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อา้ว! โยมตั้งใจฟังธรรมะเนาะ เพราะโยมขวนขวายกนัมา ขวนขวายนะ เราตั้งใจนดักนั 
เรานดักนัเราถึงมีเจตนา ความเจตนาตวัน้ี น่ีเร่ืองของหวัใจ เราแสวงหานะ เราคน้ควา้ เม่ือวาน
พระมาเอาเสบียง เอาเสบียงไปเพื่อแจกชาวบา้นดบัไฟป่ากนั เพราะไฟป่ามนัจะลามเขา้วดั 

เวลาไฟ ส่ิงท่ีเป็นไฟเราใชเ้ป็นประโยชน์มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรามากเลย แต่ถา้มนั
เป็นโทษล่ะ มนัเป็นโทษนะ มนัเผา มนัท าลายนะ ดูสิ เวลาไฟไหมบ้า้น ธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ ถา้ใครเอาทรัพยส์มบติัของเราออกจากเรือนไดเ้ท่าไร นัน่คือทรัพย์
สมบติัของเรา ถา้เรือนของเรา เราไม่ไดเ้อาส่ิงใดออกจากเรือนเราเลย ปล่อยใหม้นัไหมไ้ปหมด
เลย เราจะเหลือแต่ตวันะ เราจะไม่มีอะไรส่ิงใดไปเลย 

น่ีกเ็หมือนกนั ส่ิงท่ีเราแสวงหาๆ ท่ีเราท ากนัอยูน้ี่ เราท ากนัขวนขวายอยูน่ี่ เราสร้างสมบติั
ของเราไง เราสร้างอ านาจวาสนาบารมีนะ อ านาจวาสนาบารมี ดูสิ เวลาพอ่แม่เล้ียงลกูข้ึนมา
ตอ้งการใหล้กูเป็นสมัมาทิฏฐิ พดูเขา้ใจได ้ มีความอบอุ่นในบา้น ถา้ในบา้นมีความอบอุ่น มี
ความสุขนะ มนัมีความสุข แลว้เวลาเราสัง่สอนไปๆ ท าไมเขาไม่ฟังล่ะ ท าไมเดก็มนัไม่ฟัง ท าไม
เดก็บางคนมนัดีกวา่พอ่แม่นะ เตือนพอ่แม่เลย “พอ่แม่ บุหร่ีอยา่สูบนะ เหลา้ไม่ดี” เดก็มนัเตือน 
เดก็มนัรู้ 

เดก็มนัรู้มนักรู้็ประสาเดก็นัน่ล่ะ เดก็มนัไร้เดียงสา ความไร้เดียงสาของมนั เวลาโตข้ึนมา 
ชีวิตของเขา เขาตอ้งน าพาชีวิตของเขาไป น่ีพดูถึงวา่เรามาท าบุญกศุลของเรา เรามาท าบุญกศุล
เพื่อเหตุน้ี เราเสียสละส่ิงท่ีเป็นวตัถุออกไป ส่ิงท่ีเป็นวตัถุออกไป ส่ิงน้ีมนัเป็นปัจจยั ปัจจยัเคร่ือง
อาศยัมา เราขวนขวายมานะ มนัเป็นทรัพยส์มบติัของเรา ใครบา้งไม่หวง ดูสิ เวลาของเรา เราเกบ็
หอมรอมริบมา ใครมาลกัใครมาขโมยไป เรารับไม่ไดเ้หรอก เรารับไม่ไดเ้พราะเป็นสิทธ์ิของเรา 
แต่น้ีท าไมเราเตม็ใจล่ะ เราเต็มใจเพราะเรามีศรัทธาความเช่ือ แต่ศรัทธาความเช่ือน้ีตอ้งมีปัญญา
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นะ ถา้เวลาศรัทธาความเช่ือๆ ศรัทธาความเช่ือ เช่ือไปโดยไม่มีเหตุมีผลไง ท าส่ิงใดกต็อ้งมี
ปัญญาทั้งนั้นแหละ ถือศีลกต็อ้งมีปัญญา 

คนถือศีลบอกวา่เราถือศีลดว้ยความตะแบง ถือศีลแลว้คิดวา่ถือศีลแลว้ตอ้งมีคนเห็นดี
เห็นงามไปหมด...ไม่มีทางหรอก ถือศีลกต็อ้งมีปัญญา ถือศีลกต็อ้งถือศีลไวภ้ายใน บางคนเขาไม่
กินเน้ือสตัว ์ เขาไม่ประกาศใหใ้ครรู้หรอก เวลาเขาไดส่ิ้งใดมาเขาคดัออก เขาเข่ียออก เขาเอาไว้
ขา้งๆ จานของเขา เขาบอก “ท าไมเธอไม่ทานเน้ือสตัวล่์ะ” 

