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

 

หนงัสือมนัเป็นต ารา เวลาพระเรา เวลาบวชมาแลว้ บวชมาแลว้ตอ้งมีการศึกษา พอศึกษาเสร็จ

แลว้มนัเก็บไวใ้นหวัใจ พอเก็บไวใ้นหวัใจ เวลาออกรบไง เวลาออกธุดงคไ์ปแลว้เก็บไวใ้นหวัใจ 

เหมือนกบัทหาร ทหารตอ้งฝึกหดั ทหารฝึกแลว้ เวลาฝึกทหารเขาจะใหถ้อดเคร่ืองแบบ แลว้มาบิดดูว่า

เหง่ือใครมากกว่า ถา้เหง่ือยงันอ้ยอยู ่ไปฝึกต่อ 

ถา้ใครขยนัฝึกฝน ขยนัใหมี้ความช านาญ เวลาออกสนามรบแลว้เขาจะเอาชีวิตเขารอด คน

ไหนข้ีเกียจข้ีคร้าน คนไหนเอารัดเอาเปรียบ เวลาเขา้สนามรบนะ ตายหมดเลย 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราศึกษาๆ ศึกษาแลว้เวลาออกรบแลว้เขาไม่เอาต  าราไปดว้ย เวลาออกรบ

นะ ออกรบเขาใชป้ระสบการณ์ของเขา ถา้ใครผ่านสนามรบมาแลว้ ทหารไม่เคยไปสนามรบ อยา่เพิ่ง

อวดว่าเป็นทหารผ่านศึก ทหารผ่านศึกมนัตอ้งออกรบ รบจนชนะแลว้มนัถึงว่าเป็นทหารผ่านศึก ไอน่ี้

เหมือนกนั เวลาออกไปนะ เอาต  าราวางไว ้บรรจุกระสุน บรรจุกระสุนแลว้ยงิใช่ไหม มนัตายหมดล่ะ 

น่ีพูดถึงเวลาต  ารา พูดถึงต  าราเป็นต ารา จะบอกว่าภาคปริยติั ปริยติัเราก็ไดศึ้กษาแลว้ ศึกษา

แลว้ วดัปฏิบติัตอ้งเป็นปฏิบติั ทีน้ีพอปฏิบติัแลว้กล็ะลา้ละลงั คนทุกคนก็ปรารถนาคุณงามความดี

ทั้งนั้นน่ะ เวลาพระเรามาเจอญาติโยม อยากจะช่วยพระ อยากช่วยพระก็ไปพิมพห์นงัสืออสุภะ พอ

พิมพห์นงัสืออสุภะเอาไปแจกกนั ไอพ้ระก็เลยใส่ยา่มไวค้นละเล่ม อาจารยถ์ามว่า “พิจารณาอย่างไร” 

“ผมไดอ้สุภะ” 

“อยูใ่นไหน” 

“อยูใ่นยา่ม” 
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อสุภะมนัเกิดท่ีจิต อสุภะเวลามนัเกิดข้ึน มนัเกิดท่ีการปฏิบติันั้น แต่คนเรามนัยิ่งท  ากนัไปๆ 

มนัท าใหก้ารประพฤติปฏิบติัมนัแบบว่ากรรมคลุกเคลา้กนัไง เวลากรรม พวกเราเวลาเราทุกขเ์รายาก 

เร่ืองเวรเร่ืองกรรม แลว้กรรมมนัคลุกเคลา้กนั เราแบ่งแยกไม่ไดเ้ลยว่ากรรมอนัไหนเร่ิมตน้ อนัไหน

ท่ามกลาง อนัไหนท่ีสุด แลว้อนัไหนก่อนอนัไหนหลงัวะเน่ีย โอ๋ย! กูงงหมดเลยนะ กูทุกขก์ูยากอยู่น่ีก็

เพราะกรรมกูน่ีแหละ กรรมมนัคลุกเคลา้ไปหมดเลย 

แต่ถา้มนัเร่ิมตน้ ศึกษาก็ศึกษาสิ ศึกษาเลย ๙ ประโยค ๑๐๐ ประโยค ศึกษามาเลย ศึกษาเสร็จ

