมารอบโลกแลว้  

จิตก็เหมือนกนั ครูบาอาจารยท่ี์ปฏิบติัมามนัรู้น่ี กามภพ รูปภพ อรูปภพ มนัไปรู้
ไปเห็นมาหมด ไปรู้ไปเห็น ท าไมตอ้งไปรู้ไปเห็นดว้ยล่ะ การปฏิบติัน่ีพุทธศาสน์ มนัเป็น
เร่ืองทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ท าไมตอ้งไปรอบรู้ขา้งนอกดว้ยล่ะ ความไปรับรู้ขา้งนอก 
จิตถา้มนัมีอ  านาจวาสนาของมนัมนัเป็นของมนั น่ีเพราะอะไร เพราะอะไร เพราะถา้มีเรา 
เห็นไหม เพราะมีเราถึงมีสรรพส่ิงถึงมีโลกธาตุน้ี กามภพ รูปภพ มีเพราะใคร กามภพ รูป
ภพ มนัมีของมนัอยูอ่ยา่งนั้น  

องคส์มเดพ็ระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ถึงเห็นนรกสวรรคต่์างๆ 
มนัมีของมนัอยูแ่ลว้อยา่งนั้น มนัมีของมนัอยูอ่ยา่งนั้น มนัมีของมนัอยูเ่ช่นนั้น เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มาตรัสรู้ธรรมข้ึนมา แลว้ตรัสรู้ธรรมตรัสรู้ธรรมท่ีไหน ตรัส
รู้ธรรมคือตรัสรู้ธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะในใจน้ี ปฏิสนธิ
จิตน้ีเวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะ น่ีเวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะ มนัเคยอยูช่าติไหน ภพไหน 
มนัรู้มนัเห็นของมนั  

เวลาเขา้มาน่ีบุพเพนิวาสานุสติญาณ อดีตชาติรู้เห็นของมนั ถา้เวลาช าระลา้งกิเลส 
อวิชชาส่ิงท่ีมนัเวียนตายเวียนเกิดเพราะมนัมีอดีตมา เพราะอดีตมา เห็นไหม น่ียอ้นกลบั
มาท่ีเป็นปัจจุบนัแลว้ท าลายอวิชชาในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ส้ินสุดไป
แลว้ เห็นไหม น่ีมนัเป็นของมนัอยู่อยา่งนั้น มนัเห็นของมนัอยูอ่ยา่งนั้น  

ฉะนั้น ผูท่ี้ครูบาอาจารยเ์ราท่านปฏิบติัมา ท่านเท่ียวมารอบโลกๆ มนัจ าเป็นตอ้ง
ไปอยา่งนั้นดว้ยหรือ มนัไม่จ าเป็นตอ้งไปอยา่งนั้น แต่มนัมีของมนัอยูอ่ยา่งนั้น ใครมี
อ านาจวาสนาจะไปรู้ไปเห็นอยา่งนั้น รู้เห็นว่ามนัเป็นประสบการณ์ เห็นไหม 
ประสบการณ์ท่ีว่า ถา้โลกเขาเป็นแบบน้ี น้ีไงท่ีเขาบอกว่าอดีตอนาคต ดูสิ จะไปสวรรค ์
ไปอินทร์ ไปพรหมต่างๆ ส่ิงนั้นถา้เราเป็นปัจจุบนัอยูน้ี่เราจบท่ีน้ีแลว้น่ีมนัจะไปไหน มนั
จะไปไหน มนัไม่ไปไหน  

ส่ิงท่ีไปไหนมนัเป็นผลของวฏัฏะ เพราะท าบุญกุศลมาถึงเป็นไปแบบนั้น ท าบาป
อกุศลมนัก็ตกนรกอเวจีของมนั เป็นธรรมชาติของมนั ใครจะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธมนั
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เป็นของมนัอยู่อยา่งนั้น น่ีพดูถึงผลของวฏัฏะ น้ีมนัเป็นความจริงท่ีองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้รู้เห็นตามความเป็นจริง ถา้รู้เห็นตามความจริง 
แลว้ปฏิบติัข้ึนมา  

เราปฏิบติัมาน่ี เราเป็นโลก เราเป็นโลกหมายถึงว่าจิตของเรามนัมีแรงขบั มนัมี
อดีตอนาคตของมนั อดีตก็คือท่ีเราสร้างสมมาตั้งแต่อดีตชาติมา ตั้งแต่ก่อนท่ีเราจะมาบวช 
เราเป็นฆราวาสมา เราเติบโตมาอยา่งไร ภมิูหลงัของเราส่ิงน้ีจะฝังใจของเรามา ทุกคนมนั
มีมาอยา่งน้ีทั้งนั้นล่ะ แลว้เวลามาบวชข้ึนมา แลว้มาเป็นปัจจุบนัน่ีเราเป็นพระ  

ถา้เป็นพระข้ึนมา เราจะมาล่าฝันของเรา เราจะเป็นความฝันข้ึนมา ใหม้นัเจิดจา้
ข้ึนมา ใหม้นัเป็นความจริงของเราข้ึนมา ใหม้นัเห็นเฉพาะหนา้ความจริงของเราข้ึนมา พอ
ท าข้ึนมาแลว้ทีน้ีจะเขา้มามนัก็มีกิเลส กิเลส เห็นไหม  กิเลสน้ีเป็นช่ือ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตั้งช่ือให ้ ตั้งช่ือใหว้่าส่ิงท่ีเป็นมาร ส่ิงท่ีมนัเป็นอกุศล ส่ิงท่ีมนัเป็นส่ิงท่ี
มนัผลกัไส ส่ิงท่ีมนัเป็นการปิดกั้นในหวัใจเรา นั้นคือมาร นัน่คือกิเลส ส่ิงน้ีมนัปิดกั้นของ
มนัไว ้ พอปิดกั้นของมนัไวเ้พราะอะไร เพราะส่ิงน้ีมนัมีประจ าหวัใจสัตวโ์ลก มีประจ า
ของสัตวโ์ลกมนัก็แสดงออกอยา่งนั้น ส่ิงท่ีเป็นมารน้ีมนัแสดงออกไดง่้าย เราไม่ตอ้ง
ปรารถนามนั ของไม่ดีไม่ตอ้งปรารถนามนั มนัมีหมดเลย  

ดูสิ ทางโลกเขา เห็นไหม ดูสิ หญา้คาต่างๆ พวกหญา้ พวกส่ิงวชัพืชท่ีเขาไม่
ตอ้งการมนัมีเตม็ไปหมด แต่ขา้วปลาอาหารส่ิงท่ีเป็นอาหารมนัหาไดย้ากๆ เราตอ้งปลูก
เอง เราตอ้งดูแลเอง เราตอ้งรักษาเอง  

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเป็นคุณงามความดีเป็นธรรมองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
เห็นไหม ศีล สมาธิ ปัญญามนัจะเกิดข้ึนมาเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้
ธรรมข้ึนมาตามความเป็นจริง แลว้วางอยา่งน้ีไวใ้หเ้ราประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง 
ทีน้ีเราเกิดมาเรามีแรงขบั เรามีอวิชชามารในหวัใจของเรา อวิชชามนัก็ปิดกั้น ปิดกั้นคือ
มนัท าลาย มนัพยายามผลกัไส พยายามไม่ใหเ้ราสมความปรารถนา  

