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ตั้งใจฟังธรรมะนะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ โดยความชอบธรรม ไม่ไดไ้ปลกัชิงวิง่ราวของใครมา ไม่ได้

ไปเทียบเคียงกบัของใคร เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ เวลาจะ

วางธรรมและวนิยั จะท าอยา่งใด พทุธประเพณีเขาท าอยา่งใด องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้

แต่ละพระองคเ์ขาท าอยา่งใด เทวดามาถวายบาตร ๔ ใบ อธิษฐานบาตรให้เหลือใบเดียว 

ภิกขาจาร บิณฑบาตเป็นวตัร องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นองคท่ี์ ๔ ภทัรกปั ๕ องค ์องค์

ต่อไปคือจะเป็นพระศรีอริยเมตไตรย 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ

เจา้ท่ีตรัสรู้มาก่อนหนา้นั้นกเ็ป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้โดยเฉพาะองคข์ององคน์ั้น เวลา

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เจา้ชายสิทธตัถะเวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเป็นองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ก็เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้โดยสจัธรรม ความจริงในใจขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ตรัสรู้เองโดยชอบ ดว้ยความชอบธรรม ไม่ไดไ้ปฉกชิงวิง่ราวของใคร

มา ไม่ไดเ้ปรียบเทียบเทียบเคียงกบัของใครมา ไม่ไดเ้ทียบเคียง แต่ไม่ไดเ้ทียบเคียงแลว้เวลาองค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ พุทธประเพณีท าอยา่งใด ก็พทุธประเพณีไง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตวไ์ง 

เวลาปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ พระโพธิสัตวส์ร้างบุญกุศลมา สร้างบุญกุศลมา ๔ 

อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขยนัน่ไง เพราะมนัมีการเก่ียวเน่ืองกนัมา สายบุญสายกรรมมนัมี
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ของมนั การเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ จิตดวงเดียวน้ีมนัเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะนั้น ถา้เวยีนวา่ย

ตายเกิดในวฏัฏะนั้น ส่ิงท่ีกระท ามา ท ามาแลว้เวลาตรัสรู้เองโดยชอบ โดยชอบธรรมในใจของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง โดยชอบธรรมท่ีเราจะฟังธรรมกนัอยูน่ี่ไง สัจธรรม ความจริง

ท่ีเป็นสัจธรรม ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ส่ิงท่ีวา่เป็นอริยสัจสจัจะความจริงมนัเป็นอยา่งไร 

สติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม เวลามรรค ๘ มรรค ๘ มรรคของใคร ถา้มรรคของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราก็ศึกษากนัอยูน่ี่ไง ถา้มรรคของเราละ่ มรรคของเรา ดสิู ถา้

เป็นความจริงข้ึนมา เราจะรู้แจง้ในหัวใจของเรา 

แต่ท่ีในปัจจุบนัน้ีเราไม่รู้แจง้ในหัวใจของเรา เราศึกษามา ศึกษามาดว้ยความจ า ศึกษามา

โดยทฤษฎี เวลาทางโลกเขาตอ้งมีการศึกษา การศึกษาน้ีไม่ไดมี้ความเสียหาย โลกเราจะเจริญ

ดว้ยการศึกษา เจริญดว้ยปัญญา คนมีปัญญานะ แต่ปัญญาของโลก โลกียปัญญา ปัญญาอยา่งน้ี

ความรู้ไม่ใช่แบกไม่ใช่หาม ความรู้จะศึกษาขนาดไหนก็ได ้ ในปัจจุบนัน้ีปริญญาคนละ ๑๐ ใบ 

๒๐ ใบแน่ะ เขาเรียนของเขา เขาใฝ่รู้ของเขา เขาศึกษาของเขา เขามีความรู้ของเขา แต่มีความรู้ของ

เขา เขามีความรู้ของเขา เขามีความช านาญการของเขา เขาเขา้ใจโลกได ้เขามองโลกไดก้วา้งขวาง แต่

มองโลกไดก้วา้งขวาง แต่ไม่มองในใจของตวัละ่ 

ถา้มองหัวใจของตวั เวลาศึกษามาขนาดไหน เวลาเราปฏิบติั เราตอ้งวางส่ิงน้ีไว ้ เราตอ้ง

ท าความเป็นจริงของเราข้ึนมา เราจะไปแยง่ชิงวิง่ราวของใครมาไม่ไดห้รอก ในการประพฤติ

ปฏิบติั ศึกษามาแลว้ศึกษาเพ่ือความรู้ ดูสิ ในปัจจุบนัน้ีเราไปดูงาน เราไปศึกษางานของเขามา ใน

ประเทศใด เราไปดูงานมา ดูงานมาเพ่ือปัญญาของเราไง แต่เราจะมาใชท้ั้งหมดในประเทศของเรา มนั

ใชไ้ม่หมดหรอก เพราะภูมิศาสตร์มนัไม่เหมือนกนั ความเป็นอยูข่องคนไม่เหมือนกนั วฒันธรรม

ประเพณีก็ไม่เหมือนกนั ถา้ไม่เหมือนกนั เราจะท าอยา่งไรให้เราท างานของเราไปได ้

น่ีก็เหมือนกนั เราเกิดมา ผลของวฏัฏะเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ จริตนิสัยของจิตมนัไม่

เหมือนกนั ทั้งๆ ท่ีวา่เราเป็นชาวพทุธ เราเป็นชาวพุทธเหมือนกนั เราเกิดเป็นมนุษยเ์หมือนกนั เห็น

ไหม คนไม่เหมือนคน คนไม่เท่ากนั คนเหมือนกนั แตจ่ริตนิสยัของคนไม่เหมือนกนั ดูเชาวน์ปัญญา
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ของคนไม่เหมือนกนั ศึกษาไดม้ากไดน้อ้ยขนาดไหน เราก็ศึกษามาเป็นความรู้ของเรา เพราะโลก

มนัจะเจริญ เจริญอยา่งน้ี ถา้เรามีการศึกษา เรามีความรู้ของเรา เราจะไม่ให้มีใครหลอกลวงเราได้

ง่ายๆ เพราะเรามีสติมีปัญญาของเรา เรารู้เท่าเขาได ้ แต่รู้เท่าเขาไดถ้า้มีสติ มีสติมีปัญญาของเรา

ภายใน เราจะรู้ดียิง่ไปกวา่นั้น ถา้รู้ดียิ่งไปกวา่นั้น ความรู้ตามความเป็นจริงมนัตอ้งเป็นตามความ

เป็นจริง 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม 

ความสมควรน่ะ ความสมควรแก่ธรรม ถา้ไม่สมควรแก่ธรรม ปฏิบติัมากเกินไป ปฏิบติันอ้ยเกินไป 

ปฏิบติัสมควรแก่ธรรม สมควรแก่ธรรม จิตมนัไม่เป็น จิตเราไม่ไดฝึ้กอบรม เราไม่ไดท้ าตบะ

ธรรม เราไม่ไดบ่้มเพาะใจเรามา 

ถา้บ่มเพาะใจเรามา ดูสิ เวลาคนท่ีเขามีจิตใจเขาดีมาก จิตใจเขามีเมตตา จิตใจเขาเป็น

สาธารณะนะ เขาอยากช่วยเหลือเจือจานไปหมดละ่ แต่สังคมโลกเขามีความคิดอยา่งนั้นบา้งไหม

ละ่ มีแต่คนชิงดีชิงเด่น มีแตค่นเอารัดเอาเปรียบกนั เอารัดเอาเปรียบกนัเพ่ืออะไรละ่ ก็เพ่ือชีวติวา่

เอาตวัรอดๆ แลว้ไม่มีใครเอาตวัรอดไดส้ักคนหน่ึง เพราะมนัอยูใ่ตข้องกิเลสไง มนัอยูใ่ตข้องพญา

มาร พญามารมนัครอบคลมุหัวใจอยูน่ี่ มนัอยูใ่ตกิ้เลสหมดแลว้ เอาตวัรอด รอดท่ีไหนละ่ 

เราขาดตกบกพร่อง ถา้เราหาส่ิงน้ีมาเพ่ือจะเจือจานชีวติ มนัก็แค่ชีวติน้ี เห็นไหม ใน

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราจะเสียสละทรัพยเ์พ่ือรักษาอวยัวะ เราเสียสละ

อวยัวะเพ่ือรักษาชีวติ เราสละชีวติเพ่ือรักษาธรรม สจัธรรมความจริงอนันั้นไง ความจริงท่ีเรา

น่าจะทะนุถนอมบูชาความจริงอนันั้น แต่เราไปเห็นชิงดีชิงเด่นเพ่ือจะเอารัดเอาเปรียบกนั ก็แค่

นั้นเอง แลว้ยิ่งท าข้ึนไป จิตใจมนัยิ่งเศร้าหมอง จิตใจมนัยิ่งออ่นแอไปเร่ือยๆ แลว้ส่ิงน้ี แลว้มนัจะ

เป็นธรรมมาจากไหนละ่ เราจะไม่ฉกชิงวิง่ราวของใคร แต่เราจะท าความจริงของเราข้ึนมา 

เราเกิดมาเป็นมนุษยน์ะ เวลาเกิดมา ดูสิ เกิดมา พอ่แม่เล้ียงดมูา ใครเกิดมาดว้ยบุญกศุล 

เกิดมามีพอ่แม่คอยกล่อมเกล้ียงเล้ียงดูนะ บางคนเกิดมา ดูสิ เดก็ก าพร้าพอ่แม่เขาท้ิง ไปท้ิงท่ี

โรงพยาบาล เด๋ียวน้ีคลอดโรงพยาบาล ท้ิงไวเ้ลย หนีหายไปเลย แลว้ใครดูแลละ่ ส่ิงท่ีโรงพยาบาล
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ดูแลนะ เขาดูแลดีกวา่พอ่แม่ท่ีเอาไปตกทุกขไ์ดย้าก แตด่ว้ยความเหงา ดว้ยหัวใจท่ีมนัวา้เหว ่ ส่ิงท่ี

ด ารงชีวติมนัก็พอมีอยูไ่ด ้ คนก็ช่วยเหลือเจือจานกนัได ้ แต่ความอาลยัอาวรณ์ ความทุกขค์วาม

ยากในหัวใจ ขาดพอ่ขาดแม่ เวลาโตข้ึนมามนัวา้เหว ่ น่ีไง ส่ิงท่ีจริตนิสัยของคน ใจของคนมนั

แตกต่างกนัอยา่งน้ีไง 

ฉะนั้น เราจะประพฤติปฏิบติัของเรา เราจะท าความเป็นจริงของเรา ถา้ท าความเป็นจริง

ของเรา ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ สาธุ ก็ตอ้งศึกษา ศึกษามาแลว้ ศึกษา

มาเพ่ือประพฤติปฏิบติั เราไม่ไดศึ้กษามาเพ่ือเอาเป็นความรู้ของเรา เราไม่ไดศึ้กษาข้ึนมาเพ่ือไป

เสริมกิเลสของเรา โดยธรรมชาติของเรา เรามีอวชิชา เรามีความไม่รู้ในเร่ืองจิตใจของเรา เราไป

ศึกษามาขนาดไหน มนัก็ถือตวัถือตนของมนัเป็นเร่ืองธรรมดาเลยละ่ ถา้เร่ืองธรรมดา มนัถือตวัถือ

ตนของมนั มนัถือวา่เป็นความรู้ของมนั ถา้ความรู้ของมนั ท าไมเราไม่รู้จริงละ่ ถา้ความรู้ของมนั 

ท าไมสงสัยอยูล่ะ่ ถา้ความรู้ของมนั ท าไมท าให้เราเร่าร้อนละ่ 

ศึกษามาแลว้ เราศึกษามาเพ่ือจะปฏิบติั หาความรู้ หาความรู้มาเพ่ือมีสติปัญญาของเรา 

แลว้เวลาปฏิบติัตอ้งปฏิบติัตามความเป็นจริงนะ ให้มนัเป็นจริงข้ึนมา ดูทางโลกเขา คนท่ีเขา

ขยนัหมัน่เพียรของเขาท ามาหากินของเขาดว้ยมีสติปัญญาของเขา ประสบความส าเร็จของเขา 

ในทางโลก ดูสิ เขามีความขยนัหมัน่เพียรของเขา แต่เขาไม่ประสบความส าเร็จของเขา ท าส่ิงใดก็

ขาดตกบกพร่องไปตลอด นัน่มนัเร่ืองจงัหวะและโอกาส มนัเร่ืองอ านาจวาสนาของคน แต่ก็มี

ความขยนัหมัน่เพียรไป มีความขยนัหมัน่เพียร ความผิดพลาดอนันั้นมนัจะเป็นครูสอน 

ความผิดพลาดส่ิงใด เราลม้ลกุคลกุคลานขนาดไหน เราพยายามของเรา คนท่ีประสบ

ความส าเร็จเขาก็ลม้ลกุคลกุคลานมาพอแรงอยูแ่ลว้ เพราะเขาเคยลม้ลกุคลกุคลานมา เขาถึงรู้วา่

ส่ิงใดท าแลว้มนัจะผิดพลาด เพราะความผิดอนันั้นมนัจะฝึกฝนให้จิตใจไดเ้ขม้แขง็ ให้จิตใจมี

สติปัญญา ให้จิตใจมนัมีประสบการณ์ แลว้มนัจะพยายามท าของมนั พยายามท าของเรา ถา้คนมี

วสิัยทศัน์ คนท่ีมีก าลงัใจ เขาท าของเขาไปเร่ือย จะลม้ลกุคลกุคลาน เขาพยายามท าจนประสบ
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ความส าเร็จ พอประสบความส าเร็จข้ึนมาแลว้เชิดชูบูชา ท าไมประสบความส าเร็จ แต่ไม่ได้

ศึกษาหรอกวา่เขาลม้ลกุคลกุคลานมาแค่ไหน เห็นไหม ถา้มนัลม้ลกุคลกุคลาน เราก็ท าของเรา 

แต่บางคนลม้ลกุคลกุคลานแลว้ใจไม่สู้ ใจทอ้ถอยไง แลว้บางคนไม่ท าอยา่งนั้น เท่ียวไป

ลกัไปชิง ไปฉกชิงเขามา คนท่ีทางโลกฉกชิงวิง่ราวเขามา มนัจะไดป้ระโยชน์อะไรข้ึนมา มนัก็

ไดป้ระโยชน์มาเล้ียงชีพ เล้ียงชีพข้ึนมาแลว้ส่ิงท่ีเป็นเวรเป็นกรรมละ่ แลว้จิตใจของเราละ่ มนัจะ