แลว้ จบแลว้มาพทุโธใหไ้ด ้อา้ว! พุทโธใหไ้ดสิ้ ปฏิบติัใหไ้ด ้ท าสมาธิใหไ้ด ้ ศีล สมาธิ ปัญญา ง่ายๆ 

ศีล สมาธิ ปัญญา มรรค ๘ มนัแบ่งไดว้่าศีล สมาธิ ปัญญา ศีลคือความบริสุทธ์ิของเรามนับริสุทธ์ิไหม 

ถา้ไม่บริสุทธ์ิ พอนัง่สมาธินะ โอโ้ฮ! ไอน้ัน่เราก็ท  าแลว้ ไอน่ี้ก็ท  าแลว้ ไอนู่้นก็เป็นอาบติั แลว้สมาธิจะ

เป็นไดอ้ยา่งไรล่ะ 

ศีล ถา้ศีลมนับริสุทธ์ิแลว้ พอมนันัง่ไปแลว้มนัสบายใจ ถา้คนเราจะนัง่ ศีลเราบริสุทธ์ิ ถา้มนัจะ

ผิดพลาดมา เราก็ไดป้ลงอาบติัแลว้ ในปัจจุบนัน้ีมนัเป็นปกติ ก็เพิ่งปลงอาบติัเด๋ียวน้ี เพิ่งปลงอาบติั 

สะอาดบริสุทธ์ิเด๋ียวน้ี นัง่เด๋ียวน้ี ทีน้ีนัง่เด๋ียวน้ี กิเลสมนัก็หลอกไม่ได ้พอกิเลสมนัหลอกไม่ได ้มนัจะ

เอาอยา่งไรล่ะ โอโ้ฮ! เราวาสนานอ้ย เราคงภาวนาไม่ไดห้รอก...มนัไปนู่นแลว้ เวลามนันัง่ไปแลว้มนัก็

บอกว่าศีลมนัไม่บริสุทธ์ิ มนัท าผิดศีล มนัก็เกิดความกงัวล พอเกิดความกงัวลนะ พอปลงอาบติัเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ พอจะนัง่จริงๆ มนัปวดเม่ือยไง พอมนัปวดเม่ือย เอาแลว้ “เราคงไม่มีวาสนาแลว้ เราท า

ไม่ไดแ้ลว้ล่ะ” กิเลสมนัก็หลอกอีก 

ศีลก็ไม่ได ้สมาธิก็ไม่ได ้แต่ปัญญาดีนะ ปัญญาดีน่ีปัญญาของกิเลสไง กิเลสมนัพลิกมนัแพลง 

มนัหลอกมนัล่อ เพราะกูศึกษามาเยอะ กูเรียนมาจบหมดแลว้ พระพุทธเจา้พูดอะไรจ าไดห้มดเลย ก็อป

ป้ี พุทธพจน์ๆ  เอามาพูดมนัผิดตรงไหน มนัผิดตรงไหน 

ผิดตรงกิเลสเราเตม็หวัใจน่ีไง แต่ธรรมะน้ีขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง มนัก็เลย

ตีความเห็นกนัไปร้อยแปดไง พอร้อยแปดไป ฉะนั้น เวลาศึกษา พอพูดอยา่งน้ีแลว้เหมือนกบัการ
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ต่อตา้น ไม่นะ หลวงตาท่านบอกว่าท่านก็ศึกษามา ท่านเป็นมหามา แลว้เวลาเขามาขอทุนรอนไป

ส่งเสริมการศึกษานะ ท่านไม่ให ้ท่านไม่ส่งเสริมเท่าไร 

แต่จริงๆ แลว้ท่านส่งเสริม เวลาส่งเสริม ท่านออกทุนนะ วดัโพธิสมภรณ์ หลวงตาท่านเป็นคน

อุปัฏฐากอุปถมัภม์า คนท่ีเรียนท่ีวดัโพธิสมภรณ์ พระบวชท่ีวดัโพธิสมภรณ์ ท่ีฉนัอาหารอยู ่ เงินหลวง

ตาทั้งนั้น เวลาท่านท า ท่านท าใตดิ้น ท่านท าไม่ใหใ้ครไปแอบอา้ง น่ีเวลาท่านท านะ 

ถา้การศึกษา การศึกษาดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ินะ การศึกษานั้นมนัก็เป็นวิชาการใช่ไหม มนั

