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อา้ว! ตั้งใจฟังธรรมเนาะ โลกร้อนนกัเราตอ้งหาท่ีพึ่ง โลกร้อนเขาพยายามแสวงหาความ
ร่มเยน็เป็นสุขกนั แต่เราเป็นชาวพุทธเหมือนกนั เราเป็นคนเหมือนกนั เราก็แสวงหาความสุข
ของเราเหมือนกนั การแสวงหาความสุขทางโลก อาศยัโลกอยู ่ โลกน้ีอาศยัอยูช่ ัว่คราวนะ แต่
จิตใจของเราถา้มีคุณธรรมในหวัใจ มนัมีท่ีพึ่งท่ีอาศยัตลอดไป ถา้ค าวา่มีท่ีพึ่งท่ีอาศยัตลอดไป 
เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้แสวงหาไง ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ แสวงหาสร้างคุณ
งามความดีมาไม่มีตน้ไม่มีปลาย  

การแสวงหาอยา่งนั้นมา แสวงหามาเพราะว่ามีสติมีปัญญา มีความเห็น ความรู้จริง 
ความรู้จริงคือสร้างสมบารมีมาเป็นพระโพธิสัตว ์ เวลามาตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ถา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา 
เวลาศึกษาธรรมจากเจา้ลทัธิต่างๆ การศึกษานั้นศึกษาแบบทางโลกๆ แต่เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้จะมาศึกษาดว้ยตวัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เอง ร้ือคน้ในใจของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้มนัร้ือคน้ตามความเป็นจริงอนันั้นมนัมีถนนหนทาง มนัมี
ความจริงข้ึนมา  

ถา้มีความจริงข้ึนมา มีถนนหนทาง มีตรอก มีซอก มีซอย เขา้ตามตรอกออกตามประตู
มนัเป็นความจริงข้ึนมา เพราะมีความจริงอนันั้น เพราะความจริงอนันั้นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ถึงเสวยวิมุตติสุขๆ ส้ินสุดกนัเสียที การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะส้ินสุดกนัเสียที การ
เวียนว่ายตายเกิดขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระโพธิสัตวเ์วียนว่ายตายเกิดเพื่อคุณ
งามความดีนะ แต่คุณงามความดี การกระท า ดูสิ เป็นพระเวสสันดรเสียสละขนาดไหน เป็นคุณ
งามความดีของพระเวสสันดร แต่ชาวเมืองประชาชนไม่พอใจๆ จะขบัออกจากราชวงั สร้างคุณ
งามความดีของพระเวสสันดร สร้างคุณงามความดีของพระโพธิสัตว ์ 
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ส่ิงท่ีสร้างคุณงามความดีมาเพื่ออะไร เพื่อจิตใจไง สละเป็นชาติสุดทา้ย สละลกู สละเมีย 
สละทุกๆ อยา่งข้ึนมาเพื่อปรารถนาเป็นพระโพธิญาณ เขาขบัออกจากราชวงั เขาขบัไม่มีท่ีอาศยั 
น่ีไงสัจจะความดี ความจริงในการบ าเพญ็เพียรความเป็นพระโพธิสัตว ์ แต่โลกเขาเห็นดว้ยไหม
ล่ะ โลกเขาไม่เห็นดว้ย โลกเขาไม่เห็นดว้ยโลกเขาปฏิเสธเลย เพราะความปฏิเสธของเขา ความ
ปฏิเสธของเขาเพราะความเห็นของเขาแค่นั้นไง เร่ืองของโลกๆ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ปรารถนาแลว้ท าดว้ยความมัน่คง ท าดว้ยความพอใจ ท าดว้ยความพอใจ ท าดว้ยความเป็นจริง 
เพราะไดส้ร้างสมบุญญาธิการมา  

ค าว่าสร้างสมข้ึนมาจิตใจมนัเขม้แขง็ จิตใจมีหลกัมีเกณฑ ์มีหลกัมีเกณฑ ์ท าส่ิงใดท าดว้ย
สติสัมปชญัญะ ไม่ใช่ท าดว้ยความพลั้งเผลอ ไม่ไดท้  าดว้ยความจ าเป็น ไม่ไดท้  าเพราะมีการบีบ
คั้น ไม่ใช่ ท  าจริงๆ แหละ ท าความเป็นจริงข้ึนมาใหเ้ป็นความจริงข้ึนมา พอเป็นความจริงข้ึนมา
ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ หมดชาติจากพระเวสสันดรไป ไปจุติบนสวรรค์ บน
ดุสิต รอเวลาๆ ถึงเวลามาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ มาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะเป็นชาติสุดทา้ย 
ชาติสุดทา้ยแลว้การประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง เพราะอะไร เพราะเกิดเป็นชาติสุดทา้ย
แลว้เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ถา้ยงัไม่ไดอ้อกประพฤติปฏิบติัข้ึนมาก็เป็นจกัรพรรดิ ยงัด าเนินการ
ต่อไป แต่ดว้ยอ านาจวาสนามาร้ือมาคน้ มีตรอก มีซอก มีซอย มีความเป็นจริง  

บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณมนัเป็นความจริงข้ึนมา ช าระลา้ง
กิเลสในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตามความเป็นจริงอนันั้น มนัถึงสว่างไสวใน
หวัใจไง เสวยวมุิตติสุขๆ สว่างไสวอยา่งนั้น เพราะความสวา่งไสวเป็นพระโพธิสัตว ์ เป็นองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เสียเอง เป็นศาสดา เป็นผูส้อน เทวดา อินทร์ พรหมต่างๆ มาฟัง
เทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จะเป็นกษตัริยใ์นแว่นแควน้ต่างๆ จะท าส่ิงใดก็มาถาม
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ใครจะท าคุณงามความดีส่ิงใดก็มาเรียกร้องเอาจากองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เป็นผูช้ี้น า เป็นศาสดา รู้แจง้ทั้งโลกนอก
และโลกใน เพราะมีความเป็นจริงในใจ เพราะมีความสวา่งไสวในหวัใจขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้  

วิมุตติสุข ใจท่ีเป็นธรรมๆ ใจท่ีเป็นธรรมเป็นศาสดา ความจริงอนัน้ี ถา้ความจริงอนัน้ีถึง
ท่ีสุดแห่งทุกข ์ ถา้ถึงท่ีสุดแห่งทุกขเ์ราปรารถนากนัอยา่งน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ร้ือ
สัตวข์นสัตว ์ ร้ือสัตวข์นสัตวก์็เพราะแบบน้ี เวลาไปเอาปัญจวคัคีย ์ ไปเอายสะ ไปเอาชฎิล ๓ พี่
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นอ้ง เสร็จแลว้ไปเอาองคุลิมาล ไปร้ือสัตวข์นสัตว ์ขนมาๆ ขนอยา่งไร ขนเพราะอะไร เพราะใจ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นความจริง มีเหตุมีผล มีหลกัมีเกณฑต์ามความเป็นจริง 
มนัตอ้งมีความจริงข้ึนมามนัถึงจะเป็นความจริงข้ึนมา  

ผูท่ี้มาศึกษาเล่าเรียนมนัก็มีแตกต่างหลากหลายกนัไป แตกต่างหลากหลายไป ในใจของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สวา่งไสว ปรารถนาส่ิงใด ปรารถนาส่ิงใด ตอ้งการตกัตวงส่ิง
ใด ประโยชน์จากธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดทุ้กอยา่ง แต่เวลาคนท่ีมี
กิเลสตณัหาความทะยานอยากโดยจริตนิสัยของเขา ดูสิ ดูอยา่งพระเทวทตั ออกมาบวชพร้อมกบั
พระนนัทะ บวชพร้อมกบัลูกกษตัริยท์ ั้งนั้นออกมาบวชดว้ยกนั ท่ีไปดีก็ไปดีมหาศาลนะ แต่เวลา
จิตใจท่ีมนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัก็กีดก็ขวางไปตลอด  

ในการเผยแผธ่รรมก็กีดก็ขวาง ก็ชิงดีชิงเด่นจะเอาความเป็นจริงของตวั แลว้มนัไม่มี ใน
ใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สวา่งไสวครอบโลกธาตุ ในใจของพระสารีบุตร พระ
โมคคลัลานะ ในใจขององคุลิมาลสวา่งไสวไปหมด มนัมีสัจธรรม มีความจริงในนั้น มนัมีการ
กระท า มนัมีเหตุมีผล ถา้มนัมีเหตุมีผล ดสิู อยา่งเทวทตัก็ฌานโลกียเ์ขากมี็ของเขา มีเหาะเหินเดิน
ฟ้าของเขา แต่ในใจเขาคิดอยากใหญ่ คิดอยากท าลายองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ส่ิงท่ีเป็น
ฌานโลกียใ์นใจนั้นเส่ือมหมด เส่ือมจนไม่มีส่ิงใดเป็นความจริงในใจเลย  

เทวทตัเส่ือมลาภ ใหลู้กศิษยล์ูกหาไปขอลาภสักการะจากตระกลูเดิมของตวั แลว้มาฉนั
เป็นคณะโภชนะ ฉนัเป็นคณะโภชนะคือฉันรวมกนัไง เพราะของมนัไม่มีไง แต่เวลาภิกษุเรา เรา
บวชมา ส่ิงต่างๆ เราฉนัในบาตร ฉนัเป็นส่วนของภิกษุองคใ์ดท่ีบิณฑบาตมาเป็นวตัร ธุดงควตัร
เป็นวตัรของภิกษุนั้น หา้มภตัแลว้ฉนัอีกไม่ได ้ ส่ิงท่ีเป็นจริง เป็นจริงบิณฑบาตดว้ยล าแขง้ 
บิณฑบาตดว้ยล าแขง้ แสวงหาส่ิงนั้นมาด ารงชีพ พอเทวทตัเส่ือมลาภ ใหลู้กศิษยไ์ปขอเอาจาก
ชาติตระกลูของตวั แลว้มาฉนัเป็นคณะโภชนะ  

คณะโภชนะลอ้มวงไง ฉนักนัดว้ยความเป็นคณะโภชนะ แลว้นางวิสาขาไปฟ้ององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ว่าภิกษุท าอยา่งน้ี พระพุทธเจา้ตรัสเป็นภิกษุฉนัเป็นคณะโภชนะ
เป็นอาบติั ทุกอยา่งเป็นอาบติัๆ มา เพราะเวลามนัหมดไม่มีความจริงในใจ เส่ือมหมด เส่ือมทั้ง
สัจจะความจริงในหวัใจ แต่ก็ยงัมีความจ า ยงัมีส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรม
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อยู ่ เอาส่ิงนั้นไปหลอกไปล่อ เอาภิกษุส่วนหน่ึงออกไป เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ให้
พระสารีบุตรไปเอาคืนมา  

เวลาแสดงธรรมๆ ก็แสดงเหมือนกนั แสดงโดยท่ีความมืดบอดในใจของเทวทตั แต่
เทวทตัถึงท่ีสุดแลว้เขาก็ส านึกตวัของเขาได ้ ส านึกตวัของเขาได ้ เขาจะมาขอขมาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไม่ถึงเราๆ แต่ทุกคนจะมาลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มาถึงแลว้ๆ ถึงท่ีสุดแลว้จะมาเตรียมตวัไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ไปลา้งหนา้ลา้งตาลงจากแคร่ ธรณีสูบไปเลย นัน่เพราะท าของเขา จิตใจท่ีสว่างไสวแบบ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จิตใจท่ีเป็นศาสดาของเรา จิตใจท่ีเป็นครูบาอาจารยท่ี์เป็นความ
จริงของท่าน ท่านมีความจริงของท่าน มีความจริงคืออะไร มีความจริงคือมีมรรค มีผลไง มีเหตุ 
มีการกระท า มีความเป็นจริงไง แต่จิตใจท่ีไม่มีการกระท า ไม่มีความเป็นจริง อาศยัๆ  

ถา้อาศยั อาศยัดว้ยความสัมมาทิฏฐิ อาศยัไปคน้ควา้ศึกษาข้ึนมามนัก็เป็นคุณงามความดี
ของเรา แต่อาศยัข้ึนมาแลว้กิเลสในหวัใจของเรามนับิดมนัเบือน มนัอา้งมนัอิง มนัปรารถนา
ตามแต่ความพอใจของมนั มนัมืดบอด ใจมนัมืดบอด ถา้ใจมืดบอดมนัมีส่ิงใดจะเป็นประโยชน์
กบัเราล่ะ เราฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ี ถา้มีครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมของเรา ในจิตใจของท่านตอ้งมี
คุณธรรม ตอ้งมีความสว่างไสวในใจนั้น มนัเปรียบเหมือนบา้นเหมือนเรือน ถา้บา้นเรือนถา้มี
ความสวา่งไสวมนัมีแสง แสงสวา่งออกมา ถา้มีแสงสว่างออกมามนัเป็นท่ีพึ่งอาศยั มนัเป็นท่ี
ปรารถนาของเขา  

