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ตั้งใจฟังธรรมะ เราจะพดูธรรมะให้ใครฟัง พดูธรรมะให้เสาฟังใช่ไหม พดูธรรมะให้แร่
ธาตุฟัง แร่ธาตุมนัไม่มีชีวติ มนัรู้ส่ิงน้ีไม่ได ้แต่แร่ธาตมุนัมีคุณค่าในตวัมนัเอง เห็นไหม 

เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เรามีชีวติไง ชีวติน้ีตีค่าเป็นเงินไม่ได ้ ชีวติ
น้ีตีค่าไม่ได ้ ตีมูลค่าไม่ได ้ ส่ิงท่ีตีมูลค่าไม่ไดคื้อส่ิงท่ีมีชีวติ ส่ิงท่ีมีชีวติมนัรู้จกัผิดชอบชัว่ดี ถา้ผิด
ชอบชัว่ดี 

เราโตมา เราเป็นเดก็มาก่อน เราเป็นเดก็มาก่อนนะ เดก็มนัก็ผา่นวฒิุภาวะตั้งแต่เป็นเดก็มา
ก่อนทั้งนั้นน่ะ จนเราโตมาเป็นผูใ้หญ่ ในชีวติหน่ึงมนัมีความสุขความทุกขย์ากขนาดไหน ถา้
ชีวติมนัมีแต่ความทุกขค์วามยาก ดว้ยอ านาจวาสนา ดว้ยบารมีนะ แต่ดว้ยกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก ดว้ยกิเลส ดว้ยธรรม นัน่อีกเร่ืองหน่ึงนะ 

ดว้ยกิเลส ดว้ยธรรม กิเลสคือมนัครอบง าหัวใจ แตส่ิ่งท่ีเป็นคุณธรรมๆ เดก็เลก็ๆ มนัก็
รับผิดชอบได ้ ผูใ้หญ่ท่ีผา่นชีวติมา เขาผา่นชีวติมาดว้ยสติดว้ยปัญญาของเขา เขาไม่เคยนอ้ยเน้ือ
ต ่าใจ ไม่เคยทุกขย์ากกบัชีวติเขาเลย 

ชีวติน้ีมีคุณค่า ชีวติน้ีมีคุณค่าไง การเกิดเป็นมนุษยม์นัแสนยาก เวลาเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ เกิด
เป็นมนุษยแ์ลว้มีสติมีปัญญา ชีวติน้ีคุณค่าๆ เขามีธรรมในหัวใจของเขา เขาท าส่ิงใดเขาท าเพ่ือ
ประโยชน์ของเขาไง 

แต่ถา้คนมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัก็อยากประสบความส าเร็จเหมือนกนั แต่อยาก
ดว้ยความทุจริต อยากดว้ยความเหยียบย  า่เขา นัน่คือกิเลสตณัหาความทะยานอยาก แต่รู้หนา้ไม่รู้
ใจ ในหัวใจของเรามนัเผาลนในใจนะ กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัเผาลนหัวใจ เห็นไหม ดู
คนงกสิ ดูคนท่ีงกแลว้พยายามอยากได ้ มนัเผาลนหัวใจขนาดไหน แต่คนท่ีเขาเป็นธรรมๆ นะ 
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เขาไม่งก เขาท าตามหนา้ท่ี เขามีอ  านาจวาสนาของเขา เขาท าแลว้เขาไดป้ระโยชน์ของเขาๆ นัน่
เพราะอะไรละ่ เพราะเขามีธรรมในใจไง 

ส่ิงท่ีมนัจะมีคุณค่าๆ คือสจัธรรมอนัน้ี ระหวา่งธรรมกบักิเลส ธรรมกบักิเลสในหัวใจไง 
ฟังธรรมๆ เพ่ือเหตุน้ีไง ฟังธรรมๆ มาเพ่ืออะไร เพ่ือเตือนสติเราไง เพ่ือเตือนให้หัวใจเรามีคุณคา่
ไง ถา้หัวใจเรามีคุณค่านะ มนัจะมีความสุข 

