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ตั้งใจฟังธรรมะ เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีทางสายกลาง 
ค าว่าทางสายกลาง เห็นไหม ตกซา้ย ตกขวา ทางสายกลาง มชัฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้คือความสมดุลคือความพอดี ถา้ความสมดุลความ
พอดี เห็นไหม ความพอดีของธรรม  

ความพอดีของเดก็ เดก็ท่ีไร้เดียงสา เดก็ท่ีมีสัมมาคารวะน่ีก็เป็นความพอดีของเดก็ 
ความพอดีของผูใ้หญ่ เป็นผูใ้หญ่ตอ้งเขม้แขง็ ตอ้งมีสัจจะ ตอ้งมีความอดทนมีความเป็น
ผูใ้หญ่ ความพอดีของคนแก่ คนแก่คนเฒ่านะผา่นโลกผา่นวยัมาเยอะ เขาเขา้ใจเร่ืองโลก 
เขา้ใจเร่ืองโลกน่ีส่ิงท่ีเดก็ท าก็เขา้ใจได ้ ส่ิงท่ีคนอายวุยัท  างานท าก็เขา้ใจได ้ เพราะผูใ้หญ่
ท ามาแลว้  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีรู้แลว้ เห็นไหม เขาถึงปล่อยวางถึงความพอดีของเขา ความปล่อยวาง
คือความเขา้ใจ ความเขา้ใจคือความเขา้ใจของผูใ้หญ่ ความพอดีความพอดีของใคร ทาง
สายกลาง ทางสายกลางขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัมีตั้งแต่วยัเดก็ วยัท างาน 
วยัชราภาพ วยัชราภาพ เห็นไหม วยัชราภาพเราผา่นโลกมาเยอะแลว้  

น้ีเราเขา้ใจชีวิตของโลก แต่ชีวิตของตวัตนของเราล่ะ ชีวิตของจิตใจของเราล่ะ 
จิตใจของเราควรจะมีหลกัมีเกณฑอ์ยา่งไร น่ีพดูถึงว่าความพอดี ถา้ความพอดีความ
มชัฌิมาความพอดีของธรรม สัจธรรม เห็นไหม มนัสมควร มนัดูแลว้มนันุ่มนวล มนัดี
งามไปหมด ถา้ความดีงามไปหมด เราอ่อนแอเกินไปคือว่าอ่อนแอเกินไปจนไม่มี
ความสามารถเลย  ไม่มีความเขม้แขง็เลย อนัน้ีก็ใชไ้ม่ได ้ เราเขม้แขง็จนเกินไป เขม้แขง็ 
เห็นไหม น่ีเหลก็ท่ีกลา้เกินไปท าส่ิงใดไม่ได ้ มนัเปราะมนัแตกมนัหกัไปทุกๆ อยา่งเลย 
มนัไม่สมดุลทุกอยา่งเลย  
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ความสมดุล ความมชัฌิมาปฏิปทา มชัฌิมาปฏิปทาของใคร ถา้มชัฌิมาปฏิปทา
ของเรานะ เราตอ้งเขม้แขง็ของเรา เขม้แขง็ ดูสิ คนท่ีนุ่มนวลกิริยามารยาทสังคมเขา
เรียบร้อย แต่จิตใจเขาเขม้แขง็ เขาเขม้แขง็ของเขาไดน้ะ น่ีเราเห็นว่ากิริยาของเรา กิริยา
ของเรารุนแรง เห็นไหม เราเป็นคนโทสจริต การแสดงออกไง แต่จิตใจเราอ่อนแอก็ได ้
ความอ่อนแอของเราในหวัใจของเราน่ีความอ่อนแอ ความอ่อนแอเพราะอะไร เพราะมนั
ไม่มีสัจจะมีความจริงในหวัใจ ถา้มีสจัจะมีความจริงในหวัใจ เห็นไหม คนเราถา้มีสัจจะ 
มีความสามารถในหวัใจมนัเขา้ใจได ้ มนัแกไ้ขได ้ ส่ิงใดก็แลว้แต่เราแกไ้ขได ้ เราจะไม่มี
ความวิตกกงัวลในใจเราเลย แต่ถา้เราแกไ้ขส่ิงใดไม่ได ้น่ีความอ่อนแอในหวัใจ  

สัจธรรม ฟังธรรมๆ เพราะเหตุน้ี ถา้ฟังเพราะเหตุน้ี ดูมชัฌิมาปฏิปทา ความพอดี
ของสัจธรรม ถา้ของสัจธรรมนะ เราเป็นนกับวช เราบวชมาเพื่อรักษาเพื่อดูแลหวัใจของ
เรา การคน้หาดูแลหวัใจ การคน้หาใจของตวัน้ีแสนยาก คน้หาใหเ้จอ พอเจอเสร็จแลว้นะ 
เราจะใชว้ิปัสสนา ใชปั้ญญา ภาวนามยปัญญา ดูแลแกไ้ขจิตใจของเรา ถา้เราแกไ้ขจิตใจ
ของเราได ้ เราท าจิตใจของเราใหเ้ป็นสัจธรรม ใหมี้คุณธรรมในหวัใจข้ึนมา ส่ิงน้ีมนัจะมี
คุณค่ามนัจะมีประโยชน์กบัเรา ถา้มีคุณค่ามีประโยชน์กบัเราความจริงมนัเป็นแบบน้ีไง  

ถา้ความจริงมนัไม่เป็นแบบน้ี เห็นไหม คนเราเวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เรามี
ศรัทธามีความเช่ือนะ เรามีความศรัทธามีความเช่ือ มนัก็เป็นมุมมองของเราไง มุมมอง
ของจิตแต่ละดวงมนัไม่เหมือนกนั ถา้มุมมองของจิตแต่ละดวงไม่เหมือนกนั เห็นไหม 
ความเขา้ใจ การศึกษาความเช่ือความเขา้ใจของตวัน่ะ มนัตีความไปแบบนั้นไง  

ถา้ตีความไปแบบนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ครูบาอาจารยข์องเราถึง
บอกว่า ใหท้  าความสงบของใจเขา้มาก่อน ถา้ใจมนัสงบเขา้มา เห็นไหม ดูสิ เวลาแร่ธาตุ
ส่ิงใดก็แลว้แต่เราจะเอามาใชป้ระโยชน์ ถา้แร่ธาตุมนับริสุทธ์ิ แร่ธาตุของมนัสะอาดบริ
สุทธ์ของมนั จะใชป้ระโยชน์ไดม้าก  

ถา้แร่ธาตุเราส่ิงใด เห็นไหม อยา่งแร่ธาตุต่างๆ เขาท าเหมืองต่างๆ เขาตอ้งเอามา
หลอม เอามาต่างๆ เพื่อใหค้วามสะอาดบริสุทธ์ิของแร่ธาตุชนิดนั้นๆ เพื่อประโยชน์อยา่ง
นั้น จิตใจของเราน่ีเวลามนัคลุกเคลา้อยูก่บัอารมณ์ จิตใจของเรา เราเกิดมาเรามีความ
เขา้ใจของเรา เรามีความชอบใจของเรา ทุกคนปรารถนาความสุข เกลียดความทุกขท์ั้งนั้น  
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เราบวชมาตอ้งการสัจธรรมในหวัใจทั้งนั้น เราบวชมานะ บวชมาเพื่อจะพน้จาก
ทุกข ์ เห็นไหม ทีน้ีจิตใจของเรามนัคลุกเคลา้อยูก่บัอารมณ์ คลุกเคลา้อยูก่บัส่ิงท่ีมนัไม่รู้ 
อวิชชาคือความไม่รู้ เวลาทางโลกเขาบอกรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เวลาท าส่ิงใดท าผดิพลาดไป
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เห็นไหม น่าเสียใจ เราก็เสียใจ เราไม่อยากท าผดิเลย แต่เราไม่รู้ เรา
ไม่รู้ เรารู้เท่าไม่ถึงการณ์ มนัท าก็ท  าผดิพลาดไป ก็ผดิไปแลว้  

