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 อนัน้ีเป็นคติธรรมเนาะ ส่ิงท่ีเกิดข้ึน เห็นไหม มนัมีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ชีวิตของเรา ชีวิตของ
มนุษยค์นหน่ึงมนัยาวไกลไง เราบอก “ชีวิตน้ีสั้นนกั” เวลาพดูถึงธรรมะนะ ชีวิตน้ีสั้นนกั สั้นนกั
เพราะอะไร? สั้นนกัเพราะชีวิตน้ีเหมือนพยบัแดด พยบัแดด เห็นไหม ดูสิ วนัหน่ึงเวลาความร้อน 
มนัโดนความร้อน เห็นไหม มนัเกิดไอของมนัเป็นพยบัแดด เหมือนมีรูปมีร่างมนัมีเป็นไป แค่
นั้นเอง  

ชีวิตน้ีสั้นนกั ๆ ๆ แต่ชีวิตของคน ๑๐๐ ปี เวลามนัทุกขม์นัยากมนัยาวไกลนกั ฉะนั้น ยาว
ไกลนกั ดูสิ คนท่ีท ามาหากิน เห็นไหม เขาท ามาหากินน่ีลุ่ม ๆ ดอน ๆ เด๋ียวก็ดี เด๋ียวก็ร้าย เด๋ียวดี
ข้ึนมาชีวิตน้ีก็มีความสุข เห็นไหม ท าส่ิงใดก็ประสบความส าเร็จ แต่ส่ิงนั้นธุรกิจนั้น กาลเวลาน่ีมนั
เปล่ียนแปลงไป เด๋ียวน้ีการแข่งขนัมนัมหาศาล พอมหาศาลน่ีลุ่ม ๆ ดอน ๆ อยา่งนั้นก็มีทุกขมี์ยากอยู ่
น่ีไง ชีวิตมนัถึงมีสูงมีต ่า มีทุกขมี์ยาก มีโดยความจ าเป็นของมนั  

ฉะนั้น เวลาเราปฏิบติัธรรม ส่ิงท่ีเป็นธรรม ๆ เห็นไหม ชีวิตน้ีสั้นนกั เวลาความสุขของเราน่ี
แป๊บเดียวมนัก็ผา่นไป ๆ แต่เวลาความทุกขค์วามยาก เวลาความ เห็นไหม ก็ตอ้งกระเสือกกระสน 
ทั้งชีวิต น่ี ๑๐๐ ปี อายขุยัของคน ๆ หน่ึงประมาณ ๑๐๐ ปี ถา้ ๑๐๐ ปีน่ี เห็นไหม แต่ละวนัแต่ละคืน
จะผา่นไปถา้มนัทุกขม์นัยากน้ีชา้นกั แต่ถา้มีความสุขแป๊บเดียว ปี วนั คืน ล่วงไปเร็วมาก น่ีป๊ับ ๆ 
เด๋ียวปีใหม่ เด๋ียวปีใหม่ ปีใหม่ปีเก่าอยูอ่ยา่งนั้น  

อาย ุ๕๐ - ๖๐ เห็นไหม ดูสิ เด๋ียวพอชราภาพข้ึนไปมนัก็ทุกขม์นัก็ยาก เห็นไหม จะกา้วจะ
เดินมนัก็ทุกขย์ากไปหมด แต่จิตใจมนัไม่เคยแก่ จิตใจมนัเป็นอยา่งนั้น จะแก่จะเฒ่าขนาดไหน จิตใจ
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มนัก็ยงัมีความดีดดิ้นของมนัอยูอ่ยา่งนั้น มนัไม่มีชราภาพเลย แต่เวลามนัเกิด เกิดใหม่ เห็นไหม เกิด
เป็นทารกข้ึนมา น่ีเป็นไร้เดียงสา ๆ น่ีฝึกหดัฝึกฝนกนัไป ชีวิตเป็นแบบน้ี  

ถา้ชีวิตเป็นแบบน้ี เห็นไหม เราเห็นผลของวฏัฏะ มนัเป็นผลของวฏัฏะ ถา้คนมีสติมีปัญญา 
มนัก็มีสติปัญญาเพื่อจรรโลงชีวิตของเราใหม้นัย ัง่ยนื จรรโลงชีวิตของเราใหม้นัขาวสะอาด ไม่ให้
มนัมีส่ิงเศร้าหมอง เห็นไหม ถา้มนัมีส่ิงเศร้าหมองก็เศร้าหมองอยูอ่ยา่งนั้น ถา้เศร้าหมองแลว้น่ีเวลา
ขาดสติควบคุมตวัเองไม่ไดเ้ลย  

ถา้ควบคุมตวัเองไม่ได ้ เห็นไหม ดูสิ พระอรหนัตก์บัคนบา้ เวลาพระอรหนัตเ์ขามีสติพร้อม
นะ ไม่มีส่ิงใดแต่ว่ามีสติพร้อมของเขา สติพร้อม เห็นไหม สติพร้อมเพราะอะไร เพราะมนัรู้เท่าทนั
ทั้งหมด เห็นไหม เสวยอารมณ์ ๆ มนัเสวยข้ึนมามนัก็เป็นตวัเป็นตนทั้งนั้น แต่เวลาคนบา้มนัหลุดไป
แลว้น่ีมนัท าลายคนอ่ืนหมดเลย แลว้คนบา้น่ีนะ ดพูวกทางวิชาการเขาบอก เวลาคนบา้น่ี เวลาเขา
ตอ้งใชย้าของเขา เขาใชเ้คร่ืองประกอบในการรัดตวัของเขา อยา่เขา้ไปใกลน้ะ 

 จิต เห็นไหม จิตน่ีถา้มนัมีสติปัญญาน่ีมนัออก มนัแสดงตวัของมนัเตม็ท่ี เหมือนกบัคนเวลา
เล่นไพแ่ลว้ต ารวจจบั เห็นไหม เหมือนไฟไหมบ้า้น ดูสิ เวลาจิตมนัขาดของมนั มนัไปตามประสา
มนั แสดงออกในความเป็นจริงของมนั มนัหาบมนัหามไดท้ั้งนั้น ส่ิงท่ีไปไม่ได ้มนัเป็นไปไดห้มด  

คนบา้ ดูสิ เวลาคนบา้คนขาดสติ มนัท าลายทั้งนั้น เราตอ้งมีสติ มีสติเราจะดูแลรักษาเขา เรา
จะรักษาเขา เราตอ้งมีสติสัมปชญัญะ ไม่ใหเ้ขา้ไปเผชิญภยัจนเกินกว่าเหตุ จนเราเกิดอุบติัเหตุต่าง ๆ 
ข้ึนมา น่ีเร่ืองของจิตนะ ฉะนั้นมนัไม่เคยแก่ไม่เคยเฒ่า มนัทุกขม์นัยากมนัอยา่งนั้น ถา้เราเห็นสภาพ
แบบน้ี แลว้เรามีสติยอ้นกลบัมาหาเรา ยอ้นมาหาเรานะ น่ีมนัดูหนงัดูละครยอ้นดูตวัเองไง                         