ในสมยัโบราณนะถา้บา้นเมืองยงัไม่เจริญเขาก็ดู ดูสิ ถา้คนมืดบอดมนัก็อาศยัแต่แสง แสง
ฟ้าแล่บ แสงเดือน แสงตะวนั อาศยัส่ิงนั้น แต่ถา้จิตใจท่ีมีธรรมล่ะ บา้นเรือนส่ิงใดท่ีมนัมีความ
สว่างไสวในหวัใจ ท าไมถึงสว่างไสว เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา 
วางธรรมและวินยัน้ีไว ้ มนัมีถนนหนทาง มีตรอก มีซอก มีซอย มีการกระท ามนัถึงจะเขา้ตาม
ตรอกออกตามประตู เขา้บา้นเขา้เรือนของตวั เขา้ท่ีไหน เขา้ท่ีหวัใจน้ีไง ถา้คนจะหาใจของตวั 
พยายามจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้ยงัหาใจของตวัไม่เจอท าส่ิงใด  

เวลาเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นสาธารณะ ส่ิงท่ีศึกษาธรรม
มา ศึกษาธรรมมาขนาดไหน เราศึกษามา ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่
ไม่ใช่ของเรา แลว้ถนนหนทางของเราล่ะ ตรอก ซอก ซอยของเราล่ะถา้มนัไม่มีท าอยา่งไร ถา้มนั
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มีมนัท าอยา่งไร องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนอยา่งน้ี ปริยติั ปฏิบติั ปริยติัคือการศึกษา 
ศึกษามาศึกษามาแลว้มีแนวทางไหม ถา้ศึกษาไม่มีแนวทางนะ ศึกษามาแลว้ถา้มีแนวทาง เพราะ 
เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ในพระไตรปิฎกวางไวเ้อง ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ  

ถา้ไม่มีปริยติั ไม่มีการศึกษาเราจะเอาท่ีไหนกนัมา เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้
ออกร้ือคน้ ออกประพฤติปฏิบติักบัเจา้ลทัธิต่างๆ มนัไม่มีความเป็นจริงอยูก่็ไปศึกษากบัเขา ก็
ศึกษาเหมือนกนั แต่ศึกษาแลว้มนัอั้นตู ้ ศึกษาแลว้ศึกษาจนจบกระบวนการของเขาแลว้มนัไม่ได้
ช าระลา้งกิเลส ศึกษาแลว้มนัไม่มีส่ิงใดเป็นคุณประโยชน์ในการประพฤติปฏิบติั มนัมี
คุณประโยชน์ในการเช่ือถือศรัทธาของเขา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ละทิง้ๆ ส่ิงนั้นมา  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาตามความเป็นจริง เสวยวิมุตติสุข 
เสวยวิมุตติสุข มนัสวา่งไสวในหวัใจ มนัมีความสุขไง แต่ในเม่ือเกิดมาเป็นองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ในเม่ือร่างกาย ร่างกายมนัก็ตอ้งการอาหารเป็นเร่ืองธรรมดา เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะเผยแผธ่รรม เทวดาถวายบาตร ๔ ใบ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
อธิษฐานใหเ้หลือใบเดียว อนาคตงัสญาณ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้องคเ์ดิมมาท าอยา่งไร 
พุทธประเพณีท าอยา่งใด ออกบิณฑบาต ออกบิณฑบาตเพื่อมาเล้ียงชีวิตไง ออกบิณฑบาตมาเพื่อ
ร่างกายน้ีไดมี้อาหารไง อาหารด ารงชีวิตไว ้ปัจจยั ๔ ปัจจยั ๔ ไง 

ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้วางธรรมและวินยัไวอ้ยา่งน้ี 
เพราะมีความจริงอนันั้น เสวยวิมุตติสุขอยา่งนั้น แลว้เผยแผธ่รรมมาอยา่งน้ี เผยแผธ่รรมมา 
คนเราเกิดมามีกายกบัใจ มนัก็มีเร่ืองโลก เร่ืองปัจจยัเคร่ืองอาศยัเหมือนกนั ถา้มีปัจจยัเคร่ืองอาศยั
เหมือนกนั เราเกิดมาเราเกิดมาเราก็มีกายกบัใจเหมือนกนั ถา้มีกายกบัใจข้ึนมา เรามาศึกษาธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เราก็ศึกษา ศึกษาข้ึนมา ศึกษาแลว้เราประพฤติปฏิบติัไหม 
ปริยติัแลว้ปฏิบติั ถา้เราจะปฏิบติัเราจะปฏิบติัอยา่งไร ไม่มีถนนหนทาง ไม่มีทางท่ีเจริญกา้วหนา้
แลว้ท าอยา่งใด  

ดูสิ เวลามีบา้นมีเรือน มีหมู่บา้นต่างๆ ถา้เวลาเขาปิด เขามีการกลัน่แกลง้กนั เขาปิดถนน
หนทางกนั มนัไม่มีทางไปนะเขาเดือดร้อนกนัไปหมด เขาตอ้งร้องเรียนว่าส่ิงน้ีเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ เอาเป็นของตนเองไดอ้ยา่งไร ถา้สาธารณะประโยชน์ น่ีคือถนนหนทาง ตรอก ซอก 
ซอยท่ีเขา้ไปสู่บา้นเรือนของเรา เราศึกษามาๆ มนัก็ไดแ้ต่ทฤษฎีมา ไดแ้ต่แผนท่ีมา แลว้บา้นเรือน
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เราอยูไ่หนล่ะ บา้นเรือนเราอยูไ่หน ตรอก ซอก ซอยเป็นอยา่งไร ถา้มนัจะมีตรอก มีซอก มีซอย
ข้ึนมามนัก็จะเขา้สู่บา้นสู่เรือนของเรา ก็ตอ้งปฏิบติัสิ ท  าข้ึนมาใหมี้ตรอก มีซอก มีซอยของเรา
ข้ึนมา ถา้มีตรอก มีซอก มีซอยมนัก็มีถนนหนทางเขา้ไปสู่ใจเราใช่ไหม  

ศีล สมาธิ ปัญญามนัอยูไ่หน ถา้ไม่มี ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัมีชีวิตอยูน่ะ 
เวลาเทศนาว่าการ พุทธกิจ ๕ เชา้ข้ึนมาเลง็ญาณแลว้ เลง็ญาณจะออกบิณฑบาต จะออก
บิณฑบาต จะโปรดสัตว์ๆ  โปรดสัตวค์นใดก่อน เขามีอ  านาจวาสนาแค่ไหนจะโปรดสัตวก่์อน 
เชา้ออกบิณฑบาต ตั้งแต่ก่อนรุ่งเลง็ญาณ ออกบิณฑบาต บิณฑบาตแลว้ท าภตักิจ ท าภตักิจเสร็จ
แลว้เทศนาว่าการพวกฆราวาส ตกหวัค ่าข้ึนมาสอนพระ กลางคืนข้ึนมาสอนเทวดา เลง็ญาณ 
พุทธกิจ ๕ เป็นกิจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์ ร้ือสัตวข์น
สัตวต์ามความเป็นจริงอนันั้น  

ถา้เป็นความจริง ความจริงเลง็ญาณ เทศนาว่าการเอา แลว้ผูท่ี้มีอ  านาจวาสนาล่ะ ผูท่ี้มี
อ  านาจวาสนาไดย้นิไดฟั้งแลว้มีหลกัมีเกณฑไ์หม ถา้มีหลกัมีเกณฑ ์ ดูองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้เทศนาว่าการนะ แมแ้ต่ฆราวาส เหมือนกบัของท่ีคว  ่าใหห้งายข้ึนมา ไดส่ิ้งนั้นมาเป็น
คุณประโยชน์ไง ถา้ไดเ้ป็นคุณประโยชน์จริง เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัมีพระ
ชนมชี์พอยู ่ ท  าอยา่งน้ี เวลาคนท่ีออกประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัถึงไดค้วามเป็นจริง มนัสว่างไสว 
มนัครอบคลุมไปหมดสหชาติ เกิดพร้อมองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ใครปรารถนาขนาด
ไหน ดูเจา้ลทัธิต่างๆ เส่ือมลาภๆ พยายามจะหาคนเขา้มาบวชในพุทธศาสนาเพื่อเอาลาภสักการะ  

เขาบวชมาเพื่อลาภ บวชมาเพื่อความเป็นอยูข่องเขา แต่ถา้คนมีอ านาจวาสนา ดูพระกสัส
ปะสิ พระกสัสปะ พระรัฐปาล พ่อแม่ไม่ใหบ้วชทั้งนั้นแหละ พ่อแม่ไม่ใหบ้วช พยายาม
ขวนขวายๆ เขาสร้างวาสนาของเขามา พอสร้างวาสนาของเขามา เขาบวชเม่ือแก่ พระกสัสปะ
บวชเม่ือแก่ ใหก้รรมฐานมา แลว้พยายามร้ือคน้ข้ึนมาในใจของพระกสัสปะ พระกสัสปะเป็น
พระอรหนัตอ์งคห์น่ึง เป็นพระอรหนัต์ทั้งนั้น  

พอศึกษาเล่าเรียนมาจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้คน้ควา้ข้ึนมามนัเป็นความจริง
ข้ึนมา ความจริงข้ึนมาในใจดวงนั้น เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีคุณธรรมในหวัใจ
จริงๆ เพราะมีคุณธรรม เพราะมีเหตุมีผลมนัถึงมีสัจจะ มีความจริง แลว้ปฏิบติัตามความเป็นจริง
ข้ึนมา แลว้ส่ิงต่างๆ ส่งต่อเน่ืองๆ มา ส่ิงต่อเน่ืองมามนัก็เป็นทฤษฎีทั้งนั้นแหละ ศึกษามาก็ศึกษา
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มาเพื่อเป็นแนวทาง ดูสิ ทางโลกเขาว่าปริยติัมัน่คง มัน่คงเพราะการศึกษา การศึกษาเพราะศึกษา
แลว้ชาวพุทธมีความรู้ เพราะมีความรู้ มีปริยติัถึงจะไดป้ฏิบติั ทีน้ีความรู้ข้ึนมา ความรู้เป็น
อยา่งไรล่ะ ความรู้ข้ึนมาแลว้ยดึความรู้เป็นเราล่ะ  

ถา้ยดึความรู้เป็นเรามนัไม่มีความจริง หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านออกประพฤติปฏิบติั
ตามความเป็นจริงของท่านข้ึนมาท่านก็ร้ือคน้อยา่งน้ี ทฤษฎีก็มีอยู ่แผนท่ีเคร่ืองด าเนินมีอยู ่แต่จะ
ไปถือเอากบัใคร ถนนหนทางมนัไม่มี กิเลสมนัปิดกั้นหมด กิเลสในใจของสัตวโ์ลกมนัไม่เช่ือว่า
มีมรรค มีผล มนัไม่มีเช่ือว่ามีความจริงอยู ่มนัไม่เช่ือว่ามนัมีตรอก มีซอก มีซอย มนัไม่เช่ือว่ามนั
จะเป็นไปได ้ จิตใจของคนก็เป็นแบบโลกน้ีแหละ เกิดมาก็ใชชี้วิตแบบโลกน้ี ศึกษาธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาก็ศึกษามาเพื่อความรู้ มนัก็เหมือนกบัเราดูเดือน ดูดาวว่ามนั
ลอยอยูบ่นฟ้า แต่เราไม่มีความสามารถท่ีจะหยบิยืน่มาเอามาเป็นของเราได ้ 

ศึกษามาเป็นอยา่งนั้นมนัไม่มีมรรค ไม่มีผล มนัไม่มีความเขม้แขง็ มนัไม่มีความจริง ถา้
ไม่มีความจริงมนัก็ไดแ้ต่แหงนดูของเขา น่ีก็เหมือนกนั เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่าน
ประพฤติปฏิบติัของท่าน ท่านก็พยายามขวนขวายของท่าน ขวนขวายมานะ ขวนขวายเอาความ
เป็นจริงมาใหไ้ด ้ ลม้ลุกคลุกคลานมาขนาดไหน ก่ึงพุทธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง มนัจะ
เจริญท่ีไหนล่ะ เจริญท่ีไหน ในเม่ือปริยติัมนัเขม้แขง็ ถา้ในการทฤษฎี ในการศึกษาเขม้แขง็แลว้
ศาสนาจะมัน่คง แลว้มัน่คงมัน่คงท่ีไหน องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เวลาศึกษามาๆ ท าของ
ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มา มนัไม่มีเหตุมีผลของมนัข้ึนมา  