อวิชชาคือความรู้ในหวัใจ น่ีเพราะความไม่รู้มนัมืดบอดในหวัใจ มนัคิดส่ิงใดท า
ส่ิงใดก็ท  าแต่ตามสัญญาอารมณ์อนันั้น แลว้จิตของเรามนัโดนครอบง าโดยสัญญาอารมณ์
อนันั้น โดยสัญญาโดยความรู้สึกนึกคิดอยา่งนั้น มนัครอบง าอยูอ่ยา่งนั้น พอครอบง าอยู่
อยา่งนั้นนะ น่ีแร่ธาตุท่ีมนัไม่สะอาดบริสุทธ์ิไง แร่ธาตุท่ียงัใชป้ระโยชน์ไม่ได ้ เพราะมนั
คลุกเคลา้กบัส่ิงต่างๆ มนัท าส่ิงใดมนัก็เป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ข้ึนมาไม่ไดเ้ลย  

จิตใจของเรา เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราศึกษาธรรม
ดว้ยความรู้ความเขา้ใจของเรา ความรู้ความเขา้ใจของเราน่ี ความรู้ความเขา้ใจเห็นไหม รู้
ทางออ้ม ออ้มอะไร? ออ้มเพราะมนัศึกษามาจากสายตา ศึกษามาจากสมอง ศึกษามาจาก
ผลกระทบ ศึกษามาเห็นไหมศึกษาทางออ้ม มนัไม่ไดศึ้กษาทางตรง แต่เราจะศึกษา
ทางตรงไง ศึกษาทางตรงเราพยายามท าความสงบของใจเขา้มา เราจะศึกษาทางตรง ถา้
จิตใจมนัตรง ท าความสงบของใจใหใ้จมนัตรงข้ึนมา เห็นไหม แร่ธาตุนั้นไดห้ล่อได้
หลอมมนัข้ึนมา ใหเ้ป็นแร่ธาตุท่ีสะอาดบริสุทธ์ิข้ึนมา   

ธาตุรู้ ธาตุรู้ของเรา พยายามศึกษาดูแลของมนัข้ึนมาใหเ้ป็นประโยชน์กบัเรา
ข้ึนมา ถา้เป็นประโยชน์จริงข้ึนมา เห็นไหม มนัเป็นประโยชน์จริงข้ึนมา แร่ธาตุท่ีสะอาด
บริสุทธ์ิ แร่ธาตุท่ีมีคุณค่า แร่หายากๆ โลกเขาตอ้งการแร่หายากมาก เพราะทาง
อุตสาหกรรมเขาตอ้งการแร่หายาก แร่หายากเอามาท าโทรศพัทมื์อถือ ท าสินคา้ต่างๆ เขา
ตอ้งใชแ้ร่ธาตุท่ีเป็นส่วนประกอบของมนั เห็นไหม แร่หายาก  

น่ีก็เหมือนกนั จิตใจมนัหายาก ความรู้สึกนึกคิดของเรามีเตม็ไปหมด เวลามนั
คลุกเคลา้กบัส่ิงใด มนัแสดงตวัออกมาน่ีความรู้สึกนึกคิดมนัครอบง าเราหมด เวลามนั
รู้สึกนึกคิดส่ิงใดก็แลว้แต่ มนัก็มาแผดเผาเรา น่ีความรู้สึกของเรา เวลาความโกรธ ความ
โลภ ความหลงของเราน่ี มนัแผดเผาเราเอง  
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ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ดว้ยแรงปรารถนา ดว้ยศรัทธา 
ดว้ยความเช่ือ ดว้ยอยากจะพน้จากทุกข ์ศึกษามาแลว้น่ีก็อยากจะใหม้นัเป็นอยา่งนั้น อยาก
ใหม้นัเป็นความเขา้ใจอยา่งนั้น มนัก็เป็นความรู้สึกนึกคิดไปหมดเลย มนัยงัไม่เป็นความ
จริงเลย  

ถา้ใจมนัเป็นความจริง เห็นไหม น่ีเราตอ้งท าความสงบของใจเราเขา้มา ใหแ้ร่ธาตุ
อยา่งนั้นเขา้ไปสู่ธาตุเดิมของเขา ใหห้วัใจของเราน่ีเขา้สู่การไม่คลุกเคลา้กบัอารมณ์นั้น 
ถา้ไม่คลุกเคลา้กบัอารมณ์ มนัก็เร่ิมขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิเขา้มา มนัเป็น
ขอ้เทจ็จริงของมนั มนัไม่เป็นไมผ้ ุ 

“ไมผ้”ุ ดูสิ ธาตุไม ้ ไมเ้ขาเอามาเล่ือยเอามาอะไรต่างๆ เพื่อเอามาก่อเป็นบา้นเป็น
เรือน เป็นส่ิงเคร่ืองใชไ้มส้อย เห็นไหม ถา้ไมม้นัมีคุณภาพ ถา้ไมม้นัเน้ืออ่อน ไมไ้ม่มี
คุณภาพมนัก็ใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่มีคุณภาพเท่ากบัไมเ้น้ือแขง็ แลว้ถา้ไมม้นัผลุ่ะ ไมผ้น่ีุมนั
จะรอผรุอพงั มนัไม่มีส่ิงใดเป็นประโยชน์เลย อารมณ์ความรู้สึกเรามนัผพุงั มนัเป็นของผุ
พงั ของยอ่ยสลายอยูแ่ลว้ แต่เราก็ไม่เขา้ใจ เราตอ้งการจะเอาส่ิงนั้นมาเป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยั  

เวลาศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้กจ็ะรู้อยา่งนั้น จะมีความ
เขา้ใจอยา่งนั้น แลว้มนัมีความเขา้ใจอยา่งนั้น เห็นไหม น่ีไมผ้ ุไมผ้เุพราะคุณภาพมนัยงัใช้
ไม่ได ้คุณภาพของไม ้เห็นไหม ดสิู ดูใบไมต่้างๆ เด๋ียวน้ีเขาเอาไปยอ่ยสลาย เขาเอาไปอดั
ออกมาจนเป็นไมท้างวิทยาศาสตร์ของเขา เขาท าของเขาได ้ในทางธุรกิจเขาท าของเขาได ้  

ความรู้สึกนึกคิดก็เหมือนกนั มนัท าของมนั ไมผ้มุนัพึ่งพาอาศยัไม่ไดจ้ากในใจ
ของเราจากความจริงของเรา ดูนะ ดูสัตว ์ เวลาลิงเวลาสัตวม์นัอยูบ่นตน้ไม ้ มนัอาศยับน
ตน้ไมข้องมนัอยู ่ถา้ท่ีไหนไมเ้ป็นไมส้ด มนัก็อาศยัส่ิงนั้นเป็นท่ีพึ่งอาศยัของมนัได ้ถา้ไม้
มนัแหง้ ไมม้นัผ ุถา้มนัจบัมนัผดิพลาดมนักต็กไปสู่พื้นดินเท่านั้น ตกลงไปน่ะ แขง้ขาหกั
ได ้ตกไปมีความเจบ็ปวดได ้ 

แต่เวลาไมผ้ใุนใจเรา อารมณ์ความรู้สึกมนัผพุงัไปน่ี มนัมีอะไรตกสลายยอ่ยมาใน
ใจเราบา้งล่ะ เราไม่เห็นส่ิงใดเลยเหรอ ไมผุ้ๆ  น่ีมนัพึ่งพาอาศยัไดไ้หม? มนัไม่ได ้
ความรู้สึกนึกคิดของเราน่ีถา้มนัยงัไม่เป็นความจริง มนัเป็นไมผ้ทุ ั้งนั้น ถา้ไมม้นัผ ุ เห็น
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ไหม เราจะพึ่งพาอาศยัมนัไดไ้หม? ถา้เราพึ่งพาอาศยัไม่ไดแ้ต่มนัก็มีอยูก่บัเราไง 
ความรู้สึกน้ีมนัมีอยูก่บัเรา  

เราพยายามท าของเรา เราพยายามท าความสงบของใจเราเขา้มา เราไม่ตอ้งการไม้
ผ ุ ศีล สมาธิ ปัญญา เราตอ้งการความจริง ถา้เป็นความจริงข้ึนมา เห็นไหม น่ีมนัพึ่งพา
อาศยัไดน้ะ ดูตน้ไมสิ้ ตน้ไมป้ลูกข้ึนมา สัตวม์นัพึ่งพาอาศยัทั้งเป็นอาหารก็ได ้ เป็นท่ีอยู่
อาศยัก็ได ้หลบภยัก็ได ้น่ีคุณธรรมในหวัใจนะ ถา้มีสัจธรรมมนัเป็นท่ีพึ่งอาศยั  

