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ตั้งใจ ตั้งใจฟังธรรม วนัน้ีวนัอุโบสถ วนัอุโบสถศีล อุโบสถไง ความสะอาดบริสุทธ์ิของ

สงฆ ์ ถา้สงฆมี์ความสะอาดบริสุทธ์ิ เราเป็นสงฆ ์ เราเป็นสังฆะ ชีวิตเราต่างจากคฤหสัถแ์ลว้ ชีวิต

เราต่างจากคฤหสัถน์ะ ถา้คฤหสัถ ์ คนหนา คนหนาทางคบัแคบ เขาใชชี้วิตของเขาโดยธรรมชาติ

ของเขา คนดีแค่ศีล ๕ เขาอยูใ่นสังคมเป็นคนดี เขาว่าน่ีคนดีแลว้ แต่เวลาเป็นภิกษุ เราเห็นโทษ

ของวฏัสงสาร ภิกษุเป็นผูเ้ห็นภยัในวฏัสงสาร เราออกมาประพฤติปฏิบติั ออกมาเป็นพระเป็นเจา้ 

ชีวิตเราต่างจากคฤหสัถแ์ลว้นะ สติปัญญาเราตอ้งแตกต่างจากเขา 

เราเป็นพระเป็นเจา้ เวลาโยมเขาทาํบุญใส่บาตร เขายกมือไหว ้เขาไหวใ้คร เขาไหวอ้ะไร? 

เขาไหวคุ้ณธรรมนะ เขาไหวเ้พราะว่าเราเป็นภิกษุ เราเป็นพระ เป็นผูท่ี้รู้แจง้ รู้แจง้ในเร่ืองของ

กิเลส เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม เขาไวใ้จ เขาไวเ้น้ือเช่ือใจ ในเม่ือเราเป็นพระแลว้ เราตอ้งทาํตวัใหส้มกบั

เป็นพระ ถา้เราทาํตวัใหส้มกบัเป็นพระ พระมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ พระมนัอยูท่ี่โกนหวัห่มผา้เหลืองน่ี

หรือ เด๋ียวน้ีละครทีวีเขาเล่นกนั เขาโกนหวัห่มผา้เหลืองเขาก็เป็นพระนะ 

นัน่สมมุติซอ้นสมมุติ เราก็เป็นสมมุติอนัหน่ึง สมมุติสงฆ ์ เขาก็เป็นสมมุติอีกอนัหน่ึง เขา

เล่นละครกนั เขาไดเ้งินไดท้อง เขายงัไดผ้ลประโยชน์กบัเรา เขายงัไดป้ระโยชน์กบัสังคม เขาได้

รางวลั แสดงดี มีบทบาท เขาไดร้างวลั เขาแค่โกนหวัห่มผา้เหลืองเขาก็ทาํได ้

แลว้ของเรา เราก็โกนหวัห่มผา้เหลืองเหมือนกนั แต่โกนหวัห่มผา้เหลือง เราโกนหวั เห็น

ไหม ภิกษุเป็นผูโ้กนผมโกนหนวด บวชเขา้มาในธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

มีอุปัชฌายอ์าจารย ์ อุปัชฌายเ์ป็นผูย้กเขา้หมู่ ไดท้าํจตุตถกรรม ทาํญตัติข้ึนมาใหเ้ป็นสงฆ ์ ถา้เป็น

สงฆแ์ลว้มนัจริงตามสมมุติ มนัจริงสมบรูณ์ตามสมมุติ แมแ้ต่การเกิดก็เป็นสมมุติ น่ีเห็นว่าการ

บวชเป็นพระเป็นของเล่น เวลาเกิดมาในทอ้งแม่ คลอดออกมา ของเล่นไหมล่ะ ทุกขไ์หมล่ะ? มนั
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ก็ทุกข ์ แต่ทุกขอ์ยา่งนั้นมนัทุกขโ์ดยขอ้เทจ็จริงหนา้เดียว คือตอ้งเกิดเป็นมนุษยอ์ยา่งเดียว เพราะ

ไดเ้กิดมาในครรภแ์ลว้คลอดมาเป็นมนุษย ์

ไอน่ี้บวชเป็นพระ บวชเป็นพระข้ึนมา เขา้ไปบวชในโบสถ์ ออกมาแลว้ แต่ใจมนัยงัลงัเล 

ใจเรามนัยงัติดนิสัยมา ถึงเวลาบวชแลว้ตอ้งขอนิสัยครูบาอาจารย ์ขอนิสัย ถา้บวชอยูก่บัอุปัชฌาย ์

ไดนิ้สัย อุปัชฌายต์อ้งถือนิสัยมา ไอน่ี้มนัอยูก่บัอาจารย ์ตอ้งถือนิสัย ๕ ปี ถือนิสัยนะ เพราะนิสัย

เราน้ีนิสัยของคฤหสัถ ์ นิสัยมนัยงัไม่เป็นภิกษุ นิสัยมนัยงัไม่ดดัแปลงตวัเองใหเ้ป็นพระ ตอ้งถือ

นิสัย ถือนิสัยคือว่าใหมี้ครูบาอาจารยค์อยติ คอยบอก คอยกล่าว น่ีถือนิสัยกนั 

เวลาลกูศิษยก์ระสันอยากสึก ครูบาอาจารยท่ี์เป็นครูบาอาจารยต์อ้งหาท่ีโนม้นา้ว หา

ช่องทางพาออกวิเวก เวลาอุปัชฌายอ์าจารยอ์ยากสึก กระสันอยากสึก เราเป็นลูกศิษยล์ูกหา เรา

ตอ้งหาอุบายวิธีการ ไม่ใช่ว่าเป็นครูบาอาจารยแ์ลว้จะมีคุณธรรม น่ีครูบาอาจารยโ์ดยพรรษา โดย

ธรรมวินยั แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยใ์นหวัใจ เราเคารพคุณธรรมอนันั้น ถา้เคารพคุณธรรมอนันั้น 

มนัแสดงออกมาจากใจ มนัแสดงออกมาจากกิริยาท่าทาง มนัออกมาโดยเจตนา มนัออกมาโดย

ธรรมชาติ มนัไม่ไดอ้อกมาดว้ยการเสแสร้ง แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยโ์ดยพรรษา กิเลสมนัอยูใ่น

หวัใจ มนัก็พยายามทาํตามหนา้ท่ีกนัไป มนัจะไดม้ากไดน้อ้ย ทาํตามหนา้ท่ี 

แต่ถา้เรามีครูบาอาจารยท่ี์ใจเป็นธรรม มนัไวใ้จได ้ถา้ไวใ้จได ้การไวใ้จไดม้นัก็เปิดใจ ใจ

มนัลง ถา้ใจมนัลง มนัฟังธรรม ถา้ใจไม่ลง “ไม่ไดว้่าฉนั ไม่ไดว้่าเรา ไม่ไดว้่า” นู่น! ผลกัออกไป

ไกลๆ เลย ไม่ยอมรับอะไรทั้งส้ิน มนัปิดหูปิดตาไง 

ครูบาอาจารยท่์านว่า “หูกระทะ ตาไมไ้ผ”่ ส่ิงท่ีมีหูมีตา ขอนิสัยมนัตอ้งดูตรงนั้นไง เราขอ

นิสัย เราตอ้งแบ่งเบาภาระ การแบ่งภาระ ส่ิงใดท่ีเป็นหนา้ท่ีของสงฆ์ กิจของสงฆ ์ อะไรเป็นกิจ

ของสงฆบ์า้ง กิจของสงฆจ์ากภายนอก ถา้กิจของสงฆจ์ากภายนอก เราเจือจานกนั รักษากนั 

สังคมสงฆเ์รามนัก็เหมือนกบัร่างกายมนุษยร่์างกายหน่ึง ร่างกายมนุษยม์นัก็ประกอบดว้ยส่วน

ของหวั ของแขน ของขา ของลาํตวั ส่ิงท่ีของแขน ของขา หนา้ท่ีต่างๆ ก็ทาํกนัไป หนา้ท่ีต่างๆ เรา

เจือจานกนั เราเมตตากนั รู้จกักนั ร่างกายส่วนใดถา้มนัพิการข้ึนมา ดูสิ เราไปเหยยีบขวากหนาม 

เวลาเดินมนัก็ไม่สะดวกแลว้ เวลาเรากินอาหารเขา้ไปท่ีมนัเผด็ร้อนข้ึนมา ร่างกายเจบ็ไขไ้ดป่้วย

ไปดว้ยกนัหมดเลย 
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น่ีก็เหมือนกนั สงัฆะเรา สงฆข์องเรา ใครคนใดคนหน่ึงมนัขวาง ใครคนใดคนหน่ึงมนัมี

ปัญหาข้ึนมา มนักระเทือนกนัไปหมด มนัไปไม่ไดห้รอก มนัติดกนัไปหมด เพราะเราเป็นสังฆะ 

เป็นสงฆ ์ ดูสิ ดูประเทศชาติ ถา้จงัหวดัใด หมู่ประเทศใดมีคราววาตภยั ทาํไมเขารวบรวมกนัหา

เงินหาทองไปช่วยเหลือกนั เห็นไหม เขาสงสาร เขาเมตตากนั เพราะเราอยูใ่นชาติเดียวกนั น่ี

เหมือนกนั สังคมสงฆก์็สงฆเ์ดียวกนั สังฆะอนัเดียวกนั ถา้สังฆะอนัเดียวกนั ถา้ส่ิงใดมีปัญหา

