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อา้ว! ตั้งใจฟังธรรมเนาะ เราแสวงหากนั เราขวนขวายกนั เราขวนขวายเพื่อสัจธรรมใน
หวัใจเรา ถา้เราขวนขวายสัจธรรมในหวัใจเราน้ี เราจะมีความสุขของเรา แลว้ความสุขอยา่งน้ีมนั
แสวงหาในโลกน้ีไม่ได ้ แสวงหาทางโลกมนัสุขเวทนา ทุกขเวทนาทางโลกของเขา สุขเวทนา 
ความสุขของเราอยูไ่ดช้ัว่คร้ังชัว่คราวมนัก็เกิดความทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขด์บัไปก็เกิด
ความสุขความพอใจก็เกิดข้ึนชัว่คร้ังชัว่คราว แต่ถา้เป็นวิมุตติสุข สุขเดิมแท ้ สุขความเป็นจริงใน
หวัใจเรา อนัน้ีมนัคงท่ีตายตวัของมนัไป คงท่ีตายตวัเพราะอะไร เพราะมนัไม่เป็นของคู่  

ของคู่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา โลกน้ีเป็นของคู่ แต่ถา้เป็นวิมุตติสุขมนัเป็นหน่ึงเดียว หน่ึง
ไม่มีสองคืออะไร หน่ึงไม่มีสองคือจิตใจท่ีมนัพน้จากทุกขไ์ปแลว้ น่ีหน่ึงไม่มีสอง แลว้หน่ึงไม่มี
สอง จิตใจท่ีพน้จากทุกขไ์ปแลว้ ถา้มีจิตท่ีไหนก็มีภพท่ีนัน่ ถา้มีภพท่ีนัน่มนัก็มีท่ีเกิดท่ีนัน่ แต่ถา้
มนัหน่ึงไม่มีสอง หน่ึงแลว้มนัไม่มีตวัตนของมนัดว้ย ไม่มีตวัตนของมนัเพราะเหตุใด ไม่มีตวัตน
ของมนัเพราะมนัท าลายภวาสวะ ท าลายภพชาติอนันั้นไปแลว้ ถา้มนัท าลายภพชาติอนันั้นไป
แลว้ คนตอ้งเห็นสัจจะความจริงอนันั้นมนัถึงจะเขา้ใจอนันั้นได ้

แต่เราศึกษาของเรานะ ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้เป็นหน่ึง 
เป็นหน่ึงก็เลขหน่ึงไง หน่ึงก็ไม่ใช่สองไง ถา้สองก็ไม่ใช่หน่ึงไง อนัน้ีมนัเป็นโลกียปัญญา มนั
เป็นปัญญาทางโลก ปัญญาทางวิทยาศาสตร์ ถา้วิทยาศาสตร์เราพิสูจน์กนัไดไ้ง ดูตรรกะสิ 
ตรรกะเราคาดเราหมายได ้ เราคาดเราหมายไดเ้พราะอะไร เพราะเป็นโลกไง ถา้ใครมีการศึกษา 
ความรู้กวา้งไกล ถา้ความรู้กวา้งไกล เทียบเคียงไปแลว้มนัส่งออกไปทั้งหมดแหละ มนัส่งออก
ไปทั้งหมด เราถึงมีความจ าเป็นกนัตอ้งท าความสงบของใจเขา้มาก่อนไง ถา้ท าความสงบของใจ
เขา้มาก่อน ถา้ใจมนัสงบแลว้ก็เป็นหน่ึงเหมือนกนั แต่หน่ึงน้ีมนัหน่ึงแบบมีไง หน่ึงแบบภวาสวะ 
หน่ึงแบบภพไง ภพเพราะอะไรล่ะ ภพเพราะหาตวัตนของเราไง 
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เราเกิดมาๆ เกิดจากพ่อจากแม่ แต่ไม่รู้จกัตวัของเราไง ถา้เราไม่รู้จกัตวัของเรา เราไม่รู้จกั 
ลองผา่ไปสิ มิลินทปัญหา มิลินทปัญหาเขาถามนาคเสนวา่คนมนัคืออะไร คน คนอยูท่ี่ไหน เขา
บอกคนเปรียบเหมือนรถ รถ ส่ิงท่ีประกอบกนัดว้ยอะไหล่ข้ึนมาแลว้ถึงเรียกวา่รถ ลองแยก
อะไหล่ออกจากรถแลว้มนัเหลืออะไร น่ีก็เหมือนกนั คนมนัมาจากไหน ถา้คนมาจากไหน แยก
ช้ินส่วนแยกออกไปมนัก็เป็นช้ินส่วนอวยัวะ ๓๒ อยา่งนั้น แลว้จิตอยูไ่หนล่ะ คน้หากนัไม่เจอไง 
คน้หาตวัเองกนัไม่เจอ คน้หาตวัเองไม่ได ้ เราถึงไปวดัไปฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพื่ออะไร ฟังธรรม
เพื่อคน้หาตวัเรา 

