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ตั้งใจฟังธรรมเนาะ ธรรมะไง ธรรมะเป็นความจริง เราหาสัจจะความจริงกนั ความจริงในโลกน้ี

มีหลายหลาก มีหลายหลากนะ แต่ความจริงของธรรมน้ีมีหน่ึงเดียว ค าวา่ “มีหน่ึงเดียว” สจัธรรมมี

หน่ึงเดียว องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ยอ้นไปตั้งแต่พระสมณโคดม แลว้

ยอ้นไปพระกสัสปะ พระพทุธเจา้ต่างๆ ๕ องค ์ในภทัรกปัน้ีมี ๕ องค ์

ความจริงมีหน่ึงเดียว แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แต่ละพระองคก์็จะตรัสรู้

เหมือนกนั เวลาพระศรีอริยเมตไตรยขา้งหนา้ก็จะมาตรัสรู้อริยสัจอยา่งน้ีเหมือนกนั ฉะนั้น ส่ิงท่ี

เป็นความจริง ความจริงในโลกน้ีมีหน่ึงเดียว แต่เวลาความจริงของสมมุติ สมมุติบญัญติั ทาง

วทิยาศาสตร์เขามีความจริงของเขา ถา้ความจริงของเขา เราอยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ถึงวางธรรมและวนิยั วาง

ธรรมและวนิยัใหเ้ห็นวา่ น่ีความจริงของโลกจริงตามสมมุติ ความจริงของธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีตรัสรู้ธรรมมา บญัญติัข้ึนมา น่ีสมมุติบญัญติั แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมตามความเป็นจริงนั้นจริงในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เพราะ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้จริง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึงแสดงธมัมจกัฯ สจั

ธรรม แสดงความเป็นจริงข้ึนมา ดูเทวดา อินทร์ พรหมส่งขา่วต่างๆ ข้ึนไป เพราะเทวดา อินทร์ 

พรหม เขากรู้็ของเขา ดว้ยฤทธ์ิดว้ยเดชของเขา เขาเห็นของเขาในวฏัฏะ แต่เขาไม่รู้สัจธรรมไง เขา

ไม่รู้ถึงอริยสัจสจัจะความจริงเป็นอยา่งไร ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสดงธมัมจกัฯ มรรคน้ีไดเ้คล่ือนแลว้ ถา้ส่ิงน้ีจะ

กลบัคืนไปไม่ไดเ้ลย เพราะมีความจริงอนันั้น ถา้มีความจริงอนันั้นถึงท าให้องคส์มเดจ็พระ
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สัมมาสัมพทุธเจา้รู้จริงข้ึนมาในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ตรัสรู้เองโดยชอบ ตรัสรู้เอง

โดยชอบ ดูสิ ท่ีเราแสวงหากนั เราแสวงหาอยา่งน้ีเหมือนกนั เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้

ตรัสรู้เองโดยชอบ 

ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้ใจของเรามนัเป็นความจริงข้ึนมา เราจะช าระกิเลสโดยชอบ 

ถา้ช าระกิเลสโดยชอบ มนัเป็นความลึกลบัมหัศจรรย ์ มหัศจรรยเ์พราะวา่อะไร เพราะองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ มนัลึกลบั มนัละเอียดออ่นลึกซ้ึงนกั 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกพระอานนท ์“ไม่มีก ามือในเรา ไม่มีก ามือในเรา 

เราพดูตามความจริงทั้งนั้น” แตค่วามจริงเวลาแสดงธรรมมาในทางโลก โลกยงัเขา้ใจไม่ได ้ โลก

เขา้ใจไม่ได ้ เวลาจะไปทรมาน ไปร้ือสัตวข์นสัตว ์ จะไปทรมานใครตอ้งมีสัจธรรม มีความจริง 

จิตใจของเขาตอ้งเปิดกวา้ง ตอ้งมีอ  านาจวาสนาพอสมควรถึงจะรู้ตามความจริงอนัน้ีได ้ ถา้รู้ตาม

ความจริงอนัน้ีได ้

แต่เรามีอ  านาจวาสนา เรามีสจัจะ เรามีศรัทธาความเช่ือ เราถึงพยายามท าของเราให้เป็น

ความจริงข้ึนมาในใจของเรา เราถึงไดม้าบ าเพญ็เพียรกนัไง บ าเพญ็ตบะธรรม ให้แผดเผากิเลส ให้

แผดเผากิเลส ถา้มนัแผดเผากิเลสตามความเป็นจริงข้ึนมาได ้

เรามีภาคปฏิบติั ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ...ปริยติั เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสดง

ธรรมๆ แมแ้ต่เป็นความจริงขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แตเ่วลาเราศึกษาข้ึนมาแลว้เป็น

ภาคปริยติั ภาคปริยติันะ จริงตามสมมุติ เวลาโลกเรามีความจริงอยู ่ เวลาคนเกิดมา คนเกิดมาตอ้งมี

ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ในความเป็นจริงการเกิดเป็นมนุษยน้ี์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกวา่เป็น

อริยทรัพย ์ความเกิดเป็นมนุษย ์เพราะมีคุณคา่มากๆ 

เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็เกิดเป็นมนุษยเ์หมือนกนั เวลาเกิดมาเป็นมนุษย์

ข้ึนมา เพราะสร้างอ านาจวาสนาบารมีมา โลกถึงร่มเยน็เป็นสุขไง เวลาเกิดมา ดูสิ พระเจา้สุทโธทนะ

พยายามจะดูแลไวรั้กษาไวเ้พ่ือจะไปเป็นจกัรพรรดินัน่น่ะ โลกเขามนัตอ้งมีความร่มเยน็เป็นสุข

พอสมควรถึงไดมี้โอกาสไดอ้อกประพฤติปฏิบติั 
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เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ดูสังคมชาวพุทธๆ เรา ชาวพุทธให้อภยัต่อกนั เวรระงบัดว้ยการไม่จองเวร 

ไม่มีการผกูเวรผกูกรรมต่อกนั ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่ในใจของเราละ่ 

ในใจของเรา มนัก็ผกูกรรมผกูเวรไปทั้งนั้นน่ะ ผกูเวรผกูกรรมไปดว้ยความเจ็บแคน้ ดว้ย

ความรู้สึกยึดมัน่ถือมัน่ในใจ มนัผกูเวรผกูกรรมกบัใคร ผกูเวรผกูกรรมกบัจิตของเราเองไง 

ถา้จิตมนัเสวยอารมณ์ เสวยอารมณ์อยา่งนั้น เสวยความโลภ ความโกรธ ความหลง ส่ิงตา่งๆ 

มนัผกูเวรผกูกรรมกนัไป มนัมีรสชาติต่างๆ ของมนัไป ถา้ระงบัมนัดว้ยการไม่จองเวร ท าอยา่งไร

ถึงไม่จองเวร ไม่จองเวรตอ้งมีสติปัญญาสิ ถา้มีสติปัญญาข้ึนมา มนัเห็นโทษของมนั เห็นโทษของ

มนั 

เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางธรรมและวนิยัน้ีไวใ้ห้เราศึกษาๆ เรา

ศึกษาข้ึนมา ศึกษาข้ึนมาแลว้ เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร แต่เรายงัผกูเวรผกูกรรมกบัใจของ

เราเอง มนัจะระงบัไปไดอ้ยา่งไรละ่ เห็นไหม น่ีภาคปริยติัไง ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ ถา้มีภาคปฏิบติัมนั

ถึงเป็นความจริงข้ึนมา ถา้มีปฏิบติั ถา้มีภาคปฏิบติัข้ึนมา ปฏิบติัข้ึนมามนัจะรู้จริงของมนั 

ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ เป็นปฏิเวธธรรม 

ส่ิงต่างๆ มนัพน้ไปจากใจ พน้จากกิเลสไป พน้กิเลสไป ถึงวางธรรมวนิยัน้ีไวใ้ห้เราศึกษา ถา้เรา

ศึกษาข้ึนมามนัเป็นภาคปริยติั ศึกษามา ศึกษาธรรมตามความเป็นจริง จริงตามสมมุติ มนัมีจริงของ

มนัอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีมีจริง เกิดเป็นมนุษยม์นัมีคุณค่าของมนัๆ จะชนชาติใด กลุม่ชนใด เวลาเขาอยูใ่นภูมิ

ประเทศใด เขาก็ตอ้งหาเล้ียงชีพของเขา ภาคการกระท า ภาคเกษตรกรรมของเรามนัมีโดย

ธรรมชาติของมนั เพราะเราตอ้งมีอาหารไง เราจะปลกูขา้ว ปลกูขา้วโพด ปลกูตา่งๆ เขาจะหาอยูห่า

กินของเขา ถา้หาอยูห่ากินของเขา เขาท าของเขา น่ีภาคเกษตรกรรม แลว้ภาคการผลิตละ่ 

ถา้ภาคอตุสาหกรรมข้ึนมา ถา้ภาคเกษตรกรรม มีอตุสาหกรรม มีการผลิตข้ึนมา ปริยติั 

ปฏิบติั ถา้มีอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมท าใหภ้าคเกษตรกรรมนั้นมีคุณคา่ข้ึนมา น่ีก็เหมือนกนั ถา้มี

คุณค่าข้ึนมา มนัภาคบริการละ่ ถา้มนัเสร็จแลว้เราจะบริการอยา่งไรให้มนัส้ินไป ถา้เขามีของเขา 

ประเทศใดมีการพฒันาข้ึนมาเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา เขาจะเขม้แขง็ของเขา ถา้เขม้แขง็ของเขา ชาติ
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เขาจะมัน่คงของเขา ถา้ประเทศใดเขาพฒันาของเขาข้ึนมา ชนกลุม่ใดก็แลว้แต่รวมตวัข้ึนมาแลว้

มนัก็เป็นชาติเป็นประเทศข้ึนมาทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้ภาคอตุสาหกรรมของเขาไม่มัน่คงของเขา ชาติ

ของเขาลุม่ๆ ดอนๆ เวลาท าส่ิงใด ภาคบริการของเขามนัก็มีได ้มนัมีของมนันะ น่ีพดูถึงทางโลก โลก

เขาตอ้งเป็นแบบนั้น 

แลว้ถา้ไปทางธรรมของเราละ่ ถา้ทางธรรมของเรา ดูสิ การเกิดเป็นมนุษย ์ การเกษตรกรรม

มนัมีของมนัโดยธรรมชาติของมนั น่ีผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะนะ ถา้ภาคการผลิตมนัไม่มี ดูสิ 

ในประเทศชาติใดท่ีวา่การเกษตรกรรมของเขาเล้ียงประชากรของเขาไม่ได ้ เขากส็ั่งเขา้ทั้งนั้นน่ะ 

เขาสั่งของเขาไป สั่งไปเพ่ือด ารงชีพของเขา 

น่ีก็เหมือนกนั เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยม์นัมีเวรมีกรรมของมนั ถา้มีเวรมีกรรม

ของมนั เกิดมา ศกัยภาพของมนุษย ์ เราจะหาความจริงของเรา เกิดมามนัก็ปากกดัตีนถีบ มนัก็ตอ้ง

หาอยูห่ากินของมนัไปจนไดแ้หละ ถา้หาอยูห่ากิน น่ีผลของวฏัฏะไง 

เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้มีคุณค่ามาก มีคุณค่ามาก ท าไมมนัทุกขม์นัยากขนาดน้ี มนัทุกขม์นัยาก

เพราะอะไร เพราะวา่ดว้ยเวรดว้ยกรรม ดว้ยความขาดตกบกพร่องของเรา ดว้ยความยึดมัน่ถือมัน่

ของเรา ดว้ยจิตใจของมนั มนัไปยึดของมนั มนัก็มีความทุกขข์องมนั คนเราเกิดมา ดูสิ เขาอยูใ่นชุมชน

ส่ิงใดก็แลว้แต่ แต่ถา้เขามีจิตใจอยา่งนั้น เขารักธรรมชาติของเขา เขาอยูด่ว้ยความเป็นสุขของเขา 

เขาไม่ด้ินรนไปกบัเขา จิตใจเขาก็ไม่เดือดร้อนเกินไป น่ีมนัยึดมัน่ถือมัน่ มนัก็ทุกขข์องมนัไป น่ีพดู

ถึงผลของวฏัฏะท่ีไม่มีคุณธรรมในหัวใจ จะไม่เขา้ใจ จะไม่รู้ถึงสจัธรรมความจริงท่ีใจท่ีมีหน่ึง

เดียวท่ีเราคน้หาความจริงกนัอยูน้ี่ 

ความจริง ความจริงท่ีเราแสวงหากนัอยู ่ แสวงหาความจริง ความจริงจากสัจธรรม ไม่ใช่

ความจริงทางวทิยาศาสตร์ ความจริงความท่ีวา่เป็นความจริงทางโลก วทิยาศาสตร์มนัก็

วทิยาศาสตร์ไง วทิยาศาสตร์คือทฤษฎีก็วทิยาศาสตร์ มนัเป็นเร่ืองทฤษฎี มนัเป็นเร่ืองวิทยาศาสตร์

ท่ีเราจะพิสูจนไ์ด ้เราจะพิสูจน์ตรวจสอบไดท่ี้มนัเป็นความจริงอยา่งนั้น 
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แต่ความจริงในธรรมของเรา ความจริงท่ีมนัหายไป ความจริงท่ีมนัขาดตกบกพร่องไป 

ความจริงท่ีมนัหายไป ดูสิ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ีเป็นความจริง น่ีเป็นความ

จริง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เทศนาวา่การมาในสมยัพทุธกาล พระอรหันตม์หาศาล

เลย พระอรหันตม์หาศาล แต่ก็มีคนปลอมบวชเขา้มาๆ บวชเขา้มาเพราะอะไร เพราะเห็นแก่ลาภ 

เห็นแก่ความสุขสบาย บวชเขา้มาๆ แต่พอบวชเขา้มา มนัศึกษาจริงหรือเปลา่ละ่ 

ความจริงขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมวนิัย มีพระพุทธ พระธรรม 

องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึน้มามีพระพุทธกบัพระธรรม เวลาองค์สมเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรม แสดงธรรมธัมมจักฯ พระอญัญาโกณฑัญญะเป็นสงฆ์องค์

แรกของโลก มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นแก้วสารพัดนึก มรัีตนตรัยเป็นที่พึ่งที่อาศัย 

ถ้าเป็นที่พึ่งอาศัยตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริง องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

