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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมนะ สจัธรรมๆ ธรรมโอสถไง ธรรมโอสถส าหรับรักษา
หัวใจของเรา ถา้รักษาหัวใจ ร่างกายของเรา เราเกิดมาเป็นมนุษยต์อ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราก็ตอ้ง
มีหนา้ท่ีการงานของเรา แต่เวลาหนา้ท่ีการงานของเราแลว้ประสบความส าเร็จมากนอ้ยขนาด
ไหน ถา้จิตใจหลงกบัโลกมนัก็วา่มีความสุขไง ถา้จิตใจของคนไม่หลงกบัโลกนะ เราจะประสบ
ความส าเร็จมากนอ้ยขนาดไหน แต่ชีวติน้ีมนัมีค่ามาก  

ชีวติน้ีเวลามนัพลดัพรากไปแลว้มนัไปไหน ทุกคนจะสงสัยนะ นรกสวรรคมี์จริงหรือไม่ 
ภพชาติมีจริงหรือไม่ ชาติหนา้มีจริงหรือไม่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาวชิชา ๓ ของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ บุพเพนิวาสานุสติญาณ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ยอ้นอดีตชาติตั้งแต่พระเวชสันดรไป จุตูปปาตญาณ ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยงัไม่ได้
เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะมนัยงัตอ้งเวยีนต่อไป อาส
วกัขยญาณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ช าระลา้งกิเลสในใจขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ เห็นไหม ธรรมะยอ่มชนะอธรรม 

แต่การท่ีวา่ธรรมะยอ่มชนะอธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สร้างสมบุญญาธิ
การมาเป็นพระโพธิสัตว์ๆ  เวลาพระโพธิสัตว ์ เวลาประพฤติปฏิบติัอยู ่ ๖ ปี กิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากมนัมาท่ิมมาต า ความทุกขค์วามยากในการด ารงชีวติ ความทุกขค์วามยากนะ เพราะ
ศาสนายงัไม่มีไง ถา้ศาสนายงัไม่มีก็แลว้แต่คน วนิพก วนิพกเขามีคนให้ มีศรัทธาความเช่ือเขาให้
ของเขาไปประสานั้น  

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มีฤทธ์ิมีเดชนะ เมืองไหนเขามีโรคภยัไขเ้จ็บ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ไปสวดมนต์ ฝนเป็นทิพยต์กชะลา้งซากศพนั้นออกไป ให้โรคภยัไขเ้จ็บจาก
เมืองนั้นหายทั้งเมือง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไดร้ื้อสัตวข์นสตัว ์ เห็นไหม คนเห็นคุณ
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งามความดีอยา่งนั้น คนมีศรัทธาความเช่ือในอยา่งนั้น ถึงจะอยากแสวงหา อยากท าบุญกบัองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มีอ  านาจวาสนา มีบุญกุศลข้ึนมา ก็เพราะวา่องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แลว้ แต่องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้เวลาออกประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาปัจจยัเคร่ืองอาศยั ปัจจยัเคร่ืองอาศยัไง  

น่ีก็เหมือนกนั ธรรมะยอ่มชนะอธรรมๆ แต่ธรรมะชนะอธรรมได ้ ธรรมะท่ีท ามามนัตอ้ง
มีสติมีปัญญา ตอ้งมีสติปัญญา ตอ้งมีจุดยืนของเรา เราท าคุณงามความดีของเราไง ท าดีตอ้งไดดี้ 
ท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ เราท าคุณงามความดีของเรา ถา้ความดีของเรา ความดีมนัคืออะไร ท่ีโยม
แสวงหา ท่ีโยมอตุส่าห์ขวนขวายกนัมาเสียสละคืออะไร น่ีคือสร้างบุญกุศลกบัหัวใจของเราไง 
อ  านาจวาสนาบารมีของเรานะ 

อยูบ่า้นอยูเ่รือน ทุกคนบอกเราไม่มีเวลาทั้งนั้นน่ะ เวลาเราไม่มี เราอยูบ่า้นอยูเ่รือนของเรา 
เรามีความสุขของเราอยูแ่ลว้ ความสุขอยูแ่ลว้ เวลาขยะ ขยะเวลาใส่ถงัขยะมนัเตม็ถงัของมนั น่ีก็
เหมือนกนั ความคิด ความปรุง ความแต่ง กิเลสตณัหาความทะยานอยากในหัวใจมนัลน้หัวใจๆ 
เราไม่มีเวลาๆ 