ข้ึนมามนัก็ขดัแยง้กนัไปหมด มนักระเทือนกนัไปหมด เราเป็นสมณะมนักระเทือน มนัสมควร

ไหมล่ะ ทีน้ีมีหูมีตา มนัก็สังเกตตรงน้ีสิ สังเกตว่าสมควรหรือไม่สมควร ส่ิงท่ีสมควรหรือไม่

สมควร ถา้เราเป็นหวัก็สมควรใหเ้ป็นหวั 

น่ีเป็นหวั เอาหวัเดินต่างเทา้ เป็นหวั แต่จะเอาหวัเดินเป็นตีน เอาหวัไถไป...หวัเขาไม่ใช่

เอาไวใ้หเ้ดิน หวัเขาเอาไวใ้ชค้วามคิดปัญญาบริหารจดัการ เวลาเดินเขาใชเ้ทา้เดิน เขาไม่ใชห้วั

เดินหรอก ถา้เอาหวัเดินก็เอาหวัไถไปสิ เอาหวัไถไป น่ีก็เหมือนกนั เราเป็นผูน้าํ อยากเป็นผูน้าํ 

อยากเป็นหวัหนา้ แต่เวลาบริหารจดัการทาํอะไรไม่ถูก ทาํอะไรไม่เป็น แลว้ทาํอะไรไม่เป็นยงัพา

กนัออกนอกลู่นอกทาง เอาหวัไถไปเลย 

หวัเขาไม่ไดเ้อาไวไ้ถ หวัเขาเอาไวใ้หคิ้ด ถา้หวัเอาไวคิ้ด มนัจะคิดไดอ้ยา่งไรถา้มนัไม่ได้

ฝึกฝนข้ึนมา ไม่ไดท้าํความสงบของใจข้ึนมา ถา้มีความสงบของใจข้ึนมา สติปัญญามนัเป็น

อยา่งไร ปัญญาในศาสนา ศาสนาเป็นอยา่งไร ส่ิงท่ีควรกระทาํ ควรกระทาํอยา่งไร 

มนัเป็นตวัอยา่งนะ การสอนทีสํ่าคญัทีสุ่ดคือการไม่ต้องสอน การสอนทีสํ่าคญัทีสุ่ดคือการ

ดาํรงชีวติให้เขาดูน่ีแหละ เราทาํดีของเรา เรามีสติสมัปชญัญะ การเหยยีดการคูข้องเรา การพดูการ

จาของเรา ถา้มนัมีคุณธรรม เขาเคารพนบนอบ เขาเช่ือใจ เขาพอใจ เขาฟัง แต่ถา้มนัแสดงออกมา

ดว้ยกิเลส กิเลสเรากมี็ เรามากนัทาํไม เรามาเพื่อชาํระกิเลสใช่ไหม เพราะเราเห็นภยัในวฏัฏะใช่

ไหม เพราะกิเลสมนัอยูใ่นหวัใจ กิเลสมนัพาเกิดพาตาย พอกิเลสมนัพาเกิดพาตาย ทุกคนก็จะมา

ชาํระกิเลส แลว้กิเลสในหวัใจเรากมี็ แลว้ท่านจะเอากิเลสมาฟาดฟันใส่เรา ใครมนัจะยอมรับล่ะ 

แต่ถา้คุณธรรม ใครๆ ก็หานะ ดูสิ นํ้าจืด ฝนตกข้ึนมา ทุกคนรองนํ้าไวใ้ช ้ เวลานํ้าเสีย นํ้า

ครํา มีใครเขาไปดูดมาใชบ้า้ง เขาไม่ตอ้งการหรอก เขาตอ้งการนํ้าสะอาด เขาตอ้งการนํ้าท่ีเป็น
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ประโยชน์ ส่ิงท่ีเราแสดงออกไปถา้มนัเป็นประโยชน์กบัเขา เขาแสวงหา เขารองเอง นํ้าฝน เขาหา

ภาชนะมารองเลย เขาตอ้งการดว้ย เขาแสวงหาดว้ย นํ้าสะอาด แต่ถา้นํ้ าสกปรกไม่มีใครตอ้งการ 

แลว้ถา้เราแสดงออกไปดว้ยกิเลส กิเลสเราก็มีใช่ไหม กิเลสเขาก็มีใช่ไหม ก็เรามาเพื่อ

ชาํระกิเลสใช่ไหม ถา้เราไม่ชาํระกิเลส แลว้กิเลสของเรา “แพเ้ป็นพระ ชนะเป็นมาร” แพเ้ป็นพระ 

แต่แพเ้ป็นพระ คนมนัสมควรแพ ้ เราแพเ้ป็นพระ เราแพข้องเรา เราแพส่ิ้งท่ีกิเลสตณัหาความ

ทะยานอยากท่ีมนัจะออกไปกระทบกระเทือนกนั 

แต่มนัเป็นพระข้ึนมา เป็นพระเป็นผูป้ระเสริฐไง ประเสริฐข้ึนมาเพราะเรารู้ทนั 

สติสัมปชญัญะเรารู้ทนัถึงตณัหาความทะยานอยากของเรา มนัรู้ส่ิงเร้า ส่ิงท่ีทิฏฐิมานะท่ีมนั

ตอ้งการเอาชนะคะคานเขา มนัตอ้งการเหยยีบอยูบ่นหวัของคนอ่ืน ส่ิงน้ีมนัเป็นกิเลสทั้งนั้นน่ะ 

ตบหวัมนัลง ใจเรา สติสัมปชญัญะยบัย ั้งมนัลง แลว้เหยยีบมนัลงไป น่ีไงคือการต่อสู้กิเลส ท่ีมา

ชาํระกิเลสกนั ท่ีมาต่อสู้กนั มาต่อสู้กนั น่ีขนัติบารมี 

ในเม่ือมนัออกมาเป็นไฟ โทสัคคินา โลภคัคินา โมหคัคินา มนัเป็นราคะ โทสะ โมหะ มนั

เป็นไฟ มนัเผาเราแลว้นะ มนัเผาหวัใจเราแลว้ เผาหวัใจเรา ดูสิ หนา้เป็นยกัษเ์ป็นมารเลย พอหนา้

เป็นยกัษเ์ป็นมาร จะออกไปกินออกไปเค้ียวเขา จะไปเค้ียวเขาแลว้เราเค้ียวไดไ้หมล่ะ ใครยอมให้

เค้ียวไดง่้ายๆ 

โธ่! วนัพระมีอยูห่นเดียวนะ คนท่ีเขาฉลาด เขามีความคิดของเขาซบัซอ้น เขามีการแกไ้ข

ของเขา แลว้เราจะชนะเขาไดไ้หม ดูสิ การทาํศึกสงคราม มนัจะมีชาติไหนชนะชาติไหน ไป

ปกครองก่ีร้อยปีเด๋ียวมนัก็ร่วมมือกนั เขากต็อ้งเอาชาติเขาคืน ไม่มีใครหรอกท่ียอมใหค้นเขากดข่ี 

ไม่มีหรอก โลกน้ีไม่มี น่ีเหมือนกนั เราจะไปชนะคะคานเขา แลว้มนัจะชนะคะคานเขาไดไ้หม 

แลว้คิดดูว่าเราจะปกครองเขา เห็นไหม การยดึเมืองมนัแสนยากเลย แต่การครองเมืองมนัยากกว่า 

เราแพเ้ป็นพระ ถา้แพเ้ป็นพระ เราทาํคุณงามความดี เราอยูข่องเรา เราไม่ตอ้งยดึเมือง ไม่

ตอ้งครองเมือง เขาต่างหาก เขาตอ้งการแสวงหาความจริง เขาวิ่งมาหาเราต่างหาก เขาขอความ

ช่วยเหลือจากเรา เขาขอคาํแนะนาํจากเรา เขาขอเราทุกอยา่งเลย ถา้มนัเป็นความจริง ถา้เป็นความ

ดี อยูเ่ฉยๆ กล่ินของศีลมนัหอมทวนลม 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศน์อยูท่ี่ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั เทศน์โปรดปัญจวคัคีย ์

๕ องคเ์ท่านั้นนะ ปัญจวคัคีย ์๕ องค ์ น่ีเทศน์ธมัมจกัฯ ศาสนาย ัง่ยนืมาจนป่านน้ี เวลาเทศน์ มีคน

ไปฟังพระพุทธเจา้ก่ีองค ์พระพุทธเจา้เทศน์คร้ังแรกแค่ ๕ องคเ์ท่านั้นเอง เทศน์อยู่ ๕ องค ์แลว้ดู

สิ เทวดา อินทร์ พรหมส่งข่าวต่อๆ กนัไป ดูสิ ส่งข่าวต่อๆ กนัไป น่ีเทศน์ธมัมจกัฯ ปฐมเทศนา 

จนป่านน้ีเรายงัจาํกนัไดเ้ลย เทฺวเม ภกิขฺเว ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร เรายงัจาํกนัไดเ้ลย เพราะอะไร 

เพราะมนัเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีจกัรมนัเคล่ือนแลว้ น่ีอยูใ่นป่าในเขา

ไม่มีใครรับรู้ดว้ยเลย มนัยงัย ัง่ยนืมา ๒,๐๐๐ กว่าปีแลว้นะ แลว้ยงัจะไปคู่กบัศาสนาไป ๕,๐๐๐ ปี 

