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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ธรรมะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้นะ ค า
วา่ “พยายามจะปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตว”์ เหมือนเรา เรามีลกูมีเตา้ เราอยากให้ลกูไดส้มบติั เรา
ยื่นสมบติัให้เลย แต่เรายื่นสมบติัให้ลกูเราไม่ได ้ เราตอ้งสั่งสอนลกูของเรา สั่งสอนลกูของเราให้
ฉลาด สั่งสอนลกูของเราใหรู้้จกัรักษาทรัพยส์มบติัก่อน แลว้เราถึงจะให้สมบติัลกูของเรา 

น่ีก็เหมือนกนั ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าประเสริฐมากๆ เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ทอดอาลยัตายอยากเลย “จะสอนใครไดห้นอ จะสอนใครไดห้นอ” 

ฉะนั้น เวลาพดูเม่ือวานไง “ท าให้ตายๆ” พอท าให้ตายๆ เขาบอกวา่ ทุกคนยกยอ่ง
สรรเสริญ เพราะวา่เขาช่ืนชม ช่ืนชมทางโลกไง ช่ืนชมทางโลกก็หาเหตุผลทางโลก หาเหตุผล
แลว้ เวลาแก่เฒ่าชราแลว้ อยูไ่ปก็ล  าบากล าบน ก็ท าให้ตายซะ ตายไปดว้ยความไม่ทุกขไ์ม่ยาก 
ตายไปแลว้จะไปสู่สุคติ น่ีเขาวา่ เขาวา่ 

แต่มนัมีนะ เม่ือก่อนมีคนไทยน่ีแหละบอกวา่โลกน้ีมีเพราะมีเรา แลว้เขาจะฆ่าตวัตายไง 
พอตายแลว้ก็จบไง จะฆา่ตวัตาย 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่ไดส้อนอยา่งนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้สอนให้ฆา่กิเลส ฆา่กิเลสคือกิเลสตณัหาความทะยานอยากท่ีมนัหลอกมนัลวงในหัวใจของเรา
น่ี ท่ีมนัท าให้เราทุกขเ์รายากน่ี ถา้เราฆ่ากิเลสตายแลว้ วมุิตติสุขๆ จิตใจของเรามีความสุข ฆ่า
กิเลสตายแลว้เรามีความสุขไง ไม่ใช่ฆา่ตวัตาย ไม่ใช่ท าให้ชีวติน้ีตายไป 

แลว้เวลาชีวติน้ีตายไปแลว้มนัก็ไม่ตายจริงดว้ย เพราะตายแลว้มนัก็เวยีนวา่ยตายเกิดใน
วฏัฏะ เพราะตายแลว้ก็ไปเกิดใหม่ พอไปเกิดใหม่ๆ คนท่ีหมดอายขุยัมนักไ็ปตามผลของวฏัฏะ 
ไปตามสัจจะไปตามความเป็นจริง คนท่ียงัไม่ถึงอายขุยัไปท าให้มนัส้ินชีวติไปก่อน เป็นสัมภเวสี 
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เพราะมนัยงัไม่ถึงเวลาท่ีมนัจะตาย พอมนัตายก่อน เป็นสัมภเวสี ตอ้งไปแสวงหาขอเขาอยู ่ขอเขา
อาศยั เพราะมนัไม่มีท่ีอยูท่ี่อาศยั เพราะเป็นสัมภเวสี 

น่ีถา้ความเขา้ใจผิด เขา้ใจผิดนะ แต่เวลามนัเขา้ใจผิดแลว้ ถา้คนท่ีไม่เขา้ใจ เห็นไหม เวลา
พระสอนก็มรณานุสติ มรณานุสติเพ่ือให้ระลึกถึงความตาย พอระลึกถึงความตายก็จะท าให้ตาย
ซะ ก็พระสอนนอ้ยเกินไป มรณานุสติมนัชกัชา้ มรณานุสติมนัไม่ไดด้ัง่ใจไง ก็ท าให้มนัตายไป
เลย จะไดจ้บไง 

มรณานุสติเป็นค าบริกรรม มรณานุสติเป็นอาวธุ ท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ให้
เราไวต้่อสู้กบักิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจ คนเวลาจะไปต่อสู้กบักิเลสตณัหาความทะยาน
อยาก ไม่มีส่ิงใดท่ีจะไปต่อสู้กบัมนั เอาอะไรไปสู ้

