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ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ฟังธรรมะเนาะ เวลาฟังธรรมะนะ ธรรมะคือสัจจะ คือสัจจะความจริง หวัใจ หวัใจมนัตอ้งการ

ความจริง ถา้ความจริงอนันั้นแลว้กิเลสมนัไม่มีเหตุผลโตแ้ยง้ ถา้เราสมมุติบญัญติั กิเลสมนัโตแ้ยง้ๆ ทั้ง

นั้นน่ะ แต่เวลาถา้เราประพฤติปฏิบติัสัจจะความจริงเขา้ไปถึงหวัใจแลว้กิเลสมนัโตแ้ยง้ไม่ได้ ถา้กิเลส

มนัโตแ้ยง้ไม่ได ้มนัตอ้งยอมรับความจริงอนันั้น 

เวลาเราพุทโธๆ พวกเราบอกว่าเวลาพุทโธข้ึนมามนัไม่มีปัญญา ถา้ปัญญาก็ตอ้งใชปั้ญญา

ใคร่ครวญไป พุทโธน้ีเป็นค  าบริกรรมไง พุทโธๆ แต่เวลาพุทโธ พุทธานุสติ เป็นพุทธานุสติ ทุกคน

เคารพองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัโตแ้ยง้ไม่ไดห้รอก มนัโตแ้ยง้ไม่ได ้ แต่มนัใชเ้ล่ห์เหล่ียม

ของมนัใหเ้ราเบ่ือหน่าย ใหเ้ราไม่อยากกระท าไง เราอยากกระท าส่ิงท่ีกิเลสมนัพอใจไง อยากมัง่อยาก

มี อยากร ่าอยากรวยไง 

อยากมัง่อยากมี อยากร ่าอยากรวยโดยท่ีถา้มนัเป็นธรรมาภิบาล ถา้มนัเป็นสัจจะความจริงนะ 

คนเราสร้างบุญกุศลมา ส่ิงนั้นมนัเป็นความจริงข้ึนมา เราท าส่ิงใดก็ประสบความส าเร็จทั้งนั้นน่ะ 

คนเราไม่ไดส้ร้างบุญกุศลมา มนัขาดตกบกพร่องของมนัไป อนันั้นคือเป็นสัจจะความจริง สัจจะความ

จริงในเร่ืองของเวรของกรรม 

แต่เวลาเราอยากร ่ าอยากรวย กิเลสตณัหาความทะยานอยากเอามาหลอกทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้เรา

พุทโธๆ ใครร ่าใครรวยล่ะ มนัไม่มีใครร ่าใครรวย มนัเป็นสัจจะความจริง ถา้สัจจะความจริง ถา้จิตมนั

เสวยความจริงอนันั้น ถา้มนัสงบลงมาไดม้นัก็สงบของมนั ถา้สงบเขา้มาแลว้มนัจะเห็นคุณค่าของชีวิต

น้ีไง 
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ชีวิตน้ีมีคุณค่ามากนะ เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาในพระไตรปิฎก เวลาท่าน

ไปหา้มญาติของท่าน ญาติขา้งพ่อกบัญาติขา้งแม่เขาจะแยง่น ้าท  านากนัไง เวลาท่านถาม ถามญาติทั้ง

สองขา้งว่าน ้ากบัชีวิต อนัไหนมีค่ากว่ากนัไง ท่านบอกว่าชีวิตน้ีมีค่ากว่าน ้า 

เพราะน ้ า เขาจะแยง่น ้ าท  านากนัไง ถา้ไม่มีอาหาร ชีวิตน้ีก็อยูไ่ม่ได ้แต่ชีวิตกบัน ้า อนัไหนมีค่า

กว่ากนัไง ท่านบอกว่าชีวิตน้ีมีค่ากว่าน ้ า ถา้มีสติปัญญา สติปัญญายบัย ั้งไดก้็แยกยา้ยกลบักนัไป คร้ังท่ี 

๒ ยกทพักนัมาอีกแลว้ แยง่น ้าท  านากนัเพราะมนัไม่มี กษตัริยเ์ป็นฝ่ายปกครอง ลูกบา้นเดือดร้อน ท า

อยา่งไรล่ะ ยกทพัมาๆ พระพุทธเจา้ก็มาหา้มเป็นคร้ังท่ี ๒ พอหา้มคร้ังท่ี ๒ ก็ยงัแยกทพักลบัไป 