แสดงธรรมมามันถึงมคีวามจริง คนทีป่ฏิบัติจริง เห็นไหม 

ความจริงอยา่งน้ีมนัถึงวา่ความจริงท่ีมีอยูจ่ริง ความจริงท่ีมีอยูจ่ริงในใจขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ความจริงท่ีมีอยูจ่ริงในใจของอคัรสาวกตา่งๆ ออกเผยแผธ่รรมๆ เพ่ือความ

มัน่คงของศาสนา เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ลงทุนลงแรงมาขนาดน้ีนะ ลงทุนลงแรง

มา ดสิู เป็นพระโพธิสตัว ์เพราะสร้างอ านาจวาสนาบารมีมา พอถึงท่ีสุด เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั

พทุธเจา้มาร้ือคน้ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ เห็นไหม เพราะความร้ือคน้ในใจของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ รู้ตามความเป็นจริงในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

แสดงธรรมตามความเป็นจริง 

ดว้ยความท่ีเกิดเป็นมนุษยข์องอคัรสาวกต่างๆ การเกิดเป็นมนุษยเ์หมือนกนั แต่ถา้ไม่มี

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัจะแสวงหามาไม่ได ้เวน้ไวแ้ต่พระปัจเจกพทุธเจา้ 

เวลาแสดงธรรมข้ึนมา จิตใจท่ีมีอ  านาจวาสนาบารมีมนัเปิดกวา้ง หงายภาชนะท่ีคว  า่อยูใ่ห้

หงายข้ึนมา หงายภาชนะท่ีคว  า่อยูใ่ห้หงายข้ึนมาเพ่ือฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

มนัมีสติมีปัญญาไตร่ตรองตามกนัไป 
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เวลาแสดงธมัมจกัฯ ข้ึนมา พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม น่ีปัญญามนัเกิดข้ึน 

เห็นไหม ความจริงท่ีมนัมีอยู ่ ถา้ความจริงท่ีมีอยู ่ เหมือนกบัประเทศชาติท่ีเขามัน่คงของเขา เขา

พฒันาของเขาเป็นขั้นเป็นตอนของเขาตั้งแต่ภาคเกษตรกรรม พ้ืนฐานของความเป็นมนุษยท่ี์ตอ้ง

หาปัจจยัเคร่ืองอาศยั แลว้พฒันาข้ึนไปจนมีภาคอตุสาหกรรมของเขา แลว้ถา้อตุสาหกรรมเขา

มัน่คงของเขา ประชากรของเขามีงานการท ามัน่คงของเขา เขาตอ้งมีภาคบริการให้ความมัน่คง ให้

ประชากรของเขามีความสะดวกมีความสบาย 

เวลาผลตอบแทน ภาคเกษตรกรรม ผลตอบแทนไม่มาก ภาคอตุสาหกรรม ผลตอบแทน

มนัก็ดีข้ึน ภาคบริการ ผลตอบแทนยิ่งมีมากข้ึน แต่มนัมีมากข้ึนเพราะอะไร เพราะองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ แสดงธัมมจกัฯ มา แสดงธรรมวนิยัมา ดูสิ อคัรสาวกต่างๆ มี

ความเป็นจริงในใจ น่ีความจริงท่ีไม่หายไป ความจริงท่ีมีอยูไ่ง 

เวลาสมยัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ ความจริงท่ีมีอยูใ่นใจของ

สาวกสาวกะกย็งัสืบต่อเน่ืองกนัมาๆ แต่มนัก็เป็น เห็นไหม สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงใด

เป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา ผลของวฏัฏะๆ การเวยีนไป สองพนั

กวา่ปีมา ดูสิ มนักจ็างหายไปๆ มนัก็มีแต่ประเพณีวฒันธรรมเท่านั้น ศึกษาตามประวติั ศึกษาตาม

กบัครูบาอาจารยเ์รา เวลาออกประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัไม่มีใครปฏิบติักนัแลว้ มนัเรียวแหลมจน

ท่ีวา่มนัไวใ้จอะไรกนัไม่ได ้เวลาปฏิบติัไปเขาก็ไม่เช่ือถือศรัทธาทั้งนั้นน่ะ 

แต่เพราะวา่ครูบาอาจารยข์องเรา ท่านก็มีอ  านาจวาสนาของท่าน ท่านพยายามท าความจริง

ในใจของท่านข้ึนมาใหไ้ด ้ความจริงมนัยงัมีอยู ่เห็นไหม ถา้ความจริงมนัยงัมีอยู ่มรรคผลนิพพานมนั

มี มรรคผลนิพพาน ความทุกขม์นัมี เวลาความทุกขม์นัมี ส่ิงท่ีจะแกไ้ขทุกขไ์ด ้ ธรรมขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ร้ือคน้ข้ึนมา ร้ือคน้ข้ึนมา วาง

ธรรมวนิยั สัจจะความจริงท่ีมนัมีอยูน่ี่เพ่ือประโยชน์กบัวฏัฏะ เพ่ือประโยชน์กบั ๓ โลกธาตุ ตั้งแต่

เทวดา อินทร์ พรหมลงมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เทศนาวา่การสั่งสอนข้ึนมาให้พน้ไป

จากทุกข์ๆ  
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ดูสิ เวลาคนเจ็บไขไ้ดป่้วยเขาตอ้งการมีหมอรักษา เขาตอ้งการมีคนดแูลเขา จิตใจของเรา

มนัเวยีนตายเวยีนเกิด มนัอยูใ่นวฏัฏะมนัทุกขย์ากมากนะ มนัทุกขย์ากมาก จะมีอ านาจวาสนา

ขนาดไหน ทุกดวงใจวา้เหว่ๆ  เวลาเราทุกข ์ เกิดมาทุกขจ์นเขญ็ใจ เราตอ้งปากกดัตีนถีบของเรา ก็

อ  านาจวาสนาของเรา น้ีเราดูแต่ผลของวฏัฏะ อ านาจวาสนาการเกิดดว้ยเวรดว้ยกรรม 

แต่ถา้อ  านาจวาสนาของใจละ่ จิตใจท่ีมีคุณค่าละ่ จิตใจท่ีมีคุณค่า จิตใจท่ีมนัคน้ควา้ จิตใจ

ท่ีมนัหาทางออกของมนั เห็นไหม เราเกิดมาเพ่ืออาศยัชาติน้ีเท่านั้น อาศยัความเกิดน้ีมาเป็นมนุษย ์ เกิด

มาพบพระพุทธศาสนาแลว้เรายงัประพฤติปฏิบติัของเราไป เราจะละมนัไปให้ได ้เราจะท้ิงไวใ้ห้ได ้

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ ครูบาอาจารยต์รัสรู้ธรรมไป

แลว้ น่ีกากเดน กากเดน ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา มนัเป็นภาระรุงรัง มนัเป็นส่ิงท่ีด ารงชีวติ จิตใจ

มนัตอ้งมีเวยีนตายเวยีนเกิด เวลามนัเกิด เกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม เกิดเป็นมนุษย ์ เกิด

เป็นสัตวเ์ดรัจฉาน เกิดในนรกอเวจี จิต ปฏิสนธิจิตมนัเกิดไดส้ถานะน้ีมา 

น่ีก็เหมือนกนั ไดเ้กิดมาเป็นมนุษยมี์กายกบัใจๆ แต่มีกายกบัใจแลว้เราสนใจไหมละ่ 

เราสนใจ สนใจอริยทรัพย ์สนใจทรัพยข์องหัวใจ ทรัพยข์องหัวใจ มนัมีตามความเป็นจริง

ของมนันะ ความจริงท่ีมีอยู่ๆ  มีในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ มีในใจของครูบาอาจารย์

ของเรา เพราะท่านท าความจริงของท่านข้ึนมาจริง แตผ่ลของสังคม น่ีความจริงท่ีมนัหายไป ความ

จริงท่ีมนัหายไปมนัไม่มีคุณธรรมความเป็นจริงในใจของเขา ถา้ไม่มีคุณธรรมในใจของเขา 

ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เทศนาวา่การมนัมีเหตุมีผล มนัมีเหตุมีผล มนัมี

ท่ีมาท่ีไป ทุกขม์นัเกิดท่ีไหน ทุกขม์นัท าลายอยา่งไร แลว้เวลาส้ินกิเลสไปมนัส้ินอยา่งไร มรรคผล

มนัเกิดข้ึนมา มนัเกิดข้ึนในหัวใจ มนัถึงมีความสุขไง วิมุตติสุขๆ ความสุขท่ีเราปรารถนากนั เวลาท า

ความสงบของใจข้ึนมา ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัก็มีความสุขของมนั แต่ความสุขอยา่งน้ีมนัไม่คงท่ีของ

มนัเพราะความสุขมนัมีเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญโดยธรรมชาติของมนั น่ีธรรมชาตินะ สรรพ

ส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั ไม่มีส่ิงใดคงท่ีเลย เวน้ไวแ้ต่อกุปปธรรมๆ ท่ีเราจะหาความจริงกนัอยูน่ี่ไง 
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ถา้มนัพดูถึงวา่ความจริงท่ีมนัหายไป ส่ิงท่ีขาดหายไป เวลาเขาเผยแผธ่รรมมนัก็เป็นธรรม

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ดูสิ ชนชาติใด บางชนชาตินะ เขาไม่มีภาคอตุสาหกรรมใน

ประเทศเขาเลย เขามีแต่ภาคบริการของเขา เวลาเขามีปัญหาข้ึนมา เขาจะฟ้ืนฟข้ึูนมาไดย้ากมาก 

เพราะมนัไม่มีการเฉล่ียจ่ายกนัไป คือประชากรไม่มีงานท า ถา้ประชากรไม่มีงานท า ไม่มีงานท า

มนัก็ไม่มีรายได ้ไม่มีรายไดม้นัก็เล้ียงชีพไม่ได ้เล้ียงชีพไม่ไดแ้ลว้จะอยูอ่ยา่งไรละ่ รัฐบาลก็ตอ้งรัฐ

สวสัดิการเขา้ไป แลว้รัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนละ่ มนัไม่มีอยูจ่ริงไง มนัไม่มีอยูจ่ริง แต่ก็พยายาม

จะดูแลกนัไป 

ชาติใดถา้ไม่มีภาคอตุสาหกรรม การเจริญเติบโตข้ึนมา ถา้รัฐบาลหรือผูท่ี้ดูแลเขาบริหาร

จดัการไม่ดี เวลามนัเสียหายไปน่ีลม้ลกุคลกุคลาน แตช่าติใดมนัมีภาคเกษตรกรรม 

ภาคอตุสาหกรรม ภาคบริการข้ึนมา เขาจะลม้ลกุคลกุคลาน มนัก็ถึงเวลาแลว้เขาก็พฒันาของเขา 

เขาก็ดูแลกนั เพราะประชาชนของเขาถา้มีสติปัญญาของเขา ช่วยเหลือเจือจานกนั มีความแบ่งปันกนั 

ในเม่ือมีงานท า มีรายได ้มีต่างๆ มนัก็พฒันาของมนัข้ึนมา มัน่คงของมนัข้ึนมา น่ีถา้ความจริงมนัมีอยู่

มนัเป็นอยา่งนั้น 

ฉะนั้น เวลาครูบาอาจารยข์องเรา เวลาท่านเกิดข้ึนมา ความจริงมนัไม่มีอยูจ่ริงเหมือนกนั 

ความจริงท่ีมนัหายไป ความจริงมีในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ความจริงท่ีองคค์รูบา

อาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัมามีความจริงข้ึนมา แต่เวลากาลเวลามนัผา่นไป มนัเป็นยคุเป็นคราว 

เป็นยคุเป็นคราว 

เวลาหลวงปู่เสาร์เม่ือท่านออกประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ความจริงท่ีมนัหายไป มีอยู ่ มีอยู ่

พระไตรปิฎก มีความจริงขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พระเณรมีทัว่ไปหมด แต่ความจริง

ท่ีมนัหายไปคือความรู้จริง แลว้เราจะท าอยา่งใด เราจะท าอยา่งไรให้จิตเราสงบเขา้มาได ้ เราจะท า

อยา่งไรท่ีเราจะช าระลา้งกิเลสของเราได ้ มนัลงัเลไปหมดละ่ ถา้มนัลงัเลไปหมดนะ น่ีความจริงท่ี

มนัหายไป แลว้ท่ีมนัหายไป ใครจะมีอ านาจวาสนาบารมีท่ีจะท าความจริงอนัน้ีให้ปรากฏละ่ 

ความจริงที่มันหายไป ท าให้มันปรากฏขึน้มา นี่ภาคปฏิบัต ิ
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ปริยติัเรียนมาๆ เรียนมาน่ีเผยแผธ่รรมๆ เผยแผธ่รรมแบบภาคบริการ เผยแผธ่รรมไปท่ีวา่

ไม่มีภาคอตุสาหกรรม พอจะท าส่ิงใดมา ตอบเขาไม่ได ้ เวลาพดูถึงเอาความจริง ตอบเขาไม่ได ้แต่

เวลาภาคปฏิบติัก็เหมือนกนั เวลาปฏิบติัข้ึนมา ภาคปฏิบติัข้ึนมา ดูภาคเกษตรกรรม ดสิู เขาเอามา

ท าเป็นอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมทางอาหารของเขา โลกน้ีตอ้งกินตอ้งอยูท่ั้งนั้นน่ะ ถา้เรามี

เกษตรกรรม เรามีภาคอตุสาหกรรมดว้ยนะ ต่อเน่ืองกนัไป มนัมัน่คง ชนชาติใดเวลาเขาเกิดภยัพิบติั

ข้ึนมา เรายงัเจือจานเขาได ้ เรามีความเป็นธรรม เราเป็นท่ีพ่ึงอาศยั ครัวของโลกๆ ไง ท่ีไหนขาด

แคลน ท่ีต่างๆ เราเจือจานเขาได ้

น่ีก็เหมือนกนั ถา้ครูบาอาจารยข์องเราประพฤติปฏิบติั มนัมีความจริงในหัวใจ มนัมีอยูจ่ริง 

มนัมีอยูจ่ริง มนัใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง ถา้มนัใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงมนัก็เป็นความจริงข้ึนมา แต่เป็น

ความจริงข้ึนมา ความจริงอยา่งใดละ่ ความจริงท่ีมนัหายไป เพราะคนเราท าแลว้มนัไม่ไดผ้ล ถา้มนั

ท าไม่ไดผ้ลข้ึนมา ในเม่ือความรู้จริงมนัไม่มี จะเอาขอ้เท็จจริงมาอยา่งใด เร่ิมตน้ตอ้งท าอยา่งใด 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มี ทางวทิยาศาสตร์ ทางทฤษฎีมี เวลายา เขา

