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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรมะเพื่อสัจธรรม ถา้สัจธรรมเป็นความจริงในใจของเรา 
ชีวิตน้ีมืดสว่าง มืดสว่างค ่าคืนผา่นไป กาลเวลากลืนกินชีวิตเราไปทั้งส้ิน ถา้กาลเวลากลืนชีวิตไป
ทั้งส้ิน ถา้เรามีความหวงั ความหวงัของเรา เราก็ขวนขวายของเราเพื่อประโยชน์เพื่อชีวิตของเรา 
ถา้คนท่ีเห็นโทษในวฏัฏะ เห็นโทษการเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย มาวดัมาวา มาวดัมาวาเพื่อ
อะไร เพื่อจะแสวงหาสัจจะความจริงอนัน้ีไง ถา้แสวงหาความจริง องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้ออกแสวงหาสัจจะความจริง ไปเท่ียวสวนเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย เราเป็นเช่นน้ี
หรือ เราตอ้งการเป็นเช่นน้ีหรือ 

เวลาเราไปงานศพ เขาเวียน ๓ รอบๆ กามภพ รูปภพ อรูปภพนะ จิตวิญญาณน้ีตอ้งมา
เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะตลอดไป เขาก็เตือนเหมือนกนัน่ีแหละ แต่เขาเตือนเวลามีคนตายดว้ย 
มีคนตายแลว้เขาเตือนแลว้เราจะต่ืนเตน้ไง เราจะสะเทือนหวัใจ เขาก็เวียน ๓ รอบ  

ไอน่ี้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะไปเท่ียวสวนเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย 
ถามมหาดเลก็ไง เราตอ้งเป็นเช่นน้ีดว้ยใช่ไหม 

ยงัไม่รู้เลยว่าเราตอ้งตายดว้ยหรือเปล่า...ตาย เวลาเราตอ้งตาย ท่ีเราเห็นภยัในวฏัสงสาร 
เห็นการเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย เขาเตือนไว้ๆ  ไง เตือนไว ้เวลานกัประพฤติปฏิบติัเขามรณา
นุสติ ระลึกถึงความตายๆ ถา้ระลึกถึงความตาย ความโกรธ ความเกลียด ความเคียดแคน้ในใจมนั
จะเบาบางลงไง 

ถา้มนัเคียดแคน้นกั เวลามนัตายก็ตายไปพร้อมกบัความเคียดแคน้นั้นไง ถา้ตายไปพร้อม
กบัความเคียดแคน้นั้น จิตมนัหนกั มนักดถ่วงก็ลงนรกอเวจีไปไง แต่เวลาคนจะตาย ตายดว้ยบุญ
กุศล มนัเบา ปุยนุ่นมนัก็ลอยข้ึนสู่ท่ีสูงไง ลอยท่ีสูง น่ีเราตอ้งตายๆ ทั้งนั้นน่ะ ถา้เราตอ้งตาย 
มรณานุสติ เราตอ้งตายแลว้เราจะท าส่ิงใด 
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เรายงัห่วงร่างกายน้ีใช่ไหม เราจะตอ้งหาส่ิงใดก็แลว้แต่เพื่อใหร่้างกายน้ีใช่ไหม แลว้
หวัใจๆ ล่ะ เวลาหวัใจเรา ท่ีเรามาวดัมาวากนั เราก็ท  าบุญกุศลเพื่อหวัใจดวงน้ีไง ถา้หวัใจดวงน้ีมี
บุญกุศล เวลาครูบาอาจารยท่์านสอน ถึงเวลาตอ้งเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เราก็ขอใหมี้บุญกุศล 
เกิดมาแลว้ เกิดมาใหไ้ม่ทุกขไ์ม่ยากจนเกินไปไง เวลาคนเกิดมาในวฏัฏะ คนเกิดมาพกิาร เกิดมา
เขาเอาไปทิง้ถงัขยะ เกิดมาแลว้พ่อแม่เอาไปทิง้ น่ีเขาเกิดทั้งนั้นน่ะ บางคนเกิดมานะ อูฮู้! เขาจดั
พิธีกรรมใหญ่โตมหาศาลเลย เขาบชูากนัเตม็ท่ีเลย นัน่ก็บุญของเขา น่ีบุญของเขา 

