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ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ เราฟังธรรมะเพื่อปัญญา ถา้มีปัญญานะ ปัญญาการรู้แจง้ ถา้ปัญญา
การรู้แจง้ รู้แจง้ในตวัของเราเองไง แต่ถา้ปัญญาทางโลก เขาวา่ไม่เห็นแก่ตวัๆ เขารังเกียจมากนะ 
ถา้คนเห็นแก่ตวั แต่เวลาธรรมะ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน มนัไม่ใช่การเห็นแก่
ตวั มนัเป็นงานการร้ือภพร้ือชาติ ถา้งานการร้ือภพร้ือชาติ แลว้ถา้เราไม่มีงานการร้ือภพร้ือชาติ 
เราจะเอาส่ิงใดไปบอกเขา เราจะเอาส่ิงใด เราสงสัยไง ถา้เราสงสัย เพราะเราสงสัย ยิง่เห็นแก่ตวั 
ยิง่มกัมาก ยิง่พยายามกวา้นไวเ้ป็นของตวั จะไม่ไดส่ิ้งใดเป็นของตวัเลย เพราะมนัไม่ใช่สมบติั
ของตวั มนัเป็นสมบติัของสาธารณะ แต่ถา้เป็น อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน มนั
ไม่เห็นแก่ตวั เพราะอะไร เพราะตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน เห็นไหม 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ เวลาสมบติัของพระมีบริขาร ๘ เท่านั้น บริขาร ๘ 
นะ พระเราจะวิสาสะใชบ้ริขาร ๘ ของคนอ่ืนไม่ได ้ แต่อยา่งอ่ืนวิสาสะได ้ บริขาร ๘ ตอ้งพินทุ
อธิษฐานเป็นของของตน ถา้เป็นของของตนนะ มนัเป็นสมบติัของตน ถา้สมบติัของตน พระมี
บริขาร ๘  

น่ีพดูถึงทางโลกนะ เวลาจนนะ หลวงตาท่านบอกว่าผูท่ี้ทุกขจ์นเขญ็ใจมากคือหลวงปู่ มัน่ 
หลวงปู่ มัน่ท่านทุกขจ์นเขญ็ใจมาก เวลาหลวงปู่ มัน่นิพพานนะ ในวดัมีเงินอยูไ่ม่ก่ีร้อยบาท ท่าน
ไม่เอาส่ิงน้ีเลย เพราะมนัเป็นสมบติัของโลกไง แต่สมบติัของท่าน สมบติัของท่านนะ อตัต
สมบติั สมบติัในใจของท่านไง 

เวลาว่าทางโลกๆ ทางโลกบอกว่าถา้คนทุกขค์นเขญ็ใจ ทุคตะเขญ็ใจคือหลวงปู่ มัน่ มอง
ทางโลกท่านไม่มีส่ิงใดเป็นเคร่ืองปรนเปรอความสะดวกสบายของท่านเลย แต่ท่านมีจิตใจท่ีผอ่ง
แผว้ ท่านมีจิตใจ มีคุณธรรมในหวัใจ มีอตัตสมบติัในใจ 

ถา้มีอตัตสมบติัในใจ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนรักษาตนเองได ้ตน
ร้ือคน้เอาหวัใจของตนเองได ้ น่ีตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน มนัไม่ใช่การเห็นแก่ตวั ถา้การเห็นแก่ตวั 
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สมบติัของตวั เรามองไม่เห็น แต่สมบติัขา้งนอกไปกวา้นมาๆ จะเอาสมบติัมาเป็นของเราทั้งหมด
เลย แลว้สมบติันั้นไม่ใช่สมบติัของตวัแมแ้ต่ช้ินเดียว มนัมีแต่ช่ือ ดูสิ เวลาเราแสวงหาข้ึนมา 
สมบติัๆ สมบติัมนัสมบติัสาธารณะ ปัจจยัเคร่ืองอาศยัๆ พระเรามีบริขาร ๘ เพราะบริขาร ๘ มนั
เป็นสมบติัของพระ น้ีสมบติัของพระ สมบติัทางโลกนะ 