“เด๋ียวเอาไวท้านทีหลงั เราทานมาแลว้ มากเกินไป” 

น่ีเขามีปัญญาของเขา ถา้ไปบอกเขาวา่ไม่ทานเน้ือสตัวน์ะ มนัมีโทษอยา่งไร มนัเป็น
ประเดน็ข้ึนมาเลย แต่คนท่ีฉลาดจะท าส่ิงใดตอ้งมีปัญญาทั้งนั้นแหละ 

น่ีกเ็หมือนกนั เวลาไฟมนัมาผดิฤดูกาล ไฟมนัมา มนัเผามนัท าลาย ความคิดของเรา 
ความคิดท่ีมนัเป็นไฟป่า ไฟมนัลุกลาม อารมณ์ท่ีมนัรุนแรง อารมณ์ท่ีมนัพดัโหมกระหน ่าเรามา 
ความทุกขค์วามยากท่ีมนัโหมรุนแรงมา เราจะป้องกนัมนัไดอ้ยา่งไร ความคิดท่ีดีงาม ไฟ ไฟใน
เตา ไฟเราท าอาหาร ไฟเพื่อความอบอุน่ ไฟต่างๆ ไฟเราควบคุมได ้ ถา้เราควบคุมไดม้นัตอ้ง
ฝึกหดัไง 

ฟังธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพื่อเตือนสติเราไง 
เวลาเตือนสติเรานะ เห็นไหม เราลืมตวัเอง เวลาเรามองขา้มตวัเอง เราไปมองท่ีปัจจยัเคร่ืองอาศยั 
มองท่ีความประสบความส าเร็จในชีวิต ความประสบความส าเร็จในชีวิต ประสบความส าเร็จใน
ชีวิตจะมากนอ้ยขนาดไหน ถา้ใจเป็นธรรม ใจมีความสุขนะ ใจมีบุญกศุลนะ ท าส่ิงใดมนัเป็น
ประโยชน์ทั้งหมดแหละ แต่ถา้ใจมนัเป็นโทษ ใจมนัเป็นโทษ มนัท าส่ิงใดข้ึนมากแ็ลว้แต่ มนั
ประสบความส าเร็จในชีวิตแลว้แหละ แต่มนัยงัไม่พอใจๆ ต่อเน่ืองกนัไปตลอดแหละ มนัไม่
พอใจ มนัจะไดม้ากไปกวา่นั้น น้ีคือตณัหาความทะยานอยาก 

แลว้การท างานของเราเป็นกิเลสไหม ความวา่เป็นตณัหาความทะยานอยากเป็นกิเลส
ไหม? ไม่ เวลาท าหนา้ท่ีการงานของเรา ปัจจยัเคร่ืองอาศยั คนเราเกิดมาเป็นญาติกนัโดยธรรม 
ญาติกนัโดยธรรมเพราะมีปากมีทอ้งเหมือนกนั คนมีปากมีทอ้ง คนตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยัทั้งนั้น
แหละ หนา้ท่ีการงาน หนา้ท่ีการงานเพื่อหาอยูห่ากินไง เพื่อหาอยูห่ากินด ารงชีวิตน้ีไง การเกิดน่ี
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ผลของวฏัฏะ เวลาเกิดมากวฬิงการาหาร อาหารเป็นค าขา้วของมนุษย ์ อาหารเป็นผสัสาหารของ
พรหม อาหารเป็นวิญญาณาหารของเทวดา มโนสญัเจตนาหาร อาหารดว้ยน ้าใจ มโนสญัเจตนา
หาร ถา้มีมโนน่ีสร้างภาพข้ึนมา  

เวลาพระอรหนัต ์ เวลา มโนวิญฺญาเณปิ นิพฺพินฺทติ มโนสมฺผสฺเสปิ นิพฺพินฺทติ มโน น่า
เบ่ือหน่าย มโนเป็นของน่าเบ่ือหน่าย ความสมัผสั มโนสมฺผสฺเสปิ นิพฺพินฺทติ มโนสมัผสั ความ
เบ่ือหน่ายวา่เกิดตวัตน เกิดมโน เกิดตวัเรา มนักเ็กิดความสมัผสั เกิดความสมัผสัแลว้มนัน่าเบ่ือ
หน่าย ท้ิงหมดแลว้ เวลาท้ิงหมดแลว้ น่ีหลุดออกไปจากวฏัฏะ พน้ออกไปจากวฏัฏะ ไม่มีใคร
ส่ือสารกบัวฏัฏะน้ี สอุปาทิเสสนิพพาน ถา้ยงัมีเศษส่วนอยู ่ ยงัมีชีวิตอยู ่มโนสญัเจตนาหาร มโน
มนัท้ิงไปแลว้มนัไม่มี แต่ถา้มนัไม่ท้ิง ไม่ท้ิงกต็วัตนไง ไม่ท้ิงกคื็อเราไง น่ีพดูถึงอาหารของใจๆ 

