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เราเกิดมาเป็นชาวพทุธ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา แต่พระพทุธศาสนาสอน วนัน้ีวนัพระ 
วนัพระเราระลึกถึง ระลึกถึงพทุธะ ระลึกถึงหวัใจของเราไง ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต เรา
ระลึกถึงชีวิตของเราไง ถา้ชีวิตของเรานะ เราประพฤติปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกขไ์ง ผูใ้ดเห็นธรรม 
ผูน้ั้นเห็นตถาคต 

เวลาเขาต่ืนเตน้กนั เขาไปสงัเวชนียสถานทั้ง ๔ เขาไปอินเดียกนั ไประลึกถึงองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้พอไปแลว้นะ น ้าตาร่วงน ้าตาไหล ซาบซ้ึงๆ แต่พวกเรานะ นกัปฏิบติั 
ใครนัง่สมาธิจิตเขา้ถึงความสงบของใจ มนัไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีมีชีวิต น่ีส่ิง
ท่ีจิตเราสงบ เห็นไหม 

ท่ีเขาไปอินเดียๆ กนั เขากไ็ปนัง่สมาธิ เขากไ็ปท าบุญกศุลกนั ไปท าบุญกศุล แต่ท าบุญ
กศุล เราตอ้งเดินทางไกล แต่ถา้เรานัง่อยูใ่นหอ้งพระหรือนัง่อยูท่ี่โคนตน้ไม ้ เรานัง่อยูท่ี่ไหนเรา
เฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ น่ีสจัจะ สจัจะความจริงไง ถา้สัจจะความจริงแลว้เขาเห็น
ความจริง เราตอ้งด้ินรนไปท่ีไหนล่ะ 

เราด้ินรนอยา่งนั้นด้ินรนเพราะวา่คนจิตใจอ่อนแอ คนไม่มีความศรัทธา คนไม่มีความ
เช่ือมัน่ตวัเอง ถา้เราระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ใหไ้ปท่ีสงัเวชนียสถานทั้ง ๔ ท่ี
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเกิด ท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ ท่ีองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ปฐมเทศนา ท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปรินิพพาน เราไปหาวตัถุนั้นไง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประพฤติปฏิบติัมานะ ไปศึกษามากบัเจา้ลทัธิต่างๆ 
โลกธรรม ๘ โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ สรรเสริญนินทา มนัมีการสรรเสริญมนั
มีการนินทา เราชอบ เราชอบใหค้นสรรเสริญ ชอบใหค้นยกยอ่ง ชอบใหค้นเชิดหนา้ชูตา ไป
ท าบุญกศุลนะ ตอ้งใหมี้คนนบัหนา้ถือตา ไปท าบุญกศุลตอ้งให้คนยอมรับ ไปท าบุญกศุลตอ้งให้
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คนคอยตอ้นรับ...ไอน้ัน่มนัเป็นการตลาด เราบอกเราอยากจะเจอสจัจะ เราอยากเจอความจริง เรา
ประพฤติปฏิบติัเราอยากจะพน้จากทุกข ์แต่เรามีวฒิุภาวะแค่ไหน 

เมืองลาวเขามี 4G แลว้ เมืองไทยยงัไม่มีเลย เคร่ืองรับ เคร่ืองรับของเรามนัไม่รู้ เคร่ืองรับ
ของเรามนัอ่อนดอ้ย เขาใช ้3G 4G 5G 8G ไปแลว้ ไอเ้รายงั 2G ยงัใชอ้ยู ่เมืองไทยยงัใชอ้ยู ่

เคร่ืองรับเราไม่มี เคร่ืองรับเราไม่รู้ เราไม่รู้หรอกวา่ใครจริงหรือใครไม่จริง เราไม่รู้หรอ
กวา่คล่ืนท่ีส่งมาเรารับไดห้รือรับไม่ได ้เพราะเรารับไม่ไดเ้รากตี็ความกนัไปไง น่ีไง โลกธรรม ๘ 
มีลาภเส่ือมลาภไง มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ เรามีวฒิุภาวะอะไรไปรับส่ิงนั้น ถา้ไปท่ีไหนเขา
เชิดชู เขาสรรเสริญ เขาเยนิยอน่ีชอบ 

หลวงตาท่านพดูบ่อย ไอพ้วกน้ีชอบกินลกูยอ ถา้ลกูยอนะ ใครเอาลกูยอมายดัหน่อย 
โอโ้ฮ! มนัลอยเลยนะ “ทีน่ีด๊ีดี” เพราะอะไร เพราะไดกิ้นลกูยอ ถา้ไปท่ีไหนนะ เขาคอยเอาเขม็
ท่ิม มนัลอยมาเอาเขม็ท่ิมใหม้นัแฟบ  

