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 ตั้งใจฟังธรรมะ ฟังธรรมเพื่อเราตอ้งการแสวงหาสัจธรรม ถา้เราไดส้ัจธรรมมาในหวัใจ
พวกเรามนัจะไม่สงสัยส่ิงใดเลย แต่ท่ีเรายงัสงสัยอยูน้ี่ เรายงัไม่แน่ใจอยูน้ี่เพราะว่าเราไดศึ้กษา
คน้ควา้ ไดป้ระพฤติปฏิบติั แต่การประพฤติปฏิบติัน้ีปฏิบติัโดยท่ีเรายงัไม่ไดส้ัมผสัตามความ
เป็นจริง ความสัมผสันั้นสัมผสัไดน้ะ อยา่งเช่น ดูสิ เวลาคนนอนฝันเขาก็ฝันของเขา ความฝัน
ต่ืนข้ึนมาแลว้ความฝันนั้นเป็นแบบใด น่ีเขาสัมผสัของเขาได ้ 

จิตก็เหมือนกนั เวลาศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เห็นไหม เราได้
สัมผสัโดยท่ีว่าผา่นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ผา่นขนัธ์หรือตวัจิต เห็นไหม ตวัจิตเป็น
ตวัจิตหน่ึง นั้นเวลาสัมผสัอยา่งน้ี เราสัมผสัแลว้น่ีเรายงัมีความลงัเลสงสัยของเราอยู ่ ถา้มีความ
ลงัเลสงสัยอยู ่ ความสงสยัอนัน้ีเราพยายามจะขจดัไป ขจดัใหม้นัเป็นความรู้จริง ถา้ความรู้จริง 
เวลาเราก าหนดพุทโธๆ ของเราแลว้จิตมนัสงบได ้ มนัเป็นความจริงของมนัข้ึนมา ถา้เป็นความ
จริงนั้นตวัจิต ถา้ตวัจิตยกข้ึนวิปัสสนาได ้ ยกวิปัสสนาไดคื้อสัมผสัไดต้ามความเป็นจริง สัมผสั
ไดเ้ป็นจริงเพราะจิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสจั  

ค าว่ากลัน่ออกมาจากอริยสัจ คือมนัไดพ้ิสูจน์ไดต้รวจสอบแลว้ มนัรู้จริงของมนัแลว้ มนั
วางอริยสัจไว ้มนัเป็นความจริงของมนั เห็นไหม ส่ิงท่ีเวลา อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจิง สูติ อสาวะ
ส้ินไป จิตตานิ วิมุจฺจิง สูติ อาสวะส้ินไป เห็นไหม จิตน้ีมนัเป็นในตวัของมนัเอง ความสัมผสันั้น
เป็นความสัมผสัจริงไง  

แต่ถา้ความไม่สมัผสัจริง เรายงัแกไ้ขของเราอยู ่ เรายงัประพฤติปฏิบติัโดยประพฤติ
ปฏิบติัตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงนะ เวลาเราปฏิบติัข้ึนมาน่ีเราปฏิบติัโดยหัวใจเราใช่
ไหม? น่ีเพราะเราเป็นพระ เราเป็นพระกรรมฐาน เรามีครูบาอาจารยข์องเรา ครูบาอาจารยท่์าน
สอนใหเ้ร่ิมพุทโธ สอนใหท้  าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจสงบแลว้ยกจิตข้ึนสู่วิปัสสนา ถา้จิต
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มนัวิปัสสนาไดแ้กไ้ข ไดมี้การกระท าของมนัไป จิตมนัไดพ้ฒันาของมนัข้ึนไป เป็นชั้นเป็นตอน
ของมนัข้ึนไป นั้นเป็นตามความเป็นจริง  

แต่ถา้ไม่ตามความเป็นจริง เห็นไหม ดูสิ เวลาคนพาล อกาสิเมๆ ส่ิงท่ีว่า อกาสิเมๆ อนัน้ี
ว่าถา้ใหเ้ช่ือมัน่ เพราะคนเรายงัลงัเลสงสัยอยู ่ กราบตน้ไม ้ กราบภเูขา กราบต่างๆ กราบส่ิงนั้น
ตลอดไป องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมาแลว้น่ี “เธอไม่ตอ้งไปเช่ือ” ไปเช่ือ เห็น
ไหม เช่ือกราบภเูขา กราบฟ้า กราบเทวดา กราบไฟต่างๆ เห็นไหม ใหเ้ช่ือในสัจธรรม ใหเ้ช่ือสัจ
ธรรม ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ ใหท้  าคุณงามความดีกนัไป แลว้อุทิศส่วนกุศลน้ีไป ถา้อุทิศส่วน
กุศลน้ีไป ไปใหใ้ครล่ะ ไปใหใ้คร น่ีส่ิงท่ีไปโดยจิตเวียนว่ายตายเกิดข้ึนมา เกิดไปแลว้น่ีเราอุทิศ
ส่วนกุศลใหใ้คร อุทิศส่วนกุศลใหเ้จา้กรรมนายเวรไง ส่ิงท่ีเจา้กรรมนายเวร ส่ิงท่ีท  าใหจิ้ตใจเรา
เศร้าหมอง จิตใจเรามีความรู้สึกวิตกกงัวล น่ีอุทิศส่วนกุศลน้ีไป  

เวลาเราปฏิบติัของเราข้ึนมา เห็นไหม ดูสิ เวลาถา้จิตมนัพาล อเสวนา จ พาลาน  ปณฺฑิ
ตานญฺจ เสวนา ไม่คบคนพาลๆ เวลาคนพาล คนท่ีมีกิเลสหนา คนหนา้ดา้น เวลาคนพาล เห็น
ไหม น่ีบณัฑิตมีความทุกขม์าก อยูก่บัคนพาลน่ะ แลว้ถา้จิตใจของเรามนัเป็นพาล จิตใจเราเป็น
พาล พอมนัคบพาลจนมนัเคยตวัของมนั เห็นไหม คนพาลมนัแกต้วัมนัตลอดไป  

ฉะนั้น เวลาแกต้วั เห็นไหม มนัแกต้วั แกผ้า้เอาหนา้รอด มนัแกต้วัของมนัไป แต่ถา้เรา
เป็นบณัฑิตเราจะแกไ้ขค้วามเป็นจริงในหวัใจ เวลามนัทุกขย์ากข้ึนมา เราแกไ้ขของเราข้ึนไป
เป็นชั้นเป็นตอนของเราข้ึนไป  

การแกไ้ข เห็นไหม การแกไ้ข ถา้เราแกไ้ขๆ อยา่งไร? ถา้จิตของเรา จิตมนัด้ือดา้น  จิต
มนัด้ือดา้น เราก็ใหมี้สติ เห็นไหม ถามตวัเองทั้งนั้นน่ะ ของท่ีมนัเกิดข้ึนมาเกิดข้ึนมาจากการ
กระท าของเรา เวลาถา้มนัเป็นจริง มนัเป็นจริงจากใจของเราข้ึนมา เราท าอยูน่ี่ ถา้มนัท าอยา่งน้ี 
มนัทุกขย์ากอยูน้ี่มนัเป็นเพราะอะไรล่ะ? เป็นเพราะเราขาดสติ เรารู้ดีรู้ชัว่ จิตทุกดวงรู้ดีรู้ชัว่ จิต
ทุกดวงก็ปรารถนาดีทั้งนั้น จิตทุกดวงอยากท าคุณงามความดี  

ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็เขา้ใจไดท้ั้งนั้นน่ะ แต่ท าไมท าไม่ได้
ล่ะ น่ีรู้ดีรู้ชัว่ รู้ดีรู้ชัว่ แต่สติมนัอ่อนแอ เวลาสติอ่อนแอมนัยบัย ั้งความรู้สึกนึกคิดของเราไม่ได ้
มนัยบัย ั้งมนัควบคุมใจของตวัเองไม่ได ้ พอยบัย ั้งใจตวัเองไม่ได ้ มนัก็ท  าตามแต่กิเลสตณัหา
ความทะยานอยาก ท าเตม็ไมเ้ตม็มือเลย พอท าส่ิงใดข้ึนไปแลว้ท ามาแลว้ก็มาเสียใจ ท าส่ิงใดแลว้
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คอตก แลว้มาท าไดนึ้กไดไ้ม่น่าท าๆ แต่ท าไปแลว้ทุกทีเลย เพราะมนัอ่อนแอ เห็นไหม ส่ิงน้ีไม่
น่าท าเลย ส่ิงน้ีไม่น่าท าเลย เราจะแกไ้ขส่ิงน้ีกนัไง เราไม่ใช่แกต้วั แกผ้า้เอาหนา้รอด คนพาลมนั
แกผ้า้เอาหนา้รอด  

ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัมีหนกัมีเบา ถา้มีหนกัมีเบาเวลาถา้
จิตใจเราจะแกไ้ขใจของเรา ถา้แกใ้จของเรา เราจะยบัย ั้งใจของเรา ยบัย ั้งไม่ใหม้นัคิดแบบนั้น 
เวลามนัคิดแบบนั้น คิดแลว้เอาส่ิงใดมา คิดแลว้เอาแต่ฟืนแต่ไฟมาสุมใส่หวัใจ แลว้ถา้ไม่คิดล่ะ
ไม่คิดมนัคิดอยา่งไร มนัคิดเตม็ไมเ้ตม็มือเลย มนัท าดว้ยเตม็ความสามารถของมนัเลย ถา้เตม็
ความสามารถเราตั้งสติไว ้ส่ิงน้ีไม่ดีๆ ฝืนมนัทั้งนั้น เราจะฝืนมนั  

เวลาเราเร่ิมก าหนดพุทโธๆ เราตอ้งตั้งใจแลว้เราตอ้งฝืนตอ้งบงัคบั บงัคบัไม่ใหม้นัไป
ตามก าลงัของกิเลส ไม่ใหม้นับงัคบัตามก าลงัท่ีมนัเคยท า เพราะเราก็ท  ามาแลว้ เรากท็  ามาแลว้ 
เราก็ทุกขย์ากมาแลว้ ส่ิงท่ีท  ามา ท ามาแลว้มนัมีแต่ความทุกขค์วามยากทั้งนั้นน่ะ แลว้เรามาท า
คุณงามความดีกนั  

เราบวชเป็นพระ ถา้บวชเป็นพระเราเอาใจของเราไวไ้ม่ได ้ เห็นไหม เราจะมีขอ้วตัรเป็น
เคร่ืองอยู ่ เรามีขอ้วตัรของเราเป็นเคร่ืองอยูใ่หจิ้ตใจอยูใ่นขอบเขตน้ี ถา้จิตใจอยูก่บัเขตน้ี ถา้มนั
พอใจของมนั ถา้จิตมนัพอใจมนัพอใจธรรม ถา้พอใจธรรมเพราะอะไร? เพราะมนัเห็นคุณไง 
เพราะถา้จิตนนั้นมนัไม่มีขอ้วตัรไม่มีเคร่ืองอยู ่ มนัก็เร่ร่อนของมนัไป มนัไปของมนัเตม็ท่ีของ
มนันะ ถา้ไปเตม็ท่ีของมนั เราขอนิสัยๆ ไดนิ้สัย ไดนิ้สัยครูบาอาจารย ์ 

 หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านวางขอ้วตัรปฏิบติัไวอ้ยา่งน้ี ใหเ้คารพการอาวุโส ภนัเต 
ความอาวุโสน่ีเราจะมีสติมีปัญญาคอยเป็นแบบอยา่ง คอยเป็นคติแบบอยา่งใหภ้นัเตไดพ้ึ่งได้
อาศยั ถา้พึ่งพาอาศยัข้ึนมา เห็นไหม น่ีเรามีขอ้วตัรปฏิบติัข้ึนมา ปฏิบติัใหจิ้ตใจเราอยูใ่นขอบเขต
อยา่งน้ี  

ถา้มีขอบเขตข้ึนไป มนัแกไ้ขของมนัไปเร่ือย เราจะแกไ้ขปรับปรุงหวัใจของเรา ถา้เรา
แกไ้ขปรับปรุงหวัใจของเรา เราท าจิตใจของเราใหดี้ข้ึน ถา้ท าจิตใหดี้ข้ึนนะ มนัพอใจธรรมนะ 
เพราะมนัเห็นประโยชน์ เห็นประโยชน์นะ น่ีเป็นเคร่ืองอยู ่ ถา้เป็นเคร่ืองอยูจ่นจิตใจมนัทรงตวั
มนัได ้มนัอยูข่องมนัได ้ 
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ถา้จิตใจมนัอยูข่องมนัไดน้ะ น่ีแลว้เราโตข้ึนมา คนเราน่ีเติบโตข้ึนมาจากอาหารนะ เรามี
อาหารการกินข้ึนมา มนัถึงโตข้ึนมาเป็นเราอยูน่ี่ แลว้จิตใจของเรามนัมีอะไรเป็นอาหารน่ะ มนัมี
พุทธานุสติเป็นอาหาร มนัมีเคร่ืองอยู ่ มนัมีส่ิงน้ีบ  ารุงรักษาใจ ใจมนัก็ไม่เร่ร่อน น่ีแกไ้ข แกไ้ข
ไปเร่ือย ดดัแปลงไปเร่ือย ดดัแปลงหวัใจของเราไปเร่ือย  

เราเป็นบณัฑิต เราไม่ใช่คนพาล คนพาลคนหนา้ดา้นมนัแกผ้า้เอาหนา้รอด แลว้มนัไม่
เคยรอดสักที เพราะมนัยิง่แกผ้า้ยิง่หนา้รอด จิตใจมนักก็ดถ่วงไปอยา่งนั้น บิดไปบิดมา พยายาม
จะเอาตวัเองรอด เอาตวัเองรอด แลว้มนัไม่รอดหรอก แต่ถา้แกไ้ข แกไ้ขเพราะอะไร เพราะ
แกไ้ข เห็นไหม ดูสิ ในทางการช่าง เขาบอกการสร้างใหม่มนัง่ายกว่าการซ่อมแซม การ
สร้างใหม่เราสร้างอะไรก็ได ้ เราท าอะไรน่ีเราสร้างของเราข้ึนมาเลย แต่การซ่อมแซมล่ะ 
ซ่อมแซมบา้นข้ึนมา เห็นไหม บา้นมนัเก่ามนัชราคร ่าคร่า เวลาจะซ่อมแซมมนัจะลม้มนัจะพงัอยู่
แลว้  

น้ีจิตใจก็เหมือนกนั จิตใจเราเวียนว่ายตายเกิดข้ึนมาแลว้เราจะโยนทิง้หรือ น่ี
ประชาธิปไตยๆ น้ีธรรมาธิปไตย สัจธรรม ความจริง ประชาธิปไตยคือเสมอภาคกนั ท าส่ิงใดก็
ได ้ เรามีชาติน้ีแค่ชาติเดียว เกิดมาก็เป็นมนุษยเ์หมือนกนัมีค่าเสมอกนั แต่ท าไมมนัมีความสุข
ความทุกขไ์ม่เท่ากนั ท าไมจริตนิสัยของคนไม่เท่ากนั น่ีมนัมีกรรมเก่ากรรมใหม่มา จิตมนัมีจริต
นิสัยของมนั  

เราจะซ่อมแซมอนัน้ีไป เราจะโยนทิง้ไม่ได ้ ถา้เราโยนทิง้น่ีเราปฏิเสธเลย แลว้ถา้เราท า
คุณงามความดีมาล่ะ จิตท่ีมนัมีอ  านาจวาสนาล่ะ เราไม่พอใจอนัน้ีใช่ไหม? เราไม่ยอมรับความดี
ของเราใช่ไหม? เราจะมาเร่ิมตน้นบัจากตรงน้ีไปเหรอ แต่ถา้เวลาขิปปาภิญญาเขาสร้างของเขา
มาก เห็นไหม เขาท าง่าย ปฏิบติัง่าย รู้ง่ายของเขาๆ สร้างของเขามา เขาโยนทิง้ไหม? เขาไม่โยน
ทิง้ 