แต่ท่ีเราขวนขวาย ขวนขวายมาเพราะเรามีศรัทธาความเช่ือในพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ มีศรัทธาความเช่ือในองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ให้เสียสละทาน 

เวลาเขา้พรรษาๆ หลวงตาท่านบอกวา่ อยา่งนอ้ยก็ใหไ้ดท้ าบุญตกับาตรวนัละ ๑ องคก์็ยงั
ดี อยา่งนอ้ย วา่อยา่งนอ้ย อยา่งนอ้ย น่ีคืออะไรละ่ ท่ีเราท าไปๆ ของเราทั้งนั้น ของของเรา ของเรา
ท่ีเราแสวงหาท าเพ่ือประโยชน์กบัหัวใจของเรา ถา้หัวใจเราไม่ท าส่ิงใด ดูสิ เวลาเราทุกขเ์รายาก
ในหัวใจของเรามนัหมกัหมมอยูน่ี่ มนัมีทางออกอยา่งไรละ่ 

แต่ถา้เราไดท้ าบุญกุศลนะ น่ีของเรา 

๑. ส่ิงท่ีเราเสียสละไปนัน่บุญกุศลของเราแลว้ 

๒. ไดเ้ห็นสมณะ 
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การไดเ้ห็นสมณะนะ ถา้คนมีสติปัญญามนัสะเทือนหัวใจนะ ภิกษุๆ เขาอยูก่นัอยา่งไร เขา
บิณฑบาตเล้ียงชีพ เขาอยูก่นัอยา่งไร ท าไมเขามีความทุกขค์วามยากในหัวใจหรือไม่ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นมนุษย ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นศาสดา องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ห่มผา้กาสาวพสัตร์ ภิกษุๆ  เป็นสาวกสาวกะ เป็นลกูศิษยข์ององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ เขาเป็นสมณะๆ ถา้มนัมีสติมีปัญญามนัสะเทือนใจไง ถา้มนัสะเทือนใจ มนัได้
สติไดปั้ญญา มนัไดค้วามคิดไง ถา้มนัไดคิ้ดข้ึนมา มนัพลิกแพลงหัวใจของเราไง 

ดูสิ เวลาคนหลงผิด คนเขาหลงผิด ลกูเตา้เราหลงผิดไป พอ่แม่อบรมสั่งสอน อบรมสั่ง
สอนกวา่เขาจะเห็นถกูตอ้งดีงาม น่ีก็เหมือนกนั หัวใจของเราหลงผิด หลงผิดวา่ ชีวติน้ีมนัจะอยู่
ค  ้าฟ้า ชีวติเราเม่ือไหร่ก็ได ้ท าเม่ือไหร่ก็ได ้แต่เวลาไปเห็นสมณะ เห็นสมณะมนัสะเทือนหัวใจ น่ี
ก็เหมือนกนั เราท าบุญกุศลน่ีก็เป็นสมบติัของเราอนัหน่ึง เราไดเ้ห็นสมณะมนัก็เตือนสติเราอีก
อนัหน่ึง แลว้ถา้เราฟังธรรมๆ ฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ใครแสดงธรรมๆ ก็
แลว้แต่ในก่ึงพทุธกาลน้ีก็เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถา้แสดงเป็นความจริง
นะ ถา้มนัเป็นความจริง เวลาแสดงธรรมะไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ไม่ล  าเอียง
เพราะรัก ไม่ล  าเอียงเพราะชงั ถา้เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง 

แต่ถา้คนยงัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ธรรมะๆ ก็เพ่ือประโยชน์กบัเราไง ประโยชน์
กบัคนแสดงไง เพ่ือประโยชน์อนันั้นไง แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่เป็นอยา่งนั้น กา
ลามสูตร ไม่ให้เช่ือ ไม่ให้เช่ือแมแ้ต่ผูพ้ดู ไม่ให้เช่ือใครทั้งส้ิน แต่เวลาฟังธรรมๆ เพราะอะไร 
เพราะท่านเป็นสมณะ ท่านเป็นนกัรบ ท่านพยายามขวนขวายของท่าน เวลาท่านแสดงธรรม
ออกมาดูเชาวน์ปัญญาของท่านวา่ท่านมีวฒิุภาวะมากนอ้ยแค่ไหน เราฟังธรรมเพ่ือเป็นประโยชน์
กบัเราไง ถา้มนัเป็นความจริงๆ มนัสะเทือนหัวใจนะ  

