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ตั้งใจฟังธรรมเนาะ ตั้งใจฟังธรรมเพื่อสัจธรรม เพื่อชีวิตของเรา เวลาธรรมะขององคส์มเด็จ

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้นะ เวลาบวชพระ นิสสัย ๔ 

อกรณียกิจ ๔ ส่ิงท่ีท  าได ้ ๔ อยา่ง อยูรุ่กขมูล ร่มไม ้ บิณฑบาตเป็นวตัร ส่ิงต่างๆ ท่ีองคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าปัจจยั ๔ 

ถา้มีปัจจยั ๔ ชีวิตน้ีด ารงอยูด่ว้ยปัจจยั ๔ ถา้ปัจจยั ๔ เราติดท่ีปัจจยั ๔ เราก็ว่าตอ้งมีความร่มเยน็

เป็นสุขในการด ารงชีวิต ในการด ารงชีวิตน้ีมนัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัไง ถา้ปัจจยัเคร่ืองอาศยันะ พระใน

สมยัพุทธกาล เวลาเกิดมา ดูสิ พระสีวลีรวยดว้ยลาภสักการะมหาศาล แต่พระท่ีบวชมาท่ีเป็นพระ

อรหนัตโ์ดยท่ีว่าเป็นทุคตะเข็ญใจก็มี ส่ิงท่ีมีอยา่งน้ี ส่ิงท่ีมีมนัไม่ไดส้มบูรณ์แบบไปทั้งหมดหรอก มนั

ไม่สมบูรณ์แบบเพราะอะไร เพราะมนัมีเวรมีกรรมไง กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั คนท าเวรท า

กรรมมาส่ิงใด เห็นไหม ผลของกรรมๆ 

ถา้ผลของกรรมท าคุณงามความดีมาขนาดไหน เราจะท ามกันอ้ยสันโดษขนาดไหนมนัก็มี

มากมายมหาศาลอย่างนั้น ถา้มีมากมายมหาศาลอยา่งนั้น ท่านก็ไม่ติดในส่ิงนั้นไง แต่ถา้คนมนัทุกขม์นั

ยาก คนมนัทุกขม์นัยาก ส่ิงท่ีมนัทุกขม์นัยาก เราก็ท  ามาอย่างนั้น แต่จิตใจของเราไง จิตใจของเราถา้มนั

ประเสริฐ จิตใจของเราถา้มีคุณค่าข้ึนมา เราเห็นค่าของน ้าใจท่ีมากกว่า ถา้คุณค่าของน ้ าใจท่ีมากกว่ามนั

ไม่เอาปัจจยัเคร่ืองอาศยันั้น มนัไม่มากดถ่วงในชีวิตของเราไง 

ถา้เป็นชีวิตของเรานะ มีปัจจยัเคร่ืองอาศยั เวลาจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัเร่ืองของกิเลส

ตณัหาความทะยานอยากทั้งนั้น ถา้เร่ืองของกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ดูสิ การอยากประพฤติปฏิบติัน้ี

เป็นกิเลสหรือไม่ 
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การอยากประพฤติปฏิบติัอยากท าคุณงามความดีไง ถา้อยากท าคุณงามความดี ท าความดี 

ความดีเป็นเคร่ืองอาศยั ถา้ท าชัว่ๆ มีแต่คนติฉินนินทา กล่ินของศีลกล่ินของธรรมหอมทวนลมๆ หอม

ทวนลมเพราะการประพฤติปฏิบติัอนันั้น ถา้การปฏิบติัอนันั้นเป็นคุณธรรม 

น่ีพูดถึงปัจจยั ๔ ถา้ปัจจยั ๔ น้ีมนัเป็นเร่ืองโลก คติโลก คติธรรม คติโลกก็เร่ืองของโลกๆ ไง 

โลกก็ท  าคุณงามความดีของเรา ไปวดัไปวาท าบุญกุศลข้ึนมาเพื่อบุญกุศล เพื่อประสบความส าเร็จใน

ชีวิต เพื่อความสุขในโลกของเราไง แต่ความสุขขนาดไหน ถา้มีความสุขขนาดไหนมนัก็ไปทุกขไ์ปยากอยู่

บนกองเงินกองทองนัน่แหละ 

แต่ถา้มนัจะทุกขจ์ะยากขนาดไหน ทุกขย์ากเรากข็วนขวายของเรา ถา้ขวนขวายของเรานะ มีส่ิง