ส่ิงท่ีมีความทุกข์ๆ  เพราะกิเลสมนับีบคั้น ความบีบคั้นในหัวใจของเรา เห็นไหม แลว้เรา
เกิดเป็นมนุษยมี์คุณค่า แลว้มนัมีคุณค่าท่ีไหนละ่ ชีวติทั้งชีวติท าไมกระเสือกกระสนขนาดน้ีละ่ 

ความกระเสือกกระสนนะ เพราะวา่ทศันคติ เพราะความเขา้ใจวา่ส่ิงน้ีมนัเป็นความทุกขไ์ง 
แต่ถา้คนเขามีธรรมๆ ในหัวใจนะ ร่ืนเริง อาจหาญ ส่ิงน้ี การท างานมนัเป็นความรับผิดชอบ การ
ท างาน ท างานดว้ยสติดว้ยปัญญา ก็ท างาน กง็านของเรา ถา้งานของเราท าแลว้ไดป้ระโยชน์กบั
เรา ท าดว้ยความช่ืนบาน ท าดว้ยสติดว้ยปัญญาของเรา หนา้ท่ีการงานท าแลว้สุขภาพดีทั้งสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต คนเราถา้สุขภาพมนัดีข้ึนมา ความเป็นอยูม่นัอยูท่ี่สุขภาพนะ น่ีไง ส่ิงท่ีชีวติน้ี
มีคุณค่า มีคุณค่าท่ีน่ี แลว้มีคุณค่าท่ีน่ีข้ึนมาแลว้เราตีมูลค่าไม่ได ้เราตีมูลค่าไม่ไดน้ะ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมพระองคเ์ดียวสอน ๓ แดนโลกธาตุ เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม ตรัสรู้ธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
ดูเทวทตัอาศยัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ดว้ยความชิงดีชิงเด่นไง ดว้ยความอยากไดอ้ยาก
ดีไง แต่ไม่ไดท้ าส่ิงใดให้มนัเป็นคุณค่าเป็นความดีข้ึนมาไง มนัก็เลยจารึกในประวติัศาสตร์ไว ้
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นศาสดา เป็นผูเ้ลิศ มีคุณค่ามหาศาล อีกคนหน่ึงจารึกเป็น
ประวติัศาสตร์ไวใ้นความชัว่ชา้ในการท าลาย ในการท าลาย เห็นไหม น่ีกิเลสกบัธรรมๆ ไง 

ถา้มนัอยูใ่นหัวใจของเรา เราก็อยากไดคุ้ณธรรมในใจแบบใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ เราอยากไดอ้ยา่งนั้น การอยากไดอ้ยา่งนั้น ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ความท่ี
ท่านสะสมของท่านมา เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านสะสมของท่านมา ความสะสมของท่าน
มา ชีวติของท่าน เห็นไหม ชีวติน้ีมีคุณค่า มีคุณค่ามาก ประเมินราคาไม่ได ้

พอประเมินราคาไม่ได ้ เวลารกคน เวลาคนท่ีหนกัแผน่ดินๆ มนัเกิดมาท าไม มนัเกิดมาท า
ให้หนกัแผน่ดิน เกิดมาท าลายเขา เวลาคนเกิดมาๆ ดสิู องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลา
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เป็นพระโพธิสัตว์ๆ  เสียสละมาทั้งนั้นน่ะ เวลาเป็นสัตว ์ เป็นสัตวม์นัยงัปกครองฝงู ปกครองดูแล 
ถา้เป็นสัตวก์็เป็นสัตวท่ี์ดี ถา้เป็นสัตวท่ี์ดี น่ีมนัสร้างอยา่งนั้นมาๆ 

