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ต้ังใจเนาะ ต้ังใจฟังธรรมะ ต้ังใจฟังธรรมๆ เราบวชมา บวชมาเพ่ือศึกษา ศึกษาเสรจ็

แล้วเราจะประพฤติปฏบัิติ เวลาคนที่จะปฏบัิติธรรมๆ เขาจะปฏบัิติธรรมตามแนวทางใด เหน็

ไหม เวลาเรามีการศึกษา หรือศึกษาทางโลก เวลามาบวชพระ บวชพระแล้วน่ีเขาต้องมี 

การศึกษา การศึกษากเ็ป็นภาคปริยัติ ปริยัติกคื็อโลกน่ีแหละ ปริยัติแล้ว ศึกษาแล้ว ศึกษามา

เพ่ือประพฤติปฏบัิติ เวลาประพฤติปฏบัิติข้ึนมาน่ี เรากห่็วงว่าปฏบัิติแล้วเราจะหลงทาง เราก็

ไปเอาแนวทางที่เราศึกษาเป็นแนวทาง 

พอแนวทางข้ึนมา เหน็ไหม เวลาหลวงตาท่านศึกษาจบมาเป็นมหา เวลาไปหาหลวงปู่

ม่ันเพ่ือที่จะประพฤติปฏบัิติ “มหา มหาเรียนมาถงึเป็นมหานะ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าน่ีประเสริฐมาก เทดิใส่ศีรษะไว้ เราเคารพบูชาใส่ศีรษะไว้แล้วเกบ็ใส่ในล้ินชัก

ของสมองแล้วล่ันกุญแจมันไว้นะ แล้วเราประพฤติปฏบัิติไป” เวลาเราประพฤติปฏบัิตินะมันจะ

ได้เป็นของจริงข้ึนมา  

แต่ถ้าเรามีการศึกษา เวลาศึกษาแล้วน่ีเวลาจะประพฤติปฏบัิติ เรากห่็วงว่าเราจะไม่มี

การศึกษา เราไม่มีแนวทาง เรากลัวปฏบัิติไปแล้วเราจะหลงทาง เรากมี็การศึกษา เวลาศึกษาๆ 

มาแล้วน่ีเป็นแนวทาง แนวทางน้ันแนวทางให้ประพฤติปฏบัิติ แต่ด้วยกเิลสตัณหาความทะยาน

อยากไง ด้วยความรู้เท่าไม่ถงึการณ์ของเราไง เรากไ็ปจับว่าเอาการศึกษาน่ันมาเป็นผล เป็นผล 

มันกเ็กดิตรรกะ พอตรรกะมันเกดิจินตนาการ พอเกดิจินตนาการมันกเ็กดิอาการของจิตๆ 

เวลาจิตมันส่งออกไปกบ็อกว่าสิ่งน้ันเป็นธรรมๆ ไง แล้วกล็ะล้าละลังๆ กนัอยู่อย่างน้ันนะ 

หลวงปู่ม่ันท่านบอก มันจะแตะมันจะถบีกนันะ เวลาภาคปริยัติศึกษามาๆ เป็นแนวทาง

เพ่ือประพฤติปฏบัิติ เขาศึกษามาเป็นแนวทางๆ เวลาปฏบัิติข้ึนมานะ มันปฏบัิติข้ึนมาต้องให้

เป็นของจริงข้ึนมาจากใจของเรา ถ้ามันเป็นจริงข้ึนมาของเรามันเกดิข้อเทจ็จริงในใจของเรา แต่

เวลาประพฤติปฏบัิติข้ึนมานะ มันไม่เกดิข้อเทจ็จริงในใจของเรา มันกมี็การศึกษาน้ันไง กเ็อา

ความจาํๆ อนัน้ันมาเป็นสมบัติ สิ่งที่เป็นความจาํมันเป็นสมบัติไม่ได้ มันเป็นความจาํๆ ไง 

สิ่งน้ันเป็นธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้านะ เวลาองค์สมเดจ็พระ



เทศน์พระ เร่ือง เนือ้ใน ๒ 
 

สมัมาสมัพุทธเจ้าสร้างสมบุญญาธิการมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย การสร้างสม

บุญญาธิการมาน้ันน่ะ น่ันนะคืออาํนาจวาสนาบารมีคือบุญบารมีของท่าน ท่านได้สร้างของท่าน

มา เวลาท่านประพฤติปฏบัิติข้ึนมาท่านมาค้นคว้าของท่าน เหน็ไหม ศึกษากบัเจ้าลัทธิต่างๆ อยู่ 

๖ ปี เวลาตรัสรู้ๆ เองโดยชอบ เวลาตรัสรู้เองโดยชอบน่ันนะคือสจัธรรม คือข้อเทจ็จริงในใจ

ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

ฉะน้ันท่านวางแนวทางน้ีไว้ น่ีคือการร้ือสัตว์ขนสตัว์ ธรรมและวินัยจะเป็นศาสดาของ

เธอ แล้วเรากศ็ึกษาธรรมวินัยน่ี เรากศ็ึกษาๆ ศึกษาน้ันคือศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า เป็นความจาํไง เป็นความจริงๆ ในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไง 

อนัน้ันเป็นความจริง แต่เป็นความจาํๆ ความจาํคือเวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า

เทศนาว่าการแล้ว เวลาสาวกสาวกะผู้ได้ยินได้ฟัง ศึกษาแล้วยังมีความสงสยักไ็ปถามองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าที่เป็นความจาํ ความจาํที่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าที่เป็น

ความจริงในใจ แต่เทศนาว่าการเป็นทฤษฎีน่ะเป็นความจาํ  

ความจาํเราศึกษาของเรามาน่ีมันกเ็ป็นความจาํ ความจาํมันจาํแล้วลืม ลืมแล้วจาํ จาํแล้ว

ลืมอยู่น่ันน่ะ มันเป็นเปลือกนอก มันเป็นเร่ืองโลกๆ ไง เพราะสญัชาตญาณของมนุษย์ไง 

มนุษย์เกดิมามีธาตุ ๔ และขันธ ์ ๕ มีสญัญา มีความจาํได้หมายรู้ มีสงัขารความคิดความปรุง

ความแต่ง คนจะมีการศึกษามากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ มันกมี็ความคิดมีความรู้สกึ รู้สกึมากน้อย

ต่างๆ เหน็ไหม ว่าองค์ความรู้ๆ ไง คนมีการศึกษากมี็องค์ความรู้ เวลาองค์ความรู้น่ีมีความคิด

ต่างๆ กเ็ทยีบเคียงองค์ความรู้น้ัน องค์ความรู้น้ันเด๋ียวกลื็ม เด๋ียวกจ็าํ เด๋ียวกท็บทวนในทฤษฎี

ในข้อเทจ็จริงน้ัน มันเป็นความจาํๆ ความจริงๆ มันเป็นความจริงข้ึนมาไม่ได้ไง ถ้าเป็นความ

จริงๆ ความจริงมันอยู่ไหนล่ะ  

เราเกดิเป็นมนุษย์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนานะ พระพุทธศาสนาน่ีธรรมโอสถ สิ่งที่

สามารถชาํระล้างการเกดิ การแก่ การเจบ็ การตาย น่ีการเกดิ การแก่ การเจบ็ การตายเพ่ือ

อะไรล่ะ เกดิ แก่ เจบ็ ตาย มันเป็นเร่ืองธรรมดาของโลก เรากทุ็กคนกเ็ข้าใจได้ทางวิทยาศาสตร์ 

ว่าการเกดิ การแก่ การเจบ็ การตายเป็นเร่ืองธรรมดาของโลก มันเป็นข้อเทจ็จริงในทางโลก 

แล้วเราไปหว่ันไหวอะไรล่ะ เรากอ็ยู่กบัโลกเขาไปโดยความรู้ องค์ความรู้อนัน้ันไง  

น่ีไงสิ่งที่การเกดิ การแก่ การเจบ็ การตายมันเป็นธรรมชาติของโลก มันเป็นข้อเทจ็จริง