มนัแฟบสิ เพราะอะไร เพราะความเห่อเหิม ความเห่อเหิมมนัจะเป็นธรรมไดอ้ยา่งไร 
ความเห่อเหิม ความทะเยอทะยานมนัเป็นธรรมไดอ้ยา่งไร แลว้ความเห่อเหิมทะเยอทะยานมนัไม่
เป็นธรรม แลว้เรามีเป้าหมาย เรามีเป้าหมายจะพน้จากทุกข ์ มนัเห่อเหิมหรือเปล่า มนัจะพน้จาก
ทุกข์ๆ  มนัไม่ใช่เห่อเหิม พน้จากทุกขม์นัพน้ท่ีไหนล่ะ ไอท่ี้เห่อเหิมมนัเห่อเหิม 

เดด็ดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาว เดด็ดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาวเพราะมนัสะเทือน สภาวะ
แวดลอ้มมนัเก่ียวเน่ืองกนัไปทั้งนั้นแหละ น่ีกเ็หมือนกนั เราเห่อเหิม เราส่งออก การส่งออกเป็น
เร่ืองโลกทั้งนั้นแหละ ถา้เป็นเร่ืองความจริงมนัยอ้นกลบัมาท่ีใจ ถา้ยอ้นกลบัมาท่ีใจ เราระลึกถึง 
เรามาท าบุญๆ ใครเป็นคนมา จิตใจถา้ไม่มีเจตนา ไม่มีความมุ่งหมายมนัมาไดอ้ยา่งไร ถา้มนัมา 
เจตนา เจตนามนัเกิดมาจากไหน? เจตนามนัเกิดจากจิต ถา้มนัเกิดมาจากจิต เรายอ้นกลบัมาท่ีจิต 
ท่ีเรามาคน้ควา้กนัอยูน่ี่เรากค็น้ควา้ 

สมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน ลกูเรา เราสอนลกูเรา เราใหปั้ญญาลกูเรา ลกูเราจะ
ออกไปเผชิญสงัคมดว้ยความเขม้แขง็ เพราะมนัมีสติมีปัญญา ใครจะหลอกมนัไม่ได ้ มนัมาจาก
ไหนล่ะ? มนัมาจากจิตของเขา เราสร้างจิตของเราใหเ้ขม้แขง็ ลกูเรา เราสอนเขา เราใหปั้ญญาเขา 
เขาจะออกไปเผชิญกบัสงัคม ไปเผชิญกบัเพื่อนเขา เผชิญสงัคมดว้ยวฒิุภาวะ ดว้ยปัญญาของเขา 
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ไม่ใช่เป็นเหยือ่ของเขา ลกูของเราอ่อนแอ เราโอ๋! กนัไปนะ เราดูแลรักษา ออกไปนะ มนัตอ้งไป
ยนืแปะเพื่อนมนัไว ้มนักลวัลม้ แลว้เพื่อนมนัจูงไปไหนมนักไ็ปดว้ย น่ีไงลกูเราอ่อนแอไง ถา้ลกู
อ่อนแอ 

เรารู้อยู ่ เราเล้ียงของเรามาเรารู้วา่ลกูของเรามนัมีวฒิุภาวะแค่ไหน ถา้มนัอ่อนแอในบา้น 
ไปขา้งนอกมนักต็อ้งไปอิงเพื่อนมนัทั้งนั้นแหละ แลว้เพื่อนมนัชกัไปทางไหนมนักไ็ปทางนั้น
แหละ แต่ถา้เราสอนของเรา มีสติปัญญา เขามีความเขม้แขง็ เขาจะเผชิญสงัคม เขาอยูส่งัคมได้
สะดวกสบายของเขาเลย 

น่ีกเ็หมือนกนั หวัใจท่ีมนัอ่อนแอ ตอ้งกินลกูยอไว ้ ลกูยอยกตูดไว ้ คอยเสริมไว ้ “โอ๋ย! 
ภาวนาเก๊งเก่ง ภาวนาด๊ีดี” 

