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เทศน์บนศาลา วนัที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ วดัป่าสนัตพิุทธาราม ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตัง้ใจฟังธรรมะ ธรรมะเป็นสจัธรรมที่เราแสวงหาสิง่นี้เป็นทีพ่ึง่อาศยั เป็นทีพ่ึง่อาศยันะ แต่

เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤตปิฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม มนัเป็นสจัธรรมในใจดวงนัน้ 

ใจดวงนัน้กบัธรรมเป็นอนัเดยีวกนั เอโก ธมโฺม ธรรมเป็นหนึ่ง ธรรมเป็นเอก สิง่ทีเ่ป็นสจัจะเป็น

ธรรมอนันัน้มคีุณค่าในหวัใจอนันัน้ 

ตัง้ใจฟังธรรมะ ตัง้ใจ˙ฟังธรรมนะ วันนี้วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา แมแ้ต่ไม่ใช่วนั

ส าคญั พระปฏบิตั ิพระกรรมฐาน เขาก็ภาวนาของเขาอยู่แล้ว เวลาเขาภาวนาของเขาอยู่แล้ว 

เขาคน้ควา้ของเขาเพื่อสจัธรรมในใจของเขา  

นี่พระ พระมาจากฆราวาส พระมาจากคน คนเหน็ภยัในวฏัสงสารมาบวชเป็นพระ เวลา

บวชเป็นพระขึน้มาแลว้ ถ้าเขามสีตมิปัีญญาของเขา เขารกัษาจติใจของเขาได้ เขาเป็นพระจาก

ขา้งนอกและขา้งใน  

ข้างนอกคอืสมมุตสิงฆ์ เวลาบวชออกมาญตัตจิตุตถกรรมจากอุปัชฌาย ์นัน่ล่ะเป็นพระ ถ้า

เป็นพระ สิง่ทีเ่ป็นพระ เป็นพระของเราเป็นสมมุตสิงฆ์ เป็นพระโดยญตัติจตุตถกรรม เป็นพระ

โดยสมมุต ิ ไม่ใช่เป็นพระโดยคุณธรรม ถ้าเป็นพระโดยคุณธรรมเป็นพระจากภายนอกและเป็น

พระจากภายใน    
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วันนี้เป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าตรสัรู้ธรรมตัง้แต่วนัวสิาขบชูามคีวามสุขนะ มคีวามสุข มคีวามสุขวมิุตตสิุขไง  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เกดิมาเหน็ไหม เรื่องโลกๆ ว่าโลกกบัธรรม โลกกบั

ธรรมไง  

เวลาบอกโลกกบัธรรม แบ่งไม่เป็น อะไรเป็นโลก อะไรเป็นธรรม  

สิง่ทีเ่ป็นโลกๆ เป็นโลกเหน็ไหม เราเกิดมาจตินี้เวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ วฏัฏะนี้คอืโลก 

กามภพ รูปภพ อรูปภพ นี่โลก โลกเพราะอะไร เพราะว่าเกิดตามบุญตามกรรม เกดิมาแลว้มี

สตปัิญญามากน้อยแค่ไหน ถ้ามสีตปัิญญาของเรา เรามคีุณค่าของชวีติไง ชวีตินี้มคีุณค่า คุณค่า

เพราะอะไร คุณค่าเพราะคนคนนัน้มสีตมิปัีญญารกัษาชวีติของเขา  

ชวีติทีไ่ม่มคี่า ชวีติทุกชวีติเกดิมาแล้ว เกดิมาตโีพยตพีาย เกดิมาแลว้ตอ้งเสมอภาค เกดิ

มาแลว้จะโทษสงัคม เกิดมาแลว้จะขีค่อเขา จะขีค่อด้วยทฏิฐมิานะ แต่เป็นไปไม่ได้ 

แต่คนทีเ่ขามคี่าของเขา เขามบีุญกุศลของเขา ถ้ามบีุญกุศลของเขา ดูส ิ องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ พระโพธสิตัว ์๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย เวลาเกดิมาแลว้ เกดิมาทุก

คนพรอ้ม พร้อมจะใหเ้ป็นจกัรพรรด ิ เวลาเป็นจรงิเป็นจงัของท่าน ดว้ยอ านาจวาสนาบารมนีะ 

เวลาไปเทีย่วสวนเหน็คนเกดิ คนแก่ คนเจบ็ คนตาย เราตอ้งเป็นเช่นนัน้ใช่ไหม เป็น แต่สิง่ทีไ่ด้รบั

ไดก้ารทะนุถนอมมา มนัเพลดิเพลนิไปในชวีติไง  

แต่เวลาถงึทีสุ่ดแลว้ เราจะบอกว่าสิง่ที่เป็นโลกๆ ไง สิง่ทีเ่ป็นโลกๆ เป็นโลกเพราะอะไร 

เป็นโลกเพราะมนัมคีวามทุกข์ความยากในหวัใจนัน้ เป็นโลกเพราะอะไร เพราะว่ามนัเสยีดาย

ชวีติไง ชวีติจะตอ้งตายไปอกีภพชาตหินึ่ง  
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ถึงเวลาแล้วทิ้งหมดเลย เวลาทิ้งหมดเลย ทิ้งออกไปประพฤตปิฏบิตั ิ เวลาออกไป

คน้ควา้ การค้นควา้นัน้ การกระท าสิง่นัน้ นัน่ก็เป็นโลกๆ สิง่ทีเ่ป็นโลกเพราะอะไร ๖ ปีนัน้ โลก

ทัง้นัน้ โลกเพราะอะไร  

โลกเพราะสิง่ทีเ่ขาประพฤตปิฏบิตักินัอยู่นัน้ การประพฤตปิฏบิตักินัอยู่นัน้ต่างคนต่าง

ยนืยนัว่าเป็นศาสดา เป็นพระอรหนัต์หนัรหีนัขวาง มนัไม่หนัต์จรงิ ถ้ามนัหนัต์จรงิมนัตอ้งสัง่สอน

คนได้ๆ  เวลาสัง่สอน สัง่สอนเหน็ไหม สัง่สอนคนทีวุ่ฒภิาวะอ่อนด้อย ไม่มทีีพ่ ึง่ทีอ่าศยั ใครก่อม็อบ

ได ้ใครเป็นผูช้ีน้ าได ้จะนับถอืเขาเป็นอาจารย ์ 

เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทีต่รสัรูแ้ลว้นะ “อย่าเชื่อ กาลามสูตร ไม่ให้

เชื่อใครทัง้สิน้ ใหเ้ชื่อหวัใจของเรา ใหเ้ชื่อความสุข ความทุกขข์องเราในใจนี้”  

แต่ความจริงแล้วเราก็เชื่อเราก็ไม่ได้เหมือนกัน  ถ้าเชื่อเพราะอะไรเป็นสุขเป็นทุกข์ล่ะ 

เขาเอาเงนิมาให้ก็เป็นสุข เขายกยอปอปั้นก็เป็นสุข เขาเป่าลูกโป่งก็เป็นสุข สุขอย่างนี้หรอื 

ท าไมวุฒภิาวะอ่อนด้อยขนาดนัน้ มนัสุขจรงิหรอื มนัเป็นความจรงิหรอื มนัไม่เป็นความจรงิทัง้สิน้   

โลกธรรม ๘  มลีาภ เสื่อมลาภ มยีศ เสื่อมยศ สิง่ทีม่อียู่โลกธรรม ๘  ธรรมะเก่าแก่มนัมอียู่

ดัง้เดมิทัง้สิ้น กาลามสูตรไม่ให้เชื่อใครทัง้สิ้น ให้เชื่อแต่หวัใจที่ความเป็นจรงิในหวัใจเรา ถ้ามนั

จะเชื่อหวัใจในความเป็นจรงิเหน็ไหม   

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ประพฤตปิฏบิตัมิา สิง่ต่างๆ เวลาเป็นโลกๆ ไง เราจะเน้นย ้า

ใหเ้หน็โลกกบัธรรมๆ เวลาเป็นโลก โลกก็วฏัฏะนี่ โลกก็การเกิดการตายนี่ไง โลกก็ด ารงชวีิตนี้

ไง สิง่นี้เป็นโลกทัง้สิ้น เวลาเป็นโลกทัง้สิ้น เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ ๖ ปี เป็นโลก

ทัง้สิน้  

เวลาบุพเพนิวาสานสุติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณนัน่น่ะวิชชา ๓ ถ้าเป็นวิชชา 

๓ ขึ้นมานัน่ล่ะเป็นธรรม ธรรมเกิดตรงนัน้ ธรรมเกิดตรงอาสวกัขยญาณท าลายอวิชชา
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ในใจขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชาออกมา เป็น

ไก่ตวัแรกท่ีเหน็เปลือกไข่  

แต่ของเราทัง้เปลอืกทัง้เน้ือทัง้อะไรไม่เหน็ แลว้ยงัเป็นไข่ทีไ่ม่มเีชือ้ด้วย ฟักเป็นตวัไม่ได้ 

ไม่มวีาสนา มแีต่ความเพอ้เจอ้ ไม่มสีิง่ใดเป็นชิน้เป็นอนั นี่ไง เราถงึไม่มคี่าไง  

แต่คนถ้าเขามคี่าของเขา เขาเก็บเล็กผสมน้อย เราไปดูคนที่ยิง่ใหญ่ ดูคนที่มอี านาจ

วาสนาบารมคีดิว่าตวัเองยิง่ใหญ่ทัง้สิน้ 

แต่เวลาครูบาอาจารย์ของเรา หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ครูบาอาจารย์ของเรานะ เก็บเล็ก

ผสมน้อย อ่อนน้อมถ่อมตน รกัษาหวัใจของตน จะท าสิง่ตา่งๆ ขึน้มาใหม้นัเป็นความจรงิขึน้มาให้

ได ้ถ้าเป็นความจรงิขึน้มาใหไ้ด ้อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อหงัการ ไม่บา้บอคอแตก  

บา้บอคอแตกกเ็รื่องของโลกๆ ทัง้นัน้ เกดิมากบัโลก แลว้กอ็ยู่กบัโลก แล้วก็พูดธรรมะแบบ

โลกๆ แล้วก็แย่งชิงหยบิฉวยเอามาว่าจะเป็นของตน ไม่ม ีไม่มหีรอก มนัเรื่องโลกทัง้หมดไง  

เพราะเขาไม่รู้จกัโลกกบัธรรม ไม่รู้จกั ไม่รู้จกัธรรมเลย เป็นโลกๆ ทัง้สิน้ แต่ท่องจ า 

ท่องจ าธรรมะมาแลว้อวดรู้อวดเก่ง แต่ไม่ใช่ พอไม่ใช่ๆ ไม่ใช่ ยนืยนัโดยสจัธรรม ไม่ใช่ ยืนยัน

โดยค าพูดของเขา เพราะค าพูดของเขา เพราะเขามืดบอด เขาหลงใหลไปแล้ว เขาถงึพูดของ

เขาอย่างนัน้ แลว้เขากย็นืยนัของเขาอย่างนัน้ มนัถงึไม่เป็นความจรงิ เพราะไม่มโีลกกบัธรรม  

แต่วนัน้ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาตรสัรูธ้รรมขึ้นมาแล้ววมิุตติสุขๆ ตัง้แต่วนัวิ

สาขบูชา วมิุตตสิุขนะ ค าว่า “วมิุตตสิุข”  มนัตอ้งยอ้นกลบัไป ยอ้นกลบัไปทีเ่วลาองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้จะทิ้งจากราชวงัมา นางพมิพานอนอยู่นัน่ สามเณรราหุลเกิดแลว้ จติใจมนั

เหมอืนโดนควกัออกไปจากหวัอก มนัทุกขไ์หม แลว้มนัทุกข ์มนัทุกข ์  
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มนุษย์เกิดมามคีวามรกั มนุษย์เกิดมา เพศหญิง เพศชาย มคีวามรกัฝัง่ตรงข้าม แล้วมี

ความรกัมคีวามผูกพนั เวลาเสยีสละไปทุกขไ์หม ทุกขท์ัง้นัน้ สิง่ทีค่วามทุกข์ๆ  ขึน้มา เวลาสิง่ที่

เสยีสละออกไป นี่ไง เรื่องโลกๆ  

แต่เวลาออกไปแลว้ไปประพฤตปิฏบิตัิไปกบัเจ้าลทัธติ่างๆ นัน่กเ็ขา้ไปซ ้าเตมิเขา้ไปอกี 

ซ ้าเตมิหวัใจทีม่นัทุกขย์ากมา เพื่อตอ้งการบรรเทาทุกข ์ มนักลบัไปทุกขไ์ปยากไปกดดนัในหวัใจ

นัน้อกี  

เวลาไปท าสมาธไิดก้เ็ป็นสมาธ ิ เพราะไม่เกดิปัญญาขึน้มาได ้ พอเกดิสมาธไิด ้ ดูส ิ อาฬา

รดาบส อุทกดาบส “เจา้ชายสทิธตัถะไดส้มาบตั ิ ๖ สมาบตั ิ ๘ เหมอืนเรา” ค าว่า “ไดส้มาบตั ิ ๖ 

สมาบตั ิ๘ เหมอืนเรา” นี่ไดส้มาธ ิไดส้มาธนิะ  

แต่สมาธิก็คือสมาธิไง สมาธิโดยฌานสมาบัติมันส่งออกมนัเกดิอภญิญาเกดิรบัรู ้ แลว้

รบัรู ้ ครูบาอาจารยใ์นสมยัพุทธกาลที่เขาท ากนัได้ เจ้าชายสทิธตัถะก็ท าได้ แต่มนัไม่ใช่มรรค 

โลกๆ ค าว่า “โลกๆ” โลกทัง้นัน้ มนัไม่มธีรรมหรอก  

แต่โดยจะเป็นธรรม เป็นธรรม ธรรมมนัเกิดมาจากไหน เกดิมาจากองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้สรา้งสมบุญญาธกิารมามหาศาล ค าว่า “สรา้งสมบุญญาธกิารมามหาศาล” ท าให้

