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เอาล่ะ ฟังธรรมะก่อน ฟังธรรมะๆ ไปฟังธรรมะสจัธรรมๆ เป็นสจัจะความจริง ถ้าสจัจะ
ความจริง เราจะเทยีบหัวใจของเราให้เข้าเป็นสจัจะความจริงอนันั้นหรือไม่ ถ้าเราเทยีบหัวใจ
ของเราเข้าสู่สจัจะความจริงอนันั้นไม่ได้ เห็นไหม มันเป็นมายา มายากเิลสในหัวใจเรามหาศาล
เลย ถ้ามายาในหัวใจของกเิลสมันมหาศาลเห็นไหม เรายังโชคดีนะ เรายังมีหูมีตา  

ค าว่ามีหูมีตาหมายความว่า เกดิมาเป็นมนุษย์ เกดิในพุทธศาสนา เวลาเกดิในพุทธ
ศาสนาเห็นไหม พุทธศาสนาสอนเร่ืองอะไร ถ้าเรามีอ านาจวาสนาเห็นไหม เราชั่งตวงวดัชั่งตวง
เอา ว่าถ้าทางโลกเห็นไหม ชีวติเกดิมาชาติปิ ทุกขา ชีวติเกดิมาเป็นทุกข์อย่างยิ่ง ถ้าความทุกข์
อย่างยิ่งเกดิมาแล้วเห็นไหม เราครองเพศเป็นฆราวาส เราต้องรับหน้าที่รับผดิชอบ เราต้องมี
หน้าที่การงานเห็นไหม เราท าหน้าที่การงานอย่างนั้นมันกเ็ป็นการเลี้ยงชีพ ถ้าการเลี้ยงชีพแล้ว
เราเกดิมาทั้งชีวติ ชีวติของเรามันค่ามากกว่านั้น เราถึงเห็นภัยในวฏัสงสารมาบวชเป็นพระไง  

ถ้าบวชเป็นพระมีวาสนาวาสนาตรงนี้  เรามาบวชเป็นพระ ถ้าบวชเป็นพระนี่เขาเรียก
นักรบ เวลานักรบนี่เขารบกบักเิลส ถ้ารบกบักเิลส ถ้าเราเป็นนักรบเห็นไหม เราจะมีสติมี
ปัญญามากน้อยแค่ไหนที่เราจะตั้งสติปัญญาขึ้นมารบกบักเิลส ไม่ใช่ว่ามานอนจมอยู่กบักเิลส
อย่างนี้ ไง ถ้านอนจมกบักเิลสเห็นไหม ถ้านอนจมกบักเิลสแล้วเป็นมารยาสาไถยไง แล้วมารยา
สาไถยนะ เวลาเจบ็ไข้ได้ป่วยขึ้นมามันกน้็อยอกน้อยใจไง ท าไมคนโน้นไม่ดูแลเรา คนนี้ ไม่ดูแล
เราไง  

ผู้ที่มีคุณธรรม คุณธรรมเหน็ไหม เราพูดประจ าถ้ามันเป็นธาตุ ธาตุนี่ทองเข้ากบัทองค า 
ดินเข้ากบัดิน น า้ไปกบัน า้ น า้เสยีน า้เน่ากไ็ปอกีประเภทหนึ่ง นี่ไง ถ้ามันเข้ากนัได้ๆ ไง ถ้ามัน
เข้ากนัโดยธาตุเหน็ไหม ถ้าเข้ากนัโดยธาตุมันโดยข้อเทจ็จริงๆ ไง ถ้าข้อเทจ็จริง ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ผู้ที่มีธรรมแล้วเห็นไหม มาลงใจในธรรมะขององค์สมเดจ็
สมัมาสมัพุทธเจ้านะ องค์สมเดจ็สมัมาสมัพุทธเจ้าบญัญตัิไว้เป็นธรรมวนิัยคือกฎหมาย คือ
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วธิกีาร คือข้อวตัรที่เราต้องท าแบบนั้น ถ้าท าแบบนั้น ถ้าใจคนที่เป็นธรรมมันจะท าแบบนั้น ท า
แบบนั้นมันลงธรรมแบบนั้น ถ้าใจที่เป็นธรรมมันเข้ากนัได้แบบนั้น  

ฉะนั้น เรากม็าวดักนัไง วดักนั เวลาเจบ็ไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วมันต้องมีผู้อปัุฏฐากผู้ที่ดูแล 
ถ้าผู้ที่อปัุฏฐากผู้ดูแล เขากด็ูแล ค าว่าดูแล ดูแลเห็นไหม มนักเ็หมือนหมอพยาบาลเขาดูแล
คนไข้ นี่แล้วมันจะหายไม่หายอยู่ที่คนไข้นั้น ถ้าคนไข้นั้นแขง็แรง คนไข้นั้นจติใจเข้มแขง็ หมอ
รักษาได้ง่ายดายไง ถ้าคนไข้นี้ อ่อนแอเห็นไหม เดีย๋วมันกช็อ็คตาย มันจะชอ็คตายอยู่นั่นน่ะ 
หมอเขาต้องเอาออกซเิจนป๊ัมไว้เลยนะ เดีย๋วหัวใจวายต้องป๊ัมขึ้นมาเลยนะ เพราะคนไข้อ่อนแอ
ไง มันอยู่ที่คนไข้ ถ้าคนไข้อ่อนแอนะ หมอพยาบาลนั้นเขากด็ูแลรักษาตามนั้น  

พระกเ็หมือนกนั พระอยู่ด้วยกนัเขากด็ูแลรักษาตามนั้น รักษาตามนั้นแล้วมันจะหาย
หรือไม่หายเห็นไหม เนี่ยลางเนื้อชอบลางยา มันกเ็ป็นที่ว่าคนมันถูกกบัวธิรัีกษาอย่างนั้น มันก็
จะรักษาอย่างนั้นได้ ถ้ามันถูกกับวธิรีักษาอย่างนั้น รักษายังไงแล้วมันกถ็ูลู่ถูกังนี่เห็นไหม มนัก็
พยายามรักษาของมันอย่างนั้นขึ้นมาให้ได้ ลางเนื้อชอบลางยา ถ้ามันเป็นจริงๆ เห็นไหม  

นี่พูดถงึว่าเราเกดิมามีอ านาจวาสนานะ เรามาบวชเป็นพระ ถ้าบวชเป็นพระ เป็นนักรบ 
รบกบัใคร รบกบักเิลสตัณหาความทะยานอยาก รบกบักเิลสตัณหาความทะยานอยากเห็นไหม 
เวลาคนเกดิมามีกายกบัใจๆ นะ หัวใจนี้ยิ่งใหญ่นักๆ แต่หัวใจมันได้สะสมสิง่ใดมา รัตตัญญูๆ  
ผู้มีราตรีเห็นไหม รัตตัญญผูู้ทีม่ีความรู้ความสามารถ นี่กเ็หมือนกนั เวลาผู้ที่ประพฤติปฏบิตัิ 
คนแก่คนเฒ่าเห็นไหม เวลามาประพฤติปฏบิตัิเหมือนกบัคนอ่อนแอ คนเจบ็ไข้ได้ป่วยไง 
เพราะมันได้รับซมึซบั ซมึซบัสิง่ในโลกนี้มาเยอะไง  