อาหารของค าขา้ว อาหารของร่างกายกเ็ป็นอยา่งหน่ึง อาหารของใจกอ็ยา่งหน่ึง ใจมนั
ตอ้งมีธรรมโอสถ ถา้มีธรรมโอสถนะ เราจะอยูไ่ด ้ เราจะมีความร่มเยน็เป็นสุขของเรา เราพอ
ประทงัชีวิตของเรา เพราะเวลาชีวิตของเรา เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมมา 
อริยสจั ทุกขเ์ป็นอริยสจั ทุกขเ์ป็นสจัจะ ทุกขเ์ป็นความจริง ทุกขเ์ป็นความจริงนะ ทุกขคื์อความ
ทนอยูไ่ม่ได ้เรานัง่อยูใ่นอิริยาบถเดียว เราทนไม่ได ้เราคิดอยูอ่ยา่งเดียว เราทนอยูไ่ม่ได ้เราทนอยู่
ไม่ไดห้รอก มนัย  ้าคิดย  ้าท าข้ึนมา มนัจะมีความทุกขท์ั้งนั้นแหละ 

ทุกขเ์ป็นอริยสจั ทุกขเ์ป็นความจริง สมุทยัควรละ สมุทยั ความไม่เขา้ใจในทุกขน์ั้นไง 
ความไม่เขา้ใจในความเป็นไปในความเป็นจริงไง ถา้เราเขา้ใจความเป็นจริงแลว้ ดูผูใ้หญ่สิ ส่ิงใด
ท่ีเกิดข้ึนมา ผูใ้หญ่แกไ้ขได ้ ผูใ้หญ่ด ารงชีวิตได ้ เดก็มนัด ารงชีวิตไม่ไดห้รอก เดก็มนัไม่มีเหตุมี
ผลของมนั ถา้คนมีเหตุมีผลแลว้ มีเหตุมีผลมีปัญญาข้ึนมามนัด ารงชีวิตได ้ 

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เราเขา้ใจ เราเขา้ใจเร่ืองสมุทยั ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค มีความทุกข ์
ทุกขเ์ป็นอริยสจั ทุกขเ์ป็นความจริง ถา้เราไม่จบัตวัทุกขไ์ด ้ เราไม่จบัอารมณ์ความไม่พอใจของ
เราได ้เราไม่มีตน้เหตุ 

ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ มนัตอ้งมีเหตุมีปัจจยั มนัตอ้งมีท่ีมาท่ีไปของมนั ชีวิตน้ีมาจาก
ไหน ชีวิตน้ีมาจากไหน เรากว็า่ “ชีวิตน้ีกค็ลอดมาจากพอ่แม่น่ีไง ชีวิตมาจากน่ี” แลว้วิทยาศาสตร์
กบ็อกวา่ ชีวิตน้ีพยายามทดสอบกนั คน้ควา้กนัวา่จิตวิญญาณมนัมาอยา่งไร มนุษยเ์กิดมาเม่ือไหร่ 
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น่ีคน้ควา้กนัไป หาฟอสซิลต่างๆ วา่มนัมาจากไหน แต่เวลาความรู้สึกมนัฆ่าไม่ไดไ้ง ความรู้สึก
มนัตายไม่ได ้ความรู้สึกมนัมีของมนัตลอดไป 

เวลาเราเกิดเป็นมนุษยมี์ร่างกายและจิตใจ เกิดเป็นเทวดาเขามีร่างทิพยข์องเขา ความ
เป็นอยูเ่ป็นทิพยข์องเขาทั้งหมด เป็นทิพยคื์อมนัเป็นนามธรรม แลว้เวลาเป็นพรหมล่ะ ส่ิงน้ีมนัมี
ของมนัอยู ่แลว้มนัมีของมนัอยู ่แต่เรารู้เราเห็นไดอ้ยา่งไรล่ะ 

ฉะนั้น ถา้เราคน้ควา้ เรากลบัมาท่ีใจเรา เพราะใจมนัฆ่าตายไม่ได ้ ความรู้สึกมนัฆ่าตาย
ไม่ได ้ แต่มนัท าคุณงามความดีได ้ คุณงามความดี เห็นไหม เวลาโยมบอกวา่โยมท ามาหากินอาบ
เหง่ือต่างน ้ามีความทุกขค์วามยากมาก เวลาพระ พระมีหนา้ท่ีการงานอะไร พระบวชแลว้สุข
สบาย 