แต่พาหิยะ ดูสิ เวลาท่ีเรือแตกมา เขา้ใจว่าตวัเองเป็นพระอรหนัต์ๆ เห็นไหม น่ีเขาสร้าง
บุญกุศลของเขามา เขาจะโยนทิง้อยูแ่ลว้นะ แต่เพราะอะไร เพราะว่าน่ีเวลาอดีตชาติท่ีว่าไป
ภาวนาบนหนา้ผาดว้ยกนั เป็นเพื่อนกนั เห็นไหม เขาเกิดเป็นเทวดา เวลาเขามาลอยอยูก่ลาง
อากาศเลย “เธอไม่ใช่พระอรหนัต ์ ปัจจุบนัน้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้แลว้ ใหไ้ป
เฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้” น่ีเพื่อนมาเตือน ถา้เพื่อนไม่มาเตือนน่ีส าคญัตน ส าคญัตน
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ว่าตวัเองเป็นพระอรหนัต ์ส าคญัตนว่ามีคนนบัหนา้ถือตามาก แลว้เวลาจะตายน่ีคอตกนั้นน่ะ ท า
คุณงามความดีมา สร้างสมบุญญาธิการมา คือบ าเพญ็ตบะธรรมมา คือประพฤติปฏิบติัมา แต่ไม่
ถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ตายเสียก่อน น่ีไง ท าดีของเขา เขาจะโยนทิง้อยูแ่ลว้ เขาจะไม่ไดข้องเขาอยูแ่ลว้ 
แต่ดว้ยบุญกุศลดว้ยกรรม เห็นไหม ดูสิ เพื่อนเขามาเตือน เทวดายบัย ั้งกลางอากาศเลย “เธอ
ไม่ใช่พระอรหนัต ์ เธออยา่ส าคญัตนผดิ บดัน้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมไว ้
แลว้ ใหไ้ปฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้” ไปขอฟังเทศน์ขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก “เราบิณฑบาตอยูจ่ะเทศน์ไดอ้ยา่งไร 
บิณฑบาตอยู่”   

“ชีวิตน้ีมนัสั้นนกั ขอใหอ้งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธรรมมาเถิด แสดงธรรม
มาเถิด” องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธรรม “รู้ใหส้ักแต่ว่ารู้ ทุกอยา่งใหส้กัแต่ว่า..อยา่
ไปผกูพนัธ์กบัมนั” เห็นไหม ฟังธรรมน่ีเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาทนัที น่ีทั้งๆ ท่ีสร้างบุญญาธิการ
มานะ  

แต่ในปัจจุบนัถา้ไม่ไดแ้กไ้ข ไม่ไดป้รับปรุง ไม่ไดพ้ฒันาข้ึนไป มนัจะไม่ไดเ้ป็นพระ
อรหนัตน่์ะ น่ีก็เหมือนกนั เราสร้างคุณงามความดีมา เราจะปฏิเสธทิง้ใช่ไหม ถา้เราไม่ไดป้ฏิเสธ
ของเรา เราท าขอ้วตัรปฏิบติัของเรา เราดูแลหวัใจของเราข้ึนมา ถา้มนัมีเมลด็พนัธ์ุท่ีดี มนั
เพาะพนัธ์ุมาท่ีดี เราบ ารุงรักษาดว้ยขอ้วตัรปฏิบติั ดว้ยน ้า ดว้ยปุ๋ยของเรา เราท าคุณงามความดี 
มนัจะพอกพนูข้ึนมา ถา้พอกพนูข้ีนมาน่ีแกไ้ขๆ ของเราไปไง พฒันาหวัใจของเราข้ึนไปไง เรามี
เจตนาอยากจะท าความดีอยา่งไร เรากด็ูแลรักษาหวัใจของเราข้ึนไปไง 

 ถา้ท  าคุณงามความดีอยา่งน้ีมนัจะเป็นสัจธรรม มนัจะเป็นความดีของเรา ถา้ความดีของ
เรา เห็นไหม แต่ถา้ไม่ไดแ้กไ้ข มนัพอกพนูอยา่งนั้น ถา้ว่าจะแกต้วัก็แกผ้า้ แกผ้า้เอาหนา้รอด พอ
แกผ้า้เอาหนา้รอด เห็นไหม มนัเป็นไปไดไ้หม สัจธรรมไม่มีลูบหนา้ปะจมูก น่ีแกผ้า้เอาหนา้
รอด มาเกรงใจต่อกนัมาโอโ้ลมปฏิโลมต่อกนั เพราะว่าเห็นใจต่อกนั แลว้มนัเป็นการแกผ้า้เอา
หนา้รอด แลว้มนัมีอะไรเป็นความจริงข้ึนมาล่ะ  

น่ีมนัแกผ้า้ มนัก็ช่วยเหลือเจือจานกนั แต่เร่ืองโลกน่ะ แต่ถา้เป็นเร่ืองธรรมนะ ส่ิงน้ีมนั
ถูกหรือผดิล่ะ ถา้ผดิกคื็อผดิ ถูกก็คือถกู ความถูกความผดิมนัก็เป็นความจริงของมนั ถา้ความจริง
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ของมนั เราตั้งสติตรงน้ี แกไ้ขของเราตรงน้ี ท  าคุณงามความดีของเราตรงน้ี ถา้ท าคุณงามความดี
ของเราท าท่ีไหน 

เวลาเราเป็นหมู่คณะกนันะ ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัเราช่วยเหลือเจือจานกนัได ้ แต่
เร่ืองความสุขความทุกขใ์นใจ เราจะช่วยเหลือกนัอยา่งไร ถา้เราช่วยเหลือกนัมนัก็มีตบะธรรม 
ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตตม  เวลาสนทนาธรรมกนัไง เวลาสนทนากนั เราจะท าเพื่อคุณงาม
ความดีอยา่งไร อยา่เอาทิฏฐิมานะเอาชนะคะคานกนั ความท่ีเอาทิฏฐิมานะคะคานกนัมนัจะแก้
ผา้เอาหนา้รอด เอาทิฏฐิมานะชนะคะคานกนั ใครท าส่ิงนั้นถูกส่ิงนั้นผดิ มนัถูกผดิท าไมไม่มีเหตุ
มีผลล่ะ เราคุยกนัดว้ยเหตุผลสิ  

ถา้เหตุผลๆ ของใครท่ีมนัเหนือกว่าตอ้งยอมรับอยา่งนั้น ถา้ยอมรับอยา่งนั้น เราเป็นหมู่
เป็นคณะกนั เราจะช่วยเหลือเจือจานกนั เราจะดูแลกนั เราจะช่วยกนัตรงน้ี พอช่วยกนัตรงน้ี เห็น
ไหม เราเปิดโอกาสใหต่้อกนั ใครมีหนา้ท่ีอยา่งไรท าหนา้ท่ีอยา่งนั้น แลว้พอเราท าหนา้ท่ี หนา้ท่ี
ท าเสร็จแลว้ก็ท  าหนา้ท่ีของเราเสร็จแลว้  

แลว้หวัใจล่ะ เราจะตอ้งเติบโตไปขา้งหนา้นะ อายขุองเราจะมากข้ึน อายพุรรษาก็จะมาก
ข้ึน เราจะเป็นพระผูใ้หญ่ไปขา้งหนา้แน่นอน ถา้เราจะเป็นพระผูใ้หญ่ไปขา้งหนา้น่ีเรามีอะไรใน
หวัใจ เรามีส่ิงใดเป็นท่ีหล่อเล้ียงหวัใจของเรา ถา้เราแกไ้ขดดัแปลงหวัใจของเรา มนัพฒันาของ
มนัข้ึนมา เราจะเป็นพระผูใ้หญ่ไปขา้งหนา้ ถา้เป็นพระผูใ้หญ่ไปขา้งหนา้ มีพระผูใ้หญ่ดว้ยแลว้มี
คุณธรรมในหวัใจดว้ย เราท าได ้เรารู้ได ้น่ีจริตนิสัยๆ ของเรา คนอ่ืนเอาเป็นตวัอยา่งได ้ 