พระพุทธเจา้หา้มญาติ ปางหา้มญาติๆ หา้มญาติเพราะอะไร เพราะเวลามนับีบคั้นข้ึนมา ดว้ย

สติปัญญา ดว้ยความยบัย ั้ง สภาวะแวดลอ้มไง เป็นผูน้  าๆ เห็นประชาชนเขาเดือดร้อน มนัทุกขม์นัยาก

ไปหมด มนัก็อยากจะปลดทุกขอ์นันั้นไง ถา้ปลดทุกขอ์นันั้นก็จะเอาน ้ามาท านาๆ เพื่อมีอาหารเพื่อยงั

ชีพมนัต่อไปไง พอคร้ังท่ี ๓ นะ ท่านบอกมนัเป็นเร่ืองของกรรม 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปหา้ม ๒ คร้ัง คร้ังท่ี ๓ ญาติขา้งพ่อและญาติขา้งแม่ยกทพั

เขา้ประหตัประหารกนั รบราฆ่าฟันตายกนัเป็นเบือเลย ความคิด ความตอ้งการ น่ีไง เวลาเราทุกขเ์รา

ยาก เราทุกขย์ากทั้งนั้นน่ะ เราทุกขเ์รายาก เรามีสติปัญญามากนอ้ยแค่ไหน ถา้มากนอ้ยแค่ไหน ถา้มี

สติปัญญายบัย ั้งได ้ ยบัย ั้งได ้ ชีวิตน้ีมีค่าๆ ชีวิตน้ีมีค่าเพราะอะไร เพราะด ารงชีวิตอยู ่หายใจเขา้นึกพุท 

หายใจออกนึกโธ มนัยงัมีบุญกุศลอยูน่ะ ถา้มีบุญกุศลอยู ่เวลาถา้มนัถึงท่ีหมดอายขุยัไป ตายไป ยมบาล

ถามว่าเคยเห็นธรรมะไหม 

ไม่รู้จกัธรรมะเป็นอยา่งไร 

เคยเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตายไหม 

เห็น 
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นัน่แหละสัจธรรม ถา้มนัเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย แลว้มีสัจจะ มีความคิดข้ึนมา นัน่

แหละธรรมมนัมาเตือนแลว้ สัจธรรมมนัมาเตือนเราๆ 

เราหาอยูห่ากิน หาอยูห่ากินเพื่อด ารงชีพ ในเม่ือเกิดในวฏัฏะ อาหาร ๔ อาหาร ๔ ในวฏัฏะ คน

เกิดภพชาติใดก็แลว้แต่ตอ้งมีอาหาร ตอ้งมีส่ิงท่ียงัชีพ ยงัชีพข้ึนมาเพื่ออะไร ยงัชีพไวท้  าอะไรล่ะ คนท่ี

เขาเป็นผูบ้ริหารจดัการยงัชีพไวเ้พื่อปกครอง เราเป็นกรรมกรคนเขญ็ใจ เราก็ยงัชีพไวเ้พื่อหาอยูห่ากิน

ไง ถา้คนติดคุกติดตาราง เขาก็ยงัชีพไวร้อวนัพน้จากคุกไง น่ีไง เขายงัชีพไว้ๆ  ชีวิตมนัมีค่าไง มีค่า

เพราะมีความหวงัไง ความหวงัว่าเราจะพน้จากทุกข ์ความหวงัจะท าคุณงามความดีไง ถึงว่ามีค่าๆ ไง 

ดูสิ ดูทางโลกเขามีความสุขความร่ืนเริงกนั ท าไมมีค่าๆ ท าไมไม่แสวงหาความสุขอยา่งนั้น 

ท าไมเสียสละความสุขอยา่งนั้นมาบวชเป็นพระ บวชเป็นพระทุกข์ๆ  ยากๆ อยากไดอ้ะไรก็ไม่ไดต้าม

ความปรารถนา ไม่เคยไดอ้ะไรตามความปรารถนาเลย อยากไดร้้อนก็ไดเ้ยน็ อยากไดเ้ยน็ก็ไดร้้อน 

อยากไดอ้ะไร ไม่ไดอ้ะไรเลย เพราะอะไร เพราะเรายงัขวนขวายอยู่ไง 

เราเห็นภยัในวฏัสงสารใช่ไหม เรามาบวชเป็นพระ บวชเป็นพระบวชมาท าไม บวชมาเพื่อ

ประพฤติปฏิบติั ถา้คนมีสติปัญญา บวชมาเพื่อจะเผชิญกบัความจริง แลว้ความจริงมนัเกิดข้ึนหรือยงั

