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ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรม วนัน้ีวนัพระ วนัพระ วนัโกน วนัท่ีทางราชการเขาหยดุ
ให้บ าเพญ็บุญกุศลเม่ือก่อน แต่เด๋ียวน้ีเป็นหยดุเสาร์อาทิตย ์ หยดุเสาร์อาทิตยเ์พ่ือสังคมโลก เพ่ือ
เท่าทนักบัโลก โลกเป็นใหญ่ๆ เห็นไหม ถา้โลกเป็นใหญ่ คนมีการศึกษา มีไดเ้ปิดหูเปิดตา เขา
เรียกวา่คนมีวฒันธรรม คนท่ีมีวฒันธรรมมนัเขา้ใจถึงวฒันธรรมของคนอ่ืนไง ถา้เขา้ใจถึง
วฒันธรรมของคนอ่ืน เห็นส่ิงใดแลว้ไม่ต่ืนเตน้ เพราะเรารู้เราเขา้ใจวา่น่ีเป็นวฒันธรรมของเขา 
ไอข้องเราก็เป็นวฒันธรรมของเรา แต่ถา้เขาไม่เขา้ใจวฒันธรรมของเรา เขาก็ไม่ซาบซ้ึงใน
วฒันธรรมของเรา ถา้วฒันธรรมของเรา 

ชาวพทุธๆ วนัพระ วนัโกน เขาไปวดัไปวากนั ไปวดัไปวาเพ่ือบ าเพญ็บุญกุศล ผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่ 
ผูช้รา เวลาท าหนา้ท่ีการงานมาจนเกษียณราชการ เกษียณหนา้ท่ีการงานแลว้ เราก็มาวดัมาวาจ า
ศีลกนั บางคนคนทุกขค์นจน ท างานจนแก่จนเฒ่า มนัมีลกูมีหลานมนัก็เอามาท้ิงไวใ้ห้เล้ียง ท้ิงไว้
ให้เล้ียง เราก็ดูแลกนัไป จนแก่จนเฒ่านะ น่ีถา้จนแก่จนเฒ่า 

ส่ิงท่ีปัจจยัเคร่ืองอาศยัเราตอ้งหาเล้ียงชีพๆ ไง น่ีหาเล้ียงร่างกาย แต่เวลาคนท่ีจิตใจเขา
ละเอียดลึกซ้ึงข้ึนมา ส่ิงท่ีปัจจยัเคร่ืองอาศยัเราก็พอหาได ้ พอหาไดจ้นตอ้งรู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์
ค  าวา่ “ประหยดัมธัยสัถ”์ ส่ิงใดท่ีเราเอาเขา้ไปในร่างกายน้ี ถา้เป็นสารอาหารท่ีมนัเป็นพิษ มนัก็
จะไปเกิดเป็นโรคเป็นภยัข้ึนมา เขากินพออยูเ่ท่านั้นน่ะ ยิ่งคนแก่คนเฒ่านะ เขากินพอประทงัชีวติ
เท่านั้นน่ะ เพราะเขาไม่กินให้มนัไปสะสมให้เราตอ้งไปออกก าลงักาย 

น่ีพดูถึงวา่ถา้ คนท่ีมีสติมีปัญญาเขารู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์ เขาไม่ไปต่ืนเตน้กบัส่ิงท่ีเรามีอยู่
หรอก ส่ิงท่ีมนัจะเป็นความจริงของเราๆ บุญกุศล เห็นไหม ปัญญาไม่ตอ้งแบกตอ้งหาม 
สติปัญญาของคนไม่ตอ้งแบกตอ้งหาม บุญกุศลของคนไม่ตอ้งแบกตอ้งหาม ดูสิ สวรรคไ์ม่เคย
คบัแคบ นรกต่างหากมีแต่ความคบัแคบทั้งนั้นน่ะ จิตใจของคนท่ีมนัเป็นบุญเป็นกุศลข้ึนมามนั
แสวงหาส่ิงน้ี แสวงหาส่ิงน้ีเพราะวนัน้ีเป็นวนัพระ คนท่ีมีจิตใจท่ีสูงส่ง จิตใจท่ีสูงส่งเขาจะหา
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เวลาของเขาเพ่ือประพฤติปฏิบติั เขาจะมาจ าศีลท่ีวดัท่ีวา แลว้คนท่ีเขามีจิตใจท่ีจะเป็นนกัรบๆ เรา
จะบวชเป็นพระ 