เห็นไหม เดก็น้อย เดก็น้อยเดก็ๆ ทีเ่พิ่งเกดิเหน็ไหมๆ อายุห้าหกสบิขวบให้หัดภาวนา 
ภาวนาแจ่มใส เพราะอะไร เพราะโลกเขายังสวยงามอยู่ไง ในประสบการณช์ีวติของเขามันยัง
ไม่ได้แปดเป้ือนไง หัวใจของเขายังนุ่มนวลอยู่ไง เวลาท าสิง่ใดมันกท็ าได้ง่ายไง ไอ้เราคนเผชิญ
โลก เราอยู่กบัโลกมามาก เรารู้มามาก ปัญญาเราเยอะ เวลามันจะภาวนาขึ้นมา ไอ้ความรู้
เยอะๆ นั่นน่ะ นั่นมันภาวนาไม่ลง ถ้ามันภาวนาลงมันถงึจะเป็นประโยชน์มันเหน็ไหม  

ดูส ิ เวลาทางโลกเขา เวลาเขาขออนุญาตตั้งโรงงานไง เวลาโรงงานของใครเห็นไหม 
โรงงานสิ่งที่ท าอตุสาหกรรมเขามีบ่อก าจดัน า้เสยี ถ้าบ่อก าจดัน า้เสยีเห็นไหมน่ะ สิง่ที่ว่าน า้
เสยีน่ะ เขากต้็องรีไซเคิลให้มันเป็นน า้ที่พอประมาณทีจ่ะระบายทิ้งไปได้ แต่ถ้าโรงงานที่เขาเป็น
บ่อ เห็นไหม เขากกัเกบ็ไว้เห็นไหม มันจะเกดิกา๊ซพิษ เกดิกา๊ซพิษขึ้นมา เขาเข้าไปท าความ
สะอาดเห็นไหม ลงไปน่ะขาดอากาศหายใจตายเลย ก๊าซพิษมันท าลายหมด  
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นี่พูดถงึโรงงานเห็นไหม โรงงานสิง่ที่โรงงาน โรงงานอตุสาหกรรม โรงงานสิง่ที่เขาท า
อตุสาหกรรม สิ่งที่เขาเป็นสนิค้าของเขา เขาท าเพื่ออะไร กเ็พื่อประโยชน์ทั้งนั้นน่ะ นี่คุณงาม
ความดีเขาท าแล้วมันมีก าไรขาดทุนของเขา เขาท าแล้วมีผลประโยชน์ของเขา ผู้คนมีงานท า 
ระบบเศรษฐกจิ เศรษฐกจิมันเจริญรุ่งเรืองเห็นไหม มนักม็ีส่วนดีของมัน ส่วนดีของมัน แต่ส่วน
เสยี ของเสยี ของเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรมน่ะ ของเสยีที่จะท าลายน่ะมันเกดิกา๊ซพิษไง  

นี่กเ็หมือนกนั สิง่ที่เราตั้งใจมาๆ เราตั้งใจมาท าอะไร เรากต็ั้งใจมาท าคุณงามความดี
ทั้งนั้น ถ้าเราตั้งใจมาท าคุณงามความดีทั้งนั้นเห็นไหม สิง่ที่มีโรงงานอตุสาหกรรม ถ้ามันท าสิ่ง
ที่ดเีห็นไหม โรงงานอตุสาหกรรมใช่ไหม นี่หัวใจของเราๆ เรามาบวชเป็นพระ ถ้าบวชเป็นพระ
นี่ เราท าคุณงามความดีนี่เหมือนกบัเราสร้างสิ่งที่ดี เราท าคุณงามความดีของเราไง ถ้าท าคุณ
งามความดีของเรา สิ่งที่เป็นคุณงามความดีของเรา มันกศ็ลี สมาธ ิ ปัญญา มันเป็นมรรคเป็น
ผลขึ้นมา  

สิง่ที่เป็นกเิลสตัณหาความทะยานอยาก สิ่งที่พญามาร เห็นไหม กากเหลอืกากเดน กาก
ทิ้ง มันกอ็ยู่ในหัวใจของเรา เราพยายามก าจดักากมันทิ้ง แต่เวลาก าจดัมัน ก าจดัมันได้แสน
ยากไง ถ้ามันแสนยากกค็รอบง าหัวใจของเราไง สิง่ที่เป็นกา๊ซพิษท าความเป็นพิษไง ถ้าความ
เป็นพิษมนัอยู่กบัเรามันกท็ าลายหัวใจของเรา ถ้าอยู่กับหมู่คณะมันกท็ าลายหมู่คณะไป ไอ้สิง่ที่
เป็นกา๊ซไข่เน่า ขาดอากาศหายใจ มันตายหมด มันตายหมดเห็นไหม มนัตายหมดคือคนที่ลง
ไปท าความสะอาดไง สิง่ที่ท าความสะอาดคือผู้อยู่รอบข้างไง ผู้อยู่รอบข้างได้ผลกระทบกนัไป
หมดเลย นี่พูดถงึถ้ามันเป็นกา๊ซพิษ มันเป็นความเสยีหายไง  

สิง่ที่เป็นคุณงามความดี คุณงามความดีเป็นคุณงามความดีของใคร ถ้าคุณงามความดี
เห็นไหม ในโลกนี้มันกม็ีดีกบัเลวนั่นน่ะ มีบวกกบัลบอยู่ในคนคนนั้นน่ะ มันมีของมัน เห็นไหม 
มันมีรปูมีนาม มันถงึมีการหมุนไป นี่กเ็หมือนกนั มันมีบาปมีบุญของมัน มันกม็ีการกระท าของ
มันไป 

นี่พูดถงึว่าโรงงานนะ ถ้ามันเกดิกา๊ซพิษ เกดิการท าลาย มันท าลายกนัไปหมดนะ นี่พูด
ถงึโรงงานนะ แต่ แต่ถ้าเป็นโรงงานสารเคมีนะ โรงงานท าคามอคโซน ท าต่างๆ น่ะ นั้นมัน
โรงงานท าสารเคมีสารสกดัท าลายเขาทั่วไปหมด เข้าไปต้องมีระบบความปลอดภัย มีการเตม็ที่
ของมันเห็นไหม เขาป้องกนัเตม็ที่เลยเพราะมันเป็นกา๊ซพิษเตม็ที่เลย สิง่ที่มันเป็นอย่างนั้นน่ะ 
เขาท าเพื่ออะไรล่ะ เพราะในเมื่ออตุสาหกรรมเขาต้องการใช้สอยของเขา มันเป็นธรุกจิของเขา 
ถ้าธรุกจิของเขา ธรุกจิทางโลกไง ทางโลกหมายความว่าผลประโยชน์ไง  
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แต่ถ้าของเรานะ ถ้าโรงงานอย่างนั้นเราต้องก าจดัทิ้งเลย ก าจดัทิ้ง โรงงานอย่างนั้นคือ
โรงงานคือเราจะสร้างคุณงามความดีของเราไง เราจะมาท าสิ่งที่ดีงาม เราจะท าสิง่ที่เป็น
ประโยชน์กบัเราไง ถ้ามันท าสิง่ที่เป็นประโยชน์กบัเรา สิง่ที่มันเป็นโรงงานมีแต่สิง่ที่ท าลายล้าง 
ท าลายล้างไง ถ้ามันเป็นทางโลกโรงงานสร้างอาวธุๆ อาวธุเขาไว้ท าลายกนั แต่อาวธุเขากบ็อกไว้
ป้องกนัตัว มันคิดของมันไปร้อยแปดนั่นน่ะ นั่นมันเป็นเร่ืองโลกไง เร่ืองโลกมันอยู่ที่
ผลประโยชน์ของใคร ผลประโยชน์ของใคร ถ้าผลประโยชน์ของใคร มนัเร่ืองส่วนตน  

