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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมๆ กินขา้วทุกวนั เรายงัตอ้งกินอยูต่ลอดไปเพราะด ารงชีวติ 
น่ีไง ฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพ่ือเตือนสติของเรา ฟังธรรมให้เราต่ืนตวัของเรานะ ไม่ใหกิ้เลสมนั
ครอบง า 

ถา้กิเลสมนัครอบง า เวลากิเลสมนัครอบง า นู่นก็สบาย น่ีก็สบาย นัน่ก็สะดวกสบาย
ทั้งนั้นน่ะ แต่เวลามนัแก่มนัเฒ่าข้ึนมา เห็นไหม เวลาไมใ้กลฝ่ั้งๆ เวลาคนใกลจ้ะตาย เขาให้นึกถึง
พระๆ เพราะนึกถึงพระ พทุธะ นึกถึงพระ นึกถึงพระพทุธรูป พระพทุธเจ้า องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ ให้นึกถึงพระ ให้เราใกลชิ้ดศีลธรรม 

ถา้เราใกลชิ้ดศีลธรรม เวลาคนไปดี สุคโตๆ คนจะสุคโต เวลามนัอยูปั่จจุบนัน้ีสุคโต มนัก็
จะไปสุคโต เวลาคนท่ีมนัทุกขม์นัยาก เวลาไปมนัทุกขม์นัยากกนัทั้งนั้นน่ะ เวลาคนจะตาย ตาย
ดว้ยความทุกขค์วามยาก ถา้ตายดว้ยความทุกขค์วามยาก บอกวา่ คนเราเกิดมาชาติเดียวเท่านั้นน่ะ 
ตายแลว้ก็จบ ตายแลว้ก็จบนะ 

ตายแลว้ก็จบ มาเขา้ฝันท าไม ตายแลว้จบมนัเป็นความเช่ือนะ ถา้คน ความเช่ือท่ีเขาไม่เช่ือ
เลยมนัก็อีกเร่ืองหน่ึงนะ เวลาความเช่ือ ความเช่ือเราก็ตอ้งการให้ญาติของเรามาเขา้ฝันของเรา
เพ่ือประโยชน์กบัเรา เพ่ือความส่ือสาร แต่ความจริงแลว้การจะไปการจะมา ผลของวฏัฏะๆ เวลา
ผลของวฏัฏะ ใครไปเกิดภพใดชาติใดก็ตอ้งอยูภ่พใดชาตินั้น เวลาภพใดชาตินั้น น่ีอาหาร ๔ ใน
กามภพ รูปภพ อรูปภพ อาหาร ๔ นะ เกิดภพชาติใดกกิ็นอาหารอยา่งนั้น ด ารงชีพอยา่งนั้น เวลา
หมดอายขุยัก็เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ น่ีสัจจะความจริง ผลของวฏัฏะ ผลของการเวยีนวา่ยตาย
เกิด แต่ท่ีเขาไม่เช่ือ เขาก็ไม่เช่ือของเขาไป 

เวลาเราไปวดัไปวา เราก็ไปสร้างบุญกุศลอยา่งน้ีไง พนัธุกรรมของจิตๆ ท าคุณงามความดี
ไว ้เวลาท าคุณงามความดีไว ้ท าคุณงามความดีท้ิงเหวๆ ท้ิงเหวก็ท้ิงในหัวใจน้ีไง ใหห้ัวใจน้ีมนัมัง่
คงในสัจจะในความจริงในใจของเรา 
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แต่คนมนัรวนเร คนมนัรวนเรเพราะคนมนัท าแลว้ไม่จริงไม่จงั ดูสิ คนเราจะดีก็ไม่ใช่ จะ
ชัว่ก็ไม่เชิง คร่ึงๆ กลางๆ คร่ึงๆ กลางๆ อยา่งนั้นน่ะ โดยความเช่ือไง โดยก าลงัของหัวใจไง ก าลงั
ของจิตๆ 

แต่คนท่ีมีอ  านาจวาสนา คนท่ีมีก าลงัของเขานะ เขาเกิดมาเขาท าคุณงามความดีตั้งแต่เลก็
ตั้งแต่นอ้ย เขาจะมีความภูมิใจในความเกิดเป็นมนุษยน์ะ เขาจะมีความภูมิใจในการเกิดในชาติ 
ในตระกูล ในพอ่ในแม่ เขาจะเป็นคนดีของพอ่ของแม่ น่ีถา้เคยสร้างบุญสร้างกุศลมามนัคิดอยา่ง
นั้น น่ีบุญกุศล 