เราบอกวา่ภาวนาดีร้อยค าพนัค านะ มนักไ็ม่ใช่ความจริงของผูท่ี้ปฏิบติันั้น ถา้ผูท่ี้ปฏิบติั
นั้น ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมามนัเป็นความจริงข้ึนมาในหวัใจนั้น คนพดู พดูเท่าไรมนักเ็ป็นเร่ือง
ท่ีสอง เพราะเร่ืองจริงคือเร่ืองในหวัใจของเรา ถา้ใจของเรามนัเป็นจริงข้ึนมามนัเป็นจริงท่ีน่ี ถา้
เป็นจริงท่ีน่ี ถา้มีเจตนา มีความเช่ือของเรา ถา้มีเจตนาความเช่ือ เราท าบุญกศุล เราท าบุญกศุลท้ิง
เหว ท้ิงเหวท าแลว้กแ็ลว้ ท าแลว้ ท าดีเพื่อดี ไม่ไดท้  าดีเพื่อส่ิงใดทั้งส้ิน ท าดีเพื่อเรา ท าดีเพื่อเรา
เสียสละ เสียสละมา ไปวดัไปวา ขอ้วตัรปฏิบติั มนัข้ีเกียจ มนัข้ีคร้าน มนัไม่อยากไป มนัอะไร 

อนัน้ีพดู “พระกอ็ยากไดน่้ะสิ” 

ครูบาอาจารยท่ี์จะประพฤติปฏิบติันะ ท่านตอ้งการความสงดั ตอ้งการความวิเวก ความ
สงดัความวิเวกนัน่ล่ะเป็นสปัปายะ ส่ิงท่ีเป็นสปัปายะ เรา ถา้จิตเราสงบร่มเยน็ เราอยากจะอยูข่อง
เราดว้ยความสงบระงบัใช่ไหม เราอยากคลุกคลีไหม? เราไม่อยากคลุกคลีเลย ส่ิงใดคลุกคลี ส่ิง
นั้นมนัเป็นเร่ืองภาระไปทั้งนั้นเลย ถา้ครูบาอาจารยท่์านมีคุณธรรมนะ เห็นไหม วิหารธรรม ใจท่ี
มนัมีวิหารธรรม มีคุณธรรม มนัอยูข่องมนัดว้ยความสงบสุขของมนัอยูแ่ลว้ ส่ิงใดมานั้นเป็นของ
เกินทั้งนั้นแหละ เป็นของเกิน แต่ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นธรรม ท่านจะสอนโลก การสอนนะ 
สอนโดยไม่ตอ้งสอน การสอนคือด ารงชีวติใหเ้ขาเห็นนัน่ล่ะ ท าไมท่านอยูไ่ด ้ ท าไมท่านมีความ
สงบสงดัของท่านได ้เราพยายามแสวงหา 
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ดูสิ สร้างตึกสร้างร้านกนัใหญ่โตมโหฬาร เขาไปทุกขอ์ยูบ่นตึกนัน่น่ะ เราติดแอร์ใหม้นั
เยน็จนติดลบเลย มนักทุ็กขอ์ยูใ่นใจนัน่แหละ มนัเป็นไปไม่ไดไ้ง แต่ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา 
ถา้มนัสร้างคุณธรรมในหวัใจข้ึนมา ส่ิงนั้นเป็นความจริง แลว้เป็นความจริงเขาอยากคลุกคลีไหม 
แต่ความคลุกคลีน้ีมนัเป็นหนา้ท่ี มนัเป็นความจ าเป็น เป็นความจ าเป็นเพราะอะไร  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เทศนาวา่การ ภิกษุทั้งหลาย เธอพน้จากบ่วงท่ีเป็น
โลก ช่ือเสียง กิตติศพัทกิ์ตติคุณ ลาภสกัการะ ลกูยอท่ีเขายกใส่กน้ น่ีเธอพน้แลว้ พน้จากบ่วงท่ี
เป็นโลก จะยอไม่ข้ึนหรอก จะส่งเสริมไม่ข้ึนหรอก ยิง่มาส่งเสริม พระท่ีมีคุณธรรมเขารู้วา่น่ี
ประจบ สอพลอ มารยาสาไถย น่ีกิเลสทั้งนั้นแหละ แต่ถา้เขาพดูดว้ยความเป็นจริงของเขา เขาพดู
ดว้ยความจริงของเขา นัน่แสดงวา่เขาพดูโดยความซ่ือสตัย ์ โดยสจัจะของเขา ถา้เขามีปัญญาของ
เขา 

“เธอพน้จากบ่วงท่ีเป็นโลก และเธอพน้จากบ่วงท่ีเป็นทิพย”์ จะเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ 
เป็นพรหม จะไดทิ้พยส์มบติั น่ีถา้บ่วงท่ีเป็นทิพย ์ “เธอพน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและบ่วงท่ีเป็นทิพย ์
เธอจงไปอยา่ซอ้นทางกนั โลกเขาเร่าร้อนนกั โลกเขาเร่าร้อนนกั” การเร่าร้อนนกั เร่าร้อนท่ีไหน
ล่ะ น่ีไง ส่ิงท่ีวา่ถา้พน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและบ่วงท่ีเป็นทิพย ์เขาตอ้งการความคลุกคลีไหม 

