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ตั้งใจฟังธรรมะนะ ธรรมะมันเป็ นชั้นเป็ นตอนขึ้นไป มันซับซ้อน มันซับซ้อนมาตั้งแต่
เริ่ มต้น เริ่ มต้นคนเรามันไขว่คว้าจับต้องสิ่งใดไม่ได้เลย ธรรมะคืออะไร บุญคืออะไร บาปบุญคุณ
โทษเป็ นอย่างไร ไม่มี มือใครยาวสาวได้สาวเอา ใครสาวได้มากน้อยแค่ไหนเป็ นของของเรา นัน่
ไง นัน่ เรื่ องโลกๆ ไง เพราะคนเราเกิดมามีกายกับใจๆ ใช่ไหม เรามีร่างกาย โดยธรรมชาติเวลา
พระบวชมาแล้วนะ ถ้าใครเร่ งความเพียร อดนอนผ่อนอาหาร พระที่เขาไม่เห็นด้วยเขาบอกเลย
เฮ้ย! ไอ้พวกนี้มนั เห็นผิดธรรมชาติ ธรรมชาติของมนุษย์มนั ต้องกินอาหารทั้งนั้นน่ะ ธรรมชาติ
ของมนุษย์ขาดอาหารได้อย่างไร ถ้าขาดอาหารแสดงว่าไอ้นี่ความเห็นผิดๆ ไง
เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัง
ไม่ได้ตรัสรู้ธรรม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดว่าพยายามจะตรัสรู้ให้ได้ๆ อดอาหาร
๔๙ วัน ขนนี่เน่าหมดเลยนะ รู ขมุ ขนมันเน่า ขนมันหลุดหมดเลย เพราะอะไรล่ะ เพราะอดอาหาร
เฉยๆ ไง
การอดอาหารเฉยๆ ดูสิ ไอ้คนทุกข์คนจน เด็กขาดสารอาหาร เศรษฐีใจบุญของเขา เขาตั้ง
มูลนิธิของเขานะ เขาหาเงินหาทองเพื่อไปบารุ งรักษาไอ้พวกเด็กขาดสารอาหาร หาวัคซี นไปฉี ด
พวกที่ประเทศด้อยพัฒนาที่เขาไม่มีเงินสามารถซื้ อได้ เห็นไหม เขาป้องกันให้ประชากรของเขา
ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี เศรษฐีใจบุญเขาพยายามแสวงหาช่วยเหลือ อันนั้นมันคืออะไร มัน
ช่วยเหลือร่ างกายไง มันช่วยเหลือเรื่ องทางโลกๆ ไง
นี่ไง ถ้ามันอดนอนผ่อนอาหาร แล้วอดอาหารแบบเด็กขาดสารอาหาร อดอาหารแบบคน
ไม่มีจะกิน คนทุกข์คนยาก ถ้าอดอาหารอย่างนั้นเป็ นบุญกุศล พระอรหันต์เต็มเลยนะนัน่ พระ
อรหันต์ค่อนโลก มันไม่ใช่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาอดอาหาร ท่านอดอาหารก็
เพราะยังไม่ได้ตรัสรู้เป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังไม่มีสติปัญญารอบคอบพอ ท่านถึง
ได้เตือนไว้วา่ ห้ามอดอาหารๆ
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คาว่า “อดอาหาร” คนเรานะ ถ้าอดอาหารโดยทิฏฐิมานะ ด้วยความเห็นผิดใช่ไหม เราก็
อยากจะเป็ นพระอรหันต์ ภาวนาก็ไม่เป็ น อดอาหาร อดอาหารให้เป็ นพระอรหันต์เลย...อดตาย
อดตายแบบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยงั ไม่ได้ตรัสรู้ธรรมไง อดอาหารจนขนเน่า เวลา