ฉะนั้น เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านออกประพฤติปฏิบติัของท่านก็เหมือนกนั 
ทฤษฎีมนัมีอยู ่ ทฤษฎีมีอยู ่ แต่ความเป็นจริงล่ะร้ือคน้มนัข้ึนมาจนในใจของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่
มัน่ท่านมีคุณธรรม มีความจริงข้ึนมา มนัสว่างไสวในใจของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านถึงมี
หนทาง มีตรอก มีซอก มีซอย วางขอ้วตัรปฏิบติัมาใหเ้ราประพฤติปฏิบติักนั ถา้เราฟังขอ้วตัร
ปฏิบติัใหป้ระพฤติปฏิบติักนั ถา้เป็นความจริงนะเราก็ตอ้งขวนขวายใหม้นัเป็นจริงข้ึนมาในใจ
เรา  

ถา้มนัมีศีล ศีลคือความปกติของใจ ศีลเราปกติไหม ถา้ศีลเราปกติ ศีลเรามีความเป็นจริง
ข้ึนมา เป็นจริงท่ีไหน เป็นจริงท่ีว่าเจตนาของเราไง วิญญาณาหาร มนัคิดชัว่ มนัคิดมกัใหญ่ มนั
คิดจินตนาการไปหรือเปล่า ถา้มนัจินตนาการไปมนัจะไดส่ิ้งใดมา มนัก็จินตมยปัญญา แต่ถา้มนั
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ปฏิบติัตามความเป็นจริงข้ึนมา มนัมีสติ มีศีลโดยความบริสุทธ์ิใจของตวั เวลาก าหนดพุทโธ ท า
ปัญญาอบรมสมาธิข้ึนมา ถา้มนัสงบระงบัเขา้มา มนัจะเร่ิมเขา้สู่การปฏิบติัไง มีศีล มีสมาธิ มี
ปัญญาข้ึนมาตามความเป็นจริงมนัก็มีตรอก มีซอก มีซอย มีความเป็นจริง ถา้ท าจริงมนัก็จะเป็น
ความจริงอนันั้น  

ถา้ท าไม่จริง ในเม่ือมนัมีขอ้วตัร มนัมีความจริงในใจของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านก็
วางของท่านไว ้ เหมือนบา้น บา้นถา้เขา้ตามตรอกออกตามประตูมนัก็จะเขา้สู่บา้นนั้นได ้ แต่เรา
เห็นแต่บา้นของคนอ่ืน ในบา้นของเขาสว่างไสว หนา้ต่างมีแสงไฟออกมา หนา้ต่างมีแสงไฟออก
มานะ แสงสว่างจากหนา้ต่างนั้น เราเห็นแต่หนา้ต่างนั้นดว้ยจินตนาการของเรา ไม่มีตรอก มีซอก 
มีซอย ไม่มีสัจจะความจริง มนัจะเขา้ตามหนา้ต่างนั้นน่ะ ถา้มนัจะเขา้ตามหนา้ต่างนั้นมนัจะเขา้
ไดไ้หม ถา้มนัจะเขา้โดยทางโลกมนัก็คิดว่าท าไมจะไม่ได ้ก็ปีนเขา้ไป ถา้มนัตึกสูงนกัเราก็หยอ่น
ตวัลงมาจากขา้งบนก็ได ้เราปีนข้ึนไปก็ได ้เราจะเขา้อยา่งไรเขา้ตามหนา้ต่างนั้น  

น้ีคือความเห็นไง น่ีคือความคิด ความเห็น ความจินตนาการของตวัว่าท าอยา่งน้ีก็ได ้ จะ
เขา้ถึงสัจธรรมก็ได ้หนา้ต่างธรรมๆ ดูสิ เวลาถา้เราไม่มีครูบาอาจารยข์องเรา เราปฏิบติัไปมนัไม่
มีสัจธรรม บา้นหลงันั้น หวัใจหวัใจนั้นไม่มีความสว่างไสว ไม่มีสัจธรรม ไม่มีส่ิงใดเป็นความ
ร่มเยน็เป็นสุขสู่หวัใจนั้น มนัจะเอาความร่มเยน็เป็นสุขไปไหน องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา วิมุตติสุขๆ เพราะสัจจะอนันั้น ธรรมธาตุอนันั้นมนัมีคุณธรรมอยูใ่นนั้น ถา้มี
คุณธรรมอยูใ่นนั้นมนัเหนือโลกไง  

ถา้มนัเหนือโลก ไม่ล  าเอียงเพราะรัก ไม่ล  าเอียงเพราะชงั ไม่ล  าเอียงส่ิงใดทั้งส้ิน จะพดูส่ิง
ใดพดูตามขอ้เทจ็จริงนั้น เพราะมนัเกิดเหตุอยา่งนั้น มนัเป็นอยา่งนั้น อ  านาจวาสนาคนเป็นแบบ
นั้น วิธีการประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เทศน์ปัญจวคัคียก์็อยา่งหน่ึง พอไปเทศน์ยสะก็อยา่งหน่ึง เวลา
ไปเทศน์ชฎิล ๓ พี่นอ้ง บชูาไฟก็อยา่งหน่ึง เพราะมนัเป็นจริต มนัเป็นนิสัยของเขา พดูสัจจะตรง
ตามสัจจะ ตรงตามจริตนิสัยของจิตดวงนั้น การประพฤติปฏิบติัมนัก็เป็นความจริงข้ึนมาจากใจ
ดวงนั้น เพราะอะไร เพราะวิมุตติสุข เพราะมีสัจธรรมในใจ เพราะมีสัจธรรมในใจอนันั้น  

มนัมีสัจจะ มีความเป็นจริง ช้ีแนวทางอนันั้นมา หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมาเป็นความจริงของครูบาอาจารยข์องเรา ท่านเป็นอาจารยใ์หญ่ ท่านเป็นหลกัชยัของ
กรรมฐานเรา ถา้ท่านเป็นหลกัชยัของกรรมฐานเรา หวัใจของท่าน ดูสิ บา้นเรือนของท่านสว่าง
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ไสวครอบง าพวกเรา วางขอ้วตัรปฏิบติัไวใ้หพ้วกเราประพฤติปฏิบติัตาม ถา้เราจะปฏิบติัตามนั้น
เราก็ตอ้งท าความเป็นจริงของเราข้ึนมา ไม่ใช่เห็นแสงสว่างนั้น เอาแสงสว่างนั้น เพราะแสงสว่าง
นั้นท าใหเ้ราปล้ืมใจใช่ไหม  

ถา้เราศึกษาทฤษฎี ศึกษาทฤษฎีมนัก็เป็นแผนท่ีเคร่ืองด าเนิน มนัไม่เห็นแสง เห็นสีอะไร
เพราะมนัเป็นกระดาษเป้ือนหมึก กระดาษนั้นเป้ือนหมึกใหเ้ราศึกษา ศึกษามาเพื่อเป็นความจริง 
แต่ในทางปฏิบติั ในทางปฏิบติัขอ้วตัรปฏิบติัของครูบาอาจารยท่์านวางไวอ้ยูแ่ลว้ ถา้วางไวเ้ราจะ
ท าเป็นจริงล่ะ เราก็อาศยัอนันั้นเป็นการดึงดูด ผูน้  าของเราท่านมีคุณธรรมในใจของท่าน ท่านมี
คุณธรรมในใจของท่าน เราเช่ือมัน่ส่ิงนั้น มีศรัทธา มีความเช่ือ ความเช่ือ ความมุ่งมัน่ของเรา เรา
เดินตามรอยแนวทางของท่าน ถา้เราเดินรอยตามแนวทาง แสงสว่างท าใหเ้ราชุ่มช่ืน ท าใหเ้รามี
ก าลงัใจ ท าใหเ้ราประพฤติปฏิบติั ถา้ไม่อยา่งนั้นมนัก็ยอ้นกลบัมาสมยัท่าน  

สมยัท่านท่านพยายามขวนขวายของท่านนะ มนัไม่มีใครบอก ไม่มีใครสอน ตอ้งศึกษา
ตามทฤษฎี ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ภาคปริยติั ศึกษาแลว้ก็คล าไป คล า
ไป บุกเบิกไป พยายามไป คอยดูแลใจของตวั คอยดูแลใจใหม้นัถกูตอ้งดีงามแลว้ประพฤติ
ปฏิบติัไป แลว้ใจของเรามีกิเลส คนมีกิเลสทุกคน คนเกิดมามีกิเลส คนเกิดมามีกิเลสแต่ไดส้ร้าง
คุณธรรมมา ไดส้ร้างอ านาจวาสนามา มนัยงัมีสติ มีปัญญา แมแ้ต่มีกิเลส กิเลสมนัคอยหลอกคอย
ล่อ คอยชกัคอยจูงขนาดไหนก็พยายามฝืนมนั แลว้ยดึไว ้ ยดึทฤษฎี ยดึธรรมขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้นั้นไว ้แลว้พยายามท าไป เพราะมนัถึงคราว  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ยงัมีชีวิตพระชนมชี์พอยู ่ ความสว่างไสวในใจของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัครอบง าใหมี้ความร่มเยน็เป็นสุขทั้งนั้นแหละ ฉะนั้น เวลา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นิพพานไปแลว้ สมยัโบราณครูบาอาจารยท่์านก็ยงัประพฤติ
ปฏิบติักนัมา ท่านมีความจริงมา มนัมีผูช้ี้น ามาตลอด แต่พอล่วงผา่นเวลานั้นไปมนัก็เหมือนกบั
เมฆหมอกมนัเขา้มาปิดบงัใหแ้สงนั้นสลวัไป เวลาบา้นหลงัใดปลูกตน้ไมไ้วค้ลุมพื้นท่ีหมดมนัก็
คลุมแสงนั้นไป ถา้แสงนั้นมนัส่งมา แสงนั้นมนัสว่างไสวมา เหมือนหมามนัเห็นดวงจนัทร์ เห็น
เคร่ืองบินมนัก็เห่าก็หอนมนัไปอยา่งนั้นแหละ แต่มนัไม่ไดต้ามความเป็นจริงอยา่งนั้น  

ฉะนั้น ครูบาอาจารย ์ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นิพพานไปๆ สัจจะมนัมีอยู่ 
สัจจะความจริงมนัมีอยู ่แต่มนัไม่มีแสงนั้น ไม่มีการช้ีน านั้น ไม่มีส่ิงใดท่ีคอยบอกแนวทางนั้น ดู
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สิ เวลามนัมืดสนิท หนา้ต่างธรรมๆ สจัธรรมมนัมีแสงสว่างออกมา ถา้ใครมีแสงสว่างออกมามนั
ใหแ้นวทางเราได ้ เรามองไปแลว้เราก็มัน่ใจนะ เรามองไปแลว้เห็นบา้น เห็นเรือน เห็นมีแสง มี
ครู มีอาจารยค์อยใหก้ าลงัใจ คอยช้ีแนะ คอยบอกเราเราก็อบอุ่นนะ แต่เราอยูป่่าอยูเ่ขาไม่มีส่ิงใด
เลย มีแต่ดวงดาว มีแต่พระจนัทร์ ดวงดาว มนัสุดความเอ้ือมถึง มนัก็นอ้ยเน้ือต ่าใจ มนัก็ไม่
อบอุ่นหวัใจ แต่ถา้มนัมีความจริงเรากข็วนขวาย  

แลว้ในสมยัปัจจุบนั หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านยงัมีร่องมีรอยของท่านอยู ่ หนา้ต่าง
ธรรมๆ ไง เราก็เอาส่ิงน้ีมาเป็นแนวทาง แต่ถา้มนัตามความเป็นจริงมนัตอ้งมีตรอก มีซอก มีซอย 
มีถนนหนทางเขา้ไปสู่เปิดประตูบา้นนั้นให้ได ้ เขา้สู่หวัใจเราใหไ้ด ้ แต่เราเห็นแต่แสงสว่างจาก
หนา้ต่างนัน่น่ะ แลว้คนท่ีปฏิบติัไม่มีสัจจะความจริง มนัก็คิดจินตนาการไปนะ มนัจะค ้าถ่อเขา้
ทางหนา้ต่างนั้นน่ะ หนา้ต่างมนัมีก าแพง มนัมีร้ัว มนัมีฝากั้นอยู ่มนัเขา้ไปมนัเขา้ไม่ไดห้รอก มนั
เขา้ไปมนัติดหมดแหละ หนา้ต่างเด๋ียวน้ีเขาติดกระจก มนัเขา้ไปมนัก็ชนกระจกออกมาทั้งนั้น
แหละ มนัเขา้ไม่ได ้แต่ดว้ยความคิดของเรา 

