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ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ วนัน้ีวนัพระ วนัพระ วนัโกนเป็นวนัแสวงบุญของชาวพทุธ ชาว

พทุธปรารถนาบุญกศุลไง ส่ิงท่ีชาวพทุธปรารถนาบุญกศุลเพราะปรารถนาเร่ืองความส้ินไปแห่ง

ทุกข ์ ถา้ความส้ินไปแห่งทุกขน์ะ พระพทุธศาสนาสอนท่ีน่ี แต่กิจกรรมท่ีเราทาํกนัอยูน้ี่มนัเป็น

สภาวะไง มนัเป็นส่ิงตามความเป็นจริง มนัเป็นเร่ืองของทาน ศีล ภาวนา เร่ืองของทานๆ นะ วนั

พระ วนัโกน เราไปวดัไปวาข้ึนมาเพื่อทาํบุญกศุลของเรา ทาํบุญกศุลของเราเพื่อปูพื้นฐานใหก้บั

ผูท่ี้เขาฝึกหดัใหม่ๆ  

การฝึกหดัใหม่ ถา้เราไม่มีทาน ไม่มีทานของเรา หวัใจมนัคบัแคบไง ถา้หวัใจมนัมีทาน

ของมนั ถา้มีทาน มีศีล มีภาวนา ถา้หวัใจของเรารู้จกัการเสียสละทาน ถา้รู้จกัการเสียสละทาน 

มนัยอมรับสภาวะความเป็นจริงๆ ไง ถา้ความเป็นจริง เราฝังไว ้จริตนิสยัของเยาวชน ถา้เยาวชน

เราฝึกหดัเขาๆ ฝึกหดัเขาข้ึนมา พอเขาโตข้ึนมาเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา เขากฝึ็กหดัคนต่อไปๆ ไง 

ศาสนาจะยัง่ยนื สาํคญัท่ีความเป็นมนุษยข์องคน ศาสนามนัอยูใ่นหวัใจของสตัวโ์ลก ถา้หวัใจ

ของสตัวโ์ลก ประเพณีวฒันธรรมมนักป็ลูกฝังมากบัความรู้สึกของคน 

ความรู้สึกของคน ประเพณีวฒันธรรมข้ึนมา ถา้คนมนัฟ้ืนฟูข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นวตัถุๆ ส่ิงท่ี

เป็นสงัคมๆ เด๋ียวกเ็จริญงอกงามข้ึนมาคร้ังหน่ึง เด๋ียวกย็บุยอบไปคร้ังหน่ึง แต่ความฝังใจใน

หวัใจ ทุกขเ์ป็นอริยสจั ทุกขเ์ป็นความจริงไง ถา้ทุกขเ์ป็นอริยสจั ทุกขเ์ป็นความจริง วนัพระ วนั

โกน เรามาวดัมาวาของเรา มาวดัมาวาของเราเพื่อฝึกหดัหวัใจของเรา ถา้ฝึกหดัหวัใจของเรา เห็น

ไหม คนสาํคญัท่ีสุด คน ดูสิ เวลาถา้คนท่ีไดฝึ้กหดัดีแลว้ คนท่ีไดฝึ้กหดัดีแลว้ องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ ในบรรดาสตัวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ฝึกหดัในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดด้วงเดียว ไดใ้จ

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ดวงเดียว เป็นผูส้ัง่สอนเทวดา อินทร์ พรหมทั้งหมด 
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ในบรรดาสตัวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด มนุษยถ์า้ได้

ฝึกหดัดีแลว้ มนุษยไ์ดฝึ้กหดัดีแลว้มนัจะมีความสุขในหวัใจของตน ถา้มนัมีความสุขในหวัใจ

ของตนนะ สภาวะแวดลอ้มเป็นเร่ืองรองๆ เลย แต่ถา้มนุษย ์ ส่ิงท่ีมนุษยมี์กิเลสตณัหาความ

ทะยานอยาก เราตอ้งเสมอสงัคม เราตอ้งเทียบเทียมสงัคม เราตอ้งเจริญกา้วหนา้กวา่เขา เรา

