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วนัน้ีวนัพระ เวลาปกติวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์ แต่ก่อนวนัพระวนัโกน เราไปท าบุญกนั เรา
ท าบุญกนัเพื่อใหใ้กลชิ้ดศาสนาไง ใหใ้กลชิ้ดศาสนานะ ดูสิ ในลงักา ในพม่า ก่อนเขาไปท างาน
เขาไปกราบพระแลว้เขาไปท างาน กลบัจากท างานมาเขากไ็ปกราบพระแลว้เขากก็ลบับา้น เวลา
เขาไปวดันะ เวลาตูบ้ริจาคของเขาเงินลน้จนลน้ตูบ้ริจาคเลย ไม่มีใครไปแตะ เพราะอะไร 
เพราะวา่เขามีวฒันธรรม มนัเกิดจากหวัใจ ถา้หวัใจเขารู้บาปบุญคุณโทษ เขาไม่ท าแบบนั้น 

แต่ถา้เราวา่เราเจริญไง เราภมิูใจนะวา่พระพทุธศาสนาเราเป็นศูนยก์ลางของโลก เราเป็น
ศนูยก์ลางของโลกเพราะเราเผยแผ ่เรามีส่ิงใด เผยแผม่นักต็อ้งอาศยัทุน อาศยัต่างๆ มนัท าใหเ้ร่ือง
กรรมดีกรรมชัว่ ถา้กรรมดี ท าดี กรรมดี ท าแต่กรรมดี ส่ิงท่ีกรรมดีมนัใหผ้ลเป็นความดี ถา้กรรม
ชัว่ กรรมชัว่มนัใหผ้ลอยูแ่ลว้ การกระท าไง 

พอบอกวา่เร่ืองกรรมๆ เราคิดแต่กรรมมนัคือการท่ีวา่เราตกทุกขไ์ดย้าก มนัเป็นเร่ืองของ
กรรมๆ แลว้เวลาเรามีความสุขล่ะ เวลาเราประสบความส าเร็จเรากไ็ม่บอกวา่น่ีกรรมบา้งล่ะ เห็น
ไหม มนักรรมดี กรรมดี ท ากรรมดี ท าความดี ใหผ้ลแต่คุณงามความดี มนัเป็นบุญกศุล บุญกศุล
กบัอกศุล อกศุลท าแลว้มนัจะเป็นบาป มนัท าใหเ้ราตกต ่า ถา้ท าคุณงามความดี เห็นไหม วนัพระ
วนัโกน เขาใหไ้ปใกลศ้าสนา ใหไ้ดศึ้กษา ใหไ้ดเ้ขา้ใจ ถา้ไดศึ้กษาเขา้ใจแลว้ ท าส่ิงใดมนัไม่ได้
ท าดว้ยความลงัเลสงสยั 

ท าดว้ยความลงัเลสงสยั ท าตามๆ กนัไป เห็นเขาท าอยา่งไรกท็  าตามเขาไป ท าตามเขาไป 
แต่ถา้มีครูบาอาจารยท่ี์มีวฒันธรรม ท่านท าคุณงามความดีของท่าน เราอยูก่บัหลวงตา เวลาวนั
พระวนัโกนท่านจะเทศนาวา่การ แลว้ท่านบอกวา่ใหก้ลบัไปนะ แลว้ตอนกลางคืนเขามีกิจกรรม
กบ็อกอยา่มานะ ถา้มาจะเอาไมตี้ขาเลย ตีขาเลย 

เพราะเวลาท าคุณงามความดี ความดีมนัสูงข้ึนไปไง เรากว็า่กิจกรรมนั้นมนัจะเป็นคุณ
งามความดีทั้งหมด...ใช่ กิจกรรมนั้นมนัเป็นคุณงามความดี เราไม่ไดป้ฏิเสธทั้งหมด แต่เวลาท า
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แลว้ กิริยาของใจ เวลาใจมนัทุกขม์นัยากข้ึนมา เราจะฝืนมนั เราจะฝืนมนัดว้ยอะไร? ดว้ยศีล 
สมาธิ ปัญญา ดว้ยธรรม 

