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ท าไมตอ้งฟังเทศน์ล่ะ ฟังเทศน์อานิสงส์ของการฟังธรรม ถา้อานิสงส์ของการฟังธรรม
นะ เราอยูใ่กลค้รูบาอาจารยข์อนิสัย จะไดนิ้สัยจากครูบาอาจารย ์ เราเล้ียงลูกเรามาอยูท่ี่นิสัยใจคอ
เราอบรมมนัมา อบรมมนัมาน่ีนะ ถา้ลกูของเราไปท าผดิท าชัว่เขาบอกพ่อแม่ไม่สั่งสอน พ่อแม่
สั่งสอน พ่อแม่สั่งสอนทุกวนัเลยแต่มนัไม่ฟัง มนัไม่ฟัง มนัไม่ท าไง  

น่ีก็เหมือนกนั ฟังเทศน์ทุกวนัเลย ฟังเพื่อตอกย  ้าไง ตอกย  ้าใหเ้ราคุน้เคย ใหเ้ราอยูใ่กลชิ้ด
กบัธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ อยา่ใหห้วัใจเราไปคุน้เคยกบักิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนับีบบ้ีสีไฟ อยูใ่นหวัใจของเรามนัทุกขย์ากมา
พอแรงแลว้ล่ะ ไม่ตอ้งไปหาใครมนัก็อยูใ่นใจเราน่ีแหละ มนัเผาลนอยูใ่นใจเรา ฟังธรรมๆ ฟัง
ธรรมเพื่อใหม้นัแบ่งแยก ใหมี้ทางออก ใหม้นัไดโ้งหวัข้ึนมา ใหห้วัใจใหม้นัโงหวัข้ึนมา โงหวั
ข้ึนมาใหม้นัรู้จกัส่ิงใดดี ส่ิงใดชัว่บา้ง ไม่ใช่ปล่อยจมอยูอ่ยา่งนั้นไง  

น่ีฟังเทศน์ทุกวนัๆ ตอกย  ้า ส่ิงท่ีไม่เคยไดย้นิไดฟั้ง ส่ิงท่ีไดย้นิไดฟั้งแลว้แกค้วามสงสยั น่ี
แกค้วามสงสัยของตน แกส่ิ้งต่างๆ ของตน ถา้มนัถึงท่ีสุดแลว้จิตใจมนัผอ่งแผว้ ถา้ผอ่งแผว้ข้ึนมา 
จิตใจใสสว่างอนันั้นเป็นความจริง น่ีฟังธรรมๆ เขาว่าใหธ้รรมชนะซ่ึงการใหท้ั้งปวง แลว้ให้
ธรรมหรือใหย้าพษิล่ะ ธรรมนั้นมียาพิษเจือปนหรือเปล่า น่ีเราใหธ้รรมๆ ธรรมคืออะไร น ้าผึ้ง 
เห็นไหม ดูสิน ้ าผึ้งมนัมีสรรพคุณในตวัของมนัเอง น่ีน ้ าผึ้งเพราะสัตวม์นัหามาเป็นอาหารของมนั  

น่ีก็เหมือนกนั เวลาน ้าผึ้ง ผึ้งมนัหามาแสนทุกขแ์สนยาก เวลาของเหมน็แมลงวนัมนัชอบ
ตอม ไปตั้งไวไ้หน โอ๋ย แมลงวนัตอมเตม็ไปหมดเลย แลว้มนัก็หามาเหมือนกนั เราจะชอบแมลง
ผึ้งหรือแมลงวนั ถา้เราชอบแมลงวนั แมลงวนัมนัตอมแต่ของเหม็น ถา้แมลงผึ้งมนัตอ้งไปหา
ตามเกสรดอกไม ้มนัหาส่ิงต่างๆ มาเพื่อประโยชน์กบัมนั น่ีเวลาเราใหธ้รรมๆ ใหธ้รรม ธรรมนั้น
เป็นธรรมของใคร ถา้เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ส่ิงนั้นเป็นสัจธรรม เป็น
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ความใสสะอาดในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราไปไดย้นิไดฟั้งมา ไดย้นิไดฟั้งมา
เราก็บวกกิเลสตณัหาความทะยานอยากของเราเขา้ไป  