ท่ีเรามาวดัมาวากนั เราท าบุญกุศล บุญกุศล เรารู้จกับุญกุศลไหม เวลาท าบุญกุศล ส่ิงท่ี
เวลาบุญกุศลมนัเกิดเจตนาอนันั้น เกิดจากหวัใจอนันั้นมนัปรารถนา เวลามีความทุกขค์วามยาก
ในชีวิตของเรา มนัทุกขม์นัยากท่ีไหนล่ะ มนัทุกขม์นัยากท่ีหวัใจน้ีไง ร่างกาย ดูสิ การ
เจริญเติบโตของร่างกาย คนเราเกิดมาแลว้ เดก็มนัตอ้งเดินได ้ เดก็มนัตอ้งวิ่งได ้ เดก็มนัตอ้ง
ท างานได ้ แต่เวลาการศึกษาล่ะ เวลาการศึกษา ใครศึกษามาแลว้ ศึกษาจบมาเท่ากนั แต่เวลาท า
หนา้ท่ีการงานแลว้ประสบความส าเร็จมากนอ้ยแค่ไหน อนัน้ีมนัเก่ียวกบัสติปัญญาอนัหน่ึง 
เก่ียวกบัอ านาจวาสนา หน่ึง เก่ียวกบัความเป็นไปของโลก เรามีความฉลาด มีความคิดก่อน เรา
คิดไปก่อนโลก โลกยงัคิดไม่ทนัเรา ส่ิงท่ีเป็นความคิดของเราไม่เป็นประโยชน์อะไรเลย แต่
คนเราเกิดมา เขาท าพอจงัหวะโอกาสของเขา โลกเขาตอ้งการส่ิงนั้นอยูพ่อดี น่ีจงัหวะและโอกาส
มนัได ้ เขาท าส่ิงใดประสบความส าเร็จของเขา น่ีคืออ านาจวาสนาของเขาไง แต่ถา้เราไม่ใช่
อ  านาจวาสนาของเรา ถา้อ  านาจวาสนาของเรา ทางโลกเขาวดักนัท่ีนัน่ คนเราแข่งส่ิงใดก็ได ้แข่ง
อ านาจวาสนาแข่งกนัไม่ได ้แข่งกนัไม่ไดเ้พราะอะไร แข่งกนัไม่ไดเ้พราะมนัเป็นอดีตไง  

ส่ิงท่ีเราท ามาๆ ในปัจจุบนัน้ีเวลาเท่ากนัใช่ไหม คนเราเกิดมา ๒๔ ชัว่โมงเท่ากนั มีชีวิต
เท่ากนัใช่ไหม ทุกอยา่งเท่ากนัหมดเลย แต่ความคิดของคน ดูคนท่ีเขาเกียจคร้าน เวลาของเขา
ล่วงเลยไปโดยไม่มีประโยชน์ส่ิงใดเลย คนท่ีขยนัหมัน่เพียรของเขา เวลามีคุณค่าของเขา
ตลอดไปเลย เวลาเท่ากนั แต่คนใชเ้วลานั้นแตกต่างกนั 

น่ีก็เหมือนกนั ชีวิตท่ีเกิดมาในปัจจุบนัน้ีชีวิตเหมือนกนัไง แต่ถา้ส่ิงท่ีอ  านาจวาสนามนัมา
จากไหนล่ะ มนัมาจากไหน เม่ือวานน้ีเราท าส่ิงใดมา ถา้เม่ือวานสุคโตๆ เม่ือวานท าส่ิงใดมา วนัน้ี 
ปัจจุบนัน้ีมนัก็สุคโต มนัไม่มีส่ิงใดท่ีเป็นภาระแบกหามต่อไป ถา้วนัน้ีไม่มีภาระแบกหามต่อไป 
วนัพรุ่งน้ีก็ไม่มีภาระหามแบกต่อไป แต่ถา้เม่ือวานมนัท าส่ิงใดมา มนัเป็นหน้ีเป็นสินมา วนัน้ี
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ตอ้งท าเงินท าทองเพื่อชดใชห้น้ีเขา ถา้ชดใชห้น้ีเขา เรายงัตอ้งท าเงินท าทองข้ึนมาเพื่อชีวิตของ
เรา เรายงัตอ้งท าเงินท าทองของเราเพื่อเกิดต่อไปเพื่อเป็นอนาคตของเรา น่ีไง ส่ิงท่ีเวลาแข่ง
อ านาจวาสนาท่ีแข่งกนัไม่ได้ๆ  เพราะมนัเป็นอดีตมาไง 

แต่ถา้ในปัจจุบนัน้ี ปัจจุบนัน้ีเราก็ขวนขวายกนัอยูน่ี่ไง ขวนขวายกนัมาๆ ขวนขวายกนัมา
เพื่อหาความสงบร่มเยน็ ความสงบร่มเยน็ในหวัใจ ถา้ความสงบร่มเยน็ ท  าความสงบร่มเยน็ 
ท าไมตอ้งขวนขวายล่ะ ขวนขวายมนัก็ไม่สงบแลว้ มนัเคล่ือนไหวมนัจะสงบไดอ้ยา่งไร 

ก็การเคล่ือนไหว เคล่ือนไหวใหม้นัสงบ แต่ถา้มนัไม่มีการเคล่ือนไหวใหส้งบเลย นัน่
แหละข้ีลอยน ้า มนัทบัถมอยูใ่นหวัใจของตนนัน่แหละ 

เวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัของท่าน ท่านเคล่ือนไหวของท่าน ท่านท าของ
ท่าน ท่านใชปั้ญญาของท่าน แต่จิตของท่านสงบระงบัไง ถา้จิตสงบระงบั ระงบัในการกระท าอนั
นั้นไง ดูสิ เวลาพระ ว่าพระวนัๆ ไม่ท าส่ิงใดเลย พระเราเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา เวลาปัญญา
มนัเกิด มรรคมนัเกิด มนัหมุนต้ิวๆๆ ดูสิ คนท่ีบริหารจดัการ คนท่ีมีอ  านาจ เวลาเขามีอ  านาจ เขา
ตอ้งรับผดิชอบมาก ไม่ก่ีเดือนผมขาวโพลงเลย เพราะอะไร เพราะเขาใชค้วามคิดของเขาเยอะ 
เขาตอ้งรับผดิชอบของเขาเยอะ  