ใดท่ีมนัประสบความส าเร็จในชีวิตของเรา เวลามนัท าหนา้ท่ีการงานส่ิงใดทั้งส้ินก็จบแลว้ แลว้ชีวิตน้ี

มนัเหลืออะไรล่ะ ส่ิงต่างๆ ก็ท  าหมดแลว้ๆ 

ดูสิ เวลาในหลวงท่านมีความนึกคิดของท่าน ท่านบอกว่าจะพฒันาประเทศ ถา้พฒันาประเทศ

มนัตอ้งพฒันาสุขภาพของประชาชนก่อน ประชาชนสมยัก่อนนะ สมยัก่อนสุขภาวะมีอายขุยัก็สั้น 

โรคภยัไขเ้จ็บก็มหาศาล ก็พยายามฟ้ืนฟูไง ฟ้ืนฟูตั้งแต่อาหารการกิน ตั้งแต่สภาวะแวดลอ้ม ตั้งแต่การ

บ ารุงรักษาทางการแพทย ์ ทางการแพทยเ์พื่อบ ารุงรักษาใหค้นร่างกายแขง็แรง ถา้สุขภาพแขง็แรง 

สุขภาพแขง็แรงท าหนา้ท่ีการงานข้ึนมาก็ท  าไดง่้าย ถา้สุขภาพไม่แขง็แรงจะพฒันาประเทศไปได้

อยา่งไร จะพฒันาประเทศไดก้็ตอ้งสุขภาพแขง็แรงๆ 

ค าว่า “สุขภาพแขง็แรง” เห็นไหม ฉะนั้น เวลาเมืองไทยของเราถา้พูดถึงวิชาการแพทยข์องเรา 

เราเทียมหนา้เทียมตาประเทศทัว่โลก เพราะเราส่งเสริมกนัมาตั้งแต่ตน้ ส่งเสริมมาตั้งแต่ตน้เพราะเรา

เห็นเร่ืองปัจจยัเคร่ืองอาศยั เร่ืองสุขภาวะ เร่ืองสุขภาพ เร่ืองความแขง็แรงของประชาชน ถา้ประชาชน

แขง็แรง เศรษฐกิจพอเพียงๆ มนักป็ระหยดัมธัยสัถน์ัน่น่ะ ถา้เศรษฐกิจพอเพียงๆ มนัจะพอเพียงมาจาก

ไหน 

ชาวไร่ชาวนาข้ึนมา พอเพียงกนัมาไดอ้ยู่น่ีเพราะความเป็นหน้ี หน้ีสินมนับีบคั้นน่ะ มนัจะไป

พอเพียงตรงไหนล่ะ มนัตอ้งหามาใชห้น้ีใชสิ้นก่อนมนัถึงจะพอเพียงไง ค าว่า “หน้ีสินๆ” หน้ีสินมนัมา

จากไหนล่ะ หน้ีสินข้ึนมาก็เพราะความโลภ อยากไดม้าก อยากกระท ามาก กูห้น้ียมืสินมาๆ มนัเป็น
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เครดิตนะ เวลาทางการตลาด พวกเรามีเครดิตดีมาก มีบตัรเครดิตคนละ ๒๐ ใบ อู๋ย! เครดิตดีมากเลย

นะ อวดกนั ยกยอ่งสรรเสริญกนั ท าไปแลว้มีแต่เอาเงินอนาคตมาใชท้ั้งนั้นน่ะ 

แต่ถา้ของเรานะ เราประหยดัมธัยสัถข์องเรา น่ีสุขภาวะทางจิตใจ ถา้สุขภาวะจิตใจ คนเรานะ เรา

เกิดมาเป็นญาติกนัโดยธรรมๆ นะ มีปากมีทอ้งเหมือนกนั ความเป็นอยู่เหมือนกนั แต่คนท่ีจิตใจเขา

สูงส่งนะ เขาท าอย่างไรเขาไม่มีความนอ้ยเน้ือต  ่าใจของเขา เขาอยูข่องเขาดว้ยความสุขความสงบของเขานะ 

ของเราอยากจะเทียมหนา้เทียมตาเขาๆ เราใชน่้ะ ส่ิงท่ีเราจะไปใชเ้ทียมหนา้เทียมตาเขามนัไม่