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ในพระไตรปิฎก ถา้ใครท าความสงบ
ของใจไดเ้หมือนกบัมีบา้นมีเรือนท่ีอาศยันะ พออยูพ่อกิน เราท าความสงบใจของเราเขา้
มา น้ีการท าความสงบของใจเขา้มาน่ีมนัตอ้งต่อสู้กบัตวัเอง เวลาการต่อสู้กบัตวัเอง เห็น
ไหม ดูสิ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน  

เวลาเป็นท่ีพึ่งแห่งตน เชา้ข้ึนมาเราก็บิณฑบาตเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ เราก็พึ่งตวัเอง
แลว้ เห็นไหม บริขาร ๘ เราก็ตดัเยบ็ข้ึนมาดว้ยมือของเราเอง ทุกอยา่งเราก็ใชส้อยเราก็
พึ่งพาเราไดแ้ลว้ มนัพึ่งพาไดใ้นขอ้วตัรปฏิบติั มนัพึ่งพาไดใ้นสังคมของสงฆ ์ สงฆ ์ เห็น
ไหม น่ีพึ่งพาอาศยักนั เราอยูด่ว้ยกนัเป็นครอบครัวใหญ่ ร่างกายของเราเวลามนัช ารุด
เสียหาย เวลามนัเจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมาน่ี มนัท าใหร่้างกายมนัไม่สะดวกสบายเลย สังคม
ของเราก็เหมือนสงฆข์องเราน่ีช่วยเหลือเจือจานกนั ขอ้วตัรปฏิบติั เห็นไหม เราช่วยเหลือ
เจือจาน เราตดัเยบ็เอง เราดูแลเอง ท่ีอยูอ่าศยัเราท าขอ้วตัรนั้น ท าความสะอาด ดูแลรักษา
ข้ึนมาเพื่อเป็นของของสงฆ ์ เอาของของสงฆม์าใชป้ระโยชน์ข้ึนมาน่ีเราก็พึ่งตวัเองแลว้
ท าไมตอ้งพึ่งตวัเองอะไรอีกล่ะ  

พึ่งตวัเองอยา่งน้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรินิพพานแลว้วางธรรมและ
วินยัน้ีไว ้เวลาพุทธประเพณี ประเพณีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาของเราน่ี
อริยประเพณี ประเพณีของอริยเจา้ ธุดงควตัร การมกันอ้ยสันโดษเป็นอริยประเพณีทั้งนั้น
น่ะ ประเพณีของอริยเจา้ เราเขา้มาอยูน่ี่อาศยัธรรมและวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ประเพณีวฒันธรรม เอาส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองอยู ่ ถา้เป็นอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ เราก็
พึ่งตนเองไดแ้ลว้ พึ่งตนเองไดแ้ลว้ พึ่งตนเองไม่เป็นภาระของหมู่คณะ มนัพึ่งตนเองได้
ดว้ยขอ้วตัรปฏิบติั ดว้ยธรรมและวินยั แต่ถา้มีคุณธรรมในใจล่ะ ถา้เราพึ่งพาตวัเองได ้ 
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ดูสิ เวลาความพอดีของเดก็ เวลามนัไร้เดียงสา ความพอดีอนันั้นมนัก็จะมีความ
สวยงาม ความพอดีของวยัท างาน เห็นไหม วยัท างานดว้ยความมุมานะขยนัหมัน่เพียร
ของเรา เรามีความประหยดัมธัยสัถข์องเรา มนัก็เป็นความพอดีของเรา วยัพอดีของผูช้รา
ภาพของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ เขาก็เป็นผูท่ี้ผา่นโลกผา่นอะไรมามาก ก็ความพอดีของเขา  

น่ีก็เหมือนกนั เขาศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีเป็นขอ้วตัร
ปฏิบติั เป็นธรรมวินยั เป็นประเพณีวฒัธรรม แลว้ความพอดีของใจล่ะ ถา้ใจมนัพอดีของ
มนั เห็นไหม ความพอดีของเราน่ี อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนสามารถ
มีสติมีปัญญา สามารถมีสติรักษาหวัใจของตวั การพึ่งอาศยัตวัเอง ในธรรมวินยั การพึ่งพา
อาศยัตวัเองดว้ยขอ้วตัรปฏิบติั อนันั้นมนัไม่เอารัดเอาเปรียบหมู่คณะนั้นก็เป็นอีกเร่ือง
หน่ึง  

การท่ีมีศีล สมาธิ ปัญญาในหวัใจของตวั เห็นไหม ความพอดีของใจอนัน้ีส าคญั
มาก เพราะความพอดีอนัน้ีมนัเยน็จากภายใน ถา้มนัเยน็จากภายใน หวัใจท่ีมนัมีความ
ร่มเยน็ หวัใจท่ีมนัไม่เดือดร้อนข้ึนมา เห็นไหม ตาเป็นหนา้ต่างของใจ ถา้หวัใจมนัมีสติมี
ปัญญาข้ึนมา มนัไม่คึกคะนอง  

ความคึกคะนองมนัแสดงออก มนัแสดงออกถึงการน่ีเราหยอกลอ้เราเล่นกนั 
ความคึกคะนองของใจ ถา้ใจคนไม่คึกไม่คะนอง เขาก็อยูด่ว้ยความเรียบสงบของเขา แต่
คนท่ีใจคึกคะนอง มนัก็แสดงออกของมนัไปตามกิริยาของมนั เพราะใจมนัคึกมนัคะนอง
ข้ึนมามนัจะแสดงกิริยามารยาทมาจากภายนอก ถา้ใจท่ีมนัมีหลกัมีเกณฑจ์ากภายในหวัใจ 
กิริยามารยาทของมนั มนัก็สงบเสง่ียมมาจากภายใน  

ถา้ใจมนัมีท่ีพึ่งอาศยั น่ีมนัจะไม่เป็นไมผ้แุลว้นะ มนัจะเป็นศีล สมาธิ ปัญญา มนั
จะเป็นส่ิงท่ีมีคุณภาพไมท่ี้มีคุณภาพไมท่ี้เป็นไมแ้กร่งข้ึนมา มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา 
ส่ิงท่ีมนัเป็นเปลือกๆ เปลือก เปลือกไมม้นัก็มีคุณสมบติั ตน้ไมไ้ม่มีเปลือกอยูไ่ม่ได ้ถา้เขา
จะตดัไมท้  าลายป่า เขาไปลอกเปลือกไมก่้อนเลย ใหไ้มม้นัตายคาตน้ แลว้ก็บอกน่ีไมต้าย
เขาตดัของเขา เห็นไหม เปลือกไมส้ าคญั ส าคญัเพื่อด ารงชีวิต  

ขอ้วตัรปฏิบติัข้ึนมา น่ีมนัมีความส าคญั ดสิู ท่ีว่าเราพึ่งตวัเราเองไดน่ี้มนัเป็นการ
พึ่งตวัเองดว้ยด ารงชีวิตไง รักษาไว ้รักษาเปลือกตน้ไมไ้ว ้ตน้ไมม้นัเจริญเติบโตข้ึนมา มนั
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จะดูดอาหารข้ึนไปเพื่อจะเล้ียงใบของมนัได ้ ถา้มนัไม่มีเปลือกมนัจะเอาอะไรไปเล้ียงใบ
ของมนั มนัจะท าอยา่งไรใหต้น้ไมม้นัด ารงชีวิตมนัไดล่้ะ มนัก็มีความส าคญัอนัหน่ึง แต่
ส่ิงท่ีรอบวงของไม ้ชีวิตของมนัต่อปี รอบวงของมนัมนัเจริญเติบโตของมนัข้ึนไป  

น่ีก็เหมือนกนั ถา้หวัใจของเราเราน่ีมีสติมีสมาธิมีปัญญาข้ึนมา มนัมีก าลงัของมนั 
มนัมีความเป็นไปของมนั เห็นไหม มนัจะเขา้ใจไดไ้ง ถา้มนัเขา้ใจได ้ มนัจะไม่เป็นไมผุ้
นะ ไมผ้ถุา้โดยธรรมชาติของเขา เขาเอาไปรีไซเคิลท าข้ึนมาเป็นไมใ้หม่ได ้ ในปัจจุบนัน้ี
ท าได ้ แต่ถา้ยงัไม่มีเทคโนโลยข้ึีนมาท าอะไรไม่ไดเ้ลย ถา้เราไม่มีสติปัญญาของเราข้ึนมา 
เราจะเล้ียงตวัเราเองไดอ้ยา่งไร  