อยู่แล้ว แต่เวลามีองค์ความรู้ข้ึนมา องค์ความรู้ที่เราศึกษาเราค้นคว้ากนัน่ี มันจะเป็นความจริง

ข้ึนมา ถ้าความจริงข้ึนมา มันมีอะไรเกดิ อะไรแก่ อะไรเจบ็ อะไรตาย อะไรไปเกดิล่ะ ไอ้ที่

เกดิๆ เกดิมาจากไหน ไอ้ที่มาน่ังกนัน่ีเกดิมาจากไหน เวลาเกดิมาน่ีปฏสินธิจิตๆ เกดิในไข่ ใน
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ครรภ์ ในนํา้คราํ ในโอปปาติกะ กาํเนิด ๔ ในกาํเนิดขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า การ

เวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะกาํเนิด ๔ น่ี เวลากาํเนิด ๔ กาํเนิดข้ึนมาแล้วกเ็ป็นเราๆ เราก็

คาดหมายแต่อดีตอนาคตอยู่น่ี ที่มาๆ มาจากไหน แล้วที่ไปจะไปอย่างไร แล้วปัจจุบันน้ีล่ะ 

  ปัจจุบันไม่มีความสามารถอะไรเลยเหรอ ปัจจุบันน้ีไม่เคยทาํอะไรเลยเหรอ ปัจจุบันน้ี

ไม่มีสติปัญญาจะค้นคว้าความจริงใช่ไหม ถ้าค้นคว้าความจริงข้ึนมา น่ีไงที่ธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าสอนเร่ืองการปัจจุบันธรรมๆ ไง ถ้าปัจจุบันธรรมกปั็จจุบันใน

เหตุการณ์เด๋ียวน้ีไง ถ้าเหตุการณ์เด๋ียวน้ี เหน็ไหม ถ้าใครมีสติมีปัญญา น่ีสิ่งที่เป็นข้อวัตร

ปฏบัิติน่ี ข้อวัตรปฏิบัติเคร่ืองอยู่ของใจๆ ไง ดูส ิ อาหารการกนิ เหน็ไหม อาหารน่ีเข้าไปเร่ือง

กระเพาะๆ มันมีพวกเคมีพวกต่างๆ พวกสารอาหาร น่ีมันดาํรงชีพๆ ดาํรงชีพข้ึนมาแล้วก็

ขับถ่าย แล้วกก็นิเข้าไป มีสารอาหารน่ีกด็าํรงชีพตลอดไป 

น่ีกเ็หมือนกนั ความคิดๆ คิดมาจากไหน สิ่งที่น่ีอดีตอนาคตน่ีคาดหมายกนัไป แล้ว

ความจริงมันไม่มีไง น่ีเปลือกนอกๆ เหน็ไหม ศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้า เหน็ไหม ดูส ิหลวงตาไปหาหลวงปู่ม่ันไง มหา มหาศึกษามาจนเป็นมหานะ ธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเราเทดิใส่ศีรษะไว้ เชิดชูบูชาจริงๆ นะ คนที่บวชเป็นพระๆ ถ้าไม่

ระลึกถงึพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่มีรัตนตรัยน่ีไปบวชเป็นสามเณรไม่ได้ การจะเป็น

สามเณร เหน็ไหม ถงึพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ก่อน ถงึรัตนตรัย น่ีถ้ามันถงึรัตนตรัยมา

บวชเป็นพระข้ึนมา  

น่ีไง ถ้าเราไม่เคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เราจะเป็นพระได้ไหม เราเป็นพระยัง

เป็นพระไม่ได้เลย แล้วเวลาเป็นพระแล้วบอกว่า ทาํไมเคารพบูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าน่ี มันเป็นไปไม่ได้หรอก ถ้ามันเคารพบูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากเ็คารพตาม

ความเป็นจริง เคารพตามความเป็นจริง เหน็ไหม เราบวชมาแล้วเราศึกษาตามความเป็นจริง น่ี

ความเป็นจริงกเิลสตัณหาความทะยานอยากในใจของเราน่ีมัน เหน็ไหม เขียนเสอืให้วัวกลัว 

นรกสวรรค์ไม่มี มรรคผลจะมีได้อย่างไร ประพฤติปฏบัิติเกอืบเป็นเกือบตายไม่เหน็ได้อะไร

เลย แล้วคนที่ปฏบัิติข้ึนมาแล้วน่ีกไ็ม่เหน็มันมีความจริงตรงไหน ยังไม่มีสตัย์ ไม่มีศีล ไม่มีสตัย์ 

เหน็ไหม พูดจาโกหกมดเทจ็กนัอยู่อย่างน้ัน 

ไอ้น่ันมันเร่ืองของโลก ไอ้น่ันมันเร่ืองอาํนาจวาสนาของคนไง อาํนาจวาสนาของคนพาล 

เวลาคนพาล เหน็ไหม เวลาคนพาลมันพาลในหัวใจ พอพาลในหัวใจทาํสิ่งใดมันกเ็อาความ

พาลน้ันไปเทียบเคียงไง มันไม่ได้เป็นความจริง เรามองสภาพแบบน้ันนะ เรากล็ะวางน้ันมัน

เป็นกรรมของสตัว์ มันเป็นอาํนาจวาสนาของมนุษย์ แต่เรามีครูบาอาจารย์ไง ถ้าครูบาอาจารย์
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ของเราท่านทาํตามความเป็นจริง เหน็ไหม ความเป็นจริงๆ ในความเป็นจริงมันมีเน้ือหาสาระ 

เน้ือใน การเกดิเป็นคนๆ มีกายกบัใจๆ เร่ืองร่างกายน่ีเหน็ไหมพิสจูน์ได้ทั้งน้ัน เร่ืองร่างกาย

พิสจูน์ทางวิทยาศาสตร์พิสจูน์ได้ทั้งน้ัน แต่เร่ืองจิตใจพิสจูน์กนัได้อย่างไร เวลาพิสจูน์ได้ เหน็

หน้าไม่รู้ใจ เวลาเหน็หน้าๆ เหน็หน้าค่าตากนั แต่ความคิดของเขา ความซับซ้อนในใจของเขา

เราตามเขาไม่ทัน 

น่ีกเ็หมือนกนั มนุษย์เกดิมามีกายกบัใจๆ แล้วสิ่งที่มีค่าๆ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าว่าสาํคัญลงที่ใจๆ ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ใจเป็นผู้นึกคิด แล้วใจเป็น

ใหญ่ใจเป็นผู้นึกคิด เหน็ไหม ทางการศึกษาๆ เหน็ไหม กพั็ฒนาหัวใจน่ี พัฒนาภาวะความรับรู้

พัฒนาทางอารมณ์ความรู้สกึของคน พัฒนาๆ  

เวลาเรามาบวชเป็นพระ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เหน็ไหม เวลา

ประพฤติปฏบัิติข้ึนมาปฏบัิติมาที่ไหน ทาํความสงบของใจๆ ถ้าใจมันสงบข้ึนมา เหน็ไหม ถ้าใจ

มันสงบข้ึนมามันจะมีเน้ือหาสาระไง มันเป็นเปลือกนอกทั้งน้ัน เวลาศึกษามาเป็นเปลือกนอก 

ความรู้เป็นเปลือกนอกทั้งน้ัน แล้วความเป็นเปลือกนอกเราพลิกเข้าไปสู่ความเป็นจริงไม่ได้ ถ้า

เราพลิกเข้าไปสู่ความเป็นจริงไม่ได้ เราจะไม่มีเน้ือใน เน้ือในคือข้อเทจ็จริงมันเป็นอย่างไร  

ศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ๙ ประโยค ๑๐ ประโยคข้ึนไปน่ีปาก

เปียกปากแฉะ น่ีเปลือกนอกทั้งน้ัน เปลือกนอกกท็ฤษฎีกธ็รรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้าไง ไม่ใช่ดูถูกนะ น่ีธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าสอนไว้เอง ปริยัติ 