จะผิดไปไหน แต่การศึกษาเราศึกษาโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ศึกษาเป็นทางผ่านไง ศึกษา

เพื่ออพัเกรดตวัเองข้ึนมาไง ศึกษาเพื่อกิเลสตณัหาความทะยานอยากไง ศึกษาเพื่ออวดอา้งไง ฉนัมี

ความรู้ไง 

แต่เวลามีการศึกษาโดยความรู้ของตน น่ีท่านส่งเสริม เวลาท่านส่งเสริมนะ หลวงตา เราอยูก่บั

ท่าน เราถึงบอกหลวงตายอดเยีย่ม ท าคุณงามความดีไวเ้บ้ืองหลงั ปิดทองกน้พระ 

เขาไม่ปิดทองหลังพระกันหรอก เขาปิดทองก้นพระ เพราะท่านไม่ปรารถนาอะไรทั้งส้ิน 

ท่านไม่ปรารถนาความดีของใครทั้งส้ิน เวลาท่านท า ท่านท าเพ่ือศาสนทายาท ท าเพ่ืออนุชนรุ่น

หลัง เวลาท่านท า ท่านแอบท า 

วดัโพธิสมภรณ์ หลายวดัท่ีหลวงตาท่านอุปัฏฐากอุปถมัภอ์ยู่ แต่เวลามีพวกการศึกษา พวก

มหาวิทยาลยัต่างๆ ไปขอ ถา้มหาวิทยาลยัสงฆน์ะ ท่านไม่ให ้แต่ถา้มหาวิทยาลยัทางโลก ท่านไม่ตอ้ง

ไม่ให ้ ท่านไปสร้างตึกใหเ้ลย ท่านสร้างตึกให ้ ท่านซ้ือคอมพิวเตอร์ให ้ ท่านส่งเสริมเตม็ท่ีเลย เพราะ

คนเรามนัตอ้งมีการศึกษา ไม่มีการศึกษา มนัฉลาดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ถา้การศึกษามนัเป็นประโยชนก์บั

โลก ศึกษาเป็นศึกษา จบแลว้มีงานท าไหม จบแลว้ท างานหรือยงั 

ศึกษาแลว้ตอ้งมาปฏิบติัไง เขาศึกษาใหม้าปฏิบติั การศึกษาก็ศึกษามาเพื่อความรู้ใช่ไหม พอมี

ความรู้ตอ้งมีอาชีพ เราก็ตอ้งมาหาอาชีพของเรา 
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พระปฏิบติัก าลงัหาอาชีพ หาคุณธรรมในใจของตน บวชมาแลว้ ศึกษามาแลว้ ศึกษามาแลว้ 

เพราะอะไร เพราะเวลาเราศึกษา ศึกษากบัอุปัชฌาย ์เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ใหอ้นุโลมปฏิโลม น่ี

อุปัชฌายใ์หแ้ลว้ อุปัชฌายใ์หอ้าวุธแลว้ นิสสัย ๔ อกรณียกิจ ๔ ส่ิงท่ีท  าไม่ได ้๔ อยา่ง ปาราชิก ๔ ให้

อยูโ่คนไม ้ อยูใ่นเรือนว่าง น่ีศึกษามาแลว้ เอาเลย พอเอาเลย เราก็ท  าจริงท าจงัของเราข้ึนมา น่ีพระ

ปฏิบติั ทีน้ีพอปฏิบติัแลว้จะไม่ละลา้ละลงั 

เราอยูก่บัครูบาอาจารยม์าเยอะ ส่ิงท่ีเป็นต าราๆ ดูสิ คนเราไม่มีความมัน่ใจ อา้งเอกสารๆ 

เราอยู่กับหลวงตาอีกแหละ...ของเดก็เล่น เอกสารน่ีของเด็กเล่น สัจจะสิเว้ยส าคญั พูดค า

ไหนค านั้น ออกมาจากหัวใจทีเ่ป็นจริง ตรัสแล้วไม่คืนค า ค าเดียวแน่นอน นี่ถ้าเป็นธรรม 

แต่โลกเขาตอ้งเป็นเอกสารเนาะ เพราะคนมนักะล่อน สัจจะน้ีมนักะล่อน มนัพลิกแพลงได ้ถึง