เวลาไปวดัๆ เราไปวดัป่าๆ วดัป่าคือป่าในการประพฤติปฏิบติั เวลาวดับา้น วดับา้นบวช
ข้ึนมาแลว้มีการศึกษา ศึกษามา ศึกธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ทรงจ าธรรม
วนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เอาไวเ้ผยแผธ่รรมๆ เผยเผธ่รรมคือวา่ เวลาพระ พระก็
ตอ้งเขา้ใจในธรรมและวนิยั เวลาจะสัง่สอน อบรมสั่งสอนญาติโยม เห็นไหม 

เวลาไปวดัป่าๆ วดัป่า พระวดัป่า ผูท่ี้จะประพฤติปฏิบติั ผูท่ี้จะร้ือคน้ความจริงในใจของ
ตนข้ึนมา เวลาเขาติเตียนวดัป่า เวลาวดัป่าเทศนาวา่การไม่พดูถึงศีล ไม่พดูถึงศีลเลย สมาธิ ปัญญา
ไปเลย 

สมาธิ ปัญญาไปเลย เพราะศีลมนัเป็นพ้ืนฐาน ศีลเป็นพ้ืนฐานของชาวพทุธนะ ดูสิ เวลา
หลวงตาท่านพดู เวลาขอศีลๆ แลว้มนัไดศู้นย ์ ขอไปแลว้มนัไม่ท าไง เวลาขอศีล พวกเราพดูเลน่ 
พดูเหน็บพดูแนมกนั เขาขอแค่ศีล ๔ ศีล ๕ ไม่รับ ดว้ยความชอบใจ ดว้ยความพอใจของตนไง 

ดว้ยความชอบใจ ดว้ยความพอใจของตน ก็กิเลสเป็นใหญ่ไง ตวัตนของเราเป็นใหญ่ พอ
ตวัตนของเราเป็นใหญ่มนัก็ควบคุมชีวติของเรา แต่ฟังธรรมๆ ตอกย  ้าตรงน้ี ตอกย  ้าวา่ คนจะ
ยิ่งใหญข่นาดไหนนะ ไม่ใหญ่เกินโลงศพ คนจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะ มนัตอ้งตายทั้งนั้น 

เวลาคนมนัจะตายไปแลว้ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐตรงน้ีไง 
มนัจะยิ่งแค่ไหนนะ มนัมีคุณธรรมนะ มนัยิ่งใหญด่ว้ยคุณธรรม ยิ่งใหญด่ว้ยศีลดว้ยธรรม ยิ่งใหญ่
ดว้ยคุณงามความดี ยิ่งใหญ่ดว้ยความเมตตา ยิ่งใหญ่ดว้ยบารมีธรรม ดว้ยหัวใจท่ียิ่งใหญ่ ทุกคน
ยอมรับบูชา 
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คนยิ่งใหญ่โดยกิเลสตณัหาความทะยานอยากจะไปเหยียบย  ่าเขา มนัจะยิ่งใหญ่ไปไหน 
มนัยิ่งใหญ่มนัมีแต่กิเลสท่วมหัว ถา้มนัท่วมหัว มนัจะยิ่งใหญข่นาดไหนมนัไม่พน้จากโลงศพนั้น
ไง ถา้โลงศพอนันั้น น่ีไง กรรมเหนือโลกไง กรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนัไง กรรม กรรม
จ าแนกสตัวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั ใครย  ้าคิดย  ้าท าจนเกิดเป็นจริตเป็นนิสัย ถา้มนัย  ้าคิดย  ้าท าส่ิงท่ีดีงาม 
ย  ้าคิดย  ้าท าส่ิงท่ีดีงาม 

น่ีไง ศีล พระป่าเวลาพดูไม่พดูถึงศีลเลย ศีล กล่ินของศีลกล่ินของธรรม ศีลคือความปกติ
ของใจ แลว้ศีลคือความปกติของใจแลว้มนัท าคุณงามความดีหรือไม่ ถา้ท าคุณงามความดี กล่ิน
ของศีลกล่ินของธรรมหอมทวนลมนะ 