เจริญกา้วหนา้ แบกทุกขแ์บกยากทั้งนั้นน่ะ 

แต่ถา้มนุษยท่ี์ฝึกดีแลว้ เรากต็อ้งเทียมหนา้เทียมตาสงัคมทั้งนั้นน่ะ เพราะมนุษย ์ คนท่ีมี

สติมีปัญญา หนา้ท่ีการงานของเรา หนา้ท่ีการงานของเรา ถา้หนา้ท่ีการงานของเรา เราเกิดมา ดูสิ 

พระเราบิณฑบาตมา ภตักิจๆ นัน่กเ็ป็นหนา้ท่ีการงานอยา่งหน่ึง การกินกเ็ป็นหนา้ท่ีการงานอยา่ง

หน่ึง การกิน การอยู ่ การอาศยักเ็ป็นหนา้ท่ีการงานอยา่งหน่ึง แต่เวลาเห็นวา่การกิน การอยูเ่ป็น

ความสุขไง เวลาหนา้ท่ีการงาน การแสวงหาน้ีเป็นความทุกขค์วามยากของเราไง  

แต่ถา้คนท่ีจิตท่ีฝึกดีแลว้ จิตไดฝึ้กดีแลว้ หนา้ท่ีการงานเป็นการเคล่ือนไหว เป็นการทาํให้

ร่างกายสมบูรณ์แขง็แรง ทาํใหจิ้ตใจผอ่งแผว้ ถา้จิตใจท่ีฝึกดีแลว้ทาํส่ิงใดกมี็ความสุขไปทั้งนั้น

น่ะ ถา้จิตใจท่ียงัไม่ไดฝึ้กฝนมามนัมีความทุกขค์วามยากไปทั้งนั้น ส่ิงใดท่ีเป็นของของเราน้ีไม่มี

ส่ิงใดเป็นท่ีน่าร่ืนรมเลย ส่ิงใดท่ีเป็นของคนอ่ืนมนัน่าร่ืนรมไปทั้งหมดเลย แต่ถา้เราฝึกใจดีแลว้ๆ 

ส่ิงท่ีอยูก่บัเรามนัน่าร่ืนรมไปทั้งหมดเลย มนัน่าร่ืนรมเพราะหวัใจเราดีแลว้ไง ถา้หวัใจดีแลว้ 

ดูสิ อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นเศรษฐีนะ ซ้ือเชตวนัๆ เอาแบงกปู์เลยนะ ปูเพื่อซ้ือท่ีน้ีถวาย

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เวลาตกทุกขไ์ดย้ากข้ึนมา อนาถบิณฑิกเศรษฐีกินขา้วกบันํ้าผกั

ดอง มนัจะสูงส่งแค่ไหน มนัจะตํ่าตอ้ยแค่ไหน อนาถบิณฑิกเศรษฐีกเ็ป็นอนาถบิณฑิกเศรษฐี

อยา่งนั้นน่ะ สุดทา้ยแลว้ฟ้ืนฟูกลบัมาๆ กก็ลบัมาเป็นเศรษฐีเหมือนเดิมไง เขาไม่ทุกขไ์ม่ยากของ

เขา 

เวลาเขาทุกขเ์ขายาก องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีบญัญติัวินยันะ ไม่ใหเ้ขา้ไปใน

เขตบา้นของเสขบุคคล ถา้เขามีเขาใหห้มด ขนาดขา้วกบันํ้าผกัดอง พระมาตอ้งใหพ้ระไปก่อน 

ใหพ้ระไปก่อน เพราะหวัใจเขาสูงส่ง อนาถบิณฑิกเศรษฐี เห็นไหม 

ส่ิงท่ีจิตท่ีฝึกดีแลว้ๆ มนุษยถ์า้ไดฝึ้กหวัใจของตนดีแลว้ ความทุกขค์วามยากในหวัใจเบา

บางลง ความทุกขค์วามยากในหวัใจเบาบางลง เราจะมีความสุขๆ เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย ์เกิด

มาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาเวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้มีสติปัญญาข้ึนมามนั
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ยบัย ั้งความรู้สึกนึกคิดได ้ เวลาความรู้สึกนึกคิดท่ีมนัเผาลนตวัเองมนัมีความทุกขค์วามยากข้ึนมา 

เราฝึกหดัสติของเรา ฝึกหดัสติของเรา ถา้มนัยบัย ั้งได ้ เรารับรู้รส รสของสติธรรม ถา้เราทาํความ

สงบของใจเขา้มาไดน่ี้เป็นสมาธิธรรม ถา้เกิดปัญญาข้ึนมา ปัญญามีความมหศัจรรย ์

ส่ิงท่ีเขามหศัจรรย ์ มหศัจรรยใ์นปัญญาๆ เป็นภาวนามยปัญญาไง ปัญญาท่ีรู้เท่าทนัของ

ตวัเอง ปัญญาท่ีรู้เท่าทนัความรู้สึกนึกคิดของตวัทั้งหมด ปัญญาท่ีไม่ใหกิ้เลสมนัเกิดข้ึนมาใน

หวัใจของเราเลย ปัญญาอยา่งน้ีมนัเป็นปัญญาท่ีประเสริฐมาก มนัมีรสมีชาติ มนัมีความสุข 

แมแ้ต่ความทุกขเ์วลามนัแผดเผาข้ึนมา เรากรู้็จกัรสชาติของมนัใช่ไหม เวลาจิตสงบลงได ้

เรารู้รสชาติของความสงบระงบั รู้รสชาติของสมาธิธรรมไง แต่ถา้เกิดปัญญาๆ ภาวนามยปัญญา 

ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอก ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล ดวงใจ

ดวงใดท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมายงัไม่เกิดภาวนามยปัญญาข้ึนมา เขาจะมีมรรคมีผลของเขาเป็นไป

ไม่ได ้

แต่ถา้เขามีภาวนามยปัญญาข้ึนมา อาสวกัขยญาณ ญาณหยัง่รู้นะ มนัเป็นปัญญาญาณน่ะ 

ปัญญาญาณท่ีเกิดข้ึนในหวัใจมนัจะเป็นความมหศัจรรยไ์ง เพราะเวลาคนท่ีประพฤติปฏิบติัใหม่

นะ เขาบอกวา่ความคิดน้ีเร็วมาก ความทุกขค์วามยากในหวัใจมนัเผาลนตลอดเวลาไง แต่เวลามี

สติปัญญามนัเท่าทนัหมดๆ ส่ิงท่ีเร็วๆ ขนาดน้ีมนัยงัเท่าทนัไง แลว้เวลาท่ีเกิดปัญญาๆ คนคนนั้น

จะเห็นความมหศัจรรยข์องจิตของตนเอง จิตของตนเองท่ีมนัทุกขม์นัยาก ท่ีมนัทุกขม์นัยาก

เพราะเราไม่เห็นจิตของเราเองไง เราไปเห็นแต่ความคิดของเราไง ความคิด อารมณ์ความรู้สึก

ไม่ใช่จิต เกิดจากจิต แต่ไม่ใช่จิต เวลาอารมณ์ความรู้สึกอนันั้นเรารับรู้ไดอ้ารมณ์ความรู้สึกอนั

นั้นไง ความทุกขค์วามยากอนันั้นมนัแผดเผาเราไง แต่เราไม่เห็นจิตใจของเราเลยไง  

ท่ีวา่กิเลสตณัหาความทะยานอยากท่ีมนัเบียดเบียนหวัใจของเรา มนัย ํา่ยหีวัใจของเรา 

ความคิดๆ ถา้ความคิดมนัเป็นเรา เวลาความคิดท่ีมนัดบัไปแลว้ ความคิดท่ีมนัเคยคิดแลว้หายไป 

แลว้ทาํไมเรายงัอยูล่่ะ 

ความคิดไม่ใช่เรา เกิดจากจิต ความคิดเกิดจากจิต เพราะมนัไม่มีสติปัญญา ไม่มีการ

ฝึกหดั ไม่รู้เท่าทนัความคิดของตน แลว้ไม่มีสติไม่มีปัญญา ไม่มีมรรคไม่มีผลไดมี้ความเห็นใน

