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

 

เอาเนาะ ตั้งใจฟังธรรมะ เรามาใหภ้ตัตาหารเป็นทาน ให้ภตัตาหารเป็นทาน ใหชี้วิต ส่ิงท่ีให้

ชีวิต แกโ้รคความหิว ความหิวความกระหายไง เราไดปั้จจยัเคร่ืองอาศยัเพื่อด ารงชีพ เราใหภ้ตัตาหาร

เป็นทาน 

เวลาไปถึงวดั เราคบบณัฑิต พระใหธ้รรมเป็นทาน ใหธ้รรมเป็นทานก็เทศนน่ี์ใหธ้รรมเป็น

ทาน ใหธ้รรมเป็นทานเพื่อสติเพื่อปัญญาของเรา เพื่อชีวิตของเรา เพื่อความรุ่งเรืองในชีวิตของเราไง 

รุ่งเรืองท่ีไหน รุ่งเรืองในหวัใจของเรานะ เราจะต ่าตอ้ยในสายตาของชาวโลกขนาดไหนก็แลว้แต่ แต่

ในหวัใจเราเบิกบาน หวัใจเรามีความสุขของเรา เรามีสัจธรรมในหวัใจ เวลาทุกขเ์วลายาก เราทุกขย์าก

ทางโลกไง แต่ธุดงควตัรๆ เป็นประเพณีของพระอริยเจา้ 

เราอยากมีคุณธรรมในหวัใจ พระอริยเจา้เขาท าตวักนัอย่างไร ถึงเราจะท าตวัไม่ได ้ เราก็

พยายามจะปีนบนัได เราพยายามจะท าตวัเราใหมี้คุณค่าข้ึนมา ถา้เรามีคุณค่าข้ึนมา มนัจะทุกขม์นัจะ

ยากขนาดไหน เห็นไหม มนุษยเ์ราจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ ถา้

มีความเพียร มีความวิริยะ ความอุตสาหะ น่ีประเพณีของพระอริยเจา้ ธุดงควตัรเป็นประเพณีของพระ

อริยเจา้ พระอริยเจา้ด ารงชีพอยา่งไร ด ารงธาตุขนัธ์อย่างไร 

ท่านด ารงชีพของท่านดว้ยคุณธรรมในใจของท่าน ในใจของท่านเพราะมีธรรมของท่าน ท่านมี

ความสุขในใจของท่าน แต่ร่างกายมนัตอ้งการอาหาร ร่างกาย ปัจจยัเคร่ืองอาศยั มนุษย ์ เราบิณฑบาตเล้ียง

ชีพ เล้ียงชีพไวท้  าไม เล้ียงชีพไวศึ้กษามนัไง ศึกษาชีวิตน้ี ศึกษาจิตใจของเราน่ี ศึกษาการเวียนว่ายตาย

เกิดในวฏัฏะน่ี ส่ิงท่ีเวียนว่ายตายเกิดมนัมาจากไหน เวลาคนท่ีมีคุณธรรม มีคุณธรรมท่ีไหน 

เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม ตรัสรู้ธรรมในใจขององคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ไง ในใจนั้นมนัสว่างโพลงข้ึนมาไง ในใจนั้นมีศรัทธามีความเช่ือ ไปคน้ควา้มากบัเจา้
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ลทัธิต่างๆ ๖ ปี ท าขนาดไหน เขาช่ืนชมยกยอ่งขนาดไหน โลกธรรม ๘ เขาช่ืนชมเขายกยอ่งนะ “เจา้ชายสิทธตั

ถะมีความรู้เสมอเรา มีปัญญาเหมือนเรา ใหเ้ป็นศาสดาได้ๆ ” อาฬารดาบส อุทกดาบสยกยอ่งเจา้ชายสิทธตัถะ 

เจา้ชายสิทธตัถะไม่เอา เพราะอะไร เพราะว่าจิตใจมนัไม่สวา่งโพลงไง จิตใจมีความลงัเลสงสัย 

จิตใจมนัอมทุกขอ์ยู ่ จิตใจยงัมีส่ิงใดฝังรากอยูใ่นใจ ท่านมาก าหนดอานาปานสต ิ แลว้ท่านมาใช้

สติปัญญาของท่าน เวลาจิตมนัสงบแลว้ บุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกอดีตชาติไปไดย้าวไกลไม่มีตน้ไม่มี

ปลาย ไม่มีท่ีส้ินสุดเลย น่ีการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ดึงกลบัมาๆ เวลาจุตูปปาตญาณ ถา้จิตมนัไม่ส้ิน

