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ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมเพราะเราบวชมาเป็นพระ บวชเป็นพระ เห็นไหม เวลา

รัตนตรัยของบริษัท ๔ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์นี่รัตนตรัยพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแสดงธมัม

จกัฯ นะพระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม เพราะว่าพระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็น

ธรรม นั่นเป็นสงฆอ์งค์แรกของโลก ถึงมีรัตนตรัยมพีระพุทธ พระธรรม พระสงฆใ์ห้กบัชาว

พุทธเราถอืเป็นที่พึ่งที่อาศยั 

นี่เป็นแก้วสารพัดนึกๆ แล้วแต่ผู้ที่มีอ านาจวาสนามากน้อยแค่ไหน ผู้ที่มีอ านาจวาสนา

มาก เห็นไหม เวลาพระพาหิยะๆ ฟังเทศน์องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแล้วเป็นพระ

อรหันต์เลย เพราะเขาได้สร้างอ านาจวาสนาของเขามา ไอ้เราสาวกสาวกะ เห็นไหม ผู้ได้ยินได้

ฟังๆ กระเสอืกกระสนมาขนาดนี้ๆ เพื่อท าอะไร เพือ่ท าสจัธรรมในใจของเราให้เกดิขึ้นมา สจั

ธรรมในใจของเรา สจัธรรมคือสจัจะความจริงในใจไง 

แล้วในปัจจุบนันี้ ถ้ามีความรู้สกึนึกคิดอยู่นี่มันเป็นสจัธรรมหรือไม่ เวลาศกึษาธรรมของ

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามา เห็นไหม พุทธพจน์ๆ นะ สจัจะความจริงๆ มันเป็นความ

จริงขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า แต่หัวใจของเรามีอวชิชา มีความไม่รู้  กเิลสตัณหา

ความทะยานอยากทั้งนั้น เพราะกเิลสตัณหาความทะยานอยากในหัวใจอนันั้นนะแล้วมันปลิ้น

ปล้อน เพราะความปลิ้นปล้อนในใจอนันั้นไง มันถงึท าให้เราล้มลกุคลกุคลานอยู่นี่ไง เพราะ

ความล้มลกุคลกุคลานมันเกดิจากอะไรล่ะ มันเกดิจากกเิลสตัณหาความทะยานอยากมัน

ครอบง าในหัวใจของเรานั้นไง 

นี่แล้วเราฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพื่อความตื่นขึ้นมา ตืน่ขึ้นมา เห็นไหม มีสจัจะมีความจริง

ในใจของเราไง มีทาน มีศลี มีภาวนา ในสาวกสาวกะเห็นไหม ผู้ได้ยินได้ฟังแล้วประพฤติ

ปฏบิตัิตามความเป็นจริง องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเวลาปรารถนามารื้อสตัวข์นสตัวน์ะ 
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องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรนะ ร่มโพธิ์ร่มไทร เห็นไหม ดูส ิองค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเวลาเกดิมาพราหมณท์ั้ง ๘ ผู้ทีม่าเห็น เห็นไหม ธชะพราหมณ ์พราหมณ์

ต่างๆ ที่มาพยากรณ์ๆ  พอพยากรณข์ึ้นมา เห็นไหม ร่มโพธิ์ร่มไทรๆ หวงัพึ่งพาอาศยั 

เวลาปัญจวคัคีย์ทั้ง ๕ ปัญจวคัคียทั้ง ๕ นะ เวลาไปอปัุฏฐากองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้าอยู่ ๖ ปี นี่การอปัุฏฐากนั้นเพราะอะไรล่ะ เพราะหวงัให้องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าตรัสรู้ธรรมไง จะได้เจอืจานเราบ้างไง เวลาจะเจอืจานขึ้นมา เห็นไหม เวลาองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าอดอาหารอยู่ ๔๙ วนั เวลากลบัมาฉันอาหารของนางสชุาดา นี่พราหมณท์ิ้งไป

เลยๆ เห็นไหม นี่กลบัมามักมาก 

นี่เวลาประพฤติปฏบิตัิท าทุกรกริิยา เห็นไหม ท าทกุรกริิยาขนาดไหนมันกไ็ม่ได้ผลๆ 

พอไม่ได้ผลขึ้นมานี่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าพิจารณาเอง เราท ามาสิ้นกระบวนการหมดแล้ว มันคงไม่ใช่ทางแล้วล่ะ ปรารถนามาฉัน

อาหารของนางสชุาดา พอฉันอาหารของนางสชุาดาปัญจวคัคีย์เห็นเท่านั้นทิ้งไปเลย นี่กลบัมา

มักมากๆ 

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมด้วยใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้าอยู่โคนต้นโพธิ์นั้น เวลาโคนต้นโพธิ์นั้น นั่นนะสจัจะความจริง ร่มโพธิ์ร่มไทรๆ ทั้งๆ 

ที่ปัญจวคัคีย์กห็วงัพึ่งพาอาศยั แต่ด้วยความเห็นของปัญจวคัคีย์ เห็นไหม กลบัมามักมาก ท า

ทุกรกริิยาขนาดนั้นยังตรัสรู้ ไม่ได้ หมดหวงัๆ ทิ้งไปเลย เห็นไหม เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมกลบัไปเทศน์ธมัมจกัฯ เวลาเทศน์ธมัมจกัฯ นัดกนัไว้จะไม่ยอมรับ 

แต่ถงึเวลาแล้วรับด้วยสญัชาตญาณ เพราะเขาอยู่กนัมา ๖ ปี เวลารับมาแล้ว เวลาจะ

แสดงธรรม เห็นไหม ยังมีกริิยาขัดขนืไง นี่เธอได้ยินไหมเพราะเราอยู่ด้วยกนัมา ๖ ปี เคยบอก

ไหม เคยเทศนาว่าการไหม กไ็ม่เคย ไม่เคยเพราะอะไร ไม่รู้ ไง แต่ปัจจุบนันี้ รู้แล้ว เธอจงเงี่ยหู

ลงฟัง เวลาแสดงธมัมจกัฯๆ พระอญัญาโกณฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรมไง นี่ไงรัตนตรัย พระ

พุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นทีพ่ึ่งที่อาศยัเป็นแก้วสารพัดนึก ใครมนันึกมากนึกน้อยแค่ไหน  

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เห็นไหม ร่มโพธิ์ร่มไทร เห็น

ไหม ดูส ิเวลาต้นไม้ ต้นไม้ใบหญ้าในป่าในเขากว่ามันจะเจริญเติบโตขึ้นมา ต้นไม้ที่มีใบดกหนา
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เป็นที่พึ่งอาศยัของสตัว ์ เพราะว่าถ้ามันมีผลของมัน มันกเ็ป็นที่อาศยัของนกกา เห็นไหม นี่ร่ม

โพธิ์ร่มไทรๆ กว่าจะเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรได้นี่ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวมาขนาดไหน การสร้างเนื้อ

สร้างตัวมา สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยหัวใจ ด้วยอ านาจวาสนา ด้วยความเป็นพระโพธสิตัว ์ 

พระโพธสิตัว ์๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ในอภิธรรม เห็นไหม ว่าพระอรหันต์

ต้องสร้างมาแสนกัปๆ ความว่าสร้างมาแสนกปั ค าว่าสร้างมาแสนกปัจติใจต้องมีความมั่นคงไง 