แต่ถ้าธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามรรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพาน 
เห็นไหม ดูส ิ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นองค์ที่ ๔ ในภทักปัๆ องค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นองค์ที่ ๔ องค์ต่อไปเป็นพระศรอีริยเมตไตรย แล้วยังมีอนาคตวงศอ์กี มัน
ยังมีองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าต่อๆ ไป ถ้าค าว่ามีองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าต่อๆ 
ไปคือองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ธรรม ตรัสรู้อริยสจั ๔ นี้ เหมือนกนั  

แล้วอริยสจั ๔ นี้มันเป็นของใคร เป็นของส่วนตนๆ ไง ทฐิิมานะของตน ส่วนของตน 
มันไม่ไปเห็นส่วนของธรรม ถ้าส่วนของธรรม ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 
ธรรมะเป็นสาธารณะ บอกว่าธรรมะเป็นธรรมชาติๆ นี่ล่ะ นี่ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็น
สาธารณะ สาธารณะเห็นไหม  

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมๆ นะ ธรรมะนี่ไม่มีก ามือในเรา แบ
ตลอด ธรรมะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้านี่แสดงธรรมไปแล้วเห็นไหม เพื่อประโยชน์แก่
สามโลกธาตุ แก่ผู้ที่แสวงหา ถ้าผู้แสวงหาผู้ใดประพฤติปฏบิตัิตามสมควรแก่ธรรม ถ้าสมควร
แก่ธรรมมันเป็นธรรมะของคนคนนั้น ผู้ใดปฏบิตัิธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้ใดๆ เห็นไหม ผู้ใดก็
เป็นธรรมะของผู้นั้น ถ้าเป็นของผู้นั้นมันเป็นธรรมะส่วนบุคคลแล้ว ส่วนบุคคล ส่วนบุคคลคือ
ส่วนจตินั้น ส่วนจตินั้นกส่็วนที่ท าลายความเป็นกา๊ซพิษในใจของบุคคลคนนั้น ถ้าท าลายกา๊ซ
พิษของบุคคลคนนั้น โรงงานของเขาถ้ามันดีขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาเห็นไหม เป็นโรงงาน
อตุสาหกรรมที่มีบ่อก าจดัน า้เสยี บ่อก าจดัน า้เสยีถ้ามันมีสิง่ตกค้างกต้็องท าลายให้มันสะอาด
บริสทุธิ์ทั้งหมดไง นั่นมันถงึจะเป็นสจัธรรม มันถงึจะเป็นความจริงไง เพราะความจริงในใจดวง
นั้นไง มันไม่มีกา๊ซพิษกา๊ซเสยีกา๊ซท าลายตนเอง  

สิง่ที่ท าลายคืออวชิชา กเิลสตัณหาความทะยานอยาก มันท าลายคนคนนั้นก่อน มัน
ท าลายใจดวงนั้นก่อน เพราะใจดวงนั้นเห็นไหม จากโรงงานนี่ โรงงานที่เขาพัฒนา โรงงานที่เขา
สจุริต ไม่ใช่มีบ่อก าจดัน า้เสยีแล้วไม่เคยใช้เลย ปล่อยมันไหลท าลายสงัคมไปทั้งหมด ไม่เคย
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ก าจดัความเสยีหายในใจของตน ไม่เคยก าจดัความเป็นพิษร้ายในใจของตน ไม่ก าจดัแล้วยังปิด
โรงงาน ปิดบ่อก าจดัน า้เสยีเพราะมันจะเกดิต้นทุน มันจะปล่อยให้ไหลไปตามชุมชน ไหลไป
ท าลายเขาทั่ว ถ้าไหลไปท าลายเขาทั่วเห็นไหม เพื่ออะไร เพื่อเอาก าไรสงูสดุ มันเป็นความ
เสยีหายไง  

แต่นี่พูดถงึว่าเป็นธรรมะส่วนบุคคลๆ ธรรมะส่วนบุคคล เห็นไหม ธรรมะเป็นธรรมชาต ิ
เป็นธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแสดงธรรม
ไว้น่ะเป็นสาธารณะ ให้กบับริษัท ๔ ภิกษุ ภิกษุณ ี อบุาสก อุบาสกิาอย่างพวกเราพยายาม
แสวงหา ถ้าพยายามแสวงหา พอแสวงหาแล้วธรรมะส่วนบุคคลๆ ทุกคนกอ็ยากจะธรรมะของ
เรา  

มรรคผลนิพพานขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าหรือ สาธ ุถ้าไม่มีองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมกจ็ะไม่มีพุทธศาสนา ถ้าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไม่แสดง
ธมัมจกัฯ กไ็ม่เกดิสงัฆะ ไม่เกดิพระอญัญาโกณฑญัญะ เวลาพูดถงึในสจัธรรมๆ องค์สมเดจ็
พระสมัมาสมัพุทธเจ้าสาธุๆ  นะ เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม เพราะท่าน
เป็นศาสดา องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพวกเรา เป็นผู้ที่วางธรรมและวนิัย
นี้ ไว้ เราไปศกึษาว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ เรากย็อมรับ ธรรมะเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติเพราะ
ธรรมชาติเป็นสาธารณะ  

แต่ถ้ามันจะเป็นจริงๆ มันต้องเป็นของเรา แล้วถ้าเป็นของเรา ถ้ามันเป็นความจริง
ขึ้นมา มันกต้็องมีศลีมีสมาธมิีปัญญา ถ้ามีศลีมีสมาธมิีปัญญาขึ้นมา มันกต้็องมีข้อวตัรปฏบิตัิ 
มันกต้็องมีข้อเทจ็จริง ไม่ใช่เอาแต่ใจของตน เอาแต่ความเห็นของตน ความเห็นของตนอะไรก็
ได้ ถ้าเป็นความเห็นของเรา ถ้าเป็นของคนอืน่ไม่ได้ มันไม่ได้ยังไงมันต้องได้ส ิ ถ้ามันต้องได้ 
ตัวตนเรากเ็บาลงแล้ว มันต้องอยู่กนัด้วยธรรมวนิัย ถ้าธรรมวนิัยมันเป็นจริงๆ อย่างนั้น มันมี
น า้ใจต่อกนั มันไม่มนี า้ใจต่อกนันะ ถ้ามีน า้ใจต่อกนัท าคุณงามความดีต่อกนั  