ถา้เป็นตวัอยา่ง เห็นไหม ร่มโพธ์ิร่มไทร ดดัแปลงแกไ้ขใจเรา อยา่คิดว่าเราแกผ้า้เอาหนา้
รอด นัน่มนัเป็นนิสัยเคยตวั นิสัยโลกเป็นแบบนั้น แลว้ก็เกรงอกเกรงใจนะ ความเกรงอกเกรงใจ 
ส่ิงน้ีมนัเป็นมารยาทสังคม เราเกรงใจกนัมีค่าน ้าใจต่อกนัน่ะมนัดีอยูแ่ลว้ การเกรงใจกนั เราไม่
เบียดเบียนกนั เราเกรงใจเขา เราคิดถึงน ้าใจของคนอ่ืน เราไม่ท าเฉพาะประโยชน์ของเรา เรา
คิดถึงประโยชน์คนรอบขา้ง อนัน้ีความเกรงใจเขา  

แต่ว่าความผดิความถูก เราบอกกนั ความเกรงใจอยา่งนั้น เห็นไหม เกรงใจดว้ยการแกผ้า้
เอาหนา้รอดกนั การเกรงใจอยา่งนั้นมนัท าใหเ้คยตวั ท าใหก้ระทบกระเทือนกนัไปหมด ถา้เขา
ผดิ ผดิก็คือผดิก็ใหอ้ภยักนั ดูสิ ก่อนจะลงอุโบสถเรากป็ลงอาบติักนั ถา้ใครมีความผดิพลาดส่ิง
ใดเราก็ปลงอาบติักนั เพราะคนเรามนัขาดสติได ้ 
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คนเราสติมนัไม่สมบรูณ์ มนักมี็ความพลดัพรากไดเ้ป็นธรรมดา แต่ความพลดัพรากอยา่ง
นั้นตอ้งยอมรับความจริงสิ ขอโทษกนั ใครผดิตอ้งขอโทษ แลว้คนท่ีรู้เห็น เห็นไหม เราก็ใหอ้ภยั
ต่อกนั แลว้พยายามอยา่ท าอีกนะ พยายามเพราะอะไร เพราะเด๋ียวก็ท  าอีก เพราะอะไร เพราะมนั
เป็นร่องน ้าน่ะ มนัเป็นจริตนิสัย แต่ถา้เราขอโทษเราใหอ้ภยัต่อกนั แลว้พยายามดดัแปลง เห็น
ไหม น่ีแกไ้ข  

การแกไ้ขก็แกไ้ขใจเรา แลว้คนท่ีแกไ้ขนั้นมนัจะซ้ึงบุญซ้ึงคุณนะ เวลาโตไป เห็นไหม ดู
สิหลวงปู่ ขาวกบัหลวงปู่ แหวนท่านเป็นคู่เพื่อนสนิทกนัเป็นบดัด้ีต่อกนั ท่านออกไปวิเวกดว้ยกนั 
ท่านคิดถึงกนัตลอดเวลา เวลาครูบาอาจารยน่ี์เวลาลูกศิษยไ์ปกราบไหวก้นั จะถามวา่มาจากไหน 
ถา้มาจากครูบาอาจารยอ์งคห์น่ึง จะฝากค าระลึกถึงกนัตลอดเวลา  

น่ีไง เพราะอะไร เพราะท่านไดเ้ท่ียวป่าเท่ียวเขามาดว้ยกนั ไดส้มบุกสมบนัมาดว้ยกนั 
ความสมบุกสมบนัมาดว้ยกนัมนัจะคิดถึงกนั น่ีก็เหมือนกนั ถา้เรามีน ้าใจต่อกนั เราคิดถึงกนั เรา
ยอ้นไปเราเติบโตมาดว้ยกนั เราทุกขย์ากมาดว้ยกนั ถา้เราทุกขย์ากมาดว้ยกนั เห็นไหม ส่ิงน้ีเรา
ทุกขย์ากมาดว้ยกนั มนัมีน ้าใจต่อกนั  

ส่ิงท่ีประสบความทุกขย์าก มนัเป็นความเป็นอยู ่ เห็นไหม น่ีศีลจะรู้ไดต่้อเม่ือเราอยู่
ดว้ยกนั ธรรมจะรู้ไดต่้อเม่ือแสดงธรรมออกมา ดว้ยปัญญาไง ธรรมคือปัญญา การแสดงออกมา
โวหาร ความเป็นจริงอนันั้น น่ีก็เหมือนกนั พอเราอยูด่ว้ยกนัข้ึนมา ส่ิงท่ีเราอยูด่ว้ยกนัมา ส่ิงน้ี
มนัเป็นเร่ืองธรรมและวินยั แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาในใจมนัมีความจริงข้ึนมา ถา้พดูส่ิง
นั้นข้ึนมา เห็นไหม เราซาบซ้ึง เราทุกขย์ากมาดว้ยกนันะ ทุกขย์ากดว้ยกนั แลว้วนัเวลามนัล่วง
ไปๆ ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด วนัเวลามนัล่วงไปๆ เราจะยอ้นเวลากลบัมาไม่ไดห้รอก 
ส่ิงท่ีเราเคยอยูม่าดว้ยกนั มนัเป็นอดีตไปแลว้ ในปัจจุบนัน้ีเรายงัอยูด่ว้ยกนั  

ฉะนั้น เราจะตอ้งมีน ้าใจต่อกนั เราเห็นใจต่อกนั เวลาใครจะแกไ้ข การแกไ้ข แกไ้ข
ดดัแปลงหวัใจใหเ้ขา้สู่ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลโดยความปกติของใจ ถา้ใจมนัปกติ เราแกไ้ข น่ีเวลา
เราแกไ้ขจากภายนอก การซ่อมแซมบ ารุงต่างๆ มนัก็เป็นของทุกขย์ากอยูแ่ลว้ล่ะ แต่ถา้การ
ซ่อมแซมบ ารุงหวัใจของเราสิ เวลามนัเส่ือมนะ เวลาจิตมนัทุกขม์นัยากข้ึนมา มนัร้อนข้ึนมา 
โอย้ ! มนัร้อนมาก แลว้ท าอยา่งไรล่ะ เห็นไหม  
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ถา้คนเรามีน ้าใจต่อกนั เขาจะปล่อย เขาจะอยูห่่างๆ เพราะว่าใหม้นัดนัไปถึงท่ีสุด ใหใ้จน่ี
มนัดนัไปถึงท่ีสุด ถึงท่ีสุดแลว้นะ พอมนัมีสติข้ึนมา มนัรู้สึกมีสติข้ึนมามนัจะเร่ิมเห็นโทษ น่ีมนั
จะเปล่ียนแปลง แต่ถา้จิตมนัยงัดนัไม่ถึงท่ีสุด เราพยายามร้ังกนัไป ร้ังกนัไปน่ะ เรามีเจตนาดี แต่
เขาบอกว่าเราไปซ ้ าเติมเขานะ น่ีเราอยูห่่างๆ  

ถา้จิตใจของเขาก าลงัร้อนเป็นไฟ เรายนืดูห่างๆ เราคอยดูแลไวไ้ม่ใหเ้ขาผดิพลาดมาก
จนเกินไป เวลาจิตใจเขาร่มเยน็ข้ึนมานะ เขาจะเห็นโทษของเขาเองเลย อ่ืม! มนัเป็นเพราะเราน่ี 
มนัเป็นเพราะหวัใจเราเองน่ี แลว้ก็คิดถึงหมู่คณะนะ ท่านคอยดูแลอยูห่่างๆ ไง แต่ถา้จิตใจของ
เราเร่าร้อนข้ึนมาน่ีแลว้เขาเขา้มาแกไ้ขๆ มนัจะเพ่งโทษเลยว่าเกิดเพราะคนอ่ืนท าให้ๆ  มนัไม่
ยอมรับความเป็นจริงไง  

ถา้มนัยอมรับความเป็นจริงนะ เราแกไ้ขของเรา ดูแลใจของเรา แลว้พฒันาของเรา 
พฒันาใจใหม้นัดีข้ึน ศีลมีความปกติของใจ ถา้ใจปกติแลว้ท าความสงบของใจใหไ้ด ้ ถา้ใจสงบ 
เห็นไหม ใจสงบเขา้มาแลว้มนัเป็นสมาธิ แลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา พอปัญญามนักา้วเดินไปนะ 
ปัญญามนัจะเป็นภาวนามยปัญญา ถา้เป็นภาวนามยปัญญาไปแลว้น่ี ไอเ้ร่ืองความรู้สึกนึกคิด ไอ้
ความเป็นอยูใ่นหมู่คณะมนัเป็นเร่ืองปลีกยอ่ยแลว้ แต่ถา้จิตเรายงัไม่ไดแ้กไ้ขมนัยงัไม่ได้
พฒันาข้ึนมาน่ี มนักระทบกระทัง่ข้ึนไปหมด 