ล่ะ ความจริงน่ีความจริงของโลกไง ความจริงของโลก สมมุติบญัญติัไง มนัเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็น

อนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา มนัเป็นอนิจจงัเพราะอะไร มนัเป็นอนิจจงั

เพราะมนัเปล่ียนแปลงไง ทุกขม์นัคืออะไร ทุกขม์นัทนไวไ้ม่ได ้ มนัอยากไดดิ้บไดดี้ของมนัไง แลว้

เป็นอนตัตา อนตัตา ไขว่ควา้ส่ิงน้ีไว ้ไม่ไดส่ิ้งใดเลย 

แต่ถา้เวลาเราท าความสงบของใจเขา้มา พอใจสงบแลว้เห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง 

ถา้มนัพิจารณาของมนั ถา้มนัเป็นอนตัตาจริงๆ พระไตรลกัษณ์ พระไตรลกัษณ์มีคนรู้คนเห็นของมนั 

จิตน้ีสงบระงบัแลว้มนัรู้มนัเห็นของมนั ถา้มนัรู้มนัเห็น 

ส่ิงท่ีเขา้ใจผิด อวิชชา ส่ิงท่ีเขา้ใจผิด ความพอใจของเรา อยากไดป้รารถนาตามแรงปรารถนา

ของเรา ถา้มนัมีเหตุมีผลของมนัตามความเป็นจริงข้ึนมา ดว้ยบุญกุศล มนัก็เป็นความจริงอย่างนั้น 
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ถา้มนัมีบาปอกศุล มนัมีแต่ความขาดตกบกพร่องข้ึนมา มนัขาดตกบกพร่อง ฟังสิ ค าว่า “ขาด

ตกบกพร่อง” มนัจะสมบูรณ์ไดอ้ยา่งไร มนัสมบูรณ์ไม่ได ้มนัเป็นความจริงข้ึนมาไม่ได ้ถา้มนัขาดตก

บกพร่องข้ึนมา นัน่ล่ะเวรกรรม 

ถา้เวรกรรม เร่ืองเวรเร่ืองกรรม เร่ืองการกระท า กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนัไง 

พนัธุกรรมของจิตแต่ละคนไม่เท่ากนัไง จริตนิสัยของคนไม่เหมือนกนัไง ความรักความชอบของคน

ไม่เหมือนกนัไง ความทิฏฐิมานะของคนก็ไม่เหมือนกนัไง ส่ิงน้ีมนัทาง ๒ ส่วนท่ีมนัพยายามชกัจิตใจ

ใหม้นัหลงใหลไปไง 

ถา้เราพุทโธๆ ของเรา ถา้จิตมนัสงบเขา้มา ทางของเราๆ ไง ถา้ทางของเรา ทางของเราเพราะ

อะไร เพราะเราเป็นสัจจะความจริงไง สัจจะความจริงเพราะจิตเขา้ไปประสบ จิตเขา้ไปเห็นไง มนัเป็น

ประสบการณ์ของจิตไง เพราะจิตมีค  าบริกรรมไง จิตมนัมีปัญญาอบรมสมาธิไง ถา้ปัญญาอบรมสมาธิ 

มนัมีการกระท าของมนัแลว้มนัสงบเขา้มา น ้าน่ิงแต่ไหล มนัมีความสุขมีความสงบของมนั มนัมี

ความสุขความสงบของมนั 

น่ีไง ส่ิงท่ีว่าโลกน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา อนตัตาก็ปากเปียกปากแฉะ 

เป็นวิชาการไป ไม่มีใครรู้ใครเห็นตามความเป็นจริง จิตสงบแลว้ๆ มนัเห็นไตรลกัษณ์ เห็นอนตัตาตาม

ความเป็นจริงของมนั มนัถึงเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก มนัถึงเป็นสัจจะความจริง น่ีไง ส่ิงท่ีเป็น

จริงๆ ข้ึนมา น่ีธรรมะ หวัใจตอ้งการความจริง ตอ้งการสัจจะ แลว้สัจจะเป็นสัจจะท่ีเกิดข้ึนจากการ

กระท าของจิตดวงนั้นเสียเอง ไม่ใช่สัจจะจากกระแส สัจจะจากความเช่ือ แต่ความเช่ือน้ีเป็นการศึกษา 