ไอ้โรงงานอตุสาหกรรมของเราน่ะ ไอ้บ่อก าจดัน า้เสยีเรากจ็ะเปิดเคร่ือง เรากจ็ะก าจดัน ้า
เสยีของเรา ท าให้มันสะอาดขึ้นมา ท าให้มันดีงามขึ้นมา มันไม่กระทบกระเทอืนกบัชุมชน มนั
ไม่กระทบกระเทอืนกบัหมู่บ้านแถวนั้น โรงงานที่ไหน หมู่บ้านที่ไหน ต้นทุนต ่าๆ พยายามจะ
เอาแต่ก าไรสงูสดุ แล้วกจ็ะปล่อยของเสยีให้ไปกระทบกระเทอืนคนอืน่ แต่ไอ้สนิค้าน่ะเป็นของ
เรา ผลประโยชน์เป็นของเรา แต่สิง่ที่กระทบกระเทอืนนี่เป็นของคนอืน่ ให้คนอืน่รับผดิชอบไป 
ไอ้เราว่าเราเป็นผู้ที่นักบริหารจดัการ เป็นผู้ที่มีปัญญาทั้งนั้น ไอ้นี่พูดถงึทางโลกนะ แต่พูดถงึ
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ทางธรรมนั่นน่ะ สร้างเวรสร้างกรรมทั้งนั้น การสร้างเวรสร้างกรรมน่ะผลกระทบไปทั้งนั้น 
ผลกระทบเห็นไหม ถ้าผู้ใหญ่ที่เป็นธรรมมนักจ็ะเป็นประโยชน์มาก  

ผู้ใหญ่เป็นธรรมตั้งแต่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามา ดูส ิเทวทตัจะมาขอปกครอง
สงฆเ์ห็นไหม องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าน่ะชราภาพแล้ว ข้าพเจ้าขอปกครอง องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไม่ให้น่ะ ไม่ให้ ไม่ให้เพราะอะไร เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พุทธเจ้าให้สงฆป์กครองสงฆ ์ สงฆน่์ะเพราะค าว่าสงฆ์ สงฆม์ันต้อง ๔ องค์ขึ้นไปนะ มนัจะมี
มุมมองคนเดียวไม่ได้ มันกต้็องมีการโต้แย้ง ถ้ามีการโต้แย้งมีความผดิถูกเห็นไหม แล้วสงัคม
พระเราฉันทามติ ต้องเห็นร่วมกนั เห็นพร้อมกนั ถงึจะเป็นอนัเดียวกนั ถ้าเห็นร่วมกนัเห็น
พร้อมกนักจ็ะท าพร้อมกนั  

เว้นไว้แต่เวลากรรมฐาน เวลาหลวงปู่มั่น เวลาผลของการปฏบิตัิ เวลาผลของการปฏบิตัิ
มันจะใส่กนัด้วยข้อเทจ็จริง ใส่ด้วยข้อเทจ็จริงนะ ธมัมะสากจัฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ความ
เป็นมงคลมันต้องมีเหตุมผีล การที่มีเหตุมีผล สิง่ที่เวลาปีใหม่ เวลาวนัเสาร์อาทติย์ เห็นไหม 
เขาไปเที่ยวธรรมชาติ ไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่อากาศโอโซนอนัดับหนึ่งของโลก เขาจะหา
ความสะอาดบริสทุธิ์ทั้งนั้น สิง่ที่เขาจะหาความสะอาดบริสทุธิ์อย่างนั้นน่ะ นี่ไง ธมัมะสากจัฉา 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง มันด้วยเหตุด้วยผล มันต้องมีเหตุมีผล ค าว่าเหตุผลยอมรับกนัด้วย
เหตุผล อากาศที่เห็นไหม กา๊ซพิษเข้าไปน่ะ เห็นคนนอนตายอยู่ข้างหน้า มันไม่มีกลิ่นไม่มีส ีไม่
รู้  เข้าไปน่ะแต่เห็นศพนอนอยู่นั่น เอง็จะเข้าไปมั้ย พอจะเข้าไปกต้็องมีหน้ากาก มีการป้องกนั
ตัวเอง เข้าไปกย็ังตาย  

แต่ถ้าเป็นโอโซนเห็นไหม โอ้โฮ สภาพแวดล้อมที่ดีนะ โอ้โห สิง่ที่มีความช่ืนใจ หายใจ
เตม็ปอดเลย ต้องเดินทางไปนะ ไปสดูโอโซนน่ะ ธมัมะสากจัฉา ถ้ามันเป็นสิง่ที่สะอาดบริสทุธิ์ 
มันเป็นโอโซนอย่างนั้นน่ะ โอย๋ มนัช่ืนใจน่ะ มันช่ืนใจ ใครๆ กอ็ยากจะแสวงหาอย่างนั้น ใครๆ 
กจ็ะไปสถานที่นั้น ไม่มใีครหายใจไม่ออก ใส่หน้ากาก ใส่หน้ากากป้องกนัเตม็ที่ มีถงัออกซเิจน
เข้าไป นอนตายอยู่นั่น เข้าไปตายหมดเลย ไม่มีกลิ่นไม่มีส ี มองไม่เหน็ด้วยตาเปล่า แต่เข้าไป
ตายหมด  

สิง่ที่มันเวลาถ้าเป็นแบบครบูาอาจารย์ของเรา เห็นไหม บอกว่าเป็นธมัมะสากจัฉา 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง เวลาการโต้แย้งๆ มันมีการโต้แย้ง แต่การโต้แย้งระหว่างกเิลสกบัธรรม 
เวลาประพฤติปฏบิตัิขึ้ นมาน่ะมีความเห็นผดิ มีความยึดมั่นถอืมั่นในความเห็นของเรา มันต้อง
โต้แย้งกนั ไม่โต้แย้งกนัเราเอาเป็นอาจารย์ได้ยังไงน่ะ มันจะปล่อยอารมณอ์ย่างนี้ ได้ยังไง  
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นี่ไง หลวงตาท่านสอนประจ า อย่าเสยีดายอารมณท์ี่เราเห็นว่าถูกต้องนั้นนะ อย่า
เสยีดายอารมณข์องเรา เวลาอารมณท์ี่มันยึดมั่นถอืมั่นน่ะ ทฐิิมานะของตนนั่นน่ะ แล้วกย็ึดมั่น
ถอืมั่นในความเห็นของตนนั่นน่ะ นั่นน่ะยึดมั่นอยู่ แต่ถ้ามันด้วยเหตุด้วยผลนะ เอะ๊ มันผดิ
อะไรน่ะ มนัท าไมถงึผดิ ผดิ ผดิตรงไหน อ้าว ผดิ ผดิเพราะมึงไม่รู้ ไง ถ้ามึงไม่รู้มึงไปกอดศพ
ไว้ท าไม ถ้ามึงไม่รู้  มึงเข้าไปสู่บ่อก าจดัน า้เสยีที่กเิลสมันก าลงัคายพิษในใจมึงน่ะ มึงยังไม่รู้อกี
เหรอน่ะ หน้ากากที่ใส่ไว้เดีย๋วตายนะ มันกย็ังไม่รู้สกึตัวอยู่นั่นน่ะ แต่มันเห็นศพนอนอยู่นั่นมั้ย 
ใส่หน้ากาก มีถงัออกซเิจน แต่ตายเกลือ่นเลยน่ะ ตายอยู่นั่น เหน็ไหม  