ฉะนั้น เวลาเขาประพฤติปฏิบติักนัถึงบอกว่าค ้าถ่อเขา้ไปเลย โดดแลว้พุ่งเขา้ไปเลย เพราะ
อะไร เพราะไม่มีตรอก มีซอก มีซอย ไม่มีเหตุมีผล ไม่มีการกระท า มนัเอาธรรมะมาจากไหนล่ะ 
มนัเอาธรรมะมาจากไหน มนัเป็นความเห็นนะ แต่แสงจากหนา้ต่างนั้นก็อา้งอิงกนัไป พออา้งอิง
ไปมนับอกถึงขอ้เทจ็จริงในใจ มนับอกถึงความมีอยูจ่ริงหรือเปล่า ถา้มนัไม่มีความอยูจ่ริง ส่ิงท่ี
คุณธรรมในใจนั้นมนัไม่มี  

ถา้มนัจะมีล่ะ มนัมี ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เกิดท่ีสวนลุม เราเกิดมาชาติ
น้ีเป็นชาติสุดทา้ย เกิดเป็นชาติสุดทา้ยยงัศึกษาเล่าเรียนมา ศึกษามาจนไดเ้ป็นกษตัริย ์ ศึกษาเล่า
เรียนจนเป็นกษตัริย ์ เวลาออกบวช เวลาออกแสวงหาสัจธรรมยงัอีก ๖ ปี คน้ควา้มาอยู ่๖ ปี แลว้
เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมา ก็มนัเป็นจริงข้ึนมาโคนตน้โพธ์ินั้น 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ มนัมีถนนหนทาง มนัมีเหตุมีผล มีท่ีมา  

เวลาเทศน์ธมัมจกัฯ ทเวเม ภิกขเว ทางสองส่วนท่ีไม่ควรเสพ อะไรเสพ อะไรไม่เสพล่ะ 
แลว้มชัฌิมาปฏิปทาเป็นอยา่งไร ธรรมจกัรมนัเป็นอยา่งไร ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบมนัชอบ
อยา่งไร ถา้ความชอบธรรมข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นจริงข้ึนมา เทศน์ธมัมจกัฯ ข้ึนมา พระอญัญาโกณ
ฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม เพราะมนัมีเหตุมีผล มีท่ีมาท่ีไป มีการกระท า แลว้มนัเป็นจริง เพราะ
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ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ อญัญาโกณฑญัญะรู้
แลว้หนอ มีความปล้ืมใจ เทศนาว่าการเทศน์อนตัตลกัขณสูตรข้ึนมา พระอรหนัตข้ึ์นมาเป็น ๕ 
องค ์รวมทั้งองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็น ๖ เร่ิมตน้  

มนัมีเหตุมีผล มีท่ีมาท่ีไปมนัก็เป็นจริง เวลาในสมยัปัจจุบนัน้ีหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่
ท่านประพฤติปฏิบติัของท่านตามความเป็นจริงข้ึนมา ท่านก็ท  าความจริงของท่านข้ึนมาในหวัใจ
ของท่าน แลว้มนัแนวทาง ในปัจจุบนัน้ี ดูสิ มนัแตกแขนงกนัไปมากมาย จะค ้าถ่อเขา้ทาง
หนา้ต่างธรรมๆ นัน่แหละ หนา้ต่างธรรมนั้น ดูสิ ท่านเป็นความอบอุ่น แสงนั้นส่องช่องทางให้
เรา ในเม่ือเรายงัเห็นแสง เห็นทางเดิน เห็นเหตุเห็นผลเราก็ขวนขวายของเรา ท าใหไ้ดจ้ริง ถา้ท า
ใหไ้ดจ้ริงมนัจะเป็นจริง ท าใหไ้ดจ้ริงตั้งสติ ท  าอยา่งไรก็แลว้แต่ตอ้งคน้ควา้หาความจริงของเรา
ใหเ้จอ  

ถา้มนัคน้ควา้หาความจริงเราไม่เจอ เร่ิมตน้จากสัญญาอารมณ์ เร่ิมตน้จากความรู้สึกนึก
คิด ความรู้สึกนึกคิดมนัเป็นโลก โลกียปัญญา โลกียปัญญาจินตนาการไป จะค ้าถ่อเขา้สู่สัจธรรม
อนันั้น จะเขา้สู่หนา้ต่างธรรมอนันั้น มนัเขา้ไม่ไดห้รอก เขา้ไปมนัเจอก าแพง ติดก าแพงนั้นเขา้
ไปไม่ได ้ ก าแพงคืออะไร ก าแพงคือกิเลสตณัหาความทะยานอยากของเรานัน่ล่ะ แต่พอมนั
จินตนาการไปเร่ืองโลกๆ โลกียปัญญา ท าอยา่งไรใหม้นัสะดวกสบาย ท าอยา่งไรใหม้นัตาม
ความพอใจของตวั ส่ิงน้ีคือสัจจะ แลว้มนัเป็นกระแสสังคมเช่ือกนัไป เช่ือกนัไปเพราะอะไร 
เพราะเราเป็นนกับวช เราเป็นพระดว้ยกนั เราเป็นคนอา้งอิงถึงครูบาอาจารยท่ี์เป็นฝ่ายปฏิบติั แสง
นั้นเอามาห่ม ห่มตวัเองไวซ้ะ  

ส่ิงท่ีความจริง แสงสว่างนั้น ช่องทางนั้นเขามีไวใ้หป้ระพฤติปฏิบติั เขามีไวใ้หเ้ราแกไ้ข 
ส่ิงท่ีจะเป็นก าแพง ส่ิงท่ีจะเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยากของเรา ไม่ใช่สวมรอยเอาเป็น
สมบติัของเรา ถา้เอาเป็นสมบติัของเราแลว้จินตนาการไปไม่มีเหตุไม่มีผลเล่ือนลอย เพราะความ
เล่ือนลอยอนันั้นมนัถึงไม่มีจุดยนื มนัถึงไม่มีคุณธรรม ไม่มีสัจธรรมออกมาจากใจ แต่ครูบา
อาจารยเ์ราท่านเอาแสงนั้น เพราะการศึกษา การศึกษาภาคปริยติัก็แสงนัน่แหละ ในสัจธรรม ใน
สัจธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ศึกษาตามนั้น แลว้พยายามท าความจริงข้ึนมา เรา
เห็นแสงนั้นเพื่อความอบอุ่นว่ามนัมีอยูจ่ริง แต่เวลาเราจะเอาความจริงของเราข้ึนมาเราตอ้งสร้าง
ถนนหนทางของเราข้ึนมา  
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มรรคโคทางอนัเอก ถา้ไม่มีมรรคโค ไม่มีทางท่ีเราจะหาทางลดัเลาะเขา้ไปสู่บา้นเรือน
ของเรา คือไปสู่หวัใจของเรา ในวิมุตติสุขขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เราเป็นไก่ตวัแรก
ท่ีเจาะฟองอวิชชาออกมา เราเป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชา ท าลายอวิชชา นัน่ล่ะสัจธรรมอนั
นั้นล่ะ ธรรมธาตุ มีความสงบร่มเยน็ มีความสุขอยูท่ี่นัน่ วิมุตติสุขๆ แลว้เราจะประพฤติปฏิบติั
ของเราข้ึนมาเราก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกนั เราก็มีจิตเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกนั แต่ในปัจจุบนัเรามี
ศรัทธา มีความเช่ือในสัจธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

ถา้ศึกษาปริยติัเราก็ศึกษากนัมาพอสมควรแลว้ ถา้เราไม่ศึกษามาสมควรเราจะไม่มีความ
มัน่คงอยา่งน้ี เพราะเราศึกษามามัน่คง เราฟังเทศน์ครูบาอาจารยก์นัมาเยอะ น้ีฟังเทศน์ครูบา
อาจารยม์าเยอะเป็นคติธรรมๆ ส่ิงท่ีครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัของท่านข้ึนมาเป็นความ
จริงของท่าน แต่เราศึกษา เราศึกษามาเพื่อเป็นคติธรรมกบัเรา ถา้เป็นคติธรรมกบัเราแลว้เราจะ
เร่ิมปฏิบติัของเราแลว้ล่ะ ปริยติัใหป้ฏิบติั ถา้การปฏิบติัข้ึนมาตั้งสติไว ้ ตั้งสติไวม้นัจะเป็นความ
จริงของเรา เวลาเรากินอาหารเราไม่ตอ้งการใหใ้ครกินแทนเรา เวลาท างานไม่อยากท า จะ
ท าอาหารใหค้นอ่ืนท าให ้แต่เวลากินเราอยากจะกินเอง  

น้ีทางโลกเขาท ากนัได ้ เพราะอะไร เพราะมนัเป็นธุรกิจการคา้ แต่เวลาจะเอาสัจธรรม 
จิตใจมนัเสวยอารมณ์ จิตใจมนัเสวยความสุข ความทุกข ์จะจา้งใครมาสุข มาทุกขใ์หแ้ทนเรา เรา
จะจา้งใครใหห้าวิมุตติสุขมาใหเ้รา มนัไม่มี ถา้มนัไม่มีเราจะตอ้งท าของเราเอง ถา้เราท าของเรา
เองเพราะเรามีศรัทธาความเช่ืออยูแ่ลว้ จะทุกขท์นเขญ็ใจ จะมัง่มีศรีสุขขนาดไหน เวลาประพฤติ
ปฏิบติัตน้ทุนเท่ากนั ถา้ตน้ทุนเท่ากนัแลว้ ใครมีสติปัญญามากนอ้ยแค่ไหน มีความเขม้แขง็แค่
ไหน ถา้มีความเขม้แขง็ข้ึนมา เราจะสร้างทางเราแลว้ น่ีด าริชอบ  

ด าริข้ึนมาถึงการกระท า งานทางโลก งานท าหนา้ท่ีการงานเราก็ไดท้  าของเรามาแลว้ งาน
ทางโลกท่ีเขาว่าทุกข์ๆ  ยากๆ เขาพยายามบากบัน่กนัเราก็ท  าประสบความส าเร็จของเราแลว้ เรา
เป็นชาวไร่ชาวนา เราก็ไดท้  าไร่ท านาของเรามาพร้อมแลว้ ส่ิงท่ีเราวางไว ้แต่ขณะท่ีปัจจุบนัเราจะ
แสวงหาใจของเรา เราจะแสวงหา เพราะเราเป็นชาวพุทธ เราก็อยูใ่นหนา้ต่างธรรม อยูใ่นแสง อยู่
ในการคุม้ครองดูแลของครูบาอาจารยเ์รา เพราะเป็นชาวพุทธเหมือนกนั องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ฝากศาสนาไวก้บับริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา  
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เราเป็นพระ เราเป็นภิกษุ เป็นนกัรบ เป็นผูท่ี้แสวงหา ถา้เราเป็นนกัปฏิบติั เราเป็นอุบาสก 
อุบาสิกาเราก็เป็นนกัรบ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ฝากศาสนาไวก้บับริษทั ๔ มนัขาดตก
บกพร่องไปท่ีไหนล่ะ มนัไม่ขาดตกบกพร่องไป มนัจะขาดตกบกพร่องก็ความจริงของเราน่ี
แหละ มนัจะขาดตกบกพร่องเพราะเรามกัง่าย เห็นใครเขามาบอกเลย หนา้ต่างธรรมนั้นค ้าถ่อเขา้
ไปเลย โดดพุ่งหลาวเขา้ไปเลย เขา้ไปมนัก็ไปชนก าแพงออกมาเท่านั้นแหละ  

ก าแพงคืออะไร ก าแพงคือความไม่จริง ก าแพงคืออวิชชา ก าแพงคือกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก เพราะมีอวิชชา มีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก แต่อาศยัธรรมของครูบาอาจารย ์
อาศยัธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แลว้อา้งอิง ทั้งๆ ท่ีตวัก็รู้ ถา้ตวัไม่รู้มนัท าไมไม่
มีความจริงแสดงออกมาล่ะ ทั้งๆ ท่ีตวัก็รู้ ถา้ตวัก็รู้ ถา้เราเป็นสุภาพบุรุษ เราเป็นคนท่ีมีอ  านาจ
วาสนา เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ อุทกดาบส อาฬารดาบส สมาบติั ๖ สมาบติั ๘ 
เจา้ชายสิทธตัถะมีความรู้เสมอเรา มีความเห็นเหมือนเรา เป็นอาจารยไ์ด ้ สั่งสอนสัทธิวิหาริกใน
ส านกันั้นได ้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่เอาๆ  