ศึกษาทางโลก โลกเราก็ตอ้งศึกษา 

พระบวชมา บวชมาก็จะประพฤติปฏิบติั พอบวชมาแลว้ เร่ิมตน้เราก็ตอ้งสะสมของเรา อ านาจ

วาสนาบารมีของคนเป็นพระผูน้อ้ย เป็นพระผูน้อ้ย ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นพระผูใ้หญ่มา ท่านเป็น

พระผูน้อ้ยมาทั้งนั้นน่ะ เป็นพระผูน้อ้ยมามนัตอ้งถือนิสัยครูบาอาจารยม์า มนัไดฝึ้ก ไดอ้บรม ไดบ่้ม

เพาะมา ความท่ีไดอ้บรมไดบ่้มเพาะมา ความอบรมบ่มเพาะนั้นน่ะ 
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ดูสิ เวลาหลวงปู่มัน่ท่านบอกหลวงตา “มหา มหามีพรรษามากแลว้ไม่ตอ้งเขา้มานะ ใหพ้ระ

เล็กเณรนอ้ยมนัเขา้มา มนัจะไดมี้ขอ้วตัรติดหวัใจมนัไปไง” ขอ้วตัรติดหวัใจมนัไป 

ดูสิ เราอุปัฏฐากครูบาอาจารยข์องเรา ส่ิงท่ีครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติัมา ท่าน

สมความปรารถนาในใจของท่านแลว้ พอสมความปรารถนาในใจของท่านแลว้ ท่านไม่ปรารถนาส่ิง

ใดๆ เลย มีแต่คนเคารพบูชา เอาส่ิงท่ีมาถวายท่าน ท่านไม่ตอ้งการส่ิงใดเลย 

แต่เราเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัใหม่ เวลาผูท่ี้ตกทุกขไ์ดย้าก เราอยากได ้ แต่ไม่มีใครจะให ้ แต่

เวลาเขาให ้ เขาใหแ้ต่ครูบาอาจารย ์ เราไดอุ้ปัฏฐากครูบาอาจารยม์า เราฝึกหดัอนันั้นมา ไดข้อ้วตัร

ปฏิบติัอนันั้นมา ติดหวัใจเรามา ติดหวัใจมาเพื่อประพฤติปฏิบติั 

บวชมาๆ ดูสิ ทางฆราวาสเขาอาบเหง่ือต่างน ้า หลงัสู้ฟ้า หนา้สู้ดินเพื่อหาเล้ียงปากเล้ียงทอ้ง 

เล้ียงปากเล้ียงทอ้งข้ึนมาแลว้ หวัใจ ผูรั้บผิดชอบครอบครัว องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกการ

มีครอบครัวเหมือนวิดน ้าทะเลทั้งทะเลเลย เอาปลาตวัเล็กๆ ตวัหน่ึง ความสุขในการครองเรือนไง วิด

ทะเลทั้งทะเลเลยนะ อาบเหง่ือต่างน ้าท  างาน อู๋ย! เตม็ท่ีเลย เพื่อความสงบระงบั เพื่อความสุขใน

ครอบครัว ไดป้ลาเล็กๆ มาตวัหน่ึง แต่วิดน ้าทั้งทะเลเลย น่ีเป็นค  าพูดขององคส์มเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา้ เราไม่ไดแ้ค่พูด ไปเปิดดูในพระไตรปิฎก พระพุทธเจา้เวลาพูดถึงการครองเรือนๆ มนัทุกขม์นั

ยากๆ ทุกขย์ากมหาศาลเลย 

โลกน้ีพร่องอยูเ่ป็นนิจ ไม่มีส่ิงใดเตม็เลย โลกน้ีพร่องอยูเ่ป็นนิจ แลว้เราก็แสวงหาเพื่อจะ

ปรนเปรอมนัใหม้นัเตม็ใหไ้ด้ๆ  แต่เวลาเราเห็นภยัในวฏัสงสาร เราสละท้ิงมนัมา เวลามาบวชเป็นพระ 

พอบวชเป็นพระก็มีธรรมวินยัแลว้ จะท าไร่ไถนาไม่ได ้ เพราะพระจะด ารงชีวิตแบบคฤหสัถไ์ม่ได ้

พระด ารงชีพกบัทางโลกตอ้งแตกต่างกนั ความแตกต่างกนัคือโลกเขาด ารงชีพอยา่งไร พระหา้มด ารง