ถ้ามันเห็นมนัอย่างนั้น มันเห็นแล้ว อ้อ ตรงนั้นมันมีกา๊ซพิษ ตรงนั้นมนัเข้าไปไม่ได้ 
ตรงนั้นมันไม่มีอากาศหายใจ เข้าไปแล้วตายทั้งนั้นน่ะ แล้วตายไปประพฤติปฏบิตัิได้อะไร อย่า
มาอหังการ อหังการอยู่แล้วมันได้อะไร สิง่ที่กา๊ซพิษๆ นั้นน่ะ เรามองไม่เห็นด้วยตา ไม่มีกลิ่น 
ไม่มีส ีใสๆ ใสๆ น่ะ ผ่องใสเลย เข้าไปล่ะตายหมดเลย  

เวลาครบูาอาจารย์ท่านสงัเวช ท่านสงัเวชถึงความไร้เดียงสา ความไร้เดียงสาของใจดวง
นั้น ใจดวงนั้นไร้เดียงสามาก แต่เจ้าตัวเกดิทฐิิมานะ เกดิอหังการ กา๊ซพิษทั้งนั้นน่ะ อหังการ 
อหังการเพราะอะไร อหังการเพราะมันไม่เข้ากบัธรรมชาติไง มันไม่เข้ากบัธรรมะองค์สมเดจ็
พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไง องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าธรรมะเป็นธรรมชาติไง ธรรมชาติคือ
อะไร ธรรมชาติคือธรรมและวนิัยที่บญัญตัิไว้ไง ถ้าบัญญตัิแล้วมันเข้ากนัได้หรือเปล่า มันไม่เข้า
กนัสกัอย่างหนึ่ง ถ้าไม่เข้ากนัสกัอย่างหนึ่ง มันเป็นไปได้ยังไง อ้าว กโ็ลกเขาท ากนัอย่างนั้น  

นั่นโลก นั่นโลกไม่ใช่ธรรม เพราะธรรมมันอยู่ในใจของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น มันอยู่
ในใจของครบูาอาจารย์ของเรา แล้วครบูาอาจารย์ของเราเขาท ามายังไง เขาท าอย่างนั้นมา
เพราะต้องดัดขากเิลส ดัดไอ้ความเคยใจ ดัดไอ้ความสะดวกสบาย อยากได้กนิอิ่มนอนอุ่น 
หลวงปู่มั่นท่านถากถางประจ า  

ถ้าที่ไหนป่ินโตเถาใหญ่ๆ มีหมเูยอะๆ โยม ที่นี่อากาศดี ปลอดโปร่ง ที่นี่เป็นสปัปายะ 
น่าร่ืนรมย์ น่าจะปฏบิตัิ แต่ถ้าที่ไหนนะ ไม่มีป่ินโตซกัเถาหนึ่งเลย ไม่มีสิง่ใดเลย โอย๋โยม ที่นี่
อากาศมันอบั เดีย๋วมันจะเป็นกา๊ซพิษ เดีย๋วอาตมาจะจุกอกตาย ท่านบอกว่ามันไม่มีจะแดก 
นั่นน่ะ นี่หลวงตาท่านถากท่านถางประจ า ท่านถากถางกเิลสไง ถ้าที่ไหนป่ินโตใหญ่ๆ อาหาร
เยอะๆ โอ ๋ ที่นี่ แหม อากาศมันเบา ภาวนาแล้วมันปลอดโปร่ง ไม่รู้กนิแล้วมันนอนอยู่นั่นน่ะ 
เวลาใจด้วยทฐิิมานะของตน ด้วยความเห็นของตนไง มันไม่ใช่ธรรมวนิัยไง  
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ถ้าธรรมวนิัยนะ อตัคัดขาดแคลนจะขี้ทุกข์ขี้ ยากขนาดไหนกแ็ล้วแต่ แต่เดินจงกรมนั่ง
สมาธภิาวนานี่เด่นชัด จตินี้ ผ่องแผ้ว มันมีความสขุนะ ถงึผ้าจะขาด ถงึทุกอย่างจะอตัคัดขาด
แคลน แต่มันเป็นที่สมควรแก่การภาวนา พวกเราจะร่ืนเริง ชุ่มช่ืน ข้างนอกนะ เห็นไหม เวลา 
ดูส ิ ท่านพูดถงึหลวงปู่มั่น เห็นไหม ถ้าพูดถงึทางโลกเหมือนเศษคน ไม่มีสิง่ใดเลยที่จะบอกถงึ
เป็นความสขุทางโลก ไม่มีสิง่ใดเลย ฉันน า้ร้อนๆ นี่ไม่มี น า้ร้อนกค็ือน า้ร้อนต้มสมุนไพร เท่า
นั้นน่ะ น า้ตาลกไ็ม่มี เอาไว้ถ่ายรปูยังไม่มีเลย อย่าว่าแต่เอาไว้ฉัน มันไม่มีอะไรเลย บณิฑบาตก็
ได้เท่านั้นน่ะ อย่างมากกไ็ด้ผกัต้มห่อกบัใบตองกบัข้าวเหนียวเท่านั้น ไม่มีอะไรเลย  

ท่านบอกพูดถงึทางโลกมันไม่มีอะไรที่น่าร่ืนเริงเลย แต่ในทางธรรมนี่เป็นสปัปายะ 
อาหารเป็นสปัปายะ ฉันแล้วปลอดโปร่ง ไม่มีสิง่ใดกดทบัหัวใจเลย แล้วสถานที่เป็นสปัปายะ 
ไม่มีสิง่ใดใครมาถามธรรมะ แหม ภาวนาเก่งทุกคนน่ะ พระเองที่ปฏบิตัิน่ะโง่ ไอ้โยมมันมาถาม 
หูย แจ้วๆๆ เลย นั่นน่ะสนทนาธรรม แต่เวลาครบูาอาจารย์เราไม่ต้อง ตัวกูยังเอาตัวกูไม่รอด
เลย จะไปสนทนาธรรมกบัใคร สนทนาธรรมกบัตัวเองยังสนทนาไม่ได้เลย จะไปสนทนาธรรม
กบัใคร เป็นสปัปายะไง สปัปายะของคนมาไม่กวน ถ้าไม่เป็นสปัปายะน่ะ คนมากวนน่ะถาม
ปัญหาทั้งวนั โอย๋ เก่งมาก สอนคนได้หมดเลย แต่ในใจเป็นพษิหมดเลย มีแต่กา๊ซท าลาย
ตนเองทั้งนั้นเลย ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์กบัตนทั้งนั้นเลย แต่ถ้าเป็นครบูาอาจารย์เห็นไหม ไม่
มีสิง่ใดสมความปรารถนาทางโลก ทางโลกขาดแคลนทั้งนั้น ไม่มีสิง่ใดน่าร่ืนเริงเลย เหมือนเศษ
คน  