น่ีก็เหมือนกนั มนัจะค ้าถ่อ มนัจะโดดพุ่งหลาวเขา้ไปในหนา้ต่างนั้น เขา้สู่สัจธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นั้นมนัเป็นไปไม่ได ้ มนัเป็นไม่ไดเ้พราะมนัมีกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก อวิชชาของเรามนัปิดกั้นอยู ่ เพราะมนัปิดกั้น เพราะมนัปิดกั้นมนัเป็นก าแพง ถึงจะ
มีช่องแสงอนันั้น เพราะเราเป็นชาวพุทธไง เราเป็นชาวพุทธท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ฝากศาสนาไวก้บับริษทั ๔ ไง เม่ือไรภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเรายงัไม่เขม้แขง็ สามารถ
กล่าวแกค้  าจาบจว้งของลทัธิต่างๆ  

ลทัธิต่างๆ ผูมี้ความเห็นแตกต่าง เขาก็บอกของเขาถูกตอ้งๆ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ เม่ือใดถา้มีผูรู้้จริง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เผยแผธ่รรมๆ มา จนถึงท่ีสุด 
บดัน้ีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเราเขม้แขง็ สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้งของลทัธิต่างๆ ได ้
อีก ๓ เดือนขา้งหนา้เราจะนิพพาน ผูท่ี้รู้จริงมี หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยข์องเราเป็น
ความจริงมี ถา้เป็นความจริงมีมนักล่าวแกไ้ดไ้ง กล่าวแกส่ิ้งท่ีไอพุ้่งหลาว ไอท่ี้โดดค ้าถ่อ ไอท่ี้จะ
เอาตวัลงมา  

ไอน่ี้มนัเป็นวิทยาศาสตร์ มนัเป็นเวลาวิทยาศาสตร์ท่ีเราเทียบเคียงว่ามนัน่าจะเป็นไปได ้
ว่าเราจะเขา้ทางช่องหนา้ต่างนั้นได ้ แลว้ก็เป็นกระแสสังคม เป็นกระแสใหพ้วกเราเช่ือถือกนัว่า
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การปฏิบติัท าอยา่งน้ีก็ได ้ แลว้ความจริงล่ะ ความจริงมนัไม่มี แต่เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ 
ท่านบอกว่าท าความสงบของใจมาก่อนนะ ถา้ท าความสงบของใจด าริชอบ  

ด าริชอบไง สุขทุกขก์็คือเราไง การเกิดก็เราเกิดมาน่ีเอง เวลามนัทุกขก์็เราน่ีแหละทุกข ์
แต่เพราะเราเช่ือ มีศรัทธาความเช่ือ แสงสว่างนั้น ศึกษาธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ เราเกิดมาเป็นชาวพุทธ โดยสายเลือด โดยสายเลือด โดยประเพณีวฒันธรรมเราก็ไดเ้ห็น
การท าบุญมาตั้งแต่เลก็แต่นอ้ย โตข้ึนมาเราไดอ้ยูท่่ามกลางภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา อยู่
ท่ามกลางผูท่ี้ขวนขวายแสวงหาสัจธรรมกนั  

เราอยูท่่ามกลาง ถา้เขาท่ามกลางมีครูมีอาจารยเ์ป็นผูช้ี้น า สังคมใดปฏิบติัซ่ือตรง ผูท่ี้
ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ถา้เขาซ่ือตรงต่อสัจธรรม แลว้ปฏิบติัธรรมตามความเป็นจริง ส่ิง
นั้นจิตใจของเราเป็นสุภาพบุรุษ เราปฏิบติัตามนั้น เราเช่ือตามนั้น แลว้เราท าความเป็นจริงของ
เราข้ึนมาใหไ้ดอ้ยา่งนั้น ถา้มนัไดอ้ยา่งนั้นด าริชอบ ถา้ด าริชอบท าความเป็นจริงข้ึนมามนัก็มี มนั
จะมีถนนหนทาง มนัจะมีตรอก มีซอก มีซอย มนัจะเขา้ตามตรอก ออกตามประตู ไม่ใช่เขา้ทาง
หนา้ต่างนั้น ถา้เขา้ตามประตู ประตูอยูไ่หน  

พุทโธ พุทโธ พุทโธเพื่อใหจิ้ตมนัสงบเขา้มา ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิมนัจะเขา้ไปสู่
ประตูนั้น ถา้เขา้ไปสู่ประตูนั้น บา้นของเรายงัไม่ไดเ้ดินไฟเขา้บา้นเรา เขา้ในบา้นของเรากลางวนั
มนัก็สว่าง กลางคืนมนัก็มืด ไม่มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกใดๆ ทั้งส้ิน แต่มนัก็มีบา้นของเรานะ 
บา้นของเรามนัก็ยงัปลอดภยันะ ถา้ไม่มีแสงสว่างเราก็จุดเทียนของเรา เราหาความสวา่งไสวจาก
ความสามารถของเรา เราก าหนดพุทโธ พุทโธ เราพยายามไปพกัอยูใ่นใจของเรา  

ถา้มนัพกัได ้ สุขทุกขม์นัอยูท่ี่ใจ ไม่มีใครเอาความสุขความทุกข ์ เอาความดีความงามมา
ใหเ้ราไดห้รอก เราท าบุญกุศลมนัก็เป็นอามิส อามิสนอกใจ อามิสเพราะมีเจตนา ปฏิสนธิ
วิญญาณ ภวาสวะ ภพ เวลามนัมีความรู้สึกนึกคิด มีเจตนามนัเป็นขนัธท์ั้งนั้นแหละ มนัเสวย
อารมณ์ มนัอยูน่อกบา้น พอนอกบา้นเขาแสวงหามา พอแสวงหามาเพื่อบา้น แสวงหามาเพื่อ
ความมัน่คงของเรา เราท าบุญกุศล ท าต่างๆ มนัเป็นอามิสทั้งนั้นแหละ แต่ถา้เวลาเราก าหนดพุท
โธของเรา เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิของเรา เวลามนัเขา้สู่สัจจะ เขา้สู่ความจริงมนัเขา้สู่บา้นของ
เรา  
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ถา้มนัเขา้สู่บา้นของเรา สัมมาสมาธิ สุขทุกขไ์ม่มีใครจะหยบิยืน่ใหเ้ราได ้ สุขทุกข ์ เวลา
ท าบุญกุศลเรามีความสดช่ืนดว้ยกุศลของเรา กุศลของเรามนัก็เป็นประเพณีวฒันธรรมไง ดูสิ ท่ี
ไหนเขามีงานร่ืนเริง ท่ีไหนเขามีกิจกรรม เราไปร่วมกิจกรรมกบัเขาเราก็มีความสุขไปกบัเขา ท่ี
ไหนเขามีแต่ความเศร้าสร้อย ท่ีไหนเขามีแต่ความทุกข ์เราไปอยูใ่นสังคมนั้นเราก็ทุกขไ์ปกบัเขา  

น่ีก็เหมือนกนั มนัคิดดี มนัมีบุญกุศลของมนั มนัก็ช่ืนใจไปกบัเขา เวลามนัทุกขม์นัยาก 
เวลามนัทุกขม์นัร้อนข้ึนมา จิตใจก็เดือดร้อนไปกบัเขา มนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนั้นแหละ แต่
เพราะเราก็ท  ามา เราเลือกเอา เราเลือกท าแต่คุณงามความดีของเรา มีส่ิงใดนะ โลกเขาจะ
เดือดร้อน โลกเขาจะทุกขจ์ะยาก เขาจะแสวงหาแต่ส่ิงท่ีเป็นภยัของเขา นัน่ก็เร่ืองของเขา เราจะ
ท าคุณงามความดีของเรา เราพยายามสร้างกุศลของเรา พยายามท าของเราเพื่อ เพื่อใหจิ้ตใจมนั
เป็นสาธารณะ ใหจิ้ตใจมนัยอมรับส่ิงต่างๆ  

ถา้มนัยอมรับข้ึนมามนัยอมรับ ยอมรับเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ฝาก ฝาก
ศาสนาไวก้บัอุบาสก อุบาสิกา ฝากศาสนาไวก้บัภิกษุ ภิกษุณี เขาฝากไว ้ฝากไว ้แต่น้ีไม่เป็นความ
จริง ถา้เป็นความจริง ฝากไวแ้สงสวา่งนั้น แสงนั้นออกจากหนา้ต่างนั้น แสงนั้นออกมาเพื่อความ
ชุ่มช่ืนของเรานั้น แต่เราจะเอาความจริงของเราข้ึนมา เราเอาความจริงเราตอ้งเขา้สู่สัจจะ เขา้สู่
บา้นสู่เรือนของเรา เขา้สู่ภวาสวะ เขา้สู่ภพ เขา้สู่ใจของเรา ถา้เขา้สู่ใจของเรา เราตั้งสติของเรา 
บริกรรมของเรา พุทโธของเรา เราท าความจริงของเรา  

มนัจะทุกขม์นัจะยาก มนัจะทุกขย์ากแค่ไหนมนัก็พอใจท า มนัจะท า มนัจะท าไง จะท า
เพราะเรามัน่ใจไง เรามัน่ใจจากแสงสว่าง จากแสงนั้น จากช่ือเสียง จากเกียรติคุณของหลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่ มัน่ จากเกียรติคุณจากความเป็นจริง มนัมีร่องมีรอย เราก็เอาจริงของเราสิ เราเอาจริง
ของเรา ในสมยัปัจจุบนัน้ีเราก็ยงัเห็นร่องเห็นรอยอยู ่ ท่านเปิดทางไวใ้ห ้ ในเม่ือมนัเป็นถนน
สาธารณะมนัก็มีถนนหนทาง ถนนหนทางของท่าน เรายงัท าไม่ไดเ้ราก็เห็นร่องเห็นรอย เห็น
ถนนหนทางนั้นเราก็พอใจ แต่มนัไม่ใช่ถนนของเรา  

ถา้มนัจะเป็นถนนของเรา มรรคโคทางอนัเอก ถา้เราท าของเราเราก็ท  าของเรา เรากมี็
สติปัญญาของเรา เราก าหนดค าบริกรรมของเรา ใชปั้ญญาอบรมสมาธิของเรา มนัจะทุกขม์นัจะ
ยากขนาดไหนเรากพ็ยายามท า งานอยา่งอ่ืนท ามาแลว้ทั้งนั้น เวลางานท่ีเป็นความจริงกบัใจน้ีมนั
ท าไมท าไม่ได ้ ถา้มนัจะท าข้ึนมามนัพอใจ ถา้พอใจท าก าหนดพุทโธ ลมหายใจเขา้นึกพุท ลม
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หายใจออกนึกโธ น่ีพดูถึงผูท่ี้ปฏิบติัใหม่ แต่คนท่ีท ามีความช านาญแลว้ก าหนดจิตมนัสงบไดเ้ลย 
มีก าหนดข้ึนมา ก าหนดข้ึนมา  

อา้ว ถา้อยา่งน้ีดูจิตท าไมใชไ้ม่ไดล่้ะ ดูจิตมนัเป็นความผดิ ก าหนดอยา่งนั้นไดอ้ยา่งไร ก็
มนัพุทโธจนช านาญ คนช านาญในวสี ถา้คนช านาญแลว้เขาจะเห็นประสบการณ์ เขาจะรู้
ประสบการณ์ของเขา ถา้กิเลสมนัพอกพนู กิเลสมนัจะท าใหเ้ราเหลวไหล พุทโธเลย เพราะพุทโธ
เราเคยพุทโธอยูแ่ลว้ไง ดูสิ เวลาเรากินอาหาร เราหยบิถว้ยหยบิจานเราก็ตกัขา้วใส่จาน เราก็มี
กบัขา้วใส่ ก็กินไดทุ้กที น่ีก็เหมือนกนั จนช านาญ  

น่ีก็เหมือนกนั จิตถา้มนัปกติมนัมีความช านาญ กิเลสไม่พอกมนั มนัก าหนดไดเ้ลย 
ก าหนดใหส้งบได ้ แต่ถา้มนัไม่ไดก้็พุทโธ มนัทิง้ไม่ได ้ มนัทิง้ไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะเวลาขา้ว
หมดหมอ้ล่ะ คนอ่ืนเขาตกัไปหมดแลว้ไม่มีขา้วเลย เราเอาจานมาจะตกัขา้วท่ีไหน เราก็ตอ้ง
ขวนขวายหาขา้วมาใส่จานเราใหไ้ด ้ ถา้ขวนขวายก็พุทโธไง จานเปล่าๆ กินไม่ได ้ มนัตอ้งมี
อาหารของมนั ถา้มนัมีอาหารมนักพ็อใจของมนั ถา้อาหารมนัเหลือเฟือมนักินอะไรก็ได ้ แต่ถา้
อาหารไม่มี อาหารไม่มีมนัก็ตอ้งขวนขวายหามาใส่มนั 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาก าหนดพุทโธ ถา้มนัพทุโธช านาญ อาหารมนัเหลือเฟือ อยา่งไรมนัก็
สงบ แต่ถา้อาหารมนัขาดแคลน ขา้วยากหมากแพงไม่มีมนัขาดแคลนเราก็ตอ้งแสวงหามาส่ิงนั้น 
จิตใจของเราเวลาชุ่มช่ืนดีงามมนัฟุ่มเฟือย แต่เวลาจิตใจของเรามนัขาดตกบกพร่องมนัก็ตอ้งมีสติ 
ขวนขวายหามา พุทโธ พุทโธ พุทโธ ธรรมมนัได ้ช านาญในวสี ถา้ช านาญในวสีสมาธิมนัอยูก่บั
เราจิตมนัตั้งมัน่ น่ีไงเขา้บา้นของเรา เขา้บา้นแลว้เราเขา้บา้นของเรา แลว้เราจะหาแสงสว่าง หา
ความอบอุ่น หาคุณงามความดีของเราล่ะ  