กลั้นลมหายใจนะ เพราะคิดว่าเราเป็ นคนดีใช่ไหม ถ้าเราจะพ้นจากกิเลสก็ตอ้ งเป็ นเราใช่ไหม ก็
ว่าเราๆๆ นี่ไง ก็เอาที่กายกับใจๆ กายมันก็เกี่ยวเนื่องกับใจ ถ้าไม่มีหัวใจ ร่ างกายนี้ขยับไม่ได้ กาย
นี้มนั เกี่ยวเนื่องกับใจ แต่เราไปมองภาพที่มนั จับต้องได้ที่ร่างกายนี้ไง ก็เลยอดอาหารไง กลั้นลม
หายใจไง สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ทางๆ
แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนไว้นะ ห้ามๆๆ ห้ามคนที่วฒุ ิภาวะต่า ห้ามคนที่
คิดไม่เป็ น แต่เวลาในบัญญัติที่ต่อมาบาลีไง ถ้าใครอดอาหารเพื่อเป็ นอาวุธ เพื่อเป็ นอาวุธ เพื่อเป็ น
วิธีการต่อสู้กบั กิเลส เราอนุญาต แต่ถา้ ใครอดอาหารแล้วไปเที่ยวโม้อวดเขา “ดูสิ ฉันเป็ นพระ
กรรมฐาน อดอาหารมา ๕ วันแล้วนะ โอ๋ ย! ฉันเป็ นคนเก่ง” ปรับอาบัติทุกกฏ ทุกๆ กิริยา
เคลื่อนไหว เพราะอวด ไม่ให้อวดไง อวดอุตตริ มนุสสธรรม ขาดจากความเป็ นพระ อวดความ
เพียร อวดความดี อวดความเก่ง ปรับอาบัติหมด
นี่ไง ฉะนั้น เวลาที่วา่ เขาอดนอนผ่อนอาหารเพราะอะไร เพราะว่าพระเร่งความเพียรแล้ว
เวลาโยมมาปฏิบตั ิ บ้านแตกสาแหรกขาดมาวัดเพื่อจะมาบารุ งหัวใจของตน แล้วเวลาบารุ งหัวใจ
ของตน ที่เรามาวัดกันก็มาเพื่อค้นคว้าหาหัวใจของตน เวลาค้นคว้าหาหัวใจของตน วิธีการ
ค้นคว้าก็เดินจงกรม นัง่ สมาธิภาวนา
เวลานัง่ สมาธิภาวนาเป็ นอย่างไร นัง่ สัปหงกนัน่ น่ะ เดินจงกรมก็ตกทางจงกรมนัน่ น่ะ เดิน
ไปก็ตกไปทางนูน้ ที เดินไปก็ตกไปทางนี้ที เดินไปก็ลาบากลาบน นัง่ สมาธิมนั ก็ โอ้โฮ! เมื่อไหร่
มันจะได้สกั ทีๆ นี่ไง เพราะกว่าเราจะเข้าไปขวนขวายหามันได้ใช่ไหม
แต่เวลาครู บาอาจารย์ท่านบอกเลย ธาตุขนั ธ์ทบั จิต ธาตุขนั ธ์ ธาตุ ธาตุคือความกินดีอยูด่ ี
การกินดีอยูด่ ี พลังงานมันเหลือใช้ใช่ไหม พลังงานมันเหลือมาก มันเป็ นหน้าที่ของหัวใจที่
จะต้องมาผ่อนคลายใช่ไหม เวลามันผ่อนคลาย ผ่อนคลายพลังงานนี้ให้จิตเป็ นอิสระขึ้นมามัน
แสนลาบากไง นี่ไง ธาตุขนั ธ์ ธาตุขนั ธ์ทบั จิต ขันธ์คือความคิดไง ขันธ์ ๕ คือสังขารขันธ์
ความคิด ความปรุ ง ความแต่งมันก็กดทับจิตไง ธาตุขนั ธ์ทบั จิตไง
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เวลาครู บาอาจารย์ของเราท่านมีสติปัญญา ท่านหาวิธีการผ่อนคลายมันไง ของที่มนั หนัก
ของที่เราแบกไว้หนัก ให้มนั เบาลง เพื่อจะให้วางลงได้ ของอะไรที่มนั กดทับๆ ธาตุขนั ธ์ทบั จิตไง
เวลาเขาอดนอนผ่อนอาหาร เขาอดนอนผ่อนอาหารเพือ่ ประโยชน์ตรงนี้ ประโยชน์ที่วา่ ไม่ให้ธาตุ