ถา้เราจะเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เราก็ขอเกิดใหม้นัมีความสุขพอสมควร เพราะเราส้ิน
กิเลสไปไม่ไดไ้ง แต่ถา้เราส้ินกิเลสของเรา ถา้เรามีสติมีปัญญาของเรา เราจะขวนขวายของเรา 
เราจะมีความเพียรของเรา เราจะท าของเรา ถา้ความเพียรของเรา ความเพียรของเรา น่ีระดบัของ
ทาน เวลาโยมมาวดัมาวา มาเสียสละส่ิงน้ี เสียสละส่ิงน้ีมนัมีค่าๆ ใครบอกมนัไม่มีค่า มนัมีค่านะ 
แต่มีค่าขนาดไหนก็แลว้แต่ ถา้น ้าใจของคน ถา้ไม่มีน ้าใจของคนจะแสวงหามาหรือ ไปดูโกดงั
เก็บสินคา้สิ โกดงัทุกโกดงัเตม็ไปหมด มนัมาเองไม่ไดห้รอก เขาตอ้งมีระบบขนส่งของเขาเพื่อ
กระจายสินคา้ของเขา ขนาดกระจายสินคา้ของเขาแลว้เราตอ้งมีเงินไปแลกเปล่ียนเขามา 
แลกเปล่ียนเขามาแลว้ เราขวนขวายมาขนาดน้ี น่ีค่าน ้าใจอนันั้นไง น ้าใจอนันั้น น ้ าใจของคนๆ 
มนัมาจากหวัใจอนันั้นไง ถา้หวัใจอนันั้น ท่ีเรากระท าๆ ก็เพื่อหวัใจดวงน้ีไง ถา้หวัใจดวงน้ี 
ระดบัของทานๆ 

เธอควรท าบุญท่ีไหน เธอควรท าบุญท่ีเธอพอใจ ท่ีเธอพอใจ ท่ีไหนเขาจะจดัท่ีใหส้วยงาม 
ใหเ้อิกเกริกครึกคร้ืนก็ไปท่ีนัน่ แต่ถา้เราท าเพื่อหวัใจของเรา เราท าบุญทิง้เหวๆ เราตอ้งการ
ท าบุญเราทิง้เหวดว้ย ทิ้งเหวเพราะอะไร ทิง้เหวเพราะไม่ใหกิ้เลสมนัตามตลบหลงัไง พอตลบ
หลงั “ท าบุญแลว้ไม่ไดบุ้ญ ท าบุญแลว้มนัทุกขม์นัยาก ท าบุญแลว้...” 