กล่ินของพทุธะ ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา อนาถบิณฑิก
เศรษฐีไปเยี่ยมญาติไง เห็นเขาก าลงัเตรียมขา้วปลาอาหารเพ่ือถวายทานองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ “น่ีมีงานอะไรกนั” 

“โอ๋ย! ไม่รู้หรือวา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้ พทุธะ” 

โอ๋ย! ต่ืนเตน้นะ นอนไม่หลบัเลย จะตอ้งขวนขวายไปหาองคส์มเดจ็พรสัมมาสัมพทุธเจา้
ให้ได ้

น่ีก็เหมือนกนั เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ละราชวงัมาจะประพฤติปฏิบติั ท่ี
ไหนก็มีศาสดา ท่ีไหนก็มีพระอรหันต์ๆ  เวลาไปศึกษากบัเขาแลว้ไม่มีหันสักหันหน่ึง มนัมีแต่หัน
ซ้ายหันขวาไง มนัไม่อรหันต ์

คือไม่เหลวไหล ไม่หันเขา้ไปหากิเลสตณัหาความทะยานอยาก อะ ไม่เปล่ียนแปลง 
อรหันต ์ คือไม่เหลวไหล ไม่โลเล นัน่ความเป็นจริงอยา่งนั้น แลว้มนัไปหาแลว้มนัไม่มี มนัไม่มี
ตรงไหน ไม่มีนะ 

เราไปศึกษากบัใครก็แลว้แต่ ความรู้ของเขามีเท่าไร เราศึกษาแลว้จนจบกระบวนการ
ความรู้แลว้ เราก็ท าไดห้มดเลย แต่เรายงัมีความสงสยัอยู ่เรายงัมีความทุกขอ์ยู ่หันไหม ถา้หัน มนั
ตอ้งแกกิ้เลสในใจเราสิ มนัไม่หันสกัหันหน่ึงเลย 
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แต่สุดทา้ยแลว้เวลาท่านมาร้ือคน้ของท่านเอง น่ีไง ถา้มนัจะเกิด มนัจะเกิดอยา่งน้ี มนัเกิด
ดว้ยเหตุดว้ยผล เกิดดว้ยการกระท า เกิดดว้ยมรรคญาณ เกิดดว้ยสติปัญญา มนัเกิดสจัจะความจริง
ข้ึนมา ไม่ใช่เกิดจากความจ า เกิดจากการท่องจ า เกิดจากพรรคพวกท่ีดี 

ครูบาอาจารยท่ี์ดีน้ีส าคญัมาก สัปปายะ ๔ ครูบาอาจารยอ์นัดบัหน่ึง ครูบาอาจารยเ์ป็นผู้
ช้ีน า แลว้โดยธรรมชาติของกิเลส ทุกคนรักตวัเอง ทุกคนเขา้ขา้งตวัเอง ทุกคนมีมุมมองของตน น่ี
กิเลสทั้งนั้น ไม่มีความจริง 

ถา้ความจริงๆ ข้ึนมา ตรวจสอบแลว้ตรวจสอบอีกๆ ตรวจสอบอีกก็ยงัเขา้ขา้งตวัเองอยูว่นั
ยงัค  ่า แลว้คนท่ีอ  านาจวาสนาออ่นดอ้ย แค่ท าความสงบของใจ ใจมนัสงบ “โอ๋ย! นิพพานเป็น
เช่นน้ีเอง”...ไร้สาระ ไร้สาระมาก 

น่ีไง ส่ิงนั้น ถา้นิพพานเป็นเช่นนั้นเอง ไม่ตอ้งท าอะไรเลยนะ วสิัญญีแพทยน์ะ แค่วาง
ยาสลบมนัก็สลบแลว้ “โอ๋ย! เป็นเช่นน้ีเอง หลบัใหลเป็นเช่นน้ีเอง” เป็นอยา่งนั้นหรือ 

โอโ้ฮ! กวา่จะประพฤติปฏิบติัข้ึนมานะ สติ มหาสติ ปัญญา มหาปัญญา ปัญญาญาณ 
ปัญญาโดยอตัโนมติั โอ๋ย! มนัรู้พร้อม รู้เท่าทนัไปหมดเลยในใจของตน มนัเห็น มนัรู้ มนัเท่าทนั
นะ มนัละเอียดลึกซ้ึงขนาดนั้นน่ะ แลว้มนัจะบอกวา่ “โอ๋ย! วา่งๆ วา่งๆ” 