ความมั่นคงมันเกดิมาจากไหน เกดิจากอ านาจวาสนาการสร้างสมมา สร้างสมมาจนเป็นจริต

นิสยัไง แต่นี้ของเราสร้างสมอะไรมา สร้างสมแต่กเิลสตัณหาความทะยานอยากมา การแสดง

ออกไปแสดงออกด้วยความรู้สกึนึกคิดของตน นึกว่าไม่มีใครรู้ ไง มันจะไม่รู้ ได้อย่างไร นี่สิ่ง

กริิยาการแสดงออกมานี่กริิยามันแสดงออกมาจากไหน ออกมาจากใจทั้งนั้น  

แล้วถ้าใจมันสะอาดบริสทุธิ์มันจะแสดงออกมาอย่างนั้นเหรอ เพราะใจมันสกปรกโสมม

ไง มันถงึแสดงออกมาอย่างนั้นไง เวลาผู้ที่มาประพฤติปฏบิตัิขึ้นมาถงึได้ล้มลกุคลกุคลานไง 

ความล้มลกุคลกุคลานกล้็มลุกคลกุคลานเพราะกเิลสบบีคั้นในหัวใจไง เวลาปฏบิตัิขึ้นมากก็เิลส

มันหลอกทั้งนั้นน่ะ เวลากเิลสหลอกกไ็ม่เช่ือ  

เวลาสจัธรรมในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้านี่วางธรรมวนิัยนี้ ไว้ ธรรมวนิัย

เป็นกรอบเป็นรั้วไว้ ศลีๆ ศลีคือกรอบร้ัว เห็นไหม นี่ร้ัวบ้านๆ น่ะ ร้ัวบ้านเพื่อให้มีกางกั้นไว้ 

กเิลสตัณหาความทะยานอยากในหัวใจมันล้นเหลอืไง เวลาท าความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจมัน

จะสงบระงับเข้ามาได้ เห็นไหม นั้นน่ะเข้าสู่ใจของตน ถ้าเข้าสู่ใจของตน ถ้าจติมันสงบระงบัเข้า

มานี่มันจะเป็นประโยชน์กบัเราไง ประโยชน์กบัเรามันเห็นผลไง แล้วพอปฏบิตัิมาล้มลกุ

คลกุคลาน 

เวลาร่มโพธิ์ร่มไทรที่กว่าจะเป็นที่พึ่งอาศยัได้ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า

ประพฤติปฏบิตัิมาแค่ไหน เวลาครบูาอาจารย์ เห็นไหม หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ท่านปฏบิตัิ

ของท่านมา ท่านรื้อค้นของท่านมานะๆ ท่านไม่มีความเป็นจริงในหัวใจมันจะยืนยันกบักเิลส 

อย่างไร กเิลสตัณหาความทะยานอยากมันโต้แย้งตลอด มันท้าทายๆ ตลอด ท้าทายเห็นไหม ดู

ส ิเวลาทางโลกที่การท้าทายกนั เราเห็น เห็นไหม การต่อสู้กนั การกระท ากนั มันมองเห็นไง 
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แต่กเิลสตัณหาความทะยานอยากในหัวใจของคนเวลามันเหยียบย ่าหัวใจ มันเหยยีบย ่า

จนเราไม่รู้ตัว เราไม่รู้ตัวเราอยู่ในอ านาจของมันทั้งนั้น เวลาในการปฏบิตัิมันถงึได้ล าบากล าบน

อย่างนี้ ไง นี่เห็นไหม คนเราจะล่วงพ้นด้วยความเพียร ความเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะ 

เรามีความเพียรมากน้อยขนาดไหน นี่เวลาร่มโพธิ์ร่มไทรยังเป็นที่พึ่งอาศยั ร่มโพธิ์ร่มไทรกว่า

จะเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรได้ กว่าจะเติบโตขึ้นมาได้สร้างบุญอ านาจวาสนามาขนาดไหน 

การสร้างบุญวาสนามาแล้วยังประพฤติปฏบิตัิขึ้นมาจนมีคุณธรรมในหัวใจ ถ้าไม่มี

คุณธรรมในหัวใจจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งที่อาศยั นี่ร่มโพธิ์ร่มไทรมันมีร่มเงา เห็นไหม ความร่มเงา

มันมีอาหารด้วย มีร่มเงาด้วย ให้เราเป็นที่พึ่งอาศยัด้วย แต่ถ้าจติใจมันแห้งแล้ง ไม้ตายยืนต้น

มันมีแต่กิ่งก้าน นกกามันมาเกาะกเ็กาะเพื่อพักผ่อน เพื่อเอาแรงเดีย๋วมันจะบนิต่อไปไง มันพึ่ง

อาศยัไม่ได้ไง มันพึ่งอาศยัไม่ได้เพราะมันไม่มีร่มเงาไง ไม่มีอาหารไง ไม่มีสิง่ใดไว้ไปจุนเจอืไง 

แต่ถ้าร่มโพธิ์ร่มไทรของเรา ครบูาอาจารย์ของเราร่มโพธิ์ร่มไทรมันมีร่มเงา เห็นไหม มนัมีร่ม

เงา มันมีอาหาร มันมีเพื่อด ารงชีพได้ไง  

นี่ไง ฉะนั้นครบูาอาจารย์ถึงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรๆ ที่พึ่งที่อาศยัของสทัธวิหิาริกที่ผู้พึ่ง

อาศยั ถ้าพึ่งอาศยั อาศยัแล้วมันต้องท าให้เป็นความจริงของเราขึ้นมา เพราะมันจะอาศยัไป

ตลอดได้อย่างไร ดูส ิ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าถามพระอานนท ์ “อานนทร์ะลกึถงึ

ความตายวนัล่ะกี่หน” ถ้าเธอระลกึถงึความตายวนัละกี่หนแล้วแต่มันประมาทเกนิไป ให้ระลกึ

ถงึความตายทุกลมหายใจเข้าออก 

แล้วร่มโพธิ์ร่มไทรครบูาอาจารย์ของเรามันกต้็องล้มไปเป็นเร่ืองธรรมดา ถ้าล้มไปเป็น 

ธรรมดา นี่เป็นสจัจะเป็นความจริงไง ถ้าเป็นสจัจะความจริง แล้วที่หัวใจของเราๆ จะพัฒนา 

เราจะพยายามประพฤติปฏบิตัิขึ้นมาให้ยืนต้นขึ้นมาได้ไหม ไม้ยืนต้นขึ้นมา เห็นไหม นี่กล้าไม้

เขาปลกูแล้วเขากด็ูแลรักษาขึ้นมา เพื่อให้มนัเจริญเติบโตขึ้นมา เห็นไหม ดูไม้ในป่าส ิ ไม้ในป่า

เห็นไหม ไม้ในป่าไม้เบญจพรรณไม้ต่างๆ เวลาไม้ยืนต้นที่เป็นประโยชน์มันมีมากน้อยแค่ไหน 

อนันี้กเ็หมือนกนั หัวใจของเราจะให้มนัทรงตัวขึ้นมาให้ได้ ถ้าทรงตัวขึ้นมาได้เป็นไม้ยืน

ต้น ไม้ยืนต้นขึ้นมามนักเ็ป็นสมบตัิของเราไง อตตฺา หิ อตตฺโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน ถ้า

ตนเป็นที่พึ่งของตน ตนมีอะไร กต็นมีศลี ตนมีสมาธ ิตนมีปัญญา ถ้าตนมีศลี มีสมาธ ิมีปัญญา 
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เห็นไหม หล่อเลี้ยงหัวใจขึ้นมาหัวใจมันชุ่มช่ืนขึ้นมา เวลามันชุ่มช่ืนขึ้นมาด้วยอะไร ด้วยการ