หมด ๕,๐๐๐ ปีไปแลว้ ส่ิงน้ีพระศรีอริยเมตไตรยก็จะมาตรัสรู้อริยสจัอนัเดียวกนัน่ีแหละ ท่านก็

เทศน์เหมือนกนั เทศน์เหมือนกนั สัจธรรมเหมือนกนั แต่มนัเป็นการเร่ิมตน้ใหม่ท่ีว่าตลาดมนั

เร่ิมตน้ ตลาดกาํลงัเจริญรุ่งเรือง คนมนัก็สนใจกนั 

อนัน้ีเทศน์มา ๒,๕๐๐ กว่าปี แต่ในปัจจุบนัน้ี ถา้เรามีสติสัมปชญัญะ เราฟ้ืนฟูของเรา เรา

ตั้งใจของเรา ส่ิงใดท่ีเป็นคาํสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราก็อยากเอาส่ิงนั้น พุทธ

วิสัย ส่ิงท่ีเป็นพุทธพจน์ เราอยากฟังอนันั้น เราอยากรู้อนันั้น ไม่ฟังใคร ไม่ฟังใคร คนเหมือนคน 

กิเลสเหมือนกนั ไม่ยอมรับใคร ยอมรับองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัก็เป็นวิชาการเสีย 

แลว้เวลาเราศึกษาเขา้ไปเราก็เอากิเลสเราไปศึกษาอีก กิเลสของเรา ตณัหาความทะยานอยาก

ทั้งนั้นเลย ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถูกตอ้งทั้งหมด ผดิท่ีไหน? ผดิท่ีกิเลสเราน่ี

ไง ผดิท่ีตีความผดิน่ีไง ผดิท่ีความเห็นของเราน่ีไง ผดิเพราะเราไปยดึมัน่ถือมัน่เขาไง “ธรรมเป็น

อยา่งนั้น” เราตีความเอง ไม่มีใครโตเ้ถียงไง 

แต่ถา้เป็นธรรมของครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยท่์านผา่นวิกฤติ ผา่นเร่ืองของกิเลสตณัหา

ความทะยานอยากท่ีมนัซบัซอ้นมาในหวัใจ แลว้แกไ้ขส่ิงนั้นหมดแลว้มนัจะรู้ไง รู้จากใจ ใจดวง

หน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ใจดวงนั้นเห็นกิเลสมนัยดึผดิ มนัเห็นผดิ ความเห็นผดิ ผดิตอ้งผดิแน่นอน 

นกกบัปลามนัคุยกนั เราเป็นมนุษย ์ เราเป็นนก เพราะเราอยูบ่นบก ปลาอยูใ่นนํ้า ธรรม

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ความลึกลบัซบัซอ้นมนัไม่ใช่อยา่งท่ีเราคิดหรอก มนัไม่

เหมือนอยา่งท่ีเราคิด ไม่เหมือนอยา่งท่ีกิเลสคิด เวลาทาํเขา้ไป เอา๊ะ! ทาํไมมนัเป็นอยา่งนั้น ทาํไม

เป็นอยา่งนั้น เวลามนัผา่นขั้นตอนไป ทาํไมเป็นอยา่งนั้น ทาํไมเป็นอยา่งนั้น มนัเป็นความจริงเขา้

มา ถา้มนัไปรู้จริงข้ึนมา อา้ว! มนัไม่เหมือนท่ีเราคิดนะ มนัไม่เหมือนท่ีเราตั้งใจเลย มนัไม่เหมือน
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ท่ีเราเจตนาเลย ทาํไมมนัไม่เหมือนเลย เพราะอะไร เพราะเรามีกิเลสอยู ่ เรามีความเห็นของเราอยู่ 

มนัก็บวกความเห็นของเราเขา้ไป มนัจะเป็นความจริงไปไม่ไดห้รอก 

แต่เม่ือศึกษาเขา้ไปแลว้ อะ๊! ทาํไมเป็นอยา่งนั้น ทาํไมเป็นอยา่งนั้น อนันั้นมนัเป็นความ

จริงนะ แต่ไอค้วามท่ีเราคาดข้ึนมามนัปล่อย มนัปล่อยทิฏฐิมานะ มนัปล่อยความเห็นของเรา มนั

ปล่อยความยดึมัน่ถือมัน่ของใจ มนัปล่อยหมด พอมนัปล่อยเขา้ไปมนัก็ปล่อยความจริงเขา้มา 

อา้ว! อา้ว! มนัเป็นความจริงอยา่งนั้นเลย ถา้ปฏิบติัเขา้ไป เห็นไหม ครูบาอาจารยเ์ราท่านเคยผา่น

อยา่งนั้นมา ท่านถึงสมเพชพวกเราไง สมเพชไอพ้วกกิเลสตณัหา สมเพชไอพ้วกทิฏฐิมานะท่วม

หวั สมเพชเพราะอะไร เพราะมนัไม่รู้ พอไม่รู้ข้ึนมา ทิฏฐิมานะมนัยงัถือว่าเป็นความจริง แลว้ยงัมี

กิเลสซอ้นมาอีกนะ “เป็นปัญญาชน เด๋ียวน้ีศาสนาเจริญรุ่งเรือง เพราะว่าทฤษฎีทางวิชาการมีมาก 

เราคน้ควา้ของเราเองก็ได”้...ไม่รู้เลยวา่คน้ควา้โดยกิเลส มนัทาํอยา่งไรมนัก็คน้ควา้ดว้ยกิเลส 

กิเลสมนับวกเขา้มาตลอด มนัไม่เป็นมชัฌิมาปฏิปทาไปได ้มนัไม่เป็นธรรมไปไดห้รอก 

แต่ถา้เราคน้ควา้ไป มนัมีการพิสูจน์ตรวจสอบกนัไป มนัปล่อยไปเร่ือยๆ ส่ิงท่ีรู้ ทิง้มา

เร่ือยๆ สละมาเร่ือยๆ ถา้ไม่สละมา มาไม่ได ้เพราะอะไร เพราะมนัติดความเห็นของตวั ความเห็น

ของตวัมนัเกิดมาจากอะไร? ก็มนัเกิดมาจากใจของเรา เกิดมาจากทิฏฐิมานะของเรา ทิฏฐิมานะ

เลยล่ะ ส่ิงท่ีเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิก็ได ้มิจฉาทิฏฐิก็ได ้

ถา้เป็นสัมมาทิฏฐิ ความเห็นท่ีถูกตอ้ง ตรัสรู้เองโดยชอบ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธ

เจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ การกระทาํโดยชอบ ถา้โดยชอบมนัจะเป็นความชอบธรรม ถา้ความชอบ

ธรรม มนัรู้จริง แต่การรู้จริงอยา่งน้ีมนัก็เป็นอนิจจงั มนัอยูไ่ดช้ัว่คราว เพราะมนัยงัไม่เป็นสัจจะ

ความจริง ถา้เป็นสัจจะความจริงมนัตอ้งมีการกา้วเดินไป ตอ้งมีการกา้วเดินเพราะเราไม่ใช่

เป็นขิปปาภิญญาท่ีตรัสรู้โดยปฏิบติัเร็วรู้เร็ว ถา้ไม่ปฏิบติัเร็วรู้เร็ว เราก็ตอ้งต่อสู ้ ตอ้งพยายาม

ฝึกฝนของเราไป 

แต่กิเลสมนัไม่วา่อยา่งนั้น เพราะกิเลสมนัเทียบโดยปัญญาชน “ทาํงานเสร็จแลว้ตอ้งเสร็จ 

ในเม่ือเรารู้แลว้คือตอ้งรู้” 
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ความรู้แลว้ แต่รู้มนัมีหยาบ มีกลาง มีละเอียด รู้อะไร รู้อะไร ส่ิงน้ีมนัเป็นความจริงได้

อยา่งไร มนัไปรู้เพราะธรรมชาติ สามญัสาํนึก จิตมนัเป็นธาตุรู้อยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีเป็นธาตุรู้มนัถึงเป็น

ปฏิสนธิจิต มนัเกิดแลว้มนัเกิดดบัๆ ของมนัอยูต่ลอดเวลา 

เราไปเกิดในสถานท่ีใดล่ะ เราไปเกิดในชุมชนใด เราไปเกิดในทวีปใด ภาษาเขาก็เป็นคน

ละภาษา เราก็ไดภ้าษานั้น ดูสิ คนเราพดูได ้ ๕-๖ ภาษา เพราะอะไร เพราะชุมชนเขาพดูแต่ละ

ภาษาไม่เหมือนกนั จิตสามญัสาํนึกมนัเป็นอยา่งนั้น เพียงแต่มนัจะเอาภาษาใดเขา้ไปในหวัใจ

เท่านั้นเอง ถา้เขา้ไปในหวัใจ มนัเป็นภาษาของเขา เป็นความรู้สึกของเขา ความรู้สึกอยา่งนั้น 

ภาษาของเขา แต่ภาษาสากลคือภาษาใจ ภาษาใจคือภาษาสุขทุกขไ์ง ความสุขความทุกข ์เพราะเรา

เห็นภยัในวฏัสงสาร ความสุขความทุกขม์นัเป็นสากล ส่ิงท่ีเป็นสากล ส่ิงท่ีแกไ้ขมนั มนัก็เป็น

สากล 

ดูสิ ดูภาษาบาลี เวลาเราแปลเป็นภาษาไทย แปลเป็นภาษาองักฤษ แปลเป็นภาษาอะไรก็

ได ้ เวลาแปลเป็นภาษาต่างๆ ก็เพื่อใหค้นรับรู้อยา่งนั้น แต่ภาษาอยา่งเรา ภาษาอะไรมนัจะลึกซ้ึง