ปฏบัิติ ปฏเิวธ ต้องมีการศึกษา แต่เวลาศึกษาแล้วกเิลสมันไว้ใจไม่ได้ไง เวลาศึกษาๆ ด้วย

กเิลส กเิลสมันกเ็จ้ากี้ เจ้าการ ต้องเป็นอย่างน้ันต้องเป็นอย่างน้ี ถ้ามันพอใจข้ึนมากบ็อก

การศึกษาน่ีถูกต้อง ถ้ามันไม่พอใจข้ึนมาบอกน่ีมันแต่งเติมมา มันจดจารึกมาภายหลัง  

เน่ียจดจารึกมาภายหลังหรือภายหน้าแล้วแต่ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้า เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เวลาท่านเทศนาว่าการข้ึนมาจน

ได้ปัญจวัคคีย์ ได้ยสะ เหน็ไหม ภิกษุทั้งหลายเธอกบัเรา ๖๑ องค์พ้นจากทั้งบ่วงที่เป็นโลกและ

เป็นทิพย์ ถ้าเป็นพระอรหันต์เป็นความจริงอย่างน้ันไง แล้วสมัยครูบาอาจารย์ของเรา ท่าน

ประพฤติปฏบัิติเข้ามาตามความเป็นจริงข้ึนมาในใจนะ มันจะต่างกนัตรงไหน หลวงปู่เสาร์ 

หลวงปู่ม่ันท่านปฏบัิติข้ึนมาแล้ว พ้นจากบ่วงที่เป็นโลกและบ่วงเป็นทิพย์ จะพ้นโดยข้อเทจ็จริง

ในใจเหมือนกนั พ้นข้ึนมาโดยสติปัญญา พ้นข้ึนมาโดยธรรม ไม่ใช่พ้นข้ึนมาโดยองค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าพยากรณ์ 
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  เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าพยากรณ์ พยากรณ์ต้ังแต่สมัยพุทธกาล สมัยที่

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรม เหน็ไหม “ภิกษุทั้งหลายเธอกบัเราพ้นจากบ่วงที่

เป็นโลกและเป็นทิพย์ เธออย่าไปซ้อนทางกนั โลกน้ีเร่าร้อนนักๆ” หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ันท่าน

ประพฤติปฏบัิติของท่านข้ึนมา ท่านมีเน้ือในของท่าน ท่านมีเหตุมีผลของท่าน ท่านมีสจัจะ

ความจริงในใจของท่าน เวลาท่านทาํความเป็นจริงของท่านข้ึนมา มันน่าเคารพบูชาไง  

เวลาเหยียด คู้ เดินอยู่ น่ีการดาํรงชีพ ครูบาอาจารย์ที่ท่านอาศัยอยู่ด้วยน่ีท่านเคารพ

บูชาของท่าน เหน็ไหม หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ท่านไม่เคยอวดไม่เคยโอ้ไม่เคยอวดวางตนข่ม

ท่าน คนมีธรรมอ่อนน้อมถ่อมตน คนมีธรรมๆ มันไม่เหยียบยํ่าคน มันไม่มีทิฏฐิมานะเหยียบ

ยํ่าใคร แต่เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ท่านเทศนาว่าการของท่าน เวลาธรรมมันออกๆ การ

ธรรมออกมันอาจหาญ ธรรมเหนือโลกๆ เหนือสงสาร มันเหนือวัฏฏะ ถ้ามันเหนือวัฏฏะแล้ว

มันมีอะไรมีคุณค่าไปมากกว่าธรรม  

ถ้ามีคุณค่าไปมากกว่าธรรม ถ้ามีเน้ือหาสาระมีเน้ือในข้ึนมา เหน็ไหม โลกน้ีมันจะมี

อะไร โลกธรรม ๘ มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ มันสิ่งที่ไร้สาระมาก ถ้าสิ่งที่ไร้สาระเรา

ประพฤติปฏบัิติกนั เหน็ไหม เป็นกรรมฐาน เป็นพระป่า ถ้ามันมีเน้ือหาสาระข้ึนแล้วเปลือก

นอกมันจะมีปัญหาอะไร เปลือกนอกไม่มีปัญหาอะไรเลย แต่ถ้าข้างในมันว่างเปล่า เหน็ไหม 

มันว่างเปล่า อาศัยแต่เปลือกนอก แล้วเปลือกนอกข้ึนมากมี็มารยาสาไถยทั้งน้ัน มันมีมารยา

สาไถย ความเป็นมารยาสาไถยมันน่าขยะแขยงไง เพราะมารยาสาไถยเป็นเร่ืองกเิลสตัณหา

ความทะยานอยากเหมือนเช้ือโรค 

  เช้ือโรคไม่มีใครต้องการ ดูส ิเกดิมาเป็นเดก็เป็นน้อย เหน็ไหม ทางการเขาต้องมีวัคซีน

ป้องกนัๆ เพราะป้องกนัโรค น่ีวัคซีนเขาป้องกนัไว้ น่ีไงเพราะอะไร เพราะมันเช้ือโรคไง เช้ือ

โรคไม่มีใครต้องการทั้งน้ัน แล้วเวลาเช้ือโรค เหน็ไหม ถ้ามันแพร่ระบาดไป เขาเป็นห่วงเป็นใย

นะ ดูส ิประชากรมันต้องสิ้นชีวิตไปเท่าไหร่ ล้างโลกกนัทีเดียวแหละ โรคภัยไข้เจบ็สมัยน้ี  

แล้วน่ีกเิลสตัณหาความทะยานในใจของคน กเิลสตัณหาความทะยานอยากในใจของคน

มันทาํลายหัวใจ มันทาํลายหัวใจแล้วมันกเ็ที่ยวทาํลายคนอื่นไปทั้งน้ัน มันร้ายกาจแล้วมัน

ทาํลาย ดูส ิเวลาชีวิต เหน็ไหม เวลาเกดิโรคภัยไข้เจบ็ข้ึนมา มันล้างโลกข้ึนไปกจ็บไป พอจบข้ึน

ไปแล้ว ดูส ิ สภาวะแวดล้อมมันปรับปรุงตัวมันเอง แล้วพอมันสมดุลข้ึนไปแล้วมันกเ็กดิกนัมา

ใหม่ มันกพั็ฒนาข้ึนมาเป็นรุ่นเป็นคราวต่อไป  

แต่เวลากเิลสตัณหาความทะยานอยากมันทาํลายหัวใจของคนๆ มันสร้างแต่บาปแต่
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กรรม ถ้าสร้างแต่บาปแต่กรรม มันเวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ มันตกตํ่าไป มันทาํลายตกนรก

อเวจี มันมีแต่แผดเผาทาํลาย ทาํลายไปชาติหน้าชาติต่อไปเร่ือยๆ นะ ดูส ิเช้ือโรคมันยังทาํลาย

ชีวิตน้ีให้จบสิ้นไปนะ มีแต่ความโศกเศร้า มีแต่ความอาลัยอาวรณ์ต่อกนั แต่เวลากิเลสตัณหา

ความทะยานอยากมันทาํลายหัวใจของคน มันทาํลายด้วยเวรด้วยกรรมข้ึนมา มันเกดิภพชาติ

ต่อไป มันจะมีความทุกข์ความยากของมัน  

น่ีไง ทางโลกเขายังมีวัคซีนป้องกนัเลย ฉะน้ันเวลาครูบาอาจารย์ของเราท่านมีศีล มีศลีมี

ธรรมคอยป้องกนัไง น่ีทาน ศีล ภาวนา เหน็ไหม ดูส ิ ความป้องกนัของเรา ป้องกนัของครูบา

อาจารย์ข้อวัตรปฏบัิติเป็นเคร่ืองอยู่ของใจๆ ถ้าเคร่ืองอยู่ของใจเราเพ่ือให้ใจมันมีเคร่ืองอยู่ ให้