เวลาหลวงตาท่านสอนประจ า กิเลสมนัอยูจิ่ตใตส้ านึกนั้น ถา้แสดงธรรมๆ ตอ้งท่ิมเขา้ไป
ตรงกลางใจด าอนันั้นน่ะ ทีน้ีเวลาแสดงธรรมๆ ข้ึนมา ไอเ้ราเป็นโรคใช่ไหม เวลาแสดงธรรมๆ ก็
เจริญพรๆ ยกยอปอป้ันกนัอยา่งนั้นน่ะ มนัเร่ืองของโลกธรรม ๘ มนัไม่ใช่สัจธรรม 

ถา้สัจธรรมมนัจะท่ิมเขา้ไปกลางหัวใจนั้นน่ะ เวลาท่ิมเขา้ไปกลางหัวใจ จิตใตส้ านึกเรา
นัน่น่ะ มนัสะดุง้นะ ขนพองสยองเกลา้ นัน่น่ะธรรมโอสถๆ ธรรมโอสถถา้มนัถึงธรรม ถึงธรรม 
ถึงวนิยั ถึงหัวใจของเรา น่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ให้แสดงอยา่งนั้นไง 
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ไม่ใช่ล  าเอียงเพราะรัก ล  าเอียงเพราะชงั  พวกเขา พวกเรา ไอพ้วกเขา พวกเรานัน่มนัเป็นเร่ืองของ
โลกธรรม ๘ 

แต่ถา้เป็นความจริง ความจริงมนัเป็นแบบน้ี ธรรมะยอ่มชนะอธรรม ถา้ธรรมะยอ่มชนะ
อธรรม มนัยอ่มชนะกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของตน ในใจของเราน่ีแหละ แต่ในใจ
ของเรา ดูสิ เวลาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา ศึกษารู้ไปทุกเร่ือง ธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าซาบซ้ึง เห็นบุญเห็นคุณทั้งนั้นน่ะ แตไ่ม่เป็นความจริง 

ยา ฉลากยา ฉลากยามนับอกคุณสมบติัของยาใช่ไหม ใครๆ เวลาจะรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ
เขาตอ้งกินยานั้น น่ีก็เหมือนกนั ศีล สมาธิ ปัญญา มนัก็เป็นช่ือทั้งนั้นน่ะ ธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ โอโ้ฮ! น่าร่ืนรมยน์ะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอก
เป็นน ้าใสสะอาด จืดสนิท เยน็ดี เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาก็ในท่ีสงบสงดั ในป่าในเขา ในท่ี
สงบสงดั น่ีเป็นส่ิงดีงามทั้งนั้นน่ะ เพราะในปัจจุบนัน้ี สภาพแวดลอ้ม เราก็อยากอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มท่ีดีๆ ใครจะมีบา้นมีเรือนก็อยากอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าร่ืนรมย ์ 

น่ีไง แลว้หัวใจเรามนัอยูท่่ามกลางไฟ ท่ามกลางกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ท่ามกลาง
กิเลสตณัหาความทะยานอยากของเรา ถา้เราจะฝึกหัดตามความเป็นจริงของเราข้ึนมา ฟังธรรมๆ 
ก็เพ่ือเหตุน้ีไง หนา้ท่ีการงานก็ท า 

เวลาหลวงปู่ฝ้ันท่านพดู ไม่หายใจท้ิงเปลา่ๆ ไง ในเม่ือมนุษยเ์กิดมามนัตอ้งมีลมหายใจ 
เวลาคลอดออกมา หมอตอ้งตบตูดคร้ังแรกเลย ให้มนัหายใจเอง หายใจเองแลว้ให้ร้องออกมา น่ีก็
เหมือนกนั เราตอ้งหายใจของเราเอง น่ีโดยอ านาจวาสนา โดยภพโดยชาติ โดยความเป็นมนุษย ์
โดยความเป็นสัตว ์โดยความเป็นส่ิงท่ีมีชีวติ 