กระท า เห็นไหม 

แล้วสิ่งที่เราจะรดน า้พรวนดินในหัวใจของเรามันคืออะไร มันกค็ือการประพฤติปฏบิตัิ 

ของเรา เดินจงกรม นั่งสมาธภิาวนา ดูแลรักษาหัวใจของเรา นี่พยายามเพาะพันธุก์ล้าของเรา

ขึ้นมา ถ้ามันขึ้นมามันกท็รงตัวได้เห็นไหม มันกเ็ป็นทีอ่ยู่ที่อาศยั มันกเ็ป็นที่พึ่งพาอาศยัของเรา 

ถ้าพึ่งอาศยัของเรา เห็นไหม ทุกข์ควรก าหนดไง แล้วสขุล่ะ 

เวลาประพฤติปฏบิตัิมันต้องมีความสขุ มีความสงบ มีความระงบั เป็นสมบตัิของเรานะ 

ถ้ามีเป็นความสขุความสงบระงบัเป็นสมบตัิของเรา นี่ไง มันทรงตัวได้ไง สขุอืน่ใดเท่ากบัจติ

สงบไม่มี จติที่สงบมันสงบระงับขึ้นมา สมัมาสมาธิมันมีก าลงัของมัน มันจบัต้องของมันได้ 

ไม่ใช่มาเพ้อเจ้อกนัอยู่นี่ไง ท าสมาธกิส็มาธอิยู่ในต ารา เวลาศกึษามาเป็นภาคปริยัติ ศีล สมาธิ 

ปัญญา ศลี สมาธ ิ ปัญญานี่ศกึษามา เห็นไหม ศกึษามาภาคปริยัติกค็ือภาคปริยัติ ทรงธรรม

วนิัยไว้ปฏบิตัิ เวลาปฏบิตัิขึ้นมาเขากเ็ดินจงกรมนั่งสมาธภิาวนาขึ้นมาให้เป็นความเป็นจริง 

ไม่ใช่มาท าไว้ให้อยู่ในต าราอย่างนั้นไง แล้วต าราอย่างนั้นมันจะเป็นสมาธขิึ้นมาได้อย่างไร ก็

เป็นสมาธเิพ้อเจ้อ 

สมาธจิริงๆ มันเกดิจากจติ จติเป็นสมัมาสมาธ ิถ้าจติเป็นสมัมาสมาธมิันมหัศจรรย์ พอ

จติเป็นสมาธมิันกม็ีความสขุ ความสงบ ความระงับ มันมีความมหัศจรรย์แล้วล่ะ แล้วมัน

มหัศจรรย์ใครเป็นคนมหัศจรรย์ กหั็วใจเรานี่เป็นผู้ทีม่หัศจรรย์ มหัศจรรย์จนไม่กล้าพูดบอก

ใครนะ เวลาครบูาอาจารย์ท่านประพฤติปฏบิตัิแล้วนี่ ครบูาอาจารย์ส่วนใหญ่เลยถ้าเป็นสจั

ธรรมนะ เราจะสอนใครได้หนอ จะสอนใคร มันจะบอกใครได้ มันต่างกบัความรู้ทางโลกทั้งนั้น 

ความรู้ทางโลกเป็นวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เห็นไหม วทิยาศาสตร์มันเร่ืองทฤษฎทีี่ต้องจริง

ตามนั้น 

แต่ในการประพฤติปฏบิตัิของเรานี่มันลกึลบัมหัศจรรย์กว่านั้น มหัศจรรย์กว่านั้น มัน

เว้นไว้แต่ เว้นไว้แต่ เห็นไหม เรามีครบูาอาจารย์ขึ้นมา เวลามีครบูาอาจารย์ขึ้นมา เวลาหลวงตา

ท่านประพฤติปฏบิตัิ ท่านกห็ลวงปู่มั่นเป่ากระหม่อมท่านมา เหน็ไหม ท่านกห็วงัพึ่งหลวงปู่มั่น

ตลอดเวลา เวลาหลวงปู่มั่นท่านบอกเลย ถ้ามีบุคคลที่สามอยู่หลวงปู่มั่นจะไม่ถามท่าน ท่านก็
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จะไม่พูดด้วย แต่ว่าถ้ามันไม่มีใคร สองต่อสองทนัทเีลย ไม่หลวงปู่มั่นขึ้นก่อน ท่านกข็ึ้นก่อน 

ท่านขึ้นเลย นี่จติเป็นอย่างนั้น อาการเป็นอย่างนั้น ถามทนัทเีลย นั่นเพราะหวงัพึ่งพาอาศยักนั

ไง ถ้าหวงัพึ่งพาอาศยักนัน่ะ ถ้ามันเป็นสจัจะมันเป็นความจริง มันความจริงในใจของครบูา

อาจารย์ที่ท่านมีสจัจะความจริงอนันั้น  

  ถ้าสมัมาสมาธถ้ิามันเป็นขึ้นมามันมหัศจรรย์อย่างนั้น แล้วมันพูดได้กบัครบูาอาจารย์ที่

ท่านเป็นจริง ครบูาอาจารย์ที่ไม่เป็นจริงที่มันไม่มีความจริงในใจมันกต้็องพูดชักเข้าไปในทฤษฎ ี

ชักเข้าไปในเร่ืองทฤษฎ ี ในเร่ืองทฤษฎมีนักโ็ต้แย้งกนั เพราะทฤษฎเีป็นมุมมอง มุมมองผู้ที่มี

ปัญญามากปัญญาน้อยทั้งนั้น  

แต่ถ้าเป็นความจริงๆ มันเป็นอย่างนั้น หลวงปู่มั่นบอกต้อง ต้อง ต้อง ต้องเลย เป็น

อย่างอืน่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเป็นอย่างอืน่ไปมันไม่ใช่ความจริง ถ้าความจริงกค็ือความจริงนั่นไง ถ้า

เป็นความจริง เห็นไหม เวลาครบูาอาจารย์ หลวงตาท่านกห็วงัพึ่งหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นท่านถ้า

อยู่กนัสองต่อสองทนัท ี ไม่หลวงปู่มั่นเริ่มก่อนท่านกต้็องเริ่มก่อน เริ่มก่อนเพราะอะไร เพราะ

เวลาวนัคืนล่วงไปๆ แล้วเรานี่เวลาสวดมนต์ เห็นไหม วนัคืนล่วงไปๆ พวกเธอท าอะไรกนัอยู่ 

ท าอะไรกนั ถ้ามันท าอะไรวนัคืนล่วงไปเขม็นาฬิกามันกระดิกตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง 

เดีย๋วเดียวๆ เลยนี่ เห็นไหม ออกพรรษามานี่จะเข้าพรรษามาอกีแล้ว เดีย๋วพรรษาๆ อยู่อย่าง

นั้น  

นี่ไง ไม้ล้ม การปฏบิตัิล้มเหลว เห็นไหม รฐัล้มเหลวรัฐที่ปกครองดูแลไม่ได้ รัฐล้มเหลว

นี่นะ ทุกคนมีสทิธเิข้าไปช่วยเหลอืนะ คือยึดครองได้ว่าอย่างนั้นเลย รัฐล้มเหลว ไอ้นี้มันหัวใจ

เราล้มเหลว หัวใจล้มเหลวไม่มีสิง่ใดเป็นชิ้นเป็นอนั ถ้ามันไม่มีสิง่ใดเป็นชิ้นเป็นอนั แล้วสิง่ใด

จะเป็นชิ้นเป็นอนัขึ้นมาล่ะ ถ้าใจล้มเหลว เห็นไหม เราล้มเหลวเพราะการประพฤติปฏบิตัิเราไม่