ถา้มนัเป็นแบบนั้น เห็นไหม คนท่ีจะภาวนา เราจะหดัภาวนาของเรา เราจะมีสติสัมปชญัญะ
ของเรา เราตอ้งมีสัจจะ มีความจริงข้ึนมา อยา่ส าคญัตน ความส าคญัตน ส าคญัว่าน่ี ส าคญัเอาเองไง 
ส าคญัเอาเอง จินตนาการกนัไป เวลามนัเกิดเหตุการณ์ความจริงข้ึนมาน่ีเราแกไ้ขตวัเราไม่ได ้เราไม่รู้
ว่าส่ิงใดเป็นจริง เห็นไหม เราถึงตอ้งประพฤติปฏิบติัใหเ้ป็นความจริง ถา้ความจริงข้ึนมาเราจะรู้ถึง
ความเป็นไปในหวัใจของเรา  
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ถา้มนัเป็นไปในหวัใจของเรานะ ใจของเรา เอาใจของเราไวใ้นอ านาจของเรา ใจทุกดวงใจ
มนัก็เหมือนกนัทั้งนั้น น่ีถา้เขา้ใจในหวัใจของเราแลว้ เราเขา้ใจทุก ๆ อยา่ง เห็นไหม ดูสิ “ชนะ
ตนเองเท่ากบัชนะคนทั้งโลก” ถา้แพต้นเอง เห็นไหม เพราะแพเ้ราไง เพราะแพเ้รา เพราะมีความ
หมกมุ่น ส าคญัวา่มนัจะเป็นอยา่งนั้น ส าคญัว่าเป็น เป็นส่งออกหมด เพราะจิตเวลามนัส าคญัวา่ 
ส าคญัว่าจะเป็นอยา่งนั้น ส าคญัวา่จะเป็นอย่างนั้น แลว้มนัเป็นจริงไหมล่ะ 

เพราะความส าคญัจิตมนัส่งออกไปแลว้ มนัไปอยูก่บัสรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั                        
ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา มนัเป็นอนิจจงั มนัไม่แน่นอน
ทั้งนั้น แลว้เราไปส าคญัว่ามนัจะเป็นแบบนั้น เป็นแบบนั้น ส าคญัไดอ้ยา่งใด เราจะไปส าคญัว่าเป็น
อยา่งท่ีเราคิดเราเห็น มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก เราอยา่ไปส าคญัว่าเป็นอยา่งใด เอาความจริง                        
ถา้เอาความจริงข้ึนมา ความจริงมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ ความจริงของเขาเป็นความจริงของเขา                        
ความจริงของเราเป็นความจริงของเรา                         

ถา้เป็นความจริงของเรา เห็นไหม เราตั้งสติของเราไว ้ตั้งสติของเราไว ้ถา้มนัเสวยอารมณ์มนั
ก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกล่ะ ถา้ความรู้สึก โดยธรรมชาติของจิตมนัเป็นแบบนั้น รับรู้ต่าง ๆ น่ียดึมัน่
ถือมัน่ไปหมดเลยว่าเป็นอยา่งนั้น ๆ ดว้ยความส าคญัว่ามนัจะเป็นอยา่งนั้น ส าคญัว่า ๆ เพราะส าคญั
ว่ามนัถึงไดพ้ิจารณาส่ิงใดไม่เป็นความจริงสักอยา่งหน่ึงไง เพราะส าคญัว่า ๆ มนัส่งออกแลว้                         
ส าคญัว่าควบคุมไม่ได ้ส าคญัว่าเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้น
เป็นอนตัตา เป็นอนิจจงัแลว้เราจะควบคุมบริหารจดัการกนัอยา่งไร เพราะมนัเป็นอนิจจงั เป็นโลก 
เป็นสัญชาตญาณ 

แต่ถา้เราฝึกหดัสติปัญญาข้ึนมา เห็นไหม เราจะท าความสงบใจเขา้มา ถา้ใจสงบเขา้มามนั
ปล่อยวาง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ปล่อยขนัธ์ ๕ เขา้มา มนัถึงมีความสงบของมนั ถา้มี
ความสงบของมนันะ น่ีมนัพลงังานมนัยงัจบัตอ้งส่ิงใดไม่ได ้ เห็นไหม มนัก็มีตวัตนของเราเห็นไหม 
สมาธิคือตวัเราเอง  

จากท่ีมนัส่งออกไป มนัก็ไปส าคญัว่า ส าคญัว่าส าคญัตน ส าคญัตนส าคญัว่าแลว้มนักไ็ปยดึ
มัน่ถือมัน่ ยดึมัน่ถือมัน่แลว้ก็ตอ้งการใหเ้ป็นแบบท่ีเราพอใจ ตอ้งการใหเ้ป็นส่ิงความขบัดนัของ
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ตณัหาความทะยานอยาก ถา้มีตณัหาความทะยานอยากส าคญัว่าแลว้ก็เอาความส าคญันั้นเป็นความ
จริง พอเอาความส าคญันั้นเป็นความจริง มนัเป็นจริงไหม?  

มนัไม่เป็นจริงสักอยา่งหน่ึง เพราะมนัเป็นอนิจจงั มนัแปรสภาพของมนั มนัไม่มีอะไรเป็น
จริงของเรา เห็นไหม ใจของเรายงัควบคุมไม่ไดเ้ลยแลว้จะไปควบคุมใจของคนอ่ืนไดอ้ยา่งไร เราจะ
ไปควบคุมใจของคนอ่ืน  เราจะไปควบคุมสังคม จะไปปกครองโลก มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร                         

แต่ถา้มนัมีความจริงสิ มีความจริง เห็นไหม เราเป็นชาวพุทธเกิดมาพบพุทธศาสนา                        
เราถึงไดม้าบวชมาเรียนกนั ๆ มาศึกษาข้ึนมาก็เป็นปริยติั ขอ้วตัรปฏิบติัน่ีมนัเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั ขอ้
วตัรปฏิบติั เห็นไหม มีขอ้วตัรเป็นเคร่ืองอยู ่ ส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองอยู่อาศยั ถา้ใจไม่มีเคร่ืองอยูอ่าศยัจะเอา
อะไรเป็นเคร่ืองอยู่ เห็นไหม น่ีจิตใจเราน่ีเราเกิดเป็นมนุษย ์ เราถึงมีศกัยภาพ เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดใน
ครรภ ์เกิดในครรภอ์อกมาน่ีเกิดมาเป็นเรา มีกายกบัใจ ๆ ส่ิงน้ีหวัใจมนัอยูใ่นร่างกายน้ี  