จติใจมนัมเีชาวน์มปัีญญา มอี านาจวาสนามบีารม ีไม่ตกเป็นเหยื่อของใครทัง้สิน้ ไม่ตกเป็นเหยื่อ

ของใครทีจ่ะชกัจูงไปใหเ้ป็นสทัธวิหิารกิของเขา  

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าไม่เชื่อใครทัง้สิ้น เขายกย่องสรรเสรญิขนาดไหน เขา

เชดิชูขนาดไหน ไม่สน ถงึเวลามาคน้ควา้ๆ มาคน้ควา้ดว้ยอ านาจวาสนาบารมนีะ ท าทุกรกริยิา

มา ๖ ปี เพราะอะไร  

เพราะโลกเขาเชื่อกนัอย่างนัน้ โลกเขาเชื่อคนทีมุ่มานะทีม่กีารกระท าทีสู่งส่ง การกระท า

สูงส่งในการคน้ควา้หาสจัจะความจรงิ แล้วก็คดิว่าธรรมะมันอยู่กบัเราๆ เราก็คอืร่างกายกบั

หวัใจ จะว่าเรื่องร่างกายกบัหวัใจ เราบงัคบัตนใหอ้ยู่ในกรอบทีค่วามดงีาม นี่โลกๆ ทัง้นัน้   
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ถงึเวลาคน้ควา้ถงึทีสุ่ดแล้ว เพราะดว้ยเชาวน์ด้วยปัญญาเอง กลัน้ลมหายใจสลบถงึ ๓ หน อด

อาหารมาจนขนร่วงหมด สุดทา้ยแลว้มาล าดบัของท่านเอง  

“มนัคงไม่ใช่ทางแล้วล่ะ ถ้ามนัจะใช่ทาง เราคดิถึงตัง้แต่เป็นราชกุมาร พระเจา้สุทโธทนะ

พาไปแรกนาขวญั”  

นี่ไง เพราะคนมนัจนตรอก คนมนัไปไหน ดูส ิ เขาสอนมา เขารบัรอง เขารบัประกนัทัง้นัน้ 

มนักไ็ม่ใช่ทางทัง้สิน้ แลว้เวลามาทบทวนแล้วๆ มาทบทวนถึงตอนที่เป็นราชกุมาร ความสุขที่

มนัฝังใจ ความสุขทีม่นัฝังใจที่ก าหนดอานาปานสติ แลว้เวลาเที่ยง เวลาตะวนัคล้อยไปแล้ว อยู่

ที่ใต้ต้นไทร เงาก็ไม่ไป ด้วยอ านาจวาสนาบารมไีง แลว้ท่านระลึกถงึก าหนดลมหายใจทีท่ าให้

เป็นสมัมาสมาธ ิสมัมาสมาธทิีท่่านมคีวามสุขของท่าน มคีวามสุขส ิมนัมคีวามสุขแลว้มนัฝังใจอยู่  

แล้วที่ไปศึกษากบัคนอื่นก็ไปศึกษากบัคนอื่น เพราะต้องศกึษาคน้ควา้ในวชิาการทางโลก

ใหห้มดว่ามนัจรงิหรอืไม่จรงิ แลว้มนัไม่มอีะไรจรงิเลย แลว้ถ้ามนัจะมจีรงิ มนักเ็ริม่ตน้จากระลกึ

ถงึตอนทีเ่ป็นราชกุมารนัน้ ถ้าราชกุมารนัน้ทบทวนแลว้กจ็ะมาฟ้ืนฟูร่างกาย  

นี่เรื่องอ านาจวาสนานะ นี่สิง่ที่ว่าสร้างสมบุญญาธกิารมาดว้ยกนั เวลาคดิว่าจะฉัน จะ

กลบัมาฟ้ืนฟูร่างกาย นางสุชาดาก็คดิว่าจะแกบ้นของเขา ฉันอาหารของนางสุชาดาเสรจ็แลว้  

“คนืน้ีถ้าเรานัง่ถ้าไม่ส าเรจ็แลว้เราจะไม่ลุกจากทีน่ัง่เลย”  

เวลาก าหนดไป เพราะค้นควา้มาหมดแลว้เรื่องโลกๆ ทัง้สิน้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้กย็งัเป็นโลกอยู่  

แต่เวลาค้นคว้าขึน้มาเป็นความจรงิขึน้มานะ ตัง้แต่ปฐมยาม บุพเพนิวาสานุสตญิาณนี่กโ็ลก 

เพราะออกไปบุพเพนิวาสานุสตญิาณ ออกไปรบัรู้จติของตนเองที่มนัมาจากพระเวสสนัดรไป 

แล้วจติของคนอื่นกรู็ไ้ปหมด เวลารูเ้หน็ไหม นี่จุตูปปาตญาณกรู็ไ้ปหมด มนักไ็ม่ใช่ อดตี อนาคต 



หวัใจซุกขยะ ๗ 

©2021 www.sa-ngob.com 

ยอ้นกลบัมาเป็นปัจจุบนั พอย้อนกลบัมาปัจจุบนัมาระหว่างจิตของตน อาสวกัขยญาณ

ท าลายอวิชชาในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า น่ีธรรมเกิด  

โลกกบัธรรมๆ ก่อนหน้านัน้มแีต่เรื่องโลกๆ ทัง้นัน้ ไม่มธีรรม ธรรมยงัไม่เกิด  

เวลามาเกดิ มาเกดิจากในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ “เราเป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชาออกมา” เวลาเจาะฟองอวชิชา

ออกมาเสวยวมิุตตสิุขๆ  เวลามนัทุกขย์ากมาขนาดไหน มนัรูว่้าโลกเป็นอย่างไร ความทุกข์ความ

บบีคัน้ของกเิลสมนัเป็นอย่างไร เวลามาเป็นความจรงิ ความจรงิมนัเป็นอย่างใด  

พอความจรงิเป็นอย่างไร  ทอดธุระ “จะสอนใครได้หนอ จะสอนใครไดห้นอ” แต่สดุทา้ยก็

เลง็ญาณ อุทกดาบส อาฬารดาบสกเ็พิง่ตายไป แลว้มาเอาปัญจวคัคยี์ๆ   

แลว้เวลาไปหาปัญจวคัคยี ์ โลก โลกกต็อ้งบอกว่าตอ้งเขม้แขง็ ต้องอหังการ ต้องความ

ยิ่งใหญ่ แล้วองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าไปฉันอาหารของนางสุชาดา จากคนทีป่ระพฤติ

ปฏบิตั ิคนทีพ่รหมจรรย ์กลบัเป็นคนทีม่กัมาก จากคนทีมุ่มมองของโลกไง  

ถ้ามุมมองของโลกนะ แลว้ดูส ิ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เสดจ็มา นัดกนัเลยนะ 

ไม่มานะ คนโลภมากมาแลว้ ทรมานตนมาตลอดยงับรรลุไม่ได้ แล้วตอนนี้ไม่มใีครอุปัฏฐาก

อุปถมัภ์ แต่ก่อนปัญจวคัคยีท์ัง้ ๕ เป็นผูอุ้ปถมัภ์อยู่ แต่ตอนน้ีเราทิ้งมา กลบัไปมกัมาก อยากอยู่

กบัโลกเขา ตอนน้ีไม่มใีครอุปัฏฐากกจ็ะมาหาเราแล้ว นัดกนัว่าไม่รบันะ ไม่ตอ้นรบั คนทีไ่ม่เอา

ไหน ไม่ตอ้งไปยุ่งดว้ย แต่เวลามาดว้ยสญัชาตญาณ ดว้ยความอุปัฏฐากมา ๖ ปี กเ็อาอาสนะปูให้

นัง่ ถ้าพอใจกน็ัง่ เชญิ  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ปรารถนา  คนกเิลสตณัหาความทะยานอยากเรื่อง

โลกๆ ทัง้สิน้ เวลาเอาจรงิเอาจงัขึน้มา เวลาสนทนากนั ก่อนทีจ่ติใจมนัจะเปิด มนัจะยอมรบัฟัง

สจัจะความจรงิ สนทนากนั  
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“เมื่อก่อนเราไม่เคยสอน เราไม่เคยบอกเลยใช่ไหม ตอนอยู่ดว้ยกนั ตอนน้ีเราจะสอน” 

ไม่ฟัง ไม่สน ไม่ฟัง ไม่สน  

ถึงสุดท้ายแล้ว “เธอจงเงี่ยหูลงฟัง เคยได้ยนิอย่างนี้ไหม เคยได้ยนิอย่างนี้ไหม”  

ดูส ิ เวลาหลวงปู่ มัน่ เวลาหลวงตาท่านท าของท่าน ท่านถงึทีสุ่ดของท่าน เวลาท่านพูด 

“เคยไดย้นิอย่างนี้ไหมๆ เราเคยพูดอย่างนี้บา้งหรอืเปล่า” ถ้าเป็นธรรมๆ เป็นธรรมมนัเป็นสจัจะ

ความจรงิ ถ้าธรรมมนัเกิด แต่ถ้าธรรมไม่เกิดมนัยงัไม่มหีรอก  

เวลามนัเกิด “เธอเคยได้ยนิอย่างนี้ไหม อยู่ด้วยกนั ๖ ปี ไม่สอนกค็อืไม่สอนเลย เพราะไม่

รูจ้ะเอาอะไรไปสอน แต่ตอนน้ีเราจะสอน จงเงี่ยหูลงฟัง”  

วนันี้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรู้มา ๔๙ วนั ตัง้แต่เสวยวมิุตตสิุขมา พอมาถงึแลว้

แสดงธมัมจกัฯ วนันี้วนัอาสาฬหบูชา วนัประกาศสจัธรรม ประกาศเห็นไหม ประกาศสจัธรรมว่า

สิง่ทีธ่รรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ทีโ่ลกเขามกีนัอยู่นี่ทางสองส่วนทีไ่ม่ควรเสพ 

มชัฌมิาปฏปิทามนักเ็ลยเป็นสิง่มคีุณค่าในพระพุทธศาสนา  

พระพุทธศาสนา เวลากิเลสเราเอามาใช้ไง ถ้าพอใจกูก็มชัฌมิาปฏปิทา ถ้าไม่พอใจกูก็

ไม่ใช่ ถ้าพอใจกูใช่หมดเลย กเิลสมนักส็วมเขาสวมรอยอกีชัน้หนึ่ง พอสวมรอยขึน้มามนักเ็ป็น

เรื่องโลกต่อไป แลว้เรื่องโลกต่อไปเพราะมนัเป็นโลกจากใจดวงนัน้ไง  

แต่เวลาเป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ธรรมะเป็นสจัธรรมเป็นความจรงิ 

เวลาเป็นสจัธรรมเป็นความจรงิ เวลาแสดงธมัมจกัฯ แสดงธมัมจกัฯ เหน็ไหม ผูท้ีม่อี านาจวาสนา

บารม ี มอี านาจวาสนาบารม ี พระปัญจวคัคยี ์ ๕ คน แต่เวลามดีวงตาเหน็ธรรมองคเ์ดยีว 

พระอญัญาโกณฑญัญะ อีก ๔ ไม่เหน็ ไม่เหมอืนกนั  

นี่ไง ถ้ามันเป็นความจริงๆ อย่างนี้ มันไม่ใช่สูตรส าเร็จ มนัไม่ใช่ว่าทุกคนจะเหมอืนกนั 

ทุกคนจะเขา้ใจได ้ไม่ใช่ มนัอยู่ทีว่าสนาของคน อยู่ที่สตปัิญญาของคน อยู่ที่การกระท าของคน 
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ถ้ามนัเป็นจรงิๆ พระอญัญาโกณฑญัญะมดีวงตาเหน็ธรรม ค าว่า “มีดวงตาเห็นธรรม” เทศนาว่า

การจนปัญจวัคคยี์ทัง้หมดเป็นพระโสดาบนัทัง้หมด แสดงอนัตตลักขณสูตรเป็นพระอรหันต์

ทัง้หมด แลว้ไปได้ยสะ เป็นพระอรหนัต์ทัง้กบับรวิาร  

พระอรหนัต์เริม่ตน้ ๖๐ องค ์รวมทัง้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็น ๖๑ องค ์“เธอจง

ไปอย่าซ้อนทางกนั โลกน้ีเขาเร่ารอ้นนัก โลกน้ีเขาเร่ารอ้นนัก” เธอพน้จากบ่วงทีเ่ป็นโลกและเป็น

ทพิย ์พน้จากบ่วงทีเ่ป็นโลกชื่อเสยีงกติตศิพัท์ กติตคิุณ  

บ่วงที่เป็นทพิย์ เวลาเวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มนัจะไปเกดิเป็นพรหม เป็นความยิง่ใหญ่ 

บ่วงทีเ่ป็นทพิย ์ไรส้าระ นี่พูดถงึว่าถ้ามนัเป็นธรรมไง  

สิง่ทีเ่ป็นโลกหรอืเป็นธรรม ถ้าเป็นธรรมขึน้มานะ สจัธรรมนะ เวลาแสดงธรรมๆ วันนี้ว ัน

ส าคัญทางพระพุทธศาสนา วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา เราเป็นชาวพุทธ เรามสีตปัิญญา 

สตปัิญญาขึน้มา เราจะหาอตัตสมบตัใินใจของตน สมบตัทิางโลกเราก็มอียู่แล้ว ใครแสวงหาได้