ท าบุญก็คือบุญน่ะ ท าบุญก็คือท าบุญน่ะ ท าบุญแลว้อยา่ใหกิ้เลสมนัออกหนา้ ถา้ไม่ออก
หนา้ ปฏิคาหกไง เวลาท าแลว้ไม่ไดด้ัง่ใจปรารถนา ไม่ไดด้ัง่ใจปรารถนา เพราะปรารถนาอนันั้น
มนัถึงไดทุ้กขไ์ดย้ากไง แต่เราท าแลว้เราพอใจ เกิดมาชีวิตน้ี เกิดมามีชีวิต เกิดมามีความสามารถ 
มีความวิริยอุตสาหะ เราหาส่ิงใดมาแลว้ก็เพื่อประโยชน์สังคม ประโยชน์กบัโลก ประโยชน์กบั
หวัใจของเราไง เสียสละส่ิงใดเพื่อหวัใจดวงน้ีๆ ไง บุญกุศลเกิดเป็นอามิสๆ ไง 
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รถของใครคนัใหญ่มีน ้ามนัมาก มนัจะไปไดไ้กลท่ีสุด น่ีก็เหมือนกนั ใครบุญกุศลมาก 
ไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม อายขุยัไม่เท่ากนั อายขุยัของคน คนอายมุาก อายสุั้น 
อายนุอ้ย มนัอยูท่ี่การกระท าของคนทั้งนั้นน่ะ มนัอยูท่ี่การกระท าทั้งนั้น กรรมคือการกระท าๆ 
เราท ากรรมดีๆ กรรมดีเพราะอะไร กรรมดีเพราะมีสติปัญญาน่ีไง ท าส่ิงท่ีเหนือโลกไง เหนือโลก
เหนือสงสาร เหนือโลกก็เห็นไดท้างวิทยาศาสตร์น่ีไง โลกเขาเห็นไดแ้ค่น้ีไง แต่ถา้เป็นความรู้สึก
ล่ะ ความรู้สึกมนัรู้สึกไดม้ากกว่านั้นไง ถา้รู้สึกไดม้ากกวา่นั้น ส่ิงใดท่ีมนัเบียดเบียนหัวใจ กิเลส
ตณัหาความทะยานอยากมนับีบคั้นทั้งนั้นน่ะ ของเราๆๆ 

มนัมีอะไรของเราบา้งล่ะ ใหญ่แค่ไหนก็อยูใ่นโลงศพหมดล่ะ ใหญ่แค่ไหนก็อยูใ่นโลง
ศพ ของใคร ถา้มนัเป็นของสาธารณะ ถา้มนัรู้จกัเป็นของสาธารณะ ถา้ของสาธารณะ ใครฉลาด
กว่าไง ใครฉลาดกวา่ไดเ้สียสละออกไป ใครฉลาดไดท้  าออกไป ใครฉลาดๆ พอฉลาดข้ึนมาแลว้ 
เพราะมนัฉลาดมนัถึงท าใหจิ้ตใจมนัฉลาด ถา้จิตใจมนัฉลาดข้ึนมาแลว้มนัเห็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อน
ลึกซ้ึง ส่ิงท่ีละเอียดลึกซ้ึง น ้ าใจของคนๆ 

เรามองหนา้กนัสิ สายตาของคนมองแลว้มนั อืม! เขายงัเป็นห่วงเป็นใย สายตาของคนมนั
เหยยีดหยาม สายตาของคนมนัดูถูก สายตาของคนๆ มนัมาจากไหนล่ะ ถา้มนัไม่คิด สายตาไม่
ออกมาอยา่งนั้นหรอก เพราะมนัคิด เพราะมนัคิดในใจของมนั มนัถึงแสดงออกมาอยา่งนั้น ถา้
มนัแสดงออกมาอยา่งนั้น แสดงก็เร่ืองของเขา ใครจะดีใครจะชัว่ขนาดไหน เร่ืองของเขา เร่ือง
ของเขา แต่เรามองไง มองถึงวุฒิภาวะของใจท่ีมนัพฒันาข้ึนไง มนัพฒันาข้ึนหรือมนัเลวลง ถา้
มนัพฒันาข้ึน โอโ้ฮ! มนัเห็นค่าน ้าใจไปหมดล่ะ  