ถา้บวชเป็นพระ บวชข้ึนมา บวชโดยสมมุติสงฆ ์เป็นพระโดยสมมุติๆ ไง ถา้เป็นพระโดย
สมมุติข้ึนมาแลว้น่ีจริงตามธรรมวนิยั ธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าน่ีสมมุติ
บญัญติัๆ บญัญติัให้มีสามีจิกรรม ให้มีญตัติจตุตถกรรมข้ึนมาให้เป็นพระข้ึนมา เป็นพระข้ึนมา 
บวชเป็นพระข้ึนมา ถา้เป็นพระข้ึนมาแลว้ถา้เราจะเป็นนกัรบๆ ไง รบกบัอะไร รบกบักิเลสของ
เรา ถา้รบกบักิเลสของเรา 

เร่ิมตน้จะรบกบักิเลส พระบวชใหม่ๆ จะทนค าสัง่สอนไดย้าก นัน่ก็ไม่ได ้ น่ีก็ไม่ได ้
ไม่ไดส้ักอยา่ง เพราะอะไร เพราะเพศของฆราวาสไง เพศของฆราวาส ทางโลกเจริญๆ สิทธิ
เสรีภาพ ทุกคนตอ้งมีสิทธ์ิ น่ีเป็นสิทธ์ิของเราๆ สิทธิเสรีภาพคือท าส่ิงใดก็ไดถ้า้มนัไม่ผิด
กฎหมาย ท าส่ิงใดก็ได ้

ทีน้ีพอบวชมาแลว้ข้ึนมา เพราะวา่การบวชเป็นสมณะ สมณะใชชี้วติต่างจากคฤหัสถ ์
ความใชชี้วติต่างจากคฤหัสถ ์ เขามีธรรมเนียมมีประเพณีวฒันธรรมของเขา ยิ่งอริยประเพณี 
ธุดงควตัร ๑๓ อริยประเพณี ศีลในศีล ใครจะไม่ประพฤติปฏิบติัตามธุดงควตัรก็ได ้ แต่ถา้ใครมี
ศีลมีธรรมข้ึนมาแลว้ อยากจะถือธุดงควตัรข้ึนมา เป็นอริยประเพณี ประเพณีของพระอริยเจา้ น่ี
เป็นประเพณี ประเพณีของพระอริยเจา้ 

แต่ของเรา เราต ่าตอ้ย จิตใจของเราต ่าตอ้ย เราพยายามประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราก็อาศยัส่ิง
นั้นเป็นเคร่ืองด าเนิน ถา้ส่ิงนั้นเป็นเคร่ืองด าเนิน เราจะต่อสู้กบัมนัก็จะมีความขดัแยง้ เรามีสิทธ์ิ 
เราท าอะไรก็ได ้ เราบวชมาเพ่ือความสุข ความสงบระงบัของเรา ถา้ความสุข ความสงบ ความ
ระงบัของเรา มนัสุขสงบระงบัจริงหรือไม่ มนัระงบัมาจากฆราวาส ฆราวาสใชชี้วติแบบฆราวาส 
มาใชชี้วติแบบสมณะ ถา้ใชชี้วติแบบสมณะ 

คนเราอายขุยัของคน เกิด แก่ เจ็บ ตาย มนัก็ตอ้งมีอายขุยัของมนัทั้งนั้นน่ะ แลว้เราจะเป็น
นกัรบ เราจะมารบกบัอะไร ถา้เราจะมารบกบัอะไร เราตอ้งมีสติปัญญา ถา้มีสติปัญญา ส่ิงท่ีเป็น
พระๆ ถา้เป็นพระโดยความเป็นจริงมนัเป็นพระดว้ยมรรคดว้ยผล เป็นพระดว้ยศีล สมาธิ ปัญญา
ไง ถา้มีศีล สมาธิ ปัญญา มนัเกิดการกระท าข้ึนมาในหวัใจไง ถา้เกิดการกระท าข้ึนมาในหัวใจ ครู
บาอาจารยท่ี์ท่านเป็นธรรมๆ ท่านมีการกระท า มีองคค์วามรู้ 
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น่ีบวชมาเป็นประเพณีก็บวชมาเฉยๆ โกนหัว โกนค้ิว เห็นไหม ผา้เหลืองในร้านก็มี ท่ี
ไหนมนัก็มีทั้งนั้นน่ะ แลว้ยิ่งสมยัปัจจุบนัน้ีเวลาเขาสร้างหนงัเป็นพระเป็นเจา้กนั เขาท าเงินดว้ย 
ไอเ้ราเป็นพระ น่ีไง เราพระอาชีพ เราเป็นพระจริงๆ ไอน้ัน่เขาอาชีพพระ เขาก็เลน่เป็นพระไง ถา้
เลน่เป็นพระ เห็นไหม 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเขาบอกเป็นจริงตามสมมุติๆ พระก็เป็นจริงตามสมมุติ แต่ถา้คนมี
อ านาจวาสนาบารมีของเขา เขาอ่ิมบุญของเขา เขาปล้ืมใจในสมณเพศของเขา เวลาเราบวชไป
แลว้ท าไมพ่อแม่ได ้๑๖ กปั 