ถา้จิตใจมนัอยูใ่นร่างกายน้ี เห็นไหม เราศึกษา ๆ ศึกษาเขา้มา ศึกษาเขา้มาเพื่อเขา้ไปสู่ใจของ
เรา ขอ้ปฏิบติัก็ใหใ้จมนัเป็นท่ีอาศยั มนัจะไดมี้ท่ียดึท่ีมัน่ มีท่ีอาศยั มีท่ีพึ่งพิง ไม่ใช่ปล่อยใหม้นั
เร่ร่อน ปล่อยใหม้นัเร่ร่อนไม่มีอะไรเป็นท่ีพึ่งพิงเลย แลว้เอาอะไรเป็นท่ีพึ่งพิงล่ะ มนัไม่มีอะไรเป็น
ท่ีอาศยั ท่ีอาศยั ๆ อาศยัเพื่ออะไร? เห็นไหม เราไม่ส าคญัว่า ถา้ส าคญัว่าน่ีมนัโดยขาดสติ มนัเป็นการ
ส าคญัว่าจะเป็นอยา่งนั้น ตามจินตนาการ 

แต่ขอ้วตัรปฏิบติัน่ีเราส าคญัไหม เราส าคญั ๆ ส าคญัเพราะเราเกิดเป็นมนุษย ์มนุษยม์นัตอ้งมี
ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถา้มีปัจจยัเคร่ืองอาศยั การอาศยันั้น เห็นไหม อาศยัปัจจยัเคร่ืองอาศยัเพื่อด ารงชีวิต 
ด ารงชีวิต เราก็ตอ้งดูแลจดัการ ดูสิ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เห็นไหม ส่ิงท่ีว่าเป็น
อาบติั ไม่เป็นอาบติัอยู่น่ี ส่ิงท่ีเป็นอาบติัล่ะ เราท าไม่ได ้ไม่ควรท า ส่ิงนั้นเป็นความเศร้าหมอง ส่ิงท่ี
ท  าแลว้ไม่เป็นอาบติัล่ะ ท าแลว้มนัเป็นขอ้วตัรปฏิบติั เป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยันั้นมนัการฝึกหดัจิตใจของเรา                         

ถา้จิตใจของเราฝึกหดัแลว้น่ีเวลาจะมาประพฤติปฏิบติั เห็นไหม เวลาเราจะมีค าบริกรรม เรา
จะมีปัญญาอบรมสมาธิข้ึนมา เราไดท้  าส่ิงนั้นทุกอยา่งพร้อมแลว้ เวลาเราจะนัง่สมาธิ                        
เห็นไหม เวลาเราจะปฏิบติัข้ึนมาน่ี เราไดเ้ก็บทุกอยา่งไวเ้ขา้ท่ีเขา้ทางแลว้ เรามานัง่มนัก็ไม่มีส่ิงใด
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เป็นกงัวล ถา้ยงัไม่เก็บส่ิงใดไวเ้ขา้ท่ี พอจะมานัง่ประพฤติปฏิบติั นัน่ก็ยงัไม่ไดท้  า น่ีก็ยงัไม่ท า โนน้
ก็… หลอกตวัเอง ๆ เห็นไหม น่ีไง มนัเพราะอะไร  

เพราะเรายงัท าไม่สะอาดบริสุทธ์ิไง ถา้สะอาดบริสุทธ์ิแลว้เป็นกุศล ท าใหทุ้กอยา่งเรียบร้อย
แลว้เราจะมาภาวนาของเรา มนัก็เป็นระหว่างเรา ระหว่างค าบริกรรมกบัจิตเท่านั้น จิตมนัก็ไม่ไป
เกาะเก่ียวส่ิงใด เห็นไหม มีค าบริกรรม มีพทุโธของมนั มีปัญญาอบรมสมาธิของมนั มนัจะท าความ
สงบของใจเขา้มา มนัจะไม่ส าคญัว่าแลว้  

ส่ิงท่ีส าคญัว่า ๆ ปริยติัไปศึกษามาน่ีส าคญัวา่จะเป็นอยา่งนั้น แลว้เวลามาในหวัใจของเรา เรา
ก็ส าคญัวา่เป็นอยา่งนั้น คิดว่าเป็นอยา่งนั้น คิดว่า ส าคญัวา่ ไม่เป็นความจริง น่ีพอส าคญัว่าไม่เป็น
ความจริงน่ี พยายามสงบ พยายามใชส้ติ ใชค้  าบริกรรม น่ีถา้มนัปล่อยวางเขา้มา ๆ น่ีส าคญัตน                        
ส าคญัตนนะ ส าคญัวา่ตนเป็นไง มนัมีอยูจ่ริงไง จิตมนัมีอยูจ่ริง ความรู้สึกมนัมีอยูจ่ริง  

น่ีการภาวนาไง น่ีบ  าเพญ็เพียร ปฏิบติัธรรม ประพฤติตบะธรรม ถา้ประพฤติตบะธรรม ตบะ
ธรรม ถา้มนัเป็นความสงบของใจเขา้มา เห็นไหม มนัจะแผดเผา สัจธรรมมนัจะแผดเผากิเลส                        
ท าลายแผดเผาพญามาร น่ีมนัแผดเผายงัไงล่ะถา้มนัส าคญัตน ก็เราเป็นแลว้มนัจะไปแผดเผาท่ีไหน 
เวลามนัปล่อยมนัส าคญัตน ตนเป็นอยา่งน้ี ถา้ส าคญัวา่ ๆ ก็ไปตะครุบเงา ตะครุบเงาส่ิงนั้นว่าเป็น
ความเห็น เป็นความจริง เป็นความท่ีเราจะบริหารจดัการ  

ขอ้วตัรปฏิบติัก็เป็นขอ้วตัรปฏิบติั วิสาสะก็วิสาสะ ส่ิงใดเราจะวิสาสะกนั ส่ิงใดเราวิสาสะ
เพราะเราถือวิสาสะเคร่ืองใชไ้มส้อยต่อกนั มนัก็วิสาสะได ้ ถา้วิสาสะส่วนวิสาสะ เห็นไหม ส าคญั
ตนเป็นส าคญัตน ส าคญัวา่เป็นส าคญัว่า มนัไม่จริงทั้งนั้นเลย  

แต่เวลาเราเอาความจริงล่ะ ความจริง เห็นไหม น่ีเวลามนัหดสั้นเขา้มา เวลาท าขณิกสมาธิ มนั
มีความสงบระงบั มนัความรู้สึกของมนั ถา้ก าหนดพุทโธต่อเน่ืองข้ึนไปมนัก็จะเป็นอุปจารสมาธิ มนั
ยงัรับรู้ได ้รับรู้ในอะไรล่ะ รับรู้ในเวทนา รับรู้ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม เห็นไหม สติปัฏฐาน 
๔ ถา้ก าหนดพุทโธต่อเน่ืองเขา้ไปน่ี เวลามนัสงบระงบัเขา้ไป จนถึงเป็นอปัปนาสมาธิ มนัปล่อยวาง
นะ มนัสักแต่ว่า มนัไม่รับรู้แลว้ มนัไม่รับรู้ส่ิงใด มนัไม่ส าคญัวา่ส าคญัตนส่ิงใดเลย มนัเป็นตวัตน
ของมนั เป็นความจริงของมนั  
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ถา้เป็นความจริง เห็นไหม แลว้เราท าไงต่อล่ะ ถา้มนัออกรู้ จิตมนัสงบแลว้น่ีมนัออกรู้ ออก
คน้ควา้ของมนั เห็นไหม ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ถา้ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม มนั
ไม่ส าคญัวา่และไม่ส าคญัตน เพราะไม่ส าคญัว่า                         

