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ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ธรรมะขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้สอน สัตว์โลกเป็นไปตาม

กรรมๆ กรรมจ าแนกสัตว์ให้เกิดต่างๆ กัน จ าแนกสัตวใ์หเ้กิดนะ สัตวโ์ลกเป็นไปตามกรรม กรรมดี 

กรรมชัว่ 

แต่เรามีบุญกุศลของเราไดเ้กิดเป็นมนุษยไ์ง เกิดเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ถา้เป็น

กรรมดี กรรมชัว่นะ ทีน้ีกรรมดี กรรมดีท าใหเ้ราประสบความส าเร็จ กรรมดีของเราท าใหเ้ราไม่ทุกข์

ยากจนเกินไป แต่คนเราเกิดมามนัท าทั้งดีและชัว่มา เวลามนัทุกขม์นัยากข้ึนมา เวลามนัทุกขม์นัยาก 

สัตวโ์ลกเป็นไปตามกรรม 

ถา้สัตวโ์ลกเป็นไปตามกรรมนะ คนท่ีจิตใจประเสริฐ จิตใจท่ีมีหลกัมีเกณฑ ์ เขาพยายามท า

คุณงามความดีของเขา ท าคุณงามความดีของเขาเพราะเขาเช่ือธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหเ้ช่ือกรรม กรรมคือการกระท า ถา้เราเช่ือกรรมของเรา กรรม

จ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั 

เราเกิดมา เกิดมาทุกขเ์กิดมายากขนาดไหน ถา้เรามีสติปัญญาของเรา เราจะขวนขวายของเรา เรา

จะไม่ปล่อยชีวิตเราไปตามความเป็นโลกมนัพดัไป เราไม่ปล่อยเป็นอยา่งนั้นไง เราตอ้งฝืนกระแสๆ 

การฝืนกระแสโลกตอ้งมีสติมีปัญญา ถา้มีสติมีปัญญาข้ึนมา เราท าคุณงามความดีของเรา 

คุณงามความดีของเรา คุณงามความดีของเด็ก เด็กช่วยพ่อช่วยแม่ในบา้นในเรือน เราเป็น

ผูใ้หญ่ข้ึนมา เราท าสัมมาอาชีวะ ถา้เรามีปัญญา เราช่วยสังคม เราก็ช่วยเหลือเขา กลบับา้นกลบัเรือน

ของเรา พระอรหนัตข์องเรา พ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องเรา กตญัญูกตเวที รู้จกัพ่อรู้จกัแม่ รู้จกัผูห้ลกั

ผูใ้หญ่ น่ีเราท าคุณงามความดีของเรา ท าคุณงามความดีของเราไง เราไม่ปล่อยชีวิตเราเหลวไหลไป

ตามแต่เวรแต่กรรมแลว้ก็ประชดประชนัชีวิตไง 
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สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม กรรมท าใหเ้ราเจ็บช ้ าน ้าใจ เรายิง่ประชดชีวิต นัน่คือกรรมอะไร 

ถา้ขาดสติ ไม่มีสติไม่มีปัญญา ท่ีเราท าๆ ไปมนักรรมอะไร กรรมส่ิงท่ีท ามนัยิง่ตกต ่าไปเร่ือยๆ ตกต ่า

ไปเร่ือยๆ ดูสิ กล่ินของศีลกล่ินของธรรมหอมทวนลมไง เราท าคุณงามความดีของเรา คุณงามความดี

ของเรามนัหอมทวนลมใช่ไหม เด็กคนไหนถา้มีสติมีปัญญา เด็กคนไหนท่ีขวนขวาย จะตกทุกขไ์ดย้าก 

มีคนอยากจะเจือจานนะ 

เด็กท่ีมนัเกเร เด็กท่ีมนัรู้ไม่เท่าทนัตวัมนัเอง เพราะอะไร เพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยาก

มนัหยาบ พอมนัหยาบข้ึนมา มนัปิดหูปิดตาไง พอปิดหูปิดตา มนัประชดชีวิตของมนัน่ะ มนัท าลายตวั

มนัเองๆ โดยกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจนะ น่ีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก 

ดูสิ พ่อแม่คนไหนท่ีไม่รักลูกบา้ง พ่อแม่คนไหนก็รักลูกทั้งนั้นน่ะ แต่มนัเป็นเวรเป็นกรรม