ดว้ยกิเลสไม่ได ้ ถา้ดว้ยกิเลส ดูสิ ดว้ยกิเลส คนเราเวลาทุกขเ์วลายากข้ึนไป เขาก็
ส ามะเลเทเมาของเขาไปเพื่อจะพน้จากทุกขน์ะ ชีวิตเขายิง่ตกต ่าไปเร่ือยเลย แต่ถา้เวลามนัทุกข์
มนัยากข้ึนมา เราฝืนนะ เราฝืนข้ึนมาดว้ยสติปัญญาของเรา เราฝืน เรารักษาศีลของเรา 

“รักษาศีลนะ คิดดูสิ คนมนัเจบ็ช ้าน ้ าใจมาแลว้ ไปรักษาศีล ไปบงัคบัมนั มนักต็อ้งด้ินรน
เขา้ไปใหญ่น่ะสิ ถา้ด้ินรนเขา้ไปใหญ่มนักทุ็กขม์ากเขา้ไปน่ะสิ” 

อา้ว! กค็นมนัเจบ็ป่วยมา พอเจบ็ป่วยมาเขาตอ้งรักษาดว้ยยา พอรักษาข้ึนมา ดูสิ เขารักษา
ดว้ยยา เขาท าความสะอาดแผล มนัเจบ็ปวดไหม เวลาเขา้โรงพยาบาล เวลาเขาผา่ตดั มนัเจบ็ปวด
ไหม เขาเจบ็ปวดเพื่อมนัจะหายไง แลว้ถา้มนัหายแลว้กคื็อมนัหายจริงไง  

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เรามีความเจบ็ช ้าน ้ าใจ เราเขา้วดัเขาวาข้ึนมาตอ้งกดไวด้ว้ยสติยบัย ั้งมนั
ไว ้ถา้สติยบัย ั้งไวแ้ลว้พยายามท าของเรา ถา้สติยบัย ั้งดว้ย รักษาร่างกายเราจนมนัเป็นปกติ เจบ็ไข้
ไดป่้วยมนัรักษาจนมนัหาย พอมนัหายแลว้เราท าคุณงามความดีของเราต่อเน่ืองไป ถา้รักษาดว้ย
ศีล สมาธิ ปัญญา ดว้ยธรรม ดว้ยคุณธรรม พอความทุกขม์นัหายไปมนัท่ึงนะ พอมนัท่ึงนะ ขนาด
ความทุกขอ์ยา่งน้ีมนัยงัปลดเปล้ืองมาในใจของเราไดเ้ลย แลว้การเวียนวา่ยตายเกิด ถา้เราปฏิบติั
ไปมนัจะไดผ้ลมากนอ้ยขนาดไหน พอมนัท่ึง มนัอ้ึง มนัอยากแสวงหาต่อไป ถา้มนัแสวงหา
ต่อไป เพราะอะไร เพราะมนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก เพราะเราไดส้มัผสัของเราเองใช่ไหม 
ไม่ตอ้งใหใ้ครมาบอกหรอก เราสมัผสัของเราเอง แลว้เราจะพฒันาของเราเจริญงอกงามข้ึนไป 
ถา้มนังอกงามข้ึนไป มนัเตม็ใจท านะ พอมนัเตม็ใจท า เห็นไหม 

ไอส่ิ้งท่ีเขาประพฤติปฏิบติักนัเขาเรียกบรรเทาทุกข ์ เวลาเจบ็ช ้าน ้ าใจไปวดัข้ึนมา รู้เท่า
ทนัๆ แลว้มนักส็บายไง “โอโ้ฮ! เม่ือก่อนทุกขย์ากมาก เด๋ียวน้ีสบายเลยนะ” แลว้สบายอะไรล่ะ  