เพราะเราจินตนาการไง เวลาเราศึกษาข้ึนมาเป็นปริยติัไง น่ีกาย เวทนา จิต ธรรม ปฏิบติัโดย
สติปัฏฐาน ๔ ไง มนัส าคญัของมนัไป มนัไม่มีความจริงเลยแมแ้ต่เลก็แต่นอ้ย แต่ถา้เราท าความจริง
ของเรา เรามีครูบาอาจารยข์องเรา เห็นไหม ส่ิงใดท่ีส าคญัตน ส าคญัวา่ ส าคญัตนข้ึนมา มนัก็เป็น
สังคมสังคมหน่ึง น่ีส่ิงใดท่ีเป็นปรัชญา เป็นตรรกะ มนัพดูไดเ้หมือนกนั มนัท าไดเ้หมือนกนั มนัมี
ความเห็นเหมือนกนั มนัก็อยูใ่นสังคมนั้น  

แต่เรามีครูบาอาจารยไ์ง หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านไดท้  าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนั
สงบเขา้มา เห็นไหม ดูสิ มนัสงบระงบัเขา้มาแลว้น่ีมนัเป็นสัมมาสมาธิ ถา้เป็นสัมมาสมาธิมนัจะมี
สติปัญญา มนัจะเป็นสัมมา สัมมาเพราะมีความรู้สึกตวัทัว่พร้อม เพราะมนัมีความเขา้ใจ เพราะมนัมี
ความสงบระงบั แลว้พยายามโนม้น าไปใหเ้ห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ใหเ้ห็นตามความ
เป็นจริง  

ถา้มนัเห็นตามความเป็นจริง มนัเป็นสัจจะ สัจจะน่ีจิตมนักา้วเดินออกไป มนักา้วเดินออกไป
เป็นอริยสัจ อริยสัจน่ีทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกข ์ ทุกขน่ี์มนัทุกขม์นัยาก เวลาปฏิบติัใครไม่ทุกข์
ไม่ยากบา้ง น่ีความเป็นอยูข่องเราน่ีมีความทุกขค์วามยากเป็นประจ าตน เห็นไหม แลว้สมุทยัควรละ 
ทุกข ์สมุทยั สมุทยัความไม่รู้ไม่เขา้ใจมนัถึงไดทุ้กข ์                        

ถา้มนัทุกขข้ึ์นมา ถา้จิตใจมนัสงบเขา้มาแลว้ เห็นไหม จิตใจสงบเขา้มา เรานอ้มระลึกไปใน
กาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ถา้เป็นในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม มนัก็เป็นมรรค ถา้เป็นมรรค
ข้ึนมา เห็นไหม น่ีพอความเป็นมรรคข้ึนมา ถา้เราใชปั้ญญาข้ึนมามนัแยกแยะข้ึนไป ถา้มนัเกิดนิ
โรธะ มนัเกิดนิโรธ เวลามนัเกิดนิโรธความดบัความเขา้ใจตามความเป็นจริงของมนั อริยสัจมนัเกิด
ตรงน้ีไง ถา้เกิดตรงน้ีมนัเป็นความส าคญัไหม ความส าคญัคือกิเลสมนัหลอกมนัล่อ                        
ความส าคญัตน ความส าคญัผดิ เพราะมนัเป็นการส าคญั ไม่ใช่เป็นความจริง                         
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ถา้เป็นความจริงน่ีในการประพฤติปฏิบติัของเรา เราไม่ตอ้งไปส าคญัไง มนัรู้มนัเห็นตาม
ความเป็นจริงใช่ไหม น่ีเวลาเป็นศีล สมาธิ ปัญญา ข้ึนมา มนัก็เป็นจริง ๆ ถา้เป็นศีลก็ศีลจริง ๆ ของ
เราข้ึนมา ถา้เป็นสมาธิ สมาธิมนัก็มีสติปัญญา มนัถึงเป็นสัมมา มีสติรับรู้ของเรา เราใคร่ครวญของ
เรา แลว้ถา้เราเกิดปัญญาล่ะ ปัญญามนัเกิดแลว้ มนัพิจารณาของมนัไปแลว้ มนัเป็นความจริงแลว้                        
ความจริงมนัแยกแยะของมนัเห็นไหม  

ความจริงเป็นความจริงนะ ถา้ความส าคญัก็เป็นความส าคญั น่ีมนัเป็นความส าคญั                        
ถา้ไม่ส าคญัจะกา้วเดินตรงไหนล่ะ น่ีถา้เราไม่ศึกษาโดยสัญชาตญาณของเรา เราไม่เขา้ใจ ไม่เขา้ใจ
จากความรู้ความเห็นของเรา เราจะเอาอะไรไปศึกษา เอาอะไรไปเขา้ใจ  

น้ีมนัก็เป็นความจริงอนัหน่ึง มนัเป็นสมมุติเห็นไหม น่ีสมมุติบญัญติั ดว้ยความสมมุติ ดว้ย
ความน่ีส่ือภาษาของแต่ละชนชาติ มนัก็เป็นสมมุติของแต่ละภาษา ภาษาใครภาษามนั                        
ความเขา้ใจของภาษาเขา ศึกษามาน่ี พอศึกษาเขา้ไปน่ี ส่ิงท่ีเป็นภาษาเป็นการส่ือๆ ความหมายของ
เขา แลว้เราเอาส่ิงน้ีไปศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ น่ีเห็นไหม เป็นบญัญติั                        
สมมุติบญัญติั                          

บญัญติั เห็นไหมดูบาลีน่ีส่ิงท่ีเป็นบาลีเป็นบญัญติั บญัญติัข้ึนมาน่ีเราเขา้ใจในสมมุติบญัญติั 
สมมุติบญัญติัข้ึนมาน่ีแลว้ท าใหเ้ป็นความจริงข้ึนมา น่ีปริยติั เวลาปฏิบติั ถา้ปฏิบติั มนัไม่ส าคญัไง 
จากท่ีมนัเป็นร่องเป็นรอย ธรรมและวินยัเป็นศาสดาของเธอ เราศึกษาธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ทุกคนโดยมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจ น่ีถา้ไม่มีสัญญา ไม่มีสติ 
ไม่มีสัญญา ไม่มีสังขารความคิดความปรุงแต่ง เราจะศึกษามาไดย้งัไง  