ฉะนั้น เวลาเราก าหนดพุทโธ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ส่ิงน้ีมนัถึงขบัไสไง ส่ิงน้ี
ขบัไสถึงบิดเบือนไง ถึงบอกว่า น่ีไง ส่ิงท่ีเรามีเจตนาดี เห็นไหม ดูสิ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้น่ีในทศชาติ เห็นไหม ส่ิงท่ีอธิษฐานมา อธิษฐานบารมี ทานบารมี ศีล
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บารมี ส่ิงท่ีเป็นบารมีธรรมสร้างสมมา สร้างสมส่ิงน้ีมานะ เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนั
จะเป็นความจริง เป็นความจริงเพราะมนัมีก าลงั มีการส่งเสริมส่ิงน้ีมา  

เวลาของเราล่ะ เวลาของเรา เห็นไหม เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา กิเลสอวิชชา
มนัมาปิดกั้นหวัใจของเรา พอปิดกั้นหวัใจของเรา เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เราเป็นสาวกสาวกะเราไดศึ้กษา พอศึกษามนัก็มีความฝันไง มนัก็มีแรง
ปรารถนาไง มนัมีความตอ้งการไง แต่ความตอ้งการตอ้งการนั้นเกิดข้ึนมาอยา่งไร? เกิด
ข้ึนมาจากสติ เกิดข้ึนมาจากปัญญาท่ีมนัคิดระลึกคุณงามความดีได ้ 

แต่เวลามนัเป็นมารๆ น่ีวชัพืชต่างๆ มนัเกิดข้ึนมามนัปกคลุมไปหมดในหวัใจของ
เรา เห็นไหม เวลาเราปฏิบติัพุทโธมนัก็ลม้ลุกคลุกคลาน ปัญญาอบรมสมาธินะ เวลาเกิด
ใชปั้ญญาข้ึนมามนัก็เป็นปัญญาของกิเลสหมดเลย ใชปั้ญญาอบรมสมาธิก็ปัญญานั้นมนัก็
ตอกย  ้า ปัญญานั้นมนัก็ท  าเจบ็ช ้า ปัญญานั้นมนัท าใหเ้ราไปอนาคต ปัญญานั้นมนัท าใหเ้รา
ไม่อยูปั่จจุบนั  

น่ีเราจะมีสติปัญญาอยา่งไรเพื่อจะรักษาดูแลหวัใจของเราอยา่งไร ถา้ท าของเรา 
เห็นไหม การจะล่าฝันนะ ดูสิ ทางโลกเขาน่ีเขาตั้งเป้าหมายชีวิตของเขาแลว้ เขามีความฝัน
ของเขา แลว้เขาจะท าความฝันใหเ้ป็นความจริงของเขา เขาล่าฝันของเขา แลว้บางคน
ประสบความส าเร็จของเขา บางคนท าแลว้ไม่ประสบความส าเร็จถึงกบันอ้ยเน้ือต ่าใจ 
ถึงกบัท าลายตวัเองไปก็มี  

น่ีมนัจะล่าฝัน คนเรามนัออกไปเผชิญกบัชีวิตไหม น่ีชีวิตของเรา เรายา้ยถ่ินฐาน
ไปเพื่อจะไปหาประสบความส าเร็จกบัชีวิต แลว้มนัประสบความส าเร็จก็มี ไปแลว้น่ีไม่
สมความปรารถนามาก็มี อนัน้ีก็เหมือนกนั เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราจะล่าฝัน
ของเรา เราจะมีความปรารถนาของเรา เพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นความจริงข้ึนมา ถา้เป็นความจริง
ข้ึนมา เห็นไหม ความจริงมนัเป็นความจริงของเรา ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโกไม่ตอ้งไปหา  

โลกเขาจะท าส่ิงใดเขาตอ้งหาอุปกรณ์ของเขา เขาจะลงทุนลงแรงของเขา เขาก็
ตอ้งหาทุนของเขาเพื่อมาท าธุรกิจของเขา แต่ถา้ของเราล่ะ เราพร้อมมาแลว้มีกายกบัใจ 
กายกบัใจน่ี บวชมา เห็นไหม ถา้เราบวชมา อุปัชฌายย์กเขา้หมู่ มนุสโสสิ เป็นมนุษยจ์ริง
หรือ เป็นมนัเป็นพร้อมไง เธอเป็นอะไรมาน่ี อามะภนัเตๆ มาตลอด น่ีเราสมบรูณ์มา
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ตลอด มีกายกบัใจเป็นตน้ทุน ตน้ทุนเราพร้อมแลว้ พอตน้ทุนเราพร้อมแลว้เราบวชมา 
เห็นไหม อุปัชฌายใ์หม้าแลว้ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ น่ีกรรมฐาน ๕  

ถา้กรรมฐาน ๕ ส่ิงน้ีคือการถา้จิตมนัสงบเราใชว้ิปัสสนา แต่ถา้เราใชก้รรมฐาน ๕ 
เป็นค าบริกรรม มนัก็เป็นสมถะเหมือนกนั แต่ถา้เรามีแรงปรารถนา เรามีครูบาอาจารย์
เพราะครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัมาแลว้ อุปัชฌายน่ี์ อุปัชฌายย์กเขา้หมู่มา ดว้ยญตัติจตุตถ
กรรม ดว้ยวินยักรรม ดว้ยสังฆกรรม น้ีดว้ยวินยักรรมใหส้มบูรณ์มาเป็นพระ  

แต่ถา้อุปัชฌายอ์าจารยข์องเรา พอบวชมาแลว้ท่านจะท าต่อเน่ืองกนัไป เพราะเป็น
พระแลว้ เป็นพระแลว้เป็นนกัรบแลว้ เป็นนกัรบแลว้เราจะเอาชนะเราแลว้ เราจะล่าฝัน
ของเราแลว้ ถา้ล่าฝันของเราแลว้น่ี คนจะฝันเขาตอ้งนอนหลบั คนนอนหลบัมนัถึงฝัน ถา้
คนไม่หลบัมนัฝันดิบๆ ฝันดิบคือความคิดน่ี ฝันดิบฝันสุกของเรา ถา้เราจะล่าฝันดิบๆน่ี 
เราจะเอาความจริงต่อหนา้ เราไม่ใช่นอนหลบัแลว้ฝัน เพราะนอนหลบัแลว้ฝันน่ีมนัจะเอา
มาเป็นประโยชน์กบัการปฏิบติัไม่ได ้ 

เวลานอนหลบัมนัฝันนะ พอฝันข้ึนไปน่ี เห็นไหม เราคิดส่ิงใดมีส่ิงใดฝังใจเรา 
เวลานอนหลบัน่ีฝันไปเลย พอฝันไปเลยมีสติควบคุมไดไ้หม แลว้บางคนบอกว่า “ผมฝัน
นะแลว้ผมยงัคุมของผมไดน้ะ ผมภาวนาในความฝัน” มนัเป็นไปไดย้าก เพราะว่าสติใน
ปัจจุบนัน้ีเรายงัรักษาไดย้ากเลย แลว้ฝันน่ี คนหลบั คนหลบัคือขาดสติ  