น่ีก็เหมือนกนั เวลาถา้มนัเกิดภาวนามยปัญญา มนัเกิดปัญญาข้ึนมา ท่ีมนัหมุนต้ิวๆๆ ใน
หวัใจ มนัเกิดมาจากไหนล่ะ มนัเกิดมาจากไหน เกิดจากการขวนขวายจากการกระท านั้น มนัไม่
ลอยมาจากฟ้าหรอก น่ีไง อ  านาจวาสนาของเรามาจากไหนล่ะ อ  านาจวาสนาของเราก็เกิดจากการ
กระท าของเราน่ีไง เราท าของเรามา เราท าของเรามา กล่ินของศีลกล่ินของธรรมมนัหอมทวนลม 
หอมทวนลม คนดี ท่ีไหนมนัก็ดีทั้งนั้นน่ะ ถา้คนดี เขาก็เคารพนบนอบทั้งนั้นน่ะ แต่มนัก็มีเวรมี
กรรมไง ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นศาสดานะ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้เป็นศาสดา เขาจา้งคนมาฆ่า องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ แลว้เราล่ะ เราจะมีส่ิงใด  

ฉะนั้น ส่ิงใดท่ีมนักระทบกระเทือนกระทบกระทัง่เรา เพราะการกระท ามนัมีขั้วบวกขั้ว
ลบทั้งนั้นน่ะ คนเราไม่ใช่ท าความดีมาตลอดและไม่ไดท้  าความเลวมาตลอด เวลาผลกระทบ
ข้ึนมา ส่ิงท่ีมนัหลีกเร้นไม่ได ้ มีความจ าเป็นก็ท  าส่ิงนั้นไป ท าส่ิงนั้นแลว้เสียใจภายหลงั ส่ิงใดท า
แลว้เสียใจภายหลงั ส่ิงนั้นไม่ดีเลย ไม่ดีเลย ถา้ไม่ดีเลย เราตอ้งมีสติปัญญายบัย ั้งไง แลว้ใน
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ปัจจุบนัน้ีเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนาใช่ไหม พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองศีล 
เร่ืองสมาธิ เร่ืองปัญญาใช่ไหม  

ศีล ศีลคือความปกติของใจของเรา สมาธิคือความสงบระงบัของใจของเรา ถา้เกิด
ภาวนามยปัญญา ปัญญาอยา่งน้ีปัญญาจะถอดถอนไอค้วามไม่รู้ในใจของเราออกไป แต่ถา้เป็น
ปัญญาทางโลก เรามีการศึกษา มีสติปัญญามาขนาดไหน สติปัญญาอยา่งนั้น เชาวนปั์ญญาอยา่ง
นั้นมนัมีฐานคือจิตดวงน้ีไง ถา้จิตดวงน้ีมีอ  านาจวาสนา ส่ิงนั้นก็เป็นธรรมาภิบาล ส่ิงนั้นก็เป็น
สุจริตชน 

แต่ถา้จิตของเรา จิตของเรามนัเห็นแก่ตวั เราศึกษาส่ิงใดมา ความคิดอนันั้น จิตท่ีมนัใช้
งานๆ มนัใชเ้พื่อทุจริตไง มนัใชเ้พื่อสร้างบาปสร้างกรรมใหใ้จของตนไง แต่ถา้คนเขามี
สติปัญญาของเขา เขามองค่าแต่ตวัเลข เขามองค่าแต่วตัถุนั้น เขาบอกวตัถุนั้นเขาท าแลว้เขาได้
ประโยชน์ของเขา มนัไดป้ระโยชน์ของเขา เขากวา้นมาดว้ยเวรดว้ยกรรมของเขา ถา้เวรกรรม
ของเขา เขาสร้างของเขา เขาบาดหมางของเขา แต่ถา้คนมีสติปัญญา เขาท าส่ิงใดมาเป็นธรรมาภิ
บาล เป็นสุจริต ท าส่ิงนั้นมาดว้ยอ านาจวาสนา ดว้ยคุณงามความดี ถา้จิตมนัใชไ้ง น่ีพดูถึงปัญญา
ทางโลกไง ปัญญาทางโลก จิตท่ีมนัคิดดี จิตท่ีมนัท าดี มนัท าประโยชน์ส่ิงใดมนัก็เป็นประโยชน์
กบัจิตดวงนั้น ถา้จิตมนัคิดร้าย จิตมนัคิดท าลายตวัมนัเอง มนัคิดท าลายตวัมนัเองแต่มนัปิดหูปิด
ตาบอกว่าส่ิงนั้นเป็นผลประโยชน์ของมนั ถา้ประโยชน์ของมนั มนัท า มนัได ้มนัไดเ้พราะว่าเรา
สร้างเวรสร้างกรรมไง มนัไดม้า ส่ิงท่ีท  ามนัไดม้าทั้งนั้นน่ะ แต่มนัไดม้าดว้ยสุจริตหรือไม่สุจริต
ล่ะ  

ถา้มนัสุจริต เวลาเรามาฝึกมาฝนของเรา เราท าสติของเราเป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาล่ะ ถา้
เป็นสัมมา สติก็ตอ้งคือสติไง สติ ถา้เรามีสติมีปัญญา ท าความเพียรดว้ยมีสติปัญญามนัก็เป็น
สัมมาทิฏฐิ ถา้ท า มนัขาดสติไปมนัก็สักแต่ว่าท า มนัก็เป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหม แลว้เกิดสติ สติท่ีว่า
สติท่ีมนัเป็นตวัสติ สติ ถา้การกระท าส่ิงใดมนัเป็นประโยชน์ข้ึนมา เป็นประโยชน์ข้ึนมา งาน
อยา่งหยาบ งานอยา่งละเอียดไง อาบเหง่ือต่างน ้าเราก็เป็นงานหนกั เราก็ว่าเป็นงานล าบาก เรานัง่
โต๊ะ เราใชส้ติปัญญาของเรามนัก็เป็นงานอนัละเอียด 
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น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเราแสวงหา เราแสวงหาส่ิงนั้นมามนัเป็นเร่ืองของหยาบๆ เป็นเร่ือง
ของวตัถุไง แต่ถา้เป็นวตัถุนะ เราเสียสละไป ยืน่จากมือของเราไป หลุดออกไป ส่ิงน้ี เจตนาอนั
นั้นน่ะมนัเป็นทิพย์ๆ  มนัฝังใจเราทั้งนั้นน่ะ ถา้ไม่มีเจตนาจะท าไหม 