เราก็ศึกษามาจากน่ีแหละ ศึกษามาจากสญัญา ศึกษามาจากสังขารความคิดความปรุงแต่ง                        
น่ีศึกษามา ศึกษาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มา มนัก็เป็นปริยติัศึกษามา มนัเป็นสมมุติ
อนัหน่ึงเราก็ตอ้งสมมุติไปกบัเขา แต่เวลาเราจะปฏิบติัข้ึนมา เห็นไหม ถา้ปฏิบติัข้ึนมาจนเป็นความ
จริง สมมุติบญัญติั บญัญติัน่ีเอาสมมุติน่ีไปศึกษาแลว้มาบญัญติั  

 ศึกษาธรรมและวินยัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้น่ีส าคญั ส าคญัว่าเป็นอยา่งนั้น 
แลว้ทุกคนกิเลสหยาบกิเลสหนา ความส าคญัก็ส าคญัอยา่งนั้น ส าคญัเราก็เขา้ใจ เพราะในการศึกษา 
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นั้นก็บอกว่าปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธะ ในการศึกษาก็ศึกษาเร่ืองน้ีแหละ ศึกษาในเร่ืองปริยติั เร่ืองสัจ
ธรรม เร่ืองธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

แลว้ในการศึกษาก็บอกปริยติั ปฏิบติั แลว้ปฏิบติัข้ึนมาน่ี มนัก็ปฏิบติัข้ึนมาโดยตณัหาความ
ทะยานอยากมนัส าคญัของมนัข้ึนมาตามความเป็นจริงเลย มนัส าคญัจริง ๆ นัน่แหละ ส าคญัโดย
ความอ่อนดอ้ยของจิตใจเราน่ีแหละ  มนัส าคญัข้ึนมาเป็นอยา่งนั้น ถา้มนัส าคญัข้ึนมาเป็นอยา่งนั้น
เห็นไหม เราเช่ืออยา่งนั้น เราก็หลงไปอยา่งนั้น  

 แต่ถา้เราปฏิบติัตามความเป็นจริง น่ีปริยติั ปฏิบติั ปฏิบติัจริง ๆ ท าจริง ๆ ไม่ส าคญัวา่เป็นส่ิง
ใด ท าตามขอ้วตัรปฏิบติันั้น แลว้ถา้มนัเห็นโทษของมนั เห็นไหม มนัเป็นคุณต่อเม่ือเราท าขอ้วตัร                        
มนัเป็นคุณต่อเม่ือเราบริหารจดัการในส่ิงท่ีเป็นของสงฆ ์ น่ีแลว้บริหารจดัการของมนั                         
น่ีเป็นความจริง เราท าจริง ๆ มนัจริงตอนนั้น จริงส่ิงท่ีเป็นอนันั้น เวลาเราปฏิบติัล่ะ เวลาจะปฏิบติั 
เห็นไหม ของของสงฆเ์ขาจะท าทุกอยา่งพร้อมแลว้ ขอ้วตัรปฏิบติัก็ท  าหมดแลว้                         

ในปัจจุบนัน้ีมนัจะเป็นนามธรรม มนัจะเป็นความรู้สึกเรา แลว้ความรู้สึกของเรา เห็นไหม                         
เวลาเราตั้งใจของเรา เรามีสติมีปัญญาของเรา เราใชค้  าบริกรรมของเรา เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิของ
เรา น่ีส่ิงน้ีเป็นค าบริกรรม มนัเป็นสัจจะ สจัจะท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางไว ้ ธรรมวินยั
ใหเ้รากา้วเดิน ถา้เรากา้วเดิน เราปฏิบติัข้ึนมาน่ีถา้มนัสงบมนัก็สงบจริง ๆ มนัปล่อยวางจริง ๆ นะ ถา้
มนัปล่อยวางจริง ๆ เห็นไหม เราท าไดจ้ริง 

แต่ถา้เราก าหนดพุทโธใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนัไม่ปล่อยวางตามเป็นจริง เราเกาะเก่ียวอยู่
นั้น เห็นไหม ส่ิงท่ีค  าบริกรรมเป็นเคร่ืองอาศยัของใจ ใจไม่เร่ร่อน ใจไม่ไปตามแรงขบัของตณัหา                        
แต่เราเกาะไว ้ เรามีสติร้ังไว ้ ๆ บงัคบัไว ้ ปฏิบติัใหม่ ๆ ตอ้งบงัคบัไวเ้ลย บงัคบัไวอ้ยูก่บัพุทโธน่ี 
บงัคบัไวอ้ยูก่บัปัญญาอบรมสมาธิน่ี บงัคบัไว ้ ๆ ถา้บงัคบัไวม้นัก็ต่อตา้นกนั มนัก็มีการดีดดิ้นเป็น
ธรรมดาของมนั น่ีบงัคบัไว ้ๆ ดว้ยความช านาญ ดว้ยความช านาญนะ ถา้มนัละเอียดระงบัเขา้มา มนั
ก็เป็นจริงข้ึนมา เป็นจริงข้ึนมา ดูสติปัญญา ถา้มนัปล่อยวางเขา้มา มนัปล่อยวาง ถา้เรามีความ
เขม้แขง็ มีความจริง  
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แต่ถา้เราไม่มีความเขม้แขง็ ไม่มีความจริงนะ น่ีมนัจะส าคญัล่ะ ส าคญัวา่เป็นอยา่งนั้น ส าคญั
ว่าเป็นอยา่งน้ี มนัก็เป็นจินตนาการ เห็นไหม น่ีส าคญัว่า ทั้ง ๆ ตั้งแต่ภายนอก ทั้ง ๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้เป็น
สมมุติ มนัก็ส าคญัวา่เป็นอยา่งนั้นอยูแ่ลว้  

แต่เวลาปฏิบติัข้ึนไปแลว้น่ี เห็นไหม พอจิตมนัเป็น มนัจินตนาการข้ึนมา สุตมยปัญญา จิน
ตมยปัญญา มนัก็ส าคญัของมนัไป ส าคญัไป ลม้ลุกคลุกคลานไปตลอด ครูบาอาจารยท่์านก็บอกว่า
ใหท้  าความจริงข้ึนมา โลกเป็นอยา่งนั้นจริง ๆ จริตนิสัยของคนมนัก็เป็นอยา่งนั้นจริง ๆ แลว้จริต
นิสัยของคน เห็นไหม ดูสิ ใครท่ีมีลกัษณะผูน้ าเขาก็พยายามโฆษณาชวนเช่ืออยา่งนั้น พยายาม
โฆษณาชวนเช่ือของเขาแบบนั้น โนม้นา้วใหค้นมีความเช่ือตามๆ เห็นไหม ดว้ยความจินตนาการ
ของเขา มนัส าคญัตน แลว้มนัก็เป็นไปตามความส าคญัอนันั้น 