ตอ้งเอาเอกสารมาเพื่อมนัจะไดติ้ดคุกไดไ้ง ตอ้งท าสัญญาเพื่อติดคุกๆ กนัไง เพราะโลกมนักะล่อน 

แต่เวลาเราอยูก่บัท่านสมยัท่านยงัไม่ออกมาช่วยโลก เวลาท่านเห็นเร่ืองเอกสาร ท่านหวัเราะ

เยาะ เด็กเล่นขายของ แต่ค  าพูดของท่านน่ีสัจจะ น่ีความจริง ค าพูดของท่านเป็นสัจจะ ค าไหนค านั้น 

แลว้ไม่มีเปล่ียนแปลง น่ีไง เวลามนัออกมาจากใจๆ มนัเป็นอยา่งนั้นไง ถา้มนัเป็นอย่างนั้น 

ทีน้ีพอคนท่ีไม่มีวุฒิภาวะ ดูสิ เวลา “ฉนัพูดเหมือนหนงัสือเล่มนั้นเลย ฉันพูดเหมือนหนงัสือ

เล่มนั้น” 

มนัเขียนหนงัสือไวก่้อน แลว้มนัก็มาพูด มนัก็มาอา้ง มนัอา้งของมนัไปทั้งนั้นน่ะ “ฉนัพูด

เหมือนหนงัสือเล่มนั้นเลย ฉนัพูดเหมือนหนงัสือเล่มนั้นเลย” มนัแอบอา้งทั้งนั้นน่ะ แลว้หนงัสือเล่ม

นั้นถูกไหม 

ถ้ามนัถูกนะ เวลาผู้ปฏบิัติมนัสะเทือนใจ มนัสะเทือนใจอย่างนี ้ แม้แต่แผนทีม่นัยังช้ีไป

ทางทีผ่ิด แล้วคนทีเ่ดินทางมนัจะถูกต้องได้อย่างใด แม้แต่แผนทีม่นัช้ีไปทางทีผ่ิด เวลาหนังสือ 

เวลาชักน ากัน ชักน าไปในทางทีผ่ิดๆ ในทางทีผ่ิดๆ แล้วก็ไปศึกษาความรู้ทีผ่ิดๆ แล้วอ้างพุทธ
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พจน์ๆ ไอ้พวกเราก็ไม่ได้ศึกษามา ก็ไม่รู้ว่าพุทธพจน์มันจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แหละ ถ้าบอกพุทธ

พจน์ เราต้องเช่ือเลยนะ ถ้าไม่เช่ือ เดีย๋วเป็นบาปเป็นกรรมนะ 

แต่เวลาเราพูดบ่อย เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพานนะ ท่านฝากศาสนาไว้

กบับริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา น่ีเวลาท่านพูดถึง ฝากศาสนาไวก้บับริษทั ๔ แลว้เวลาฝาก

ศาสนาไวก้บับริษทั ๔ เวลาใครจะพูดจาบจว้งอย่างใด “ภิกษุเอย เม่ือใดบริษทั ๔ ยงัไม่สามารถกล่าว

แกค้  าจาบจว้งของลทัธิต่างๆ ได ้เราจะไม่ยอมนิพพาน” 

แลว้ท่านก็เผยแผ่มา ๔๕ ปี จนสุดทา้ยเวลาท่านพูดกบัมาร เวลามารมนัดลใจๆ มารมนัดลใจ

ตลอด “เม่ือใดภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเรายงัไม่เขม้แขง็ ยงัไม่สามารถกล่าวแก”้ กล่าวแกก้็น่ี

ไง กล่าวแกก้็เถียงมนั เถียงมนั โตแ้ยง้กบัมนั “ถา้ภิกษุเรายงัไม่เขม้แขง็ ไม่สามารถกล่าวแกก้บัพวก

ลทัธิต่างๆ ได ้เรายงัไม่ยอมนิพพาน” 

จนภิกษ ุภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาสามารถกล่าวแก ้ เพราะพระอรหนัตเ์ยอะแยะไปหมด “มาร

เอย อีก ๓ เดือนขา้งหนา้ เราจะนิพพาน บดัน้ีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเราเขม้แขง็ สามารถ