หวัใจของตน มนัไม่เป็นปัจจตัตงัเป็นสนัทิฏฐิโก  



เทศนเ์ชา้ วนัท่ี ๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ ๔ 

 

ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มากนอ้ยไหนกศึ็กษามาเพื่อประดบั

ปัญญาของตนๆ ปัญญาอยา่งน้ีเป็นโลกียปัญญา ปัญญาอยา่งน้ีเป็นปัญญาวิชาชีพ โลกียปัญญาคือ

ปัญญาของโลก ปัญญาของโลกเกิดจากโลกทศัน์ เกิดจากจิตๆ แต่มนัไม่ใช่จิตไง แต่เวลาทาํความ

สงบของใจเขา้มามนัเขา้สู่จิตของตนเองๆ สมัมาสมาธินัน่คือจิตของตน 

เวลาเกิดปัญญาข้ึนมา เวลาฝึกหดัใชปั้ญญาข้ึนมาๆ เวลาปัญญามนัเกิดข้ึน เรารู้เราเห็น

ทั้งนั้นน่ะ เรารู้เราเห็นทั้งนั้นน่ะ ถา้เราไม่รู้ไม่เห็นนะ เราจะแกกิ้เลสเราไดอ้ยา่งไร แต่ท่ีมนัทุกข์

มนัยากอยูน่ี่เพราะมนัไม่รู้ เพราะมนัไม่รู้ รู้แต่ความคิดของตน รู้แต่สญัญาอารมณ์นะ แลว้กม็อง

ส่ือภายนอก พอมองส่ือภายนอกกเ็ร่ืองของความเป็นอยู ่เร่ืองของสงัคม แลว้เรากพ็ยายามส่งออก

ไปทั้งนั้นน่ะ แต่จิตมนัส่งออกไปๆ ไง ความเป็นอยูข่องสงัคม ความเป็นอยูข่องเรา เราตอ้งอยูใ่ห้

ไดอ้ยา่งนั้น เราตอ้งเป็นอยา่งนั้น เราตอ้งเป็นอยา่งนั้น มนักส่็งออกทั้งนั้นน่ะ  

ความส่งออกไปนะ แลว้ขา้งในพื้นฐานมนัไม่แขง็แรงนะ มีแต่ความทุกขค์วามยาก แต่

เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านจะส่งออกขนาดไหน แต่ถา้มนัมีพื้นฐาน มีพื้นฐานของเรา พื้นฐาน

ท่ีเราฝึกดีแลว้ เราตอ้งส่ือสาร เราตอ้งคุยทั้งนั้นน่ะ แต่การส่ือสารการคุย แต่พื้นฐานของเรามัน่คง

ข้ึนมา มนัส่งออกไปมนักไ็ม่ออกไปทั้งหมดใช่ไหม มนัออกไปส่ือสารเพื่อความเป็นจริงใช่ไหม 

แต่มนัมีปัญญารู้เท่า แลว้ถา้เราฝึกหดัของเรา ปัญญามนัจะเกิดข้ึนอยา่งน้ี  

ท่ีเรามาวดัมาวา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เวลาสอน ธรรมะทั้งหลายลงสู่หวัใจ

ของสตัวโ์ลก ลงสู่หวัใจของสตัวโ์ลกนะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สอนคนท่ีมีกิเลส เวลา

คนท่ีส้ินกิเลสไปแลว้นะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ตอ้งสอน ส่ิงนั้น เพราะเขาส้ินกิเลส 

เขากรู้็ความเป็นจริงของเขาอยูแ่ลว้ แต่เวลาสอน เขาสอนคนท่ีมีกิเลส แต่เวลาเราจะมาประพฤติ

ปฏิบติักบ็อกวา่ “เราคนกิเลสหนา เราคนท่ีไม่มีความสามารถ เราคนท่ีทาํส่ิงใดไม่ได ้ เราอาํนาจ