แต่ถ้าเป็นทางธรรม สดุยอดของวงกรรมฐาน ท่านท าของท่านตั้งแต่บวชจนสิ้นชีวติ 
หลวงปู่มั่นตั้งแต่บวชนะ ธดุงค์อยู่ในป่ามาตลอด ไม่เคยออกมาอยู่เมืองเลย ถ้ามาอยู่มีอยู่ ๒ 
พรรษา มาจ าพรรษาที่วดับรมฯ นี่ ๒ พรรษา นอกนั้นไม่มี การที่มาอยู่วดับรมฯ ๒ พรรษาก็
เพราะว่าจะมาศกึษา เพราะเวลาปฏบิตัิไปแล้วเห็นไหม ถ้าจะตรวจสอบกบัพุทธพจน์ 
ตรวจสอบกบัพระไตรปิฎก เจ้าคุณอบุาลีฯ ท่านเป็นผู้ที่ช านาญมาก เป็นผู้ที่มีช่ือเสยีง เป็นครู
อาจารย์ใหญ่ส าหรับการศกึษา กม็าถกกนั มาหาช่องทาง  

เวลาปฏบิตัิปฏบิตัิในป่า แต่ปฏบิตัิในป่านี่เป็นความเห็น เป็นสมบตัิของตน สมบตัิของ
ตนถูกต้องดีงามหรือไม่ มันพยายามจะหาช่องทาง แล้วเปรียบเทยีบกบัธรรมะขององค์สมเดจ็
พระสมัมาสมัพุทธเจ้าโดยผ่านเจ้าคุณอบุาลฯี โดยผ่านครบูาอาจารย์เป็นปราชญ์ในทาง
การศกึษา ปราชญใ์นทางการค้นคว้า ท่านกม็าจ าพรรษาที่วดับรมฯ ๒ พรรษา กเ็พื่อมา
ตรวจสอบ ทดสอบ การตรวจสอบกใ็ห้มันถูกต้อง ความถูกต้อง ไม่ได้ทฐิิมานะว่าตัวเองเก่ง
ตัวเองฉลาดทั้งนั้น ตัวตนของตนไม่มี แต่เอาสจัจะความจริง เอาธรรมะขององค์สมเดจ็พระ
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สมัมาสมัพุทธเจ้า ธรรมะขององค์สมเดจ็สมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นธรรมะขององค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพุทธเจ้า เป็นธรรมชาติๆ ให้มันเป็นธรรมในใจของตน ถ้าเป็นธรรมในใจของตน พระ
เป็นผู้ที่มีอตัตสมบตัิ  

ถ้าพระที่ไม่มีอตัตสมบตัิ พระที่ครองธรรมวนิัยนี้ ไม่ได้แล้วใครจะครอง ส่วนที่เป็น
สมบตัิๆ สมบตัิต้องเกดิกบัเรา ศีลสมาธปัิญญาขึ้นมามันเกดิจากใจ ใจถ้ามันธรรม ความเป็น
จริงขึ้นมามันจริงขึ้นมายังไง แล้วมันจริงขึ้นมาแล้ว สิง่ที่จะมาได้เห็นไหม มันช่องทางของมัน 
ช่องทางมันคือข้อวตัรปฏบิตัิ คือความเป็นอยู่ของเรา ถ้าความเป็นอยู่ของเรา ถ้ามันสมควรแก่
ธรรม มันเพื่อธรรมๆ มันเข้มแขง็ มันองอาจ มันร่ืนเริง มันชุ่มช่ืน มันมีการกระท า ปลอดโปร่ง 
ไม่ต้องมีสิง่ใดมาเยินยอ ยกย่อง สรรเสริญ  

โมฆบุรษุตายเพราะลาภ ลาภสกัการะที่คนยกย่องสรรเสริญเชิดชูนั่นน่ะ เป็นการช้ีน าให้
ไปตาย มันไปตายเพราะอะไร ไปตายเพราะว่าลูบหน้าปะจมูกไง ท าไอ้นั่นกไ็ม่ได้ ขัดใจคนนั้น 
ท าไม่ได้ ไม่ได้ขัดใจคนนี้  เวลาคนโน้นกจ็ะเอาอย่างนั้น คนนั้นกจ็ะเอาอย่างนี้  แล้วคนนั้นกจ็ะ
ชักไปอย่างนั้น แล้วเอง็เป็นใครน่ะ เอง็เป็นตัวต่อใช่มั้ย ให้เขามาเติมให้เตม็เหรอ โมฆบุรษุตาย
เพราะลาภ มันไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกบัโลกเลย บวชเข้ามาแล้วเป็นพระ อยู่ในสงฆ ์สงฆท์ุกอย่าง
มันมีอะไรทีม่ันขาดตกบกพร่อง มีอะไรบ้างที่มันแตกต่างกนั มีใครบ้างที่เลศิเลอกว่าเรา ที่มีสิง่
ใช้สอยดีกว่าเรา มีอะไรที่มันประเสริฐกว่าเรา ในวดันี้ มีใครเกบ็ของเอาไว้กนิพิเศษ แล้วคนอืน่
ไม่มีจะกนิ มทีรัพย์สมบตัิพเิศษ มขีองดีกว่าคนอืน่ มีที่ไหน ต้องเสมอกนัไง  

ถ้ามันเสมอกนัเห็นไหม มันไม่เกดิกา๊ซพิษกดักร่อนใจของตน พอกา๊ซพิษกดักร่อนใน
ใจของตน ใจของตนกเ็ป็นแบบนั้นน่ะ แล้วใจของตนมันต้องทดสอบ เข้าหมู่ หมู่เป็นยังไง มีสิง่
ใดบ้างที่แตกต่างกนั ถ้ามันแตกต่างกนัเห็นไหม ภิกษุถอืศลีต่างกนั นานาสงัวาส ทฐิิมานะ
แตกต่างกนั ทฐิิมานะไม่เหมือนกนั ถ้าทฐิิมานะไม่เหมือนกนัเห็นไหม นี่สปัปายะ ๔ ครอูาจารย์
เป็นสปัปายะ อาหารเป็นสปัปายะ หมู่คณะเป็นสปัปายะ หมู่คณะเป็นสปัปายะ หมู่คณะเป็นสปั
ปายะคือทฐิิมานะ ความเหน็ การกระท า เห็นไหม มันไปกนัได้ไง  