มากน้อยแค่ไหน มนัก็เป็นสมบตัิของเรา  

สมบตัขิองเราเหน็ไหม สมบตัเิรื่องโลกๆ เราไม่พลดัพรากจากเขา เขากพ็ลดัพรากจากเรา 

ยศถาบรรดาศกัดิ ์เดีย๋วเขากเ็กษยีณ เดีย๋วเขากเ็ปลี่ยนแปลงของเขาไปตลอด  

แต่อตัตสมบตัิในใจของตน เวลาสุข เวลาทุกข์ มนัสุขมนัทุกขใ์นหวัใจของตน เวลามนัสุข

มนัทุกขใ์นใจของตน ทุกคนกแ็สวงหา เวลาแสวงหากแ็สวงหาครูบาอาจารยไ์ง ถ้าครูบาอาจารยส์ ัง่

สอน อบรมสัง่สอนไป มนัอยู่ที่ว่าครูอาจารย์เป็นธรรมหรือเป็นโลก 

ถ้าครบูาอาจารยเ์ป็นธรรมนะ ส่ิงท่ีเป็นธรรมๆ เหน็ไหม หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่

ท่านค้นคว้าของท่าน ท่านประพฤติปฏิบติัของท่าน ท่านเปรียบเทียบ  

นี่ไง เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า  ปรยิตั ิปฏบิตั ิปฏเิวธ เวลาปรยิตัิ

ใหม้กีารศกึษาๆ ศกึษา ศกึษามาท าไม ศึกษาเพื่อมาประพฤติปฏิบตัิ เวลาศึกษาเป็นปรยิตัิ 
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ปรยิตัแิลว้มเีวลาปฏบิตัขิึน้มา ปฏบิตัขิึน้มาเพื่อเป็นปฏเิวธ ถ้าเป็นความจรงิ ถ้าจติใจทีเ่ป็นธรรม

มนัเปิดกวา้ง มนัยอมรบัความจรงิ  

เวลาหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤตปิฏบิตัขิองท่าน เวลาเอาความจรงิท่านก็คน้คว้า

ในใจของท่าน ค้นควา้ในใจของท่าน สิง่นี้มนัเป็นจรติเป็นนิสยัของแต่ละบุคคล แต่เวลาแต่ละ

บุคคลแล้วมนัก็ต้องเปรียบเทยีบขึ้นมาจากธรรมและวนิัยขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้  

หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านมเีจา้คุณอุบาลฯี เวลาท่านมสีมเดจ็มหาวรีวงศ์ (พมิพ)์ เวลาลูก

ศษิยข์องหลวงปู่ มัน่  มหาเขยีน ๙ ประโยค มหาป่ิน ๕ ประโยค  ๗ ประโยค ทัง้นัน้ นี่ไง ปรยิตั ิ

ปรยิตั ิปฏบิตั ิเวลาปฏบิตัิๆ  หลวงปู่ มัน่ท่านปฏบิตัขิองท่าน ท่านเอาจรงิเอาจงัของท่าน เวลาท่าน

ปฏบิตัขิองท่าน ถ้าใจเป็นธรรมมนัเปิดกวา้งไง ปรยิตั ิปฏบิตั ิปฏเิวธ  

ถ้าปรยิตัคิอืธรรมและวนิัยขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ปฏบิตักิค็อืเรานี่แหละ แต่

เวลาเราจะประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา เราบอก เราก็ไม่มคีวามรู้ ปฏบิตัิไปแล้วมนัจะผดิพลาด มนัจะ

ไม่ใหถู้กช่องทาง อนันัน้กเ็ป็นความวติกกงัวลของกเิลส  

นี่ไง ถ้าจติใจมนัเป็นธรรม จติใจมนัเป็นธรรมนะ จติใจเป็นธรรม กาลามสูตร ไม่ใหเ้ชื่อใคร

ทัง้สิน้ เชื่อการประพฤตปิฏบิตัิ เวลาเชื่อครูบาอาจารยข์องเรา ถ้าครูบาอาจารยเ์ราปฏบิตัมิา ศลี 

สมาธ ิปัญญา มนัเป็นความจรงิของท่าน แลว้ท่านเป็นคนชีน้ าเรา เราท าไปได ้ถ้าจติใจเป็นธรรม  

ถ้าจติใจทีเ่ป็นกเิลสล่ะ มนัปิดกัน้ตวัหวัใจของมนั เวลามนัปิดกัน้หวัใจของมนันะ เวลาจะ

ประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา เวลาไก่ ไก่นะ เวลามันเอาหัวไปซุกในใบไม้ มนัซุกของมันนะ แล้วมนัคิด

ว่านายพรานจะไม่เหน็เรา นักล่าจะไม่เหน็เรานะ ไก่มนัเอาหวัไปซุกอยู่ในใบไม ้  

นี่หวัใจซุกขยะ ใจทีม่นัเป็นโลก หวัใจมนัซุก หวัใจมนัเป็นกเิลส มนัเอาหวัใจมนัไปซุกขยะ 

เวลามนัซุกขยะแล้วมนับอกว่าไม่มใีครรูเ้หมอืนมนั มนัยิง่ใหญ่ มนัรูไ้ปหมด ปรยิตั ิปรยิตัคินอื่น

เขาแปลผดิหมด แล้วปฏิบตัิ ปฏบิตัิมนัยิง่หลงใหลไปใหญ่เลย ถ้าปฏบิตัติอ้งปฏบิตัติอ้งเป็น

เหมอืนเรา  
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ถ้าเหมอืนเรา เราปฏบิตัขิองเราเห็นไหม เวลามนัเอาหวัไปซุกขยะ หวัใจมนัไปซุกขยะ

แลว้มนักถ็ือตวัถอืตนว่ามนัยิง่ใหญ่ มนัรู้จรงิตามความจรงิของมนั ถ้าหวัใจมนัเป็นกิเลส หวัใจ

เป็นกิเลสมนัเป็นธรรมขึ้นมาไม่ได้ เพราะมนัเป็นกเิลสในตวัของมนัอยู่แล้ว ถ้าเป็นกิเลสในตวั

ของมนัอยู่แล้ว เวลาปฏบิตัิไปมนัจะเป็นธรรมขึน้มาไดอ้ย่างไร  

ถ้าจติใจที่เป็นธรรมสิ จติใจที่เป็นธรรมหมายความว่ามจีรตินิสยัที่ได้สร้างสมบุญญาธิ

การมา ถ้าท าสิง่ใดแล้วมันเป็นสมัมาทิฏฐิ มีความเห็นถูกต้องดีงาม สมัมาทิฏฐิมันมีความ

เห็นชอบ แล้วมนัมกีารตรวจสอบค้นคว้า มนัเปิดกว้างยอมรบัเหตุและผล  

ปรยิตัเิป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาปฏบิตัขิึน้มาถ้ามนัจะเป็น

ความจรงิ มนัเป็นความจรงิในใจของเรา ถ้าเป็นความจรงิในใจของเรานะ มนัเป็นจรงิขึ้นมานะ  

ถ้ามนัไม่เป็นจรงิขึน้มาทุกคนกข็วนขวายๆ เวลาขวนขวายขึ้นมา ในพระกรรมฐาน เวลา

พระกรรมฐานเวลาเขาจะปฏบิตัิของเขา เวลาปฏิบตัิแล้วมีเหตุใดขดัข้องขึ้นมาจะเทียบไปใน

พระไตรปิฎก จะคน้ควา้ในพระไตรปิฎก นัน้กรณีหนึ่ง  

แต่เวลาถ้ามนัเอาสะดวกขึน้มา เรามคีรูบาอาจารย ์ครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบตัิของ

ท่านมา ท่านจะบอกเคล็ดบอกวธิกีารในการกระท าใหเ้ท่าทนักเิลสกบัเราได้ ถ้าเท่าทนักบัเราได้ 

เรามกีารกระท าแบบนัน้  นี่ไง ถ้าใจมนัเป็นธรรม ใจมนัเป็นธรรม 

ถ้าใจมนัเป็นโลกล่ะ ใจเป็นโลกแล้วมนัตีโพยตีพาย แล้วไม่ยอมรบัใดๆ ทัง้สิน้ ไม่ยอมรบั

สิง่ใดว่าเป็นความจรงิเลย แลว้ไม่ยอมรบัความจรงิ แลว้เอาหวัใจไปซุกขยะ ไปซุกในกิเลสของ

ตน ว่าความเหน็ของตนเป็นความถูกตอ้งดงีาม  

ถ้าความเหน็ของตนถูกตอ้งดงีาม แล้วของคนอื่นผดิเพี้ยนไปหมด มนัเป็นความจรงิไป

ไม่ได้ ความจรงิเป็นไปไม่ได้เพราะอะไร ความจรงิมนัเป็นไปไม่ได้เพราะเขาเปิดกวา้ง แต่ของ

เขา เขาปิดกัน้ของเขา แล้วเขาปิดกัน้ของเขา เขาบอกของเขาเป็นธรรมนะ แลว้เขาบอก เขา
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ว่าเขาเป็นธรรม  คนอื่นเป็นโลก เป็นธรรมเพราะอะไร เพราะเอาหวัไปซุกอยู่ในขยะไง เอาหวัไป

ซุกใบไม ้แลว้ว่าคนมองไม่เหน็ 

ครูบาอาจารย์ของเราจติใจทีเ่ป็นธรรมเหน็แล้วสงัเวช มนัไม่ใช่เกิดเฉพาะโลกนี้หรอก จตินี้

เวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ สิ่งที่เรามองไม่เห็นอีกมากมายมหาศาล แล้วสิ่งที่มองไม่เห็นอกี

มากมายมหาศาลก็ว่าสิง่นัน้ไม่ใช่ สิง่นัน้ไม่ม ีเพราะอะไร  

เพราะเขาเอาหวัไปซุกไว้ในขยะ มนัจะไปเห็นได้อย่างไร มนัจะไปมอีะไร มนักม็แีต่ทฏิฐิ

มานะในใจของตน แลว้มนัมแีต่กิเลส มแีต่ทฏิฐิมานะในใจของตน แล้วไม่ยอมรบัความจริง ไม่

ยอมรบัความจรงิเพราะอะไร เพราะตวัเองเอาหวัไปซุกไว้ ไปซุกไวแ้ลว้เกิดทฏิฐมิานะว่าอนันัน้

เป็นความจรงิ มนัเขา้กบัสจัจะความจรงิเป็นไปไม่ได้  

แต่ถ้ามนัเป็นธรรมนะ ปรยิตัเิรากศ็กึษาของเรามา เวลาศกึษามา เวลาศกึษาเขาทรงจ า

ธรรมวนิัยไว ้ ทรงจ าธรรมวนิัยไวเ้ป็นโลก แลว้ถ้าเป็นโลกแลว้เวลาไปประพฤตปิฏบิตัเิขาใหว้าง

ไว ้ 

เวลาหลวงปู่ มัน่เหน็ไหม ท่านคน้ควา้ ท่านประพฤตปิฏบิตัขิองท่านมาก่อน นัน่ท่านต่อสู้

ของท่าน ท่านเคยเห็นกิเลสของท่าน เวลาการทีเ่ห็นกเิลสของท่านขึน้มา เวลาท่าน “จิตน้ีแก้

ยาก จิตน้ีแก้ยาก” เวลาท่านจะแก้ไขของท่าน ทุกคนมทีฏิฐิมานะในหวัใจของตน ทุกคนมี

กเิลสตณัหาความทะยานอยาก ถ้าทุกคนมกีิเลสตณัหาความทะยานอยากขึ้นมา สิง่ใดก็แล้วแต่ 

นี่สมุทยักเิลสมนัเจอืปนมาตลอด  

ค าว่า “เจอืปนมาตลอด” แมแ้ต่การศกึษา ศกึษาปรยิตัขิององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

กศ็กึษาด้วยมุมมองทฏิฐมิานะของตนเหมอืนกนั เพราะอะไร  

เพราะมคีนศกึษามาแลว้เขาชอบตามจรติของเขา เวลาตามจรติของเขา เขาชอบแนวทาง

ไหน เวลาปฏบิตัขิึน้มามนัจะเป็นความจรงิหรอืไม่ ถ้ามนับวกกบักิเลสตณัหาความทะยาน
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อยากของตน เวลาปฏบิตัไิปมนัเตะ มนัถบี หลวงปู่ มัน่ว่าอย่างนัน้ เวลาหลวงตาท่านไปหาหลวง

ปู่ มัน่ไง  

“มหา มหาเรยีนมาจนถึงเป็นมหามาใช่ไหม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

เทดิใส่ศรีษะไว”้  

ยกย่องบูชา เราไม่ได้ไปติเตียน ไม่ได้ไปกินแหนงแคลงใจ แต่กเิลสของเราต่างหาก แต่

พอกิเลสของเราๆ มุมมองทศันคตขิองเรามนัใชไ้ม่ได ้ แลว้เวลาไปบงัเงา กเิลสบงัเงามนักเ็อา

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้ามาเป็นสมบตัิของตน แล้วถ้ามนัเอาหวัไปซุกกเิลส

อกีชัน้หนึ่ง กเิลสบงัเงาไปหมดเลย  

นี่หน้าฉาก หน้าฉาก โอโ้ฮ! มคีุณธรรม หลงัฉากนัน้มนัปลิ้นปลอ้น มนัมหีน้าฉาก หลงัฉาก 

เพราะมนัไม่ไดร้ื้อคน้ไง ไม่ไดค้วามจรงิ กเ็ป็นเรื่องโลกไง เรื่องโลกกว็ทิยาศาสตร ์ วทิยาศาสตร์

เป็นทฤษฎ ีแลว้ทฤษฎอีะไรก็ได ้อธบิายอะไรก็ได ้แต่ไม่เคยไดท้ดสอบใหม้นัเป็นจรงิขึ้นมาไดส้กั

หนหนึ่ง แล้วไม่มอียู่จรงิ ไม่มอียู่จรงิเพราะมนัปฏบิตัไิม่ไดจ้รงิไง  

แต่ถ้าปฏิบตัิได้จรงิ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้เทดิใส่ศรีษะไว ้ ทีศ่กึษา

มาเกบ็ไวใ้นสมองแลว้ล็อกกุญแจมนัไว้ อย่าใหม้นัออกมา ถ้ามนัออกมาแลว้มนัจะเตะ มนัจะถีบ 