เขา้ไปถึงความหมายอนันั้น แลว้ถา้ภาษาใจ ถา้ความรู้จริงอนัน้ีมนัเขา้ไปถึงความรู้สึกอนันั้น ว่า

ปัญญาชนๆ...ทิฏฐิมานะทั้งนั้น ภาษาอยา่งนั้นภาษาสมมุติ 

แลว้ภาษาวิมุตติ สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา แลว้ถา้ภาวนามยปัญญา

มนัจะเกิด มนัจะเกิดอยา่งไร ภาวนามยปัญญามนัทาํอยา่งไร เพราะอะไร เพราะมนัเกิดจาก

ภาคปฏิบติั...ปริยติั ปฏิเวธ ไม่มี การศึกษาท่ีทาํใหรู้้แจง้ ไม่มี ไม่มี ถา้การศึกษาทาํใหรู้้แจง้ 

คอมพิวเตอร์เด๋ียวน้ี พระไตรปิฎกเขาคียเ์ขา้คอมพิวเตอร์หมด มนัจาํไดห้มดเลย มนัรู้แจง้ไม่ได ้

เพราะมนัไม่มีชีวิต ไม่มีจิต 

ถา้เรามีจิต เราศึกษาขนาดไหน ศึกษายิง่ยากกว่าคอมพวิเตอร์อีก เพราะคอมพิวเตอร์เวลา

ป้อนขอ้มูลเขา้ไปในโปรแกรมแลว้มนัอยูต่ายตวั มนัรู้ของมนัอยา่งนั้นนะ แต่จิตของเรา เราจาํมา

ขนาดไหน เราท่องจาํมาขนาดไหน ศึกษามาขนาดไหนตอ้งทบทวนตลอด เพราะมนัหลงลืมไง 

มนัจาํไม่ได ้ มนัจาํไดเ้ด๋ียวมนัก็ลืมไป เด๋ียวก็ตอ้งมาฟ้ืนฟ ู เด๋ียวก็ท่องไวอ้ยา่งนั้น ความจาํเรายงั

หายไป ยงับกพร่องไป คงอยูไ่ม่ได ้ แต่ถา้เป็นความรู้จริงข้ึนมา ถา้อริยสัจเกิดข้ึนมาจากใจ ตรัสรู้

ข้ึนมา มนัเป็นอะไร 
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พระอรหนัตลื์มในอะไร? 

พระอรหนัตลื์มไดใ้นสมมุติบญัญติั สมมุติน่ีพระอรหนัตลื์มได ้ บญัญติัก็ลืมได ้ สวดมนต์

ผดิได ้พระอรหนัตส์วดมนตผ์ดิได ้เพราะสมมุติบญัญติัมนัอยูท่ี่ขนัธ์ มนัไม่ไดอ้ยูท่ี่ใจ 

พระอรหนัตไ์ม่ลืมในอะไร? 

ไม่ลืมในอริยสัจ 

อริยสัจอยูท่ี่ไหน? 

อริยสัจมนัอยูท่ี่ใจ เพราะตวัใจ อาสเวห ิจตฺิตานิ วมุิจฺจสูึติ จิตทาํลายแลว้ มนักลัน่ออกมา

จากอริยสัจ ส่ิงท่ีอริยสัจ ส่ิงน้ีเพราะอะไร ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกข ์ความรับรู้ มนัจะลืมได้

อยา่งไร มนัซอ้นอยูท่ี่ใจ แลว้ทุกขม์นัขาดไดอ้ยา่งไร จิตท่ีมนัปล่อยทุกขม์นัปล่อยอยา่งไร ถา้มนั

ไม่รู้จกัวิธีปล่อยทุกข ์ มนัจะปล่อยทุกขม์าไดไ้หม อยา่งเช่นเราปวดทอ้ง เราเขา้หอ้งส้วม เราถ่าย

ออกไป เรารู้ไหมวา่เราถ่ายออกไป เวลาถ่ายอุจจาระออกไปมนัถ่ายออกไปอยา่งไร น่ีก็เหมือนกนั 

จิตมนัถ่ายออกไปอยา่งไร มนัถ่ายข้ี ข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลงออกไปอยา่งไร มนัถ่ายออกไปอยา่งไร 

ถ่ายออกไปจากจิต มนัปลอ้นออกมาอยา่งไร มนัปลิ้นออกมาอยา่งไร ไอส่ิ้งท่ีมนัติดจิต มนัคาย

ออกมาอยา่งไร ตั้งแต่โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี ส่ิงท่ีเป็นสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตป

รามาส ส่ิงท่ีมนัคาใจอยูน่ี่ ความเห็นผดิของใจมนัหลุดออกไปไดอ้ยา่งไร 

ไออ้ยา่งปวดทอ้งถ่ายมนัตอ้งเขา้ส้วมทุกวนั เพราะเรากินเขา้ไปแลว้ก็ถ่ายทุกวนั ไอน่ี้ก็

เหมือนกนั ส่ิงท่ีเกิดดบั ทุกขก์็เกิดทุกวนั เกิดทุกวนั แลว้เกิดทุกวนั พอทุกขน์ะ ทุกขก์็เป็นอนิจจงั 

“ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา” มนัเกิดดบัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 

ความทุกขเ์จบ็ซํ้ าซาก เกิดเจบ็ปวดอยูต่ลอดไป 

มนัถ่ายไปแลว้ มนักินเขา้ไปแลว้ถ่ายไปแลว้มนัก็จบไป เวน้ไวแ้ต่ทอ้งเสีย มนัถึงทาํให้

ทอ้งป่ันป่วน ไอกิ้เลสมนัเกิดดบัจริงๆ มนัไม่ไดถ่้ายเลย มนัถ่ายไม่ได ้ มนัเป็นธรรมชาติของมนั

เกิดดบัอยูอ่ยา่งนั้น เกิดดบัอยูอ่ยา่งนั้นแลว้ก็ทุกขใ์จเจบ็ปวดแสบร้อนไปกบัใจอยูอ่ยา่งนั้น มนั

ไม่ไดข้บัถ่ายไปไหนเลย มนัเป็นอนุสัย มนันอนเน่ืองอยูก่บัใจ แลว้ถา้พสูิจน์ของมนั พิสูจน์
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อยา่งไร แลว้จะขบัถ่ายมนัออกไปอยา่งไร การขบัถ่าย เห็นไหม จิตท่ีมนักลัน่ออกมาจากอริยสัจ

มนัตอ้งรู้เหตุผล ถา้ไม่รู้เหตุผล มนัจะรู้จกัอริยสัจไดอ้ยา่งไร 

น่ีไง พระอรหนัตไ์ม่ลืมในอริยสัจ พระอรหนัตลื์มในสมมุติบญัญติั 

สมมุติบญัญติัลืมได ้ สมมุติบญัญติัเป็นวิชาการท่ีเป็นการศึกษา การศึกษาข้ึนมา ถา้

วิชาการออกใหม่ข้ึนมา เราศึกษาขนาดไหนก็ได ้ ดูสิ ในทางปริยติั ธรรมบท ส่ิงท่ีธรรมบท ส่ิงท่ี

เขาเขียนออกมามนัออกมาในทางวิชาการ มนัดูซาบซ้ึง ซาบซ้ึงขนาดไหนมนักเ็ป็นสัญญา มนั

เป็นการแต่งขึน้มาจากสมอง มนัเป็นการหาข้อมูลขึน้มาแล้วเขียนออกมา แต่อริยสัจไม่เป็นอย่าง

น้ัน เพราะอริยสัจรู้ขนาดไหนกเ็ขยีนออกมาไม่ได้ เขยีนออกมาได้ไม่หมดไง 

ในทางปฏิบติั ครูบาอาจารยท่ี์เทศน์กรรมฐานเรา เวลาภาคปฏิบติัเทศน์เป็นกรรมฐานมา 

เพิ่นพดูออกมาได ้ สมมุติไดเ้ท่าน้ีไง หลวงตาท่านพดูอยูป่ระจาํ สมมุติไดแ้ค่น้ี ความรู้จริงมนั

มากกวา่น้ีท่ีจะสมมุติ คาํว่า “สมมุติ” คือความรู้จริงของเรา แลว้เราพยายามพดูออกมา ส่ือสาร

ออกมาไดเ้ท่าน้ีเอง เพราะสมมุติมีเท่าน้ี ท่ีจะส่ือสารความจริงออกมาไดเ้ท่าน้ี แต่ความจริงท่ีอยูใ่น

ใจมนัมีไดม้ากกว่าน้ีอีกมหาศาลเลย แลว้มนัจะส่ือออกมาไดอ้ยา่งไร แต่ถา้คนรู้จริงมนัจะเขา้ไปรู้

จริง 

เพราะสมมุติมนัคบัแคบไง สมมุติบญัญติั ดูสิ ทางวิชาการจะเห็นว่ามากมายเลยท่ีเราจะ

ศึกษาคน้ควา้กนั เราจะศึกษาคน้ควา้กนัไดไ้ม่จบไม่ส้ินเลย แต่ถา้ความจริงท่ีในหวัใจมนัมากกวา่

น้ีนะ แต่ภาษาสมมุติ ภาษาใจ ดูสิ เรามองตากนั ลึกซ้ึงกวา่น้ีนะ มนัเขา้ใจกนัไปหมดเลย ส่ิงท่ี