พฒันาของเขาข้ึนมาเป็นยาเพ่ือรักษาโรค เวลาโรคมนัด้ือยาข้ึนมา ยานั้นใชไ้ม่ไดเ้ลย ยารักษาโรค

นั้นไม่ไดเ้พราะยาตวัน้ีควบคุมโรคน้ีไม่อยูแ่ลว้ น่ีไง ภาคอตุสาหกรรมๆ ท่ีมนัเป็นจริงข้ึนมา มนั

ตอ้งพฒันาของมนั ถา้พฒันาของมนั มนัตามทนั ถา้คนท่ีมีความจริง 

ถา้ความจริงท่ีมนัหายไป มนัก็มีของมนั ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มี 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ๕,๐๐๐ ปี ยงัมีการศึกษาอยู ่ ยงัมีการคน้ควา้กนัอยู ่ น่ี

ภาคปริยติั แลว้ภาคปฏิบติัละ่ น่ีความจริง ความจริงท่ีมนัหายไปมนัอยูท่ี่ไหน 

แลว้ถา้ความจริงมนัจะเกิดข้ึนมา เรามีครูมีอาจารย ์ ครูบาอาจารย ์ เราถึงมีแนวทางปฏิบติั 

เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านวางขอ้วตัรไวน้ะ จะท าอยา่งใดก็แลว้แต่ เราตอ้งท าความสงบ

ของใจของเราเขา้มาให้ได ้ถา้ท าความสงบของใจเขา้มาให้ได ้จิตใจเรามนัไม่ฟุ้งซ่านจนเกินไป ดูสิ 

เวลาคนทุกขค์นยาก แลว้ก็กระหืดกระหอบ จะเอาโน่นจะเอาน่ี มนัจะท าส่ิงใดได ้แต่ถา้คนเรา น่ิง
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อยู ่พยายามท าให้เรามัน่คงข้ึนมา ท าให้เราเขม้แขง็ข้ึนมา เราน่ิงของเรา แลว้เราจะคน้ควา้ในใจของ

เรา เห็นไหม มนัมีโอกาสไง 

คนกระหืดกระหอบข้ึนมา มนัจะเล้ียงตวัเองกย็งัไม่ได ้ จะทรงตวัเองอยูก่็ยงัทรงตวัไม่ได ้

แลว้ยงัตอ้งมีงานเพ่ิมมาอีก มีงานเพ่ิมเขา้มาอีก แลว้งานอะไร งานแค่เอาตวัรอดก็แสนทุกขแ์สน

ยากอยูแ่ลว้ จะมีงานอะไรมาอีก 

นี่กเ็หมือนกนั เวลาเรามีความเช่ือ มีศรัทธาความเช่ือในการประพฤติปฏิบัติ เรากจ็ะ

ประพฤติปฏิบัติตามธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วความจริงของเรามันไม่

มี ความจริงที่มันหายไป แต่ความจริงขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี ความจริงหนึ่ง

เดยีวในธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แก้ว

สารพัดนึก รัตนตรัยของเราม ีศึกษามาในภาคปริยตัิ ศึกษามาแล้วความรู้ท่วมหัว มี แต่ความ

จริงในหัวใจของเรามันไม่มี นี่ความจริงที่มันหายไป 

ถา้ความจริงท่ีมนัหายไป เวลาท าส่ิงใดมนัเลยลม้ลกุคลุกคลานไง แลว้ให้บอกวา่ให้ปฏิบติั

อยา่งใด ท าอยา่งใด ให้เราปฏิบติัตาม เราตา่งคนตา่งก็ไม่แน่ใจ เวลาปฏิบติัไป พอพดูถึงมรรคถึงผล 

มรรคผลมนัจะเอาท่ีไหน ปฏิบติัไปก็สร้างสมบารมีไปเท่านั้น แลว้สร้างสมบารมีไปแลว้เวลาท า

ข้ึนมา ตอ้งพทุธพจน์ๆ ตอ้งยึดตามนั้น แลว้ก็ตีความกนัไป น่ีดว้ยความจริงท่ีมนัหายไปมนัก็ไม่เขา้ใจ

ส่ิงใดเลย ภาคอตุสาหกรรมก็ไม่มี เวลามีภยัพิบติัข้ึนมาก็เรียกร้องความช่วยเหลือจากคนอ่ืน 

เรียกร้องความช่วยเหลือจากประเทศท่ีเขามีของเขา เรียกร้อง เรียกร้องวา่ให้เขาช่วยเหลือกนั เราก็

แสดงมนุษยธรรมกนัวา่เรามีคุณธรรม เราก็ช่วยเหลือเจือจานเขา 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เทศนาวา่การข้ึนมา เวลาท าส่ิงใดข้ึนมาก็พทุธพจน์ น่ีไง ก็พระพทุธเจา้

สอนไวอ้ยา่งน้ีไง พอพดูส่ิงใดก็ยอ้นกลบัเขา้ไปท่ีต ารา พอพดูส่ิงใดก็ยอ้นเขา้ไปในคมัภีร์ แลว้ความ

จริงท่ีมนัเป็นความจริงละ่ น่ีไง ความจริงท่ีมนัหายไป เพราะตวัเองปฏิบติัข้ึนมาไม่ได ้ ตวัเองไม่มี

คุณธรรมในหัวใจ ถา้ตวัเองมีคุณธรรมในหัวใจ ความจริงมนัมี เราท าส่ิงใดก็ได ้ เรามีวตัถดิุบ เราจะ

ท าอาหารอะไรก็ได ้ เราเป็นพ่อครัวใหญ่ เราท าส่ิงใดก็ได ้ แลว้เวลาเราไปเจอชุมชนใด มนัก็อยูท่ี่
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วตัถดิุบของเขา ในประเทศอนัสมควร ประเทศเขาปลูกพืชส่ิงใด เขาท าส่ิงใด เราดดัแปลงมาเป็น

อาหารไดห้มดละ่ เราดดัแปลงมาเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยัไดท้ั้งนั้นน่ะ เพราะอะไร เพราะเราท าไดจ้ริง 

ถา้ท าไดจ้ริง น่ีไง เวลาครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติั ความจริงท่ีมนัมีอยูใ่นใจของครูบาอาจารยข์องเรา 

ท่านถึงวางแนวทางให้เราท าความสงบของใจเขา้มา มนัจะลม้ลกุคลกุคลานแค่ไหน ให้มีศรัทธามี

ความเช่ือ ถา้ใชปั้ญญา ปัญญาก็ปัญญาทางโลก 

ดูสิ เขาวา่ “ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งปัญญา” คนเราจะท าบุญท ากุศลยงัตอ้งมีปัญญาเลย 

มีปัญญา เห็นไหม เราไม่ท าตามท่ีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ถา้ไม่ศรัทธาก็ไม่ท าส่ิงใดเลย พอ

ศรัทธาก็ทุ่มเทจนหมดเน้ือหมดตวัไป องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็ไม่ไดส้อนอยา่งนั้น 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอน เราท ามาหากินมา เรามีเงินบาทหน่ึง เราจะเก็บไว ้

เราจะลงทุนท าการคา้หน่ึงสลึง เราจะเล้ียงพอ่เล้ียงแม่หน่ึงสลึง อีกสลึงหน่ึง เราจะใชจ่้ายของเรา ท่ี

เหลือแลว้เราถึงจะฝังไวก้บัดิน เราจะสร้าง เราจะท าบุญท ากุศลของเรา น่ีธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ก็สอนไวห้มดแลว้ 

เวลามนัไม่มีความศรัทธาความเช่ือ มนัก็ติเตียนเขาไปหมด เวลามนัหลงเช่ือดว้ยความจริง

ท่ีมนัหายไป คือไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ กเ็ช่ือกนัไปโดยท่ีไม่มีปัญญา เห็นไหม เราท าบุญกุศลมนัตอ้งมี

ปัญญา แมแ้ต่ท าบุญกุศลยงัตอ้งมีปัญญา เวลารักษาศีลก็ตอ้งมีปัญญา รักษาศีล ศีล ๕ ศีล ๕ คือ

ขอ้บงัคบั ถา้เราไม่ท าส่ิงใดท่ีผิดปกติ ไม่ท าส่ิงใดท่ีผิดไปจากขอ้บงัคบั มนัก็ไม่ผิด พอจะรักษาศีล

ข้ึนมา เกร็งไปหมดเลย ท าส่ิงใดก็ไม่ได ้จะพดูจะจา พดูจาก็ไม่สะดวก สูไ้ม่รักษาศีลดีกวา่ ท าอะไร

สะดวกสบายดี เห็นไหม มนักข็าดปัญญา เวลาจะปฏิบติัข้ึนมายิ่งแลว้ใหญ่เลย จะท าอยา่งใด ถา้ท า

อยา่งใด ตอนน้ีก็เถียงกนัแลว้ พทุธพจน์ๆ ในแนวทางของใคร 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ น่ีธรรมท่ีมนัมีอยูจ่ริง ความจริงท่ีมีอยูใ่นใจของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เลง็ญาณนะ เวลาตรัสรู้ธรรม

ข้ึนมา “จะสอนใครไดห้นอ จะสอนใครไดห้นอ” เพราะคนท่ีจะมีปัญญาลึกซ้ึงอยา่งน้ีจะมีไดอ้ยา่งใด 

คนท่ีจะมีสติปัญญายอ้นกลบัมาทวนกระแสเขา้ไปสู่ใจ เขาจะหาไดอ้ยา่งใด 
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เวลาธรรมชาติของจิตมนัส่งออกทั้งนั้นน่ะ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลา

ตรัสรู้เองโดยชอบ โดยชอบเพราะจิตมนัคน้ควา้มา ๖ ปี มนัอยากรู้อยากเห็น มนัอยากจะพน้จาก

ทุกข ์ดว้ยความบีบคั้นนะ ไปเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย มนัทุกขม์นัยากขนาดนั้น แลว้เราเกิด

มาชาติน้ีมนัจะเกิด จะแก่ จะเจ็บ จะตายเม่ือไหร่ก็ไม่รู้ พยายามแสวงหา น่ีมนัส่งออก มนัแสวงหา

ขนาดไหนมนัก็ไม่ไดผ้ลตามความเป็นจริงของมนั 

เวลาไปปฏิบติักบัเขามาจนไม่มีทางออกแลว้ ยอ้นกลบัมาดว้ยอ านาจวาสนามา ยอ้นกลบั

มาถึงอานาปานสติ เวลาจิตมนัสงบเขา้มา บุพเพนิวาสานุสติญาณ เวลามชัฌิมยาม จุตูปปาตญาณ 

ถึงปัจฉิมยาม อาสวกัขยญาณ ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนมา เวลาทวนกระแสเขา้มาในใจขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีมนัช าระลา้ง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เห็นสภาวะความเป็นจริง ความ

จริงท่ีมีอยูใ่นใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัละเอียดลึกซ้ึงขนาดไหน แลว้องคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้จิตใจของสาวกสาวกะ จิตใจของชาวโลกเขาจะมีปัญญาขนาดน้ีได้

อยา่งไร เขาจะเอาจิตของเขาทวนกระแสกลบัเขา้มาในหัวใจของเขา เขาจะมีวธีิการอยา่งใด “เราจะสอน

ใครไดห้นอ จะสอนใครไดห้นอ” 

แต่ถึงท่ีสุดแลว้มนัก็มีคนท าได ้มนัมีคนท่ีสร้างอ านาจวาสนามาเหมือนกนั ถา้มีคนท่ีสร้าง

อ านาจวาสนามาเหมือนกนั มนักต็อ้งอาศยัจงัหวะ อาศยัเวลา อยา่งเช่นในหัวใจของเรา บางคราวเรา

ก็มีศรัทธามีความเช่ือมีความมัน่คงมาก บางคราวเราทอ้แท ้ เราเบ่ือหน่าย เราหงุดหงิดในใจของเรา 

จิตใจของเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เลง็ญาณ เลง็ญาณจิตใจของคนท่ีมนัผ่องแผว้ จิตใจ

ของคนท่ีมนัมีอ  านาจวาสนา ท่ีมีกิเลสท่ีมนัเบาบาง จะไปเทศนาวา่การคนนั้นก่อน 

กิเลสท่ีมนัเบาบาง เบาบางเพราะอะไร เพราะวา่เรามีสติมีปัญญา ดูสิ ศาสนาพทุธเป็น

ศาสนาแห่งปัญญา ถา้มีปัญญา มีการรักษา กิเลสมนัก็เบาบางลง เบาบางลงเพราะอะไร เบาบาง

เพราะมีสติมีปัญญา แต่ถา้เวลาสติเราออ่นแอ กิเลสมนักห็นา เวลากิเลสมนัหนา กิเลสหนา กิเลส

บาง มนัอยูใ่นใจของใครละ่ ไม่ใช่วา่คนท่ีมีกิเลสบางคือคนท่ีเบาบาง คนนั้นกิเลสจะไม่มีเลย ไอ้

คนท่ีกิเลสหนากจ็ะหนาตลอดไปเลย ไอค้นท่ีกิเลสหนาก็จะไม่มีโอกาสท่ีมนัจะไดป้ฏิบติัเลย 
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มนัอยูท่ี่สติอยูท่ี่ปัญญา ถา้มีสติมีปัญญารักษาใจของเรา มนัก็เบาบางลงๆ เพราะความเบา

บางลง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เลง็ญาณวา่จิตใจของใครเบาบาง จิตใจของใครมีอ านาจวาสนา 

แลว้อายขุยัเขาสั้น จะไปโปรดคนคนนั้นก่อน ไปโปรดคนคนนั้น แสดงธรรมต่างๆ ข้ึนมาให้เขาได้

คิด ให้เขาไดมี้สติปัญญาของเขาข้ึนมา 

ให้เขาไดคิ้ด เขามีสติปัญญาข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยอ้นกลบัไปใน

อริยสจั ยอ้นกลบัเขา้ไปในใจของสตัวโ์ลก สตัวโ์ลกกย็อ้นกลบัเขา้ไปในใจของเขาไง ถา้ทวน

กระแสเขา้ไปนะ ท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบระงบัข้ึนมาแลว้ให้ฝึกหัดออกใชปั้ญญา 

ถา้ใชปั้ญญาข้ึนมา มนัเป็นภาวนามยปัญญา เราจะคน้หาความจริงเขา้มา ถา้เราจะคน้หาความจริง เรา

จะคน้หาความจริงในใจของเรา ถา้เราไปคน้หาความจริงในต ารา ต าราก็บอกช่ือไวท้ั้งนั้น เขาคน้หา

ความจริงกนั เขาพยายาม 

ความจริงท่ีมนัหายไป หายไปจากหัวใจของสัตว ์ หายไปจากจิตใจของสาวกสาวกะ แต่

ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จารึกกนัมาๆ มนัเป็นความจริงๆ แต่ความจริงในใจ