กิเลสแลว้มนัตอ้งเกิดของมนั ตอ้งเกิดของมนัเพราะมนัมีเวรมีกรรมของมนั 

พระโพธิสัตวก์็สร้างแต่คุณงามความดีมาก็ตอ้งเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ การเวียนว่ายตาย

เกิดในวฏัฏะ แต่เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะดว้ยคุณธรรม เวียนว่ายตายเกิดดว้ยคุณงามความดี ถา้เกิดมาก็

ไม่ตอ้งมาทุกขม์ายากจนเกินไป ถา้ไม่ทุกขไ์ม่ยากข้ึนมา ไม่ทุกขไ์ม่ยาก เป็นพระเวสสันดรโดนเขาขบั

ไล่ออกไปจากราชวงั ไม่ทุกขไ์ม่ยาก ไม่ทุกขไ์ม่ยากดว้ยการด ารงชีพไง เพราะเป็นพระโพธิสัตวมี์อ านาจ

วาสนาบารมีไง แต่มนัทุกขม์นัยากในหวัใจ 

คนมีคุณงามความดีขนาดไหน ยกยอ่งขนาดไหน มนัมีคุณภาพขนาดไหน มนัมีความ

รับผิดชอบมาก ถา้รับผิดชอบมากก็อยากจะสร้าง อยากจะท าส่ิงใดท่ีเป็นคุณประโยชนใ์หม้ากข้ึนๆ มนั

มีความทุกข์ๆ  ตรงนั้นไง ความทุกขท่ี์คุณงามความดีไง ถา้คุณงามความดีอย่างนั้น เราเล้ียงชีพดว้ยปลี

แขง้ แลว้เล้ียงชีพไวท้  าไม ก็เล้ียงชีพไวศึ้กษาไง ศึกษาหัวใจของเราไง หวัใจท่ีมนัสุขมนัทุกขอ์ยูน่ี่ไง ถา้

มนัสุขมนัทุกขอ์ยูน่ี่ 

เราเกิดมาเป็นฆราวาส เราเกิดมา เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เราก็ปรารถนา

ความสุขของเรา ถา้ความสุขทางโลกของเขา คนท่ีจิตใจเขาต  ่าตอ้ย เขาหาส่ิงใดพอประทงัชีวิตของเขา

ได ้ เขาก็มีความสุขของเขา คนท่ีมีสถานะทางสังคมสูงส่ง เราจะหามาขนาดไหน เราก็ยงัอยากจะไดม้าก

ข้ึนไปกว่าน้ี นัน่คือตณัหาความทะยานอยากไง 

แต่หนา้ท่ีการงานของเรามนัเป็นหนา้ท่ีการงานของเรา มนัเป็นมรรค เป็นมรรคคือว่ามนัเป็นการ

วดัคุณภาพของคนไง คนเราจะมีคุณภาพเพราะมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีการงานของตนใช่ไหม ใคร
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มีหนา้ท่ีการงานของตนแลว้ท าหนา้ท่ีการงานของตนประสบความส าเร็จ ท างานหนา้ท่ีของตนดีงาม 

นัน่ไง เขาวดักนัตรงนั้นไง คนเรามีคุณภาพ มีคุณภาพท่ีการแสดงออกของหวัใจนั้นไง 

ถา้หวัใจนั้นแสดงออก ถา้มนัมีความทุกขค์วามยากขนาดไหน มนัมีความทุกขค์วามยาก 

ความทุกขค์วามยาก เรามีศรัทธามีความเช่ือในศาสนา เวลาเรามาประพฤติปฏิบติัในวดั มาในวดัในวา 

ผูท่ี้บวชมาแลว้มาอดนอนผ่อนอาหาร พยายามขวนขวายของเรา กระท าของเรา มนัเป็นความทุกขไ์หม 

มนัเป็นความทุกขท์ั้งนั้นน่ะ แต่ความทุกขอ์ยา่งน้ีท  าไมมนัร่ืนเริงอาจหาญล่ะ 

เวลาความทุกขข์องเรา ครูบาอาจารยข์องเราท่านเดินจงกรมทั้ง ๗ วนั ๗ คืนอยา่งน้ี ดูหลวงปู่