เขา้ใจมนัมาจากหวัใจของเรา 

ชีวิตเราต่างจากคฤหสัถแ์ลว้ วิชาการ การศึกษาของเรา ดูสิ เราบวชมาแลว้ศึกษาปริยติั 

เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ อุปัชฌายอ์าจารยบ์อกแลว้ อนุโลมปฏิโลม ส่ิงท่ีว่ายอ้นหนา้ยอ้นหลงั 

เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ส่ิงน้ีเป็นปริยติั แลว้ปริยติัถา้เราศึกษาของเราเตม็ท่ี เราปริยติัแลว้เรา

มาปฏิบติั 

ภาคปริยติัมนัก็หลงลืมได ้ แต่ถา้ภาคปฏิบติัข้ึนมา มนัจะเกิดความรู้จริงข้ึนมา ถา้เกิด

ความรู้จริงข้ึนมา น่ีสาํคญัมากนะ ถา้เกิดความรู้จริงข้ึนมามนัจะเห็นความเป็นไปของจิต ถา้เห็น
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ความเป็นไปของจิต ส่ิงใดก็แลว้แต่ในการดาํรงชีวิตในปัจจยัเคร่ืองอาศยัมนัเป็นเร่ืองเลก็นอ้ยมาก 

ครูบาอาจารยข์องเราธุดงคม์า ถา้เรายงัติดเร่ืองปัจจยั ๔ เราจะไม่เขา้ใจ จิตน้ีไม่สามารถชาํแรกเขา้

ไปถึงหวัใจเลย 

มนัจะเขา้ไปถึงหวัใจ เขา้ไปถึงจิตท่ีเป็นสมาธิ จิตท่ีเป็นปัญญาข้ึนมา เป็นภาคปฏิบติัข้ึนมา 

มนัจะเขา้ไปไดอ้ยา่งไร ถา้มนัเขา้ไปไดอ้ยา่งนั้น เราไดส้มบติัอนัละเอียด ส่ิงอะไรกระทบจาก

ภายนอก เห็นไหม ทาํไมเราอดอาหารกนัได ้ ทาํไมเราอดนอนผอ่นอาหารกนั เราอดนอนผ่อน

อาหารกนัก็เพื่อใหจิ้ตมนัเขา้ไปรู้จริงจากภายใน ถา้มนัรู้จริงจากภายใน ส่ิงท่ีอยูภ่ายนอก เหมือน

บา้นเรา ส่ิงท่ีอยูน่อกบา้น ฝนตกแดดออก มนัก็โดนฝนสาดเป็นธรรมดา ส่ิงท่ีอยูใ่นบา้น สมบติั

อะไรท่ีอยูใ่นบา้นเรา ตูเ้ซฟ ส่ิงท่ีเป็นสมบติัท่ีมีคุณค่า เราจะเก็บไวใ้นบา้นใช่ไหม เราไม่เก็บไว้

นอกบา้นหรอก น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีจะเขา้ไปรู้ในใจ ถา้ส่ิงท่ีจะเขา้ไปรู้ในใจ เขา้ไปรู้ดว้ยวิธีการใด 

ข้อวตัรปฏบิัต ิ ส่ิงท่ีเป็นขอ้วตัรปฏิบติั นอ้มมนัเขา้มา ทวนกระแสเขา้มา หดสั้นเขา้มา ให้

จิตเขา้มา มนัถึงไม่เห็นผลประโยชน์จากปัจจยัเคร่ืองอาศยัไง ปัจจยัเคร่ืองอาศยัเป็นการแสดงออก

เท่านั้น ถา้จิตมนัดี ส่ิงน้ีดีเป็นคุณธรรม ถา้วดัไหนมีคุณธรรม ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัจะเจือ

จานกนั จะเผือ่แผก่นัเป็นธรรม คาํว่า “เป็นธรรม” มีดว้ยกนั อดดว้ยกนั มีเท่าไรแบ่งปันเจือจาน

กนั ไม่ใช่เป็นโลก เป็นโลกมนักกัตุน มนัไม่ยอมเจือจานกนั มนัเอาไปไวใ้ชอ้ยูค่นเดียว แต่ถา้เป็น

ธรรม ทุกอยา่งมนัจะเจือจานกนัหมด 

ดูสิ ครูบาอาจารยเ์ราเป็นครูบาอาจารยข้ึ์นมา พ่อแม่ครูจารย์ ท่านดูแลขนาดท่ีว่าตอ้งให้ลูก

ศิษยไ์ดมี้ไดใ้ชก่้อน ลูกศิษยล์ูกหาตอ้งมีกินมีใชก่้อน ครูบาอาจารยท่์านไวที้หลงั มีไวที้หลงัเพราะ

อะไร เพราะเป็นครูบาอาจารยเ์ขาใช่ไหม เป็นหวัหนา้เขาใช่ไหม ในการเคารพนบนอบของสังคม 

สังคมเขานบนอบครูบาอาจารยก่์อน นบนอบหวัหนา้ก่อน ถา้หวัหนา้กกัตุนไวม้นัก็ไปไม่ถึงลูก

ศิษยล์ูกหา สัทธิวิหาริก แต่ถา้มนัปล่อยเจือจานกนัไป หวัหนา้ขาดแคลนไม่เป็นไร เพราะว่าอะไร 

เพราะว่าเขาเคารพนบนอบ เขาเช่ือถือของเขา เด๋ียวมนัมาเอง 

แต่ถา้หวัหนา้มีสมบรูณ์แลว้ ลูกนอ้งขาดแคลน เขาก็บอกเห็นหวัหนา้มีสมบรูณ์แลว้ เขา

จะมาเจือจานไดอ้ยา่งไร เขาไม่เจือจานหรอก น่ีเพราะหวัหนา้มนัโง่ ถา้หวัหนา้มนัโง่มนัก็พากนั

โง่ เพราะว่ามนัก็ไม่เป็นพ่อแม่ครูจารย ์ มนัไม่เป็นธรรม ถา้เป็นธรรมข้ึนมามนัตอ้งเจือจานกนั
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ก่อน ถา้เจือจานอยา่งนั้น ยิง่สละมนัยิง่ได ้ ยิง่สละ มนัไดน้ํ้ าใจ ไดค้วามเคารพนบนอบ ไดค้วาม

เช่ือถือ ไดห้วัใจท่ีเขาอยากประพฤติปฏิบติั มนัจะเปิดกวา้ง เพราะอะไร 

เพราะมนัลงใจ มนัลงใจว่าอยา่งไรก็แลว้แต่ เราอยูท่ี่น่ีเราจะปลอดภยั อยูท่ี่น่ีมนัจะมีคน

ดูแลคุม้ครองเรา อยูท่ี่น่ีจะมีครูบาอาจารยค์อยช้ีนาํเรา อยูท่ี่น่ี ผดิพลาดไป ครูบาอาจารยท่์านจะ

คอยแนะนาํเรา กบัเราไปอยูข่องเรา ผดิพลาดข้ึนมาก็ตอ้งขวนขวายเอง ผดิพลาดข้ึนมาก็ตอ้งศึกษา

ว่ามนัถูกมนัผดิ มนัถูกมนัผดิ มนัผดิไปแลว้มนัถึงจะรู้ทีหลงัไง มนัเจบ็ปวดไปแลว้ มนัถึงท่ีสุด

แลว้ ดูสิ ดูอยา่งสัตวม์นัไปโรงฆ่าสัตว ์มนัเขา้ไปถึงโรงฆ่าสัตวม์นัถึงรู้ว่าท่ีน่ีเป็นโรงฆ่าสัตว ์

การประพฤติปฏิบติัก็เหมือนกนั ถา้อยา่งนอ้ยจะทาํใหเ้ราเสียเวลา เวลามีปัญหาข้ึนมาใน

หวัใจ เราจะพลิกแพลง เราจะแกไ้ข มนัตอ้งใชเ้วลาเป็นปี เป็นหลายๆ ปี แมแ้ค่ทิฏฐิความคิดอนั

เดียว ความคิดท่ีเห็นผดิท่ีมนัฝังใจ เวลาเราจะปลดเปล้ืองมนัเป็นปีๆ ถา้มีครูบาอาจารยข์องเรา

ข้ึนมา ท่านช้ีนาํ ท่านคอยช้ีนาํ ท่านคอยบอก คอยเคาะ เขาเรียกว่า “คอยเคาะ” ถา้บอกข้ึนมา ทิฏฐิ

มนัก็เกิด ตอ้งคอยเคาะใหเ้ห็นสังคม ดูสิ สังคมความเป็นไปของเรา ถา้มนัเป็นธรรมข้ึนมามนัจะ

เขา้ไปในทางเดียวกนั ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะไม่ขดัแยง้กนั จะไปในทาง

เดียวกนั ส่ิงท่ีเป็นธรรมมนัจะขดัแยง้ไดอ้ยา่งไร เพราะอะไร เพราะส่ิงปัจจยัเคร่ืองอาศยั ส่ิง

ดาํรงชีวิตมนัเป็นเร่ืองของหยาบๆ นะ 

ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล ขอ้วตัรปฏิบติัเป็นศีล ขอ้วตัรไง เป็นขอ้วตัร เป็นการกระทาํ เป็น

การวดัใจ เป็นการหล่อหลอมใหเ้ราไปในแนวทางเดียวกนั เป็นการหล่อหลอม เป็นเอกภาพ เป็น

ส่ิงท่ีเขา้ไปชาํระกิเลส เพราะทุกคนไม่กระทบกระเทือนกนั มนัก็ไม่มีอะไรขุ่นใจ พอไม่มีอะไร