ถา้มีสติอยู ่พุทโธๆๆ พุทโธจนม่อยหลบัไปเลย เห็นไหม คนเรานอนหลบัไม่ได ้ก็
พุทโธๆ จนหลบัไป พุทโธก็เลยกลายเป็นยานอนหลบั แต่เวลาเราปฏิบติัพุทโธๆๆ ถา้เรา
ขาดสติเหมือนตกภวงัค ์นัง่ๆ อยูน่ี่นัง่หลบั! นัง่อยูน่ี่ วบัหายไปเลย น่ีมนัเป็นภวงัคไ์ง มนั
ไม่เป็นสมาธิไง มนัเป็นมิจฉาไป  

แต่ถา้มีสตินะ มีสติสมบรูณ์พุทโธๆๆ ปัญญาอบรมสมาธิเขา้ไป มนัพร้อมไป
เลยน่ะ มนัลงสมาธิ มนัรู้ตวัทัว่พร้อม มนัรู้ชดัเจนของมนั สมาธิคือจิตท่ีสงบ จิตท่ีมนัไม่
เสวยอารมณ์ มนัไม่ส่ืออารมณ์มาใหจิ้ตน้ีมนัมีก าลงั ใหจิ้ตน้ีส่งออกไป ถา้มนัส่ือ ส่ือกคื็อ
ไฟท่ีมนัเสียบคทัเอาทแ์ลว้พลงังานมนัก็ไหลไปตามสายส่งของมนั  
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น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัสับคทัเอาทม์นัก็ไป ถา้ตดัคทัเอาทม์นัก็ไม่ไป ถา้ตดัคทัเอาท ์
พุทโธๆๆ อยูก่บัมนั อยูก่บัมนัน่ีมนัไม่ส่ือออกไป ถา้มนัไม่ส่ือออกไปมนัมีไฟไหม? มี น่ี
ไม่ส่ือออกไปจบัสิ ชอ็ตตายเลย น่ีก็เหมือนกนั ถา้พุทโธๆๆๆ พุทโธไปน่ี พุทโธมนัไม่ส่ือ
อารมณ์ออกไป ไม่ส่ือคือไม่เสวย ไม่เสวยคือไม่ส่งออก ไม่ส่งออกคือไม่ไปรับรู้ขา้งนอก 
ถา้รับรู้ขา้งนอก เห็นไหม พลงังานมนัก็จะอยูข่องมนั น่ีพุทโธอยา่งน้ี พุทโธของเราไป เรา
จะล่าฝันของเราความฝันใหม้นัเป็นความจริง เราฝันใช่ไหม ฝันว่าอยากไดม้รรคไดผ้ล 
เราฝันว่าเราจะมีคุณธรรมในหวัใจของเรา ท่ีเรามาลงทุนลงแรงน่ีมาท าไม  

บวชมาเป็นพระ พระน่ีงานของพระคืออะไร? งานของพระคือนัง่สมาธิภาวนา น่ี
งานของพระ งานขอ้วตัรปฏิบติันั้น นัน่ขอ้วตัรปฏิบติั ขอ้วตัรปฏิบติัเพราะอะไร เพราะเรา
เป็นสังฆะ นกยงัมีรวงมีรัง พระก็ตอ้งมีท่ีพึ่งท่ีอาศยั เวลาเขาท าบุญกุศลเขาสร้างกุฎิวิหาร
ไวใ้หพ้ระอยู ่ถา้พระอยูพ่ระก็ตอ้งดูแลรักษา ดูแลรักษาส่ิงนั้นรักษามาเพื่ออยูอ่าศยั ไม่ใช่
รักษามาเพื่อเป็นข้ีขา้มนัเป็นทาสมนั เป็นทาสอะไร เป็นทาสเพราะเอาส่ิงนั้นมาเป็นการ
ประกาศคุณงามความดีไง  

น่ีดูสิ เวลาเขาอยูก่นัน่ะ โบสถว์ิหารน่ีอยูก่นัยงักบัวิมาน แต่ตวัเราในหวัใจเรามนั
เร่าร้อน ในหวัใจมนัเป็นทุกข ์ครูบาอาจารยท่์านอยูโ่คนไม ้หลวงปู่ มัน่ ไปดูกุฎิหลวงปู่ มัน่
สิ ไมส้องสามแผน่แปะๆ เขา้ไป แต่เทวดา อินทร์ พรหมตอ้งมาฟังเทศน์  

น่ีงานของพระ งานของพระ งานของพระคืองานในหวัใจน้ี ถา้หวัใจเป็นคุณธรรม 
หวัใจมนัสว่างไสว หวัใจมนัผอ่งใส หวัใจมีคุณประโยชน์อนันั้น น่ีเราจะล่าความฝันของ
เรานะ ถา้ผูป้ฏิบติัไม่เป็นมนัเป็นความฝัน แต่ถา้ผูป้ฏิบติัเป็นความจริง มนัเป็นความฝัน
ไหม? มนัเป็นความจริง  

น่ีจิต เห็นไหม ดูตาบอดคล าชา้ง ถา้จิตมนับอด มนัไม่รู้ไม่เห็นส่ิงใดของมนั มนั
บอดของมนั มนับอดของมนัมนัจะสว่างไสวไดอ้ยา่งไร ในเม่ือหวัใจมนัยงับอด ตวัเองไม่
รู้จกัตวัเอง ตวัเราเองยงัควบคุมตวัเองไม่ได ้ ตวัเราเองยงัไม่มีคุณค่าในตวัเราเองเลย แลว้
จะใหใ้ครเขามายอมรับตวัเอง ถา้ตวัเอง เห็นไหม  

ดูสิ ตวัของเราเอง ตวัตนของเราน่ี ถา้มนัมีสติปัญญาข้ึนมา ในเม่ือตวัตนของเรา
เองน่ะเราดูแลรักษาของเราได ้ ใครมนัจะเหยยีบย  า่ท  าลายขนาดไหน ใครมนัจะดูถกู
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เหยยีดหยามมนัเร่ืองของมนั เร่ืองของมนั แต่เร่ืองของเรา เร่ืองของใจ ถา้มนัล่าฝันของมนั
เจอนะ ถา้มนัล่าฝันของมนัไดแ้ลว้น่ี ความจริงมนัเกิดข้ึนมาจากใจน้ี ถา้ความจริงเกิดข้ึน
ในใจน้ีมนัเป็นความจริงข้ึนมา ความจริงข้ึนมามนัสว่างไสวไง ในเม่ือมนัสว่างไสวมนั
เห็นคุณค่าไปหมด เห็นคุณค่าของใจ แลว้คุณค่าของใจ ถา้รู้รักษาถูกตอ้งมนัก็ผอ่งใส มนั
ก็ดีงามของมนัอยูอ่ยา่งน้ี  ถา้เรารักษามนัใหถู้กตอ้ง เห็นไหม เราเห็นคุณค่าอยา่งอ่ืน  