ครูบาอาจารยข์องเราเวลาท่านบอกลงใจๆ ค าว่า “ลงใจ” นะ สาธุ มนัลงใจ อะไรมนัดูดี
งามไปหมดเลย แต่ถา้มนัไม่ลงใจนะ ถา้มนัไม่ลงใจเพราะใจมนัหยาบไง ใจมนัหยาบกว่ากนั มนั
เขา้กนัไม่ไดห้รอก น็อต เกลียวมนัคนละเกลียว มนัเขา้กนัไม่ไดห้รอก ถา้น็อตมนัเกลียวเดียวกนั 
มนัขนัแลว้มนัเป็นประโยชน์กบัทุกๆ อยา่งนะ ถา้เกลียวมนัเกลียวซา้ยเกลียวขวาเขา้กนัไม่ได้
หรอก ถา้มนัเขา้กนัไม่ไดม้นัก็ดถููกเหยยีดหยามอยา่งนั้นน่ะ เพราะอะไร เพราะมนัถือตวัถือตนว่า
มนัเก่งไง มนัถือตวัถือตนว่ามนัฉลาดไง ฉลาดอยา่งน้ีฉลาดแบบกิเลสมนัครอบง าไง แลว้บอกว่า 
“ใชปั้ญญาๆ อยา่งน้ีเป็นมรรคหรือเปล่า อยา่งน้ีเป็นมรรคหรือเปล่า” น่ีมนัไปกวา้นเอามาเป็น
ผลประโยชน์ของมนัๆ มนัว่าเป็นประโยชน์ของมนันะ แต่ไม่รู้ว่าสร้างเวรสร้างกรรมแค่ไหน 
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แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเรา เวลาเขา้ป่าเขา้เขาไป เร่ืองของเราทั้งนั้นนะ ถา้บิณฑบาตมา 
คนท่ีเขาศรัทธาความเช่ือเขาก็มีของเขา ท าไมเราจะตอ้งมกันอ้ยตอ้งสันโดษ ท าไมเราตอ้งทรมาน
ตนเราล่ะ 

เราไม่ไดท้รมานตน เราขีดเส้นใหกิ้เลสไง เราขีดเส้นกิเลสเราไม่ใหม้นัล่วงล ้าเส้นน้ี
ออกไปไง เราจะเร่ิมควบคุมมนัแลว้ไง น่ีไง เราเบียดเบียนกิเลสในใจของเราไง ไอท่ี้ว่ามนั
ฉลาดๆ มนัสร้างเวรสร้างกรรม มนัเบียดเบียนเขาไปทัว่ทั้งนั้นน่ะ ไอข้องเรา เราจะเบียดเบียนใจ
ของเราไง ไอท่ี้มึงคึกมึงคะนองอยูน่ี่ เขา้ป่าเขา้เขาไป เขา้ไปทางจงกรมของมนั มึงเก่งนกัหรือ ถา้
เก่ง ท  าไมเอาใจของตนไวไ้ม่ได ้ถา้เก่งนกั ท าไมท าใหใ้จเป็นสมาธิไม่ได ้ถา้เก่งนกั ท าไมไม่เกิด
ภาวนามยปัญญา ถา้มนัเก่งนกั ท าไมมนัไม่ท าใหม้นัพน้จากทุกข ์ ถา้มนัเก่งนกั ท าไมไม่ใหม้นัรู้
มนัเห็นในใจของตน...ไม่เห็น  

สังขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง เปลือกส้มทั้งนั้นน่ะ มนัไดอ้าการของมนั ไดแ้ต่เงา
ของมนัไง ไม่เคยเจอตวัมนัหรอก น่ีไง น่ีพูดถึงระดบัของทาน ระดบัของการภาวนาๆ ตั้งส านกั
กนั ตั้งส านกัข้ึนมาก็เชิดชูกนั ก็คอยการันตีกนัว่าคนนั้นมีธรรมๆ มีธรรมมาจากไหน 