สะดวกกบัเราเลย สมยัโบราณของเรานะ เวลาบา้นอยูริ่มน ้า บา้นอยูใ่นท่ีลุ่ม เขาปลูกบา้นเรือนสูง เวลา

น ้ามาเขาอยูส่บายของเขา 

อยากจะเทียมหนา้เทียมตาเขาไง ทรงสเปนไง ยโุรปไง เวลาน ้ าท่วมมาก็ไปหาเงินมาซ่อม

บ ารุงอยูน่ัน่น่ะ เทียมหนา้เทียมตาเขา มนัไม่ไดม้องความเป็นไปของความเป็นจริงเลย ถา้มองความ

เป็นไปของความเป็นจริง ผูท่ี้เขามีสติมีปัญญาของเขาจะพฒันาประเทศๆ มนัตอ้งมีสติมีปัญญา ถา้มี

สติปัญญาแลว้ สติปัญญามนัล ้าหนา้ประชาชนไป ล ้าหนา้สังคมไป ถา้ล ้าหนา้สังคมไป พูดส่ิงใดใครก็ไม่

เช่ือฟังทั้งนั้นน่ะ 

แต่ถา้เวลาความจริงมนัประจกัษ ์ เวลาเขามาทวงหน้ีทวงสินตอ้งคอยหลีกล้ีเขา เวลาทุกขย์าก

ข้ึนมาตอ้งคอยเอาชีวิตน้ีฟันฝ่าไป ถา้ความทุกขม์นับีบคั้นข้ึนมา แลว้ถา้ใครท าส่ิงนั้นได ้ ใครท าส่ิงนั้น

แลว้มนัมีความสุขความสงบเขา้มา มนัเป็นเชิงประจกัษแ์ลว้เราถึงยอมเช่ือกนัไง เพราะความคิดของท่านล ้า

หนา้เราไปๆ ล ้าหนา้เราไปท่ีไหนล่ะ ล ้าหนา้เราไป ล ้าหนา้กิเลสของเราไปไง 

ถา้เป็นความจริงๆ ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ๒,๐๐๐ กว่าปีแลว้ ใหรู้้จกั

ประหยดัมธัยสัถ ์ สุขท่ีพน้จากความเป็นหน้ี ความเป็นหน้ีเป็นสินน้ีเป็นทุกขอ์ย่างยิ่งนะ ความเป็นหน้ี

เป็นสินเป็นทุกขอ์ยา่งยิง่ องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ตอกย  ้ามาแลว้ ๒,๐๐๐ กว่าปีนะ ไอพ้วกเรา

ภูมิใจ เครดิตดี กูไดเ้ยอะ เครดิตดี ถึงเวลาเขายดึหมดน่ะ เวลาเขายึดหมดแลว้ สงครามทางเศรษฐกิจไง 

ถา้สงครามเศรษฐกิจ ถา้ใครมีสติปัญญา แลว้มนัมาจากไหนล่ะ 

เราจะเศรษฐกิจพอเพียงข้ึนมาได ้ เราก็ตอ้งมีสติปัญญาของเรา ถา้มีสติปัญญาของเรา ส่ิงท่ีว่า

มนัมีความบีบคั้นอยูด่ว้ยความเป็นหน้ีๆ เราก็หาทางชดใชเ้ขาไป ชดใชเ้ขาไปเพราะอะไร เพราะเราไป
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กูห้น้ียมืสินเขามาเองไง ถา้เรารู้จกัประหยดัมธัยสัถม์นัจะเขา้มาน่ีแลว้ มนัจะเขา้มาเร่ืองกิเลสของคนๆ 

นะ 

วฒันธรรมประเพณี ถา้วฒันธรรมของคนนะ ดูสิ ครูบาอาจารยข์องเราท่านบอกเลย ท่านยงัเกิด

ทนั สมยัโบราณของเรามนัเจือจานกนัหมดทั้งหมู่บา้น ในหมู่บา้นเขาสมัพนัธ์กนัไปหมดน่ะ เขาท าส่ิงใด

เขาเจือจานกนั มนัไม่มีโจรไม่มีขโมย มนัรู้หมดเลยใครท าอะไร ในสมยัปัจจุบนัน้ีต่างคนต่างอยู่ ต่าง