ดูสิ เวลาโลกเขาแข่งขนักนั เขาจะเอายศถาบรรดาศกัด์ิกนั เขาวดักนัตรงนั้นหรือ 
โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ แลว้ไปแสวงหาส่ิงนั้นมา แสวงหาส่ิงนั้นมา
เหยยีบย  า่หวัใจท าไม แต่ถา้คนท่ีท าคุณงามความดี คุณงามความดีแลว้น่ี ไดม้าโดยธรรมๆ 
เขาไดม้าโดยธรรม เพราะเขาเชิดชู เห็นไหม สมณะศกัด์ิๆ เขาเชิดชู ถา้เขาเชิดชูก็อยา่กดข่ี
สิ เชิดชูน่ะ เชิดชูตอ้งใหเ้ป็นธรรมสิ เป็นธรรมคือยอมรับความจริงอนันั้น ฉะนั้นส่ิงน้ีเป็น
สังคมโลก  

แลว้สังคมหวัใจเราล่ะ ในใจเราน่ีมนัทุกขม์นัยากไหม ถา้ในใจเรามนัทุกขม์นัยาก
นะ เราจะล่าฝันของเรานะ ถา้ล่าความฝันของเรา เห็นไหม ดูสิ คนจะฝันเขาตอ้งนอน เขา
นอนของเขา ร่มเยน็เป็นสุขของเขา เขาจะหลบัไหลไปของเขา เขาจะเพอ้ฝันของเขาไป 
นั้นมนัเป็นความฝันของโลก แต่ถา้เป็นแรงปรารถนา เป็นอธิษฐานบารมี บารมีของเรา 
เห็นไหม เราจะนอนไม่ได ้เราจะนัง่สมาธิ เดินจงกรม เห็นไหม น่ีอิริยาบถ ๔  

อิริยาบถ ๔ มนัเป็นอิริยาบถเท่านั้น อิริยาบถเพื่อจะรักษาใจของตวั เพราะมีใจ
อิริยาบถน้ีมนัถึงเกิดข้ึน เพราะมีใจถึงมีชีวิต เพราะเรามีใจ เห็นไหม เพราะหวัใจยงัอยูก่บั
เรา ร่างกายน้ีมนัยงัเคล่ือนไหวได ้ เพราะร่างกายเคล่ือนไหวได ้ เพราะร่างกายเคล่ือนไหว 
เห็นไหม ดูสิ สถานะของมนุษยม์นัก็ใชชี้วิตของเราไปแบบน้ี  แลว้พระกบัมนุษยต่์างกนั
ตรงไหน  

ดูสิ มนุษยเ์ขาก็เป็นคนเหมือนกนั เวลาโกนหวัห่มผา้เหลืองก็เป็นพระ พอเป็น
พระข้ึนมา แลว้เป็นพระมนัจะมีประโยชน์มากนอ้ยแค่ไหนล่ะ ถา้เป็นพระข้ึนมา เห็น
ไหม อิริยาบถน่ี มนัก็อิริยาบถเพื่อรักษา เพือ่เดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนาเพื่อเอาใจใหส้งบ 
อิริยาบถ ถา้คนตาย คนตายมนัท าอะไรไม่ได ้ฉะนั้นเวลาคนมีชีวิตอยู ่ เรานัง่สมาธิภาวนา
ก็เพื่อใหจิ้ตสงบ  
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ฉะนั้น การนัง่สมาธิภาวนาเรานัง่เพื่ออะไร? เราท าเพื่ออะไร? เราท าเพื่อจิตใจของ
เราสงบข้ึนมา เราไม่ใช่นอน อิริยาบท ๔ อิริยาบถ ๔ นอนน่ีมนัจะหลบัไปเลย อิริยาบถ ๔ 
เห็นไหม ดูสิ เวลาเนสัชชิกไม่นอนๆ เพื่ออะไร? เพื่อคน้ควา้ใจของตวั ถา้คน้ใจของตวั
เห็นไหม ความจริงเกิดแลว้ ความจริงมนัเกิด คนเขาจะเขียนหนงัสือ เขาตอ้งมีสมุดของ
เขา  

น่ีเหมือนกนั จิตใจท่ีมนัจะแกไ้ขหวัใจ ถา้มีสมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน 
งานท่ีเราจะรักษาดูแลใจ เราหาใจของเราไม่เจอ มนัจะไปรักษากนัท่ีไหน เวลาปฏิสนธิจิต 
ปฏิสนธิจิต เห็นไหม ปฏิสนธิวิญญาณ วิญญาณท่ีเวียนตายเวียนเกิด ถา้เราไม่รู้ไม่เห็นมนั 
เราจะไปแกท่ี้ไหน  

ดูสิ คนเจบ็ไขไ้ดป่้วยนะเขาจะฉีดยา เขาจะฉีดยาท่ีไหนล่ะ ฉีดยา เห็นไหม ถา้ฉีด
ไม่ไดฉี้ดเขา้เส้นเลือดเลย มนัฉีดได ้มนัมีท่ีฉีดไง เขาฉีดยากินยากเ็พื่อไปรักษาร่างกายน้ี ท่ี
มนัเจบ็ไขไ้ดป่้วยใหม้นัหายไป หวัใจของเราน่ีมนัเจบ็ไขไ้ดป่้วย มนัเป็นโรคกิเลส กิเลส
มารครอบง ามนัอยู ่ถา้มารครอบง ามนัอยูแ่ลว้มนัจะไปรักษากนัท่ีไหน  

น่ีล่าฝันๆ มนัจะอยูท่ี่ไหน ถา้จิตมนัสงบเขา้มามนัเป็นความฝันนะ ไม่ใช่ มนัเป็น
ความจริง สมาธิคือสมาธิ ถา้สมาธิคือมนัเป็นความจริงข้ึนมาแลว้เราจะใชปั้ญญาของเรา 
น่ีเวลาเราฝึกหดัใชปั้ญญานะ ปัญญามนัตอ้งฝึกหดัใชต้ั้งแต่เร่ิมตน้ ปัญญาอบรมสมาธิ มนั
เป็นโลกียปัญญา ใชปั้ญญาของเราไป ปัญญาน่ีมนัฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญามนัจะไม่ลอย
มาจากไหนหรอก คนไม่ฝึกหดั เห็นไหม  

ดูสิ ทางโลกเขา เขาบอกว่าคนไม่ไดใ้ชค้วามคิด ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เขาใหใ้ชค้วามคิด ให้
รู้จกัใชส้มอง ถา้ไม่ใชส้มองสมองมนัจะฝ่อ น่ีไม่คิดมนัยงัฝ่อเลย แลว้น่ีจิตมนัจะใช้
ปัญญาๆ เวลาฝึกหดัใชปั้ญญา ฝึกหดัใชปั้ญญาๆ มนัเป็นโลกียปัญญาก็ฝึกหดัใชม้นัไป 
ฝึกหดัใชม้นัไป ฝึกหดัใช้ๆ  ไม่ใหส้มองมนัฝ่อ ถา้ฝึกหดัใชน้ะแลว้สมองน่ีท างานได้
อยา่งไรถา้มนัไม่มีจิต ถา้ไม่มีพลงังานสมองมนัจะท างานไดอ้ยา่งไร 