เศร้าหมองขนาดไหน น่ีไง เวลาคนเขาจะฉกชิงวิง่ราวเขาตอ้งแอบท า ตอ้งท าท่ีคนไม่เห็น เพ่ือจะ

เอาตวัรอดใหไ้ด้ๆ  ส่ิงนั้น เห็นไหม น่ีไง ยอ่งเบา คนยอ่งเบา เขาแอบ เขาลกั เขาขโมยท าของเขา 

แลว้หาส่ิงนั้นมา เวลาต ารวจจบัได ้จบัไดก้็ตอ้งลงโทษตามนั้นๆ 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราจะประพฤติปฏิบติั เราไม่ไปยอ่งเบาธรรมของใครมา ศึกษาธรรม

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา เราศึกษามา ศึกษามาเป็นภาคปริยติั ศึกษามาเพ่ือปฏิบติั 

ไม่ไดศึ้กษามาเป็นของเรา เราไปฉกชิงให้เป็นของเรา มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก นัน่เป็นโลกีย

ปัญญา ปัญญาการศึกษาอยา่งน้ีศึกษามาเพ่ือให้เรามีสติมีปัญญาของเรา ศึกษามาเพ่ือปฏิบติั ถา้

ศึกษามาเพ่ือปฏิบติั มนัวางได ้

แลว้ปฏิบติั เวลาปฏิบติัก็ลม้ลกุคลกุคลาน เวลาศึกษาข้ึนมา เวลาศึกษาก็วา่ยากแลว้ เวลา

จะสอบ เวลาจะผา่นข้ึนไปไดแ้ต่ละวิชา เราตอ้งศึกษา เราตอ้งท าวจิยัของเรา เราตอ้งเรียงความเพ่ือ

ผา่นให้ไดค้ะแนนให้ได ้ ศึกษามาเพ่ือเอาความรู้ ศึกษามาไม่ไดไ้ปเอากระดาษ ศึกษามาเพ่ือ

ความรู้ มนัก็ยากพอแรงอยูแ่ลว้ ศึกษามา ยิ่งศึกษาเขา้ไปยิ่งซาบซ้ึง เพราะการศึกษาอนันั้น เพราะ

การศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ศึกษาข้ึนมาแลว้มนัจะเห็นคุณค่า คุณคา่

ของธรรม 

ถา้คุณค่าของโลกละ่ เราศึกษามา เราก็ใชชี้วติของเราไปทางโลก เราท ามาหากินของเรา 

นัน่เป็นทางโลก แลว้ทางธรรมให้เทียบค่า ส่ิงนั้นตอ้งมีหนา้ท่ีการงานไหม มี มีไวท้ าไม มีไวเ้ล้ียง

ชีพ แลว้เล้ียงชีพไวท้ าอะไรต่อ เล้ียงชีพไวอ้มทุกขใ์ช่ไหม เล้ียงชีพเอาไวเ้หยียบย  ่าหัวใจตวัเองใช่

ไหม เล้ียงชีพไวใ้ห้ทรัพยส์มบติัน้ีมนัมาข่ีคอใช่ไหม ให้เป็นทาสมนั เป็นข้ีขา้มนัใช่ไหม 
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ถา้เรามีธรรมข้ึนมา เราก็เล้ียงชีพ เราก็มีหนา้ท่ีการงานของเรา แต่เราก็ฝึกหดัของเรา 

ประพฤติปฏิบติัของเรา เราก็ท าความจริงของเรา ถา้ปฏิบติัข้ึนมา มนัไม่เหมือนกบัการเล้ียงชีพแลว้

ละ่ การเล้ียงชีพ จะท าส่ิงใด จะท าอยา่งไร ทางโลกเขาช่วยเหลือเจือจานกนั เราจา้งวานใครท าก็

ได ้ แต่เวลาเราจะเอาความจริงของเราข้ึนมา ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาวา่สัจ

ธรรมๆ คุณงามความดีมนัประเสริฐนกัๆ คนเราเวลาทุกขเ์วลายากข้ึนมา เราก็เคยเป็นแบบนั้น 

เวลาส่ิงใดท่ีมนัพลั้งเผลอไป มนัไปยึดมัน่ส่ิงใด มนัก็มีความทุกขค์วามยากในหัวใจ ยิ่งความทุกข์

ความยาก ถา้มนัแผดเผาข้ึนมาแลว้มนัปล่อยวางไม่ได ้มนัยิ่งมีโทสะ โมหะ มนัยิ่งเกิดข้ึน มนัยิ่งมี

ความทุกขม์ากข้ึนไปใหญ ่

เวลาศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ ส่ิงใดเกิดข้ึนมามนัก็ตั้งอยู ่

แลว้ก็ดบัไปเป็นธรรมดา เพราะเราไปขดุคุย้มนั เพราะเราไปยึดมัน่ ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ศึกษามาแลว้อยา่งน้ีมนัปล้ืมใจ ศึกษาแลว้มนัเขา้ใจ ศึกษาแลว้ชีวติน้ีมีเขม็

ทิศชีวติ มนัจะมีทางออก มนัจะมีจุดมุ่งหมายของมนั ท าของมนัได ้

ทีน้ีเราจะปฏิบติัธรรมละ่ เราปฏิบติัธรรมความเป็นจริง ส่ิงท่ีเราศึกษามา ศึกษาเป็นปริยติั 

ศึกษามาเป็นสุตมยปัญญา ศึกษามา ศึกษาถกูตอ้งแลว้ล่ะ แต่เวลาปฏิบติัข้ึนมามนัจะไปฉกชิงวิง่ราว 

จะไปเอาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นของเราไม่ได ้ยิ่งศึกษา ศึกษาแลว้เราจะปฏิบติั 

เราก็ตอ้งหาครูบาอาจารยข์องเรา ถา้ครูบาอาจารยข์องเราท่านปฏิบติัของท่านมา ท่านก็ประสบ

ความส าเร็จของท่านมา เทศนาวา่การข้ึนมาก็พิมพม์าเป็นต ารับต าราข้ึนมา เราก็ศึกษาของเรามา

เหมือนกนั ถา้ศึกษามา น่ีประสบการณ์ตรง 

ถา้ประสบการณ์ตรง เวลาเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ภาคปริยติั

ศึกษามาแลว้เขาท าวจิยักนั เขาท าเพ่ือเป็นต ารับต ารากนั เวลาศึกษาประวติัครูบาอาจารยข์องเรา 

ท่านปฏิบติัมาตามความเป็นจริงของท่าน ประสบการณ์จริงของท่าน แลว้เราศึกษาแลว้เราจะท าอยา่ง

นั้นไดไ้หม น่ีไง ความเขม้แขง็ ความออ่นแอของใจ ถา้จริตนิสัยตรงกบัครูบาอาจารยอ์งคใ์ด พอไป

ศึกษาต าราของท่าน อนันั้นมนัซาบซ้ึงใจมาก อยา่งน้ีเราท าได ้ แต่ถา้จิตใจของเรา จริตนิสัยไม่
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ตรงกนั ศึกษาแลว้เราท าอยา่งน้ีไม่ได ้เราท าอยา่งน้ีแลว้ไม่ถนดั เราท าอยา่งน้ีแลว้เราไปไม่ได ้น้ีเรา

ก็แสวงหาของเรา 

น่ีศึกษามาเพ่ือปฏิบติัเหมือนกนั ศึกษามาเพ่ือปฏิบติั ถา้ปฏิบติัข้ึนมาเป็นความจริง ยอ่ง

เบาธรรมไง เราไม่ไปยอ่งเบาหยิบของใครมา การยอ่งเบามนัก็ฉกชิงวิง่ราวมา เวลายอ่งเบาข้ึนมา 

เราท าไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นแลว้ก็จะเอามาเป็นของเรา ธรรมะเป็นนามธรรมๆ เราอา้งธรรมะ 

อา้งเป็นนามธรรม นามธรรมก็ตีหนา้เศร้าเลา่เร่ืองเทจ็ แลว้ก็วา่ไปให้คนเขาศรัทธามีความเช่ือ 

เป็นอยา่งนั้นหรือ เราจะเอาอยา่งนั้นหรือ 

เราไม่ตอ้งการอยา่งนั้น เราตอ้งการความจริง เราไม่ไปฉกชิงวิง่ราวของใครมา เราจะท า

ตามความเป็นจริงของเราข้ึนมา ถา้เราไม่ยอ่งเบา ไม่ยอ่งเบาธรรมะของใครมา ถา้ไม่ยอ่งเบา 

กิเลสมนัเป็นแบบนั้น เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาก็อยากท า ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้มาดว้ยปัญญา ศึกษาแลว้เห็นคุณค่ามาก ศึกษาแลว้ เราเกิดมา เรามีอ  านาจ

วาสนา เราไดศึ้กษา เราไดฟั้งเทศนค์รูบาอาจารยข์องเรา ให้เป็นเขม็มุ่งกบัชีวติของเรา ถา้มนัไม่มี

ความเช่ือไม่มีความศรัทธา จะไปท าส่ิงน้ีให้เสียเวลาท าไม คนเกิดมาก็ตอ้งมีหนา้ท่ีการงาน คน

เกิดมาก็ตอ้งประสบความส าเร็จในชีวติ คนเกิดมาก็ตอ้งใหส้งัคมยอมรับ มนักคิ็ดกนัอยา่งนั้น มนั

ก็เป็นความจริงอยา่งนั้นจริงๆ ถา้ความจริงอยา่งนั้นนะ 

แต่เรามีสติปัญญามากกวา่นั้น มีสติปัญญามากกวา่นั้นวา่ ส่ิงนั้นคนท าไดอ้ยา่งนั้นเป็น

ลา้นๆๆ คน แต่คนท่ีจะประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงมนัจะมีสกัก่ีคน แลว้คนท่ีปฏิบติัตามได้

จริงข้ึนมา มนัยิ่งเอาหัวใจน้ีรอดพน้ไป มนักรองมาไดส้ักก่ีคน ถา้มนัไดก่ี้คน ดสิู แมแ้ต่ประกอบ

สัมมาอาชีวะทางโลกท่ีวา่ยากแลว้ แต่ก็ยงัมีคนประสบความส าเร็จ มีคนประสบความส าเร็จมา 

เพราะในเม่ือมีมนุษยย์งัตอ้งมีธุรกิจการคา้ มนัตอ้งมีการส่ือสาร ธุรกิจการคา้มนัตอ้งมีก าไร

ขาดทุนแน่นอน มนัมีของมนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 

คนท่ีสร้างบุญกุศลมา สร้างอ านาจวาสนามา เขาก็มาท าหนา้ท่ีการงานของเขาประสบ

ความส าเร็จของเขา แลว้คนท่ีจิตใจเป็นธรรมเขาก็เป็นผูน้ า เขาก็เจือจานกบัสงัคม สังคมก็ได้
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พ่ึงพาอาศยัเขา คนท่ีออกมาเห็นแก่ตวั หาส่ิงใดมาก็เป็นสมบติัของตวั แลว้ก็ตระหน่ีถ่ีเหนียวหวง

ไวค้นเดียว เวลาตายไป เกิดมาเป็นสุนขัมาเฝ้าสมบติัตวัยงัมีในพระไตรปิฎก ทั้งๆ ท่ีสมบติัหามา 

แลว้ตวัเองตายไปแลว้มาเกิดเป็นสุนขักลบัมาเฝ้า น่ีไง คิดวา่เป็นของตวัๆ น่ีผูน้ าท่ีขาดสติ ไม่มี

ปัญญา มนัจะไม่ไดป้ระโยชน์กบัจิตดวงนั้น 

แต่เรา เราเห็นเขาท ากนั แลว้เรามีสติปัญญา เราอยากจะประพฤติปฏิบติั เราจะเอาคุณงาม

ความดีของเรา เอาความจริงของเรานะ ให้มนัเป็นความจริงข้ึนมา ถา้ความจริงข้ึนมา เราไม่ไดคิ้ด

อยา่งนั้น แต่กิเลส กิเลสคือจิตใตส้ านึกมนัจะไปยอ่งเบาเอาของครูบาอาจารยม์า มนัจะไปยอ่งเบา

เอาธรรมะของใครมา ยอ่งเบามา ยอ่งเบามามนัก็ไม่ไดธ้รรมจริงน่ะสิ เพราะมนัไปยอ่งเบามา เห็น

ไหม 

เวลาเราปฏิบติัตามความเป็นจริง เวลาครูบาอาจารยข์องเรานะ หลวงตาท่านอยูก่บัหลวงปู่

มัน่ เวลาท่านลาหลวงปู่มัน่ออกไปวเิวกกลบัมา มนัไปสมบุกสมบนัมา เวลากลบัมากราบท่านน่ะ 

“หา! ท าไมถึงขนาดน้ีละ่” เป็นดีซ่านมา เวลาท่านบอก “เออ!” เวลาพอพดูไปแลว้กลวัหลวงตา

ท่านจิตใจจะทอ้แทไ้ง พอพลิกกลบั “เออ! นกัรบเวย้ ตอ้งท าอยา่งน้ีแหละ น่ีบุรุษอาชาไนย 

นกัรบก็ตอ้งรบความจริง” เห็นไหม ครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัมาท่านทุ่มเทมาขนาดไหน 

พอการทุ่มเทมา ผูท่ี้เดินตามแนวทางข้ึนมามนัจะตอ้งทุ่มเท ทุ่มเทตามความเป็นจริง ผูท่ี้ปฏิบติัได้

ง่ายรู้ง่ายกจ็ริง ก็มีจริง ถา้มีจริง เขาก็ตอ้งมีความมุมานะ มีความเป็นจริงของเขาในหัวใจ 

เวลาเกิดมรรคญาณ เวลาจะเกิดธรรมจกัร เวลาจกัรมนัเกิดข้ึน เห็นไหม งานชอบ เพียรชอบ 

สติชอบ สมาธิชอบ ความชอบธรรมท่ีมนัเกิดข้ึน ถา้ความชอบธรรมท่ีมนัเกิดข้ึน จิตใจท่ีมนัมรรค 

๘ แลว้มนัฝึกฝนกนัมาจนมนักลมเกลียวกนั มนักลมเกลียว มนัสามคัคีกนั มนัรักกนั มนัไปใน

แนวทางเดียวกนั เราตอ้งฝึกฝนขนาดไหน ถา้ฝึกฝนขนาดไหน แมแ้ต่ขิปปาภิญญาจะปฏิบติัง่ายรู้

ง่าย มนัก็ตอ้งเป็นอยา่งน้ีเหมือนกนั มรรคมีหน่ึงเดียว อริยสัจมีหน่ึงเดียว มนัก็ตอ้งเป็นอยา่งน้ี