คนต่างปรารถนาตามกิเลสตณัหาของตน มนัขวนขวายๆ ขวนขวายไปไง ขวนขวายไปแลว้มนัเป็นยคุ

เป็นคราวของมนั น่ีเวลาโลกเจริญๆ โลกเจริญแลว้ธรรมะล่ะ ธรรมะในใจของเราล่ะเห็นไหม 

เวลาฟังธรรมๆ ใหธ้รรมเป็นทานๆ เขาใหว้ิชาการ ใหค้วามรู้ไง ใหรู้้จกัเท่าทนัตวัเองไง ธรรมะ

ขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาถึงท่ีสุด อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ถา้ตน

เป็นท่ีพึ่งแห่งตนนะ เราท าบุญกุศลมามากมายมหาศาลขนาดไหน เวลาจะพน้จากทุกข์ๆ  มนัตอ้งภาวนา

ทั้งนั้นน่ะ 

ระดบัของทานๆ ระดบัของทานท าถึงท่ีสุดแลว้ เวลาท าทานแลว้มนัมีความสุขมีความพอใจมาก 

ท าไปๆ มนัก็จืดชืดของมนั ระดบัของศีลๆ นัง่ปกติของเรา เราท าทานๆ ข้ึนมา ถึงท่ีสุดแลว้เราใหค้นอ่ืน

ท าแทน คนอ่ืนท าแทน นางวิสาขาเป็นพระโสดาบนั มีหลานเป็นผูท่ี้ท  าบุญกศุลแทนนางวิสาขา เวลา

หลานตายไปๆ ผูท่ี้ท  าการแทนตายไป ร้องไหไ้ปเฝ้าองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

“วิสาขา เธอเป็นอะไร” 

“หลานตายไป” 

“โอ๋ย! ถา้คนทั้งในนครราชคฤห์เป็นหลานของเธอ เธอไม่ตอ้งร้องไหทุ้กวนัหรือ” เพราะมนั

มีคนตายอยูทุ่กวนัไง ใครท าหนา้ท่ีแทนกนัก็แทนกนัไดท้างโลกเท่านั้นน่ะ เวลาเอาจริงเอาจงัข้ึนมาก็

ตอ้งประพฤติปฏิบติัตามความจริงของตน ถา้ปฏิบติัตามความจริงของตน เห็นไหม ศีล สมาธิ ปัญญา 

จิตดวงใดไม่มีปัญญา จิตดวงใดไม่มีสติย ั้งคิดในใจของตน จิตดวงใดไม่มีสมาธิ จิตดวงใดไม่

มีมรรคมีผลข้ึนมา ถา้ดวงใจดวงใดมนัไม่มีมรรคมีผลข้ึนมามนัฉลาดข้ึนมาไดอ้ย่างไร มนัจะพน้ทุกข์

ข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 
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ถึงท่ีสุดแลว้เร่ืองระดบัของทานๆ เร่ืองของศีลก็เร่ืองของศีล เร่ืองของปัญญาๆ แลว้ปัญญา

ข้ึนมา ครูบาอาจารยข์องเราถา้เป็นปัญญาข้ึนมา โปฐิละๆ ใบลานเปล่าๆ ศึกษาธรรมะขององคส์มเด็จ

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ สั่งสอนลูกศิษยลู์กหามหาศาล ไปไหนมีแต่คนนบัหนา้ถือตาทั้งนั้นน่ะ เวลาไป

เฝ้าองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่า “ใบลานเปล่ามาแลว้หรือ 

โปฐิละใบลานเปล่ามาแลว้หรือ” 

อ่านใหม้ากๆ ยิ่งอ่านยิ่งโง่ อ่านใบลานเปล่าๆ มนัไม่มีส่ิงใดอยู่ในหวัใจของตนเลย ปริยติัเขา

ศึกษาใหม้าปฏิบติั เวลาปฏิบติัเป็นจริงข้ึนมา เพราะถึงเวลาแลว้องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้คอย

เคาะ คอยเคาะคือคอยสะกิด 

เราเวลาท าส่ิงใดเราก็ว่าเราท าถูกทั้งนั้นน่ะ แต่มนัไม่มีครูบาอาจารยค์อยสะกิดใหเ้ราเขา้ใจว่า

อะไรถูกอะไรผิด อะไรควรไม่ควร มนัควรจะพฒันาข้ึนไปเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป ระดบัของอะไร ดูสิ 