ถ้าการกระท าความเห็นมันไปกนัไม่ได้มันกข็ัดแย้งกนัไง พอมันขัดแย้งกนัแล้วจะมา
ภาวนาเหรอ โธ่ พระธดุงค์ธดุงค์มานะ การธดุงค์มาน่ะแม้แต่ค าพูด ผู้ที่แทงใจกนัมันกเ็สยีด
แสบ มันกเ็จบ็แสบในใจแล้ว เวลาเขาพูดอะไร ถ้าสิง่ใดเห็นไหม มนัไม่ถูกไม่ควร กรรมฐานเรา
ขอโอกาสๆ ถ้าสิ่งใดไม่ดีเรากไ็ม่พูด ถ้าสิ่งใดจะพูดนะ มันจะเสยีดแทงกนักข็อโอกาส ถ้ามันจะ
เสยีดแทงกนันะ ถ้ามันเสยีดแทงกนัเพราะว่าความเห็นผดิไง  
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ดูส ิ วนิัยเห็นไหม ขอนิสยัๆ น่ะ ถ้าอปัุชฌาย์กระสนัอยากจะสกึ สทัธวิหิาริกต้องพูดชัก
น า ถ้าอาจารย์มีความกระสนัอยากจะสกึ สทัธวิหิาริกกต้็องช่วยเหลอื พยายามพาไปหาครบูา
อาจารย์ ถ้าสทัธวิหิาริกกระสนัอยากจะสกึ อปัุชฌาย์อาจารย์กพ็ยายามน้อมน า เขาขอนิสยักนั 
ขอนิสยักนัอย่างนั้นน่ะ เขาขอนิสยักนัว่าถ้าใครผดิพลาด ใครมีความเห็นผดิ เขาพยายามจะชัก
น ากนัมา พยายามจะโน้มน ามา แล้วโน้มน าได้มั้ย มันโน้มน ากนัไม่ได้น่ะส ิโน้มน ากนัไม่ได้มันก็
ยอมรับว่าคนไม่มีบารมี ถ้าคนมีบารมีนะ ถ้าคนมีบารมีน่ะ พดูสิง่ใดท าสิง่ใดคนกเ็ช่ือถอื  

ถ้ามันไม่มีบารมีนะ พดูยังไงๆ กไ็ม่เช่ือถอื เขาไม่เช่ือถอืเรา เขาไม่เช่ือถอืเรากเ็ร่ืองของ
เขา เขาไม่เช่ือถอืเรา เขาไปเช่ือถอืพระสองสลึง พระหกสลงึ พระสองบาท เขายังไปเช่ือนะ ไอ้
พวกเว่อๆ พูดเกนิธรรมะ โอ้โหย สงัคมยกย่อง ไอ้พวกสองบาท ไอ้ของเราไม่ต้องสกับาทเดียว 
เอาพระเตม็บาทกพ็อ ไอ้พระสองบาทสามบาทน่ะเราไม่ต้องไปยุ่งกบัเขา แต่สงัคมมันชอบ 
สงัคมชอบอย่างนั้น ไอ้พวกหกสลงึสองบาท พูดเกนินิพพานไปอกี นิพพานยังของต ่าต้อย ไอ้นี่
พูดเลยนิพพานไปเลย ถ้าอย่างนั้นมันเร่ืองของเขา นี่ไง ถ้าเขาไม่เช่ือถอืศรัทธามันกก็รรมของ
สตัว ์ 

ถ้าประพฤติปฏบิตัิธรรมนะ กรรมจ าแนกสตัวใ์ห้เกดิต่างๆ กนั มนัมีเวรมีกรรมกนัมา
ทั้งนั้นน่ะ ถ้าเขามีเวรมีกรรมกนัมาอย่างนั้น มนัจริตมนันิสยัของเขา เห็นไหม เวลาหลวงตาท่าน
พูดประจ า ท่านได้ท าหน้าที่ของท่านแล้วนะ ท่านได้เทศนาว่าการคือท าหน้าที่ ในหลวงพูดไว้ 
ขอให้ทุกคนท าตามหน้าที่ สงัคมจะร่มเยน็เป็นสขุมาก ใครเวลาสมัครราชการน่ะ อู้หูย แขง็แรง 
สดุยอดคนเลยนะ พอได้รับเข้าไปท างานน่ะ มันลาป่วยทคีรึ่งปี เวลาเข้าไปแล้วนี่หน้าที่ เวลาจะ
ท างาน หูย เก่ง ยอดคน สมัครขึ้นมากว่าจะได้รับ พอรับเข้ามาแล้วน่ะมันไม่ท าหน้าที่เลย ไม่ท า
อะไรเลย ปล่อยปละละเลย สงัคมเหลวแหลก  

นี่กเ็หมือนกนัเวลาหลวงตาท่านพูดนะ ท่านกท็ าหน้าที่ของท่านแล้ว ในเมื่อท่านมี
คุณธรรมในใจ ท่านกเ็ทศนาว่าการของท่าน ท่านบอกว่าท่านท าหน้าที่ของท่านแล้ว ต่อไปกเ็ป็น
หน้าที่ของผู้ฟัง หน้าที่ของผู้ที่รับ ผู้ที่ฟังเขาฟังแล้วน่ะมันประโยชน์กบัเขา เขากเ็กบ็ประโยชน์
ของเขาไป ไอ้คนเทศน์เทศน์จบแล้วกจ็บแล้วนะ พอเทศน์จบแล้ว ชีวติกม็ีหายใจเข้าหายใจ
ออก เดีย๋วกต็ายแล้ว ไอ้ผู้ที่รับฟังแล้วมันจะไปแสวงหาผลประโยชน์ ท าให้เป็นประโยชน์ของ
เขาขึ้นมาหรือไม่ ถ้าเขาท าประโยชน์ขึ้นมาน่ะ กเ็ป็นหน้าที่ของเขา ครบูาอาจารย์ของเราได้ท า
หน้าที่แล้ว เขากต้็องท าหน้าที่ของเขา  
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หน้าที่ของเขาคือเขาได้ยินได้ฟังแล้วเขากต้็องไปวเิคราะห์วจิยั เขากต้็องไปฝึกฝนของ
เขา กาลามสตูรไม่ให้เช่ือแม้แต่อาจารย์ของตน ไม่ให้เช่ือว่ามันเป็นจริง มันจะเป็นได้ยังไง แต่
เขาต้องพิสจูน์ของเขา พิสจูน์ให้มันเป็นจริงขึ้นมาในใจของเขา ถ้าในใจของเขาพิสจูน์ขึ้นมาจริง
แล้ว นั่นความเป็นจริงในใจของเขา เพราะมันเป็นจรงิขึ้นมา เขาจะย้อนกลบัมาค าเทศน์ของครู
บาอาจารย์เลย เออ วนันั้นฟังเทศน์ตรงนั้นแล้วเราปฏบิตัินี่ โอ้โห มันเหมือนกนัเลย มันใช่
เลยน่ะ แสดงว่าอาจารย์องค์นั้นมีกึน๋ ถ้าอาจารย์องค์นั้นเทศนาว่าการไปร้อยแปดพันเก้า ท าห่า
อะไรกไ็ม่ได้ประโยชน์เลย แสดงว่าอาจารย์องค์นั้นไร้สาระ  