เราไม่เกิดข้ึน ถา้ความจริงในใจเราเกิดข้ึน ภาคอตุสาหกรรมตอ้งมีการผลิต ถา้ภาคอตุสาหกรรมมีการ

ผลิต มนัจะมีผลตอบแทนมา 

ภาคอตุสาหกรรม แลว้ภาคอตุสาหกรรมไม่มีการผลิต แลว้ภาคเกษตรกรรมเราตอ้ง

ด ารงชีวติอยูแ่ลว้ มนัก็เป็นการผลิตเหมือนกนั น่ีไง มนัเป็นการผลิตเหมือนกนั ท าให้การปฏิบติั

ของเรามนัไขวเ้ขวตรงน้ีไง “ก็เราท าแลว้ เราก็มีอยูแ่ลว้ จิตใจของเราก็มีอยู ่จิตใจของเรา เรากรั็กษา

เราอยู ่เราดูแลของเราอยู”่ น่ีจิตใจคนท่ีออ่นดอ้ย ส่ิงท่ีมีอยู ่มีอยูอ่ยา่งไรละ่ ดูสิ ในบางประเทศ การ

อตุสาหกรรมเขาไม่เขม้แขง็ ภาคการผลิตของเขาไม่มี เขากส็ั่งอาหารจากประเทศท่ีเขามีเขา้มาได ้

น่ีก็เหมือนกนั จิตใจของเรา จิตใจของเราท่ีเราวา่เราปฏิบติัแลว้ เราดูแลว้ เราท าแลว้ ดว้ย

การศึกษามา ศึกษาจากภาคปริยติัมา ถา้เราคิดของเราอยา่งนั้น เราปฏิบติัอยา่งนั้น อ านาจวาสนา

บารมีเราไม่เขม้แขง็ 
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ถา้อ านาจวาสนาบารมีเราเขม้แขง็ มนัจะมีสติปัญญา มีสติปัญญาร้ือคน้เขา้มา มีสติปัญญา

ดูแลใจของเรา ถา้มีสติปัญญาดูแลใจของเรา ในเม่ือมีการประพฤติ เรามีการปฏิบติั ในภาคการผลิต 

เขาจะท าอตุสาหกรรมของเขา เขาตอ้งมีทางวชิาการของเขา เขาตอ้งมีวตัถดิุบของเขา เขาตอ้งมี

เทคโนโลยีของเขา เขาจะท าของเขาข้ึนมาได ้ น่ีก็เหมือนกนั เราปฏิบติัของเราข้ึนมา เราจะปฏิบติั

ของเรา เราจะเอาความจริงของเราข้ึนมา ความจริงท่ีมนัหายไปจากหัวใจของสัตวโ์ลก 

ความจริงท่ีมนัหายไป ความจริงคือสัจธรรม แต่เวรกรรมมนัมี เพราะเรามีเวรมีกรรม เรา

เกิดเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศาสนา ภาคการผลิต ภาคเกษตรกรรมมนัมี เพราะวา่เราเกิดมามีชีวติ 

เราตอ้งปากกดัตีนถีบ เราตอ้งแสวงหา เราตอ้งด ารงชีวติ มนัเป็นเร่ืองแน่นอนอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีแน่นอน

อยูแ่ลว้ มนัถึงเป็นเร่ืองโลกๆ ไง โลกๆ เกิดมา น่ีผลของวฏัฏะ เกิดในภพชาติใด เราก็แสวงหา

ตามแต่ภพชาติของเรา เราแสวงหาของเรา สัตวโ์ลก ผูท่ี้มีชีวติ มนุษยม์นัไม่ยอมตายง่ายๆ หรอก 

มนุษยเ์กิดข้ึนมาปากกดัตีนถีบอยา่งไรมนัก็ตอ้งด ารงชีวติของมนัไป น่ีส่ิงท่ีมนัมีอยู่ๆ  มนัมีผลของ

วฏัฏะ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ดสิู เวลาเกิดมา พระเจา้สุทโธทนะปรารถนาให้

เป็นจกัรพรรดินะ แต่เวลาพราหมณ์พยากรณ์ บางคนพยากรณ์วา่ ถา้ไดอ้อกบวชจะเป็นองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้ไดอ้ยูท่างโลกจะเป็นจกัรพรรดิ อญัญาโกณฑญัญะเป็นพราหมณ์อยูน่่ะ ออก

บวชอยา่งเดียวๆๆ เลย เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้อยา่งเดียวเลย 

ส่ิงท่ีเวลาเราเกิดมากบัโลกๆ โลกเขา อ านาจวาสนาของโลกมนัก็ยงัมีของมนัอยู ่ แต่เวลา

จะออกบวชละ่ เวลาออกบวช เราตอ้งขวนขวายของเรา เราตอ้งมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ของเรา เราจะ

ปฏิบติัของเราตามความจริงของเราข้ึนมาให้ได ้ ถา้เราปฏิบติัตามความจริงของเราข้ึนมาใหไ้ด ้ การ

กระท ามนัจะเกิดข้ึนมา 

ภาคปริยติัก็คือภาคปริยติั การศึกษามาก็ศึกษามา การเกิดเป็นมนุษยม์า ท่ีมีสถานะของ

ความเป็นมนุษย ์ การเกษตรกรรมท่ีเราท าอยูน่ี่ มนัก็มีของมนัจริงตามความเป็นจริงน่ีแหละ น่ีจริง

ตามสมมุติ แลว้ถา้จริงตามสมมุตินะ เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา ความ
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จริงท่ีหายไปจากใจของเรา เราก็ยดึแลว้วา่เราน่ีพทุธพจน์ ท าถกูตอ้งตามธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ แต่ความจริงของเราไม่มี นัน่มนัเป็นความจริงขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ

เจา้ “อานนท ์ไม่มีก ามือในเรา” 

เราท าถกูตอ้งทั้งหมด ถา้มนัผิด มนัก็ผิดการกระท าของเรา ถา้จะเอาความจริงของเรา

ข้ึนมา เราตอ้งท าความจริงของเราข้ึนมา ถา้จริงของเราข้ึนมา เราใชปั้ญญา เวลาใชปั้ญญาข้ึนมา เรา

มีสติปัญญาแลว้ เราจะเห็นคุณคา่นะ เห็นคุณค่าวา่ ถา้เราแสวงหาทางโลก เราก็ไดโ้ลก เราจะ

แสวงหาโลกธรรม ๘ มีลาภ เส่ือมลาภ มียศ เส่ือมยศ อยากมีลาภ มียศ มีสักการะตา่งๆ เราก็

แสวงหาทางโลก 

เวลาในสมยัพทุธกาล ดูสิ กษตัริยท่ี์เขาสละราชบลัลงัก์ สละสมบติัของเขามาบวช เขา

แสวงหาความจริงในใจของเขา น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเราจะไดม้า ส่ิงท่ีไดม้าทางโลก ถา้จิตใจเราเป็น

ธรรม เราก็เสียสละอยูแ่ลว้ ถา้เราเสียสละ ความเป็นจริงในโลกธรรม ๘ มีลาภ เส่ือมลาภ มียศ 

เส่ือมยศ เราไม่ตอ้งการ ถา้เราไม่ตอ้งการ เราสละมาแลว้ ถา้เราสละมาแลว้ เวลาเราจะปฏิบติัข้ึนมา 

เราจะไปห่วงส่ิงใด ถา้เราไม่ห่วงส่ิงใดเลย การด ารงชีวติน้ีสมบูรณ์แลว้ 

เวลาพระเราบวชมามีบริขาร ๘ มีปัจจยั ๔ สมบูรณ์ เล้ียงชีพ เล้ียงชีพไวเ้พ่ือประพฤติปฏิบติั 

จะเล้ียงชีพ ท าภตักิจเอาไว ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท าภตักิจเสร็จแลว้ ลา้งบาตรเสร็จแลว้ 

เขา้สู่โคนไม ้เขา้ตั้งแต่ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัมาแลว้ ส้ินจาก

กิเลสแลว้ มีธรรมเป็นเคร่ืองอยู ่ ส่ิงท่ีกระท ามนัไม่เกาะเก่ียวกบัส่ิงทางโลกเลย น่ีความจริงท่ีมนัมี

อยู ่ มนัมีความสุขจริงไง ในเม่ือหัวใจมนัมีความจริงของมนั มนัมีความสุขจริงของมนั มนัจะ

หวัน่ไหวไปกบัเร่ืองโลกของเขาไหม 

ฉะนั้น เวลาเราประพฤติปฏิบติั เรามีครูบาอาจารยเ์ป็นแนวทางอยา่งน้ีแลว้ เวลาเราปฏิบติั 

เราเป็นพระปฏิบติัใช่ไหม ถา้เราเป็นพระปฏิบติัข้ึนมา ปัจจยั ๔ เราสมบูรณ์อยูแ่ลว้ สมบูรณ์จน

กิเลสมนัเอาส่ิงน้ีมาเป็นขอ้อา้งในการท าลายการปฏิบติัของเราเลยละ่ แต่ถา้เรามีสติมีปัญญา เรา
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วางส่ิงนั้นไว ้ เราใชแ้ต่นอ้ย เราฉันเพ่ือด ารงชีวติเท่านั้น แลว้เราจะประพฤติปฏิบติัของเรา ถา้เรา

ประพฤติปฏิบติัของเรา มนัไม่พะรุงพะรังแลว้ เห็นไหม 

เวลาเราบอกวา่ “เราอยูท่างโลก หนา้ท่ีการงานก็ลน้เหลืออยูแ่ลว้ แลว้จะเอางานส่ิงใดมา

เพ่ิมให้มนัอีก มนัจะทุกขม์นัจะยาก” เห็นไหม น่ีขาดปัญญา ถา้มีปัญญาข้ึนมาแลว้ งานของทาง

โลก งานเพ่ือหาปัจจยัเคร่ืองด ารงชีวติ แลว้ถา้เรามีเวลา ขณะท่ีท างาน เราก็ตั้งสติได ้ขณะท่ีเราวา่ง

จากงานนั้น เราจะท าความสงบของใจเขา้มา ถา้มนัมีสติอยา่งน้ี แลว้มีปัญญาใคร่ครวญอยา่งน้ี มนั

จะไม่คิดวา่งานเราก็ลน้เหลืออยูแ่ลว้ เราจะตอ้งเอางานส่ิงใดมาทบัถมเราอีก งานก็ลน้เหลืออยูแ่ลว้ 

งานหาปัจจยัเคร่ืองอาศยั แต่งานความเป็นจริงของตวั งานหาความจริงในหัวใจ ถา้งานหาความ

จริงในหัวใจ ความจริงท่ีมนัหายไป เราจะคน้ควา้มนัแลว้ 

ความจริงของโลก คน้ควา้อยา่งไรนะ จะเรียนมากเรียนนอ้ยอยา่งใดก็แลว้แต่ ชีวติน้ีมีการ

พลดัพรากเป็นท่ีสุด ดูสิ ทรัพยากรมนุษยเ์ขาเสียดายมาก คนเรามีการศึกษา มีประสบการณ์มาก แลว้

อายขุยัเขาก็ตอ้งตายของเขาไป ทางวชิาการเขาเสียดายคนท่ีมีสติมีปัญญามาก แลว้ความรู้กต็ายไป

พร้อมกบัเขา ถา้ใครพิมพห์นงัสือไว ้ เขียนต ารับต าราไว ้ เขาบอกวา่นัน่น่ะมนัเป็นประโยชน์กบัทาง

โลกเขา 

นี่กเ็หมือนกัน เราจะท า เราจะมีคุณงามความดขีนาดไหน เราจะหาทรัพย์สมบัติมา

ขนาดไหน เราต้องพลดัพรากจากเขาแน่นอน แล้วความจริงเป็นความจริงของเราล่ะ ความ

จริงที่มันจะมขีึน้มาล่ะ ถ้าความจริงที่มันจะมีขึน้มา ถ้าเรามีสติปัญญา เราก าหนดพุทโธ เรา

ใช้ปัญญาอบรมสมาธ ิ ถ้าความสงบของใจเข้ามา ความจริงจะเกดิกบัเรา ถ้าความจริงมันเกดิ

กบัเราขึน้มา เห็นไหม มันไม่ได้หายไป 

ส่ิงท่ีสัมผสัธรรมไดคื้อธาตุรู้ คือความรู้สึก คือใจ ใจเท่านั้นท่ีจะสัมผสัธรรมได ้ส่ิงท่ีเราศึกษา

มาทางวชิาการต่างๆ เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เป็นภาคปริยติั เป็นพ้ืนฐานไง 

เพราะคนเกิดมามีความรู้สึกนึกคิด คนเกิดมามีสติปัญญาทั้งนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้



ความจริงท่ีหายไป ๑๗ 

©2013 www.sa-ngob.com 

ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้วางธรรมวนิยัไวต้ามความเป็นจริงให้เราศึกษาข้ึนมาเป็นภาคปริยติั ปริยติั 

ปฏิบติั ปฏิเวธ 

ในภาคปฏิบติั เราจะปฏิบติักนัอยูน้ี่ ถา้เราปฏิบติัอยูน้ี่ เราตั้งสติของเรา เรามีสติปัญญาของ

เรา ส่ิงท่ีมนัเป็นสัญญาอารมณ์ท่ีท าให้จิตใจเราออ่นไหว ท่ีท าให้จิตใจเราลม้ลกุคลกุคลาน แลว้ถา้

เรามีสติปัญญา มนัก็วาง พอวางข้ึนมา พอเราก าหนดพทุโธ มนัก็พุทโธชดัเจน แต่ถา้เรายงัลม้ลกุ

คลกุคลาน ลม้ลกุคลกุคลานอยู ่ เราพุทโธๆ เราก็ตอ้งสู้กนั เราสู้กนัเพราะจิตใจของเรา สรรพส่ิงใน

โลกน้ีเป็นอนิจจงั จิตใจของคนมนัก็เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ถา้จิตใจของเรา เรามีสติปัญญารักษาใจ

ของเราไดดี้ข้ึนมา ถา้ก าหนดพทุโธไดช้ดัเจน มนักดี็ข้ึนมา เราก็พทุโธไปเร่ือยๆ แต่มารมนัไม่

ปลอ่ยหรอก กิเลสตณัหาความทะยานอยากในหัวใจของคนมนัไม่ปลอ่ยให้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจะ

รอดจากน ้ามือของมนัไป 

ถา้เรามีสติมีปัญญา เราฝึกฝนข้ึนมา มนัเขม้แขง็ข้ึนมา เราสร้างวาสนาบารมีของเราข้ึนมา 