ถา้เราเล้ียงตวัเราเองข้ึนมาได ้ เห็นไหม น่ีศาสนทายาท น่ีธรรมทายาท เราจะเป็น
ทายาทนะ “เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด อยา่มีอยา่งอ่ืนเป็นท่ีพึ่งเลย” เรากม็าฝึกฝนกนั เห็น
ไหม เราระลึกรู้ๆ ตลอดเวลา น่ีเราก็ก าหนดพุทโธๆๆๆ เราก็ระลึกรู้อยู ่เราจะมีสติ มีสมาธิ 
มีปัญญาเป็นท่ีพึ่ง ถา้เรามีสติ มีสมาธิ มีปัญญาเป็นท่ีพึ่ง มีสติก าหนดรู้ดูแลหวัใจของเรา
ใหม้นัเป็นความจริงไม่ใหม้นัเป็นไมผ้ ุถา้มีสติระลึกรู้อยู ่ระลึกรู้ต่อเน่ือง ดว้ยค าบริกรรม
ต่อเน่ือง มนัก็เป็นสมาธิข้ึนมา  

พอเป็นสมาธิข้ึนมาน่ี “เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด” มนัก็มีสติธรรม สมาธิธรรม 
แลว้ถา้ฝึกหดัใชปั้ญญา พอฝึกหดัใชปั้ญญานะ มนัยิม้นะ คนเราถา้มีสติปัญญามนัยิม้ๆ เลย
นะ มนัเขา้ใจตวัเอง มนัยิม้กร่ิมนะ อือ ถา้ไม่มีสติปัญญาอยา่งน้ี มนัก็ส่งออกไปยดึมัน่ถือ
มัน่ ไปจบัภาพจากภายนอก แลว้ก็เอามาแผดเผาเขา้ใจวา่เป็นแบบนั้น เหมือนกบัว่า
รู้เท่าไม่ถึงการณ์เลย  

คนรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เราผดิพลาดไปดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มนัไม่น่าติเตียน 
เพราะเขารู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาท าไปโดยความผดิ โดยความประมาทของเขา ดว้ยความ
พลั้งเผลอของเขา ถา้เรามีสติปัญญานะ เวลามนัทนัตวัเองนะ มนัยิม้น่ะ มนัยิม้เกอ้ๆ เขินๆ 
นะ เพราะอะไร เพราะขาดสติมนัก็ไปยดึมัน่ถือมัน่ มนัส่งออกไปแลว้ ถา้ขาดสติมนักไ็ป
ฟาดเอาส่ิงนั้นเป็นไฟมาเผาเราแลว้ แลว้ถา้เรามีสตินะ มนัยิม้ๆ นะ เห็นไหม มนัร่มเยน็
จากภายใน จิตใจมนัจะร่มเยน็ของมนั มนัยิม้ๆ ไม่น่าเลย ไม่น่าท าอยา่งนั้นเลย ถา้ขาดสติ
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มนัไปแลว้ แต่ถา้มนัมีสติมนัรู้ทนันะ แหะๆๆ เห็นไหม น่ีมนัถา้ไม่เป็นไมผ้ ุไมม้นัไม่ผ ุศีล
สมาธิมนัเป็นความจริง ถา้ไมผ้มุนัเป็นความจ าทั้งนั้น  

ไมผ้ ุเห็นไหม ดูสิ เวลาเราฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ฟังธรรม
ของครูบาอาจารยม์าน่ี เราพดูไดห้มด เราพดูไดท้ั้งนั้น ตรงนั้นเป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยั เราคิดว่า
เราจะมีท่ีพึ่งท่ีอาศยั แลว้ไม่มีอะไรเป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยัไดจ้ริงเลย หยบิจบัส่ิงใดมีแต่ตกลงพื้น
ทั้งนั้น หยบิจบัส่ิงใดตกไปแขง้ขาหกัทั้งนั้น น่ีก็เหมือนกนั เวลาเรายดึมัน่ถือมัน่ส่ิงใด 
จิตใจของเรายดึมัน่ว่าส่ิงนั้นเป็นสมบติัของเราๆ มนัลม้ลุกคลุกคลานไปน่ะ มนัไป
กระทบกบัส่ิงนั้นแลว้ไง มนัไปกระทบกบัส่ิงนั้นจนเรามีอารมณ์ความรู้สึก เรามีความ
เสียใจ เรามีความทุกขใ์จ เรามีความแผดเผาใจ แลว้เราก็เสียใจ ๆ  น่ี แต่ท าไมเราไม่ทนั
ตวัเอง ไมผ้ ุ จิตใจเราจบัส่ิงใดมนัเป็นความผกุร่อน มนัไม่เป็นประโยชน์ใหเ้ป็นท่ีพึ่งของ
ใจเราไดเ้ลย  

เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด อยา่มีอยา่งอ่ืนเป็นท่ีพึ่งเลย ก็น่ีไง ถา้เรามีธรรมเป็นท่ี
พึ่งของเรา เรามีสติ เรามีสมาธิ เรามีปัญญาเป็นท่ีพึ่ง ถา้เป็นท่ีพึ่งนะ ส่ิงภายนอก ส่ิงท่ีเรา
เป็นอยูก่นัท่ีว่าเป็นสังคมสงฆม์นัเป็นเร่ืองปลีกยอ่ย มนัเป็นเร่ืองข าๆ แต่ถา้เราขาดสติจาก
ภายใน ส่ิงท่ีว่าเป็นเร่ืองข าๆ มนัเป็นเร่ืองกระทบกระทัง่กนัเลยล่ะ ท าไมท าอยา่งนั้น? 
ท าไมเป็นอยา่งน้ี? ท  าไมเป็นอยา่งนูน้? ท  าไมเป็นอยา่งนั้น? น่ีมนัไปขา้งนอก เห็นไหม  

มนัไปยดึภาพขา้งนอก เราเองน่ะไปยดึ ไปยดึกมี็ค่า น่ีไมม้นัผมุนัยอ่ยแลว้ มนัเสีย
ไปแลว้ มนัผพุงัไปแลว้ เรากจ็ะไปยดึมนัจบัมนัอีกจะใหม้นัสดช่ืนข้ึนมา เห็นไหม ไมผุ้
มนัพึ่งไม่ได ้ความส่งออกไปหยบิจบัอารมณ์ส่ิงใด หยบิจบัส่ิงใด ยดึมัน่ส่ิงใด แลว้จะให้
มนัเป็นตามท่ีเรายดึมัน่ นัน่น่ะไมม้นัผุ แลว้เราจบัเราตอ้งหลุดลงมา ก่ิงกา้นนั้นมนัตอ้งหกั 
อารมณ์ความรู้สึกของเรามนัตอ้งหกั พอมนัหกัข้ึนมามนัก็ทบัถมลงมาท่ีใจ ก็เสียใจ เสียใจ 
เห็นไหม  

แต่ถา้เรามีสติมีปัญญา เราฝึกของเรา เราท าของเรานะ ใหม้นัเขม้แขง็ข้ึนมา น่ีมี
ระลึกรู้ๆ ใหม้นัเขม้แขง็ พอเขม้แขง็ข้ึนมาน่ีค าบริกรรมใหม้นัมีความสงบ พอสงบถา้ใช้
ปัญญา ปัญญามนัจะทนัแลว้ คิดเร่ืองนั้นคิดเร่ืองน้ีเร่ืองนั้น มนัเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง ถึง
มนัเป็นจริงมนัก็เป็นอดีตไปแลว้ ถา้มนัเป็นจริงนะ ส่ิงนั้นเป็นอยา่งนั้นจริงๆ นัน่แหละ 
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แต่มนัเป็นอดีตไปแลว้ อดีตคือมนัล่วงผา่นมาแลว้ แลว้ท่ีเขาท าเขาอาจจะผดิพลาดกไ็ด ้
เขาจะจงใจท าก็ได ้ เขาท าโดยการกลัน่แกลง้เราก็ได ้ ไดท้ั้งนั้นๆ น่ะ แต่มนัก็เป็นอดีตไป
แลว้  

ถา้ฝึกปัญญาของเรามนัทนัน่ะ มนัไม่ไปหยบิจบัไมผ้อุนันั้น ถา้ไปหยบิจบัไมผุ้อนั
นั้น มนัจะตกใส่พื้น มนัจะแขง้ขาหกั มนัจะมีความเจบ็ช ้าน ้ าใจ แต่ถา้เรามีสติปัญญานะ  