มีธรรมมนัตอ้งมาจากใจสิ มีธรรมมนัตอ้งรู้สัจจะความจริงในหวัใจสิ ถา้รู้สัจจะความจริง
ในหวัใจ สมาธิยงัไม่รู้จกั สมาธิยงัเป็นไม่ได ้ ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้เขา้ถึงสมาธิไม่ได ้ ปัญญามนั
เป็นโลกียปัญญาทั้งหมด ปัญญามนัเป็นตรรกะ ปัญญามนัเป็นเร่ืองของโลก ความคิดคนไม่เป็น
หรือ เอง็คิดไม่เป็นหรือ สัตวย์งัคิดเป็นเลย ดูสิ เล้ียงสุนขั เวลาโยนของเล่นใหม้นั มนัคาบมาให้
เราเลย น่ีคิดเป็นนะ ใหม้นัไปเอาอะไรมามนัยงัเอามาให ้สัตวม์นัยงัท าใหไ้ดเ้ลย สัตวม์นัยงัท าได ้
แลว้ธรรมะของพระพุทธเจา้มีแค่น้ีใช่ไหม ธรรมะของพระพุทธเจา้เป็นส่ิงท่ีเอง็จินตนาการอยา่ง
นั้นใช่ไหม 

น่ีไง ถา้มนัเป็นความจริง ท าใหจิ้ตสงบเขา้มา จิตสงบเขา้มา จิตมนัสงบแลว้ ถา้เป็น
สัมมาสมาธิ ถา้จิตสงบแลว้มนัส านึกไง มนัสะทอ้นใจนะ ถา้มนัสะทอ้นใจตรงไหนล่ะ มนั
สะทอ้นใจว่าไอท่ี้เราวิ่งเตน้เผน่กระโดด ท่ีเราตะครุบนัน่น่ะมนัไม่ใช่สักอยา่งเลย ถา้มนัเป็นจริง
มนัเป็นจริงอยา่งน้ี ถา้เป็นจริงอยา่งน้ี แลว้ส่ิงท่ีเป็นจริงมนัก็หายาก ดูสิ อาหารท่ีเราไปแสวงหามา 
อาหารท่ีละเอียดประณีตมนัมีนอ้ยใช่ไหม อาหารทัว่ไป หญา้เยอะแยะไปหมด เขาเอาไวเ้ล้ียง
สัตว ์ถา้หญา้บางชนิดมนัเป็นยาเอามาตม้ คนกินดว้ย อาหารทัว่ไปมีเยอะแยะไปหมด 
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แต่อาหารดีๆ บุรุษอาชาไนย บุรุษอาชาไนยกินหญา้ก็กินหญา้อ่อน กินน ้าก็กินน ้ายอด
หญา้ อาชาไนยมนัเลือกอาหารนะ มนัเลือกของมนั อาหารท่ีเป็นประโยชน์และอาหารท่ีไม่เป็น
ประโยชน์ อาหารพื้นฐานเขาเอาไวเ้ล้ียงสตัว ์ แต่สัตวอ์าชาไนยมนัเลือกของมนั น่ีกเ็หมือนกนั 
หวัใจท่ีมนัมีสติมีปัญญาของมนั มนัตอ้งเลือกตอ้งคดัตอ้งแยกสิ แลว้ส่ิงท่ีคดัท่ีแยกมนัมาจาก
ไหนล่ะ ถา้อาชาไนย เอง็ก็ไปกินบนยอดเขานู่นน่ะ ไอเ้รากินอยูตี่นเขาน่ีแหละ กเูลม็หญา้อยูท่ี่น่ี
ได ้เอง็ปีนข้ึนไปเลย นู่น ยอดเขานู่น กว่าจะไดกิ้นเขา้ปากเขา้ทอ้ง มึงตอ้งปีนเขาข้ึนไป  