เวลาจะเกิดมา เกิดให้ไดอ้ยา่งนั้น แต่เกิดไม่ไดอ้ยา่งนั้นเพราะอะไร เพราะอ านาจวาสนา
ของคนไง ถา้มนัสร้างมาๆ มนัมีส่ิงใดฝังหัวใจของเราไว ้ เห็นไหม ส่ิงท่ีมีคุณค่า มีคุณค่าเวลาคน
ถือศีล เขาไม่เบียดเบียนกนั ไม่ท าลายกนั ดูสัตว ์ สัตวม์นัก็เป็นส่ิงมีชีวติเหมือนกนั ถา้สัตวเ์ป็น
ส่ิงมีชีวติ คนท่ีมีทศันคติท่ีดี เขาก็ไม่ท าลาย ไม่ไปรังแกใครทั้งส้ิน แตค่นท่ีเขาเห็นของเขาเป็น
วชิาชีพของเขา เป็นอาชีพของเขา นัน่ก็เป็นความเห็นของเขา ถา้เป็นความเห็นของเขานะ ส่ิงท่ี
เป็นเวรเป็นกรรมก็ตอ้งรับผิดชอบกนัไปใช่ไหม ถา้มีปัญญามนัตอ้งมีปัญญาอยา่งน้ี ถา้เราไม่ท า
อยา่งนั้น 

ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เราไปหากนั ของศกัด์ิสิทธ์ิของวเิศษเพ่ือคุม้ครองชีวติเรา 
แต่ถา้ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เห็นธรรมะคุม้ครองคนไหม ธรรมะท่ีปกครองคุม้ครอง
ดูแลเรา ถา้ธรรมะคุม้ครองดูแลเรา ผูใ้ดมีศีลมีธรรมในหัวใจไง กล่ินของศีลกล่ินของธรรมมนั
หอมทวนลมนะ ใครจะมารังแก ใครจะมาท าลาย เพราะเขาเป็นคนดีทั้งนั้นน่ะ ใครจะมารังแก จะ
ท าลาย มีแต่คนปกป้องคุม้ครองเขาดว้ย น่ีไง ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมนะ มนัจะไปเอาของ
วเิศษของศกัด์ิสิทธ์ิมาจากไหน ของวเิศษของศกัด์ิสิทธ์ิก็การกระท าของเราน่ีไง ถา้เราท าข้ึนมา 
ถา้เรามีศีลมีธรรมในหัวใจ มีสัตยข์องเราข้ึนมา มนัเป็นคุณงามความดีไปทั้งนั้นน่ะ แลว้คุณงาม
ความดีมนัเกิดมาจากไหน เกิดมาจากการกระท าไง 

เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ วา่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐนกัๆ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมๆ นะ ธรรมน้ีมีคุณค่ามากๆ แลว้เราก็เป็นชาวพทุธไง ท าดีตอ้งไดดี้
ไง แลว้ก็ท าดีของเราดว้ยหัวใจท่ีออ่นแอไง ท าเสร็จแลว้ก็เรียกร้องความดีๆ เรียกร้องแต่ความ
ถกูตอ้งดีงาม เรียกร้องใหค้นนบัหนา้ถือตาไง แลว้มนัจะเอามาจากไหนละ่ ตวัเราเองเรายงันบัถือ
ตวัเราเองไม่ได ้

ถา้ตวัเราเองนบัถือตวัเราเองไดต้อ้งเป็นแบบหลวงปู่มัน่ อยูใ่นป่าในเขาข้ึนมา ท่านไม่
สนใจใครเลย ท่านสนใจคุณธรรมในใจของท่าน หลวงตาท่านพดูประจ า อยูค่นเดียวมีความสุข
มากๆ แต่มนัเป็นภาระหนา้ท่ีไง 
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คนเราเกิดในธรรมๆ เกิดมาจากธรรม เกิดมาจากพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ไม่เห็น
คุณค่าของมนัใช่ไหม ธรรมะเอาไวใ้นตู ้ เอาไวก้ราบกนั พระไตรปิฎกเอาไวก้ราบกนั เวลาศึกษา
มาๆ ก็เอาใบประกาศมา แลว้ในใจมนัมีคุณธรรมข้ึนมาหรือไม่ ถา้มนัจะมีคุณธรรมข้ึนมามนัตอ้ง
ท าข้ึนมา สติ สมาธิ ปัญญามนัเกิดข้ึนมาจากหัวใจ ถา้เกิดมาจากหัวใจ การทุ่มเททั้งชีวติเพ่ือจะ
คน้ควา้ส่ิงน้ีข้ึนมา 