เหมือนกนั ถา้มนัเป็นอยา่งน้ี เวลาคุยกนั เวลา ธมฺมสากจฺฉาฯ มนัถึงเขา้ใจกนัไดไ้ง น่ีไง ปฏิบติั

ธรรมสมควรแก่ธรรม เป็นสัจธรรม ไม่ไดไ้ปยอ่งเบาของใครมา 
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ถา้ไปยอ่งเบาของใครมา ถา้ไปย่องเบา ไปฉกฉวยของใครมา จะบอกวา่สัจธรรมเป็นแบบ

น้ี แต่เวลาบอกข้ึนมา มรรคเทียบเคียงไปเหมือนกบัเป็นเหมือนรากมะพร้าว เป็นเหมือนนู่น

เหมือนน่ี เป็นเหมือนวตัถหุมดเลย ไม่ไดเ้ป็นเหมือนมรรค ไม่ไดเ้ป็นเหมือนนามธรรม ไม่ไดเ้ป็น

เหมือนความจริงท่ีเกิดข้ึนกบัใจ น่ีไง ถึงบอกวา่พวกยอ่งเบามามนัจะไม่มีเหตุมีผล แลว้ถา้ไม่มีเหตุ

มีผล จะชกัน าคนไปทางเสียหาย ชกัน าไปทางเสียหายวา่ ไม่ตอ้งท ารุนแรงขนาดนั้น เราไม่ตอ้ง

ท าขนาดนั้น 

ถา้ไม่ตอ้งท าแบบขนาดนั้น ไม่ตอ้งท าให้เขา้สู่มชัฌิมาปฏิปทา ไม่ท าให้เขา้สู่สจัจะความ

จริง มนัจะเป็นปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมไหมละ่ มนัไม่ปฏิบติัสมควรแก่ธรรม เพราะครูบา

อาจารยอ์ยา่งนั้นท่ีเป็นหัวหนา้ท่ีสั่งสอนแบบนั้น แสดงวา่ไดย้อ่งเบาธรรมะของครูบาอาจารยม์า 

ไดย้อ่งเบา ไดฉ้กชิงวิง่ราวธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา ธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ ปริยติัให้มีการศึกษา เพ่ือปฏิบติัมาคน้ควา้หาความจริงในใจของบุคคลคนนั้น 

ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ปริยติัเขาให้ศึกษามา ศึกษามาเพ่ือปฏิบติั ถา้ปฏิบติัแลว้ ปฏิบติั

อยา่งใด มีเหตุมีผลอยา่งใด 

ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลคือความปกติของใจ แลว้ถา้ใจไม่ปกติละ่ เวลาจิตใจท่ีมนัฟุ้งซ่าน 

จิตใจท่ีมนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากครอบมนั ศีลเป็นปกติของใจหรือเปลา่ ใจปกติไหม

ละ่ แลว้เวลาเราไม่ปกติ เราก็ข่มมนัไวใ้ช่ไหม พอข่มไวก้็มีศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ใช่ไหม 

นัน่มนัคือขอ้ห้าม ขอ้ห้ามไว ้เห็นไหม 

เราจะท าส่ิงใดก็แลว้แต่ วา่คนนั้นเป็นคนดีๆ จะดีขนาดไหนเขาวดักนัดว้ยศีลธรรมน้ี 

คนดี ทุกคนก็วา่ตวัเองดีหมด ในเม่ือมีทิฏฐิมานะ ในลทัธิศาสนาอ่ืนเขาบอกวา่การฆ่าท่ีเป็น

อาหารไม่เป็นบาป การฆ่าท่ีเป็นอาหารน่ะ สัตวใ์ดท่ีเป็นอาหาร การฆา่นั้นไม่บาป อยา่งน้ีเป็น

ธรรมไหม 

น่ีไง ในเม่ือความดีงาม ดีงามของใคร ถา้ดีงามของพระพทุธศาสนา ศีล ๕ แมแ้ตก่าร

กระทบกระทัง่กนัน้ีคือการเบียดเบียนแลว้นะ ปาณาติปาตา ไม่กระทบกระทัง่ ไม่เบียดเบียนกนั ไม่
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ท าร้ายกนั ทีน้ีคนเรามนัอยูด่ว้ยกนั กิเลสมนัท่วมหัว มนัก็ทนไม่ไดใ้ช่ไหม เกิดมามีปากมาก็

เหมือนมีขวานมาคนละเลม่ ถากกนัถางกนัดว้ยปาก น่ีไง กระทบกระเทือนกนั ปาณาติปาตา การ

เบียดเบียนกนั ตอ้งการท าร้ายสตัวใ์หต้กลว่งถึงเป็นการฆา่สตัว ์ น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ

เจา้วางไวอ้ยา่งน้ีเลย เพราะวา่ทุกดวงใจเกลียดความทุกข ์ ปรารถนาความสุข อยากไดค้วามจริง

ข้ึนมา แต่เพราะกิเลสมนัเตม็หัวใจไง เพราะกิเลสมนัเตม็หัวใจ เพราะพญามารมนัขบัไสมา เราถึง

เวยีนวา่ยตายเกิดมา พอเวยีนวา่ยตายเกิดมา ไดส้ร้างคุณงามความดีมา ถึงไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์ถึงไดม้า

ศึกษาในพระพทุธศาสนา เกิดเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศาสนา แลว้ใฝ่ใจออกประพฤติปฏิบติั ถา้

ออกประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เรามีอ  านาจวาสนา 

โลกเขาแสวงหาทรัพยส์มบติัมาเพ่ือสถานะทางสงัคมของเขา เพ่ือการยอมรับของสังคม 

เราก็มี เราก็ท าได ้ เราก็มีสองมือสองเทา้เหมือนกนั ท าไมเราท าไม่ได ้ เราก็ท าได ้ แต่เราเสียสละ 

เราเสียสละ เราวางไว ้แลว้เราจะเอาความจริงในใจของเรา เราคิด เราอยากไดอ้ริยทรัพย ์ทรัพยท่ี์

เหนือกวา่เขา ถา้ทรัพยท่ี์เหนือกวา่เขาแลว้ ท าไมมายอ่งเบาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้ละ่ 

แมแ้ต่ทางโลกนะ ไปยอ่งเบา ไปฉกชิงวิง่ราวมา ผิดกฎหมายทั้งนั้น ถา้ผิดกฎหมาย ถา้

เขาจบัไดต้อ้งลงโทษปรับโทษตามท่ีตวัเองท าทั้งนั้น แต่เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลากิเลส

ของเรามนัไปยอ่งเบา มนัไปฉกชิงวิง่ราวธรรมของครูบาอาจารย ์ ธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้มา มาเคลมวา่เป็นของตวั ท าไมมนัไม่มีสติ ท าไมไม่เป็นสุภาพบุรุษ ท าไมไม่

ยอมรับความจริง เพราะไม่ยอมรับความจริงถึงบอกวา่ “ท าไมจะตอ้งปฏิบติัให้มนัรุนแรงขนาดนั้น 

ท าไมจะตอ้งปฏิบติัให้มนัทุกขย์ากขนาดน้ี ไม่ตอ้งท าอยา่งนั้นก็ได ้ อยูก่นัเฉยๆ น่ีแหละ มี

สติปัญญารู้เท่า รู้ตวัทัว่พร้อมก็จบแลว้ น่ีก็คือธรรมะไง เพราะมนัไม่มีความทุกขไ์ง” 

ไม่มีความทุกข ์ขอนไมม้นัก็ไม่มีความทุกข ์แร่ธาตุมนัก็ไม่มีความทุกข ์แร่ธาตุมนัมีความ

ทุกขจ์ากไหน มนัไม่มีจิตวญิญาณ มนัจะมีความทุกขม์าอยา่งไร มนัก็อยูข่องมนัโดยปกตินัน่น่ะ 

แลว้เราเกิดมามีชีวติ เราเกิดมามีธาตรูุ้ ภวาสวะ มีภพ มีชาติ มีปฏิสนธิจิต มนัถึงไดก้ าเนิด ๔ แลว้
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ก าเนิดมา ไอต้วัน้ี ตวัจิตท่ีมนัเวยีนวา่ยตายเกิด แลว้พอเวยีนวา่ยตายเกิด เกิดมาในวฏัฏะ เกิดมา

เป็นมนุษยอ์ยูน่ี่ แลว้มีสติมีปัญญาอยา่งน้ี แลว้ท าให้จิตใจของเรา ธาตุรู้ๆ ให้มนัเป็นแร่ธาตุสสาร

ใช่ไหม ธาตุรู้เป็นธาตุท่ีมีชีวติไง ปฏิสนธิจิตมนัมีคุณค่าท่ีน่ีไง น่ีไง ส่ิงท่ีสัมผสัธรรมได้ๆ  ตรงน้ี

สัมผสัธรรมได ้

ถา้มนัสัมผสัธรรมไม่ได ้ สัมผสัไม่ไดเ้พราะอะไร สมัผสัไม่ไดเ้พราะมนัไปยอ่งเบามา 

เพราะยอ่งเบามามนัถึงไม่มีเหตุมีผลไง ถา้ไม่มีเหตุผล เราก็ท าของเรา เราเคลมของเราอยา่งน้ี เค

ลมอยา่งน้ีแลว้ก็วา่เป็นอยา่งน้ี มนัยอ่งเบาธรรมของใครมาละ่ ถา้ไปยอ่งเบาธรรมของครูบาอาจารย์

องคใ์ดมาก็อา้งอิงอยา่งนั้น ท าแบบนั้น ท าอยา่งนั้น เทียบเคียงอยา่งนั้น แลว้เป็นจริงไหม ไม่มี

ความจริงในหัวใจเลย เพราะบอกวธีิการไม่ได ้ ถึงไดบ้อกวา่ ท าไมตอ้งท าแบบนั้น ไม่ตอ้งท า

แบบนั้นก็ได ้ ท าแบบท่ีเราพอใจ ท าแบบท่ีเรานุ่มนวลออ่นหวานกบักิเลส นุ่มนวลอ่อนหวานกบั

มนัน่ะ จะอยูด่ว้ยกนัไง 

กิเลสในใจของเรา เราศึกษาธรรมมา เราปฏิบติัธรรมมา แลว้บอกวา่กิเลสกบัเราอยูด่ว้ยกนั 

เราจบัมือกนั เราออมชอมต่อกนั เราสามคัคีกนั แลว้ก็ไปยอ่งเบาธรรมของครูบาอาจารยม์าอา้งอิง 

แลว้ก็บอกวา่ส่ิงน้ีเป็นธรรม แลว้ผูน้ าก็สั่งสอนกนัไปแบบนั้น แลว้คนก็เช่ือนะ เพราะอะไร 

เพราะวา่พอปฏิบติัแลว้เป็นอยา่งนั้นๆ เป็น ดูสิ เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้

ดว้ยปัญญา การศึกษาท าให้คนฉลาด การศึกษาท าให้ประเทศชาติเจริญ เจริญดว้ยวตัถไุง แต่มนัตอ้งมี

ศีลธรรมก ากบั เห็นไหม พอเราศึกษา เราไปศึกษามาเรายงัซาบซ้ึงขนาดน้ี ศึกษาพระไตรปิฎก ดูสิ 

อา่นพทุธประวติั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ทุ่มเทขนาดไหน ท่านท าของท่านมาอยา่งไหน 

ท่านมีเมตตา เมตตาท่ีจะร้ือสัตวข์นสัตว ์ท่านทุ่มเทมา ถา้ไม่ทุ่มเทมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ 

อสงไขย ท่านทุ่มเทมาขนาดไหน แลว้เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ไม่ตอ้งการส่ิงตอบสนองจาก

ใครอีกเลย เพราะมนัอ่ิมเตม็ในหัวใจแลว้ 

แลว้เราเกิดมา เราก็เวยีนวา่ยตายเกิดเหมือนกนั จิตของเรา กบัจิตขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ท่านปรารถนามาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
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พทุธเจา้ เราก็ปรารถนาคุณงามความดี เรามีเป้าหมายของคุณงามความดี เรากไ็ดส้ร้างคุณงามความดี 

อยูข่า้งดี อยูข่า้งดีคือปรารถนาดีไวก่้อน อยูก่บัคุณงามความดี เพ่ือให้เกิดมาแลว้ไม่ทุกขย์าก

จนเกินไปนกั เพ่ือให้เกิดมาแลว้ ดูสิ เราเกิดมาสมประกอบน่ีก็บุญกุศลแลว้ แลว้เกิดมายงัมีสติมี

ปัญญาไดข้นาดน้ี ส่ิงน้ีจิตไม่เหมือนกนั ไม่เหมือนกนัข้ึนมา เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เรา

ถึงมีเชาวน์ปัญญาจะเลือกไง เลือกวา่เราจะปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เราจะท าความจริงไหม 

หรือวา่มีครูบาอาจารยท่์านไปยอ่งเบาธรรมของใครมาก็แลว้แต่ ก็บอกวา่ท าไมตอ้งท าอยา่งนั้น 

ท าแบบรวบรัด ท าแบบเราพอใจ มนัก็เป็นเร่ืองโลกๆ โลกียปัญญา ปัญญาของโลก ปัญญาของโลก 

แต่เพราะคนมีวสิัยทศัน์ คนมีอ านาจวาสนาแค่นั้น แค่นั้นก็เขา้ใจวา่ส่ิงนั้นเป็นธรรม 

แต่เพราะหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านท าจริงของท่าน ท่านปฏิบติัของท่านมานะ ท่าน

จะเอาความมุ่งมัน่ยิ่งกวา่นั้น ถา้เอาความมุ่งมัน่ยิ่งกวา่นั้น ท่านศึกษา ศึกษาแลว้เทียบเคียงธรรม

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แลว้ปฏิบติั เพราะไม่มีครูบาอาจารยท่ี์รู้จริงสัง่สอนได ้ สั่ง

สอนข้ึนมา ดูสิ เวลาหลวงปู่มัน่ท่านปฏิบติัของท่านมา ทั้งๆ ท่ีหลวงปู่เสาร์ท่านเป็นอาจารยน์ะ 

เวลาจิตใจข้ึนมา มีอปุสรรคข้ึนมา ไปถามหลวงปู่เสาร์ “จิตเป็นอยา่งน้ีแกอ้ยา่งไร” 

“โอ!้ ผมก็ไม่เคยเป็นอยา่งนั้น ถา้ท่านมีอ านาจวาสนามากขนาดนั้น ท่านก็ตอ้งแกใ้จของ

ท่านเอง” 