ไอน่ี้ก็เหมือนกนั เวลาเราจะคดัจะแยกของเราไง สัมมาสมาธิเป็นอยา่งไร สัมมาสมาธิ เรา
ก็ตอ้งข้ึนยอดเขาใช่ไหม ยอดเขาหรือตีนเขามนัอยูท่ี่บุคลาธิษฐาน อยูท่ี่การเปรียบเทียบไง แต่ถา้
คนมีสติปัญญา จะยอดเขา ตีนเขา มนัก็มีปัญญาไดท้ั้งนั้นน่ะ จะยอดเขา ตีนเขา ปัญญาก็เกิดจาก
จิตของเราน่ีแหละ แต่ว่าความละเอียดรอบคอบของเราไง ไม่ใช่มกัง่ายไง มกัง่ายมนัเป็นพื้นฐาน 
มกัง่ายมนัของดาษด่ืนไง ของดาษด่ืนมนัเป็นประโยชน์กบัใครล่ะ มนัไม่เป็นประโยชน์กบัใคร
เลย ของท่ีมนัเป็นประโยชน์ๆ มนัเกิดท่ีไหนล่ะ  

น่ีก็เหมือนกนั เราจะแยกแยะของเราไง เราจะเอาความจริงของเราไง เราไม่หลงไปไง ไม่
หลงไปในกิเลสไง ก็บอกว่าจะมาฆ่ากิเลสไง ก็บอกว่าจะมาเอาชนะตนเองไง ก็บอกว่า เวลามนั
บอกว่าๆ เสร็จแลว้กิเลสมนัสวมเขาเลย “กใ็ช่ไง ก็ท  าถูกดีแลว้ ดีงามไง” ดีงามท่ีไหน มนัดีงาม
อยา่งไร ถา้ดีงามข้ึนมาตอ้งเป็นปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก เป็นปัจจตัตงั เรียกร้องสัตวท์ั้งหลายมาดู
ธรรม มาเลย ใครภาวนาแลว้มาตรวจสอบกนั หวัใจขา้เป็นแบบน้ี หวัใจขา้น่ะ แต่เขาไม่พดูกนั 

ในวงกรรมฐานนะ วงกรรมฐานแบบหลวงตาท่านบอกครอบครัวเดียวกนั มนัไดย้นิข่าว
กนัมาหมดล่ะ คนในครอบครัวเดียวกนัเป็นพี่เป็นนอ้ง เป็นญาติกนั มนัไม่รู้จกัหรือ ใครนิสัย
อยา่งไร มนัไม่รู้จกัหรือว่าคนน้ีแขง็แรงไม่แขง็แรง มนัไม่รู้จกัว่าคนน้ีมีปัญญาหรือไม่มีปัญญา 
ในครอบครัวเดียวกนัเขาไดเ้กียรติศพัทท์ั้งนั้นน่ะ ใครภาวนาเป็นไม่เป็น ไดไ้ม่ได ้ แลว้เวลาเรา
จริงจงัข้ึนมา เราจะมาคุยกนั คุยกนั หมายความว่า หาทางออกดว้ยกนัไง ถา้หาทางออกดว้ยกนั 
ในวงกรรมฐาน ในครอบครัวเดียวกนัมนัรู้ ถา้มนัรู้กนั ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เรามา
ปรึกษากนั เรามาคุยกนัเพื่อหาทางออกไง  

หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านพยายามหาครูบาอาจารย ์ ท่านหาไม่ไดข้องท่าน ท่าน
ขวนขวายของท่าน ท่านท าของท่าน เวลาท่านส้ินสุดแห่งทุกขไ์ป แลว้ท่านพดูเอง หลวงปู่ มัน่ว่า
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จิตน้ีมหศัจรรย ์จิตน้ีเป็นไดห้ลากหลายนกั จิตน้ีมนักะล่อนปลิ้นปลอ้นนกั จิตน้ีเวลาพิจารณาแลว้ 
ท าดีแลว้มนัดีเลอเลิศนกั จิตน้ีถา้ท ามนัดีแลว้มนัประเสริฐมาก แต่ถา้ยงัไม่ไดท้  ามนันะ มนัปลิ้น
ปลอ้น มนัหลอกลวง แลว้มนัหลอกลวง ครูบาอาจารยท่ี์ประพฤติปฏิบติัมาแลว้ท่านไปรู้เท่าทนั
กิเลสแลว้ท่านเศร้าใจนะ แต่พวกเรามนัไม่ใช่สัตวอ์าชาไนยไง มนัเห็นทัว่ดาษด่ืนไปไง ไปแยง่
สัตวม์นักินหญา้อีกต่างหาก ไปแยง่สัตวเ์ลยนะ “กรูู้ กรูู้” 