ถา้สมองมนัฝ่อมนัก็ลากหวัใจออกมา ลากหวัใจมาคิดมาฝึกหดัน่ี พอฝึกหดัๆ ถา้
มนัละเอียดเขา้ไปๆ เห็นไหม เหมือนพุทโธเลย พุทโธๆๆ พุทโธมนัละเอียด พุทโธเร่ิมตน้
พุทโธมนัก็หยาบ พุทโธแลว้มนัก็อึดอดั พทุโธแลว้มนัก็ขดัขอ้งไปหมดเลย แต่พุทโธๆ 
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บงัคบัมนัๆ จนมนัช านาญนะ มนัท าไดน้ะ มนัอยูก่บัพุทโธ มนัไม่แฉลบแลว้ มนัแปลก
ประหลาดแลว้นะ พุทโธ พุทโธ พุทโธ เอ่อ มนัอยูก่บัพุทโธๆ จากหยาบๆ หยาบๆ คือ
พยายามคิด หยาบๆ พยายามพุทโธ พยายามจะนึกใหไ้ด ้พยายามจะใหอ้ยูก่บัมนั  

แต่มนัก็โดนมารลากไปๆ ก็พยายามอยูก่บัมนั จนก าลงัของมารมนัอ่อนลง เพราะ
เรามีก าลงัมากกว่า เรามีสติมากกวา่ มนัอยูก่บัพุทโธได ้ พออยูก่บัพุทโธได ้ มนัพุทโธได้
ง่ายข้ึน พุทโธไดส้ะดวกข้ึน พอพุทโธสะดวกข้ึนมนัไม่แฉลบแลว้ เห็นไหม น่ีละเอียดๆ 
อยา่งน้ีไง พุทโธๆๆ พุทโธเพื่ออยูก่บัพุทโธแลว้ ทีแรกอยูก่บัพุทโธโดยระลึก โดยต่างๆ 
โดยนึก โดยวิตกวิจารณ์ แต่พอพุทโธๆ ไป เห็นไหม มนัชกัพุทโธ มนันึกพุทโธได ้แต่มนั
ละเอียดข้ึน มนัอยูก่บัพุทโธได ้แลว้มนัเร่ิมหวิวๆ มนัเร่ิมเบาๆ แลว้ มนัเบาๆ เห็นไหมน่ี 
มนัเขา้มาแลว้ล่ะ พุทโธๆๆ ละเอียดข้ึนๆ อยูก่บัพุทโธอยา่ทิ้ง แต่พอพุทโธไม่ไดก้็แหม 
ตะบ้ีตะบนัพุทโธ พอพุทโธมนัเร่ิมคล่องๆ ตวัมนัละเอียด... ละเอียด... มนัละเอียด ปล่อย
มนัซะ!  

น่ีไง จะล่าฝันก็ฝันไม่ถูกฝันไม่เป็น จะล่าฝันของตวัน่ีทิง้ไม่ได ้พุทโธชดัๆ พุทโธ
ชดัๆ ถา้มนัจะละเอียดเขา้มาๆ ละเอียดข้ึนมามนัละเอียดจนมนัหวิวๆๆๆ หวิวจนวบู หวิว
จนมนัจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยล่ะ แต่เวลามนัมีสติปัญญาหวิวจนดบั น่ีอปัปนาสมาธิ สักแต่ว่า
รู้..สักแต่วา่รู้น่ีมนัเป็นอยา่งน้ี น่ีพดูถึงถ่ินก าเนิดไง ปฏิสนธิจิตไง จิตมนัอยู่ท่ีไหน? สมาธิ
มนัอยูท่ี่ไหน? การปฏิบติัมนัอยูท่ี่ไหน?  น่ีถา้มนัเป็นจริงมนัเป็นจริงอยา่งน้ี  

ปัญญาอบรมสมาธิ ฝึกหดัใชปั้ญญา ฝึกหดัใชปั้ญญา คือปัญญาอบรมสมาธิ 
ปัญญาท่ีเราฝึกหดัใชน้ะ เราฝึกใชเ้พื่อใหมี้ความช านาญ พอมีความช านาญข้ึนมามนัรู้ถกูรู้
ผดิ เวลาพุทโธๆ น่ีศรัทธาจริต ศรัทธาจริตเราพยายามเกาะพุทโธไว ้ เรายดึของเราไว ้พทุ
โธได ้ท าได ้น่ีงานของพระ  

งานอยา่งอ่ืนเราท ามาหมดแลว้ ทุกอยา่งเราก็ท  ามาหมดแลว้ แต่งานของตวัเองยงั
ไม่ไดท้  า งานของจิตไง งานของตวัเองคืองานปฏิสนธิจิต จิตท่ีเวียนตายเวียนเกิดน่ี ทั้งๆ ท่ี
มนัเป็นคนเวียนตายเวียนเกิด แต่ตอ้งใหอ้งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตอ้งเป็นคนมา
บอก บอกว่า “วฏัฏะมนัเป็นอยา่งน้ี วฏัฏะมนัเป็นอยา่งน้ี” ทั้งท่ีมนัเป็น กินขา้วแลว้บอกว่า
ผมกินขา้วยงั ผมกินขา้วยงั ทุกทีเลย ก็กินขา้วอยู ่ไม่ตอ้งไปถามว่ากินขา้วอะไร  
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น่ีก็เหมือนกนั ท าใหม้นัรู้จริงข้ึนมา ถา้มนัรู้จริงข้ึนมา เห็นไหม มนักินขา้วอะไร
มนัก็รู้เอง น่ีมนัคืออะไร ก็อยูใ่นปากอ่ะ น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัละเอียดเขา้มา มนัก็รู้ของมนั
นะ ไอน่ี้มนัไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นสักที มนัก็เลยงงๆๆ อยู่น่ี  

ปัญญาอบรมสมาธิ ใชส้ติใชปั้ญญารักษาไป ดูแลไป ฝึกหดัใชไ้ป ไม่เสียหาย พอ
ไม่เสียหายเพราะปัญญาน่ีมนัแยก เห็นไหม เคยท ามา อยา่งน้ีมนัวบู อยา่งน้ีมนัละเอียดข้ึน 
อยา่งน้ีมนักดทบั อยา่งน้ีท  าไปแลว้มนัอึดอดั น่ีท  าไมมนัอึดอดั มนัใชปั้ญญาเอาอาการ เอา
ความรู้สึกมาเทียบเคียงกนั ท าไมคราวน้ีท าแลว้มนัดี มนัดีเพราะอะไร เราเทียบเคียงเลย 
วนันั้นท าอยา่งไร? วนัน้ีมนัไม่ดี ไม่ดีอยา่งไร? น่ีปัญญาอบรมสมาธิไง น่ีไงงานของพระ
ไง น่ีไง งานใชส้มองไง ถา้ไม่ใชม้นัจะฝ่อไง ถา้ใชส้มองเป็นโลกียปัญญา โลกียปัญญามนั
ก็เห็นโทษ  