น่ีโยมยงัไม่ไดบ้วชไง ถา้โยมบวชข้ึนมาแลว้นะ เวลาพระสุขสบาย สุขสบายจากท่ีไหน 
เวลาคนท่ีทุกขจ์นเขญ็ใจเขากห็าปัจจยัเคร่ืองอาศยัเพื่อด ารงชีวิตของเขา เวลาคนถา้มีทรัพยส์มบติั
ข้ึนมาแลว้เขาวา่จะมีความสุขๆ ความสุขเขาแสวงหาของเขา น่ีมนัไม่จบไม่ส้ิน เวลาหนา้ท่ีของ
พระล่ะ หนา้ท่ีของพระเขา้ทางจงกรม นัง่สมาธิภาวนา หนา้ท่ีของพระ ถา้หนา้ท่ีของพระ อตัต
สมบติั สมบติัของใจ สมบติัของพระนะ มีศีลมีธรรม 

คนมีศีลมีธรรม คนท่ีมีศีลมีธรรม กล่ินของศีลหอมทวนลม เวลาเราบอกคนน้ีคนดีนะ คน
น้ีครอบครัวน้ีดีนะ ทุกคนเวลาตกทุกขไ์ดย้ากเขาจะมีน ้าใจต่อกนั น่ีกเ็หมือนกนั กล่ินของศีล
หอมทวนลม กล่ินของศีลหอมทวนลม อตัตสมบติั ไม่มีส่ิงใดเลย องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้มีบริขาร ๘ เท่านั้น ครูบาอาจารยข์องเรามีบริขาร ๘ เท่านั้น ทรัพยส่์วนตวัมีเท่านั้น ส่ิงท่ี
ทรัพยส่์วนตวัมีเท่านั้น ชีวิตน้ีฝากไวก้บัสงัคม ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้
ธรรมข้ึนมาแลว้จะด ารงชีวิตอยา่งไร เวลาด ารงชีวิตอยา่งไรนะ ยอ้นไปวา่องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้แต่ละพระองคท์ าอยา่งไร 

ออกบิณฑบาต ชีวิตฝากไวก้บัสงัคม สงัคมท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วางธรรม
และวินยัน้ีไวไ้ง ถา้วางธรรมวนิยั เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ ส่ิงน้ีเราฝากไว ้สมบติัส่วนตนกมี็บริขาร ๘ 
แลว้อตัตสมบติั สมบติัความจริงจากหวัใจล่ะ มนัอยูไ่ดอ้ยา่งไร 
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พวกเรา เราพยายามจะบอกวา่เราจะตอ้งมัน่คงในชีวิต ชีวิตของเราตอ้งมัน่คง เราตอ้ง
แสวงหามาเพื่อความมัน่คงของชีวิต อนันั้นมนัเป็นเร่ืองของสมบติัสาธารณะ สมบติัสาธารณะ 
สมบติั ดูสิ ชาติตระกลูของเราตอ้งมัน่คง ทุกอยา่งตอ้งมัน่คง มัน่คงของเรา มนัท าไป อนัน้ีเป็น
สมบติัของโลกียปัญญา ปัญญาทางโลกตอ้งคิดนะ ไม่ใช่วา่ไม่ท าอะไรเลยแลว้ท้ิงหมดเลย เพราะ
อะไร เพราะชีวิตของเรา เราตอ้งรับผดิชอบ เราอยูใ่นชนชาติใดกแ็ลว้แต่ รัฐบาลเขารับผดิชอบ 
สาธารณูปโภคเขารับผดิชอบเพื่อสงัคมร่มเยน็เป็นสุข 

แต่ชีวิตของเรา เราตอ้งรับผดิชอบ เรารับผดิชอบชีวิตของเรา ถา้เรารับผดิชอบชีวิตของ
เรา เราตอ้งมีหนา้ท่ีการงานไหม เราตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยัไหม? มนักต็อ้งมีของเรา แต่ตอ้งมี
คุณธรรม สจัธรรม ธรรมน้ีมนัมาชโลมหวัใจของเราดว้ยไง เราท าส่ิงใดเราไม่ตอ้งมีความทุกข์
ยากจนเกินไปไง แลว้ดูสิ คนเห็นภยัในวฏัสงสารมาบวชเป็นพระ พอบวชเป็นพระข้ึนมา “พระ
บวชแลว้สบายเนาะ” 

เวลาโยมมีความทุกข ์ ความยากหาปัจจยัเคร่ืองอาศยั เวลามีความสุขข้ึนมา จิตใจมนัไม่มี
ศีลธรรม มนัไม่มีขอบเขตหรอก น่ีกเ็หมือนกนั มาบวชเป็นพระ พระถา้มีคนเช่ือถือศรัทธา ดูสิ 
ปัจจยัเคร่ืองอาศยัลน้ฟ้า ลน้ฟ้าข้ึนมาแลว้พระท าอยา่งไรล่ะ แต่ถา้ครูบาอาจารยข์องเรามีมากมี
นอ้ยขนาดไหนเสียสละทั้งหมด มีมากมีนอ้ยขนาดไหน ส่ิงน้ีมนัเป็นสงัคม มนัเป็นประโยชน์กบั
สงัคม ส่ิงน้ีเราไม่สะสมไว ้น่ีพดูถึงลาภสกัการะนะ แต่เวลาเอาจริงเอาจงัข้ึนมามนัอยูท่ี่ไหนล่ะ 