แต่ถา้เขามีคุณธรรมในหวัใจ เขาเรียก “วิหารธรรม”  มีธรรมเป็นเคร่ืองอยู ่ถา้มีธรรมเป็น
เคร่ืองอยู ่ มนัสุขตลอดไป มนัสุข มนัสงบมนัระงบัของมนั ไม่ใช่โลกธรรม ๘ แต่พวกเรา
ตอ้งการลกูยอ เราศึกษาธรรม ศึกษาดว้ยโลกธรรม ๘ ท่ีไหนมีลาภเส่ือมลาภมียศเส่ือมยศ เส่ือม
กบัเจริญ ถา้มนัเจริญ เจริญทางโลกมนักมี็วตัถุขา้วของ มนักมี็ส่ิงท่ีเป็นโลกธรรม 

ถา้มนัเจริญทางธรรมล่ะ ถา้มนัเจริญทางธรรม ดูสิ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านอยูใ่นป่าในเขา 
ท่านเจริญของท่าน ยิง่ท่านบอก ท่านเล่าใหฟั้งวา่ท่านอยูเ่ชียงใหม่ ๔ ทุ่มมาแลว้ เทวดามาแลว้ ยิง่
อยูใ่นท่ีสงบสงดันะ มนัยิง่สงบสงดั มีคุณธรรมไง คนมีคุณธรรม มีสจัธรรมในหวัใจ วิหารธรรม 
เทวดา อินทร์ พรหมมาฟังเทศน์ เทวดา อินทร์ พรหมเขา้มาแสวงหา เทวดา อินทร์ พรหมเขา้มา
ส่ือสาร น่ีรับแขกส่ิงท่ีเป็นทิพย์ๆ  

พน้จากบ่วงท่ีเป็นทิพย ์ ความเป็นทิพยส์มบติันั้นไม่มีคุณค่า ความเป็นทิพยส์มบติันั้นมนั
เป็นอนิจจงั ความเป็นทิพยส์มบติันั้นมนัเป็นผลของวฏัฏะ แลว้ผูท่ี้อยูบ่่วงท่ีเป็นทิพย์ๆ  เขากต็อ้ง
หมดอายขุองเขา เขากอ็ยากจะพน้ทุกขเ์หมือนกนั เขามาฟังเทศน์ๆ เอาอะไรสอนเขา เอาอะไร
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สอนเขา ถา้ไม่พน้บ่วงท่ีเป็นทิพย ์ เอาอะไรไปสอนเร่ืองความเป็นทิพยส์มบติันั้น ถา้มนัพน้จาก
บ่วงท่ีเป็นโลก-บ่วงท่ีเป็นทิพยม์นัจะไปโลกธรรมไหม มนัจะกลวัลกูยอไหม ลกูยอใหโ้ยนมา 
โยนมากต็กอยูน่ัน่ล่ะ มนัไม่ตอ้งเขา้มาถึงเรา มนัเขา้มาถึงเราไม่ได ้ ถา้มนัเขา้ถึงไม่ได ้ เห็นไหม 
เพราะอะไร 

เพราะเขาใช ้4G แลว้ เรายงั 2G อยูไ่ง รับไม่ได ้ เรารับไม่ได ้ เรารู้ไม่ได ้ เรารู้ไม่ไดห้รอก 
แต่ชอบกินลกูยอ ถืออยูน่ะ 2G เขาบอก 4G ดีมากเลย กเ็ช่ือเขา มนัรับไม่ได ้มนัรับไม่ได ้คล่ืนมนั
เขา้กนัไม่ได ้

น่ีไง ถา้มนัเป็นจริง เราอยากไดคุ้ณธรรม เราอยากไดธ้รรม แต่วฒิุภาวะของเราแค่ไหนล่ะ 
วฒิุภาวะแค่ไหน เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรอะไรเป็นธรรมและไม่เป็นธรรมล่ะ เขาใช ้4G กนั เราใช ้2G 
แลว้เราจะไปรู้ไดอ้ยา่งไรล่ะ แต่อวดรู้ อวดรู้ อวดเก่ง อวดมีปัญญา อวดไป อวดไปมนักเ็ร่ือง
โกหกมดเทจ็ทั้งนั้นแหละ มารยาสาไถย มนัเป็นเร่ืองของมารยาสาไถย  