ต้ือท่านนัง่ภาวนา ๒๔ ชัว่โมงอยา่งน้ี ท่านท าท าไม มนัทุกขม์นัยากไหม 

ถา้เราทุกขเ์รายาก เรามาวดัมาวาเราก็จะมาสุขสบายของเรา มาผ่อนคลายของเรา มาผ่อน

คลาย มาผ่อนคลายอะไร 

น่ีไง เรามาคน้หาสิ เรามาคน้หาโรคภยัไขเ้จ็บในหวัใจของเรา ถา้เรามาคน้หาโรคภยัไขเ้จ็บ

ในหวัใจของเรา ใครมีจริตนิสัยอย่างไร ดูสิ โทสจริต โมหจริต โลภจริต คนโลภจริตลุ่มหลงไปทัว่ 

ใครจะยงัไม่ทนัเสนอส่ิงใด เช่ือเขาไปก่อนแลว้ คนโลภจริตมนัจะเอาอยา่งเดียว ฉนัจะดงั ฉนัจะใหญ่ ฉนั

จะมีอ านาจ ไอโ้ทสจริตมนัก็มีแต่ความโกรธ น่ีไง มนัจริตนิสัย จริตนิสัยมนัมาจากไหนล่ะ 

กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั การกระท าของเรา เราฝึกหดัของเรา แลว้ในชาติปัจจุบนัน้ี

ถา้เราศึกษาธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราก็ยบัย ั้งของเราดว้ยสติดว้ยปัญญา ดว้ยสติ

ดว้ยปัญญาของเรา ยบัย ั้งของเรา น่ีธรรมโอสถๆ ธรรมโอสถมนัเกิดจากไหน 

เวลาเราศึกษาธรรมะขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้น่ีฉลากยาๆ เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมา

พบพระพุทธศาสนา เราเป็นบริษทั ๔ อุบาสก อุบาสิกา องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ฝากศาสนาไวก้บั

บริษทั ๔ “มารเอย เม่ือใดภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเรายงัไม่เขม้แขง็ กล่าวแกค้  าจาบจว้งของ

ลทัธิต่างๆ ได ้เราจะไม่ยอมนิพพาน” 

ท่านเผยแผ่ธรรมมา ๔๕ ปี พอสุดทา้ยมารก็ดลใจมาตลอดๆ วนัมาฆบูชาไง เวลามารมาออด

ออ้นออเซาะไง 
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“มารเอย บดัน้ีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเราเขม้แขง็ สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้งของ

ลทัธิต่างๆ ได ้อีก ๓ เดือนขา้งหนา้เราจะนิพพาน” 

พอปลงอายสุังขารเท่านั้นน่ะ โลกธาตุหวัน่ไหวหมดเลย พระอานนท ์โอโ้ฮ! มีอะไรเกิดข้ึน ไป

เฝ้าองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ “ส่ิงใดเกิดข้ึน ส่ิงท่ีไม่เคยมีไม่เคยเป็นมนัเป็นแลว้พระเจา้ขา้ ส่ิงท่ี

ไม่เคยมีไม่เคยเป็น” 

“มนัเป็นเช่นน้ีเองอานนท ์ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ประสูติ ตรัสรู้ ปลงอายสุังขาร 

ปรินิพพาน โลกธาตุจะหวัน่ไหวอยา่งน้ี” 

พระอานนทรู้์เขา้ คุกเข่าเลย “ขออาราธนาใหอ้ยูต่่อ ขออาราธนาใหอ้ยูต่่อ” 

“อานนท ์ เราบอกเธอมาถึง ๑๖ คร้ัง ท่ีนัน่ๆๆ ให้เธออาราธนาเรา ถา้เธออาราธนาเรา เราจะ

ปฏิเสธเธอถึง ๒ คร้ัง คร้ังท่ี ๓ เราจะรับอาราธนาของเธอ เธอไม่นิมนตเ์ราเลย เธอไม่นิมนตเ์ราเลย แต่เรา

ปลงอายสุังขารแลว้ เธอจะมาขอ มนัเป็นไปไม่ได”้ 

กษตัริยต์รัสแลว้ไม่คืนค  า สัจจะ คนมีสัจจะพูดค  าไหนค านั้น เวลาตกลงไปแลว้ก็ตกลงไป

แลว้ จะมาออเซาะฉอเลาะกนัอยา่งน้ีไม่ได ้ เวลาบอกเป็นเล่ห์ บอกใหเ้ขา้ใจได ้ คนท่ีฉลาดมนัก็เขา้ใจ

ได ้แต่มารมนัดลใจไง 

น่ีไง อุบาสก อุบาสิกา องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ฝากศาสนาไวก้บัเรา บริษทั ๔ เรา

เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ฝากศาสนาไวก้บัเรา

เป็นมรดกตกทอดมา ถา้มรดกตกทอดมา ในทอ้งถ่ินก็เป็นต  านาน ต านานว่าพระพทุธเจา้เคยมาท่ีนัน่ 

พระพุทธเจา้เคยมาท่ีน่ี มนัเป็นต านานทอ้งถ่ิน ต านานนั้นก็เป็นต  านาน เป็นประเพณีวฒันธรรม เป็นไว้

ใหเ้ราปล้ืมใจไง 

เราปล้ืมใจ เราเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้เคยเสด็จมาท่ี

นัน่ๆ เราก็ปล้ืมใจๆ ปล้ืมใจ เราก็เก็บไวใ้นหวัใจของเราไง เป็นประเพณีวฒันธรรม 

แต่เวลาเรามีสติปัญญาข้ึนมา เราจะคน้ควา้ของเรา เราจะศึกษาของเรา องคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ฝากศาสนาไวก้บัเราเป็นมรดกธรรม แต่เรามาวดัมาวา เห็นใจมากนะ ขวนขวายมา มา

วดัมาวาน่ีเห็นใจมาก ตอ้งปากกดัตีนถีบ ตอ้งขวนขวาย ตอ้งเจาะจง มนัถึงจะมาไดไ้ง วดัขา้งๆ บา้น พระ
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เดินผ่านหนา้บา้นมนัก็ยงัไม่อยากจะใส่ มนัตอ้งว่ิงไปนู่น เพราะอะไรล่ะ เพราะมนัลงใจๆ ตรงน้ีไง ลง

ใจ อริยประเพณีๆ ไง เป็นประเพณีของพระอริยเจา้ไง ไอพ้วกเราก็ปากกดัตีนถีบอยากจะเป็นบา้งไง 

พยายามจะทรงธรรมวินยัอนันั้นไวไ้ง น่ีไง เหง่ือไหลไคลยอ้ยอยูน่ี่ไง 

เหง่ือไหลไคลยอ้ยมนัก็เร่ืองของร่างกายไง รักษาชีวิตไวท้  าไม รักษาชีวิตเพื่อจะวิเคราะห์วิจยั

มนัไง วิเคราะห์วิจยัตรงไหน วิเคราะห์วิจยัหวัใจของเราน่ีไง ชีวิตมนัคืออะไร ชีวิตคือพลงังาน ชีวิตคือ

ไออุ่น ชีวิตคือพุทธะ แลว้มนัอยูไ่หนล่ะ มนัอยูไ่หน 

เราพูดเทียบเคียงทางวทิยาศาสตร์ได ้ ทางวิทยาศาสตร์ก็ศึกษามาแลว้ เป็นค  าพูดของพระสารี

บุตร พระสารีบุตรเวลาถามนกับวชนอกศาสนา โตปั้ญหากนั “หน่ึงไม่มีสองคืออะไร” เขาตอบไม่ได ้

แต่เวลาเขาถามพระสารีบุตร พระสารีบุตรตอบไดห้มดเลย แลว้ถามว่า “หน่ึงไม่มีสองคือ

อะไร” เขาตอบไม่ได ้

“อยากรู้ไหม อยากรู้มาบวช” บวชแลว้ท่านสอนไง 

ชีวิตคือไออุ่น ไออุ่นตั้งอยูบ่นกาลเวลา กาลเวลาก็อายขุยัเราน่ีไง ไออุ่นน้ีตั้งอยูบ่นกาลเวลา 

มนัสืบต่อเป็นสันตติมา มนัเป็นส่ิงมีชีวิต เวลามนัอุบติั ๔ อุบติัเป็นมนุษย ์ เป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็น

พรหม เวลามนัอุบติั มนัเกิด ก าเนิด ๔ ก าเนิดแลว้มนัถึงมีชีวิตมา 

แลว้ชีวิตมาน่ี เราไดชี้วิตมาดว้ยอ านาจวาสนานะ การเกิดเป็นมนุษยน้ี์เป็นอริยทรัพย ์ เพราะ

มนุษยมี์กฎหมายคุม้ครอง มนุษยมี์สิทธิท าส่ิงใดก็ได ้ มนุษยน้ี์มีปัญญา แต่ปัญญาของมนุษยเ์ขาใช้

ปัญญาทางโลก เพราะมนุษยส์ร้างอ านาจวาสนามา ดูสิ เวลาเด็กไอคิวมนัดี มนัศึกษา ปัญญามนัดีมาก 