ได้ผล 

ถ้าศลี สมาธ ิ ปัญญา นี่ศลี เราย้อนกลับมาที่ศลี ศลีเราสมบูรณห์รือไม่ ถ้าศลีมัน

สมบูรณแ์ล้วเรากพ็ยายามของเราขึ้นมา ท าความสงบของใจขึ้นมาให้เป็นสมัมาสมาธิ ถ้าสมาธิ 

สมัมาสมาธมิันเป็นที่ใจ ไม่ใช่เป็นที่ต ารา ไม่ใช่เรียนสมาธ ิปฏบิตัิสมาธ ิท าสมาธใิห้เกดิขึ้น ถ้า
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สมาธเิกดิขึ้นท าความสงบของใจเข้ามา ถ้าท าสมาธเิกดิขึ้นนะ นี่ไง อจนิไตย ๔ ฌานเป็นเร่ือง

ฌาน พุทธวสิยั โลก กรรม 

เร่ืองของสมาธ ิ เร่ืองของฌานมันเป็นอจนิไตยอนัหนึ่ง ถ้าเป็นอจนิไตยอนัหนึ่ง ใครท า

สมาธอิย่างไรกไ็ด้ ใครท าความสงบอย่างไรกไ็ด้ แต่ แต่มันมีมิจฉากบัสมัมาไง มิจฉาสมาธกิับ

สมัมาสมาธ ิถ้าสมัมาสมาธิ สมัมาสมาธต้ิองมีศลี สมาธ ิปัญญา ถ้าสมัมาสมาธมิันกเ็ข้าสู่มรรคสู่

ผล ถ้าเราสมัมาสมาธมิันกม็ีความสขุ ความสงบ ความระงบั เพราะสมัมาสมาธ ิสมาธถิูกต้องดี

งาม  

มิจฉาสมาธ ิ มิจฉาสมาธเิป็นสมาธแิต่เป็นมิจฉา มิจฉาเพราะความคงตัวไม่ได้ เราทรง

ตัวไว้ไม่ได้แล้วมันลากเราไป เห็นไหม กลายเป็นมนต์ด า กลายเป็นสิง่ต่างๆ ที่ท ามันเป็นมิจฉา 

ถ้าเป็นมิจฉา มิจฉาเป็นสิ่งที่ผดิสิง่ที่ท าให้เราตกไปในที่ต ่า ถ้าเป็นสมัมาสมาธน่ิะมันเป็น

สมัมาสมาธมิันกม็ีความสขุ ความสงบ ความระงบัใช่ไหม ถ้ามีความสขุ ความสงบ ความระงบั

ขึ้นมา แล้วยกขึ้นสู่วปัิสสนา ยกสู่วปัิสสนาคือฝึกหัดใช้ปัญญา ถ้าใช้ปัญญาขึ้นมา เห็นไหม 

ไม้ล้ม ไม้ล้มนะ ดูส ิ ต้นไม้ในป่าที่มันล้ม มันล้มไปแล้วเห็นไหม สิง่ที่ล้มไปแล้ว ต้นไม้

บางชนิดล้มแล้วกต็าย ต้นไม้บางชนิดล้มแล้วมันกย็ังมีชีวติอยู่ เห็นไหม มนัขึ้นตามต้นมัน มัน

แตกขึ้นมาเป็นแถวยาวเลย ขึ้นเลย ไม้ล้มๆ มันยังด ารงชีพอยู่ มันยังมีชีวติอยู่นะ มันพยายาม

แตกกอ พยายามงอกขึ้นมา ไม้ล้มมันยังรักษาตัวมันเอง ไม้ล้มไปแล้วมันยังสร้างสรรค์ มันยัง

รักษาชีวติของมัน นั่นมันต้นไม้นะ 

ไอ้เราเป็นคน เป็นคนแล้วยังมาบวชพระด้วย เป็นพระแล้วเป็นพระป่าด้วย เป็นพระ

ปฏบิตัิต่างหาก ถ้ามันเหลวไหลมันล้มลกุคลกุคลานไง เรากม็ีสติปัญญาไง มีสติปัญญาเห็นไหม 

เรามีครบูาอาจารย์ปลกุปลอบหัวใจเราขึ้นมา เห็นไหม ปลกุปลอบหัวใจขึ้นมา หัวใจมันต้องมี

ก าลงั มันต้องมีที่พึ่ง ถ้าไม่มีที่พึ่ง เห็นไหม เวลาประพฤติปฏบิตัิไปนะ คนท าหน้าที่การงาน

เวลามันเกรง็เวลามันเครียดต่อหน้างานมันตึงเครียดมาก มันกเ็ป็นความทุกข์เป็นเร่ืองธรรมดา  

แต่ความทุกข์เป็นเร่ืองธรรมดาถ้าเราเผชิญไปแล้วไม่มีทางออก เห็นไหม เรากลบัมาพุท

โธกไ็ด้ กลบัมาใช้ปัญญาอบรมสมาธกิไ็ด้ กลับมาท าความสงบของใจเข้ามา อย่าพึ่งใช้ปัญญาให้
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มากเกนิไป นี่ไง แล้วถ้ามีครบูาอาจารย์ ครบูาอาจารย์ท่านจะให้อบุาย มีอบุายแล้วเราพยายาม

แสวงหา หาทางออก หาทางออกไป เห็นไหม  

ไม้ล้ม ไม้มันล้มแล้วนี่มนัยังมีชีวติอยู่ มันกพ็ยายามแตกหน่อแตกกอของมันขึ้นมา มัน

ยังรักษาตัวมันได้ มันเป็นสิง่มีชีวติที่ไม่มีวญิญาณครอง ไอ้ของเรานี่นะ สิง่มีชีวติแล้วมีวญิญาณ

ด้วย วญิญาณคือจติวญิญาณของเรานี่ ถ้าจติวญิญาณของเรา เห็นไหม จติวญิญาณมันสมัผสักบั

ธรรม เวลามันทุกขม์ันยากขึ้นมามนัทุกขม์ันยากเตม็หัวใจ ความทุกข์ความยากไม่ต้องให้ใคร

พูด พูดได้ทุกๆ คน ความทุกข์ความยากนี่ เวลาพูดถงึความทุกข์นี่ พูดถงึความล าบากล าบน 

พูดถงึความเผชิญสิง่ความเลวร้ายมานี่พูดได้ทั้งนั้นเลย 

เวลาพูดถงึความสขุ ความเผชิญกบัศลี สมาธ ิ ปัญญา พูดได้แต่น้อยๆ เพราะอะไร 

เพราะเราท าได้แต่น้อยไง เวลาความสขุจริงๆ มันหาได้แต่น้อย แต่ความทุกข์มมีหาศาลจะหา

เมื่อไหร่กไ็ด้ ท าอย่างไรกไ็ด้ เป็นความทุกข์ความล าบากทั้งนั้น ความทุกข์ความล าบากมันเป็น

สจัจะเป็นความจริงไง ถ้าเป็นสจัจะเป็นความจริงมันมาจากไหนล่ะ มันมาจากเพราะเรามีชีวติไง 

ชาติปิ ทุกขาไง แล้วสิ่งถ้าชีวติมันสิ้นไปล่ะ สิ้นไปกต็กนรกอเวจไีง เพราะมันสิ้นชีวติไปด้วย

ความทุกข์ความยากไง 

แต่ถ้ามันความทุกข์ความยากนะ กค็วามทุกข์ความยากเข้าเผชิญกบัความจริงไง ความ

ทุกข์ ทุกข์ควรก าหนด สมุทยัควรละไง ถ้าเป็นความจริงขึ้นมา มันปล่อยวางขึ้นมา นี่ไง ทุกข์