ของของเรา เราถือไวพ้ะวา้พะวงอยูน่ี่ เราจะใหห้รือไม่ให ้มนัอยูก่บัมือเราทั้งนั้นน่ะ วตัถุ
นั้นมนัก็เสียหายไป แต่ถา้เราเสียสละออกไปนะ วตัถุนั้นมนัจากมือเราไปสู่มือของคนอ่ืนใช่ไหม 
มือของคนอ่ืนเขาใชป้ระโยชน์ของเขา เราก็เห็นว่ามนัเป็นประโยชน์ๆ แลว้ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดคือว่า
น ้าใจ น ้าใจส่ิงท่ีเขาไดรั้บ เขาไดรั้บข้ึนมา ถา้จิตใจเขาเป็นธรรม จิตใจเขาเป็นทุกขเ์ป็นยากท่ีเขา
ไดรั้บนะ แต่ถา้เป็น ๑๘ มงกุฎเขามาหลอกเขามาลวงนัน่อีกเร่ืองหน่ึง เพราะว่าในโลกของเรามนั
มีทั้งคนดีและคนชัว่รวมกนัอยูแ่ลว้แหละ ฉะนั้น เราตอ้งมีสติปัญญาไง ท าส่ิงใดก็ตอ้งมี
สติปัญญาทั้งนั้นน่ะ ท างานถา้มีสติปัญญาข้ึนมา ความพลั้งเผลอ ความผดิพลาดมนัก็นอ้ยลง 

น่ีก็เหมือนกนั ท าบุญท าทานของเรา เราก็ใชส้ติปัญญาของเรานะ ถา้มนัผดิพลาดไปมนัก็
ผดิพลาดไปเป็นคร้ังเป็นคราว มนัจะเป็นอะไรไป คนเรามนัก็มีความผดิทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้ผดิส่ิง
นั้นไปมนัก็จบไง เราไม่ไปวิตกกงัวลกบัมนั  

น่ีก็เหมือนกนั แลว้เราก็ยอ้นกลบัมาๆ ฟังธรรมๆ ฟังธรรมเป็นงานอนัละเอียดแลว้ ส่ิงท่ี
อาบเหง่ือต่างน ้าท่ีมนัเป็นความทุกขค์วามยาก เราตอ้งอาบเหง่ือต่างน ้ามาเพื่อปัจจยัเคร่ืองอาศยั 
ในเม่ือเกิดมาเป็นคน คนตอ้งมีอาหารใช่ไหม มนัตอ้งมีอาหาร มนัตอ้งมีปัจจยั ๔ เพื่อด ารงชีวิต
ไง แต่ถา้หวัใจ หวัใจมนัเร่าร้อนอยูน่ี่ ดูสิ เรากินอาหารเขา้ไปก็เพื่อปากเพื่อทอ้ง ถา้หวัใจของเรา
มนัก็ยงัทุกขร้์อนอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัก็ทุกข์ร้อนอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ หวัใจมนัตอ้งการส่ิงใดล่ะ หวัใจ
มนัตอ้งการธรรมโอสถไง  

ธรรมโอสถ เอง็ร้อนนกั จิตใจร้อนนกัเพราะอะไร เพราะความโง่ ถา้มีความฉลาดข้ึนมา 
ของเราก็เตม็บา้นเตม็เรือนอยูแ่ลว้ ของท่ีว่าปัจจยัเคร่ืองอาศยัท่ีมนัจะขาดแคลนส่ิงใด เราก็
แสวงหาพอด ารงชีพได ้ แต่จิตใจน้ีท าไมมนัเร่าร้อนนกัๆ ไง ถา้เร่าร้อนนกั ธรรมโอสถ เราตรึก
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ดูคนท าคุณงามความดีของเขา ถา้คุณงามความดี
ของเขา เราเห็นความยิม้แยม้แจ่มใส เห็นน ้าใจของคน เราตอ้งการตรงนั้น ตอ้งการตรงนั้น จิตใจ
มนัตอ้งการตรงนั้นน่ะ มนัตอ้งการความอบอุ่น มนัตอ้งการคนเห็นน ้าใจ น ้าใจก็น ้ าใจเท่ากนัไง 
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จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึงนะ ดูสิ เวลาครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ 
เวลาท่านอบรมลูกศิษยข์องท่าน ท่านถากท่านถาง ยิง่ถากยิง่ถาง ยิง่ถากยิง่ถาง ยิง่ถากใหไ้มน้ั้น
มนัตรงไง ไมม้นัคดไมม้นังอตอ้งดดัใหม้นัตรง แลว้เวลามนัตรง เราเอียงไปเตม็ท่ีเลย ของฉนั
ตรงแลว้ๆ มนัจะออ้มไปไหนไม่รู้นัน่น่ะ ของฉนัตรงแลว้ๆ พอมนัโดนถากโดนถางข้ึนไปมนัก็
นอ้ยใจ ท าไมเราโดนถากโดนถาง  