ของคนไง เราก็มีก  าลงัเท่านั้น เรามีก าลงัของเราเท่าน้ี เราขวนขวายเท่าน้ี มนักมี็ความรักความผกูพนั

ทั้งนั้นน่ะ แต่ความผูกพนัของเรา ส่ิงท่ีการกระท า เราท าไดเ้ท่านั้นไง 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีท  าไดเ้ท่านั้นมนัเป็นตามกรรม ท าไมเราไม่ไปเกิดคาบชอ้นเงินชอ้นทองออกมาล่ะ 

ท าไมเราไม่เกิดท่ีมัง่มีศรีสุขล่ะ ท าไมมนัมาเกิดอยา่งน้ี เห็นไหม เพราะเราท าไวแ้ค่น้ี กรรมมนัเท่าน้ีไง 

มนับาลานซ์ไง ดูสิ คนทุกขค์นจน ลูกมหาศาลเลย ไอค้นร ่าคนรวยมีลูกยากก็พยายาม เขาอยากได ้ เขา

อยากมี 

คนเราสร้างสถานะมานะ มีทรัพยมี์สมบติัข้ึนมา แลว้สุดทา้ยแลว้ไม่มีใครรับผิดชอบต่อไป 

ไอค้นท ามามนัเหน่ือยนะ มนัเหน่ือยแลว้มนัอยาก แต่คนถา้มีลูกมีหลานก็ป้ันลูกป้ันหลานข้ึนมา

เพื่อใหรั้บมรดกตกทอดไป ถา้รับมรดกตกทอดไป เขามีสติมีปัญญาของเขา เขาสร้างเน้ือสร้างตวัของ

เขา อนันั้นน่ะกรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั 

แต่ของเรา เราไม่ปล่อยชีวิตเราหย  าเปไปอยา่งนั้น เราจะฝืนกระแสของเราไป เราจะท าคุณงาม

ความดีของเราไป ถา้ท าคุณงามความดีของเรา เห็นไหม ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้

สอน ปลาเป็น ปลาเป็นมนัว่ายทวนน ้าไง ทวนกระแสๆ 
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แต่กระแสโลก ดูสิ เวลากระแสโลกในการตลาดเขาโฆษณาชวนเช่ือของเขา โฆษณาชวนเช่ือ

นะ ส่ิงท่ีโฆษณามนัจะเป็นอยา่งนั้นไหม คนก็เช่ือตามๆ ทั้งนั้นน่ะ น่ีไง กระแสไง แลว้เราไปเช่ือเขาๆ เราไป

ตามเขาน่ะ เราไม่มีสติปัญญาบา้งเลยหรือ 

ถา้มีสติปัญญา ดูพระสิ ถือผา้ ๓ ผืน ฉันอาหารวนัละม้ือเดียว แต่ท าไมชีวิตท่านมีความสุขล่ะ 

เวลากษตัริยใ์นสมยัพุทธกาลมาบวช เห็นไหม “สุขหนอๆ” 

เวลาเป็นกษตัริยไ์ม่สุขหรือ เป็นกษตัริยมี์ความเพียบพร้อมไปหมด ไม่มีความสุขใช่ไหม 

เวลามนัทุกขม์นัยากข้ึนมา มาอยูโ่คนไม ้ พออยูโ่คนไม ้ ท่านยงัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนับีบ

คั้นนะ มนัก็ยงันอ้ยเน้ือต  ่าใจนะ แต่เวลาประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง เอาชนะตนเองใหไ้ด ้ เอาชนะ

ความคิด เอาชนะความอยากสะดวกอยากสบาย อยากท่ีว่าสะดวกสบาย มนัไม่สบายหรอก อยากสะดวก

อยากสบายขนาดไหนน่ะมกัง่าย ความมกัง่ายมนัทุกขย์ากทั้งนั้นน่ะ 

คนจริงคนจงัเอาชนะตนเอง พิจารณาดว้ยสติดว้ยปัญญา ในเม่ือร่างกายมนัก็ตอ้งการอาหาร

เพียงเท่าน้ี ไอท่ี้เหลือๆ ส่วนเกินทั้งนั้น แลว้ส่วนเกินทั้งนั้น คุณภาพชีวิตๆ เราก็เช่ือเขาไป แลว้เช่ือเขาไป