ถา้บวกเขา้ไป น่ีไงยาพิษ เวลาใหย้าพิษไป ใหค้วามเป็นจริงหรือเปล่า ใหธ้รรมชนะซ่ึง
การใหท้ั้งปวง ใหอ้ยา่งไร เวลาเขาใหเ้ขาใหปั้ญญา เห็นไหม ดูสิเม่ือก่อนเขาใหแ้จกทาน สุดทา้ย
แลว้เขาพยายามใหค้นมีปัญญา ใหเ้ขาหาอยูห่ากินใหไ้ด ้ ถา้เขาหาอยูห่ากินได ้ เขาเอาตวัของเขา
รอดได ้ถา้เขาเอาตวัรอดได ้น้ีเวลาผูใ้หน้ะ แต่เวลาผูรั้บล่ะ ปฏิคาหกนะผูใ้หใ้หด้ว้ยความบริสุทธ์ิ 
เวลาผูรั้บ เห็นไหม ผูรั้บรับดว้ยความนอ้ยเน้ือต ่าใจ ดว้ยความออเซาะฉอเลาะ ออเซาะฉอเลาะ
เพราะอะไรล่ะ เพราะมนัมีอวิชชา ตวัเองแสดงออกไม่รู้ว่าการแสดงออกของตวัเองนั้นมีอะไร 
เพราะอะไร เพราะมนันอนเน่ืองมากบัใจไง  

น่ีเราแสดงออก ดูสิท่ีเราชอบเดก็ๆ เพราะอะไร เพราะมนัไร้เดียงสา เดก็ๆ ไร้เดียงสา โต
ข้ึนมากไูม่เอาแลว้ พอโตข้ึนมีมารยาไม่เอาแลว้ แต่ถา้มนัไร้เดียงสา น่ีมนัไร้เดียงสา เราชอบเดก็ๆ 
มนัไร้เดียงสา มนัไม่มีมารยา มนัคิดอยา่งไรมนัพดูอยา่งนั้น มนัไม่พอใจมนัโยนทิ้งเลย ถา้มนั
พอใจมนัดีใจของมนั เดก็มนัไร้เดียงสา แต่โดยธรรมชาตินะมนัเป็นเดก็อยา่งนั้นไม่ได ้ มนัตอ้ง
โตข้ึนมา เวลาโตข้ึนมาแสนทุกขแ์สนยาก ชีวิตท่ีมีความสุขมากเป็นชีวิตตอนเป็นทารก พ่อแม่
เล้ียงดูมาตลอดนะ เวน้แต่คนทุกขค์นจน  

เรามีเวลาโยมเขาไปเมืองจีนสมยัโบราณ ฟังแลว้เศร้าใจมาก เขาเอาเดก็ไปทิง้ตามส่ีแยก 
สามแยก เดก็มนัก็ดูดแต่น้ิวมือของมนัเอง เพราะพ่อแม่เขาเล้ียงดูมาไม่ไหวไง ประชากรเขาเยอะ
มาก เดก็มนัตอ้งดูดน้ิวมือของมนันะ มนันึกว่าเป็นอาหาร มนัจะกินนม มนัไม่มีนมกิน น่ีเขาไป
เดินดูตามส่ีแยกสามแยกนะ สมยัท่ีว่าเขายงัไม่เจริญ นัน่ล่ะเด๋ียวน้ีเขาเจริญนะเขาบอกว่าเขา
ร ่ ารวยมาก เงินทองท่วมโลก น่ีมนัเป็นไปตามกระแส ถา้กระแสมนัเป็นแบบนั้น ถา้จิตใจของเรา
ล่ะ มนัยอ้นเขา้มาท่ีเราไง ดูหนงัดูละครแลว้ยอ้นดูตวั  

ฟังธรรมๆ ฟังธรรมเวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเทศน์ท่ีวดัเจดียห์ลวง สมเดจ็มหาวีรวงศฯ์ ท่าน
ว่า เทศน์เร่ืองของเราเองทั้งนั้นแหละ มนัเทศน์เร่ืองของผูฟั้งนัน่แหละ เร่ืองอยูก่บัเราแต่เราไม่รู้ 
เราไม่เห็น เพราะมนัเป็นเรา พอเป็นเรามนัก็ปกป้องไปหมด ถา้เราคิดเราท าอะไรดีไปหมดแหละ 
แต่ถา้มนัดีจริงท าไมมนัทุกขย์ากอยา่งน้ีล่ะ อา้ว ถา้มนัดีจริงมนัตอ้งมีความสุขสิ แลว้ความสุขมนั
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มาจากไหนล่ะ น่ีความสุขมนัมาจากไหน ความสุขคือจิตสงบ ความสุขขา้งนอกไปหาจากขา้ง
นอกมนัตอ้งบวกมาดว้ยฟืนดว้ยไฟ ใหธ้รรมอนัน้ีมนัประเสริฐ แลว้ประเสริฐจริงหรือเปล่า  