รู้อะไร เขาไวเ้ล้ียงสัตว ์ เขาไม่ใช่ประโยชน์ของมนุษย ์ ประโยชน์ของมนุษยม์นัตอ้งมี
สติปัญญาข้ึนมา ตอ้งคดั ตอ้งแยก ตอ้งเลือก ตอ้งถนอม น่ีขั้นของสมาธินะ แลว้ถึงขั้นของปัญญา 
ฟังธรรมๆ ไง ท่ีเรามาฟังธรรมๆ ฟังธรรมๆ ส่ิงท่ีฟังธรรมๆ ก็เตือนหวัใจเราน่ีแหละ ใหม้นัมีหูมี
ตาข้ึนมา ใหม้นัสว่างไสวข้ึนมาในใจของเรา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนๆ กิเลสทั้งนั้นน่ะ เวลาตรึกในธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ก็คุยอวด
กนันกั “มนัเป็นธรรมชาติ” 

ธรรมชาติก็ไขว่ควา้กนัเองสิ ธรรมชาติ ดูสิ โรงงานเช่ือมเขาตอ้งไปซ้ือออกซิเจนนะ เขา
ตอ้งไปซ้ือลม ธรรมะเป็นธรรมชาติ ท าไมตอ้งซ้ือล่ะ ท าไมไม่ท าเอาเองล่ะ น่ีไง ธรรมะเป็น
ธรรมชาติๆ ธรรมะเป็นธรรมชาติเป็นการอา้งอนัหน่ึง ข้ีเกียจ มกัง่าย อยากได ้ เป็นธรรมชาติ ไม่
มีขอบมีเขต ว่าไปนู่นเลย 

แต่ถา้ธรรมะเหนือสัจจะ เหนือโลก เหนือการเวียนว่ายตายเกิด เหนือการเปล่ียนแปลง เรา
ตอ้งเป็นคนท า เราตอ้งขวนขวาย เราตอ้งท าของเราเพื่อประโยชน์กบัเรา ถา้เราท าไดจ้ริงๆ นะ ถา้
ท าไดจ้ริงๆ มนัเป็นสัจธรรม แลว้สัจธรรมมนัเทียบได ้ถา้เราไม่รู้ไม่เห็น เราก็พดูไม่ไดใ้ช่ไหม ถา้
เรารู้เราเห็นข้ึนมา ในครอบครัวกรรมฐานใช่ไหม ท่านก็คุยกนัน่ะ ท่านคุยกนั  

เวลาครูบาอาจารยท่์านคุยกนันะ เพราะอะไร อริยสัจมีหน่ึงเดียว แต่จริตนิสัยของคนไม่
เหมือนกนั คนสร้างอ านาจวาสนาแตกต่างกนั ทีน้ีคนสร้างอ านาจวาสนาแตกต่างกนัมนัก็มาตาม
อ านาจวาสนาของตนนัน่แหละ แต่เวลาถึงท่ีสุดแลว้อริยสัจมีหน่ึงเดียว เป็นโสดาบนัตอ้งเป็น
โสดาบนัเหมือนกนั สกิทาคามี อนาคามี พระอรหนัตเ์หมือนกนั เหมือนกนั ออกมาจากอริยสัจ
เดียวกนั ออกมาจากมรรคเดียวกนั แต่วิธีการแตกต่างกนั วิธีการสูงต ่า วิธีการหนกัเบาแตกต่าง
กนัตามแต่ความชอบ ตามแต่ความชอบ เพราะความชอบคือสันดาน ถา้ไม่เขา้ถึงสันดานของตน
ก็ไม่เขา้ถึงกิเลส ไม่เขา้ถึงจิตใตส้ านึกก็ไม่เขา้ถึงกิเลส ไม่เขา้ถึงฐีติจิตของตนก็ไม่ไดเ้ขา้ถึงกิเลส 
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มนัตอ้งเขา้ไปถึงกิเลสแลว้ไปท าลายกนัในคูหาของใจ ในคูหา ในหวัใจนู่นน่ะ ส่ิงท่ีเวียนว่ายตาย
เกิดในตอ้งไปท าลายกนัท่ีนัน่ ถา้ท  าลายท่ีนัน่เสร็จแลว้ ครูบาอาจารยท่์านเปรียบเทียบได ้ ท่าน
ธมฺมสากจฺฉา น่ีพดูถึงครอบครัวกรรมฐานไง 