ขันธ์นะ เวลาอดอาหารไปๆ ถ้าคนอดอาหารไปหลายๆ วัน โดยธรรมชาติของร่ างกายมันจะดึง
พลังงานที่เหลือใช้ ไอ้คนที่ลงพุงเยอะๆ อดอาหารไปเดี๋ยวพุงหายหมด พลังงานที่มนั ดึง ออกมา
ใช้ เหมือนอูฐ อูฐที่มนั ไม่กินน้ าได้ท้ งั วัน พลังงานหนอกของมัน มันดึงออกมาใช้ไง
นี่ก็เหมือนกัน เวลาเราอดอาหารบ่อยๆ เข้า มันจะดึงพลังงานในตัวเราออกมาใช้ ถ้าออกมา
ใช้ๆ ดึงจนหมด พอดึงจนหมด มันเบาไหม ธาตุขนั ธ์ทบั จิตๆ พอเวลามันเบาลงๆ พอไปนัง่ สมาธิ
นะ โธ่! ไอ้ที่วา่ ง่วงนอนๆ หลวงพ่อ นัง่ หลับทุกทีๆ
อดอาหารต่อเนื่องสิ มันหลับไม่ลงหรอก ท้องมันร้องจ๊อกๆ มันจะไปหลับตรงไหน มึงไม่
จริ งน่ะสิ มึงลองจริ งสิ นี่ไง เวลาคนภาวนา เวลาหลวงตาท่านพูด เวลาท่านเร่ งความเพียร เร่ ง
ความเพียรของท่านนะ อดนอนผ่อนอาหาร พออดนอนผ่อนอาหาร ภาวนานี่สุดยอดเลย โอ้โฮ!
ภาวนานี่จิตมันเบามาก มันก้าวเดินไป
เพราะเรามีเป้าหมายใช่ไหม เราหวังมรรคผลนิพพาน เราหวังพ้นจากทุกข์นะ เราไม่หวัง
ความกินดีอยูด่ ี เป็ นเศรษฐีให้ใครมานับหน้าถือตา ไม่ใช่ เราต้องการพ้นจากทุกข์ พ้นจากทุกข์
เวลามันภาวนาไปแล้ว การจะพ้นจากทุกข์มนั ก็ตอ้ งหัวใจเป็ นผูพ้ น้ ทีน้ ีพอหัวใจเป็ นผูพ้ น้ เวลา
เร่ งความเพียรไปๆ โอ้โฮ! ภาวนานี่สุดยอดเลย แต่ถา้ มันอดอาหารไปเรื่ อยๆ มันตายได้ ถ้าตายได้
แล้ว ถ้ายังไม่สิ้นกิเลส ตายไปก็ตอ้ งไปเกิดภพชาติใหม่ มันก็เสี ยเวลาอีกภพชาติหนึ่งใช่ไหม
ฉะนั้น เราต้องใช้ปัญญานะ
อดอาหารมันก็อดอาหารมาเต็มที่แล้ว ภาวนาก็สุดยอดเลย แต่ถา้ เราอดไป ถ้ามันช็อก มัน
วูบไปนี่จบเลยนะ ฉะนั้น จะต้องแบ่งเวลาไปบิณฑบาตมาฉันบ้าง เพื่อทรงธาตุทรงขันธ์น้ ีไว้ แล้ว
เวลาจะไปนะ พรุ่ งนี้เช้า คนภาวนาจะรู้ วันนี้อดอาหารมาก็ ๒๔ ชัว่ โมง ๒๔ ชัว่ โมง ทางของ
สมณะที่กว้างขวางๆ ไง แต่คิดว่าร่างกายมันก็ไม่ไหวแล้ว มันเดินจงกรม มันเพลียเต็มทีแล้ว ถ้า
มันปล่อยไปมันจะหนักหน่วงไปกว่านี้ไง พรุ่ งนี้เช้าขึ้นมา เราก็เตรี ยมบาตรจะไปบิณฑบาตเนาะ
นี่ขณะคิดอย่างนี้ นะ นี่ไง ธาตุขนั ธ์ทบั จิตๆ ความคิดมันเกิดไง
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พอความคิดมันเกิดขึ้นมา มันต้องใช้ปัญญาไล่กนั แล้ว จะไปหรื อไม่ไป จะไม่ไปหรื อจะไป
ปัญญามันใคร่ครวญ เพราะมันเสี ยดาย มันเสียดาย ดูสิ นักกีฬาแข่งขัน กีฬาของเรานาเขาอยู่
มหาศาลเลย แต่เราจะมาพักยก อื้อหื ม! อื้อหื ม! พะวงหน้าพะวงหลัง แต่สุดท้ายก็ไปบิณฑบาต