ถา้มารยาสาไถย มนัเป็นเร่ืองจริตนิสยั จริตนิสยัตอ้งแกไ้ข คนท่ีมีคุณธรรมนะ คนท่ีเขา
ปรารถนานะ เรากรู้็อยูแ่ลว้ใช่ไหมวา่เรามีอวิชชา เรามีความไม่รู้ พอมีความไม่รู้มนัมีเหตุมีผล 
เหตุผลนั้นมนัตอ้งลงใจสิ เหตุผลนั้นมนัตอ้งแกไ้ขสิ ไม่ใช่วา่พดูจนชินปาก ฟังจนชินหู แต่ใจมนั
ดา้น มนัดา้น มนัดา้นดว้ยทิฏฐิมานะของมนั 

เวลาบอกวา่มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผดิ เวลาสมัมาทิฏฐิข้ึนมา ถา้ครูบาอาจารย์
ท่ีมีวิหารธรรมท่านมีสมัมาทิฏฐิ สมัมาทิฏฐินั้นอยูใ่นหวัใจของท่าน เวลาจะเทศนาว่าการ เวลา
แสดงออก แสดงออกดว้ยสมัมาทิฏฐิ สมัมาทิฏฐินั้น สมัมาทิฏฐิมีจุดยนืไง มนัตอ้งมีความจริงไง 
ถา้มนัไม่มีสมัมาทิฏฐิ ไม่มีจุดยนื แลว้คุณธรรมมนัอยูท่ี่ไหน แลว้ความจริงมนัอยูท่ี่ไหน 

แต่ของเรา เรามีแต่มิจฉาทิฏฐิ วา่ความรู้ความเห็นของเรา แลว้เราพยายามจะนอ้มน ามาให้
เป็นความเห็นของเรา น่ีมนัโง่หรือมนัฉลาดล่ะ คนโง่กคื็อคนโง่วนัยงัค ่า มนัจะมีฐานะสูงส่ง
ขนาดไหน ถา้โง่มนักคื็อโง่ แต่ถา้คนท่ีมีปัญญา จะสูงส่งขนาดไหน จะทุกขจ์นเขญ็ใจขนาดไหน 
ฉลาดกฉ็ลาด ถา้คนท่ีฉลาด ฉลาดในทิพยส์มบติั ฉลาดข้ึนมามนัรู้จกัแยกแยะ อะไรจริง อะไร
ปลอม อะไรปลอมมนักต็อ้งท้ิงสิ ตอ้งวางสิ มนัตอ้งวาง ของปลอม เราตอ้งไปสู่ความจริงสิ 
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แต่น่ีไม่ใช่ ติดของปลอมมานานแลว้ ของปลอมกเ็ป็นความจริงอยู ่ ดูสิ เพชรนิลจินดามี
ค่าไหม? มีค่า เราไวท่ี้ไหนล่ะ? ไวท่ี้คอ ไวท่ี้ขอ้มือ ไวท่ี้น้ิว แลว้ถอดท าไมล่ะ ถอดท าไม...น่ีมนั
ของปลอมทั้งนั้นแหละ ของจริงคือความรู้สึกเราน่ีไง เพชรนิลจินดามนัเคร่ืองประดบั มนัของ
ปลอม มิจฉาทิฏฐิ มนัเป็นสมบติัของโลก แลว้เราจะเอาเพชรนิลจินดาไปใช่ไหม เวลาเราตายนะ 
ตอ้งใส่เพชรเตม็โลงเราเลยล่ะ เพราะเรามีช่ือเสียง เอาเพชรเตม็โลงแลว้เผาไปเลย อา้ว! ฉนัมี
ช่ือเสียงนะ ฉนัมีเงินนะ เวลาเผาตอ้งเอาเพชรใส่เตม็โลงไปเลย...ใส่ไหมล่ะ เอาออกท าไมล่ะ น่ี
ไง มนัของไม่จริง ถา้ของไม่จริงมิจฉาทิฏฐิ ถา้มิจฉาทิฏฐิแลว้มนัไม่จริงหรอก 

เพชรนิลจินดามนัมีค่าไหม? มี เพชรมีค่ามาก โลกเขาแสวงหากนั มีคุณค่ามาก แต่มนัเป็น
สมบติัเราจริงหรือเปล่าล่ะ มนัจริงหรือเปล่า มิจฉาทิฏฐิมนัจริงหรือเปล่า ถา้สมัมาทิฏฐิสิ ความดี 
ความชัว่ บุญกศุลน้ีของเรา จะปฏิเสธไม่ปฏิเสธ เรารู้ ความลบัไม่มีในโลก ใครท าส่ิงใดคนนั้นรู้ 
แลว้ไปกบัใจดวงนั้น น่ีของเรา ส่ิงท่ีเป็นจริงมนัจริงตรงน้ีไง ถา้เป็นจริงตรงน้ี ท่ีเรามดัมาวากนัก็
มาเตือนสติน่ีแหละ 