ถา้เป็นสมาธิแลว้ จิตใจท่ีเป็นสมาธิแลว้ คนเรามนัทุกขม์นัยาก มนัตะเกียกตะกายมามนั
ทุกขม์นัยากขนาดไหน มนัไดท่ี้พกัท่ีผอ่น ท่ีอาศยัของมนัมนัซาบซ้ึงนกั คนไม่เคยทุกขไ์ม่เคยยาก
มนัก็ไม่เห็นคุณค่าของทรัพยส์มบติั คนท่ีมนัทุกขม์นัยาก เวลามนัแสวงหาทรัพยส์มบติันั้นมามนั
จะประหยดัมธัยสัถ ์มนัจะรู้จกัดูแลรักษา เพราะทรัพยส์มบติันั้นมนัจะด ารงชีวิตน้ีไป  

น่ีก็เหมือนกนั จิตใจท่ีมนัเศร้ามนัหมอง จิตใจท่ีมนัทุกขม์นัยาก มนัล าบากล าบนของมนั
มา มนัทุกขย์ากมาก ทุกขจ์นเป็นความชินชา ทุกขจ์นฟ้าปิด จนมืดไม่มีทางออก ทุกขอ์ยูอ่ยา่งนั้น
แหละ แลว้เวลาจะพดูปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัก็บอกเลย แสงสว่างอยา่งนั้น ความรู้อยา่งนั้น ธรรมะ
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สัจจะเป็นอยา่งนั้น พดูไปโดยเล่ือนลอย เพราะพดูไปโดยเล่ือนลอย มนัไม่มีท่ีมาท่ีไป มนัไม่มี
เหตุมีผล ธรรมนั้นเป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ก่ึงพุทธกาลสัจธรรมน้ีอยู ่๕,๐๐๐ ปี  

เราศึกษามาปริยติัเขม้แขง็ เขาวา่การปฏิบติัจะเขม้ขน้ข้ึน การปฏิบติัจะเขม้ขน้ข้ึน แลว้
ปริยติัเขม้แขง็แลว้ไปกอดมนัไวไ้ง ไปกอดมนัไวเ้ป็นของเราๆ เวลาบอกในภาคปฏิบติัมนัก็บอก
ว่าค ้าถ่อเขาเลย ค ้าถ่อเอา เพราะค ้าถ่อคือมนัไม่มีถนนหนทาง มนัไม่มีความเป็นไป ถา้มนัค ้าถ่อ
เอามนัก็พดูค ้าถ่อเอา เขาก็เช่ือกนัในความเป็นจริง เพราะ เพราะเขาอา้งอิง เขาอา้งอิงว่าส่ิงน้ีเป็น
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เขาอา้งอิงส่ิงน้ีเป็นคุณธรรมของครูบาอาจารยข์อง
เรา เขาอา้งอิงกนัไป ทีน้ีพอมนัอา้งอิง ชาวพุทธดว้ยกนัก็เช่ือ เช่ือเพราะมนัเทียบเคียงเอาไง  

น่ีไงกาลามสูตรไม่ใหเ้ช่ือๆ ไง แต่ถา้เราจะปฏิบติัของเรา เราจะเอาความจริงของเรา 
เพราะเรามีครูบาอาจารยอ์ยูแ่ลว้ แลว้เราท าความจริงของเรา เราก าหนดพุทโธของเรา เราใช้
ปัญญาอบรมสมาธิของเราใหม้นัมีความสงบระงบัเขา้มา มนัรู้เอง ทุกขย์ากแสนเขญ็มนัรู้ของมนั 
เวลามนัพกัข้ึนมาท าไมมนัจะไม่รู้ ถา้พกัเสร็จแลว้ ถา้จิตใจอ่อนดอ้ย นิพพาน เวลาเขา้บา้นของ
เราเจอบา้นแลว้ เจอบา้นแลว้ไม่ไปไหนแลว้ เราจะเกาะบา้นเราอยู ่ 

ความเป็นจริงเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ มนุษยมี์ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ โดยพลงังานของมนัคือ
ธาตุรู้ ธาตุรู้มนัตอ้งส่งออกโดยธรรมชาติของมนั เวลาเรากลบัไปพกัสู่ธาตุรู้นั้น ไปพกัอยูภ่วา
สวะนั้น ไปพกัอยูภ่พนั้น เป็นสัมมาสมาธิท่ีมนัตั้งมัน่ ธรรมดามนัก็ตอ้งคลายตวัออกมา ไม่มีทาง
ท่ีจะอยูอ่ยา่งนั้นได ้ เวลาเราเขา้ไปอยูต่รงนั้นดว้ยความทุกขค์วามยากแสนเขญ็ท่ีเราพยายามท า
ของเราข้ึนไป พอไปถึงสู่จุดนั้น น้ีคือนิพพาน เราไดท้  างานมาประสบความส าเร็จแลว้ เราท ามา
เราอาบเหง่ือต่างน ้าทุกขย์ากมาขนาดน้ี บดัน้ีจิตใจเราไดส้งบระงบั บดัน้ีจิตใจเราไดป้ล่อยวาง 
บดัน้ีคือนิพพาน 

เวลาจิตใจคนท่ีอ่อนแอ จิตใจของคนท่ีอ านาจวาสนาเท่าน้ี แต่ถา้ผูท่ี้เป็นครูบาอาจารยข์อง
เรา ท่านไดส้ร้างสมบุญญาธิการมา ดสิู เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เป็นพระโพธิสัตว ์
ท่านไดส้ร้างมาขนาดนั้น ใครจะยกยอ่งสรรเสริญ ใครจะเชิดชูอยา่งใดท่านไม่เช่ือทั้งนั้นแหละ 
เพราะท่านเอาความจริงอนัน้ี เวลาเราพยายามของเรา พยายามท าความสงบของใจของเราเขา้มา 
เวลาจิตมนัเขา้ไปสู่ความสงบระงบันั้น มนัเขา้ไปสู่ธาตุรู้ พอเขา้ไปสู่ธาตุรู้มนัเวิง้วา้ง มนัมีความ
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ร่มเยน็เป็นสุข มนัอ่ิมพอในตวัของมนั มนัอ่ิมพอเพราะอะไรล่ะ มนัอ่ิมพอเพราะพุทธานุสติ มนั
อ่ิมพอเพราะมนัมีค าบริกรรม  

ส่ิงท่ีมนับริกรรมจนมนัอ่ิมเตม็ของมนัข้ึนมา โดยสจัจะความเป็นจริงมนัก็เขา้ไปสู่ธาตุรู้
นั้น เพราะมนัปล่อยวาง มนัคลายตวัออกส่ิงท่ีมนัเสวย มนัคลายตวัออกธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ท่ีมนั
รับรู้นั้น มนัเขา้ไปสู่สัจจะ เขา้ไปสู่ความจริง สัจธรรมท่ีมนัมีอยู ่ ทีน้ีมนัเขา้ไปสงบระงบั แต่
เพราะความอ่อนดอ้ย เพราะอ านาจวาสนาแค่น้ีก็บอกว่าน่ีคือนิพพาน แลว้นิพพานธรรมดาธาตุรู้
มนัตอ้งส่งออกเป็นธรรมดา พอเวลามนัส่งออกมามนัก็ส่งออกมาสู่ขนัธ์ ๕ มนัส่งออกมามนั
เสวยไง อายตนะมนักระทบมนัก็ส่งออกมาเป็นธรรมดา  

พอมนัส่งออกเป็นธรรมดา อา้ว นิพพานท าไมมนัไหลออกมาล่ะ นิพพานท าไมมนัไป
กอบโกยเอาแต่ความทุกขม์าอีกแลว้ นิพพานไปไหน แลว้จะเร่ิมตน้อยา่งไรใหม่ เร่ิมตน้เม่ือก่อน
เราเคยท าไดม้นัก็จินตนาการตณัหาซอ้นตณัหา แต่เดิมเรายงัไม่ไดส้ัมผสั เรายงัไม่มีส่ิงใด ส่ิงท่ี
มนัเป็นมนัเป็นประโยชน์กบัเรา เราก็ยงัเช่ือมัน่ ธรรมจากหนา้ต่างนั้น มีแสงสว่าง มีความเช่ือ มี
ความมัน่คงนั้น เราก็อาศยัส่ิงนั้นก าหนดพุทโธ หรือใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้ไปถึงความสงบอนั
นั้น  

เพราะเรายดึมัน่ส่ิงนั้น แต่พอเราเขา้ไปสัมผสั เราไปถึงธาตุรู้ของเรา เราเขา้ไปสู่
สัมมาสมาธิของเรา เราไปรับรู้ส่ิงนั้นเอง เป้าหมายมนัก็เอาสู่ธาตุรู้นั้น จะเอานั้นใหไ้ด ้ มนัเคย
สงบมนัตอ้งท าใหไ้ด ้ มนัจะเป็นความจริง ตณัหาซอ้นตณัหา จนกว่าเป็นความจริงว่า อ๋อเราเคย
ผดิพลาดมามากแลว้ ท าอยา่งไรกล็ม้ลุกคลุกคลานไม่เป็นความจริงเสียที ก็วางส่ิงน้ีแลว้กลบัไป
พุทโธไปสู่พุทธานุสติไปสู่เหตุ ไปสู่เหตุ  

มนัตอ้งมีเหตุ ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ พอมนักลบัไปสู่พุทโธ กลบัไปสู่ปัญญาอบรม
สมาธิ เพราะค าบริกรรมจิตมนัก็เกาะอยูท่ี่นัน่ เกาะอยูท่ี่นัน่มนัละเอียดเขา้ไปๆ มนัก็เขา้ไปสู่ธาตุรู้ 
ไปสู่สัมมาสมาธิ ถา้มนัท าเป็นช านาญในวสี ช านาญในวสี ช านาญในการเขา้ออก การเขา้ออก
อยา่งน้ีมนัก็เขา้สู่สมาธิ เขา้สู่บา้นของเราเท่านั้นแหละ ถา้เขา้สู่บา้นแลว้เรารักษาของเราดว้ยความ
ช านาญ แต่ดว้ยความช านาญ ช านาญตอ้งท าดว้ยอ านาจวาสนา ดว้ยคนท่ีมีสติปัญญานะ แต่คนไม่
มีสติปัญญามนัจบัตน้ชนปลายไม่ถูก เวลามนัส้มหล่นมนัเป็นมาเอง  
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เวลาส้มหล่นมนัเป็นมาเอง ดูสิ ดาวตก ดาวตกใส่เทา้ แลว้ท าอยา่งไรจะใหม้นัเจออีกล่ะ 
อู๋ย หาทางไปไม่เป็น เพราะมีครู มีอาจารย ์มีหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ มีความศรัทธา มีความเช่ือ 
จากท่ีเป็นหลกัชยัของเรา ท่านสอนไว ้ ท่านบอกไว ้ ท่านวางแนวทางไว ้ เราก็พยายามท าของเรา
ข้ึนไป ท าอยูอ่ยา่งนั้นแหละ พอส่ิงท่ีว่าตณัหาซอ้นตณัหา เคยได ้ เคยไดเ้คยเป็นมนัก็วาง แลว้
กลบัไปท่ีพุทโธ กลบัไปท่ีสติ กลบัไปท่ีปัญญาอบรมสมาธิ มนัเขา้สู่ความสงบนั้น ถา้เขา้สู่ความ
สงบนั้น รักษาส่ิงน้ี  

ส่ิงน้ีไม่ใช่นิพพาน ส่ิงน้ีเป็นสัมมาสมาธิ แลว้ร าพึงไปใหเ้ห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น
ธรรมตามความเป็นจริง มนัจะมีถนนหนทาง มีตรอก มีซอก มีซอย มีการด าเนินไป เห็นกายเห็น
อยา่งไร ถา้เห็นกายมนัลม้ลุกคลุกคลาน เห็นไม่ได ้เหมือนกบัเราหาบน ้ามา เราแสวงหาน ้ามา เรา
ไดน้ ้ ามาภาชนะหน่ึง เราเทินไวม้นัไปไหนไม่ได ้ น ้ าเตม็อยู ่ ขยบัไม่ไดม้นัจะกระฉอก มนัจะหก 
น ้ามนัจะไปไหนล่ะ  