หายไปไหน ทุกข์หายไปไหน มันทุกข์ๆ อยู่นี่ จติกย็งัอยู่นี่ แล้วทุกข์มันหายไป แต่ถ้ามันไม่มี

สติปัญญาขึ้นมาความทุกข์ครอบง านะ ทุกข์เกอืบเป็นเกอืบตาย ทุกข์อยู่นั่นแหละ ทุกข์ไม่มีวนั

จบวนัสิ้น แล้วที่เรามาปฏบิตัินี่เรามาปฏบิตัิเพื่อสิ้นจากทุกข์ แล้วทุกข์ไม่มีวนัจบวนัสิ้นแล้วมัน

จะพ้นจากทุกข์ได้อย่างไงล่ะ  

ถ้ามันจะพ้นจากทุกข์ขึ้นมา เห็นไหม นี่ไง ถ้าหัวใจมันฟ้ืนตัวขึ้นมา ไม้ล้มมันยังลกุขึ้นมา 

ไม้ล้มมันยังมีชีวติมันยังงอกขึ้นมา ไม้ล้มแล้วมันยังพยายามรักษาชีวติมัน ไอ้เรานี่คนแท้ๆ คน

ที่มีชีวติด้วย แล้วมีปัญญาด้วย แล้วไม่รู้จักหาทางออกเหรอ ไม่รู้จกัพลกิแพลงใช่ไหม ไม่รู้จกั

หาวธิกีารอย่างไรฟ้ืนตัวเราขึ้นมา มันต้องฟ้ืนเราขึ้นมา  
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ถ้าฟ้ืนเราขึ้นมา เห็นไหม อตตฺา หิ อตตฺโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ตนเท่านั้นเป็นผู้

ที่ประพฤติปฏบิตัิ ตนเท่านั้นเป็นผู้ค้นคว้า ตนเท่านั้นเป็นผู้ขวนขวาย เพราะตนไง เพราะ

ความคิดเกดิจากตนขึ้นมามันละเอยีดลกึซึ้งไง 

นี่ฟังครบูาอาจารย์ท่านเทศนาว่าการ เห็นไหม มาจากข้างนอก ศกึษาธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า นั่นนะ ๒,๐๐๐ กว่าปีมาแล้ว มันจดจารึกกนัมาแล้วมาศกึษา 

ศกึษาแล้วมันเป็นปัจจุบนัหรือไม่ นี่กเ็หมือนกนัฟังครบูาอาจารย์ขึ้นมา ครบูาอาจารย์ท่าน

เทศนาว่าการจนปากแหกแล้ว เทศน์ทุกวนั นี่แล้วเราล่ะ เราคิดได้ไหม มีสามัญส านึกไหม ไม้

ล้มมันยังพยายามฟ้ืนฟมูาได้ ไม้สิง่มีชีวติ สิ่งมีชีวติมันมีสารอาหารใช่ไหม มันดูดอาหารของมัน

ได้ เห็นไหม มันมีแดดมีอะไร มันงอกขึ้นใหม่ มันฟ้ืนตัวมันได้ 

นี่ไง สิง่มีชีวติมันยังสร้างสรรค์เลย แล้วเรานี่เป็นมนุษย์ด้วย แล้วได้บวชพระอกีต่างหาก

นะ พระเป็นผู้ประเสริฐ เห็นไหม พทุธะพระเป็นผู้ที่ประเสริฐ ประเสริฐตรงไหน ประเสริฐที่

ไหน กช่ื็อพระประเสริฐไง กช่ื็อพระประเสริฐ อ้าว นั่นมันกช่ื็อสมมติอกีล่ะ แล้วเป็นจริงๆ มัน

เป็นจริงจากไหน ถ้ามันไม่เป็นจริงจากการกระท าของเรา ถ้ามันมีจริงจากการกระท าของเรามัน

มีคุณธรรมนะ  

คนที่มีคุณธรรม เห็นไหม ดูส ิ เวลาพิจารณาไป พระผู้ที่ประพฤติปฏบิตัิไป กลัยาณชน 

จากปุถุชนคนหนาท าอะไรกไ็ด้ เวลาเป็นกัลยาณชน ปุถุชน กลัยาณชน ผู้ที่เป็นกลัยาณชน เห็น

ไหม ท าสมาธไิด้ง่ายขึ้น เขาจะไม่คุยกบัเรานะ เขาจะหลกี เขาจะหลบ เขาจะไปหาที่สงบสงดั

ของเขา นั่นคุณสมบตัิของเขา คุณสมบตัิของกลัยาณชนอย่างหนึ่ง โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติ

ผล ถ้าเป็นโสดาปัตติผลนะ สกักายทฏิฐิ วจิกิิจฉา สลีัพพตปรามาสไม่ลบูไม่คล าแล้ว คนไม่ลบู

ไม่คล า  

ดูส ิ ในความเป็นจริงของสิ่งมีชีวติ เห็นไหม ความกตัญญกูตเวที ดูสตัวน์ะ สตัว ์ เห็น

ไหม มันรักพ่อรักแม่มนั ดูส ิ สตัวน์ักล่าเวลามันมีลกูมีเต้าของมันนะ มันคลอเคลยีกนั มนั

ปกป้องดูแล มันสละชีวติกนัเพื่อคุ้มครองกนันะ นี่ไง สิง่ที่ความกตัญญกูตเวท ี ความผูกพันใน

สายเลอืดไง 
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นี่กเ็หมือนกนัความกตัญญกูตเวท ี ความรู้จกับุญจกัคุณไง ดูส ิ พระอานนทเ์ห็นไหม 

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว ท าตัวเหมือนกบัองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้ายังด ารงชีพอยู่เลย ตรงไหนที่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้านั่ง ตรงไหนที่

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเคยอยู่นะ โอ้ จะปฏบิตัิเชค็ถูให้เหมือนกบัที่องค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้ายังมีชีวติอยู่เลย นี่สิง่ที่มีคุณธรรมๆ มันเป็นอย่างนั้น  

นี่กเ็หมือนกนัถ้าเป็นธรรมเป็นธรรม ถ้ามันเป็นธรรม ถ้าเรามีคุณธรรมในใจ พฤติกรรม

น่ะ พฤติกรรมมนักตัญญกูตเวท ี ความส านึกถงึบุญถึงคุณ ความส านึกดีเข้ากบัดีไง เข้ากนัโดย

ธาตุไง ลูกศษิย์พระสารีบุตรมีธาตุของปัญญาทั้งนั้น มีแต่ผู้ปัญญาชน ลกูศษิย์ของพระโมคคัล

ลานะชอบฤทธิ์ชอบเดชชอบใช้ก าลงั เวลาลกูศษิย์ของเทวทตัลามกทั้งนั้นเลย มันเข้ากนัโดย

ธาตุ โดยธาตุ โดยความรู้สกึ มันเป็นข้อเทจ็จริงอย่างนั้นอยู่แล้ว  

นี่กเ็หมือนกนัถ้ามันมีคุณธรรมๆ เห็นไหม มันกเ็ข้ากบัธรรมส ิถ้าเข้ากับธรรม เห็นไหม 

มันกต้็องมีศลี มีสมาธ ิมีปัญญา มีความถูกต้องดีงาม มีซือ่สตัย์ ซือ่ตรงนี่ ถ้ามันบดิพลิ้ว โธ่ นั่น

ล่ะกเิลสทั้งนั้น ปากว่าธรรมแต่พฤติกรรมมันเป็นกเิลส พฤติกรรมมันเป็นเปรตเป็นผ ี มันจะ