เวลาฟังเทศน์ๆ เวลาเบ่ือมากเลย “อยูบ่า้นมีแต่หลบัทั้งวนัเลย ไปวดัพระยงัจะเทศน์อีก น่า
เบ่ือ” ไอน้ัน่มนัเป็นทิฏฐิมานะ มนัเป็นทิฏฐิมานะ แต่เวลาครูบาอาจารยท่์านพดู ท่านพดูสจัธรรม 
ถา้สจัธรรมมนัเตือนหวัใจเรา ถา้ใครไดส่ิ้งน้ีมาเป็นสมบติั การฟังธรรมน้ีแสนยาก การฟังธรรม
เพราะอะไร เพราะจะฟังธรรมท่ีออกมาจากใจ ฟังธรรมท่ีออกมาจากสจัธรรมมนัแสนยาก เพราะ
มนัไม่มี เวลาไปมนักล็กูยอทั้งนั้นแหละ มาเถอะ ลกูยอกเูยอะแยะเลย กยูดัตูดทั้งนั้นแหละ ลอย
หมด “โอโ้ฮ! หลวงพอ่ด๊ีดี” ดีอะไรล่ะ ดีเพราะยดัลกูยอเขา้ไปไง แต่ถา้ลองเอาเขม็ท่ิมมนัสิ ท่ิม
ใหล้กูโป่งมนัแตก...ไม่ชอบ ท่ีไหนกไ็ม่ชอบ นัน่ล่ะความจริง ความจริงคือความจริง  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเป็นความจริง ส่ิงท่ีเป็นความจริง ยอดของเจดียม์นัเลก็นอ้ยนกั ฐานของเจดีย์
มนักวา้ง โลกน้ีคนโง่มากหรือคนฉลาดมาก ถา้คนโง่มาก ไม่ตอ้งไปสนใจ คนโง่แลว้เราพยายาม
จะไปดดัแปลงคนโง่ใหฉ้ลาด เพราะอะไร กรรมบงัตากมี็นะ บางทีคนกรรมบงัตา มนัรู้ๆ อยู ่
ถกูผดิ เดก็มนัรู้ถกูผดินะ แต่มนัประชดพอ่แม่มนั มนักแ็ถอยูอ่ยา่งนั้นแหละ มนัรู้อยู ่ ถกูหรือผดิ 
เดก็มนัรู้ แต่มนัไม่พอใจพอ่แม่มนั มนัแถ มนัแถของมนัอยูอ่ยา่งนั้นแหละ มนัไม่พอใจ แต่รู้วา่
ถกูผดิอยู ่
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น่ีกเ็หมือนกนั มนักรู้็ถกูรู้ผดิอยู ่แต่มนักถื็อทิฏฐิมานะมนันัน่แหละ แต่ถา้ลกูยอ ยอเขา้ไป
เลย ยอเขา้ไปมนัอาจจะปล่อยถกูผดิได ้เพราะไดล้กูยอแลว้ อนันั้นมนักเ็ป็นเทคนิค มนัเป็นอุบาย
ไง เวลาประพฤติปฏิบติั ครูบาอาจารยท่ี์ดีท่านมีอุบายนะ อุบายสัง่สอน จิตท่ีสูงกวา่พยายามดึงจิต
ท่ีต ่ากวา่ เรากว็า่มนัสูงกวา่ต ่ากวา่ตรงไหนล่ะ มนัไม่เห็นหรอกอะไรสูงกวา่ต ่ากวา่ รู้ต่อเม่ือเวลา
พดูมา คนโง่-คนฉลาดเขาจะรู้ตอนพดู ยิง่พดูมากมนักย็ิง่โง่มาก ยิง่พดูมากมนักย็ิง่เปิดใจมาก  

น่ีไง เวลาเทศน์ หลวงตาท่านบอก เปิดหวัอกเลย ใครมีคุณธรรมแค่ไหนพดูมาไดแ้ค่นั้น
แหละ จ ามานะ ไปจ าธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มา แลว้เวลาเทศน์นะ ท่าน
เทศน์ด๊ีดี กธ็รรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ กม็นัจ  ามาพดู แต่เวลามนัพดูๆ ไปแลว้
เด๋ียวมนัหลุดของมนัออกมา รู้ พดูไปพดูมานะ ทิฏฐิมานะมนัออกมาแลว้ เทศน์ธรรมะ
พระพทุธเจา้เลย พระพทุธเจา้บอกใหเ้สียสละ มกันอ้ยสนัโดษ เทศน์ธรรมะพระพทุธเจา้เสร็จ
แลว้ “อาตมายงัขาดไอน้ัน่ วดัน้ียงัขาดไอนู่้น” นัน่แหละ น่ีมนัพดูไง เวลาพดูธรรมะนะ จบลง
ดว้ยเงิน จบลงดว้ย มนัพดูธรรมะ 