เป็นสัมมาสมาธิ พอสัมมาสมาธิแลว้อยากจะนอ้มไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น
ธรรม เห็นแลว้มนัท าอยา่งไร มนัจะกระฉอก มนัจะกระฉอกไปจากภาชนะนั้น แลว้ท าอยา่งไร 
ลม้ลุกคลุกคลานอีก แต่ถา้คนท่ีเขามีความช านาญของเขานะ น ้าก็หามา หามาเพื่อด่ืม เพื่อกิน เพื่อ
ใช ้ เพื่อสอย หามาแลว้มนัตอ้งใชต้อ้งสอยไป ถา้ใชส้อยข้ึนมามนักส็ะอาดบริสุทธ์ิในร่างกาย เรา
ท าความสะอาดส่ิงใดนัน่ก็สะอาด เอามาท าเป็นอาหาร น ้านัน่ก็ไดเ้ป็นอาหาร เอามาด่ืมเราก็ได้
ด่ืมน ้านั้น  

น่ีก็เหมือนกนั ไดส้ัมมาสมาธิแลว้เรามีความช านาญ เรานอ้มไปเห็นกาย ถา้เห็นกาย เห็น
เวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ถา้มนัใชป้ระโยชน์ข้ึนมา แลว้มนัแยกแยะข้ึนมา มนัมีทางไป มนัมี
ถนนหนทางของมนั มนัมีทางไปของมนั ไม่ท าสมาธิ ไม่ท าความสงบของใจเขา้มา มนัก็บอกว่า
แสงจากหนา้ต่าง แสงธรรมจากหนา้ต่างนั้นเป็นของครูบาอาจารย ์ เป็นขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ มนัคุม้ครองดูแลเรามา  

เราเป็นชาวพุทธเราไดมี้คุณธรรมอยา่งน้ีมา มนัก็เป็นความจริงมาแลว้ มนัค ้าถ่อเอาหมด
เลย ค ้าถ่อคือมนัโดดขา้ม มนัขา้มส่ิงท่ีเป็นความจริงไป ถา้มนัขา้มส่ิงท่ีเป็นความจริงไปมนัจะเอา
อะไรมาเป็นความจริงในใจดวงน้ีล่ะ แต่ท่ีครูบาอาจารยท่์านท าของท่านเป็นความจริงนัน่เป็น
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ของท่าน ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็เป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ของ
เราก็เป็นของเรา  

ถา้ของเรา เรากพ็ยายามท าของเราข้ึนมาใหม้นัสงบระงบัเขา้มา สงบระงบัเขา้มา ถา้สงบ
ระงบัเขา้มามนัเป็นความจริงของเรา เรามีบา้นมีเรือน มีบา้นมีเรือนข้ึนมา เราเขา้บา้นเขา้เรือนเรา
ถูกตอ้ง เราเขา้สู่ใจเราถกูตอ้ง ใจของเราท่ีมนัทุกขม์นัยาก มนัอาบเหง่ือต่างน ้า มนัทุกขม์นัยาก
ข้ึนมามนัทุกขย์ากกบัโลกเขา โลกเขาเป็นวิชาชีพ เป็นส่ิงท่ีหามาด ารงชีวิต ส่ิงน้ีมนัก็เป็นหนา้ท่ี
การงานของเรา เราก็ท  า แต่ท าเสร็จแลว้เรามีสติมีปัญญา  

เราเป็นชาวพุทธใช่ไหม ชาวพุทธเกิดมาถา้มีอ  านาจวาสนาไม่เหยยีบแผน่ดินผดิเราตอ้ง
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา คน้ควา้หาหวัใจของเราใหเ้จอ ถา้คน้ควา้หาหวัใจเจอ ดูสิ ถา้คน้ควา้หา
หวัใจเจอ แลว้ใจของเราเรานอ้มไปใหเ้ห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง 
ถา้เห็นตามความเป็นจริง น ้าใจๆ ส่ิงท่ีเราเห็นน ้าท่ีมนัมีความร่มเยน็เป็นสุข เรานอ้มไปเพื่อเป็น
ประโยชน์ ไม่ใช่ไดน้ ้ ามาเราก็กกัน ้าไวเ้ลย น ้าน่ีของฉนั กกัเก็บไวไ้ม่ใชป้ระโยชน์อะไร หิว
กระหายก็ไม่กิน หิวกระหายก็ไม่ด่ืม  

น ้ากบัเราหามามนัก็ไม่รู้จกัด่ืมกินนะ น ้าเอามาแลว้จะดว้ยอาบเหง่ือต่างน ้ามา ร่างกายน้ี
มนัทุกขม์นัยาก แดดมนัร้อนไปหมด เหง่ือไหลไคลยอ้ยมนัก็ไม่เอามาช าระลา้งร่างกายมนั มนั
บอกว่าเก็บน ้าไวเ้พราะหามาทุกขม์ายาก มนักไ็ม่ยอมใชข้องมนั ท าอะไรมนัไม่ท าหมดเลยเพราะ
มนัแสวงหา น่ีคือนิพพานไง มนัสงบระงบั มนัเป็นนิพพานไง แต่คนท่ีเขาเป็น น ้านั้นมาก็หามา
ใชม้าสอย  

ถา้มนัเห็นกาย เห็นกายก็พิจารณากายไป ถา้เห็นจิต เห็นธรรมเราก็พจิารณาของเรา 
แยกแยะของเราข้ึนมา ถา้แยกแยะข้ึนมา การแยกแยะนั้น ในบา้นของเรา ในบา้นของเรานะ ถา้
บา้นท่ีสมบรูณ์มนัจะมีครัว มีหอ้งนอน มีหอ้งน ้า มีทุกๆ อยา่งในบา้นนั้น น่ีก็เหมือนกนั ด าริชอบ 
งานชอบ เพียรชอบมนัมีการท าของมนั ธรรมจกัรมนัจะหมุน บา้นเราสมบรูณ์ บา้นของเรา เรามี
บา้นของเรา เราไม่มีหอ้งน ้าหอ้งท่า เราจะไปขบัไปถ่ายท่ีไหน เราจะไปขบัไปถ่ายท่ีไหนก็เราไม่
มี  

น่ีก็เหมือนกนั จิตใจถา้มนัท าความสงบของใจเขา้มา มนัไม่ส ารอก มนัไม่คายกิเลส
ออกไป มนัไม่มีอะไรคายออกไป แลว้มนัจะอยูอ่าศยัไดจ้ริงไดอ้ยา่งไรล่ะ ถา้มนัอยูอ่าศยัไม่ได ้
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ไปอยูใ่นบา้นก็ไปทุกขอ์ยูน่ัน่แหละ ไปอยูน่ัน่ก็ไปอั้นตูอ้ยูน่ัน่แหละ ไปอยูใ่นบา้นแลว้อึดอดั
ขดัขอ้งไปอีก อยูข่า้งนอกก็ทุกขก์็ยาก อยูข่า้งนอก อยูข่า้งนอก ถา้จิตใจดวงใดไม่มีสัมมาสมาธิ 
ไม่มีท่ีอยูท่ี่อาศยั ถา้ใครท าสมาธิข้ึนมาไดก้มี็บา้นมีเรือนหลงัหน่ึงไวใ้หห้ลบแดดหลบร้อนใหไ้ด้
ท่ีพกัอาศยั  

อยูข่า้งนอกก็ทุกขแ์สนทุกขแ์สนยาก กระทบส่ิงใดมีแต่ความทุกขค์วามยาก ถา้มีความ
เช่ือมัน่ มีศรัทธาความเช่ือ มีครูบาอาจารยค์อยช้ีน าเป็นแนวทางของเรา เราก็พยายามท าของเรา 
ท าของเราจนเราหาบา้นเราเจอ เราเขา้บา้นของเราได ้พอเขา้บา้นได ้อยูข่า้งนอกก็อึดอดัขดัขอ้ง ก็
ทุกขก์็ยาก พอเขา้บา้นเขา้ไปใชปั้ญญาไม่ถกูตอ้ง ท าใหเ้ป็นธรรมจกัรข้ึนมา ใหเ้ป็นธรรมโอสถ
ข้ึนมา ใหเ้พื่อส ารอกคายกิเลสออกมาก็ท  าไม่ไดอี้ก อยูข่า้งนอกก็ทุกข ์ เขา้สู่ใจของตวัเองก็ทุกข์ 
แลว้มนัจะไปทางไหนล่ะ มนัจะไปไหนล่ะ มนัจะไปอยา่งไร 

มนัจะไป มีครูมีอาจารย ์ มีตรอก มีซอก มีซอย ในบา้นของเราก็มีบนัได มีหอ้งมีหบั จะ
เขา้หอ้งนั้น ออกห้องน้ี จะเขา้อยา่งไร หอ้งน้ีลัน่กุญแจไวเ้ขา้ไม่ได ้หอ้งน้ีก็เก็บไวถ้นอมรักษาไว้
หา้มคนอ่ืนใช ้ มีหอ้งน ้ามีหอ้งท่า มนัมีอยูแ่ลว้ มรรคมนัมีอยูแ่ลว้ มรรคมนัมีอยูแ่ลว้เพราะอะไร 
เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ธรรมจกัร  

ธรรมจกัรมนัเกิดมาจากไหนล่ะ ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ส ารอกคายกิเลสออกมนัก็มาท าเป็นจริงข้ึนมา ตบะธรรม สัจธรรม 
อริยสัจ สัจจะความจริงมนัมีอยู ่แต่เราร้ือคน้ไม่ได ้เราท าของเราข้ึนมาไม่ได ้มนัจะใชค้  ้าถ่อเอาไง 
จะเอาโดยรวบรัดไง ถา้คนเขาท าอยา่งนั้น ไอพ้วกนั้นมนัทุกขม์นัยาก เราไม่ตอ้งท าอยา่งนั้น
หรอก ถา้ไม่ท าอยา่งนั้นมนัก็ไม่ได ้ ไม่ท าอยา่งนั้นมนัก็ไม่มีข้ึนมา แต่เขาท าอยา่งนั้นมนัทุกขม์นั
ยาก ทุกขย์ากมนัเป็นความจริง  

ปฏิบติัเป็นอยา่งน้ี ปริยติั ปฏิบติั ปฏิบติัความจริง สัจธรรมมนัเป็นแบบน้ี ขิปปาภิญญาถา้
มนัง่ายมนัก็ง่ายดว้ยบุญกุศลของเขา ถา้ง่ายข้ึนมามนัก็ตอ้งมรรค ๘ เหมือนกนั มนัไม่มีหรอกง่าย
โดยท่ีค ้าถ่อเอา ง่ายโดยท่ีว่าใหเ้ขาท าเราไม่ท า เราท าอยา่งอ่ืนก็ได ้ ไอน่ี้มนัเป็นเร่ืองของกิเลส
บิดเบือน กิเลสมนัครอบใจเรา เขาท าอยา่งนั้นมนัเป็นเร่ืองทุกขเ์ร่ืองยาก ท าไมเราตอ้งท าแบบนั้น 
คนท่ีปฏิบติัไม่เป็นพดูอยา่งน้ีทั้งนั้น ท าไมตอ้งปฏิบติัใหม้นัทุกขม์นัยาก ท าไมตอ้งเป็นอตัตกิลม
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ถานุโยค ท าไมไม่อยูเ่ฉยๆ แลว้มนัเป็นไปเอง ท าไมมนัอยูก่บัท่ี ศึกษาแลว้กรู้็แลว้ รู้แลว้มนัก็ตอ้ง
เป็นสิ ท  าไมตอ้งท าล  าบาก  

ปริยติั รู้แลว้กอดไวแ้ลว้ไดอ้ะไร แสงสวา่งนั้นมนัเกิดจากรัตนตรัย เกิดจากพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ ์แกว้สารพดันึกเปล่งแสงประกายออกมา แต่ของเรามนัไม่มี ของเรามนัเป็น
จริงตรงไหนล่ะ นึกเอา จินตนาการเอา เพราะ เพราะทฤษฎีมี ธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้มี เพราะเราศึกษา เราศึกษา เราเขา้ใจในปริยติั แลว้เราบอกเราท าอะไรก็ไดใ้ห้
มนัเป็นแบบนั้น  