น่ีจะบอกว่าเวลาท่ีเราอบรมคุณธรรมๆ ท่านใหน้ ้ าใจ ใหค้วามสัตยจ์ริง ใหค้วามเป็นจริง
ในใจนะ แต่วตัถุมนัไม่มี มนัไม่มีวตัถุส่ิงใดหรอก แลว้เราแสวงหาไป วตัถุเราก็แสวงหาของเรา
ไดใ้ช่ไหม เราธุดงคไ์ป เราวางบริขารของเรา เราจบับาตรออกไปบิณฑบาตตอนเชา้ เราก็ไดฉ้นั 
เราไดฉ้นัจากบริษทั ๔ อุบาสก อุบาสิกา เราจะไดอ้าหารด ารงชีวิตท่ีนัน่ แต่เราจะไดน้ ้ าใจ เราจะ
ไดคุ้ณธรรมจากใคร มนัถึงตอ้งแสวงหาครูบาอาจารยไ์ง ถา้ครูบาอาจารยท่์านช้ีน าบอกเราๆ ไง 

บอกเรา ส่ิงท่ีเรายดึมัน่ถือมัน่ไว ้เหมือนทางโลก วตัถุท่ีเขาตระหน่ีถ่ีเหนียวของเขาไว ้เขา
ก็ไดแ้ค่นั้นไง แต่นกัปฏิบติัเหมือนกนั ส่ิงใดท่ีมนัเผาลนหวัใจน่ะ ส่ิงใดท่ีเผาลนหวัใจท าไมไม่
สลดัทิง้ล่ะ แลว้มนัสลดัอยา่งไร มนัสลดัไม่ได ้ มนัสลดัแลว้ก็อยากสลดั เพราะอยากสลดัมนัยิง่
ไปเข่ียยิง่ไปคุย้ มนัก็ยิง่ลุกโชนในหวัใจไง ยิง่มนัฟุ้งซ่านก็อยากดบัความฟุ้งซ่าน ยิง่ความฟุ้งซ่าน
มนัก็ยิง่ลุกโพลงในหวัใจไง ยิง่มนัทุกข์ๆ  อยากจะสลดัทุกข ์มนัก็ยิง่ทุกขเ์ขา้ไปใหญ่ไง 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงบอกท าความสงบของใจ ๔๐ วิธีการไง เราก าหนด
พุทโธ ก าหนดอานาปานสติ ก าหนดลมหายใจเขา้ออก แลว้มนัจะก าหนดไม่ไดเ้พราะจิตใจมนั
ไม่ยอมรับ ถา้ไม่ยอมรับ เราก็มาระลึกถึงชีวิตของเราสิ เราเกิดมา เรามีอะไรมา เกิดจากทอ้งพ่อ
ทอ้งแม่ก็มีเรา มีแต่ร่างกายน้ีมา เราไม่คาบชอ้นเงินชอ้นทองส่ิงใดมาเลย ส่ิงท่ีมนัจะเกิดข้ึนมาก็
เกิดข้ึนจากอ านาจวาสนา มองไปก็เห็นไง เวลาคนเขาส้ินชีพไปนะ ไปถึงยมบาลเขาถามว่าเห็น
ธรรมไหมๆ 

เขาบอกไม่เคยเห็น ไม่เคยรับรู้ส่ิงใดเลย  

ยมบาลถามว่าเห็นคนเกิดไหม 

เห็น 

เห็นคนแก่ไหม 
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เห็น 

เห็นคนเจบ็ไหม 

เห็น 

เห็นคนตายไหม 

เห็น 

นัน่ล่ะคือธรรม เกิด แก่ เจบ็ ตาย น่ีธรรม 

ดูสิ การลา้งป่าชา้ เวลาคนท่ีลา้งป่าชา้เก็บศพไร้ญาติท าใหเ้ราไดบุ้ญๆ ล่ะ นัน่คือการตาย 
การตายแลว้มนัการตายดว้ยอเนจอนาถ การตายดว้ยไม่มีญาติ การตายดว้ยไม่มีใครดูแล พวกเรา
ยงัไปหาบุญกุศลจากการตายอนันั้นเลย น่ีไง เห็นการเกิดไหม 

เห็น 

เห็นการแก่ การเจบ็ การตายไหม 

เห็น 

เห็นนัน่คือธรรมไง  

ถา้จิตใจมนัไม่ยอมรับ จิตใจมนัทุกขม์นัยากแลว้มนัดิ้นรน มนัไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับ ให้
ก าหนดพุทโธมนัก าหนดไม่ได ้ ใหใ้ชปั้ญญาอบรมสมาธิมนัก็ท  าไม่ได ้ ก็เห็นคนเกิด คนแก่ คน
เจบ็ คนตายไง แลว้เราก็เป็นเช่นนั้น แลว้เราเป็นเช่นนั้น เราเป็นมาตลอด แลว้มนักจ็ะเป็นไป
ขา้งหนา้ แลว้หวัใจมนัจะดิ้นรนเอาอะไรล่ะ หวัใจมนัดิ้นรนเอาอะไร เพราะมนับอกว่ามนัยงัคง
ทนถาวร มนัไม่ไดเ้ป็นส่ิงใด มนัก็เลยไปกวา้นเอาฟืนเอาไฟมาเผาลนหวัใจไง บอกว่าเอง็ตอ้งตาย 
เอง็ตอ้งจบ 

ความคิดท่ีมนัเผาลนหวัใจมนัเบาบางลง เด๋ียวก็คิดอีก เพราะธรรมชาติของมนั น ้ามนัอยูท่ี่
ไหน มนัเจอไฟมนัติดตลอดแหละ น่ีไง ธาตุรู้เป็นยางเหนียว มนัคิดตลอดล่ะ ธรรมชาติของมนั
เป็นอยา่งนั้นไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ท่านพิจารณาของท่าน ท่านรู้ของท่านไงว่าจิต
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มนัเป็นอยา่งใด แลว้เวลาจิตน้ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เกิดเป็นพรหมเขามีความรู้สึกอยา่งไร 
เกิดเป็นเทวดาเขามีความรู้สึกอยา่งไร เกิดเป็นมนุษย ์เกิดเป็นมนุษย ์ท าดีก็ได ้ท  าชัว่ก็ได ้คิดอะไร
ก็ได ้จะท าอยา่งไร แลว้สัตวน์รกอเวจีเวลามนัทุกขม์นัยากของมนั มนัอยากจะพน้จากทุกข ์มนัก็
พน้ไม่ไดเ้พราะมนัไม่ส้ินเวรส้ินกรรม มนัเป็นอยา่งไร 