แต่ถา้มนัมีสติมีปัญญา หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ มีสติปัญญาก าหนดลมหายใจ
ของเรา เราก็ตอ้งหายใจอยูแ่ลว้ แต่ถา้ไม่มีสติปัญญาระลึกละ่ ถา้ระลึกข้ึนมา หัวใจมนัก็เขม้แขง็
ข้ึนมาไง ไอน่ี้เวลาคิดกคิ็ดแต่กิเลสมนัป้อนให้ กิเลสมนัยแุหยไ่ง เวลาคิดกคิ็ดโดยจินตนาการโดย
กิเลส โดยความโลภ ความโกรธ ความหลง แลว้จิตมนัอยูไ่หนละ่ คิดตามกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก คิดส่ิงท่ีสมุทยัมนัป้อนให้ทั้งนั้นเลย  
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ถา้มีสติกบัลมหายใจ เกาะมนันัน่แหละ เด๋ียวตวัตนชดัข้ึนมา ตวัเราเองจะเป็นอิสระข้ึนมา 
พออิสระข้ึนมา เออ๊ะ! เราคิดเร่ืองอะไร เราคิดท าไม ท าไมมทุักขม์นัยากขนาดน้ีละ่ เวลาคิด คิด
เร่ืองงาน เร่ืองงานท าหนา้ท่ีการงานก็คิดสิ พอเสร็จแลว้ก็วางไวน้ัน่ ท าไมตอ้งเอามาเผาลนตลอด
ละ่ รักษาหัวใจเราไวดี้กวา่ รักษาหัวใจเราให้มนัสดช่ืน เขม้แขง็ จิตใจท่ีอบอุน่ เวลาจะไปคิดส่ิง
ใด จะท าส่ิงใดมนัก็พอได ้

จริง จริงอยู ่ ในเม่ือมนัเป็นภาระรับผิดชอบ ไอเ้ร่ืองภาระๆ มนักดถว่งหัวใจทั้งนั้นน่ะ แต่
เวลาคนมีสติปัญญา ภาระก็คือภาระไง ถา้คนมีสติปัญญานะ ภาระก็เวลาจะใชจ้ะสอย เวลาจะท า 
เรากจ็ะยกข้ึนมา เราจะยก เราจะดูแลของเรา แต่เวลาจะก็ตอ้งพกัก่อน พอพกัเสร็จแลว้เด๋ียวภาระ
นั้นก็เป็นส่ิงท่ีเราแกไ้ขเราไดไ้ง  

น่ีไง ธรรมะยอ่มชนะอธรรมไง ชนะอะไร ชนะกิเลสตณัหาความทะยานอยากของเราไง 
มนัโลภ มนัอยากได ้มนัปรารถนา มนัตอ้งการให้สมใจมนัไง แลว้เราเองเราก็ชกัฟืนออก เอาแค่
ท่ีพออยูพ่อกิน เอาท่ีพอเท่านั้นน่ะ แลว้ส่ิงท่ีมนัไดม้า ไดม้าตรงไหน ไดม้าน่ีไง ไดม้าตรงท่ี
เสียสละไง 

เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ผูท่ี้มีลาภสักการะมากท่ีสุดคือพระสีวลี 
พระสีวลีเขาท าอยา่งไรถึงมีลาภสักการะมาขนาดนั้นน่ะ ไปศึกษาประวติัพระสีวลีสิ น่ีก็
เหมือนกนั ถา้อ  านาจวาสนามนัแป็นจริงของมนัอยา่งนั้น เราจะปฏิเสธอยา่งไรมนัก็มา ปฏิเสธ
อยา่งไร ดูสิ เวลาคนไม่ตอ้งการส่ิงใดเลย เขามีแต่เพ่ิมพนูพนูผลของเขา ไอเ้ราอยากไดอ้ยากดี
ของเรา มนัขาดแคลนมาตลอดเลย มนัขาดแคลนตลอด เราก็ท าของเรา กรรมจ าแนกสตัวใ์ห้เกิด
ต่างๆ กนั เราท ามาอยา่งน้ีเอง ครูบาอาจารยข์องเราท่านแสวงหา แสวงหาความประหยดัมธัยสัถ ์
ธรรมะจะเกิดในท่ีขาดแคลนๆ ครูบาอาจารยข์องเรา ธรรมะมนัจะเกิด คนเราเห็นวกิฤติข้ึนมาแลว้
มนัจะแกไ้ขเพ่ือเอาชีวติรอดของมนัไง  

เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ส่ิงใดมนัไม่มี ปัญญามนัแกไ้ขได ้ปัญญามนัพลิกแพลงมนั
แกไ้ขใชส้อยได ้เอาชีวติรอดได ้เพราะเห็นคุณค่าในการประพฤติปฏิบติัส าคญักวา่ ในการปฏิบติั
ส าคญักวา่ ศีล สมาธิ ปัญญา น่ีส าคญักวา่ ถา้อยา่งนั้นมนัก็ไม่ไปเดือดร้อนอยา่งนั้น 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ ใครๆ ก็แยง่กนัเลยนะ แยง่
กนัเขา้ไปใกลชิ้ดองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ อยากไดบุ้ญกุศล อยากเป็นอยา่งนั้น อยากเป็น
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อยา่งนั้นไง ถา้อยากเป็นอยา่งนั้น นัน่น่ะระดบัของทาน ใครท าส่ิงนั้นมาๆ เวลาเรามาท าหนา้ท่ี
การงานของเรามนัประสบความส าเร็จ 

ไม่ใช่ประสบความส าเร็จไม่ใช่คนโง ่ ประสบความส าเร็จก็ปัดมนัท้ิง ไม่ยอมรับ ประสบ
ความส าเร็จก็ประสบความส าเร็จ แต่มีสติ ส่ิงน้ีไดม้าดว้ยบุญดว้ยกุศล ดว้ยอ านาจวาสนา เราได้
แลว้เราจะใชส้อยอยา่งไร เราจะท าประโยชน์อะไร เราจะไม่ท าให้ปัจจยัเคร่ืองอาศยัน้ีท าให้เรา
เสียนิสัย ท าให้เรากลายเป็นคนมกัง่าย ท าให้เราเป็นคนไม่มีสติปัญญา มนัจะมาตดัทอน ความ
โลภมนัปิดกั้นหัวใจหมด  

ถา้มีสติปัญญามนัเป็นประโยชน์ทั้งนั้นน่ะ ถา้มนัไดข้ึ้นมาตามความจริงก็เป็นความจริง
อนันั้น แลว้ใครท าส่ิงนั้นมาน่ีไดต้ามความเป็นจริงนะ แต่โลกเวลาแข่งขนัๆ แขง่ขนัดว้ยเลห์่ดว้ย
กล แต่เวลาเป็นทางธรรมๆ ความสุจริต ความเป็นจริง ความเป็นธรรมอนันั้น ธรรมะยอ่มชนะ
อธรรม ถา้ถึงท่ีสุดแลว้ความสุจริตอนันั้นมนัไม่มีส่ิงใดเป็นเร่ืองกงัวลเลย แต่ความทุจริต ความ
ทุจริตนั้นสิ เห็นไหม 

น่ีพดูถึงวา่ ธรรมะยอ่มชนะอธรรม แต่ส่ิงท่ีเวลาเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็น
ขา้ศึกท่ีสุดก็คือกิเลสตณัหาความทะยานอยากน่ีแหละ ส่ิงท่ีเป็นขา้ศึกกบัผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ส่ิงท่ี
เป็นขา้ศึกกบัธรรมๆ เวลาเป็นขา้ศึกกบัธรรม ธรรมะปฏิรูป เวลาเป็นธรรมะข้ึนมาก็พลิกแพลงให้
เราพอใจเสีย เวลาเป็นสัจธรรม เวลาศีลก็บอกวา่ศีลอยา่งนั้นท าไม่ได ้ศีลอยา่งน้ีท าไม่ได ้ 