มนัจะสร้างภาพเพราะอะไร เพราะสมุทยั เพราะตณัหาความทะยานอยากนี่ร้ายกาจมาก กิเลส

ของเราต่างหากรา้ยกาจนัก กิเลสของเราต่างหาก  

แลว้ถ้ากเิลสของเราต่างหาก แต่ดว้ยอ านาจวาสนา ถ้าคนที่ใจเป็นธรรม ใจเป็นธรรมมนั

เป็นสุภาพบุรุษ มนัยอมรบัเหตุและผล เพราะเรามาหาเหตุผล เราไม่ได้มาเอากิเลสซุกใต้

พรม แลว้เรากป็ลื้มใจดใีจ มนัเป็นไปไม่ได ้มนัเป็นไปไม่ไดน้ะ  

การเลี้ยงไขไ้ว ้ คนเจบ็ไขไ้ดป่้วยแลว้ไปหาหมอ หมอเลี้ยงไขน้ัน้ไว้ แล้วถงึเวลาถ้ามนัปะทุ

ขึน้มา คนไขค้นนัน้ยิง่ทุกข์ยิง่ยากมากขึ้นไปใหญ่ แต่ถ้าเป็นหมอที่เขาเป็นสุภาพบุรุษเขา

ตัง้แต่ป้องกนัเลย ในปัจจุบนัน้ีป้องกนัดกีว่าการรกัษา ถ้ามนัไม่เลี้ยงไข้ของมนัไว ้ 
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ถ้ามคีรูบาอาจารย ์ นี่ไง ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าใส่สมองลิ้นชกัไว้ 

แล้วปฏิบตัิไป ปฏิบตัิของเราไป ถ้ามนัเป็นความจรงิหลวงปู่ มัน่ยนืยนั แลว้หลวงตาท่านก็

ประพฤตปิฏบิตัอิย่างนี้  แลว้ท่านกย็นืยนัว่าถูกตอ้งๆ   

หลวงตาพระมหาบวัท่านพูดเอง  ถูกตอ้งแบบทีห่ลวงปู่ มัน่พูดทุกค าๆ ถูกต้องเพราะอะไร 

เพราะทา่นเป็นมหา ทา่นเรยีนปรยิตัมิา เวลาท่านปฏบิตัขิึน้ไป สิง่ใดกแ็ลว้แต่ หลวงปู่ มัน่เป็นคน

ชีน้ า เป็นคนเป่ากระหม่อมท่านมา   

แลว้ถ้าไม่มหีลวงปู่ มัน่เป่ากระหม่อม ดูส ิหลวงปู่ มัน่นิพพานไปก่อน เวลาท่านยงัพจิารณา

อสุภะอยู่นะ ท่านบอก ถ้าหลวงปู่ มัน่อยู่ ท่านจะไม่ทุกขย์ากมากขนาดนี้  

แต่มนักเ็ป็นกรรมของสตัว ์ ใครสรา้งอ านาจวาสนาบารมมีาขนาดไหน นี่พูดถงึว่าถ้าเป็น

ธรรม  

ถ้าเป็นธรรมมนัไม่เอาหวัใจไปซุกขยะ  แล้วกต็โีพยตพีายว่าของตวัเป็นความจรงิๆ  มันมี

อะไรเป็นชิน้เป็นอนัขึ้นมาเป็นความจรงิบา้งล่ะ ไมเ่หน็มอีะไรเป็นชิน้เป็นอนัขึน้มาเลย แลว้บอก

อนันัน้เป็นโลก อนัน้ีเป็นธรรม เขายงัไม่รูจ้กัโลกจกัธรรมเลยนะ  

ถ้ามนัเป็นธรรมเป็นธรรมตรงไหน เป็นธรรมอย่างไร ธรรมะมนัอยู่ทีก่ระดาษหรอื ธรรมะมนั

อยู่ทีป่ากกาใช่ไหม เขาเอาปากกาไปเขยีนหนังสอืนะ เรยีนกนัอยู่อย่างนัน้ แล้วบอกนี่การ

ปฏบิตั ิปฏบิตันิี้ปฏบิตัถิูกตอ้งดงีาม  

เวลาพูดถึงกเิลสบอกว่า “กิเลสเป็นนามธรรม มนัจะไปเหน็กิเลสได้อย่างไร” แต่บอก

ตวัเองสิน้กเิลสนะ เวลาบอกว่าตวัเองสิน้กเิลส แต่ไม่รูจ้กักเิลสเป็นอย่างไร  

เวลาครูบาอาจารย์ของเราพูด “ไม่เหน็กิเลส แก้กิเลสไม่ได้ แล้วถ้าเหน็กิเลส กิเลสเป็น

อย่างไร” เวลาหลวงตาพระมหาบวัท่านไปหาหลวงปู่ แหวน นี่ไง คนทีเ่ป็นธรรมๆ   
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แลว้กบ็อกอย่างนี้ไม่ใช่หมดเลย ผดิหมด ถ้าถูกตอ้งท าอย่างเขา เอาหวัไปซุกขยะไว้ หวัใจ

ซุกขยะไว้แล้วไม่รบัรู้สิง่ใดทัง้สิน้ ถ้าไม่รบัรูส้ ิง่ใดทัง้สิน้ เวลามนัเป็นความเหน็ของเขา มนักเ็ป็น

เรื่องจนิตนาการทัง้สิน้ เป็นเรื่องจนิตนาการ จนิตนาการไปกบักระแสโลก แลว้มนัจะเอาความจรงิ

มาจากไหน  

ถ้ามนัเป็นสงัคมโลก มนัจะเป็นโลก อย่างเช่น วนันี้วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา พอวนั

ส าคญัทางพระพุทธศาสนานะ ตอนนี้แห่เทยีนพรรษา นี่ประเพณีแห่เทยีนพรรษากนัต่างๆ  อย่าง

นี้เป็นโลกไหม เป็นโลก นี่กเ็ป็นโลก นี่วฒันธรรมเป็นโลก แต่มนัดหีรอืมนัชัว่ล่ะ มนัดหีรอืมนัชัว่  

แล้วการกระท าของเขา เวลาเขากระท าของเขา เขาบอกอย่างทีเ่ขาท ากนัอยู่นี่การด ารง

ชพีต่างๆ ของเขา เขาบอกว่าเขาเป็นธรรม เพราะเขาถอืศลีบรสิุทธิ ์ เขาถอืศลีเขม้ขน้ ไอพ้วกนัน้

นะ ไอพ้วกทีย่งัอยู่กบัสงัคมนัน้ไม่มศีลี  

ศลีมนัอยู่ทีไ่หน ศลีมนัอยู่ทีโ่ฆษณาใช่ไหม ศลีมนัอยู่ทีก่ารพูดออกมาจากปากใช่ไหม ศลี

มนัอยู่ทีใ่จ ถ้าศลีของมนันะ สิง่ทีเ่ป็นโลก วัฒนธรรมประเพณีเป็นโลก แต่สิ่งที่เป็นโลกเพราะ

เราเกดิมาจากโลก ถ้าเราไม่รูจ้กัโลก เราเกดิมาจากใคร  

เราเกิดจากพ่อจากแม่ พ่อแม่ให้ชวีตินี้มา พ่อแม่เป็นพระอรหนัต์ของลูก แล้วเวลาออก

บวช พ่อแม่ไม่อยากให้บวชด้วย เวลามาบวชขึ้นมานี่ บวชขึ้นมาเพื่อจะค้นคว้าของตน มาบวช 

บวชจากใคร บวชมาจากอุปัชฌายอ์าจารย ์ เวลาบวชจากครูบาอาจารยข์ึ้นมาเป็นโลกหรอืเป็น

ธรรม โลกทัง้นัน้นะ อุปัชฌาย์กต็อ้งไปสอบไปแต่งตัง้มา เวลาไปบวชทีโ่บสถ์ สงฆ ์๑๐ รูป ขึน้ไป 

ตอ้งอยู่ในวสิุงคามฯ เวลาญตัตจิตุตถกรรมเข้ามาเป็นพระขึน้มา โลกทัง้นัน้ นี่กโ็ลก มนัก็เป็น

เรื่องโลกไง  

แล้วบอก “ไอ้นัน่เป็นโลก เป็นโลกียะ ไอ้เราเป็นโลกุตตระ โลกุตตระเพราะอะไร เพราะ

เขม้ขน้ เรามศีลีมธีรรม ไอพ้วกนัน้ไม่มศีลีมธีรรม”  
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ศลีธรรมเขาวดักนัทีไ่หน ศลีธรรมเขาวดักนัที่โฆษณาชวนเชื่อหรอื ถ้ามนัเป็นโลก ค าว่า “เป็น

โลก”  มนัเป็นโลกอยู่แลว้ เหรยีญมนัม ี๒ ดา้นทัง้สิน้   

ถ้ามนัเป็นธรรม มนัเอาธรรมมาจากไหน  

เวลาธรรม ถ้าท าความสงบของใจเขา้มาได ้ใจสงบไหม รูจ้กัความสงบของใจหรอืไม่ เขาบอก

ไม่ตอ้งท า เพราะการไปท าอย่างนัน้ มนัถงึเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ เขาว่าอย่างนัน้นะ เขาว่าการประพฤติ

ปฏบิตัใินสงฆไ์ทยเป็นมจิฉาทฏิฐทิัง้หมด ถ้าสมัมาทฏิฐนิี่ตอ้งท าแบบเขา ท าแบบเขาคอืการด ารง

ชพีไง แลว้ด ารงชพีเหน็ไหม ถ้าเป็นพวกฉันเป็นโลกุตตระ ถ้าเป็นคนในสงัคมเป็นโลกยีะ  

โลกุตตระกบัโลกยีะไม่มใีครสามารถบญัญตัไิด้ โลกยีะหรอืโลกุตตระมนัเกิดจากจติของ

บุคคลคนนัน้ บุคคลคนนัน้หลงใหลได้ปลื้มว่าตวัเองเป็นโลกุตตระ แต่มนัเป็นโลกียะ เพราะ

กิเลสมนัปิดหูปิดตา เพราะเอาหวัใจไปซุกขยะ เอาหวัใจไปซุกกเิลสไวแ้ลว้กว่็าตวัเองเป็นโลกุต

ตระ โลกุตตระโดยทีว่่ากเิลสมนัไม่เหน็เราใช่ไหม  

เอาหวัซุกไว ้ไม่มใีครเหน็เรา เราเคลบิเคลิ้มอยู่กบัเราคนเดยีวอย่างนี้ๆ อย่างนี้หรอืเป็นโลกุต

ตระ นี่เอาไมต้กีต็าย เพราะตวัเองไม่เห็น ตวัเองไม่รู้ แต่เอาหวัซุกกิเลสไว้ เอาหัวไปซุกใบไม้ไว้ 

แล้วก็ว่าไม่มใีครเห็นเรา มันเป็นการท าให้ตัวเองห่างไกลจากความเป็นจรงิ ห่างไกลจาก

วทิยาศาสตร ์ห่างไกลกบัสจัธรรม  

แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเรานะ เราเกดิมากบัโลก มนัโดยขอ้เทจ็จรงิ โดยขอ้เทจ็จรงิเวลา

ครูบาอาจารยท์่านเทศนาว่าการไง บอกว่าเรานัง่สมาธกิไ็ม่ได ้ท าสิง่ใดกไ็ม่ได ้แลว้เวลาอยู่ในท้อง 

๙ เดอืน ท าไมอยู่ได้ การอยู่ในท้อง ๙ เดอืน มนัเป็นภาวะจ ายอมเพราะว่ามันเป็นการจุติ การ

เกิดจากน ้าคร า จากน ้ามันข้น น ้ามนัใส จากมแีขนมขีา จากมหีูมตีา จากเป็นตวัเป็นตนออกมา 

จติตัง้แต่ปฏสินธจิติ นี่คอืผลของการเวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ  
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ถ้าวฏัฏะมนัเป็นขอ้เทจ็จรงิ วฏัฏะมนัเป็นความจรงิ จรงิตามสมมุตขิองมนั มนัเป็นความจรงิ

ของมนัอยู่แลว้ เป็นความจรงิของมนั แล้วคนที่มนัเกิด เกิดตามเวรตามกรรม เกิดในวฏัฏะ มนั

เป็นเรื่องโลกทัง้นัน้  

คนเราเกิดมาจากโลก พอเกิดมาจากโลก เขาว่าโลกนี้โลกสมมุติๆ  สมมตุกิค็อืสมมุติ

จรงิๆ นี่แหละ มนัจรงิตามสมมุต ิสมมุติมนัก็จริงของมัน สมมุติเพราะอะไร เพราะเรามีอายุขยั 

หนึ่งชวีติเรามอีายุขยัของเรา มนัก็เป็นความจรงิ จรงิตามสมมุต ิ มนัจรงิๆ ไม่ใช่สมมุตมินัไม่ม ี

สมมุตมินัม ี แต่ถ้ามนัเป็นโลกุตตระมนัสิง่ทีปั่ญญามนัเกดิมากขึน้ไปกว่านี้ มนัเห็นแล้วมนัสลด

สงัเวช  

ถ้ามนัสลดสงัเวช มนักส็ลดสงัเวชดว้ยความเป็นธรรม ไม่ใช่ว่าเราจะปฏเิสธว่ามนัไม่มอียู่

จรงิ แล้วมนัไม่มอียู่จรงิแล้วมนัเป็นโลกียะ แล้วถ้ามาถือพรหมจรรย์แลว้มนัจะเป็นโลกุตตระ 

อย่างนัน้ถ้าเราบวชมา เราก็เป็นโลกุตตระน่ะส ิ กบ็วชพระศลี ๒๒๗ เราบวชมา เรามอุีปัชฌาย์