ชีพอยา่งนั้น ฉะนั้น เวลาโลกเขาท าไร่ท านากนั พระท าไม่ได ้เพราะพระหา้มด ารงชีพแบบฆราวาส ทีน้ี

ด ารงชีพของเรา ด ารงชีพอยา่งไรล่ะ ในเม่ือเราด ารงชีพอยา่งเขาไม่ได ้ แลว้เราจะมีชีพอยา่งไร เราจะมี

ชีวิตไดอ้ยา่งไร ชีวิตน้ีจะรักษาไวอ้ยา่งไรล่ะ 
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ชีวิตน้ีก็เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ไง เชา้ก็ออกบิณฑบาตไป ถา้มีศีลมีธรรมข้ึนมา พระท่ีประพฤติ

ปฏิบติัชอบ บิณฑบาตไปก็มีคนใส่บาตรใหฉ้นั ถา้พระปฏิบติัเราขาดตกบกพร่องข้ึนไป ใครมนัจะใส่

บาตรใหฉ้นัล่ะ น่ีไง ธรรมวินยั วินยั ศีลก็มาตรวจสอบพระ ถา้พระตรวจสอบ ถา้พระมีศีลมีธรรม ไป

บิณฑบาตเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ เล้ียงชีพไวท้  าไม ก็เล้ียงชีพไวเ้ดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาไง เล้ียงชีพไว้

คน้หาหวัใจของตนไง ถา้คน้หาหวัใจของตนนะ ถา้จิตมนัสงบเขา้มา ความสงบ 

ดูสิ เราเกิดมา คนนูน้คนน้ี รักคนน้ี เกลียดคนน้ี แลว้ก็ว่าตวัเองปรารถนาดีกบัตนเองท่ีสุด แต่

ไม่รู้จกัตวัเอง ไม่รู้จกัเห็นหวัใจของตน ถา้จิตสงบเขา้มา โอโ้ฮ! โอโ้ฮ! จิตเป็นอย่างน้ีเอง ปฏิสนธิจิต ฐี

ติจิต 

มนุษยถ์า้มีจิต ถา้ยงัมีหวัใจอยู ่มนุษยย์งัเป็นส่ิงมีชีวิต ถา้วิญญาณน้ีออกจากร่างไป มนุษยเ์ป็น

ส่ิงไม่มีชีวิต ชีวิตมีค่าขนาดไหน ถา้จิตวิญญาณออกจากร่างไป ร่างกายน้ีไม่มีชีวิต แลว้เวลาเราท า

หนา้ท่ีการงานท ามาเล้ียงร่างกายน้ี แต่การกระท าไป ถา้ยงัมีพลงังานอยู ่ มีพลงังานคือมีจิตอยูใ่น

ร่างกายน้ี มีความอบอุ่น มีธาตุไฟ มนัยงัเคล่ือนไหวของมนัได ้ ถา้จิตน้ีออกจากร่างน้ีไปแลว้ ธาตุไฟ

ออกจากร่างน้ีไป ร่างน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่มีชีวิต น่ีเวลาสัจจะความจริงมนัเป็นแบบนั้น 

แต่ในปัจจุบนัน้ีถา้เวลาคนตายไปแลว้ยมบาลถามว่าเธอเห็นธรรมะไหมๆ เห็นคนเกิด คนแก่ 

คนเจ็บ คนตายไง คนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย มนัเป็นการเตือนใจเราตลอดเวลา ถา้มนัเตือนใจเรา

ตลอดเวลา ในปัจจุบนัน้ีถา้เรามีสติปัญญา ท าไมเราไม่ท าล่ะ ถา้เราท าของเรา เราฝึกหดัจิตของเรา 

โลก โลกเขาอาบเหง่ือต่างน ้า หลงัสู้ฟ้า หนา้สู้ดินเพื่อหาอยูเ่ล้ียงปากเล้ียงทอ้ง พระเรา สมบติั

ของพระ หลวงตาท่านสอนประจ า สมบติัของพระคือคุณธรรม สมบติัของพระคือศีลคือธรรม ถา้มนัมี

คุณธรรมข้ึนมาในหวัใจ มนัตอ้งฝึกตรงน้ี หนา้ท่ีของพระไง 

เวลาบอกพระหา้มด ารงชีพแบบฆราวาส ฆราวาสเขาอาบเหง่ือต่างน ้ากนั เขาท าหนา้ท่ีการงาน