 แต่ถา้เราเป็นจริงข้ึนมา ใครส าคญักบัใครล่ะ ครูบาอาจารยท่์านปฏิบติันะ สมาธิของเขาก็
เป็นสมาธิของเขา สมาธิของเราก็เป็นสมาธิของเรา สติปัญญาของเราก็เป็นสติปัญญาของเรา ถา้เป็น
ความจริงข้ึนมา ถา้ความจริงข้ึนมา มนัรู้แลว้นะ เวลาเราน่ีธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม                         
เวลาสนทนาธรรมกนั ท าไมของเขาเป็นแบบนั้น เราก็ท  าของเรา น่ีความรู้สึกเราเป็นอยา่งน้ี มนัไม่
เหมือนเขา ท าไมมนัถึงไม่เหมือนเขาล่ะ  

แลว้ฟังน่ี ดูสิ ความส าคญัว่าของเขาเป็นอยา่งนั้น แต่ครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัเป็นจริง                        
มนัมี! ถา้มนัมี อยา่งน้ีใช่ อยา่งน้ีความเป็นจริงของเราในใจของเราน้ี อยา่งน่ีถูกตอ้งเลย                        
ถา้อยา่งน้ีมนัไม่ใช่ มนัไม่ใช่เพราะเราเคยเป็นอยา่งน้ีมาก่อนแลว้มนัลม้ลุกคลุกคลาน เพราะมนัยงัไม่
เขา้ตามความเป็นจริง มนัก็เป็นแบบน้ีมาก่อน เห็นไหม น่ีหยาบ จิตใจของหยาบ จิตหยาบ ๆ มนัก็
เป็นอยา่งนั้น 

ถา้มีความมีสติมีปัญญาปฏิบติัต่อเน่ืองข้ึนไปมนัจะละเอียดข้ึนมา จากหยาบมนัจะละเอียด
ข้ึนมา จากละเอียดข้ึนมามนัจะละเอียดข้ึนไป มนัละเอียดซอ้นข้ึนไป ความละเอียดมนัเป็นปุ่มเป็น
ฝอย เป็นปุ่ม เป็นผง ละเอียดอยา่งนั้นใช่ไหม ไม่ใช่ ละเอียดมนัความรู้สึกในใจนัน่น่ะ                        
เวลาคนปฏิบติัท่ีมนัอ่อนดอ้ยอยูน่ะ ส่ิงท่ีมนัหยาบ ๆ มนัก็ว่าละเอียดของมนั มนัเป็นความลึกลบั
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มหศัจรรยข์องมนั แต่เวลามนัละเอียดเขา้ไปนะ ส่ิงนั้นหยาบ ๆ มากเลย มนัจะรู้ไดต่้อเม่ือจิตมนั
พฒันา จิตมนัเป็น                         

ถา้จิตมนัไม่เป็นมนัจินตนาการข้ึนไป มนัคาดหมายทั้งนั้น ดู! วตัถุธาตุ สสารในโลกน้ี มอง
ไม่เห็นดว้ยสายตาเยอะแยะไปหมดเลย ส่ิงท่ีมองเห็นดว้ยสายตา เห็นไหม มนัก็มองเห็นได ้                       
ถา้มองไม่เห็นดว้ยสายตาเขากใ็ชก้ลอ้งจุลทรรศน์ของเขา เขาใชก้ารทดสอบของเขา                        
การขยายส่วนดว้ยกลอ้งดว้ยเลนส์ของเขาก็เห็นได ้ แมแ้ต่สสารในโลกน้ี ส่ิงท่ีไม่เห็นดว้ยตามี
มากมายเลย แลว้คิดดูสิส่ิงท่ีเป็นนามธรรมความรู้สึกของเรา ถา้จิตใจมนัยงัหยาบอยู่                        
มนัก็ว่ามนัหยาบของมนัอยา่งนั้น แต่ถา้มนัละเอียดข้ึนมา มนัรู้ตวัมนัเอง มนัรู้มนัเอง มนัรู้เขา้ใจ พอ
มนัรู้แลว้มนัเขา้ใจข้ึนมามนัจะเห็นคุณค่าไง เห็นคุณค่าธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

กาลามสูตรไง อยา่เช่ือนะ เธออยา่เช่ือว่าเป็นอาจารย ์อยา่เช่ือว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธ
เจา้แสดงธรรม  น่ีศึกษาธรรมและวินยัแลว้ใหป้ฏิบติัตาม ๆ เห็นไหม ปฏิบติัตามข้ึนมาเป็นความจริง 
ถา้ใจเป็นความจริงข้ึนมา เห็นไหม มนัไม่ส าคญัเลย มนัจริงในตวัมนัเอง มนัจริงในความเป็นจริงอนั
นั้น ถา้มนัเป็นความจริงอนันั้นแลว้นะ ใครพดูส่ิงใดมนัเขา้ใจได ้ มนัฟังแลว้มนัรู้เลยวา่                        
อนันั้นจริงหรือไม่จริง                         

ถา้มนัไม่จริงก็วางไว ้ มนัเร่ืองของเขา มนัเป็นเร่ืองกรรมของสัตว ์ ไม่มีใครสามารถจะแบบ
ใหมี้ความเห็นในมุมมองเดียวกนัใหต้รงเหมือนกนั มนัไม่มีอยูใ่นโลกน้ี ถา้มนัมีอยูใ่นโลกน้ีน้ิวของ
คนมนัตอ้งเท่ากนั น้ิวคนมนัไม่เท่ากนัอยูแ่ลว้ ถา้น้ิวคนไม่เท่ากนัอยูแ่ลว้น่ี เราฝึกหดัใจของเรา เห็น
ไหม เราใหเ้ป็นความจริง เราไม่ส าคญัตน ไม่ส าคญัวา่ ไม่ส าคญัวา่เป็นส่ิงใดเลย  

มนัเป็นความจริงในใจของเรา ในเม่ือจิตมนัเป็นความจริง ๆ อยูแ่ลว้ จิตมนัเป็นความจริง มนั
ปฏิสนธิจิต ถา้มนัมีจิต ปฏิสนธิในไข่ ในน ้าคร า ในครรภ ์ในโอปปาติกะ มนัจะไม่มาเกิดเป็นเรา เกิด
เป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม การเกิดเป็นเรา เป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม มนัเกิดมาแลว้
มนัมีอยูจ่ริง เห็นไหม มนัมีอยูจ่ริงคือจิตมนัจริง แต่มนัโดนมารโดนอวิชชาครอบง าอยู่ มนัก็
หลงใหลไปตามแต่พญามารมนัจะครอบง า มนัจะขบัดนัของมนัไป 
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แต่ถา้เรามีสติมีปัญญา ค าว่ามีสติปัญญา เห็นไหม ดูสิ เวลาหลวงปู่ มัน่น่ีโลกเขาว่าไง เห็น
ไหม น่ีเหมือนเศษคน อยูใ่นป่าในเขา เห็นไหม ดูสิ เขาบวชกนัเขาอยูว่ดัอยูว่า อยูใ่นท่ีเจริญของเขา                        
คุณภาพชีวิตของเขาน่ีมนัเสมอโลกเขา ดีกว่าโลกเขา อยูก่บัโลกเขา แต่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่าน
เสียสละไปอยูใ่นป่าในเขา เห็นไหม เหมือนสัตว ์เหมือนเศษคน                         