วา่งๆ ไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร ไม่มีอะไรเป็นช้ินเป็นอนัเลยหรือ มนัตอ้งมี
แก่นมีสาร มีเป็นช้ินเป็นอนัข้ึนมา ถา้เป็นช้ินเป็นก็เป็นวตัถ ุอู๋ย! น่ีมนัก็เป็นเร่ืองสมมุติอีกแหละ...
ไอน้ัน่มนัความคิดของโลก 

ถา้ความคิดความจริง น่ีไง สัปปายะ ๔ ครูบาอาจารยส์ าคญัตรงน้ี แลว้เวลาสถานท่ี
เป็นสัปปายะ ท่ีไหนเป็นท่ีอากาศปลอดโปร่ง เวลาหลวงตาท่านบอกท่านไปดอยธรรมเจดีย์ๆ  
ท่านบอกบนภูเขานั้น โอโ้ฮ! อากาศมนัเบาบาง อากาศมนัสะอาดบริสุทธ์ิ 

เราไปเขาใหญ่ๆ  กนั เราไปท่ีอากาศท่ีบริสุทธ์ิ น่ีก็เหมือนกนันะ สถานท่ีเป็นสัปปายะ หมู่
คณะเป็นสัปปายะ เพ่ือนฝงูผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เขาสนใจในการปฏิบติั เพ่ือนฝงูผูป้ฏิบติัไม่ไดช้กั
จูงกนัไปทางท่ีอ่ืน 
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เวลาคุยกนันะ ไม่คุยการปฏิบติัตรงน้ีเลย “โอโ้ฮ! ท่ีนู่นก็ดี ท่ีน่ีก็ดี” มนัคุยไปอดีตนู่นไง 
“ไป เราไปท่ีนู่นกนั เราไปท่ีนู่นกนั” แลว้ท่ีน่ีละ่ มนัไปท่ีนู่นๆ กนั แลว้ปัจจุบนัน้ีละ่ 

สุคโต โดยปัจจุบนัมนัสุคโตไง เราขวนขวายท่ีน่ีไง ถา้หมู่คณะเป็นส่ิงดีนะ หมู่คณะเขา
ขวนขวาย หมู่คณะเป็นการกระท า พระผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไดธุ้ดงคไ์ปเร่ือยๆ ไดเ้ห็นมา ไดค้บมา 
มิตรแทห้าไดย้าก มิตรแท ้แลว้ครูบาอาจารยท่ี์คุม้ครองดูแลยิ่งหาไดย้ากเขา้ไปใหญ ่

อาหารเป็นสัปปายะ อาหารเป็นสัปปายะนะ อะไรท่ีฉันแลว้ง่วงเหงาหาวนอน ไม่ใช่
อาหารเป็นสัปปายะนะ โอโ้ฮ! ถา้มนัถกูทางวทิยาศาสตร์ กินคลีนเป็นสัปปายะ หนอนมนัก็กิน 
พวกหนอนมนัชอบดว้ยฃ 

 ส่ิงท่ีเป็นสัปปายะๆ กินแลว้มนัง่วงเหงาหาวนอนหรือไม่ กินแลว้มนัเป็นความจริง
หรือไม่ ดูสิ กินลม อดนอนผอ่นอาหาร เขาไม่ฉันขา้วเลย ไม่ฉัน ไม่กินเลย ไม่ให้ธาตุขนัธ์ทบัจิต 

น่ีไง เวลากินอาหาร ถา้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาจิตเสวยอารมณ์ จิตมนักิน เวลาคน
ท่ีประพฤติปฏิบติั จิตมนักินกิเลสมนัมีแต่ความแสบร้อน จิตมนักินธรรมมีแต่ความอบอุน่นะ วนั
ไหนมีความขดัแยง้ แลว้เราแกไ้ขได ้ปลอ่ยวางได ้โอโ้ฮ! มนัโลง่โถงนะ น่ีไง มนักินธรรม ถา้มนั
กินธรรม มนัเสวย ถา้มนัอยูก่บัธรรมนะ มนัจะมีความสุข มีความสงบ มีความระงบั 