มนัเรียน มนัมีปัญญามาก แต่ปัญญาอยา่งนั้นมนัก็อมทุกขข์องมนันะ คนจะมีปัญญามากนอ้ยขนาดไหน

มนัจะมีความทุกขใ์นหวัใจไปทุกๆ ดวงใจ ในการเกิด เห็นไหม ในสโมสรสันนิบาตทุกดวงใจวา้เหว่ ทุก

ดวงใจ แมแ้ต่อยูใ่นสโมสรสันนิบาต 

แต่น้ีเราเป็นชาวพุทธใช่ไหม เรามีสติมีปัญญาของเรา เราไปวดัไปวาของเรา ไปวดัเป็นวดั

ปฏิบติั เป็นขอ้วตัรปฏิบติัในหวัใจของเรา เราขวนขวายมา ขวนขวายมาเพื่อเสียสละ เสียสละส่ิงท่ีเป็นยา 

ปัจจยัเคร่ืองอาศยัน่ีแกโ้รคหิว โรคหิวโรคกระหาย เราไปบรรเทา บรรเทาใคร บรรเทาผูท้รงศีล ผูท้รง

ศีลใชปั้จจยันั้นไวท้  าอะไรต่อ 
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ผูท้รงศีลใชปั้จจยันั้น ในพระไตรปิฎกสอนไวเ้ลย ธรรมวินยัขององคส์มเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา้สอนว่า ภิกษุท  าภตักิจเสร็จแลว้เขา้สู่โคนไม  ้ เขา้สู่เรือนว่าง เขา้สู่ต่างๆ คน้ควา้หาใจของตน น่ี

ไง รักษาชีวิตไวเ้พื่อคน้ควา้มนั เพื่อดูแลมนัไง ถา้เราคน้ควา้ชีวิตน้ี 

เวลาเราเป็นชาวพุทธใช่ไหม เราอยากจะมคีวามสุขเป็นวมุิตติสุข เราจะมคุีณธรรมใน

หัวใจ คุณธรรมในหัวใจมนัมาจากไหนล่ะ มนัมาจากการประพฤติปฏบิัตินะ ถ้าใครมสีติ เราฝึกหัด

สติของเรา ฝึกหัดๆๆ ถ้าฝึกหัดสติของเรานะ เวลามส่ิีงใดกระทบขึน้มา ถ้าเผลอป๊ับ มนัไปสักพัก

หนึ่ง พอได้สติก็เท่าทนัอารมณ์ตัว มนัหยุดหมด พอหยุดหมด อืม! 

พอฝึกหดัไปๆ มนัจะเห็นคุณค่าไง มนัจะเห็นคุณค่าของสติ แลว้มนัเห็นคุณค่าของปัญญาของ

เรา ปัญญาคืออะไร ปัญญาคือเหตุผลในหวัใจของเราไง เหตุผลท่ีมนัคิด อารมณ์อะไร คิดอะไร ท า

อะไร ท าเพื่อใคร ท าแลว้ไดอ้ะไร ปัญญามนัจะคิดของมนัไปไง ถา้มนัคิดอย่างน้ี คิดอย่างน้ีรู้เท่าทนั

ความคิดมนัก็หยดุๆ น่ีไง คน้หาชีวิตของตนๆ น่ีไง รักษาชีวิตไวเ้พื่อศึกษามนั ถา้ศึกษามนั ใครเขา้สู่

สัมมาสมาธิไดม้นัจะมีความสุข ความสงบ ความระงบั มีความสุข ความสงบ ความระงบั เพราะสุขอ่ืนใด

เท่ากบัจิตสงบไม่มี 

ดูสิ มนัขวนขวาย เราท างานเหน่ือยยากมาก เหง่ือไหลไคลยอ้ยเลยเพื่อหาปัจจยัเคร่ืองอาศยั จิต

มนัหมุนต้ิวๆๆ เลย เร็วกว่าความคิดมนัน่ะ น่ีไง ส่ิงท่ีว่ามนัคิดอยู่น่ี มนัหมุนไปกบัอารมณ์ความรู้สึก

ตลอดเวลา มนัเสวยตลอด มนัโดนฉุดกระชากลากไปตลอด เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เราใชพุ้ทโธๆ ให้

มนัสงบเขา้มา มนัก็เหมือนหยุดงานไง จิตท่ีมนัหยุดงาน จิตท่ีมนัไม่ท างาน จิตท่ีมนัทรงตวัอยูข่องมนัได ้