เราปฏิบติัของเราต่อเน่ืองข้ึนมา กิเลสมนัสู้ไม่ได ้ กิเลสมนัสู้บารมีธรรมของเราไม่ได ้ มนักจ็ะอาย 

อายมนัก็แค่หลบรอจงัหวะรอเวลาเท่านั้น เพราะมนัยงัไม่ใชปั้ญญาพิจารณาจนเป็นอกุปปธรรมจน

ไดช้ าระลา้งมนัไปแลว้ มนัมีอยูก่บัเราทั้งนั้นน่ะ น่ีแก่นของกิเลส 

เวลาเราเวยีนตายเวยีนเกิดข้ึนมา ผลของกรรมๆ อวชิชาความไม่รู้ของเรา เรามีสติมีปัญญา 

เราสร้างคุณงามความดีของเรา เราก็มาเกิด เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดในพระพทุธศาสนา เราก็มีอ  านาจ

วาสนาของเรา ส่ิงท่ีเราไดท้ ามา กิเลสมนัก็ตามมาดว้ยตลอดเวลา น่ีกิเลส กิเลสท่ีมนัมี ท าดีท าชัว่ 

จิตทุกดวงใจมีท าดีและท าชัว่ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้พดูไวใ้นพระไตรปิฎกนะวา่ องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ก็เคยตกนรกอเวจีมาเหมือนกนั ก่อนท่ีจะปรารถนาเป็นพระโพธิสตัว ์ ก่อนท่ี

พระพทุธเจา้จะพยากรณ์วา่ต่อไปจะเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ก่อนหนา้นั้น เห็นไหม แต่

เวลามาสร้างอ านาจวาสนาบารมีข้ึนมาจนพยากรณ์แลว้ ก็สร้างมาจนถึงท่ีสุด 
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จิตมนัเป็นไปทั้งนั้นน่ะ ในเม่ือแก่นของกิเลส กิเลสมนัมีอยูใ่นหัวใจ มนัจะไม่ปลอ่ยให้

เราภาวนาไดง้า่ยดายหรอก ถา้มนัไม่ปลอ่ยให้เราภาวนาไดง้า่ยดาย เพราะเวลาจิตมนัดีข้ึนมา เราคิด

วา่เรามีโอกาสวาสนาทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้มีโอกาสวาสนา ครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัมานะ เวลาจิตท่าน

ดี ท่านจะดีมากๆ ถา้ดีแลว้มนัตอ้งรีบขวนขวายพยายามท าของเราให้มัน่คงข้ึนมา แต่ในการปฏิบติั

ทุกคนมนัมีเจริญแลว้เส่ือม 

ในโอกาสท่ีมนัเจริญข้ึนมา มนัมีความสุข มนัมีผลตอบแทนทั้งนั้นน่ะ น่ีภาคการผลิตมนั

เจริญข้ึนมา แลว้เวลามนัเส่ือมละ่ ภาคการผลิต โรงงานอตุสาหกรรม มนัมีการซ่อมบ ารุงรักษา

ทั้งนั้นน่ะ โรงงานอตุสาหกรรมอนัใดไม่มีการบ ารุงรักษา โรงงานอตุสาหกรรมอยูไ่ม่ได ้ จิตใจของ

เรา เวลามนัมีสติปัญญาข้ึนมา มนัเจริญงอกงามข้ึนมา มนัท าข้ึนมา มนัก็มีผลตอบแทนท่ีดี เราก็

เพลิดเพลินไปกบัมนั แต่ถา้เราไม่ดูแลรักษา เด๋ียวมนัก็เส่ือม ถา้มนัเส่ือมข้ึนมา เราจะท าอยา่งไร 

ถา้เขามีเจา้หนา้ท่ีดูแลของเขา เขาก็พยายามซ่อมแซมของเขา ฟ้ืนการผลิตข้ึนมาให้ได้ๆ  

จิตใจของเรา พทุโธๆ ถา้จิตมนัสงบแลว้ ถา้มีการดูแลรักษาข้ึนมา มนัก็จะงอกงามข้ึนมา ถา้งอกงาม

ข้ึนมา จิตสงบแลว้ออกฝึกหัดใชปั้ญญา เวลาออกไปใชปั้ญญา ถา้เราใชปั้ญญาแต่เร่ิมตน้มนัเป็น

ปัญญาอบรมสมาธิ การวา่ใชปั้ญญาเร่ิมตน้ ปัญญาอยา่งน้ีมนัตอ้งเกิดข้ึน แมแ้ต่ทาน เขายงัตอ้งใช้

ปัญญาของเขา ศีล เวลารักษาศีล เขายงัใชปั้ญญาของเขา เวลาจะปฏิบติัข้ึนมา จิตลม้ลกุคลกุคลาน “งาน

ของเราก็ลน้เหลืออยูแ่ลว้ จะเอางานมาทบัถมมนัอีก” 

ถ้าเรามีปัญญาขึน้มา มันใช้ปัญญาพิจารณาแล้วมันปล่อยวางส่ิงนีไ้ด้ งานทางโลกเราก็

ท าได้ งานที่เป็นประโยชน์กบัเรากท็ าได้ แล้วงานที่จะเอาเป็นอริยทรัพย์ เป็นความจริงของเรา 

เราท าไมจะท าไม่ได้ ถ้ามันท าได้ขึน้มา มันกส็ดช่ืน มันกผ่็องแผ้วของมัน มันกท็ าของมันด้วย

ความชัดเจนของมัน มันกเ็ป็นสติปัญญา ไม่ท าด้วยความประมาท ไม่ท าด้วยความเลนิเล่อ ถ้า

มันมีสติปัญญามันกม็าขึน้มา 

เราใชปั้ญญาๆ ปัญญาอยา่งน้ีมนัเป็นปัญญาภาคเกษตรกรรม มนัเป็นปัญญา คนเกิดมา 

มนัก็ตอ้งมีกิจกรรม มีการกระท าเพ่ือด ารงชีพ น่ีก็เหมือนกนั จิตท่ีมนัใชปั้ญญาอยา่งน้ีมนัก็เป็น
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ปัญญาของมนั แต่มนัไม่มีภาคอตุสาหกรรม ถา้มีภาคอตุสาหกรรม แลว้ภาคบริการ ถา้

ภาคอตุสาหกรรม มนัในภาคปฏิบติั ทีน้ีภาคปฏิบติั จิตของเรา ใจของสัตวโ์ลกเท่านั้นท่ีจะสัมผสั

ธรรมๆ ถา้มนัไดส้ัมผสัธรรมนะ เราไดมี้การกระท า มีภาคปฏิบติั ภาคปฏิบติัตามความเป็นจริงไง 

ความจริงท่ีมนัหายไป หายไปเพราะวา่เขาท าดว้ยสัญญาอารมณ์ ท าดว้ยการคาดการหมาย 

ธรรมเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เป็นความจริงขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้ แต่ไม่ใช่ความจริงของเรา แลว้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราก็ไม่ตั้งสติ ไม่มีค าบริกรรม ไม่

เขา้สู่ความสงบของใจ ถา้ไม่เขา้สู่ความสงบของใจ จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ย

อปุกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้อปุกิเลส 

ในเม่ือเราไม่ไดเ้ขา้ถึงใจของเรา เราเขา้ถึงเงาของมนั โดยสัญชาตญาณของมนุษย ์มนุษยมี์

ความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึกนึกคิดเกิดจากใจๆ เราก็เอาความรู้สึกนึกคิดอยา่งน้ีโดยกิเลสตณัหา

ความทะยานอยากไปศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้สร้างภาพข้ึนมาวา่ ตวัเอง

พฒันาข้ึนมาแลว้ ตวัเองมีภาคอตุสาหกรรมแลว้ ตวัเองไดป้ฏิบติัดว้ยความเป็นจริงของตวัแลว้ แต่

ดว้ยอ านาจวาสนาบารมีท่ีไม่เขม้แขง็ข้ึนมา การปฏิบติัอยา่งนั้นมนัเป็นการปฏิบติัพอเป็นพิธี 

เราเกิดเป็นมนุษย ์ มนุษยท่ี์ดี มนุษยท่ี์เขามีความเขม้แขง็ของเขา เขาท าความจริงของเขา

เพ่ือผลประโยชน์ของเขา มนุษยท่ี์เกิดมาเขาสร้างภาพของเขา เขาท าให้เหมือนกนัของเขา เขา

พยายามจะเอาพวกเขม่าต่างๆ มาทาเน้ือทาตวัของเขา วา่เขาเป็นคนท่ีท างานหนกั เขาเป็นคนท่ีท างาน

ดว้ยความตั้งมัน่ของเขา 

ท างานอะไรละ่ ไปเอาเขม่าดินปืนต่างๆ มาทาเน้ือทาตวั วา่เขาเป็นนกัอตุสาหกรรม มนั

จะเป็นความจริงข้ึนมาจากไหน มนัไม่มีความจริงข้ึนมาเป็นความจริงไง ถา้คนเขามีความจริง มือ

เขาจะสกปรก มือเขาจะสะอาดขนาดไหน ถา้เขาท าความเป็นจริงข้ึนมา เขาเป็นนกัอตุสาหกรรม

ข้ึนมา เขาคิดของเขา เขาท าของเขา มนัชดัเจนของเขา เขาไดป้ระโยชน์ของเขา เพราะคนมนัเป็น 

จิตใจของเรา ความจริงมนัหายไป มนัยงัไม่มีข้ึนมา แลว้ไปศึกษาธรรมของพระพทุธเจา้ 

แลว้ก็ไปหวงัมรรคหวงัผล ไปเอาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง ก็เหมือนกบัคนท่ี
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เขาสร้างภาพ เขาก็ไปเอาเขม่าตา่งๆ มาทาตวัเขา ทาหนา้ตาเขามอมแมมไปหมดเลย วา่เป็น

คนท างาน น่ีมนัปฏิบติัเป็นพิธีไง แต่ของเรา เราไม่ไดป้ฏิบติัอยา่งนั้น เราเอาความจริงของเรา 

ถา้มนัใชปั้ญญา ปัญญาทางโลก ปัญญาเพ่ือจะใหจิ้ตใจมีเอกภาพ ใจของเราถา้มนัมัน่คง

ข้ึนมา มนัจะก าหนดพทุโธก็ได ้ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิก็ได ้ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิมนัก็เป็นปัญญา 

เห็นไหม ส่ิงท่ีวา่เป็นปัญญาๆ ปัญญาภาคเกษตรกรรม ปัญญาพ้ืนฐาน ปัญญาจากวฏัฏะ ปัญญาจาก

การเกิดมาเป็นมนุษย ์ แลว้ถา้มนัไม่พฒันาไป มนัก็จ าส่ิงนั้นไป แลว้มนัท าอยา่งนั้น ไม่มี

อตุสาหกรรม มีแตก่ารสัง่สินคา้เขา้ แลว้ไปภาคบริการ บริการกเ็ผยแผธ่รรมไง เวลาเผยแผธ่รรมไป พดู

ธรรมะกนัไป วา่ส่ิงนั้นเป็นธรรม 

เพราะเราเกิดเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศาสนา เราไดศึ้กษามาๆ ศึกษามาแลว้ในภาคปริยติั 

ถา้ภาคปฏิบติั ภาคปฏิบติัข้ึนมา เราท าของเราดว้ยประสบการณ์ของเรา ประสบการณ์ของเรานะ 

ถา้จิตมนัลม้ลกุคลกุคลาน จิตมนัลม้ลกุคลกุคลานโดยธรรมชาติของมนัอยา่งนั้น เพราะจิตเป็น

นามธรรม ส่ิงท่ีเป็นวตัถ ุส่ิงท่ีเขาเป็นคุณค่าของเขา เขายงัท างานของเขายงัมีความผิดพลาดเลย แลว้

เราท าในใจของเราให้มนัมัน่คงข้ึนมา 

ใจท่ีเป็นนามธรรม เราถึงก าหนดพทุโธ ให้มีค  าบริกรรม ให้มนัเกาะไว้ๆ  องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้เวลาศึกษาคน้ควา้ข้ึนมากค็น้ควา้ข้ึนมาจากในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้ แลว้เวลาบุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ ท่านไดผ้า่นของท่านมา 

มนัละเอียดลึกซ้ึง 

แลว้เวลาเราปฏิบติักนันะ เวลาจิตใจท่ีมนัปฏิบติั พอมนัไปเห็นนิมิตเห็นอะไรเขา้ ก็วา่รู้อดีต 

รู้อนาคต รู้การเกิดการตาย 

จริงมนัจริงหรือเปลา่ รู้เห็นมนัจริงหรือ ถา้มนัเป็นนิมิตละ่ ถา้มนัเป็นความจริง ความจริง

มนัมีหน่ึงเดียว แลว้ความจริงท่ีจิตมนัรับรู้ มนัมีหลกัฐานอะไรวา่มนัเป็นความจริง มนัเพอ้เจอ้ไปห

มดน่ะ ถา้มนัเพอ้เจอ้อยา่งนั้น มนัไม่เป็นประโยชน์กบัการปฏิบติัเลย ในเม่ือเราจะปฏิบติันะ ความ
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จริงของเราก็หายไปอยูแ่ลว้ มนัไม่มีความจริงอยูใ่นใจอยูแ่ลว้ เวลาปฏิบติัไปแลว้ให้กิเลสมนัข่ีคออีก

ต่างหาก รู้นู่นรู้น่ีไป 

เวลาองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้จริงของท่าน ท่านวางด้วย

บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ ท่านรู้จริงของท่านด้วย ท่านวางด้วย ท่านต่อเน่ืองขึน้

ไปจนอาสวกัขยญาณ ท าลายอวชิชาแล้ว ทีนีเ้ลง็ญาณ รู้ไปหมดเลย รู้ด้วยไม่มีกเิลส รู้ด้วยไม่

มีใครให้ค่า มันเป็นความจริงของมัน 

น่ีเราปฏิบติัข้ึนมา ถา้เราจะปฏิบติัพทุโธ เราท าความสงบของใจเขา้มา ถา้มนัจะรู้ส่ิงใดเรา

ก็วางไวไ้ด ้ มีสติอยูน่ัน่น่ะ พอมีสติ กลบัมาท่ีผูรู้้ทั้งหมด เพราะอะไร เพราะมนัมีผูรู้้ มนัถึงรู้ส่ิงตา่งๆ 

แลว้เราไปรู้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ เราวา่ส่ิงนั้นเรารู้เราเห็น ความจริงมนัหายไปอยูแ่ลว้ แลว้ไปไดม้าก็