ถา้สมบติัของพระทางธรรมล่ะ สมบติัของพระทางธรรม พระตอ้งมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา 
ถา้มีศีล ศีลคือความปกติของใจ ถา้ใจมนัปกติแลว้องอาจกลา้หาญ มนัเขา้สังคมไหนก็เขา้สังคม
นั้นได ้ถา้มีสมาธิ มีสมาธิมีแต่ความร่มเยน็เป็นสุข ถา้มีปัญญา ปัญญาวิปัสสนา ปัญญาการรู้แจง้ 
ถา้ปัญญาการรู้แจง้มนัแทงทะลุไปไง มนัแทงทะลุไปท่ีไหนล่ะ 

ดูแทงทะลุสิ เขาเยบ็ผา้เขาแทงทะลุไปในเน้ือผา้ น่ีก็เหมือนกนั ถา้หาหวัใจของตวัเองไม่
เจอ มนัจะไปแทงทะลุท่ีไหน มนัส่งออกไปขา้งนอก มนัจะยอ้นกลบัเขา้มาไดอ้ยา่งไร มนัไม่มี
สมบติัอะไรของตวัเลย มนัส่งออกไป 

ทุกคนจะช่วยเหลือ เผยแผ่ธรรมๆ เพื่อช่วยเหลือคนอ่ืน องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ถึงไดเ้ผยแผธ่รรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปเทศน์ปัญจวคัคีย ์
“เธอจงเง่ียหูลงฟัง เธอจงเง่ียหูลงฟัง” อยูก่นัมา ๖ ปี ไม่ไดส้อนเลย เวลาออกไปฉนัอาหารของ
นางสุชาดาก็บอกว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้กลบัไปเป็นผูม้กัมาก มนัมีการคดัคา้นไวใ้น
หวัใจ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะไปเทศนาว่าการ นดักนัไวเ้ลยว่าจะไม่ฟังๆ จะไม่
ยอมรับ 

เวลาอยูด่ว้ยกนั อยูด่ว้ยกนัมนัก็รู้นิสัยกนั ๖ ปี อยูด่ว้ยกนัมา คลุกคลีกนัมา ๖ ปี ถา้ไม่รู้ก็
บอกว่าไม่รู้ ไม่รู้ไม่มีอะไรสอนก็ไม่มีอะไรสอน เวลามีอตัตสมบติั ดูสิ อาสวกัขยญาณท าลาย
อวิชชาในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ น่ีเผยแผ ่ เผยแผเ่พื่อความรู้จริงไง อตฺตา หิ 
อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนไง ในบรรดาสัตว ์ ๒ เทา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ประเสริฐท่ีสุด ในบรรดามนุษย ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด ประเสริฐท่ี
ไหน? ก็ประเสริฐท่ีในหวัใจน้ีไง ประเสริฐในหวัใจท่ีมีคุณธรรมน่ีไง ถา้หวัใจน้ีมีคุณธรรม น่ีไง 
เอาตวัรอดๆ เอาตวัรอดท่ีน่ีไง  
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ถา้มนับอกเห็นแก่ตวัๆ เราก็บอกว่าเห็นแก่ตวั พอเห็นแก่ตวัแลว้เราก็ตอ้งมีใจเมตตา ใจ
กวา้งขวาง ใจกวา้งขวางไป แลว้ตวัเองเอาตวัรอดไหม กวา้งขวาง กวา้งขวางท่ีไหนล่ะ มนักต็อ้ง
มีขอบเขตสิ ขอบเขตเราจะบอกเขาไดว้่าอะไรเป็นอะไร 

ไอน่ี้ก็เหมือนกนั มีสมบติัๆ สมบติัศึกษามาก็มีแต่ช่ือมนั ตวัมนัไม่เคยเจอ สติก็ไม่เคยเจอ
นะ ลุกนัง่มีแต่ความผดิพลาดไปตลอดเวลา เวลาถา้มีสติข้ึนมาแลว้มนัเกิดสติข้ึนมามนัก็เกิด
ปัญญา แลว้ปัญญา ปัญญาในการรักษาศีล ปัญญาในการท าสมาธิ ปัญญาในการวิปัสสนา ปัญญา
การรู้แจง้ รู้แจง้ท่ีไหน แลว้แทงทะลุ แทงทะลุไปในใจ ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัมีท่ีท  างาน ท่ีท างาน 
สมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน  