หลวงตาท่านสอนให้ฝึกหัดสติ มีค าบริกรรม มนัเป็นอาวธุท่ีเราจะไปต่อสู้กบัความเห่อ
เหิมทะเยอทะยานในหัวใจของเรานะ เวลามนัเห่อเหิมมนัทะเยอทะยานข้ึนมาในใจของเรา ให้เรา
ระลึกถึงความตาย ระลึกถึงความตายให้มนัหดหู่ ให้มนัสลด ให้มนัสลดไง ให้มนัหางตกไง ให้
กิเลสหางตก อยา่ให้มนัชูหาง 

เวลากิเลสชูหางมนัมีอ  านาจนะ มนัข่มข่ีเราในหัวใจ มนัทุกขม์นัยากไปหมดเลย แลว้เราก็
กระหืดหระหอบ ก็ไม่รู้วา่มนัเป็นกิเลสไง พอไม่รู้วา่เป็นกิเลสก็กระหืดกระหอบไปไง พอไม่รู้วา่
เป็นกิเลสก็กระหืดกระหอบไปกบัมนั 

นัน่น่ะมรณานุสติท าให้มนัหางตก เวลามนัหางตกมนัน่ิงเลยไง เวลามนัหางตกแลว้ ค า
บริกรรมๆ ท าสัมมาสมาธิ ถา้เป็นสมาธิข้ึนมาแลว้เราก็ฝึกหัดใชปั้ญญา มนัตอ้งมีเหตุมีผลนะ 
ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุๆ  มนัตอ้งมีการกระท าไปอีกมหาศาลไง น่ีมหาศาล 

แต่เราคิดโดยโลกๆ ไง เขาบอกวา่ถา้เขาท าอยา่งนั้นแลว้โลกเขาช่ืนชม 

ช่ืนชมเพราะเราคิดแบบโลกๆ ผลของวฏัฏะนะ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปโปรดพระมารดาบนดาวดึงส์ นัน่น่ะมนัอยูค่นละภพคนละชาติ เวลาไป
โปรด ไปโปรดไดเ้พราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นครูสอนทั้ง ๓ โลกธาตุ ส่ิงท่ีเราไม่
รู้ไม่เห็นไง แต่เราก็พดูเอาเฉพาะส่ิงท่ีตามนัเห็นน่ีไงวา่มนัจบัตอ้งไดน่ี้ไง วา่มนัเป็นความทุกข์
ความยาก มนัเป็นความล าบากล าบน ก็ให้มนัพน้ๆ ไปซะ มนัพน้หรือ มนัไม่พน้ 
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เพราะศาสนาสอนเร่ืองอะไร ศาสนาสอนเร่ืองการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย ศาสนา
สอนเร่ืองการเวยีนวา่ยตายเกิด ศาสนาสอนให้ดบัทุกข์ๆ  ให้มนัพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกิด 
ศาสนาสอนอยา่งนั้น ถา้ศาสนาสอนอยา่งนั้น ศีล สมาธิ ปัญญา เวลาเราจะประพฤติปฏิบติั มรณา
นุสติ ท าให้หางตก แลว้เราพยายามตั้งใจของเรา 

แต่มีหลายคนนะ เวลาเขาง่วงเหงาหาวนอน เราก็ให้เขาก าหนดมรณานุสติ พอเขาก าหนด
แลว้เขากลบัมาบอกวา่ ท าไม่ไดเ้ลย มนัหดมนัหู่ มนัท าไม่ได ้เห็นไหม มนัอยูท่ี่จริตนิสัย ถา้ไม่ได ้
เราก็ใชพ้ทุธานุสติ แลว้ถา้ไม่ได ้ เราก็ใชค้  าบริกรรมตา่งๆ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ น่ีมนัอยูท่ี่จริต
นิสัยนะ 