เห็นไหม หลวงปู่มัน่เวลาท่านปฏิบติัไปแลว้ท่านมีอปุสรรคในหัวใจ ท่านไปถามหลวงปู่

เสาร์ หลวงปู่เสาร์ท่านบอกวา่เราก็มีปัญญาไดข้นาดนั้น เพราะอะไร เพราะหลวงปู่เสาร์ท่านก็

ปฏิบติัอยู ่ เพราะท่านเป็นอาจารย ์ ท่านไปเอาหลวงปู่มัน่ออกมาบวชเอง พอบวชเองข้ึนมา เร่ือง

สมาธิ เร่ืองความมัน่คงในใจก็ท าไดแ้หละ แต่เวลาจิตมนัออกไปรับรู้ท่ีมหัศจรรย ์ ท่ีมนัแปลก

ประหลาด น่ีไง แปลกประหลาดขนาดไหนมนัก็ดว้ยอ านาจวาสนา ถา้จิตคึกจิตคะนอง เวลาจิต

สงบแลว้มนัจะไปรู้เห็นต่างๆ แลว้แกอ้ยา่งไรละ่ แลว้จะแกอ้ยา่งไร 

การแก ้ ครูบาอาจารยท่์านสมบุกสมบนัมาอยา่งน้ี ท่านมีประสบการณ์อยา่งน้ี เวลาเรารู้ 

เราจะไม่ไปยอ่งเบาธรรมของใครมา แลว้ถา้มนัยอ่งเบาธรรมของใครมานะ ดูสิ พระพทุธศาสนา 
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พทุธศาสน์ พระพทุธศาสนาเป็นสัจจะเป็นความจริง ถา้ปฏิบติัข้ึนมา ศีล สมาธิ ปัญญา แต่ถา้มนั

ไม่มีครูบาอาจารยท่ี์เป็นหลกัเป็นชยัก็เป็นเร่ืองไสยศาสตร์ เร่ืองทางโลก พอปฏิบติัไปจะรู้วาระจิต

อยา่งนั้น จะรู้อดีตชาติอยา่งนั้น รู้ไปท าไม รู้ไปท าไม 

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่านบุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ ท่านศึกษา

มา ท่านไม่ติดของท่าน แลว้ท่านเขา้ไปถึงอาสวกัขยญาณ ท าลายอวชิชาไปแลว้ ส่ิงน้ีท่านรู้ของ

ท่านเพราะท่านอนาคตงัสญาณ รู้หมด แมแ้ต่ในวฏัฏะ รู้กวา้งเพราะอะไร เพราะท่านสร้างอ านาจวาสนา

มามาก เพราะท่านเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ผูท่ี้มีอ  านาจวาสนารองลงมาก็พระโมค

คลัลานะเป็นเอตทคัคะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผูต้ ั้งให้วา่น่ีผูมี้ฤทธ์ิ ผูท่ี้รู้วาระจิตน่ี

พระอนุรุทธะ ท าไมองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้วดัได ้ รู้ขอบเขตของใจของพระอนุรุทธะวา่

รู้ไดแ้ค่ไหนถึงไดต้ั้งข้ึนมา ท าไมรู้ไดถึ้งฤทธ์ิเดชของพระโมคคลัลานะ ท าไมรู้ไดถึ้งสติปัญญาของ

พระสารีบุตรเป็นเสนาบดีแห่งธรรม ท าไมรู้ไดล้ะ่ แสดงวา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตอ้งมี

ปัญญามากกวา่ ถา้มากกวา่ถึงแตง่ตั้ง แต่งตั้งแลว้มนัรู้ได ้ รู้ไดเ้พราะอะไร รู้ไดเ้พราะอ านาจวาสนา

ท่ีสร้างสมมาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง พระโมคคลัลานะ พระสารีบุตร เพราะตั้ง

สัจอธิษฐานตอ้งการเป็นอคัรสาวก ถึงไดส้ร้างสมบุญญาธิการมาอยา่งนั้น 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาพระโมคคลัลานะ พระสารีบุตรจะมาบวช 

“น่ีไง อคัรสาวกเบ้ืองซ้ายเบ้ืองขวาของเรามาแลว้” แลว้เทศนาวา่การจนเป็นพระอรหันตท์ั้งคู ่

แลว้ตั้งข้ึนมาให้เป็นอคัรสาวกเบ้ืองซ้ายเบ้ืองขวา ตั้งข้ึนมาเพราะอะไร เพราะเขาสร้างสมบุญญาธิ

การของเขามา 

น่ีไง ส่ิงท่ีโลกรู้ ท่ีวา่เราจะรู้ๆ ส่ิงท่ีรู้ รู้เพราะอะไรละ่ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ

เจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เทศนาวา่การสอนพระโมคคลัลานะ พระ

สารีบุตรจนเป็นพระอรหันต ์ความเป็นพระอรหันตอ์นันั้นส าคญัท่ีสุด ส าคญัตรงไหน ส าคญัท่ีจิตท่ี

มนัเป็นธรรม จิตท่ีเป็นธรรมท่ีไม่มีกิเลส พอรู้ส่ิงใดข้ึนมามนัก็เป็นความจริง เพราะมนัไม่มีกิเลส

คอยยคุอยแหยใ่ช่ไหม ถา้ไม่มีกิเลสคอยยคุอยแหยข้ึ่นมา ไม่มีกิเลสคอยล าเอียง น่ีมนัเป็นจริง เป็น
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จริงเพราะมีวาสนา เวลามนัรู้วาระจิต มีฤทธ์ิมีเดช ฤทธ์ิเดชนั้นมนัเกิดมาจากคุณธรรมในใจ มนัก็

เป็นธรรม แต่พวกเราพวกท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้สติปัญญา อ านาจวาสนาเราไม่เขม้แขง็ เรา

ไปศึกษาเร่ืองน้ีแลว้เราอยากไดอ้ยากเป็น เราอยากไดอ้ยากมีของเขา เราอยากไดอ้ยากมี พอท าไป

แลว้มนัก็เป็นอภิญญา อภิญญาเป็นเร่ืองโลก เทวทตัก็ท าได ้ เทวทตัเหาะเหินเดินฟ้าได ้ เทวทตั

ก าหนดจิตของอชาตศตัรู แลว้แปลงเป็นงูไปพนับนศีรษะของอชาตศตัรู “อยา่กลวัไป เราคือ

เทวทตั อยา่กลวัไป” 

อชาตศตัรูมีงูมาพนับนศีรษะก็กลวั “ไม่ตอ้งกลวั น่ีเทวทตั ไม่ตอ้งกลวั” แสดงฤทธ์ิแสดงเดช

ไง แสดงฤทธ์ิเดชแลว้ สุดทา้ยเพราะมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากไดท้ าขนาดนั้น พยายามจะปลงพระ

ชนมอ์งคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ เอาขนาดนั้นเชียวหรือ น่ีไง ถา้มนัออกรู้อยา่งนั้นแลว้ได้

ประโยชน์อะไร 

แต่ถา้จิตท่ีเป็นธรรม ดูสิ ถา้รู้อยา่งนั้นไม่เป็นประโยชน์ ท าไมองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้ตั้งพระโมคคลัลานะเป็นอคัรสาวกเบ้ืองซา้ยท่ีมีฤทธ์ิท่ีสุด ฤทธ์ิอยา่งนั้นเวลาเลง็ญาณ 

เวลาจะไปร้ือสัตวข์นสัตว ์ ถา้คนไหนท่ีทิฏฐิมานะสูงนกัก็ให้พระโมคคลัลานะไปทรมาน ไป

ทรมานโดยฤทธ์ิไง เพราะมีฤทธ์ิทรมาน ทรมานจนจากคนท่ีเป็นมิจฉาทิฏฐิให้กลบัมาเป็น

สัมมาทิฏฐิ จากสัมมาทิฏฐิข้ึนมาให้เจริญรุ่งเรืองข้ึนมาในศาสนา เจริญรุ่งเรืองข้ึนมา น่ีไง การแก้

จิตๆ เพราะคนมีคุณธรรมมนัถึงเป็นธรรมไง 

แต่ถา้เราไม่มี แลว้เราจะเอาความรู้อยา่งนั้น แมแ้ตส่ัจจะความจริงก็ไปยอ่งเบาฉกชิง

วิง่ราวของคนอ่ืนมา แลว้ก็เอาสถานะนั้นมาอา้งมาอิง แต่ถา้มีครูบาอาจารยน์ะ เราไม่ตอ้งไปยุง่กบั

ใครทั้งส้ิน ส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุดคือหัวใจของเรา เพราะหัวใจของเราปฏิสนธิในไข่ ในครรภ ์ในน ้าคร า 

ในโอปปาติกะ มนัถึงเป็นส่ิงท่ีมีชีวติมานัง่อยูน่ี่ ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดคือหัวใจของเรา ถา้หัวใจของเรา 

เราพยายามท าความสงบของใจเราเขา้มา ถา้ใจเราสงบเขา้มานะ มนัจะรู้จะเห็นแบบท่ีหลวงปู่มัน่

ท่านรู้ท่านเห็นของท่าน แตห่ลวงปู่เสาร์ท่านแกไ้ม่ได ้ แกไ้ม่ได ้ หลวงปู่มัน่ท่านก็ตอ้งเทียบเคียง
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ของท่านเพราะท่านสร้างอ านาจวาสนาของท่านมา เทียบเคียงกบัพระไตรปิฎก เทียบเคียงกบัครู

บาอาจารย ์แลว้พยายามรักษาใจของตวัให้สงบระงบัเขา้มา 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตใจของเรา เราพยายามท าของเราเขา้มา ถา้จิตใจมนัสงบ พอสงบข้ึน

มาแลว้ ส่ิงท่ีเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ ศึกษามาดว้ยทางปัญญา ปัญญา

ทางโลก ศึกษามาเพ่ือให้จิตใจมนัไม่ฟุ้งซ่านจนเกินไป จิตใจท่ีมนัไม่คึกคะนองจนเกินไป ให้

เห็นส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา ให้เห็นวา่ชีวติน้ี

เกิดมาแลว้มนัตอ้งตาย ชีวติน้ีเกิดมาแลว้มนัไม่อยูค่  ้าฟ้าหรอก เห็นไหม ศึกษาธรรมขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาให้เกิดธรรมสงัเวช ธรรมสังเวช แต่มนัยงัไม่เป็นศีล สมาธิ 

ปัญญาในใจ ทีน้ีธรรมสังเวช จิตใจมนัก็ไม่คึกคะนองออกไปยุง่กบัโลกภายนอกจนเกินไป แต่มนัก็

ยงัไม่มีความจริงของมนัข้ึนมา 

แลว้เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา พยายามจะหาความสงบของใจเขา้มา ถา้จิตมนัสงบ

เขา้มา มนัจะสงบเขา้มาเป็นเอกเทศของมนั จิตน้ีมนัคลกุเคลา้ไปดว้ยสัญญาอารมณ์ มนัคลกุเคลา้

ไปดว้ยธรรมชาติของมนั ธรรมชาติของจิตเสวยอารมณ์ ถา้ไม่เสวยอารมณ์ มนัจะรับรู้รูป รส 

กล่ิน เสียงไดอ้ยา่งใด ไม่ใช่เราจะเกิดมาใบบ้า้ใช่ไหม เกิดมาหูตาบอดหมดเลย ใครจะพดูอะไรก็

ไม่ไดย้ินเลยอยา่งนั้นหรือ...ไม่ใช่ เกิดมาสมบูรณ์ อายตนะทั้ง ๖ มนักระทบตลอด ถา้กระทบ มนั

ก็รับรู้รูป รส กล่ิน เสียงโดยธรรมชาติของมนั ถา้ธรรมชาติของมนั ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็อาศยัส่ิงน้ี อาศยัความรับรู้ทางออ้มโดยอาศยัอายตนะ ความรู้ทางออ้ม

อาศยัโดยการส่ือสารกบัสังคม อาศยัเพ่ือสังคมโลกท่ีการส่ือสารกนั เราไม่ใช่เกิดมาใบบ้า้ เราถึงจะ

ไดไ้ม่มีความรู้สึกอะไรกบัเขาไปเลย เราเกิดมาสติสัมปชญัญะสมบูรณ์มาก สมบูรณ์จนเราศึกษา

มามนัส่งออกหมด แลว้มนัไปศึกษาส่ิงใดมาก็แบกรับ ความรู้เขาไม่ตอ้งแบกตอ้งหาม แต่น่ีแบก

หามวา่ฉันมีความรู้มาก ฉันมีต่างๆ มาก 

ก็พยายามท าความสงบของใจเขา้มาซะ ถา้ใจมนัสงบเขา้มา ถา้มนัสงบได ้ มนัละวางส่ิงท่ี

เป็นอายตนะทั้งหมด มนัละวางเขา้มาเป็นตวัของมนัเอง มนัละวางส่ิงต่างๆ เขา้มาเป็น
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สัมมาสมาธิ มนัละวางส่ิงต่างๆ เขา้มาเป็นเอกเทศ ส่ิงท่ีปฏิสนธิจิตท่ีมีคุณค่ามาก เกิดในน ้าคร า 

เกิดในไข่ เกิดในครรภ ์ เกิดในโอปปาติกะ ส่ิงท่ีก าเนิดไปแลว้ก าเนิดตามเวรตามกรรม แต่เพราะมี

สติมีปัญญา มีพทุธานุสติ มีก าหนดพทุโธ มีใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนัจะเป็นเอกเทศของมนัได ้

ความเป็นเอกเทศน่ีแหละคือสัมมาสมาธิ เพราะมีสัมมาสมาธิ เพราะจิตมนัสงบข้ึนมาแลว้ออก

ฝึกหัดใชปั้ญญา 

การออกฝึกหัดใชปั้ญญา ถา้ใชปั้ญญา ใชปั้ญญาในอะไร ใชปั้ญญาในภาวนามยปัญญา 

ปัญญาท่ีจะร้ือจะถอดจะถอน แลว้การท่ีท าความสงบของใจเขา้มามนัก็ลม้ลกุคลกุคลาน มนัก็ทุกข์

ยากขนาดน้ี เห็นไหม ช านาญในวสี เราพยายามช านาญในการเขา้และการออก ช านาญในการ

รักษาไว ้ ถา้รักษาไว ้ ดูสิ อาหาร เราหาอาหารมาเพ่ือด ารงชีวติ เก็บไวม้นัก็เน่าเสีย จะมีวธีิการถนอม