นี่เวลามันเป็นกรรมฐานเราเขายกย่องครบูาอาจารย์ เขาเช่ือกนัเพราะเหตุนี้ ไง ปฏบิตัิมา
ส ิหลวงปูมั่นน่ะ หลวงตา ท่านท้าเลยนะ ปฏบิตัิมาส ิปฏบิตัิมา แล้วมาสอนผมด้วย ถ้ามันจริง 
มันแน่ให้มาสอนผมด้วย ถ้ามันสอนไม่ได้ สอนไม่ได้ นี้มันกเ็ริ่มต้นมาที่เราไง เร่ิมต้นที่เรา 
เร่ิมต้นมนักอ็ยู่ที่การกระท าของเรานี่แหละ ถ้าการกระท าเร่ิมต้นน่ะถ้ามันเข้มแขง็ ถ้ามันเป็น
จริงเป็นจังขึ้นมาเห็นไหม การปฏบิตัิเริ่มต้นน่ะเห็นไหม ที่มันยากมันยากตรงนี้  ถ้ายากตรงนี้ก็
ขึ้นมา พยายามท าของเราขึ้นมา  

ถ้าท ามันขึ้นมาเห็นไหม มนักเ็ป็นโรงงานอตุสาหกรรม โรงงานทุกโรงงานมันมีของเสยี
ทั้งนั้น คนเกดิมา ความรู้สกึนึกคิด กเิลสตัณหาความทะยานอยากในใจมนัมีทั้งนั้น แล้วเราจะ
ท ายังไง เราจะก าจดัมันหรือมันจะปล่อยให้มันท่วมหัวใจ ตายนะ พอมันสะสมขึ้นมาน่ะมันกา๊ซ
ไข่เน่า ลงไปน่ะตายหมดน่ะ แล้วมันกอ็ยู่ในใจ ทนีี้กเิลสตัณหาความทะยานอยากกเ็ป็นแบบนั้น 
ท าลายหัวใจเราทั้งนั้น แล้วเราบวชมา บวชมาเราจะมีการกระท า เราท าของเราให้จริง ท าจริง
ขึ้นมามันกจ็ะเป็นสมบตัขิองเรา  

นักรบ เวลานักรบๆ รบกบัใคร บวชมารบกับใคร ศีลสมาธปัิญญาเวลามันมีขึ้นมาเห็น
ไหม สงครามระหว่างสงครามธาตุกบัสงครามขันธ ์ สงครามธาตุสงครามขันธม์ันกเ็ป็นธาตุขันธ ์
แล้วจติล่ะ แล้วกเิลสล่ะ แล้วถ้ามันเป็นความเป็นจริงขึ้นมาล่ะ ถ้าเป็นจริงขึ้นมาเห็นไหม มันถงึ
เป็นปัจจตัตัง สนัทฐิิโกกลางหัวใจไง ถ้ามันเป็นขึ้นมามันจะเป็นสมบตัิของเราเห็นไหม  

มันมีทุกคน ถ้ามันไม่มี ไม่มีอวชิชาไม่มาเกดิอยู่นี่ แต่มีมาแล้วเห็นไหม ให้มันมีส านึกไง 
มันเหน็แก่ส่วนรวม ไม่ใช่เหน็แต่ความคิดของเรา ไอ้ความคิดที่มันคิดขึ้นมาเหยียบมนัลงไป 
มันดีขนาดไหน มันแน่จริงขนาดไหน เราจะตายอยู่แล้ว มันท าจนนิสยัเสยีไปหมดแล้ว แล้วกจ็ะ
ลามไปคนอืน่ แล้วคนอืน่ล่ะ แล้วคนอืน่เขาเป็นอย่างนั้นมั้ย เขาไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไร 
เพราะเขาได้ปิดกอ๊ก เขาได้ท าลายมัน เขาได้ก าจดั เขารีไซเคิลให้มันหาย การกระท าคือการ
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เปลี่ยนแปลงนิสยั การกระท าให้มันเข้มแขง็ขึ้นมา ให้มันถูกต้องดีงามขึ้นมา มันมีธรรมวนิยั
เป็นเคร่ืองตรวจสอบ  

ในทางโลกน่ะแข่งดีๆ แข่งดีอะไรดี ถ้าดีขึ้นมามันกต้็องเทยีบด้วยศลี ๕ ศลี ๘ ศลี 
๒๒๗ นี่พูดถงึศลีนะ ศีลมันบอกว่ามันผดิหรือถูกไง แล้วถ้ามันมิจฉาหรือสมัมา แล้วถ้าเป็น
จริงๆ ขึ้นไปเห็นไหม เวลามันเกดิภาวนามยปัญญา มันเกดิโลกุตตรปัญญา มันเหนือไปทุก
อย่างเลย แล้วเวลามันเกดิมรรคเกดิผลขึ้นมา มนัเกดิในใจขึ้นมา แล้วมันเกดิมาจากไหน มันก็
เกดิมาจากโรงงานในใจนี่แหละ เวลามันพัฒนาขึ้นมา แต่ แต่มันรู้จกัเกบ็ รู้จกัรักษา รู้จกัพัฒนา 
รู้จกัการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ย า้คิดย า้ท าเดิมๆ อยู่อย่างนั้น ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลย ทางโลกก็
ว่าสนัดาน สนัดานเดิม สนัดานยังไงกเ็ป็นอย่างนั้น สนัดานแก้ไม่ได้  

แต่ถ้ามันเป็นความจริงๆ มันต้องแก้ไข แก้ไขขึ้นมาให้มันเป็นจริงขึ้นมา แก้ไขขึ้นมาก็
ล าบากไง ทุกข์ยากไปหมด ล าบากไปหมด ขัดสนไปหมด ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอนัเลย นั่นถ้า
มันล าบากกก็ลวัล าบาก กลวัทุกข์กลวัยาก กลัวทุกข์เห็นไหม กเิลสเป็นเรา ถ้ากเิลสเป็นเราท า
อะไรไม่ได้เลย แต่ถ้าธรรมะเป็นเรา เราเหนือมัน มันจะทุกข์มันจะยากแค่ไหนให้มันทุกข์ส ิ
ทุกข์ให้ตาย พอมันผ่านไปแล้ว จบนะ พ้นไปหมด  

ไอ้นี่ไม่อย่างนั้นกลวัไปหมด แล้วกส็ะสมกนัไป สะสมกพ็ยายามปิดไว้ ให้มันเกดิการ
หมัก เกดิกา๊ซไข่เน่าขึ้นมาไง แล้วกต็ายกนัอยู่นั่นน่ะ มันไม่พัฒนา ถ้าพัฒนาขึ้นมามันต้อง
พัฒนาขึ้นมาเป็นความจริงเราขึ้นมา 

ถ้าความจริงขึ้นมาเห็นไหม นี่ผลของการปฏบิตัิ ถ้าเราปฏบิตัิมันต้องปฏบิตัิอย่างนี้  ให้
เป็นสจัธรรม ให้เป็นความจริงขึ้นมา เราจากปุถุชนแล้วจะเป็นกลัยาณชน แล้วขึ้นสู่โสดาปัตติ
มรรค ให้แค่นี้พอ ไม่ต้องสงูไปกว่านี้หรอก ให้มันเป็นจริงเป็นจงัขึ้นมา ให้เป็นเห็นน า้เหน็เนื้อ 
ถ้าเห็นน า้เห็นเนื้อขึ้นมาเห็นไหม ถ้าพระท าไม่ได้ใครจะท า แล้วเป็นพระ เป็นนักรบ ประกาศ
ตนว่าเป็นพระกรรมฐาน เอวงั  
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