ฉะนั้น ท่านถึงว่าจิตท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนัเป็นอยา่งนั้น องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้รู้แจง้แทงตลอด จะสอนส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ สอนส่ิงท่ีไม่มี มนัเป็นไปไม่ได้
หรอก แต่ในเม่ือธาตุรู้ ธรรมชาติท่ีมนัรู้มนัดิ้นรนของมนั แลว้มนัมีอวิชชา มีพญามารไปกระตุน้
มนัอีก มนัยิง่เตลิดเปิดเปิงไปเลยไง แลว้เราเกิดมาเป็นชาวพุทธ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา อนัน้ี
เป็นวาสนานะ  

การเกิดเป็นมนุษยน้ี์แสนยาก แลว้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาท าไมถึง
ประเสริฐล่ะ พระพุทธศาสนาสอนถึงท่ีส้ินสุดแห่งทุกขไ์ง สอนท่ีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย 
มนัมีลทัธิศาสนาไหนสอนบา้ง ลทัธิศาสนาไหนเขาสอนเป็นลทัธิ เป็นความเช่ือ แลว้ก็ตอ้งให้
พระเจา้พยากรณ์ โลกแตก ตอ้งใหพ้ยากรณ์ 

ชีวิตของเรา การเกิดการตายของเราใครหา้มไม่ไดห้รอก ใครก็พยากรณ์ไม่ได ้ใครก็ช าระ
ลา้งใหไ้ม่ได ้ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ถึงไม่เช่ือส่ิงใดๆ เลย ใหย้อ้นกลบัมาท่ีน่ีไง 
ฉะนั้น เวลาเกิดมาเป็นมนุษย ์ เรามีอ  านาจวาสนาตรงน้ีไง ฉะนั้น มีอ  านาจวาสนาตรงน้ี แต่เราไป
ทุกขไ์ปยากกนัท่ีปัจจยัเคร่ืองอาศยั อาบเหง่ือต่างน ้ากนัอยู่น่ี การอาบเหง่ือต่างน ้ามนัเป็นคราว 
เป็นวาระนะ คนเรามนัเจริญรุ่งเรืองข้ึนไป มนักย็บุยอบลงไป มนัมีของมนัไง แต่จิตใจอนัน้ี 
จิตใจอนัน้ีท่ีมนัมีคุณค่า ถา้พระพุทธศาสนาสอนถึงท่ีน่ี ศาสนาพุทธเขาถึงเห็นคนท่ีทรงศีลทรง
ธรรม ท่ีไหนมีศีลมีธรรม เราจะเก้ือกลู เราจะเชิดชู เราจะเก้ือหนุนกนั การเก้ือหนุนกนันัน่เขาได้
บุญกุศลของเขา ไดบุ้ญกุศลของเขา เขาเสียสละทานของเขา ถา้เราอยูใ่นสังคมอยา่งนั้น ถา้เรา
เป็นความจริงของเราอยา่งนั้น เราไม่ตอ้งวิตกกงัวลเร่ืองการดิ้นรน การท่ีกิเลสมนัเผาลนนั้นไง 
ถา้เราคิดอยา่งน้ี เราใชปั้ญญาอยา่งน้ี ไอท่ี้ว่ามนัฟุ้งซ่าน ไอท่ี้ว่ามนัท าไม่ได ้ ไอท่ี้มนัเดือดร้อน 
มนัตอ้งเบาบางลง ฉะนั้น พุทโธก็มีโอกาส แลว้พุทโธมีโอกาสแลว้เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ 
หรือเราใชอ้านาปานสติ 

ท าไมตอ้งท าอยา่งนั้นล่ะ 
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ธาตุรู้ มนัรู้แต่เร่ืองเดือดร้อน มนักินแต่อาหารท่ีเป็นพิษ อาหารท่ีเป็นพิษเพราะอะไร 
เพราะตณัหาความทะยานอยาก ครอบครัวมารเอามาป้อน ถา้เอามาป้อนนะ เราก็ตั้งสติ จะเกิดสติ 
ตั้งสติแลว้เราก าหนดพุทโธ เราท่องพุทโธๆๆ เราอยูก่บัพุทธานุสติ ใหธ้าตุรู้ท่ีมนัเกาะกบัอารมณ์
ต่างๆ ใหม้นัมาแปะไวก้บัพุทโธ เรามีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นท่ีพึ่ง เรามีรัตนตรัย มี
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่ง ถา้เป็นท่ีพึ่ง แต่ก่อนหนา้นั้นจิตมนัไม่ยอมพึ่ง ทั้งๆ ท่ีรู้ว่า
มีคุณค่า เราเป็นชาวพุทธ ในสายเลือดเราก็เช่ือฟังของเรา แต่กิเลสมนัก็ยมุนัก็แหย ่น่ีคนใน คนใน
ยแุหย ่ เช่ือคนในไง เวลาความรู้สึกนึกคิดของมนัท่ีมนัต่อตา้นข้ึนมา เราก็นอ้มเอียงไปไง องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้อยูข่า้งนอกนู่น อยูว่ดันู่น แต่ความคิดมนัอยูก่บัเรา ถา้เรามี
สติปัญญาละเอียดข้ึน ละเอียดข้ึนมนัก็มีสติปัญญาท่ีน่ี แลว้พอสติปัญญาท่ีน่ี เรามาระลึกถึง
พุทโธๆ 