อาหารอยา่งไรจะเอาไวกิ้นไดน้านๆ มนัจะเน่าจะเสียหมด 

แลว้สัมมาสมาธิมนัเกิดกบัจิต จิตท่ีเป็นสัมมาสมาธิมนัจะอยูก่บัจิตไดน้านแค่ไหน จิตท่ี

มนัเสวยอารมณ์ มนัเสวยความทุกขค์วามยาก มนัไปกวา้นเอาส่ิงท่ีเป็นความทุกขค์วามยากมาทบั

ถมตวัมนัเอง เวลาก าหนดพทุโธๆ จนกวา่จิตมนัจะสงบได ้พอสงบได ้ ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า ส่ิง

ท่ีมีความดีงาม แลว้มนัจะอยูก่บัเราไดม้ากนอ้ยขนาดไหนละ่ เห็นไหม อาหารเก็บไวม้นัยงัเน่า

มนัยงับูด มนัยงัเสียหาย ส่ิงท่ีจิตท่ีมนัเร็วกวา่แสง ส่ิงท่ีความรู้สึกนึกคิดท่ีมนัรวดเร็วมาก เราจะ

ท าอยา่งไรให้มนัคงท่ีละ่ 

เราพทุธานุสติ ก าหนดพทุโธๆ ค าบริกรรมก็เพ่ือให้มนัปลอ่ยวางต่างๆ เขา้มาให้เป็น

เอกเทศ พอเอกเทศ พุทโธจนพทุโธไม่ได ้มนัก็เขา้สู่ตวัมนัเอง มนัปลอ่ยวางภาระท่ีเป็นภาระรุงรัง 

ภาระรุงรังเป็นสถานะของมนุษย ์ เพราะมนุษยเ์กิดมาไม่ใช่ใบบ้า้ มนุษยเ์กิดมาก็มีอายตนะ มนุษย์

เกิดมาก็มีความรู้สึกนึกคิดเป็นธรรมดา แต่เวลาความรู้สึกนึกคิดน้ีความรู้สึกนึกคิดของปุถชุน 

ความรู้สึกนึกคิดธรรมดาของมนุษย ์แต่ถา้เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ข้ึนมา 

ศึกษามีความรู้ขนาดไหนก็ศึกษาดว้ยความรู้สึกนึกคิดอนัน้ี ความรู้สึกนึกคิดอนัน้ี ศึกษามาเพ่ือเป็น

ปัญญาๆ เพราะมีปัญญาแลว้ถึงไดไ้ม่ท าความผิดพลาดไง เพราะมีปัญญาแลว้ถึงไม่ออกไปเร่ือง
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โลกๆ ไง เพราะมีปัญญาข้ึนมาถึงไดมี้ศีลธรรมไง เพราะมีปัญญาข้ึนมา เราถึงมีคุณธรรมไง 

เพราะเป็นคนดีๆ ไง แต่คนดีอยา่งน้ีมนัก็ดีแบบโลก สุขเวทนา ทุกขเวทนาไง 

แต่เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราก็พยายามตั้งสติข้ึนมา ใชค้  าบริกรรม พทุธานุสติ จิต

ให้มนัเกาะเก่ียวส่ิงน้ีไว ้ พทุโธๆๆ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิข้ึนไป เวลามนัมีความสงบระงบัเขา้มา 

มนัมหัศจรรย ์

น่ีไง ท าไมตอ้งปฏิบติัอยา่งนั้น ท าไมตอ้งทุกขย์ากอยา่งนั้น มนัทุกขย์ากเพราะวา่มนัของ

ดิบๆ ของดิบๆ ภิกษฉุันเน้ือดิบไม่ได ้ภิกษุฉันอาหารดิบไม่ได ้ส่ิงใดท่ีเป็นดิบๆ เวน้ไวแ้ต่ผกัสด ส่ิง

ท่ีผกัสดก็ตอ้งกปัปิยะอีกต่างหาก ถา้มนัไม่สมควรกบัภิกษุ ภิกษฉุันของดิบไม่ได ้ เน้ือดิบไม่ได ้

แต่อยา่งอ่ืน อยา่งเช่นผกัสดต่างๆ เน้ือดิบไม่ได ้

นี่กเ็หมือนกนั ของดบิๆ ใจดบิๆ ปุถุชนคนหนา ศึกษามาขนาดไหน ปัญญาท่วมหัว 

เอาตัวไม่รอด ศึกษามา เรียนจบพระพุทธศาสนา เรียนจบจนแต่งบาลไีด้ทั้งหมด เข้าใจเร่ือง

บาลไีด้หมดเลย แล้วใจอยู่ไหนล่ะ ใจเราอยู่ไหน รู้ไปหมด บาลรู้ีหมด ทุกอย่างรู้หมด ทาง

ปัญญานีเ้ข้าใจได้หมดเลย นี่ไง โดยสัญชาตญาณของมนุษย์ใช่ไหม เพราะมนุษย์มีธาตุ ๔ 

และขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ จิตปฏิสนธิจิต พลงังาน พลงังานที่มันผ่านมา นี่รู้โดยอ้อม 

แต่ถา้เราพทุโธๆ จิตเป็นเอกเทศเลย รู้โดยตรง รู้โดยมนั ถา้รู้โดยมนั มนัปล่อย ดูสิ ค าวา่ 

“สถานะของมนุษย”์ คนท่ีมีศีล ศีลคืออาภรณ์ อาภรณ์ของใจ คนท่ีมีขนัธ์ ๕ คนท่ีมีจิตวญิญาณ 

แลว้ปฏิสนธิจิตอยูไ่หน จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใสมนัอยูไ่หน ส่ิงท่ีรับรู้ๆ รับรู้โดยขนัธ์ ๕ น่ีไง อาภรณ์

ของใจ สถานะของมนุษยเ์ป็นอยา่งน้ี พรหมมีขนัธ์ ๑ เทวดาไม่มีร่างกาย น่ีสถานะเขาแตกต่างกนั

ไป แลว้สถานะอยา่งไรก็แลว้แต่ ถา้ท าความสงบของใจท าอยา่งไร น่ีไง พทุธศาสน์ๆ ศึกษา 

ท าไมถึงตอ้งท าอยา่งน้ี 

อา้ว! กไ็ม่ไดไ้ปยอ่งเบาธรรมของใครมาไง ก็ไม่ไดย้อ่งเบา ไม่ไดไ้ปฉกฉวยช่วงชิงของ

ใครมา ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ศึกษาแลว้ศึกษาเป็นทางวนิยั แลว้พยายาม
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ประพฤติปฏิบติัให้เป็นความจริงของเราข้ึนมา น่ีศึกษามาแลว้ไปฉกชิงมา อา้งอิงมา ท าอยา่งน้ีก็

ได ้

เพราะมีพทุธพจน์เป็นการยืนยนั พทุธพจน์เราก็ศึกษา สาธุ! กราบ กราบองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้มา เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ร้ือสัตวข์นสัตว ์ องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ศึกษาส่ิงน้ีมาแลว้วางไว ้ ท่านวางไวเ้ป็นแนวทาง ท่านวางไวเ้ป็นทฤษฎี วางไว ้

เห็นไหม ศึกษาโดยออ้ม เราศึกษาโดยออ้ม แต่เราจะรู้จริงอยา่งนั้นไม่ได ้ ถา้ความจะรู้จริงของเรา 

เราจะตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบเขา้มา ใจมนัสงบ เห็นไหม 

คนท าความสงบของใจไดง้า่ย คนท าความสงบของใจไดย้าก คนปัญญาวมุิตติ เจโต

วมุิตติ คนพิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม การพิจารณา จิตใจของคนมนั

แตกตา่งหลากหลาย แมแ้ต่จิตดวงเดียวน่ีแหละ บางคราวท าไดง้่าย บางคราวท าไดย้าก แมแ้ต่องค์

สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สลบถึง ๓ หน ก าหนดความสงบของใจสลบถึง ๓ คร้ัง หลวงปู่มัน่ท่าน

ก็บอกวา่ท่านกส็ลบถึง ๓ หน แตไ่ม่ไดค้ราวเดียวกนั ท่านป่วยแลว้ก าหนดพทุโธๆ จนสลบไป

เลย น่ีไง ครูบาอาจารยท่์านท าจริงของท่าน ท่านมีความจริงของท่าน มนัไม่ใช่ไปยอ่งเบาใครมา 

ถา้ยอ่งเบามา ส่ิงท่ีบอกยอ่งเบามาแลว้ใช่ไหม มนัเบา ตวัเบาไง ตวัลอ่งลอยไง ไอน้ัน่

ความเบา ความลอ่งลอย แมแ้ต่พระโมคคลัลานะเหาะเหินเดินฟ้าได ้ เวลาข้ึนไปเอาบาตรไมจ้นัทน์

ไง ลกูศิษยข์องพระโมคคลัลานะเหาะไดท้ั้งนั้นน่ะ มนัจะตวัเบาขนาดไหน เทวดา อินทร์ พรหม

เวลามาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาแบบปุยนุ่น มาไดเ้ลย เห็นไหม ถา้ภาษาใจ

มนัรู้มนัเห็นของมนั แลว้ไดอ้ะไร น่ีไง ยอ่งเบามนัจะเบา ลมปราณ ท าลมปราณ พลงัจิต อะไร 

ก าลงั สมาธิท าเพ่ือก าลงัของใจ ใจตอ้งมีความสงบระงบัเขา้มา ถา้จิตมนัสงบแลว้ จิตสงบ 

เห็นไหม ท าเพ่ือความสงบของใจ ก่อนท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะตรัสรู้ข้ึนมา ฤๅษีชี

ไพรเขามีอยูแ่ลว้ เขาท าสมาบติั อภิญญา เขาท าของเขากนัอยู ่เพราะวา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ

เจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาท่ามกลางเจา้ลทัธิต่างๆ เขาก็มีของเขาอยูแ่ลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ

เจา้ปฏิเสธหมดเลย 
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ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล แลว้ไม่มีศาสนาไหนมีมรรค ๘ แลว้มรรค ๘ 

มรรค ๘ จากหัวใจ มรรค ๘ มรรคตามความเป็นจริง ไม่ใช่มรรคของฆราวาส ไม่ใช่มรรคของ

การศึกษา เพราะการศึกษา การตีความ เราวา่มรรคของเรากคื็อการท าคุณงามความดีน่ีคือมรรค 

มนัก็ถกูตอ้ง มรรคของฆราวาส มรรคของร่างกายไง มรรคของกิริยา มรรคของการหาเล้ียงปาก

เล้ียงทอ้ง 

แต่เวลาเรานัง่สมาธิ เรานัง่เฉยๆ เดินจงกรมกเ็พ่ือความสงบของใจ ถา้ใจสงบเขา้มา ด าริชอบ 

ด าริไม่ชอบมนัก็ลม้ลกุคลกุคลานอยูน่ัน่น่ะ เพราะด าริชอบ พอด าริชอบ มนัก็มีการขวนขวาย 

การขวนขวายคือการเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา การขวนขวาย ขวนขวายเพ่ืออะไร เพราะธรรมดา

โดยสญัชาตญาณของมนุษย ์มนุษยมี์ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ มนุษยเ์ลยรู้ออ้มอยูต่ลอดเวลา เราก็พยายาม

จะปลดลอ็คไง เราพยายามจะปลดลอ็คของจิตน้ีให้มนัเขา้มาเพ่ือรู้โดยตรง รู้โดยตรงวา่จิตมนัสงบ

แลว้ จิตสงบแลว้มีความช านาญ มีความช านาญศึกษา เด๋ียวปฏิบติัแลว้ท าสมาธิไดง้่าย เด๋ียวท าสมาธิ

ไดย้าก เพราะเหตุใด 

เราใชปั้ญญาเราแยกแยะสิ พอใชปั้ญญาแยกแยะข้ึนมา มนัจะหาเหตหุาผลของมนั หา

เหตหุาผลในการรักษาใจของตวั รักษาใจ ดูสิ พระปฏิบติัเขาพยายามจะรักษาดว้ยความส ารวมระวงั 

การส ารวมระวงัข้ึนมาไม่ใหก้ระทบมาก 

ถา้ใครท าให้เราขดัใจ เราจะฝังใจไหม เราฝังใจมากถา้คนท่ีขดัใจ คนท่ีแทงใจด า เราจะ

ฝังใจมาก แลว้ผกูโกรธเขาตลอดไป น่ีก็เหมือนกนั เวลาส ารวมระวงัจิตใจของเราไม่ให้มนักระทบกบั

อะไรมากเกินไป ถา้กระทบไปแลว้มนัจะท าให้การเขา้และการออกมนัฟู มนัฟ ูพอมนัฟแูลว้ก็พยายาม

จะรักษา พยายามรักษา มีขอ้วตัรปฏิบติั ส ารวมระวงั ฉะนั้น เวลาหมู่คณะ ครูบาอาจารยท่ี์ประพฤติ

ปฏิบติัท่านจะรู้ ไปดว้ยกนัจะรู้ถึงจริตนิสัย แลว้ถา้เขาน่ิงๆ ไม่พดู ถึงมีธุระก็ไม่พดูดว้ยนะ หลบ

ไปก่อน จนเขาออกจากภาวนาแลว้ หรือเขาออกจากความเพียรอนันั้น แลว้ค่อยปรึกษากนัวา่เรามีธุระ

อยา่งน้ีๆๆ จะวา่อยา่งไร น่ีเขาให้เกียรติกนัมากในการปฏิบติั เพราะใจน้ีรักษายาก ใจกวา่จะสงบ

ระงบัข้ึนมามนัแสนทุกขแ์สนยาก 
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แลว้เวลาถา้มนัดีแลว้ ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ครูบาอาจารยท่์านจะ

ปรึกษาหารือกนันะ ท าอยา่งน้ีไดอ้ยา่งไร ท าอยา่งน้ีไดอ้ยา่งไร แลว้ปรึกษาหาช่องหาทางท่ีจะไป

กนัได ้ถา้ไปกนัได ้ถา้จิตมนัสงบเขา้มา ช านาญในวสี พยายามรักษาส่ิงน้ีไว ้ถา้รักษาส่ิงน้ีไวน้ะ 

เวลาฝึกหัดออกใชปั้ญญา ฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญาตอ้งฝึกหัดใช ้ ถา้ไม่ฝึกหดัใชปั้ญญา เห็นไหม 

สมาธิแกกิ้เลสไม่ได ้แต่ถา้ไม่มีสมาธิ หน่วยกิตของมรรค ๘ มนัไม่สมบูรณ์ 

เห็นไหม มรรค ๘ เราตอ้งฝึกฝนจนกวา่มนัสามคัคี มนัรักกนั มนัชอบกนั มนัสามคัคีกนั 

จนรวมตวัน่ะ มรรคสามคัคีรวมจนสมุจเฉทปหานน่ะ ถา้เรารู้ส่ิงใด เราแง่มุมไง องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ เอตทคัคะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีตั้งไว ้ พระสารีบุตร เสนาบดี