อตัตสมบติัคือศีล สมาธิ ปัญญา ถา้เกิดมีความปกติของใจ มนัมีศีลในหวัใจไง ศีลคือ
ความปกติของใจ เวลาบอกวา่ศีล ๒๑,๐๐๐ ขอ้ ศีลคือขอ้หา้มขอ้บงัคบั แต่ถา้เรารักษาใจตวัเดียว 
รักษาใจของเรา เราไม่มีเจตนา เราไม่ตั้งใจท าส่ิงใดเลย ความรอบคอบของเรา ถา้เราไม่ใช่พระ
อรหนัต ์ สติของเรายงัไม่สมบูรณ์เตม็ท่ี ความผดิพลาดของเรามนัเป็นเร่ืองปกติ ความผดิพลาด
เป็นเร่ืองปกติ พระเขาถึงปลงอาบติัไง พระตอ้งมีการปลงอาบติันะ แต่อาบติัหนกั เรารู้ของเราอยู่
แลว้ มนัท าส่ิงนั้นไม่ได ้ถา้มนัท าส่ิงนั้นไม่ได ้ถา้พดูถึงผูท่ี้ยงัขวนขวาย ผูท่ี้ยงัคน้ควา้อยู ่

แต่ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นสติวินยั เป็นสติวินยันะ มนัเป็นปาปมุต ปาปมุตคือไม่มีเจตนา 
ไม่มี มโนวิญฺญาเณปิ นิพฺพินฺทติ มโนสมฺผสฺเสปิ นิพฺพินฺทติ ไม่มีมโน ไม่มีผูก้ระท า ไม่มีตวัตน 
ไม่มีส่ิงใดเลยมนัจะมีความผดิไหม น่ีพดูถึงธรรมวินยันะ  
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ฉะนั้น ส่ิงท่ีความผดิพลาด ถา้เราขาดสติมนัเป็นเร่ืองธรรมดา ฉะนั้น ส่ิงใดเรากป็ลง
อาบติัของเรา เราพยายามรักษาของเรา เราท าประโยชน์ของเรา ประโยชน์ของเรา อตัตสมบติั 
หนา้ท่ีของพระไง “พระบวชแลว้สบาย บวชแลว้ไม่ตอ้งท าหนา้ท่ีการงาน” 

งานเอาความรู้สึกนึกคิดไวใ้นอ านาจของเรา งานน้ีหนกัหนาสาหสัสากรรจท่ี์สุด ถา้พดูถึง
นะ พระท่ีประพฤติปฏิบติัเป็น เวลาเขาท าความสงบของใจ ถา้ใจเราสงบแลว้เขาเคยไดส้มัผสั เขา
จะเอาส่ิงนั้นเป็นคติวา่เราเคยท าอยา่งไร เราตั้งจิตอยา่งไรใหส้งบได ้ 

ถา้จิตสงบได ้แลว้เวลากิเลสมนัด้ือ พอมนัรู้วา่จิตสงบได ้มนัต่อตา้น น่ีตณัหาซอ้นตณัหา 
อยากไดอ้ยา่งนั้น อยากเป็นอยา่งนั้นมนักไ็ม่เป็นไป ไม่เป็นไปกต็อ้งมีความพยายาม มีความ
พยายาม เอาใจของเราไวใ้นอ านาจของเรา ท าความสงบของใจใหไ้ด ้ ถา้ใจมนัสงบมนักมี็ความ
ร่มเยน็เป็นสุข มีความร่มเยน็เป็นสุขนะ ถา้มีความร่มเยน็เป็นสุข อ  านาจวาสนานอ้ย อ  านาจ
วาสนาเบาบาง “ความวา่ง สมาธิเป็นนิพพานๆ” เด๋ียวมนัเส่ือม พอมนัเส่ือมข้ึนมาแลว้มนัเร่าร้อน 
พอมนัร้อนข้ึนมา จิตมนัร้อน เห็นไหม 

เราเห็นในวงการพระ พระท่ีปฏิบติัดีปฏิบติัชอบกมี็ พระท่ีปฏิบติัดีบางคร้ังบางคราว แลว้
ต่อหนา้ ลบัหลงั มนัร้อยแปด เพราะจิตมนัเส่ือม ถา้จิตมนัเส่ือมข้ึนมา ถา้มีครูบาอาจารย ์ ครูบา
อาจารยท่์านจะคอยดแูลไว ้ตั้งสติไว ้ถา้ตั้งสติไวน้ะ แลว้เรามีค าบริกรรม มีท่ีพึ่ง 