คนมนัแบกของหนกัมา มนัวางมนักส็บาย แลว้มนัสบายแลว้มนักย็งัทุกขอ์ยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 
มนัสบายๆ อะไร สบายเพราะความคิดมนัเกิดดบั แลว้ความคิดมนัเกิดดบั ถา้มนัคิดดีมนักมี็
ความสุข ถา้มนัคิดร้ายมนักท็  าร้ายตวัเอง แลว้เวลามนัคิดร้ายมา เราวางไวเ้ป็นกว็างไว ้ แลว้
ความคิดมนัมาจากไหนล่ะ ถา้ความคิดมาจากไหน 
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ดูสิ วนัพระๆ ผูป้ระเสริฐ ประเสริฐอยา่งน้ี ประเสริฐเพราะความคิดมาจากไหน เขาท า
สมาธิข้ึนมาไปถึงฐีติจิต ไปถึงจิตเดิมแท ้ พอจิตเดิมแท ้ ความคิดมาจากไหน ความคิดมนัผดุมา
จากน่ี ถา้ความคิดมนัผดุมาจากน่ี ถา้จิตสงบแลว้มนัจบัได ้จิตเห็นอาการของจิต จิตเป็นผูเ้ห็น  

ไอน่ี้เราไม่เห็น ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มา เวลาใครท ามาเราก็
วา่ตามเขาไป เขียนแผนท่ี เขียนเคร่ืองด าเนินแลว้กว็ิเคราะห์วิจารณ์กนั แต่จิตไม่เห็นอาการของ
จิต คือตวัเองไม่รู้จกัตวัเอง ตวัเองไม่เห็นอาการของตวั ตวัเองไม่รู้จกัความดีความชัว่ของตวั 
ตวัเองไม่สามารถพฒันาตวัเองได ้แต่ไปดสูมบติัคนอ่ืนนะ 

เวลาชาวพทุธเรา เห็นไหม หลวงตาท่านพดูบ่อย เศรษฐีธรรมๆ ไปดูเงินคนอ่ืนไง ไปหา
ครูบาอาจารยก์ไ็ปดูคุณธรรมของท่าน คนนั้นมีคุณธรรมมาก คนน้ีมีคุณธรรมนอ้ย เท่ียวไปดูเงิน
ทองของเขา เท่ียวไปดู ออกบูทกไ็ปดูร้านคา้เขา แต่ของเรามนัไม่มี  

ถา้ของเราจะมี เห็นไหม วนัพระ วนัพระวนัโกนกไ็ปวดัไปวากนั เขา้ใกลชิ้ดศาสนา 
ธรรมะของครูบาอาจารยก์ส็าธุ! ถา้ไม่มีครูบาอาจารยท่์านเป็นหลกัเป็นชยัข้ึนมา เราจะกา้วเดิน
กนัอยา่งไร ถา้ธรรมะของครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัมา ท่านท าไดจ้ริง เพราะความจริง 
ความจริงตกน ้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม ้ถา้ตกน ้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม ้ความจริงมนัเป็นความจริง
อยูแ่ลว้ มนัเผชิญกบัวิกฤติต่างๆ มนัอยูก่บัโลกดว้ยความไม่เป็นทุกข ์ ครูบาอาจารยข์องเราท่าน
ท าของท่านมา ท่านถึงไดมี้คุณธรรมในหวัใจอนันั้น แลว้เวลาเราประพฤติปฏิบติั คนท่ีมี
คุณธรรมอยา่งนั้นท่านตอ้งผา่นวิกฤตินั้นมา ตอ้งทุกขย์ากมาก่อน เพราะอะไร 

เพราะเวลาการเวียนวา่ยตายเกิด คนมาเกิดคือคนท่ีมีอวิชชาทั้งนั้น คนไม่รู้ทั้งนั้นน่ะ แลว้
พระท่ีมาบวชกม็าจากคนทั้งนั้นน่ะ แลว้พระท่ีมาบวชกม็าจากคน กม็าจากอวิชชา มาจากความ
ไม่รู้นัน่น่ะ แลว้ท่านประพฤติปฏิบติัของท่านไป ท่านกต็อ้งสมบุกสมบนัของท่านไป พอการ
สมบุกสมบนัของท่าน นัน่ล่ะประสบการณ์ของท่าน ถา้ประสบการณ์ของท่านนะ 