เพราะจิตมนัหยาบๆ จิตมนัหยาบๆ มนัก็ยดึแต่เร่ืองหยาบๆ ยดึแต่เร่ืองผลขา้งเคียง 
ผลกระทบขา้งเคียง แต่เพราะผลกระทบขา้งเคียงมนัท าใหท้  าสมาธิไดย้าก เพราะอะไร เพราะจิต
มนัก็วิตกกงัวล จิตมนัไปยดึหมด อะไรก็เป็นโทษไปหมด มนัไปยดึหมดเลย แต่ถา้มนัมี
สติปัญญา มนัแกไ้ข มนัพฒันาข้ึนมา มนัปล่อยวางเขา้มา ปล่อยวางเขา้มาจนจิตมนัมีความปกติ 
มนัมีศีลของมนัเป็นปกติของใจ  

ถา้มนัก าหนดบริกรรมพุทโธๆ เขา้ไป จนมนัเป็นสมาธิข้ึนมานะ แลว้มาฝึกหดัใชปั้ญญา 
พอปัญญามนัเขา้สู่ภายในมนัเป็นงานของเราแลว้ มนัเป็นเร่ืองของเราแลว้ ถา้เร่ืองของเรา เราหา
ของอยา่งน้ี เราหาเร่ืองอยา่งน้ี ถา้เราหาเร่ืองอยา่งน้ีป๊ับ มรรคมนัเกิด มรรคโค ทางอนัเอกมนั
เกิดข้ึน พอทางมนัเกิดข้ึน เราจะดูแลตรงน้ีเลย ส่ิงความเป็นอยูข่องหมู่คณะ ส่ิงความเป็นอยูข่อง
เรา ส่ิงความเป็นอยูข่องสงฆ ์ส่ิงท่ีเก้ือกลูกนัมามีน ้าใจต่อกนัเห็นคุณค่าตรงน้ีมาก  
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เห็นคุณค่าตรงน้ีเพราะอะไร เพราะมนัช่วยเหลือเจือจานกนัมา เพื่อไม่ใหจิ้ตมนัไปแบก
หามเร่ืองน้ี ถา้จิตมนัไปแบกหามเร่ืองโลก ศีล สมาธิ ปัญญาในความเป็นจริงมนัจะไม่เกิด มนัจะ
เกิดแต่เคร่ืองอาศยั เห็นไหม เคร่ืองอยู่ๆ  มนัก็อยูก่บัเคร่ืองอยู่อยา่งนั้น มนัก็ไปเกาะเก่ียวอยูอ่ยา่ง
นั้น เพราะมนัไม่แกไ้ขตวัมนัเองข้ึนมา ถา้มนัแกไ้ขข้ึนมามนัก็ปล่อยวาง รูป รส กล่ิน เสียง เป็น
บ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร ความเป็นอยู ่ เสียง รูป กระทบ รูป รส กล่ิน เสียง เป็น
เร่ืองกระทบ มนัปล่อยวางข้ึนมาจนเป็นอิสระของมนัข้ึนมา  

เห็นไหม น่ีมนัแกไ้ขเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา  แกไ้ขเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา พอมนัสงบข้ึน
มาแลว้ ถา้มนัฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญามนัเกิด ภาวนามนัเกิด พอภาวนามนัเกิดข้ึนมาแลว้น่ีมนัจะ
หาท่ีสงดัท่ีวิเวกท่ีสงดั หาท่ีสงดัหาท่ีวิเวกเพราะว่าจิตใจน้ีรักษาไดย้ากนกั จิตใจน้ีมนัมีตณัหา
ความทะยานอยาก มนัเกาะเก่ียวไปทัว่ ขณะท่ีเราอยูก่บัหมู่คณะ เห็นไหม ก็ดว้ยน ้าใจของสมณะ 
ดว้ยน ้าใจของศากยบุตร น ้าใจของนกับวชดว้ยกนั ต่างคนต่างแสวงหาดว้ยกนั ต่างคนต่างปาก
กดัตีนถีบดว้ยกนัเพื่อหาสัจธรรมอนัน้ี ก็ช่วยเหลือเจือจานกนัมาดว้ยขอ้วตัรปฏิบติั เจือจานกนั
ดว้ยเคร่ืองอยู ่มนัพฒันาของมนัข้ึนมา  

เห็นคุณมาก..เห็นคุณมาก..เห็นคุณของผูท่ี้ดูแลน่ีเห็นคุณมาก แต่เวลาจิตมนัสงบข้ึนมา 
มนัก็จะหาท่ีสงบวิเวกของมนั เพราะคุณอนันั้นก็ท  าใหเ้ราทรงตวัได ้ พอทรงตวัไดม้นัเป็นสมาธิ
ข้ึนมาแลว้น่ี เราจะฝึกหดัใชปั้ญญาของเรามนัจะเกิดวิปัสสนา แลว้วิปัสสนาถา้มนัเป็นจริงข้ึนมา 
เราจะหาท่ีสงดัหาท่ีวิเวก หาท่ีท าความจริงของเรา ถา้หาท่ีท าความจริงของเรา เรากมี็อุบายมี
วิธีการหลบหลีก พอหลบหลีกข้ึนมาน่ีเราจะประพฤติปฏิบติั 

แต่ในหมู่คณะท่ีเราเป็นกรรมฐานดว้ยกนัเราจะรู้ เพราะวา่เวลา ธมฺมสากจฺฉา คนท่ีปฏิบติั
ข้ึนไปแลว้น่ีเขาตอ้งการเวลาของเขา เขาตอ้งการความสงบสงดัของเขา เราเห็นน ้าใจของเขา เรา
จะไม่ไปกวน แลว้ไม่ไปกวนไม่กวนเปล่านะ เวลามีใครมีธุระปะปังเขา้ไป เด๋ียวๆ อยา่พึ่งเขา้ไป 
เขาก าลงัท าความเพียรของเขา เราอยา่พึ่งเขา้ไป น่ีมนัมีน ้าใจต่อกนัอยา่งน้ี นกัปฏิบติัดว้ยกนั หวั
อกเดียวกนัไง หวัอกของผูท่ี้แสวงหา หวัอกของผูท่ี้คน้ควา้ คน้ควา้ความเป็นจริง ถา้เป็นจริง
ข้ึนมา ทีน้ีเราไดโ้อกาสอยา่งน้ีแลว้ เราเห็นคุณเขาไหม? เราเห็นคุณของผูท่ี้รับภาระท่ีใหเ้ราไดมี้
โอกาสไดป้ฏิบติั 
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ดูสิ ทางโลกของเขา เขาตอ้งท ามาหากิน เขาตอ้งอาบเหง่ือต่างน ้าหาปัจจยัเคร่ืองอาศยัใน
ชีวิตของเขา เราบวชมาเป็นพระ พระน่ีอาศยัอุบาสก อุบาสิกา อาศยัศรัทธาไทยเป็นเคร่ืองอยู่ 
ศรัทธาไทยเป็นเคร่ืองอยูเ่ขาก็มีแค่ศรัทธามาแค่นั้นน่ะ ความท่ีจะเป็นเคร่ืองอยูข้ึ่นมาจริง เราก็
ตอ้งบริหารจดัการ เราก็ตอ้งท าของเราข้ึนมาใหม้นัเป็นความจริง แลว้มีคนบริหารจดัการใหเ้ราน่ี 
แลว้ใหเ้รามีโอกาสประพฤติปฏิบติั มีโอกาสไดแ้กไ้ขของเรา เราไม่ใช่คนแกต้วั ไม่ใช่คนแกผ้า้ 
ไม่ใช่คนเอาแต่ได ้ แกต้วัแกผ้า้เอาหนา้รอดไปว่าเราจะท าอยา่งนั้น อา้งๆ ว่าเราจะปฏิบติั อา้งว่า
จะท าอยา่งนั้น อา้งเล่ห์ไปหมดเลย แต่ไม่ท าจริง  