ขุ่นใจข้ึนมา ทุกคนต่างเปิดทางใหก้นั ใหโ้อกาสภาวนา ถา้ใครนัง่ภาวนา ใครนัง่สมาธิ เราจะ

หลีกเล่ียง เราจะไม่เขา้ไปก่อกวนใหเ้สียงดงั เราจะไม่เขา้ไปแนะนาํหรือเขา้ไปใหอ้อกมาช่วย

ทาํงาน เห็นไหม เป็นโอกาสของเขา 

ส่ิงท่ีเป็นนิวรณ์ ส่ิงท่ีเป็นนิวรณธรรม ส่ิงท่ีเป็นความวิตกกงัวล ส่ิงท่ีเป็นการกระเทือนใจ 

“เอะ๊! เราเอาเปรียบเขาไหม เรามานัง่สมาธิ คนอ่ืนเขาจะคิดอยา่งไร” 
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แต่ถา้มนัเป็นธรรมดว้ยกนั เป็นขอ้วตัรปฏิบติัท่ีไปในทางเดียวกนั ใครทาํมนัก็รู้กนั รู้ว่า

คนนั้นจะภาวนา คนนั้นอดอาหาร ก็เปิดช่องทางใหก้นั น่ีหมู่คณะเป็นสัปปายะ สัปปายะท่ี

อาจารยเ์ป็นสัปปายะ อาหารเป็นสัปปายะ หมู่คณะเป็นสัปปายะ สถานท่ีเป็นสัปปายะ 

ส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ หมู่คณะ การกระทบกระเทือนกนัมนัไม่มีข้ึนมา หรือมนัมีแต่นอ้ย ส่ิงน้ี

มนัน่าแสวงหา ทาํไมเราตอ้งออกวิเวกกนั ออกอยูป่่าคนเดียวก็เพราะเหตุน้ีไง เราจะทาํภาวนา เขา

จะทาํขอ้วตัร เราจะทาํขอ้วตัร เขาจะพาไปกิจนิมนต์ มนัขดัแยง้กนัไปหมด แต่ถา้เราอยูข่องเราคน

เดียว เราเลือกไดห้มด เราจะเลือกของเราเอง เราจะทาํของเราเอง เราทาํของเราเอง 

ถา้หมู่คณะมนัเป็นเอกภาพ มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นไปในทางเดียวกนั มนัไม่เกิดนิวรณธรรม 

นิวรณธรรมมนัเป็นการกางกั้นสมาธิ ไปนัง่สมาธิ วิตกกงัวลไปหมดเลย “นัน่จะเป็นไอน้ัน่ น่ีจะ

เป็นไอน่ี้” แลว้มนัจะเป็นสมาธิมาจากไหน ก็ไปนัง่เอาทุกขไ์ง ไปนัง่เอาส่ิงท่ีเป็นไฟเผาใจไง 

แต่ถา้มนัเป็นคุณธรรม เป็นส่ิงท่ีเป็นไป พ่อแม่ครูจารย์ เพราะอะไร ส่ิงท่ีมนัหยาบๆ 

หยาบมาก ส่ิงท่ีเป็นศีล ศีลน้ีมนัหยาบๆ มากเลย แต่กิเลสก็เอาความหยาบๆ มากระทบกระเทือน

กนั เพราะมนัไม่มีทางออก กิเลสมนัหยาบ กิเลสหยาบๆ มนัแสดงออกหยาบๆ แสดงออกจากขอ้

วตัร ออกจากอาวุโส-ภนัเต ออกจากสูงจากตํ่า เหยยีบย ํา่กนั แต่ถา้เป็นคุณธรรม มนัไม่มีหรอก มนั

น่าสังเวชนะ ดูสิ จากคฤหสัถม์า เขาตั้งใจของเขา เขาอยากบวชเรียนของเขา เราเองเราอุตส่าห์

ส่งเสริมเขาเขา้มา แลว้เขาเขา้มาแลว้ทาํไมเราไม่ส่งเสริมเขา ทาํไมเราไม่ดูแลเขา ทาํไมเราไม่ให้

เขาโตข้ึนมา ไออ้ยา่งการแสดงออกมนัจะหยาบมนัจะละเอียด มนัก็นิสัยคฤหสัถ ์นิสัยโจรน่ะ 

ดูสิ บริขารโจล อมิ ํ ปริกขฺารโจล ํ อธิฏฺาม ิ บริขารโจลไง เพราะพระพุทธเจา้ไม่ไดใ้หใ้ช ้

พระพุทธเจา้ใหใ้ชบ้ริขาร ๘ สบง จีวร ใหใ้ชอ้ยูแ่ลว้ ถา้เกินจากนั้นก ็โจล ํโจรทั้งนั้น ของโจร ของ

ท่ีมีอยูก่็ไม่อยากจะใช ้ อยากจะใชข้องโจร นิสัยน่ีก็เหมือนกนั ความเห็นน่ีก็เหมือนกนั ความเห็น

ปกติ ขอ้วตัรปฏิบติัมนัเป็นปกติของมนั แต่อยากเป็นโจรไง อยากออกนอกขอ้วตัรปฏิบติัไง อยาก

เหยยีบย ํา่กนัโดยกิเลส ก็มนัโจรทั้งนั้นน่ะ เขาเป็นคฤหสัถม์า เขาเพิ่งบวชมา มนัก็เป็นโจรมา จาก

โจรมา จากคฤหสัถม์า มนัยงัไม่มีนิสัย 

เวลาครูบาอาจารยถ์ามว่า “ไดนิ้สัยใครมา” ใหข้อนิสัย น่ีไง หลวงตาท่านจะรับท่ีรับทาง 

ท่านพดูตรงน้ีประจาํเลย ถา้ไม่มีหวัหนา้ ท่านไม่รับ ถา้ไม่มีพระท่ีไวใ้จได ้ ท่านไม่ยอมรับ เพราะ
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อะไร เพราะหวัหนา้มนัไม่มี ถา้หวัหนา้ไม่มีมนัก็หวัโลน้ห่มผา้เหลือง มีโจรทั้งนั้นน่ะ ถา้มี

คุณธรรมในหวัใจ ในเม่ือผูบ้วชใหม่เขา้มายงัไม่ไดนิ้สัย คือมนัติดนิสัยคฤหสัถเ์ขา้มา พดูเสียงดงั 

การเดิน การเหิน การอยู ่มนัเป็นนิสัยของชาวบา้น มนัไม่ใช่นิสัยของพระ 

ถา้นิสัยของพระ การเดิน การเหยยีดการคูต้อ้งมีสติ ถา้มีสติ เราจะฝึกอยา่งไรใหมี้สติ ไอท่ี้

ปากพล่ามๆๆ ควรหยดุเสีย เพราะอะไร เพราะไอพ้ล่ามๆๆ อยา่งน้ีมนัเป็นนิสัยโลก 

นิสัยธรรม เห็นไหม เพราะพดูออกไปมนักระเทือนคนอ่ืน มนักระเทือนกนัไปทัว่ เพราะ

เสียงมนัดงั เสียงมนัไปกวนคนอ่ืน ถา้เราจะคุยอะไรกนั เรามีปัญหาข้ึนมาเรากม็าคุยกนั ๒ คน มี

อะไรก็คุยกนัพอประมาณ เพราะอะไร เพราะว่าต่างคนต่างตอ้งรักษาใจตวั ไม่ใหเ้ราไป

กระทบกระเทือนใคร ไม่ใหไ้ปกระทบกระเทือนใคร ถา้ไปกระทบกระเทือนใคร มนั

กระทบกระเทือน เพราะอะไร 

เพราะเวลาเรานัง่ เวลาเราเร่งความเพียรของเรา เราก็ไม่ตอ้งการใหใ้ครกระทบกระเทือน

เรา เวลาเราภาวนาข้ึนมา เราก็ตอ้งการความสงดั ใครก็ตอ้งการความสงดั ใครก็ตอ้งการความดี 

ตอ้งการ เห็นไหม ตอ้งการ แต่ไม่เป็นความจริง เพราะอะไร เพราะกิเลสมนัตอ้งการ เพราะอะไร 

เพราะกิเลสมนัขดักบัธรรมทั้งนั้นน่ะ ความตอ้งการอยา่งน้ีมนัตอ้งการเฉยๆ ไม่ได ้มนัตอ้งการมนั

ไม่มีหรอก มนัไปสั่งซ้ือมาจากไหน การตอ้งการก็ตอ้งฝึกฝนข้ึนมา ฝึกฝนใหต้ั้งสติข้ึนมา ตั้ง

กาํหนดคาํบริกรรมข้ึนมา ทาํอยา่งใด ปัญญาอบรมสมาธิข้ึนมา ทาํมนัข้ึนมา ถา้ทาํข้ึนมามนัก็เป็น

ประโยชน์กบัเราข้ึนมา ถา้มนัเป็นประโยชน์ของเราได ้มนัก็จะเป็นประโยชน์กบัเรา 

แลว้เป็นประโยชน์กบัเรา ถา้ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิ ไม่เป็นความเห็นถูกตอ้ง มนัจะเป็น

ประโยชน์ข้ึนมาไดอ้ยา่งไร เพราะในการกระทาํคร้ังแรกๆ คร้ังใหม่ๆ เพราะอะไร เพราะไมดิ้บๆ 