ทีน้ีเวลาท าไปๆ ความเขา้ใจผิดไง เวลาท าสมาธิๆ ไง พอท าสมาธิแลว้ปัญญาจะเกิดข้ึนเอง 
มนัเป็นไปไม่ได ้ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก ท าสมาธิแลว้ปัญญามนัจะเกิดข้ึนเองไดอ้ยา่งไร ปัญญา
ถา้มนัเกิดข้ึนเอง หลวงตาท่านบอกท่านไม่ติดสมาธิ ๕ ปีหรอก แลว้ถา้ท าสมาธิแลว้ปัญญามนั
เกิดข้ึนเองนะ ฤๅษีชีไพรเขาส าเร็จไปหมดแลว้ ฤๅษีชีไพรเขาก็ท าสมาธิเหมือนกนั ทีน้ีสมาธิมนัก็
มีมิจฉากบัสัมมา แลว้ก็มีอีกฝ่ายหน่ึงเขาบอกวา่ “ใชปั้ญญาไปเลย พระพทุธศาสนาเป็นศาสนา
แห่งปัญญา” 

มนัผิดทั้งนั้นเลยน่ะ “ท าสมาธิแลว้เกิดปัญญาเอง” ก็ผิด “ใชปั้ญญาๆ ไปเลย เด๋ียวสมาธิจะ
มาเอง” ก็ผิด มนัผิดทั้งนั้นน่ะ คนเวลามนัผิดไง 

เวลาหลวงตาท่านเมตตาเรานะ เวลาท่านเห็นน ้าใจของพระไง ผูท่ี้ปฏิบติัใหม่ ปฏิบติัใหม่
มนัแสนทุกขแ์สนยากอยา่งน้ี ปฏิบติัใหม่ เวลามนัผิดๆ เวลาเราท่องมา เราศึกษามาไดท้ั้งนั้นน่ะ 
แต่ไปท ามนัผิดทั้งนั้นน่ะ “ท าสมาธิแลว้ปัญญาจะเกิดเองๆ” 

มนัจะเกิดเองไปไดอ้ยา่งไร มนัเป็นไปไม่ได ้ มนัเป็นไปไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะเวลาจิต
สงบแลว้ยกข้ึนสู่วปัิสสนาในแนวทางสติปัฏฐาน ๔ ในแนวทางสติปัฏฐาน ๔ มนัตอ้งมีจิตสงบ
ก่อน จิตตภาวนามนัตอ้งมีจิตของเราใช่ไหม เพราะจิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะใช่ไหม ถา้จิตน้ี
เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ถา้จิตมีสติมีสัมปชญัญะของมนั ถา้มนัเป็นสัมมาสมาธิ มนัเป็น
อิสรภาพ พอเป็นอิสรภาพ พออิสรภาพมนัก็ไม่ยอมท าอะไรแลว้ ไม่ท าอะไรหรอก “นิพพานเป็น
เช่นน้ีเอง นิพพานเป็นเช่นน้ีเอง” 
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นิพพานอะไรของเอง็ “นิพพานเป็นเช่นน้ีเอง” มนัยงัพดูอยู ่ มนันิพพานตรงไหน เพราะ
พดูคืออะไร ไม่มีตวัตน ใครพดูออกมา ไม่มีตวัตน ใครรับรู้ออกมา ไอรั้บรู้ออกมา มนัทั้งนั้นน่ะ 
น่ีไง เขาเรียกวา่ตอของจิตๆ มนัไปคร่อมตอไวไ้ง พออยูท่ี่ตอแลว้ก็ โอ๋ย! หลบัสนิท หลบัสบาย 

หลวงตาท่านสอน เวลาไปจ านนกบักิเลส จ านนกบักิเลสนะ เราก็วา่เราปฏิบติัมาเพ่ือจะ
ฆ่ากิเลสๆ เราก็ไม่รู้จกัมนัไง เวลาเราไปยอมจ านนกบัมนั ไปกราบไปไหวม้นั ไปบูชามนันะ น่ี
บูชากิเลส ไม่รู้จกักิเลสเลย ถา้รู้จกักิเลส จิตสงบแลว้ยกข้ึนสู่วปัิสสนา ยกข้ึนสู่วปัิสสนา เห็นสติ
ปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง มนัจริงอยา่งไรละ่ 

ถา้มนัจริง มนัสะเทือนกิเลส คนตอ้งรู้จกักิเลส เห็นกิเลส มนัถึงท าไดจ้ริง ถา้ท าไดจ้ริง ถา้
มนัวปัิสสนาไป มนัจะเห็นความแตกต่างระหวา่งภาวนามยปัญญากบัสุตมยปัญญามนัแตกตา่ง
กนัอยา่งไร น่ีถา้มนัเร่ิมตน้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนอยา่งนั้น 