วาสนานอ้ย” น่ีเวลากิเลสมนัตดัทอนมนัตดัทอนอยา่งน้ี 

แต่ถา้เรามีสติปัญญาของเรานะ มนักชี็วิตประจาํวนัเราน่ีแหละ หายใจเขา้นึกพทุ หายใจ

ออกนึกโธ ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เอาหวัใจเราเกาะไว ้พทุธานุสติ ท่ี

มนัจะเป็นพทุธานุสติไดเ้พราะจิตของเราเกาะพทุโธ ถา้เกาะพทุโธมนักเ็ป็นพทุธานุสติ ทั้งๆ ท่ี

เราศึกษามา พทุธะ พุทโธ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน เราศึกษามาทั้งนั้นน่ะ แต่ความศึกษามามนักศึ็กษา

มา สญัญาอารมณ์ๆ ไง แต่เวลาความคิด ความรู้สึกเกิดข้ึนกเ็กิดข้ึนอยา่งน้ี 
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แต่ถา้เรากาํหนดพทุโธๆ เวลาพทุโธมนัละเอียดเขา้มามนัปล่อยท้ิงหมด มนัปล่อยพทุโธ

ดว้ย ตวัมนัเองมนัเป็นตวัของมนัเอง ตวัพทุโธแท้ๆ  พทุธะแท้ๆ  คือความรู้สึกของเรา ถา้

ความรู้สึกของเรามนัปล่อยพทุโธเขา้มา ความรู้สึกนึกคิดกเ็หมือนกนั ความคิดท่ีมนัเกิดดบัๆ ก็

ความคิดเราทั้งนั้นน่ะ เวลามนัปล่อยเขา้มามนักป็ล่อยเขา้มาสู่จิต แต่มนัปล่อยเขา้มาสู่จิตแลว้มนั

ไปไหนล่ะ มนัไปไหน เพราะมนัไม่มีสติ มนัไม่มีผูท่ี้รักษา มนักห็ายไปเลย กก็ลายเป็นตกภวงัค ์

กลายเป็นนัง่หลบัไปไง การนัง่หลบั เรากน็อนหลบัอยูแ่ลว้ เวลาเราพกัผอ่นนอนหลบัเรากน็อน

ของเรา แลว้เวลานอนหลบั จิตเราอยูไ่หนล่ะ 

น่ีเหมือนกนั เวลาพทุโธ เวลานัง่สมาธิภาวนาปล่อยใหม้นัหายไป แลว้บอกนัน่เป็น

สมาธิๆ...นัน่เป็นภวงัคท์ั้งนั้นน่ะ การนอนหลบักเ็ป็นภวงัคช์นิดหน่ึง น่ีกเ็หมือนกนั ถา้มนัเป็น

ภวงัค ์ถา้มนัเป็นสมาธิกเ็ป็นมิจฉาสมาธิ 

แต่ถา้มนัเป็นความจริงๆ ข้ึนมามนัสติสมบูรณ์ พทุโธของเรา ใชปั้ญญาอบรมสมาธิของ

เรา ถา้มนัสงบระงบัเขา้มา สงบระงบัเขา้มามนัมีสติพร้อมทั้งนั้นน่ะ เวลาคนทาํสมาธิไดต่ื้นเตน้

มาก ต่ืนเตน้มากเพราะมนัเป็นความมหศัจรรย ์ ความมหศัจรรย ์ จิตของเราน่ีแหละ ท่ีคนทุกขค์น

ยากอยูน่ี่ เวลามนัเป็นจริงข้ึนมามนัมหศัจรรย ์ ทั้งๆ ท่ีของเรา เราเห็นเองนะ เรากม็หศัจรรยต์วั

ของเราเอง เรามหศัจรรยจิ์ตของเราเอง ถา้มหศัจรรยจิ์ตของเราเอง ถา้ไม่มีครูบาอาจารย ์ จิตท่ีสูง

กวา่คอยพฒันาข้ึนมา มนัจะพฒันาข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

จิตท่ีสูงกวา่ ส่ิงท่ีสูงกวา่กเ็คยผา่นมาแลว้ ส่ิงนั้นพอมนัสงบเขา้มามนัมีสติสมัปชญัญะ