ไดผ้ีปอบมา ไปไดแ้ต่พญามารมา มนัไม่ไดอ้ริยสัจมา 

ถา้มนัจะไดอ้ริยสจัมา ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัไดอ้ริยสัจมา จิตมนัสงบข้ึนมา น่ีธาตุรู้ ส่ิงท่ีมนั

รู้ จิตผอ่งใส ถา้มนัจะรู้ส่ิงใดก็ให้รู้ในอริยสัจ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค...ทุกข ์เหตุให้เกิดทุกข ์เวลา

ในหัวใจของเรามนัทุกขไ์หม เวลาหัวใจท่ีเรามาปฏิบติักนั เพราะมนัทุกขใ์ช่ไหม ทั้งๆ ท่ีเราเกิดมาเป็น

มนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีเป็นอริยทรัพย ์ แลว้เรามีสติปัญญาดว้ย เพราะเราเป็นชาวพทุธ ชาวพทุธเรารู้ถึงเวร

ถึงกรรม รู้ถึงท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ เราน่ีรู้ไปหมดทุกอยา่งเลย แต่หัวใจเราเอาตวัไม่รอด เราถึงตอ้ง

ไดม้าลงทุนลงแรงกนัอยูน่ี่ไง 

เขาจะขดุดิน เขาจะพรวนดิน ปลกูตน้ไม ้ เขากต็อ้งท าของเขา ใครปลกูตน้ไม ้ใครพรวนดิน 

ขดุหลมุพรวนดินต่างๆ ข้ึนมา เขาจะปลกูหน่อของพทุธะข้ึนมา คนนั้นเขาก็จะไดห้น่อพทุธะ

ข้ึนมา คนท่ีไม่พรวนดิน ไม่ขดุดิน ไม่ท าการเกษตรกรรมต่างๆ เขาก็เวยีนตายเวยีนเกิดในผลของ

วฏัฏะ 

ผลของวฏัฏะเท่านั้น ก็มีชีวติเหมือนกนั แลว้ชีวติก็ตอ้งท้ิงไปเหมือนกนั แต่คนท่ีขดุดิน

พรวนดิน ขดุดินพรวนดินก็เขา้มาสู่ใจ เราจะปลกูหน่อของพทุธะข้ึนมา ถา้เราปลกูหน่อพทุธะ

ข้ึนมา เราก าหนดพทุโธ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนัจะรู้มนัจะเห็นส่ิงใดข้ึนมา ธาตุรู้ ถา้เขา้ไปสู่
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ธาตุรู้ มนัเป็นสัมมาสมาธิ แลว้ถา้เกิดส่ิงใดข้ึนมา ง่ายนิดเดียวเลย ถา้มีสติ มีสติยอ้นกลบัมาท่ีผูรู้้ 

ทุกอยา่งมนัจบหมด ทุกอยา่งมนัจบหมด เพราะเราตอ้งการความสงบของใจ ถา้ใจมนัสงบแลว้ ถา้

ออกฝึกหัดใชปั้ญญาๆ มนัจะเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง 

เห็นกายก็เห็นเป็นอวยัวะ เห็นต่างๆ ก็วา่เห็นนิมิตๆ ของเขา เขาเห็นภพเห็นชาติต่างๆ อนั

นั้นภพชาติมนัคืออะไร ถา้เห็นกายละ่ เห็นกายเพราะอะไร เพราะมนัมีสักกายทิฏฐิ ความเห็นผิดใน

ใจมนัมี ในเม่ือมนัมีกิเลสอยู ่ความเห็นผิด เห็นไหม เราจะคน้หาความจริง คน้หาความจริงไง ส่ิงท่ี

มนัเห็นผิด ถา้เพราะมนัเห็นผิด มนัถึงมีอวชิชา เพราะมนัเห็นผิด มนัถึงหลงผิด เพราะมนัหลงผิด มนั

ถึงท าให้เวยีนวา่ยตายเกิด เพราะมนัเวยีนวา่ยตายเกิด มนัถึงทุกข ์ ทุกขเ์พราะอะไร ทุกขเ์พราะมีการ

เกิดและการตาย 

ในเม่ือมีการเกิดข้ึน มนัตอ้งมีการตายเป็นธรรมดา ถา้มนัมีเกิด มนัก็ตอ้งมีตาย มีมนัก็คู่กบัไม่

มี มนัก็มีอยูเ่ป็นของคู่มาตลอด แลว้จิตใจของเราอยูก่บัของคู่ ท าดีท าชัว่มาตลอด ถา้ท าดีท าชัว่มา

ตลอด แลว้ส่ิงท่ีเราเกิดมาเป็นชาวพทุธพบพระพทุธศาสนา มนัมีคุณค่าๆ คนป่วยมนัก็หวงัธรรม 

หวงัยา คนป่วยก็หวงัธรรม ทีน้ีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มนัก็มีอยู ่แลว้ของเรามนั

ยงัไม่เกิดข้ึนมากบัเรา 

ถา้ไม่เกิดข้ึนกบัเรา เราก็ตอ้งฝึกหัดๆ ท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบแลว้ฝึกหัด

ใชปั้ญญาๆ ถา้มนัไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง มนัพิจารณาของมนั 

เห็นตามความเป็นจริงเพราะจิตมนัสงบ เห็นตามความเป็นจริงเพราะจิตมนัมีคุณคา่ เห็นตามความเป็นจริง

เพราะความจริงท่ีมนัมีอยู ่ความจริงท่ีมนัมีอยู ่แต่ไม่มีใครไปร้ือคน้ไปคน้ควา้ของมนัข้ึนมา 

แต่เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ความจริงท่ีมีอยู ่แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้วางธรรมวนิยัคือวธีิการ วางธรรมวนิยั แลว้เราท าตามความเป็นจริง ถา้

เราท าตามความเป็นจริงโดยความเป็นจริง แต่ถา้เราท าโดยกิเลส มนัคาดมนัหมาย ดูสิ เวลาสร้าง

ภาพก็พยายามสร้างวา่ฉันเป็นนกัอตุสาหกรรม ฉนัท าของฉันไดห้มดทุกอยา่ง เคร่ืองยนตก์ลไกมนัจะ
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เสียหายส่ิงใด ฉันก็ตอ้งแกไ้ขของฉันได ้เวลามนัเสียจริงๆ ท าไม่เป็น ท าไม่เป็นนะ มนัไม่มีส่ิงใดท่ีจะ

ไปแกไ้ขส่ิงใดได ้แต่ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมา เราปฏิบติัของเราข้ึนมา ถา้จิตมนัสงบแลว้ฝึกหัดๆ 

คนเราถา้มีประสบการณ์ มีการฝึกหดัแลว้ จะเกิดส่ิงใดข้ึนมา มนัจะไม่ทอ้แท ้ไม่ตกใจ ไม่

ต่างๆ เห็นไหม เร่ิมตน้เรายงัไม่เป็น เราก็สงัเกต สังเกตวา่เขาท ากนัอยา่งใด เคร่ืองยนตก์ลไก ส่ิง

ท่ีวา่ช่างท่ีเขาช านาญ เขาแกไ้ขของเขาอยา่งใด 

น่ีก็เหมือนกนั เรามีครูบาอาจารย ์ หลวงปู่มัน่ท่านเป็นนายช่างใหญ่ เพราะท่านฝึกฝนครู

บาอาจารยข์องเรามาเป็นชุดเลย ท่านวางธรรมวนิยั ท่านบอกขอ้วตัรไวใ้ห้เรามีการกระท า เราก็

พยายาม เรายึดส่ิงน้ีไว ้ในเม่ือมีผูช้  านาญการ แลว้มีผูท่ี้ช้ีน ามาอยา่งน้ี เราจะมองขา้มไปท าไม มนัเป็น

ประโยชน์ มนัเป็นประโยชน์นะ แลว้เราปฏิบติัข้ึนมา แลว้มนัขดัแยง้อยา่งไร ท าไมใจของเราไม่เป็น

แบบนั้น ถา้ใจมนัเป็นแบบนั้นนะ พอจิต ถา้มีสติปัญญา มนัมีการกระท าไง 

คนเรานะ ถา้จิตใจมนัมีสติมีปัญญา แลว้ท าของเรา มีสติปัญญา มนัท าอะไรแลว้มนัก็ไม่เห็น

ชดัเจนข้ึนมาเลย ถา้มีสติปัญญา เราท าของเรา มนัเป็นความจริง ถา้มนัเป็นสมาธิกบัตกภวงัคม์นั

คนละเร่ืองกนั เวลาคนเขาไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ เขาท าอยา่งไรก็แลว้แต่ให้มนัตกภวงัคไ์ป ให้มนั

หายไป หายไปเพ่ืออะไร เพ่ือให้วา่เป็นความวา่ง เพ่ือปลดปลอ่ย ไอน่ี้มนัเป็นการปฏิเสธ มนัไม่

เป็นความจริง 

แต่ถา้มนัเป็นความจริงนะ พทุโธๆ ปัญญาอบรมสมาธิ จิตมนัสงบ เรารู้ชดัเจน สติปัญญาน้ี

มนัชดัเจนมาก ถา้ชดัเจนข้ึนมาก แหม! คน้หามานาน แหม! กวา่จะเจอ ถา้มนัเจอแลว้นะ เจอแลว้ 

เวลาเคร่ืองมนัเสียคร้ังแรก ภาคอตุสาหกรรม เคร่ืองมนัเสียคร้ังแรก เราก็ไม่ถนดั แต่ถา้มนัเสียตรง

น้ีแลว้ เคร่ืองช ารุดแลว้เราแกไ้ขตรงน้ี ถา้มนัช ารุด เรารู้เลยวา่ช ารุดแลว้จะแกอ้ยา่งไร 

น่ีก็เหมือนกนั จิตถา้มนัเร่ิมสงบได ้ เวลาพอมนัสงบข้ึนมา เวลามนัเส่ือม มนัช ารุด เราก็

ซ่อมได ้ เวลาคนท่ีช านาญแลว้มนัจะซ่อมของมนั มนัจะดูแลของมนั ดูแลมาเพ่ืออะไร เพ่ือให้ภาค

การผลิตนั้นมนักา้วหนา้ไป น่ีก็เหมือนกนั ภาคการผลิตมนักา้วหนา้ มนัก็มีงานท า ถา้มนัมีงานท า
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นะ มนัก็มีรายได ้พอมีรายไดเ้สร็จแลว้ ภาคบริการ มนัจะพดูท่ีไหนก็ได ้มนัจะท าอยา่งไรก็ได ้ภาค

บริการมนัจะบอกไดห้มดเลย น่ีถา้เราท าของเราไดจ้ริง 

ความจริงท่ีมนัหายไป เพราะมนัไม่เกิดข้ึนมาจริงกบัเรา แต่ความจริงท่ีเราฝึกหัดข้ึนมา 

เป็นความจริงของเราข้ึนมา มนัอยูก่บัเรา เห็นไหม ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก มนัอยูก่บัเรา ถา้อยูก่บัเรา จิต

สงบแลว้ฝึกหัดใชปั้ญญา ใคร่ครวญ ดูแล ดูแล ใคร่ครวญ มนัไปขอ้งส่ิงใด มนัติดส่ิงใด 

ถา้พิจารณากาย การเห็นกาย ถา้การเห็นกายโดยเจโตวมุิติ เห็นกาย เห็นกายส่ิงใดกไ็ด ้

เห็นกายแลว้มนัจะตกใจ เห็นกายแลว้มนัจะสะเทือนหัวใจ ถา้เห็นกายแลว้มนัจะสะเทือนหัวใจ ถา้

เห็นกายแลว้สะเทือนหัวใจ แลว้เห็นกายโดยความเขา้ใจผิดมนัจะสร้างภาพ “เห็นกายก็ตอ้งเป็น

อยา่งนั้น เห็นกายก็ตอ้งคือกาย” แลว้ถา้เห็นตาละ่ เห็นขนละ่ ถา้เห็นกระดูกละ่ เห็นตบัไตไส้พงุละ่ 

ถา้เห็นนะ ถา้เห็นร่างกายเป็นทั้งร่างกายก็ได ้ เห็นส่ิงใดส่ิงหน่ึงก็ได ้แลว้ถา้ไม่เห็นนะ ถา้

ไม่เห็น เราฝึกหัดใชปั้ญญา เวลาจิตมนัสงบแลว้ฝึกหัดใชปั้ญญาวา่ คนเราเกิดมาก็ตอ้งมีร่างกาย เรา

ทุกขก์็เพราะมีร่างกาย เพราะเรามีร่างกาย เราถึงตอ้งหาอยูห่ากินมาเพ่ือหาอาหารมาให้ร่างกายมนั

ไดอ้าหารของมนั ถา้ร่างกายน้ีไม่ไดอ้าหาร มนัก็ตอ้งตาย ถา้มีสมาธินะ ปัญญาอยา่งน้ีเกิดข้ึนมานะ 

ผลของก าลงั ผลของสมาธิ มนัจะให้เกิดปัญญาน้ีคมกลา้ น่ีปัญญาเวลาพิจารณาไป 

“น่ีเป็นพุทธพจน์ พระพุทธเจา้บอกให้พิจารณากายๆ” 

พิจารณากาย พดูสกัแต่วา่ สักแต่วา่พดู สกัแต่วา่พดูไปเพราะความจริงมนัหายไป ความจริง

ของคนคนนั้นมนัไม่มี ถา้ความจริงมนัหายไป มนัไม่มีความจริง ก็ไปเอาความจริงขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง 

“เวลาจิตสงบแลว้ให้พิจารณากาย” 

พิจารณากายอยา่งไรละ่ 

“ก็พิจารณากายเป็นเน่าเป็นหนอน เป็นไตรลกัษณ์ไป” 

น่ีก็วา่ไปตามพทุธพจน์ แลว้ท าอยา่งไรละ่ 
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แลว้พิจารณากายถา้มนัไม่ไป พิจารณาเวลามนัไม่เห็น ไม่เห็นแลว้จะท าอยา่งไรให้มนัเห็น

ละ่ แลว้ถา้เห็นแลว้ มนัพิจารณาแลว้มนัไม่เป็นไตรลกัษณ์จะท าอยา่งไรละ่ 

“อา้ว! ก็พิจารณาไปสิ พิจารณาไปแลว้มนัจะเป็นไตรลกัษณ์ พิจารณาไปเถอะ” 

น่ีไง ในเม่ือถา้ความจริงมนัหายไป ความจริงมนัไม่มีอยู ่มนัไม่มีอยูจ่ริง 

แต่ถา้เป็นผูท่ี้เป็นครูบาอาจารยท่์านรู้ของท่านจริง ท่านจะวดัจากผลของสมาธิ ท่านจะวดัจาก