ไมดิ้บๆ หมายถึงเร่ิมตน้เราก็หกัพร้าดว้ยเข่าเลย เอาไมม้า เราจะหกั เราบวชมาเราจะภาวนา เรา

บวชมาเราจะนัง่วิปัสสนา เราจะทาํ โอ๋ย! คิดร้อยแปดเลย มาถึงก็เอาซุงมาหกัเลยนะ แลว้มนัหกั

ไดไ้หม หกัลงไหม? หกัไม่ลงสักคน 

แต่ถ้ามนัขึน้มา เราเกบ็หอมรอมริบ ค่อยถาก ค่อยถาง ค่อยสับ ค่อยฟัน ทาํมนัไปเร่ือย มี

สติสัมปชัญญะ เราเร่ิมต้นของเรา รักษาเจตนาอนันีไ้ว้ เจตนาทีต่ั้งใจประพฤติปฏบิตัิ เจตนาที่

บวช เจตนาบวชเพือ่อยากจะพ้นทุกข์ รักษาเจตนาตรงนีไ้ว้แล้วต่อสู้ไป 
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กิเลสมนัเป็นเรา ความคิดว่าจะหกัหาญมนัดว้ยกิเลสเพื่อจะฆ่ามนั เราก็คิดได ้ เพราะมนั

เป็นความคิดเวลาท่ีเจตนาเราดี เวลาเรามีเจตนา เรามีศรัทธามีความเช่ือ แต่ศรัทธาความเช่ือ 

ศรัทธา-อจลศรัทธา ศรัทธามนัเส่ือมคลอนได ้ ความคิดความเห็น ความคิดของคน ดูสิ อารมณ์

ความรู้สึกเขาบอกว่า “อยา่ไปเช่ือนะ อารมณ์ความรู้สึกมนัเปล่ียนแปลง ตอ้งเช่ือทางวิชาการ” 

ทีน้ีในทางวิชาการมนัก็ตอ้งศึกษามาดว้ยอารมณ์ความรู้สึกนัน่น่ะ อารมณ์ความรู้สึกไป

ศึกษาทางวิชาการมา ถา้ศึกษาทางวิชาการมา ถา้มีจุดยนืข้ึนมา อารมณ์ความรู้สึกมนัดีกว่าวิชาการ 

เพราะวิชาการมนัตายตวั วิชาการมนัเป็นวิทยาศาสตร์ มนัเป็นทางโลก แต่ถา้เป็นธรรม ความรู้สึก

อนัน้ีมนัเหนือกว่าอีก 

เขาบอกว่า “อยา่ไปเช่ืออารมณ์ความรู้สึกอนันั้นนะ” 

แต่อารมณ์ความรู้สึกนั้นถา้มนัเป็นธรรมข้ึนมา อารมณ์ ดูสิ ธรรมธาตุมนัเป็นธรรม

ทั้งหมดเลย แลว้มนัแสดงออกมาเป็นอารมณ์ความรู้สึกไหม? มนัก็เป็น เพราะอะไร เพราะธรรม

อนันั้น ส่ิงนั้นไม่ใหเ้ช่ือบุคคล ใหเ้ช่ือธรรมะ แต่ในเม่ือใจเป็นธรรมข้ึนมา มนัธรรมเหนือโลกอีก 

มนัรู้แจง้โลก รู้แจง้หมดเลย มนัเป็นความจริง จะเป็นอารมณ์ความรู้สึกไหมล่ะ แลว้บอก “ถา้พดู

ออกมามนัตอ้งพดูเป็นทางวิชาการ” ทางวิชาการมนัก็เป็นวิทยาศาสตร์ มนัเป็นกฎตายตวั 

แต่ถา้เป็นธรรม ดกัหนา้ดกัหลงั ดูสิ ครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมคอยดกัหนา้ดกัหลงั ส่ิงใดท่ี

ผดิมา คอยบอกคอยแนะ แนะดว้ยอุบายนะ ถา้บอกตรงๆ ไม่เช่ือ เพราะอะไร เพราะคาํพดูมนัไม่

น่าเช่ือ เพราะอะไร ถา้ทางการปฏิบติัของเราตอ้งตอบแบบมาจากดาวองัคาร มาจากจกัรวาลนอก 

“อูหู้ย! นิพพานมาจากดวงดาวอีกดวงดาวหน่ึง อูหู้ย! นิพพาน” 

นิพพานอยู่กลางหัวใจ นิพพานอยู่กลางอกน่ี 

นิพพานอยา่งนั้นเป็นนิพพานทางวิชาการ วิชาการมนัเอานิพพานมาจากไหน นิพพานมา

จากหัวใจ มนัออกมาจากใจน่ี ใจทีม่นัทุกข์ๆ พลกิขึน้มามันกเ็ป็นนิพพาน มนักสุ็ข สุขทีน่ี่ ทุกข์ 

ทุกข์ที่น่ี มนัพลกิมาทีน่ี่ 

แลว้เขาพดูมานะ ดูสิ ของท่ีเราเหยยีบย ํา่อยูน่ี่ ฝ่าเทา้เหยยีบย ํา่ผนืแผน่ดินอยูน่ี่ แต่มองไม่

เห็นแผน่ดิน อยากจะไปอเมริกา อยากจะไปเท่ียวดาวองัคาร...ท่ีมึงเหยยีบอยู่น่ีมนัก็ดาวดวงหน่ึง
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นะเวย้! เหยยีบอยูบ่นโลก โลกน้ีก็ดาวดวงหน่ึง แลว้ทาํไมตอ้งไปดาวองัคาร ตอ้งพิสูจน์โลกไหน

กนัอีก พิสูจน์ไปแลว้มนัไดอ้ะไร มนัเหยยีบอยูท่ี่น่ี 

หวัใจเราก็เหมือนกนั หวัใจท่ีมีกิเลสอยูน่ี่ กิเลสเหยยีบย ํา่อยูน่ี่ ส่ิงท่ีกิเลสมนัเหยยีบย ํา่อยูน่ี่ 

แลว้มนัจะพลิกแพลงข้ึนมาใหเ้ป็นธรรมไดอ้ยา่งไร ถา้ใหเ้ป็นธรรมข้ึนมา เวลาศึกษาข้ึนมา เวลา

บอกเราไม่เช่ือ ไม่เช่ืออยา่งน้ี ไม่เช่ือเพราะอะไร ไม่เช่ือเพราะมนัเป็นกรรมของสัตว ์ กรรมของ

สัตวจ์ริงๆ นะ ถา้มนัฟังเป็นตรรกะ เป็นปรัชญา เป็นส่ิงท่ีเป็นเร่ืองโลก เร่ืองตรรกะท่ีเทียบเคียงได ้

โอโ้ฮ! มนัซาบซ้ึง...สมมุติทั้งนั้นเลย ธรรมะปริยติัมนัเป็นสมมุติบญัญติัหมดเลย 

แต่ถา้ธรรมะเป็นธรรม มนัออกมาจากใจ ออกมาจากใจท่ีเราคาดหมายไม่ได ้เราคาดหมาย

ไม่ถึง ฟังแลว้งงมาก งงจนปฏิเสธว่า “มนัเป็นไปไม่ได ้ มนัไม่เป็นธรรมหรอก ถา้มนัเป็นธรรม 

มนัตอ้งส่ือใหเ้ราเขา้ใจไดสิ้” 

อา้ว! ก็หวัใจมึงปิด หวัใจมึงมืดบอด หวัใจมืดบอดมนัก็ตอ้งทาํ ถึงตอ้งมีขอ้วตัรปฏิบติัน่ี

ไง ตอ้งมีขอ้วตัรปฏิบติั ตอ้งทวนกระแสเขา้ไป เปิดหวัใจไง ถา้ใจมนัเปิด ภาชนะท่ีคว ํ่าอยูใ่หม้นั

หงายข้ึนมา ถา้หงายข้ึนมา ธรรมะข้ึนมามนักระเทือนหวัใจ ใจมนัลง มนัลงเพราะอะไร มนัลง

เพราะว่าครูบาอาจารย ์ใจเหนือเราไง ใจสูงกว่า ใจเขา้ใจกว่า 

กิเลสมนัพลิกแพลง มนัดีดดิ้นอยา่งไรในใจของครูบาอาจารย ์ กิเลสมนัดีดดิ้นในหวัใจ

ของเรา ส่ิงท่ีหวัใจของเราเพราะเราไม่รู้ใช่ไหม มนัถึงดีดด้ินได ้แลว้มนัก็เหยยีบย ํา่ได ้เพราะอะไร 

เพราะเราไม่รู้ทนัมนั แต่ครูบาอาจารยท่์านผา่นมาแลว้นะ มนัดีดดิ้นขนาดไหนท่านก็เหยยีบย ํา่มนั

มาแลว้ ท่านทาํลายมาแลว้ วิธีการทาํลาย นัน่น่ะ ท่านเทศนาว่าการ ท่านเทศนาออกมาจากวิธีการ

นั้นน่ะ ครูบาอาจารยอ์งคไ์หนก็แลว้แต่ ท่านมีความถนดัในทางใด การแสดงธรรมของท่านก็

แสดงออกมาจากความถนดัของท่าน ออกมาจากประสบการณ์ของท่าน 

ถา้มีประสบการณ์อยา่งไร แลว้ประสบการณ์ของคน ดูสิ ทางวิชาการแขนงไหนก็แลว้แต่ 

ความถนดัของตนยงัไม่เหมือนกนัเลย ความถนดั ความละเอียดอ่อน กลอุบายวิธีการ หยาบ

ละเอียดมหาศาล น่ีไง เป็นคุณสมบติัของจิต ถา้จิตมีคุณสมบติัอยา่งนั้น มนัเป็นประโยชน์อยา่ง