เราเอาลกูเขาไปค ้าจุนศาสนา ลกูเราบวชไปเป็นญาติกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
เป็นศากยบุตรพทุธชิโนรส น่ีไง บุญกุศล มนัอ่ิมบุญๆ ไง ถา้อ่ิมบุญๆ ถา้กิเลสมนัฟข้ึูนมาละ่ 
กิเลสมนัฟข้ึูนมา อ่ิมบุญๆ บุญนั้นก็หายไป มีแต่ความเดือดร้อนในหัวใจทั้งนั้นน่ะ ถา้มีความ
เดือดร้อนในหัวใจ น่ีนกัรบ เวลาจะรบ รบกบัอะไร ก็รบกบักิเลสทิฏฐิมานะในใจของตนไง 
ถา้ทิฏฐิมานะในใจของตนอยากสบายๆ 

สบายอยา่งนั้นสบายแบบสัตวเ์ดรัจฉานใช่ไหม สตัว ์ ดูสิ สัตวม์นัก็กินอยูห่ลบันอน
เหมือนกนั ไม่มีส่ิงใด ดูสิ สัตวป่์ามนัมีสิทธิเสรีภาพของมนัของมนัใช่ไหม แต่มนัเป็นสัตวน์ะ 
เราเป็นคนๆ เราเป็นคนข้ึนมา เราเป็นมนุษยเ์ห็นภยัในวฏัสงสารมาบวชเป็นพระนะ ถา้บวชเป็น
พระข้ึนมา เวลาออกบิณฑบาต เวลาประชาชนเขาอธิษฐานของเขา ขา้วปลาอาหารของเขา เขาหา
ของเขามาได ้ เขาอธิษฐานนะ อธิษฐานข้ึนมาเพ่ือบุญกุศลของเขา เราเป็นผูรั้บไทยทานของเขา 
แลว้เรามีบุญกุศลส่ิงใดไปเจือจานเขา ศีลเราสมบูรณ์หรือไม่ สมาธิเราเกิดข้ึนมาหรือเปลา่ ปัญญา
เราเป็นหรือไม่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนเร่ืองอะไร แลว้เราเห็นคุณคา่หรือไม่ 

เวลาเป็นอามิสๆ ไง ทรัพยส์มบติัในโลกน้ีเป็นอามิสทั้งนั้นน่ะ แลว้ทรัพยท่ี์แทจ้ริง 
น ้ าใจๆ คุณค่าของน ้าใจ น ้าใจใครก็มี น ้ าใจพอ่แม่มีต่อลกูก็มี น ้ าใจมีทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้มนัเป็น
ธรรมๆ ข้ึนมา ส่ิงท่ีมีคุณค่ามากกวา่นั้น ถา้มีคุณคา่มากกวา่นั้น อริยทรัพย์ๆ  อกุปปธรรม 

เวลาจิตท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะเพราะมนัเผลอ มนัไม่เขา้ใจของมนั มนัถึงเวยีนวา่ย
ตายเกิดในวฏัฏะ ทั้งๆ ท่ีศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาเราหายใจเขา้นึก
พทุ หายใจออกนึกโธ เวลาจิตสงบข้ึนมา มนัจบัตอ้งได ้ โอโ้ฮ! มนัมีความสุข มนัมีความสงบ
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ระงบัอยา่งนั้น แลว้เวลามนัยกข้ึนสู่วปัิสสนา มนัเกิดปัญญาของมนัข้ึนมา เวลาเกิดปัญญาข้ึนมา 
เห็นไหม 