ผลของผูท่ี้ปฏิบติั เพราะวา่การพิจารณากาย พิจารณากายเห็นกายก็ได ้ พิจารณาโดยไม่เห็นกายก็ได ้

เวลาพิจารณากายไป ถา้จิตมนัสงบแลว้ถา้มนัเห็น มนัเห็นเป็นคร้ังเป็นคราว มนัเป็นปัจจุบนั การ

เห็นปัจจุบนัมนัจะเห็นไม่เหมือนกนั 

เราท าธุรกิจนะ ใครมาจ่ายสินคา้ ใครมาช าระหน้ี กต็อ้งบอกวา่เอาแบงก์พนัๆๆ แลว้แบงก์พนั

ตอ้งเป็นแบงก์ใหม่ๆ แบงก์ใหม่ๆ มนัตอ้งออกจากธนาคารเลย มนัตอ้งไม่มียบัยูย่ี่เลย มนัจะมีอยา่ง

นั้นไหม มีแบงก์ร้อย แบงก์พนั แบงกสิ์บ เศษเหรียญเงินก็มี เขารูดดว้ยการ์ดก็มี มนัมีหลากหลาย

ไปหมด เห็นไหม การช าระหน้ี เขามีการช าระหน้ีดว้ยวธีิใด 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตมนัสงบคือมนัมีเงิน มีเงิน เขาจะช าระของเขา เงินของเขามนัจะ

แบงก์ห้าร้อย แบงก์สิบ แบงก์เท่าไร เขาก็ใชไ้ดท้ั้งนั้นน่ะ มนัจะจ านวนมากจ านวนนอ้ย แต่ถา้เขามี

การ์ดรูด เออ! เขาเอาการ์ดรูดเลย เรามีเคร่ืองรูดการ์ดกบัเขาหรือเปลา่ละ่ เราเขา้เป็นสมาชิกของเขา

หรือเปลา่ 

น่ีไง ถา้มนัเป็นจริง วธีิการ ถา้มนัเห็น เห็นอยา่งใด วดักนัดว้ยคุณภาพของสมาธิ วดักนั

ดว้ยวา่อ  านาจวาสนาบารมีของคน ถา้คนมีอ านาจวาสนาบารมีของเขา เขาตั้งของเขา เขาเห็นของเขา 

ครูบาอาจารยข์องเรานะ เวลาพิจารณากายพิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่จนเขา้ใจวา่ตวัเอง

ช านาญ ตวัเองช านาญแลว้ การช าระหน้ีมนัตอ้งมีมูลหน้ี ถึงมีการช าระหน้ี ถา้การพิจารณาโดยท่ี

ไม่มีมูลหน้ี ไม่มีมูลหน้ีคือไม่เห็นกิเลส ไม่เห็นตามความเป็นจริงไง มนัไม่มีมูลหน้ี ไม่มีมูลหน้ี เขา

ใชไ้ดอ้ยา่งไร ไม่มีมูลหน้ีคือวา่มนัเป็นโมฆะ มนัเป็นความวา่งเปลา่ น่ีความจริงท่ีหายไป มนัไม่มี ติด 

เวลาไปติดนะ พิจารณากายๆ พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ มีความช านาญมาก 
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ตอ้งมีครูบาอาจารยม์าแกน้ะ ถา้ครูบาอาจารยม์าแกน้ะ การพิจารณากาย พิจารณาอยา่งไร ถา้

พิจารณาไปแลว้ ถา้มนัปล่อยวาง มนัปล่อยวาง มนัเหลือส่ิงใด มนัปลอ่ยวางอะไร แลว้เหลืออะไร 

แลว้ใครเป็นคนรับผล มนัมีของมนั น่ีผูท่ี้ช านาญ ความจริงท่ีเขามีอยู ่ไม่ใช่ความจริงท่ีหายไป 

ความจริงท่ีหายไป ไม่รู้ส่ิงใดเลย เหนือใตไ้ม่รู้ ไม่รู้ทิศ ทิศเหนือ ทิศใต ้หลงทิศ หลงทาง 

หลงจนไม่รู้จะไปทางไหน แต่ถา้ครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริง ทิศเหนือก็เป็นทิศเหนือวนัยงัค ่า เขม็ทิศวาง

มนัก็ช้ีทิศเหนือทั้งนั้นน่ะ มนัไม่ไปไหนหรอก 

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือจิตท่ีมนัสงบแลว้ ถา้มนัสงบแลว้ ถา้มนัเห็นจริงของมนั มนัเห็น

อยา่งไร แลว้ถา้มนัเห็นแลว้มนัพิจารณาของมนัไปไม่ได ้ท าไมมนัถึงไปไม่ไดล้ะ่ ถา้ไปไม่ได ้ วาง

ไวก่้อน กลบัมาท าความสงบของใจให้มากข้ึน แลว้ถา้ความสงบของใจมากข้ึน นอ้มไปหากาย 

นอ้มมนัไป ถา้น้อมไปแลว้มนัไม่มี นอ้มไปแลว้มนัหาไม่ได ้ ถา้มีปัญญาแลว้พิจารณาเลย พิจารณา

ถึงร่างกายเลย พิจารณากายโดยปัญญา พิจารณาซ ้าไปเลย พิจารณาวา่ เราเกิดมาเพราะมีร่างกาย เพราะ

มีร่างกายถึงตอ้งมีหนา้ท่ีการงาน ถา้เราไม่มีร่างกาย เราไม่ตอ้งกิน เรามีความสุขมากเลย วนัๆ เราจะ

หาเงินมา หาเงินมาไม่ตอ้งใชเ้ลย เงินจะเหลือมากมายเลย แต่น่ีพอเราหาเงินมา เราตอ้งบ ารุง

ร่างกายเรา ร่างกายมนัมีความทุกขม์าก น่ีพิจารณาให้เห็นโทษของมนั ถา้พิจารณาให้เห็นโทษของ

มนันะ 

ถา้จิตมนัสงบเขา้มา ถา้มนัเห็นกายข้ึนมาไดก้็พิจารณากายซ ้ าไปเลย ถา้มนัพิจารณาไปแลว้ 

ถา้มนัไม่เห็นกาย แตจิ่ตมนัสงบเขา้มา มนัสงบเขา้มา ถา้มนัสังเวชเขา้มา มนัสงัเวช ถา้มนัสังเวช 

มนัปล่อย ปลอ่ยก็เขา้มาอยูใ่นความสงบ แลว้พอสงบแลว้เราก็พกัอยูใ่นความสงบนั้น เวลามนั

คลายตวัออกมา พิจารณาซ ้าไป ถา้มนัคลายตวัออกมา พิจารณาไม่ได ้ กลบัไปท าความสงบของใจ

ให้มากข้ึน มีการพลิกแพลงของมนัไป การพิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม 

พิจารณาของเราไป การพิจารณาน้ีคือภาคปฏิบติั 
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การปฏิบตัิที่จะมีการปฏิบตัิจริง รู้จริงเห็นจริง การปฏิบัติต้องมีสติ ต้องมีสมาธิ เวลา

เกดิสมาธิแล้วพิจารณาส่ิงต่างๆ มันจะเกดิปัญญา ถ้าเกดิปัญญาอย่างนีข้ึน้มา มันจะเป็น

ภาวนามยปัญญา 

ปัญญาท่ีเราเกิดข้ึน ปัญญาภาคพ้ืนฐาน ปัญญาจากสญัชาตญาณความเป็นมนุษย ์ ปัญญา

จากภาคการเกษตรกรรม ปัญญาจากการท ามาหากิน ปัญญาจากส่ิงท่ีมนัมีความรู้สึกนึกคิด น้ีเป็น

พ้ืนฐานของมนุษย ์ถา้เป็นพ้ืนฐานของมนุษยแ์ลว้ เราพิจารณาของเราไป ถา้มีสติปัญญาพิจารณาไป

แลว้มนัจะสงบเขา้มา การสงบเขา้มา ใชปั้ญญาพิจารณา ใชปั้ญญาไลต่อ้นเขา้มาใหจิ้ตสงบเขา้มาให้

ได ้ถา้จิตสงบแลว้เราใชปั้ญญาของเรา ปัญญาของเราท่ีพิจารณาไป ผูน้ี้รู้เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิ

โก เพราะมนัส ารอก มนัส ารอกมนัคายตวัออกของมนั มนัคายความยดึมัน่ถือมัน่ของใจ 

ส่ิงท่ีเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาแลว้หลงทิศ ทิศเหนือทิศใต้

ยงัไปไม่ถกูเลย แต่พอเวลาจิตมนัสงบข้ึนมานะ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ สาธุ! 

มนัชดัเจนแจ่มแจง้ เวลาจิตมนัสงบเขา้มามนัก็มีบาทมีฐาน สมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน 

เวลาปฏิสนธิจิต เกิดในไข ่ เกิดในน ้าคร า เกิดในโอปปาติกะ ก าเนิด ๔ เราไม่รู้ท่ีมาท่ีไปเลย 

แต่เวลาจิตมนัสงบเขา้มา มนัเขา้ไปสู่ฐีติจิต เขา้ไปสู่ฐานของจิต น่ีสมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการ

งาน ถา้เกิดฐานท่ีตั้งแห่งการงาน ถา้พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม น่ีเกิดวปัิสสนาข้ึนมา 

สมถกรรมฐาน วปัิสสนากรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน เราคน้หาตวัตนของเรา เรา

พยายามจะแกไ้ขตวัเรา เวลาทุกขข้ึ์นมา ทุกขข้ึ์นมาเพราะวา่ฐานท่ีตั้ง ฐานน้ี ภวาสวะน้ีมนัเสวย มนั

เสวยทุกข ์มนัเสวยแลว้เป็นทุกขเ์ป็นสุข มนัเสวยแลว้มนัมีพิษมีภยั เรากไ็ปต่ืนท่ีพิษท่ีภยัของมนั 

“ทุกข์ควรก าหนด” เวลาส่ิงท่ีทุกขค์วรก าหนด แต่มนัทุกขไ์ปแลว้ มนัเป็นวบิากไปแลว้ 

เราไปท่ีทุกขท่ี์นัน่ เห็นไหม อริยสัจ “สมุทัยควรละ” ความเห็นผิด ความเห็นต่างๆ ผิด เรา

พิจารณาข้ึนมาเพ่ือความเห็นถกูตอ้ง มนัถกูตอ้งจริงๆ ธรรมมีอยูโ่ดยดั้งเดิม เห็นไหม ถา้จิตสงบ

แลว้ สัจธรรม พิจารณาไปแลว้ มรรคสามคัคี มนัสมดุลของมนั มนัเป็นจริง น่ีธรรมท่ีมีอยู ่ มีอยู่

อยา่งน้ี 
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“ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีการเกดิขึน้เป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายต้องดบัไปเป็นธรรมดา” 

แต่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนเป็นธรรมดา แต่เราไม่เห็น ทุกขค์วรก าหนด เราไม่เห็น เราไม่เห็น

การเกิดเป็นธรรมดา แลว้เราก็ไม่เห็นการดบัเป็นธรรมดา เราเห็นน่ีเราเสวยไปแลว้ เรามีทุกขไ์ปแลว้ 

มนัเป็นทุกขเ์ป็นยากไปแลว้ เราถึงรู้ทนัมนัทีหลงั มนัเป็นอดีตอนาคต 

แต่ถา้เราท าความสงบของใจ จิตมนัสงบข้ึนมา ระงบัเขา้มา จิตมนัมีหลกัมีเกณฑข์องมนั

ข้ึนมา เห็นไหม ถา้มนัพิจารณาของมนั มนัเป็นปัจจุบนั ถา้มนัเป็นปัจจุบนั มนัเห็นนะ ส่ิงใดส่ิงหน่ึง

เกิดข้ึนเป็นธรรมดา แลว้มนัเป็นไตรลกัษณ์ มนักเ็ป็นยอ่ยสลายเป็นธรรมดา แลว้ใครเป็นคนเห็นละ่ 

ใครเป็นคนเห็นความเป็นธรรมดานั้น น่ีไง ถา้ครูบาอาจารยท่์านรู้จริง ใครเป็นคนรู้ ใครเป็นคนเห็น 

ใครเป็นคนปลอ่ย ปล่อยแลว้มนัเหลืออะไร ปลอ่ยแลว้มนัเป็นอยา่งใด 

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา แลว้ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา อะไรมนั

เกิด แลว้อะไรมนัดบั แลว้อะไรไปรู้วา่เกิด อะไรไปรู้วา่ดบั แลว้อะไรเป็นคนปล่อยวาง แลว้ปลอ่ย

วางแลว้ แลว้มนัเหลืออะไร มนัเป็นอยา่งใด 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านเทศน์ธมัมจกัฯ ท่านเทศน์ของท่านเป็นสัจจะ

ความจริง น่ีความจริงท่ีมีอยู่ๆ  มีอยูอ่ยา่งน้ี แต่ถา้ใครรู้จริง รู้จริงเขา้ไปตามความเป็นจริง ความจริงมนั

เกิดข้ึนแลว้ เกิดข้ึนท่ีไหน เกิดข้ึนกบัใจดวงนั้น ถา้ใจดวงนั้นพิจารณาของเราถึงท่ีสุด เวลามนัขาด 

ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ ส่ิงท่ีเวลามนัขาดออกไป

เป็นอกุปปธรรมๆ ใครเป็นผูรู้้ ใครเป็นผูเ้ห็นละ่ 

พิจารณากายเวลามนัแยกออกไป กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ มนัแยกออกหมด 

แลว้จิตมนัรวมลง เวลาเป็นสัมมาสมาธิ สมาธิมนัก็รวมลงอยูแ่ลว้ แลว้จิตออกมาพิจารณาของมนั 

พอพิจารณา มนัเห็นโทษของมนั พอเห็นโทษของมนั มนัปล่อยของมนั ปลอ่ยแลว้ปลอ่ยเลา่ เป็นต

ทงัคปหาน เวลามนัสมุจเฉทปหาน น่ีความจริงท่ีมนัมีอยูแ่ลว้ๆ 

สัจธรรมมีอยูแ่ลว้ พระศรีอริยเมตไตรยก็จะมาตรัสรู้สจัธรรมอนัน้ี ส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้มนัมีอยู่

แลว้ดว้ยอริยสจั ดว้ยความจริงอนัน้ี ถา้เราท าความเป็นจริงข้ึนมาน้ี ความจริงมนัจะเกิดข้ึนกบัสมถกร