มนัไม่พาดพิงอารมณ์ส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน มนัทรงตวัของมนัอยูน่ี่ มนัสงบน่ิงเหมือนเรานอนหลบั เราได้

นอนหลบัพกัผอ่นมา ท างานมา ท างานมาทุกขม์ายาก เสร็จงานแลว้อาบเหง่ือต่างน ้ า อาบน ้าอาบท่า 

ร่างกายสะอาด ไดพ้กัไดผ้่อนมนัก็มีความสุข 

จิตมนัก็เหมือนร่างกาย มนัก็ท  าของมนั แต่เราไม่ไดศึ้กษามนั เราไม่รู้มนัไง เราคิดว่าเวลา

เหน่ือยก็เหน่ือยเพราะเราท างานน่ีไง เหน่ือยเพราะท างาน เวลาหยดุงานมนัก็จบไง แต่จบแลว้จิตมนัก็

ไม่จบไง ไปนัง่อยูน่ัน่มนัก็ยงัคิดอยูน่ัน่น่ะ นัน่ยงัไม่เสร็จ น่ียงัไม่เสร็จ น่ียงัไม่ได ้ มนัก็ยงัคิดอยูอ่ย่าง

นั้นน่ะ เราหยดุแลว้ มนัไม่หยดุ ร่างกายหยดุแลว้ จิตมนัไม่หยดุ มนัไม่ยอมหยดุ 
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น่ีไง ธรรมโอสถๆ เราก าหนดพุทโธ บงัคบัมนั ถา้ใหม่ๆ ตอ้งฝึกหัด การฝึกหดั เห็นไหม องค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ฝากมรดกธรรมไวก้บัเรา ฝากไวก้บัเราๆ เราศึกษามาเก่งหมด แต่ไม่รู้จกั

ตวัเองเลย เวลาฝึกหัดๆ ข้ึนมา เวลามนัสงบข้ึนมามนัปล่อยหมด 

พุทโธๆ มนัก็เป็นงานอนัหน่ึง งานของจิต ถา้เราไม่พุทโธ มนัคิดอย่างอ่ืน ถา้เราไม่พุทโธ มนั

ก็ไปกวา้นเอาพิษเอาภยัมาสู่มนั ใหม้นัพุทโธเสีย พุทธานุสติ คบองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

พุทธะ น่ีไง พลงังานไง พลงังานใหม้นัเก่ียวกบัพุทธะ เก่ียวกบัค  าบริกรรม บริกรรมบ่อยคร้ังเขา้ๆ เวลา

มนัเร่ิมละเอียดข้ึน มนัก็ยงับริกรรมอยู ่แต่มนัละเอียดข้ึนๆ จนมนับริกรรมไม่ได ้คือมนัวาง พอมนัวาง

ได ้มนัก็เป็นตวัของมนัเอง เหมือนเราท างานเสร็จแลว้เราไดพ้กัผ่อนนอนหลบั เราก็สุขสบายของเรา 

จิตเวลามนัท างานของมนัโดยธรรมชาติของมนั มนัไม่เคยหยดุ หลวงตาบอกว่าคนเกิดมา

เหมือนติดเคร่ืองยนตแ์ลว้ไม่เคยดบัเลย ความคิดเราเหมือนเคร่ืองยนต ์ เคร่ืองยนตม์นัติด แลว้ไม่เคยดบั

เลย มีเคร่ืองยนตอ์ะไรบา้งท าแลว้ไม่เคยดบัเคร่ืองเลย ท าตลอดชีวิต ดบัเม่ือไหร่ก็ตายเม่ือนั้น แลว้เวลา

มนัหยดุ มนัดบัเคร่ืองได ้หยุดได ้แลว้มนัยงัอยูก่บัเรา เรายงัไม่ตาย มหศัจรรยข์นาดไหน ถา้มหศัจรรย ์

นี่ไง เราบิณฑบาตเลีย้งชีพ เลีย้งชีพไว้ศึกษาชีวติ ศึกษาหัวใจของเรา ถ้าศึกษาหัวใจของเรา

นะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมก็ตรัสรู้ในใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เทศนาว่าการธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกกัณฑ์ ทุกค า ช้ีเข้าไปทีหั่วใจของสัตว์

โลก ส่ิงทีสั่มผัสธรรมได้  ๆคือหัวใจของเรา หัวใจของเรานี่ ใครสัมผัสเข้าไปแล้วน ้าตาไหลพราก ขน