ถา้มนักินกิเลสนะ กิเลสนะ ตณัหาความทะยานอยากนะ โอ๋ย! มนัแผดมนัเผา มนัมีแต่
ความเร่าร้อน เลือดฉีดไปทั้งร่างกายเลย 

น่ีไง เวลากิน เวลาร่างกายตอ้งการอาหาร หัวใจก็ตอ้งการอาหาร อาหารของธรรมๆ ไง 
กล่ินของศีลกล่ินของธรรมไง ถา้ของศีล ถา้ศีลท่ีดี ถา้มีศีล มีศีลแลว้ตอ้งมีธรรม มีธรรม มีความ
เมตตา มีน ้าใจต่อกนั พอมีน ้าใจต่อกนั เวลาประพฤติปฏิบติั ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก มนัตอ้งเกิดข้ึน
จากสัจจะความจริง จะพดูขนาดไหน จะอธิบายขนาดไหน รู้ไม่ได ้ จะพดูขนาดไหน จะอธิบาย
ขนาดไหน จะอธิบายใหรู้้ เป็นไปไม่ได ้

เวลาคนท่ีไม่ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา จิตใจต ่าตอ้ย เวลาฟังส่ิงใดฟังชั้นเดียว เวลาคนท่ี
ปฏิบติัไปมนัฟัง ๔ ชั้น ๕ ชั้นนะ ถา้มนัเป็นชั้นเปลือกๆ โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค 
อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค มนัชั้นเป็นตอนเขา้ไป ถา้เป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป เราไดป้อกชั้นแรก
หรือไม่ 
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เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเขาเปรียบหัวใจของเขาเป็นเหมือนหัวหอม หัวหอมมนัปอกเป็น
ชั้นๆ เขา้ไป เวลาเทศนาวา่การ เราจะเปรียบหัวใจของคนเหมือนลกูมะพร้าว ลกูมะพร้าว เราปอก
เปลือก สักกายทิฏฐิ วจิิกิจฉา สีลพัพตปรามาส ปอกเปลือก น่ีโสดาบนั 

แต่ถา้เราปอกเขา้ไป จากเปลือกมนัก็จะไปเจอกะลา ถา้เจอกะลา ถา้เรากะเทาะกะลาออก
ได ้นัน่น่ะจะเป็นสกิทาคามี ถา้เน้ือมะพร้าว เราท าลายมนัได ้ เน้ือมะพร้าวมนัมีคุณค่าท่ีสุดเลย น่ี
กามราคะ แลว้ใจของมนัละ่ ใจของมนั น ้าของมนั ภวาสวะ ภพ ถา้มนัท าเป็นชั้นๆๆ เขา้ไป น่ี
เวลาครูบาอาจารยท่์านเทศนาวา่การแกปั้ญญาข้ึนมา มนัซับซ้อนเขา้ไป 

ไอพ้วกท่ีจิตใจมนัต ่าตอ้ย “อู๋ย! เหมือนกนัเลย เหมือนกนัเลย” เป็นวทิยาศาสตร์ไง ไม่มี
การซับซ้อน ไม่มีกิเลสหยาบ กิเลสละเอียด ไม่มีเจา้วฏัจกัร 

เจา้วฏัจกัรเป็นอวชิชา เจา้วฏัจกัรมนัมีลกู นางตณัหา นางอรดี ความโลภ ความโกรธ 
ความหลงเป็นลกูของวชิา มนัมีหลาน มนัมีหลานของมนั หลานของมนั การยึดมัน่ถือมัน่ในใจ
ของตน มนัมีเหลน เหลนของมนัเท่ียวไประรานชาวบา้นเขาทัว่ เท่ียวไปหาเร่ืองมาให้ตวัมนัเอง 
แลว้มนัปล่อยวางอยา่งไร มนัเป็นช้ินเป็นอนัอยา่งไร 