แลว้พุทโธ ถา้มนัมีศรัทธามีความเช่ือ พุทโธแลว้ช่ืนใจ พุทโธแลว้แจ่มแจง้ ถา้มนัเบ่ือ
หน่าย โอ๋ย! พุทโธตึงเครียดไปหมด พุทโธมนักดดนัเราตลอดเวลา ถา้กดดนั เราถา้มีศรัทธา 
ศรัทธามนัจะถากถางใหห้วัใจเราไดก้า้วเดินได ้ถา้กา้วเดินได ้ เราคน้หาหวัใจน้ี เกิดมาเป็นมนุษย ์
เกิดมา มนุษยจ์ะเกิดมาจากไหน แลว้เกิดมาเกิดมาท าอะไร ถา้ไปเห็นใจดวงน้ี เวียนว่ายตายเกิด
ในวฏัฏะ แลว้เราเห็นตน้เหตุแลว้แหละ ถา้เห็นตน้เหตุแลว้เรามาแกก้นัท่ีน่ีไง  

ฉะนั้น เวลาไปวดัไปวา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านสอนนะ อนุปุพพิกถา เร่ือง
ของทาน คนท่ียงัไม่เขา้ใจเขาใหเ้สียสละอนันั้น เป็นท่ีวตัถุ เป็นของของเราทั้งนั้นน่ะ เราเสียสละ
ออกไปก็ฝึกหวัใจดวงน้ีไง ถา้หวัใจเขาอ่อน หวัใจเขาควรแก่การงาน องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ถึงจะเทศน์อริยสัจ ไม่ใช่ว่าใครก็ท  าได ้ ใครก็ท  าได.้..ท  าไม่ไดห้รอก ส่ิงท่ีท  าไดม้นัเป็น
เร่ืองโลกๆ ทั้งนั้นน่ะ เร่ืองโลกๆ คือเร่ืองการเปรียบเทียบ  

เร่ืองการเปรียบเทียบนะ เปรียบเทียบก็เปรียบเทียบ เปรียบเทียบขา้งนอกกเ็หมือนกบัดู
หนงัดูละครนัน่แหละ ขณะดูหนงัดูละครเขายงัใหย้อ้นมาดูตวัเลย ไอน่ี้ตวัเล่น ตวัท่ีจะไปสวม
บทบาทเป็นอะไรไง แต่น่ีจิตเวลามนัคิดของมนัไปแลว้ก็คิดเร่ืองธรรมะไง มนัก็สวมบทบาทว่ามี
คุณธรรมไง แต่กิเลสอวิชชาเตม็หวัใจ 

แต่ถา้เราท าความสงบของใจเขา้มาก่อน เป็นตวัตนของเราจริงๆ ถา้ตวัตนของเราจริงๆ 
เห็นของเราจริงๆ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แมแ้ต่จิตสงบ คนคิดไดว้่าจิตสงบน่ีคือนิพพาน 
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“นิพพานเป็นอยา่งน้ีเอง เจอนิพพานแลว้นิพพานเป็นอยา่งน้ีเอง” พอนิพพานเส่ือมไปงงเลย 
“พระพุทธศาสนาคงจะหมดแลว้แหละ หมดคราวหมดวาระแลว้ มรรคผลคงไม่มีแลว้ล่ะ” ไปนู่น
เลยนะ 

แต่ถา้มนัเป็นความจริงๆ ของมนันะ องค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกไวแ้ลว้ ไม่มี
กาลไม่มีเวลา อกาลิโก เวลาเราท าของเราไดน้ะ เรียกร้องสัตวท์ั้งหลายมาดูธรรม เวลามนัท าได้
มนัอาจหาญมากนะ 

“โอ๋ย! นิพพานเป็นอยา่งน้ีเอง นิพพานเป็นอยา่งน้ี” 

เวลามนัเส่ือมไปนะ “โอ๋ย! มรรคผลคงไม่มีแลว้แหละ” 

แต่ถา้มนัเป็นความจริง เป็นความจริงข้ึนมามนัจะมีองคค์วามรู้ของมนั มนัจะมีสัจจะ
ความจริงของมนั เวลาจิตมนัเส่ือม เวลาท าคุณงามความดีแลว้จิตมนัเส่ือม จิตมนัเส่ือมก็
ขวนขวายๆ ข้ึนไป เพราะอะไร มนัเจริญแลว้เส่ือมเพราะระยะทางท่ีเดิน กิริยา การกระท าน้ี 
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอนวิธีการกิริยาทั้งหมด ผลของมนั ผลของวิบาก 
ผลของมนัคือจิตท่ีมนัเป็นจริงไง  

ฟังธรรมๆ ตอกย  ้าอยา่งน้ี ตอกย  ้าแลว้มนัท าทนักนัได ้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ ท่ีว่าพระสารีบุตรไม่เช่ือๆ เพราะพระสารีบุตรเป็นพระอรหันตเ์หมือนกนั ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั
ไป หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ เราก็เช่ือมัน่ว่าเป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั ๒,๐๐๐ กว่าปีมาแลว้นะ 
ผูท่ี้ท  าเหมือนกนัยงัไดเ้หมือนกนั มีองคค์วามรู้เหมือนกนั ถา้มีองคค์วามรู้เหมือนกนั หลวงปู่ มัน่
ท่านไม่อาจหาญ ไม่เป็นเสาหลกั ไม่เป็นคนท่ีเผยแผ ่ ไม่เป็นคนท่ีร้ือคนวิธีการ ร้ือคน้การปฏิบติั
ข้ึนมา ถา้เราปฏิบติัข้ึนมา ใครท าก็ได ้ตอ้งเป็นอยา่งนั้น ตอ้งเป็นอยา่งนั้นเลย เหมือนกนัหมดเลย 
น่ีถา้ธรรมความเป็นจริง มนัถึงว่าเป็นอกาลิโก ไม่มีกาลไม่มีเวลา ถา้ไม่มีกาลไม่มีเวลา เรา
ประพฤติปฏิบติัเป็นความจริงของเรา 