เป็นธรรมได้อย่างไร 

ธรรมถ้าเป็นธรรมนะ ความเป็นธรรมการแสดงออกมันเป็นธรรม เป็นธรรมเพราะเนื้อ

ไง เนื้อที่เป็นธรรมแสดงออกกเ็ป็นธรรม เนื้อที่มันเป็นพิษมนัแสดงออกมันกเ็ป็นพิษ ต้นไม้พิษ

มันออกผลกผ็ลไม้พิษ ต้นไม้ทีเ่ป็นคุณประโยชน์ออกมาลกูมัน ผลมัน มันกนิได้ ผลของมันเป็น

ประโยชน์ นี่กเ็หมือนกนัพฤติกรรมที่แสดงออกมาจากใจที่เป็นพิษ มนักเ็ป็นความพิษทั้งนั้น ถ้า

พฤติกรรมที่มันเป็นธรรมๆ ออกมาจากใจที่เป็นธรรมนะ ให้แสดงกริิยาอย่างกบัไฟ พฤติกรรม

รนุแรงขนาดไหนมันกเ็ป็นธรรม 

ถ้ามันเป็นพิษออเซาะฉอเลาะ นั่นมนัออกจากต้นไม้พิษ ใจมันเป็นพิษ ออกมากเ็ป็นพษิ 

มันจะออเซาะฉอเลาะขนาดไหนมันกเ็ป็นพิษ แต่ถ้ามันเป็นธรรมรนุแรงขนาดไหนมันกเ็ป็น

ธรรม ไอ้ความว่ารนุแรงหรืออ่อนโยนมันเป็นกริิยาเฉยๆ แต่ผลของมัน เจตนาความเป็นไปของ

เสยีงของการกระท านั้น เวลาครบูาอาจารย์ที่แสดงธรรมๆ แสดงธรรมมันมเีนื้อหาสาระในเสยีง

นั้นนะ 
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แต่ถ้ามันเป็นไม่มีธรรมๆ เสยีงฟ้าผ่า เสยีงฟ้าร้องมันกเ็ป็นเสยีงเหมือนกนั แต่ถ้าฟ้า

ร้องฟ้าผ่านะ ฝนตกมันยังเป็นประโยชน์บ้าง ฟ้าร้องฟ้าผ่าไม่มีอะไรเลย ฟ้าผ่าจนไฟป่ามันติด 

จนเผาป่าทั้งป่า มันเป็นประโยชน์อะไร นี่ถ้าเป็นฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกมันยังชุ่มช่ืนบ้าง นี่ไง ถ้า

ต้นไม้เป็นพษิ หัวใจเป็นพษิ ถ้าหัวใจเป็นพิษมนักไ็ม่เป็นความจริง ฉะนั้นเวลาไม้ล้มมันยังลกุ

ได้ ถ้ารัฐล้มเหลวเขากพ็ยายามฟ้ืนฟูกนันะ รฐัล้มเหลวสหประชาชาติเขาจะเข้าไปครอบง า ถ้า

รัฐล้มเหลวยูเอน็ส่งทหารเข้าไปจดัการเลย ไปคุ้มครองดูแล แล้วฟ้ืนฟูให้บงัคับใช้กฎหมายได้ 

กลบัขึ้นมาเป็นรัฐปกติ นี่รัฐล้มเหลว 

แต่คนล้มเหลว หัวใจล้มเหลว ผู้ปฏบิตัิล้มเหลว ไม่มสีิง่ใดเป็นชิ้นเป็นอนั ถ้ามันไม่เป็น

ชิ้นเป็นอนัขึ้นมานะ เราต้องพยายามประพฤติปฏบิตัิของเราขึ้นมา เราฟ้ืนฟูได้ เราฟ้ืนฟูด้วยสติ

ด้วยปัญญานี่ไง เราจะฟ้ืนฟูขึ้นมาด้วยการกระท าของเรานี่ไง ถ้าด้วยการกระท ามันกเ็ป็นเจตนา

ด้วยจติของเรานี่ไง ถ้าจติของเรามันมีเจตนามันมีการกระท าขึ้นมา มันการกระท านั้น เหน็ไหม 

มนุษยเ์ราจะล่วงพ้นทุกข์ด้วยความเพียร ทั้งพระด้วย  

พระเรากเ็ป็นมนุษย์เหมือนกนัแต่มาบวชเป็นพระ ถ้าพระมันต้องมีการกระท า มันต้อง

มีเหตุ ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ถ้าไม่มีเหตุการประพฤติปฏบิตัิ ไม่มีเหตุการกระท ามันจะเอา

ผลมาจากไหน นี่เราประพฤติปฏบิตัิกนัอยู่ไง แต่ประพฤติปฏบิตัิโดยกเิลสไง ประพฤติปฏบิตัิ

ไปเพื่อไปบูชากเิลสไง หัวใจที่เป็นพิษแล้วกไ็ปบูชาผลไม้พิษ แล้วสิง่ที่เป็นพิษนั้นกค็ิดว่ามันเป็น

ธรรมไง กนิเข้าไปตายหมดนะ นกกามันไม่กล้ากนิ ถ้านกกนิไม่ได้ มนุษย์กนิไม่ได้ นกไม่กล้า

กนิผลไม้ชนิดใด มนุษย์กนิไม่ได้ 

นี่กเ็หมือนกนักเิลสมันกระท าๆ แล้วกบ็อกว่าเป็นธรรมๆ นี่ปฏบิตัิบูชากเิลสไง ถ้า

ปฏบิตัิบูชากเิลสแล้วมันจะได้สิง่ใดมา มันกไ็ด้แต่กเิลสพอกหางหมูไง ดินพอกหางหมู กเิลส

พอกหางหมู จติใจมันกห็นักหน่วงไปอย่างนั้นไง จติใจกระท าแล้วท าแต่สกักริิยาการกระท าอยู่

อย่างนั้น ถ้าท าอยู่อย่างนั้น เห็นไหม นี่ไง ผลไม้พิษพอกพูนขึ้น แล้วมันกจ็ะเป็นความพษิอยู่

อย่างนั้นไง แล้วกริิยากเ็ป็นพิษไปตลอดไง 

แล้วการประพฤติปฏบิตัิการบวชมา ถ้าประพฤติปฏบิตัิไม่ถงึที่สดุแห่งทุกข์ให้ภพชาติ

มันสั้นเข้า สั้นเข้าด้วยการปฏบิตัิบูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า สั้นเข้าด้วยการประพฤติ
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ปฏบิตัิดีปฏบิตัิชอบ ความกระท าดีกตัญญูกตเวทเีพื่อคุณงามความดีนะ เพื่อหัวใจทีม่ันเบาบาง

ไง สิง่ที่เบาบาง เห็นไหม ภพชาติมันสั้นขึ้นมา แต่ถ้าความเป็นพิษนะ ด้วยความสะสมของ 

กเิลสตัณหาความทะยานอยากไง ท าเพื่อตน ท าเพื่อตัว ท าเพื่ออ านาจบาตรใหญ่ ท าเพื่อ

คุ้มครองตน ท าเพื่อเหยยีบย ่า 

ต้นไม้พิษให้ผลเป็นพษิ เขาปฏบิตัิบูชาปฏบิตัิเพื่อภพชาติสั้นเข้า ไอ้นี้ปฏบิตัิบูชาให้มัน

ยืดยาวไปหรือมันสั้นเข้า มันเป็นเวรเป็นกรรมทั้งนั้น ถ้าเป็นเวรเป็นกรรม เวรกรรมมันอยู่ที่

ไหน กรรมคือการกระท า กรรมดีกรรมชั่ว กรรมคือการกระท า ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว การกระท า