น่ีไง มีสติมีปัญญาควบคุมดูแลหัวใจของตน แลว้พิจารณาใจของตน เวลามนัส ารอกมนั
คายอวชิชา คายความไม่รู้ คายมารออกไปจากหัวใจของตน หัวใจของตน ถา้เป็นพระโสดาบนั 
เกิดอีก ๗ ชาติ ยงัเกิด ยงัมีตวัตนของมนัอยู ่แต่มนัรู้มนัเห็นของมนัน่ะ 

เราบอกวา่ทรัพยท่ี์มีค่าไง ทรัพยมี์ค่า ส่ิงท่ีมีคา่ท่ีสุดคือหัวใจของสัตวโ์ลก คือหัวใจของ
เราน่ีมีค่าท่ีสุด แตห่ัวใจท่ีมีค่าท่ีสุดมนัไม่มีค่าเลย ไม่มีค่าเลยในความเห็นของเราไง เพราะเราไป
มองส่ิงท่ีวา่ทรัพยสิ์นเงินทอง ยศถาบรรดาศกัด์ิเป็นทรัพย ์แลว้เราไม่ไดม้องแต่คุณงามความดี เรา
เป็นทรัพย ์ เราไม่ไดม้องถึงวา่ ศีล สมาธิ ปัญญาของเราเป็นทรัพย ์ แลว้ทรัพยอ์ยา่งน้ีเราตอ้ง
แสวงหา 

ทรัพยสิ์นเงินทองไปฝากธนาคารไว ้ เวลาอยากตอ้งการใช้ก็ไปเบิกเอา แต่ศีล สมาธิ 
ปัญญาเอามาจากไหน ตวัเองก็ไม่มี จะเอาอะไรไปฝาก ศีล สมาธิ ปัญญาก็เป็นขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เป็นช่ือมนัทั้งนั้น เบิกท่ีไหนก็ไม่ได ้ เบิกท่ีไหนก็ไม่มี เวน้ไวมี้แต่การ
กระท าข้ึนมา กลัน่ออกมาจากหัวใจ กลัน่ออกมาจากจิตๆ แต่จิตอยูไ่หนก็ไม่เขา้ใจ มาบวชเป็น
พระๆ ไง บวชเป็นพระมนัก็บวชจริงตามสมมุติไง บวชตามประเพณีวฒันธรรมไง มนัไม่ไดบ้วช
หัวใจไง 

ถา้มนัจะบวชหัวใจ มนัจะบวชพระ ดูสิ เวลาคนท่ีเขาไม่ไดบ้วชของเขา เขาบวชใจ บวช
ใจของเขา ถา้เขาบวชใจของเขา เขาภาวนาของเขาใหห้ัวใจของเขาเป็นอริยบุคคลข้ึนมาได ้
อยา่งเช่นนางวสิาขา เขาก็เป็นพระได ้ เวลาคฤหัสถญ์าติโยมเขาก็เป็นพระได ้ถา้เป็นพระในหัวใจ 
แลว้ประเสริฐดว้ย พอเป็นพระข้ึนมา ไม่มีใครรู้วา่เขาเป็นพระนะ แต่ใจเขารู้ 

เวลาเรามีศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมา เราพิจารณาของเราข้ึนมา เวลาพิจารณาข้ึนมา เวลา
ส ารอก มนัคายออกเป็นตทงัคปหาน เวลาท่ีมนัพิจารณาจนถึงท่ีสุด มนัสมุจเฉทปหาน มนัขาด
ออกไป สังโยชน์ขาด มนัตอ้งมีสังโยชน์ขาด 
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เวลาคนไม่รู้ไม่เห็น ดูสิ ส่ิงท่ีมนัเกาะเก่ียวหัวใจ ท่ีมนัหลอกมนัลวง เวลามนัขาดกระเดน็
ออกไป ยถาภูตงั เกิดญาณทสัสนะ เกิดความเห็น น่ีไง ถา้มนัเกิดอยา่งน้ีเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมามนั
ถึงจะเป็นจริง ถา้เป็นจริงข้ึนมา เราเป็นคนท าเอง เราเป็นคนรู้เอง น่ีบวชหัวใจ 