ในสมยัพุทธกาล ในพระไตรปิฏก เขามีบุคคล ๒ คนไปดว้ยกนั องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ท่านยกเป็นอุปมาอุปไมยไง บุคคล ๒ คนไปดว้ยกนั น่ีไปถึงแลว้ไป
โดนเขายงิดว้ยคนัธนู ถา้เพื่อนเขาไป ท่ีไม่ฉลาด เห็นไหม เขาบอกว่า ใหค้นเจบ็นอนอยู่
นั้นก่อน เขาจะไปหาว่าใครเป็นคนยงิ ยงิดว้ยธนูอะไร? ท าจากไมอ้ะไร? เพื่อนเขาคนนั้น
จะตายก่อน แต่ถา้เขาไปดว้ยกนั ๒ คน เวลาเพื่อนเขาโดนยงิดว้ยคนัธนูนั้น ถา้เพื่อนเขา
ฉลาด เขาจะไม่ตามไปท่ีใครเลย เขาจะหาท่ีเพื่อนเขานั้นน่ะ ถอนคนัธนูนั้นออกแลว้หายา
ใส่แผลนั้น เพื่อนของเขาจะรอด  

น่ีก็เหมือนกนั จิตใจของเราน่ีถา้ไมม้นัผ ุ มนัไปยดึมัน่ถือมัน่ส่ิงนั้นแลว้ เห็นไหม 
มนัโดนยงิแลว้ ใจเราน่ีโดนยงิ โดนยงิดว้ยอารมณ์ โดนยงิไปดว้ยความรู้สึกอนันั้นแลว้ ถา้
ยงิอยา่งนั้นแลว้เราจะถอดถอนมนัยงัไง ถา้ไมม้นัผมุนัก็ตามไปเหมือนบุคคลคนๆ ท่ีไม่มี
ปัญญา จะตามไปเลยว่าเขายงิท าไม? ท าไมถึงยงิ? ยงิดว้ยเหตุผลอะไร?  ยงิดว้ยคนัธนู
อะไร? คนัธนูนั้นท ามาจากอะไร? จากไมอ้ะไร? ไปสืบอยูน่ั้นน่ะ ไม่ทนัหรอก นั้น
เพราะว่าจิตใจเขาไม่มีหลกัเกณฑ ์เขาถึงท าแบบนั้น ถา้จิตใจมีหลกัเกณฑ.์..  

ฉะนั้น ในทางโลกเขาบอกอยา่งน้ี เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เพราะอยา่งน้ีเขาท าร้าย
เราๆ เราจึงเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ถา้เราติดตามเราเอาเขาผูท่ี้ท  าความเสียหายมาลงโทษ ถึงจะ
เป็นการเสมอภาคกนั นัน่มนัเป็นเร่ืองทางโลกท่ีฝ่ายบริหารปกครอง  

แต่น่ีเร่ืองการปฏิบติันะ ส่ิงน้ีมนัเป็นผลของวฏัฏะ คนเราเกิดมามนัมีเวรมีกรรม
ต่อกนั เรามาอยูด่ว้ยกนั น่ีเห็นไหมธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกว่า 
“มนุษยท่ี์เกิดมาน่ีเป็นญาติกนัโดยธรรม” เพราะการเวียนว่ายตายเกิดในภพใดภพชาติ
หน่ึง เราจะไม่เคยเป็นญาติไม่เคยรู้จกักนัมาไม่มี ไม่มีเลย เพราะการเวียนวา่ยตายเกิดน่ี
ซบัซอ้นมามากนกั  
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ฉะนั้น เราตอ้งมีเวรมีกรรมต่อกนั เราถึงไดเ้กิดมาอยูใ่นสังคมเดียวกนั ถา้สังคม
เดียวกนั เรามีสติมีปัญญาเราเป็นญาติกนัโดยธรรม เรามีความเสมอภาคกนัดว้ยความสุข
ความทุกข ์ เรามีความเสมอภาคกนัดว้ยมีปากมีทอ้ง เรามีเสมอภาคกนั เห็นไหม เราเสมอ
ภาคกนั เราเป็นญาติกนัโดยธรรม แต่จริตนิสัยคนมนัแตกต่างหลากหลายมาก 

 ความแตกต่างหลากหลายนั้น ถา้เป็นภิกษุบวชใหม่ก็มีความกระทบกระทัง่กนั 
กระทบกระเทือนกนัธรรมดา เหมือนเราดูเดก็นกัเรียน เดก็นกัเรียนอนุบาล เห็นไหม ไอ้
เดก็เกินไปมนัไร้เดียงสาทั้งนั้นน่ะ มนัก็ว่าคนนูน้รังแกหนู หนูรังแกคนนูน้ คนนูน้รังแก
เขา น้ีมนัเป็นเร่ืองเดก็ๆ หมดเลย แต่ถา้มนัโตข้ึน ถา้เกิดกระทบกระทัง่ กระทบกระทัง่
รุนแรงนะ วยัรุ่นกระทบกนัรุนแรงมาก ถึงขั้นเอาชีวิตกนัเลยล่ะ แต่นั้นมนัก็ท  ากนัแต่ส่วน
นอ้ย มนัไม่มีผลกระทบกนัเหมือนเดก็อนุบาล เดก็อนุบาลคือเดก็ไร้เดียงสา มนัมี
ผลกระทบมาก กระทบมาก เพราะมนัแสดงออกโดยสัญชาตญาณ แต่ถา้วยัรุ่นข้ึนมา เห็น
ไหม เวลาผกูโกรธโกรธกนัมาก ท าลายกนัรุนแรง ถา้โดยผูเ้ฒ่าผูแ้ก่นั้นก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง  

ฉะนั้นถา้จิตใจของเราเราดูตรงน้ี ฝึกหดัปัญญาอยา่งน้ี เราเป็นนกับวช เราเป็นพระ 
เราบวชมาเพื่อจะพน้จากทุกข ์ แลว้พน้จากทุกขเ์ราจะยอ้นกลบัมาท่ีน่ี การศึกษามา
ทั้งหมดมนัเป็นสุตมยปัญญา การศึกษาทั้งหมดน่ีมีคุณประโยชน์ การศึกษามาเพราะ
ศึกษา เห็นไหม  

ถา้ไม่ศึกษา เวลาฟังหลวงพ่อเทศน์ ฟังครูบาอาจารยเ์ทศน์ มนัจะจริงเหรอ..มนัจะ
จริงเหรอ..ถา้มนัจะจริงหรือไม่จริงเราก็ยอ้นกลบัไปในพระไตรปิฎก จริงหรือไม่จริงเราก็
ยอ้นไปทางในต ารับต ารา แต่ถา้เวลาเราฟังธรรมๆ น่ีปัจจุบนัน้ีมนัจะจริงหรือๆ เห็นไหม 
การศึกษามาศึกษามาเพื่อเป็นองคค์วามรู้ของเราอยา่งน้ี ถา้องคค์วามรู้ของเรา เพราะเรามี
อวิชชาในหวัใจ เพราะจิตใจเรามืดบอด เราปฏิบติัยงัไม่ไดจ้ริงข้ึนมา  

ส่ิงท่ีครูบาอาจารยท่ี์ท่านพดูน่ะ เห็นไหม เราศึกษามาน่ีจริงเหรอ แลว้ครูบา
อาจารยท่์านพดูน่ีปฏิบติัจริงเหรอ แลว้เราท าไดจ้ริงอยา่งนั้นไหม? ถา้เราท าข้ึนมา ถา้มนั
ลงท่ีอนัเดียวกนั มนัก็จริง ถา้มนัจริงข้ึนมา เห็นไหม แลว้มนัจริงข้ึนมาท าไมเราไม่ท าล่ะ? 
ถา้มนัจริงข้ึนมาท าไมเราท าไม่ไดล่้ะ? ถา้มนัจริงข้ึนมาน่ีเราท าแลว้มนัตอ้งเป็นอยา่งนั้นสิ 



เทศน์พระ เร่ือง ไมผุ้ 

©2014 www.sa-ngob.com 

๑๑ 

ถา้เป็นอยา่งนั้นมนัก็เป็นจินตมยปัญญา  จินตนาการ จินตนาการไปจะใหเ้ป็นแบบนั้น มนั
เป็นอยา่งนั้นจริงๆ อยูแ่ลว้  