ใจมันม่ันคงของมันไม่ใช่ไหลไปตามโลก ถ้าไม่ม่ันคงของมัน มันไหลไปตามโลก เหน็ไหม น่ี

แล้วมีสติมีปัญญา หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ แล้วพอมีศีลข้ึนมา ศีลคือความปกติของ

ใจ ใจปกติแล้วมีอะไรต่อไป  

ใจของเรามันส่งออก จิตส่งออกๆ ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าจิตส่งออก ธรรมชาติของ

มัน มันเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติของจิต พลังงานมันต้องส่งออกทั้งน้ัน ถ้าพลังงานไม่ส่งออก 

พลังงานอยู่ไหน คนตายเท่าน้ันนะไม่มีจิต ถ้าคนมีจิตอยู่ เหน็ไหม แม้แต่เขาสลบเขายังมีคล่ืน

แบบว่าสญัญาณชีพยังมีอยู่เลย น่ีเพราะอะไร เพราะมันยังมีพลังน้ันอยู่ไง แล้วพลังตัวน้ีที่ว่า

เวลามันออกไปแล้วมันไปไหน  

สิ่งที่เวลามันจะไป แล้วเวลาเราจะทาํความสงบของใจๆ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าเข้าสู่ใจๆ ไอ้ใจตัวน้ันนะสาํคัญ ไอ้ใจตัวน้ันนะมาเกดิเป็นเราน่ังอยู่น่ีไง แล้ว

เรามีสติมีปัญญา เหน็ไหม เรามาบวชเรียนเพ่ือจะค้นหาความจริงในใจของเรา ถ้าค้นหาความ

จริงในใจของเรา ความจริงจากเปลือกนอก ความจริงจากการศึกษา ความจริงจากปริยัติน่ี ถ้า

ความจริงจากปริยัติ แต่ถ้าเรามาปฏบัิติ ปฏบัิติเราจะเอาเน้ือใน  

ถ้าเน้ือใน เหน็ไหม หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ เน้ือใน เน้ือในคืออะไร จิต เน้ือ

ในคือในใจของคนน้ัน เน้ือในคือใจของเรา เน้ือในของเรา เหน็ไหม อตตฺาหิ อตตฺโน นาโถ ตน

เป็นที่พ่ึงของตน ตนเท่าน้ันที่จะแก้ไขใจของตน ตนเท่าน้ันเป็นผู้ที่ลังเลสงสยั ตนเท่าน้ันที่มี

กเิลสตัณหาความทะยานอยากครอบคลุมหัวใจแล้วพยายามดีดด้ินอยู่น้ี ตนเท่าน้ัน เพราะตน

เท่าน้ันข้ึนมา เราศึกษาภาคปริยัติข้ึนมาน่ี ศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้านะ

เปลือก เปลือกนอก ถ้าเปลือกนอกศึกษามาเพ่ือปฏบัิติ ถูกต้อง 

ศึกษาแล้วค้นคว้าพยายามของเรา มันจะทุกข์ มันจะยาก มันกเ็ป็นกรรมของสตัว์ กรรม
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ของสตัว์นะ ผู้ที่ปฏบัิติง่ายรู้ง่ายเขาต้องสร้างอาํนาจวาสนาของเขามา ถ้าคนที่มีอาํนาจวาสนาเขา 

คิดแต่เร่ืองดีๆ นะ สงัเกตได้มีเดก็มันมีปฏภิาณ มีปฏภิาณในแง่บวก มันคิดแต่ดีทาํแต่ดีน่ันนะ 

เขามีบุญกุศลของเขา เขาได้สร้างของเขามา เดก็บางคน เหน็ไหม มันจะทุกข์มันจะยากขนาด

ไหนแล้วมันยังทาํลายตัวมันเอง คิดแต่ลบไง คิดแต่ประชดประชันไง คิดแต่ทาํลายไง คิดแต่

ทางลัดไง คิดแต่จะเอาเปรียบเขาไง น่ันนะมันกรรมของสตัว์ เขามีมุมมองอย่างน้ัน มีปฏภิาณ

อย่างน้ัน เขาทาํของเขาอย่างน้ัน น่ีกรรมของสตัว์ๆ พันธุกรรมของจิตมันตัดแต่งมาอย่างน้ัน 

พันธุกรรมของจิตไง 

แต่ถ้าคนมีสติมีปัญญา เหน็ไหม มันจะดีดด้ินขนาดไหนทุกคนมีความคิดนะ คนเกดิมา

ไม่มีชีวิตเหรอ ชีวิตคือธาตุรู้ ธรรมชาติของความรู้สกึๆ มันกต้็องแสวงหาเป็นเร่ืองธรรมดา น่ี

เวลาสญัชาตญาณของสตัว์ เหน็ไหม สตัว์เวลาภัยมาถงึตัวมัน โดยสญัชาตญาณของมัน มันต้อง

เอาตัวรอดของมัน เหน็ไหม มันเอาตัวรอดโดยสญัชาตญาณของมัน แต่น่ีเราเป็นมนุษย์เรากมี็

สญัชาตญาณนะ เวลาเกดิอบัุติเหตุเราแก้ไขด้วยสญัชาตญาณ โดยแต่ปฏภิาณของคน แต่เรา

ฝึกหัดๆ เพ่ือจะค้นคว้าหาความจริงในใจของเราไง ถ้าค้นคว้าหาความจริงในใจของเรา เหน็

ไหม ถ้าเราหายใจเข้านึกพุธ หายใจออกนึกโธ เราต้องกระทาํนะ  

อาหารเราตักใส่ปากเราแล้วได้ขบได้เค้ียวได้กลืนลงไป มันจะเข้าสู่ในกระเพาะของเรา 

จิตใจของเราๆ ถ้าเราไม่บริกรรมซะเอง เราไม่ได้ทาํซะเอง มันจะเข้าสู่ใจเราได้อย่างไร ถ้ามันจะ

เข้าสู่ในใจของเราน่ี ใจของเรามันต้องมีหลักมีเกณฑ ์ ถ้าใจเรามีหลักมีเกณฑ ์ เหน็ไหม เน้ือใน 

เปลือกนอกๆ นะ สาธุ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รัตนตรัยของเรา เราศึกษามา ครูบา

อาจารย์ท่านเทศนาว่าการกเ็ป็นสมบัติของท่าน เราฟังสิง่ใดข้ึนมาเราเปรียบเทียบๆ เป็นคติ

ธรรม แล้วเราพยายามประพฤติปฏบัิติข้ึนมาให้เป็นข้อเทจ็จริงของเรา  

ในการประพฤติปฏบัิติเป็นข้อเทจ็ของผู้ที่ปฏบัิติน้ัน ถ้าผู้ปฏบัิติน้ันเรามีโอกาสมากน้อย

แค่ไหนทางจงกรม ทางสมาธิภาวนาน่ี เราควรขวนขวายของเรา เดินจงกรม น่ังสมาธิภาวนา

รักษาใจของเรา เหน็ไหม น่ีเน้ือในๆ ค้นคว้าหาใจของตน ถ้าหาใจของตน เหน็ไหม ถ้ามันเท่า

ทันกนัเท่าน้ันนะ มันเท่าทันมันเร่ิมเสมอกนั แต่เดิมกเิลสมันใหญ่กว่าทั้งน้ันนะ 

เพราะเกดิมาโดยอวิชชา เกดิมาโดยกเิลสตัณหาความทะยานอยาก การเกดิมาธาตุรู้น่ี

จิตของเรามันเรียกร้องความช่วยเหลือนะ จิตของเราความรู้สกึแท้ๆ ของเราทุกคนใฝ่ดีๆ แต่

การใฝ่ดีๆ ในทางลบ ใฝ่ดีโดยกเิลสตัณหาความทะยานอยากมันพาแต่สร้างเวรสร้างกรรม

ทั้งน้ันเลย ถ้าใฝ่ดีทางบวกๆ เหน็ไหม สร้างแต่คุณธรรมข้ึนมาเพ่ือประโยชน์กบัหัวใจของเรา 
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  จิตน้ีเรียกร้องการช่วยเหลือๆ แล้วใครจะช่วยเหลือมัน ถ้ามีการช่วยเหลือมัน เรามา