มนัเสียดาย เสียดายโอกาสท่ีคนเขาใหโ้อกาสเตม็ท่ีแลว้นะ แลว้โอกาสอยา่งน้ีมนัจะไม่
อยูต่ลอดไป เพราะ..เพราะเราบวชใหม่ๆ เห็นไหม เวลาบวชใหม่ๆ ข้ึนไปเท่ียวทางภาคอีสาน 
เวลาฟังถึงครูบาอาจารยท่์านเล่าถึงการประพฤติปฏิบติั เสียดาย เสียดาย เพราะเราไม่ทนัสักที ไม่
ทนัสักที แลว้เราก็ไดอ้ยูก่บัครูบาอาจารยม์า ตอนน้ีครูบาอาจารยท่์านไม่อยูท่่านก็นิพพานไป
หมดแลว้ โอกาสอยา่งนั้นไม่มีอีกแลว้ โอกาสอยา่งท่ีเราเคยไดรั้บจากครูบาอาจารยท่ี์ท่านคอย
สับคอยโขกมาน่ี ท่านก็นิพพานไปหมดแลว้ แลว้ใครจะโขกจะสับเรา แลว้น่ีโอกาสท่ีเราอยู่
ดว้ยกนัเหมน็หนา้กนัอยูน่ี่ มองหนา้กนัก็เหมน็หนา้กนัทุกคนน่ี เวลามนัผา่นไปแลว้เสียดายมาก 
เสียดายโอกาสอยา่งน้ีมาก  

ฉะนั้น ถา้มีโอกาสอยา่งน้ีแลว้เราพยายามประพฤติปฏิบติัของเรา เราพยายามแกไ้ข ตอ้ง
แกไ้ข คนดี คนดีชอบแกไ้ข เราแกไ้ขปรับปรุงดดัแปลงความเป็นจริงในใจข้ึนมา ถา้ใจมีความ
เป็นจริงข้ึนมานะ มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก ความเป็นจริงในใจของแต่ละบุคคลมนัจะ
เป็นจริงข้ึนมา  

ถา้เป็นจริงแลว้น่ี เป็นจริงข้ึนมา เห็นไหม น่ีความเพียรชอบ งานชอบ สติชอบ ส่ิงน้ีคือ
ความชอบธรรม ถา้ความชอบธรรมนะมนัเป็นความสุข ความสงบ เป็นความจริง ถา้เป็นความ
จริงน่ีมนัเป็นสมบติัของเรา แลว้สมบติัของเราน่ีมนับนัทึกลงท่ีไหน เขามีบนัทึกเก็บขอ้มูลไวว้่า 
ถา้มีบญัชีคุม คุมว่าในวสัดุต่างๆ จะมีบญัชีคุมไว ้แลว้ศีล สมาธิ ปัญญาของเราใครจะคุมบญัชีไว้
ล่ะ ใครจะรับรู้ได ้ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโกน่ีใจมนัรับรู้ได ้ถา้ใจรับได ้ส่ิงน้ีมนัจะอยูก่บัใจของเรา  

คนท่ีปฏิบติั คนท่ีท าสมาธิได ้น่ีใครจะมาหลอกเร่ืองสมาธิไม่ได ้เรารู้ ถา้ใครพดูถึงสมาธิ
ผดิ เราจะมองหนา้เขาเลย อนัน้ีไดส้มาธิจริงหรือเปล่า แต่ถา้เราฝึกหดัใชปั้ญญาเป็น ภาวนามย
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ปัญญา ถา้ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพดูไม่ถกูหรอก พดูอยา่งไรก็พดูไม่ถูก คาดหมายไปอยา่งนั้นน่ะ 
ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ไอน้ัน่มนัคาดหมาย มนัปฏิบติัคาดเดาธรรม ถา้คาดเดาธรรม
พดูถึงความจริงไม่ได ้น่ีถา้เป็นความจริง ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เขาจะรู้ของเขา พฒันา
ของเขา มนัจะเป็นความจริงของเขา น่ีไง บญัชีคุมๆ มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโกในใจของ
เราน่ีไง  

น่ีไง ถา้มนัแกไ้ขๆ ท่ีน่ีไง แกไ้ขจากขา้งนอก แกไ้ขจากขอ้วตัรปฏิบติั แกไ้ขจากความ
เป็นอยูข่องสังคม แกไ้ขของหมู่คณะ แลว้ถา้เราแกไ้ขอยา่งน้ี เห็นไหม แสดงว่าเราอยูส่งัคมไหน
สังคมนั้นร่มเยน็เป็นสุข เห็นไหม น่ีเขาก็รู้จกัช่ือของพระองคน้ี์ ช่ือของคนๆ น้ี ช่ือของสังคม
อยา่งน้ี เขารับรู้กนัไป  

น่ีก็เหมือนกนั แลว้พอเราช่ือนั้น ช่ือของสังคมไป แต่เวลาเราปฏิบติัข้ึนมา ศีล สมาธิ
ปัญญามนัเกิดข้ึนมาน่ะ ใครจะรู้ล่ะ เขาก็รู้เหมือนกนั ดูสิ หลวงปู่ มัน่เวลาท่านพดูถึงหลวงปู่ ขาว 
เห็นไหม “หมู่คณะจ าช่ือหลวงปู่ ขาวไวน้ะ เพราะหลวงปู่ ขาวน้ีไดคุ้ยกบัเราไวแ้ลว้” เห็นไหม 
มนัไดบ้นัทึกเอาไวแ้ลว้ เพราะอะไร เพราะผูท่ี้เขารู้จริงเขาบนัทึกได ้เขารู้ได ้แต่คนท่ีรู้ไม่จริงมนั
จะรู้ไดอ้ยา่งไรล่ะ น่ีเวลาพดูอะไรมากถ็ูกไปหมด ฟังแลว้ซาบซ้ึงไปหมด เพราะอะไร เพราะ
จิตใจมนัยงัไม่ไดแ้กไ้ข จิตใจมนัไม่มีความจริงในใจของเรา ถา้จิตใจมนัไม่มีเป็นความจริงของ
เรา มนัก็มีความรู้เสมอกนั ความรู้เสมอกนัคือสัญญา คือความจ าคือทฤษฎีท่ีเราไดจ้  ามา แลว้จ า
มา ใครมีตรรกะ ใครมีปรัชญาท่ีเหนือกว่า จินตนาการไดสู้งกว่า กว็่าโอย๊! มนัละเอียดลึกซ้ึง แต่
ไม่จริงทั้งนั้น ไม่จริงสักเร่ืองหน่ึง เพราะยงัไม่ไดแ้กไ้ขหวัใจของตวัใหเ้ป็นความจริง  

ถา้แกไ้ขข้ึนมาเป็นความจริงข้ึนมาน่ี มนัเป็นปัจจตัตงั มนับนัทึกไวท่ี้ใจ ถา้มนับนัทึกไว้
ท่ีใจถึงว่าโอปนยโิก เรียกร้องสัตวท์ั้งหลายมาดูธรรม มาดูหวัใจขา้ หวัใจท่ีทุกขย์ากน่ี เวลาทุกข์
ยากน่ีลม้ลุกคลุกคลาน ทุกขม์าก ท าอยา่งไรมนัก็ไม่สงบ ท าอยา่งไรก็เอาใจไวใ้นอ านาจของ
ตวัเองไม่ได ้เวลามนัทุกขข้ึ์นมาเลือดซิบๆ เลย แลว้เวลามนัปล่อยวาง เวลามนัสุข เห็นไหม เวลา
ปล่อยวาง เวลาทุกข์ๆ  เป็นอยา่งนั้น เวลามนัฟุ้งซ่านๆ เป็นอยา่งนั้น 