ถูกตอ้งดว้ย กส็มมุตสิงฆ ์กส็งฆโ์ดยสมมุต ิ 

ถ้ามันจะเป็นจริงขึ้นมา มันต้องปากกัดตีนถีบ  เวลาประพฤติปฏิบติัขึ้นมา เอา

ตายเขา้แลกมาทัง้ส้ิน เอาตายเขา้แลก อูฮู้! เป็นอตัตกลิมถานุโยค โอ!  ตอ้งท าขนาดนัน้เชยีวหรอื  

หลงผดิ หลงผดิ ต้องมาท าแบบเขา มาท าแบบเขาคอือยู่ด้วยกนัเข้มข้น อยู่ดว้ยความเหน็ของ

ตน 

คนเราไม่ได้จะส้ินกิเลสเพราะการอยู่การกิน การอยู่การกินมนัเป็นเรื่องธาตุขนัธ์  

ถ้าค าว่า “เป็นเรื่องธาตุขนัธ์” มันเป็นเรื่องจริตนิสยั คนเกิดในชุมชนใด ดูส ิถ้าเป็นชาว

ยุโรปเขากม็อีาหารอย่างหนึ่ง ในเอเชียก็มีอาหารอย่างหนึ่ง ในภูมิภาคก็มีอาหารอย่างหนึ่ง 

คนชอบอาหารกช็อบอาหารตัง้แต่ประสบการณ์ตัง้แต่เดก็ เดก็แค่มนัได้รบัสิง่ใดมามนักช็อบ

อาหารสิง่นัน้ ถ้ามนัได้อาหารตามทีม่นัชอบใจ นัน่มนักพ็อใจมนั แลว้คนมนัจะเป็นโลกุตตระดว้ย

การอยู่การกนิ มนัเอามาจากไหน สตัวม์นักก็นิเหมอืนเรา มนัไม่ใช่การอยู่การกนิ  
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สตัว์ที่เป็นหวัหน้าฝูง พระโพธิสตัว์ที่เกิดเป็นสตัว์ๆ ท่านเป็นหวัหน้าสตัว ์ 

นี่กเ็หมอืนกนั เราเกดิเป็นคน ถ้าคนถ้าโลกทางวทิยาศาสตร ์ เขามกีารศึกษาของเขา เขา

ค้นคว้าของเขา คาร์บอน เนื้อสตัว์ สิง่ทีส่ตัวก์ว่ามนัจะเตบิโตขึน้มาได้ มนักนิหญ้า มนักนิสตัว ์

มนักนิพชืมาก แลว้กว่ามนัจะเป็นเนื้อสตัว ์ มนัตอ้งปล่อยคารบ์อนมาก เขายงัคดิเลยว่าเขาอยาก

กนิพชืกนิผกัเพื่อไม่ใหโ้ลกนี้มคีารบ์อน นี่ความคดิของปุถุชน ไม่ใช่ความคดิของพระอริยเจ้า 

เพราะเขาเป็นชาวตะวนัตก เขาไม่สนใจในพระพุทธศาสนา    

คนเราไม่ได้วเิศษเพราะการอยู่การกิน เศรษฐีก็ต้องตาย ยาจกเขญ็ใจก็ตาย คนกินด้วย

ช้อนทองค า ด้วยภาชนะทองค าก็ตาย เวลาตายไปกบัความผูกพนั ตายไปกบักิเลสตณัหา

ความทะยานอยาก ไม่ไดต้ายโดยช าระลา้งเลย ไม่มสีิง่ใดเป็นชิน้เป็นอนัเลย เขาบอกโลกุตตระ ไอ้

พวกนัน้เป็นโลกยีะ แล้วบากบัน่ มนัไม่ได้อยู่กบัการอยู่การกนิ    

สิง่ทีเ่วลาเราบวชมาแลว้ปฏสิงัขาโยนิโสฯ เวลาเราประพฤตปิฏิบตัินะ เรายงัอดนอนผ่อน

อาหาร ไม่ต้องว่ากินอย่างไรเลย ไม่กนิด้วย ไม่กนิท าไม ไม่กนิเพื่อจะคน้ควา้หากิเลสไง  

แต่เขาบอกไม่ได้ ท าสิง่ใดแล้วกิเลสรู้เท่าก็จบ รู้เท่าด้วยอะไร รูเ้ท่าดว้ยปากกา รูเ้ท่าดว้ย

สมุด รูเ้ท่า... เรื่องโลกๆ ทัง้นัน้ เวลาเขาปฏิบตัิเป็นโลก เขาไม่ได้บอกว่าโลก แต่เวลาพวกเรา

ปฏบิตัเิป็นโลกหมดเลยนะ เพราะอะไร เพราะศลี ๕ กไ็ม่บรสิุทธิ ์ศลี ๘  ก็ไม่ม ีและยิง่พระศีล 

๒๒๗ นี่ไม่ตอ้งพูดถงึเลย มแีต่ความโลภ มแีต่ความมานะ อยากดงั อยากใหญ่ เขาว่าไปนู่น 

เวลาเขาพูด  

นี่พูดถงึว่าถ้ามนัเอาหวัใจมนัไปซุกขยะ มนัไม่ยอมรบัความจรงิใดๆ ทัง้สิน้ ไม่เหน็สิง่ใดว่า

เป็นความจรงิเลย ความจรงิของโลกกม็ ี ความจรงิของธรรมกม็ ี แลว้ถ้าความจรงิของธรรมทีม่นั

เกดิขึน้ มนัเกิดขึน้จากหวัใจผูเ้ป็นธรรม ถ้าหวัใจผูท้ีเ่ป็นธรรมนะ เขาค้นคว้าของเขา เขา

ประพฤติปฏิบตัิของเขา เขาจะค้นคว้าเหน็กเิลสของเขา  
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เวลาหลวงตาท่านเทศน์ประจ า “การขดุคุ้ยหากิเลสน้ีเป็นงานประเภทหน่ึง” เวลาคน

ท าความสงบของใจเข้ามา คนที่มนัมอี านาจวาสนา ถ้าจติมนัสงบแล้ว สงบมนัก็คดิว่านิพพาน 

นิพพานเพราะอะไร เพราะว่าอ านาจวาสนาเขามแีค่นัน้ อ านาจวาสนาถ้ามแีค่นัน้ มนักย็กขึน้สู่

วปัิสสนาไม่ได ้มนัไม่มกี าลงัทีจ่ะยกขึน้สู่วปัิสสนา นี่พูดถงึท าสมาธนิะ  

แต่เขาบอก “สมาธกิไ็ม่จ าเป็น มรรค ๗ กไ็ด ้มรรค ๗ เท่านัน้ สมาธมินัท าใหเ้สยีเวลา สมาธิ

ท าใหเ้ยิน่เย้อ สมาธทิ าใหค้นหลงใหล สมาธทิ าใหค้นตดิ” นี่เขาบอกสมาธกิไ็ม่จ าเป็น ถ้าของเขา

เป็นสมาธโิดยธรรมชาตอิยู่แล้ว  

กม็นุษยก์็มสีมาธไิง ถ้ามนุษยข์าดสมาธิ มนุษยก์เ็ข้าศรธีญัญาไง ถ้าขาดสติ ขาดสมาธิ 

มนุษย์เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ไม่ได้ มนุษยส์มบูรณ์ไดเ้พราะมนุษยม์สีตปัิญญา เพราะเวลา

สมาธสิ ัน้ สมาธยิาว เดก็มนักเ็ป็นไปได ้ถ้าสมาธสิ ัน้ สมาธยิาว เขาเขา้ไปหาทางการแพทย ์ทาง

การแพทยเ์ขารกัษาได ้นี่ไง สมมุตทิัง้นัน้   

สิง่ทีว่่าเขาไม่ตอ้งท า ไม่ตอ้งท าใชปั้ญญาไปเลย ปัญญาไปเลยเหน็ไหม เอาหวัใจไปซุกขยะ 

แลว้มนักส็รา้งภาพตามแต่ความจนิตนาการของตน  มนัปฏเิสธธรรม ปฏเิสธขอ้เทจ็จรงิ   

แต่ครูบาอาจารยข์องเราไม่ท าอย่างนัน้ แลว้ถ้าครูบาอาจารย์ของเราไม่ท าอย่างนัน้เพราะ

อะไร เพราะครูบาอาจารยท์่านเกิดมาดว้ยบุญกุศลดว้ยใจทีเ่ป็นธรรม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าศึกษามากน้อยขนาดไหน เวลาศึกษามามากน้อยขนาดไหนแล้วท่านไป

ประพฤติปฏิบตัิมากบัเจา้ลทัธติ่างๆ แล้ว แลว้เวลาจะตรสัรูก้ม็าตรสัรูใ้นใจขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาตรสัรู้ในใจบุพเพนิวาสานุสตญิาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณมนั

เรื่องของหวัใจทัง้สิน้ มนัไม่ใช่เรื่องของร่างกายเลย ไม่ใช่เรื่องของโลกๆ เลย  

เรื่องของโลกกเ็ป็นเรื่องของโลกไง ถ้าจติใจมนัเป็นโลก ถ้าเอาหวัใจไปซุกขยะอยู่ มนักค็ดิ

แต่เรื่องโลก มนักค็ดิแต่จนิตนาการทางโลก แลว้กเ็รื่องโลกแลว้ยงัโลกุตตระ โลกยีะมาตลอด ไม่

เหน็มนัจะโลกุตตระตรงไหนเลย  
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สิง่ทีเ่กดิขึน้ สิง่ทีเ่กดิขึน้นะ คนเราทุกข ์ทุกขเ์พราะความคดิ ความคดิมาจากไหน ความคดิ

เกดิจากภวาสวะ ภวาสวะคอืตวัจติ ปฏิสนธิจติ จติเดมิแท้นี้ผ่องใส จติเดมิแท้นี้ผ่องใส ความรู้สกึ

นึกคดินี่เกิดทีจ่ติ เวลาถ้าเป็นขนัธ์ เวลาจติสงบแลว้ถ้ามนัเหน็ขนัธ์  ๕  ค าว่า “เหน็ขนัธ์  ๕” จติ

เหน็อาการของจติ เพราะอาการของจติมนัจะสมบูรณ์แบบของมนักต็อ้งมรูีป มเีวทนา สญัญา 

สงัขาร วิญญาณ นี่พูดถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าแลว้นะ  

แต่เขาก็บอกว่า “ไอ้นัน่มนัเป็นโลกๆ โลกๆ มนัต้องท าแบบเขาตอ้งถอืเคร่ง ตอ้งเขม้ขน้

ของเขา” เขม้ขน้มนัส่วนเขม้ขน้ เขม้ข้นถ้ามนัเป็นธรรมมนักด็ ีแต่เขม้ข้นมนัเป็นธรรมไปไม่ได้ ค า

ว่า “เป็นไปไม่ได”้ เพราะเขาไม่ลงสู่จติ ลงสู่จติของเขาไม่ได ้ เพราะลงสู่จติของเขาไม่ไดเ้พราะ

อะไร เพราะเขาคดัคา้น คดัคา้นเพราะอะไร คดัคา้นเพราะเขาบอก เขาเคยท าแลว้มนัไม่ใช่ มนั

ไม่ใช่  

นี่มนักเ็ป็นทีว่าสนาของคน วาสนาของคน อ านาจวาสนาของคนนะ คนทีม่วีาสนาเขาจะหา

เหตุหาผล อย่างเช่น เช่นหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ เวลาท่านประพฤตปิฏบิตัขิองท่าน ท่านลงมา

กรุงเทพฯ กล็งมาหาเจา้คุณอุบาลฯี แลว้ลูกศษิย์ของท่านแต่ละองค์ สมเด็จมหาวรีวงศ์ (พมิพ์) 

เป็นสมเด็จเชยีวนะ เป็นสมเด็จนะ แลว้พระทีจ่บ  ๙  ประโยค  ๑๐  ประโยคทัง้นัน้  

กรณีธรรมะ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า ในการศกึษาในปรยิตั ิแต่ปรยิตัิ

คนทีศ่กึษาปรยิตัมิาแลว้ยิง่ศกึษามากเท่าไร ศกึษามาเพื่อไวใ้หป้ระพฤตปิฏบิตัิ พวกทีศ่กึษา

มาแลว้ศกึษาแลว้มอืเทา้อ่อนเลย ศกึษามาแล้วไม่รูจ้ะไปทางไหน เพราะความรูม้ากแล้ววางไม่ได้ 

วางไม่ไดค้อืท าสมาธไิม่ได ้ 

การท าสมาธิมนัต้องชนะใจของตน มนัต้องวางส่ิงท่ียัว่เย้ายัว่ยุในใจของตนทัง้หมด  

คนเราจากเด็กน้อย เราก็อยากให้เด็กมกีารศึกษา อยากให้เด็กมสีติปัญญาเพื่อเอาตัว

รอด เวลามีสติปัญญาขึ้นมามันไม่ฟังใครแล้ว เวลามนัเป็นเดก็น้อย พ่อแม่พูดอย่างไร สอน

อย่างไร สงัคมชี้แนะน าอย่างไรมนัฟัง แต่พอมนัมีการศึกษามา มนัว่าสงัคมเป็นสงัคมอุปถมัภ์ 
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ไม่ประเทอืงปัญญา ถ้าเรามกีารศึกษามาแลว้มนัประเทอืงปัญญา ยิง่ประเทอืงปัญญาขนาดไหน 

มนัยิง่เกิดทฏิฐมิานะของมนั เวลาเกดิทฏิฐมิานะของมนั มนัท าสมาธไิด้ยาก เพราะอะไร เพราะ

มนัชนะใจของมนัไม่ได ้ 

ตวักเิลสนัน่ล่ะ การศกึษานัน่ล่ะ มนัไปยัว่ยุใหม้นัเกิดทฏิฐิมานะมากขึน้ พอเกดิทฏิฐิมานะ

มากขึน้มนักห็นัรหีนัขวาง ยิง่หนัรหีนัขวางมนัยิง่ท าสมาธิไม่ได้ ท าสมาธิก็ไม่ได้ จะใช้ปัญญา