เดก็มาวดั พอ่แม่พามาวดั พอ่แม่ตอ้งดูแลรักษา หวัใจ หวัใจเวลามนัดีข้ึนมา ใครเป็นคน
รักษา แลว้เวลามนัเส่ือม ใครเป็นคนรักษา น่ีมนัตอ้งมีสติ มีสติ ธรรมโอสถๆ ธรรมะเป็นท่ีอาศยั 
ฉะนั้น มีค  าบริกรรมน้ีส าคญั ค าบริกรรมส าคญันะ จะดีจะเลวขนาดไหนมนัมีพทุโธๆ อยูใ่นใจ 
ถา้มนัจะดีมนักดี็สงบไป ถา้มนัจะเลว มนัจะเลวเพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัท่วมหวั 
มนัจะเลวขนาดไหนมนักย็งัเกาะไว ้ มนัเกาะไวคื้อมนัไม่ท าผดิไปทั้งตวัไง มนัไม่ท าผดิไป
ทั้งหมดไง มนัยงัมีท่ีเกาะไว้ๆ  ฉะนั้น ค าบริกรรมน้ีส าคญั ส าคญัวา่มนัเกาะไวเ้พราะเรายงัช่วยตวั
เรายงัไม่ได ้

แต่เวลาจิตมนัสงบข้ึนมา จิตสงบ สงบโดยตวัมนัเอง มนัตอ้งไปเกาะใครถา้ตวัมนัสงบ 
เห็นไหม ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต ถา้จิตก าหนดพทุโธๆ จนจิตของเรามนัเป็นพทุโธเสีย
เอง มนัจะไปอาศยัเกาะใครล่ะ มนักส็มัมาสมาธิ มนัท างานไดไ้หมล่ะ ถา้ท างานไดย้กข้ึนสู่
วิปัสสนา 
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เราพดูกนัประจ าวา่ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งปัญญา คนท่ีไม่เคยภาวนา คนท่ีไม่เห็น
ภาวนามยปัญญายงัไม่เขา้ใจวา่ปัญญาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เป้าหมายท่านพดูถึง
ส่ิงใด เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เผยแผธ่รรมใช่ไหม เผยแผธ่รรม องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้เผยแผธ่รรมข้ึนมา มีแต่ผูท่ี้เขานบัถือลทัธิต่างๆ เวลาเผย
แผธ่รรมๆ ถึงเวลาตอ้งใหมี้การศึกษา มีการศึกษาน่ีสุตมยปัญญา ถา้ภาวนาข้ึนมา จิตมนัสงบเขา้
มาบา้ง มนัมีจินตนาการ น่ีจินตมยปัญญา แลว้เวลาภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากจิต ปัญญาท่ี
เกิดจากการภาวนาลว้นๆ ปัญญาท่ีไม่เกิดจากสญัญา ปัญญาท่ีไม่เกิดจากขอ้มูลท่ีเราศึกษามา เห็น
ไหม 

อนันั้นมนัขอ้มูล เหมือนพทุโธๆ เราเกาะไว ้เราเกาะพทุโธๆ ไว ้เราเกาะไวเ้พื่อเป็นท่ีพึ่งท่ี
อาศยั มีพทุธะ ค าบริกรรมใหจิ้ตมนัเกาะไว ้ น่ีกเ็หมือนกนั สญัญาๆ เรากศึ็กษามาจากธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ มนัจะเป็นความจริงของเราไหม ถา้เป็นความจริงข้ึนมา 
ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนาลว้นๆ ปัญญาเกิดจากจิต จิตท่ีมนัมีอวชิชา มนัไม่รู้
แจง้ น่ีวิปัสสนา ปัญญาวิปัสสนา ปัญญาภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึน เกิดข้ึนจากการภาวนา
ของเรา เห็นไหม 

เร่ิมตน้จากไฟป่า ไฟป่าเกิดจากพลงังาน มโนวิญฺญาเณปิ นิพฺพินฺทติ มโนสมฺผสฺเสปิ 
นิพฺพินฺทติ ความสมัผสั ความรับรู้ต่างๆ มนัน่าเบ่ือหน่ายๆ ทั้งนั้นแหละ แต่มนักเ็กิดจากพลงังาน 
น่ีกเ็หมือนกนั ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ประโยชน์มนัตอ้งเกิดปัญญา ปัญญาเราพิจารณาของเรา
ต่อเน่ืองข้ึนไป 