น่ีพดูถึงวา่ ถา้มีครูบาอาจารยท่ี์เป็นชั้นเป็นตอน มนัซับซ้อน ซับซ้อนเพราะอะไร ซับซ้อน
เพราะครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัมาแลว้ ท่านเห็นของท่านมาแลว้ แต่เวลาจะประพฤติ
ปฏิบติัแต่ละคร้ังแต่ละตอนมนัไม่ใช่เป็นชั้นๆ อยา่งน้ี มนัเป็นเกม เกมเกมหน่ึงเราตอ้งแขง่ขนัเกม
เกมนั้นจนส้ินไป เกมเกมนั้น จะจบเกมกระท าอนันั้น 

น่ีก็เหมือนกนั การกระท า ในการรู้สติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง ในขณะกระท ามนั
ตอ้ง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ไม่ใช่มากัก๊ไวก่้อน “เราท าแค่น้ีเนาะ เราจะแบ่งไวไ้ปขา้งหนา้”...ตาย 

เพราะธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สะอาดบริสุทธ์ิ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ ทอง
บริสุทธ์ิยงั ๙๙.๙๙ เปอร์เซ็นต ์ ไม่มีส่ิงใดสะอาดบริสุทธ์ิ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ เวน้ไวแ้ต่มรรคญาณ 
เวน้ไวแ้ต่มชัฌิมาปฏิปทา ความเป็นจริงในสัจธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

แต่เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไปแลว้ได ้ ๙๐ เปอร์เซ็นต ์ ๙๙ เปอร์เซ็นต ์ เหลืออีก ๑ 
เปอร์เซ็นต ์เหมือนไข ้เวลาคนไปหาหมอนะ รักษาไข ้ถา้ไข ้รักษา บรรเทาลง แต่ไม่หาย เช้ือยงัมี
อยู ่เด๋ียวมนัทุกขอี์ก 
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น่ีก็เหมือนกนั กิเลสมนัจะหลบมนัจะซ่อน มนัจะพลิกมนัจะแพลง อู๋ย! มนัเลห์่หล่ียม 
ปล้ินปลอ้นของกิเลสร้ายกาจนกั เวลาประพฤติปฏิบติัมนัตอ้งทุ่มเทกนัเตม็ท่ี ความสะอาด
บริสุทธ์ิเวลามนัเป็นจริง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ เวลามชัฌิมาปฏิปทา ช าระลา้งกิเลส นัน่น่ะ อกุปป
ธรรมๆ มนัตอ้งเขา้ไปถึงกน้บ้ึง ไม่มีเหลือบ ไม่มีท่ีซ่อนของมนัเลย แต่ละชั้นแต่ละตอนข้ึนไป 

ฉะนั้น เวลามนัทุ่มเท ทุ่มเทขนาดนั้น แลว้ทุ่มเทขนาดนั้น มนัทุ่มเทไปแลว้ แลว้ต่อเน่ือง
ไป น่ีไง กายนอก กายใน กายในกายไง พระป่าเวลาเขาพดูกนั เขาพดูกนัอยา่งน้ีไง 

แต่เวลาปริยติัเขาบอกวา่ อนันั้นเป็นโวหาร ไม่มีการศึกษา ไม่เขา้ใจ 

ไม่เขา้ใจ ไปเอาความจริงมาจากไหน น่ีกล่ินของธรรม 

ถา้มนัเป็นเร่ืองโลกๆ มนัท่องจ ากนัมา วทิยาศาสตร์ไง คนท่ีมีการศึกษาทางวทิยาศาสตร์
นะ ทฤษฎีเขารู้เป๊ะเลย ไดท้ดสอบ ไดท้ าหรือไม่ แลว้จริงหรือเปลา่ ทางวทิยาศาสตร์ถา้ทดสอบ
แลว้ ๒๕ เปอร์เซ็นตก์็ใชไ้ดแ้ลว้ แต่ธรรมะไม่มีสิทธ์ิ แลว้เป็นไปไม่ได ้แลว้ถา้คนไม่เคยรู้ไม่เคย
เห็นอยา่งน้ีนะ ไม่รู้หรอก ไม่รู้ถึงเลห์่เหล่ียม ไม่รู้ถึงความพลิกแพลงของมนัในใจ ร้ายกาจนกั 

กิเลสในใจของสัตวโ์ลก หลวงตา ครูบาอาจารยข์องเราท่านไม่กลวัโยม ไม่กลวัใคร
ทั้งส้ิน แต่กลวักิเลสในใจของเขา เขามีเจตนาดี เขาหวงัดี แต่ถา้กิเลสมนัครอบง า กิเลสมนัฟข้ึูน
มาแลว้นะ เขาไม่รู้ตวัหรอก เขาจะจ าตวัเขาเองไม่ได ้กิเลสมนัสั่ง 