ไม่ใช่ให้ไปลดัขั้นตอน แลว้ลดัขั้นตอนดว้ยวฒิุภาวะท่ีออ่นดอ้ย แลว้ก็ท าของเราไป แลว้
ก็ช่ืนชมกนันะ ช่ืนชมเพราะอะไร ช่ืนชมเพราะพวกเราอ านาจวาสนานอ้ย อ  านาจวาสนาพวกเรา
แค่น้ี เห็นอะไรก็ต่ืนเตน้ไปกบัเขา แลว้ความจริงไม่เป็นอยา่งนั้น ความจริงไม่เป็นอยา่งนั้น 

ถา้ความจริงๆ ท่ีเรามาท ากนัอยูน่ี่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนไวต้ลอดนะ การ
เกิดเป็นมนุษยน้ี์แสนยากๆ แลว้เราเกิดมาแลว้มนัเกิดมาทุกขม์ายาก น่ีเกิดมาทุกขม์ายาก โรค
ประจ าตวัของทุกๆ คน โรคหิวโรคกระหาย ปัจจยัเคร่ืองอาศยัมนัตอ้งมีของมนัทั้งนั้นน่ะ ส่ิงท่ีเรา
หาๆ อยูน่ี่ ขา้วก็เป็นยา ยารักษาโรคหิว สรรพส่ิงในโลกมนัก็เป็นยาบรรเทาทั้งนั้นน่ะ ถา้เป็นยา
บรรเทาข้ึนมาแลว้ การด ารงชีพของเรา ถา้จิตดีข้ึนมา 

โรคเครียด โรคเครียดท าให้ทุกๆ คนเป็นทุกๆ โรคเลย เวลาความเครียดความกดดนัใน
หัวใจมนักดดนั ธรรมโอสถท าให้มนัผอ่นคลาย ไม่ให้ส่ิงใดเขา้มากดดนัหัวใจของเรา แลว้เรา
พยายามท าของเราดว้ยสติปัญญาของเรานะ 

เวลาเร่ิมตน้ของเรา ศรัทธาความเช่ือเป็นหัวรถจกัรชกัลากให้เราสร้างคุณงามความดี ถา้
เราไม่มีศรัทธาความเช่ือเลย ชีวติมนัแห้งแลง้ มนัไม่มีจุดยืนของมนัหรอก ถา้เรามีศรัทธาความ
เช่ือข้ึนมาแลว้ เรามีศรัทธาความเช่ือ เราพยายามท าของเรา 
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พอมีศรัทธาความเช่ือแลว้ท าของเราแลว้ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เร่ิม
สอนวา่ กาลามสูตร ไม่ให้เช่ือแลว้ เพราะศรัทธาความเช่ือ ความเช่ือ ถา้ไปเช่ือผิดมนัก็ไปทางผิด 
ถา้เช่ือถกู เราท าไม่ได ้ ยงัไม่ไดผ้ล ถา้เราเช่ือแลว้ เราประพฤติปฏิบติัแลว้ เราตอ้งวดัค่า วดัผลๆ 
วดัผลวา่มนัเป็นจริงหรือไม่ ถา้มนัจริง 

ใครๆ ก็เป็นได ้ จิตใจคนท่ีต ่าตอ้ยมนักห็ลงระเริงไปกบัทางโลกเขา จิตใจคนท่ีเขม้แขง็
ข้ึนมาเขาก็วดัผลของเขา ถา้ผลของเขา มนัเป็นข้ึนมาไหม มนัเป็นปัตจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก มนั
เป็นจริงๆ นะ ถา้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมา พระพทุธศาสนาท่ีมนัละเอียดลึกซ้ึง ละเอียดลึกซ้ึงอยา่งน้ี 