แต่เราเป็นมนุษย ์ เห็นภยัในวฏัสงสาร เราบวชเป็นพระ ถา้เราบวชเป็นพระแลว้ เราบวช
เป็นพระดว้ย แลว้ยงัเป็นพระปฏิบติัดว้ย ถา้พระปฏิบติัดว้ย เราสงวนรักษา ค าวา่ “สงวนรักษา” 
เก็บเลก็ผสมนอ้ยนะ เก็บเลก็ผสมนอ้ยไวเ้หมือนทางโลก 

ทางโลก ขา้วปลาอาหาร ส่ิงท่ีเป็นพิษ เขาไม่กินเขา้ไปในร่างกายน้ี มนัจะเป็นโทษเป็นภยั 
พระเราก็เหมือนกนั ส่ิงใดท่ีเป็นโทษ เป็นโทษ กิเลสมนัจะอาศยัส่ิงนั้นเป็นการจุดประเดน็ เวลา
ส่ิงใดท่ีมนัมีความผิดพลาดในหัวใจ เวลาจะภาวนามนัเอาตรงน้ีมาอา้งตลอดเลย นู่นก็ผิด น่ีก็ผิด 
เราไม่ดีไปสกัอยา่งนึงเลย เราไม่มีอะไรดีเลย 

แต่ถา้ไม่ภาวนานะ โอโ้ฮ! มนัวา่มนัดีนะ ทุกคนเลวหมดเลย แต่เวลามนัจะภาวนานะ จิต
ท่ีมนัอยูใ่ตจิ้ตส านึกมนัจะช้ีเลย เราผิดพลาดทั้งนั้น เราท าอะไรไม่ได ้นัง่ก็ไม่ได ้อะไรก็ไม่ได ้มนั
กวนใจทั้งนั้นเลย เห็นไหม เราถึงเก็บเลก็ผสมนอ้ย 

พระเราเวลามีอาบติั เขาก็ปลงอาบติัของเขา เวลาส่ิงใดพยายามท าให้เขา้หมู่ให้ได ้ ค  าวา่ 
“เขา้หมู่” เวลาอโุบสถศีล มนัตอ้งศีลเสมอกนั ถา้ศีลไม่เสมอกนั ร่วมท าสามีจิกรรมไม่ได ้การท า
ไม่ได ้ถา้ท าไปแลว้โดยท่ีเราปิดบงัไวม้นัเป็นโมฆะ มนัเป็นโมฆียะ แลว้โมฆะโมฆียะมนัเกิดจาก
ใคร เกิดจากผูท่ี้ทุจริตเขา้ไปอยูใ่นสังฆกรรมนั้น เราถึงสงวนรักษาของเรา เราท าของเรา เวลามนั
พิจารณาไปมนัพิจารณาอยา่งน้ีไง น่ีถา้มนัจะเร่ิมต่อสู้กบักิเลสไง ต่อสู้กบัทิฏฐิมานะความเห็นผิด
ของตน ถา้มนัเห็นถกูข้ึนมามนัดีงามไปหมดละ่ เรียบงา่ย พระจริงๆ เรียบ งา่ยๆ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนให้พระภิกษุเป็นผูเ้ล้ียงง่ายๆ ง่ายๆ แลว้เป็นเร่ือง
ปกติ พระปกติพระธรรมดาน่ีคือพระดี พระท่ีเหาะเหินเดินฟ้าท่ีอวดอา้ง พระโกหกทั้งนั้น เพราะ
ครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริงท่านไม่ท าอยา่งนั้น ท่านไม่ท า ท่านมีความละอาย มีความละอาย มีความ
เคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

ธรรมและวนิยัเป็นศาสดาของเรา ส่ิงท่ีธรรมวนิยัเป็นศาสดาของเรา องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ห้ามๆๆ ห้ามไวท้ั้งนั้น หา้มไวเ้พ่ืออะไร หา้มไวเ้พ่ือให้ศาสนามัน่คงไง 
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เวลาพระโมคคลัลานะกบัลกูศิษยท่ี์ประชาชนเขาศรัทธาในพระพทุธศาสนา แลว้เขาเห็น
พระท าตวัไม่ดีข้ึนมา เขาก็ทอ้ใจวา่ศาสนาคงไม่มีแลว้แหละ เขาก็ตั้งใจจะพิสูจน์วา่มีพระจริงหรือ
เปลา่ เอาบาตรไมจ้นัทน ์ เอาไมไ้ผต่่อข้ึนไป แลว้ก็แขวนบาตรไมจ้นัทน์นั้นไว ้ ถา้ภิกษุมีอยูจ่ริง 
ประกาศ ถา้พระมีอยูจ่ริงให้เหาะข้ึนไปเอา พระมีอยูจ่ริงให้ข้ึนไปเอา แลว้มนัไม่มีใครข้ึนไปเอา 
โอ๋ย! ท่านก็ทอ้แทน้ะ หมดแลว้แหละ ศาสนาไม่มีแลว้ละ่ ไม่มีอีกแลว้ 