มนัประเสริฐแต่ผูใ้ห ้ถา้ผูใ้หเ้ขามีสัจจะ เขามีความจริงของเขา ไอผู้รั้บ รับมาแลว้มนัเป็น
ความจริงของเราหรือเปล่าล่ะ น่ีไดม้า เวลาเขาใหธ้รรมะมา ใหปั้ญญามาใหเ้อาตวัรอดไม่เอา ไม่
เอา แต่ถา้เขาใหเ้ป็นขา้วของเงินทองน่ีชอบ จะเอาอยู่อยา่งนั้นแหละ แลว้ก็ไม่เจริญข้ึนมา ไม่
แขง็แรงข้ึนมา ไม่ท าไดข้ึ้นมา แต่ถา้ผูท่ี้เขาฉลาด  

ค าว่าฉลาด เห็นไหม น้ีเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เทศนาว่าการไง ผูท่ี้ฉลาด
นะเหมือนหงายของท่ีคว  ่าอยูใ่หม้นัหงายข้ึนมา ถา้มนัหงายข้ึนมามนัไดรั้บทุกๆ อยา่งข้ึนมา ถา้
มนัคว  ่าอยู ่ คว  ่าอยูก่็ทิฐิของตวัไง ฉลาดเลอเลิศ มีความรู้มาก เป็นคนเก่งคนกลา้ ไม่มีใครเขา
สนใจเลย ไม่มีใครสนใจเลย แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นะเวลาท่านแสดงธรรม 
อนุปุพพิกถา การเสียสละของเรา ท าเสียสละมนัจะไดป้ระโยชน์อยา่งนั้น  

น่ีถา้มีศีลมนัจะมีประโยชน์อยา่งนั้น ถา้เกิดปัญญาข้ึนมามีประโยชน์อยา่งนั้น การท่ีเรา
เสียสละไปมนัเกิดอ านาจวาสนาบารมีของเรา มนัเป็นการสร้างบารมี การสร้างบารมีเวลาเราท า
ส่ิงใดตอ้งการใหค้นยอมรับ ใครเขาจะยอมรับ ใจเราเรายงัยอมรับใจตวัเองไม่ไดเ้ลย สงสัยไป
หมด ในใจสงสยัไปหมด มนัเร่าร้อนไปหมด เราเองเรายงัเช่ือใจเราไม่ไดเ้ลย แลว้จะใหค้นอ่ืน
เช่ือใจเราไดอ้ยา่งไรล่ะ  

ฉะนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 
ตนตอ้งรักษาตน ตนตอ้งพยายามส ารอกคายกิเลสในใจของตน ถา้คายกิเลสไดแ้ลว้นะจากใจดวง
หน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ใจทุกดวงใจมนัเหมือนใจดวงน้ี ใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ท่ี
เวลาสร้างสมบุญญาธิการมาเป็นพระโพธิสตัว ์๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย เวลาท่านส้ิน
กิเลสไปแลว้เหมือนกนั ใจก็เหมือนใจ ใจก็เหมือนใจแต่ใจมนัแตกต่างกนั แตกต่างกนัท่ีอ  านาจ
วาสนาบารมีน่ีไง  

ถา้มีอ  านาจวาสนาบารมี เวลาฟังธรรมทีเดียวเป็นพระอรหนัต์เลย เวลาคนไม่มีบารมี จ  ้าจ้ี
จ  ้าไชขนาดไหนก็ไม่ได ้ อยูเ่ฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เทวทตัอยูด่ว้ยกนั เกิดมาก็เป็น
ญาติกนัอยูแ่ลว้ เป็นลูกพี่ลกูนอ้ง เวลาบวชก็บวชร่วมกนั สายเลือดเดียวกนั เวลาท าส่ิงใดไม่ได้
ส่ิงใดเลย ถา้จะไดก้็ไดเ้พราะการกระท าของตน ไดน้รกอเวจี ไดแ้ต่ความทุกขย์าก เวลาอยูก่็อยู่
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ดว้ยความนอ้ยเน้ือต ่าใจ ท าไมองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่เชิดชูเราเลย ท าไมองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่เห็นหนา้เราเลย  