บวชมาเรียน เรามาประพฤติปฏบัิติของเรา น่ีเปลือกนอกที่ศึกษามา เขาศึกษามาเป็นแนวทาง 

ศึกษามาภาคปฏบัิติ เวลาเราจะประพฤติปฏบัิติเรากเ็ป็นห่วงเป็นใยเหลือเกนิ ปฏบัิติไปแล้วมัน

จะหลงทาง ปฏบัิติไปแล้วมันจะผิดพลาด ผดิพลาดขนาดไหนมันกต้็องผิดมาก่อนทั้งน้ันนะ 

คนทาํงานไม่เป็นทาํงานมันกมี็ความผดิพลาดเป็นเร่ืองธรรมดา แต่ธรรมดาเราผดิพลาดแล้ว

เรากต้็องแก้ไขไง ผิดพลาดเรากว็างไว้ 

  น่ีหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ันท่านทาํมานะ ดูส ิ ไม่มีครูบาอาจารย์ท่านแสวงหามานะ ท่าน

ไปทั่ว เวลาฟังหลวงตาท่านเล่าถงึหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ันนะ มันสะเทือนใจมาก เพราะมันไม่รู้

จะปรึกษาใครไง แต่เวลาหลวงตาท่านมีหลวงปู่ม่ันแล้ว เวลาท่านปฏบัิติข้ึนมาท่านกพุ่็งหาหลวง

ปู่ม่ันเลย ผิดถูกท่านกถ็ามหลวงปู่ม่ัน ผดิถูกท่านกห็าครูบาอาจารย์ ถ้าครูบาอาจารย์ท่านเป็น

จริงแล้วท่านตอบเราได้ทั้งน้ันนะ ท่านตอบเราแล้ว มีแต่เราเท่าน้ันน่ะยังโต้ยังเถยีงอยู่ว่าไม่เป็น

จริงๆ  

ทั้งๆ ที่ท่านตอบมานะ เพราะท่านเคยผิดพลาดมาก่อน ท่านผดิพลาดมาก่อน ท่านต่อสู้ 

กเิลสมาก่อน ท่านรู้จักกเิลสก่อน ท่านพลิกแพลงมาแล้วท่านถงึจะมีช่องทางของท่านไปได้ แต่

ของเราน่ีกเิลสล้วนๆ ทิฏฐิมานะท่วมหัวแล้วกยั็งคิดว่ามันเป็นจริงๆ ข้ึนมา เหน็ไหม น่ีเพราะ

อะไร เพราะมีกเิลสตัณหาความทะยานอยากแล้วไปศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้า แล้วยังบอกว่าน่ีพุทธพจน์ น่ีเป็นคาํสั่งคาํสอนของพระพุทธเจ้า 

  เวลาครูบาอาจารย์ท่านบอกเทคนิค บอกวิธีการข้ึนมาน่ี จะโต้เถยีงจะแย้ง โต้แย้งข้ึน

มาแล้วกดู็ถูกดูแคลนไง แต่ถ้ามันเป็นความจริงข้ึนมานะ ศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้ากส็าธุ เราเป็นพระ เราเคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ทั้งน้ัน น่ีคาํสั่งสอน

ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเรากส็าธุ เรากเ็คารพบูชา แต่เวลาปฏบัิติแล้วมันไม่เป็น

อย่างน้ัน เวลาปฏบัิติไปแล้ว แหม เหน็ไหม มันเป็นสตูร เรากจ็าํสตูรมาๆ มาแล้วมันทาํไม่เป็น 

แต่ครูบาอาจารย์ของเราท่านให้ก่อร่างสร้างตัว เจดีย์ทรายๆ ขนทรายมา พยายามทาํมา 

น่ีกเ็หมือนกนั ทาน ศีล ภาวนา น่ีถ้ามันไม่มีกาํลังใจซะเลย ไม่มีความเข้มแขง็ซะเลย 

มันจะเดินจงกรมน่ังสมาธิภาวนาได้อย่างไร ถ้าไม่มีศีลซะเลย มันคิดปล้ินปล้อนอยู่อย่างน้ี ไม่มี

ศีลซะเลย น่ีมโนกรรมถงึไม่ได้ทาํมันกคิ็ด แล้วคิดไม่ดีอย่างน้ีมันเป็นประโยชน์ไหม ยํา้คิดยํา้ทาํ

แล้วจะเป็นจริตนิสยั ยํา้คิดยํา้ทาํแต่เร่ืองไร้สาระน่ี เร่ืองที่เป็นสาระเราไม่คิด คิดแต่เร่ืองที่ไร้

สาระๆ อยู่น่ี แล้วยํา้คิดยํา้ทาํจนเป็นจริตเป็นนิสยั พอเป็นจริตนิสยักเ็ป็นคนพาล 
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แต่ถ้ามันคิดเป็นบัณฑติ เหน็ไหม มันคิดแต่คุณงามความดี น่ียํา้คิดยํา้ทาํคิดแต่เร่ืองดีๆ 

คิดแต่เร่ืองเสยีสละ คิดแต่เร่ืองความหลุดพ้น คิดแต่เร่ืองความเป็นคุณประโยชน์ คิดอย่างน้ี

เหน็ไหม คิดเป็นบวก น่ีเป็นความคิดๆ ไง แล้วความคิดคืออะไร ความคิดกเ็กดิดับ โดย

ธรรมชาติของมนุษย์มีธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ ธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ เหน็ไหม น่ีเปลือกนอกๆ เคารพ

บูชานะ เราเคารพบูชาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า แต่องค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าบอกไว้แล้วแต่พวกเราไม่เข้าใจกนัเอง 

ปริยัติ ปฏบัิติ ปฏเิวธ เขาสอนให้เป็นภาคปริยัติให้เป็นภาคการศึกษาให้มีแนวทาง แล้ว

เราต้องปฏบัิติ เวลาปฏบัิติข้ึนมากเิลสมันเสี้ยมทันทีเลย น่ันกพุ็ทธพจน์ น่ีกพุ็ทธพจน์ ที่เราทาํ

อยู่น่ีไม่ใช่สกัอย่างหน่ึง ถ้าจะทาํคุณงามความดีน้ีผิดหมด แต่ถ้าสาํมะเลเทเมาน่ะถูก ถ้าทาํสิ่งใด

เข้ากเิลสนะถูกต้องทั้งน้ันเลย น่ีไง น่ีไงเปลือกนอกๆ น่ีธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้ามันเป็นศาสดานะ เป็นช้ีทางนะ แต่กเิลสของเรานะมันปล้ินปล้อน กเิลสของเรามัน

บิดเบือน มันบิดเบือนของมัน เหน็ไหม  

เปลือกนอกๆ คาํว่าเปลือกนอก เปลือกนอกกจ็ริงนะ ส้ม ไม่มีเปลือกส้ม เขาจะค้าขาย

ส้มกนัอย่างไร ทุเรียนไม่มีเปลือกทุเรียน ทุเรียนจะออกจากสวนมาอย่างไร ทุเรียนมันจะเติบโต

มันต้องมีเปลือกของมันนะ เปลือกมันจะรักษาเน้ือ รักษาเมลด็พันธุข์องมัน น่ีจนกว่ามันจะโต

จนแก่ แก่แล้วเขาเกบ็มาเขาไปเพาะปลูกได้อกีต่อไป เปลือกมันกส็าํคัญประสาเปลือก น่ี

เหมือนกนัมันเป็นเปลือกนอก เป็นโลก โลกยีปัญญาๆ มันจะเกดิโลกุตตรปัญญา โลกยีปัญญา

สิ่งที่ศึกษามา ศึกษาแล้วฝึกหัดของเราๆ เหน็ไหม ฝึกหัดให้มันเป็นจริงเป็นจังข้ึนมา  

เน้ือในถ้ามีเน้ือหาสาระแล้ว เหน็ไหม เวลาครูบาอาจารย์ของเรา หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่