นั้นมันเข้าไปสู่หัวใจทั้งหมด กเิลสเป็นผู้ยุผู้แหย่ กระท าแล้วลงอยู่ที่ใจทั้งนั้น แล้วใจทั้งนั้นนะ 

ย า้คิดย า้ท าจนเป็นจริตจนเป็นนิสยั คิดย า้คิดย า้ท าจนมันมีความคิดเป็นอย่างนั้น ถ้าความคิด

เป็นอย่างนั้นมันกค็ิดได้ตลอดของมันไปไง  

นี่ไง นี่ความพอกพูนของมัน เห็นไหม แต่ถ้ามันเป็นธรรมๆ เป็นธรรมนี่เห็นไหม ที่เรา

เป็นธรรมๆ ค าว่าธรรม ค าว่าธรรมคือเหตุและผล เหตุที่ดีถงึผลมันยังไม่เกดิ ผลยังไม่เกดิ 

เพราะเราท าแล้วไม่ได้ผล ไม่ได้ผลเรากพ็ยายามของเราไง พยายามของเรานะ ธาตุขันธ์ ธาตุ

ขันธใ์ห้มันเบาบางลง เราพิจารณาของเราให้มันเบาบาง แล้วเราพยายามกระท าของเรา แล้วเรา

เป็นผู้กระท า แล้วเราหิวเรากระหาย เราเหนื่อยเรากร็ู้  เวลามันทุกข์มันยากเรากร็ู้ 

เวลาความทุกข์ความยากใครไม่เคยประสบ ครบูาอาจารย์องค์ไหนบ้างที่ไม่เคยเจอ

ความทุกข์ความยาก องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าทุกรกริิยา ๖ ปี ทุกรกริิยานี่ทรมานตน 

มันไม่ทุกข์เหรอ แล้วกค็ิดว่านั่นมันวธิกีารอย่างนั้นเป็นการฆ่ากเิลสไง แต่เวลาจริงๆ แล้วกเิลส

มันอยู่ที่ใจไง เวลาท่านมาพิจารณาของท่านนะบุพเพนิวาสนานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาส

วกัขยญาณ วชิชา ๓ ท าลายอวชิชาในใจของท่าน อาสวกัขยญาณท าลายอวชิชาในใจของท่านไป 

เห็นไหม นี่ไง วชิชา ๓ ในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า นั่นนะร่มโพธิ์ร่มไทรๆ 

เพราะมันปราบความเป็นพิษหมดไปจากใจอนันั้น ถ้าความเป็นพิษหมดจากใจอนันั้น แล้วมัน

จะมีเหลอืสิง่ใดล่ะ กเ็หลอืคุณธรรมในใจอนันั้นไง องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากราบ

ธรรมๆ กราบธรรม เห็นไหม แล้วกบ็ญัญตัิธรรมวนิัยไว้ให้เราได้สบืต่อมาไง 
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แล้วในปัจจุบนันี้ เราบวชมาเป็นพระ พระปฏบิตัิสบืต่อมาอย่างนี้  แล้วสบืต่อมาอย่างนี้  

เราจะท าความจริงของเราให้มันขึ้นมา เห็นไหม นี่ไง ไม้ล้มมันยังทรงตัวของมัน เราเห็นต้นไม้ที่

มันล้มแล้วมันยังแตกกิ่งแตกก้านขึ้นมาเป็นต้นใหญ่ล าใหญ่ขึ้นมานะ ต้นแม่มันนอนอยู่กบัดิน 

แล้วมันตั้งล าต้นขึ้นมา มันมีกิ่งก้านของมันขึ้นมา มนัเห็นแล้วมัน อื้อ มันเป็นต้นไม้ มันยัง

พยายามของมันนะ 

แล้วเราเป็นคนนะ แล้วเราเป็นพระด้วย แล้วเวลามันปฏบิตัิมา ถ้าปฏบิตัิมาเป็นคุณงาม

ความดีนั้นกเ็ป็นปัจจตัตัง เป็นสนัทฏิฐิโก เป็นผลในใจของตน แล้วถ้ามันพัฒนาดีขึ้นมา เรา

ต้องพัฒนาของเราขึ้นไปเพื่อเข้าสู่บุคคล ๔ คู่ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค 

สกทิาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตมรรค อรหัตผล เราต้องพยายามท าของเรา

ขึ้นมา ถ้าท าขึ้นมามันกเ็ป็นจริงในใจของเราขึ้นมา  

ถ้าเป็นจริงในใจขึ้นมา นั่นไง จติมันเสือ่มเรากร็ู้ ว่าเสือ่ม จติมันทุกข์มันยากเรากร็ู้ ว่ามัน

ทุกข์มันยาก จติมันท้อถอยทดท้อถอยเรากร็ู้ทั้งนั้น แต่เวลาจะขึ้น เวลาขึ้นถ้ามันขึ้นเป็นความดี

ขึ้นมา เรากร็ู้ เรากเ็ห็นของเราขึ้นมา ถ้ามันขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ด้วยการกระท าของเราขึ้นมา ถ้า

ขึ้นมาเห็นไหม ความสขุๆ เป็นอย่างไร สมาธไิม่ได้อยู่ในต ารับต าราหรอก สมาธมิันจะเกดิจาก

จติผู้ที่ประพฤติปฏบิตัิ แล้วถ้าสมาธมิันเกดิจากผู้ที่ประพฤติปฏบิตัิ ผู้ที่ประพฤติปฏบิตัิได้จะมี

ความมหัศจรรย์ในใจของตน  

ถ้ามันมหัศจรรย์แล้ว มหัศจรรย์แล้วไม่รู้จะท าอย่างไรใช่ไหม เรากฝึ็กหัดใช้ปัญญาๆ 

มันต้องมีการฝึกหัดใช้ปัญญา เพราะนี้ เป็นพระพทุธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนถึงแห่งการใช้

ปัญญา ปัญญาในพุทธศาสนาคือภาวนามยปัญญา ปัญญาเกดิจากภาวนา การศกึษาๆ สตุมย

ปัญญา ศกึษามาจากต ารับต ารา การศกึษาต ารับต ารากก็ารศกึษามาแบบโลกๆ แบบโลกๆ 

แบบทางวิชาการที่เขาศกึษากนั ลทัธศิาสนาอืน่เขากม็ีการศกึษาทั้งนั้น ทางโลกทางวชิาการ 

วชิาชีพใดเขากม็ีการศกึษาทั้งนั้น 

แต่นี้ เราจดัการศกึษาให้เป็นศกึษาเป็นวทิยาศาสตร์เป็นทางโลก ศกึษามาเพื่อให้คนมี

ปัญญา แต่ปัญญาอย่างนี้ เป็นปัญญาเกดิจากการศกึษา เป็นสตุมยปัญญา ปัญญาอย่างนี้ เกดิ

จากการศกึษา ปัญญาอย่างนี้ เกดิจากการค้นคว้า แล้วถ้าฝึกหัดใช้ปัญญาๆ ถ้ามันเป็น
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จนิตนาการ จนิตนาการที่เกดิพื้นฐานจากการศกึษามันกเ็ป็นจนิตมยปัญญามันแก้กเิลสไม่ได้ 

เพราะมันขาดสมาธไิป พอมนัขาดสมาธไิปครบูาอาจารย์ของเราท่านถงึฝึกหัดให้ใช้ปัญญา 

ฝึกหัดให้ปัญญา  

ถ้าฝึกหัดใช้ปัญญา จนฝึกหัดใช้ปัญญา แล้วฝึกหัดท าความสงบของใจ ถ้าใจมันสงบขึ้น

มาแล้ว ถ้ามันเกดิปัญญาขึ้นมามันจะเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาเกดิจากภาวนาๆ เพราะ