เขาจะเห็นอะไรก็มนักิเลสทั้งตวั ยาพิษทั้งนั้น แลว้ยาพิษเผยแผไ่ปคนอ่ืนก็ไดย้าพิษไป
หมด เวลาขอครุกรรม ๕ แลว้บอกว่าไม่ใหอ้ยูกุ่ฏิ ไม่ใหบิ้ณฑบาต ไม่ใหรั้บกิจนิมนต ์ ไม่ให้
ต่างๆ พระใหม่ๆ เช่ือนะมนัเคร่งตามไป องคส์มเดพ็ระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัใหพ้ระสารีบุตรไป
เทศนาว่าการเอาคืนมาเลย เอาคืนมาเพราะพระใหม่ไม่รู้เร่ือง เห็นเขาพดูแต่เปลือกก็นึกว่าอูฮู้สุด
ยอด เคร่งกว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้อีก ดีกว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้จิตท่านเป็นธรรม จริตนิสัยของคน คนท่ีเขม้แขง็ท าส่ิงใดก็ท  าได ้
คนท่ีเขานุ่มนวล เขาอ่อนหวานของเขา เขาท าของเขา  

น่ีเขาท าของเขาแลว้เขาไดป้ระโยชน์ของเขา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มองเขา้ไป
ท่ีจิตของเขา จิตของเขาเป็นคนกระท า จิตของเขาจะเป็นผูไ้ด ้ไอเ้ราไปตั้งกติกาไวซ้ะเขม้แขง็ จิต
ของเขามนัไม่ไดป้ระโยชน์กบัเขาไง แต่ถา้จิตของเขาเขม้แขง็อยา่งนั้น ท าไดอ้ยา่งนั้นมนัก็
ประเสริฐ ถา้จิตของเขานุ่มนวลอ่อนหวาน อยา่งไรก็ท  าใหจิ้ตนุ่มนวลอ่อนหวานอยา่งนั้น เพราะ
อะไร เพราะน่ีเป็นจริตนิสัย  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มองถึงประโยชน์ของผูฟั้ง มองถึงประโยชน์ของผูรั้บ 
มองถึงประโยชน์ของสัตวโ์ลก ท่านมองตรงนั้น ไม่ใช่มองว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ น่ี
เทวทตัเขม้แขง็กว่า เทวทตัเก่งกว่า ท่านไม่ไดม้องตรงนั้น ท่านมองท่ีว่าผูไ้ดรั้บ เพราะท่าน
ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์ ท่านมองหวัใจของคนท่ีฟัง ท่านมองหวัใจของคนท่ีเปิด ท่านมอง
หวัใจตรงนั้น คนนั้นจะไดป้ระเสริฐ เวลาไปเอาองคุลิมาล สมณะหยดุก่อน สมณะหยดุก่อน เรา
หยดุแลว้ เธอไม่หยดุ สมณะหยดุก่อน หยุดอยา่งไรล่ะมนัยงัลอยไปอยูน่ี่ วิ่งไม่ทนั หยดุจากการ
ท าความชัว่ หยดุจากการท าความบาป หยดุจากการฆ่า ท่านยงัถือดาบวิ่งฆ่าเขาอยู ่

คนมีความคิดไง ชอ็กเลยนะ กม้ลงแลว้วางดาบ กราบขอบวชเลย น่ีหวัใจท่ีสร้างมา 
เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เลง็ญาณก่อน เลง็ญาณว่ามนัจะไดป้ระโยชน์หรือไม่ได้
ประโยชน์ ไปแลว้จะไดห้รือไม่ได ้ถา้ไดแ้ลว้มนัเป็นประโยชน์กบัใคร มนัเป็นประโยชน์ขององ
คุลิมาล เพราะเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาบวชแลว้ เทศนาว่าการจนไดเ้ป็นพระ
อรหนัต ์ถา้ชา้กว่านั้นฆ่าแม่แลว้จบเลย ถา้ฆ่าแม่นะ  
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น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้เลง็ไปท่ีหวัใจของผูฟั้ง เลง็ท่ีหวัใจของเขา ไม่ใช่เลง็ว่า
กแูน่ กเูก่ง กเูคร่งกว่ามึง ไม่ใช่ จะแน่ จะเก่งมนัก็ใจของเรานัน่น่ะ แต่เลง็ในหวัใจของเขา แต่
เวลาเราปฏิบติัสิ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน เราก็ตอ้งท าใจของเราใหเ้ป็น
สัมมาทิฏฐิ ใหมี้ความดีงามของเรา ปฏิบติัของเราใหม้นัปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ค าวา่
สมควรแก่ธรรม มนัสมควรไง สมควรของสติ สมควรของสมาธิ สมควรของปัญญา สมควรของ
โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค  