ส่ิงท่ีน่ากลวัท่ีสุดคือกิเลสในใจของสตัวโ์ลก คนดีๆ น่ีแหละ เวลาไปตกอยูใ่นอ านาจของ
มนันะ มนัพลิกแพลงนะ อยูใ่นอ านาจมนัหมดเลย แลว้ไปหมดนะ น่ีเพราะอะไร เพราะขาดการ
ปฏิบติัไง ลุม่ๆ ดอนๆ ไง 

แต่ถา้เป็นจริงๆ ถา้มนั อะ คืออรหันต ์ไม่หันอีกแลว้ ไม่มีสิทธ์ิ เกิดอีกไม่ได ้“มารเอย เธอ
เกิดจากความด าริของเรา เราจะไม่ด าริถึงเจา้ เจา้จะเกิดอีกไม่ไดอี้กเลย” 

เกิดจากความด าริ ก่อนความคิดอีก เราไม่คิด ความไม่มีความคิดต่างๆ มนัอยูก่บัธรรมๆ 
จบ แต่ถา้มนัจะคิด มนัตอ้งคิด ตอ้งคิดเพราะอะไร ตอ้งคิดเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้เผยแผธ่รรมๆ เวลาส้ินกิเลสแลว้ ส่ิงท่ีท่านเผยแผธ่รรมนัน่คืออะไร ท าไมองคส์มเดจ็พระ
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สัมมาสัมพทุธเจา้กลบัไปเทศน์โปรดพระพทุธเจา้สุทโธทนะ ท าไมไปให้สมบติักบัสามเณร
ราหุล นัน่อะไร นัน่สญัญาทั้งนั้น ความจ าทั้งนั้น ส่ิงท่ีขาดไปๆ กิเลสมนัขาดไป 

แต่ขนัธ์ ขนัธ์ของเราน่ีขนัธมาร ความคิดก็เป็นมาร ความพอใจก็เป็นมาร ทุกอยา่งเป็น
มารหมดเลย แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา เป็นภาระหนา้ท่ี 
สะอาดบริสุทธ์ิ ขนัธ์ท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ เวลาพดูไปแลว้ มนัตอ้งผูท่ี้ปฏิบติัจริงๆ แลว้มนัจะอธิบาย
ไดช้ดัเจน 

ถา้ไม่จริงแลว้ ขนัธ์อะไรมนัสะอาดบริสุทธ์ิ ความคิดคนสะอาดบริสุทธ์ิตรงไหน แต่
ความคิดท่ีไม่มีอวชิชา ตั้งแต่ก๊อกน ้า ก๊อกน ้าท่ีไม่มีเช้ือโรค น ้านั้นจะสะอาดออกมาทั้งสายน ้านั้น 
ถา้ก๊อกน ้าไหนมนัเตม็ไปดว้ยเช้ือโรค เตม็ไปดว้ยต่างๆ มนัออกมา น ้ากจ็ะไหลออกมา แต่ก็มีเช้ือ
โรคปนมา 

น่ีก็เหมือนกนั ขนัธมาร ขนัธมารมนัมีเช้ือโรคของมนั แต่ถา้เป็น ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านเทศนาวา่การอยู ่ ๔๕ ปี นัน่อะไรเทศน์ เวลาพระบิดา พอ่
ของท่าน ส่ิงต่างๆ ท่านจ าไดห้มด ความจ าๆ แตค่วามจ า จ าอะไร จ าไวไ้ปออดออ้นออเซาะไง จ า
แต่เพ่ือจะไปร้ือสัตวข์นสัตวไ์ง จะไปเพ่ือเทศนาวา่การ เพ่ือเปิดหูเปิดตาไง เพ่ือให้พอ่เป็นพระ
อรหันตข้ึ์นมาไง นัน่น่ะ พอ่เป็นพระอรหันตข้ึ์นมาแลว้ พ่อไม่ตอ้งเวยีนวา่ยตายเกิดอีกไง ไม่ตอ้ง
ไปห่วงอีกเลย ไม่มีการสืบต่ออีกแลว้ จบส้ินกระบวนการแลว้ น่ีถา้มนัเป็นจริง มนัเป็นจริงอยา่ง
น้ี น่ีกล่ินของธรรม 