พร้อม มนัจะละเอียดเขา้ไปเร่ือยๆ ตั้งแต่ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ แลว้สมาธิมนัมี

ประโยชน์อะไรล่ะ สมาธิมนัมีความสุขไง  

เวลานกัปฏิบติัเขาบอกวา่ “สมถะไม่จาํเป็น สมาธิไม่จาํเป็น ใชปั้ญญาไปเลย ใชปั้ญญาไป

เลย” ดูถูกเหยยีดหยาม ทั้งๆ ท่ีเขาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น 

แต่ถา้คนรู้คนเห็นนะ สมัมาสมาธิ ตวัสมาธิเองมนักมี็ความสุข สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่

มี จิตสงบจนติดสมาธิได ้คนท่ีเขา้สมาธิท่ีไม่มีวฒิุภาวะบอกวา่สมาธินัน่คือนิพพานแลว้กนัแหละ 

แต่ถา้บอกวา่ถา้อยา่งนั้นมนัมีโทษอยา่งนั้นเราทาํสมาธิไปเพื่ออะไร 
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เราทาํสมาธิไปกเ็พื่อความสุขความสงบของเราไง ถา้ไม่มีความสุขความสงบของเราก่อน 

เราจะทาํงานอะไร คนเหน่ือยยากมา คนทุกขย์ากมา จิตใจจะขาดรอนๆ บอกใหท้าํงานๆ มนัจะ

ทาํอะไร มีแต่ความทุกขค์วามยาก จิตใจมนัโดนกิเลสบีบคั้นมาแลว้บอกวา่ใชปั้ญญาไปเลยๆ...

มนัปัญญาอะไร มนัปัญญาของคนขาดแคลนไง ปัญญาของคนทุกขย์ากไง 

แต่ถา้ทาํสมัมาสมาธิ ทาํความสงบของใจเขา้มาก่อน ถา้ใจสงบเขา้มาก่อน เวลาใจสงบเขา้

มาก่อนมนัสมบูรณ์ข้ึนไหม มนัไม่ใช่คนทุกขค์นยาก มนัไม่ใช่คนขาดแคลนเพราะมนัมีความสุข

ไง  

คนเรานะ เวลาหิวกระหายมาขนาดไหน ไดด่ื้มนํ้าเขา้สกัพกัหน่ึง ไดพ้กัผอ่นแลว้มนัจะมี

ความสุขมาก คนเรา ความสุขอยา่งนั้นจิตสงบมนัจะเป็นแบบนั้นน่ะ จิตสงบมนัมีความสุขของ

มนั มนัมีความสุขของมนั คนท่ีสุข คนท่ีสงบ คนท่ีมีกาํลงั คนท่ีมีพลงั จิตท่ีมีกาํลงัๆ ฝึกหดัใช้

ปัญญาๆ ปัญญาอยา่งนั้นมนัถึงจะเกิดข้ึนไง 

“ไอปั้ญญาอยา่งนั้นเราใชปั้ญญาไปเลย สมาธิไปทาํทาํไม สมาธิมนัเป็นสมถะ สมาธิมนั

ไม่เกิดประโยชน์” 

แหม! คนทุกขแ์ลว้มนัสุขมนัไม่เกิดประโยชน์ไดอ้ยา่งไร ไอค้นทุกขค์นยากแลว้มี

ความสุขมนับอกวา่ไม่เกิดประโยชน์ แต่มนัไม่เคยสุขน่ะสิ มนัไม่เคยเจอสมาธิจริงๆ มนัไม่เคย

พกัใจไดจ้ริงๆ มนัถึงบอกมนักเ็หมือนกนัไง เรากทุ็กขเ์รากย็ากอยูแ่ลว้ พอปฏิบติัสมาธิ ยิง่ปฏิบติั

มนักทุ็กข ์ เพราะมนัยงัไม่ลงสมาธินะ มนักทุ็กขเ์หมือนกนัไง กบ็อกอยา่งนั้นไม่มีประโยชน์...ก็

เอง็ยงัปฏิบติัยงัไม่ไดผ้ลมนักไ็ม่มีประโยชน์น่ะสิ แต่เวลาเอง็จิตสงบแลว้ ทาํไมจะไม่ได้