ปัญญาเกดิจากภาวนานี่มันถงึจะเห็นบุญเห็นคุณ มันจะเห็นบาปเห็นคุณเห็นโทษ เห็นบาปเห็น

บุญมันซึ้งใจมันกนิหัวใจ ใจมันเป็นบุญเป็นกุศล มันเป็นที่ใจ สิง่ใดในโลกนี้มนุษยเ์ป็นผู้สร้าง 

แล้วมนุษย์ผู้นั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในใจแล้วมันจะไปท าอะไรผดิเพี้ยน มันจะท าอะไรออกนอก

ลู่นอกทางถ้าใจมันเป็นธรรม 

แต่ถ้าใจมันเป็นพิษ ใจมันเป็นพษิมนัว่าดี มันว่าไม่ใช่เรา มันว่าคือกเิลสพิษมันว่า อย่าง

นี้ น่าจะดี อย่างนี้ น่าจะถูกใจ มันจะไปถูกใจถูกอะไร ดีคือดี ชั่วคือชั่ว ไม่มีใครไปบญัญตัิได้ 

ความดีความชั่วมันเป็นไปโดยข้อเทจ็จริงเป็นไปโดยสจัจะ ไม่มีใครไปบญัญตัิดีหรือชั่วหรอก 

แม้แต่ศาล ศาลเวลาเขาตัดสนิเขาตัดสนิตามข้อเทจ็จริง ตัดสนิตามข้อโต้แย้งตามความจริงนั้น 

แม้แต่ศาลเขายังตัดสนิตามเหตุการณท์ี่เกดิขึ้น สภาวะแวดล้อมด้วยหลกัฐาน ด้วยส านวน 

นี่กเ็หมือนกนั เป็นความจริงมันเป็นความจริงวนัยังค ่า มันเป็นตามข้อเทจ็จริงนั้น ไม่ใช่

ว่าเราคิดว่าดีคิดว่าชั่วหรอก ถ้าเราคิดว่าดีคิดว่าชั่วมันยังไม่ถงึ เราต้องพิจารณาซ า้แล้วซ า้เล่าๆ 

เวลามันเป็นจริงมันเป็นจริงของมันขึ้นมาเอง มันมกี าลงัของมัน เวลามรรคญาณมันเกดิขึ้น 

เวลามรรคผลมันเกดิขึ้น มันพิจารณาของมันไป มรรคสามัคคีมันรวมของมันขึ้นไป มนัด้วย

มรรคด้วยผล อะไรกข็วางมันไม่อยู่หรอก ศลี สมาธิ ปัญญา มันเกดิขึ้นไม่มีสิง่ใดขวางมันได้ 

มันท าลายราบ เวลาพิจารณาไปเวลาขันธก์บัจติมันแยกจากกนั โลกนี้มันราบเป็นหน้ากลองไม่มี

สิง่ใดเหลอืเลย โลกนี้ ราบเรียบไปหมด จกัรวาลนี้ ไม่มีเลย  

ใครท า ใครเป็นคนสร้างให้ ใครเป็นคนท าให้ ไม่มใีครท าให้เลยนะ เกดิจากการกระท า

ของเราเองนะ แล้วกเ็ป็นที่หัวใจดวงนั้น หัวใจดวงนั้นมีอ านาจวาสนามากน้อยแค่ไหน เห็นไหม 

ขณะใหญ่ ขณะเลก็ หลวงตาท่านพูด เวลาขณะของท่านสะเทอืนสามโลกธาตุ มันระบอืลอืลั่น 

เวลาของท่านอาจารย์สงิห์ทอง เห็นไหม ไม่รู้ขณะมันเกดิอย่างไร จนไม่รู้ตัว เลก็น้อยมาก นี่พูด
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ถงึเวลาครบูาอาจารย์ท่าน ในวงปฏบิตัิในวงครบูาอาจารย์ของเราท่านรู้ของท่าน รู้ถงึว่าสิ่งที่

เวลามันเกดิมรรคเกดิผล เวลาเกดิมรรคเกดิผลมันเกดิที่ไหน  

นี่ไง ไม้ล้มมันยังทรงตัว มันยังพยายามฟ้ืนตัวของมัน นี่ของเราเป็นพระ เป็นพระขึ้นมา

นี่ล้มลกุคลกุคลาน มันต้องมีก าลงัใจ มันต้องสร้างสมขึ้นมาๆ เพราะหัวใจดวงนี้ ไง นี่เพราะชีวติ

ของเราไง ชีวติตั้งแต่เกดิมายังมีลมหายใจอยู่ ชีวติยังอยู่ไง วนัไหนหายใจเข้าไม่ออก ออกไม่

เข้ากต็าย ตายแล้วกจ็บ ชีวตินี้กจ็บแล้วไปเกดิใหม่ เพราะจติมันยังมีอยู่ ความรู้ สกึมันมีอยู่ 

ความรู้สกึนี่มันไป มันไปตามอ านาจวาสนาตามเวรตามกรรมไง จะว่ามี โลกนี้มีๆ ชาติหน้ามีไม่

มีตายไปมันเห็นของมันทั้งนั้น แล้วเห็นของมันมันกอ็ยู่ในความรู้สกึมัน มันจะมาบอกเราไม่ได้

หรอก เพราะมันคนละมิติคนละภพคนละชาติๆ ภพชาติของจติดวงนั้นไง แต่โลกของเรากอ็ยู่

ของเราอย่างนี้   

นี้ ไง กามภพ รปูภพ อรปูภพ นี่วฏัฏะ แล้วเรากย็ังเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ แล้วเรา

เกดิมาเป็นมนุษย์เกดิมาพบพระพุทธศาสนา แล้วเราได้มาบวชเป็นพระ บวชเป็นพระปฏบิตัิ

ด้วย บวชเป็นพระปฏบิตัิแล้วไปจมอยู่กบักริิยานี่ จมอยู่กบัความเป็นพระ สมณสารปูนี่ แล้ว

หัวใจล่ะ แล้วการปฏบิตัิล่ะ แล้วความจริงล่ะ แล้วมรรคผลขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าล่ะ แล้วมรรคผลของเราล่ะ ไม่มี มีแต่ความทุกข์ มีแต่กเิลสเหยียบย ่า มีแต่ชีวติที่คอตก 

เศร้า เหงากบัชีวติ ไม่มีความจริงเลย 

ถ้ามันเป็นความจริงขึ้นมานะ จติใจมันช่ืนบาน มันฟ้ืนตัวขึ้นมาได้ ถ้ามันฟ้ืนตัวมนัขึ้นมา

ได้ นั้นถงึจะเป็นความจริงในใจนั้น พุทธะ นี่ไง ศากยบุตรพุทธชิโนรส เป็นบุตรขององค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าโดยสมมติทั้งนั้น ถ้าเป็นจริงขึ้นมาในใจนะ มันเป็นความจริงในใจของเรา 

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากอ็ยู่ในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

ธรรมะในใจของผู้ที่ปฏบิตัิคนใดกแ็ล้วแต่ที่ปฏบิตัิได้กอ็ยู่ในใจดวงนั้น แล้วใจของเราล่ะ ใจของ

เรามันทุกข์มนัยากมากน้อยแค่ไหน เราต้องมีความจริงของเรา ฟ้ืนฟูหัวใจของเราขึ้นมาให้ได้ 

เอวงั 
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เทศน์พระ เร่ือง ไม้ล้ม ๑๖ 
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