น่ีพดูถึงมุมมองของโลก แต่หลวงตาบอกเลย ถา้พดูถึงในมุมมองของธรรม เห็นไหม “ท่าน
เลอเลิศ” แมเ้ทวดา อินทร์ พรหม ยงัตอ้งมาฟังเทศน์ เวลาเทวดา อินทร์ พรหม มาฟังเทศน์หลวงปู่
มัน่ น่ีมาขอคุณธรรมขอธรรมในใจของหลวงปู่ มัน่ เห็นไหม น่ีส่ิงท่ีว่าเวลาโลกเขามองกนั                        
เขามองกนัอยา่งนั้น เขามองว่าเศษคนๆ ถา้เศษคนเราก็ดิ้นรนอยากจะเทียบเคียงเขา                        
เวลากิเลสมนัดิ้นรนมนัดิ้นรนอยา่งนั้น มนัดิ้นรนไดแ้ต่รูปธรรม ไดแ้ต่ส่ิงท่ีเป็นวตัถุท่ีจบัตอ้งได ้                       
แต่เขาไม่เห็นคุณค่าของใจ เขาไม่เห็นคุณค่าของความรู้สึก เขาไม่เห็นคุณค่าของหวัใจไง  

แลว้หวัใจ ดสิู ท่ีมนัเกิดมา มนัเป็นความจริง ๆ ความจริงท่ีมนัมีอยู ่ แต่มนัโดนครอบง าไว้
ดว้ยพญามาร  มนัโดนครอบง าดว้ยอวิชชา ทีน้ีเราดว้ยมีอ  านาจวาสนา เห็นไหม เราเกิดเป็นมนุษย ์
แลว้มนัสนใจ มนัสนใจในเร่ืองสัจธรรม มนัสนใจในเร่ืองพุทธศาสนา น่ี....รัตนตรัย พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ ์น่ีมนัสนใจเร่ืองน้ี แลว้มนัศึกษาไง  

ศึกษา เห็นไหม ศึกษาแลว้อยา่ไปส าคญัมนั ศึกษามาแลว้ปล่อย ศึกษาแลว้มาคน้ควา้ “ปริยติั
แลว้ปฏิบติั” ถา้เราปฏิบติัข้ึนมาน่ีรู้เห็นส่ิงใดก็ไม่ส าคญั รู้เห็นส่ิงใดแลว้ปล่อย ๆ ถา้มนัเป็นความจริง
มนัตอ้งเป็นความจริงอยูก่บัเรา ถา้มนัไม่เป็นความจริงมนัคงทนการพิสูจน์ไม่ได ้ถา้มนัเป็นความจริง
อยูก่บัเรา เห็นไหม ถา้จิตมนัสงบแลว้น่ีใหม้นัสงบเขา้มา รู้เห็นส่ิงใดใหว้างไวก่้อน วางไวเ้ห็นไหม ดู
สิ เวลาเราหาเงินหาทองข้ึนมา เราเก็บสะสมไว ้เราฝากธนาคารไว ้มนัตอ้งมีมากข้ึน ๆ ตลอดไป 

น่ีก็เหมือนกนั เราประพฤติปฏิบติัจิตสงบใหม้นัสงบเขา้มา แลว้มีสติปัญญาไว ้                       
ถา้รู้เห็นส่ิงใดกว็างไวว้่าไม่ส าคญัส่ิงใดทั้งส้ิน ปล่อยวางเขา้มา ๆ ๆ มามนัจะละเอียดเขา้ไป มนัจะรู้
จริงของมนัข้ึนไป ถา้มนัรู้จริงของมนัข้ึนไป ความจริงมนัเป็นแบบน้ี  

ถา้ความจริงเป็นแบบน้ี เพราะความจริงมนัมีอยู ่ เพราะจิตมนัปฏิสนธิมนัเกิดเป็นเราน่ี                        
มนัมีจริงอยูแ่ลว้ ๆ แลว้เรามาศึกษาน่ีศึกษาดว้ยสัญชาตญาณ ศึกษาดว้ยขนัธ ์ศึกษาดว้ยสัญญา ศึกษา
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ดว้ยสังขาร ศึกษาดว้ยวิญญาณในขนัธ์ ๕ ความคิด ความปรุง ความแต่ง ศึกษา ๆ มาแลว้วาง ศึกษา ๆ 
มาความเขา้ใจ เห็นไหม  

โลกเขาตอ้งเจริญดว้ยการศึกษา ถูกตอ้ง ศึกษาแลว้คน้ควา้ ศึกษาแลว้ประพฤติปฏิบติั ศึกษา
แลว้ใหเ้ป็นสมบติัของเรา ศึกษาแลว้มีความจริงข้ึนมา ศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมาใหมี้ความจริงของเรา
ข้ึนมา เกิดมรรคก็เป็นมรรคจริง ๆ ข้ึนมา  

ถา้มนัจริง ๆ ข้ึนมานะ เราจะไปส าคญัอะไร ถา้เรามีความจริงข้ึนมาน่ีเราจะรู้เลยว่าใคร เวลา
ประพฤติออกมาในการแสดงของเขาออกมาน่ีมนัเป็นความจริงหรือความไม่จริง ความจริงคือเป็น
ความจริง ความจริงท่ีมนัเขา้กบัสัจธรรม มนัเป็นความจริงอยูแ่ลว้ 

แต่เขาไปศึกษามาดว้ยสัญญา ศึกษามา ฟังมา ดว้ยการจ ามา เวลาแสดงออกมา แสดงออกโดย
ความส าคญัว่า ส าคญัว่าคือว่าสงสัยไง ส าคญัว่าเป็นแบบนั้น ส าคญัวา่น้ีคือสติ น้ีคือสมาธิ น้ีคือ
ปัญญา ส าคญัวา่มนัเป็นอยา่งนั้น สร้างภาพใหม้นัเป็นแบบนั้น มนัไม่เป็น 

แต่ถา้เราปฏิบติัตามความเป็นจริงล่ะ เราไม่ส าคญัส่ิงใดทั้งส้ิน ใหม้นัเป็นความจริงของเรา
ข้ึนมา ถา้ความจริงข้ึนมาอยา่งน้ี เห็นไหม มนัเป็นความจริงนะ มนัน่าสลดสังเวช สังเวชว่าความจริง
มนัมีอยู ่จิตใจของเรามีอยู ่เห็นไหม ดูสิ เวลาท าส่ิงใดข้ึนมาโดยขาดสติก็ท  าของเขาไป เวลาส านึกได ้                       
ส านึกไดเ้พราะอะไร? เพราะส านึกได ้ดูชีวติของเราน่ีมนัยงัอีกยาวไกลไง  