ไม่ใช่วา่เราศึกษามา เราคิดอยา่งไรเราก็ท าตามนั้น ท าตามนั้นข้ึนไปก็น่ีไง เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้านะ ไม่ให้ท าร้ายใดๆ ทั้งส้ิน ศีล ๕ ไม่ให้เบียดเบียนกนั ไม่ท าร้ายกนั 
ไม่ให้กดข่ีข่มเหงกนั ไม่ให้ทั้งส้ิน แต่เวลายกยอ่งเชิดชู ยกยอ่งเชิดชูวา่การฆา่กิเลสประเสริฐท่ีสุด 
การฆ่ากิเลส กิเลสมนัเป็นพญามาร มนัอยูใ่นหัวใจของสัตวโ์ลก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้สอนลงไปท่ีนัน่ แลว้ให้ไปท าลายมนัท่ีนั่น 

อ านาจวาสนาของเรานะ จะมัง่มีศรีสุข ออ่นดอ้ยอยา่งไรแลว้แต่ นัน่เป็นอ านาจวาสนานะ 
แต่ถา้มีสติมีปัญญาข้ึนมา เราเร่ิมบัน่ทอนกิเลสในใจของเรานะ อ านาจวาสนาจะมากจะนอ้ย
ขนาดไหน นัน่ก็เป็นหนา้ท่ีการงานของเรา นัน่ก็เป็นหนา้ท่ีการงานของโลก ถา้จิตใจมนัสูงส่งนะ 
พอจิตใจมนัดีข้ึนมาๆ อ านาจวาสนาท่ีวา่เราทุกขเ์รายากอยูน่ี่ ช่ืนชมเลยนะ ช่ืนชมตรงไหน 

ช่ืนชมวา่ เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เรามีหัวใจของเรา เราใชส้ติปัญญาภายในของเรา เราจะมัง่
มีศรีสุข ทุกขจ์นเขญ็ใจขนาดไหน น่ีรูปลกัษณ์ภายนอก แต่หัวใจของเราตา่งหากละ่ หัวใจของเรา
ต่างหากท่ียิง่ใหญ่ หัวใจของเราต่างหากท่ีมนัไดก้ระท าของเรา ไม่มีใครรู้กบัเราไดแ้น่นอน 

แต่ถา้เราท าของเรา ถา้เราท าของเราได ้ ท าของเรา พยายามหักแขง้หกัขา พยายามฉุดร้ัง
มนัไว ้ เราจะมีความสุขมากข้ึนๆ ทั้งๆ ท่ีหนา้ท่ีการงานก็อนัเก่านัน่แหละ มนัไม่กดดนัเราเลย มนั
ไม่บีบคั้นเราเลย เพราะเราเห็นสจัจะเห็นความจริงของเรานะ น่ีมนัพอใจ มนัพอใจในชีวติเรา มนั
พอใจนะ มนัพอใจในจิตของเราท่ีมนัมีคุณค่าของเรา มนัพอใจท่ีน่ีๆ มนัมีค่าท่ีสุดไง ถา้มนัมีค่า
ท่ีสุด เห็นไหม 
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เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอน สอนท่ีน่ี สอนให้มีการกระท า การ
ฆ่ากิเลส การท าลาย แต่วธีิการจะฆ่า กิเลสมนัสวมรอยบงัเงาไง แลว้บงัเงาข้ึนมา ไอนู่้นก็ดี ไอน่ี้ก็
ดี ดีไปหมด 

ดีและชัว่ ท่ีท าดีๆ น่ีดีอยูช่ัว่คราว แลว้เด๋ียวมนัก็จะเส่ือมหมด แลว้เด๋ียวมนัก็จะลงต ่า มีนกั
ปฏิบติัมหาศาล ปฏิบติัแลว้ ๕ ปี ๑๐ ปีแลว้เลิกไป พอเลิกไป ไปทางโลกมนัก็ทุกข ์ จนตรอก 
กลบัมาอีก วนเวยีนอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ อนัน้ีมนัอยูท่ี่วาสนาของคน 

แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยข์องเรา น่ีไง ถึงบอกวา่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ๔ 
อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ในอภิธรรมนะ ผูท่ี้จะส้ินกิเลสไดอ้ยา่งนอ้ยตอ้งแสนกปั ค าวา่ 
“แสนกปั” เขาไดส้ร้างสมของเขามา เขาไดท้ าของเขามา เขามีจุดยืนของเขา ใครพดูส่ิงใดก็ฟัง ฟัง
นะ ฟังแลว้เอามาพิสูจน์ ไม่ใช่ปัดท้ิง ไม่ใช่ปัดท้ิง แลว้ส่วนใหญ่จะไม่ใช่ทั้งนั้นเลย อยา่งเช่น “ท า
สมาธิแลว้ปัญญาจะเกิดเอง” มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร 