 เวลามนัสุขมนัสงบมนัเป็นแบบน้ี ถา้เป็นแบบน้ีมนัก็ฝังอยูใ่นใจอยา่งน้ี แลว้เวลาถา้มนั
เกิดปัญญาข้ึนมา ออ้! ปัญญาอยา่งน้ีมนัไม่เหมือนกบัส่ิงท่ีเรารู้มาเลย น่ีเราก็ศึกษามา เรากใ็ช้
ปัญญามามหาศาล เรามีปัญญามาก เรามีใบประกาศนียบตัรมากมายมหาศาลท่ีประกาศไวว้่าเรา
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มีวุฒิภาวะสูงส่งมาก แต่ไม่เคยรู้ปัญญาอยา่งน้ีเลย ถา้ปัญญาอยา่งน้ีน่ีภาวนามยปัญญา เวลามนั
หมุนออกไปมนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต ตามความเป็นจริง มนัวิปัสสนาไปมนัมีค่า  

มนัมีค่าเพราะอะไร เพราะมนัถอดมนัถอนได ้ มีค่าเพราะมนัท าใหกิ้เลสตณัหาทะยาน
อยากในหวัใจของเรามนัเบาบางลงได ้ พอมนัเบาบางลง เห็นไหม คนท่ีภาวนานะ เวลาจิตสงบ
พอใชปั้ญญาเขา้ไปน่ีเวลาเดินไปเดินมาตวัมนัจะเบา เหมือนลอยไปนะ มนัชุ่ม มนัช่ืน มนัมอง
โลกน้ีท าไมมนัสวยงามไปหมด แลว้สวยงามตอ้งเก็บไวใ้นใจดว้ย พดูออกไปไม่ไดเ้ด๋ียวเขาหา
ว่าบา้ เด๋ียวเอ่อ เอง็จะบา้แลว้เหรอ มนัมีสติขนาดนั้นน่ะ สติขนาดท่ีว่าเรารู้ของเราแลว้เราพดูให้
ใครฟังไม่ไดด้ว้ย 

เวน้ไวแ้ต่ครูบาอาจารยท่ี์ท่านรู้จริง มีครูบาอาจารยจ์ริง เราก็จะไปส่งการบา้น บอกน่ีจิต
เราเป็นอยา่งนั้น ครูบาอาจารยท่์านก็ เอ่อ ใหข้ยนัมัน่เพียรเขา้ ใหมุ้มานะเขา้ น่ีมนัเขา้ทางแลว้ๆ 
มนัเป็นไปไดแ้ลว้ แต่ถา้เราจะไปพดูกบัคนท่ีไม่รู้ ไม่รู้เพราะเขาเป็นสัญญา เขาจ าธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไดก้็โดยวสิัยทศัน์ โดยขอ้เทจ็จริงในใจท่ีเขาส่ือสารกนั เวลาเราไป
พดูส่ิงท่ีพิสูจน์ออกมาเป็นทางทฤษฎีอยา่งนั้นไม่ได ้ 

แต่ผูรู้้กบัผูรู้้เขารู้กนั เขาพสูิจน์ได ้ แต่คนท่ีเขาไม่รู้เขาพิสูจน์ไม่ได ้ เขาจะพิสูจน์ไดด้ว้ย
ความจ า ดว้ยทฤษฎีน้ีมาเทียบเคียงเท่านั้น ท่ีเราพดูออกไปมนัแตกต่างจากทฤษฎี แตกต่างเพราะ
อะไร เพราะมนัเป็นความจริง ทฤษฎีมนัเป็นสูตรส าเร็จ มนัเป็นทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีคงท่ี
ตายตวั แต่เวลาใจของเรานะ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ เวลามนัเป็นอุปจาระแลว้
ออกใชปั้ญญา ออกใชปั้ญญามนัใชปั้ญญาอยา่งไร จิตเวลามนัยงัไม่เป็นสมาธิเลย มนัฝัน มนัเฟ้อ
ฝันไปมนัก็เห็นของมนั มนัก็เห็นนิมิตของมนั มนัว่าเป็นสติปัฏฐาน ๔  

ถา้จิตมนัสงบแลว้น่ี จิตมนัสงบมนัมีความสุขของมนั เวลาไปรู้ไปเห็นข้ึนมา เห็นไหม 
มนัเห็นข้ึนมาน่ีขณิกสมาธิ อปัปนาสมาธิ เวลาเห็นข้ึนมาน่ีเป็นตทงัคปหาน เป็นสมุจเฉทปหาน 
เวลามนัแกไ้ข จิตมนัพฒันา มนัแกไ้ขเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป ในต าราไม่ไดบ้อกไว ้ในต าราบอก
ไวเ้ป็นทฤษฎีเลย อนัน้ีเป็นอตัตา อนัน้ีเป็นอนตัตา อนัน้ีเป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็น
สังขาร เป็นวิญญาณ มนับอกไวเ้ป็นกองๆๆ เป็นทฤษฎีไวเ้ป็นฉากๆๆ เลย แต่เวลาจิตของเรามนั
เป็นอยา่งนั้นไหม  
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ดูน ้ าสิ น ้ าเวลามีมากมีนอ้ย เห็นไหม คุณภาพของน ้ามนัก็แตกต่างกนั คุณภาพของน ้าท่ี
มนัสะอาด คุณภาพของน ้าเสียก็แตกต่างกนั คุณภาพของน ้าท่ีน ้ าเน่า น ้ ามนัเน่า น ้ าต่างๆ กล่ิน
ของมนัก็แตกต่างกนั มนัแตกต่างกนัทั้งนั้นน่ะ แต่คนท่ีเขารู้เขารู้เลย ออ้..ถา้พดูออกมาอยา่งน้ี
แสดงว่าน ้าเสียนั้นมนัไดพ้ฒันาแลว้ มนัรีไซเคิลออกมาเกือบจะเป็นน ้าสะอาดท่ีพอใชด่ื้มกินได ้
แต่ยงัใชไ้ม่ได ้ ก็ตอ้งท าใหม้นัมากข้ึนๆๆ จนน ้านั้นมนัสะอาดบริสุทธ์ิ จนสามารถเอามาด่ืมกิน
ได ้จนสามารถเอามาใชป้ระโยชน์ได ้แลว้ใชป้ระโยชน์ไดแ้ลว้ใชป้ระโยชน์อะไร? ใชป้ระโยชน์
อยา่งไร  

น่ีไง เวลาผูท่ี้รู้จริงเขารู้จริง เขาแกไ้ขกนัมาๆ อยา่งน้ี แลว้ครูบาอาจารยท่์านรู้จริงอยา่งน้ี 
แลว้คนท่ีรู้จริง เวลารู้แลว้จะไปบอกคนผูท่ี้ไม่รู้น่ี ถา้น ้ าของเขาก็ น หนู สระอ าใช่ไหม? ไมโ้ท 
น ้า อา้ว ถา้น ้าเสีย กส็ระเอ สระ อี ส เสือ.. อา้วแลว้น ้าจริง น ้ าเสีย น ้ าบริสุทธ์ิ น ้ าจริงมนัเป็น
อยา่งไร ทฤษฎีเขาเรียงตามตวัอกัษรมาอยา่งนั้น เขาไม่เคยรู้ว่าน ้ าดีน ้ าเสียกล่ินมนัเป็นอยา่งไร 
รสชาติมนัเป็นอยา่งไร เขาไม่รู้ของเขาหรอก ไม่รู้ของเขา เวลาคนท่ีปฏิบติัไดจ้ริง คนท่ีมี
สติปัญญาน่ี เขาจะบอกใคร เขาจะบอกครูบาอาจารย ์ เพราะเวลาเราท าของเรา เห็นไหม เราท า
ดว้ยความเหน่ือยยาก เวลาน ้าเสียพฒันาจะใหเ้ป็นน ้าดี มนัใชไ้ดย้งั..มนัใชไ้ดย้งั..  