พุทธตามทะเบียนบา้นก็ไม่สนใจส่ิงใดทั้งส้ิน คนท่ีไปวดัเป็นคนท่ีมีปัญหาทั้งนั้น เราเป็นคนดีๆ 

คนดีมีอะไร คนดีก็สมบติัเดิมไง กินของเก่า ของท่ีเคยท ามา มนุษยส์มบติัเป็นของเก่าทั้งนั้น

น่ะ ส่ิงท่ีไดบุ้ญกุศลข้ึนมา ท าข้ึนมาแลว้เป็นของเก่า กินของเก่าอยูน่ัน่ เราเป็นคนดีๆ ไง เวลาไปวดัไป

วาข้ึนมานัน่ของเก่า ของเก่าก็เราท ามาเราถึงไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ พอเกิดเป็นมนุษยข้ึ์นมา ใครมีสติปัญญา

ข้ึนมามนัจะขวนขวายหยบิฉวยทรัพยส์มบติัไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 

ถา้หยบิฉวยทรัพยส์มบติัทางโลก บุญกุศลมนัเป็นอามิส มนัเป็นทรัพยส์มบติัทางโลก มนัเป็น

สมบติัทางโลก แลว้ทรัพยส์มบติัท่ีเป็นอริยทรัพยล่์ะ ทรัพยส์มบติัท่ีจะเป็นสมบติัของเราล่ะ 

ถา้ทรัพยท่ี์เป็นจริง ดูสิ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย มนัตอ้งเกิด แก่ เจ็บ ตายทั้งส้ิน แลว้ท่ีไม่เกิด ไม่

แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ พระพุทธศาสนาสอนท่ีนัน่ไง ถา้สอนท่ีนัน่ เราถึงขวนขวายของเรา 

ถา้ขวนขวายของเรา เร่ืองของโลกเราก็ท  าของโลก น่ีเร่ืองระดบัของทาน ระดบัของศีลข้ึนมาเราก็ท  า

ความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบเขา้มา เห็นไหม 

ดูสิ โปฐิละใบลานเปล่าๆ ศึกษามีความรู้มาก สั่งสอนใครไม่มีผิดหรอก พระพทุธเจา้ก็ยงัอยู่ 

เพราะพระพุทธเจา้ยงัอยู ่ ฟังโปฐิละแลว้ก็ไปถามพระพุทธเจา้ก็ถูกตอ้งทั้งนั้นน่ะ แต่เป็นธรรมะขององค์
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สมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจา้ไง โปฐิละใบลานเปล่าๆ นัน่มนัสมบติัขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ไม่ใช่สมบติัของเธอ 

สุดทา้ยแลว้เวลาโปฐิละไดส้ติปัญญาข้ึนมา ไปส านกัปฏิบติั ไปหาครูบาอาจารยท่ี์ปฏิบติั ครู

บาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัท่านปฏิบติัเงียบๆ ของท่าน ท่านอยูป่่าอยูเ่ขาของท่าน ท่านรักษาในใจของท่าน 

ท่านมีภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีช าระลา้งกิเลสของท่าน ท่านสงบเสง่ียม เศรษฐกิจพอเพียงๆ พอเพียง

ในใจของท่าน ท่านเป็นพระอรหนัตน่์ะ สงบระงบัทั้งนั้นน่ะ 

เวลาโปฐิละมีช่ือเสียงเกียรติศพัทเ์กียรติคุณจะไปศึกษา เจา้อาวาสบอกว่า เราอยูป่่า เราไม่มี

ช่ือเสียง ไม่มีเกียรติศพัทเ์กียรติคุณ ใครจะรู้จกั คงไม่มีความสามารถสอนไดห้รอกมั้ง 

ก็ไล่ไปเร่ือยๆ ไง องคท่ี์ ๒ ก็ไล่ไปเร่ือยๆ ทุกคนไม่มีเกียรติศพัทเ์กียรติคุณทั้งนั้นน่ะ เขา

พอเพียงในใจของเขา สุดทา้ยแลว้ไปถึงสามเณรนอ้ย ตั้งแต่หวัแถวยนัทา้ยแถวเป็นพระอรหนัตท์ั้งวดัเลย 

น่ีความพอเพียงในใจของท่าน ท่านไม่มีช่ือเสียงเกียรติศพัทเ์กียรติคุณเพราะอะไร เพราะส่ิงนั้นมนัเป็น

โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ สรรเสริญนินทา ยกยอ่งสรรเสริญ ประจบสอพลอกนัอยูใ่นสังคมโลกไง 

มีแต่หนา้กาก มีแต่หวัโขน ไม่มีความจริงในใจเลย 

สุดทา้ยแลว้เวลาเจา้อาวาสก็บอกสามเณรนอ้ย ถา้โปฐิละเขามีปัญญามาก เขาอยากจะ

ประพฤติปฏิบติัก็ลองเขาหน่อย ค าว่า “ลอง” ใหล้องประพฤติปฏิบติัดู 

ถา้ประพฤติปฏิบติัดู ถา้สั่งสอน สั่งสอนอะไร ฉันรู้หมดแลว้ เพราะฉนัจ าไดห้มด ฉนัสอน

ลูกศิษยลู์กหามหาศาล แลว้จะมาสอนอะไร ใกลเ้กลือกินด่าง เอาของพื้นๆ มาสอนมนัจะมีปัญญาอะไร

ล่ะ 

แต่สามเณรนอ้ยน้ีเป็นพระอรหนัตน์ะ เป็นพระอรหนัตส์ามเณรนอ้ย ถา้จะสอน อา้ว! อยา่งนั้นตก

ลงว่าจะสอน แลว้จะสอนนะ เราตอ้งมีเคร่ืองมือสอนนะ ก็จะขอใหไ้ปตดัไม ้ตดัไมก้็ตดักอไผ่ ใหห่้ม

จีวรเขา้ไป 

โดยขอ้เท็จจริงมนัเขา้ไปไดอ้ยา่งไรล่ะ เขา้ไปจีวรมนัเก่ียวผา้ขาดหมด แลว้ผา้สมยัพุทธกาล

มนัหาไดย้ากไง 

“เราตอ้งการไมน้ั้น ใหเ้อามีดเขา้ไปตดั” 
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หยบิมีดจะว่ิงเขา้ไปตดัเลยนะ 

“ไม่เอาแลว้ พอ” เพราะเขาไม่ตอ้งการ เขาตอ้งการลดทิฏฐิมานะ ไอท่ี้ว่ารู้มากๆ นัน่น่ะ ไอท่ี้ว่า

ศึกษาธรรมะขององคส์มเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา้ท่วมหวันัน่น่ะ 

“อยา่งนั้นไม่เอาแลว้ เราจะเอาน ้า” ก็ใหห่้มผา้ลงไปในคลองจะไปตกัน ้า พอลงไปถึงใกล้ๆ  

คลอง “ไม่เอาแลว้ๆ ไม่เอา ข้ึนมา” แสดงว่าทิฏฐิมานะมนัลดลง ทิฏฐิมานะถือตวัถือตนว่าตวัเองรู้ 

ตวัเองเก่ง ตวัเองเขา้ใจมนัลดลง 

พอมนัลดลง อยา่งนั้นเราจะเร่ิมสอนนะ ร่างกายน้ีเปรียบเหมือนจอมปลวก จอมปลวกมนัมีรูอยู ่

๖ รู ปิดเสีย ๕ รู เหลือรูไวรู้หน่ึงคอยจบัเห้ียตวันั้นน่ะ เห้ียในจอมปลวกนั้นน่ะ 

เรียนมาจากองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ สอนมาหมด พระไตรปิฎกรู้หมด สอนเขา ลูก

ศิษยลู์กหาเตม็บา้นเตม็เมือง เวลาพระอรหนัตจ์ะสอน สอนเร่ืองจอมปลวก อา้ว! ไม่สอนธรรมะ

พระพุทธเจา้เลย ไม่สอนพระไตรปิฎก ไม่สอนเร่ืองอริยสัจหรือ โอ๋ย! ไม่สอนเร่ืองมรรคผลนิพพาน

เชียวหรือ มนัตอ้งสอนมรรคผลนิพพานสิมนัถึงจะจริง น้ีเป็นธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ เป็นพุทธบญัญติั น่ีสมมุติบญัญติั บญัญติัมาเป็นเร่ืองวิถีแห่งจิต เวลาจิตมนัเป็นไป วิถีแห่งกิเลส จิต