เวลามนัเจริญข้ึนแลว้มนัเส่ือมลง เวลาไม่เจริญเลย เราลม้ลุกคลุกคลาน เราเป็นคนแหง้
แลง้ เราเป็นคนไม่มีอาหารการกิน เราทุกขย์ากตลอดมา เวลามีคนคนหน่ึงยืน่อาหารให ้ องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ยืน่อาหารให ้ ยืน่ธรรมะให ้ เราไดด่ื้มกินอาหารขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ กินหมดแลว้มนักห็มด หมดแลว้ท าอยา่งไรต่อ 
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คนเราเวลามนัทุกขม์นัยาก มนัหิวกระหายของมนั มนัไดอ้าหารอนันั้นมนักด็  ารงชีวิต
ของมนั น่ีมีอาหารกิน แลว้เวลาไม่มีอาหารกินมนัหิวขนาดไหน จิตใจท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมา 
เวลามนัเจริญข้ึนมามนักมี็ความสุข มนักมี็ความระงบัของมนั บอกวา่ “เม่ือก่อนทุกขย์ากมากเลย 
พอรู้ตวัทัว่พร้อมแลว้วางหมดเลย แลว้มนัสบายๆ”...อาหารอยูไ่หน กินอยา่งไร อาหารเขาเอาเขา้
ปาก ไม่ไดเ้อาเขา้จมูก อาหารยดัเขา้จมูก ยดัเขา้รูหูเลยนะ อาหารเขากินเขา้ทางรูหู มนัยดัเขา้ไป
เลยนะ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก อาหารเขากกิ็นทางปาก แลว้กินอยา่งไรล่ะ  

น่ีไง ถา้มนัเจริญแลว้มนัเส่ือม มนัเส่ือมอยา่งไร พยายามตั้งสติไว ้ มนัเป็นสจัจะนะ มนั
เป็นสจัจะวา่คนเราท างานมนัตอ้งมีอุปสรรค คนท างานมนัตอ้งมีเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ 
เวลามนัเจริญข้ึนไป เรากไ็ม่ฟไูปกบัมนั ไม่ฟ ู ไม่ดีใจ ไม่คึกคะนองไป เวลาเจริญกเ็ป็นวา่วเชือก
ขาดเลย เวลามนัเส่ือมแลว้นะ วา่วมนัไปอยูท่ี่ไหนกห็าวา่วไม่เจอ ไม่เห็นอะไรเลย มนัทุกขม์นั
ยากไปหมด 

ในการปฏิบติั เวลาคนท างาน คนท่ีเป็นเศรษฐีเวลาเขาท าธุรกิจของเขา เขายงัลม้ลุก
คลุกคลานมาเลย ใครท่ีท าทีเดียวประสบความส าเร็จ ท าแลว้เจริญรุ่งเรืองมนัมีนอ้ยมาก ส่วน
ใหญ่แลว้กล็ม้ลุกคลุกคลานมาทั้งนั้นแหละ เพราะอะไร เพราะเวไนยสตัว ์สตัวท่ี์ท าบุญมาอยา่งน้ี 

น่ีกเ็หมือนกนั เราจะประพฤติปฏิบติั ถา้มนัเจริญ อา้ว! เจริญกเ็ป็นการการันตี เป็นปัจจตั
ตงั เป็นสนัทิฏฐิโกวา่ศาสนามีจริง จิตของเราสงบเท่านั้นแหละ มนัท่ึง มนัมีคุณค่า รสของธรรม
ชนะซ่ึงรสทั้งปวง ค าน้ีฟังไว ้“รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง” 

รสของโลกเขาท่ีเขาสนุกคึกคร้ืนกนั ท่ีเขาแสวงหากนั นัน่ล่ะรสของโลก รสของธรรม
มนัไม่ชนะอยา่งนั้น ท าไมครูบาอาจารย ์หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านอยูใ่นป่า ท่านมีความสุขล่ะ 
ท่านอยูโ่คนไมอ้ยูใ่นป่ามีความสุขนะ ไอพ้วกเราเศรษฐีนะ ดูเศรษฐีสกลนครจะเขา้ไปหาหลวงปู่
มัน่ตอ้งจา้งเกวียนบรรทุกลอ้เขา้ไป เศรษฐีตอ้งเขา้ไปหาคนทุคตะเขญ็ใจในป่า ทุคตะเขญ็ใจใน
ปัจจยั ๔ ทุคตะเขญ็ใจในทางสายตาของโลก แต่ท่านมีความสุขของท่าน มีความสุขของท่าน ถา้
มีความสุขจริงมนัเป็นอยา่งนั้น มนัเป็นอยา่งนั้น ส่ิงท่ีเราแสวงหาท่ีเราจะเป็นพระ เป็นพระกนั
อยา่งน้ี  