เดก็ทุกคน เวลาท าข้ึนมา ไดผ้ลงานข้ึนมาแลว้ เขาจะคิดวา่ผลงานของตวัมนัสุดยอด เวลา
การประพฤติปฏิบติัข้ึนมาทุกคนจะบอกว่าจิตน้ีมนัเร็วมาก จิตน้ีมนัคิดไดร้้อยแปดพนัเกา้ ไอท่ี้
เร็วๆ ขนาดไหนน้ีมนัแค่สติปัญญา เด๋ียวข้ึนไปเป็นมหาสติ มหาปัญญา มนัเร็วกว่านั้นอีก แลว้ถา้
เป็นโดยอตัโนมติัจนตามกนัไม่ทนั แต่ทนั ทนัเพราะสติมนัเติบโตมากข้ึน จากสติเป็นมหาสติ 
เป็นสติอตัโนมติั มนัเกิดข้ึนจากการแกไ้ขพฒันาของจิตใจข้ึนเป็นชั้นเป็นตอน มนัตอ้งแกไ้ข
บ ารุงใจของเราเพื่อประโยชน์กบัเรา  

ฉะนั้นเราท าของเรา เราดูแลหวัใจของเรา เราจะแกไ้ขดดัแปลงหวัใจของเรา เราอยา่มกั
ง่าย ความมกัง่าย เห็นไหม แกผ้า้เอาหนา้รอด แกต้วัไง แกต้วัไปเร่ือย นูน้อ่ะ แกต้วัไปเร่ือย ไม่มี
เหตุมีผลจะแกต้วัไปเร่ือย คิดไวก่้อนเลย จะท าอะไรคิดไวก่้อนเลยว่าจะแกต้วัอยา่งไร เด๋ียวใคร
มาเห็นกจูะแกต้วั ก็เลยกลายเป็นแกผ้า้ แกผ้า้มนัไม่มีเหตุมีผลไง แกผ้า้เอาหนา้รอด แลว้เอารอด
ไหม มนัไม่รอดเพราะอะไร เพราะท าบ่อยคร้ังๆ เขา้เขาก็รู้ทนัหมด แลว้รู้ทนัมนัไดป้ระโยชน์
อะไรข้ึนมา เราไม่แกผ้า้เอาหนา้รอดนะ เราจะแกไ้ขๆ  
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ถา้แกไ้ขๆ จากจิตดวงน้ี แกไ้ขจากจิตท่ีมนัเวียนว่ายตายเกิดน่ี ถา้มนัทุกขม์นัยากเราเกิด
มาเป็นคนอยา่งน้ี เราเป็นคนท่ีอ านาจวาสนานอ้ย เราเป็นคนท่ีไม่มีอ  านาจวาสนา น่ีลม้ลุก
คลุกคลานอยู ่ ประพฤติปฏิบติัก็ลม้ลุกคลุกคลาน ประพฤติปฏิบติัก็ยากนกั ไม่เหมือนกบัครูบา
อาจารย ์ เห็นไหม ท่ีเป็นขิปปาภิญญาท่านปฏิบติัง่ายรู้ง่าย ไม่เหมือนกบัไอพ้วกโกหกมดเทจ็ ว่า
ไม่ปฏิบติัเลยว่าปฏิบติั ไม่ไดท้  าอะไรเลย มนับอกว่ามนัมีคุณธรรมในหวัใจ ไอน้ั้นมนัแกผ้า้ มนั
แกผ้า้ล่อนจอ้น มึงมีคุณธรรมข้ึนมาในหวัใจ เอาอะไรมาเป็นคุณธรรม ศึกษาธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ จ  าธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไปจ าข้ีปากครูบา
อาจารยม์า แลว้จ ามาพดูมนัเป็นการแกผ้า้ แลว้เอาหนา้ไม่รอดดว้ย แกผ้า้แลว้จมไปกบักิเลส
ตณัหาความทะยานอยาก  

แต่เราจะแกไ้ข เราแกไ้ขของเราน่ีเราจะตอ้งมีสติ มนัจะทุกขม์นัจะยากก็ยอมรับ มนัทุกข์
มนัยากนะ ตน้ไมแ้ต่ละตน้เวลามนัจะเติบโตข้ึนมา ตอ้งรดน ้าพรวนดินข้ึนมากว่ามนัจะเติบโต
ข้ึนมา เวลามนัเติบโตข้ึนมาแลว้มนัจะใหร่้มเงากบัสัตว ์ ใหร่้มเงากบัมนุษย ์ ส่ิงใดท่ีเขาทุกขย์าก
มา เขาจะมาพึ่งพาอาศยัจากโคนตน้ไมน้ั้นได ้ เขาจะมาอาศยัความร่มเยน็ของตน้ไมน้ั้นได ้ น่ีก็
เหมือนกนั จิตใจของเราน่ีแกไ้ขดดัแปลงข้ึนไป เราจะเป็นศาสนทายาท เป็นพุทธชิโนรส เป็น
บุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราจะเป็นบุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เราจะไม่มกัง่าย เราจะตอ้งมีสติปัญญา หมัน่ดดัแปลงแกไ้ขใจของเรา  

ชีวิตทั้งชีวิตนะ โลกเขามีชีวิตกนัดว้ยการร่ืนรมยข์องเขา เรานกัพรตประพฤติปฏิบติั
พรหมจรรย ์บ  าเพญ็ตบะธรรม เรามีศีล มีสมาธิ ดว้ยความปกติของใจ เราจะมีความสุขท่ีไหน เรา
มีความสุขต่อเม่ือเรารักษาใจเราได ้เราแกไ้ขใจเราได ้เราดูแลหวัใจของเรา เราแกไ้ขกนัท่ีน่ี  

เวลาฆารวาสเขาตอ้งการบุญกุศลจากเรา เห็นไหม เขามีศรัทธา เขามีความเช่ือ เราขาด
แคลนส่ิงใดเขาเก้ือหนุนเจือจานเราตลอด เขาหวงัใหพ้วกเราประพฤติปฏิบติัใหมี้คุณธรรมใน
หวัใจของเราข้ึนมาเพื่อท่ีจะไดเ้ป็นเคร่ืองหล่อเล้ียงในใจของเรา แลว้เป็นท่ีพึ่งอาศยัของเขา เขา
ประพฤติปฏิบติัขาดแคลนอยา่งใด เขาไม่รู้ส่ิงใดเขาจะมาถามเอาจากเรา เขาปฏิบติัแลว้เขาลม้ลุก
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๑๕ 

ฉะนั้น เวลาปฏิบติัตามความเป็นจริงมนัทุกขย์ากไหม? ตน้ไมแ้ต่ละตน้กว่ามนัจะเจริญ
งอกงามมนัตอ้งอาศยัเวลานะ จิตใจของเราเราจะแกไ้ขดดัแปลง เพื่อพอกพนูใหห้วัใจของเรา
ร่มเยน็เป็นสุข ใหห้วัใจเรามีหลกัมีเกณฑ ์มนัก็ตอ้งใชเ้วลา การใชเ้วลาน่ีเราอยา่มกัง่าย อยา่แกผ้า้
เอาหนา้รอด อยา่เอาแต่การแกต้วั เราจะแกไ้ขต่างหากล่ะ แกไ้ขดดัแปลง แกไ้ขดดัแปลงหวัใจ
ใหม้นัพฒันา ใหม้นัเป็นสมบติัของเรา ใหเ้ป็นคุณธรรมในหวัใจของเรา ใหส้มกบัว่าเราเป็นพระ  

เราบวชมาเป็นสมมุติสงฆ ์ เวลาเราบวชข้ึนมาน่ีถา้เรามีอริยทรัพยจ์ากภายในน่ี เราจะเป็น
อริยสงฆ ์ จากสงฆเ์ป็นจริงๆ จากหวัใจน่ี แลว้รู้แลว้ไม่บอกใครดว้ย บอกแลว้เขาว่านัน่บา้ บอก
แลว้จะบอกว่าไอน้ัน่อยากดงั อยากรู้ อยากอวด แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านไม่ไดบ้อก 
ท่านเทศน์ การเทศน์นั้นคือบอกวิธีการ ถา้จิตมนัไม่มีวิธีการจิตมนัไม่เคยรู้เคยเห็น มนัจะเอา
อะไรมาบอก มนับอกอยา่งนั้นบอกเพื่อศาสนทายาท บอกเพื่อการสร้างสม บอกเพื่อบ่มเพาะให้
ตน้ไมม้นัดดัแปลงหวัใจข้ึนมาใหเ้ป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส ใหเ้ป็นสัจจะความจริง ใหเ้ป็นร่ม
โพธ์ิร่มไทรในพระพุทธศาสนา เอวงั        