ประโยชน์  

คนทุกขค์นยากมานะ เวลาไดพ้กัไดผ้อ่นแลว้ทาํไมมนัจะไม่มีประโยชน ์ แลว้ประโยชน์

อนันั้นมนัสดช่ืน สดช่ืนแลว้ฝึกหดัใชปั้ญญาของเรา แลว้ถา้ปัญญาอยา่งน้ีเกิดข้ึนนะ เราจะเห็น

เลยล่ะ อ๋อ! ปัญญาท่ีเกิดจากสมัมาสมาธิมนัจะมีคุณประโยชน์อยา่งน้ี ปัญญาท่ีเราเกิดข้ึนกนัเอง 

ท่ีวา่มนัเป็นปัญญามนัเป็นสญัญาทั้งนั้น การศึกษามาคือการจดจาํมาทั้งนั้น การจดจาํมาคือการ

คาดการเดาทั้งนั้น ส่ิงท่ีวา่เกิดข้ึนๆ วา่เป็นปัญญาเป็นการคาดการหมาย การดน้การเดาทั้งนั้น มนั

ไม่เป็นความจริงแมแ้ต่นอ้ยเลย เพราะไม่มีสมาธิ 
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พอมีสมาธิข้ึนมามนัจะเป็นการคาดการเดาไดอ้ยา่งไร เพราะสมัมาสมาธิมนัมีความสุข 

ความสงบ ความระงบั แลว้ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมา เวลาเกิดข้ึนจริงมนัจะเกิดความมหศัจรรยซ์ํ้ าสอง

ไง เวลาเกิดความสุขมนักเ็กิดความมหศัจรรยแ์ลว้ชั้นหน่ึง เวลาเกิดภาวนามยปัญญาท่ีเกิดจาก

สมัมาสมาธิมนัจะเกิดความมหศัจรรยอี์กชั้นหน่ึง เพราะมนัถอดมนัถอน มนัคลาย โอ๋ย! มนัโล่ง

มนัโถง 

แลว้เวลาเรียนมานะ เวลาไปศึกษาธรรมะ เวลาไปรู้ส่ิงใดกต่ื็นนะ อูฮู้! ดีมาก ดีมาก...ไอดี้

มากมนัจาํมาทั้งนั้นน่ะ เวลาดีจริงๆ พดูไม่ออก พดูไม่ออก หมายความวา่ มนัอา้งอิงออกมาไม่ได้

เลย มนัจะพดูออกมาใหเ้ป็นความรู้สึกใหม้นัสมบูรณ์ในความเห็นของเรามนัพดูไม่ได ้ แลว้มนั

พดูไม่ได ้ 

เวลามีปัญหา ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไปถามปัญหาหลวงตา หลวงตาท่านบอกไม่ตอ้งพดู

หรอก เราเขา้ใจ ท่านไม่ตอ้งพดู ไอค้นท่ีมนัเกิดจริงๆ นะ มนัจะอธิบายความเป็นจริงของมนั มนั

อธิบายออกมาไม่ได ้เวลาอธิบายไม่ได ้เอ๊ิกๆ อัก๊ๆ 

หลวงตาบอกไม่ตอ้งพดูหรอกเราเขา้ใจ เราเขา้ใจ เห็นไหม คนท่ีปฏิบติัแลว้เขาเขา้ใจ ไอ้

คนท่ีไม่ปฏิบติัพดูแลว้มนักลวัผดิพทุธพจน์ ตอ้งใหเ้หมือนหมดเลย เหมือนกเ็ป็นสญัญาหมดเลย 

เหมือนกเ็ป็นจริง ทั้งๆ ท่ีส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปรารถนามาร้ือสตัวข์นสตัวน์ะ 

เวลาท่านสาํเร็จแลว้ เวลาสัง่สอนมาไดภิ้กษุมา ๖๐ องคน์ะ ท่านบอกเอง “เธอทั้งหลายพน้จาก