ม่ันท่านอ่อนน้อมถ่อมตนของท่านนะ เวลาแสดงธรรมเท่าน้ันนะ หลวงปู่ม่ันท่านแสดงธรรมน่ี

ไม่มีอะไรขวางหน้าเลย ไม่มีลูบหน้าปะจมูก ขาดหมด ดีเป็นดี ช่ัวเป็นช่ัว แล้วมันดีเป็นดี ช่ัว

เป็นช่ัวนะ แล้วมันเป็นจริงๆ อย่างน้ันไง ช้ีเลย น่ันดีน้ีช่ัว ช่ัวกบัดีมันต่างอนัต่างจริงเลย มันจะ

เข้ากนัไม่ได้ ถ้าเข้ากนัไม่ได้ เหน็ไหม น่ีคนที่รู้จริงมันรู้จริงอย่างน้ัน ถ้ามันมีเน้ือใน ถ้าเน้ือใน

มันเป็นจริงข้ึนมา เหน็ไหม ทาํไมมันอยู่ไม่เป็นสขุ  

บวชมาเป็นพระ เราบวชมาเป็นพระนะ ถ้ามันมีเน้ือหาสาระในร่างกายของเรา น่ีเหน็

ไหม สขุภาพร่างกายกแ็ขง็แรง ถ้าไม่มีเน้ือหาสาระในหัวใจของเรา ถ้ามีเน้ือหาสาระในใจของ

เรามันจะมีอะไรที่มีคุณค่าเหนือกว่าคุณธรรม มันมีอะไรมีคุณค่าเหนือน้ีล่ะ ถ้าไม่มีอะไรมี

คุณค่าเหนือใจของคน เหนือใจของสตัว์โลก แล้วน้ีเป็นหัวใจของพระด้วยนะ หัวใจของพระผู้ที่

ประพฤติปฏบัิติมันสจุริต ทุจริต สจุริตชนสิ่งที่เป็นสจุริต สิ่งที่เป็นคุณงามความดี ใครๆ กช่ื็น
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ชมทั้งน้ัน 

สิ่งที่เป็นทุจริต ใจคิดอย่างหน่ึง ทาํอย่างหน่ึง พูดอย่างหน่ึง ใจคิดอย่างหน่ึง พูดแหม

หวานเจ๊ียบเลย ทาํอย่างหน่ึง ล้วงกระเป๋าเขาเลย มันเป็นความจริงเหรอ มันไม่เป็นความจริง

เลย น่ีไง ถ้ามันมีแต่เปลือกนอกไง ใช่ เราเกดิมานะเราเกดิมาเป็นชาวพุทธ เราเป็นพุทธมามกะ 

เคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เหน็พระสงฆ์ข้ึนมาทุกคนกส็าธุทั้งน้ัน แต่พระสงฆ์น้ันควร

จะเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร พระสงฆ์น้ันควรๆ นะ การงานไง กริิยาท่าทางความเป็นอยู่ เขามอง

ทั้งน้ันนะ ประชาชนเขามอง  

ดูส ิ ทางโลกเขา เหน็ไหม เขาหาอยู่หากนิ เขามีแต่ความเดือดความร้อน เขาทุกข์เขา

ยากกนันะว่าเขาจะขาดแคลนเร่ืองเคร่ืองอยู่เคร่ืองอาศัย ไอ้เราเป็นพระๆ นะ เป็นพระข้ึนมา

เราจะไปเดือดเน้ือร้อนใจแบบโลกเขาได้อย่างไร เราไม่เดือดร้อนใจอยู่แล้ว มีสิ่งใดกเ็ป็นสิ่งน้ัน 

มีสิ่งใดกใ็ช้สิ่งน้ัน แล้วมีสิ่งใดสิ่งน้ัน เหน็ไหม มันเป็นคุณงามความดีทั้งน้ันนะ เราใช้แต่

ประโยชน์มัน แล้วมันมีอะไรเป็นประโยชน์ล่ะ แล้วประโยชน์จริงๆ ข้ึนมา มรรคญาณนู่น วิถี

แห่งจิตนู่น เวลาจิตมันสงบนู่น น่ันนะ น่ันน่ะงานของพระ 

  แล้วมันข้ึนมาน่ีใครจะเหน็ด้วย โลกเหน็ด้วยไหม มีใครภาวนาเป็นอย่างน้ัน สมาธเิป็น

อย่างไร เวลาจิตมันยกข้ึนวิปัสสนาเป็นอย่างไร น่ีงานของพระ งานของนักรบ แล้วงานของ

นักรบเกดิๆ ที่น่ี นักรบเกดิที่น่ี ผลเกดิที่น่ี แล้วมันมีอะไรมีคุณค่าไปกว่าน้ี ถ้าไม่มีคุณค่าไปกว่า

น้ีนะ มันมีอะไร มันจะไปหว่ันไหวกบัอะไร ถ้ามันไม่มีส ิ มันหว่ันไหวไปหมด ต้องเทียมหน้า

เทียมหน้า ต้องๆ โอย๊ร้อยแปด  

เวลาอยู่กบัครูบาอาจารย์มันสะเทือนใจนะ พระขุนนาง ต้องเป็นขุนนางนะ ทาํอะไรแล้ว

ต้องให้คนไปคอยเชิดชูข้างหน้าข้างหลัง ล้อมหน้าล้อมหลังอยู่อย่างน้ันเหรอ น่ันมันเร่ืองโลกๆ

ทั้งน้ัน เพราะอะไร เพราะมันเป็นเร่ืองโลก โลกเขาไปไหนเขาต้องมีหน่วยรักษาความปลอดภัย

ของเขา เขามีอย่างน้ัน ไอ้น่ีเป็นพระ แล้วจะทาํอย่างน้ันเหรอ แล้วเราทาํอย่างน้ันข้ึนมาอยาก

เทียมหน้าเทียมตาโลก เพราะอยากเทียมหน้าเทยีมหน้าโลก เหน็ไหม มันเลยน่ีมันเป็นเปลือก

นอกๆ แล้วจิตใจมันไม่มีหลักมีเกณฑ ์ 

แต่ถ้ามันมีเน้ือในนะ อยู่ที่ไหนกร่็มเยน็ อยู่ที่ไหนมันกมี็ความสขุ แล้วมีความสขุอยู่แล้ว 

ความสขุน้ีเกดิมาจากไหน เกดิมาจากการประพฤติปฏบัิติ เกดิจากขวนขวาย ศีล สมาธิ ปัญญา 

เกดิมรรคเกดิผลในใจ ถ้าเกดิมรรคเกดิผลในใจ เหน็ไหม ใจมีสติมีปัญญาพร้อม น่ีถ้าใจมีสติมี

ปัญญาพร้อมแล้วน่ี ความเป็นอยู่ อยู่เพ่ืออะไร วิหารธรรม เพราะมีสติปัญญาไง  
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คนทางโลกนะ เวลาเขามีความทุกข์ความยากของเขา เขาจนถงึกบัทาํร้ายตัวเอง ฆ่าตัว

ตาย การฆ่าตัวตายเป็นบาปเป็นกรรมหนักหนา ถ้าเป็นบาปเป็นกรรมหนักหนา ตายไปแล้ว

จะต้องไปฆ่าตัวตายอกี ๕๐๐ ชาติ น่ีเวลาคนที่จนตรอกจนมุม เหน็ไหม น่ีเหมือนกนัเวลาผู้ที่มี

คุณธรรมในหัวใจ ถ้ามันทาํถงึที่สดุแห่งทุกข์แล้วมันมีความสขุในใจ วิมุตติสขุๆ เหน็ไหม เขาก็