คนเราน่ีถา้ เห็นไหม ดูสิ เดก็มนัไม่รู้ว่าไมขี้ดไฟมนัใหโ้ทษอยา่งไร มนัเอามา
เล่นน่ะ มนัเผาบา้นเผาเรือนของมนั ผูใ้หญ่เขารู้ว่าไมขี้ดเขาเอาไวจุ้ดไฟท าความสว่าง เขา
เอาไวจุ้ดเวลาท าอาหาร น่ีเขารู้ว่าส่ิงน้ีไฟน่ีเอาไวท้  าประโยชน์เพื่อมาท าอาหาร เพื่อ
ด ารงชีวิต เดก็มนัเอาไปเล่นมนัไม่เขา้ใจของมนั มนัไปจุดไฟเผาน่ี เผาบา้นเผาเรือนไหม้
บา้นไหมเ้รือนไปหมดเลย  

น่ีก็เหมือนกนั จิตใจท่ีมนัไม่รู้ส่ิงใด โดยมาร เห็นไหม มนัคิดของมนัร้อยแปด 
แหม มนัล่าฝัน ฝันมนัเป็นกอ้นเมฆ กอ้นเมฆมนัลอยมา ฝนมนัจะตก ฝนมนัตกมาน ้ามนั
จะชุ่มช่ืนของมนัไป ชุ่มช่ืนเขาจะไถนา ไถนาแลว้เขาจะหว่านขา้ว หวา่นขา้วแลว้มนัจะ
ออกรวง ออกรวงมาเราจะมีเมลด็ขา้ว เมลด็ขา้วเราจะเก็บเก่ียว เก็บเก่ียวเราจะมีขา้วเตม็ยุง้ 
มนัฝันของมนัไปเร่ือยเป่ือยเลย มนัไม่มีความจริงเลย น่ีไงเวลามนัเพอ้เจอ้ เวลาฝันๆ ทาง
โลก เห็นไหม  

แต่ถา้เรามีปัญญาของเรา ส่ิงท่ีคิดน่ีสมบติับา้หรือเปล่า เมฆมนัมามนัจะตกไม่
ตกน่ะ แลว้ใครจะไปท าขา้ว แลว้เมด็ขา้วขา้วปลูกมนัอยูไ่หน มนัมีแต่ขา้วสาร ขา้วปลูก
มนัไม่มี แลว้เราเอาอะไรไปปลูก เห็นไหม น่ีมีสติปัญญา มนัแยกแลว้  

น่ีไง ถา้มีสติปัญญา เห็นไหม สติปัญญา ปัญญาอบรมสมาธิ สติปัญญาน่ีมนั
เตือนใจ ถา้มีสติมีปัญญามนัแยกถูกแยกผดิ คิดถูกคิดผดิ ควรคิดไม่ควรคิด คิดแลว้เป็น
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ประโยชน์หรือเป็นโทษ ถา้คิดแลว้เป็นโทษไม่ควรไปคิดมนั ไม่ควรไปคิดมนัแลว้จะ
หยดุอยา่งไร ก็ความคิดมนัไหลมาอยา่งน้ีหยดุไม่ได ้..หยดุได ้ถา้มีสติก็หยดุไดห้มดล่ะ น้ี
บอกหยดุไม่ได ้เพราะหยดุไม่ไดม้นัถึงไหลมาอยา่งน้ีไง ถา้มนัไหลข้ึนมา มนับอกหยดุได ้
ไม่คิด ไม่คิดมนัก็จบไง  

ฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญาอยา่งน้ีมนัเกิดไดน่ี้เขาเรียกวา่โลกียปัญญา โลกียปัญญา
พอฝึกหดัไป พอจิตมนัสงบระงบัเขา้มาบ่อยคร้ังเขา้ ถา้มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต 
เห็นธรรมตามความเป็นจริง เห็นจิตนะ น่ีจิตเห็นจิต จิตเพราะอะไร จิตเห็นจิต จิตเห็น
อาการของจิต อาการของจิตคือความคิดไง ความคิดน่ีเป็นอาการของจิต  

ความคิด เพราะความคิดเป็นพลงังานอนัหน่ึง ถา้พอมนัจบัได ้เห็นไหม พอมนัจบั
ได ้ถา้มนัจบัไดม้นัมหศัจรรย ์เราจะลงทุนลงแรง เราจะท าธุรกิจข้ึนมาน่ีแต่เราไม่มีโอกาส
เลย แต่เวลาจิตมนัสงบข้ึนมาแลว้น่ีมนัจบัโอกาสนั้นได ้ มนัจบัเร่ิมตน้ ส่ิงท่ีเป็นธุรกิจเรา
ได ้เราท าธุรกิจอะไรก็แลว้แต่ มนัจบักิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนได ้พอจบักิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน น่ี
ทางอาการพอมนัจบัไดม้นัมหศัจรรย์ๆ  ออ้! เพราะมนัมีอาการอยา่งน้ี มนัถึงมีส่ือ
ความรู้สึกออกไปขา้งนอก  

มนัส่ือความสัญญาอารมณ์ มนัส่ืออารมณ์ เห็นไหม น่ีมนัเสวย น่ีไงถา้มนัมีส่ือ
สัญญาอารมณ์ ออ้! มนัเป็นอยา่งน้ี เห็นไหม ต ารากว็่าไวอ้ยา่งหน่ึง ต าราเขาบอกเลย น่ีรูป 
รส กล่ิน เสียงต่างๆ น่ีว่าไป ศึกษามาๆ น่ีล่าฝัน ความฝันอนัน้ีมนัเป็นความจริงขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แต่เป็นความฝันของเรา แต่พอเราจบัตอ้งได ้ เห็นไดท้  าตาม
ความเป็นจริงของเราข้ึนมาได ้ 

น่ีจะล่าฝันๆ มนัจะเป็นความจริงข้ึนมา ถา้มนัจบัจริงข้ึนมามนัแยกแยะของมนั 
มนัจะพิจารณาของมนั มนัพิจารณาของมนั มนัท าของมนั ถา้ปัญญาอยา่งน้ีมนัเกิดข้ึน มนั
มหศัจรรย ์ มหศัจรรยม์ากกว่า มากกว่าท่ีมนัปัญญาอบรมสมาธิ  

เมฆมา ถา้มีเมฆมา เมฆมนัรวมตวัข้ึนมามนัจะเกิดฝน ฝนมนัเกิดมา ฝนมนัจะตก
มา ตกมา ดูสิ น ้ ามนัจะเจ่ิงนอง เจ่ิงนองเราจะไถหว่านของเรา ไถดะของเราไถหวา่นของ
เรา ไถแลว้เราก็จะปักด าขา้วของเรา ไอน้ัน่มนัเพอ้เจอ้ ฝันอยา่งนั้นมนัโลกียปัญญา โลกี
ยะคือว่ามนัส่ือสัญญาอารมณ์ไปตามมาร มารมนัส่ือสัญญาอารมณ์ไป แต่มีสติปัญญาไล่
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ความคิดความรู้สึกนั้นไป ปัญญาอยา่งน้ีเป็นโลกียปัญญา ปัญญาท่ีมีสติปัญญาไล่ทนั
ความรู้สึกนึกคิดของเราไป แลว้มนัปล่อยเขา้มา ปล่อยเขา้มา เห็นไหม ปล่อยเขา้มา ปล่อย
เขา้มาเป็นตวัของมนั ปล่อยเขา้มาแต่เรายงัไม่รู้ไม่เห็น การส่ือของมนัมนัส่ืออยา่งไร น่ีจิต
พลงังาน ถา้มนัส่ือสัญญาส่ือความรู้สึกนึกคิดออกไป มนัส่ืออยา่งไร มนัเสวยของมนั
อยา่งไร ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญามนัแยกแยะข้ึนมา มนัเป็นตวัของ
มนัเองข้ึนมา เวลามนัจะส่ือออกไป มนัเห็นมนัจบัมนัตอ้ง ออ้! มนัเป็นอยา่งน้ี มนัมีรสมี
ชาติไง  