กล่าวแกค้  าจาบจว้งของลทัธิต่างๆ ได ้อีก ๓ เดือนขา้งหนา้เราจะนิพพาน” 

ทีน้ีเวลาเรากล่าวแก ้ เขาโจมตี เขามีความเห็นผิด เขาช้ีทางผิด แลว้เราแกไ้ข มนัผิดตรงไหน 

มนัผิดหรือมนัถูก เราท าตามพระพุทธเจา้สอนหรือเปล่า เราท าตามพระพุทธเจา้สอน เราท าตาม

พระพุทธเจา้สั่งไวเ้ลย ถา้มนัผิดพลาด เราก็กล่าวแก ้กล่าวแกด้ว้ยเหตุดว้ยผลไง 

ถา้ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล ศาสนาไหนไม่มีศีล ไม่มีสมาธิ ไม่มีปัญญา ศีลไง 

ศีลคือสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นท่ีถูกตอ้งดีงาม เพราะถา้เป็นมิจฉาแลว้มนัเป็นศีลเหมือนกนั เวลาถือศีล

ก็ถือเคร่งถืออวดกนั แลว้เอามาข่มขี่กนั เอ็งแน่กว่าขา้ ขา้แน่กว่าเอ็ง เอ็งสู้ขา้ไม่ได ้ขา้สู้เอ็งไม่ได ้ไอน้ัน่

มนัถือศีลดว้ยการแข่งขนั แต่ถา้เราถือศีลของเราดว้ยความปกติของใจ ถา้ใจมนัปกติ ใจมนัตั้งมัน่ ใจ

มนัเอกคัคตารมณ์ ใจมนัมีพลงังานของมนั ถา้ใจมีพลงังานของมนั น่ีศีล 
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ถา้มนัเกิดสมาธิข้ึนมา เกิดสมาธิข้ึนมาก็เป็นสัมมาสมาธิใช่ไหม แลว้ถา้เกิดปัญญาข้ึนมาก็เป็น

ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากใจดวงนั้น น่ีไง มนัจะไปถือเคร่งถืออวดใคร จะไปแข่งขนักบั

ใคร มนัเป็นกิเลสกบัธรรมแข่งขนัในหวัใจ คนท่ีประพฤติปฏิบติันะ นกัรบ ทหารท่ีไดฝึ้กมาดีแลว้ออ

กรบ ออกรบเจอกิเลส เจอกิเลส เจอขา้ศึกใช่ไหม เจอขา้ศึก 

ทหาร ๒ ประเทศมนัไม่เคยรู้จกักนั มนัไม่มีเร่ืองทะเลาะเบาะแวง้กนั มนัฆ่ากนัท าไมล่ะ ทหาร

กองทพั ๒ กองทพัเขาไม่เคยเห็นกนั เขาไม่มีความบาดหมางในใจต่อกนั เขาฆ่ากนัท าไม ทหารท่ีมนั

ออกรบมนัรู้จกักนัไหม มนัต่างคนต่างมา มนัไม่รู้จกักนัเลย มาเจอหนา้กนัยงิกนัเปร้ียงๆๆ แลว้มนัท า

อยา่งนั้นไดอ้ย่างไรล่ะ ท าไมมนัท าอยา่งนั้นล่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั กิเลสของเราๆ เราอยากฆ่ามนัๆ กลบัไม่เห็นไง กลบัใหกิ้เลสมนัพลิกแพลง เอา

ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มาท าลายเราไง ถา้มนัจะไม่ท าลายเรา เราตอ้งมีสติมี

ปัญญา มีสติปัญญา เวลาเขา้ไปรู้แจง้ ความรู้แจง้ 

เวลาคนภาวนา คนภาวนาขอใหภ้าวนาเถิด ถา้ภาวนาไปแลว้นะ เวลาสุตมยปัญญามนัปัญญา

การศึกษา จินตมยปัญญา จินตนาการมนัก็รู้ของมนั ภาวนามยปัญญาข้ึนมามนัจะรู้ คนท่ีภาวนาเป็นเขา

จะแบ่งไดเ้ลยว่าอะไรเป็นสุตมยปัญญา ปัญญาระดบัของการศึกษาแค่ไหน จินตนาการ ไอนส์ไตน์