ชีวิตเรายงัอีกยาวไกลไหมในการประพฤติปฏิบติัเราข้ึนมา เร่ิมตน้ตั้งแต่บวชใหม่ข้ึนมา 
จิตใจจริตนิสัยยงัเป็นฆราวาส การฆราวาสคือสิทธิ สิทธิมนุษยชน สิทธิของความเป็นมนุษย ์                       
น่ีสิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย ์ มนุษยมี์ค่าเท่ากนั มนุษยมี์ค่าเท่ากนั ส่ิงใดก็มีค่าเท่ากนั สิทธิ
มนุษยชนในจริตนิสัยของฆราวาส ฉะนั้น ส่ิงน้ีมีความส าคญัไหม ใช่! มีความส าคญัทางโลกเขา                        
ความเสมอภาคความเป็นมนุษย ์ 

น้ีเวลาเราจะมาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา  เห็นไหม เราจะประพฤติปฏิบติั เวลาบวชแลว้เรา
พยายามจะเป็นสมณะสารูป สมณะสารูปคือการสงบระงบั ความสงบระงบัจากร่างกาย ความสงบ
ระงบัสมณะสารูป ความด ารงชีวิต แลว้เวลาเราปฏิบติัข้ึนมาน่ี เห็นไหม ความสงบระงบั จากหวัใจ 
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จากใจท่ีมนัดีดมนัดิ้น จิตใจท่ีมนัฟุ้งมนัซ่าน มนัเร่ร่อนของมนั เราจะเอาใจของเราไวใ้นอ านาจของ
เรา แลว้เราฝึกหดัใชส้ติปัญญาของเราข้ึนมา  

ถา้มนัเกิดสติปัญญาข้ึนมา มรรคโค น่ีเราหาหนทางกนันะ เราบวชมา เราเห็นภยัในวฏัฏ
สงสาร เราเกิดเป็นมนุษย ์เห็นไหม เกิดในพระพุทธศาสนาเห็นภยัในวฏัฏสงสาร เรามาบวชเป็นพระ
เป็นนกัรบ รบกบักิเลสตณัหาความทะยานอยากของตวั แต่การจะรบน่ีจะเอาอาวุธอะไรไปรบกบัมนั 
ก็ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ศีล สมาธิ ปัญญา จะมารบ รบกบักิเลสในใจของ
เรา เราหาอาวุธนั้นมารบกบักิเลสในใจของเรา 

 การศึกษามานั้นเป็นทฤษฎีเป็นแผนท่ีเคร่ืองด าเนิน แลว้เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัจริง ๆ 
ข้ึนมา เห็นไหม ศีล สมาธิ ปัญญา มนัเกิดจากหวัใจ ถา้เกิดจากหวัใจน่ีนั้นเป็นตวัจริง ส่ิงท่ีศึกษามา
เป็นทฤษฎี เป็นเคร่ืองบอกเร่ืองวิธีการจะเอาอาวุธนั้นมาต่อสู้กบักิเลสตณัหาความทะยานอยากของ
เรา แต่เรายงัไม่มีอาวุธใช่ไหม ถา้เรายงัไม่มีอาวุธข้ึนมานะ เราจะไม่ส าคญัว่ามี เวลาเราไปส าคญัวา่                        
ศีล สมาธิ ปัญญา ส่ิงนั้นเป็นอยา่งนั้น เราส าคญัว่าเป็นอยา่งนั้น แลว้เราคิด เราจินตนาการคาดหมาย
เป็นอยา่งนั้น มนัไม่เป็นความจริง  

แต่เวลาเราตั้งใจ เราตั้งสติของเรา ระลึกรู้ ระลึกรู้มนัก็อยูไ่ด ้ มีสติ ถา้เกิดค าบริกรรมข้ึนมา                        
จิตมนัสงบข้ึนมา เห็นไหม มนัก็มีศีล มีสมาธิ แลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญาน่ีเป็นดาบคมกลา้ท่ีจะเขา้
ไปฟาดฟัน ฟาดฟันต่อสู้กบักิเลสตณัหาความทะยานอยากของตวั ใหม้นัเป็นความจริง ถา้มนัมีความ
จริงข้ึนมา เรามีความจริงข้ึนมา  เราจะภมิูใจท่ีเรามีอาวุธเขา้ไปต่อสู้กบักิเลสตณัหาความทะยานอยาก  

แลว้เราเขา้ไปต่อสู้ไดเ้ห็นตวัมนัหรือยงั เราจะเอาอะไรไปต่อสู้กบัมนั ถา้เห็นตามจริง เราเห็น
ตวัมนัแลว้ เราไดฟ้าดฟันกบัมนั ไดฟ้าดฟันกบัมนั เห็นไหม ระหว่างกิเลสกบัธรรมต่อสู้ในใจของ
เรา มนัจะเพลิดเพลินนะ คนท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เขาพยายามจะหาความสงบระงบั เขาจะหาท่ี
วิเวกของเขา เขาจะหาโอกาสของเขา เขาอยากไดอ้ยากดีของเขา 

เหมือนนกักีฬาเลย นกักีฬาน่ีเขาอยากแข่งขนั เขาอยากชนะ เขาอยากไดผ้ลประโยชน์ของเขา 
เขาพยายามแสวงหาของเขา เรานกัรบ เรานกัปฏิบติัข้ึนมา เราก็แสวงหาใจของเรา แลว้ปฏิบติัของเรา
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ใหเ้ป็นความจริงของเรา เห็นไหม ใหม้นัเป็นความจริง ถา้เป็นความจริง มนัไม่ส าคญัวา่ ไม่ส าคญัตน
ใด ๆ ทั้งส้ิน ไม่ส าคญัแลว้วางไวต้ามเป็นจริงดว้ย  

ครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัมาลม้ลุกคลุกคลานมานะ แต่พอรู้จริงข้ึนมาแลว้ เห็นไหม 
ความจริงน่ีมนัอยูก่บัใจ ความจริงกบัใจมนัเป็นอนัเดียวกนั ไม่ตอ้งรักษา ไม่ตอ้งแสวงหา                        
ไม่ตอ้งไปท าส่ิงใดกบัมนัเลย มนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนั้น                         

แต่ความส าคญัว่าจะเป็นเรา ไม่เป็นเรา จริงหรือไม่จริงน่ี มนัส าคญัแลว้มนัเท่ียวตะครุบเงา 
ไปยดึไปถือ อูย๊ ! มนัทุกขม์นัยาก แลว้มนัยิง่ส าคญัยิง่ไม่ไดด้ัง่ใจ สุดทา้ยแลว้กลายเป็นคนป ้ า ๆ เป๋อ 
ๆ ไปเลย หลุดไปเลย ส าคญัใหเ้ป็นอยา่งนั้น จนไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร เราไม่ท าขนาดนั้น                         

เรายอ้นกลบัมาท่ีใจเรา ยอ้นมาในการประพฤติปฏิบติัของเรา แลว้ดูแลหวัใจของเรา                        
ท าความเป็นจริงใหม้นัข้ึนมากบัเรา ใหเ้ป็นความจริง ไม่เป็นการส าคญัวา่เป็นอยา่งนั้น เอวงั 

  
 

 
 