ความจริงท่ีหายไป ๒๙ 

©2013 www.sa-ngob.com 

รมฐาน วปัิสสนากรรมฐาน ฐานท่ีตั้ง เพราะฐานท่ีน่ีมนัเป็นคนกระท า เวลามนัส ารอก มนัส ารอก

ออกไปจากฐานน้ี มนัคายออกไปจากฐานน้ี แลว้พอคายออกไปแลว้มนัปลอ่ย มนัเบาลง มนัก็กาย

เป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์แลว้มนัรวมลง มนัปลอ่ย 

น่ีไง ใครเป็นคนปลอ่ย ใครเป็นคนรู้วา่ปลอ่ย ยถาภูต  เกิดญาณทสัสนะ เกิดอยา่งไร มนั

ปลอ่ยอยา่งไร แลว้มนัเกิดญาณทสัสนะท่ีรู้วา่ปลอ่ย รู้วา่ปลอ่ยอยา่งไร ถา้มนัปลอ่ยตามความเป็นจริง 

เห็นไหม ความจริงจะเกิดข้ึนกบัใจดวงน้ี ไม่ใช่ความจริงท่ีมนัหายไป หายไปแลว้ไม่เห็น แลว้

พยายามคน้ควา้ พยายามตะครุบกนั ตะครุบก็ตะครุบมาไม่ได ้

แลว้ถา้ปฏิบติัพอเป็นพิธีนะ ปฏิบติัพอเป็นพิธีเท่านั้น พอเป็นพิธี เป็นการสร้างภาพ สร้าง

ภาพ มนัไม่ไดท้ าความเป็นจริงไง แต่เราเป็นคนท่ีมีอ  านาจวาสนา เราท าความเป็นจริงนะ เวลาจิตเรามี

ศรัทธามีความเช่ือ ถา้ฟังแลว้มนัก็เขา้ใจ ฟังแลว้มนัจะคน้ควา้ มนัพยายามจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา

ให้เป็นความจริงของเราข้ึนมา 

ถา้วนัใดจิตเรามนัเส่ือม จิตเรามนัทอ้แท ้ถา้จิตมนัเส่ือม จิตมนัทอ้แทน้ะ ตวัเองมนัก็รักษา

ตวัเองไม่ไดอ้ยูแ่ลว้ แลว้ถา้ไปฟังการช้ีน าท่ีจะให้เหลวไหล มนัจะเหลวไหลไปตาม เราอยา่คิดวา่ 

ถา้จิตของเรามัน่คงแลว้เราจะมัน่คงอยา่งน้ีตลอดไป กิเลสมีอยา่งหยาบ อยา่งกลาง อยา่งละเอียด 

แลว้กิเลสอยา่งละเอียดมนัเผาลนในใจทั้งนั้นน่ะ 

เวลาไฟไหมก้องแกลบ ส่ิงท่ีไฟไหมก้องแกลบมนัสุมอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ส่ิงท่ีมนัสุม เวลามนั

คายตวัออกมานะ มนัยิ่งน่ากลวัมาก ไฟสุมขอนมนัสุมขอนมนัอยา่งนั้น ถา้มีเช้ือไฟข้ึนมา มนัจะ

ลกุไหมล้ามป่าไปหมดเลย ส่ิงท่ีเวลาเขา้ไป “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ย

อปุกิเลส” ส่ิงท่ีวา่เราเห็นวา่มนัเป็นของเลก็นอ้ยๆ มนัไฟสุมขอน 

ดูคนนะ คนดีท าความดีไดง้่าย ท าความชัว่ไดย้าก แลว้ท าความดีตลอดไป คนชัว่ คนชัว่

มนัท าลายทุกๆ อยา่งนะ มนัท าลาย มนัท าลายทั้งหัวใจของตวัเอง แลว้มนัท าลายสัตวโ์ลกไปหมด

เลย ส่ิงท่ีมนัไฟสุมขอน พอมนัไดเ้ช้ือ มนัลกุลาม ลกุลามแลว้มนัจะเผาท าลายกนัไปทั้งนั้นเลย ฉะนั้น 

หัวใจของเราไวใ้จไม่ได ้ ถา้ไวใ้จไม่ไดน้ะ ถา้มนัมีสติมีปัญญา เราตอ้งรีบขวนขวาย ท าปฏิบติัธรรม
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ข้ึนมา ปฏิบติัธรรมข้ึนมาให้เห็นจริง ความเห็นจริงนั้น ให้จิตมนัไดส้ัมผสั ให้จิตมนัไดเ้ห็น ความ

จริงเป็นแบบน้ี ความผิดพลาด ความเลวร้ายเป็นแบบนั้น ถา้จิตมนัเห็นจริง มนัจะเทียบเคียงได ้ถา้

เทียบเคียงได ้อยา่งนอ้ยมนักไ็ม่ไหลไป ฉะนั้น ถา้เราวา่ จิตใจเราเขม้แขง็ จิตเราเช่ือมัน่ของเรา 

จิตมนัเป็นส่ิงท่ีมหัศจรรย ์ เวลามนัร้าย มนัร้ายไม่มีใครเท่า เวลามนัดี มนัดีของมนัตลอด 

มนัดีจนตกใจวา่มนัดีไดข้นาดนั้น แต่มนัเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไง ส่ิงท่ีมนัเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา เราถึงเช่ือไม่ได ้

ฉะนั้น เวลาภาคปริยติั จะตอ้งเช่ือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ส่ิงท่ีเป็นแกว้สารพดันึก 

เป็นท่ีพ่ึงของเรา สจัธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ของจริง แลว้มัน่คง ถา้เราเกาะตรงนั้น

ไว ้ ศึกษาไวเ้ป็นภาคปริยติั นั้นเป็นความจริงขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้ถา้เรา

ปฏิบติั มนัแยกแลว้ 

เวลาเราปฏิบติั เวลาปฏิบติัน่ีภาคการผลิตๆ ถา้มนัภาคการผลิต พอภาคการผลิตปฏิบติัไปแลว้

ถา้มนัไดผ้ล ถา้ปฏิบติัแลว้มีความสุข ถา้ปฏิบติัไปแลว้มนัมีความสงบ ส่ิงน้ีมนัเป็นการยืนยนัวา่เรา

ปฏิบติัแลว้ถกูตอ้ง 

ถา้เราปฏิบติัแลว้ท าไมมนัไม่สงบละ่ ท าไมมนัไม่สงบ ถา้มนัไม่สงบ ถา้เรามีศรัทธามีความ

เช่ือ เราก็ตอ้งแกไ้ข เราแกไ้ขของเรา ถา้ไม่สงบ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ อยา่งท่ีวา่ถา้มนัสงบแลว้

มนัไม่เห็นกาย เราก็ใชปั้ญญาพิจารณากายโดยปัญญาไป ถา้เราใชปั้ญญาเขา้ไป มนัจะเขา้ไปท่ีวา่

ท าไมมนัไม่สงบ ถา้เราใชปั้ญญาของเรา มนัแยกแยะของเรา เหมือนของท่ีมนัสกปรก เราหมัน่

ช าระลา้งท าความสะอาด มนัตอ้งสะอาดเขา้สกัวนัหน่ึง มนัตอ้งสะอาดเขา้สกัวนัหน่ึง เห็นไหม ค า

วา่ “สะอาด” ถา้สะอาดมนัก็สะอาดตามความเป็นจริงใช่ไหม ถา้ของมนัสกปรก เราช าระลา้ง ช าระ

ลา้งดว้ยความยากมาก แลว้เราท าให้มนัสกปรกมากข้ึน สกปรกจนไม่เห็นส่ิงใดเลย สกปรกจนไม่

มีความขาวสะอาดเลย 
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น่ีก็เหมือนกนั ถา้เวลาเราหลงไง เวลาปฏิบติัแลว้เราปฏิบติัไม่ได ้ ปฏิบติัแลว้ท าไมสงบ

ไม่ได ้แลว้เราก็ปลอ่ยปละละเลย แลว้เราก็พยายามจะเอาแต่ความง่าย เอาแต่ความมกัง่าย มนัจะท า

ให้จิตใจของเรายิ่งสกปรกมากข้ึน สกปรกมากข้ึน 

แต่ถา้เราท าไม่ได้ๆ  จิตใจมนัสกปรก ท าไมเราท าไม่ได ้ถา้ท าไม่ได ้ถา้เรามีสติปัญญาของเรา 

เราพยายามท าของเราๆ ถา้ความสกปรกนั้น ถึงเวลาเราช าระลา้งดว้ยความจงใจ ความตั้งใจ มนั

ตอ้งสะอาดได ้ถา้มนัสะอาดได ้มนัก็สงบไดไ้ง น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตใจเราไม่สงบ เราก็ตอ้งคน้ควา้

ของเรา หาโอกาสของเรา 

ในการปฏิบติันะ เราปฏิบติัท่ีหัวใจ ฉะนั้น ส่ิงท่ีเราทรมานร่างกายๆ เพราะจิตใจน้ีอาศยั

ร่างกายน้ีอยู ่ เราทรมานนะ อดนอนผอ่นอาหารน่ีทรมานร่างกาย ทรมานมนั เพราะถา้ไม่ทรมานมนั 

กิเลสมนัจะมีก าลงั ถา้เราทรมานเรา เท่ากบัเราทรมานกิเลส ถา้เราทรมานกิเลสแลว้ เวลาเราปฏิบติั

ของเรา เราตอ้งมีสติปัญญา รักษาดูแลใจของเรา ถา้รักษาดูแลใจของเรา เราจะพยายามท าให้จิตใจ

ของเราพฒันาข้ึนมาเป็นชั้นเป็นตอน จากภาคเกษตรกรรมเป็นภาคอตุสาหกรรม แลว้ภาคบริการ 

น่ีเกิดข้ึนมาจริง 

ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ เห็นไหม เรียนปริยติัตอ้งเรียน ปริยติัตอ้งเรียนมา เราคน้ควา้มา

เพราะเราสงสยั เราตอ้งคน้ควา้ของเรา ถา้คน้ควา้ของเรา ถา้เราเป็นพระปฏิบติั เราศึกษา ศึกษาจาก

ประวติัครูบาอาจารย ์ ศึกษาจากครูบาอาจารยท่์านเทศนาวา่การ เพราะประสบการณ์ของท่าน เอา

ความจริงอนันั้น น่ีปริยติั เราปฏิบติั เราปฏิบติัให้ได ้ท าของเราให้ได ้ถา้เราท าของเราให้ไดน้ะ 

ครูบาอาจารย์ท่านเป็นใคร เวลาองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอก “ทุก

ดวงใจว้าเหว่ๆ” แล้วทุกดวงใจว้าเหว่ ครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบตัิมาๆ ดวงใจของท่านก็

เป็นแบบนั้น ท าไมท่านท าให้จติใจของท่านให้มัน่คงขึน้มาได้ล่ะ “ทุกดวงใจว้าเหว่” แต่ถ้ามีสัจ

ธรรมเกดิขึน้มาในใจแล้วมันจะไม่ว้าเหว่ ถ้ามันไม่ว้าเหว่ เรามีธรรมเป็นที่พึง่เถิด ธรรมจะ

เกดิกบัเรา ที่เราแสวงหา แสวงหาธรรมกนันี ้ท าเพ่ือหัวใจของเรา ถ้าเราได้ธรรมขึน้มาแล้ว เรา

จะพัฒนาขึน้ไปเป็นช้ันเป็นตอน จากภาคปริยตัิ ปฏบิัติ ปฏิเวธ ถ้ามีภาคปฏิเวธธรรม อธิศีล 
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ศีลเกิดจากการบ ารุงรักษา แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติัถึงท่ีสุดแลว้ อธิศีล คงท่ี เพราะอธิศีล 

มนัไม่มีเจตนา ไม่มีส่ิงใดๆ การกระท าจากใจดวงนั้นเลย ธรรมธาตุๆ ส่ิงท่ีเป็นธรรมธาตุ สติวนิยั 

ศีลเป็นอธิศีล มนัไม่มีความด่างพร้อย มนัเป็นความจริงของมนั 

แต่ถา้เรายงัปฏิบติั ยงัลม้ลกุคลกุคลาน ศีลเราก็ตอ้งระวงั ทุกอยา่งตอ้งระวงั เพราะถา้เกิดมนั

ผิดพลาดไป มนัผิดพลาดไปในการปฏิบติัข้ึนมา มนัมีเวรมีกรรมแลว้ ถา้มีเวรมีกรรมนะ ศีล ถา้ผิด

ศีล ศีลโดยท่ีปลงอาบติัก็ได ้ศีลท่ีโดยวนิยักรรมกไ็ด ้ถา้ท าอยา่งนั้นให้เสร็จส้ินข้ึนมา เพ่ือเกิดความ

ปฏิบติัของเราให้ผอ่งแผว้ 

ดูแลใจ เรามาประพฤติปฏิบติัเพ่ือคน้หาความจริง ความจริงขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้มีหน่ึงเดียว แลว้ความจริงอนัน้ีไม่ลบูหนา้ปะจมูก ไม่ลบูหนา้ปะจมูก จริงทุกๆ ส่ิง จริงกบั

ทุกๆ เร่ือง แต่ถา้ไม่เป็นความจริง ความจริงท่ีหายไป ถา้ความจริงท่ีมนัหายไป จิตใจน้ีวา้เหว ่จิตใจ

เร่ร่อน ถา้จิตใจเร่ร่อนนะ อาศยัเกาะใคร 

ถา้ไปเกาะส่ิงท่ีครูบาอาจารยท่์านเป็นธรรม เรายงัพออาศยัเกาะเป็นท่ีพ่ึงท่ีอาศยัได ้ แต่ถา้

ไปเกาะส่ิงท่ีไม่เป็นธรรมนะ จิตใจเราก็เร่ร่อน ไปเห็นครูบาอาจารยท่์านอยา่งนั้น มนัพอใจไง 

จิตใจท่ีเร่ร่อนไปเจอครูบาอาจารยท่ี์เร่ร่อน มนัเขา้กนัโดยธาตุ มนัชอบใจ แลว้มนัชอบใจนะ ยิ่ง

ไหลลงต ่าไปเร่ือยๆ ถา้ไหลลงต ่าไปเร่ือยๆ เพราะเราไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ถา้เรามีหลกัมีเกณฑน์ะ เรา

รักษาดูแลใจของเรา 

ธรรม ศีลจะรู้ไดต่้อเม่ือเราอยูด่ว้ยกนั ธรรม จะรู้ไดต่้อเม่ือครูบาอาจารยแ์สดงธรรม ธรรมท่ีแสดงออกมาจริงหรือเทจ็ 

เราอยูด่ว้ยกนั เราจะเหน็กนั เพือ่ประโยชน์กบัการปฏิบติัของเรา เอวงั 