แลว้เป็นเหยือ่ของเขาทั้งนั้น ถา้มีสติปัญญาข้ึนมามนัพอใจ พอใจแลว้ถา้นัง่ภาวนาแลว้สัปหงกโงกง่วง 

เขาเร่ิมผ่อนอาหาร แมแ้ต่ม้ือเดียวยงัผ่อนอาหารนะ แลว้พอเขา้ดา้ยเขา้เขม็ อดอาหารเลย อดอาหารเพื่อ

อะไร เพื่อไม่ใหธ้าตุ ๔ ทบัขนัธ์ ๕ 

ค าว่า “ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ ทบัจิตๆ” เวลามนัทบัจิต ขนัธ์ ๕ เวลาเราโกรธ เวลาเราหลงดว้ยความ

รุนแรง นัน่น่ะมนัครอบง าหมดเลย จิตอยู่ไหน จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใสๆ มนัอยูไ่หน ความคิด ความคิดมนั

กดทบั เวลามนักดทบั เวลาธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ มนักดทบัจิต กดทบัจิตแลว้มนัจะเขา้ดา้ยเขา้เขม็นะ มนั

ไม่ปลอดโปร่ง ไม่ปลอดโปร่งก็อดอาหารเลย อดอาหารใหธ้าตุ ๔ และขนัธ์ ๕ มนัเบา มนัเบาของมนั 

เวลาคนท่ีอดอาหารบ่อยๆ เขา้ อดนานๆ เขา้ เวลาเดินไปเดินมามนัเหมือนกบัคนหายจากป่วย 

ร่างกายมนัจะเบามาก ความผกูพนัมนัจะไม่มี ความผูกพนั ความยึดมัน่ถือมัน่ท่ีมนัจะกดทบั มนัไม่กด

ทบั ถา้มนัไม่กดทบั แต่มนัมีความหิวกระหายไหม มี โดยธรรมชาติ โดยธรรมชาติส่ิงใดท่ีมนัขาดตก

บกพร่อง ส่ิงใดท่ีขาดแคลน มนัก็โหยหาทั้งนั้นน่ะ แลว้เวลามนัขาดแคลน ส่ิงท่ีมนัมีเกินไป มีความจ า

เป็นมากเกินไป มนักดทบั ท่ีมนัทบัๆ ถา้ครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัของท่านนะ ตวัปลิวเลยล่ะ 
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ถา้มีสติปัญญา “สุขหนอๆ” เวลาสุขหนอ สุขเพราะชนะใจตวัเอง สุขเพราะมีสติมีปัญญา

ใคร่ครวญแลว้มนัมีความจ าเป็นเท่านั้น พอมีความจ าเป็นเท่านั้น เราก็ใหเ้ท่านั้น เวลาครูบาอาจารยท่์าน

ประพฤติปฏิบติัใช่ไหม เวลาท่านตั้งกติกาตวัเองเลย ใหเ้ท่าน้ี ใหเ้ท่าน้ีคือกินเท่าน้ี ๒ ค า ๓ ค า ๔ ค า 

แลว้แต่เราจะใหต้วัเราเองกินอยา่งไร น่ีไง เวลามีสติปัญญามนัควบคุมไดข้นาดนั้นน่ะ 

เวลาท่านพูดกบัตวัเอง เวลามีสติปัญญา ปัญญามนัคุยกนัน่ะ สติปัญญาคือกิเลสมนัคุยกนัใน

หวัใจเรา “ใหเ้ท่าน้ี ไม่ใหเ้พิ่มมากไปกว่าน้ี” ไอกิ้เลสมนัก็โอดโอยนะ “ตอ้งเท่านั้นๆ” มนัต่อรองๆ 

ถา้มีสติปัญญานะ เราใหเ้ท่าน้ี แลว้มีสัจจะ เท่าน้ีก็คือเท่าน้ี แต่ถา้เราไม่มีสัจจะ ใหเ้ท่าน้ี เวลา

กิเลสมนัโอดโอย ลม้เลย ตามมนัไปเลย พอไดส้ติข้ึนมาก็เตม็ทอ้งแลว้ พอลม้ข้ึนมา คนท่ีสติปัญญามนั