แต่เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ศีล สมาธิ ปัญญา แลว้ปัญญาอะไร 
ปัญญานั้นน่ะ เวลาหลวงตาท่านเทศนาวา่การนะ ท่านสะเทือนใจมาก มนัเป็นสัญญา สัญญาน่ีนะ 
พระปฏิบติัเขากลวักนัมาก สัญญาคือความจ าได ้ คือเปรียบเทียบ สัญญาคือการฉกฉวยของเขามา 
มนัไม่ใช่ของเราหรอก 

แต่เวลาเราไปอยูก่บัครูบาอาจารยใ์ช่ไหม เราไปฝึกหดั เราก็ใชค้ติธรรม ใชส่ิ้งนั้นเป็นสาร
ตั้งตน้ ใชส่ิ้งนั้นเป็นจุดประเดน็ พยายามฝึกหดัหัวใจของเรา ถา้เป็นผลงานของเรานะ เป็น
ความคิดของเรา นัน่น่ะมนัสดๆ ร้อนๆ ค าวา่ “สดๆ ร้อนๆ” มนัเกิดจากจิตมนัท าลายอวชิชาได ้

แต่ถา้เป็นสัญญา สัญญาคือความจ าใช่ไหม ความจ ามนัเกิดจากจิต กิเลสมนัอีกส่วนหน่ึง 
น่ีมนัไปอา้งอิงข้ึนมา แลว้มนัจะไปเพ่ิม มนัจองหองพองขน กิเลสมนัจะตวัใหญ่ข้ึน “กูรู้ กูฉลาด 
กูเขา้ใจแลว้ มนัน่าจะเป็นอยา่งน้ี แลว้ทุกคนควรท าอยา่งน้ีๆ เพราะอะไรเพราะมนัตรงกบัค าสอน
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้” แลว้พดูกนัทุกวนั “พทุธพจน์ๆๆ” เพราะมนัท่องมาจาก
พระไตรปิฎก ท าไมมนัจะไม่ใช่พทุธพจน์ละ่ แต่มนัเป็นกิเลสของเราเขา้ไปสวมรอยไง แลว้พดู
อยา่งน้ีป๊ับก็บอกวา่ไม่เคารพพระพทุธเจา้ 
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มีไหมหลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยเ์ราท่านไม่เคารพพระพทุธเจา้ ถา้ไม่เคารพพระพทุธเจา้จะ
บวชเป็นพระหรือ การบวชเป็นพระนะ สาวก สาวกะ แค่ไดบิ้ณฑบาต อยูใ่นธรรมวนิยัอนัน้ี ได้
ใชชี้วติในสมณเพศ ก็ดว้ยบุญบารมีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ท่ีใชชี้วติอยูน่ี่ ด  ารงชีพ
อยูน่ี่ดว้ยบุญบารมีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้เวลาประพฤติปฏิบติัเขา้ไป ถา้มีศีล 
สมาธิ ปัญญาข้ึนมาในใจของเราอีก 

เวลาหลวงตาท่านส้ินกิเลส กราบแลว้กราบเลา่ๆ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้รู้ได้
อยา่งไร รู้ไดอ้ยา่งไร ค าวา่ “รู้ไดอ้ยา่งไร” มนัรู้จริง รู้เอง รู้ดว้ยการปฏิบติั ไม่ใช่สญัญา 

สัญญาน่ีนะ มนัจะหลอกเรา หลอกเรานะ เพราะเราไม่เคยไดอ้ารมณ์อยา่งน้ี พอเรามี
การศึกษา เรามีทฤษฎี พอเราปฏิบติัไปๆ สัญญามนัจะเขา้มา แลว้มนัจะสร้างอารมณ์ แลว้โอโ้ฮ! 
โอโ้ฮ! ไม่ใช่อ๋อ! 