แห่งธรรม ถา้ใชปั้ญญา ปัญญาจะเพริศแพร้ว ปัญญาจะโดดเด่นมาก แต่พระโมคคลัลานะมีฤทธ์ิมี

เดช ท่านท าสมาธิ สมาธิท่านจะเด่นมาก สมาธิน้ีเป็นพ้ืนฐานของฤทธ์ิของเดช สมาธิน้ีเป็นพ้ืนฐาน

ของปัญญา เพราะมนัเด่นทางสมาธิ ถึงเวลาเกิดปัญญาตอ้งมีมรรค ๘ เหมือนกนั ถา้มรรค ๘ ข้ึนมา

ถา้ไม่มีปัญญาจะฆ่ากิเลสไดอ้ยา่งไร แต่เพราะมีสัมมาสมาธิเป็นพ้ืนฐาน แลว้เวลาเกิดปัญญาข้ึนมา 

ปัญญา งานชอบ เพียรชอบ ฝึกฝนจนกวา่มรรคมนัจะสามคัคีกนั มนัจะรักกนั มนัจะเป็นเอกภาพ

ร่วมกนั น่ีฝึกฝน ผูท่ี้ฝึกหัดใชปั้ญญาเขาใชปั้ญญาอยา่งน้ี ภาวนามยปัญญา ถา้ภาวนามยปัญญา น่ี

ถา้มีครูบาอาจารยท่ี์แกจิ้ต แกจิ้ตคือการฝึกฝน แกจิ้ตคือการกระท า ถา้แกจิ้ตอยา่งน้ี เวลาท าไปมนั

จะพฒันาของมนั พฒันาของมนั 

ถา้มนัพิจารณาแลว้มนัปลอ่ยวางตทงัคปหาน มนัปลอ่ยวาง ปลอ่ยวางมนัยงัไม่สมดุลไง 

ปลอ่ยวาง เห็นไหม เรามีปัญญา ดูพระสารีบุตรมีปัญญา ปัญญาพิจารณาอะไรก็แลว้แต่ มนัก็

ปล่อยวาง เขา้ใจๆ เขา้ใจแลว้กิเลสมนัไม่ขาด เขา้ใจแลว้มนัก็ยงัมีของมนัอยู ่ น่ีไง ถา้ไม่ใช่ไปยอ่ง

เบาของใครมา มนัจะมีเหตุมีผลของมนั มีการกระท าของมนั แลว้ใครท าส่ิงใด เราดูสิ น้ิวมือ 

ลายน้ิวมือ กดไปท่ีไหนก็น้ิวมือของเรา ลายน้ิวมือเราน่ีแหละ กดเม่ือไหร่ก็ลายน้ิวมือน้ี 
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น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราประพฤติปฏิบติัเป็นความจริงในหัวใจ ถา้จิตมนัเป็นๆ มนัจะ

หวัน่ไหวไปไหน น่ีไง มนัถึงบอกวา่ไม่ใช่ยอ่งเบาของใครมา มนัมีเหตุมีผล มีการกระท า ท า

อยา่งไรละ่ ท าอยา่งไรถึงเป็นอยา่งนั้น น่ีบอกไม่ตอ้งท า อูฮู้! ท าไมตอ้งท าขนาดนั้น 

อูฮู้! แสดงวา่ไม่เคยท าอะไรกนัเลยหรือน่ี แสดงวา่ไม่เคยท าอะไรกนัเลย แต่ตั้งตนเป็น

ครูบาอาจารยน์ะ เป็นครูบาอาจารยด์ว้ย แลว้ก็ศึกษา แลว้ก็ภาคปฏิบติั มนัเป็นภาคปฏิบติัเพราะมี

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ มีครูบาอาจารยข์องเราท่านท ามาเป็นพ้ืนฐานไง น่ีก็ไปยอ่งเบามา หยิบ

ฉวยมาวา่ส่ิงนั้นควรเป็นอยา่งนั้น ส่ิงนั้นควรเป็นอยา่งนั้น แลว้มนัไม่มีความจริง ไม่มีความจริง

มนัก็ท าให้เป็นความจริงข้ึนมาไม่ได ้ ไม่มีความจริงข้ึนมาก็ไม่รู้ถึงก่ิงกา้นสาขาของธรรมท่ีมนัจะ

กา้วเดินไปอยา่งไร ถา้มนัจะกา้วเดินไปอยา่งไร ท าฝึกฝนอยา่งน้ี ท าของเราอยา่งน้ี ถา้จิตมนัสงบ

แลว้ จิตสงบคือไดพ้กัไดผ้อ่น จิตสงบคือถอนเส้ียนถอนหนาม ถอนส่ิงท่ีวติกกงัวล ถอนส่ิงท่ีมนั

รกรุงรังในหัวใจ น่ีจิตมนัสงบเป็นอยา่งนั้น เพราะจิตสงบแลว้มนัจะรู้โดยตรง เพราะจิตมนัสงบ

แลว้ปัญญาเกิดจากจิต ภาวนามยปัญญาเกิดจากจิต ไม่ใช่เกิดจากสมอง ไม่ใช่เกิดจากการเทียบเคียง 

ไม่ใช่เกิดจากธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ไม่ใช่เกิดจากส่ิงท่ีไปยอ่งเบาของครูบา

อาจารยม์า 

ของครูบาอาจารยก์ส็าธุ ก็ศึกษามา ศึกษาดว้ยปัญญา ปัญญาอยา่งนั้นเพ่ือมีแนวทาง 

แนวทางแลว้เราปฏิบติัเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา ฝึกหัดใจของเราข้ึนมา ใจมนัมีประสบการณ์

ข้ึนมา ใจมนัสงบข้ึนมา แลว้ก็ฝึกหัดใชปั้ญญาไป มนัเป็นของเราทั้งนั้นน่ะ มนัเป็นปัญญาเกิดจาก

จิต มนัเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีไม่ไดเ้ทียบเคียงมากบัใครเลย มนัเกิดปัจจุบนั ถา้เทียบเคียง

เป็นสัญญา เทียบเคียง ใหม่ๆ ก็ตอ้งเทียบเคียงไปก่อน อยา่งท่ีวา่ปฏิบติัเร่ิมตน้ก็ตอ้งเทียบเคียงไป

ก่อน เพราะเรายงัไม่เป็นใช่ไหม 

ในเม่ือการฝึกหัด การฝึกหัดทุกคนเร่ิมตน้ข้ึนมาก็ตอ้งพยายามจะให้มีแนวทาง พยายาม

จะให้เขาเขม้แขง็ข้ึนมา ถา้เขม้แขง็ข้ึนมาแลว้ ถา้จิตใจเขาเป็นไปได ้มนัออกฝึกหัดของมนั มนัเป็น

ความจริงของมนั ทีน้ีมนัก็อยูท่ี่จริตนิสัยแลว้ ถา้นิสัยเขาปฏิบติัง่ายรู้งา่ย เขาท าข้ึนมาแลว้เขาจะได้
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ประสบความส าเร็จไว แลว้ครูบาอาจารยค์อยบอกถึงสเตป็ บอกถึงก าหนดท่ีมนัจะเป็นจริง ถา้เป็น

จริง ผลวัะ! ผลวัะ! อนัเดียวกนั อนัเดียวกนัตลอดเลยล่ะ 

แต่ถา้เราลม้ลกุคลกุคลานมนัก็เป็นอ านาจวาสนาของเราใช่ไหม เราลม้ลกุคลกุคลาน ก็

เราสร้างมาอยา่งน้ีใช่ไหม ถา้เราสร้างมาอยา่งน้ี เราแค่ใฝ่ฝันอยากปฏิบติั สาธุ องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ศรัทธาน้ีเป็นอริยทรัพยข์องมนุษย ์ ถา้มนุษยมี์ศรัทธาความเช่ือ เพราะ

ศรัทธามนัจะเป็นหัวรถจกัรใหจิ้ตใจน้ีออกปฏิบติั ให้จิตใจน้ีไดค้น้ควา้ แค่ศรัทธาน้ีเป็นอริยทรัพย์

ของมนุษยน์ะ แต่มนุษยท่ี์เขาไม่ศรัทธา เขาไม่สนใจ เขาถึงไม่ปฏิบติั เขาถึงไม่คน้ควา้ 

ฉะนั้น เรามีศรัทธามีความเช่ือ เราลงทุนลงแรงกนัขนาดนี ้เรามีอริยทรัพย์ ทรัพย์นี้

ทําให้เรามาค้นคว้า ทําให้เราประพฤติปฏิบัติ ทาํให้เราปฏิบตัิขึน้มา แล้วพอปฏิบัติไปแล้วถ้า

มันจะล้มลุกคลุกคลาน เรากม็ีอริยทรัพย์จากภายในแล้วเราถึงมาทําของเราขนาดนี ้แล้วถ้ามัน

ยงัไม่ขาด ปฏิบตัิแล้วมันไม่สมความปรารถนา กท็ําต่อเน่ืองไปๆ เพราะเราสร้างมาอย่างนี ้

เราทําของเรามาอย่างนีไ้ง เราไม่ได้ฉกชิงวิง่ราวของใครมา ไม่ใช่ไปย่องเบาธรรมะของใคร

มา เราศึกษามาเพ่ือประดบัปัญญา เราศึกษามาเพ่ือเป็นแนวทาง เราศึกษามาเป็นปริยตัิ เรา

ศึกษามาเพ่ือปฏิบัต ิ

เวลาครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัท่ีไหนมา เราก็อยากฟัง อยากฟังธรรมของครูบาอาจารย ์

แลว้เราก็พยายามจะท าของเราใหไ้ดอ้ยา่งนั้นๆ ธรรมของเราๆ ของครูบาอาจารยฟั์งแลว้สาธุ แลว้

วางไว ้แลว้พยายามท าของเรา ถา้ใจเราเป็น เรากินอาหาร เราอยากให้ส ารับอาหารเราน้ีอาหารเตม็

เลย เราไม่อยากให้ส ารับเปลา่ๆ แลว้ก็มองอาหารของส ารับอ่ืน แลว้ก็นึกเอา กลืนน ้าลาย 

น่ีก็เหมือนกนั ครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัมา ส ารับอาหารของท่านเตม็ไปดว้ยอาหาร 

ส ารับของเรามีแต่ถว้ยจาน มีแต่ส ารับ แต่ยงัไม่มีอาหาร เราก็ปฏิบติัของเรา เราก็ตอ้งการอาหาร

ในส ารับของเรา เราไม่ตอ้งการอาหารส ารับคนอ่ืน แต่ถา้ครูบาอาจารยท่์านท้ิงเศษอาหารมาใส่

ส ารับเรา เออ! เอาๆ ถา้ท่านโยนมานะ เออ! เศษอาหารเอง็ไม่มี เอาน่ีไปกินก่อน อยา่งน้ีเอา ท่าน
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บอกท่านสอนเรามา ท่านบอกท่านสอนมา แต่เราตอ้งท าของเราข้ึนมาเอง ถา้ไม่ท าข้ึนมาเองนะ 

กิเลสของเราใครจะฆา่ให ้ กิเลสของเรามนัจะเกิดข้ึนมาในใจ ใครจะจดัการมนั เราตอ้งจดัการ

กิเลสของเราเอง ถา้จดัการกิเลสของเราเอง เราตอ้งขยนัหมัน่เพียร เราสร้างของเรามาอยา่งน้ี เรามี

อ  านาจวาสนามากแลว้ เราท าของเราข้ึนมา เห็นไหม มนุษยส์มความเป็นมนุษย ์

ในธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่า มนุษย์ เกดิมาเป็นมนุษย์แล้ว

ถ้าไม่ได้บวช ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ปฏิบัต ิ เหยยีบแผ่นดนิผดิ แล้วเรานีไ้ด้ปฏิบัติไหม ถ้าเรา

ไม่ได้บวช เรากบ็วชหัวใจของเรา เรากาํลงัจะบวชใจให้ใจมันเป็นขึน้มา ถ้าใจมันเป็นจริง

ขึน้มา อริยทรัพย์ 

ทรัพยจ์ากโลก เรากแ็สวงหามา เราไม่ใช่คนไม่มีปัญญา เราไม่ใช่คนไม่มีมือมีเทา้ ทุกคนก็มี

มือมีเทา้ทั้งนั้น แลว้มีสมองดว้ย ท าไมจะประกอบอาชีพไม่ได ้ ท าไมจะท างานไม่ได ้ ก็ท าได้

ทั้งนั้นน่ะ งานก็ท ามาแลว้ งานทางโลก เราก็ท ามาแลว้ แต่งานของเรา งานจริงๆ งานน้ีมนัไปกบั

ใจนะ 

ดูสิ จริตนิสัยท่ีมนัเป็นมาอยา่งน้ีเพราะอะไรละ่ เพราะมนัไดส้ร้างสมมาอยา่งน้ีมนัถึงจริต

นิสัยเป็นแบบน้ี แลว้เรานัง่สมาธิภาวนา แลว้ถา้มนัเป็นสมาธิมนัฝังไปท่ีจิตละ่ แลว้ถา้ฝึกหัดใช้

ปัญญารอบหน่ึงละ่ ปัญญาอยา่งน้ีมนัเกิดข้ึนมา ดูสิ อะไรท่ีมนัฝังใจมนัจะอยูก่บัใจ ทรัพยส์มบติั

เวลาตายแลว้เขาเอาใส่โลงไป สัปเหร่อมนัยงัเอาไปกินเลย แต่น่ีใครเอาของเราไม่ได ้ ศีล สมาธิ 

ปัญญาในใจของเรา ใครจะมาฉกชิงไม่ไดเ้ลย อริยทรัพยม์นัไปกบัเราเลย ถา้เราปฏิบติั ถา้ไดแ้ค่น้ี

มนัก็ไปกบัเราอยา่งน้ี แลว้ถา้ปฏิบติัไป พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่ เวลามนัขาด เวลาสงัโยชน์มนัขาด

ไปแลว้ อกุปปธรรมมนัอฐานะท่ีมนัจะเปล่ียนแปลงเลย ถา้อฐานะท่ีจะเปล่ียนแปลง มนัอยูก่บัจิต

ไหม 

ส่ิงท่ีเป็นวตัถทุุกคนแสวงหาได ้ แมแ้ต่เช้ือโรคเขายงัใชเ้พาะเช้ือ เขายงัก าหนดไดว้า่เช้ือ