ยงัไม่เท่าทนั เราท าบ่อยคร้ังเขา้ๆ เห็นไหม 

สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม แต่เราจะท าคุณงามความดีของเรา เราจะไม่ปล่อยชีวติของเรา

ให้เป็นไปตามเวรตามกรรมอย่างนั้น เราจะสร้างคุณงามความดี กรรมดีๆ กรรมดีส่ิงทีเ่ราท าคุณ

งามความดี ความดีคือความดีไง ท าดีต้องได้ดี ท าช่ัวต้องได้ช่ัว 

คนท าคุณงามความดีแลว้ความดีอะไร ความดีตามกระแสใช่ไหม ความดีโดยหวัหนา้ท่ีไม่มี

ปัญญาใช่ไหม เช่ือตามๆ กนัไปใช่ไหม กาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือตามๆ กนั ไม่ใหเ้ช่ือดว้ยเหตุดว้ยผลว่า

มนัพอจะเป็นไปได ้ ค าว่า “เป็นไปได้ๆ ” แต่ยงัไม่เป็นความจริงไง เวลาเป็นความจริงมนัเป็นปัจจตัตงั 

เป็นสันทิฏฐิโก เป็นกลางหวัใจ ถา้เป็นกลางหวัใจ 

ถา้เราท าไม่สมดุล มชัฌิมาปฏิปทา ความสมดุลของจิต ดูสิ ท าสมาธินะ ถา้มนัสมดุลมนัก็ลง

สมาธิ แต่ถา้มนัไม่มีสติปัญญาสามารถใคร่ครวญได ้มนัเกิดมรรคไม่ได ้เพราะอะไร เพราะมรรค ๘ มรรค 

๘ มนัตอ้งสมดุล มรรคองค ์ ๘ ถา้มนัไม่สมควรหรือไม่สมดุลของมนั มนัจะมชัฌิมาปฏิปทาไม่ได ้ ถา้

มชัฌิมาปฏิปทาไม่ไดม้นัก็เอียงกระเท่เร่ ความเอียงกระเท่เร่ท  าใหส้ติปัญญาเราไม่รู้เท่าทนัมนัไง 

แต่ถา้เราปฏิบติัซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า มนัปฏิบติัซ ้ าแลว้ท าไมเป็นแบบน้ี ท าไมมนัไม่เขา้ไป น่ีไง สัตว์

โลกเป็นไปตามกรรม แต่เพราะคุณงามความดีนะ กรรมดีท าใหเ้ราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยเ์กิด

มาพบพระพทุธศาสนา เกิดเป็นมนุษย ์ มนุษยมี์อิสรภาพ มนุษยมี์สติปัญญา มนุษยส์ามารถท าได ้

มนุษยเ์ป็นเศรษฐีโลก มนุษย ์ดูสิ ในบรรดาสัตวส์องเทา้องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด 
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องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็เป็นมนุษยไ์ง เวลาท าจิตใจใหผ้่องแผว้ ท าจิตใจใหพ้น้จากกิเลสไป

แลว้ เทวดา อินทร์ พรหมยงัตอ้งมาฟังเทศน ์

ค าว่า “ฟังเทศน”์ เพราะเทวดา อินทร์ พรหม เขาก็ยงัไม่รู้วิธีการแกไ้ขจิตใจของเขา เขามี

ความรู้สึกเหมือนเรา แต่เขาไม่มีร่างกายอย่างเราเท่านั้นน่ะ เขาเป็นกายทิพย ์ เขาไม่มีธาตุ ๔ อยา่งน้ี แต่

หวัใจเขามีความผูกพนั หวัใจเขามีความรู้สึกทั้งนั้นน่ะ มาฟังเทศนอ์งคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ น่ี

ผลของวฏัฏะ 

เราเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะนะ เราเป็นชาวพุทธเกดิมาพบพระพุทธศาสนา หน้าทีก่าร

งานเราก็ท า ท าพอเลีย้งชีพ พอเลีย้งชีพแล้ว แต่อริยทรัพย์ ทรัพย์สมบัติคือหัวใจของเรา หัวใจ

ของเราทีม่นัสงสัย ทีม่นัมคีวามเครียด ทีม่นับีบคั้น ถ้าธรรมะ ธรรมโอสถจะไปผ่อนคลาย ธรรม