บอกว่าจินตนาการส าคญักว่าความรู้ มีความรู้ ถา้ไม่มีจินตนาการ มนัสร้างอะไรไม่ได ้ จินตมยปัญญา

ของมนั เราจินตนาการไปแลว้ จินตนาการไปแลว้มนัไม่ลงเป้าหมาย ไม่ลงเป้าหมายคือมนัไม่ลงสู่จิต 

เพราะปฏิสนธิจิต จิตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เวลาภาวนามยปัญญา มรรคญาณท่ีมนัสมุจเฉทฯ มนัจะ

ท าลาย มนัตอ้งท าลายลงท่ีจิต แลว้ถา้มนัเป็นจินตนาการ มนัจินตนาการข้ึนมามนัลงสู่จิตไม่ได ้

แล้วถ้ามนัเกดิภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญามนัเกิดมาจากไหน มนัเกิดจากศีล เกดิ

จากสมาธิ สมาธิเกิดจากไหน สมาธิเกิดจากจติ ถ้าสมาธิเกิดจากจติ เวลามนัเกดิปัญญาขึน้มา 

ปัญญามนัเกิดจากสมาธิ สมาธิทีม่นัท าลายขึน้ไปมนัก็ท าลายสู่จติน้ัน ถ้าท าลายสู่จติน้ันมนัเป็น

ภาวนามยปัญญา ถ้าปัญญามนัเกิดขึน้อย่างนี ้นี่นักปฏบิัติ นักรบ 
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สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา แลว้ถา้ภาวนาไป เวลามนัภาวนาไปมนัเป็น

สัจจะความจริงนะ แต่ถา้มนัเป็นโลกียปัญญา วิชาชีพ “อา้ว! ก็ฉนับวชพระ อาชีพพระก็ตอ้งแสดง

ธรรม อาชีพพระตอ้งสอนศีลธรรม เออ! น่ีอาชีพพระ” น่ีโลกียปัญญา 

ถา้มนัเกิดโลกุตตระล่ะ โลกุตตระมนัเกิดวิปัสสนา วิปัสสนาญาณ วิปัสสนาการรู้แจง้ในจิต

ของตน น่ีไง ระหว่างกิเลสกบัธรรม กิเลสกบัธรรมท่ีมนัรบกนั ถา้มนัรบกนั คนภาวนามนัจะรู้เป็นขั้น

เป็นตอน นัน่เวลาการสอนไง เวลาการสอนนะ พื้นฐาน พื้นฐานของคนท่ีเขา้มาวดั คนท่ีมาวดั เราก็

ตอ้งวดัระดบัเขาก่อน อายจุะมากนอ้ยแค่ไหนมนัเร่ืองของอายุ วุฒิภาวะของจิต อายจุะมากขนาดไหน 

มนัแก่แต่ตวัไง แก่แต่อายไุง หวัใจมนัเด็กนอ้ย ถา้เด็กนอ้ย เด็กนอ้ยมนัเขา้วดัเขา้วาแลว้ผูใ้หญ่ตอ้งดูแล

มนันะ ถา้เด็กนอ้ยเขา้วดัเขา้วา ถา้ผูใ้หญ่ไม่ดูแลมนั มนัท าอะไรไม่ถูกหรอก มนัจะหาแต่พี่เล้ียง 

คนเข้ามาวดั ระดับของทาน ระดับของเร่ิมต้น เราก็ต้องปูพ้ืนฐานของเขา ก็เป็นพธีิกรรม 

พิธีกรรม ศาสนพิธี เขาไว้กับผู้ทีม่าฝึกหัดๆ พธีิกรรม แต่พ้นจากพธีิกรรม พธีิกรรมมนัก็ท าให้

เราติดพิธีกรรมนั้น มนัแย่งชิงเวลาของเราไปหมดใช่ไหม ถ้าเรารู้แล้ว พิธีกรรมเราก็วางไว้ เราเอา

เน้ือๆ เอาเน้ือๆ เสร็จแล้ว ถ้ามนัพัฒนาขึน้ อยู่ทีไ่หนก็พุทโธได้ จะยืน จะเดิน จะน่ัง จะนอน 

ภาวนาได้ตลอดทุกวนิาท ี ถ้าคนมสีติปัญญานะ คนจะฝึกหัดนะ ไม่ให้เวลาเราเสียไปแม้แต่วนิาที