มนัอยูท่ี่วฒิุภาวะนะ วฒิุภาวะของคนอ่อนดอ้ยมนักว็า่ส่ิงนั้นมนัเป็นความมหศัจรรย ์ เป็น
ความลึกลบัซบัซอ้นนกั แต่ถา้ลึกลบัซบัซอ้นขนาดไหน ถา้เรามีจุดยนืของเรา เราตอ้งตรวจสอบ
พิจารณาซ ้าพิจารณาซากข้ึนมา เวลามนัลึกซ้ึงเขา้ไป ส่ิงท่ีมนัเป็นของหยาบๆ มนัรู้ได ้ ถา้จิต
ละเอียดเขา้ไปมนัจะรู้วา่หยาบกบัละเอียดมนัแตกต่างกนั ละเอียดเขา้ไปมนัจะรู้เป็นชั้นเป็นตอน
เขา้ไป น่ีภาวนามยปัญญา 

เราท าส่ิงใดกแ็ลว้แต่ตอ้งเกิดปัญญาทั้งหมด ท างานทางโลกเขาตอ้งมีปัญญาของเขา ถา้
สติของใคร สมาธิใครสั้น สมาธิใครยาว มนัท าใหปั้ญญาของเราย ัง่ยนื เพราะสมาธิจะท าใหเ้รา
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ฉุกคิด สมาธิจะท าใหเ้ราคิดไดแ้ตกฉาน เพราะมีสมาธิมีก าลงัของเรา ถา้มนัอ่อนดอ้ยข้ึนมาใคร
ชกัจูงกไ็ด ้ใครท าอยา่งไรกไ็ด ้

ส่ิงน้ีถา้มนัเกิดปัญญา แลว้เกิดปัญญา เวลาภาวนาไป เวลาส่ิงท่ีมนัสงบไม่สงบข้ึนมามี
จุดยนืของเราข้ึนมา น่ีเรารักษาได ้ ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ เราฝึกหดัของเราจนช านาญในวสี 
ช านาญในการเขา้ออก แลว้เวลาเราฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญามนัต่อเน่ืองกนัไปๆ มนัจะมีจุดยนื
ของมนัไง  

งานของพระ บวชมาแลว้เรามีงานของเรา งานของเราคือเอาใจไวใ้นอ านาจของเรา แลว้
พยายามฝึกหดัจนเกิดปัญญาข้ึนมา แลว้พอเกิดปัญญา เกิดภาวนามยปัญญา มนัส ารอก มนัคาย
ออกไปนะ เราจะเห็นความส าคญัเลย มนัแปลกประหลาด ท าไมเทวดา อินทร์ พรหมมาฟังเทศน์
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ท าไมเทวดา อินทร์ พรหมมาฟังเทศน์หลวงปู่ มัน่ ท าไมมนุษย์
เรามนัมีปัญญาอะไรตอ้งไปสอนเทวดา เทวดาเขาอยากรู้อะไร เทวดาเขามีความรู้อะไร 

น่ีสถานะใช่ไหม ใครศึกษาส่ิงใดมากมี็ปัญญาอยา่งนั้น มนุษยก์มี็ปัญญาของมนุษย ์
เทวดาเขากมี็ทิพยส์มบติัของเขา แต่เขาไม่รู้เร่ืองอริยสจั เขาไม่รู้เร่ืองการเกิด การแก่ การเจบ็ การ
ตาย เพราะเกิดเป็นเทวดาแลว้มนักห็มดอายขุยัของมนัไป เกิดเป็นสถานะใด มีการเกิดท่ีไหนตอ้ง
มีการดบัท่ีนัน่ เกิดเป็นพรหมกต็อ้งตายจากพรหม เกิดเป็นอะไรกต็ายจากไอน้ัน่ แลว้เขาเกิด
ข้ึนมาเขามีสถานะอยา่งนั้น เขารู้อยา่งนั้น แต่เขาไม่รู้เร่ืองการเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย แลว้
ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตายมนัท าอยา่งไรล่ะ น่ีไง มาฟังเทศนอ์งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
ไง 

แต่พวกเราเฝ้าอยู ่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วางศาสนาไว ้ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา เราเป็นอุบาสก-อุบาสิกานะ เราไดรั้บพินยักรรม เราไดรั้บสถานะวา่ศาสนาพทุธเรามี
สิทธ์ิ แต่เราท าไหม เราปฏิบติัใหรู้้แจง้ไหม ถา้เราปฏิบติัรู้แจง้ มีสติปัญญา ถา้ไม่อยา่งนั้นเกิดเป็น
เทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหมไปแลว้ตอ้งมาฟังเทศน์ ตอ้งมาฟังเพราะอยากรู้ อยากเป็น อยากท า
ได ้อยากรู้ อยากเป็น อยากท าได ้เราตอ้งแสวงหา ตอ้งมีการกระท าของเรา เราท าของเรา น่ีธรรม
โอสถ 