โอสถจะไปปลดเปล้ือง ธรรมโอสถจะสามารถส ารอกคายออก ความคายออกอันนีถ้้าเป็นความ

จริง มนัต้องเป็นความจริงจริงๆ นะ ความจริงทีเ่ราหมัน่เพียรกัน ถ้าไม่เป็นความจริง ไม่หมั่น

เพียร 

ครูบาอาจารยข์องเราทั้งชีวิตนะ ครูบาอาจารยข์องเราท่านบวชตั้งแต่เป็นสามเณร สามเณร

นอ้ยบวชข้ึนมาแลว้ขวนขวายประพฤติปฏิบติั ถา้มีครูบาอาจารยท่ี์ดีจะชกัจูงไปทางท่ีดี ถา้มีครูบา

อาจารยท่ี์ไม่มีปัญญาพอ ครูบาอาจารยท่์านจะพาไปฝาก เราไม่มีความสามารถท่ีจะช้ีน าได ้ เราจะพาไปฝาก

ครูบาอาจารยท่ี์ท่านช้ีน าได ้ แลว้ถา้ช้ีน าได ้ ช้ีน าตามความเป็นจริงนะ เป็นปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก 

ความเห็นความเป็นจริงอยา่งนั้นน่ะ 

การศึกษาการเล่าเรียนมนัเท่าทนักนัไดท้ั้งนั้นน่ะ การประพฤติปฏิบติัก็เหมือนกนั ถา้จิตใจเรามี

หลกัมีเกณฑ ์ จิตใจเราประพฤตปิฏิบติัแลว้มนัมีศีล มีสมาธิ มีปัญญาข้ึนมา ถามได ้ถา้ถามไม่ได ้ค าพูด

เราเขา้ใจได ้คนไม่เป็นพูดไม่ได ้คนไม่เป็นไม่รู้ แลว้ไอค้นเป็นมนัทะลุปรุโปร่งไปแลว้มนัยอ้นกลบัมา

มนัเห็นของมนัหมด 

สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม แต่เราไม่ปล่อยชีวติเราให้มนัไหลไปตามธรรมชาติ เราพยายาม

จะต่อสู้ของเรา แต่การต่อสู้ของเราต่อสู้กับกิเลสตัณหาความทะยานอยาก การต่อสู้ของเราคือ
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สติปัญญายับยั้งความรู้สึกนึกคดิของเรา ยับยั้งส่ิงทีม่นัก่อกวนในใจ แล้วเราพยายามตั้งสติของ

เรา หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ พยายามท าให้มนัสงบระงบัเข้ามา ถ้ามันสงบระงบัเข้า

มาแล้วเราจะเห็นคุณค่าของหัวใจของเรา 

คนเราเกิดมามีกายกบัใจๆ แต่หวัใจน้ีส าคญั ส าคญัเพราะองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทั้งหมดช้ีเขา้ไปสู่จิตใจของสัตวโ์ลก เพราะจะร้ือสัตวข์น

สัตวม์นัร้ือสัตวข์นสัตวท่ี์นัน่ ไอท่ี้เราเกิดมาน่ีเป็นวิบาก ส่ิงท่ีเหลือ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้

เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ส้ินกิเลส พอส้ินกิเลส ๔๕ ปี ส่ิงท่ีเหลือๆ ชีวิตท่ีเหลือ เหลือจนกว่าท่านจะหมด

อายขุยัของท่าน 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเหลือๆ ไง ส่ิงท่ีเหลือ เหลือเพราะจิตใจมนัสะอาดผุดผ่องไปแลว้ แต่ถา้มีการ

กระท าตามความเป็นจริง พน้ไปจากท่ีนัน่ไง ถา้ใจมนัพน้ ปฏิสนธิจิตถา้มนัพน้ไปแลว้ มนัพน้ พน้ทั้งๆ 

ท่ีมีชีวิตอยูน่ี่ พน้ทั้งท่ียงัสบตากนัอยูน่ี่ 

แต่ของท่าน ท่านจบแลว้ พอท่านจบแลว้ พระพทุธศาสนามีคุณค่ามากขนาดน้ี แลว้มีคุณค่า

มากขนาดน้ี มนัเกิดจากการขวนขวายนะ ศาสนาไหนไม่มมีรรค ศาสนานั้นไม่มผีล การกระท านั้น