แลว้เวลามนัคน้ควา้ส่ิงน้ีข้ึนมา ถา้มนัเป็นข้ึนมาเป็นความจริง สติเป็นส่ิงท่ีมีชีวติท่ีมีคุณค่า 
สมาธิก็เป็นส่ิงท่ีมีชีวติ เป็นปัจจุบนัท่ีมีคุณค่า ปัญญาๆ ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีช าระกิเลสมนัมี
คุณค่าของมนั มนัมีรสมีชาติของมนั ถา้ส่ิงน้ีมนัเกิดข้ึนมา ครูบาอาจารยข์องเราท่านท าข้ึนมา มนั
ตอ้งกระท า ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ เราตอ้งมีการกระท าไง แลว้ท าไปแลว้มนัเป็นปัญหาสังคม ถา้
ปัญหาสงัคมจะบีบคั้น ไอน้ัน่มนักรรมของสัตว ์

มนุษยโ์ง่กวา่สัตว ์สัตวอ์ยูใ่นป่าในเขาของมนั มนัมีอิสรภาพของมนั มนุษยเ์กิดมา มนัเร่ือง
ของสังคมใช่ไหม ตอ้งบญัญติัรอนสิทธ์ิเพ่ือให้อยูก่นัไดใ้ช่ไหม กฎหมายใครเขียนข้ึนมา เราเขียน
ข้ึนมาทั้งนั้นเลย เขียนข้ึนมาเพ่ือรอนสิทธ์ิของเราไง รอนสิทธ์ิของเราเพ่ือให้สังคมร่มเยน็เป็นสุข
ไง เพ่ือไม่ให้กระทบกระเทือนกนัไง 

แต่สัตวม์นัมีอิสระมีเสรีของมนัใช่ไหม แต่มนุษยก์ย็งัไปลา่มนัๆ แต่มนัก็เป็นสัตว ์ น่ีไง 
มนุษยโ์ง่กวา่สัตว ์ น้ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนไวอ้ยา่งน้ี ถา้เราจะฉลาดๆ 
เราตอ้งปลดเปล้ืองหัวใจของเราให้เป็นอิสรภาพ ถา้ปลดเปล้ืองหัวใจของเราให้เป็นอิสรภาพ 
เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ๓ แดนโลกธาตุยงัครอบคลมุใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่ได ้

หลวงตาท่านบอกวา่ เวลาหลดุพน้ไปแลว้ หัวใจน้ีมนักวา้งขวางครอบ ๓ โลกธาตุ มนัปลด
เปล้ืองหัวใจน้ีพน้จากอิสรภาพไป มนัไม่เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ มนัไม่มีส่ิงใดท่ีจะไปครอบง า
หัวใจดวงนั้นได ้ น่ีไง ฟังธรรมๆ เพ่ือเหตุน้ีไง ส่ิงท่ีมนัมีคุณค่า มีคุณค่า ถา้ท าถึงท่ีสุดแลว้มนัมี
คุณค่า พระพทุธศาสนามีคุณค่าอยา่งน้ีไง แต่เราไปบีบไว ้ บงัคบัไวใ้ห้เป็นความรู้ของเรา 
ความเห็นของเราไง เวลามนัเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมากลบัไม่รู้ ถา้มนัรู้จริงๆ ข้ึนมายอ้นกลบัมาท่ีน่ี 
ส่ิงท่ีมีค่า มีคา่อยา่งน้ีไง 
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ถา้มีค่าทางโลกนะ ส่ิงท่ีมีชีวติก็มีคุณค่าอยูแ่ลว้ แลว้ส่ิงท่ีมีคุณค่า มนัมีแต่วา่ในใจของเรา
มนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากโดยธรรมชาติของมนั โดยธรรมชาติของมนั มนัครอบง าใจ
เราอยูแ่ลว้แหละ ถา้มนัไม่ครอบง าใจของเรา มนัไม่พาเรามาเกิดหรอก ส่ิงท่ีเพราะมีอวชิชามนัถึง
พาเรามาเกิด พอเราเกิดแลว้ข้ึนมา มีโอกาสชีวติหน่ึงท าอยา่งไร 

ดูสิ ในมหายาน เห็นไหม ชายโงย่า้ยภูเขา ภูเขาทั้งลกู เขายา้ยภูเขา เขาจะยา้ยภูเขาของเขา 
ส่ิงน้ีเขาเจาะภูเขา ๓๐ ปีทั้งชีวติของเขาเพ่ืออะไร เพ่ือประโยชน์กบัสังคม ประโยชน์กบัโลก น่ี
ดว้ยความมุ่งมัน่ ดว้ยความมานะของเขา เขาท าอยา่งนั้นได ้