ศีลก็คือศีล อธิศีล เวลาศีล ความถกูตอ้งคือความถกูตอ้ง ไม่มีความถกูตอ้งท่ีหน่ึง ท่ีสอง ท่ี
สาม ไม่มี ความถกูตอ้งคือความถกูตอ้ง แต่ความถกูตอ้งดว้ยอ านาจวาสนาของคนท่ีมนัออ่นแอ 
ความถกูตอ้งอยา่งนั้นมนัท าไม่ได ้ ถา้ท าไม่ได ้ เวลาท าความจริงข้ึนมา นัน่จริตนิสัยของเขา ถา้
จริตนิสัยของเขา ถา้ท าของเขาถา้เป็นความจริงๆ ข้ึนมา อริยสัจมนัมีหน่ึงเดียวไง ใครท าปฏิบติั
อยา่งไร อริยสจัตอ้งเขา้สู่อริยสัจนั้น ถา้เขา้สู่อริยสัจนั้นไม่ได ้ มนัก็เลียบๆ เคียงๆ เลียบๆ เคียงๆ 
ท าไมมนัเป็นไปไดล้ะ่  

สาวก สาวกะ เพราะมีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มีครูบาอาจารยข์องเราไง ดูสิ 
เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ห่มธงชยัพระอรหันต ์ผา้กาสาวพสัตร์ จีวร ไอเ้ราก็ห่ม แลว้
ดูสิ เวลาพระท่ีเขาท าหย  าเปเขาก็ห่มเหมือนกนั ท าไมจิตใจเขาไม่ดีข้ึนละ่ ไอน่ี้มนัเปลือกนอก ค า
วา่ “เปลือกนอก” เพราะอะไร เพราะผลของวฏัฏะท่ีวา่ส่ิงท่ีมนัจะท าลายลา้ง มนักกิ็เลสตณัหา
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ความทะยานอยากของคนทั้งนั้นน่ะ ส่ิงท่ีน่ากลวัท่ีสุดก็คือกิเลสตณัหาความทะยานอยากของคน 
ถา้เวลาเราจะท า มนัก็น่ากลวัตรงน้ี ถา้น่ากลวัตรงน้ี ส่ิงท่ีจะมากรองกคื็อศีล ศีลคือร้ัวกั้น ร้ัวกั้น
ไม่ให้มนัสะดวกสบายจนเกินไป เราเอาร้ัวรอบขอบชิดของมนัไว ้

แลว้เวลาร้ัวรอบขอบชิด เราพยายามท าความสงบใจของเราเขา้มา ถา้ใจสงบระงบัเขา้มา 
เวลาหลวงตาท่านสอนประจ า สมาธิจบั ตดัดว้ยปัญญา ท่านบอกสมาธิจบั แต่เราไม่มีอะไรไปจบั
ตอ้งมนัเลย เห็นไหม ดสิู เวลาสัตวร้์าย เราจะจบัมนั เราตอ้งตอ้นมนัเขา้ท่ีอบัจนแลว้เราจบัมนัให้
ได ้ 

น่ีก็เหมือนกนั เราจะจบักิเลสตณัหาความทะยานอยากของตวั เวลาข้ีนกอยูบ่นหัวเรามอง
ไม่เห็น เวลาข้ีนกบนหัวคนอ่ืนเห็นไปหมดเลย เห็นความผิดของทุกคน เห็นความผิดของคนอ่ืน
ทั้งนั้น ไอค้วามผิดของตวัมนัลน้ ลน้จนออกมาเป็นความประพฤติปฏิบติัจนไปกระทบกระเทือน
คนอ่ืน ไอข้ี้ของตวัน่ี แต่ถา้มีสติมีปัญญานะ ถา้มีสติปัญญามนัจะสงบตรงน้ีได ้ถา้มีสติปัญญา ไอ้
ข้ีของตวัตอ้งสงบระงบัเขา้มาให้ได ้ ถา้สงบระงบัเขา้มา มนัมีความสุขไง มนัมีความสุข ถา้มี
สติปัญญามากข้ึน มีสติปัญญามากข้ึน มีอ  านาจวาสนานะ ยกข้ึนสู่วปัิสสนา ยกข้ึนสู่วปัิสสนาใช้
สติปัญญาของเรา ถา้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง ถา้เห็นกิเลสของ
ตนแลว้ตอ้นกิเลสเขา้มุม ตอ้นกิเลสให้สมาธิจบัให้ไดไ้ง พอจบัได ้ ใชปั้ญญาตดัมนัๆ แลว้ปัญญา
อยา่งนั้นมนัปัญญาอยา่งไรละ่ มนัเป็นภาวนามยปัญญา ไม่ใช่ปัญญาท่ีเราคิดกนัอยูน่ี่ไง 