ฉะนั้น เราท าอะไรถา้มนัลม้ลุกคลุกคลาน เรากพ็ยายามสร้างสติ เราพยายามสร้างสตินะ 
แลว้พยายามเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา มนัตอ้งมาจนไดล่้ะ เวลาหลวงตาท่านจิตเส่ือม ท่านไป
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หาหลวงปู่ มัน่ หลวงตาท่านเล่าใหฟั้งเอง ท่านบอกวา่เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านสอนนะ คนท่ีภาวนา
ไม่เป็นมนักย็งังงใช่ไหม แต่พอท่านภาวนาผา่นไปแลว้ท่านมาทบทวนถึงท่ีหลวงปู่ มัน่สอนท่าน 
ท่านคิดถึงตอนท่านปฏิบติัใหม่ๆ ท่านบอกเลย สอนเหมือนเดก็ๆ สอนอนุบาล 

จิตใจของเรากเ็หมือนกบัเดก็นอ้ยไร้เดียงสา มนักเ็อาแต่ใจของมนัเอง เวลามนัเท่ียวเล่น
ของมนัไป มนัเส่ือมหมดเลย มนัไปไม่กลบัเลย มนัไปเท่ียวเล่นของมนั มนัท้ิงหวัใจไปเลย มนั
เส่ือมหมด มนัมีแต่ความร้อน 

หลวงปู่ มัน่กบ็อกวา่ เดก็มนัตอ้งกินอาหาร ส่ิงมีชีวิตมนัตอ้งมีอาหารประจ าชีวิตของมนั 
ฉะนั้น เวลามนัด้ือ มนัไปเท่ียวเล่นของมนักป็ล่อยมนัไป ยิง่ตามมนัไปมนักย็ิง่ตกระก าล  าบากไป
ดว้ยกนัทั้งหมด กใ็หพ้ทุโธๆ ไวไ้ง รักษาอาหารไว ้เดก็มนัไปถึงท่ีสุดแลว้มนัไม่มีอะไรจะกิน มนั
กลบัมาเอง 

ท่านกพ็ทุโธของท่านดว้ยความจริงของท่าน น่ีเวลามนัเส่ือมมนัเส่ือมหมดนะ ท่านบอก
วา่พทุโธๆ ๓ วนัแรกอกแทบระเบิด เพราะอะไร เพราะเดก็ไร้เดียงสามนัเท่ียวเล่นไปจนเคยตวั
แลว้ พทุโธๆ ถึงท่ีสุดแลว้มนักลบัมาจริงๆ มนัไม่มีอะไรจะกินมนัตอ้งกลบัมา พทุโธๆๆ พทุโธอ
ยูน่ี่แหละ แต่พวกเรามนัไม่จริง จะเป็นพระผูป้ระเสริฐ แต่มนัไม่ประเสริฐ มนัไม่มีสจัจะ ไม่มี
ความจริง ไม่มีสจัจะความจริง ลม้ลุกคลุกคลานไปแลว้กป็ล่อยไปเลย ไหลไปเลย แลว้ชีวิตน้ีคือ
อะไร เวลาทุกขย์ากมาทั้งชีวิต ทุกขย์ากมาได ้อนาคตเรามองไม่เห็น อนาคตมนัจะทุกขย์ากไปอีก  

น่ีวา่ทุกขย์ากแลว้นะ ปฏิบติัมาแลว้มนัเส่ือมหมดเลย แลว้มนัทุกขม์นัยากนะ เด๋ียวไฟมนั
เผามนัจะทุกขก์วา่น้ี ถา้มนัไม่มีธรรมะ ไม่มีสจัธรรม รสของธรรมข้ึนมาดบัไฟมนับา้ง มนัจะได้
ร่มเยน็ของมนั 