มนัไม่ใช่มรรค มนัจะเอาผลมาจากไหน การท่ีกระท านัน่น่ะ ส่ิงท่ีท  านั้นน่ะ 

ดูสิ ทางโลก การประพฤติปฏิบติัเจริญรุ่งเรืองข้ึนมา เราก็มีการประพฤติปฏิบติั แต่ครูบา

อาจารยท่ี์ไม่สามารถช้ีทางได ้ เขาก็ประกอบพิธีกรรมไปเท่านั้นน่ะ มนัมีแต่พิธีกรรม มีแต่พิธีกรรมอยู่

นัน่น่ะ 

แต่ครูบาอาจารย์ของเรา หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านไม่มอีะไรหรอก เดินจงกรม นั่ง

สมาธิภาวนา รักษาใจของตน เอาใจของตนให้ได้ แต่นีเ้ป็นนามธรรมๆ นะ เวลาเป็นสัมมาสมาธิ 

สติมนัพร้อม มนัเห็นของมนั มนัมีความสุขของมนั 

พิธีเป็นพิธีไง พิธีทั้งหมด เวลาท าพิธีทั้งหมด สุดทา้ยแลว้ลงดว้ยการภาวนา เวลาภาวนา

ทั้งหมด สุดทา้ยไปลงท่ีจิตท่ีสงบแลว้ ถา้จิตสงบแลว้ออกฝึกหดัการท างาน เวลาท างานมนัเกิดมรรค

เกิดผลข้ึนมา มนัจะเกิดความมหศัจรรย ์เวลาครูบาอาจารยท่์านบรรลุธรรมข้ึนมา ท่านกราบองคส์มเด็จ
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พระสัมมาสัมพทุธเจา้ “รู้ไดอ้ยา่งไร รู้ไดอ้ยา่งไร” ไอข้องเราความคิดร้อยแปด มีแต่ความคิด ไอ้

ความคิดมนัเกิดดบั แลว้คิดซ ้ าคิดซาก คิดแลว้คิดเล่าไม่มีวนัจบวนัส้ิน 

แต่เวลามนัเป็นคุณธรรม เวลามนัส ารอกมนัคาย มนัคายอะไร มนัคายอวิชชาความไม่รู้เท่า 

พอมนัคายอวิชชาทั้งหมดแลว้มนัจะคิดอะไร ความคิด ส่ิงท่ีมนัเป็น สอุปาทิเสสนิพพาน ขนัธ์ท่ีสะอาด

บริสุทธ์ิ ขนัธ์ท่ีสะอาดบริสุทธ์ิเป็นอยา่งไร 

ขนัธ์ท่ีสะอาดบริสุทธ์ิคือความคิดท่ีสะอาดบริสุทธ์ิไง ความคิดท่ีไม่ปล้ินปลอ้น ความคิดท่ีไม่

มีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัเป็นความคิดเหมือนกนั แต่ความคิด สอุปาทิเสสนิพพาน องคส์มเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการ นัน่ก็ขนัธ์ ๕ ก็ความคิด 

จะไปโปรดพระเจ้าสุทโธทนะ เป็นความคดิไหม สามเณรราหุล มาขอสมบัติ เป็นความคดิ

ไหม แล้วส่ือสารกับเขานั่นส่ือสารด้วยอะไร ก็ส่ือสารด้วยเสียง ส่ือสารด้วยสังขาร ความคดิ ความ

ปรุง ความแต่งนี่ไง แต่มนัไม่มกีิเลสตัณหาความทะยานอยาก นี่ไง ขันธ์ทีส่ะอาดบริสุทธ์ิไง แต่มนั

สะอาดบริสุทธ์ิในใจของผู้ทีพ้่นจากทุกข์ๆ เวลามกีารกระท ามนัมคุีณค่า มคุีณค่าทีน่ี่ 

ส่ิงท่ีเป็นอภิญญา ส่ิงท่ีอนาคตงัสญาณขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ อนันั้นเป็น

คุณสมบติัขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ครูบาอาจารยข์องเราท่านมีคุณธรรมของท่าน แลว้

ท่านมีคุณสมบติัของท่าน มนัจะเป็นประโยชน ์ประโยชน์ท่ีไหน 

เวลาหลวงปู่เจ๊ียะท่านถามหลวงปู่มัน่ “ส่ิงท่ีอภิญญา ๖ แกกิ้เลสไม่ได ้หลวงปู่มัน่ท  าท าไม” 