น่ีดูสิ หลวงตาท่านเรียนจบถึงมหา เวลาท่านจะปฏิบติัข้ึนมา น่ีถา้นิพพานมนัมีอยู่
จริงขอใหพ้ระองคใ์ดบอกเราเถอะ ทั้งๆ ท่ีศึกษาเร่ืองนิพพาน ศึกษามาเขา้ใจทางวิชาการ 
ทางวิชาการส าคญัไม่ส าคญั พอศึกษาแลว้ศึกษาเขา้ใจไดไ้หม เขา้ใจได ้ แต่เราปฏิบติั
ข้ึนมาปฏิบติัไดไ้หม เพราะมนัรู้แลว้รู้โจทยทุ์กอยา่งรู้หมดแลว้ แต่ยงัท าไม่ได ้ เห็นไหม 
ถึงท่านตั้งสัจจะว่า “ถา้มีผูใ้ดบอกช้ีแนวทางได ้เราจะมอบชีวิตไวใ้หก้บัครูบาอาจารยอ์งค์
นั้นเลย”  

แลว้ท่านตั้งเป้าไปหาหลวงปู่ มัน่ เวลาเขา้ไปหลวงปู่ มัน่ท่านมีอนาคตงัสญาณของ
ท่าน เห็นไหม “มหา มหามาหาอะไร? มาหานิพพานใช่ไหม? นิพพานไม่ไดอ้ยูใ่น
ต ารับต ารา นิพพานไม่ไดอ้ยูใ่นแร่ธาตตุต่างๆ นิพพานไม่ไดอ้ยูใ่นอะไรเลยล่ะ นิพพานอยู่
ในหวัใจของท่านนั้นน่ะ”  

“นิพพานอยูไ่หน ก็สงสัยอยูอ่ยา่งน้ีอยูไ่ดอ้ยา่งไรล่ะ ก็หานิพพานอยูน่ี่ ก็ศึกษา
นิพพานจนจบแลว้ ก็จะปฏิบติัแลว้นิพพานจะมีอยูจ่ริงหรือไม่จริงก็ยงังงอยู่น่ี” แลว้หลวง
ปู่ มัน่ก็ยอ้นกลบัมา “ก็อยูใ่นใจท่านนั้นน่ะ”  

นิพพานมนัสัมผสัไดด้ว้ยหวัใจไง ถา้ช้ีมาอยา่งนั้น เพราะเราจะศึกษาขา้งนอกก็
ศึกษามา ศึกษาดว้ยองคค์วามรู้ ศึกษามาศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ศึกษาจากประวติัครูบาอาจารยเ์รามา ท่านท าของท่านจริง ท่านมีของท่านจริง มีความจริง
ของท่าน แต่เรามาศึกษาเราก็มีความรู้จริงนั้นน่ะ สุตมยปัญญา น่ีองคค์วามรู้มีความส าคญั
ไหม? มีความส าคญั เพราะทุกคนบอกถา้ไม่มีความรู้ปฏิบติัไปแลว้มนัจะไม่ไดม้รรค
ไดผ้ล กลวัมนัจะออกนอกลู่นอกทาง  

ศึกษามา ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ศึกษาพระไตรปิฎกเลย 
ศึกษาความจริงข้ึนมาเลย สัจจะในต ารับต ารา สัจจะในพระไตรปิฎกนั้นเป็นความจริง แต่
หวัใจของเรา เห็นไหม มนัสร้างอารมณ์ พอศึกษาดว้ยสัญญา น่ีไมผ้ ุมนัจบัแลว้มนัตก มนั
เกาะติดไม่ได ้มนัจบัส่ิงใดน่ีมนัร่วงลงมาหมดเลย ไม่มีส่ิงใดเป็นสมบติัของตวัเลย  
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แต่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นจริง น่ีดูสิ เวลาหลวงตาท่าน
ศึกษามาๆ ท่านรู้ทุกอยา่ง แต่มนัก็ยงัสงสัย สงสัย พอหลวงปู่ มัน่ท่านช้ีเขา้มา น่ีนิพพาน
มนัอยูท่ี่ใจ ฉะนั้นใหท่้านท าใจของท่านก่อน ท าความสงบของใจเขา้มา หลวงตาท่าน
พยายามท าของท่านนะ ลม้ลุกคลุกคลาน เวลาศึกษามาแลว้รู้ทุกเร่ืองรู้ทุกอยา่ง เป็นถึง
มหา แต่เวลาจะเอาความสงบของใจเขา้มาน่ีมนัเอาความสงบของใจไดย้าก  

เวลาจิตมนัเจริญแลว้เส่ือมเสียใจไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่บอกเลยนะ จิตน้ีมนั
เหมือนเดก็ๆ เดก็ไร้เดียงสา อนุบาลท่ีมนัทะเลาะกนัน่ะ มนัว่ามนัถูกทั้งนั้น เดก็อนุบาล
คนไหนบา้งท่ีว่ามนัผดิ ดูเวลาเชา้ๆ ไปส่งนกัเรียนหนา้โรงเรียน ไปลาพ่อลาแม่เขา้มา
โอย้! มนัเตม็ไปหมดเลย น่ีก็เหมือนกนั ศึกษามาแลว้ ศึกษามาแลว้น่ีรู้ทุกอยา่งเลย  รู้หมด 
แต่ท าไมมนัท าไม่ได ้ มนัท าไม่ได ้ เห็นไหม มนัท าแลว้ลม้ลุกคลุกคลาน น่ีท าพยายามท า
เตม็ท่ี เวลาเจริญแลว้เส่ือม จิตมนัท าความสงบไดบ้า้งสงบไม่ไดบ้า้ง เขา้ไดบ้า้งเขา้ไม่ได้
บา้ง แลว้มนัเขา้ไม่ไดเ้ลย  

หลวงปู่ มัน่ท่านบอก จิตน้ีมนัเหมือนเดก็ๆ เดก็น่ีเด๋ียวสิมนัจะทะเลาะกนัขนาด
ไหน เด๋ียวมนัก็ร้องไหไ้ปหาแม่มนั เวลากลบับา้นมนัไปฟ้องแม่เลยล่ะ คนนูน้เก๊ คนน้ีเก๊
มนัฟ้องหมดอ่ะ ไปฟ้องแม่มนัทั้งนั้น แลว้แม่ก็ใหกิ้นนม แม่กใ็หอ้าหาร แม่ใหทุ้กๆ อยา่ง 
น่ีก็เหมือนกนั จิตมนัเหมือนเดก็ๆ ศึกษามนัรู้ทุกเร่ือง ศึกษาอะไรมนัรู้หมดเลย แลว้เวลา
เจริญแลว้เส่ือมท าไง ท าไม่เป็น เห็นไหม ท่านเลยบอกว่า “เดก็มนัตอ้งกินอาหารนะ” ดูสิ 
เดก็มนัจะไปฟ้องแม่มนั แม่ใหกิ้นนม มนัก็ออดออ้นแม่หลบัคาอกแม่นั้นน่ะ น่ีก็
เหมือนกนั ถา้เราพุทโธๆ เห็นไหม ใหม้นัพุทโธไว ้น่ีจิตมนัเส่ือม จิตมนัเหมือนเดก็ๆ มนั
จะเร่ร่อน มนัจะเท่ียวไปไหนดว้ยอ านาจของมนั  

ดว้ยอ านาจวาสนาของคนนะ น่ีจริตนิสัยของเรา โทสะจริต โมหะจริต โลภะจริต 
จริตของคนมนัแตกต่างหลากหลาย แลว้พทุโธ เห็นไหม เราก าหนดพุทโธไว ้พุทธานุสติ 
น้ีคืออาหารของใจ ถา้ใจมนัมีอาหารมนัมีท่ีพึ่งของมนั มนัจะเร่ร่อนขนาดไหน เวลามนั
หิวกระหายมนัตอ้งกลบัมากินอาหารของมนัแน่นอน  