ไอข้องเราท าอะไรไม่ไดเ้ลย พอท าอะไรข้ึนมา ยิง่ปัจจุบนัน้ีลดัสั้นๆ จะเอาสะดวกเอาสบาย 
ชุบมือเปิบ ธรรมะตอ้งส าเร็จรูปมาพร้อมเสริฟ แลว้มนัเป็นจริงไหม มนัท าให้ธรรมะมวัหมอง 
เศร้าหมอง 

ส่ิงท่ีจะเป็นจริงๆ ข้ึนมา เราตอ้งขวนขวายมีการกระท า เพชรนิลจินดาเขาไดม้าแลว้เขามา
เจียระไนของเขา เวลาเอาข้ึนคอข้ึนมา โอโ้ฮ! มนัมีคณุค่ามากเลย นัน่มนัเกิดมาจากไหนละ่ เกิด
มาจากส่ิงท่ีมนัสะสม กวา่มนัจะตกผลึกไดเ้ป็นขนาดนั้น แลว้ช่างเจียระไนเขาท าของเขา ไอเ้รา
จะเอางา่ยๆ ง่ายๆ 

ค าวา่ “ง่ายๆ” ถา้มนัเป็นจริง มนัก็เป็นคุณประโยชน์จริง มนัก็ไดป้ระโยชน์กบัคนคนนั้น 
แต่มนัไม่จริง ไม่จริงตรงไหน ไม่จริงวา่ ส่ิงนั้นมนัไม่จริง มนัไม่มีคุณค่าจริง 

ถา้มีคุณค่าจริง เรากระท าจริง ถา้มนัมีคุณค่าข้ึนมา จริตนิสัยก็เปล่ียนไป ความคิดเปล่ียนไป 
อชาตศตัรูเวลาจะเอาสมบติัจากพอ่ จะฆา่พอ่ จะท าลายพอ่เลยนะ เวลาเขามาบอกวา่ลกูเกิดแลว้ๆ 
ดว้ยความลกูเกิด ให้ปลอ่ยพอ่ๆ น่ีไง มนัเปล่ียนแปลงไปเลยไง ก่อนท่ีลกูจะเกิด จะฆา่ จะท าลาย
เลย จะแยง่ชิงสมบติั เวลาเขามาเสนอวา่ลกูเกิดแลว้ ดว้ยความผกูพนั ดว้ยความรักลกู น่ีไง ถา้มนั
เกิดการกระทบในใจมนัเปล่ียนความคิดไปเลย 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัเป็นจริงๆ ชีวติเรามีความทุกขค์วามยากไหม มี แต่เป็นเพราะกิเลส
ตณัหาความทะยานอยากมนัปิดกั้นของมนัไวไ้ง แลว้ก็ไปโทษสังคมๆ สังคม ทุกคนก็เกิดใน
สังคมเดียวกนัน่ีแหละ เขาก็อยูด่ว้ยกนัทั้งนั้นน่ะ มนุษยก์็คือมนุษยน่ี์แหละ คนมีกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากมนัก็มีกนัทุกคนทั้งนั้นน่ะ มนัจะหยาบ มนัจะหนา มนัจะบางอยา่งไร เราก็เกิดมา
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ร่วมกนัแลว้ สิทธิเสรีภาพในใจของเราก็มีอยูแ่ลว้ใช่ไหม มนัอยูท่ี่สติปัญญาของเรามากนอ้ยแค่
ไหนไง 

เราคุม้ครองดูแลลกูหลานเรา เราก็ฝึกฝนลกูหลานเราไว ้ อยา่เอาเปรียบใคร อยา่ท าร้ายใคร 
เรามีส่ิงใดเราเสียสละของเรา แต่กต็อ้งมีปัญญานะ มีปัญญาวา่ถา้มีส่ิงใดแลว้เราตอ้งเอาตวัรอดได ้
แต่มนัก็เป็นเวรเป็นกรรม วฒิุภาวะของเดก็ เดก็เวลามนัโดนแกลง้ โดนท าลายของมนั มนัฝังใจๆ 
ของมนัไป แลว้ไปเจอผลกระทบอยา่งนั้นมนัก็ฝังใจมาทั้งนั้นน่ะ 