บ่วงท่ีเป็นโลกและเป็นทิพย ์เธอจงอยา่ไปซอ้นทางกนั โลกน้ีเร่าร้อนนกั โลกน้ีเร่าร้อนนกั” 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เห็นถึงหวัใจของสตัวโ์ลกท่ีมนัทุกขม์นัยาก แลว้ผูท่ี้

ประพฤติปฏิบติั ผูท่ี้เป็นชาวพทุธจะมาดูถูกดูแคลนคาํสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ

เจา้ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก ไม่ใช่ดูถูกดูแคลนคาํสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แต่

การจาํมนัเป็นการจาํ แลว้มนัมีกิเลสมาเทียบมาเคียง มนัมีกิเลสบงัเงาไง กิเลสนั้นมนักธ็รรมะ

ปฏิรูปๆ กิเลสมนักพ็ยายามจะดดัแปลงใหพ้อใจของตน ตนทาํไดแ้ค่ไหนมนักบ็อกน่ีพทุธพจน์

ถูกตอ้งๆ...นัน่แหละอา้งพทุธพจน์ๆ  มนัไม่เป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก  

ถา้มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก มนัตอ้งอา้งผลของการปฏิบติันั้น มนัตอ้งอา้งผลท่ี

ตามธรรมข้ึนมานั้น ไม่ใช่อา้งพทุธพจน์ๆ  
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การอา้งพทุธพจน์เอาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มาบงัหนา้ไว ้ แลว้ฉนัพดูเร่ืองพทุธ

พจน์แลว้ใครอยา่เถียงนะ ถา้เถียงถือวา่ดูหม่ินองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้...ดูกิเลสสิ กิเลส

มนัหลอกเราไดช้ั้นหน่ึงนะ มนัยงัถือทิฏฐิมานะเอาพทุธพจน์มาบงัหนา้ แลว้เท่ียวระรานคนอ่ืน

นะ แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านเอาความจริงในหวัใจ น่ีปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก  

เราเป็นชาวพทุธไง มนุษยส์าํคญัท่ีสุด ในหวัใจของเรามีโอกาสมาก การเกิดเป็นมนุษย ์

มนุษยมี์คุณค่ามาก ถา้มนุษยมี์คุณค่า มนุษยมี์กายกบัใจๆ หนา้ท่ีการงานของเรา เราหามาเพื่อ

สงัคม หามาเพื่อชีวิตของเราน่ีแหละ แต่ธรรมะเพื่อหวัใจๆ ไง แลว้ถา้ใครเห็นคุณค่าของหวัใจ 

ใครเห็นคุณค่าของความทุกขค์วามยาก แลว้ฝึกหดัประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราจะไดส้มบติัจริงๆ 

ไง เราจะไดข้องแท้ๆ  นะ  

สาธุ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นแกว้สารพดันึก 

เป็นรัตนตรัยของเรานะ เราเคารพบูชาทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้เป็นจริงๆ เรากอ็ยากไดเ้ป็นเน้ือเป็นหนงั 

เป็นความจริงของเราข้ึนมานะ ถา้เป็นจริงข้ึนมาแลว้ไม่สงสยัในพทุธพจน์หรอก ไม่สงสยัใน

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เลย แต่คนท่ียงัไม่มีปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโกความเป็น

จริง อา้งๆๆ อา้งไปทัว่ แลว้เวลาอา้งข้ึนมากส็มบติัอา้งไง ไม่ใช่สมบติัความเป็นจริงไง  

เราจะเอาสมบติัความเป็นจริง เราถึงพยายามฝึกหดัของเรา ฝึกหดัของเรา หายใจเขา้นึก

พทุ หายใจออกนึกโธ ถา้มีสติ อยา่หายใจท้ิงเปล่าๆ อยูท่ี่ไหนกต็อ้งหายใจอยูแ่ลว้ หายใจเขา้นึก

พทุ หายใจออกนึกโธ ไอท่ี้มนัคิดฟุ้งซ่านไป ไอคิ้ดวิตกวิจารณ์ไป ดบัหมด แลว้เราจะมีความสุข

พอกบัดาํรงชีวิตของเรา เอวงั 