ปัญญาท่ีเราคิดกนัอยูน่ี่เขาเรียกโลกียปัญญา ปัญญาจากการศึกษา ปัญญาจากการคน้ควา้ 
ปัญญาจากทางวทิยาศาสตร์มนัไปสู่ทฤษฎี แลว้ใครคิดนอกกรอบไม่ไดน้ะ ใครคิดนอกกรอบ
ไม่ได ้ เวลาถา้เป็นภาวนามยปัญญามนัเป็นปัญญาปัจจุบนั ปัญญาท่ีแพรวพราว หลวงตาท่านวา่
มนัเป็นดาบเพชรเลยละ่ มนัสามารถตดักิเลสตณัหาความทะยานอยากของคนน่ีแหละ ท่ีมนัตดั
กนั 

ธรรมะยอ่มชนะอธรรม แต่ธรรมะจะเกิดข้ึนต่อคนท่ีมีอ  านาจวาสนาบารมี คนท่ีมีจุดยืน 
คนท่ีเขม้แขง็ ไม่ใช่คนท่ีออ่นแอ คนท่ีออ่นแอท่ีเอาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
มาประกาศไง น่ีไง หมามนัห่มหนงัเสือไง เวลามนัเห่าออกมาน่ีเสียงหมาทั้งนั้นน่ะ มนัไม่มี
ธรรมะอยูจ่ริง เสือมนัค าราม เวลาเสือมนัค าราม ส่ิงท่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้บนัลือสีหนาทเป็นฤทธ์ิท่ีประเสริฐท่ีสุด เวลาบนัลือสีหนาท กิเลสมนัหมอบตวัลง เวลาเสือ
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ค ารามในป่า สัตวป่์าเงียบเลย มนักลวัเสือลา่ ไอน่ี้ก็เหมือนกนั กิเลสๆ กิเลสจริงๆ มนักก็ลวัธรรม 
กลวัสัจธรรม กลวัความจริง กลวัสัจจะของผูมี้คุณธรรม 

เวลาเราตั้งสัจจะ ธุดงควตัรๆ ตั้งสัจจะ เวลาปฏิบติัข้ึนมาน่ีความจริง นัน่น่ะกิเลสมนัจะ
กลวั พอเร่ิมกลวัข้ึนมา เพราะกิเลสลกูหลานมนักลวั ปู่ยา่ตายายมนัพลิกแพลง เราตอ้งมีสติมาก
ข้ึนๆ มากข้ึนไปเร่ือยๆ 

ธรรมะยอ่มชนะอธรรม แต่ธรรมะยอ่มชนะอธรรม ธรรมะตอ้งมีพ้ืนฐาน ธรรมะตอ้งมี
การกระท า ธรรมะจริงๆ นะ แลว้เวลาเป็นจริงๆ เวลาส้ินสุดกิเลสเป็นธรรมธาตุๆ ส้ินสุดมนัมี
อะไรเปรียบเทียบละ่ มนัไม่มีอะไรเปรียบเทียบหรอก แลว้พอไม่มีอะไรเปรียบเทียบ น่ีไง พอถึง
แลว้มนัพดูไม่ได้ๆ  พดูไม่ไดท้ าไมครูบาอาจารยท่์านพดูไดล้ะ่ ท่านพดูไดแ้ต่คนท่ีเขา้ใจได ้

เวลาธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  ครูบาอาจารยท่์านสนทนาธรรม สนทนาธรรมก็เพ่ือ
ความสะอาดบริสุทธ์ิ เพ่ือความเป็นจริงอนันั้น เพ่ือตรวจสอบไง ไอข้องเราถา้มนัมัน่คงอยูแ่ลว้ 
มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก เวลามนัเป็นนะ ดูสิ เวลาหลวงตาท่านวา่ของท่าน โลกธาตุน่ี
ไหวหมดเลย เวลามนัเป็นจริงข้ึนมาน่ีโลกธาตหุวัน่ไหวไปหมดเลย ไอเ้รานอนอยูบ่า้น อะไร 
เสียงฟ้าร้องฟ้าผา่ อ๋อ! ไอน่ี้มนัฤดูกาล แต่เวลาเป็นจริงๆ นะ โลกธาตุมนัไหวเลย มนัหวัน่ไหว
กลางหัวใจเลย มนัเป็นความจริง มนัขนาดนั้นน่ะ แลว้มนัจะมีอะไรมหัศจรรยไ์ปกวา่นั้น  