เราแสวงหากนัอยูน่ี่ แสวงหา ออกธุดงค ์ กรรมฐานต่างๆ ไปไหน? ก็ไปหาใจของตวั
ทั้งนั้นแหละ เราอยูว่ดัอยูว่า เวลานัง่สมาธิข้ึนมาเราก็หาใจของเราน่ีแหละ ถา้หาใจของเราเจอ หา
ใจของเราเจอ ถา้หาใจของเราเจอ มนัมีความสุขมีความสงบเขา้มา สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี 
เรามาท าบุญกุศลอยูน่ี่ก็เพราะเหตุน้ี 

เวลาความบีบคั้นทางโลก โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ มีลาภเราก็ว่าส่ิงนั้น
เป็นบุญกุศลของเรา มนัเส่ือมลาภไป เราก็มีความเสียใจเป็นธรรมดา น่ีมีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือม
ยศ ส่ิงนั้นมนัเป็นโลกธรรม ๘ มนัเป็นธรรมะเก่าแก่ มนัมีของมนัอยูอ่ยา่งน้ี ถา้เวลาธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงัส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็น
ทุกขส่ิ์งนั้นเป็นอนตัตา เราก็ว่าส่ิงนั้นเป็นอนิจจงัๆ แลว้กาลเวลาน้ีเป็นอนิจจงัไหม แลว้วนัเวลา
มนัผา่นไปมนัเป็นอนิจจงัไหม ถา้มนัเป็นอนิจจงั มนัเป็นทุกขไ์หม ถา้มนัเป็นทุกขม์นัจะ
ขวนขวายไหม ถา้มนัขวนขวายมนัก็รีบกระท า ถา้รีบกระท า วนัเวลามนัมีค่าทั้งนั้นแหละ เราจะ
ไม่ปล่อยวนัเวลาใหม้นัล่วงไป เห็นไหม 

ยกัษต์วัใหญ่ มืดกบัสวา่ง กินสัตวท์ั้งโลกเลย มีมืดกบัสวา่ง กาลเวลามนักินหมดแหละ ถา้
มนักินหมด เรายดึส่ิงนั้นไว ้ เวลาเรายดึส่ิงนั้นไว ้ เวลาจิตเป็นสมาธิ เวลามนัจะล่วงไป แต่จิตเรา
สงบน่ิงของเราอยู ่ ถา้จิตสงบน่ิงของเราอยู่ เราหาท่ีตั้งแห่งการงานได ้ เราหาท่ีตั้งแห่งการงาน 
ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน งานมนัจะเกิดกบัเรา ถา้งานมนัเกิด อตัตสมบติัของพระน่ีไง พระหางานหา
การกระท า โลกเขาอาบเหง่ือต่างน ้าหามาเพื่อด ารงชีวิตของเขา พระเรานัง่สมาธิภาวนาหาอตัต
สมบติัในใจของตวั ถา้หาอตัตสมบติัในใจของตวั แลว้ใจมนัเอาไวไ้ดย้ากท่ีสุด 
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เวลาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ช่ือมนัทั้งนั้นแหละ ช่ือบอกมา 
เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ช้ีเขา้มาท่ีใจของเราทั้งนั้นแหละ ถา้เวลาเราเขา้
มาถึงใจของเราแลว้ ส่ิงใดเราก็เขา้ใจได ้ ส่ิงใดเรากรู้็ได ้ถา้รู้ได ้ รู้ดว้ยสมุทยั รู้ไดด้ว้ยตณัหาความ
ทะยานอยาก รู้ มีสมุทยัเขา้มาเจือปน มนัก็รู้ดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัก็เป็นสัจธรรม
ไม่ได ้มชัฌิมาปฏิปทาไม่ได ้มนัเป็นความสมดุลของมนัไม่ได ้