ท่านก็บอกว่า “อา้ว! ก็ท  าไวส้อนคนไง” 

ท าไวส้อนคน คนมนัมีความรู้สึกนึกคิดใช่ไหม ไออ้ยา่งน้ีมนัเท่ากบัรู้เท่าทนัความคิดของคน 

มนัเป็นประโยชนไ์ง จิตใจของหลวงปู่มัน่ท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ ท่านเอาไวเ้พื่อคอยแนะน าสั่งสอนช้ีน าหัวใจ

ของคนไง แต่คนท่ีเขากิเลสตณัหาความทะยานอยากท่วมหวั เวลาเขาท าอภิญญาของเขาได ้ อนันั้นมนั

เพื่อผลประโยชนไ์ง เด๋ียวก็เส่ือม ไม่เป็นความจริงหรอก 

แต่ถา้เป็นความจริงนะ อภิญญาเป็นอภิญญา แต่เวลาจิตใจของคนท่ีสะอาดบริสุทธ์ิแลว้ 

อยา่งเช่นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้น่ะ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาสอน ท่านสอน
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เร่ืองมรรคเร่ืองผล ถา้ดวงใจดวงใดไม่มีมรรค ดวงใจดวงนั้นไม่มีผล แลว้มรรคมนัเกิดข้ึนอยา่งไรล่ะ 

ศีล สมาธิ ปัญญา มรรค ๘ มนัเกิดข้ึนอย่างไร เกิดข้ึนจากการกระท าของเราน่ีไง 

น่ีไง ท่ีว่าสัตวโ์ลกเป็นไปตามกรรม เป็นไปตามความรู้สึกนึกคิดน่ีแหละ เป็นไปตามความนอ้ย

เน้ือต  ่าใจน่ีแหละ แต่เรามีสติมีปัญญาของเรา สัตวโ์ลกเป็นไปตามกรรม แต่เรามีกรรมดีของเรา เราจะ

ท าคุณงามความดีของเรา เราจะขวนขวายของเรา เราจะพาชีวิตของเราใหม้นัทวนกระแส ใหม้นัมีหลกั

มีเกณฑข์องเราข้ึนมา 

ทุกคนเกิดมามนัก็บกพร่องไปทั้งนั้นน่ะ ชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบไม่มี เพราะชีวิตบางคน เราดู

แลว้น่าจะสมบูรณ์แบบ อูฮู้! เกิดมาอุดมสมบูรณ์ แต่ในใจเขาทุกขท์ั้งนั้นน่ะ เขาก็ไม่พอใจ มนัจะอุดม

สมบูรณ์แค่ไหน เขาไม่อุดมสมบูรณ์หรอก เขาขาดแคลนไปทั้งนั้น 

ไอข้องเราขาดตกบกพร่อง ดูพระเราสิ บิณฑบาตฉันม้ือเดียวๆ มนัอุดมสมบูรณ์ไหมล่ะ ถา้

มนัอุดมสมบูรณ์มนัตอ้งอุดมสมบูรณ์ในใจนั้น ถา้มนัอุดมสมบูรณ์ในใจนั้น 

ชีวติสมบูรณ์แบบไม่ม ี แต่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบูรณ์แบบ 

ส่ิงทีส่มบูรณ์แบบจะไม่บกพร่อง และไม่แสวงหามาเพิ่มเติม สมบูรณ์แบบในใจน้ันเลย นี่ธรรมะ

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเราแก้ไขทีน่ี่ เราแก้ไขหัวใจของเรา 

เรามาท าบุญกุศล ท าบุญกุศลเพื่ออ านาจวาสนาบารมี ท าบุญกุศลเสียสละข้ึนมาใหใ้จมนัเปิด

กวา้ง เปิดกวา้งฟังความเห็นท่ีแตกต่าง ฟังทั้งนั้นน่ะ กาลามสูตร ไม่เช่ือ ตอ้งประพฤติปฏิบติัใหเ้ป็น

ความจริงของเรา ถา้เป็นความจริงข้ึนมา น่ีของจริง ถา้ของจริงข้ึนมา เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโกกบั

ใจดวงน้ี เอวงั 