บิณฑบาตมาฉัน
พอฉันขึ้นมาแล้วท่านบอกเลยนะ
พอกลับมาจะเดินจงกรมให้มนั เป็ น
เหมือนเดิม คือให้จิตใจมันผ่องใส ให้ปัญญามันแกล้วกล้า ให้มนั เป็ นไป ไม่ไปแล้ว อิม่ อิม่ หนา
สาราญ มีความสุข เป็ นเรื อเกลือ ท่านบอกเป็ นเรื อเกลือ เห็นไหม นี่ ผทู้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิมนั มี
คุณสมบัติแบบนี้
แต่ที่เราทากันๆ เราทากันไม่ได้ ถ้าทากันไม่ได้ พอทากันไม่ได้ มนุษย์เกิดมามีกายกับใจๆ
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโลกกับธรรมๆ ไอ้นี่มนั เป็ นเรื่ องโลกๆ ทั้งนั้นน่ะ
ความที่เป็ นอยูเ่ ป็ นเรื่ องของโลก เรื่ องของความเป็ นจริ ง เรื่ องของวิทยาศาสตร์ นี่เป็ นโลก
ถ้าเรื่ องของธรรม เรื่ องของธรรมมันเรื่ องของภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา ดู
สิ เวลามรรค ๘ มรรค ๘ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลาพระสารี บุตรบรรลุธรรม
ตรัสรู้ธรรมขึ้นมา ยังไม่เชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย เพราะอะไร เพราะมันเป็ นสัจจะ
เป็ นความจริ งในใจของพระสารี บุตรไง
นี่ก็เหมือนกัน หัวใจของเรามันทุกข์มนั ยาก เวลาถ้ามันเป็ นจริ งขึ้นมานะ มันมีภาวนามย
ปัญญาที่มนั เกิดขึ้น มันจะทิ้งหมดเลย
เวลาพิจารณาไปๆ เวลาคนพิจารณากาย สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สี ลพั พตปรามาส เวลา
พิจารณากายไป เวลากายกับจิตมันแยกออกจากกัน โลกนี้ราบหมด ความราบหมด มันทิ้งหมด
เลยนะ มันทิ้งเลย อัปปนาสมาธิ เวลาจิตมันสงบแล้วสักแต่วา่ จิตที่อยูใ่ นร่างกายนี้มนั ไม่รับรู้
ร่ างกายนี้นะ จิตที่มนั อยูก่ บั ร่ างกาย
ดูสิ คนเราเกิดมา จิตนี้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ ไปเสวยภพเป็ นเทวดา เป็ นอินทร์ เป็ น
พรหม เสวยภพเป็ นมนุษย์ใช่ไหม เสวยภพเป็ นนรกอเวจี แล้วเวลาเสวยภพเป็ นมนุษย์ เวลา
หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ เวลาละเอียดเข้าไปๆ จนมันวางหมด จิตใจแท้ๆ อยูใ่ นร่ างกาย
นี้ มันเป็ นอิสระไง มันขาดจากอายตนะ
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อายตนะคือตา หู จมูก ลิ้น กาย มีใจเป็ นผูส้ ื บทอด ผูร้ ับรู้ ความรู้สึกของมนุษย์เป็ นอย่างนี้
เวลามันทิ้งหมด ตา หู จมูก ลิ้น กาย เพราะอะไร เพราะเวลาอัปปนาสมาธิ นะ เสี ยงจะดับหมด ทุก
อย่างดับหมด
มันมีพระปัจเจกพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลท่านไปเข้าฌานสมาบัติอยูใ่ นกองฟาง นางสามา
วดีที่ลงไปเล่นน้ า เล่นน้ าขึ้นมาแล้วมันหนาว พอหนาวขึ้นมาก็จุดไฟเพื่อจะผิงไง จุดกองไฟนั้น
กองฟางนั้นไปเผาพระปัจเจกพุทธเจ้า เผาไปแล้วนะ นัง่ เฉย นี่เวลาเข้าสมาบัติไง จิตไม่รับรู้ เฉย
ทีน้ ีพอเฉยขึ้นมา อันนั้นมันเป็ นความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่พอไปเห็นเข้า โอ้โฮ! เรามาเผาฟางไป
ถึงพระปัจเจกพุทธเจ้า ถ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าตายไป เพราะเป็ นอาจารย์ของกษัตริ ย ์ กลัวโทษกลัว
ภัย ก็ไปหาฟื นนะ เอามาทับถมจะเผา จะเผาทาลายหลักฐานไง เผาเท่าไรก็ไม่สะเทือนเลย
นี่ไง เวลาสักแต่วา่ อัปปนาสมาธิ เข้าฌานสมาบัติ มันเป็ นแบบนั้น ถ้ามันเป็ นแบบนั้น คน
ภาวนาเป็ นมันจะรู้ข้ นั ตอนของมัน รู้ถึงอารมณ์ของมัน รู้ถึงความเป็ นไปของจิต ความเป็ นไปของ
จิตอย่างนี้ไง นี่การกระทา การกระทาของเราเพื่อเหตุน้ ี
เวลาก่อนวันสงกรานต์ บ้านแตกสาแหรกขาด อยูบ่ า้ นทุกข์น่าดูเลย ไปวัดดีกว่า เออ! ไปวัด
เพื่อจะหาความจริ งๆ มาถึงวัดแล้ว โอ้โฮ! ถ้ากูรู้อย่างนี้กูไม่มาหรอก ทาอะไรไม่ได้เลย
สิ่ งที่มาๆ มันสะสมนะ อานาจวาสนาบารมีของคนมันเกิดจากการกระทานะ เราเสี ยสละ
ทาน เราให้ทานเพื่ออะไร เพื่อประโยชน์กบั สังคม เพือ่ ประโยชน์กบั คนอื่นนะ เกิดจากอะไร เกิด
จากน้ าพักน้ าแรงของเรา นี่บารมี นี่พดู ถึงบารมี ทาบ่อยครั้ง ทามากเข้าจนจิตมันเป็ นสาธารณะ คา
ว่า “จิตเป็ นสาธารณะ” จิตของเราไม่เห็นแก่ตวั ไม่เห็นแก่ตวั ไม่เบียดเบียนใคร ไม่ทาร้ายใคร เรา
จะทาเพื่อประโยชน์ไง
การภาวนาก็เหมือนกัน การภาวนา ฝึ กหัดของเราให้จิตเป็ นอิสระให้ได้ อิสระจากอะไร
อิสระจากความได้การศึกษา อิสระจากการได้ยินได้ฟังจากครู บาอาจารย์มานัน่ น่ะ ถ้ามันไม่เป็ น
อิสระ สิ่งที่เวลามันภาวนามันเบื่อมันหน่าย มันไม่ทา ก็เอาสิ่งนั้นเป็ นคติธรรมมาปลุกเร้าหัวใจ
ของตน เอาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง
แต่เวลาภาวนาไปๆ มันจะสร้างภาพ มันจะอุปาทาน เราต้องวางสิ่งนั้น ต้องให้มนั เป็ นความ
จริ งของเรา ถ้าเป็ นความจริ งของเรานะ มันเส้นผมบังภูเขา ถ้าจิตมันเป็ น เอ๊อะ! เอ๊อะ! เอ๊อะ! มัน
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คิดไม่ถึงไง แต่เวลาทามันไม่ใช่คิดไม่ถึง มันสร้างภาพ “มันจะเป็ นอย่างนั้น ขณิกสมาธิ อุปจาร