พองสยองเกล้า มนัสัมผัสธรรมได้ไง 

มีอะไรสัมผสัธรรมได ้ ดวงตาหรือ ดวงตาก็ดูหนงัสือ หนงัสือแลว้อ่านมนัไป อะไรสัมผสั

ธรรม แต่เวลาจิตมนัมีสติ จิตมนัมีสมาธิ จิตมีปัญญา ยิง่เกิดภาวนามยปัญญานะ เวลาหลวงตาท่านสอน 

ธรรมจกัร ปัญญามนัหมุนต้ิวๆ มนัมหศัจรรยน์กั มนัมหศัจรรย ์

คนเรามนัจะไดม้รรคไดผ้ล มนัจะไดผ้ลตอบแทนอยูแ่ค่ชัว่เอ้ือมๆ อ้ือหืม! มนัหมุนต้ิวๆๆ มนั

ชัว่เอ้ือมๆ แต่จบัไม่ติด จบัแลว้หลุดมือๆ ชัว่เอ้ือมๆ มนัฝึกหดัๆ เขา้ไป มนัท าของมนัเขา้ไป มนัรู้มนั

เห็น มนัมีเหตุมีผล มนัเป็นสัจธรรมความจริง ส่ิงน้ีมนัเกิดมาจากไหน ก็เกิดมาจากการกระท าทั้งนั้นน่ะ 
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ส่ิงท่ีสัมผสัธรรมได้ๆ  คือหวัใจของเราไง หวัใจของเราสัมผสัธรรม อนันั้นเป็นสัจธรรม เป็น

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้กราบธรรมๆ แสดง

ธมัมจกัฯ ข้ึนมา พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรมไง แลว้พระสงฆ์เราถา้ประพฤติปฏิบติัเขา้

ไปถา้มีดวงตาเห็นธรรม ถา้ไดส้ัมผสัธรรมอนันั้นมามนัจะเห็นคุณค่าของมนัไง 

ธรรมะเหนือโลกๆ มนัมคุีณค่าเหนือทุกๆ อย่าง ในโลกส่ิงทีม่อียู่น่ีสู้ธรรมะไม่ได้ ถ้ามนัสู้

ธรรมะได้ มนัเหนือกว่าธรรมะ พระจะไม่เหลือเลย พระไปอยู่กับส่ิงทีม่นัเหนือกว่าธรรมะนะ  

พระเวลาสละโลกมา แลว้พยายามขวนขวายอยูน้ี่เพราะมีเป้าหมาย เพราะมีเป้าหมาย เป้าหมาย

คือส่ิงสัจธรรมอนันั้น ส่ิงสัจธรรมท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้นั้น แลว้องคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมวินยัน้ีไว ้ เรามีเป้าหมายของเรา เราถึงขวนขวายไง จะทุกข์จะยาก จะทุกข์

จะยากเพ่ือจะเข้าหาเป้าหมายนั้น จะทุกข์จะยากเพ่ือจะพ้นจากทุกข์น้ัน ไอ้ของเรามนัทุกข์มนั

ยาก มนัซ ้าซาก ทุกข์อย่างนี ้ทุกข์แล้วทุกข์อีก ทุกข์หมุนเวยีนอยู่น่ันน่ะ ทุกข์ไม่จบไม่ส้ิน แต่อัน

นีทุ้กข์แล้วส้ินนะ 

ทุกขก์บัโยม ทุกขก์บังานการทางโลก งานการทางโลก หลวงตาท่านพูดประจ า อย่าพูดนะ 

ถา้ใครยงัไม่ประพฤติปฏิบติั อยา่มาพูดว่าท างานหนกัๆ ถา้ท างานหนกั ทางจงกรม นัง่สมาธิหนกัหนา

สาหสัสากรรจเ์พราะอะไร เพราะมนัตอ้งสละชีวิต หนกัหนาสาหสัสากรรจ์เพราะมนัตอ้งสละชีวิต 

ถา้กิเลสมนัหลอก ส่ิงใดจะตายก่อนๆ ขอดูหนา้ อะไรตายก่อน ชีวิตน้ีสละเลย เอาชีวิตน้ีแลก

มา เอาชีวิตน้ีแลกมา ทีน้ีมนัแลกมา น่ีท  างานอย่างน้ี พูดอยา่งน้ีบอก โอ๋ย! ไม่ปฏิบติั กลบับา้นดีกว่า 