รอเวลาของเขาไง 

น่ีไงเขาไม่ฆ่าตัวตายหรอก เขาไม่ทาํลายตัวเองหรอก เขาทาํลายไม่ได้ ทาํลายไม่ได้

เพราะอะไร เพราะมันมีสติมีปัญญารู้เท่าทนัทุกๆ อย่าง รู้เท่าทันกเิลส รู้เท่าทนัพญามาร รู้เท่า

ทันลูกของมาร รู้เท่าทันทั้งหมดๆ แล้วอยู่ทาํไม เอ้า วิหารธรรมอยู่ถงึที่สดุแห่งทุกข์ อยู่ถงึสิ้น

อายุขัยไง ถ้าสิ้นอายุขัยมันกจ็บไง ถ้าจบๆ ไปแล้วมันกจ็บ เหน็ไหม ลาวัฏฏะไง น่ีไงเวียนว่าย

ตายเกดิในวัฏฏะ ผลของวัฏฏะ วิวัฏฏะ ถ้ามันพ้นจากวัฏฏะไปแล้ว เหน็ไหม เวลามันจะลา

วัฏฏะชาติสดุท้าย ลาจากวัฏฏะแล้วกจ็บไป ลากนัแล้ววัฏฏะ เหน็ไหม 

ครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏบัิติของท่าน ท่านมีคุณธรรมในใจของท่าน เวลาท่านจะ

พลัดพรากจากที่ปฏบัิติของท่าน มันเหน็บุญเหน็คุณไง เหน็ไหม ขนาดเราเป็นพระนะ แล้วเรา

แสวงหาที่ประพฤติปฏบัิติ แล้วเวลาปฏบัิติแล้วได้ผลข้ึนมาน่ียังซาบซ้ึงบุญคุณของป่าเขา ของ

เง้ือมผา ของสถานที่เราเคยอาศัย จะลาจะจากที่น่ีไป ต้องจากอยู่แล้ว เหน็ไหม ยังเหน็คุณค่า 

อาลัยอาวรณ์ถงึสิ่งที่ให้คุณค่ากบัเรา ที่พ่ึงที่อาศัยที่ร่มเงาแดด เวลาเราภาวนาเราได้หลบเงา

หลบแดดที่น่ี เวลามันมีคุณธรรมข้ึนมา เวลามันสมุจเฉทปหานในใจของผู้ปฏบัิติ โอย๊ น่ันมัน

ซาบซ้ึงบุญคุณทั้งน้ัน แล้วเวลาจะพลัดพรากไปเราต้องจากๆ กนัไป เหน็ไหม มันยังซาบซ้ึง

บุญคุณอาลัยอาวรณ์กับบุญคุณของเขา น่ีมันเป็นแค่ที่พ่ึงที่หลบแดดหลบฝนเท่าน้ัน เขายังมี

บุญคุณขนาดน้ัน 

แล้วน่ีเราเกดิมา เกดิมา เหน็ไหม เกดิมาในวัฏฏะ แล้วเราเกดิมาเป็นมนุษย์ เกดิมาพบ

พระพุทธศาสนา แล้วเรามีอาํนาจวาสนาบารมีจะมาประพฤติปฏบัิติของเราน่ีมาค้นคว้า มา

พรวนดิน มาขุดหัวใจหาสจัจะหาความจริงในใจ ถ้าหาความจริงในใจด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วย

ปัญญา เหน็ไหม เน้ือในๆ มันต้องเป็นอย่างน้ี ถ้าเน้ือในเป็นอย่างน้ีมันมีจุดยืนมีหลักมีเกณฑ์

ธรรมะเหนือโลกๆ ธรรมะมันจะเหนือโลกต้องมีคุณธรรมในใจ 

ถ้ามีคุณธรรมในใจนะ โลกคือโลก มนุษย์เกดิมากบัโลก สมมติสงฆ์กอ็ยู่กบัโลก 

บิณฑบาตฉันทุกวันกก็บัโลก โลกกคื็อโลก เพราะเราเกดิกบัโลก เราจะปฏเิสธโลกไม่ได้ เรา

ปฏเิสธวัฏฏะไม่ได้ วัฏฏะมันเป็นวัฏฏะอยู่วันยังคํ่า แต่คุณงามความดีของเราส ิ คุณงามความดี

ที่ทาํๆ มันต้องทาํคุณงามความดีของมันข้ึนมา ถ้ามีคุณงามความดีข้ึนมา เหน็ไหม น่ีคุณงาม
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ความดีเพ่ืออะไร เพ่ือหัวใจไง น่ีไงมันถงึมีเน้ือในเน้ือหาสาระ 

เราเกดิมาเป็นคนไง มีกายกบัใจๆ กายน่ีร่างกายน้ีกเ็ป็นวัตถุ หัวใจน้ีเป็นนามธรรมๆ 

แต่เวลาประพฤติปฏบัิติข้ึนมาน่ี เหน็ไหม สิ่งที่ใจ น่ีเพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าพูด

กบัหลานพระสารีบุตรไง “ถ้าเธอไม่พอใจสิ่งต่างๆ เธอกต้็องไม่พอใจอารมณ์ความรู้สกึของเธอ

ด้วย เพราะอารมณ์ความรู้สกึของเธอกเ็ป็นวัตถุอนัหน่ึง” อนัน้ีบุคคลที่รู้ องค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าพุทธพจน์ๆ ที่เราอ้างองิกนัน่ี พุทธพจน์ๆ ตลอด 

แล้วเวลาพูดพุทธพจน์ไปแล้ว องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าผู้รู้พูดกบัผู้รู้ พูดเพ่ือ

แสดงธรรม พระสารีบุตรยืนถวายการพัดองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าอยู่ กาํลังใช้ปัญญา

อยู่น่ี ธรรมะข้อน้ีไปทาํให้พระสารีบุตรกลายเป็นพระอรหันต์ข้ึนมาทันทเีลย เพราะอะไร เพราะ

เป็นคติธรรมให้พระสารีบุตรได้พิจารณา พอพิจารณาข้ึนไป เหน็ไหม ทั้งๆ ที่เทศนาว่าการ

หลานพระสารีบุตรนะ เพราะหลานพระสารีบุตรต่อว่าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ไม่

พอใจที่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเอาพระสารีบุตรมาบวช ไม่พอใจว่าเอาชาติตระกูล

ของพระสารีบุตรมาบวชหมด 

ถ้าเธอไม่พอใจสิ่งต่างๆ เธอต้องไม่พอใจอารมณ์ที่เธอไม่พอใจเขาด้วย เพราะอารมณ์ที่

ไม่พอใจน้ันกเ็ป็นวัตถุอนัหน่ึง เหน็ไหม น่ีไง เทียบกบัจิตที่เป็นนามธรรมๆ ผู้ที่ประพฤติปฏบัิติ

เพราะอะไร ท่านเหน็เป็นรูปธรรม เหน็เป็นที่สจัจะได้ จิตที่สงบระงับแล้วเหน็อาการของจิต จับ

ต้องจิตได้ จับกาย จับเวทนา จับจิต จับธรรม จับสจัธรรม ธรรมารมณ์อารมณ์ที่เกดิเป็นธรรม 

อารมณ์ที่เกดิจากจิต ความคิดที่เกดิจากจิตๆ ความคิดที่เกดิดับๆ 

น่ีความที่เป็นเปลือกนอกๆ เปลือกนอกเพราะมันเป็นที่กเิลสมันอาศัยสิ่งน้ันออกมา

แสดงตัว เวลาแสดงตัวข้ึนมาน่ี เรามีสติปัญญาเข้าไปแล้วมันจับต้องได้ เหน็ไหม เวลาองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเทศนาว่าการหลานพระสารีบุตร พระสารีบุตร เหน็ไหม ท่าน

พิจารณาใจของท่าน ท่านจับต้องในใจของท่าน ท่านพิจารณาตามสจัธรรมอนัน้ัน พระสารีบุตร

เป็นพระอรหันต์เลย ถ้าเป็นความจริงเป็นความจริงอย่างน้ี ความจริงสิ่งที่เป็นนามธรรมๆ 