เดียว 

การภาวนา ทางของนกับวชเป็นทางท่ีกวา้งขวาง ภาวนา ๒๔ ชัว่โมง ทางของฆราวาสเป็นทาง

คบัแคบ คบัแคบเพราะท ามาหากินใช่ไหม เวลาภาวนาก็สวดมนต ์ เชา้ข้ึนมา ต่ืนข้ึนมาสวดมนต ์ นัง่

สมาธิ ๕ นาที ไปท างาน กลบัจากท างานมาสวดมนต ์นัง่สมาธิอีก ๑๐ นาที นอน ไดแ้ค่นั้น ทางมนัคบั

แคบ 

ทางของนกัรบ ๒๔ ชัว่โมง ฉนัเสร็จแลว้ไปเลย ไม่เช่ือเด๋ียวสะกดรอยตามดูได้ พระฉนัเสร็จ

แลว้ ท ากิจวตัรของตนแลว้ใหภ้าวนาไดเ้ลย ๒๔ ชัว่โมง ๒๔ ชัว่โมง ท าทั้งวนัทั้งคืน ๒๔ ชัว่โมง ท า

ไดต้ลอดเวลา แลว้ถา้มีสติปัญญาข้ึนมา นกัรบไง 
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ถา้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมา คนท่ีภาวนาเป็นมนัจะรู้ระดบัไง พฒันาการของจิต วุฒิภาวะของจิต จิต

จะพฒันาการข้ึนไดอ้ยา่งไร บุคคล ๔ คู่ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล 

อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล มนัพฒันาข้ึนไปไง แลว้ตอ้งพูดถูกตอ้งดว้ย มนั

เหมือนกบัทางการศึกษา มนัไดวุ้ฒิมาอย่างไร วุฒิมาอย่างไร 

ไอน่ี้เหมือนกนั เวลามนัไดม้าเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโกของใจ ใจมนัเป็นอยา่งนั้น จิตน้ี

กลัน่ออกมาจากอริยสัจ ใจน้ีกลัน่ออกมาจากความจริง ถา้กลัน่ออกมาจากความจริง มนัถึงจะเป็นความ

จริงในใจดวงนั้น 

สมบติัของศาสนาพุทธ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรมๆ กราบคุณธรรมอนัน้ี 

คุณธรรมในใจขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ี แลว้เวลาเผยแผ่ธรรมๆ เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั

ข้ึนมามนัมีคุณธรรมในใจ น่ีหลกัเกณฑศ์าสนาพุทธ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ องคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม เวลาแสดงธรรมข้ึนมา พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม สัจ

ธรรมอนัน้ี ธรรมะมีอยูด่ั้งเดิม ธรรมะมีอยูด่ั้งเดิม องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มาร้ือคน้ข้ึนมา สัจ

ธรรมอนัน้ีอยูใ่นใจขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง น่ีคุณค่าของมนั คุณค่าของมนั สมบติัใน

พระพุทธศาสนาอยูท่ี่น่ี 

ไอน้ัน่เป็นศาสนวตัถุ ศาสนพิธี ศาสนบุคคล ไอน้ัน่มนัเป็นส่ิงแวดลอ้ม มนัเป็นส่ิงท่ีเขา้มาเชิด

ชูพระศาสนา แต่ตวัศาสนาจริงๆ คือสัจธรรม คืออริยสัจ คือสัจจะความจริงอนัน้ี องคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรมอนัน้ี แลว้เราปรารถนากนั ปรารถนาธรรมอนัน้ี ธรรมอนัน้ีอยูท่ี่ไหน 

ธรรมอนัน้ีอยูท่ี่ไหน 

อยูท่ี่กลางหวัอก ธาตุรู้ พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน อยูท่ี่ความรู้สึกอนัน้ี ความรู้สึกท่ีทุกขท่ี์ยาก 
ท่ีเราศึกษาธรรมะกนัมาทั้งหมดก็เพื่อตรงน้ี เพื่อใหใ้จน้ีมนัไดฝึ้กหดัของมนั เพื่อใหใ้จน้ีมนัไดมี้ดวงตา
เห็นธรรม เพื่อใหใ้จดวงน้ีเป็นธรรม ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เอวงั 