พระโมคคลัลานะกส็งสารเขา บอกให้ลกูศิษยพ์ระโมคคลัลานะเหาะข้ึนไปเอา ลกูศิษย์
พระโมคคลัลานะก็บอกวา่อาจารยเ์หาะข้ึนไปเอา เหาะข้ึนไปเอานะ เพ่ือท่ีจะให้น ้ าใจเขา ให้เขา
มัน่คงในศาสนา ให้เขาช่ืนใจเขาวา่มนัยงัมีมรรคมีผลอยู ่ มนัเป็นท่ีไวว้างใจได ้ สุดทา้ยไม่มีใคร
เอา มนัไม่มีใครเหาะข้ึนไป 

ไอพ้วกเดียรถียม์าก็ท าท่าจะมาเหาะ แลว้ก็นดักบัลกูศิษยไ์ว ้ เวลาเราจะเหาะก็ท าดึงไวน้ะ 
มนัเหาะไม่ไดห้รอก ไอค้นนูน้ก็จะมาเหาะ ไอค้นน้ีกจ็ะมาเหาะ แตไ่ม่เคยเหาะเลย เขายิง่ทอ้ใจ
เขา้ไปใหญ ่

ลกูศิษยพ์ระโมคคลัลานะเหาะข้ึนไป หยิบบาตรนั้นลอย ๓ รอบแลว้ก็ลงมา โอโ้ฮ! เขา
ช่ืนใจของเขานะ เขาช่ืนใจ เขาดีใจของเขาวา่ อืม! มรรคผลยงัมีอยู ่ผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบยงัมีอยู ่น่ี
เพ่ือให้เขาช่ืนใจของเขา 

แลว้ตั้งแต่นั้นมา ไปบิณฑบาตนะ ถา้ไม่เหาะ ไม่ใส่บาตร ตอ้งเหาะให้ดกู่อนๆ มนัร ่ าลือ
ไปจนถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึงห้ามไวไ้ง ถา้อยา่ง
นั้นแลว้อยา่งพวกเราเหาะไม่ไดจ้ะเอาอะไรกิน ไม่มีทางไดกิ้นขา้วเลย น่ีไง ศาสนามนัไม่มัน่คง
ไง 

ท าให้เรียบง่าย อยูใ่นศีลในธรรม รู้จกัเก็บเลก็ผสมนอ้ย รู้จกัรักษาตวัเองให้รอด แลว้ถา้
มนัเกิดเป็นความจริงๆ ข้ึนมาในใจ นัน่น่ะอริยภูมิในใจอนันั้นมนัส าคญั แลว้ศีล สมาธิ ปัญญามนั
เกิดข้ึนมานัน่น่ะสจัจะความจริงมนัเกิดข้ึนมาแลว้ อนันั้นมนัจะเชิดชูศาสนา เชิดชูศาสนา
ตรงไหน ตรงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกไว ้ ฤทธ์ิท่ีประเสริฐท่ีสุดคือการบนัลือสี
หนาท 
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เอง็รู้จริง เอง็บอกเขาได ้ เอง็รู้จริง เอง็พดูได ้ ส่ิงท่ีธรรมะๆ สจัธรรม องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมๆ กราบธรรมท่ีไหน เวลากราบธรรม เวลาหลวงตาท่านบรรลธุรรม
ข้ึนมา มนักงัวานกลางหัวใจ ท่านบอกเลย น ้าอมตธรรมในหัวใจของท่านตกัไม่หมดไม่ส้ิน เทศน์
ไดท้ั้งปีทั้งชาติ ขอให้ถามมา ขอให้ถามมา มีใครจะถามได ้

ถามอะไร ถามจากความสงสยั แต่เราไม่สงสัย เราฉลาด เรารู้ควบคุมหมดแลว้ เพราะ
อะไร เพราะยงัไม่ไดท้ าไง 