ของเขา เขาท าไร่ไถนาของเขา พระหา้มท าแบบนั้น แลว้พระด ารงชีพอยา่งไรล่ะ พระด ารงชีพอยา่งไร 
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ดูสิ ฆราวาสเขา เขาอาบเหง่ือต่างน ้ า เขาท าหนา้ท่ีการงานของเขา เขาไดท้รัพยส์มบติัของเขา 

เขาก็ส่งต่อในครอบครัวของเขา ในชาติตระกูลของเขา ในชาติตระกูลของเขามัน่คงของเขา เขามีทรัพย์

สมบติัของเขาเป็นมรดกตกทอดใหแ้ก่ลูกแก่หลานไป 

พระ ตั้งแต่องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ธรรมในใจขององคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรมๆ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไป

เทศนธ์มัมจกัฯ พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม เทศนต่์อไปจนพระปัญจวคัคียเ์ป็นพระ

โสดาบนัทั้งหมด เทศนอ์นตัตลกัขณสูตรเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา ไปเทศนย์สะ ไปเทศนช์ฎิล ๓ พี่นอ้ง

ไง พระอรหนัต ์ ๑,๒๕๐ องค ์ น่ีหนา้ท่ีของพระ ถา้พระท าข้ึนมาอยา่งน้ี น่ีงานของพระ น่ีสมบติัของ

พระ ถา้สมบติัของพระ สมบติัของพระมนัอยูใ่นใจของพระ ถา้พระปฏิบติัข้ึนมา 

ส่ิงท่ีเราเล้ียงชีพๆ เล้ียงชีพเล้ียงปากเหมือนกนั ดูสิ เวลาจิตน้ีออกจากร่างน้ีไป ร่างกายน้ีไม่มี

ชีวิต ส่ิงไม่มีชีวิต ร่างกายน้ี ร่างกายน้ีมนัก็ท่อนฟืน น่ีก็เหมือนกนั ถา้คุณธรรมๆ มนัอยูใ่นหวัใจนั้นไง 

เวลาฆราวาสของเขา เขาท าบุญกุศลของเขาเพื่ออ านาจวาสนาของเขา เขาตดัแต่งพนัธุกรรม

ทางจิตของเขาใหจิ้ตของเขาคิดแต่ดีๆ เรามีลูกมีหลานข้ึนมาก็อยากใหลู้กหลานเราเป็นคนมีปัญญา คน

คิดดี คิดดีก็พนัธุกรรมของมนั พนัธุกรรมของมนั มนัตดัแต่งของมนัไง มนัตดัแต่งของมนัดว้ยศีล 

สมาธิ ปัญญาไง ถา้จิตมนัสงบแลว้ใชปั้ญญาฝึกหดัใจของตวัเอง 

ตัวเอง ดูสิ ถ้ามนัเข้าไปเห็นใจของตน เห็นมรรคของตนแล้วมนัจะรู้เลย มนัจะเห็นเลย 

ส่ิงทีม่นัท าให้เดือดร้อน ไม่มใีครท าให้เดือดร้อนเลย ตัวเองท าให้ตัวเองเดือดร้อนทั้งนั้นน่ะ ถ้า

เห็นตัวเอง ตัวเองท าให้ตัวเองเดือดร้อน แล้วมนัมสีติมปัีญญาขึน้มามนัก็เร่ิมคดัแยก มนัมี

ภาวนามยปัญญา มนัมธีรรมจกัรขึน้มา ถ้ามธีรรมจกัรขึน้มา มนัสร้างคุณธรรมขึน้มาในใจ แล้ว

สร้างคุณธรรมในใจขึน้มา ส่ิงที่มนัจะเข้ามาเดือดร้อน ทีม่นัจะไปกว้านเอาฟืนเอาไฟเข้ามาเผา

ตนเอง มนัจะเข้ามาได้อย่างไรล่ะ 
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มนุษยเ์กิดมา มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม เกิดมาก็มีสังคม ในเม่ือมีสังคม สังคมก็ตอ้งพึ่งพาอาศยักนั 

การพึ่งพาอาศยักนัทางโลก เวลาบวชเป็นพระข้ึนมา เป็นสังฆะ เป็นสงฆ ์สงฆก์็พึ่งพาอาศยักนั ขอนิสัย

ครูบาอาจารย ์ นิสัยครูบาอาจารยท่์านชกัท่านน าข้ึนมาเพื่อดึงหวัใจใหสู้งข้ึนมา เราบวชมา เราบวชมา