นั้น เราเจอครูบาอาจารยท่ี์ชาํนาญการ เราจะไดป้ระโยชน์มากเลย ถา้เราไปเจอครูบาอาจารยท่ี์รู้

จริง แต่ท่านไม่ชาํนาญการ ดูสิ ในทางการช่าง เขาทาํได ้ แต่เขาอธิบายไม่ได ้ เขาทาํไดห้มด 
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โครงสร้างเขาทาํไดห้มดเลย แต่อธิบายมาเป็นวิชาการอธิบายไม่ถนดั บางคนทาํไดด้ว้ย อธิบายได้

ดว้ย สอนไดด้ว้ย ทาํไดด้ว้ย 

มนัอยูท่ี่วาสนาของเรา ถา้วาสนาของเราไปเจอครูบาอาจารยท่ี์ชาํนาญ เราก็มีโอกาสมาก

ข้ึน แต่ถา้มนัเป็นกิเลส มนัก็บอก “ข้ีโม ้พดูอยูน่ัน่น่ะ ไม่มีอะไรเลย โมไ้ปเร่ือยเลย” 

โมไ้ม่โมม้นัก็ตอ้งพิสูจน์กนัสิ ทาํมา ถา้มนัโม ้เราทาํไดจ้ริง ถา้ทาํไดจ้ริง เอาเหตุผลไปลบ

ลา้งท่าน ถา้เหตุผลไปลบลา้งท่าน ดูสิ ท่านจะอายเราไหมถา้เหตุผลเราดีกวา่ เหตุผลเราชดัเจนกว่า 

แลว้ท่านเอาเหตุผลจอมปลอมมาสอนเราไดอ้ยา่งไร 

แต่ถา้มนัรู้จริงข้ึนมา มนัยอมไหม มนัคารวะหมด ครูบาอาจารยเ์ราเวลาปฏิบติัข้ึนมา รู้ส่ิง

ใดไป พระพุทธเจา้รู้แลว้ รู้ส่ิงใด พระพุทธเจา้รู้แลว้ พระพุทธเจา้รู้หมดแลว้ พระไตรปิฎก ถึงว่า

ไม่ไดค้า้นพระไตรปิฎกเลย ส่ิงท่ีเป็นพระไตรปิฎกของจริงทั้งนั้น เพราะปฏิบติัไป เพราะอะไร 

เพราะมนัเป็นเชิงวิชาการท่ีเราพิสูจน์ไง เราพิสูจน์ใจเรา เราพิสูจน์การกระทาํเรา แลว้พอทาํไป

เทียบกบัวิชาการ เพี้ยะ! เพี้ยะ! เพี้ยะ! เลย 

แต่ถา้ในเม่ือเรายงัไม่ไดพ้สูิจน์จากใจของเรา เราไปพิสูจน์ทางวิชาการมาหมดเลย งงไป

หมดเลยนะ ดูสิ เราจะปลูกบา้นกนัสักหลงัหน่ึง บา้นท่ีวิจิตรพิสดาร กว่าเราจะสั่งของมา สั่งแลว้

กว่าจะอ่านแปลนออก กว่าจะอะไร เรางงอยูน่ัน่น่ะ ยงัไม่จบเลย แต่น่ีของเรามีอยูแ่ลว้ เราอยูใ่น

คูหาในถํ้า เวลาทางวิชาการมา ถํ้ามนัมีประโยชน์อะไร มนัเหมือนกนัทั้งนั้นน่ะ ขอใหเ้รารู้ทางจิต 

พอออกไปเทียบแลว้ใชไ้ดห้มดเลย แต่ถา้เรายงัไม่รู้ เราคาดหมายผดิ วิ่งหาวสัดุก่อสร้าง วิ่งหาส่ิง

ต่างๆ วิ่งหาจนหมดกาํลงั แลว้สร้างข้ึนมาแลว้กลายเป็นกองทรายกองดินกองอยูน่ัน่ ไม่เป็นบา้น

เป็นเรือนข้ึนมา แต่ถา้เป็นจริงข้ึนมา เป็นจริงหมด น่ีพระไตรปิฎกมนัเป็นอยา่งน้ี 

ถา้เราไปศึกษาแลว้ ยิง่ศึกษายิง่งง ยิง่ศึกษายิง่งง ศึกษามาเป็นทางปริยติัแลว้วางไว ้ แลว้

ปฏิบติัใหไ้ด ้ ทาํใหไ้ด ้ แลว้ดูสิว่าพระพุทธเจา้โกหก ถา้พระพุทธเจา้โกหก “ผู้ใดปฏบิัติธรรม

สมควรแก่ธรรม โลกนีจ้ะไม่ว่างจากพระอรหนัต์เลย” แลว้เราปฏิบติัของเราสมควรแก่ธรรมไหม 

ถา้มนัสมควรแก่ธรรมมนัตอ้งสงบ ถา้สมควรแก่ธรรม วุฒิภาวะของใจมนัจะปรับสูงข้ึนเร่ือยๆ 

เราเจริญข้ึนเร่ือยๆ เราเห็นส่ิงท่ีหยาบข้ึนเร่ือยๆ เหมือนเช้ือโรคเลย เราเป็นแลว้หาย แต่ละโรคมา 

เราเห็นเช้ือโรคแลว้เราจะกลา้ไปเป็นโรคอีกไหม 
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น่ีก็เหมือนกนั ถา้ใจพฒันาแลว้ มนัเห็นแลว้ มนัเห็นคุณค่าของศีล เห็นคุณค่าของสมาธิ 

เห็นคุณค่าของปัญญา เห็นคุณค่าไปหมดเลย มนัก็ปฏิบติัข้ึนมาก็เพื่อเรา ประโยชน์กบัเรา ใหต้ั้งใจ

ปฏิบติั 

เราเสียสละการเป็นคฤหัสถ์มาแล้ว ชีวติเราต่างจากคฤหัสถ์ อย่าเอาอารมณ์ความรู้สึกของ

โลกมาใช้ ดูสิ เราดูสัตว์เดรัจฉานสิ มนักดักนัด้วยปากด้วยเขีย้ว มนุษย์เขาสู้กนัด้วยปืนด้วยอาวุธ 

เราเป็นนักบวช เราจะเอาอะไรไปสู้กนั เราสู้กนัด้วยคุณงามความดี เราทาํคุณงามความดอียู่ในศีล

ในธรรม เขาเคารพนบนอบเราเอง เราไม่เอาทฏิฐิมานะแบบโลกๆ มาปะทะคะคานกนั เราต้องเอา

คุณงามความดี เอาความถูกต้อง เอาเมตตาธรรมมาเจอืจานกนัเพือ่ให้เป็นสังฆะ ให้เป็นสงฆ์เรา 

อย่าเอาเร่ืองโลกๆ มาใช้ 

เร่ืองโลกๆ สัตวเ์ดรัจฉานมนักดักนัดว้ยเข้ียวดว้ยเลบ็ มนุษยเ์ขาต่อสู้กนัดว้ยอาวุธ นกับวช

เราต่อสู้กนัดว้ยปัญญา ดว้ยความเห็น ดว้ยความดี ดว้ยคุณธรรม น่ีไง ชีวิตเราต่างจากคฤหสัถแ์ลว้ 

ความเป็นอยูก่็ไม่เหมือนเขา การใชก้็ไม่เหมือนเขา ปัญญาท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ดูสิ เวลาเรา

ประพฤติปฏิบติั สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา ภาคปฏิบติัเรา ภาวนามยปัญญาเขา

รู้ไดอ้ยา่งไร ปริยติัเขาไม่รู้นะ แลว้เขางง แลว้เขาไม่เช่ือ 

แต่ถา้ปฏิบติั ภาวนามยปัญญาเกิดอยา่งไร เราอธิบายใหเ้ขาฟังไดห้มด ถา้เราเป็นพระ

ปฏิบติัแลว้เรายงัไม่เขา้ใจถึงแก่นแทข้องภาวนามยปัญญา แลว้เราจะทรงคุณธรรมไดอ้ยา่งไร พระ

เราไม่ทรงศีลทรงธรรม ใครจะทรง ยิง่พระปฏิบติัของเรายิง่ตอ้งมีคุณธรรม ยิง่ตอ้งประพฤติ

ปฏิบติัข้ึนมาเพื่อเป็นคุณธรรมของเรา 

แต่อยา่ใหเ้ป็นสุกก่อนห่าม เพราะรู้นิดรู้หน่อยแลว้ออกไปพดู มนัเส่ือม แลว้มนัทาํใหว้ติก

กงัวล ไม่ควรพดู ไม่ควรพดู ไม่ควรเอาความรู้สึก เอาอากาศปล่อยออกไปในอากาศไง น่ีเรากกั

เก็บออกซิเจนไว ้ใชท่้อลม แลว้ปล่อยใหห้มดเลย จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย 

เราตอ้งเก็บกกัไว ้ความรู้ความเห็นในหวัใจน้ีเก็บกกัไวใ้หเ้ป็นประโยชน์กบัเรา ไม่ควรสุก

ก่อนห่าม ไม่ควรซ้ือก่อนขาย ควรประพฤติปฏิบติัเอาตวัรอดใหไ้ด ้จะเป็นสมบติัของเรา เอวงั 
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