เราท าส่ิงใดก็ไดใ้หเ้ป็นแบบนั้น ค ้าถ่อเอา พุ่งแหลมเอา จะโรยตวัเอามา จะเขา้หนา้ต่าง
นั้นใหไ้ด ้ ติดก าแพง ติดอวิชชา เพราะ เพราะอวิชชาความไม่รู้มนัฉอ้ฉล มนัฉอ้ฉลใจเรา มนัฉอ้
ฉลว่าท าอยา่งนั้นได ้ แต่คนท่ีเขาท าความเป็นจริง ดูสิ กรรมฐานเรา ครูบาอาจารยข์องเราท่ีท่าน
ปฏิบติัมาดว้ยความจริงของท่าน ท่ีท่านทุกขย์ากอยา่งนั้นมา ถา้บอกว่าก็เร่ืองของท่าน ท่านท าก็
ท  าของท่านไป ท่านท าของท่าน ท่านไดค้วามจริงของท่าน ท่านมีคุณธรรมในใจของท่าน  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เสวยวิมุตติสุข มนัร่มเยน็ บา้นหลงันั้นเรืองแสง 
สว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย ์ ดวงอาทิตยใ์หพ้ลงังานในจกัรวาลน้ีเลย ครอบง าไปทุกบา้นทุก
เรือนเลย แลว้มนัเป็นความจริง แลว้ของเราเราก็จินตนาการวา่ดวงอาทิตยซ์อ้นกนัไง เราก็จะมีอีก
ดวงหน่ึงไง ดวงอาทิตยมี์ ๒ ดวง ๓ ดวงไง มนัจะเผาโลกน้ีใหบ้รรลยัไปเลยไง มนัเป็นดวง
อาทิตยข์องอวิชชา ดวงอาทิตยข์องกิเลส มนัไม่มีอยูจ่ริง ถา้มนัมีอยูจ่ริงเราท าของเราข้ึนมาสิ  

ดว้ยกิเลสมนัฉอ้ฉล มนัฉอ้ฉล มนัท าลายเรา แต่ดว้ยทิฐิมานะ ดว้ยอวิชชากลบัภมิูใจ กลบั
ภมิูใจว่าพวกเราท าง่าย พวกเราประพฤติปฏิบติัดว้ยความเป็นจริง พวกท่ีเขาปฏิบติัท่ีทุกขท่ี์ยาก
นั้นน่ะ พวกนั้นพวกท่ีไม่มีอ  านาจวาสนา พวกนั้นเป็นพระกรรมฐาน พระกรรมฐานตอ้งมาพุทโธ 
พุทโธ พุทโธมนัเสียเวลา เวลาใชปั้ญญาก็ใชปั้ญญาโดยไม่ศึกษา ใชปั้ญญาโดยไม่ศึกษาจาก
พระไตรปิฎก ไม่ศึกษาจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มองขา้มองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ไป ไปเช่ือสาวก สาวกะ ไปเช่ือตามๆ กนัมา ไม่ไดเ้ช่ือตามความเป็นจริง 

น่ีไงอวิชชา ไอก้ าแพงมนัไปกั้นไว ้แลว้บอกว่าเพราะเราเป็นชาวพุทธแท ้เราศึกษามาจาก
พระไตรปิฎก เราศึกษามาจากตน้ขั้วเลย แลว้ก็รัตนตรัย เรืองแสงไง แลว้เราล่ะจะพุ่งเขา้หนา้ต่าง
นั้น จะท าใหเ้ขา้หนา้ต่างนั้น โดยการกีฬา โดยเล่นกีฬาเตะเขา้หนา้ต่างนั้นเลย มนัเป็นไปไม่ได้
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หรอก มนัไม่มีอยูจ่ริงในความเป็นจริงไง แต่มนัมีอยูใ่นความจ าของเขา มนัอยูใ่นความรู้สึกนึก
คิดของเขาท่ีเขาจินตนาการกนัข้ึนมา แลว้บอกต่อๆ กนัมา แลว้ก็เช่ือว่าไม่ตอ้งทุกขไ์ม่ตอ้งยาก  

ไม่ตอ้งไปท าใหล้  าบากขนาดนั้น ท าประสาเราน่ีแหละ มนัเป็นกระแสของกิเลสท่ีมนั
สร้างข้ึน แต่ถา้มนัเป็นความจริงนะมนัมีถนนหนทาง มนัมีเขา้ตามตรอก ออกตามประต ู ถา้เขา้
ตามตรอก ออกตามประตูมนัเป็นอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ มนัเป็นสัจจะ สัจจะเพราะมนัเป็น
สันทิฏฐิโกกบัใจดวงนั้น เราทุกขไ์หม อยูข่า้งนอกใจเป็นเจตนา เป็นเจตสิกต่างๆ ก็ทุกข ์พยายาม
ก าหนดพุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ตั้งแต่ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ถึงอปัปนา
สมาธิมนัมีความสุขนะ มนัสักแต่ว่า สงบระงบั  

มนัเป็นความมหศัจรรยม์าก สักแต่ว่ารู้ เราเกิดมามีกายกบัใจ หวัใจมนัสงบระงบัเขา้
ไปสู่ฐีติจิต มนัปล่อยวางร่างกายน้ี มนัเวิง้วา้ง มนัมหศัจรรยม์าก แลว้ท าอยา่งไรต่อไปล่ะ ออกมา
ถา้มนัคลายตวัออกมา ถา้เราใชปั้ญญาไม่เป็นมนัก็ทุกข ์ ทุกขเ์พราะอะไร ทุกขเ์พราะว่ามนัได้
สมบติัมาแลว้ท าหลุดมือไป มนัไดค้วามสงบระงบัมา แต่มนัจะทรงไวอ้ยา่งไร เราจะหาอยา่งน้ีไว้
อยา่งไร  

อยูข่า้งนอกก็ทุกข ์ อยูข่า้งในก็ทุกข ์ ทุกขเ์พราะอะไร คนทุกขค์นจนมนัก็ทุกขป์ระสาคน
ทุกขค์นจน ไอค้นท่ีมัง่มีศรีสุขก็ทุกขแ์บบคนมัง่มีศรีสุขนัน่ล่ะ แต่ถา้มนัมีครูบาอาจารยข์องเรา 
เราใชส้ติปัญญาออกใชว้ิปัสสนา ออกใหรู้้จริงเห็นจริงในสัจธรรมนั้นในสติปัฏฐาน ๔ ในกาย 
ในเวทนา ในจิต ในธรรม ท าใหม้นัเป็นจริงข้ึนมา ในบา้นในเรือนของเราจะมีหอ้งมีหอ เราจะติด
แสงโซล่าเซลล ์ เราจะมีส่ิงเก็บพลงังานนั้นไว ้ แลว้มนัจะมีแสงสว่างในนั้น มีพลงังานใชทุ้กๆ 
อยา่งเลย เวลามรรคมนัเคล่ือน ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ ธรรมจกัรมนัเคล่ือนไป สัจจะมนัมี
อยูจ่ริง มีอยูจ่ริงแต่เราท าจริงหรือเปล่าล่ะ  

ถา้มนัท าจริงข้ึนมา มนัจริงข้ึนมามนัก็มีไง มีตรอก มีซอก มีซอย มีประตูเขา้ทางประตู 
เขา้ตามตรอก ออกตามประตู เขา้ไปแลว้เราพฒันาใจของเราดว้ยมรรค ดว้ยการกระท าของเรา 
บา้นเรามนัจะสะอาดบริสุทธ์ิ มนัจะมีแสงสว่างในบา้นของเรา เราไม่ตอ้งอาศยัแสงสว่างจากท่ี
ไหน ดว้ยความศรัทธานะ ศรัทธาความเช่ือในพุทธศาสนา แกว้สารพดันึก พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ เราก็ศรัทธา เราก็มีความเช่ือ เราก็ขวนขวาย ก็มีการกระท า ท  าเราข้ึนมาดว้ยความจริง
ข้ึนมา  
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พอมนัเป็นความจริงข้ึนมา ในบา้นในเรือนของเราคือในใจเรานัน่ล่ะ ในบา้นในเรือนคือ
ในหวัใจ แต่เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะมีครูบาอาจารยข์องเรา ในใจของท่าน
เป็นธรรมธาตุ มนัเรืองแสง มนัมีความจริง เราก็เช่ืออนันั้นไง เราเช่ืออนันั้น เราอาศยัส่ิงนั้นมนั
เป็นท่ีพึ่งอาศยั แลว้ถา้เราอาศยัแต่ส่ิงนั้น อาศยัแต่แสงธรรมจากหนา้ต่างนั้น หนา้ต่างธรรมๆ ของ
ครูบาอาจารย ์ หนา้ต่างธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เรากค็าดหมาย เรา
พยายามจะเขา้ทางตรง เขา้ทางตรง  

ความจริงความตรงมนัไม่มี จะเขา้ทางตรงหนา้ต่างนั้นเขา้อยา่งไร เพราะมนัมีอวิชชา มี
ความไม่รู้เป็นก าแพงขวางกั้นอยู ่แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติัมา เร่ิมตน้กลบัมาตั้งแต่มีศีล มีสมาธิ มี
ปัญญา ตั้งแต่เรากลบัมาท าของเรา ตั้งแต่บริกรรมพุทโธ พอจิตมนัสงบเราก็มีขอ้วตัร มีมรรคโค 
มีทาง มีทางใหจิ้ตใจกา้วเดิน มีทางท่ีมนัจะเป็นจริงข้ึนมา ไม่ใช่จินตนาการข้ึนมาว่าไม่ตอ้งท า
แบบนั้น ท าไมตอ้งทุกขต์อ้งยากแบบนั้น สู้มาท าแบบเราดีกว่า แบบเราแบบเราแบบกิเลส แบบ
เราแบบท่ีมนัคิดข้ึนมาเอง แบบเราท่ีไม่มีเหตุมีผล แบบเราท่ีเล่ือนลอย แบบเราท่ีไม่มีส่ิงใด
รองรับ แต่ถา้มีส่ิงท่ีรองรับ วิมุตติสุข วิมุตติสุขไดแ้ต่ใดมา  

เวลามนัทุกขม์นัยากไม่ตอ้งไปบอกว่าไดแ้ต่ใดมา มนัทุกขม์นัยากเพราะอะไร เพราะมีภ
วาสวะ มีภพ ท่ีไหนมีจุดมีต่อม ท่ีไหนมีภพ มนัเศร้าหมอง มนัผ่องใส มนัเป็นของมนัโดย
ธรรมชาติของมนั แลว้พอมนัส่งออก เวลาส่งออกจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส เวลามนัส่งออก เวลา
ส่งออกมนัส่งออก ส่งออกมนัคลายตวัออก ทุกขเ์ขา้ไปใหญ่เลย มนัเสวยไปแลว้ ออกมาธาตุ ๔ 
และขนัธ์ ๕ อวิชชา ปัจจยา สังขารา สังขารา ปัจจยา วิญญาณงั ปัจจยาการของมนั มนัส่งออก
แน่นอน เขา้ไปสู่ตวัมนัเองมนัก็ทุกขอ์นัละเอียด 

เวลามนัส่งออกมามนัก็ทุกขห์ยาบ ทุกขห์าบทุกขห์าม ก็ทุกขท์ั้งนั้นแหละ แลว้สัจจะ
ความจริงล่ะ สัจจะความจริง สัจจะความจริงในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ สัจจะ
ความจริงในใจของครูบาอาจารยเ์รา แลว้ท่านสั่ง ท่านสอน ท่านบอกแนวทางเรา แลว้เราปฏิบติั
เราเอาความจริงแบบน้ี มนัจะเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโกในใจของเรา ถา้เราท าจริงของเราได้
แลว้เราจะกราบ หลวงตาเวลาท่านไปท าลายจุดและต่อมของท่านท่ีวดัดอยธรรมเจดีย ์ กราบแลว้
กราบเล่า กราบแลว้กราบเล่า  
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กราบใครน่ะ กราบสัจธรรม ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้รู้แจง้ แลว้เวลาท่านรู้
แจง้ธรรมะเป็นอยา่งน้ีหรือ ความเรืองแสงในใจมนัเป็นอยา่งน้ีหรือ แสวงหามานานหาสัจ
ธรรมๆ สัจธรรมมนัอยูไ่หน สัจธรรมมนัอยูไ่หน แสวงหามาตลอด บดัน้ีมนัสว่างโพลงในกลาง
หวัอกน้ี สว่างโพลงในใจ ไม่ใช่หนา้ต่างธรรมของใคร เป็นบา้นท่ีเรืองแสง เป็นส่ิงท่ีมนัเป็น
ความจริงในใจ เพราะมีความจริงในใจอยา่งน้ีมนัถึงมีความสว่างไสวเป็นหนา้ต่าง เป็นส่ิงท่ีแสง
นั้นมนัส่งออกมาใหพ้วกเราไดพ้ึ่งอาศยั ใหพ้วกเราไดเ้ห็นแนวทาง ใหพ้วกเราหวงัพึ่งส่ิงน้ีเพื่อ
เป็นประโยชน์กบัเรา เอวงั 