สมควร เห็นไหม โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรคมนัแตกต่างกนั ถา้ไม่
สมควรไม่ไดห้รอก มนัตอ้งสมควรของมนั สมดุลของมนั มชัฌิมาปฏิปทาคือความสมดุล ไม่ใช่
ว่ามนัจะเป็นกลาง เมตรหน่ึงก็ ๕๐ เซ็นตรงกลาง เมตรหน่ึงนะพอดีเลย ๕๐ เซ็น น่ี
มชัฌิมาปฏิปทา ไอน้ัน่มนัตลบัเมตร ไอน้ัน่เขาไวเ้คร่ืองตวง ชัง่ตวงวดั ความสมดุลมนัอยูท่ี่จริต
นิสัย อยูท่ี่อ  านาจวาสนา แลว้ความสมดุลของคน น่ีไงขิปปาภิญญาเขาถึงปฏิบติัหนเดียว ปฏิบติั
ฟังธรรมหนเดียวเป็นพระอรหนัตไ์ปไง ไอเ้ราฟังทุกวนัๆ ฟังทุกวนัๆ ก็จ  ้าจ้ีจ  ้าไช จ ้าจ้ีจ  ้าไชหวัใจ
ของเรา ดูแลหวัใจของเรา  

หวัใจน่ี ส่ิงท่ีสัตว ์สัตวเ์วลาเขามีคอกกั้นมนัก็อยูไ่ด ้ เวลามนัไปท าร้ายใครเขาก็ขงักรงมนั
ซะมนัก็จบ หวัใจของเรา เราตั้งใจขนาดไหนก็ไม่ได ้ แต่ถา้ท าไปโดยสัจจะ โดยความจริงนะ 
ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เวลามนัสงบไดโ้อ๋ยชดัเจนมาก มหศัจรรยม์าก แลว้ความมหศัจรรย์
น้ีไปตะครุบเอามาจากไหน ไปแสวงหามาจากไหน เวลามนัสงบข้ึนมามนัสงบในใจเรา เวลา
สงบมนัสงบท่ีน่ีไง มนัสงบในหวัใจของเรา  

น่ีเวลาเกิดปัญญา ปัญญามรรคญาณมนัเกิดมนัเกิดในหวัใจของเรา ปัญญาท่ีเกิดจากจิตๆ 
เพราะจิตดวงน้ีมนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ จิตดวงน้ีมนัส่งออก เวลามนัเกิดสัญญาอารมณ์มนั
ส่งออกไป มนัไปกวา้นเอาความทุกขม์าเผาลนมนั เวลาเราท าความสงบของใจข้ึนมามนัเกิด
สัมมาสมาธิ เกิดปัญญาข้ึนมา มนัส ารอก มนัคายของมนัข้ึนมา แลว้มนัเกิดท่ีไหน มนัเกิดท่ีจิต น่ี
ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก แลว้ถา้เป็นอยา่งน้ี คนไม่เป็นไม่รู้พดูไม่ได ้ พดูไม่ไดห้รอก เวลาพดูก็พดู
ขา้งเดียวไง เวลาส่ือขา้งเดียวน่ีเก่งมาก เวลาใหโ้ตว้าที เวลาให้ดีเบตไม่เป็น ไม่ได ้ 