ถา้ความสมดุลของมนั เราก็ฝึกหดัของเรา ท าซ ้ าท  าซากข้ึนมา ท าความสงบเขา้มาแลว้
คลายตวัออกมา คลายตวัออกมา เราก็พยายามมีค าบริกรรม ใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้ไป เขา้ไปสู่
ใจของตวั พอจะเขา้ไปสู่ใจของตวั จิต ถา้กิเลสมนัยงัไม่เขา้ใจ กิเลสมนัยงัเพลิดเพลินของมนัอยู่ 
เราก็มีสัจธรรม มีคุณธรรม เราสามารถปฏิบติัของเราเขา้ไปได ้ พอเขา้ไปได ้ พอเขา้ไปถึงฐีติจิต 
กิเลสมนัรู้สึกตวั รู้สึกตวัข้ึนมา มนักลวัธรรมะไง 

มนัท าส่ิงใดก็ได ้มนัออ้ยสร้อยออ้ยอ่ิงในหัวใจของเรา มนัหลอกล่อเรา เราเป็นข้ีขา้มนัมา
ตลอดเลย พอเรามีสติปัญญาเขา้ไป เขา้ไปถึงสัมผสัของตวัมนั มนัสะดุง้ มนัรู้สึกตวัมนั น่ีไง มนั
กลวัธรรมๆ สัจธรรมน้ีเขา้ไปสัมผสัมนัไง สัมผสัมนั เวลาเราสัมผสั ดูสิ เวลาเป็นสมาธิ ปัจจตัตงั 
สันทิฏฐิโก เราไปสัมผสั พอสัมผสัเขา้ก็รู้ตวัใช่ไหม พอจิตมนัคลายออกมา เพราะสรรพส่ิงใน
โลกน้ีเป็นอนิจจงั สมาธิมนัคลายตวัออกมา พอจะท าเขา้ไปน่ีท าไดย้ากแลว้ เวลาสม้หล่นมนั
เป็นไปไดน้ะ เวลาส้มหล่น ท าอะไรมนัฟลุก มนัเป็นไปได ้ เวลาเอาจริงเอาจงัข้ึนมาท าอะไร
ไม่ไดเ้ลย แลว้ท าอะไรไม่ได ้ น่ีอ  านาจวาสนาบารมีของคน ถา้คนมีอ านาจวาสนาบารมีมนัจะ
ฝึกฝนๆ ค าว่า “ฝึกฝน” น่ีช านาญในวสี ช านาญ 

ถา้คนไม่ช านาญ ท าไดห้นสองหน เคยท าได้ๆ  เคยท าไดม้นัก็ฝังใจ เคยท าไดม้นัก็ฝังไว้
ในหวัใจนัน่แหละ แต่จะท าอีกมนัท าอยา่งไรล่ะ จะท าอยา่งไร ลม้ลุกคลุกคลาน เพราะอ่อนดอ้ย
ไง พออ่อนดอ้ยถึงตอ้งมาสร้างอ านาจวาสนาบารมี ท าทานของเรา เราท าทาน ท าบุญกุศล คนท่ีมี
บารมี บารมีมาจากไหนล่ะ คนท่ีมีบารมีเพราะเขาสร้างของเขา เขาท าของเขา เขาถึงมีอ  านาจ
วาสนาบารมีของเขา เขาไดเ้สียสละของเขาไว ้ เขาไดท้  าของเขาไว ้ คนก็ช่ืนชมเขา คนท่ีไม่เคย
เสียสละ คนท่ีไม่เคยสร้างไวก้็อยากจะมีบารมี ถา้มีบารมีข้ึนมา น่ีจิตใจมีก าลงั มีพละข้ึนมา 