คนท่ีวา่รู้ๆ นัน่มนัสัญญาทั้งนั้นน่ะ ขอให้นัง่ลงนะ แลว้หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออก
นึกโธ เด๋ียวมนัจะเกิดความสงสยัข้ึนมามหาศาลเลย ส่ิงท่ีวา่เรียนมาๆ แกไ้ม่ได ้ ส่ิงท่ีเรียนมาๆ จะ
แกค้วามสงสยัของตวัเองไม่ไดเ้ลย แลว้ท่ีวา่รู้ๆ รู้ตอนกิเลสมนับงัเงาไง รู้เพ่ือไม่ให้เรากา้วหนา้ไง 
รู้จกัสมบติัของคนอ่ืนไง รู้จกัธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง แต่ความรู้ของเราไม่
มีสักช้ินหน่ึง ความรู้จริงท่ีจะเกิดจากประสบการณ์ของตนไม่มีเลย 

แต่พอเรานัง่หลบัตาข้ึนมา นัน่น่ะความรู้จริงจะเกิดข้ึนจากประสบการณ์อนันั้น แต่เวลา
ความรู้จริงเกิดข้ึน กิเลสมนัก็จะพลิกจะแพลงแลว้ เราไม่ดีอยา่งนั้น ไม่ดีอยา่งน้ี ท าไม่ได ้ ไม่มี
วาสนา ท าไม่ไดส้ักอยา่ง นัน่น่ะมนัจะท าให้มืดบอดต่อไป 

แต่ถา้เราจะฝืนทนกบัมนั น่ีไง รู้อะไรบา้งละ่ ท่ีเรียนมา รู้อะไรมา ศีล สมาธิ ปัญญา รู้จกั
หรือ รู้จกัมรรคไหม รู้จกัจิตไหม รู้จกัจิตท่ียกข้ึนสู่วปัิสสนาไหม วปัิสสนาไปแลว้มนัลม้ลกุ
คลกุคลาน รู้จกัไหม 

ถา้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ครูบาอาจารยข์องเราท่านปฏิบติัของท่านมา ท่านมีประสบการณ์
ของท่าน หลวงปู่มัน่ท่านถึงพดูกบัหมู่คณะประจ า “จิตน้ีแกย้ากมากนะ จิตน้ีแกย้ากมากนะ จิตน้ี
แปลกประหลาดนกั ให้ปฏิบติัมา ผูเ้ฒ่าจะแกว้ะ่ ผูเ้ฒ่าจะแกว้ะ่” 

เพราะท่านห่วง เวลาท่านลว่งไปแลว้ใครจะแก ้เพราะถา้ท่านลว่งไปแลว้ วฒิุภาวะของคน
มนัไม่ถึง คนไม่รู้ไม่เห็นมนัจะเอาอะไรไปสอนเขา คนท าไม่เป็นมนัจะไปท า มนัเป็นไปไม่ได ้
คนตอ้งเป็นมนัถึงแกไ้ขได ้มนัถึงท าได ้
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ฉะนั้น เวลาท่านจะส้ินอายขุยันะ “ภิกษุให้ประพฤติปฏิบติัมานะ แกจิ้ตแกย้ากนะ ผูเ้ฒ่า
จะแกว้ะ่ ผูเ้ฒ่าจะแกว้ะ่” น้ีมนัเป็นการยืนยนั เป็นการยนืยนัในใจของท่าน เป็นการยืนยนัในความ
จริงในพระพทุธศาสนา 

วนัน้ีวนัพระๆ ถา้วนัพระข้ึนมา เราก็เป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เราเป็นบริษทั 
๔ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ฝากศาสนาไวก้บัเรา ฝากศาสนาไวท่ี้ไหน ฝากศาสนาไวใ้ห้
ร้ือคน้ข้ึนมาในใจของเรา ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมาในใจของเรา เรามีสจัธรรม เรามีธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้ากลางหัวใจของเรา มนัจะไดไ้ม่ทุกขห์นกัจนเกินไป มีธรรมโอสถ
เป็นท่ีบรรเทา แลว้ถา้มนัถึงท่ีสุดแห่งทุกขน์ะ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์อยูก่ลางหัวใจของ
เรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน อยูก่ลางหัวใจดวงน้ี จากคนท่ีร้ือ
ฟ้ืนข้ึนมา จากคนท่ีมีสติปัญญาพยายามฟ้ืนฟใูจของเราข้ึนมาให้เป็นสัจจะความจริง เอวงั 