แต่ถา้เรายงัหาหลกัหาเกณฑไ์ม่ได ้ เวลา ๒๔ ชัว่โมงเท่ากนั คนท่ีใชท้  าประโยชน์ของเขา 
เวลาเขานอ้ยนกั ไอค้นท่ีไม่ไดท้  าส่ิงใดเลย เวลามนัเน่ินนานนกั ๒๔ ชัว่โมงเหมือนกนั เรา
ประพฤติปฏิบติั เรามีสติมีปัญญาคน้ควา้ของเราไดเ้หมือนกนั ถา้เราท าของเราไดน้ะ มนัจะเป็น
สัจจะความจริงในใจของเรา  
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มาวดัมาวาก็เพื่อเหตุน้ี เราท าบุญกุศลก็ไดบุ้ญกุศลแลว้ส่วนหน่ึงนะ ไดฟั้งธรรมๆ ฟัง
ธรรมน้ีแสนยาก การฟังธรรมแสนยากเพราะมนัฟังจากปาก แต่ในปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยมีนัเจริญ
เท่านั้นเอง การฟังน้ีแสนยาก เราฟังของเรา เราใชส้ภาวะแวดลอ้มใหห้วัใจมนัเช่ือ ใหห้วัใจมนั
ฟัง ใหห้วัใจมนัมีท่ีพึ่งอาศยั 

ทุกคนเกิดมาวา้เหว่นะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้พดูไวเ้อง ในสโมสรสันนิบาต 
ในสโมสรสันนิบาตคือเขาร่ืนเริง เขาก าลงัเล้ียงฉลองกนัน่ะ ทุกดวงใจวา้เหว่ ทุกดวงใจ ไอเ้รา
ไม่ไดส้โมสรสันนิบาตนะ ไอเ้ราเกิดมาเป็นชีวิต ชีวิตเราด ารงอยา่งไร มนัวา้เหว่ไหม มนัเหงา
ไหม มนัเศร้าสร้อยไหม  

เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด จงมีธรรมเป็นท่ีพึ่ง เพราะสัจธรรมน้ีมนัจริงจงั สัจธรรมน้ี
แน่นอน เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด มีความสงบระงบัในใจ ไม่ฟุ้งไม่ซ่าน มีความสุขในใจ เธอจง
มีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด แลว้เราก็แสวงหาท่ีน่ีไง ฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ีไง ฟังธรรมเพื่อสภาวะ
แวดลอ้มของใจ ใหใ้จมนัมีจุดยนืข้ึนมา ใหใ้จมนักลา้หาญของมนัข้ึนมา กลา้เขา้ทางจงกรม กลา้
นัง่สมาธิ 

จะเขา้ทางจงกรมก็ โอ๋ย! เข่าอ่อนเลย จะนัง่สมาธินะ โอโ้ฮ! มนัเจบ็ เจบ็ปวด มนัฝังใจ 

ตั้งสติ มนัเป็นทางอนัเอก มคัโค ทางอนัเอก เราสร้างมรรคสร้างผลของเรา เราสร้างมรรค 
ผลมนัจะมาของมนัเอง เราสร้างเหตุไง ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ เราท าส่ิงใดไดอ้ยา่งนั้น “ถา้เธอ
ท าส่ิงใดแลว้เสียใจภายหลงั ส่ิงนั้นไม่ดีเลย” 

น่ีอายเุท่าไหร่แลว้ ๖๐-๗๐ กนัแลว้นะ เสียดายเวลาไหม แลว้เวลาตอนน้ีไปนัง่ก็เจบ็ปวด
แลว้ น่ีไง “ส่ิงใดท่ีเธอท าแลว้เสียใจภายหลงั ส่ิงนั้นไม่ดีเลย” ตั้งสติตั้งปัญญาของเรา ขวนขวาย
ของเราเพื่อใจดวงน้ี เพื่อหวัใจของเราใหเ้ป็นสัจธรรมในใจของเรา คน้หาท่ีน่ี สุขแทอ้ยูท่ี่กลาง
หวัใจ  

สงกรานต์ๆ  เขาจะเท่ียวไหน เร่ืองของเขา เราเท่ียวกลางหวัใจ คน้หาหวัใจเราใหเ้จอ แลว้
เอาอนัน้ีใหไ้ด ้ หมัน่เพียร มนุษยเ์ราจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร ความเพียร ความวริิยะ ความ
อุตสาหะมนัอยูท่ี่น่ี รู้ไปหมด เขา้ใจไปหมด แต่ไม่ไดท้  า มนัก็แค่นั้นน่ะ มนัเป็นปริยติั ปฏิบติั 
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ปฏิเวธ เราศึกษามาเรารู้หมด แต่มนัไม่ไดท้  า มนัก็ไม่เป็นของเราไง มนัเป็นปัจจตัตงั เป็น
สันทิฏฐิโก แลว้ประกาศใหโ้ลกรู้ไดด้ว้ย  

น่ีไง ใหใ้ครถามปัญหาธรรมะมาสิ หลวงตาท่านพดูบ่อย ถามเราใหจ้นทีเถอะน่า ท่านพูด
อยูป่ระจ าว่าถามปัญหาท่านใหจ้นสักที ไม่มีสิทธ์ิจนได ้ เพราะมนัทะลุปรุโปร่งไปหมด มนัทะลุ
ปรุโปร่งไปหมด มนัมีเหตุมีผลของมนั มนัแกไ้ขของมนัเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไปจนถึงท่ีสุดแห่ง
ทุกข ์เอวงั 