เก่งมาก เก่งมากกิเลสหลอกทั้งนั้นแหละ กิเลสมนัสร้างภาพให ้ กิเลสมนัถางทางใหไ้ป
ตามกิเลสหมดเลย แลว้ก็บอกว่าน่ีเป็นปฏิบติัธรรม หลวงตาท่านบอกว่าปฏิบติัพอเป็นพิธี แต่น้ีถา้
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เป็นพิธีมนัก็กระแสโลกนะ แมแ้ต่วฒันธรรมประเพณี ใหช้าวพุทธเรามีวฒันธรรมประเพณี น่ี
เป็นวฒันธรรมของเรา ถา้สละทานก็สละทานของเรา ถา้ปฏิบติั ปฏิบติัพอเป็นพิธีมนัก็เป็นพิธีนะ 
เออ ฉนัก็นกัปฏิบติัเหมือนกนั แต่เอามรรค เอาผล เวลาเอามรรค เอาผล  

น่ีเวลาปฏิคาหก เวลาท าบุญท าบุญท่ีไหน ท าท่ีเธอพอใจ เพราะกิเลสมนัร้ายนกั ท าท่ีเธอ
พอใจ ถา้เอามรรคเอาผลล่ะ ถา้เอาบุญกุศล บุญกุศลก็ตอ้งเร่ืองเน้ือนาแลว้ เน้ือนา เห็นไหม ดว้ย
เหตุ ดว้ยผล ดว้ยปัจจยัมนัจะพฒันาของมนัข้ึนไป พฒันาข้ึนไป มนัเป็นขอ้เทจ็จริงของมนัข้ึนไป 
น่ีฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ีไง ถา้ฟังธรรมๆ เพือ่เหตุน้ี เวลาฟังถึงท่ีสุดแลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้สอนเร่ืองกาลามสูตร อยา่เช่ือ อยา่เช่ือแมแ้ต่อาจารยข์องเรา อยา่เช่ือผูพ้ดูว่าพดูแลว้มนั
ตรงกบัใจเรา อยา่เช่ือ แต่พิสูจน์ๆ ตอ้งท าข้ึนมาใหไ้ดไ้ง น่ีเวลาปริยติัตอ้งปฏิบติัไง  

ศึกษาเล่าเรียนๆ ศึกษาน่ีฟังๆๆ ศึกษาโดยการฟัง แลว้เรากใ็คร่ครวญว่าจริงหรือไม่จริง 
แลว้เราก็ปฏิบติัของเราข้ึนมาใหไ้ด ้ ถา้ปฏิบติัข้ึนมาใหเ้ป็นความจริงได ้ ไปหาครูบาอาจารยท่ี์
เทศนาว่าการเลย ฉนัท าแลว้ไม่เหมือนของฉนั ฉนัท าแลว้ดีกว่า ฉนัท าแลว้ถูกตอ้งกว่า ท่านน่ีพดู
ผดิ ปฏิบติัใหเ้ป็นความจริงข้ึนมา ถา้ความจริงข้ึนมา น่ีสัจธรรมมีหน่ึงเดียวเท่านั้นแหละ เวลา
การกระท ามนัตอ้งเป็นความจริงอนันั้น  

ฉะนั้น เวลาผูท่ี้พดูขา้งเดียว พดูฝ่ายเดียวกพ็ดูกนัไป ไม่รู้ว่าเผยแผธ่รรม ธรรมะหรือยาพิษ 
แมแ้ต่หลวงตาท่านพดูบ่อย เวลากินไก่เขายงักินแต่เน้ือเขาไม่กินกระดูกหรอก กินปลาเขาก็กิน
แต่เน้ือเขาไม่กินกา้ง น่ีก็เหมือนกนั แต่มนัก็ตอ้งมี ไก่มนัตอ้งมีกระดูกของมนั ปลาก็ตอ้งมีกา้ง
ของมนั มนัตอ้งมีกระดูกมนัถึงจะอยูข่องมนัได ้ น่ีธรรมชาติของมนั แต่เราตอ้งฉลาดไง เราตอ้ง
ฉลาด เราตอ้งเอาตวัรอดได ้ เราตอ้งมีสติปัญญาของเรา กระดกูเขาเอาไปบดไปท าแคลเซียมนัน่ก็
อีกเร่ืองหน่ึง เวลาเศษกระดูกเยอะมาก ทางโลกเขาคิดเป็นธุรกิจ เขาท าธุรกิจของเขาได ้ไอน้ัน่มนั
เป็นเร่ืองธุรกิจไง แต่ถา้เป็นความจริงเราตอ้งมีสติปัญญาเพื่อหวัใจของเรา  