เดนิหน้าไป มนัก็เป็นเรื่องโลกๆ ทีว่่านี่โลกยีปัญญา โลกุตตรปัญญา มนัไปโลกุตตระตรงไหน 

ไปโลกุตตระตรงลิ้นตรงปาก ไปโลกุตตระตรงความเป็นอยู่นี่ มนัจะโลกุตตระตรงไหน      

เวลาหลวงตาท่านพูดนะ “เวลาบวชเป็นพระมาเห็นไหม ผ้าเหลืองก็มผี้าเหลืองอยู่ทัว่ไป 

ให้โกนหวั โกนหนวด ให้มนัจนหนังถลอก จนถงึหวักะโหลกเลย มนักเ็ป็นเรื่องร่างกาย” หลวงตา

ท่านพูดประจ า เรื่องความเป็นอยู่มนัเรื่องโลกๆ แต่เรากเ็กิดมากบัโลกไง เราเกิดมากบัโลก เกิด

มากบัโลกแลว้เราพยายามจะยกขึน้สู่โลกุตตระ  

โลกตุตระคือวิปัสสนา การวิปัสสนาคือรู้แจ้งในใจของตน รู้แจ้งในกิเลสตณัหาความ

ทะยานอยากในใจของตน  

แลว้กเิลสตณัหาความทะยานอยากมนัเอาหวัมนัไปซุกไวก้บัขยะ แลว้มนับอกว่าไม่มใีครรู้

ใครเหน็ มนัยิง่ใหญ่ มนัเลยยงัไม่ไดท้ าสิง่ใดในหวัใจของมนัเลย แลว้มนัยงับอกว่า “ไม่ตอ้งท า

สมาธิ เพราะท าสมาธิมนัท าให้หลงใหล ให้คล้อยไปกบัฌานโลกยี”์ นี่เขาว่า 

มนัมมีจิฉากบัมสีมัมา ถ้ามจิฉา มนัมจิฉาโดยเริม่ตน้ มจิฉาเพราะอะไร เพราะคนทีเ่กดิมา

อวชิชาพาเกดิ โดยธรรมชาต ิ โดยสจัจะโดยข้อเทจ็จรงิ มนัเป็นโดยสจัจะโดยขอ้เทจ็จรงิอยู่แลว้ 

ถ้าไม่มสีจัจะ ไม่มขีอ้เทจ็จรงิ จติเดมิแทอ้ยู่ไหน จติทีเ่วยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ กเิลสมนัปิดหูปิด

ตาจนไม่รูส้กึตวั เกิดแล้ว เกิดมาแล้ว อุ๊แว!้ อุ๊แว!้ พ่อแม่ถงึตัง้ชื่อให ้ตายไปกต็ายไปพร้อมกบัก า

มอืของตน มันไม่เท่าทนักบัจติของตน กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัปิดหวัใจ แลว้เวยีน
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ว่ายตายเกดิในวฏัฏะ โดยทีม่นัไม่มสีิง่ใดเป็นชิน้เป็นอนัในใจของตนเลย แลว้กเ็ขา้สู่ใจของตน

ไม่ได ้ 

เวลามาเกิดนะ เกิดเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เวลาเกดิเป็นมนุษยเ์กดิมาพบ

พระพุทธศาสนาแต่จติใจเป็นกเิลสตณัหาความทะยานอยากแลว้เอาหวัไปซุกขยะไว้ ถอืทฏิฐิ

มานะของตนว่ายิง่ใหญ่ ยิง่ใหญ่มาจากไหน ค าพูดมนัผดิทัง้นัน้นะ เขา้กบัปรยิตัิก็ยงัไม่ได้เลย 

เพราะปรยิตัิยงัไม่สอนอย่างนัน้ แต่เขาบอกปรยิตัิมนัเป็นการแปลผดิหมดเลย ของฉันต่างหาก

แปลถูก ของฉันต่างหากเป็นผูท้ะลุปรุโปร่ง  

แลว้มนัโลกุตตระตรงไหนล่ะ ค าว่า “ของฉัน ของเขา” ถ้ามเีขามเีราไหม มนัเป็นความจรงิ

หรอืไม ่ถ้ามนัเป็นความจรงิขึน้มามนัเป็นความจรงิ ความจรงิคอืความจรงิ ธรรมะขององค์สมเด็จ

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไม่มีก ามอืในเรา อรยิสจัมหีนึ่งเดยีวเท่านัน้  

เวลาในครอบครัวกรรมฐานนะ ดูสิ เวลาเจ้าคุณจูมเอาครูบาอาจารยข์องเรา ครูบา

อาจารย์ของเราเป็นศษิยส์ทัธวิหิารกิของท่านทัง้สิ้น เพราะท่านเป็นอุปัชฌาย์ ท่านก็ ๙ ประโยค

เหมอืนกนั นี่ไง ธรรมไง ไม่เอาหวัไปซุกไวใ้นขยะไง เอามาสนทนาธรรมกนัไง เอาพระมหาบวัไป

คุยกบัหลวงตาบวั สิง่ทีว่่ามชีื่อเสยีงมกีิตติศพัท์ กิตติคุณ ด้วยกนัทัง้สิ้น เขาไม่ปิดไม่กัน้ เขาไม่

เอาหวัไปซุกไวก้บัขยะ แลว้ว่ากูแน่ กูยอดเยีย่ม กูเก่งกลา้ ไม่ใช่  

สจัธรรมคอืสจัธรรม แต่สจัธรรมสิง่ทีไ่ดคุ้ยมนัเป็นประโยชน์ไง แต่ถ้าเป็นธรรมในหวัใจแล้ว

มนัต้องไปคุยกบัใคร มนัต้องประหตัประหารกเิลสต่างหาก แลว้กเิลสตวัเป็นอย่างไร  

“กเิลสเป็นนามธรรมนะ จะไปเหน็มนัได้อย่างไร”  

ถ้ากิเลสเป็นนามธรรม ไม่เหน็กิเลสมนักจ็บไง เพราะกิเลสเป็นนามธรรมน่ะสิ มนัถึง

ได้ล่อได้หลอก ได้ปล้ินได้ปล้อน ได้หลอกได้ลวง ได้ยึดครองภวาสวะ ได้ยึดครองหวัใจของ

สตัวโ์ลกไง   
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เพราะหวัใจของสตัวโ์ลกกเ็ป็นนามธรรมเหมอืนกนั ความรู้สึกนึกคิดเป็นนามธรรม กิเลส

มันก็เป็นนามธรรมเหมือนกัน กเิลสเกดิจากจติ ขนัธ์ ๕ เกดิจากจติ ความคดิเกดิจากจติ แลว้ไม่

รูเ้หน็กเิลส ไม่รูจ้กัจติ ไม่รูจ้กัขนัธ์  ไม่รูจ้กัสิง่ใดเลย รู้แต่กระดาษ รูแ้ต่ปากกากบัดนิสอเท่านัน้ มนั

ห่างไกลจากจติมาก มนัห่างไกลจากหวัใจทีเ่วยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ แต่ยงัพล่อยๆ อยู่ว่าโลกุต

ตระ โลกุตตระนะ ไอ้พวกนัน้มนัเป็นโลกียะนะ ถ้าเป็นพวกฉันเป็นโลกุตตระ   

โลกยีะหรอืโลกุตตระมนัอยู่ทีบุ่ญวาสนา คนทีม่บีุญวาสนามนัจะเฉลยีวใจ อย่างเช่น องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นเจา้ชายสทิธตัถะไปอยู่กบัใครแล้วฟังแล้วมนัรูว่้าไม่ใช่ ไม่ใช่ ถ้า

คนมวีาสนามนัฟังแล้วมนัรู้ว่าไม่ใช่เพราะอะไร เพราะมนัไม่เข้าถึงหวัใจของเรา เราทุกขเ์กอืบ

เป็นเกอืบตาย เรามาหา มาหาอะไร เรามาหาความสงบระงบั เรามาหาคุณงามความด ี เรา

พยายามจะหาหวัใจของเรา ถ้าเราจะหาหวัใจของเรา เรามนัตอ้งเจอหวัใจของเรา ถ้ามนัเจอ

หวัใจของเรา ท าสมาธิลงไปแล้วไม่เจอหวัใจ มนัไม่มปีระโยชน์ไง  

ดูส ิดูทางโลกเหน็ไหม เติ้งเสีย่วผงิ เติ้งเสีย่วผงิมนับอกแมวขาวหรอืแมวด าไม่จ าเป็น ขอให้

มนัจบัหนูได ้แมวจะขาวหรอืแมวจะด ากไ็ม่เป็นไร ขอใหจ้บัหนูได ้ 

นี่กเ็หมอืนกนัไง แมวจะขาวหรอืแมวจะด าจบัหนูไดน้ี่เรื่องโลกๆ สิง่ทีเ่ป็นทฤษฎขีองเขา

เหน็ไหม สิง่ทีเ่ป็นทฤษฎขีองเขา ดูส ิปฏิวตัิวฒันธรรมท าลายประเทศทัง้ประเทศเลย ด้วยการ

ปฏิวตัิวฒันธรรม ดว้ยความแย่งชงิอ านาจกนั แลว้ก็พยายามว่าคนอื่นเป็นลทัธแิก้ๆ  แลว้ถงึเวลา

แลว้ไม่มจีะกนิ คนกนิเนื้อคน คนทุกขค์นยาก คนไม่มจีะกนิ คนไม่มอีาชพี ไม่มสีิง่ใดๆ เลย 

แต่เวลาเติ้งเสีย่วผงิมนัขึน้มา “แมวขาวหรอืแมวด ากไ็ม่เป็นไร ขอให้จับหนูได้” ท าให้คนมี

อาชีพ ท าให้คนมหีน้าที่การงาน ผลประโยชน์ไง แมวขาวหรอืแมวด าไม่จ าเป็น ขอใหม้นัจบัหนู

ได ้พอจบัหนูได้มนัก็เป็นประโยชน์ได้ นี่สิง่ที่ว่านี่เรื่องโลกๆ ทัง้นัน้ สิง่ทีค่ าว่า “จบัหนูได้ๆ ” มนั

เป็นประโยชน์กบัสงัคม เป็นประโยชน์กบัประชาชน เป็นประโยชน์กบัหมู่ชน ค าว่า “นี่เรื่องโลกๆ 

นะ” 
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แต่ถ้าเป็นธรรมๆ ถ้ามนัไม่เหน็กิเลสมนัก็จบัหนูไม่ได้ มนัจบัหนูไม่ได ้ มนักไ็ม่เหน็กเิลส

ของมนัเพราะอะไร เพราะกิเลสเป็นนามธรรมไง แลว้จติใจไม่เป็นนามธรรมหรอื เวยีนว่ายตาย

เกดิในวฏัฏะไม่ใช่นามธรรมหรอื กไ็หนว่าจะปฏบิตัธิรรมไง  

ถ้าไหนว่าจะปฏิบตัิธรรม จตินี้เวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แลว้นี่เอาหวัไปซุกขยะไว ้แล้ว

บอกว่าสิน้กเิลส สิน้กเิลสเอาหวัซุกไวอ้ย่างนัน้ แลว้ยงัไม่รูจ้กันามธรรมอกี ยงัไม่รูจ้ติเกดิอย่างไร

อกี จติไม่มหีรอืไง ไม่มอีะไรมาเกดิ คนมจีติหรอืเปล่า คนมหีวัใจไหม คนมคีวามรูส้กึหรอืเปล่า 

แลว้ความรูส้กึมนัอยู่ไหน ความรูส้กึมนัเลา้โลมกนัอยู่นี่ไง  

“เราเป็นโลกตุตระเพราะเราเขม้ขน้ เราถอืศลีเคร่ง เราไม่ฉันเน้ือสตัว ์ เน้ือสตัวน์ี้มนัเป็นการ

ฆ่าการท าลาย แลว้คนกนิกต็าย”  

คนเกิดตายทัง้นัน้ แล้วใครท าลายใคร กิเลสตณัหาความทะยานอยากท าลายคน กเิลสใน

หวัใจของคนเบยีดเบยีนและท าลาย ท าลายตวัเองทัง้สิน้ เอาหวัไปซุกขยะ แลว้ก็เทีย่วชีห้น้าคนอื่น

ผดิ ชีห้น้าคนอื่นท าลาย แต่ตวัเองท าลายตวัเอง ตวัเองผดิแลว้ชกัจูงใหค้นอื่นผดิ บาปกรรมสอง

ชัน้สามชัน้ ตวัเองห่างไกลไปอยู่แลว้ นี่มนัไม่เป็นความจรงิไง 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มพีระพูดอยู่มากว่า องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้เหน็ไหม มนัอยู่ในพระไตรปิฎกจรงิๆ เวลาพวกคฤหสัถ์เขาจะมาฟังธรรม องคส์มเด็จ

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ใหท้านอาหารก่อน เพราะอะไร  

เพราะเขาหวิกระหายกนัมา เพราะหวิกระหายแล้วมนัจะฟังธรรมไม่ได้ เวลาเขาได้ทาน

อาหารแล้ว นี่แสดงธรรมๆ พอแสดงธรรมแลว้เขาจติใจชื่นบาน เขาไดธ้รรมนัน้  

เวลามนัเป็นครัง้เป็นคราว เพราะอะไร เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เลง็ญาณ 

จรตินิสยัของเขา ถ้าจรตินิสยัของเขานุ่มนวล องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กแ็สดงธรรม

นุ่มนวล จรตินิสยัเขาเขม้ขน้ แขง็กระดา้ง ท่านกแ็สดงธรรมทีรุ่นแรง เวลาท่านแสดงธรรม แสดง

ธรรมของท่าน นี่เพราะอะไร  
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เพราะอนาคตงัสญาณในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ พวกเราเป็นชาวพุทธถึง

อยากเกิดร่วมองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ และอยากให้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า