พอมีพละข้ึนมา ค าวา่ “พุทโธ” คนท่ีมีพุทโธ พุทโธเขาก็ยบัย ั้งได ้ไอเ้ราพุทโธ ๑๐ ค าเรา
ยงัลม้ลุกคลุกคลานเลย พุทโธสักแต่ว่า “เขาพุทโธ เราก็พุทโธ ท าไมเราไม่ไดเ้หมือนเขา” 
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จริตนิสัยการสร้างมา ถา้การสร้างมา น่ีไง ถา้มนัมีก าลงัข้ึนมา มนัมีสติปัญญาข้ึนมา ถา้
มนัเส่ือมคลายออกมา มนัมีก าลงัท่ีจะต่อสู้ มีก าลงัท่ีจะลุกข้ึนยนื มีก าลงัท่ีจะต่อสู้ได ้ คนท่ีไม่มี
ก าลงั พอเขา้ไปสัมผสัแลว้ก็ท  าอีกไม่ได ้ ท าส่ิงนั้นไม่ได ้ ถา้ท าส่ิงนั้นก็ลม้ลุกคลุกคลานอยูอ่ยา่ง
นั้นแหละ 

ถา้ว่าเห็นแก่ตวัๆ เห็นแก่ตวัมนัก็ซุกไว ้ซุกกิเลสไวใ้นหวัใจ แลว้ก็หนา้ช่ืนตาบานออกไป 
แต่ถา้ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนคน้ควา้ ตนแยกแยะ ตนดูแลของเรา ใน
หวัใจของเรา มนัส าคญัท่ีน่ีไง  

เวลาเกิดตาย คนเกิดมาจากไหน เราเกิดมาจากพ่อจากแม่ ถา้พ่อแม่ท่ีเล้ียงดูมาดี ลูกก็ดีงาม 
ถา้พ่อแม่เล้ียงมาดีขนาดไหน ถา้ลกูมนัเวรมีกรรมกนัมามนัก็มีความบกพร่องไปทั้งนั้นแหละ น่ี
เกิดจากพ่อจากแม่ มนัเกิดจากกรรม เกิดจากกระท า เกิดจากหวัใจน้ี หวัใจท่ีมนัท าดีท าชัว่ ถา้มนั
ท าดีข้ึนมา เวรกรรมท่ีท ามามนับาลานซ์กนัมนัก็เกิดเป็นลูก เป็นพ่อ เป็นแม่กนั น่ีการเกิด ผลของ
วฏัฏะๆ ไง เวลาเกิด เกิดจากเวรจากกรรม เวลาเกิดเกิดมาจากไหน? ก็เกิดจากพ่อจากแม่...กใ็ช่
เกิดจากพ่อจากแม่น่ีแหละ แต่มนัมีสายบุญสายกรรมมา  

ดูสิ เรามีสายบุญสายกรรมมา ถา้ทางโลกเขาว่าเกิดมาชดใชก้รรม เกิดมาชดใชก้รรม แต่
ถา้ทางธรรมนะ เกิดมาสร้างบารมี เกิดมาสร้างคุณงามความดี เกิดมาเพื่อบุญกุศลของเรา เกิดมา 
ถา้ใครมีอ  านาจวาสนาเกิดมาเพื่อลา้งภพลา้งชาติ เกิดมาเพื่อถอนออกหมดเลย เพราะเกิดมาแลว้มี
การกระท าไง เกิดมามีโอกาสไง ถา้เราไม่ไดมี้โอกาส เราท าท่ีไหนล่ะ เราไปท าท่ีไหน เราก็ศึกษา
มา ศึกษามาก็มีความรู้ ความรู้ก็ความรู้ของโลก น่ีความรู้ คนท่ีมีอ  านาจวาสนา พระโพธิสัตว์ๆ  ก็
ศึกษากค็น้ควา้มา เวลาตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ วางธรรมวินยัน้ีไว ้พระปัจเจก
พุทธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมา ช าระลา้งกิเลสในหวัใจของตวัไป สอนไดเ้ม่ือมีชีวิตอยู่ แต่ไม่ได้
วางรากฐานธรรมวินยัน้ีไว ้

น่ีไง เราเกิดมา เราเกิดมาเป็นชาวพุทธ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เกิดมาเป็นมนุษยเ์ป็น
อริยทรัพย ์ เป็นอริยทรัพยน์ะ เราเอาอริยทรัพยน้ี์มาสร้างอาชีพ เราเอาอริยทรัพยน้ี์มาสร้างความ
มัน่คงของชาติตระกลูของเรา แลว้ก็ตายไป แลว้ตายไปก็มาเกิดเวียนว่ายตายเกิดทั้งนั้นแหละ  

เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้เราก็มีโอกาสอ านาจวาสนาสร้างความมัน่คงของ
ชาติตระกลูของเรา แต่ก็มีสติปัญญา มีสติปัญญา น่ีเร่ืองของชาติตระกลู สมบติัประจ าโลก ดูสิ
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สมบติัประจ าโลก ดูสิ ประวติัศาสตร์เขามี ใครเป็นรัฐบุรุษ ใครเป็นผูมี้มหาราชต่างๆ ในโลกน้ี 
ประวติัศาสตร์เขาบนัทึกไว ้แต่จิตดวงนั้นไปไหน จิตดวงนั้นไปไหน แต่เราเกิดมาเป็นมนุษย ์เกิด
มาพบพระพุทธศาสนา เราท าหนา้ท่ีการงานของเรา เราก็มีสติปัญญาของเรา เราพยายามเอาอตัต
สมบติั เอาสมบติัของใจ ถา้พิจารณาได ้ภาวนาได ้เราสร้างตรงน้ี ท  าตรงน้ีเพื่อประโยชน์กบัเรา  

ถา้ความโลภ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนน้ีส าคญัมาก เพราะมนัจะพึ่ง
ไม่ได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พึ่งไดจ้ริงๆ แต่เวลาสาวก-สาวกะไดย้นิไดฟั้ง ตอ้งมีครู
บาอาจารยค์อยประคบัประคองไป เพราะส่ิงท่ีความรู้ความเห็นข้ึนมา มนัดอ้ยวุฒิภาวะ มนั
เคลิบเคลิ้มไปหมด 

แต่ถา้มนัมีสติมีปัญญา มนัแยกแยะของมนัได ้ มนัเขา้ใจของมนัได ้ เพราะการเขา้ใจของ
มนัได ้ความเขา้ใจ น่ีภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา ถา้เกิดจากการภาวนา มนัฝึกฝน
บ่อยคร้ังเขา้ มีความช านาญมากข้ึน ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าๆ ตทงัคปหาน เราประหารดว้ยความชัว่คราว 
เรามีสติมีปัญญาอยู ่ เวลาท าสมาธิข้ึนมามีความสงบมีความร่มเยน็มนัก็มหศัจรรยพ์อแรงแลว้
แหละ แต่ถา้มนัออกเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง เป็นสติปัฏฐาน ๔ 
ตามความเป็นจริง จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจ มนัเป็นอริยสัจ มนัเป็นสัจจะ เวลามนัพิจารณา
ของมนัไป โอโ้ฮ! มนัมหศัจรรย ์ น่ีไง ตทงัคปหาน มนัปล่อยแลว้ปล่อยเล่าๆ ถา้ไม่มีครูบา
อาจารยค์อยประคองไวม้นัก็ยกยอ่งสรรเสริญตวัมนัเอง น่ีกิเลสมนับงัเงา มนัท าใหเ้ราเกินเลยไป 
คิดจินตนาการมากเกินกว่าความเป็นจริง มนัก็ไม่มชัฌิมาปฏิปทา มนัก็ไม่สมดุลของมนั ไม่
สมดุลของมนั มนัก็ไม่มชัฌิมาปฏิปทา เห็นไหม 

มชัฌิมาปฏิปทา มนัสมดุลของมนั เวลามนัขาด ตทงัคปหาน-สมุจเฉทปหานมนัแตกต่าง
กนัอยา่งไร ส่ิงท่ีช่ือมนัก็แตกต่าง คุณภาพมนัแตกต่าง ทุกอยา่งมนัแตกต่างหมดแหละ แต่คนท่ี
ไม่เคยรู้เห็นก็ไดแ้ต่ช่ือ ก็เอาช่ือมาฟาดฟันกนัไง เอาช่ือมนัมาประหตัประหารกนัไง เอาช่ือมนั
มาแลว้ก็เอาอารมณ์เขา้ไปเปรียบเทียบไง แลว้ก็เอาช่ือนั้นมาขดัแยง้กนัไงว่าช่ือของฉนัดีกว่า ฉนั
แยกแยะไดดี้กว่า เอาช่ือของมนัมาขดัแยง้กนั แต่มนัไม่มีเน้ือหา ไม่มีสัจจะความจริงไง 