น่ีฟังธรรมๆ ถา้ฟังธรรมนะ ฟังแลว้อยา่เช่ือ กาลามสูตร คิดใคร่ครวญของเรา คิด
ใคร่ครวญของเรา แลว้ถา้ฟังธรรมๆ ธรรมะสัจธรรม เห็นไหม เวลาเรามีความลงัเลสงสัยมนัลม้
เลยนะ เหตุผลท่านดีกว่า เหตุผลท่านเหนือกว่า ไอป้มในใจเราทุกอยา่งมนัสลายไปเลยถา้มนัเป็น
ความจริงนะ ถา้มนัลงกนั ถา้มนัจริตนิสัยตรงกนั แลว้ยิง่ปฏิบติัไปดว้ย อู๋ย ท  าไมหลวงตาท่านไป
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กราบขอขมาหลวงปู่ มัน่ล่ะ ไปกราบขอขมา อยูด่ว้ยกนัเถียงกนัมาตลอดมนัยงัไม่ซาบซ้ึงใจ พอ
ไปบรรลุธรรม ตรัสรู้ธรรมกลบัมาขอขมา เพราะเป็นอนัเดียวกนั  

ส่ิงท่ีเราเคยสงสัยๆ จบหมดเพราะเขา้ใจหมดแลว้ แลว้เขา้ใจหมดแลว้เราผดิเอง ทั้งๆ ท่ี
เรารู้จริงเห็นจริง เราท าของเราข้ึนมาแต่เราผดิเอง ไปขอขมาลาโทษ ขอขมาลาโทษเพราะอะไร
ล่ะ เพราะมนัไม่มีทิฐิแลว้ไง มนัไม่มีอีโกใ้นหวัใจหมดแลว้ไง มนัเป็นความจริงอนัเดียวกนัไง 
แลว้ความจริงอนัเดียวกนัยอมรับกนัไม่ไดใ้ช่ไหม ความจริงอนัเดียวกนัมนัก็ตอ้งยอมรับกนัสิ ถา้
ยอมรับกนัถึงตอ้งขอขมาลาโทษ 

ฉะนั้น ครูบาอาจารยท่์านถึงอ่อนนอ้มถ่อมตน เวลาท่านจะเขม้งวดเขม้แขง็ก็เวลาแสดง
ธรรม แสดงธรรมคือสัจจะ คือความจริง ความจริงตอ้งแสดงข้ึนมาเพื่อไปลม้อวิชชาไอค้วาม
โง่เง่าเต่าตุ่นในใจของผูฟั้งนั้น แลว้ผูฟั้งนั้นยงัถือตวัถือตนว่ามีอ  านาจวาสนา ยงัถือตวัถือตนอยูไ่ง 
แต่มนัไม่เป็นความจริงข้ึนมาสักที ถา้เป็นความจริงข้ึนมา น่ีเวลาผูท่ี้มีความจริงเขาจริงตอนเม่ือ
แสดงธรรม จริงเม่ือมนัแสดงความจริง แต่จบแลว้เร่ืองของเขา เร่ืองของเรา  

มนัเป็นกรรมของสัตว ์ สัตวส์ร้างเวรสร้างกรรมมนัก็เวรกรรมของใจเขา มนัเร่ืองของเขา 
มนัไม่กระทบกระเทือนใจของผูท่ี้มีคุณธรรมในใจเลย ไม่กระทบกระเทือนเลย ไม่เก่ียวกนัเลย 
มนัเร่ืองของเขา แต่เวลาแสดงธรรมจะกดัจะฉีกเพราะอะไร ก็เอาจริงไง ความจริงไง ความจริง
มนัตอ้งเป็นความจริงวนัยงัค ่าแหละ เห็นไหม สัจธรรมๆ สัจธรรมก็เป็นสัจธรรมวนัยงัค ่าแหละ 
ยาพิษมนัก็เป็นยาพิษเผาลนอยูว่นัยงัค  ่า น่ีเราปฏิบติัเพื่อเรา ฟังเพื่อเรา ฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ี ฟัง
ธรรมทุกวนั ตอกย  ้าทุกวนั แต่เวลาครูบาอาจารยท่์านล่วงไปแลว้เราจะไม่มีโอกาสไดฟั้ง ถึงเวลา
ถา้ไม่มีโอกาสไดฟั้งจะเสียใจตอนนั้น เอวงั 