คนเจบ็ไขไ้ดป่้วย เราไม่รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรเราก็ตอ้งไปหาหมอ พอหมอวินิจฉยั
ว่าเราเป็นโรคยงัไงๆ เราก็แกไ้ขตามโรคนั้น  

จิต.. จิตถา้มนัไม่มีก าลงัของมนั มนัไม่มีก าลงัของมนั มนัวินิจฉยัตวัของมนัไม่ได ้
มนัก็ไหลตามมนัไป ตามส่ือสัญญาอารมณ์นั้น มนัก็ไม่รู้ว่ามนัเป็นอะไร มนัไม่รู้มนั
ภาวนาอยา่งไร ไม่รู้ว่ามนัจะล่าฝันของมนัอยา่งไร มนัจะเร่ิมตน้ท่ีไหน มนัจะจบลงท่ีไหน 
มนัก็ท  าไม่ได ้ แต่เรามีสติปัญญาเขา้มา พอจิตมนัสงบเขา้มา เห็นไหม น่ีมนัมีสติปัญญา
ของมนั มนัมีวินิจฉยัของมนั เวลามนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มนัเห็นตาม
ความเป็นจริงของมนั ถา้เห็นตามความเป็นจริงของมนั มนัพิจารณาของมนั พอพิจารณา
ของมนัมนัถึงเป็นภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญามนัถึงต่ืนเตน้ มนัถึงมีรสชาติ
แตกต่างกนัไปไง  

โลกียปัญญากบัโลกุตตรปัญญามนัแตกต่างกนั ความแตกต่างกนัแตกต่างกนั
เพราะเหตุใด แตกต่างกนักเ็พราะผูป้ฏิบติัเขารู้ของเขาตามความเป็นจริงของเขา แต่ถา้เรา
ยงัไม่รู้ เราศึกษามาเราก็มีแต่ใบประกาศยอมรับว่าเราศึกษามา แต่มนัไม่มีความจริงของ
เราข้ึนมาไง  

เราล่าฝันนะ ล่าความฝันความปรารถนาของเรา เราตอ้งท าตามความเป็นจริงของ
เราข้ึนมา ถา้เราท าความเป็นจริงข้ึนมาผลมนัจะเกิดข้ึนมาจากความเป็นจริงของเรา น่ี
ภาคปฏิบติัมนัเป็นแบบน้ี ภาคปฏิบติั เห็นไหม ปริยติั ปฏิบติั เพราะมีการปฏิบติัมนัถึง
เขม้แขง็ เพราะการปฏิบติัมนัถึงจะรู้จริง เพราะการปฏิบติัน้ีถึงเป็นศาสนทายาท 
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จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ใจดวงนั้นไม่เคยรู้เคยเห็นส่ิงใดมา ใจดวงนั้นน่ะ มนั
จะไปแกไ้ขในหวัใจของคนอ่ืนไดอ้ยา่งไร ถา้ในหวัใจของเรายงัมืดบอด ในหวัใจของเรา
ยงัเขา้ใจหวัใจของเราไม่ได ้ ถา้มนัเกิดข้ึนมาน่ีมนัเป็นสัญญาอารมณ์ มนัเป็นธรรมชาติ 
มนัเป็นสัญชาตญาณท่ีความเกิดดบัอยา่งนั้น  

เวลาความเกิดดบัอยา่งน้ี เด๋ียวก็ดีเด๋ียวก็ร้าย  พอมนัเกิดข้ึนมาน่ีเด๋ียวมนัก็หยาบ 
เด๋ียวมนัละเอียด ความคิดไดข้นาดน้ี พอเราใชต้รึกปัญญาของเราไปเร่ือยๆ ตรรกะไป
เร่ือย เด๋ียวมนัละเอียดไปกว่าน้ี คือมนัไม่มีฐานท่ีมัน่คง มนัไม่มัน่คงของมนั เห็นไหม ดู
มนัไม่มัน่คง มนัไม่มีความจริงของมนั มนัเป็นอนิจจงั มนัเป็นสัญญาอารมณ์ มนัไม่เป็น
จริงของมนั  

แต่ถา้เป็นความจริงของมนั ความจริง สัจจะคือสัจจะ ใครท าสมาธิได ้สมาธิก็คือ
สมาธิ ถา้มีผูท่ี้ท  านายไวพ้ดูถึงสมาธิเราจะรู้ไดเ้ลยว่าสมาธิของใครแน่นขนาดไหน แลว้ถา้
เกิดฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้มีใครใชส้มาธิแลว้น่ีฝึกหดัใชปั้ญญาไม่ไดม้นัอยูไ่ดแ้ค่สมาธินั้น 
ฟังรู้เลย พดูอยา่งไรมนัไหลลงมาอยูท่ี่โลกียปัญญาหมดเลย เพราะโลกียปัญญาอนัน้ี มนั
ท าใหจิ้ตใจน้ีข้ึนมาเป็นสมาธิไดไ้ง พดูถึงเหตุไดแ้ค่นั้นไง เหตุท่ีเราท าอยา่งไรถึงจะข้ึน
เป็นสมาธิได ้ พอเหตุท่ีมนัท าสมาธิไดก้็พดูแต่เร่ืองโลกียปัญญา มนัพดูเร่ืองภาวนามย
ปัญญาข้ึนมา เป็นไปไม่ได ้ 

แต่ถา้จิตมนัสงบแลว้น่ีมนัฝึกหดัใชปั้ญญาของมนั แลว้เกิดเป็นภาวนามยปัญญา
ข้ึนมา น่ีถา้มนัท าของมนัไดม้นัก็เป็นตทงัคปหาน คือใชภ้าวนามยปัญญาแต่มนัไม่ถึง
ท่ีสุด คือมนัสมุจเฉทปหานไม่ได ้ มนัท าใหส้รุปไม่ได ้ มนัก็เป็นโสดาปัตติมรรค แต่ไม่
เป็นโสดาปัตติผล โสดาปัตติมรรคเวลาเส่ือม เห็นไหม เวลาเส่ือมสภาพมา มนักล็งไปสู่
ปุถุชนเหมือนกนั  