โรคอะไรเลย แลว้เวลาจิตมนัมีคุณธรรมในใจ ใครจะตรวจ ใครจะเพาะเช้ือวา่จิตอนัน้ีมนัมี

คุณธรรมไม่มีคุณธรรม จิตอนัน้ีมนัมีอกุปปธรรมไม่มีอกุปปธรรม ใครจะเพาะเช้ือ น่ีไง ปัจจตัตงั 
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สันทิฏฐิโก ถา้ปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก มนัยอ้นมา มนัถึงไม่ใช่ไปยอ่งเบาของใครมา เพราะไม่ยอ่งเบา

มา มนัถึงมีองคค์วามรู้ เพราะไม่ยอ่งเบา มนัปฏิบติัมาตามความจริงของมนั ถา้ความจริงท่ีปฏิบติั

อยา่งน้ี เราปฏิบติัอยา่งน้ี เราท าของเราอยา่งน้ี พดูออกไปตรงๆ เลย มนัจะไปอ ้าอ้ึงตรงไหน ผิด

เราจะไดแ้กไ้ขไง ถา้มนัผิดตรงไหนมนัจะไดแ้กไ้ข เพราะชีวติน้ีสั้นนกันะ เด๋ียวก็ตายแลว้ แลว้

เอาความผิดอยา่งน้ีมาฝังใจไวท้ าไม 

นี่ไง พวกย่องเบามา เขาพูดในกลุ่มของเขา ไม่ออกสู่สาธารณะ ถ้าออกสู่สาธารณะ ผู้รู้

มี ครูบาอาจารย์มี ถ้าผู้รู้มี ครูบาอาจารย์มี ส่ิงใดที่เป็นธรรมๆ เป็นธรรม เวลาหลวงตาท่านพูด

นะ ท่านบอกธรรมของท่านมันเข้าไปสู่ทุกเม็ดหินเม็ดทราย มันเข้าไปทุกอณูเลย มันมีแต่

ความเมตตาธรรมทั้งนั้น ธรรมมันจะไปเบียดเบียนใคร ธรรมมันจะไปเบียดเบียนใคร มันจะ

ไปทําร้ายใคร มันจะไปจ้องให้โทษกบัใคร มันให้แต่คุณงามความด ี มันให้แต่ความร่ืนรมย์ 

มันให้แต่ของดีๆ  ทั้งนั้นน่ะ ฉะนั้น ส่ิงที่เวลาพูด ผู้รู้เขามี เขาดูอย่างนี ้ กลัน่กรองอย่างนีไ้ง 

กลัน่กรองเพ่ือประโยชน์กบัพระพุทธศาสนา ศาสนทายาท ธรรมทายาท 

ถา้ธรรมทายาท ธรรมท่ีเป็นทายาท ทายาทเพราะอะไร เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้ปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตว ์ ถา้มีผูรู้้ สจัธรรมอนัน้ีมนัจะเขา้สู่หัวใจ การปฏิบติัธรรม เวลา

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา “จะสอนใครไดห้นอ” มนัละเอียดลึกซ้ึงนะ แต่

ถา้ผูรู้้จริงกบัผูรู้้จริงมนัอนัเดียวกนั มนัอนัเดียวกนั มนัส่ือสารกนั มนัมีความเขา้ใจกนั แต่ทีน้ีพวก

ยอ่งเบามามนัไม่มีเหตุมีผล ไม่มีเหตุมีผลข้ึนมาแลว้ก็อา้งอิงวา่จะเป็นอยา่งนั้น แต่วิธีการเหลวไหล

มาก เหลวไหลจนมนัเป็นไปไม่ได ้

คิดสิ เวลาเราเจ็บไขไ้ดป่้วยไปหาหมอ หมอเวลาเขาฉีดยา เขาฉีดท่ีไหนละ่ เขาตอ้งฉีดเขา้

กลา้มเน้ือของเราท่ีไหนก็แลว้แต่ จะแขนจะขา ท่ีไหนเขาตอ้งฉีดเขา้กลา้มเน้ือของเรา ไอน่ี้เขาเอาเขม็

มา เขาเอาไซริงคม์า เขาฉีดไปในอากาศ เขาบอกวา่เขาฉีดยาเขา้ในร่างกายเรา เป็นไปไดไ้หม 

เพราะเวลาฉีดเขา้ร่างกายแลว้มนัเจ็บไง ท าไมตอ้งท าอยา่งนั้น ไซริงคก์็กดท้ิงไปเลย กดท้ิงไปใน

อากาศเลย แลว้บอกให้โรคเราหาย มนัเป็นไปไดไ้หม มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก น่ีไง ถา้มนัยอ่งเบา
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มา มนัเป็นอยา่งนั้น คิดเอาเอง จินตนาการเอาเองไงวา่ ถา้เราฉีดยา เราก็ฉีดกดท้ิงไป กดท้ิงไป

แลว้ก็นึกวา่มนัเขา้ไปสู่ร่างกายของผูป่้วย แลว้โรคนั้นจะตอ้งหาย มนัเป็นไปไดไ้หม แต่ถา้เรามาฉีด

ยาโดยขอ้เทจ็จริง เขาตอ้งฉีดเขา้กลา้มเน้ือ เขา้กลา้มเน้ือ ถา้เขา้เส้นเลือดมนัยิ่งดีใหญ ่มนัยิ่งไป น่ี

มนัมีปฏิกิริยา มนัมีการกระท าของมนั พวกเคมีต่างๆ เขา้ไปในร่างกาย มนัตอ้งมีปฏิกิริยามนัถึงจะ

เขา้ไปปราบปรามเช้ือโรคนั้นได ้

มรรคญาณๆ เหมือนกนั ถา้ไม่มีมรรคญาณ ดูสิ เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลา

พิจารณา ถา้เวลามนัขาดไปแลว้ เราจะต่อเน่ืองกนัไปอยา่งไร บุคคล ๔ คู ่โสดาปัตติมรรค โสดา

ปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล แลว้

มหาสติ มหาปัญญา เวลาเป็นสติ สติเป็นอยา่งไร เวลาเป็นมหาสติ มหาสติอยา่งไร แลว้ถา้เป็นสติ

อตัโนมติัเลย ปล่อยไม่ไดเ้ลย เวลาเราปฏิบติัลม้ลกุคลุกคลาน ท าส่ิงใดมนัก็ไม่ไดผ้ลสักที เวลา

มนัจุดติดไปแลว้เป็นสติ มหาสติ สติอตัโนมติั ปลอ่ยเขา้งานทนัที ปล่อยเขา้งานจนตอ้งพกั ตอ้ง

ร้ังไว ้ เวลาปัญญามนัหมุนแลว้ ปัญญามนัเตลิดเปิดเปิง เตลิดเปิดเปิงไปเพราะความไม่มีครูบาอาจารย ์

เวลามนัภาวนาไม่ได ้ ภาวนาไม่ติด เราก็พยายามปลกุปลอบหัวใจให้ท าให้ได ้ ท าให้มนัเป็นจริง

ข้ึนมา แลว้พอมนัพฒันาข้ึนไปเป็นมหาสติ มหาปัญญา ปัญญามนัหมุนไปแลว้ หมุนไปจนล ้า

หนา้ไปแลว้ เวลาล ้าหนา้ไปแลว้ มรรคสามคัคีมนัโด่งไป หน่วยกิตหน่ึงมนัโด่งออกไป แลว้

หน่วยกิตท่ีมามนัลบหมดเลย มนัจะสามคัคีกนัไดอ้ยา่งไร มนัจะพร้อมกนัไดอ้ยา่งไร ตอ้งร้ังไว ้

เวลาภาวนาไม่เป็น ภาวนาไม่ได ้ ใชปั้ญญาไม่ไดก้็ลม้ลกุคลกุคลาน ทุกขย์ากมาก เวลา

ภาวนาเป็นแลว้ ฆ่าแลว้ ฆ่ากิเลสหยาบๆ เขา้ไปแลว้ พอมนัสูงข้ึนไป มรรคมนัส่งไปแลว้ ปัญญา

มนัจุดติดแลว้ มนัไปของมนัแลว้ ตอ้งร้ังมนัไว ้ไม่ร้ังไว ้ปัญญามนัโดดไป จนหลวงตาถามหลวง

ปู่มัน่ “ไม่ไดห้ลบัไม่ไดน้อนนะ นอนไม่ไดเ้ลย มนัจะตายอยูแ่ลว้” 

“นัน่ละ่สมบติับา้ บา้สังขาร” 

เวลามนัไป มนัไปอยา่งไร มนัไป น่ีมีครูบาอาจารยท่์านปฏิบติั น่ีมรรคสามคัคี มรรค

สามคัคี สามคัคีอยา่งไร บุคคล ๔ คู่ ถา้มนัมีขอ้เทจ็จริงของมนั มีครูบาอาจารย ์มนัจะส่งต่อนะ ส่งต่อ
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เลย ถา้บุคคลคู่ท่ี ๑ มนัไปแลว้มนัจะเป็นบุคคลคู่ท่ี ๒ บุคคลคู่ท่ี ๒ มนัจะท าอยา่งไร มนัจะท า

อยา่งไรให้มนัเขม้แขง็ข้ึนมา ให้จิตมนัเขม้แขง็ข้ึนมา เพราะกิเลสมนัละเอียดข้ึน ถา้มนัพิจารณา

ของมนั มนัสมุจเฉทปหาน มนัขาดไปแลว้ มนัจะเป็นบุคคลคู่ท่ี ๓ ถา้บุคคลคู่ท่ี ๓ มหาสติ มหา

ปัญญาข้ึนมา เราตอ้งท าอยา่งไร ถา้ไม่วิง่ราวมา ไม่ยอ่งเบาของใครมา มนัรู้จริง ความรู้จริงมนั

แกไ้ขได ้เห็นไหม หลวงปู่มัน่บอก “การแกจิ้ตแกย้ากนะ ผูเ้ฒ่าจะแกว้ะ่” 

การแกจิ้ตมนัแกย้าก เพราะจิตมนัไม่เคยเป็น ไม่เคยเป็น ไม่เคยเห็น เป็นไปไม่ได ้ ไป

วิง่ราวขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พดูพทุธพจน์ๆ ไปวิง่ราวขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้มา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมวนิยัอยูใ่นพระไตรปิฎก อยูใ่นตูพ้ระไตรปิฎก ก็

ไปวิง่ราวมาวา่เป็นของเรา ตอ้งอยา่งนั้นๆๆ แลว้ความจริงมีอยูไ่หม ถา้วิง่ราวมา มนัไม่มีเหตุมีผล

หรอก แต่ถา้ไม่วิง่ราวมา มนัพฒันาข้ึนมาจากปุถชุน ถา้ปุถชุนคนหนา คนหนากรู้็โดยออ้ม แต่ถา้

เป็นกลัยาณปุถชุน มนัจะรู้ตรง ถา้รู้ตรงข้ึนมานะ ถา้มนัจบักาย เวทนา จิต ธรรมไดข้ึ้นมา มนัเป็น

บุคคล มนัจะเป็นคู่ท่ี ๑ น่ีโสดาปัตติมรรค แลว้ถา้โสดาปัตติมรรคถา้พิจารณาจนกวา่มนัจะสามคัคี

กนั มนัจะสมดุลกนั มรรคสามคัคี น่ีมนัสมดุลของมนั สมุจเฉทปหาน ถา้ไม่สามคัคี มนัโดดเด่น

อยา่งไร น่ีไง ถา้ไม่สามคัคี 

แต่มนัก็จริตนิสยั จริตนิสัย พระสารีบุตรน่ีปัญญาวมุิตติ ถา้พระโมคคลัลานะน่ีเจโต

วมุิตติ มนัเด่นทางใด แต่เด่นอยา่งไรก็แลว้แต่ มนัสามคัคีแลว้ มนัรวมแลว้ มนัสมุจเฉทปหาน 

มนัก็เป็นอนัเดียวกนั อนัเดียวกนั อนัเดียวกนัตอ้งสมดุล ตอ้งสามคัคี มนัถึงสมุจเฉท ถา้ไม่สมดุล 

มนัโดดเด่นอยา่งไร เพราะโดดเด่นนัน่แหละ เพราะจริตนิสัยมนัโดดเด่นของแต่ละคน ถา้โดด

เด่นแลว้เราไปศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราชอบส่ิงใด ชอบอะไร กจ็ะ

เอาโดดเด่นอยา่งนั้น 

เราจะเดินทางทางไหน เราตอ้งใชพ้าหนะอยา่งนั้น พาหนะอยา่งหน่ึงไปใชก้บัสถานท่ี

อีกอยา่งหน่ึง เราไปไม่ได ้ น่ีก็เหมือนกนั ความโดดเดน่ของในพระไตรปิฎก ความโดดเด่นของ

ครูบาอาจารยข์องพระอคัรสาวกแต่ละองค ์ แลว้ความโดดเด่นของเรามนัเป็นอยา่งนั้นจริงหรือ
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เปลา่ เห็นชา้งข้ีจะข้ีตามชา้ง เราเป็นคน เราไม่ใช่ชา้ง ชา้งมนักินอาหารวนัละเท่าไร แลว้เรากิน

อาหารวนัละเท่าไร แลว้จะใหข้ี้กองเท่ากนั มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร เห็นชา้งข้ีจะข้ีตามชา้งนะ 

น่ีก็เหมือนกนั เราศึกษาได ้เราศึกษามาเพ่ือเป็นปัญญาเราได ้แต่เวลาปฏิบติัจะเอาความจริง

ของเรา เป็นความจริงตอ้งเกิดข้ึนมาจากเรา ถา้ความจริงเกิดข้ึนจากเรานะ มนัจะเป็นไปไดแ้ลว้ 

ถา้มนัเป็นไปได ้เราท าของเราอยา่งน้ี ถา้ท าอยา่งน้ีข้ึนมา พิจารณาของเราไป จากท่ีลม้ลกุคลกุคลาน

ท่ีท าไม่ได ้มนัลม้ลกุคลกุคลานน่ีมนัทุกขย์ากมากนะ แลว้เวลาบุคคลคู่ท่ี ๑ บุคคลคู่ท่ี ๒ ไปแลว้ 

เวลาบุคคลคู่ท่ี ๓ ถา้มนัจบัได ้ค าวา่ “จบัได”้ จบัไดต้อ้งขดุคุย้หากิเลส ถา้มนัขดุคุย้หากิเลส มนัก็

สืบต่อกนัไม่ได ้ ถา้ขดุคุย้หากิเลส ดูสิ บอกวา่เวลากองขยะถา้มนัจุดไฟติดแลว้มนัจะเผาไหมไ้ป