น่ีพดูถึงเวลาถา้จะพดู ถา้จะพดูจะคุยกนัก็คุยในวงปฏิบติั ถา้วงนอกของเขา เขาก็ตั้งบริษทั
หา้งร้านกนัแลว้เอาไปโฆษณาชวนเช่ือ “อา้ว! กป็ระชาสัมพนัธ์น่ะ เผยแผธ่รรม ประเสริฐ ดีเลิศ 
ประชาสัมพนัธ์”...หลอกกินทั้งนั้น 

ความจริงๆ มนัอยูใ่นหวัใจของเรา ท าความจริงของเราข้ึนมาใหเ้ป็นความจริง ฟังธรรมๆ 
ตอกย  ้าท่ีเรา ใครจะดีใครจะชัว่เร่ืองของเขา เราจะเอาความจริง เราไม่เอาความเหลวไหล เราไม่
เอาความมกัง่าย เราไม่ใหกิ้เลสมนัหลอกในหวัใจของเรา เห็นไหม ตั้งใจ ท าข้ึนมา มนัเป็น
ประโยชน์ข้ึนมา โยมอุตส่าห์ขวนขวายมาท าบุญกุศล ท าข้ึนมา น่ีก็ท  านะ น่ีระดบัของทาน ระดบั
ของศีล ระดบัของภาวนา มนัเป็นขั้นเป็นตอนข้ึนไปนะ ทาน ศีล ภาวนา 

ถา้เวลาภาวนาข้ึนมาน่ีอริยทรัพย ์ ค  าว่า “อริยทรัพย”์ เราฟังสิ ฟังครูบาอาจารยท่์านพดูค า
ว่า “อริยทรัพย”์ สิ สูงส่งมากนะ แลว้มนัเกิดท่ีไหนล่ะ มนัเกิดท่ีไหน กห็วัใจเราน่ีไง เราท า
อริยทรัพยข้ึ์นมาเป็นความจริงข้ึนมามนัประเสริฐแค่ไหน ถา้มนัประเสริฐจริงๆ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เวลาเทศนาว่าการร้ือสัตวข์นสัตว ์ สร้างศาสนทายาท หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่
ท่านท าของท่านก็เพื่อศาสนทายาท ส่งต่อๆ กนัไปไง จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึงไง จาก
ความรู้สึกอนัน้ีพยายามวางแนวทางไว ้ แลว้ผูท่ี้ขวนขวาย ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้เขาเป็น
จริงของเขาอยา่งนั้นข้ึนมา มนัก็เขา้ไปสู่สัจจะอนัเดียวกนั 

สัจจะอนันั้นน่ะท่ีเราแสวงหากนั แลว้สัจจะอนันั้น ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ ธรรมะของครูบาอาจารยเ์รา แต่เราตอ้งการสัจจะในใจของเราไง เราตอ้งการสัจจะอนัน้ี 
เราตอ้งการความรู้อนัน้ี เราตอ้งการเปิดตาในใจอนัน้ี เราตอ้งการหวัใจของเรา เอวงั 