น่ีไง พุทโธไว ้ถา้ศึกษามา ศึกษามา เห็นไหม ดูสิ มนัตอ้งใชปั้ญญา มนัวิปัสสนา 
มนัจะช าระลา้งกิเลส แลว้มาเอาพุทโธอะไรกนัอยูน่ี่ จะมาท าอะไรกนัมนัชกัชา้อยูอ่ยา่งน้ี 
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แลว้มนัจะไดม้รรคไดผ้ลท่ีไหน ก็ผมจะเอานิพพานอ่ะ แลว้มนัอะไรพุทโธๆๆ อยูน่ี่ ถา้จะ
เอาอยา่งนั้น เห็นไหม ดูสิ เดก็อนุบาล เดก็ไร้เดียงสา มนัก็ร้องไหตี้โพยตีพายตามแต่
อารมณ์ของมนั แต่ตามขอ้เทจ็จริงพ่อแม่ก็ตอ้งดูแล พ่อแม่ก็ตอ้งทะนุถนอมเพราะลูกของ
พ่อแม่คนๆ นั้นตอ้งรักษา น่ีใจของเรา ใจของเรา เห็นไหม เรามาบวชเป็นพระ เรามาบวช
เป็นนกัรบ เราอยากพน้จากทุกข ์น่ีแลว้มาพทุโธอะไรกนัอยู่น่ี  

ถา้ใครท าความสงบของใจได ้ ใจนั้นจะมีบา้นมีเรือน มีคูหาของใจเป็นท่ีพึ่งอาศยั 
ถา้ใจของคนยงัหาท่ีอาศยัของตวัเองไม่ได ้ยงัเร่ร่อนอยู ่แลว้จะท าอะไร ทางโลกเขาจะท า
ธุรกิจการคา้กนัเขาตอ้งมีทุนมีรอนของเขา เขาตอ้งมีองคค์วามรู้ของเขาเพื่อจะประกอบ
สัมมาอาชีวะอะไร ทั้งๆ ท่ีบอกว่าเราศึกษามามีองคค์วามรู้ จริง องคค์วามรู้จริง เห็นไหม 
ดูสิการศึกษา เราศึกษาจบแลว้เราจะมาท าธุรกิจการคา้น่ีเรามีทุนหรือเปล่า ท่ีเราศึกษามา
ว่าเรามีความรู้ๆ ความรู้ไมผุ้ๆ  น่ีมนัจะใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงหรือเปล่า ตลาดเขาตอ้งการ
อยา่งน้ีไหม เขาตอ้งการสินคา้อยา่งน้ีอยูไ่หม มนัก็เป็นความรู้สึกของเราทั้งนั้น ถา้ทาง
โลกเขาจะประกอบสัมมาอาชีวะ เขาตอ้งมีทุนมีรอนของเขา เขาตอ้งมีสถานท่ีประกอบ
ธุรกิจของเขา  

น่ีก็เหมือนกนั เราศึกษามาจนเตม็ท่ีแลว้ เราเขา้ใจหมด เห็นไหม ธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้น่ีความจริง แต่ใจของเราน่ีสัญญาอารมณ์ น่ีไมผ้ ุ สังขาร 
ความคิด ความปรุง ความแต่ง สัญญาคือความคาดความหมาย น่ีไมผ้ ุ แลว้จิตใจมนัไป
เกาะส่ิงน้ียดึส่ิงน้ี มนัก็มีแต่หกั หกัโค่นออกจากหวัใจ หกัโค่นไปใหม้นัตกใหม้นัช ารุด
เสียหาย ใหร่้างกายน้ีเท่ากบัพิการไป มนัก็อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แลว้จิตมนัไม่เคยตาย มนัจะ
เจบ็ปวดแสบร้อนขนาดไหนจิตมนัไม่เคยตาย มนัจะอยูข่องมนัอยา่งนั้น แลว้ก็ฝังใจอยู่
อยา่งนั้น ไมผุ้ๆ  น่ีมนัผกุร่อนไปแลว้น่ี ก็เอามาเก็บฝังใจอยูอ่ยา่งนั้น  

แต่ถา้เป็นความจริง เห็นไหม เวลาหลวงตาท่านไปหาหลวงปู่ มัน่ ถา้จิตมนัเส่ือม 
เห็นไหม จิตมนัเหมือนเดก็ เดก็มนัจะเท่ียวเร่ร่อนไปธรรมชาติของมนั ธรรมชาติของเด็ก
มนัไร้เดียงสาคือสัญชาตญาณของมนั มนักตี็โพยตีพายของมนัไปตามแต่ความไร้เดียงสา
ของมนั  
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จิต..จิตเวลาเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เราเขา้ใจ
หมดแลว้ เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมาน่ีมนัยงัไม่มีความรู้จริงของมนัข้ึนมา มนัก็เร่ร่อน
ของมนัเป็นธรรมดา เร่ร่อนเป็นธรรมดา ธรรมดาของกิเลสนะ ไม่ใช่ธรรมดาของธรรม 
แต่เราอยากพน้จากทุกข ์เราอยากจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมาน่ี เราจะตอ้งก าหนดพุทธานุสติ 
พุทโธ หรือใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มรณานุสติ ท าส่ิงใดก็ได ้ฝึกหดัสติ  

“เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด อยา่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่งเลย” 

สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม ใหจิ้ตมนัไดพ้ึ่งอาศยั ใหจิ้ตมนัมีท่ีเกาะของมนั 
ถา้จิตมนัมีท่ีเกาะของมนั เห็นไหม เราก าหนดพุทโธๆๆๆ ของเรา เราท าของเราไป หลวง
ตาท่านเช่ือหลวงปู่ มัน่ ท่านเคารพหลวงปู่ มัน่ เพราะท่านอยากหานิพพาน น่ีว่านิพพานอยู่
ท่ีไหน ใครช้ีนิพพานใหเ้ราไดเ้ราจะเอาคนนั้นเป็นครูบาอาจารย ์เราจะสละชีวิตเพื่อครูบา
อาจารยอ์งคน์ั้น ไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่บอกนิพพานก็อยูใ่นใจของท่านไง น่ีอยู่ใน
ใจของท่าน นิพพานไม่ไดอ้ยูท่ี่อ่ืนหรอก ไม่ไดอ้ยูท่ี่ไหนทั้งส้ิน มนัอยูใ่นใจนัน่ล่ะ หวัใจ
มนัสัมผสันิพพานได ้ 

น้ีพอมนัก าหนดพุทโธๆๆ จิตมนัเส่ือม จิตมนัไปไม่ได ้เห็นไหม ท่านก็บอกว่า  

“ใหก้ าหนดพุทโธไว ้ก าหนดพุทโธไว”้  

“จะเอานิพพานไม่เอาพุทโธ”  

“นัน่แหละ ใหเ้อาพุทโธไว ้จิตมนัเร่ร่อน” ท่านก็เช่ือ เพราะท่านเองก็เอาตวัไม่รอด 
เพราะท่านเองศึกษามาแลว้ก็ยงังงอยู ่ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านช้ีน าอยา่งนั้นก็ท  าตามหลวงปู่
มัน่ พุทโธๆๆๆ น่ีสามส่ีวนันะ อึดอดัขดัขอ้ง จิตแทบระเบิด ทนมนั.. ทนมนั.. เพราะมนั
ปล่อยเร่ร่อนเคย เพราะเหมือนกบัดูจิตน่ี ท่านดูจิตมาเคย เพราะท่านพุทโธตั้งแต่ทีแรก
บวชก็พุทโธคร้ังแรก แต่เวลาไปศึกษาจบเป็นมหาข้ึนมาน่ี มนัเป็นสังคมของนกัปราชญ์ 
พอนกัปราชญข้ึ์นมา เขาแบบมีปัญญาแลว้น่ี เห็นไหม บอกว่าถา้ไม่มีความรู้ก็ปฏิบติัไม่ได ้
ศึกษาจนเป็นมหาข้ึนมามีความรู้แลว้ พอความรู้แลว้ก็ใชปั้ญญาแลว้ ปัญญาใคร่ครวญไป
เลยน่ะ มนัก็ท  าของมนัได ้ 
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เวลามนัเส่ือมไป จิตไม่มีท่ีเกาะท่ีอาศยั ท่านถึงก าหนดพุทโธๆๆๆ ตามท่ีหลวงปู่
มัน่บอกว่า จิตมนัเหมือนเดก็ๆ มนัเท่ียวเร่ร่อนของมนัไป ถา้มนัหิวมนักระหาย เด๋ียวมนัก็
กลบัมา ใหห้าอาหารเตรียมอาหารใหม้นัไว ้พุทโธๆๆๆ ไว ้เตรียมอาหารของมนั เด๋ียวมนั
ตอ้งกลบัมากิน ท่านก็พุทโธของท่าน พุทโธทีแรกอกแทบระเบิด  