แต่เวลาหลวงตาท่านออกมาโครงการช่วยชาติ เวลาคนใหไ้ม่มีวนัจบวนัส้ิน ท่านบอกวา่
ขา้วของเงินทองมนัหามาไดแ้สนยาก ท าพอประมาณ โครงการช่วยชาติท าพอประมาณ ท่ีท่าน
เทศนาวา่การน้ีเทศนาวา่การคนท่ีมนัไม่ท า คนท่ีมีแลว้ตระหน่ี ไม่ช่วยเหลือเจือจานสงัคม ท่าน
พดูเพื่อเหตุนั้น แต่คนท่ีมีธรรมแลว้ตอ้งรู้จกับนัยะบนัยงั ตอ้งรู้จกั ท่านพดูวา่ “ตอ้งรู้จกั เราท าให้
ลกูศิษยก์ระทบกระเทือน เราท าลกูศิษยข์องเราเศร้าหมอง เราท าๆ” ท่านวา่ “เราท า” แต่ส่ิงนั้นมนั
แลกมาดว้ยบุญกศุล ส่ิงนั้นเรามาเพื่อหวัใจของเรา ถา้ท า 

เวลาท่านไดม้านะ คนท่ีท ามากท่านบอกวา่ท าพอท่ีท า ท่ีพดูน้ีไม่ใช่พดูจะเอาอยา่งเดียว 
คนท่ีใจเป็นธรรมมนักจ็ะใหอ้ยูอ่ยา่งเดียว ทั้งๆ ท่ีไม่มีมนักแ็สวงหาเพื่อจะให ้ แต่คนท่ีมนัไม่ให ้
อยา่งไรมนักไ็ม่ให ้ ท่านพดูตรงน้ี ท่านพดูตรงคนท่ีมนัไม่ให ้ เพราะมนัไม่ให ้ แต่มนักย็งัอยูใ่น
สงัคมน้ี เพราะมนัไม่ให ้ ไฟฟ้าเรากใ็ชเ้ท่ากนั ใครมีบา้นมีเรือนกต่็อไฟเขา้บา้นทั้งนั้น ใครใช้
ประปากใ็ชเ้ท่ากนั ใครเดินถนนกต็อ้งเดินดว้ยกนั สาธารณูปโภคมาจากไหน? มนักม็าจาก
รัฐบาล มนักม็าจากเงินของชาติ แลว้เวลาชาติมนักระทบกระเทือน มึงกใ็ชด้ว้ยกนัทั้งนั้นแหละ 
แต่ฝ่ายหน่ึงเขาช่วยเหลือ แลว้เอง็ช่วยเหลือไหม ท่านพดูตรงน้ีไง จิตใจของคนมนัแตกต่างกนั
อยา่งน้ีไง 
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แต่คนท่ีมีคุณธรรมท่านรู้ ท่านบอกวา่ท่านพดูๆ น้ี พดูท่ีคนท่ีมนัไม่ให ้ แต่คนท่ีใหแ้ลว้
รู้จกับนัยะบนัยงั ท่านไม่บอกจะเอาๆๆ...ไม่ใช่ ท่านบอกเอาเท่าน้ีพอ ท่ีเหลือเกบ็ไวใ้ชส้อยของ
เราบา้ง ท่านพดูนะ น่ีเวลาท่านพดูออกมา แต่ส่วนใหญ่ท่านไม่พดู ไม่ใช่วา่พดูเพือ่จะเอาๆ...มนั
เอาอะไร เขาเอาคุณธรรม เอาน ้าใจต่างหาก เอาจิตใจท่ีดีๆ ไปอยูท่ี่ไหนมนักดี็ โลกเขาร้อนขนาด
ไหน เอาคนท่ีลงไปนะ คนท่ีดีไปพดูใหเ้ขาดีมนักดี็ไดข้ึ้นมา หวัใจท่ีดีๆ หวัใจท่ีเป็นน ้าใจ เอาตรง
น้ีๆ เอาตรงน้ี เห็นไหม ค่าของใจ แลว้ยิง่ปฏิบติัข้ึนไปเป็นสมาธิ เป็นปัญญาข้ึนมา มนัมีคุณค่า
ตรงนั้น 

ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดคือใจของคน ใจของคนมีค่าท่ีสุด ทุกขจ์นเขญ็ใจ ถา้มีน ้ าใจต่อกนั มองดว้ย
สายตามนัลึกซ้ึงนะ มนัอบอุ่นนะ แต่อยูด่ว้ยกนั อยูใ่กลเ้คียงกนั แต่ไวใ้จกนัไม่ไดเ้ลย ระแวงไป
หมดเลย เห็นไหม บอกทุกที ในบา้นเราถา้มนัอบอุ่น ใครๆ กอ็ยากกลบับา้น บา้นเรามนัเป็นท่ีน่า
ร่ืนรมย ์แต่ท าไมบางคนไม่อยากกลบับา้นล่ะ เพราะบา้นมนัไม่อบอุ่นไง บา้นไม่อบอุ่น 

หวัใจของเราๆ ถา้มนัมีแต่เร่ืองเครียดๆ มนัมีแต่ส่ิงท่ีบีบคั้น แลว้หวัใจอยูไ่หนล่ะ ถา้
หวัใจอยูไ่หนมนักถึ็งกบัท าลายชีวิตเลยไง ไม่มีทางออก ท าร้ายตวัเองๆ เพราะไม่มีทางออกไง 
มนัเขา้บา้นไม่ไดไ้ง แต่ถา้เรามาหดั เราฟังธรรมๆ เราพทุโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิของเรา แกไ้ข
บา้นของเราก่อน แกไ้ขหวัใจของเราก่อน ใหห้วัใจเราอบอุ่น เห็นไหม มีน ้าใจแลว้ พอมนัคิดได ้
ถา้เราดูสงัคม ถา้บอกวา่คนดีๆ เราตอ้งแบกรับภาระใช่ไหม คนท่ีแบบวา่มนัด้ือดา้น เรากย็นือยู่
ห่างๆ 

ในหลวงบอก ท าใหค้นดีทั้งหมดเป็นไปไม่ได ้แต่ตอ้งเอาคนดีปกครองคนชัว่ 

ท าใหทุ้กคนเป็นคนดีไปหมดเป็นไปไม่ได ้ เป็นไปไม่ได ้ กรรมของสตัว ์ เขาท ามาอยา่ง
นั้น เขาคิดอยา่งนั้น ยิง่ไปพดู ยิง่ไม่รู้จกั เขาวา่เราโง่นะ เขาจะวา่เราโง่เลย แต่เรากรั็กษาคุณธรรม
ในหวัใจของเรา แต่เอาคนดีปกครองคนชัว่ เอาคนดีปกครองคนชัว่ เรายนืดูอยูห่่างๆ ถา้มนั
เป็นไปไม่ไดก้คื็อเป็นไปไม่ได ้แต่เรากไ็ม่ลดตวัเราไปเป็นอยา่งนั้น 

จิตใจท่ีสูงกวา่จะชกัจิตใจท่ีต ่ากวา่...อะไรสูง อะไรต ่าล่ะ จิตใจตรงไหนสูง จิตใจตรงไหน
ต ่า แลว้ถา้เวลาปฏิบติัไป โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค ครูบา
อาจารยท่ี์ปฏิบติัท่านรู้ สูงกวา่สูงกวา่อยา่งไร สูงกวา่มีคุณธรรมมากนอ้ยแค่ไหน ไอต้  ่ากวา่ๆ มึง
พิจารณาข้ึนมาไดไ้หม มึงท าตวัใหมี้หลกัฐานข้ึนมาพิจารณาไดไ้หม เขาวดักนัตรงน้ี เขาวดักนั
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ตรงน้ีวา่มรรค ๔ ผล ๔ บุคคล ๔ คู่ ใจดวงเดียวมนัเป็นไดห้ลากหลายนกั เลวก็เลวร้ายนกั เวลา
มนัพฒันา มนัดีนกัๆ มนัเป็นใครล่ะ ใครมนัเป็น 

พฒันาท่ีน่ี แลว้ไม่เดือดร้อน ไม่ตอ้งวุน่วาย ไม่เดือดร้อนใคร เวลาภาวนานัง่สมาธิอยูค่น
เดียว สวา่งเลยนัง่ไป ภาวนา ๗ วนั ๗ คืน เดือดร้อนใคร เรานัง่สมาธิเราภาวนาไปเดือดร้อนใคร 
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่เดือดร้อนใคร ท่านท าของท่านมาจนพน้ทุกขไ์ปแลว้มนัเดือดร้อนใคร 
แต่ท่านท ามีคุณธรรมแลว้สิ สงัคมหวงัพึ่ง เราหวงัพึ่งท่านต่างหาก แลว้ท่านมีวิหารธรรม ท่านถึง
เป็นหลกัของสงัคม ท่านถึงใหเ้ราพึ่งได ้เอวงั 