แต่ของเรา เราพยายามจะมาทะนุถนอมของเรา เราพยายามจะคล่ีคลายของเราให้จิตใจเป็น
คนดีให้ได ้ เป็นจิตใจท่ีดีให้ได ้ เพราะจิตใจท่ีดี ชีวติทั้งชีวติเขา เขายงัอยูใ่นโลกน้ีอีกทั้งชีวติใช่
ไหม เขายงัเป็นประโยชน์กบัสังคมอีกมหาศาลเลย ไอเ้ราแก่เฒ่าไปแลว้ เด๋ียวเราก็ตอ้งจากไปแลว้ 
ถา้จากไปแลว้ก็ให้มนัมีคุณค่าในตวัมนัเอง น่ีชีวติเป็นแบบอยา่งไง 

ชีวติเป็นแบบอยา่ง ชีวติองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
เวลานอน นอนสีหไสยาสน์นะ ไม่เคยนอนตีแปลงอยา่งพวกเราเลย ไม่มีใครด ารงชีวติไดอ้ยา่ง
นั้น 

เวลาหลวงตาท่านพดูถึง พวกเราไม่มีความสามารถท าไดอ้ยา่งนั้นหรอก แต่พยายามจะท า
ให้ผิดนอ้ยท่ีสุด พยายามจะท าให้ผิดนอ้ยท่ีสุด ใครจะท าอยา่งนั้นได ้ถา้ท าอยา่งนั้นได ้เพราะองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สร้างสมบุญญาธิการมาขนาดไหน คนดี คนชัว่ คนมีการกระท า 
อ  านาจวาสนาบารมี ของเขาทั้งนั้น ใครไม่ไดท้ ามาไม่มี แต่ถา้ใครท ามาแลว้มนัก็เบ่งบานในหัวใจ
นั้นแหละ เพียงแต่เม่ือไหร่เท่านั้นเอง เม่ือไหร่ท่ีดอกบวัจะบานกลางหัวใจ เม่ือไหร่เท่านั้นเอง ถา้
เขาสร้างสมบุญญาธิการเขามา 

ถา้เขาไม่ไดส้ร้างสมบุญญาธิการเขามา ถา้มนับานออกมามนัก็เป็นไอพ้วกต าแยไง มนัคนั
ในใจไง มนัไม่ใช่ดอกบวัหรอก มนัเป็นดอกต าแย น่ีถา้มนัไม่ไดส้ร้างบุญญาธิการมา เพราะ
ทศันคติ 

เวลาประพฤติปฏิบติัไปนะ ปัญญาคือการรู้แจง้ เขารู้แจง้กิเลสตณัหาความทะยานอยากใน
ใจ มึงไปรู้แจง้อะไร มึงส่งออกไปไหน เวลาพดูข้ึนมา พดูถึงปัญญาก็พดูถึงดาวองัคารนู่นน่ะ มนั
ส่งไปดาวองัคาร เพราะตอนน้ีเขาก าลงัจะไปส ารวจดาวองัคารไง เราพดูก่อนเลย เราเก่งกวา่ 
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เพราะกูไปส ารวจดาวองัคารมาแลว้ เวลามนัพดูมนัส่งออกไปนู่น แลว้มนัจะเอาปัญญามาจาก
ไหน แลว้มาบอกวา่บานข้ึนมาแลว้มนัจะเป็นดอกบวับานกลางหัวใจ มนัเป็นดอกต าแยตา่งหาก 
มนัคนัในใจไง มนักลวัเขาไม่ยอมรับ มนักลวัเขาวา่มนัไม่รู้ มนักลวัเขาวา่มนัไม่เก่ง ใจมนัเลย
บอดเพราะมนัไม่รู้ 