เวลาหลวงปู่มัน่ท่านถึงหนองออ้ อ๋อ! อ๋อ! น่ีมนัเห็นชดัตามความเป็นจริง 

ถา้โอโ้ฮ! โอโ้ฮ! น่ีสัญญามนัหลอก แลว้ถา้วฒิุภาวะมนัออ่นดอ้ย มนัไม่จริงของมนั โดน
หลอกทั้งนั้นน่ะ 

น่ีพดูถึงเวลาท่ีวา่จิตน้ีเป็นไดห้ลากหลายนกั หลวงปู่มัน่ท่านเตือนประจ านะ หลวงตาท่าน
มาเทศน์สอนไง จิตน้ีแกย้ากนะ ให้พระเราพยายามประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ผูเ้ฒ่าจะแกว้ะ่ ผูเ้ฒ่าจะ
แกว้ะ่ ผูเ้ฒ่าหมายความวา่ผูรู้้จริงจะแกว้ะ่ 

เราไปเจอแต่ไอพ้วกปอกลอก ไอพ้วกกิเลสบงัเงา แลว้ให้มนัแก ้ เอง็จะแกไ้ปไหน แกไ้ป
สุมกองกนัอยูน่ัน่ แลว้ไปสุมกองกนัอยูน่ัน่ กวา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะตรัสรู้ธรรม 
สมยัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ อนาคตงัสญาณ แกไ้ขมาก 

หลวงปู่มัน่ท่านท าของท่านขนาดนั้น ท่านถึงไดล้กูศิษยล์กูหามาเป็นหลกัชยัของเรา 
เด๋ียวน้ีครูบาอาจารยน์ะ มนัเป็นแม่ปู เอง็เดินตรงๆ นะ เดินตรงๆ เหมือนกูน่ี แม่ปูมนัเดินน่ะ แม่ปู
นะ เดินตรงๆ เดินตรงๆ แลว้แม่ปูมนัก็เดินไป แลว้ให้เดินกนัอยา่งนั้นน่ะ อยา่งนั้นหรือ ฉะนั้นถึง
วา่ ฟังแลว้อยา่เพ่ิงเช่ือ กาลามสูตร 
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ท าให้ตายมนัจะเป็นบุญกุศลไปไม่ได ้ ท าให้ตายเป็นการตดัโอกาสของตน ท าให้ตาย ท า
ให้ชีวติเราตกลว่งไป บาปกรรมทั้งนั้น เพราะเราท าคนอ่ืนตาย คดีอาญา เราท าคนอ่ืนตาย ๒๐ ปี 
เวลาเราฆ่าตวัตาย ไม่มีโทษ 

แต่ในทางธรรม พลิกกลบั เราฆ่าคนอ่ืนเป็นคนอ่ืนนะ ฆ่าตวัเอง ชีวติน้ีมีค่า มีค่ามาก 
ท าลายไม่ได ้ ยิ่งท าลาย พนัธุกรรมของจิตๆ มนัจะดีข้ึน พฒันาข้ึน มนัเกิดอบัเฉาข้ึน ท าให้เบลอ
ไปหมด จิตเกิดมาแลว้ไร้สาระเลย น่ีพดูถึงวา่ความเขา้ใจผิด แลว้เวลาอา้ง อา้งศาสนาไง มรณานุ
สติ ไม่ใช่ 

มรณานุสติเขา้ไปเป็นอาวธุ เขา้ไปต่อสู้กบัความอหังการในหัวใจนั้น ยงัไม่ใชปั้ญญาเลย 
เวลาปัญญาเกิดข้ึนมา เกิดศีล สมาธิ ปัญญา พระพทุธศาสนาสอนอยา่งน้ี น่ีคือธรรม ธรรมคือ
ค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

ค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มีค่ามากอยา่งกบัเพชรอยา่งกบัพลอย แต่
พวกเราใชส้มองซ่ือบ้ือเอามาหนุนกิเลสของตน ชอบ พอใจอะไรก็บอกน่ีพทุธพจน์ๆๆ 

เวลาใครบอกพทุธพจน์นะ เราบอกวา่ แขวนพทุธพจน์ไว ้ แลว้เอาเหตุและผลของคน
เขา้ใจ เรามา ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เราตอ้งถกกนัดว้ยเหตดุว้ยผล อยา่อา้งพทุธพจน์วา่กู
ถกูๆ แต่มนัตอ้งเป็นสัจจะเป็นความจริงในหัวใจ น้ีคือกาลามสูตร เอวงั 