ตลอดทั้งกองขยะ กองขยะมนัเป็นกองๆ นะ มนัแยกส่วนกนั ไฟมนัไม่ถึงกนั ถา้ไฟไม่ถึงกนัท า

อยา่งไร จะต่อให้ไฟกองหน่ึงไหมอี้กกองหน่ึง จะท าอยา่งไร น่ีไง จิตเวลามนัจะคน้ควา้หาอวชิชา 

เวลาคน้ควา้หาพญามาร มนัเป็นชั้นเป็นตอนๆ ถา้มนัมีความเป็นจริง 

เวลาติดสมาธิ หลวงตาท่านติดสมาธิก็ติดของท่าน เวลาหลวงปู่มัน่ท่านออกแลว้ เห็นวา่

สมาธิท าให้เน่ินชา้ ก็พยายามใชปั้ญญามากข้ึน ปัญญามากข้ึนข้ึนมา “น่ีไอบ้า้สังขาร” เพราะปัญญา

ไปแลว้ มรรค ๘ เราไม่ไดฝึ้กหัดพิจารณาจนกวา่มนัจะสมดุล มรรค ๘ ในแต่ละคู่มนัจะตอ้งสมดุล

ของมนั ถา้สมดุลคือมรรคสามคัคี มรรคสามคัคีมนัรวมกนั รวมกนัโดยความสมดุลของมนั แลว้

มนัจะสมุจเฉทปหานอยา่งท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสดงธมัมจกัฯ 

แลว้เวลาพระอญัญาโกณฑญัญะ มนัสมดุลในใจของพระอญัญาโกณฑญัญะ พระอญัญา

โกณฑญัญะถึงเห็นวา่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา แต่ใน

ใจของพระอสัสชิ ในใจของพระมหานาม ในจิตใจปัญจวคัคียอี์ก ๔ องคม์นัไม่สมดุล น่ีเวลา

เทศน์ธมัมจกัฯ ปัญจวคัคีย ์นกับวช ๕ องค ์ท าไมพระอญัญาโกณฑญัญะรู้องคเ์ดียวละ่ เห็นไหม 

น่ีความสมดุล ความสามคัคี จิตมรรคสามคัคีท่ีมนัสมดุลของมนั มนัไปสมดุลในใจของ

พระอญัญาโกณฑญัญะ พระอญัญาโกณฑญัญะถึงมีดวงตาเห็นธรรม แต่อีก ๔ องคน์ั้นฟังธรรม

เหมือนกนั มีพ้ืนฐานมาเหมือนกนั อปัุฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาดว้ยกนั แต่ดว้ย
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ความสมดุล จิตมนัยงัไม่สมดุล องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ถึงเทศน์ซ ้ าไปจนพระปัญจ

วคัคียเ์ป็นพระโสดาบนัทั้งหมด องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เทศน์อนตัตลกัขณสูตรเป็น

พระอรหันตท์ั้งหมดเลย น่ีไง เวลาแกจิ้ตมนัเป็นแบบน้ีไง 

มนัไม่ใช่วา่ “พุทธพจน์ๆ” แลว้ก็ไปยอ่งเบามา ไปฉกชิงวิง่ราวมาวา่จะเป็นของเรา ไม่มี 

ศึกษามาเพ่ือปฏิบติั ศึกษามา แลว้เวลามนัพฒันาข้ึนไป บุคคลคู่ท่ี ๑ คู่ท่ี ๒ คู่ท่ี ๓ เวลาออกไป ถา้

พิจารณาไปแลว้ มนัจุดติดไปแลว้ เราจะร้ังอยา่งไร ถา้ไม่ร้ัง มนัโดดเด่น มนัสุดโตง่ไปอนัหน่ึง 

มนัสามคัคีไม่ได ้ถา้มนัสามคัคีไม่ได ้เราจะท าอยา่งไร เราจะท าอยา่งไร 

น่ีมีครูบาอาจารยท่์านคอยสั่งคอยสอน คอยบอก คอยร้ัง คอยช้ีแนะ แลว้เราไปรู้เองเห็นเอง 

มนัก าลงัฟาดฟัน ติดทางน้ีมา เห็นโทษกบัทางน้ีมา กมุ็มานะไปอีกทางหน่ึง มุมานะมนัก็ไปติด

ทางนูน้อีกแหละ มนัติดทางน้ีมาก็แกป้ลดมาแลว้ตอ้งท าให้สมดุล แลว้แกป้ลดมาแลว้ไปมุมานะ

ทางนูน้ มนักโ็ดดเด่นไปทางนูน้อีกแหละ ก็ตอ้งร้ังกลบัมา ร้ังกลบัมา ฝึกหัดอยา่งน้ีเพ่ือความ

สมดุล มรรคสามคัคีเพ่ือความสมดุล 

แต่มนัสมดุลไดย้าก เพราะวา่ความผกูพนั เพราะความชอบของเราก็อนัหน่ึง แลว้กิเลส

มนัก็ยมุนัก็แหย ่ กิเลสมนัครองใจของสตัวโ์ลก มนัอาศยัหัวใจของเราเป็นท่ีอยูอ่าศยัของมนั แลว้

มนัจะปล่อยไปง่ายๆ ดูสิ ดูบุคลาธิษฐานในพระไตรปิฎก เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะ

ชนะมาร อูฮู้! พญามารมนัขนมานะ ขนลกูเตา้หลานเหลนจะมาท าลายบลัลงัก์สมาธิธรรมของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไป นัน่เป็นบุคลาธิษฐาน แต่ความจริงในใจมนัก็ต่อสูก้นัเตม็ท่ีนัน่

แหละ 

น่ีไง พญามารมนัอาศยัหัวใจของสัตวโ์ลกเป็นท่ีอยูอ่าศยั แลว้มนัจะปล่อยให้เราไปง่ายๆ 

ดูสิ นัง่สมาธิ เห็นไหม ปวดเกินไป น่ีลกูหลานมารทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้เรามีสติมีปัญญาต่อสู้ชนะไป

แลว้นะ ลกูหลานบ้ีมนัไปทีละคน ไอล้กูหลานมนัน่ี ไอท่ี้วา่สมาธิก็ท าไม่ได ้ ไอปั้ญญาก็ไม่มี บ้ี

มนัไปเร่ือยๆ ฆ่าลกูฆา่หลานมนัไปก่อน พอซุกไซ้เขา้ไปเด๋ียวไปเจอพอ่เจอแม่มนั ไปเจอพอ่เจอแม่

มนัจะต่อสู้กนัอยา่งไร 
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ในภาคปฏิบติัมนัมีแบบน้ี มนัมีการต่อสู้ มนัมีการกระท า ถา้มีการกระท าแลว้ เราปฏิบติั

แลว้ เรามีครูมีอาจารย ์ เวลาครูบาอาจารยท่์านเทศนาวา่การมาแลว้ตรงกบัการปฏิบติัของเรา มนัซาบซ้ึง

มากนะ เห็นไหม ผูรู้้เขามี ผูรู้้ท่ีเขามี มนัซาบซ้ึงมาก แต่ถา้มนัไปฉกชิงวิง่ราวมา เวลาพดูออกมา 

ท าไมตอ้งท าแบบนั้น 

ค าวา่ “ท าไมตอ้งท าแบบนั้น” ท าให้พวกเราจะมุมานะเขา้ไปสู่ความจริง เลยไม่มีโอกาส

เขา้ไปสู่ความจริง ให้มนัอยูก่บัความจ า อยูก่บัสัญญา อยูก่บัธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ อยูก่บัธรรมของครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัมา แลว้ท่านเทศนาวา่การ

ไวเ้พ่ือประโยชน์ในการประพฤติปฏิบติั ไม่ใช่เพ่ือให้เราเป็นหนอนแทะกระดาษ ไปจ าส่ิงนั้นมา 

แลว้บอกวา่ท าแค่น้ีก็พอๆ พอเพราะอะไรละ่ พอเพราะกิเลสมนับอกให้พอไง พอเพราะกิเลสมนั

บอกวา่ “ถา้รู้อยา่งน้ี เป็นธรรมสังเวชอยา่งน้ี แลว้มีความสลด มีความสังเวชอยา่งน้ี แค่น้ีธรรม แค่น้ี

ธรรม” มนัพอเพราะกิเลสมนัครอบง า กิเลสมนัครอบง า แต่ถา้มีครูบาอาจารยน์ะ เราพยายามท า

ของเราให้เป็นความจริงของเรา เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก 

ถา้มนันุ่มนวล จิตใจวนัน้ีมนันุ่มนวลออ่นหวาน เราท าของเราดว้ยความนุ่มนวลก็ได ้

มารยาทสังคมท่ีเขานุ่มนวล เราก็ตอ้งนุ่มนวลกบัเขา ถา้ไอโ้จรห้าร้อยมนัรุนแรงมา เราก็ตอ้ง

เขม้แขง็ปะทะกบัโจรหา้ร้อยนั้น จิตใจของเราบางวนัมนัก็ดี บางวนัมนัก็ถาโถมใส่มา เห็นไหม 

แมแ้ต่ใจของเรา อารมณ์แต่ละคร้ังมนัยงัไม่เท่ากนั ยงัไม่เสมอกนัเลย แลว้เวลาปฏิบติัข้ึนมา ส่ิงใด

ถา้มนัสมควรกบัเรา ปฏิบติัแลว้มนัเป็นความจริงกบัเรา เราตอ้งมุมานะ 

สังคมเขาจะนุ่มนวลออ่นหวานขนาดไหน เราก็นุ่มนวลอ่อนหวานไปกบัเขา แต่เราก็

ตอ้งมีสติปัญญาไม่ให้ความนุ่มนวลออ่นหวานนั้นเขา้มาฉกฉวยเอาผลประโยชน์ของเราไป ไอ้

โจรห้าร้อยมนัมาดว้ยกนั จะปลน้จะชิงข้ึนมา เรากมี็สติปัญญาจะป้องกนัทรัพยส์มบติัของเรา

ไม่ให้โจรห้าร้อยมนัมาปลน้มาชิงของเราไป เห็นไหม เรามีสติปัญญาก็เพ่ือป้องกนัตวั เรามี

สติปัญญาฝึกมาก็เพ่ือ เห็นไหม สุภทัทะไปถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตอนจะ

ปรินิพพาน “ศาสนาไหนก็วา่ดี ทุกอยา่งก็วา่ดีหมด” 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกเลย “สุภทัทะ เธออยา่ถามให้มากไปเลย ศาสนา

ไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล” 

ศาสนาไหนไม่มีมรรค ไม่มีผลหรอก แต่เราก็วา่นัน่กดี็ น่ีก็ดี น่ีก็เหมือนกนั เวลาจิตใจ

ของเรา เราปฏิบติัมนัจะดีหรือไม่ดีมนัเป็นท่ีอารมณ์ของเราไง มนัเป็นท่ีวา่เราชอบ แลว้พอชอบ

แลว้เราไปเจอต ารับต ารา ไปเจอครูบาอาจารยช์กัน าไปจะยอ่งเบาเอา จะหยิบของเขา จะฉวยของ

เขา จะเอาวา่เป็นของเราๆ แลว้เราก็ชอบ เพราะอะไร เพราะไม่ตอ้งท า มนัมีเลย 

แต่ถา้มนัจะท าข้ึนมาละ่ จะท าข้ึนมาก็ตอ้งท าความจริงอยา่งน้ี ถา้เป็นความจริงแลว้นะ 

มนัภูมิใจ หน่ึง ภูมิใจ สอง จิตใจเรามนัสกปรก จิตใจของเรามีมาร มีลกูของมาร หลานของมาร

อาศยัอยูใ่นหัวใจของเรา รกรุงรังทั้งใจเลย เวลามนัสมุจเฉทปหานนะ มนัฆ่าลกูฆ่าหลานของมาร 

โสดาบนัฆ่าหลานของมาร แลว้เวลามนัท าลายลกูของมาร น่ีสกิทาคามี ท าลายพอ่แม่มนั น่ีอนาคามี 

เวลาท าลายปู่ยา่ตายายของมนั เจา้วฏัจกัร ถา้เราประพฤติปฏิบติั เราท าลาย เราฆ่า เราเห็นตาม

ความเป็นจริง เราท าเพ่ือประโยชน์กบัใจของเรา 

แต่ถา้เราไม่มีความจริง มนัไปยอ่งเบาเขามา ไปฉกชิงวิง่ราวเขามา มนัก็เป็นสัญญาอยา่ง

นั้นน่ะ แลว้ในเม่ือสังคม ในเม่ือครูบาอาจารยข์องเราวางรากฐานไว ้หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านวางขอ้

วตัรปฏิบติัไวก้็เพ่ือให้เรามุมานะ เพ่ือตอ้งการให้เราเขม้แขง็ ท่านตอ้งการให้เราปฏิบติัข้ึนมา ให้เรา

ไดคุ้ณธรรมจริงในหัวใจของเรา เราไดส้จัธรรมความจริง เพ่ือให้ใจของเราเป็นธรรมจริงๆ ดว้ย

ความเมตตานะ ท่านจะดุจะด่า จะรุนแรง รุนแรงเพราะกิเลสของเรามนัมีอ  านาจครอบง าใจเราไง 

เพราะกิเลสของเรามนัท าให้เราพลั้งเผลอ 

เวลาหลวงปู่มัน่ท่านพดู เวลาเราเดินไปมาอยูใ่นวดัโดยขาดสติ ท่านบอกเลย “น่ีซากศพ

มนัเดินได”้ ท่านเห็นแลว้ท่านก็ทุกขก์บัเรานะ เรามีชีวติเดินอยูน่ี่ แต่เราในสายตาของท่านบอกวา่

เรากา้วเดินกนัอยูน่ี่เหมือนศพเดินได ้เหมือนกบัซากศพ ไม่มีจิตวญิญาณเลยหรือ เห็นไหม ท่านก็

ทุกขใ์จกบัเรา ท่านถึงไดเ้ตือน ท่านถึงไดบ้อก 
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ไอเ้ราเตือนบอกๆ ก็เพื่อคุณงามความดี เพื่อใหเ้รามีสติปัญญา ให้ท าข้ึนมาเป็นความจริงของเรา พยายามฝึกหดั ถา้
มนัมีพื้นฐานอยา่งใดมากพ็ยายามฝึกหดัใหเ้ป็นคุณสมบติัของเรา ใหเ้ป็นความจริง ไม่ใช่ไปยอ่งเบาฉกชิงวิ่งราวของใคร
ทั้งส้ิน เอวงั 
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