กลวั 

พูดถึงเวลาเขา้ไปถึง มนัถึงมีคุณค่าไง ค าว่า “ธรรมะมีคุณค่าเหนือโลกๆ” มนัเหนือโลกเพราะ

มนัมีคุณค่าเหนือทุกๆ อยา่ง 

เห็นไหม ลูกหลานเรา ปู่ยา่ตายายพอไดลู้กหลานคนแรก โอโ้ฮ! เห่อกนั อุม้กนัน่าดูเลย นัน่มี

การเกิด ท่ีไหนมีการเกิด ท่ีนัน่มีความทุกข ์ เวลามนัส้ินกิเลสไปแลว้มนัไม่เกิด ไอเ้กิดกบัไม่เกิดน่ีแหละ 

เวลาเรามีลูกหลาน ลูกหลานเกิด โอโ้ฮ! ไข่แดงนะ ช่ืนชม รับขวญัๆ 
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เกิดมาด้วยการก ามือนะ ของกูๆ นะ ร้องไห้ ก าเต็มทีเ่ลยนะ เวลาคนมนัตายเนาะ แบหมด

เลย จงดูข้า ไม่มส่ิีงใดอยู่ในมือเลย เวลาคนตายนี่แบหมดเลย แบหมดเลย แต่เวลาเดก็มนัเกดิมนั

ก านะ ก า มนัยึดมัน่ถือมัน่ของมนั 

เวลาเราก็ช่ืนชมกัน  ๆ ไง แต่เวลาตายล่ะ ส่ิงทีธ่รรมะเหนือโลก  ๆ เหนือตรงนีไ้ง เหนือโลก

เหนือสงสาร เหนือทุกๆ อย่าง ฉะน้ัน เวลาคนท ามนัต้องท าจริงๆ ไง ท าจริงๆ 

โลกเรา เห็นไหม ประเพณีวฒันธรรมของชาวพุทธก็เร่ืองหน่ึง ปฏิบติัตามประเพณี ครูบา

อาจารยข์องเรามากระตุน้ใหส้ังคมมีความเช่ือมัน่ ถา้ปฏิบติั ปฏิบติักนัพอบรรเทาทุกข ์ อนันั้นก็ปฏิบติั

เป็นการสมคัรเล่น ปฏิบติัเหมือนออกก าลงักายตอนเชา้เพื่อรักษาสุขภาพร่างกาย ไอน่ี้ก็ปฏิบติัเพื่อ

รักษาสุขภาพจิต รักษาสุขภาพจิตไม่ใหเ้ห็นจิต เพราะจิตมนัไม่ใหเ้ห็น 

แต่ถา้ปฏิบติัตามความเป็นจริง จิตเห็นอาการของจิต จิตภาวนาข้ึนมาใชวิ้ปัสสนาญาณเขา้ไป 

เขา้ไปช าระลา้งข้ึนไป เวลากิเลสมนัต่อตา้น อยา่งท่ีว่าตอ้งสละชีวิตกนัเลย 

ถา้ไม่สละชีวิต มนับอกว่าตายๆๆ เลิก จะไดจ้ะเสีย เลิกทุกที จะไดจ้ะเสีย พกัไวก่้อน ไม่กลา้

เอาจริงเอาจงัไง 

แต่เวลาเอาจริงเอาจงั อะไรตายก่อน พอผลวัะ! กิเลสตาย คนไม่ตาย กิเลสตาย ถา้กิเลสตาย เห็น

ไหม น้ีคือมาตรฐานของครูบาอาจารยข์องเราไง 

แต่อยา่งพวกเราลูกศิษยลู์กหากพ็ยายามมีจุดยนืของเรา ตอ้งมีจุดยนื มีสติปัญญานะ อยา่ใหใ้ครป่ัน
หวั อยา่ใหใ้ครชกัน า กาลามสูตร ไม่เช่ือแมแ้ต่อาจารยข์องตนสอน ไม่เช่ือแมแ้ต่พระสงบพูด เราฟังแลว้
กลบัไปวิเคราะห์วิจยั มนัจะเป็นสติปัญญาของเราไดห้รือไม่ เราไปคิดใคร่ครวญดู จริงหรือไม่จริง เป็น
ประโยชนห์รือไม่เป็นประโยชน ์มนัเป็นประโยชนก์บัเรา ส่ิงนั้นเก็บไว ้ ส่ิงใดท่ีไม่เป็นประโยชน ์ โยนท้ิง
มนัไป อยา่เช่ือ เอวงั 