แต่ถา้มีสัจจะความจริง ปฏิบติัไปแลว้ความจริงท่ีมนัเกิดข้ึน เกิดข้ึนจากคุณธรรม เกิดข้ึน
จากการปฏิบติั น่ีอตัตสมบติั อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ถา้ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน
ได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นท่ีพึ่งขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ได ้ องค์
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สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ร้ือสัตวข์นสัตวไ์ง ถา้มนัไม่มีท่ีพึ่งแห่งตน ลูบๆ คล าๆ กนัไปนัน่น่ะ 
ลูบๆ คล าๆ กล็ูบๆ คล าๆ ไปอยา่งนั้น แต่ถา้มนัมีความจริงข้ึนมา ความจริงกลางหวัใจ น่ีสัจธรรม 

วนัพระเราฟังเทศน์ฟังธรรม ฟังเทศน์ฟังธรรมก็เพื่อเป้าหมายไง ในเม่ือระยะทางระหว่าง
การเดินทาง มีทาน มีศีล มีภาวนา เราท าของเราไป ท าของเราไป สมบติัของเราทั้งนั้นแหละ ส่ิงท่ี
ท า น่ีกรรมไง กรรมดีไง ท าดีไดดี้ ท  าดีไดดี้ เราท าของเรา ใครจะวา่ส่ิงใดก็แลว้แต่ เรามีจุดยนื
ของเรา เราท าของเรา เรารู้ของเรา เราท าของเรา แลว้มนัเป็นจริงของเราข้ึนมา ถา้มนัเป็นจริง มนั
มีแต่กิเลสมาเขา้มาคอยสอดไง “ท าดีแลว้ไม่ไดดี้ ท  าดีแลว้มีแต่ความทุกขค์วามยาก” อนันั้นกิเลส
มนับงัเงา 

กิเลสมนับงัเงา ความดีเรารู้ไง ถา้ความดีเรารู้ ส่ิงท่ีกิเลสมนัเขา้มา “กิเลส เอง็หลบไปขา้ง
ทางซะ” เรามีสติปัญญา ถา้มีสติปัญญามนัไปของมนัได ้ 

ถา้มนัไปไม่ได ้ เร่ืองการกระท ามนัเป็นวตัถุนะ มนัเป็นอามิส เวลานัง่สมาธิภาวนา เวลา
เวทนามนัเกิด เวลาความโตแ้ยง้ในใจมนัเกิด เวลามนันอ้ยเน้ือต ่าใจ เวลาท่ีมนัผลกัไส นัน่แหละ
ส าคญักวา่น้ีอีก มนัส าคญักว่าน้ีอีกถา้มนัต่อสู้กนัระหว่างกิเลสกบัธรรมในใจ อนันั้นจะเห็น
น ้าหนกัของมนัเลยว่ามนัหนกัหนาสาหสัสากรรจข์นาดไหน ฉะนั้น แก่นของกิเลสไง 

จิตน้ีเวียนว่ายตายเกิดไม่มีตน้ไม่มีปลาย มนัไดส้ะสมของมนัมาจนจะเป็นเน้ือเดียวกนั แต่
ถา้มนัมีสติมีปัญญา เวลามนัช าระแลว้มนัคายออกไปแลว้ มนัไดช้ าระลา้งสังโยชน์เคร่ืองร้อยรัด
ออกไปจากจิต เคร่ืองสังโยชน์มนัเห็นชดัๆ มนัเห็นชดัๆ มนัถึงเป็นความสมดุลไง มนัถึงเป็น อตฺ
ตา หิ อตฺตโน นาโถ ไง มนัถึงเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโกกบัใจดวงนั้น เอวงั 