เราตอ้งมีสจัจะ พทุโธของเราไปเร่ือย พอเวลามนักลบัมา เวลามนัหิวกระหายมนัไปไม่
รอดหรอก มนัไปไม่รอด โดยสจัจะ ครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัของท่านมาท่านรู้ มนัไปไหนล่ะ 
เพราะมนักอ็ยูก่ลางหวัอกเราน่ีแหละ จิตถา้ไม่อยูก่ลางหวัอกกค็นตายน่ะสิ คนเป็นๆ อยูม่นักมี็
ความรู้สึกน่ะสิ แต่ความรู้สึกน้ีอวิชชามนัผลกัไสไง มนักพ็ุง่ไปขา้งนอกหมดแหละ ท้ิงไปเลย 
เห็นไหม 
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สมบติัส่ิงใดมนัจะมีค่าเท่ากบัชีวิตคน ชีวิต เพราะมีชีวิตถึงมีทรัพยมี์สมบติั มีสถานะ มี
ต าแหน่ง มีหนา้ท่ีมีการงาน เงินทั้งหมด สมบติัทั้งหมดเป็นของใคร ถา้มีชีวิตอยูน่ี่ของเรา เอง็ตาย
เด๋ียวน้ี ของใครน่ะ 

ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดคือหวัใจน้ี คือความรู้สึกเราน่ีมีค่าท่ีสุด แลว้มีค่าท่ีสุดแลว้มนัทุกขย์ากมา
ขนาดไหน แลว้ขา้งหนา้จะไปอยา่งไรล่ะ 

ปัจจยัเคร่ืองอาศยันะ เวลาพดูอยา่งน้ีป๊ับกบ็อกวา่ “โอ๋ย! ไม่ตอ้งท าอะไร จะปฏิบติั” ก็
ขอใหป้ฏิบติัจริงๆ ปฏิบติัได ้

หนา้ท่ีการงานมนัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั มนัอยูท่ี่อ  านาจวาสนาบารมีของคน ใครประสบ
ความส าเร็จมากนอ้ยขนาดไหน เขาไดส้ร้างบุญสร้างกรรมของเขามา นัน่กห็นา้ท่ีอนัหน่ึง แลว้
ปัจจุบนัน้ีมนัอยูท่ี่วา่บารมี ปัจจุบนัน้ีอยูท่ี่ความขยนัหมัน่เพียร ความเพียร คนเราขยนัหมัน่เพียร 
ดูสิ คนท าธุรกิจการคา้ เขาขยนัหมัน่เพียรของเขา คนซ่ือของเขา เขาท าส่ิงใดแลว้เขาขาดตก
บกพร่องจะมีคนอยากช่วยเหลือนะ เพราะอะไร เพราะมนัรู้มนัเห็นกนัน่ะ น่ีคือปัจจุบนั แต่ไอท่ี้
มนัผา่นมา ส่ิงท่ีกรรมเก่า แลว้กรรมใหม่คือปัจจุบนัน้ีเราตอ้งขยนัหมัน่เพียรของเรา  

ในการปฏิบติักเ็หมือนกนั เรามีความมุมานะของเรา เราท าของเรา เวลามนักลบัมา 
พทุโธๆ เวลามนักลบัมา มนัฟ้ืนมาได ้ ถา้มนัฟ้ืนมา สจัจะ จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสจั ทุกข ์
สมุทยั นิโรธ มรรค มรรคญาณ มนัมีมรรค มีเหตุมีผลของมนั มนัไม่มาจากไหนหรอก มนัไม่มา
จากการร ่ าลือ ไม่มาจากการสรรเสริญ ไม่มาจากคนรับประกนั เวลาพระปฏิบติัสมยัพทุธกาลนะ 
จะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ใหพ้ยากรณ์ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ก็
พยากรณ์ส่ิงท่ีเราท ามานัน่น่ะ เอง็ท ามาผดิกผ็ดิ เอง็ท ามาถกูก็ถูก องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้กไ็ม่ไดบ้อกวา่จะใหเ้ป็นอยา่งนั้น มนัอยูท่ี่เหตุท่ีผลท่ีเราท ามา 