ท่ีมนัส่งออก จิตท่ีมนัมีอุปาทานของมนั นัน่น่ะท่านพูดถึงความรู้สึกนึกคิดของเราทั้งนั้นน่ะ ท่าน

เปรียบ น่ีเป็นบญัญติั 

แต่เวลาจริงๆ ข้ึนมา สมมุติว่าร่างกายเราเป็นจอมปลวก มนัมีเห้ียอยูต่วัหน่ึงในจอมปลวกนั้น 

คอยสังเกตจบัเห้ียตวันั้นมาแลว้เอาเห้ียตวันั้นมาพิจารณา ก็หวัใจของเราน่ีไง เวลาศึกษาธรรมะของ

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ วิถีแห่งจิต วิถีแห่งจิตก็ความคิดเรา วิถีแห่งจิตมนัเทียบไดห้มดน่ะ เรา

มีพร้อม เรารู้หมด เราเขา้ใจทั้งหมดเลย แต่ไม่ไดอ้ะไรทั้งส้ินน่ะ เวลาจริงๆ ข้ึนมา ปิดรูทั้ง ๕ รู ตา หู 

จมูก ล้ิน กาย เหลือช่องของใจใหม้นัแลบออกมา แลบออกมา เห็นไหม 

น่ีไง ครูบาอาจารยท่ี์ท่านสั่งท่านสอน ท่านสอนใหท้  าความสงบของใจไง ถา้ใจมนัสงบแลว้ ใจ

สงบแลว้ถา้เห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง ถา้ใจมนัสงบแลว้ ถา้ใจไม่สงบมนัจินตนาการทั้งนั้นน่ะ 

มนัรู้ไปหมด ใบลานเปล่าๆ ความรู้ท่วมหวั มนัไม่มีความเป็นจริงในใจไง ถา้มีความเป็นจริงในใจ ศีล 

สมาธิ ปัญญามนัเกิดข้ึน 
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น่ีพูดถึง ดูสิ ของ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บญัญติัไวต้ ั้งแต่พระจะบวช น่ีพูดถึงว่า 

บริขาร ๘ มนักมี็บาตร มีจีวร มีเคร่ืองนุ่งห่ม แลว้มียารักษาโรค น่ีปัจจยั ๔ ปัจจยั ๔ น้ีด ารงชีวิตเร่ือง

โลกๆ นะ ด ารงชีวิตเพราะอะไรล่ะ เพราะเราเป็นฆราวาสใช่ไหม เราเห็นแต่ทุกขใ์ช่ไหม เราจะพน้จาก

ทุกขเ์ราก็มาบวชเป็นพระ เราจะมาประพฤติปฏิบติัใช่ไหม ไปปฏิบติัก็เป็นปุถุชน เราก็ตอ้งด ารงชีวิต 

การด ารงชีวิต ด ารงชีวิตแบบปุถุชนไง 

แต่เวลาประพฤติปฏิบติัไปแลว้ถา้มนัมีร่องมีรอย ปฏิบติัไปแลว้อริยบุคคลตั้งแต่โสดาบนั 

สกิทาคามี อนาคามีข้ึนไปเร่ือยๆ มนัจะเขม้แขง็ มนัจะห้าวหาญ ไอเ้ร่ืองเห็นของปัจจยั ๔ น้ีเป็นของ

ภายนอกเลย มนัเป็นของไม่จ าเป็นเลย เพราะมนัไม่กิน ๗ วนั ๘ วนัก็ไม่ตาย มนัอยูข่องมนัได ้

แต่ของเราท่ีมา โอ๋ย! มนัทุกขม์นัยาก ตอ้งกินอ่ิมนอนอุ่น ตอ้งสะดวกสบายก่อนแลว้ค่อย

ปฏิบติั ตอ้งทุกคนเอาอกเอาใจดีแลว้ แลว้ค่อยปฏิบติั น่ีความคิดถา้จิตใจอ่อนแอมนัคิดไปอยา่งหน่ึง 

จิตใจท่ีเขม้แขง็ จิตใจท่ีปฏิบติัแลว้สมความปรารถนาข้ึนไปมนัจะเขม้แข็ง มนัจะเป็น

อาชาไนย บุรุษอาชาไนยจะเลือก จะคดั จะแยก จะท าประโยชนก์บัใจของตนเอง แต่ถา้มนัอ่อนแอๆ มนั