เราก็ประพฤติปฏิบติัของเรา ถา้หวัใจมนัพฒันาข้ึนไปๆ มนัพฒันาของมนัข้ึนไป น่ีไง บริษทั ๔ ไง 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ฝากศาสนาไวก้บับริษทั ๔ นะ ภิกษ ุภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 

น่ีภิกษุ ภิกษุณี เราเป็นอุบาสก อุบาสิกา พระพุทธเจา้ฝากไว ้ ไดม้รดกไว ้ ไดพ้ินยักรรมไว ้ แลว้หา

สมบติัตนเองไม่เจอ 

สมบติัตวัเองก็พุทธะไง ความรู้สึกอนันั้นไง หวัใจนั้นไง หวัใจของเรา พุทโธ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิก

บานน่ะ ถา้ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน มนัจะเบิกบานไดถ้า้มีคุณธรรมมนัก็ช่ืนใจ มนัมีคุณธรรมข้ึนมา มนัมี

สติปัญญาข้ึนมา เราอบอุ่น เราเห็นคุณค่าของชีวิต แต่เวลากิเลสมนัเบียดเบียน มารมนัเบียดเบียน ชีวิต

มีแต่ความปวดร้าว ชีวิตมีแต่น ้าตา ชีวิตมีแต่ความทุกข ์นัน่น่ะเวลากิเลสมนัเบียดเบียน 

แลว้เรามีสติปัญญา เราแยกแยะของเราข้ึนมา เพราะเรามีชีวิตข้ึนมาแลว้ เราเกิดมาเป็นมนุษย ์

เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนถึงสภาวะของสังคม สภาวะเราอยูอ่าศยั ทางฆราวาส

ใหมี้ศีลมีทานกนั มีศีลมีทานคือจิตใจเป็นสาธารณะ จิตใจท่ีมีน ้าใจต่อกนั สังคมก็ร่มเยน็เป็นสุข ใครมี

น ้าใจต่อกนั เขาจะมีบารมี คนจะไวว้างใจ 

พระ พระบวชมาแลว้มีขอ้วตัรปฏิบติั เป็นสังฆะ สังฆะดูแลกนั เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ ภิกษุทั้งหลาย ถา้เธอจะอุปัฏฐากองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เธอจง

อุปัฏฐากภิกษุไขเ้ถิด ภิกษุไข ้ แลว้ถา้อุปัฏฐากภิกษุไข ้ ภิกษุไขน้ั้นก็ตอ้งเป็นภิกษุท่ีอุปัฏฐากไดง่้าย อยู่

ในขอ้วตัร ไม่เรียกร้องจนเกินไป ไม่งอแง ไม่งอแง ไม่เอาแต่ใจ ถา้เอาแต่ใจ ไม่ตอ้งไปดูแลมนั เพราะ

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าใหเ้ขม้แขง็ ใหเ้ขม้แขง็ 

ดูสิ เด็กนอ้ยมนัร้องไหก้นั ร้องไหค้ือเด็กนอ้ย เด็กท่ีมนัเอาแต่ใจของมนั มนัยงัเด็กนอ้ย เราตอ้ง

อาย ุ ๒๐ ข้ึนไปแลว้ถึงบวชเป็นพระได ้ อาย ุ ๒๐ ไม่มีสติปัญญาใช่ไหม การเจ็บไขไ้ดป่้วยข้ึนมาเป็น
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เร่ืองธรรมดาใช่ไหม ร่างกายน้ีชราคร ่ าคร่าเป็นธรรมดาไง ถา้มนัธรรมดาข้ึนไป เราก็รักษามนัสิ เราก็

ดูแลมนัสิ เราจะพาเรือล าน้ีเขา้ฝ่ังไง 

เราเกิดมาเรามีเรือมาคนละล านะ เราไดร่้างกายมาคนละร่างกาย ร่างกายเหมือนเรือล าหน่ึง เรือ

ของใครมนัช ารุดเสียหายก็ปะผุสิ ปะผุไม่ใหน้ ้าเขา้ ปะผุ แลว้พยายามพาเรือของตนใหเ้ขา้ฝ่ังใหไ้ด ้ถา้

มนัพาเขา้ฝ่ังได ้เรามีคุณธรรมในใจของเรา 

ถา้มีดวงตาเห็นธรรม เหมือนกบัเราอยูก่ลางทะเลแลว้เราว่ายเขา้ฝ่ัง ถา้ตีนของเราแตะพื้น