อกแทบระเบิดเพราะปล่อยเคยตวั จิตใจน้ีไม่มีสติไม่มีปัญญารักษา ปล่อยมนั
เร่ร่อนเคยตวั แลว้ส าคญัว่ามีปัญญา ส าคญัวา่ตวัเองท าไดจ้ริง ส าคญัว่ากบัความจริงมนัไม่
เหมือนกนั เพราะความส าคญัวา่มนัก็ไดต้ามสัญญาอารมณ์นั้น เวลามนัดีมนัก็ดีตาม
สัญญาอารมณ์นั้น เวลามนัเส่ือมๆ หมดเลย แลว้ทุกขร้์อนมาก แลว้เวลาจะเอาจริงเอาจงั 
เห็นไหม พอใหก้ าหนดพุทโธ บงัคบั ๓ วนัอกแทบระเบิด  

คนเรานะ ปล่อยใหม้นัเร่ร่อนตามแต่ใจของมนั แลว้ก็อา้งอิงว่าไดศึ้กษามา มี
ความรู้มาน่ี อา้ง! ไมผุ้ๆ  น่ีมาอา้งว่าเป็นของตวั มนัไม่ใช่สมบติัของตวัเลย มนัเป็นสมบติั
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ศึกษาน่ีพระไตรปิฎกเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ทั้งนั้น ศึกษามาจากประวติัของครูบาอาจารยก์็เป็นประวติัของครูบา
อาจารยท์ั้งนั้นเลย แลว้ก็เอาสัญญา สังขาร ความคิด ความปรุง ความแต่งไปยดึไปมัน่เป็น
ไมผ้ ุ แลว้เกาะยดึของตวัเองไว ้ แลว้เวลาหกัโค่นลงมากพ็ิการ ก็ยงัพิการ นัน่มนัเป็นเร่ือง
ของร่างกายท่ีเห็นได ้ จิตใจท่ีมนัเจบ็ช ้าน ้ าใจ จิตใจท่ีมนัไม่ไดอ้ยา่งท่ีหวงัอยา่งท่ีคิดมนั
เป็นทั้งนั้นน่ะ มนัไม่รู้ไม่เห็นของมนั  

ถา้เอาความจริงล่ะ เอาความจริง ครูบาอาจารยท่ี์เป็นความจริงใหก้ าหนดพุทโธไว้
.. พุทโธไว.้.ท่านก็ท  าตามท่ีหลวงปู่ มัน่ เพราะว่ามัน่ใจว่าท าได ้แต่มนัอึดอดัมาก ๓ วนัแรก
อกแทบระเบิด แต่ ๓ วนัล่วงไปแลว้เอาอยูแ่ลว้ เห็นไหม เหมือนกบัพวกติดยาเวลามนัลง
แดง เคยเสพยามาตลอด เสพติดความดูจิต เสพติดความคิดของตวั เสพติดไมผุ้ๆ  นั้น ไม้
ผุๆ  เสพติดมนั ไม่ทิง้ ไม่ยอมทิง้จากมนัมา  

แต่เพราะหลวงปู่ มัน่ว่าเสพติดอยา่งนั้นใชไ้ม่ได ้ มนัเป็นไมผ้ ุ มนัไม่เป็นความจริง 
ก าหนดพุทโธชดัๆ พุทโธชดัๆ พุทโธจริงๆ น่ี สุดทา้ยมนักส็งบจริงๆ เพราะมนัเร่ร่อนไป
ท่ีไหนแลว้ เรามีสติเราอยูก่บัพุทโธ เรายดึมัน่กบัพุทโธมนัไปไหนไม่รอดหรอก ภวาสวะ
คือภพ คือสถานท่ี ถา้มีสติปัญญากบัจิตของเรา มนัจะไปไหน ส่ิงท่ีส่งออกไปคือสัญญา
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อารมณ์ ส่ิงท่ีมนัส่งออกไปก็คือพลงังานท่ีส่งออก ถา้เราพุทโธใหช้ดัๆ มนัก็ยอ้นกลบัมาท่ี
จิต ยอ้นกลบัมาท่ีภวาสวะท่ีภพนั้น แลว้มนัก็สงบไดจ้ริงๆ ท่านบอกว่ามนัก็สงบไดจ้ริงๆ  

ตั้งแต่นั้นมาถึงเห็นถูกเห็นผดิ ถา้ไม่มีค าบริกรรมไม่มีพุทโธมนัไปอยา่งนั้น มนั
เป็นไปไดต้ามสัญญาอารมณ์ มนัเป็นไปไดต้ามความพอใจ เด๋ียวดีเด๋ียวร้ายอยูอ่ยา่งนั้น 
แต่เอาจริงๆ แลว้ท าอะไรไม่ได ้เอาจริงๆ แลว้มนัไม่เป็นประโยชน์กบัการภาวนา มนัเป็น
ประโยชน์กบัการสวมหวัโขนน่ะ สถานะของใจท่ีมนัยดึเอาน่ะ ไมผุ้ๆ  แลว้เอามนัสวมใส่
หวัของตวั มนัไม่เป็นความจริง พอเป็นความจริงข้ึนมา เห็นไหม ก าหนดพุทโธมนัเป็น
ความจริงข้ึนมา แลว้พอจิตสงบแลว้ออกเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มนักา้ว
เดินไปเลย มนักา้วเดินมนัจบัไดจ้ากท่ีมนัเจริญแลว้เส่ือมๆ ท่านพิจารณาของท่าน เห็น
ไหม นัง่ตลอดรุ่งๆ ตั้งแต่ท าไม่ได ้ท าเอาจนท าได ้ 

พอท าไดต้ลอดรุ่ง พอพิจารณาเวทนา เวทนามนัขาด เห็นไหม จิตท่ีมนัเจริญแลว้
เส่ือมๆ ท่านบอกเลย ตั้งแต่บดัน้ีไปไม่เส่ือม ตั้งแต่บดัน้ีไปเกาะติด เจริญแลว้เส่ือมๆ เจริญ
แลว้เส่ือมตลอดมา ไมผุ้ๆ  ตลอดมา เวลามนัเป็นจริงข้ึนมาพิจารณาเวทนาตลอดรุ่ง 
พิจารณาเวทนาจนเวทนามนัดบัหมด พิจารณาจนมนัปล่อยหมดจนมนัขาด เกาะติด 
เกาะติด เกาะตายตวั อกุปปธรรม  

อกุปปธรรม ไม่มีการเจริญแลว้เส่ือมอีกต่อไป ไม่มีการเจริญแลว้เส่ือม มนัคงท่ี 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด อยา่มีอยา่งอ่ืนเป็นท่ี
พึ่งเลย” เราคน้ควา้คน้หากนัเพื่อใหใ้จเราเป็นธรรม เพื่อใหใ้จเราน่ี เห็นไหม ใจเราน่ะ
เป็นได ้ ใจของเราน่ีใหม้นัเจริญงอกงามข้ึนมา เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด ถา้เรามีธรรม
เป็นท่ีพึ่งนะ เราพึ่งพาอาศยัตวัเราเองได ้เรามีท่ีพึ่งของเรา เรามีความจริงในใจของเรา  

เราก็เป็นพระเหมือนเดิมน่ีแหละ เราก็เป็นคนปกติน่ี แต่จิตใจของเรามนัมีเหตุมี
ผล ส่ิงใดท่ีมนัล่วงมาแลว้มนัก็เป็นอดีตแลว้ ปัจจุบนัน้ีเราก็สร้างของเรา เราก็ท  าความ
สงบของเรา อนาคตมนัยงัมาไม่ถึง อนาคต ถา้ปัจจุบนัน้ีดีอนาคตมนัดีแน่นอน น่ีถา้
อารมณ์เราดี น่ีความรู้สึกเราดี ความรู้สึกเรามัน่คง พรุ่งน้ีมนัก็ดีอยา่งน้ี  

แต่ถา้เราหวัน่ไหวตั้งแต่วนัน้ี พรุ่งน้ีนะพายมุนัพดัแลว้ เพราะวนัน้ีมนัหวัน่ไหว 
อากาศมนัร้อนแลว้ มนัสะสมอุณภมิูแลว้ เด๋ียวมนัจะป่ันป่วนแลว้ เด๋ียวพายมุนัจะมา แลว้
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ก็ทุกข ์ ไมผ้สุลดัมนัทิง้ซะ เอาความจริงของเรา เอาหวัใจของเรา เพื่อประโยชน์สุขกบัใจ
ดวงน้ี เอวงั         

      