สมาธิ อัปปนาสมาธิ มันจะเป็ นมรรคเป็ นผล” มันรู้หมดแหละ มันสร้างภาพหมดเลย นี่ไง มันเลย
ไม่ใช่เส้นผมบังภูเขาไง มันเป็ นภูเขาทับหัวใจไง มันเลยกลายเป็ นภูเขา ธรรมะขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทับหัวใจหมดเลย ทั้งๆ ที่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะ
มารื้ อสัตว์ขนสัตว์นะ ไอ้นี่จะเอามาทับหัวใจเลย “มันจะเป็ นอย่างนั้นๆ” มันก็เป็ นจินตมยปัญญา
จินตนาการไปทัว่ สติมนั ไม่สมบูรณ์ มันไม่เป็ นความจริ งขึ้นมา
ถ้าเราทาความจริ งๆ ขึ้นมา เราหายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ ให้มนั ไปตามข้อเท็จจริ ง
จิตดวงหนึ่งบางคราวพิจารณาแล้ว ภาวนาแล้ว ภาวนาได้ง่าย ๕ นาที ๑๐ นาทีสงบก็ได้ บางคราว
เป็ นชัว่ โมงสองชัว่ โมงสงบก็ได้ บางคราวไม่สงบเลยก็ได้ จิตดวงหนึ่งมันยังเป็ นได้หลากหลาย
ขนาดนี้ แล้วเราปุถชุ นหลากหลายอย่างนี้ จะให้มนั เหมือนกัน จะให้มนั เป็ นอันเดียวกัน ไม่มี ไม่
มีหรอก
แต่ถึงมันจะไม่มีก็เป็ นเรื่ องของคนอื่นใช่ไหม มันเรื่ องของสัตว์โลกใช่ไหม เราก็เวียนว่าย
ตายเกิดในวัฏฏะเหมือนกัน เราก็เป็ นสัตว์โลกเหมือนกัน ถ้าเป็ นสัตว์โลกเหมือนกัน อตฺ ตา หิ
อตฺ ตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่ งึ แห่งตน เราจะเอาหัวใจของเรา เราจะเอาความจริ งของเรา ถ้ามันเป็ น
ความจริ งของเราแล้ว ร่ มโพธิ์ร่มไทร องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์เดียว เทศน์
สอน ๓ โลกธาตุ หลวงปู่ มัน่ ท่านบรรลุธรรมองค์เดียว ตรัสรู้ธรรมองค์เดียว เป็ นอาจารย์ใหญ่
สังคมไทย สังคมของชาวพุทธ สังคมของกรรมฐานถึงยอมรับนับถือ ยอมรับความเป็ นจริ งอัน
นั้นไง
แต่ถา้ เป็ นความจอมปลอม วันนี้กูโกหกอย่างนี้ พรุ่งนี้กูโกหกอย่างอื่น มะรื นต่อไปกูโกหก
อีกแล้ว แล้วเอาความโกหกๆ มาเทียบกัน โอ๋ ย! นี่มนั กะล่อน ใครจะเชื่อ
แต่ความจริ งเป็ นความจริ งวันยังค่า จะพูดที่ไหนก็เป็ นความจริ งไง ความจริ งจะพูดในที่ลบั
ที่แจ้ง จะพูดอย่างไรเป็ นความจริ งตลอด ถ้าความจริ งเป็ นความจริ ง แล้วความจริ งนี้เป็ นสิ่ งที่ไม่
ตาย ความจริ งนี้เป็ นอริ ยสัจ ความจริ งนี้เป็ นสัจจะไง แล้วเราเองเราก็อยากค้นหาความจริ งไง ถ้า
ค้นหาความจริ ง เราก็ทาความจริ งขึ้นมาให้เป็ นความจริ งของเราให้ได้สิ
ถ้าเป็ นความจริ งของเราให้ได้ มันก็ไม่บา้ นแตกสาแหรกขาด แล้วก็ไม่มีวดั แตกสาแหรก