เม่ือไหร่ แตะโคลน มนัไม่ตอ้งว่ายแลว้ มนัจะเดินข้ึนฝ่ังไดแ้ลว้ แต่ถา้คนมนัยงัไม่ถึงฝ่ังนะ มนัผลของ

วฏัฏะ มนัเป็นเหยือ่ของพวกสัตวน์ ้ า มนัเป็นเหยือ่ เห็นไหม ผลของวฏัฏะๆ แต่ถา้เราท าของเรา 

ประพฤติปฏิบติัของเราเป็นความจริงของเรา เราท าของเราข้ึนมาเพื่อประโยชนก์บัเรา น่ีความจริง 

จิตใจมนัตอ้งการความจริงอย่างน้ี ถา้มนัความจริง ฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพื่อเหตุน้ี 

ฟังธรรมๆ ฟังธรรมจากครูบาอาจารยน์ะ แต่เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัโตแ้ยง้ไม่ไดเ้ลย แต่

ถา้ยงัฟังมา น่ีเขาเล่าว่า เขาเล่าว่า มนัยงัแถไดไ้ง แต่ถา้มนัเป็นความจริงๆ นะ ความจริงมนัตอ้งเป็น

ความจริงสัมมาทิฏฐิ ถา้เป็นความจริงแบบมิจฉา ความจริงแบบเห็นผิด สมาธิหวัตอ สมาธิท่ีมนัเป็น

มิจฉา ไอน้ัน่ก็พากนัออกนอกลู่นอกทาง 

แต่ในการประพฤติปฏิบติัมนัก็ตอ้งคดัแยก มีถูกมีผิดเป็นธรรมดา คนเราท ามนัก็มีกิเลสตณัหา

ความทะยานอยาก มนัก็ชกัน าใหเ้ราผิดพลาดไปอยูแ่ลว้ เราก็มีสติปัญญายบัย ั้งตรวจสอบๆ ยิง่มีครูบา

อาจารยด์ว้ย ครูบาอาจารยท่์านดูแลเราอยูแ่ลว้ น่ีไง จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง 

ใจทีสู่งกว่าท่านอยากจะชักน าใจทีต่ ่ากว่าขึน้มาให้เป็นศาสนทายาท ให้เป็นทายาทโดย

ธรรม ถ้ามนัมธีรรม มนัเป็นร่มโพธ์ิร่มไทร ถ้าร่มโพธ์ิร่มไทร นกกามนัจะอาศัย มนัเป็น

ประโยชน์ทั้งนั้น เป็นประโยชน์กับร่มโพธ์ิร่มไทรต้นนั้นเอง เป็นกับหัวใจดวงนั้นเอง พุทธะดวง

นั้นมนัสว่างโพลงในใจอันน้ันเอง แล้วมนัจะเป็นร่มโพธ์ิร่มไทรกับสังคม นี่ไง แล้วครูบาอาจารย์

จะไม่มนี ้าใจอย่างนีห้รือ 
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แต่กิเลสในใจของลูกศิษยลู์กหา กิเลสของคนทัว่ไปมนัดีดด้ิน เพราะกิเลสมนัแกย้าก แลว้ยิง่

คนอ่ืนช้ีมนัยิง่ไม่ยอมรับ แต่ถา้มนัรู้มนัเห็นเอง มนัถึงจะยอมรับ ถา้ยอมรับอนันั้นแลว้แกไ้ขอนันั้น คน

ถา้ส านึกผิด น่ีไง เวลาอริยประเพณี องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ช่ืนชมมากนะ คนท่ีส านึกผิดแลว้

ยอมรับว่าผิด เราปลงอาบติักนัไง สาธุ สุฏฺฐุ ขา้พเจา้ผิดพลาดแลว้ ขา้พเจา้จะไม่ท าอีก...ท าอีกแลว้ 

ขา้พเจา้จะไม่ท า ขา้พเจา้จะไม่ท า...ท าอีกแลว้ น่ีไง มนัทนส่ิงเร้าของใจไม่ไหวไง กิเลสน้ีร้าย

นกัๆ เราแกไ้ขของเรา 

ใจน้ีมนัตอ้งการความจริง แลว้มนัโตแ้ยง้ไม่ได ้มนัจะยอมจ านนกบัธรรมะขององคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เอวงั 