แต่ถา้เรามีปัญญาของเราน่ีเราฝึกฝนของเรา เราจะล่าฝันของเราใหเ้ป็นความจริง
ของเรา เราพิจารณาของเราซ ้าแลว้ซ ้ าเล่า ซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า เพราะปล่อยมาขนาดไหนก็ท  าอยู่
นั้นน่ะ ท าแบบพระโพธิสัตว ์พระโพธิสัตวน์ะ เวลาตั้งปรารถนาส่ิงใดแลว้พยายามจะท า
ใหป้ระสบความส าเร็จ ประสบความส าเร็จ  
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น่ีก็เหมือนกนั เวลาท าของเราเราท าของเราใหไ้ด ้ ท  าของเราใหไ้ด ้ พิจารณาซ ้า 
พิจารณาซาก ถา้มนัเส่ือมไปแลว้ มนัพิจารณาแลว้มนัตกทุกขไ์ดย้าก เราก็พยายามมาพกั
ความสงบ เวลาภาวนามนัเหน่ือยนะ เวลาใชปั้ญญาน่ีเหน่ือยมาก เวลาท าความสงบของใจ
น่ีมนัก็พยายามก าป้ันทุบดิน พยายามท าใหม้นัสงบใหไ้ด ้ แต่เวลาใชปั้ญญาไปแลว้น่ี มนั
ออกไปนะ มนัฟาดฟันระหว่างธรรมกบักิเลสมนัต่อสู้กนันะ มนัเหน่ือยมาก มนัเหน่ือย
สุดๆ พอเหน่ือยสุดแลว้พอจิตมนัใชปั้ญญาไปแลว้น่ี สมาธิมนัจะอ่อนลงๆ พออ่อนลงมนั
จะเป็นสัญญาแลว้ล่ะ  

พอสัญญาน่ีถา้คนมนัไม่มีครูบาอาจารย ์ มนัก็ถูไถท าไปอยา่งนั้นล่ะ ถา้มีครูบา
อาจารยน์ะ บอกว่าปล่อยเถอะ วางไวก่้อน น่ีกลบัมาสร้างก าลงัของเรา กลบัมาท าความ
สงบของใจใหมี้ก าลงัเขา้มาก่อน พอมีก าลงัแลว้ค่อยกลบัเขา้ไปพิจารณาใหม่ พอกลบัไป
พิจารณาใหม่ พิจารณาใหม่มนัก็ขาด มนักป็ล่อย มนัก็วาง มนัสมความปรารถนาไปหมด
เลย เห็นไหม  

น่ีการล่าฝัน การล่าฝัน ความฝันของเราคือสจัธรรม คือความจริงท่ีมนัมีของมนัอยู่ 
ฉะนั้นถา้เราจะท าจริง ถา้เราเป็นความจริงข้ึนมามนัไม่ใช่ความฝันแลว้ มนัเป็นความจริง
แลว้ เพราะความจริงคือเราท าจริงๆ ศีล สมาธิ ปัญญาเกิดจริงๆ เวลามรรค มรรคเกิดจริงๆ 
เวลาสมุจเฉทปหานมนัขาดจริงๆ ถา้ขาดจริงๆ มนัก็จบไง น่ีคือผลประโยชน์ของเรา เรา
ตั้งใจท ากนัท่ีน่ีนะ  

ตั้งแต่เขา้พรรษา เรามีความฝันนะ เรามีความฝัน มีความปรารถนา มีเป้าหมาย ท่ี
เราจะประพฤติปฏิบติัของเรา แลว้เราตอ้งตั้งสติ ตั้งสติของเรานะ มนัจะทุกขจ์ะยากมนั
เป็นเร่ืองหนา้ท่ีการงาน มนัเป็นเร่ืองธรรมดา อาบเหง่ือต่างน ้า คนเราเวลาท าสัมมาอาชีวะ
น่ีเขาตอ้งอาบเหง่ือต่างน ้าของเขาอยูแ่ลว้  

น้ีเราจะมาประพฤติปฏิบติั มนัจะเอาความสะดวกเอาความสบายมาจากไหน มนั
จะต่อสู้กบักิเลส มนัยิง่ละเอียดอ่อนนะ ออ้ยสร้อยออ้ยอ่ิงน่ะ เราจะตอ้งละเอียดลึกซ้ึง ถา้
ไม่ลึกซ้ึงนะ เราเอาความคิดหยาบๆ เขา้ไปจบัส่ิงท่ีเป็นความละเอียดจบัไม่ได ้มองไม่เห็น
หรอก ฉะนั้น เราจะตอ้งท าใหจิ้ตใจเราละเอียด จิตใจเราควรแก่การงาน แลว้เราฝึกหดัใช้
ของเรา งานอยา่งน้ีงานร้ือภพร้ือชาติ งานอยา่งน้ีมนัเกิดกลางหวัใจนะ  
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เวลามนัเกิดข้ึนมา เห็นไหม ระหว่างกิเลสกบัธรรมมนัต่อสู้กนั ถา้จิตมนัสงบดี มนั
มีพื้นฐานดีมนัมีความสุข แต่เวลามนัเส่ือมมา กิเลสมนัแก่กลา้ข้ึนมาน่ีทุกขม์าก ถอยกรูดๆ 
เลย น่ีเวลาเกิดความสุขเกิดความสงบระงบัเราก็พอใจ เวลามนัเส่ือมมนัเส่ือมยงัไง มนัมี
เจริญแลว้เส่ือม ถา้คนไม่เคยเจริญเลย เอาอะไรมาเส่ือม คนเรามนัตอ้งมีเจริญข้ึนมาสิมนั
ถึงเส่ือม พอเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญน่ี เราก็แกไ้ขของเรา ต่อสู้ของเรา ถึงท่ีสุดแลว้
เวลาพิจารณาไปแลว้มนัขาดนะ สมความปรารถนา กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์
ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕  

น่ีความจริงอยา่งน้ี มนัจะเกิดข้ึนมาจากหวัใจท่ีประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง 
ถา้ผูใ้ดปฏิบติัตามความจริงนะ ผูใ้ดปฏิบติัธรรม สมควรแก่ธรรม องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธจา้บอกกบัสุภทัทะไว ้เห็นไหม ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนาไหนไม่มีผล 
เธออยา่ถามใหม้ากไปเลย รีบประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ศาสนาไหนไม่มีมรรคแลว้มรรคมนั
เป็นอยา่งไร มรรคมนัเป็นอยา่งไร มนัเป็นในกระดาษนั้นเหรอ มรรคมนัก็ตอ้งเกิดข้ึนมา
จากการกระท าสิ ท่ีลม้ลุกคลุกคลานน่ี ไอน้ั้นมนัเป็นช่ือทั้งนั้นน่ะ เราท าเป็นความจริง
ข้ึนมา  

ถา้ความจริงศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล แลว้มรรคญาณมนัเกิด
กลางหวัใจน่ี ถา้มนัเกิดเป็นมิจฉา เห็นไหม มรรคอยา่งน้ีเกิดข้ึนมามรรคของกิเลส มนั
สร้างสมมาเป็นกงจกัร แต่ถา้เป็นธมัจกัรล่ะ ธมัจกัร เห็นไหม น่ีมนัสงบระงบั มนัปล่อย 
มนัวางอยา่งไร มรรคมนัเกิดข้ึน ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนาไหนไม่มีผล  

เรามีความฝัน เรามาล่าฝันของเรา เราพยายามสร้างความจริงของเราใหเ้กิดข้ึนมา 
ถา้ในมรรคญาณเกิดข้ึนมากบัใจของเรา เด๋ียวผลนะ ผลท่ีมนัเกิดข้ึนตามความเป็นจริง เรา
จะกราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบแลว้กราบเล่า กราบแลว้กราบเล่า ซ้ึงใจใน
หวัใจของเรา ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต เอวงั                                

     