ถา้เหตุและผลท่ีเราท ามา ถา้จิตมนัสงบเขา้มา จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นอาการของจิต 
อาการของมนั ความคิด กาย เวทนา จิต ธรรม เห็นไหม จิต ธรรมารมณ์ ความคิด เห็นกาย เห็น
ต่างๆ น่ีจิตเห็นอาการของจิต แลว้ถา้จิตเห็นอาการของจิตมนัตอ้งพดูถกู จิตเห็นอาการของจิต จิต
เห็นอาการ เห็นสติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ จริงๆ มนัอยูต่รงน้ี ไอท่ี้โมก้นั ไอท่ี้คุยกนั ไอท่ี้เรียน
กนั “สติปัฏฐาน ๔ จริง สติปัฏฐาน ๔ ปลอม เราปฏิบติัแนวทางสติปัฏฐาน ๔ ไอพ้ทุโธๆ นัน่
สมถะ ไอพ้วกนั้นมนัไม่มีปัญญา” 
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ไม่มีปัญญา ครูบาอาจารยเ์ราเป็นพระธาตุหมดเลย ไอส้ติปัฏฐาน ๔ จริงมนัยงัเถียงกนัไม่
จบนะ มนัยงัตั้งป้อมเถียงกนัแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย ยงัล่อกนัไม่จบอยูน่ัน่น่ะ ครูบาอาจารยอ์ยูใ่นป่า 
ยิม้ 

สติปัฏฐาน ๔ คือจิตมนัสงบแลว้ แลว้จิตมนัเห็นอาการของมนั สติปัฏฐาน ๔ แลว้สติปัฏ
ฐาน ๔ จริง เวลาใชปั้ญญาไป วิปัสสนาญาณ ปัญญาการรู้แจง้ รู้แจง้ในการถอดถอนไง รู้แจง้ใน
ความเป็นจริงไง แลว้ความรู้แจง้อยา่งน้ีเวลาปฏิบติัไปมนัมีตทงัคปหานคือชัว่คราวๆๆ พวกน้ียงั
ใชไ้ม่ได ้ ชัว่คราวมนักเ็หมือนเจริญแลว้เส่ือม ถา้ชัว่คราวเด๋ียวเส่ือม พอชัว่คราวมนัปล่อยคือ
ปล่อย กป็ล่อยเท่านั้นแหละ ตทงัคปหาน การปล่อยชัว่คราวๆ  

ปล่อยชัว่คราว ปล่อยแลว้ปล่อยเล่า ถา้มีครูบาอาจารยท่ี์จริงนะ มีครูบาอาจารยท่ี์จริงท่าน
จะคอยส่งเสริม ท่านจะคอยระวงัให ้กนัไวใ้หเ้ลย อยา่ใหใ้ครไปท าลายความเพียรนั้น อยา่ใหใ้คร
เขา้ไปคุยโม ้ พอคุยโมป๊ั้บเด๋ียวเส่ือมหมด พอคุยไปแลว้มนัส่งออก พอคุยไปแลว้เป็นภาระหมด
แหละ เวลาเราพดูอะไรออกไป เราเป็นคนพดู แลว้เรากไ็ปวิตกกงัวลเอง พอวิตกกงัวลมนักเ็ป็น
นิวรณธรรม ถา้นิวรณธรรมมนักท็  าใหเ้ส่ือมหมดเลย นิวรณ์ ลงัเลสงสยั เป็นความทุกข ์ พดูไป
แลว้เขาเช่ือหรือไม่เช่ือ พดูไปแลว้มนัจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง เพราะอะไร เพราะข้ีโม ้ 

เวลาปฏิบติั ครูบาอาจารยท่์านไม่ใหโ้ม ้ ท่านใหป้ฏิบติัของท่าน เพราะมนัจะมีตรงน้ี 
ตรงท่ีมนัชัว่คราวๆ การท างาน ทุกคนฝึกงานมนัตอ้งมีการท างาน งานนั้นท าคร้ังแรกมนัจะไม่
สมบูรณ์ กท็  าซ ้ า การท าซ ้ า พอพิจารณาซ ้าพิจารณาซาก มนัท าใหส้มบูรณ์ข้ึน พอสมบูรณ์ข้ึน 
เวลาท าวิทยานิพนธ์ส่งตอ้งมีคณะกรรมการเขาตรวจสอบ แต่เวลาเราปฏิบติั จิตน้ีกลัน่มาจาก
อริยสจั ธรรมะสมบรูณ์ ธรรมะจดัสรร ธรรมะจดัสรรคือเราพิจารณาจนสมบูรณ์ พิจารณาจน
มชัฌิมา จนบริบูรณ์ของมนั  