ฟังธรรมๆ เพื่อตอกย  ้าท่ีน่ี หนา้ท่ีการงานกเ็ป็นหนา้ท่ีการงาน มนัจะประสบความส าเร็จ
มนักเ็ป็นอ านาจวานาบารมีของเรา ถา้มนัจะขดัแยง้ มนัจะขดัขอ้งต่างๆ เรากต็ั้งสติแลว้ขวนขวาย
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แกไ้ขตามแต่เราจะท าไดข้องเราไป มนัตอ้งแกไ้ข เพราะคนเกิดมามีอุปสรรคทั้งนั้นแหละ 
อุปสรรคเขามีไวใ้หแ้กไ้ข ถา้แกไ้ขข้ึนมา แกไ้ขชีวิตประจ าวนัของเรา 

ดูพระเราสิ สละมาทั้งหมดแลว้ สละมาทั้งหมดแลว้ บวชพระแลว้มนักไ็ดส้ถานะมาแลว้ 
ท าไมตอ้งมาทุกขล่์ะ...ทุกขน์ะ จิตเจริญแลว้เส่ือมแลว้จะรู้จกั เวลามนัเจริญข้ึนมา โอโ้ฮ! โลกน้ี
ของเราเลยนะ เวลามนัเส่ือมหมด โอโ้ฮ! มนัทุกขห์มด ทุกขร้์อนมาก แลว้แกอ้ยา่งไร 

ทุกขค์วรก าหนด น่ีไง ทุกขค์วรก าหนด มนัเป็นทุกขใ์ช่ไหม ทุกขเ์พราะอะไร เพราะเคย
ไดส้มาธิใช่ไหม เพราะเคยไดปั้ญญาใช่ไหม แลว้ท าไม่ไดใ้ช่ไหม มนัทุกขใ์ช่ไหม น่ีสมุทยั อยาก
ได ้ อยากดี อยากเป็น อยากได ้ อยากดียกไว ้ เป้าหมาย แต่เราตอ้งท าใหเ้ป็นจริงข้ึนมา ไอก้าร
กระท าน่ีแหละ น่ีภาคปฏิบติั ตบะธรรม เราฝึกปฏิบติัตบะธรรมเพื่อแผดเผากิเลส เพื่อประโยชน์
กบัเราไง 

เราท าของเรา หนา้ท่ีการงานของเรา งานทางโลกเรากทุ็กขย์ากอยูแ่ลว้ เวลาปฏิบติัทุกข์
ยากยิง่กวา่อีก เพราะเป็นนามธรรม จบัตน้ชนปลายท่ีไหนล่ะ จะไปจบัตน้ชนปลายท่ีไหนล่ะ  

ฉะนั้น ก าหนดพทุโธ พทุโธชดัข้ึนมา จิตมนัจะเด่นชดัข้ึนมา แลว้ถา้เป็นสมาธิข้ึนมา เรา
จะรู้ของเราข้ึนมา แลว้เวลาปฏิบติัข้ึนมา น่ีไง ปฏิสนธิจิต ตวัน้ีแหละท่ีมนัเวียนวา่ยตายเกิด ตวัน้ี
แหละท่ีมนัเวียนไปในวฏัฏะ ตวัน้ีแหละท่ีมนัเกิด แลว้ตวัน้ีแหละอยูท่ี่ไหนล่ะ? อยูก่ลางหวัอก
ของเรา รักษาท่ีน่ี ดูแลท่ีน่ี รู้แจง้โลกธาตุใน โลกธาตุภายใน รู้แจง้โลกใน-โลกนอก โลกนอกคือ
โลกวิทยาศาสตร์ท่ีเราคน้ควา้กนัอยูน่ี่ โลกในคือโลกหวัใจของเรา 

ทางวิทยาศาสตร์เขาบอกวา่เราพิสูจน์ทางโลกหมดแลว้ ใจกลางโลกไม่มีใครพิสูจน ์ โลก
เราท่ีนัน่ยงัไม่ไดค้น้ควา้นะ แต่เราจะรู้จกัรวาลไปหมดเลย น่ีกเ็หมือนกนั โลกในหวัใจของเรา ถา้
เรารู้แจง้โลกในหวัใจของเรา ปฏิสนธิจิต จิตทุกดวงใจเป็นแบบน้ี รู้แจง้โลกในแลว้รู้แจง้โลกธาตุ 
รู้แจง้ทุกดวงใจ รู้แจง้หมดเลย ท าท่ีน่ีเพื่อเป็นธรรมโอสถ ส่ิงท่ีเป็นสมบติัของเราเพื่อประโยชน์
กบัเรา เอวงั 