แต่เวลาเป็นจริงข้ึนมา ครูบาอาจารยข์องเรา มนับานกลางหัวใจแลว้ มนับานกลางหัวใจ 
มนัจบท่ีใจเราชนะตนเอง ชนะเรา ชนะคนทั้ง ๓ โลกธาตุ ชนะกิเลสตณัหาความทะยานอยาก รู้
แจง้ในใจแลว้มนัจบ มนัจะให้ใครยอมรับ ไม่ตอ้งมายอมรับ ไร้สาระ วฒิุภาวะอยา่งเอง็ยอมรับ
อยา่งไร รับไม่ได ้เพราะเขาไม่มีปัญญา เขาไม่รู้ แลว้ความรู้มนัรู้อยา่งไร หลวงตาท่านถึงบอก ยก
ไวใ้ห้กบัสันทิฏฐิโก รู้แจง้ตามความเป็นจริงในใจ 

แต่พวกเรา เวลาเขาพดูถึงหลวงตาๆ ไม่มีใครรับประกนั ไม่ได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้นิพพานไปแลว้ใครจะรับประกนัวา่เป็นความจริง ไม่มี ท่านบอกวา่มนัรู้แจง้กลางหัวใจ 
ดอกบวับานกลางหัวใจแลว้มนัเป็นประโยชน์กบัใจดวงนั้น มนัเป็นประโยชน์กบัใจดวงนั้น 
เพราะใจดวงนั้นสวา่งกระจ่างแจง้ ไม่มีท่ีมืดท่ีลบั ไม่มีส่ิงใดจะพาให้ใจดวงน้ีคน้ควา้หาอีกแลว้ 
ไม่มีส่ิงใด แต่มี มีความรู้อนันั้นท่ีจะถา่ยทอด มีความจริงอนันั้นท่ีจะเป็นความจริง มนัก็เลย
สมบูรณ์แบบในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆไ์ง 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรมๆ ธรรมท่ีเลอเลิศ ธรรมท่ีมีคุณค่า มนัเป็น
อยา่งไร แลว้คนท่ีไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมนัก็ลดัสั้นบา้บอคอแตกกนัไป ท าให้ศาสนามวัหมอง 
ศาสนาเศร้า ท าศาสนาใหต้กต ่า 

แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยข์องเรา ไม่ตอ้งให้ใครยอมรับ ปัจจตัตงัในใจของตน สันทิฏฐิโกใน
ใจของตน มนักงัวานในใจของตน แลว้หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ เทวดา อินทร์ พรหมมาฟังเทศน์
ตลอด มาแสวงหาความจริงจากใจของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ พวกเราพวกมนุษยไ์ม่เคยรู้ไม่เคย
เห็น แลว้ไม่สนใจ แลว้เวลาสนใจ เรากไ็ปสนใจแต่ภาพลบ 

ในสังคมทุกสังคมมีคนดีและคนเลว ในเม่ือในสังคมของพระสามแสนส่ีแสนมนัก็มีดีมีเลว
เป็นเร่ืองธรรมดา แต่ความจริงในนั้นมีอยู ่ในสามส่ีแสนองคน์ั้นตอ้งมีความจริงอยูบ่า้ง ถา้มีความ
จริงอยูบ่า้ง ตาของใคร ตาของใครท่ีแหลมคม ตาของคนนั้นก็จะไดส้มบติั ตาของใครท่ีไม่แหลม
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คม ตาของใครเศร้า ตาของใครพร่ามวั ก็จะไดอ้ยา่งท่ีตวัเองพอใจ พอใจก็พอใจกิเลส พอใจกิเลส
ก็แพใ้จตวัเอง แพใ้จตวัเอง กิเลสก็ครอบง า มนัเป็นไปไม่ไดท้ั้งนั้นน่ะ 

แต่ถา้เป็นจริงๆ เจ็บแสบนะ การถอนศรกลางหัวใจ ศรในหัวใจท่ีดึงมนัออก มนัเจ็บแสบ 
แลว้ใครจะกลา้ดึงกลา้ถอน กลา้ดึงกลา้ถอน มนัถึงตอ้งตั้งใจแลว้ท าความเป็นจริง เลยไม่มีใคร
สนใจ สนใจแตค่วามสะดวก สนใจแต่ความสบาย สนใจแต่ส่ิงท่ีเขาพอใจ เขาเลยแพใ้จของเขา 
เอวงั 