ขาด มันเป็ นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์รวมเป็ นหนึ่งเดียวในหัวใจนั้น พุทธะ ความรู้สึกของ
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เรานี่ ไอ้ที่มนั ทุกข์มนั ยากอยูน่ ี่ ไอ้พทุ ธะนี่ แล้วเวลามันผ่องใส มันยกขึ้นวิปัสสนา มันเป็ นจริ งนะ
เราจะเดินไปไหนก็แล้วแต่ ความรู้สึกอยูก่ บั เรา เราตายไปไหนก็แล้วแต่ ความรู้สึกนี้มนั ก็เป็ นไป
ความรู้สึกนี้มนั เป็ นเรา ปัจจัตตัง สันทิฏฐิโก มันอยูก่ บั เรา มันเป็ นความจริ งตลอดไป ถ้ามันเป็ น
ความจริ งอย่างนี้ เราแสวงหาความจริ งอย่างนี้ เราถึงต้องฝื นทนไง
ฉะนั้น เวลาเดินจงกรม นัง่ สมาธิภาวนา มันจะทุกข์มนั จะยาก สาธุ มันเป็ นอานาจวาสนา
ของเรา มันเป็ นเพราะเวรกรรมของเรา เพียงแต่วา่ เรามีสติปัญญาหรื อไม่ ถ้ามีสติปัญญานะ มันจะ
รักษาสิ่ งนี้ไว้ได้ ถ้าไม่มีสติปัญญา “เลิกเถอะ มรรคผลไม่มีแล้ว”
ถ้าทุกข์ยงั มีอยู่ ความรู้สึกยังมีอยู่ มีท้ งั นั้นน่ะ เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอน
ที่นี่ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์ดบั วิธีการดับทุกข์ ถ้าที่ไหนยังมีความทุกข์ ถ้าที่ไหนยังมี
ความรู้สึก ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นประโยชน์ท้ งั นั้น เป็ นประโยชน์กบั
ผูร้ ู้น้ นั ไม่ใช่ผหู้ ลับใหล ผูห้ ลับใหล ผูส้ ลบไม่ได้สติอย่างนั้น ธรรมะเข้าไม่ได้หรอก
แต่ผทู้ ี่จะเข้าถึงธรรมะได้ตอ้ งมีสติสัมปชัญญะ เป็ นผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน ผูท้ ี่จะค้นคว้า ผูท้ ี่จะ
แสวงหา เราถึงต้องปลุกปลอบหัวใจเราขึ้นมาให้มีสัจจะมีความจริ งขึ้นมาเพื่อหัวใจของเราเอง
ไม่ตอ้ งเชื่อใคร ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กาลามสูตร ไม่ให้เชื่อใครทั้งสิ้ น
ไม่ให้เชื่อใคร ให้กลับไปทา ให้กลับไปค้นคว้า นี่ศาสนาพุทธมันยอดอย่างนี้
ศาสนาอื่นไม่เชื่อ เขามีเจ้าหน้าที่ตารวจจับนะ ตารวจศาสนา ติดคุกนะ ยิ่งมีปัญหาเลย แต่
พระพุทธศาสนาไม่มี ไม่มีแล้วยังบอกไม่ให้เชื่ออีกต่างหากด้วย พระพุทธเจ้าสอนไว้เอง กาลาม
สูตร อย่าให้เชื่อ อย่าเชื่อแม้แต่อาจารย์ของตน ถ้าใครเชื่ออาจารย์ของตน เดี๋ยวจะไปหลอกที่บา้ น
เอาตังค์ อย่าเชื่อ เวลามาบ้าน ไล่มนั ออกไปเลย พระต้องอยูว่ ดั อย่ามาบ้าน ถ้าพระไปหาที่บา้ น
ไล่เลย ฉะนั้น เราถึงอย่าเชื่อใครทั้งสิ้ น ให้เชื่อสัจจะ ให้เชื่อความจริ งในใจของเรา เอวัง
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