กล่ินของศีลนะ ดอกไมห้อม ใครๆ ก็ปรารถนา ดอกไมห้อมท่ีสวยงาม ยิ่งคนปรารถนา
ใหญ่ ดอกไมก้ล่ินเหมน็ คนไม่ปรารถนา ดอกไมก้ล่ินเหมน็ท่ีอปัลกัษณ์ ทุกคนไม่ตอ้งการ ใน
สมยัปัจจุบนัน้ีนะ เขาตอ้งการคนสวยท่ีหัวใจ สวยจากความคิด สวยจากน ้าใจ สวยจากสติปัญญา 
ไม่ตอ้งการสวยท่ีรูปลกัษณ์ รูปลกัษณ์มนัแปรสภาพทั้งนั้นน่ะ แลว้ส่ิงท่ีจะท าไดคื้อศีลธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ยิ่งผูท่ี้ประพฤติปฏิบติันะ 

ในพระไตรปิฎกมีนางภิกษุณีอยูอ่งคห์น่ึงสวยมาก แลว้มนัมีผูช้ายมาหลงใหล จะเฝ้า
ติดตามตลอด แลว้ก็ถามวา่ มาบวชท าไม ควรจะมาบวชเม่ือแก่เม่ือเฒ่า โอโ้ฮ! สวยงามขนาดน้ี
บวชท าไม 
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ภิกษุณีถามบุรุษคนนั้นวา่ อะไรสวย 

โอโ้ฮ! ตาน่ีสวยมาก 

ภิกษุณีน้ีเอามือควกัดวงตา แลว้ยื่นให้กบับุรุษนั้นไปเลย 

บุรุษนั้นชอ็กเลยนะ พอบุรุษคนนั้นเดินออกจากภิกษุณีนั้นไป ธรณีสูบ สูบทนัทีเลย 

น่ีไง ไปติดท่ีรูปลกัษณ์ไง ไม่รู้วา่นัน่พระอรหันตน์ะ ภิกษุณีนั้นเป็นพระอรหันต ์ หัวใจ
ท่านเป็นพระอรหันต ์ หัวใจท่านส้ินกิเลส มนัยอดเยีย่ม มนัสวยจากภายใน มนัสวยจากธรรม 
กล่ินของศีลกล่ินของธรรม เห็นไหม 

แต่ความเห็นของบุรุษนั้นเห็นแค่รูปลกัษณ์ไง สวยมากๆ อะไรสวย โอโ้ฮ! ตาสวยมาก 
เอามือควกัลกูตาแลว้ยื่นให้เขาไปเลยนะ ถา้สวย ให้ ชอ็กเลยนะ  

น่ีพดูถึงจิตใจของคนมนัระดบัต ่าชั้นกนั มนัถึงกนัไม่ไดห้รอก ถา้จิตใจคนท่ีสูงส่ง ส่ิงท่ี
สูงส่งนั้นมีคา่ แลว้มีค่าดว้ยอะไร มีค่าดว้ยศีล มีค่าดว้ยธรรม พฒันาการของหัวใจมนัจะ
พฒันาการข้ึน ถา้เรามีสติปัญญานะ 

แต่ถา้เราไม่มีสติปัญญา เราปลอ่ยให้หัวใจเราเลวร้ายลงไปเร่ือยๆ หัวใจมนัพฒันาข้ึน 
มาตรฐานมนัสูงข้ึน มาตรฐานของมนัตอ้งสูงข้ึน เราชาวพทุธตอ้งสูงข้ึนดว้ยศีลดว้ยธรรม เราชาว
พทุธตอ้งสูงข้ึนดว้ยการประพฤติปฏิบติั 

การประพฤติปฏิบติัมนัเขา้ไปต่อสู้กบักิเลสตรงๆ นะ เขา้ไปต่อสู้กบัเรา ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน ตนเท่านั้นจะร้ือคน้
พทุธะข้ึนมาจากใจ ตนเท่านั้นท่ีจะร้ือสัจจะความจริงข้ึนมาในหัวใจของเรา ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้น
เห็นตถาคต เอวงั 