นามธรรมทั้งน้ัน นามธรรมเพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่จะพิสจูน์กนัทางโลก  

แต่เวลาคนที่ปฏบัิติ น่ีพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาล เอตทัคคะ ๘๐ องค์ พระอนุรุทธะ

เป็นผู้เลิศในทางการรู้วาระจิต องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าจะปรินิพพาน พระอรหันต์

ทั้งน้ันเลยน่ังล้อมองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าอยู่ “น่ีไม่ใช่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าปรินิพพานแล้วหรือ” พระอนุรุทธะบอกว่า “ยัง ตอนน้ีเข้าปฐมฌาน ทุติยฌาน จตุตถฌาน 
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อากาสานัญจายตนะเข้าสมาบัติ ๘” น่ีเวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเข้าและออกๆ ถึง

ที่สดุองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าปรินิพพานระหว่างรูปฌานอรูปฌาน พระอนุรุทธะ 

“บัดน้ีองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว” น่ีออกจากร่างแล้ว 

น่ีเหน็กนัชัดๆ อย่างน้ัน เพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่ถนัดไง น้ีพระอรหันต์ทั้งน้ันนะ น่ังล้อมองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าอยู่น่ันนะ แต่ความถนัดๆ ของตนไง น่ีกเ็หมือนกนั อารมณ์ของ

เธอเป็นวัตถุอนัหน่ึง ถ้าคนที่พิจารณา เหน็ไหม พระสารีบุตรเป็นปัญญาวิมุตติ ในเร่ืองปัญญา

ท่านสงูส่ง เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเทศนาว่าการ พระสารีบุตรเหน็ตามจับต้องได้ 

พิจารณาได้ แยกแยะได้ด้วยปัญญาของท่าน ด้วยมรรคด้วยผลของท่าน พระสารีบุตรเป็นพระ

อรหันต์ข้ึนมาเลย  

พอเป็นพระอรหันต์ข้ึนมาแล้ว เหน็ไหม อ่อนน้อมถ่อมตน คาํว่าอ่อนน้อมถ่อมตน

เพราะว่าคุณธรรมอนัน้ีมันสงูส่งเหนือโลกเหนือสงสาร เหนือความรู้ทั้งหมด แล้วไม่มีใครรู้แบบ

เรา จะไปคุยให้ใครฟังไม่มีใครรู้หรอก ถ้ารู้กไ็ปคุยกับองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้านู่น 

เวลารู้ต้องคุยกบัผู้รู้ส ิ ครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมท่านรอฟังเราอยู่ ครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมนะ

ท่านพร้อมที่จะช้ีแนวทางเลย หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ันท่านรอเลยปรารถนาลูกศิษย์ที่มีปัญญา

มาก ปรารถนาผู้รู้แจ้ง ปรารถนาผู้ที่ปฏบัิติ ครูบาอาจารย์ท่านพร้อมอยู่แล้ว เราจริงหรือเปล่า

เราทาํหรือเปล่า น่ีไงบอกถ้าไม่มีผู้รู้ๆ ผู้รู้ที่รู้จริงเขารอผู้เป็นศาสนทายาท ผู้ที่เป็นความจริงๆ

นะ น้ันนะครูบาอาจารย์ที่เป็นความจริง 

  น่ีแสวงหาๆ อย่างน้ัน เวลากระทาํอย่างน้ัน เพ่ือประโยชน์อย่างน้ันไง น่ีไงถ้ามันมีเน้ือใน 

เปลือกนอกเป็นเร่ืองหน่ึง เน้ือในสจัจะความจริง เน้ือในคือในธรรม เน้ือในคือสจัธรรม องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากราบธรรมๆ น่ี แล้วเรามา เหน็ไหม เราเกดิเป็นมนุษย์เกดิมาพบ

พระพุทธศาสนามาบวชเป็นพระเป็นเจ้า เราบวชแล้วเราจะประพฤติปฏบัิติข้ึนมา เราจะหาเน้ือ

ในของเรา เราจะหาสมบัติของเรา เราจะหาสจัจะความจริงในใจของเรา แล้วสจัจะความจริง 

ของเรา ถ้ามันจะหาได้หาในทางจงกรม หาในการน่ังสมาธิภาวนา  

ทางจงกรมกเ็ป็นทางจงกรมนะ ดูส ิ ในป่าน่ีทางสตัว์กเ็ดินผ่านจนเป็นทางเดินของสตัว์ 

ไอ้น่ีกเ็หมือนกนัทางเดินของพระ แต่พระเดินหาหัวใจ พระเดินหาความรู้สกึด้วยกาํหนดพุทโธ 

ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ พระเดินหาหัวใจไม่ใช่พระเดินแบบสตัว์ ทางของสตัว์ ในป่าๆ น่ีเที่ยวป่า

มา ถ้าพูดทางเดินสตัว์ๆ ทางเดินของช้างน่ีมันเดินจนเป็นทางเลย แล้วเราอาศัยเดินทางมันน้ัน

แหละ มันจะได้ไม่ต้องบุกป่าฝ่าดงจนเกนิไป น่ีกเ็หมือนกนัในทางจงกรมในทางการน่ังสมาธิ

ภาวนาน่ี เราเดินจงกรมๆ เราไม่ใช่เดินแบบทางของสตัว์ สตัว์มันเดินเพ่ือดาํรงชีพหาอาหาร 



เทศน์พระ เร่ือง เนือ้ใน ๑๔ 
 

เราเดินเพ่ือหาหัวใจของเรา เราบวชเป็นพระแล้วเราทาํของเราเพ่ือประโยชน์กบัเรา เรา

ประพฤติปฏบัิติข้ึนมาให้มันมีเน้ือใน  

 พระปฏบัิติ พระที่ปฏบัิติ เหน็ไหม พระป่าๆ เขาปฏบัิติ เขาปฏบัิติหาหัวใจ เขาปฏบัิติหา

คุณธรรม เขาปฏบัิติหาสจัธรรม เวลาเป็นสจัธรรมนะอกุปปธรรมๆ กุปปธรรม สพัเพ ธัมมา 

อนัตตา ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา เวลาถ้าเป็นอกุปปธรรมๆ เหน็ไหม สจัธรรมอนัน้ันมันเป็น

สมบัติของตน เราปฏบัิติเพ่ืออนัน้ี เราปฏบัิติหาข้อเทจ็ของเรา ถ้าเป็นข้อเทจ็จริงของเรา เราจะ

มีคุณธรรมของเราแล้วแสดงออก ธรรมเหนือโลกมันเหนือทุกๆ อย่าง มันจะมีอะไรเป็นสิ่งที่

น่าสนใจอกี ไม่มีหรอก 

แต่เราเกดิกบัโลก เราอยู่กบัโลก แล้วครูบาอาจารย์ท่านลาวัฏฏะ ลาแล้ว พอแล้วกบั

วัฏฏะน้ี ท่านไปของท่านด้วยความสงบ ท่านไปของท่านด้วยคุณงามความดี เราเป็นลูกศิษย์ลูก

หา เป็นผู้ที่ปฏบัิติภายหลัง เราต้องทาํประพฤติปฏบัิติตามความเป็นจริงให้มีคุณค่า ให้สมกบั

ครูบาอาจารย์ท่านร้ือค้นมา ให้สมกบัครูบาอาจารย์ท่านแสวงหามาเพ่ือประโยชน์กบัลูกศิษย์ลูก

หา แล้วเราเป็นผู้ที่ปฏบัิติตามหลัง เรามีครูบาอาจารย์ขนาดน้ีเรายังอ่อนด้อย เรายังทาํไม่ได้ 

แล้วครูบาอาจารย์ของเราท่านค้นคว้ามาของท่าน ทาํไมท่านทาํได้ คนเหมือนกนั คนเหมือนกนั 

เรามีศักยภาพ เราต้องทาํได้ เราทาํข้ึนมาเพ่ือให้มีคุณธรรมในใจสมกบัความเป็นพระ เอวัง  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