สัง่สอนเรา แต่เวลาไปเกิดร่วมนี่มนัไม่สนใจหรอก ตอนนี้อยากเกดิร่วมเพราะว่าตอนนี้มศีรทัธา

ไง ตอนนี้เกดิเป็นมนุษยแ์ลว้ศรทัธาในพระพุทธศาสนา มนักค็ดิของมนัแบบนี้ 

แต่ขณะที่เกิดร่วมมานี่มนัไม่เชื่อ “พระอะไรนะ ไม่เห็นเหาะเหนิเดนิฟ้าใหดู้เลย อู๊! พระ

อะไรกไ็ม่รู”้ มนัไม่เชื่อ เวลาคดิอย่างนี้ มนัคดิของมนัได ้แต่เวลาในปัจจุบนัเป็นจรงิ มนัเหน็จรงิ

ของมนับ้างหรอืไม่ นี่พูดถึงว่าเวลากเิลสมนัปลิ้นมนัปล้อนในใจของเรานะ แล้วบอกมันไม่รู้ไม่

เห็น “กิเลสเป็นนามธรรม จะรู้จะเหน็มนัไดอ้ย่างไร”  

ถ้ามนัไม่รู้ไม่เห็นได้อย่างไร แสดงว่าไม่รู้จกัจติของตนเลย ถ้าไม่รูจ้กัจติของตนเลย ก็ไม่

รูจ้กัจติทีเ่วยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ ถ้าไม่รูจ้กัจติทีเ่วยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ แต่ดนัรูอ้ดตีชาติ

ของตน รู้ว่าตวัเองเคยเป็นอะไรมา เอ้อ! แปลก แต่ถ้าคนอื่น คนอื่นท าผดิหมด เป็นโลกียะ

ไม่ใช่โลกุตตระ เรานี่เป็นโลกุตตระทัง้หมด ถ้าหวัใจมนัเป็นกเิลสตณัหาความทะยานอยาก ถ้า

หวัใจมนัไม่ใช่เป็นธรรม  

แต่เราเกดิมา เราเกดิมาเป็นมนุษยเ์กดิมาพบพระพุทธศาสนา แลว้กึง่กลางพระพทุธศาสนา 

เราเกดิมา เรามบีุญกุศล มบีุญกุศลทีไ่หน เรามองไปส ิ เวลาสงัคมแหลกเหลว พระประพฤติ

ปฏบิตัไิม่น่าไว้วางใจ เราจะมคีวามเชื่อมัน่ไหม แล้วมนัเป็นเรื่องของปัญหาสงัคม ปัญหาของ

โลก แล้วมีหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่มีครบูาอาจารยข์องเราท่ีย่ิงใหญ่ขึ้นมา  เขาไม่มใีคร

สนใจเรื่องการประพฤติปฏิบตัิ ไม่มใีครสนใจเรื่องหวัใจของตน มแีต่อยากหาเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง

อยากมชีวีติทีเ่ลอเลศิ  

แต่หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ของเรา เวลาท่านประพฤตปิฏบิตั ิเวลาออกประพฤตปิฏบิตัทิุกคน

ทัง้เสยีดส ีทัง้เยาะเย้ย ทัง้เหยยีดหยาม ทัง้มกีารกระท าอะไรทัง้สิน้ ท่านไม่สนใจ นี่ไง ท่านไม่สนใจ 

ท่านขวนขวายของท่าน ท่านกระท าของท่าน  
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แล้วเราท าหน้าที่การงานของเราทุกข์ยากไหม หลวงตาท่านพูดนะ “ส่ิงท่ีใครว่าทุกขว์่า

ยาก ถ้ายงัไม่ได้ปฏิบติั อย่าเพ่ิงพูดว่าทุกข์ยากนะ” เวลาประพฤติปฏบิตัิขึ้นมาต้องเอาชนะ

ใจของตน เวลาชนะใจของตน เดนิจงกรม นัง่สมาธภิาวนา ดูส ิดูพระจกัขุบาลนัง่สมาธจินตาบอด 

พระโสณะเดนิจงกรมจนฝ่าเทา้แตก ฝ่าเทา้แตกก็กลิ้งไป คลานไป เอาทัง้นัน้ ถ้าหวัใจคนที่

ประพฤตปิฏบิตัทิีเ่ป็นจรงิขึน้มา มนัท าความจรงิอย่างนัน้  

ฉะนัน้ เวลาครูบาอาจารย์ของเราท่านขวนขวายของท่าน ท่านท าของท่าน  แลว้ท่านไม่

เอาหวัไปซุกไวก้บัอะไรทัง้สิน้ ท่านเปิดเผย ท่านท าเป็นตวัอย่าง ท่านให้คนตรวจสอบได้ทุก

กรณี แลว้คนตรวจสอบ ไม่ใช่คนตรวจสอบทีไ่ม่มสีต ิไม่มปัีญญา  

คนที่ตรวจสอบเห็นไหม เจ้าคุณอุบาลีฯ เป็นปราชญ์ในกรุงเทพฯ เป็นปราชญ์นะ เจา้คุณอุ

บาลฯี แลว้เวลาสนทนาธรรม เพราะอะไร เพราะธรรมะขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ทุก

คนก็มกีารศึกษาทัง้สิ้น แล้วทศันคติมุมมองของคนยิง่มกีารเจรจา มกีารประชุม มกีารสงัคายนา 

ยิง่มเีท่าไร มนักเ็ป็นประโยชน์เท่านัน้  

ถ้าเป็นประโยชน์อย่างนัน้ขึ้นมา เพราะเราก็ท าของเราไง เวลาท าของเรา ท าของเราในใจ

ของเรา กบัสจัธรรมความจรงิขา้งนอก  เวลาหลวงตาท่านไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่บอกเลยนะ  

“นี่มหา มหาเรยีนมหามานะ สิง่ที่ศึกษามา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

ประเสรฐิทีสุ่ด ใหใ้ส่ลิ้นชกัสมองไว ้แลว้ล็อกกุญแจมนัไว ้เพราะเวลาปฏบิตัมินัจะเตะ มนัจะถบี มนั

จะเป็นความทุกขค์วามยาก ความล าบากล าบน กิเลสมนัจะฟูขึน้มา กเิลสมนัสรา้งภาพ เรา

พยายามจะฆ่ามนั แลว้ยงัเลี้ยงมนั”  

เป็นมะเร็งแลว้ชอบทานเนื้อสตัว ์ ทานเนื้อสตัวไ์ปเพิม่อาหารของมะเร็งด้วยไง กิเลสมนัก็มี

อยู่ในใจเราแล้วนะ ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มากม็ายุมาแหย่มาเฟ่ืองมา

ฟูในใจเขา้ไปอกี ไหนว่าจะตดัมนัไง นี่ไง ถงึว่าเอาใส่สมองลิ้นชกัไว ้อย่าให้ไปเสรมิมะเร็งในหวัใจ 
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หวัใจมนัไดร้บัอาหารมนัยิง่จะเฟ่ืองฟู แลว้ใหป้ระพฤตปิฏบิตัไิป มนัจะไม่เตะ ไม่ถบีกนั แต่เวลา

ปฏบิตัไิปแลว้ เวลามนัถงึทีสุ่ดมนัจะเป็นอนัเดยีวกนั มนัเป็นอนัเดยีวกนั 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่มีก ามือในเรา แบตลอด แล้วถ้าคน

ประพฤติปฏิบติัแล้วมนัเป็นไปตามความเป็นจริงอย่างนัน้ เป็นจริงทัง้ปริยติัในธรรม

และวินัยขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า และเป็นจริงในใจของตน เป็นจริงในใจ

ของผู้ท่ีประพฤติปฏิบติั แล้วพอมนัเป็นจริง มนัมอีงค์ความรู้แล้ว องคค์วามรู้คือคณุธรรม

ในใจ  

พระโสดาบนัจะตอ้งมคีวามสมบูรณ์ความเป็นพระโสดาบนั จะเข้าใจเรื่องสถานะของความ

เป็นโสดาบนัชดัเจน ถ้าไม่ชดัเจนมนัจะเป็นอกุปปธรรมได้อย่างไร ถ้าไม่ชดัเจนมนัจะสมุจเฉท

ปหานฆ่ากิเลสได้อย่างไร เวลามนัฆ่ากิเลสดัง่แขนขาด กเิลสขาดจากใจไปดัง่แขนขาด นี้อยู่ใน

พระไตรปิฎกหมดล่ะ แลว้อย่างนี้เป็นโลกียะไหม หรอืจะเป็นโลกุตตระ โลกุตตระทีไ่หน  

โลกุตตระกบัโลกียะเขาวดักนัที่การอยู่การกนิ เขาวดักนัทีพ่วกมงึพวกกู ถ้าพวกมงึโลกียะ 

ถ้าพวกมงึพวกต ่าตอ้ยกนิเนื้อสตัว์ ศลีกไ็ม่สมบูรณ์ แลว้ไม่ด ารงชพีเหมอืนพวกเรา เราด ารงชพี

ดว้ยไม่มทีรพัยส์นิ เราด ารงชพีด้วยความเป็นธรรมเป็นโลกุตตระ เป็นโลกุตตระเชยีวนะ  

ถ้าอย่างนัน้ความสจัมนัเป็นโลกุตตระไหม ไก่นี่ ๔๕ วนั เชอืด มนัไม่มสีมบตัเิลย มนักนิ

ขา้วโพดถงึเวลาเชอืด มนัไม่ใช่การอยู่การกนิ แต่ถ้ามนัเป็นธรรมๆ ไง นี่พูดถงึว่ามนัไม่เป็นธรรม 

มนัเป็นเรื่องโลกๆ แลว้มนัเป็นความอ่อนด้อยของผู้น า อ่อนดอ้ยของสงัคมของเขา แต่เขาก็

พยายามดุดันดัน้ด้นกันไป นัน่เป็นกรรมของสตัว ์มนัเป็นกรรมของสตัว ์ 

แต่ทีเ่ราพูดนี้ เราพูดให้เหน็ว่าอะไรเป็นจรงิ และอะไรไม่เป็นจรงิ แลว้มนัเป็นสทิธเิสรภีาพ 

มนัเป็นสทิธิข์องคน เพราะเวลาอา้ง อา้งสทิธคิวามเป็นมนุษย ์ทุกคนถอืศาสนาด้วยสทิธขิองตน 

เวลาตีโพยตพีายก็เรยีกร้องสทิธิห์มดเลย สทิธิม์นัเป็นสทิธิ ์ แต่กิเลสในใจของตนมันร้ายกาจ

กว่านัน้ มนัปลิ้นปล้อนอยู่ในหวัใจนัน้ มนัรา้ยกาจเพราะสทิธิอ์นันัน้  
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เวลาจะประพฤตปิฏิบตัิขึ้นมา เวลาหลวงปู่ ขาวท่านจะไปเยีย่มหลวงปู่ มัน่ “เอ๊!  หลวงปู่ มัน่

จะรูห้วัใจเราหรอืไม่” เวลาท่านไปกราบหลวงปู่ มัน่ “ใจของตนไม่ดู จะใหค้นอื่นดูให ้ใจของตนไม่ดู”  

มนัเป็นสทิธิ ์แต่เขารู ้ เขาทะลวงหวัใจเอง็นัน่น่ะ เอง็ยงัไม่รูจ้กัเขาทะลวงในหวัใจ แลว้พูดไป 

อะไร หวัใจอะไร หวัใจกไ็ปสูบฉีดเลอืดไง นี่หวัใจเดีย๋วไปบายพาส มนัดื้อดา้นไปอย่างนัน้ เพราะ

มนัเอาหวัไปซุกขยะไว ้ใจไม่เป็นธรรมมนัจะเขา้เป็นธรรมไปไม่ได ้แต่ถ้าใจเป็นธรรมมนัเป็นธรรม

วนัยงัค ่าคนืยงัรุ่ง มนัเป็นธรรมตลอด 

ส่ิงท่ีประพฤติปฏิบติัขึ้นมาเวลาจิตสงบแลว้ยกขึน้สู่วิปัสสนา ถ้ายกขึ้นสู่วิปัสสนา 

วิปัสสนาคือปัญญารู้แจ้งในใจของตน ปัญญารู้แจ้งกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจ

ของตน  

หน้าที่ของเรา ใครเกิดมาแล้วมกีิเลสตณัหาความทะยานอยากมากน้อยแค่ไหน พยายาม

ท าความสงบของใจให้มากขึ้น ถ้าท าความสงบของใจมากขึ้น สมถกรรมฐาน ฐานที่ตัง้แห่ง

การงาน เรามกีารมงีานกนัท าไง  

เวลาครูบาอาจารยข์องเรา เวลาเดนิจงกรม นัง่สมาธภิาวนาทัง้วนัทัง้คนื ท่านมงีานของท่าน 

เวลามงีานของท่าน ท่านจบังานของท่านไดแ้ล้ว ท่านขวนขวายในงานของท่าน นัน่ล่ะโลกุตตร

ธรรม  

โลกตุตรธรรมจะเกิดในทางจงกรม  

เขาบอก “เดนิจงกรมกไ็ม่ได้ การเดนิจงกรมไม่ม”ี เขาตอ้งลืมตาถ่างตากนัอยู่อย่างนัน้ 

หน้าที่ของเขาคอืสงัคมของเขา ในลทัธิศาสนาอื่นนะ พวกที่เขาไปตัง้เป็นอีกสงัคมๆ สงัคม

ที่ว่าแตกแยกออกไปจากลทัธิของเขา เขาไปตัง้เป็นชุมชนๆ ของเขา ไปตัง้เป็นชุมชนเยอะแยะ

ไปหมด แลว้มมีากคนในสงัคมที่ว่าต่อตา้นเทคโนโลย ีเขาเขา้ไปอยู่ในสงัคมของเขา เขากเ็ป็นสงัคม 