ก็ตายกนัอยูน่ัน่น่ะ เอาอกเอาใจตายกนัอยูน่ัน่ น่ีพูดถึงปัจจยัเคร่ืองอาศยั แต่มนัมีกายกบัใจๆ ไง ถา้ร่างกาย

เขม้แขง็ เร่ืองส่ิงภายนอกมนัเป็นภายนอก 

เราจะพูดถงึว่า ในปัจจุบันนีเ้วลาในหลวงท่านฟ้ืนฟูสังคมไทย เร่ิมต้นตั้งแต่สุขภาวะของคน

ก่อน ท่านพูดบ่อยมากว่าประเทศชาตมิันจะเจริญ ประชาชนต้องแขง็แรงปลอดจากโรคภยัไข้เจบ็ก่อน 

ท่านถงึฟ้ืนฟูในเร่ืองสุขอนามัย เร่ืองทางการแพทย์ สุดท้ายแล้วพอล่วงมา เศรษฐกจิพอเพยีงๆ ให้คน

ประหยดัมัธยสัถ์ ให้คนรักกัน ให้คนชอบกนั สอนโดยทีไ่ม่ต้องให้ระลกึถงึท่านเลย 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไม่มีก ามือในเรา มนัเป็นสัจธรรม มนัเป็นขอ้เท็จจริง 

วางไวใ้หพ้วกเราขวนขวายแสวงหาใหเ้ป็นความจริงข้ึนมา 

ของท่าน ท่านกส็อนข้ึนมาเพื่อใหป้ระชาชนมีความสุข ใหพ้วกเราชาวไทยมีความสุข มีความรัก

ใคร่กนั มีความเห็นน ้าใจต่อกนั ท่านสอนเพื่อใครน่ะ ท่านสอนเพื่อเราทั้งนั้นน่ะ 

คนท่ีเขาท าแลว้เขาไม่ปรารถนาส่ิงใด ไม่ตอ้งการส่ิงใด นั้นเราถึงจะเคารพบูชา คนท่ีท าส่ิงใด

แลว้ “ของฉนัๆ ฉนัแน่ ฉนัเก่ง” ไม่มีใครเขาสนใจดว้ยหรอก 
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น้ีพูดถึงนะ ถา้มนัท าความเป็นจริง ปิดทองหลงัพระ ถา้ปิดทองหลงัพระ ท าความดีเพื่อความดี

ไง เราท าความดีเพื่อความดี เรามาวดัมาวากนั เรามาเสียสละทานของเราเพื่อหวัใจของเรา เพื่อหวัใจ

ของเรา ฟังธรรมๆ เพื่อตอกย  ้าใจของเราน่ีแหละ ตอกย  ้าสัจธรรมของเราข้ึนมา ถา้มนัท าความเป็นจริง

ข้ึนมา 

ครูบาอาจารยท่์านมี ถามท่านได ้ ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การสนทนาธรรมเป็นมงคล

อยา่งยิ่ง การสนทนาธรรม การไต่ถามเป็นเร่ืองมงคลทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้มนัถามดว้ยขา้งๆ คูๆ ถามดว้ย

การฉอ้ฉล อนันั้นธรรมะท่ีหลวงตาท่านบอก ธรรมะหมากดักนั เอาชนะคะคานกนัไง อยากจะรู้ 

อยากจะอวด อยากจะอา้ง ไร้สาระมาก 

แต่ถา้มนัสงสัย ถา้มนัสงสัย มนัเป็นส่ิงใดท่ีเราปฏิบติัแลว้มนัมีส่ิงใด พูดได ้ครูบาอาจารยเ์รา 

เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ เป็นมงคลชีวิต แลว้คนท่ีมีคุณธรรมในหวัใจท่านไม่รู้อะไรเป็นมงคล อะไรเป็น

อปัมงคลหรือ 

ไอค้  าว่า “เป็นมงคลๆ” คือมนัเป็นแง่บวก มนัเป็นส่ิงท่ีแสวงหา อปัมงคลคือการกดถ่วงกนั นัน่
คืออปัมงคล แต่ถา้เป็นมงคล มงคลชีวิตมนัประเสริฐทั้งนั้นน่ะ ถา้มนัเป็นมงคลชีวิต ถา้เรามีจิตใจท่ี
เป็นธรรม ฟังธรรมๆ เพื่อใจดวงน้ี เพื่อชีวิตน้ี เอวงั 