ถา้บริบูรณ์ของมนันะ เวลามนัขาด เห็นไหม อกปุปธรรม สมุจเฉทปหาน ตายแลว้ฟ้ืน
ไม่ได ้ พอตายแลว้ ยถาภูต  กิเลสมนัตาย ตายเสร็จแลว้นะ ญาณทสัสนะยงัไปพลิกศพกิเลสเลย 
มนัตอ้งเห็นกิเลสตาย พลิกศพกิเลสมนัถึงชดัเจนวา่ อ๋อ! ตายจริงๆ ตายแลว้ ตายแลว้ มนัไม่มาอีก
แลว้ น่ีของจริงเป็นแบบน้ี ของจริงตอ้งเป็นแบบน้ี มีครูบาอาจารย ์ ท่ีเราประพฤติปฏิบติักนัเพื่อ
เหตุน้ี เหตุน้ีเพราะอะไร เพราะวา่วนัน้ีวนัพระ 
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วนัพระนะ เราปฏิบติัใหม่ๆ วนัพระวนัโกนน่ีเนสชัชิก โดยปกติกภ็าวนาอยูแ่ลว้ ถา้วนั
พระน่ีทั้งวนัเลย ซดักนัทั้งวนัเลย เอาจริงเอาจงัมาก  

เราวา่เรากมี็วาสนาอนัหน่ึงท่ีวา่เราไปเจอหมู่คณะท่ีดี เวลาไปเท่ียวป่าเท่ียวเขาออกไปมี
แต่ภาวนากบัภาวนา คุยกนัแต่เร่ืองภาวนา แลว้ภาวนากนัอยา่งเดียว สงัคมเขาจะภาวนากนั เขาจะ
เท่ียวเขา้ป่าไป เขาจะไปช็อปป้ิง เขาจะไปทศันาจรของเขา เขาจะไปถดูงกนั เร่ืองของเขา เราท า
ของเราจริงจงั เราไม่ไดถ้ดูง เราธุดงค ์เราพยายามประพฤติปฏิบติัของเรา 

เราเจอหมู่คณะท่ีดี ปฏิบติัดว้ยกนั พยายามส่งเสริมกนั พอค าวา่ “ส่งเสริมกนั” มนัท าให้
ต่างคนต่างปฏิบติัดว้ยความสบายใจ ไปอยูใ่นป่าในเขากท็ั้งวนัทั้งคืน ล่อกนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แลว้
พอฉนัน ้าร้อนกม็าคุยกนั ใครมีอยา่งไร 

เราวา่เรากมี็วาสนาอนัหน่ึงวา่เจอหมู่คณะท่ีดี เจอครูบาอาจารยท่ี์ดี เพราะเรากไ็ดส้ร้างบุญ
กศุลของเรามาพอสมควรมนัถึงมาเจอไง สร้างบุญกศุลมาเจอหมู่คณะท่ีดี เจอครูบาอาจารยท่ี์ดี 
แต่กต็อ้งเอาจริงดว้ยนะ เราตอ้งจริงของเรา พยายามของเรา เราถึงไดข้องเรา 

ถา้เป็นของครูบาอาจารยก์เ็ป็นของครูบาอาจารยไ์ม่ใช่ของเรา แต่เราไดอ้ยูก่บัท่าน เป็น
แบบอยา่ง สงัคม สงัคมท่ีดี ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีท าใหเ้รามุมานะ แลว้นิสยัเรากมุ็มานะอยูแ่ลว้ดว้ย 
แลว้ไปเจอสงัคมอยา่งนั้น ท ามาจนประสบความส าเร็จ เห็นไหม ประสบความส าเร็จคือวา่มนั
สบายใจ เด๋ียววา่ประสบความส าเร็จน่ีโมอี้กแลว้  

โมไ้ม่ได ้ ส่ิงน้ีมนัเป็นความจริง เวลาเทศนาวา่การจะพดูถึงเป็นธรรมๆ ไง เป็นธรรมเพื่อ
เราไง วนัน้ีวนัพระผูป้ระเสริฐ ใหห้วัใจเราประเสริฐ มนัจะเป็นสมบติัของเรา เอวงั 