สงัคมหนึ่ง  
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แต่ธรรมะไม่เป็นอย่างนัน้ ธรรมะไม่มฝัีกไม่มฝ่ีาย ธรรมเป็นธรรม ธรรมอยู่กบัโลก โลกกบั

ธรรม เราเกดิมากบัโลก องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ปรารถนารือ้สตัวข์นสตัวจ์ากวฏัฏะ

ตัง้แต่เทวดา อนิทร ์พรหม ลงมาจนถงึมนุษย ์ ไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายตรงไหน ไม่มฝัีกไม่มฝ่ีายอะไร

ทัง้สิน้ ถ้ามนัเป็นธรรม  

แต่เพราะมนัไม่เป็นธรรม มนัถึงแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แลว้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายขึน้มาแลว้ ทีเ่ราฟังแล้ว

มนัขดัหูเพราะว่าพวกเราเป็นโลกุตตระ กเ็หมอืนก าแพงวดั ถ้าผ่านก าแพงวดัเป็นพวกฉันเป็นโล

กุตตระ ออกไปอยู่นอกก าแพงเป็นโลกียะ แล้วไอค้นคนน้ีมาอยู่กบัเราเป็นโลกุตตระ วนัไหนถ้า

เขาไม่พอใจออกไปเป็นโลกยีะ คนเดยีวนัน่แหละ คนเก่านัน่แหละ มนัเป็นไปอย่างนัน้ได้อย่างไร 

นี่มนัเป็นปัญหาสงัคมทัง้สิน้ มนัไม่เป็นการประพฤตปิฏบิตั ิ

นี่พูดถงึเหน็ไหม พูดถงึว่าวนัน้ีวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา ถ้าพระพุทธศาสนาเป็นจรงิ ใจ

ถ้าเป็นธรรม ใจเป็นธรรมมนัอยู่ทีว่าสนานะ อยู่ทีอ่ านาจวาสนา แลว้ใจเป็นธรรมมนัฟังแลว้มนั

คน้ควา้ มนัแสวงหา  

การฟัง การคน้ควา้ การแสวงหา เพราะองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้กาลามสูตร ใน

พระพุทธศาสนามศีาสนาเดยีวเท่านัน้ทีบ่อกไม่ใหเ้ชื่อ ในลทัธศิาสนาอื่นเขาบงัคบัเลยล่ะ เขา

บงัคบั เขาขู่เขญ็ เขาพยายามไล่ตอ้นไปเลย  

แต่พระพุทธศาสนาเวลามศีรทัธาความเชื่อแลว้ กาลามสูตร ใหพ้สิูจน์จากขอ้เทจ็จรงิในใจ

ของตน นี่พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามคีุณค่าๆ แลว้มคีุณค่าขึน้มาแลว้ ถ้ามนัเป็นความ

จรงิๆ ถ้าความจรงิมนัเกิดขึน้จากหวัใจจากความเป็นจรงิ นี่ไง ถ้าใจมนัเป็นธรรมนะ ใจมนัเป็น

ธรรมมนัมคีุณค่า  

วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา แลว้วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา เรากต็อ้งการคุณค่า

คุณธรรมในใจของเรา ถ้ามคีุณธรรมในใจของเรา เวลาพระโสดาบนั พระสกทิาคาม ีพระอนาคาม ี

พระอรหนัต์ พระอรหนัต์นะ พลิกฟ้าคว า่ดินท าลายภวาสวะ ท าลายภพ ท าลายชาติเลยล่ะ 
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ถ้าท าลายภพ ท าลายชาติ เป็นคนว่างงาน เป็นวิวฏัฏะ จิตท่ีไม่เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 

พ้นไปจากวฏัฏะ แลว้พน้ไปอย่างไร  

เกดิเป็นพรหมอย่างไร เป็นพรหมเป็นอย่างไร เป็นพรหมกล็งทีก่ระดาษ ลงทีต่วัอกัษร ไม่มี

อะไรเลย เป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นภพเป็นชาต ิ เป็นโสดาบนัจะเป็นอย่างนัน้ สกทิาคามจีะเป็น

อย่างนัน้ เป็นอะไร  

เพราะไม่เหน็กิเลส กิเลสเป็นนามธรรมไม่เคยเหน็ ไม่เคยเหน็กไ็ม่เคยเหน็จิต ไม่

เคยเหน็จิตกไ็ม่เคยมีมรรค ไม่มีการกระท า ไม่มีการกระท ากเ็อาหวัไปซกุขยะไว้อย่างนัน้ 

แล้วกตี็โพยตีพายไป มนัไม่มีอยู่จริงไง มนัไม่มีอยู่จริงในคณุธรรมในใจในสงัคมนัน้ 

แต่ถ้ามนัจะมอียู่จรงิ มนัจะเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทฏิฐโิก แลว้ถ้ามนัมอียู่จรงิ พระโสดาบนั

เวลาสมุจเฉทปหานดัง่แขนขาด พระสกทิาคาม ีพระสกทิาคามเีหน็ไหม กามราคะ ปฏฆิะ อ่อนลง 

อ่อนลงอย่างไร อะไรมนัอ่อนลง แลว้รูไ้ด้อย่างไร  

แต่เวลาเจา้คุณจูม ธรรมเจดยี ์ เอาครูบาอาจารยเ์รา เวลามาสนทนาธรรม หลวงตาท่านไล่

เป็นชัน้ๆ ไปเลย แต่หลวงปู่บวั เอา้! ว่ามา หนึ่ง ว่ามา สอง ว่ามา สาม เอา้! ว่ามาส ิจบแลว้ กน็ี่

นิพพาน อุย้! ต๊าย ตาย  

เขารูไ้ด้อย่างไร เขารูไ้ดอ้ย่างไรว่ามนัถงึหรอืไม่ถงึ ว่ามนัสมบูรณ์หรอืไม่สมบูรณ์ เขารูก้นัได้

อย่างไร นี่ไง ความเป็นธรรมไง ความเป็นธรรมมนัมเีหตุมผีล มนัมทีีม่าทีไ่ป แลว้คุณธรรมใครรูไ้ด้

แค่ไหนพูดไดแ้ค่นัน้ พออุ้ยตาย! เท่านัน้ แสดงว่าอีกอนัไม่รู ้ไม่รู้เพราะไม่เหน็ตน้เหตุ หาเหตุไม่

เจอ  

ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ  

ถ้ามนัหาเจอ หาเจอแต่กเิลสไง กเิลสมนัปกคลุม มนัครอบง าไง แลว้กอ็า้งโลกยีะ โลกตุตระ

ไง แลว้เวลาเป็นจรงิขึน้มา เวลาสงัโยชน์ขึน้มากล็งในสมุดอกีล่ะ เขาลงในหนังสอืหมดล่ะ เรื่อง
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ของใจไม่พูดถงึ พูดถงึแต่ทฤษฎทีีเ่ขยีนลงไปในสมุด แลว้กเ็ป็นโวหารพลกิแพลงไป ประกอบไป

ดว้ยพยญัชนะ อกัษร แลว้กพ็ลกิแพลง  

เฮย้!  ไอน้ี่มนัเรื่องธรรมะหรอืวะ เรื่องธรรมะมนัอยู่ในใจนะ นี่ไง ถ้าเป็นเรื่องธรรมะ กไ็ป

ปรยิตัสิ ิกศ็กึษาไป ศกึษากไ็ม่เอาอกี มหามกุฏ มหาจุฬาสอนผดิหมด ของฉันถูกอยู่คนเดยีว 

แต่ของเราไม่เป็นอย่างนัน้ หลวงปู่ มัน่เป็นคนส่งเจา้คุณจูม ธรรมเจดยี ์ไปเรยีนเอง เจา้คุณ

จูม ธรรมเจดยี ์เป็นเณรของหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ถ้าคนไหนมวีาสนาทางไหน ท่านส่งไปทางนัน้ 

หลวงปู่ มัน่ท่านส่งเจา้คุณจูม ธรรมเจดยี ์มาศกึษา แลว้เวลาพระที่ไปปฏบิตันิะ ท่านส่งไปศกึษา

ถ้าควรศกึษา ถ้าควรประพฤตปิฏบิตัทิ่านเอาไวใ้หป้ระพฤตปิฏบิตัิ เอาใหเ้ป็นความจรงิขึน้มา  

แลว้เวลาเป็นความจรงิขึน้มานะ เวลาหลวงปู่ ฝั้นท่านไปประพฤตปิฏบิตักิบัหลวงปู่ มัน่ที่

เชยีงใหม่ อยากจะไปเทีย่ว อยากจะไปเทีย่วทุกๆ ที่ เพราะนักปฏบิตัไิปเหน็ป่าเขาแลว้มนัรื่นเรงิ

อาจหาญมาก หลวงปู่ มัน่ท่านไม่ใหไ้ป “ไม่ใหไ้ป ทีไ่หนมนัจะดกีว่าทีน่ี่ ที่นี่ดทีีสุ่ด” ท่านรู้ว่ามนัควร

จะอยู่ทีน่ี่ เพื่อใหม้หีลกัเกณฑ ์ 

หลวงปู่ ฝั้นท่านกน็ัง่ของท่าน จนรวมใหญ่ทีน่ัน่ รวมใหญ่ทีเ่ชยีงใหม่ พอรวมใหญ่ขึน้มาคนมี

วาสนานะ ก าหนดจติไปดูหลวงปู่ มัน่ ก าหนดไปทไีร หลวงปู่ มัน่จอ้งอยู่แลว้ ก าหนดไปทไีร หลวง

ปู่ มัน่จอ้งอยู่แล้ว นี่พูดถงึคนทีม่ธีรรมกบัคนทีม่ธีรรม ไม่มคีวามสงสยักนัเด็ดขาด ถ้าเป็นความ

จรงิอย่างนัน้นะ ก าหนดจติไปทไีร หลวงปู่ มัน่ท่านดูอยู่แลว้ หลวงปู่ มัน่ท่านดูอยู่แลว้ ท่านรูข้อง

ท่าน  

ถ้ามนัเป็นความจรงิ มนัเป็นความจรงิจากภายใน ถ้ามนัเป็นความจรงิจากภายใน ภายในกบั

ภายนอก โลกียะกบัโลกุตตระแล้วมนัเป็นอย่างไรล่ะ  

นี่ไง เวลาหลวงปู่ ฝั้นท่านไปกราบหลวงปู่ มัน่ตอนเชา้ ท่านยนืทีป่ระตู ท่านพูดเลย หลวงตา

ท่านเล่าใหฟั้งประจ า เพราะหลวงปู่ ฝั้นเล่าใหท้่านฟัง  

“เป็นอย่างไร เมื่อคนืไม่นอนทัง้คนืเลยนะ ก าหนดจติดูอยู่นี่”  
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ควบคุมดูแล นี่เวย้! โลกุตตระ มงึรูจ้กัหรอืเปล่า โลกุตตระมนัอยู่ทีไ่หน โลกุตตระมนัอยู่ทีใ่จ 

แลว้ใจทีย่ิง่ใหญ่ ใจทีไ่ดฝึ้กหดัดแีลว้  

แต่หวัใจก่อนทีจ่ะฝึกหดั วนัน้ีวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา เราเอาร่างกายและจติใจมา

คน้ควา้ จติแกจ้ติ ตอ้งเอาจติของเราคน้ควา้หาจติของเรา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พทุธเจ้า ปัญญาท่ีทวนกระแสกลบั ไม่มีพลงังานใดเลยท่ีทวนกระแสกลบั พลงังานทาง

โลกส่งออกหมด แลว้ของเขากส็่งออกอยู่ ส่งออกดว้ยทฏิฐมิานะ หวัใจซุกกิเลสแลว้พยายามตี

โพยตพีายว่าเป็นโลกุตตระ ไม่มใีครเหน็อย่างนัน้เลย 

แต่เวลาหลวงปู่ มัน่ครูบาอาจารยข์องเราเหน็ไหม นี่โลกุตตระ เปิดเผย ทัง้ปรยิตั ิ ปฏบิตั ิ

ปฏเิวธ เวลาท่านพูดกบัหลวงปู่ ฝั้น “เมื่อคนืเราไม่ได้นอนเลย ดูทัง้คนื”  

น่ีบุญคณุของครบูาอาจารยค์ุ้มครอง การคุม้ครองนะ คนเราอยู่ทีไ่หนแลว้แต่ ไม่มใีคร

คุม้ครองมแีต่คนรงัแก มแีต่คนรดีไถ มแีต่คนเย้ยหยนั แต่ถ้ามีครบูาอาจารยค์อยคุ้มครอง

ดแูล แล้วเรามีหน้าท่ีประพฤติปฏิบติัไป การคุ้มครองดแูลโดยธรรม ครบูาอาจารยข์องเรา

เป็นธรรมๆ 

แต่พวกเอาหวัซุกขยะ เอาหวัใจทีเ่ป็นกเิลสซุกกเิลส มนักต็อ้งตโีพยตพีายของมนัไป แลว้ไม่

เป็นประโยชน์ ไม่เป็นประโยชน์เพราะนี่คอืสนัดานของเขา สนัดานเป็นสนัดาน  

แต่ครูบาอาจารยข์องเราเป็นธรรม ค าว่า “เป็นธรรม” สพฺเพ สพตฺา สตัวท์ัง้หลายเป็นเพื่อน

เกดิ แก่ เจบ็ ตาย ดว้ยกนัทัง้หมดทัง้สิน้ เป็นสุข เป็นสุขเถดิ  

ท่านไม่ยุ่งกบัใครเลย ท่านพยายามคน้ควา้ใจของท่าน ท่านพยายามฆ่ากเิลสในใจของท่าน 

ท่านไม่เคยตโีพยตพีายกบัใครทัง้สิน้ ใครจะเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องของเขา แต่ด้วยอ านาจวาสนาของ

ท่านทีไ่ดส้รา้งมา ท่านถงึเป็นอาจารยใ์หญ่ของกรรมฐาน เอวงั 