น่ีไง ถา้พดูถึงมนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก อนันั้นชดัเจนอยูแ่ลว้ แต่เวลาในครอบครัว
กรรมฐานเขายงัสนทนาธรรมกนั เวลาตรวจสอบทดสอบ อนันั้นเพ่ือความมัน่คงไง เพ่ือหมู่คณะ
ไง ดสิู ท่ีหลวงตาท่านพดู ในครอบครัวกรรมฐานเขาจะรู้วา่ใครจริงหรือไม่จริง ใครมีหรือไม่มี 
ไอไ้ม่มีก็พดูไปไร้สาระ 

น่ีพดูถึงวา่ ธรรมะยอ่มชนะอธรรม แต่ตอ้งให้มนัเป็นสัจธรรมเป็นตามความเป็นจริง 
ไม่ใช่ธรรมะของกิเลส ไม่ใช่ธรรมะปฏิรูปให้เราคิดเองเออเองเป็นภาษาของเราเอง เราตอ้งท า
ความจริงอยา่งน้ี ท าความจริงของเราให้เป็นสัจธรรม เราจะตอ้งประพฤติปฏิบติัให้เขา้สู่พระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ ์ 

เวลาหลวงตาท่านพดูของท่าน พทุธ ธรรม สงฆร์วมลงกลางหัวใจ พทุธ ธรรม สงฆร์วม
ลงหมด 
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แลว้รวมอยา่งไร เออ! ท่านรวม เราก็รวม ถา้รวม โลกก็วา่น่ีสมาธิไง เวลาท าสมาธิสงบ
เขา้มาแลว้พทุธ ธรรม สงฆร์วมลงอยูท่ี่ใจ แค่สมาธิ เขาบอกสมาธิเป็นตวัเป็นตน ก็ใช่ สมาธิเป็น
ตวัเป็นตน ถา้ไม่เป็นก็พดูไดแ้ค่น้ี พดูไดแ้ค่น้ีมนัไม่มีเหตุมีผลไง 

ถา้มีเหตุมีผลนะ มนัตอ้งเป็นสมาธิข้ึนมาแลว้ใชปั้ญญาข้ึนไป บุคคล ๔ คู ่ตั้งแต่ถอดถอน
สังโยชน ์๓ สักกายทิฏฐิ วจิิกิจฉา สีลพัพตปรามาส กามราคะปฏิฆะออ่นลง กามราคะปฏิฆะขาด
ไป รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อทุธจัจะ อวชิชา ไอม้านะ ๙ นัน่น่ะไม่มีทางรู้ได ้ แลว้ไม่รู้วา่มนั
เป็นอยา่งไรดว้ย มีแต่ทางต าราทางวชิาการทั้งนั้น ไม่มีความจริงอยูใ่นหัวใจเลย ถา้มีความจริงอยู่
ในหัวใจแลว้มนัเป็นจริงข้ึนมานะ พทุธ ธรรม สงฆร์วมลงอยา่งไร ไอท่ี้วา่รวมๆ รวมแต่ปาก มนั
ไม่มีขอ้เทจ็จริงหรอก ถา้มีขอ้เทจ็จริงมนัตอ้งเป็นขอ้เท็จจริงอยา่งน้ี 

น่ีพดูถึงวา่ ธรรมะยอ่มชนะอธรรม แลว้ธรรมะจริงๆ ดว้ย ไม่ใช่ธรรมะเสแสร้ง ไม่ใช่
ธรรมะหยิบยืมฉกฉวยใครมา มนัเป็นธรรมกลางหวัใจนั้น มนัถึงเป็นสัจธรรมอนันั้นเพ่ือ
ประโยชน์กบัหัวใจดวงนั้น เอวงั 


